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மி�ன� �ைறய�� வழ�க���ய ெபா� ேசைவகள � ெபய! ேசைவைய 

வழ�"வத$

காக 

நியமி�க�ப&

ட  அதிகா� 

1 2 3 

1 &.�61 ��+"� 

Water Charge 

i 4��� &.�61 0�"(4 

New Water Connection 
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  ii 4��� &.�610�"(42��� 

��+"� 

Payment for New Water Supply Connection  

2 ��+�	
�� 

��
82����	9"(�� 

Apply for NOC/ Clearance 

i ����(�+ �+(�	.(42��� 

�	9"(�� 

Application for movie shooting 

  ii &.�610�"(42��� ��+�	
�� 

��
8 (�����:���$) 

NOC for Water Connection (Industrial) 

  iii ����(�+ �+(�	.(4 ��+"� 

Movie Shooting Payment  

  iv ����(�+ �+(�	.(42& 

��+�	
�� ��
8 

NOC for Movie Shooting 

  v ெதா�ற்சாைல 

பயன்பா�பாதாளசாக்கைடஇைணப்

�க்கானதைட�ன்ைமசான்� 

NOC for UGD Connection for Industrial 

3 ;����� ��
'��� 

Sanitary Certificate 

i ;����� ��
'��� 

Sanitation Certificate  



4 ��.+ *<��� 
Building Plan Approval 

i ��.+ *<��� பணிக்கான 

�ன்ேனற்றம் 

Building Plan Work Progress 

  ii ��.+ *<��� 08�� ��+ 

பணி=
��:' *'�2�� 

Building Plan Work Progress last story 

  iii �, ���(�>�.:��� ���'? 

*'�2�� 

Complete report for Tax Assessment 

  iv மைனப்�ரி அங்#காரகட்டணம் 

Layout Approval Payment 

  v மைனப்�ரி அங்#காரம்ேகா$தல் 

Layout Approval Request  

  vi ���$ ���+�&��:���*'��	(4 

Notice for Commencement Work 

  vii ��.+� 0.2� *<��� 
Permission for Demolition for Building 

  viii கட்	டஅ%ம&க்கான கட்	ட 

உரிமகட்டணம் 

Planning Permission with Building License 

Payment 

  ix கட்	டஅ%ம&க்கான கட்	ட உரிமம் 

(12 +ட்ட$க்,#ழ்)  

Planning Permission with Building License 

(Below12 mts) 

  x கட்	டஅ%ம&க்கான கட்	ட உரிமம் 

(1200 ச/ரஅ	க்,#ழ்)  

Planning Permission with Building License 

(Below 1200 Sq.ft) 

  xi ������ ��5�1 / �+�$(�1�)@
 ���? 

Registration of Professionals/Developers 

  xii ������ ��5�1/�+�$(�1�  

��
'��� ���? 

Registration of Professional/Developers 

Certificate 

  xiii கட்	டவைரபடம்�/ப்�த்தல்ேகாரிக்ைக 

Renewal Building Plan Request 

  xiv கட்	டவைரபடம்�/ப்�த்தல்கட்ட

ணம் 

Renewal Building Plan Payment 

  xv ������ ��5�1� /�+�$(�,
 

4!(�	-�� ���? 



Renewal Registration of 

Professional/Developer 

  xvi 0�A��� B,�-��:��� ���,2�� 

Request for machinery License 

5 �1-�� B,�� 

Trade License 

i ������ B,�����? - ��+� 

Trade Registration – Search 

  ii ������ B,��4!(�	-�� - ��+� 

Trade Renewal - Search 

6 ���-! �, 

Property Tax 

i வரி2&ப்��32வரம் 

View Assessment History 

  ii �,�	��(4 �	��� ��" 

View Assessment 

7 �������, 

Professional Tax 

i 4��� �������, �	��(42��� 

���,2�� 

New Assessment request  

  ii �������,�	��(42��� 

���,2���C) ��1(�	(4 

Return Submission 

8 �	'(4 �:8� 0'(4 

Birth & Death 

i /�! ��
'��� 

My Certificate 

9 ���$ !9.(4  

Road Cutting 

i ���$ !9.(4 *<��� 
Road Cutting Permission 

  ii ���$ !9.(4 ��+"� 

Road Cutting Payment 

 

mYtyf¡F¿¥ò :-  1. nk‰go m¿é¡ifæid kht£l muÁjêš Áw¥ò btëælhf btëæl 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2. nk‰go m¿é¡ifæid btëæl MF« c¤njr bryéd«  %. 10000/-‰F 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

�ர்மான எண்.2192 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 

(e.f.v©. 97/2019/ அ1  

  

காயல்பட்டணம்  நகராட்�  24.12.2021  ேத�ய மாதம் சாதாரண �ட்டம்  

மன்றப்ெபா%ள் I 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் இந்நகரம்ன்ற அ%ம& எண்.2173  

நாள்:30.11.2021ன்ப	 அ%ம&க்கப்பட�்  21.12.2021 அன்� நைடெபற்ற ெபா/  

ஏலம் மற்�ம் ஒப்பந்தப்�ள்ளி இனங்களில்  வ.எண் 2,3,4,5,7,8 ஆ@ய ,த்தைக இனங்கள்  

ஏலக் ேகள்2 எ3ப்பப்பட�்ள்ள/. அவற்Aல்  B�தல் ஏலக் ேகள்2 ேகாரிய 



ஏலதாரரக்Cக், ஏலம் �	  ெபற்ற ஏலக்ேகள்2 B�தல் ெதாைக #ழ்க்கண்டவா� 

அ%ம&க்கப்பட்ட ெதாைக�ைன ேகட்� எ3ப்� ஒப்பைடப்� ெசய்&ட  மன்ற 

ஒப்�தDக்,,  

வ.எ ெபயர ்மற்�ம் �கவரி ,த்தைக இனங்கள் 2வரம் 
ஏலக் B�தல் 
ேகடக்ப்பட்ட 

ெதாைக 

1 

அப்/ல் காதர ் 
S/o. பா/ஷா  
19/1 Jதக்கா& நகர ் 
காயல்பட்	னம்  

காயல்பட்	னம் நகராட்� �&ய 
ேப$ந்/ நிைலயம், கட்டண 
க�ப்பைற வKல் ெசய்Lம் உரிமம்.  

M.77000/- 

2 

V. ெசந்&ல் ,மார ்
S/o. ேவலப்பன் 
#ழ ெலட்PQ�ரம் 
காயல்பட்	னம்  

காயல்பட்	னம் நகராட்� �&ய 
ேபMந்/ நிைலயம் @ணற்Aல் 
தண்ணீர ்எ�க்,ம் உரிமம். 

M.1440500/- 

3 
ர. ேஜா& Tங்கம்  
45D,  �ளியங்,	 ெத$ 
&$செ்சந்Vர ்

காயல்பட்	னம் நகராட்� ஆ� மா� 
அ�ப்�க்Bடம் நடத்/ம் உரிமம் . 

M.221000/- 

4 

சா. நவாஸ் ரஜப்Xன்  
சா,ல்  Y+/  
142/145A, மைரக்கார ்பள்ளி 
ெத$ 
காயல்பட்	னம்  

காயல்பட்	னம் நகராட்� �&ய 
ேபMந்/ நிைலயம் மற்�ம் 
நகராட்� அDவலகத்&ல் உள்ள 
ெதன்ைன மரங்களின் ேமல் மகKல் 
அ%ப2க்,ம் உரிமம். 

M. 4400/- 

5 

�ஹம்ம/ இஸ்மா�ல் 
8/24R, பண்டகசாைல 
காரணர ்ெத$ 
காயல்பட்	னம்  

காயல்பட்	னம் நகராட்� 
கடற்கைர ]ங்கா2ற்க், வ$ம் 
வாகனங்கள் நி�த்த கட்டணம் 
வKல் ெசய்Lம் உரிமம். 

M. 62500/- 

6 

M.A. ந`�Xன்  
198D, பண்டகசாைல 
காரணர ் ெத$ 
காயல்பட்	னம்  

காயல்பட்	னம் நகராட்� 
கடற்கைர ]ங்கா2ல் �� 
2யாபாரிகளிடம் 2யாபாரம் 
ெசய்வதற்கான அ%ம& கட்டணம் 
வKTக்,ம் உரிமம். 

M. 100550/- 

 

ந.க.எண். 706/2015/அ3. 

 
�ர்மான எண்.2193 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 

 
        

kd;wg;nghUs;: 2kd;wg;nghUs;: 2kd;wg;nghUs;: 2kd;wg;nghUs;: 2    
 

fhay;gl;lzk; efuhl;rpapy;  tlfpof;F gUt kioapd; fhuzkhf  efuhl;rpapd; rhiyfs; 
Nrjkile;Js;sjhy; thfdq;fs; kw;Wk; nghJkf;fs; nry;y kpFe;j rpukk; Vw;gLtjhy;; nghJkf;fs; eyd; 
fUjp fPo;f;fz;l Nrjkile;j rhiyfis jw;fhypfkhf rPuikj;jpl jahhpf;fg;gl;l jpl;l kjpg;gPL &. 93.00 
,yl;rj;jpw;F  khepy Nghplh; epthuz epjpapd; fPo;; epjp xJf;fPL ngw kjpg;gPL jahh; nra;ag;gl;Ls;sJ. 
  



Sl.      

No 
Unicode No Name of the work 

Length  

in Km 

Estimate Amount           

(in Lakhs) 

1 139006R059 
Improvements to BT Surface at  C.Customs road (from high 

way road Km 0/0 to 0/155)  
0.16 3.90 

2 139009R094 
Improvements to BT Surface at  C.Customs road (from Km 

0/155 to Km 0/445)  
0.29 7.25 

3 139008R078 
Improvements  to BT Surface at C.Customs road (from Km 

0/445 to Km 0/773.70)  
0.33 8.21 

4 139011R120 
Improvements to BT Surface at Thayeempalli junction to 

Periyanesavu street 
0.53 13.15 

5 139013R198 Improvements to BT Surface at L.K.Leppaithambi salai 0.26 6.53 

6 139014R244 
Improvements to BT Surface at LR Nagar East North 2nd 

cross street road  
0.08 1.90 

7 139014R245 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar East North 3rd 

cross street road  
0.08 1.91 

8 139014R247 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar East  Middle  

street road   
0.11 2.50 

9 139014R248 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar East south 1st 

cross street road  
0.11 2.46 

10 139014R249 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar East south 2nd 

cross street road  
0.11 2.48 

11 139014R250 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar East south 3rd 

cross street road  
0.10 2.24 

12 139014R251 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar East south 4th 

cross street road  
0.15 3.47 

13 139014R252 
Improvements to BT Surface at  LR Nagar east main road 

from Tailor house 
0.12 2.73 

14 139018R323 Improvements to BT Surface at Mahalra colony main road 0.14 3.19 

15 139018R324 
Improvements to BT Surface at  Mahalra colony Ist street 

road  
0.14 3.34 

16 139018R325 
Improvements to BT Surface at  Mahalra colony 2nd street 

road  
0.11 2.68 

17 139018R326 
Improvements to BT Surface at  Mahalra colony 3rd street 

road  
0.12 2.90 

18 139018R327 
Improvements to BT Surface at  Mahalra colony North 

street road  
0.10 2.28 



19 139018R328 
Improvements to BT Surface at  Mahalra colony south 

street road  
0.06 1.43 

20 139014R214 Improvements to BT Surface at New colony 3rd street road 0.14 3.22 

21 139014R216 Improvements to BT Surface at Bass nagar main road  0.14 3.35 

22 139014R217 
Improvements to BT Surface at Bass nagar Ist street road 

from west 
0.15 3.47 

23 139014R218 
Improvements to BT Surface at Bass nagar 2nd street road 

from west 
0.12 2.83 

24 139014R220 
Improvements to BT Surface at Bass nagar 3rd street road 

from west 
0.24 5.57 

  
Total 3.87 93.00 

Nkw;fz;lthW jahh; nra;ag;gl;Ls;s jpl;l kjpg;gPLfSf;F  khepy Nghplh; epthuz epjp (SDRF) 2021-
2022d; fPo; epjp xJf;fPL  ngw;wpl  efuhl;rp eph;thf eph;thf ,af;Feh;> nrd;id mth;fSf;F fUj;JU  
rkh;g;gpj;jpl   efh;kd;w mDkjp  Ntz;lg;gLfpwJ. 

    

�ர்மான எண்.2194 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 
 

k‹w¥bghUŸ3 

fhašg£lz« efuh£Áæš tUthŒ Ãçéš tUthŒ cjéahs®fshf mDkÂ¡f¥g£l 

gâæl§fŸ eh‹F MF«.  mÂš j‰nghJ Ïu©L tUthŒ cjéahs®fŸ k£Lnk gâòçªJ 

tU»wh®fŸ.  Ïªefuh£Áæš Ïu©L tUthŒ cjéahs® gâæl§fŸ flªj 2012M« tUl¤Âš 

ÏUªJ fhèælkhfnt cŸsJ.  vdnt nk‰go fhèæl§fis ã®thf ey‹ fUÂÍ«, tçtNš 

gâæid fUÂÍ« neuo ãakd« Kiwæš ó®¤Â brŒJ bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F«, 

Ãnuuid efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe®, ÂUbešntè mt®fS¡F mD¥Ã it¡f k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F«  itf¥gL»wJ. 

�ர்மான எண்.2195 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 
e.f.v©. 116/2017/m1 

 

k‹w¥bghUŸ 04 

fhašg£lz« efuh£Áæš th®Lfis kWtiu  brŒÂl nfhç ÂU.thñ r«RÂ‹ 

v‹gt® kJiu ca® ÚÂk‹w¤Âš bjhl®ªJŸs tH¡F v©. 20393/2021‹ rh®ghf 

j‰nghija muR tH¡f¿P® ÂU.Ã.R¥ghuh{, v‹gt® M#uh»a tif¡F,  tH¡f¿P® 



f£lzkhf bjhif  %.9500/- id bghJ ãÂæš ÏUªJ, Mizaç‹ K‹ mDkÂ 

bg‰W tH§»aij k‹w« m§Ñfç¡f  nt©l¥gL»wJ.  

�ர்மான எண்.2196 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 
e.f.v©. 450/2016/m2 

k‹w bghUŸ 05 

  fhašg£lz« efuh£Áæš ga‹gh£oš cŸs bghJ Rfhjhu, 

bgh¿æš  thfd§fë‹ mtru mtÁa« fUÂ gGJ gh®¤j tif¡F (Ïiz¥Ãš 

cŸs g£oaš go) Ñœ¡f©l étu¥go Ïªefuh£Á X£Le® ÂU. 

bt.uhjh»UZz‹ m¿¡if k‰W« Rfhjhu MŒths®, gçªJiu go, Ášyiw 

bryÎfŸ nk‰bfh©l tif¡F bghJ ãÂæš ÏUªJ, X£Le® ÂU. 

bt.uhjh»UZz‹ bgaU¡F bjhif tH§f k‹w mDkÂ¡F, 

t.v© thfd§fë‹ v©.  bjhif %. 

1 TN 92 D0051 bghJ Rfhjhu thfd« 1571-00 

2 TN 92 D0054 bghJ Rfhjhu thfd« 5250-00 

3 TN 92 D 0019 bghJ Rfhjhu thfd« 4280-00 

4 TN 92 A6369 1800-00 

5 TN 92 C 6881    390-00 

 bkh¤j« 13291-00 

 

�ர்மான எண்.2197 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 
nfh¥ò v©. 001/2020/v¢1 

 

k‹w¥bghUŸ 06 

fhašg£lz« efuh£Áæš th®Lfis kWtiu  brŒÂl nfhç ÂU.v«.v°.Kf«kJ 

rhèA] v‹gt® kJiu ca® ÚÂk‹w¤Âš bjhl®ªJŸs tH¡F v©. 21733/2021‹ 

rh®ghf j‰nghija muR tH¡f¿P® ÂU.Ây¡Fkh® v‹gt® M#uh»a tif¡F,  

tH¡f¿P® f£lzkhf bjhif  %.9500/- id bghJ ãÂæš ÏUªJ, Mizaç‹ K‹ 

mDkÂ bg‰W tH§»aij k‹w« m§Ñfç¡f  nt©l¥gL»wJ.  

�ர்மான எண்.2198 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 
e.f.v©. 450/2016/m2 

 

    

    

    



k‹w¥bghUŸk‹w¥bghUŸk‹w¥bghUŸk‹w¥bghUŸ    07070707    

 

  fhašg£lz« efuh£Á gFÂæš bl§F fhŒ¢rš jL¥ò gâ¡fhf kht£l 

M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ c¤jué‹go ÅL Ålhf br‹W mng£ kUªJ bjë¥gj‰F« 

k‰W« bl§F jL¥ò elto¡ifæid 40 j‰fhèf gâahs®fis¡ bfh©L, x¥gªj 

mo¥gilæš brŒÂlÎ«, mj‰fhd x¥gªj òŸë nfhu¥g£L mj‹ eilKiwfŸ 

KoÎ‰W gâfŸ bjhl§f¥gL« tiu cŸs fhy¤Â‰F, V‰fdnt Ïªefuh£Áæš 

Âl¡fêÎ nkyh‹ikæš, cŸs jåah® J¥òuÎ gâfis nk‰bfh©L tU»‹w 

bk°[®°.nf.M®.f‹°£u¡õ‹, ãWtd« _y« brŒÂl k‹w mDÂæ‹go,                         

elto¡if vL¡f¥g£L tU»‹wJ.  j‰nghGJ nfé£-19 jl¥ò elto¡if mtru fhy 

gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L tUtjhš, x¥gªj gâfS¡F nkY« fhy mtfhr« 

njit¥gL»J.  vdnt  tU»‹w 3 khj§fS¡F ( #dtç, Ã¥utç kh®¢) j‰nghija 

elto¡iffis bjhluÎ«  k‰W« mj‰fhd bryéd§fis bghJ ãÂæš ÏUªJ 

bryÎ brŒÂlÎ«  nk‰bfh©L bjhlu mDkÂ  nt©l¥gL»wJ. 

�ர்மான எண்.2199 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�. 

e.f.v©.720/2014/m1     

மன்றப் ெபா$ள் 08 

 காயல்பட்டணம் நகராட்��ல் ஈப்� வாகனம் எண். TN 69 U 9148 ல் பயன்பாட்	ல் 

உள்ள/. நகரப்்ப,&�ல் ,	நீர ் பணிகைள கவனித்&�ம் ெபா$ட�்ம், நகராட்� 

ப,&�ல் இ$ந்/ 35 @ேலா +ட்டர ் ெதாைல2ல் உள்ள தைலைம நீேரற்� நிைலயம் 

ெசன்� ,	நீர ் பணிகைள பாரை்வ�ட ேவண்	ய&$ப்பதாDம், ,	நீர ் பணி�ன் 

அவசர அவ�யம் க$&, ேமற்ப	 வாகனத்&ல் ஏற்பட�்ள்ள ப3/ மற்�ம் பராமரிப்� 

பணிகைள சரி ெசய்&ட ம், அதற்கான உத்ேதச ெசல2னத் ெதாைக M.95000/- ைன 

இந்நகராட்� ெபா/ நி&�ல் இ$ந்/  வழங்@ட ம் மன்ற  அ%ம&  ேவண்டப்ப�@ற/. 

�ர்மான எண்.2200 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�  

ேகாப்� எண். அ.4/344 / 2011 
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fhašg£lz« efuh£Áæš j‰nghJŸs 18 th®Lfis 40 th®Lfshf kh‰w« brŒÂl 

nfhç ÂU.v°.v°.v«. Kf«kJ Ï°khæš v‹gt® kJiu ca® ÚÂk‹w¤Âš bjhl®ªJŸs tH¡F 

v©. 20390/2021‹ rh®ghf 13.12.2021 m‹iwa tH¡F érhuiz¡F muR tH¡f¿P® 

ÂU.Ây¡Fkh®, v‹gUl‹ TLjš m£tnf£ b#duš -3 v‹gtU« M#uh»a tif¡F,  (TLjš 

m£tnf£ b#duš, kJiu mt®fë‹ foj« v©. 344/2021/ AAG-III ehŸ 13.12.2021) f£lzkhf 

bjhif  %.30000 + 5000/- id bghJ ãÂæš ÏUªJ tH§»l  k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

�ர்மான எண்.2201 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�  

e.f.v©. 450/2016/m2 
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 fhašg£lz« efuh£Áæš éÂ v©. 15‹ Ñœ mtru mtÁa« fUÂ or«g® 2021« 

khj¤Â‰F bryéd§fŸ nk‰bfh©lj‰F«, mj‰fhd gÂntL k‹w¤Â‹ gh®it¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

�ர்மான எண்.2202 மன்றம் அ�ம�க்கப்ப��ற�  

        jனி அDவலர ்(ம) Mizahs®, 
      fhašg£lz« efuh£Á 

 


