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1 84. காைர	
� நகராசி சிவக�ைக மாவட�தி� அைம���ள ஒ� சிற�  நிைல நகராசியா
#. 
இ�நகராசிய%& பர�பள( 13.75 ச.கி.ம- ஆ
#. 2011# ஆ12 கண	ெக2�ப%&ப� இ�நக5� ம	கெதாைக 
106714 ஆ
#. நட�  ஆ1�� (2021) இ�நக5& உ�ேதச ம	க� ெதாைக 128152 ஆ
#. இ�நகராசி 36 
வா;2களாக ப%5	க�ப2�ளன. 
   இ�நகராசிய%� ெபா�=காதார� ப%5வ%� திட	கழி( ேமலா1ைம பண%க?	
 ேபா�மான @Aைம� 
பண%யாள;க� இ�லாத காரண�தா� அரசாைண (நிைல) எ1.101/நகராசி நி;வாக# மDE# 
�நF; வழ�க� 
(நம3) �ைற, நா� 30.04.1997� ெத5வ%	க�ப2�ள வழிகா2 ெநறிIைறகளJ&ப�, 2016� இ�நகராசிய%� 
திட	கழி( ேமலா1ைம பண%க?	
 ேதைவ�ப2# @Aைம� பண%யாள;க� எ1ண%	ைக கண	கிட�ப2 
அதி� அ�ேபா� பண%ய%� இ��த நிர�தர @Aைம� பண%யாள;கைள கழி�� ம-த# உ�ள கீLக12�ள 
எ1ண%	ைகய%லான பண%யாள;கைள OUTSOURCING Iைறய%� பண%	
 எ2��	ெகா�ள நகராசி நி;வாக 
ஆைணய;, ெச&ைன அவ;களா� நி;வாக ஒ� த� (PRINCIPAL CLEARENCE) வழ�க�பட�. 
  1. நகராசி நி;வாக ஆைணய;, ெச&ைன அவ;களJ& நி;வாக அZமதி க�த# 
ந.க.எ1.K.DB.No.7917/P3/2017 நா� 23.08.2017� 133 @Aைம� பண%யாள;கைள _&E ஆ12 கால# பண%	
 
எ2��	ெகா�ள அZமதி	க�ப2, அத& பண%	கால# வ�கிற 27.09.2021� I�வைட`# நிைல உ�ள�. 
   2. நகராசி நி;வாக ஆைணய;, ெச&ைன அவ;களJ& நி;வாக அZமதி க�த# ந.க.எ1.31962/ப%3/2016, 
நா� 28.12.2016� 97 @Aைம� பண%யாள;கைள _&E ஆ12 கால# பண%	
 எ2��	ெகா�ள 
அZமதி	க�ப2, அத& பண%	கால# வ�கிற 02.12.2021� I�வைட`# நிைல உ�ள�. 
  ேமDக12�ளவாE அZமதி	க�ப2�ள @Aைம� பண%யாள;களJ& அZமதி	 கால# 
I�வைட`# நிைலய%� உ�ளதா� ெதாட;�� திட	கழி( ேமலா1ைம பண%க� ேமDெகா�ள 
ேதைவ�ப2# @Aைம� பண%யாள;க?	
 நகராசி நி;வாக ஆைணய;, ெச&ைன அவ;களJ& ஒ� த� 
ெபDறிட ேவ1�`�ள�. 
  அத&ேப5� அரசாைண நிைல எ1.101, நா� 30.04.1997&ப� தDேபாைதய நிைலய%� இ�நகராசிய%� 
ேதைவ�ப2# @Aைம� பண%யாள;களJ& எ1ண%	ைக கீL	க12�ளவாE கண	கிட�ப2�ள�. 
 
 
 

தF;மான எ1.84 
அZமதி	க�பட� 



வ.எ1 பண%ய%& வ%பர# பண%யாள;களJ& 
எ1ண%	ைக 

1 அZமதி	க�பட (SANCTIONED) @Aைம� பண%யாள; 
எ1ண%	ைக 

268 

2 அர= ஆைண எ1.101&ப� 2021# ஆ12 கண	ெக2�ப%&ப� 
உ�ேதச வ F2களJ& எ1ண%	ைக – 31674 
அரசாைண எ1.101&ப� 250 வ F2க?	
 3 பண%யாள;க� 
வ Fத# 31674 வ F2க?	
 

380 

3 3 லா5க?	
 – 1 லா5	
 4 பண%யாள;க� வ Fத# (3x4) 12 
4 கா#ேப	ட; லா5	
 1 லா5	
 2 பண%யாள;க� வ Fத# 2 

கா#ேப	ட; லா5க?	
 (2x2) 
4 

5 உர	கிட�
 பண%க?	
 (RRC) 4 
6 ேப���நிைலய @Aைம� பண%க� (2x2) 4 
7 தினச5 காAகறி ச�ைத �� ர( பண% 4 
8 c1dய%; ெசயலா	க ைமய# 1	
 4 பண%யாள;க� வ Fத# 5 

c1dய%; ெசயலா	க ைமய�திD
 
20 

 ெமா�த# 428 
 தDெபாe� பண%ய%� உ� நிர�தர @Aைம� பண%யாள;களJ& 

எ1ண%	ைக 
118 

 ம-த# ேதைவ�ப2# @Aைம� பண%யாள;களJ& எ1ண%	ைக 310 
  ேமDக12�ள ப�யலி� க12�ளவாE ேதைவ�ப2# 310 @Aைம� பண%யாள;கைள OUTSOURCING 
Iைறய%� பண%	
 எ2��	ெகா�ள சிவக�ைக மாவட ஆசிய; அவ;களா� அ�கீக5	க�ப2�ள 2021-
2022# ஆ12 ஊதிய வ%கித�ப� ஆ12 ெசலவ%ன# h.638.00 இலச# ஏDப2கிற�. 
  ேமDக12�ள ஆ12 ெசலவ%ன�திD
# மDE# திட	கழி( ேமலா1ைம பண%க?	
 
ேதைவ�ப2# 310 @Aைம� பண%யாள;கைள OUTSOURCING Iைறய%� பண%	
 எ2��	ெகா�ள நி;வாக 
ஒ� த� (PRINCIPAL CLEARENCE) வழ�கிட ேகா5 நகராசி நி;வாக இய	
ந;, ெச&ைன அவ;க?	
 
க����	க� மDE# I&ெமாழி(க� அZ�ப%ைவ�திட(# ம&ற�தி& அZமதி ேவ1ட�ப2கிற�.  
அjவலக	
றி� : 
       அZமதி	கலா#. 

2 85. இ�நகராசி	
 ெசா�தமான க�j	க� ேம�நிைல நF;�ேத	க ெதா� வளாக�தி� அைம���ள 
இ�ச	கர வாகன# நிE�த�தி� தினச5 கடண# வl� ெசA`# உ5ம�திD
 ஏல# மDE# 
ஒ�ப�த� �ளJ ேகார யா�# I&வரவ%�ைல. கட�த 01.04.2019 Iத� 23.11.2020 வைர �ைற _ல# வl� 
ெசAய�ப2 வ�த�. ேமDப� �ைற _ல# வlலி பண% ேமDெகா�ள இர12 அjவலக உதவ%யாள;கைள 
ெகா12 பக� மDE# இர( ேநர�களJ� வl� பண% ேமDெகா�ள�பட�. �ைற _ல# வl� பண% 

தF;மான எ1.85 
அZமதி	க�பட� 



ேமDெகா1ட கால�களJ� இ�ச	கர வாகன�க� உ5யவாE வர�ெபறாததா� தின�ேதாE# வl� ெசA`# 
ெதாைக 
ைறவாக(#, இர12 பண%யாள;களJ& ஊதிய# ெதாைக	
 mட வl� ெசAயவ%�ைல.  
   ேமj# இ	காலகட�களJ� “ெகாேரானா ைவரo” ெதாDE ேநாA காரணமாக ேபா	
வர�� 
இ�லாமj#, தமிழக அரசா� ெபா� ஊரட�
 உ�தர( ப%ற�ப%	க�படதாj# வl� மிக 
ைற�த 
அளவ%ேலேய இ��த�. அதைன ெதாட;�� பாதாள சா	கைட பண%க� நைடெபDE வ�வதா� ேப��� 
ேபா	
வர�� இ�லாததா� இ�ச	கர வாகன�க� நிE�த�தி� வாகன�க� மிக 
ைற�த அளேவ 
நிE�த�ப2 வ�ததா� 24.11.2020 Iத� ேமDப� வாகன நிE�த# _ட�ப2�ள�. 
   இ�நிைலய%� 01.04.2019 Iத� ெதாட;�� பலIைற ெபா� ஏல# மDE# ஒ�ப�த� �ளJ 
ேகார�ப2# வ�கிற�. இ�நா� வைர ஏல# மDE# ஒ�ப�த� �ளJ ேகார எவ�# I&வரவ%�ைல. 
எனேவ ேபாதிய வாகன�க� வர�ெபறாததா� ேமDப� இன�ைத ஏல# மDE# ஒ�ப�த� �ளJ ேகா�# 
வைர �ைற _ல# வl� பண% ேமDெகா�வைத நிE�தி ைவ	க ம&ற�தி& அZமதி ேவ1ட�ப2கிற�. 
அjவலக	
றி� : 
       ம&ற# அZமதி	கலா#. 

(ந.க.எ1.4873/2020/அ1) 
3 86. இ�நகராசி சா�த�பா q�கா வளாக�திD
� அைம���ள ஆைணய; 
�ய%��  மDE# ெபாறியாள; 


�ய%��ைப =Dறி பா�கா�ைப க�தி  திதாக 8 எ1ண# CCTV ேகமரா, DVR மDE# HARD DISK 
ஆகியைவகைள ெபா���வதD
 ஆ
# உ�ேதச ெசல( ெதாைக h.90,000/-	
 ம&ற�தி& அZமதி 
ேவ1ட�ப2கிற�. 
அjவலக	
றி� : 
       அZமதி	கலா#. 

(ந.க.எ1.311/2019/இ1) 

தF;மான எ1.86 
அZமதி	க�பட� 

4 87. இ�நகராசி	
பட ப
திகளJ� ப�வமைழய%& ேபா� ேசதமைட�த சாைலகைள ச5ெசAய ேவ1�  
வா;2 எ1.6, ெச	காைல Iத� வ Fதி,இர1டா# வ Fதி மDE# வா;2 எ1.19,தி�வ�?வ; சாைல ஆகிய 
சாைலக�  ேமாசமான நிைலய%� உ�ளதா� அ�ப
தி ம	க� ேபா	
வர�திD
 சிரமமாக உ�ள�, ஆதலா� 
அதைன ச5ெசA`# ெபா�2,அtசாைலய%ைன சீரைம�  (ேபt ெவா;	) ெசAய தயா5	க�பட மதி�பu2 
ெதாைக h.3.50இலச�திD
 ம&ற�தி& அZமதி ேவ1ட�ப2கிற�. 
 

அ)வலக��றி,C:    அZமதி	கலா# 
ந.க.எD.2880/2021 

தF;மான எ1.87 
அZமதி	க�பட� 

5 88. இ�நகராசி	
பட வா;2 எ1.9, க�v5 சாைல, =�ப%ரமண%ய ர# ப
திய%� ச1Iக# ப%�ைள 
ெத�	களJ� பாதாள சா	கைட திட� பண%க� ேமDெகா�?#ேபா� சாைலகளJ& ைமய�ப
தி ேதா1� 
எ2	க�ப2 ேமDெகா1டதி� சாைலக� மிக(# ேமாசமான நிைலய%� உ�ள�.  அ�ப
திய%� உ�ள 
ம	க� ெவளJய%� ெச&Eவர மிக(# சிரம�ப2வதா�, அ�த சாைல�பண%கைள ேமDெகா�ள தயா5	க�பட 
மதி�பu2 ெதாைக h.9.80 இலச�திD
 ம&ற�தி& அZமதி ேவ1ட�ப2கிற�. 
 

தF;மான எ1.88 
அZமதி	க�பட� 



அ)வலக��றி,C:    அZமதி	கலா# 
ந.க.எD.2880/2021/இ1 

 

 

5 89. இ�நகராசி	
பட வா;2 எ1.3, ஜFவா நக; மDE# காமராஜ; ெத�	களJ� மைழநF; வ�கா� வசதி 
இ�லாததா�, அxவ�ேபா� ெபA�வ�# ப�வ மைழய%னா� அ�ப
திய%� ேத�கி ம	க� 
அவதி�ப2கி&றன;.  ஆைகயா� அ�ப
திய%�  தியதாக க�ெவ2ட& m�ய மைழநF; வ�கா� 
க2வதD
 தயா5	க�பட மதி�பu2 ெதாைக h.4.00 இலச�திD
 ம&ற�தி& அZமதி 
ேவ1ட�ப2கிற�. 
 

அ)வலக��றி,C:    அZமதி	கலா# 
ந.க.எD.2880/2021/இ1 

 

தF;மான எ1.89 
அZமதி	க�பட� 
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6 90. இ�நகராசி	
பட வா;2 எ1.19, எ#.ஜி.சாைல மDE# lடாமண% ர# அ�லி ெத�வ%� மைழநF; 
வ�கா�க� இ�லாததா�, அxவ�ேபா� ெபA�வ�# ப�வமைழய%& ேபா� அ�
திய%� த1ணF; ேத�கி 
சீ;ேகடாக இ�	கி&றன.  ஆைகயா� அ�ப
தி ம	களJ& நலைன க��தி� ெகா12  தியதாக சிE 
பாலIட& m�ய வ�கா� அைம�த� பண%	
 தயா; ெசAய�பட மதி�பu2 ெதாைக h.4.20 
இலச�திD
 ம&ற�தி& அZமதி ேவ1ட�ப2கிற�. 
 

அ)வலக��றி,C:    அZமதி	கலா# 
ந.க.எD.2880/2021/இ1 

தF;மான எ1.90 
அZமதி	க�பட� 

7 91. இ�நகராசி	
பட வா;2 எ1.2 காமராஜ; 3வ� வ Fதி ம1சாைலயாக இ��பதா� ெவளJய%� 
ெச&Eவ�# அ�ப
தி ம	க� மைழ	கால�களJ� மிக(# சிரம�திD
 ஆளாகி&றன;.  ஆைகயா� அ�ப
தி 
ம	களJ& நலைன	 க��தி� ெகா12  திய தா;சாைல அைம	
# பண%	
 தயா5	க�பட மதி�பu2 
ெதாைக h.3.80 லச�திD
 ம&ற�தி& அZமதி ேவ1ட�ப2கிற�. 
 

அ)வலக��றி,C:    அZமதி	கலா# 
ந.க.எD.2880/2021/இ1 

தF;மான எ1.91 
அZமதி	க�பட� 

                
                                       தனJ அjவல; 
                          காைர	
� நகராசி 


