
 
 
 

  ÂUth%® efuh£Á 

விகாr  M©L  ஆணி 13«  28.06.2019ம்njÂ   btŸë¡»Hik   fhiy 10 30   kâ¡F    ÂUth%®  
ef®k‹w   rhjhuz  T£l«   eilbgW«  m¥bghGJ   Ñœ¡f©l  bghUŸfŸ  gçÓyid¡F   

vL¤J¡bfhŸs¥gL« 
K‹åiy.ÂU v‹.r§fu‹,  B.Com., HDCM., 

Miza® k‰W« jå mYty® 
ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண். 

 bghUŸ..1  
        ÂUth%® kht£l Ef®nth® FiwÔ® ÚÂk‹w¤Âš 
ÂU.v°.v«.KfkJ ôN¥ v‹guhš brh¤Jtç bga® kh‰w« 

bjhl®ghக CC No.29/2017 vd tH¡F bjhlu¥g£L tH¡»‰F 
efuh£Á rh®ghf M#uh»l ÂU.v«.uÅªÂu‹ muR tH¡f¿Puhf 
ãakd« brŒa¥g£L efuh£Á rh®ghf 21.03.2019 m‹W tH¡»‹ 
érhuizæš M#uhdj‰fhd tH¡F f£l« %.5000/- 
nfhçÍŸsjhš bryéd bjhif %.5000/-tH§f k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ.      
mYtyf F¿¥ò.. 
                efuh£Á rh®ghf tH¡fhl ÂU.v«. uÅªÂu‹ 
tH¡f¿Piu ãakd« brŒjik¡F«  tH¡f¿P® f£lzkhf 
%.5000/- tH§fÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.2342/2017/m3 

மன்ற தீர்மான எண்.48 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 bghUŸ..2 
             Ïªefuh£Á Ïsãiy cjéahs® ÂU.v°. brªÂšFkh® 
v‹gtuhš bjhlu¥g£l tH¡F v©.WA.No.369/2012 
Ô®¥ghiz  ehŸ.29.10.2013‹ ÛJ c¢r ÚÂk‹w¤Âš 
nkšKiwpL brŒaÎ« nk‰go tH¡»š _¤j tH¡f¿P® 
ÂU.éndh¤f©zh mt®fŸ efuh£Á rh®ghf M#uh»lÎ« 
tH¡F bryéd« %.50000/-¡F« k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F  
mYtyf F¿¥ò 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh« 

2. jå mYty® K‹mDkÂ bgற்று tH¡»‹ mtru 

fUÂ tH¡f¿P® f£lz« %.30000/-tH§»ய 
mYtyf elto¡if¡F« k‹w« x¥òjš më¡fyh«.

மன்ற தீர்மான எண்.49 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 bghUŸ..3 
              nrit tç mYtyf¤ÂèUªJ tu¥bg‰w 
C.No.V/ST/15/25/2018-ST, Adj. date 24/04/2019 M« njÂa 
Statement of Demand No.5/2019 bjhl®ghf M#uhf g£oaš 
bjhif %.11800/- (Invoice No.VR1900000271)      ÂU.nt. 
mHf¥g‹, g£la fz¡fhsçl« ÏUªJ tu¥bg‰WŸsJ. 
g£oaš bjhifia  “VRUKSHA & CO” -¡F tH§»l 
k‹w¥bghUŸ mDkÂ¡F. 
mYtyf F¿¥ò 
               k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.10212/2013/m5. 

மன்ற தீர்மான எண்.50 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 bghUŸ..4 
              Ïªefuh£Á¡F é#aòu« t£l« Âahf¥bgUkhešYh® 
»uhk¤Âš efusÎ v©.   th®L v©.3,  Ãsh¡»š 
f£l¥g£LŸs òÂa ng%ªJ ãiya¤Âš cŸs F¤jif 
Ïd§fS¡F kW Vy« /x¥gªj¥òŸë m¿é¥òfŸ Âd¤jªÂ 
ehëjêš 11.02.2019M« njÂ és«gu« brŒa¥g£lj‰fhd 
g£oaš bjhif %.39,816/-12.02.2019M« njÂ ÂU¤j 
m¿é¥Ã‰F bjhif %.1126/, 01.03.2019M« njÂ és«gu« 
brŒa¥g£j‰fhd g£oaš bjhif %.24885/-k‰W« 1.6.2019M« 
njÂa és«gu« brŒa¥g£lj‰fhd g£oaš bjhif %.24885/-
k‰W« 01.06.2019 M« njÂ és«gu« brŒa¥g£lj‰fhd g£oaš 
bjhif %.27871/-tu¥bg‰WŸsJ.  TLjš bjhif %.93,698/-

 
 
 
 
 

மன்ற தீர்மான எண்.51 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



tu¥g£LŸsJ.  Ï¤bjhifia tH§f k‹w mDkÂ¡F 
it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò 
1. nk‰f©l bjhif %.93,698/-I F¤jif Ïd§fŸ 

ÂdªjªÂ ehëjêš és«gu« brŒa¥g£l bryéd¤ij 
k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. jå mYty® K‹ mDkÂ bg‰று bryéd« 

nk‰bfhண்lik¡F x¥òjš tH§fyh«. 

 bghUŸ..5 
jpUth\h; efuhl;rp tp$ag[uk; tl;lk;  jpahf bgUkhey;Y]h;  
fpuhkj;jpy; efust[ vz; thh;L vz; 3, gpshf; -ny; 
fl;lg;gl;Ls;s g[jpa BgUe;J epiyaj;jpy; cs;s  Vyk; 
Bghfhj Fj;jif ndA;fSf;F 19.6.19 md;W kW Vyk; / 
xg;ge;jg;g[s;spapy; gl;oay; fz;Ls;s ndA;fSf;F  chpkk;  
mDkjpf;f kd;w mDkjpf;F itf;fg;gLfpwJ. 

மன்ற தீர்மான எண்.52 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 
 
 
 
 
 

 

chpk 
ndk; 

chpk 
ndA;fspd; 

tpguk; 
bgah; 

Vyk; 
/xg;ge;jg;
g[s;sp 
Bfs;tp  
\. 

Fwpg;g[  

  

 

1 

jpahfbgUkh 
ey;Y]h; g[jpa 
Bg\e;J 
epiyaj;jpw;F 
te;J bry;Yk; 
BgUe;JfSf;F 
EiHt[f;fl;lz
k; tR{y; bra;J 
bfhs;Sk; 
chpkk 

tp. 
jpahfuh$d; 
,      
tpsky; 
jpUthUu,; 

2,00,000/‐ 
Xg;ge;j 
g[s;sp   

  
 

  
jpahfbgUkh ey;Y]h; g[jpa Bg\e;Jepiya nUrf;fu 
thfd ghJfhg;gfj;jpy; tR{y; bra;a[k; chpkk;   

  

 

 

1 

tp. jpahfuh$d; ,  
tpsky; 
jpUthUu,; 

8,01,700.50/- Xg;ge;j 
g[s;sp 

  

 

2 

Brh. Kuspjud;, 
2/392 Ky;iy 
tPjp, Tl;Lwt[ 
efh;, jpUth\h 

21,45,550 /- 
Xg;ge;j 
g[s;sp 

  

 3 
uh. Mirkzp, 
jpUth\h; 18,10,000/- 

Xg;ge;j 
g[s;sp 

  

 

4 

vk;. rptghyd;, 
1/14v, Bfhtpy; 
flk;gD]h;, 
MHpa{h; 

19,12,000/- 
Xg;ge;j 
g[s;sp 

  

 

10 
jpahfbgUkh ey;Y]h; g[jpa Bg\e;J epiyaj;jpy; cs;s 115 fphpy;  
(Grill) kw;Wk; ika jpl;ow;Fs; (Center meadian)  tpsk;guk; bra;J 
bfhs;sk; chpkk; 

  

 
 1 

R. gpukPsh, 
27 v tlf;Fj; bjU, 
gs;spf;fpuhkk;, jŠrht[{h; 

4,04,000/- Vyk; 
  

 
 2 

v. Re;juehuazd;, 
27 vtlf;Fj; bjU, 
gs;spf;fpuhkk;, jŠrht[{h; 

4,00,000/- Vyk; 
  

  
6 

jpahfbgUkh ey;Y]h; g[jpa BgUe;Jepiyak; tlf;F g[wk; cs;s 
filfis khj thlif mog;gilapy; mDgtpj;Jf; bfhs;Sk; 
chpkk; 

  



  fil 
vz;   1 

   
  

            

 

 1 

m. fUzhepjp,
j/bg ma;aht[ 
5v, fPHj;bjU, 
fplhuA;bfhz;lhd;. 

10,400/- Vyk; 

  

 

 2 

vk;. fUzhepjp,
j/bg KUBfrd;, 
142, thrd; efh;, gps;sisahh; 
Bfhtpy; bjU, jpUth\u; 

10,350/- Vyk; 

  

  fil vz;   30   

 
  1 Mh;. BfhFy fpU&;zd;, 

16/2, Bjuhf;Fsk; 31,500/- Vyk;   

 
  2 Brh. tp$ad,; 

rpj;jhk;g[{h;. 
33,400/- Vyk;   

 
  3 vk;. iraJ ng;uh#Pk;, 

61, myptyk; BuhL, jpUth\h; 
Bfs;tp 
ny;iy 

Vyk;   

 

  4 
Bf. fdpbkhHp, 
29 ty;yk; Bkyj;bjU, 
Flthry; 

15,600/- Vyk; 
  

 
 5 

 

Mh;. BfhghyfpU&;zd;,
9/2 bgUkhs; Bfhtpy;, 
jpUth\u; 

33,350/- Vyk; 
  

 
 6 

rp. toBty;,
eLj; bjU, 
jpUj;Jiwg;g[{z;o (jhYf;fh) 

20,503/- Xg;ge;j 
g[s;sp 

  

 
 7 

fhh;j;jpf; fz;zd;,
nuapy;Bt tPjp, 
kht{h; 

14,100/- Xg;ge;j 
g[s;sp 

  

 mYtyf F¿¥ò 
 19.6.19 md;W Vyk; / xg;ge;jg;g[s;spapy; gl;oay; fz;Ls;sthW 
mjpfgl;r Vyk; / xg;ge;jg;g[s;sp Bfhhpatiu  chpkk;  mDkjpf;f kd;wk; 
mDkjpf;fyhk;. 

  

 
chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; 
tpguk; 

bgah; 

Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;
sp Bfs;tp  

\. 

Fwpg;g[ 

  

 2 jpahfbgUkh ey;Y]h; 
g[jpa Bg\e;Jepiya 
nUrf;fu thfd 
ghJfhg;gfj;jpy; 
tR{y; bra;a[k; chpkk;  

Brh. Kuspjud;, 
2/392 Ky;iy 
tPjp, Tl;Lwt[ 
efh;, jpUth\h  

21,45,550 /- Xg;ge;j 
g[s;sp  

  

 10 jpahfbgUkh ey;Y]h; 
g[jpa Bg\e;J 
epiyaj;jpy; cs;s 
115 fphpy; (Grill ) 
kw;Wk; ika 
jpl;ow;Fs; (Center 
meadian)  tpsk;guk; 
bra;J bfhs;sk; 
chpkk;   

R. gpukPsh, 
27 v tlf;Fj; 
bjU, 
gs;spf;fpuhkk;, 
jŠrht[{h; 

4,04,000/- Vyk;   

 
 
6 

jpahfbgUkh ey;Y]h; g[jpa BgUe;Jepiyak; tlf;F g[wk; cs;s 
filfis khj thlif mog;gilapy; mDgtpj;Jf; bfhs;Sk; 
chpkk; 

  

 

 

fil vz;   1 m. fUzhepjp, 
j/bg ma;aht[ 

10,400/- Vyk;    



5v, fPHj;bjU, 
fplhuA;bfhz;lh
d;. 

 

  
fil vz;   30 Brh. tp$ad,;  

rpj;jhk;g[{h;. 
33,400/- Vyk;   

 (e.f.v©.2506/2017/m5) 
 

  

 bghUŸ..6 

       Ïªefuh£Áæš F¤jif¡கு él¥g£l 9 M©LfŸ Kotilªj efuh£Á 
filfS¡F m§fho kÂ¥ò k‰W« bghJ¥gâ¤Jiw mo¥gilæš thlif 

சீuhŒÎ nk‰bfhŸSjš murhiz v©.92 efuh£Á ã®thf k‰W« FoÚ® 
tH§F Jiw ehŸ.03.07.2007‹ goÍ«, efuh£Á ã®thf Mizauf«, 
br‹id mt®fë‹ foj e.f.v©.15316/2016/M®3, ehŸ.30.11.2016ªnjÂa 
foj¤Â‹go Ïªefuh£Áæš F¤jif¡F él¥g£l mirah brh¤J¡fshd 
, 9 M©LfŸ Kotilªj Ñœf©l filfS¡F j‰nghija m§fho kÂ¥ò 
k‰W« bghJ¥gâ¤Jiwæ‹ kÂ¥ò bgw¥g£L mt‰¿š vJ ca®nth mj‹ 
mo¥gilæš 01.04.2017 Kjš thlif kW ã®za« brŒa efuh£Á ã®thf 

k©ly Ïa¡Fe®, jஞ்rhñ® mt®fë‹ foj e.f.v©.3929/2016/v¥2, 
ehŸ12.12.2016ªnjÂa brašKiw c¤jué‹go, mik¡f¥g£l f©fhâ¥ò 
FGé‹ Koé‰F it¡f¥g£L Ïiz¥Ãš fLŸsthW thlif ã®za« 
brŒa¥g£LŸsJ.  thlif kW ã®za« brŒa k‹w mDkÂ¡F 
it¡f¥gL»wJ. 
அலுவலக குறிப்பு 
                வாடைக மறு நிர்ணயம் ெசய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.53 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 bghUŸ..7 
              efuh£Á ã®thf MizaçläUªJ tu¥bg‰WŸs foj« e.f.v©. 
48800/2006/vš ehŸ.26.06.06.2019š, jäœehL efuh£Á fz¡F¥gâ v‹w 
gâaik¥Ã‹ Ñœ òÂa gâæl§fis cUth¡FtJ bjhl®ghfÎ«, mj‰F 
<lhf Áy gâæl§fis ÂU«g x¥gil¥gJ bjhl®ghfÎ« égu§fŸ 
ju¥g£LŸsd.  
 efuh£Áfë‹ fz¡Ffis Ï‹iwa njit¡nf‰g guhkç¡fÎ«, 
ãÂ nkyh©ikia Âw«gL¤jÎ«, jäœehL efuh£Á fz¡F¥gâ v‹w 
gâaik¥ò cUth¡f¥gL« vd kh©òäF jäHf Kjyik¢rut®fŸ  
1.04.2013 m‹W r£l k‹w¤Âš m¿é¤jh® v‹W«, jäœehL efuh£Á 
fz¡F¥ gâ  cUth¡Ftj‰fhd Ô®khd§fis mid¤J efuh£ÁfS« 
ãiwnt‰¿ efuh£Á ã®thf Mizauf¤Â‰F mD¥Ã it¤JŸsd v‹W«, 
m¤Ô®khd§fŸ 13.06.2013 m‹W muR¡F mD¥Ãit¡f¥g£ld v‹W«, 
Ïjdo¥gilæš  murhiz (v«v°) v© 26, efuh£Á ã®thf (k) FoÚ® 
tH§fš Jiw (v« Ï1) ehŸ.10.02.2016š  jäœehL efuh£Á fz¡F¥ 

gâaik¥Ã‰fhd gâ éÂfŸ  (Tamil Nadu Municipal Accounts 
Service Rules) 2016 cUth¡f¥g£L 11.02.2016 m‹W muR bf#£oš 
btëæl¥g£lJ v‹W«, efuh£Á ã®thf  MizaçläUªJ tu¥bg‰WŸs 
foj¤Âš bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

 2) j‰nghJ jäœehL efuh£Á fz¡F¥gâæ‹ (Tamil Nadu 
Municipal Accounts Service ) Ñœ Kjšãiy efuh£ÁfS¡F x›bthU 
efuh£Á¡F«  Ñœf©lthW  òÂa gâæl§fŸ cUth¡»l ÂU¤Âa 
fU¤JU muR¡F 03.01.2019 m‹W mD¥g¥g£LŸsjhfÎ« 
bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

 KJãiy fz¡f® Senior Accountant
fz¡F cjéahs® Accounts Assistant

nk‰f©lthW Tamil Nadu Municipal Accounts Service 
gâaik¥Ãš fz¡F¥ gâ¡fhd Ãu¤naf gâæl§fis 

cUth¡Ftj‰F <lhf V‰fdnt jäœehL efuh£Á bghJ¥gâæš (Tamil 
Nadu Municipal General Service) fz¡F gâ bjhl®ghf 
cUth¡f¥g£LŸs gâæl« / gâæl§fisnah mšyJ ntW 
gâæl¤ijnah  x›bthU efuh£ÁÍ« TLjš r«gs bryéid jé®¡F« 
bghU£L ÂU«g x¥gil¡f nt©oÍŸsJ v‹W« efuh£Á ã®thf 
Miza® bjçé¤JŸsh®. Ïªefuh£Áfëš ÑœfhQ« gâæl¤Âid 
ÂU«g x¥gil¡f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

Class IV fz¡f® gâæl« x‹W k£L« 

மன்ற தீர்மான எண்.54 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



mYtyf F¿¥ò 
 k‹w« mDkÂ tH§fyh« 
e.f.v©. 2845 /2019/Á1     

 bghUŸ..8 

திருவாரூர் நகராட்சியில் குப்ைப அகற்றும் வாகனம் TN50M0270 டிப்பர் 
லாrக்கு தகுதி சான்று ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுதுநீக்கப்பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாrயதில் 18.06.2019 அன்று கீழ்கண்டவாறு 
ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்ெபற்றள்ளன.

மன்ற தீர்மான எண்.55 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 வ. 
எண் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள 
நிறுவனத்தின் விவரம்

ஒப்பந்தபுள்ளி ெதாைக 
ரூ

  

 1 தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர்34/59 
தஞ்சாவூர் ேராடு , திருவாரூர் 

70000/-   

 2 அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் 
ஒர்க்ஸ் 13. ராமேக ேராடு,  
திருவாரூர் 

74500/-   

 3 குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் , நம்பர்1 
ராஜவீ்நகர், நாைக ேராடு, திருவாரூர் 

78000/-   

 ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாரூர் 
தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 
குைறவாக உள்ளதால் அதைன ஏறப்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
         மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1180/2019/எச்1 

  

 bghUŸ..9 

           திருவாரூர் நகராட்சியில் குப்ைப அகற்றும் வாகனம் TN50 m0259 
வாகனத்திற்கு தகுதிசான்று ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுதுநீக்கப்பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாrயதில் 18.06.2019 அன்று கீழ்கண்டவாறு 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.

மன்ற தீர்மான எண்.56 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 
வ.எண் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள 
நிறுவனத்தின் விவரம் 

ஒப்பந்தபுள்ளி ெதாைக 
ரூ 

 

 1 அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் 
ஒர்க்ஸ் 1B ராமேக ேராடு திருவாரூர்

80000  

 2 தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர்34/59 
தஞ்சாவூர் ேராடு , திருவாரூர்

85000  

 3 குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் , நம்பர்1 
ராஜவீ்நகர், நாைக ேராடு, திருவாரூர் 

86800  

 ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாரூர் 
அன்ைன சத்யா இஞ்ஜினியrங் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள 
ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக உள்ளதால், அதைன ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
            மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
ந.க.எண்.1715/2019/எச்1 

 

 bghUŸ.10 

திடக்கழிவு ேமலாண்ைம விதி 2016ன்படி திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகள் 
குறித்து ெகாள்ைக முடிவு மற்றும் ெசயல்படுத்தல் ெதாடர்பாக Solid Waste 
Management Policy and Startegy  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  திருவாரூர் நகராட்சி 
திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட ெகாள்ைக முடிவிற்கு கடந்த 25.03.2019ல் 
நாளது ேததியில் நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களால் 
ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இந்நகராட்சியில் ேமற்ெகாள்ளப்படேவண்டிய 
ெகாள்ைக உத்திகள் Chapter I முதல்  Chapter V வைரயிலான கீழ்கண்ட 
அறிக்ைகக்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

மன்ற தீர்மான எண்.57 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

                                                                                         
                                                     CHAPTER I 

BACKGROUND 

1.1 INTRODUCTION 

  Managing waste properly is essential for building a sustainable and 

  



liveable habitat but remains a challenge for any urban local body in India today. 
Rapid urbanisation and changing lifestyles have led to the generation of huge 
amounts of garbage and waste in the urban areas, so much so, over the past few 
years, just the handling this Municipal Solid Waste (MSW) has assumed the 
proportion of a major organizational, financial and environmental challenge. 
 

Recognising this Ministry of Environment & Forests (MOEF), Govt. of 
India had notified Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000 
which was subsequently revised into Solid Waste Management Rules 2016. The 
above rule mandates each Urban Local body to frame Policy on Solid Waste 
management and Solid Waste Management Action Plan to address the growing 
concern of waste management in the concerned town. 

  1.2 SOLID WASTE MANAGEMENT RULES 2016 

The responsibilities of various Ministries, Departments and local bodies 
for sustainable solid waste management have been highlighted in the SWM Rule 
2016. 

1.3 DUTIES OF LOCAL BODIES 

It has been emphasised that it is the Duty of local bodies (as the prime 
responder for Solid waste management) to carry out the Collection, Transportation 
and Disposal of Solid waste in a scientific manner on day to day basis. The rule 
further facilitates the local bodies to apply penalty clause for the effective 
enforcement of the rule apart from the user charges. Accordingly bye-laws had 
been framed by the Thiruvarur Municipality and published in the District gazette 
on 11.06.2017. 

1.4 DUTIES OF WASTE GENERATORS 

 Moreover, the Duty of Waste generators to segregate the waste at source 
as Biodegradable & Non-biodegradable and handing over  the same to waste 
collectors authorised by the local bodies has also been prescribed. In a bid to 
encourage this and improve stakeholder participation for achieving zero littering 
(in open public spaces, drains, and water bodies) and to slash open burning, 
extensive awareness programs have been directed to be carried out by local 
bodies. 

1.5 DECENTRALISING THE WASTE MANAGEMENT PROCESS 

Further the rule reduces the burden of local bodies by introducing the 
concept of Bulk waste generator and Decentralising the waste management 
process. Considering this, Government of Tamil Nadu have adopted a holistic 
State policy towards Sustainable Waste Management. In accordance with this, 
Action plan for Thiruvarur Municipality is framed.  

1.6 STATE POLICY ON SOLID WASTE MANAGEMENT, 
GOVERNMENT OF TAMIL           NADU 

 The changing urban life style has resulted in both positive and negative 
effects. While the standard of living condition has considerably improved, a large 
volume of solid waste has become its bye product. Many new approaches have 
been adopted to process these wastes in a sustainable manner. 

1.7 ZERO-WASTE CONCEPT 

 The Government of Tamil Nadu has felt the necessity to frame a State 
policy to cater to the needs of Solid waste management covering right from 
Primary collection to scientific processing and disposal of the Municipal Solid 
Waste in an eco-friendly manner. The policy is drafted in such a way that it 
provides necessary guidance to dispose all type and nature of waste generated 
scientifically to achieve the zero-waste concept. Each and Every aspect of waste 
such as Bio &Non-biodegradable waste  (both recyclable and Non-recyclable), 
Domestic Hazardous waste, E-waste, street sweeping waste, highly littered public 
places with mixed wastes etc., are considered. The policy focuses on the 
technology suitable for the urban local bodies based on the Quality and the 
Quantity of waste that is being generated. 

1.8 INFORMATION EDUCATION AND COMMUNICATION (IEC) 



ACTIVITIES 

Apart from this, Bulk waste generators are activated to develop onsite facilities for 
handling the waste generated by them. Moreover, Continuous and rigorous IEC 
programs are emphasized to inculcate behavioral changes among the public to 
encourage Source segregation. 
 

Figure 1: Approach of waste management-Government of Tamil Nadu 
 

CHAPTER- II 

PRESENT STATUS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN 
THIRUVARUR MUNICIPALITY 

2.1 CITY PROFILE 

 

Thiruvarur Municipality is situated 26 Km. away from the 
Western side of Nagapattinam , Northern side of Mayiladuthurai which is 45 
km away and Southern side of Thiruthuraipoondi which is 30 km away, 
Eastern side of Thanjavur which is 60 Km away.Thiruvarur Municipality 
comes under the Thiruvarur District as notified in 1914.  The Town got 
upgraded as First Grade Municipality during 1978.  The area of the 

Municipality is 10.47Sq.Km.  The town is divided into 30 wards and 
population is 58301 as per 2011 Census. The ULB has one Bus stand. An 
important aspect is that Thiruvarur Lord Thiyagaraja temple is the famous 
worship place in this town. This ULB has 15036 households and 3965 
commercial establishments.  

2.2 DOOR TO DOOR COLLECTION 

 The wet waste are collected on Door steps every day 
 The dry waste is being collected once in a week i.e Wednesday 
 The Domestic Hazardous waste such as Napkin, Diaper collected 

along with wet waste.  
 E Waste, other domestic hazardous waste and C&D waste 

collection to be practiced. 
 Animators are involved in imparting the practice of Source 

segregation through Behavioral change. 
             Table 1: % of D2D collection & source segregation 

Waste Generation  22 TPD 

Door to Door Collection% 100 % 

Source Segregation % 62% 

2.3 QUANTITY OF WASTE GENERATION 
          Thiruvarur Municipality generates a total of 22.00 MT/Day of 



Solid waste with a per capita generation of 377 grams./day/person. In the 
whole town, all SWM processing activities is covered under 3 MCCs in 3 
different locations. The residents in these are render their co-operation to 
ULB by practicing home composting at their backyards. However 
considering the total population of the Town, processing facilities are 
planned. 

Table 2: Waste Generation 

S. 
NO 

Source of Waste 

No. of 
HH/ 

Assessme
nt 

  

Per Capita 
Waste 

generation 
(in grams) 

  

Waste Generatio

 

Wet 
Waste 

Dry W

1 2 3 4 5 6 

1 Domestic 15036 308 10.80 3.40

2 Commercial 3950 252 1.40 1.10

3 BWG 15 - 1.00 0.50

4 Industrial - - - -

5 Total 19001 560 13.20 5.00

 

Note: BWGs are handling their waste themselves as discussed in section 2.3.

2.4 COLLECTION AND TRANSPORTATION 

 Tricycle 15 and Pushcart 40 /day (covering 3 Trips) 
 LCV vehicles are used at 1200 HH/Vehicle/day (covering 3 Trips) 
 Primary collection at Door steps is being done and wastes collected are 

directly transported to processing centre. This is being done using  
 15 Tricycle and 40 Pushcart for 15036 HHs 
 1 no. Tipper for 3950 Commercial Establishments. 
 1 Tipper Lorry for C&D Waste 
 Secondary collection and Transportation partially achieved. 
 1 Tipper lorry for Market waste  
15 BWGs have been identified in Thiruvarur Municipality 

comprising 5 Kalyana Mandapams, 5 Hotel and 5 Educational institutions. 
At present 5 Educational institutions, 3 Kalyana Mandapams 

provided own facility, Other 7 BWGs are instructions to implement their own 
facility or common facility 

Register related to the BWG are being maintained as per the 
guidelines provided in the SWM Rule 2016 and CPHEEO manual.  

Total waste generated to the tune of 1.50 TPD is being handled 
by the BWGs themselves with the establishment of onsite facilities. In this way 
about 7% of waste is reduced by the Municipality at the collection stage itself 
as per the provisions of SWM Rules 2016. 

2.5 PROCESSING STATUS ON DISPOSAL OF SOLID WASTE 

 Partially handled, processed and converted as compost 
 Micro level compost centre are being established on Decentralized basis 

in 3 Locations 
 by dividing the town into 3 segments (covering 5 to 6 wards)  
 Saleable Dry wastes such as Recyclable plastic waste are sold to recyclers 

and the workers are permitted to share the monetary benefits. 

CHAPTER-III 

ISSUES AND SHORTFALL 

The Major issues such as (i) Inadequate planning (ii) In house 
capabilities (iii) Lack of Public awareness and Community Participation in 
segregation of Waste and handling of Waste            (iv) Inadequate processing 
facilities (v) Improper implementation strategy have been considered and 



accordingly the gap analysis in each activity of Solid Waste Management is done 
for Thiruvarur Municipality 

3.1 ISSUES IN COLLECTION AND TRANSPORTATION 

 Requirements of primary collection vehicle are arrived based on the type 
of vehicles, capacity of the vehicle and number of trips per vehicles 
based on the types of source from where the waste has to be collected. 
Finally the “Gap” is analyzed to take action to procure adequately. 

 Route chart and Trip chart for each vehicle with designated sanitary 
workers are to be planned and followed. 

 Adequate awareness among the citizen has to be done sustainably 

3.2 ISSUES IN SCIENTIFIC PROCESSING AND DISPOSAL 

 Insufficient manpower with adequate knowledge in processing at 
compost yard 

 Wet waste disposal technology has to be finalized based on the quantity, 
quality and characteristic of solid waste in Thiruvarur Municipality. 

 Dry waste disposal mechanism has to be derived. 

3.3 ISSUES IN PLANNING THE WASTE COLLECTION BINS 

The un segregated waste collected from the door steps of small lanes and 
streets are temporarily stored in the bins placed in the major road till the 
completion of secondary transportation. This bin invites the citizens to the 
throwing practice and nearby area of the bins gives rooms for stray dogs and 
animals which ultimately createnugly image in the area and town. This scenario 
can be changed by avoiding the secondary storage bins and secondary collection. 

3.4 ISSUES IN IN-HOUSE CAPABILITIES 

 All the staff involved in SWM have to be periodically provided with 
training on methodology and technology to keep them with updated skill 
knowledge  

 Thiruvarur municipality is entitled to engage 207 no. of Sanitary workers 
as per GO Ms. No. 101. Dated 30.04.97. 

 At present, only 82 nos. of Sanitary workers (82 permanent and 0 
outsourced) are engaged in the collection process, which is inadequate. 
The shortfall is 125 nos of Sanitary workers. 

 Action has to be taken to have adequate Sanitary workers and supervising 
staff. 

CHAPTER- IV 

VISION, GOALS, OBJECTIVES ON SWM FOR THIRUVARUR 
MUNICIPALITY 

4.1 VISION 

To provide better quality of life to the people of Thiruvarur Municipality 
and to make the town livable through sustainable Solid Waste 
Management strategy 

4.2 GOAL 
(i) To have high standard of cleanliness in Thiruvarur Municipality  
(ii) To ensure 100% Door to Door collection of the waste and 

prohibition of unhygienic system of disposal by the households 
(iii) To ensure 100% waste segregation at source 
(iv) To promote the practice of Reduce, Reuse, Recycle and Recover  
(v) To have  “No Landfill Concept”” 
(vi) To achieve “”Zero Waste Concept” 



4.3 POLICY OBJECTIVE 

Objectives shall endeavor to  
(i) Protect public health and environment 
(ii) Make the citizen to realize the responsibility and accountability on 

SWM 
(iii) Minimizing the generation of Solid Waste through sustainable IEC 

on 4R Concept 
(iv) Involving the community groups RWA, CBOs, SHGs to ensure 

community participation in managing and minimizing the municipal 
solid waste locally. 

(v) Conduct periodical meeting and discussion to dispose the wet waste 
through composting process and to promote bio Manure 

(vi) Provide integrated solution to dispose the solid waste (both wet and 
dry waste) with cost effective and efficient delivery of service 

(vii) Dispose the dry waste through the vendors  
(viii) Build in capacity of Municipal staffs through periodical training. 
(ix) Promote “Green cross” society in educational institutions to impart 

the necessity of SWM to keep the town with livable condition. 
(x) Promote the town to have better star rating in SWM  
(xi) Make the SWM services self-sustaining by collecting user charges to 

cover operation & Maintenance cost of the services and levy taxes to 
meet out the cost of capital investment. 

(xii) Follow the polluter pay principle to bear the cost associated for 
damaging the environment  

(xiii) Culminate the practice of throwing the waste in to the water bodies 
and culminate the practice of burning the garbage on road sides  

 
CHAPTER- V 

IMPLEMENTATION STRATEGY 
5.1 Implementation strategy  

Door to Door 
Collection  

 Wet waste  collection on daily basis 
 Dry waste collection  on weekly basis (every Wednesd
 Domestic Hazardous waste such as Diapers, Napkins e

be collected separately during wet waste collection on
basis.  

 Other domestic hazardous waste such as Tube light, P
Chemical Container etc., will be collected on a monthl

 Source 
Segregation  

 100 % at Source Segregation ensured through sustaina
activities engaging Animators. 

Transportation   Primary collection at door step using Battery Operated
vehicles and Light commercial vehicles  with proper r
chart and trip chart 

 Eliminating Secondary  storage Bins on roadside  
i i i i d iScientific 

Disposal of 
Waste  

 Disposal of wet waste through composing and  establi
Micro level Compost Centers , On Site Composting C
on  Decentralized approach for  processing and dispos
wet waste  and  green waste  

 Bio gas technology for food waste and slaughterhouse
 Disposing the dry waste  to the identified vendors for r
 Plastic waste  and other recyclable waste to dispose to

recyclers  
 Other non recyclable but combustible to dispose to the

who need it use as furnace fuel or to dispose through P
plant through PPP mode. 

 Other non recyclable and non combustible waste  and 
disposed along with C & D waste 

 Dead animals disposed scientifically through burial m
IEC activities , 
Capacity 
buildings and 
motivation  

 Periodical meeting with RWAs , NGOs, elected body 
members Bulk Waste Generators and  periodical traini
sanitary workers  

 Updating the knowledge of the personnel involving in

5.2 SWM MONITORING CELL  
The Municipality will constitute a SWM Monitoring Committee under the 

Chairmanship of Municipal Chairman comprising the Commissioner as Member 



secretary and five other members including Health officer/ Sanitary officer, 
Engineer, Town planning Inspector, and two elected representatives. 
 This committee will meet once in a month and discuss the 
implementation strategy and facilitate the ULB for implementation of SWM 
 
5.3 HOME COMPOSTING  
Municipality will take all effort to promote the Home Composting practice among 
the citizen through intensive campaigning. 

 அலுவலக குறிப்பு 
1.திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட ெகாள்ைக முடிவிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
2.Solid Waste management policy and strategy ெதாகுப்பிைன (Chapter I முதல் Chapter V வைர) 
அரசு நாளிதழில் ெவளியிட ஆகும் ெசலவினம் ரூ.50,000/-யிைன ெபாது நிதி மூலம் 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.3139/2019/எச்1 

  

 ெபாருள்..11 
         இந்நகராட்சி ேபருந்து நிைலய ைசக்கிள் பாதுகாப்பகம் மற்றும் தாைழ மு.கருணாநிதி 
வணிக வளாக கட்டிடத்தின் பின்பக்கம் உள்ள ைசக்கிள் பாதுகாப்பகம் பழுதைடந்து உள்ளதால் 
இந்நகரமன்ற தரீ்மான எண்கள் 781, 782 நாள்.28.02.2019ல் 01.04.2018 முதல் 31.03.2021 வைர உrமம் 
உறுதி ெசய்யப்பட்டைத 01.07.2019 முதல் ரத்து ெசய்யவும்  கட்டிடம் பழுதாகியுள்ளதால் 
ெபாதுமக்கள் நலன் கருதி ேமற்படி உrமத்ைத ரத்து ெசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
        கட்டிடம் பழுதாகியுள்ளதால் 01.07.2019 முதல்  ரத்து ெசய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.5804/2017/அ5 

மன்ற தீர்மான எண்.58 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..12 
  திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெதருவிளக்குகளின் மின்சாரம் ேசமிப்பது அதன் பராமrப்பு பணிகைள 
தனியார் ேமற்ெகாள்வது ெதாடர்பாக தஞ்சாவூர் நிர்வாக மண்டல இயக்குநரகத்தால் தஞ்ைச மண்டலத்திற்கு 
ஒப்பந்தம் ேகாரப்பட்டு M/S.KCP நிறுவனம்  ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது. ேமற்கண்ட ESCO நிறுவனம் AG Audit  
நடவடிக்ைககைள மூன்றாம் நபர் சrபார்த்தல் நிகழ்வுக்கு M/S. TUV-SUD Ltd.,  ெசன்ைன அவர்கைள ஆேலாசகராக 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களால் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டும். தற்ேபாது மூன்றாம் நபர் சrபார்த்தல் 
பணி  (Third Party Verification) முடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்குண்டான ெதாைகயிைன வழங்க ேகாr நகராட்சி 
நிர்வாக ஆைணயrனால் ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் 
கடிதம் ந.க.எண்.2342/2012/இ2, நாள்.21.06.2019ல் ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளதைன ெதாடர்ந்து, இந்நகராட்சிக்குrய மின்சார 
ஓட்டத்ைத நிறுத்தும் கருவிகளின் (Switch) எண்ணிக்ைகக்ேகற்ப (As per Tender Document) ெமாத்த சுவிட்ச் 149 
எண்ணிக்ைகக்கு ரூ.96,957/-ைன மட்டும் ெசலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்படி ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 

வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.4182/2019/இ2 

மன்ற தீர்மான எண்.59 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..13 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் 
குழந்ைதகள் ெதாடர்பான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் வைரதல், எழுதுதல் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்வதற்கு மாவட்ட குழந்ைதகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், 
திருவாரூர் அவர்களின் கடிதம் எண்.266/மா.கு. பா.ஆ/2019 நாள்.29.04.2019ன் அனுமதி 
வழங்க ேகாரப்பட்டதைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
        மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2535/2019/இ1 

மன்ற தீர்மான எண்.60 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..14 
      திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24 கட்டெபாம்மன் ெதருவில் 
அைமந்துள்ள அங்கன்வாடி ைமயத்தில் குடிநீர் வசதியில்ைலெயன அங்கன்வாடி 
பணியாளர்கள் ெதrவிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து உடன் குடிநீர் வசதி ெசய்ய 
தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.1.95 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
    1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
    2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத கல்வி நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.61 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..15 
      திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் உள்ள 
கைடகள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு ெபாது ஏலம் நடத்தப்பட்டு குத்தைகக்கு 
விடப்பட்டது.  அதைன ெதாடர்ந்து தமிழ்நாடு மின்சார வாrயம், திருவாரூர் 
அவர்களின் மின் இைணப்புகள் ெபற விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளதைன ெதாடர்ந்து 
மின்சார வாrயத்தின் உதவி ெபாறியாளரால் ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு மின் 
இைணப்பு ெபறுவதற்கு உrய மின் உபகரணங்கள் ேபாதுமானதாக இல்ைலெயன 
ெதrவிக்கப்பட்டது.  ேமற்படி மின்வாrயத்தின் உதவி ெபாறியாளரால் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குைற நிவர்த்தி ெசய்து மின் இைணப்பு ெபறுவதற்கு ஏதுவாக 
தயார்ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு மன்றம் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

மன்ற தீர்மான எண்.62 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 
 



       1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
       2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் 
ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம்.ந.க.எண்.2578/2018/இ1 

 ெபாருள்..16 
      திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள நகர்மன்ற கூடம் 
பராமrத்தல் , நகர்மன்ற தைலவர் அைற புதியதாக கட்டுதல் மற்றும் இதர 
பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார்ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.25.00 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் 
ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.63 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..17 
          திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ெதற்கு வதீியில் 
அைமந்துள்ள ெகௗrசாமி நகராட்சி துவக்கப்பள்ளிக்கட்டிடம் 
பழுதைடந்துள்ளதைன மராமத்து பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார் 
ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் 
கல்வி நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.64 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..18 
          திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பாவாேகாபால்சாமி நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி மிகவும் பழுதைடந்துள்ளதால், அதைன மராமத்து ெசய்யும் 
பணிக்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.5.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் கல்வி 
நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.65 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..19 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான சபாபதி முதலியார் ெதருவில் 
அைமந்துள்ள நகராட்சி துவக்கப்பள்ளியின் கட்டிடம் மிகவும் 
பழுதைடந்துள்ளதைன மராமத்து பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார் ெசய்யப்பட்ட 
உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.8.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு.. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் கல்வி 
நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.66 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..20 
           திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான தியாகெபருமாநல்லூrல் 
அைமந்துள்ள புதிய ேபருந்து நிைலயத்தின் ஒரு பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் 
அைமத்தல், இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்திற்கு ெசல்ல ஏதுவாக 
தடுப்புசுவர் அைமத்தல், சுற்றுசுவர்களுக்கு வண்ணம் பூசுதல், இருசச்சர வாகனம் 
நிறுத்துமிடத்திற்கு மின்விளக்குகள் அைமத்தல் மற்றும் ேபருந்து நிைலயத்திைன 
சுற்றியுள்ள பகுதியில் மரங்கள் அைமக்க உrய பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 
தயார்ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.8.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் ெபாது 
நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.67 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..21 
        திருவாரூர் நகராட்சி தூய்ைம இந்தியா திட்டத்தில் திடக்கழிவு 
ேமலாண்ைமயின் கீழ் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ேசகரமாகும் 
குப்ைபகளில் விற்பைன ெசய்ய இயலாத கழிவுகைள சிெமண்ட் கம்ெபனிகளுக்கு 
மூட்ைடயாக கட்டி அனுப்ப ஏதுபாக 150Kg Capacity  ெகாண்ட Hydranick  Baling Press 
Machineைன வாங்க ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.6.25 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்கண்ட பணியின் முக்கியத்துவத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு உrய 
இயந்திரத்திைன வாங்கஆகும் உத்ேதச ெசலவினத்திைன நகராட்சியின் ெபாது 

மன்ற தீர்மான எண்.68 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2380/2019/இ1 

 ெபாருள்..22 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அவ்ைவ நகrல் ெதருவிளக்குகள் 
அைமப்பதற்கு புதியதாக மின்பாைத அைமத்துத்தர தமிழ்நாடு மின்சார வாrயம், 
திருவாரூர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  அதைன ெதாடர்ந்து 
அன்னாrடமிருந்து வரப்ெபற்ற ேகட்புத்ெதாைக ரூ.65595/யிைன ெசலுத்த 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் மின் பாைதக்குண்டான கட்டணத்ெதாைகயிைன நகராட்சியின் 
ெபாது நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்லாம். 
ந.க.எண்.238/2018/இ2 

மன்ற தீர்மான எண்.69 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..23 
      திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் 
நகராட்சியினால் பராமrக்கப்படும் அலுவலக கட்டிடங்களுக்கு 
அலுமினியத்தினால் ஆன கிrல்கள் அைமத்தல், ெமயின் ேராட்டிலிருந்து ேபருந்து 
நிைலயத்திற்கு உட்புறம், ெவளிப்புறம் வந்து ெசல்லும் சாைலயில் கருப்பு 
ெவள்ைள வண்ணம் அடித்தல் மற்றும் கிராவல் பரப்பி அரளி ெசடிகள்அைமக்கும் 
பணிக்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிபீடு ரூ.7.65லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் ெபாது 
நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.70 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..24 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வி.ஆர்.என் சாைல நாைக சாைல இைணப்பு 
பாலமான கீழ்பாலத்தில் ெசல்லும் வடிகாலில் ஏற்பட்ட உைடப்பினால் 
ெபாதுமக்கள் அவ்வழிேய ெசல்ல முடியாத சூழ்நிைலயினாலும் விபத்துகள் 
அடிக்கடி ஏற்படுவதால் இந்நிைலயிைன உடனடியாக சrெசய்யேவண்டியதன் 
அவசியத்திைன முன்னிட்டு தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15ன் கீழ் 
பணியிைன இந்நகராட்சியின் ஒப்பந்ததாரர் திரு.எஸ். தணிகாசலம் என்பவர் 
மூலம் பணியிைன ெசய்திடவும், இப்பணிக்குண்டான உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.0.60 
லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
      1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
      2.ேமற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தமிழ்நாடு 
நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15ன் கீழ் பணியிைன இந்நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் 
திரு.எஸ்.தணிகாசலம் அவர்கள் மூலம் ேமற்ெகாண்டதைனயும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 
      3.ேமறக்ண்ட ெதாைகயிைன ெபாது நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.71 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..24 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் உட்புறம் 
மற்றும் ெவளிப்புறம் வந்து ெசல்லும் ேபருந்துகளின் ேவகத்திைன கட்டுப்படுத்தும் 
வைகயில் முகப்பில் ேவகத்தைடகள் அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 
மதிப்பீடு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
      1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
      2.ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் ெபாது 
நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.72 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..25 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான தியாகெபருமாநல்லூrல் அைமந்துள்ள 
ேபருந்து நிைலயத்தில் ஆட்ேடா நிறுத்துமிடம் அைமத்தல் மற்றும் அருகாைமயில் 
உள்ள தாழ்வான பகுதியில் மண் நிரப்பும் பணிக்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 
மதிப்பீடு ரூ.9.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
      1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.73 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..26 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்திற்கு வந்து 
ெசல்லும் ேபருந்துகளிலிருந்து பயணியர்காள ெசல்வதற்காக படிகள் அைமத்தல் 
மற்றும் உட்புற வரும் ேபருந்துக்கள் அதனுைடய வழித்தடங்கள் 
அைமக்கப்பட்டுள்ளதைன உயர்த்தும் பணிக்கு (Bus Bays) (ெதற்கு பகுதிக்கு) தயார் 
ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பிடு ரூ.4.60 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 

மன்ற தீர்மான எண்.74 
அனுமதிக்கப்பட்டது 
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ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
     2.ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாதுநிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

 ெபாருள்..27 
      திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் 
ெபாதுமக்கள் பயணியர் மற்றும் வணிகர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ேபாதுமான குடிநீர் 
வசதியில்லாத காரணத்தினால் புதியதாக மினிபவர்பம்புடன் கூடிய ஆழ்துைள 
கிணறு அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.1.60 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
      1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
      2.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி 
ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.75 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள்..28 
                திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 
நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதாளச்சாக்கைடயினால் குடியிருப்பு மற்றும் 
வணிக நிறுவனங்களிலிருந்து ெவளிேயற்றப்படும் கழிவுநீைர ஆங்காங்ேகயுள்ள 
உந்து நிைலயங்களின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்டு ெவளிேயற்றப்பட்டு வருகிறது.  
தற்ேபாது உந்து நிைலயங்களில் உள்ள ேமாட்டார்களில் ஏற்பட்ட பழுதினால் 
நகrல் அைனத்து ெதருக்களிலும் கழிவுநீர் ேதங்கி சுகாதாரக்ேகடு 
விைளவிக்கிறது.  ேமலும் ேமற்காணும் கழிவுநீர் கசிவிைன சரீ்ெசய்யும் ெபாருட்டு 
தயார்ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்பீடு ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 
     1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
     2.ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி பாதாளச்சாக்கைட 
திட்ட நிதி கணக்கிலிருந்ரு ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான எண்.76 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 


