
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
    
��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��     ஜ�ைல மாத
 மாத
 மாத
 மாத
 15151515
 நா! 
 நா! 
 நா! 
 நா! "த�கிழைம    ப�%பக 12.00 மண�'( நைடெப%ற மண�'( நைடெப%ற மண�'( நைடெப%ற மண�'( நைடெப%ற அவசர'��ட ��ட ��ட ��ட 

நடவ-'ைகக!நடவ-'ைகக!நடவ-'ைகக!நடவ-'ைகக!    
ம�ற'��ட
 ம�ற'��ட
 ம�ற'��ட
 ம�ற'��ட
 
நைடெப%ற நைடெப%ற நைடெப%ற நைடெப%ற 

நா!நா!நா!நா!    

வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!    ம�ற�தி� த��மான
ம�ற�தி� த��மான
ம�ற�தி� த��மான
ம�ற�தி� த��மான
    

15.07.2020 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 1111  
     இ6நகரா�சி 01.04.1994 9த :�றா
 நிைல நகரா�சியாக ேதா%0வ�'க1ப�� ப��ன� 
01.04.1998 9த இர�டா
 நிைல நகரா�சியாக தர
 உய��த1ப�� த%ேபா> ெசயப�� 
வ2கிற>.  இ6நகரா�சி :�றா
 நிைல நகரா�சியாக உ!ள கால�தி 1920 தமி@நா� 
மாவ�ட நகரா�சிக! ச�ட
 ப�.A 81-� ப- 9த 9ைறயாக அைரயா��'( வ.க! 
வ�கித
 நி�ணய
 ெசCய1ப�� வDலி'க கீ@க�டவா0 ெசா�>வ. ப�.'க1ப��!ளைத 
நக�ம�ற த��மான எ� 24 நா! 18.05.1994- அFமதி'க1ப�ட>. 

வ�வர
வ�வர
வ�வர
வ�வர
    
ெசா�>வ. ெசா�>வ. ெசா�>வ. ெசா�>வ. ((((ப�.Aப�.Aப�.Aப�.A----81818181) ) ) ) அைரயா�� வஅைரயா�� வஅைரயா�� வஅைரயா�� வ. வ�பர
. வ�பர
. வ�பர
. வ�பர
    

    ப�.A ப�.A ப�.A ப�.A 81 (1) (2)81 (1) (2)81 (1) (2)81 (1) (2)    ப�.A ப�.A ப�.A ப�.A 81 (3)81 (3)81 (3)81 (3)    
எ6த கா.ய�தி%காக க�-டJகK'க
 

க�-டJகைள ேச�6த 
காலிமைனகK
  

வ�வசாய�தி%( 
பய�ப��தாதL
 க�-டJகைள 
ேச�6தாேபா இலாத>மான 

நிலJக! காலி மைனக! 
க�-டJகளM� வ2டா6திர 
(வாடைக) மதி1ப�� ேப.  

நிலJகளM� வ�ைல மதி1ப�� 
ேப.  

ெபா>'கா.யJகK'( 
வ.  

4.1/2% 1/4% 

(-ந�� வ�நிேயாக
 
ம%0
 சா'கைட வ.  

3 % 1.4 % 

மி�வ�ள'( வ.  3 % 1.8 % 

க'�N வ.  2 % 1.8 % 

 
 இ6நகரா�சிய� ேம%க�டவா0 ெசா�>வ.ய� அைரயா��'( 2.5 சதவ �த
 கவ� 
வ. வDலி'க1படாம ெசா�>வ. நி�ணய
 ெசCய1ப�� வ2கிற>. 
 ெசா�>வ.Oட� ேச��> அைரயா�-%( 2.5 சதவ �த
 கவ�வ. வDலி'க1ப�திைல 
எனA
, இ> நிதிய�ழ1பாக க2த1ப�
 எனA
, உ!ளா�சி நிதி�தண�'ைக >ைறய�� 
தண�'ைக அறி'ைககளM ெதாட�6> தண�'ைக� தைட எQ1ப1ப�� வ2கிற>. 

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-745        
அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட> 



 இ6நக� ப(திய� ெதாட'க1ப!ளM, உய�நிைல1ப!ளM ம%0
 ேமநிைல1ப!ளMக! 
ஏ>
 இ6நகரா�சிய�� பராம.1ப� ெசயபடவ�ைல.  ேமL
. கவ� வ.ய�� வாய�லாக 
ஏ%ப�
 வரவ�னமான> நகரா�சிய�� பராம.1ப� உ!ள கவ� நி0வனJகK'( ம��ேம 
ெசலவ�ட இயL
 எ�ற காரண�தினா கவ� வ. வDலி'க1படாதத� காரணமாக 
இ6நகரா�சி'( நிதிய�ழ1" ஏ>
 ஏ%ப�வதிைல. 
 எனேவ, இ6நகரா�சிய� ெசா�>வ.Oட� ேச��> அைரயா�-%( 2.5 சதவ �த
 
கவ�வ. வDலி1பதிலி26> வ�ல'களM'க ேகா. அரசி%( உ.ய ப�ேரரைண சம�ப�'க 
ம�ற�தி� அFமதி ேவ�ட1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1" 
 ம�ற
 அFமதி'கலா
 
(ந.க.எ�.2097/2016/அ1)    

15.07.2020 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 2222    
    இ6நகரா�சிய�� ெபா>1ப�.வ� இயJகி வ2
 TN 50 U 2453 ஈ1" 

வாகன�தி%( இ�Dர�N கால
 18.07.2020 உட� 9-வைடவதா 19.07.2020 9த 
18.07.2021 வைர ஓரா�� கால�தி%( ">1ப��>' ெகா!ள W.11,750/-ஐ தி-ஓ.ய�ட 
இ�Dர�N க
ெபனM லிமிெட�, ம�னா�(- எ�ற நி0வன�தி%( ெசL�த ம�ற�தி� 
அFமதி ேவ�ட1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  

1. ம�ற
 அFமதி'கலா
. 
2. ெபா> நிதிய�� கீ@ ேம%ெகா!ளலா
. 

(ந.க.எ�. 617/2020/இ1)    
    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-746        
அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட> 

15.07.2020 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 3333  
       தி2வாW� மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ� அவ�களM� ெகாேரானா த�1" 
நடவ-'ைகக! (றி�த ஆCA' ��ட�தி நகரா�சிய� பண�".O
 YCைம 
பண�யாள�க! ம%0
 அLவலக பண�யாள�க! அைனவ2'(
 ெபா> உட% ப.ேசாதைன 
ேம%ெகா!Kமா0 ெத.வ�'க1ப�ட>. ேமL
 YCைம பண�யாள�கK'( ேதைவயான 
பா>கா1" உபகரணJக! ம%0
 கி2மிநாசினMக! அைன�>
 இ21" ைவ�>' 
ெகா!K
ப- அறிA0�த1ப�ட>.  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களM� 
02.04.2020
 ேததிய க-த எ� 3336/J2/2020-9 ெகாேரானா ைவரN த�1" நடவ-'ைக'கான 
எ6த ஒ2 பண�'(
 ஒ1ப6த வழி9ைறய�ைன ப��ப%றாம ேநர-யாக பண� 
ேம%ெகா!ளலா
 என அFமதி அளM'க1ப��!ள>.   கீ@(றி1ப���!ள ெபா2�க! 
ெகாேரானா த�1" பண�'காக ேதைவ1ப�கிற>. 

த��மான
த��மான
த��மான
த��மான
    எ�எ�எ�எ�:-747        
அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட>அFமதி'க1ப�ட> 



 
வ.எ�  ேதைவ1ப�
 ெபா2�க!  எ�ண�'ைக  
1 9க'கவச
  1000 எ�ண�'ைக  
2 ைலசா  500 லி�ட�  
3 ேசா-ய
 ைஹேபா(ேளாைர�  2000 லி�ட�  
4 ]�ணா
"  5000 கிேலா  
5 Pulseoxi  meter 5 எ�ண�'ைக  

 
 எனேவ ேம%ப- ெபா2�கைள உடன-யாக வாJ(வத%( ஆ(
 உ�ேதச 
ெசலவ�ன� ெதாைக W.2,00,000/-'( ம�ற�தி� அFமதி ேவ�ட1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  

1. ம�ற
 அFமதி'கலா
 
(ந.க.எ�. 0335/2020/எ^1)    

            
 
                ஆைணய� / தனM அLவல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
    

��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��        ஜ�ைல ஜ�ைல ஜ�ைல ஜ�ைல மாத
 மாத
 மாத
 மாத
 31313131
 நா! ெவ!ளM'கிழைம 
 நா! ெவ!ளM'கிழைம 
 நா! ெவ!ளM'கிழைம 
 நா! ெவ!ளM'கிழைம காைலகாைலகாைலகாைல    12121212....00 00 00 00 மண�'( நைடெப%ற மண�'( நைடெப%ற மண�'( நைடெப%ற மண�'( நைடெப%ற சாதாரண' சாதாரண' சாதாரண' சாதாரண' 
நடவ-'ைகக!நடவ-'ைகக!நடவ-'ைகக!நடவ-'ைகக!    

ம�ற'��ட
 ம�ற'��ட
 ம�ற'��ட
 ம�ற'��ட
 
நைடெப%ற நைடெப%ற நைடெப%ற நைடெப%ற 

நா!நா!நா!நா!    

வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!வ.ைச எ� ம%0
 ம�ற ��ட1ெபா2!    ம�ற�தி� த��மான
ம�ற�தி� த��மான
ம�ற�தி� த��மான
ம�ற�தி� த��மான
    

31.07.2020 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 1111  
     நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள> ஜ�� 2020 மாத நா�(றி1" ம�ற�தி� பா�ைவ'( 
ைவ'க1ப�கிற> 
அLவலக (றி1" :-    பதிA ெசCயலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-748        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 

15.07.2020 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 2222    
நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள> ஜ�� 2020 மாத நா�(றி1" ம�ற�தி� பா�ைவ'( 
ைவ'க1ப�கிற> 
அLவலக (றி1" :-    பதிA ெசCயலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-749        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 

15.07.2020 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 3333  
       இ6நகரா�சி ெபா> ]காதார1ப�.வ� இயJகி வ2
  TN 50 X – 2638 TATA ACE 

வாகன�தி%( பQ> ந�'(
 பண�'( இ6நக� ம�ற த��மான எ� 740 நா! 30.06.2020�ப- 
அFமதி'க1ப�� 28.07.2020 ஆ
 ேததி ேகார1ப�ட ஒ1ப6த"!ளMய� கீ@க�ட 
நி0வனJகளMடமி26> இர�� ஒ1ப6த"!ளMக! கீ@க�டவா0 வர1ெப%0!ள>.    

வ. 
எ� 

ஒ1ப6ததார� ெபய� 
மதி1ப�̀ 
ெதாைக 

ஒ1ப6த"!ளM 
ெதாைக 

1 
ஆன6தராa ஆ�ேடா bச ஒ�'N 
ம�னா�(- 50,000 

49,824 

2 கணபதி ஆ�ேடா bச ஒ�'N ம�னா�(- 55,490 
ேம%க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1ப6த"!ளMகளM வ.ைச எ� 1 உ!ள 

ஆன6தராa ஆ�ேடா bச ஒ�'N ம�னா�(- நி0வன�திடமி26>  வர1ெப%ற 
ஒ1ப6த"!ளM (ைறவாக உ!ள>. எனேவ ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அFமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  
 (ைறவான ஒ1ப6த"!ளMய�ைன ம�ற
 ஏ%கலா
. 
(ந.க.எ�. 523/2020/எ^1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-750        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 



 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 4444    
 இ6நகரா�சி ெபா> ]காதார1ப�.வ� இயJகி வ2
  TN 50 U – 0518 எ�ற ட
ப� 
ப�� (1ைப ெப�-க! 12 பQ> ந�'(
 பண�'( இ6நக� ம�ற த��மான எ� 734 நா! 
30.06.2020�ப- அFமதி'க1ப�� 28.07.2020 ஆ
 ேததி ேகார1ப�ட ஒ1ப6த"!ளMய� 
கீ@க�ட நி0வனJகளMடமி26> இர�� ஒ1ப6த"!ளMக! கீ@க�டவா0 
வர1ெப%0!ள>.    

வ. 
எ� 

ஒ1ப6ததார� ெபய� 
மதி1ப�̀ 
ெதாைக 

ஒ1ப6த"!ளM 
ெதாைக 

1 
ஆன6தராa ஆ�ேடா bச ஒ�'N 
ம�னா�(- 1,10,000 

1,09,500 

2 கணபதி ஆ�ேடா bச ஒ�'N ம�னா�(- 1,12,500 
 

ேம%க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1ப6த"!ளMகளM வ.ைச எ� 1 உ!ள 
ஆன6தராa ஆ�ேடா bச ஒ�'N ம�னா�(- நி0வன�திடமி26>  வர1ெப%ற 
ஒ1ப6த"!ளM (ைறவாக உ!ள>. எனேவ ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அFமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  
 (ைறவான ஒ1ப6த"!ளMய�ைன ம�ற
 ஏ%கலா
. 
(ந.க.எ�. 452/2020/எ^1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-751        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 

  



 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 5555    
 இ6நகரா�சி ெபா> ]காதார1ப�.வ� பராம.'க1ப�� வ2
 மினM -1ப� லா.  
TN 50 AY – 2779 வாகன�தி%( பQ> ந�'(
 பண�'( இ6நக� ம�ற த��மான எ� 739 நா! 
30.06.2020�ப- அFமதி'க1ப�� 28.07.2020 ஆ
 ேததி ேகார1ப�ட ஒ1ப6த"!ளMய� 
கீ@க�ட நி0வனJகளMடமி26> இர�� ஒ1ப6த"!ளMக! கீ@க�டவா0 
வர1ெப%0!ள>.    

வ. 
எ� 

ஒ1ப6ததார� ெபய� 
மதி1ப�̀ 
ெதாைக 

ஒ1ப6த"!ளM 
ெதாைக 

1 
ஆன6தராa ஆ�ேடா bச ஒ�'N 
ம�னா�(- 20,000 

19.956 

2 கணபதி ஆ�ேடா bச ஒ�'N ம�னா�(- 21.440 
 
 

ேம%க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1ப6த"!ளMகளM வ.ைச எ� 1 உ!ள 
ஆன6தராa ஆ�ேடா bச ஒ�'N ம�னா�(- நி0வன�திடமி26>  வர1ெப%ற 
ஒ1ப6த"!ளM (ைறவாக உ!ள>. எனேவ ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அFமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  
 (ைறவான ஒ1ப6த"!ளMய�ைன ம�ற
 ஏ%கலா
. 
(ந.க.எ�. 319/2020/எ^1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-752        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 

  



 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 6666    
 இ6நகரா�சி கண�னM அைற'( "தியதாக இ2'ைகக! ம%0
 ஆைணய� அைற'( 
சாCA நா%காலி வாJ(
 பண�'( இ6நக� ம�ற த��மான எ� 742 நா! 30.06.2020�ப- 
அFமதி'க1ப�� 24.07.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1ப6த"!ளMய� கீ@க�ட 
நி0வனJகளMடமி26> இர�� ஒ1ப6த"!ளMக! கீ@க�டவா0 வர1ெப%0!ள>. 

வ. 
எ� 

நி0வன�தி� ெபய� 
ஒ1ப6த 
ெதாைக 

ஒ1ப6த"!ளM 
ெதாைக 

1 பகவதி ஏெஜ�சீN நி0வன
 ம�னா�(- 40000 39,500 

2 
காfயா எ�ட�ப�ைரசN நி0வன
 
ம�னா�(- 

40000 40,100 

ேம%க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1ப6த"!ளMகளM வ.ைச எ� 1 உ!ள 
பகவதி ஏெஜ�சீN நி0வன
 ம�னா�(- நி0வன�திடமி26> வர1ெப%ற ஒ1ப6த"!ளM 
ெதாைக (ைறவாக உ!ள>. ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அFமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  
 (ைறவான ஒ1ப6த"!ளMய�ைன ம�ற
 ஏ%கலா
. 
(ந.க.எ�. 591/2020/இ1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-753        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 

  



 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 7777    
 இ6நகரா�சி ெபா> ]காதார ப�.வ� இயJகி வ2
 TN50 AY 2779 எ�ற -1ப� லா. 
வாகன
 23.08.2019 அ�0 தி ப�-�> எ.6> அதைன சீ� ெசCO
 ெபா2�� அேசா' 
ேலல�� நி0வன�தி� அFமதி ெப%ற L.K.S  ஆ�ேடா ெமாைபN ச�வ �சN தgசாh� 
எ�ற நி0வன�தி%( அF1ப� ைவ'க1ப�-26த>.  ேமL
 வாகன கா1ப�̀� 
நி0வனமான ஓ.ய�ட இ�Dர�N நி0வன�தி%( 24.08.2019 அ�0 தகவ  க-த
 
வாய�லாக ெத.வ�'க1ப�-26த>.  இ6நிைலய� வாகன
 9Qவ>மாக L.K.S  ஆ�ேடா 
ெமாைபN ச�வ �சN நி0வன�தா சீ� ெசCய1ப�� 27.01.2020 அ�0 நகரா�சிய�ட
 
ஒ1பைட'க1ப��!ள>.  ேமL
 ேம%ப- நி0வன
 31.01.2020 அ�0 W.600879/-'கான 
ெதாைக ப�-ய சம�ப��>!ளா�க!.  நகரா�சி ெபா> நிதிய� ேபா>மான நிதி இலாத 
காரண�தினாL
, கா1ப�̀ நி0வன
 கா1ப�̀� ெதாைக வழJகாத காரண�தினாL
 
இ>நா!வைர ப�-ய ெதாைக ேம%ப- ந0வன�தி%( வழJக1படவ�ைல.  த%ேபா> 
30.07.2020 அ�0 கா1ப�̀� நி0ன�தா அfவாகன�தி%( இ�Dர�N ெதாைக W.218000/- 
ECS  வர1ெப%0!ள>.  எனேவ L.K.S  ஆ�ேடா ெமாைபN நி0வன�தி� ப�-யலி 
உ!ள W. 600879/-ைன நகரா�சி ெபா> நிதிய�லி26> வழJக ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 
அFமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  
 ம�ற
 ஏ%கலா
. 
(ந.க.எ�. 709/2019/எ^1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-754        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 

  



 ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� ெபா2! எ� 8888    
 ��தாந�� நகரா�சி 24 வா��கைள உ!ளட'கிய 12.30 ச>ர கி.மi பர1பளA
, 
25481 ம'க! ெதாைகO
, 6903 (-ய�21"கK
 681 வண�க நி0வனJகK
 உ!ள 
நகரமா(
.  இ6நக. ெபா> ]காதார பண�கK'( 40 நிர6தர YCைம பண�யாள�க! 
அFமதி'க1ப�� 21 பண�யாள�க! ம��
 பண�".6> வ2கி�றன�.  மiத9!ள 19 
பண�ய�டJக! காலியாக இ26> வ2கிற>.  வள�6> வ2
 நக.� ]காதார�ைத 
க2�தி ெகா�� திட'கழிA ேமலா�ைம தி�ட�திைன சிற1பாக ெசயப��>வத%( 
நகரா�சி நி�வாக
 ம%0
 (-ந�� வழJக >ைற அரசாைண நிைல எ� 101, நா! 
30.04.1997 நக. ெபா> ]காதார�ைத நல 9ைறய� பராம.'க ேதைவ1ப�
 YCைம 
பண�யாள�க! ேதைவ (றி�> நி�ணய
 ெசCய1ப�ட அளAேகாப- த%ேபா> உ!ள 
நிைலய� ��தாந�� நகரா�சி'( ெபா> ]காதார பண�கK'காக கீ@க�டவா0 
YCைம பண�யாள�க! ேதைவ1ப�கிற>. 
வ.எ�. ேவைல வைக1பா�  அரசாைணய��ப- 

அFமதி'க1ப�ட 
YCைம 
பண�யாள�க! 
அளA ேகா  

இ6நகரா�சி'( 
ேதைவ1ப�
 
YCைம 
பண�யாள�க!  

1 6903 (-ய�21"க! ம%0
 681 
வண�க நி0வனJக! ெமா�த
 
7584 (YCைம இ6தியா தி�ட 
பர1"ைரயாள�களM� 
கண'ெக�1ப��ப-) 

3 நப� (250 
(-ய�21"கK'() 

91 

2 ெப.ய லா. (1) 4 நப�  4 
3 ட
ப� ப�ேளச� (1) 2 நப�  2 
4 கழிAந�� ஊ�தி (1) 2 நப�  2 
5  ஆ�ேடா (TATA ACE-3)  2 நப�  6 
6 உர'கிடJ( பராம.'க  2 நப�  2 
  ெமா�த
  107 
 
 
 
 

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-755        
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
ஏ%கலா
 



ேம%க�டவா0 107 YCைம பண�யாள�கள ேதைவ1ப�
 நிைலய� த%ேபா> 21 YCைம 
பண�யாள�க! நகரா�சி :ல9
, 52 தனMயா� YCைம பண�யாள�கைள ெகா��
 
YCைம பண�க!, திட'கழிA ேமலா�ைம பண�க! ெதா%0 ேநாC க��1ப��>
 
பண�க!, ெடJ( காC^ச க��1ப��>த பண�க!, ெகா] ஒழி1" பண�, ேபாலிேயா 
ெசா�� ம26> பண�, கழிவைற ]�த
 ெசCத பண�, அரசாJக ப!ளMகளM� கழிவைற 
]�த
 ெசCO
 பண� ேபா�ற 9'கியமான பண�கைளச.வர ெசயப��த இயலாத நிைல 
உ!ள>.  ேமL
 ேம%ப- 52 தனMயா� YCைம பண�யாள�கைள பண�யம��தி' 
ெகா!வத%( நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களா அFமதி 
வழJக1ப�டத%கான :�0 ஆ�� கால
 9-வைடய உ!ள>.  எனேவ ேம%ப- 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களM� அFமதிய�ைன ேமL
 :�0 
ஆ��கK'( ">1ப��> வழJகA
, த%ேபா> அதிக1ப-யாக ேதைவ1ப�
 15 
நப�கK'(
 ேச��> ெமா�த
 67 YCைம பண�யாள�கைள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� 
ெச�ைன அவ�களM� அFமதி ெப%0 அவ�களM� வழிகா�- ெநறி9ைறகளM�ப- 
ேம%(றி1ப���!ள அளவ� மாவ�ட ஆ�சிய.� தின'�லி வ�ைலவ�கித அ-1பைடய� 
தனMயா� :ல
 பண�யாள�க! ெபற1ப�� பண� ேம%ெகா!ள ம�ற�தி� அFமதி 
ேவ�ட1ப�கிற>. 
அLவலக (றி1"  

1. ம�ற
 அFமதி வழJகலா
 
2. ெபா> ]காதார நல� க2தி 67 YCைம பண�யாள� பண�ய�டJகைள நகரா�சி 

நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களM� அFமதி ெப%0 அவ�களM� வழிகா�- 
ெநறி9ைறகளM�ப- ேம%(றி1ப��ட அளவ� மாவ�ட ஆ�சிய.� தின'�லி 
வ�ைலவ�கித அ-1பைடய� தனMயா� :ல
 பண�யாள�க! ெபற1ப�� பண� 
ேம%ெகா!ள ம�ற
 அFமதி'கலா
. 

(ந.க.எ�. 769/2017/எ^1)    
            
 
                ஆைணய� / தனM அLவல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 
 


