
 
�ட்டம் எண்.001/2022    ேபரண்ாம்பட்� நகராட்� 
       ேவ�ர ்மாவட்டம் 
       நாள்.07.04.2022. 

 
சாதாரணக் �ட்டம் 

ேபரண்ாம்பட்� நகர ் மன்றத்�ன் சாதாரணக் �ட்டம் 2022ம் 
ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 11ம் ேத� �ங்கட் #ழைம காைல 11.00 
மணியள(ல் ேபரண்ாம்பட்� நகர ் மன்றக் �ட்டத்�ல் தைலவர ்
அவரக்ள் தைலைம*ல் நைடெப,ம்.  அ- சமயம் .ன்வ/ம் 
ெபா/ள்கள் 01த-் 2ரம்ானிக்கப்பட உள்ளதால் நகரம்னற -ைணத ்
தைலவர ் மற்,ம் நகரம்ன்ற உ,ப்.னரக்ள் அைனவ/ம் தவறாமல் 
வ/ைக த/மா, அன்4டன் ேகட்�க் ெகாள்#ேறன். 

 
      நகரம்ன்ற தைலவர,் 
ேபரண்ாம்பட்� நகராட்�, 

ேவ�ர ்மாவட்டம் 
 
ெப,நர ்
நகரமன்ற -ைணத் தைலவர ்மற்,ம் அைனத்- நகரம்ன்ற 
உ,ப்.னரக்ள், 
ேபரண்ாம்பட்� நகராட்�. 

----- 
 
ெபா/ள் எண்.1 
நகரம்ன்ற தைலவர ் �/ம�..ேரமா அவரக்ள் ெகாண்� வ/ம் 

2ரம்ானம். 

1. 12வ- வார�் பாண்7யன் 8�-1, காமராஜ் நகரில் �ெமண்ட் 

சாைல, க:;நீர ் கால்வாய் (ம) கல்ெவட்� அைமத்- தரக் 

ேகா/#றார.் 

2. 12வ- வார�் பாண்7யன் 8�-3 மற்,ம் அதைன ஒட்7Aள்ள 

Bன், 0,க்0 சந்-களில் க:;நீர ் கால்வாய் கட்7தரக் 

ேகா/#றார.் 

3. பாண்7யன் 8�-3 (அம்மா உணவகம்) கடந்த 2020ம் ஆண்� 

4�யதாக சாைல அைமக்க ெடண்டர ் (டப்பட்� இ-நாள் 

வைர சாைல அைமக்க(ல்ைல.  ஆைகயால் ேமற்ப7 

ெடண்டரிைன இரத்- ெசய்- 4�யதாக ெடண்டர ் (ட  

ேகா/#றார.் 

4. காமராஜ் நகரில் 4�யதாக இரண்� Dன்கம்பங்கள், 

Dன்(ளக்0கள் மற்,ம் சாைல வச� ெசய்யக் ேகா/#றார.் 

5. ேபரண்ாம்பட்� நகரில் உள்ள சமத்-வ மயானத்�ல் 

சவங்கைள எரிப்பதால் அக்கம் பக்கம் உள்ளவரக்Fக்0 

Gகாதார Hரே்க� ஏற்ப�#ற-.  ஆைகயால் Dன்எரிேமைட 

அைமத்- தரக் ேகா/#றார.் 



6. காமராஜ் நகரில் உள்ள 7 ெத/க்கFக்0 க:;நீர ் கால்வாய் 

அைமத்- தரக்ேகா/#றார.்  

  
2ரம்ானம் எண் :  1 
1, 2, 4, 6, 7 ேமற்கண்ட ெபா/ள் உள்ள பணிகள் ெபா1யாளர ்
பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் தாக்கல் ெசய்ய;ம். 
3. ஒப்பந்ததார/க்0 இ,� க7தம் ைவக்க;ம். 
5. தDழக அரG நி� ஒ-க்K� ெசய்ததற்0 நன்1. 
 
 
ெபா/ள் எண்.2 
நகரம்ன்ற -ைணத் தைலவர ்�/. ஆLயார ்Mேபர ்அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

ேபரண்ாம்பட்� நகரில் அைமந்-ள்ள காவல் நிைலயம் Gமார ்                    
40 வ/டங்கFக்0 Oன்4 கட்டப்பட்ட-.  தற்சமயம் பPதைடந்த 
நிைல*ல் உள்ளதால் காவல் 07*/ப்4 ப0�*ல் 4�ய ந8ன காவல் 
நிைலயத்�ைன அைமக்க;ம், பைழய காவல் நிைலயத்�ைன 
இ7த்- ேப/ந்- நிைலயத்�ைன (ரிவாக்கம் ெசய்- த/மா, நகர ்
மன்றத்�ன் Bலம் 2ரம்ானம் நிைறேவற்1 மாண்4D0 தDழக 
Oதல்வ/க்0 ேவண்�ேகாள் ைவக்0மா, ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  2 
           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
 
ெபா/ள் எண்.3 
நகரம்ன்ற -ைணத் தைலவர ்�/. ஆLயார ்Mேபர ்அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

இந்நகராட்�*ன் 4த்-க் ேகா*ல் சாலப்ேபட்ைட வைர மாநில 
ெந�ஞ்சாைலத் -ைற Bலமாக இ/4றOம் க:;நீர ் கால்வாய் 
அைமத்- த/ம்ப7 ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  3 
           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
 
ெபா/ள் எண்.4 
நகரம்ன்ற -ைணத் தைலவர ்�/. ஆLயார ்Mேபர ்அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 
 

1. ேபரண்ாம்பட்� நகர ப0�*ல் உள்ள 15 எண்ணிக்ைக 
ெகாண்ட உயரD்ன் ேகா4ர (ளக்0கள் பPதைடந்-ள்ளைத 
உடன7யாக சரி ெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

2. ஏப்ரல் மாதம் ரம்ஜான் ேநான்4 இ/ப்பதால் வார�் எண்1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 மற்,ம் 21 ேபான்ற வார�்களில் 
இஸ்லாDயரக்ள் அ�கம் வ�ப்பதால் ெத/க்கள், மG�கைள 
Gத்தம் ெசய்- .ளிச�்ங் ப;டர,் Gண்ணாம்4த் Wள் 
ெதளித்-ம் Dன்(ளக்0கள் சரி ெசய்-ம் ஒ/ நாள் (ட்� ஒ/ 
நாள் 07நீர ்வழங்0மா, ேகாரிAள்ளார.் 



 
2ரம்ானம் எண் :  4 
1. �ட்ட ம�ப்X� தயார ் ெசய்- உடன7யாக ெடண்டர ் (ட்� .ணி 
ெசய்ய மன்றம் 2ரம்ானிக்கப்ப�#ற-‘‘ 
 2.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
 
ெபா/ள் எண்.5 
நகரம்ன்ற -ைணத் தைலவர ்�/. ஆLயார ்Mேபர ்அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

ேபரண்ாம்பட்� நகராட்� எல்ைலக்0ட்பட்ட 21 வார�் 
ப0�களில் நாய் ெதால்ைல அ�கமாக இ/ப்பதால், ெத/நாய்கைள 
.7த்- அப்4றப்ப�த்-மா,ம், ேமYம் நகராட்� ப0�*ல் Gற்1த் 
�ரிAம் மா�கைள அப்4றப்ப�த்-மா, ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  5 
           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
 
ெபா/ள் எண்.6 
நகரம்ன்ற -ைணத் தைலவர ்�/. ஆLயார ்Mேபர ்அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

14வ- வார�்க்0ட்பட்ட ேதாப்4 8�*ல் �ெமண்ட் சாைல 
மற்,ம் க:;நீர ்கால்வாய் அைமத்- த/ம்ப7 ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  6 
�ட்ட ம�ப்X� ெபா1யாளர ் தயார ் ெசய்- மன்ற ெபா/ளில் 
ைவக்க;ம். 

 
ெபா/ள் எண்.7 
நகரம்ன்ற -ைணத் தைலவர ்�/. ஆLயார ்Mேபர ்அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

ேபரண்ாம்பட்� நகராட்�க்0ட்பட்ட (.ேகாட்டா சாைல*ல் 
உள்ள ேத�ய ெந�ஞ்சாைல (மங்கFர ் Oதல் (.ேகாட்டா வைர) 
மைழக்காலங்களில் க:;நீர ் மற்,ம் மைழநீர ் அ�கமாக ேதங்#  
நிற்பதால் ேத�ய ெந�ஞ்சாைலைய ஒட்7 உள்ள 500 8�கFக்0ள் 
க:;நீர ் மற்,ம் மைழநீர ் 40ந்- வ/#ற-.   ேத�ய 
ெந�ஞ்சாைல*ல் அைமக்கப்பட்ட க:;நீர ் கால்வாய் சரியாக 
அைமக்கப்படாததால் க:;நீர ் ெசல்லாமல் உள்ள-.   ேமற்ப7 
கால்வா*ைன ேத�ய ெந�ஞ்சாைல Bலம் சரி ெசய்Aம்ப7 
மன்றத்�ன் Bலம் 2ரம்ானம் நிைறேவற்1 ேத�ய ெந�ஞ்சாைல 
-ைறக்0 க7தம் அZப்ப ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  7 
 ேத�ய ெந�ஞ்சாைல -ைற மற்,ம் மாவட்ட ஆட்�யர ் அவரக்Fக்0 
க7தம் ெதரியப்ப�த்� பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மன்றம் 
அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-. 
 
 



ெபா/ள் எண்.8 
1வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/.ைவ.அ�0ர ் ரஹ்மான் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. 1வ- வார�்க்0 உட்பட்ட தைரக்கா� மற்,ம் 0ப்ைபேம� 
ப0�*ல் Gமார ்1800 8�கள் உள்ளதால், 8� ேதா,ம் ெசன், 
0ப்ைபகள் .ரித-் வாங்0ம் 0ப்ைப வண்7 1 மட்�ேம 
உள்ளதால் 0ப்ைபகைள அகற்ற �ரமமாக உள்ள-.  
ஆைகயால் 4 0ப்ைப வண்7கள் ஒ-க்# த/மா, 
ேகா/#றார.் 

2. 1வ- வார�்க்0 உட்பட்ட தைரக்கா� மற்,ம் 0ப்ைபேம� 
ப0�*ல் Gமார ்1800 8�கள் உள்ள-.  இ�ல் 400 8�கFக்0 
மட்�ேம 07நீர ் இைணப்4 உள்ளதால் 07நீர ்
.ரசச்ைனகைள ேபாக்0ம் வைக*ல் நம- நகராட்�*ல் 
உள்ள தண்ணீர ் 7ராக்டைர நிரந்தரமாக ஒ-க்# த/மா, 
ேகா/#றார.் 

3. 1வ- வார�்க்0ட்பட்ட �ன்ன ஈத்காஹ் Oதல் ெதாடங்# 
(தைரக்கா�) நகராட்� ெபா- Gகாதார க:ப்.டம் வைர*ல் 
Gமார ் 700 \ட்டர ் நீளOள்ள சாைல*ல் 07நீர ் ைபப்ைலன், 
க:;நீர ் கால்வாய் மற்,ம் சாைலகைள Hரப்�த்� தரக் 
ேகா/#றார.் 

4. 0ப்ைபேம� ப0�*ல் Gமார1்50 \ட்டர ்நீளOள்ள சாைல*ல் 
07நீர ் ைபப்ைலன், க:;நீர ் கால்வாய் மற்,ம் சாைலகைள 
Hரப்�த்� தரக் ேகா/#றார.் 

5. தைரக்கா� ப0�*ல் உள்ள ைபப்ைலன் இல்லாத Gமார ்5000 
\ட்டர ் நீளOள்ள அஜாத் நகர,் .ஸ்Dல்லா நகர,் ஜம்ஜம் நகர,் 
ஹ]த் மMத் 8�, அLமஸ்Mத் 8� மற்,ம் .லால் நகர ்ஆ#ய 
ெத/க்கFக்0 07நீர ் ைபப்ைலன், க:;நீர ் கால்வாய் 
மற்,ம் சாைலகைள Hரப்�த்� தரக் ேகா/#றார.் 

6. தைரக்கா� ப0�*ல் பPதைடந்-ள்ள ேமல்நிைல 
நீரே்தக்கத் ெதாட்7*ைன 4ரணைமத்- பPதைடந்-ள்ள 
ைபப்ைலன்கைள சரிெசய்- த/ம்ப7 ேகா/#றார.் 

7. தைரக்கா� ெபா- Gகாதார க:ப்.டம் அ/#ல் 
அைமக்கப்பட்� பPதைடந்-ள்ள (ெபான்னரசன் ேபார)் 
ஆழ்-ைள ேபாரெ்வல்ைல ஆழப்ப�த்� சரிெசய்- த/மா, 
ேகா/#றார.் 

8. 0ப்ைபேம� ப0�*ல் ெபா- Gகாதாரம் Dக;ம் 
அசG்,த்தலாக உள்ளதால் ஆட்� இைறச�் �டத்ைத  
எல்.ஆர.் நக/க்0 மாற்றம் ெசய்- த/ம்ப7Aம், தற்ேபா- 
ஆட்7ைறச�் �டம் உள்ள இடத்�ல் மகப்ேப, ம/த்- 
வச�Aடன் �7ய ஆரம்ப Gகாதார நிைலயம் அைமத்- 
த/ம்ப7 ேகா/#றார.் 

9. 0ப்ைப ேம� அங்கன்வா7 (ைமயம் எண். 33605150516)  பள்ளி 
தற்ேபா- வாடைக கட்7டத்�ல் இயங்# வ/வதால், 
நவாLஷாப் அ/#ல் உள்ள சரே்வ எண்.478ல் அரGக்0 
ெசாந்தமான 4றம்ேபாக்0 இடத்�ல் அங்கன்வா7 பள்ளி 
கட்7டத்ைத ெசாந்த கட்7மாக கட்7 த/மா,  ேகா/#றார.் 



10. தைரக்கா� அங்கன்வா7 (ைமயம் எண். 33605150517)  பள்ளி 
தற்ேபா- வாடைக கட்7டத்�ல் இயங்# வ/வதால், நகராட்� 
ெபா- Gகாதார க:ப்.டம் அ/#ல் உள்ள அரGக்0 
ெசாந்தமான 4றம்ேபாக்0 இடத்�ல் அங்கன்வா7 பள்ளி 
கட்7டத்ைத ெசாந்த கட்7மாக கட்7 த/மா,  ேகா/#றார.் 

11. 0ப்ைபேம� மற்,ம் தைரக்கா� ப0�*ல் இரண்� உயர ்
ேகா4ர Dன் (ளக்0கள் அைமத்- தரக் ேகா/#றார.் 

12.  தைரக்கா� மற்,ம் 0ப்ைபேம� ப0�*ல் 
அத்�யாவா�யமாக Dன்(ளக்0 ேதைவயாக Gமார ் 76 
Dன்கம்பங்கள் உள்ள-.  இந்த கம்பங்களில் Dன்(ளக்0கள் 
இல்லாததால் இர; ேநரங்களில் (ஷஜந்-கள் க7த்தல், நாய் 
க7த்தல், �/ட்� ேபான்ற அபாயகர சம்பவங்கள் 
நைடப்ெப,வதால் ேபாரக்ால அ7ப்பைட*ல் Dன்(ளக்0கள் 
ெபா,த்� த/மா, ேகா/#றார.் 

13. 16.05.2018ம் ேத� ெவளி*டப்பட்ட அரசாைண (நிைல) 99ன் ப7 
தைரக்கா� ப0�*ல் ெதாடங்கப்பட்ட உ/- ெதாடக்கப் 
பள்ளி Gமார ்4 நான்0 ஆண்� காலமா#Aம் ெசாந்த கட்7டம் 
இல்லாததால் தைரக்கா� ப0� சரே்வ எண்.469ல் உள்ள 
அரGக்0 ெசாந்தமான 23 ெசன்ட் இடத்�ல் நகராட்� உ/- 
ெதாடக்கப்பள்ளிக்0 கட்7டம் கட்7 த/மா, ேகா/#றார.் 

14. 1வ- வார�் தைரக்கா� ப0� (பாபா அ\ன் பாய் பக்காத்� 
பா_க் பாய் 8�கள்) உள்ள இரண்� ெத/(ற்0 க:; நீர ்
கால்வாய் கட்7 த/மா, ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  8 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ஆ#ய ெபா/ள்கFக்க ெபா1யாளர ்
பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் ைவக்க மன்றம் O7; 
ெசய்#ற-. 
12.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
13.           வ/வாய் -ைற Bலம் நடவ7க்ைக ேமற்ெகாள்ள மன்றம் 
O7; ெசய்#ற-. 
 
ெபா/ள் எண்.9 
2வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.ஜான# (ல்Lயம் Xட்டர ் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. ெஜ.ெஜ.நகரில் Gமார ் 500 0�ம்பங்கFக்0 இ-நாள் வைர 
ஒேகனக்கல் �ட்� 07நீர ் ைபப்ைலன் இல்ைல.  அரGக்0 
ெசாந்தமாக Gமார ் அைர ஏக்கர ் நிலம் உள்ளதால், 4�யதாக 
ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்7 அைமத்- தரக் ேகா/#றார.்  

2. ெஜ.ெஜ.நகரில் க:; நீர ்கால்வாய் மற்,ம் 4 Dன் கம்பங்கள்,  
4-ஷாப் ைலனில் 3 Dன்கம்பங்கள், �வான் ம`த் 8�*ல் 1 
Dன்கம்பங்கள்  அைமத்- ெத/Dன் (ளக்0கள் ெபா/த்� 
த/மா, ேகா/#றார.் 

3. �வான் ம`த்  ெத/(ல் 300 0�ம்பங்கFக்0 07நீர ்
(நிேயாக ைபப்ைலன் இல்லாததால் Gமார ் 500 \ட்ட/க்0 3 
இன்ச ்ைபப்ைலன் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 



4. வார�் எண்.2வ- பாத்�மா நகரில் உள்ள ேடங்#ல் இ/ந்- 
�வான் ம`த்�ற்0 Gமார ் 300 \ட்டர ் 3 இன்ச ் ைபப்ைலன் 
அைமத்- தரக் ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  9 

1, 2, 3, 4 ெபா1யாளர ் பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் 
ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.10 
3வ- வார�் உ,ப்.னர ்�/ம�.நாகேஜா� அவரக்ள் ெகாண்� வ/ம் 
2ரம்ானம். 

1) 3வ- வார�் எம்.`.ஆர.்நகர ் ஏ...Oத்- 8�*ல் 4�யதாக 
சாைல மற்,ம் க:;நீர ் நீர ் கால்வாய் அைமமத்- த/மா, 
ேகா/#றார.் 

2) 3வ- வார�் அம்ேபத்கார ் 8�*ல் 4�யதாக சாைல மற்,ம் 
க:;நீர ்நீர ்கால்வாய் அைமமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

3) 3வ- வார�் ேக.ேக.நகர ் (O/கன் 8�*ல்) 4�யதாக சாைல 
மற்,ம் க:;நீர ் நீர ் கால்வாய் அைமமத்- த/மா, 
ேகா/#றார.் 

4) ேக.ேக. நகரில் உள்ள க:; நீர ் கால்வாய்கள் 
பPதைடந்-ள்ளைத சரி ெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 
 

2ரம்ானம் எண் :  10 
           1, 2, 3, 4 ெபா1யாளர ் பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக 

மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.11 
4வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.எஸ்.Gல்தானா அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. நகராட்� .ன்4றத்�ல் உள்ள காட்டாற், கால்வாய், 
OகமதL 8�-1, 2 8�*ல் உள்ள காட்டாற், கால்வாய் பல 
ஆண்�களாக Wர ் வாரப்படாத உள்ளதால் Gகாதார Hரே்க� 
ஏற்ப�#ற-.  ஆைகயால் ேபாரக்்கால அ7ப்பைட*ல் Wர ்
வ/மா, ேகா/#றார.் 

2. OகமதL -2வ- 8�*ன் 0,க்0 சந்�ல் உள்ள  சாைல 
மற்,ம் க:; நீர ் கால்வாய் பP-ைடந்-ள்ளைத அகற்1 
4�யதாக கட்7த் த/மா, ேகா/#றார.் 

  
2ரம்ானம் எண் :  11 

1, 2, ெபா1யாளர ் பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் 
ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.12 
5வ- வார�் உ,ப்.னர ்�/. அப்-ல் ஹ\த் அவரக்ள் ெகாண்� வ/ம் 
2ரம்ானம். 



1. 5வ- வார7்ல் 4- 8�-1, 2. aர ்அகமத் 8�-1,2 மற்,ம் பஜார ்
8� ஆ#ய வார�்களில் பPதைடந்-ள்ள க:;நீர ்
கால்வாய்கைள சரி ெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

2. 4- 8�-1, 0ல்ஜார ்8�-3, ல் பPதைடந்-ள்ள கல்ெவட்7ைன 
4�யதாக 4-ப்.த்- த/மா, ேகா/#றார.் 

3. 21 வார�் ப0�களில் Gற்1த் �ரிAம் ெத/ நாய்கைள Gமார ்
8 வ/டங்களாக .7த்- அப்4றப்ப�த்தாமல் உள்ளதால் 
ெபா-மக்கள், பள்ளி மாணவ மாண(கள் 0ழந்ைதகள் 
க7க்0ம் என், அசச்ப்ப�வதால் ெத/நாய்கைள .7த்- 
அப்4றப்ப�த்த ேகா/#றார.் 

4. நகராட்�க்0ட்பட்ட ெந�ஞ்சாைல*ல் இ/4றOம் 
ஆக்#ரDப்4 ெசய்யப்பட்� ேபாக்0 வரத்- ெநரிசல் 
ஏற்ப�#ற-.  இதனால் அவசரமாக ேநாயாளிகள் மற்,ம் 
பள்ளி மாணவ மாண(கள் ெசன், வர கால தாமதம் 
ஏற்ப�#ற-.  ெந�ஞ்சாைல*ல் -G மண் அ�க அள(ல் 
உள்ளதால் வாகனங்கள் ெசல்Yம் ெபாP- மண் -G பரந்- 
ெபா-மக்கள் ேமல் (P#ற-.  இதனால் மாதம் ஒ/Oைற 
ஆட்கைள  ைவத்- Gத்தம் ெசய்- தரக் ேகா/#றார.் 

5. 4- 8�-1, 2 aர ்அகமத் 8�-1, 2 ஆ#ய 8�களில் 4�யதாக 
மைழநீர ்வ7நீர ்கால்வாய் மற்,ம் சாைல அைமத்- த/மா, 
ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  12 

1, 2, 5 ெபா1யாளர ் பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் 
ைவக்க;ம். 
2. ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
3. -ப்4ர; ஆய்வாளர ்பாரை்வ*ட்� உடன7யாக சரி ெசய்ய;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.13 
6வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.தன்8ராேபகம் அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. மதனி 8�*ல் 07நீர ் வச�க்காக ெபா/த்தப்பட்7/க்0ம் 3 
இன்ச ் ைபப்4கைள அகற்1 Gமார ் 200 \ட்டர ் நீளத்�ற்0 6 
இன்ச ்ைபப்4கள் ெபா,த்� த/மா, ேகா/#றார.் 

2. ஒத்தவாைட ைலன் 8�*ல் Gமார ் 500 \ட்டர ் நீளத்�ற்0 6 
இன்ச ் 07நீர ் ைபப்4கைள ெபா/த்� 5 இடங்களில் ெபா- 
0ழாய்கள் அைமத-் த/மா, ேகா/#றார.் 

3. 6வ- வார�் ப0�*ல் ஆங்காங்ேக ேசதப்பட்7/க்0ம் 
கால்வாய் Gவரக்ைளAம் �ெமண்ட் மற்,ம் ேபவர ் .ளாக் 
சாைலகைளAம் ேபக்#ங் ெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

4. ப/வ மைழகள் ெந/ங்#க் ெகாண்7/ப்பதால் \ண்�ம் 
07*/ப்4 ப0�க்0ள் ஆற், நீர ்40ம் அபாயத்ைத த�க்0ம் 
வண்ணம்  ஆறாவ- வார�் ப0�ைய ஒட்7 இ/க்0ம் 
காட்டா, ஆற்றங்கைரைய Wரவ்ாரி ஆழப்ப�த்� த/மா, 
ேகா/#றார.் 

 
 



2ரம்ானம் எண் :  13 
1, 2, 3, 4 ெபா1யாளர ் பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் 

ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.14 
7வ- வார�் உ,ப்.னர ்�/ம�.அ4ல்ஹசன் ஷா#ராேபகம் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. 7வ- வார7்ல் உள்ள சாைலகள் மற்,ம் க:;நீர ்
கால்வாய்கைள 4�யதாக அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

2. 7வ- வார�் 7ப்4சா 8� மற்,ம் லால் மMத் 8�*ல் சாைல 
பPதைடந்-ள்ளதால் சாைல அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  14 

1, 2 ெபா1யாளர ் பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் 
ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.15 
8வ- வார�் உ,ப்.னர ்�/.M.Oஜம்Dல் அஹ்மத் அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

8வ- வார�்க்0ட்பட்ட எரத்்தாங்கல் ஹக்Kம் 8�-2ல் 4�யதாக 
க:;நீர ்கால்வாய்  அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  15 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.16 
9வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/.ஆLயார ் Gல்தான் அஹ்மத் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

9வ- வார�்க்0ட்பட்ட ம.இ.8� சந்�ல் 4�யதாக கல்ெவட்� 
மற்,ம் மைழநீர ்வ7கால்வாய் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  16 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.17 
10வ- வார�் உ,ப்.னர ்�/ம�.ல. �ன்னா அவரக்ள் ெகாண்� வ/ம் 
2ரம்ானம். 

�வராஜ் நகரில் உள்ள Kழ்ெத/(ல் உள்ள க:ப்பைற*ல் Gமார ்
7 வ/டங்களாக தண்ணீர ் இல்லாமல் பPதைடந்- உள்ளதால் 
ெபண்கFக்0 Dக;ம் �ரமம் ஏற்ப�#ற-.  �வராஜ் நகர ்
ேமற்ெத/(L/ந்- Kழ் ெத/வைர ைபப்ைலன் மற்,ம் ெதாட்7 
அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  17 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக ைவக்க;ம். 
 
 



ெபா/ள் எண்.18 
11வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/.7.அப்-ல் ஜDல் அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. 11வ- வார�் ரஹமாதபாத-்1ல் 4�யதாக �ெமண்ட சாைல 
அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

2. 11வ- வார�் நியாமத் 8�-2, மற்,ம் நியாமத் 8�-3ல் 
4�யதாக க:; நீரக்ால்வாய் அைமத்- த/மா, 
ேகா/#றார.் 

3. 11வ- வார�் ரஹமாதபாத்-1ல் 4�யதாக பவர ் .ளாக் (அ) 
�ெமண்ட சாைல மற்,ம் க:;நீர ் கால்வாய் அைமத்- 
த/மா, ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  18 

1, 2, 3 ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.19 
13வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/.�.அஹ்மத் பாஷா அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

13வ- வார�் இனாம்தார ் 8� மற்,ம் �ன்ன ம`த் 8�*ல் 
பPதைடந்-ள்ள சாைல மற்,ம் க:;நீர ் கால்வா*ைன சரிெசய்- 
த/மா, ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  19 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.20 
15வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.aேரசபா அரஷ்த் அவரக்ள் 
ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 

15வ- வார7்ல் ெபரியம`த் ெத/, அ``யா 8� மற்,ம் 
அ``யா 8� சந்- ஆ#ய ெத/க்களில் க:;நிர ் கால்வாய் மற்,ம் 
�ெமண்ட் சாைல அைமத்- தரக் ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  20 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.21 
16வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.பார� அவரக்ள் ெகாண்� வ/ம் 
2ரம்ானம். 

1. 16 வ- வார�் ெகங்ைகயம்மன் ேகா(ல் 8�க்0 .ன்4றம், 
ேமஸ்�ரி 8� ஆ#ய 8�களில் �ெமண்ட் சாைல அைமத்- 
த/மா, ேகா/#றார.் 

2. ராமன் 8�*ல் 4�யதாக ஆழ்-ைள Kண, அைமத-் 
த/மா, ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  21 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 



ெபா/ள் எண்.22 
17வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.(.வரலட்GD அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

17வ- வார�் ப0�*ல் ேசரன் 8�-1 கைட�*ல் வல- 4றமாக 
உள்ள 0,க்0 ெத/(ல் Oற்1Yம் ேரா� இல்லாததால் 0ண்� 
0:Aமாக உள்ள-. ஆைகயால், 4�யதாக ேபவர.்ளாக் சாைல 
மற்,ம் இ/4றOம் க:;நீர ் கால்வாய் அைமத்- த/மா, 
ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  22 

ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.23 
18வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.ேதன்ெமா: அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. 18வ- வார�் ச;க்ேரா�-7(அம்ேபத்கார ் நகர)், ச;க்ேரா�-13 
மற்,ம் ஏரிக்கைர(அ/ேக) ஆ#ய ப0�களில் க:;நீர ்
கால்வாய் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

2. 18வ- வார�் ச;க்ேரா�-10ல் (ர0 8� அ/#ல்) 
Dன்ேமாட்டார ் பPதைடந்-ள்ள ஆழ்-ைள #ணற்1ைன 
சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

3. 18வ- வார�் சாைலப்ேபட்ைட, ச;க்ேரா�-7, அம்ேபத்கார ்
நகர,் Oன்னாள் சட்ட மன்ற உ,ப்.னர ் 8� அ/#ல் உள்ள 
Dன்ேமாட்டார ் பPதைடந்-ள்ள ஆழ்-ைள #ணற்1ைன 
சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

4. 18வ- வார�் அம்ேபத்கார ் நகர,் ச;க்ேரா�-7, 8, 9 மற்,ம் 
சாைலப்ேபட்ைட, ச;க்ேரா�-10,11,12,13 மற்,ம் ச;க்ேரா�-
1,2,3, ஏரிக்கைர 4-மைன ஆ#ய ெத/கFக்0 
Dன்(ளக்0கள் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

5. 18வ- வார�் அம்ேபத்கார ் நகர,் ச;க்ேரா�-7, 8, 9 மற்,ம் 
சாைலப்ேபட்ைட, ச;க்ேரா�-10,11,12,13 மற்,ம் ச;க்ேரா�-
1,2,3, ஏரிக்கைர 4-மைன ஆ#ய ெத/களில் பPதைடந்-ள்ள 
ைபப்ைலன்கைள சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

6. 18வ- வார�் சாைலப்ேபட்ைட*ல் ஆம்bர ் சாைல*ைன 
ஒட்7Aள்ள நகராட்�க்0 ெசாந்தமான #ண,  மைழ 
ெவள்ளதால் 0Oங்#(ட்ட நிைல*ல் உள்ளதால் அ/#ல் 
உள்ள ஆபத்தான நிைல*Yம், அ/#ல் உள்ள சாைல*ன் 
அகலம் 0ைறந்-(ட்டதால் #ணற்1ைன B7 த/மா, 
ேகா/#றார.் 

7. 18வ- வார�் சாைலப்ேபட்ைட*ல் ஆம்bர ் சாைல*ைன 
ஒட்7Aள்ள நகராட்�க்0 ெசாந்தமான #ண,  மைழ 
ெவள்ளதால் 0Oங்#(ட்ட நிைல*ல் உள்ளதால் அதன் 
அ/#ல் உள்ள ஆழ்-ைள #ணற்1ன் Dன் இைணப்4, Dன் 
ேமாட்டார ் G(ட்ச ் மற்,ம் உதரிபாகங்கள் 
கழற்றப்பட்டதைன \ண்�ம் ெபா,த்� த/மா, 
ேகா/#றார.் 



8. 18வ- வார�் சாலப்ேபட்ைட, ஏரிக்கைர Kழ் அைமந்-ள்ள 
ஆழ்-ைள #ணற்1ன் பPதைடந்-ள்ள Dன்ேமாட்டாரிைன 
சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

 
2ரம்ானம் எண் :  23 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ஆ#ய பணிகள் 01த்- ெபா1யாளர ்
அ1(க்ைக தாக்கல் ெசய்ய;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.24 
19வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/.ஆர.்ேகா(ந்தராஜ் அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

19வ- வார�் பாகர ்உேசன் 8�-1, O/கன் ேகா(ல் 8� மற்,ம் 
bந்ேதாட்ட 8� ஆ#ய 8�களில் 4�யதாக சாைல மற்,ம் க:;நீர ்
கால்வாய் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 
 
2ரம்ானம் எண் :  24 

ெபா1யாளர ்அ1(க்ைக மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.25 
20வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.இந்�ராகாந்� அவரக்ள் ெகாண்� 
வ/ம் 2ரம்ானம். 

1. ஒங்0ப்பம் ேரா� 0ட்ைட 4-மைன*ல் ஆழ்-ைள #ண, 
அைமத்- ைபப்ைலன் அைமத்- த/மா,ம் மற்,ம் க:; 
நீரக்ால்வாய் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

2. ஒங்0ப்பம் ேரா� அம்ேபத்கார ் நகரில் க:;நீர ் கால்வாய் 
அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

3. ேபரண்ாம்பட்� நகரில் தDழ்நாட்7ற்0 தDழ்நா� என ெபயர ்
cட்7ய ேபர1ஞர ்அண்ணா �ைல மற்,ம் தந்ைத ெபரியார,் 
அ1ஞர ் அண்ணா வ:*ல் உைழத-் தDழக மக்கFக்காக 
உைழத்த தD:னத் தைலவர ் கைலஞர ் அவரக்ளின் 
�ைலகைள ைவக்க ேகா/#றார.் 

4. 20வ- வார7்ல் 07நீர ் .ரசச்ைன அ�கமாக உள்ளதால் ஒ/ 
உயரநீ்ரே்தக்க ேடங்க அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

5. 20வ- வார7்ல் பPதைடந்-ள்ள மகளீர ் க:ப்.டத்�ைன 
சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

6. 20வ- வார7்ல் பPதைடந்-ள்ள சாைலகள் மற்,ம் க:;நீர ்
கால்வாய்கைள சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

7. 20வ- வார7்ல் மக்கள் ெதாைக அ�கமாக உள்ளதால் 
வார7்ல் ஒ/ ேரஷன் கைட கட்7 த/மா, ேகா/#றார.் 

8. 20வ- வார7்ல் உள்ள மக்கள் அைனவ/க்0ம் ஒேனக்கல் 
07நீர ்#ைடக்க ஆவண ெசய்Aமா, ேகா/#றார.் 

9. 20வ- வார7்ல் ெத/Dன்கம்பங்கள் இல்லாத இடத்�ல் 
4�யதாக Dன்கம்பங்கள் அைமத்- Dன்(ளக்0கள் 
ெபா/த்� த/மா, ேகா/#றார.் 

10. 20வ- வார7்ல் உள்ள பPதைடந்-ள்ள Dன்ேமாட்டார ்மற்,ம் 
ஆழ்-ைள #ண,கைள சரிெசய்- த/மா, ேகா/#றார.் 

 

 



2ரம்ானம் எண் :  25 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ஆ#ய பணிகள் 01த-் அ1(க்ைக 

மன்றத்�ல் ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.26 
21வ- வார�் உ,ப்.னர ் �/ம�.நMஹா அவரக்ள் ெகாண்� வ/ம் 

2ரம்ானம். 

1. 21வ- வார7்ல் ரdதாபாத்-1,2,3, ஜாக்Kர ்ஹஜ்ரத் மஸ்`த் 8� , 
ஜாக்Kர ் ஹஜ்ரத் மஸ்`த் 8� சந்�ல் க:;நீர ் கால்வாய் 
இல்லாததால் க:;நீர ் 8ட்�க்0ள் eைழந்-(�#ற-. 
இதனால் ெபா- மக்கFக்0 ேநாய் பர;ம் என்பதால் Gமார ்
350 \ட்ட/க்0 4�யதாக க:; நீரக்ால்வாய் அைமத-் 
த/மா, ேகா/#றார.் 

2. 21வ- வார7்ல் ரdதாபாத-்3 8�*ல் 07நீர ் ைபப்ைலன் 
இல்லாததால் 07நீர ் (நிேயாகம் ெசய்ய ேவண்7 4�யதாக 
07நீர ்ைபப்ைலன் அைமத்- த/மா, ேகா/#றார.் 

3. 21வார�்களில் உள்ள ெபா-மக்கள் ெசாத-்வரி, 07நீர ்
கட்டணம், 0ப்ைபக்கான வரி ெசYத்� வ/#ன்றனர.் 
இரH-களில் ஏற்கனேவ உள்ள பைழய வார�் எண்கள், 8ட்� 
எண்கள் உள்ளைத 4�ய வார�் எண் மற்,ம் 8ட்� எண்கைள 
கணினி*ல் மாற்1 வழங்க ேகா/#றார.் 

 

2ரம்ானம் எண் :  26 
1, 2  ெபா1யாளர ்பாரை்வ*ட்� அ1(க்ைக ைவக்க;ம். 
3 ஆைணயாளர ் ேமற்கண்ட 0ைறகள் 01த்- நடவ7க்ைக 

ேமற்ெகாள்ள;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.27 

ேபரண்ாம்பட்� நகராட்� ஆைணயாளர ் அவரக்ளின் .ப்ரவரி 
மற்,ம் மாரச் ்2022ம் மாதத்�ய நாட்01ப்4 மன்றத்�ன் அZம�க்0ம் 
ஒப்4தYக்0ம் ைவக்கப்ப�#ற-. 
அYவலக 01ப்4 : மன்றம் ப�; ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.500/2021/�1 
 
2ரம்ானம் எண் :  27 
.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
ெபா/ள் எண்.28 

ேபரண்ாம்பட்� நகராட்� ெபா1யாளர ் அவரக்ளின் .ப்ரவரி 
மற்,ம்          மாரச் ் 2022ம் மாதத்�ய நாட்01ப்4 மன்றத்�ன் 
அZம�க்0ம் ஒப்4தYக்0ம் ைவக்கப்ப�#ற-. 
அYவலக 01ப்4 : மன்றம் ப�; ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.500/2021/�1 
2ரம்ானம் எண் :  28 
.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
ெபா/ள் எண்.29 

இந்நகராட்�*ன் 2021-22ம் ஆண்7ன் �/த்�ய வர; ெசல; 
�ட்ட ம�ப்X� (REVISED BUDGET ESTIMATE) மற்,ம் 2022-2023ம் ஆண்7ன் 



வர; ெசல; �ட்ட ம�ப்X� (BUGDET ESTIMATE) தயார ் ெசய்- 
மன்றத்�ன் அங்Kகாரத்�ற்0 ைவக்கப்ப�#ற-. 
அYவலக 01ப்4 :  

மன்றம் அZம�க்கலாம். 
ந.க.எண். 314/2022/�1 
 
2ரம்ானம் எண் :  29 
.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
ெபா/ள் எண்.30 
 இந்நகராட்�க்0 ெசாந்தமான ஆண்� 0த்தைக இனங்கள் 1) 
ேப/ந்- நிைலயத்�ல் வந்- ெசல்Yம் ேப/ந்-கFக்0 Gங்கம் வcல் 
ெசய்Aம் உரிமம் மற்,ம் 2) ஆ�, மா� அ7க்0ம் ெதாட்7*ல் Gங்கம் 
வcல் ெசய்Aம் உரிமம் 31.03.2022 உடன் O7வைடவதால், அதற்கான 
ெபா- ஏலம்/ஒப்பந்தப்4ள்ளி கடந்த 30.03.2022 அன், ேகாரப்பட்ட-. 
ெபா- ஏலம்/ஒப்பந்தப்4ள்ளி ேகாரி யா/ம் Oன்வர(ல்ைல. எனேவ, 
0த்தைக*ைன உடன் ஒப்பைடக்க 0,#ய கால ெபா- 
ஏலம்/ஒப்பந்தப்4ள்ளி 08.04.2022அன், ைவக்கப்பட்�ள்ள-. ேமற்ப7, 
0த்தைக இனங்கள் 0த்தைகதாரரக்ளிடம் ஒப்பைடக்0ம் வைர -ைற 
Bலம் வcல் பணி*ைன ேமற்ெகாள்வதற்0ம், அதற்கான இரH-கள் 
அசச்7க்க;ம் அதற்கான ெசல; ெதாைகக்0ம் மன்றத்�ன் 
ஒப்4தYக்0ம், அZம�க்0ம் ைவக்கப்ப�#ற-. 
அYவலக 01ப்4: 

1) மன்றம் அZம�க்கலாம். 
2) மன்றப்ெபா/ளில் ெதரி(த்-ள்ள 0த்தைக இனங்களில் 

உயரந்்தப்பட்ச ஏலக்ேகள்(தாரர/்உயரந்்தபட்ச ஒப்பந்த 
ேகள்(தாரர ் அவரக்ளிடம் ஒப்பைடக்0ம் காலம் வைர -ைற 
Bலம் வcல் ெசய்ய;ம் மன்றம் அZம�க்கலாம். 

3) -ைற Bலம் வcல் ெசய்வதற்0 இரH-கள் அசச்7க்க;ம் 
அதற்கான ெசல;த் ெதாைக*ைன நகராட்� ெபா- 
நி�*L/ந்- ெசல; ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அZம�க்கலாம். 

ந.க.எண்.4/2022/அ1 
 
2ரம்ானம் எண் :  30 
.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 

1. ஆ� மா� அ7க்0ம் ெதாட்7 Gங்கம் வGல் ஏலம் 16 Oைற தள்ளி 
ைவக்கப்பட்டதால் ேடவணித் ெதாைக 0ைறத்- ம, ெடண்டர ்
ேகாரலாம். 

2. ேப/ந்- நிைலயத்�ர ் வந்- ெசல்Yம் ேப/ந்- Gங்க வ‘சல் 
ஏற்க்னேவ ெடண்டர ் எ�த்த நப/க்0 2 மாதத்�ற்0 ெடண்டர ்
ெகா�க்கலாம்.  ேமYம் மற ெடண்டர ் உடன7யாக 
ேமற்ெகாள்ள;ம். 

ெபா/ள் எண்.31 
 இந்நகராட்�*ன் வரி*னங்கள் ெசாத்-வரி, ெதா:ல் வரி, 
07நீர ் கட்டணம், 0த்தைககள் இனங்கள் மற்,ம் உரிம கட்டணம் 
ேபான்றைவகைள ெசYத்த ேகாரி உரிைமயாளரக்ளின் 
அைலேப�க்0 இைணயதளம் 0,செ்சய்� அZப்4ம் வச�*ைன 
MFM Services Provider என்ற நி,வனத்�ன் Bலம் பணிகைள 



ேமற்ெகாள்ள ஆ0ம் ேதாராய ெசல(னம் _.50000/-த்�ற்0 
மன்றத்�ன் அZம�க்0 ைவக்கப்ப�#ற-. 
அYவலக 01ப்4:- 

1) மன்றம் அZம�க்கலாம். 
2) இைணயதளம் 0,செ்சய்� அZப்4ம் வச�*ைன 

ேமற்ெகாள்ள ஆ0ம் ெதாைக*ைன ெபா- நி�*L/ந்- 
ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அZம�க்கலாம். 

 
2ரம்ானம் எண் :  31 
.           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
 
ெபா/ள் எண்.32 

jäHf murhš mik¡f¥g£l brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FG gšntW 
fhuâfis  MuhŒªJ j‰nghJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtJ mtÁa« vd muÁ‰F 
gçªJiu¤JŸsJ.  

15-MtJ k¤Âa ãÂ Miza«, 2022-2023-« M©L Kjš cŸsh£Á 
mik¥òfS¡fhd kh‹a« bgWtj‰F, bkh¤j M©L kÂ¥Ãš brh¤Jtç é»j« 
(Floor rate i.e .Rate of Taxation) v›tsÎ vd m¿é¡if btëæl nt©L« vdÎ«, 
bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Â ts®¢Á¡F V‰wthW brh¤J tç tNèš K‹nd‰w« 
fh©Ã¡f nt©L« vdÎ« ãgªjidfŸ éÂ¤JŸsJ. nkY«, öŒik ÏªÂah Â£l« 
2.0 k‰W« m«%£ 2.0 M»a Â£l§fS¡F khåa ãÂ bgWtj‰F brh¤J tç/ 
fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtJ mtÁakh»wJ.  

murhiz(ãiy)v©.73 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, 
ehŸ.19.07.2018 k‰W« murhiz(ãiy) v©.76 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš 
Jiw, ehŸ.26.07.2018 M»at‰¿š brh¤J tç/ fhèkidtç bghJ ÓuhŒÎ 
nk‰bfhŸs Mizæl¥g£L, Ã‹ò murhiz(ãiy)v©.150 efuh£Á ã®thf« k‰W« 
FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ.19.11.2019-‹ go brh¤J tç ÓuhŒthdJ ãW¤Â 
it¡f¥g£L,  brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ nk‰bfhŸtj‰fhd têfh£LjšfŸ 
tH§f FGÎ« mik¡f¥g£lJ. nkY«, Ï¡FGthdJ brh¤J tç/ fhèkidtç 
ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd gçªJiufŸ tH§Ftj‰F K‹ò,  rªij kÂ¥ò F¿pL, 
gzÅ¡f«, bryÎ gzÅ¡f F¿pL, bkh¤j cŸeh£L c‰g¤Â ngh‹wt‰iw 
gçÓè¤J, bghUshjhu F¿pLfŸ ca®ªJŸs ãiyæš  brh¤J tçæš vªj ca®Î« 
ÏšyhjnjhL,  cŸsh£Á mik¥òfë‹ brhªj tUkhd¤ÂY« vªj ca®Î« Ïšyhkš 
cŸsjhfÎ«, bkh¤j tUkhd¤Âš brhªj tUkhd¤Â‹ g§F bgUksÎ 
FiwªJŸsjhfÎ« m¿¡if btëæ£LŸsJ.  

j‰nghJ bghUshjhu F¿pL ca®ªJŸsj‰F V‰g,  efuh£Áfë‹ ã®thf¢ 
bryéd« gykl§F ca®ªJŸsJ. nkY«, efuh£Áfëš mÂfç¤JŸs ãÂ¤njit,  
bghJ k¡fS¡F tH§f¥gl nt©oa mo¥gil trÂfŸ, 15tJ k¤Âa ãÂ¡FGé‹ 
kh‹a« k‰W« Ïju x‹¿a muÁ‹ Â£l§fS¡fhd ãÂ bgWtj‰F 
ã®zæ¡f¥g£LŸs jFÂfŸ ngh‹wt‰iw fU¤Â‰bfh©L« jäœeh£oYŸs 
efuh£Áfëš Ñœ¡f©lthW brh¤J tç/fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒayh« vd brh¤J 
tç ÓuhŒÎ nk‰bfhŸtj‰fhd têfh£Ljš FG gçªJiu¤JŸsJ.  

brh¤J tç / fhèkid tç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gçªJiufŸ k‰W« 
ef®¥òw cŸsh£Á mik¥òfë‹ ts®¢Á¡F njit¥gL« ãÂ M»at‰iw 
fU¤Â‰bfh©L 2022-2023 Kjyh« miuah©L (01.04.2022) Kjš brh¤J tç bghJ 
ÓuhŒÎ brŒa nt©L«. 

 efuh£Á¥ gFÂfëš f£l¥gL« FoæU¥ò f£ll§fS¡F mt‰¿‹ 
mikél«, f£Lkhd¤Â‹ j‹ik k‰W« ga‹ghL M»at‰¿‹ mo¥gilæš 



f£ll§fë‹ gu¥gsÎ¡F V‰wthW 4 tiffshf Ãç¤J bt›ntW k©ly  kÂ¥òfŸ 
ã®za« brŒJ brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒa nt©L«. 

brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gçªJiufŸ murhš 
V‰W¡bfhŸs¥g£L, murhiz (ãiy) v©.52 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš 
(eã4) Jiw ehŸ 30.03.2022  k‰W« efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe® R‰w¿¡if 
e.f.v©.40032/2012/M®1, ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š  Ñœf©lthW mo¥gil kÂ¥ò 
ã®za« brŒa bjçé¡f¥g£LŸsJ.   

brh¤Jtçbrh¤Jtçbrh¤Jtçbrh¤Jtç::::    

    FoæU¥ò f£ll§fŸFoæU¥ò f£ll§fŸFoæU¥ò f£ll§fŸFoæU¥ò f£ll§fŸ(Residential Building) :    

gu¥gsÎ (r.mo)gu¥gsÎ (r.mo)gu¥gsÎ (r.mo)gu¥gsÎ (r.mo)    ca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâ    

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

    
FoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸFoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸFoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸFoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸ(Non-Residential Building) :) :) :) :    

tif¥ghLtif¥ghLtif¥ghLtif¥ghL    ca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâ    

bjhê‰rhiyfŸ 1.75 

tâf ga‹gh£L f£ll§fŸ 2 

RaãÂ gŸë k‰W« fšÿç 
f£ll§fŸ 

1.75 

k©ly mo¥gil  kÂ¥ò ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰f©l g£oaèš k©ly mo¥gil  kÂ¥ò ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰f©l g£oaèš k©ly mo¥gil  kÂ¥ò ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰f©l g£oaèš k©ly mo¥gil  kÂ¥ò ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰f©l g£oaèš 
F¿¥Ãl¥F¿¥Ãl¥F¿¥Ãl¥F¿¥Ãl¥g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ: g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ: g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ: g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ:     

1) 600 rJumo¡F« Fiwthd gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 
25%  brh¤Jtç  ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

2) 601 Kjš 1200 rJumo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 
50% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

3)  1201 Kjš 1800 rJu mo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 
75% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

4) 1800 rJu mo¡F mÂfkhf gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 
100% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

5) tâf¥ ga‹gh£L f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš           
100% brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

6)  bjhê‰rhiy ga‹gh£L f£ll« k‰W« Ra ãÂ gŸë k‰W« fšÿç 
f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 75% brh¤Jtç ca®Î  
brŒa¥glnt©L«. 
 

fhèkid tç ÓuhŒÎ:fhèkid tç ÓuhŒÎ:fhèkid tç ÓuhŒÎ:fhèkid tç ÓuhŒÎ:    
fhèkid tçéÂ¥Ã‰F,    1  rJu mo ãy¤Â‰F j‰nghJŸs  mo¥gil kÂ¥ò 

100 rjÅj« ca®Î brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt©L«. nkY«, 
brh¤J tçéÂ¥ò brŒÍ« nghJ f£ll¤Â‹ gu¥gsé‰F Ïu©L kl§»‰F nkš 
cŸs fhèæl¤Â‰F brh¤J tçÍl‹ nr®¤J fhèkid tç tçéÂ¥ò brŒa¥gl 
nt©L«. 
    
    



j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:  j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:  j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:  j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:      
V‰fdnt cŸs brh¤Jtç / fhèkid tçæš, M©lLnjhW« 6 % ca®Î 

mšyJ flªj 5 M©Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ (GSDP) ruhrç 
ts®¢Á Åj« Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš x›bthU M©L« 
brh¤Jtç / fhèkid tç ca®Î brŒJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt©L«.     

mJnghynt, j‰nghJ tiu k©ly mo¥gil kÂ¥ò ã®za« brŒa¥glhkš 
éLg£LŸs  rhiyfŸ, bjU¡fŸ, rªJfŸ ngh‹wit mt‰¿‹ mikél§fS¡F 
V‰wthW g£oaè£L k©ly§fS«, k©ly kÂ¥òfS« ã®za« brŒa¥gl nt©L«.  

nkY« ng®zh«g£L efuh£Áæš j‰nghJŸs ãiyæš Ñœf©lthW  fl‹ 
bjhif / ãÂ¤njit  cŸsJ.  

 t. 

v©. 

bryéd tif¥ghL j‰nghJŸs ãiyæš 
njit¥gL« ãÂ (Current 

Liabilities) (%.nfhoæš) 

1 brY¤j¥gl nt©oa ãYit 
ä‹f£lz« 

%.1.61 nfho 

2 Ãw JiwfS¡F brY¤j nt©oa 
ãYit¤ bjhif égu« 

%.0.55 nfho 

3 ÂU«g brY¤j nt©oa fl‹ ãYit 
égu« ( LÃ£nfh, LÃbrš, Ãw) 

%.20.07 nfho 

4 gâahs®fS¡F tH§f¥glnt©oa 
XŒÎ¡fhy gz¥ga‹, XŒñÂa« k‰W«  
j‰nghJ gâòçÍ« gâahs®fS¡F 
tH§f nt©oa nrkey ãÂ , efuh£Áæ‹ 
g§F¤bjhif k‰W« Ãw gz¥ga‹fŸ                      
( ãYit¤ bjhif) 

%.0.48 nfho 

bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    %.22.71 nf%.22.71 nf%.22.71 nf%.22.71 nfhohohoho    

éiythÁ ca®Î, gâahs®fë‹ CÂa ca®Î, bghJk¡fS¡F brŒa 
nt©oa mo¥gil njit k‰W« efuh£Áæš V‰gL¤j¥g£LŸs mo¥gil 
f£lik¥òfis nk«gL¤Â guhkç¥ò brŒjš ngh‹wt‰¿‰F njit¥gL« TLjš 
bryéd«, efuh£Á brY¤j nt©oa fl‹ bjhif k‰W« Ãw JiwfS¡F brY¤j 
nt©oa ãYit¤bjhif  M»at‰iw fU¤Âš bfh©L«, bghJk¡fS¡F 
Áw¥ghd nritfis më¡f VJthfÎ«, nk‰f©l murhizæš 
m¿ÎW¤ÂÍŸsthW«, jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ r£l«, 1920, ÃçÎ 81-A k‰W« 
efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe® mt®fë‹ R‰w¿¡if, e.f.v©.40032/2012/M®1, 
ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š F¿¥Ãl¥g£LŸs têKiwfŸ Ã‹g‰¿Í«, ng®zh«g£L 
efuh£Áæš Ñœf©lthW brh¤J tç/fhèkidtç ca®Î brŒJ bghJ ÓuhŒÎ 
nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡fhf bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

 
1) 600 rJumo¡F« Fiwthd gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 

25%  brh¤Jtç  ca®Î  brŒayh«. 
2) 601 Kjš 1200 rJumo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 

50% brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 
3)  1201 Kjš 1800 rJuo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 

75% brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 
4) 1800 rJu mo¡F mÂfkhf gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 

100% brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 



5) tâf¥ ga‹gh£L¡ f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤J tçæš 100% 
brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 

6)  bjhê‰rhiy ga‹gh£L f£ll« k‰W« Ra ãÂ gŸë k‰W« fšÿç 
f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 75%  brh¤Jtç ca®Î  
brŒayh«. 

7) fhèkid tçéÂ¥Ã‰F,    1  rJu mo ãy¤Â‰F j‰nghJŸs  mo¥gil 
kÂ¥ò 100 rjÅj« ca®Î brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒayh«. 

8) V‰fdnt cŸs brh¤Jtç / fhèkidtçæš, M©LnjhW« 6 % ca®Î 
mšyJ flªj 5 M©Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ 
(GSDP) ruhrç ts®¢Á Åj« Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš 
x›bthU M©L« brh¤Jtç / fhèkid tç ca®Î brŒJ brh¤Jtç 
ÓuhŒÎ brŒayh«.  
j‰nghJ cŸs bjU¡fë‹ k©ly§fë‹ étu§fŸ Ñœf©lthW 

t.vz; thh;L vz; bjU bgah; 

 2008  
brhj;J tup 
kW rPuha;t[  

 jw;Bghija 
kz;lyk;  

1 1  nf.nf.ef®   B  

2 1  v«.í.M®.ef®   B  

3 1  b#.b#.ef®   B  

  
4 2  ufkhåah ÅÂ  A 

5 2  Ï¡ghš ÅÂ  A 

6 2  m°u¥ ÅÂ  A 

7 2  kß¤ kh®¡bf£ ÅÂ  A 

8 2  g#h® ÅÂ  A 

9 2  Fš#h® ÅÂ - 1  B 

10 2  Fš#h® ÅÂ - 2  B 

11 2  Fš#h® ÅÂ - 3  B 

12 2  ü® KfkJ ÅÂ - 1  B 

13 2  ü® KfkJ ÅÂ - 2  B 

14 2  òJ ÅÂ - 1 (14-25)  B 

15 2  òJ ÅÂ - 2  B 

16 2  òJ ÅÂ - 3  B 

17 2  òJ ÅÂ - 1 (1-13, 26-50)  C 

  

18 3  Mj«[kh ÅÂ  B 

19 3  kjå ÅÂ  B 

20 3  x¤jthil - 1  C 

21 3  x¤jthil - 2  C 

  

22 4  O¥òrh ÅÂ 1-45, 58-112  B 

23 4  O¥òrh ÅÂ 46-57  B 

24 4 
 yhš kí¤ ÅÂ 1-30, 70-71,                100-
112  

B 

25 4  yhš kí¤ ÅÂ 31-69, 79-99  B 

  

26 5  rh®ädh® ÅÂ  A 



27 5  njh¥ò ÅÂ - 1 (1-27, 22/1-44)  B 

28 5  njh¥ò ÅÂ - 1 (28-31)  C 

29 5  njh¥ò ÅÂ - 2  C 

30 5  Mädh ÅÂ  B 

31 5  Mädh ÅÂ rªJ  C 

  

32 6  KfkJ u#h¡ ÅÂ  B 

33 6  Ïdh«jh® ÅÂ  B 

34 6  Á‹d kí¤ ÅÂ  B 

35 6  g£nlš ÅÂ  B 

36 6  g£nlš ÅÂ rªJ  B 

  

37 7  Kšyh ÅÂ  B 

38 7  Kšyh ÅÂ rªJ  B 

39 7  bgça kí¤ ÅÂ  B 

40 7  mÉíah ÅÂ  B 

  

41 8  E°u¤ ÅÂ  B 

42 8  óªnjh£l ÅÂ  B 

43 8  Ïjha¤ ÅÂ  B 

44 8  jhA&® ÅÂ  B 

45 8  c°k‹ ÅÂ  B 

46 8  ešy j©Ù® »zW ÅÂ  C 

  

47 9  Åuhrhä ÅÂ  A 

48 9  f®z« ÅÂ  A 

49 9  g#h® ÅÂ  A 

50 9  rÎ¡ nuhL-1  A 

51 9  fhÁ«  ÅÂ  A 

52 9  r¥jh® ÅÂ  A 

53 9  M¢rhç ÅÂ  A 

54 9  R¥igŒah ÅÂ  A 

55 9  b#ah ÅÂ  A 

56 9  bf.nfhæš ÅÂ  B 

57 9  nk°Âç ÅÂ  A 

  

58 10  Ma¡fhu ÅÂ (1-61)  A 

59 10  Ma¡fhu ÅÂ (62-88)  B 

60 10  nrõh¤Âç ÅÂ  B 

61 10  ghfUnr‹ ÅÂ - 1 (br¡FnkL)  B 

62 10  X§F¥g« nuhL  B 

  

63 11  nõ¡ Ûuh‹ ÅÂ  C 

64 11  A¡Ñ«  m¥Jš ifÍ« ÅÂ  C 

65 11  uîjhgh¤ - 1  C 

66 11  uîjhgh¤ - 2  C 

67 11  uîjhgh¤ - 3  C 

68 11  X§F¥g« nuhL  C 

69 11  mUªjÂa® fhyâ  C 



  

70 12  M°g¤Âç ÅÂ  B 

71 12  rŠÓé ÅÂ  B 

72 12  ò©zh¡» ÅÂ  B 

73 12  nfhæš ÅÂ  B 

74 12  Jy¡fhz« ÅÂ  B 

75 12  g¡Ñuh‹ ÅÂ  B 

76 12  Ïuhk‹ ÅÂ  B 

77 12  Á¤öuh‹ ÅÂ  B 

78 12  rÎ¡ nuhL - 7  B 

79 12  rÎ¡ nuhL - 8  B 

80 12  rÎ¡ nuhL - 9  B 

  

81 13  giHa M«ó® nuhL  B 

82 13  ghfUnr‹ ÅÂ - 2  B 

83 13  ghfUnr‹ ÅÂ - 3  B 

84 13  ghfUnr‹ ÅÂ - 4  B 

  

85 14  rÎ¡nuhL - 1  B 

86 14  rÎ¡nuhL - 2  B 

87 14  rhy¥ng£il - 1  B 

88 14  rhy¥ng£il - 2  B 

89 14  rhy¥ng£il - 3  B 

90 14  rhy¥ng£il - 4  B 

91 14  rÎ¡nuhL - 3  B 

92 14  rÎ¡nuhL - 10  B 

93 14  rÎ¡nuhL - 11  B 

94 14  rÎ¡nuhL - 12  B 

95 14  rÎ¡nuhL - 13  B 

  

96 15  nru‹ ÅÂ - 1  B 

97 15  nru‹ ÅÂ - 2  B 

98 15  nrhH‹ ÅÂ  B 

99 15  gh©oa‹ ÅÂ - 1  B 

100 15  rÎ¡ nuhL   B 

101 15  rÎ¡nuhL - 4 (ó§fh ÅÂ)  B 

102 15  fhkuh{ ef®  B 

  

103 16  gh©oa‹ ÅÂ - 2  A 

104 16  gh©oa‹ ÅÂ - 3  A 

105 16  gh©oa‹ ÅÂ - 4  A 

106 16  ãak¤ ÅÂ - 2  B 

107 16  ãak¤ ÅÂ - 3  C 

        

108 17  ãak¤ ÅÂ - 1  A 

109 17  fhí ÅÂ  A 

110 17  ufkjhgh¤ - 1  B 

111 17  ufkjhgh¤ - 2  B 

112 17  ufkjhgh¤ - 3   B  



113 17  ufkjhgh¤ - 4  B 

  

114 18  é.nfh£lh nuhL (1-45)  A 

115 18  é.nfh£lh nuhL (46-85)  A 

116 18  Átuh{ ef® (é.nfh.nuhL) (1-5)  A 

117 18  Átuh{ ef® (é.nfh.nuhL) (6-30)  B 

118 18  Átuh{ ef® (é.nfh.nuhL) (31-65)  C 

119 18  F¥ignkL (ufkjhgh¤ nkL)  C 

120 18  vU¡f«g£L nuhL  C 

  

121 19  rÎ¡ nuhL - 1  A 

122 19  kj®[h Ï°yhäah nuhL - 1  B 

123 19  kj®[h Ï°yhäah nuhL - 2  B 

124 19  nuh£ kí¤ ÅÂ  B 

125 19  ky§F ÅÂ  B 

126 19  ethè ÅÂ  B 

127 19  v®¤jh§fš A¡Ñ« ÅÂ - 1  B 

128 19  v®¤jh§fš A¡Ñ« ÅÂ - 2  B 

  

129 20  c«k® ÅÂ - 1 (1-55)  A 

130 20  c«k® ÅÂ - 1 (56-62)  B 

131 20  c«k® ÅÂ - 1 (63-82)  B 

132 20  c«k® ÅÂ - 2  C 

133 20  rÎ¡ nuhL - 5  A 

134 20  jhjh ÅÂ - 1  B 

135 20  jhjh ÅÂ - 2  C 

136 20  bksyh ÅÂ - 1  B 

137 20  bksyh ÅÂ - 2  B 

138 20  ÔuhkÂ õh¥ ÅÂ - 1  B 

139 20  ÔuhkÂ õh¥ ÅÂ - 2  B 

140 20  ÔuhkÂ õh¥ ÅÂ - 3  B 

  

141 21  KfkJ mè ÅÂ - 1   B 

142 21  KfkJ mè ÅÂ - 2 (1-42)  B 

143 21  é.nfh£lh nuhL  B 

144 21  KfkJ mè ÅÂ - 2 (43-82)  B 

145 21  rÎ¡ nuhL - 6  B 

146 21  òJ õh¥ iy‹ (é.nfh.nuhL)  C 

147 21  gh¤Âkh ÅÂ  C 

148 21  Âth‹ kí¤ ÅÂ  C 

 
mYtyfF¿¥ò.mYtyfF¿¥ò.mYtyfF¿¥ò.mYtyfF¿¥ò.    

1) brh¤Jtç ÓuhŒÎ bjhl®ghf V‰gL« bryéd¤ij efuh£Áæ‹ 2022-2023« 
M©o‹ bghJ ãÂæèUªJ bryéd« nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 
tH§fyh« 

 
e.f.v©.241/2022/m1e.f.v©.241/2022/m1e.f.v©.241/2022/m1e.f.v©.241/2022/m1    

2ரம்ானம் எண் :  32 
           ‘‘அZம�க்கப்பட்ட-’’ 



மண்டலங்கFக்0 ெதாைக 0ைறப்4 01த்- அ�த்த �ட்டத்�ல் 
ைவக்க;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.33 

ெசாத்-வரி, காLமைனவரி ெபா-Hராய்;  ெதாடரப்ாக 
தDழ்நா� அரசால் .றப்.க்கப்பட்ட அரசாைண (நிைல) எண்.52, 
நகராட்� நிரவ்ாகம் மற்,ம் 07நீர ் வழங்கல் (நநி4) -ைற, நாள் 
30.03.2022 மன்றத்�ன் பாரை்வக்0ம் ப�(ற்0ம் ைவக்கப்ப�#ற-. 
அ�வலக ��ப்� :- 

1) மன்றம் அZம�க்கலாம் 
2) ெசாத்- வரி Hராய்; ெதாடரப்ாக ெபா-மக்களிடம் 

ஆட்ேசபைன ேகா/ம் அ1(ப்.ைன ெசய்�தாளில் 
(ளம்பரம் ேமற்ெகாள்வதற்0 ஆ0ம் ெசல(னத�்ற்0ம், 
ெசாத்- வரி Hராய்; ெதாடரப்ான ப7வங்கள் அசச்7ப்பதற்0 
ஆ0ம் ெசலவனத�்ற்0ம் மன்றம் அZம� வழங்கலாம் 

3) ேமற்ப7 ெசல(னதெ்தாைக*ைன நகராட்� ெபா- 
நி�*L/ந்- ெசல; ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அZம� 
வழங்கலாம்  

 
2ரம்ானம் எண் :  33 
           ‘‘அங்Kகரிக்கப்ப�#ற-’’ 
 
ெபா/ள் எண்.34 
ேபரண்ாம்பட்� நகர ெபா-மக்களால் ெகாண்� வ/ம் 2ரம்ானம். 
 ேபரண்ாம்பட்� நகராட்�*ன் எல்ைலக்0ட்பட்ட 21வார�் 
ப0�கள், பஜார ்ப0� மற்,ம் ைஹேராட்7ல் உள்ள ஆக்#ரDப்4கள் 
அ�கமாக உள்ளதால் ெபா- மக்கள் மற்,ம் ேபாக்0வரத்�ற்0 
Dக;ம் �ரமமாக உள்ள-.  ஆைகயால், ெந�ஞ்சாைல -ைற மற்,ம் 
நகராட்�*ன் Bலமாக ஆக்#ரDப்4கைள அகற்,மா, 
ேகா/#றாரக்ள். 
 
2ரம்ானம் எண் :  34 
         பஜார,் ைஹேரா� மற்,ம் நகர Oக்#ய 8�களில் ஆக்#ரDப்4 
அகற்ற -ப்4ர; ஆய்வர ் மற்,ம் காவல்-ைற உத(Aடன் 
நடவ7க்ைக ேமற்ெகாள்ள;ம். 
2. மமாநில ெந�ஞ்சாைலத் -ைறக்0 க7தம் Bலம் ெதரியப்ப�த்� 
நடவ7க்ைக ேமறெகாள்ள;ம். 
 
ெபா/ள் எண்.35 
 ேபரண்ாம்பட்� நகரத்�ன் eைழவா*Lல் (4ற்,ேகா*ல்) 
அைமந்-ள்ள இந்�ய அர�யலைமப்.ன் தந்ைத, ஒ-க்கப்பட்ட 
மக்களின் தனிப்ெப/ந்தைலவர,் ேபரண்ாம்பட்� த|த் மக்களின் 
அைடயாளம், பாரதரத்னா பாபாசாேஹப் டாக்டர.்B.R.அம்ேபதக்ர ்
அவரக்ளின் �/உ/வச�்ைல அைமந்-ள்ள-.  இர; ேநரத்�ல் அந்த 
ப0� இ/ள் Gழ்ந்- காணப்ப�வதால் சBக(ேராத ெசயல்கFம், 
அ7க்க7 (பத்-கள் ஏற்ப�ம் அபாயOம் உள்ள-.  இர; ேநரத்�ல் 
அபாயகரமாக இ/க்0ம் இந்த இடத்ைத அழகாக;ம், ெவளிசச்ம் 



நிைறந்ததாக;ம் மாற்ற;ம் டாக்டர.்B.R.அம்ேபத்கர ் அவரக்ளின் 
�/உ/வச�்ைலக்0 Dன்(ளக்0 வச� ெசய்யப்பட்7/ப்பதால் 
நகராட்� சார.்ல் Dன் இைணப்4 வழங்க;ம் Dன்கம்பம் அைமத்-, 
Dன் (ளக்0களால் ஒளிரசெ்சய்Aமா, தைலர,் டாக்டர.்B.R.அம்ேபதக்ர ்
கல்( மற்,ம் ேசைவ அறக்கட்டைள சாரப்ாக அளித்-ள்ள க7தம் 
மன்றத்�ன் பாரை்வக்0 ைவக்கப்ப�#ற-. 
 
2ரம்ானம் எண் :  35 

சட்ட �ட்டங்கFக்0 உட்பட்� அZம� வழங்கலாம்.  
 
 

நகரம்ன்ற தைலவர,் 
ேபரண்ாம்பட்� நகராட்�. 


