
 
 

விகாr ஆண்டு ஆவணி 20ம்  06.09.2019ம் ேததி ெவள்ளிக்கிழைம காைல 10.30மணிக்கு திருவாரூர் 
நகர்மன்ற சாதாரணகூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு 

எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் முன்னிைல.திரு.என். சங்கரன்பிகாம்,எச்டிசிம்., ஆைணயர் மற்றும் தனி 
அலுவலர் 

ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண். 

ெபாருள்.1 
திருவாரூர்நகராட்சிஎல்ைலக்குட்பட்டபழுதைடந்தநிைலயில்உள்ளதார்சாைலகைளெசப்பனி
டதமிழ்நாடுநகர்புறசாைலகள்உட்கட்டைமப்புதிட்டம் 2019-2020ன் கீழ் ரூ.100.00 இலட்சத்திற்கு 
திட்ட அறிக்ைககள் தயார் ெசய்து நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  அதைனத்ெதாடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன 
அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்17349/2019/இ3 நாள்.03.09.2019ல் திருவாரூர் நகராட்சிக்கு 
கீழ்கண்டவாறு நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.அதன்விபரம்பின்வருமாறு. 
மான்யவிபரம் 
வ.எண் விபரம் மதிப்படீ்டுத்ெதாைக(இலட்சத்தில்) 
1 தமிழ்நாடுநகர்புறசாைலகள்ேமம்பாட்

டுதிட்டமானியநிதி 
ரூ.35.00 

2 மாநிலநிதிக்குழு/மத்தியநிதிக்குழுமா
னியநிதி/நிலஅபிவிருத்திகட்டணம் 

ரூ.45.00 

3 நகராட்சிபங்களிப்பு ரூ.20.00 
ஆகெமாத்தம் ரூ.100.00 

பணியின்விபரம் – சிப்பம்-1 

வ.
எ
ண் 

பணியின்விபரம் 
வார்டு 
எண் 

நீளம்(கி
.மீ) 

அகலம்(
மீட்டர்) 

மதிப்படீு(ரூ. 
இலட்சத்தில்) 

1 திருவாரூர்நகராட்சிக்குட்ப
ட்டெபருமாள்மடவிளாகம், 
சிவபிரகாசமடத்ெதருமற்
றும்ெதன்றல்நகர், 
முதலியசாைலகைளதார்
சாைலயாகஅைமக்கும்ப
ணி 

17,2 
மற்றும் 
4 

1,300 
4 முதல் 
6 முடிய 

100.00 

ேமற்கண்ட தமிழ்நாடு நகர்புறசாைலகள் ேமம்பாட்டுதிட்டம் 2019-20ல் ேமற்கண்டவாறு 
நிதிஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளதால் பணியிைனேமற்ெகாள்ளமன்றத்தின் 
அனுமதிேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு. 

1. மன்றம்அனுமதிவழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்டதிட்டத்தின்கீழ்ஒதுக்கீடுெசய்யப்படும்மான்யம்ேபாகமீதத்ெதாைகயிைனந

கராட்சிெபாதுநிதியிலிருந்துேமற்ெகாள்ளவும்மன்றம்அனுமதிவழங்கலாம். 
ந.க.எண். 3521/2019/இ1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.101 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



ெபாருள்.2 
திருவாரூர்நகராட்சியில்பாதாளச்சாக்கைடதிட்டப்பணிகள்ேமற்ெகாள்வதற்குதமிழ்நாடுகு
டிநீர்வடிகால்வாrயத்தின்மூலம் 2006ம் 
ஆண்டுமுதற்கட்டமாகவும்அவற்றிைனஐந்துபிrவுகளாகவும் (Zone I to 
V)இத்திட்டத்திைனெசயல்படுத்திநகராட்சிநிர்வாகம்மற்றும்குடிநீர்வழங்கல்துைறஅரசா
ைணஎண் 16 நாள்.01.06.2006ன்படி ரூ.39.26  ேகாடிக்குநிர்வாகஅனுமதிெபறப்பட்டுபின்னர் 
ரூ.53.07 
ேகாடிக்குதிருத்தியநிர்வாகஅனுமதியிைனநகராட்சிநிர்வாகம்மற்றும்குடிநீர்வழங்கல்து
ைறஅரசாைண எண்.132 நாள்.28.02.2011ன் படிபணிகள்ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.  
ேமற்படிபணிநிலவியல்தன்ைமக்ேகற்பபணியிைனஒருசிப்பமாகவார்டு 
எண்.13,15,16,18,22,24,25,28,30களில் முழுைமயாகவும் 1 முதல் 12 வைர (பகுதி), 14(பகுதி), 
17(பகுதி), 19,20,21(பகுதி), 23,26,27 மற்றும் 29 
பகுதியில்பாதாளச்சாக்கைடஅைமக்கும்பணியும், ேகக்கைரகிராமத்தில் 6.92 MLD 
ெகாள்ளளவுெகாண்டகழிவுநீர்சுத்திகrப்புநிைலயமும்அைமக்கப்பட்டுதற்ேபாதுஇயக்குத
ல்மற்றும்பராமrப்புபணிகள்நைடெபற்றுவருகிறது. 
திருவாரூர்நகராட்சியில்பாதாளச்சாக்கைடதிட்டம்ெசயல்படுத்தப்படாமல்விடுப்பட்டவார்
டுகைள 1முதல் 12 வைர (பகுதி), 14,17,19,20,21,23,26,27,29(பகுதி) 
ஆகியவார்டுகளுக்குபாதாளச்சாக்கைடதிட்டம்ெசயல்படுத்தவிrவானதிட்டஅறிக்ைகயி
ைனதனியார்கலந்தாேலாசகைரநியமித்துதயார்ெசய்யவும், அதைன PDGF 
நிதிமூலம்ெசய்யவும்மன்றஅனுமதிக்குெபாருள்ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம்அனுமதிவழங்கலாம். 
ந.க.எண்.454/2001/இ 

மன்ற தீர்மான 
எண்.102 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

                                                                 ஒம்/-என். சங்கரன்  
Ïl« ..ÂUth%®                                                            Miza®/ jå mYty®, 
 ehŸ..06.09.2019                                                                                                         ÂUth%® efuh£Á.                                                                                        

 
 

விகாr ஆண்டு புரட்டாசி 13ம்  30.09.2019ம் ேததி திங்கட்கிழைம காைல 10.30மணிக்கு திருவாரூர் 
நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது கீழ் கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு 
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் முன்னிைல.திரு.என். சங்கரன் பிகாம்,எச்டிசிம்., ஆைணயர் மற்றும் தனி 

அலுவலர் 

ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண். 

ெபாருள்.1 
       இந்நகராட்சி பகுதிகளில் வார்டு எண்.2 பிளாக் எண்.48 நகரளவு  எண்.2964/2 –ல் 
55972.80 சதுர அடி பரப்பளவு ெகாண்ட அனுமதியற்ற குடியிருப்பு மைனபிrவிைன 
வரன்முைறப்படுத்துதல் அரசாைண எண்.78 வடீ்டு வசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி துைற 
நாள்.04.05.2017ன்படி குடியிருப்பு மைனபிrவுக்கு ந.க.எண்.3834/2018/த.ம3ன்படி நகரஊரைமப்பு 
துைண இயக்குநர் அவர்களால் ெகாள்ைகயளவில் ஒப்புதல் அளித்து வைரபட உத்தரவு 
வரப்பட்டுள்ளது. 
       ேமற்கண்ட அனுமதியற்ற குடியிருப்பு மைனப்பிrவில் வைரபடத்தில் 
கண்டுள்ளவாறு சாைல ஒன்று 400.50 சதுர மீட்டர், சாைல இரண்டு 402.00 சதுர மீட்டர், 
மூைள முடக்கு 2.40 சதுர மீட்டர் மற்றும் பூங்கா (378.00 சதுர மீட்டர்) ஆகியைவகைள 
நகராட்சி ெபயருக்கு தானபத்திரம் மூலம் பதிவு ெசய்து நகராட்சி ஆைணயர் ெபயrல் 
பதிவு ெசய்துள்ளார். 
       ேமற்கண்ட அனுமதியற்ற குடியிருப்பு மைன பிrவில் அைமயெபற்றுள்ள பூங்கா 
மற்றும் சாைல நகராட்சி ெபயருக்கு தான பத்திரம் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளைத 

மன்ற தீர்மான 
எண்.103 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
       மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.3185/2019/எப்1 
ெபாருள்.2 
         திருவாரூர் நகராட்சியில் ெபாதுநிதி திட்டம் 2019-20ன் கீழ் கீழ்கண்ட பணிக்கு 
25.09.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து வரப்ெபற்ற 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எ
ண் 

பணியின் 
விபரம் 

மதிப்படீ்ட 
ெதாைக 

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்கள் 
விபரம் 

மதிப்படீ்டு   
விைல 

விகிதத்தில் 
1 

புதிய ேபருந்து 
நிைலயத்தில் 
மூன்று சக்கரம் 
மற்றும் நான்கு 

சக்கர 
வாகனங்கள் 
நிறுத்துமிடம் 
அைமக்கும் 

பணி 

9.40 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமா
ழி ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

0.42% 
சதவிகிதம் 
குைறவு 

திரு.எல். மணிகண்டன் 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

0.64% 
சதவிகிதம் 
அதிகம் 

2 புதிய ேபருந்து 
நிைலயத்தில் 
மினிபவர்பம்ப் 
அைமக்கும் 
பணி 

1.60 

திரு.பி.ேலாகநாதன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

0.16% 
சதவிகிதம் 
அதிகம் 

ெமர்சஸ். ேஜ.எம். 
கன்ஸ்ரக்ஷன், 
திருவாரூர். 

0.14% 
சதவிகிதம் 
குைறவு 

3 ெநய்விளக்கு 
ேதாப்பு ெபாது 
கழிப்பிடத்திற்
கு ஆழ்துைள 
கிணற்றின் 
நீர்மூழ்கி 
ேமாட்டார் 
அைமக்கும் 
பணி 

2.00 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமா
ழி ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

2.30% 
சதவிகிதம் 
அதிகம் 

திரு.எல். மணிகண்டன் 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

0.04% 
சதவிகிதம் 
குைறவு 

4 பாதாளச் 
சாக்கைட 
கழிவு நீர் 
ேமாட்டார்க
ைள 
பழுதுநீக்கம் 
ெசய்யும்பணி 

5.60 

திரு.எஸ். தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

1.72% 
சதவிகிதம் 
அதிகம் 

ெமர்சஸ். 
வி.பி.அேசாசியட்ஸ், 

ெசன்ைன. 

0.52% 
சதவிகிதம் 
குைறவு 

     ேமற்காணும் பணிகளுக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.104 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 

அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் 
ஏற்கலாம். 

3. ேமற்காணும் பணிகளுக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனமதி வழங்கலாம். 

ெபாருள்.3 
        திருவாரூர் நகராட்சியின் மூலம் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் ெசயல்படுத்தப்பட்ட 
திட்டப்பணிகளின் விவரங்கைள கீழ்கண்ட தினசr நாளிதழில் விளம்பரம் 
ெசய்யப்பட்டைமக்கான விளம்பர கட்டணத்ெதாைகயிைன வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
வ.எண் விளம்பர நிறுவனங்களின் விபரம் விளம்பர கட்டணத்ெதாைக 

1. தினதந்தி (கடந்த மூன்றாண்டுகளில் 
ெசயல்படுத்தப்பட்ட பணிகளின் விபரம்) 

ரூ.28560/- 

2. தஞ்ைச முரசு (ப)லிமிெடட். தமிழக அரசின் 
இரண்டாண்டு சாதைன சிறப்பு மலர் - 2019 

ரூ.15750/- 

அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட நிறுவனங்களுக்கான விளம்பரக்கட்டணத்திைன நகராட்சி ெபாது 

நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1130/2018/இ 

மன்ற தீர்மான 
எண்.105 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.4 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான அைனத்து பள்ளிகூடங்களிலும் மைழநீர் ேசகrப்பு 
ெதாட்டி அைமப்பதற்கு 12.09.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட இரண்டு 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 
வ.எ
ண் 

பணியின் விபரம் மதிப்படீு ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதம் 

1 திருவாரூர் நகராட்சி 
பராமrப்பில் உள்ள 
பள்ளிகளுக்கு 
மைழநீர் ேசகrப்பு 
அைமக்கும் பணி.   
1. ெகாள்rசாமி 

நகராட்சி 
நடுநிைலப்பள்ளி 

2. ேகக்கைர 
நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி 

3. ெகாடிக்கால் 
பாைளயம் 

ரூ.586995/- திரு.எஸ்.தணிகாச
லம், ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

0.13% 
மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதத்ைத 
விட குைறவு 

மன்ற தீர்மான 
எண்.106 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



நடுநிைலப்பள்ளி 
4. பாபாேகாபால்சா

மி 
நடுநிைலப்பள்ளி 

5. சபாபதி 
முதலியார் 
நகராட்சி 
உயர்நிைலபள்
ளி 

6. விஜயபுரம்நகரா
ட்சி 
துவக்கப்பள்ளி 

7. ேக.டி.ஆர். 
நகராட்சி 
துவக்கப்பள்ளி 

திரு.எஸ். 
ெரங்கசாமி, 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

0.37% 
மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதத்ைத 
விட அதிகம் 

        ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட  குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம், ஒப்பந்ததாரrன் ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 

அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன அனுமதிக்கலாம். 
3. ேமற்கண்ட பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுலrன் முன் 

அனுமதி ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத்தரவு 
வழங்கப்பட்டதைனயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ெபாருள்.5 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பைழய தஞ்ைச சாைலயில் அைமந்துள்ள 
இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிட கட்டிடமானது மிகவும் பழுதைடந்த நிைலயில் 
உள்ளதைன இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் மற்றும் அப்ெபாருட்கைள ஏலரதாரேர 
எடுத்துக்ெகாள்ளும் பணிக்கு 12.09.2019 அன்று மறுெபாது ஏலம் (நான்காவது அைழப்பு) 
விடப்பட்டதில் கீழ்கண்ட ஏலதாரர்கள் கலந்து ெகாண்டவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு. 
வ.எண் ஏலதாரர்களின் விபரம் (திருவாளர்கள்) ஏலக்ேகள்வி 

1. எம்.ஸ்ரீதரன், த/ெப.எஸ். முத்துகுமாரசாமி, 48, 
பிடாr ேகாவில் ெதரு, திருவாரூர். 

ரூ.2,75,000/- 

2. ஆர். அண்ணாதுைர, த/ெப,ராஜன், 4A/4. 
தர்மேகாவில் ெதரு, திருவாரூர் 

ரூ.2,55,000/- 

3. ஏ.சுேரஷ்குமார், ெநய்விளக்கு ேதாப்பு, திருவாரூர். ரூ.3,00,000/- 
4. எஸ்.ரேமஷ் குமார், ஆவணித்ெதரு, திருவாரூர் ரூ.2,70,000/- 
5. என்.ராமசந்திரன், த/ெப.நடராஜன், 34D. திருமஞ்சன 

வதீி, திருவாரூர். (ஒப்பந்தப்புள்ளின் மூலம் 
ேகாரப்பட்டது) 

ரூ.3,60,000/- 

ேமற்கண்ட ஏலத்தாரர்களில் அதிகபட்சமாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் மூலம் ேகாரப்பட்ட 
திரு.என்.ராமசந்திரன், த/ெப.நடராஜன், 34D.திருமஞ்சனவதீி, திருவாரூர் என்பவrன் 
உயர்ந்தபட்ச ஏலக்ேகள்வியிைன எற்க மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றம் அனுமதிக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணியிைன ேமற்ெகாள்வதற்காக ெபாது ஏலத்தில் உயர்ந்தபட்ச 

மன்ற தீர்மான 
எண்.107 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



ஏலக்ேகள்வி ஒப்பந்தப்புள்ளியின் மூலம் ேகாrய திரு.என்.ராமசந்திரன், 34D 
திருமஞ்சன வதீி, திருவாரூர் என்வrன் உயர்ந்தபட்ச ஏலக்ேகள்விைன ஏற்கலாம். 

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

ந.க.எண். 4322/2018/இ1 
ெபாருள். 6 
       திருவாரூர் நகராட்சியில் தூய்ைம இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவு 
ேமலாண்ைம 2015-16 பணிகளுக்காக இரண்டாவது மாநில அளவிலான உயர்மட்டகுழு 
கூட்ட நடவடிக்ைககளின் கீழ் ரூ.114.96 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளதைன 
ெதாடர்ந்து 7 எண்ணிக்ைகயிலான பணிகள் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டு 6 எண்ணிக்ைகயிலான 
பணிகள் முழுைமயாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது.  ேமலும் ஒரு பணியான “Supply and Fixing 
Organic Pulveriser Machine” பணிக்கு மதிப்படீு ரூ.34.60 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி நிர்வாக 
மண்டல இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதம் எண்.392/2016/இ2 
நாள்.01.06.2016ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.  ேமற்காணும் பணிக்கு நான்கு 
முைற ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு எவரும் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாr முன்வராத  
காரணத்தினாலும், நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் அவர்களின் ஆய்வு நடவடிக்ைகயின்படி 
பணியானது முற்றிலும் ைகவிடப்பட்டது என்ற விபரத்திைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
மற்றும் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணியானது ேமற்ெகாள்ளப்படாமல் ைகவிடப்பட்ட காரணத்திைன 

ஏற்று மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.9115/2016/இ1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.108 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.7 
       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அைமக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் 
இருந்துவரும் பாதாளச்சாக்கைட திட்டத்தின் கழிவுநீர் ேசகrப்பு அைமப்பு, கழிவுநீேரற்ற 
நிைலயங்கள், நீrைரப்பு நிைலயங்கள் மற்றும் கழிநீர் உந்து நிைலயங்கள் மற்றும் கழிவு 
நீர் ேசகrப்பு மற்றம் பாதாளச் சாக்கைட ெதாடர்பான இதர அைமப்புகள் ஆகிய ஒட்டு 
ெமாத்த அைமப்பிைனயும் பராமrப்பு ெசய்யும் பணியிைன 27.10.2016ல் 
மூன்றாண்டுகளுக்கு ேமற்ெகாள்ள ெமர்சஸ். V.B. அேசாஸிேயட்ஸ், ெசன்ைன 
நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு இவ்வலுவலகம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதைனத் 
ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட பணியிைன அன்னாரால் வழங்கப்பட்டுள்ள மதிப்படீ்டு விைலயில் 
ரூ.73.60.440/-ல் ஆண்டுக்கு ஆறு சதவிகிதம் உயர்த்தப்படுெமன ஒப்பந்த நிபந்தைனயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி பணியிைன ேமற்ெகாள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மானம் 
எண்.615 நாள்.15.09.2016ல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
ேமலும் தற்ேபாது ெமர்சஸ்.V.B. அேசாஸிேயட்ஸ், ெசன்ைன நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த 
பணிக்காலமானது 26.10.2019 அன்றுடன் முடிவைடயும் நிைலயில் உள்ளது.ேமற்படி 
நிறுவனத்தினால் மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பணி ேமற்ெகாள்ள சம்பந்தப்பட்ட 
நிறுவனத்திடமிருந்து மூலம் 13.09.2019ல் ஒப்புதல் கடிதம் 
ெபறப்பட்டுள்ளது.இந்நகராட்சியில் பாதாளச் சாக்கைட பணியானது ெமர்சஸ். V.B. 
அேசாஸிேயட்ஸ், ெசன்ைன நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் கடந்த 
மூன்றாண்டுகளாக பராமrப்பு பணியானது நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் முழுைமயாக 
ேமற்ெகாள்வதைன கருத்தில் ெகாண்டு ேமலும் ேமற்படி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த 
படிவத்தில் (Tender Document) Section-II Part-1 GENERAL STIPULATIONS AND CONDITIONS, Serial No.2, 
Duration, Works comprised in contract and Extensions. Any further extension will be at the sole discretions of 
Tiruvarur Municipality.  During the extension periods, the annual increment will be limited to six percent of the 
annual charges paid on the previous year I,e 12  months period immediately before the extension-ல் 

மன்ற தீர்மான 
எண்.109 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



உள்ளபடி அடுத்த மூன்றாண்டுகளுக்கு நீடிப்பு ெசய்ய கீழ் கண்ட விவரப்படி ஏற்கனேவ 
உள்ள ஒப்பந்த ஆவனத்தின் படி மூன்றாண்டுகள் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்து தன்ைமைய 
ெபாறுத்தும் மூன்றாவது ஆண்டு வழங்கப்பட்ட ெதாைகயில் 6 சதவிகிதம் உயர்வு 
அளித்தும் நீடிப்பு ெசய்யலாம் என வழிவைக ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  இதன் படி அடுத்து 
வரும் மூன்றாண்டுகளுக்கு கீழ்கண்ட விவரப்படி மூன்றாண்டு காலத்திற்கு (27.10.2019 
முதல் 26.10.2022 வைர) ஒப்பந்த நிபந்தைனகளின்படி பராமrப்பு பணிகள் ெசய்வதற்கான 
காலத்திைன நீட்டிப்பு ெசய்து உrய அனுமதி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
விவரம் பின்வருமாறு, 
வ.எண் பராமrப்பு ஆண்டு பராமrப்பு 

ெதாைக ரூ. 
6 சதவதீம் 
கூடுதல் 
ெதாைக 

ெமாத்த 
பராமrப்பு 
ெதாைக ரூ. 

1 முதலாம் ஆண்டு 
(27.10.2019 முதல் 
26.10.2020 வைர) 

8270190 496211 8766401 

2 இரண்டாம் ஆண்டு 
(27.10.2020 முதல் 
26.10.2021 வைர) 

8766401 525984 9292385 

3 மூன்றாம் ஆண்டு 
(27.10.2021 முதல் 
26.10.2022 வைர) 

9292385 557543 9849928 

அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பராமrப்பு பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் 

பாதாளச்சாக்கைட திட்ட நிதியிலிருந்ேத ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

3. ேமற்காணும் பராமrப்பு பணியிைன ஒப்பந்த நிபந்தைனகளுக்குட்பட்டு 
பணியிைன மூன்றாண்டு காலத்திற்கு நீட்டித்து வழங்கேகாr ெமர்சஸ். V.B. 
அேசாஸிேயட்ஸ், ெசன்ைன நிறுவனத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட ஒப்புதல் 
கடிதத்திைன மன்றம் பார்ைவயிட்டு கால நீட்டிப்பு ெசய்ய அனுமதிக்கலாம். 

4. தற்ெபாழுது 27.10.2019 முதல் 26.10.2020 வைர ஒப்பந்த நிபந்தைனகளுக்குட்பட்டு 
பணி உத்தரவு வழங்கலாம். 

ந.க.எண். 454/2001/இ1 
 
ெபாருள்.8 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநிேயாகம் ெசய்யும் நீர்ேதக்க 
நிைலயங்களான சந்ைதப்ேபட்ைட, மடப்புரம், ெதன்றல் நகர், கிடாரம் ெகாண்டான் மற்றும் 
ஐ.பி.ேகாவிலிருந்து விநிேயாகிக்கப்படும் குடிநீrன் பாதுகாப்பு நலன் கருத்தில் ெகாண்டு 
நீர்த்த குேளாrைன ெகாள்முதல் ெசய்ய தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.9.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கண்டான ெசலவினத்ைத குடிநீர் நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 

மன்ற தீர்மான 
எண்.110 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.9 
       திருவாரூர் நகராட்சியின் பராமrப்பில் உள்ள 1) ெபருமாள் ேமலவதீி, மடப்புரம் 
2)வ.உ.சி ெதரு, 3)இ.வி.எஸ் நகர் 4)ெகாடிக்கால் பாைளயம் மற்றும்  5) வாசன் நகர்களில் 

மன்ற தீர்மான 
எண்.111 

அனுமதிக்கப்பட்டது 



உள்ள பூங்காக்களில் அைமக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துைள கிணறுகளின் அருகாைமயில் 
புதியதாக சிண்ெடக்ஸ் ேடங்குகள் அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.4.60 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்த 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 
ெபாருள்.10 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்கு தூய்ைம இந்தியா திட்டம் திடக்கழிவு ேமலாண்ைமயின் 
கீழ் நகராட்சி உரக்கிடங்கில் இருக்கும் குப்ைபகைள தரம் பிrத்து உயிrன ெசrமான 
ெகாள்கலன் மூலம் உரம் தயாrக்கும் பணி மற்றும் நுண்உயிr உரகிடங்கு சிெமண்ட் 
சாைல மற்றும் சுற்றுச்சுவர்  அைமக்கும் பணிகைள மாநில அளவில் தமிழ் மற்றும் 
ஆங்கில நாளிதழ்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிைன இயக்குநர், ெசய்தி மக்கள் 
ெதாடர்புத்துைற, தைலைம ெசயலகம், ெசன்ைன அவர்களின் மூலம் கீழ்கண்ட 
நிறுவனங்களின் வழியாக விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டைமக்கான விளம்பரம் கட்டணத்திைன 
வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
வ.எண் விளம்பர நிறுவனத்தின் விபரம் விளம்பரக்கட்டண
1 Bright Advertising, Chennai ரூ.55282/- 
2 Madhu Advertising, Chennai ரூ.72188/- 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்கண்ட நிறுவனங்களுக்கான விளம்பரக் கட்டணத்திைன நகராட்சி ெபாது 

நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1130/2018/இ1. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.112 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

ெபாருள்.11 
        இந்நகராட்சி பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி முன்பணம் ரூ.5000.லிருந்து ரூ.10,000 
வழங்க அரசாைண எண். 240 நாள்.02.08.2019 வரப்ெபற்றுள்ளது.  எனேவ அரசாைணயின் 
படி தீபாவளி முன் பணம் இந்நகராட்சி பணியாளர்களுக்கு ரூ.10,000 வழங்க அரசாைண 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும். 
அலுவலக குறிப்பு 
மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.3932/2018/பி1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.113 

அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

                                                              ஒம்/-என். சங்கரன்  
Ïl« ..ÂUth%®                                                            Miza®/ jå mYty®, 
 ehŸ..30.09.2019                                                                                                    ÂUth%® efuh£Á.                                                                 

 

 

 

 


