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ெபா�ளா�சி நகராசி 

 

2018-2019� ஆ��� நி�வாக அறி�ைக 

 

1. அைம!"� ேமலாசி%� 

 
 

1.ஆசி எ'ைல : 
 

 இ�நகரா�சியான ெபா�ளா�சி, ேகா�டா�ப�� ம��� தாள�கைர 

கிராம�தி� ஒ! ப"தியான வ$கபாைளய� ஆகிய &'� வ!வா( 

கிராம)கைள ெகா*டதா"�.  இ�நகரா�சி, ப"திய-' ெமா�த, பர,பள. 

13.87 சர கிேலா ம4�டா5க� ஆ"�.  

அரசாைண எ*.763M நா�.10.06.1920 01.11.1920 >த� நகரா�சியாக 
அறிவ-�க,ப�ட. 
 

அரசாைண எ*.1332 ML (MPL) 
நா�.24.09.1920 

01.11.1920 >த� இர*டா� நிைல 
நகரா�சியாக.� 
 

அரசாைண எ*. 263 LA (ைற) 
நா�. 07.02.1953 

01.04.1953 >த� நிைல நகரா�சியாக.� 
 

அரசாைண எ*.143 RD & LA 
(ைற) நா�. 25.01.1973-' ப� 

07.04.1973 >த� ேத5. நிைல 
நகரா�சியாக.� 
 

 

 தமிKநா$ அரசி' 09.05.1983 � நாளL�ட ஊரக வள5�சி ம��� 

உ�ளா�சி� ைறய-' (ப�வைக) 651-� எ* அரசாைணய-'ப� 01.04.1983 

>த� இ�நகரா�சிைய ேத5. நிைலய-லி!� சிற,O நிைலயாக உய5. 

ெச( ஆைண வழ)க,ப�டத'ப� ெபா�ளா�சி ெப! நகரா�சியாக.� 

ெச(லப�$ வ!கி'ற. 
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2.ம�க� ெதாைக: 

 ம�க� ெதாைக கண�ெக$,ப-'ப� ஒQெவா! ப�தா*$ 
ம�க� ெதாைக கீK�க*டவா� இ!�த.   
  

1921 – 11875 
1931 – 22112 
1941 – 26198 
1951 – 41850 
1961 – 54369 
1971 – 68609 
1981 – 82354 
1991 – 86897 
2001 – 88303 
2011 - 90180 

  

 
3. நக�ம�ற�: 
 

 அறி�ைக ஆ*�� தனL அTவல5 அவ5க� &ல� நகரம'ற� 

ெசய�ப�$ வ!கிற. 

அறி�ைகயா��' நட-த!பட நக�ம�ற� .ட/க� 

வ0பர� 
 

 .ட-தி� 
வ0பர� 

அறி�ைகயா�1 ெச�ற ஆ�1 

1 சாதாரண U�ட� 11 10 
2 அவசர�U�ட� 10 9 
3 சிற,O�U�ட� - - 
 ெமா�த� 21 19 
  

        அறி�ைகயா*�� U�ட�தி� ைவ�க,ப��!�த 

ெபா!�க� அைன�� அ�த�த� U�ட�திேலேய >�. 

ெச(ய,ப�ட.  நட,O ஆ*�� ம'ற�தி� ைவ�க,ப�ட 
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ெபா!�களL' எ*ண-�ைக 702 ஆ"�.  இ கட�த ஆ*�� 685 

ஆ"�. 

ம�ற-தி' 2�3 ெச4யாத ெபா5� 
            2018-2019 � ஆ*$ இ�தி வைர ம'ற�தா� >�. 
ெச(ய,படாம� நிTைவயாக உ�ள ெபா!� எ.� இ�ைல.  
அறி�ைகயா*�� பVசீலைன�" வ�த ெபா!�க� அைன�� 
தாமதமி'றி >��க,ப�ட. 
 

4 ஆைணய� ம89� அ:வல�க� 

            தி!.ஜி.>!ேகச', அவ5க� 01.04.2018 >த� 
30.08.2018 வைர ஆைணயாள5 ெபா�,பாக பண-OV��ளா5.  
தி!.க.க*ண' அவ5க� 31.08.2018 >த� 31.03.2019 வைர 
ஆைணயாளராக பண-OV��ளா5. 
 

5. ேமலாள� 
                  தி!.வ.நாராணய' 01.04.2018 >த� 19.07.2018 
வைர ேமலாளராக பண-யா�றினா5.  ெச�வ-.ஆ5.தமிKெச�வ- 
11.01.2019 >த� 31.03.2019 வைர ேமலாளராக அறி�ைகயா*�� 
பண-OV��ளா5. 
 

  ேமலா<ைக 

              அறி�ைக ஆ*�� இ�நகரா�சிய-' ெபா 
நி5வாக,ப-V. ேவைலகX�"� வY� பண-கைள 
கவனL,பத�"� அZமதி�க,ப�ட பண-ய-ட)க� வ-பர� 
ப-'வ!மா�: 
 

1. ேமலாள5 1 
2. கண�க5 1 
3. காசாள5 1 
4. உதவ-யாள5 9 
5. உதவ- தி�ட அைம,பாள5 1 
6. O�ளL வ-வர�"றி,பாள5 1 
7. இளநிைல உதவ-யாள5 24 
8. பதிவைற எ\�த5 3 
9. த�ட�ச5 3 
10. அTவலக உதவ-யாள5 7 
11. ேதா�ட�கார5 1 
12. காவல5 1 
13. வ!வா( அTவல5 1 
14. வ!வா( ஆ(வாள5 2 
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16. ச�ைத� க*காண-,பாள5 1 
17. வ!வா( உதவ-யாள5 16 
18. காவல5 2 
19. ேப!� நிைலய காவல5 1 

6.இடவசதிக� 

             நகரா�சி அTவலக� ெசா�த அTவலக� க��மான 
பால�கா$ ேரா��T�ள Oதிய அTவலக க��ட�தி� ெதாட5� 
நைடெப�� வ!கிற.  இதி� ேபாதிய ெவளL�ச>� கா�ேறா�ட>� 
உ�ள.  க��ட� ந�ல >ைறய-� பராமV�க,ப�$ வ!கிற. 

 

   7. வழ�@க<� இதர� ெசல3க<� 

    ம'ற�தி' வழ�கறிஞராக தி!.ேக.ச�ப�"மா5 அவ5க� ெதாட5� 
பண-யா�றி வ��ளா5.  அறி�ைகயா*�� நிர�தர வழ�கறிஞ5 க�டண�, 
இதர ெசல.க� வைக�காக ^.90,000/- ெசல. ெச(ய,ப�ட.     
                   வ!ட ஆர�ப�திலி!� நிTைவயாக உ�ள 24 
வழ�"கைள >�. ெச(ய த�க நடவ��ைக எ$�க,ப�$ வ!கிற.  
நட,O ஆ*�� நகரா�சி ம4 வழ�" ஏ� இ�ைல. 
 

8. தண0�ைக  
      அறி�ைகயா*�� கீK�க*ட தண-�ைக� தைடக� நிTைவயாக 

உ�ளன. 

நிதி 

01.04.2018 � 
நாள�9 
ஆர�ப 

நி:ைவ 

நட!" 
ஆ��' 

வர! 
ெப8ற
ைவ 

ெமா-த
� 

தைட 
நA�க� 

ெச4தB 

31.03.2018� 
ஆ�1 
2�வ0' 

ெபாநிதி 40 97 137 67 70 

ஆர�பக�வ- 
நிதி 

21 9 30 21 9 

"�நa5 நிதி 11 18 29 11 18 

ெமா-த� 72 124 196 83 97               

          ம4த>�ள 97 ப�திகைளb� தைட நa�க� ெச(b� ெபா!�$, 
ச�ப�த,ப�ட எ\�த5கைளb� ைற� தைலைம அவTவல5க� &ல� 
த�க நடவ��ைக எ$�க,ப�$ வ!கிற. 

 9.அ�ச�-த' 

              அTவலக�தி�" ேதைவயான ப�வ)கX�, O�தக)கX�, 
ேடான5க� வ!வா( ைற�" ேதைவயான ப�வ)க�, ேக�O O�தக)க�, 
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ேகாய�O�c5 மாவ�ட U�$ற. அ�சக)க� &ல� அ�ச�� 
ெபற,ப�$�ள.  அ�ச��த� ெசல. ம��� எ\ெபா!�க� 
ெசலவ-�காக அறி�ைகயா*�� ^.24,99,608/- ல�ச� ெசலவழி�க,ப�$�ள. 
   

 

10. பண0யாள�க� 

        இ�நகரா�சி ெபாறியாள5 ப-Vவ-�" அZமதி�க,ப�ட பண-யாள5களL' 

வ-வர)க� ப-'வ!மா�, 

ெபாறிய� ப0D3 பண0யாள�க� 

1. ெபாறியாள5 (நிைல-2) 1  
2. உதவ- ெபாறியாள5 1  
3. பண- ஆ(வ5 2  
4. வைரவாள5 2  
5. லாV ஓ�$ந5 2  
6. லாV கீளLன5 1  
7. காவல5 7  
8. ேக) Uலி 5  

 

@�நA� ப0D3 பண0யாள�க� 

1. உதவ-, ெபாறியாள5  1  
2. "ழா( ெபா!�ந5 நிைல – I 1  
3. "ழா( ெபா!�ந5 நிைல – II 2  
4. மத" திற,பாள5 3  
5. "ழா( f�திகV,பாள5 5  
6. லாV ஓ�$ந5 2  
7. நa5�ேத�க காவல5 3  
8. மானL அளவ5 1  

 

           தைலைம நAேர89 நிைலய பண0யாள�க� 

1. மி' க*காண-,பாள5 1 
2. மி' பண-யாள5 நிைல  - I 2 
3. மி' பண-யாள5 நிைல  - II 4 
4. f�திகV,பாள5 7 
5. காவல5 2 

 
  

 ெத5 வ0ள�@ பண0யாள�க�  

2.  ெபாறிய0ய' ம89� @�நA� பண0க� 
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1. மி' க�ப-யாள5 4 

2. மி' க�ப- உதவ-யாள5 4 
 

           
          தி!.ேகா.>!ேகச' அவ5க� 01.04.2018 >த� 31.03.2019 
வைரய-T� நகரா�சி ெபாறியாளராக அறி�ைகயா*�� பண-யா�றிb�ளா5. 
 
           ெபாறிய-5 ப-V. ெதாட5பான எ�லா ேவைலகைளb� நகரா�சி, 
ெபாறியாள5 ேம�பா5ைவ ெச( வ!கிறா5.  க��ட)க� க�$� ேவைல, 
சாைலக� அைம�"� பண- ஆகியவ�ைற உதவ- ெபாறியாள5க� பா5� 
வ!கிறா5க�.  இவ5கX�" உதவ-யாக பண- ஆ(வ5கX�, சாைல, 
பண-யாள5கX� உ�ளா5க�. 
 
          மி' பராமV,O பண-க� தனLயா5 வச� ஒ,பைட,O 
ெச(ய,ப�டா� "�நa5 தி�ட, பண-கைள மி' க*காண-,பாள5 
க*காண-� வ!கிறா5.  இவ!�" உதவ-யாக த*ணa5 வ-நிேயாக 
பராமV,O பண-யாள5க� ம��� ேபாமான அள. பண-யா5கXட' "�நa5 
பராமV,O ேவைலக� ெசQவேன க*காண-�க,ப�$ வ�த. 

 
11. சாைலக� 

       அறி�ைகயா*�� வ�க�தி� 143.28 கிேலாம4�ட5 நaள>�ள 
சாைலக� பராமV�க,ப�$ வ�த.  அறி�ைகயா*�� இ�திய-� ெமா�த 
சாைலக� கீK�க*டவா� உ�ளன. 
 

1. சிெம*� சாைலக� 7.65 கிேலா ம4�ட5 

2. தா5தள சாைலக� 123.47 கிேலா ம4�ட5 

3. க!)க� சாைலக� 9.60 கிேலா ம4�ட5 

4. ம* சாைலக� 2.56 கிேலா ம4�ட5 

  
        இ�நகரா�சி�" ெசா�தமான க�பாைற கிட)" கிைடயா.  க�T� 

மணT� ஒ,ப�ததார5கேள ெப�� பண- ெச( வ� உ�ளா5க�. 

 இ�நகரா�சி எ�ைல�"� 11.50 கிேலா ம4�ட5 நaள>�ள சாைலக� 

ெந$gசாைல� ைறய-னராT�, 5.00 கிேலா ம4�ட5 நaள>�ள சாைலக� 

ேதசிய ெந$gசாைல� ைறய-னராT� பராமV�க,ப�$ வ!கிற.  

இ�நகரா�சி எ�ைல�"� உ�ள சாைலக� ந�ல>ைறய-� பராமV�க,ப�$ 

வ!கிற. 
 

12. @ைறEத ெசலவ0' கழி!ப0ட/க� க1� திட� 
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 ெசா�த ெசலவ-லான கழி,ப-ட)க� க�$� தி�ட� அரf மானLய 

உதவ- ம��� ஹ�ேகா உதவ-bட' இ�நகரா�சிய-� ெசய�ப$�த,ப�$ 

>�. ெப�� வ-�ட.  அறி�ைக ஆ*�� ேம�ப� தி�ட�தி� கழி,பைற 

ஏ� க�ட,படவ-�ைல. 

13. பாBகா�க!பட @�நA� வ0நிேயாக� 

            இ�நகரா�சி�" பாகா�க,ப�ட "�நa5 வ-நிேயாக� ெச(ய,ப$� 

தைலைம "�நa5 நிைலய�, நகVலி!� 10 கிேலா ம4�ட5 ெதாைலவ-� உ�ள 

அ�பரா�பாைளய� எ'ற இட�தி� அைம��ள.  ஆழியா�, பாலா� 

ஆகிய இ! நதிக� கல�"மி�தி' ச�தி,ப-� ேம� ம�ட�தி�" 80HP ம��� 

60HP மி'ேமா�டா5க� &ல� ஆ��நa5 ெகா*$ வ-ட,ப�$ f�திகV�க,ப�ட 

75100 ம��� 220 "திைர திற' உ�ள மி'ேமா�டா5க� ப�,ெச� &ல� 12” 

வ-�ட>�ள இ!"ழா( ம��� 18” வ-�ட>�ள 1 "ழா( &லமாக நகV' 

நa!� நிைலய�தி�" அZ,ப,ப$கிற. 167 ம��� 100 ேவக மி' 

ேமா�டா5 ப�Oெச� வாய-லாக நa!� நிைலய�திலி!� நகV� உ�ள  9  

உய5ம�ட நa5ேத�க� ம��� இர*$ தைரம�ட நa5�ேத�க ெதா��கX�" 

"�நa5 வழ)க,ப$கிற,  த*ணa5 லாVக� "�நa5 எ$�� ெச�ல வசதிக� 

ைஹ�ர*� அைம�க,ப�$�ள. ம�ெறா'� மா5�ெக� ேரா$ நa5 உ� 

நிைலய�தி� அைம�க,ப�$�ள.  ேம�ப� தி�ட�தி� நா� ஒ'��" 132 

ல�ச� லி�ட5 த*ணa5 வழ)க,ப�$ வ-நிேயாக� ெச(ய,ப$கிற.  இதி� 

ெபா�ளா�சி நக!�" 94 ல�ச� லி�ட5கX� அ!கிT�ள 7 கிராம)கX�" 5 

ல�ச� லி�ட5கX� வ-நிேயாகி�க,ப$கிற.  

            நaேர�ற� ெச(b� "ழா(க� ம��� நகV� உ�ள ப-ரதான 

"ழா(களL� உைட,O ஏ�படாம� சீரான "�நa5 வ-நிேயாக� ெச(b� 

ெபா!�$ இய�க� ம��� பராமV,O (O&M) தி�ட�தி' கீK பைழய 

வா�.கX�" பதிலாக Oதிய வா�.க� ெபா!�தி அைம�க,ப�$�ள. 

 வற�சி நிவாரண தி�ட�தி' கீK ஐ� இட)களL� தலா ^.125 

இல�ச� மதி,பm��� ஏ�கனேவ உ�ள ஆK ைள கிண�களL� மி' வ-ைச 

ேமா�டா5க� ெபா!�தி நa5 ெதா��க� அைம�க,ப�$ "�நa5 அ�லாத 

பய'பா���" தைடய-'றி கிண�� நa5 வழ)க,ப�$ வ!கிற. 

 தைலைம நaேர�� நிைலய�தி� மி' தைடப$� ேநர�தி� மி' 

ேமா�டா5க� இய�க ஏவாக மி' ஆ�கி நி�வ நடவ��ைக 

ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற. 

 "�நa5 அப-வ-!�தி தி�ட�தி' கீK 12.00 ேகா� ெசலவ-� நகரா�சி 

எ�ைல�"�ப�ட அைன� ப-ரதான பகி5மான "�நa5 "ழா(கைள மா�றி 

Oதிய "�நa5 "ழா(கைள பதி�"� பண-�" தி�ட மதி,பm$ தயா� 

ெச(ய,ப�$ நடவ��ைக ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற. 
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வ.எ

� 

அறி�ைகயா��' உ�ள 

ெபாB�@ழா4க� 

அறி�ைகயா�

1 

கடEத 

ஆ�1 

1 ெபா�"ழா(க� 198 198 

3 வ a�$ "ழா( இைண,Oக� 31.03.2016 16772 16772 
 

             அறி�ைகயா*�� 16772 "ழா( இைண,Oக� உ�ளன.  இ 

கட�த ஆ*�� 13620 ஆ"�.  நா� ஒ'��" நப5 சராசVயாக 93 லி�ட� 

த*ணa5 வ-நிேயாக� ெச(ய,ப�$ வ!கிற.  தினசV த*ணa5 வ-நிேயாக� 

94 ல�ச� லி�ட5 ஆ"�.  ெபா�"ழா(க� ப-ரதான� "ழா(க� ம��� 

பகி5மான� "ழா(க� ஆகியவ�ைற பராமV�க� ேதைவயான ஆ�கைள 

அம5�தி ந�ல >ைறய-� பராமV�க,ப�$ வ!கிற. 
 

14.இதர @�நA� வசதிக� 

             தனLயா!�" ெசா�தமான கிண� 3-� நகரா�சி�"� ெசா�தமான 

கிண�க� 16-� உ�ள. இ�கிண�றிலி!� ப�O ெச�$க� ப-ரதான� 

"ழா(க� ெபா�"ழா(க� அைம� ெபா ம�கX�" "�நa5 அ�லாத 

ம�ற உபேயாக�தி�" தினசV வ-நிேயாக� ெச(ய,ப$கிற.  இ�நகரா�சய-' 

2 லாVக� &ல� "�ைச "�ய-!,OகX�"� "ழா( இைண,O இ�லாத 

இட)கX�"� Oதியதாக ஏ�ப$�த,ப�$�ள "�யைம,O வ a$கX�"� சீராக 

த*ணa5 வ-நிேயாக� ெச(ய,ப�$ வ!கிற- 

 

த�ணA� வ0நிேயாக� ெச4ய!ப1� வழி!"ற கிராம/க� 

1. ேபா�பாைளய� ஊரா�சி 

2. நாய�க' பாைளய� ேப^ரா�சி 

3. ஜம4' ஊ��"ளL ேப^ரா�சி 

      "�நa5 ப�றா�"ைற இ�லாம� ெபாவாக தி!,திகரமாக உ�ள. 

15. ெத5 வ0ள�@க� 

               நகரா�சிய-' எ�ைல�"�ப�ட ப"திகளL� உ�ள ெத! 
வ-ள�"க� நகரா�சியா� பராமV�க,ப�$ வ!கி'ற. 
 

1.   "ழ� வ-ள�"க� 3816 

2.   ேசா�ய� ஆவ- வ-ள�"க� 
    70w -  20       
   150w -106 
   250w- 213                            

338 

3. உய5 ேகாOர மி' வ-ள�" 11 
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4. ச�தி ேசகV,O (2x 36 W  ) & (3 x36 W ) 370 

5. ெம�ட� ெஹைட� 15 

6 ெத! வ-ள�" 62 x 120w LED  18 

                  ெமா-த�                          4568 

 

பண0யாள� வ0பர� 

1.    மி' க�ப-யாள5        -          3 
2.   உதவ-யாள5              -         4 

 
           த�ேபா நகரா�சி எ�ைல�"� உ�ள ெத!வ-ள�"க� பராமV,O 

12.08.2005 >த� தனLயா5 வச� வ-ட,ப�$�ள.  அறி�ைகயா*�� 

ெத!வ-ள�" பராமV,O வைகய-� ^.14,43,295/- ெசலவ-ட,ப�$�ள.  

ேம�ப� ெத!வ-ள�" பராமV,O பண-யாள5க� "�நa5 ப-V. பராமV,O 

பண-கX�" மா�ற� ெச(ய,ப�$ பண-OVகிறா5க�.  அறி�ைகயா*�� மி' 

க�டணமாக ^.38,50,671/- ெசலவ-ட,ப�$�ள. 
 

16. பாதாள� சா�கைட- திட� :- 
 

 நகரா�சி ப"தி >\வ� பாதாள சா�கைட� தி�ட� ^.109.62 

ேகா�ய-� ெசய�ப$�த நி5வாக அZமதி ெபற,ப�$�ள. 
 

நிதிவ-பர�:-                                               

^.  ல�ச� 

1. ஒ!)கிைண�த நக5,Oற வள5�சி�தி�ட� (IUDM)  ^. 6745.00 

2. ெஜ5மானLய நிதி ^.  2109.00 

3. தமிKநா$ அப-வ-!�தி நிதி ^.  1054.00 

4. நகரா�சி நிதி ^.  1054.00 

ெமா�த� ^.  10962.00 

(ேம�ப� பண- தமிKநா$ "�நa5 வ�கா� வாVய�தி' &ல� ஒ,ப�த,O�ளL 

ேகார,ப�$ 13.10.2016 அ'� வ�க,ப�$ பண-க� நைடெப�� வ!கிற) 
 

 
17)  2018-2019� நிதியா��' ேம8ெகா�ள!பட பண0களH� வ0பர� 
 

Iலதன மானHய நிதி (CGF)  2018-19 

          &லதன மானLய நிதி (CGF)  2018-19-நிதி &ல� அரf மானLய நிதி 
(CGF) ^.270.00 இல�ச� நகரா�சி ப)"� ெதாைக ^.30.00 இல�ச� ெமா�த� 
^.300.00 இல�ச�தி�" ேஜாதி நக5 v)காவ-� உ�க�டைம,O பண-க� 
ெச(வத�" நி5வாக அZமதி ெபற,ப�$ பண-க� நைடெப�� வ!கிற. 
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தமிOநா1 நக�"ற சாைல உகடைம!" திட� (TURIP) – 2018-

19 

        நகரா�சிய-� நக5Oற சாைல உ�க�டைம,O தி�ட� (TURIP) 2018-19 
நிதி &ல� அரf நிதி ^.1350.00 இல�ச� நகரா�சி ப)"�ெதாைக ^.150.00 
இல�ச� ெமா�த� ^.1500.00 இல�ச�தி�" தா5�தள� அைம�க நி5வாக 
அZமதி ெபற,ப�$ பண-க� யா.� >��க,ப�$ பய'பா��� உ�ள. 
 
 

1ப0ேகா கட�  (TUFIDCO  LOAN)  வ�ய0'லா கட� திட� 2018-19 
 

         நகரா�சிய-� $ப-�ேகா கட'  (TUFIDCO  LOAN)  வ��ய-�லா கட' 
&ல� நகரா�சி ப"திகளL� பாதாள சா�கைட தி�ட�தி�" கழி. நa5 வ a�$ 
இைண,Oக� அைம�த� பண-�" ^.1362.00 இல�ச�தி�" நி5வாக அZமதி 
ெபற,ப�$ பண-க� நைடெப�� வ!கிற. 
 

ஒ5/கிைணEத நக�!"ற வள��சி திட�  (IUDM) 2018-19 
 

         நகரா�சிய-� ஒ!)கிைண�த நக5,Oற வள5�சி�தி�ட� 2018-2019 

நிதி &ல� அரf நிதி ^.750.00 இல�ச� நகரா�சி ப)"� ெதாைக ^.250.00 

இல�ச� ெமா�த� ^.1000.00 இல�ச�தி�" தா5�தள� அைம�க நி5வாக 

அZமதி ெபற,ப�$ பண-க� யா.� >��க,ப�$ பய'பா��� உ�ள. 
 

18. ெபாB ]' நிைலய/க� ம89� ப�!பக/க�: 

      அறி�ைக ஆ*�� இ�நகரா�சி தன ெபா�,ப-� 1 ப�,பக� நட�தி 

வ!கிற.  நகரா�சி வ$கபாைளய� வாசகசாைல வாசகசாைலகளா"�.  

இைத தவ-ர ேகாைவ மாவ�ட yலக ஆைண� "\வ-னரா� &'� y� 

நிைலய)க� நகரா�சி எ�ைல�"� பராமV�க,ப�$ வ!கி'றன.  ேம�ப� 

yலக)க� இய)கி வ!வதா� நகரா�சி, ப�,பக)கX�" Oதிதாக 

O�தக)க� வா)கி வழ)க,ப$வதி�ைல. 

     நகரா�சி சா5�த 1 ப�,பக� ஒ'� ெசா�த க��ட�தி� இய)கி 

வ!கிற. 

      நகரா�சி வாசக சாைலகX�" கீK�"றி,ப-�ட தினசV வாரா�திர 

ம��� மாதா�திர ப�திV�ைகக� சgசிைகக� வா)கி வ-நிேயாக� 

ெச(ய,ப�$ வ!கிற. 
தினசV தமிK (தமிK) - தின�த�தி, தினமல5, தினமண-, தினகர', தி 

இ� 
தினசV ஆ)கில� - இ�. இ�திய' எ�zப-ரz 
வார,ப�திV�ைக 
தமிK 

- க�கி, ")"ம�, ஆன�தவ-கட', ராண-, ேதவ-, 
�ள�, ">த�, >�தார�, க�க*$, ஜுனLய5 
வ-கட' 

மாதா�திர 
ப�திV�ைக தமிK 

- ேகா"ல�, க*மண-, ஓ�ச�தி 
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ம��� 
Oதியதைல>ைற 
V,ேபா5�ட5 (வார� இ!>ைற) 
ராண- >� (மாத� இ!>ைற) 
மாதேஜாதிட� (மாதா�திர இதK) 
z,தகிV (மாதா�திர இதK) 

zேபா5�z zடா5 

| ராமகி!}ண வ-ஜய� (மாதா�திர இதK) 

19. "ரசி- தைலவ� எ�.ஜி.ஆ� ச-Bண3- திட� (2-4 வயB 

ப0D3) 

    இ�நகரா�சிய-� 16.09.1982 >த� ெசய�ப�$ வ�த 29 பால5 ப�ளL 

ச�ண. ைமய)க� 19.03.1993� ேதசிய 9-� எ* அரசாைண,ப� 01.06.1993-� 

ேததி >த� ஒ!)கிைண�த "ழ�ைதக� வள5�சி� தி�ட�ட' 

இைண�க,ப�$ வ-�டன.  இ�தி�ட�தி� பண-யா�றி வ�த பண-யாள5கX� 

ஒ!)கிைண�த "ழ�ைதக� வள5�சி� தி�ட�தி�" மா�ற,ப�$ 

வ-�டா5க�. 
 

20.  ப�ளH� ச-Bண3 ைமய/க� (5-9) (10-14) 

       இ�தி�ட� >தலி� ம�திய உண.� தி�டமாக இ!�த.  ப-'ன5 

15.09.1982 >த� Oர�சி� தைலவ5 எ�.ஜி.ஆ5. ப�ளL ச�ண. தி�டமாக 

திற�பட இய)கி வ!கிற.  அ'றாட� fமா5 3036 "ழ�ைதக� 

இ�தி�ட�தினா� பய' ெப�கி'றன5.  ெமா�த ைமய)களL' எ*ண-�ைக 

19 ஒQெவா! ைமய�தி�"� ஒ! அைம,பாள5, ஒ! சமயல5, ஒ! 

உதவ-யா�ர ஆகிேயா5 பண-OVகி'றன5.  ைமய)களL� உண. 

உ�ெகா�X� "ழ�ைதகX�" ச�ண. தயாV�க அVசி, ப!,O, எ*ெண( 

>தலியன ~க5ெபா!� வாண-ப கழக�தினா� மாதா மாத� ேநர�யாக 

ெபற,ப$கிற.  இதர �தியாவசிய ெபா!�களான கா(கறி, கீைரக�, மளLைக 

சாமா'க�, வ-ற" ேபா'ற ெசலவ-� ெதாைகக� ச&கநல� ம��� 

ச�ண.� தி�ட�ைற அTவலக�தி� இ!�த மானLய� ெபற,ப�$ 

ெசல. ெச(ய,ப�$ வ!கிற.  ேமT� ச�ண. பண-யாள5களL' மாத 

ஊதிய� ெபா�ளா�சி சா5 நிைல க!�லக� &ல� வழ)க,ப�$ வ!கிற.  

இ�நகரா�சி Oற அTவல5கைள ஆ(. அTவல5களாக நியமி�க,ப�$ ப�ளL 

ச�ண. ைமய)க� அைன�� க*காண-�க,ப$கிற.  இ,பண-கைள 

கவனL�க உதவ-யாள5 ம��� கண�க5 ஒ!வ5 நியமன� ெச(ய,ப�$�ளா5.  

ச�ண.�தி�ட�தி� அரசினV' 17.09.2010-� ேததிய ச&க நல�ைறய-ன5 

176 எ* ஆைணய-'ப� அ�ேடாப5 2010 >த� ஐ� >�ைடக� 

வழ)க,ப�$ வ!கிற. 
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21.மக!ேப9 நிதி உதவ0 

        டா�ட5.>�ல�fமி ெர�� நிைன. மக,ேப� நிதி 

உதவ-�தி�ட�தி�" 2018-2019ஆ� ஆ*��" ^.49,33,000/- ஒ�க,ப�ட.  

ேம�ப� ெதாைகய-� 785 ஏைழ க5,ப-ண- தா(மா5கX�" கீK�க*ட 3 

தவைணகளL� ^.30,98,000/- தா(மா5கX�" வழ)க,ப�$�ள.  ம4த>�ள 

ெதாைக ^.18,35,000/- அரf க!�லக�தி� ெசT�த,ப�ட.  ேமT� 

த�ேபா எேல��ரானL� கிளLயV) சிzட� (ECS)  &லேம ெதாைக 

வழ)க,ப�$ வ!கிற. 
 

I   – 184 x 2000    = 3,68,000/- 

II   – 199 x 2000 = 3,98,000/- 

III  – 212 x 4000 =  8,48,000/- 

IV  – 148 x 4000 = 5,92,000/- 

V  – 42 x 2000 = 84,000/- 

           ெமா-த� = 22,90,000/- 

            
 

3. ெபாB aகாதார� 

 

ம5-Bவ நிவாரண� 

22. ம5Eதக� 

 அ)  அறிைகயா*�� நகரம'ற�தி' பராமV,ப-� கீK�கா�� 
ம!�தக)க� ெசய�ப�$ வ�தன. 
 

1 ஆb5 ேவத ம!�தக� - 2 
2 சி�தா ம!�தக� - 2 
3 ெபா ம!�தக�(அேலாபதி) - 1 
4 நா�சி>� ப-ரசவ வ-$தி - 1 
5 அரf ஆர�ப fகாதார நிைலய� 

(பாலிகிளLனL�) 
- வ$கபாைளய� 

6 அரf ஆர�ப fகாதார நிைல� - காமா�சி நக5 
 
 ஆ) ம!�தக)களL� பண-OVb� பண-யாள5க� வ-வர�. 
  

வ,எ
� 

பதவ0 
அbமதி�க!பட 
பண0ய0ட/க� 

பண0"D%� 
பண0ய0ட/க� 

காலி! 
பண0ய0ட� 

1 ம!�வ அTவல5 3 1 2 
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அேலாபதி 

2 fகாதார பா5ைவயாள5 2 1 1 

3 நகர fகாதார ெசவ-லிய5 10 6 4 

4 ம!�தாXந5 5 1 4 

5 மக,ேப� உதவ-யாள5 6 1 5 

6 மக,ேப� ஆயா 6 2 4 

7 கிளாz நா'" ெப* 

உதவ-யாள5 

2 2 - 

8 ஆ* ெசவ-லிய 

உதவ-யாள5 

4 2 2 

9 ெப* ெசவ-லிய- 

உதவ-யாள5 

4 - 4 

10 அTவலக உதவ-யாள5 3 - 3 

11 "�ய-!,O தைலைம� 

ெசவ-லிய5 

1 - 1 

12 ம!�வ 

அTவல5ஆb5ேவத� 

2 - 2 

13 ம!�வ அTவல5 

சி�தா 

2 1 1 

14 ெப* ம!�வ 

அTவல5 

3 1 2 

 

23. ேநாயாளHக�  

நகரம'ற ம!�தக)கX�" நகVலி!��, நக!�" அ,பாலி!�� 

ேநாயாளLக� வ� சிகி�ைச ெப��� ெகா*$�ளன5.  அறி�ைகயா*�� 

சிகி�ைச ெப�ற ேநாயாளLகளL' எ*ண-�ைக ப-'வ!மா�:- 

வ
.
எ
� 

ம5Eதக� நகDலி5EB 
வEத 

ேநாயாளHக� 

நக5�@ அ!பா' 
இ5EB வEத 
ேநாயாளHக� 

1 ெபா ம!�தக� 6132 2120 

2 சி�தா ம!�தக�, வ$கபாைளய� 14224 6628 

3 சி�தா ம!�தக�, மா5�ெக� ேரா$ 16127 4736 

4 ஆb5ேவத ம!�தக�. 
பாலேகாபாலOர� 

9894 4321 

5 ஆb5ேவத ம!�த�, 
�.ேகா�டா�ப�� 

9538 5131 
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6 நகர fகாதார நிைலய� 14195 5148 

7 நா�சி>�த ப-ரசவ வ-$தி 9162 2311 

 ெமா-த� 79272 30395 
 

24  இடவசதி%� தளவாட/க<� 

 நகரம'ற ம!�தக)கX�காக ேதைவ,ப$� தளவாட)க�, ம!�க� 

அQவ,ேபா வா)கி வ-நிேயாக� ெச(ய,ப�$ வ�த.  ேமT� 

ம!�தக)களL� ேபாமான பண-யாள5க� இ!� வ�தன5.  ம!�தக)கைள 

ஆ(. ெச(த அதிகாVக� U�� "ைறபா$கைள நa�க அQவ,ேபா 

ேதைவயான நடவ��ைகக� எ$�க,ப�டன.  அறி�ைய*�� 

ம!�கX�கான ெசல. ^.4,86,982/- ஆ"�. 
 
 

25. நகர நல அைம!"! பண0யாள�க� 

 அறி�ைகயா*$ >\வ� நகர நல, ப-Vவ-� கீK�கா�� 

பண-யாள5க� பண-OV� வ�தன5. 
 

வ.எ
� 

பதவ0 அbமதி�க!பட 
பண0ய0ட/க� 

பண0"D%� 
பண0ய0ட/க

� 

காலி! 
பண0ய0ட� 

1. நக5 நல அTவல5 1 1 - 
1 ,Oர. ஆ(வ5க� 12 5 7 
2 ஓ�$ந5 12 11 1 
3 ,Oர. பண- 

ேம�பா5ைவயாள5 
15 9 6 

4 ெம�கானL� 1 - 1 
5 கிள aன5 4 1 3 
6 கள,பண- உதவ-யாள5 1 - 1 

7 ,Oர. பண-யாள5 + 
ெட)", மேலVயா 
பண-யாள5க� + 
தின�Uலி பண-யாள5க� 

401 185 
 

51 

8 தனLயா5 ,Oர. 
பண-யாள5க� 

- 283 - 

 
 

26.@ழEைதக� ப0ற!" வ0கித2� தா4ேச4 நல2�: 
 

 அறிைக ஆ*�� 4652 ப-ற,Oக� பதி. ெச(ய,ப�$�ளன.  ெச'ற 

ஆ*�� ப-ற,O 4550 ஆ"�.  அறி�ைகயா*�� ப-ற,O வ-கித� 51.61 

சதவ-கித>� ஆ"�.  ெச'ற ஆ*�� ப-ற,O வ-கித� 55.54 சதவ-கித� ஆ"�.  
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அறிைகயா*�� 25 ப$�ைகக� ெகா*ட நா�சி>� க.*ட5 மக,ேப� 

இ�ல� நகரா�சியா� பராமV�க,ப�$ வ!கிற.  நகரா�சி மக,ேப� 

இ�ல� ம!�வ அTவலராT�, மக,ேப� உதவ-யாள5களாT�, மக,ேப� 

ஆயா�களாT� ந�ல >ைறய-� கவனL�க,ப�$ வ��ள.  இ)" zேக' 

இலவசமாக பா5�க,ப$கிற. 

 

 

 
 

01.04.2018 2த' 31.03.2019 2�ய 

வ.எ
�. 

த1!" ஊசிக� ம89� 
ம5EBக� 

ஒ5 
தடைவ 
ம1� 

2த
' 
2
ைற 

இர�டா
� 2ைற 

I�
றா� 

2ைற 

deட
� 

1 ப-.சி.ஐ 763 - - - - 

2 Pentavalent - 763  762 761  Nil 

 

3 இள�ப-�ைள வாத 
ேபாலிேயா ெசா�$ ம!� 

763 763 732 761 761 

4 த�ட�ைம த$,vசி 761 - - - - 

5 ரண ஜ'னL த$,vசி 
(க5,ப-ண- தா(மா5க�) 

- 831 831 - - 

6 ரண ஜ'னL  த$,vசி (10 
வ!ட�) 

- - - - 734 

7 ரண ஜ'னL த$,vசி (16 
வ!ட�) 

- - - - 928 

8 இ!�O ச� மா�திைர 
("ழ�ைதக�) 

- 3280 3280 3280 - 

9 இ!�O ச� ம!� - Nil Nil Nil - 

10 ைவ�டமி' எ திரவ� 7955 - 7950 - - 

11 இ!�O ச� மா�திைர 
(க5,ப-ண- தா(மா5கX�") 

- 831 831 831 இ�
ைல 

12 ெதா*ைட அைட,பா� dpt 
2nd Body 

- - - - 1120 

13 ப�z ேபாலிேயா - 9842 Nil - - 

14 MR Vaccine Camp - 763 - - 761 
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 த$,vசிக� ம��� ம!�க� ேம�"றி,ப-�$�ள எ*ண-�ைகய-� 

"ழ�ைதகX�"� தா(மா5கX�"� ெகா$�க,ப�$�ள. 

 நகர fகாதார ெசவ-லிய5க� 831 க!.�ற ெப*கைள ப-ரசவ�தி�" 

>' பா5ைவய-�$�ளன5.  763 தா(மா5கைள ப-ரவச�தி�" ப-' 

பா5ைவய-ட,ப�$�ளன5. 

 ஆேரா�கியமான "ழ�ைதக� வள5,ப ச�ப�தமாக தா(மா5கX�" 

அறி.ைர வழ)க,ப�$�ள.  அறி�ைகயா*�� "ழநைதக� நல 

>கா�க� நட�த,ப�டன.  இதி� "ழநைதக� எைட வ-வர� >தலியன 

கவனL�க,ப�$ பதி. ெச(ய,ப�ட. 

      அறி�ைகயா*�� ம�திய அரசி' மானLய�ட' இர*$ ஐப-ப--

5 ம!�வ நிைலய)க� இய)கி வ�தன.  அைவ "�ைச வாK ம�க� 

வசி�"� ப"தியான மர,ேப�ைட ம��� வ$கபாைளய� ஆகிய இட)களL� 

இய)கி வ!கி'றன.  அவ�றி� ேநாயளLக� பVேசாதைன ெச(ய,ப�$ 

இலவச ம!�கX� தா(ேச( நல, பண-கX�, "$�ப நல, பண-கX� 

ெசய�ப$�த,ப�$ வ!கி'றன. 
 

27.இற!" வ0கித2� ெகா�ைள ேநா4 ம89� ஊறி!ேபான 
ேநா4க� 
 

 2018-2019 ஆ� ஆ*�� நகரா�சி எ�ைல�"� இற,Oக� 794 பதி. 

ெச(ய,ப�டன.  அறி�ைகயா*�� கீK�க*ட வ-யாதிகளL� ஏ�ப�ட இற,O 

எ*ண-�ைகb� ஆய-ர�தி�" வ-கித>� ப-'வ!மா�:- 

வ.எ�. ேநா4 இற!" 
எ�ண0�ைக 

சதவ0த� 

1 வய-��,ேபா�" இ�ைல இ�ைல 
2 ப-ேள� இ�ைல இ�ைல 
3 மேலVயா இ�ைல இ�ைல 
4 கா(�ச� இ�ைல இ�ைல 
5 காலரா இ�ைல இ�ைல 
6 fவாச ச�ப�தமான ேசா( 3  
7 ப-ரசவ�தி' ேபா 

இற�தவ5க� 
2 - 

8 "ழ�ைதகளL' இற,O 4 10.6 
9 ம�றைவ 790 83.28 
 ெமா-த� 794  

 
 உVய கால�தி� பதி. ெச(ய,படாத இற,OகX� 
ச�ப�த,ப�டவ5களLட� 2000-� வ!ட�திய தமிKநாட ப-ற,O, இற,O பதி. 
வ-திகளL'ப� ஏ�ப�ட காலதாமத க�டண� வYலி�க,ப�$ ேம�ப� 
இற,Oக� பதி. ெச(b� நைட>ைற உ�ள.  
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28. @1�ப நல-திட�: 
 

 "$�ப நல�தி�ட�தி' கீK இ�நகரா�சி�" அறி�ைகயா*�� மாவ�ட 
ஆ�சிய5 அவ5களா� நி5ணய-�க,ப�ட "றியm$ 720 ஆ"�.  இ�கால�தி� 188 
அ�ைவ சிகி�ைச ெச(ய,ப�டன.  தா(மா5கX�"� "$�ப நல�தி�ட� ப�றி 
வ-Vவாக எ$�ைர�க,ப�ட.  ெப*க� மிக "ைற�த வயதி� தி!மண� 
ெச( ெகா�வதா� வ!� ேக$க�, வரத�சிைண� ெகா$ைமக� ப�றிb� 
ேப� கால�தி�" ப-' கைடப-��க ேவ*�ய fகாதார >ைறக� ப�றிb� 
தா(மா5கXட' ெப* ம!�வ அTவல5 ம��� fகாதார, பண-யாள5களா� 
கல�ைரயாட� ேம�ெகா�ள,ப�ட.  538 ெப*கX�" க!�தைட சாதனமாக 
கா,ப5 � க!�தைட வைளய� ெபா!�த,ப�ட.  ேமT� 200 ெப*கX�" 
க!�தைட மா�திைரக� வழ)க,ப�டன.  400 ஆ*கX�" க!�தைட 
சாதன�(நிேரா�) வழ)க,ப�டன. 
          அறி�ைகயா*�� காலரா ேநாயாரா� பாதி�க,ப�டவ5 ஒ!வ!� 
இ�ைல.   சVயான ேநர�தி� >ைற,ப� எ$�க,ப�ட தaவ-ர த$,O 
நடவ��ைகக� காரணமாக ேநா( பரவவ-�ைல.  காலரா த$,O ம!�தி� 
ைகய-!,O தயா5 நிைலய-� அவசர உபேயாக�தி�காக ைவ�க,ப�$�ள.  
அறி�ைகயா*�� காலரா த$,O ஊசி யா!�"� ேபாடவ-�ைல. 
 

29. வய089�க1!": 

 அறி�ைகயா*�� வய-���க$,O காரணமாக இற�தவ5க� யா!� 

இ�ைல.  இ�நகV� ப-ேள� ேநா( எ.� இ�ைல. 
 

30.ெபDய�ைம 

 அறி�ைகயா*�� ெபVய�ைம ேநாய-னா� தா�"*$ இற�தவ5க� 

எவ!� இ�ைல.  ெபVய�ைம ஒழி�"� தி�ட)க� நிைறேவ�ற,ப�$ 

வ-�டதா� அறி�ைக ஆ*�� அ�ைம "�த�, ம� அ�ைம "�த� ேபா'ற 

பண-க� எ.� ெச(ய,படவ-�ைல. 

 31. மேலDயா:  

 அறி�ைகயா*�� மேலVயா ேநாய-னா� இற�தவ5க� யா!� 

இ�ைல.  ெகாf�கைள ஒழி�"� தி�ட�தி�" கள,பண-யாள5 பண-ய-ட� 

காலியாக இ!�ததா� இ,பண-ைய ,Oர. ஆ(வாளரா� ேம�பா5ைவய-�$ 

வர,ப�ட.  இ�நக5 கழி.நa5 கா�வா(களL� அ,ேபாைத�க,ேபா  Basillus 

Turerigngiensis  வ a$களL� உ�ள த*ணa5 ெதா��களL� அேப� ம!� ம��� 

Oைக ம!�தாக Pyrethuim 2% extract ஆகியன ெகாf ஒழி,O ம!�களாக 

உபேயாகி�க,ப�$ ெகாf, O\ ஒழி,O நடவ��ைக ம��� v�சிகளா� பர.� 

ேநா(கX�கான த$,O நடவ��ைக ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற.  

 

32. Bைண வ0திக�:  
 அறி�ைகயா*�� கீK�க*ட உபவ-திக� அமலி� இ!�தன. 
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1. அ�ச அ!வ!�க�த�க வ-யாபார)க� 
2. வ-ல)" இனவ-!�தி க�$,பா$ 
3. ச�ைதய-� நைடெப�� ெதாழி�க� 
4. ஆ$வைத ெச(b� இட� 
5. எலி ஒழி�த� ம��� ப'றிக� அ,Oற,ப$�த� 
6. ப-ளாz�� ஒழி,O, பா5�தினLைய� ெச�க� அழி,ப. 

 

33. B!"ர3: 
     இ�நகரா�சிய-� 37 க�டண கழி,ப-ட)க� பராமV�க,ப�$ 

வ!கி'றன.  அறி�ைகயா*�� நகV� காலியாக.�ள இட)களLT� 

சாைலேயார� இ!�த பா5�தaனLய� ெச�ய� அ,Oற,ப$�� பண-க� 

ெச(ய,ப�ட.   

 நகV� தின�ேதா�� ேச!� ",ைபக�, 170 த�Xவ*�க�, Vஃ,�z 

கெல�டர ம��� கா�பா�ட5, ட�ப5 ப-ேளச5 லாV, �,ப5 லாVக� &லமாக 

அக�ற,ப�$ வ�த.  ,Oர. பண-யாள5க� அைனவ!�"� சீ!ைட 

ம��� காலண-க� வழ)க,ப�டன. 
 

34. ேக1� அ5வ5!"� த5� ெதாழி'க�: 
 

 ம�க� ெதாைகய-ைனb� வசதிகைளb� அZசV� உVைமயாைண 

வழ)க,ப�ட.  எ�லா ெதாழி�கX� உVைமயாைண வ-திகளL'ப� 

நட�கி'றனவா என ஆ(. ெச(ய,ப�ட.  ேக$� அ!வ!,O� த!� 

ெதாழி�க� &ல� 2018-2019-� ஆ*��" ^.7,11,855/- வர.� வ��ள. 
 

35. சEைதக<� வ0ழா�க<�:  
 
 இ�நகV� அறி�ைகயா*�� ெபVய வ-ழா�க� ஏ� 

நைடெபறவ-�ைல.  உ��5 மாVய�ம' தி!வ-ழாவ-'ேபா�, ம�றப� 

ெபாம�க� அதிகமாக U$� U�ட)களL' ேபா� ப-ர�திேயகமான 

ஏ�பா$ ெச(ய,ப�$ சாைலகளL� கி!மிநாசினL உபேயாக,ப$�தி f�த� 

ெச(ய,ப�ட.  அ��க� கி!மிநாசினL ம!�த ெதளL�க,�$ f��,Oற)க� 

பா�கா�க,ப�டன. 
 

36.ெதாழி8சாைலக<� ெதாழி'க<�   
 
 நகர எ�ைல�"� உ�ள ெதாழி�சாைலகX� ெதாழி� ச�ட�தி' கீK 

இய)கி வ!கிற.  ெதாழி�சாைலக� அைன�திT� fகாதார வசதிக� 

"றி� ,Oர. ஆ(வாள5களா� அ��க� ஆ(. ெச(ய,ப�ட. 
 

37. த1!dசி 
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 தமிKநா$ அரf ச�ண.� தி�ட�தி' கீK இய)கிவ!� 34 ப�ளL 

ச�ண. ைமய)களL� உ�ள "ழ�ைதக� அைனவ!�"� த$,vசி 

ேபாட,ப�ட.  இ�த ச�ண. ைமய)க� ,Oர. ஆ(வாள5களா� 

அ��க� பா5ைவய-ட,ப�$ f��,Oற)கைள fகாதார >ைற,ப� 

பராமV�க,ப�ட. 

 

38.கலைவ உர�:- 

           நகV� அ'றாட� ேசர�U�ய ",ைபகைள ெபாfகாதார, ப-V. 

வாகன)க� &ல� அ,Oற,ப$�தி, நகVலி!� 5 கிேலா ம4�ட5 

ெதாைலவ-� உ�ள ந��5 கிராம�தி� அைம�தி!�"� நகரா�சி 

உர�கிட)கி�" எ$�� ெச�ல,ப$கிற.  இ�நகரா�சி�" ந��5 

கிராம�தி� 16.68 ஏ�க!�, ஆ�சி,ப�� கிராம�தி� 10.28 ஏ�க!� ஆக 

ெமா�த� 26.96 ஏ�க5 உர�கிட)கி�காக பய'ப$�த,ப�$ வ!கிற.  39.50 

இல�ச�தி�" f��,Oறேவலி சாைல வசதி ஏ�ப$�த,ப�$�ள.  ேஜ.சி.ப- 

இய�திர� வா)க,ப�ட த�ெபா\ பய'பா��� உ�ள.  உர�கிட)" 

மாf�க�$,பா$ வாVய தைடய-'ைம�சா'� ெபற,ப�$�ள.  நகV� 

சராசVயாக தினசV 60 ெம�V� ட' ",ைபக� ேசகV�க,ப�$ கலைவ 

உர�கிட)கி� ெகா�ட,ப�$ ேசகV�க,ப$கிற.  கலைவ உர� IWMUST எ'ற 

தனLயா5 நி�வன� &ல� உ�ப�தி ெச(ய,ப$கிற.  31.10.2007 ஆ� ேததிய 

நகரம'ற தa5மான�தி� இய�ைக உர� தயாV�க 5 ஏ�க� நில�தி� 20 

ஆ*ட கால�தி�" வ!ட� ^.500/- வ aத� 5 ஏ�க5 நில�தி�" ^.2,500/- 

"�தைகயாக ெசT�த ஒ,ப�த� ெச(ய,ப�$�ள.   3 ட�ப5 ப-ேளச5 

லாVகX�, சிறிய லாV -1-�, �,ப5 லாV-3,  Refuse collector com capactor 
லாV 2-� ம��� ேஜ.சி.ப- 1-� ",ைப அக��வத�" பய'ப$�த,ப$கிற. 

39.  வ0ல/கின� க1!பா1 

 ெத! நா(கைள ப-�� "$�ப க�$,பா$ அ�ைவ சிகி�ைச ெச( 

ம4*$� அேத இட�தி� வ-ட ேவ*$� என அரசினV' 18.01.2007-� ேததிய 

நகரா�சி நி5வாக� ம��� "�நa5 வழ)க� ைறய-' 10-எ* ஆைணய-� 

அ'� அரf உ�திர. ப-ற,ப-�த.  ேம�ப� அரf உ�தரவ-� ஒ! நா( 

^.700/- வ aத� ெசல. ெச( "$�ப க�$,பா$ அ�ைவ சிகி�ைச 

ெச(யலா� என.� 50% ெசலவ- வ-ல)"க� நல வாVய>ம, ம4த>�ள 50% 

ெசல. ெதாைகய-ைன நகரா�சிb� ெசல. ெச( ெகா�ள ேவ*ட� 

என.� ெதVவ-�க,ப��!�த.  அத'ப� 2018-2019-� ஆ*�� ெபா�ளா�சி 

நகரா�சி எ�ைல�"� 500 ெத!நா(க� ப-�� "$�ப க�$பா$ அ�ைச 

சிகி�ைச ேம�ெகா�ள,ப�ட.  நகரம'ற அZமதி ெப�� அத�காக 

^.3,50,000/- ெசலவ-ட,ப�$�ள. 
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40. சா�கைட- திட� 
 

 பாதாள சா�கைட� தி�ட� ெபா�ளா�சி நகர,ப"திய-� நைடெப�� 

வ!கிற. 

 

 
 

41.  தA த1!" நடவ��ைகக� 

 இ�நகரா�சிய-� தa த$,O >' நடவ��ைகயாக அTவலக�தி� 

>'ப�க� ப�ெக�$களL� த*ணa5 ம��� மண� நிர,ப- 

ைவ�க,ப�$�ள.  இ தவ-ர நகர நல அTவலக�, நகரைம,O ப-V. 

கண�",ப-V., ெபா,ப-V. ம��� ெபாபண- ெபாறிய5 அTவலக)க� 

ஆகிய அைன�தி�"� தனL�தனLயாக தaயைண,O க!வ-க� 

ைவ�க,ப�$�ளன. 
 

 

42. ெபா�ளா�சி நகராசி%� aழ8கழக2� இைணEB 

ெசய'ப1-B� நவ Aன மி� மயான-திட� 

 மனLத வாK�ைகய-� மரண� எ'ப தவ-5�க >�யாத.  

வா\�ேபா fகாதார�ைத கைடப-��"� மனLதZ�" அவ' இற�த ப-'ன5 

அவ' உடைல, Oைத,ப அ�ல எV��$வ ேபா'ற ெசய�க� மிக.� 

fகாதார� ேகடான >ைறய-� f��,Oற�Yழைல மாf,ப$�திb� ம��� 

ப�ேவ� சிரம)கXட' நைடெப�� வ!கி'றன. 

 இைத மா�றி மனLத உடைல f��,Oற YKநிைல பாதி�காத வைகய-� 

எQவ-த சிரம>� இ'றி எV��$வத�" ெபா�ளா�சி நகரா�சிb� 

ெபா�ளா�சி fழ�கழக>� (ேரா�டV கிள,) இைண�த உ$மைல சாைலய-� 

நவ aன மி'மயான>� நி�வ,ப�$�ள.  இத�" ெபா�ளா�சி நகரா�சி ஒ! 

ஏ�க5 57 ெச'� இட�ைத இலவசமாக வழ)கிb�ள.  ேதைவயான 

த*ணaைரb� நகரா�சிய-னா� இலவசமாக வழ)க,ப�$ வ!கி'ற. 

   >'னா� பாராXம'ற உ�,ப-ன5க� ம��� >'னா� ச�டம'ற 

உ�,ப-ன5 தி!.எz.ராஜு அவ5களா� வழ)க,ப�ட ெதா"தி வள5ச� நிதி, 

fழ�கழக)க� வ-யாபார ெதாழி� நி�வன)க�, ெதா*$ ம'ற)க� 

தாராளமாக வழ)கிய ந'ெகாைடகைள� ெகா*$ ெமா�த� ^.1 ேகா� 

மதி,பm��� நவ aன மி' மயான� அைம�க,ப�$ 27.02.2000 >த� 

பய'ப$�த,ப�$ வ!கிற. 

 நகரா�சிb�, fழ�கழக>� இைண�த நவ aன மி' மயான�ைத 

ஏ�ப$�தி பராமV� வ!வ இ�தியாவ-ேலேய >த' >ைறயாக 
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ெபா�ளா�சி நகரா�சிய-� நிைறேவ�றி சாதைன பைட��ள எ'ப 

இ�நகரம'ற�தி�" ெப!ைம தர�U�ய ஆ"�. 

 

 

 

 
 

43.ெப�க� ம89� @ழEைதக� ேம�பா1- திட� – 
சி�கன நாணய ச/க�  
 
 

 இ�தைல,ப-�" ^.2,38,000/- ஒ�கீ$ ெச(ய,ப�$ நகரா�சிய-� பதி. 

ெச(�ள 10 "ழ�கX�" 119 நப5கX�" நப5 ஒ!வ!�" ^.2,000/- வ aத� 

fழ� நிதி மா'யமாக வழ)க,ப�$�ள. 

 

44.ச2தாய அைம!"  

 இ�தைல,ப-�" 2013-2014 ஆ� ஆ*��" ^.5,71 ஒ�க,ப�$ நிதி 
வர,ெப���ள.  fயஉதவ-�"\ உ�,ப-ன5கX�" ப�ேவ� ெதழில 
பய-�சிக�, வ-ழி,Oண5. நிகK�சிக� ெட)" ம��� ப'றி�கா(�ச� 
ப-ர�சார நடவ��ைகக� ம��� கைல நிகK�சிக� நட�த,ப�$�ள.  
 

. நி�வாக ஒB�கீ1 

 இ�தைல,ப-�" நிதி ஒ�கீட வர,ெறவ-�ைல.  

.தகவ' - க'வ0  
 

 இ�தி�ட�தி�" ^.1,22,146/- நிதி ஒ�கீ$ வர,ெப���ள.  
இ�ெதாைக ப�ேவ� வ-ழி,Oண5. ெட)" ம��� ப'றி�கா(�ச� 
வ-ழி,Oண5. ம��� *$ ப-ரfர)க� அ�ச�� வ-நிேயாகி�க,ப�ட. 
 

45.திட�கழி3 ேமலா�ைம  

திட�கழி. ேமலா*ைம� தி�ட�தி' U�க�.: 

1. 2த8கட ேசகD!" 

(அ)  ",ைப ேசகV�த� 

(ஆ) ",ைபகைள தர� ப-V�த�  

1. 2த8கட ேசகD!" :-  

(அ)  @!ைப ேசகD-த':- 



 

22 

 

    ெபா�ளா�சி நகரா�சிய-� ெமா�த� 36 வா5$க� உ�ளன.  

ெமா�த ம�க� ெதாைக 93,185 ஆ"�.  நகV� 13.87 கி.ம4 நaள>�ள 742 

ெத!�க� உ�ளன.  வ a$களL' எ*ண-�ைக 26,493 ஆ"�.  நகV� தினசV 

ெமா�த� 60 ட' திட�கழி. உ!வாகிற.  நகV� ",ைபக� ேசகV�"� 

பண- கீK�க*ட >ைறகளL� நைடெப�� வ�த. 

 

 

வ A1 வ Aடாக ெச�9 @!ைப ேசகD-த' 

    இ�நகரா�சிய-� அைன� வா5$களLT� உ�ள வ a$களL� 
இ�தி�ட�தி'ப� வ a$ வ aடாக ெச'� ",ைபக� வா)க,ப�$ வ�த.  
 

(ஆ) @!ைபகைள தர� ப0D-த'  

  வ a$ வ aடாக ெச'� வா)"� ",ைபகைள ம�"� ",ைப ம��� 

ம�காத ",ைப என� தர� ப-V�க,ப�ட ம�"� ",ைபகைள ",ைப 

கல'களL� (ட�ப5 ப-ேளச5 ெப��ய-�) ெகா�ட,ப�$ ம�காத ",ைபைய 

அ�த அ�த வா5$ அTவலக)களL� ேசகர� ெச(ய,ப�$ ப-'ன5 

ெமா�தமாக ஏல� வ-ட,ப�$ வ-�பைன ெச(ய,ப�$ நகரா�சி 

க!�லக�தி� பண� ெசT�த,ப�ட. 

இர�டா� கட ேசகD!" 

         வ a$க� ம��� வண-க நி�வன)களL� ேசகV�க,ப$� ",ைபக� 
",ைப கல'களL� ேச5�க,ப�$ வ�த. 

   ",ைபக� நிைற�த ",ைப� கல'கைள உர)கிட)கி�" ெகா*$ 
ெச�T� >' கண-னL எைட ேமைடய-� எைட ேபாட,ப�$ ",ைபகைள 
உர)கிட)கி�" எ$�� ெச�வத�" வாகன)க� பய'ப$�த,ப�$ 
வ!கிற.  

ட�ப5 ப-ேளச5 வாகன�           - 2 
�,ப!ட' U�ய வாகன� - 4 
கா�ேப�டா - 2 
ேஜ.சி.ப- - 1 
�ரா�ட5 - 1 
டா டா ஏz - 2 

 
 அ�ணா ேப5EB நிைலய/க� 

 அ*ணா ம�திய ேப!� நிைலய�தி� 10 ,Oர. பண-யாள5கைள� 

ெகா*$ காைல  மாைல இ!ேவைளக� ,Oர. பண-க� ேம�ெகா�ள,ப�ட.  

இவ5க� ேப!� நிைலய)களL� ",ைப ெப!�"த�, ேசகV�த�, ",ைபகைள 

",ைப ெகா�கல'களL� ேச5�த� >தலிய பண-க� ேம�ெகா�ள,ப�$ 
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வ!கிற.  மாத� ஒ! >ைற ேப!� நிைலய�ைத இர. ேநர�தி� த*ணa5 

வ-�$ f�த� ெச(ய,ப�ட. அ*ணா ம�திய ேப!� நிைலய�தி� உ�ள 

கழி,ப-ட)கைள தினசV இர*$ >ைற f�த� ெச(ய,ப�$ கி!மி நாசினL 

ெதளL�க,ப�$ வ!கிற. 

 

 

காEதி வார�சEைத 

 கா�தி வார�ச�ைத 10 ,Oர. பண-யாள5கைள ெகா*$ ,Oர. பண- 

ேம�ெகா�ள,ப�ட.  ேமT� தினசV கழி. நa5 கா�வா( f�த� ெச(த�, 

ெப!�"த� ேபா'ற பண-க� ேம�ப� ,Oர. பண-யாள5கைள ெகா*ட 

ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற. 

ேப5EB நிைலய/க� 

 அ*ணா ம�திய ேப!� நிைலய�தி� 10 ,Oர. பண-யாள5கைள� 

ெகா*$ காைல மாைல இ!ேவைளக� ,Oர. பண-க� ேம�ெகா�ள,ப�ட.  

இவ5க� ேப!� நிைலய)களL� ",ைப ெப!�"த�, ேசகV�த�, ",ைபகைள 

",ைப ெகா�கல'களL� ேச5�த� >தலிய பண-க� ேம�ெகா�ள,ப�$ 

வ!கிற. 

காEதி வார�சEைத 

 கா�தி வார�ச�ைத ,Oர. பண-யாள5கைள� ெகா*$ ,Oர. பண- 

ேம�ெகா�ள,ப�ட.  ேமT� தினசV கழி. நa5 கா�வா( f�த� ெச(த�, 

ெப!�"த� ேபா'ற பண-க� ேம�ப� ,Oர. பண-யாள5கைள� ெகா*$ 

ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற. 

இ�த ச�ைதய-� தினசV 3 ெம�V� ட' ",ைபக� ேசகV�க,ப�$ 

நகரா�சி லாV &ல� எ$� ெச�ல,ப$கிற. 

 

ம5-Bவ கழி3க� 

 இ�நகரா�சிய-T�ள 36 தனLயா5 ம!�வமைனகளL� ேசகரமா"� 

ம!�வ� கழி.கைள தனLயா5 நி�வன� &ல� எ$�� ெச�ல,ப�ட. 

@!ைபகைள அக89வத8@ ேசைவ வD கடண� 
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 இ�நகர�சிய-T�ள அைன� ெபVய, சிறிய தி!மண ம*டப)க� 

ெபVய உணவக)க�, �பா5ெம*ட� zேடா5z, திைரயர)"க�, 

இைற�சி�கைடகளL� அதிகளவ-� உ!வா"� ",ைபக� ம��� கழி.கைள 

நகரா�சி லாV &ல� அக�ற,ப$கிற.  இத�ெகன நகரம'ற�தா� 

அ)கீகV�க,ப�ட ேசைவ க�டண� 6 மாத�தி�ெகா! >ைற வY� 

ெச(ய,ப�$ வ!கிற. 

திட�கழி3 ேமலா�ைம திட� ப8றிய வ0ழி!"ண�3 ப0ர�சார� 

1. திட�கழி. ேமலா*ைம� தி�ட� ப�றிய வ-ழி,Oண5. U�ட� 
நட�த,ப�ட. 

2. வ-ழி,Oண5. வாசக)க� அட)கிய *$ ப-ரfர)க� 
அ�ச��க,ப�$ வ-நிேயாகி�க,ப�ட. 

3. நகV' >�கிய ப"திகளL� வ-ழி,Oண5. வாசக)க� அட)கிய 

ப-ள�z, ேபன5க� ைவ�க,ப�$�ள. 
 

4.வ5வா4 வ5� இன/க� 

 
அறி�ைகயா*�� இ�நகரா�சிய-� கீேழ "றி,ப-�$�ள இன)க� 

வ!வா( வர�U�யதாக இ!� வ!கி'ற. 
 

1. வாரா�திர ச�ைத 

2. தினசV அ)கா�க� 

3. ேப!� நிைலய� 

4. வண-க வளாக� 

5. லாV,ேப�ைட 

6. நவ aன க�டண கழி,ப-ட)க� 

7. ஆ$வைத� Uட� 

8. பல' த!� மர)க� 

9. நகரா�சி அTவல5 "�ய-!,O வ a$க� 

10. மிதிவ*� நிைலய� 

 

46. ேபா�@வர-B  
 
 அ*ணா ம�திய ேப!� நிைலய� ம��� அ*ணா U$த� 

ேப!� நிைலய� உ�ள ேப!� நிைலய�தி�"� தமிKநா$ அரf 

ேபா�"வர� கழக�தினராT� ம��� தனLயா5 ைறய-னராT� 

நட�த,ப�$ வ!கி'ற.  நக!�" நகைர f�றிb�ள அைன� 
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கிராம)கX�"� >ைறயான வழி�தட)க� வாய-லாக ேப!�தக� 

இய�க,ப�$ வ!கி'ற. இ தவ-ர ேகரள அரf ேபா�"வர� கழக 

ேப!�கX� இ�நக5 வழியாக ெச�கி'றன.  தினசVயாக ேப!�க� 

இ�கரா�சி ேப!� நிைலய�தி�"� 450 >ைறக� வ� ெச�கி'றன.  

இ�நகர�தி� ெதாட5வ*� நிைலய� உ�ள.  ெசய�பாடக� >\ைமயாக 

கண-னL மயமா�க,ப�$ மாநில� >\வ>� இட)கX�" இ)ேகேய 

பண�சீ�$க� பதி. ெச(b� வசதி ஏ�ப$�த,ப�$�ள.  இ�நகVலி!� 

தி*$�க�, மைர, தி!வன�தOர� ம��� தி!�ெச�c5 ேபா'ற 

இட)கX�கான ெதாட5 வ*�க� ெச'� வ�த.  த�ேபா அகல இ!,O 

பாைத அைம�"� பண-க� >�.�� ெபா ம�க� ம��� வ-யாபாVகளL' 

பய'பா���" ெதாட5 வ*� இய�க� ெசய�ப$�த,ப�$�ள.  
 

47. வாராEதிர�சEைத  

 இ�நகரா�சி�" ெசா�தமான 30.78 ஏ�க5 பர,பள. உ�ள 

இட�தி�;கா�தி வார�ச�ைத” எ'ற ெபயV� வார�ச�ைத நகரா�சிய-' 

பராமV,ப-� இய)கி வ!கிற.  இ�ச�ைதயான ெத' இ�தியாவ-ேலேய 

மிக,ெபVய ச�ைதயா"�.  இ ஒQெவா! வ-யாழ�கிழைமய'� இய)கி 

வ!கிற.  இ�ச�ைதய-� ெபா ம�களL' நலZ�காக நவ aன கழி,ப-ட)க� 

>\ைமயான த*ண a5 வசதிbட' அைம�க,ப�$�ள.  அறி�ைகயா*�� 

ச�ைத ~ைழவாய-� க�டண� வY� ெச(b� உVம�ைத ெபா ஏல�தி� 

வ-ட,ப�டதி� ^.56,10,756/- வ!மான� கிைட�க,ப�$�ள. 

 கா�திவார�ச�ைதய-� ஏ.ப-.சி ம��� “�” ப-ளா�"களL� 75 கைடக� 

க�ட,ப�$ இைவகைளb� ெபா ஏல�தி� வ-ட,ப�டதி� 

அறி�ைகயா*�� ^.62,04,000/- வ!மான� கிைட�க,ப�$�ள.  

 கா�தி வார�ச�ைத வளாக�தி� அைம��ள காலிய-ட)களL� 

வ-யாபார� ெச(b� வ-யாபாVகளLட� நிலவV வY� ெச(b� உVம�ைத 

ெபா ஏல�தி� வ-ட,ப�டதி� ^.19,19,631/- வ!மான� கிைட�க,ப�$�ளத-  

இ�ச�ைதய-� வ-\� கா� நைடகளL' சாண�, ஆ$ அ��"மிட)களL� 

வ-\� கழி.க�, ேத)கா( ம�ைட ஆகியைவகைள BIO GAS �" எ$�� 

ெகா�ள,ப$கிற. 
 

   இ�நகV� அறி�ைக ஆ*�� தனLயாரா� ச�ைத ஏ� 

நட�த,படவ-�ைல. 
 

48. ஆ1வைத ெச4%மிட�  

 கா�தி வார�ச�ைதய-� ஆ$ ம��� மா$ வைத ெச(bமிட)க� 

அைம��ள.  அத' வாய-லாக அறி�ைகயா*�� ^.2,58,672/- வ!மான� 

கிைட�க,ெப�ற�ள.  ேமT� இத' அ!கி� ம4' அ)கா� ஒ'� 

அைம�க,ப�$�ள. 
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49. லாD!ேபைட 

    கா�தி வார�ச�ைத கிழOற�தி� லாV,ேப�ைட ஒ'� இய�க,ப�$ 

வ!கிற.  இQவ-ட�தி� அைன� மாநில)கX�"� ெச�T� லாVக� 

வ�த ெச�கி'றன.  அத' வாய-லாக அறி�ைகயா*�� ^.6,65,994/- 

வ!மான�  கிைட�க,ெப���ள.  

 
 

 

50. தினசD கா4கறி அ/கா�  

 கா�தி வார ச�ைதய-' ேம�" ப"திய-� தினசV கா(கறி ெமா�த 

வ-யாபார அ)கா�யான அைம�த�ள.  இQவ-ட�தி� ஒ!)கிைண�த 

நக5,Oற வள5�சி தி�ட�தி' கீK க�ட,ப�$�ள கைடக� அத' வாய-லான 

அறி�ைகயா*�� ெபா ைற &ல� வY� ெச(ய,ப�டதி� ^.1,08,96,180/-

� வ!மான� கிைட�க,ெப�ற�ள. 

51. ேத�நிைலய வ Aதிய0' அைம�க!ப1�ள தினசD கா4கறி 

அ/கா�  

 நகV' கிழ�", ப"தியான ேத5நிைலய�தி� தினசV கா(கறி சி�லைற 

வ-யாபார அ)கா� ஒ!)கிைண�த நக5,Oற வள5�சி தி�ட�தி' கீK 35 

கைடகXட' க�ட,ப�$ 1984 ஆ� ஆ*$ >த� ெபா ம�களL' 

பய'பா���கான திற� வ-ட,ப�ட.  இ�த கா(கறி அ)கா� ம��� 

கைடகளL' &ல� அறி�ைகயா*�� ^.25,38,000/- வ!மான� 

ஈ�ட,ப�$�ள.  இ தவ-ர (36 கைடகX�") ^.17,56,740/-� ேத5நிைலய�தி' 

அ!காைமய-T�ள ச�திர� வ aதிய-� 10 கைடக� க�� ைண வண-க 

வளாக� நி�வ- அத' வாய-லாக அறி�ைகயா*�� ^.8,97,000/- வ!மான� 

ஈ�ட,ப�$�ள. 

52. தி5.வ0.க கா4கறி அ/கா�  

 ெவ)கேடசா காலனL உய5நa5 ேத�க நிைலய�தி�" எதி5Oற>�ள 

நகரா�சி�" ெசா�தமான காலி இட�தி� வாடைகைய ெமா�தமாக வY� 

ெச(b� உVம�திைன ெபா ஏல�தி� வ-ட,ப�டதி� அறி�ைகயா*�� 

^.9,85,489/- வ!மான� ஈ�ட,ப�$�ள. 

53.அ/கா� 

 நகரா�சி கைடவ aதி ைண வண-க வளாக�தி' அ!கி� நகரா�சி�க 

ெசா�தமான காலிய-ட�தி� ”v “ அ)கா� இய)கி வ!கிற.  இத' வாய-லாக 

அறி�ைகயா*�� ^.7,21,008/- வ!மானமாக கிைட�க,ெப���ள. 
54.அ�ணா ம-திய ேப5EB நிைலய� 
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 ஒ!)கிைண�த நக5,Oற வள5�சி தி�ட�தி' கீK ^.15,35,000’-� மாநில 

அரசிட� கட' ெப�� மைற�த >தலைம�ச5 ேபரறிஞ5 அ*ணா அவ5களL' 

ெபயரா� 07.04.1985� நாள'� நிைலய� வ�க,ப�ட.  “ஏ” தர ேப!� 

நிைலய�தி�கான சா'றிதK ெபற,ப�$�ள.  பயண-களL' ந'ைம�காக 

ேப!� நிைலய�தி' வடOற�, கிழOற ப"திகளL� சிெம*� Uைரக� 

ம��� பயண-க� அம5வத�கான சிெம*ட இ!�ைகக� 

அைம�க,ப�$�ள.  இலவச சி�நa5 கழி,ப-ட� அைம�க,ப�$ fகாதார 

வசதிbட' ேபண,ப�$ வ!கிற.  இ,ேப!� நிைலய�தி� தமிKநா$ அரf 

ேபா�"வர� கழக�தாரா� அTலவக அைற வ�கி மாநில ம��� ெவளL 

மாநில)கX�" ெச�T� ேப!�கX�" இ!�ைக >' பதி. ெச(ய 

வசதிக� ெச(ய,ப�$�ள.  ேமT� இQவளாக�தி� Oற காவ�நிைலய� 

அைம�க,ப�$�ள.  இ,ேபா நிைலய�தி� அைம�க,ப�$�ள கைடக� 

ல� ^.69,89,340/- வரவ-ன>� ேப!�கX�" வYலி�க,ப$� க�டண� 

&ல� ^.14,21,790/- வரவ-ன>� ெபா ஏல�தி� வ-ட,ப�டதி� 

அறி�ைகயா*�� வ!மான� கிைட�க,ெப���ள. 

ேபரறிஞ� அ�ணா ]8றா�1 வ0ழா ேப5EB நிைலய� 

 ெபா�ளா�சி நகரா�சிய-' த�ேபா�ள அ*ணா ேப!� நிைலய� 
பால�கா$ சாைலய-� 2.24 ஏ�க5 பர,பளவ-� 50 ேப!�க� நி�"� 
வைகய-� அைம�க,ப�$ 1985 ஆ� ஆ*$ >த� இய)கி வ!கிற.  
இ,ேப!� நிைலய� “ஏ” கிேர$ ஆ"�. 
       ெபா�ளா�சி நகர� ம�ற� அதைன� f�றிb�ள பதிைன�தி�"� 
ேம�ப�ட கிராம)கX�"� வ-யாபார ப"திகளாக உ�ளதா� ேப!� 
நிைலய�தி�" தினசV 450 >ைறக� ேப!�க� வ�த ெச�வதா� ேப!� 
நிைலய�தி�"� ேப!�க� நி��த இடவசதி இ�லாததா� த�ேபா�ள 
ேப!� நிைலய�தி�" எதி5Oற� உ�ள வ!வா( ைற�"� ெசா�தமான 
காலி இட�தி� U$த� ேப!� நிைலய� அைம�க உ�ேதசி�க,ப�$ 
அரசாைண (நிைல) எ*.341 நா�.30.05.2005-� 1.80 ஏ�க5 பர,பள. நில� 
ெபா�ளா�சி நகரா�சி�" மா�ற� ெச( உ�திரவ-ட,ப�ட. 
      இ�த இட�தி� U$த� ேப!�த நிைலய� 15 ெதாைலcர ேப!�க� 
ம��� நகர ேப!�க� வ� நி'� ெச�T� வைகய-� ^.175.00 ல�ச� 
மதி,பm��� க�ட நி5வாக அZமதி வழ)க,ப�$ தி�ட,பண-க� 
ெசய�ப$�த மா*Oமி" உ�ளா�சி� ைற அைம�ச5 அவ5களா� 12.11.2007-
� ேததிய'� அ��க� நா�ட,ப�$ பண-க� வ�க,ப�$ மா*Oமி" 
உ�ளா�சி�ைற அைம�ச� அவ5களா� 27.10.2009-� நா� ேப!� 
நிைலய� திற�க,ப�$ 15.11.2009 >த� ம�க� பய'பா�$�" 
ெசய�ப$�த,ப�$ வ!கிற. 
    ேப!� நிைலய�தி�" ேதைவயான இதர வசதிகளான கா'கி¢� ஓ$ 
தள�, நவ aன க�டண கழி,ப-ட�, இலவச கழி,ப-ட�, பயண-ய5 இ!�ைக 
வசதிக�, "�நa5 வழ)"� சாதன)க�, ேப!� வ� ெச�T� வ-பர 
மி'னZ பலைக அைம�த� ஆகிய வசதிகைளb� ெச(ய உ�ேதசி�க,ப�$ 
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ெமா�த� ^.375.78 ல�ச� ெசலவ-� U$த� ேப!� நிைலய� க�� 
>��க,ப�$ ெபா ம�க� உபேயாக�தி�" 27.10.2009 >த� திற� 
வ-ட,ப�ட.  இ�தி�ட,பண- நகரா�சி ெபாறிய-ய� ைற வாய-லாக ெச( 
>��க,ப�ட. 
   இ�U$த� ேப!� நிைலய�தி�" 07.10.2009-� ேததிய-� ISO 9001 : 2008 

தர�சா'� ெபற,ப�$�ள. 
  

55 கைடக� 

    இ�நகரா�சி�" ெசா�தமான கைடக� கீேழ "றி,ப-�$�ள ப� உ�ளன. 

1. ெவ)க�ரமண' வழி கைடக� 19 எ*ண-�ைக = 910800/- 

2. ந�தனா5 காலனL ப"திய-� அைம��ள கைடக� 10 
எ*ண-�ைக 

= 280000/- 

3. ெப!மா� ெச�� வ aதி கைடக� 24 எ*ண-�ைக = 1386588/- 

4 கா�தி மா5�ெக� ெவ)காய கைடக� 47 எ*ண-�ைக = 296036/- 

5 மர,ேப�ைட வ aதி 11 கைடக� = 58844/- 

6 Oதிய தி�ட சாைல 6 கைடக� = 521328/- 

 ெமா-த�   583596/- 

          ேம�க*ட கைடகளL' வாய-லாக அறி�ைகயா*�� ^.5,83,596/- 

வ!மானமாக வர,ெப�ற�ள. 
 

56. நவ Aன கடண கழி!ப0ட/க� 
 

இ�நகரா�சி�" ெசா�தமான ப-'வ!� இட)களL� க�டண 

கழி,ப-ட)க� உ�ளன. 
1. அ*ணா ம�திய ேப!� நிைலய� 1614880/- 
2. லாV,ேப�ைட 176730 
3. கா�தி வார�ச�ைத ‘சி’ ப-ளா� ப"தி 96470 
4. ெத,ப�"ள� வ aதி நa�க,ப�ட 
5. f,ப-ரமண-ய fவாமி ேகாவ-� வ aதி 155169 
6. நகரா�சி ஆ*க� ேம�நிைல,ப�ளL ைமதான�தி' 

ேம�" ப"தி 
22980 

7. ேத5நிைல தினசV கா(கறி அ)கா� 86484 
8. கா�தி வார�ச�ைத நாள) கா� வடOற� நa�க,ப�ட 
9. ேப!� அ*ணா y�றா*$ ேப!� நிைலய� 1568450/- 

ேம�க*ட நவ aன க�டண கழி,ப-ட)க� fகாதார வசதிbட' 
பராமV�க,ப�$ வ!கிற.  இத'ப� ெபா ஏல�தி� வ-ட,ப�டதி� 
வாய-லாக  அறி�ைகயா*�� ^.15,68,450/- வ!மானமாக கிைட�க, 
ெப���ள. 

 

57 பல� த5� மர/க� 
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 இ�நகரா�சிய-� எ�ைல�"� அைம��ள நகரா�சி�" ெசா�தமான 
பல' த!� மர)களL' பல'க� அZபவ-�� ெகா�X� உVம�திைன 
ெபா ஏல�தி� வ-ட,ப�டதி� ^.1,30,250/- வ!மான� வர,ெப���ள. 

 
   58. நகராசி அ:வல� @�ய05!" வ A1க� 

                     இ�நகரா�சிய-� f,ப�மா� ெத!வ-� நகரா�சி 
ஆைணயாள5, நக5நல அTவல5, ெபாறியாள5, நகரைம,O அTவல5 
ஆகிேயா!�" அைன� வசதிகXட' U�ய "�ய-!,O க�ட,ப�$ 
ஒ�கீ$ ெச(ய,ப�$�ள.  உய5 நa5�ேத�க நிைலய�தி� இன� 
ெபாறிய!�" ஒ! "�ய-!,O� க�ட,ப�$ உபேயாக�தி� இ!� 
வ!கிற. 
 

5.  நகரைம!" 

அ. நில ேம�பா1 

 
59.  பண0யாள�க� 
 
     நகரைம,O ப-Vவ-� கீK�க*ட நிைலயான பண-யாள5க� பண-OV�த 
வ��ளன5. 
  
1. >நிைல நகரைம,O அTவல5 = 1 
2. உதவ- நகரைம,O அTவல5  

(2� நிைல) 
= 1 (காலிய-ட�) 

3. நகரைம,O ஆ(வ5க� = 4 (1 காலிய-ட�) 
4. அTவலக உதவ-யாள5க� = 1  (1 காலிய-ட�) 
5. ச)கிலியாள5க� = 4 

 
தி!.மா.ேகாபா� அவ5க� 01.04.2018 >த� 31.03.2019 வைர நகரைம,O 

அTவலராக  அறி�ைக ஆ*�� பண-யா�றி வ��ளா5. 

தமிKநா$ நக5 ஊரைம,O ச�ட� 1971 ப-V. 19(4)-' கீ அரசாைண 

எ�.எ1.எ*.635 ஊரக வள5�சி ம��� உ�ளா�சி�ைற, நா�.16.03.1974-' ப� 

ெபா�ளா�சி நகரா�சி எ�ைல�"�ப�ட ப"தி ெபா�ளா�சி உ��5 

தி�ட,ப"தியாக ப-ரகடன,ப$�த,ப�$�ள. 

60.  2hைம-திட�(Master Plan) 

 ெபா�ளா�சி உ��5 தி�ட�"\ம� ப"தி�ெகன >\ைமத தி�ட� 

தயாV�க,ப�$ வ a�$ வசதி ம��� நக5,Oற வள5�சி ைற அரசாைண 

எ*.23 நா�.05.01.1990-� அ)கீகV�க,ப�ட.  அத' ப-'ன5 நக5 ஊரைம,O 

ச�ட� 1971 ப-V. 28-' கீK ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ அரசி' ம� 

இண�க�தி�" சம5,ப-�க,ப�$ ம� ஆ(. >\ைம� தி�ட� வ a�$ வசதி 
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ம��� நக5 வள5�சி�ைற அரசாைண எ*.93 நா�.18.03.2005-� இ�தி 

அ)கீகார� ெபற,ப�$�ள. 
 

61.  வ0D3 ேம�பா1- திட/க� 

    இ�நகரா�சி, ப"திய-� 16 வ-V. ேம�பா�$� தி�ட)க� 

அரசினரா� அறிவ-�க,ப�$ அைவகX�கான பண-க� ெசய�பா��� 

உ�ள.  அைவகளL� 13 அ)கீகார� ெபற,ப�டைவயா"�.  1 வைர. 

நிைலய-� உ�ளன.  ஒQெவா! தி�ட�தி' நிைலb� ெசயலா�க� ெப�ற 

வ-பர)கX� வ!மா�. 

Sl. 
No 

Name of Town Planning Scheme 
Area 

covered in 
(acres) 

Sanctioned 
(or) Draft 

1 
Kottur road extension Detailed Development 

Plan 
85.46 Sanctioned 

2 Palladam Road extension D.D Plan 262.35 Sanctioned 
3 D.D Plan No.4 229.54 Sanctioned 
4 D.D Plan No.5 189.75 Sanctioned 
5 D.D Plan No.6 87.00 Sanctioned 
6 D.D Plan No.7 152.42 Sanctioned 
7 D.D Plan No.8 160.00 Sanctioned 
8 D.D Plan No.9 154.28 Sanctioned 
9 D.D Plan No.10 104.42 Sanctioned 
10 D.D Plan No.11 192.36 Sanctioned 
11 D.D Plan No.12 215.50 Sanctioned 
12 D.D Plan No.13 219.50 Sanctioned 
13 D.D Plan No.14 96.10 Sanctioned 
14 Market bye-pass extension D.D.P 184.61 Draft Scheme 
15 Kottampatty East D.D.P 347.72 Cancelled 
16 Kottampatty North D.D.P 435.00 Cancelled 

 

 

ேகா{� சாைல வ0D3 ேம�பா1- திட� 

         85.46 ஏ�க5 பர,ப-ைன ெகா*ட இ�தி�டமான அரசாைண 

எ*.2450 நா�.15.12.1969-� அரசா� அ)கீகV�க,ப�டதா"�.  1969 ஆ� 

ஆ*$ �ச�ப5 தி)க� நாளLதழி� 24� நா� ப"தி 2 ப-V. 65 >த� 98 

வைரய-லான ப�க)களL� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள. 
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     இ�தி�ட� அ)கீகV�க,ப�$ 30 வ!ட)கX�" ேமலானதாT� 

ம� ஆ(வ ெச(ய,ப�$ நகர ஊரைம,O இய�"ந5 ெச'ைன ம� 

இண�க�தி�" அZ,ப,ப�$ நடவ��ைகய-� உ�ள. 

ப'லட� ேரா1 வ0D3 ேம�பா1- திட� 

       இ�தி�ட�தி' பர,பள. 262.35 ஏ�க5. இ�தி�டமான ஊரக 

வள5�சி ம��� உ�ளா�சி�ைற அரசாைண எ*.1179 நா�.26.06.1973 

அ)கீகV�க,ப�$ தமிழக அரf நாளLதழி� 24.10.1973-� அறிவ-,O எ* 4951 

ப"தி 2 ப-V. ப�க� 2லி!� 26 வைரய-� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள. 

       த�சமய� ேம�ப�� தி�ட� ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ நக5 

ஊரைம,O இய�"ந5 ெச'ைன அவ5கX�" சம5,ப-�க,ப�$�ள. 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 04 

      இ�தி�ட�தி' பர,பள. 229.54 ஏ�கரா"�.  ஊரக வள5�சி ம��� 

உ�ளா�சி�ைற அரசாைண எ* 867 நா�. 27.04.1968-� அ)கீகV�க,ப�$ 

தமிழக அரசிதK நா�.25.12.1968, அறிவ-,O எ*.2 எ*.424/1968 ப-V. 2 ப"தி 2-

' ப"தி 2 >த� 27 வைரய-� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள. 

     இ�தி�ட� அ)கீகV�க,ப�$ 30 வ!ட)கX�" ேமலாகிவ-�ட 

நிைலய-� நில உபேயாகமா�ற)க� "றி�க,ப�$ ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ 

நடவ��ைகய-� உ�ள. 
வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 05 

       இ�தி�ட�தி' பர,பள. 189.75 ஏ�கரா"�. இ�தி�ட� ஊரக 

வள5�சி ம��� உ�ளா�சி�ைறய-' 27.04.1968 ேதசிய 866� எ* 

அரசாைணய-� அ)கீகV�க,ப�டதா"�.  அ)கீகV�க,ப�ட இ�தி�ட�ைத 

தமிழக அரசிதழி� 20.11.1968-� ேதசிய 496 >த� 516 வைரய-லான 

ப�க)களL� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள.  இதனLைடய-� எ1எ1 எ'கிற 66 அ� 

தி�டசாைலய-' நகரள. எ* 496/பாக�தி� ஒ! ப"திய-ைன நில� 

ெசா�த�கார5 தானமாக ெகா$��ளா5.  ஏைகய ப"தி�" ைகயக,ப$�த 

நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற.  இ�தி�டமான 14.12.2009-� 

ஒ!)கிைண�த தி�ட மா�ற�தி�" அZமதி ெபற,ப�$�ள. 

 

 

 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 06 

        இ�தி�ட�தி' பர,பள. 87.00 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட� ெச'ைன 

நக5 ஊரைம,O இய�"ந5 அவ5களா� 20.10.1978-� ேததிய ந.க.எ*.14589/79 

எ*  க�த�தி� ஒ,Oத� அளL�க,ப�$�ள.  ேமT� அரசிதK 06.12.1978-� 

ேததிய 498 � எ* ப�க�தி� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள.  ேம�ப� 
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தி�ட�தி�" ந.ஊ.ச�ட� 1971 ப-V. 33(1)-' கீK ஒ!)கிைண�த தி�ட 

மா�ற�தி�" ேநரா(. ெச( Oதிதாக தயாV� (ந.ஊ.இ, ெச'ைன) 

அZ,ப� ேக�$�க,ப�$�ளதா� ேம�ப� வ-பர� நக5 ஊரைம,O ைற 

இய�"ந5, ேகாைவ அவ5களL' நடவ��ைகய-� உ�ள. 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 07 

    இ�தி�ட�தி' பர,பள. 152.43 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட� ெச'ைன நக5 

ஊரைம,O இய�"ந5 தன 03.01.1979 –� ேததிய 14591/78, 582 எ* க�த�தி� 

ஒ,Oத� அளL�க,ப�$�ள.  ஒ,Oத� அளL�க,ப�ட இ�தி�டமான தமிழக 

அரசிதK நா�.11.04.1979 பாக� 6 ப-V. 1 ப�க� 44-� ப-ரfர� 

ெச(ய,ப�$�ள. 

          எ,9 எ,9 40 தி�ட�சாைல ஒ! ப"தி நில ெசா�த�கார5களா� 

அைம�க,ப�$ வ-�ட.  சிசி 80 அ� தி�ட�சாைலய-� ஒ! ப"தி ஜிஜி, ஜி3, 

ஜி3, ஜி4, ஜி4, ஜி5, ஜி5 30 அ� தி�ட�சாைலக� ஆகியைவ அட)கிb�ள 

நகரள. எ*க� 444, 450/1, 450/ள ப"திய-� மைன,ப-V. வ-*ண,ப� நக5 

ஊரைம,O இய�"ந!�" சம5,ப-�க,ப�$ அ)கீகார� அளL�"� ெபா!�$ 

உVைமயாளரா� ந'னLைல வV ^.13,400/- அரf�" ெசT�த,ப�$�ளதா� 

ேம�ப� சாைலக� அைன�� நில உVைமயாளரா� அைம�க,ப�$�ள.  

இ�தி�ட� த�ேபா ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ நக5 ஊரைம,O ைற, 

இய�"ந5 ெச'ைன அவ5களL' இண�க�தி�" சம5,ப-�க,ப�$�ள. 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 08 

     இ�தி�ட�தி' பர,பள. 160.83 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட�தி�" 

ெச'ைன நக5 ஏரைம,O இய�"ந5 தன 14.11.1978-� ேததிய 14590/78-582 

எ*ண-�ட க�த�தி� ஒ,Oத� அளL��ளா5.  தமிழக அரசிதழி� 27.12.1978-

� ேததிய-� ப-ரfர� ப"தி ப�க� 53-� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள.  நா'கி� 

ஒ! ப"திைய ெபா�ளா�சி வ a$ க�$� ச)க�தா� அப-வ-!�தி 

ெச(�ளா5.  தனLயா5 மைன,ப-V.க� வர,ெப���ளதா� ம4த>�ள 

சாைலகைளb� தனLயா5கேள அப-வ-!�தி ெச( வ!கிறா5க�.  

இ�தி�ட�தி', ெத'ப"திb�, வடப"திb� தனLய5 மைன,ப-V.களாT�, 

U�$ற. வ a$ க�$� ச)க�தினராT� அப-வ-!�தி ெச(ய,ப$� நிைல 

உ�ளன.  இ�தி�ட� ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ அரசி' ம� இண�க�தி�" 

சம5,ப-�க,ப�$ நடவ��ைகய-� உ�ள. 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 09 

     இ�தி�ட�தி' பர,பள. 154.28 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட� ஊரக வள5�சி 

ம��� உ�ளா�சி�ைற அரசினரா� 20.06.1978-� ேததிய எ*ண-�ட 

அரசாைணய-� அ)கீகV�க,ப�ட.  இ�தி�ட,ப"தி ெப!�பாT� ெதாழி� 

ப-ரேவசமாகேவ உ�ள.  இ�தி�ட,ப"தி த�ேபா 30 வ!ட)கX�" ேம� 
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ஆகிவ-�டதா� நிைலய-� நில உபேயாக மா�ற)க� "றி�க,ப�$ ம� 

ஆ(. ெச(ய,ப�$ நடவ��ைகய-� உ�ள. 
 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 10 

      இ�தி�ட�தி' பர,பள. 104.42 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட� ெச'ைன 

நக5 ஊரைம,O இய�"ந5 அவ5களL' 05.04.1980-� ேததிய 20714/80 எ* 

க�த�தி� ஒ,Oத� வழ)க,ப�$�ள.  ஒ,Oத� ெபற,ப�ட இ�தி�ட�ைத 

தமிழக அரசிதழி� 20.10.1980-� ேததிய பாக� 6  பாக� 1 ப�க� 499-� ப-ரfர� 

ெச(ய,ப�$�ளத.  இ�தி�ட�தி� ேசர' நக5 மைன,ப-V.�" ஒ,Oத� 

வழ)கியதி� நிைறய தி�டமா�ற)க� ஏ�ப�$�ளன. 

     ேம�ப� தி�ட�தி� நில ைகயக,ப$�த� த�ேபா 

அவசியமி�ைல.  இ�தி�ட� த�ேபா ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ நக5 

ஊரைம,O ைற இய�"ந5, ெச'ைன அவ5களL' ம� இண�க�தி�" 

சம5,ப-�க,ப�$ ஒ,Oத� ெபற,ப�$�ள. 
 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 11 

      இ�தி�ட�தி' பர,பள. 192.36 ஏ�கரா"�.இ�தி�ட�ைத ஊரக 

வள5�சி ம��� உ�ளா�சி�ைற அரசாைண எ*.1649, நா�¦.17.08.1983 � 

அ)கீகV�க,ப�$�ள.  அ)கீகV�க,ப�ட இ�தி�ட�ைத தமிழக அரசிதK 

21, எ*..5455, நா�..14.11.1983 �பாக� 2-� ப-V. 1-� 29 >த�¦ 45 வைர 

ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள. 

 ெபா�ளா�சி U�$ற. வ a$ க�$� ச)க�தின5 தி�ட�தி� 

உ�ளட)கிய வ-வசாய ப"திய-� இட)கைள வா)கி வ a$ க�$� 

மைனகளாக, ப-V� அப-வ-!�தி ெச( வ!கி'றன5.  ஆைகயா� நில� 

ைகயக,ப$�த� ஆ5ஜித� ெச( பாைத வசதிக� ெச(ய ேதைவய-�ைல.  

இ�தி�ட� தனLயா5 மைன,ப-V.களாT�, ெதாழி�சாைல ப"திகளாT� 

தி�ட அ�,பைடய-� அப-வ-!�தி அைட� வ!கிற.  நல� ச�த�கார5க� 

இ�தி�ட� அப-வ-!�தி அைடய >ய�சி ெச( வ!கி'றன5.  

இ�தி�ட,ப"திய-� 90 சதவ aத,ப"தி ேவகமாக அப-வ-!�தி அைட� 

வ!கி'றன.  இ�தி�ட� ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ ஒ,Oத� ெபற,ப�$�ள. 

 
 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 12 

      இ�தி�ட�தி' பர,பள. 215.50 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட� ஊரக 

வள5�சி ம��� உ�ளா�சி�ைற அரசாைண எ*.46, நா�.05.01.1977-� 

அ)கீகV�க,ப�$�ள. 
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   இ�தி�ட�தி� fமா5 110 ஏ�க5 பர,பளவ-� ெபா�ளா�சி U�$ற. 

வ a$ க�$� ச)க�தின5 மைன,ப-V.களாக ப-V� அப-வ-!�தி 

ெச(�ளன5.  தனLயா5 மைன,ப-V.களாக.� அப-வ-!�தி அைட��ளன. 

    ம4த>�ள ப"திக� யா.� வ-வசாய vமியா"�.  ஆைகயா� 

உடன� அப-வ-!�திக� த�ேபா அவசியமி�ைல.  இ,ப"தி U�ய 

வ-ைரவ-� தனLயா5 மைன,ப-V.களா� அப-வ-!�தி அைடb� வா(,Oக� 

உ�ள.  எனேவ, த�ேபாைத�" ெச(ய,ப�$ நக5 ஊரைம,O ைற 

இய�"ந5 ெச'ைன அவ5களL' ம� இண�க�தி�" சம5,ப-�க,ப�$ 

ஒ,Oத� ெபற,ப�$�ள.   

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 13 

       இ�தி�ட�தி' பர,பள. 219.50 ஏ�கரா"�.  இ�தி�ட� ெச'ைன 

நக5 ஊரைம,O இய�"ந5 அவ5களா� 21.10.19802-� ேததிய ந.க.எ*.26910/89/எ6 

எ*ண-�ட க�த�தி� அ)கீகV�க,ப�டதா"�.  ேம�ப� தி�ட�ைத தமிழக 

அரசிதழி� 17.11.1980.� ேததிய பாக� 6 ப-V. 1556வ ப�க�தி� ப-ரfர� 

ெச(ய,ப�$�ள.  உ$மைல சாைலய-' இ!ப�கவா�$ ப"திக� ம�$ேம 

தனLயா5 மைன,ப-V.களL' அ�,பைடய-� அப-வ-!�தி அைம��ள.  

இ�தி�ட�தி� ெப!�ப"தி ப�ேவ� உபேயாக)கX�ெகன 

உ�ேதசி�க,ப�$�ள.  அ�த அ�,பைடய-� அப-வ-!�தி அைட�� 

வ!கிற.  ஆைகயா� உடன� அப-வ-!�தி�" நில� ைகயக,ப$�த 

ேதைவய-�ைல.  இ!,ப-Z� இ�தி�ட�ைத ெசயலா�க Vத நடவ��ைக 

ேம�ெகா�ள,ப�$ வ!கிற.  இ�தி�ட,ப"தி த�ேபா ம� ஆ(. 

ெச(ய,ப�$ நக5 ஊரைம,O இய�"ந5 ெச'ைன அவ5களா� 26.03.2013-� 

ஒ!)கிைண�த தி�ட மா�ற�தி�" இண�க�தி�கான அZமதி  

அளL�க,ப�$�ள.  இ�தி ஒ,OதT�" நக5 ஊரைம,O ைண இய�"ந5, 

ேகாைவ அவ5கX�" சம5,ப-�க,ப�$�ள. 

வ0D3 ேம�பா1- திட� எ� 14 

     இ�தி�ட�தி' பர,பள. 96.10 ஏ�கரா"�.  இ�தி�டமான ஊரக 

வள5�சி ம��� உ�ளா�சி�ைற அரசாைண எ*.788 நா�.29.03.1971 –� 

அ)கீகV�க,ப�$�ள.   

       தமிKநா$ அரசிதK 19.05.1971-� பாக� 2 ப"தி 2 ப�க� 2லி!� 15 

வைர ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள. 

       இ�தி�ட�தி' "�ய-!,O மைன,ப-V.க� பல அ)கீகV�க,ப�$ 

தி�ட அ�,பைடய-� அப-வ-!�தி அைட� வ!கிற.  இ�தி�ட� த�ேபா 

ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ நக5 ஊரைம,O இய�"ந5, ெச'ைன அவ5களL' 

இண�க�தி�" சம5,ப-�க,ப�$�ள. 

மா��ெக ைபபாe வ0D3 ேம�பா1 திட� 
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    இ�தி�ட�த' பர,பள. 184.61 ஏ�கரா"�.  1971 ஆ� ஆ*$ நக5 

ஊரைம,O ச�ட�தி' அ)கீகார�தி�"�ப�ட உ��5 தி�ட�"\ம� 

அைம�க,ப�ட ப-'O ேம�ப� ேம�பா�$� தி�ட�ைத ம� அ)கீகார� 

ெச( ம4*$� அZ,O�ப� 31.08.1972� நா� அரf "றி,பாைண 

எ*.40797/எ� எ/73/16-' கீK அரf ேம�ப� ேம�பா�$ தி�ட�ைத தி!,ப- 

அZ,ப-வ-�ட. 

      ெச'ைன நக5 ஊரைம,O இய�"ந5 12.11.1974-� ேததிய 30763/74 

அதி� 1971-� வ!ட�திய நக5 ஊரைம,O ச�ட வ-திகளL' கீK ப-ரfர� 

ெச(b�ப� அறி.ைர வழ)கியதி' ேபV� ேம�ப� ேம�பா�$� தி�ட 

அறி�ைகைய 15.12.1976-� ேததிய உ��5 தி�ட�"\ம� 28-� எ* 

தa5மான�தி'ப� 1971-� வ!ட�திய நக5 ஊரைம,O ச�ட� 19வ ப-V.க� 

மாைல>ரf நாேள��� 19.01.1977-� ேததிய-T�, மாவ�ட அரசிதழி� 

27.01.1977-� ேததிய-T� ப-ரfர� ெச(ய,ப�$�ள. 

    தி�டவைரபட� 2 வர,ெப�� நில� ம��� க��ட 

ெசா�த�கார5களL' U�ட� 13.09.1979-� ேததி U�ட,ெப�றதி� வர,ெப�ற 6 

ஆேலாசைனக� உ��5 தி�ட� "\ம�தி' >' ைவ�க,ப�ட.  அத' 

ேபV� ேகாைவ நக5 ஊரைம,O >நிைல ைண இய�"ந5 உ��5 

தி�ட� "\ம�தி' சிபாVசி'ப� தி!�திய வைரபட� �.�.ப-. ஆ5.சி.எ*.3/89-

� அZ,ப,ப�ட. 

 வைரபட� எ* 2-' ம4, ெபா ம�களL' ஆ�ேசப� ம��� 

ஆேலாசைனக� ேகாV உVய வ-ள�பர)க� ேம�ெகா�ள,ப�$, 

நிலஉVைமயாள5 U�ட� 05.12.2005-� ேததி நைடெப�ற.  அதி� எQவ-த 

ஆ�ேசபைனேயா, ஆேலாசைனகேளா ெபற,படாததா�, ப�வ� எ*.10 v5�தி 

ெச( உ��5 தி�ட�"\ம� தa5மான� எ*.33, நா�,31.01.2006-� 

நிைறேவ�றி ெச'ைன நக5 ஊரைம,O�ைற இய�"ந5 அவ5கX�" 

இண�க� ேவ*� இQவTவலக� &ல� அZ,ப- ைவ�க,ப�டதி� 

ெச'ைன, நக5 ஊரைம,O ைற ஆைணய5 அவ5களL' ெசய�>ைற 

ந.க.எ*.11941/2009 �ப-2, நா�.26.12.2012 உ�தர. ப-ரகார�, தமிKநா$ நக5 

ஊரைம,O�ைற ச�ட� ப-V. 28-' கீK இண�க� வழ)க,ப�$�ள.  

ேம�கா�� தி�ட வைரபட� எ*.3/DDP/CR/DYCA.NO.12/2012 ெபற,ப�$�ள.  

இ�தி�ட� Oதிதாக தயாV�"� ெபா!�$ ஆ�ேசபைனக� ம��� 

ஆேலாசைனக� ெபற,ப�$ வ�வ� 10-� v5�தி ெச(ய,ப�$ அZ,ப,பட 

ேவ*$�. 

ேகாடா�ப� கிழ�@ 

       இ�தி�ட�தி' பர,பள. 347.72 ஏ�கரா"�.  வைர. நிைலய-� 

உ�ள.  நக5 ஊரைம,O ஆைணய5 ெச'ைன அவ5களL' க�த� 

ந.க.எ*.11344/2005/�வ-2, நா�.11.07.2008-� அரசாைண எ*.2767, ஊரக வள5�சி 
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ம��� ஊரா�சி ைற, நா�.31.12.1976-� அறிவ-,O ெச(ய,ப�ட 

ேகா�டா�ப�� கிழ�" வ-V. அப-வ-!�தி தி�ட�திைன நக5 ஊரைம,O� 

ச�ட� 1971 ப-V. 19(1)' கீK உ��5 தி�ட�"\ம� தa5மான� இய�றி 19(2)-

' கீK மாவ�ட அரசிதழி� ப-ரfர� ெச( அதைன 20-' கீK சா5பதிவாள5 

அTவலக�தி� பதி. ெச(� அரசினா� ம� ஆ(. ஒ,Oத� 

அளL�க,ப�ட ெபா�ளா�சி >\ைம�தி�ட�தி' நில உபேயாக)கைள 

"றி,ப-�$�, நில உபேயாக)கைள ஆ(. ெச(� வைரபட� எ* 2 

தயாV� தர நக5 ஊரைம,O ைண இய�"ந5, ேகாைவ அவ5கX�" 

வழ)க,ப�டைத� ெதாட5� நில உVைமயாள5க� U�ட� நட�த,ப�$ 

ப�வ� 10-� ஆேலாசைன ம��� ஆ�ேசபைனக� ெபற,ப�$ நக5 

ஊரைம,O�ைற ைண இய�"ந5, ேகாைவ அZ,ப,ப�$ நடவ��ைகய-� 

இ!�ததி� த�ேபா\ ந.ஊ.ஆைணய5 ெச'ைன அவ5களL' உ�தர. 

ந.க.எ*.11344/2005/�ப-2 நா�.11.07.2008 இத'ப� ர� ெச(ய,ப�$�ள. 

ேகாடா�ப� வட�@ 

ஏ�கனேவ ேகா�டா�ப�� வட�" வ-V. அப-வ-!�தி தி�ட� 

இண�க� ெபற,ப�டைத த�ேபா ந.ஊ.இ ெச'ைன அவ5களL' 

ந.க.எ*.27657/2004/�ப-2 நா�.26.05.11 ர� ெச(ய,ப�$�ள.  ேம�ப� 

தி�ட�தி� உ�ளட�கிய இட)கைள ம� ஆ(. ெச(ய,ப�$ 

>\ைம�தி�ட அைன� நில உபேயாக)க� நிைல நி��த,ப�$ ம��� 

f�றிb�ள வ-V. அப-வ-!�தி தி�ட�தி� உ�ள உ�ேதச சாைலகைளb� 

கண�கி� ெகா*$ தயாV� நக5 ஊரைம,O ச�ட� 1971 ப-V. 25-' கீK 

இண�க� ெபற நடவ��ைக எ$�க,ப�$ வ!கிற. 

வ0D3 ேம�பா1- திட� 15, 16 
இ�தி�ட� நகர ஊரைம,O இய�"ந5, ெச'ைன அவ5களL' க�த� 

எ*. 7725/98/DP3 நா�. 08.10.1998-' ப� ைகவ-ட,ப�$ உ�ள. 

61.அள3 கட!"க� 

த�காலிக ஆ�கிரமி,Oகைள வ!வா(�ைற, ெந$gசாைல�ைற, 

ேதசிய ெந$gசாைல�ைற, காவ�ைற ம��� நகரா�சி ஆகிய ைறக� 

ஒ'� ேச5� அQவ,ேபா நகV� உ�ள ஆ�கிரமி,Oக� அக�ற,ப�டன. 

 

 

62.வ5வா4 கண�@ வD வ0கித/க� 

அறி�ைகயா*�� இ�நகரா�சிய-� கீK�க*டவா� வVக� 

வ-தி�க,ப�$ இ!�தன. 

6666....ெபாB வ5வா4 
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க�டவD 

அறி�ைகயா*$ வைர 23102 க��ட)கX�" வVவ-தி�க,ப�ட.  

இ�நகரா�சிய-� வாடைக மதி,ப-' அ�,பைடய-� கீK�க*டவா� 

ஆ*��" 36 சதவ-திக� வV வ-தி�க,ப�ட. 

வ.எ� வDய0� வைக அைரயா�1 வD 
1. ெபா ெசயT�காக வV 7.50 சதவ-தித� 
2. த*ணa5 ம��� சா�கைட வV 8.00 சதவ-கித� 
3. க�வ- வV 2.50 சதவ-கித� 
  18.00 சதவ0கித� 

 
ெசா�வV வ-கித�தி� க�வ- வV தவ-5�த ஏைனய- வV�ெதாைகய-� 

10 சதவ-கித� yலக வVயாக ெசா�வVbட' வY� ெச(ய,ப�$ yலக 

ஆைண� "\வ-�" ெசT�த,ப�$ வ!கிற. 

காலி நில வD 

 அறி�ைகயா*�� 30.09.2009 >�ய ச�ைத மதி,ப-' ேபV� >த� 

அைரயா*��" ^.1000/- மதி,ப-�" ^.7.70 வ aத� வV வ-தி,O ெச(ய,ப�ட.  

நகரா�சி நி5வாக� ம��� "�நa5 வழ)க� ைற (ேத5த�) அரசாைணக� 

150, 151 நா�.20.08.2009, நகரா�சி நி5வாக இய�"நரக f�றறி�ைக 

ந.க.எ*.41802/2009/ஆ51 07.09.2009-� வழ)க,ப�ட வழிகா�$� 

ெநறி>ைறகளL' ப�b�, 30.09.2009 ஆ� நாளL�ட 550 ஆ� எ*ண-�ட 

நகரம'ற தa5மான�தி� தa5மானL�க,ப�ட ப�b� 01.10.2009 >த� சர 

அ��" ^.0.50 என நி5ணய� ெச( காலிமைன வV வழ)க,ப�$ 

வ!கிற. 

ெபாB ெசா-BவD ச�ீதி5-த� 

 இ�நகரா�சிய-� 01.04.2008 >த� ெபா ெசா�வV சீரா(. 

ேம�ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக� ம��� "�நa5 வழ)க� ைறய-' ஆைண 

எ*.150 நா�. 12.11.2007-� உ�திர. இட,ப�$�ள.  அத'ப� அ�,பைட 

மதி,O நி5வாக அதிகாVயா� நி5ணய� ெச(ய,ப�$ ம'ற�தி' >' 

ைவ�க,ப�டதி� நக5 ம'ற� தன 28.02.2008-� ேததிய தa5மான எ*.106-� 

தமிழக�திேலேய ெபா�ளா�சி நகரா�சிய-� தா' ெசா�வV அ�,பைட 

மதி,O அதிகமாக உ�ள என.� 01.04.2008 >த� நைட>ைற,ப$�த,ப$� 

ெசா�வV சீரா(வ-� சர அ��" ேமT� U$தலாக நி5ணய� 

ெச(ய,ப�டா� அைன� தர,O ம�கX� பாதி�க,ப$வா5க�.  ேமT� 

அரசி' ம4 ெக�ட ெபய!� ஏ�பட வா(,O�ள. 

 நகரா�சிகளL� ெசா�வV சீரா(. ேம�ெகா�வத�" ைகயாள 

ேவ*�ய நைட>ைறக� கவன>ட' பVசீலி�க,ப�ட.  நகரா�சய-' 
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ேம�பா���" அ�,பைட >த'ைம வ!வா( நிதி ஆதார� 

ெசா�வVயா"�.   ெசா�வV சீரா(. ெபா ம�கைளb� வV 

ெசT�ேவாைரb� பாதி�காத அளவ-� வV உய5. நியாயமானதாக.� 

இ!�க ேவ*�ய இ'றியைமயாததா"�. 

 எனேவ, 01.10.1998 >த� அ>த�ப$�த,ப�$ வ!� அ�,பைட 

மதி,ப-ைன மா�ற� ெச(யாம� ெதாட5� 01.04.2008 >த� அ>�ப$�த 

அரைச ேக�$� ெகா�ள தa5மான� நிைறேவ�ற,ப�ட.  த�ேபா 

அ�,பைட மதி,O கீK�க*டவா� உ�ள. 
 

1. A.ம*டல� 2.75 ைபசா 

2. B.ம*டல� 2.25 ைபசா 

3. C.ம*டல� 1.75 ைபசா 

   

              இ�நகரா�சிய-� 3 ம*டலமாக ப-Vவ-ைன 

ெச(ய,ப��!�தாT� நகV� த�ேபா 13 "�ைச வாK ப"திக� உ�ள.  

உதாரணமாக ந'" அப-வ-!�தியான மகாலி)கOர� ேபா'ற ப"தி 

ம�கX�"� அ�,பைட மதி,O 1.75 ைபசா வ-கித�திT� க*ண,ப' நக5 

ேபா'ற "�ைச வாK ப"தி ம�கX�"� சர அ� 1.75 ைபசா அ�,பைட 

மதி,ப-� வV நி5ணய� ெச(ய,ப�$ வ!கிற.  இதைன >தலி� மா�ற� 

ெச(த 4 ம*டல)களாக ப-Vவ-ைன ெச(ய ேவ*�ய அவசியமாகிற.  

இதனா� வV உய5. நியாயமானதாக.� ெவளL,பைடயான அ�">ைற 

ெகா*டதாக.� இ!�"�.  எனேவ த�ேபா உ�ள 3 ம*டல)கைள 4 

ம*டல)களாக ப-V�க ேவ*�ய அவசியமானதாகிற.  இதைன நக5 

ம'ற� ந'" பVசீலி� 4 ம*டலமாக ப-Vவ-ைன ெச(ய தa5மானL�த.  

த�ேபா “C” ம*டல�தி� உ�ள ெத!�கைள ந'" ஆரா(� நக5 ம'ற 

உ�,ப-ன5கைள கல� ஆேலாசி� மிக.� ப-' த)கிய ம��� 

"�ைச,ப"தி ம�க� ம�$� வா\� கீK�க*ட ப"தி ெத!�க� அட)கிய 

ப"தி “D” ம*டலமாக ேத5. ெச(ய,ப�ட. 

“C”  ம�டல-திலி5EB  ““D” ம�டல-தி' மா8ற� 

ெச4ய!ப1� ெத5�க� வ0பர�. 

வா�1 
எ� 

ெத5வ0� ெபய� 

1. டா�ட5 அ�ேப�கா5 வ aதி 
ெச�வ"மார5 வ aதி 
ெச�வ"மார5 வ aதி வ-zதV,O 

28. 
பா5� ேரா$ 
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2. வ aரமா>னLவ5 வ aதி 
மண-ேமகைல வ aதி 
தி!&ல5 வ aதி 
க�த' வ aதி, 
ரய-�ேவ ைல' ச� 

29. 
மைர வ aர' ேகாவ-�  
அ'ைன கzcVபா( வ aதி 
கைலவாண5 வ aதி 

3. ரய-�ேவ ைல' இ�ேடV 
வ$கபாைளய� இ�ேடV 

30. 
ேந! நக5 

9. வ-ஜயOர� 
அ*ணா நக5 
கதிரவ' நக5 – 1 

31. த'னா�சிய,ப' ேகாவ-� 
வ aதி 
மர,ேப�ைட ப�ள� கிழ�" 
மர,ேப�ைட ப�ள� ேம�" 
f*ணா�O கா�வா( 
இ�ேடV 
>கம நக5 

10. நகரா�சி ,Oரவாள5 பைழய 
"�ய-!,O 
ப-.எ�.சி. Oதிய காலனL 
ந�தனா5 காலனL, ஆ5.ப-.எz நக5 

33. ெபVயா5 காலனL ேம�" 
நடரா© மண-யகார5 காலனL 
ெபVயா5 காலனL கிழ�" 
20 அ�ச தி�ட சாைல 

11. மர,ேப�ைட வ aதி 
வ-நாயக5 ேகாவ-� வ aதி 
வ-zதV,O 

34. உ$மைல நாராயண' 
காலனL 
ஏ.ப-.எz நக5 

23. "மர' நக5 I ேல அ.� 
"மர' நக5 II ேல அ.� 
ர)கசாமி ேல-அ.� 
பழனLய,பா ேல-அ.�, பார� நக5 

35. 
எ�.ஜி.ஆ5 நக5 
காமரா© நக5 
அைமதி நக5 

24. க*ண,ப' நக5 
பாலத*டாbத� நக5 
அ*ணா நக5 
"மர' நக5 க�T�"ழி Oற� 
ேபா�" 

36. மர,ேப�ைட வ aதி (ெபா�$ 
ேம$) 

25. ெஷV, காலனL   
26. சி'ன�சாமி ேல-அ.�   

                 

          ெசா�வV சீரா(.�கான அ�,பைட மதி,பm$ எ�த அ�,பைடய-� 

நி5ணய� ெச(ய,ப�ட எ'பத�" ெவளL,பைடயான ேகா�பா$ 

ஏமி�ைல.  ேமT� அ�,பைட மதி,O சVயானதா எ'பைத க*டறிய 

ம'ற�தி�" அதிகாரமி�லாத நிைலய-� 1998-� நி5ணய-�த அ�,பைட 

மதி,ப-ைன அZசV� 3 ம*டல)கைள 4 ஆக ப-V� கீK�க*டப� 

அ�,பைட மதி,ப-ைன சீ5 ெச(ய ேவ*$ெம'� ம'ற� >�. ெச(ய 

தa5மானL�த. 

அ�!பைட மதி!" 
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1. ம*டல� A சர அ� 2.80 ைபசா 
2. ம*டல� B சர அ� 2.30 ைபசா 
3. ம*டல� C சர அ� 1.80 ைபசா 

4. ம*டல� D சர அ� 1.10 ைபசா 

 
          நகரா�சிகளL� ெசா�வV ம� சீரா(வ-' ேபா ச�ப�த,ப�ட 
நக5 ம'றேம வV வ-தி,O ெச(வைத தa5மானL�� ெகா�ளலா� என 
ப-ற,ப-�த அரf ஆைண எ*.110 நா�.23.06.2008 –' ெதளL.ைரய-ைன ஏ�� 
"�ய-!,ப க��ட)கX�" த�ேபா ெசT�த,ப�$ வ!� வV வ-திக�ைத� 

கீK�க*டவா� மா�றியைம� ம'ற� தa5மானL�த. 
     01.10.2007-�" ப-'O 31.03.2008 வைர ெசா�வV வ-தி�க,�ட 

க��ட)கX�" வV சீரா(வ-' ப� வV உய5. ெச(வதி�ைல என ம'ற� 

தa5மானL��ள. 
 

 

அரa ஆைண!ப� 
உய�3 

ெச4ய!பட 
ேவ��ய வD 

வ0தி!" சதவ Aத� 

த8சமய� நக� 
ம�ற� உய�3 

ெச4ய 
தA�மானH-B�ள 

சதவ Aத� 
01.04.2006 >த� 30.09.2007 வைர வV 
வ-தி,O ெச(ய,ப�ட க��ட)கX�" 
அரf ஆைண,ப� அதிகப�சமாக வV 
உய5. சதவ aத� 

5% உய5. 
ெச(ய,பட 
ேவ*$� 

5 % உய5. 

01.04.2005 >த� 31.03.2006 வைர வV 
வ-தி,O ெச(ய,ப�ட க��ட)கX�" 
அரf ஆைண,ப� அதிகப�சமாக வV 
உய5. சதவ aத� 

10% உய5. 
ெச(ய,பட 
ேவ*$� 

5 % உய5. 

01.04.2004 >த� 31.03.2005 வைர வV 
வ-தி,O ெச(ய,�ட க��ட)கX�" 
அரf ஆைண,ப� அதிகப�சமாக வV 
உய5. சதவ aத�. 

15% உய5. 
ெச(ய,பட 
ேவ*$� 

10 % உய5. 

01.04.2003 >த� 31.03.2004 வைர 
வVவ-தி,O ெச(ய,ப�ட 
க��ட)கX�" அரf ஆைண,ப� 
அதிகப�சமாக வV உய5. சதவ aத� 

20% உய5. 
ெச(ய,பட 
ேவ*$� 

10 % உய5. 

 

ெசா-B வ0பர� 
அரa உய�3 ெச4ய 

வழ/கி%�ள சதவ Aத� 

த8ேபாB ம�ற� 
உய�3 ெச4ய 
தA�மானH-B�ள 

சதவ Aத� 
@�ய05!"க<�@ 20 % மிகாம' 10% 
ெதாழி8சாைலக� 100 % மிகாம' 15% 
வண0க க�ட/க� 150 % மிகாம' 20% 
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ம�ற!ெபா5�   
அரசாைண எ*. GO.MS NO:73, நகரா�சி நி5வாக� ம��� "�நa5 

வழ)க� (MAIV) ைற நா�:13.07.2018  ம��� அரசாைண எ*.GO.MS No:76, 
நகரா�சி நி5வாக� ம��� "�நa5 வழ)க� (MAIV) ைற நா�.27.07.2018 
ஆகியவ�றி'ப� 01.04.2018 >த� அைன� மாநகரா�சிக�, அைன� 
நகரா�சிக� ம��� அைன� ேப^ரா�சிகளL� ெசா�வV ெபா சீரா(. 
ேம�ெகா�ள,பட ேவ*$�. 

ேமT�, இ�நகரா�சிய-� 2008-2009 ஆ� ஆ*$ ெபா ெசா� 
சீரா(வ-'ப� “A” ம*டல�தி�" உ�ப�ட ப"திகX�" 2.80/-� “B” 
ம*டல�தி�"  உ�ப�ட ப"திகX�" 2.30/-� “C” ம*டல�தி�" உ�ப�ட 
ப"திகX�" 1.80/- �, “C” ம*டல�தி�" உ�ப�ட ப"திகX�" 1.10/-� 
கீK�கா�� அ�டவைண,ப� கீK�கா�� ெத!�க� அ�,பைட ம*டல 
மதி,OகX�" ஏ�றவா� இ!� வ!கிற. 

ேமT�, ேம�க*ட அரசாைணக� ம��� நகரா�சி நி5வாக 
ஆைணய5, ெச'ைன அவ5கள f�றறி�ைக ந.க.எ*.20555/2018/ஆ51, 
நா�.20.08.2018 ஆகியவ�றி'ப� "�ய-!,O க��ட)கX�" 50% மிகாமT� 
"�ய-!,O அ�லாத ப-ற க��ட)கX�" 100% மிகாமT�, அரf 
க��ட)கX�" 50% ம�$ம ெசா�வV சீரா(. ேம�ெகா�ள 
ெதVவ-�க,ப�$�ள. 

ேம�க*ட அரசாைணக� ம��� f�றறி�ைகய-'ப�, ெசா�வV 
சீரா(. ேம�ெகா�X� ெபா!�$, ம*டல மதி,பm$ ெச(திட ஏவாக "\ 
(Committee) அைம�க,ப�$ கீK�க*டவா� வாடைக மதி,பm��' 
அ�,பைடய-� ம*டல அ�,பைட மதி,பm$ (Zonal Basic Value) ெச(திடலா� 
என "\ அறி�ைக (Committee) சம5,ப-�க,ப�$�ள. 

 

 

 

        
ம*டல மதி,பm�$�"\ சம5,ப-�க,ப�ட அறி�ைகய-'ப�, A, B ம��� 

C ஆகிய ம*டல மதி,Oக� (வாடைக மதி,பm��'ப�) அரசாைணக� 

ம��� f�றறி�ைக ஆகியவ�றி� ெதVவ-��ளைத வ-ட.� 

அதிக,ப�யாக உ�ள. 

            எனேவ, ேம�க*ட அரசாைணக� ம��� f�றறி�ைக 

ஆகியவ�றி� ெதV��ளவாேற, "�ய-!,O க��ட�X�"   50% 

“A” ம*டல� வாடைக மதி,பm��'ப� ^.5.58/- 

“B ம*டல� வாடைக மதி,பm��'ப� ^.5.06/- 

“C” ம*டல� வாடைக மதி,பm��'ப� ^.4.91/- 
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மிகாமT�, "�ய-!,O அ�லாத ப-ற க��ட)கX�" 100% மிகாமT� , 

அரf� க��ட)கX�" 50% ம�ட� ெசா�வV சீரா(. ேம�ெகா�ள 

ஏவாக ம*டல அ�,பைட மதி,ப-ைன  50% ம�$� உய5�தி 

கீK�க*டவா�  (Basic Zonal Value) அ�,பைட ம*டல மதி,O நி5ணய� 

ெச(திட ம'ற,ெபா!� பதிவ-�" ைவ�க,ப$கிற. 

 

 

 
அ:வலக @றி!":   
          ம'ற� அZமதி வழ)கலா�. 

 

  (தA�மான� எ� 1152 நா�. 08.09.2018 ம�ற� அbமதி ெபற!படB.)  
 

@�நA� வ0நிேயாக கடண� மா8றி அைம-த' 
 

              ெபா�ளா�சி நகரா�சி "�நa5 வ-நிேயாக தி�ட�தி�" 
அ�பரா�பாைளய� ப"திய-� ஆழியா�றி� த*ண a5 எ$�க,ப�$, ப�கார� 
ேபா�$ f�த� ெச(, ப-'ன5 உVய >ைறய-� வ�க�� லி��� "ேளாV' 
&ல� "ேளாVேனச' ெச(, பாகா,பான >ைறய-� நகர,ப"திய-� உ�ள 
ெபாம�கX�" வழ)க,ப$கிற.  ேம�ப� தி�ட�தி� வழ)க,ப$� "�நa5, 
மாதிVக� எ$� ேகாய>�c5 தைலைம நa5 ப",பா(வாள5 ஆ(வக�தி� 
பVேசாதைன ெச(ய,ப�டதி� "�நa5 "�,பத�" ஏ�றதாக உ�ள. 01.10.2016-
� ேததிய ஆ(. அறி�ைகய-� ெதVவ-�க,ப�$�ள நகரா�சிய-' "�நa5 
வ-நிேயாக க�டண� கீK�கா��ப�யாக உய5�த ம'ற� 30.05.2008-� நா�284� 
எ* தa5மான�தி� ஒ,Oத� வழ)கிb�ள. 
 
 

 

வ.எ�
இைண!ப0� 

த�ைம 

2�ைவ!"- 
ெதாைக 

�. 

மாதாEதிர� கடண� 
�. 

1 
வ a�$ 

இைண,OகX�" 
4,400/- 

"ைற�தப�ச� 10000 லி�ட5 வைர 
^.50/-� 10000 லி�ட!�" ேம� 
ஒQெவா! 1000 லி�ட!�"� 

U$த� ^.5/-� வYலி�க,ப�$ 
வ!கிற. 

2 
வ a��லாத 

இைண,Oக� 
11,000/- 

"ைற�தப�ச� 10000 லி�ட5 வைர 
^.150/-�, 10000 லி�ட!�" ேம� 
ஒQெவா! 1000 லி�ட!�"� 

U$த� ^.10/-� வYலி�க,ப�$ 

“A”   ம*டல� ^.4.20/- 

“B”  ம*டல� ^ .3.45/- 

“C”  ம*டல� ^. 2.70/- 
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வ!கிற. 

3 
ெதாழி�சாைல 

இைண,OகX�" 
11,000/- 

"ைற�தப�ச� 10000 லி�ட5 வைர 
^.100/-�, 10000 லி�ட!�" ேம� 
ஒQெவா! 1000 லி�ட!�"� 

U$த� ^.10/-� வYலி�க,ப�$ 
வ!கிற. 

 
           ேம�ப� >ைறய-� "�நa5 வ-நிேயாக க�டண�ைத மா�றி 

வYலி�க,ப$� ப�ச�தி� ம�$ேம நகரா�சியா� வழ)க,ப$� "�நa5 

வ-நிேயாக�தி�கான மி' க�டண�, "�நa5 வ-நிேயாக பராமV,O ெசல., 

"�நa5 தி�ட�தி�" ெபற,ப�ட கடைன தி!,ப-� ெசT�த� ஆகிய 

ெசலவ-ன�ைத ஈ$ ெச(ய இயT�.  இ!,ப-Z� "�நa5 க�டண உய5. 

ெதாட5பாக தினசVகளL� வ-ள�பர� ெச(ய,ப�$ ெபாம�களL' 

ஆேலாசைன ெபற,ப�ட.  அத' ேபV� ம'ற� தன 01.10.2012-� ேததிய 

464 எ* தa5மான�தி� வர,ெப�ற ஆ�ேசபைனகைள நிராகV� 

உய5�த,ப�ட க�டண)கைள உ�தி ெச(�ள.  அத' ேபV� "�நa5 

க�டண)கைள உய5�தி� ெகா�ள ெபா அ)கீகார� வழ)கி ெச'ைன, 

நகரா�சி நி5வாக இய�"நரக தைலைமய-� ெபாறியாள5 அவ5க� தம 

10.02.2009-� ேததிய ந.க.63642/2008/"வ1 எ* ெசய�>ைறகளL� அZமதி 

வழ)கிb�ளா5க�.  அத' ேபV� ம'ற� 13.02.2009-� ேததிய 97 எ* 

தa5மான�தி� ஒ,Oத� அளL�க,ப�டத' ேபV� 01.10.2008 >த� "�நa5 

க�டண)க� உய5. ெச(ய,ப�ட. 
 

ெதாழி'வD 
 

12.01.1999-� ேததிய நகரா�சி நி5வாக� ம��� "�நa5 வழ)" ைறய-' 

11 எ* ஆைணய-� ெவளLய-ட,ப�ட ேப^ரா�சிக� நகரா�சிக� ம��� 

மாநகரா�சிக� (ெதாழி� வV வYலி�த�) வ-திக� வ-தி 16-'ப� ஐ� 

ஆ*$கX�" ஒ! >ைற ெதாழில�வV வ-கித� உய5. ெச(ய,பட 

ேவ*$�.  அத'ேபV� நக5ம'ற� தன 27.09.2013-� ேததிய 1486� எ* 

தa5மான�தி� 25 சதவ aத� உய5. ெச(ய அZமதி�த.  01.10.2013 >த� 

ெதாழி� வV வY� ெச(ய,ப$கிற.  அறி�ைகயா*�� நட,O ேகா,ப 

ெதாழி� வVயாக ^.66,13,590/- ேக�O நி5ணய-�க,ப�ட. 

 

ேக" வ0பர� (லச-தி') 

  ெசா-BவD ெதாழி'வD 
த�ணA� 
கடண� 

வDய0'லா 
இன� 

1. ேக�O 974.78 68.82 322.81 473.35 
2. வY� 908.85 53.02 319.75 473.30 
3. த�Xப� இ�ைல இ�ைல இ�ைல இ�ைல 
4. அதிக,ப� இ�ைல இ�ைல இ�ைல இ�ைல 
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வY� 
5. நிTைவ 65.93 15.80 3.06 0.05 

 
            நிTைவ� ெதாைகக� ெப!�பாT� அரf� க��ட)க� ம��� 
வழ�" ம4தான ெசா�வV ஆ"�.  இ!,ப-Z� நிதி நிைலைம ெப!�க 
நிTைவ >\வைதb� வ-ைரவ-� வYலி�க நடவ��ைக 
எ$�க,ப�$�ள. 

63.  (அ) ெபாB நிதிகண�@ 
 
         தண-�ைக ெச(ய,படாத கண�கி'ப� 2018-2019-� வ!ட�திய 
வரவ-ன)களL� >�கிய இன)களL' வ-வர� வ!மா�, 
 
அ ெசா�வV வ-தி,O ^. 57287401/- 
ஆ இதர வVய-ன)க� ^. 7146850/- 
இ அரf &ல� வ!வா( ^. 15611607/- 
ஈ ப�றா�"ைற மானLய� ^. - 
உ க�டண)க� &ல� ^. 21895515/- 
ஊ மானLய� ம��� உதவ-�ெதாைக ^. 124367484/- 
எ வ-�பைன ம��� வாடைக ^. 2203612/- 
ஏ இதர வ!வா( ^. 55674744/- 

 
                                         
ெமா-த வ5மான� 

^. 
284187213/- 

 
  

ெசலவ0ன/க� வ0பர�  
அ ஊதிய� வைக�" ^. 185280707/- 

ஆ 
அTவல5க� இதர தனL,ப�ட 
ெசலவ-ன� 

^. 
- 

இ ஓ(�திய, பய'க� ^. 74265405/- 
ஈ நைட>ைற ெசல.க� ^. 52410500/- 
உ ப\ நa�க� ^. 6494780/- 
ஊ தி!வ-ழா ெசல. ^. - 
எ நி5வாக ெசல. ^. 9948461/- 
ஏ நிதி� ெசல. ^. 3583605/- 
ஐ ெசா��க� ம4தான வ!டா�திர கழி. ^. 26075602/- 

ெமா-த ெசலவ0ன� �. 305648560/- 

 
(ஆ) க'வ0 நிதி�கண�@ 
 

தண-�ைக ெச(ய,படாத கண�கி'ப� 2018-2019 ஆ*�� க�வ- 

நிதி�கண�கி' ம4தான வர. ம��� ெசல. வ-பர)க� ப-'வ!மா�, 

            வரவ0ன�   
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அ ெசா�வVய-' ம4தான க�வ- நிதி வர. ^. 17963410/- 
ஆ இதர வ!மான� ^. 757053/- 
                           ெமா-த� ^. 18720463/- 

 
                                                 

ெசலவ0ன�   
அ நைட>ைற ெசல. ^. - 
ஆ நி5வாக ெசல. ^. - 
இ ெசா��களL' ம4தான வ!டா�தர கழி. ^. 7645470/- 
ஈ பராமV,O ெசல.க� நிதி ெசல.க� ^. 2578978/- 

 ^. 10224448/- 
  
 
(இ) @�நA� கண�@ 
 

    தண-�ைக ெச(ய,டாத கண�கி'ப� 2018-2019� வ!ட�தி� "�நa5 
கண�"� தைல,ப-' கீK வர. ம��� ெசல. வ-பர� ப-'வ!மா�, 
 
 வரவ0ன�   

அ ெசா�வVய-' ம4தான க�வ- நிதி வர. ^. 57482912/- 
ஆ ேசைவ�க�டண� ^. 48295923/- 
இ இதர வ!வா( ^. 7446155/- 

 ெமா-த� ^. 113224990/- 

 
                       

ெசலவ-ன�   
அ ஊதிய� வைக�" ^. 15051823/- 

ஆ 
அTவல5க� இதர தனL,ப�ட 
ெசலவ-ன� 

^. 
- 

இ ஓ(�திய, பய'க� ^. 5864265/- 
ஈ நைட>ைற ெசல. ^. - 
உ ப\ நa�க� ெசல. ^. 30876347/- 
ஊ நி5வாக� ெசல. ^. 171684/- 
எ நிதி� ெசல. ^. 8595/- 
ஏ ெசா��களL' ம4தான கழி. ^. 3014537/- 

 ெமா-த� ^. 54987251/- 
 
      தண-�ைக ெச(ய,படாத கண�கி'ப� நகரா�சிய-' ஒ�ட ெமா�த 
வர. ெசலவ-' வ-பர� ப-'வ!மா�, 
 

 வர3 ெசல3 
 ^. ^. 

ெபா நிதி 284187213/- 305648560/- 
க�வ- கண�" 18720463/- 1224448/- 

"�நa5 கண�" 113224990/- 54987251/- 
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ெமா-த� 416132666/- 370860259/- 
 

     இ�நகரா�சிய-� வVக� உVைமயாைண� க�டண)க� 

அரசினV' மானLய)க� உதவ-�ெதாைகக� வ!வா( த!� சாதன)களL' 

&ல� வர.க�, அரசின5 கட'க� ேகளL�ைக வV >தலியைவகேள >�கிய 

வ!மான� ஆ"�.  வYலி�க,�ட ெதாைக >\வ� இய�பான 

ெசல.கX�"� >த¬$ ெசல.கX�"� பய'ப$�த,ப�டன. 

 64. Iலதன� 
 
       அறி�ைகயா*�� எ�லா கண�" தைல,OகளLT� &லதன 
பண-க� ெசல.  ெச(ய,ப�டன. 

  
65. ெபாB. 
 

அறி�ைகயா*�� நகரா�சி எ�ைலய-� யாெதா! மா�தT� 

இ�ைல.  நகரா�சி�" வரேவ*�ய வV இன)க� வVய-�லாத இன)க� 

அைன�� நaதிம'ற�தி� வழ�" நிTைவய-� உ�ள இன)க� நa)கலாக 

பா�கிய-'றி வYலி�க நடவ��ைக எ$�க,ப�ட.  நகரா�சி சாைலக� 

ந�ல >ைறய-� பராமV�க,ப�ட.  அரசினVடமி!� ெப�ற நிதி 

உதவ-�ெதாைகக� ெகா*$ ம* சாைலக� தா5 தள�சாைலகளாக மா�ற� 

ெச(ய,ப�$ வ!கிற.  நகரா�சய-லி!� பராமV�க,ப$� அைன� 

ம!�மைனகளLT� நகர ம�கX�" சிற,பான ம!�வ சிகி�ைச 

வழ)க,ப�$ வ!கிற. 

இ�நகரா�சி ெபா நிதி�கண�கி� வ!மான�ைத, ெப!�"� 

வைகய-� வVய-ன)க� ம��� வVய-�லாத இன)க� U$த� ெசய� 

தி�ட)க� நிைறேவ�றிட நடவ��ைக எ$�க,ப�$ வ!கிற.  நக5ம'ற� 

தைலவ5, நகரா�சி ம*டல நி5வாக இய�"ந5, நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5 

அவ5கX� அQவ,ேபா த�க அறி.ைரக� வழ)கி வ!கிறா5க�.  

ெபாப-Vவ-� 2018-2019 ஆ� ஆ*$ நகரா�சிய-' ெசய�பா$க� மிக 

சிற,பானதாக அைம�த. 

 

   
 

ஆைணயாள� 
ெபா�ளா�சி 

நகராசி 


