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குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் நவம்பர் மாத அவசரக்கூட்டம்  24.11.2020 ஆம் 

தததி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 

பபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட தும்பக்காடு பகுதி குறுகலான பதருவில் வடீுகள் மிக 
பநருக்கமாக அடமந்துள்ளதால், வடிகால் ஓடட தமல்மூடியுடன் அடமக்கப்பட்டு, சாடல 
தபாடப்பட்டுள்ளது. தமற்படி பணி தமற்பகாள்ளப்பட்டு, 10 வருடங்களுக்கு தமலாகி 
விட்டதால், தமற்படி சாடலயில் வடிகால் ஓடடயின் தமல்மூடிகள் உடடந்து, 
தபாக்குவரத்திற்கும், பபாது மக்களுக்கும் மிகுந்த சிரமம் ஏற்பட்டு வருகிறது. எனதவ பபாது 
நலன் கருதி, தமற்படி சாடலயில் வடிகால் ஓடடயின் தமல் மூடிகடள புதிதாக அடமந்து, 
சிபமண்ட் சாடல அடமப்பதற்காக தயார் பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீ்டுத் பதாடக 
ரூ.2,60,000/-க்கும், நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் பணியிடன தமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற 
அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 
             ந.க.எண்.1094/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2401அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 
பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 
பிடித்தம் பசய்யப்பட்ட வருமான வரி Online-ல் பதிவு பசய்த வடகயில் ரூ.4000/- மற்றும் 
இந்நகராட்சி பதிவு பபற்ற ஒப்பந்ததாரர் பட்டியலில் பிடித்தம் பசய்யப்ப்டட 2019-20 ஆம் 
ஆண்டிற்கான வருமான வரி பதாடர்பான விபரங்கள் Online-ல் பதிவு பசய்த வடகயில் 
ரூ.4000/- வழங்க பட்டியல் பபறப்பட்டுள்ளது. தமற்படி பதாடக ரூ.8000/-, Jacob & Jacob 
நிறுவனம் மார்த்தாண்டம் அவர்களுக்கு வழங்க மன்ற அங்கீகாரம் தவண்டப்படுகிறது. 
 
           ந.க.எண்.1219/2015/சி1 
 
தீர்மானம் எண்.2402 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான காமராஜர் தபருந்து நிடலய கடட 

எண்கள்.10,17,18,22,,36,37,39 கடலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாக கடட எண்கள். 33 
முதல் 40,47 முதல் 52,57 முதல் 64 மற்றும் கவியரசு கண்ணதாசன் வணிக வளாக கடட 

எண்கள்.25,32 மற்றும் நவனீ மீன்சந்டத தடர தளம் கடட எண்கள்.3,4,7 முதல் தளம் 

கடட எண்கள். 1,6,7 ஆகிய கடடகளுக்கு 18.11.2020-ல் பபாது ஏலம் நடடபபற்றது. கலந்து 
பகாண்ட ஏலத்தாரர் பபயர் மற்றும் ஏல விபரம் பின்வருமாறு, 
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காமராஜர் தபருந்து நிடலய கடட எண்.27 

வ.எண். ஏலத்தாரர் பபயர் கடட எண். தகட்கப்பட்டுள்ள 
ஏலக்தகள்வி 
மாதம் ஒன்றுக்கு 
(GST  தவிர) 

உயர்ந்தபட்ச 
ஏலக்தகள்வி 
மற்றும் 
ஏலத்தாரரின் 
பபயர் 

1 2 3 4 5 
1. A.தமரி சாந்தினி 10 3500/- 35,00/- 

 
  

 தமற்படி கடடக்கு ஒதர ஒரு நபர் மட்டுதம ஏலத்தில் கலந்து பகாண்டார். 

ஒப்பந்தப்புள்ளி எவரும் அளிக்கவில்டல. தமலும் கடட எண்.10-க்கு 27.07.2020, 27.08.2020 
ஆகிய தததிகளில் ஏலம் நடடபபற்றதில் முன்டவப்புத் பதாடக பசலுத்தி எவரும் கலந்து 
பகாள்ளவில்டல. 

       கலம் (5)-ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஏலக்தகள்விடய மன்றத்தின் பார்டவக்கும் மற்றும் 
ஏலம் தபாகாத கடடகடள மறு ஏலம் விடவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.01/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2403 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.4 

 கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் (ம) பபருந்தடலவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 

முகடம, நாகர்தகாவில் நடவடிக்டககள் பச.மு.எண்.ஆ3/2383/2020 நாள் 15.10.2020-ன் படி, 

சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதாகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம்: 2020-21-ன் கீழ், ரூ.0.70 இலட்சம் 
மதிப்படீ்டில், குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்ட இலப்பவிடள விடளயாட்டு டமதானம் அருகில் 

Double Arm solar light அடமத்தல் பணியிடன தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி 

வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 17.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. M/s. Success Engineering, 
Puliyoorsalai, 
Mancode post 

மதிப்படீ்டட விட 0.32% குடறவு 
(ரூ.62,300/-) 

2. M/s.Voltan Engineering, 
Prop.N.Navaraj, 
Thyalumoodu, Kaliyakkavilai. 

மதிப்படீ்டு விகிதம் 
(ரூ.62,500/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், M/s. Success Engineering, Puliyoorsalai 
நிறுவனம் அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.32% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி 
உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 
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 தமலும் தமற்காணும் பணிக்கு, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள விவரம் 
மன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.986/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2404 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.5 

 கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் (ம) பபருந்தடலவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 

முகடம, நாகர்தகாவில் நடவடிக்டககள் பச.மு.எண்.ஆ3/2383/2020 நாள் 01.09.2020-ன் படி, 

சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதாகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம்: 2020-21-ன் கீழ், குளச்சல் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆசாத் நகர் பகுதியில் மலுக்கான் கிணற்றில் மின் தமாட்டார் அடமத்து, 

குடிநீர் ததக்கத் பதாட்டி அடமத்தல் பணியிடன ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில், 
தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி 

பணிக்கு 17.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரதசகர், 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.14% அதிகம் 
(ரூ.86,012.80/-) 

2. திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.08% குடறவு 
(ரூ.85,820.25/-) 

  

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.08% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

 தமலும் தமற்படி பணிக்கு, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள விவரம் மன்றத்தின் 
தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.69/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2405 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

  பபாருள் எண்.6 

    குளச்சல் நகராட்சி பகுதியில் திறந்த பவளியில் மலம் கழிக்கும் பழக்கம் (ODF+) 
இல்லாத நகராட்சியாக அறிவித்திட 15.10.2020-க்குள் நடவடிக்டக தமற்பகாள்ள, நகராட்சி 
நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருபநல்தவலி அலுவலக மின்னஞ்சல் கடிதத்தின் மூலம் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மீது நடவடிக்டகயாக தனி அலுவலர் குளச்சல் நகராட்சி 
அடனத்து பள்ளிகள், மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மற்றும் இருப்பிட சமுதாய 
நலக்கூடங்கள் வார்டு பகுதியிலுள்ள திறந்த பவளி மலம் கழிப்பிடம் இல்லாத நகராட்சி 
என உரிய உறுதி பமாழி படிவங்கள் பபறப்பட்டுள்ளது. தமலும் ஆதலாசடன மற்றும் 
ஆட்தசபடன பபாது மக்களிடமிருந்து பபறுதல் குறித்து விளம்பரப்படுத்தும் விதத்தில் 
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30.10.2020 முதல் உள்ளூர் பதாடலக்காட்சி மற்றும் பசய்தித்தாள் வாயிலாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 15 தினங்கள் கடந்த நிடலயில் இதுநாள் வடர எந்தவித 
ஆட்தசபடன எதுவும் வரவில்டல. எனதவ இந்நகராட்சியிடன திறந்த பவளியில் மலம் 

கழிக்கும் பழக்கம் இல்லாத நகராட்சி (ODF+) என அறிவித்திடவும் பதாடர் நடவடிக்டககள் 
தமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.360/2020/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2406 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.7 

    இந்நகராட்சி திட்டப்பணிகள் பதாடர்பான விளம்பரத்டத பல்தவறு தினசரி 
பத்திரிக்டககளில் பவளியிட்ட வடகயில், அதற்கான விளம்பர கட்டணத்டத வழங்க 
தகட்டு சம்மந்தப்பட்ட பத்திரிக்டக அலுவலகங்களிலிருந்து பட்டியல் வரப்பபற்றுள்ளது. 
அதன் விபரம் பின்வருமாறு, 

வ. 
எண் 

பத்திரிக்டகயின் பபயர் பவளியிட்ட நாள் பட்டியல் 
எண் & 
நாள் 

பதாடக 
ரூ. 

1 தினத்தந்தி நாளிதழ் 
(The Daily Thanthi) 

22.10.2020 
பதாழில் மலர் 2020 

NGL 2021-
0011809-
22.10.2020 

9,841/- 

2 தமிழ் முரசு நாளிதழ் 
(KAL Publications (P) Ltd.) 

10.09.2020 
பதாழில் மலர் 2020 

3300239176/ 
10.09.2020 

9,975/- 

3 தினகரன் நாளிதழ் 
(KAL Publications (P) Ltd.) 

22.10.2020 
பதாழில் மலர் 2020 

3300245391/ 
22.10.2020 

9,975/- 

4 மாடலமலர் நாளிதழ் 
(Madras publications Pvt Ltd) 

10.11.2020 
முதல்வர் வருடக 
சிறப்பு மலர் 

NGL-D 
20110067/ 
10.11.2020 

9,912/- 

 

 எனதவ தமற்காணும் விவரங்களின்படி, விளம்பர கட்டணத்டத சம்மந்தப்பட்ட 
பத்திரிக்டக அலுவலகங்களுக்கு நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து வழங்க மன்ற 
அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.2045/2012/இ1 

தீர்மானம் எண்.2407 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.8 
 இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகனம் TN 74 V 3530-ன் தகுதி சான்றிடன புதுப்பிப்பதற்காக, 
வாகனத்தில் பழுது நீக்கப்பணியிடன தமற்பகாள்ளும் பபாருட்டு, பணியின் அவசர 
அவசியம் கருதி விடலப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட உள்ளூர் விடலப்புள்ளியின்  
ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 
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வ.எண். நிறுவனத்தின் பபயர் பதாடக 
ரூ. 

1. M/s.Akshaya Motor works, 
(Authorised Derik Motors (Mahindra) 
Kulasekaram Road, 
Unnamalai Kadai (p.o) 

Rs.39,118/- 
 

2. M/s.Ganesh Motor Works, 
Puthukudieruppu,  
Nagercoil 

Rs.47,034/- 
 

3. M/s.Mathava Motors, 
Christ Nagar, Main Road, 
Vellamadam 

Rs.44,232/- 
 

 தமற்காணும் மூன்று விடலப்புள்ளிகளில், M/s. Akshaya Motor works, Unnamalai 
Kadai நிறுவனம் அளித்துள்ள குடறந்த விடலப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்கவும்,அதற்கான பசலவினத்டத நகராட்சி பபாதுநிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கும்  
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 
                ந.க.எண்.5030/2010/இ1 
தீர்மானம் எண்.2408 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.9 
 இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகனம் TN 74 V 3530-ல் பழுதடடந்துள்ள டயர்களுக்கு 
மாற்றாக புதிதாக 5 எண்ணம் டயர்கள் வாங்கி பபாருத்தும் பணியிடன பசலவினத்தில், 
நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கும், மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2380, 
நாள் 29.10.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பணியின் 
அவசர அவசியம் கருதி விடலப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட உள்ளூர் 
விடலப்புள்ளியின்  ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

வ.எண். நிறுவனத்தின் பபயர் பதாடக 
ரூ. 

1. M/s.Chockalingam Nadar Tyre zone, 
Pammam, Main Road, 
Marthandam. 

Rs.38,100/- 
 

2. M/s.A.K.Tyres, 
Thengapattanam Road,  
Marthandam. 

Rs.38,475/- 
 

3. M/s.Jehin Tyres 
Pammam, Main Road, 
Marthandam. 

Rs.39,100/- 
 

 தமற்காணும் மூன்று விடலப்புள்ளிகளில், M/s.Chockalingam Nadar Tyre zone Marthandam 
நிறுவனம் அளித்துள்ள குடறந்த விடலப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 
                ந.க.எண்.5030/2010/இ1 
 
தீர்மானம் எண்.2409 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



 6 

பபாருள் எண்.10 
 குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு 20 ஆழ்துடள கிணறுகள் வாயிலாக 
தடடயின்றி 90 LPCD குடிநீர் வினிதயாகம் பசய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் 
வினிதயாகத்திற்காக மின்வாரியத்திற்கு பசலுத்த தவண்டிய மின் கட்டணம் ஒவ்பவாரு 
மாதமும் அதிகரித்து, வருடம் ஒன்றிற்கு சுமார் 75.00 இலட்சம் மின்கட்டணமாக 
பசலுத்தப்பட்டு வருகிறது. தமலும் குடிநீர் வினிதயாகம் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்கு 
சுமார் 10.00 இலட்சம் மற்றும் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் தநரங்களில் பஜனதரட்டர் 
வாயிலாக தடடயின்றி குடிநீர் வினிதயாகம் பசய்வதால், இதற்கான வருடாந்திர பராமரிப்பு 
பணிகளுக்கு சுமார் 5.00 இலட்சமும் தசர்த்து ஆக பமாத்தம் வருடம் ஒன்றிற்கு குடிநீர் 
வினிதயாகத்திற்கு மட்டும் சுமார் 90.00 இலட்சம் பசலவு பசய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் 
தற்தபாது இந்நகராட்சியிலிருந்து வழங்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் குழாய் இடணப்புகள் வாயிலாக 
வருடத்திற்கு குடிநீர் கட்டணமாக ரூ.29.26 லட்சம் மட்டுதம வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
இதனால் வருவாய்க்கு அதிகமான பசலவிடன எதிர்பகாள்ள தவண்டிய சூழ்நிடல 
ஏற்பட்டுள்ளததாடு, இந்நகராட்சி கடுடமயான நிதி பநருக்கடிக்குள்ளாகி உள்ளது. இதடன 
ஈடு பசய்யும் வடகயில் குடிநீர் குழாய் இடணப்புகளுக்கான டவப்புத் பதாடக மற்றும் 
குடிநீர் கட்டணம் ஆகியவற்டற உயர்வு பசய்வது மிகவும் அத்தியாவசியமாகவும், 
அவசியமானதுமாகிறது. எனதவ இத்துடன் இடணக்கப்பட்டுள்ள விபரப்படி உபவிதிகளில் 
திருத்தம் பசய்வதற்கு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அவர்களின் பரிந்துடர கடிதம் 
பபற்று நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயரக முதன்டம பபாறியாளர் அவர்களின் அனுமதி 
பபறுவதற்கு மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 
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Fs¢rš  efuh£Á FoÚ® éãnahf Jiz éÂfŸ 

1920« M©o‹ ÂU¤j¥g£l jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l« go 

brŒa¥gL« m¿é¥ò 

 

efuh£Á gFÂæYŸs ÅLfS¡F« k‰W« 

Ïju Ïd§fS¡F« FoÚ® FHhŒ 

Ïiz¥ò tH§f 1920« M©L 

ÂU¤j¥g£l jäœehL kht£l 

efuh£Áfë‹ r£l¤Â‹ 130, 131(1), (2), (3), 

132(1), 132V, 134, 135, 306, 308 k‰W« 309 

ÃçÎfë‹ Ñœ cUth¡f¥g£l Jiz 

éÂfŸ. 

 

 By Laws formed under section 130, 

131(1) (2) (3), 132(1), 132(A), 134, 

135, 306, 308 and 309 of Tamil Nadu 

District Municipalities Act 1920 

(Revised) for regularizing grant and 

control of House service connections 

and other types of connection. 

efuh£Áæš òÂajhf Å£L¡ FHhŒ 

Ïiz¥ò tH§Fjš, FoÚ® Ïiz¥Ãš 

kh‰w«, gGJ gh®¤jš k‰W« FoÚ® 

Ïiz¥ò rçahd Kiwæš it¤J 

ÏU¤jš ÏitfŸ ml§F«. ÏÂš Å£L 

cgnahf¤Â‰F mšyhj Ãw Ïd§fS« 

ml§F«.  Ïªj éÂfë‹ Ñœ FoÚ® 

Åzhtij¤ jL¡fÎ«, FoÚ® FHhŒ 

Ïiz¥Ãš msÎkhå bghU¤Jjš, FoÚ® 

FHhŒ Ïiz¥Ãš bjh£ofŸ mik¤jš 

k‰W« Ô ég¤Â‰F FoÚ® tH§Fjš 

M»aitfŸ Ïªj Jiz éÂfëš Ïl« 

bgW»‹wd. 

 

 New water supply House Service 

connection granted, transfer, 

extension, alterations, repairs and also 

proper maintenance in accordance 

with this bye-law framed.  Provisions 

were made under this act, to avoid 

protected water supply wastage, 

measuring the quantity of supply of 

water, fixing water meters, providing 

water supply tanks in Houses  and fire 

hydrants etc., 

1.   FoÚ® Ïiz¥ò bgWtj‰fhf jäœehL 

1920« M©L kht£l efuh£Áfëd 

r£l¤Jiz éÂfŸ 131š (1) tJ gFÂ (m) 

132tJ éÂfŸ k‰W« ÂU¤j¥g£l 

éÂfë‹go x›bthU FHhŒ 

Ïiz¥Ã‰fhd é©z¥g¤ij f£ol 

cçikahs® mšyJ FoæU¥gt® Å£L 

cçikahsçläUªJ vG¤J _ykhf 

x¥òjš foj« bg‰W got« (m) k‰W« 

kÂ¥ÕL jah® brŒJ, gÂÎ f£lz« 

%.50/-. (%ghŒ I«gJ k£L«) brY¤Â 

Ïiz¥ò tH§f¥gL«.  nkY«, 

F¿¥Ãl¥gL« it¥ò¤ bjhif k‰W« 

kÂ¥Õ£L f£lz§fis efuh£Áæš 

brY¤Â c¤juÎ bg‰W FHhŒ 

Ïiz¥Ã‰fhd gâfŸ Jt§f¥gl 

 Application for the House Service 

Connection under sub section 1(A) of 

section 131, section 132 of the Tamil 

Nadu District Municipalities Act 

(Revised) 1920, as amended should 

be individually submitted by the owner 

of the premises by himself or through 

an authorized representative in the 

form “A” with the Registration fee of 

Rs.50/- along with estimate to be 

submitted to the Municipal 

Commissioner. Based on the seniority 

of making the payment of registration 

charges, a list will be maintained upon 

the date of registration fees paid in the 

Municipal Office. Further after remitting 

the prescribed amount towards 
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nt©L«.  nkY« F¿¥Ãl¥gL« it¥ò 

bjhif k‰W« kÂ¥Õ£L f£lz§fis 

efuh£Áæš brY¤Â c¤juÎ bg‰W FHhŒ 

Ïiz¥Ã‰fhd gâfŸ Jt§f¥gl 

nt©L«. 

estimate charges and after obtaining 

the permission from the Municipality,  

the connection works should be 

commenced. 

 

m)   FoÚ® Ïiz¥Ã‰fhf jahç¡f¥gL« 

bkh¤j kÂ¥Õ£oš 20 rjé»j« br‹nl{ 

f£lz« k‰W« MŒÎ f£lzkhf 

tNè¡f¥gL«.  Fiwªj msÎ %.750/- 

tNè¡f¥gL«. 

 1A. New Service Connection estimate 

charges will include a centage of 20% 

on the net value of the estimate. 

Supervision charges subject to a 

minimum of Rs. 750/- only. 

 

 

(M) FoÚ® Â£l¤Âš muR f£ol§fS¡F 

it¥ò¤ bjhif k‰W« Ïju f£lz§fŸ 

K‹gzkhf efuh£Á¡F brY¤j 

nt©oaÂšiy. Ïiz¥ò c¤juÎ bg‰w Ã‹ò 

brY¤j nt©L«. 

 

 

 B.   In case of effecting New House 

Service Connection to Government 

buildings the value of the estimate 

supervision charges calculated shall not 

be payable in advance to the Executive 

Authority. 

(Ï) nk‰f©l f£lz§fëš it¥ò¤ bjhif 

jéu Ïju f£lz§fŸ vJÎ« ÂU¥Ã¤ju¥ 

glkh£lhJ mšyJ brY¤Âa bjhif¡F t£o 

VJ« tH§f¥glkh£lhJ. 

 

 C. The charges levied for giving 

connection except the deposit will not 

be refunded on any account and no 

interest will be paid for the said deposit 

amount. 

2. FoæU¥ò cgnahf¤Â‰nfh k‰W« FoæU¥ò 

mšyhj cgnahf¤Â‰nfh tH§f¥gL« 

Ïiz¥òfS¡F msÎ khåfŸ 

bghU¤j¥g£L msÎkhå Kiwæš 

f£lz§fs tNš braa¥gL«. V‰fdnt 

msÎ khå bghU¤j¥glhkš nl¥nu£ 

é»j¤Âš cŸs Ïiz¥òfS¡F 60 

eh£fS¡FŸ m¿é¥ò mD¥Ã msÎkhå 

Ïiz¥ghf kh‰w¥gL«. m›thW 

kh‰w¥glhkš ÏUªjhš kW m¿é¥Ã‹¿ 

Ïiz¥ò J©o¡f¥gL«. 

 

 2.  The supply of water for domestic 

and Non-domestic House service 

connections shall be given based on 

the building meter filling Meter basis. 

The existing tap rate system if any 

(without fixing metre) should be 

converted into meter system. After 

issuing a notice within 60 days. 

Otherwise this house service 

connections will be disconnected 

without any further intimation. 

3.  tH§f¥gL« FoÚ® Å£L cgnahf 

fhça§fS¡fhdjhf mšyJ Å£L 

fhça§fS¡fšyhjjh v‹gJ g‰¿ 

ÂU¤j¥g£LŸs jäœehL 1920« M©L 

 3.  Any dispute regarding the type of 

usage whether for residential or non 

residential purpose would be decided 

based on the section 131 of Tamil Nadu 
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kht£l efuh£ÁfŸ r£l¤Â‹ 131tJ 

Ãçé‹Ñœ bfhL¡f¥g£LŸs 

éçÎiufë‹go x›bthU jUz¤ÂY« 

KoÎ brŒa¥gL«. 

 

District Municipalities Act 1920 and the 

explanation there of. 

4.  (m)  xnu Ïiz¥Ã‹ thæyhf Å£L 

cgnahf ga‹fS¡F« mitašyhj Ãw 

ga‹fS¡F« nr®ªJ vL¡f¥gL« FoÚ® Å£L 

cgnahf« mšyhj Ãw ga‹fS¡fhd 

FoÚU¡Fça Åj¤Âš f£lz« 

tNè¡f¥gL«. 

 

  4. A) Drinking water used for Both 

domestic and Non-domestic purpose 

water supply through a House service 

connection is utilized, the water charges 

shall be levied at the non-domestic 

rates. 

(M)  MSif¡F£g£l ã®thf¤Â‰Fça 

ãWtd§fS¡F bfhL¡f¥gL«  FoÚ® ga‹ 

Ïiz¥òfS« Tl msÎkhå 

f£lzKiwæš ÏU¡f nt©oanjhL nk‰go 

ãWtd§fŸ ga‹gL¤J« FoÚU¡fhd 

fhça§fis bghW¤J Å£L cgnahf ga‹ 

k‰W« mitašyhj Ãw ga‹fS¡fhd 

Åj§fëš f£lz« tNè¡f¥gL«. 

 

 4.B)  Even in the case of buildings 

owned by the Municipality, such water 

connections will have only meter 

reading devices but also appropriate 

rates of chargers will be collected 

depending upon the domestic or non-

domestic use of water by such 

establishments. 

(Ï)   brh¤Jtç Ïšyhj ÅLfS¡F FoÚ® 

Ïiz¥ò bfhL¡f¥glkh£lhJ. V‰fdnt 

FoÚ® Ïiz¥ò cŸs f£ol§fis f£L« 

nghnjh myyJ gGJfŸ gh®¡F«nghnjh 

efuh£Á FoÚ® ga‹gL¤j¥g£lJ Miza® 

f©LÃo¤jhy FoæU¥ò mšyhj 

cgnahfkhf fUj¥g£L mjd Åj¤Âš 

f£lz« tNè¡f¥gL«. 

 

 4.C) No connection will be given to the 

premise to which is not levied property 

tax. If an existing domestic House 

service connection is in the building 

which the same will be reconstructed or 

modified or  major repairs and if 

protected water supply be utilized this 

connection will be taken into account as 

on nondomestic purposes and the rate 

of charges will be collected accordingly. 

 

4 (<).  jiyik bgh¿ahs®, efuh£Á ã®thf 

Mizauf«, brdid mt®fë‹ 

mDkÂÍlD« kwW« mtuhy x¥òjy¦ 

më¡f¡Toa tiuaWfSld efuh£Á kdw« 

jkJ efuh£Á vyiy¡F£glhj ahbjhU 

cssh£Á¡nfh myyJ Ãw egU¡nfh FoÚ® 

tH§fyh«. 

 4. D) The Municipal council may 

sanction new water supply connection 

to other local bodies or others with in or 

outer Municipal limit with the prior 

approval of Chief Engineer, Office of 

the Commissioner of Municipal 

Administration, Chennai within the 

norms prescribed. 
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5.  x›bthU FoæU¥ò¡F« xnu xU FoÚ® 

FHhŒ Ïiz¥ò k£L«jh‹ tH§f¥gL«.  

m¤jifa Ïiz¥ig f£L¥gL¤j Ú®tu¤J 

f£L¥gh£L khå (Flow Control Valve) k‰W« 

mil¥gh‹ bghU¤j¥gL«.  ntW g¡f¤J  

FoæU¥ò Ïiz¥òfëèUªnjh mšyJ 

bfhL¡f¥ gléU¡F« ga‹ Ïiz¥òfëš 

ÏUªnjh FoÚ® tH§f¥glkh£lhJ.  

 

 

 

  

 5. A) New House Service connection to 

the individual taxed house shall be 

given by means of a single pipe from 

the             D-System through a ferrule 

and a flow control valve.  Water shall 

not be supplied from another house or 

building already assessed separately 

and no connection shall be given from 

the Existing Connection or a connection 

proposed to be given for any other 

premises.  The ward house shall mean 

a building standing alone or multiple 

building that has been assessed under 

a single assessment for property tax. 

 

és¡fÎiu : 

Ï¤Jiz éÂfëš Ïl« bgW« “ÅL” vD« 

brhš xnu gFÂahf cŸs f£ol« mšyJ 

f£ol§fisnah mšyJ j‰nghij¡F 

brh¤Jtç¡fhf xnu gFÂahf 

Ô®khå¡f¥g£LŸs f£ol¤ijnah F¿¡F«. 

 

 

 

 

 

 

Explanation :  The word “House” as 

per this bye law means one portion of 

the building of Buildings or single 

asessment of property tax. 

 

 

 

M.  mL¡Fkho FoæU¥òfS¡fhd Ïiz¥ò  

 

New House Service connections for 

multi-storied apartments. 

mL¡F kho FoæU¥òfS¡F Ïiz¥ò 

tH§f¥gL« bghGJ v¤jid FoæU¥òfs 

ÏUªjhY« j¡f mséyhd FHha Ïiz¥ò 

k£L« ÑH¡f©lthW tH§f¥gL«. 

 

 For multi-storied apartment buildings 

connection given shall be of proper size 

depending upon the no. of dwellings as 

follows :- 

1. eh‹F 

FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

1 v©  1. For  

4 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

1 No. 

2. 5 Kjš  

8 FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

2 

v©fs 

 2. 5 to  

8 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

2 

Nos. 

3. 9 Kjš  

12 FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

3 

v©fs 

 3. 9 to  

12 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

3 

Nos. 



 11 

4. 13 Kjš  

16 FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

4 

v©fs 

 4. 13 to 

16 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

4 

Nos. 

5.   17 Kjš  

20 

FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

5 

v©fs 

 5. 17 to 

20 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

5 

Nos. 

6. 21 Kjš 

40 

FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

6 

v©fs 

 6. 21 to 

40 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

6 

Nos. 

7. 41 Kjš  

70 

FoæU¥ò 

tiu 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

7 

v©fs 

 7. 41 to 

70 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

7 

Nos. 

8. 70 

FoæU¥ò-

fS¡F 

nky 

20 ä.Û. ga‹jU« 

FHhŒ 15 ä.Û. 

ÂUF FW§FHhŒ 

8 

v©fs 

 8. Above 

70 Flats 

20 mm pipe  

15 mm ferrule 

8 

Nos. 

mL¡F kho FoæU¥òfS¡F Ïiz¥ò 

tH§f¥gL« bghGJ xtbthU FoæU¥ò¡F« 

jå¤jåahf tçéÂ¥ò braJ mid¤J 

FoæU¥nghçlK« jå¤jåahf it¥ò¤ 

bjhif kwW« f£lz« tNy braa¥gL«. 

 A separate property assessment should 

be levied for each flat and separate 

estimate amount should be remitted. 

But a separate property tax assessment 

should be attained for each flat of the 

building. 

6. ÏªJ nfhéšfŸ, kNÂfŸ, khjh nfhéšfŸ 

M»at‰¿‰F bfhL¡f¥gL« FoÚ® 

mUªJtj‰F k£Lnk, m›thW tH§f¥gL« 

FoÚ® FHhŒ Ïiz¥òfŸ Ñœ¡f©lthW 

tiuKiw¥gL¤j¥gL«. 

 6.  The supply of potable water to 

mosques, temples and churches shall 

be only for drinking purposes.  Such 

supply shall be regularized  and 

considered as follows : 

(m)  Å£L cgnahf¤Â‰F tH§f¥gL« FoÚ® 

Ïiz¥ò éÂfŸ Ïj‰F« bghUªJ«. 

 a)For big temples, Mosques, Churches 

etc., the water supply shall strictly be for 

drinking purpose only and the bye laws 

will be applicable to Domestic tariff. 

 

7. Ï¤Jiz éÂfS¡F£g£L FoÚ® 

FHhŒfëš cŸs Ú® éiræ‹ msitÍ« 

ÚuG¤j¤ijÍ« fz¡»š bfh©L Å£L¡ 

FHhŒ Ïiz¥òfëš msÎ, mt‰¿š bghU¤j 

nt©oa mil¥gh‹fŸ ÂUFfŸ k‰W« Ïju 

  

7. For residential all the pipe shall be 

as per the table below or as per the 

pipes approved by the Chief Engineer 

O/o Commissionerate of Municipal 

Administration and shall not on any 
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Ïd§fisÍ«, FHhŒ Ús¤ijÍ« 

fz¡»Ltij bgh¿ahs® mšyJ mtuJ 

m§Ñfhu« bg‰wt® ã®za« brŒth®. mj‰F 

j¡fgo Ñœf©lthW ã®za msÎfŸ 

mik¡f¥gL«. 

 

account be more than 15mm. 

 

(1)  15 v«.v«. FHhŒ Ïiz¥ò -10 v«.v«.  

ÂUF FW§FHhŒ (30 Û£l® Ús« tiu) 

 

 i)  Up to 30m, 15 mm pipe connection 

with 10 mm ferrule. 

(2)  20 v«.v«. FHhŒ Ïiz¥ò -  15 v«.v«. 

ÂUF FW§FHhŒ (90 Û£l® Ús« tiu) 

 

 ii)  Up to 90m, 20 mm pipe connection 

with 15 mm ferrule. 

nk‰f©l Ïd§fs jéu ntW msÎ 

njit¥g£lhš mij KoÎ brŒa jiyik 

bgh¿ahs®, efuh£Á ã®thf Mizauf« 

mt®fë‹ mDkÂ bg‰W¤jh‹ Ïiz¥òfŸ 

tH§f¥gL«.  mid¤J Ïiz¥òfŸ, ÂUF 

FW§FHhŒfŸ (Flow Control Valve) k‰W« 

Ïju cgfuz§fŸ (accessories) nrhjid 

brŒJ ju ã®za rh‹¿jœ bg‰wjhfnth 

mšyJ jiyik bgh¿ahs®, efuh£Á ã®thf 

Mizauf« mt®fshš m§Ñfç¡f¥ 

g£ljhfnth ÏU¤jš mtÁa«.  

v¡fhuz§fis¡ bfh©L« Ïªj ã®za 

FHhæ‹ é£l« 15 ä.Û. msé‰F nkš 

ÏU¤jš TlhJ.  FoÚ® Ef®nth® FHhŒfŸ 

Ïiz¥òfŸ M»ait bgh¿ahs® 

F¿¥ÃL«go ÏªÂa ã®za ãWtd¤Â‹ 

ju¤Â‹ F¿¥Ã‰F cl‹g£ljhŒ ÏU¤jš 

nt©L«. 

 

 If provided that incase where the size is 

to be increased the decision of the 

Chief Engineer. Commissionerate of 

Municipal Administration shall be final. 

All pipe Connection will be given 

through a ferrule and also through a 

flow control valve.  All the materials to 

be used for new connection shall be 

only tested materials with ISI. 

8. FoÚ® Ïiz¥ò vL¡f¥gL« jiy¥Ãl¤Âš 

ne®k£l öu« 90 Û£lU¡F mÂfkhf ÏU¥Ã‹ 

m¤jifa Å£L¡ FHhŒ Ïiz¥òfŸ efuh£Á 

ã®thf Mizauf jiyik bgh¿ahsç‹ 

x¥òjè‹ ngçš k£Lnk tH§f¥gL«.  

m¤jifa ga‹ Ïiz¥òfë‹ j‹ik, msÎ 

M»ait efuh£Á ã®thf Mizauf« 

jiyik¥ bgh¿ahsuhš ã®za« brŒjjhf 

ÏU¡f nt©L«. 

 8. If the distance between the 

Disribution mains and the House 

Service connection exceeds 90m, then 

the connection shall be effected only 

after the approval obtained from the 

Chief Engineer, Commissionerate of 

Municipal Administration. 
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9. (m) FoæU¥òfS¡F¡ bfhL¡f¥gL« 

Ïiz¥òfŸ nr®ªj FHhŒfŸ, Ïiz¥òfŸ 

ahitÍ« efuh£Á mYty® mšyJ mtuJ 

m§Ñfhu« bg‰wt®fshš vëjhf¥ gh®itæl 

trÂahf bghU¤Jjš nt©L«.  Å£L 

cçikahs® mšyJ FoæU¥ghs® 

x›bthUtU« FoÚ® Ïiz¥òfisÍ« 

gh®itæl trÂ brŒJ junt©L«.  m›thW 

gh®itæl jil V‰gL¤Âdhš mªj¡ FHhŒ 

Ïiz¥òfis gh®itæl KoahJ vd¦W fUÂ 

FHhŒ Ïiz¥ò J©o¡f¥gL«. 

 

 9. (a). New HSC connection laid to the 

residential premises shall be easily 

visible for inspection by the Municipal 

staff.  The owner of the premises or the 

occupiers shall facilitate to inspect the 

connection by the Municipal staff.  If in 

any place, the inspection is not 

possible due to the willful act of 

restrained by the owner or the occupier 

by any means, the said connection will 

be disconnected. 

(M) FoÚ® FHhæš cŸs Âw¥gh‹fŸ 

j©Ùçš _œ» ÏU¡F« tifæš 

mik¡f¡TlhJ mšyJ FHhæèUªJ ÁªJ« 

j©Ùiu k‰W« ÅzhF« FoÚ® efuh£Áahš 

mik¡f¥g£L ÏU¡F« fêÎÚ® fhšthænyh 

mšyJ fêÎÚ® FHhænyh bršY« t©z« 

mik¡f¥gl nt©L«. 

 

 b)  The water tap shall not be kept in 

such a manner to be immersed in 

water.  The water running out from the 

pipe shall be properly routed by a 

system to reach the nearest Municipal 

drain or sewer. 

10.(m) msÎkhåfŸ efuh£Á Mizahsç‹ 

x¥òjY¡F£g£L ÅLfë‹ 

brhªj¡fhu®fshnyh mšyJ thlif 

jhu®fshnyh tH§f¥gl nt©L«. 

bghU¤j¥g£LŸs msÎkhåfŸ v¥nghJ« 

efuh£Á k‹w mYty®fshš mšyJ 

mt®fsJ m§Ñfhu« bg‰w Cêa®fshš ó£o 

it¡f¥g£L ÏU¡F« mšyJ _o K¤Âiu 

brŒa¥g£L ÏU¡F«. msÎ khåæ‹ 

msÎfŸ x›bthU Â§fS« fz¡»l¥g£L 

guhkç¡f¥g£L tu¥gL«. 

 

 10. a)  Water usage Meter shall be 

supplied by the owner or occupier of 

the premises subject to the approval of 

Municipal Commissioner. The meter 

will be fined and shall always be under 

the lock and key system by the 

Municipal staff.  The usage of said 

meters will be read by the Municipal 

staff every month and recorded. 

(M) msÎkhå FoæU¥ngh® mšyJ Å£o‹ 

cçikahs® th§» bghU¤j nt©L«.  

guhkç¥ò f£lz« khj« x‹W¡F %.5/- 

tNè¡f¥gL«. 

 10. b)  Meters shall be supplied by the 

owner or the occupier of the building 

and maintenance charge of Rs.5/- per 

month will be leived.  
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(Ï) Å£o‹ cçikahs® mšyJ 

FoæU¥ghsuhš bghU¤j¥g£l msÎkhåfŸ 

gGjilªJé£lhš cçikahs® brhªj¢ 

bryéš cça mDkÂ bg‰W msÎkhåfis¥ 

gGJgh®¡f V‰ghL brŒa nt©L«. 

gGJgh®¤jš gâia efuh£Á¥ bgh¿ahs® 

nk‰gh®itæš Ïu©L Â§fŸ fhy¤Â‰FŸ 

Mizaç‹ c¤juÎ bg‰W brŒjš nt©L«. 

nkY« gGJgh®¡f¥g£l msÎkhåia 

r«kªj¥g£l bghW¥ò bgh¿ahsçl« 

x¥gil¤J rçahf Ïa§F»wjh vd Ma¦Î 

brŒjÃ‹dnu  bghU¤j¥gl nt©L«. 

m›thW brŒa¤ jtW« jUthæš v›éj 

K‹d¿é¥òä‹¿ Ïiz¥ò J©o¡f¥gL«. 

 10. c) If any defect occurs in the meter 

supplied by the owner or occupier of 

the premises he or she shall arrange to 

have the meter repaired or removed at 

his or her cost under the supervision of 

the executive authority within two 

months from the date of the receipt of 

orders form authority. Failure to do so 

will lead to disconnections. 

(<) msÎkhå gGjhF« rka§fëš 

tH§f¥gL« FoÚU¡fhd f£lz« 16tJ 

Jiz éÂæš tiuaW¡f¥g£LŸs 

é»j§fë‹go FoÚ® f£lz§fŸ tNš 

brŒa¥gL«. 

 10. d) During the repair time of water 

meter, water charges will be levied as 

per bye law No.16. 

 

 

 

11. FoÚ® Ïiz¥ò¡F it¥ò bjhif 

Ñœf©lthW tNš brŒa¥gL«. 

 

 11. Security Deposit in advance 

towards payment of shall be collected 

in the manner as below person desiring 

to obtain water connections shall remit 

the deposit. 

 

eilKiw¥gL¤j¥glÎŸs FoÚ® it¥ò¤ 

bjhif 

  

Proposed Deposit amount 

(m)  FoæU¥ò cgnahf« :  

:     it¥ò bjhif                        %. 5,000/- 

 a) Domestic Purpose : 

    Deposit                      Rs. 5,000/- 

(M)  bjhê‰rhiy cgnahf« :   b) Industrial Purpose : 

      it¥ò bjhif                        %. 10,000/-* 

     

  Deposit                        Rs. 10,000/-* 

(Ï)  tâf  cgnahf« :   c)  Commercial  Purpose : 

      it¥ò bjhif                        %. 15,000/-* 

     

  Deposit                      Rs. 15,000/-* 
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12. j‰nghJ eilKiw¥gL¤j¥glÎŸs 

khjhªÂu  FoÚ® f£lz« 

 12. Proposed Monthly Water tariff 

amount 

(m)  FoæU¥ò cgnahf« :  

      khjhªÂu f£lz«                %.   150/- 

 

 a) Domestic Purpose : 

     Monthly charges         Rs.  150/- 

(M)  bjhê‰rhiy cgnahf«  

      khjhªÂu f£lz«               %. 360/- 

 

 b)  Industrial  Purpose : 

 Monthly charges             Rs.  360/- 

Ï) tâf« cgnahf« : 

       khjhªÂu f£lz«                %. 540/- 

 

 

 

c)  Commercial Purpose : 

Monthly charges               Rs. 540/- 

13 (m) msÎkhå Kiwæyhd f£lz¤ij, 

FoÚ® f£lz« nf£ò m¿é¥ò »il¤j 15 

eh£fS¡FŸ efuh£Á fUñy¤Âš brY¤j 

nt©L«. x›bthU  Â§fS« 10« njÂ¡FŸ 

mD¥ò« FoÚ® f£lz nf£ò m¿é¥ò mj‰F 

Kªija Â§fëš cgnah»¡f¥g£l FoÚ® 

msÎ¡F cçajhF«. 

 

 13. a)  The water charges shall be 
remitted in 15 days from the date of 
receipt of demand notice Demand for 
water charges will be made before 10th 
of every month and it is for the 
consumption for the previous month. 

 

(M) nk‰f©l Jiz éÂfëš brhšy¥g£l 

f£lz§fŸ F¿¥Ã£LŸs fhy¤Â‰FŸ 

efuh£Á¡F brY¤j¥glhkš ÏU¡Fkhdhš 

MizaU¡F v¥nghJ nt©LkhdhY« 

Ïiz¥ig J©o¡f mÂfhu« c©L.  

ã®zæ¡f¥g£l fhy bfLÎ¡FŸ FoÚ® 

f£lz« brY¤j¥glhj Ïiz¥òfŸ J©o¥ò 

brŒÍ« g£r¤Âš V‰gL« rfy ÏH¥òfS¡F«, 

nrj§fS¡F« efuh£Áæ‹ Miza® 

bghW¥ò mšy. FoæU¥ngh® mšyJ Å£o‹ 

cçikahsnu Ïjw¦F KG bghW¥ò Vw¦f 

nt©L«. 

 

 13. b)  If the water charges are not 

remitted within the time prescribed 

under the bye-law abovementioned, 

the Commissioner of the Municipality is 

empowered to disconnect the water 

supply at any time.  The Corporation 

Commissioner will not be liable for any 

loss or damage on account of such 

disconnection of water supply, the 

tenant or the owner of the house alone 

is responsible. 

 

(Ï)  Ïªj¤ Jiz éÂfëš brhšy¥g£l r£l 

Â£l§fë‹go FoÚ® tH§Ftj‰F cça 

f£lz« F¿¥Ã£l fhy¤Â‰FŸ 

brY¤j¥gléšiy v‹whš brh¤Jtç tNš 

brŒÍ« Kiwæš cŸs éÂfŸ Ã‹g‰¿ tNš 

 

 

 

13. c) Payment of all water charges 
supplied under the terms and 
conditions laid down in bye laws if not 
made by the party with in the time 
stipulated will be recoverable in the 
same manner pertaining with the 
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brŒa¥gL«. 

 

 

 

 

norms as in property tax collection. 

(<) ã®zæ¡f¥g£l FoÚ® f£lz« F¿¥Ã£l 

fhy¤Ây¦ brY¤jhjjhš J©o¡f¥gL« 

Ïiz¥ò¡F J©o¥ò f£lzkhf %.500/-« 

kWÏiz¥ò f£lz«  %.500/-Mf bkh¤j« 

%.1000/-I tNš brŒa¥gL«.  Ï¤bjhif 

f£lz¤Jl‹ nr®¤J tNè¡f¥gL« mšyJ 

jåahf efuh£Áæš brY¤j nt©L«. 

 13. d)  For disconnected service 
connections under non payment of 
water charges then disconnection 
charges of Rs.500/- + reconnection 
charges of Rs.500/- Totally Rs.1000/- 
will be charged. 

 

 

14. FoÚ® cgnahf¥gL¤jhj xU fhyh©o‹ 

gFÂ¡fhd FoÚ® f£lz¤Âš jŸSgo 

vJÎ« mDkÂ¡f¥ glkh£lhJ. m›thW FoÚ® 

ga‹gL¤jglhkèU¡F« x›bthU KG 

fhyh©o‰F« Miza® f£lz¤ jŸSgo 

tH§¦fyh«.  Mdhš Ïªj FoÚ® Ïiz¥ig 

Å£L cçikjhu® nt©Lnfhëd¦go 

j‰fhèfkhf J©o¥ò brŒJ bfh©oU¡f 

nt©L«. Ï›thW J©o¡f¥gL« nghJ 

J©o¥ò f£lzkhf %.500/-« kW Ïiz¥ò¡ 

f£lzkhf %.500/-« x›bthU KiwÍ« 

tNš brŒa¥gL«. 

 

 14.  No remission for non use of 
drinking water shall not be granted for 
a portion of quarter.  Remission may be 
granted by the Executive Authority for 
non use of water for full quarter subject 
to previous intimation of such non use 
with request to close the water supply 
temporarily and subsequent demand 
for revision.  The charges for such 
temporary disconnection shall be 
Rs.500/- and reconnection charges 
shall be Rs.500/- on each occasion. 

F¿¥ò :  Ïªj Jiz éÂfëš F¿¥Ã£Ls¦s 

fhyh©L v‹gJ _‹W KG ehë£l Â§¦fŸ 

mšyJ 90 eh£fŸ v‹W bghUŸ bfhŸs 

nt©L«. 

 N.B. :  The word ‘quarter’ in this bye-
law means three full months or 90 
days. 

15. (m)  msÎkhåæ‹ msÎfënyh mšyJ 

msÎkhåæš Ãw gGJfnsh ÏUªjhš ÏJ 

F¿¤j étu§¦fSl‹ 30 eh£fS¡FŸ 

%.500/- it¥ò¤ bjhifahf brY¤Â 

vG¤J_y« efuh£Á¡F m¿é¥ò bra¦a 

nt©L«. 

 

 15. A)  Persons aggrieved regarding 
the meter readings and disputes 
against the meter reading 30 days of 
the reading which is disputed and shall 
be of faulty accompanied by a deposit 
of Rs.500/-. Estimate for aggrieved by 
any defect in the estimates shall be on 
writing. 

  

(M)  nkny ã®zæ¡f¥g£l fhy bfLÎ¡FŸ 

brŒa¥glhj òfh®fnsh mšyJ it¥ò¤ 

bjhif brY¤jhkš brŒa¥gL« òfh®fnsh 

V‰W¡ bfhŸs¥glkh£lhJ. 

 

 15. B) Complaint not made within the 
above said period or not accompanied 
by the request deposit will not be 
entertained.  No Compliant beyond 
such period and complaint not 
accompanied by such deposit will be 
entertained. 
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(Ï) msÎkhåæ‹ msÎfëš mšyJ 

msÎkhåæš gGJfŸ ÏU¥gJ gçÓyid 

brŒJ MŒÎ¡F¥ Ã‹ bjça tªjhš it¥ò¤ 

bjhif ÂU«g¤ ju¥gL«. m›th¿‹¿ 

msÎkhå rçahf Ïa§» ÏUªjhš mšyJ 

msÎkhåæš gGJfŸ Ïšiy v‹w ãiy 

ÏUªjhš it¥ò¤ bjhif g¿Kjš 

brŒa¥gL«. 

 15. C) The deposit amount will be 
returned if on investigation the meter is 
defective or faulty reading. If the meter 
is properly functioning without any 
defect the deposit shall be forfeited. 

16.  FHhŒ Ïiz¥Ãš cŸs msÎkhå 

fh£L« fz¡ÑL rçahdjhf Ïšiy v‹W 

f©LÃo¡f¥g£lhY« mšyJ msÎkhå xU 

thu fhy¤Â‰F nkyhf¥ gGJ milªJ 

ÏUªjhY« FoÚ® msÎ Kªija M©L Ïnj 

khj¤Âš mšyJ mªj Â§fëš 

ga‹gL¤Âaj‰fhd msÎfë‹ gÂÎfŸ 

mšyJ m¤jifa jftšfŸ »il¡fhj 

ne®Îfë‹ Miza® äf¥ bghU¤jkhdJ 

vd¡ fUJ« òŸë étu§fë‹ msÎfŸ 

mªj¥ Ãu¢rid¡Fça nk‰f©l fhy 

f£l§fëš f£lz« tNš brŒtj‰F 

mo¥gilahf¡ bfhŸs¥gL« vdÎ« m›thW 

fz¡»l¥gL« Úç‹ msÎ mªj fhy mséš 

c©ikæš ga‹gL¤j¥g£l Ú® msthf¡ 

fUj¥g£L fz¡»l¥gL«. ÏJ F¿¤J 

Miza® Kont ÏWÂahdjhF«. 

 

 16. Incase where the meter is not 
functioning or faulty for more than one 
week.  One week consumption 
recorded during the corresponding 
month of the previous year or where 
this information is not available such 
available data as the Executive 
Authority considers most suitable will 
be taken ; so arrived at shall be 
deemed to be quantity of water actually 
consumed.  The decision of the 
Executive Authority in the matter 
should be final.  
 

17.  Å£oiz¥òfë‹ ga‹ FHhæš ahbjhU 

iféir Únu‰W¡ FHhŒ mšyJ éir 

Únu‰W« FHhŒfis¥ bghU¤j 

mDkÂ¡f¥glkh£lhJ. Ïij Û¿ 

ga‹gL¤JtJ f©LÃo¡f¥g£lhš v›éj 

K‹ m¿é¥òä‹¿ Ïiz¥ò J©o¡f¥gL«. 

 

 17.  No hand pump or power pump 
shall be fitted to the House Service 
Connection to draw water. If it is found 
fixed in the service connection then it 
will be disconnected without any notice 
to the party concerned. 

18.  FoÚ® FHhŒfis bjh£o mšyJ nrä¥ò 

bjh£oÍl‹ neuoahf Ïiz¡f¥glyhfhJ. 

Ïªj Ïiz¥ò Jiz éÂfŸ 23 k‰W« 24¡F 

bghUªjhJ. 

 

 18.  No tap of any service connection 
shall be fixed or connected to a 
specified in the except cases by law 
sections 23 & 24. The water connection 
will not be linked with sump or storage 
tanks (this sections is not applicable for 
at 23 & 24). 
 

19. x›thU Å£o‹ cçikahs® k‰W« 

FoæU¥ngh® efuh£ÁæèUªJ FoÚ® FHhŒ 

Ïiz¥ò bg‰W ÏUªjhš mij ešyKiwæš 

it¤J¡bfhŸs nt©oaJ.  gGJ V‰g£lhš  

efuh£Áæ‹ cça mDkÂ bg‰W mtUila 

 19.  Every person to whom a house 
service connection is or has been given 
by the Municipality shall maintain the 
house connection in good condition 
and to repair at his own cost 
Municiapality shall be maintained in 
good condition by the owner or 



 18 

brhªj bryéš Ï¥gGÂid brŒJ¡bfhŸs 

nt©L«. 

occupier and repairs shall be done at 
their own cost. 
 

20.  FoÚ® FHhæ‹ ãiyia gçnrhjid 

brŒÍ«bghU£L mªj¡ FoÚ® FHhæ‹ 

Ïiz¥Ãid Miza® mf‰wyh«. m›thW 

gçÓyid brŒÍ«nghnjh mšyJ ntW 

fhuz§fëdhnyh FHhŒfŸ mšyJ mt‰¿‹ 

Ïiz¥òfnsh gGJg£L ÏUªjhš Ïij gGJ 

Ú¡Ftj‰nfh mšyJ òÂa Ïiz¥òfëš 

bghU¤Jtj‰nfh rç brŒtj‰nfh 

FoæU¥Ãš cŸs cçikahs® mšyJ 

FoæU¥nghU¡F« xU Â§fŸ fhytiu 

bfhL¤J Mizahsuhš xU m¿é¥ò 

bfhL¡f¥gL«. m¿é¥Ãš bfhL¡f¥g£l 

fhytiu¡FŸ gGJ Ú¡f¥gléšiy 

v‹whY«, Ïiz¥òfis rç brŒa¥gléšiy 

v‹W bjçatUnkahdhš gGJ fhuzkhf 

Ïiz¥òfëš Ú® éiuakhF« mšyJ FoÚ® 

öŒik bfL« vd¡ fUÂdhš Miza® 

Ïªj¡ FHhŒ Ïiz¥òfisÍ« k‰w Ïju 

gâfisÍ« efuh£Á gâahs®fŸ _y« 

Ko¤J mj‰fhF« bryéid Å£o‹ 

cçikahs® mšyJ FoæU¥nghçl« ÏUªJ 

tNš brŒa¥gL«. m›thW Ïšiyba‹whš 

Ïiz¥ig J©o¥ò brŒJé£L Ïiz¥Ã‰F 

Ú® tH§¦Ftij ãW¤j« brŒayh«. 

 20.  The Executive Authority may at 
any time remove any pipe or fittings 
connected with any house service 
connection for the purpose of 
examining the conditions of (or) 
repairing of such fittings.  If on such 
examination or otherwise it is found 
that the pipes or fittings are defective in 
any respect the Executive Authority 
may give notice to the owner or 
occupier of the premises to execute 
repairs with in a specified period or say 
one month at the most that the work 
necessary to remedy such defect may 
be carried out.  If the work is not 
executed within the specified time 
allowed in the notice or if the defect is 
likely to cause waste or contamination 
then the Executive Authority may 
himself execute such work and recover 
the cost  from the owner or occupier or 
alternatively the water supply 
connection will be disconnected. 

21. Å£L ga‹fS¡fhf tH§¦f¥g£l Å£L¡ 

FHhŒ Ïiz¥ÃèUªJ »il¡F« FoÚiu 

Mizaç‹ vG¤J _ykhf K‹ 

mDkÂæ‹¿ FL«g¥ ga‹fŸ mšyhj Ãw 

fhça§¦fS¡F« ga‹gL¤j¡TlhJ.  Mdhš 

xU FHhŒ Ïiz¥Ã‹ cçikahs® 

Ïiz¥òŸs Å£o‹ FoæU¥ghs® FL«g 

ga‹fS¡fhd FoÚiu mitašyhj 

Ãwt‰¿‰F ga‹gL¤Jtjhf Miza® m¿a 

tªjhY«  mšyJ m›thW e«òtj‰F 

fhuz§¦¦¦fŸ ÏUªjhY« mt®jh« 

m¿é¡F« ehëèUªJ Jiz éÂ 12‹ Ñœ 

ã®zæ¡f¥g£LŸs FL«g ga‹fS¡F 

mšyhj éj¤Âš f£lz¤ij brY¤JkhW 

cçatiu j‹Dila Mjhu¥òŸë 

étu§fë‹ mo¥gilæš nf£L¡ 

bfhŸsyh«. m›thW ã®zæ¡f¥g£l 

f£lz¤ij Å£oiz¥Ã‹ cçikahs® 

mšyJ FoæU¥ngh® brY¤j jt¿dhš mªj 

Å£oiz¥ig J©o¤Jél Miza® 

 21. The water supplied from the tap 

connection for domestic use should not 

be used for any other purpose without 

the written prior permission of the 

Commissioner. If such use by the 

owner of the house or the tanent 

comes to the knowledge of the 

Commissioner or the Commissioner 

has reason to believe in the existence 

of such use he can ask the person 

concerned to pay the charges under 

bye-laws section 12 for use of water 

other than domestic purpose as per the 

particulars gathered by him from a 

particular date, and if the owner of the 

house or tenant fails to pay the said 

charges, the Commissioner can order  

for the disconnection of the water 

supply. 
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c¤juélyh«. 

22.  m) efuh£Áæš ÏUªJ  bgw¥g£l FoÚ® 

FHhŒ Ïiz¥Ãš ahbjhU fUéia it¤J 

Únu‰W FHhŒ mik¤jš mšyJ éir 

Únu‰W« fUé Ïiz¥ò FHhŒ mšyJ 

mirÍ« FHhŒ mJ ngh‹w vªj xU 

mik¥igÍ« FoÚ® Ïiz¥Ãš bghU¤Â 

bgU« FHhæš ÏUªJ FoÚ® <®¡f¡TlhJ.  

m›thW <®¥gJ f©LÃo¡f¥g£lhš Ïiz¥ò 

J©o¡f¥gLtJl‹ ä‹ nkh£lh® k‰W« 

Vida fUéfŸ g¿Kjš brŒa¥gL« 

bghU£fŸ ahJ« ÂU¥Ã ju¥glkh£lhJ.  

Û©L« ä‹ Ïa¡» k‰W« Vida fUéfŸ 

bghU¤j kh£nl‹ v‹w c¤juthj¤Jl‹ 

%.15580/- mghu¤bjhif bg‰W¡ bfh©l 

Ã‹ò jh‹ Ïiz¥ò tH§f¥gL«.  

 

      M) Ïu©lhtJ jlitahf FoÚ® 

Ïiz¥òfëš ä‹fUéfis it¤J FoÚ® 

<®¥gJ f©LÃo¡f¥g£lhš ÚÂ k‹w¤Âš 

tH¡F bjhl®ªJ nkš elto¡if 

vL¡f¥gL«. 

 

       Ï) FoÚ® Ïiz¥ò nt©o 

é©z¥Ã¡F« mid¤J 

é©z¥gjhu®fS« kiHÚ® nrfç¥ò mik¥ò 

mik¤ÂU¥gJl‹, btë bršY« fêÎÚiu 

btëna‰w òij tofhY¡fhd 

é©z¥g¤ij  é©z¥Ã¤J efuh£Á 

bjçé¡F« it¥ò¤ bjhif k‰W« Ïju 

f£lz§fis brY¤Â òij tofhš 

Ïiz¥ò« bg‰W¡ bfhŸs nt©L«.  nkY« 

é©z¥Ã¡F« gFÂæš Ï¤Â£l« 

ÏšyhÂUªjhš btënaW« fêÎÚiu jåahf 

bjh£o (cess pool) mik¡f nt©L«.  

 

 22.   a) Taking water by means of a 

mechanical device through a pipe or 

through any electrical motor from the 

mains is prohibited.  If such a device is 

found out the house connection will not 

only be disconnected but also the 

electrical motor or other mechanical 

device will be confiscated and such 

articles will not be returned on any 

account.  Reconnection will be given 

only on payment of Rs.15580/- as fine, 

along with an undertaking that such 

devices will not be fitted in future.  

 

 

 

 

       b) Repetition of use of such 

mechanical or electrical device, for 

pumping out water will entail 

permanent disconnection of the water 

supply connection.  Action will also be 

taken in a Court of law.     

  

        c) All applications for a water 

supply House Service Connection for 

providing rain water harvest 

arrangements. Under ground drainage 

application should be submitted along 

with deposit amount and other charges 

for getting UGS Connection along with 

water supply HSC. If the scheme is not 

force in such locality a separate 

arrangement is to be made for 

drainage disposal (cess pool).   

23. bghJ¡ fê¥Ãl«, ÁWÚ® fê¡Fäl«,              

ky fê¥Ãl« M»at‰¿‰F FoÚç‹ 

FHhæèUªJ Ïiz¥ò¡ bfhL¡f¥gl 

nt©Lkhdhš Ïj‰fhf xU bjh£oia  

mik¤J mj‰F¤ njitahd 

cgfuz§fSl‹ bghU¤Â efuh£Á 

bgh¿ahs® KoÎ brŒÍäl¤Âš ãWt¥gl 

 23.  Public latrine / urinal or water 

closet which is supplied with water from 

the protected water supply system shall 

be situated in such manner and such 

locations as directed by the Municipal 

Engineer. 
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nt©L«. 

24. bfhÂfy‹fS¡F efuh£Áæ‹ g»®khd 

FHhŒfëèUªJ njit¥gLkhdhš mj‰fhf 

jåahf bjh£oæèUªJ vL¤J¡ bfhŸs 

nt©Lnk jéu FHhæèUªJ neuo Ïiz¥ò 

tH§f¥glkh£lhJ.  X›bthU bjh£o¡F« 

jåahf gªJ Âw¥gh‹, f©fhâ¡F« mšyJ 

v¢rç¡if rhjd§fŸ bghU¤j¥g£L 

mitfis rçahd Kiwæš mQ» MŒÎ 

brŒtj‰F jFªjthW mik¡f¥gl nt©L«. 

 

 24.   Steam boiler which requires water 

from a Municipal pipe supply shall be 

supplied from a cistern and not directly 

from a service pipe and every such 

cistern shall be supplied with a ball 

valve, a detective or warning pipe and 

proper means by access for inspection 

thereof. 

 

25.  Ô ég¤J neçL« rka§fis¤ jéu k‰w 

rka§fëš efuh£Áæ‹ Miza® bgh¿ahs® 

mt®fë‹ m§Ñfhu« bgwhkš Ãujhd¡ FHhŒ 

mšyJ g»®khd¡ FHhŒfŸ, Âw¥gh‹fŸ 

Ôaiz¥ò¡F it¡f¥g£oU¡F« Ú®¡ fUéfŸ 

mt‰iw ãW¤Jjš mšyJ jil V‰gL¤Jjš 

TlhJ. 

 

 25.  Except in case of fire, no person 

not duly authorized by the Municipal 

Commissioner or the Municipal 

Engineer in that behalf shall open or in 

any way interfere with any main or pipe 

or fire plug with municipal water supply 

shall step the flow off or interfere with 

the flow of the water main or 

distribution lines or cistern or fire 

hydrants of the Municipal water supply 

system.  

 

26. Miza® mt®fŸ c¤jué‹ngçš 

ÂUkz« k‰W« Ïju rªj®¥g§¦fëš xU 

f£ol¤Â‰F j‰fhèfkhf Ïiz¥òfŸ 

tH§f¥gL«.  Ïªj Ïiz¥òfS¡F ehŸ 

x‹W¡F mšyJ mj‹ gFÂfëš %.3000/- 

bgU§FHhÍl‹ Ïiz¡F« Ïiz¥Ã‰F 

%.2,000/-« kDjhu® brY¤j nt©L«. mij 

ÂU«g¤ J©o¡F«nghJ %.500/-« f£lzkhf 

tNè¡f¥gL«.  Ï›thW bfhL¡f¥gL« 

Ïiz¥ò 15 v«.v« msÎŸs nrjk‰w FHhŒ 

x‹W 3 Û£l® bfh©ljhf ÏU¡F«. Ï›thW 

bfhL¡f¥gL« Ïiz¥òfS¡F Ïiz¥ò 

nf£lt®fnsh mšyJ m›thW j‰fhèfkhf 

Ïiz¥ò bfhL¡f¥gL« f£ol¤Â‹ 

cçikahs®fnsh Ïªj Ïiz¥ò brŒtj‰F 

njitahd bghU£fŸ k‰W« Ïju 

cgfuz§¦fŸ mt®fŸ bghW¥ÃY«, 

bryéY« jUé¤J brŒJbfhŸs nt©L«.  

TLjyhf FHhŒfŸ njit¥go‹ x›bthU 

FHhŒ¡F« ehŸ x‹W¡F mšyJ mj‹ 

gFÂ¡F %.100/- Åj« tNš brŒa¥gL« 

 26.  Under orders from the municipal 

Commissioner temporary water 

connection can be given to the 

buildings for marriage and other 

functions.  For such extensions of 

water supply a sum of Rs.3,000/- per 

day or a portion of a day will be 

collected.  In addition to that Rs.2,000/- 

will be collected for connection from the 

main pipe line.  Another Rs.500/- will 

be collected for disconnection of the 

supply. Such an extension will have a 

15 mm main pipe of two meters length.  

Such water connection will be 

temporary and for these temporary 

extensions the applicant should provide 

the necessary materials and other 

implements at their own cost.  If 

additional pipes are required a sum of 

Rs.100/- for a day or part thereof for 

every additional pipe fitting will 

collected.  Such temporary connection 

shall not exceed 5 days at on each 
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nk‰go j‰fhèf Ïiz¥ò x›bthU 

jUz¤ÂY« 5 eh£fS¡F nk‰gl¡TlhJ. 

occasion. 

 

27.(m) FoÚ® Ïiz¥Ãš bghU¤j¥g£l 

msÎkhåæš it¡f¥g£LŸs K¤Âiu 

Ú¡fnth mšyJ ó£il cil¡fnth mšyJ 

msÎkhåæš bghU¤j¥g£l f©zhoia 

nrj« brŒanth mšyJ mj‹ÛJ cŸs 

F¿¥ig kh‰wnth mšyJ msÎkhå 

fz¡»L« Úç‹ msit gÂÎ brŒÍ« gFÂia 

jil brŒanth ahbjhUtU« K‰gl¡TlhJ. 

 27.(A).  No person shall draw / break  

the seal or the lock in the meter or 

break the glass on the dial or open the 

metere or change the recording device 

of the meter or do any act that may 

inteferes with the proper functioning of 

the meter. 

(M)   FoÚ® tH§F« msÎkhå fUé gÂÎ 

brŒtj‰F K‹dhš FoÚiu vL¡F« Kiwia 

jé®¡f nt©L«. 

 27. B)  No person shall draw water 

before the meter fixed for measuring 

has been read and the inintial reading 

registered. 

 

(Ï)    msÎkhå msÎ gÂÎ brŒtij¤ jL¡f 

msÎkhåia nrj¥gL¤jnth mšyJ 

msÎkhåia fstho¢ brštijna 

mDkÂ¡f¥glkh£lhJ mšyJ mj‰F 

fhuzkhf ÏU¤jš TlhJ. 

 27.C)  No person shall allow the theft of 

the water meter or cause the same to 

be damaged in such manner as to 

result in its improper functioning. 

 

28. (m)   Ïªj Jiz éÂfŸ eilKiw¡F 

tUtj‰F K‹dhš bfhL¡f¥g£l mid¤J 

FoÚ® Ïiz¥òfS¡F« FoæU¥ò mšyhj 

cgnahf¤Â‰fhf bfhL¡f¥gL« 

Ïiz¥òfS¡F« Ïit bghUªJ« vdÎ« 

Jiz éÂfë‹go kh‰¿aik¡f¥g£l 

f£lz§fŸ bghUªJ«.  m›thW cŸs Å£L 

Ïiz¥òfŸ ga‹gL¤j¥gl nt©Lkhdhš 

efuh£Á¡F brY¤j¥gl nt©oa mid¤J 

f£llz§fisÍ« FoaU¥ngh® mšyJ Å£o‹ 

cçikahs® V‰W¡bfh©lhš Å£L 

Ïiz¥òfŸ mÂfhuó®tkhf bršy¤j¡fjhŒ  

V‰W¡bfhŸs¥gL«. m›thW ã®zæ¡f¥g£l 

bjhif brY¤j¤ jt¿dhš Ïªj Ïiz¥òfŸ 

efuh£Áæ‹ x¥òjš bgwhj Ïiz¥òfshŒ 

fUj¥g£L Å£L cgnahf Ïiz¥òfS¡F 

mguhj bjhifahf ehbsh‹W¡F %.3000/-

FoæU¥ò Ïšyhj tâf« k‰W« bjhê‰rhiy 

Ïiz¥ò¡F ehbsh‹W¡F %.6,000/- Åj« 

tNš brŒa¥gL«. bjhl®ªJ F‰w« 

  

28. A).  All house service connections 

granted before these bye-laws come 

into force shall be recongnised as valid 

as through they had been granted 

under these bye-laws and shall be 

recognized as authorized connection 

under the perview of these bye-law, if 

the owner or occupier remits the rates 

applicable under these by-laws.  If the 

said charges is not paid these 

connections will be treated as for non 

domestic illegal connections and fine 

will be imposed @ Rs. 3000/- For 

domestic: @ Rs, 6,000/- for non 

domestic.  These connections are 

liable to be disconnected with fine. In 

continuous offence, the House Service 

Connection will be disconnected 

permanently. 
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brŒa¥gL« g£r¤Âš FHhŒ Ïiz¥ò 

ãuªjukhf J©o¡f¥gL«. 

 

(M) FoÚ® Ïiz¥òfS¡F V‰fdnt 

eilKiwæš ÏUªj brašKiwfŸ 

ÂU¤j¥g£l Jiz éÂfŸ mKY¡F tU« 

ehëèUªJ bršy¤j¡fit MfhJ.  

 28. B) The by-law already in force are 

not repeated with effect from the date 

on which new bye-laws come into 

force. 

(Ï) òÂjhf FoÚ® Ïiz¥ò bgw 

éU«ò»wt®fŸ efuh£Á¡F el¥ò ãÂah©L 

Koa cŸs fhy¤Â‰F brY¤j nt©oa 

tçfŸ, tçæšyh Ïd§fŸ M»aitfis 

brY¤Â mj‰fhd ÏuÓJ efšfŸ Ïiz¤J 

mD¥g¥gL« é©z¥g§fŸ k£L« 

gçÓyid¡F vL¤J¡ bfhŸs¥gL«. 

 

 28. C)  The owner or occupier of the 

building for applying new House 

Service Connection shall be along with 

the receipt of all tax and on tax up to 

date after remittance of taxes and 

these cases only be considered. 

29.   FoÚ® tH§¦F« Mjhu¤Âš Ú® g‰wh¡Fiw 

ÏU¥gjhnyh mšyJ FoÚ® Å£L cgnahf 

gaD¡fhfnth mšyJ Ãw 

fhçfa§fS¡fhfnth tH§f¥gL« FoÚ® 

jtWjyhf ga‹gL¤Jtj‰fhfnth mšyJ 

Ïiz¥òfŸ nt©Lbk‹nw 

gGjh¡f¥gL»wJ v‹W ef®k‹w¤Â‰F 

bjçatªjnyh 24 kâ neu mtfhr v¢rç¡if 

m¿é¥ò bfhL¤J Ïiz¥ig J©o¡F« 

cçik efuh£Á k‹w¤J¡F c©L.  Ï¤ija 

rka§fëš V‰gL« vªj ÏH¥Ã‰F« 

eZl¤Â‰F« efuh£Á k‹wnkh mšyJ 

Mizanuh bghW¥ò mšy vd 

bjçé¡f¥gL»wJ. 

 

 29.   If there is scarcity of supply of 

water or if the drinking water supplied 

for a certain type or under other 

purpose or if it is found that the water 

connection are wantedly damaged, the 

said water connection will be 

disconnected after giving a notice of 24 

hours and the Municipal Council is 

empowered for this disconnection. 

Neither the Commissioner nor 

Municipal Council shall be held 

responsible for any loss on such 

account. 

30.  x›bthU Ïiz¥Ã‹ jFÂiabah£o 

jiyik¥ bgh¿ahs®. efuh£Á ã®thf 

Mizauf« nk‰bfhŸS« Koé‹ 

mo¥gilæš muÁdU¡F cçikahd 

MSif¡F£g£l ã®thf¤Â‰Fça všyh 

ãWtd§fS¡F« Ï¤Jiz éÂfŸ 

bghUªJ«. 

 

 30.  These bye-laws shall be applicable 

to such institutions, owned, controlled 

and managed by government as may 

be decided by the Chief Engineer, 

Commissioner of Municipal 

Administration office, Chennai. 

31. Jiz éÂ 22 jéu nk‰brh‹d 

éÂfis ÛW« mšyJ nrjäiH¡F« eg® 

vtU« Ñœ¡f©lthW j©lid 

bgw¤j¡ftuht®.  %.5,000/- tiu mguhjkhf 

bjhl®ªJ brŒa¥gL« F‰w¤ij ãW¤JkhW 

 31.   Whoever commits a breach of any 

of the above bye-laws shall be 

punishable.  Contravening any of the 

bye-laws shall be liable to penalties as 
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v¢rç¡if bfhL¡f¥g£l Ã‹ò« bjhl®ªJ 

brŒa¥gLkhdhš, bjhl® mghujkhf ehŸ 

x‹W¡F %.500/- éÂ¡f¥gL«.  Û©L« mnj 

F‰w« ÏiH¥gLkhdhš FHhŒ Ïiz¥ò 

J©o¥gJl‹ ÚÂ¤Jiw _y« elto¡if 

vL¡f¥gL«. 

under. 

          Contravention of bye-law other 

than bye-law no.22, a person is liable 

for fine of Rs 5,000/-(Rupees Five 

thousand Only) if the violation 

continues on receipt of intimation a 

sum of Rs.500/- (Rupees Five hundred 

Only) will be levied and water 

connection will be disconnected and 

thereafter will be disconnected 

thereafter and criminal action will also 

initiated through the court. 

 

   

j©lid  

Ïªj Jiz éÂfëš VnjD« x‹iw Û¿ 

el¥gt® vtuhæD« nkY« VG taJ¡F£g£l 

FHªijia j‹ bghW¥Ãny bfh©l vtU« 

m¡FHªij nk‰f©l Jiz éÂfis Û¿ 

el¡fhkš jL¤J ãW¤j¤ jt¿dhY«, mt® 

j©lid¡F cçat® vd fUj¥gLth®.  

mtU¡F %. 5000/- tiuæY« mguhj« 

tNè¡f¥gLtJl‹ nk‰brh‹d Jiz 

éÂfis bjhl®ªJ Ûw¥gLkhdhš 

ehbsh‹W¡F %. 500/- bjhl® mguhjkhf 

éÂ¡f¥gL«. 

 

Penalty 

           Any person contravening any of 

these bye-law or a person in control of 

a minor child of lesss than 7 years of 

age failing to prevent such child from 

contravening any of the above bye-law 

is liable for penalty by way of fine of up 

to Rs. 5,000/- (Rupees five thousand 

only).  For continuing violation after the 

first instance a sum of Rs. 500/-

(Rupees Five hundred Only) shall be 

levied for each day thereafter.                            

 

 

 

2.  bghJ FoÚ® FHhŒ¡fhd Jiz éÂfŸ. 

 

 2.   Public Fountains By laws 

1. vtU« bghJ¡ FoÚ® FHhŒ Ïiz¥òfëš 

ÏUªnjh, Ô miz¥ò¡fhf it¡f¥g£oU¡F« 

FHhŒ Ïiz¥òfëš ÏUªnjh, 

nt©Lbk‹nwh mšyJ mr£ilahfnth 

FoÚ® btëna¿ Åzhf bršY«go TlhJ. 

 

 1.  No person shall cause the safe flow 

or leakage of water from the public 

water tap or fire hydrant. 

2.(m)  vtU« 30 è£l® bfhŸssé‰F 

nk‰glhj gh¤Âu§¦¦¦fshš m‹¿ ntbwh‹¿Y« 

FoÚ® FHhæš ÏUªJ FoÚ® Ão¤jš TlhJ. 

 2. a)   No person shall draw water from 

public fountain except in a vessel with a 

capacity of not more than 300 litres. 
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(M)   FL«g¥ ga‹fS¡fhf m‹¿ Ãw 

cgnahf§¦fS¡F bghJ FoÚ® FHhæèUªJ 

FoÚ® Ão¡f¡TlhJ. 

 b)   No person shall draw water from 

public fountain other than for domestic 

purposes. 

(Ï)  bghJ FoÚ® FHhænyh mšyJ 

fhšeilfS¡fhf mik¡f¥ g£oU¡F« 

bjh£oæš vtU« Fë¥gnjh, JâfŸ 

Jit¥gnjh, t©ofŸ fGÎtnjh, 

Ãuhâfis Fë¥gh£Ltnjh TlhJ. 

 c) No person shall take bath or 
wash clothes or water vehicles, animals 
etc at a public fountain. 
 

(<)   k‰wt®fŸ fh¤ÂU¡ifæš bghJ FoÚ® 

FHhæš ÏUªJ xUt® xUKiw¡F nkš 

bjhl®ªJ FoÚ® Ão¤jš TlhJ. 

 

 d)   When others are waiting no person 

shall draw water from a public fountain 

more than once. 

3.  ég¤J neç£l fhy§¦fëš Ô miz¥Ã‰F 

Ï‹¿ Ãw fhça§¦fS¡fhf vtU« Ô 

miz¥ò¡fhf bghU¤j¥g£LŸs  FHhŒ 

Ïiz¥Ãš ÏUªJ Ú® vL¤jš TlhJ. 

 

 3.  No person shall draw water from fire 

hydrants for other purposes during the 

fire accident occurring. 

4.  Ô ég¤Â‹ nghJ Ôia miz¥gj‰fhf 

m‹¿ k‰wgo vtU« bghJ¡ FoÚ® FHhæš 

ÏUªnjh Ô miz¥ò¡ FHhæš ÏUªnjh 

bjhl®ªJ Ú® vL¡F« tifæš mitfis 

Ïa¡f¡ TlhJ. Ï›thW Ôaiz¥ò¡ fhf 

m‹¿ Ãw cgnahf§¦fS¡fhf bghJ FoÚ® 

FHhŒ mšyJ Ôaiz¥ò FHhæš ÏUªJ 

Raey mo¥gilnahL bjhl®ªJ xUtuhš 

FoÚ® vL¡f¥g£lhš mt® Jiz éÂfis 

Û¿ elªjjhf fUj¥gLtJl‹ efuh£Áfë‹ 

r£l éÂfë‹goÍ« mt®ÛJ nkš elto¡if 

vL¡f¥gL«. 

 4.  No person shall continuously draw 

water from a public tap or fire hydrant or 

continuously operate the same.  If a 

person draws water continuously from a 

public tap or fire hydrant for his own 

private purpose, he will be deemed to 

have violated this by-law and 

appropriate action will be taken against 

him as per the provision of the Tamil 

Nadu District Municipalities Act. 

6.  mUtU¡f¤j¡f nehŒ mšyJ éiuéš 

gut¡Toa nehŒ cŸs Ãuhâfis mšyJ 

nk‰brh‹d nehŒfshš VjhtJ xU nehŒ¥ 

g‰w¡TL« v‹W« mtU¡F¤ njh‹w¡Toa 

mšyJ mtU¡F bjçªÂU¡f¡Toa 

Ãuhâfis bghJ¡ FoÚ® FHhŒ mšyJ 

Ôaiz¥ò¡ FHhŒ Ït‰¿‹ mUnf bfh©L 

bršy¡TlhJ. 

 6.  No person shall take any animal 

which is suffering from any contagions 

or infections diseases or mytiche which 

has been or which he know or reasons 

to know to have opposed to any 

infection from any or the alume 

discharge to or near any public fountain 

or called through. 
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7. bghJ¡ FoÚ® FHhŒ mšyJ Ôaiz¥ò 

FHhŒ M»at‰iw¢ R‰¿ vtU« mR¤j« 

brŒjš TlhJ.  Ï›thW brŒtJ 

f©LÃo¡f¥g£lhš efuh£Áfë‹ r£l¥go 

mt®ÛJ elto¡if vL¡f¥gL«. 

 7.  No person shall defecate or in any 

manner commit any mischief in and 

around a public fountain 

8. Ô ég¤J neU«nghJ jtw kw¦w 

jUz§¦fëy¦ Miza® mt®fshš 

m§¦¦¦Ñfç¡f¥ glhj vtU« FoÚ® nj§¦F« 

Ãujhd FHhŒ g»®khd FHhæš cŸs 

jL¡»jœfŸ Ôaiz¥ò FHhŒ mšyJ 

ef®k‹w« FoÚ®¤ Â£l¤Âš 

Ïiz¡f¥g£LŸs bghJ¡ FHhŒ 

M»at‰¿èUªJ Ú® c¿Šrnth mitfS¡F 

nrj« éisé¡fnth TlhJ. 

 8.  Other than during fire accidents, no 

person without the authority of the 

Municipal Commissioner shall open or 

cause water to be drawn from any 

public tap or cistern or fire hydrant or 

water distribution main or cause any or 

of the above to be damaged. 

9.  bghJ¡ FoÚ® FHhŒ mik¡F« Ïl¤ij¢ 

R‰¿ tçirfŸ nghLtnjh tçir¡fhf 

cil¤j Fl§¦fŸ, l¥gh¡fŸ k‰W« Ïju 

bghU£fŸ it¡f¡ TlhJ.  bghJ¡ FoÚ® 

FHhæš Fl§¦fis fGé FoÚiu Åzh¡f¡ 

TlhJ. 

 9. No person shall have any reservation 

for draw water from the PF. Broken 

vessels and draw vessels should not be 

cleaned through public fountain water 

supply. 

 
               ந.க.எண்.இ2/256/2020 
தீர்மானம் எண்.2410 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
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குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் நவம்பர் மாத சாதாரணக்கூட்டம்  30.11.2020 ஆம் 

தததி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 

பபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான டாக்டர் அம்தபத்கார் தினசரி சந்டத அருகில் உள்ள 

தரஷன் கடட, வரிவிதிப்பு எண்.148/2014002-க்கு 30.11.2020 உடன் குத்தடக காலம்         

3 ஆண்டுகள் முடிவடடவதாலும், தமலும் 01.12.2020 முதல் 30.11.2023 வடர 

மூன்றாண்டுகளுக்கு வாடடக பதாடகயில் 15% வரி உயர்வு பசய்யவும் மன்ற 
அங்கீகாரத்திற்காக டவக்கப்படுகிறது. 

வ. 
எண் 

வரிவிதிப்பு 
எண் 

வாடடகதாரர் 
பபயர் 

தற்தபாடதய 
மாத 

வாடடக 

15% வரி 
உயர்வு 
பசய்த 
வாடடக 

வரிஉயர்வு 
பசய்யப்பட்ட 
பின்னர் மாத 
வாடடக 

1 148/2014002 தரஷன் கடட 1725/- 259/- 1984/- 
 

 

          ந.க.எண்.01/2020/அ3 
தீர்மானம் எண்.2411 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான காமராஜர் தபருந்து நிடலய கடட எண்.10, வரிவிதிப்பு 
எண்.148/2018010-ஐ திரு.J.ராபி சுந்தர் சிங் என்பவர் 4/2018 முதல் கடடடய நடத்தி 
வந்தார். தற்தபாது தன்னால் கடடடய நடத்த இயலவில்டல என்பதால் கடடடய 
நகராட்சியில் ஒப்படடப்பதாக மனுவில் பதரிவித்துள்ளார். தமற்படி கடடக்கு முன்டவப்புத் 

பதாடகயாக ரூ.1,00,000/- மற்றும் கூடுதல் முன்டவப்புத் பதாடகயாக ரூ.48,000/- 
பமாத்தம் தசர்த்து ரூ.1,48,000/- பசலுத்தியுள்ளார். கடடக்கு ஜுடல 2019 முதல் நவம்பர் 

2020 வடர மாதவாடடக நிலுடவயாக ரூ.80240/- உள்ளது. கடடக்கு பசலுத்தியுள்ள 

முன்டவப்புத் பதாடக ரூ.1,48,000/-லிருந்து மாதவாடடக நிலுடவத்பதாடக ரூ.80240/- 
தபாக மீதமுள்ள பதாடக ரூ.67760/-ஐ திரு.J.ராபி சுந்தர் சிங் என்பவருக்கு வழங்க மன்ற 
அங்கீகாரம் தவண்டப்படுகிறது.        
            
          ந.க.எண்.01/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2412 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
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பபாருள் எண்.3 
 குளச்சல் நகராட்சி தூய்டம இந்தியா திட்டம், திடக்கழிவு தமலாண்டம திட்டத்தின் 
கீழ் மத்திய அரசின் MOUD துடறயினர் STAR RATING ஒவ்பவாரு உள்ளாட்சி 
அடமப்புகளும் வழங்கி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக குளச்சல் நகராட்சியில் 
தசகரமாகும் திடக்கழிவுகடள திடக்கழிவு தமலாண்டம விதிகளின்படி முடறதய தரம் 
பிரித்து டகயாளப்பட்டு வருகிறது. தமலும் SECONDARY STORAGE AND TRANSPORATION 
பசய்வது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
 எனதவ குளச்சல் நகராட்சியிடன குப்டபயில்லா நகராட்சியாக (Garbage Free City) 
மூன்று நட்சத்திர அங்கீகாரம் (Three Star Rating) பபற பள்ளிகள், நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள், 
சுயஉதவிக்குழுக்கள், குடியிருப்பு நலச்சங்கம், குப்டபகடள அதிகமாக உற்பத்தி 
பசய்பவர்கள், வர்த்தக சங்கம் உள்ளிட்ட பல்தவறு அடமப்புகளிடமிருந்து சுய உறுதி 
பமாழி (Self Declaration) பபறப்பட்டுள்ளது. தமலும் ஆதலாசடன மற்றும் ஆட்தசபடன 
பபாது மக்களிடமிருந்து பபறுதல் குறித்து விளம்பரப்படுத்தும் விதத்தில் 04.11.2020 முதல் 
உள்ளூர் பதாடலக்காட்சி மற்றும் பசய்தித்தாள் வாயிலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 15 
தினங்கள் கடந்த நிடலயில் இதுநாள் வடர எந்தவித ஆட்தசபடன எதுவும் வரவில்டல. 
எனதவ இந்நகராட்சியிடன குப்டபயில்லா நகராட்சியாகவும் (Garbage Free City) மூன்று 
நட்சத்திர அங்கீகாரம் (Three Star Rating) பபற்றிட பதாடர் நடவடிக்டககள் 
தமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது.     
              ந.க.எண்.360/2020/எச்1 
தீர்மானம் எண்.2413 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 
 
பபாருள் எண்.4 
 இந்நகராட்சி பகுதிகளில் புரட்சித்தடலவி அம்மா விரிவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் 
காப்படீ்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 3937 குடும்பங்கள் வறுடமக்தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளதாக 
கண்டறியப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர், பசன்டன அவர்களின் கடிதம் 
ந.க.எண்.12635/2020/UPA3-1 நாள் 28.08.2020-ன் படி, தமற்படி குடும்பங்களின் கூடுதல் 
விவரங்கள் தசகரித்து கணணி இடணயதளத்தில் (TIPPS PORTAL) பதிதவற்றம் பசய்திட 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 தமலும் ஊரக வளர்ச்சி (மற்றும்) ஊராட்சி (ம.அதி.3) துடற, அரசு ஆடண (நிடல) 
எண்.170, நாள் 27.10.2020-ல் புரட்சித்தடலவி அம்மா விரிவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் 
காப்படீ்டுத் திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு விதிமுடறகளின்படி வறுடமக் 
தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களில் வருவாய் ஈட்டுபவரின் பபயர், தந்டத / கணவர் 
பபயர், பாலினம், பிறந்த தததி உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்கள் தசகரித்து கணணி இடணய 
தளத்தில் (TIPPS PORTAL) பதிதவற்றம் பசய்திடவும், தமற்கண்ட பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு 
பசலவினம் தமற்பகாள்ளவும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

1. படிவம் அச்சிடுதல்  1-க்கு – ரூ-5/- 
2. தகவல் தசகரிப்பு பணி 1-க்கு - ரூ.5/- 
3. தகவல்கடள இடணயதளத்தில் 

பதிதவற்றம் பசய்தல் 
1-க்கு - ரூ.5/- 
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 எனதவ இந்நகராட்சி வறுடமக்தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள 3937 
குடும்பங்களின் கூடுதல் விபரங்கள் இந்நகராட்சி DBC பணியாளர்கள், SBM 
பரப்புடரயாளர்கள் (ம) நகராட்சி பணியாளர்கடள பகாண்டு தசகரித்து கணணி 
இடணயதளத்தில் (TIPPS PORTAL) பதிதவற்றம் பசய்திட ஆகும் உத்ததச பசலவின 
பதாடகக்கு அரசாடணப்படி ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.15/- வதீம் 3937 X15 = ரூ.59055/- 
இந்நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து வழங்கவும் அதற்கான பதாடக அரசிடமிருந்து ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்பட்டவுடன் நகராட்சி கணக்கில் ஈடு பசய்து பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு 
டவக்கப்படுகிறது. 
                 ந.க.எண்.1044/2020/எச்1 
தீர்மானம் எண்.2414 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 
பபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான டாக்டர் அம்தபத்கார் நவனீ மீன்சந்டத தடரதளம் 

கடட எண்.8, வரிவிதிப்பு எண்.148/2017006-ஐ திருமதி.D.பஜமிலா என்பவர் 01.07.2017-ல் 

மாத வாடடக ரூ.15250/-க்கு எடுத்துள்ளார். தற்தபாது தன்னால் கடடடய நடத்த இயலாத 

காரணத்தினால் 30.06.2020-ல் நகராட்சியில் ஒப்படடத்துள்ளார். கடடக்கு முன்டவப்புத் 

பதாடகயாக ரூ.1,00,000/- D.D.No.358327 நாள் 12.06.2017 மற்றும் ரூ.83,000/- பரசீது 

எண்.148/0001768 நாள் 30.06.2017-ன் படி பமாத்தம் தசர்த்து ரூ.1,83,000/- இந்நகராட்சியில் 

பசலுத்தப்பட்டுள்ளது. தமற்படி நபருக்கு ரூ.1,83,000/- வழங்க மன்ற அங்கீகாரத்திற்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.216/2017/அ1 

தீர்மானம் எண்.2415 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9-ல் மரமடி குருசடியின் தமற்கு பக்கம் 

வடீ்டு எண்.10-54-ன் அருகில் வடிகால் ஓடடயில் கழிவு நீர் நிடறந்து சாடலயின் 
தமற்பரப்பில் பசன்று ததங்கி நிற்பதால், தமற்படி குறுகலான பதருவில் நடந்து பசல்வதற்கு 

பபாது மக்கள் மிகுந்த சிரமப்படும் நிடல ஏற்பட்டுள்ளது. தமற்படி வடிகால் ஓடட சுமார் 30 
வருடங்களுக்கு முன்னர், பசங்கற்களால் பக்க சுவர் கட்டி அடமக்கப்பட்டுள்ளதால், உயரம் 
மற்றும் அகலம் மிக குடறவாக உள்ளது. தமலும் வடிகால் ஓடடயின் பக்க சுவற்றில் 
எலிகள் துடளயிட்டுள்ளதால், வடிகால் ஓடட பபயர்ந்து, அடடப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் 
கழிவு நீர் சீராக பசல்ல முடியாமல் அடடந்து நிற்கும் நிடல உள்ளது. எனதவ பபாது 
நலன் கருதி, தமற்படி பதருவில் புதிதாக தமல்மூடியுடன் கூடிய வடிகால் ஓடட மற்றும் 
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சிபமண்ட் சாடல அடமப்பதற்காக தயார் பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீ்டுத் பதாடக 

ரூ.2,30,000/-க்கும், தமற்படி பணியிடன நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கும் 
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

           ந.க.எண்.1337/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2416 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் துடறமுகத்பதரு கதவு எண்.13-
66/19-15A-ன் அருகில் வடிகால் ஓடட முழுவதும் அடடப்பு ஏற்பட்டு கழிவு நீர் சீராக 
பசல்லாமல், சாடலயின் தமற்பரப்பில் ததங்கி நிற்பதால், பபாது சுகாதார தகடு ஏற்பட்டு, 
தநாய்கள் பரவும் நிடல ஏற்பட்டுள்ளதுடன், பபாது மக்கள் நடந்து பசல்வதற்கும் சிரமம் 
ஏற்பட்டுள்ளது. தமற்படி வடிகால் ஓடட கட்டப்பட்டு 25 ஆண்டுகளுக்கு தமலாகி விட்ட 
நிடலயில், பக்க சுவர் பசங்கற்களால் கட்டப்பட்டு, வடிகால் ஓடடயின் உயரம் மற்றும் 
அகலம் மிகவும் குறுகலாக உள்ளதால், வடிகால் ஓடடயில் அடடப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 
தமலும் தமற்படி பதருவில் வடீுகளின் எண்ணிக்டக அதிகமாக உள்ளதால், பபாதுமக்கள் 
நலன் கருதி, குறுகலாக உள்ள வடிகால் ஓடடக்கு மாற்றாக புதிதாக மூடியுடன் கூடிய 
வடிகால் ஓடட மற்றும் சிபமண்ட் சாடல அடமப்பதற்காக தயார் பசய்யப்பட்டுள்ள 

மதிப்படீ்டுத் பதாடக ரூ.2,80,000/-க்கும், தமற்படி பணியிடன நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் 
தமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1337-1/2020/இ1 

 தீர்மானம் எண்.2417 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 
பபாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சி கணணி வசூல் டமயத்டத இரண்டு அடறகளாக பிரித்தல், 

அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனியாக Network Cable அடமத்தல், வசூல் டமயத்தில் 
பராமரிப்பு பணிகள் தமற்பகாள்ளுதல் மற்றும் அலுவலக வளாகத்தில் அடமந்துள்ள 

தமல்நிடல நீர்த்ததக்க பதாட்டியின் கீழ் பகுதியில் குடிநீர் பிரிவுக்கான store Room 

அடமத்தல் ஆகிய பணிகடள ரூ.7,20,000/-ம் மதிப்படீ்டில், நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் 

தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2378, நாள் 29.10.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 19.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில் பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.பசல்லநாடார், 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.65% அதிகம் 
(ரூ.6,25,421.33/-) 

2. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவு 
(ரூ.6,21,222.37/-) 

. 
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 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.சி.ததவராஜ், ஒப்பந்ததார் அளித்துள்ள 

மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க 
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1018/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2418 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.9 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் வினிதயாகத்திற்கான மாதா காலனி பகுதி தமல்நிடல 
நீர்த்ததக்க பதாட்டியில் வர்ணம் பூசுதல், பராமரிப்பு பணிகள் தமற்பகாள்ளுதல் மற்றும் 

சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் ஆகிய பணிகடள ரூ.3,60,000/- மதிப்படீ்டில் நகராட்சி குடிநீர் 

வழங்கல் நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2394, நாள் 

29.10.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 

19.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில் பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்புதநாக்கு 
பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சுதரஷ், 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.3,10,068.31/-) 

2. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 2.38% அதிகம் 
(ரூ.3,17,454.10/-) 

. 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.சி.சுதரஷ், ஒப்பந்ததார் அளித்துள்ள 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க 
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1192/2020/இ1-1 

தீர்மானம் எண்.2419 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.10 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் வினிதயாகத்திற்கான துடறமுகத் பதரு புதிய, படழய 
மற்றும் தக.எஸ்.எஸ்.எஸ் காலனி தமல்நிடல நீர்த்ததக்க பதாட்டிகளில் பராமரிப்பு மற்றும்  

வர்ணம் பூசுதல் ஆகிய பணிகடள ரூ.3,25,000/- மதிப்படீ்டில் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் 

நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2394, நாள் 29.10.2020-ன் 

மூலம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 19.11.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில் பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரதசகர், 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.72% அதிகம் 
(ரூ.2,80,833.50/-) 
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2. திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.2,78,812.20/-) 

. 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ், ஒப்பந்ததார் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1192/2020/இ1-2 

தீர்மானம் எண்.2420 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.11 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் வினிதயாகத்திற்கான நகராட்சி அலுவலக வளாகம் 
மற்றும் பபாட்டல் பகுதி  தமல்நிடல நீர்த்ததக்க பதாட்டிகளில் பராமரிப்பு மற்றும்  வர்ணம் 

பூசுதல் ஆகிய பணிகடள ரூ.2,70,000/- மதிப்படீ்டில் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் கீழ் 

தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2394, நாள் 29.10.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 19.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில் பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரதசகர், 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.56% அதிகம் 
(ரூ.2,33,470.50/-) 

2. திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.001% குடறவு 
(ரூ.2,32,165.20/-) 

. 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ், ஒப்பந்ததார் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.001% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1192/2020/இ1-3 

தீர்மானம் எண்.2421 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.12 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் பயன்பாட்டிற்காக காமராஜர் தபருந்து நிடலயம், 
பகாட்டில்பாடு, பரனட்டிவிடள மற்றும் சுனாமி சிங்காரதவலன் காலனி பகுதிகளில் 
அடமக்கப்பட்டுள்ள தமல்நிடல நீர்த்ததக்க பதாட்டிகளில் பராமரிப்பு மற்றும்  வர்ணம் 

பூசுதல் ஆகிய பணிகடள ரூ.2,00,000/- மதிப்படீ்டில் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் கீழ் 
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தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2394, நாள் 29.10.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 19.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில் பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரதசகர், 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.30% அதிகம் 
(ரூ.1,71,251.50/-) 

2. திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.004% குடறவு 
(ரூ.1,69,041.20/-) 

. தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ், ஒப்பந்ததார் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.004% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1192/2020/இ1-4 

தீர்மானம் எண்.2422 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.13 

 குளச்சல் நகராட்சியின் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக அறிக்டக 
தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்தின் பார்டவக்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.1921/2002/சி1 

தீர்மானம் எண்.2423 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.14 

 நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர், பசன்டன கடிதம் ந.க.எண்.5060/2020/தி1 நாள் 

17.10.2020-ல், சட்ட தபரடவ விதி 110-ன் கீழ், மாண்புமிகு முதலடமச்சர் அவர்களின் 

அறிக்டக நாள் 19.03.2020-ன் படி, மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் தபாதிய இட 
வசதி  உள்ள பூங்காக்களில் திறந்த பவளி உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் தயாகா டமயம் 
அகியவற்டற ஏற்படுத்த, பபாது நிறுவனங்கள், தனியார் பங்களிப்பு மற்றும் உள்ளாட்சி 
பபாது நிதியிடன பயன்படுத்தி, நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயரக முதன்டம தடலடமய 
பபாறியாளரின் ஒப்புதல் பபற்ற தரம் மற்றும் குறியடீு படி, தற்தபாது நடடமுடறயில் 
உள்ள ஒளிவு மடறவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிகடள தவறாமல் கடடபிடித்து நடவடிக்டக 
தமற்பகாள்ள பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், இந்நகராட்சியில், திறந்த 
பவளி உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் தயாகா டமயம் ஆகியவற்டற ஏற்படுத்த கீழ்காணும் 
பணிகள் ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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வ.எண் பணிகள் விவரம் மதிப்படீ்டுத் பதாடக 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1. Const. of Yoga centre @ Sasthankarai in 
Ward No.23 (Sy.No: P2-3/10) in Colachel 
Municipality 

9.80 

2. Const.of Gym shed with Gym equipments 
@ Boundary Road in Ward No.1 (Sy.No.A1-
3/10) near Carmel Jyothi School in Colachel 
Municipality 

9.80 

                         Total 19.60 
 

    எனதவ தமற்காணும் பணிகடள நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கு 
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

          ந.க.எண்.1337-1/2020/இ1 

 

தீர்மானம் எண்.2424 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 


