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பவானி நகராட்சி 

ஈரராடு மாவட்டம் 

 

ரம-2022  மாத நகர்மன்ற கூட்ட பபாருட்கள் 

நகர்மன்ற கூட்ட நாள்  20.05.2022 
 

மன்றப் பபாருட்கள் 

பபாருள் எண்: 1 
 

அரசாணை (நிணை) எண்.52 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துணற நாள் 

30.03.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்ணக 

ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1, நாள்.01.04.2022 வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கணளப் பின்பற்றி 

பவானி நகராட்சியில் 01.04.2022 பசாத்துவரி பபாது சீராய்வு ரமற்பகாள்வதற்கான மண்டை அடிப்பணட 

மதிப்பு நிர்ையம் பசய்தும்.  பசாத்துவரி பபாது சீராய்வுக்குப்பின் 2023 -2024 ஆம் ஆண்டு முதல் 

உள்ள பசாத்துவரி  பதாணகயில்  6 சதவீதம் உயர்வு அல்ைது கடந்த 5  ஆண்டுகளின் பமாத்த  மாநிை  

உள்நாட்டு  உற்பத்தியின்   ( GSDP ) சராசரி வளர்ச்சி வீதம் இவற்றில் எது அதிகரமா  அதன் 

அடிப்பணடயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும்  பசாத்துவரி உயர்வு பசய்து பபாது சீராய்வு ரமற்பகாள்ள  

நகர்மன்ற தீர்மான எண்.1 நாள்-11.04.2022 –ல் முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 ரமற்குறிப்பிட்ட நகர்மன்ற தீர்மானத்ணத பபாதுமக்கள் அறிந்து பகாள்ளவும் ,பபாதுமக்களின் 

ஆரைாசணனகள் மற்றும் ஆட்ரசபணனகள் இருந்தால் நகராட்சி ஆணையருக்கு 30 நாட்களுக்குள் 

எழுத்து மூைம் பதரிவிக்கைாம் என்ற பபாது அறிவிப்பு தினகரன் நாளிதழ்,இந்து தமிழ் நாளிதழ் 

15.04.2022  மற்றும் Afternoon ஆங்கிை  நாளிதழில் 23.04.2022 .ம் ரததியிலும் 

பவளியிடப்பட்டது.ரமற்கண்ட அறிவிப்பின் ரபரில் பவானி நகராட்சி எல்ணைக்குள் உள்ள பபாதுமக்கள் 

மற்றும் இதர பிரிவினரிடமிருந்து  ஆட்ரசபணனகள் ஏதும் வரப்பபறவில்ணை. 

 பவானி நகராட்சியின் பபாது அறிவிப்பின் ரபரில் பபாதுமக்கள் மற்றும்  இதர 

பிரிவினரிடமிருந்து ஆட்ரசபணனகள்   ஏதும் வரப்படவில்ணை எனரவ 11.04.2022 –ல் தீர்மானத்தில் 

நிர்ையிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட பசாத்துவரி பபாது சீராய்வு அடிப்பணட மதிப்பிணன கீழ்கண்டவாறு 

உறுதி பசய்து மன்றம்  ஒப்புதல் அளிக்கைாம். 

2022-2023  நிதியாண்டின்  முதல்  அணரயாண்டு  முதல்  உயர்வு  பசய்யப்பட்டுள்ள  பசாத்துவரி 

பபாது சீராய்வு மண்டை மதிப்பு விபரம் 

 

பரப்பளவு 

(ச.அடி) 

உயர்வு 

பசய்வதற் 

கான 

காரணி 

மண்டைம் 

  A B C D 

குடியிருப்பு  பணழய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

புதிய 

மண்ட

ை 

மதிப்பு 

ரூ. 

பணழய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

புதிய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

பணழய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

புதிய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

பணழய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

புதிய 

மண்டை 

மதிப்பு 

ரூ. 

<= 600 1.25 1,20 1.50 1.00 1.25 0.90 

(ணபசா) 

1.13 0.80 

(ணபசா) 

1.00 

601 - 1200 1.50 1.80 1.50 1.35 1.20 

1201-1800 1.75 2.10 1.75 1.58 1.40 

>1801 2.00 2.40 2.00 1.80 1.60 

வணிகம் 2.00 2.40 2.00 1.80 1.60 

பதாழிற்சாணை 

மற்றும் சுய நிதி 

பள்ளி மற்றும் 

கல்லூரி 

கட்டிடங்கள் 

1.75  2.10 1.75 1.58 1.40 

பசாத்துவரி பபாது சீராய்வில் நிர்ையிக்கப்படும் ஆண்டு மதிப்பில் தற்ரபாது அமலில் உள்ள 

பசாத்து வரி விகிதமான 10.5%  சதவீதம் அணரயாண்டு வரியாக நிர்ையம் பசய்யப்படும். 
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தன்னிச்ணசயான வருடாந்திர பசாத்துவரி சீராய்வு 

ஏற்கனரவ உள்ள பசாத்துவரி / காலிமணன வரியில் ஆண்டுரதாறும் 6 சதவீதம்  உயர்வு 

அல்ைது கடந்த 5 ஆண்டுகளின் பமாத்த மாநிை உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ( GSDP )சராசரி வளர்ச்சி 

வீதம் இவற்றில் எது அதிகரமா அதன் அடிப்பணடயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசாத்துவரி / காலிமணன 

வரி உயர்வு பசய்த பசாத்துவரி சீராய்வு ரமற்பகாள்ளப்படும். 
 

திருத்தியணமக்கப்பட்டுள்ள வார்டு  மறுவணரயணறயின் படி புதிய வார்டுகள் வாரியாக பதருக்களின்  

விபரம் 
 

வரிணச 

எண் 

வர்டு எண் பதருக்களின் பபயர் கதவு எண் 

(முதல் – முடிய) 

மண்டைம் -A 

1 2 பமயின்ரராடு 437-559 , சி1-சி8 

2 4 பமயின்ரராடு 155-436,  

560-631,                 

சி1 –சி36, 

3 8 அந்தியூர் ரராடு  1 -308 

4 12 பமயின்ரராடு 319 -353 

632 - 796 

5 14 பழனியாண்டவர் ரகாவில் வீதி  146  -187 

6 14 பாவடி வீதி 1 -47 

7 15 பமயின்ரராடு 238 -315 

810 -872 

8 16 பழனியாண்டவர் ரகாவில் வீதி 80 -145 

188 -255 

9 19 பஜணன ரகாவில் வீதி 1 -42 

10 19 பழனியாண்டவர் ரகாவில் வீதி 1 -78 

256 -295 

11 19 ரமற்கு கண்ைார வீதி 1 -33 

12 19 பமயின்ரராடு 161 -234 

882 -950 

13 19 கிழக்கு கண்ைார வீதி 1 -32 

14 21 பமயின்ரராடு 92 -152 

958 -1010 

15 22 பஸ் ஸ்ரடண்டு ரராடு 31 -51  

200 -374  

சி1 –சி36 

16 27 பமயின்ரராடு 1 -84 

1015 -1080 

17 27 பூக்கணட வீதி 1 -45 

மண்டைம் -B 

1 2 காமராஜ்நகர் முதல் வீதி 172 A -172 Z  

213 A -213 Z 

214 A-214 Z 

2 2 வர்ைபுரம் 5 வதுவீதி (அண்ைாநகர்) 228 எ -228 ரஜ2டி  

3 3 காமராஜ் நகர் முதல் வீதி  1 - 255 

4 4 காமராஜ் நகர்  பபருமாள் புரம் 1 -117 

5 4 வர்ைபுரம் 5 வது வீதி  (அண்ைாநகர்) 15 -56 டி1 

6 4 வர்ைபுரம் 5 வது ரராடு 1 -21 

179 -229 

சி1 –சி16 

7 5 வர்ைபுரம் 5 வது வீதி  (அண்ைாநகர்) 1 -14 

57 -333  



3 
 

8 6 மீனாட்சி கல்யாை மண்டபம் ரராடு 31 -32 இ 

9 127எ -148  

10 8 ரசாமசுந்தரபுரம்  1 -107 

11 9 வர்ைபுரம் 5 வதுரராடு 22 -178 

12 9 மீனாட்சி கல்யாைமண்டபம் ரராடு 1 -185 

13 10 வர்ைபுரம் முதல் வீதி 1 -72 

14 10 குருநாதன் ரராடு 1 -303 

15 11 வர்ைபுரம் 2 வது ரராடு 1 -96 

16 11 வர்ைபுரம் 3 வது ரராடு 1 -112 

17 11 வர்ைபுரம் 4 வது ரராடு 1 -155 

18 12 ரதவபுரம்  1 -258 

19 13 பழனிபுரம் 2 வது ரராடு 1 -22 

20 13 பழனிபுரம் 3 வது ரராடு 1  -92 

21 13 பழனிபுரம் 4 வது ரராடு 1 -184 

22 13 பழனிபுரம் 5 வது ரராடு 1 -60 

23 13 பழனிபுரம் 6 வது ரராடு 1 -85 

24 13 பழனிபுரம் 7 வது ரராடு 1 -54 

25 14 பழனிபுரம் 1 வது வீதி 1 -311 

26 15 வாரச்சந்ணத ரராடு 1 -27 

27 15 தானாசாவடி சந்து 1 -30 

28 16 திருநீைகண்டர் வீதி 1 -285 

29 16 மண்பதாழிைாளர் 3 வது ரராடு 54 -102 

30 16 ரதவராஜன் சந்து 1 -74 

31 16 சிவஞானம் சந்து 1 -43 

32 19 காரவரி வீதி 135 -220 

3 21 காரவரி வீதி 76 -134 

278 -321 சி 

34 23 சீனிவாசபுரம் 2 வது ரராடு 1 -75 

35 23 சீனிவாசபுரம் கால்நணட மருத்துவமணை 

ரராடு 

1 -44 

36 23 பணழய பஞ்சாயத்து ஆபிஸ்ரராடு 15 -25 

93 -104 

37 23 ரஜாதிவிநாயகர் ரகாவில் வீதி 1 -157 

38 23 மாரியம்மன் ரகாவில் வீதி  1 -30 

39 23 பழனியாைடவர் ரகாவில் சந்து 1 -69 

40 24 பணழய பஞ்சாயத்துஆபிஸ் ரராடு 26 -92 சி 

41 26 ராயல்திரயட்டர்2வது ரராடு 1 -164 

266-302 

சி1 –சி12 

42 26 சீனிவாசபுரம் எக்ஸ்படன்சன் ரராடு 1 -161 

43 26 பணழய பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் ரராடு 1 -12 

105 -125 

44 27 காரவரி வீதி 1 -72 

322 -504 

மண்டைம் -C 

1 17 மண்பதாழிைாளர்  2-வது சந்து 1 -83 

2 17 மண்பதாழிைாளர் 2 வது ரராடு 1 -182 

3 17 மண்பதாழிைாளர் 3 வது ரராடு 1 -52டி 

4   103 -136 

5 18 மண்பதாழிைாளர் 1 வது சந்து 1 -33 

6 18 மண்பதாழிைாளர் 1 வது ரராடு 1 -330 
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அலுவைக்குறிப்பு. 

 நகர்மன்ற தீர்மான எண்.1  நாள்.11.04.2022 ல் உத்ரதசித்துள்ள மண்டை அடிப்பணட மதிப்புத் 

பதாணகணய உறுதி பசய்யைாம். 

(ந.க.எண்.423/2022/அ1)  

தீர்மானம்  

நகர்மன்ற தீர்மானம் – 1, நாள் 11.4.2022ல் உத்ரதசித்துள்ள மண்டை அடிப்பணட மதிப்பு பதாணகயிணன 

உறுதி பசய்து அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

பபாருள் எண்: 2 

பவானி நகராட்சி குடிநீர் திட்ட பணி அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு அம்ரூத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் 

27.17 ரகாடி அரசால் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டப் பணி  அம்ரூத் 2.0  

திட்டத்தில் பவானி நகராட்சியில் ஏற்கனரவ உள்ள குடிநீர் திட்ட பணியில் நகராட்சியில் உள்ள 

அணனத்துக் குடியிருப்புகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வழிவணக பசய்யப்பட்டுள்ளது. ரமலும் 

உறிஞ்சு கிைறு, சுத்திகரிப்பு நிணையம், கீழ்நிணை நீர்ரதக்கத் பதாட்டி, ரமல்நிணை நீர் ரதக்கத் பதாட்டி, 

பிரதான குழாய்கள் மாற்றி அணமத்தல், பகிர்மான குழாய்கள் அணமத்தல் ரபான்ற பணிகளுடன் திட்ட 

அறிக்ணக தயார் பசய்யப்பட ரவண்டிஉள்ளதால் நகராட்சி நிவாக இயக்குநர் வழிகாட்டுதலின்படி 

ரமற்படி திட்ட அறிக்ணக தயார் பசய்ய நிபுைத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனத்ணத ரதர்வு பசய்ய 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ரகார நகர்மன்றத்தணைவரின் முன் அனுமதி பபற்று 06.05.2022 அன்று 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ரகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பபற்றுள்ளது. 

 
 

வ.எண் ஒப்பந்த்தாரரின் பபயர் ஒப்பந்தப்புள்ளி விணை விகிதம் 

1 M/s ECT Infra Solutions Pvt Ltd, Chennai. 1% of Project Cost 

2 M/s SSS Engineering, Chennai. 1.25% of the Project Cost 

7 20 பசுரவஸ்வரர் வீதி 1 -42 

1 -76 

154 -406 

சி1-சி76 

8 21 தந்ணதபபரியார் வீதி 1 -120 

9 21 கீணரக்காரர் வீதி  1 -110 

10 21 கீணரக்காரர் வீதி  1 -59 

11 22 பஸ் ஸ்ரடண்டு ரராடு (60 -199) 60 -199 

12 22 மக்கான் வீதி 1 -61 

13 24 கல்பதாழிைாளர் முதல் ரராடு 1 -227 

14 24 கல்பதாழிைாளர் 2 வது ரராடு 1 -63 

15 25 கல்பதாழிைாளர் 3 வது ரராடு 1 -197 

16 25 ராயல்திரயட்டர் 2 வது ரராடு 165 -265 

சி1 –சி26 

மண்டைம் -D 

1 1 பசாக்கராயன் காடு 1  -149,     

456-467A 

2 1 திருவள்ளுவர் நகர் 223 -280 

3 6 பசாக்கராயன் காடு 150 -455 

4 7 திருவள்ளுவர் நகர் 1  -222 

5 7 திருவள்ளுவர் நகர் எக்ஸ்படன்சன் 1 -20 

சி1 –சி161 

6 15 நந்தனார் வீதி  1 -169 

7 15 மகாத்மா காந்தி ரராடு 1 -108 

8 27 பாைக்கணர வீதி 1 -78 
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வரப்பபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு ரநாக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் 

குணறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி பதாணக (1% of Project Cost) வழங்கியுள்ள M/s ECT Infra Solutions Pvt Ltd, 

Chennai அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியிணன மன்றத்தின் பார்ணவக்கும் முடிவிற்கும் ணவக்கப்படுகிறது.  

அலுவைக குறிப்பு:       

1) குடிநீர் அத்தியாவசிய ரதணவ முன்னிட்டு அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதிணய                        

    எதிர்ரநாக்கி நகர்மன்ற தணைவரின் முன் அனுமதி பபற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ரகாரியணதயும்,  

    ரவணை  உத்திரவு வழங்கியணமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம். 

2) வரப்பபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் குணறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி பதாணக 1% of Project Cost  

    வழங்கிய M/s ECT Infra Solutions Pvt Ltd, Chennai அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியிணன மன்றம்   

    ஏற்கைாம்.                                                                                    (ந.க.எண்: 1214/2022/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 3 

   பவானி நகராட்சியில் தூய்ணம இந்தியா திட்டம் நகர்புறம் (2.0) 2021-2022ன்கீழ் ரூ.24.96 

இைட்சம் (மத்திய அரசு 50 சதவீதம் ரூ.12.00 இைட்சம் + மாநிை அரசு 33 சதவீதம் ரூ.7.92 இைட்சம்  +  

நகராட்சி பங்கு பதாணக 17 சதவீதம் ரூ.5.04 இைட்சம்) மதிப்பீட்டில் 16 எண்ணிக்ணககள் பகாண்ட 

கழிப்பிடம் மற்றும் 3 எண்ணிக்ணககள் பகாண்ட Urinal  சமுதய கழிப்பிடம் கட்ட நகராட்சி நிர்வாக 

இயக்குநர், பசன்ணன அவர்களின் கடித ந.க.எண் 5990/2022/SBM நாள் 11.04.2022 கடித்த்தில் 

பிரரரணை அனுப்பி ணவக்க ரகாரப்பட்டுள்ளது. 
 

எனரவ ரூ.24.96 இைட்சம் மதிப்பீட்டில் சமுதாய கழிப்பிடம் கட்டுவதற்கு உரிய திட்ட 

பிரரரணை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், பசன்ணன அவர்களுக்கு அனுப்பி நிர்வாக அனுமதி பபற 

மற்றும் உரிய இடம் ரதர்வு பசய்து பகாள்ளும் விசயம் மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:       

மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

(ந.க.எண்: 1214/2022/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 

பபாருள் எண்: 4 

இந்நகராட்சியில் இயங்கி வரும் வாகன எண்கள் TN 36 AY 6793 மற்றும் TN 36 AY 6791 

வாகனங்களுக்கு 2022-2023ம் ஆண்டிற்கு ரூ.22934/- பசலுத்த ரவண்டி United India Insurance 

Company Limited நிறுவனத்திடமிருந்து பட்டியல் வரப்பபற்றுள்ளது. 

ரமற்கண்ட பதாணகயிணன United India Insurance Company Limited நிறுவனத்தாருக்கு பசலுத்த 

மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:       

1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

2) இதற்காகும் பசைவினத்ணத பபாது நிதியிலிருந்து ரமற் பகாள்ளைாம். 

3) அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தணைவர் அவர்களின் முன்னனுமதி பபற்று மன்ற  

    அனுமதியிணன எதிர் ரநாக்கி ரூ.22934/- ணய United India Insurance Company Limited  

   வழங்குவதற்கும் மன்றம் ஏற்கைாம். 

(ந.க.எண்: 739/2021/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
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பபாருள் எண்: 5 

பவானி நகராட்சி பபாறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும்  வாகன எண் TN 36 AY 6793 உள்ள 

ரபட்டரி  பழுதணடந்துள்ளதால் புதியதாக ரபட்டரி வாங்கி பபாருத்த உத்ரதச பசைவினத் பதாணக 

ரூ.6000/- ஆகும். ரமற்கண்ட பசைவினத்ணத ரமற்க்பகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி 

ரவண்டப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:       

1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

2) இதற்காகும் பசைவினத்ணத பபாது நிதியிலிருந்து ரமற் பகாள்ளைாம். 

3) அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தணைவர் அவர்களின் முன்னனுமதி பபற்று மன்ற  

    அனுமதியிணன எதிர் ரநாக்கி பசைவினத் பதாணக வழங்கவும்  மன்றம் ஏற்கைாம். 

(ந.க.எண்: 520/2022/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 6 

 பவானி நகராட்சியில் அம்ரூத் 2.00 திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனரவ உள்ள குடிநீர் 

ஆதாரத்திலிருந்து கூடுதைாக குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்ட பணிக்கு ரூ.27.17 ரகாடி (மத்திய அரசு 50 

சதவீதம் 13.59 ரகாடி, மாநிை அரசு 30 சதவீதம் 8.15 ரகாடி நகராட்சி பங்கு பதாணக 20 சதவீதம் 5.43 

ரகாடி) அரசால் நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு திட்ட பிரரரணை தயார் பசய்து நகராட்சி நிர்வாக 

இயக்குநர், பசன்ணன அவர்களுக்கு அனுப்பி நிர்வாக அனுமதி பபற மன்றத்தின் அனுமதி 

ரவண்டப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு:       

1) மன்றம் அனுமதிக்கைாம் 

(ந.க.எண்: 1214/2021/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 7 

தமிழக அரசின் ஓராண்டு சாதணனயிணன விளம்படுத்தும் வணகயில் பவானி நகராட்சி வளர்ச்சி  

திட்டப்பணிகள் குறித்து  07.05.2022-ம் ரததிய தினசரி தமிழ் நாளிதழில் விளம்பரம் பசய்யப்பட்டது. 

ரமற்படி விளம்பரம் பசய்யப்பட்டணமக்கான தினகரன் நாளிதழின் KAL PUBLICATION (P) LTD Coimbatore 

அவர்களுக்கு ரூ.21,420/- பசைவினத்ணத நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து ரமற்பகாள்ள மன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ணவக்கப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு: 

 1) நகர்மன்ற தணைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பபற்று விளம்பரம் பசய்யப்பட்டதிணன  

                மன்றம் ஏற்கைாம். 

 2) ரமற்படி பசைவு பதாணகயிணன பபாது நிதியிலிருந்து ரமற்பகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி       

                 வழங்கைாம். 

(ந.க.எண்:425/2022/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 8 

,e;efuhl;rpapd;; jplf;fopTfis tPLtPlhf Jha;ik gzpahsh; %yk; juk; gphpj;j Fg;igfs; 

Nrfhpf;f gad;gLj;jg;gl;L tUk; ifj;js;Stz;bfs; thq;fp 5 Mz;Lfs; Mfptpl;lg;gbahy; me;j 

js;Stz;bfspy; Nghpq; kw;Wk; lah;fs; gOJfs; Vw;gl;L> Gjpa lah;fs; khw;wTk; cile;j ghfq;fis 

nty;bq; nra;J gad;gLj;j Ntz;b cs;sjhYk;> vdNt> gOjile;j js;Stz;bfis rhpnra;J 
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ey;yKiwapy; ,af;Fk; tz;zk; gzp Nkw;nfhs;s MFk; njhuha nrytpdk; %.3,00,000/-w;Fk; k‹w¤Â‹ 

x¥òjY¡F it¡f¥g£LŸsJ 

அலுவைக குறிப்பு : 

 1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

 2. ரமற்கண்ட பசைவினத்ணத நகராட்சி பபாது நிதியில் ரமற்பகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

(ந.க.எண்:    599 /2022/எச்1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 9 

gthdp efuhl;rpf;Fl;gl;l thh;L vz;:1 Kjy; 27 Kba cs;s gFjpfspy; 

Rw;wpj;jphpAk; njU eha;fspdhy; rhiyfspy; ele;J nry;Yk; gs;sp khzt> 

khztpah;fisAk;> ,U rf;fu thfdq;fspd; nry;gtiuAk;> nghJ kf;fisAk; 

mr;RWj;Jk; tifapy; cs;sjhf nghJ kf;fsplkpUe;Jk;> efh;kd;w 

cWg;gpdh;fsplkpUe;J mbf;fb Gfhh;fs; te;j tz;zk; cs;sJ.  vdNt> njU 

eha;fspd; ,dg;ngUf;fj;jpid fl;Lg;gLj;Jk; tifapy; eha;fSf;fhd fUj;jil 

Animal Birth Control nra;jplTk;> Nkw;fz;l gzpfis nra;a tpyq;Ffs; ghJfhg;G rl;lk; 

2001,y; njhptpj;Js;s topfhl;L newpKiwfspd;gb gzp Nkw;nfhs;s  MFk; cj;Njr 

nryT &.3>00>000/-j;jpw;F kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.   

 

mYtyfFwpg;G:- 

 

1. kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

2. Nkw;fz;l nrytpdj;ij efuhl;rp nghJ epjpapy; ,Ue;J Nkw;nfhs;s kd;w mDkjp 

Ntz;lg;gLfpwJ.   

3. Nkw;fz;l gzpf;F Njitahd fl;bl trjp mikg;G> thfd trjp kw;Wk; topfhl;L 

newpKiwfspd; gbAk;> fUj;jil nra;a kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

  (ந.க.எண்:  600 /2022/எச்1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 10 

பவானி நகராட்சி பபாது சுகாதார பிரிவில் ஒரு ைாரி, 4 மினி ஆட்ரடா, ஒரு டிராக்டர், 44 

ணகவண்டிகள் வீடுவீடாக குப்ணப வாங்கும் பணிகள், வீதிகள் ரதாறும் சாக்கணட மண்கள் 

அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு பசடி, பகாடிகள் அகற்றுதல் ரபான்ற பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது.  ரமற்கண்ட வாகனங்களில் அவ்வப்ரபாது ஏற்படும் சிறு சிறு பழுதுகணள உடனுக்குடன் 

சரிபசய்து பணிகள் தணடயின்றி ரமற்பகாள்ள ஏதுவாக பபாது சுகாதார சில்ைணற பசைவின முன்பைம் 

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.1,50,000/-ணன மாதாந்திர பசைவின அடிப்பணடயில் பசைவு பசய்து 

பகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதிக்கைாம். 

2. ரமற்கண்ட பசைவினத்ணத நகராட்சி பபாது நிதியில் ரமற்பகாள்ள மன்றம் 

அனுமதிக்கைாம். 

(ந.க.எண்:    601 /2022/எச்1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
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பபாருள் எண்: 11 

பவானி நகராட்சி - பபாது சுகாதாரம் - இந்நகராட்சியில் திடக்கழிவு ரமைாண்ணம பணிகள் 

மற்றும் சுகாதார பணிகள் ரமற்பகாள்ள அரசாணை நிணை எண்: 101 (ந.நி.கு.வ.துணற), நாள்: 

30.04.1997ன் படி இந்நகராட்சிக்கு ரதணவயான துப்புரவு பணியாளர்களின் எண்ணிக்ணக 177 ஆகும்.  

ஆனால், இந்நகராட்சியில் தற்ரபாது 54 நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்கள் மட்டுரம பணிபுரிந்து வரும் 

நிணையில் இந்நகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் பசயல்முணறகள் உத்திரவு ந.க.எண்: 

2255/எச்1/2019, நாள்: 29.11.2019-ன் படி திடக்கழிவு ரமைாண்ணம பணிக்கு இந்நகராட்சிக்கு 

பவளிப்பணி ஒப்பணடப்பு முணறயில் 63 துப்புரவு பணியாளர்கணள M/s Relyon Facility Services private 

Ltd, Chennai நிறுவனத்திடமிருந்து பபற்று துப்புரவு பணிகள் ரமற்பகாள்ளப்பட்டு வரப்படுகிறது. 

பவளிப்பணி ஒப்பணடப்பு முணற 30.04.2022 ஆம் ரததியுடன் ஒப்பந்தகாைம் முடிவணடகிறது.  

ரமலும், ஒரு மாதத்திற்கு அதாவது 01.05.2022 முதை 31.05.2022 வணர காைநீட்டிப்பு பசய்வதற்கும், 

M/s Relyon Facility Services private Ltd, Chennai அவர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கவும் அதற்காகும் 

உத்ரதச பசைவினம் ரூ.10.00 இைட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது. 
 

அலுவைக குறிப்பு: 

1. மன்ற அனுமதிக்கைாம். 

2. நகர்மன்றத்தணைவரின் முன் அனுமதி பபற்று பணி ரமற்பகாண்டணமக்கு மன்றம் 

அங்கீகரிக்கைாம். 

(ந.க.எண்:2255/2015/எச்1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

பபாருள் எண்: 12 

 பவானி நகராட்சிக்கு பசாந்தமான பபாதுசுகாதாரபிரிவு, குடிநீர் பிரிவு, பதரு விளக்கு பிரிவுகளில் 

பணழய உபரயாக படுத்த இயைாத நிணையில் உள்ள இரும்பு, பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர பபாருட்கணள 

பபாது ஏைத்தின் மூைம் ஏைம் விடுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது. 

 

அலுவைக குறிப்பு: 

மன்ற அனுமதிக்கைாம் 

(ந.க.எண்:629/2022/இ1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 

பபாருள் எண்: 13 

பவானி நகராட்சி பகுதிகளில் பல்ரவறு இடங்களில் தனியார் வணிக நிறுவனங்கள், கல்வி 

நிறுவனங்கள், அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் பல்ரவறு விதமான விளம்பர பைணககள், ரபனர்கள், தட்டிகள் 

உள்ளிட்டணவ சட்டபூர்வ அனுமதி பபறாமல் பபாதுமக்களுக்கும், ரபாக்குவரத்திற்கும், இணடயூறாகவும் 

விபத்து மற்றும் அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடக்கும் வண்ைம் ணவக்கப்பட்டுள்ளது. இதணன பவானி 

நகராட்சி பணியாளர்கள் மூைம் தினந்ரதாறும் அகற்றப்பட்டு வரப்படுகிறது. இதனால் ரவணைப்பளு 

மற்றும் பணியாளர்களின் ரநரம் வீைடிக்கப்படுகிறது. எனரவ, இனிவரும் காைங்களில் பவானி 

நகராட்சி பகுதிகளில் உரிய அனுமதி பபறாமல் விளம்பரப்பைணககள், ரபனர்கள், தட்டிகள் 

ணவப்பவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்ணக எடுக்கவும், அபராத பதாணக விதிக்கவும் நகர்மன்றத்தின் 

அனுமதி ரவண்டப்படுகிறது. 

அலுவைக குறிப்பு: 

1. நகராட்சி பகுதிகளில் ரபனர்கள், ப்ளக்ஸ்கள், விளம்பர பைணககள் ணவப்பது பசன்ணன 

உயர்நீதி மன்றத்தால் தணட பசய்யப்பட்டுள்ளது.  மன்றத்தின் தகவலுக்கு. 
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2. அணனத்து நகராட்சி ஆணையர்களுக்கும் நகராட்சி பகுதிகளில் அனுமதியின்றி விளம்பர 

பைணககள் ணவப்பது குறித்து, நடவடிக்ணக எடுக்கும் பபாருட்டு தமிழக அரசு கூடுதல் 

தணைணம பசயைாளர், பசன்ணன அவர்களால் 09.05.2022 ஆம் ரததிய பதிவு பசய்யப்பட்டு 

அனுப்பப்பட்ட வாட்ஸ்அப் பசயலி விபரம் மன்றத்தின் பார்ணவக்கு. 
                                                 

(ந.க.எண்.    630/2022/F1) 

தீர்மானம்  

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 

 

 

  


