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மன்றப்ெபா	ள்-1 

 த்�க்�� மாவட்ட ஆட்�த்தைலவர ் அவரக்ளின் க�த 

ந.க.எண்.A5/0417/2021. நாள்-25.06.2021ன் ப� காயல்பட்�ணம் நகராட்�க்� 

உட்பட்ட வார*் எண் 06ல் உள்ள கத+ எண் 5/4 அம்மலமைரக்காயர ் ெத	, 

-	..ஹம்ம� உமர ்என்பவர� மைன0 -	ம-.பல்1ஸ் தா3ரா 14.06.2021 

அன்4 ெகாேரானா ெதாற்றால் இறந்�ேபான காரணத்தால் ெகாேரானா 

ெதாற்றால் ெபற்ேறாைர இழந்த �ழந்ைதக8க்� மாண்9:� .தலைமசச்ர ்

அளித்�ள்ள ெகாேரானா நி- வழங்�வதற்�, ேமற்ப� நபைர 

இந்நகராட்�க்� வ4ைமக்ேகாட்�ற்� 1ழ் உள்ள பட்�ய=ல் 241வதாக 

ேசரக்்க மன்ற அ>ம- ேவண்டப்ப*?ற�. 

 

ந.க.எண்.001/2021/எச1் 

�ர்மான எண் 2128  அ�மக்கப்ப��ற� 

 

மன்றப்ெபா	ள்-2 

 காயல்பட்�ணம் நகராட்�@ல் ேச�ராஜா ெத	 ெதற்�  ப�- 

தாரச்ாைலயான� :க+ம் பB�ைடந்� :க+ம் ேகாசமான நிைல@ல் 

இ	ப்பதாCம் மைழக்காலங்களில் மைழநீர ் ேதங்? 0*வதால் 

ெபா�மக்களின் இயல்+ வாழ்க்ைக ெபரி�ம் பா-க்கப்ப*வதாCம் 

ெபா�மக்களின் நலன் க	- ேமற்கண்ட தாரச் ் சாைல@ைன ேமம்பா* 

ெசய்-ட தயாரிக்கப்பட்ட உத்ேதச ம-ப்E* F.9.90 இலட்சத்-ற்� நகரம்ன்ற 

அ>ம- ேவண்டப்ப*?ற�. 
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மன்றெபா	ள் 3 

 காயல்பட்�னம் நகராட்�@ன் ஆண்* கணக்�கள் UTIS ெமன்ெபா	ள் 
வMயாக ெசயல்ப*த்தப்பட்*,ஒவ்ெவா	 ஆண்*ம் Private Accounts Consultancy 
^லம் கணக்�கள் உரிய கணக்�த்தைலப்9களில் வரவாக்கம் ெசய்யப்பட்* 
ஆண்* கணக்�கள் .�க்கப்ெபற்4 உள்ளாட்�தணிக்ைகத்�ைற@டம் 
ஒப்9தேலா* .�க்கப்ெப4வ� வழக்கம். அேதேபால் 2020-21 ஆம் 
ஆண்*க்கான ஆண்*க்கணக்�கள் .�க்கப்ெப4வதற்க்� 
0ைலப்9ள்ளியல் ெபற்4,�ைறந்த 0ைலப்9ள்ளியல் வழங்?ய நப	க்� 
ெதாைக வ	வாய் நி-@=	ந்� வழங்?ட மன்ற அ>ம-க்�, 
 
ந.க.எண்.126/2015/அ2. நாள்-25.06.2021. 
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kkkk‹w bghUŸ‹w bghUŸ‹w bghUŸ‹w bghUŸ    : 4: 4: 4: 4 

fhay;gl;lzk; efuhl;rpapy;  fPo;f;fz;lthW njU tpsf;Ffs; guhkhpf;fg;gl;L tug;gLfpwJ. 

40 thl;]; Foy; tpsf;Ffs; (Tube Light)   - 1152 vz;zk; 

150 thl;]; Nrhbak; Mtp tpsf;Ffs;   -  119 vz;zk; 

250 thl;]; Nrhbak; Mtp tpsf;Ffs;   -  150 vz;zk; 

2x36 thl;];  rp vg; vy;  tpsf;Ffs;    -  108 vz;zk; 

cah; NfhGu kpd; tpsf;Ffs;      -     5 vz;zk; (48 

tpsf;Ffs;) 

nkhj;jk;     - 1535 vz;zk; 

Nkw;fz;lthW cs;s efuhl;rp njUtpsf;Ffis  jdpahh; %yk; guhkhpf;Fk; gzp nra;a  

jiyikg;nghwpahsh;>efuhl;rp eph;thf Mizaufk;>nrd;id mth;fspd;  fbjk;. ef. vz;. 

45490/2013-9/DO3  ehs;.24.01.2014 d;gb mDkjp ngwg;gl;L  xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;L 

mjd;gb =fq;fh vyf;l;hpf;fy;];>jpUney;Ntyp vd;w epWtdj;jpw;F Ntiy cj;jpuT 

toq;fg;gl;L jw;nghOJ tiu guhkhpg;G gzp Nkw;nfhs;sg;gl;L tug;gLfpwJ. jw;nghOJ 

,e;epWtdj;jpd; njUtpsf;F guhkhpg;G fhyk; 10.07.2020 cld; KbtilfpwJ. Mdhy; 

jw;nghOJ efuhl;rpapy; cs;s njUtpsf;Ffs; midj;ijAk; vy;.,.b tpsf;Ffshf 

(Energy Saving Light) khw;w murpd; %yk; KbntLf;fg;gl;L mjd;gb eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;L jw;nghOJ njUtpsf;Ffis khw;Wtjw;F MFk; nrytpdj;jpw;fhd  

kjpg;gPL jahhpf;Fk; gzpf;F jFjpahd epWtdq;fis Njh;e;njLf;f efuhl;rp eph;thf 

kz;ly ,af;Feh;>jpUney;Ntyp mth;fspd; %yk; xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;L M/s.Darashaw 

& Co.Private Limited, Bangalore vd;w epWtdj;jpd; %yk; efuhl;rpapd; njUtpsf;Ffs; 

fzf;fPL nraa;g;gl;L kjpg;gPL jahhpf;fg;gl;L njhlh; eltbf;ifapy; cs;sjhy;  jw;nghOJ 

fhay;gl;lzk; efuhl;rpapd; njUtpsf;Ffis jdpahh; %yk; guhkhpf;Fk; gzp nra;a 

kPz;Lk; kjpg;gPL jahhpj;J mDkjp ngw;W xg;ge;jg;Gs;sp NfhuNtz;ba mtrpak; ,y;yhj 

epiy Vw;gl;Ls;sJ. NkYk; efuhl;rpapy; cs;s njUtpsf;Ffis guhkhpf;f Njitahd 

kpd;gzpahsh;fs; efuhl;rpapy; ,y;yhj fhuzj;jpdhYk; njUtpsf;F gzp mtrpakhd 

gzpahf ,Ug;gjhYk; jw;nghOJ efuhl;rpapy; cs;s njUtpsf;Ffs; midj;ijAk;  LED  

tpsf;Ffshf khw;w muR KbntLj;J G+h;thq;f eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhYk; 

gzpapd; mtru mtrpak; fUjp  efuhl;rpapd; njUtpsf;Ffs;  midj;ijAk; LED  

tpsf;Ffshf  khw;Wk; gzpf;fhd eltbf;iffs; KbtilAk; tiu  efh;kd;w jPh;khdk; 



vz;.1817 ehs;. 24.06.2019 d;gb &.27.97,yl;rj;jpw;F 10.07.2019 Kjy; 09.07.2020 tiu 

njUtpsf;F guhkhpg;G gzp nra;a kd;w mDkjp ngwg;gl;L Ntiy cj;jpuT toq;fg;gl;L 

Vw;fdNt efuhl;rp njUtpsf;Ffis guhkhpj;J tUk; xg;ge;jjhuh; =fq;fh 

vyf;l;hpf;fy;];>jpUney;Ntyp vd;w epWtdj;jpd; %yk; jw;nghOJk; 10.07.2020 Kjy; 

09.07.2021 tiuapyhd fhyj;jpw;F guhkhpg;G gzpfs; Nkw;nfhs;s efh;kd;w jPh;khdk; vz;. 

2034 ehs;.30.06.2020 d;gb &.29.32,yl;rj;jpw;F efh;kd;wj;jhy; mDkjpf;fg;gl;L mjd;gb 

gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tug;gLfpwJ. jw;nghOJ ,jd; xg;ge;jf;fhyk; [{d;2021y; 

Kbtiltjhy; kPz;Lk; kjpg;gPL jahh; nra;J eph;thf mDkjp ngw;W xg;ge;jg;Gs;sp 

eilKiwfs; gpd;gw;wg;gl;L Ntiy cj;jpuT toq;fp gzpfs; njhlq;fg;gLk; tiu 

njUtpsf;F gzpapd; mtrpak; fUjpAk; nghJkf;fspd; eyd; fUjpAk;   Vw;fdNt 

njUtpsf;F guhkhpg;G gzpfs; Nkw;nfhs;Sk; M/s =fq;fh vyf;l;hpf;fy;];> jpUney;Ntyp 

epWtdj;jpd; %yk; njhlh;e;J gzpfs; Nkw;nfhs;sTk;  Vw;fdNt 2020-2021k; Mz;bw;F 

efh;kd;wj;jhy; mq;fpfhpf;fg;gl;l tUlhe;jpu njhifahd &.29.32 ,yl;rj;jpid 2021-

2022k; tUlj;jpw;Fk; toq;fplTk;;  kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. 
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