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ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண். 
ெபாருள்.1 
     திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட ெநய்விளக்கு ேதாப்பு பகுதியில் 
அைமந்துள்ள நவனீ எrவாயு தகனேமைட தற்ேபாது பழுதைடந்து இயக்கப்படாமல் 
உள்ளதைன பழுதுநீக்கம் ெசய்வதற்காக தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.1.25 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

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

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

மன்ற தீர்மான எண்.77 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.2 
     திருவாரூர் நகராட்சியின் ெபாதுநிதி 2019-20ன் கீழ் கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு 11.07.2019 
அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
விபரம் பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான எண்.78 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ. 
எண் 

பணிகளின் விபரம் மதிப்படீு 
(ரூ.இல
ட்சத்தில்
) 

ஒப்பந்ததாரர்களின்  
விபரம் 

மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம் 

1. அம்மா உணவகத்திற்கு 
பாய்லர் மற்றும் மாவு 
அைறக்கும் 
இயந்திரத்திைன 
பராமrப்பு ெசய்யும் 
பணி 

4.81 திரு.எல்.மணிகண்டன் 1.29%மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம். 

திரு.டி.துைர மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம். 

2 சந்ைதப்ேபட்ைட 
ேமல்நிைல நீர்ேதக்கத் 
ெதாட்டியின் முதல் 
தளக் கட்டிடம் 
பராமrப்பு ெசய்யும் 
பணி 

4.00 திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 4.45%சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம்.

திரு.எம்.அறிவானந்தம் 0.13% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

3 திருவாரூர் 
ஆழித்ேதேராட்டத்தின் 
ேபாது இைடயூறாக 
உள்ள உயர்ேகாபுர 
மின்விளக்குகைள 
நிரந்தரமாக இடம் 
மாற்றி அைமக்கும் 
பணி 

0.95 திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 0.05% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு

திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 1.57% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம் 

4 நகராட்சி அலுவலக 
உட்புறம் மற்றும் 
ெவளிப்புறப் 
பணியாளர்களின் 
வருைக பதிேவட்டிைன 
பேயாெமட்rக் 

2.00 திரு.எம்.ேதன்ெமாழி 1.74% 
மதிப்படீ்ைட 
விட குைறவு 

திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 0.01% 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு



முைறயில் மின்னனு 
இயந்திரங்கள் 
விநிேயாகம் ெசய்தல் 
மற்றும் ெபாருத்தும் 
பணி 

5 நகராட்சிக்குட்பட்ட 30 
வார்டுகளில் இந்தியா 
மார்க் II hand pump 168 
எண்ணிக்ைகயிலான 
ஆழ்துைள கிணறுகள் 
மினிபவர் பம்பு 
அவ்வப்ெபாழுது 
ஏற்படும் பழுதுகைள 
சrெசய்யும் பணி  

9.80 திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 0.23% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 1.44% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம். 

6 சந்ைதப்ேபட்ைடயில் 
அைமந்துள்ள 
கருவாட்டு 
சந்ைதயிலுள்ள 
கட்டிடங்கைள 
பராமrப்பு ெசய்யும் 
பணி 

5.25 திரு.எம்.ேதன்ெமாழி 2.43% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம்

திரு.எல்.மணிகண்டன் 0.01% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

7 சந்ைதப்ேபட்ைடக்கு 
அருகாைமயில் உள்ள 
கட்டணக் 
கழிவைறயிைன 
அகற்றிவிட்டு புதியதாக 
கட்டணக் கழிவைற 
கட்டும் பணி 

7.00 திரு.எல்.மணிகண்டன் 0.01% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

திரு.எம்.ேதன்ெமாழி 1.36% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம் 

     ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்களால் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட ஒப்பந்தபணிகளுக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான 

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்./2019/இ1 
ெபாருள்.3 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் ேதசிய நகர்புற வாழ்வாதார இயக்கம்(NULM) திட்டத்தின் 
கீழ் திட்ட மதிப்படீு ரூ.75.00 இலட்சத்திற்கு திருவாரூர் அரசு தைலைம மருத்துவமைண 
மற்றும் மருத்துவ கல்லூr வளாகத்தில் ேநாயாளிகைள பார்க்கவரும் 
பார்ைவயாளர்களுடன் தங்கும் கட்டிடம் கட்டும் பணிக்கு 28.07.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள 13.09.2017 அன்று “திருமதி.எஸ்.ராதா, 
ஒப்பந்ததாரர், 240 ஜவீாநகர், மதுைர” அவர்களுக்கு ேவைல உத்தரவும் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  ேமலும் இத்திட்டப்பணியானது ெதாடங்கப்பட்ட நிைலயிேலேய 
உள்ளதால் பணியிைன முழுைமயாக முடித்துதர பலமுைற அறிவுறுத்தப்பட்டும், 
இவ்வலுவலகத்தின் மூலம் அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்ட நிைலயில் இது நாள் வைர 
பணியிைன துவங்காத நிைலயில் உள்ளதால் இத்திட்டப்பணியின் அவசியத்திைன 
கருத்தில் ெகாண்டு ரத்து ெசய்திடவும் மற்றும்’ மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரவும் 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 
1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2.ேமற்கண்ட திட்டப்பணிக்கான ஒப்பந்தத்திைன ரத்து ெசய்திடவும் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.79 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



ெபாருள்.4 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் குப்ைப அகற்றும் வாகனம் TN50M5099க்கு தகுதி சான்று 
ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுது நீக்கப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி ேகாrயதில் 
3.7.19 அன்று கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்த புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. 

மன்ற தீர்மான எண்.80 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ.எண் ஒப்பந்தபுள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தபுள்ளி ெதாைக 
1. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங்ஒர்க்ஸ் 13 ராமேக 

ேராடு 
ரூ.77,900/- 

2. தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் 
ேராடு திருவாரூர். 

ரூ.75,000/- 

3. குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 1 ராஜவீ் நகர், 
நாைகேராடு, திருவாரூர். 

ரூ.76,300/- 

     ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3(மூன்று) ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் திருவாரூர் தர்மராஜ் 
ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி குைறவாக உள்ளதால் அதைன 
ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2129/2019/எச்1 
ெபாருள்.5 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் குப்ைபகைள அகற்ற பயன்படுத்தும் வாகனம் TN50M5119 
ஆட்ேடாவிற்கு தகுதி சான்று ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுதுநீக்கப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 
ஒப்பந்தபுள்ளி ேகாrயதில் 3.7.2019 அன்று கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன. 

மன்ற தீர்மான எண்.81 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ.எண் ஒப்பந்தபுள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தபுள்ளி 
ெதாைக 

1. தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் ேராடு 
திருவாரூர். 

ரூ.49,100/- 

2. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 13, ராமேக 
ேராடு, திருவாரூர். 

ரூ.45,000/- 

3. குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 1, ராஜவீ் நகர், நாைக 
ேராடு, திருவாரூர். 

ரூ.52,400/- 

     ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் திருவாரூர் அன்ைன சத்யா 
இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி குைறவாக உள்ளதால் 
அதைன ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.32/2019/எச்1 
ெபாருள்.6 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் குப்ைபகைள அகற்ற பயன்படுத்தும் வாகனம் TN50M5068 
ஆட்ேடாவிற்கு தகுதி சான்று ெபற அவ்வாகனத்தில் உள்ள பழுதுநீக்கப்பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி ேகாrயதில் 3.7.2019 அன்று கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் 
வரெபற்றுள்ளன. 

மன்ற தீர்மான எண்.82 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ.எண் ஒப்பந்தபுள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தபுள்ளி ெதாைக 
1. தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் 

ேராடு, திருவாரூர். 
ரூ.49,500/- 

2. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 13,ராமேக 
ேராடு, திருவாரூர். 

ரூ.52,000/- 

3. குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 1, ராஜவீ் நகர், நாைக 
ேராடு, திருவாரூர்.  

ரூ.51,500/- 

     ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் திருவாரூர் தர்மராஜ் 
ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி குைறவாக உள்ளதால் அதைன 



ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.4806/2018/எச்1 
ெபாருள்.7 
     வருகின்ற சுதந்திர தின விழா -2019ைன முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர், 
திருவாரூர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள மாவட்ட விைளயாட்டு அரங்கத்தில் வருைக 
புrயும் ெபாதுமக்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்களுக்காக தற்காலிக கழிவைற அைமத்தல் 
மற்றும் இதர பணிகள் ெசய்திடவும் ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.0.90 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுவலrன் 

அனுமதி ெபற்று ேமற்நடவடிக்ைககள் ெதாடரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
3. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.3264/2019/இ1 

மன்ற தீர்மான எண்.83 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.8 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு 30.07.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான எண்.84 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ 
எண் 

பணிகளின் விவரம் மதிப்படீு 
(ரூ.இலட்சத்
தில்) 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விவரம் 

மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம் 

1. வார்டு எண் 24, 
கட்டெபாம்மன் 
ெதருவில் 
அைமந்துள்ள 
அங்கன்வாடி 
ைமயத்தில் குடிநீர் 
வசதி ெசய்யும் பணி 

1.95 திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.04% சதவிகிதம் 
குைறவு. 

திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர். 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.27%  
சதவிகிதம் 
அதிகம்.

2. ெகௗrசாமி நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளியில் 
மராமத்து பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளுதல். 

6.00 திரு.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.26% சதவிகிதம் 
குைறவு 

திரு.எல்.மணிகண்டன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.34% சதவிகிதம் 
அதிகம் 

3. பாவா ேகாபால் சாமி 
நகராட்சி துவக்கப் 
பள்ளியில் மராமத்து 
பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளுதல் 

5.30 திரு.எம்.அறிவானந்த
ம் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.18% சதவிகிதம் 
குைறவு 

திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைட 
விட 0.87% 
சதவிகிதம்  
அதிகம் 

4. சபாபதி முதலியார் 
நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளியில் 
மராமத்து பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளுதல் 

8.90 திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.13% சதவிகிதம் 
குைறவு 

திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.21%சதவிகிதம் 
அதிகம் 



5. திருவாரூர் புதிய 
ேபருந்து 
நிைலயத்தில் 
மின்இைணப்பு 
ெபறுவதற்கு 
கூடுதலாக 
உபகரணங்கள் 
ெபாருத்தும் பணி 

4.90 ெமர்சஸ்.ேஜ.எம்.கன்
ஸ்ரக்
ஷன்,திருவள்ளூர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.17% சதவிகிதம் 
குைறவு 

திரு.V.ேலாகநாதன் 
திருவள்ளூர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.33% சதவிகிதம் 
அதிகம் 

6. திருவாரூர் புதிய 
ேபருந்து 
நிைலயத்தில் 
சுற்றுச்சுவர் 
அைமத்தல், 
தடுப்புச்சுவர் மற்றும் 
சுற்றுச்சுவர்களுக்கு 
வண்ணம் பூசுதல் 

8.50 ெமர்சஸ்.ேஜ.எம்.கன்
ஸ்ரக்
ஷன்,திருவள்ளூர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.22% சதவிகிதம் 
குைறவு 

திரு.V.ேலாகநாதன் 
திருவள்ளூர் 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.08% சதவிகிதம் 
அதிகம் 

7. நகrல் ேசகரமாகும் 
குப்ைபகைள 
ஒருங்கிைணந்து 
மூட்ைடயாக கட்டி 
அனுப்புதல் பணிக்கு 
Hydranlic balling pressing 
machine 150kg 
விநிேயாக மற்றும் 
ெபாருத்தும் பணி 

6.25 M/s. Fabtex engineering 
works, Coimbatore. 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.20% சதவிகிதம் 
குைறவு 

M/s. Sree Ragavendra 
Industries,Coimbatore. 

மதிப்படீ்ைடவிட 
0.97% சதவிகிதம் 
அதிகம் 

     ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்களால் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலகக் குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட ஒப்பந்தபணிகளுக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான 

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்./2019/இ1 

 

ெபாருள்.9 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் கணினி பிrவிற்கு 5KVA UPSக்கான புதியதாக 10 
எண்ணிக்ைக 100AH ேபட்டrகள் மற்றும் பிrண்ருடன் கூடிய ெசராக்ஸ் மிஷினுக்கு 3KVA 
Servo Stabilizer-1 எண்ணிக்ைக விநிேயாகம் ெசய்யும் பணிக்கு 30.07.2019 அன்று 
விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து 
வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான எண்.85 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ. 
எண் 

விைலப்புள்ளிதாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதம் 

விைலப்புள்ளி
தாரர்கள் 
அளித்துள்ள 
விைல 
விகிதம் 

சதவிகிதம்  

1. ெமர்சஸ்.ைஹெடக் பவர் 
கண்ட்ேரால்,ெந.7/ஏ, ஏஜி 
காம்ெபக்ஸ், 
வி.ஆர்.எம்.ேராடு, 
திருவாரூர் 

 
 
 
ரூ.1,00,000/- 
 

ரூ.1,00.000/-      மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம் 



2. ெமர்சஸ்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 
ேபட்டr 
ஒர்க்ஸ்,ெந.229.ேபபிடாக்கி
ஸ் ேராடு, திருவாரூர். 

 
 
 
 
 
 

ரூ.1,06,000/- 6.00% மதிப்படீ்டு 
விைல 

விகிதத்ைத 
விட அதிகம் 

3. ெமர்சஸ்.பால்சன் 
ேரடிேயாஸ்,ெந.43.வி.ஆர்.எ
ம்.ேராடு, திருவாரூர். 

ரூ.1,08,100/- 8.10% மதிப்படீ்டு 
விைல 

விகிதத்ைத 
விட 

மிகஅதிகம். 
ேமற்காணும் விைலப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்டு விைலப்புள்ளி விகிதத்திேலேய அளித்துள்ள 
”ெமர்சஸ். ைஹெடக் கண்ட்ேரால், திருவாரூர்” என்பவrன் விைலப்புள்ளியிைன ஏற்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்டு விைலவிகிதத்திேலேய அளித்துள்ள 

விைலப்புள்ளியிைன பார்ைவயிட்டு மன்றம் அங்கீகrக்கலாம். 
ந.க.எண்.503/2019/இ1 

 

ெபாருள்.10 
திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெடங்கு காய்ச்சல் ேநாய் பரவுவைத 
தடுத்திடும் ெபாருட்டு பராமrப்பு களப்பணிக்காக 300 வடீுகளுக்கு ஒருவர் என்ற 
அடிப்பைடயில் (DBC) களப்பணியாளர்கள் தற்காலிக அடிப்பைடயில் பணியமர்த்தி 
ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் ஓ.மு.கடித.எண் 13433/18/ேஜ1 
நாள் 17.9.18 ந்ேததிய கடிதத்தில் அறிவுறுத்தியுள்ளதின் ேபrல் பணியாளர்கள் 3 
மாதத்திற்கு சப்ைள ெசய்திட கீழ்கண்ட (3)மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரெபற்றுள்ளது.  
அதன் விவரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

மன்ற தீர்மான எண்.86 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ.எண் நிறுவனத்தின் ெபயர் ஒரு நபருக்கு ஒரு நாள் 
தினக்கூலி ஊதியம் 

1. அன்பு rபார்ம் டிரஸ்ட் 2/9 வடக்கு ெதரு 
கண்டிதாம் ேபட்ைட மன்னார்குடி, 
திருவாரூர். 

ரூ.298/- 

2. மேனாலயம் ெஹல்திேகர் டிரஸ்ட் ேமல 
பனங்காட்டாங்குடி பூதமங்கலம் அஞசல் 
கூத்தாநல்லூர் வட்டம். திருவாரூர் 
மாவட்டம். 

ரூ.285/- 

3. தாமைர விழிப்புணர்வு கைலக்குழு 105, 
மாணலூர், கூத்தாங்குடி(அஞ்சல்) கீழ்ேவளூர். 

ரூ.290/- 

அலுவலக குறிப்பு. 
வrைச எண் 2 –ல் கண்டுள்ள மேனாலயம் ெஹல்த்ேகர் டிரஸ்ட் பூதமங்கலம் என்ற 
நிறுவனம் அளித்துள்ள குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.1798/2019/எச்1 
                          

                ஒம்/-என். சங்கரன்
  
Ïl« ..ÂUth%®                                                             Miza®/ jå mYty®, 
 ehŸ..31.07.2019                                                                                                                       ÂUth%® efuh£Á.                                         
          


