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தமி�நா� அர� 

ெபர�ப�� நகரா�சி 
(ெபர�ப�� மாவ�ட�,  

ெபர�ப�� நகரா�சி ம�ற த��மான� எ�.94/2017  நா�.28/02/2017-�ப% அ&கீக()க*ப�ட+)   
(ந.க.எ�.016288./2015/H1 நா�.  24/02/2017) 

திட)கழி3 ேமலா�ைம +ைண வ8திக� 2016 
உ�ளா�சி;+ைற அறிவ8)ைக 

�����ற��ழ
 பா�கா�� ச�ட� 1986 (ச�டஎ�.29/1986)
 ப��� 3,6ம��� 25-கள�
 
வழ க�ப�!"ள அதிகார'தி( அ)�பைடய�
 ம'திய அர� திட,கழி� ேமலா�ைம 
பண�கைள 0ைற�ப!'த திட,கழி� ேமலா�ைம வ�திக" 2016-ஐ இய�றி3"ள�. இ4த 
திட,கழி� ேமலா�ைம வ�திக" 2016 அைன'� நகரா�சிக7,8� ெபா:4��. ஒ<ெவா: 
நகரா�சி3� தன� அதிகார எ
ைல,8�ப�ட ப8திய�
 நகரா�சி கழி�கைள ேசக�'த
, 
ேசமி'த
, தர�ப��'த
, எ!'��ெச
>த
, ெசயலா,க� ம��� இ�தியா,க� ெச?த
 
ேபா(ற பண�,கான அ)�பைட க�டைம�� வசதிகைள ஏ�ப!'த ெபா��� 
நிAணய�,க�ப�!"ள�. ேம>�, திட,கழி� ேமலா�ைம வ�திக" 2016-இ( வ�திய�
 4-
 
8றி�ப��!"ளவா� கழி�கைள உ:வா,8பவA அ4த4த நகரா�சி நிAவாக'தி( 
ஒ: கிைண4� கழி�கைள க�ட இட கள�
 ெகா�டாம
 தவ�A,க��, கழி�கைள 
தர�ப��'� நகரா�சியா
 ஏ�ப!'த�ப�!"ள 0ைற�ப) அ��ற�ப!'த�� ெபா��� 
நிAணய�,க�ப�!"ள�. 

தமிEநா! மாவ�ட நகரா�சிக" ச�ட� 1920 அ'தியாய� VIII ப��� 153,156,157,158,160 

ம��� 161-(ப) நகA�ற உ"ளா�சி அைம��கள�
 திட,கழி�கைள அக�ற ேபாதிய 
ஏ�பா!க" ெச?ய��, திட,கழி� ேசைவய�
 ஈ!ப�! ெபா� �காதார� ேபண� �����ழைல 
பா�கா,8� ெசலவ�ன'ைத அத( ெபா��பாளAகள�ட� இ:4� பண� வ�லி'� 
ெசய
ப!'த�� ந��'த(ைம உைடய கழி�கைளேயா, அGகிய கழி�கைளேயா, 
மல,கழி�கைளேயா, ம:'�வ,கழி�கைளேயா மா�ற� ெச?த
, சாைலகள�
 ேபா!த
 
ம��� வ)கா
வா?கள�
 ெகா�!த
 ஆகியைவ தைடெச?ய�ப!கிற�. மI�ேவாA மI� 
ச�ட�ப) நடவ),ைக ம��� அபராத� வ�தி,க வழிவைக ெச?ய�ப�! உ"ள�. 

ேம�காJ� ச�ட வ�தி0ைறக7,8�ப�ட நகரா�சி,8�ப�ட ப8திகள�
 சாைலக" 
�'தமாக��, வ)கா
வா? த 8 தைடய�(றி ெசய
பட��, நில'த) நKA ம��� �����ற 
கா�றி( தர� ஆகியைவ மா�ப!வைத தவ�A,க��, ெபா� �காதார� பா�கா,க�� திட,கழி� 
ேமலா�ைம தி�ட� ைகயா7த
 வ�திக" 2016-( ப) நகAம(ற� ஆைணயாளA,8 
திட,கழி� ேமலா�ைம தி�ட ெசய
பா�)�8 தன�நபA 8)ய�:��க" ம��� வண�கAகள�ட� 
இ:4� திட,கழி� ேமலா�ைம தி�ட� ைகயா7த
 க�டண� வ�லி,க�� �ைண 
வ�திகள�( ப) நடவ),ைக எ!,க�� அதிகார� வழ க�ப!�. 

1. ெபர�பMA நகரா�சி எ
ைல,8�ப�ட ெத:,க", ச4�க", கைடவ Kதிக", 
8)ய�:��க", ெதா8�� வ K!க", உணவக க", அ>வலக க", வண�கவளாக க" 
இ(ன ப�ற இட கள�
 வசி,8� ம,க" திட,கழி�கைள ெத:,கள�ேலா, சாைல 
ஒர கள�ேலா, ச4�,கள�ேலா, கழி� நKA,கா
வா?கள�ேலா, ெபா� இட கள�ேலா 
ம��� நKAநிைலகள�ேலா ேபாட,Nடா� எ(� தைடவ�தி,க�ப!கிற�. 

2. ம,க" வசி,8� ம��� N!� இட கள�
 உ:வா8� 8�ைபகைள ம,8� த(ைம 
உ"ளவ�றிைன தன�யாக��, ம,காத த(ைம உ"ளவ�றிைன தன�யாக�� ேசகர� 
ெச?ய�பட ேவ�!�. ம,8� த(ைம3"ள 8�ைபகைள ப�ைச நிற,Nைடய�>�, 
ம,காத த(ைம3"ள 8�ைபகைள சிவ�� நிற0"ள Nைடய�>� ேசகர� 
ெச?ய�பட ேவ�!�. இ� வ K! அ
ல� நி�வன'தி( உ�ைமயாளA அ
ல� 
ெபா��பாளர� கடைமயா8�. Nைடக" ெசா4த ெசலவ�
 வா கி உபேயாகி,க�பட 
ேவ�!�. 
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3. இ<வா� தர� ப��'� ேசகர� ெச?ய�ப�ட 8�ைபகைள நகரா�சி வாகன� 
ஒ<ெவா: வ K�)�8� 8றி�ப��ட ேநர'தி
 ேந�
 வ4� ெப��,ெகா"7�. 
தன�'தன�யாக ப��,க�ப�ட இ4த 8�ைபகைள நகரா�சி வாகன'தி( 
ெபா��பாள�ட� ேந�
 ஒ�பைட�ப� வ K�)( அ
ல� நி�வன'தி( உ�ைமயாளA 
அ
ல� ெபா��பாளர� கடைமயா8� ப��,க�படாத 8�ைபகைள க�)�பாக 
வா க�படமா�ட�. 

4. அ!,8மா) 8)ய�:��க", ெதா8�� 8)ய�:��க" ம��� இதர ஒ(�,8 
ேம�ப�ட 8)ய�:��க" உ"ள ப8திய�
 உ"ள வ K!கள� அ
ல� நி�வன கள� 
உ�ைமயாளA ம��� அவAகள� ப�ரதிநிதிக" நகரா�சிய�( வாகன� வ:�ேபா� 
அைவ நி�'த�ப�):,8� இட'தி
 ேந�
 ெகா�! வ4த ஒ�பைட,க  ேவ�!�, 
நகரா�சி பண�யாளAகளா
 மா) ஏறி வ4� 8�ைப ெப��,ெகா"ள�படமா�டா�. 

5. மI(, ேகாழி, ஆ! ேபா(ற இைற�சி கைட நட'�பவAக" கழி�கைள ெத:,கள�ேலா 
அ
ல� திற4த ெவள�ய�ட கள�ேலா அ
ல� கழி� நKA,கா
வா?கள�ேலா 
ேபாட,Nடா�. அைவகைள கசி� ஏ�படாத வைகய�
 ெபா�டல களா,கி 
நகரா�சிய�( வாகன'தி
 ஒ�பைட,க ேவ�!�. இத�காக ப�ளாR), ைபகைள 
பய(ப!'த,Nடா�. 

6. ம:'�வமைன கழி�க", ேநா? கி:மி ேசாதைன ெச?3� Nட க" ம��� 
கா
நைட ம:4� கழி�கைள எ,காரண� ெகா�!�, 8�ைபகள�
 ேசA,கNடா� 
இ4திய அரசி( 1999ஆ� ஆ�)( ம:'�வ,கழி�நKA ேமலா�ைம ம��� 
ைகயா7த
 வ�திகள�
 Nறியவா� ம:'�வமைன ம��� ேசாதைன�சாைல 
ெபா��ப�
 உ�யவா� அக�றி அழி'த
 ேவ�!�. ம:'�வமைன கழி�கைள 
நகரா�சி ப8திகள�
 ெகா�!த
, �ைத'த
 ம��� எ�'த
 ஆகியைவ 
த�டைன,8�ய 8�றமா8�. 

7. ேதா�ட,கழி�கைள, பா
ப�ைண கழி� ஆகியவ�ைற உ:வா,8ேவாA 
உ�ைமயாளA அவ�ைற த�ெசா4த ெபா��ப�
 அ��ற�ப!'த ேவ�!�. நகரா�சி 
சாைல ஒர க" ம��� ெபா� இட கள�
 ெகா�!வ� த�டைன,8�ய 
8�றமா8�. 

8. க�டட இ)பா!கைள க�டட உ�ைமயாளA ஒ�ப4த,காரAக", சாைலகள�ேலா, 
ெத:,கள�ேலா ேபாட,Nடா�. அ<வா� ேபா!வ� த�டைன,8�ய 8�றமா8�. 
அைவகைள ச�ம4த�ப�டவAக" த கள� ெசா4தெபா��ப�
 
அக�றி,ெகா"ளேவ�!� அ
ல� உ�ய நிAவாக க�டண� ெச>'தினா
 நகரா�சி 
தன� வாகன� Vல� அைவகைள அ��ற�ப!'��. 

9. நகரா�சி எ
ைல,8" ப�ளாR),, ர�பA, டயA உ"ள��ட திட,கழி�க" எவ�ைற3� 
எ��ப� த�டைன,8�ய 8�றமா8�. 

10. தி:மண ம�டப க", ேகாவ�
,சA�, ம�திக", ச'திர� ஆகியவ�றி
 நைடெப�� 
தி:மண� ம��� இதர வ�ேசஷ கள�
 ேபா� உ:வா8� கழி�கைள 
ெத:,கள�ேலா, சாைலகள�ேலா, கழி� நKA வா?,கா
கள�ேலா அ
ல� ேவ� எ4த 
ப8திகள�ேலா ேபாட,Nடா�. அ<வா� ேபா!வ� த�டைன,8�ய 8�றமா8�. 
இவ�ைற தம� வாகன� Vல� நகரா�சி உர,கிட கி
 ஒ�பைட,க ேவ�!� 
இத�காக நிAணய�,க�ப�ட நிAவாக க�டண� ெச>'தினா
 நகரா�சி வாகனேம 
அவ�ைற ெப���ெச
>�. 

11. உண� வ�!திக", ேதநKA வ�!திக", த"7வ�)ய�>"ள உண��ெபா:�க", 
வ��பைன நிைலய க", இர� ேநர,கைடக", கா?கறி ெமா'தவ�யாபார நிைலய�, 
மாA,ெக� ஆகியவ�றி
 உ:வா8� 8�ைபகைள ெத:,கள�ேலா, சாைலகள�ேலா 
அ
ல� நகரா�சிய�( எ4த ஒ: ப8திய�ேலா ேபாட,Nடா� அ<வா� ேபா!வ� 
த�டைன,8�ய 8�றமா8� உ�ய நிAவாக க�டண� ெச>'தினா
 நகரா�சி 
வாகனேம இவ�றிைன ெப��,ெகா"7�. 
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12. அ�சக க", ெதாழி�சாைலக" ரசாயன ம:4� ைகயா7� ெதாழி�சாைல ம��� 
இதி
 8றி�ப�டாத  அைன'� வண�க ம��� ெதாழி
 நி�வன கள�
 ஏ�ப!� 
8�ைப கழி�கைள நகரா�சி எ
ைல,8" ெகா�ட,Nடா�. 

13. ேதா
பதன�!� ெதாழி�சாைல, கழி�கைள நகரா�சி ப8திய�
 வ�ட,Nடா� 
கழி�கைள அ��ற�ப!'த மா�,க�!�பா�! வா�ய� வ8'�"ள 
வ�தி0ைறகள�(ப) அ��ற�ப!'த ேவ�!�. 

14. பாதசா�க" ம��� சாைல ஒர கள�>� இதர இட கள�>� 8)ய�:�ேபாA 
நகரா�சி சாைல ஒர கள�
 மல� ம��� சி�நKA கழி'த
 Nடா�. 

15. ெச�), ேட , கழி�கைள, கழி� நKA வா?,கா
கள�ேலா, அ
ல� 
ெத:,கள�ேலா,அ
ல� ெகா�ட,Nடா� அ<வா� ெகா�!வ� த�டைன,8�ய 
8�றமா8�. 

16. நகரா�சிய�( வாகன� Vல� 8�ைப கழி�கைள நK,க� ெச?வத�கான நிAவாக 
க�டண கைள ப�(வ:மா� நிAணய� ெச?ய�ப!கிற�.                                  

அ�டவைண –I 

 

வ.எ� ெபா<� கால� க�டண� 
(=பா>) 

1.?%ய8<*A 
I) தன�நபA 8)ய�:��(ெசா'�வ� Z.500,8") மாத� ஒ(�,8 10.00 

II) தன�நபA 8)ய�:��(ெசா'�வ� Z.501-1000,8") மாத� ஒ(�,8 20.00 

III) தன�நபA 8)ய�:��(ெசா'�வ� Z.1001-2000,8") மாத� ஒ(�,8 30.00 

IV) தன�நபA 8)ய�:��(ெசா'�வ� Z.2001-,8 ேம
) மாத� ஒ(�,8 50.00 

2. நிBவன� 

I) தன�யாA ப"ள�/ க
M� வ�!தி/ தன�யாA 
அ>வலக வளாக� 

மாத� ஒ(�,8 300.00 

II) ம:'�வமைன (ப!,ைக3ட() மாத� ஒ(�,8 500.00 

III) கிள�ன�, மாத� ஒ(�,8 300.00 

3. வண8க� 

I) \ Rடா
 / சி���) மாத� ஒ(�,8 100.00 

II) நடமா!� உணவக� நா" ஒ(�,8 20.00 

III) உணவக� சிறிய� மாத� ஒ(�,8 500.00 

IV) உணவக� ெப�ய� மாத� ஒ(�,8 1000.00 

V) வண�க வளாக� மாத� ஒ(�,8 1000.00 

VI) தி:மணம�டப� சிறிய�  நிகE� ஒ(�,8 500.00 

VII) தி:மணம�டப� ெப�ய� நிகE� ஒ(�,8 1000.00 

VIII) ைதய
 கைட மாத� ஒ(�,8 100.00 

IX) இ:ச�சர வாகன பG� நK,8� கைட மாத� ஒ(�,8 100.00 

X) ேமா�டாA வாகன� பG� பாA,8� கைட மாத� ஒ(�,8 200.00 

XI) ேத கா?/]/பழ�/ கா?கறிக" வ�யாபார� மாத� ஒ(�,8 100.00 

XII) பலசர,8 /Rேடஷன� /ம:4தக� மாத� ஒ(�,8 300.00 

XIII) T.Vெச
ேபா( எல,�ரான�,R பG�நK,8� கைட  மாத� ஒ(�,8 300.00 

XIV) வ
கைனசி  கைட மாத� ஒ(�,8 200.00 

XV) அைன'� சி� ெதாழி
 கழி�க" மாத� ஒ(�,8 100.00 

XVI) ஒ!க", பள� 8 க�க" ேபா(றைவ வ��பைன மாத� ஒ(�,8 300.00 

XVII) மர�சாமா(க" ம��� )�பAR மாத� ஒ(�,8 300.00 

XVIII) பைழய சாமா(க" ேசக�'த
 மாத� ஒ(�,8 500.00 

XIX) அ�சசக க"ம��� காகித�ெபா:�க" வ��பைன மாத� ஒ(�,8 100.00 

XX) தகர� ம��� ெபய��� வ��பைன (HARDWARES) மாத� ஒ(�,8 100.00 
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4. மCறைவ 

I) ம�ட(/சி,க(/மI( Rடா
 மாத� ஒ(�,8 300.00 

II) சின�மா திேய�டA மாத� ஒ(�,8 1000.00 

III) ஜ�ள� கைட வ�யாபார� (சிறிய�) மாத� ஒ(�,8 300.00 

IV) ஜ�ள� கைட வ�யாபார� (ெப�ய�) மாத� ஒ(�,8 500.00 

V) ேதா
ைப வ��பைன, தயாA ெச?த
, காலண� 
வ��பைன 

மாத� ஒ(�,8 100.00 

VI) மர,கழி�க"     1லா� அள�,8 1000.00 

VII) ேதா�ட,கழி�க" 1லா� அள�,8 1000.00 

VIII) வ K�!'ேதா�ட,கழி�க" 1லா� அள�,8 1000.00 

IX) க�)ட கழி�க" 1லா� அள�,8 1000.00 

X) ெட,Rைட
R நி�வன,கழி�க" 1லா� அள�,8 1000.00 

XI) ேதா
 நி�வன,கழி�க" 1லா� அள�,8 1000.00 

 

17. ேம�காJ� �ைண வ�திகைள மI�பவAக" மI� தமிEநா! 1920 வ:டா4திய 
தமிEநா! மாவ�ட நகரா�சிக" ச�ட� ப���கள�( கீE ச�ட�ப)யான நடவ),ைக 
ெதாடர�ப!�. ேம>� 1999ஆ� ஆ�! ம'திய அரசி( �����ழ
 பா�கா�� 
ச�ட� ப��� 15-( ப) ெபர�பMA நகரா�சிய�( �����ழைல எதிராக 
ெசய
ப�டதாக க:தி உ�ய நடவ),ைக ெதாடர�ப!�. 

18. �ைண வ�திகள�( 8றி�ப��!"ள ெச?ய,Nடாத ெசயைல ெச?3� நப:,8 
த�டைணயாக அ�டவைண IV – இ
 க�டவா� அபராத� வ�லி,க�ப!� 

19. ெதாடA 8�ற க7,8 தினச� Z.100 வ Kத� அபராத� வ�தி,க�ப�! வ�லி,க�ப!�. 
20. ேம>� வ�திகள�
 Nற�ப�!"ள, நிAவாக க�டண கைள வ�தி'த
, வ�
 ெச?த
, 

அபராத, க�டண கைள வ�
 ெச?த
 ம��� அவ�றி( ெதாடA நடவ),ைக 
ஆகியவ�றி,8 நகரா�சிய�( ஆைணயாள:,8 நகரா�சி நகAம(ற'தினரா
 
அதிகார� வழ க�ப�!"ள�. 

அ�டவைண –II 

ம)?� கழி3க� மCB� மB�ழCசி கழி3க� வ8ள)க*ப�%யD 
 

உய8( ம)?� கழி3 மB�ழCசி ெச>ய;த)க கழி3 

ம,8� கழி� எ(பத( ெபா:" ெபா�வாக 
நகரா�சி 8�ைபய�
 காண�ப!� கழிவா8�. 
இைத ஈர,கழி� என�� அைழ,க�ப!கிற�. 
ம,8� கழி� 0Gைமயாக தாவர� அ
ல� 
வ�ல 8 Vல கள�லி:4� உ:வா8� 
ஒ:வைக கழிவா8� 

ம��ழ�சி ெச?ய'த,க கழி� எ(ப� ெபா�வாக 
நகரா�சி 8�ைபய�
 காண�ப!வதா8�. இ� உலA 
கழி� என�� அைழ,க�ப!கிற�. இைத ஒ: ெசய
 
0ைறய�
 �திய ெபா:�க" உ:வா,8வத�8 
ேவ�)ய Vல�ெபா:�களாக மா�ற0)3�. �திய 
அ�ெபா:�க" அச
 ெபா:�க" ேபால இ:,கலா�. 
அ<வா� இ
லாம>� இ:,கலா� 

• \ இைலக", 0�ைட ஓ!க", பழ� 
கா?கறி'ேதா
க" ம��� 
பய(படாெதன வ�!பைவ உ"ள��ட 
சைமயலைற,கழி�க" 

• இைற�சி ம��� எ>��க" 
• மலAக" உ�பட ேதா�ட,8�ைப 

ம��� இைல,8�ைப 
• வ�ல 8 8�ைப 
• பGதைட4த காகித� 
• ேத கா? ஓ! 
• சா�ப
 

• ெச?தி'தா"க" 
• தா", �'தக� ம��� இதEக" 
• க�ணா) 
• உேலாக�ெபா:�க", க�ப� 
• ெநகிலி(Plastic) 

• க4த
 �ண� 
• ேதா
 
• ெர,சி( (Rexine) 

• ெதா?ைவ (Rubber) 

• மர� / அைறகல( 
• V�ைட க�ட
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அ�டவைண –III 

வ ��� அபாயகரமான கழி3 ப�%யD 

• ஏேராச
 ட�பா (Aerosal cans) 

• மி(ெவ�ெடாள� வ�ள,கி( மி(கல�ெப�)3� ப�ட( ெச
>� 
• நிற� நK,கி ம��� வ K�! சைமையலைற3�, வ)காைல3� l?ைம ெச?3� 

ெபா:�க" இவ�றி( ெகா"கல(க". 
• சீ:4� மி(கல�ெப�)க", எ�ெண? வ)க�)க" ம��� சீ:4� பராம��� 

ெபா:�க" ம��� mகAெபா:�க", ேவதியெபா:�க" ம��� கைர�பா(க" 
இவ�றி( ெகா"கல(க" 

• ஒ�பைன ெபா:�க" இரசாயன அ)�பைடய�லான ]�சி,ெகா
லிக" ம��� இவ�றி( 
ெகா"கல(க" 

• ஒள�வ�ள,8க", 8ழா? வ�ள,8க" ம��� அடA'தியான ஒள�A வ�ள,8கைள (CFL) 
ேவ�டாெம(� வ�ல,கிய ம:4�க" ம��� இவ�றி( ெகா"கல(க" 

• வ�ண�]��, எ�ெண?க", உய��ெபா:�க" (lubricants) வnரபைசக" (glues) 
நKAமமா,கிக" (Thinners) ம��� இவ�றி( ெகா"கல(க". 

• ]�சி,ெகா
லிக" ம��� கைல,ெகா
லிக" அவ�றி( ெவ�� ெகா"கல(க" 
• �ைக�பட ஆ)ேயா / வ K)ேயா நாடா,க" (Tabers) ம��� இவ�றி( ெகா"கல(க" 
• இராசயன�ெபா:�க" ெம'� (STYROFOAM) ம��� அைறகல(க" சி�ப� க�!� 

ெம(ைமயான ெம'�க" 
• V�ைட க�!� க:வ�க", ெவ�பமான�க" ம��� பாதரச� ெகா�ட ெபா:�க" 
• தன�யா" கண�ன�க", ெதாைலேபசிக" எ�ப�3 இய,கிக", ஆ)ேயா சாதன க", 

ெதாைல,கா�சி ெப�)க", கன����ெபாறி, ஜி.ப�.எR (GPS) தான�ய கி மி(னJ, 
)ஜி�ட
 ப) ெப�)க", தானாக ஒள�ைய இய,8� க:வ�க7� ம��� )வ�) (DVD)க", 
வ�.சி.ஆA (VCR)க" அ
ல� ேக�ேகாடா ேபா(ற வ K)ேயா ஊடக'ைத�பய(ப!'தி ஒள� 
இய,8� க:வ�க" ம��� பதி�பா(க" 0தலிய மி(கழி�க". 

 
அ�டவைண –IV 

அபராத*ப�%யD 

வ.எ� +ைணவ8திக� வ8ள)க� 
ச�ட;ைத மEறினாD 

ெசF;த ேவ�%ய 

த�ட;ெதாைக =. 

1 ெபா� இட'தி
 தன�யாA ெசா'தி
 வ�)ய�லி:4� 8�ைபகைள 
எறித
, கைடகள�லி:4� / வண�க நி�வன கள�லி:4� 
8�ைபகைள எறித
 

 

100.00 

2 திட)கழி3கைள உ(ய Gைற*ப% ப8(;+ வழ&காைம  

 அ) 8)ய�:��க"  

100.00 

 ஆ) அ!,8மா) 8)ய�:��க" / காலன�க" 500.00 

 இ) அதிக கழி�கைள உ:வா,8பவAக" (Bulk Generators) 1000.00 

3 க�!மான கழி�க" ம��� க�)ட இ)பா!கைள உ�ய 
0ைற�ப) ப��'� வழ காைம 

5000.00 

4 ேதா�ட,கழிைவ, மர,கழிைவ 8றி�ப��ட வைகய�
 இ
லமா
 
ஒ�பைட'த
 

500.00 

5 சVக 8�ைப ஒG 8 ேசA'த
 ெதா�),8 ெவள�ேய அ
ல� 
ஒ�,க�படாத ப8திய�
 8�ைப ெகா�!த
 

1000.00 

6 உய�� ம:'�வ கழி�கைள 8றி�ப��ட வைகய�
 ப��,காம
 
ஒ�பைட'த
 ம��� ெபா� இட கள�
 ெகா�!த
 

1000.00 
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7 கழி3கைள எ(;தD  

 அ) தன�யாA த( வளாக'தி�8" 100.00 

 ஆ) தன�யாA ெபா� இட'தி
  200.00 

 இ) நி�வன க", வண�க நி�வன� 500.00 

8 மI(, வளA�� பறைவ, இைற�சி ஆகியவ�றி( கழிைவ (வ K�)
 
உ:வான� அ
லாத� )8றி�ப��ட வைகய�
 ப��'� ஒ: 8 
ேசA'த
 ெச?யாம
 ஒ�பைட'த
 

500.00 

9 ெகா"கல� / 8�ைப,Nைட இ
லாத வ��பைனயாள:,8 / Nவ� 
வ��பவ:,8 

100.00 

10 8றி�ப��ட வைகய�
 கழிைவ ப��,காம
 ஒ�பைட,8� 
வ��பைனயாள:,8 / Nவ� வ��பவ:,8 

500.00 

11 ெபா�,N�ட� / நிகE�சி,8 ப�( 24மண� ேநர'தி�8" ெபா� 
இட'ைத l?ைம�ப!'தாம
 இ:�பத�8 

1000.00 

 

 

   இ�ெசய
பா!க" அைன'� 01.07.2017 0த
 அ0>,8 வ:கிற�. 
   ெபா�ம,க" த கள�( ஆேலாசைனக" ம��� ஆ�ேசபைனகைள இ<வறிவ��ப�ைன 
ெவள�ய��ட 30 தின க7,8" ஆைணயாளA ெபர�பMA நகரா�சி அவAக7,8 எG'� 
Vலமாக ெத�வ�,8மா� அறி��'த�ப!கிற�.   
 

 
 

இட� : ெபர�ப�� 

நா� :                 தனJ அFவல� மCB� ஆைணயாள� 
ெவ.ஆ.எ�.69/2017 ெச.ெம.ெதா.அ/ ெபர�ப��/ நா�:                   ெபர�ப�� நகரா�சி 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


