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  ெபாருள்.1 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பற்றாக்குைற உள்ள கால 
கட்டங்களில் குடிநீர் பயன்பாட்டிைன கருத்தில் ெகாண்டு குடிநீர் விநிேயாகம் ெசய்ய ஏதுவாக 
குடிநீர் ேடங்கருடன் கூடிய டிைரலர் விநிேயாகம் ெசய்யும் பணிக்கு 11.07.2019 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.87 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

  வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

சதவிகிதம் 

  1.  திரு.எஸ்.தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.172500/- 

மதிப்படீ்ைடவிட 36.23% சதவிகிதம் 
அதிகம் 

  2.  திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர்  
திருவாரூர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 33.33% சதவிகிதம் 
அதிகம் 

       ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதத்ைதவிட கூடுதலாக உள்ளதால் திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி, ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் 
அவர்களுக்கு மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைன குைறத்துதர 15.07.2019 அன்று கடிதம் 
வழங்கப்பட்டது.  அதைனத் ெதாடர்ந்து திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி, ஒப்பந்ததாரrன் 17.07.2019 
ந்ேததிய கடிதத்தில் தற்ேபாது உள்ள தளவாடப் ெபாருட்களின் விைல உயர்வு, ஆட்களின் 
சம்பள உயர்வு ேபான்ற காரணங்களால் விைல குைறப்பு ெசய்துவிட இயலாது எனவும், 
இவ்வலுவலக கடிதம் மூலம் ேகட்டுக்ெகாண்டதின் ேபrல் 4.95% சதவிகித கூடுதல் மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதத்திற்கு பணியிைன ேமற்ெகாள்ள சம்மதம் ெதrவித்துள்ளார்.  அதைனத் 
ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட பணியிைன ேமற்ெகாள்ள வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்பது 
குறித்து மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி, ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

2. நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி (2) பிrவு 2.7.2ன் படி பணியின் 
முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்ைடவிட 5 சதவிகிதம் வைர கூடுதலாக அனுமதிப்பது 
ெதாடர்பாக மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

3. 2019-20 –SOR ன் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி ெபறப்பட்டதில் குைறவானதும் வழங்கப்பட்ட 
விைல குைறப்பு சம்மதக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விளக்கத்திைன ஏற்கவும், 
பின்னர் மதிப்படீ்டிைனவிட கூடுதலாக ெபறப்பட்ட விைல விகிதத்திைன, ரூ 1.81 
இலட்சத்திைன அளித்துள்ள திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி, ஒப்பந்ததாரர். திருவாரூர் 
என்பவrன் ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம்.  ேமலும் கூடுதல் விைல 
விகிதத்ைதயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.   /2019/இ1 
  ெபாருள்.2 

     திருவாரூர் நகராட்சி ெபாறியியல் பிrவில் குடிநீர் விநிேயாகத்திற்காக 
பயன்படுத்தப்பட்டு வரப்பட்ட ஆட்ேடா வாகனத்தில் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட பழுதிைன 
உடன் நீக்கம் ெசய்யும் ெபாருட்டு தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15ன் கீழ் 
பணியிைன ேபார்கால அடிப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ள “ெமர்சஸ் தர்மராஜ் ஆட்ேடா காேரஜ், 
திருவாரூர்” நிறுவனத்தின் மூலம் ரூ.7,000/- க்குள் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதைன மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு பணியிைன 

தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15ன் கீழ் பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதைனயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

மன்ற தீர்மான 
எண்.88 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



3. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.3533/2019/இ1 
  ெபாருள்.3 

     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான குடிநீர் நீர்ேதக்க நிைலயங்களில் 
பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் மின்ேமாட்டார்களில் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ள 7 
மின் ேமாட்டார்கைள தங்குதைடயின்றி குடிநீர் விேநாயகம் ெசய்வதற்காக 
பழுதுநீக்கம் ெசய்யும் பணியிைன தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15ன் 
கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு 

தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15ன் கீழ் “திரு.ேக. கண்ணன், 
ேஜ.ேக. எெலக்ட்rகல் & இன்ஜினியrங் ஒர்க்ஸ், திருவாரூர்” அவர்களின் 
மூலம் பணியிைன ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதைனயும் மன்றம் 
அனுமதிக்கலாம். 

3. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான உத்ேதச ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் குடிநீர் 
நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.3534/2019/இ1  

மன்ற தீர்மான 
எண்.89 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

  ெபாருள்.4 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள பழுதைடந்த நிைலயில் 
உள்ள தார்சாைலகைள ெசப்பணிட தமிழ்நாடு நகர்புற சாைலகள் ேமம்பாட்டு 
திட்டம் 2019-20 கீழ் ரூ 100.00 இலட்சத்திற்கு திட்ட அறிக்ைக முன்ெமாழிவுகள் 
ேகட்கப்பட்டதற்கிணங்க கீழ்கண்ட சாைலகைள ேதர்வு ெசய்து முன்ெமாழிவுகள் 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களுக்கு பrந்துைர ெசய்து அனுப்ப 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.90 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

  வ. 
எண் 

வார்
டு 
எண் 

பணியின் விபரம் சாைலக
ளின் 
நீளம்(மீ
ட்டrல்)

மதிப்படீு 
ரூ.(இலட்சத்தில்) 

  1. 17 திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட 
ெபருமாள் மட 
விளாகத்தில் தார் 
சாைல அைமக்கும் 
பணி 

400 29.50 

  2. 2 திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட 
சிவப்பிரகார 
மடத்ெதருவில் தார் 
சாைல அைமக்கும் 
பணி 

400 29.50 

  3. 4 திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட 
ெதன்றல் நகrல் தார் 
சாைல அைமக்கும் 
பணி 

500 41.00 

 1300 100.00 



அலுவலக குறிப்பு 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.3521/2019/இ1 

ெபாருள்.5 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான தாைழ.மு.கருணாநிதி வணிகவளாகம், 
பனகல் சாைல, திருவாரூrல் அைமந்துள்ள கட்டிடம் மிகவும் பழுதைடந்த 
நிைலயில் உள்ளதைன இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் மற்றும் அப்ெபாருட்கைள 
ஏலதாரேர எடுத்துக் ெகாள்ளும் பணிக்கு 21.08.2019 அன்று மறுெபாது ஏலம் 
விடப்பட்டதில் கீழ்கண்ட ஏலதாரர்கள் கலந்து ெகாண்டவர்களின் விபரம் 
பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.91 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ.
எ
ண் 

கலந்துக் ெகாண்ட ஏலதாரர்களின் 
விபரம்  

ஏலக்ேகள்வி ெதாைக ரூ. 

1. திரு.எம். அறிவானந்தம், ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

1,93,000 

2. திரு. பாசிக்முகம்மது. சுப்ைபயா 
பிள்ைளத் ெதரு. புலிவலம் 

1,92,000 

3. திரு.எஸ். ஸ்டாலின் 55 C/1. பஜைன 
மட சந்து, திருவாரூர். 

1,91,000 

4. திரு. சுேரஷ்குமார், ெநய்விளக்கு ேதாப்பு, 
திருவாரூர். 

1,91,500 

     ேமற்கண்ட ஏலத்தாரர்களில் அதிகபட்ச ஏலக்ேகள்வி ேகட்கப்பட்ட 
திரு.எம்.அறிவானந்தம், ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் அவர்களின் உயர்ந்தபட்ச 
ஏலக்ேகள்வியிைன ஏற்க மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணியிைன ெபாது ஏலத்தில் உயர்ந்தபட்ச ஏலக்ேகள்வி ேகாrய 

திரு.எம். அறிவானந்தம், ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் அவர்களின் உயர்ந்தபட்ச 
ஏலக்ேகள்விைன ஏற்கலாம். 

3. ேமலும் ேமற்கண்ட பணியாளrன் முக்கியத்துவத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு 
தனி அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல 
உத்தரவு வழங்கப்பட்டதைனயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.4127/2018/இ1 

ெபாருள்.6 
     சுதந்திர தின விழா -2019ைன முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக 
வளாகத்தில் அைமந்துள்ள மாவட்ட விைளயாட்டு அரங்கத்தில் தற்காலிக கழிவைற 
மற்றும் இதரப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு 07.08.2019 அன்று குறுகிய கால 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரங்கள் 
பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.92 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்படீு 
ரூ.இலட்சத்தில் 

மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 

1. திரு.எம். 
ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

 
0.90 

மதிப்படீ்ைடவிட 7.61% சதவிகிதம் 
மிககுைறவு 

2. திரு.எல். 
மணிகண்டன், 

மதிப்படீ்ைடவிட 7.49% சதவிகிதம் 
குைறவு 



ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

 

     வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட மிகக்குைறவான 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள “திரு.எம். ேதன்ெமாழி, ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர்” 
என்பவrன் மிகக்குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
மற்றும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட மிகக்குைறவான 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
3. ேமற்கண்ட பணியின் முக்கியத்துவத்திைன கருத்தில் உடன் பணியிைன 

ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத்தரவு வழங்கப்பட்டதைனயும் மன்றம் 
அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.3264/2019/இ1 

ெபாருள்.7 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ெநய்விளக்கு ேதாப்பில் உள்ள ெபாது 
கழிப்பிடத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த ஆழ்துைள கிணற்றில் உள்ள நீர்மூழ்கி 
ேமாட்டார் பழுதாகி ேபாrேலேய விழுந்துவிட்டப்படியால் தற்ேபாது பயன்படுத்த 
இயலாத நிைலயில் உள்ளது.  ேமலும் அப்பகுதி ெபாது மக்களின் நலைன கருத்தில் 
ெகாண்டு புதியதாக ஆழ்துைள கிணறு அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 
மதிப்படீு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாதுநிதியிலிருந்து 

ேமற்ேகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்./2019/இ1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.93 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.8 
     திருவாரூர் நகராட்சியின் பராமrப்பில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களின் நிலத்தடி 
நீrன் மட்டத்திைன உயர்த்த தற்ேபாது கீழ்கண்ட பள்ளிகளில் புதியதாக மைழநீர் 
ேசகrப்பு ெதாட்டிகள் அைமப்பதற்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.6.70 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
பள்ளிகளின் விபரம் 
வ.எண்    பள்ளிகளின் விபரங்கள்  
1.         ெகௗrசாமி நகராட்சி நடுநிைலபள்ளி  
2.         ேகக்கைர நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி  
3.         ெகாடிக்கால்பாைளயம் நடுநிைலப்பள்ளி  
4.         பாவா ேகாபால் சாமி நடுநிைலப்பள்ளி 
5.         சபாபதி முதலியார் நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி 
6.        விஜயபுரம் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
7.        ேக.டி.ஆர். நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்கண்ட பணியிைன நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் 

அனுமதிக்கலாம் 
3. பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்ேகார 

நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்./2019/இ1. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.94 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.9 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான மிகவும் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ள 
தாைழ.மு.கருணாநிதி வணிக வளாகம் மற்றும் பைழய தஞ்ைச சாைலயிலுள்ள 
இருசக்கர வாகன நிறுத்துமிடத்திைன இடித்து  அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு ெபாது ஏல 

மன்ற தீர்மான 
எண்.95 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



அறிவிப்பு விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டைமக்கான விளம்பர கட்டணத்ெதாைக ரூ.4383/- 
ைன “EXPRESS PUBLICATIONS(MADURAI) PRIVATE LTD.”, நிறுவனத்திற்கு வழங்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான விளம்பர கட்டணத்திைன நகராட்சி ெபாது 

நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1130/2018/இ1  
ெபாருள்.10 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தூய்ைம இந்தியா திட்டம் 2018-19 
திடக்கழிவு ேமலாண்ைமயின் கீழ் நுன்னிய நுண்உயிr கிடங்கு சிெமண்ட் சாைல 
அைமக்கும் பணிக்கு 7வது மாநில உயர்மட்ட குழுவின் பrந்துைரயின்படி நகராட்சி 
நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.22886/2018/ப்பி3 
நாள்.23.08.2018ல் ெதன்றல் நகர், கமலாம்பாள் நகர்  மற்றும் நகராட்சி அலுவலகம் 
பின்புறத்தில் அைமக்க நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைன ெதாடர்ந்து ரூ.155.34 
இலட்சத்திற்கு திட்ட அறிக்ைககள் தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு இந்நகர் 
மன்றத்தீர்மானம் எண்.96 நாள் 28.8.2018ல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  ேமலும் ேமற்கண்ட திட்டப் பணிகள் தற்ேபாது நைடெபற்று 
வருகின்றன.  அதைனத்ெதாடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன 
அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதம் ந.க.எண்.9018/ப்பி3/2018 நாள். 3.01.2019ல் கீழ்கண்ட 
விவரப்படி நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  அதன்விபரம் பின்வருமாறு. 
திட்ட மதிப்படீு              ரூ.140.340 இலட்சம் 
மத்திய அரசின் பங்கு(35%)    ரூ.49.119  இலட்சம் 
மாநில அரசின் பங்கு(55%)    ரூ.77,187 இலட்சம் 
நகராட்சி பங்கு(10%)          ரூ.14.034 இலட்சம் 
     எனேவ ேமற்கண்ட திட்ட பணியில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட ெதாைக 
ரூ.155.34 இலட்சத்தில் தற்ேபாது நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ரூ.140.34 
இலட்சம் ேபாக மீதமுள்ள மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ.15.00 இலட்சத்திைன நகராட்சியின் 
வருவாய் நிதியிலிருந்து ஈடு ெசய்து ெகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட திட்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட 

கடிதத்திைன மன்றம் பார்ைவயிட்டு அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.4322/2018/இ1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.96 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.11 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் மற்றும் பாதாளச் சாக்கைடத்திட்ட நிதி 
2019-20ன் கீழ் உந்து நிைலயங்களில் பாதாளச் சாக்கைட கழிவுநீர் ேமாட்டார்கைள பழுதுநீக்கம் 
ெசய்யும் பணிக்கு (8 எண்ணிக்ைககள்) 14.8.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.97 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்படீு 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

மதிப்படீு  
விைல விகிதம் 

1. ெமர்சஸ்.வி..பி. 
அேசாசியட்ஸ், ெசன்ைன 

9.60 மதிப்படீ்ைடவிட 0.19% சதவிகிதம் 
குைறவு 

2. திரு.எஸ். தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர். 

மதிப்படீ்ைடவிட 0.47% சதவிகிதம் 
அதிகம். 

     ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள “ெமர்சஸ்.வி.பி.அேசாசியட்ஸ்,ெசன்ைன” என்பவrன் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 
ஏற்க மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 

மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்./2019/இ1 



 
   

                                                              ஒம்/-என். சங்கரன்  
Ïl« ..ÂUth%®                                                            Miza®/ jå mYty®, 
 ehŸ..28,08,2019                                                                                                    ÂUth%® efuh£Á.                                                            

ெபாருள்.12 
     திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப் பிrவில் தூய்ைம பணி ேமற்ெகாள்ள 24 
எண்ணிக்ைகயில் BOV வரப்ெபற்றுள்ளது.  ெபாது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடவும் 
வாகனம் வருவது ெபாது மக்கள் அறியவும் 24 எண்ணிக்ைகயுள்ள ஒலி ெபருக்கி அைமப்பது 
அவசியமாவதால் 24 எண்ணிக்ைகயில் ஒலி ெபருக்கி வாங்கிட SBMIEC Activities பணி ேமற்ெகாள்ள 
ேதாராய ெசலவனீம் ரூ.1.50 லட்சம் ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற ெபாருள் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
(ந.க.எண். 3016/2018/எச்1) 
அலுவலக குறிப்பு.. 
  மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

மன்ற தீர்மான 
எண்.98 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.13 
     நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.4980/2018/ேஜ, நாள் 
07.08.2019 ன்படி திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவு ஓட்டுநர்கள், 20 ஆண்டுகள் மாசற்ற 
முைறயில் விபத்துகளின்றி பணிபுrந்த 2 ஓட்டுநர்களுக்கு தமிழக அரசுவழங்கும் தங்கப்பதக்கம் 
மற்றும் நற்சான்று வழங்கிட உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி தங்கப்பதக்கம் ெசன்ைன 
எழுதுெபாருள் அச்சகத்துைறயிடமிருந்து ெபற்று வழங்கவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  எனேவ 
அன்னார்களுக்கு வழங்கக்கூடிய தங்கப்பதக்கத்திற்கான ெசலவினத்ெதாைக, நகராட்சி 
ெபாதுநிதியிலிருந்ேத ெசய்யப்படேவண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
     எனேவ ேமற்படி ெசலவினத்திற்கும் ஓட்டுநர்களுக்கு தங்கப்பதக்கம் மற்றும் நற்சான்றிதழ் 
வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது 
அலுவலகக் குறிப்பு. 

1. மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம். 
2. ெசலவினத்ைத ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான 
எண்.99 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.14 
     திருவாரூர் நகராட்சி விஜயபுரம் வட்டம் தியாகப்ெபருமாநல்லூர் கிராமத்தில் நகரளவு எண் 
வார்டு எண் 3, பிளாக் –இல் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் உள்ள ெதற்கு புறம் 
உள்ள கைடகைள மாத வாடைக அடிப்பைடயில் அனுபவித்துக்ெகாள்ளும் உrமம் இனத்திற்கு 
கீழ்கண்டவாறு ஏல ெபாறுப்புத் ெதாைக நிர்ணயம் ெசய்ய மன்ற அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.100 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

உrம 
இன்ம 
எண். 

உrம 
இனங்களின் 
விபரம் 

உrமம் 
கால 
அளவு 

ஒப்பந்தப்
புள்ளி/ஏல 
ெபாறுப்பு

த் 
ெதாைக 
ரூ. 

ெசாத்து மதிப்புச் 
சான்றிதழ் 

1.9.2019க்கு பிறகு 
ெபற்றிருக்க 
ேவண்டும் ரூ. 

ெசாத்துமதிப்பு 
சான்றிதழுக்கு 

பதிலாக ெசலுத்த 
ேவண்டிய கூடுதல் 
ெபாறுப்புத்ெதாைக 

ரூ. 

11 தியாகெபருமாந
ல்லூர் புதிய 
ேபருந்துநிைலய
ம் ெதற்கு புறம் 
உள்ள 
கைடகைள மாத 
வாடைக 
அடிப்பைடயில் 
அனுபவித்துக் 
ெகாள்ளும் 
உrமம் கைட 
எண்கள் 
61.62,63,64 

ஒப்பைடக்
கும் நாள் 
முதல் 9 
ஆண்டுக
ள் 
ெதாகுப்பு 
கால 
அளவு 

ஒவ்ெவாரு கைடக்கும் தலா ரூ. 

4,50,000/- 9,00,000/- 4,50,000/- 

 

அலுவலக குறிப்பு 
     மன்றம் ஏற்று அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.2506/2017/அ5 

 


