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நகர்மன்ற கூட்டம் 
நைடெபற்ற நாள் 

வrைச எண் மற்றும் மன்ற ெபாருள்கள் விபரம் 
தீர்மான எண் 

30.03.2020 ெபாருள்.1 
இந்நகராட்சி ஆைணயர் அவர்களின் பிப்ரவr 2020ம் மாதத்திய நாட்குறிப்பு 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம் 

தீர்மான எண்.171 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

30.03.2020 ெபாருள்.2 
இந்நகராட்சியில் கல்வி நிதிதிட்டம் 2019-20ன் கீழ் கீழ்கண்ட பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 05.03.2020 
அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு 

தீர்மான எண்.172 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

வ. 
எண் 

பணியின் விபரம் 
மதிப்படீு 

(ரூ. 
லட்சத்தில்) 

ஒப்பந்ததாரர்களி
ன் விபரம் 

(திருவாளர்கள்) 

மதிப்பிட்டு 
விைல 
விகிதம் 

1 

மடப்புரம் சபாபதி 
முதலியார் நகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளியில் 
சத்துணவு ைமயம் 
பராமrத்தல் 
சுற்றுச்சுவர் 
அைமத்தல் மற்றும் 
கழிவைற பராமrத்தல் 
பணி 

9.90 

எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.08% மிகக் 
குைறவு 

எஸ். ெரங்கசாமி 
0.66% மிக 
அதிகம் 

2 

மடப்புரம் சபாபதி 
முதலியார் நகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளியில் 
முன்பக்க சுற்றுச்சுவர் 
மற்றும் இதர பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளுதல் பணி 

9.90 

எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.33% மிகக் 
குைறவு 

எஸ். ெரங்கசாமி 
0556% மிக 
அதிகம் 

      ேமற்கண்ட பணிகளுக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்களில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புளளி ஏற்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 
1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.102/2019/இ1 

30.03.2020 ெபாருள் 3 
          திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலக பயன்பாட்டில் இயங்கி வந்த 5KVA UPS 
பழுதைடந்துவிட்டதால் கணினிகள் மற்றும் பிrண்டர்கள் பயன்படுத்த மிக்க 
சிரமமான நிைல ஏற்பட்டுள்ளதால் தற்ேபாது புதியதாக 6KVA/192V Online UPA with 
Exide Power safe-100 ahsmf Battery  மற்றும் 3 KVA/96V Online UPS with Exide Power Safe 65 
ah smf Battery  ஆகிய கணினி உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு 20.03.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன 
அதன் விபரம் பின்வருமாறு 
 
 
 
 

தீர்மான எண்.173 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



வ. 
எண் 

வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி 
நிறுவனங்களின்விபரம் 

மதிப்படீ்டுத் ெதாைக 
(ரூ. லட்சத்தில்) 

மதிப்படீ்டு விைல 
விைலவிகிதம் 

1 
ைஹ-ெடக்பவர் 
கண்ட்ேரால்ஸ்,7/A.A.G Complex. 
VRM Road திருவாரூர் 2.50  

2 
ஸ்ரீகிருஷ்ணா ேபட்டr, ேபபி 
டாக்கீஸ் ேராடு, திருவாரூர் 

             ேமற்கண்ட பணிக்கு நிறுவனங்களின் மூலம் வழங்கப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ைஹெடக்பவர் 
கண்ட்ேரால்ஸ், திருவாரூர் என்பவrன் மூலம் வழங்கப்பட்ட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2.ேமற்காணும் பணிக்குகுைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள நிறுவனத்தின் 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.503/2019/இ1 

30.03.2020 ெபாருள் 4 
          திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப் பிrவில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று ேநாய் தடுப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் 
ெசன்ைன அவரகளின் கடிதம் ந.க.எண்.3336/ேஜ2/2020-4, நாள்.23.03.2020 ன்படி 
ரூ.3,50,000/-ஐ நிதி வரப்ெபற்றுள்ளது,. 
        ேமற்கண்ட ெதாைகயிைன ெசலவனீம் ேமற்ெகாள்ள (ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று தடுப்பு பணி மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்கிட) மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
அலுவலக குறிப்பு 
ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற ெதாைக ரூ.3,50,000/-ஐ ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ள 
மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந,.க.எண்.1107/2020/எச்1. 

தீர்மான எண்.174 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

30.03.2020 ெபாருள் 5 
           இந்நகராட்சியின் 2019-20 ஆண்டின் திருத்திய வரவு ெசலவு அறிக்ைக 
மற்றும் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான உத்ேதச வரவு ெசலவு அறிக்ைக மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம். 

தீர்மான எண்.175 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

30.03.2020 ெபாருள் 6 
          ne;efuhl;rp ehsA;fhoapy; cs;s fl;lz fHpg;gplj;jij cgBahfpg;Bghh;fsplk; 
fl;l;zk; tR{y; chpkk; ndk; ne;efukd;w jPh;khd vz; 784 ehs; 28.2.2018-ny;   
1.4.2018 Kjy; 31.3.2021 tiuchpkk; cWjp bra;ag;gl;lij 1.4.2020Kjy;    uj;J 
bra;at[k; fl;olk; gGjhfptpl;ljhy; bghJ kf;fs; eyd; fUjp Bkw;go chpkj;ij uj;J 
bra;a kd;wj;jpd; mDkjpf;F itf;fg;gLfpwJ. 
mYtyfFwpg;g[  
 fl;olk; gGjhfpa[s;sjhy; 1.4.2020Kjy; uj;J bra;a kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 
e.f.vz;. 5804/17/m5 

தீர்மான எண்.176 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 


