
 

 

 

 

 
      2020 M« M©L #]‹ khj« 18 M« ehŸ, éahH‹ »Hik khiy 4.00 kâaséš 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á jå mYty® k‰W« Miza® mt®fsJ miwæš Ã‹tU« 

bghUŸfis¥ g‰¿¡ T£l« eilbgW«. 

ãfœ¢Á ãuš 

bghUŸ. 1  

திருச்சிபாப்ள்ி கபாட்சி 01.04.1994 பதல் நாகபாட்சினாக தபம் உனர்த்தப்ட்ட 
ின்ர், நாகபாட்சி சட்டம் நற்றும் ணினார்கள் டடபடயிதி 1996ன் டி சி  
புதின தயிகட தயி உனர்யின் பம் ினநம் சசய்து ிபப்புயதற்கு யமியடக 
சசய்னப்ட்டுள்து. அதன் அடிப்டடனில் அபசாடண (MS) ண்.237, கபாட்சி ிர்யாகம் 
நற்றும் குடிீர் யமங்கல் துட (ததர்தல்) ாள்.26.09.1996 நற்றும் ணினார் 
டடபடயிதிகில் துடணஆடணனர் தயி என்ட தயி உனர்யின் பம் 
ிபப்வும் யமியடக சசய்னப்ட்டுள்து. 

திருச்சிபாப்ள்ி கபாட்சி, நாகபாட்சி ிடக்கு தபம் உனர்த்தப்ட்ட ின்ர் 
சயினிடப்ட்ட நாகபாட்சி ணியிதிகள் 1996, 01.10.1996 பதல் 
அபல்டுத்தப்ட்டுள்து. இப்ணி யிதிகள் சசன்ட ீங்காக அடத்து 
நாகபாட்சிகளுக்கும் சாருந்துயதாகும். இப்ணி யிதிகில் துடண ஆடணனர் 
ிடனிா ணினிடம் நற்றும் அதட பூர்த்தி சசய்து சகாள் யமிபடகள் 
நற்றும் தகுதிகள் ிர்ணனம் சசய்னப்ட்டுள்து. 

ினும் திருச்சிபாப்ள்ி நாகபாட்சிக்கு ல்தயறு ிடனிா 
ணினிடங்கள் சதாடர்ா அவுதகால் ிர்ணனம் சசய்னப்ட்டு ஆடணனிடப்ட்ட 
அபசாடண ண் .73, கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் யமங்கல் துட ாள் .08.05.1998. 
இம்நாகபாட்சிக்கு துடணஆடணனர் ிடனில் ணினிடம் தும் அனுநதிக்கப் 
டயில்ட. 

துடணஆடணனர் தயிடன தயி உனர்யின் பம் ிபப்புயதற்கா தகுதி 
நற்றும் ணிினநயிதிபடகள் கீழ்கண்டுள்யாறு ிர்ணனிக்கப்ட்டுள்து. 

யிதி (3) ினநம் – கீழ்கண்ட அட்டயடணனில் கம் ண்.2ல் யரிடசண்.(i)-ல் 
தயி உனர்வு பம் ினநம் சசய்தல் சதாடர்ாகவும், யரிடசண்.(ii)-ல் அனற்ணி 
பம் ினநம் சசய்தல் சதாடர்ாகவும் குிப்ிடப்ட்டுள்து. 

அட்டவணை - I 
ய. 
ண் தயி ரிந்துடபக்கப்ட்டுள்ினநம் 

1. 
துடணஆடணனர் 

(Deputy 
Commissioner) 

(i) யகுப்பு I உதயிஆடணனர் (யார்டு அலுயகம்), 
(ணினார்), (யருயாய்), (கணக்குகள்) ிடனில், பதாம்  
யகுப்ின் 2, 3, 4 நற்றும் 5 யடககின் தயிகட 
யகித்திருப்தார்கிடநிருந்து தயி உனர்வு பம், உதயி 
ஆடணனர் (யார்டு) ினநிக்கப்ட்ட ிர்யாக சாினாடபத் 
தயிப, 
(ii) அனற்ணினில், அபசின் துடணசசனார் (இ.ஆ.) 
அல்து கபாட்சி ிர்யாக இடண இனக்குர் தயி 
யகித்திருப்தார்கள். 



விதி (4) தகுதி – கீழ்கண்டஅட்டயடணனில் கம் ண் .3-ல் யரிடசண் (a) கல்யி 

நற்றும் ததர்ச்சி சற்ிருக்கதயண்டும். 

அட்டவணை– II 

ய. 
ண் தயி ினநம் 

சசய்பம்பட ரிந்துடபக்கப்ட்டுள்தகுதி 

1. துடணஆடணனர் தயி உனர்வு 
பம் 

(a)யகுப்பு I உதயிஆடணனர்(யார்டுஅலுயகம்), 
(ணினார்), (யருயாய்), (கணக்குகள்) 
ிடனில், யகுப்பு 1, 2, 3, 4 நற்றும் 5 
ிரிவுகின் கீழ் உள் தயிகில் சநாத்த 
ணிக்காத்தில் 5 யருடங்களுக்கும் 
குடனாநல் ணி அனுயம் சற்ிருக்க 
தயண்டும். தநலும் ந்து யருட 
ணிக்காத்தில், எவ்சயாரு ிரியிலும் 
குடந்தட்சம் எருயருடணி அனுயம். 
(b)ணிஏய்வுயனதிற்குபன்ர்குடந்தட்சம் 
எருயருடணிக்காம்சற்ிருக்கதயண்டும். 

 தயி உனர்யின் பம் துடண ஆடணனர் தயி ிடக்கு, ினநம் 
சசய்யதற்கு நாகபாட்சி ணினார் டடபடயிதிகள் 1996ன்டி, யமியடக 
சசய்னப்ட்டுள்து. 
 திருச்சிபாப்ள்ி நாகபாட்சி 1994 பதல் நாகபாட்சினாக சசனல்ட்டு யருயதில், 
25 ஆண்டுகட ிடவு சசய்துள்து. இம்நாகபாட்சி நாித்தின் புயினினல் 
அடநப்ில் நத்தினகுதினில் அடநந்துள்தால், ல்தயறு யணிகங்கள் தயகநாக 
யர்ந்து யருயதால், யணிக டநனநாகவும் இருந்து யருகிது. திருச்சிபாப்ள்ி 
நாயட்டத்தில் நிகவும் ிபசித்தி சற் அடத்து நதங்கின் திருத்தங்களும் 
நற்றும் சுற்றுா னணினர்கட அதிகம் ஈர்க்கும் ிடவுச் சின்ங்களும் 
அடநந்துள்தால், இந்தினாயின் ல்தயறு குதிகிிருந்தும் நற்றும் 
சர்யததசத்திிருந்தும் சுற்றுா னணிகள் திசரி அதிகயில் யந்து சசல்கின்ர். 

 இம்நாகபாட்சி தநிழ்ாட்டின் ான்காயது சரின நாகபாட்சினாகவும், 
நாித்தின் ான்காயது சரின கர்ப்பு எருங்கிடணப்ாகவும் திகழ்ந்து யருகிது. 

 இம்நாகபாட்சி 1994ம் ஆண்டு  பதல் நாகபாட்சினாக தபம் உனர்த்தப்ட்ட 
ின்ர், திருசயறும்பூர், தரூபாட்சி, ாப்ாக்குிச்சிஊபாட்சி, ல்க்குடிஊபாட்சி, 
கீழ்கல்கண்டார்தகாட்டட ஊபாட்சி, ஆத்தூர் ஊபாட்சி உள்ாட்சி அடநப்புகட 
என்ிடணத்து யிரியாக்கப்ட்டதில், சநாத்த யார்டுகின் ண்ணிக்டக 65 ஆகவும், 

சநாத்த பப்வு 167.23 சதுப கி.நீ ஆகவும் உள்து. 2011ம் ஆண்டு கணக்சகடுப்ின்டி 

சநாத்த நக்கள் சதாடக 9,15,569 ஆகும். 

 தநலும் நதுடப நாகபாட்சி நற்றும் தகானம்புத்தூர் நாகபாட்சிடன அடுத்து 
இம்நாகபாட்சி பக்கின நாகபாட்சினாக இருந்து யருகிது. இம்நாகபாட்சினில் 
ல்தயறு தநம்ாட்டு யர்ச்சித் திட்டப் ணிகா, ாதாசாக்கடட திட்டப்ணிகள், 
திடக்கமிவு தநாண்டந ணிகள் சசனல்டுத்தப்ட்டு யருகிது. 2014ம் ஆண்டில்  



நிகசிந்த நாகபாட்சினாக நாி அயில் ததர்வு சசய்னப்ட்டு நாண்புநிகு 
பதடநச்சர் யிருதும், 2016 நற்றும் 2017ம் ஆண்டுகில்  ததசின அயில் தூய்டந 
இந்தினா யிருதுகளும் சற்றுள்து. ிர்யாக அடநப்பும் யிரிவுப்டுத்தப்ட்டுள்து. 

 இந்தசூழ்ிடகில் இந்கர்ப்பு உள்ாட்சி அடநப்பு திம்ட சசனல்டுயதற்கு 

நாகபாட்சி ஆடணனருக்கு உதயினாக, யார்டு அலுயகத்தின் பம் அடத்து 

டயடிக்டககடபம் கயித்து சகாள்யதற்கு துடண ஆடணனர் ணினிடத்டத தயி 

உனர்யின் பம் ிபப்ப்ட தயண்டினது அயசினநாக உள்து. 

 தற்தாது சான்நடக் தகாட்டம், உதயிஆடணனர் (யார்டு) ிடனில் 

ணினாற்ி யரும் திரு.ம்.தனாிதி அயர்கள் தது 27.02.2020ம் தததின  

யிண்ணப்த்தில், நாகபாட்சி சட்டம் நற்றும் ணினார்கள் டடபட யிதிகின்டி 

துடணஆடணனர் தயிடன இம்நாகபாட்சினில் தயி உனர்யின் பம் ினநம் 

சசய்யதற்கு டயடிக்டக தயண்டிபம், தயி உனர்யின் பம் துடணஆடணனர் 

தயினில் தன்ட ணினநர்த்துநாறும் தகாரிக்டகநனு அித்துள்ார். 

 தநற்டினார், இப்ணிக்கு ததடயனா அடத்து தகுதிகடபம் சாதுணி 
யிதிகின்டி எருங்தக சற்றுள்ார். கீழ்க்கண்ட அட்டயடணனில் கண்டுள் 
உதயிஆடணனர் ிடனிா ணினார்கள் (யருயாய்),(கணக்குகள்) ( யார்டு 
அலுயகம்) ஆகின ணினிடங்கில் என்து ஆண்டுகளுக்கு தநாக ணிகட 
சதாடர்ந்து தநற்சகாண்டு யருகின்ார். 

 அபசாடண(ி) ண்.60 கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் யமங்கல் துட 
ாள்.13.02.2020ன் டி தற்தாது  சான்நடக் தகாட்டஅலுயகத்தில் 
உதயிஆடணனபாகவும் ணிபுரிந்து யருகிார். 

பைிக்காலஅட்டவணை 

வ. 
எண் 

மாநகராட்சிஆணையர் 
அவர்களதுசசயல்முணறகள் 

/ அரசாணைவிபரம் 
பதவிவிபரம் 

பைிக்காலம் 

முதல் வணர 

1 .க.ண்.சி1(டந)/1127/2010 
ாள்.01.10.2010 உதயிஆடணனர் (ணிகள்) 01.10.2010 04.07.2012 

2 அபசாடண(ி) ண்.288 
கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் 
குடிீர் யமங்கல் துட 
ாள்.29.07.2011 
.க.ண்.சி1(டந)/7199/2009 
ாள்.29.07.2011 

உதயிஆடணனர் (யருயாய்) 

29.07.2011 31.01.2012 

3 .க.ண்.சி1(டந)/2433/2011 
ாள்.31.01.2012 

உதயிஆடணனர் (கணக்கு) (சா) 01.02.2012 04.07.2012 

4 .க.ண்.சி1(டந)/4579/2012 
ாள்.04.07.2012 உதயிஆடணனர் (யார்டு) (சா) 05.07.2012 18.09.2012 



5 .க.ண்.சி1(டந)/8303/2012 
ாள்.18.09.2012 
.க.ண்.சி1(டந)/1393/2012 
ாள்.05.09.2013 

உதயிஆடணனர் (யருயாய்) 
கூடுதல் சாறுப்புகள் உட்ட 

19.09.2012 30.09.2013 

6 .க.ண்.சி1(டந)/9066/2012 
ாள்.03.01.2013 உதயிஆடணனர் (யார்டு) (சா) 04.01.2013 15.05.2015 

7 .க.ண்.சி1(டந)/3874/2015 
ாள்.14.05.2015 உதயிஆடணனர் (யருயாய்) 04.01.2013 15.05.2015 

8 .க.ண்.சி1(டந)/4608/2016 
ாள்.07.02.2017 

உதயிஆடணனர் (யார்டு) (சா) 
நற்றும் உதயி ஆடணனர் 
(யருயாய்) 

07.02.2017 18.09.2019 

9 உதயிஆடணனர் (யார்டு) (சா) 19.09.2019 12.02.2020 
10 அபசாடண(ி) ண்.60 

கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் 
குடிீர் யமங்கல் துட 
ாள்.13.02.2020 

உதயிஆடணனர் (யார்டு)  13.02.2020 பதல் 

 தநற்கண்டயாறு, உதயிஆடணனர் (யார்டு), உதயிஆடணனர் (யருயாய்), 
உதயிஆடணனர் (ணிகள்) நற்றும் உதயிஆடணனர் (கணக்கு) ணினிடங்கில் 
ணிபுரிந்தும், தற்தாது சான்நடக் தகாட்டத்தில் உதயிஆடணனபாகவும் 
ணினாற்ி யருகிார். தநற்டினார் நாகபாட்சி ணியிதிகள் 1996ல் 

யடபனறுக்கப்ட்ட ிரிவு 3 நற்றும் 4ன்டி தகுதிகட  சற்றும், நாகபாட்சினின் 
ிர்யாக சசனல்ாடுகடபம் அனுயநாக கற்றுத் ததர்ந்து, ணி பப்ில் தயி 
உனர்யின் பம் துடணஆடணனர் தயிக்கு ினநம் சசய்ன தகுதி 
உடடனயபாகவும் உள்ார். 

 நாகபாட்சினின் ிர்யாகத்திட கயித்து சகாள்யதற்கா கல்யித் தகுதினில், 
ம்.ி. (நிதயம்) நற்றும் சட்டப்டிப்ில் ி.ல். கல்யித்தகுதிடனபம் தநற்கண்ட 
அலுயர் சற்றுள்ார். 

 திருச்சிபாப்ள்ி நாகபாட்சினில் உதயிஆடணனர் (யார்டு) தயினில் ணிபுரிந்து 
யரும் பத்த அலுயர்கில், துடணஆடணனர் தயிடன யகிக்க தாதுநா 
தகுதிடன சகாண்டுள் தநற்கண்ட அலுயடப தயிபதயறு யரும் இன்டன ாில் 
இல்ட. 

 71யது குடினபசு  திம் 2020ம் ஆண்டு  நிகசிப்ாக சகாண்டாடப்ட்டதில், 
தநற்கண்ட அலுயரின் சிந்த சசனல்திட ாபாட்டி ற்சான்ிதழ் நாயட்டஆட்சித் 
தடயர் அயர்கால் யமங்கப்ட்டுள்து. அடததன திருச்சிபாப்ள்ி நாகபாட்சி 
திஅலுயர் நற்றும் ஆடணனர் அயர்கால் ாபாட்டப்ட்டு ணிப்திதயட்டில் திவு 
சசய்னப்ட்டுள்து. 

 தயி உனர்வு பம் துடணஆடணனர் ணினிடம் ிபப்ப்டும் ட்சத்தில்  
இம்நாகபாட்சி ணினார்கின் ிர்யாக கூடுதல் சசவு நிகவும் குடயாக உள்து. 
ணினில் பத்த தயினில் இருக்கும் தினருக்கு தயி உனர்வு யமங்குயதால், 
இப்தயினிட பூர்த்தி சசய்ன தாதுநா ிதி உள்து. ிர்யாக சசவு நிக குடந்த 



42 சதயதீ நதிப்ிற்குள் உள்து. இம்நாகபாட்சினின் சநாத்த ணினார்கின் ிர்யாக 

சசவு 49 சதயதீத்திற்கும் குடயாகதய உள்து. 

 தநற்டி அலுயருக்கு திபாக ந்தயித குற்ச்சாட்டுகளும் எளங்கு 
டயடிக்டககளும் தற்தாது ிலுடயனில் துவும் இல்ட. தநற்டினார் கர்ப்பு 
உள்ாட்சி அடநப்ின் அடத்து சசனல்ாடுகிலும் ல் தாதுநா அனுய 
அிடய சற்றுள்தாலும், அடத்து ிட உதயிஆடணனர் ணினிடங்கில் 
ணிபுரிந்து நாகபாட்சி ணியிதிகில் 1996ன் கீழ்யிதி 3 நற்றும் 4ல் யடபனறுக்கப்  
ட்டுள் தகுதிகள் அடத்டதபம் பளடநனாக சற்றுள்தாலும் நற்றும் கல்யித் 
தகுதிடனபம் எருங்தக சற்றுள்தாலும், இவ்அலுயடப தயி உனர்வு பம் 
துடணஆடணனர் தயிக்கு ினநம் சசய்யதற்கு அன்ாடப ரிசீிக்காம், தநலும் 
அபசுக்கு ரிந்துடபக்காம் அத்துடன் யிரியா சசனற்குிப்பு கபாட்சி ிர்யாக 
ஆடணனர் பம் அபசுக்குஅனுப்ி டயக்க எப்புதல் யமங்காம். 

 தநற்கண்ட சூழ்ிடகில் இம்நாகபாட்சினின் எட்டுசநாத்த சசனல்ாடுகளும் 
நாகபாட்சி ஆடணனர் அயர்களுக்கு ிர்யாகசசனல்ாடுகில் உறுதுடணனாகவும், 
திரு.ம்.தனாிதி, உதயிஆடணனர் அயர்கட உதயினாகவும் இருப்தற்கு, 
துடணஆடணனர் தயிக்கு தயிஉனர்யின் பம் ினநம் சசய்யதற்கு தக்க 
கருத்துருயிட அபசுக்கு அனுப்ி டயத்திட திஅலுயர் அனுநதிக்கு 
டயக்கப்டுகிது. 

அலுவலககுறிப்பு :- 

 இம்நாகபாட்சி தற்தாது 65 யார்டுகட உள்டக்கினதாக 167.23 சதுப கி.நீ 

பப்யில் சநாத்தம் நக்கள் சதாடக 9,15,569 ஆக உள்து. தநலும் சாதுநக்களுக்கு 
ததடயனா அடத்து ணிகடபம் தபநாகவும், துரிதநாகவும் யிடபந்து 
படித்திடவும் ஆடணனர் அயர்களுக்கு அடத்து அலுயகப் ணிகில் 
உறுதுடணனாகவும், உதயினாக இருந்து சசனல்ட துயாக திரு.ம்.தனாிதி, 
உதயிஆடணனர் (யார்டு அலுயகம், சான்நடக்தகாட்டம்) அயர்கட 
துடணஆடணனர் தயிக்கு தயி உனர்வு பம் ினநம் சசய்யதற்கு, அபசின் 
அனுநதி சறுயதற்கு யடபவு பன்சநாமிவு அனுப்ி டயக்க அனுநதிக்காம் நற்றும் 
திஅலுயர் உரின எப்புதல் யமங்காம். 

ககாப்பு எண்.சி1/4681/2020(ணம)  
Ô®khd« v©.270 (bghUŸ-1): mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 2  

திருச்சிபாப்ள்ி நாகபாட்சி கர் அலுயர் அயர்கின் 02.06.2020ம் ாட 

கடிதத்தில் CRS சநன்சாருில் திந்ததாறும் ிப்பு , இப்பு திவுகட 
ார்டயனிடவும், அயற்ிட அங்கீகரிக்கவும், தநலும் சகாதபாா சதாற்று காபணநாக 
அிக்டககள் சாது சுகாதாப அலுயகத்திற்கு அவ்யப்தாது அனுப்ி டயக்கவும் 
இடணனத இடண ப்புடன் கூடின புதின கணிி நற்றும் ஸ்தகருடன் கூடின 
ிரிண்டர் எரு ண்ணிக்டக யாங்கி யமங்குநாறு சதரியித்துள்ார். 



ஆடணனர் அயர்கின் 05.06.2020ம் ாடன குிப்ில் , ஆடணனர் 
அயர்கின் கூட்ட அபங்கில் தற்தாது னன்டுத்தப்ட்டு யரும் கணிி நிகவும் 
மடந யாய்ந்ததாகவும், அடிக்கடி ளது ற்ட்டு யிடுயதாலும் , அபசு சசனார் 
நற்றும் ஆடணனர் அயர்கின் காசணாி காட்சி ஆய்வு கூட்டத்தின் தாது தடட 
ற்டுயதால், புதின கணிி நற்றும் ிரிண்டர் எரு ண்ணிக்டக யாங்கி 
யமங்குநாறு சதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

திஅலுயர் நற்றும் ஆடணனர் அயர்கின் 06.06.2020ம் ாடன 

எப்புதின்டி, (பந்டதன DGS&D) GEM யிடப்புள்ினில் இபண்டு ண்ணிக்டக 
புதின கணிி நற்றும் இபண்டு ண்ணிக்டக புதின ிரிண்டர்கள் யிிதனாகம் 
சசய்ன உள்ளூர் ிறுயங்கிடம் யிடப்புள்ி தகாபப்ட்டதில் கீழ்கண்டயாறு 
யிடப்புள்ிகள் யபப்சற்றுள்து. 

S. 
No 

Computer Printer 
Name of the 

Company 

Computer 

Price 
(Including 

GST) 

Printer 

Price 
(Including 

GST) 

1 HP Desktop  

8GB, 1TB, 24.5 
Display, 

Windows 10 

Canon MF 235 All 

in One Printer 

Print, Scan, Copy 

M/s. Total Solutions 76950 21000 

2 M/s. Ilanji Computer 

Consumables 
77800 21750 

3 
M/s. Vijay Computers 78250 21900 

தநற்காணும் ட்டினில் யரிடச ண் (1)ல் அிக்கப்ட்ட யிடப்புள்ி 
குடயாதாகும். தய, குடந்த யிடப்புள்ி அித்துள் M/s. Total Solutions, 
Trichy ிறுயத்திடம் இபண்டு ண்ணிக்டக புதின கணிி கள் நற்றும் 

ிரிண்டர்கள் ரூ.1,95,900/- சசயித்தில் (1,53,900/-+42,000) அயசப அயசினம் கருதி 
திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி சட்டம் 1994 பிரிவு 15ன் கீழ் யாங்கி 
யமங்கப்ட்டடநக்கு தி அலுயர் நற்றும் ஆடணனர் அயர்கின் ார்டயக்கும் 
தியிற்கும் சாருள் டயக்கப்டுகிது.  

அலுவலகக்குறிப்பு:- 
 ார்டயனிட்டு திவு சசய்னாம்.  
சி5/1500/2020(ணமயம்) 
Ô®khd« v©.271  (bghUŸ-2): gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥g£lJ. 

 

 (x¥g«) – R. ÁtR¥Ãukâa‹, 

jåmYty® k‰W« Miza®, 

 ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á.    


