
காயல்பட்�னம் நகராட்� நகர்மன்ற �ட்ட அரங்�ல்  
30.06.2022 ஆம் நாள் நைடெபற்ற நகர்மன்ற சாதாரணக் �ட்டத் ன்   

!ர்மானம் நகல்கள் 
 

ெபா"ள் எண் :1 

நகர்மன்றத் தைலவர் ெகாண்' வ"ம் !ர்மானம்: 

 காயல்பட்	னம் நகராட்� 2011ம் ஆண்� மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்�ன்ப	 

மக்கள் ெதாைக 40588 ஆ�ம். காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் பரப்பள  12.50 ச"ர #ேலா 

%ட்டர ் ஆ�ம்.  காயல்பட்	னம் நகராட்��ல்  தற்ேபா" 18 வார�்கள் 

அைமந்"ள்ள".இந்நகராட்��ன் மக்கட் ெதாைக ேதாரயமாக 45957 ஆ�ம். 

காயல்பட்	னம் �,பான்ைம�னர ் அ-கமாக வ�க்�ம் நகரமா�ம்.  இந்நகரில் 

ெப/ம்பான்ைமயான ெபண்கள் ப	த்" 0	த்" 1ட�் எவ்1த ெதா34ம் ெசய்யாமல்  

5ட்	ேலேய இ/ந்" வ/6றாரக்ள். இதனால் அவரக்ளின் ��ம்பம் 7க ம் ஏழ்ைமயாக 

இ/ந்" வ/6ற". ஆைகயால் காயல்பட்	னம் நகராட்� ப�-�ல் ெபண்கள் ஏதாவ" 

ஒ/ �, ெதா3ல் ெசய்"  அவரக்ளின் ��ம்பத்ைத 0ன்ேனற்றம் ெசய்ய வ3 

வ�ப்பதற்� �, ெதா3ல் ப�ற்� வழங்க ேவண்	<ள்ள". ஆகேவ காயல்பட்	னம் 

நகராட்� ப�-�ல் ெபண்கள் �, ெதா3ல் ப�ற்�க்=டம் ஒன், அைமப்பதற்� 

மாண்>7� த7ழக 0தலைமசச்ைர இந்நகரம்ன்றத்-ன் சாரப்ாக த7ழக அரைச 

ேகட�்க் ெகாள்வ" . 
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காயல்பட்	னம் நகராட�்�ன் �,பான்ைம�னர ் ெபண்களின்  

0ன்ேனற்றத்-ற்காக இந்நகர ் ப�-�ல் �,ெதா3ல் ப�ற்� =டம் ஒன், 

அைமக்க மாண்>7� த7ழக 0தலைமசச்ைர இந்நகரம்ன்றம் சாரப்ாக ேகட�்க் 

ெகாண்� ?ரம்ானிக்கப்ப�6ற".  

ெபா"ள் எண்: 2 

நகர்மன்றத் தைலவர் ெகாண்' வ"ம் !ர்மானம்: 

 காயல்பட்	னம் நகராட்� >-ய ேப@ந்" நிைலயம்,  எல் எப் ேரா�, ஐ�ஐ�ஐ 

வங்6ச ் சாைல ஆ6ய இைணப்>ச ் சாைலகளில் அ	க்க	 1பத்"க்கள் ஏற்பட�் 

வ/6ற". ஆைகயால் ெபா"மக்களின் நலன் க/- காயல்பட்	னம் >-ய ேப@ந்" 

நிைலய 6ழக்� ப�-�ல் உள்ள Dைழ  வா�ல் 1ரிவாக்கம் ெசய்" இைணப்>ச ்

சாைல�ன் ந�ேவ 1பத்"க்கைள த�க்�ம் வைக�ல் �Eய  ர ண்டான அைமத்தல். 



 காயல்பட்	னம் நகராட்� எல்ைலைய அEந்" ெகாள்Fம் வைக�ல் நகர 

எல்ைக ஆரம்பமா�ம்  ப�-களான -/செ்சந்Gர ் சாைல�லான  ஓடக்கைர, 

ஆ,0கேநரி சாைல மற்,ம் Gத்"க்�	 ைபபாஸ் சாைல ஆ6ய Jன், இடங்களில்   

வைரேவற்> வைள கள் (ARCH)  அைமத்தல்.  

 காயல்பட்	னம் நகராட்� ப�- அைனத்" வார�் ெபா" மக்கFக்� 

வழங்கப்ப�ம் �	நீர ் அRத்தமாக ம் �	நீர ் கலங்களாக ம் �	ப்பதற்� உ�ந்த 

நிைல�ல் வழங்கப்ப�வ" இல்ைல. ஆகேவ, இந்த �ைறபா�கைள சரிெசய்" �	நீர ்

வழங்க ம் இந்நகரின் மக்கள் ெதாைகக்� ஏற்ப  இரண்� நாடக்Fக்� ஒ/ 0ைற 

�	நீர ்வழங்�தல். 

 காயல்பட்	னம் நகராட்� கடற்கைர ப�-�ல் இயற்ைகைய ர�ப்பதற்�ம், 

நைடப�ற்� ேமற்ெகாள்Fவதற்�ம் மற்,ம்  ெபாS"ேபாக்�வதற்�ம் அ-கமாக 

மக்கள் வந்" ெசல்6றாரக்ள். கடற்கைர உட்ப�-�ல் கைடகள் அ-கமாக 

அைமந்"ள்ளதால் ெபா" மக்கFக்� ேபாக்�வரத்"க்� இைடTராக உள்ள".இந்த 

கைடகைள அப்>றப்ப�த்- கைடகள் அைமப்பதற்� தனி  தனி இடம் ஒ"க்#� 

ெசய்தல். 

 காயல்பட்	னம் நகராட்� கடற்கைர ப�-�ல் இயற்ைகைய ர�ப்பதற்�ம், 

நைடப�ற்� ேமற்ெகாள்Fவதற்�ம் மற்,ம்  ெபாS"ேபாக்�வதற்�ம் அ-கமாக 

மக்கள் வந்" ெசல்6றாரக்ள். இந்த கடற்கைர ப�-�ல் வடக்� மற்,ம் ெதற்� 

ப�-களில் >தரக்ள் மண்	 உள்ள". ெபா"மக்கFக்களின் பா"காப்ைப க/த்-ல் 

ெகாண்� அப்ப�-�ல் வடக்� மற்,ம் ெதற்� ப�-�ல் இரண்� 7னி ைஹமாஸ் 

ெபா/த்"ம் பணி ெசய்தல். 

காயல்பட்	னம் நகராட்��ல் ப�-களில் பராமரிப்> இல்லாமல் Rற்Eத் -ரி<ம் 

ெத/ நாய்கள் ெதாடரந்்" ஆ�, மா� மற்,ம் மனிதரக்ைள  க	த்த வண்ணம் உள்ள". 

இதனால் ெபா" மக்களிட7/ந்"  >காரக்ள் வந்த வண்ணம் உள்ள". ேம4ம், இந்நகர ்

ப�-�ல் பராமரிப்> இல்லாமல் -ரி<ம் பன்Eகளால்  ெபா"சR்காதார நலனில் ேக� 

ஏற்பட�் ேநாய்கள் பர ம் ஆபாயம் உள்ள". ஆைகயால், தற்ேபா" ெத/க்களில் Rற்Eத் 

-ரி<ம் நாய்கள் மற்,ம்  பன்Eகைள  �	த்" அப்>றப்ப�த்"தல். 
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ெபா"ள் எண்:3 

                     காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் நகரம்ன்ற "ைண தைலவர ்   -/. Z.A. 

Rல்தான் ெலப்ைப   அவரக்ள் 18 வ" வார�்க்� உட்பட்ட ப�-களில்  #ழ்க்காWம் 

பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள 

ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற".  

சாைல வச  

• கடற்கைர ஒட்	 உள்ள VMS ைமதானம் �ன்>றம் ேரா� அைமக்க ேபாவதாக 

அEந்ேதன்.  0ஸ்[ம் ஐக்6ய ேபரைவயால் ஏற்கனேவ தைட ெசய்யப்பட்ட ேரா� 

ஆ�ம். ஆகேவ அந்த ேராடை்ட %ண்�ம் அைமக்க 0யற்�க்க ேவண்டாம்.  

• ேதங்காய் பண்டக சாைல ேராட்	ல் அைமந்"ள்ள இரண்� கட்ேராட் உள்ள". 

மக்கள் அந்த ேராட்	ல் மைழ காலத்-4ம் மைழ அல்லாத காலத்-4ம் ெசன், 

• காயல்பட்	னம் நகராட்� ேப@ந்" நிைலய இைணப்>ச ் சாைல 

ந�ேவெகா	க்கம்பங்கைள அகற்E �Eய ர ன்டான அைமக்க 

?ரம்ானிக்கப்ப�6ற".   

• காயல்பட்	னம் நகராட்� எல்ைலக்�ட்பட்ட Jன், இடங்களில் 

வரேவற்> வைள கள் அைமக்க ?ரம்ானிக்கப்ப�6ற". 

• காயல்பட்	னம் நகராட்� ப�-�ல் இரண்� நாட்கFக்� ஒ/ 0ைற 

Rகாதாரமான  �	நீர ் வழங்�வதற்� ேதைவயான ஆட்கைள ேதர ் 

ெசய்" நடவ	க்ைக எ�க்க ?ரம்ானிக்கப்ப�6ற". 

• காயல்பட்	னம் நகராட்� கடற்கைர ப�-�ல் ெபா"மக்கFக்� 

இைடTராக உள்ள கைடகைள அப்>றப்ப�த்- கைடகள் அைமப்பதற்� 

தனித்தனி இடம்  ஒ"க்#� ெசய்ய ?ரம்ானிக்கப்ப�6ற". 

• காயல்பட்	னம் நகராட்� கடற்கைர ப�-�ல் ெபா" மக்கள் 

பா"காப்> க/- இரண்� 7னி ைஹமாஸ் அைமக்க 

?ரம்ானிக்கப்ப�6ற". 

• ெபா" Rகாதார நலைன க/த்-ல் ெகாண்� ெத/க்களில் Rற்Eத ்

-ரி<ம் நாய்கள் மற்,ம் பன்Eகைள �	த"் அப்>றப்ப�த்த 

?ரம்ானிக்கப்ப�6ற". 



வர �ரமப்ப�6றாரக்ள். ஆகேவ மைழ காலம் வ/வதற்� 0ன்> அந்த ேராடை்ட  

ேபா�வதற்� அ\ம- வழங்க ேவண்�ம். 

• ெகாச�்யார ் ெத/ கைட��ல் உள்ள 6ழக்� ேநாக்6 அைமந்"ள்ள 

மண்சாைலைய தாரச்ாைலயாக மாற்ற ேவண்�ம். 

*�நீர் வச   

• 18-வ" வார	்ல் சல்[த் ெதரட�் வ3யாக  KMT  எ-ர>்றம் உள்ள 5�கFக்� 

�	நீர ் 1நிேயாகம் ெசய்யலாம். ேம4ம் சல்[தெ்தரட�் மக்கFக்� இரண்� 

ெபா" �	நீர ்இைணப்> வழங்கலாம். 

ெத",ன்-ளக்* 

• 18-வ" வார	்ல் அைமந்"ள்ள ெகாற்ைக `ப்பர ் மாரக்்ெகட் �ன்>றம் 

மாட�்க்�ளம் (Rைலமான் நகர)் 6ழக்� ப�-, Rனா7 நகர ் 6ழக்� ப�-, 

மங்களவா	 ெதற்� ப�- இைவகளில் அைமந்"ள்ள 7ன்கம்பத்-ல் 7ன் 

1ளக்� இல்லாத காரணத்-னால் சட்ட 1ேராத ெசயல்கள் நைடெபற், 

வ/6ற". ஆகேவ  "ரிதமாக 7ன்கம்பத்-ல் 7ன் 1ளக்� அைமத்" தர 

ேவண்�6ேறன். 

• ேதங்காய் பண்டக சாைல கைட��ல் அைமந்"ள்ள பால்வா	 பள்ளிக்=டம் 

மற்,ம் அர�னர ்ெபண்கள் தங்�ம் 1�- உள்ள". இந்த ப�- இ/ளில் உள்ள"- 

இந்த இடத்-ல் 7ன்கம்பம் நட்	 7ன்1ளக்� ெபா/த்- தர ேவண்�6ேறாம். 

ெபா. 

• கா[மைன ?ரை்வயால் ெபா" மக்கள் 13ப்>ணர ் இல்லாத காரணத்-னால் 

நகராட்�க்� கா[மைன ?ரை்வ பாக்6 உள்ள" என், கணினி Jலம் 

காட்டப்ப�6ற". அைத மக்கள் அEயாத காரணத்-னால் ெச4த்த ேவண்	ய 

பாக்6யாக உள்ள". ஆகேவ, ரத்" ெசய்<மா, ேவண்�6ேறன்.  

• ேதங்காய் பண்டக சாைல கைட��ல் அைமந்"ள்ள பால்வா	 பள்ளிக்=டம் 

மற்,ம் அர�னர ்ெபண்கள் தங்�ம் 1�- உள்ள". இப்ப�-�ல் சJக 1ேராத 

ெசயல்கள் நைடெபற், வ/6ற". ஆைகயால் அப்ப�-�ல் `ழ்ந்"ள்ள 

0ள்>தரக்ைள JCB Jலம் Rத்தம் ெசய்ய ேவண்�6ேறன். 
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ெபா"ள் எண்:4 

                         காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 1வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ்     

-/ம-. R. மாரீஸ்வரி   அவரக்ள் #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் 

நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� 

பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற".  

*�நீர் வச  

• 1வ" வார�் மங்கள1நாயகர ் ேகா1ல் ெத/ மற்,ம் 

உச�்னிமாகாளிஅம்மன்ேகா1ல் ெத/1ல் >-யதாக 5�கள் அ-கரித்" 

ெத/வான" 1ரிவைடந்"ள்ளதால் அந்த ப�- 0Sவ"ம் �	நீர ் 1நிேயாக 

�ழாய் அைமத்தல். 

• 1வ" வார�்  உச�்னி மாகாளி அம்மன் ேகா1ல் ெத/1ல் உள்ள ெபா" 

6ணற்Eல் "வாலம் அைமத்" நீர ்ேதக்க ெதாட்	 அைமத்தல். 

• 1-வ" வார�் ெபா" பாைத�ல் உள்ள �	நீர ் 1நிேயாக �ழாய் வாழ்1ைன 

மக்கFக்� இைடT, இல்லாதவா, ஒ"க்6 அந்த ெதாட்	க்� J	 அைமத்தல். 

• 1-வ" வார�் உச�்னி மாகாளி அம்மன் ேகா1ல் ெத/1ல் உள்ள வடக்� 

ப�-�ல் �	நீர ் சரியாக வ/வ" 6ைடயா". ஆைகயால் அந்த ப�-க்� 

ெசல்4ம் �	நீர ்1நிேயாக �ழா�ைன ஆளப்ப�த்- �ழாய் அைமத்தல். 

ெத",ன்-ளக்* 

• 1-வ" வார	்ல் 0க்6ய 10 இடங்களில் Sodium Light அைமத்தல். 

 

 

• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -டட் பணிகள் ெசய்வதற்க்� 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• VMS ைமதானம் �ன்>றசச்ாைல CRZ ப�-யாக இ/ப்பதா4ம் தைட ெசய்ய 

மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 

 



மைழநீர் வ�கால் 

• காயல்பட்	னம் நகரில் 1-வ" வார�்க்�ட்பட்ட ப�-கள் 7க ம் தாழ்வான 

ப�-யாக இ/ப்பதால் மைழக் காலங்களில் வார�் 0Sவ"ம் மைழநீர ்`ழ்ந்" 

40% 5�கள் ேசதாரம் அைட6ன்றன. ஆைகயால் உச�்னிமாகாளி அம்மன் 

ேகா1ல் ெத/  ைமயான சாைல அ/ேக உள்ள மைழநீர ் வ	கா[ைன 

1ரிவாக்கம் ெசய்" அைத ெதாடரச்�்யாக உப்> ஆற்Eல் மைழநீர ் ெசல்4ம் 

வைக�ல் 1ரிவாக வ	கால் அைமத்தல்.  

ெபா. 

• 1வ" வார	்ல் உள்ள ெத/க்களின் எல்ைலகைள அள  ெசய்" எல்ைலகள் 

அைமத்" �ன்னர ்அதற்� ெபயர ்பலைக அைமத்தல். 

• 1-வ" வார	்ல் உள்ள ெபா" பாைத�ல் இைடTராக உள்ள 7ன்சார 

கம்பத்-ைன ெபா" மக்கFக்� இைடT, இல்லாதவா, மாற்E அைமத்தல். 

!ர்மான எண்.90 

ெபா"ள் எண்:5 

காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 3 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ் -/. A. 

க-ரவன்  அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் நிைறேவற்E 

த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� பரீ�லைனக்�ம் 

ைவக்கப்ப�6ற".  

சாைல வச  

• ேகாமான் #ழத் ெத/1ல் உள் இைணப்> சாைல மணல் சாைலயாக உள்ள". 

அைத தார ்சாைலயாக மாற்E அைமத்தல். 

*�நீர் வச  

• ேகாமான் ெத/1ற்� உட்பட்ட ேகாமான் ேமல ெத/, ேகாமான் ந� ெத/, 

ேகாமான் #ழ ெத/ ஆ6யவற்Eற்� தனித்தனிேய �	நீர ்வால்  அைமத்தல். 

• அ/ணாசல>ரம் காலணிக்� >-யதாக �	நீர ்�ழாய் அைமத்தல். 

• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -ட்ட பணிகள் ெசய்ய இம்மன்றம் 

அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 



ெத",ன்-ளக்* 

• ேகாமான் ெத/1ல் அைமந்"ள்ள ஆரம்ப Rகாதார நிைலயத்-ற்� ெசல்4ம் 

வ3�ல் உள்ள 7ன்கம்பத்-ல் வயர ்இSத்" 7ன் 1ளக்�கள் அைமத்தல். 

• ேகாமான் #ழத் ெத/1ல் 7ன்கம்பத்-ல் வயர ் இSத்" 7ன் 1ளக்�கள் 

அைமத்தல். 

• அ/ணாசல>ரத்-ல் இ/ந்" பேயாேகஸ் ெசல்4ம் பாைதக்� 0ன்>றம் உள்ள 

சாைல�ல் உள்ள 7ன்கம்பத்-ல் வயர ்இSத்" 7ன் 1ளக்�கள் அைமத்தல். 

• அ/ணாசல>ரத்-ல் வல" >றம் 2வ" சந்-ல் வயர ் இSத்" 7ன் 1ளக்�கள் 

அைமத்தல். 

• கைடயக்�	�ல் %ன் ஏலம் 1�ம் ப�-�ல் இ/ந்" ெதற்� ேநாக்6 ெசல்4ம் 

சாைல�ல் உள்ள 7ன் கம்பத்-ல் வயர ்இSத்" 7ன் 1ளக்�கள் அைமத்தல். 

• ேகாமான் ெத/ பள்ளி வாசல் அ/ேக �,7ன் உயர7்ன் ேகா>ர             

7ன்1ளக்�ள் அைமத்தல். 

• கைடயக்�	�ல் உள் இைணப்> சாைல�ல் கடற்கைர வைர ெசல்4ம் 

சாைல�ல்  7ன்கம்பம் அைமத்" 7ன் 1ளக்�கள் அைமத்தல். 

!ர்மான எண்.91 

பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம அளித்" 

அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -டட் பணிகள் ெசய்வதற்க்� இம்மன்றம் 

அ\ம-க்கப்ப�6ற". 

ெபா"ள் எண்.6 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 4 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ் -/ம-.   

S.தஸ்ேந1ஸ்ராணி அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் 

நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� 

பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற". 

சாைல வச  

• 4வ" வார�் க/ப்>ைடயார ் பள்ளி வட்டம் மற்,ம் கடற்கைர அ/ேக >-யதாக 

1ரிவாக்கப்பட�்ள்ள ப�-கள் 0Sவ"ம் உள்ள மணல் பாைத�ைன மக்கள் 

பயன்ெப,ம் வைக சாைலயாக மாற்E அைமத்தல். 

• 4வ" வார�் கற்>ைடயார ் பள்ளி வட்டம் (�ங்6த் "ைற வடக்�) ப�-�ல் 

இ/ந்" ெகாம்>த் "ைற வைர >-யதாக சாைல அைமத்தல். 



*�நீர் வச  

• 4வ" வார�் கற்>ைடயார ் பள்ளி வட்டம் மற்,ம் கடற்கைர அ/ேக >-தாக 

1ரிவாக்கப்பட்ட ப�-கள் 0Sவ"ம் ப�-களில் மக்கள் அ-கம் வ�த்" 

வ/6றாரக்ள். அைனத்" ப�-களி4ம் �	நீர ் 1நிேயாகம் ெசய்வதற்� �	நீர ் 

�ழாய்கள்அைமத்தல். 

ெத",ன்-ளக்* 

• 4வ" வார�் கற்>ைடயார ் பள்ளி வட்டம் (�ங்�த்"ைற) கடற்கைர ப�-�ல் 

மக்கள் அ-கம் வந்" ெசல்வதால் கடற்கைர அ/ேக இரண்� �,7ன் உயர7்ன் 

ேகா>ர 7ன்1ளக்�கள் மற்,ம் 50 LED 7ன் 1ளக்�கள்  அைமத்தல். 

!ர்மான எண்.92 

பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம அளித்" 

அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -டட் பணிகள் ெசய்வதற்க்� இம்மன்றம் 

அ\ம-க்கப்ப�6ற". 

ெபா"ள் எண்.7 

                 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 5 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ் -/ம-. 

M.K.S. ரpதா q1  அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் 

நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� 

பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற".  

சாைல வச  

• ெநய்னார ் ெத/, ெஜய்லானி பள்ளி ெசல்4ம் மண் சாைலைய தார ் சாைலயாக 

அைமத்தல். 

• 5வ" வார�்க்� உட்பட்ட ப�- மண்சாைலைய தாரச்ாைலயாக அைமத்தல் 

(0ைகய்ய?ன் ெமட்ரிக் பள்ளி, ஆண்கள் மற்,ம் ெபண்கள் ப�-, அதைன 

Rற்E<ள்ள ப�-, �லால் பள்ளி அ/6ல், 6ஆம் ெத/ இட" பக்கம் தார ் சாைல 

அைமத்தல்) 

• இரடை்டக் �ளத்"ப் பள்ளி வளாகத்-ல் கட்டப்பட�்ள்ள ேமல்நிைல நீர ்ேதக்கத் 

ெதாட்	ைய Rற்E<ள்ள ப�-�ல் மரங்கள் மற்,ம் 0ள் ெச	கள் அ-கமாக 

இ/ப்பதால் அதைன அகற்E Rற்,Rவர ்எSப்� Hello Block அைமத்தல். 

 



*�நீர் வச  

• 5வ" வார�்க்� உட்பட்ட ப�-களில் ெநய்னார ் ெத/ / ச"க்ைக ெத/ ஆ6ய 

ப�-களில் �	நீர ்�ழாய் பS" காரணமாக �	நீர ்சரியாக வர1ல்ைல. அைத 

சரி ெசய்தல். 

• 5வ" வார�்க்� உட்பட்ட ப�-களில் ெநய்னார ் ெத/ / ச"க்ைக ெத/ ஆ6ய 

ப�-களில் �	நீர ்"ரந்ாற்றம் மற்,ம் க3 நீர ்கலப்பைத சரி ெசய்தல். (�த்பா 

ெபரிய பள்ளி, �,பள்ளி, ெநய்னார ்ெத/ ந�ப்ப�-, KSC வளாகம் ெகாைட 5� 

ஆ6ய ப�-கள்) 

• 5 வ" வார�்க்� உட்பட்ட ப�-களில் ெபரிய �	நீர ் �ழாைய 1ரிவாக்கம் 

ெசய்தல் (0ைகய்ய?ன் ெமட்ரிக் பள்ளி ப�- மற்,ம் அ" Rற்E<ள்ள ப�-கள்) 

ெபா. 

• 5 வ" வார�்க்� உட்பட்ட ப�-களில் ெநய்னார ்ெத/ / ச"க்ைகத் ெத/ ஆ6ய 

ப�-களில் பS" அைடந்த 7ன் கம்பங்கைள அகற்E >" 7ன்கம்பங்கைள 

அைமத்தல்.  

• ேப@ந்" நிைலயத்-ல் அைமந்-/க்�ம் கைடகள் மற்,ம் அைத Rற்E<ள்ள 

�	�/ப்> ப�- மக்கள் தங்கF" க3  நீைர மைழநீர ் ெதாட்	�ல் 

1�பவரக்ள் %" நடவ	க்ைக எ�க்க ம் மற்,ம் ேப@ந்" நிைலயத்-ல் 

அைமந்-/க்�ம் �	நீர ்ெதாட்	�ல் வளரந்்-ற்க்�ம் மரங்கைள அகற்,தல். 

!ர்மான எண்.93 

ெபா"ள் எண்.8 

                         காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 8 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ்  -/.S. 

ெமய்?ன்  அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் நிைறேவற்E 

த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� பரீ�லைனக்�ம் 

ைவக்கப்ப�6ற".  

 

 

• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -ட்ட பணிகள் ெசய்வதற்க்� 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 



ெத",ன்-ளக்* 

• 8வ" வார�்க்� உட்பட்ட pதக்கா- நகர ் 0ைன�4ள்ள இடத்-ல் உயர7்ன் 

ேகா>ர1ளக்�கள் அைமத்தல். 

•  pதக்கா- நகர ் உள் ப�-�ல் நான்� சாைல சந்-க்�ம் இடத்-ல் உயர7்ன் 

ேகா>ர 1ளக்� அைமத்தல்.   

• ேமலப்பள்ளி, இரத்-ன>ரி ெசல்4ம் பாைத�ல் இ/ள் அைடந்த ப�-களில் 

ெத/1ளக்�கள் >-தாக அைமத்தல்.மற்,ம் அேத ப�-�4ள்ள பாஸ் நகரில் 

உள்ள இ/ ெத/க்கள் இ/ள் அைடந்" காணப்ப�வதால் >-யதாக  LED 

ெத/7ன் 1ளக்�கள் அைமத்தல். 

ெபா. 

• 8வ" வார�்க்� உட்பட்ட இரத்-னா>ரி�ல் அைமந்"ள்ள அங்கன்வா	�ல் 

ேமற்=ைர உைடந்த நிைல�ல் காணப்ப�6ற". மற்,ம் க3வைற வச-<ம் 

இல்லாத நிைல�ல் >-யதாக pர ்அைமத்தல். 

• 8வ" வார�்க்� உட்பட்ட அைனத்" ப�-�ல் உள்ள சாைல�ன் அ/6ல் 

1பத்ைத ஏற்ப�த்தக்=	ய வைக�ல் உள்ள க/ேவைல மரங்கள், எரிக்கல் 

ெச	கைள அகற்,தல். 

• 8வ" வார�்க்� உட்பட்ட �ளங்கைள ஆக்6ர7ப்> ெசய்ேதாரிட7/ந்" 

ைகப்பற்E �ளத்ைத pரைமத்தல். 
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ெபா"ள் எண்.9 

                         காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 9 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ்

-/ம-. N. zங்ெகா	 அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் 

நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� 

பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற". 

 

 

 

• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -ட்ட பணிகள் ெசய்வதற்க்� 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 



சாைல வச  

• #ழ ெலடR்7>ரத்-ல் 4வ" �,க்�த் ெத/ மகளிர ்Rய உத1க் கட்	டம் அ/6ல் 

>-ய சாைல<ம், 7வ", 8வ", ஆண்கள் 1�- �ன்>ற0ம் >-ய சாைலகள் 

அைமத்தல். 

ெபா. 

• #ழ ெலட்R7>ரத்-ல் "ைண Rகாதார நிைலயத்-ன் Rற்E உள்ள அைனத்" 

ெத/ மக்கFம், பயன்ெப,ம் வைக�ல் நடமா�ம் ம/த்"வமைன<ம், த�ப்z�, 

கரப்்�ணி ெபண்கள் பரிேசாதைன, �ழந்ைதகளின் த�ப்z� ேபான்றைவ 

நைடெப,6ற". அந்த Rகாதார நிைலயம் Rற்E4ம் >தர ் மண்	 கா� ேபால் 

Rற்E காட்�யளிக்6ற". அதனால் 1ஷ ஜந்"கள் தாரளமாக பைடெய�த்" 

உள்ேள வ/6ற". உடேன அந்த >தரக்ைள அப்>றப்ப�த்"தல். 

• LR நகர ்ெத/1ல் உள்ள நான்� சாைலகள் ேச/ம் இடத்-ல் கத  எண் 49/12, 1A,59, 

12A ெத/ ெதாடக்கத்-ல் ேவகத்தைட  அைமத்தல். 

• 9வ" வார�்க்�ட்பட்ட அைனத்" ெத/க்களி4ம்  ெபயர ்பலைக அைமத்தல். 

• பப்பரப்பள்ளி ேராட்	ல் �ப்ைபகள் அ-க அள1ல் மைழேபால் �1ந்"ம் 

0ள்ெச	கள் ேபாக்� வரத்"க்� இைடஞ்சலாக ம் இ/ப்பைத சரி ெசய்தல். 
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ெபா"ள் எண்:10 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 10 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ்          -/.R. 

ெரங்கநாதன் அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் நிைறேவற்E 

த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� பரீ�லைனக்�ம் 

ைவக்கப்ப�6ற". 

சாைல வச  

• 10வ" வார	்ல் அைனத்" ெத/க்களில் உள்ள மண்சாைலகைள தாரச்ாைலயாக 

மாற்E அைமத்தல். 

• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -ட்ட பணிகள் ெசய்வதற்க்� 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 



ெத",ன்-ளக்* 

• 10வ" வார�்க்�ட்பட்ட ெத/க்களில் 7ன்கம்பங்களில் 7ன் கம்�<டன் 

இ/க்�ம் இ/ள் `ழ்ந்த ப�-களில் 7ன் கம்பங்கள் இ/ந்"ம் 7ன்வயரக்ள் 

இல்லாமல் 7ன்1ளக்� ெபா/த்த இயலாத நிைல உள்ள". ஆைகயால் அப்ப�- 

மக்களின் நலன் க/- 7ன்கம்�கள்  இSத்" 20 7ன் 1ளக்�கள் ெபா/த்"தல். 

• 10வ" வார�்க்�ட்பட்ட 7ன்1ளக்�கள் இல்லாத  இ/ள் `ழ்ந்த ப�-களில் 7ன் 

1ளக்�கள் அைமக்காமல் உள்ள இடங்களில் >-யதாக இ/ப" LED 

7ன்1ளக்�கள் ெபா/த்"தல். 

மைழநீர் வ�கால் 

• காயல்பட்	னம் ேப@ந்" நிைலயத்-[/ந்" ேமல ெநச  ெத/ வைர மைழநீர ்

கால்வாய் ேபாடப்பட�்ள்ள". அ-ல் �ல இடங்களில் ேமல் J	 இல்லாமல் 

இ/க்6ற". அைத pரைமத்தல்.  

   ெபா. 

•  மைழநீர ் கால்வா<டன் 5ட�் க3 நீர ் கலப்ப-னால் ெகாR ெதால்ைல 

அ-கமாக உள்ள". அந்த இைணப்>கைள "ண்	த்" சட்டப்ப	 நடவ	க்ைக 

எ�த்தல். 

• அம்மா உணவகத்-ல் உள்ள க3 நீரத்் ெதாட்	 J	 இல்லாமல் இ/ப்பதால் 

அ-ல் இ/ந" வ/ம் "ரந்ாற்றம் ெபா" மக்கFக்� �ரமமாக உள்ள" அைத 

pரைமத்தல். 

• தாமைரப்z பள்ளி உள்ள சாைலகளில் அைமந்" இ/க்�ம் கைடகளின் 

ஆக்6ர7ப்>கைள அகற்E பள்ளி மாணவரக்Fக்� இைடT, இல்லாமல் pர ்

ெசய்தல். 
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ெபா"ள் எண்:11 

                காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 11 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ்-/ம-. 

K.S.N. ெசய்ய" ஆ�யா ஃபஹ்7தா அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� 

• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -ட்ட பணிகள் ெசய்வதற்க்� 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 



?ரம்ானம் நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் 

பாரை்வக்� பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற" 

சாைல வச  

• பSதைடந்த �ரின்ஸ் 5- சாைலைய >-ய தார ்சாைலயாக அைமத்தல். 

ெத",ன்-ளக்* 

• 11-வ" வார�்க்�ட்பட்ட  இ/ளைடந்த �ல  ப�-களில் >-ய 7ன் கம்பங்கள் 

அைமத்தல். 

• >"ப்பள்ளி �ன்>றம் (ரிஜ்வான் சங்கம் ப�-�ல்) 7ன் 1ளக்�கள் எ" 7ன்E 

0Sவ"மாக இ/ளைடந்"ள்ளதால் ெபா" மக்கள் ெப/ம் 

அவ-க்�ள்ளா6றாரக்ள். உடன	யாக 7ன் 1ளக்�கள் ெபா/த்"தல். 

ெபா. 

• 11வ" வார�்க்�ட்பட்ட ப�-�ல் %ண்�ம் நாய் ெதால்ைல அ-கரித்"ள்ளதால் 

அதைன கட�்ப்ப�த்த உடேன நடவ	க்ைக எ�த்தல். 

• ைபபாஸ் ேராட்	ல் 0Sவ"மாக 7ன்1ளக்�கள் இல்லாததால் அ	க்க	 

1பத்"க்கள் ஏற்ப�6ற". எனேவ உடன	யாக ேசாலார ் 7ன்1ளக்�கள் 

ெபா,த்"தல்.  

• நகர ் 0Sவ"ம் ேராட்ேடாரம் அைமந்"ள்ள "ரித உணவகங்கள் Jலம் 

மக்கFக்� ேக� 1ைள1க்கக்=	ய பதப்ப�த்தப்பட்ட உண ப் ெபா/டக்ள், 

ெசயற்ைக நிறJட்	கள் Jலம் தயார ் ெசய்யப்ப�ம் உண கள் வழங்கப்பட�் 

வ/6ற". இதனால் உடல் நலக்�ைற  ஏற்பட�் வ/6ற". இதைன 

0ைறப்ப�த்த நகராட்� Jலம் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்Fதல். 
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• பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம 

அளித்" அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -ட்ட பணிகள் ெசய்வதற்க்� 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

• ெபா" ேகாரிக்ைககள் யா ம் ெதாடர ் நடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ள 

இம்மன்றம் அ\ம-க்கப்ப�6ற". 



ெபா"ள் எண்:12 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் 17 வ" வார�் நகரம்ன்ற உ,ப்�னர ்          

-/ம-. G. ராமெஜயம்  அவரக்ள்  #ழ்க்காWம் பணிகள் ெசய்வதற்� ?ரம்ானம் 

நிைறேவற்E த/வதற்� ெதரி1த்"ள்ள ேகாரிக்ைககள்  மன்றத்-ன் பாரை்வக்� 

பரீ�லைனக்�ம் ைவக்கப்ப�6ற". 

சாைல வச  

• zந்ேதாட்டம் ேகா1ல் ெத/1ற்� சாைல அைமத்" த/ம்ப	 ேகா/தல். 

• கா�ேத 7ல்லத் நகர ்5,6,7வ" ெத/க்கFக்� மண் சாைலைய தார ்சாைலயாக 

மாற்E அைமத்தல். 

• ஓடக்கைர 0னியசா7 ேகா14க்� பக்கத்-ல் 6ழக்� ேநாக்6 ெசல்4ம் 

ெத/1ற்� தார ்சாைல அைமத்தல். 

• ஓடக்கைரக்�ம், ைதக்கா>ரத்-ற்�ம் இைட�ல் >-யதாக தார ் சாைல 

அைமத்தல். 
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பணிகளின் அவ�யம் க/- ேதைவயான பணிகFக்� 0ன்\ரிைம அளித்" 

அர�ட7/ந்" நி- ெபற், -டட் பணிகள் ெசய்வதற்க்� இம்மன்றம் 

அ\ம-க்கப்ப�6ற" 

ெபா"ள் எண் :13 

காயல்பட்	னம் நகராட்� ப�-�ல் ெடங்� காய்சச்ல் த�ப்> பணிக்காக 

மாவட்ட ஆட்�த் தைலவர ் அவரக்ளின் உத்தர1ன்ப	 5� 5டாக ெசன், அேபட் 

ம/ந்" ெதளிப்பதற்�ம் மற்,ம் ெடங்� த�ப்> நடவ	க்ைக�ைன 40 தற்கா[க 

பணியாளரக்ைளக் ெகாண்� ஒப்பந்த அ	ப்பைட�ல் ெசய்-ட ம், அதற்கான 

ஒப்பந்தப்>ள்ளி ேகாரப்பட�் அதன் நைட0ைறகள் 0	 ற், பணிகள் 

ெதாடங்கப்ப�ம் வைர உள்ள காலத்-ற்�, ஏற்கனேவ இந்நகராட்��ல் -டக்க3  

ேமலாண்ைம�ல், உள்ள தனியார ் "ப்>ர  பணிகைள ேமற்ெகாண்� வ/6ன்ற 

ெமஸ்ஸரஸ்். ேக.ஆர.் கன்ஸ்ட்ர�ன், நி,வனம் Jலம் ெசய்-ட மன்ற அ\ம-�ன்ப	, 

நடவ	க்ைக எ�க்கப்பட�் வ/6ன்ற". தற்ேபாS" ேகா1ட் – 19 த�ப்> நடவ	க்ைக 

அவசர கால பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட�் வ/வதால், ஒப்பந்த பணிகFக்� ேம4ம் 

கால அவகாசம் ேதைவப்ப�6ற". எனேவ வ/6ன்ற 3 மாதங்கFக்� (�ைல-22, 

ஆகஸ்ட்-22, ெசப்டம்பர-்22) தற்ேபாைதய நடவ	க்ைககைள ெதாடர ம் மற்,ம்  



அதற்கான ெசல1னங்கைள ெபா" நி-�ல் இ/ந்" ெசல  ெசய்-ட ம் 

ேமற்ெகாண்� ெதாடர அ\ம- ேவண்டப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்> – அ\ம- வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.720/2014/அ1 

!ர்மான எண்.99 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண்:14 

 காயல்பட்	னம் நகராட்� ப�-களில் -டக்க3  ேமலாண்ைமத் -ட்டத்-ன் #ழ் 

"ப்>ர  பணிகள் ேமற்ெகாள்Fம் ேபா" அந்த "ப்>ர  பணியாளரக்Fக்� 

ெதா3லாளர ்ேசமநலநி- சந்தா ெச4த்த ஏ"வாக ேமற்ப	 "ைற�ல் காயல்பட்	னம் 

இரண்டாம் நிைல நகராட்� காயல்பட்	னம் என்ற ெபயரில் ெதா3லாளர ் ேசமநலநி- 

சந்தா கணக்� 10/2018-ல் ஆரம்�க்கப்பட�்ள்ள". அதன் �ன் ேமற்ப	 -டக்க3  

ேமலாண்ைமத் -ட்டத்-ன் #ழ் "ப்>ர  பணி ேமற்ெகாள்ள தனியார ் வசம் 

ஒப்பைடக்கப்பட்டதால், நகராட்� சாரப்ாக 10/2018 0தல் 05/2022 வைர எவ்1த பண0ம் 

ெச4த்த1ல்ைல. தற்ேபா" ெதா3லாளர ் ேசமநலநி- அ4வலகத்-[/ந்" 23.05.2022 

ஆம் ேத- க	தம் அ\ப்பப்பட�், அ-ல் ேமற்ப	 நகராட்� சாரப்ாக ஆரம்�க்கப்பட்ட 

கணக்6ைன பராமரிப்> ெசய்-ட பராமரிப்> கட்டணம் (Service charge) மாதம் ஒன்,க்� 

@.75/- 5தம் ெச4த்த ேவண்�ம் என ெதரி1த்"ள்ளனர.் எனேவ, 10/2018 0தல் 05/2022 

வைர  உள்ள 44 மாதங்கFக்� @.3300/-ஐ ெச4த்த ேவண்�ம். ேமற்ப	த் ெதாைக�ைன 

ெச4த்த மன்றத்-ன் அ\ம-க்� சமரப்்�க்கப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்>: 

மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

(ந.க.எண்.520/2022/எச1்) 

!ர்மான எண்.100 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :15 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் ஆண்� கணக்�கள் UTIS ெமன்ெபா/ள் வ3யாக 

ெசயல்ப�த்தப்பட�், ஒவ்ெவா/ ஆண்�ம் Private Accounts Consultancy Jலம் கணக்�கள் 

யா ம் உரிய கணக்�த்தைலப்>களில் வரவாக்கம் ெசய்", ஆண்� கணக்�கள் 



0	க்கப்ெபற், உள்ளாட்� தணிக்ைகத்"ைற�ன் ஒப்>தல் ெபறப்ப�6ற". 

அேதேபான், 2021-22 ஆம் ஆண்�க்கான ஆண்�க்கணக்�கள் தணிக்ைகக்� 

வழங்�ம் ெபா/ட�் 0	க்கப்ெப,வதற்க்� ேமற்பணிக்கான @.30,000/-ஐ  இந்நகராட்� 

வ/வாய் நி-�[/ந்" வழங்6ட மன்றத்-ன் ஒப்>த4க்�, 

அ4வலக �Eப்>: 

மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

ந.க.எண்.126/2015/அ1. நாள்-24.06.2022. 

!ர்மான எண்.101 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :16 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ல் #ழ்க்கண்டவா, ெத/ 1ளக்�கள்  

அைமக்கப்பட�் பராமரிக்கப்பட�் வரப்ப�6ற". 

40 வாடஸ்் �ழல் 1ளக்�கள் (Tube Light) - 1152 எண்ணம்  

150 வாடஸ்் ேசா	யம் ஆ1 1ளக்�கள் - 119 எண்ணம் 

250 வாடஸ்் ேசா	யம்  ஆ1 1ளக்�கள் - 150 எண்ணம் 

2X36 வாடஸ்் � எப் எல் 1ளக்�கள் - 108 எண்ணம் 

உயர ்ேகா>ர 7ன் 1ளக்�கள்  - 5 எண்ணம் (48 1ளக்�கள்) 

ெமாத்தம்  - 1535 எண்ணம் 

 ேமற்க்கண்டவா, உள்ள நகராட்� ெத/ 1ளக்�கைள தனியார ் Jலம் 

பராமரிக்�ம் பணி ெசய்ய தைலைமப் ெபாEயாளர,் நகராட்� நிரவ்ாக ஆைணயரகம், 

ெசன்ைன அவரக்ளின் க	தம். ந.க.எண்.45490/2013-9/DO3 நாள்.24.01.2014ன்ப	, அ\ம- 

ெபறப்பட�் ஒப்பந்தப்>ள்ளி ேகாரப்பட�் அதன்ப	   �கங்கா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், 

-/ெநல்ேவ[ என்ற நி,வனத்-ற்� ேவைல உத்-ர  வழங்கப்பட�் தற்ெபாS" வைர 

பராமரிப்> பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட�் வரப்ப�6ற". ஆனால் தற்ெபாS" 

நகராட்��ல் உள்ள ெத/1ளக்�கள் அைனத்ைத<ம் எல்.இ.	 1ளக்�களாக (Energy 

Saving Light) மாற்ற அர�ன் Jலம் 0	ெவ�க்கப்பட�் அதன்ப	 நடவ	க்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட�் ம-ப்q� தயாரிக்�ம் பணிக்� த�-யான நி,வனங்கைள 

ேதரந்்ெத�க்க நகராட்� நிரவ்ாக மண்டல இயக்�நர,் -/ெநல்ேவ[ அவரக்ளின் Jலம் 

ஒப்பந்தப்>ள்ளி  ேகாரப்பட�் (M/s. Darashaw & Co.Private Limited, Bangalore என்ற 



நி,வனத்-ன் Jலம் நகராட்��ன் ெத/1ளக்�கள் கணக்#� ெசய்யப்பட�் 

zரவ்ாங்க நைடவ	க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ளதா4ம் நகராட்��ன் 

ெத/1ளக்�கள் அைனத்ைத<ம் LED 1ளக்�களாக மாற்,ம் பணிக்கான 

நடவ	க்ைகககள் 0	வைட<ம் வைர ெத/1ளக்� பணி�ன் அவ�யம் க/-<ம் 

ெபா"மக்களின் நலன் க/-<ம் ஏற்கனேவ ெத/1ளக்� பராமரிப்> பணிகள் 

ேமற்ெகாள்Fம் M/s. �கங்கா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், -/ெநல்ேவ[ என்ற நி,வனத்-ன் 

Jலம் ெதாடரந்்" பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம் ஏற்கனேவ 2021-2022ம் ஆண்	ற்� 

நகரம்ன்ற ?ரம்ானம் எண்.2131 நாள்.30.06.2021ன்ப	  இந்நகரம்ன்றத்தால் 

அங்6கரிக்கப்பட்ட வ/டாந்-ர ெதாைகயான @.29.32 இலடச்த்-ற்� 10.07.2021 0தல் 

09.07.2022 வைர பணி உத்தர  வழங்கப்பட�்ள்ள". அதைன ெதாடரந்்" 2022-2023ம் 

(10.07.2022. 0தல் 09.07.2023. 0	ய )உள்ள காலத்-ற்� ேமற்க்காWம் ம-ப்qட�் 

ெதாைக�ன் ப	ேய ெதாடரந்்" பணிகள் ெசய்-�ம் ெபா/ட�்  மன்ற அ\ம- 

ேவண்டப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்>: 

1. மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

2. இந்நகராட்� வ/வாய் நி-�[/ந்" ெசல1னங்கள் ேமற்ெகாள்ள  

அ\ம-க்கலாம். 

(ேகாப்> எண்.566/2012/இ1 

!ர்மான எண்.102 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

 

ெபா"ள் எண் :17 

 காயல்பட்	னம் நகராட்�க்�ட்பட்ட ச"க்ைக ெத/ – வடக்� 0த்தாரம்மன் 

ேகா1ல் ெத/ சாைல�ல் ேமற்� 0	 ப்ப�- (அ4வலக ேமற்� ப�- Rற்,சR்வர ்

அ/6ல்) மற்,ம் எல்.ேக.ெலப்ைபத்தம்� சாைல�ல் ேமற்� ப�- (>-ய ேப@ந்" 

நிைலய சந்-ப்> அ/6ல்) ஆ6ய இ/ சாைலகளின் ஓரங்களில் த7ழ்நா� 7ன்சார 

வாரியத்-ன் Jலம் நி,வப்பட�்ள்ள 7ன்கம்பம் ேபாக்�வரத்-ற்� இைடஞ்சலாக 

இ/ப்பதால் ெபா"மக்களின் நலன் க/-<ம் பா"காப்> க/-<ம் ேமற்கண்ட 

7ன்கம்பத்ைத அகற்E ேபாக்�வரத்-ற்� இைடT, இல்லாத  இடத்-ல் அைமத்-ட 



த7ழ்நா� 7ன்சார வாரியத்-ைன ேகட�்க் ெகாள்ள ம் அதற்கான ெசல1னத்ைத 

நகராட்� வ/வாய் நி-�[/ந்" ேமற்ெகாள்ள ம் நகரம்ன்ற அ\ம- 

ேவண்டப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்>: 

மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

ந.க.எண்-578/2022/இ1 

!ர்மான எண்.103 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :18 

 Gத்"க்�	 மாவட்டம். காயல்பட்	னம் நகராட்�க்�, "ைண 

நீ-மன்றங்கFக்கான (-/செ்சந்Gர)் சட்ட ஆேலாசகராக (standing counsel)                 

-/ம-. க.1�, காயல்பட்	னம் என்பவைர நியமனம் ெசய்-ட ம், இவர ் நகராட்� 

சாரப்ாக நி4ைவகள் மற்,ம் எ-ரவ்/ம் வழக்�கFக்காக ஆஜரா6ட ம்  அதற்கான 

ஏற்ப�6ன்ற ெசல1னங்கைள நகராட்� ெபா" நி-�ல் இ/ந்" ெசல  ெசய்-ட ம் 

மன்ற அ\ம- ேவண்டப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்>- 

மன்றம் அ\ம- வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.267/2014/அ2 

!ர்மான எண்.104 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண்:19 

 காயல்பட்	னம் நகராட்�க்� எ-ராக ெதாடரப்பட்ட பல்ேவ, வழக்�கள் 

ெசன்ைன உயரநீ்-மன்றம் ம"ைர 6ைள�ல் நி4ைவ�ல் இ/ந்" வ/6ன்ற". 

ேமற்ப	 வழக்�கள் ெதாடரப்ாக எ-ரவ்ா"ைர தாக்கல் ெசய்யப்பட�், ஏற்கனேவ 

கடந்த ஆண்�களில் அரR வழக்கEஞர,் -/. ராஜராஜன், என்பவர ் நகராட்� சாரப்ாக 

ஆஜரா6 வந்தார.் தற்ேபா" >-ய அரR ப-1ேயற்ற டன், ெசன்ைன உயரநீ்-மன்றம் 

ம"ைர 6ைள�ல், அரR வழக்கEஞரக்ள், >-தாக நியமனம் ெசய்யப்பட�்ள்ள 



நிைல�ல், ேமற்ப	 அரR வழக்கEஞரக்ளில் எளி-ல் ெதாடர>் ெகாள்ளத்தக்க 

வைக�ல் இ/க்6ன்ற, -/.அேசாக்,(அரR வழக்கEஞர)் என்பவைர, ேமற்ப	 

நி4ைவ�ல் உள்ள வழக்�கள் மற்,ம் எ-ரவ்/ம்  இந்நகராட்� வழக்�கள் ெதாடரப்ாக 

நடவ	க்ைக எ�த்-�ம் ெபா/ட�், உயரநீ்-மன்றம்  ம"ைர 6ைள�ல் ஆஜரா6 

ெகாள்ள ம், தனியைரேய காயல்பட்	னம் நகராட்�க்�ரிய வழக்கEஞராக 

நிய7த்"க் ெகாள்ள ம் மற்,ம் அவ/க்கான கட்டணங்கைள ெபா" நி-�ல் இ/ந்" 

ெசல  ெசய்-ட ம் மன்ற அ\ம- ேவண்டப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்> 

மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

ந.க.எண்.228/2019/அ2  

!ர்மான எண்.105 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :20 

         காயல்பட்	னம் நகராட்�க்� ெசாந்தமான �த்தைக இனங்கFக்� 12.07.2022ல் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ெபா" ஏலம் / ஒப்பந்தப்>ள்ளி நடவ	க்ைககFக்�ரிய 

அE1க்ைககள்  மாைல மலர ் -னசரி நாளித3ல் 18.06.2022ந் ேத- 1ளம்பரம் 

ெசய்யப்பட்ட வைகக்�  �ல் ெதாைக @.12,348/-ஐ (பட்	யல் எண்.TNL-D22060149  

ேத-.18.06.2022)  வரப்ெபற்,ள்ள". 1ளம்பரக் கட்டணத்ைத இந்நகராட்� வ/வாய் 

நி-�[/ந்" வழங்6ட மன்றத்-ன் அ\ம-க்� ைவக்கப்ப�6ற". 

அ4வலக�Eப்>. 

மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

( ந.க.எண்-706/2015/அ2) 

!ர்மான எண்.106 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :21 

 காயல்பட்	னம் நகராட்� ெபா" Rகாதார �ரி  – -டக்க3  ேமலாண்ைம 

பணிக்� பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேபட்டரி வாகனங்கள் (BOV) 5 எண்ணம்  பSதா6  உள்ள". 

தற்சமயம் அவற்ைற இயக்க 0	ய1ல்ைல. எனேவ, ெபா" Rகாதார பணி அவசர 

அவ�யம் க/- அவற்ைற பS" நீக்கம் ெசய்வதற்� இந்நகராட்� "ப்>ர  



ஆய்வாளரால் அ\ம- ேகாரப்பட�்ள்ள". மன்றத்-ன் பாரை்வக்�ம் அ\ம-க்�ம் 

ைவக்கப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்>; 

 மன்றம் அ\ம-க்கலாம்.         

(ேகாப்> எண்.857/2021/இ1) 

!ர்மான எண்.107 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :22 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ல் நில அளைவ எண்.43/1 பப்பரப்பள்ளி 

(வண்ணாந்"ைற வட்டக்6ண,) ப�-�ல் ெகாட்டப்பட�்ள்ள �ப்ைபகைள (Legacy 

waste) M/s. Gridline Surveys and Geospatical (p)Ltd, ெசன்ைன என்ற நி,வனத்-ன் Jலம் 

அள5� ெசய்" அதற்கான அள கFடன்  வைரபடம் தயார ் ெசய்யப்பட�் -ட்ட 

ம-ப்q� @.160.00 இலடச்த்-ற்� தயார ் ெசய்யப்பட�் நிரவ்ாக அ\ம- மற்,ம் நி- 

ஒ"க்#� ெப,வதற்� ெசன்ைன நகராட்� நிரவ்ாக இயக்�நரகத்-ல் 

சமரப்்�க்கப்பட�்ள்ள".  ஆனால் நகராட்� நிரவ்ாக இயக்�நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

காெணா[ காட்�  (5	ேயா  கான்பரன்ஸ்) ஆய் க் =ட்டத்-ல் ெதரி1க்கப்பட்ட 

அE ைர�ன்ப	 Director, Contre for environmental studies, Anna University, ெசன்ைன அவரக்ள் 

Jலம் ஏற்கனேவ உள்ள �ப்ைபகைள (Legacy Waste) ம, அள5� ெசய்" அEக்ைக 

வழங்6ட ெதரி1க்கப்பட்டதன்ப	 இவ்வ4வலகம் Jலம் க	தம் அ\ப்பப்பட�் கடந்த 

04.05.2022 அன், Anna University அ4வலரக்ள் Jலம் இடம் பாரை்வ�டப்பட�் ஆய்  

ெசய்யப்பட்ட". 

 ேம4ம், ேமற்ப	 இடத்-ல் உள்ள �ப்ைபகள் (Legacy waste) ேதங்6<ள்ள ஆழத்-ன் 

அள கைள "ல்[யமாக கண்டEய =�தலாக �3கள் ேதாண்	 ேதங்6<ள்ள 

�ப்ைபகைள %ண்�ம் ம, அள5� ெசய்" அள கள் மற்,ம் வைரபடத்"டன் 

சமரப்்�த்-ட அண்ணா பல்கைலக்கழகம், ெசன்ைன அ4வலரக்ளால் ஆய்1ன்ேபா" 

ெதரி1க்கப்பட்ட-ன்ப	<ம் ேமற்கண்ட பணியான" நகராட்� நிரவ்ாகம் மற்,ம் 

�	நீர ் வழங்கல் "ைற அைமசச்ர ் அவரக்ளின் மானியம் ேகாரிக்ைக எண்.34/16ல் 

அE1ப்�ன்ப	 அ\ம-க்கப்பட�்ள்ளதா4ம் பணி�ன் அவசர அவ�யம் க/- Bio 

Mining பணிக்கான -ட்ட ம-ப்qட்	ற்� உரிய அ\ம- ெபற், பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

1ைரந்" நடவ	க்ைக எ�க்கேவண்�ம் என்பதா4ம் Director, Centre  for Environmental 



Studies, Anna University ெசன்ைன அ4வலரக்ளால் ெதரி1க்கப்பட்ட-ன்ப	 நில அளைவ 

எண்.43/1 பப்பரப்பள்ளி (வண்ணாந்"ைற வட்டக் 6ண,) ப�-�ல் ெகாட்டப்பட�்ள்ள 

�ப்ைபகைள (Legacy waste) ம, அள5� ெசய்-ட ம் அதற்கான ெசல1னத்ைத 

நகராட்� வ/வாய் நி-�ல் ேமற்ெகாள்ள ம் மன்றத்-ன் அ\ம-க்�ம் 

ைவக்கப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்>; 

 மன்றம் அ\ம-க்கலாம்.         

(ேகாப்> எண்.1036/2021/இ1  

!ர்மான எண்.108 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண்:23 

அரசாைண எண்.103 நி- "ைற நாள் 11.04.2022ன்ப	, காயல்பட்	னம் நகராட்� 

ப�-களில் இ/க்6ன்ற சாைலேயார  1யாபாரிகைள கண்டEந்" அவரக்ள" 

வாழ்வாதாரத்-ைன உயரத்்-�ம் ெபா/ட�் நடவ	க்ைககள் எ�த்-ட, நகராட்� 

ப�-களில் இ" �Eத்த கணக்ெக�ப்> நடத்-ட, ஒப்பந்த >ள்ளி ேகா/ம் வைகக்� 

அதைன மாவட்ட நிரவ்ாகம் Jலம் மாவட்ட அள1ல் உள்ள -னசரி நாளிதழான த7ழ் 

0ரR பத்-ரிக்ைக�ல் 1ளம்பரம் ெசய்த வைகக்� ெசல  ெதாைகயாக @.6237/-ைன 

இந்நகராட்� ெபா" நி-�ல் இ/ந்" வழங்6ட மன்ற அ\ம- ேவண்டப்ப�6ற". 

அ4வலக �Eப்> – மன்றம் அ\ம-க்கலாம். 

ந.க.எண். 566/2022/எப்1 

!ர்மான எண்.109 

அ\ம-க்கப்ப�6ற".    

ெபா"ள் எண் :24 

 காயல்பட்	னம் நகராட்��ன் அவசர அவ�யத்-ன் #ழ்   பணிகைள நகராட்� 

சட்டம் 1920 �ரி 15ன் #ழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட�் ெதாைக வழங்6யைத மன்றத்-ன் 

பாரை்வக்�ம், அ\ம-க்�ம்.      

 அ4வலக �Eப்>; 

 மன்றம் அ\ம-க்கலாம்.           

 

 



 


