
 
விகாrஆண்டுஐப்பசி 14ம்  31.10.2019ம்ேததிவியாழக்கிழைமகாைல 10.45மணிக்கு 

திருவாரூர்நகர்மன்றசாதாரணகூட்டம்நைடெபறும்அப்ெபாழுதுகீழ்கண்டெபாருள்கள்பrசலீைனக்குஎடுத்
துக்ெகாள்ளப்படும்முன்னிைல.திரு.என். சங்கரன்பிகாம்,எச்டிசிம்., ஆைணயர்மற்றும்தனிஅலுவலர் 

ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண். 

ெபாருள்.1 
இந்நகராட்சி பகுதிகளில் வார்டு எண்.2 பிளாக் எண்.41 நகரளவு எண்.2410/3A1-ல் 36974.34 சதுர 
அடிபரப்பளவு ெகாண்ட அனுமதியற்ற குடியிருப்பு மைனபிrவிைன வரன் முைறப்படுத்துதல் 
அரசாைண எண்.78  வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி துைற நாள்.04.05.2017ன்படி குடியிருப்பு 
மைனபிrவுக்கு ந.க.எண்.1695/2018/தம3 ன்படி நகர் ஊரைமப்பு துைண இயக்குநர் அவர்களால் 
ெகாள்ைகயளவில் ஒப்புதல் அளித்து வைரபட உத்தரவுவரப்பட்டுள்ளது. 

ேமற்கண்ட அனுமதியற்ற குடியிருப்புமைனப்பிrவில் வைரபடத்தில் கண்டுள்ளவாறு சாைல ஒன்று 
207.00 சதுரமீட்டர், சாைல இரண்டு 202.80 சதுரமீட்டர், மூைளமுLக்கு 2.32 சதுரமீட்டர் மற்றும் பூங்கா 
(280.56 சதுரமீட்டர்) ஆகியைவகைள நகராட்சி ெபயருக்கு தானபத்திரம் மூலம் பதிவு ெசய்து நகராட்சி 
ஆைணயர் ெபயrல் பதிவு ெசய்துள்ளார். 

ேமற்கண்ட அனுமதியற்ற குடியிருப்பு மைனப்பிrவில் அைமயப்ெபற்றுள்ள பூங்கா மற்றும் சாைல 
நகராட்சி ெபயருக்கு தானபத்திரம் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளைத மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், ஒப்புதலுக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம்அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.3426/2019/எப்1. 

மன்ற தீர்மான எண்.114 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.2 
ெபாருள் மற்றும் ேசைவவr (GST) தாக்கல் (Filling GSTR 3B) ெசய்யப்பட்டதற்கு invoice no VR1900000976 
நாள்.25.09.2019 ெதாைக ரூ.5,900/- மற்றும் invoice no VR1900000589 நாள்.14.08.2019 ெதாைக ரூ.4,720/- திரு.ேவ. 
அழகப்பன், பட்டயகணக்காளrடம் இருந்து வரெபற்றுள்ளது .ேமற்கண்ட கூடுதல் ெதாைக ரூ.10,620/- “ 
VRUKSHA & CO” –க்குவழங்கிட மன்றப்ெபாருள் அனுமதிக்கு. 
அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.ந.க.எண்.4745/2018/அ5. 
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அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.3 
திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவு திடக்கழிவு ேமலாண்ைம விதி – 2016.அபாயகரமான 
கழிவுகள் (Hazardous waste) உrயமுைறயில் அதற்கான கட்டைமப்பு வசதிகைள ஏற்படுத்திட 
புதிய,பைழய ேபருந்து நிைலயங்களில் இயங்கிவரும் ெபாது கழிப்பைறகளில் ெபண்கள் பகுதியில் 
உருவாகும் அபாயகரமான கழிவுகள் (Hazardous waste Napkin) – ேசகrத்து Source level- ல்அழித்திட (Incinerator 
-2) எrயூட்டுஎந்திரம் 2 எண்ணிக்ைகயில் வாங்கிட அதற்கான ேதாராய ெசலவினம் ரூ1 லட்சம் 
ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற ெபாருள் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம்அனுமதிக்கலாம்‘ 
2. ேமற்காணும்ெசலவினம்ெபாதுநிதியிலிருந்துேமற்ெகாள்ளலாம். 

ந.க.எண்.3578/2019/எச்1 
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அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.4 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் வாகம் TN50MO259 டிப்பர் வாகனத்தில் உள்ள 6 டயர்களும் ேதய்ந்து 
வாகனம் இயக்க முடியாமல் இருந்ததால் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி ேவறு 
புதியதாக 6 டயர்களும்6 டியூபூம் சப்ைள ெசய்திட விைலப்புள்ளி ேகாrயதில் கீழ்கண்ட 
மூன்று விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றது.  அதன் விபரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
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வ.எண் நிறுவனத்தின்ெபயர் 6 டயர், டியூப்விைலவிபரம் 
1 சக்திஏேஜன்ஸி MRF ைடயர்ஸ் EXCLUSIVE 

DEALER நேடசன்ெதருதிருவாரூர். 
ரூ.60200/- 

2 வாசுகிடயர்ஸ்பனகல்ேராடுதிருவாரூர் ரூ.60800/- 
3 V.K.N.நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B 

நாைகைபபாஸ்சாைலதிருவாரூர் 
ரூ.59100/- 

அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் பார்ைவயிட்டு வrைச எண் 3-ல் ெகாடுத்துள்ள V.K.N நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B 
நாைக ைபபாஸ் சாைல திருவாரூர் என்ற நிறுவனம் அளித்துள்ள குைறந்த 
விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.3708/2019/எச்1 
ெபாருள்.5 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான குப்ைப அகற்றும் வாகனம் TN50M0270 டிப்பர் 
வாகனத்தில் உள்ள 6 டயர்களும் ேதய்ந்து வாகனம் இயக்க முடியாமல் இருந்ததால் 
பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி ேவறுபு தியதாக டயர்களும் 6 டியூபூம் சப்ைள 
ெசய்திட விைலப்புள்ளி ேகாrயதில் கீழ்கண்ட மூன்று விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றது.  
அதன் விபரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
வ.எண் நிறுவனத்தின்ெபயர் டயர், 6டியூப் விை
1 சக்திஏேஜன்’ஸி MRF ைடயர்ஸ் EXCLUSIVE DEALER 

நேடசன்ெதருமன்னார்குடி. 
ரூ.60200/- 

2 V.K.N. நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B நாைக ைபபாஸ் சாைல 
திருவாரூர் 

ரூ.59100/- 

3 வாசுகிடயர்ஸ் 4-C-1 பனகல்ேராடு திருவாரூர் ரூ.60800/- 
அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் பார்ைவயிட்டு வrைசஎண் 2-ல் ெகாடுத்துள்ள V.K.N நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B 
நாைக ைபபாஸ் சாைல திருவாரூர் என்ற நிறுவனம் அளித்துள்ள குைறந்த 
விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.3744/2019/எச்1 
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ெபாருள்.6 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு பயன்படுத்தபடும் 
வாகனம் TN50M5108 ஆட்ேடாவிற்கு 3 டயர்களும் ேதய்ந்து வாகனம் இயக்க முடியாமல் 
இருந்ததால் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி ேவறு புதியதாக 3 டயர்களும் 3 
டியூபூம்சப்ைள ெசய்திட விைலப்புள்ளி ேகாrயதில் கீழ்கண்ட மூன்று விைலப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளது.  அதன் விபரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவுக்கும்ைவக்கப்படுகிறது. 
வ.எண் நிறுவனத்தின்ெபயர் 3டயர், 6டியூப் விைல விபரம் 
1 வாசுகிடயர்ஸ் பனகல் ேராடு 

திருவாரூர் 
ரூ.5700/- 

2 V.K.N. நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B நாைக 
ைபபாஸ் சாைல திருவாரூர் 

ரூ.4800/- 

3 காேவr டயர்ஸ்நம்பர் 313, பப்ளிக் 
ஆபிஸ் ேராடு ெவளிப்பாைளயம், 
நாகப்பட்டினம் 

ரூ.5400/- 

அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் பார்ைவயிட்டு வrைச எண் 2-ல் ெகாடுத்துள்ள V.K.N நிர்மலாடயர்ஸ் 1.A, 10.B 
நாைகைபபாஸ் சாைல திருவாரூர் என்ற நிறுவனம் அளித்துள்ள குைறந்த 
விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.3745/2019/எச்1 
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ெபாருள்.7 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயாளர் ெசன்ைன அவர்களின் ெசயல்முைறகள் 
எண்.32976/ேஜ3/2018 நாள்.25.03.2019ல் திருவாரூர் நகராட்சியில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 
திட்டபணிகைள முழுைமயாக ெசயல்படுத்திட ஒப்பந்த  அடிப்பைடயில் தனியார் மூலம் 
125 துப்புரவு பணியாளர்கள் நியமனம் ெசய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டதன் ேபrல் 
நகர்மன்றதீர்மான எண்.44 நாள். 31.05.2019.  ேமற்காணும் பணிகளுக்காக ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டத்தில்கீழ்கண்ட 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றது.  அதன் விவரம் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
வ.எண் நிறுவனத்தின் ெபயர் ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைகரூ. 
1 SaramEnvirosericesPvt,Ltd. Door No.11(New 

No.12) 2 nd Cross Street Jagathambal colony 
Rayapettah Chennai-600014 

ரூ.374.00 ( நாள் ஒன்றுக்கு 
நபர்ஒன்றுக்கு) 

2 Our land Engineering Works pvt.Ltd.70A, 
anjugam Nagar, 3rd street, JufferKhanpet, 
Chennai - 600083 

ரூ.405.00 (நாள் ஒன்றுக்கு 
நபர்ஒன்றுக்கு) 

அலுவலககுறிப்பு 
1. மன்றம்அனுமதிக்கலாம். 
2. ேமற்கண்டபணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வrைச எண்-1 –ல்அளித்தள்ள 

ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக உள்ளSaramEnviro services pvt,Ltd,Door No,11(New No.12) 2 nd 
Cross Street Jagathambal colony Rayapettah Chennai-600014 என்ற நிறுவனம் அளித்துள்ள 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிைய மன்றம் எற்கலாம். 

ந.க.எண்.2371/2019/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.120 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

                                                      

                                                       ஒம்/-என். சங்கரன்  

Ïl« ..ÂUth%®                                                            Miza®/ jå mYty®, 
 ehŸ..31.10.2019                                                                                                              ÂUth%® efuh£Á.                                                                                       

 

 

 

 


