
mtrumtrumtrumtru�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  �ச�ப� மாத� 14 ;k; ehs;  jpA;fl;fpHik     காiy 11.00 kzpf;F 

eilbgw;w அவசரf;Tl;l eltof;iffs;.;.;.;.    
��ன
ைல  bry;tpbry;tpbry;tpbry;tp  Bfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;thp hp hp hp  B.Com., 

தன�அ�வல� 

      
 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; thpir vz; kw;Wk; thpir vz; kw;Wk; thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kd;w Tl;lg;bghUs;kd;w Tl;lg;bghUs;kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

14.12.2020 ெபா�� எ�.1 

ேவதார�ய� நகரா�சி���ப�ட ப�திகள�� சிற�  சாைலக" தி�ட� 2020 21 % கீ' 10.00 ேகா) 
மதி�ப*�)� சாைல பண,கைள ேம-ெகா"ள நி�வாக அ/மதி வழ1�� ெபா2�3 ம%ற த4�மான� 
நிைறேவ-றி அ/�ப, ைவ��மா5 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச%ைன அவ�கள�% ந.க.எ�.20557/2020 இ3 
நா".11.12.2020 ஆ� ேததிய,�ட க)த=தி� ெத>வ,�க�ப�3"ள?. இதி� கீ'க�டவா5 நிதி ஒ?�கீ3 ெசA? 
வர�ெப-5"ள?. 

நகரா�சிய�� ெபய� 
மதி�ப��� 
ெதாைக 

(!.ேகா�ய�$) 

சிற�' 
சாைலக� 
தி�ட நிதி 

(!.ேகா�ய�$) 

நகரா�சி 
ப)கள
�' 

ேவதார�ய� 10.00 8.50 1.50 

 

ேம-ப) வர�ெப-ற க)த� ம%ற=தி% பா�ைவ���, கீ'காC� பண,கைள ேம-ப) நிதி ஓ?�கீ�)% 
அ)�பைடய,� ேம-ெகா"ளE�, இFத பண,கG�� நி�வாக அ/மதி ெபற நகரா�சி  நி�வாக ஆைணய�, 
ெச%ைன அவ�கG�� க2=?2 அ/�ப, ைவ�கE� ம%ற=தி% அ/மதி ேவ�ட�ப3கிற?. 

வ.எ.   ேவைலய�� ெபய� 
சாைலய�� 

ந,ள� 
கி,ம.�ட/$ 

சாைலய�
$ 

அகல� 
(ம.) 

மதி�ப��        
(!. 

ல�ச1தி$) 

1 2 3 4 5 
 சி�ப� 1 
1. கிழ��, ெத-� ம-5� வட�� ேத�வ 4திகள�� 

சிெம�� சாைல ம-5� இ2பறH� 
மைழந4�வ)கா� அைம=த� 

1.050 12.00 650.00 

 சி�ப� 2 
1 ேகாரெவள� சாைல Hத� ெகா�ைல�கா3 வைர, 

உKசக�டைள ெமய,% தா�சாைல, த�ப,ரா%�)கா3 
5.817 4.10 350.00 

த,�மான எ�.192 
அ/மதி�க�ப�ட?. 
 



 

தா�சாைல,  Mகரண, Hத� ெச�)ய�கா3 வைர 
தா�சாைல,  Mகரண, ெமய,% தா�சாைல, 
சிவ%ேகாய,� Hத� ப%ன�ேந�ெமாழியா" ர� 
சாைல வைர தா�சாைல, ேவ�பேதவ%கா3 Hத� 
ச�வக�டைள மய,ல%�ள� வைர தா�சாைல, 
�மர%கா3 Hத� ப�த��ள� மா>ய�ம%ேகாய,� 
இைண�  சாைல தா�சாைல, 
ேமலப%ன�%ேந�ெமாழியா" ர� தா�சாைல, 
ம%ன�ைபய%க�டைள Hத� ந�ல=தா%கா3 
இைண�  சாைல வைர, ைகலவன�ேப�ைட Hத� 
H=?�ேப�ைட சாைல இைண�  தா�சாைல, 
ேவ�பேதவ%கா3 ெத-�=ெத2 தா�சாைல ம-5� 
Nேவதார�ேயOவர� தி2�ேகாய,� கிழ�� ெத-� 
மடவ,ளாக� ப�திய,� தா�சாைல அைம=த� ம-5� 
ம5சீரைம�  பண, ெசAத� 

 ெப�ெமா1த� 6.867  1000.00 
 
அ�வலக �றி�   ம%ற� அ/மதி�கலா�. 
 

(e.க. v©.1425/2020 இ1) 
                                  

14.12.2020 ெபா2" எ�.2 
 

      நிவ�  ய� காரணமாக 25.11.2020  ம-5� 26.11.2020 ஆகிய நா�கள�� கா-5ட% P)ய கனமைழ 
ெபAய வாA� "ளதாக H%ெனKச>�ைக நடவ)�ைகக" ேம-ெகா"ள மாவ�ட ஆ�சிய� ம-5� நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய� அவ�களா� அறிE5=த�ப�3"ளதா�, நகரா�சிய,� உ"ள மர� அ5��� இயFதிர1க" 
(power shaw) 10 எ�ண,�ைகய,ைன ப[?ந4�க� ெசA? பராம>=திட வர�ெப-ற வ,ைல� "ள�க" ம%ற=தி% 
பா�ைவ���, ஒ� த���� ைவ�க�ப3கிற?.  
 

வ.
எ 

நி9வன1தி� ெபய� வ�ைல வ�கித� 
 

1. தி2 ஏ. மா>ய�ப% 
லிேயா ஆ�ேடா & எல�டரான��O &  
பவ� ^�O 

_. 12520 

2. ேக, ஞான�2பர%, 
ஞான� ஆ�ேடா & எல�டரான��O &  
பவ� ^�O 

_. 15575 

3. நாத% ெசய,% ஷா ச�வ 4O 
ெநAவ,ள�� 

_. 14335 

 

 

அ�வலக �றி�   வர�ெப-ற வ,ைல� "ள�கள�� �ைறFத வ,ைல ேகா>b"ள   தி2 ஏ. மா>ய�ப%, 
லிேயா ஆ�ேடா & எல�டரான��O &  பவ� ^�O நி5வன வ,ைலய,ைன ஏ-5 
ப[?க" ேம-ெகா"ளE� அத-கான ெசலவ,ன1க" நகரா�சி நிதிய,� 
ேம-ெகா"ளE� அ/மதி�கலா�. 

 

(1028/2020இ1) 

த,�மான எ�.193 
அ/மதி�க�ப�ட? 



Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 



    rhjhuzf;rhjhuzf;rhjhuzf;rhjhuzf;Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  �ச�ப� மாத� 31 k; ehs;  tpahHf;fpHik     khiykhiykhiykhiy 4.00 kzpf;F 
eilbgw;w rhjhuzrhjhuzrhjhuzrhjhuzf;Tl;l eltof;iffs;.;.;.;.    
��ன	ைல  bry;tpbry;tpbry;tpbry;tp  Bfh. kBf^;thp Bfh. kBf^;thp Bfh. kBf^;thp Bfh. kBf^;thp  B.Com., 

தன�அ�வல� 

      
 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; thpir vz; thpir vz; thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

31.12.2020 ெபா�� எ�.1 
 

      ேவதார�ய� நக�ப�திய�� இய�கி வ�� ���தி��தக�/அழ� நிைலய�/#பா/உட&பய�&சி 
நி(வன�க)*கான ெதாழி� உ,ம*க-டண� தமி/நா0 நகரா-சிக1 ச-ட� 1920 ப�,5 249, அ-டவைண -V � 
தி��த� ெச9ய:ப-0 அரசிதழி� (எ�.252) ெவள�ய�ட:ப-01ளA மBற�திB பா�ைவ*��, பதிவ�&�� 
ைவ*க:ப0கிறA. 
 
அ�வலக �றி:D  1. நகரா-சி நி�வாக ஆைணய�, ெசBைன அவ�கள�B F&றறி*ைக ந.க.எ�. 

19775/ெஜ2/2019/3 நா1. 15.2.2020 B ப� ெதாட�Dைடய நி(வன�க)*� அறிவ�:D 
அள�*க அIமதி*கலா�. 

2. ேம&க�ட தி��த� ெதாட�பான வ�ள�பர அறிவ�:ைப ெச9தி�தாள�� 
ெவள�ய�ட5�, அத&*ன ெசலவ�ன�க)*�� மBற� அIமதி*கலா�. 

                                  

த��மான எ�.194 
அIமதி*க:ப-டA. 
 

31.12.2020   ெபா�1 எ�.2 
 

 ேவதார�ய� நகரா-சிய�� திட*கழி5 ேமலா�ைம தி-ட�திB கீ/ ெபாAFகாதார:ப�,5 A:Dர5 

பண� ேம&ெகா1ள  Out Sourcing  Kலமாக A:Dர5:பண�யாள�க1 அம��தி*ெகா1ள அIமதி�A 

வர:ெப&ற நகரா-சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள�B 10.12.18 ேததிய K.� 28369/J3  எ� ெசய��ைறகள�� 

அIமதி வழ�க:ப-01ளவா(, 2020-21 � ஆ��&� ஒ:பMத அ�:பைடய�� தன�யா� நி(வன�க1/ Fய 

உதவ�*�N  Kலமாக மாவ-ட ஆ-சி�தைலவ� அவ�க1 நி�ணய��A1ள தின*Oலி வ�கித�AடB EPF 

கா:பP0 ம&(� பாAகா:D உபகரண�க1 ெசலவ�ன�க1 ேச��A உ�ேதச மதி:பP0 Q.30.00 நகரா-சி நிதிய�� 

ேம&ெகா1ள5� ஒ:பMத:D1ள�க1 ேகார5� மBற�திB அIமதி*�. 
 

அ�வலக �றி:D நகரா-சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள�B 10.12.18 ேததிய 
ெசய��ைறகள�� உ,ய நி�வாக அIமதி 
வழ�க:ப-01ளதா� ஒ:பMத:D1ள� ேகார5�, அத&கான 
ெசலவ�ன�க1 நகரா-சி நிதி/ திட*கழி5 ேமலா�ைம 
நிதிய�லி�MA ேம&ெகா1ள5� அIமதி*கலா�. 
 

 

த��மான எ�.195 
அIமதி*க:ப-டA 



31.12.2020 ெபா�� எ�.3 
 

      ேவதார�ய� நகரா-சிய�� Fமா� 40 ஆ�0க)*� �Bனா1 ேபQரா-சி கால�தி� க-ட:ப-ட 
ேப�MA நிைலயேம த&ேபாA வைர பயBபா-�� உ1ளA. இதி� 10 ேப�MA*� ேம� இய*க ��யாத 
நிைல உ1ளA. இவ&ைற மா&றியைம�A Dதிய ேப�MA நிைலய� க-0மான� ெச9ய இட� ேத�5 
ெச9A ெகா0*க மாவ-ட ஆ-சி�தைலவ,ட� உதவ� ேகார:ப-டA. ேம�� ப�ேவ( �ய&சிக1 
நகரா-சிக1 Kல� ெதாட�MA எ0*க:ப-டA. இBைறய நிைலய�� நா1 ஒB(*� உ�ேதசமாக  120 
ேப�MAக1 இMநகரா-சி ேப�MA  நிைலய�தி&� வMA ெச�கிறA.  சி கிேர0 (C Grade)  அIமதி ெப&( 
நகரா-சியா� பராம,*க:ப-0 வ�கிறA. ேபாதிய இடவசதி இ�லாத காரண�தா� சாைல ஓர�கள�� 
ேப�MAகைள நி(�தி ெபாAம*க1 பயBப0�தி வ�கிBறன�. ேம�� இMத ேப�MA நிைலய� Kல� 
ஆ�0 ஒB(*� ேப�MA க-டண வTலாக Q2.00 இல-ச��, வண�க நி(வன�க1 Kல� Q4.00 
இல-ச�� வ�வா9 ெபற:ப-0 வ�கிறA.  
      த&ேபாA மாவ-ட ஆ-சி�தைலவ� உ�தரவ�B ெபய,� வ�வா9�Aைறய�B Kல� இட� ேத�5 
ெச9ய:ப-0 632/10 (ம) 634 � Fமா� 6 ஏ*க� பர:பள5 ெகா�ட Dற�ேபா*� இட�ைத நகரா-சி*� 
வழ�க மாவ-டநி�வாக� தயாராக உ1ளA. இMத இட� கிைட*க:ெப&றா�, நா1 ஒB(க� 300 *�� 
அதிகமான ேப�MAக1 வMA ெச�ல5� A Grade  ேப�MA நிைலயமாக மா&ற� ெச9ய5� 60 *�� 
ேம&ப-ட வண�க நி(வன�க1 க-டைம:D ெசயA நகரா-சிய�B வ�வாைய ெப�*கலா�. ேம�� 
இMத ேப�MA நிைலய� க-ட ேதைவயான நதிைய� இதிலி�MA ெப&( ஈ0 ெச9A ெகா1ளலா�. 
எனேவ இMத க��A�5*� நகரா-சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள�B ெபற அI:ப�ட மBற�திB 
அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA 
 

    அ�வலக �றி:D : மBற� அIமதி*கலா�. 
 

(ந.க.எ�.1669/2020/இ1) 

த��மான எ�.196 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�� எ�.4 
 

 ேவதார�ய� நகரா-சிய�� அ�வலக பண�*� ஒ:பMத அ�:பைடய�� 2021-2022 � ஆ��&� கீ/�றி:ப�-ட 
பண�யாள�க1 (out sourcing )  ஒ:பMத அ�:பைடய�� அம��தி*ெகா1ள5� அத&கான ெசலவ�ன�க1 நகரா-சி நிதிய�� 
ேம&ெகா1ள5� மBற ஒ:Dத�*� ைவ*க:ப0கிறA. 
 

 கண�ண� இய*�ந� 1 
2 D1ள� வ�வர �றி:பாள� 1 
3 எN�த� 2 
4 ஓ-0ந�க1 4 
5 TATA ACE ஓ-0ந�க1 5 
6 OHT Pump ஆ:ேர-ட�க1 4 
7 UGD ப�: ஆ:ேர-ட�க1 1 
8 ெதாழி� Y-ப பண�யாள� 1 
9 அ�வலக உதவ�யாள� 2 

 
 அ�வலக �றி:D மாவ-ட ஆ-சி�தைலவ�, நாக:-�ன� அவ�க1 நி�ணய��A1ள 

தின*Oலி வ�கித�AடB, ெதாழிலாள� வ��கால ைவ:D நிதி, ஆZ1 
கா:பP0 ம&(� service  Provider நி�வாக ெசலவ�ன�க)*காக 24%  ேச��A 
உ�ேதச ஆ�0 ெசலவ�ன� Q. 25.00 ல-ச� நகரா-சி நிதிய�� 
ேம&ெகா1ள5� , ஒ:பMத:D1ள�க1  ேகா�� அறிவ�:D வ�ள�பர�க1 
ெவள�ய�ட5� அத&கான  ெசலவ�ன�க1 நகரா-சி நிதிய�� 

த��மான எ�.197 
அIமதி*க:ப-டA 



ேம&ெகா1ள5� அIமதி*கலா�. 
(ந.க.எ�.121/2020சி1) 
 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.5 
 

 நிவ�Dய�/மைழய�னா� தா/வான ப�திகள�� ��ய��:Dகைள மைழந[� T/MA ெபாAம*க)*� சிரம� 
ஏ&ப0வைத தவ���தி0� வைகய�� மைழந[,ைன ெவள�ேய&றிட \ச� எBஜிBக1  ெகா�0 த�ண[� இைர�திட 
வர:ெப&ற வ�ைல:D1ள�க1 ஒ:Dத�*� ைவ*க:ப0கிறA. 
 

வ.எ நி!வன"தி� ெபயா வ$ைல வ$கித� (மண$() 
*ச+ ப$+ உ-பட /) 

2 S.N.M பவ� பாய��- 350 
3 ]அ�மB பவ� ஒ�*# 400 
4 ]வ�நாயகா எ�� Kவ�# 450 

 

அ�வலக �றி:D வர:ெப&ற வ�ைல:D1ள�ய�� �ைறMத வ�ைல ேகா,Z1ள  S.N.M பவ� 
பாய��- நி(வன வ�ைல 5கித� �ைறவாக உ1ளைத ஏ&(, இய&ைக 
இட�பா0க1 அவசிய� க�தி தமி/நா0 மாவ-ட நகரா-சிக1 ச-ட� 
1920 ப�,5 15 B கீ/  ெசலவ�ன� ேம&ெகா�டைத அIமதி*கலா�. 

1028/2020/இ1 
 

த��மான எ�.198 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.6 
 

 ேவதார�ய� நகரா-சிய�� 2017 �த� 2020 ஆ� ஆ�0 வைர ேம&ெகா1ள:ப-0 வ�� பண�க1 
வ�வர�திைன நாக:ப-�ன� மாவ-ட ஆ-சி�தைலவ� அவ�கள�B அறி5ைரகைள ப�Bப&றி கீ/*க�ட நாள�த/கள�B 
2020 � ஆ�0 ெதாழி� மல,� ெவள�ய�ட:ப-டA. அMத வ�ள�பர�தி&கான வ�ள�பர*க-டண� கீ/க�டவா( 
ப-�ய� வர:ெப&(1ளA. 
  

வ.எ ெதாழி� மல� ெபய� ப-�ய� எ�/நா1 வ�ள�பர*க-டண� 
Q. 

1 தினகரB 3300248575/25.10.2020 31,500/- 
2 தினமல� TRY8456/25.10.2020 28,560/- 

O0த� 60,060/- 

           ேம&க�ட வ�ள�பர க-டண�திைன ெச��Aவத&� மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D மBற� அIமதி*கலா�. இ�ெதாைகய�ைன நகரா-சி 
ெபாAநிதிய�லி�MA வழ�கிட5� மBற� அIமதி*கலா�. 

 

த��மான எ�.199 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.7 
 

       ேவதார�ய� நகரா-சி*� ெசாMதமான ��தைக இன�களான ேப�MA நிைலய  கைடக1-15, வண�க 
வளாக*கைடக1-12, வண�க வளாக த��� அைறக1 எ�.-8,9,10,  ேமலமடவ�ளாக*கைடக1-6 ஆகியைவ 2012-13 � 
நிதியா�0 �த� 2014-15 வைர KBறா�0 கால�தி&� ��தைக*� வ�ட:ப-டA. நகரா-சி நி�வாக� ம&(� ��ந[� 
வழ�க� (நநி4) Aைற அரசாைண (நிைல) எ�.92 ம&(� 181 நா1. 03.07.2007 ம&(� 19.09.2008 ஆகிய அரசாைணகள�Bப�, 

நக�:Dற உ1ளா-சி அைம:Dக)*� ெசாMதமான கைடக1, நில�க1  ��தைக*� வ�0த� ம&(� DA:ப��த�  

ஆகியவ&றி&கான நைட�ைறகைள தி��தியைம*க:ப-ட நிபMதைனக1 வழ�க:ப-டைத� ெதாட�MA, 2012-13 �த� 
2014-15 வைர KBறா�0 ெதா�:D கால�தி&� ��தைக*� வ�ட:ப-ட ஏல  இன�க1 அைன�A�, 

த��மான எ�.200 
அIமதி*க:ப-டA 



தBன�ய�பாகேவ  (Automatically)  DA:ப�*க:ப-0 ஒBபA ஆ�0க1 வைர   DA:ப�*க:ப0�. KBறா�0க)*� 
ஒ��ைற ��தைக�ெதாைக 15% உய��த:ப0� எBற நிபMதைனகள�Bப�, 2012-13 �த� 2020-21  � ஆ�0 வைர 9 
ஆ�0க)*� ��தைக DA:ப�*க:ப-0 2020-21 உடB ��தைக*கால� ��வைடகிறA. அதைன� ெதாட�MA, 
ேம&ப� ஏல இன�க)*�  2021-22 நிதியா�0 �த� KBறா�0 ெதா�:D கால அளவ�&� (��தைக*� வ�ட) 
ெபாA ஏல�/ஒ:பMத:D1ள� ேகா,ட5�, நடவ�*ைகக1 ேம&ெகா1ள மBற ஒ:Dத�*� ைவ*க:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D அரசாைணகள�Bப� ெபாAஏல�/ஒ:பMத:D1ள� ேகா,டலா�. ஏல 
அறிவ�:D வ�ள�பர�க1 ேம&ெகா1ள5�  அத&கான ெசலவ�ன�க1 
நகரா-சி நிதிய�� ேம&ெகா1ள5� மBற� அIமதி*கலா�. 
 

 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.8 
      நகரா-சி:ப�திய�� ெபாAநிதி 2020-21 B கீ/ கீ/க�ட பண� ேம&ெகா1ள 16.12.2020 அB( வர:ெப&ற 
ஒ:பMத:D1ள�க1 மBற�திB பா�ைவ*��, அIமதி*�� ைவ*க:ப0கிறA. 

வ.எ பண�ய�B ெபய� மதி:பP0 
Q. 

ல-ச�தி� 

ஒ:பMத*கார� ெபய� 
(தி�வாள�க1) 

ஒ:பMத 
வ�கித� 

1. 

ஆ(கா-0�Aைற, 
இராமகி�_ணாDர�, ச�வக-டைள, 
அ�காள�மB ேகாய�� அ�கி� உ1ள 
ச�தாய*கழி:ப�ட�க1 ம&(� 
நகரா-சி ப�திகள�� உ1ள பNA&ற 
கழி:ப�ட�கள�� 11 எ�ண�*ைக 
கழி:ப�ட�கைள பராம,:D பண� 
ெச9த� 

6.00 

வ�.எ#. ெவ�கேட_, 
ேத�தா*�� ெத&� 

0.10 % 
�ைற5 

வ. சாMதி, ேவதார�ய� 0.30% 
அதிக� 

 

அ�வலக �றி:D 

  

வர:ெப&ற ஒ:பMத:D1ள�கள�� மதி:பP-�ைன வ�ட �ைறவாக 
ஒ:பMத:D1ள� வழ�கிZ1ள தி�.வ�.எ#. ெவ�கேட_, ேத�தா*�� ெத&� 
எBபவ,B ஒ:பMத: D1ள�ய�ைன மBற� ஏ&கலா� 

 

த��மான எ�.201 
ஏ&க:ப-டA. 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.9 
      நகரா-சி:ப�திய�� ெபாAநிதி 2020-21 B கீ/ கீ/க�ட பண� ேம&ெகா1ள 17.12.2020 அB( வர:ெப&ற 
ஒ:பMத:D1ள�க1 மBற�திB பா�ைவ*��, அIமதி*�� ைவ*க:ப0கிறA. 

வ.எ பண�ய�B ெபய� மதி:பP0 
Q. 

ல-ச�தி� 

ஒ:பMத*கார� ெபய� 
(தி�வாள�க1) 

ஒ:பMத 
வ�கித� 

1. 

ேவதாமி�த ஏ,ய�B ெதBகைரய�� 
அைம*க:ப-ட த0:D Fவ,� Outlet 

ம&(�  அத&கான Value Wing Wall 
ேபாBறைவ ேம&ெகா1ள5�, 
வ�0ப-ட ப�தி*� 20 ம̀-ட� த0:D 
Fவ� அைம*�� பண� ஆகியைவ 
ேம&ெகா1)� பண� 

5.30 

ஆ�. ராேஜMதிரB, 
ஆய*காரBDல� 

0.10 % 
�ைற5 

சி. FMதரராசB 
ேத�தா*�� ெத&� 

0.03% 
அதிக� 

 

அ�வலக �றி:D 

  

வர:ெப&ற ஒ:பMத:D1ள�கள�� மதி:பP-�ைன வ�ட �ைறவாக 
ஒ:பMத:D1ள� வழ�கிZ1ள ஆ�. ராேஜMதிரB, ஆய*காரBDல� எBபவ,B 
ஒ:பMத: D1ள�ய�ைன மBற� ஏ&கலா�   

த��மான எ�.202 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.10 
      ேவதார�ய� நகரா-சிய�� வடகிழ*� ப�வமைழய�ைன எதி�ேநா*கி நகரா-சி ப�திய�� உ1ள கீ/க�ட 

த��மான எ�.203 
அIமதி*க:ப-டA 



பண�கள�� வ.எ�.1 �த� 3 வைர உ1ள வ�கா� வா9கா�க1 a�வார:ப-டA. வ.எ�.4 �த� 6 வைர உ1ள 
பண�க1 21.12.2020 அB( ஒ:பMத:D1ள� ேகார:ப-01ளA. ேம��, நகரா-சி நி�வாக ஆைணய�, ெசBைன அவ�களA 
க�த ந.க.எ�.21976/2020 இ2 நா1. 10.12.2020 B ப� நகரா-சி*� நிவ� Dய� நிதி 2020 B கீ/ Q. 25.00 இல-ச� நிதி 
ஒA*கீ0 ெச9ய:ப-01ளA. 
 

வ,எ பண$ய$� ெபய� ெதாைக /. 
(இல-ச"தி+) 

1. நகரா-சி ப)திய$� வடேம8) ப)திய$+ உ�ள வ�கா+க� 
:�வா�� பண$ 

3.00 

2. நகரா-சி ப)திய$� ெத8) ப)திய$+ உ�ள வ�கா+க� 
:�வா�� பண$   

3.00 

3. நகரா-சி ப)திய$� கிழ() ப)திய$+ உ�ள வ�கா+க� 
:�வா�� பண$   

3.00 

4. வா�<எ� 2 + உ�ள ந�திம�ற சாைல தா�சாைல சரீைம?@ 
ெசAத+ 

3.00 

5. வா�< எ�.2 + உ�ள சி�னசாைல தா�சாைல சரீைம?@ 
ெசAத+ 

8.00 

6. வா�< எ�.3 ேதா?@"Bைற ம�மத� ேகாய$+ �த+ 
ஆ!கா-<"Bைற வைர ெச+D� சாைல தா�சாைல 
சரீைம?@ ெசAத+ 

5.00 

 E<த+ 25.00 
 

          ேம&க�ட பண�க)*� ஆ�� ெசலவ�ன� Q.25.00 இல-ச�திைன நிவ� Dய�நிதிய�B கீ/ 

ேம&ெகா1வத&� மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

                  அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. 

(ந.க.1579/2020 இ1) 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.11 
      15 வA நிதி*�N மாBய நிதி 2020 21 B கீ/ ேவதார�ய� நகரா-சி:ப�திய�� கீ/*க�ட ��ந[� 
ேம�பா-0:பண�க1 ேத�5 ெச9ய:ப-01ளA. 

வ,எ பண$ய$� ெபய� மதி?பF-<"ெதாைக 
/. (இல-ச"தி+) 

1. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட ைகலவன�ேப-ைட ேடG( 
ம8!� அ�ட�கா< கிண! ஆகிய உ�I� ந�� ஆதாரGகைள 
ேம�பா< ெசAJ� பண$ 

9.40 

2. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட ேவ�பேதவ�கா< ேடG( 
ம8!� உKச(க-டைள கிண! ஆகிய உ�I� ந�� 
ஆதாரGகைள ேம�பா< ெசAJ� பண$ 

8.50 

3. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட ராமகி�Lணா@ர� ேடG( 
ம8!� கிண! ஆகிய உ�I� ந�� ஆதாரGகைள ேம�பா< 
ெசAJ� பண$ 

8.00 

4. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட மைறஞாயந+N� ேடG( 
ம8!� கிண! ஆகிய உ�I� ந�� ஆதாரGகைள ேம�பா< 
ெசAJ� பண$ 

8.00 

5. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட ஆ!கா-<"Bைற 
ப�ள	(கிண! ம8!� ெகா�ள	"த�O ப)திய$+ உ�ள ந��  
ஆதார(கிண!க�  ேம�பா< ெசAJ� பண$ 

8.00 

த��மான எ�.204 
அIமதி*க:ப-டA 



6. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட ேதா?@"Bைற 
ந+லத�ண��)ள� ம8!� கிண! ஆகிய உ�I� ந�� 
ஆதாரGகைள ேம�பா< ெசAJ� பண$ 

8.00 

7. ேவதார�ய� நகரா-சி()-ப-ட அகPதிய�ப�ள	 ேடG( 
ம8!� கிண! ஆகிய உ�I� ந�� ஆதாரGகைள ேம�பா< 
ெசAJ� பண$ 

8.00 

8. ச�னதி கட8கைரய$+ உ�ள Q�ண$ய உர(கிடG) 
ைமய"தி+ ெபா�-க� ேசகR?@ க-�ட� அைம()� பண$ 

9.16 

 E<த+ 67.06 
 

          ேம&க�ட பண�க)*கான நி�வாக அIமதி நகரா-சிய�B நி�வாக அIமதி வர�ப�&�1 வ�வதா�, 

மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. ேம&க�ட 8 எ�ண�*ைக பண�க1 

ஒbெவாBறி&�� தன��தன�யாக ஒ:பMத:D1ள� ெபற நடவ�*ைக 
ேம&ெகா1ள5� மBற� அIமதி*கலா�. 

 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.12 
      ேவதார�ய� நகரா-சி ேவதாமி�தா ஏ,ய�� ெதBகைரய�� த0:DFவ� அைம*��  பண�யானA ச-டமBற 
உ(:ப�ன� நிதிய�B கீ/ Q.50.00 இல-ச� மதி:பP-�� ேம&ெகா1ள:ப-டA. இதி� Outlet ம&(�  அத&கான Value Wing 

Wall ேபாBறைவ ேம&ெகா1ள5�, Fமா� 20 ம̀-ட� மதி:பP-�� ேச�*க:படவ��ைல. இ:பண� ேம&ெகா�டா� 
ம-0ேம ஏ,ய�B �N ெகா1ளள5 ெதBகைரய�� ெவள�ேயறாம� த0*க இய�� எBபதா� இ:பண� ேம&ெகா1ள 
ேவ��யA மிக5� அவசியமாகிறA. எனேவ இ:பண�*காக தயா� ெச9ய:ப-ட மதி:பP0 Q. 5.30 இல-ச�தி&� 
மBற�திB அIமதி ேவ�ட:பப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. இcெசலவ�ன�திைன நகரா-சி நிதிய�லி�MA 

ேம&ெகா1ள5� மBற� அIமதி*கலா�. ேம�� பண�ய�B அவசர 
அவசிய�திைன க��தி� ெகா�0 தன� அ�வல� அவ�க1 �B அIமதி 
ெப&( ஒ:பMத:D1ள� ேகா,ய அ�வலக நடவ�*ைகய�ைன மBற� 
அ�கீக,*கலா�. 

 

த��மான எ�.205 
அ�கீக,*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.13 
      இMநகரா-சிய�B ெபாAFகாதார A:Dர5:பண�*� a9ைம இMதியா தி-ட�திB கீ/ 8 எ�ண�*ைக TATA ACE  
வாகன�க1 வா�க:ப-0 வ [0 வ [டாக �:ைபக1 ேசக,*�� பண�*� பயBப0�த:ப0கிறA. ேம&�றி:ப�-ட 
வாகன�கள�� நாB� வாகன� ஏ&கனேவ ஒ:பMத அ�:பைடய�� பண�D,Z� (Outsourcing)  ஓ-0ந�க1 ெகா�0 
இய*க:ப0கிறA.  ம&ற நாB� வாகன�� ெகாேரானா த&காலிக ம#a�களாக பண�D,Mதவ�கைள*ெகா�0 
இய*க:ப-0 வMதA. த&ேபாA ெகாேரானா த&காலிக ம#a�க1 நி(�த:ப0� Tழலி� நாB� ஓ-0ந�க1 ஒ:பMத 
அ�:பைடய�� (Outsourcing) த&ேபாA ஒ:பMத:பண�யாள�க1 வழ�கி0� வ�ேவகானMத� Fய உதவ�*�N Kலமாக 
அம��தி*ெகா1ள5�  அத&கான ெசலவ�ன�க1 நகரா-சி நிதிய�� ேம&ெகா1ள5� மBற�திB ஒ:Dத�*� 
ைவ*க:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  வ�ேவகானMத� Fய உதவ�*�N Kலமாக 2020-21 � ஆ��&� வழ�கிZ1ள 

அேத ஒ:பMத வ�கித�தி� நாB� ஓ-0ந�க1 பண�யம��தி*ெகா1ள5�, 

அத&கான ெசலவ�ன�க1 நகரா-சி நிதிய�� ேம&ெகா1ள5� 
அIமதி*கலா�. 

 

த��மான எ�.206 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.14 
      ேவதார�ய� நகரா-சிய�� Fகாதார:பண�யாள� ��ய��:D க-0� பண� ��5&( அதி� ஏ&கனேவ உ1ள 

த��மான எ�.207 



  

ஒ� �ைன மிB இைண:ப�ைன ���ைன மிB இைண:பாக மா&ற�  ெச9வத&� தமி/நா0 மிBசார 
வா,ய�திலி�MA ேக-D ெதாைக Q.9939/-ஐ இளமிB ெபாறியாள�, தமி/நா0 மிBசாரவா,ய�, ேவதார�ய� க�த 
ந.க.எ�. AE/JE/O&M/F. App.Tracking/D.No.222/20, நா1. 26.08.2020B ப� ேக-D ெதாைக ெச��திட ேவ��யA மிக5� 
அவசியமாகிறA.  பண�ய�B அவசர�திைன க��தி� ெகா�0 ேக-D�ெதாைக Q.9939/- ஐ தமி/நா0 மிBசார 
வா,ய�தி&�  இbவ�வலக ெபாA:பண� ேம&பா�ைவயாள� தி� ேப. ேகாமதிநாயக� ெச��திZ1ளதா� ேம&க�ட 
ெதாைகய�ைன ெபாA:பண� ேம&பா�ைவயாள�*� வழ�கிட மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. 
 

அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.15 

      ேவதார�ய� நகரா-சி தி��Aைற:|�� சாைலய�� ெவ-0*�ள� அ�ேக ேவB #டா�0 (Van Stand) 
அைம�A த�மா( அதB உ,ைமயாள�க1 மா�Dமி� ைக�தறி ம&(� Aண���Aைற அைமcச� அவ�கள�ட� 
ேகா,*ைக வ�0�ததிB அ�:பைடய�� அத&�,ய நடவ�*ைக ேம&ெகா1)மா( மா�Dமி� அைமcச� அவ�க1 
அறி5(�தியதிB ேப,� ேம&க�ட இட�திB ேம&� ப�திய�� Van Stand அைம*க ேவ��யA அவசியமாகிறA. 
இத&காக தயா,*க:ப-01ள மதி:பP0 Q.10.00 இல-ச�தி&� மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. இcெசலவ�ன�திைன நகரா-சி ெபாAநிதிய�லி�MA 

ேம&ெகா1ள5�, பண� ��5&றA�  ேவB மா�*ெக-�� தினச,வT� 

�ைறைய  நைட�ைற:ப0�தி நகரா-சி*� வT� ஈ-��தர நடவ�*ைக 
ேம&ெகா1ள5� மBற� அIமதி*கலா�. 

 

த��மான எ�.208 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.16 

      ேவதார�ய� நகரா-சி தி��Aைற:|�� சாைலய�� ெவ-0*�ள� அ�ேக ேவB #டா�0 (Van Stand) 
அைம�A த�மா( அதB உ,ைமயாள�க1 மா�Dமி� ைக�தறி ம&(� Aண���Aைற அைமcச� அவ�கள�ட� 
ேகா,*ைக வ�0�ததிB அ�:பைடய�� அத&�,ய நடவ�*ைக ேம&ெகா1)மா( மா�Dமி� அைமcச� அவ�க1 
அறி5(�தியதிB ேப,� ேம&க�ட இட�திB கிழ*� ப�திய�� Van Stand அைம*க ேவ��யA அவசியமாகிறA. 
இத&காக தயா,*க:ப-01ள மதி:பP0 Q.10.00 இல-ச�தி&� மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. இcெசலவ�ன�திைன நகரா-சி ெபாAநிதிய�லி�MA 

ேம&ெகா1ள5�, பண� ��5&றA�  ேவB மா�*ெக-�� தினச,வT� 

�ைறைய  நைட�ைற:ப0�தி நகரா-சி*� வT� ஈ-��தர நடவ�*ைக 
ேம&ெகா1ள5� மBற� அIமதி*கலா�. 

 

த��மான எ�.209 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.17 
      ேவதார�ய� நகரா-சி*�-ப-ட வா�0 எ�.12 ேவ�பேதவBகா0 கிராமவாசிக1 த�களA ப�திய�� Dதியதாக 
நியாய வ�ைல*கைட க-�ட� க-��தர*ேகா, மா�Dமி� ைக�தறி ம&(� Aண���Aைற அைமcச� அவ�கள�ட� 
ேந,� ேகா,*ைக வ�0�A1ளன�. எனேவ மா�Dமி� அைமcச� அவ�கள�B அறி5ைரய�Bப�, ேவ�பேதவBகா0 
ப�திய�� நியாயவ�ைல*கைட க-�ட� க-��தர ேவ��யA அவசியமாகிறA. இ:பண� ேம&ெகா1ள ஆ�� உ�ேதச 
ெசலவ�ன� Q.10.00 இல-ச� ஆ��. இcெசலவ�ன� ேம&ெகா1ள மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 

அ�வலக �றி:D  1, மBற� அIமதி*கலா�. ேம�� இcெசலவ�ன�திைன நகரா-சி 
ெபாAநிதிய�லி�MA ேம&ெகா1ள5�, மBற� அIமதி*கலா�. 

2. பண� ��*க:ப-ட ப�B PWD  Rental Rate அ�:பைட வாடைக நி�ணய�  

ெச9A  PDS  ெகா0*க அIமதி*கலா�. 
 

த��மான எ�.210 
அIமதி*க:ப-டA 



 
Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

 

31.12.2020 

ெபா�1 எ�.18 
      ேவதார�ய� நகரா-சி*�-ப-ட ேதா:D�Aைற ப�1ைளயா�ேகாய�� ெத�வ�� வசி*�� ��ய��:Dவாசிக1 
ப�1ைளயா�ேகாய�� ெத�வ�� ேபவ�ப�ளா* சாைல அைம�A  தர*ேகா, மா�Dமி� ைக�தறி ம&(� 
Aண���Aைற அைமcச� அவ�கள�ட� ேந,� ேகா,*ைக வ�0�A1ளன�. எனேவ மா�Dமி� அைமcச� அவ�கள�B 
அறி5ைரய�Bப�, இ:ப�திய�� ேபவ�ப�ளா* சாைல அைம*க ேவ��யA மிக5� அவசியமாகிறA. இ:பண� 
ேம&ெகா1ள ஆ�� உ�ேதச ெசலவ�ன� Q.7.00 இல-ச� ஆ��. இcெசலவ�ன� ேம&ெகா1ள மBற�திB அIமதி 
ேவ�ட:ப0கிறA. 

அ�வலக �றி:D  மBற� அIமதி*கலா�. ேம�� இcெசலவ�ன�திைன நகரா-சி 
ெபாAநிதிய�லி�MA ேம&ெகா1ள5�, மBற� அIமதி*கலா�. 
 

 

த��மான எ�.211 
அIமதி*க:ப-டA 

31.12.2020 ெபா�1 எ�.19 
      ேவதார�ய� நகரா-சி*�-ப-ட ேதா:D�Aைற திெரௗபைதய�மBேகாய�� ெத�வ�� வசி*�� 
��ய��:Dவாசிக1 ேதா:D�Aைற திெரௗபைதய�மB ெத�வ�� Dதியதாக ஒ� மின�பவ�ப�: அைற  அைம�A  
தர*ேகா, மா�Dமி� ைக�தறி ம&(� Aண���Aைற அைமcச� அவ�கள�ட� ேந,� ேகா,*ைக வ�0�A1ளன�. 
எனேவ மா�Dமி� அைமcச� அவ�கள�B அறி5ைரய�Bப�, இ:ப�திய�� Dதியதாக ஒ� மின�பவ�ப�: அைற  
அைம*க ேவ��யA மிக5� அவசியமாகிறA. இ:பண� ேம&ெகா1ள ஆ�� உ�ேதச ெசலவ�ன� Q.2.25 இல-ச� 
ஆ��. இcெசலவ�ன� ேம&ெகா1ள மBற�திB அIமதி ேவ�ட:ப0கிறA. 
 

அ�வலக �றி:D  1. மBற� அIமதி*கலா�. ேம�� இcெசலவ�ன�திைன நகரா-சி ��ந[� 

நிதிய�லி�MA ேம&ெகா1ள5�, மBற� அIமதி*கலா�. 

2. ��ந[� பண�ய�B அவசர அவசிய�திைன க��தி�     ெகா�0 தன� 
அ�வல� �B அIமதி ெப&( ஒ:பMத:D1ள�  ேகா,ய அ�வலக 

நடவ�*ைகய�ைனZ� மBற� அ�கீக,*கலா�. 
 

 

த��மான எ�.212 
அ�கீக,*க:ப-டA 


