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2943)      ெபா�ளா�சி நகராசி ப�திகள�� ெட�� ேநா� த��� நடவ��ைகயாக நகராசி ப�திகள�� 
உ�ள வ ��க� ம!"# அ%வலக�க� அதைன (!றி*�ள ப�திகள�� �ைகம+,- அ���# 
இய,திர�க� பய/ப�0தி ைப10திர# 2% ம+,- ெதள��க பய/ப�# இய,திர�க� (Fogging 

Machine) ப2தைட,- உ�ளதா� வாகன0தி� ெபா+0-# �ைகம+,- அ���#  இய,திர# 
(Vechile Mount Machine) �திய- 1 எ5ண#, ம!"# �திய Pulse Fogging Machine 2 எ5ண# 
ெகா�8த� ெச�*# பண9�� 01.07.2021 அ/" நைடெப!ற ஒ�ப,த���ள�ய9� கீA�காB# 
ஒ�ப,த���ள�க� வர�ெப!றன. 
ஒ�ப,த���ள�கள�/ வ9வர# ப9/வ+மா": 

வ. 
எ5 

ெபயD மதி�பE� 
ெதாைக 

F. 
1. சதD/ சாலி ேவG ேமேனHேம/ சDவ �G 

12/182C, அ�ப�வ9ைள, LடடமாM, 
8ள�N� 
க/ன�யா�மO - 629167 

5,60,000/- 

2. அ+ைண க#�SடDG பாD#G, 
ப9�ைளயாD ேகாவ9� வ �தி, 
வாண9ய#பா�, 
ேவTD - 635752 

6,45,000/- 

 
       வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� �ைறவான ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள சதD/ 
சாலி ேவG ேமேனHேம/ சDவ �G, 12/182C, அ�ப�வ9ைள, LடமாM, 8ள�N�, 
க/ன�யா�மO நி"வன0தி/ ஒ�ப,த���ள�ய9ைன ஏ!க ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
ேம%# ெபா- (காதார பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 8/ அXமதி ெப!" பண9க� 
ேம!ெகா�ள ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி�கலா#. 
2. ெபா- (காதார பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 8/ அXமதி ெப!" பண9க� 

ேம!ெகா�ள ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
ந.க.எ5.5612/2018/எ�2 

2944) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான ெபாறியD ப9Oவ9� ெத+வ9ள�� பராமO�� இய��# 
வாகன எ5: TN 41 E 0192 வாகன0தி/ த�திசா/றிதA �-�ப90த� பண9 ம!"# ப2- சOெச�*# 
பண9 02.07.2021 அ/" ஒ�ப,த���ள�க� ேகாOயதி� கீA�க5��ளவா" இர5� 
ஒ�ப,த���ள�க� வர�ெப!"�ளன. 

1 M/S: JD&CO, ெபா�ளா�சி F.1,32,160 /- (வOக� உபட) 

2 
�+வாSர�ப/ ஆேடா ெமாைப�G, 
ெபா�ளா�சி. 

F.1,41,482/- (வOக� உபட) 

 
ேம!க5ட ஒ�ப,த���ள�ய9� �ைறவான வ9ைல வ9கித# அள�0-�ள          M/S:JD&CO, 

ெபா�ளா�சி அவDகள�/ ஒ�ப,த���ள�ைய ஏ!க ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி�� 



1. இ�பண9�� ஆ�# ெசலவ9ன# F.1,50,000/- �� நகரம/ற தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி 
ெபற�ப��ள-. 

2. வர�ெப!றதி� �ைறவான ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள M/S: JD&CO, ெபா�ளா�சி அவDகள- 
ஒ�ப,த���ள�ய9ைன ம/ற# ஏ!கலா#. 

3. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி, நகரம/ற தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" பண9 
உ0திரM வழ�கியைத ம/ற# அ�கீகO�கலா#. 

 
2945) நகராசி�� ெசா,தமான அ5ணா L�த� ேப+,- நிைலய# 8த� தள கைட எ5.8 

தி+மதி.சா,தாமண9 எ/பவ+�� 01.10.2012 8த� 30.09.2021 வைரய9லான 9 ஆ5� கால0தி!� 
�0தைக�� வ9ட�ப��ள-. அ/னாO/ கணவ+�� உட�நிைல சOய9�லாததா� கைடய9ைன 
நட0திட இயலா- எ/பதா� 01.10.2021 8த� உOம# ந���� ெச�- வழ�க ேவ5டா# எனM# 
கைடய9ைன நகராசி வச# ஒ�பைட�� ெச�வதாக வ95ண�ப90-�ளதா� இ�கைடய9/ �0தைக 
உOம0திைன 01.10.2021 8த� ர0- ெச�- ெபா- ஏல நடவ��ைகக� ேம!ெகா5� ஒ�ப,த���ள� 
அறிவ9�ப9ைன தினசO ெச�தி0தாள�� ெவள�ய9டM# அத!கான அைன0- ெசலவ9ன�க� 
ேம!ெகா�ள ம/ற அXமதி�காக ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5.1131/2020/அ6 

2946) jäHf¤Âš bfhnuhdh Ïu©lh« miy btF éiuthf bjh‰W guétUtjhš ghÂ¥ngh® 
v©â¡if ehS¡F ehŸ mÂfç¤J tU»wJ. Ïj‰fhd Á»¡irfŸ nk‰bfhŸs  
kU¤Jtkidfëš cŸs gL¡if trÂfŸ nghJkhdjhf Ïšyhjjhš, TLjš gL¡if 
ika§fis cUth¡»l nt©oÍŸsJ.  11.05.2021 m‹W rh® M£Áa®, bghŸsh¢Á mt®fshš 
el¤j¥g£l MŒÎ T£l¤Âš, j‰nghJ ãyÎ« Nœãiyæš bfhnuhdh Á»¢ir¡fhd gL¡iffŸ 
g‰wh¡Fiw V‰gLtjhš, efuh£Áæ‹ nfh£^® nuhL bg©fŸ nkšãiy¥ gŸëæš bfhnuhdh 
Á»¢ir¡fhd TLjš gL¡if trÂfis V‰gL¤Âl bjçé¤JŸsh®.  

Ï¥gŸëæš ÏUjs§fŸ cŸsÂš xU gFÂæš M©fS¡F«, k‰bwhU gFÂæš 
bg©fS¡Fkhd gL¡if trÂfŸ mik¡f nt©oÍŸsJ. kU¤Jt Á»¢ir¡F V‰wthW 
j‰nghJ cŸs és¡FfŸ k‰W« ä‹ trÂfSl‹ TLjyhf ä‹ és¡FfŸ k‰W« 
ä‹éÁ¿fŸ, btë¥òw és¡FfŸ (Focus lights) mik¡f nt©oÍŸsJ.  Ïj‹go 
Ñœf©l TLjyhf ä‹ trÂfŸ nk‰bfhŸs nt©oÍŸsJ.  

1) 20W LED 4ft light – 30 Nos, 
2) 48” ceiling fan - 30 nos,  
3) 80W LED Focus light – 4 Nos, 

   nk‰fh© trÂfis nk‰bfhŸS« gâæid ngh®fhy mo¥gilæš nk‰bfhŸs 
bjçé¡f¥g£lJ. Ï¥gâæid nk‰bfhŸs % 1.60 Ïy£r«  kÂ¥Õ£oš jäœehL 
efuh£Áfë‹ éÂfë‹ section-15 Ñœ mDkÂ¡f¥g£L,  éiy¥òŸëfŸ nfhçaÂš 
tu¥bg‰w _‹W éiy¥òŸëfë‹ étu«  

1) M/s Light Zone, Pollachi   - 0.26% kÂ¥Ã£il él FiwÎ 
2)  M/s Classic Engineering Enterprises, Coimbatore -  0.43 % kÂ¥Ã£il él mÂf« 
3) M/s  Dhandapani & Co, Pollachi   - 1.38% kÂ¥Ã£il él mÂf« 

 
        nk‰fh© éiy¥òŸëfëš Fiwthd éiyé»j« më¤JŸs  M/s Light Zone, 

Pollachi  ãWtd¤jhç‹ éiy¥òŸëæid V‰W gâ Miz tH§f¥g£L, gâ 



Ko¡f¥g£L,  Ïa§» tUtjhY«, Ïj‰fhd g£oaš bjhif tH§F« nk‰bfh©l 
elto¡iffis k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.   

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥ò:F¿¥ò:F¿¥ò:F¿¥ò:    
1. k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

 
2947) ெபா�ளா�சி  நகராசி எ�ைல��பட வாD� எ5.14, S.R ேலஅM 8க�� ம!"# வாD� 

எ5.16, (�ப9ரமண9ய# ேகாவ9� வ �தி ஆகிய வ �திகள�� சி"பால�க� ம!"# வ�கா� பல 
வ+ட�க[�� 8/னD அைம�க�படைவயா�#. 

சி"பால�க� அைம�க�ப�, பல வ+ட�க� ஆவதா� கழிMக� ேத�கி அைட�� 
ஏ!படதா�, கழிM ந�D ெச�ல8�யாம� இ+�ற# ேத�கிய நிைல ஏ!ப�கிற-. அதிக�ப�யாக 
ேத��# கழிM ந�ரான- சாைல�ப�திகள�� வழி,ேதா�வதா�, பாதசாOக� ம!"# வாகன 
ஓ�க� சாைலைய கட�க 8�யாம� ெபO-# சிரம0தி!��ளாகிறாDக�. ேம%#, கழிM ந�D 
ேத��வதா�, (காதாரேக� வ9ைளவேதா� அ+கி� வசி��# ெபா-ம�க�, ெபOேயாDக� 
பாதி�����ளாகிறாDக�. 

ெபா-ம�க� ம!"# வாகன ஓ�க� நலன�� அ�கைற� ெகா5�#, (காதார ேக� 
வ9ைளவைத த���# ெபா+�#, ப2தைட,த சி"பால�க� ம!"# வ�காலிைன அக!றி வ9�, 
�தியதாக சி"பால�க� ம!"# வ�கா� அைம�க ேவ5�*�ள-. 

எனேவ, ேம!காB# வ �திகள�� �தியதாக சி"பால�க� ம!"# வ�கா� அைம�க F.12.20 
இலச0தி!� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. 

தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�ைன ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�ள ம/ற# அXமதி 
வழ�கலா#. 
 

2948) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா,தமான வாD� எ5 35-� உ�ள ச�கரD வ �திய9� சி"பால# 
ம!"# மைழந�D வ�கா� த!சமய# இ�லாததா� அ,த� ப�திய9� ேசகரமா�# மைழந�D ம!"# 
கழிMந�D ேபா/றைவக� சாைலய9ேலேய ெச�வதா� வாகன ஓ�க[��#, ெபா-ம�க[��# 
மிகM# இைடSறாக உ�ள-. எனேவ ேம!க5ட சாைலய9� �திதாக சி"பால# ம!"# மைழந�D 
வ�கா� அைம�பத!� F.4.60 இலச0தி!� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. தயாD ெச�ய�பட 
மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அலவலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�ைன ��ந�D ம!"# வ�கா� நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# 

ம!"# பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" ெதாடD 
நடவ��ைக ேம!ெகா�ளM# ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
 

2949) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான மகாலி�க�ர# ேம�நிைல ந�D0ேத�க ெதா� 
வளாக0தி� ��ந�D ஏ!ற# ெச�ய�ப�# 300 mm CI Sulice Valve (Inlet Valve) ம!"# ��ந�D வ9நிேயாக# 
ெச�ய�ப�# 300 mm CI Sulice Valve (Outlet valve) ஆகியைவக� (மாD        30 வ+ட�களாக இய�க�ப� 
வ,-�ளதா� த!சமய# அ]வா�Mகளா� ேத�மான# ஏ!ப� ப2- ந��க# ெச�ய இயலாத 
வைகய9� ந�D�கசிM ஏ!ப�கிற- இதனா� ��ந�D வ9ரய# ஏ!ப�வ-ட/ சரீான ��ந�D வ9நிேயாக# 
ெச�ய�ப�வ- தைட ஏ!ப�கிற-. எனேவ, ேம!�றி�ப9ட இர5� வா�Mகைள*# அக!றி 
�திதாக 300 mm வ9ட8�ள DI Sulice Valve கைள*#, ேம%#, அ#மன�Gவர/ ேகாவ9� வ �திய9� 
ப2தான ��ந�D வ9நிேயாக 200 mm CI Sulice Valve கைள �திதாக மா!றி அைம�பத/ Nல# ��ந�D 
வ9ரயமி/றி சரீான வ9நிேயாக# ெச�யலா#. எனேவ இ�பண9ய9ைன ேம!ெகா�ள தயாD 
ெச�ய�பட மதி�பE� F.4.30 இலச0தி!� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 



அ%வலக��றி��: 
1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�ைன ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# ம!"# பண9ய9/ 

அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" ெதாடD நடவ��ைக 
ேம!ெகா�ளM# ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

2950) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட, மண9யகார0 ேதாட# ப�திய9� வசி0- வ+# 
தி+.S.ெச�வ�மாD எ/பவD மா/பைம ெச/ைன உயDந�திம/ற0தி� வழ�� W.P.no:13392/2021� 
நகராசி ஆைணயD அவDகைள இர5டா# ப9ரதிவாதியாக ேசD0- வழ�� ெதாடர�ப��ள-. 
ேம!ப� வழ�கிைன நகராசி சாDபாக ஆஜராக அர( வழ�கறிஞD தி+.V.P.R.இள#பOதி எ/பவைர 
நியமி�கM#, அத!கான உ0ேதச ெசலவ9ன0தி!� ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

  ம/ற# அXமதி�கலா#. 
ந.க.எ5: 2775/2021/ஜி1  
 

2951) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா- (காதார ப9Oவ9� திட�கழிM ேமலா5ைம பண9க[�� 
இய�க�ப� வ+# வாகன# எ5.TN 41 AE 3843 (��பD) வாகன0தி!� ப2- ந��க# ெச�- த�தி� 
சா/" ெப"# பண9�� ஆ�# உ0ேதச ெசலவ9ன# F.2,00,000/-தி!�# ஒ�ப,த���ள� ேகாரM# 
ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. ேம%# ெபா- (காதார பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 
8/ அXமதி ெப!" பண9க� ேம!ெகா�ளM# ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5.2424/2021/எ�2 

2952) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா,தமான மா��ச,ைத வளாக# மாD�ெக சாைலய9� 
ெசய�ப� வ+கிற-. 

மா�� ச,ைதய9/ வ+மான0ைத� ெப+��# வைகய9%#, ச,ைத�� வ,- ேபா�# 
வ9யாபாOக� வசதிக[�காகM# கீA�க5ட ேவைலகைள ெச�- தர ேவ5�*�ள-. 
பண9கள�/ வ9பர#: 

1. இய!ைக ேபOடD கால�க� அதாவ- மைழ ம!"# ெவ�ய9� கால�கள�� ச,ைத�� 
வ+# வ9யாபாOக� ம!"# ெபா-ம�க� ேம!காB# ப9ர�சைனகள�லி+,- பா-கா��# 
ெபா+� த��# Lடார# (GI Sheet Roofing) அைம�க ேவ5�*�ள-. 

2. மா��ச,ைத வளாக0தி!� வ,- ெச�%# வ9யாபாOக�, த��# வ9யாபாOக� ம!"# 
ெபா-ம�க� வசதி�காக ��த5ண�D வசதி ஏ!ப�0தி தரேவ5�*�ள-.  

எனேவ, நகராசிய9/ வ+மான0ைத� ெப+��# வைகய9%# ம!"# வ9யாபாOக� 
ெபா-ம�க� நல/ க+தி*#, ேம!காB# பண9கைள ேம!ெகா�ள F.4.80 இலச0தி!� மதி�பE� 
தயாD ெச�ய�ப��ள- 

 தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�ைன ெபா- நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# ம!"# பண9ய9/ 

அவசர அவசிய# க+தி, 8/ அXமதி ெப!" ேம� நடவ��ைக ேம!ெகா5டைத*#  
ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5: 3014/2021/இ1  
 

2953) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா- நிதிய9/ கீA ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான அ5ணா 
ேப+,- நிைலய# ம!"# �திய ேப+,- நிைலய0தி� மராம0- பண9 ேம!ெகா5� �-�ப90த� 
பண9�� F.14.80 இலச# மதி�பE�!� 08.07.2021 ஆ# ேததிய9� ஒ�ப,த���ள� ேகாOயதி� 
வர�ெப!ற ஒ�ப,த���ள�கைள� ெகா5� ஒ��ேநா�� ப�ய� தயாD ெச�த- கீAக5டவா". 

1. தி+:ஆD.(�ரமண9ய#, ெபா�ளா�சி. மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.03% 



�ைறM. 

2. 
தி+வாளDக�:த5டபாண9 அ/ ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 2.88% 
அதிக#. 

 
வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.03% 

�ைறவானதாகM# ம!றைத வ9ட �ைறவானதாகM# ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD 
தி+:ஆD.(�ரமண9ய#, ெபா�ளா�சி அவDகள�/ ஒ�ப,த���ள�ைய ஏ!க ம/ற அXமதி 
ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ேம!ப� பண9�� நிDவாக அXமதி ெபற ம/ற0தி!� ெபா+� ைவ�க�ப��ள-. 

2. 8த� அைழ�பாக வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� 0.03% �ைறவானதாக 
ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD தி+:ஆD.(�ரமண9ய#, ெபா�ளா�சி அவDகள�/ 
ஒ�ப,த���ள�ைய ம/ற# ஏ!கலா#. 

3. ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" 
ஒ�ப,த���ள� ேகாO நடவ��ைகக� ேம!ெகா5டைத*# ம!"# பண9 உ0திரM 
வழ�கியைத*# ம/ற# அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5:2429/2021/இ1 
 

2954) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா- நிதிய9/ கீA நகராசி�� ெசா,தமான அ5ணா ேப+,- 
நிைலய0தி� உ�ள கைட எ5. 22, 23 ம!"# 26 ஆகிய கைடகள�/ ப2தைட,த ேராலி� 
சடDகைள அக!றிவ9� �திதாக ெபா+0-த� பண9��       F.1.00 இலச# மதி�பE�!� 
14.07.2021 ஆ# ேததிய9� ஒ�ப,த���ள� ேகாOயதி� வர�ெப!ற ஒ�ப,த���ள�கைள� ெகா5� 
ஒ��ேநா�� ப�ய� தயாD ெச�த- கீAக5டவா". 

1. தி+.எG.பாD0திபராஜ/, ெபா�ளா�சி 
மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.21% 
�ைறM. 

2. தி+.சி.ராமகி+iண/, ேகாjD. 
மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 2.19% 
அதிக#. 

  
வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.21% 

�ைறவானதாகM# ம!றைத வ9ட �ைறவானதாகM# ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD 
தி+.எG.பாD0திபராஜ/, ெபா�ளா�சி அவDகள�/ ஒ�ப,த���ள�ைய ஏ!க ம/ற அXமதி 
ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ேம!ப� பண9�� நிDவாக அXமதி ெபற ம/ற0தி!� ெபா+� ைவ�க�ப��ள-. 

2. 8த� அைழ�பாக வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� 0.21% �ைறவானதாக 
ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD தி+.எG.பாD0திபராஜ/, ெபா�ளா�சி அவDகள�/ 
ஒ�ப,த���ள�ைய ம/ற# ஏ!கலா#. 

3. ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" 
ஒ�ப,த���ள� ேகாO நடவ��ைகக� ேம!ெகா5டைத*# ம!"# பண9 உ0திரM 
வழ�கியைத*# ம/ற# அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5: 1131/2020/அ6 
2955)        ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட, மகாலி�க�ர# மைன�ப9OM, காமராஜD வ �தி, 

ேந+ வ �தி, ரM5 ேரா�, பாரதி வ �தி ம!"# �திய திட சாைல ஆகிய இட�கள�� உ�ள வண9க 
க�ட�க� ெதாடDபாக வாதி தி+.J.கி+iண�மாD எ/பவரா�, மா5பைம, ெச/ைன 
உயDந�திம/ற0தி� ெதாடர�பட வழ�� WP.No: 3995/2019 ம!"# Contempt petition No: 22/2021� நகராசி 
ஆைணயD அவDகைள 3-# ப9ரதிவாதியாக ேசD�க�பட-. ேம!ப� வழ�கி� நகராசி சாDபாக 



ஆஜராக N0த வழ�கறிஞD தி+.P.வ9�ச/ எ/பவ+�கான வழ���கான கடண# F.45,000/- 
ம!"# மா5பைம, ெச/ைன உயDந�திம/ற 09.07.2021# ேததிய உ0திரவ9/ப� Advocate Commissioner 
தி+.A.V.ஆ"8க# அவDக[�� வழ�க�படேவ5�ய ெதாைக F.50,000/- வழ��வத!�# ம/ற 
அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-.                     
அ%வலக��றி��: 

1. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி ெதாைக வழ�க நடவ��ைக ேம!ெகா5டைம�� 
ம/ற# அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5: 3272/2019/ஜி1  
2956)  bghŸsh¢Á efuh£Áæš gâòçªj K‹dhŸ Mizahs® ÂUkÂ. A.Rªjuh«ghŸ 

mt®fŸ jdJ gjé ca®Î jil¥g£lik¡F br‹id ca®ÚÂk‹w« kJiu¡ »isæš muR 
brayhs®, efuh£Á ã®thf« (k) FoÚ® tH§F Jiw, br‹id, efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, 
br‹id k‰W« bghŸsh¢Á efuh£Á ÛJ W.P.No.7813/2021‹ go tH¡F bjhl®ªJŸsh®. 

nk‰f©l tH¡»š efuh£Á rh®ghf M#uhf ÂU.MÂ_y¥h©oa‹, tH¡f¿P®, kJiu 
v‹gt® V‰W el¤Âaij V‰W«, nk‰go tH¡»‰fhf MF« bryéd§fS¡F« k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. mDkÂ¡fyh« 
2. mtru mtÁa« fUÂ k‹w mDkÂia vÂ®neh¡» elto¡iffŸ 

nk‰bfh©litfisÍ« k‹w« m§Ñfhu« tH§fyh«. 
e.f.v©.1816/2021/Á1e.f.v©.1816/2021/Á1e.f.v©.1816/2021/Á1e.f.v©.1816/2021/Á1    

2957) efuh£Á¡F brhªjkhd nj®ãiy giHafil v©.5¡F 06.02.2020š Vy« / x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥g£lÂš ÂU.v.rÄ« v‹gtç‹ khjthlif bjhif %.5000/-¤Â‰fhd x¥gªj¥òŸë 
ef®k‹w¤ Ô®khd v©.2124, ehŸ25.02.2020š V‰f¥g£L 12 khj thlif K‹gz¤ bjhif 
%.60,000/- brY¤Âl bjçé¤J 30.03.2020, 03.07.2020, 03.09.2020, 07.10.2020 k‰W« 23.12.2020 
M»a eh£fëš m¿é¥ò foj« tH§f¥g£L« ehsJ njÂtiuæš bjhif brY¤j¥gléšiy. 
vdnt m‹dh® rk®¥Ã¤JŸs 06.02.2020« ehë£l x¥gªj¥òŸëia u¤J brŒJ bghJ Vy 
elto¡iffŸ nk‰bfhŸs k‹w mDkÂ¡fhf it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò:- 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. ÂU.rÄ«, v‹gt® brY¤ÂÍŸs it¥ò¤ bjhif %.35,000/- g¿Kjš brŒJ efuh£Á 

bghJãÂæš nr®¡fyh«. 
e.f.v©.1131e.f.v©.1131e.f.v©.1131e.f.v©.1131/202/202/202/2020000////m6m6m6m6 

2958) efuh£Á¡F brhªjkhd tçæšyh Ïd§fë‹ F¤jif Ïd¤Âš tNš brŒa¥gL« 
nrit tç k‰W« x¥gªjjhu®fël« Ão¤j« brŒa¥gL« nrit tç¤ bjhifahdJ 01.07.2021 
Kjš k¤Âa murhš ru¡F k‰W« nrit tç bjhifahf kh‰w« brŒa¥g£LŸsjhš ru¡F k‰W« 
nrit tç bjhif brY¤Jtj‰fhd ryh‹ jah® brŒJ«, ru¡F k‰W« nrit tç Jiwæš 
fz¡F jh¡fš brŒJ tH§Ftj‰fhd bryéd§fŸ nk‰bfhŸs ef®k‹w Ô®khd« v©.531, 
ehŸ 31.10.2017š x¥òjš bgw¥g£L tçæšyh Ïd§fëš tNš brŒa¥gL« ru¡F k‰W« nrit 
tç (GST) k‰W« x¥gªjjhu®fël« Ão¤j« brŒa¥gL« nrit tç bjhifæid 
brY¤Jtj‰fhd ryh‹ jah® brŒJ tH§»lÎ«, mj‰fhd fz¡»id ru¡F k‰W« nrit 
tç¤Jiw mYtyf¤Âš jh¡fš brŒÂlÎ« SOLVEAZY SOLUTION ãWtd« _y« 
nk‰bfhŸs¥g£L tUtÂš V‰fdnt fz¡F jh¡fš brŒtj‰F tH§f¥g£L tU« f£lz¤ 
bjhif (Consultant fee) %.2500 + %.2500 k‰W« mj‰fhd 18% ru¡F k‰W« nrit tçÍl‹ 
nr®¤J %.2950 + %.2950 f£lz¤  bjhifænyna  #]iy 2021 Kjš ÃuÂ khjK« ryh‹ jah® 
brŒtj‰F k‰W« mj‰fhd fz¡F jh¡fš brŒtj‰F bjhl®ªJ gâfŸ nk‰bfhŸs rhšÎ 
<ì brhšôr‹ (SOLVEAZY SOLUTION) ãWtd¤Â‹ ÏirÎ foj« k‹w¤Â‹ gh®it¡F 
it¡f¥gL»wJ. 



mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. tçæšyh Ïd§fëš tNš brŒa¥gL« ru¡F k‰W« nrit tç k‰W« x¥gªjjhu®fël« 
Ão¤j« brŒa¥gL« nrit tç bjhif¡F ryh‹ jah® brŒJ tH§»lÎ« mj‰fhd 
fz¡F jh¡fš brŒtj‰F« V‰fdnt M/s.SOLVEAZY SOLUTION ãWtd¤Â‰F 
f£lz¤ bjhif %.2500 + %.2500 k‰W« mj‰fhd 18% ru¡F k‰W« nrit tçÍl‹ 
nr®¤J %.2950 + %.2950 tH§f¥g£L tU« bjhifænyna #]iy 2021 Kjš bjhl®ªJ 
gâ nk‰bfhŸs M/s.SOLVEAZY SOLUTION ãWtd« tH§»ÍŸs ÏirÎ foj¤Âid 
k‹w« V‰fyh«. 

e.f.v©.1039/2020/m6e.f.v©.1039/2020/m6e.f.v©.1039/2020/m6e.f.v©.1039/2020/m6    
2959) br‹id ca®ÚÂk‹w« tH¡F WP v©.769/2017-š ÂU.j§fuh{Ãuò v‹gt® fhªÂ 

kh®¡bf£ A Ãsh¡ fil v©.18 F¤jif¡F vL¤J khj thlif bjhif %.3581/- brY¤j¥g£L 
tªJŸsij 9 M©LfŸ KoÎ‰w fhuz¤jhš rªij kÂ¥Ã‹go 01.04.2016 Kjš khj thlif 
bjhif %.8000/- Mf ã®za« brŒa¥g£LŸsjhš filæid efuh£Á tr« x¥gil¥ò 
brŒJŸsjhfÎ« m‹dh® brY¤ÂÍŸs it¥ò¤ bjhifæid ÂU«g tH§f¡ nfhç 
efuh£Áæ‹ ÛJ tH¡F bjhl®ªJŸsh®. Ï›tH¡»š efuh£Áæ‹ rh®ghf ÂU.Mdª¤ 
tH¡f¿P® _y« ÚÂk‹w¤Âš M#uh» tH¡»id el¤ÂlÎ« mj‰fhd mid¤J 
bryéd§fŸ nk‰bfhŸs k‹w mDkÂ¡fhf it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.2940/2021/m6e.f.v©.2940/2021/m6e.f.v©.2940/2021/m6e.f.v©.2940/2021/m6    

2960) bghŸsh¢Á efuh£Á bghJRfhjhu¥Ãçéš  X£Leuhf gâòçªJ tU« ÂU.M®.brštuh{ 
k‰W« ÂU.M®.btŸë§»ç v‹gt®fŸ 20 tUl§fŸ khr‰wKiwæš X£Le® gâæš 
gâòçªjik¡fhf j§f¥gj¡f« jyh 4 »uh« ÏUtU¡F« tH§f efuh£Á ã®thf Miza®, 
br‹id mt®fë‹ foj« e.f.v©.24817/n#3/2020, ehŸ-13.07.2021š bjçé¡f¥g£LŸsJ. 
j§f¥gj¡f« Ïa¡Fe® vGJbghUŸ k‰W« m¢r¡jJiw br‹id mt®fël« ÏUªJ bg‰W 
tH§fÎ« mj‰fhF« bryéd¤ bjhif efuh£Á bghJãÂæš ÏUªJ tH§f 
bjçé¡f¥g£LŸsJ.  vGJbghUŸ m¢rf¤Jiw br‹idæš ÏUªJ tu¥bg‰w foj¤Âš 
m‹iwa rªij kÂ¥Ãš %.51000/- vdÎ« t§» tiunthiy _y« mD¥gÎ« 
bjçé¡f¥g£LŸsJ. äFÂ bjhif j§f¥gj¡f« bgw¥gL« m‹W tH§fÎ« 
bjçé¡f¥g£LŸsJ. vdnt j§f¥gj¡f¤Â‰F MF« bryéd¤ bjhif mid¤J« efuh£Á 
bghJãÂæš ÏUªj tH§f ef®k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.3038/2021/v¢1e.f.v©.3038/2021/v¢1e.f.v©.3038/2021/v¢1e.f.v©.3038/2021/v¢1    

2961) bghŸsh¢Á efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš Âl¡fêÎ nkyh©ik gâfS¡F 
Ïa¡f¥g£L tU« thfd« v©.TN 41 AH 2012 (o¥g®) thfd¤Â‰F òÂa la® oô¥ kh‰w« 
brŒÍ« gâ¡F MF« c¤njr bryéd« %.1,25,000/-Â‰F«, x¥gªj¥òŸë nfhuÎ« k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. nkY« bghJ Rfhjhu Ãçé‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W 
gâfŸ  nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.3183/2021/v¢2e.f.v©.3183/2021/v¢2e.f.v©.3183/2021/v¢2e.f.v©.3183/2021/v¢2    

2962) bghŸsh¢Á efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš Âl¡fêÎ nkyh©ik gâfS¡F 
Ïa¡f¥g£L tU« thfd v©. TN 41 AM 2687 (o¥g®) thfd¤Â‰F gGJfŸ Ú¡f« brŒÍ« 
gâ¡F MF« c¤njr bryéd« %.1,50,000/-Â‰F« x¥gªj¥òŸë nfhuÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. nkY« bghJ Rfhjhu Ãçé‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W gâfŸ 
nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 



mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.3160e.f.v©.3160e.f.v©.3160e.f.v©.3160/2021/v¢2/2021/v¢2/2021/v¢2/2021/v¢2 

2963) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான நா�சி80- ப9ரசவ வ9�தி அ+கி� நகராசி நிதி 
நிைலைமய9ைன ேம#ப�0-# ேநா�கி� காலிய9ட0தி� ெபா-ம�க� ந/ைம�காக இ+ச�கர 
வாகன# நி"0-# இடமாக அைம�க இ,நகDம/ற த�Dமான# எ5.583 நா� 
28.09.2012�அXமதிஅள��க�ப��ள-. 
        ேம!க5ட அXமதிய9ைன ெதாடD,- இ,நகDம/ற த�Dமான# எ5.773 நா� 23.11.2012� 
இ+ச�கரவாகன# நி"0-வத!� ஒ/"�� F8/- ஆக கடண# நிDணய# ெச�ய�ப� 
ெபா-ஏல#/ஒ�ப,த���ள� ேகாOயதி� 8தலி� F.1,62,000/-�� ஏல# அXமதி�க�ப� ெதாடD,- 
ெசய�ப�0த�ப� வ,த நிைலய9� �0தைக கால# 8�M!" அத/ப9/� 01.02.2019� F.20,82,000/-
�� ேபா�ய9/ ேபO� ஏல0தி!� வ9ட�ப� ெதாடD,- ஏல# எ�0- வ,த நிைலய9� 
N/றாவ- கால0தி� ஏல# எ�0தவD ெப+# நிதி இழ�� எ/" ஏல0ெதாைகய9லி+,- சில 
மாத�க[�� �ைற0- வழ�க� ேகாO அதைன நகராசி நிDவாக# ஏ!"�ெகா�ளாததா� 
ஏலதாரD ந�திம/ற0தி� வழ�� ெதாடD,ததி� ேம!ப� வழ�� எ5.12557/2021 நா� 11.06.2021� 
த�D�ப9� நி%ைவ �0தைக ெதாைகய9ைன உடன�யாக ெச%0த தவறினா� ெபா- ஏல# ேகார 
த�D�� வழ�க�ப��ள-. 
         அத/ ப9/� ெபா-ஏல#/ஒ�ப,த���ள� ேகார�படதி� கட,த ஆ5� �0தைக 
F.22,95,405/�� த!சமய# F.14,75,000/-�� ஒ�ப,த���ள� ேகார�ப��ள-. இ0ெதாைக மிகM# 
�ைறவான ஒ�ப,த���ள� ஆ�#. ேம%# 01.02.2019 அ/" ேபா�ய9/ காரணமாக F.20,82,000/- 
எ�0- ஏலதாரD மிகM# நiட�ப�வ9டதா%#, த!சமய# மிகM# �ைறவாக ஒ�ப,த���ள� 
ெகா�0-�ளாDக� நகராசி நிதிநிைலைமய9/ ேம#ப�0-# வைகய9� இ,நகDம/ற த�Dமான# 
எ5.773, நா� 23.11.2012� வாகன# ஒ/"�� F.8/- ஆக நிDணய90த கடண0திைன F.15/- உயDM 
ெச�தா� உயD,த ஏல# ம!"# ஒ�ப,த���ள�க� வரவா����ளதா� ேம!ப� கடண0திைன 
F.15/- ஆக உயDM ெச�ய ம/ற0தி/ அXமதி�காக ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. இர5� ச�கர வாகன நி"0த# நா� ஒ/"�� கடண# F.8/- லி+,- F.15/- ஆக உயDM 
ெச�வத!� ெபா- ம�கள�/ ஆேசபைனய9/ைமய9ைன ெப"# ெபா+� தினசO 
ெச�தி0தாள�� ெவள�ய9டலா# அத!கான அைன0- ெசலவ9ன�க� ேம!ெகா�ளM# 
ம/ற# அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5.5035/2020/அ6 
 

2964) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான கா,தி வார� ச,ைதய9� உ�ள (மா�� ச,ைத) 
yைழவாய9�கள�� ச�க# வz� ெச�*# உOம# �0தைக இனமான-. 01.05.2018 8த� 31.03.2021 
வைரய9லான கால0தி!� தி+.நா�சி80- எ/பவ+�� ஆ5� �0தைக ெதாைக�� F.56,29,478/-
�� �0தைக�� வ9ட�ப� 29.11.2018 8த� நா/� வார�க� ேகாமாO ேநாய9/ காரணமாக 
கா�நைட ச,ைதய9ைன நி"0தி ைவ�க மாவட ஆசி0தைலவD. ேகாைவ அவDகளா� 
ெதOவ9�க�ப��ள-. 
           இ,நிைலய9� �0தைகதாரD தி+.வ9.எ#. நா�சி80- எ/பவD தி�ப#ப� ஊராசி 
ப�திய9� தன�யாD இட0தி� தி+.ஆ"�சாமி எ/பவரா� மா��ச,ைத �தியதாக அைம0- 
நட0த�ப�வதா� ெபா�ளா�சி நகராசி ச,ைத�� மா�க� ஏ-# வ+வதி�ைல எ/பதா� 
தி�ப#ப� ஊராசி ப�திய9� அXமதிய9/றி ெசய�ப�# மா� ச,ைதய9ைன தைட ெச�ய ேகாO 
ெச/ைன உயDந�தி ம/ற# வழ�� wp எ5.970/2019 ம!"# wmp எ5.1082/2019� வழ�� 
ெதாடர�ப��ள-. 
        ேம!கா5 வழ�கி/ 27.02.2019# நாள�ட ந�திம/ற உ0தரவ9� தி�ப#ப� ஊராசி ப�திய9� 
அXமதிய9/றி நட0த�ப�# மா� ச,ைதய9/ ம}- ஒ+ வார கால0தி!�� நடவ��ைக 
ேம!ெகா�ள மாவட ஆசியD  ேகாைவ ம!"# வடார வளD�சி அ%வலD. தி�ப#ப� ஊராசி 
ஆகிேயாDக[�� உ0திரவ9ட�ப�# மா� ச,ைதயான- ெதாடD,- தி�ப#ப�ய9� நைடெப!" 



வ,ததா�  ெச/ைன உயDநிதி ம/ற# Wp எ5793/2019 ம!"# cmp எ5 6247.2019 நிதி ம/ற 
அவமதி��  வழ�� ெதாடர�படதி� மாவட ஆசியD ேகாைவ ம!"# வடார வளD�சி 
அ%வலD தி�ப#ப� ஊராசி ப�திய9� அXமதிய9/றி நட0த�ப�# மா��ச,ைதய9/ ம}- ஏ2 
தன� ந�திபதியா� வழ�க�பட உ0தரவ9/ ப�  நடவ��ைக ேம!ெகா�ள  ெதOவ90- 
உ0திரவ9ட�ப��ள-. 
            ேகாமாO ேநா� காரணமாகM#, அXமதிய9/றி தி�ப#ப� ஊராசி ப�திய9� �திதாக 
மா�ச,ைத  நைட ெப"வதா%#  ெச/ைன உயDந�தி ம/ற# உ0திரவ9/ ப� மாவட 
நிDவாக0தா� நடவ��ைக ேம!ெகா�ள�படதா� �0தைக�� ெப+# இழ�� ஏ!ப��ளதா� 
�0தைக உOம0திைன  ர0- ெச�திட ேக� ெகா5டத/ப� 01.06.2019 8த� �0தைக உOம# ர0- 
ெச�ய ப��ள-. 
      கா,தி வார� ச,ைதய9� yைழவாய9�கள�� (�க# வz� உOம0தி!� 01.06.2019 8த� 
கீA�க5ட  பண9யாளDகைள ஓ-�கி� ெச�- இ]வ%வலக க�த#  ந.க.எ5 2190.2019.அ6 நா� 
31.05.2019�  ெதOவ9�க�ப��ள-. 
 

வ. 
எ5 

ெபயD பதவ9 
மாத 

ஊதிய# 

1 தி+.நா�சி80- இ.நி, உதவ9யாளD 34326 

2 தி+.கதிDேவ� இ.நி. உதவ9யாளD 46358 

3 தி+.�மேரச/ காவலD 31184 

4 தி+.மாOய�ப/ காவலD 31184 

5 தி+.தி+ND0தி ேதாடகாரD 32856 
        
            ேம!கா5 பண9யாளDகைள ெகா5� -ைற Nல# வz� பண9 ேம!ெகா5� வ+வதி� 
மா�க� ஏ-# ச,ைத�� வ9!பைன�� ெகா5�வர�படவ9�ைல. இதி� ெகாேரானாM# ஒ+ 
காரணமா�#. இ,நிைலய9� மா� ச,ைதய9ைன இய�க மாவட ஆசியாளர�� க�த# Nல# 
ெதOவ9�க�படதி� தி�ப#ப�ய9� உ�ள தன�யாD இட0தி� மா��ச,ைத இய�க�Lடா- 
எ/" ெபா�ளா�சி சாD ஆசியD அவDகளா� 01.07.2021 அ/" அXமதி ேப�(வாD0ைத நட0தி 
ெபா�ளா�சி நகராசிய9� தா/ இய�க அறிM"0தியத/ ேபO� 06.07.2021 8த� ெபா�ளா�சி 
நகராசி�� ெசா,தமான மா� ச,ைத�� �ைற,த அளவ9லான மா�க� வர�ெப"கிற-. 
இ,நகராசிய9� பண9�O*# இர5� பண9யாளDகைள ெகா5� -ைற Nல# வz� பண9 
ேம!ெகா5டதி� கீAக5டவா" ெதாைக வz� ெச�ய�ப��ள-. 

வ.எ5 நா� வz� ெதாைக F 
1.  06.07.2021 16,090/- 
2.  08.07.2021 27,060/- 
3.  13.07.2021 17,585/- 
4.  16.07.2021 28,320/- 
5.  20.07.2021 18,620/- 
6.  22.07.2021 20,170/- 
7.  27.07.2021 20,830/- 

ெமா0த# 1,48,675/- 
        
ேம!கா5 ெதாைகய9� கைடசியாக 22.07.2021 ம!"# 27.07.2021 (வார# இர5� 8ைற ம�ேம 
ெசய�ப�#) வார# 41,000/வz� வ �த# மாத# F.1,64,000/- ஆ5��� 19,68,000 ஆ�# அேத ேபா/" 
ஆ5��� 52 வார# என கண�கி�#ேபா- 21,32,000 வz� வர வா��� ஏ!ப�#. 
          
          ேம!கா5ட வ+மான0தி� இர5� பண9யாளDக[�� ஆ5� ஊதிய# (கைட நிைல 



பண9யாளD ஊதிய0தி�) 7,48,180/- கண�கிட�ப�கிற-. இ-ேபாக ேடா�க/ ப9O5�� ெசலM      
உ0ேதசமாக F.25,000/- ெமா0த# ெசலM 7,73,380/- ஆ�#. 
      
      ஆகெமா0த# ெமா0த வ+வா� F.21,32,000� ெசலM F.7,73,380/- உ0ேதசமாக 7,74,000/- ம}த# 
13,58,000/- மா�ச,ைதய9/ Nல# வ+வா� ஆ�#. 
 
          இ-ேபாக மா��ச,ைதயான- ெமா0த# 6.25 ஏ�கD ஆ�#. (நகரைம�� அ%வலO/ 
�றி�ப9/ப�) 
 
          இதி� பாதாள சா�கைட கழிMந�D (0திகO�� நிைலய# சாDபா� 2.00 ஏ�கD 
நில�பர�பளவ9� அைம�க�ப��ள-. இ-வைர 6.25 ஏ�கD நில�பர�ப9� இ+,- இடமான- 
த!சமய# 4.25 ஏ�கD இடமாக �ைற�க�ப��ள-. 
 
           ேம%# மா�ச,ைத yைழM வாய9� வzலி�க 24.07.2019, 21.08.2019, 27.09.2019, 21.01.2020, 
06.02.2020, 10.06.2020, 25.06.2020, 09.07.2020, 18.08.2020, 09,09,2020, 29.09.2020, 13.10.2020, 29.10.2020, 19.11.2020, 30.12.2020, 
13.01.2020, 09.02.2021, 25.02.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 16.07.2021, 29.07.2021 22 8ைற ெபா-ஏல# ம!"# 
ஒ�ப,த���ள� ேகாOயதி� 29.07.2021 அ/" இ"தியாக கீAக5டவா" ஒ�ப,த���ள�க� 
வர�ப��ள-. 

1. தி+.P.ராமசாமி 
S/Oபழன�சாமி 
4,நிS Gகீ# வ �தி 
ெபா�ளா�சி 

F.32,00,009/- 

2. தி+.ேகா.ரவ9�ச,திர/ 
S/O R.ேகாவ9,தராH 
3.37.ஆ.ச�க#பாைளய# 
மகாலி�க�ர#(ேபா)  
ெபா�ளா�சி 

F.23,00,009/- 

      
ேம!க5ட இர5� ஒ�ப,த0தி� வOைச 1� உ�ள நபD ெகா�0-�ள ெதாைக F.32,00,009/- 
நகராசி�� ந�ல ஒ+ வ+மான# ஆ�#, ஆதலா� இதைன ஏ!க ம/ற0தி/ அXமதி�� 
ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
(ந.க.எ5. 5035/2020/அ6) 

2965) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான ேபரறிஞD அ5ணா �!றா5� வ9ழா L�த� ேப+,- 
நிைலய கடண கழி�ப9ட0தி� கடண# வz� ெச�*# உOம0தி!� 22.06.21� ஏல#/ஒ�ப,த��ள� 
ேகாOயதி� கீAக5ட ஒ�ப,த��ள�க� வர�ப��ள-. இத!� 8/� கைடசியாக ஏல# ேபான 
ெதாைக F.16,80,000/- ஆ�# 

வ. 
எ5 

ெபயD 
ஆ5� �0தைக 

ெதாைக  
F. 

1 தி+.ேகா.ரவ9�ச,திர/ 
3/37 ஆ.ச�க#பாைளய# 
மகாலி�க�ர#,ெபா�ளா�சி 

10,81,001/- 

2 தி+ R.பவ9/ 
மைலய�ப கM5ட/ காலன�, 
ஆ.ச�க#பாைளய# 
மகாலி�க�ர#,ெபா�ளா�சி 

7,00,009/- 



 
         ேம!க5டவா" வOைச எ5 1� உ�ள F10,81,001/- �� 06.07.2021� நைடெப!ற 
ஒ�ப,த��ள�ய9� தி+.ேகா.ரவ9ச,திர/ எ/பவD ம}5�# அேத ெதாைக�� ஒ�ப,த��ள� 
சமD�ப90-�ளாD. இத!� ப9/� 2 8ைற ஏல#/ஒ�ப,த��ள� ேகார எவ+# 8/வரவ9�ைல 
ேம%# (மாD 12 8ைற�� ேம� ஏல#/ஒ�ப,த��ள� ேகாரபட0தி�  எவ+# 8/வரவ9�ைல. 
           த!சமய# -ைற Nல# வzலி�க�ப� நா� ஒ/"�� F. 1600/- வ �த# ஆ5�!� 
F.5,84,000/- வ+மான# எதிD�பாD�க�ப�கிற-. அ�(�Lலி ம!"# இர5� பண9யாளDக[�� 
ஊதிய# (மாD F.7,73,380/- ெசலவ9ன# ேம!ெகா�ள�ப�#  இதைன கண�கி�# ேபா- 
வ+வாய9ைன வ9ட ெசலவ9ன# L�தலாக வர�ெப"#. 
        எனேவ நகராசி�� ஏ!ப�# ெதாடD நிதி இழ�ப9ைன தவ9D��# ெபா+� 
தி+.ேகா.ரவ9ச,திர/ எ/பவD ஆ5�!� F.10,81,000/-�� ேக��ள ஒ�ப,த��ள�ய9ைன ஏ!க 
ம/ற0தி/ அXமதி�� ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 
         1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 5035/2020/அ6 

2966) இ,நகராசி��பட கா,தி மாD�ெக சி�லைற வ9யாபார கைட எ5.109-ஐ 06.07.2021� 
நைடெப!ற ஏல# / ஒ�ப,த���ள�ய9� ஈGவO 1/37, �- வ �தி, ராசிெச�பாைளய#, ஜம}/ 
ஊ0-��ள� எ/பவD மாத வாடைக F.4500/- ஏல# / ஒ�ப,த���ள� ேகாO*�ளாD. இ,த� கைட 
2017-2018 ஆ5� 8த� காலியாக உ�ள-. இ,த க�ட# க�ய 8த� இ- நா� வைர பல8ைற 
ஏல# / ஒ�ப,த���ள� ேகாO*# ஏல# ேபாகவ9�ைல. த!ேபா- F.4500/- ஏல# ேகாO*�ளாD. 
அதனா� நகராசி�� நிதிய9ழ�� ஏ!படாவைகய9� கைட உOம0ைத ஈGவO எ/பவ+�� வழ�க 
ம/ற0தி/ அXமதி�� வழ�க ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 
         1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 1131/2020/அ6 

2967) இ,நகராசி��பட கா,தி மாD�ெக சி�லைற வ9யாபார கைட எ5.8-ஐ 06.07.2021� 

நைடெப!ற ஏல# / ஒ�ப,த���ள�ய9� A.சபO, 1/258 கிழ�� ேதாட#, ேகாைவ ேரா�, ஆ�சிப�, 
ெபா�ளா�சி மாத வாடைக ெதாைகயாக F.5750/- எ�0-�ளாD. இ,த கைட�� ஏ!கனேவ 
நிDணய9�க�பட மாத வாடைக ெதாைக F.5700/- இ,த கைட கட,த 18 மாத காலமாக ஏல# ேகார 
யா+# 8/வரவ9�ைல. த!ேபா- ஏ!கனேவ எ��க�பட ஏல# / ஒ�ப,த���ள� ெதாைகையவ9ட 
F.5750/- அதிகமாக உ�ளதா�, இ,த� கைட உOம0ைத வழ�க ம/ற0தி/ அXமதி�� 
ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 
         1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 5035/2020/அ6 

2968) இ,நகராசி��பட பஜாD வண9க வளாக கைட எ5. 7-ஐ 06.07.2021� நைடெப!ற ஏல# / 

ஒ�ப,த���ள�ய9� M.பழன���மாD, 18 ெசாDண�O நகD ப9OM, �.ேகாடா#ப�, ெபா�ளா�சி  
மாத வாடைக ெதாைகயாக F.7750/- எ�0-�ளாD. இ,த கைட 2 வ+ட காலமாக காலியாக உ�ள-. 
ஏல# எ��பத!� யா+# 8/வரவ9�ைல. ஏ!கனேவ இ+,த ெதாைக F.6500/-ஐ வ9ட அதிகமாக 
உ�ளதா�, நிதிய9ழ�� ஏ-# இ�லாத காரண0தினா�, இ,த கைட உOம0ைத வழ�க ம/ற0தி/ 
அXமதி�� ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 
         1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 1131/2020/அ6 

2969)             இ,நகராசி��பட   அ5ணா ம0திய ேப+,- நிைலய கைட எ5 11 �� 29.07.2021� 
நைடெப!ற ஏல# / ஒ�ப,த��ள�ய9� தி+ க5ண/ எ/பவD உயD,த ஏலமாக மாதவாடைக 
ெதாைக F.23,500/-�� ேகாO*�ளாD, இ,த கைட கட,த 31.03.2020 � �� ச�ீ ைவ�க�படதி� 



கட,த 1வ+ட# 4 மாத�களாக காலியாகேவ உ�ள-.  
        இ,த கைட�� 25.02.2021, ,22.06.2021, 06.07.2021, 16.07.2021 , 29.07.2021 ஆகிய ேததிகள�� 
ஏல#/ஒ�ப,த��ள� ேகார�படதி� த!ேபா- தி+ ரா.க5ண/ 19/1 ெவ�கடா�ர#, ��சDG 
காலன�,உ�மைல ேரா�, ெபா�ளா�சி எ/பவD F.23,500/- மாத வாடைக ெதாைக ேகாO*�ளாD. 
        நகD ம/ற த�Dமான எ5 2494 /ப� வாடைக ம!"# ைவ��0ெதாைக ம" நிDணய# 
ெச�ய�படதி� கைட எ5 11 �� நிDணய# ெச�ய�பட மாதவாடைக ெதாைக F.20500/- ஆ�# 
த!ேபா- ஏல#/ஒ�ப,த��ள�ய9� வர�ெப!ற மாத வாடைக ெதாைக F.23500/- ஆ�# ஆைகயா� 
இ,த கைட உOம0திைன தி+ ரா.க5ண/ எ/பவ+�� வழ�க ம/ற0தி/ அXமதி�� 
ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 
        1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 1131/2020/அ6 
 

2970) இ,நகராசி��பட கா,தி மாDெக நிர,தரம!ற கடைம�� ெகா5ட ெவ�காய� கைட எ5 
53�� 29.07.2021� நைடெப!ற ஒ�ப,த��ள�ய9� K.G.ராதாகி+iண/, 27/51, மைறமைலஅ�க� நகD, 
பEளேம� ��D, ேகாைவ எ/பவD மாத வாடைக0 ெதாைகயாக F.9950/-�� ஒ�ப,த��ள� 
ேகாO*�ளாD. ேம!க5ட இன0தி!� இர5� 8ைற ஏல# / ஒ�ப,த��ள� ேகார�ப��ள- 
இ,நகரம/ற த�Dமான எ5 2492, நா�-27.11.2020 ச-ர��� F.6/- வ �த# நிDணய# 
ெச�ய�ப��ள-.கைட எ5 53 �� F.1250/-��  F.7500/- நிDணய# ெச�ய�ப��ளதா� அைத வ9ட 
L�தலாக உ�ளதா� தி+. K.G.ராதாகி+iண/ எ/பவ+�� மாதவாடைக F.9950/- வழ�க 
ம/ற0தி/ அXமதி�� ைவ�க�ப�கிற-. 

 அ%வலக� �றி��: 
         1. ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 1131/2020/அ6 

2971) இ,நகராசி��பட கா,தி மாDெக நிர,தரம!ற கடைம�� ெகா5ட ெவ�காய� கைட எ5 
40Aஐ 29.072021� நைடெப!ற  ஒ�ப,த��ள�ய9�  N.கதிDேவ�, 74 LIG காலண9, 
மகாலி�க�ர#,ெபா�ளா�சி எ/பவD கல,- ெகா5� மாதவாடைக ெதாைக F.2900/- �� 
ஒ�ப,த��ள� ேகாO*�ளாD .ேம!க5ட கைட 450 ச-ர� ஆ�# இ,நகDம/ற த�Dமான எ5 2492, 

நா� 27.11.2020� ச-ர��� F.6/- நிDணய# ெச�ய�ப��ள-.அத/ப� அர( மதி�� F.2700/- ஆ�# 
தி+ N.கதிDேவ� எ/பவD F.2900/-�� ஒ�ப,த��ள� ெகா�0-�ளதா%# இர5�8ைற 
ஒ�ப,த��ள� ேகாOயதி� F.2900/- �கான ஒ�ப,த��ள�ய9ைன ஏ!க ம/ற0தி/ அXமதி�� 
ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக �றி��: 
         ம/ற# அXமதி�கலா# 
ந.க.எ5. 1131/2020/அ6 
(ந.க.எ5. 1131/2020/அ6) 
 

2972) இ,நைகராசி�� ெசா,தமான உ�மைல�ேபைட சாைல, நகராசி ெப5க� ேம�நிைல� ப�ள� 
வளாக0தி� இ+ச�கர வாகன# நி"0-# கடண உOம# ெப!" வ,த �0தைகதாரD 
தி+.�பால/, எ/பவD �0தைக கால# 8�M!றதா� அ/னாD ெச%0திய 8/ைவ��0 
ெதாைகய9ைன தி+#ப வழ�க ேகாO*�ளாD. தி+.�பா�/ அவDக� ெச%0திய ெதாைக 
F.3,38,338/-# 2012-2013# ஆ5� ெச%0த�ப��ளதா� அ/னாD ெச%0த�பட ெதாைக 
F.3,38,338/-# ப.எ5.05� கட,த கால ைவ�� நிதி பதிேவ�� ெகா5� ெச�ல�ப��ள-. எனேவ 
ேம!ப� ெதாைக F.3,38,338/-� F.5,000/-ஐ தண9�ைக ம!"# ேசைவ வO�காக F.27,799/- ெமா0த# 
F.32,799/- ப9�0த# ெச�- ம}தி ெதாைக F.3,05,539/-ைன தி+.�பால/ எ/பவ+�� தி+#ப வழ�க 
ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி�கலா#. 



ந.க.எ5.2548/2020/ப94 
 

2973) ெபா�ளா�சி நகராசி ப�திய9� ��ைம இ,தியா திட0தி/ கீA நகராசி ப�திகள�� திற,த 
ெவள�ய9� மல# கழி0த�, திட�கழிMகைள �ைற0தி�த�, கழிMகைள ம"(ழ!சி ெச�த� 
ம!"# கழிMகைள உ!ப0தியா�# இட0திேலேய உர# தயாD ெச�த� ேபா/றைவக� �றி0- 
ெபா- ம�கள�ைடேய வ9ழி��ணDM  ஏ!ப�0-#  பண9க[�� ெவள��ெகாணDM Nல# 
பண9யமD0த�பட 9 பர��ைரயாளDக� ம!"# 2 ேம!பாDைவயாளDகள�/ ஒ�ப,த கால# 30.06.2021-
Mட/ 8�வைட,த-. ேம!ப� அவDக[�கான �திய ஒ�ப,த# நகராசி நிDவாக ம5டல 
இய��நD அவDகளா� ேம!ெகா�ள�ப� பண9யாைண வழ�க�ப��ள-. ேம!ப� 
பண9யாைணய9� ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட ��ைம பாரத திட0தி/ கீA IEC 
பண9கைள ேம!ெகா�ள தி+வாளD சதD/ சாலி ேவG ேமேனHெம5 சDவ �G அவDக[�� 
ஆ"மாத கால0தி!� ஒ�ப,த# வழ�க�ப� அ,நி"வன# Nல# 9 பர��ைரயாளDக� ம!"# 2 
ேம!பாDைவயாளDகைள பண9யமD0த�ப��ளனD எனேவ பண9யாளDகைள 16/07/2021 8த� 
15/01/2022  வைர ஆ" மாத கால0தி!� பண9யமD0தM# அவDக[�கான ஊதிய0 ெதாைகய9ைன 
நகராசி ெபா- நிதிய9லி+,- வழ�கிடM#, அரசிடமி+,- நிதி ெப!றMட/ ஈ� ெச�- 
ெகா�ளM# நகரம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. ேம%# ெபா- (காதார� ப9Oவ9/ அவசர 
அவசிய# க+தி 8/ அXமதி ெப!" பண9க� ேம!ெகா�ள ம/ற0தி/ அXமதி 
ேவ5ட�ப�கிற-.   
அ%வலக� �றி��:- 

1. ம/ற# அXமதி�கலா#. 
 

2974) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட, அ�கீகO�க�பட வ9OM அப9வ9+0தி0 திட# எ5: 4-� 
அைம*# சDேவ வாD�: D, ப9ளா� எ5: 1, நகரளM எ5: 1355-� 0.39½ ஏ�கD பர�பளM�ள இட0தி� 
��ய9+�� உபேயாக மைன�ப9OM அைம�ப9!� அXமதி ேகாO, மXதாரD தி+.K.சத�G�மாD 
எ/பவரா� இைண இய��நD, மாவட நகD ஊரைம�� அ%வலக#, ேகாைவ அவDக[�� 
வ95ண�ப# சமD�ப9�க�படதி� சாைல அைம�� வைரபட0தி!�  ந.க.எ5: 3669/2020/ேகா.மா. 
நா�.11.12.2020-� ஒ��த� வழ�க�பட-. 

ேம!க5ட உ0ேதச மைன�ப9OM�கான சாைல அைம�� வைரபட0தி/ப� 
உ0ேதசி�க�ப��ள மைன�ப9OM சாைல, மைன�ப9OM சாைல வ9GதO�� ம!"# ெபா- 
ஒ-�கீ� ஆகிய இட�கைள தான�ப0திர# எ5: 4337/2021 நா�.08.04.2021/ப� ஏ!கனேவ தானமாக 
ெபற�ப��ளைத ஏ!"�ெகா�ள ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 

 
அ%வலக� �றி��: 

1. ேம!க5ட மைன�ப9Oவ9� ��ந�D பகிDமான��ழா� வ�கா�, சி"பால# ம!"# 
ெத+வ9ள�� ஆகியைவ மXதாரD ெசா,த ெபா"�ப9� பண9 ேம!ெகா5டதாக 19.03.2021# 
ேததிய உதவ9�ெபாறியD அவDகள�/ �றி�ப9� ெதOவ90-�ளாD. 

 
2. ேம!க5ட மைன�ப9Oவ9ல உ�ள சாைலய9� ெத+வ9ள�� அைம�பத!� தமிAநா� 

மி/சாரவாOய0தி�, F.11,650/-ஐ ெச%0தி*�ளாD. (ரச-ீ எ5: 387-12/20-1219 நா�.30.12.2020)  
 

3. எனேவ, ேம!க5ட மைன�ப9Oவ9� சாைல அைம�� வைரபட0தி� �றி�ப9��ள 
மைன�ப9OM சாைல, சாைல வ9GதO�� ம!"# ெபா- ஒ-�கீ� இட�கைள நகராசி 
பராமO�ப9!� தானசாசன# Nல# ெப!"�ெகா5டைத ம/ற# ஏ!"�ெகா�ளலா#. 

ந.க.எ5: 5738/2020/ஜி1  
 

2975) மா5பைம, ெச/ைன உயDந�திம/ற# வழ�� W.P.No: 3995/2019 ம!"# Contempt Pettition no: 22/2021-/ 
ப� உயDந�திம/ற# Nல# நியமி�க�பட Advocate Commissioner தி+.A.V.ஆ"8க# அவDகைள 
ேநரா�M ெச�- அறி�ைக சமD�ப9�க 01.04.2021# ேததிய உ0திரவ9� நியமன# ெச�ய�பட-. 



அத/ப� ேம!ப� வழ�கறிஞD கட,த 16.04.2021# ேததிய/" ஆ�M ெச�-# அத/ ப9/னD 24.07.2021 
ம!"# 25.07.2021 ஆகிய ேததிகள�� ெபா�ளா�சி நகராசி உபட மகாலி�க�ர# ப�திய9� உ�ள 
மைன�ப9OM ப�திக� ம!"# �திய திட சாைல ஆகிய இட�கள�� உ�ள அXமதிய9/றி 
ம!"# அXமதி�� மாறாக கட�பட க�ட�கைள ஆ�M ெச�ய உ0ேதசி�க�படத/ப� 
வழ�கி� �றி�ப9ட�ப��ள நிைலய9� உ�ள வண9க� க�ட�கைள Advocate Commissioner ஆ�வ9/ 
ேபா- எ��க�பட �ைக�பட�க� ம!"# நிைலய9� உ�ள க�ட�க�, க�ட வைரபட�க�                 
(A-3 அளவ9�) ஆகியவ!றிைன ந�திம/ற0தி� சமD�ப9�க ேதைவ�ப�வதாகM# வழ�கறிஞD 
அவDகளா� ெதOவ9�க�பட-. எனேவ, ேம!ப� பண9க� ேம!ெகா�ள உ��D 
நி"வன0திடமி+,- வ9ைல���ள�க� ெப!" பண9 ேம!ெகா�ளM#, அத!கான உ0ேதச 
ெசலவ9ன0தி!�# ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-.                 
அ%வலக��றி��: 

1. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி உ��D வ9ைல���ள�க� ெபற�ப� பண9 
ேம!ெகா5டைத அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5:1498/2017/ஜி1  
 

2976) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான வாD� எ5.4 ெசாDண�iப# காலன�ய9� 
மைழந�D வ�கா� ப2தைட,- கழிMந�D சாைலய9� ேத�கி (காதார ேக� ஏ!ப� 
ேநா� பரM# zAநிைல ஏ!ப��ள-. எனேவ ேம!க5ட இட0தி� �திதாக மைழந�D 
வ�கா� அைம�பத!� F.3.60 இலச0தி!� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-.  

தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�0 ெதாைகய9ைன ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�ளM#, 
பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி, தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" 
ேம�நடவ��ைக ேம!ெகா�ளM# ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

 
2977) ெபா�ளா�சி நகராசி ��ந�D நிதிய9/ கீA ��ந�D (0திகO�ப9!கான Alum ஓரா5� 

ேதைவ�� வ9நிேயாகி0த� பண9�� F9.00 இலச# மதி�பE�!� 20.07.2021 ஆ# ேததிய9� 
ஒ�ப,த���ள� ேகாOயதி� வர�ெப!ற ஒ�ப,த���ள�கைள� ெகா5� ஒ��ேநா�� ப�ய� 
தயாD ெச�த- கீAக5டவா". 

1. M/s.B&G Construction, Mettur. மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.17% 
�ைறM. 

2. M/s.Mahalakshmi Constructions, Coimbatore. மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 6.51% 
அதிக#. 

 
வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.17% 

�ைறவானதாகM# ம!றைத வ9ட �ைறவானதாகM# ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD 
M/s.B&G Construction, Mettur அவDகள�/ ஒ�ப,த���ள�ைய ஏ!க ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ேம!ப� பண9�� நிDவாக அXமதி ெபற ம/ற0தி!� ெபா+� ைவ�க�ப��ள-. 

2. 8த� அைழ�பாக வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� 0.17% �ைறவானதாக 
ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD M/s.B&G Construction, Mettur அவDகள�/ 
ஒ�ப,த���ள�ைய ம/ற# ஏ!கலா#. 

3. ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" 
வ9நிேயாக உ0திரM வழ�கியைத*# ம/ற# அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5: 2730/2021/இ1 



2978) ெபா�ளா�சி நகராசி ��ந�D வ9நிேயாக திட0தி� நகராசி லாO ம!"# தன�யாD லாO 
Nல# ��ந�D வழ�க கடண# நிDணய# ெச�- பல வ+ட�க� ஆகிவ9டதா%#, த!ேபா- 
அதிகO0-�ள எOெபா+� ெசலவ9ன#, வாகன# பராமO�� ெசலவ9ன# ம!"# மி/ கடண0தி!� 
ஏ!ப கீA�க5ட வ9வர�ப� கடண�கைள வz� ெச�ய ம/ற# அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-.  

 
த!ேபா- இ+��# வ �த#: 

1 நகராசி லாO Nல# வழ��# ��ந�D கடண# : F.800/10,000 Lts 

2 தன�யாD லாO Nல# வழ��# ��ந�D கடண# : F.500/10,000 Lts 

3 தன�யாD லாO Nல# வழ��# ��ந�D கடண# : F.250/5,000 Lts 

 

மா!ற�பட ேவ5�ய வ �த#; 
1 நகராசி லாO Nல# வழ��# ��ந�D கடண# : F.1600/10,000 Lts 

2 தன�யாD லாO Nல# வழ��# ��ந�D கடண# : F.1000/10,000 Lts 

3 தன�யாD லாO Nல# வழ��# ��ந�D கடண# : F.500/5000 Lts 

 

அ%வலக��றி��: 
ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5.5933/2011/இ3 

 
2979) பாDைவய9� காB# ெபா�ளா�சி நகராசி �ழா� ெபா+0-னD அவDகள�/ க�த நகலி� 

ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட 36 வாD� ப�திக[�� சரீான ��ந�D வ9நிேயாக# 
ெச�ய�ப� வ+வதாகM#, இத!காக அ#பரா#பாைளய# தைலைம ந�ேர!" நிைலய0திலி+,- 
ப9ரதான �ழா�க� Nலமாக த5ண�D ந�D உ,- ெச�ய�ப�, அத/ Nல# மாD�ெக சாைல 
�GடD நிைலய0தி!� வ,தைடகிற- எ/"#, அத/ப9ற� நகராசி எ�ைல��பட பல 
ப�திகள�� அைம,-�ள 9 ேம� ேம�நிைல0 ெதா�க[�� �ழா�க� Nலமாக ��ந�D 
ஏ!ற�ப�, வ9நிேயாக# ெச�ய�ப�கிற- எ/"# ெதOவ90-�ளாDக�. 

ேம%#. ந�D உ,- �ழா�க� அைம�க�ப� பல வ+ட�க[�� ேம� ஆவதா�, பல 
இட�கள�� அ]வ�ேபா- உைட��க� ஏ!ப�வதா�, ெபா-ம�க[�� சரீான ��ந�D வ9நிேயாக# 
ெச�வதி� சிரம�க� ஏ!ப�கிற- எனM#, சரீான ��ந�D வ9நிேயாக0ைத� க+0தி� ெகா5�# 
�ழா� உைட��கைள உடேன சO ெச�ய ேவ5�*�ள- எனM# அத!� ேதைவயான �ழா�க� 
ம!"# இதர உபகரண�க� ேதைவ�ப�கிற- எ/"# ெதOவ90-�ளாDக�. 

எனேவ �ழா�க� ம!"# ேதைவயான உபகரண�க� வா��வத!� உ0ேதச மதி�பE�0 
ெதாைக F.1.80 இலச# ஆ�#.  

தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-.  
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�ைன ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# ம!"# பண9ய9/ 

அவசர அவசிய# க+தி 8/ அXமதி ெப!" ெதாடD நடவ��ைக ேம!ெகா5டைத*#  
ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5.3105 / 2011 /இ1 

 
2980) நகராசி ப�தி�� உபட ேகாைவ வா�பாைற சாைல�� ேம!� ப�திய9� உ�ள 18 

வாD�கள�� ��ந�D வ9நிேயாக# ெச�ய�ப�# ��ந�D �ழா�கள�� ஏ!ப�# ��ந�D கசிMகைள*#, 
��ந�D வ9நிேயாக# ெச�ய உபேயாக�ப�0த�ப�# மத�கள�%# (வா�M) ஏ!ப�# ��ந�D 



கசிMகைள*# ெபா-��ழா�கள�� ஏ!ப�# ��ந�D கசிMகைள*#, ேம%# ��ந�D �ழா�கள�� 
ஏ!ப�# அைட��க�, கிண!" ந�D �ழா�கள�� ஏ!ப�# கசிMகைள*# 8ைறேய பராமO�� 
ெச�வத!�# ேதைவயான உபகரண�க� வ9நிேயா# ெச�வத!�# ஒ�ப,த அ��பைடய9� பண9 
ெச�திட உ0ேதச மதி�பE�� ெசலவ9ன# F.10.00 இலச# ஆ�# உ0ேதச ெசலவ9ன0தி!� 
ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
2. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 8/ அXமதி ெப!" ேம!ெகா5ட நடவ��ைகக[�� 

ம/ற# அXமதி�கலா#. 
 

2981) ெபா�ளா�சி நகராசி��பட 16-வ- வாD���பட (�ரமண9ய (வாமி ேகாய9� 
வ �திய9%�ள மைழந�D வ�கா� ம!"# சி"பாலமான- ேசதமைட,- ெபா-ம�க[�� 
இைடSறாக உ�ள-. ேம%#, மைழ�கால�கள�� மைழந�D ெவள�ேயற வழிய9�லாம� 
ேத��வதா� அ,த� ப�திய9� வசி��# ெபா-ம�க� மிகM# இ/ன%�� ஆளாகி/றனD. எனேவ 
ேம!க5ட மைழந�D வ�கா� ம!"# சி"பால�கைள சரீைம�பத!� F.10.40 இலச0தி!� 
மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. தயாD ெச�ய�ப��ள மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அனமதி 
ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

2. ேம!காB# பண9ய9/ மதி�பE�0 ெதாைகய9ைன ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�[வத!�# 
ம!"# பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலD  அவDகள�/ 8/ அXமதி ெப!" 
ேம�நடவ��ைக எ��பத!�# ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5.3016/2021/இ1 
 

2982) ெபா�ளா�சி நகராசி��பட SR ேல அM ப�திய9� ஏ!கனேவ உ�ள சி"பாலமான- 
ேசதமைட,- மிகM# ேமாசமான நிைலய9� ெபா-ம�க[��# வாகன ஓ�க[��# மிகM# 
இைடSறாக உ�ள-. இ,நிைலய9� ேம!க5ட சிதலமைட,-�ள சி"பால0திைன அக!றிவ9� 
�தியதாக சி"பால# அைம�பத!� F.2.00 இலச0தி!� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. தயாD 
ெச�ய�ப��ள மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அனமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

2. ேம!காB# பண9ய9/ மதி�பE�0 ெதாைகய9ைன ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�[வத!�# 
ம!"# பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலD  அவDகள�/ 8/ அXமதி ெப!" 
ேம�நடவ��ைக எ��பத!�# ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5.3017/2021/இ1 
 

2983) bghs¦sh¢Á efuh£Á vy¦iy¡F£g£l efu T£LwÎ f£ol r§f¤Â‰F brhªjkhd 
bt§fnlrh fhyåæš mikªJŸs jªij bgçah® khëif tâf tshf¤Âš mUnf nk Ãst® 
ku« rhŒªJ ÑnH éG« ãiyæš cŸsJ.  Ïjdhy¦ ngh¡Ftu¤Âw¦F bgçJ« Ïilôuhfnt 
cs¦sJ. 

t.v©t.v©t.v©t.v©    Ïl«Ïl«Ïl«Ïl«    ku¤Âd¦ tifku¤Âd¦ tifku¤Âd¦ tifku¤Âd¦ tif v©z«v©z«v©z«v©z«    

1 
bt§¦fnlrh fhyåæš ku« ÑnH 

éG«  ãiyæy¦ cs¦sJ. 

 
nk Ãst® ku« 

 
1 v©z« 

       

        nkw¦fhQ« ku¤Âid bghJ k¡fëd¦ eyd¦ fUÂ vt¦éj ÏilôW« Ïy¦yhky¦ bt£o 



m¥òw¥gL¤Jtjw¦F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:----    

1. kd¦w« mDkÂ tH§fyh«. 
 
e.f.v©.3150/2021/Ï2e.f.v©.3150/2021/Ï2e.f.v©.3150/2021/Ï2e.f.v©.3150/2021/Ï2    

 
2984) ெபா�ளா�சி நகராசிய9/ ெபாறியD பய/பா�!கான TN 41 T 2983 ஈ�� வாகன0தி/ ேபடO 

ம!"# ேமாடாD ப2தைட,-�ள-. இத!� �திய ேபடO ம!"# ெச�� ேமாடாD ெபா+0தி 
ஆய9� சDவ �G ம!"# ப2-பண9க� ேம!ெகா�ள ேவ5�*�ள-. இ�பண9ய9ைன 
ேம!ெகா�ளM#, இத!கா�# உ0ேதச ெசலவ9ன# F.30,000/-�� ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி�� 

1. ம/ற# அXமதி�கலா#. 
2. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 8/அXமதி ெப!" ேம!ெகா5ட நடவ��ைகக[�� 

ம/ற# அXமதி�கலா#. 
ந.க.எ5.3063/2021/இ1 

 
2985) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான மாD�ெக ேரா�%�ள மா��ச,ைத வளாக0தி� 

ேதைவய9�லாம� ெகாட�ப��ள ேம�கைள அக!றி வ9� வாகன�க� ெச�ல ேம� 
ப�ள�கைள சரீைம0த� பண9�கான உ0ேதச மதி�பE� ெதாைக F.2.40 இலச0தி!� மதி�பE� 
தயாD ெச�ய�ப��ள-. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� நகராசி வ9திக� 1920 ப9OM 15-/ கீA 
ெபா- நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# அXமதி ெபற�ப��ள-. 

எனேவ உ�[O� வ9ைல���ள� ேகாO இ�பண9ைய உடன�யாக ெச�- 8��க 
ேவ5�*�ளதா� உ��D வ9ைல���ள�க� ேகார�பட-. வ9ைல���ள�கள�/ வ9பர# 
கீA�க5டவா" 
வ.எ
5 

ெபயD மதி�பE� 

1 

தி+வாளDக�:த5டபாண9 அ/ ேகா, 
11/31, த,ைத ெபOயாD வ �தி, 
ப�லட# ேரா�, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பE� வ9ைலைய வ9ட    0.46% �ைறM. 

2 

தி+வாளDக�: ேக.ஆD.காள�தாGஅ/ ேகா, 
5, ச�தி காDட/, 
பால�கா� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பE� வ9ைலைய வ9ட       1.55% அதிக#. 

3 

தி+.A.சத�G�மாD, 
9/2, ம-ைர வ �ர/ ேகாவ9� வ �தி, 
�.ேகாடா#ப�, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பE� வ9ைலைய வ9ட    2.32% அதிக#. 

 
வர�ெப!ற N/" வ9ைல���ள�கள�� ம!றைத வ9ட �ைறவாகM#     மதி�பE� 

வ9ைலைய வ9ட 0.46% �ைறவாகM# வ9ைல���ள� அள�0-�ள              
தி+வாளDக�:த5டபாண9 அ/ ேகா அவDகள�/ வ9ைல���ள�ைய ஏ!" பண9 உ0திரM 
வழ�க�ப�, பண9க� ெச�ய நடவ��ைக எ��க�பட-. ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# 
க+தி நகராசிகள�/ சட# 1920 ப9OM 15-/ கீA தன� அ%வலO/ அXமதி ெப!" பண9கைள 
ெச�ய ேம!ெகா5ட அைன0- நடவ��ைககைள ம/ற0தி/ பாDைவ��# பதிவ9!�# 
ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

ம/ற# பதிM ெச�யலா#. 



ந.க.எ5. 3015/2021/இ1 

2986) ெபா�ளா�சி நகராசி வாD� எ5.20-� பைழய இ+#� மாD�ெக ப�திய9� ெகாேரானா 
(COVID-19) ேநாய9னா� பாதி�� ஏ!படாம� இ+�க நகராசிய9� உ�ள ெபா+கைள� ெகா5� 
த���க� உடன�யாக அைம�க உ0ேதச மதி�பE�0 ெதாைக F.25,000/- ஆ�#. இ�பண9�� தயாD 
ெச�ய�பட மதி�பE� ெதாைகய9ைன நகராசிகள�/ சட# 1920 ப9OM 15-/ கீA ெச�வத!�# 
ெசலவ9ன0ைத ெபா-நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# தன� அ%வலD அவDகள�ட# 8/ அXமதி 
ெபற�ப��ள-. 

பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி நகராசிய9� பதிM ெப!ற ஒ�ப,ததாரD தி+வாளDக�. 
ேக.ஆD.காள�தாG அ/ ேகா அவDக� Nல# மதி�பE� வ9ைல�ேக ெச�- 8��க பண9 உ0திரM 
வழ�க�ப� பண9க� ெச�ய நடவ��ைக எ��க�பட-. 

ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி நகராசிகள�/ சட# 1920-ப9OM   15-/ கீA 
தன� அ%வலO/ அXமதி ெப!" பண9கைள ேம!ெகா5ட அைன0- நடவ��ைககைள 
ம/ற0தி/ பாDைவ��# பதிவ9!�# ைவ�க�ப�கிற-.  
அ%வலக��றி��: 

ம/ற# பதிM ெச�யலா# 
2987) நகராசி�� ெசா,தமான ஆ5க� ேம�நிைல�ப�ள� வளாக0தி!�� உ�ள இ+#� ேசD, ேடப9�, 

ெடG� ஆகியவ!ைற பைழய இ+#� வ9யாபாOக� Nல# எைட நிDணய# ெச�*# ெமஷி/ 
Nல# ெமா0த எைட ம!"# நிDணய# ெச�*# ெபா+� வ9ைல���ள� ெபற�பட-. 

ேம!க5ட ப�ள� வளாக0தி!��ேளேய எைட நிDணய# ெச�ய�பட-. அதி� 585 கிேலா 
கிரா# 8த� தரமாகM#, 1015 கிேலா இர5டாவ- தரமாகM# எைட நிDணய# ெச�ய�பட-.  

ேம!க5ட ப2தைட,த ெபா+கள�/ ச,ைத மதி�ப9!கான வ9ைல���ள� ெப!றதி� 
இ/ைறய அதிகபச ச,ைத மதி�� F.27940/- ஆ�#. (Fபா� இ+ப0- ஏழாய9ர0- ெதா�ளாய9ர0- 
நா!ப- ம�#) ேம!காB# ெபா+கைள ெபா- ஏல0தி� வ9ட ம/ற0தி/ அXமதி 
ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
ந.க.எ5. 4515/2020/இ1 

 
2988) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான மாD�ெக ேரா� ந�D உ,- நிைலய0திலி+,- 

ெச�%# ந�ேர!" �ழா� 450 mm CI உைட�� ஏ!படைத சOெச�*# பண9�கான உ0ேதச மதி�பE� 
ெதாைக F.1.80 இலச0தி!� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� 
நகராசி வ9திக� 1920 ப9OM 15-/ கீA ��ந�D நிதிய9� ேம!ெகா�ளM# அXமதி ெபற�ப��ள-. 

எனேவ உ�[O� வ9ைல���ள� ேகாO இ�பண9ைய உடன�யாக ெச�- 8��க 
ேவ5�*�ளதா� உ��D வ9ைல���ள�க� ேகார�பட-. வ9ைல���ள�கள�/ வ9பர# 
கீA�க5டவா" 
வ.எ
5 

ெபயD மதி�பE� 

1 

தி+.R.(�ரமண9ய#, 
103, ந�ல�பா நகD, 
மகாலி�க�ர#, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பE� வ9ைலைய வ9ட  0.30% அதிக#. 

2 

தி+வாளDக�:த5டபாண9 அ/ ேகா, 
11/31, த,ைத ெபOயாD வ �தி, 
ப�லட# ேரா�, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பE� வ9ைலைய வ9ட 2.32% �ைறM. 

3 
தி+வாளDக�: ேக.ஆD.காள�தாGஅ/ ேகா, 
5, ச�தி காDட/, 

மதி�பE� வ9ைலைய வ9ட  2.45% அதிக#. 



பால�கா� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி. 
 
வர�ெப!ற N/" வ9ைல���ள�கள�� ம!றைத வ9ட �ைறவாகM#  மதி�பE� வ9ைலைய 

வ9ட 0.30% �ைறவாகM# வ9ைல���ள� அள�0-�ள தி+.R.(�ரமண9ய# அவDகள�/ 
வ9ைல���ள�ைய ஏ!" பண9 உ0திரM வழ�க�ப�, பண9க� ெச�ய நடவ��ைக எ��க�பட-. 
ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி நகராசிகள�/ சட# 1920 ப9OM 15-/ கீA தன� 
அ%வலO/ அXமதி ெப!" பண9கைள ெச�ய ேம!ெகா5ட அைன0- நடவ��ைககைள 
ம/ற0தி/ பாDைவ��# பதிவ9!�# ைவ�க�ப�கிற-. 
அ%வலக��றி��: 

ம/ற# பதிM ெச�யலா#. 

ந.க.எ5.  2842 /2021/இ1 

2989) ெபா�ளா�சி நகராசிய9� ��ந�D வ9நிேயாக0தி� தைலைம ந�ேர!ற நிைலய#, ந�D உ,- 
நிைலய#, 8 எ5ண# ந�D ேத�க வளாக�கள�� காவ� பண9�Oய ேதைவயான பண9யாக� 
தறசமய# ேபாதிய அளவ9� இ�லாததா� ேம!கா5 இட�கள�� காவலD பண9�Oய ேதைவயான 
காவலDக� பண9யாகைள ெவள�யாகள�ட# ஒ�பைட0த� (Outsourcing) 8ைறய9� ஒட�ப,த���ள� 
வாய9லாக மாவட ஆசி0தைலவD, ேகாைவ அவDகள�/ ெசய�8ைற ஆைண எ5.7457/2020/இ3 
நா�.20.09.2020-/ ப� நிDணய9�க�பட Lலி அ��பைடய9� F.22.60 இலச# மதி�பE�!� 23.12.2020 
ஆ# ேததிய/" M/S.Green Dream, Pollachi அவDக[�� பண9 ஒ�பைட�� ெச�ய�பட-, 

அ-சமய# இ�பண9�� அXமதி ெபற�பட ெதாைக F.22.60 இலச# 10.05.2021 வைரய9� 
பய/ப�0தி�ெகா�[# வைகய9%�ளதிைன க+0தி� ெகா5�    ெகாேரானா-19 ேநா� ெதா!" 
பரவ� காரணமாக ெபா-8ட�க# ஏ!ப�# zAநிைல உ�ளைத க+தி அவசர கால0தி� 
உடன�யாக ஒ�ப,த���ள� ேகார இயலாததா� ெபா-ம�கள�/ அ0தியாவசிய வாAவாதார ��ந�D 
பா-கா�� பண9ய9/ அவசிய# க+தி 31.05.2021-� இ�பண9�கான காவலDகைள ேம!க5ட 
ஒ�ப,ததாரO/ ஒ�ப,த அ��பைடய9ேலேய பய/ப�0தி� ெகா�ள காலந���� ெச�- F.3.00 
இலச# மதி�பE�!� அXமதி ெபற�பட-. 

அத/ப9/ இ�பண9ய9/ அ0தியாவசிய# க+தி 8/ எ�சO�ைக நடவ��ைகயாக 01.06.2021-/ 
ப9/ ெதாடD,- பண9ய9ைன ேம!ெகா�[# ெபா+� 06.05.2021-� இ�பண9�கான ஒ�ப,த���ள� 
அறிவ9�� ெவள�ய9ட�பட-. இதைன அ�0- 10.05.2021-� ேகாவ9-19 ேநா� ெதா!" பரவ� த��� 
நடவ��ைக காரணமாக தமிழக அர( தளDMகள!ற ெபா-8ட�க# அறிவ9�� ெவள�ய9ட�பட-. 

எனேவ இ�பண9�கான ஒ�ப,த���ள� அறிவ9�� ெவள�ய9டத!��ப9/ தளDMகள!ற 
ெபா-ஊரட�� அறிவ9�ப9ைன அறிவ90ததா� இ�பண9�கான த�தி வா�,த 8ைறயான 
ஒ�ப,த���ள� கிைட�க�ெப"# வா���க� �ைறவாக உ�ளத/ அ��பைடய9� ெபா-ம�கள�/ 
நல/ க+தி ேம%# இ�பண9�� F.5.00 இலச0தி!� அேத ஒ�ப,ததார+�� ந���� ெச�- 
அXமதி ெபற�பட-. இர5�8ைற அXமதி ெபற�பட ெதாைக ெமா0த# F.8.00 இலச0தி!� 
(நகDம/ற த�Dமான எ5.2894/ 31.05.2021) � 11.05.2021 ஆ# ேததிய9� ம/ற0தி!� 8/ அXமதி 
ெபற�பட-. ேம!க5டவா" 26.05.2021-� இ�பண9�� ஒ�ப,த���ள� ேகார�ப� 27.05.2021-� 
திற�க�பட 5 ஒ�ப,த���ள�கைள கல,தா�M ெச�ய�படதி� த�தி வா�,த ஒ�ப,த���ள�க� 
எ-# கிைட�க�ெபறவ9�ைல. 

ேம%# இ�பண9�கான ம" ஒ�ப,த���ள� ேகா+வத!� 27.05.2021-� ஆைணயD அவDகள�/ 
அXமதி ெபற�பட-. தமிழக அர( ெகாேரானா ேநா� ெதா!" பரவ� காரணமாக அறிவ9�க�பட 
ெபா-8ட�க# ந���� ெச�- அறிவ9�� ெவள�ய9டைமயா%# ேகாைவ மாவட0தி� அதிக 
ெதா!ற உ�ளதைன க+0தி� ெகா5� ெபா- ேபா��வர0-, வண9க# ஆகியவ!றிைன 8!றி%# 
நி"0த�பட-. ஆைகயா� ம" ஒ�ப,த���ள� ேகா+வ- நி%ைவய9� ைவ�க�பட-. 

 
ேம!காB# பண9�� L�த� அXமதி ெபற�பட ெதாைக F.8.00 இலச0தி� 

ேம!�றி�ப9ட ெபா- 8ட�க# காரணமாக பண9யாக� வ+ைக �ைறவாக இ+,ததா� ம}தமான 



ெதாைகய9ைன எதிDவ+# 31.07.2021 வைரய9� பய/ப�0தி ெகா�வதாக கண�கிட�பட-. எனேவ, 
த!சமய# தளDMக[ட/ ேபா��வர0- வசதி*ட/ வண9க�க� நட0தM# அறிவ9�� 
ெவள�ய9ட�படதா� இ�பண9�� தகதிவா�,த ஒ�ப,ததாரDகைள ேதDM ெச�*# ெபா+� ம" 
ஒ�ப,த���ள� ேகார ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-.    
அ%வலக��றி��: 

1. இ���ந�D வ9ன�ேயாக வளாக�கள�/ பா-கா�� பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 
ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5. 5646/2020/இ1 

2990) ெபா�ளா�சி நகராசிய9/ ��ந�D வ9நிேயாக0தி!� அ#பரா#பாைளய# தைலைம ந�ேர!" 

நிைலய0தி� ஆழியா!றிலி+,- ந�D எ��க�ப�, (0திகO�க�ப� ந�ேர!ற# ெச�ய�ப�கிற-. இதி� 

1974-� அைம�க�பட கிளாOபயD (Clariflocculator) ம!"# வ�ந�D ெதா�க� (Filter beds)  Nல# ஆ!" ந�D 

(0திகO�க�ப�வதி/ கழிMந�D �ழா�க� Nல# ேசகO�� ெதா��� வ,-, ப9/ ப9ரதான �ழா� 

வழியாக ெவள�ேய!ற�ப�கிற-. இ,த ேசகO�� ெதா�ய9/ அ�பாக# ம!"# (!" ப�கவா� 

ப�திகள�� உ�ள சிெம5 தள# சிதலமைட,-�ளதா� அதிக அ20த0-ட/ ெவள�ேய"# ந�Oனா� 

ெதா�ய9/ கீAப�திய9� ம5 அO�� ஏ!ப��ள-. இதனா� ெதா� மிகM# பலவ �னமைட,-, 

இ�,- வ92# நிைலய9� உ�ள-. ேம%# ம5 அO�� ஏ!ப�# ேபா- க� ம!ற# ம5 ெவள�ேய"# 

ப9ரதான �ழாய9� ெச�%# ேபா- அைட��க� ஏ!ப�கிற-. ேம%# �ளாO/ கல,த ந�D, (0திகO�� 

ெச�ய�பட ந�D ெதா�க[�� ெச�%# �ழாய9� ஆ�கா�ேக உைட,-�ள- எனேவ சிதலமைட,த 

ெதா�ய9ைன �-�ப9�கM# �ேளாO/ ந�D ெச�%# �ழாய9ைன �திய �ழா�க� ெகா5� சDீ 

ெச�திடM# அவசிய# ேவ5�*�ள-. இ�பண9ைய ேம!ெகா�வத!�#, இத!கான மதி�பE� F.6.90 

இலச0தி!�# ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 

அ%வலக��றி��  
1. ம/ற# அXமதி�கலா#.  

2. இ�பண9ய9ைன ��ந�D நிதிய9லி+,- ேம!ெகா�ள ம/ற# அXமதி�கலா#. 

3. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 8/ அனமதி ெப!ற ேம!ெகா5ட நடவ��ைகக[�� 

ம/ற# அXமதி�கலா#. 

 
2991)    ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா,தமான மா��ச,ைத வளாக# மாD�ெக ேரா�� 

ெசய�ப� வ+கிற-. 
மா�� ச,ைத வளாக0தி/ Nலமாக நகராசி வ+மான0ைத� ெப+��# வைகய9� 

ப�ேவ" நடவ��ைககைள ேம!ெகா5� வ+கிற-. 
மா��ச,ைத வளாக# ெசய�ப�# வளாக0தி/ ஒ+ ப�திய9� பாதாள சா�கைட0 திட� 

பண9��5டான கழிMந�D (0திகO�� நிைலய# அைம�க இட# ஒ-�க�ப�, பண9 
நைடெப"வதா� மா��ச,ைத வளாக0தி!� வ+# வாகன�களா� ெநOச�க� ஏ!ப�கி/றன. 

ஆதலா� மா��ச,ைத��, வ+# வாகன�க� எள�தாக ெச�%# வைகய9%#, ெநOச� 
ஏ!படாம� இ+��# ெபா+�# மா!" வழி�பாைதக� உ+வா�க ேவ5�*�ள-. 

த!ேபா- நகராசி Nலமாக உர# தயாO��# Lட# மா�� ச,ைத வளாக0ைத ஒ�ேய 
உ�ள-. இ,த இர5���# இைடேய உ�ள (!"�(வ!ைற இ�0-#, அத/ 8க�ப9%�ள 
ேகைட அக!றி மா!" இட0தி� அைம0- நகராசி� பண9யாளDக� ம�# ெச/" வ+வத!�#, 
MCC (!றி%# க#ப9ேவலி ம!"# அழகா�O ப�ள�ைய (!றி%# க#ப9ேவலிக[# அைம�க 
ேவ5�*�ள-. 

ேம%# ச,ைத�� வ,- ேபா�# வ9யாபாOக� க+0-� ேகப9/ அ��பைடய9%# 

ேம!காB# பண9கைள ேம!ெகா�ள F.4.90 இலச0தி!� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. 

தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�!� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-.  
அ%வலக��றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
2. தயாD ெச�ய�பட மதி�பE�0 ெதாைகய9ைன ெபா- நிதிய9� ேம!ெகா�ளM#, பண9ய9/ 

அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ அXமதி� ெப!" ேம� நடவ��ைக 



ேம!ெகா5டைத*# ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 
 

2992) ெபா�ளா�சி நகராசி ��ந�D நிதிய9/ கீA நகராசி�� ெசா,தமான கிழ�� ப�திய9%�ள 
18 வாD�கள�� உ�ள கிண!"ந�D ம!"# ��ந�D பகிDமான��ழா�க�, வ9நிேயாக��ழா�க�, 
ெபா-��ழா�கள�� அ]வ�ேபா- ஏ!ப�# உைட��க�, ந�D�கசிMகைள சOெச�த� பண9 பண9�� 
F.10.00 இலச# மதி�பE�!�        08.07.2021 ஆ# ேததிய9� ஒ�ப,த���ள� ேகாOயதி� வர�ெப!ற 
ஒ�ப,த���ள�கைள� ெகா5� ஒ��ேநா�� ப�ய� தயாD ெச�த- கீAக5டவா". 

1. M/S:த5டபாண9 அ/ ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.14% 
�ைறM. 

2. தி+:ஆD.(�ரமண9ய#, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 2.89% 
அதிக#. 

 
வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� மதி�பE� வ9ைல வ9கித0ைத வ9ட 0.14% 

�ைறவானதாகM# ம!றைத வ9ட �ைறவானதாகM# ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD 
M/S:த5டபாண9 அ/ ேகா, ெபா�ளா�சி அவDகள�/ ஒ�ப,த���ள�ைய ஏ!க ம/ற அXமதி 
ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ேம!ப� பண9�� நிDவாக அXமதி ெபற ம/ற0தி!� ெபா+� ைவ�க�ப��ள-. 

2. 8த� அைழ�பாக வர�ெப!ற இர5� ஒ�ப,த���ள�கள�� 0.14% �ைறவானதாக 
ஒ�ப,த���ள� அள�0-�ள ஒ�ப,ததாரD M/S:த5டபாண9 அ/ ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவDகள�/ ஒ�ப,த���ள�ைய ம/ற# ஏ!கலா#. 

3. ேம!கா5 பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" 
ஒ�ப,த���ள� ேகாO நடவ��ைகக� ேம!ெகா5டைத*# ம!"# பண9 உ0திரM 
வழ�கியைத*# ம/ற# அXமதி�கலா#. 

ந.க.எ5: 0421/2021/இ1 
2993) ெபா�ளா�சி நகராசிய9� ெபாறிய9ய� ப9Oவ9� நைடெப"# ஒ�ப,த���ள�க[�� 

மி/னX 8ைறய9� (E-Tender) ஒ�ப,த���ள�கைள பதிேவ!ற# ெச�யM# மி/னX 8ைறய9� 
வர�ெப"# ஒ�ப,த���ள�கைள திற�கM# N/" (3) DSC காD�க� ேதைவ எ/" நகராசி 
நிDவாக ஆைணயரக# Nல# ெதOவ9�க�ப��ள-. எனேவ ெபா�ளா�சி நகராசிய9� 
நைடெப"# மி/னX ஒ�ப,த���ள�க� பதிேவ!ற# ம!"# மி/னX ஒ�ப,த���ள�கைள 
திற�க மி/ க5காண9�பாளD தி+.D.சேீமா/ 80-ராH ம!"# வைரவாளD தி+.ஆD.தDமராஜ/ 
அவDகள�/ ெபயO� DSC காD�கைள ெப"வத!� ெசலவ9ன# F.9000/- ஆ�#. ேம!கா5 DSC 
காD�கைள ெபற ம/ற அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி�கலா#. 
2. ேம!கா5 ெசலவ9ன0ைத ெபா-நிதிய9� ேம!ெகா�ளM#, மி/னB ஒ�ப,த���ள�க� 

ெபற ேவ5�யத/ அவசர அவசிய# க+தி தன� அ%வலO/ 8/ அXமதி ெப!" DSC 
காD�கைள ெபற நடவ��ைக ேம!ெகா5டைத*# அXமதி�கலா#. 
 

2994) ெபா�ளா�சி நகராசி ப�திய9� ப�ேவ" திட�கள�/ கீA சாைல� பண9க� 
ேம!ெகா�ள�ப� வ+கிற-. ேம%#, ேஜாதி நகO� ��கா அைம��# பண9க[# நைடெப!" 
வ+கிற-. ேம!கா5 பண9க� நைடெப"# இட�கைள அ]வ�ேபா- பாDைவய9ட ேவ5� உ�ள-. 
பாதாள சா�கைட0 திட0தி/ கீA நைடெப"# பண9கள�� வ ��க[�� இைண�� வழ��# 
பண9க[# ப�ேவ" இட�கள�� நைடெப!" வ+வதா%# அரசி/ Nல# அ]வ�ேபா- 
ெசய�ப�0த ேவ5�ய திட�பண9கைள பாDைவய9ட ேவ5�*�ளதா%# ேம!ப� பண9கைள 
பாDைவய9ட ஒ�ப,த அ��பைடய9� (Outsourcing) ெதாழி�yப உதவ9யாளDகளாக Technical Assistant 

Grade-I [சிவ9� பட ப��� ேதD�சி (B.E Passed)] 1 நபD, Technical Assistant Grade-II [சிவ9� பட ப��� 



ேதா�வ9 (B.E Failed) ம!"# சிவ9� படயப��� ேதD�சி (Diploma Passed)] 1 நபD, Technical Assistant Grade-III 

[சிவ9� படயப��� ேதா�வ9 (Diploma Failed) ம!"# ெதாழி�பய9!சி ப��� ேதD�சி (ITI – Passed)] 2  

நபDகைள நியமி�க ேவ5�*�ள-. ேம!கா5 பண9யாளDகைள 180 நாக[�� ைவ0-�ெகா�ள 
தமிAநா� ெபா-�பண90-ைறய9/ தர�ப�0த�பட வ9ைல ப�ய� (Schedule of Rates 2020-21)–/ ப� 
ESI, EPF ம!"# Insurance உட/ ேசD0- F.7,70,000/-�� மதி�பE� தயாD ெச�ய�ப��ள-. ேம!கா5 
மதி�பE� ெதாைக�� ம/ற0தி/ அXமதி ேவ5ட�ப�கிற-. 
அ%வலக� �றி��: 

1. ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

2. இ�பண9ய9ைன ெபா- நிதிய9� ேம!ெகா�ள ம/ற# அXமதி�கலா#. 

3. பண9ய9/ அவசர அவசிய# க+தி 8/ அXமதி ெப!" ேம!ெகா5ட 
நடவ��ைகக[�� ம/ற# அXமதி வழ�கலா#. 

ந.க.எ5: 3456/2021/இ1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


