
பலானி நகாட்சி (ஈராடு ாலட்டம்) 20.10.2022-ம் ரேதி விாறக்கிறம நமடபபற்ம 
சாோண கூட்ட நடலடிக்மககள் தீர்ானத்தின் உண்ம நகல் 

பபாருள் ண்: 1  
பலானி நகாட்சி நகர்ன்ம கூட்டங்கில் மக்பசட், ஸ்பீக்கர் ஆகிமலகள் இல்யாேோல் 

ஒவ்பலாரு ாே  நகர் ன்ம கூட்டத்திற்கும் லாடமகக்கு டுத்து உபராகபடுத்ே ரலண்டி  சூழ்நிமய 
உள்ரது. னரல நகர் ன்ம கூட்டங்கிற்கு மக்பசட், ஸ்பீக்கர் ஆகிமலகள் புதிோக லாங்கி பபாருத்ே 
உத்ரேச பசயவினம் ரூ.3.00/- இயட்சம் ஆகும்.  ரற்கண்ட பசயவினத்மே பபாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ர 
ன்மத்தின் அனுதி ரலண்டப்படுகிமது.  
அலுலயக குறிப்பு: 
             1. ன்மம் அனுதிக்கயாம். 
   2. இேற்காகும் பசயவினத்மே பபாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ரயாம் 
ன்மத்தீர்ான  ண் : 124  அனுதிக்கப்பட்டது                                 (ந.க.ண். 1376/2022/இ1)  
பபாருள் ண்: 2 

பலானி நகாட்சி அலுலயகத்தில் பமற கட்டிடத்தில் உள்ர நகர்ன்ம ேமயலர் அலர்களின் 
அமமயிமன ாத்து பணி பசய்து நவீனபடுத்ே அலசிாக உள்ரது.  ரற்கண்ட பணியிமன ரற்பகாள்ர 
ோரிக்கப்பட்ட திப்பீட்டுத் போமக ரூ.4.80/- இயட்சம் ஆகும்.  ரற்கண்ட பசயவினத்மே பபாது 
நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ர ன்மத்தின் அனுதி ரலண்டப்படுகிமது.  
அலுலயக குறிப்பு: 

1. ன்மம் அனுதிக்கயாம். 
2. இேற்காகும் பசயவினத்மே பபாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ரயாம். 

ன்மத்தீர்ான  ண் : 125  அனுதிக்கப்பட்டது                                  (ந.க.ண்.1375 /2022/இ1)  
பபாருள் ண்: 3 
 பலானி நகாட்சியின் ரற்க்பகாள்ரப்பட்டு லரும் திட்டப்பணிகள் குறித்து ாமயயர் நிறுலனத்தின் 
போழில் யர் புத்ேகம் பலளியிட்டமக்கு  ரூ.10,000/-க்கான பட்டில் போமக லறங்கக் ரகாரி லப்பட்டுள்ரது.  
ரற்கண்ட பட்டில் போமக MALAR PUBLICATIONS LIMITED ERODE நிறுலனத்திற்கு லறங்க 
ன்மத்தின் அனுதி ரலண்டப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு : 
 ன்மம் அனுதிக்கயாம்.                                                       
ன்மத்தீர்ான  ண் : 126  அனுதிக்கப்பட்டது                                   (ந.க.ண். 425/2022/இ1) 
 

பபாருள் ண்: 4 
 பலானி நகாட்சிக்குப்பட்ட லார்டு ண் 1 முேல் 27 லம விடுப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ர முக்கி 
சந்திப்புகளில் பபாது க்கள் நயன் கருதி ரலகத்ேமடகள் அமக்க உத்ரேச பசயவினத் போமக ரூ.4.00 
இயட்சம் ஆகும்.  ரற்கண்ட பசயவினத்மே ரற்பகாள்ர ன்மத்தின் அனுதி ரலண்டப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு : 
 ன்மம் அனுதிக்கயாம்.                                                    
ன்மத்தீர்ான  ண் : 127  அனுதிக்கப்பட்டது                                 (ந.க.ண். 1335/2022/இ1) 
பபாருள் ண்: 5 
 பலானி நகாட்சியில் ரற்பகாள்ரப்பட்ட திட்டப்பணிகள் குறித்ே விரம்பம் தினத்ேந்தி தினசரி 
நாளிேழில் பலளியிடப்பட்டமக்க ரூ.22,973/- க்கான பட்டில் போமக லறங்கரகாரி லப்பட்டுள்ரது.  
ரற்கண்ட பட்டில் போமக தினத்ேந்தி நாளிேழ் நிறுலனத்திற்கு லறங்க ன்மத்தின் அனுதி 
ரலண்டப்படுகிமது. 



அலுலயக குறிப்பு : 
 ன்மம் அனுதிக்கயாம்.                                                      
ன்மத்தீர்ான  ண் : 128   அனுதிக்கப்பட்டது                                (ந.க.ண். 425/2022/இ1) 
பபாருள் ண்: 6 

இந்நகாட்சி துாய்ம பணியில் Bin free city ன்போல் நகரில் ங்கும் குப்மபத் போட்டி(Dumper 
Bin) மலத்து குப்மபகமர ரசகரிப்பு பணி பசய்ால் உள்ரோல் அேன் பன்பாட்டில் இருந்து லந்ே Dumper 
Placer யாரி ண்.TN36 AY0873ம பபாது சுகாோ பணிக்கு பன்படுத்ோல் உள்ரது.  ேற்ரபாது குடிநீர் திட்ட 
அபிவிருத்தி பணிகள் அம்ரூட் 2.0 திட்டம் மூயம் ரற்பகாள்ர உள்ரோல் பபாதுக்களுக்கு சீாக 
லறங்கப்பட்டு லரும் குடிநீர் விநிராகம் பாதிப்பமடயும் நிமய ற்படும் ன்போல் டம்பர் பிராசர் யாரியிமன 
குடிநீர் ரடங்க் பபாருத்தி பபாது க்களுக்கு குடிநீர் விநிராக பன்பாட்டிற்கு பன்படுத்ே துலாக டம்பர் 
பிராசர் யாரியிமன சரிபசய்வும், குடிநீர் ரடங்க் பபாருத்ேவும் RTO அலுலயகத்திற்கு பசலுத்ே ரலண்டி லரி 
ஆகிலற்மம பசய் ரூ.3.00 இயட்சம் பசயலாகும் ன திப்பிடப்பட்டுள்ரது.  இப்பணியிமன நகாட்சி பபாது 
நிதியில் ரற்பகாள்ர ன்மத்தின் அனுதிக்கு மலக்கப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு: 
 ன்மம் அனுதிக்கயாம்.                                                          
ன்மத்தீர்ான  ண் : 129   அனுதிக்கப்பட்டது                                (ந.க.ண். 1170/2022/இ1) 

பபாருள் ண்: 7 
பலானி நகாட்சி லார்டு ண் 8 அந்தியூர் ராட்டில் அமந்துள்ர அசு துமமசார்ந்ே ஆதிதிாவிடர் 

நயத்துமம (அசு பள்ளி ாணலர்  விடுதி) கேவு ண் 146,147 உள்ர கட்டிடங்களின் பசாத்துலரி  
லரிவிதிப்புகளுக்கு,  நிலுமலத்போமக பசலுத்ேக் ரகாரி ரற்படி துமம அலுலயர்களுக்கு பயமுமம கடிே 
அறிவிப்பு லறங்கப்பட்டிருந்தும் , துமம அலுலயம ரநரில் சந்தித்தும் போமக பசலுத்ேக் ரகாரிேற்கு அசு 
ாணலர் விடுதிகட்டிடங்களுக்கு பசாத்துலரி வியக்கு உள்ரது னவும் ரலும்  லரிகள் திப்பிடுேல் ற்றும் 
லசூலிப்பதும் விதிகள் அசாமண  நிமய ண் 225 ஊகலரர்த்தித் துமம நாள் 13.12.2000 –ன் அடிப்பமடயில் 
அசு ாணலர் விடுதிகளுக்கு பசாத்துலரி வியக்களிக்கப்பட்டுள்ரது (Tamilnadu Government Gazette 
Madras PART IV –Section 2 and part V ) னரல ஈராடு ாலட்ட ஆதிதிாவிடர் நயத்துமமயின் கீழ் 
பசல்படும்  கீழ்கண்ட  ஆதிதிாவிடர் நயத்துமம (அசு பள்ளி ாணலர்  விடுதி)  பசாத்துலரி  நிலுமல 
ரகட்பிமன நிக்கம் பசய் ரகாரி கடிே ந.க.ண்.22363/2022/ே1  நாள்.13.09.2022 ல் பேரிவிக்கப்பட்டேன் படியும்,  
இவ்லாறுள்ர நிலுமலக் ரகட்பிமன ந்ே லமகயிலும் விசூலிக்க இயாே நிமய உள்ரோலும்  கீழ்கண்ட 
விபப்படி உள்ர  நிலுமல ரகட்பிமன 1995 -1996 முேல் 2021 -2022 லம உள்ர ரகட்புத்போமகயிமன 
ேள்ளுபடி பசய்து நீக்கம் பசய் ன்மத்தின் அனுதி ரலண்டப்படுகிமது.     

 அலுலயககுறிப்பு 
கண்காணிப்பாரர் ாலட்ட ஆதிதிாவிடர் ற்றும் பறங்குடியினர் நய அலுலயகம்,ஈராடு ற்றும் 

அசாமண நிமய ண் 225  -மன பார்மலயிட்டு  ஆதிதிாவிடர் நயத்துமமயின் கீழ் பலானியில் பசல்படும் 
அசு பள்ளி ாணலர்  விடுதி நிலுமலக்    ரகட்பிமன ேள்ளுபடி பசய் ன்மம் அனுதிக்கயாம்                         

ல. 
ண் 

லரிவிதிப்பு ண் கேவு 
ண் 

பபர் லருடம்      முேல் / 
முடி 

போமக 
ரூ 

1 055/008/900140   
055/4636 

146 E.E.PWD (GOVT.BOYS 
HOTEL) 

1995 -1996 I h/y to 
2021-2022 II h/y 

1,88,688 

2 055/008/900141    
055/4637 

147 E.E.PWD (GOVT.BOYS 
HOTEL) 

1997 -1998 I h/y to 
2021-2022 II h/y 

1,61,723 

   . Total Rs 3,50,411 



ன்மத்தீர்ான  ண் : 130   அனுதிக்கப்பட்டது                                   (ந.க.ண்.1217/2022/அ1) 
பபாருள் ண்: 8 

லார்டு ண்.6,8,12,16,17 பசாக்காம்ன் நகர், ரசாசுந்ேபும் ற்றும் அந்தியூர் ராடு, ரேலபும், 
ண்போழியாரர் 1 ற்றும் 2லது வீதி, திருநீயகண்ட வீதி ஆகி பகுதிகளில் குறாய் பழுது ற்றும் நீட்டிப்பு 
பசய்ேல் பணிக்கு திப்பீடு ரூ.4.00 இயட்சத்திற்கு நகர்ன்ம தீர்ான ண்.78, நாள்.  27.07.2022 அனுதி 
அளித்துள்ரதின் ரபரில் 30.08.2022 அன்று ஒப்பந்ேப்புள்ளி ரகாப்பட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு 
ஒப்பந்ேப்புள்ளிகளின் ஒப்புரநாக்குப் பட்டில் ோரிக்கப்பட்டு ன்மத்தின் பார்மலக்கும், முடிவிற்கும் 
மலக்கப்படுகிமது. 

ல. 
ண் 

ஒப்பந்ேோரின் பபர்  திப்பீட்டு போமக ரூ.  
இயட்சத்தில்  

ஒப்பந்ேப்புள்ளி சேவிகிேம் அதிகம் / 
குமமவு 

1 திரு.ஸ். 
பாயசுப்ணின், 
பலானி 
 4.00 

0.09 % திப்பீட்டு விகிேத்மே விட 
குமமவு 

2 M/s Apex Associates, 
நசினுார் ராடு, 
ஈராடு 

1.25 % திப்பீட்டு விகிேத்மே விட 
அதிகம் 

அலுலயக குறிப்பு : 
 1. லப்பபற்ம இண்டு ஒப்பந்ேப்புள்ளிகளில் குமமலாக, திப்பீட்மட விட 0.09 % சேவிகிேம் குமமந்ே 
ஒப்பந்ேப்புள்ளி அளித்துள்ர M/s திரு. ஸ். பாயசுப்ணின், பலானி அலர்களின் 
ஒப்பந்ேப்புள்ளியிமன ன்மம் ற்கயாம். 
2. ன்ம அனுதியிமன திர்ரநாக்கி நகர்ன்ம ேமயலர் அலர்களின் முன்அனுதி பபற்று ரலமய 
உத்திவு லறங்கிமக்கும் ன்மம் அனுதி லறங்கயாம்.                         

ன்மத்தீர்ான  ண் : 131  அனுதிக்கப்பட்டது                                 (ந.க.ண்.948/2022/இ1-2) 
பபாருள் ண்: 9 

gthdp efuhl;rpf;F nrhe;jkhd cuf;fplq;fpy; cs;s Fg;igfis rkd; nra;jy;> 

midj;J thh;L gFjpfspYk; cs;s nghpa kz; rhf;fil Jhh;thh;jy; > Ks;nrbfis 

mg;Gwg;gLj;Jjy; kw;Wk; Mf;fukpg;G mfw;Wjy; JCB nfhz;L Nkw;nfhs;Sk; ,ju 

gzpfSf;F Vw;fdNt ,e;efh;kd;w jPh;khdk; vz;. 14> ehs;: 28.04.2022-y; mDkjp 

toq;fpAs;sjd; Nghpy; 28.09.2022-k; Njjp xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;lJ.  tug;ngw;w 

xg;ge;jg;Gs;spfs; kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; Kbtpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ. 

tug;ngw;w ,uz;L xg;ge;jg;Gs;spfspy; Fiwthd xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfpjk; 

nfhLj;jpl;l M/s. v];.ghyRg;ukzpad;> 43> godpGuk; 3tJ njU> gthdp mtu;fspd; 

xg;ge;jg;Gs;spapid kd;wk; Vw;fyhk; 
 

mYtyfFwpg;G:  

kd;wk; mDkjpf;fyhk;.                

ன்மத்தீர்ான  ண் : 132    அனுதிக்கப்பட்டது                            (e.f.vz;.1628/2019/vr;1) 
 

 
 

t. v©. xg;ge;jg;Gs;spahshpd; tpguk; xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfpjk;  

1 M/s. jpU.vk;. KUNfrd;>  

xg;ge;jjhuu;> fTe;jghb 

&.1275/- (xUkzp Neuj;jpw;F) 

2 M/s. v];.ghyRg;ukzpad;>  

43> godpGuk; 3tJ njU>  

gthdp. 

&.1200/- (xUkzp Neuj;jpw;F) 



பபாருள் ண்: 10 
பலானி நகாட்சி - பபாது சுகாோம் - இந்நகாட்சியில் திடக்கழிவு ரயாண்ம பணிகள் ற்றும் 

சுகாோ பணிகள் ரற்பகாள்ர அசாமண நிமய ண்: 101 (ந.நி.கு.ல.துமம), நாள்: 30.04.1997ன் படி 
இந்நகாட்சிக்கு ரேமலான துப்புவு பணிாரர்களின் ண்ணிக்மக 177 ஆகும்.  ஆனால், இந்நகாட்சியில் 
ேற்ரபாது 50 நிந்ே துப்புவு பணிாரர்கள் ட்டுர பணிபுரிந்து லரும் நிமயயில் இந்நகாட்சி ஆமணர் 
அலர்களின் பசல்முமமகள் உத்திவு ந.க.ண்: 2255/ச்1/2019, நாள்: 29.11.2019-ன் படி திடக்கழிவு 
ரயாண்ம பணிக்கு இந்நகாட்சிக்கு பலளிப்பணி ஒப்பமடப்பு முமமயில் 63 துப்புவு பணிாரர்கமர M/s 
Relyon Facility Services private Ltd, Chennai நிறுலனத்திடமிருந்து  பபற்று துப்புவு பணிகள் 
ரற்பகாள்ரப்பட்டு லப்படுகிமது. 

பலளிப்பணி ஒப்பமடப்பு முமம 31.10.2022ஆம் ரேதியுடன் ஒப்பந்ேகாயம் முடிலமடகிமது.  ரலும், ஒரு 
ாேத்திற்கு அோலது 01.11.2022 முேல் 30.11.2022 லம காயநீட்டிப்பு பசய்லேற்கும், M/s Relyon Facility Services 
private Ltd, Chennai அலர்களுக்கு பணி ஆமண லறங்கவும் அேற்காகும் உத்ரேச பசயவினம் ரூ.10.00 
இயட்சத்திற்கு ன்ம அனுதி ரலண்டப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு: 
            1. ன்ம அனுதிக்கயாம். 
            2. நகர்ன்ம அனுதி பபற்று பணி ரற்பகாண்டமக்கு ன்மம் அங்கீகரிக்கயாம். 
ன்மத்தீர்ான  ண் : 133       அனுதிக்கப்பட்டது                           ( ந.க.ண்:2255/2015/ச்1.) 
பபாருள் ண்: 11 

லார்டு ண்.18,21,22,26,27 ண்போழியாரர் முேல் வீதி, பூக்கமட வீதி ற்றும் பாே ரகப் சந்து, க்கான் 
வீதி, சீனிலாசபும் விரிலாக்கம், பலற்றிமய படிகட்டு ஆகி பகுதிகளில் குறாய் நீட்டிப்பு ற்றும் பழுது பார்த்ேல் 
பணிக்கு திப்பீடு ரூ.4.00 இயட்சத்திற்கு நகர்ன்ம தீர்ான ண்.78, நாள்.  27.07.2022 அனுதி அளித்துள்ரதின் 
ரபரில் 30.08.2022 அன்று ஒப்பந்ேப்புள்ளி ரகாப்பட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ஒப்பந்ேப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புரநாக்குப் பட்டில் ோரிக்கப்பட்டு ன்மத்தின் பார்மலக்கும், முடிவிற்கும் மலக்கப்படுகிமது. 

ல.ண் ஒப்பந்ேோரின் பபர்  திப்பீட்டு 
போமக ரூ.  
இயட்சத்தில்  

ஒப்பந்ேப்புள்ளி சேவிகிேம் 
அதிகம் / குமமவு 

1 திரு. ஸ். பாயசுப்ணின், 
பலானி 

4.00 

0.09 % திப்பீட்டு விகிேத்மே விட 
குமமவு 

2 M/s Apex Associates, 
நசினுார் ராடு, ஈராடு 

1.25 % திப்பீட்டு விகிேத்மே விட 
அதிகம் 

அலுலயக குறிப்பு: 
1. லப்பபற்ம இண்டு ஒப்பந்ேப்புள்ளிகளில் குமமலாக, திப்பீட்மட விட 0.09 % சேவிகிேம் குமமந்ே 
ஒப்பந்ேப்புள்ளி அளித்துள்ர M/s திரு. ஸ். பாயசுப்ணின், பலானி அலர்களின் ஒப்பந்ேப்புள்ளியிமன 
ன்மம் ற்கயாம். 

     2.  ன்ம அனுதியிமன திர்ரநாக்கி நகர்ன்ம ேமயலர் அலர்களின் முன்அனுதி பபற்று    
      ரலமய உத்திவு லறங்கிமக்கும் ன்மம் அனுதி லறங்கயாம். 
ன்மத்தீர்ான  ண் : 134       அனுதிக்கப்பட்டது                       (ந.க.ண்.948/2022/இ1-2) 
பபாருள் ண்: 12 

பலானி நகாட்சியில் பணிபுரியும் தூய்ம பணிாரர்கள் , ற்றும் ஒட்டுநர்களில் ேகுதிான 
அமனலருக்கும் 2022-2023-ம் ஆண்டிற்கு  mtuth;fSf;Nfw;w mstpy; 55 N[hbfs; fhyzpfis muR 

epWtdkhd Tamilnadu Khadi and Village Industries Board, Chennai mth;fsplkpUe;J (Khadi Kraft) 

thq;fpf;nfhs;sTk;> mjw;fhFk; cj;Njr nrytpdk; &.20>000/-க்கு ; kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. 



mYtyff; Fwpg;G:       

           1. nrytpdj;ij efuhl;rp nghJ epjpapypUe;J Nkw;nfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;.            

ன்மத்தீர்ான  ண் : 135      அனுதிக்கப்பட்டது                              (e.f.vz; : 280/2020/vr;1) 
பபாருள் ண்: 13 

இந்நகாட்சி 15லது நிதிக்குழு ானிம் திட்டம் 2021-22 United grant-ல் கீழ்க்கண்ட இண்டு பணிகள் 
ரற்பகாள்ர நகாட்சி நிர்லாக இக்குநர், பசன்மன அலர்களின் நிர்லாக அனுதி கடிே 
ந.க.ண்.31117/2021/Amrut 2, நாள்.05.01.2022ன் நிர்லாக அனுதி லறங்கப்பட்டது. 
ல.ண் Name of work Estimate Amt in Lakhs 
1  Restoration of Bitumen road(Unicode 055012R146) at mahathma 

Gandhi road,(Length-281m, Breath – 6.80m), Weekly Market 
road(Unicode 055012R149) in Ward NO.12(Length – 220, Breath - 
5.45m) 

32.00 

2 Providing cement Concrete road(Unicode 055010R129) at 
palanipuram Ist road (Last cross right side near Bhavani river) in 
ward no : 10 (length-80cm, Breath – 4.10m, Vent – 0.30m) 

5.45 

 TOTAL 37.45 
ேற்ரபாது இந்நகாட்சியில் குடிநீர் திட்ட அபிவிருத்திப் பணிகள் Amrut 2.0 திட்டத்தின் மூயம் 

ரற்பகாள்ர இருப்போல் புதிோக சாமய அமத்ோல் பழுது ற்படும் ன்பதினால் அப்பணிகமர இத்து 
பசய்து ாற்று பணிாக கீழ்கண்ட பணிகள் ரேர்வு பசய்ப்பட்டுள்ரது. 
1 பலானி நகாட்சி புதி ரபருந்து நிமயத்தில் உள்ர அம்ா 

உணலகத்திற்கு 15 cum capacity அமத்ேல்  
Bio-Methanation Gas-Plant 

20.00 

2 பலானி நகாட்சி பகுதிகளில் உள்ர ரசாடிம் ஆவி விரக்குகள், CFL 
விரக்குகள், HIgh Mast ற்றும் Mini mast பேரு மின்விரக்குகமர 
LED விரக்குகராக ாற்மம் பசய்ேல் 

17.45 

 TOTAL 37.45 
 ரற்கண்டலாறு ரேர்வு பசய்துள்ர பணிகளுக்கு, நகாட்சி நிர்லாக இக்குநர், பசன்மன அலர்களிடம் 
நிர்லாக அனுதி பபற்று பணிகமர ரற்பகாள்ர ன்மத்தின் அனுதிக்கு மலக்கப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு: 

ன்மம் அனுதிக்கயாம்                                                         
ன்மத்தீர்ான  ண் : 136    அனுதிக்கப்பட்டது                               (ந.க.ண். 1823/2022/இ1) 
 
பபாருள் ண்: 14 
 பலானி நகாட்சிக்குட்பட்ட அமனத்து லார்டு பகுதிகளில் உள்ர காரலரி குடிநீர் ற்றும் பிம 
பன்பாட்டிற்கு பன்படும் ஆழ்துமர கிணற்று நீர் ஆகிமலகளின் நீருந்து குறாய்கள் ற்றும் பகிர்ான 
குறாய்களில் ற்படும் பலடிப்புகள் ற்றும் கசிவுகமர உடனுக்குடன் சரிபார்த்து பபாதுக்களுக்கு ேங்கு 
ேமடயின்றி சீான குடிநீர் விநிராகம் பசய் 2022-2023-ம் நிதிாண்டிற்கு ஆண்டு பாரிப்பு பணி பசய் 
ோரிக்கப்பட்ட திப்பீட்டுத் போமக ரூ.4.00 இயட்சம் ன்மத்தின் அனுதிக்கு மலக்கப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு: 

ன்மம்அனுதிக்கயாம்                                                                                                                      
ன்மத்தீர்ான  ண் : 137       அனுதிக்கப்பட்டது                         (ந.க.ண்.1347/2022 /இ1) 
 



பபாருள் ண்: 15 
 இந்நகாட்சிக்குட்பட்ட  லார்டு ண் 01 முேல் 27 லம உள்ர அமனத்து பகுதிகளிலும் உள்ர 
நகாட்சிக்கு பசாந்ோன ஆழ்துமர கிணறுகளில் பபாருத்ேப்பட்டுள்ர மினி பலர் பம்புகள் ற்றும் 
கழிப்பிடங்களில் ேண்ணீர் லசதிக்காக பபாருத்ேப்பட்டுள்ர ர்கம்பசர்கள் ஆகிலற்றில் அவ்லப்ரபாது 
ற்படும் பழுதுகமர சரி பசய்து பபாது க்களுக்கு ேண்ணீர் விநிராகம் பசய் ரலண்டியுள்ரது. 
 னரல 2022-2023-ம் நிதிாண்டிற்கு பாரிப்பு பணிபசய் ோரிக்கப்பட்ட திப்பீடு ரூ.4.00 இயட்சம் 
பசயலாகும் ன திப்பிடப்பட்டுள்ரது . இச் பசயவினத்மே நகாட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ர 
ன்மத்தின் அனுதிக்கு மலக்கப்படுகிமது. 
அலுலயக குறிப்பு: 

ன்மம் அனுதிக்கயாம்                                                                      
ன்மத்தீர்ான  ண் : 138    அனுதிக்கப்பட்டது                          (ந.க.ண்.1348/2022/இ1)  
 
 
                                                                                                                   (ஒம்).E,சிந்தூரி.                                              
                                                                                                                          ேமயலர்,  

பலானி நகாட்சி. 
      
 /உண்மநகல்/  
 
 

         ஆமணாரர்  
 பலானி நகாட்சி. 


