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(1)அகமப்பும், மமலாட்சியும் 
1.அகமப்பு 
 மபரூராட்சியாக இருந்து வந்த ககாமாரபாகையம் அரசினரின் 30.03.1978-ம் 

மததிய 504-ம் எண் ஊரக வைரச்ச்ி மற்றும் உை்ைாட்சித்துகற அரசாகணப்படி 

01.04.1978 முதல் மூன்றாம்நிகல நகராட்சியாக கசயல்படட்ு வந்தது.   அரசினர ்

தங்கை் 17.04.1984-ம் மததிய 599 எண் அரசாகணயில் இந்நகராட்சியிகய 2ம் 

நிகலக்கு உயரத்்தப்படட்ுை்ைது.   17.04.1984 முதல் 04.07.1990 வகர இந்நகராட்சி 

இரண்டாம் நிகல நகராட்சியாக கசயல்படட்ு வந்தது.   அரசினரின் 05.07.1990-ம் 

மததிய 634 எண் அரசு ஆகண (நகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றும் குடிநீர ்வழங்கல் துகற) 

படி 05.07.1990 முதல் இந்நகராட்சி முதல்நிகல நகராட்சியாக கசயல்படட்ு வருகிறது.  
 

2.பரப்பைவு 
 7.10 சதுர கிமலா மீட்டர.்  
 

3.மக்கை் கதாகக 
   

    SC  ST  
ஆண்டு  ஆண் கபண் கமாத்தம் ஆண் கபண் கமாத்த

ம் 
ஆண் கபண்  கமாத்தம் 

1991 29554 27978 57532 - - 1801 - - 31 

2001 33468 32400 65868 - - 2103 - - 32 

2011 35906 35688 71594 1587 185 3172 11 17 28 

 

4.ஆட்சி எல்கல. 
 
 01.04.1978 முதல் நிகல நகராட்சியாக அகமக்கப்பட்ட இந்நகராட்சி 

அய்யம்பாகையம் வருவாய் கிராமம் முழுவதும் ககாமாரபாகையம் அமானி மற்றும் 

ககாமாரபாகையம் அக்ரஹாரம் வருவாய் கிராமம் ஆகிய பகுதிககை தன்னகத்மத 

ககாண்டுை்ைது.   ககாமாரபாகையம் மபரூராட்சியின் எல்கலக்கு உட்பட்ட 

பகுதிகைில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி நகராட்சியாக மாற்றி அகமக்கப்பட்டது.   
 

G.O.(MS) No : 146 நகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றும் குடிநீர ் வழங்கல் துகற ( 

மதரத்ல் ) நாை். 24.10.2018 அரசாகணயின்படி கீழ்க்கண்ட விபரப்படி உை்ை நகராட்சி 

ஆகணயாைர ்அவரக்ை் தனி அலுவலராக பணியாற்றி உை்ைாரக்ை்.  
 
வ.எண். நகராட்சி  ஆகணயாைர ்மற்றும் தனி 

அலுவலர ்கபயர ்( திருவாைரக்ை் ) 
காலம் 

1 திரு.சி.ஸ்டான்லி பாபு, 
நகராட்சி  ஆகணயாைர ்

01.04.2021 முதல் 25.11.2021 

வகர 
2 திருமதி.த.சசிகலா,  

நகராட்சி ஆகணயாைர ்
27.11.2021 முதல் 31.03.2022 

வகர 

 
நகரமன்றம் 
 இந்நகராட்சியில் உை்ைாட்சி நகரமன்றத் மதரத்ல் 19.02.2022 அன்று நகடகபற்ற 

மதரத்லில் கீமழ கண்டுை்ைவாறு நகரமன்ற உறுப்பினரக்ை் மதரந்்கதடுக்கப்படட்ு 

பணியாற்றி வருகின்றாரக்ை். 
 

வ. 

எ

ண் 

வொர்

டு 

எண் 
ந ரமன்ற உறுப்பினர ்ை் கபயர் 

பபொட்டியிட்ட 

 ட்சி விபரம் 

1 1 திருமதி.தி.மரவதி அ.இ.அ.தி.மு.க 
2 2 திருமதி.கச.கிருஷ்ணமவணி தி.மு.க 
3 3 திரு.ஆ.மவல்முருகன் சுமயடக்ச 
4 4 திருமதி.ஆ.புஸ்பா தி.மு.க 
5 5 திருமதி.ச.சுமதி சுமயடக்ச 



 - 3 - 

6 6 திரு.க.ராஜு தி.மு.க 
7 7 திரு.எஸ்.என்.பழனிசாமி அ.இ.அ.தி.மு.க 
8 8 திரு.மு.சத்தியசீலன் தி.மு.க 
9 9 திருமதி.க.விஜயா சுமயடக்ச 
10 10 திருமதி.ச.மமகஸ்வரி தி.மு.க 
11 11 திரு.இ.மஜம்ஸ் தி.மு.க 
12 12 திரு.சி.அழமகசன் சுமயடக்ச 
13 13 திருமதி.உ.நாகநந்தினி அ.இ.அ.தி.மு.க 
14 14 திருமதி.வி.தீபா சுமயடக்ச 
15 15 திரு.மகாவிந்தராஜ் தி.மு.க 
16 16 திருமதி.கவ.பூங்ககாடி அ.இ.அ.தி.மு.க 
17 17 திருமதி.ரா.நந்தினிமதவி அ.இ.அ.தி.மு.க 
18 18 திருமதி.க.கனகலடச்ுமி சுமயடக்ச 
19 19 திருமதி.மு.பாண்டிகசல்வி சுமயடக்ச 
20 20 திருமதி.கச.வை்ைியம்மாை் சுமயடக்ச 
21 21 திருமதி.க.பரிமைம் தி.மு.க 
22 22 திரு.பி.இ.புருமஷாத்தமன் அ.இ.அ.தி.மு.க 
23 23 திருமதி.ல.சித்ரா அ.இ.அ.தி.மு.க 
24 24 திரு.எஸ்.கதிரவன் தி.மு.க 
25 25 திரு.மகா.கவங்கமடசன் தி.மு.க 
26 26 திரு.ரா.ச.தரம்ராஜன் தி.மு.க 
27 27 திருமதி.கச.சியாமைா தி.மு.க 
28 28 திருமதி.ரா.அம்பிகா தி.மு.க 
29 29 திருமதி.எம்.தனலட்சுமி அ.இ.அ.தி.மு.க 
30 30 திரு.எம்.பாலசுப்பரமணி அ.இ.அ.தி.மு.க 
31 31 திரு.த.விஜய்கண்ணன் சுமயடக்ச 
32 32 திரு.ஜி.ரங்கநாதன் தி.மு.க 
33 33 திரு.பி.ரமமஷ்குமார ் அ.இ.அ.தி.மு.க 

  
மமமல கண்டுை்ை நகரமன்ற உறுப்பினரக்ை் அகனவரும் மசரந்்து 04.03.2022 அன்று 

நகடகபற்ற நகரமன்றத் தகலவர ்மற்றும் துகணத்தகலவர ்மதரத்லில் 31வது வாரட்ு 

நகரமன்ற உறுப்பினர ் திரு.த.விஜய்கண்ணன் அவரக்கை நகரமன்றத் 

தகலவராகவும், 25வது வாரட்ு உறுப்பினர ் திரு.மகா.கவங்கமடசன் அவரக்கை 

நகரமன்றத் துகணத்தகலவராகவும் மதரந்்கதடுக்கப்படட்ு பணிபுரிந்து 

வந்துை்ைாரக்ை். 
 இந்நகராட்சியில் 31.03.2022ல் நகடகபற்ற நியமனக்குழு உறுப்பினர ்மதரத்லில் 

12வது வாரட்ு நகரமன்ற உறுப்பினர ் திரு.சி.அழமகசன் அவரக்ை் மபாட்டியின்றி 

நியமனக்குழு உறுப்பினராக மதரந்்கதடுக்கப்பட்டார.் 
 இந்நகராட்சியில் 31.03.2022ல் நகடகபற்ற ஒப்பந்தக்குழு மதரத்லில் 3வது 

வாரட்ு நகரமன்ற உறுப்பினர ் திரு.ஆ.மவல்முருகன் அவரக்ை் மபாட்டியின்றி 

ஒப்பந்தக்குழு உறுப்பினராக மதரந்்கதடுக்கப்பட்டார.் 
இந்நகராட்சியில் 31.03.2022ல் நகடகபற்ற வரி மமல்முகறயீடட்ுக்குழு 

மதரத்லில் 1வது வாரட்ு நகரமன்ற உறுப்பினர ் திருமதி.தி.மரவதி, 6வது வாரட்ு 

நகரமன்ற உறுப்பினர ் திரு.க.ராஜு, 15வது வாரட்ு நகரமன்ற உறுப்பினர ்

திரு.மகாவிந்தராஜ் மற்றும் 18வது வாரட்ு நகரமன்ற உறுப்பினர ்

திருமதி.க.கனகலடச்ுமி ஆகிமயாரக்ை் மபாட்டியின்றி வரி மமல்முகறயீடட்ுக்குழு 

உறுப்பினரக்ைாக மதரந்்கதடுக்கப்படட்ுை்ைாரக்ை். 
 

1.ஆகணயாைரக்ை்.  

திரு.சி.ஸ்டான்லி பாபு , நகராட்சி ஆகணயாைர ் அவரக்ை் 01.04.2021 முதல்  

25.11.2021 வகர மற்றும் திருமதி.த.சசிகலா, நகராட்சி ஆகணயாைர ் அவரக்ை் 

27.11.2021 முதல் 31.03.2022 வகர  முடியவும் பணிபுரிந்து வருகின்றார.்  
 

2.நகராட்சிப்கபாறியாைர ்
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 3.8.1982ம் மததிய ஊரக வைரச்ச்ி மற்றும் உை்ைாட்சித்துகற ஆகண எண்.1189-

ன்படி இந்நகராட்சிக்கு என தனியாக கபாறியாைர ் நிகல III பணியிடம் ஒன்று 

புதியதாக மதாற்றுவிக்கப்பட்டது.  
 கசன்கன நகராட்சி நிரவ்ாக இயக்குநர ் அவரக்ைின் 25.3.1987ம் மததிய 

நி.மு.எண்.60330/85/எப்3 எண் கடிதத்தின்படி இந்நகராட்சி கபாறியாைர ் நிகல III 
பணியிடத்கத நிகல II ம் பணியிடமாக உயரவ்ு கசய்து உத்திரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.   

திரு.சுகுமார,் நகராட்சி கபாறியாைர ் 01.04.2021 முதல் 05.08.2021 வகரயும், 

திரு.ஏ.ராமஜந்திரன், நகராட்சி கபாறியாைர ் அவரக்ை் 06.08.2021 முதல் 31.03.2022 

வகரயும் பணிபுரிந்துை்ைாரக்ை். 
 

3.மமலாைர ்

 திரு.சி.குமமரசன் அவரக்ை் மமலாைராக 01.04.2021 முதல் 17.10.2021 வகரயும் 

திரு.மவ.சண்முகம் 18.10.2021 முதல் 31.03.2022 வகரயும் மமலாைராக பணியாற்றி 

உை்ைாரக்ை்.  
 மமலும் நிரவ்ாகப்பிரிவில் கீழ்கண்டவரக்ை் அறிக்ககயாண்டில் 

பணிபுரிந்துை்ைாரக்ை். 
 
வஎ

ண் 
கபயர் பதவி இரு ்ள  கபொருை் 

1 அ.வசந்தா கணக்காைர ் 01.04.2021 முதல் 15.07.2021 வகர 

2 மக.ககலயரசன் கணக்கர ்( கூ.கபா) 16.07.2021 முதல் 30.11.2021 

வகரயிலும். கணக்கர ்பிரிவு பணிகை் 

3 அ.மகாபால் வருவாய் 

ஆய்வாைர,்  

கணக்கர ்( கூ.கபா) 

08.12.2021 முதல் 31.03.2022 

வகரயிலும். கணக்கர ்பிரிவு பணிகை் 

4 என்.உமாபதி  உதவி திட்ட 

அகமப்பாைர ்   
கணினி பிரிவு   
01.04.2021 முதல் 31.03.2022 வகர 

5 N.சண்முகசுந்தர

ம் 
உதவியாைர ் 

(01.04.2021 முதல் 

31.03.2022) 
( N1) 

சத்துணவு திட்டம்,  
புதிய மருத்துவ காப்பீடட்ு திட்டம், 

கதாழில்வரி, மசமநலநிதி, சிறப்பு 

மசமநலநிதி பங்கைிப்பு ஓய்வூதிய 

திட்டம், பயணப்பட்டியல் மற்றும் சி1 

இருக்கக பணி. 
6 ஆர.்அண்ணாம

கல 
இைநிகல 

உதவியாைர ்
 

(01.04.2021 முதல் 

31.03.2022) 
 

நகரகமப்பு மற¦றும்  நகரைகவ பிரிவு, 

அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம், 

மக்கை் குகறதீரக்்கும் நாை் மனு, 

முதலகமசச்ர ் தனிப்பிரிவு மனு 

பதிமவடு பராமரிப்பு மற்றும் அம்மா 

கதாகலமபசி மசகவ, கட்டணமில்லா 

கதாகலமபசி மசகவ குறித்த 

பதிமவடு பராமரிப்பு. 
7 க.அய்யனாரப்ப

ன்  
இ.நி.உ 

(அ1)                 

(01.04.2021 முதல் 

31.03.2022) 

கசாத்து வரி மற்றும் பல்வகக மகட்பு 

பணிகை், அம்மா உணவகம் மபான்ற 

கபாருை் கதாடரப்ான பணிகை். 

உை்ைாட்சி மதரத்ல் பணிகை். 
8 கவ.புருமசாத்தம

ன் 
இ.நி.உ (இ1) 

(01.04.2021 முதல் 

31.03.2022) 
 

இ1 இருக்கக, நகரம்ன்ற கூட்டம், 

வழக்குக் மகாப்பு, சட்டமன்ற மதரத்ல், 

குடிநீர ்இகணப்பு மகட்பு 

பதிமவடு,மற்றும் கபயர ்மாற்றம் 

பதிமவடு பராமரிப்பு  
9 ககலயரசன் இைநிகல 

உதவியாைர ்
( C1 ) 

(01.04.2021 முதல் 

அகனத்து பணிக்குழு ( துப்புரவு  

பணியாைரக்ை் தவிர ) , ஓழ்வூதியம், 

குழு காப்பீடட்ு திட்டம், புதிய 

மருத்துவ காப்பீடு  திட்டம் ,எழுது 
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30.11.2021) 
 

கபாருடக்ை் ,சிறப்பு மசமநல நிதி, 

தகவல்  அறியும் உரிகமச ்சட்டம் 

பதிமவடு,கசய்தித்தாை்  புகாரக்ை் 
10 அ.முருகாம்பாை்  இைநிகல 

உதவியாைர ்
பி2 காசாைர ்வரிவசூல் கூடுதல் பணி 

கதாடரப்ாைர,் கதாகலமபசி கடட்ுதல் 

மற்றும் இதரப்பணிகை் 
11 சி.மஜாதி,  

 
இைநிகல  

உதவியாைர ்
(01.04.2021 முதல் 

31.03.2022) 
 

அகனத்து துப்புரவு பணியாைரக்ைின் 

சம்பைப்பட்டியல் தயார ்கசய்தல், 

கபாது சுகாதாரப்பிரிவு மகாப்புகை் 

பராமரித்தல், கபாது சுகாதாரப்பிரிவு 

வாகனங்கை் பராமரித்தல், 

Dr.முத்துகலடச்ுமிகரட்டி, 
முன்பணம் மற்றும் கவப்புத் கதாகக, 
தணிக்கககை் (மாநில கணக்காயர ்

தணிக்கக மற்றும் உை்ைாட்சி நிதித் 

தணிக்கக உட்பட). 
12 கச.ச.சம்பத்குமா

ர ் 
தட்டசச்ர ்(டி1) 

(01.04.2021 முதல் 

31.03.2022) 
 

தட்டசச்ுப்பணி,   காசாைர ் R.D,LIC, 
கதாகலமபசி கட்டணம் மற்றும் 

கருவூல வசூல் பணி பராமரிப்பு 

01.04.2021 முதல் 31.03.2022 வகர  

கதரப்ிடித்தம்,வங்கி கடனு பிடித்தம் 
13 து.சுந்தரம் இைநிகல 

உதவியாைர ்

(10.12.2021 முதல் 

31.03.2022) 
 

பி2 கணக்குப் பிரிவு எழுத்தர,்  

14 ஆ.ஆனந்தன்  பதிவகற எழுத்தர ் 01.04.2021 முதல் 31.03.2022 பதிவகற 

பராமரிப்பு 

 

3(1) ஓய்வு கபற்ற பணியாைரக்ை் விபரம் : 
1. எஸ்.மமரி                               தூய்கமப் பணியாைர ்            31.08.2020 
2. வி.கசல்வராஜ்                        மமலரியா பணியாைர ்            30.11.2020 
3. ஆர.்கசௌந்தரராஜன்              துலக்குனர ்                           28.02.2022 
4. எஸ்.பத்மநாபன்                      ஓடட்ுநர ்                               21.09.2021 
5. வி.ராஜி                                 தூய்கமப் பணியாைர ்            30.04.2021 
6. மக.அல்லிமுத்து                     தூய்கமப் பணியாைர ்            31.05.2021 
7. பாவாயி                               தூய்கமப் பணியாைர ்             30.06.2021 
8. தனபாக்கியம்                      தூய்கமப் பணியாைர ்             30.06.2021 
9. எம்.கசல்லம்மாை்                 தூய்கமப் பணியாைர ்             31.01.2022 
10. சி.சுப்ரமணியம்                    தூய்கமப் பணியாைர ்             31.01.2022 

 
 

3(2) பணியிகட காலமான பணியாைரக்ை் விபரம் :  
அறிக்ககயாண்டில் பணியிகடமய காலமான பணியாைரக்ை் விபரம் 

கீழ்வருமாறு. 
 

1. மக.சி.ஆறுமுகம்  தூய்கமப் பணியாைர ்                       01.10.2020 
2. மக.மாதய்யன்                   தூய்கமப்பணியாைர ்                       08.05.2020 
3. மயிலால்                               தூய்கமப் பணியாைர ்                       12.11.2021 
4. ஏ.கசல்லம்மாை்                     தூய்கமப் பணியாைர ்                        01.11.2021                      

 
4. நகரம்ன்றக்கூட்டங்கை் 
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 அ)அறிக்ககயாண்டில் கமாத்தம்    கூட்டங்கை் நகடகபற்றன.   அவற்றில்     

சாதாரண கூட்டங்களும்       அவசரக்கூட்டங்களும் நகடகபற்றன.  
 
 ஆ)அறிக்ககயாண்டில் கமாத்தம்      கபாருை்கை் முடிவு கசய்யப்பட்டது. முடிவு 

கசய்யாத கபாருை்கை் எதுவும் இல்கல.  

 
5. மமலாண்கம 

 நகராட்சிக்கு மதகவயான பலதரப்பட்ட அறிக்கககை் மற்றும் படிவங்கை், 

அறிவிப்புகை் அசச்டித்த வககயில் அறிக்ககயாண்டில் ரூ.        /-   கசலவு 

கசய்யப்பட்டது.   
 

6. பபொ ்குவரத்து 
1. சாகலகை் மற்றும் வடிகால்கை் 
 இந்நகராட்சியில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி சாகலகை் பராமரிக்கப்படட்ு 

வருகின்றன.  
 
1.கான்கிரீட் சாகலகை்  - 28.930 கி.மீ. 
2.தார ்சாகலகை்  - 830 கி.மீ. 
3.கான்கிரீட் கற்கை் சாகல - 0.370 கி.மீ. 
4.மண் சாகல   -  1.83  கி.மீ. 
    --------------- 
கமாத்தம்   - 79.99 கி.மீ. 
    --------------- 
 நகராட்சி எல்கலக்குை் மதசிய கநடுஞ்சாகலத்துகறயினரால் 

பராமரிக்கப்படும் சாகலகை் நீைம் 2.00 கி.மீ. 
 நகராட்சி எல்கலக்குை் தமிழக அரசு கநடுஞ்சாகலத்துகறயினரால் 

பராமரிக்கப்படும் சாகலகை் நீைம் 7.04 கி.மீ. 
 இந்நகராட்சியில் பராமரிக்கப்படும் கடட்ுமான வடிகால் 97.97கி.மீ. , மண் 

வடிகால் 25.00கி.மீ. மற்றும் சிறுபாலங்கை் 511 ஆகும்.  
 அறிக்ககயாண்டில் சாகலகை் அகமப்பு மற்றும் பராமரிப்பிற்கான கசலவு ரூ.           

இலட்சம்.  கசன்ற ஆண்டில் கசலவிடப்பட்ட கதாகக ரூ.              /- இலட்சம் ஆகும்.  
 

2.குடிநீர ்விநிமயாகமு. 
அறிக்ககயாண்டில் 2011 மக்கை் கணக்ககடுப்பின்படி மக்கை் கதாகக 71594, 

தற்மபாகதய மக்கை் கதாகக 79410 ஆகும். மதகவப்படும் குடிநீரின் அைவு 6.44 

ஆகும், காமவரி குடிநீர ்ஆதாரம் 7.83 ஆகும், ஆழ்துகை கிணறுகைில்  மின் பவர ்பம்ப் 

கபாருத்திய எண்ணிக்கக 167, ஆழ்துகை கிணறுகைின் எண்ணிக்கக 33, கபாது 

குடிநீர ் குழாய்கைின் எண்ணிக்கக 93, விநிமயாகித்து வரும் குடிநீரின் அைவு 

(எம்.எல்.டி) 7.93 ஆகும், நாை் ஒன்றுக்கு நபரவ்ருக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரின் அைவு 100 

சதவீதம் ஆகும். சாகலகை் அகமப்பு மற்றும் பராமரிப்பிற்கான கசலவு ரூ.           

இலட்சமு. 
 

3. திடக்கழிவு மமலாண்கம திட்டம் 
 அறிக்ககயாண்டில் ககாமாரபாகையம் தினசரி குப்கபகை் உற்பத்தியாகும் 

அைவு 17 கமட்ரிக் டன் ஆகும். முதல்நிகல மசகரத்திற்காக தை்ளுவண்டி 18 மற்றும் 
BOV (Battery வாகனம்) 36 பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டாம் நிகல 

மசகரத்திற்காக இலகுரக வாகனம் 6, டிப்பர ்லாரி 3 பயன்படுத்தப்படுகிறது. மக்கும் 

குப்கபகைின் அைவு 11 கமட்ரிக் டன் ஆகும். நுண்ணுயிர ் உரக்கூடம் மக்கும் 

குப்கபகைின் எண்ணிக்கக அைவு 5 கம.டன் 1600 மபரல்கை் மற்றும் (5 கம.டன்) 

ஆகும். No.of Methanation ஏதுமில்கல. 
 

4. சமுதாய மற்றும் கபாதுக்கழிப்பிடங்கை் 
             அறிக்ககயாண்டில் சமுதாய ஆண் கழிப்பிடங்கை் எண்ணிக்கக 28, 

கழிப்பகற இருக்ககயின் எண்ணிக்கக 311 மற்றும் கபண் கழிப்பிடங்கை் 
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எண்ணிக்கக 29, கழிப்பகற இருக்ககயின் எண்ணிக்கக 369 ஆகும். 

கபாதுக்கழிப்பிடம் ஆண்கை் 2, கழிப்பகற இருக்கககை் 29 மற்றும் கபண்கை் 2, 

கழிப்பகற இருக்கககை் 20 ஆகும். 
 

5. மயானங்கை் 
              அறிக்ககயாண்டில் பராமரிப்பில் உை்ை மயானங்கைின் எண்ணிக்கக 3 , 

திறந்த எரிமமகட 2 மற்றும் எரிவாயு மயானங்கைின் எண்ணிக்கக 1. 

மின்மயானங்கை் ஏதுமில்கல. 
 

6.வரவு கசலவு விபரம் 
   அறிக்ககயாண்டில் கல்வி நிதியில் ஆண்டு வருமானம் ரூ.5463940ம் மற்றும் 

ஆண்டு கசலவினம் ரூ.2743071ம், குடிநீர ் நிதியில் ஆண்டு வருமானம் ரூ.31308951ம் 

மற்றும் ஆண்டு கசலவினம் ரூ.12997808ம், கபாது நிதியில் ஆண்டு வருமானம் 

ரூ.90962677 மற்றும் ஆண்டு கசலவினம் ரூ.131971748ம் ஆகும். கபாது நிதியில் 

பற்றாக்குகற ரூ.41009071 ஆகும். 
 

7.கட்டிடப்பணிகை் 
 அறிக்ககயாண்டில் முதலீடட்ு மவகலகைின் கீழ் கசலவிடப்பட்ட கதாகக 

ரூ.95.83/- இலட்சம் ஆகும்.  கசன்ற ஆண்டில் கசலவிடப்பட்ட கதாகக ரூ.152.28/- 

இலட்சம் ஆகும்.  
 

7.  ளலஞர் ந ர்புற பமம்பொடட்ுத் திட்டம். 
1. மண் சாகலககை தார ்சாகலகைாக மாற்றுதல். 

அறிக்ககயாண்டில் ககலஞர ் நகரப்்புற மமம்பாடட்ுத் திட்டத்தில் 400 கி.மீ. 

நீைத்திற்கு மண்சாகலககை தாரச்ாகலகைாக மாற்றும் திட்டத்திற்கு ரூ.300 மகாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டதில் நாமக்கல் மாவட்ட 5 நகராட்சிகளுக்கு நிதிஒதுக்கீடு 

கசய்து பணிகை் மமற்ககாை்ைப்படட்ு நகடகபற்று வருகிறது. 

ககாமாரபாகையத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.245.20 இலட்சம் ஆகும். சிப்பம் 2, தார ்

சாகல 17 மற்றும் சிகமண்ட் சாகல 6 ஆகும். தார ் சாகலயின் நீைம் 1.397கி.மீ., 

சிகமண்ட் சாகலயின் நீைம் 0.432 கி.மீ ஆகிய பணிகை் நகடகபற்று வருகிறது. 

2. தினசரி மாரக்்ககட் மமம்பாடு கசய்தல் 

 அறிக்ககயாண்டில் தினசரி மாரக்்ககட் மமம்பாடு கசய்ய மதிப்பீடட்ு 

கதாகக ரூ.278.24 இலடச்ம் ஆகும். அரசு மான்யம் ரூ.194.77இலடச்ம் மற்றும் நகராட்சி 

பங்கு கதாகக ரூ.83.47 ஆகும். மமற்படி 30.03.2022 ஒப்பந்தப்புை்ைிகை் 

மகாரப்படட்ுை்ைது.  

3. நமக்கு நாமம திட்டம் 

 அறிக்ககயாண்டில் எரிவாயு தகன மமகட மயான வைாகத்தில் ஈம 

காரியம் மற்றும் தியான மண்டபம் கட்ட மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.30 இலட்சம் ஆகும். 

இதில் கபாது மக்கைின் பங்கு கதாகக ரூ.15.00 இலடச்ம், அரசு மான்யம் ரூ.15.00 

இலட்சம், ஜீவன் முக்தி அறக்கட்டகை பங்கைிப்பு. இப்கபாழுது மண் மவகல 

நகடகபறுகிறது. 

 

 

4.CGF Capital Grant Fund (மூலதன மான்யநிதி) 

 அறிக்ககயாண்டில் மூலதன மான்ய நிதி மூலம் மமம்பாலம் அகமக்க 

மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.200 இலட்சம் ஆகும். பகழய பை்ைிபாகையம் சாகலயில் 

மகாம்பு பை்ைம் ஓகட குறுக்மக புதிய உயரம்ட்ட பாலம் அகமக்க பணி ஆகண 

வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

8) 15வது மொநில நிதி ்குழு – பதசிய சு ொதொர ளமயம் (2021 – 2022) 
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8.1.நகர ்நல கமயம் கடட்ுதல் (Urban health wellness centre) 

 அறிக்ககயாண்டில் ககாமாரபாகையம் நகராட்சி பகுதியில் நகர ் நல 

கமயம் கட்டவும் மற்றும் மாரக்கான் காடு பகுதியில் நகர ் நல கமயம் கட்டவும் 

மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.25.00 இலட்சம் ஆகும். பணிகை் நகடகபற்று வருகிறது. 

8.2.15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் (2021 – 2022) 

 அறிக்ககயாண்டில் திடக்கழிவு மமலாண்கமத் திட்டம் பணிகை் மற்றும் 

குடிநீர ் விநிமயாகப் பணிகை், இதர பணிகை் மமற்ககாை்ை வகரயகற நிரண்யம் 

கசய்துை்ைதின்படி திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.158 இலடச்ம் ஆகும். திடக்கழிவு 

மமலாண்கம திட்ட பணிகைின் எண்ணிக்கக 5, அதன் மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.79.00 

இலட்சம் ஆகும் மற்றும் குடிநீர ் விநிமயாகப் பணிகைின் எண்ணிக்கக 5, அதன் 

மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.79.00 இலடச்ம் ஆகும். அகனத்து பணிகளும் நகடகபற்று 

வருகிறது. 

 மமலும் சிகமண்ட் சாகலகை் மபடச் ்ஒரக்்ஸ்க்கு திட்ட மதிப்பீடட்ுத் கதாகக 

ரூ.104.00 இலடச்ம் ஆகும். சிகமண்ட் சாகலகை் மபடச் ் ஒரக்்ஸ் பணிகைின் 

எண்ணிக்கக 2, அதன் மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.19.70 ஆகும். அகனத்து பணிகளும் 

நகடகபற்று வருகிறது.  

9. இகைப்பாறும் விடுதிகை், சத்திரங்கை் மற்றும் தண்ணீர ்பந்தல்கை் 
 
 இந்நகராட்சியில் இகைப்பாறும் விடுதிகை் எதுவும் பராமரிக்கப்படவில்கல.    

சத்திரங்கை் மற்றும் தண்ணீர ் பந்தல்கை் எதுவும் இந்நகராட்சியில் 

பராமரிக்கப்படவில்கல.  
 

10. கருவிகை், இயந்திரங்கை் மற்றும் பண்டகங்கை் 

 துப்புரவு பணிகளுக்கு மதகவயான பாதுகாப்பு உபகரணங்கை்  ரூ. 453873/- 

மதிப்பில் வாங்கி இந்த ஆண்டு விநிமயாகம் கசய்யப்பட்டது. சுண்ணாம்புத்தூை் 

விநிமயாகம் ரூ.25000/-  கசய்யப்பட்டது.  கலசால் மருந்து கதைிப்பு இயந்திரம் 

ரூ.17700/- விநிமயாகம் கசய்யப்பட்டது.  
 

11. வீடட்ு குடிநீர ்இகணப்புகை். 

   அறிக்ககயாண்டில் மதிப்பீட்டில் வழிவகக கசய்துை்ை வீடட்ு குடிநீர ்

இகணப்புகைின் எண்ணிக்கக 11043 ஆகும். அதன் மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.326.27 

இலட்சம், கமாத்த குடியிருப்புகைின் எண்ணிக்கக 22053, வீடட்ு குடிநீர ் இகணப்பு 

வழங்கும் திட்டத்திற்கு முன் வழங்கிய வீடட்ு குடிநீர ்இகணப்புகைின் எண்ணிக்கக 

10670, வீடட்ு குடிநீர ் இகணப்பு திட்டத்தில் வழங்கிய குடிநீர ் இகணப்புகைின் 

எண்ணிக்கக 31.10.2021க்கு முன் 2107 மற்றும் 01.11.2021க் பின் 419 ஆகும். கசலவினம் 

ரூ.79.63இலட்சம். உத்மதசமாக இகணப்புகை்வழங்கப்படும் காலம் 30.09.2022 ஆகும். 
 

12. புதிய கதருவிைக்குகை் அகமத்தல். 

 அறிக்ககயாண்டில் தற்மபாதுை்ை கமாத்த கதருவிைக்குகைின் எண்ணிக்கக 

2377, எல்.இ.டி கதருவிைக்குகைாக மாற்றப்படும் கதருவிைக்குகைின் எண்ணிக்கக 

2375, மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.111.03 இலட்சம், ஏற்கனமவ உை்ை மின்கம்பத்தில் புதிய 

கதருவிைக்குகை் அகமக்க மவண்டியதின் எண்ணிக்கக 385, ஏற்கனமவ உை்ை 

கம்பத்தில் மின் கம்பி அகமத்து புதிய கதருவிைக்கு அகமத்த எண்ணிக்கக 67, புதிய 

மின் கம்பம் மின்கம்பி புதிய கதருவிைக்கு அகமத்த எண்ணிக்கக 23, கமாத்த 

கதருவிைக்குகைின் எண்ணிக்கக 475, இதற்குண்டான மதிப்பீடட்ுத் கதாகக ரூ.160.61 

இலட்சம் ஆகும்.  இந்நகராட்சியில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி எண்ணிக்ககயில்  

கதருவிைக்குகை் கபாருத்தி பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது.  மமலும் கடந்த கசப்டம்பர ்

2008 முதல் கமஸரஸ்்.சஞ்சய் டிமரடரஸ்் தரம்புரி நிறுவனத்தின் மூலம் தனியாரவ்சம் 

ஒப்பகடக்கப்படட்ு பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது.  
 
1)4ஒ40 வாடஸ்் டியுப்கலட் - 1589  
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2)இதர விைக்குகை்             -    62 
3)மசாடியம் ஆவி விைக்குகை் -  282 
4)உயரம்காபுர மின் விைக்கு -  4/52 
5)CFL விைக்கு  -   390 
6) LED விைக்கு  -   191 
    ----------- 
கமாத்தம்   - 2289 
    ----------- 
 மின்விைக்குகை் பராமரிப்பிற்காக அறிக்கக ஆண்டில் ரூ.          /- கசலவு 

கசய்யப்படட்ுை்ைது.   கசன்ற ஆண்டு கசலவு ரூ.             /- ஆகும்.   
 

13.கல்வி வசதி 
 
 அரசினரின் 9.3.1990-ம் மததிய 347 (கல்வித்துகற) எண் அரசு ஆகணயின்படி 

இந்நகராட்சியின் பராமரிப்பில் இருந்து வந்த துவக்க மற்றும் நடுநிகலப்பை்ைிகை் 

அகனத்தும் அரசினரின் பராமரிப்பின் கீழ் கல்வித்துகறக்கு 1.4.1990 முதல் 

மாற்றப்பட்டன.   அறிக்ககயாண்டில் கல்வி நிதியில் ரூ.2743071/- 

கசலவிடப்படட்ுை்ைது.  

 
14.1.உயரந்ிகலப்பை்ைிகை் 
 
1) இந்நகராட்சி  நடுநிகலப் பை்ைி புத்தர ் வீதி பை்ைிகய உயரந்ிகலப்பை்ைியாக 

அரசு ஆகண எண் 199 – பை்ைி கல்விதுகற நாை்.07.12.2011 ல் தரம் உயரத்்தப்பட்டது.  
2) இந்நகராட்சி நடுநிகலப் பை்ைி சின்னப்பநாயக்கன்பாகையம் பை்ைிகய 

உயரந்ிகலப்பை்ைியாக அரசு ஆகண எண் 174 – பை்ைி கல்விதுகற 

நாை்.18.07.2017இல் தரம் உயரத்்தப்பட்டது.  

 
14.2.மமல்நிகலப்பை்ைிகை் 

 இந்நகராட்சியால் மமல்நிகலப்பை்ைிகை் எதுவும் பராமரிக்கப்படவில்கல.  ஒரு 

அரசினர ்ஆண்கை் மற்றும் கபண்கை் மமல்நிகலப்பை்ைியும், ஒரு தனியார ்கபண்கை் 

மமல்நிகலப்பை்ைியும் நகராட்சி எல்கலக்குை் அகமந்துை்ைது.  

 
14.3.நடுநிகலப்பை்ைிகைு 

 இந்நகராட்சியின் எல்கலயில் கீழ்க்கண்ட நடுநிகலப்பை்ைிகை் கசயல்படட்ு 

வருகிறது.  
நகராட்சிப்பை்ைிகை் 

1)சின்னப்பநாயக்கன்பாகையம் நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 
2)புத்தர ்கதரு நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 
3)மமற்கு காலனி நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 
4)நாராயணநகர ்நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 
 
நிதியுதவி கபறும் தனியார ்நடுநிகலப்பை்ைிகை் 
1) சி.எஸ்.ஐ.நடுநிகலப்பை்ைி, ககலமகை் வீதி 
 
நிதியுதவி கபறும் மமல்நிகலப் பை்ைி 

1) மஜ.மக.மக.ரங்கம்மாை் மகைிர ்மமல்நிகலப்பை்ைி 
 

14.4.துவக்கப்பை்ைிகை் 
 
 இந்நகராட்சி எல்கலக்குை் கீழ்க்கண்ட நகராட்சி மற்றும் நிதியுதவி 

துவக்கப்பை்ைிகை் கசயல்படட்ு வந்தன.  
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நகராட்சிப்பை்ைிகை் 

1)மஜ.மக.மக.நடராஜா நகர ்நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி 
2)பாரதி நகர ்நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி 
3)சுந்தரம் நகர ்நகராட்சி கதாடக்கப்பை்ைி 
 
நிதியுதவி பை்ைி 

1)சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பை்ைி, காமராஜபுரம் 
2)மஜ.மக.மக.ரங்கம்மாை் நிதியுதவி துவக்கப்பை்ைி, காடட்ூர.்  
 

15. கபாது நூலக நிகலயம் 
 இந்நகராட்சியில் நூலகம் படிப்பகம் எதுவும் பராமரிக்கப்படவில்கல.   

நாமக்கல் மாவட்ட நூலக ஆகணக்குழுவினரால் கபாது நூலகம் நடத்தப்படட்ு 

வருகிறது.   அறிக்ககயாண்டில் நூலக வரியாக அறிக்ககயாண்டில் ரூ.2013444/-

வசூலிக்கப்படட்ு நூலகத்திற்கு கசலுத்தப்பட்டது.  
 

16.பாலர ்பை்ைி, சத்துணவுத்திட்டம் 
 அரசு ஆகண எண்.201 நாை்.31.12.2002ன்படி குழந்கதகை் நல சத்துணவு 

கமயங்ககை நிரவ்ாக கபாறுப்புககை (2+4) திட்ட அலுவலர,் உலக வங்கி 

உதவிகபறும் ஒருங்கிகணந்த குழந்கதகை் வைரச்ச்ித்திட்டம் நிகல 3 

அலுவலகத்தில் 8.5.2003ம் மததி முதல் ஒப்பகடக்கப்படட்ு ஒருங்கிகணந்த 

குழந்கதகை் வைரச்ச்ித்திட்ட அலுவலரின் கீழ் கசயல்படட்ு வருகிறது.  
 

16.1. புரட்சித்தகலவர ்எம்.ஜி.ஆர.்சதத்ுணவுத்திட்டம். 
 இந்நகராட்சியின் கடட்ுப்பாட்டில் அறிக்ககயாண்டில் 5+9 பிரிவின் கீழ் 9 

சத்துணவு கமயங்களும், 10+14 பிரிவின் கீழ் 2 சத்துணவு கமயமும் கீழ்கண்டவாறு 

கசயல்படட்ு வருகிறது.  
 
1)  சின்னப்பநாயக்கன்பாகையம் நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 

2)  புத்தர ்கதரு நகராட்சி உயரந்ிகலப்பை்ைி 

3)  மமற்கு காலனி நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 

4)  நாராயணநகர ்நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி 

5)  சி.எஸ்.ஐ.நடுநிகலப்பை்ைி, ககலமகை் வீதி 

6)  சுந்தரம் நகர ்நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி 

7)  மஜ.மக.மக.நடராஜா நகர ்நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி 

8)  சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பை்ைி, காமராஜபுரம் 

9)  மஜ.மக.மக.ரங்கம்மாை் நிதியுதவி துவக்கப்பை்ைி, காடட்ூர.்  

10)  மஜ.மக.மக.ரங்கம்மாை் மகைிர ்மமல்நிகலப்பை்ைி. 

11)  பாரதி நகர ்நகராட்சி கதாடக்கப் பை்ைி   

 

16.2. சத்துணவு அகமப்பாைரக்ை். 

வ.எண் கபயர ் கமயத்தின் கபயர ் பணிபுரிந்த காலம் 

1 ஆர.்தமிழரசி ந.ந.நி.பை்ைி, நாராயண நகர.் 01.04.2021 முதல் 31.03.2022  

2 என். நிரம்லா சி.எஸ்.ஐ. நடுநிகலப்பை்ைி, 

ககலமகை் வீதி 

01.04.2019 முதல் 31.03.2020  

3 காலிப்பணியிடம் புத்தர ் கதரு, நகராட்சி 

நடுநிகலப்பை்ைி 

- 

4 அ.அனுராதா சின்னப்பநாயக்கன்பாகையம், 

நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி. 

01.04.2021 முதல் 31.03.2022 

5 ரா. கமதிலி மஜ.மக.மக. நடராஜாநகர ் நகராட்சி 01.04.2021 முதல் 31.03.2022 
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துவக்கப்பை்ைி 

6 பணியிடம் காலி சுந்தரம் நகர,் நகராட்சி 

துவக்கப்பை்ைி 

- 

7 ஆர.்பூங்ககாடி மஜ.மக.மக. ரங்கம்மாை் நிதியுதவி 

துவக்கப்பை்ைி, காடட்ூர ்

01.04.2021 முதல் 31.03.2022 

8 பணியிடம் காலி மஜ.மக.மக. ரங்கம்மாை் மகைிர ்

மமல்நிகலப்பை்ைி. 

- 

9 காலிப்பணியிடம் மமற்கு காலனி, நகராட்சி 

நடுநிகலப்பை்ைி. 

- 

10 காலிப்பணியிடம் பாரதிநகர ்நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி - 

11 காலிப்பணியிடம் சி.எஸ்.ஐ. துவக்கப்பை்ைி, 

காமராஜபுரம் 

- 

 

16.3. சத்துணவு சகமயலரக்ை். 

வ.எண் கபயர் ளமயத்தின் கபயர் பணிபுரிந்த  ொலம்  

1 ஆர.்ககலசக்சல்வி சின்னப்பநாயக்கன்பாகையம், 

நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி. 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
2 எஸ்.லதா சுந்தரம் நகர,் நகராட்சி 

துவக்கப்பை்ைி 

- 
 

3 காலிப்பணியிடம் புத்தரக்தரு, நகராட்சி 

நடுநிகலப்பை்ைி. 
 
- 

4 காலிப்பணியிடம் ந.ந.நி. பை்ைி, நாராயண நகர.் - 
5 மக. பத்மா சி.எஸ்.ஐ. துவக்கப்பை்ைி, 

காமராஜபுரம். 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
6 லடச்ுமி சி.எஸ்.ஐ. நடுநிகலப்பை்ைி, 

ககலமகை் வீதி. 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 

7 காலிப்பணியிடம் மஜ.மக.மக. ரங்கம்மாை் 

நிதியுதவி துவக்கப்பை்ைி, 

காடட்ூர.் 

01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 

8 ஜீ. வசந்தி மஜ.மக.மக. நடராஜாநகர,் 

நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி. 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
9 வி.இந்திராணி மஜ.மக.மக. ரங்கம்மாை் மகைிர ்

மமல்நிகலப்பை்ைி. 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
10 சி.இந்திராணி நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி, 

மமற்கு காலனி 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
11 காலிப்பணியிடம் நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி, பாரதி 

நகர ்

- 

 

16.4. சகமயல் உதவியாைரக்ை். 

வ.எண் கபயர் ளமயத்தின் கபயர் பணிபுரிந்த  ொலம் 

1 காலிப்பணியிடம் மஜ.மக.மக. நடராஜாநகர ்

நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி. 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
2 காலி பணியிடம் மஜ.மக.மக. ரங்கம்மாை் மகைிர ்

மமல்நிகலப்பை்ைி. 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
3 காலிப்பணியிடம் நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி, 

சின்னப்பநாயக்கன்பாகையம். 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
4 வி.தமிழ்கசல்வி நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி, 

மமற்கு காலனி 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
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5 காலிப்பணியிடம் நகராட்சி கதாடக்கப்பை்ைி, 

சுந்தரம் நகர ்
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
6 காலிப்பணியிடம் நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி, புத்தர ்

வீதி 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
7 காலிப்பணியிடம் நகராட்சி நடுநிகலப்பை்ைி, 

நாராயண நகர ்
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
8 மக.கண்ணம்மாை் நகராட்சி துவக்கப்பை்ைி, பாரதி 

நகர ்
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
9 காலிப்பணியிடம் மஜ.மக.மக.ரங்கம்மாை் 

ஆரம்பப்பை்ைி, காடட்ூர ்
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
10 காலிப்பணியிடம் சி.எஸ்.ஐ.துவக்கப்பை்ைி, 

காமராஜபுரம் 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
11 காலிப்பணியிடம் சி.எஸ்.ஐ.நடுநிகலப்பை்ைி, 

ககலமகை் வீதி 
01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 
 

 
 

17.கபாது சுகாதாரம். 
17.1. கபாது மருத்துவமகன 

 அறிக்ககயாண்டில் இந்நகரில் அரசினர ் மருத்துவமகன ஒன்று இயங்கி 

வருகிறது.  இந்நகரில் அரசினர ்மருத்துவமகன தவிர தனியார ்மருத்துவமகனகளும் 

மகப்மபறு இல்லங்களும் உை்ைன.   

 
17.2. துப்புரவு அலுவலர ்

திரு.ஆர.்ராமமூரத்்தி துப்புரவு அலுவலர ் 26.09.2016 முதல் 31.03.2022 வகர 

கதாடரந்்து பணிபுரிந்து வருகின்றார.்  
 

17.3.அகமப்பும், சிப்பந்தியும் 

 அறிக்ககயாண்டில் இந்நகராட்சியில் கீழ்க்கண்டவாறு துப்புரவு அலுவலர ் 

ஒருவரும், துப்புரவு ஆய்வாைரக்ை் ஒருவரும் மற்றும் துப்புரவு பணி 

மமற்பாரக்வயாைரக்ை் 11 மபரும், கைப்பணியாைர ்ஒருவரும் பணியாற்றினர.்    
 

துப்புரவு ஆய்வாைரக்ை் 

வஎண் கபயர் பதவி/டிவிசன் பணிபுரிந்த  ொலம் 
1 ஆர.் ராமமூரத்்தி துப்புரவு அலுவலர ் 01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 

2 பி.மக.கசௌந்தரராஜன் துப்புரவு ஆய்வாைர ் 01.04.2021 முதல் 

31.3.2022 

3 சி. கசல்வராஜ் துப்புரவு ஆய்வாைர ் 01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 

4 பா.கசந்தில்குமார ் துப்புரவு ஆய்வாைர ் 08.10.2021 முதல் 

21.10.2021 வகர 

பணிபுரிந்து 

பணிமாறுதலில் 

கசன்றார.் 
5 மஜ.சந்தானகிருஷ்ணன் துப்புரவு ஆய்வாைர ் 29.11.2021 முதல் 

31.03.2022 

6 காலிபணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாைர ் 01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 வகர 
 

கைப்பணி உதவியாைர ்
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வ.எண் கபயர ் பதவி பணிபுரிந்தகாலம் 

1 சு.குமார ் கைப்பணி 

உதவியாைர ்
01.04.2021 முதல் 31.3.2022 

வகர 

 
துப்புரவு பணி மமற்பாரக்வயாைரக்ை் 

வ.எண் கபயர் பணிபுரியும் 

டிவிசன் 
பணி புரிந்த  ொலம் 

1 எ. மாமதஸ்வரன் டிவிசன் - 1 அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
2 த.சம்பத்குமார ் டிவிசன் - 2 அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
3 சி.கா.பாஸ்கரன் டிவிசன் - 3 அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
4 

கண்ணதாசன் டிவிசன் - 1 

01.04.2021 முதல் 10.11.2021 

வகர பணிபுரிந்து வந்து 

ஆத்தூர ்நகராட்சிக்கு 

பணிமாறுதலில் 

கசன்றுவிட்டார.் 
5 சி. கசல்வகுமார ் டிவிசன் - 4 அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
6 டி. பாஸ்கரன் குடிநீர ்பிரிவு அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
7. 

மமா.கிருஷ்ணசாமி 
டிவிசன் I Long 

absent 

பணிக்கு ஒழுங்கினமாக 

வரப்பட்டதால் ஒழுங்கு 

நடவடிக்கக 

மமற்ககாை்ைப்படட்ு 

01.10.2021 முதல் பணிநீக்கம் 

கசய்யப்பட்டார.்  
8 கச.ராஜமவல் டிவிசன் - 1 17.10.2021 முதல் 31.03.2022 
9 ககலவாணி டிவிசன் - 1 17.10.2021 முதல் 31.03.2022 
10 ஞானமசகரன் டிவிசன் - 1 17.10.2021 முதல் 31.03.2022 
11 சுப்ரமணியன் டிவிசன் - 1 22.11.2021 முதல் 31.03.2022 
12 ர. வை்ைி டிவிசன் - 1 22.11.2021 முதல் 31.03.2022 
13 மு.காைியப்பன் டிவிசன் - 1 22.11.2021 முதல் 31.03.2022 

 
ஓடட்ுநரக்ை் 

வ.எண் கபயர் வொ ன எண் பணி புரிந்த  ொலம் 
1 ப.ராஜா ஈப்பு TN 34 E 5703 அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
2 ஓ.மக. 

பாலசுப்ரமணி 
லாரி TN 34 AZ 3632  அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 

3 மு.லடச்ுமணன¦ கழிவுநீர ்லாரி TN 28 , TN 
34 R 3431 குடிநீர ்லாரி  

அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 

4 ப. முருகன் ஈப்பு TN 34 X 0576  அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
5 ப.மணி TN 34  AZ 3609  அறிக்ககயாண்டு முழுவதும் 
6 எஸ¦.பத்மநாபன¦ TN 34 D 6226  01.04.2021 முதல் 22.09.2021ல் 

பணியிகட மரணம் 
7 பி.மவலுமணி கபாது சுகாதாரப் பிரிவு 01.11.2021 முதல் 31.03.2022 

வகர சங்கிலியாைர ்

பதவியில் இருந்து ஓடட்ுநராக 

பதவி உயரவ்ு கபற்றார.் 

 
17.4. உடல்நலம் குறித்த பிரசச்ாரம் 

 அறிக்ககயாண்டில் உடல்நலத்கதப்பற்றி சுகாதார பணியாைரக்ைால் 

பிரசச்ாரம் கசய்யப்பட்டது.  காலரா, அம்கமமநாய், சுற்றுப்புற சுத்தம், ஈக்கை் மற்றும் 

ககாசு அபாயம் முதலியன பற்றி கபாதுமக்களுக்கு சுகாதார பணியாைரக்ைால் 
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அவ்வப்மபாது விைக்கம் அைிக்கப்பட்டது.   விழிப்புணரவ்ு பிரசுரங்கை் அசச்ிடட்ு 

கபாதுமக்களுக்கு வழங்கபட்டது.   
 குப்கபகை், வீடு இடித்த மண்கை் முதலியவற்கற சாகலமயாரங்கைில் 

சாக்ககடகைில் ககாட்டக்கூடாது என்று விைம்பரம் கசய்யப்பட்டது.   டீக்ககட, 

ஓட்டல்கை் சுகாதார முகறகய பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டது. திறந்தகவைி 

கழிப்பிடங்கைால் ஏற்படும் கதாற்று மநாய்கை் குறித்து விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்த 

பிரசுரங்கை் அசச்ிடட்ு கபாதுமக்கைிடம் வழங்கி பிரசச்ாரம் கசய்யப்பட்டது.  

17.5. பிறப்பு விகிதம் 
 அறிக்ககயாண்டில் பதிவு கசய்யப்பட்ட கமாத்த பிறப்புகை் 479 ஆகும்.   

பிறப்பு விகிதம்      ஆகும்.     பிறப்பு இறப்புகை் தகுதிகபற்ற  துப்புரவு ஆய்வாைரால் 

கவனிக்கப்படட்ு வருகிறது.  

17.6. இறப்பு விகிதம் 
 அறிக்ககயாண்டில் பதிவான இறப்புகை் 709 இறப்பு விகிதம்    ஆகும்.  காலரா, 

அம்கம மற்றும் பல்மவறு மநாய்கை் மூலம் இறப்பு விபரம்.  
 
1.காலரா   - 0 
2.அம்கம   - 0 
3.பிைாக்   - 0 
4.காய்சச்ல்   - 0 
5. மாரகடப்பு   - 673 
6.விபத்து மரணம்  - 6 
7. மூசச்ுப்பிணி   - 5 
8. புற¦றுமநாய¦¦   - 6 
9. வயது முதிரவ்ு  - 12 
10.பிற காரணம்  -  4 
11.காசமநாய¦   - - 
12.ககாமரானா                       - 1 
    --------- 
கமாத்தம்   -        709 
    --------- 
 

17.7.காலரா, வாந்தி மபதி மநாய்கை் 

அறிக்ககயாண்டில் காலரா மற்றும் வாந்திமபதி மநாய்கை் எதுவும் இல்கல. 

தடுப்பு நடவடிக்ககக்காக நடப்பு ஆண்டில் கசலவினம் ஏதும் 

மமற்ககாை்ைப்படவில்கல. 
 

17.8.அம்கம (கவசூரி) ஒழிப்புத்திட்டம். 
 அரசினரால் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்தப்பட்ட காரணத்தால் இத்திட்டம் 

நகடமுகறயில் இல்கல.   
 

17.9.மமலரியா காய்சச்ல் 
 மமலரியா காய்சச்லினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ை் ஒருவரும் இல்கல. 
 

17.10.மமலரியா  ஒழிப்புத்திட்டம். 
 03.12.1965-ம் மததிய அரசாகண எண்.2724 (கபாது சுகாதாரம்) படி மமலரியா 

ஒழிப்புத்திட்டம் இந்நகராட்சியில் கதாடங்கப்பட்டது.   இத்திட்டத்தின் கீழ் மமலரியா 

பணியாைரக்ை் மருந்கத குைிரந்்த சுத்தமான நீரில் சரியான விகிதத்தில் கலந்து 

நகரில் உை்ை சாக்ககடகை், கழிவு நீர ் மதக்கங்கை் மற்றும் ஆற்மறாரப்பகுதியில் 

உை்ை குழிகல், பாகறக்குழிகை் மபான்றவற்றில் மருந்து கதைிப்பான் மூலம் 

கதைிக்கப்படட்ு ககாசு ஒழிப்பு மற்றும் ககாசுப்புழு அழிக்கப்படுகிறது.   
 இத்திட்டத்தில் நகராட்சியில் 11 கைப்பணியாைரக்ை் உை்ைனர.்  

17.11. நகர மதசிய மமலரியா ஒழிப்புத்திட்டம். 
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 14.04.1981ம் மததிய அரசாகண எண்.636 (சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப 

நலத்துகற)ன்படி நகரப்்புற மமலரியா ஒழிப்புத்திட்டம் இந்நகராட்சியில் 

கதாடங்கப்பட்டது.   இத்திட்டப்பணியாைரக்ை் மருந்கத குைிரந்்த நீரில் சரியான 

அைவில் கலந்து நகரில் உை்ை வீடட்ு கிணறுகை், கபாதுக்கிணறுகை், 

மமல்நிகலதக்தாட்டிகை், விகசத்தறி ஆயில் இன்ஜிகன குைிரகவக்கும் 

நீரத்க்தாட்டிகை் மபான்றவற்றிற்கு மருந்துமபாடுதல் மூலம்  மதங்கிய நீரின் மூலம் 

உற்பத்தியாகும் ககாசுக்கைின் உற்பத்திகய தடுத்தும், மமலரியா ஒழிக்கப்படட்ு 

வருகிறது.  
 இத்திட்டத்தின் கீழ் கைப்பணி உதவியாைர ் ஒருவர ் மற¦றும் 7 மமலரியா 

பணியாைரக்ளும் பணியாற்றி வருகின்றனர.்   

 
17.12. துப்புரவு பணி 

 அறிக்ககயாண்டில் நாை்மதாறும் காகல, மாகல ஆகிய இருமுகற கதருக்கை் 

கூட்டப்படட்ு, சாக்ககடகை் சுத்திகரிக்கப்படட்ு வந்தன.   இப்பணிக்ககன 116 

(ஆண்+கபண்=116) துப்புரவு பணியாைரக்ை் பணியாற்றி வருகின்றனர.்   

இந்நகராட்சியில் உரக்கிடங்கு இல்லாததால் கதருக்குப்கப நகராட்சியாலு 

அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது.   கபாது சுகாதாரப்பணிக்ககன 60 கக இழுகவ குப்கப 

வண்டிகளும் மற்றும் 2 டிப்பர ்லாரியும்  பயன்படுத்தப்படட்ு வருகிறது.  
 நகராட்சியால்  கழிப்பிட இருக்கககை் ககாண்ட 4 கபாதுக்கழிப்பிடங்கை் 

மற்றும் 57 CT பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது.   22053 குடியிருப்பு வீடுகைில்  

குடியிருப்புகைில் 20786 நவீன கழிப்பிடங்கை் உை்ைன.   துப்புரவு சுத்திகரிப்பாைர ்

சாக்ககட சுத்தம் கசய்ய துப்புரவு பணியாைரக்ை் பயன்படுத்தப்படட்ுை்ைனர.்  
 

17.13.வீடட்ு மல அகறகை் 

 இந்நகரில் 22053 குடியிருப்புகை் உை்ைன. 1267 குடியிருப்பு தாரரக்ை் சமுதாய 

கழிப்பிடத்கத பயன்படுத்தி வருகிறாரக்ை். வீடுகைில் தனியார ்மலக்கழிப்பிடங்கை் 

இல்கல. அறிக்ககயாண்டில் 20786 குடியிருப்புகைில் மடட்ும் மல அகற வசதிகை் 

ககாண்டதாக இருந்தன.  மமலும் இந்நகராட்சியில் தனியார ் வீடட்ு மலக்கழிவு 

நீரத்க்தாட்டிககை சுத்தம் கசய்து ககாடுக்க கட்டண அடிப்பகடயில் ஒரு கனரக 

மடங்கர ்லாரி கசயல்படட்ு வருகின்றது.   
 

17.14.உரக்கிடங்கு 

 இந்நகராட்சிக்கு என உரக்கிடங்கு ஏதும் இல்கல.   உரக்கிடங்கிற்காக நிலம் 

ஊரஜ்ிதப்படுத்திட நகராட்சி நிரவ்ாக ஆகணயாைர,் கசன்கன அவரக்ைால் ரூ.8.75 

லடச்ம் மான்யம் வழங்கப்படட்ுை்ைது.  அதன்மபரில் தனியாரக்ைிடமிருந்து நிலம் 

விகலக்கு கபற மாவட்ட நிரவ்ாகம் மூலம் நடவடிக்கக மமற்ககாை்ைப்பட்டது.  
 

பல்மவறு காரணங்கைால் தனியாரக்ைிடமிருந்து நிலம் விகலக்கு கபற 

இயலாத சூழ்நிகல ஏற்பட்டதால் பல்லக்காபாகையம் கிராமம் சரம்வ எண்.481(பா), 

482(பா)ல் 23.85 ஏக்கர ் பரப்பைவு நிலத்கத அவசர கட்டாய நில ஆரஜ்ிதம் 

கசய்யமவண்டி இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.2057/2004/சி1, நாை்.13.04.2005-ல் 

நாமக்கல் மாவட்டட ஆட்சித்தகலவர ் அவரக்ளுக்கு முன்கமாழிவுகை் 

சமரப்்பிக்கப்படட்ு அரசாகண (நிகல) எண்.01, நகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றம் குடிநீர ்

வழங்கல் துகற நாை்.2.1.2006-ன்படி நில எடுப்பு கசவ்தற்கு நிரவ்ாக அனுமதி வழங்கி 

ஆகணயிடப்படட்ு அதன் கதாடரச்ச்ியாக நிலஎடுப்புச ்சட்டப்பிரிவு 4(1) முன்கமாழிவு 

அறிக்ககயிகனயும், பிரிவு 6ன் கீழான விைம்பரங்ககை ஒப்புதல் கசய்ய அரசுக்கு 

பரிந்துகர கசய்யக்மகாரி நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தகலவர ்அவரக்ைின் கடிதம் 

ந.க.எண்.11267/2005/எச2், நாை்.6.9.2006-ன் மூலம் சிறப்பு ஆகணயர ் மற்றும் நில 

நிரவ்ாக ஆகணயாைர,் கசன்கன அவரக்ளுக்கு அனுப்பப்படட்ு மமற்படி சட்டப்பிரிவு 

4(1)ன் கீழான அறிவிக்கக மற்றும் பிரிவு 6ன் கீழான விைம்பல் அறிவிக்கக 

ஆகியகவ முகறமய அரசாகண எண்.120, நகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றும் குடிநீர ்

வழங்கல் துகற நாை்.29.8.2007 மற்றும் அரசாகண எண்.131, நகராட்சி நிரவ்ாகம் 

மற்றும் குடிநீர ்வழங்கல் துகற நாை்.21.9.2007-ன் மூலம் அங்கீகாரம் கசய்யப்படட்ு 

கவைியீடு கசய்யப்படட்ுை்ைது.     இந்நிகலயில் நில உரிகமயாைரக்ைில் ஒருவரான 
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திரு.நல்கலயகவுண்டர ் என்பவர ் நில எடுப்புசச்ட்டப்பிரிவு 4(1)ன் கீழான 

அறிக்கககய எதிரத்்து கசன்கன உயரநீ்திமன்றத்தில் கதாடரப்பட்ட வழக்கு 

டபிை்யூ.பி.எண்.32575/2007-ல் கதாடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த 24.06.2013ஆம் 

மததியன்று தீரப்்பு வழங்கப்படட்ுை்ைது.  மமற்படி தீரப்்பில் நில எடுப்புச ்சட்டம் 1894 

பிரிவு 4(1) இன்படியான அறிவிப்பு கவைியிடப்பட்டகத ரத்து கசய்து புதியதாக நில 

எடுப்பு நடவடிக்ககயிகன மமற்ககாை்ை உத்தரவிடப்படட்ுை்ைது.  தற்மபாது 01.01.2014 

முதல் மத்திய அரசின் The Right to Fair compensation and Transperancy in Land 
acquisition Rehabilitation and Resettelement Act 2013 நகடமுகறயில் உை்ைதால் 

மமற்படி சட்டத்தின்படி நில எடுப்பு கசய்ய உரிய விதிகை் தற்கபாழுதுதான் 

வகுக்கப்படட்ு, அரசாகண கவைியிடப்படட்ுை்ைது. நில எடுப்பு கசய்ய நடவடிக்கக 

மமற்ககாை்ைப்படட்ு வருகிறது.  
 

17.15.அபாயகரமானதும், அருவருக்கத்தக்கதுமான கதாழில்கை் 

 அறிக்ககயாண்டில் இந்நகராட்சியில் ஒரு துப்புரவு ஆய்வாைர,் வாணிபங்கை் 

மற்றும் கதாழில்கை் நகடகபறும் இடங்கை் அவ்வப்மபாது பாரக்வயிடப்படட்ு 

மாவட்ட நகராட்சிகை் சட்டம் 1920ன்படி அமுல்படுத்தப்படுகிறது.   உரிகமயாகண 

நிபந்தகனகை் கண்டிப்பான முகறயில் அமுல் கசய்யப்பட்டது.    மமற்படி 

உரிகமயாகணதக்தாககயாக அறிக்ககயாண்டில் ரூ.499982/- வரவு 

வரப்கபற்றுை்ைது.   

 
18.கபாறியியல் பிரிவு 
18.(1)குடிநீர ்வழங்குதல் 
 அறிக்ககயாண்டில் கீழ்க்கண்ட பணியாைர ்பணியாற்றியுை்ைாரக்ை்.  

 
1.  திரு.சு.கசந்தில்குமார ்             - இைநிகலப்கபாறியாைர ் (01.04.2021 முதல் 

31.03.2022 வகர) 
2.   திருமதி. ரா. பூங்ககாடி  - படவகரவாைர ்  (01.04.2021 முதல¦ 

31.03.2022) 
 

3.  திரு. ப. சந்மதாஷ்  - பணி மமற்பாரக்வயாைர ்(01.04.2021 முதல்   
                                          15.12.2021 முடிய) 

4.  திரு.சரவணன்                        -        பணி மமற்பாரக்வயாைர ்(16.12.2021 முதல்   
                                           31.03.2022 முடிய) 

      5.   திரு. ரா. பழனிசாமி  - பிட்டர ்(01.04.2021 முதல் 31.03.2022 முடிய) 
 
 இந்நகராட்சியில் 1968-ம் ஆண்டிலிருந்து பவானி-ககாமாரபாகையம் கூடட்ு 

குடிநீர ்திட்டத்தில் இயங்கி வந்தது.  
 
 அரசு ஆகண (நிகல) எண்.1285 ஊரக வைரச்ச்ி மற்றும் உை்ைாட்சித்துகற 

நாை்.9.8.1978-ல் இந்நகருக்ககன தனியாக குடிநீர ்திட்டம் ஒன்று ரூ.45.15 லடச்த்தில் 

அனுமதிக்கப்படட்ு தமிழ்நாடு குடிநீர ் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் 

கசயல்படுத்தப்படட்ு ரூ.84.14 லடச்ம் கசலவில் பணி முடிக்கப்பட்டது.   இத்திருத்திய 

மதிப்பீடட்ுதக்தாகக ரூ.84.14லடச்த்திற்கு அரசு ஆகண (நிகல) எண்.57, நகராட்சி 

நிரவ்ாகம் மற்றுமு குடிநீர ் வழங்கு துகற நாை்.4.3.83-ல் நிரவ்ாக ஒப்புதல் 

வழங்கப்பட்டது.   இத்திட்டம் முடிக்கப்படட்ு 15.9.1989 முதல் நகராட்சியின் மூலம் 

பராமரிப்பிற்கு ஒப்பகடக்கப்பட்டது.  
 தற்மபாதுை்ை கூடட்ு குடிநீர ் திட்டத்தின் கீழ் 93 கபாது குடிநீர ் குழாய்கை் 

உை்ைது. மமலும் தற்மபாது அரசாகண எண்.492/19.9.2013 ன்படி ககாமாரபாகையம் 

நகராட்சியில் குடிநீர ்மமம்பாடட்ுத் திட்டப் பணிகை் ரூ.17.20 மகாடி மதிப்பீட்டில் IUDM 
2013-14ன் கீழ் மமற்ககாை்ைப்படட்ு 26.20 கி. மீ நீைத்திற்கு பகிரம்ானக் குழாய் மற்றும்  

3.75 கி.மீ நீைத்திற்கு பிரதானக் குழாய் மாற்றப்படட்ு 5.00 இலடச்ம் லிட்டர ்ககாை்ைவு 

ககாண்ட இரண்டு மமல்நிகல நீரம்தக்ககதாட்டி கட்டப்படட்ுை்ைது. தற்மபாதுை்ை 

புதிய குடிநீர ் இகணப்புகைில் MDPE hose ககை ககாண்டு மாற்றம் கசய்யும் 

பணிகை் மற்றும் இத்திட்டத்தில் Filter bed மமம்பாடு கசய்யும் பணி மற்றும் 5 புதிய 
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மமாட்டாரக்ை் வாங்கும் பணியும் நகடகபற்றுை்ைது.  மீட்டர ்முகறயில் இகணப்புகை் 

வழங்கப்படட்ுை்ைது.  
 

18(2).குடிநீர ்கடட்ணத்திருத்தம். 

 நகராட்சிகைின் நிரவ்ாக ஆகணயாைர ் அவரக்ைின் சுற்றறிக்கக 

ந.க.எண்.37158/92/எம்3, நாை்.17.6.1992ல் அறிவுறுத்தியபடி ஏற்கனமவ உை்ை குடிநீர ்

கட்டணத்கத உயரத்்தி திருத்தம் கசய்து நகரம்ன்றம் தீரம்ானம் எண்.83, 

நாை்.24.7.1992ல் அனுமதி கபற்று நகரம்ன்றத்தீரம்ானம் எண்.157, நாை்.28.9.1992ல் 

உறுதி கசய்யப்படட்ு இத்திருத்தத்திற்கு தமிழ்நாடு குடிநீர ் வடிகால் வாரிய 

கண்காணிப்புப் கபாறியாைர,் மசலம் வட்டம், மசலம் அவரக்ைின் கடிதம் 

ந.க.எண்.1620/டிஒ11/93, நாை்.14.3.1993-ல் ஒப்புதல் கபறப்பட்டது.   மமற்கண்ட குடிநீர ்

கட்டணத்திருத்தத்திகன மாவட்ட அரசிதழில் பிரசுரம் கசய்யப்படட்ு 1.10.1993-ம் மததி 

முதல் திருத்திய குடிநீர ்கட்டணம் வசூலிக்கப்படட்ு வந்தது.    
 
பததி    வீட்டு உபபயொ ம் வீட்டு உபபயொ மில்லொததற்கு 
1.4.2000 முதல்  - ரூ.41/-    ரூ.100/- 
1.3.2002 முதல்  - ரூ.61/-    ரூ.181/- 
1.9.2002 முதல்  - ரூ.81/-    ரூ.181/- 
 
 இந்நிகலயில் நகரம்ன்ற தீரம்ானம் எண்.398  நாை்.27.09.13-ன் வாயிலாக 

குடிநீர ் கட்டண உயரவ்ு கவப்புத் கதாகக உயரவ்ு கசய்வதற்கு ஒப்புதல் கபற்று 

ந.க.எண்.45686  நாை்.26.02.2014 மூலமாக தகலகமப் கபாறியாைர ்அவரக்ைால் கபாது 

அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது.  நகரம்ன்ற தீரம்ானம் எண்.918 நாை்.27.02.2015 

வாயிலாக குடிநீர ் கட்டண உயரவ்ு மற்றும் கவப்புத் கதாகக உயரவ்ு குறித்த 

திருத்தங்கை் மமற்ககாண்ட உபவிதிகை் ஊரஜ்ிதம் கசய்யப்படட்ு ஒப்புதல் 

கபறப்படட்ு மாவட்ட அரசிதழ்கைில் விைம்பரம் மமற்ககாை்ைப்படட்ுை்ைது.  இதன்படி 

கீழ்க்கண்டவாறு குடிநீர ் கட்டண உயரவ்ு மற்றும் கவப்புத் கதாகக உயரவ்ு 

உயரத்்தப்படட்ுை்ைது.   
 
1) வீடட்ு உபமயாக முகற   - 81/-   130/-   2500/-   5000/- 
2) வீடட்ு உபமயாகம் அல்லாத முகற - 181/-  250/-   5000/- 10000/- 
 
 இந்நகராட்சியில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர ் திட்டம் மூலம் வழங்கப்படுவகத 

தவிர நகரில் 35 ககபம்புகை்மூலமும், 165 மின்மமாட்டார ்மூலமும் கபாதுமக்கைின் 

தண்ணீர ்மதகவகை் பூரத்்தி கசய்யப்படட்ு வந்தது.  

 
18(3)ஆழ்துகை கிணறுகை் 

 இந்நகராட்சி எல்கலக்குை் அறிக்ககயாண்டில் 35 ககபம்புகளும், 165 

மின்விகச பம்புகளும்  இயங்கி வருகின்றன.    அகவயாவும் பழுதின்றி நல்ல 

முகறயில் இயங்கி வருகின்றன.   மமலும் இந்நகராட்சியில் உை்ை 33 வாரட்ுகைில் 

உை்ை 200 மபாரக்வல்கைில் 102 ஏரக்ம்கபரஸர ்மற்றும் மின்மமாட்டார ்கவத்து குடிநீர ்

கதாட்டிகை் மூலம் தண்ணீர ்கபாதுமக்களுக்கு விநிமயாகிக்கப்பட்டது.    
 

18(4).தகலகம நீமரற்று நிகலயங்கை்  

 அ) சுத்திகரிக்கப்படாத நீமரற்று (ராவாட்டர)் நிகலயம் காமவரி நகரில் காவிரி 

ஆற்றின் கிழக்குககரயில் அகமந்துை்ைது.   இங்கு 50 குதிகரமவகத்திறன் ககாண்ட 

1,  60 குதிகரத்திறன்  டரக்பன் மற்றும் 20 குதிகர திறன் ககாண்ட 1 டரக்பன் மற்றும் 

20 குதிகரதிறன் ககாண்ட நீரம்ூழ்கி மின்மமாட்டார ்ஒன்றும் உை்ைது.  
 ஆ) சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீமரற்று நிகலயம் இரண்டு எடப்பாடி சாகலயில் 

காமவரி நகரில் அகமந்துை்ைது.   இங்கு 50 குதிகரமவகத்திறன் ககாண்ட 2 நீரம்ூழ்கி 

மமாட்டாரக்ை் 100 குதிகரமவக திறன் மற்றும் 120 குதிகரமவக திறன் ககாண்ட  

மமாட்டாரக்ளும் உை்ைது.   3.76 ககாை்திறன் ககாண்ட நான்கு வடிகடட்ும் 

கதாட்டிகளும் மற்றும் புதிய குடிநீர ்அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் 17.06 ககாை்திறன் 

ககாண்டு ஏழு வடிகடட்ும் கதாட்டிகளும் உை்ைன.  
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18(5)மமல்நிகலகதாட்டிகை் 

 நகராட்சி எல்கலயில் கீழ்க்கண்டவாறு குடிநீர ்மமல்நிகல கதாட்டிகை் மூலம் 

தினசரி 73.10 லடச்ம் லிட்டர ் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர ் விநிமயாகம் கசய்யப்பட்டு 

வருகிறது.   இது தவிர ஆழ்துகை கிணறுகை் மூலம் தினசரி 19 லடச்ம் லிட்டர ்குடிநீர ்

விநிமயாகம் கசய்யப்படட்ு வருகின்றன.  

வ.எண்  இடம்    எண்ணி ்ள                

க ொை்ைவு 
1)எடப்பாடி சாகல அரசு மருத்துவமகன அருகில் -1  3.60 லட்சம் 

லிட்டர ்
2) வாரசச்ந்கத வைாகம்     -1  5.00 லடச்ம் லிட்டர ்
3) எடப்பாடி சாகல அரசு மருத்துவமகன அருகில் -1  5.00 லட்சம் 

லிட்டர ்
4)மபரூந்து நிகலய வைாகம்    -1  3.00 லட்சம் 

லிட்டர ்
5)அரசினர ்ஆசிரியர ்பயிற்சி கல்லூரி அருகில் -1  3.00 லடச்ம் லிட்டர ்
6)எடப்பாடி சாகல வாரசச்ந்கத   -1  15.00லட்சம் லிட்டர ்
7)அரசு ஆசிரியர ்பயிற்சி கல்லூரி அருகில்  -1  10.00 லட்சம் 

லிட்டர ்
8)அரசு ஆசிரியர ்பயிற்சி கல்லூரி அருகில்  -1  20.00 லட்சம் 

லிட்டர ்
9)ஆனங்கூரம்ராடு காைியண்ணன் மகன  -1  10.00 லட்சம் 

லிட்டர ்
 

19. சாக்ககட 

 இந்நகராட்சியில் 71.970 கி.மீட்டருக்கு பக்கா கால்வாய்கை் பராமரிக்கப்படட்ு 

வருகிறது.  தமிழ்நாடு குடிநீர ் வடிகால் வாரியத்தினரால் பாதாை சாக்ககட 

அகமக்கும் திட்டத்திற்கு விரிவான திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 4764 /-   இலடச்த்திற்கு தயார ்

கசய்யப்படட்ு நிரவ்ாக அனுமதி கபறப்பட்டடது.  நகரம்ன்ற தகலவரக்ைின் 

மகாரிக்ககயினால் மமற்படி திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி கவக்கப்படட்ுை்ைது.  

கழிவுநீர ்அகனத்தும் நகரின் கமயத்தில் ஓடும் மகாம்புப் பை்ைம் ஓகடயில் கலந்து 

கழிவுநீர ்கவைிமயற்றப்படுகிறது.  மமற்படி மகாம்பு பை்ை ஓகடயின் ஒரு பகுதி சுமார ்

340 மீட்டர ் நீைத்திற்கு மாநில நிதிக்குழு 2008 – 2009 ம் ஆண்டுக்கு உட்கட்டகமப்பு 

கவற்றிடம் நிதி நிரப்பும் திட்டத்தில் கலனிங் கான்கிரீட் மபாடப்படட்ு சீரகமப்பு 

பணிகை் ரூ. 140.00 இலடச் மதிப்பீட்டில் மமற்ககாை்ைப்படட்ுை்ைது. 

20. வீடட்ு வசதிகளும், இதர வசதிகளும் 
 அறிக்ககயாண்டில் ஆகணயாைர ்குடியிருப்பு – 1 ம் நகராட்சி கபாறியாைர ்

குடியிருப்பு – 1 ம் நகராட்சி இைநிகல கபாறியாைர ் குடியிருப்பு – 1 ம் தூய்கம 

பணியாைரக்ளுக்கு 20 குடியிருப்புகை் பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது.     கபாது சுகாதார 

பணியாைரக்ளுக்கு ஆண்டுமதாறும் 2 சீருகடகை் , ககடநிகல ஊழியரக்ளுக்கு ஒரு 

கசடட்ு சீருகடகை் இலவசமாக கதயல் கூலியுடன் வழங்கப்பட்டது.  இதற்காக 

அறிக்கக ஆண்டில் ரூ. 4,33,800/ - கசலவிடப்பட்டது. 

21.கபாது நலமும், தீ பாதுகாப்பும் 
 அறிக்ககயாண்டில் இந்நகராட்சியில் கவறிநாய்கடியினால் இறப்பு ஏதும் 

இல்கல.   மமலும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் தீத்தடுப்பு சாதனங்கை் 

கபாருத்தப்படட்ுை்ைன.  

 
22.மபாக்குவரத்து 

 மபாக்குவரத்து வசதிக்காக அரசுத்துகற மற்றும் தனியார ் துகறயினர ்

மூலமாக புறநகர ் மபருந்துகை் நகரப்ுறமபருந்துகை், மினிமபருந்துகை், வாடகக 

மபருந்துகை், ஆட்மடா மற்றும் குதிகர வண்டிகை் உை்ைன.  

23.பலன்தரும் இனங்கை் 2021 - 2022 
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 பலன் தரும் இனங்கைின் கீழ் வருமானத்கத கபருக்கவும், கபாதுமக்கைின் 

வசதிகய முன்னிடட்ும் பஸ்நிகலயம் 15.1.1984ம் மததி முதல் வாரசச்ந்கத 

நகடகபற்று வந்த இடத்திற்கு மாற்றப்படட்ு தக்க வசதிகளுடன் கசயல்படுத்தப்படட்ு 

வருகின்றன.   வாரசச்ந்கதப் மபடக்ட இடகநருக்கடியிகன மபாக்க 

சின்னப்பநாயக்கன்பாகையத்தில் 6.75 ஏக்கர ்நிலம் 15.2.1982ம் மததிய (ஊர ்வைரச்ச்ி 

மற்றும் உை்ைாட்சித்துகற) 290-ம் எண்ணிட்ட அரசு ஆகணப்படி நில ஆரஜ்ிதம் 

கசய்யப்படட்ு 4.7.1983-ம் மததி முதல் நகராட்சி ஏற்று அன்று முதல் வாரசச்ந்கத 

நகடகபற்று வருகிறது.   சந்கதகை், மபருந்து நிகலயம், ஆடு அறுக்கும் கதாட்டிகை் 

மற்றும் இகறசச்ிக்ககடகை் முதலியவற்றிலிருந்து கடந்த 3 ஆண்டுகைில் கிகடத்த 

வருமானம் பின்வருமாறு.  

வ. 

எண். 
விபரம் 2019 - 20 2020 - 21 2021 - 22 

1 வாரசச்ந்கத 372750 391388 455000 
2 தினசரி சந்கத 3071250 3224813 3734538 
3 மபருந்து நிகலயம் 346872 115476 210240 
4 மபருந்து நிகலய 

ககடகை் 
2982299 3041944 3728900 

5 ஆடு அறுக்கும் 

கதாட்டி 
189000 198450 220000 

6 மிதிவண்டி 

நிகலயம் 
388500 407925 

01.04.2021 முதல் 

பராமரிப்பு 

பணிக்காக ஏலம் 

விடப்படட்ுை்ைது. 
7 கட்டண 

கழிப்பிடம் 
173250 181913 

கட்டிட 

பராமரிப்பு 

பணிக்காக ஏலம் 

விடப்படட்ுை்ைது 
8 கார,்கடம்மபா 

மவன் நிகலயம் 
24150 25358 27953 

9 மபருந்துநிகலய 

வரத்்தக 

ஒலிகபருக்கி 

கட்டணம் 

29400 30870 
01.04.2021 முதல் 

ஏலம் 

மபாகவில்கல 

10 மபருந்துநிகல 

வரத்்தக 

கதாகலகாட்சி 

கபட்டி கட்டணம் 

ஏலம் மகார 

ஒருவரும் 

முன்வரவில்கல. 

ஏலம் மகார 

ஒருவரும் 

முன்வரவில்கல. 

ஏலம் மகார 

ஒருவரும் 

முன்வரவில்கல. 

11 மராட்டரி கிைப் 

பராமரிப்பு 

(எரிமமகட)  
291500 306075 321379 

12 நகராட்சி பூங்கா , 

எடப்பாடி மராடு 
- - 321379 

 
23(1).சந்கதகை் 

 அறிக்ககயாண்டில் வாரசச்ந்கத ஒன்றும், தினசரி சந்கத ஒன்றும் இயங்கி 

வருகின்றன.   இதன்மூலம் அறிக்ககயாண்டில் ரூ.3114600/- வருவாய் வந்துை்ைது.   

தனியார ்சந்கதப்மபடக்டகை் ஏதும் இல்கல.   

 
23(2).மபரூந்து நிகலயம் 

 அறிக்ககயாண்டில் ககாமாரபாகையம் (“B” Grade) மபருந்து நிகலயத்தில் 

மபருந்துகை் நிறுத்துமிடங்கைின் எண்ணிக்கக 25 ஆகும். மபருந்து நிகலயத்தின் 

மூலம் ரூ.210240/- வரவு வந்துை்ைது.   அரசாகண எண்.175 நாை்.4.3.2002 
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மபாக்குவரத்துத்துகற மூலம் நுகழவு வரி ரூ.3/-லிருந்து ரூ.12/- ஆக உயரவ்ு 

கசய்யப்பட்டது.   

 
23(3).மபரூந்து நிகலய ககடகை் 

 மபரூந்து நிகலயத்தில் ஒரு கசவ உணவு விடுதியும், ஒரு அகசவ உணவு 

விடுதியும் மற்றும் 42 ககடகளும், ஒருங்கிகணந்தநகரப்்புற வைரச்ச்ி அபிவிருத்தி 

திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படட்ு அகவகை் கபாது ஏலத்தில் விடப்படட்ு 24.02.1988 முதல் 

அகவகை் நகடகபற்று வருகின்றன. உணவு விடுதி மூலம் அறிக்ககயாண்டில் 

ரூ.37,28,900/- வரவு வந்துை்ைது.    
 

23(4).வண்டிப்மபடக்ட 

 அறிக்ககயாண்டில் வண்டிப்மபடக்டக்கு என தனியாக இடம் 

ஒதுக்கப்படாததால், அது கார,் கடம்மபா, ஆட்மடா ஸ்மடண்ட் ஆகியவற்றுடன் மசரந்்து 

கபாது ஏலத்தில் விடப்பட்டது.  அறிக்ககயாண்டில் ரூ.27953/- வரவு வந்துை்ைது. 
 

23(5).ஆடு அறுக்கும் கதாட்டி மற்றம் கசாப்புக்ககடகை் 

 அறிக்ககயாண்டில் ஆடு அறுக்கும் கதாட்டி மற்றும் கசாப்பு ககடகை் மற்றும் 

மகாழிக்ககடகை் மூலம்  ரூ.220000/- வசூல் கசய்யப்படட்ுை்ைது.  
 

23(6). மபரூந்து நிகலய வரத்்தக ஒலிகபருக்கி கட்டணம்  

 இந்நிதியாண்டில் நகராட்சி மபருந்து நிகலய வைாகத்தில் வரத்்தக 

ஒலிகபருக்கி மூலம் விைம்பரம் கசய்ய ஒருவரும் ஏலம் மகார முன்வரவில்கல.  

23(7). பூங்கா பராமரிப்பு 

 ககாமாரபாகையம் நகராட்சிக்கு கசாந்தமான எடப்பாடி மராட்டில் 

அகமந்துை்ை பூங்காகவ கபாதுஏலம் மூலம் ஏலம்விடப்படட்ு வசூலிக்கப்படட்ு 

வருகிறது. இதன்மூலம் அறிக்ககயாண்டில் ரூ.321379/- வருவாய் வந்துை்ைது.  
 

23(8).கதாழிற்சாகலகை் 
 இந்நகராட்சி எல்கலக்குை் அரசினர ்கதாழிற்கூடம் எதுவும் இல்கல.   
 

23(9).இதர பலன்தரத்தக்க முயற்சிகை் கீழ் வரவுகை் 
 

24.மரம் நடுதலும், பூங்காக்களும் 

 இந்நகராட்சி பகுதியின் எடப்பாடி மராட்டில் புதிதாக பூங்கா ஒன்று ரூ.60.00 

இலட்சம் கசலவில் கட்டிமுடிக்கப்படட்ு பூங்காவிகன குத்தககக்கு விடப்படட்ு 

குத்தககதாரரால் பூங்கா பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது. 

 25. நகரகமப்பு 
  அறிக்ககயண்டில் நகரகமப்பு ஆய்வாைர ்திரு.M.மமகந்திரகுமார ் 01.04.2021 

முதல் 30.11.2021 வகரயிலும் திரு.அ.இயற்ககபிரியன் 01.12.2021 முதல் 31.03.2022 

வகரயிலும் பணிபுரிந்து வருகிறார.்  
 அறிக்ககயாண்டில் இந்நகராட்சியில் நகரகமப்பு திட்டம் எதுவும் அமலில் 

இல்கல.   நகர ்ஊரகமப்புத் துகறயினரால் தயாரிக்கப்பட்ட ககாமாரபாகையம் 

மறு ஆய்வு முழுகமத்திட்டம் (Modified Master Plan), அரசாகண (பல்வகக) எண்.140, 

வீடட்ு வசதி மற்றும் நகரப்்புற வைரச்ச்ி (யுடி4(2) துகற நாை்.16.6.2006-ல் அரசின் 

இணக்கம் அைிக்கப்படட்ு, ககாமாரபாகையம் உை்ளூர ்திட்ட குழும தீரம்ான எண்.83, 

நாை்.28.2.2007-ன்படு உறுப்பினர ் கசயலர,் ககாமாரபாகையம் உை்ளூர ் திட்ட 

குழுமம் மற்றும் ஆகணயாைர ்ககாமாரபாகையம் நகராட்சி அவரக்ைால் 23.5.2008 

அன்று ஒப்பம் கசய்யப்படட்ு அரசின் இறுதி ஒப்புதலுக்காக வழிமுகறயாக 

அனுப்பிகவக்கப்படட்ுை்ைது. அரசாகண (நிகல) எண். 220 நகரப்்புற மற்றும் வீடட்ு 

வசதித்துகற (யுடி(2)) நாை். 13.10.2010 ல் ஒப்புதல் அைிக்கப்படட்ுை்ைது. 
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25(1) கட்டிட அனுமதி 
 அறிக்ககயாண்டில் கீழ்க்கண்ட கட்டிட விண்ணப்பங்கை் வரப்கபற்று அனுமதி 

வழங்கப்பட்டன. 
1.  கட்டிட அனுமதி மகாரி கபறப்பட்ட விண்ணப்பங்கை் - 128 

 2.  கட்டிட அனுமதி வழங்கப்பட்டகவ    - 93 
 3.  கட்டிட அனுமதி மறுக்கப்பட்டகவ    - 35 

25(2) நகரைவர ்
 அறிக்ககயாண்டில் நகரைவர ்இல்கல.  
 

26. வருவாய் பிரிவு 

 அறிக்ககயாண்டில் வருவாய் பிரிவில் கீழ்க்கண்ட பணியாைரக்ை் 

பணியாற்றியுை்ைாரக்ை். 
வ 

எண். 
கபயர் பதவி  ொலம் 

1. அ.மகாபால் வருவாய் 

ஆய்வாைர ்
01.04.2021 முதல் 31.3.2022 முடிய 

2 நா.பாலமாதப்பா வருவாய் 

உதவியாைர ்

01.04.2021 முதல் 31.3.2022 முடிய 

3. ஆர.்சக்திமவல் வருவாய் 

உதவியாைர ்

01.04.2021 முதல் 15.09.2021 முடியவும் 

16.09.2021 முதல் பணியிலிருந்து 

விடுவிக்கப்படட்ு மஜாலாரம்படக்ட 

நகராட்சிக்கு பணிமாறுதலில் 

கசன்றுை்ைார.் 
4. க.மயில் வருவாய் 

உதவியாைர ்

01.04.2021 முதல் 31.3.2022 முடிய 

5. வ.ரமமஷ் வருவாய் 

உதவியாைர ்

01.04.2021 முதல் 31.3.2022 முடிய 

6. பழனிசாமி வருவாய் 

உதவியாைர ்

01.04.2021 முதல் 31.3.2022 முடிய 

7. ர.பிரபு  
(கருகண 

அடிப்பகடயில் 

புதிய நியமனம்)  

வருவாய் 

உதவியாைர ்

09.12.2021 முதல் 31.03.2022 முடிய 

 
26 (1). வருவாய்களுக்கான கபாது வருமானம் 
 

பிரிவு 84(1)ன்படி    வருட வாடகக மதிப்பீட்டில் 

அகரயாண்டிற்கு 
1.கபாது காரியங்களுக்கு  -  6 விழுக்காடு 
2.தண்ணீர ்மற்றும் சாக்ககடகை் -  2 விழுக்காடு 
3.விைக்குகை் வரி   -  - 
4.கழிப்பிட வரி    -  - 
5.கல்வி வரி    -  2 ½ விழுக்காடு  
6. நூலக வரி                                    -                     0.8 விழுக்காடு 
கமாத்தம்    -  11.3 விழுக்காடு 

 
26(2) காலி நிலவரி  

 இந்நகராட்சி எல்கலக்குை் உை்ை காலி நிலங்களுக்கு அரசாகண (நிகல) 

எ.151 நாை்.20.8.2009-ம் மததிய நகராட்சி நிரவ்ாகம் மற்றும் குடிநீர ்வழங்கல்(மதரத்ல்) 
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பிரிவு ஆகண மற்றும் நகராட்சி நிரவ்ாக இயக்குநர,் கசன்கன அவரக்ைின் அலுவலக 

சுற்றறிக்கக ந.க.எண்.41802/2009/ஆர1், நாை்.7.9.2009-ன்படி 1.10.2009 முடிய 

திருத்தியகமக்கப்பட்டது.  கீழ்க்காணும் விபரங்கைின் படி.  

அ. குடியிப்புப்பகுதிகை் உை்ை கதருக்கை் - 0.15 கபசா 
ஆ. முக்கிய சாகலகை் மற்றும் பிரதான  
       சாகலக்கு இடட்ுசக்சல்லும் மபரூந்து 
        வழித்தட சாகலகை் அல்லாதகவ - 0.20 கபசா 
இ. முக்கிய சாகலகை் மற்றும் பிரதான  
      சாகலகளுக்கு இடட்ுசக்சல்லும் மபரூந்து 
      வழித்தட சாகலகை்   - 0.30 கபசா 
என நிரண்யம் கசய்யப்படட்ு வசூல் கசய்யப்படட்ு வருகிறது.  
 

26 (3) கசாத்துவரி குகறப்பு மனுக்கை் 

 கசாத்துவரி குகறப்பு கசய்யும் மனுக்கை் அறிக்ககயாண்டில் ஏதும் 

கபறப்படவில்கல. 

  
26 (4).கசாத்துவரி மமல்முகறயீடட்ு மனுக்கை் 

 மமல்முகறயீடட்ு மனுக்கை் அறிக்ககயாண்டில் ஏதும் கபறப்படவில்கல. 

 26 (5)கதாழில்வரி 

 1992-ம் ஆண்டின் கதாழில்வரி தமிழ்நாடு புதிய வரி வரிசச்ட்டப்பிரிவு எண்.24-

ன்படி விதிக்கப்படட்ு வசூலிக்கப்படட்ு வருகிறது.  

 
26 (6).மகட்பு வசூல் நிலுகவ 
  அறிக்ககயாண்டில் நகடமுகற வரியினங்கை் குறித்த மகட்பு, வசூல், 

நிலுகவ முதலியவற்றின் விபரங்கை் (ரூபாய் இலடச்த்தில்) 
இனங் ை்  ப ட்பு  வசூல்   தை்ளுபடி கசய்தது        நிலுளவ 
1.கசாத்துவரி - 382.53  279.51  --   103.02 
2.காலிமகன   -            5.10                 5.10             --                               0.00 
3.கதாழில்வரி -   38.78    36.81  --     1.97 
4.குத்தகக  
   இனம்          -         128.50               97.01            --                              31.49 
5.குப்கபவரி    -         146.85              121.69           --                               25.15 
கமொத்தம் - 983.34  759.97  --   223.36 

27.கபாது 
 
 1.4.2000 முதல் புதிய கணக்கு கவப்பு முகற அறிமுகப்படுத்தி தற்மபாது 

நகடமுகறயில் இருந்து வருகின்றன.   வருவாய் நிதி, வருவாய் மூலதன நிதி, குடிநீர ்

விநிமயாகம், வடிகால் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி என தனித்தனியாக கணக்கு 

பராமரிக்கப்படட்ு வருகிறது.  தற்மபாது ( Acctuol Based accounting System ) என்ற 

முகற கணக்கு பதிவு நகடமுகறப்படுத்தப்படட்ு வருகிறது.   
  

28.கடன்கை் 
 அறிக்ககயாண்டில் அரசுக்கு கசலுத்த மவண்டிய கடன் கதாகக ரூ. 46,13,4,446 

நிலுகவ உை்ைது.  

 
29. தணிக்கக 
 2020-21 ஆண்டு முடிய தணிக்கக முடிவு கபற்றுை்ைது. அதன்படி 

கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று நிதிகைின் கீழ் தணிக்கக தகடகை் நிலுகவயில் உை்ைது.   

1. 2019-2020 முடிய உை்ை நிலுகவ தகடகை்  -   270 
         அறிக்ககயாண்டில் நகடகபற்ற தணிக்கக 
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2. ஆய்வின் படி  தணிக்கக பத்திகை்   -  109  
  
       கமொத்தம்                 -  379 

அறிக்ககயாண்டில் நிவரத்்தி கசய்யப்ட்ட பத்திகை்        -   - 
நிலுளவயில் உை்ை இறுதி பத்தி ை்             -   379 
 

30. வழக்குகை் 
     முன்சீப் மகாரட்்  கசன்கன 

உயரநீ்திமன்றம் 

1.ஆரம்ப இருப்பு நிலுகவ வழக்குகை்  37    5 
2.அறிக்ககயாண்டில் கதாடரப்பட்ட 
   வழக்குகை்     -    -  
3.கமாத்த வழக்குகை்    37    5 
4.அறிக்ககயாண்டில் முடிவு கசய்யப்பட்ட 
   வழக்குகை்     -    2 
5.இறுதியாக நிலுகவயில் உை்ை வழக்குகை் 37    3 
 

31. பணிகை் 
31 (1) நகராட்சிப்கபாறியாைர,் மமற்பாரக்வயரின் கீழ் இவ்வாண்டில் பாகத 

பராமரிப்பு பணிகை், சாக்ககட மராமத்து பணிகை் மற்றும் இதர பணிகை் 

மமற்ககாை்ைப்பட்டன.  
        பணிகைின்  மமற்ககாை்ைப்பட்ட 

கசலவினம் 
 எண்ணிக்கக               (ரூ.லடச்த்தில்)  

1.சாகலப்பணிகை்         7                       98.92   
2.குடிநீர ்விநிமயாகப்பணிகை்      36                               159.62 
   மற்றும் கட்டிடம்    
3.கழிப்பிட பராமரிப்பு பணிகை்        7                      46.46  
4.பை்ைிக்கட்டிடங்கை்         7                      40.50  
5.பல்வககப்பட்ட பணிகை்      17                      99.35 
6.மகழநீர ்வடிகால்        7                      27.31 
7. கட்டிடம் மற்றும்  பராமரிப்பு 
 பணிகை்                   16                     105.82 
-------------------------------------------------------------- 
  கமொத்தம்      97                          577.98 

 

32.திட்டப்பணி ை் 
32. (1). தமிழ்நொடு ந ர்புற பமம்பொட்டுத் திட்டம் 2021 - 2022 

இத்திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிரவ்ாக ஆகணயர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைில்  
ந.க.எண்.12981/2018/இ3 நாை்.21.08.2018இன்படி ரூ.1000.00 இலடச்ம் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்படட்ுை்ைது.  இதில்  49 சாகலகை் பணிகை் 4 சிப்பங்கைாக பிரிக்கப்படட்ு 37 

பணிகை் மடட்ும் ரூ.624.90 இலடச்ம் கசலவில் முடிக்கப்படட்ு மீதம் 12 பணிகை் மடட்ும் 

நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32. (2). வீடு ளு ்கு குடிநீர் வழங்கும் வட்டியில்லொ  டன் திட்டம்  2021 – 2022 

 இத்திட்டம் அரசாகண எண். MS MAWS ( MA 2 ) Dt : 28.11.2018 இன்படி 

ரூ.500.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 14380 இகணப்புகை் எடுத்துக்ககாை்ைப்படட்ு  ரூ.56.36 

இலட்சம் கசலவில் பணிகை் மமற்ககாை்ைப்படட்ு , மீதி பணிகை் நகடகபற்று 

வருகிறது.  
 
32 (3). ஒருங்கிளணந்த ந ர்புற பமம்பொட்டுத் திட்டம் 2021 – 2022 
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 இத்திட்டம் அரசாகண எண். M.S.No : 12, MAWS ( MA2) Dt : 29.01.2019 இன்படி 

ரூ.982.38 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சாகலப்பணிகை் 16.18 இலடச்ம் மதிப்பீட்டில் கழிவுநீர ்

வடிகால் பணிகை் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு ரூ.998.56 இலட்சம் மதிப்பீடு ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்டது.  இதன்படி 65 பணிகை் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு  அதில் 65 பணிகை் 

எடுத்துக்ககாை்ைப்படட்ு அகனத்து பணிகளும் 841.39 இலட்சம் கசலவில் 

முடிக்கப்படட்ு மக்கைின் பயன்பாட்டில் உை்ைது.  
 
32. (4). தமிழ்நொடு ந ர்புற பமம்பொட்டுத் திட்டம் 2021 – 2022 

இத்திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிரவ்ாக ஆகணயர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைில்  
ந.க.எண்.17349/2019/இ3 நாை்.16.10.2019இன்படி ரூ.500.00 இலட்சம் ஒதுக்கீட்டில் 20 

பணிகை் மூன்று சிப்பங்கைாக எடுத்துக்ககாை்ைப்படட்ு ரூ.324.47 இலடச்ம் 17 

பணிகை் முடிக்கப்படட்ு மீதியுை்ை பணிகை் நகடகபற்று வருகிறது.  
 
32 (5). 14 வது மத்திய நிதி ்குழு திட்டம் 2021 – 2022 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் 9 பணிகை் ரூ.199.25  இலடச்ம் மதிப்பிட்டில் 9 சிப்பங்கைாக 

எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு எடட்ு சிப்பங்கைாக 8 பணிகை் ரூ.148.06 இலட்சம் கசலவில் 

முடிக்கப்படட்ு மீதியுை்ை பணிகை் நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32 (6). திட ் ழிவு பமலொண்ளம திட்டம் 2021 – 2022 

 இரு பணிகை் ரூ.67.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு ரூ.67.04 

இலட்சம் கசலவில் பணிகை் முடிக்கப்படட்ு பயன்பாட்டில் உை்ைது. 
 
32(7). வீடு ளு ்கு குடிநீர் வழங்கும் வட்டியில்லொ  டன் திட்டம் 2021 – 2022 

 இத்திட்டம் அரசாகண எண்.ms.26.MAWS(MA2), dt.28.11.2018-ன்படி 

ரூ.500இலடச்ம் மதிப்பீட்டில் ரூ.          இகணப்புகை் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு, ரூ.          

இலட்சம் கசலவில் பணிகை் மமற்ககாை்ைப்படட்ு, மீதி பணிகை் நகடகபற்று 

வருகிறது. 
 
32(8). சட்டமன்ற உறுப்பினர் கதொகுதி பமம்பொட்டுத் திட்டம் 2021 – 2022 
 இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித் தகலவர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைின் ந.க.எண்.அ4/1460/2019, நாை்.18.09.2019ன் கீழ் ரூ.17இலட்சம் 

ந.க.எண்.அ4/1129/2020, நாை்.13.03.2020ன் கீழ் 12.85 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 1 பணி 

மடட்ும் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு ரூ.11.31 இலட்சம் கசலவில் பணி முடிக்கப்படட்ு 

கபாது மக்கைின் பயன்பாட்டில் உை்ைது. 
 
32(9). தமிழ்நொடு ந ர்புற  சொளல ை் உட் ட்டளமப்புத் திட்டம் 2021 – 2022. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிரவ்ாக இயக்குநர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைின் ந.க.எண்.17349/2019/E3, நாை்.16.10.2019. 
 ரூ.500 இலடச்ம் மதிப்பீட்டில் 20 பணிகை் மூன்று சிம்மங்கைாக எடுத்துக் 

ககாை்ைப்படட்ு ரூ.324.47 இலடச்ம் கசலவில் 17 பணிகை் முடிக்கப்படட்ு மீதியுை்ை 

பணிகை் நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32(11). சட்டமன்ற உறுப்பினர் கதொகுதி பமம்பொட்டுத் திட்டம் 2021 – 2022 
 
 இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தகலவர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைின் ந.க.எண்.அ4/1554/2020, நாை்.25.11.2020 ன் படி ரூ.29.90 இலடச்ம் 

மதிப்பீட்டில் இரு பணிகை் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு 17.70 இலடச்ம் மதிப்பீட்டில் 1 

பணி மடட்ும் நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32(12). ஒருங்கிளணந்த குழந்ளத ை் வைரச்ச்ிதிட்டம் பணி ை் 2021 – 2022 
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 இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்ட ஆகணயர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைின் ந.க.எண்.அ3/040/2019, நாை்.01.09.2020ன் படி ரூ.4 இலட்சம் 

மதிப்பீட்டில் இரு பணிகை் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு பணிகை் நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32(13). ஒருங்கிளணந்த ந ர்புற பமம்பொட்டுத் திட்டம் 2021 – 2022 
 
 இத்திட்டம்ம அரசாகண எண்.303, நகராட்சி நிரவ்ாக மற்றும் குடிநீர ்வழங்கல் 

துகற நாை்.09.09.2020ன்படி ரூ.54.95 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 1 பணி மடட்ும் எடுத்துக் 

ககாை்ைப்படட்ு நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32(14). சிறப்பு சொண ன் திட்ம் 2021 – 2022 
 
 இத்திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிரவ்ாக ஆகணயர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைின் ந.க.எண்.20557/2020/இ3, நாை்.15.12.2020ன் படி ரூ.650 இலட்சம் 

மதிப்பீட்டில் 28 பணிகை் மூன்று சிம்மங்கைாக எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு பணிகை் 

அகனத்தும் நகடகபற்று வருகிறது. 
 
32(15). சொளல பொது ொப்பு நிதி 2021 – 2022  (Road safety Fund 2020-2021) 
சொளலப்பணி ை் 
 
 இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தகலவர ் அவரக்ைின் 

கசயல்முகறகைின் ந.க.எண்.1665/2021(m4) நாை்.25.01.2021ன்படி ரூ.200 இலடச்ம் 

மதிப்பீட்டில் 7 பணிகை் எடுத்துக் ககாை்ைப்படட்ு 02.03.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புை்ைி 

மகாரப்படட்ு சட்டமன்ற கதாகுதிகைின் மதரத்ல் பணிகைின் நடத்கத விதிமுகறகை் 

அமலில் உை்ைதினால், ஒப்பந்தப்புை்ைி திறப்பு நிறுத்தி கவக்கப்படட்ுை்ைது. 

 
33. பதசிய ந ர்புற வொழ்வொதொர இய ் ம் ( NULM ) 2021 – 2022 
 
 ககாமாரபாகையம் நகராட்சியில் மதசிய நகரப்ுற வாழ்வாதார இயக்கம் 

திட்டம் கசயல்படட்ு வருகிறது.  அறிக்ககயாண்டில் கீழ்க்கண்ட சமுதாய 

அகமப்பாைராக பணிபுரிந்துை்ைாரக்ை். 
1. சி. முரைி  - 01.04.2021 to 31.03.2022 
2. மக.ரகு   - 01.04.2021 to 31.03.2022  

 
ச.ம.உ.கதாகக.மமம்பாடட்ு திட்டம் 2021 – 2022 
      SRP – 500 Lakhs 
    IUDM  –  58 Lakhs 
 

1. CDS சமுதாய வைரச்ச்ி சங்கம் 
 மூன்று நபரக்ை் (CDS) சமுதாய வைரச்ச்ி சங்கத்தினராக உை்ைாரக்ை்.   மமலும் 

120 மகைிர ் குழுக்கை் உை்ைது.  ககாமாரபாகையம் நகராட்சியில் 

வறுகமக்மகாட்டிற்கு கீழ் உை்ைவரக்ைின் எண்ணிக்கக 6159 உை்ைனர.்  இதில் 

ஆண்கை் 3789, கபண்கை் 2370 மபர ்ஆகும். 

 
2. மதசிய நகரப்ுற வாழ்வாதார இயக்கம் ( NULM ) 
 தனி நபர ்கடன் ஏதும் வழங்கப்படவில்கல. 
 

3. மதசிய நகரப்ுற வாழ்வாதார இயக்கம் ( NULM ) (மநரடி கடன் 

வழங்குதல்) 
மகைிர ் குழுவிற்கான Direct Linkage 10 மகைிர ் குழுவிற்கு உை்ைது. 23.72 

இலட்சம் மநரடி கடன் வழங்கப்படட்ுை்ைது.  
 

4.STEP – UP பயிற்சி  
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 பயிற்சி வழங்கப்பட்டது . 
 

34. நளடகபற்று வரும் நிலுளவப்பணி ைின் விவரம்  
34.1.சிறப்பு சாகலகை் திட்டம் 2021-2022 (Special Road Project) 
 அறிக்ககயாண்டில் ககாமாரபாகையம் நகராட்சியில் சிறப்பு சாகலகை் 

திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு ரு.445.26 இலடச்ம் ஆகும். கமாத்த தார ் சாகல 17, அதன் 

நீைம் 3.065 கி.மீ. மற்றும் சிகமண்ட் சாகல 5 அதன் நீைம் 0.530 கி.மீ. மதிப்பீடட்ுத் 

கதாகக ரூ.542.26 ஆகும். பணி ஆகண வழங்கிய நாை்.05.02.2021. முடிக்கப்பட்ட 

பணிகைின் எண்ணிக்கக 19. 3 பணிகை் முன்மனற்றத்தில் உை்ைது முடிக்கப்படும் 

காலம் 31.03.2022 ஆகும். 

 
35. ககாடிநாை் 
  இந்நகராட்சிக்கு ககாடிநாை் வசூல் 2020ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.2,20,000 /- 

குறியீடு நிரண்யம் கசய்யப்பட்டதில் இந்நகராட்சி மூலம் ரூ.2,20,000/- வசூல் 

கசய்யப்படட்ுை்ைது. 
 

 
  
 

         ஆகணயாைர,் 
                  ககாமாரபாகையம் நகராட்சி . 


