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1.  நக��ர�க�� ���� ஆ�ைம ��ட� 

(Smart Governance System)

 நக��ர�க�� உ�ள அைன�� 

���ப�க���� ���� உ���ட 

அ��பைட வச�க� வழ��வ� நக��ர 

உ�ளா�� அைம��க�� கடைமயா��.   

 இவ��� ப� ம��� ேசைவகைள 

�க��ைல�� க�கா��க��, ப�க� 

���த �பர�கைள ம�க� ெத��� 

ெகா�ள��, ப� ம��� ேசைவ ���த 

ம�க�� க � � � � க ைள  QR Code 

ேபா � ற  ெசய�க� �ல�, 

� க � � ைல � �  ெத � � � � ட � �  

� ற � பா ன  � � � �  ஆ � ைம  

� � ட �  ெச ய � ப � � த � ப � � .  ம � க �  

ெத � � � � �  க���� அ��பைட��, 

நகர�க�� தர����� (S ta r  ra t i ng ) 

� � ண � � க � ப � � .  இ���ட� 

ெத � �  ெச � ய � ப � ட  ந க � � ர   

உ � ளா � � க � �  ஒ� ��ேனா� 

��டமாக  ெசய�ப��த�ப�� .
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2.  நகர�க�� ��ைம�கான ம�க� 

இய�க� (People’s Movement for Clean Cites)

 அர�,  தன�  வள����கான ��ட���, 

நகர� ��ைம��  ���த ���ய��வ� 

அ��� வ��ற�. ��தமான, ப�ைமயான 

ம��� ���த �����ழைல  

உ��ெச��� ெபா��� நகர�க��, 

ெப�மள�லான  ம � க �   

ப�ேக��ட�,  ஒ�ெவா� மாத�� 

இர�டா� ம��� நா�கா� 

ச � � � ழ ைம க � �  � � ர  � � ைம �  

ப � க �  ம � � �  � � � � ண � �  

�கா�க� (Cleanliness drive) நட�த�ப��. 

இ��கா�க�� த�னா�வ அைம��க�, 

�����ேபா� நல� ச�க�க�, ம�க� 

�ர���க� ம��� ெபா�ம�க� ப�க��� 

ஊ�க�ப��த�ப��.



3.  ��ைம ப�யாள�க� ேம�பா��� ��ட� 

(Sanitary Workers’ Empowerment)

 நகர� ��ைமயாக இ��பத�� நா�ேதா�� 

அயரா� உைழ�� வ�� �ா�ைம 

ப�யாள�க� �� இ�வர�, ���த 

அ�கைற ெகா���ள�. இவ�க�� 

வா��ைன ேம�ப��த��, பா�கா��ைன 

உ���ப��த��, நக���ர உ�ளா�� 

அைம��க� �லமாக ��ைம ப�யாள�க� 

ேம�பா��� ��ட� ெசய�ப��த�ப��. 

அவ�க��கான ப�ேவ� அர� 

நல���ட�கைள ஒ���ைண��, 

பய�ெபற� ெச�ய��, அவ�க�� 

�ழ�ைதக� �ைறயான க�� ெப�வைத 

உ�� ெச�ய��,   இய��ரமயமா�க�ப�� 

��ைம�ப��� அவ�க��� ேதைவயான 

�ற�ப���கைள வழ��, அவ�கைள 

அ�ப��� ஈ�ப��த��, ���ப��� 

அ��பைட�� அவ�க��� மா���ெதா�� 

ெதாட�க��, வ��க� �ல� �� கட� 

வழ�க�� நடவ��ைக எ��க�ப��. 
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4.  சாைலேயார  �யாபா�க��கான 

நல���ட�  (Street Vendors’ Welfare)

 த��யான சாைலேயார �யாபா�க�� 

ச�கபா�கா�� ம��� வா�வாதார�ைத 

உ�� ெச��ட, நட�பா��� ��ய 

கண�ெக��� நட�த�ப�� அைடயாள 

அ�ைட  வழ�க�ப��, அவ�க� எ��த 

�ர�� இ�� �யாபார� ெச�வத�� ஏ�ற 

�ழ�  உ�வா�க�ப��.
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5.  நக��ர�க�� வா���� ம��� ப�� 

சைப உ�வா��த� (Area sabha and Ward 

Committee)

 நக��ர�க�� ேத��ெத��க�ப�ட ம�க� 

�ர���கேளா� மாம�ற�க� த�ேபா� 

��வாக� ெச�ய ெதாட�� ��டன. 

 அேதேபால ��வாக��� ம�க�� 

ப�க���ைன ���ப���� �தமாக 

நக��ர�க�� வா�� �� (Ward Committee) 

ம���  ப��  சைப (Area sabha)  

உ�வா�க�ப��.

 இ�த ப�� சைபக� ம��� வா�� 

���க� காலா���� ஒ� �ைற ��, 

தம� ப�� ம��� வா�� அள�� 

ேதைவ�ப�� வச�கைள ப����� 

மாம�ற� �ல� ெசய�ப���ட 

நடவ��ைக எ����.
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6.  ��தாக ேத��ெத��க�ப���ள அைன�� 

நக���ர உ�ளா�� அைம��க�� ம�க� 

�ர���க���� ப��� அ��த�.

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா�� உ�பட 

21 மாநகரா��க�, 138 நகரா��க� 

ம��� 489 ேப�ரா��க�� ம�க� 

�ர���களாக  12,819 ேப� ேத��ெத��க� 

ப���ளன�.  

 இவ�க��� உ�ளா�� ��வாக�, �� 

ேமலா�ைம ேபா�றவ��� அ��பைட 

ப���  அ��க�ப��.
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7.  த��நா� நக���ர உ�ளா�� 

அைம��க��கான ெபா� ச�ட�

 நக��ர உ�ளா�� அைம��க� த��த� 

ச�ட�களா� த�ேபா� ��வ��க�ப��ற� 

அைன�� நக���ர உ�ளா��கைள�� 

ஒ���ைண�� ஒேர ச�டமாக “த��நா� 

நக���ர உ�ளா��க� ச�ட�”  ெகா�� 

வர�ப��.
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8.  மாநகரா��க�, நகரா��க� ம��� 

ேப�ரா��க�� �  1856 .83  ேகா� 

ம������  ����  ��ட�ப�க�

 31 நகரா��க� ம��� 112 

ேப�ரா��க�� ���� ��ட� 

ப�க� � 1,856.83  ேகா� ம������ 

ெசய�ப��த�ப��.

9.  ஆவ� ம��� கா���ர� மாநகரா��க�� 

���� ��ட� ப�க�.

 ஆவ� ம��� கா���ர� மாநகரா��க�� 

���� ேதைவ�ைன ���� ெச��� 

ெபா��� ��ப�ட ப��க�� ப��மான 

�ழா� ம��� ேம��ைல ��ேத�க ெதா��  

ப�க� ேம�ெகா�ள�ப��.

8



10.  1 0 0  ச த � � த  பா தா ள �  சா � க ைட  

��ட�  ���ப���த�  

 �����, ேவ��, ����க�,  நாக�ேகா��, 

கா���ர�, கட�� ம��� ஆவ� 

ஆ�ய மாநகரா��க�, காைர���, 

� � வ � ணா ம ைல ,  � � � ேகா � ைட ,   

நா ம � க � ,  ேத � - அ � � ந க ர � ,  

ம�லா��ைற, ��வா��,  பழ�, 

� � ேவ � கா � ,  மா � கா �  ம � � �  

� � த ம � �  ஆ�ய நகரா��க�� 

��ப�ட ப��க�� பாதாள� சா�கைட� 

��ட� ெசய�ப��த நடவ��ைக 

எ��க�ப��.
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11.  ��வா�க�ப�ட தா�பர� மாநகரா�� 

ப��க��� ���� வழ�க� ம��� 

பாதாள�சா�கைட ��ட�

 தர� உய��த�ப�ட தா�பர� மாநகரா�� 

ப�� ��ைம��� (��வா�க� 

ெச�ய�ப�ட ப��க� உ�பட) ���� 

வழ�க� ம��� பாதாள�சா�கைட 

��ட��ைன ெசய�ப��த ��வான  

��ட அ��ைக தயா��க�ப��.
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12.  பாதாளசா�கைட ��ட ெசயலாக���கான 

ஆ�� ப�க� ேம�ெகா��த�.

 ��ற��� நகரா�� ம��� அதைன 

�����ள 20 �ராம ஊரா��க�, 

ந��வர�-��வா�ேச� நகரா�� ம��� 

அதைன �����ள 4 �ராம ஊரா��க�� 

பாதாள�சா�கைட ��ட� ெசய�ப��த� 

ப�வத�கான ஆ�� ப�க� 

ேம�ெகா�ள�ப�� ��வான ��ட 

அ��ைக தயா��க�ப��.

13.  கச�க�� ேமலா�ைம ��ட�க�

 மாநகரா��க� ம��� நகரா��க�� 

36 நகர�க�� கச� க�� ேமலா�ைம 

ெசயலா�க���� � 87 ேகா� ம������ 

எ���� ெகா�ள�ப��.
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14.  மாநகரா��க�, நகரா��க� ம��� 

ேப�ரா��க�� �ள�க� �ரைம�� 

ப�க�

 நட�பா��� மாநகரா�� ம��� 

ந க ரா � � க � �  1 0 0   � ள � க �  

� 75 ேகா� ம�������,  ேப�ரா�� 

க�� 112 ���ைலக� � 63.53 ேகா� 

ம�������  �ரைம�க�ப��.
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15.  ச�தாய ம��� ெபா� க���ட�க� 

��யதாக க��த� ம��� ேம�ப���த�

 �காதார க�டைம��ைன உ�� ெச��ட 

ெச � ைன  மா ந க ரா � �  ம � ட ல �  

5 , 6  ம � � �  9  இ �  ெபா �  ம � � �  

த � யா �  ப � க � � � ட �  அ ைன � �  

க � � ப ைற க ைள � �  ப ரா ம � � க � � ,  

ேதைவ�ப��,  ��ய க��பைறகைள 

க�� பராம��க�� � 221 ேகா �  

ம������ ஒ� ��ேனா�� ��ட� 

ெசய�ப��த�ப��.

 மாநகரா��க� ம��� நகரா��க�� 

110 ��ய க��பைறக� � 27.21 ேகா� 

ம�������, 500 பைழய க���ட�க� 

� 25 ேகா� ம������ �����க��, 

ேம�� ேப�ரா��க�� 100 ��ய 

க���ட�க� � 22.50 ேகா� ம�������, 

200 பைழய க���ட�க�  � 10 ேகா� 

ம������ �����க�� நடவ��ைக 

எ��க�ப��.
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16.  பைழய ேத�க �ட�க��ைன அக��த�

  இர�� மாநகரா��க� ம��� 

10 நகரா��க�� 3.64 இல�ச� கன��ட� 

ேத�க �ட�க��க� � 28.77 ேகா� 

ம � � � � � � � ,   33 ேப�ரா��க�� 

ேத�க �ட�க��க� � 22 .10 ேகா� 

ம������� பேயாைம�� �ைற�� 

அக�ற�ப��.
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17.  ��கா�க� ேம�ப���த� ம��� நக��ர 

ப�ைம ப��கைள உ�வா��த� 

 நக��ர�கைள ப�ைமயா��, இய�ைக 

�ழைல ேம�ப��த, ெப�நகர ெச�ைன 

மாநகரா���� � 50 ேகா� ம������ 

150 �ற�தெவ� ��கா�க��, 

ஏைனய மாநகரா��க� ம��� 

நகரா��க�� � 100 ேகா� ம������ 

200 ��கா�க��, ேப�ரா��க�� 

� 25.58 ேகா� ம������ 165 

��கா�க� அைம�க�ப��.

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� 100 

�ற�தெவ� ஒ����� இட�க��� 

ம��� 124 நக��ர உ�ளா�� 

அைம��க��, பேயாைம�� �லமாக 

��க�ப���ள 369 ஏ�க� �ல���� 

மர�க� ந�� ”ப�ைம ப��க�” 

உ�வா�க�ப��.
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18.  ம� சாைலகைள ேம�பா� ெச�த�

 ம�சாைலகைள அைன�� ப�வ 

கால����� பய�ப���� �த���, 

 மாநகரா��க� ம��� நகரா��க�� 

500 �.� ம� சாைலக� � 350 ேகா� 

ம�������

 அேதேபால, ேப�ரா��க��, 500 �.� ம� 

சாைலக� � 350 ேகா� ம������� 

தா�சாைல, கா���� அ�ல� ேபவ��ளா� 

சாைலகளாக மா�ற�ப��.

19.  ப�தைட�த சாைலகைள ேம�பா� ெச�த�

  ெச�ைன மாநகரா���� � 400 ேகா� 

ம�������, ஏைனய மாநகரா�� 

ம��� நகரா��க��  � 275 ேகா� 

ம�������, மைழெவ�ள�, ���� 

ம��� பாதாள�சா�கைட ��ட�ப�களா� 

ப�தைட�த சாைலக� ேம�ப��த�ப��.
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20.  ந�ன எ�வா� தகன ேமைட அைம�த�

 அைன�� நக��ர உ�ளா��க��� ஒ� 

ந�ன எ�வா� தகன ேமைட அைம�க�பட 

ேவ��� எ�ற ெதாைலேநா�� 

பா�ைவ�ைன க���� ெகா�� 

நட�பா���,

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா����  

� 30 ேகா� ம������ 20 தகன 

ேமைடக� எ�வா� தகன ேமைடகளாக 

மா�ற�ப��, மயான ��க� ேம�ப��த�ப�� 

 �ற மாநகரா��க� ம��� நகரா��க�� 

� 67.50 ேகா� ம������ 35 ��ய ந�ன 

தகன ேமைடக� அைம�க�ப��. 

 ேம��, �  1 0  ேகா �  ம � � � � � �  

2 0  தகன ேமைடக� �����க�ப��.

 ேப�ரா��க�� 50 �� மயான�க�, 

� 75 ேகா� ம������ அைம�க�ப��.
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21.  ச�ைதக� அைம�த� / �����த�

  ேகாய�����,  ஓ��,  ம�ைர, கட��, க�� 

ஆ�ய மாநகரா��க��� ���தாசல�, 

ரா��ேப�ைட, �வக�ைக, ேசா��க�, 

��வ�ணாமைல, அர�ேகாண�, 

இட�கனசாைல, ���ெச�ேகா�, ரா��ர�, 

ப�ளப��, �க��, ப���ேகா�ைட, 

ம�னா���, ���ேகா�ைட, அ�ய��, 

ெபா�ளா��, தாரா�ர�, ேகா�ெச��பாைளய�,  

ெந��யாள�,  �ட��, பழ�,  ஒ�ட�ச��ர�, 

ச�கர�ேகா��, ேகா��ப��, 

���ெச���, ���நக�, ��������, 

ேதவேகா�ைட, ���, �ைற�� ம��� 

மண�பாைற ஆ�ய நகரா��க��� 53  

��ய ச�ைதக� � 259.35 ேகா� 

ம������  உ�வா�க�ப��. ேம��, 

ேகாய�����,  கா���ர�, ����, கட�� 

ஆ�ய மாநகரா��க��� உதகம�டல�, 

மானாம�ைர, ராேம�வர� ஆ�கா�, அ�ய�� 

ஆ�ய நகரா��க���  � 41.20 ேகா� 

ம������ 13 ச�ைதக� ேம�ப��த�ப��.  

18



ம�ண�சந���, ேம���பாைளய�, 

ச.க�ண��, உைடயா�பாைளய�, 

காைடயா�ப��, ேவ��, க��வா�, 

���கா���ப��, ெச��மைல, 

பா�பார�ப�� ஆ�ய 10 ேப�ரா��க�� 

10 ச�ைதக� � 25.85 ேகா� ம������ 

அைம�க�ப��. 
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22.  அைன�� க�டைம��க�ட� ேப��� 

�ைலய�க� அைம�த�

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� 

�ரா�ேவ ப� �ைலய��� ப�ேநா�� 

ஒ���ைண�த ேபா��வர�� ேப��� 

�ைலய� அைம�க�ப��.

  �����,  ஓ�� ஆ�ய மாநகரா��க�, 

��வ���, வட��, �த�பர�, 

ேப�ணா�ேப�ைட, ப���ேகா�ைட, 

ேவதார�ய�, லா���, �ைற��, 

அ�ய��, ெபா�ளா��, ஆ�கா�, ேம��, 

உ�ல�ப��, �ட��, ராமநாத�ர�, 

���ெச���, சா���, ெகாள�ச�, 

ேம���, எட�பா� ஆ�ய நகரா��க��� 

ம���  சாய��ர�, ��வ�டா� ஆ�ய 

ேப�ரா��க���  24 ��ய ேப��� 

�ைலய�க� � 302.50 ேகா� ம������ 

அைம�க�ப��.

  ேம��, ம�ைர மாநகரா��, �த�பர�, 

வாலாஜாேப�ைட, ��தாந���, ���, 
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ெஜய�ெகா�ட�, ேகா�ெச��பாைளய�, 

ேதவ�ேகா�ைட, மானாம�ைர, பழ�, 

ெகாைட�கான�, ராேம�வர�, 

ெப�ய�ள�, கள�கா�, அ����ேகா�ைட, 

இராஜபாைளய�, ஆ���, த�ம��, 

���தைல, ப�ள�ப�� ஆ�ய 

நகரா��க� ம���  கய�தா�, ஆ���, 

ஊ�த�கைர, ம�லச���ர�, 

���க����ற�, கா��ம�னா�ேகா��, 

ேபைர��, �.��� ஆ�ய ேப�ரா��க��  

31 பைழய ேப��� �ைலய�க� � 53.59 

ேகா� ம������ ேம�ப��த�ப��.
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23.  அ�வலக க�டட�க� 

 தர� உய��த�ப�ட தா�பர�, கா���ர� 

மாநகரா��க��� ��ய அ�வலக 

க�டட�க��,  ��பேகாண� 

மாநகரா���� � � த �  அ � வ ல க  

க�டட�� � 17  ேகா� ம�������

 தர� உய��த�ப�ட ��ய 28 நகரா��க�� 

��ய அ�வலக க�டட� அ�ல� ��த� 

அ�வலக க�டட� � 75 .50  ேகா� 

ம�������

 1 0  ேப�ரா�� அ�வலக க�டட�க�           

� 10   ேகா� ம������� ��யதாக 

அைம�க�ப��.

24.  �லக� ம��� அ��சா� ைமய�

 3 மாநகரா�� ம��� 22 நகரா��க�� 

� ல க �  ம � � �  அ � � சா �  

ைம ய � க �  � 62.50 ேகா� ம������ 

அைம�க�ப��.
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25.  ெச�ைன ெப�நகர வள���� ��ம 

ப��க���ள மாநகரா�� ம��� 

நகரா��க�� மைழ�� வ�கா� � 82.15 

ேகா� ம������ ேம�ெகா��த�

 ெச�ைன ெப�நகர வள���� ��ம 

ப���� உ�ள ஆவ�, தா�பர� ஆ�ய 

மாநகரா��க� ம��� ��ற���, 

மா�கா�, ��ேவ�கா� ஆ�ய நகரா�� 

ப��க��� ஏ�ப�� ெவ�ளபா���ைன 

த���க � 82.15 ேகா� ம������ 

30 �.�. �ள���� மைழ�� வ�கா�க� 

அைம��� ப�க� ெசயலா�க���� 

எ����ெகா�ள�ப��.
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26.  பைனமர���ப�� ஏ�ைய� �����ள 

�ராம�க� ம��� நகர�க��� ���� 

வழ��வத�கான சா��ய���க�

 ேசல� மாநகரா�����ப�ட 2137.92 ஏ�க� 

பர�பள��, 168.128 ���ய� கன அ� 

ெகா�ள�� ெகா�ட பைனமர���ப�� 

ஏ��� ��ைன �����ள �ராம�க� 

ம��� நகர�க��� ���ராக 

வழ��வத�கான சா��ய���க� ���� 

ஆ��  ேம�ெகா�ள�ப��.
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27.  ��ைப����� ��சார� தயா���� 

��ட�

 நக��ர  உ�ளா��க�� நா�ேதா�� 

14 ,000  ெம��� ட� �ட�க��க�  

உ�ப�� ஆ��றன.  இ�� �மா�  

50  சத�த� ஈ ர  க � � க ளா க � �  

எ � � ய ைவ  உ ல �  க��களாக�� 

இ����றன. ெச�ைன�� 600 

ெம��� ட� அள���, ம�ைர, 

ேகாய����� ஆ�ய நகர�க��  தலா 

200 ெம��� ட� அள��� 

��ைப�����  ��சார� தயா���� 

��ட�க� ெசய�ப��த நடவ��ைக 

எ��க�ப��. 

28.  சாைல ேம�பா�� ப�க�

 �வசாய  �ைளெபா��கைள நக�  

ப��க�� ச�ைத�ப��த ஏ�வாக  

நபா��  ��ட��� �� � 200.70 ேகா� 

ம������ ேப�ரா��க�� சாைல 

ேம�பா�� ப�க� ேம�ெகா�ள�ப��.
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29.  அைனவ���� �� வழ��� ��ட�

 ேப � ரா � � க � �  1 1 , 2 5 3  � ட � ற  

ஏைழக���, அைனவ���� �� 

வழ��� ��ட��� �� �� ஒ���� 

�பா� 2.10 இல�ச� �த� � 236.31 

ேகா� மா�யமாக வழ�க�ப��.
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30.  ெச�ைன�� உய�ம�ட பால�க� ம��� 

��ய ேம�பால�

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� �வ� 

ஆ��� ���ேக ��ய� சாைலைய��, 

��தம�� ெந��சாைலைய�� 

இைண��� வைக�� ��ன ெநாள��� 

ம��� ஓ� ச�� நக� ஆ�ய இட�க�� 

2  உய�ம�ட பால�க� � 120  ேகா� 

ம������ அைம�க�ப��

 ெகா����ேப�ைட�� உ�ள மண� 

சாைல�� 2B  இர��ேவ ச���கட�� 

� 105 ேகா� ம������ ��ய ேம�பால� 

அைம�க�ப��. 

 வ��வ� ேகா�ட� ச����� வாகன 

ெந�சைல �ைற�பத�காக � 98 ேகா� 

ம������ ��ய ேம�பால� அைம�க�ப��.

 ேம�� �வ� நக�� � 4 ேகா� 

ம������ ம��� ��பா�க� ேதா�ட��� 

உ�ள ஆ�ப�� சாைல�� � 7 ேகா� 

ம � � � � � �  இ ர � �  பா ல � க �  

அ ைம � க � ப � � .
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31.  ெச�ைன�� மைழ�� வ�கா�

 ெச�ைன மாநக�� மைழ�� ேத��வைத 

த���� ெபா��� ெகாச�தைலயா� 

வ��ல�ப���� � 3 ,220  ேகா� 

ம�������, ேகாவள� வ��ல� 

ப���� � 1,714 ேகா� ம������� 

ஒ���ைண�த மைழ�� வ�கா�க� 

க��� ப� நைடெப�� வ��ற�. 

ஏைனய ப��க�� � 400.63 ேகா� 

ம������ ப�ேவ� �� ஆதார�கைள 

ஒ���ைண�� மைழ�� வ�கா�க� 

அைம��� ப� ேம�ெகா�ள�ப�� 

வ��ற�. த�ேபா� ��தலாக,  

� 291 ேகா� ம������ ��தாக மைழ�� 

வ�கா�க� அைம�த� ம��� 

த�ேபா��ள மைழ�� வ�கா�கைள 

ேம�ப���� ப�க� த��நா� அர�� 

ெவ�ள�த��� ப��காக ஒ��க�ப�ட 

�ற�� ������� ேம�ெகா�ள�ப��.
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32  ெச�ைன��  ப���க�டட�க� 

ேம�ப���த�

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா�� 

ப���க�டட�கைள ேம�ப���� ம��� 

மாணா�க�க��கான ேமைச, நா�கா� 

�த�ய தளவாட�க� வா��த� ஆ�ய 

ப�க� � 60 ேகா� ம������ 

ேம�ெகா�ள�ப��.

33  ெச�ைன�� நா� இன�க���பா�� 

ைமய�க�

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� 

3  இட�க�� நா� இன�க���பா�� 

ைமய�க� ம��� நா�க����டான 

எ����� மயான வச� � 20  ேகா� 

ம������ அைம�க�ப��.

34  ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா�� ��ைம� 

ப��கான இய��ர�க� ெகா��த�

 மைழகால�க�� ெவ�ள �ைர 

ெவ�ேய�ற ஒ� ஆ���ய� வாகன� 

ம��� ��வ� தட�கைள ��த�ப��த 

2 ேராேபா�� எ�கேவ�ட�க� ம��� 

சாைலகைள ��ைம�ப���� 8 இய��ர� 

ெப���க� � 25.50 ேகா� ம������ 

ெகா��த� ெச�ய�ப��. 
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35.  ெச�ைன��  �ைளயா����ட�க�

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� 50 

எ���ைக�லான �ைளயா��� 

�ட�க� ��தாக அைம�த� ம��� 

ேம�ப���� ப� � 50 ேகா� ம������ 

ெசய�ப��த�ப��.

36.  ெச�ைனைய அழ�ப���� ப�

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� 

ேம�பால�க�� ��ப��க�� ெசய�ைக 

���� ம��� வ�ண �ள��க� 

அைம�� ம��� ப�ைமயா�� அழ� 

ப���� ப� � 25 ேகா� ம������ 

ெசய�ப��த�ப��.

37.  ெச�ைன கட�கைரக�� மர நைடபாைத

 ெச�ைன ெம�னா  கட�கைர�� 

மா � � � � ற னா � க � � �  � ர � த ர  

ம ர  ந ைட பா ைத  அைம�க�பட உ�ளவா�, 

ெபச�� நக�  கட�கைர�� கட��� 

அ��� ெச�வத�� ஏ�வாக � 1 ேகா� 

ம������ மர நைடபாைத அைம�க�ப��.
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38.  ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா�� - ச�டம�ற 

உ���ன�க�� ெதா���� ஏ�றவா� 

ம� �ரைம�� 

 ெப�நகர ெச�ைன மாநகரா���� உ�ள  

22 ச�டம�ற ெதா�� அ��பைட�� 

��வாக �ைறைய ெச�ைம�ப���ட, 

ெதா���� ஏ�றவா� ம�டல�க�  

ம��ரைம�� ெச�ய�ப�� ��த� 

ம�டல�க� அைம�க நடவ��ைக 

ேம�ெகா�ள�ப��.

39.  தா�ய�� அள�மா�க�

 ெச�ைன ெப�நக� ���� வழ�க� 

ம��� க���ரக�� வா�ய� �ல� 

அைன�� ���� ���க��� �ைலய�க� 

ம��� ���� ��ேயாக �ைலய�க�� 

வழ�க�ப�� ����� அளைவ 

கண���வத�காக�� ம��� ���� 

வழ��� க�டைம��க�� ஏ�ப�� 

இழ�ைப த��பத�காக��, தா�ய�� 

அள�மா�க� (Smart Meters) ெபா��த�ப��, 

���� ��ேயாக அைம�ைப க�� 

வா�லாக க�கா���� வச� (SCADA) 

ஏ�ப��த�ப��.
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40.  24  ம� ேநர ���� ��ேயாக�

 ேகாட�பா�க� (ப�� 10) ம��� அைடயா� 

(ப��13) ஆ�ய ப��க�� த�ேபா� 

உ�ள ���� ��ேயாக அைம�ைப 

ேம�ப���, 24 ம� ேநர ���� 

��ேயாக�ைத உ�� ெச�வத�காக, 

� 1958.25 ேகா� ம������ ��ட�க� 

ெசய�ப��த�ப��.

41.  க���� ேசக��� அைம��

 ப�� 10, கைலஞ� க�ணா�� நக�� 

உ�ள அ�ணா �ரதான சாைல�� 

�ல�� க���� க�டைம���  உ�ள 

�ைறபா�க��� �ர�தர ��� கா�� 

வைக��, அேசா� நக� க�� �ரக��� 

� ைல ய � � � � � � ,  ெந ச � பா � க �  

க���ரக��� �ைலய� வைர உ�ள 

க���� ேசக��� அைம�� � 31.53 ேகா� 

ம������ ேம�ப��த�ப��. 
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42.  ����  ���க��� �ைலய�க�

 ெச�ைன ெப�நக�� ச���த ���� 

வழ��தைல உ��ெச��� ெபா���, 

த�ேபா��ள அைன��  ����  ���க��� 

�ைலய�க� ம��� ���� ��ேயாக 

�ைலய�கைள�� இைண�� �ழா� 

வைளய அைம�� (Ring Main System) ஏ�ப��த 

��வான ��ட அ��ைக தயா��க�ப��

43.  ெச�ைன ெப�நகர ப�����ப�ட 

�ராம�க� ம��� நகர�க��� ���� 

வழ��வத�கான சா��ய���க�

 ெச�ைன ெப�நகர வள���� ��ம 

(CMDA)  ப���� �வசாய���காக  

உ�வா�க�ப�ட பல ��பாசன ஏ�க�� 

ஆய�க��, நகரமயமாத� காரணமாக 

ப��ப�யாக �ைற�� வ � வ தா � .  

ெச � ைன  ெப�நகர ப�����ப�ட 

�ராம�க� ம��� நகர�க��� ���� 

வழ��வத�கான சா��ய���க� 

���� ஆ�� ேம�ெகா�ள�ப��.
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44.  ெச�ைன�� பாதாள சா�கைட ��ட�

 ஆல��� ப���� (ப�� 12) க���� 

க�டைம��� அ��க� ஏ�ப�� 

ப��களா�, ெபா�ம�க� ெப��� 

பா��க�ப�வதா�, த�ேபா��ள க���� 

அைம��கைள ேம�ப��த ��வான ��ட 

அ��ைக தயா��க�ப��.

45.  ெச�ைன�� பராம��� இய��ர�க�

 ெச�ைன ெப�நக���ள க���� 

க�டைம��கைள பராம��பத�காக, 

��தலாக 90 ெஜ�ரா�� இய��ர�க�, 71 

��வா�� இய��ர�க� ம��� 23 

அ�ேவக உ���� இய��ர�க� 

ஆ�யைவ � 54.60 ேகா� ம������ 

ெகா��த� ெச�ய�ப��.
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46.  ��� ���� ��ட�க�

 அ � ய � � ,  ெப ர � ப � � ,  � � � � ,  

ேகாய�����, �����, நாம�க�, ேசல�, 

�ல��, ெச�க�ப��, க�ள�����, 

����ர�, ��வ��� ம��� கட�� 

ஆ�ய 13 மாவ�ட�க�� உ�ள 39 

��� ���� ��ட�க�� 1,512 

������க�� உ�ள 14.12 இல�ச� 

ம � க �  ப ய �  ெப � �  வ ைக � �  

�  269.50 ேகா� ம������ ம��ரைம�� 

ப�க� ேம�ெகா�ள�ப��.

47.  ���� மாவ�ட� ���� ��ட�

 ���� மாவ�ட�, அ�தந��� ஒ��ய� 

ெப�டவா��தைல ஊரா�����ள 3 

ஊரக� ������க�� 5,100 ம�க� 

பய�ெப�� வைக�� � 3.29 ேகா� 

ம������ ஒ� ���� ��ட��, 

ம�க�ட�, ��� ம��� 

ம�ண�சந��� ஒ��ய�க���ள 

272 ������க��� கா�� ம��� 

ெகா��ட� ஆ�கைள �ராதாரமாக� 

ெகா�� � 214 ேகா� ம������ 

���� ���� ேம�பா��� ��ட�க�� 

ெசய�ப��த�ப��.
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48.  க��யா�ம� மாவ�ட� ���� ��ட�

 க��யா�ம� மாவ�ட�, ���த�ேகா� 

ஒ��ய� ��ட� ஊரா��ைய� சா��த 

3 ������க���� ���ைற 

ஒ��ய� ���� ஊரா��ைய� சா��த 

5 ������க���� � 5.13 ேகா� 

ம������ ����  ேம�பா��� 

��ட�க�  ெசய�ப��த�ப��

49.  ெபர�ப�� மாவ�ட� ���� ���� ��ட� 

 ெபர�ப�� மாவ�ட�, ேவ�ப�த�ைட 

ஒ��ய�ைத� சா��த 15 ஊரக� 

������க��� ெவ�ளா�ைற 

�ராதாரமாக� ெகா�� � 11.75 ேகா� 

ம������ ���� ���� ��ட� 

ெசய�ப��த�ப��.
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50.  ெச�க�ப�� மாவ�ட� ���� ���� ��ட� 

 ெச�க�ப�� மாவ�ட�, ���ேபா�� 

ஒ��ய��� உ�ள ேகாவள� ம��� 

10 ஊரக� ������க� பய�ெப�� 

வைக��, ைத�� ஏ�ைய �ராதாரமாக� 

ெகா�ட ���� ����� ��ட� � 12.10 

ேகா� ம������ ெசய�ப��த�ப��.

51.  ��ெந�ேவ� மாவ�ட� ���� ���� 

��ட� 

 ��ெந�ேவ� மாவ�ட�, அ�பாச���ர� 

ஒ��ய�ைத� சா��த வாைக��ள� 

ம��� 12 ஊரக� ������க��� 

தா�ரபர� ஆ�ைற �ராதாரமாக� 

ெகா�� ���� ���� ��ட� � 10.54 

ேகா� ம������ ெசய�ப��த�ப��.
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52.  நாம�க� மாவ�ட� ���� ���� ��ட�  

 நாம�க� மாவ�ட� எல���பாைளய�, 

ம�லச���ர� ம��� பரம�� 

ஒ��ய�க����ப�ட 547 ஊரக� 

������க��� இரா��ர� ���� 

���� ��ட��� ெமா�த ஒ���� 

ெச�ய�ப�ட ���ைர �ராதாரமாக� 

ெகா�ட ��ய ���� ����� 

��ட� � 261 ேகா� ம������ 

ெசய�ப��த�ப��.
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53.  த�சா�� மாவ�ட� ���� ���� ��ட� 

 த�சா�� மாவ�ட�, �த��, ��ைவயா� 

ம��� த�சா�� ஒ��ய�கைள� சா��த 

214 ஊரக� ������க��� ெகா��ட� 

ஆ�ைற �ராதாரமாக� ெகா�� 

���� ����� ��ட� � 297 ேகா� 

ம������ ெசய�ப��த�ப��.

54.  ெசய��ற� �ைறவான �� ேமா�டா�க� 

மா�� அைம�த�

 ��சார ெசல�ன�ைத �ைற�க, 

�த�க�டமாக தைலைம�ட� ம��� 

���� ���க��� �ைலய�க�� உ�ள 

495 �� ேமா�டா�க�� ெசய� �ற� 

ஆ�� ெச�ய�ப�� �க� �ைற�த ெசய� 

�ற� ெகா�ட 57 ��ேமா�டா�க� 

� 5 .95  ேகா��� ��தாக  மா�� 

அைம�க�ப��. 
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55.  ந�ன ���� அள�மா�க�

 ஊரக� ப��க��� ��ண��க�ப�ட 

அள� ���� வழ��வைத உ��ெச��� 

வைக��, பராம�����ள 39 ���� 

����� ��ட�க��� ம��� 

ெசயலா�க����ள 9 ���� ����� 

��ட�க��� � 20 ேகா� ம������ 

1415 ந�ன ���� அள�மா�க� 

(Smart Meters) ெபா��த�ப��.
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56.  ஆ���� எ���� ெகா�ள உ�ேத��க� 

ப���ள ��ட�க�

 ம�லா��ைற மாவ�ட�, ��கா�, 

ெகா��ட�, ெச�பனா�ேகா��, ��தால� 

ம��� ம�லா��ைற ஒ��ய�கைள� 

சா��த 1,042 ஊரக� ������க�� 

உ�ள 9.11 இல�ச� ம�க� பய�ெப�� 

வைக��  ெகா��ட� ஆ�ைற 

�ராதாரமாக� ெகா�ட ���� ���� 

ேம�பா��� ��ட� ஆ���� எ���� 

ெகா�ள�ப��.

 ��வ��� மாவ�ட�, ���, கட�ப��� 

ம��� ���வா�க� ஒ��ய�கைள 

சா��த  89 ������க�� உ�ள 37,815 

ம�க� பய�ெப�� வைக�� ேநம� 

ஏ�ைய �னரைம�� அதைன �ராதாரமாக� 

ெகா�ட ��ய ���� ����� ��ட� 

ஆ���� எ���� ெகா�ள�ப��. 

 ��ெந�ேவ� மாவ�ட�, இராதா�ர� 

ம��� வ���� ஒ��ய�க�� உ�ள 

360 ஊரக� ������க��� 

தா�ரபர� ஆ�ைற �ராதாரமாக� 

ெகா�ட ���� ���� ேம�பா��� 

��ட� ஆ���� எ���� ெகா�ள�ப��.
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