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��தாந�� நகரா�சியி� 2021
 ஆ��  நவ
ப� மாத
 30 நா� ெச�வா�கிழைம !"பக 11.00 மணி�# நைடெப"ற சாதாரண� ��ட நடவ%�ைகக� 
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30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 1 

 கைலஞ� நக�(ற ேம
பா�� தி�ட
 (KNMT) 2021-2020� கீ+ நகரா�சி நி�வாக
 ம",
 #%நீ� வழ-க .ைறயி� அர0 

ஆைண எ� 90 நா� 27.10.2021�ப% சாைலக�, 2-கா ம",
 #ள-க� ேம
பா� ேபா�ற பேவ, பணிக� ேம"ெகா�ள 

அரசாைணயி ெதாிவி�க4ப���ள.. ேம5
 நகரா�சி நி�வாக
 ம",
 #%நீ� வழ-க .ைறயி� அர0 ஆைண எ� 92 நா� 

30.10.2021�ப% இ7நகரா�சி�#�ப�ட கீ+க�ட சாைல4பணிக� ேம"ெகா�ள 1)ேகாைரயா, ஆ"ற-கைர சாைல, 2) ெத�ற 

நக� இர�டாவ. ெத8, 9�றாவ. ெத8, ஐ7தாவ. ெத8 ம",
 உம� ஒ= நக� #,�# ெத8 3) மஜீ� ர?மா� ெத8வி உ�ள 

ம� சாைலகைள ேபவ� பிளா� சாைலயாக மா",
 பணிக@�# 2.381 கி.மீ�ட� நீள�தி  A.204.30 இல�ச�தி"# நி�வாக அBமதி 

வழ-க4ப���ள.. ேம"ப% பணி�கான ெதாழிD�ப அBமதி ெப", ேம நடவ%�ைக ெதாடரE
 ஒ4ப7த(�ளி ேகாாி பணி 

ேம"ெகா�ள ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட4ப�கிற... 

அ5வலக #றி4(  

அBமதி�கலா
.  (ந.க.எ�. 728//2021//இ1) 

தீ�மான
 எ�:-965 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 2  

��தாந�� நகரா�சியி கச� கழிE நீ� 0�திகாி4( நிைலய
 அைம4பத"# கச� கழிE நீ� 0�திகாி4( ேமலா�ைம 

வைரE உபவிதிக� இ7நகரா�சியி ெசயப��திட நகரா�சி நி�வாக இய�#நரக !த�ைம தைலைம ெபாறியாள� நகரா�சி 

நி�வாக ஆைணயரக
 ெச�ைன அவ�களி� ெசய!ைற க%த
 ந.க.எ�.21978-9/2020/பாசாதி-2, நா�.31.12.2020 

ப%F
 வைரE .ைண விதிக@�# அBமதி அளி�க4ப���ள..  ேம"ப% உபவிதிக� தி8வாA� மாவ�ட அரசிதழி 

11.08.2021 
 ேததியி பிர0ர
 ெச�ய4ப�ட.. 29.09.2021
 ேததிய தின�த7தி நாளிதழி ெபா. ம�களிட
 ஆ�ேசபைன 

ம",
 ஆேலாசைன ேகார4ப�ட.. அத� மீ. எ�வித ஆ�ேசபைன ம",
 ஆேலாசைனக� ெபற4படவிைல. எனேவ 

ேம"ப% உபவிதிக� நகரா�சி நி�வாக இய�#ந� அவ�களி� அBமதி ெப", இ,தி ெச�திட ம�ற�தி� அBமதி 

ேகார4ப�கிற.. 

அ5வலக #றி4(  

அBமதி�கலா
. 

(ந.க.எ�. 1695/2018/இ1) 

தீ�மான
 எ�:-966 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 3 

 ��தாந�� நகரா�சியான. தி8வாA� மாவ�ட�தி 0மா� 12.31 கி.மி பர4பளவி, 24 வா��க@ட�, 0மா� 

6903 #%யி84(க@
, ம",
 25423 ம�க� ெதாைகF
 ெகா�ட இர�டா
 நிைல நகரா�சியா#
.  நகரா�சி�#�ப�ட 

ப#தியி 365 சாைலக�, ெத8�க� உ�ளன.  நகரா�சி சாைலகளி� ெமா�த நீள
 65.086 கி.மீ ஆ#
.  மைழநீ� வ%கா 

9.45 கி.மி பராமாி�க4ப�கிற.. நகரா�சியி திட�கழிE ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீ+ தினசாி 4.5 ெம�ாி� ட� ம�#
 

#4ைபF
 2.5 ெம�ாி� ட� ம�காத #4ைபF
 ஆக ெமா�த
 7  ெம�ாி� ட� #4ைபக� உ"ப�தியாகிற..  G�Gடாக 

#4ைபக� தர
 பிாி�. வா-க4ப�கிற..  அதனா ெபா. 0காதார4பிாிவி ெபா. 0காதார
 ம",
 H�ைம4பணி 

ேம"ெகா�ள ேபாதிய பணியாள�க� இலாத நிைல உ�ள..  ேம5
, இ7நகரா�சியி� உ�I� #%நீ� ஆதார
 10 

ஆ+.ைள கிண,க�  9லமாக 9�, எ�ணி�ைகயிலான மினி நீ�ேத�க ெதா�%க� ம",
 2 எ�ணி�ைகயிலான ேமநிைல 

#%நீ� ேத�க ெதா�%க� 9லமாக 2.29 MLD நீேர"ற
 ெச�. ெபா.ம�க@�# 90 LPCD அளவி தின7ேதா,
 #%நீ� 

விநிேயாக
 ெச�ய4ப�� வ8கிற..  எனேவ நகரா�சி நி�வாக இய�#ந� ெச�ைன அவ�களி� 0""றி�ைக ந.க.எ�. 

21787/2021/ EA-2, நா� 02.10.2021 ெதாிவி�க4ப���ள அளEேகா=�ப% ெபா. 0காதார
 ம",
 H�ைம பணி 

ேம"ெகா�ளE
, #%நீ� வழ-க பராமாி4( பணிக@�#
, கீ+#றி4பி�டவா, த"ேபா.�ள நிர7தர பணியாள�கைள தவி��. 

தீ�மான
 எ�:-967 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  



ேதைவ4ப�
 ��த பணியாள�கைள தனியா� 9ல
 ஒ4ப7த அ%4பைடF பணியம��தE
, அத"கான ெசலவின-க@�# 

நி�வாக ஒ4(த வழ-கிடE
, !�ெமாழிEக� நகரா�சி நி�வாக இய�#ந�, ெச�ைன அவ�க@�# அB4பிட ம�ற�தி� 

ஒ4(த5�# ைவ�க4ப�கிற..  

ெபா� �காதார
பணியாள�க�

ெபா� �காதார
பணியாள�க�ெபா� �காதார
பணியாள�க�

ெபா� �காதார
பணியாள�க� 

வ.எ�. 

 
விபர
  

H�ைம 

பணியாள�க� 
ஓ��ந�  

H�ைமபணி 

ேம"பா�ைவயாள�க�  

1 
ேதைவ4ப�
 பணியாள�களி� 

எ�ணி�ைக  

78 10 12 

2 
த"ேபா. உ�ள நிர7தர பணியாள�களி� 

எ�ணி�ைக  

18 4 1 

3 
இைடெவளி (Gap) 60 6 11 

4 
அBமதி�க4ப�
 பணியாள�க�  60 2 11 

5 
நி�ணயி�க4ப�ட ஊதிய
  461.00 708.00 562.00 

 

 

 

 

 

ெமா�த அ%4பைட ெசலE  A.126.90 இல�ச
  

ெமா�த மதி4L�� ெசலE (GST, EPF, ESI, EPF admin EDLI and Agency 

Charges) 

A.150.39 இல�ச
  

!"நீ�

!"நீ�!"நீ�

!"நீ� விநிேயாக�

விநிேயாக�விநிேயாக�

விநிேயாக� பணியாள�க�

பணியாள�க�பணியாள�க�

பணியாள�க�  

வ.எ�. விபர
  பராமாி4( பணியாள� 

((((Maintenance Worker) ) ) )  

1 
ேதைவ4ப�
 பணியாள�க� எ�ணி�ைக  6 

2 
த"ேபா. உ�ள நிர7தர பணியாள�க� எ�ணி�ைக  0 

3 
இைடெவளி (Gap) 6 

4 
அBமதி�க4ப�
 பணியாள�க� 6 

5 
நி�ணயி�க4ப�ட ஊதிய
 581.00 

 

ெமா�த அ%4பைட ெசலE  A.12.03 இல�ச
  

ெமா�த மதி4L�� ெசலE (GST, EPF, ESI, EPF admin EDLI and 

Agency Charges) 

A.14.25 இல�ச
  

 

அ5வலக #றி4( - 

 ெபா. 0காதார4பிாிE திட�கழிE ேமலா�ைம தி�ட பணிக@�# நிர7தர பணியாள�கைள தவி��. தனிய� 9ல
 



ஒ4ப7த அ%4பைடயி பணியாள�கைள அம��தி� ெகா�ள ஆ#
 ெசலவின
 ஒ8 வ8ட�தி"# A.15039 இல�ச
 

ம",
 ெபாறியிய பிாிE #%நீ� பணிக@�# நிர7தர பணியாள�கைள தவி��. தனியா� 9ல
 ஒ4ப7த அ%4பைடயி 

பணியாள�கைள அம��தி�ெகா�ள ஆ#
 ெசலவின
 ஒ8 வ8ட�தி"# A.14.25 இல�ச�தி"#
, நி�வாக அBமதி 

ேகா8
 க8�.8�க� நகரா�சி நி�வாக இய�#ந� அவ�க@�# அB4பிட ஒ4(த அளி�கலா
 

(ந.க.எ�. 792/2021/���1) 

 
 

                ஆைணய� / தனி அ5வல� 

                  ��தாந�� நகரா�சி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

சாதாரண� ��ட
 

��தாந�� நகரா�சியி� 2021
 ஆ��  நவ
ப� மாத
 30 நா� ெச�வா�கிழைம !"பக 11.00 மணி�# நைடெப"ற சாதாரண� ��ட நடவ%�ைகக� 
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30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 1 

நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள. அ�ேடாப� 2021 மாத நா�#றி4( ம�ற�தி� 

பா�ைவ�# ைவ�க4ப�கிற. 

அ5வலக #றி4( :-    பதிE ெச�யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான
 எ�:-968 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 2 

 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள. அகேடாப� 2021 மாத நா�#றி4( ம�ற�தி� பா�ைவ�# ைவ�க4ப�கிற. 

அ5வலக #றி4( :-    பதிE ெச�யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

 

தீ�மான
 எ�:-969 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 3 

 இ7நகரா�சியி ெட-# கா�Mச த�4( பணி�காக 23 பணியாள�கைள தனியாாிடமி87. ெபற4ப�� பணி 

நைடெப", வ8கிற..  ேம"ப% நி,வன�.ட� உாிம� கால
 எதி�வ8
 30.11.2021 உட� !%வைடகிற..  த"ேபா. 

மைழ�கால
 ெதாட-கி உ�ளதா5
, ெட-# ேநாயிைன க��4ப��த ேவ�% உ�ளதா5
, அவசர அவசிய
 க8தி 

ஏ"கனேவ 23 H�ைம பணியாள�கைள வழ-கி வ8
 தீ-கர� ேசாசிய நி,வன�தி"# 01.12.2021 !த 28.02.2021 வைர 

ேம"க�ட பணியாள�கைள 9�, மாத கால�தி"# நீ%4( ெச�ய ஆ#ம உ�ேதச ெசலவின
 ெதாைக    A.10,83,706/-�# 

ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட4ப�கிற.. 

 

அ5வலக #றி4(  

 ம�ற
 அBமதி�கலா
 

(ந.க.எ�. 445/2020/எM1) 

தீ�மான
 எ�:-970 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 4 

 இ7நரா�சி ப#தியி திட�கழிE ேமலா�ைம பணி�காக 52 H�ைம பணியாள�கைள ெகா�� #4ைபகைள தர
 

பிாி�. வா-#
 பணி ச!தாய உர�கிட-#க� அைம�. உர
 தயாாி�#
 பணிக� ேம"ெகா�ள4ப�� வ8கிற..  

இ7நிைலயி ஏ"கனேவ இ4பணி�காக இ7நக� ம�ற தீ�மான எ�    நா� 31.08.2021 A.26,00,000/-�# மாவ�ட 

ஆ�சிய� தி8வாA� அவ�களி� தின��= விகித அ%4பைடயி ேம"ப% 52 பணியாள�கைள பணி அம��தி பணி ேம"ெகா�ள 

தீ�மாணி�க4ப�� தீ-கர� ச9க ெதா�� நி,வன
 9ல
 01.09.2021 !த 31.11.2021 வைர பணி ேம"ெகா�ள 

உ�தரவிட4ப���ள.. இ7நிைலயி H�ைம பணியாள�கைள ெவளி�ெகாண�E அ%4பைடயி நியமன
 ெச�ய அBமதி 

ேகாாி நகரா�சி நி�வாக இய�#ந�, ெச�ைன அவ�களிட
 க%த
 ெகா��க4ப���ள..  இ�B
 அBமதி 

வழ-க4படவிைல.  ேம5
, ஒ4ப7த கால
 !%வைடவதா5
, த"ேபா. ெகாேரானா ைவரO ம",
 ேத�த 

காரணமாகE
 (திய ஒ4ப7த(�ளி  

ேகார இயலாததா ெபா. 0காதார அவசர அவசிய
 க8தி திட�கழிE ேமலா�ைம பணி�கால
 த"ேபா. பய�ப��த4ப�� 

வ8
 52 H�ைம பணியாள�களி� ஒ4ப7தகால
 !%வைடவதா ேம"க�ட பணியாள�கைள வழ-கி வ8
 அேத 

நி,வன�தி"# பைழய ஒ4ப7த(�ளி விகித�திேலேய H�ைம பணியாள�கைள 01.12.2021 !த 28.02.2022 !%ய 9�, 

மாத-க@�# வழ-கிட ஆ#
 உ�ேதச ெசலவின�ெதாைக A.24,81,083/-�# ம�ற�தி� அBமதி�# ைவ�க4ப�கிற.. 

 

அ5வலக #றி4(  

1. ம�ற
 அBமதி�கலா
. 

2. அவசர அவசிய
 க8திF
 ெபா. 0காதார நல� க8திF
 ேம"ப% ஒ4ப7ததாராிட
 அேத ஒ4ப7த(�ளியி�ப% 

01.12.2021 !த 28.02.2022 !%ய நீ�%�க ம�ற
 அBமதி�கலா
. 

(ந.க.எ�. 445/2020/எM1) 

தீ�மான
 எ�:-971 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 5 

 இ7நகரா�சி ெபா. 0காதார4பிாிவி இய-கி வ7த மினி லாாி பPதைட7.வி�டதா ேம"ப% TN50  1550 மினி லாாி 

வாகன�தி"# 30.11.2021 அ�, ேகார4ப�ட ஏல
 ம",
 ஒ4ப7த(�ளி ேகாாியதி கீ+�க�ட நி,வன-களிடமி87. 

இர�� விைல4(�ளிக� வர4ெப",�ள.. 

 

வ. 

எ� 

நி,வன�தி� ெபய�  ஏல
 வி�
 

வாகன�தி� எ�  

ஒ4ப7�தாரரா 

#றி4பிட4ப�ட  

ெதாைக (Aபாயி) 

1 
ஆன7தராQ ஆ�ேடா Rச ஒ��O ம�னா�#% TN50  1550 மினி 

லாாி 

33,000/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா Rச ஒ��O ம�னா�#%  30,000/- 

ேம"க�டவா, ெபற4ப�ட இர�� ஒ4ப7த(�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள ஆன7தராQ ஆ�ேடா Rச ஒ��O 

ம�னா�#% நி,வன
 ��த விைல4(�ளி அளி�.�ள..  ேம5
 ேநர%யாக ஏல�தி யா8
 கல7. ெகா�ளவிைல.  

எனேவ வர4ெப"ற இரண� ஒ4ப7த(�ளிகளி அதிக ஏல�ெதாைக அளி�.�ள நி,வன�தி"# பைழய வாகன�திைன எ��.M 

ெசல ம�ற�தி� அBமதி�#
 பா�ைவ�#
 ைவ�க4ப�கிற.. 

அ5வலக #றி4(  

 ��த ஒ4ப7த(�ளியிைன ம�ற
 ஏ"கலா
. 

(ந.க.எ�. 423/2015/எM1) 

தீ�மான
 எ�:-972 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 6 

 இ�நகரா�சி ெபா �காதார�பிாிவி� இய�கி வ�த மினி லாாி ப�தைட�வி�டதா� ேம�ப� TN51X3572 மினி லாாி 

வாகன�தி�� 30.11.2021 அ!" ேகார�ப�ட ஏல$ ம�"$ ஒ�ப�த&'ளி ேகாாியதி� கீ*+க,ட நி"வன�களிடமி-� இர,. 

விைல�&'ளிக' வர�ெப�"'ள. 

வ. 

எ, 

நி"வன�தி! ெபய0  ஏல$ வி.$ 

வாகன�தி! எ,  

ஒ�ப�ததாரரா� 

�றி�பிட�ப�ட ெதாைக 

(2பாயி�) 

1 
ஆன�தரா4 ஆ�ேடா 5ச� ஒ0+6 

ம!னா0�� 

TN51X3572 மினி 

லாாி 

32,000/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா 5ச� ஒ0+6 

ம!னா0��  

29,000/- 

 

ேம�க,டவா" ெபற�ப�ட இர,. ஒ�ப�த&'ளிகளி� வாிைச எ, 1� உ'ள ஆன�தரா4 ஆ�ேடா 5ச� ஒ0+6 ம!னா0�� 

நி"வன$ 9.த� விைல�&'ளி அளி�'ள.  ேம:$ ேநர�யாக ஏல�தி� யா-$ கல� ெகா'ளவி�ைல.  எனேவ வர�ெப�ற 

இரண. ஒ�ப�த&'ளிகளி� அதிக ஏல�ெதாைக அளி�'ள நி"வன�தி�� பைழய வாகன�திைன எ.�< ெச�ல ம!ற�தி! 

அ=மதி+�$ பா0ைவ+�$ ைவ+க�ப.கிற. 

 

அ:வலக �றி�&  

 9.த� ஒ�ப�த&'ளியிைன ம!ற$ ஏ�கலா$. 

(ந.க.எ,. 1757/2014/எ<1) 

தீ�மான
 எ�:-973  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 7 

 இ�நகரா�சி ெபா �காதார�பிாிவி� இய�கி வ�த மினி லாாி ப�தைட�வி�டதா� ேம�ப� TN50A  2291 ேட�க0 லாாி 

வாகன�தி�� 30.11.2021 அ!" ேகார�ப�ட ஏல$ ம�"$ ஒ�ப�த&'ளி ேகாாியதி� கீ*+க,ட நி"வன�களிடமி-� இர,. 

விைல�&'ளிக' வர�ெப�"'ள. 

 

வ. 

எ, 

நி"வன�தி! ெபய0  ஏல$ வி.$ 

வாகன�தி! எ,  

ஒ�ப�ததாரரா� 

�றி�பிட�ப�ட ெதாைக 

(2பாயி�) 

1 
ஆன�தரா4 ஆ�ேடா 5ச� ஒ0+6 

ம!னா0�� 

TN50A  2291 

ேட�க0 லாாி 

35,000/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா 5ச� ஒ0+6 

ம!னா0��  

32,000/- 

 

ேம�க,டவா" ெபற�ப�ட இர,. ஒ�ப�த&'ளிகளி� வாிைச எ, 1� உ'ள ஆன�தரா4 ஆ�ேடா 5ச� ஒ0+6 ம!னா0�� 

நி"வன$ 9.த� விைல�&'ளி அளி�'ள.  ேம:$ ேநர�யாக ஏல�தி� யா-$ கல� ெகா'ளவி�ைல.  எனேவ வர�ெப�ற 

இரண. ஒ�ப�த&'ளிகளி� அதிக ஏல�ெதாைக அளி�'ள நி"வன�தி�� பைழய வாகன�திைன எ.�< ெச�ல ம!ற�தி! 

அ=மதி+�$ பா0ைவ+�$ ைவ+க�ப.கிற. 

 

அ:வலக �றி�&  

 9.த� ஒ�ப�த&'ளியிைன ம!ற$ ஏ�கலா$. 

(ந.க.எ,. 155/2015/எ<1) 

 

தீ�மான
 எ�:-974  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 8 

 இ�நகரா�சி ப�தியி� எதி0வ-$ 29.10.2021 >த� கனமைழ ம�"$ அதிக கனமைழ ெப?ய உ'ளதாக வானிைல ைமய�தா� 

ெதாிவி+க�ப�.'ளைத ெதாட0�, அவசர கால�களி� ம+க' த��வத�� ேத0@ ெச?ய�ப�.'ள நிவாரண ைமய�கைள 

கி-மிநாசினி Aல$ ��த$ ெச?ய�படேவ,.$.  ேம:$ கி-மிநாசினிகைள ேபாதிய அளவி� இ-�பி� ைவ�+ ெகா'ள ேவ,.$ 

என@$ மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ0 அவ0களி! ���றி+ைகயி� ெதாிவி+க�ப�.'ள. ேம:$ ெகாேரானா த.�& பணிகB+�$, 

ெகா'ைளேநா?க' த.�& பணிகB+�$ ம�"$ ெட�� ேநா? த.�& பணிகB+�$ கீ* �றி�பி�.'ள ெபா-�க' உடன�யாக 

இ-�பி� ைவ�+ ெகா'ள@$ அறி@"�த�ப�ட. எனேவ அ�தியாவசிய$ க-தி கீ*க,ட ெபா-�களான கி-மிநாசினிக' ம�"$ 

இதர ேதைவயான ெபா-�கைள உட! வா�கி நடவ�+ைக ேம�ெகா'ள ேவ,� உ'ள. 

 
 

வ.எ,. ெபா-ளி! ெபய0  அள@ 

1 
பிளி<சி� ப@ட0  2000 கிேலா 

2 
�,ணா$&  5000 கிேலா 

3 
>++கவச$  10000 எ,ணி+ைக 

4 
மைழேகா�  120 எ,ணி+ைக  

5 
ேக6 ைல�  2 எ,ண$  

6 
ெட+னி+க� மால�தியா!  20 C�ட0  

7 
ெட�� 6�+க0  4000 எ,ணி+ைக 

8 
பய!ப.�திய சிெம,� சா+� (பைழய) 5000 எ,ணி+ைக 

 ேம�9றிய ெபா-�கைள உடன�யாக ெபா �காதார அவசிய$ க-தி வா�க ஆ�$ உ�ேதச ெசலவின$ 2.4,00,000/-�தி�� 

ம!ற�தி! அ=மதி ேவ,ட�ப.கிற 

 

அ:வலக �றி�&  

தீ�மான
 எ�:-975  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  



 ம!ற$ அ=மதி+கலா$ 

(ந.க.எ,. 819/2021/எ<1) 

 

30.11.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 9 

 இ�நகரா�சி ெபா �காதார பிாிவி� த�ேபா இய�கி வ-$ ட$ப0 பிேளச0 வாகன$ எ, TN 50 U 0518 +� 

29.12.2021உட! ஆ?@ சா!" >�வைடகிற.  ேம:$ ஓ0 ஆ,��� வாகன�தி! ப� நீ+க$ ெச?திட@$ ெபா �காதார 

பணியி! அவசர அவசிய$ க-தி பணியிைன ேம�ெகா'ள ஆ�$ உ�ேதச ெசலவின$ 2.1,10,000/- ஆ�$.  ேம:$ 

அEவாகன�தி��ாிய ��ைப ஏ�"$ ெப��க' �ைறவாக உ'ள காரண�தா� 5 ெப��க' ப� பா0� &�பி�பத�� உ�ேதச 

ெசலவின$ 2.1,10,000/- ஆ�$.  எனேவ வாகன�தி��ாிய ப�கைள நீ+கி ஆ?@ ெபற@$ ��ைப ஏ�"$ 5 ெப��க' ப� 

பா0�திட@$ ெமா�த ெசலவின$ 2.2,20,000/-+� ம!ற�தி! பா0ைவ+�$ அ=மதி+�$ ைவ+க�ப.கிற. 

 

அ:வலக �றி�&  

 ம!ற$ அ=மதி+கலா$ 

(ந.க.எ,. 867/2021/எ<1) 

 

தீ�மான
 எ�:-976  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

 
 

                ஆைணய� / தனி அ5வல� 

                  ��தாந�� நகரா�சி 

 

 


