
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண� ��ட� 

           நிக�� விகா� வ�ட� ஆவணி தி�க� 15, நா�: 31.08.2020� 

ேததி தி�க� கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா�சி 

அ+வலக,தி� ைவ,- சாதாரண ��ட� நைடெப/�. 

01னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி     தனி அ+வல7, 

நா�: 28.08.2020        ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 
ம1ற 

��ட 

ேததி 

வரைச எ: ம;/� ம1ற<ெபா�� ம1ற, 

த=7மான� 

31.08.2020 ெபா�� எ:: 1 
  
               ேகாவி�ப�	 நகரா�சி >-ேரா�? ெத�வி+�ள 

அ+வலக க�	டமான- க�ட<ப�? @மா7 75 வ�ட,தி;B 

ேமலாகிவி�டப	யா�, ம;/� பா7� கிழ�B ேரா�	� நகரா�சி�B 

ெசாCதமான இட,தி� >திதாக அ+வலக க�	ட� க�ட<ப�? கடCத ஜ=1 

2019 0த� ேம;ப	 >திய க�	ட,தி� நகரா�சி  அ+வலக� ெசய�ப�? 

வ�கிற-.  ஆகேவ ஏ;கனேவ நகரா�சி அ+வலக க�	ட� இய�கி வCத 

ேம;ப	 பைழய நகரா�சி அ+வலக க�	ட,ைத அக;றிவி�?, 

நகரா�சி�B வ�வாG வர,த�க வைகயி� >திதாக வ�கி ம;/� 

அைறகHட1 �	ய க�	ட� தைரதள� ம;/� 0த� தள,தி� 

க�?வத;B, I,-�B	 மாவ�ட நக7 ஊரைம<> -ைற இய�Bநரக 

அ+வலக,தி�, க�	ட வ	வைம<> வைரபட அKமதி (Type Design Approval) 

ெபற<பட ேவ:?�.  ேம;ப	 க�	ட அKமதி ெப/வத;காக மாதி� 

வைரபட� ம;/� வ	வைம<> வைரபட� தயா7 ெசG]� ெபா��? தனி 

கலCதாேலாசக7 (பதி^ ெப;ற ெபாறியாள7)-ஐ நியமன� ெசGய^�, அர@ 

ெபாறியிய� க�`�யி� ம: மாதி� ப�ேசாதைன சா1/ 

ெப;/�ெகா�ள^� ம;/� க�	ட aதிர,த1ைம சா1/ ெப/வத;B 

மாவ�ட ஆ�சி, தைலவ7 I,-�B	 அவ7கள- உ�ம� ெப;ற தBதி 

வாGCத ெபாறியாள�ட� சா1/ ெப;/� ெகா�ள^�, சா7பதிவாள7 

அ+வலக,தி� கிைரய ஆவண நக�, ெசா,- உ�ம� ெதாட7பான 

வி�ல�கc சா1/ ெப;/�ெகா�H� வைக�B� அத;கான ெசல^, 

ெதாைக�B ம1ற,தி1 அKமதி ேகார<ப?கிற-. 

அ+வலக� Bறி<>:-   ம1ற� அKமதி�கலா�. 

(ந.க.எ:.3897/2020/எ<1) 

த=7மான� 

எ:.4107    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 



 ெபா�� எ:: 2 
               இCநகரா�சி அ+வலக வளாக,தி� 15.08.2020 
சனி�கிழைம அ1/ நைடெபற உ�ள 74வ- @தCதிர தினவிழாைவ 
01னி�? நிகgcசி�B ேதைவயான இனி<>, கார�, ேதந=7 சாமியானா 
பCத�, இ��ைக வசதிக�, ப�@ ெபா��க� வழ�Bத� உ�ளி�ட 
ஏ;பா?கைள ெசGவத;B விைல<>�ளி ெபற<ப�ட-.  இதி� கீgக:ட 
இர:? விைல<>�ளிக� வர<ெப;/�ளன. 

வ. 
எ:. 

ெபய7 ம;/� 0கவ� ெதாைக 
h. 

1. அ<பா ேக�ரa & ேக�ட�� ச7வ =a 
23F, A.V. a�� கா�<ள�a, 
கதிேரச1ேகாவி�ேரா?, 
ேகாவி�ப�	. 

24,500 

2. A.S. திmயா 
சாமியானா பCத� அைம<பக� 
ெட�கேரச1, ச^:� 
ச7வ =a&ைல�	�a 
ப,மா ம�,-வமனண அ�கி�, 
ெமயி1ேரா?, ேகாவி�ப�	. 

24,800 

   வர<ெப;ற விைல<>�ளிகளி� Bைறவான 
விைல<>�ளி அளி,த அ<பா ேக�ரa & ேக�ட�� ச7வ =a 
விைல<>�ளியிைன ஏ;கலா�.  ெசலவின, ெதாைக�B ம1ற அKமதி 
ேவ:ட<ப?கிற-. 

அ+வலக Bறி<>:-  அKமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.3428/2020/எc1 

த=7மான� 

எ:.4108    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 

 ெபா�� எ:: 3 
              இCநகரா�சி வா7? எ:.8, >-�கிராம,தி� உ�ள 
தகன ேமைட ப�தைடC-�ளதா� அதைன இ	,- அக;றிவி�? >திய 
தகன ேமைட அைம�B� பணி�B h-9.25 இல�ச� மதி<பீ�	� 
ேம;ெகா�ள இCநக7ம1ற தனி அ+வல7 அவ7களா�  31.07.2020� ம1ற 
எ:: 4093 நி7வாக அKமதி வழ�க<ப�?�ள-. அத1ப	 ேம;ப	 பணி�B 
21.08.2020 அ1/ ஒ<பCத<>�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;/�ள இர:? 
ஒ<பCத<>�ளிகளி1 விபர�. 
 

 
   வர<ெப;/�ள 2 ஒ<பCத<>�ளிகளி� மதி<பீ�ைடவிட (--) 0.00% 
Bைறவாக வழ�கி]�ள ஒ<பCத�கார7 தி�.வி.த�க<பா:	ய1 
அவ7களி1 ஒ<பCத<>�ளிைய ஏ;க ம1ற,தி1 அKமதி�B 
ைவ�க<ப?கிற-. 
 

1)தி�.வி. த�க<பா:	ய1 .. மதி<பீ�ைட விட (--) 0.00 %  Bைற^ 
2)தி�.எc.0கம-இ<ராஹி� .. மதி<பீ�ைட விட (+) 0.01 %  அதிக� 

த=7மான� 

எ:.4109    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 



அ+வலக� Bறி<> :-    
1) ம1ற� அKமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள7/தனி அ+வல7 அவ7களி1 01 அKமதி 

ெப;/ ேவைல உ,திர^ வழ�கியைத ம1ற� 
அKமதி�கலா�.  

(ந.க.எ:.3367/2020/இ1) 
 

 ெபா�� எ:: 4 

    ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� தமிgநா? B	ந=7 வ	கா� 

வா�ய,தி1 sல� ெசய�ப?,த<ப�? வ�� B	ந=7 அபிவி�,தி 

தி�ட,தி1 கீg ஓரா:?�B 01ன7 0	�க<ப�ட பணிகைள 0த� 

க�டமாக நகரா�சி வச� ஒ<பைட,- நகரா�சி sல� பராம�,- 

ெகா�Hமா/ தமிgநா? B	ந=7 வ	கா� வா�ய� ெசய;ெபாறியாள7 

sல� ெத�வி�க<ப�?�ள-.  ேம+�, B	ந=7 அபிவி�,தி தி�ட< பணிக� 

10 த;காலிக பணியாள7க� sல� இய�க� ெசGய<ப�? வ�கிற-. 

த;காலிக பணியாள7க� ச<ைள ெசGத ஒ<பCததார�1 ஒ<பCத� 

ெச<ட�ப7 2020ஆ� மாத,-ட1 0	வைடவதா� மீ:?� ஒ� வ�ட 

கால,தி;B ஒ<பCததார7 sல� தின0� 10 பணியாள7கைள ெகா:?  

0	^;ற தி�ட<பணிகைள இய�Bவத;B உ,ேதச மதி<பீ�?c ெசலவின� 

h.21.00 இல�ச,தி;B ம1ற,தி1 அKமதி ேவ:ட<ப?கிற-. 

அ+வலக� Bறி<> :-    

   ம1ற� இ<பணிைய B	ந=7 நிதியி1 கீg ெசGய 

அKமதி�கலா�. 

(ந.க.எ:.3812/2020/இ1)  

த=7மான� 

எ:.4110    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 

 ெபா�� எ:: 5 

      சித�பரா>ர,தி� ெசய�ப�? வ�� நகரா�சி�B 

ெசாCதமான கலைவ உர�கிட�கி� ெகா�ட<ப?� B<ைபகளா� B<ைப 

ெகா�?� இட� அ	�க	 நிர�பிவி?கி1றப	யா�,  மைழ�கால�களி� 

வாகன�களா� உ�ேள ெச1/ B<ைபக� ெகா�ட இயலவி�ைல.  

எனேவ மைழ�கால�களி� B<ைபக� ெகா�?வத;B வசதி இ�லாத 

காரண,தினா� ேரா?களிேல ெகா�?� vgநிைல  ஏ;ப?கிற-. எனேவ 

அதைன ேபா�B� விதமாக ெகா�ட<ப�?�ள  B<ைபகைள ஒ� 

சாG^தள� ேபா� ஏ;ப?,தி அத1 ேம� வாகன�க� ெச1/ 

ெகா�?வத;B வழிவைக ெசGவத;காக ேவளா:ைம ெபாறியிய� 

பி�விலி�C-  ெபா�ைல1 (JCP)  இயCதிர� வாடைக�B ெப;/ @மா7 50 

மணி ேநர� பணி 0	,திட ம1ற,தி1 அKமதி ேவ:ட<ப?கிற-.   

அ+வலக� Bறி<> :-   ம1ற� அKமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 3636/2020/எc1 

த=7மான� 

எ:.4111    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 

 



 ெபா�� எ:: 6 
     இCநகரா�சி வா7? எ:.13� உ�ள 0கம- சாலியா>ர� 

3வ- ெத�வி+�ள சி/பால� ப�தைடC-�ளதா� அதைன அக;றிவி�? 

>திய சி/பால� அைம�B� பணி�B h.0.70 இல�ச� மதி<பீ�	� 

ேம;ெகா�ள இCநக7ம1ற தனி அ+வல7 அவ7களா� 31.07.2020 � ம1ற 

எ::4099 நி7வாக அKமதி வழ�க<ப�?�ள-. அத1ப	 ேம;ப	 பணி�B 

28.08.2020 அ1/ ஒ<பCத<>�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;/�ள இர:? 

ஒ<பCத<>�ளிகளி1 விபர�. 

 

 

                                 

                                           வர<ெப;/�ள 2 ஒ<பCத<>�ளிகளி� மதி<பீ�ைடவிட (--) 
0.001% Bைறவாக வழ�கி]�ள ஒ<பCத�கார7 தி�மதி.z7ஜஹா1 
அவ7களி1 ஒ<பCத<>�ளிைய ஏ;க ம1ற,தி1 அKமதி�B 
ைவ�க<ப?கிற-. 
அ+வலக� Bறி<> :-    

1) ம1ற� அKமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள7/தனி அ+வல7 அவ7களி1 01 அKமதி 

ெப;/ ேவைல உ,திர^ வழ�கியைத ம1ற� 
அKமதி�கலா�.  

(ந.க.எ:.3367/2020/இ1) 

1) தி�மதி. z7ஜஹா1 .. மதி<பீ�ைட விட (--) 0.001 %  Bைற^ 
2) தி�.எc.0கம-இ<ராஹி� .. மதி<பீ�ைட விட (+)  0.09 %  அதிக� 

த=7மான� 

எ:.4112    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 

 ெபா�� எ:: 7 
  இCநகரா�சி வா7? எ:.3� உ�ள நடராஜ>ர� ேம;B 8வ- 
ெத�வி+�ள சி/பால� ப�தைடC-�ளதா� அதைன அக;றிவி�? >திய 
சி/பால� அைம�B� பணி�B h.0.66 இல�ச� மதி<பீ�	� ேம;ெகா�ள 
இCநக7ம1ற தனி அ+வல7 அவ7களா� 31.07.2020� ம1ற எ::4098 நி7வாக 
அKமதி வழ�க<ப�?�ள-.  அத1ப	 ேம;ப	 பணி�B 28.08.2020 அ1/ 
ஒ<பCத<>�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;/�ள இர:? ஒ<பCத<>�ளிகளி1 
விபர�. 

1)தி�. வி. த�க<பா:	ய1  .. மதி<பீ�ைட விட (--) 0.01 %  Bைற^ 
2)தி�.எc.0கம-இ<ராஹி� .. மதி<பீ�ைட விட (+) 0.49 %  அதிக� 

    வர<ெப;/�ள 2 ஒ<பCத<>�ளிகளி� மதி<பீ�ைடவிட (--) 0.01% 
Bைறவாக வழ�கி]�ள ஒ<பCத�கார7 தி�. வி. த�க<பா:	ய1 
அவ7களி1 ஒ<பCத<>�ளிைய ஏ;க ம1ற,தி1 அKமதி�B 
ைவ�க<ப?கிற-. 
அ+வலக� Bறி<> :-    

1) ம1ற� அKமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள7/தனி அ+வல7 அவ7களி1 01 அKமதி 

ெப;/ ேவைல உ,திர^ வழ�கியைத ம1ற� 
அKமதி�கலா�.  

(ந.க.எ:.3367/2020/இ1) 

த=7மான� 

எ:.4113    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 

 



 ெபா�� எ:: 8 
            இCநகரா�சி வா7? எ:.13� உ�ள 0கம-சாலியா>ர� 

இர:டாவ- ெத�வி+�ள சி/பால� ப�தைடC-�ளதா� அதைன 

அக;றிவி�? >திய சி/பால� அைம�B� பணி�B h.0.72 இல�ச� 

மதி<பீ�	� ேம;ெகா�ள இCநக7ம1ற தனி அ+வல7 அவ7களா� 31.07.2020 

� ம1ற எ:: 4097 நி7வாக அKமதி வழ�க<ப�?�ள-. அத1ப	 ேம;ப	 

பணி�B 28.08.2020 அ1/ ஒ<பCத<>�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;/�ள இர:? 

ஒ<பCத<>�ளிகளி1 விபர�. 

1) தி�மதி.z7ஜஹா1  .. மதி<பீ�ைட விட (--) 0.001 %  Bைற^ 

2) தி�.எc.0கம-இ<ராஹி� .. மதி<பீ�ைட விட (+)  0.09 %  அதிக� 

    வர<ெப;/�ள 2 ஒ<பCத<>�ளிகளி� மதி<பீ�ைடவிட (--) 0.001% 
Bைறவாக வழ�கி]�ள ஒ<பCத�கார7 தி�மதி.z7ஜஹா1 அவ7களி1 
ஒ<பCத<>�ளிைய ஏ;க ம1ற,தி1 அKமதி�B ைவ�க<ப?கிற-. 
அ+வலக� Bறி<> :-    

1) ம1ற� அKமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள7/தனி அ+வல7 அவ7களி1 01 அKமதி 

ெப;/ ேவைல உ,திர^ வழ�கியைத ம1ற� 
அKமதி�கலா�.  

(ந.க.எ:.3367/2020/இ1) 

த=7மான� 

எ:.4114    
அ+வலக 

Bறி<>          

அ�கீக�� 

க<ப�ட-. 

 


