பவானி நகராட்சி
ஈரராடு மாவட்டம்
ஏப்ரல்-2022 மாத நகர்மன்ற கூட்ட பபாருட்கள்
நகர்மன்ற கூட்ட நாள் 28.04.2022
மன்றப் பபாருட்கள்
பபாருள்
1) பவானி நகராட்சிக்கு ப ாந்தமான புதிய ரபருந்து நிலையத்தின் “B” பிரிவு
அங்கீகாரம் வரும் 16.04.2022 இல் ஓராண்டு காைம் முடிவலடகிறது. எனரவ, ரமற்படி
ரபருந்து நிலையத்தின் அங்கீகாரத்திலன ரமலும் ஓராண்டு காைத்திற்கு 17.04.2022
முதல்

16.04.2023

வலர

புதுப்பிக்க

வட்டார

ரபாக்குவரத்து

அலுவைர்,

ஈரராடு

அவர்களின் அங்கீகாரம் பபறுவதற்கான ரமல் நடவடிக்லக பதாடர மன்றத்தின்
அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது
அலுவைக குறிப்பு:
மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
(ந.க.எண்: 281/2022/அ2)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
2) பவானி நகராட்சி பபாறியியல் பிரிவில் இயங்கிவரும் ஈப்பு வாகனம் எண் TN
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AY

6791க்கு

தற்ரபாது

நகர்மன்றத்

தலைவர்

அவர்களின்

வாகனத்திற்கு

குளிர் ாதனம் பபாருத்தும் பணிக்கு 11.03.2022 அன்று விலைப்புள்ளி ரகாரப்பட்டது
கீழ்க்கண்டவாறு விலைபுள்ளிகள் வரப் பபற்றுள்ளது.
வ.எண்

நிறுவனத்தின் பபயர்

விலைப்புள்ளி
பதாலக

1

ர்வ மங்களம் என்டர்பிலர ஸ் ரகாயம்புத்தூர்

80597

2

கிருஷ்ணா ஆட்ரடா பமாலபல்ஸ் ரகாயம்புத்தூர

89929

3

கிருஷ்ணா என்டர்பிலர ஸ் ரகாயம்புத்தூர்

94269

வரப்பபற்ற மூன்று புள்ளிகளில் குலறந்த விலைப் புள்ளி பதாலக ரூ.80597
பகாடுத்துள்ள திருவாளர்

ர்வமங்கைம் என்டர்பிலர ஸ் ரகாயம்புத்தூர் அவர்களின்

விலைப்புள்ளி ஏற்று பணி ரமற்பகாண்டலம மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கைாம்.
அலுவைக குறிப்பு
1. அவ ர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பபற்று
விலைப்புள்ளி ரகாரி பணி ரமற்பகாண்ட லமக்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம்
2. ரமற்கண்ட ப ைவினத்லத நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து திருவாளர் ர்வமங்களம்
என்டர்பிலர ஸ் ரகாயம்புத்தூர் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியலமக்கு மன்றம் ஏற்கைாம்.
(ந.க.எண்:273/2022/E 1)
தீர்மானம்

1

அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
3) பவானி நகராட்சியின் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு வருவாய் மற்றும் மூைதன
நிதி, குடிநீர் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி கணக்குகளுக்கு இயல்பு நிலை கணக்கு மற்றும்
UTS

பமன்பபாருள்

மூைம்

தயார்

ப ய்ய

ரவண்டியுள்ளது.

எனரவ

ரமற்கண்ட

கணக்குகலள தனியாலர பகாண்டு தயார் ப ய்யவும், அதற்கு ஆகும் ப ைவினம்
ரூ.60,000/- (ரூபாய். அறுபதாயிரம் மட்டும்) பபாது நிதியிலிருந்து ப ைவு ப ய்திட மன்ற
அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.
2) ப ைவினத் பதாலக ரூ.60,000/-லய வருவாய் நிதியிலிருந்து
ப ைவிட மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.
(ந.க.எண் 482/2016/பி1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
4) பவானி நகராட்சி பபாறியில் பிரிவில் இயங்கி வரும் ஈப்பு வாகன எண் TN 36
AY 6793 வாகனத்தில் கிளட்ச் பிரளட், டிங்கரிங், வைதுபுற கண்ணாடி, முன்புற டூம், சீட்
கவர்

ரிப ய்தல் மற்றும்

நிறுவனத்தின் மூைம்

ர்வீஸ் ப ய்தல் பணிக்கு M/s CAI Industries Pvt Ltd

ரி ப ய்ய உத்ரத

ப வினத் பதாலக ரூ.75,000/- ஆகும்.

ரமற்கண்ட ப ைவினத்லத ரமற்பகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2) இதற்காகும் ப வினத்லத பபாது நிதியிலிருந்து ரமற்பகாள்ளைாம்.
3) அவ ர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன்னனுமதி பபற்று
மன்ற அனுமதியிலன எதிர் ரநாக்கி M/s CAI Industries Pvt Ltd , Erode.
நிறுவனத்திற்கு பழுதுகள் ரி ப ய்ய உத்தரவு வழங்கியலமக்கும், ரமற்கண்ட
நிறுவனத்திற்கு பட்டியல் பதாலக வழங்கியலமக்கும் மன்றம் ஏற்கைாம்.
( ந.க.எண் 371/2022/E1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
5) இந்நகராட்சி வழக்கு எண் C.M.P.No : 16159/2019 in S.A.No : 1341/2001
பதாடர்பாக அரசு வழக்கறிஞர் திரு. P.S.பெயகுமார் அவர்களுக்கு வழக்கு கட்டணம்,
நீதிமன்ற கட்டணம் மற்றும் இதரக்கட்டணங்கள் என பமாத்தம் ரூ.42,000/- வழங்க
தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பபற்று பதாலக வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு
லவக்கப்படுகிறது.
2

அலுவைக குறிப்பு
1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2) அவ ர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பபற்று பதாலக
வழங்கியலதயும் மன்றம் அனுமதிக்காைம்.
( ந.க.எண் 302/2022/எப் 1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
6) இந்நகராட்சியின் அலுவைக உபரயாகத்திற்கு ரதலவயான 2022 – 2023-ம்
ஆண்டிற்கு எழுது பபாருட்கள் மற்றும் பதிரவடுகள், பாரங்கள் வாங்கிக் பகாள்ளவும்
அதற்காகும் வரவு, ப ைவு திட்டத்தின் கீழ் உத்ரத
(ரூபாய்

பதிலனத்து

ைட் ம்)

பபாது

நிதியிலிருந்து

ப ைவினம் பதாலக ரூ.15.00
ப ைவினம்

ரமற்க்பகாள்ள

மன்றத்தின் அனுமதிக்கு லவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
(ந.க.எண்403/2022/டி2)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
7)

நகராட்சி

நிர்வாக

ஆலணயர்,

ப ன்லன

அவர்களின்

ந.க.எண்

29280/2020/IT நாள் 31.03.2022ந் ரததிய கடித்த்தில் பவானி நகராட்சி மின் ஆளுலம
இலணய தள பமன்பபாருள் ர லவக்கு (01.07.2021 முதல் 30.09.2021 மற்றும்
01.10.2021

முதல்

31.12.2021

முடிய)

கட்டணம்

ரூ.(48295+48295)

பதாலக

ரூ.96590/-லய BSNL நிறுவனத்திற்கு ECS மூைமாக ப லுத்த பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனரவ BSNL நிறுவனத்திற்கு ரூ.96,590/- (ரூபாய் பதாண்ணூற்றி ஆறாயிரத்து
ஐநூற்றி பதாண்ணூறு மட்டும்) ப லுத்த மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2) அவ ர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதிலய எதிர்ரநாக்கி நகர்மன்றத் தலைவர்
அவர்களின் முன் அனுமதி பபற்று பதாலக ப லுத்தியலமக்கு மன்றம்
அங்கீகரிக்கைாம்.
(ந.க.எண்73/2022/டி2)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
3

8) இந்நகராட்சிக்கு எதிராக திரு.V.K.S.R. அர்த்தனா ாமி (ரைட்) என்பவரால்
பதாடரப்பட்ட வழக்கு, வழக்கு எண் C.M.P.No : 16159/2019 IN S.A.No : 1341/2001 பதாடர்பாக வி ாரலண வருகின்ற 11.04.2022 அன்று ப ன்லன உயர்நீதி மன்றத்தில்
வருவதால் இந்நகராட்சி

ார்பாக அரசு வழக்கறிஞர் திரு.P.S.பெயகுமார் அவர்கள்

ஆெராகும் பபாருட்டு அதற்கான வழக்கு கட்டணம் ரூ.10,000/-(ரூபாய். பத்தாயிரம்)
மட்டும் ப லுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு லவக்கப்படுகிறது.

அலுவைக குறிப்பு
1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2) அவ ர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதிலய எதிர்ரநாக்கி நகர்மன்றத் தலைவர்
அவர்களின் முன் அனுமதி பபற்று பதாலக ப லுத்தியலமக்கு மன்றம்
அங்கீகரிக்கைாம்.
(ந.க.எண்303/2022/எப்1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
9) 1. பவானி நகராட்சிக்கு ப ாந்தமான மீன் மார்பகட் வளாகத்தில் அலமந்துள்ள
கலட எண் 1 குத்தலகதாரர் ரக.மணியகாரன், என்பவர் இறந்து விட்டதால் கலட எண்
1லன நகராட்சி வ ம் ஒப்பலடப்பு ப ய்து விட்டனர்.
2.

புதிய

ரபருந்து

நிலையத்தில்

அலமந்துள்ள

கலட

குத்தலகதாரர் திரு.பி.ஆர்.ரங்க ாமி, என்பவர் இறந்து விட்டதாலும்,

எண்

29

ரிவர வியாபாரம்

ஆகாத காரணத்தினாலும் புதிய ரபருந்து நிலைய கலட எண் 29லன நகராட்சி வ ம்
ஒப்பலடத்து விட்டார்.
3.

புதிய

ரபருந்து

நிலையத்தில்

அலமந்துள்ள

கலட

எண்
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குத்தலகதாரர் திரு.ரக.சிவக்குமார், என்பவர் பகாரானா காைத்தினால் கலட நடத்த
ஏதுவாக சூழ்நிலை இல்ைாத்ததால் நகராட்சி வ ம் கலடலய ஒப்பலடப்பு ப ய்து
விட்டார்.
4.
குத்தலகதாரர்

பலழய
திரு.ரநரு

ரபருந்து

நிலையத்தில்

ராரெந்திரகுமார்,

அலமந்துள்ள

என்பவர்

தனக்கு

கலட

பக்கவாத

எண்

5

ரநாயால்

சிரமப்படுவதால் பதாடர்ந்து கலட நடத்த முடியாத சூழ் நிலையால் கலடயிலன நகராட்சி
வ ம் ஒப்பலடத்து விட்டார்.
எனரவ

ரமற்கண்ட நான்கு கலடகலள பபாது ஏைத்தில் பகாண்டு வர

மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
(ந.க.எண்279/2022/A1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

4

பபாருள்
10) பவானி நகராட்சியில் நகர்ப்புற
புதியதாக

நகர்மன்ற

தலைவர்,

ாதாரண உள்ளாட்சி ரதர்தல் – 2022

துலணத்

தலைவர்

மற்றும்

உறுப்பினர்கள்

ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளதால் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அலுவைக பணிக்காக
புதியதாக ஒரு கணினி மற்றும் பிரிண்டர் (Computer & Printer) வாங்க உத்ரத ப ைவினத்
பதாலக

ரூ.1,00,000/-

ஆகும்.ரமற்கண்ட

ப ைவினத்லத

பபாது

நிதியிலிருந்து

ரமற்பகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2) அவ ர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன்னனுமதி பபற்று மன்ற
அனுமதியிலன எதிர்ரநாக்கி

விலைப்புள்ளி ரகாரவும் மன்றம் ஏற்கைாம்.
(ந.க.எண்339/2022/E1)

தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
11) பவானி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண் 11 ரதவபுரம் குழந்லதகள்
லமயக்கட்டிடங்களுக்கு ரூ.2.00இைட் ம் மதிப்பீட்டில் பழுது நீக்கம் ப ய்தல் பணிக்கு
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், ஈரராடு அவர்களின் ப யல்முலற நடவடிக்லககள் கடித
ந.எண் 192/3/2021 நாள் 28.02.2022 ரததிய கடிதம் மூைம் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி
உத்தரவிடப்பட்டு

உள்ளது.

அதன்

ரபரில்

05.04.2022

அன்று

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ரகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு ரநாக்கு பட்டியல்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் பார்லவக்கும், முடிவிற்கும் லவக்கப்படுகிறது.
வ.எண்

ஒப்பந்த்தாரரின் பபயர்

ஒப்பந்தப்புள்ளி தவீதம்

1

M/s சுந்தரம் ப்ராெக்ட்ஸ், ப ன்லன

0.17 % மதிப்பீட்டு விகிதத்லத விட குலறவு

2

திரு.S.பாைசுப்பிரமணியன், பவானி

1.55 % மதிப்பீட்டு விகிதத்லத விட அதிகம்

அலுவைக குறிப்பு
1) வரப்பபற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விகிதத்லத விட 0.17 %
தவீதம் குலறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s சுந்தரம் ப்ராெக்ட்ஸ், ப ன்லன
அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியிலன மன்றம் ஏற்கைாம்.
2) மாவட்ட ஆட்சியர், ஈரராடு அவர்களின் நிர்வாக அனுமதியிலன மன்றம்
பார்லவயிட்டு பதிவு ப ய்யைாம்.
(ந.க.எண்264/2022/E1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

5

பபாருள்

12) ,e;efuhl;rp nghJ Rfhjhu gphptpy; gad;ghl;by; cs;s midj;J tpj
,yFu kw;Wk; fduf thfdq;fSf;Fk; muR tpjpfspd; gb rhiytç, gRikthp>
jFjpr;rhd;W GJg;gpj;jy; fl;lzk;>nrit¡f£lzq;fs;, òif gçnrhjid f£lz«
k‰W« fh¥Õ£L bjhif (Insurance), thfd§fS¡F Vw;gLk;nrytpdq;fis
mt;tg;NghJ eilKiwapy; cs;s Kiwfs; %yk; nrYj;jp gzp Nkw;nfhs;tjw;Fk;
kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. mjw;fhd nrytpd tpguk; gpd;tUkhW:
thfdq;fSf;fhd Ngl;lup thq;Fjy;
gRikthp> Gif ghpNrhjid fl;lzk;>
nrit¡f£lz«, rhiytç nrYj;Jjy;
(Online Kiwapy;)thfdq;fSf;fhd fh¥Õ£L
bjhif (Insurance) thfdq;fSf;F lah; nfhs;Kjy;
,il,ilapy; Vw;gLk; gOJ ePff
; nrytpdq;fs>
];Ngh; ghh;l;]; khw;Wjy; Nghd;w nrytpdq;fs; Nkw;nfhs;s

&.9>00>000

Nkw;fz;Ls;sthW
2022-2023 Mz;by;
Njitf;;Nfw;g
mt;tg;NghJ
tpiyg;Gs;sp ngw;Nwh> xg;ge;jg;Gs;sp %ykhfNthgzp Nkw;nfhs;sTk; mjw;fhd
nrytpdq;fs; Nkw;nfhs;tjw;F kd;w xg;Gjy; Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf F¿¥ò:
1) thfd lah;fs; nfhs;Kjy;>Ngl;lhp nfhs;Kjy; nra;jy; gzpfSf;F tUlhe;jpu
xg;ge;jg;Gs;sp xg;ge;j/tpiyg;Gs;sp Nfhhp gzp Nkw;nfhs;sTk;> mtru mtrpak;
fUjp gzp Nkw;nfhs;s Ntz;b ,Ug;gpd; Fiwthd xg;ge;j/tpiyg;Gs;sp
toq;Fk; epWtdj;jpduplk; gzp Nkw;nfhs;sTk; kd;wk;; x¥òjš më¡fyh«.
2) nk‰f©l bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs kd;wk;;
mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 862/2021/v¢1 )
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

13) gthå efuh£Áæš bghJ Rfhjhu Ãçéš J¥òuÎ¥gâ Nkw;nfhs;Sk;
Jha;ik
gâahs®fS¡F
2022-2023Mk;
Mz;bw;F
njitahd
jsthl¢rhkh‹fis mt;tg;NghJ Njitf;Nfw;g th§fp toq;fTk; mjw;F MF«
c¤njr bryéd« %.9,00,000/-w;F k‹w¤Â‹ x¥òjy; nt©l¥gL»wJ.
mYtyf F¿¥ò:1) x¥gªj¥òŸë bg‰W jsthl¢rhkh‹fis th§»¡bfhŸs kd;wk; x¥òjš
më¡fyh«.
2) bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 1267/2019/v¢1)
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தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

14) gthå efuh£Á gFÂfëš m›tg;nghJ bgça k© rh¡fil ö® thUjš,
KŸbrofis
m¥òw¥gL¤Jš>cuf;fplq;fpy;
Fg;igfis
rkd;
nra;jy;>
cukhf;fg;gl;l kf;Fk; fopTfis yhhpfis Vw;wp mDg;Gk; gzp>Mf;fpukpg;Gfs;
mfw;Wk; gzp M»aitfis JCBÏaªÂu¤ij nfhz;L gânk‰bfhŸs
nt©oÍŸsjhš 2022-2023-« M©oš mt;tg;NghJ Njitf;Nfw;g JCB thfdj;ij
gad;gLj;jp gzp Nkw;nfhs;sTk; mjw;fhFk; Njhuha nrytpdk; %.9,00,000/-f;F
k‹w¤Â‹ mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf F¿¥ò:1) x¥gªj¥òŸë nfhç gâ Nkw;nfhs;s kd;wk;; x¥òjš më¡fyh«.
2) bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 1628/2019/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

15) gthå efuh£Áæš bghJ RfhjhuÃçéd; nray;gLj;jg;gLk; gzpfSf;F
muR k‰W« efuh£Á ã®thf Mizah;> efuhl;rp eph;thf kz;ly ,af;Feh; k‰W«
Jiz ,af;Feh;> nghJRfhjhug; gzpfs; mth;fspd; %ykhf m¿Kf¥gL¤j¥gL«
Â£l§fŸ k‰W« brašKiwfŸ M»aitfis bghJ k¡fS¡F bfh©L bršyÎ«,
brŒÂjhëš és«gu« brŒaÎ«, éê¥òz®Î V‰gL¤jÎ« efhpy; mt;tg;NghJ
,Jrk;ge;jkhd Jz;L gpuRuq;fs; mr;rbj;J 2022-2023« M©oy; Njitf;F Vw;g
nghJkf;fSf;F tpepNahfk; nra;aTk; mjw;fhFk; njhuha nrytpdk; %.2,00,000/k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥g£LŸsJ.
mYtyf F¿¥ò:1. x¥gªj¥òŸë bg‰W Jz;L gpuRuq;fs; jah® brŒa kd;wk; x¥òjš më¡fyh«.
2. bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 866/2021/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

16) gthå efuh£Áæš bghJ RfhjhuÃçéy; nray;gLj;jg;gLk; gzpfSf;F
muR k‰W« efuh£Á ã®thf Mizah;> efuhl;rp eph;thf kz;ly ,af;Feh; k‰W«
Jiz ,af;Feh;> nghJRfhjhug;gzpfs; mth;fspd; %ykhf m¿Kf¥gL¤j¥gL«
Â£l§fŸ k‰W« brašKiwfŸ M»aitfis bghJ k¡fS¡F bfh©L bršyÎ«,
éê¥òz®Î V‰gL¤jÎ« efhpy; mt;tg;NghJ ,Jrk;ge;jkhd ~Ãs¡° ngh®LfŸ
7

(Flex Board), Ngh];lh;fs; tpopg;Gzh;T MbNah> tPbNah> nrytpdq;fs; nghd;w
,ju tpsk;gu gzpfis 2022-2023-« M©oy; Njitf;F Vw;g mikj;Jf;
nfhs;sTk; mjw;fhFk; njhuha nrytpdk; %.2,00,000/-w;F k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F
it¡f¥g£LŸsJ.
mYtyf F¿¥ò:1. x¥gªj¥òŸë bg‰W nk‰go gâfŸ brŒa kd;wk; x¥òjš më¡fyh«.
2. bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 311/2017/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

17) gthå efuh£Áæš bghJ RfhjhuÃçéš gâòçªJ tU« epue;ju>
jw;fhypf> xg;ge;j Jha;ik gâahs®fS¡F gâfë‹ nghJ ghJfhg;Gf;fhf toq;f
Ntz;ba gzp ghJfh¥ò cguz§fis (Safety Equipments) 2022-2023-«
M©o‰fhf thq;fp nfhs;sTk; mjw;fhFk; cj;Njr nrytpdk; %.3,50,000/-f;F
k‹w¤Â‹ mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf F¿¥ò:bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 870/2021/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

18) gthå efuh£Áæš gâòçªJ tU« ÓUil bgw jFÂahd gâahs®fŸ
midtU¡F« 2022-2023-« M©o‰F ÓUilfs; kw;Wk; ijaw; $yp murhiz
(epiy)vz;:168 efuhl;rp eph;thfk; kw;Wk; FbePh; toq;fy;Jiw(Ng&1) ehs;:
16.11.2015-d; gb toq;f NtzbAs;sJ. rPUilfismuR epWtdkhd <NuhL
trªj« nfh M¥bl¡° ãWtd¤jhçläUªJ me;epWtdj;jpdhpd; tpiy tpfpjj;jpy;
th§»¡bfhŸsÎ«,
mjw;Fz;lhd ijay;$yp murhizapd; gb toq;fTk;
mj‰fhFk; c¤njr bryéd« %.5,50,000-‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.
mYtyf F¿¥ò:bryéd¤ij efuh£Á bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs kd;wk; mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 280/2020/v¢1 )
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது
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பபாருள்
19) gthdp efuhl;rp nghJ Rfhjhug;gphptpy; nfhRf;fshy; guTk; Neha;fis

fl;Lg;gLj;j 2022-2023Mk; epjp Mz;by nfhRg;GOf;fs; kw;Wk; Kjph;e;j
nfhRf;fis mopf;Fk; gzpf;F njspf;fg;gl gad;gLj;jg;gLk; Temephos
Emulsifiable 50% EC>Bacillus Thuringiensis Var Israelensis Aqueous Suspension Serotype
H14my;yJBacillus Thuringiensis 5% WP kw;Wk; Pyrethrum 2% Extract kw;Wk; Mfpa
kUe;Jfis Nkw;gb epjpahz;by; Njitf;Nfw;g mt;tg;NghJ jkpo;ehL nkbf;fy;
rh;tP];
fhh;g;gNurd;
ypkpnll;
epWtdj;jpduhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l
epWtdj;jpdhplkpUe;J mq;fPfhpf;fg;gl;l tpiy tpfpjj;jpy; 2022-2023-Mk; epjp
Mz;by; mt;tg;NghJ Njitf;Nfw;g thq;fpg; gad;gLj;jp nfhs;sTk; mjw;fhd
cj;Njr nrytpdk; &.9.00 ,yl;rj;jpw;Fk;kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;G:1. nghJ Rfhjhug;gphptpd; mtrpak; fUjp kd;wk; mDkjpf;fyhk;.
2. nrytpdj;ij efuhl;rp nghJ epjpapypUe;J Nkw;nfhs;s mDkjpf;fyhk;.
(e.f.v©. 872/2021/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

20) gthdp efuhl;rp nghJ Rfhjhug;gphptpd; %yk; efhpd; Rfhjhuj;ij ey;y
Kiwapy; guhkhpf;f fpUkpehrpdp nra;ag;gLk; gzpf;F 2022-2023Mk; epjp Mz;by;
Njitg;gLk; ePhj
; ;j Rz;zhk;Gj;J}s;> gpdhapy; kw;Wk; gpspr;rpq; gTlh; fpNuLII,fUg;G gpdhapy;> nts;is gpdhapy;> fpspdpq; Mrpl;,ePhj
; ;j Rz;zhk;Gj;J}s;
Mfpa fpUkp ehrpdpfis Nkw;gb epjp Mz;by; Njitf;Nfw;g tUlhe;jpu
xg;ge;jg;Gs;sp (Annual Tender) thapyhf mt;tg;NghJ thq;fpf; nfhs;sTk; mjw;F
MFk; Njhuha nrytpdk; mjw;fhd cj;Njr nrytpdk; &.9.00 ,yl;rj;jpw;Fk;
kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;G:1. tUlhe;jpu xg;ge;jg;Gs;sp ngw;W gzp Nkw;nfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;.
2. nrytpdj;ij nghJ epjpapypUe;J Nkw;nfhs;s mDkjpf;fyhk;.
(e.f.v©. 873/2021/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
21) gthdp efuhl;rp nghJ Rfhjhug;gphptpy; cs;s thfdq;fs;> nfhRg;Gif

kUe;J njspf;Fk; Gifj;njspg;ghd;;fs;> G+r;rpfis fl;Lg;gLj;j gad;gLj;jg;gl;L
tUk; gth; ];gpNuah;fs; Nghd;wtw;wpw;F 2022-2023-k; epjpahz;by; Njitf;Nfw;g
ngl;Nuhy;> Bry;> Mapy; kw;Wk; fphP]; Nghd;witfs; thq;fp gad;gLj;j
Ntz;bAs;sJ.
vdNt> Nkw;Fwpg;gpl;Ls;sitfis ,e;J];jhd; ngl;Nuhypak;
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fhh;g;gNurd; epWtdj;jhhpd; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdkhd M/s yl;Rkp gphpah
Vn[d;]p(ADHOC), gthdp mth;fsplkpUe;J thq;fp gad;gLj;jTk; mjw;fhd
Mz;L cj;Njr nrytpdk; &.30.00 ,yl;rj;jpw;F kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;G:1.kd;wk; mDkjpf;fyhk;.
2. nrytpdj;ij nghJ epjpapypUe;J Nkw;nfhs;s mDkjpf;fyhk;.
(e.f.v©. 163/2019/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

22) jplf;fopT Nkyhz;ikj; jpl;lj;jpd; fPo; jpdKk; ,e;efupy; Nrfhpf;fg;gLk;
fopTfspy; kf;Fk; fopTfs; Ez; cuk; $lj;jpy; cukhf;fg;gl;L tUfpwJ. kf;fhj
cyh; fopTfs; jdpNa Nrfhpj;J jplf;fopT Nkyhz;ik tpjpfs; 2016-y;
njhptpj;Js;sgb khw;W vhpnghUs; gad;ghl;bw;F mDg;gp ,Wjpahf;fk; (Final
Disposal) nra;J mg;Gwg;gLj;j jpdKk; 27 thh;LfSf;Fk; 50 fpNyh nfhs;ssT
nfhz;l fpj;jhd; rhf;Fg;igfs; jpdKk; 60 Kjy; 75 vz;zpf;if Njitg;gLfpwJ.
vdNt> 01.04.2022Mk; Njjp Kjy; 31.03.2023Mk; Njjp tiu Nkw;gb fpj;jhd;
rhf;Fg; igfis nfhs;Kjy; nra;J cgNahfg;gLj;jp cyh;fopTfis Nrfhpj;J
mDg;gp itf;fTk; kd;w xg;Gjy; Ntz;lg;gLfpwJ. ,jw;fhd tUlhe;jpu
xg;ge;jg;Gs;sp ngw;W gzp Nkw;nfhs;s kd;wk; mDkjpf;Fk;. ,jw;fhd nrytpdk;
&.5>00>000/-w;F kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;G:1. kd;wk;; mDkjpf;fyhk;.
2. nrytpdj;ij nghJ epjpapypUe;J Nkw;nfhs;s mDkjpf;fyhk;
(e.f.v©. 289/2021/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்

23) jplf;fopT Nkyhz;ikj; jpl;lj;jpw;nfd J}a;ik ,e;jpah jpl;lj;jpd; fPo;
tPL tPlhf Fg;igfis juk; gphpj;J Nrfhpf;f Ngl;lhpapdhy; ,aq;Fk; thfdq;fs;
(BOVs) 20 vz;;zpf;if fle;j 28.12.2018 Mk;; Njjpad;W Gjpajhf thq;fg;gl;L
efhpy; fopTfs; Nrfhpf;Fk; gzpf;F gad;gLj;jg;gl;L tUfpwJ. Nkw;gb thfdq;fs;
thq;fg;gl;L 4Mz;Lfhyk; Kbtile;Jtpl;ljhy; mt;thfdq;fSf;F tUlhe;jpu
guhkhpg;G gzp Nkw;nfhs;s Ntz;baJ mtrpakhfpwJ. vdNt> 20 vz;zpf;if
Ngl;lhp thfdq;fSf;F tUlhe;jpu guhkhpg;G gzp Nkw;nfhs;s &.9>00>000/-f;F
kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;G:1. kd;wk;; mDkjpf;fyhk;.
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2. bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 1628/2019/v¢1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
24) பவானி நகராட்சி - பபாது சுகாதாரம் - இந்நகராட்சியில் திடக்கழிவு
ரமைாண்லம பணிகள் மற்றும் சுகாதார பணிகள் ரமற்பகாள்ள அர ாலண நிலை எண்:
101 (ந.நி.கு.வ.துலற), நாள்: 30.04.1997ன் படி இந்நகராட்சிக்கு ரதலவயான துப்புரவு
பணியாளர்களின் எண்ணிக்லக 177 ஆகும்.

ஆனால், இந்நகராட்சியில் தற்ரபாது 54

நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்கள் மட்டுரம பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் இந்நகராட்சி
ஆலணயர் அவர்களின் ப யல்முலறகள் உத்திரவு ந.க.எண்: 2255/எச்1/2019, நாள்:
29.11.2019-ன் படி திடக்கழிவு ரமைாண்லம பணிக்கு இந்நகராட்சிக்கு பவளிப்பணி
ஒப்பலடப்பு முலறயில் 63 துப்புரவு பணியாளர்கலள M/s Relyon Facility Services private

Ltd, Chennai நிறுவனத்திடமிருந்து பபற்று துப்புரவு பணிகள் நல்ை முலறயில்
ரமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் தற்ரபாது 63 துப்புரவு பணியாளர்கலள ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்
பணி ரமற்பகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டு அப்பணியாளர்கலள பகாண்டு நல்ைமுலறயில்
பணி

ரமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தற்ரபாது ஒப்பந்த அடிப்பலடயில்

பணியாற்றும் துப்புரவு பணியாளர்களின் ஒப்பந்தப் பணிக்காைம் எதிர்வரும் 31.03.2022ஆம் ரததியுடன் முடிவலடகிறது.
இந்நிலையில் M/s Relyon Facility Services private Ltd, Chennai அவர்களின்
கடிதத்தின் வாயிைாக 31.03.2022-ஆம் ரததியுடன் முடிகின்ற ஒப்பந்த பணியிலன
ரமலும் 01.04.2022-ஆம் ரததி முதல் 30.04.2022-ஆம் ரததி வலரயிைான காைத்திற்கு
இந்நகராட்சி

ஆலணயர்

அவர்களின்

ப யல்முலறகள்

உத்திரவு

ந.க.எண்:

2255/எச்1/2016, நாள்: 29.11.2019ல் குறிப்பிட்டுள்ள அரத நிபந்தலனகள் மற்றும் Terms

and Conditions-க்கு உட்பட்டு நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ரூ.612/- என்னும்
விலைவிகிதத்தில்

பதாடர்ந்து

பணியாளர்கலள

வழங்கி

பணி

ரமற்பகாள்ள

அனுமதிக்கும், ரமற்படி சுகாதார பணிக்கான ஒப்பந்த காைத்லத 01.04.2022 முதல்
30.04.2022ஆம் ரததி வலர நீட்டிப்பு ப ய்து பதாடர்ந்து பணி ரமற்பகாள்வதற்கும்
அதற்காகும்

உத்ரத

ப ைவினம்

ரூ.10.00

இைட் த்திற்கு

மன்ற

அனுமதி

ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு:
1. மன்ற அனுமதிக்கைாம்.
2. தலைவரின் முன் அனுமதி பபற்றுபணி ரமற்பகாண்டலமக்கு மன்றம்
அங்கீகரிக்கைாம்.
(ந.க.எண்:2255/2015/எச்1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது
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பபாருள்

25) gthdp efuhl;rpapy; Jha;ik ,e;jpah jpl;lj;jpd; fPo; jpwe;j ntspapy;
kyk; fopj;jy; mw;w efuhl;rpahf mwptpf;fg;gl;L rhd;W ngwg;gl;Ls;sJ.
efuhl;rpapy; NrfukhFk; jplf;fopTfis juk; gphpj;J thq;fg;gl;L tUfpwJ.
,e;efuhl;rpapid Fg;igapy;yh efuhl;rpahf mwptpf;f VJthfTk;> nghJ
kf;fsplkpUe;J fUj;Jf;fs; kw;Wk; Ml;Nrgizfs; njhptpf;f jkpo; ehspjohd
Nfhit khiyKurpy; ntspaPL nra;tjw;F MFk; nrytpdk; &.10>000/-w;F kd;w
mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;G:
1. kd;wk; mDkjpf;fyhk;.
2. Nkw;fz;l nrytpdj;ij nghJ epjpapy; Nkw;nfhs;s kd;wk; mq;fPfhpf;fyhk;.
(e.f.vz;: 1638/2016/vr;1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
26) gthdp efuhl;rpapy; eilngWk; xg;ge;j gzpfis nra;tjw;F
fPo;fz;l
xg;ge;jhuh;fs; ,e;efuhl;rpapy; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;J jUkhW tpz;zg;gk;
nra;Js;shu;fs;. vdNt fPo;fz;l xg;ge;jjhuh;fis Gjpa xg;ge;jjhuhf gjpT nra;a
kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.

t.vz;
1

ngah; kw;Wk; Kftup
!= ngupahz;br;rpm k;kd; fd;;];l;uf;rd;,
165 rj;jp- <NuhL NuhL, mz;zh efh; (gioa NuhL),
ryq;fghisak; (mQ;ry;), gthdp , <NuhL khtl;lk;.

2

jpUthsh; S.A. rf;ughzp& rd;]; , 611 Nkl;^h; NuhL , gthdp

3

jpU. gp.ghh;jj
; rhujp , ,d;[Pdpahpq; fd;;];l;uf;rd; , No 11,
3tJ FWf;F njU, m];lyl;Rkp efh; , Re;juhGuk; ,
NfhaKj;J}h;.

4

jpUthsh; FUrhkp Guh[f;l; , No : 4/11A nryk;g fTz;ld;
ghisak; , njhl;bghisak; (mQ;ry;), gthdp jhY}f;fh.

mYtyf Fwpg;G:
kd;wk; mDkjpf;fyhk;.
(e.f.vz;: 441/2022/,1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது
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பபாருள்
27)

பவானி நகராட்சி புதியதாக ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நகர்மன்ற தலைவர்,

நகர்மன்ற துலணத்தலைவர் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு
1) VIP Special Type executive high back revolving chair – 1 எண்ணிக்லக
2) Teakwood conference Chair – 40 எண்ணிக்லககள்
3) Executive table (Special type) size 72” X 36” X 30 and

side unit 42” X 18 X 27

– 1 எண்ணிக்லக
ரபான்ற மரச் ாமான்கள் TANSI நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க உத்ரத

ப வினத்

பதாலக ரூ.3,50,000/- ஆகும். ரமற்கண்ட ப ைவினத்லத ரமற்பகாள்ள மன்றத்தின்
அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.
2. இதற்காகும் ப ைவினத்லத பபாது நிதியிலிருந்து ரமற்பகாள்ளைாம்.
(ந.க.எண் 482/2022/இ1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
28) இந்நகராட்சிக்கு 15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2021-2022 திட்டத்தின் கீழ்
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், ப ன்லன அவர்களின் கடித ந.க.எண் 21191/2021/
அம்ரூர் – 2 நாள் 13.11.2021 வரப்பபற்றுள்ள கடிதத்தின் படி Tied Grant – 50% குடிநீர்
பணிகளுக்கு 50% திடக்கழிவு ரமைாண்லம ர ர்த்து பமாத்தம் 9 பணிகளும் ரதர்வு
ப ய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி பபறப்பட்டுள்ளது.
நிர்வாக அனுமதி வழங்கிய 9 பணிகளில் ஒரு பணிக்கு ரூ.9.50 இைட் ம்
மதிப்பீட்டில் நகராட்சி அலுவைக கட்டிடத்தின் முதல் தளத்தில் பபாது சுகாதார பிரிவுக்கு
இருப்பு அலற கட்ட நகர்மன்ற தீர்மான எண் 263 நாள் 31.12.2021-யில் அனுமதி
பபறப்பட்டுள்ளலத ரத்து ப ய்து,
ந்திப்பில்

உள்ள

நகராட்சிக்கு

பவானி நகராட்சி பகுதியில்

அந்தியூர் – ரமட்டூர்

ப ாந்தமான

இடத்லத

இடம்.

இந்த

நகராட்சி

பயன்பாட்டிற்கு பகாண்டு வரும் ரநாக்கத்ரதாடு பபாது சுகாதார பிரிவுக்கு இருப்பு அலற
கட்ட உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனரவ ஏற்கனரவ நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், ப ன்லன அவர்களின்
நிர்வாக அனுமதி வழங்கிய,

நகராட்சி அலுவைக கட்டிடத்தின் முதல் தளத்தில்

கட்டப்பட ரவண்டிய பணியிலன ரத்து ப ய்து திருத்திய நிர்வாக அனுமதி பபற
மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு
மன்றம் அனுமதிக்கைாம்.
(ந.க.எண் 1823/2021/இ1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது
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பபாருள்
29) அர ாலண (நிலை ) எண்.52 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
(ந.நி.4) துலற நாள்:30.03.2022
அவர்களின்

சுற்றறிக்லக

மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ,ப ன்லன

ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1

நாள்.01.04.2022

ன்படி

01.04.2022 முதல் ப ாத்துவரி சீராய்வு ரமற்பகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. ரமலும்
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சுற்றறிக்லகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுலரகளின்
படி நாளிதழ் மற்றும் மாவட்ட நாளிதழில் விளம்பர அறிவிப்பு மாஸ்டர் பதிரவடு தயார்
ப ய்தல்

,உரிய ப ாத்துவரி சுய மதீப்பீட்டு படிவங்கள் அச் டித்தல், நகல் எடுத்தல்

மற்றும் சிறப்பு அறிவிக்லக ப ாத்துவரி விதிப்பு தாரர்களுக்கு
இதர ப ைவினங்கலள ரமற்பகாள்ள உத்ரத

ார்வு ப ய்தல் மற்றும்

ப ைவினத் பதாலக ரு.5,00,000/-க்கு

மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு.
மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
(ந.க.எண்.423/2022/அ1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
30) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 27 வலர உள்ள அலனத்து
பகுதிகளிலும்

உள்ள

நகராட்சிக்கு

ப ாந்தமான

ஆழ்துலள

கிணறுகளில்

பபாருத்தப்பட்டுள்ள மினி பவர் பம்புகள் மற்றும் கழிப்பிடங்களில் தண்ணீர் வ திக்காக
பபாருத்தப்பட்டுள்ள ஏர்கம்பரஸ் ர் ஆகியலவகளில் அவ்வப்ரபாது ஏற்படும் பழுதுகலள
ரி ப ய்து பபாது மக்களுக்கு தண்ணீர் விநிரயாகம் ப ய்ய ரவண்டியுள்ளது.
எனரவ

2022-2023-ம்

நிதியாண்டிற்கு

பாராமரிப்பு

பணி

ப ய்ய

தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் பதாலக ரூ.7.00 இைட் த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி
ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு.
1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2. இதற்காகும் ப ைவினத்லத குடிநீர் நிதியிலிருந்து ரமற்பகாள்ளைாம்.
(ந.க.எண்.503/2022/அ1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
31) பவானி நகராட்சியில் தற்ரபாது இரண்டு பலழய ஈப்பு வாகனம் மட்டுரம
உள்ளது. புதிதாக ரதர்பதடுக்கப்பட்டுள்ள

நகர்மன்ற தலைவர்,

நகரின் அலனத்து

பகுதிகளுக்கும் ப ன்று பபாதுமக்களின் குலறகலள ரநரில் அறியவும், நலடபபற்று
வரும் திட்டபணிகள், பபாதுப்பணிகலள ஆய்வு ப ய்யவும், குடிநீர் விநிரயாகம் சீராக
ப யல்பட ஏதுவாக

தலைலம நீரரற்று நிலையம் ப ன்று வரவும், பதருவிளக்கு
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பராமரிப்பு பணிகள் ஆகியவற்றிலன ரநரடியாக ஆய்வு ப ய்திடவும்

வாகன வ தி

ரதலவப்படுகிறது.
எனரவ புதிதாக ரதர்பதடுக்கப்பட்ட நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களுக்கு புதியதாக
Mahindra

Scorpio

நிதியிலிருந்து

வாகனம்

DGST

ரூ.16.00

(தமிழ்நாடு

இைட் ம்

அரசு

ப ைவினத்தில்

அங்கீகாரம்

பபற்ற

நகராட்சி

விலையில்)

பபாது
விலை

விகிதத்தில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், ப ன்லன அவர்களிடம் உரிய அனுமதி
பபற்று வாங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு.
1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2. இதற்காகும் ப ைவினத்லத பபாது நிதியிலிருந்து ரமற்பகாள்ளைாம்.
(ந.க.எண்.502/2022/அ1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது

பபாருள்
32) பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட அலனத்து வார்டு பகுதிகளில் உள்ள காரவரி
குடிநீர் மற்றும் பிற பயன்பாட்டிற்கு பயன்படும் ஆழ்துலள கிணற்று நீர் ஆகியலவகளின்
நீருந்த

குழாய்கள்

மற்றும்

கழிவுகலள உடனுக்குடன்

பகிர்மான

குழாய்களில்

ஏற்படும்

பவடிப்புகள்

மற்றும்

ரி பார்த்து பபாது மக்களுக்கு தங்குதலடயின்றி சீரான

குடிநீர் விநிரயாகம் ப ய்ய 2022-2033-ம் நிதியாண்டிற்கு

ஆண்டு பராமரிப்பு பணி

ப ய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் பதாலக ரூ.7.00 இைட் த்திற்கு மன்றத்தின்
அனுமதிக்கு லவக்கப்படுகிறது.
அலுவைக குறிப்பு.
1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம்
2. குடிநீர் நிதி 2022-2023ல் ப ைலவ ரமற்பகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம்.
(ந.க.எண்.504/2022/அ1)
தீர்மானம்
அனுமதிக்கப்பட்டது
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