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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண� �	ட� 

                 நிக�� விகா� வ�ட� ஐ�பசி தி�க� 13, 

நா�.29.10.2020� ேததி வியாழ� கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� 

நகரா	சி அ*வலக+தி� ைவ+, சாதாரண �	ட� நைடெப.�. 

/0னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி        தனி அ*வல7, 

நா�: 28.10.2020       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

ம0ற 

�	ட 

ேததி 

வரைச எ; ம<.� ம0ற�ெபா�� ம0ற+ 

த=7மான�  

30.10.2020 ெபா�� எ;: 1 
                     இ?நகரா	சி�@	ப	ட சித�பராAர� 

உர�கிட�கி� மர�க� ந	C வள7�பத<@ ந=7 ஆதார� 

ேதைவ�பCவதா� FSTP� இ�?, ெவளிேய.� கழிIந=ைர PVC 

Tank  ைவ+, Aதிய ேமா	டா7 Oல� PVC  @ழாP அைம+,  ந=7 

ெசPQ� பணி�@ உ+ேதச மதி�பீ	CS ெசலவின� T.2.55/-
இல	ச+தி<@ ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,.  

அ*வலக� @றி�A :-    
1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 

2. நகரா	சி விதி எ;.150 கீY ேவைல 
உ+திரI வழ�கியைத ம0ற� 
அWமதி�கலா�.  

ந.க.எ;.4456/2020/இ1     

த=7மான� 

எ;.4144   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 2 
                     நக7ப@திகளி� ெபா,\காதார�பி�I பராம��A 

அவசிய+ைத� க�+தி� ெகா;C கசC கழிI ேமலா;ைம 

இய�@த� வழி/ைறக� 20140 ப
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� 

தமிYநாC மாவ	ட நகரா	சிக� ச	ட� (1920 தமிYநாC ச	ட� 5) � 

பி�I 306 உ	பி�I 5(அ), (ஆ), 5(உ) ம<.� உ	பி�I 306(29)� 

வழ�க�ப	C�ள அதிகார�க� ம<.� அறிIைரகளி0ப
Q�, 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�@� ச	ட�ப
யான வைரய.�க�ப	ட 

எ�ைல�@�  கழிவைறக� ம<.� நS\+ ெதா	
க� க	Cத�, 

பராம�+த� ம<.� க	
ட�க_ட0 �
ய கழிவைறகளி� 

இ�?, ெபற�பC� கசC கழிIக� ேசக�+த�, ெகா;C ெச�*த� 

த=7மான� 

எ;.4145   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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ம<.� பா,கா�பாக அக<.த� ெதாட7பாக க	C�பாCக� ம<.� 

உபவிதிக� ஏ<பC+த ெபா,ம�களிைடேய ேம<ப
 உபவிதிக� 

ச�ப?தமாக தினச� ப+தி��ைகயி� விள�பர� ெசPய ம<.� 

மாவ	ட அரசிதழி� அSசி	C ெவளியிடI�, ஆ@� ெசலI+ 

ெதாைக T.1.00 இல	ச+தி<@� ம0ற அWமதி ேவ;ட�பCகிற,.   

அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.7119/2019/எS1 
 ெபா�� எ;: 3 

     இ?நகரா	சி கணினி வ�வb� ைமய+தி� 

உபேயாக�பC+த�ப	C வ��   VPN இ;ட7ெந	 இைண�பி<@ 

01.10.2019 /த� 31.12.2019 வைர T.48,295/-� 01.01.2020 /த� 

31.03.2020 வைர T.48,295/- ெமா+த� T.96,590/-ைய  BSNL 
நி.வன+தி<@ ECS Oல� ெச*+த ம0ற+தி0 அWமதி 
ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-    

1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 
2. அவசர அவசிய� க�தி ம0ற அWமதி எதி7 

ேநா�கி தனி அ*வல7 அவ7களி0 
/0அWமதி ெதாைக ெச*+தியைத 
ம0ற� அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ;.487/2003/இ1 

த=7மான� 

எ;.4146   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 4 
          நக7ப@திகளி� ெபா,\காதார�பிI பராம��A 

அவசிய+ைத� க�+தி� ெகா;C கசC கழிI ேமலா;ைம 

இய�@த� வழி/ைறக� 2014 ெவளியிட�ப	C�ள,. தமிYநாC 

மாவ	ட நகரா	சிக� ச	ட� (1920 தமிYநாC ச	ட� 5)� பி�I 306 

உ	பி�I 5(அ), (ஆ), 5(உ) ம<.� உ	பிI 306(29)� வழ�க�ப	C�ள 

அதிகார�க� ம<.� அறிIைரகளி0ப
Q�, ேகாவி�ப	
 

நகரா	சி�@� ச	ட�ப
யான வைரய.�க�ப	ட எ�ைல�@� 

கழிவைறக� ம<.� நS\+ ெதா	
க� க	Cத�, பராம�+த� 

ம<.� க	
ட�க_ட0 �
ய கழிவைறகளி� இ�?, ெபற�பC� 

கசC கழிIக� ேசக�+த�, ெகா;C ெச�*த� ம<.� 

பா,கா�பாக அக<.த� ெதாட7பாக க	C�பாCக� ம<.� 

உபவிதிக� ஏ<பC+த நக7ம0ற+தி<@ அதிகார� 

அளி�க�ப	C�ள,.   

1. சி.தைல�A.  ,வ�க� ம<.� ஏ<Aைடைம. 

I. இ?த உபவிதிக� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�கான கசC கழிI 

ேமலா;ைம உபவிதிக� என ெபா��பC�. 
II. இ?த உபவிதிக� h+,�@
 மாவ	ட� ப+தி��ைகயி� 

ெவளியிட�ப	ட ம<.� அறிவி�A ெசPய�ப	ட நாளிலி�?, 

அ�ல, அதி� @றி�பிட�ப	C�ள நாளிலி�?, 

த=7மான� 

எ;.4147   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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நைட/ைற�பC+த�பC�. 
III. இ?த உபவிதிக� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�@ உ	ப	ட 

ச	ட�ப
யான வைரயைற�@	ப	ட எ�ைல�@� உ�ள 

@ளியலைறக�, சலைவ ெசPQமிட�க� / கழிவைறக� ம<.� 

சி.ந=7 கழி�பிட�கைள� ெகா;ட  @
யி��Aக� அ�ல, வணிக 

ேநா�க�க_�கான பய0பா	
� உ�ள   அைன+, 

க	
ட�களி*� நைட/ைற�பC+த�பC�. 
2. விள�க�க�. 

              இ?த உபவிதிக� ப+தியி� உ�ள ேம*� 

ேதைவ�பCகி0ற இன�க� ம<.� கீேழ 

@றி�பிட�ப	C�ளவ<றி<கான ெபா��க� இ�ேக 

விவ��க�ப	C�ளன. 

I. “வி;ண�ப அைம�A” எ0ப, இ?த உபவிதிக� 

ெதாட7Aைடயவ<ைற ேநர+தி<@ ேநர� 

ஏ<.�ெகா�_த�  ம<.� ெவளியிCைக. 

II.    “ச	ட�ப
யான அதிகார� அ�ல, உ�ைம” எ0ப, இ?த 

உபவிதிகளிைன நைட/ைற�பC+,த� 

ேநா�க�க_�கான ேநர+தி<@ ேநர� ெவளியிCைக 

நகரா	சி அ�ல, அ?த வைகயிலான ,ைறக_�@ 

உ	ப	டைவ.  

III.    “இய�@பவ7” எ0ப, தமிYநாC ஒளிI மைறவ<ற 

ஒ�ப?த�A�ளி ச	ட� 19980ப
 ேபா	
 ஏல/ைற 

நைட/ைற�ப
 உ�ளா	சி அைம�Aகளா� 

ேத7?ெதC�க�ப	ட பணியாள7க� அ�ல, ேகாவி�ப	
 

நகரா	சியி� பதிI ெசP, அWமதி ெபற�ப	ட 

கசCகழிIகைள ேசக�+த� ம<.� இட� 

ெபய7+த*�கான உ�ம� ெப<றவ7/நி.வன�/கழக� என 

ெபா��பC�.  

IV.    “\காதார கழிவைற“ எ0ப, உ�ளா	சி அைம�Aகளி� 

ெவளியிட�ப	ட வழிகா	Cத� நைட/ைறக�, 

வ
வைம�A ம<.� விபர�களி0ப
 க	ட�ப	ட 

நS\+ெதா	
Qட0 �
ய அ�ல, பாதாளS சா�கைட+ 

தி	ட+தி� இைண�க�ப	ட கழிவைற அ�ல, சி.ந=7 

கழிவைற என ெபா��பC�. 

V.    “\காதார கழிவைற“ எ0ப, கழிவைறயி� உ�ள மல� 

மனிதனா� அக<ற�பCத�, வில�@களா� 

\+த�பC+,த� ம<.� மல�கழிIக� /�ைமயான 

உரமா�@வத<@ /?ைதய கழிIக� த;ண=7 ஊ<றி, 

ெவளிேய<றி ேநர
யாக @ழிக� அ�ல, திற?தெவளி 

வ
கா�களி� விCத� என ெபா��பC�.   
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VI.    “கசC கழிI“ எ0ப, கழிவைறகளி� இ�?த 

உ<ப+தியா@� மல�கழிI ம<.� @ளியலைறக�, 

சைமயலைற, /க�, ைக க�I� கி;ண�களி� இ�?, 

உ�வா@� வ =	CகழிI ந=7/@�ைபக�, /
க�, ேநாP 

பர�A� l;mயி7க�, பைச அ�ல, உPI எ;ெணP, 

நS\+ெதா	
களி� ேச�� கசC ம<.� ப
?,�ள ப@தி 

திடெபா�	க�, திட, திரவ நிைலயி� உ�ளைவ 

எ0பைத� @றி�@�.  

VII.     “நS\+ெதா	
“ எ0ப, உ�ளா	சி அைம�Aகளா� 

ெவளியிட�ப	ட வழிகா	Cத� நைட/ைறக�, 

வ
வைம�A ம<.� விபர�க�ப
 க	ட�ப	C 

கழிIந=�ைன திட நிைல ெபா�� ப
த� ம<.� 

கா<.�Aகா ெச�மான� ஆகியவ<றி0 Oல� \+திக��A 

ெசPQ� ஒ� நில+த
 ெதா	
ைய� @றி�@�.   

 

VIII.     “ @றி�பிட�ப	C�ள வாகன�க� “ எ0ப, நக7�Aற 

உ�ளா	சி அைம�A அ�ல, தனியா7 வாகன�க� 

இய�@பவ7க_�@ ெசா?தமான ேமா	டா7 ப�Aக� 

ம<.� ேசமி�A+ ெதா	
க� ெபா�+த�ப	ட கழிIந=7 

உறிn\� வசதிQட0 �
ய ெவ<றிட வாகன�க� ஆ@� 

நS\+ெதா	
யிலி�?, கசC கழிIகைள எC+, ெச0. 

ெவளிேய<.வத<@ ேதைவயான வ
வைம�A விபர� 

@றி�Aக_�@ அoவ�ேபா, நக7�Aற உ�ளா	சி  

அைம�Aக� ஒ�Aத� வழ�@�.  

IX.     “உ�ைமயாள7 / @
யி��ேபா7” எ0ப, நக7�Aற 

உ�ளா	சி அைம�பி0 எ�ைல�@� அைம?,�ள ஒ� 

க	
டேமா அ�ல, அத0 ஒ� ப@தியி� 

ெசா?தமாகேவா அ�ல, @
யி��ேபாேரா அ�ல, 

வாடைக�ேகா இ��@ம ஒ� நப7 ஆ@�.    

X.     “\+திக��A வசதி“ எ0ப, அoவ�ேபா, நக7�Aற 

உ�ளா	சி அைம�Aகளா� வழ�க�ப	ட வ
வைம�A 

@றி�Aக� ம<.� வழி/ைறகைள ெகா;ட \+திக��A 

நிைலய� ஆ@�.  இ, நக7Aற உ�ளா	சி 

அைம�Aக_�@ ெசா?தமானதாகேவா அ�ல, அத0 

சா7பி�, கசC கழிவிைன \+திக��A ம<.� 

ெவளிேய<.� திற0 ெகா;ட O0றா� தC�A 

நி.வன+தி<@ ெசா?தமானதாகேவா இ��@�. 

XI.     “நக7�Aற உ�ளா	சி அைம�A” எ0ப, ேகாவி�ப	
 

நகரா	சியிைன� @றி�@�.  
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3. உ�ைமயாள7 அ�ல, @
யி��ேபா�னா� 

ெசய�பC+த�பட ேவ;
ய ச7ீதி�+த நடவ
�ைகக� 

ம<.� உட0பாCக�. 

 
             நக7�Aற உ�ளா	சி அைம�பி0 எ�ைல�@� 

அைம?,�ள ஒ�   க	
ட+தி0 உ�ைமயாள7 அ�ல, அதி� 

/�வ,ேமா அ�ல, ப@தியிேலா @
யி��ேபா7, இ?த ,ைண 

விதிக� நைட/ைற�@ வ?த ேததியி� இ�?, பி0வ�� 

கடைமகைளS ெசPய ெபா.�பாகிறா7. 

 

I. ,ைண விதிகளி0ப
 அதிகா�க� ெவளியி	ட அறிவி�பி�                   

@றி�பி	ட ேநர+தி<@� க	
ட�களி� \காதாரமி�லாத 

கழிவைறகளி0 பய0பாCகைள நி.+த ேவ;C� ம<.� 

அ�கி*�ள ெபா,வ
கா� / திற?த நில� / ந=7 நிைலகளி� 

கழிIந=�ைன ெவளிேய<.வைத நி.+த ேவ;C� ம<.� 

\காதாரமான கழி�பைறகைள ெசா?தமான அ�ல, 

@
யி��@� க	
ட+தி� க	
 பய0பC+,த� ம<.� 

பராம�+த�. 

 

VII. கசC கழிI நிைற?, ெவளிேயறாம� இ��பைத உ.தி 

ெசPQ� வைகயி� நS\+ெதா	
கைள ச�யான /ைறயி� 

பராம��க நS\ ெதா	
க� நிைறவைடவத<@ /0ேப உ�ய 

அதிகா�க_�@ /ைறயான தகவ� அளி+த�. 

 

VIII. /0னறிவி�Aட0, @றி+த ேநர�களி�, ஆPI ெசPய உ�ய 

அதிகா�கைள அWமதி+த�.   

 

IX. கசC கழிIகைள ேசக��க ம<.� ேபா�@வர+தி<@ 

அ�கீக��க�ப	ட இய�@வ7கைளேய ஈCபC+,த�. 

 

X. கசC கழிIகைள ேசக�+, அ�Aற�பC+,வத<@ 

@றி�பிட�ப	C�ள க	டண�கைள அளி+த� ேவ;C�.   

4.  ,ைண விதிகளி0 நி7வாக நடவ
�ைகக� ம<.� 

அமலா�க� ெசPத� 
X. நக7�Aற உ�ளா	சி அைம�Aகளி0 எ�ைல�@� 

அைம?,�ள வ =Cகைள கண�கீC ம<.� ஆPI ெசPத� 

ம<.� இ?த ,ைண விதிக_�@ இண�கி உ�ள 

க	
ட�க_�@ சா0றிதY வழ�@த�.  
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XI. இ?த ,ைண விதிக_�@ உ	ப	C ெசய�படாத ம<.� 

இண�கமி�லாத க	
ட உ�ைமயாள7 அ�ல, 

@
யி��ேபா��@ அறிவி�A வழ�@த�.  

I. ,ைண விதிகளி0 இண�க+ைத ெசய�பC+,த� ம<.� 

க;காணி+த�. 

II.  நS\�கழிI ேமலா;ைமயி0 விழி�Aண7I ெதாட7பாக 

தகவ�, க�வி ம<.� ப�மா<ற பிரசார+ைத நட+,த�. 

III. இய�@பவ7கைள ேத7I ெசP, உ�ம� வழ�@த� அ�ல, 

ஏல�ேபா	
 நட+தி இய�@பவைர ேத7I ெசP, உ�ம� 

வழ�@த� ம<.� உ�ம� ெப<. இய�@பவ7களி0 

ெபய7கைள ெவளியிCத�. 

IV. கசC கழிIகைள ேசக�+த�, எC+,S ெச�*த� ம<.� 

\+திக��A நிைலய�களி� ெவளிேய<.த� ஆகியவ<ைற 

வழிகா	
 /ைற�பC+தி ம<.� க;காணி�A ெசPத�. 

V. @றி�பி	ட வாகன�களி0 தர� ம<.� பராம��பிைன ஆPI 

ெசP, /ைற�பC+,த�.  

VI. ேசக��க�ப	C \+திக��A நிைலய+தி<@ எC+,S 

ெச�ல�பC� கசC கழிவி0 தர+திைன ஆPI ெசPத�.  

VII. இ?த ,ைண விதியிைன மீ.� உ�ைமயாள7க� 

@
யி��ேபா7 அ�ல, இய�@பவ7க� மீ, விசாரைண 

ேம<ெகா;C அபராத� விதி+த�.  

5. இய�@பவ7கைள நியமி+த� ம<.� இய�@த�. 

XV. அதிகா�க� ,ைண விதிக� நைட/ைற�@ வ?த 

நாளிலி�?, @றி�பி	ட கால+தி<@� இய�@பவ7கைள ேத7I 

ெசPய ேவ;C�. ‘ 

XVI. இய�@பவ7க� உ�ம� ெபற ஆ;Cேதா.� உ�ம�க	டண� 

T.1000/-+ைத நகரா	சி க�tல+தி� ெச*+தி உ�ம� 

ெப<.�ெகா�ள / A,�பி�க ேவ;C�. 

XVII.   இய�@பவ7கைள அ�ல, ஒ�ப?ததாரைர ேத7I ெசPத 

பி0A இ?த ,ைண விதியி� இைண�க�ப	C�ள ப
வ+தி0ப
 

உ�ம� வழ�@த� ேவ;C�.  

XVIII. அதிகா�க� அoவ�ேபா, ெவளியிC� வழி/ைறக_�@ 

ஏ<ப, இய�@பவ7க� @றி�பி	ட வாகன�க� ம<.� அத0 

ெதாட7Aைடய உபகரண�கைள இய�@த� ம<.� பராம�+த*�@ 

ெபா.�பாகிறா7. 

I. அதிகா�க� அoவ�ேபா, வழ�@� அறிIைரக_�@ ஏ<ப 

இய�@பவ7க� க	
ட�களிலி�?, ெவளிேய.� கசC 

கழிIகைள அத0 ெசய�திற0 தர+ைத த=7மானி+, ேசக�+, 

ம<.� எC+,S ெச�வத<@ ெபா.�பாகிறா7.  
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II. இய�@பவ7க� உ�ம விதிக_�@ இண�கி ெதாழி<சாைல 

கழிIகைளேயா அ�ல, ெதாழி<சாைல கழிI கல?த கழிI 

ந=ைரேயா  எC+,S ெச�ல��டா,. 

 

III. இய�@பவ7க� அைன+, உ�u7 ச	ட�க_�@� இன�கி, 

இ?த உ�ம+தி0 கீY அWமதி�க�ப	ட ெசய�பாCகைள 

ெசய�பC+,வத<@ ேதைவயான அWமதி ம<.� உ�ம�கைள 

பராம��க ேவ;C�. 

 

IV. இய�@பவ7க� பயி<சி ெப<ற நப7கைளேய நியமி+,, கசC 

கழிIகைள ேசக�+, எC+, ெச�வத<@ ேதைவயான அைன+, 

பா,கா�A க�விகைள வழ�க ேவ;C�.   கசC கழிIகைள 

ம<.� கழிIந=ைர பா,கா�A க�விக� இ0றி ைகயா.த� 

ச	ட�ப
 @<றமா@�. 

V. அதிகா�க� அoவ�ேபா, வழ�@� ெசய�திற0 

தர+தி0ப
 கசC கழIக� ேசக��க�ப	C எC+, ெச�வைத 

உ.தி ெசPய ேதைவயான அளI நப7கைள நியமி+த� ேவ;C�. 

VI. மனித கழிIகைள அக<ற மனித7கைள பணியி� 

அம7+,வைத தைட ெசPத� ம<.� அவ7களி0 

ம.வாYவி<கான ச	ட� 2013 ம<.� விதிகளி0ப
 எ?ேநர/� 

இண�கி நட�பைத இய�@பவ7கைள உ.தி ெசPய ேவ;C�. 

VII. விப+, நைடெப.� ெபா�, அதிகா�களி0 

அறிIைரயி0ப
 அைன+, பா,கா�A நடவ
�ைககைளQ� 

இய�@பவ7க� ெசய�பC+த ேவ;C�. 

VIII. அதிகா�களா� @றி�பிட�ப	C�ள இட�களி� கழிவிைன 

பா,கா�பாக ெவளிேய<ற இய�@பவ7க� ெபா.�பாகிறா7க�. 

IX. கசC கழிவிைன ேசக�+, \+திக��A நிைலய+தி� 

அ�Aற�பC+த நைட ஒ0.�@ 1500 லி	ட7 ெகா�ளளI 

ெகா;ட வாகன+தி<@ T.50/-� 1500 லி	ட��@ ேம� 

ெகா�ளளI ெகா;ட வாகன+தி<@ T.100/-�  நகரா	சியா� 

வbலி�க ேவ;C�. 

X. கசC கழிIவிைன ேசக�+, அ�Aற�பC+த நகரா	சியா� 

நி7ணயி�க�ப	ட க	டண+ைதேய இய�@பவ7க� வbலி�க 

ேவ;C�.    

 

6. ,ைண விதிகளி0 மீற*�கான அபராத�   

நகரா	சி அதிகா�க� இ?த ,ைண விதிக� மீறைல ஆராP?, 

கீY�க;ட நடவ
�ைககைள எC�க ேவ;C�.  
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I.  க	
ட உ�ைமயாள7 அ�ல, @
யி��ேபாராP இ�?தா� 

அவ7க_�@  அதிகா� /0ெனSச��ைக அறிவி�A வழ�கலா� 

ம<.� ஒoெவா� விதி மீற*�@� T.5000/- அ�ல, அoவ�ேபா, 

@றி�பிட�பC� ெதாைகயிைன அபராதமாக விதி�க உ�ைம உ;C.   

உ�ைமயாள7 ெதாட7?, இ?த ,ைண விதிகைள மீறினா�, 

அவ��@ T.25,000/-�@ மிகாம� அபராத� விதி�க அதிகா��@ 

உ�ைம உ;C.  

II. கசC கழிI எC+, ெச0. ேச7+திC� நி.வன+ைத 

இய�@பவராP இ�?தா�, அவ��@ அதிகா� /0ெனSச��ைக 

அறிவி�A வழ�கலா� ம<.� ஒoெவா� விதி மீற*�@� 

T.25,000/- அ�ல, அoவ�ேபா, நகரா	சியா� நி7ணயி�க�பC� 

ெதாைகயிைன அபராத� விதி�க உ�ைம உ;C.   இய�@பவ7 

ெதாட7?, இ?த ,ைண விதிகைள மீறினா� அவ��@ T.2,00,000/-

�@ மிகாம� அபராத� விதி�க அதிகா��@ உ�ைம உ;C.  

III. இய�@பவ7 ப+தி 5� உ�ள உபப+தி (V) ம<.� (ix)ஐ 

மீறினா� /0ெனSச��ைக அறிவி�A வழ�கி உ�ம+ைத ர+, 

ெசPய அதிகா��@ உ�ைம உ;C.  

7. ேம�/ைறயீC    

V. ேம�/ைறயீ	C அைம�பாக நக7ம0ற� ெசய�பC�.  

VI. உ�ைமயாள7, @
யி��ேபா7 அ�ல, இய�@பவ7க_�@ 

அதிகா�களா� வழ�க�ப	ட /0ெனSச��ைக அறிவி�A கிைட+த 

30 நா	க_�@� ேம�/ைறயீ	C அைம�பி� அறிவி�A�@ எதிராக 

ேம�/ைறயீC ெசPய உ�ைம உ;C.   
 VII. ேம�/ைறயCீ தா�க� ெசPய�ப	ட 15 நா	க_�@� 

ேம�/ைறயீ	C அைம�A த0Wைடய விசாரைணைய 

ெதாட�@�.  

VIII.அதிகா�க�, உ�ைமயாள7 ம<.� இய�@பவ7க�, 

ேம�/ைறயீ	C அைம�A எC�@� /
Iக_�@ இண�க 

ெபா.�பாவா7க�.  

8.  பிரSசைனகைள ந=�@வத<கான அதிகார� 

  இ?த ,ைணவிதியிைன நைட/ைறபC+,� ேபா, 

பிரSசிைனக� ஏ<ப	டா�, ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ம0ற 

ஆைண�ப
 பிரSசிைனகைள ந=�க ,ைண விதியிைன தி�+த� 

ெசP, h+,�@
 மாவ	ட அரசிதழி� ெவளியிட ேவ;C�. 

 

9.  பா,கா�A  

  இ?த ,ைணவிதிகளி� ஏதாவ, விதிக� தமிYநாC 

மாவ	ட நகரா	சிக� ச	ட�, 1920 (தமிYநாC ச	ட� V )�@ 
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ெபா�?தாவி
� நகரா	சிக� ச	ட� 1920 (தமிYநாC மாவ	ட� 

தமிYநாC ச	ட� V ) அதWைடய அC+தC+த தி�+த�க�, 

ஏைனய ,ைணவிதிக� நைட/ைறயி� இ�?தா*� இ?த 

,ைணவிதிக� ேமேலா�கி நி<@�.  

  ேம*�, விதிகளி� �ற�ப	C�ள நி7வாக 

க	டண�கைள விதி+த�, வb� ெசPத�, அபராத� க	டண+ைத 

வb� ெசPத� ம<.� அவ<றி0 ெதாட7 நடவ
�ைக 

ஆகியவ<றி<@ நகரா	சியி0 ஆைணயாள��@ நக7ம0ற+தா� 

அதிகார� வழ�க�ப	C�ள,.   

  கசC கழிI ேமலா;ைம�கான இய�@த� 

வழி/ைறக� 20140 ப
 ேம<க;ட விபர�ப
 ,ைணவிதிக� 

ஏ<பC+திடI� ம<.� அதைன தினச� நாளிதழி� விள�பர� 

ெசPதிடI� ம0ற அWமதி ேவ;ட�பCகிற,. 

அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.7119/2019/எS1 
 ெபா�� எ;: 5 

       இ?நகரா	சி�@	ப	ட எ	ைடயாAர� சாைலயி� 
அைம?,�ள சலைவ��ட+தி� \<.S\வ7 அைம�@� பணி�@ 

T.0.70இல	ச� மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள இ?நக7ம0ற தனி 

அ*வல7 அவ7களா� 31.10.2019� ம0ற எ;.3823 நி7வாக 

அWமதி வழ�க�ப	C�ள,.  அத0ப
 ேம<ப
 பணி�@ 06.10.2020 
அ0. ஒ�ப?த�A�ளி ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள இர;C 
ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�.   

1)தி�.வி.ச+யசலீ0 மதி�பீ	ைடவிட(--)0.01 %  @ைறI 
2)தி�.எS./கம, இ�ராஹி�  மதி�பீ	ைடவிட(--)0.10 %  அதிக� 

 வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைடவிட (--) 

0.01 @ைறவான வழ�கிQ�ள ஒ�ப?த�கார7 தி�.வி.ச+யசலீ0 
அவ7களி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க ம0ற+தி0 அWமதி�@ 
ைவ�க�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   1) ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 5884/2019/இ1 

த=7மான� 

எ;.4148   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 6 
            இ?நகரா	சி  ெபா,\காதார�பிI வாகன� எ;.TN69R4954 
த@திSசா0. கால� /
வைடவதா� த@திSசா0. ெப.வத<@ 

வாகன+தி� உ�ள ப�,கைள ச�ெசPவத<@ உ+ேதச 

ெசலவின+ெதாைக T.1.00இல	ச+தி<@ ம0ற அWமதி�காக 

ேவ;ட�பCகிற,.  

அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 4485/2020/எS1 

த=7மான� 

எ;.4149   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 7 
                      ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� நைடெப<. வ�� 
@
ந=7 அபிவி�+தி ேம�பா	C+ தி	ட� பணியினா� 
ேசதமைட?,�ள சாைலகைள ேம�பாC ெசPதிட உலக வ�கி 

உதவி ெப<ற TNSUDP தி	ட+தி0 கீY அWமதி�க�ப	C�ள T.10.00 
ேகா
 தி	ட மதி�பீ	
<@ கீY�க;C�ளவா. நிதி ஒ,�கீ	
0ப
 

த=7மான� நிைறேவ<றி அW�பி ைவ+திட TNUDF     
அ*வலக+திலி�?, 07.10.2020� ேததியி� வர�ெப<.�ள 
க
த+தி� ெத�வி�க�ப	C�ள,.   

Sl.No. Means of Finance Amount 
(Rs.in Crores) 

1. Loan From Tamil Nadu Urban 
Development  Fund (TNUDF) under 
World Bank assisted TNSUDP  

2.47 

2. Grant from Project Sustainability 
Grant Fund (PSGF) under World 
Bank assisted  TNSUDP  

5.68 

3. ULB  Contribution  1.85 
  10.00 

  ேம<க;C�ள நிதி ஒ,�கீ	
ைன  ஏ<. அத0 
அ
�பைடயி� சாைல ேம�பாC பணி ேம<ெகா�ளI�,  நகரா	சி 

ப�@ ெதாைக T.1.85 ேகா
ைய நகரா	சி ெபா, நிதியிலி�?, 
வழ�கிடI� ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,. 

அ*வலக� @றி�A :-   அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 2510/2020/இ1 

த=7மான� 

எ;.4150   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 8 
                      இ?நகரா	சி ெபா,\காதார� பி�I வாகன� 

எ;.TN69R4954     த@திSசா0. கால� /
வைடவதா� 
த@திSசா0. ெப.வத<@ வாகன+தி� உ�ள ப�,கைள 

ச�ெசPவத<@ 12.10.2020 ேததியி� விைல�A�ளி ெபற�ப	ட,. இதி� 
கீYக;ட இர;C விைல�A�ளிக� வர�ெப<.�ளன.  

வ. 
எ;. 

ெபய7 ம<.� /கவ� ெதாைக T. 

1. SITTHIQ AUTOMOBILES WORKS & SERVICE 
LUBRICATION, 
51, Ettayapuram Road, Kovilpatti – 628 501. 

94,500/- 

2. N.A.RAHMATHULLAH  AUTOMOBIL WORKS, 
580/5,  Ettayapuram Road, 
Kovilpatti – 628 501. 

89,712/- 

   வர�ெப<ற விைல�A�ளிகளி� @ைறவான 

விைல�A�ளி அளி+த N.A.RAHMATHULLAH  AUTOMOBIL WORKS,  
580/5,  Ettayapuram Road, 
Kovilpatti – 628 501. விைல�A�ளியிைன ம0ற அWமதி�காக 
ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   
                  (அ) ெபா,\காதார அவசர,, அவசிய+ைத /0னி	C 
விைல�A�ளி ேகா�யைதQ�, @ைறவான விைல�A�ளி அளி+த 

N.A.RAHMATHULLAH  AUTOMOBIL WORKS, 580/5, Ettayapuram Road, 
Kovilpatti–628501.விைல�A�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ;. 4485/2020/எS1 

த=7மான� 

எ;.4151   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 9 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி எ�ைகயிW� ேகாவி�ப	
 – 

கடைல�7 – /+தலாAர� – ேப�ேலாவ0ப	
 – பி�ைளயா7ந+த� – 

சாைல கி.மீ 0/4 தைலவ7 ம?தி+ேதா�A பா� உ<ப+தியாள7க� 

ச�க� எ0பவ��@ ஆவி0பா� நிைலய� Oலமாக பா� 

ெபா�	க� வி<பைன ெசPவத<@ ஆவி0 ெப	
கைட அைம�க 

இட� ஆPI ெசP, உ�ய தைடயி�லா சா0. வழ�க ேகா� 

வர�ெப<.�ள உதவி ேகா	ட�ெபாறியாள7, ெநCnசாைல+,ைற 

க.(ம).ப., ேகாவி�ப	
 அவ7களி0 க
த� ந.க.எ;.337/2020 

நா�.16.10.2020 ம0ற+தி0 பா7ைவ�@ ைவ�க�பCகிற,.  

  ேம*� ேம<ப
 ஆவி0 ெப	
 கைட அைம�க அWமதி 
ேகா�� இடமான, கடைல�7 – /+தலாAர� – ேப�ேலாவ0ப	
 – 

பி�ைளயா7ந+த� – சாைல கி.மீ. 0/4.   ேம<ப
 இடமான, நகரளைவ 

ஆவண�களி0ப
 டI; ச7ேவ வா7C—D,  பிளா� எ;.21,  நகரளI 

எ;.6-� ெநCnசாைல+,ைற�@ பா+திய�ப	ட கடைல�7 ேரா	C 
ப@தியி� அைமகிற, ம<.� ேம<ப
 இடமான, 

த=7மான� 

எ;.4152   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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ெநCnசாைல+,ைறயி0 க	C�பா	
0 கீY உ�ள சாைல ஆ@�.  
எனேவ ேம<ப
 இட+தி� ஆவி0 பாலக� ைவ+, ெகா�ள 
ேபா�@வர+, ம<.� காவ�,ைற ஆ	ேசபமி0ைம சா0.� 
ெப<.�ெகா;C ெநCnசாைல+,ைறயி0 /ைறயாக அWமதி 
ெப<.� ெகா�ள ேவ;C� எ0ற நிப?தைனQட0  தைடயி0ைம 
சா0. வழ�க ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,.  
அ*வலக� @றி�A :-   
                   அWமதி ேகா�ய இட+தி� ஆவி0ெப	
 கைடயான, 
ெபா,ம�க_�@�, ேபா�@வர+தி<@� மைழந=7 வ
கா� 
ஓைடக_�@� இைட�. ெசPய��டா, எனI�, 
ெநCnசாைல+,ைற�@ உ�ய இடமான, பி<கால+தி� 
ேதைவ�பC� ப	ச+தி� எoவித /0 அறிவி�Aமி0றி ஒ�பைட�க 
ேவ;C�.  ஆ;ெடா0.�@ ஆவி0 பாலக� நட+,வத<கான 
ஆ�கிரமி�A க	டண� T.9,000/- (TபாP ஒ0பதாயிர� ம	C�)-ஐ 
ஆ.மாத கால+தி<@ ஒ�/ைற T.4,500/- வ =த� நகரா	சி 
க�tல+தி� ெச*+த ேவ;C� எ0ற நிப?தைனயி0ப
 
தைடயி0ைம சா0. வழ�க ம0ற� அWமதி வழ�கலா�.  

(ந.க.எ;. 1817/2020/எ�1) 
 ெபா�� எ;: 10 

                      இ?நகரா	சி ெபா,\காதார� பி�வி� hPைம� 

பணியாளராக� பணிA�?த தி�.ச;/க� / க��ப0 28.02.2019-� 

வய, /தி7வி0 காரணமாக ஓPI ெப<றா7.   அவ��@ வழ�க�பட 

ேவ;
ய சிற�A ேசமநலநிதி ம<.� அர\ மானிய+ ெதாைக 

T.10,000/- வழ�க ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,. 

அ*வலக� @றி�A :-   அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 2018/2020/எS1 

த=7மான� 

எ;.4153   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 11 
                       இ?நகரா	சி அ*வலக+தி� ெபாறியிய� பி�வி� 

Aதியதாக UPS ேப	ட� வா�கி ெபா�+,� பணி�@ 14.10.2020 அ0. 
விைல�A�ளிக� ெபற�ப	டதி�,  

1.Sojourner  Computers, Kovilpatti     --           25,800/- @ைறI 
2.Oviya & Co and Jothi Computers, Kovilpatti -- 27,500/- அதிக� 

   வர�ெப<.�ள 2 விைல�A�ளிக� T.25,800/-
@ைறவான விைல�A�ளி ெகாC+,�ள Sojourner Computers, Kovilpatti 
நி.வன+தி0 விைல�A�ளிைய ஏ<க ம0ற+தி0 அWமதி 
ேவ;ட�பCகிற,.  
அ*வலக� @றி�A :-    

1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 

2. ஆைணயாள7 அவ7களி0 /0அWமதி 
ெப<. ேவைல உ+திரI வழ�கியைத 
ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 4456/2020/இ1                 
 

த=7மான� 

எ;.4154   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 12 
                 இ?நகரா	சி பராம��பி*�ள பவ7 
�ல7 வாகன 

எ;.TAC 1007<@ ப�,க� ச�பா7�@� பணி�@ 16.10.2020 அ0. 
விைல�A�ளிக� ெபற�ப	டதி�,  
1.N.A.Rahamathullah Automobile Works, Kovilpatti                    25,200/- @ைறI 
2.Sitthiq Automobile Works & Service Lubrication, Kovilpatti  26,400/- அதிக� 

     ேம<க;ட விைல�A�ளிகளி� @ைறவான 

விைல�A�ளி ேகா�Q�ள N.A.Rahamathullah Automobile Works, 
Kovilpatti நி.வன+தி0 விைல�A�ளிைய ஏ<க ம0ற+தி0 அWமதி 
ேவ;ட�பCகிற,.  
அ*வலக� @றி�A :-    

1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 

2. ஆைணயாள7 அவ7களி0 /0அWமதி 
ெப<. ேவைல உ+திரI வழ�கியைத 
ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 6498/2019/இ1 

த=7மான� 

எ;.4155   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 13 
   இ?நகரா	சி வா7C எ;.4� அைம?,�ள 
தினச� ச?ைதயி*�ள வைளI ப�தைட?,�ளதா� அதைன 
இ
+,வி	C Aதியதாக க	டI�, சி.பால� அைம�கI�, 

வ
காலி*�ள ேச.கைள அக<.� பணி�@ T.8.50இல	ச� 
மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள இ?நக7 ம0ற தனி அ*வல7 அவ7களா� 
30.09.2020� ம0ற எ;.4137 நி7வாக அWமதி வழ�க�ப	C�ள,.  

அத0ப
 ேம<ப
 பணி�@ 16.10.2020 அ0. ஒ�ப?த�A�ளி 
ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள இர;C ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�. 
1)தி�.வி.த�க�பா;
ய0 .. மதி�பீ	ைடவிட(--) 0.00 %  @ைறI 
2)தி�.எS./கம, இ�ராஹி�  .. மதி�பீ	ைடவிட (+) 0.20 %  அதிக� 

  வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைடவிட 

(--) 0.00%   @ைறவாக வழ�கிQ�ள ஒ�ப?த�கார7 
தி�.வி.த�க�பா;
ய0 அவ7களி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க 
ம0ற+தி0 அWமதி�@ ைவ�க�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-    

1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7/தனி அ*வல7 அவ7களி0 

/0அWமதி ெப<. ேவைல உ+திரI 
வழ�கியைத ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 382 /2020/இ1 

த=7மான� 

எ;.4156   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 14 
    இ?நகரா	சி வா7C எ;.33, ப\வ?தைனசாைல பாரதிநக7              

6-வ,ெத�, வா7C எ;.34, ேஜாதிநக7 3-வ,ெத� ம<.� ேஜாதிநக7 

2-வ,ெத�வி� Aதிய ெத�விள�@க� Aதியதாக 21 எ;ண� 30W 
LED ெத�விள�@க� வா�கி ெபா�+,�  பணி�@ T.1.00 இல	ச� 
மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள இ?நக7 ம0ற தனி அ*வல7 அவ7களா� 

30.09.2020� ம0ற எ;.4139 நி7வாக அWமதி வழ�க�ப	C�ள,.  

அத0ப
 ேம<ப
 பணி�@ 16.10.2020 அ0. ஒ�ப?த�A�ளி 
ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள இர;C ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�. 
1)Sri Ganga Electricals, Tirunelveli .. மதி�பீ	ைடவிட (--) 0.18 %  @ைறI 

2)Sri Jothivel Hardwares, 
Tirunelveli 

.. மதி�பீ	ைடவிட (+) 0.79 %  அதிக� 

 வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைடவிட (--) 

0.18%   @ைறவாக வழ�கிQ�ள Sri Ganga Electricals, Tirunelveli 
நி.வன+தி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க ம0ற+தி0 அWமதி�@ 
ைவ�க�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-    

1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7/தனி அ*வல7 அவ7களி0 

/0அWமதி ெப<. ேவைல உ+திரI 
வழ�கியைத ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 382/2020/இ1 

த=7மான� 

எ;.4157   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 15 
   இ?நகரா	சியி� தமிYநாC @
ந=7 வ
கா� 
வா�ய+தி0 Oல� ெசய�பC+த�ப	ட @
ந=7 அபிவி�+தி 
ேம�பா	C+ தி	ட+தி0 கீY சவீல�ேப�யி� அைம�க�ப	ட 
தைலைம ந=ேர<. நிைலய+தி� Aதிதாக கா0கி 	 ெப	 

அைம�பத<@�, Aதியதாக HSC Pump Stuffing Box வா�கி 
ெபா�+,வத<@�, ந=7உறிn\ கிண.க� ேமா	டா�� 
ெபா�+த�ப	C�ள ைப�பி� �Cதலாக ைப� ெபா�+,வத<@�, ந=7 
உறிn\ கிண.களி� மி0ேமா	டா7கைள ச7வ =¡ ெசP, ெபா�+,� 

பணி அைம�@�  பணி�@ T.4.00 இல	ச� மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள 

இ?நக7 ம0ற தனி அ*வல7 அவ7களா� 30.09.2020 � ம0ற 

எ;.4115 நி7வாக அWமதி வழ�க�ப	C�ள,.  அத0ப
 ேம<ப
 

பணி�@ 16.10.2020 அ0. ஒ�ப?த�A�ளி ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள 
இர;C ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�. 
 
1)தி�.வி.கி�¢ணO7+தி .. மதி�பீ	ைடவிட(--)0.006% @ைறI 
2)தி�.வி. ச+யசலீ0 .. மதி�பீ	ைடவிட (+) 4.73% அதிக� 

 
 
 

த=7மான� 

எ;.4158   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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          வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைடவிட             

(--)0.006% @ைறவாக வழ�கிQ�ள ஒ�ப?த�கார7 

தி�.வி.கி�¢ணO7+தி அவ7களி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க 
ம0ற+தி0 அWமதி�@ ைவ�க�பCகிற,. 
 
அ*வலக� @றி�A :-    
1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7/தனி அ*வல7 அவ7களி0 /0அWமதி ெப<.    
   ேவைல உ+திரI வழ�கியைத ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 382/2020/இ1 
 ெபா�� எ;: 16 

   இ?நகரா	சியி� @
ந=7 அபிவி�+தி ேம�பா	C+ 
தி	ட+தி0 கீY க	
 /
�க�ப	ட பா7� £¡ட7 ந=ேர<. 
நிைலய+தி� ேம�நிைல ந=7+ேத�க+ ெதா	
க_�@ ப�பி� 
ெசPவத<காக ெபா�+த�ப	C�ள ப�தைட?த ைப�ைப 

அக<றிவி	C Aதியதாக HDPE ெபா�+,வத<@�, வ =ரவாnசிநக�� 
Aதிதாக அைம�க�ப	ட ேம�நிைல ந=7+ேத�க+ ெதா	
�@ ந=ேர<ற� 
ெசPவத<காக கீYநிைல ந=7+ேத�க+ ெதா	
யி� ெபா�+த�ப	C�ள 

மி0ேமா	டா7 ப�தைட?,�ளதா� Aதியதாக 2 எ;ண� 10HP 
ந=7OYகி ேமா	டா7 வா�கி ெபா�+,� பணி அைம�@�  பணி�@ 

T.2.60 இல	ச� மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள இ?நக7 ம0ற தனி 

அ*வல7 அவ7களா� 30.09.2020� ம0ற எ;.4116 நி7வாக அWமதி 

வழ�க�ப	C�ள,. அத0ப
 ேம<ப
 பணி�@ 16.10.2020 அ0. 
ஒ�ப?த�A�ளி ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள இர;C 
ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�. 
 
1)தி�.வி.கி�¢ணO7+தி .. மதி�பீ	ைடவிட (--)0.007% 

@ைறI 
2)தி�.வி. ச+யசலீ0 .. மதி�பீ	ைடவிட (+)2.68%அதிக� 

   

        வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைடவிட (--) 

0.007%@ைறவாக வழ�கிQ�ள ஒ�ப?த�கார7 

தி�.வி.கி�¢ணO7+தி அவ7களி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க 
ம0ற+தி0 அWமதி�@ ைவ�க�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-    

1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 

2. ஆைணயாள7/தனி அ*வல7 அவ7களி0 
/0அWமதி ெப<. ேவைல உ+திரI 
வழ�கியைத ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 382/2020/இ1 
 
 
 

த=7மான� 

எ;.4159   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 17 
  இ?நகரா	சி�@	ப	ட ப@திகளி� தமிYநாC நக7�Aற 

சாைல ேம�பா	C+ தி	ட� 2019-20200 கீY அைம�க�ப	ட /�கிய 

சாைலகளான கதிேரச0ேகாவி� சாைல, AKS திேய	ட7 சாைல 

ம<.� ெவ�கேட¢நக7 ெமயி0 சாைலகளி� Hot applied Thermo 
Plastic marking ெசPவத<@� ேவக+தைட அைம�பத<@�, Reflective 
road Stud ெபா�+,வத<@�, வ =ரவாnசிநக7 வட�@ ெமயி0 

ெத�வி0 lைழவி� தா7சாைல அைம�@�  பணி�@ T.4.60 
இல	ச� மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள இ?நக7 ம0ற தனி அ*வல7 

அவ7களா� 30.09.2020� ம0ற எ;.4126 நி7வாக அWமதி 

வழ�க�ப	C�ள,.  அத0ப
 ேம<ப
 பணி�@ 16.10.2020 அ0. 
ஒ�ப?த�A�ளி ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள இர;C 
ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�. 
1)Shri Shanmuhar Constructions, 
Madurai 

.. மதி�பீ	ைடவிட (--) 0.001%@ைறI 

2) தி�.வி. ச+யசலீ0 .. மதி�பீ	ைடவிட (+)  0.85 %அதிக� 

        வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைட விட                  

(--)0.001% @ைறவாக வழ�கிQ�ள Shri Shanmuhar Constructions, 
Madurai நி.வன+தி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க ம0ற+தி0 
அWமதி�@ ைவ�க�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-    
1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7/தனி அ*வல7 அவ7களி0 /0அWமதி ெப<.              
   ேவைல உ+திரI வழ�கியைத ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 382/2020/இ1 

த=7மான� 

எ;.4160   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 18 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�@ @
ந=7 விநிேயாக� ெசPQ� 
சவீல�ேப� தைலைம ந=ேர<. நிைலய+தி*�ள Aதிய @
ந=7 தி	ட 
ேமா	டா7க� ம<.� சவீல�ேப�யிலி�?, பா7� ந=ேர<.� 
நிைலய� வைரயிலான ந=ேர<ற� @ழாPக� ஆ;C பராம��@� 

பணி�@ T.25.00இல	ச� மதி�பீ	
� ேம<ெகா�ள இ?நக7ம0ற 

தனி அ*வல7 அவ7களா� 30.09.2020� ம0ற எ; 4124  நி7வாக 

அWமதி வழ�க�ப	C�ள,. அத0ப
 ேம<ப
 பணி�@ 16.10.2020 
அ0. ஒ�ப?த�A�ளி ேகா�யதி� வர�ெப<.�ள இர;C 
ஒ�ப?த�A�ளிகளி0 விபர�. 
1)தி�.வி.கி�¢ணO7+தி .. மதி�பீ	ைடவிட (--) 0.00 %  @ைறI 
2)தி�.வி. ச+யசலீ0 .. மதி�பீ	ைடவிட (+) 4.82 %  அதிக� 

வர�ெப<.�ள 2 ஒ�ப?த�A�ளிகளி� மதி�பீ	ைடவிட (--)0.00%     
@ைறவாக வழ�கிQ�ள ஒ�ப?த�கார7 தி�.வி.கி�¢ணO7+தி 
அவ7களி0 ஒ�ப?த�A�ளிைய ஏ<க ம0ற+தி0 அWமதி�@ 
ைவ�க�பCகிற,. 

த=7மான� 

எ;.4161   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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   அ*வலக� @றி�A :-    
1. ம0ற� அWமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7/தனி அ*வல7 அவ7களி0 /0அWமதி ெப<.    
   ேவைல உ+திரI வழ�கியைத ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.382/2020/இ1 

 

 ெபா�� எ;: 19 
                இ?நகரா	சி�@	ப	ட வா7C எ;.27, வ =ரவாnசிநக7 9-
வ,ெத� ப@திகளி� Aதிய ெத�விள�@க� அைம�பத<@ மி0சார 
வா�ய� நக7  ேம<@ மி0வா�ய+தி� ெபற�ப	C�ள க
த+தி� 

ெத�வி�க�ப	C�ளதா� மதி�பீ	C+ ெதாைக T.42,129/-ைய மி0சார 
வா�ய+தி<@ ெச*+,வத<@ ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.2868/2020/இ1 

த=7மான� 

எ;.4162   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 20 
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� hPைம இ?தியா 
தி	ட+தி0 கீY திற?த ெவளியி� மல� கழி+தல<ற நகரா	சியாக 
அறிவி�க�ப	C (ODF) ெதாட7?, அ+தைகய நிைல கைடபி
�க�ப	C 

வ�கிற,.   த<ேபா, அத0 அC+த நிைல (ODF+) சா0. ெப.வத<@�, 

GFC STAR RATING ெப.வத<@ நகரா	சி ப�ேவ. நடவ
�ைககைள 

ேம<ெகா;C வ�கிற,.  அத0 ஒ� ப@தியாக, இ?நகரா	சியி� 1 
/த� 36 வைர உ�ள வா7Cக� திற?தெவளி கழி�பிட� இ�லாத 

ப@திகளாக (ODF+) அறிவி+, நக7ம0ற த=7மான� நிைறேவ<ற�ப	C 
அத0ப
 அறிவி�A ெசPய�பCகிற,. எனேவ இ?நகரா	சி�@	ப	ட 
ெபா,ம�க� இ�ெபா�� ெதாட7பாக ஏேதW� ஆ	ேசபைணக� 
இ��பி0 உ�ய ஆதார�க_ட0 அ*வலக ேவைல நா	களி� ேந�ேலா 

அ�ல, commr.kovilpatti@tn.gov.in                            எ0ற 

மி0னnச� /கவ��@ இ?த அறிவி�A ெசPத 15 நா	க_�@� எ�+, 
Oலமாக பதிI ெசPயலா� என இத0 Oல� ெத�வி�க�பCகிற,.    
  எனேவ, ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� திற?த ெவளியி� 
மல� கழி�@� பழ�க� இ�லாத நகரா	சியாக அறிவி�A ெசPயI�, 
GFC STAR RATING ெப.வத<@� ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,.  
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

(ந.க.எ;.2162/2017/எS1) 

த=7மான� 

எ;.4163   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 21 
                 இ?நகரா	சியி� நைடெப<. வ�� தி	ட�பணிக� 
@றி+, நாளிதழி� விள�பர�க� ெசPய�ப	C�ள,. ேம<ப
 

தி	ட�பணிக� ெவளியி	ட நாளிதழான The Daily Thanthi T.18,648/- 
ம<.� Kal Publications (P) Ltd., T.12,060/-ைய வழ�@வத<@ 
ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.4435/2019/இ1 

த=7மான� 

எ;.4164   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 22 
                  இ?நகரா	சி�@	ப	ட ப@திகளி� ெசய�ப	C வ�� 
தி	ட�பணிக� @றி+, மாைல தமிழக� நாளிதழி� 
ெவளியிட�ப	C�ள,. ேம<ப
, தி	ட�பணிக� ெவளியி	டைம�@ 

மாைல தமிழக� நாளித��@ ப	
ய� ெதாைக T.14,700/-ைய 
வழ�@வத<@  ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.2270/2018/இ1 

த=7மான� 

எ;.4165   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 23 
             ேகாவி�ப	
 நகரா	சி எ�ைல�@ உ	ப	ட ெமயி0ேரா	
� 
ச7�கா7 Aற�ேபா�@ ஓைடயி� அைம?,�ள கைடக� ஆ�கிரமி�Aக� 
அக<.வ,  ச�ப?தமாக ெச0ைன உய7ந=திம0ற ம,ைர�கிைள 

ந=திம0ற+தி�  WP(MD)No.20959/2019 எ;ணிட�ப	ட ம<.� Batch 
Cases                        வழ�கி� மா;பைம ந=திம0ற+தா� 

20.12.2019-� ேததிய0. பிற�பி�க�ப	ட த=7�பிைன ஆ	ேசபி+, 
ெசய�அ*வல7, £வனநாத \வாமி தி��ேகாவி�, ேகாவி�ப	
 

எ0பவரா� 
�லி உSச ந=திம0ற+தி�   SLIP (Civil) Diary No.16782/2020 
எ;ணிட�ப	ட வழ�@ தா�க� ெசPய�ப	C�ளதாகI� ம<.� 

ேம<ப
 வழ�கி� ஆைணயாள7 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அவ7கைள 5-
வ, பிரதிவாதியாக ேச7�க�ப	C�ளதாகI� ெத�வி�க�ப	C�ள,.  

ேம*� ேம<ப
 வழ�கான, ம. விசாரைண�@ 12.10.2020-� 
ேததிய0. வர உ�ளதாக ெத�வி+, வர�ெப<.�ள உதவி பதிவாள7, 


�லி உSச ந=திம0ற+தி0  15.09.2020-� ேததிய அறிவி�A ம0ற+தி0 
பா7ைவ�@ ைவ�க�பCகிற,.   எனேவ ேம<ப
 அறிவி�பி� க;C�ள 

ேம<ப
 வழ�கி0 ம.விசாரைண�@ 12.10.2020 ேததிய0. இ?நகரா	சி 
ஆைணயாள7 சா7பி� ஆஜராகிடI� ம<.� வழ�கிைன 

எதி7வழ�காடI� வழ�கறிஞ7 தி�.V.பாலச?திர0, வழ�கறிஞ7, 
�லி 
உSச ந=திம0ற� அவ7கைள நியமி�கI� ம<.� அவசர, அவசிய� 
க�தி ேம<ப
 வழ�கி� ஆஜராகிட நியமி+, ேம<ெகா�ள�ப	ட 
நடவ
�ைக�@�, வழ�கி<@ ஆ@� ெசலவின+தி<@� ம<.� 
வழ�கறிஞ7 க	டண+தி<@� ம0ற+தி0 அWமதி ேவ;ட�பCகிற,.  
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

(ந.க.எ;. 10872/2009/எ�1) 

த=7மான� 

எ;.4166   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 
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 ெபா�� எ;: 24 
                   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�@ ெசா?தமான தினச� 

ச?ைதயி� உ�ள கைட எ;க�.97,173,174 ஆகிய கீY�காm� 
கைடக_�@ கணினியி� வ�விதி�A எ;க� இர	
�பாக உ�ள,.  
வ. 
எ;. 

ெபய7 தினச� 
ச?ைத 
கைட 
எ; 
க� 

வ�விதி�A 
எ; 

கணினி 
ேக	பிலி�?, 
ந=�க� 
ெசPய�பட 
ேவ;
ய 
கால�  

1. தி�.ராஜேசகர0 97 137/62 01.04.2017 /த� 

31.03.2019 
2. தி�.எ�.ராேஜ¡ 173 137/BD01/ 

00027 
01.04.2017 /த� 

31.03.2021 

3. தி�.எ�.ெஜக0நா+ 174 137/1807 01.04.2017 /த� 

31.03.2020 

      ேம<காm� கைட எ;க� 97,173,174 ஆகிய 
O0. கைடக_�@ இர	
�பாக உ�ள வ�விதி�A எ;களி� 
ேம<காm� விவர�ப
யான வ�விதி�A எ;க� ம<.� 
ேக	பிைன ந=�க� ெசPவத<@ ம0ற+தி0 அWமதி 
ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 9856/2014/அ2 

த=7மான� 

எ;.4167   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 ெபா�� எ;: 25 
               ேகாவி�ப	
 நகரா	சி @
ந=�0 அவசிய� க�தி 
அைன+, ெபா,ம�க_� பய0ெப.� வைகயி� வ =	C� @
ந=7 
இைண�Aக� வழ�@த� ெதாட7பாக நகரா	சி நி7வாக ஆைணய7, 

ெச0ைன அவ7களி0 ந.க.எ;.12145/2018/@வ நா�:27.09.20190 
\<றறி�ைகயி0ப
 @
ந=7 க	டண ைவ�A+ ெதாைக ம<.� 
இைண�பி<கான க	டண+திைன அ?த?த ெசா+,வ� ேக	Aட0 

இைண+, 10 சம தவைணகளாக வbலி�க ம0ற+தி0 அWமதி 
ேவ;ட�பCகிற,. 
அ*வலக� @றி�A :-   ம0ற� அWமதி�கலா�. 
 

த=7மான� 

எ;.4168   
அ*வலக 

@றி�A          

அ�கீக�� 

க�ப	ட,. 

 


