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ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 
சாதாரண� ��ட� 

              நிக�� விகா� வ�ட� ஆ	 தி�க� 19, நா�: 29.07.2021� 

ேததி வியாழ� கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா�சி 

அ*வலக+தி� ைவ+, சாதாரண ��ட� நைடெப.�. 

/0னிைல:- தி�.ப.கி�4ண56+தி, M.A. M.Phil., 

 
 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி          தனி அ*வல6, 
நா�: 27.07.2021       ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

ம0ற 
��ட 
ேததி 

வரைச எ9 ம:.� ம0ற;ெபா�� ம0ற+ 
த<6மான� 

29.07.2021 ெபா�� எ9: 1  
                   இ>நகரா�சி�?�ப�ட சித�பரா@ர� உர�கிட�கி� 

ேத�கி ைவ�க;ப�B�ள பைழய ?;ைபகைள பேயா ைமனாC 

/ைறயி� அக:.� பணி�? க�+, சம6;பி�க 

ெத�வி�க;ப�B�ள,. ேம*� க�+,� சம6;பி�?� ெபா��B 

சித�பரா@ர� உர�கிட�கி� ேத�கி ைவ�க;ப�B�ள ?;ைபகைள 

தனியா6 க0Cச�ட0சி 5ல� அளவ <B ெசD, அறி�ைக 

ெப.வத:? உ+ேதச மதி;பீ�BF ெசலவின� G.50,000/-�? 

ம0ற+தி0 அJமதி ேவ9ட;பBகிற,. 
அ*வலக ?றி;@:-  ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 4006/2018/இ1 

த<6மான� 

எ9. 4333    
அ*வலக 
?றி;@ :-          
அJமதி� 
க;ப�ட,. 

 ெபா�� எ9: 2 
                  இ>நகரா�சி�?�ப�ட ப?திகளி� தமிOநாB ?	ந<6 

வ	கா� வா�ய+தி0 5ல� ?	ந<6 அபிவி�+தி தி�ட+தி0 கீO 

அைம�க;ப�ட ேம�நிைல ந<6+ேத�க+ ெதா�	 வளாக+தி� 

@தியதாக LED  மி0விள�?க� அைம�?� பணி�? G.2.55 

இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள இ>நக6ம0ற தனி அ*வல6 

அவ6களா� 29.01.2021� ம0ற எ9. 4273 நி6வாக அJமதி 

வழ�க;ப�B�ள,. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�? 06.07.2021 அ0. 

ஒ;ப>த;@�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9B 

ஒ;ப>த;@�ளிகளி0 விபர�. 
 

த<6மான� 

எ9. 4334    
அ*வலக 
?றி;@ :-          
அJமதி� 
க;ப�ட,. 
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1) Vக�கா எல����க�C .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.63 % ?ைறY 

2)?மா6 ஏெஜ0ஜிC .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.58 % அதிக� 

              வர;ெப:.�ள 2 ஒ;ப>த;@�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட 

(--) 0.63% ?ைறவாக வழ�கி\�ள நி.வன� V க�கா 

எல����க�C நி.வன+தி0 ஒ;ப>த;@�ளிைய ஏ:க ம0ற+தி0 

அJமதி�? ைவ�க;பBகிற,.    
அ*வலக ?றி;@ :-   

1) ம0ற� அJமதி�கலா�. 

2) ஆைணயாள6 / தனி அ*வல6 அவ6களி0 

/0அJமதி ெப:. ேவைல உ+திரY 

வழ�கியைத ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 4789/2020/இ1 

 

 ெபா�� எ9: 3 
                இ>நகரா�சி�?�ப�ட ப?திகளி� ெத�விள�?கைள 
இய�?வத:காக @தியதாக 50 எ9ண�   Switch box வா�கி 
ெபா�+,� பணி�? G.2.80இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள 
இ>நக6ம0ற தனி அ*வல6 அவ6களா� 31.05.2021� ம0ற 

எ9.4306 நி6வாக அJமதி வழ�க;ப�B�ள,. அத0ப	 ேம:ப	 
பணி�? 06.07.2021 அ0. ஒ;ப>த;@�ளி ேகா�யதி� 
வர;ெப:.�ள இர9B ஒ;ப>த;@�ளிகளி0 விபர�. 

1) Vக�கா எல����க�C .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.51 % ?ைறY 
2) ?மா6 ஏெஜ0ஜிC .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.10 % அதிக� 

          வர;ெப:.�ள 2 ஒ;ப>த;@�ளிகளி� 
மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.51% ?ைறவாக வழ�கி\�ள நி.வன� V 
க�கா எல����க�C நி.வன+தி0 ஒ;ப>த;@�ளிைய ஏ:க 
ம0ற+தி0 அJமதி�? ைவ�க;பBகிற,.    
அ*வலக ?றி;@ :-   

1) ம0ற� அJமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள6 / தனி அ*வல6 அவ6களி0 

/0அJமதி ெப:. ேவைல உ+திரY 
வழ�கியைத ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 4789/2020/இ1 

த<6மான� 

எ9. 4335    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட,. 
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 ெபா�� எ9: 4 
                   இ>நகரா�சியி� fDைம இ>தியா தி�ட� 2018-
190 கீO 7வ, மாநில உய6ம�ட அதிகார ?�வினரா� 
அJமதி�க;ப�B, இ>நகரா�சி திட�கழிY ேமலா9ைம 
பணிகg�காக ெபற;ப�B�ள 9 எ9ண� இல?ரக வாகன�க� 
(TATA ACE make Light Commercial Vehicle)   
இ>நகரா�சி திட�கழிY ேமலா9ைம பணிகg�காக 
பய0பB+த;ப�B வர;பBகிற,.  ேம:ப	 9 எ9ண� (TATA ACE 
make Light Commercial Vehicle)இல?ரக வாகன�க� திட�கழிY 
ேமலா9ைம பணிகg�காக தினச� ம�?� ம:.� ம�காத  
?;ைபகைள எB+,F ெச�வத:காக இ>நகரா�சி 6 
ெபா,sகாதார; பி�Yகளி*� ெதாட6>, பய0பB+த;ப�B 
வர;பBகிற,.   ேம*�, தினச� திட�கழிY ேமலா9ைம 
பணிகளி� ேசகரமா?� கழிYகைள ெபா.+, உ+ேதசமாக 60 
/த� 70 கிேலா மீ�ட6 வைர பய0பB+த;ப�B வர;பBகிற,.  
ேம:ப	 9 வாகன�களி� அuவ;ேபா, ஏ:பB� ப�,கைள ந<�க� 
ெசDவத:?�, ேதைவ;ப�டா� உதி�பாக�க� மா:.வத:?�, 
டய6கைள ப�,பா6;பத:?�,  ேதDமான� ஏ:பB� ப�ச+தி� 
@திய  டய6க� வா�?வத:?�, திட�கழிY ேமலா9ைம பணியி0 
அவசர, அவசிய� க�தி TATA நி.வன+தினா� அ�கீக��க;ப�ட 
பணிமைனயி� ப�,ந<�க� ம:.� உதி�பாக�க� மா:.� 
பணிகைள  ேம:ெகா�ளY�, டய6கைள ப�, பா6;பத:?�, 
@திதாக மா:ற� ெசDவத:?�, உ�g6 விைல;@�ளி ெப:. 
பணிக� ேம:ெகா�வத:?�, இத:கான உ+ேதச ெசலவின+ 
ெதாைக 2021-20222� ஆ9	:? G.5.00 இல�ச+தி:?� 
விைல;@�ளிக� ெப:. பணி ேம:ெகா�ளY�, ம0ற� 
அ�கீகார� ேவ9ட;பBகிற,. 
அ*வலக ?றி;@:-   

1. ம0ற� அJமதி�கலா�. 
2. திட�கழிY ேமலா9ைம பணியி0 அவசர 

அவசிய� க�தி    TATA நி.வன+தினா� 
அ�கீக��க;ப�ட பணிமைனயி� ப�, ந<�க� 
ம:.�  உதி�பாக�கைள மா:.� பணிகைள 
ேம:ெகா�ள அJமதி�கலா�. 

3. திட�கழிY ேமலா9ைம பணியி0 அவசர 
அவசிய� க�தி டய6கைள ப�, பா6;பத:?�, 
@திதாக மா:ற� ெசDவத:?� உ�v6 
விைல;@�ளி ெப:. பணிக� ேம:ெகா�ள 
ம0ற� அJமதி வழ�கலா�.  

ந.க.எ9. 2193/2021/எF1 

த<6மான� 

எ9. 4336    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட,. 
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 ெபா�� எ9: 5  
                   இ>நகரா�சி பராம�;பி*�ள பைழய நகரா�சி 
அ*வலக க�	ட+ைத இ	+, அ;@ற;பB+திவி�B அதி� 
தைரதள� ம:.� /த�தள� ெகா9ட வணிக க�	ட� 
க�Bவத:கான வைரபட+தி:? நக6 ஊரைம;@+ ,ைறயி0 
அJமதி ெபற;ப�B�ள,. ேம*� அJமதி ெபற;ப�ட 
வைரபட+தி0ப	 வணிக க�	ட� க�Bவத:? ம9 
ப�ேசாதைன ெசD, அத0 அறி�ைகயி0 அ	;பைடயி� 
க�	ட+தி0 க�பி வ	வைம;@ (Structural Design) ெப.வத:?�, 

க�	ட+தி0 /க;@ ேதா:ற வ	வைம;@ (Front Elevation Drawing) 
ம:.� தி�ட+தி:கான மதி;பீB ம:.� க�+,� தயா6 
ெசD\� பணிைய தனியா6 க0Cச�ட0சி (Private Consultancy) 
நி.வன� 5ல� ேம:ெகா�வத:?� அத:கான உ+ேதச 
மதி;பீ�BF ெசலவின� G.5.00/-இல�ச+தி:? ம0ற+தி0 
அJமதி ேவ9ட;பBகிற,. 
அ*வலக ?றி;@ :-  ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 1307/2021/இ1 
 
 

த<6மான� 

எ9. 4337    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 

 ெபா�� எ9: 6  
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� 2021-22� 
ஆ9	:கான ேதைவயான பதிேவBக�, ரச,ீக�, 
எ�,ெபா��க�, ேடான6க� ம:.� ேப;ப6க� வா�?வத:? 
உ+ேதச ெசலY+ ெதாைக G.20.00 இல�சமா?�. (இ�ப, 
இல�ச�) ேம:கா�� உ+ேதச ெசலY+ ெதாைக G.20.00 
இல�ச+தி:?� அரs அ�கீகார� ெப:ற ��BறY 
நி.வன�களி� எ�,ெபா��க� வா�க ம0ற+தி0 அJமதி 
ேவ9ட;பBகிற,.  
அ*வலக ?றி;@ :-   

1. ம0ற� அJமதி�கலா�. 
2. அரs அ�கீகார� ெப:ற எ�, ெபா��க� 

வா�க அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9.2345/2021/பி2 
 
 
 

 

த<6மான� 

எ9. 4338    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 
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 ெபா�� எ9: 7 
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி�, 

தி�.ஆ6.ெச�ல;பா9	ய0, 14.02.1995� ேததி /த� 

ஓ�BநராகY�, தி�.ந.ெசா6ணரா�, 28.07.2000� ேததி /த� 

ஓ�BநராகY� பணி@�>, வ�கிறா6க�.   ேம:கா�� 

இர9B ஓ�Bந6க� 20 ஆ9Bக� மாச:ற /ைறயி� பணி 

பா6+த வைக�? அரசாைண நிைல எ9.238, நா�.01.10.19970 

ப	\�, நகரா�சி நி6வாக இய�?ந6, ெச0ைன அவ6களி0 

ந.க.எ9.24817/J3/2020, நா�:13.07.2021� ெவ?மதி அளி+, 

ஆைணயிட;ப�B�ள,.  

   ேம:கா�� இர9B ஓ�Bந6கg�? 20 

ஆ9Bக� மாச:ற /ைறயி� பணி பா6+த வைக�? 

அரசாைண நிைல எ9.238, நா�.01.10.19970 ப	\�, நகரா�சி 

நி6வாக இய�?ந6, ெச0ைன அவ6களி0 

ந.க.எ9.24817/J3/2020, நா�.13.07.2021� ெவ?மதி அளி+, 

ஆைணயிட;ப�B�ளதி0 அ	;பைடயி�, ெச0ைனயி*�ள 

எ�,ெபா�� ம:.� அFs+,ைற இய�?ந6 அவ6க� 

5லமாக த�க;பத�க� தயா��கY�, அத:கா?� ெசலY+ 

ெதாைக�?� ம0ற+தி0 அJமதி ேவ9ட;பBகிற,.  
அ*வலக ?றி;@ :-   

                    ேம:கா�� ெசலY+ ெதாைகயிைன 

ெபா,நிதியி0 கீO ெசDய ம0ற� அJமதி வழ�கலா�. 

ந.க.எ9. 2815/2018/சி1 

 

த<6மான� 

எ9. 4339    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 

 ெபா�� எ9: 8 
              இ>நகரா�சி ெபா,sகாதார;பி�Y விள�பர வாகன� 

எ9.TN69AS2778� ஏ:ப�B�ள ப�,கைள ந<�க� ெசDவத:? 

உ+ேதச ெசலவின+ ெதாைக G.10,000/-�? ம0ற அJமதி�காக 
ேவ9ட;பBகிற,. 
 

அ*வலக ?றி;@ :-  ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 2291/2021/எF1 
 

த<6மான� 

எ9. 4340    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 



6 

 

 

 

 

 

 ெபா�� எ9: 9 
                    இ>நகரா�சி ெபா, sகாதார;பி�Y விள�பர 

வாகன� எ9.TN69AS2778� ஏ:ப�B�ள ப�,கைள 

ச�ெசDவத:? 15.07.2021� ேததியி� விைல;@�ளி ெபற;ப�ட,. 
இதி� கீOக9ட இர9B விைல;@�ளிக� வர;ெப:.�ளன.  

வ. 
எ9. 

ெபய6 ம:.� /கவ� ெதாைக                     
G. 

1. SENTHIL AANDAVAR 
AUTOMOTORS        
Kovilpatti.  

9150 

2. RKV MOTORS 
3/535A, Tirunelveli Main Road, 
Inamaniyachi, Kovilpatti 

8019 

           வர;ெப:.�ள விைல;@�ளிகளி� ?ைறவான 

விைல;@�ளி அளி+த RKV MOTORS, 3/535A, Tirunelveli Main 
Road, Inamaniyachi Kovilpatti—628501. விைல;@�ளியிைன ம0ற 
அJமதி�காக ேவ9ட;பBகிற,.  

அ*வலக ?றி;@:-  
           (அ) ெபா, sகாதார அவசர, அவசிய+ைத /0னி�B 
விைல;@�ளி  ேகா�யைத\�, ?ைறவான விைல;@�ளி அளி+த 

RKV MOTORS, 3/535A, Tirunelveli Main Road, Inamaniyachi, 
Kovilpatti – 628 501. விைல;@�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ9.2291/2021/எF1 

த<6மான� 

எ9. 4341    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 
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ெபா�� எ9: 10 
                    ெச0ைன உய6ந<திம0ற ம,ைர�கிைள 
,ைண உதவி பதிவாள6 (��C) க	த+தி� தி�.ெச>தி�?மா6 
த/ெப.ேச6மFசாமி எ0பவ6 WP(MD) No.11483 of 2021  எ9ணி�ட 
வழ�? தா�க� ெசD,�ளதாக அறிவி;@ வர;ெப:.�ள,.  
இர9டாவ, பிரதிவாதியாக ஆைணயாள6, ேகாவி�ப�	 
நகரா�சி அவ6கg�?�, நா0காவ, பிரதிவாதியாக 
நகரைம;@ ஆDவாள6 அவ6கg�?� உ�ய ந<தி; ேபராைண 
உ+தரY வழ�கிட� ேகா� தா�க� ெசD,�ளதாகY� ம:.� 
ேம:ப	 வழ�கான, ம.விசாரைண�? 18.08.2021� ேததிய0. 
ேபாட;ப�B�ளதாக ேம:ப	 ந<திம0ற இைண உதவிபதிவாள6 
(��C)அவ6கள, 14.07.2021� ேததிய அறிவி;பி� 
ெத�வி�க;ப�B�ளதி0 ேப�0 அவசர, அவசிய� க�தி 
ேம:ப	 வழ�கி� நகரா�சி தர;பி� உய6 ந<திம0ற+தி� எதி6 
வழ�காBவத:? வழ�கறிஞ6 தி�.பி.VனிவாC அவ6கைள 
நியமன� ெசDயY� ேம:ெகா�ள;ப�ட நடவ	�ைக�?� 
வழ�கி:? ஆ?� ெசலவின+தி:?� ம0ற+தி0 அJமதி 
ேவ9ட;பBகிற,.  
அ*வலக ?றி;@ :-  ம0ற� அJமதி�கலா�. 

(ந.க.எ9. 2407/2021/எ;1) 

த<6மான� 

எ9. 4342    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 

 ெபா�� எ9: 11 
              இ>நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி*�ள வாகன எ9.TN 69 
AV 5248:�கான இ0C�ர0C ஆ?� ெசலவின+ ெதாைக G.11,419/--
ைய  United India Insurance Company Limited, Kovilpatti வழ�கிட 
ம0ற+தி0 அJமதி ேவ9ட;பBகிற,. 
அ*வலக ?றி;@ :-  ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 2395/2021/இ1 
 

த<6மான� 

எ9. 4343    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 



8 

 

 

 ெபா�� எ9: 12  
                  ேகாவி�ப�	 நகரா�சி எ�ைல�? உ�ப�ட, 
ேகாவி�ப�	 வ�ட� ம:.� நகர� டY9 ச6ேவ வா6B C, 
பிளா� எ9.25, நகரளைவ எ9.4/1-� 3428 ச.மீ. பர;பளY 
ெகா9ட நில� நகரளY ஆவண�களி� தா*கா கFேச� 
எ0.� வ�வாD ,ைற�? பா+திய;ப�B�ள, எ0.� 
ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக�? வழ�க;ப�B�ள, 
எ0.� ெதாட6பாக பசலி 1422 /த� 1424 வைர ?+தைக 
ந<�	;@ ெசDதிBவ, ெதாட6பாக வ�வாD ,ைறயினேர /	Y 
ெசD, ெகா�ளலா� என நக6ம0ற த<6மான� 
நிைறேவ:றலா� என ெத�வி+,�ளா6. எனேவ ேம:ப	 
நில+ைத ெதாைலெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக ந<�	;@ ெசDய 
நக6ம0ற+தி0 பா6ைவ�?�, /	வி:?� ைவ�க;பBகிற,.  
அ*வலக ?றி;@ :-   
                     ேகாவி�ப�	 நகர� டY9 ச6ேவ வா6B C, பிளா� 

எ9.25, நகரளைவ எ9.4/1-� ச6�கா6 @ற�ேபா�? தா*கா கFேச� 
எ0. நகரளைவ ஆவண�களி� பதிவாகி உ�ளதாகY� ம:.� 
வ�வாD  ,ைற�? பா+திய;ப�ட 43420 ச.மீ. பர;பளY இட+தி� 20 

ெச9B (809.37 ச.மீ) பர;பளY நில+திைன ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? 
?+தைக ந<�	;@  ெசDவத:? உ�ய நகரளைவ வைரபட� ம:.� 
பதிேவB நக� நகரசா6 ஆDவாளரா� தயா6 ெசD, 
சம6;பி�க;ப�B�ள நகரசா6 ஆDவ6 ?றி;பி0ப	\� ம:.� 
நகரளைவ ஆவண�களி0 ப	\�  ேம:ப	 நில� வ�வாD ,ைற�? 
பா+திய;ப�டதாக உ�ளதா� ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக 
ந<�	;@ ெசD, வழ�க வ�வாD ,ைறயின6 /	Y ெசD,ெகா�ள 
இைசY அளி�கலா�.  

(ந.க.எ9. 2434/2021/எ;1) 

த<6மான� 

எ9. 4344    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 

 ெபா�� எ9: 13 
                 ேகாவி�ப�	 நகரா�சி எ�ைல�? உ�ப�ட, 

ேகாவி�ப�	 வ�ட� ம:.� நகர� டY9 ச6ேவ வா6B C, 

பிளா� எ9.25, நகரளைவ எ9.4/1-� 3428ச.மீ. பர;பளY 

ெகா9ட நில� நகரளY ஆவண�களி� தா*கா கFேச� 

எ0.� வ�வாD ,ைற�? பா+திய;ப�B�ள, எ0.� 

ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக�? வழ�க;ப�B�ள, 

எ0.� ெதாட6பாக பசலி 1425 /த� 1427 வைர ?+தைக 

ந<�	;@ ெசDதிBவ, ெதாட6பாக வ�வாD ,ைறயினேர /	Y 

ெசD, ெகா�ளலா� என நக6ம0ற த<6மான� 

த<6மான� 

எ9. 4345    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 
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நிைறேவ:றலா� என ெத�வி+,�ளா6. எனேவ ேம:ப	 

நில+ைத ெதாைலெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக ந<�	;@ ெசDய 

நக6ம0ற+தி0 பா6ைவ�?�, /	வி:?� ைவ�க;பBகிற,.  
அ*வலக ?றி;@ :-   

                     ேகாவி�ப�	 நகர� டY9 ச6ேவ வா6B C, பிளா� 

எ9.25, நகரளைவ எ9.4/1-�, ச6�கா6 @ற�ேபா�? தா*கா கFேச� 

எ0. நகரளைவ ஆவண�களி� பதிவாகி உ�ளதாகY� ம:.� 

வ�வாD  ,ைற�? பா+திய;ப�ட 43420 ச.மீ. பர;பளY இட+தி� 20 

ெச9B (809.37 ச.மீ) பர;பளY நில+திைன ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? 

?+தைக ந<�	;@  ெசDவத:? உ�ய நகரளைவ வைரபட� ம:.� 

பதிேவB நக� நகரசா6 ஆDவாளரா� தயா6 ெசD, 

சம6;பி�க;ப�B�ள நகரசா6 ஆDவ6 ?றி;பி0ப	\� ம:.� 

நகரளைவ ஆவண�களி0 ப	\�  ேம:ப	 நில� வ�வாD ,ைற�? 

பா+திய;ப�டதாக உ�ளதா� ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக 

ந<�	;@ ெசD, வழ�க வ�வாD ,ைறயின6 /	Y ெசD,ெகா�ள 

இைசY அளி�கலா�.  

(ந.க.எ9. 2434/2021/எ;1) 

 

 ெபா�� எ9: 14 
                   ேகாவி�ப�	 நகரா�சி எ�ைல�? உ�ப�ட, 
ேகாவி�ப�	 வ�ட� ம:.� நகர� டY9 ச6ேவ வா6B C, 
பிளா� எ9.25, நகரளைவ எ9.4/1-� 3428 ச.மீ. பர;பளY 
ெகா9ட நில� நகரளY ஆவண�களி� தா*கா கFேச� 
எ0.� வ�வாD ,ைற�? பா+திய;ப�B�ள, எ0.� 
ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக�? வழ�க;ப�B�ள, 
எ0.� ெதாட6பாக பசலி 1428 /த� 1430 வைர ?+தைக 
ந<�	;@ ெசDதிBவ, ெதாட6பாக வ�வாD ,ைறயினேர /	Y 
ெசD, ெகா�ளலா� என நக6ம0ற த<6மான� 
நிைறேவ:றலா� என ெத�வி+,�ளா6. எனேவ ேம:ப	 
நில+ைத ெதாைலெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக ந<�	;@ ெசDய 
நக6ம0ற+தி0 பா6ைவ�?�, /	வி:?� ைவ�க;பBகிற,.  
அ*வலக ?றி;@ :-   

                     ேகாவி�ப�	 நகர� டY9 ச6ேவ வா6B C, பிளா� 

எ9.25, நகரளைவ எ9.4/1-�, ச6�கா6 @ற�ேபா�? தா*கா கFேச� 

எ0. நகரளைவ ஆவண�களி� பதிவாகி உ�ளதாகY� ம:.� 

வ�வாD  ,ைற�? பா+திய;ப�ட 43420 ச.மீ. பர;பளY இட+தி� 20 

ெச9B (809.37 ச.மீ) பர;பளY நில+திைன ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? 

?+தைக ந<�	;@  ெசDவத:? உ�ய நகரளைவ வைரபட� ம:.� 

த<6மான� 

எ9. 4346    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 
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பதிேவB நக� நகரசா6 ஆDவாளரா� தயா6 ெசD, 

சம6;பி�க;ப�B�ள நகரசா6 ஆDவ6 ?றி;பி0ப	\� ம:.� 

நகரளைவ ஆவண�களி0 ப	\�  ேம:ப	 நில� வ�வாD ,ைற�? 

பா+திய;ப�டதாக உ�ளதா� ெதாைல ெதாட6@ ,ைற�? ?+தைக 

ந<�	;@ ெசD, வழ�க வ�வாD ,ைறயின6 /	Y ெசD,ெகா�ள 

இைசY அளி�கலா�.  

(ந.க.எ9. 2434/2021/எ;1) 
 

 ெபா�� எ9: 15 

                  ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� 2019-2020� ஆ9B 

தணி�ைக உ�ளா�சிநிதி தணி�ைக இய�?ந6, f+,�?	 

அவ6களா� ேம:ெகா�ள;ப�B அத:கான அறி�ைக 

ெபற;ப�B�ள,. 2019-2020� ஆ9B தணி�ைக 

ேம:ெகா9டத:? ப+தி எ9.146� தணி�ைக க�டண� 

G.369665/-ஐ (50. இல�ச+, அ.ப+, ஒ0பதாயிர+, 

அ.�:. அ.ப+ைத>, ம�B�) அரs கண�கி� ெச*+த 

வ�வாD ம:.� 5லதனநிதி தணி�ைக ப+தி எ9.171� 

அறிY.+த;ப�B�ள,. ேம:கா�� தணி�ைக க�டண� 

G.369665/-ஐ அரs கண�கி� ெச*+த ம0ற+தி0 அJமதி 

ேவ9ட;பBகிற,.   
அ*வலக ?றி;@ :-   ம0ற� அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 2891/2006/சி1 
 

த<6மான� 

எ9. 4347    
அ*வலக 
?றி;@:-          
அJமதி� 
க;ப�ட, 
 


