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    k‹w¡T£l¥ bghUŸk‹w¡T£l¥ bghUŸk‹w¡T£l¥ bghUŸk‹w¡T£l¥ bghUŸ  

 

1) தமிழக�தி� நைடெப�ற 16-வ� ச�டம�ற ெபா��ேத�தலி� மா��மி� 

தமி�நா  !த�வ� தி".!.க.$டாலி� அவ�கைள தமி�நா�'� !தலைம(சராக 

அம��திய வா+காள ெப"ம+க,+� இ.நக� ம�ற/ உ1ள2கன4.த ந�றிைய 

ெத5வ6��+ெகா1கிற�. ேம7/ தமி�நா  !8வ�/ நைடெப�ற நக��ற 

உ1ளா�சி ேத�தலி� மா��மி� தமி�நா  !த�வ� அவ�கள4� ந�லா�சி+� 

அ2கீகார/ அள4�� மாநகரா�சி, நகரா�சி ம�;/ ேப<ரா�சி ஆகியவ�றி� 

ேபா�'ய6�ட ேவ�பாள�கள4� 90 சதவ @த/ இட2கள4� ெவ�றிAெபற ைவ�த 

வா+காள ெப"ம+க,+� இ.நகர ம�ற/ உ1ள2கன4.த ந�றிைய 

ெத5வ6��+ெகா1கிற�.  சித/பர/ நகர ம+கள4� �'ந@� ேதைவ+காக <.127 

ேகா'ய6� D� +�'ந@� தி�ட/ அம�ப �திடE/ சித/பர/ நக5� வள�(சி+காக 

கைலஞ� நக��ற ேம/பா�  தி�ட�தி� கீ� �தியதாக வட+�ெமய6� ேரா  

(உழவ�ச.ைத) ப�திய6� �திய தினச5 நாள2க' க�'ட/ <.577 ல�ச�தி�� நிதி 

ஒ�+கீ  ெசK� உ�திரவ6�ட மா��மி� தமி�நா  !த�வ� தி" !.க. 

$டாலி� அவ�க,+�/, தமிழக நக��ற உ1ளா�சி��ைற அைம(ச� மா��மி� 

ேக.எ� ேந" அவ�க1 ம�;/ தமிழக ேவளா� ம�;/ உழவ�நல��ைற 

அைம(ச� மா��மி� எ/.ஆ�.ேக ப�ன @�ெச�வ/ அவ�க,+�/ இ.நக�ம�ற/ 

உ1ள2கன4.த ந�றிைய ெத5வ6��+ெகா1கிற�.  

 

2)  Áj«gu« efuh£Á tçéÂ¥ò Ïd§fëš Âl¡fêÎ nkyh©ik¡ f£lz« flÿ® 

kht£l muÁjœ 28.06.2017 k‰W« ehŸ.28.12.2020 (X.K.í3/33462/2020, ehŸ.01.12.2020) 

thæyhf 01.07.2017 Kjš ã®za« brŒa¥g£L brh¤Jtç Ïd§fSl‹ nr®¤J 

tNè¡f¥g£L tU»wJ. tç ã®za« brŒa¥g£lJ bjhl®ghf òfh® vGªjt©z« 



cŸsjhš tçtNš ghÂ¥gilÍ« ãiy cŸsJ. mjid ãt®¤Â brŒÍ« bghU£L FG 

mik¤J tçéÂ¥òfis MŒÎ brŒJ m¿¡if rk®¥Ã¤J bjhl® elto¡if 

nk‰bfhŸs k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :-    
 

k‹w« mDkÂ¡fyh«.      
e.f.v©.694/2020/m2 

 

3) சித/பர/ நகரா�சி+��ப�ட 362 சாைலக1 ம�;/ ெத"+கள4� கீ�காN/ 

வ6வரAப' ெத"வ6ள+�க1 அைம+கAப�  பராம5+கAப�  வ"கி�றன.   

1) �ழ� வ6ள+�க1   - 1493 

2) 20 வா�$ CFL வ6ள+� -   14 

3) 35 வா�$ CFL வ6ள+� -   18 

4) 45 வா�$ CFL வ6ள+� -   35 

5) 85 வா�$ CFL வ6ள+� -  131 

6) 150 வா�$ LED வ6ள+� -   12 

7) 250 வா�$ SV வ6ள+� -   579 

8) 250 வா�$ MH வ6ள+� -   15 

---------- 
ெமா	த�   2297 

---------- 
ேம�காN/ ெத"வ6ள+�க,+� ஒ" வ"ட�தி�� மி� பய�பா  

க�டண/, உதி5 பாக2க1 ம�;/ பண6யாளக1 ஊதிய��ட� <.52.71 இல�ச/ 

ெசலவ6ன/ ஏ�ப கிற�.  மா��மி� உ1ளா�சி �ைற அைம(ச� அவ�களா� 2021-

22 ச�டம�ற ப�ெஜ� D�ட�ெதாட5� அறிவ6A� எ�. 12-�ப' 9 மாநகரா�சிக1 

ம�;/ 77 நகரா�சிகள4� 3,11,601 ெத"வ6ள+�கைள ஆ�ற� ேசமிA�ைடய LED 

வ6ள+காக மா�ற அறிவ6A� ம�;/ நிதி ஆதார/ தமி�நா  நக�A�ற 

உ�க�டைமA� நிதி நி;வன/ ^ல/ ெப;வத�� வழிவைக ெசKயAப� 1ளன.  

 

இ.த ெகா1ைக !'வ6� சித/பர/ நகரா�சி+��ப�ட ப�திகள4� 2297 

ெத"வ6ள+�க,/ உ1ளட+க/ ெசKயAப� 1ளன.  தமிழக அரசி� இ.த ஆ�ற� 

ேசமிA�+கான பண6ய6� இ.நகரா�சிய6� உ1ள 2297 ெத"வ6ள+�கைள_/ LED 

வ6ள+காக மா�;/ பண6+� நி�வாக அ`மதி ெபறE/, இAபண6+கான மதிAபa  

ெசலவ6ன/ <.3,00,26,029/-+கான ெசலவ6ன�தி�� TUFIDCO அரg நிதி நி;வன�திட/ 

அவ�கள4� gழ�சி நிதி ^ல/ ெப;வத�� அரசி�� ப6ேரரைண சமAப6+க 

ம�ற�தி� அ`மதி ேவ�டAப கிற�. 

அ�வலக��றி�� –  
1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

 

2) இAபண6+கான ெசலவ6ன�தி�� உ5ய மதிAபa  ெதாைக+�5ய நிதி 
ஆதார�ைத அரg ெநறி!ைறAப' TUFIDCO நிதி நி;வன�திட/ ெம�ைமயான கட� 
(Soft Loan) ெப;வத�� ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

 



3) த�ேபா�1ள ெத"வ6ள+�கைள ஆ�ற� ேசமிA�ட� D'ய LED வ6ள+காக 
மா�ற/ ெசKயAப�டா� வ"ட�தி�� <.43.71 இல�ச/ நிதி ேசமிA� 
இ.நகரா�சி+� ஏ�பட வாK�1ளதா7/, பராம5A� ெசலவ6ன/ மிகE/ 
�ைறவானதாக இ"+�/ எ�பதா7/, ஆ�ற� ம�;/ நிதி ேசமிA� க"தி 
இAபண6+�/ அரசிட/ ப6ேரரைண சம�Aப6+க ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

(ந.க.எ�.480/2022/இ1) 

 

4) சித/பர/ நகரா�சிAப�திய6� உ1ள அைன��Aப�திகள47/ அmவAெபா8� 

�'ந@� ப8� ம�;/ �ைதவ'கா� ப8� ந@+க/ ம�;/ பராம5A� பண6க1 

ேம�ெகா1ளAப�  வ"கிற�.  ேம�ப' பராம5A� பண6க1 ேம�ெகா1,/ேபா� 

சிெம�� சாைலக1 ம�;/ தா�சாைலகைள உைட�� ப8� ம�;/ பராம5A� 

பண6க1 ேம�ெகா1ள காலதாமத/ ஏ�ப வதா� ெபா�ம+கள4� 

ேபா+�வர�தி��/, பா�காAப6��/ இைடnறாக உ1ள�. இவ�ைற 

தவ6�+�/ெபா"�  பண6கைள வ6ைர.� !'�திட கா�கிo� உைடAபா� 

சாதன2க1 (Breaker)  அ2கீகார/ ெப�ற நி;வன2கள4டமி".�  2 எ�ண/ 

ெகா1!த� ெசKய உ�ேதச ெசலவ6ன/ <.75000/-+� ம�ற�தி� அ`மதி 

ேவ�டAப கிற�. 

அ�வலக��றி�� – ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

 (ந.க.எ�.479/2022/இ1) 
 

5) சித/பர/ நகரா�சிA ப�திகள4� பைழய ம�;/ �திய பாதாள சா+கைட� 

தி�ட2க1  பய�பா�'� இ".� வ"கிற�.  ேம�ப' தி�டAபண6கள4� உ1ள 

பாதாள சா+கைட ஆKE+�ழிக1 (Manholes) gமா� 1500 ஆKE+�ழிக1 சாைலய6� 

ேம� ம�ட�ைதவ6ட ப1ளமாக உ1ள�. இதனா� ேபா+�வர�தி��/, சாைலகைள 

பய�ப ��/ ெபா�ம+க,+�/ சிரம/ ஏ�ப கிற�. எனேவ, சாைலம�ட�ைதவ6ட 

ப1ளமாக உ1ள ஆKE+�ழிகைள சாைலம�ட�தி�� உய��தAபடேவ�'ய� 

அவசியமா�/. இ.நகரா�சிய6� நிதி நிைலய6ைன க"�தி�ெகா�  !த�க�டமாக 

300 எ�ண6+ைக ஆKE+�ழிகைள சாைலம�ட�தி�� உய��திட உ�ேதசி+கAப�  

அத�கான மதிAபa  <. 15.00 இல�ச�தி� வ"வாK நிதிய6� ெசலவ6ன/ 

ேம�ெகா1ள  ம�ற�தி� அ`மதி ேவ�டAப கிற�. 

அ�வலக��றி�� – ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

 (ந.க.எ�.478/2022/இ1) 
 

6) சித/பர/ நகரா�சி ப�தி ம+க,+� வ+காரமா5  தைலைம ந@ேர�; நிைலய/ 

ம�;/ சித/பர/ நக�Aப�திய6� அைம+கAப� 1ள 9 எ�ண6ைக ஆ��ைள 

கிண;க1 ^ல/ �'ந@� ெபறAப�  வ6நிேயாக/ ெசKயAப�  வ"கிற�.  

இ.நக5� �'ந@� வ6நிேயாக�தி�காக அைம+கAப� 1ள �'ந@� பகி�மான 

�ழாKக1 30 வ"ட2க,+� !�� அைம+கAப�டதா�/. ேம7/ 



^�றா� க,+� !�� �திய பாதாள சா+கைட தி�டAபண6 

ேம�ெகா1ளAப�டேபா� பல இட2கள4� �'ந@� பகி�மான �ழாK உைட+கAப�  

அmவAேபா� சீ�ெசKயAப�  �'ந@� வ6நிேயாக/ ெசKயAப�  வ"கிற�.  �'ந@� 

பகி�மான �ழாKக1 பலவ @னமாக உ1ளதா7/, பல இட2கள4� ஒ� Aபண6க1 

ேம�ெகா1ளAப� 1ளதா7/, �திய பாதாள சா+கைட தி�ட கழிEந@� ேசக5A� 

�ழாKக1 ம�;/ ஆKE+�ழிகள4லி".� கசிEக1 ^ல/ ெவள4ேய;/ கழிEந@� 

பலவ @னமான �'ந@� பகி�மான �ழாKகள4� உ���.� �'ந@5� கழிEந@� கல.� 

gகாதார+ேக  ஏ�ப கிற�.   

எனேவ இதைன தவ6�+�/ெபா"�  நக5� உ1ள அைன�� ப�திகள47/ 

�தியதாக �'ந@� பகி�மான �ழாK அைம+கAபடேவ�'ய� அவசியமாகிற�.  

த�ெபா8� இ.நக"+கான �திய �'ந@� ஆதார�திைன ஏ�ப �திட <.127 ேகா' 

மதிAபa�'� தமி�நா  �'ந@� வ'கா� வா5ய/ ^ல/ நடவ'+ைக 

ேம�ெகா1ளAப�  வ"கிற�.  இ�தி�ட�தி� �'ந@� பகி�மான �ழாK இ.நக5� 

அைன�� ப�திகள47/ அைம�திட அரசி� அ`மதி ம�;/ மா�ய/ ெப;வத�� 

தி�ட+க"��" நகரா�சி நி�வாக இய+�ந� அவ�க,+� அ`Aப6ட ம�ற�தி� 

அ`மதி ேவ�டAப கிற�.  

அ�வலக��றி�� – ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

(ந.க.எ�.477/2022/இ1) 

 

7) சித/பர/ நகரா�சிய6� 54,756 கி.மw சாைலAப�திகள4� 34.15 கி.மw ந@ள�தி�� 

மைழந@� வ'கா� உ1ள�. ேம�ப' மைழந@� வ'கா�க1 அைம+கAப�  gமா� 15 

வ"ட2க,+� ேம� ஆகிவ6�டப'யா� த�ேபா� சிதலைமைட.த நிைலய6� 

உ1ளேதா  வடகிழ+� ப"வ கால2கள4� ெப"மைழய6�ேபா� ெவ1ள ந@� 

வ'வதி� காலதாமத/ ஏ�ப கிற�.  இதனா� நக�ப�திய6� மைழந@� ேத2கி 

gகாதார ேக  ஏ�ப கிற�.  எனேவ இதைன தவ6�+�/ெபா"�  !த�க�டமாக 

கீ�க�ட ெத"+கள4� மைழந@� வ'கா� அைம+கAபடேவ�'ய� அவசியமாகிற�. 

1) எட�ெத" 
2) g�ணா/�+கார�ெத" 
3) வ6ழ�க�'Aப61ைளயா�ேகாவ6� ெத" 
4) ம.தகைர 
5) வட+� ெமய6�ேரா  
6) மானா ச.� 
7) ேகாவ6.தசாமி ெத" 
8) கா5யெப"மா1 ேகாவ6� ெத" 
9) 16-கா� ம�டப�ெத" 
10) அ�ணா ெத" 
11) எ$.ப6 ேகாவ6� ெத" 
12) கனகசைப நக� 
13) வாகீச நக� 
14) கைலஞ�காலன4 
15) திெரௗபதி அ/ம� ேகாவ6� ெத" 



16) சபாநாயக� ெத" 
17) தி�ைலநாத� நக� 
18) கா.தி நக� 
19) தி�ைல நக� 

 

ேம�க�ட இட2கள4� மைழந@� வ'கா�  அைம+க உ�ேதச மதிAபa  
<.700.00 இல�ச/ ஆ�/.  எனேவ இAபண6ய6ைன தமிழக அரசிட/ மா�ய/ ெப�; 
ேம�ெகா1ள ம�ற�தி� அ`மதி ேவ�டAப கிற�. 

 

அ�வலக��றி�� – ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
(ந.க.எ�.476/2022/இ1) 

 

8) சித/பர/ நகரா�சிய6� நட.� !'.த நக�A�ற உ1ளா�சி ேத�தலி� (ப6Aரவ5 

2022) �தியதாக நக�ம�ற� தைலவ�, �ைண தைலவ� ம�;/ நக�ம�ற 

உ;Aப6ன�க1 பதிேவ�;_1ளா�க1. ேம�ப' நக�ம�ற� தைலவ� அவ�க,+� 

வாகன/ அள4+க ேவ�'_1ள�. த�ேபா� நகரா�சிய6� பய�ப �தAப�  வ"/ 

ெபாலிேரா ஈA� வாகன/ (TN31 BW 4147 JEEP) 2013� வா2கAப�  gமா� ப�� 

ஆ� க1 !'.�1ள�. ேம7/ ேம�ப' வாகன/ gமா� 4.00 இல�ச/ கி.மw. வைர 

பய�ப �தAப� 1ள�. இதனா� ேம�ப' ஈA� வாகன�ைத ெபாறியாள� ப65வ6� 

ெபாறியாள� பய�பா�'�� வழ2கி, �தியதாக ெபா;Aேப�றி"+�/ நக�ம�ற� 

தைலவ� அவ�க,+� �தியதாக வாகன/ வா2க நகரா�சி நி�வாக இய+�ன�, 

ெச�ைன அவ�க,+� !�ெமாழிEக1 அ`Aப6 உ5ய அ`மதி ெப;வத��/, 

�திய வாகன/ வா2�வத�� நகரா�சி வ"வாK நிதிய6லி".� ெசலவ6ன/ 

ேம�ெகா1ள ம�ற�தி� அ`மதி ேவ�டAப கிற�. 

அ�வலக��றி�� – ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
(ந.க.எ�.481/2022/இ1) 

9) இ.நகரா�சி ப�திய6� g�றி� தி5_/ நாKக1 ம�;/ ப�றிகளா� 

ெபா�ம+க,+�/, ெபா� gகாதார�தி��/ ேக வ6ைளவ6+�/ வைகய6� 

இ"Aபதா� இவ�ைற ப6'�� அA�றAப ��/ நடவ'+ைக ேம�ெகா1ள 

ம�ற�தி� அ`மதி ேவ�டAப கிற�. 

  அ�வலக��றி�� – 1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

. 

(ந.க.எ�.2809/2021/எ(1) 
 

10) இ.நகரா�சி ெபா� gகாதாரA ப65வ6� 33 வா� கள47/ ~Kைம பண6 

ேம�ெகா1வத�� ேதைவAப / வாகன2க1 21 BOV வாகன2க,/, 7 LCV  ஆகிய 

வாகன2க1 ெபா�gகாதாரA ப65வ6� இய2கி வ"கி�றன. அவ�றி� சில BOV 

வாகன2க1 ப8தைட.�1ள�. ேம7/ �A�ரE பண6+காக பய�ப �தAப வதா� 

அ'+க' ப8�க1 அைட.� �A�ரE பண6க1 பாதி+�/ நிைல ஏ�ப கிற�. 

நகரா�சிய6� ~Kைம பண6 இ�றியைமயாததாக இ"Aபதா7/, நக5� ெபா� 

gகாதார/ ேபண6 கா+கேவ�' இ"Aபதா7/, ேம�க�ட வாகன2கைள 



ப8�ந@+க/ ெசKதிடE/ வ"ட பராம5A� ெசKதிடE/ உ�ேதச ெசலவ6ன/  

<.20.00 இல�ச�தி�� ம�ற�தி� பா�ைவ+�/ அ`மதி+� ைவ+கAப கிற�. 

   அ.�. : 1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

  2) ேம�க�ட ெசலவ6ன�      ெதாைக  நகரா�சி 

வ"வாK நிதிய6லி".� ெசலE ெசKய ம�ற/ 

அ`மதி+கலா/. 

(ந.க.எ�.2809/2021/எ(1) 
  

11) இ.நகரா�சி ெபா� gகாதார ப65வ6� பண6�5_/ ~Kைம 

பண6யாள�க1 ~Kைம பண6 ேம�ெகா1வத�� ேதைவAப / கீ�காN/ 

ெபா"�க1 ேதைவAப கிற�. அவ�றி� வ6வர/ ப6�வ"மா; 

1) அ7மின4ய+ Dைட  -- 100 
2) ைகgர�'    -- 150 
3) அ"வா1    -- 150 
4) ெபட�    -- 150 
5) ஊ+�     -- 150 
6) ெப5ய ஊ+�   --  60 
7) சE�     -- 150 
8) ம�ெவ�'    -- 150 
9) கைலெகா��   -- 100 
10) கடAபாைற    --  50 

கி மி நாசின$க% 

1) ந@��த g�ணா/�  -- 10 ட� 
2) ப6ள @(சி2 பEட�   -- 10 ட� 
3) ப6ர�     -- 300 எ�க1 
4) !க+கவச/   -- 10000 எ�க1 
5) ைக_ைற    -- 5000 எ�க1 

ேம�க�ட ெபா"�க1 வா2�வத�� ஆ�/ உ�ேதச ெசலவ6ன/ 

<.15.00 இல�ச�தி��/, அதைன வா2கி பய�ப �திடE/ ம�ற�தி� 

பா�ைவ+�/ அ`மதி+� ைவ+கAப கிற�. 

     அ.�. : 1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
2) ேம�க�ட ெசலவ6ன�      ெதாைக   

நகரா�சி வ"வாK நிதிய6லி".� ெசலE 
ெசKய ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

(ந.க.எ�.2809/2021/எ(1) 

12) இ.நகரா�சி ப�திய6� g�றி�  தி5_/ �ர2�கைள ப6'+க நகரா�சி ~Kைம 

பண6யாள�க,+� பய6�சி ெகா +கவ6�ைல எ�பதா�, வன��ைற அ7வலக/ 



^ல/ அA�றAப �திட வலி_;�தி உ5ய நடவ'+ைக ேம�ெகா1ள ம�ற 

அ`மதி ேவ�டAப கிற�. 

     அ.�. : 1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

  (ந.க.எ�.2809/2021/எ(1) 
 

13) இ.நகரா�சி ெபா� gகாதாரA ப65வ6� 33 வா� கள47/ ~Kைம பண6 

ேம�ெகா1வத�� ேதைவAப / ஒAப.த ~Kைம பண6யாள�க1 153 நப�கள4� 

பண6+கால/ 28.02.2022-� !'வைடகிற�. �A�ரE பண6யாள�க1 அளEேகா� 

ம�;/ ஒAப.தA�1ள4 ேகா5 நடவ'+ைகக1 ேம�ெகா1ள அ`மதி ேகா5 

நகரா�சி நி�வாக இய+�ந"+� அ`AபAப�ட ெசய��றிAப6�� அ`மதி 

ெபறAபடவ6�ைல ேம7/ ேத�த� நட�ைத வ6திக1 அமலி� இ"Aபதா7/, 

ஒAப.தA�1ள4 ேகா5ட இயலாத நிைல உ1ள�. நகரா�சிய6� ~Kைம பண6 

இ�றியைமயாததாக இ"Aபதா7/, நக5� ெபா� gகாதார/ ேபண6 கா+கேவ�', 

ேம�க�ட 153 ~Kைம பண6யாள�க1 வழ2�/ க2ைக மகள4� gய 

உதவ6+�8வ6� ஒAப.த�திைன 30.04.2022 !'ய ந@�'�� வழ2கE/, அத�கா�/ 

ெசலவ6ன�தி��/ நகரா�சி தன4 அ7வல5� !� அ`மதி ெப�; நடவ'+ைக 

ேம�ெகா�டத��/ ம�ற அ`மதி ேவ�டAப கிற�.  

 அ.�: 1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
 2) ேம�க�ட ெசலவ6ன� ெதாைக  நகரா�சி வ"வாK நிதிய6லி".� 

ெசலE ெசKய ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
(ந.க.எ�.882/2021/எ(1) 

14) இ.நகரா�சி ெபா� gகாதாரA ப65வ6� 33 வா� கள47/ திட+கழிE 

ேமலா�ைம பண6+� ேதைவAப / ஒAப.த ெகாgA�8 ஒழிA� 

பண6யாள�க1 50 நப�கள4� பண6+கால/ 31.03.2022-� !'வைடகிற�.  

நகரா�சிய6� திட+கழிE ேமலா�ைம பண6 இ�றியைமயாததாக 

இ"Aபதா7/, நக5� ெபா� gகாதார/ ேபண6 கா+கேவ�' இ"Aபதா7/, 

ேம�க�ட 50 ெகாgA�8 ஒழிA� பண6யாள�கள4� பண6+கால�திைன 

30.06.2022 (ஜு�2022 !'ய) ந@�'Aபத��/, அத�கா�/ ெசலவ6ன�தி��/ 

ேம�க�ட பண6யாள�கள4� ஒAப.ததார� க2ைக மகள4� gய 

உதவ6+�8வ6� ^ல/ ெதாட�.� ேம�ப' பண6ய6ைன ெசKதிடE/ 

ம�ற�தி� பா�ைவ+�/ அ`மதி+� ைவ+கAப கிற�. 

 அ.�:  

1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
2) ேம�க�ட ெசலவ6ன� ெதாைக  நகரா�சி வ"வாK நிதிய6லி".� 

ெசலE ெசKய ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
 

        (ந.க.எ�.2481/2021/எ(1) 
 



 

15) சித/பர/ நகரா�சி ப1ள4க1 ம�;/ அரg ெப�க1 ப1ள4கள4� 

த�சமய/ ெகாேரானா காலமாக உ1ள காரண�தினா� ப1ள4 தைலைம 

ஆசி5ய�கள4� ேவ� ேகா,+கிண2க, அைன�� ப1ள4கள47/ 

இ"ேவைளகள4� கழிவைறகைள ~Kைம பண6 ெசKவத�� ~Kைம 

பண6யாள�கள4� பண6+கால/ மா�( 2022 உட� !'வைடய உ1ளதா� 

பண6ய6� அவசர அவசிய/ க"தி ேம7/ ^�; மாத2க1 ஏAர� 2022 

!த� ஜு� 2022 வைர பண6 ந@�'A� வழ2க ம�ற�தி� அ`மதி 

ேவ�டAப கிற�.  
அ�வலக��றி�� – ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 

(ந.க.எ�.4424/2021/எ(1) 
 
 

16) இ.நகரா�சி ெபா� gகாதாரA ப65E ~Kைம பண6ய6� இய2கிவ"/ 

வாகன2கைள இய+�வத�� ேதைவAப / ஒAப.த ஓ� ன�க1 9 

நப�கள4� பண6+கால/ 31.03.2022 !'வைடகிற�.  நகரா�சிய6� திட+கழிE 

ேமலா�ைம பண6 இ�றியைமயாததாக இ"Aபதா7/, நக5� ெபா� 

gகாதார/ ேபண6 கா+கேவ�' இ"Aபதா7/, ேம�க�ட 9 ஓ� ன�கள4� 

பண6+கால�திைன 30.06.2022 (ஜு�2022 !'ய) ந@�'Aபத��/, அத�கா�/ 

ெசலவ6ன�தி��/ ேம�க�ட பண6யாள�கள4� ஒAப.ததார� க2ைக மகள4� 

gய உதவ6+�8வ6� ^ல/ ெதாட�.� ேம�ப' பண6ய6ைன ெசKதிடE/ 

ம�ற�தி� பா�ைவ+�/ அ`மதி+� ைவ+கAப கிற�. 

 அ�வலக��றி�� :   
1) ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
2) ேம�க�ட ெசலவ6ன� ெதாைக நகரா�சி வ"வாK நிதிய6லி".� 

ெசலE ெசKய ம�ற/ அ`மதி+கலா/. 
        (ந.க.எ�.1201/2021/எ(1) 
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