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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 04-05-2021 ெச�வா� கிழைம நைடெப�ற 
அவசர!"ட�தி# நிைறேவ�ற%பட ம�ற%ெபா&' ம�() த*�மான) 

 
ெபா&' எ-.1 
 

�ழி��ைற நகராசியி# வ1 வ2# ைமய�தி# இய4கி! 
ெகா-5&6த TVS Dotmatric Printer பEதைட6�'ள� எ�( கணினி உதவி 
திட அைம%பாள1� அறிJைரயி�ப5 ெதாழி# Kப வ#Lந� Mல) 
ஆ�J ெச�ய%படதி# Printer பE� ந*!க) ெச�ய இயலா� எ�( 
"றிP'ளதா# ெபாறியாள� ம�() ஆைணய� அறிJைரப5 Qதிதாக 2 TVS 
Dotmatric Printer   வா4�வத�� உ�ேதச மதி%பSீ T.23,000/-!� தயா� 
ெச�ய%பS'ள�. ேம�ப5 ெசலவின�ைத நகராசியி� வ&வா� நிதியி# 
ெசலJ ெச�திட ம�ற�தி� அXமதி!�). 
ம�ற) அXமதி!கலா) 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3659 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 

ெபா&' எ-.2 
 

�ழி��ைற நகராசி!� உபட ெநSYசாைல �ைற!� ெசா6தமான 
ேம)பால�தி� அ5யி# அைம6�'ள சாைலயி# பஜா[ \ேப�பா�\ 
கைட!� அ&காைமயி# நகராசி!� ெசா6தமான Value Pit ேசதமைட6� 
மிகJ) ேமாசமான நிைலயி# உ'ள�. இதனா# த-ண*� வினிேயாக) ஒ& 
ப�தியி# இ&6� ம�ற ப�தி!� மா�() ெபாE� சி!க# ஏ�பSகிற�. 
ேமL) Value pit ெநSYசாைல!� ெசா6தமான இட�தி# அைம6�'ளதா# 
ேபா!�வர�� பாதி!க%பSகிற�. இதைன ச1 ெச�P) ெபா&S Qதிய Value 
pit    அைம%பத�� தயா1!க%பட மதி%பSீ ெதாைக T.38,000/-!� பணியி� 
அவசர அவசிய�ைத க&�தி# ெகா-S ேத�த# ந�நட�ைத விதிcைறக' 
அcலி# இ&%பதா# பி1J 15-�கீe ேவைலயிைன ெச�திடJ) �5ந*� 
நிதியி�கீe ெசலJ ெச�திடJ) ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 

 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3660 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 
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ெபா&' எ-.3 
 

�ழி��ைற நகராசியிL'ள MCC-# நகராசி ப�திகளி# 
ேசக1!க%பS) கழிJகைள Shredding Machine Mலமாக ம!�) ம�() ம!காத 
கழிJகளாக மா�ற பய�பS�த%பS) இய6திர�தி# Bearing Main soft  ம�() 
Cutting Blade coating ban ம�() Pulling Key ஆகிய ப�திக' பEதைட6� ச1வர 
இய4காத காரண�தினா# �%ைப பி1�ெதS!க%பS) cைற 
பாதி!க%பS'ளதா# qகாதார அLவல1� ேநர5 Qகா1� அ5%பைடயி# 
இட�ைத பா�ைவயிS அறிJைரயி�ப5 பEதைட6த இய6திர�ைத ச1 
ெச�திட உ�ேதச மதி%பSீ T.30,000/-!� தயா� ெச�ய%பS'ள�. த�ேபா� 
ேத�த# ந�நட�ைத விதிcைறக' அcலி# உ'ளதா# ேம�ப5 
ேவைலயி� அவசிய�ைத க&�தி# ெகா-S பி1J 15-�கீe ேவைல 
ெச�திடJ) ெதாைகயிைன �5ந*� நிதியி�கீe ெசலJ ெச�யJ) 
ம�ற�தி� அXமதி!�.  
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3661 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 
 

 
ெபா&' எ-.4 
 

�ழி��ைற நகராசியி� எ#ைக!�பட நகராசியி� தைலைம 
ந*ேர�( நிைலய q�திக1%Q நிைலய�தி# மா��தா-ட) OHT–!� ந*ேர�() 
�ழாயி# (4” C.I.100M) ெபா&�த%பS'ள qy\ வா#J 2 எ-ண) ம�() 
Non-return Value -2 எ-ண) ச1யான cைறயி# இய4கததா# மி�தைட 
ஏ�பS) ேநர4களி# Pumping Main Pipe-# உ'ள த-ண*� தி&)பJ) Clear 
Water Sump-X' வ&கிற�. மீ-S) இய!�) இ6த Pumping Main fill ஆகி OHT-
யி# த-ண *� ஏ(வத�� ஒ&மணி ேநர�தி�� ேம# ஆகிற�. இதனா# 
�5ந*� வினிேயாக) கSைமயாக பாதி!க%பSகிற�. ஆகேவ இ6த 100mm  
qy\ வா#J 2 எ-ண) ம�() Non-return Value -2 எ-ண) பைழயைத 
மா�றி ெப&�திட மதி%பSீ T.21,000/-!� தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� 
ெச�ய%பS'ள மதி%பீ5�� அத�கான ெசலவின�ைத �5ந*� நிதியி# 
ெசலவிடJ), த�ேபா� பணியாள� அவசர�ைத க&�தி# ெகா-S ேம�ப5 
பணியிைன பி1J 15-�கீe உடன5யாக ேவைல ெச�திட ம�ற�தி� 
அXமதி!�. 
 
அ.�.:- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S) த�ேபா� 
ேத�த# ந�நட�ைத விதிcைறக' அமலி# இ&%பதா# தனி அLவல� 
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அXமதி ெப�( பணியிைன ெச�தைம!�) ப5ய# ெதாைகைய �5ந*� 
நிதியி# ெசலJ ெச�தைம!�) ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3662 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 
ெபா&' எ-.5 
 
      �ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான தைலைம ந*ேர�( நிைலய�தி# 
ெஜனேரட�க' 45KVA கி�ேலா\க� ெஜ�ெசS-1, 40KVA கி�ேலா\க� 
ெஜ�ெச -3 ம�() நகராசி அLவலக�திL'ள 15KVA கி�ேலா\க�-1 
ம�() மா��தா-ட) மீ�ச6ைத ெஜனேரட�க�!� மி�தைட ஏ�பS) 
ேநர4களி# பய�பS�த%பS'ள�. அத�� வ&டா6திர பராம1%Q பணிக' 
ேம�ெகா'ள  5-2-2021-# ஒ%ப6த%Q'ளி ேகா1யதி# வர%ெப�ற 
ஒ%ப6த%Q'ளிக' ம�ற�தி� பா�ைவ!�) ஒ%QதL!�). 
 

1) R.J. Power, Marthandam      மதி%பீைட விட 36.96% Less Rs.163940/-   
2) Annai Generators, Nagercoil    மதி%பீைட விட 0.00% Less Rs.260050/-  
3) Mr.P. Jayachandran,Salayanvilai மதி%பீைட விட 40.05% Less Rs.155900/-  
4) Mr.P. Jayaprakash, Salayanvilai மதி%பீைட விட 39.67% Less Rs.156900/-   

 
ேம�ப5 ெபற%பட நா�� ஒ%ப6த%Q'ளிகளி# வ1ைச எ-.3-# 

ெஜயச6திர� ெகாS��'ள ஒ%ப6த%Q'ளியான� மதி%பீைட விட 40.05% 
�ைறவாக ெகாS��'ளா�. "Sத# ைவ%Q� ெதாைக (295000x 40.05%) =118148/-
ஐ ெசL�திய பி�Q அவசர அவசிய) க&தி தனி அLவல� அXமதி ெப�( 
ேவைல உ�திரJ வழ4கியைம!� ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3663 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 

ெபா&' எ-.6 
 
�ழி��ைற நகராசியி# 2015 ம�() 2017-) ஆ-5# வா4க%பட 

5KVA ம�() 6KVA Battery மி� இைண%Q �-5%பி�ேபா� Off ஆகிற�. 
இதைன ஆ�J ெச�தேபா� Battery-யி� ஆP'கால) c5வைட6�'ள�. 
மி� இைண%Q �-5!க%பS) ேநர�தி# Engineering Section, Revenue Section, 
Town Planning Section பி1Jக' பணிகளி# தைட ஏ�பSகிற�. ஆைகயா# 16 
Nos. 12V.100 Amps Online Battery Quata Qதிதாக வா4கி ெபா&�த உ�ேதச மதி%பSீ 
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T.2,53,000/-!� மதி%பSீ தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� ெச�ய%பட 
மதி%பீ5�� உடன5யாக ேவைல ெச�ய ேவ-5P'ளதா# த�ேபா� 
ேத�த# ந�நைட�ைத விதிக' அcலி# இ&%பதா# பணியி� அவசர�ைத 
க&�தி# ெகா-S ேவைலயிைன உடன5யாக பி1J 15-�கீe ெச�திட 
ம�ற�தி� அXமதி!�. 
 

அ.�.:- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S பி1J 15-�கீe 
ேவைல ெச�தைம!�), ப5ய# ெதாைக வழ4கியைம!�) ம�ற) 
அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3664 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 
ெபா&' எ-.7 
 

�ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான Computer ம�() Printer-க' 2021-
2022-) ஆ-5�� வ&டா6திர பராம1%Q பணிக' ெச�திட உதவி திட 
கணனி அைம%பாள1� �றி%பி�ப5 Computer 24 எ-ண), TVS Domatric Printers 
-2 Nos.,    HP Laser Jet Printer (1020 Model) -2 Nos., Laser Printer 2035 model-1 No., Laser 
Printer 1108 Model 2 Nos., Laser Jet MFP M227 sdn Model-6 Nos, Laser Jet Pro M403 dn 3 
Nos., HP Scan Jet 1 No.–!� பராம1%Q பணிக' ெச�வத�� T.97,000/-!� 
மதி%பSீக' தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� ெச�ய%பS'ள மதி%பீ5�� 
ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3665 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 
ெபா&' எ-.8 
 

�ழி��ைற நகராசி!�பட வா�S எ-.17 ெகாS4�ள) 
வட!��ெத& சாைலயிலி&6� ெப�ேதேகா\� சைப அ&கி# ெச#L) 
�(!� சாைலயான� நகராசி பராம1%பி# உ'ள�. ேம�ப5 சாைலயி# 
ெத&விள!� இ#லாத காரண�தினா# ெபா� ம!களி� நல� க&தி இர-S 
ெத&விள!� (மி� இைண%Q 181-004-1132-!�) T.9,180/- ெசL�த ேகQ 
ேநா�\ வர%ெப�('ள�. ஆகேவ ேம�ப5 ெதாைகயிைன ம�ற�தி� 
c� அXமதி ெப�( ெதாைக ெசL�தியைம!� ம�ற�தி� அXமதி!�. 
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அ.�.– ெபா�ம!களி� நல� க&தி தனி அLவல1� c�அXமதி ெப�( 
மா��தா-ட) மி�வா1ய�தி�� ெதாைக ெசL�தியைம!� ம�ற) 
அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3666 
அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 
ெபா&' எ-.9 
 

�ழி��ைற நகராசி ச%பா�� Pump House-லி&6� ஆ�.சி.ெத& 
தி&��வQர) உய�நிைல ந*�ேத!க ெதா5க�!� தாமிரபரணி ஆ�( 
ச%பா�� பால) வழியாக 100mm GI Pipe �ழா� ஆ�றி� த-ண *� அ%ப�தி 
வழியாக ெச#கிற�. இ6த ெமயி� �ழாயி# அ1%Q ஏ�பS பல 
இட4களி# ந*� கசிJ ஏ�பS �5ந*� வ *ணாகிற�. சில சமய4களி# 
உய�நிைல ந*�ேத!க ெதா5க�!� ந*� ஏ�ற c5யாத நிைல ஏ�பS 
ெபா�ம!க�!� சீராக �5ந*� வினிேயாக) ெச�ய c5யாத நிைல 
ஏ�பSகிற�. ஆைகயா# தாமிரபரணி ஆ�றி� �(!ேக ேபாட%பS'ள 
உைட6த 100mm GI Pipe-ைய  மா�றி Qதியதாக 100mm GI Pipe 36 மீட&!� 
அைம%பத�� உ�ேதச ெசலவின) T.90,000/-!� மதி%பSீ ெச�ய%பS'ள�. 
ேம�ப5 பணியிைன �5ந*� நிதியி# ெச�ய ம�ற�தி� அXமதி!�. 
 
அ.�.– தனி அLவல� அவ�களி� c� அXமதி ெப�( ேவைல உ�தரJ 
வழ4கியைம!� ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3667 
அ�மதி�க�ப�கிற�. நகரா$சி பி'( 1-இ� கீ, 

ேம.ெகா0ள�ப$ட� 
 

ெபா&' எ-.10 
 

�ழி��ைற நகராசி!�பட இைட!�ள) ப�தியிலி&6� 
காSவிைள ேம#நிைல ந*�ேத!க ெதா5!� ெச#L) 100mm �5ந*� 
�ழாயி# பE� ஏ�பS'ள காரண�தினா# இைட!�ள) ப�தியி# இ&6� 
காSவிைள OHT Tank–�� �5ந*� ெச#ல இயலாத நிைல உ'ள�. இதைன 
ச1 ெச�வத�� உ�ேதச மதி%பSீ T.1,66,000/-�� ம�ற�தி� அXமதி!�. 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S த�ேபா� ேத�த# 
ந�னனட�ைத விதிcைறக' அமலி# இ&%பதா# தனி அLவல1� c� 
அXமதி ெப�( பணியிைன ெச�திடJ) ப5ய# ெதாைக �5ந*� நிதியி# 
ெசலJ ெச�திடJ) ம�ற) அXமதி!கலா). 
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நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3668 
அ�மதி�க�ப�கிற�. நகரா$சி பி'( 1-இ� கீ, 

ேம.ெகா0ள�ப$ட� 
 
ெபா&' எ-.11 
 

�ழி��ைற நகராசி!�பட விளவ4ேகாS ப'ளி, 
எ#.எ).எ\.ப'ளி, ந*திம�ற�தி� அ&கி# உ'ள அரq ப'ளிகளி� வா!� 
பதிJ ைமய4களி# மராம�� பணிக' ம�() Ramp அைம%பத�� உ�ேதச 
ெசலவின) T.90,000/-) ஆ�). ம�ற�தி� அXமதி!�. 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S த�ேபா� ேத�த# 
ந�னைட�ைத விதிcைறக' அமலி# இ&%பதா# தனி அLவல1� 
அXமதி ெப�( பணியிைன ெச�திடJ) ப5ய# ெதாைக வ&வா� 
நிதியி# ெசலJ ெச�திடJ) ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3669 
அ�மதி�க�ப�கிற�.  
 

ெபா&' எ-.12 
 

�ழி��ைற நகராசியி# ெவSெவ6நியி# பைழய அ4க�வா5 ைமய) 
இ&6த இட�தி# Qதிதாக அ4க�வா5 ைமய) அைம!க%பட�. இ6த ைமய�தி# 
20 மழைல �ழ6ைதக' பயி�( வ&கிறா�க'. ேம�ப5 அ4க�வா5 ைமய�தி# 
�ழ6ைதக' ம�() ஆசி1ய� கழிவைறயி# PVC Door அைம�த# ம�() Qதிதாக 
Septic Tank அைம�த# �5ந*� வசதி ெச�ய HDPE Tank 1000 litres Capasity Tank 
அைம�த# ம�() 110mm PVC Pipe (கழிJந*� �ழா�) அைம�த# ேபா�ற பணிக' 
ேம�ெகா'ள உ�ேதச மதி%பீS T.60,000/-!� ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 

 
நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3670 
அ�மதி�க�ப�கிற�.  
 

ெபா40 எ�.13 
 

�ழி��ைற நகராசியி# �5ந*� அபிவி&�தி திட) தமிeநாS �5ந*� 

வ5கா# வா1ய) Mல) ெசய#பS�த%பS வ&கிற�. கEவ�திைட OHT Tank 

அைம6�'ள வளாக�திX' Qதிதாக OHT Tank  (உய�நிைல ந*�ேத!க ெதா5) 

அைம!க உ'ளதா# �5ந*� வ5கா# வா1ய ெசய�ெபாறியாள� ம�() உதவி 
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ெசய�ெபாறியாள� ேநர5யாக இட�ைத பா�ைவயிடதி# உய�நிைல ந*�ேத!க 

ெதா5 அைம6�'ள இட�தி# ஏ�கனேவ உ'ள 150mm DI Pipe ம�() 100mm DI Pipe 

மா�றி அைம!க ெத1வி��'ளதன5%பைடயி# அ6த ப�தியி# Qதிதாக 150mm DI 

Pipe ம�() 100mm DI Pipe Qதிதாக அைம!கJ) Qதிய Valve Pit அைம!கJ) உ�ேதச 

மதி%பSீ T.7,50,000/-�தி�� தயா� ெச�ய%பS'ளதா# தயா� ெச�ய%பட 

மதி%பீ5�� ம�ற அXமதி ேவ-ட%பSகிற�. 

அ.�. – ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3671 
அ�மதி�க�ப�கிற�.  
 

ெபா&' எ-.14 
 
  �ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான ெபா� qகாதார வாகன) TN.75M.8952-!� 

வாகன�தி� ஏ�பS'ள பEதிைன ச1 ெச�ய ஒSந� அறி!ைக ம�() qகாதார 

அLவல� அறி!ைகயி�ப5 உ'�� விைல%Q'ளி ேகா1யதி# வர%ெப�ற 

விைல%Q'ளிகளி# ஒ%Qேநா!� ப5யலி�ப5   T.6000/-) �ைற6த விைல%Q'ளி 

ெகாS��'ள கேண� ேமாடா�\ நி(வன�தி� �ைற6த விைல%Q'ளியிைன 

ஏ�( வாகன�தி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S ம�ற�தி� c� 

அXமதி ெப�( ேவைல ெச�தைம!�) த�ேபா� ேத�த# ந�நட�ைத விதி 

cைறக' அcலி# இ&%பதா# ப5யலி# �றி%பிS'ள ெதாைகயிைன 

வழ4கJ) ம�ற�தி� அXமதி!�. 

அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3672 
அ�மதி�க�ப�கிற�.  
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி�  28-05-2021 ெவ'ளி!கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண! "ட�தி# நிைறேவ�ற%பட ம�ற%ெபா&' ம�() 

த*�மான) 
 

ெபா&' எ-.1 
 

2021-2022-) நிதியா-5�கான வ&வா� ம�() Mலதனநிதி, �5ந*� 
ம�() வ5கா# நிதி!�1ய வரJ ெசலJ (பெஜ) ம�ற�தி� பா�ைவ!�. 
ந.க.எ-.550/2019/பி1. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 

 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3673 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
ெபா&' எ-.2 
 
 �ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான வாகன) TN74Z 4605–# ேமாடா� 

ெபா&�தி நகராசி!� ெசா6தமான 21 வா�Sக�!�) கி&மிநாசினி 

ெதளி!க%பS வ&கிற�. த�ேபா� வாகன�தி# ெபா&�த%பS'ள 

ேமாடா� பEதாகிP'ளதா# அதைன ச1 ெச�ய மதி%பSீ T.19,330/-!� 

தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� ெச�ய%பS'ள மதி%பீ5# ேவைல 

ெச�திடJ) பி1J 15-�கீe உடன5யாக ேவைல ெச�� c5�திடJ) 

ம�ற�தி� அXமதி!�. 

 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S வாகன�தி# 
ெபா&�த%பS'ள ேமாடா1# ஏ�பS'ள பEதிைன பி1J 15-�கீe 
ேவைல ெச�திடJ) ம�ற�தி� c� அXமதி ெப�( ேவைல 
ெச�தைம!�) ெதாைகயிைன �5ந*� நிதியி# வழ4கிடJ) ம�ற) 
அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3674 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
 



9 

 

ெபா&' எ-.3 
 
 �ழி��ைற நகராசி!�பட cனிசாமி வணிகவளாக�தி� பி�Qற) 
ெவSெவ6நியிலி&6� ேத4கா�படண) ெச#L) சாைலயி� அ&கி# 
உ'ள மைழந*� வ5கா# c�றிL) பEதைட6�'ளதா# மைழகால4களி# 
ஒைடயி# ச1யாக த-ண*� ெச#லாம# cEவ�மாக ஆ4கா4ேக ேத4கி 
நி�பதா# ெபா�ம!க�!� மி�6த இைட�( ஏ�பS�திP'ள�. ேமL) 
ேத4கி நி��) ந*1# ெதா�( ேநா� பரவJ) ஏ�வாகிற�.  ஆகேவ 
பEதைட6த மைழந*� வ5காலிைன ச1 ெச�திட உ�ேதச மதி%பSீ                     
T.4,50,000/-!� தயா� ெச�ய%பS'ள�. இதைன ெபா� நிதியி# இ&6� 
ெச�திட ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3675 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
ெபா&' எ-.4 
 
 �ழி��ைற நகராசியி� தைலைம ந*ேர�( q�திக1%Q நிைலய�தி# 
�5ந*1ைன ெதளிJ%பS�தJ), ெதா5யிைன q�த) ெச�திடJ), 
மி�பணியாள1� அறி!ைகயி� அ5%பைடயி# கEவ�திைட, 
காSவிைள ம�() தி&��வQர) OHT-!� �ேளாறிேனஷ� ெச�வத�� 
1000 கிேலா கிரா) பிளி�சி4 பJட� அவசர அவசியமாக வா4கி வழ4கிட 
உ�ேதச மதி%பSீ T.62,000/-!� தயா� ெச�ய%பS'ள�. ேம�ப5 தயா� 
ெச�ய%பட மதி%பீ5ைன பி1J 15-�கீe வழ4கிட ம�ற�தி� 
அXமதி!�. 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி#  ெகா-S, த�ேபா� 
மைழ!கால) ஆைகயா# ெபா�ம!களி� நல� க&தி பி1J 15-�கீe 
பிள *�சி4 பJட� வா4கி வழ4கிடJ), அத�கான ெசலவின�ைத �5ந*� 
நிதியி# ெசலJ ெச�திட ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3676 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
ெபா&' எ-.5 
 
 �ழி��ைற நகராசியி� தைலைம ந*ேர�( q�திக1%Q நிைலய�தி# 
�5ந*1ைன ெதளிJ ெச�திட ேதைவயான ஆல) 2500 கிேலா கிரா) வா4கி 
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வழ4கிட மி�பணியாள1� அறி!ைகயி� அ5%பைடயிL), 
ெபா�ம!க�!� ெதளி6த �5ந*1யிைன வினிேயாக) ெச�ய இயலாத நிைல 
ஏ�பS'ளதா# q�தமான �5ந*1யிைன வினிேயாக) ெச�தி உ�ேதச 
மதி%பSீ T.88,000/-�� தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� ெச�ய%பட 
மதி%பீ5�� பி1J 15-�கீe அவசர அவசியமாக வா4கி வழ4கிட 
ம�ற�தி� அXமதி!�. 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S த�ேபா� மைழ 
அதிகமாக உ'ளதினாL) ெதளி6த �5ந*� வினிேயாக) ெச�திட தனி 
அLவல1� c� அXமதி ெப�( ஆல) வா4கJ) அத�கான 
ெசலவின�ைத �5ந*� நிதியி# ெசலJ ெச�திடJ) ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3677 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
ெபா&' எ-.6 
 
 �ழி��ைற நகராசியி� சடம�ற உ(%பின� ேம)பாS திட)      
2020-2021-�கீe உ'ள பணி!� 21-05-2021-# ஒ%ப6த%Q'ளி ேகார%ெப�றதி# 
வர%ெப�ற ஒ%ப6த%Q'ளிக' ம�ற�தி� ஒ%QதL!� ைவ!க%பSகிற�.  
 
வ. 
எ- 

பணியி� ெபய� மதி%பீS 
லச�தி# 

ஒ%ப6ததார1� 
ெபய� 

ஒ%ப6த விகித) 
அதிக)/ 
�ைறJ 

1 �ழி��ைற 
நகராசி!� 
ெசா6தமான வா�S 
எ-.17 
காமனாSவிைள 
க&ணாகர� வ *S 
c�பி&6� நகராசி 
கிண( வைர வ5கா# 
ஒைட க5 ேம# M5 
அைம�த# 

2.50 1) K.C. qத�ச� 
2) M. ஷாஜி 
3) A. ஆ�றணி 
4) R. அனி 
5) V. வ�கீ\ 
6) S. பாQ 
7) S. கிறி\�ரா[ 
8) J. பி1வ *� 

8.20% 
13.98% 
16.61% 
7.31% 
16.65% 
18.98% 
12.25% 
18.80% 

  வர%ெப�ற 8 ஒ%ப6த%Q'ளிகளி# தி&.எ\. பாQ எ�பவரா# 
ெகாS!க%பட �ைற6த ம�() மதி%பீS விகித ஒ%ப6த%Q'ளியிைன 
ம�ற) ஒ%Q!ெகா-S அXமதி வழ4கலா). 

 
நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3678 

      அ�மதி�க�ப$ட�.    
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ெபா&' எ-.7 
 
   �ழி��ைற நகராசியி# ஒ%ப6த!காரராக பதிJ ெப�ற                           
தி&.T.  அமி�தரா[ 2016-2017-) ஆ-5# பணி ெச�த ப5யலி# பி5�த) 
ெச�ய%பட ெதாைக T.9,308/- கால) கட6த ைவ%Q� ெதாைகயாக 
உ'ளதா# அதைன தி&%பி வழ4க ம�ற) அXமதி!�. 
அ.�.- அXமதி!கலா). 
ந.க.எ-.1267/2020/பி1. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3679 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

ெபா&' எ-.8 
 
   �ழி��ைற நகராசி தைலைம ந*ேர�( q�திக1%Q நிைலய�தி# 
மி� இைண%Qகைள அரq மி�சார ஒE4�cைற ஆைணய) பகி�மான 
விதி%ப5 மா�றி அைம%பத�� மதி%பSீ T.24.40 லச) ம�() T.24.00 
லச�தி�� 21-05-2021-# ஒ%ப6த%Q'ளி ேகார ெச�தி ம�() ம!க' 
ெதாட�Q அLவலக) Mல) விள)பர) ெச�த வைகயி# ம�ைரமணி எ�ற 
ப�தி1ைகயி# 10-05-2021-# விள)பர) ெச�த வைக!� பி#ப5ய# 
T.29,988/- வர%ெப�('ள�. ெதாைகயிைன வழ4க ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�. – ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3680 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
ெபா&' எ-.9 
 
   �ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான இட!�ள) �5ந*� திட 
கிண�றிலி&6� காSவிைள ந*�ேத!க ெதா5!� �5ந*� ந*ேர�ற) ெச�P) 
ந*ேர�( �ழாயி# 150மீட� ந*ள�தி�� த�ேபா� ெப�� வ&) 
கனமைழயி� காரணமாக பE� ஏ�பS'ளதா# ெபா�ம!க�!� �5ந*� 
ச1யாக வினிேயாக) ெச�ய இயலாத நிைல ஏ�பS'ள�. ஆகேவ ேம�ப5 
பEதிைன ச1 ெச�ய ேவ-5P'ளதா# Qதியதாக 100mm GI Pipe பதி%பத�� 
உ�ேதச மதி%பSீ T.3.00 இலச�தி�� தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� 
ெச�ய%பட மதி%பீ5ைன ம�ற�தி� அXமதி!�. 
அ.�. – ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3681 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 
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ெபா&' எ-.10 
 
   �ழி��ைற நகராசி!�பட ப�திகளி# த�ேபா� 20-05-2021 cத# 
ெதாட�6� ெப��வ&) கனமைழயி� காரணமாக அட�ள), 
காமனாSவிைளயி# உ'ள மைழந*� வ5கா# ஒைட ேசதமைட6�'ள�. 
அ%ப�தியி# வசி!�) ம!களி� வ *Sக�!� ெப&) ேசதமைட6�'ளதா# 
ேம�ப5 வ5கா# ஒைடயி� அவசர அவசியமாக ச1 ெச�ய 
ேவ-5P'ளதா# மதி%பSீ T.58,000/-�� தயா� ெச�ய%பS'ளைத பி1J 
15-�கீe அவசர அவசியமாக ேவைல ெச�தைம!�) ம�ற) 
அXமதி!கலா). 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி!ெகா-S தனி அLவல1� 
c� அXமதி ெப�( ேவைல ெச�தைம!�), ெதாைகயிைன வ&வா� 
நிதியி# ெசலJ ெச�திட ம�ற) அXமதி!கலா).   
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3682 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
ெபா&' எ-.11 
 
 �ழி��ைற நகராசி!�பட தைலைம ந*ேர�( நிைலய�தி# உ'ள 
Sulice Valuve 2 எ-ண), Non returen valuve 80mm 2 Nos. 125mm Sulice Valuve 2 Nos., 
125mm Non returen valuve 2 Nos. 150mm Sulice Valuve 2 Nos. ம�() 150mm Non returen 
Valuve 2 Nos. ஆகியைவ பEதைட6�'ளதா# தைலைம ந*ேர�( 
நிைலய�தி# பகி�மான �ழா� ச1யான cைறயி# த-ண*� ெகாS!க 
இயலாத நிைல உ'ள�. ஆகேவ அதைன ச1 ெச�ய உ�ேதச மதி%பSீ 
T.2,88,000/-!� தயா� ெச�ய%பS'ள�. தயா� ெச�ய%பS'ள 
மதி%பீ5�� ேம��றி%பிS'ள பணிகைள அவசர அவசியமாக ெச�ய 
ேவ-5P'ளதா# த�ேபா� ேத�த# ந�நட�ைத விதிக' அமலி# 
இ&%பதா# பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S பி1J     
15-�கீe உடன5யாக ேவைல ெச�திட ம�ற�தி� அXமதி!�. 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய�திைன க&�தி# ெகா-S த�ேபா� ேத�த# 
ந�நட�ைத விதிcைறக' அமலி# இ&%பதா# தனி அLவல� அXமதி 
ெப�( பணியிைன ெச�தைம!�) ப5ய# ெதாைக �5ந*� நிதியி# ெசலJ 
ெச�தைம!�) ம�ற) அXமதி!கலா).  
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3683 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 
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ெபா&' எ-.12 
 

�ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான கீeக-ட ��தைக இன4கைள  
2021-2022 cத# M�( ஆ-5�� ெபா� ஏல) விடJ) ம�() ெபா� ஏல 
நிப6தைனக�!� உ1ய ம�ற அXமதி ேவ-ட%பSகிற�.  

 
2021-2022 cத# 2023-2024 c5ய ெபா� ஏல நிப6தைனக' 

 
வ. 
எ- 

உ1ம4களி� விபர) ஏல%ெபா(%
Q�ெதாைக 
Tபா� 

ேதசியம
யமா!க%
பட 
வ4கி 
உ�திர
வாத 
சா�( 
ெதாைக 
Tபா� 

வ4கி 
உ�திரவாத 
சா�( ெகாS!க 
இயலாதவ�க' 
ெசL�த 
ேவ-5ய 
"Sத# 
ெபா(%Q 
ெதாைக Tபா� 

1 கா�கறி ச6ைத!�' 
இ&!�) ஆS, ேகாழி 
அ5!�) கடண) 
வ2லி!�) உ1ம) 
 

50,000 10,000 5,000 

2 மா��தா-ட) மினிபார 
உ6� நிைலய) கடண) 
வ2# ெச�P) ��தைக 
உ1ம) 
 

25,000 50,000 25,000 

3 �ழி��ைற மாைல ச6ைத 
ம�() �ழி��ைற 
அ)ம�ேகாயி# ப!க) 
உ'ள இட4களி# 
ெபா&கைள வி�பைன 
ெச�பவ�களிட) கடண) 
வ2# ெச�P) உ1ம) 

25,000 50,000 25,000 

4 வாJபலி% ெபா&காசி 
திடலி# அைம6�'ள 
க�( காலி� ச6ைதயி# 
கடண) வ2லி!�) 
உ1ம) (ெச�வா� கிழைம 
மS)) 

1,00,000 1,00,000 50,000 
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5 மா��தா-ட) 
லாறி%ேபைட கழி%பைற 
கடண) வ2# ��தைக 
உ1ம) 

10,000 - 10,000 

6 மா��தா-ட) கா�கறி 
ச6ைதக' கடண 
கழி%பைற ம�() 
பி.பி.cனிசாமி 
வணிகவளாக க5ட�தி# 
உ'ள கடண கழி%பைற 
வ2# ெச�P) ��தைக 
உ1ம) 

30,000 - - 

7 �ழி��ைற நகராசி!� 
ெசா6தமான வி.எ#.சி. 
கைலயர4க) ��தைக 
உ1ம) 

2,00,000 1,00,000 50,000 

 
கைடக�!கான ெபா� ஏலநிப6தைனக' 

 
1) ஏல) ேகாரவி&%ப) உ'ளவ�க' அ6த6த இன4க�!� எதிேர 
�றி%பிS'ள ைவ%Q�ெதாைகயிைன வ4கி வைரேவாைல Mல) 
(5மா- 5ரா%) ஏல�தி�� c6ைதய ேவைல நா' மாைல 5.00 
மணி!�' நகராசி அLவலக�தி# வ&வா� பி1வி# ெகாS�� 
உ1ய அ�தாசி ெப�(!ெகா'ள ேவ-S). 
 

2) ஏல�தி�� c6ைதய நா' உ1ய வைரேவாைலயாகேவா/ 
ெரா!கமாகேவா ெசL�தி அ�தாசி ெபறாதவ�க' ஏல தின�த�( 
க-5%பாக ஏல�தி# கல6� ெகா'ள அXமதி!க%பட மாடா�க'. 
 

3) ெபா� ஏல) விள)பர) ெச�த நா' cத# ஏல�தி�� c6ைதய 
ேவைல நாள�( ஏல நிப6தைனகைள அLவலக ேநர�தி# ேந1# 
ெப�(!ெகா'ளலா). 
 

4) ஏல) ஒ�ெவா& இன�தி��) தனி�தனிேய ெபா(%Q� ெதாைக 
ெசL�த%பட ேவ-S). ஒ& இன�தி�� ெகாS!க%பட வ4கி 
வைரேவாைல. ெரா!கமாக ெசL�த%பட ெதாைக ேவ( கைட!� 
எ!காரண) ெகா-S) எS��! ெகா'ள%பட மாடா�. 
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5) ேம�க-ட விபர%ப5 ெபா(%Q ெதாைக ெசL�தியவ� அ#ல� அவர� 
cைறயான அதிகார) ெப�ற ஒ&வ� மSேம ஏல�தி# கல6� 
ெகா'ள அXமதி!க%பSவா�க'. 
 

6) இத�� c�Q ஏல) எS�� உ1ம) ெதாைகைய (தவைண�ெதாைக) 
ெசL�த தவறியவ�க' அ#ல� நிLைவ உ'ளவ�க' ம�() அவர� 
இர�த) சா�6த உறJக'/ வா1qக' ஏல�தி# கல6� ெகா'ள 
அXமதி!க%பட மாடா�க'. ேமL) நகராசி!� எதிராக வழ!� 
ெதாட�6தவ�க�) ஏல�தி# கல6� ெகா'ள அXமதி!கபட 
மாடா�க'. 
 

7) கைடக' ஒ%பைட!க%பSவதிலி&6� M�றாவ� நிதியா-S மா�� 31-
) ேததி வைர மSேம cதலி# ஒ%பைட!க%பS). பி�ன� உ1ய 
Q�%பி�த# கடண) ெசL�தி 15% வாடைக உய�Jட� ெமா�த) 
ஒ�ப� ஆ-Sகால அளJ வைர உ1ம) Q�%பி�� வழ4க%பS). 
 

8) உ1ம) ஒ%பைட!க%படதிலி&6� ஒ�ப� ஆ-Sக�!� பி�ன� 
அ%ேபாைதய அரq விதிகளி�ப5 வாடைக ம( மதி%பSீ ெச�ய%பS 
தா4க' ச)மதி!�) ேந�வி# த4க�!� கைட ஒ%பைட!க%பS). 
அ�வாற#லாத ேந�வி# ஏல) விட%பS). 
 

9) ஏல) உ(தி ெச�ய%பட�) T.20/- மதி%Q'ள c�திைர தாளி# 
ஒ%ப6த) தயா� ெச�� Qைக%பட) ஒ5 ஆதா� அைட நக# 
இைண�� ேநாட1 வழ!கறிஞ� ஒ%ப) ெப�( M�( 
தின4க�!�' சம�%பி!க%பட ேவ-S). 
 

10) வாடைகPட� அரசா# அ�வ%ேபா� நி�ணய) ெச�ய%பS) உ1ம 
கடண)/ ெதாழி#வ1/ ேசைவவ1 �றி�த கால�தி��' தவறா� 
ெசL�த%பட ேவ-S). 
 

11) கைட உ1ம) ெப�றவ�க' கைட வாடைகயிைன அ6த6த மாத) 5-) 
ேததி!�' தவறா� ெசL�த%பட ேவ-S).  
 

12) கைடகளி# அரசா# அXமதி!க%பட ெபா&க' மSேம வி�பைன 
ெச�ய%பட ேவ-S). அரசா# தைட ெச�ய%பட ெபா&க' எ�J) 
வி�பைன ெச�ய "டா�. ேமL) ேவ( பய�க�!காகேவா/ 
உணவகமாகேவா/ �5யி&%பாகேவா பய�பS�த "டா�. 
 

13) மி� இைண%Q “ஆைணயாள�, �ழி��ைற நகராசி” எ�ற ெபய1# 
மSேம எS!க ேவ-S). ேமL) மி� கடண) ேந1ைடயாக 
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மி�வா1ய�தி# ெசL�த%பட ேவ-S). "Sத# மி� கடண 
ெபா(%Q ெதாைகP) ��தைகதாரைர சா�6த� ஆ�). 
 

14) ேம�ப5 கைடயி� மி� கடண)/ �5ந*� கடண) மாத) 
ெசL��வ� ��தைகதாரைர சா�6த� ஆ�). தவறிS) ேந�வி# 
இைண%Q �-5%Q ெச�ய%பS). 
 

15) கைட வாடைக ெசL��) ேபா� ேசைவவ1Pட� ெசL�த%பட 
ேவ-S). ேமL) அரசா# அ�வ%ேபா� அரசா# நி�ணய) 
ெச�ய%பS) ேசைவ வ1 ெசL�த%பட ேவ-S). 
 

16) ேம�ப5 கைடகளி# ஆ!கிரமி%Q ம�() ேவ( ஏேதX) மா(த# 
ெச�ய!"டா�. அ�வா( கைடகளி# மா(த# ஏேதX) 
ெச�ய%படா# உடன5யாக உ1ம) ர�� ெச�ய%பS ம( ஏல) 
விட நடவ5!ைக ேம�ெகா'ள%பS). 
 

17) 2021-2022-) ஆ-S நகராசி ெபா� ஏல அறி!ைகயி# இ&!�) 
நிப6தைனக�!� கSபS நட6� ெகா'ள ேவ-S). 
 

18) நகராசி ம�() அரசா# அ�வ%ேபா� பிற%பி!க%பS) 
ஆைணக�!� கS%பS நட!க ேவ-S). 
 

19) ேம�ப5 நிப6தைனகளி�ப5 நட!க தவறினா# நகராசி ெபா� ஏல) 
ம�() சிற%Q நிப6தைனகளி�ப5 த4க�ைடய ைவ%Q ெதாைக 
பறிcத# ெச�ய%பSவேதாS அதனா# ஏ�பS) சகல இழ%Qக�!�) 
த4கைள ெபா(%பா!க%பS). 
 

20) ேம�ப5 கைட உ1ம)தார� 2021-2022-) ஆ-S ெபா� ஏல 
நிப6தைனக�!�பS கைடக�!� வி�பைன!� ெகா-S வ&) 
ெபா&க�!� நகராசி ஏல நிப6தைனக'ப5 KைழJ கடண) 
ெசL�த கடைம%படவ�க' ஆவா�க'. 
 

21) ெதாEேநா� உ'ளவ�கைளP) பிற ெதா�(ேநா� உ'ளவ�கைளP) 
ச6ைத!�' அXமதி!க "டா�. 
 

22) ெபா� மககளி� ேபா!�வர�தி�� வசதியாக ெபா&கைள கைட!�' 
ஒE4காக ைவ�� வி�பைன ெச�ய ேவ-S). இத�� ஆைணயேரா 
அ#ல� அவர� அதிகார) ெப�றவேரா வழி எ6த cைறயி# இ&!க 
ேவ-Sெம�( "(கிறாேரா அைதேய வழியாக ஏ�க ேவ-S). 
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23) கைடயிX' எளிதாக த* ப�ற!"5ய ெபா&கைள பய�பS�த 
"டா�. 
 

24) எளிதி# த* ப�ற!"5ய படாqக' ம�() இதர அபாயகரமான 
ெபா&க' ேசமி!க/ வி�பைன ெச�ய அXமதி கிைடயா�. 
 

25) ஏல) உ(தி ெச�ய%பட�) ஒ&வ&ட வாடைக ெதாைகயிைன 
"Sத# ைவ%Q� ெதாைகயாகJ), மி� கடண ைவ%Q� ெதாைகயாக 
T.20,000/- ெசL�த ேவ-S). 
 

26) கைடகைள அரசிய# கசி/ ச4க அLவலக4க�!காக 
பய�பS�த%பட! "டா�. 
 

27) கைட உ(தி ெச�ய%பS ஆைண வழ4கிய நா' cத# கைட 
வாடைக ெசL�த%பட ேவ-S). 
 

28) ஏல�தி# கல6� ெகா'பவ�களி� எவெரX) ஏல) ஊ�ஜித) 
ெச�ய%பSவத�� c� உ'ள ேக'வி!ேகா அ#ல� உ�ச 
ஒ%ப6த%Q'ளி!ேகா ��தைக உ1ைமயாைணைய எS!க 
வி&%பc'ளவ�க' ஏல) c56த 24 மணி ேநர�தி��' உ�ச 
ேக'வியி� cE�ெதாைகP) ம�() ஏல�ெதாைகயி# 1/3 ப4� 
ெதாைகைய ேச��� ெசL�தி வி-ண%பி!க ேவ-S). மXவி# 
தா� ேகக வி&)Q) ெதாைகைய ெதளிவாக �றி%பிS ம( ஏல) 
ம�() ஒ%ப6த%Q'ளி ெகா-S வர மX ெச�� ெகா'ளலா). 
இதைன ப1சீலைன ெச�� c5J ெச�ய ஆைணய&!� �ரண 
உ1ைமP-S. ஏல!ேக'வி உ�சமாக இ&6தா# ஏல�தி# மS) 
கல6� ெகா-டவ�க' மS) ம(ஏல) ம�() ஒ%ப6த%Q'ளி 
ெகா-Sவர மX ெச�ய த�தி ெப�றவ�க'. ேமL) "Sத# ஏல) 
ம�() ஒ%ப6த%Q'ளி!� வி&%ப) ெத1வி�� ம( ஏல) 
ஒ%ப6த%Q'ளி ெகா-Sவ&) நிப6தைன cத# ம�() அS�தS�த 
அைழ%Q!� மSேம ெபா&6�) இ(தி என �றி%பிட அைழ%Q!� 
இ� ெபா&6தா�.  
 

அைன�� இன4க�!�) ெபா� நிப6தைனக' 
1) ஏல4க' ம�() ஒ%ப6த%Q'ளிக' கீeக-ட ெபா� 
நிப6தைனக�!�), 1920-) வ&ட�திய தமிeநாS மாவட 
நகராசிகளி� சட), அ�சட�தி� கீe ெச�ய%பS'ள விதிக', 
வழி�சட4க', உபவிதிக' கண!� விதிக' அரசாைணக' ம�() 
நக�ம�ற) விதி��'ள அ#ல� இனிவிதி!�) ெபா�!கSபாSக' 
ம�() சிற%Q!கS%பாSக' யாவ�(!�) உபடைவயா�).  
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2) ப5யலி# க-S'ளப5 ��தைக உ1ம இன4க�!� cைறேய 
நகராசி நி�வாக) மறி() �5ந*� வழ4���ைற (ந.நி.4) அரசாைண 
(நிைல) எ-.181, நா' 19-09-2008-�ப5 உ1ம) வழ4க%பS). 
 

3) ஏல) ேகக வி&)Qகிறவ�க' தா4கேள ேந1ேலா அ#ல� எE�� 
Mல) T.20/- மதி%Q'ள c�திைர�தாளி# எEதி அதிகார) அளி�த 
cகவ� Mலமாக ஏல�தி# கல6� ெகா'ளலா). 
 

4) ஏல�தி# கல6� ெகா'�) நப� ஏல) நட!�) நா�!� c�தின) 
5.00 மணி!�' "Sத# ஏல%ெபா(%Q� ெதாைக ம�() வ4கி 
உ�திரவாத சா�றிதEட� கல6� ெகா'�) ஏல இன விபர4கைள 
எE�� Mலமாக மXJட� சம�%பி!க ேவ-S). 
 

5) ஏல�தி# கல6�ெகா'பவ� ஒ%ப6த%Q'ளியிL) கல6� ெகா'ள 
ேவ-Sமானா# ஏல) ம�() ஒ%ப6த%Q'ளிக�!� தனி�தனியாக 
ஏல ெபா(%Q ெதாைக ம�() "Sத# ெபா(%Q ெதாைக ெசL�த%பட 
ேவ-S). ஒ%ப6த%Q'ளி!� ஏல ெபா(%Q ெதாைக ம�() "Sத# 
ெபா(%Q ெதாைக ெசL�திய ஒ%ப6த%Q'ளியி# மS) தா� கல6� 
ெகா'ள c5P). ஏல�தி�� ஏல%ெபா(%Q ெதாைக ம�() "Sத# 
ெபா(%Q ெதாைக ெசL�தியி&6தா# ஏல�தி# மS) தா� கல6� 
ெகா'ள c5P). 
 

6) ஏல) எS!காதவ1� ெபா(%Q ெதாைக ஏல) c56தJட� ஏலதார� 
ஆைணய&!� க5த) எEதி ெகாS�� தி&%பி ெப�(!ெகா'ளலா). 
ஆனா# உ�ச ேக'வி!� ேம# அS�த ேக'வி ேகபவ&ைடய 
ெபா(%Q ெதாைகைய ஏல) உ(தி ெச�ய%பS உ�தரJ வழ4க%பட 
பி�ன� தி&)ப வழ4க ேவ-S). 
 

7) இ6நகராசியி# இத�� c�ஏல) எS�த ஒE4காக ஏல�ெதாைக 
ெசL�தாதவ�க' நகராசி!� எதிராக வழ!� ெதாட�6� 
நிLைவயிL'ளவ�க' கி1மின# ேகா�5# த-டைண அைட6தவ� 
எ�ற காரண�திலாவ� அ#ல� c6ைதய ஒ%ப6த4களி� 
நிப6தைன%ப5 நட�தாததினா# ம(ப5P) நகராசியி# ��தைக!� 
ெகாS%ப� உசிதமி#ைல எ�ற காரண�தினா# எவ� ஒ&வ&) 
ேநர5யாகேவா அ#ல� மைறcகமாகேவா கல6� ெகா'ள 
அXமதி!க%பட மாடா�க'. அ�வா( கல6� ஏல) எS�த� 
பி�கால�தி# ெத1ய வ&மானா# அவ�க' ஏல) எS�த ��தைகைய 
ர�� ெச�ய ஆைணய� ம�() நக�ம�ற�தி�� அதிகாரc-S. 
அைசயா ெசா��!க' இ#லாதவ� எ�ற காரண�திலாவ� அ#ல� 
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ஏல) நட6� ெகா-5&!�) ேபா� அவ&ைடய ேக'விகளி# 
ச6ேதக�தி�� இடமி&6தாேலா அ#ல� கபடமான�) உ-ைம!� 
Qற)பான�) எ�றாவ� ேக'விதார� ேபா�மான ெசா�� இ#லாதவ� 
எ�ற காரண�திலாவ� ம�() நக�ம�ற�தி�� உ-ைமயாகேவ 
ந�ட) ஏ�பSெம�( க&த%பட!"5யதாக இ&!க!"5ய 
ஒ&வ&ைடய ேக'விைய காரண) ெச#லாம# ஏல) நட��) 
அதிகா1 த� P!தி%ப5 ஒ%Q!ெகா'ளாம# த'ளிவிட அதிகாரc-S. 
 

8) ஏல) நட!�) கால�திேலா அ#ல� பிறேகா எ6த நிைலயிL) இ6த 
அறி!ைகயி# க-ட நிப6தைனகைளP) தள��தேவா, மா�றேவா, 
ேச�!கேவா அ#ல� உ1ம கால�ைத �ைற!கேவா நக�ம�ற) 
ம�() ஆைணய� ஆகிேயா&!� �ரண அதிகாரc-S. இ6த ஏல 
அறி!ைகயி# ஏல) நட��வத�காக �றி%பிS'ள இன4களி# எ6த 
ஒ& இன�ைதP) நி�வாக காரண4கைள c�னிS ெபா� ஏல) 
நட�தாம# இ&!க ம�() ஆைணயாள� ம�() நக� ம�ற�தி�� 
�ரண அதிகாரc-S.  
 

9) அறிவி!க%பட ஏல4கைள ஏல) ஆர)பி!�) c�ேபா நட!�) 
ேபாேதா எ6த நிைலயிL) நி(�தேவா, ஒ�திைவ!கேவா ர�� ெச�� 
விடேவா ஆைணயாள&!ேகா அ#ல� அவ� அதிகார) ெப�ற 
அவல&!ேகா அதிகார) உ-S.  
 

10) ஏல) நட!�)ெபாE� ஏல) நட��கிறவ� அவசியெமன க&தினா# 
அவ� �றி%பிS) ஒ& ேததி!� ஏல�ைத எ6த நிைலயிL) த'ளி 
ைவ!க அதிகாரc-S. அ�வித) ெச�வதி# அ�ைறய தின) 
எவெரா&வ� அதிக ெதாைக!� ஏல) ேககிறாேரா அ�ெதாைகயான� 
ஏல) மா�றி ைவ!க%ப5&!�) நாளி# தா� ேக'வியாக ைவ�� 
ஏல) �வ4�). 
 

11) ஏல)/ ஒ%ப6த%Q'ளி ேகா&) ேபா� ஒ� ஆ-5�கான ெதாைக 
மSேம �றி%பிS ேகக ேவ-S). 
 

12) உ1ைமயாைணக' அைன��) 1920-) வ&ட�திய தமிeநாS மாவட 
நகராசியி� சட�தி��), அரசாைண (நிைல) எ-.181, நகராசி 
நி�வாக) ம�() �5ந*� வழ4���ைற (ந.நி.4) நா' 19-09-2008 ம�() 
ெபா� நல�சட�தி��), நகராசிகளி� ெசா�� இட4க' நகராசி 
ைகேயS விதி�!�) நைடcைறகளி# உ'ள�ட� அ�வ%ேபா� 
ெவளியா�) அரசாைணக�!�) நக�ம�ற) ெச��'ள அ#ல� 
இனி�ெச�யJ'ள ெபா�!கSபாSக�!�), சிற%Q! கS% 
பாSக�!�) உபடைவயா�). 
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13) ைவ%Q� ெதாைக ெசL�தாதவ�கைள ஏல�தி# ப4ெகS!க அXமதி!க 
இயலா�. 
 

14) ஏல) நைடெப�(!ெகா-5&!�) ேபா� ஏல) ேகா&) ெதாைக 
அதிகமா�) பச�தி# ஏல) நட��) அதிகா1யா# நி�ணயி!க%பS) 
"Sத# ைவ%Q�ெதாைகைய ஏல) ேகா&பவ�க' ெசL�த ேவ-S). 
 

15) ஏல) ம�() ஒ%ப6த%Q'ளியி# கல6� ெகா'பவ�களி# எவெரX) 
ஏல) ஊ�ஜித) ெச�ய%பSவத�� c� உ�ச ேக'வி!ேகா அ#ல� 
உ�ச ஒ%ப6த%Q'ளி!ேகா ��தைக உ1ைமயாைணைய எS!க 
வி&%பc'ளவ�க' ஏல) c56த 24 மணி ேநர�தி��' உ�ச 
ேக'வியி� cE�ெதாைகP) ம�() ஏல�ெதாைகயி# 1/3 ப4� 
ெதாைகைய ேச��� ெசL�த வி-ண%பி!க ேவ-S). மXவி# தா� 
ேகக வி&)Q) ெதாைகைய ெதளிவாக �றி%பிS ம( ஏல) ம�() 
ஒ%ப6த%Q'ளி ெகா-Sவர மX ெச�� ெகா'ளலா). இதைன 
ப1சீலைன ெச�� c5J ெச�ய ஆைணய&!� �ரண உ1ைமP-S. 
ஏல!ேக'வி உ�சமாக இ&6தா# ஏல�தி# மS) கல6� 
ெகா-டவ�க' மS) ம( ஏல) ம�() ஒ%ப6த%Q'ளி ெகா-Sவர 
மX ெச�ய த�தி ெப�றவ�க' ேமL), "Sத# ஏல) ம�() 
ஒ%ப6த%Q'ளி!� வி&%ப) ெத1வி�� ம( ஏல) ஒ%ப6த%Q'ளி 
ெகா-S வ&) நிப6தைன cத# ம�() அS�தS�த அைழ%Q!� 
மSேம ெபா&6�) இ(தி என �றி%பிட அைழ%Q!� இ� 
ெபா&6தா�.  
 

16) ஏல!ேக'வி ஊ�ஜிதமான உடேனேய ��தைக ஒ%ப6த) (Concluded 
Contract)   cEைமயாகிற� நக�ம�ற�தாரா# ஒ%Q!ெகா'ள%பS 
அ%ப5 அறிவி!க%பட 7 நாக�!�' அ#ல� அLவலக) 
நி�ணயி!க%பS) கால அளJ!�' ஒ%Qெகா'ள%பட ஏலதார� தா� 
c�னேம ெசL�திP'ள cத# ெபா(%Q�ெதாைகயி�றி ஒரா-S 
உ1ைமயாைண ெதாைக cEவ�) ெசL�த ேவ-5யேதாS 
அ#லாம# மி� இைண%Q!� பிைண ைவ%Q�ெதாைக ச)ப6த%பட 
இன�தி�� த�6தவா( ெசL��வேதாS தா) ேம�ெகா'�) 
உ1ைமயாைண!�1ய ெதாைக ெசL��வத��) ஏல!கS%பாSகைள 
ஒ%Q!ெகா-டத��) சா�றாக த) ெசலவி# ம�ற�தாரா# ஏல) 
ஊ�ஜிதமான 3 நாக�!�' உ1ைமயாைணதார�க' T.20/- மதி%Q'ள 
c�திைர�தாளி# உ1ைமயாைண ஒ%ப6த%ப�திர) எEதி�தர 
ேவ-S). அ�வா( ெச�� தர தவறினா# உ1ைமயிைண 
அXபவி!க அXமதி!க%பட மாடா�. ேமL), உ1ைமயாைணைய 
அவ� ெபா(%பி# ர�� ெச�ய%பS ம(ஏல) விட%பS). இ)ம( 
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ஏல�தி# நகராசி!� நட) ஏ�படா# அத�� அவேர cE 
ெபா(%பாவா�. 
 

17) ஏல) எS�தவ�க' ஏல%பதிேவ5L) ஏல அறி!ைகயிL), ஏல) 
c56தJடேனேய ைகெயா%ப) இட ேவ-S). 
 

18) ேம�ப5 ஏல) ம�() ஒ%ப6த%Q'ளி ைவ%Q�ெதாைக இதர ைவ%Q� 
ெதாைக!� எ�வித வ5P) நகராசியா# வழ4க%பட மாடா�. 
 

19) ஏல) c5வைட6த பிற� ஏல%ப5யைல 1920-) ஆ-S தமிeநாS 
மாவட நகராசி சட) 68 ம�() 68(எ) ம�() 69 பி1Jகளி�ப5 
நக�ம�ற ஒ%QதL!� ைவ!க%பS). c5ெவS!�) உ1ைம 
நக�ம�ற�தி�� தா� உ-S. உ�ச ேக'விையேயா, வரவி&6த 
ேக'விையேயா ஏலதார&!� எ6த காரணc) காடாம# த'ளி 
விடேவா அ#ல� ஒ%Q!ெகா'ளேவா நக�ம�ற�தி�� cE அதிகார) 
உ-S. 
 

20) ஏல�ெதாைக ம�ற�தா# உ(தி ெச�ய%பட பி� அLவலக�தா# 
நி�ணயி!க%பS) உ1ய கால!ெகSவி��' ஓரா-S ெதாைகைய 
cEவ�மாக ஒேர தவைணயி# ெசL�த ேவ-S). 
 

21) எைவக�!� நில வாடைக அ#ல� கடாய) அரq!� ெசL�த 
ேவ-Sேமா அைவக�!� உ1ைமதாரரா# ெசL�த ேவ-5ய 
ெதாைகைய ஆைணயாள� உ�திரவிட%படJட� உ1ைமதார� 
நகராசி அLவலக�தி# ெசL�த ேவ-S).  
 

22) உ1ம) அ#ல� உ1ைமைய வழ4�வ� �றி�� ம�ற�தினா# 
த*�மானி!க%பட பி�Q ேவ( யாராவ� "Sத# ெதாைக!� ேகடா# 
ஒ%Q!ெகா'ள%பட மாடா�. 
 

23) நக�ம�ற த*�மான�தி�ப5 உ1ம�தி�� விட%பட ெசா��!க' 
நகராசி!� ேதைவெய�( க&தி c� அறிவி%Q ெகாS�� உ1ைம 
கால�தி� இைடயி# எ6த நிைலயிL) உ1ம�ைத நி(�தி விட 
ஆைணயாள&!� அதிகாரc-S. அ%ப5 நி(��வத�காக உ1ம) 
ெப�றவ&!� நகராசி ம�ற c5வி�ப5 ெதாைக த'�ப5 ெச�� 
ெகாS!க%பS). ஆனா# உ1ைமதார&!� ேவ( யாெதா& ஈS) 
ேகக உ1ைமயி#ைல.  
 

24) ஒ�ெவா& உ1மc) ெபா�வாக உய�6த ெதாைக ேகா1யவ�க�!ேக 
விட%பS). ஆனா# எ�வித காரணc) ெத1வி!காம# எ6தெவா& 
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ஏல�ைதP) ஒ%Qெகா'ளவாவ� அ#ல� உய�6த ேக'விைய 
தவி��� ம�() எ6தெவா& ேக'விைய எ�கவாவ� அ#ல� 
ஏல�ைத ம(��விடவாவ� நக�ம�ற�தி�ேகா அ#ல� 
நக�ம�ற�தி� அதிகார) ெப�ற ஆைணயாள&!ேகா அதிகார) உ-S. 
காரண) ெத1வி!காமேல எ6த ஏல�ைதP) ஒ�தி%ேபாடேவா அ#ல� 
ம(cைற ஏல�தி# விடேவா நக�ம�ற�தி�ேகா அ#ல� 
ஆைணயாள&!ேகா, அதிகாரc-S. 
 

25) ஏல) எS�தவ�க' நக�ம�ற�தி� அXமதியி�றி த�னி�ைசயாக 
எ!காரண�ைத!ெகா-S) உ1ம�திலி&6� வில!கிெகா'ள 
அXமதி!க%பட மாடா�க'. அ%ப5 ஏல�திலி&6� 
வில!கி!ெகா'�) பச�தி# அவ�க' க5ய ஏல 
ைவ%Q�ெதாைகைய இழ%ப�ட� ம(ஏல) ேபாSவதினா# ஏ�பS) 
சகல ந�ட4க�!�) ெபா(%பாவா�க'.  
 

26) இ��ட� இைண�தி&!�) அடவைணகளிL), சிற%Q 
நிப6தைனகளிL) நி�ணயி!க%ப5&!�) கடண4க�!� ேம# 
எ!காரண�ைத! ெகா-S) உ1மதார� அதிக) வ2லி!க!"டா�. 
உ1ைமதார� அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ� வ2லி!�) 
எ#லா�ெதாைக!�) ஆைணய� அவ�களா# ஏ�பS�த%பட 
cைறயி# அ�q ரசீ� ெகாS!க ேவ-S). ேம�ப5 அ�q ரசீ� 
கSகைள பய�பS��வத�� c� அLவலக�தி�� ெகா-S வ6� 
அLவலக c�திைரைய ேபாS!ெகா'ள ேவ-S). அLவலக 
c�திைர ேபாடாத ரசீ�க' ெச#Lப5 ஆகாத�ட� அ�வா( 
ெச�தைம!�) உ1மதார&!� அபராதc) விதி!க%பS). அ6த ரசீ� 
சீSகளி# Q�தக எ-, ெதாட� எ-. ெபாறி!க%ப5&�த# ேவ-S). 
உ1ைமதாரரா# ெகாS!க%பS) எ6த ரசீ� சீைடP), ஆைணய&) 
அவர� அதிகார) ெப�றவ�க�) தணி!ைக ெச�ய உ1ைமP-S. 
உ1மதார�களா# கடண) வ2லி%பத�காக நியமி!க%பS) 
பணியாள�களி� ெபய�கைள Qைக%பட��ட� அ�வ%ேபா� நகராசி 
அLவலக�தி�� அX%பி ைவ!க ேவ-S). 
 

27) எ6த உ1ைமதார&) உ1மகால�தி�� இைடயி# ஒE4காக 
உ1ம�ெதாைகைய ெசL�த தவறினா# அவ&ைடய உ1ம) எ�வித 
c�னறிவி%Qமி�றி ர�� ெச�ய நக�ம�ற�தி�� �ரண 
அதிகாரc-S. அ%ப5 ர�� ெச�வதா# நகராசி!� ஏ�பட!"5ய 
சகல ந�ட4க�!�) ம( ஏல) விட%பSவதா# ஏ�பS) 
இழ%பி��) ேம�ப5 உ1மதாரேர cEெபா(%பாவ�ட� ேம�ப5 
ந�ட�ெதாைகைய தமிeநாS நகராசிக' 1920-) ஆ-S சட�தி� 
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உ1ய பி1வி�ப5 ந*திம�ற�தி# வழ!� ெதாட�வ� MலமாகJ) 
நகராசி!� ஈS ெச�ய உட�படவராவா�. 
 

28) மாத வாடைகைய ��தைக மாத) cத# ெதாட4கி ஒ�ெவா& 
ஆ4கில மாத) 5-) ேததி அLவலக) ேவைல ெச�P) நாளி# 
��தைக ெதாைகக' c� "5ேய ெசL�த%பட ேவ-S). 5-) ேததி 
அLவலக) விScைறயாக இ&6தா# அS�த ேவைல நாளி# 
ெசL�த%பட ேவ-S). உ1ைமயாைண�ெதாைகைய ேமேல 
�றி%பிட நாக�!�' ெசL�த தவறினா# அவ�க' கைட!� 
ெகாS!க%பS'ள மி� இைண%Q, த-ண*� �ழா� இைண%Q 
cதலியவ�ைற எ�வித c�னறிவி%Qமி�றி �-5!க%பS). 
�றி%பாக ��தைக ஆர)பி!�) மாத�தி�� உ1ய தவைண ��தைக 
ெதாைகைய c�னதாக க5ய பிறேக ��தைக ஒ%பைட!க%பS). 
அதாவ� 3 மாத ��தைக ெதாைகPட� ேச��தா# ஒ�ெவா& 
��தைகP) 4 மாத�தி�� ��தைக ெதாைக c�னதாக கட 
ேவ-S). ��தைக ெதாைக கட தவ(பவ�க' ��தைக இன) 
அ)மாத "ட�திேலேய ைவ�� ��தைக ர�� ெச�ய%பS). இதி# 
ம�ற�தி� c5ேவ இ(தியான�. 
 

29) எ6த! காரண�ைத! ெகா-S) உ1ம) அ#ல� உ1ைமயாைண 
ெதாைகயி# எ6த பாக�ைதP) த'�ப5 ெச�P)ப5 ேககJ) இ6த 
அறி!ைகயி# சிற%Q நிப6தைனகளி# வைரய(�தி&!�) 
கடண�தி�� "Sதலாக வ2லி��! ெகா'ள உ1ைமயளி!�)ப5 
ேககJ) உ1மதார&!� உ1ைமயி#ைல. ேமL) உ1மதார&!� 
ஒ%பைட!க%பட க5ட4கைள இலாகா Mல) பராம1%Q 
ெச�வதினாலாவ� அ#ல� அைவகைள ச1 ெச�� அபிவி&�தி 
ெச�வதினாலாவ� ஏதாவ� த�காலிக இைடYச#க' ஏ�படா# 
அத�காக ந�டஈS ேகக உ1மதார&!� உ1ைமயி#ைல. 
 

30) உ1ைமயாைண கீe ஒ%Qவி!க%பட ெசா�� cEவைதPமாவ� 
அ#ல� அத� ஒ&பாக�ைதயாவ� ஒ%ப6த கால) c5J ெப(c� 
எ6த சமய�திலாவ� நக�ம�ற அ#ல� ெபா�!கா1ய4க�!� 
ேவ-5 நக�ம�ற) ேகா1 அைவகைள நகராசி வச) தி&%பி! 
ெகாS�தா# அ�வித) உ1ம) அXபவி!க c5யாம# ேபா�) 
கால�தி�� நக�ம�ற�தா# நி�ணயி!�) கால விகிதா�சார கி\தி 
த'�ப5 அ#ல� ந�டஈS ெப�(!ெகா'ள உ1மதார� 
கடைம%படவராவா�.   இ� விஷய�தி# அத�காக எ6தவித 
ந�டயSீ) ேகார உ1ைமயாைணதார&!� உ1ைமயி#ைல. ேமL) 
எ�வித ஆ!கிரமி%Q) ெச�ய!"டா�. தவறினா# எ�வித 
c�னறிவி%Qமி�றி உ1ைமயாைண ர�� ெச�ய%பS).  
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31) உ1ம�தி�� விட%பட நகராசி!� ெசா6தமான ச6ைத ம�() இதர 
இட4களி# இ6நகராசி ஆைணய� அவ�க' ஏேதX) ஒ& �றி%பிட 
இட�தி# எ�வித ெபா&�) ைவ!க!"டா� எ�() அ#ல� 
எ�வித �றி%பிட ெபா&�) வி�க!"டா� எ�() அ6த இட) 
காலியாக ைவ!க%பட ேவ-S) எ�() ெத1ய%பS�தினா# ேம�ப5 
இட�தி# எ6த ெபா&�) ைவ!காம# அ#ல� வி�பைன 
ெச�யாமL) பா���!ெகா'ள ேவ-5ய� உ1மதார1� 
ெபா(%பா�). இ� விஷய�தி# ஆைணய1� த*�ேப c5வான�) 
உ1ைமயாைணதாரைரP) கைட!கார�கைளP) வி�பைன!� ெகா-S 
வ&பவ�கைளP) கS%பS��வதா�).  
 

32) உ1மதார� இற6� ேபானாL) அ#ல� கட�காரராக ேபானாL) 
அவ&ைடய வா1qக' எ!\கி�ட�க' அமினி\ேரட�க' 
அ#ல� அவ&ைடய அைசனிக' ம�ற�தி# த*�%பிS ேம�ப5 உ1ம 
ஒ%ப6த நி%தநைன%ப5 நட!க கS%படவராவா�க'. ஆனா# ம�ற) 
உ1ம�ைத ர�� ெச�ய ேவ-Sெம�( த*�மானி�தா# ேம�ப5யா�க' 
உ1ம�ைத ேம�ெகா-S நட�த c5யா�. 
 

33) உ1ைமயாைண ெப�றவ� இதி# �றி%பிட எ6தெவா& 
நிப6தைன%ப5P) நட!க தவறினாL) உ1ைமயாைணதார&!� 
எ6தவித c�னறிவி%Q) ெகாS!காம# ச)ம6த%பட க5ட�தி# 
இைண!க%பS'ள மி� இைண%ைப �-5�� மி� ச%ைளைய 
நி(�தேவா உ1ைமயாைணதாரைரP) அவ� ெபா&கைளP) 
உ1ைமயாைண \தல�தி# இ&6� அ%Qற%பS�தி இட�ைத �5 
ைவ!கேவா ஆைணய&!� அதிகார) உ-S இதனா# 
உ1ைமயாைணதார� ெதாழி# ெச�வதி# ஏ�பS) இைட�(க�!�), 
ந�ட4க�!�) நக�ம�ற) ெபா(%ப#ல. 
 

34) உ1ைமதார� ப5யலி# க-S'ள இட4களி# மி� இைண%Q 
ேதைவயானவ�றி�� மி� வா1ய�திட) த� ெசா6த ெபா(%பி# 
ஆைணய� �ழி��ைற நகராசி ெபய1# தனி மி� இைண%Q 
ெப�(!ெகா'ள ேவ-S). ேமL) மி�கடண) "Sத# ைவ%Q� 
ெதாைக மீட� பE� கடண) உ1ம)/ ��தைகதாரைர சா�6த�. 
 

35) இ�ெதாைககைள ச1வர கட தவறினாL) அ#ல� ேவேறேதX) 
தவ(க' ெச�வதாL) மி�சார சட திட4களி� ேப1# 
உ1ைமயாைணதார� ேப1# த!க நடவ5!ைக எS!க%பS). ேம�ப5 
இட�தி# உ'ள மி� இைண%Q க-5%பாக உ1ைமயாைணதார1� 
ெபய&!� தர%பட மாட�. 
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36) மி� மீட� பE�படாேலா அ#ல� மி�சார விதிக�!� Qற)பாக 
�ைறபாSக' ஏதாவ� மி�சார �ைறயினரா# க-Sபி!க%படா# 
அதனா# ஏ�பS) ந�ட4க�!� உ1ைமயாைணதாரேர cE 
ெபா(%பாவா�. ேமL) மி� இலாகாவா# விதி!க%பS) 
த-ட�த*�ைவ!� உ1ைமயாைணதார� cEெபா(%பாவா�. 
நகராசியான� எ�வித�திL) ெபா(%பாகா�. 
 

37) நகராசி உ1ைமயாைண இட4களி# "Sதலாகேவா அ#ல� ஒ& 
ப�தி!ேகா மி� இைண%Q ேதைவ%பS) பச�தி# அ6த6த 
உ1ைமயாைணதார� அவ&ைடய ெசா6த ெபா(%பிL), ெசலவிL) 
மி�வா1ய) Mல) அைம��!ெகா'ள ேவ-S). அ�வா( 
ெபற%பS) மி� இைண%Q “ஆைணய�, �ழி��ைற நகராசி” 
ெகாS!க%பS). அ�வா( ெபற%பS) மி� இைண%பி�� T.5000/- 
ைவ%Q� ெதாைகயாக நகராசி க&�ல�தி# ெசL�த ேவ-S). 
ேம�ப5 மி� இைண%Q ெகாS%ப� ஆைணய� c5J%ப5 நட!க 
உ1ைமயாைணதார� கடைம%படவராவா�. 
 

38) உ1ம�தி�� விட%பட இட�தி# நகராசியி# ெபா&�த%பS'ள 
மி�சார விள!�க' இதர விள!�க' ம�() இதர தளவாட ம�() 
எ#லா சாமா�களி� பா�கா%பி��) உ1ைமதாரேர 
ெபா(%பாளியாவா�. இதி# ஏேதX) �ைறபாSக' ெத1யவ6தா# 
அைத உடன5யாக தி&%பி�தர ேவ-5ய� உ1மதார1� 
ெபா(%பா�). தவ() பச�தி# ேம�ப5 ெபா&ளி� கிைரய�ைத 
நகராசி அLவலக�தி# ெசL�த உ1மதார� கS%படவராவா�. 
அ%ப5P) கட�தவறினா# அவ� க5ய ைவ%Q� ெதாைகயி# 
இ&6� ேம�ப5 ெதாைக பி5�த) ெச�ய%பS). 
 

39) நகராசியி� c�திைரைய ேபாS!ெகா'ளாம# சீSகைள வழ4�) 
உ1மதார�க' ேப1# கS) நடவ5!ைக எS�� அவ�கள� விள!க) 
ெபறாமேலேய அ)மாதி1 கS%பா5�� மீறி அவ�க' ெச�P) 
ஒ�ெவா& ��ற�தி��) T.1000/-!� அதிகபடாம# அபராத) 
விதி!க%பS). அ�வா( விதி!க%பS) அபராத) T.5000/-!� 
அதிக%பSமானா# உ1ைமயாைண ெப�றவ� நகராசி ம�ற�தி�� 
cைறயீS ெச�� ெகா'ளலா). ஒ�ெவா& நா�) வ2# ெச�P) 
கடண�தி�� கண!� விபர) ச1யாக எEதி ைவ��! ெகா'ள 
ேவ-S). அ!கண!�ைள ப1சீலைன ெச�ய அXமதி!க உ1மதார� 
கS%படவராவா�. 
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40) உ1ைமயாைண கால�தி# உ1ைமயாைண ெப�றவ� பிற� 
ெபய1லாவ� அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ� பிறராவ� 
ெதாட�6தா# அைவக�!காக ஏ�பS) ெபா&' ெசலவி�ேகா 
யாெதா& ப�திP) நகராசி ஏ�(!ெகா'ள c5யாத�ட� நகராசி 
எ6த விதி�திL) இத�� ெபா(%ேப�கா�. 
 

41) உ1ைமயாைண கால�தி# இ6த நிப6தைனகளி# உ'ள இன4க' 
அரq அ#ல� நகராசியா# மா�ற%படாL) அ#ல� எ4� 
இய4கினாL) உ1ைமயாைணதார� அ4� இதி# க-S'ள 
கடண4கைளேய எS��!ெகா'ள ேவ-5ய�. அத�காக 
நகராசியிலி&6� எ6தவித ந�டஈேடா அ#ல� உ1ைமயாைணேயா 
ர�� ெச�P)ப5 ேககேவா உ1ைமயாைணதார&!� எ6தவித 
உ1ைமP) இ#ைல. 
 

42) உ1ம கால�தி# உ1ம�தி�� விட%பS'ள இட4களி# சட), 
ஒE4� (Law and Order) அைமதி நிலவ அ�வ%ேபா� உ1ம) ெப�றவ� 
த!க நடவ5!ைக எS��!ெகா'ள ேவ-S). இதி# அவ�க' 
தவ(வா�கேளாயானா# சட%ப5 த!க நடவ5!ைக எS!க%பSம. 
அவ�க' ேப1# நகராசியா# எS!க%பS). 
 

43) உ1ம) இட�தி# உ1மதார� த�னா# ேவைல!� அம��த%பS'ள 
சி%ப6திக', ஏெஜ-Sக' cதலானவ�க' ெபய�கைள அ�வ%ேபா� 
ஆைணயாள&!� ெத1வி!க ேவ-S). ேம�ப5 சி%ப6திக�!� 
வழ4க%பS) ஊதிய�தி�� 6 மாத) ெதாைகயிைன கண!கீS 
ெதாழி#வ1 ெசL�த%பட ேவ-S). ேமL), ேம�ப5 
நி(வன�தி�கான ெதாழி#வ1, D&O உ1ம) ஆகிய கடண4கைளP) 
தவறா� ெசL�த ேவ-S). அவ�க' ஒE4காக நட�த தவறிய 
காரண�தி�காகிL) ேவ( எ6த காரண�தி�காகிL) உ1ம கால�தி# 
ேவைல� ெச�ய "டா� என ஆைணயாள� ெத1வி�தா# உ1மதார� 
அத�� கS%பS அ6த சி%ப6திகைள ேவைலயிலி&6� ந*!கிவிட 
ேவ-S). ஆைணயாள1� எE�� Mலமான c� அXமதி 
இ#லாம# ம(ப5P) அவ�கைள ேவைலயி# ேச���! ெகா'ள 
"டா�. 
 

44) உ1மதார&!� ெகாS!க%பS) அறி!ைகக', �றி%பாைணக' அ#ல� 
உ�தரJக' அவ1� கைட வாச\தல�தி�� அ#ல� ெதாழி# 
ெச�Pமிட�தி�� அX%ப%படா# அ#ல� ேம�ப5 இட�தி# 
ேபாட%படா# அவ1ட�தி# அ� ச1யான cைறயி# சா�Q 
ெச�ததாகேவ க&த%பS). 
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45) எ#லா உ1ைமயாைண ெப�றவ�க�!�) ெச#ல�த!கதா� 
இ&%ப�ட� உ1ம�தி�� இ�சர��க' யாJ) பி1!க%படாத 
நிப6தைனகளாக க&த%பSவதா# இைவகளி#  நக# உ1ம) ஒ%ப6த 
ப�திர) அ#ல� உட�ப5!ைகPட� ேச�!க ேவ-5ய� அவசியமாக 
மாடா�. 
 

46) ெதாட�6� ேவ-Sெம�ேற சிற%Q அ#ல� ெபா�!கSபாSகைள 
உ1மதார� தவ(வதாக ஆைணயாள&!� ெத1யவ6தா# ேம�ப5 
உ1ம�ைத ர�� ெச�ய ம�ற�தி�� அதிகாரc-S. 
 

47) உ1மதார1ட) ஒ%Qவி!க%பS) ெசா��க' cEவைதP) உ1ம 
கால) c5J ெப�றJட� ந#ல நிைலயி# ஒ%Qவி!க ேவ-S). 
உ1மதார1ட) ஒ%Qவி!க%பS) ெசா��!க'  cEவைதP) 
உ1மதார� கவனி!காததினா# ெசா��!க�!� ந�ட) ஏ�படா# 
உ1மதாரேர அத�� �ரண ெபா(%பாளியாவா�. உ1மதார� 
ெச�ைகயினாலாவ� அ#ல� த%பித�தினாலாவ� நகராசி 
ெசா�!க�!� ஏ�பS) சகல மராம�� ெசலJகைளP) 
உ1மதார1டமி&6� வ2லி!க%பS).  
 

48) ஆைணய1� உ�தரவி� ேப1# உ1ைமயாைண இட4களி# மாஜி!, 
ச�!க\ ம�() இதர நிகe�சிக' நட�த%படா# அதனா# 
கிைட!�) இதர வாடைகP) வ&மானc) நகராசி!ேக 
ெசா6தமான�. 
 

49) மா�!ெகSகளிL) ஏல) விட%பS) இதர உ1ைமயாைண 
இட4களிL) ேச&) சாண), �%ைப cதலியைவகைள உ1மதார� 
தன� ெசா6த ெசலவி# அக�றி நகராசி உரகிட4கி�� ெகா-S 
ெச#ல ேவ-S). 
 

50) உ1ைமயாைணதார�களிட) ஒ%பைட!க%பட இட4க�!� ெவளிேய 
ந*5!ெகா-5&!�) எ6த ெபா&கைளP) வி�கேவா அ#ல� 
ைவ!கேவா "டா�. அ�வா( ஆ!கிரமி%Qக' ெச�ய%படா# எ�வித 
c�னறிவி%Qமி�றி உ1ைமயாைண ர�� ெச�ய%பS). 
 

51) உ1ைமயாைணதார� நா) வ2லி!க அXமதி!க%பட கடண 
விகித�ைத அறிவி%Q பலைகயி# தன� ெசா6த ெசலவி# எEதி 
அ%பலைகைய எ#ேலா&!�) ெத1P) ப5யான இட�தி# அைம�� 
பா�கா�� வரேவ-S). அ6த விகித%ப5 கடண4கைள வ2லி%ப� 
உ1ைமயாைணதார1� உ1ைமP) ெபா(%பா�). அத�ப5 வ2லி!க 
இயலாம# ேபானா# உ1ைமயாைணதாரேர த�6த நடவ5!ைக 
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எS��!ெகா'ள ேவ-5ய�. அ� ச)ம6தமான உ1ைமயாைணதார� 
ம�ற�தி� ேப1# ந�டஈS ேகார உ1ைமயி#ைல. 
 

52) மா�!ெகSக', ஆS அ5!�) ெதா5 ம�() இதர உ1ைமயாைண 
இட4களி� யாெதா& விதமான விள)பர4க' அLவலக உ�திரவி�றி 
எEதாமL), ஒட%படாமL) உ1ைமயாைணதார� பா���!ெகா'ள 
ேவ-S). 
 

53) உ1மதார� இ6த ஏல அறி!ைகயிL'ள ஏதாவெதா& நிப6தைனப5 
நட!க� தவறினாL) ேம�ப5யா1� உ1ம) உடேன ர�� 
ெச�ய%படதாக க&த%பS). அதனா# ம�ற�தி�� ஏ�பS) 
ந�ட�ைதP) ம�ற இதர ெசலவிகைளP) உ1மதாரரா# கட%பS 
இ&!�) ேடவணி�ெதாைகயிலி&6ேதா அ#ல� நகராசி 
ஒ%ப6தகாரரா# கட%ப5&!�) ேடவணியிலி&6ேதா அ#ல� 
எ6தவைக ெதாைகயிலி&6ேதா ஈS ெச�� ெகா'ளJ) 
அXச1!காதத�கான ேடவணிைய ெசா6தமா!கி!ெகா'�) 
விஷய�திேலா அ#ல� பண�ைத உளவைட��!ெகா'வேதா 
ம�ற�தி� த*�மானேம c5வானதா�). ேம�ப5 த*�மான�ைத சிவி# 
ேகா�5# விவாதி!க உ1மதார&!� உ1ைமயி#ைல. 
 

54) இ6த ெபா� நிப6தைனகளி# ஏதாவெதா�ைறேயா அ#ல� 
ச)ம6த%பட இன�தி� கீe உ'ள நிப6தைனகளி# 
ஏதாவெதா�ைறேயா உதாசீன) ெச�தா# அ%ப5 ெச�ய%பS) 
ஒ�ெவா& தடைவ!�) T.1000/-!� ேம�படாம# 
உ1ைமயாைணதார&!� அபாராத) விதி!க ஆைணய&!� அதிகார) 
உ-S. இைத�தவிர உ1ைமயாைணைய ர�� ெச�யJ) இலாகா 
Mல) நட��) ம(ப5P) ஏல) விடJ) உ1ைம உ-S. 
உ1ைமயாைணைய அ%ப5 ர�� ெச�வதாL) ம( ஏல) 
விSவதாL) இலாகா Mல) நட��வதாL) ஏ�பS) ந�ட4க�!� 
உ1ைமயாைணதாரேர �ரண ஜவா%தா1யாவா�. ஆனா# ேமேல 
ெசா�னப5 ம( ஏல�திேலா இலாகா Mல) நட��வதினாேலா 
ஏ�பS) லாப�தி# உ1ைமயாைணதார� எ�வித உ1ைமேயா, ப4ேகா 
ேகக உ1ைமயி#ைல. ேடவணியிலி&6ேதா அ#ல� ம�ற எ6தவைக 
ெதாைகயிலி&6ேதா ஈS ெச�� ெகா'ளJ) ம�ற�தி�� 
ெசா6தமா!கி! ெகா'ளJ) ேமேல ெசா�ன%ப5 நிப6தைனகைள 
அXச1!காதத�காக ேடவணிைய ெசா6தமா!கி ெகா'�) 
விஷய�திேலா அ#ல� பண�ைத உ'வைட��! ெகா'வேதா 
ம�ற�தி� த*�மானேம c5வானதா�). ேம�ப5 த*�மான�ைத சிவி# 
ேகா�5# விவாதி!க உ1மதார&!� உ1ைமயி#ைல. 
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55) உ1மதார� கட%ப5&!�) ைவ%Q ெதாைகயிலி&6� விதி!க%பS) 
அபராத�தி�� cE பாக�ைதேயா உ'வைட��! ெகா'ளலா). 
அ%ப5 உ'வைட��! ெகா'ள%பS) ெதாைகைய உ�தரJ கிைட�த 
ஒ&வார ெகSவி��' உ1ைமதார� ம(ப5P) ைவ%Q� ெதாைகயாக 
க5விட ேவ-5ய�. தவறினா# ேம�ப5 ெதாைக உ1மபா!கி 
வ2லி!க%பSவ� ேபா# வ2லி!க%பS). 
 

56) உ1ம) ச)ம6தமாக ஏ�பS) பா!கி ெதாைககைள உ1மதார&!� 
நகராசியிலி&6� கிைட!க ேவ-5ய இதர எ6த ெதாைகயிலி&6� 
ஒ%Qத# ஏ�மி�றி உ'வைட��! ெகா'ள ம�ற�தி�� 
அதிகாரc-S. 
 

57) உ1ம) இட�தி# எ�வித பிராணிகைளP) கடேவா, வள�!கேவா 
க-5%பாக அXமதி!க! "டா�. மீ() உ1மதார�க�!� 
ஆைணயாள� அவ�களா# அபராத) விதி!க%பS). 
 

58) எதி�பாராதவிதமாக ஏ�பS) Qய#, கா�(, ெவ'ள), கலக), த* 
விப��, ெதா�(ேநா� ஆகிய கால4களி# த�காலிக உ1ம தல�ைத 
Mட� ெசா#வத�� ஆைணயாள&!� உ1ைமP-S. அ%ப5%பட 
கால�தி�� உ1ம) ெப�றவ&!� ஏ�பட!"5ய ெபா&' இழ%பி�ேகா 
கடண வ&வா� �ைறவி�ேகா அ#ல� ேவ( எ6த ந�ட�தி�ேகா 
யாெதா&விதமான ஈS) நகராசியிலி&6� ேகார உ1மதார&!� 
உ1ைமயி#ைல. 
 

59) நகராசி உ1ம இட4க�!� உ1ம�ெதாைக ெசL�தாம# 
இ&6தாL), உ1மதார&!� அறிவி%Q ெகாS!க%படாமேலேய 
ஆைணய� அ#ல� அவர� அ4கீகார) ெப�றவராவ� ேம�ப5 இட) 
�ட%ப5&6தாL), �ைட உைட�� அ#ல� ேவ( வித�திலாவ� 
இட4களி# Kைழ6� அதX' உ'ள ெசா�ைத ைக%ப�றி!ெகா-S 
நக�ம�ற�தா# வ2# ஏ�பாS ெச�ய அதிகார) உ-S. அ�வா( 
ைக%ப�றியதா# ஏ�பS) ெசலJக' அ#லாத ந�ட�ைத ஏல 
சர��!களி�ப5 நட�த தவறிய உ1மதார1டமி&6� வ2# 
ெச�ய%பS). 
 

60) உ1ம கால�தி# ம�பான) ம�() அரசினா# தைட ெச�ய%பட 
வைகயறா!க' க-5%பாக அXமதி!க%பட மாடா�. 
 

61) உ1ம) ச)ம6த%பட இட) அ#ல� இதர ெசா��!கைள 
ஒ%பைட%பதி# உ1ம) ெதாட4�) ேததியி# உ1மதார&!� 
ஒ%Qவி!க தாமதேமா தைடேயா ஏ�படா# அதனா# உ1ம) 
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ர�தாகா�. தாமதி!�) கால அளவி�� உ1ம விகித) ெதாைகைய 
ம�ற) c5J ெச�P) அளவி�� த'�ப5 ெச�� ெகாS%பைத� 
தவிர ந�ட�தி�� நக�ம�ற) ெபா(%ேப�க%பட மாடா�. 
 

62) ��தைக உ1ம�தி�கான விதிcைற நைடcைற ம�() இதர 
காரண4களினா# நகராசி நி�வாக) ��தைகதார�க�ைடய ��தைக 
ெதாடர அXமதி!க ேவ-டா) என க&தினா# இத�காக நக�ம�ற) 
ஒ%QதLட� ��தைக உ1ம) ர�� ெச�ய%பS). ேம��றி�த 
காரண4க' ஏதாவ� ஒ�றி�� ��தைக உ1ம) ர�� ெச�ய%படா# 
��தைக உ1ம) ர�� ெச�வத�கான உ�தரJ அளி!க%படJட� 
ேம�ப5 கைடைய நகராசி வச) ��தைகைய ஒ%பைட!க ேவ-S). 
ேம�ப5 ��தைக உ�தரைவ ��தைக ர�தானவ� வா4க ம(�தா# 
ேம�ப5 உ�தரJ அத��1ய கைடயி# நகராசி அLவலரா# 
ஒட%பS). அ�வா( நகராசி பணியாள�களா# அறிவி%Q 
ஒட%பSவேத ��தைககார1ட) ேநர5யாக சா�Q ெச�வத�� 
சமமா�).  
 

63) ��தைக ர�� ெச�ய%படவ� ேம�ப5 ��தைகைய நகராசி வச) 
ஒ%பைட!க ம(�தா# நகராசியி� உ1ய அதிகார) ெப�றவரா# 
ேம�ப5 ��தைகைய நகராசி த� வச%பS�தி! ெகா'�)ேபா� 
தா4க' ��தைக அXபவி�� ெகா'�) அளவி�� நகராசி 
ெபா(%Q) ஏ�கா�, எ6தவித இழ%Q ெதாைகையP) அளி!கா�. 
 

64) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024-) ஆ-Sகளி# ��தைக இன) cE 
ெதாைகயி# வ&மான வ1 (ICS) வ&மானவ1��ைற (Income Tax Office)-  
யாரா# நி�ணயி!க%பS) சதவிகித� ெதாைகயிைன �ழி��ைற 
நகராசி க&�ல�தி# ெசL�த%பட ேவ-S). வ&மானவ1� 
ெதாைகயி# ஏேதX) விSத# விS%ப5&6தா# விSத# 
ெதாைகையP) ஏல உ1மதார� ெசL�த ேவ-S). இத� பி�ன�தா� 
இ�வின!��தைக!கான உ1ைமயாைணைய ஊ�ஜித) ெச�ய 
நடவ5!ைக ேம�ெகா'ள%பS). 
 

65) cதலா) ஆ-S c5வி# இர-டா) ஆ-5�கான க�தைக ெதாைக 
(cதலா) ஆ-S ��தைக�ெதாைகPட� 5% ெதாைக ேச���) ஒேர 
தவைணயாக (c6ைதய நிதியா-S) ஜனவ1 31-!�' ெசL�தி உ1ம) 
Q�%பி!க ேவ-S). இர-டா) ஆ-5� c5வி# இர-டா) 
ஆ-5�கான ��தைக ெதாைகPட� 5% ெதாைக ேச��� ஒேர 
தவைணயாக ெசL�தி M�றா) ஆ-5�கான உ1ம�ைத Q�%பி��! 
ெகா'ள ேவ-S).  
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66) உ1ைம அ#ல� உ1ைமயாைண! கால�தி# உ1மதார1ட) 
ஒ%Qவி!க%ப5&!�) ெசா��!க' cEைமP) அ#ல� எ6த 
பாகமாவ� நகராசி!�� ேதைவயானா# உ1மதார� எ�வைக 
தைடPமி�றி எ6தவித ந�ட ஈS�ெதாைகP) ேகாராம# 
நகராசியிட) ஒ%பைட��விட ேவ-S). இதி# நக�ம�ற த*�மானேம 
c5வானதா�). ச6ைதைய அ#ல� ச6ைதயி# உ'ள கைடகைள 
நகராசி தி&�தி அைம!கேவா, ெச%பனிடேவா ெச�P) 
ெசய#களினா# உ1ைமயாைண ெப�றவ&!� ஏ�பS) வணிக! 
�ைறவி�ேகா, ேக5�ேகா யாெதா& ந�டஈS) ேகக அவ&!� 
உ1ைமயி#ைல. 
 

67) உ1ம) அ#ல� உ1ைமயாைண இட�தி# எE�� Mலமாக உ1ய 
ஒ%Qத# ெபற%ப5&6தாெலாழிய எ�வைக மா(தலாவ� அ#ல� 
Qதிய க5ட ேவைலயாவ� ெச�ய!"டா�. ஆனா# நகராசியி� 
Mல) எ�வைக மா(தL) ெச�ய உ1ைமP-S. அைத தS!க 
உ1மதார� அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ&!� எ�வித உ1ைமP) 
கிைடயா�. 
 

68) ஒ& �றி%பிட கா1ய�தி�காக உ1ைமயாைண ெப�ற இட�ைத 
அ6த! �றி%பிட கா1ய�தி�� மSேம பய�பS�த ேவ-S). 
நகராசியா# அXமதி வழ4க%படாத ெதாழி# ஏ�) ெச�ய!"டா�. 
ேமL) அரசா# தைட ெச�ய%பட ெதாழி#க' ஏ�) நட�த# 
"டா�. 
 

69) உ1ைமயாைண ெப�றவ� தா) உ1ைமயாைணையேயா அ#ல� 
உ1ம�ைதேயா ம�றவ�க�!� மா�றேவா அ#ல� வி�( விடேவா 
"டா�. ேமL) அைவகைள ேவ( யா&!�) உ1ைம மா�றி! 
ெகாS!கேவா அ#ல� உ' வாடைக!� விடேவா "டா�. இைத மீறி 
ெச�பவ�கைள க5ட4களிலி&6� அ%Qற%பS�தி அவ�க�!� 
வழ4க%பS'ள உ1ம�ைத உடன5யாக ர�� ெச�ய%பS). இதனா# 
நகராசி!� ஏ�பS) சகல ந�ட4கைளP) அ�னா1டமி&6� 
வ2லி!க%பS). ேமL) அ�னா� மீ� வழ!�) ெதாடர%பS). 
ேம�ப5 வைக!� நகராசியிலி&6� எ�வித ந�டஈS) ேகக 
உ1தார&!� உ1ைம கிைடயா�. 
 

70) எ#லா உ1மதார�க�) வியாபார) ச)ம6தமான கண!�கைள 
அவரவ�களி� ெபய1# தா� ைவ!க ேவ-S). வியாபார) 
ச)ம6தமாக ெப() ப#ேவ( இலாகா ச)ம6த%பட 
அXமதிகைளP), உ1ம4கைளP) ெதாழி#வ1, வ&மானவ1, 
வி�பைனவ1, ேசைவவ1 ேபா�ற எ#லா வ1கைளP) அவ�க' 
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ெபய1ேல நிLைவயி�றி ெசL�தி அத�கான சா�றாவண4கைள 
த4க' ெபா(%பி# ைவ�தி&!க ேவ-S). 
 

71) உ1மதார� த� ெசா6த ெபா(%பிL) ெசலவிL) அடவைணயி# 
க-ட ெதாைகைய வ2# ெச�� ெகா'ள ேவ-5ய�. வழ!�க' 
ஏ�பேடா அத� த*�%பி� ப5ேயா ெதாைககைள வ2# ெச�ய 
இயலாம# ேபானாL) நகராசி எ�வித ந�ட�தி��) ெபா(%Q 
ஏ�கா�. அடவைணயி# க-டப5 வ2# ெச�ய சட%ப5 
நடவ5!ைக எS!க உ1ைமதார&!� cE உ1ைம உ-S. அரசா4க 
கண!� தணி!ைக ெச�ேவா� ஏதாகிL) ெதாைகைய உ1தார1ட) 
வ2லி!�)ப5 ஆைணயிடா# அ6த ெதாைகைய ெசL��வத�� 
உ1மதார� அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ� கS%படவராவா�. 
 

72) இ6த அறி!ைகயி# க-S'ள கSபாSகளி� அ5%பைடயி# 
உ1ைமயாைண ெப�றவ� நட!க�தவறினா# உ1ைமைய� தாமாகேவ 
நி(�தி! ெகா-டதாக! க&த%பS). ேமL) இத� விைளவாக 
ஏ�பS) எ#லா ெபா&கைளP) அவ� க5யி&!�) ெபா(%Q� 
ெதாைகயிலி&6ேதா ம�ெற6த வைகயிேலா cEவைதPேமா 
ப�திையPேமா ஈS ெச�� ெகா'ள நக�ம�ற�தி�� அதிகாரc-S. 
ஒ%ப6த! கS%பாSகளி�ப5 ெசய#படாத ��ற�தி�� ெபா(%Q� 
ெதாைகைய பறிcத# ெச�ய நக�ம�ற� த*�மானேம c5வானதா�). 
 

73) உ1ம) அ#ல� உ1ைமயாைணைய ர�� ெச�� ம( ஏல) 
ேகா&வத��) நகராசி ஆகைள ெகா-ேட உ1ம) அ#ல� 
உ1ைமயாைண ெப�( ேவைலைய நட��வத��) நக�ம�ற) 
உ1ைமPைடயதாகJ) அ�வ-ண) ர�� ெச�� ம( ஏல) 
ேபாSவதாL) நகராசி ஆகைள ெகா-S நட��வதாL) ஏ�பS) 
ெசலJக�!�), ந�ட4க�!�) உ1மதாரேர ெபா(%பாளியாவ�ட� 
அவ&ைடய ெபா(%Q� ெதாைகைய எ6த! கால�திL) பறிcத# 
ெச�� ெகா'வத��) இண4கியவராவா�. அ%ப5 ம( ஏல�திேலா 
நகராசியா# நட��வதாேலா ஆதாய) ஏ�ப5� அதி# ப4� ெபற 
உ1மதார&!ேகா அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ&!ேகா 
உ1ைமயி#ைல. 
 

74) உ1மதார&!� அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ&!� விதி!�) 
அபராத4க' அ#ல� அவ1டமி&6� வரேவ-5ய பா!கிக' 
cதலியவ�ைற உ1தாரரா# உடX!�ட� ெசL�த%பட ேவ-S). 
தவறினா#, அறிவி%பி�றி அவ� ெசL�தவி&!�) ெபா(%Q� 
ெதாைகயிலி&6� ஈS ெச��! ெகா'ள%பS). அ%ப5 ஈS ெச�� 
ெகா-ட விவர�ைத ெத1வி�த ேததியிலி&6� ஒ&வார ெகSவி��' 
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ஈS ெச�த ெதாைகைய க5விட ேவ-S). தவறினா# ேம�ப5 ஈS 
ெச�த ெதாைகைய உ1ம) ெதாைகயி# நிLைவ நி�றதாக க&தி 
உ1ம) அ#ல� ர�� ெச�ய நடவ5!ைக எS!க%பS). 
 

75) உ1ம) அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ�க' �றி%பிட இட) தவிர 
ம�ற எ6த இட�திL) �றி%பாக உ1ம இட4களி� c�னாL) 
ெவளி%ப!க4களிL) நைடவழி%பாைதகளி# எ6தவிதமான 
ஆ!கிரமி%Q) ெச�� இைட�( ஏ�பS�த! "டா�. கைடக�!� 
c�னாேலா, பி�னாேலா, ப!கவா5ேலா எ6த விதமான த� 
அைம%Qக' அைம�ேதா ேவ( வழியிேலா சாமா�க' 
ெதா4கவிடேவா, சாமா�க' வி�பைன!� ைவ!கேவா, 
விள)பர%பS�தேவா "டா� அ�வித) மீறி நட6தா# c� 
அறிவி%பி�றி அைவகைள �ைற Mல) அ%Qற%பS�தி அைவகைள 
ஏல) விட ஆைணய� அவ�க�!� அதிகாரc-S. 
 

76) ெபா� நிப6தைனகளி# �றி%பிடப5 அபராத) விதி!க%பS). 
அ�வைகயி# உ1மதார&!� ந�ட) ஏ�படா# அைத 
நக�ம�ற�திட) ேகக உ1ைம கிைடயா�. நிர6தர அைம%Qக' 
அைம�த#, த�காலிகமாக� த5க' அைம�த# ேபா�ற 
எ6தவிதமான ஆ!கிரமி%Qக�) உ1ம) அ#ல� உ1ைமகைள ெப�ற 
இட�ைத q�றி ெச�ய!"டா�. இ6த நிப6தைனகைள 
எ6தவித�திலாவ� மீறியவ�களி� உ1ைமயாைண அ#ல� உ1ம) 
ர�� ெச�ய%பS). 
 

77) உ1மதார1ட) ஒ%Qவி!க%பட ெசா��!களி� ஏதாவ� ேசத4க' 
ஏ�ப5&6தா# நக�ம�ற) ெசய#பSகிற த*�மான%ப5P'ள ந�ட 
ஈைட (Compensation) உ1மதார�க' ெசL�திவிட ேவ-S). இ� 
ெதாட�பாக நக�ம�ற� த*�மானேம c5வான�. ேமL) உ1மதார�க' 
உ1ம) கால!ெகS c5வைட6தJட� ேம�ப5 இட�ைத காலி ெச�� 
ேம%5 ெசா��!கைளP) அதி# உ'ள ெபா&கைளP) 
நகராசியிட) ந#ல நிைலைமயி# ஒ%Qவி��விட ேவ-S). 
தவறினா# உ1மதார� ெசா�ைத உ1ைம ெகா'வேதாS அதனா# 
நகராசி!� ஏ�பSம சகல ந�ட4க�!�) உ1ைமதாரேர 
ெபா(%பாவா�. எ!காரண�ைத! ெகா-S) உ1மதார� ஒ%Q!ெகா-ட 
உ1ைமைய தி&)ப ஒ%பைட!க (Surrender) உ1ைம கிைடயா�. அ%ப5� 
தி&)ப ஒ%பைட!க வி&)பினா# நகராசி எ6தவித ந�டஈS) 
வழ4கா�. ேமL), அதனா# ஏ�பS) பணி%ெபா&' இழ%Qக�!�) 
உ1மதார1டமி&6� வ2லி!க%பSம. 
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78) உ1ைமயாைண கால) c56தJட� நகராசி இட4கைள நகராசி!� 
ஒ%Qவி!க� தவறினா# உ1ைமயாைண ெப�றவர� ஒ%Qத# 
இ#லாம# நகராசியா# ெபா(%Q எS!க%பS). ேம�ப5 
க5ட4களி� qவ�க�!காவ� கீe நில�தி�காவ� அ#ல� 
நகராசி% ெபா&க�!காவ� ஏேதX) ெகS ஏ�படா# அதனா# 
ஏ�பS) ெச%பனிSத# ெசலJக' உ1ைமயாைண ெப�றவ1டமி&6� 
வ2லி!கJ), நக�ம�ற�தி�� cE உ1ைம உ-S. 
 

79) வ&மானவ1, ஆ)பர வ1, ேசைவவ1, ெதாழி#வ1 ம�() அரq!� 
ெசL�த%பட ேவ-5ய இதர வ1கைள உ1ைமதாரேர ெசL�த 
கடைம%பS'ளா�. 
 

80) நகராசியி� எE�� Mலமான உ�தரைவ c�னதாக ெபறாம# 
உ1ம) ெப�றவ� உ1ைமயாைணைய இ�ெனா&வ&!� மா�றவாவ� 
அ#ல� உ' உ1ம�தி�� ெகாS�தா# ஏலதார� க5யி&!�) 
ைவ%Q� ெதாைகைய நக�ம�ற�தி�� ஆதாயமா!கி! ெகா'வ�ட� 
உ1ைமயாைணைய ர�� ெச�� அ6த இட) இ6த உ1ம) ெப�றவ� 
ெசா6த ெபா(%பி# ம(ஏல) விட%பS). இதனா# ஏ�பS) சகல 
ந�ட4க�!�) இவேர �ரண ெபா(%பாளியாவ�ட� இ6த 
ந�ட4கைள ஈS ெச�யJ) கS%படவராவா�. 
 

81) ஏல அறிவி%பி# அ#ல� ஒ%ப6த ப�திர�தி# இ&!�) 
வா��ைதக�!� அ#ல� கS%பாSக�!� நகராசி ஆைணயாள� 
அவ�களா# ெகாS!க%பS) விள!கேம c5வானதா�). இ6த 
அறி!ைகயி# க-ட கS%பாSக�ட� ேவ( எ6த கSபாSகைள 
ேச�!கேவா மா�றேவா ஆைணயாள&!� உ1ைமP-S. 
 

82) ஆைணயாள� ம�() அவர� அLவல�க�!�) நி�வாக�தி� 
அவசிய�ைத c�னிS அ�வ%ேபா� ெகாS!�) உ�தரJகளி�ப5 
நட6� வர உ1மதார� கSபடவராவா�. 
 

83) உ1ைமயாைண ஆைணய� அ#ல� ேம�ப5யா1� அLவல�க' 
ஆகிேயா1� ேம�பா�ைவ!�) கSபா5��) உபடதா�). 
 

84) இ6த விள)பர�தி# க-S'ள யாெதா& நிப6தைனக' சடதிட4க' 
விதி!க அரq ஆைணக' இதர ஆைணக' ம�() இைவ அைன��) 
ச)ம6தமாகJ) ஆைணய� ெகாS!�) விள!கேம c5வான�. 
 

85) உ1ம) அ#ல� உ1ைமயாைணயி# ஏ�பS) எ6த சி!க#க', ெபா� 
சிற%Q கS%பாSக' �றி��) உ1ம ஒ%ப6த ப�திர�தி# எ6த ெசா# 
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அ#ல� வா!கிய�தி� ெபா&' ப�றிP) ஆைணய� அவ�களி� 
த*�%Q) விள!கc) c5வான�. உ1மதார� அத��! கSபS நட!க 
ேவ-5யராவா�. 
 

86) உ1மதார� அ#ல� உ1ைமயாைண ெப�றவ� ஆைணய� அவ�களி� 
அதிகார�தி��) அவ&ைடய அதிகார) ெப�ற பணியாள�களி� 
ேம�பா�ைவ!� உபS நட!க ேவ-S). உ1ம) அ#ல� உ1ைம 
இட4களி# ஆைணயேரா அ#ல� அ�னா1� அXமதி 
ெப�றவ�கேளா உ1மதார� அ#ல� உ1ைம ெப�றவ1� c� 
அXமதி ெபறாம# எ6த ேநர�திL), எ�தைன தடைவக�) உ1ைம 
அ#ல� உ1ைமயிட�தி# Kைழயேவா, Kைழ6� ப1ேசாதைனக' 
ெச�யேவா மி� இைண%Qகைள �-5!கேவா உ1ைம உ-S. 
ஆைணய� அவ�களா# அ�வ%ேபா� அX%ப%பS) ஆைண உ1மதார� 
அ#ல� உ1ைம ெப�றவ� கS%படவராவா�. 
 

87) எ�வித c�னறிவி%பி�றி இ6த அறிவி!ைகயி# க-ட 
கSபாSக�ட� ேவ( எ6த கS%பாைட� ேச�!கJ) அ#ல� 
ேம�ப5 கSபாSகளி# மா�ற) ெச�ய நக�ம�ற�தி�� எ#லா 
உ1ைம உ-S. அ�வித மா�ற�தி�� உ1தார� கS%படவராவா�. 
 

88) உ1மயாைணதார� எ�( வ&) இட4களி# ைலெச�\தார� எ�ற 
cைறேய ேச���! ெகா'ள ேவ-S). 
 

89) ஏல) வ&) இட4களி# ஏல) ம�() ஒ%ப6த%Q'ளி எ�( எS��! 
ெகா'ள%பட ேவ-S). 
 

90) ஒ�ெவா& இன�தி��) தனி�தனியாக �றி%பிட%ப5&!�) 
ைவ%Q� ெதாைக ம�() ேதசியமயமா!க%பட வ4கி உ�திரவாத 
சா�றிதைழ   01-04-2018 cத# 37 மாத4க�!� வ&)ப5 (அதாவ� 
உ1ம) ஆர)பி!�) கால�திலி&6� 37 மாத4க') ஆைணய� 
�ழி��ைற நகராசி எ�ற ெபய1# c�னதாகேவ 
ெசL�தியி&6தாெலாழிய ஏல) ேகார யா&!�) அXமதி ேகார%பட 
மாடா�. நகராசியி# ேவைல ெச�வத�காகேவா, சாமா�க' 
வா4�வத�காகேவா ம�() இதர கா1ய4க�!காகேவா ெசL�திய 
ைவ%Q� ெதாைகயிைன இ6த ஏல�தி�கான ைவ%Q� ெதாைக!� 
ஏ�(!ெகா'ள%பட மாடா�. 
 

91) உ1ைமதார&!� இ6நகராசியி� உ1ம�தி�காக ஒ%பைட!க%பS) 
க5ட4க' அ#ல� ெசா��களி� ேப1# எ�வித பா�தியேமா 
அ#ல� தமிeநாS வாடைக கSபாS சட) ம�() விதிகளி�ப5 
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வாடைக பா�தியேமா தமிeநாS ��தைக பா�கா%Q சட) ம�() 
விதிகளி�ப5 ��தைகதார� பா�தியேமா கிைடயா�. 
 

92) இ6த அறி!ைகயி# க-5&!�) எ#லா உ1ைம ஆைணக�!�) 
ஒ%ப6த4க�!�) ஏலகால�தி# கட%பS) ெபா(%Q� ெதாைகைய 
அ6த6த உ1ைமயாைண ெப�றவ&!� கண!�க' cEவ�) 
தணி!ைகயான பிற�தா� தி&%பி தர%பS). தணி!ைகயி# ஏதாவ� 
ெதாைக பி5!க ேந�6தா# அைத பி5�த) ெச�� ெகா-S மீதிதா� 
தி&%பி ெகாS!க%பS). 
 

93) கைடக�!� மாத வாடைக பிரதி மாத) 5 ம�() ேம 5 ேததி!�' 
ெசL�த ேவ-S). ேம�ப5 �றி%பிட நாளி# ெதாைக ெசL�த 
தவறினா# தவறிய நா' cத�ெகா-S ெசL�த%பS) ேததி வைர 
18% வ *த) அபராத வ5 ேச��� உ1ைம ெதாைகPட� ெசL�த 
ேவ-S). அரசாைண நிைல எ-.26 (ந.நி.ம.�.வ.�) நா' 28-01-1994 
வ5 வ *த) அ�வ%ேபா� அரq ஆைண%ப5 "டேவா �ைற!கேவா 
ெச�ய%பS)) 
 

94) சமணபகவா� மகாவ *ர� qவாமி அவ�களி� பிற6த நாைள நிைனJ 
"() நிமி�த) ஆட5 சாைலகக', கசா%Q கைடக', மீ� கைடக' 
ஆகியவ�ைற ஏ%ர# மாத) 3-) ேததிP) மகா�மா கா6திய5க' 
பிற6த ஒ�ெவா& ஆ-S) அ!ேடாப� 2-) ேததிP) தி&வ'�வ� 
தின�த�( வட � ராமலி4க) நிைனJ நாள�() ம�() அரசி� 
உ�தரவிS) நாகளி# M5விட ேவ-S). இத�� எ6தவித 
ந�டஈS) ேகார!"டா�. 
 

95) ஏல) உ(தி ெச�ய%பS உ�தரJ ெப�ற 7 தின4க�!�' T.20/- 
மதி%Q'ள c�திைர காகித�தி# உ1ைமதார� நகராசியி� சட 
திட4க�!� கS%பS நட!கிேற� எனJ) நகராசி!� எதிராக 
எ6த ஒ& ந*திம�ற�திL) வழ!� ெதாட&வதி#ைல எனJ) 
ஒ%ப6த) எEதி ெகாS!க ேவ-S). 
 

96) நகராசியா# Qதிய கSமான பராம1%Q பணிக' உ1ம) கால�தி# 
ேம�ெகா'ள%படா# உ1ம) அXபவி!�) கால�தி��1ய 
(மாத4க') உ1ம ெதாைக கண!கீS வ2லி!க%பS). 
 

சிற%Q நிப6தைனக' 
I. தினச1 ச6ைதக' ம�() வார ச6ைதக' 
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1. ெதாEேநா� cதலான ெதா�( வியாதி!கார�க' ச6ைதகளி# 
வியாபார) ெச�யேவா அ#ல� Kைழயேவா ��தைகதார� அXமதி!க 
"டா�. 
 
(அ) மா��தா-ட) தினச1 ச6ைத!�' உ'ள க5ட4க' தவிர ேவ( 
எ6த காலியிட�திL) ��தைகதார� நிர6தரமாக ெகாடைக, ஏ.சி.சீ 
ேபா�ற அைம%Qகளா# கைடக' க5 கைடக' நட�த அXமதி!க! 
"டா�. 
 

2. (அ) ச6ைதக�!� வ&) ேபா� ெபா�ம!களி� ேபா!�வர�தி�� 
இைட�( உ'ேள ம�() ெவளிவாயி#கைள, யா&) ஆ!கிரமி%Q 
ெச�யாம# காலியாக ைவ�தி&!க உதவி ெச�ய ேவ-S). 
 
(ஆ) ச6ைத!�' வியாபார) ெச�P) வியாபா1க' நி�ணய) 
ெச�ய%பட தினச1 வாடைகைய ��தைகதார&!� ெசL�த� 
தவறினா# ேம�ப5 இட�தி��1ய வாடைகைய வ2# 
ெச�வத��-டான நடவ5!ைகைய ��தைகதார� எS!கலா). 
 
(இ) உ1ைமயாைண ெப�றவ� கடண) வ2# ெச�வதி# சிரம4க' 
ஏ�பS அத�கான சட நடவ5!ைக எS!�)ப5 நக� ம�ற�ைத 
ேகா1னா# அதனா# ஏ�பS) ெசலJகைளP) உ1ைமயாைண 
ெப�றவேர ஏ�(!ெகா'ள ேவ-S). 
 

3. வி�பைன!காக ைவ!க%ப5&!�) ெபா&கைள qகாதார cைறயி# 
பா�கா!க ேவ-S). 
 

4. ச6ைதக�!� உ'ளி&!�) காலியிட4களி# ம�() இதர 
இட4களி# ெபா&க' வி�பைன ெச�தா# அ#ல� ேவ( எ6த 
கா1ய4க�!�) உபேயாக%பS�த# ஆகியவ�ைற உ1ைமதார� 
தவி�!க ேவ-S). 
 

5. (அ) ஆைணய� அவ�க' ஒ& �றி%பிட இட�தி# எ6த சாமாX) 
ைவ�� வி�க "டா� எ�() அ6த இட) காலியாக இ&!க 
ேவ-S) எ�() ெத1ய%பS�தினா# உ1மதார� ேம�ப5 இட�தி# 
எ6த வியாபார சாமா�கைளP) ைவ!காம# ேம�ப5 இட�ைத 
காலியாக ைவ�தி&!க ேவ-S). எ6ெத6த இட�தி# எ�ன 
வைகயான வியாபார) ெச�ய ேவ-S) என அறிJ(�த 
ஆைணய&!� அதிகாரc-S இ6த விஜய�தி# ஆைணய1� த*�%ேப 
c5வான� இ� உ1மதாரைரP) கைட!கார�கைளP) ம�() 
வி�பைன!� ெபா&க' ெகா-S வ&பவ�கைளP) கS%பS��). 
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(ஆ) ச6ைத!�' ஆைணய� எ6த ெபா&கைள அXமதிக�!ெகன 
தனியாக ஏ�பட இட4களிலாவ� அ#ல� �றி%பிட இட�திலாவ� 
வி�க நி�ணயி�தா# உ1ைம ெப�றவ� அத�� கS%பS நட!க 
ேவ-S). 
 

6. தினச1 ச6ைதயி# நைடபாைதP) ேராேடார) வி�பைன ெச�ய 
உ1மதார� அXமதி!க! "டா�. அ�வித) ைவ�தி&!�) கைடகைள 
எ�வித ேநா�q) ெகாS!காமேலேய கைடைய ைவ�தி&%பவ�க' 
ெபா(%பி# அ%Qற%பS�த ஆைணய� அவ�க�!� அ#ல� அவர� 
அதிகார) ெப�றவ&!� அதிகார) உ-S. இ� விஷய�தி# 
உ1ைமதார� அ#ல� கைட!கார� எ�வித ந�டஈS) ேகார c5யா�. 
 

7. ச6ைதயி# ஒ�ெவா& KைழவாயிலிL) வ2# ெச�ய ேவ-5ய 
கடண4கைள காS) அறிவி%Q பலைகக' நகராசி ெசலவி# 
தயா� ெச�ய%பS). அதி# �றி%பிS'ள கடண4கைள மS) 
தா� உ1மதார� வ2லி!க%பட ேவ-S). 
 

8. இர-S cைற!� ேம# நி�ணயி!க%பட கடண�தி�� அதிகமாக 
வ2# ெச�� அபராத) விதி!க%படா# உ1ம�ைத ர�� ெச�ய 
நக�ம�ற�தி�� அதிகாரc-S அ%ப5 ர�� ெச�� ம( ஏல) 
விSவதா# ஏ�பS) ந�ட�தி�� உ1மதார� கS%படவராவ� ம( 
ஏல) விட%பSவதா# ஏ�பS) இலாப�தி�� உ1மதார&!�) எ�வித 
பா�தியைதP) இ#ைல. 
 

9. ச6ைத!�' வ-5கைள விடாமL), ஆைணய� நி�ணயி!�) 
பாைதயி# ம!க' நி��) இட�திL) எ�வித ஆ!கிரமி%Q) ப6த# 
cதலியைவக�) ேபாடாம# உ1மதார� பா��� ெகா'ள ேவ-S). 
எ�ென�ன பாக�தி# அ#ல� இட�தி# அ#ல� ெச5# அ#ல� 
கைடயி# எ�ென�ன சாமா�க' வி�பைன!� ைவ!க%பட 
ேவ-Sெம�( நி�ணயி!கJ) ஆைணய� அ#ல� அவரா# அதிகார) 
ெப�ற நப&!� அதிகாரc-S ெபா� ம!க' வசதி!�) 
பா�கா%பி��) qகாதார�தி��) ம�ற காரண�தி��) ஆைணய� 
ேதைவயான நிப6தைனக' விதி!க அதிகாரc-S அ%ப5%பட 
உ�தரJக' எ�வித ஆசேபைனPமி�றி கைட!கார� அ#ல� 
உ1ைமதாரைர கS%பS��). 
 

10. ச6ைதயி# Qதிதாக கைடக' கSவத�ேகா அ#ல� த�ேபா�'ள 
கைட அ#ல� கைடகைள நகராசி உபேயாக�தி�� எS��! 
ெகா'ளேவா நகராசி!� உ1ைம உ-S. அ�வித) கைடகளி� மீ� 



39 

 

அ6த ஆ-S!� ��தைகதார� எ�விதமான பா�தியைதP) 
ெகா-டாட!"டா� ந�டஈS ேகக உ1ைமயி#ைல. 
 

11. கைட!கார� அ#ல� உ1ைமதார� எ6தவிதமான காரண�ைத! 
ெகா-S) ம-ெண�ெண�, ேக\ cதலிய ெந&%Q ப�ற!"5ய 
எ�விதமான ெபா&கைளP) வி�பைனகாகேவா அ#ல� ேச��� 
ைவ!கேவா "டா�. 
 

12. ேதந*�, கா%பி cதலிய பான4க' தயா� ெச�வத�� ச6ைத!�' 
இ&!�) க5ட4கைள பய�பS�த!"டா�. 
 

13. கைட!கார� அ#ல� உ1ைமதார� எ�வித நிர6தரமான அ#ல� 
த�காலிகமான க5ட4கைளேயா c!கியமாக ஒைல%ப6த# M4கி#, 
பா� சா!� cதலியைவகளாலான ெவ%ப�த5கைள ேபாS! 
ெகா'ள!"டா�. மீறி%ேபாடா# அைவகைள எ�வித அறிவி%Qமி�றி 
அ%Qற%பS�த%பS). அதனா# ஏ�பS) அைன�� ந�ட4க�!�) 
அவரவேர ெபா(%பாவா�க'. 
 

14. கைடக�!�%ேபா�) வழி எ�வித இைடYசL) இ#லாம# 
தாராளமாக இ&!க ேவ-S). எ�வித காரண�ைத! ெகா-S) 
நைடப�திகளி# கா�கறி ம�() இதர வி�பைன ெபா&கைள 
ைவ�� வியாபார) ெச�ய!"டா�. அ%ப5 ெச�தா# நா' ஒ�(!� 
ஆ!கிரமி%Q ெச�தவ&!�), ��தைகதார&!�) T.1000/-!� 
ேம�படாம# அபராத) விதி!க ஆைணய&!� அதிகாரc-S அ#ல� 
வி�பைன ெச�த ெபா&கைள பறிcத# ெச�ய%பS). அத�� 
எ6தவித ந�டஈS) ேகார உ1ைமயி#ைல. 
 

15. (அ) கைட!கார� த4க�!� ெகாS!க%பட கைட!�' அ#ல� 
இட�தி��' தா� வியாபார) ெச�ய ேவ-S). நைடபாைதயி# 
எ�வித ஆ!கிரமி%Q) ெச�ய! "டா�. 
 
(ஆ) கைடகைள வியாபர�தி�காக மS) தா� பய�பS�த ேவ-S). 
 

16. கைடக�!� ம�தியி# இ&!�) நைட%பாைதகளி# வ-5க' 
ெச#வத�� கைடகார� அ#ல� உ1ைமதார� அXமதி!க! "டா�. 

 
17. கைடகைள எ6த வணிப�தி�� பய�பS�த%பSவைத� தவிர இதர 
உபேயாக4க�!� பய�பS�த!"டா�. 
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18. கைடகைள ைவ�தி&%பவ�க' அ#ல� ேவைலயாக' எ�வித 
காரண�ைத ெகா-S) தினc) இரJ 10 மணி!� ேம# காைல 5 
மணி வைர கைடயி# இ&!க அXமதி!க! "டா�. 
 

19. கைட!க&கி# பா�திர4கைள கEவிP), கா�கறிகைள அல)பிP) 
இதர வைகயிL) அq�த) ெச�யJ) "டா�. 
 

20. பிளா\5! ைபக' பய�பS�த! "டா�. கழிJ ெபா&கைள 
ச6ைதயி# உ'ள �%ைப� ெதா5யி# ேபாட%பட ேவ-S). 
சா!கைடகளிL) நைடபாைதகளிL) கைட!� c�னாL) 
ேபாட!"டா�. 
 

21. ேம�ப5 எ6த நிப6தைனகைளP) மீ(பவ�க' அவ�களி� உ1ம) 
அ#ல� கைடைய அXபவி!�) உ1ைமைய ர�� ெச�� 
ெவளிேய�ற ஆைணய&!� அதிகாரc-S அத�� எ�வித 
ந�டஈS) ேகார உ1ைமயி#ைல. 
 

22. ச6ைதகளி# கைட ைவ�தி&%பவ�க�!� கைடைய மா�றி ெகாS!க! 
"டா�. ேவ( நப�க�!� மா�றி! ெகாS�தா# அ� ெச#லா�. 
அ%ப5 மா�றி ெப�றி&%பவைர கைடயிலி&6� காலி ெச�� நகராசி 
ெபா(%பி# ேம�ப5 கைடைய எS��! ெகா'ள ஆைணய&!� 
அதிகாரc-S இதனா# எ�வித ந�டஈS) ேகார உ1ைமயி#ைல 
ஆைணய1� த*�%ேப இ(தியான�. 
 

23. வி�பைன சாமா�கைள கைட!�' மS) ைவ�� வி�க%பட 
ேவ-S). கைடயி# c�ப!க�திேலா அ#ல� ேவ( இட�திேலா 
ைவ�� வி�க அXமதி!க! "டா�. 
 

24. ஆைணய1� எE�� Mலமான உ�திரJ ெபறாம# எ�வித ெப5 
அ#ல� ெப5!கைடக' ச6ைத!�' ைவ!க! "டா�. மீறி 
ைவ�தா# எ�வித அறிவி%Q) இ#லாம# அைத உடேன 
அ%Qற%பS�த%பS). அ%Qற%பS�தினா# அைவகைள பறிcத# 
ெச�ததாக க&தி பகிர4க ஏல�தி# வி�( அ�ெதாைகைய நகராசி 
கண!கி# வரJ ைவ!க%பS). இ6த இழ%பி�� யாெதா& ந�டஈS) 
ேகக உ1ைம இ#ைல. 
 

25. எதி�பாராத காரண4களா# ச6ைதக' Mட%பட ேந1டா# 
��தைகதார� அ#ல� உ1ைமதார� நகராசியி# எ�வித ந�டஈSம 
ேகக "டா� அ� அவ�களி� ெசா6த ெபா(%பா�). 
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26. Qய#, ெவ'ள), ெந&%Q ஆகியவ�றா# ஏேதX) ந�ட) ஏ�படா# 
அத�� நகராசியிலி&6� ந�டஈS ேகக!"டா�. 
 

27. அரசிய# கசிக' நட��) ப6� அரசா4க�தா# நி�ணய) ெச�P) 
ப6� அ#ல� எதி�பாரதவித4களி# ஏ�பS) ப\, லாறி ம�() ரயி# 
ேபா!�வர�� ஆகியைவ!காக நட�த%பS) ப6�க�!காக ந�டஈS 
ேகக!"டா�. 
 

28. ஆைணய� அவ�களி� எE�� Mலமான உ�திரJ இ�றி நகராசி!� 
ெசா6தமான க5ட4கைள இ5!கேவா மா(த# ெச�யேவா அ#ல� 
இதர க5ட ேவைல ெச�யேவா "டா�. அ�வா( ெச�ததாக 
ெத1யவ6தா# ெசL�த%பட ெட%பாசி ெதாைகக' அைன��) 
பறிcத# ெச�வ�ட� ம( ஏலc) விட%பS) ம( ஏல�தி# 
ஏேதX) ந�ட) ஏ�படா# அ� cEவ�) உ1ைமதார1ட) வ2# 
ெச�ய%பS). 
 

29. கா�கறி ச6ைதயி# cத# Kைழவாயிலி# இ&%ப!க4களி# உ'ள 
இர-S கைடகளி# வாடைக ம�() கா�கறி ச6ைதயி# க&4க# 
சாைலைய ேநா!கி கட%பS'ள கைடகளி# வாடைக கா�கறி 
ச6ைத கடண) வ2லி!�) உ1ைம அட4கா�. 
 

30. ஓண), கிறி\ம\, ெபா4க# ப-5ைககைள ஒ5 வ&) ச6ைத 
தின4க�!� c6ைதய தின�திL) இரவிL) கடண4கைள வ2# 
ெச�� ெகா'ளலா). 
 

31. கா�கறி ச6ைத!�' வாகன4க' நி(�தி ைவ!க அXமதி கிைடயா�. 
அ4ஙன) ெச�தா# அபராத) விதி!க ஆைணய� அவ�க�!� 
அதிகார) உ-S. 
 

32. கா�கறி ச6ைத அபிவி&�தததி பணிக' ெச�� தர%பS'ள இட�தி# 
அைம��   கடண) வ2# ெச�ய ேவ-S). இதி# ஏேதX) 
ந�ட) உ1ைமதார&!� ஏ�பSமாயி� அைத ேககேவா 
cைறயிSவத�கேகா உ1ைமதார&!� உ1ைமயி#ைல.  
 

33. இ6த நிப6தைனக' அைன�� ஏல�தி��) ஒ%ப6த%Q'ளி 
ெகாS%பத��) ெபா&6�). 
 

34. சாைலயி# வல� ப!க) இட� ப!க) இர-ட5 த'ளி தா� 
ெபா&கைள வி�பைன ெச�ய அXமதி!க ேவ-S). அேதேபா# 
பி� வ1ைசயி# நைடபாைதயி# 4 அ5 விS தா� ெபா&கைள 
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ைவ!க அXமதி!க ேவ-S). ேமL) தைரயி# 20 ச�ர அ5!� ேம# 
ெபா&கைள ைவ�� வி�பைன ெச�ய அXமதி!க "டா�. 
 

35. கடண) வ2# ெச�ய உ1ைம ெப�றவ� தினச1 ச6ைதயி# ேச&) 
�%ைபகைள ெசா6த ெபா(%பி# ஆகைள நியமி��) வாகன4கைள 
ஏ�பாS ெச��) தின6ேதா() அக�றி ெகா'ள ேவ-S). 
வாைழ!�ைலயிலி&6� q�றி வ&) �%ைபகைள எS��� ெச#ல 
நடவ5!ைக எS!க ேவ-5ய� ��தைகதார1� கடைமயா�). 
�%ைபகைள அக�ற கா�கறி ச6ைத!�' ேவைலயாக' எ�ற 
cைறயி# எ6த ஒ& �னிய� அைம!க ��தைகதார� இட) ெகாS!க 
"டா�. ேமL) �னிய� எ�ற ெபய1# கடண) வ2#!க 
��தைகதார� எ!காரண) ெகா-S) அXமதி!க! "டா�. 
 

36. எ!காரண�ைத! ெகா-S) உ1ம) அ#ல� உ1ம� ெதாைகயி# எ6த 
பாக�ைதP) த'�ப5 ெச�P)ப5 ேககேவா எ6த அறி!ைகயி# 
வைரய(�தி&!�) "Sதலாக வ2லி�� ெகா'ள உ1ைம 
அளி!�)ப5 ேககேவா உ1ைமதார&!� உ1ைம இ#ைல. ேமL) 
உ1ைமதார&!� ஒ%பைட!க%பட க5ட4கைள இலாகா Mல) 
மராம�� ெச�வதி# த�காலிகமாக ெதாழிைல நி(�த%படா# 
அத�காக ந�டஈS ேகட உ1ைமதா&!� உ1ைமயி#ைல.  
 

37. உ1ைம!� விட%பS'ள நகராசி ெசா��!க�!� உ1ைம 
கால�தி� இைடயி# ெபய� மா�ற) ேகா&) வி-ண%ப4க' 
ெப�(! ெகா'ள%பட மாடா�. உ1ைம கால�தி# உ1ைமயாள� 
இற6� ேபா�விடா# அ6த உ1ம�திைன நகராசியிட) 
ஒ%பைட��விட ேவ-S). வா1qதார�க�!� ெபய� மா�ற) ெச�ய 
வா1q சா�றிதEட� வி-ண%பி!க ேவ-S). 
 

38. உ1ம�தி�� விட%பட க5ட�தி# ெபா&�த%பS'ள எ#லா 
மி�சார சாதன4க�) நகரசைபயி� ெசா�தாகேவ இ&!�). ேம�ப5 
க5ட�தி�� மி�னிைண%Q ெகாS%பத�கான க�¢ம� ேடவணிைய 
உ1ைமதாரேர கSவ�ட� மி�சார) உபேயாகி%பதினா# ஆக!"5ய 
ெசலJகைளP) உ1ைமதாரேர க5வர கS%படவராவா�. 
 

39. ஆைணய� வி&)பினா# ஏல) எS�தவ�க' மாவட பதிவாள� 
அLவலக�தி# c�திைர காகித�தி# பதிJ கடண) உபட தம� 
ெசா6த ெபா(%பி# பதிJ ெச�� ெகா'ள%பட ேவ-S). அத�கான 
�றி%பிட ெதாைக c�பணமாக நகராசி கஜனாவி# ெசL�த 
ேவ-S). 
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சிற%Q நிப6தைனக' 
II. காலிமைனக�) க5ட4க�) 

 
1. உ1ைமதார�க' நிப6தைனகளி�ப5 உ1ைமயாைண ெதாைக ெசL�த 
தவறினா# எ!1ெம� எEதி! ெகாS!க தவறினாL) ம�() 
எ�வித கS%பாSகைள மீறினாL) ஆைணய� உடன5யாக 
ம�ற�தி�� அ#ல� ஒ%ப6த �Eவி�� அறி!ைக ெச�� ம( 
ஒ%ப6த%Q'ளி அ#ல� ஏல) விட நடவ5!ைக எS!க%பS) ம( 
ஒ%ப6த%Q'ளி ம( ஏல) விSவதி# ந�ட) ஏ�படா# உ1ைமதார� 
ெபா(%பாவா� லாப) அவ&!� உ1ைம இ#ைல. 
 

2. ேம�ப5 இட4களிேலா அைவ ேச�6தா�ேபா# எ6த இட�திேலா நக� 
ம�ற�தி� அXமதியி#லாம# எ�வித ஆ!கிரமி%ேபா க5டேமா 
ெச�ய!"டா� அ%ப5 மீறி� ெச�தா# அவர� உ1ைம ர�� 
ெச�ய%பS) ஒ%ப6த%Q'ளி ம�() ம( ஏல) விட நடவ5!ைக 
எS!க%படலா) க5ட�ைதP) ஆ!கிரமி%ைபP) அக�றJ) 
அபராதc) விதி!க%பS). 
 

3. அரசா4க உ�தரJ%ப5ேயா, மாவட ஆசி� தைலவ1� 
உ�தரJ%ப5ேயா, இட4கைள நகர சைப!ேகா அரq!ேகா 
ேதைவ%படா# உ1ம) ர�� ெச�ய%பS). 
 

4. உ1ம) \திர%பS�தி ஏE தின4க�!�' ைவ%Q� ெதாைக ந*4கலாக 
ஏல�ெதாைக cEவைதP) ெசL�தி ஒ%ப6த%ப�திர) 
எEதி!ெகாS!க ேவ-S). தவறினாL) உ1ம) ர�� ெச�ய 
உ1ைமதார� ெபா(%பி# ம( ஒ%ப6த%Q'ளி ம�() ம( ஏல) விட 
நடவ5!ைக எS!க%பS). ர�� ெச�ய ம( ஒ%ப6த%Q'ளி ம�() 
ஏல) விSவதி# ந�ட) ஏ�படா# உ1ைமதார� ெபா(%பாவா� 
லாப) ஏ�படா# அவ&!� உ1ைமயி#ைல. 
 

5. நகராசி ஆைணயாள� ெசா#L)ப5P) பிளா�ப5P) தா� 
ெகாடைக (கட) க5!ெகா'ள ேவ-S). 
 

6. க5ட�தி# எ�வித மா(தL) ெச�வத�� ��தைகதார&!� 
உ1ைம கிைடயா�. 
 

7. வாடைக நி�ணய) ெச�P) விசய�திேலா அ#ல� இதர 
சட%��வமான விசய4களிேலா அ�வ%ேபா� பிற%பி!க%பSம அரq 
உ�தரJக�!� ஏ�ப நக�ம�ற�தா# இய�ற%பS) த*�மான4களி�ப5 
நி�வாக) நடவ5!ைக எS!�). இதைன வாடைகதார� 
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ஆேசபி!கேவா, ந*தி ம�ற) ெச#லேவ உ1ைம இ#ைல. மீறினா# 
கைடயி� உ1ம) ர�� ெச�� ஏ�கனேவ வழ4க%பட உ1மதார1� 
ெபா(%பி# ஈS ெச�ய நடவ5!ைக எS!க%பS). 
 

8. ேவ( Qதிய கைடக' க5 வாடைக!� விட%படா# அைத%ப�றி 
ஆேசபி!கேவா அதனா# ந�ட) ஏ�படதாக ெசா#லேவா ந�டஈS 
ேகாரேவா உ1ைம�தார&!� உ1ைமயி#ைல. கைடக' எ6த 
வியாபார�தி�� உபேயாக%பSகிறேதா அைத� தவிர இதர 
உபேயாக4க�!காவ� அ#ல� �5யி&%பி!காவ� அைவகைள 
உபேயாக%பS�த! "டா�. 
 

9. ஏல உ1ைமதார� ெப5!கைட!� மி�சார இைண%Q ெச�தி&!�) 
வைகயி# T.1000/- ெட%பாசி நகராசி கஜனாவி# ெசL�த 
ேவ-S). மி�சார இலாகாவி��) மி�கடண) மாத)ேதா() 
ஒE4காக ெசL�தி ரசீ� ெப�(!ெகா'ள ேவ-S). 
  

III. மீ� ம�() ஆட5 சாைல!கான சிற%Q நிப6தைனக' 
 
1. மாமிச கைட!�) வி�பைன!காக ெகா-S வ&) மாமிச) தைல, 
கா#, ஈர#, �ட# இன4கைள தவிர ேதா# உ(%Q cதலியைவகைள 
க-5%பாக ெகா-Sவர! "டா�. எL)QகைளP), இதர 
கழிJகைளP) க-ட இட4களி# ேபாடாம# இத�ெகனJ'ள 
�%ைப� ெதா5யி# தா� ேபாட ேவ-S). தைல, கா#, �ட#, ஈர# 
cதலியைவகைள நைடபாைதயி# திற6த ைவ!காம# ச#லைட 
வைல!�' qகாதார cைற%ப5 ைவ�தி&!க ேவ-S).  
 

2. ஆட5 சாைலயி# உ'ள கைடகைள பய�பS��) கைட!கார�க' 
அ�றாட) ேம�ப5 கைடயிைன ந*1னா# q�த%பS��வேதாS, 
பினாயி# ெதளி�� qகாதாரமான cைறயி# ைவ!க ேவ-S). 
 

3. ஆட5 சாைலயி# வைத ெச�ய%பS) ஆS, மாS, ேகாழி 
ேபா�றைவகைள கா# நைட ம&��வரா# ப1ேசாதி�� சீ# ெச�த 
பி�ேப வைத ெச�ய%பட ேவ-S). அ�வா( ப1ேசாதி!காத 
மி&க4கேளா அ#ல� இற6� ேபான மி&க4கேளா நகராசி 
அLவல�க' ஆ�வி# ெத�படாேலா அதைன பறிcத# ெச�� 
அழி%பேதாS அ�னாைர ேமறப5 கைடயிைன விS உடன5யாக 
அ%Qற%பS�த ஆைணய&!� அதிகாரc-S. இைத 
நைடcைற%பS�தJ) ெசய#பாS �றி�� ஆைணய&!� 
��தைகதார� எE�� Mல) ெத1வி!க ேவ-S). 
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4. அரசா4க) ஆைணயிS) நாகளிL) ேதச%பிதா மகா�மா கா6தி 
பிற6த தின6த�(), மகாவ *ர�ெஜய6தி அ�() மி&க4க' வைத 
ெச�வ� தைட ெச�ய%பS). 
 

5. நகராசியா# எதி�பாராத காரண4களினாேலா அ#ல� மி�தைடயி� 
காரண4களினாேலா ந*� வினிேயாகேமா அ#ல� மி� இைண%ேபா 
வழ4க இயலவி#ைலெயனி# அத�கான ேம�ப5 கைடயி# இ&!�) 
வியாபா1க' க�தைக ெதாைகயிைன ெசL�த ம(!க "டா�. 
அத�காக எ6த இழ%பSீ) ��தைகதார&!� ேகார உ1ைமயி#ைல. 
 

6. மீ� ம�() க&வாS வியாபா1க' அத�ெகன ஒ�!க%பட 
இட�தி# தா� வியாபார) ெச�ய ேவ-S). அத�� மாறாக நைட 
பாைதயி# வியாபார) ெச�தா# அதைன அ%Qற%பS�தி அழி!க 
நகராசி!� உ1ைமP-S. 
 

7. அEகிேபான, ெகS%ேபான மீ� ம�() க&வாSகைள ச6ைதயி# 
ைவ!க!"டா�. ேமL) கழிJ ெபா&கைள அ�றாட) ச)ப6த%பட 
வியாபா1க' ேம�ப5 ச6ைதயிலி&6� தன� ெசா6த ெபா(%பிேலேய 
அ%Qற%பS�த ேவ-S). 
 

8. ெகS%ேபான மீ� ம�() க&வாS ெபா&கைள ேம�ப5 
ச6ைதயிX' எ6த ப�தியிL) ேசமி�� ைவ!க வியாபா1க�!� 
உ1ைம கிைடயா�. இதனா# ெதா�(ேநா� பரவ!"5ய அபாய) 
ேந1S) ெபாE� ச)ப6த%பட வியாபா1க' மீ� கSைமயான 
நடவ5!ைக எS!க%பS). 
 

9. நா�கைள உ'ேள விட!"டா�. 
 

IV. க�( காலி ச6ைத 
 
1. வாJபலி ெபா&காசி திடலி# நைடெப() க�( காலி ச6ைதயி# 
நகராசி!� ஏதாவ� இட) ேதைவ%பSமாயி� உ1ைமதார1� 
ஒ%Qத# இ�றி நக�ம�ற�தி�� எS��! ெகா'ள அதிகாரc-S. 
நகராசி �றி%பிS) இட�தி# மS) தா� க�(காலி� ச6ைத 
அைம��!ெகா'ள ேவ-S).  
 

2. வாJபலி ெபா&காசி நைடெப() கால�தி# ெபா&காசி!� c� 
15 நாக�) பி� 15 நாக�) தவிர ம�ற கால4களி# நைடெப() 
ச6ைத நாகளி# கடண) வ2லி!கலா). 
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3. ச6ைத நாளான ெச�வா� கிழைம மS) க�(காலி வி�பைன 
ெச�ய%பட ேவ-S). தி4க' கிழைம மாைல க�(காலிகைள 
ெகா-S வரJ) Qத� கிழைம காைலயி# க�(காலிகைள 
அ%Qற%பS�த%பட ேவ-S).  
 

V. மினி பார உ6� நிைலய�தி� கடண) வ2லி!�) உ1ைம 
 
1) �றி%பிS'ள விதிகளி�ப5 கடண) வ2லி!க%பட ேவ-S).  
உய�6த விகித�தி# வ2லி�தா# உ1ைம ம( ஏல�தி# விட%பS) 
மினிபார உ6� நிைலய�தி# ெவளியி# கடண) வ2# ெச�ய! 
"டா�. கடண) வ2லி%பத�� ம�ற�தி� c�திைர ைவ�� 
அ�சிட ரசீ� பய�பS�த%பட ேவ-S). மி�பார உ6� ஒ�(!� 
நSஇரவி# ெதாட4கி நSஇரவி# c5P'ள (24 மணி ேநர�தி��) 
கடண) வ2லி!க ேவ-S). 
 

2) மினிபார உ6� நிைலய�ைத q�தமாக ைவ�தி&!க ேவ-S) 
�%ைபகைள தன� ெசா6த ெசலவி# அ%Qற%பS�த ேவ-S). 
 

3) �5%பத��), சி(ந*� கழி%பிட�தி# உபேயாக�தி��), உ6� வ-5 
பார உ6� வ-5களி# ேர5ேய�ற&!�� ேதைவயான த-ண*� 
உ1ைமயாைண ெப�றவ� ேசமி�� ைவ�தி&!க ேவ-S). 
 

4) மினிபார உ6� நிைலய�தி��' எ�வித க5ட4க�) கடேவா 
கட அXமதி!கேவா "டா�. 
 

5) மினிபார உ6� நிைலய�தி# உ'ள ெபா� ெசா��!க�!� ெகSத# 
ெச�பவ�கைள ெதளிவான விபர4க�ட� நக� ம�ற�தி�� ெத1வி!க 
ேவ-S). தவறினா# ந�ட�தி�� உ1ைமயாைண ெப�றவேர 
ெபா(%பாவா�. 
 

6) காவ#�ைற ேபா!�வர�� �ைறயின�களி� விதிக�!�) 
கடண4க�!�) கS%பS உ1ைமயாைண% ெப�றவ� நட6� 
ெகா'ள ேவ-S). 
 

VI. ெவSெவ6நி கா�கறி ச6ைத ம�() வாகன4க�!கான 
நிப6தைனக' 

 
1) ெவSெவ6நியி# நகராசியா# கட%பட கைடக', ெபா&க 
ைகயி# ஏ6தி வி�பைன ெச�பவ�களிட) கடண) வ2# ெச�த# 
ம�() ெவSெவ6நி ச6தி%பிலி&6� ச%பா�� சாைலயி# 



47 

 

ெச#Lகி�ற வாகன4க�!�) (ேகாயி#, �&ச5 ம�() ஒ�! ஷா% 
ெச#L) வாகன4கைள தவிர) கடண) வ2# ெச�P) உ1ம). 
 

2) ேம�ப5 கைட ம�() மீ� ச6ைதயி# ேச&கி�ற அைன�� 
கழிJகைளP) ��தைகதார� தன� ெசா6த ெபா(%பிேலேய 
அ%Qற%பS�தி ெகா'ள ேவ-S). 
                                                                                                       

VII. கடண கழி%பிட4க�!கான சிற%Q நிப6தைனக' 
 
1) கா�கறி ச6ைத ம�() அைன�� கடண கழி%பைறக�!� 
ெபா&�த%பட ேமாடா� அதைன சா�6த பாக4க�!� ஏேதX) 
பE� ஏ�படா# அதைன ச)ப6த%பட ஒ%ப6த!காரேர பராம1%Q 
ெசலவிைன ஏ�க ேவ-S). அ�ேபா# அத�காக ஏ�பS) மி� 
கடண ெசலைவP) அவ� ெபா(%பிேலேய ெசL�த%பட ேவ-S). 
ேப&6� நிைலய கழி%பைறயி# நட��ந� ஒSந� ஆகிேயா�களிட) 
கடண) வ2லி!க "டா�.  
 

2) கட கழி%பிட4கைள ெபா(�த வைர எ6த நிைலயி# 
��தைகதார&!� ஒ%பைட!க%படேதா அேத நிைலயி# தி&)ப 
ஒ%பைட!க ேவ-S). ம( ��தைகதார&!� ஒ%பைட!க இயலாத 
ேமாசமான நிைலயி&6தா# அதைன பE�பா�!க ஆ�) மதி%பீைட 
ெதாைகயிைன ச)ப6த%பட ��தைகதார1ட) பி5�த) ெச�ய%பS). 
ேம�ப5 மதி%பீS� ெதாைகயிைன ேதைவ!ேக�ப c5J ெச�� 
நகராசி அ6த பணியிைன ேம�ெகா'�). 
 

3) பைழய ��தைகதார� நிதி ஆ-5# ெசL�த%பட ேவ-5ய மி� 
கடண�திைன cEவ�) ெசL�தி விடா# ைவ%Q� ெதாைகயிைன 
தி&)ப வழ4கலா). Qதிய ��தைகதார� ேம�ப5 மி� கடண 
வைக!காக நிதி ஆ-5�� c6ைதய ெப%ரவ1, மா�� ஆகிய இர-S 
மாத4க�!�1ய மி� கடண�திைன நகராசியி# ைவ%Q� 
ெதாைகயாக ெசL�த ேவ-S). 
 

4) கழி%பிட4கைள ��தைகதார� தன� ெசா6த ெசலவி# �%QரJ ெச�� 
ெகா'ள ேவ-S). பினாயி#, ஆ!ைசS ேபா�றைவ ேபாS தினச1 
�%QரJ ெச�ய ேவ-S). கழி%பிட ெதா5யி# ேச&) கழிJகைள 
��தைக�தார� தன� ெசா6த ெசலவி# எS�� அ%Qற%பS�த 
ேவ-S). 
 

5) எதி�பாராத வித�தி# மி�சார ேமாடா� த-ண*ேரா நி�( விடா# 
யாெதா& இழ%பSீ) வழ4க%பட மாடா�. 
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மா��தா-ட) கா�கறி� ச6ைதயிL'ள ஆS, மாS, ேகாழி அ5!�) 

ெதா5யி# கடண) வ2# ெச�ய ேவ-5ய விபர) 
               Tபா� 
  ஆS ஒ�(!�      - 58.00 

  மாS ஒ�(!�      - 41.00 

  ேகாழி ஒ�(!�      -  4.00 

 
�ழி��ைற க�( காலி ச6ைதயி# கடண) வ2# ெச�ய ேவ-5ய 

கடண விபர) 
           Tபா� 

1. காைள, பq, எ&�, ேபா�� இைவக' ஒ�(!� - 18.00 

2. ப�றி ஒ�(!�      -  6.00 

3. ஆS ஒ�(!�      - 18.00 

4. �திைர ஒ�(!�      - 12.00 

5. கEைத ஒ�(!�      -  6.00 

 
மா��தா-ட) கா�கறி� ச6ைதயி# இ&!�) கடண கழி%பைறயி# 

கடண) வ2லி!க ேவ-5ய விபர) 

Tபா� 
  மல) கழி!க      - 3.00 

  சி(ந*� கழிவைற      - 2.00 

 

மா��தா-ட) ேப&6� நிைலய) ம�() இதர இட4களி# உ'ள கடண 

கழி%பைறயி# கடண) வ2லி!க ேவ-5ய விபர) 

 

Tபா� 
  மல) கழி!க      - 3.00 

  சி(ந*� கழிவைற      - 2.00 
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2021-2022 cத# 2023-2024 c5ய உ'ள �ழி��ைற மாைல�ச6ைத ம�() 
�ழி��ைற அ)ம�ேகாவி# ப!க) உ'ள ச6ைதயி# நா' ஒ�(!� 

வாடைக வ2# ெச�ய ேவ-5ய விபர) 
 

வ1ைச 
எ- 

கைடகளி� விபர) வ2# 
ெச�ய%பட 
ேவ-5ய 
கடண) 
விபர) கைட 
ஒ�(!� 
Tபா� 

1 இற�சி!கைட (ஆS) 87 
2 இற�சி!கைட (மாS) 87 
3 இற�சி!கைட (ேகாழி) 58 
4 பாைன!கைட 6 
5 ைவ!ேகா# கைட 46 
6 மீ� ேகாடJ- 115 
7 கா�கறி கைட 12 
8 வாைழ!�ைல கைட  18 
9 நார4கா�கைட 12 
10 ெவ�றிைல பா!� கைட 12 
11 த!காளி கைட 12 
12 வாைழ இைல!கைட 12 
13 Qளி!கைட 18 
14 20 ச�ர அ5 அத�பாக�தி�� தைர வாடைக 46 
15 க&வாS வியாபார) ெச�ய தS ஒ�(!� 12 
16 மீ� வியாபார) ெச�ய தS ஒ�(!� 12 
17 மீ� வ-5 ெட)ேபா பார��ட� 288 
18 பார மாS வ-5 ஒ�(!� 41 
19 ெவ�( மாS வ-5!ேகா ம�() 

ச!கரc'ள வாகன4க' ஒ�( 
12 

20 பார) ைவ�� வ&) ைச!கி' ஒ�(!� 18 
21 ெவ�( M�( சா!கர வாகன) 23 
22 M�( ச!கரc'ள வாகன4க�!� 

(பார��ட�) 
46 

23 5 கிேலாJ!� ேம# 20 கிேலா வைர 
எைடP'ள qைம ஒ�(!� 

10 

24 20 கிேலாJ!� ேம# 50 கிேலா வைர 
எைடP'ள qைம ஒ�(!� 

12 
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25 50 கிேலாJ!� ேம# 100 கிேலா வைரயிL) 
எைடP'ள qைம ஒ�(!� 

12 

26 ேகாழி ைக qைம, Q#கS ஒ�(!� 
KைழJ கடண) 

10 

27 கடா ஆS, மாS ஒ�(!� KைழJ 
கடண) 

18 

28 நா�� வ *# ேலாS ஆேடா 87 
29 நா�� வ *# காலி ஆேடா 35 
30 M�( வ *# ேராS ஆேடா 51 
31 M�( வ *# காலி ஆேடா 18 
32 வாைழ �ைல ஒ�( 6 

 
VIII. �ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான வி.எ#.சி.தி&மண 

ம-டப�தி# கடண) வ2லி!�) உ1ம) 
 
1. கைலயர4க தி&மண நிகe�சி!�     - T.13,000 
2. கைலயர4க தி&மண வரேவ�Q நிகe�சி ம�() 
இதர நிகe�சி!�       - T.10,000   

அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 
ந.க.எ-.2036/2018/அ2. 
 
நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3684 

      நிப5தைனக0 அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 
bghUŸ v©.13  

 

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ FoÚ® ãÂæ‹Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F. 

 
t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 

x¥gªjjhuç‹ 
bga® 

x¥gªj é»j« 
mÂf« / FiwÎ 

1 Fê¤Jiw efuh£Á 
fGt‹Â£il OHT Tank 

mikªJŸs tshf¤ÂDŸ 
òÂjhf  OHT Tank 
f£l¥glÎŸs Ïl¤Âš Ú®nj¡f 
bjh£o mikªJŸs 150mm DI 

Pipe  k‰W«100mm DI Pipe 
kh‰¿aik¤jš k‰W« Value pit  
òÂjhf f£Ljš 

7.50 1) o. b#°o‹Fkh® 
2) v°. ghò 
3) b#a¢rªÂu‹ 

15.96% 

17.79% 
21.38% 
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bgw¥g£l _‹W x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£L bjhifæid él 21.38% Fiwthf 
bfhL¤JŸs x¥gªjjhu® ÂU.Ã. b#a¢rªÂu‹ v‹gt® x¥gªj¥òŸëæid k‹w« x¥ò¡ 
bfhŸsyh«.  
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3685 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
bghUŸ v©.14  

 

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

 
t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 

x¥gªjjhuç‹ bga® x¥gªj é»j« 
mÂf«/FiwÎ 

1 Fê¤Jiw efuh£Á¡F 
brhªjkhd th®L v©.4 
bgUªbjUéš cŸs 
Û‹rªij Kjš jghš 
ãiya« »H¡F thrš tiu 
kiHÚ® tofhš mik¤J 
ft® Áyh¥ mik¡F« gâ 
brŒjš 

8.55 1) Ã. njtjh° 
2) nf.í. »UZzjh° 
3) CRRA General 

    Construction  
4) Ã. b#arªÂu‹ 
5) M®. RnuZ uh{ 
6) o. b#°o‹Fkh® 
 

14.55% 

13.31% 
20.56% 

 
25.11% 
32.59% 
22.87% 

 
tu¥bg‰w 6 x¥gªj¥òŸëfëš x¥gªjjhu® M®. RnuZuh{ v‹gtuhš 

bfhL¡f¥g£l x¥gªj¥òŸë bjhif 32.59% kÂ¥Õ£L bjhifæid él FiwthfÎ« 
bgh¿æaš éÂ¥go kÂ¥ÕL bjhif¡F 25%-¡F mÂfkhfÎ« x¥gªj¥òŸë 
bfhL¤JŸsjhš TLjš it¥ò¤ bjhif (%.8,55,000 x 32.59% ) %.2,78,645/-I 
mYtyfjÂš brY¤Âa Ã‹ò ntiy c¤juÎ tH§fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F.   
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3686 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
 
bghUŸ v©.15  

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

 
t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 

x¥gªjjhuç‹ bga® x¥gªj é»j« 
mÂf«/FiwÎ 

1 jiyik Únu‰W R¤Âfç¥ò 
ãiya¤Âš gâah‰W« 

1.30 1) M®. må 

2) Ã. b#aÃufhZ 
8.91% 

29.29% 



52 

 

gâahs®fë‹ thfd§fŸ 
ãW¤Jtj‰F Vehicle Shead 

mik¤jš 

3) Á. RnuZ 
4) í. RnuZ 
5) M®. b#aÁ§ 
 

11.52% 
12.52% 
15.71% 

 
tu¥bg‰w 5 x¥gªj¥òŸëfëš ÂU.Ã. b#aÃufhZ v‹gtuhš bfhL¡f¥g£LŸs 

x¥gªj¥òŸë bjhifahdJ kÂ¥Õ£L bjhifæid él FiwthfÎ«, bgh¿æaš 
éÂ¥go kÂ¥ÕL bjhif¡F 25%-¡F mÂfkhfÎ« x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsjhš 
TLjš it¥ò¤ bjhif (%.1,30,000 x 29.29% ) %.38,077/-I mYtyfjÂš brY¤Âa Ã‹ò 
ntiy c¤juÎ tH§fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F.   
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3687 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
 
 
 
bghUŸ v©.16  

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

 
t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 
 

x¥gªjjhuç‹ bga® x¥gªj é»j« 
mÂf«/FiwÎ 

1 kh®¤jh©l« rªij 
gFÂæš cŸs E©Qæ® 
cu« jahç¡F« Tl¤Â‹ 
EiHÎ thæèš kiHÚ® 
tofhš mik¤jš k‰W« 
R‰W Rt® ca®¤Â f£Ljš 

1.90 1) CRRA General 

    Construction  
2) nf. igÉ 
3) í. RnuZ 
4) é. t®Ñ° 
5) M®. må 
 

13.88% 

 

25.09% 
11.85% 
13.15% 
7.56% 

 
tu¥bg‰w 5 x¥gªj¥òŸëfëš ÂU.nf. igÉ v‹gtuhš bfhL¡f¥g£LŸs 

x¥gªj¥òŸë 25.09% bjhifahdJ kÂ¥Õ£L bjhifæid él FiwthfÎ«, 
bgh¿æaš éÂ¥go kÂ¥ÕL bjhifæid él 25% ¡F mÂfkhfÎ« x¥gªj¥òŸë 
bfhL¤JŸsjhš TLjš it¥ò¤ bjhif (%.1,90,000 x 25.09%) %.47,671/-I 
mYtyfjÂš brY¤Âa Ã‹ò ntiy c¤juÎ tH§fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F.   

 
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3688 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 
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bghUŸ v© .17  

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F. 

 
t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 
 

x¥gªjjhuç‹ 
bga® 

x¥gªj é»j« 
mÂf« / FiwÎ 

1 bt£Lbtªãæš mikªJŸs 
m§f‹tho f£ol¤Â‰F 
òÂjhf Septic Tank k‰W« 
j©Ù® trÂ brŒjš  
 

0.60 1) M®. må 

2) v°. ghò 
 

2.17% 

0.04% 
 

 
bgw¥g£l Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£L bjhifæid él 0.04% Fiwthf 

bfhL¤JŸs x¥gªjjhu® ÂU.v°. ghò v‹gt® x¥gªj¥òŸëæid k‹w« x¥ò¡ 
bfhŸsyh«.  
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3689 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
bghUŸ v© .18 

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 

nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

 
 

t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 
 

x¥gªjjhuç‹ bga® x¥gªj é»j« 
mÂf«/FiwÎ 

1 Fê¤Jiw  M®.Á.bjUéš 
mU»YŸs th«ng 
fêtiwæš guhk¥ò gâ 
nk‰bfhŸSjš 

4.30 1) n#. ÃçÅZ 

2) M®. RnuZ uh{ 
3) v°. ghò 
4) M®. må 
5) Ã. b#aÃufhZ 
6) é.v°. $Fkh® 
7) M®. b#aÁ§ 
8) é. t®Ñ° 
 

16.11% 

19.29% 
29.19% 
14.49% 
13.55% 
9.99% 
9.67% 

13.11% 

 
tu¥bg‰w 8 x¥gªj¥òŸëfëš 29.19% kÂ¥Õ£il él FiwthfÎ«, 25% ¡F 

mÂfkhfÎ« x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU.v°. ghò v‹gtç‹ x¥gªj¥òŸëæid 

kÂ¥Õ£il él 25% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsjhš TLjš it¥ò¤ 
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bjhifahf (%.4,30,000 x 29.19%) %.1,25,517/-I mYtyfjÂš brY¤Âa Ã‹ò ntiy 

c¤juÎ tH§fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F.   

m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3690 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
bghUŸ v© .19 

  

Fê¤Jiw efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

 
t. 
v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL 
bjhif 
%ghŒ 

x¥gªjjhuç‹ bga® x¥gªj é»j« 
mÂf«/FiwÎ 

1 Fê¤Jiw efuh£Á¡F£g£l 
th®L v©.4 bgUªbjU 
gFÂæYŸs Mu«g Rfhjhu 
ãiya¤Âš guhkç¥ò 
gâfŸ brŒjš 

6.40 1) M®. RnuZuh{ 

2) CRRA General 

    Construction  

3) v. måšFkh® 
4) v. M‹wâ 
5) M®® må 
6) M®. b#aÁ§ 
7) ‰¿. mä®juh{ 

24.94% 

12.55% 
 

25.52% 
19.45% 
13.42% 
12.73% 
12.89% 

 
 
tu¥bg‰w 7 x¥gªj¥òŸëfëš 25.52% kÂ¥Õ£il él Fiwthf x¥gªj¥òŸë 

bfhL¤JŸs ÂU. v. måšFkh® v‹gtç‹ x¥gªj¥òŸë  bjhifahdJ kÂ¥Õ£il él 
FiwthfÎ« 25% ¡F mÂfkhfÎ« ÏU¥gjhš TLjš it¥ò¤ bjhifahd (%.6,40,000 x 
25.52%) %.1,63,328/-I mYtyfjÂš brY¤Âa Ã‹ò ntiy c¤juÎ tH§fÎ« k‹w¤Â‹ 
mDkÂ¡F.   
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.923/2021/Ï1. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3691 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

bghUŸ v© .20 
 

Fê¤Jiw efuh£Á¡F brhªjkhd jiyik Únu‰W R¤Âfç¥ò ãiya¤Âš Supply 

Installation and Commissioning of main MV Panel in Gnaran vilai head works-š kÂ¥ÕL 
%.24.00 Ïy£r¤Â‰F gâfŸ nk‰bfhŸs 21-05-2021-š x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfë‹ étu« ÑœtUkhW. 
 

1. Sree Ganga Electrical, Sripuram Tirunelveli 
 

2. Kumar Agencies, Tirunelveli 
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tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš bjhêš E£g jFÂ¡F T®ªjhŒÎ 

nk‰bfhŸs¥g£lÂš Sree Ganga Electrical k£Lnk jFÂ bg‰WŸsh®. Kumar Agencies, 

Tirunelveli v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸë ãuhfç¡f¥g£lJ.  
 
Mfnt Sree Ganga Electrical Tirunelveli mt®fsJ Price Bid–I 27-05-2021 m‹W 

Âw¡f¥g£L x¥ò neh¡F g£oaš Ïl¥g£lÂš kÂ¥Õ£il él 5.14% Fiwthf 
bfhL¤JŸsJ. kÂ¥Õ£il él 5.14% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs Sree Ganga 

Electrical Tirunelveli v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸë k‹w« x¥ò¡bfhŸsyh«. 
 
m.F.- Sree Ganga Electrical, Sripuram Tirunelveli v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£il Fiwthf bfhL¤JŸsjhš mjid V‰W gâ c¤juÎ tH§fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3692 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
bghUŸ v© .21 
 

Fê¤Jiw efuh£Á¡F brhªjkhd jiyik Únu‰W R¤Âfç¥ò ãiya¤Âš Supply, 

Installation and Commissioning of main HT Service Connection work in Gnaran vilai 

head works-š kÂ¥ÕL %.24.40 Ïy£r¤Â‰F gâfŸ nk‰bfhŸs 21-05-2021-š 

x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfë‹ étu« ÑœtUkhW. 

 

1) Sree Ganga Electrical, Sripuram Tirunelveli 
 

2) Kumar Agencies, Tirunelveli 
 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš bjhêš E£g jFÂ¡F T®ªjhŒÎ 

nk‰bfhŸs¥g£lÂš Sree Ganga Electrical k£Lnk jFÂ bg‰WŸsh®. Kumar Agencies, 

Tirunelveli  v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸë ãuhfç¡f¥g£lJ.  

Mfnt Sree Ganga Electrical Tirunelveli mt®fsJ Price Bid–I 27-05-2021 m‹W 

Âw¡f¥g£L x¥ò neh¡F g£oaš Ïl¥g£lÂš kÂ¥Õ£il él 5.15% Fiwthf 

bfhL¤JŸsJ. kÂ¥Õ£il él 5.15% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs Sree Ganga 

Electrical Tirunelveli v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸë k‹w« x¥ò¡bfhŸsyh«. 

 

m.F.- Sree Ganga Electrical, Sripuram Tirunelveli v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£il Fiwthf bfhL¤JŸsjhš mjid V‰W gâ c¤juÎ tH§fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3693 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 
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bghUŸ v© .22 
 

Fê¤Jiw efuh£Á¡F brhªjkhd bghJRfhjhu ÃçÎ thfd« TN75J 8227-¡F 
2020-2021-« M©o‰F jFÂ rh‹W bgw thfd¤ÂYŸs gGJfis rç brŒa                    
21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfëš étu« 
ÑœtUkhW. 

 
1) Ganesh Motor works, Nagercoil   -  kÂ¥Õ£il él 1.37%  FiwÎ (%.61100/-) 

 
2) Madhava Motor works, Nagercoil -  kÂ¥Õ£il él 12.91%  TLjš (%.69950/-) 

 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 1.37% Fiwthf bfhL¤JŸs 

Ganesh Motor works, Nagercoil v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«. 
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3694 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
bghUŸ v© .23 
 

Fê¤Jiw efuh£Á¡F brhªjkhd bghJRfhjhu ÃçÎ thfd« TN75M 4923-¡F 
Ã‹g¡f bjh£oæš Plot gGjilªJŸsij rç brŒa 21-05-2021 m‹W x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfëš étu« ÑœtUkhW. 

 
1) Ganesh Motor works, Nagercoil  -  kÂ¥Õ£il él 0.35%  TLjš (%.28700/-) 
2) Akshya Motor works, Marthandam-  kÂ¥Õ£il él 0.17%  FiwÎ (%.28850/-) 

 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 0.17% Fiwthf bfhL¤JŸs 

Akshya Motor works, Marthandam v‹w ãWtd¤Â‹ x¥gªj¥òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«. 
m.F.- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3695 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 

ெபா&' எ-.24 
 
 �ழி��ைற நகராசி!� ெசா6தமான மயான) ம�() qSகாS வா�S 
எ-.4-# உ'ள ெப&6ெத& ப�தியி# அைம6�'ள�. த�ெபாE� 
ெகாேரானா பரவ# கால4களி# உயி� ேசத) அதிக) ஏ�பSவதா# இ6த 
qSகா5� பய�பாS அதிக1��'ள�. எனேவ இ�qSகா5ைன பராம1%Q 
ெச�P) வைகயிL), பா�கா%Q க&திP) இ�qSகாைட� q�றிL) மதி# 
qவ� கடJ), ஏ�ெகனேவ ேபாட%பS'ள ஆe�ைள கிண�றி# Qதியதாக 
ேமாடா� இற!கி த-ண*� வசதி ெச�யJ), பEதைட6�'ள சிெம- 
சாைலயிைன Q�%பி!கJ) T.7.30 இலச�தி# மதி%பSீ தயா� 
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ெச�ய%பS'ள�. நகராசி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� 
ந.க.எ-.5437/J2/2021-26, நா' 10-06-2021-�ப5 பணியி� அவசிய) க&தி 
இ%பணியிைன நகராசியி� ெபா� நிதியி# ேம�ெகா'ள ம�ற�தி� 
அXமதி!�. 
அ.�.- ம�ற) அXமதி!கலா). 
 

நக�ம�ற� த
�மான எ� : 3696 
      அ�மதி�க�ப$ட�. 

 
            ஒ%ப)/- தி&மதி.எ\. ேப1�ப) 

   ஆைணயாள�(ெபா) ம�() தனி அLவல�, 
         �ழி��ைற நகராசி. 
 
                    / உ-ைம நக# /                      
 
                                   
             ஆைணயாள�(ெபா), 
                                                      �ழி��ைற நகராசி. 
 

 
      
 


