
 
விகாr ஆண்டு கார்த்திைக 5ம்  21.11.2019ம் ேததி  வியாழக்  கிழைம      காைல 10.45 மணிக்கு 

திருவாரூர் நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் 
பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்                                                       

முன்னிைல.திரு.என். சங்கரன்பிகாம்,எச்டிசிம்.,                                           
ஆைணயர்மற்றும்தனிஅலுவலர் 

ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண். 
ெபாருள்.1 
        திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தூய்ைம இந்தியா 
திட்டத்தின் கீழ் இந்நகராட்சி பகுதியில் 09.03.2019-ல் ODF Recertification  
சான்றுெபற்றுள்ளது.  இந்நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் திறந்தெவளி 
மலம். சிறுநீர் கழிப்பைத முற்றிலுமாக தைடெசய்து அறிவிப்பு ெவளியிடவும் 
தைடயிைன மீறுபவர்கள் மீது உrய சட்டவிதிகளின்படி தண்டைன மற்றும் 
அபராதம் விதிக்க கீழ்கண்ட விவரப்படி மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.  
ேமலும் நகrைன ODF+ என அறிவிப்பு ெசய்திடவும் மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டபடுகிறது. 
வ.எண்  முதல்முைற இரண்டாம்முைற 
1 திறந்தெவளியில்மலம்கழித்தல் ரூ.200 ரூ.500 
2 திறந்தெவளியில்சிறுநீர்கழித்தல் ரூ.100 ரூ.300 
அலுவலககுறிப்பு 
        மன்றம்அனுமதிக்கலாம். 
        ந.க.எண்.1154/2017/எச்1 
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ெபாருள்.2 
        ெசாத்து வrயிைன 01.04.2018 முதல் சீராய்வு ெசய்திட ெவளியிடப்பட்ட 
அரசாைண எண்.73 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற, 
நாள்.19.07.2018 மற்றும் அரசாைண எண்.76 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் 
வழங்கல்துைற  நாள்.26.07.2018 ஆகியைவகைள நிறுத்திைவத்து, ெசாத்துவr 
சீராய்விற்கு முந்ைதய ெசாத்துவrயிைனேய வசூலித்திடவும், ெசாத்துவr 
சீராய்வுகுறித்து அரசுெசயலாளர் நிதித்துைற அவர்கள் தைலைமயில் 
அைமக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் பrந்துைரயின்ேபrல் அரசினரால் ெசாத்துவr 
சீராய்வுகுறித்து முடிவு ெசய்யப்படும் எனெவளியிடப்பட்ட அரசாைண எண்.150 
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர்வழங்கல் (MA-IV) துைற, நாள்.19.11.2019 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 
          பதிவு ெசய்யலாம் ேமலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் அவர்களின் 
20.11.2019ஆம் ேததியசுற்றறிக்ைக ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1-ல் குறிப்பிட்டவாறு 
ெசாத்துவr மண்டலங்கள் பகுப்பாய்வு (Zone rate) மற்றும் 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசாத்து வr மறு அளவடீுகள் (Under Assessed and Buildings with 
Changes in usage) ஆகியைவகைளயும் நிறுத்திைவத்திட ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளைதயும் 
பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.3189/2018/அ1 
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ெபாருள்.3 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு 
பயன்படுத்தபடும் வாகனம் TN50L-2542 டிப்பர் வாகனத்தில் உள்ள 6 டயர்களும் 
ேதய்ந்து வாகனம் இயக்க முடியாமல் இருந்ததால் பணிகளின் அவசர அவசியம் 
கருதிேவறுபுதியதாக 6 டயர்களும் 6 டியூபூம் சப்ைள ெசய்திட விைலப்புள்ளி 
ேகாrயதில் கீழ்கண்ட மூன்று விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றது அதன் விவரம் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
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வ.எண் நிறுவனத்தின்ெபயர் 6 டயர் 6 
டியூபூப்விைலவிபரம் 

1 V.K.N. நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B 
நாைகைபபாஸ்சாைலதிருவாரூர் 

ரூ.59100/- 

2 காேவrடயர்ஸ்நம்பர் 313, 
பப்ளிக்ஆபிஸ்ேராடுெவளிப்பாைளயம், 
நாகப்பட்டினம் 

ரூ.60000/- 

3 வாசுகிடயர்ஸ்பனகல்ேராடுதிருவாரூர் ரூ.60800/-

அலுவலககுறிப்பு 
        குைறந்த விைலயில் வrைச 1-ல் ெகாடுத்துள்ள V.K.N நிர்மலா டயர்ஸ் 
1.A, 10.B நாைக ைபபாஸ் சாைல திருவாரூர் என்ற நிறுவனம் அளித்துள்ள 
குைறந்த விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.4027/2019/எச்1 
ெபாருள்.4 
        உள்ளாட்சி ேதர்தல் 2019-20ம் ஆண்டில் நைடெபற உள்ளதால் வாக்குசாவடி 
ைமயங்கள் அைமத்தல், ேதர்தல் ெதாடர்பான படிவங்கள், வாக்குபதிவிற்குண்டான 
ெபாருட்கள் ெகாள்முதல் ெசய்தல், வாக்குப்பதிவு நாள் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் 
நாளில் பணிபுrயும் அலுவலர்களுக்கு மதிப்பூதியம் வழங்குதல் மற்றும் ேதர்தல் 
ெதாடர்பான இதர பணிகள் ேமற்ெகாள்ள உத்ேதச ெசலவின ெதாைக ரூ.25.00 
லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம்அனுமதிக்கலாம். 
2. ெசலவினத்ைதெபாதுநிதியில்ேமற்ெகாள்ளவும்அனுமதிக்கலாம். 
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ெபாருள்.5 
       ெசன்ைன உயர்நீதி மன்ற வழக்கு எண்.Wp.No.399/2016 தீர்ப்பாைன 
நாள்.08.01.2016ல் கண்டுள்ள உத்தரவின்படி திரு.ெசல்வம் உள்ளிட்ட நபர்களுக்கு 
திருவாரூர் பைழய ேபருந்து நிைலயத்தில் உள்ள துப்புரவு வார்டு பிrவு 
அலுவலகம் நுைழவாசல் பகுதியும் தற்காலிகமாக தள்ளுவண்டி மூலம் 
வியாபாரம் ெசய்து ெகாள்ள இடம் ஒதுக்கீடு ெசய்து வழங்கப்பட்ட உத்தரவிைன 
எதிர்த்து திரு.எஸ்.ெசல்வம் உட்ளிட்ட 6 நபர்களால்ெதாடரப்பட்டவழக்கு 
Wp.No.26701/2019ன் மீது நகராட்சி சார்பாக எதிர் வழக்காட திரு.ப்பி.சீனிவாஸ் 
வழக்கறிஞர் அவர்கைள நியமனம் ெசய்து ெகாள்ளவும் அதற்கான ெசலவினம் 
ரூ.15000/- க்கும்மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
2. வழக்கின் அவசர அவசியம் கருதி திரு.ப்பி.சீனிவாஸ் வழக்கறிஞர் மூலம் 

எதிர் வழக்காடியதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
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ெபாருள்.6 

1. உள்ளாட்சி பகுதிகளில் விளம்பரங்கைள முைறபடுத்துவதற்கான 
நைடமுைற    (Out Door  advertising  Policy)   தயாrக்கப்பட்டு அரசாைண எண்.(4D)2,   

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற (MC‐1)   நாள்.05.06.2018‐ல் 
ெவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

2. விளம்பர பலைககள் நிறுவ அனுமதி வழங்குவது குறித்து தமிழ்நாடு 
நகராட்சி சட்டம் (5‐வதுதிருத்தம்)  சட்டம் 2018 (தமிழ்நாடு சட்டம் 40/2018) பிrவு 

285A,  285C.  2851  மற்றும் அட்டவைண  5‐ல்திருத்தங்கள் ேமற்ெகாண்டு 
தமிழ்நாடு அரசிதழ் நாள்.16.07.2018  பாகம்  (IV)  –பிrவு    2‐ல்பிரசுரம் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3. அரசாைண எண் (MS) 15 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற 

(MC‐1)  நாள்.30.01.2019‐ல் ேமற்கண்ட திருத்தங்கள்    01.02.2019  முதல் 
அமுல்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

4. தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிகள் விளம்பர பலைக அைமத்தல்,  வrவிதித்தல் 
மற்றும் வrவசூலித்தல் விதிகள்  2003‐க்கான விதிதிருத்தங்கள் 
அரசாைணஎண்.17,  நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற 
நாள்.31.01.2019-ல் ெவளியிடப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசிதழில் 31.01.2019-ல் பாகம் 
III பிrவு 1(a)-ல்பிரசுரம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மன்ற தீர்மான எண்.126 

பதிவு ெசய்யப்பட்டது 



        உள்ளாட்சிகளில் விளம்பரங்கைள முைறபடுத்துவதற்கான நைடமுைறகள் 
அரசாைணகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும். 
அலுவலககுறிப்பு. 
          மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம். 
ெபாருள்.7 
        உள்ளாட்சி பகுதிகளில் விளம்பரங்கைள முைறப்படுத்துவதற்கான 
நைடமுைற (Out Door advertising Policy)  தயாrக்கப்பட்டு அரசாைண எண்.(4D)2,   நகராட்சி 
நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற  (MC‐1)    நாள்.05.06.2018‐ல் 
ெவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

              விளம்பர பலைககள் நிறுவ அனுமதி வழங்குவது குறித்து தமிழ்நாடு 
நகராட்சி சட்டம்  (5‐வதுதிருத்தம்)   சட்டம்  2018  (தமிழ்நாடு சட்டம்  40/2018) பிrவு  285A, 

285C.  285.Iமற்றும்அட்டவைண  5‐ல்திருத்தங்கள் ேமற்ெகாண்டு தமிழ்நாடு அரசிதழ் 
நாள்.16.07.2018 பாகம் (IV) –பிrவு  2‐ல்பிரசுரம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

      அரசாைண எண் (MS) 15 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற 
(MC-1)  நாள்.30.01.2019-ல் ேமற்கண்ட திருத்தங்கள் 01.02.2019 முதல் அமுல்படுத்த 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.  
       அரசாைண  எண்.17 நகராட்டசி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர்வழங்கல் துைற 
நாள்.31.01.2019 தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிகள் விளம்பர பலைக அனுமதித்தல், 
வrவிதித்தல் மற்றும் வrவசூலித்தல்விதிகள் 2003-க்கான விதிதிருத்தங்கள் 
ெவளியிடப்பட்டுள்ளது.  தமிழ்நாடு அரசிதழ் 31.01.2019 அன்றுபாகம் III பிrவு 1(a)-
பிரசுரம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
       அதன் ேபrல் 1 உள்ளாட்சி பகுதிகளில் விளம்பரம் ெசய்யத்தகுதியான 
இடங்கைள ேதர்வு ெசய்தல் ஆகியவற்றிைன திருத்திய சட்ட விதிகள் மற்றும் 
விளம்பர விதிகளின்படி தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிrவு 303 
உட்பிrவுகள் உருவாக்குதல் கீழ் தைர வாடைக தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  
மன்றத்தின் அனுமதி ெபற்று நைடமுைறப்படுத்தலாம். 
வாடைகவிகிதங்கள் 
ேபருந்து ேபாக்குவரத்து உள்ள முக்கிய 
சாைலகள் 

_
_ 

ரூ.500/ச.மீட்டர்ஒன்றுக்கு/வருடம்
ஒன்றுக்கு 

பிறசாைலகள் _
_ 

ரூ.300/ச.மீட்டர்ஒன்றுக்கு/வருடம்
ஒன்றுக்கு 

அலுவலககுறிப்பு. 
            மன்றம்அனுமதிக்கலாம். 
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அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

ெபாருள்.8 
         நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற (MC-1) அரசாைண 
(4D) எண்.2 நாள்.05.06.2016ன்படி விளம்பர பலைககள் முைறப்படுத்துதல் நிறுவ 
அனுமதி வழங்குதல் ெகாள்ைககள் ெவளியிடப்பட்டது. அதன்படி இந்நகராட்சியில் 
விளம்பர முைறப்படுத்துதல் குழு (Advertisement regularity committee) 22.10.2019 மாைல 
3.30 மணியளவில் நைடெபற்றதில் கீழ்கண்டவாறு விளம்பரம் அைமக்க தகுதியான 
இடங்கள் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.   விளம்பரப்பலைககள் நிறுவ ேதர்வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ள இடங்களில் விளம்பரப்பலைககள் நிறுவ மாவட்ட 
ஆட்சித்தைலவrன் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பிைவக்கும் ெபாருட்டு பட்டியல் 
மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்குைவக்கப்படுகிறது. 
திருவாரூர்நகராட்சிபகுதியில்விளம்பரம்ெசய்யதகுதியானஇடங்கள் 
திருவாரூர் நகராட்சி தியாகெபருமாநல்லூர்         ெதன்புறம் வடபுறம் மற்றும் 
                                                 கீழ்புற 
புதிய ேபருந்து நிைலயம் சுற்றுச்சுவர்             அளவு 12’ x 6’  =எண்ணிக்ைக 9‘ 
                                                 (சதுரஅடி)  
அலுவலககுறிப்பு 
மாவட்டஆட்சித்தைலவrன் அனுமதிக்கு அனுப்பலாம். 
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அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

          ஒம்/-என். சங்கரன் 
 
                     ஆைணயர்/தனி அலுவலர் 
இடம்:திருவாரூர்            திருவாரூர் நகராட்சி. 
நாள்:21.11.2019 


