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திருப்பூ  மாநகராட்சி 

 
  

 

 

 
 

 

2019 ஜுன் மாதம் 28-ந் ேததி நைடெபற்ற 

மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட 

த மானம் எண்.  586 முதல்589 
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திருப்பூ  மாநகராட்சி 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 28 ஆம் ேததி ெவள்ளிக்கிழைம 

மாைல 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நைடெபற்ற மாமன்ற 

கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட த மானம்.  

                    முன்னிைல : திரு.க.சிவகுமா , எம்.ஏ., 

தனி அலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

 திருப்பூ  மாநகராட்சி. 
******   

586)  நகராட்சி நிவாக இயக்குந , ெசன்ைன-5 அவ களின் D.O,.கடித எண்.1588/2015 / 

ேஜ.1, நாள் 15.06,2015, 28,03,2016 மற்றும் நகராட்சி நி வாக ஆைணய , ெசன்ைன-5 

அவ களின்  கடித ந.க.எண். 2571./J 1 /2017  நாள் 14.12.2017ன் படி திருப்பூ  மாநகராட்சி 

பகுதியில் ெடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர ெகாசுவினால் பரவும் ேநாயிைன 

கட்டுப்படுத்த தவிர முன்ெனச்சrக்ைக நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 எனேவ பா ைவயில் கண்டுள்ள உத்திரவில் 300 குடும்பங்களுக்கு ஒரு ெகாசு 

தடுப்பு பணியாள  (DBC)  வதம் தற்காலிகமாக நி ணயம் ெசய்ய உத்திரவிடப்பட்டு 

உள்ளது.  இம்மாநகராட்சியில் 60 வா டு பகுதிகளிலும் ெகாசு தடுப்பு பணியிைன 

ேமற்ெகாள்ள மேலrயா பணியாள கள் பற்றாக்குைறயாக இருப்பதாலும், தற்ேபாது 

ெடங்கு ேநாய் பரவாமல் கட்டுப்படுத்த தினமும் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு / 

தனியா  மருத்துவமைனகளிலிருந்து தினசr காய்ச்சல் கண்டவ களின் பட்டியல் 

ெபறப்பட்டு ஆறுநாள் வட்ட சுழற்சி அடிப்பைடயில் பணிபுrய ஏதுவாக மண்டலம் 

ஒன்றிற்கு நாெளான்றுக்கு 75 நப கள் வதம் நான்கு மண்டலங்களுக்கு தினசr 

ெமாத்தம் 300 DBC பணியாள கைள அவசர அவசியம் கருதி ெபாது சுகாதார நலைன 

முன்னிட்டு 01.06.2019 முதல் 30.06.2019 வைரயுள்ள காலத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சித் 

தைலவ  அவ களால் நி ணயம் ெசய்யப்பட்ட தினக்கூலி அடிப்பைடயில் ( நாள் 

ஒன்றுக்கு ரூ.286/-) மகளி  சுயஉதவிக்குழு பணியாள கள் / இதர தற்காலிக 

பணியாள கைள ெகாண்டு ேமற்படி பணிக்கு அம த்தி பணிபுrய நி வாக 

அனுமதியும் மற்றும் இதற்காகும் உத்ேதச ெசலவனம் ரூ.22.00 இலட்சத்திற்கு 

மாமன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

1. ெசலவனத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

2. இம்மாநகrல் ெடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர ெகாசுவினால் பரவும் 

ேநாயிைன கட்டுப்படுத்த முன்ெனச்சrக்ைக நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள 

அவசர அவசியம் கருதி 01.06.2019 முதல் 30.06.2019 வைரயுள்ள காலத்திற்கு 

மட்டும் தினக்கூலி அடிப்பைடயில் தினசr 300 DBC பணியாள கைள 

பணியம த்த மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.             ( எச்.1 / 0617 / 2019 ) 

------  

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 
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587)  திருப்பூ  மாநகராட்சி நான்கு மண்டலம் மற்றும் ைமய அலுவலகங்களுக்கு 

ேதைவயான எழுதுெபாருட்கள் ேடான கள் திருப்பூ  மாவட்ட நுக ெபாருள் கூட்டுறவு 

பண்டக சாைல லிட்., ேக.924- நிறுவனத்தில் ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கு உத்ேதச 

ெசலவினம் ரூ.50.00 இலட்சம் ( ரூபாய் ஐம்பது இலட்சம்) ஆகும். ேமற்காணும் 

ெதாைகக்கு ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கும், பட்டியல் ெதாைக வழங்குவதற்கும் மாமன்ற 

அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 (அ) அனுமதிக்கலாம். 

 (ஆ) 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கு படிவங்கள் பதிேவடுகள் ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கு 

ரூ.50.00 இலட்சம் ( ரூபாய் ஐம்பது இலட்சம் மட்டும்) ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   

                                                           ( அ.1 / 2562 / 2019) 

------   

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

------ 

588) திருப்பூ  மாநகராட்சி நான்கு மண்டலம் 11 இடங்களில் ெசயல்பட்டு வரும் 

அம்மா உணவகங்களுக்கு ேடாக்கன் வில்ைலகள் மற்றும் படிவங்கள், பதிேவடுகள் 

ஈேராடு மாவட்ட ெபண்கள் எழுது ெபாருட்கள் கூட்டுறவு அச்சகங்களில் அச்சிட்டு 

ெபறுவதற்கு உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.10.00 இலட்சம் ( ரூபாய் பத்து இலட்சம்) ஆகும்.   

ேமற்காணும் ெதாைகக்கு ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கும், பட்டியல் ெதாைக 

வழங்குவதற்கும் மாமன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 (அ) அனுமதிக்கலாம். 

 (ஆ) 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கு படிவங்கள் பதிேவடுகள் ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கு 

ரூ.10.00 இலட்சம் ( ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.     

                                                              ( அ.1 / 2561 / 2019) 

------   

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

------ 
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589) திருப்பூ  மாநகராட்சியில் 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கு இம்மாநகராட்சி அலுவலகம் 

மற்றும் மாமன்றம் அலுவலகம், மக்கள் ெதாட பு அலுவலகம் மற்றும் அதிகாrகள் 

குடியிருப்புகளுக்கு தினசr ெசய்தித்தாள்கள்  வாங்குவதற்கு உத்ேதச ெசலவினம் 

ரூ.1.00இலட்சம்(ரூபாய் ஒரு இலட்சம்) ஆகும்.  மாமன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 (அ) அனுமதிக்கலாம். 

 (ஆ) 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கு வரவு ெசலவு திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் தினசr 

ெசய்தித்தாள்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.1.00 இலட்சம் ( ரூபாய் ஒரு இலட்சம் மட்டும்) 

ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.                          ( அ.1 / 2563 / 2019) 

---------  

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

------ 

 

                                              (ஒம்) க.சிவகுமா , எம்.ஏ., 

                                            தனிஅலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

                                                      திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

                          // உண்ைம நகல் //  

 

                                                          ஆைணயருக்காக, 

                                                        திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

  


