
 

விகாr ஆண்டு ைத 17ம்  31.01.2020ம் ேததி ெவள்ளிக்கிழைம 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.1 

 இந்நகராட்சி ஆைணயrன் டிசம்பர் 2019ற்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
 மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம். 
 
ெபாருள்.2 

        திருவாரூர் நகராட்சியில் குப்ைபகைள அகற்ற பயன்படுத்தும் வாகனம் TN50M0270 
டிப்பர் வாகனத்திற்கு புதிய மின்கலம் (NEW BATTERY) ெபாருத்துவதற்கு விைலப்புள்ளி அறிவிப்பு 
ேகாrயதில் 10.01.2020 அன்று கீழ்கண்டவாறு விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

1 A.K.ேபட்டrஸ் ேசல்ஸ்&சர்வஸீ், 6M.C.ரேமஷ் காம்ப்ளக்ஸ் மன்ைன 
ெமயின் ேராடு, சிங்களாஞ்ேசr(A.R.ேபாலிஸ் ேகாட்ரஸ் விளமல், 
திருவாரூர்) 

ரூ.13800/- 

2 Day Night Marketing ேசல்ஸ்&சர்வஸீ் 173-C ேநதாஜி ேராடு திருவாரூர் ரூ.13000/- 
3 ெஜய் இன்ெவட்டர் 154ஏ, ேநதாஜி ேராடு ஆர்ச் அருகில் திருவாரூர் ரூ.13500/- 

                  ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்Day Night Marketing 
ேசல்ஸ்&சர்வஸீ் நிறுவனம் (வrைச எண்-2ல்) ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக 
உள்ளதால் அதைன ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 
ெபாருள்.3 

       திருவாரூர் நகராட்சியில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் 
வாகனம் TN501267 டிராக்டர் வாகனத்திற்கு தகுதிசான்று ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுதி 
நீக்கப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாrயதில் 07.01.2020 அன்று கீழ்கண்டவாறு 
ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. 



வ. 
எண் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

1 தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் ேராடு 
திருவாரூர் 

ரூ.1,23,000/- 

2 அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 13 ராமேக ேராடு 
திருவாரூர் 

ரூ.1,26,850/- 

3 குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் ேராடு தஞ்சாவூர் ரூ.1,30,650/- 
         ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் வrைச எண் 1-ல் உள்ள 
தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி குைறவாக உள்ளதால் 
அதைன ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
 ந.க.எண்.4563/2019/எச்1 
 
ெபாருள்.4 

       திருவாரூர் நகராட்சியில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் 
வாகனம் TN50L2532 காம்பக்டர் வாகனத்திற்கு தகுதி சான்று ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுதி 
நீக்கப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்த புள்ளி ேகாrயதில் 07.01.2020 அன்று கீழ்கண்டவாறு 
ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

1 அன்ைன சத்யா இஞ்சினியர்ஸ் ஒர்க்ஸ்,13.ராமேக ேராடு, 
திருவாரூர் 

ரூ.1,70,038/- 

2 தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் ேராடு
திருவாரூர் 

ரூ.1,38,800/- 

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

ரூ.1,48,700/- 

 ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள 3 ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் (வrைச 
எண்.2) நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி குைறவாக உள்ளதால் அதைன ஏற்பதற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
 ந.க.எண்.1988/2019/எச்1 
 
ெபாருள்.5 

       திருவாரூர் நகராட்சி பகுதிகளில் மனிதக்கழிவுகைள அகற்றுேவார் தடுப்பு மற்றும் 
மறுவாழ்வு சட்டம் 2013-ன் படி அகற்றப்பட்ட நச்சுதைட ெதாட்டி கழிவுகைள திறந்தெவளி 
நீர்நிைல ஆதாரங்கள் ேபான்றவற்றில் ெகாட்டுவது தவறு என்பதினால் நகராட்சி 
வழிகாட்டுதலின்படி நச்சு தைட ெதாட்டி கழிவுகைள பாதாள சாக்கைட சுத்திகrப்பு 



நிைலயத்தில் மட்டுேம ெகாட்ட ேவண்டும் என்பதால் நகராட்சி அதற்கான ேசைவ கட்டணம் 
கீழ்கண்ட விவரப்படி நிர்ணயம் ெசய்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு. 

1. நைட -1க்கு 4000 லிட்டர் ெகாண்ட வாகனம் ஒன்றுக்கு –ரூ.200 
2. நைட -1க்கு 6000 லிட்டர் ெகாண்ட வாகனம் ஒன்றுக்கு –ரூ.300 

ேமலும் நாளிதழில் விளம்பரம் ெசய்ய ேதாராய ெசலவனீம் ரூ.20,000/-க்குமன்ற 
அனுமதிக்கு. 

அலுவலக குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
 ந.க.எண்.7886/2014/எச்1 
ெபாருள்.6 

       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயற்ைக இடர்பாடுகளினால் பாதிக்கப்பட்ட 
சாைலகைள சீரைமக்க 14வது மாநில நிதிக்குழு 2019-20ன் கீழ் ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட 
சாைலகைள ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு மாவட்ட அளவில் விளம்பரம் 
ெசய்யப்பட்டதற்கிணங்க “தினந்தந்தி நாளிதழில்” (09.01.2020) விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டைமக்கான 
விளம்பரக்கட்டணத் ெதாைக ரூ.7963/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட விளம்பர கட்டணத்திைன வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்றம் 

அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.3666/2019/இ1 

ெபாருள்.7 

       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நகராட்சியினால் பராமrக்கப்பட்டு வரும் 
சாைலயில் பாதாளசாக்கைட மற்றும் மைழயினால் பாதிக்கப்பட்ட தார்சாைலகைள 
ேமம்படுத்திட தமிழ்நாடு நகர்புற சாைலகள் அபிவிருத்தி திட்டம் 2019-20ன்கீழ் ரூ.100.00 
இலட்சத்திற்கு 1 சிப்பமாக திட்டபிேரனைண தயார் ெசய்யப்பட்டதற்கு ெசன்ைன நகராட்சி 
நிர்வாக ஆைணயர், அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதத்தில் ந.க.எண்.17349/2019/இ3 நாள்.16.10.2019 
நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதைன ெதாடர்ந்து 20.11.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டுள்ளது.வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 



20.11.2018 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம் 

வ. 
எண் 

பணியின் விபரம் 
மதிப்படீ்டின்ப
டி ஒப்பந்த 
ெதாைக ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் 

விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக ரூ. 

சதவதீ 
விபரம் 

1 

சிப்பம் 1 தமிழ்நாடு நகர்புற 
சாைல அபிவிருத்தி 

திட்டத்தின் 2019-2020ன் கீழ் 
திருவாரூர் நகராட்சி 

எல்ைலக்குட்பட்ட ெபருமாள் 
மட வளாகம், சிவப்பிரகாச 
மடத்ெதரு மற்றும் ெதன்றல் 
நகர் முதலிய சாைலகைள 
தார்சாைலயாக அைமக்கும் 
பணி வார்டு எண் (17,2 

மற்றும் 4) 

ரூ.8448978.52 

ெமர்சஸ்.ஏ.என்.ஆர்.
சண்முகப்பிrயா 
கன்ட்ரஸ்ஷன், 
திருவாரூர் 

ரூ.8869021/- 

4.97% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

ெமர்சஸ். ஆர்.ஜி.ேக, 
இன்ப்ரா ஸ்ெரக்ச்சர், 

மன்னார்குடி. 
ரூ.9216374/- 

9.08% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

                 ேமற்கண்ட திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ெதாழிநுட்ப 
அனுமதி வழங்கப்பட்ட மதிப்படீு விைல விகிதத்ைதவிட கூடுதலாக உள்ளதினால் 
இப்பணிகைள உடன் முடித்து ெபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ெகாண்டுவர ேவண்டும் என்பதன் 
அவசியம் கருதி வரப்ெபற்றதில் குைறவானதும் மதிப்படீ்ைடவிட கூடுதலாகவும் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்தள்ள ெமர்சஸ்.ஏ.என்.ஆர். சண்முகப்பிrயா கன்ட்ரஸ்ஷன், திருவாரூர், 
ஒப்பந்ததாரrடம் இவ்வலுவலக ந.க.எண்.3521/2019/இ1 நாள். 24.12.2019ந் ேததிய கடிதத்தில் 
விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் ேகாரப்பட்டதில் அன்னாரது விைலக்குைறப்பு 
சம்மதக்கடிதத்தில் மூலப்ெபாருட்களின் விைல உயர்வு டீசல் விைல உயர்வு காரணமாக 
வாகன வாடைக விைல உயர்வு பணியாளர்களின் ஊதிய உயர்வு ேமற்கண்ட காரணங்களால் 
விைலக்குைறப்பு ெசய்ய இயலாது என ெதrவித்துள்ளார்.  அதைன ெதாடர்ந்து 
ெமர்சஸ்.ஏ.என்.ஆர்.சண்முகப்பிrயா கண்ட்ரஸ்ஷன், திருவாரூர், ஒப்பந்ததாரால் வழங்கப்பட்ட 
அேத மதிப்படீ்டின் விைல விகிதத்திேலேய வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க 
மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு. 

1. ெமர்சஸ்.ஏ.என்.ஆர்.சண்முகப்பிrயா கன்ட்ரஸ்ஷன், திருவாரூர் நிறுவனத்தின் கடிதம் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

2. 2019-20 SORன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி ெபறப்பட்டதில் குைறவானதும், வழங்கப்பட்ட 
விைலக்குைறப்பு சம்மதக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விளக்கத்திைன ஏற்கவும், பின்னர் 
மதிப்படீ்டிைனவிட கூடுதலாக ெபறப்பட்ட விைலவிகிதத்திைன அளித்துள்ள 
ெமர்சஸ்.ஏ.என்.ஆர்.சண்முகப்பிrயா கன்ட்ரஸ்ஷன், திருவாரூர், ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 

3. நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி(1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2ன்படி பணியின் 
முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்டிைனவிட 5 சதவதீம் வைர கூடுதலாக அனுமதிப்பது 
ெதாடர்பாக மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  மன்றம்  இறுதி முடிவு 
எடுக்கலாம். 

ந.க.எண்.3521/2019/இ1 



ெபாருள்.8 

       குடியரசு தின விழா 2020ைன முன்னிட்டு திருவாரூர் நகராட்சியின் சார்பாக 
மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர் அவர்களின் ஆய்வு கூட்டத்தில் மாவட்ட விைளயாட்டு 
அரங்கத்தில் விழா நைடெபறும் ைமதானத்ைத சுத்தப்படுத்தல் ேதைவயான ெபாதுமக்கள் 
ெதாடர்பு ைமயம் ஏற்படுத்துதல், குடிநீர் மற்றும் தற்காலிக கழிவைற அைமத்தல் 
ெதாடர்பான எற்பாடுகைள ெசய்தல் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டது.  அதைனத்ெதாடர்ந்து 
விழா நைடெபறும் ைமதானத்தில் தற்காலிக கழிவைறகள் மற்றும் இதரப்பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளவும் பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுவலrன் 
முன் அனுமதி ெபற்று 23.01.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில், வரப்ெபற்ற 
இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரங்கள் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்றுள்ளது.  
அதன்விபரம் பின்வருமாறு. 

வ. எண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மதிப்படீு  மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 
1 திரு.எஸ். தணிகாசலம்,  

ஒப்பந்ததாரர்.திருவாரூர் 
ரூ.79532.40 

0.38% மதிப்படீ்ைட விட
குைறவு 

2 திருமதி.எம். ேதன்ெமாழி  
ஒப்பந்ததாரர் .திருவாரூர். 

0.27%  
மதிப்படீ்ைட விட அதிகம் 

      ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவான 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம் ஒப்பந்ததாரrன் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
1.  மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2.  ேமற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி 

அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று ெதாடர் நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதைனயும் 
மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

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

ந.க.எண்.0036/2020/இ1 

ெபாருள்.9 

       திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ெநய்விளக்கு ேதாப்பில் அைமக்கப்பட்டுள்ள நவனீ 
எrவாயு தகனேமைட பராமrப்பு ெசய்யும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள இந்நகர் மன்றத்தீர்மானம் 
எண்.77 நாள். 31.07.2019ல் நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 23.01.2020ல் 
மறுஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டது.இப்பணிக்கு கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு,. 

வ. எண் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மதிப்படீு  மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 
1 திரு.எஸ். தணிகாசலம், 

ஒப்பந்ததாரர்.திருவாரூர் 
ரூ.108500/- 

0.30% மதிப்படீ்ைட விட
குைறவு 

2 திரு.எஸ். ெரங்கசாமி ஒப்பந்ததாரர்  
திருவாரூர். 

0.20%  
மதிப்படீ்ைட விட அதிகம் 



ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்து “திரு.எஸ்.தணிகாசலம்” ஒப்பந்ததாரrன் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ெபாருள்.10 

  திருவாரூர் நகராட்சியில் ெபாதுசுகாதாரப் பிrவில் பிறப்பு இறப்பு சான்றுகள் வழங்கிட 
புதியதாக கலர் பிrன்டர் 1 எண்ணிக்ைகயும் மற்றும் எதிர்வரும் உள்ளாட்சித்ேதர்தலில் 
ேபாட்டியிடும் ேவட்பாளர்களின் ேவட்புமனுக்கைள  ஸ்ேகன் ெசய்வதற்கு ஸ்ேகனர்-1 
எண்ணிக்ைகயும் விநிேயாகம் ெசய்ய 28.01.2019 அன்று விைலப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
நிறுவனங்களிலிருந்து வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு, 

S. 
No 

Suppliers 
Printed (HP Inkjet GT319 All in 

One) 
Scanner (Cannon) Total Cost Rs. 

1 M/S. Mass Tech Computers, Tiruvarur Rs.9950/- Rs.4350/- Rs.14300/- 
2 M/S. Annai Computers, Tiruvarur Rs.10950/- Rs.4450/- Rs.15400/- 
3 M/S. JP Copier & Systems, Tiruvarur Rs.10800/- Rs.4650/- Rs.15450/- 
      ேமற்கண்ட நிறுவனங்களிலிருந்து வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் மிகக்குைறந்த 
விைலப்புள்ளி வழங்கப்பட்ட “ெமர்சஸ் மாஸ்ெடக் கம்ப்யூட்டர் திருவாரூர்” அவர்களின் 
குைறவாக அளிக்கப்பட்ட விைலப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறந்த விைலப்புள்ளி அளித்துள்ள “ெமர்சஸ் 

மாஸ்ெடக் கம்ப்யூட்டர் திருவாரூர்” அவர்களின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன 
ஏற்கலாம். 

3. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.503/2019/இ1 

ெபாருள்.11 
       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட புதிய ேபருந்து நிைலயம் அருகில் உயர்ேகாபுர 
மின்விளக்கு அைமக்கும் பணி மதிப்படீு ரூ.7.00 இலட்சத்தில் “பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
உள்ளூர் பகுதி ேமம்பாட்டுத் திட்டம் 2019-20ன் கீழ்பணியிைன ேமற்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு 
மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்/தைலவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகைம, திருவாரூர் அவர்களின் 
ெசயலாைண கடிதம் ந.க.எண்.3279/2019/அ5 நாள்.23.01.2020ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி 
உத்தரவிடப்பட்டதைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 
2. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
3. ந.க.எண்.441/2019/இ1 



ெபாருள்.12 

        திருவாரூர் நகராட்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 30 வார்டுகளில் 162 இந்தியா மார்க் 11 Hand 
Pump 168 எண்ணிக்ைகயிலான ஆழ்துைள கிணறுகள் பராமrக்கப்பட்டு வருகிறது.  ேமலும் 
அம்ைமயப்பன் தைலைம நீேரற்றும் நிைலயத்திலிருந்து திருவாரூர் மடப்புரம் நீர்த்ேதக்கத் 
ெதாட்டி 8 கிேலா மீட்டர் தூரத்திற்கு பிரதான குழாய் பராமrக்கப்பட்டு வருகிறது.  ேமலும் 
நகrன் ஐ.பி.ேகாவில், ெதன்றல் நகர், கிடாரங்ெகாண்டான் பகுதிநீேரற்றும் நிைலயங்கள் மூலம் 
ஆங்காங்ேக ஆழ்துைள கிணறு அைமக்கப்பட்டு குடிநீர் விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்டு வருகிறது.  
ேமலும் இந்நகrல் ெமாத்தம் 74 கிேலா மீட்டர் பகிர்மான குழாய்கள் பராமrக்கப்பட்டு 
வருகிறது.  அவ்வெபாழுது ஏற்படும் குடிநீர் குழாய் பழுது சrெசய்யவும் ஆழ்துைள கிணறு 
மினிபவர் பம்பு அவ்வெபாழுது ஏற்படும் பழுதுகைள சr ெசய்து நகராட்சிக்கு 30 வார்டு 
மக்களுக்கு தங்கு தைடயின்றி குடிநீர் சீராக வழங்கவும் தயார் ெசய்யப்பட்டு ரூ.9.80 
இலட்சத்திற்கு மதிப்படீ்டிலான மன்ற ெபாருள் ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ெபாருள்.13 

       இந்நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவிற்கு  2020-2021ம் நிதியாண்டிற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்படவுள்ள ெசலவினங்களுக்கு கீழ்கண்ட விபரபடி நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்ய 
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு. 

1 திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு தகுதி 
சான்று, இன்சூரன்ஸ், சில்லைர பழுதுகள் ேபான்றவற்றிக்கான ெசலவினம். 

80.00லட்சம் 

2 திடக்கழிவு ேமலாண்ைம Primary Collection பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் Tricycle 
Push Cart காம்பாக்டர் பின் பழுது நீக்கம் பராமrப்பு ெசலவினம். 

10.00லட்சம் 

3 ெகாசு புழு தடுப்பு முதிர் ெகாசு தடுப்பு பணிகள் ெகாசு புழு தடுப்பு 
மருத்துகள், புைக ெதளிப்பான் வாங்குதல் ைக ெதளிப்பான் பராமrப்பு பழுது 
நீக்கம் ேபான்றைவ ெசலவினம் 

30.00லட்சம் 

4 நீர்த்த சுண்ணாம்பு ப்ளசீ்சிங் பவுடர், கிருமி நாசினி, ெதாற்று நீக்கிமருந்துகள் 
வாங்கிட ெசலவினம். 

30.00லட்சம் 

5 திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணியில் ஈடுபடும் வாகனங்களுக்கு எrெபாருள் 
ெசலவினம் ெசய்தல். 

60.00லட்சம் 

6 ெபாதுசுகாதாரப்பணியாளர்களுக்கு தளவாடச்சாமான்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் 
உபகரணங்கள், வாங்கிட ெசலவினம் 

1.5.00லட்சம் 

7 ெதாற்றுேநாய்கள் பரவும் ேபாது ேநாயிைன கட்டுப்படுத்த கருவிகள், 
மருந்துகள், விழிப்புணர்வு பணிகள் பணியாளர்கைள தற்காலிகமாக 
அமர்த்துதல், அறிக்ைக ெதாகுப்புகள், புைகப்படம் எடுத்தல் ேபான்ற 
பணிகளுக்கு ெசலவினம். 

30.00லட்சம் 

8 துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு சீருைடகள், காலணிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் 
உபகரணங்கள் 

10.00லட்சம் 

9 சுகாதாரம் குறித்து விழிப்புணர்வு மற்றும் முகாம் நடத்துதல் சில்லைர 
ெசலவினம். 

5.00லட்சம் 



10 ெடங்கு தடுப்பு பணிக்காக தற்காலிக பணியாளர்கைள பணியமர்த்துதல் 50.00லட்சம் 
11 இயற்ைக இடர்பாடு காலங்களில் ேதைவபடும் அத்தியாவசிய 

தளவாடச்சாமான்கள், உபகரணங்கள், பணியாளர்கைள தற்காலிகமாக 
அமர்த்துதல் வாகனங்களுக்கு எrெபாருள் மற்றும் வாடைக இயந்திரங்கள் 
ேபான்றவற்றிக்கு  ெசலவினம் 

25.00லட்சம் 

12 ெதரு நாய்களின் இனப்ெபருக்கத்திைன கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் பிடித்து 
அப்புறப்படுத்தும் பணிகளுக்கு ெசலவினம் 

6.00லட்சம் 

13 நகராட்சியால் பராமrக்கப்பட்டு வரும் ெநய்விளக்கு ேதாப்பு உரக்கிடங்கில் 
உரம் தயாrப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ெசலவினம் 

10.00லட்சம் 

14 அ/மி தியாகராஜர் ேதர் திருவிழா காலங்களில் ெபாது சுகாதார பணி 
ேமற்ெகாள்ள தற்காலிக பணியாளர்கள் அமர்த்துதல், கிருமி நாசினி, 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், தளவாட சாமான்கள் வாங்குதல், பணிகளுக்கு 
ெசலவினம். 

10.00லட்சம் 

15 தூய்ைம இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் விழிப்புணர்வு, விழிப்புணர்வு ேநாட்டீஸ், 
நாளிதழ் விளம்பரம் மற்றும் ெதருமுைண பிரச்சாரங்கள் ேபான்ற 
பணிகளுக்கு ெசலவினம் 

15.00லட்சம் 

16 ெபாது சுகாதாரம் குறித்த நாேளடுகளில் வr விளம்பரங்கள் ெசய்வதற்கு 
ெசலவினம் 

15.00லட்சம் 

17 தற்காலிக பணியாளர்கள் அமர்த்துதல் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம Out Sourcing 
முைறயில் பணி அமர்த்துதல் ேபான்றவற்றிற்கு ெசலவினம் 

200.00லட்ச
ம் 

18 திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு புதிதாக வாகனங்கள்  வாங்குதல் 
ெசலவினம் 

25.00லட்சம் 

19 பிறப்பு, இறப்பு பதிேவடு ைபண்டிங் ெசலவினம் 1.00லட்சம் 
20 உரக்கிடங்கு பராமrப்பு மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு  ெசலவினம் 15.00லட்சம் 
21 Stay Animals (Cow and Pig) பிடித்து அப்புறப்படுத்திட ெசலவினம். 2.00லட்சம் 
அலுவலக குறிப்பு 

1. அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ெசலவினத்ைத ெபாதுநிதியில் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

ெபாருள்.14 
       திருவாரூர் நகராட்சியில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் 
வாகனம் TN50E2361 மின்வாrக்கு தகுதி சான்று  ெபற அவ்வாகனத்தில் பழுதுநீக்கப்பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாrயதில் 21.01.2020 அன்று கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன. 

வ. எண் ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள நிறுவனத்தின் விவரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

1 தர்மராஜ் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நம்பர் 34/59 தஞ்சாவூர் ேராடு 
திருவாரூர் 

ரூ.1,18,590/- 

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

ரூ.1,18,236/- 

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

ரூ.1,19,298/- 



 
         ேமற்கண்டவாறு வரப்ெபற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வrைச எண் 2-ல் 
உள்ள அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் ெகாடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக குைறவாக உள்ளதால் அதைன ஏற்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1988/2019/எச்1 
ெபாருள்.15 

rhiynahuéahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) Jiz éÂfŸ, 2019 

rhiynahu éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) r£l«, 2014 (k¤Âa 
r£l« v©.7/2014) 37tJ Ãçé‹Ñœ tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fŸ k‰W« jäœehL rhiynahu 
éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) éÂfŸ, 2015 k‰W« jäœehL 
rhiynahu éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò, é‰gid xG§FKiw k‰W« cçk« tH§Fjš) 
Â£l«, 2015-‹Ñœ V‰gL¤j¥g£LŸs éÂfë‹ Ñœ ÂUth%® efuh£Á¡fhd rhiynahu 
éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) Jiz éÂfŸ, 2020 
Ñœ¡f©lthW V‰gL¤j¥gL»‹wJ. 

jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ r£l«, 1920 m¤Âah« 14 ÃçÎ 306 k‰W« mj‹ c£ÃçÎfëš 
tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fë‹goÍ«, mt‰¿‰F V‰gL¤j¥gL« ÂU¤j§fS¡F c£g£L«, 
k‰W« rhiynahu é‰gidæid xG§F¥gL¤jÎ«, ÂUth%® efuh£Á¡fhd rhiynahu 
éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) Jiz éÂfŸ, 2020 
V‰gL¤j¥gL»‹wJ. 

 m¤Âaha«-1 

 Kjåiy  

1. FWªjiy¥ò k‰W« bjhl¡f«.- Ïªj Jiz éÂfŸ  ÂUth%®efuh£Á¡fhd rhiynahu 
éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) Jiz éÂfŸ, 2020 
v‹wiH¡f¥gL«. 

(2) Ïªj Jiz éÂfshdJ btëæl¥gL« ehŸ Kjš mKY¡F tU« 
2. bghUŸ tiuaiwfŸ.-  Ïªj Jiz éÂfëš, cgnahf¥gL« th®¤ijfS¡fhd bghUŸ 

tiuaiw, 
(i)"r£l«" v‹gJ rhiynahu éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid xG§FKiw) 
r£l«, 2014 (k¤Âa r£l« v©.7/2014) v‹W bghUŸgL«; 

(ii)"é‰gid Â£l«" v‹gJ r£l¤Â‹ 21M« Ãçé‹ Ñœ jahç¡f¥g£l é‰gid Â£l 
tiu¥gl« v‹W bghUŸgL«; 

(iii)"éÂfŸ" v‹gJjäœehL rhiynahu éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò k‰W« é‰gid 
xG§FKiw) éÂfŸ, 2015 v‹W bghUŸgL«; 

(iV)"Â£l«" v‹gJ r£l¤Â‹ 38tJ Ãçé‹ Ñœ f£lik¡f¥g£l jäœehL rhiynahu 
éahghçfŸ (thœthjhu ghJfh¥ò, é‰gid xG§FKiw k‰W« cçk« tH§Fjš) Â£l«, 
2015 v‹W bghUŸgL«; 



(V)"efu é‰gid¡ FG" v‹gJ éÂfë‹ Ñœ mik¡f¥g£l xU efu é‰gid¡ FG v‹W 
bghUŸgL«; 

r£l«, éÂfŸ mšyJ Â£l« M»at‰¿š tiuaW¡f¥g£l th®¤ijfS«, btëghLfS« 
Ïªj Jiz éÂfëš ga‹gL¤j¥gL»‹wd.  mit Kiwna r£l«, éÂfŸ mšyJ Â£l« 
M»at‰¿š bfh©LŸs mnj bghUŸgL«. 

m¤Âaha«-2 

é‰gid k©ly¤Âš é‰gid brŒÍ« éj« k‰W« xG§F KiwfŸ 

3.(1) ghj rhçfë‹ elkh£l« (Foot fall)k‰W« rhiyæ‹ mfy«, thfd«, k‰W« ghjrhçfS¡fhd 
Óuhd Ïa¡f« M»at‰¿‹ j‹ikia fU¤Âš bfh©L é‰gid k©ly§fis efu 
é‰gid¡ FG KoÎ brŒÍ«. 

   (2) xU Ïl¤Â‹ bfhŸÂwD¡nf‰g rhiynahu éahghçfë‹ v©â¡if tiuaW¡f 
nt©L«.  xU F¿¥Ã£l Ïl¤Âš efu é‰gid¡ FGthš ã®zæ¡f¥g£lthW elkhL« 
é‰gidahs®fë‹ v©â¡if tu«ig Ûwhkš ÏU¥gJ F¿¤J ÂUth%® efuh£Áahš 
m§Ñfç¡f¥g£l mYtyuhš rçgh®¡f¥gl nt©L«. 

   (3) rhiyæ‹ mfy¤ij¡ bfh©L«, rhiy étç¥ò F¿¤jhd ÑœfhQ« étu§fis¡ 
bfh©L« Ï¤Â£l¤Âš f£LgL¤j¥g£l é‰gid k©ly§fis étç¡f¥gl nt©L«. 

 (i) ÏU tê ngh¡Ftu¤J bfh©l 6 Û£l® mfy« bfh©l Á¿a rhiyfëš, ãiyahd 
rhiynahu é‰gid mDkÂ¡f¥glkh£lhJ.  ÏU¥ÃD«, m¤jifa rhiyfëš vªjéj 
neu¤ÂY« thfd§fŸ mDkÂ¡f¥glhj rhiyahf m¿é¡f¥g£lhš,  m¢rhiyfëš rhiynahu 
é‰gid mDkÂ¡f¥glyh«. 

 (ii) 3 Û£l® Kjš 5 Û£l® tiu mfykhd Á¿a rhiyfëš rhiynahu é‰gid 
mDkÂ¡f¥glkh£lhJ.  ÏU¥ÃD«, m¤jifa rhiyfŸ xU tê thfd rhiy vd 
m¿é¡f¥g£oUªjhš, rhiynahu é‰gid mDkÂ¡f¥glyh«. 

 (iii) 5 Û£l® Kjš 6 Û£l® tiu mfykhd rhiyfëš, rhiyæ‹ xU òw¤Âš rhiynahu 
é‰gid mDkÂ¡f¥glyh«. 

(iV) 10 Û£l® k‰W« mj‰F nkš mfykhd bgça rhiyfëš, rhiyæ‹ ÏU òwK« rhiynahu 
é‰gid mDkÂ¡f¥glyh«. 

           (V)  xU rhiyæš é‰gidmDkÂ¡f¥g£l Ïl¤Âš mj‹ bfhŸÂwD¡nf‰g rhiynahu 
é‰gidahs®fë‹ v©â¡if ã®za« brŒa¥gl nt©L«. 

 (Vi)  Óuhd ngh¡Ftu¤J k‰W« ghjrhçfë‹ elkh£l« F¿¤J fhtšJiwæ‹ mDkÂ 
bgw¥g£l Ã‹d® jh‹ ãiyahd rhiynahu é‰gid mDkÂ¡f¥gl nt©L«.  njit¥g£lhš,  
mªj Ïl¤Âš thfd ãW¤j« jil brŒa¥gl nt©L«. 

 (Vii) thfd ngh¡Ftu¤J k‰W« ghjrhçfë‹ elkh£l« M»at‰¿id fU¤Âš bfh©L 
jh‹, rhiyfëš elkhL« rhiynahu é‰gid mDkÂ¡f¥gl nt©L«. 

 (Viii) rhiy totik¥ò F¿¤jhd m¿ÎiufŸ, Ïªj Jiz éÂfSl‹ 
Ïiz¡f¥g£LŸs Ïiz¥Ãš F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. 



(4)rhiynahu é‰gid jil¢ brŒa¥g£l k©ly§fëŸ, 

 (i) muR f£ol§fŸ,  ÚÂk‹w§fŸefuh£Á mYtyf§fŸ, Ôaiz¥ò ãiya§fŸ 
M»at‰¿‹ EiHÎ thæš k‰W« btënaW« thæèUªJ 10 Û£l® Ús¤Â‰F«, 

 (ii) Ïuæš ãiya§fë‹ EiHÎ thæš k‰W« btënaW« thæèUªJ 50 Û£l® 
Ús¤Â‰F, 

 (iii) efu všiy¡F£g£l Ïuæš flÎ¥ghijæ‹ ÏU g¡f§fëY« 30 Û£l® Ús¤Â‰F«, 

 (iV) ngUªJ ãiya§fë‹ EiHÎ thæš k‰W« btënaW« thæèUªJ 50 Û£l® 
Ús¤Â‰F, 

 (V) g©ila ãidÎ¢Á‹d§fŸ k‰W« bjhšbghUëaš js§fŸ k‰W« mfœÎfŸ 
r£l«, 2010‹Ñœ m¿é¡f¥g£l Ïl§fëš ghJfh¥ò fUÂ rhiynahu é‰gid 
mDkÂ¡f¥glkh£lhJ. 

(Vi) kuòçik brh¤J fh¥ò éÂfëš jil brŒa¥g£l gFÂfŸ 

(Vii) Ïu©L mšyJ mÂfkhd rhiyfŸ F¿¥Ã£l Ïl§fëš mid¤J g¡f§fëš 30 
Û£l® Ús¤Â‰F  

(Viii) ‘vªj xU fšé ãWtd¤Â‹ EiHÎ thæš k‰W« btënaU«  

thæèUªJ 30 Û£l® Ús¤Â‰F. 

(ix) ghJfh¥ò nfhz¤Âš jil brŒa¥g£l vªj  gFÂæY« 

 (x) efu é‰gid¡ FGé‹ x¥òjš bg‰W efç‹ vªj xU gFÂæY« rhiynahu é‰gid 
jil brŒtJ F¿¤J cŸsh£Á mik¥ò KoÎ brŒJ, m¤jifa Ïl§fëš rhiynahu é‰gid 
jil brŒa¥gl nt©L«. 

F¿¥ò- fz¡bfL¥Ã‹nghJ m¿a¥g£l vªjxU m§fhoianah mšyJ Ïa‰ifahf mika 
bg‰w m§fhoianah, é‰gid jil brŒa¥g£l gFÂæš Ïiz¡f¡TlhJ. 

3. rhiynahu é‰gidahs®fS¡fhd f£L¥ghL.- vªj xU é‰gid k©ly¤ÂY«, 
é‰gid brŒa rh‹W bg‰w rhiynahu é‰gidahs®fŸ; 

 (i) thfd ngh¡Ftu¤J, äÂ t©o k‰W« ghjrhç elkh‰w¤Â‰F jl§fš mšyJ 
ÏilôW brŒa¡TlhJ, 

 (ii) fjÎ, EiHÎ thæš, Ôaiz¥ò fjÎfŸ mšyJ mtrufhy btënaW« ghij 
M»at‰¿‰F K£LbfhL¤J jl§fš mšyJ ÏilôW brŒa¡TlhJ, 

 (iii) FoÚ® tH§fš, fêÎÚ®, bjhiyngÁ, ä‹rhu« mšyJ Ïnj khÂçahd mik¥òfŸ 
ngh‹w vªjbthU ga‹gh£o‰F« jl§fš mšyJ ÏilôW brŒa¡TlhJ, 

 (iV) rhiyæš mšyJ mj‹ g¡f¤Âš cŸs vªj f£lik¥òfS¡nfh, têfh£L gyiffŸ, 
m¿é¥ò gyiffŸ, efu ntiyfŸ mšyJ elto¡iffS¡nfh jl§fš mšyJ ÏilôW 
brŒa¡TlhJ, 



 (V) M£nrgid¡Fça nritfisnah mšyJ bghU£fisnah é‰gid brŒtnjh 
TlhJ, 

 (Vi)  efu é‰gid¡ FGthš xJ¡ÑL brŒa¥g£l Ïl¤ij fh£oY« mÂfkhd Ïl¤ij 
M¡»uä¥ò brŒa¡ TlhJ, 

 (Vii) efu é‰gid¡ FGthš F¿¥Ãl¥g£l neu¤Â‰F Ã‹ nritfisnah mšyJ 
bghU£fis tâf« brŒtnjh TlhJ, 

 (Viii) cŸsh£Á mik¥ghš milahs« fhz¥g£l Ïl§fis jéu, Ïju Ïl§fëš 
Âl¡fêÎfis bfh£l¡TlhJ. 

 (ix) é‰gid rh‹¿jœ fhyhtÂah»a Ã‹d® bghU£fisnah mšyJ  nritfisnah 
mšyJ é‰gidnah brŒa¡TlhJ. 

 (x) xè bgU¡»fŸ, bkfh ngh‹fŸ, xè mik¥òfŸ mšyJ Ãw xè bgU¡» 
cgfuz§fŸ k‰W« ÃuÂgè¥ò és«gu§fŸ M»at‰¿id ga‹gL¤j¡ TlhJ. 

5. rhiynahu éahghçfë‹ bghW¥ò,- rhiynah éahghçfŸ mšyJ mtuJ FL«g 
cW¥Ãd®fŸ mšyJ gâahsç‹ flikfŸ, 

 (i) é‰gid rh‹¿jêš F¿¥Ãl¥g£LŸs mid¤J ãgªjidfS¡F« f£L¥gl 
nt©L«, 

 (ii) é‰gid rh‹¿jêš F¿¥Ãl¥g£LŸs Ïl¤Âš k£L« é‰gid brŒa¥glnt©L«, 

 (iii) é‰gid brŒÍ« Ïl¤Âš é‰gid rh‹¿jœ fh£Á¡F v¥bghGJ« it¡f¥gl 
nt©L«, 

 (iV) é‰gid rh‹¿jêš F¿¥Ãl¥g£LŸs rhiynahu é‰gidahs® mšyJ mtuJ 
FL«g cW¥Ãd® mšyJ mtç‹ gâahs® é‰gid Ïl¤Âš é‰gid brŒÍ«nghJ ÏU¡f 
nt©L«. 

 (V) v¥bghGJ« é‰gid Ïl¤Âid ghJfh¥ghfÎ«, ešy ãiyæš it¤ÂU¡f nt©L«, 

 (Vi) cŸsh£Á mik¥Ã‹ njit¡nf‰g ghJfh¥ò k‰W« Rfhjhu éÂfis fil¥Ão¡f 
nt©L«, 

 (Vii) czÎ khRgLjš jL¥ò¢ r£l«, 1954 mšyJ Ïju éÂfis fil¥Ão¡f nt©L«, 

 (Viii) efuh£Á Âl¡fêÎ nkyh©ik éÂfŸ, 2016I fil¥Ão¡f nt©L«, 

 (ix) be»ê fêÎ nkyh©ik éÂfŸ, 2016I fil¥Ão¡f nt©L«, 

 (x) jFÂÍila mYty® nfhU«nghJ é‰gid rh‹¿jœ fh©Ã¡f nt©L«, k‰W« 

 (xi) Ïªj Jiz éÂfëš F¿¥Ãl¥g£LŸs mid¤J éÂfisÍ« Ã‹g‰w nt©L«. 

 

 



m¤Âaha«-3 

f£lz§fŸ, tçfŸ k‰W« mguhj§fŸ 

6. é‰gid f£lz«,- (1) rhiynahuéahghçfŸ cŸsh£Á mik¥Ã‰F é‰gid f£lz« 
brY¤j nt©L«. 

 (2) cg éÂ (1)‹goahd é‰gid f£lz« Ñœ¡fhQ« g£oaè‹goahF«. 

(3) _‹W tUl§fS¡F xU Kiw é‰gid f£lz« ÂU¤Âaik¡f¥g£L, cŸsh£Á mik¥Ã‹ 
és«gu gyifæš m¿é¥ò btëæl¥gL«.  

7. guhkç¥ò f£lz«,- (1) rhiynahu é‰gidahsç‹ tif k‰W« m§fhoæ‹ jFÂæ‹ 
mo¥gilæš, cŸsh£Á mik¥ghš brŒa¥g£LŸs Foik ey‹fŸ k‰W« trÂfS¡fhf 
khjhªÂu guhkç¥ò f£lz« brY¤j¥gl nt©L«.  rhiynahu é‰gidahs®fŸ k‰W« m§fho 
tiffŸ efu é‰gid¡ FGthš ã®zæ¡f¥gL«. 

 (2) cg éÂ (1)æš F¿¥Ãl¥g£LŸs guhkç¥ò f£lz« khj¤Â‰F 100/-¡F FiwahkY«, 
%. 300/-¡F äfhkY« ÏU¡f nt©L«. 

 (3) guhkç¥ò f£lz« x›bthU M©L«   Fiwªjg£r«  5 rjÅj« ca®¤j¥gl nt©L«.   

t. 
v©. 

rhiynahu 
é‰gidahsç‹ 

tif 

gu¥gsÎ é‰gid f£lz« 

1. ãiyahd 
é‰gidahs® 

(KG neu«) 

10 rJu mofŸ tiu têfh£o kÂ¥Ãš 1 rjÅj« - 
tUl¤Â‰F %.1800/-¡F  Fiwahkš 

10 Kjš 25 rJu 
mofŸtiu 

têfh£o kÂ¥Ãš 2 rjÅj« - 
tUl¤Â‰F %.3600/-¡F Fiwahkš 

25 rJu mofS¡Fnkš têfh£o kÂ¥Ãš 3 rjÅj« - 
tUl¤Â‰F %.5400/-¡F Fiwahkš 

2. ãiyahd 
é‰gidahs® 

(gFÂ neu« 
mšyJ  neu 

g»®Î) 

10 rJu mofŸ tiu têfh£o kÂ¥Ãš 0.5 rjÅj« - 
tUl¤Â‰F %.1000/-¡F  Fiwahkš 

10 Kjš 25 rJu mofŸ 
tiu 

têfh£o kÂ¥Ãš 1 rjÅj« - 
tUl¤Â‰F %.1800/-¡F Fiwahkš 

25 rJu  mofS¡Fnkš têfh£o kÂ¥Ãš 1.5 rjÅj« - 
tUl¤Â‰F %.2800/-¡F Fiwahkš 

3. 
 

elkhL« 
é‰gidahs® 

(nk£lh® 
bghU¤j¥g£l 

t©oÍl‹) 

10 rJu mofŸ tiu tUl¤Â‰F %.1800/- 
10 Kjš 25 rJu mofŸ 
tiu 

tUl¤Â‰F %.3600/- 

25 rJu  mofS¡Fnkš tUl¤Â‰F %.5400/- 

4. 
 

elkhL« 
é‰gidahs® 

(nk£lh® 
bghU¤j¥glhj 

t©oÍl‹) 

10 rJu mofŸ tiu tUl¤Â‰F %.1000/- 
10 Kjš 25 rJu mofŸ 
tiu 

tUl¤Â‰F %.1800/- 

25 rJu  mofS¡Fnkš tUl¤Â‰F %.2800/-  

5. elkhL« 
é‰gidahs® 

(jiyRik) 

- tUl¤Â‰F %.500/- 



8. mguhj« éÂ¤jš,- vªjbthU rhiynahu é‰gidahsU«, 

(i) é‰gid rh‹¿jœgo, kh‰W Ïl¤Â‰F bršy mšyJ fhè brŒa jtW«g£r¤Âš, 
mšyJ 

 (ii) é‰gid rh‹¿jœ Ïšyhkš é‰gid braèš <Lg£lhnyh, é‰gid rh‹W k‰W« 
rhiynahu éahghu« XG§FKiw r£l ÃçÎfŸ k‰W« mt‰¿‹ Ñœ V‰gL¤j¥g£l  éÂfŸ 
k‰W« Â£l¤Âš cŸs éÂKiwfŸ k‰W« ãgªjidfis ÛW«nghJ, 

khjhªÂu f£lz¤Âš (_‹W) kl§fhf mguhj« brY¤j¥gl nt©L«. 

 (2) é‰gid rh‹¿jêš F¿¥Ãl¥g£LŸs ãgªjidfis rhiynahu é‰gidghs® 
_‹W KiwfŸ Û¿dhš mtç‹ é‰gid rh‹W ÏilÚ¡f« brŒa¥gL«. eh‹fhtJ Kiwahf 
éÂKiwfis Û¿dhš mtç‹ é‰gid rh‹W u¤J brŒa¥gL«. 

m¤Âaha«- 4 

gytif 
9. é‰gid k©ly¤Âš ngh¡Ftu¤Âid xG§FKiw gL¤Jjš.-(1) efu é‰gid FGthš 
m¿é¡f¥g£l é‰gid k©ly§fëš, xU tê thfd ngh¡Ftu¤J, ntf f£L¥ghL, thfd 
ãW¤j«, fduf thfd§fŸ Ïa¡f« k‰W« ÏJ F¿¤j Ïju bghUŸfŸ F¿¤J ngh¡Ftu¤J 
fhtšJiwahš KoÎ brŒa¥gl nt©L«.  xU F¿¥Ã£l Ïl¤Âš é‰gid k©ly« mik¥gJ 
F¿¤J ngh¡Ftu¤J fhtšJiwahš m§Ñfç¡f¥gléšiybaåš, mªj é‰gid 
k©ly¤Âid kh‰¿aik¥gJ F¿¤njh mšyJ é‰gid k©ly¤Âid u¤J brŒtJ F¿¤njh 
efu é‰gid¡ FG  gçÓyid brŒa nt©L«.  

 (2) é‰gid k©ly¤Âš, é‰gid gFÂ, eilghij k‰W« t©o ghij M»at‰¿id 
cŸsh£Á mik¥ghš bjëthf bjëÎgL¤j nt©L«. 

10. é‰gid k©ly¤Âš bghJ k¡fS¡F tH§f¥gL« bghU£fŸ k‰W« nritfë‹ ju¤Âid 
xG§FgL¤Jjš.-   vªj xU é‰gidahsU«, jah® brŒa¥g£l mšyJ mªj Ïl¤Âš jahç¤J 
é‰gid brŒÍ« czÎ bghU£fŸ F¿¤J czÎ khRgLjš jL¥ò¢ r£l«, 1954š 
F¿¥Ãl¥g£LŸs mid¤J éÂKiwfisÍ« Ã‹g‰w nt©L«.    jtW«g£r¤Âš, nk‰go 
r£l¤Âš F¿¥Ãl¥g£LŸsthW r«gªj¥g£l mÂfhu« bg‰w mYtyuhš j©lid¡Fça 
elto¡iffŸ vL¡f¥glnt©L« k‰W« jFÂthŒªj ÚÂk‹w¤jhš   j©lid tH§f¥gl 
nt©L«. efu é‰gid¡ FGthš mªj rhiynahu éahghçæ‹ é‰gid rh‹¿id cldoahf 
u¤J brŒa¥gl nt©L«.               

11. é‰gid k©ly§fëš Foik nritfis xG§F¥gL¤Jjš,- (1) é‰gid k©ly§fëš, 
bghJ fê¥Ãl« k‰W« FoÚ® trÂfis cŸsh£Á mik¥ghš V‰gL¤j nt©L«. 

(2) cŸsh£Á mik¥ghš Âl¡fêÎfis rçahd Kiwæš nrfç¡f¥gl nt©L«. 

(3) rhiynahu éahghçfŸ jåeg® njit¡F ä‹ brçñ£L« rhjd« (rechargeable 
lamps) mšyJ Rakhf ä‹ c‰g¤Â brŒÍ«rhjd§fŸ cgnahf gL¤jš nt©L«. 

 (4) é‰gid k©ly§fëš jå eg® ä‹rhu Ïiz¥ò k‰W« FoÚ® Ïiz¥ò tH§f¡ 
TlhJ. 

(5)ä‹rhu f«g§fëèUªJ Kiwa‰w ä‹cgnahf¤ij jL¡f¥gL«. 



ேமற்கண்டவாறு திருவாரூர் நகராட்சிக்கான சாைலேயார வியாபாrகளுக்கான துைண விதிகள் 
2020க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 

1. சாைலேயார வியாபாrகளுக்கான துைண விதிகளுக்கு ஆட்ேசபைனகள் ேகாr நாளிதழில் 
விளம்பரம் ெசய்து ஆட்ேசபைனகளின் ெபயrல் ஒப்புதல் வழங்கலாம். 

2. நாளிதழ்களில் விளம்பரம் ேமற்ெகாள்ள  உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.10,000த்திற்கும் மன்றம் 
ஒப்புதல் வழங்கலாம். 

ெபாருள்.16 

      திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட மடப்புரம் சபாபதி முதலியார் நகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளியில் சத்துணவு ைமயத்திைன பராமrப்பு ெசய்திடவும், பள்ளியின் 
பின்புறமுள்ள கழிப்பைறைய சுற்றி மதில்சுவர் மற்றும் கழிவைற பராமrப்பு ெசய்து குடிநீர் 
வசதி ெசய்திட ஆகும் உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத கல்வி நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் 

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.102/2019/இ1 

ெபாருள்.17 

       திருவாரூர் நகராட்சியின் பராமrப்பில் உள்ள மடப்புரம் சபாபதி முதலியார் நகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளியில் அபாயகரமான நிைலயில் உள்ள பழுதைடந்த பள்ளியின் முன்புறம் 
மதில் சுவற்ைற இடித்துவிட்டு புதியதாக மாற்றி அைமக்கவும் மற்றும் முதல்தள வகுப்பைற 
கட்டிடத்திற்கு தடுப்பு சுவர் மற்றும் மின்விளக்கு அைமத்தல் மற்றும் வர்ணம் பூச ஆகும் 
உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத கல்வி நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் 

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.102/2019/இ1 

ெபாருள்.18 

       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நகராட்சியினால் பராமrக்கப்பட்டு வரும் 
சாைலயில் பாதாள சாக்கைட மற்றும் இயற்ைக இடர்பாடுகளினால் பாதிக்கப்பட்ட தார் 
சாைலகைள புணரைமப்பு ெசய்வதற்கு 14வது மத்திய நிதிக்குழு மானியம் 2019-20ன் கீழ் 
50விழுக்காடு ெதாைகயாக ரூ.188.51 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  அதில் 



இயற்ைக இடர்பாடுகளினால் தற்ெபாழுது மிகவும் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ள கீழ்கண்ட 
சாைலகள் ேதர்வு ெசய்து உrய மதிப்படீ்டில் ெதாைக ரூ.197.00 இலட்சத்தில் பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.133, நாள்.31.12.2019ன்படி நிர்வாக அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதைனத்ெதாடர்ந்து 28.01.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் 
வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

28.01.2020 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம் 

வ. 
எண் 

பணியின் விபரம் மதிப்படீ்
டின் படி 
ஒப்பந்த 
ெதாைக 
ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீு 
சதவதீ 
விபரம் 

1 சன்னதி ெதரு, 
நடவாகன் மற்றும் 
விட்டல வாசல் 
ெதருவில் தார் 
சாைல அைமக்கும் 
பணி (வார்டு எண்-
14,13) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2237460/- 5.29% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.2230434/- 4.96% 
அதிகம் 

2 சம்பந்த மூர்த்தி 
பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு 
மற்றும் வடக்கு மட 
வளாகம் தார் சாைல 
அைமக்கும் பணி 
(வார்டு எண்-4,13) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2323540/- 5.28% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.23116443/- 4.96% 
அதிகம் 

3 சபாபதி ெதரு 
மற்றும் ெபருமாள் 
சன்னதி ெதருவில் 
தார்சாைல 
அைமக்கும் பணி 
(வார்டு எண்.18,17) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2288860/- 5.27% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.2282052/- 4.96% 
அதிகம் 

4 இராணுவ நகrல் 
தார் சாைல 
அைமக்கு  பணி 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2322000/- 6.50% 
அதிகம் 



(வார்டு எண்-21) ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.2270802/- 4.15% 
அதிகம் 

5 அரசன் குளத்ெதரு 
மற்றும் கம்பர் 
ெதருவில் தார் 
சாைல அைமக்கும் 
பணி (வார்டு எண்-
5,4) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2313350/- 6.39% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.2262421/- 4.05% 
அதிகம் 

6 திருமஞ்சன வதீி 
தார் சாைல 
அைமக்கும் பணி 
(வார்டு எண்-15) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2270480/- 5.28% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.2263625/- 4.96% 
அதிகம் 

7 திருமஞ்சன வதீி 
(ெதற்கு ேகாபுர 
வாசல்) மற்றும் 
மானந்தியார் ெதரு 
தார் சாைல  
அைமக்கும் பணி 
(வார்டு எண்-14) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2011042/- 5.27% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.1985286/- 3.83% 
அதிகம் 

8   சூபி நகர் மற்றும் 
அப்பர் ெதருவில் 
தார் சாைல 
அைமக்கும் பணி ( 
வார்டு எண்.9.12) 

25.00 ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.ேக. 
இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 

மன்னார்குடி 

ரூ.2279900/- 5.21% 
அதிகம் 

ஸ்ரீ இன்ப்ராஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி  

ரூ.2254778/- 4.05% 
அதிகம் 

        ேமற்கண்ட திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ெதாழில்நுட்ப அனுமதி 
வழங்கப்பட்ட மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்ைதவிட கூடுதலாக உள்ளதினால் இப்பணிகைள 
உடன் முடித்து ெபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ெகாண்டுவர ேவண்டும் என்பதன் அவசியம் 
கருதி வரப்ெபற்றதில் குைறவானதும் மதிப்படீ்ைடவிட கூடுதலாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள ெமர்சஸ்.ஸ்ரீ.கன்ட்ரஸ்ஷன், மன்னார்குடி, ஒப்பந்ததாரrடம் இவ்வலுவலக 
ந.க.எண்.3666/2019/இ1  நாள்.31.01.2020ந்ேததிய கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் 
ேகாரப்பட்டதில் அன்னாரது கடிதத்தில் மூலப்ெபாருட்களின் விைல உயர்வு டீசல் விைல 
உயர்வு காரணமாக வாகன வாடைக விைல உயர்வு பணியாளர்களின் உதிய உயர்வு 
ேமற்கண்ட காரணங்களால் விைலக்குைறப்பு ெசய்ய இயலாது என ெதrவித்துள்ளார்.  
அதைன ெதாடர்ந்து ெமர்சஸ்.ஸ்ரீ.கன்ட்ரஸ்ஷன், மன்னார்குடி, ஒப்பந்ததாரால் வழங்கப்பட்ட 
அேத மதிப்படீ்டின் விைல விகிதத்திேலேய வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க 
மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 



அலுவலக குறிப்பு 

1. ெமர்சஸ்.ஸ்ரீ.கன்ட்ரஸ்ஷன், மன்னார்குடி, நிறுவனத்தின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 
2. 2019-20 SORன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி ெபறப்பட்டதில் குைறவானதும், வழங்கப்பட்ட விைல 

குைறப்பு சம்மதக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விளக்கத்திைன ஏற்கவும், பின்னர் 
மதிப்படீ்டிைனவிட கூடுதலாக ெபறப்பட்ட விைலவிகிதத்திைன வrைச எண் 1 முதல் 
8 வைர பணிக்கு அளித்துள்ள ெமர்சஸ்.ஸ்ரீ.கன்ட்ரஸ்ஷன், மன்னார்குடி, ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 

3. நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2ன்படி பணியின் 
முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்டிைனவிட 5 சதவதீம் வைர கூடுதலாக அனுமதிப்பது 
ெதாடர்பாக மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

ந.க.எண்.3666/2019/இ1 

இடம் : திருவாரூர்                        ஒம்/- ந.சங்கரன், 
நாள் : 31.01.2020                                ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 
                                                                                    திருவாரூர் நகராட்சி.   


