
 
 

 

 
சார்வr ஆண்டு ைவகாசி 16 ேம 29.05.2020 «  njÂ  ெவள்ளிக்கிழைம காைல 10.30 மணிக்கு திருவாரூர் நகர்மன்ற 
சாதாரண கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திருமதி.ஆர்.ெஜகதஸீ்வr., எம்.இ., ஆைணயர் (மு.கூ.ெபா) மற்றும் தனி அலுவலர் 
 

நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 
29.05.2020 ெபாருள் எண்.1 

            ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் தடுப்பு நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ள திருவாரூர் 
நகராட்சிக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் ெசயல்முைற உத்திரவு 
ந.க.எண். 3336/ெஜ2/2020 -16 நாள். 23.04.2020-ன்படி ரூ. 15,00,000/- நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்து வரப்ெபற்ற 
உத்திரவு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், ேமலும் நகராடசி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் 
கடிதம் எண். 74/JS(MA)/Finance (Salaries) 2020 நாள். 01.04.2020 Act 1998 Under Section 16(a) 9 
மற்றும் 10-ன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி நைடமுைறகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி நைடமுைறகள் இன்றி ெசலவினங்கள் ேமற்ெகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு : ேமற்கண்ட விவரப்படி நிதி ஒதுக்கீடு ரூ. 15.00 லட்சம்   
    ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1107/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.1 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.2 
            திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு ேதைவயான தற்காப்பு கவசங்கள் மற்றும் கிrமி நாசினிகள் அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற 
கூட்டுறவு நிறுவனமான தனி அலுவலர், திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த விற்பைன 
பண்டக சாைல என்ற நிறுவனத்தில் வாங்கியைமக்கு ேமற்கண்ட கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் 
இருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல் ெதாைக ரூ. 4,72,009/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது.  

வ.எண் ெபாருட்களின் ெபயர் ெபாருட்களின் அளவு 

1. நீர்த்த சுண்ணாம்பு 20000 கிேலா 

2. ெடட்டால் ேசாப் (100 கிராம்) 200 எண்ணிக்ைக 

3. சின்ெடக்ஸ் ேடங்க் ( 2000 லிட்டர்) 3 எண்ணிக்ைக 

4. தடுப்பு கயிறு (20 மீட்டர்) 50 எண்ணிக்ைக 
5 ேசாடியம் ைஹேபா குேளாைரடு 5000 லிட்டர் 

6. தைல கவசம் 40 எண்ணிக்ைக 
7. ைகயுைற (ேரடியண்ட்) 200 எண்ணிக்ைக 

8. வாகனத்தில் பயன்படுத்தும் ஒலிெபருக்கி 1 எண்ணிக்ைக 

9. rப்ளக்டர் ஜாக்ெகட் 20 எண்ணிக்ைக 

அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
       2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று தனி அலுவலர், திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த 
விற்பைன பண்டக சாைல என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல்  
ெதாைக ரூ.4,72,009/-வழங்கிய ைமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1107/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.2 
அலுவலக குறிப்பு 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.3 
            திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு ேதைவயான தற்காப்பு கவசங்கள் அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற கூட்டுறவு நிறுவனமான 
தனி அலுவலர், திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த விற்பைன பண்டக சாைல என்ற 
நிறுவனத்தில் வாங்கியைமக்கு ேமற்கண்ட கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் இருந்து வரப்ெபற்ற 
பில்பட்டியல் ெதாைக ரூ. 1,03,300/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
 

வ.எண் ெபாருட்களின் ெபயர் ெபாருட்களின் அளவு 

1. ஒருமுைற பயன்படுத்தும் முககவசம் 5000 எண்ணிக்ைக 
2. துணியால் தயார் ெசய்யப்பட்ட முககவசம் 5000 எண்ணிக்ைக 

அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
         2.பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று தனி அலுவலர்,திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த 

மன்ற தீர்மான எண்.3 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 



விற்பைன பண்டக சாைல என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல்  
ெதாைக ரூ.1,03,300/-வழங்கியைமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1107/2020/எச்1 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.4 
            திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு துணியால் ைதக்கப்பட்ட முககவசங்கள் (மறுமுைற பயன்டுத்தக் கூடியது) 1000 
எண்ணிக்ைக மகைம மகளிர் குழு, திருவாரூர் என்ற மகளிர் குழவிடமிருந்து வாங்கப்பட்டதற்கு 
ேமற்கண்ட சுய உதவிக்குழுவிடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல் ெதாைக ரூ. 15000/- வழங்க 
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
. அலுவலக குறிப்பு : - 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
     2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆைணயர் மற்றும் தனி 
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று ெதாைக வழங்கியைமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1107/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.4 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.5 
             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு தமிழக அரசின் உத்திரவின் படி திருவாரூர் நகராட்சியின் அைனத்து ெதருக்கள் 
மற்றும் முக்கிய இடங்களில் கிrமி நாசினிகள் ெதளிக்க ேதைவயான கீழ்கண்ட கிrமி 
நாசினிகள் அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற கூட்டுறவு நிறுவனமான தனி அலுவலர், திருவாரூர் 
நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த விற்பைன பண்டக சாைல என்ற நிறுவனத்தில் வாங்கியைமக்கு 
ேமற்கண்ட கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் இருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல் ெதாைக ரூ. 3,71,270/- 
வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
வ.எண் ெபாருட்களின் ெபயர் ெபாருட்களின் அளவு 

1. நீர்த்த சுண்ணாம்பு 15000 கிேலா 

2. பிளிச்சீங் பவுடர் 3000 கிேலா 

3. கருப்பு பினாயில் 500 லிட்டர் 
அலுவலக குறிப்பு : -   1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
     2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று தனி அலுவலர்,திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த 
விற்பைன பண்டக சாைல என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல்  
ெதாைக ரூ.3,71,270/-வழங்கியைமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1107/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.5 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.6 
             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பு நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளும் நகராட்சி பணியாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கு தற்காப்பு 
உபகரணமான முழு உடற்கவசம் (PPE KIT) மற்றும் முககவசம் வாங்குவதற்கு விைலப்புள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எண் 
ெபாருட்களி
ன் ெபயர் 

ெபாருட்களின் 
அளவு 

Reliant Global 
Green Energy & 
Co, Coimbatore 

(Rs.) 

Shine 
Traders, 
Coimbatore 
(Rs.) 

Radiaant 
Textile Process, 
Erode(Rs.) 

1 
Triple Layer 
Medical Mask 

ஒரு 
எண்ணிக்ைக 

15.22 15.75 16.27 

2 
PPE KIT – 
Biohazard PPE 
KIT Disposable  

ஒரு 
எண்ணிக்ைக 

454.65 458.85 462.00 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள M/s. Reliant Global Green Energy & Co, Coimbatore என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து 
ெபாருட்கள் வாங்கி ெகாள்ளவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
. அலுவலக குறிப்பு : - 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
          2.பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று M/s. Reliant Global Green Energy & Co, Coimbatore என்ற 
நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல்  ெதாைக   ரூ. 22,733/- வழங்கியைமக்கும் 
 மன்றம் அனுமதி  வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1294/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.6 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.7 
            திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு திருவாரூர் நகராட்சியின் ெபாது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த கீழ்கண்ட 
விவரப்படி சுவெராட்டிகள், ஸ்டிக்கர்கள், கிrமி நாசினி ெதளிப்பான்கள், தற்காப்பு உபகரணங்கள் 

மன்ற தீர்மான எண் 7 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 



மற்றும் இதர தளவாட சாமான்கள்  அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற கூட்டுறவு நிறுவனமான 
ெசயலாளர், தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்டுேகா சர்வஸீ், திருச்சிராப்பள்ளி என்ற நிறுவனத்தில் 
வாங்கியைமக்கு ேமற்கண்ட கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் இருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல் ெதாைக 
ரூ. 1,21,735/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  

வ.எ
ண் 

ெபாருட்களின் ெபயர் ெபாருட்களின் அளவு 

1. ேஹன்ட் ஸ்பிேரயர் 5 எண்ணிக்ைக 
2. விளம்பர ேடார் ஸ்டிக்கர் 1000 எண்ணிக்ைக 

3. விளம்பர சுவெராட்டி 200 எண்ணிக்ைக 

4. ைலசால் 100 லிட்டர் 

5. சானிைடசர் 25 லிட்டர் 

6. முககவசம் 250 எண்ணிக்ைக 

7. ைகயுைற 20 எண்ணிக்ைக 

8. முழு உடற்கவச உைட 250 எண்ணிக்ைக 

9. பிளாஸ்டிக் ெதளிப்பான் 5 எண்ணிக்ைக 

10. விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் 5000 எண்ணிக்ைக 

11. பிளாஸ்டிக் வாளி 10 எண்ணிக்ைக 

12.  தைர துைடக்கும் துைடப்பான் ( Mop) 10 எண்ணிக்ைக 
அலுவலக குறிப்பு : -   1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
   2,. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று ெசயலாளர் தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்டுேகா சர்வஸீ்,
 திருச்சிராப்பள்ளி என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல்  
ெதாைக ரூ.1,21,735/-வழங்கியைமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1107/2020/எச்1 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.8 
             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு கிrமி நாசினிகள் மற்றும் தற்காப்பு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு விைலப்புள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ. 
எண் 

ெபாருட்களின் 
ெபயர் 

ெபாருட்களின் 
அளவு 

GB ENGINEERING 
ENTERPRISES 
TRICHY(Rs.) 

SRI AKSHAYA 
TRADERS 

TRICHY (Rs.) 

RK 
TRADERS 

TRICHY (Rs.) 

1. LIZOL ஒரு லிட்டர் 175.00 200.00 220.00 

2. 
PPE KIT WITH 
EYE GLASS 

ஒரு 
எண்ணிக்ைக 980.00 1050.00 1350.00 

3. 
GUMBOOT 
(STABKET 16’’) 

ஒரு 
எண்ணிக்ைக 900.00 1150.00 1200.00 

4. N.95 FACE MASK 
ஒரு 

எண்ணிக்ைக 320.00 350.00 380.00 

5. HAND SANITIZER ஒரு லிட்டர் 590.00 650.00 690.00 
 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள M/s. GB ENGINEERING ENTERPRISES TRICHY என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து ெபாருட்கள் 
வாங்கி ெகாள்ளவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது.  
.அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
       2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் 
தனி  அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று GB ENGINEERING ENTERPRISES TRICHY என்ற 
நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற  பில்பட்டியல்  ெதாைக ரூ.5,91,000/- வழங்கியைமக்கும் 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1282/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான எண்.8 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.9 
             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு தமிழக அரசின் 144 தைட உத்திரவிைன அமுல் படுத்தும் வைகயில் நகராட்சி 
பகுதியில் வாழம் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய ெபாருட்கள் வாங்குவதற்கு வ,ீட்ைட விட்டு 
ெவளிேய வர அனுமதி அட்ைடகள் மூன்று வண்ணங்களில் அச்சடித்து ெகாடுப்பதற்கு 
விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கு.  

மன்ற தீர்மான எண்.9 
அலுவலக குறிப்பு 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 



வ. 
எண் 

ெபாருட்களின் 
ெபயர் 

ெபாருட்களின் 
அளவு 

 ஸ்ரீ சாய்தனீ் 
டிஜிட்டல்ஸ் 

(Rs.) 

சன் பிளக்ஸ 
பிrண்டிங் 

(Rs.) 

ஸ்ரீ 
கேணசா 
ஆப்ெசட் 
பிrண்டர்
ஸ் (Rs.) 

1. 
வண்ண 
அனுமதி 
அட்ைடகள்  

18000 
எண்ணிக்ைக 

27027.00 27500.00 27850.00 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள M/s.ஸ்ரீ சாய்தீன் டிஜிட்டல்ஸ், திருவாரூர் நிறுவத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கவும் 
ேமற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
. அலுவலக குறிப்பு : - 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
       2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆைணயர் மற்றும் தனி 
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று ஸ்ரீ சாய்தீன் டிஜிட்டல்ஸ், திருவாரூர் என்ற 
நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல் ெதாைக ரூ.27,027/-   வழங்கியைமக்கும் 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1283/2020/எச்1 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.10 
             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு ேதைவயான தற்காப்பு கவசங்கள் மற்றும் கிrமி நாசினிகள் அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற 
கூட்டுறவு நிறுவனமான தனி அலுவலர், திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த விற்பைன 
பண்டக சாைல என்ற நிறுவனத்தில் வாங்கியைமக்கு ேமற்கண்ட கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் 
இருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல் ெதாைக   ரூ. 1,41,912/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது.  

வ.எண் ெபாருட்களின் ெபயர் ெபாருட்களின் அளவு 

1. ஒருமுைற பயன்படுத்தும் ைகயுைற 1000 எண்ணிக்ைக 

2. மறுமுைற பயன்படுத்தும் ைகயுைற 500 எண்ணிக்ைக 

3. ேசாப் ஆயில் 50 லிட்டர் 

4. திடக்கழிவுகள் ேசகrக்கும் மஞ்சள் நிற ெநகிழி 1000 எண்ணிக்ைக 

அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
     2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று தனி அலுவலர், திருவாரூர் நுகர்ேவார் கூட்டுறவு ெமாத்த 
விற்பைன பண்டக சாைல என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில்பட்டியல்  
ெதாைக ரூ.1,41,912/-வழங்கியைமக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1284/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.10 

அலுவலக 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.11 
             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பதற்கு ேபrடர் சட்டம் 2015 மற்றும் ெபாது சுகாதார சட்ட பிrவுகளின்படி முக கவசம் 
இல்லாமல் ெபாது இடங்களுக்கு வரும் ெபாது மக்களிடம் தண்டத்ெதாைகயாக ரூ.100/-ம் ெபாது 
இடங்களில் எச்சில் துப்புபவர்களிடம் இருந்து தன்டத் ெதாைகயாக ரூ.500/-ம் இவ்வாறு ேநாய் 
பரப்ப காரணமாக இருப்பவர்களிடமிருந்து ேமற்கண்ட தண்டத் ெதாைககைள நகராட்சி மூலம் 
வசூல் ெசய்வதற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:-  மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
ந.க.எண்.1107/2020/எச்1. 

மன்ற தீர்மான 
எண்.11 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.12 
             இந்நகராட்சியின் 2018-19ம் ஆண்டிற்கான தணிக்ைக கட்டணம் ரூ.97,742/-அரசு 
கணக்ல் ெசலுத்திடவும் அதற்கான ெசலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

மன்ற தீர்மான 
எண்.12 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 ெபாருள் எண்.13 
             இந்நகராட்சி பகுதியில் வார்டு 2, பிளாக் 13, நகரளவு எண்.50 
(பைழய நகரளவு எண்.726/7), வார்டு 2, பிளாக் 13, நகரளவு எண்.55 (பைழய நகரளவு 
எண்.724/2) உட்பட கூடுதல் 105813.84 சதுர அடி பரப்பளவில் குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு நகர் 
ஊரைமப்பு துைண இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடித நக..எண்.3216/2019/தம2, 
நாள்.12.02.2020ன்படி குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு ெதாழில்நுட்ப ஒப்புதல் வழங்கி சாைல, 

மன்ற தீர்மான 
எண்.13 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 



பூங்கா மற்றும் மூைல முடக்குகள் தானபத்திரம் மூலம் கிரயம் ெபற 
ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளதால், நகராட்சி ஆைணயர் ெபயrல் தானசாசனம் வாயிலாக பதிவு 
ெசய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.4725/2019/v¥1  

29.05.2020 bghUŸ v©.14 
                  ÂUthU® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.9 nf¡fiu¥ gFÂæš mikªJŸs ghjhs¢ rh¡fil fêÎÚ® Únu‰W 
ãiya¤Âid jäœehL FoÚ® tofhš thça¤Â‹ _y« 01.06.2015 Kjš 31.05.2020 tiu Iªjh©LfS¡F Ïa¡Fjš 
k‰W« guhkç¤jš brŒÍ« gâ eilbg‰W tU»wJ.  nkY« Ï¥gâæ‹ x¥gªjjfhykhdJ 31.05.2020š KoÎ bgW« 
ãiyæš cŸsjhš mjid Ã‹tU« fhy¤Âš efuh£Áæ‹ _y« guhkç¥ò brŒtj‰F nghÂa gâahs®fŸ Ïšyhj 
ãiyæš cŸsjhš jåah® _y« Ïa¡Fjš k‰W« guhkç¥ò gâæid cça x¥gªj ãgªjidfSl‹ nk‰bfhŸs 
elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ.  j‰nghJ2020 kh®¢ 23« njÂ Kjš bfhnuhdh itu° jL¥ò elto¡if¡fhf 
ÏªÂah KGtJ« 144 jil c¤juÎ bjhl®ªJ eilKiwæš cŸsjhš v›éj nkš elto¡iffS« bjhlu Ïayhj 
ãiyæš cŸsJ v‹w égu« bjçé¤J¡bfhŸs¥gL»wJ. 
                  nkY« j‰nghJ nf¡fiuæš cŸs ghjhs¢ rh¡fil fêÎÚ® Únu‰W ãiya« jäœehL FoÚ® tofhš thça« 
_y« Ïa¡f¥g£L tU« fhy¤Âid 1.06.2020 Kjš 31.08.2020 tiu _‹W khj fhy¤Â‰F fhy Ú£o¥ò brŒJ jäœehL 

FoÚ® tofhš thça¤Â‹ _ykhf j‰nghJ tH§f¥g£L tU« guhkç¥ò f£lz éகிj¤Ânyna Ïa¡Fjš k‰W« guhkç¥ò 
gâæid nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2. bfhnuhdh itu° nehŒ jL¥ò elto¡if¡fhf நாடு KGtJ« 144 jil c¤juÎ Ãw¥Ã¡f¥g£L 
eil Kiwæš cŸsjid fU¤Âš bfh©L nk‰fhQ« Ïa¡Fjš k‰W« guhkç¥ò gâæid 
jäœehL FoÚ® tofhš  thça¤Â‹ _ykhf _‹W khj fhy¤Â‰F fhy Ú£o¥ò brŒJ gâæid 
nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©.999/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.14 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.15 
                ÂUth%® efuhÁ¡F brhªjkhd m«kh cztf« 24.05.2015-« M©L Jt§f¥g£L ÏJ ehŸ tiu bghJ 
k¡fë‹ eš MjuÎl‹ ešy Kiwæš Ïa§f¥g£L tU»wJ.  Ïªj cztf¤Âš ga‹gL¤j¥g£L tU« rikaš 

gh¤Âu§fŸ j‰nghJ cgnah»¡f Ïayhj ãiyæš cŸsbjd “$ fkyh«ghŸ kfë® Ra உதவிக்FGé‹ _y« 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.  nkY« m«kh cztf¤Âid kht£l ã®thf« mik¢r®fŸ k‰W« Ï¤Jைற mYty®fshš 

m›t¥bghGJ neuhŒÎfŸ brŒa¥g£L tUtjid fU¤Âš ெகாண்டு cztf¤Â‰F njitahd rikaš gh¤Âu§fŸ 

òÂajhf th§Ftj‰F “ T	680 ÂUth%® Ef®nth® T£LறÎ bkh¤j é‰giz g©lfrhiy èäbl£ mt®fël« cça 

விiy¥òŸë bgw¥g£LŸsJ.  nkY« m«kh cztf¤Â‰குça rikaš gh¤Âu§fŸ òÂajhf thங்க MF« bryéd«  
%. 25386/- ¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. m«kh cztf¤Â‰F njitahd rikaš bghU£fis T	680 ÂUth%® Ef®nth® T£LwÎ bkh¤j é‰gid 

g©lf rhiy èäbl£ அவர்களின் மூலமாக வினிேயாகம் brŒJ¡ bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 
tH§fyh«. 

3. nk‰fhQ« gâ¡F©lhd bryéd¤ைத efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 
tH§fyh«. 

e.f.v©.1295/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.15 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.16 
                 ÂUth%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.11 m¥g® bjUéš cŸs nt¥gku¤Âid mf‰W« gâ¡F 22.05.2020 
m‹W bghJ Vy« él¥g£lÂš Ñœf©l Vyjhu®fŸ fyªJ bfh©lt®fë‹ égu« Ã‹ tUkhW. 

t.v©. Vyjhu®fë‹ égu« (ÂUths®fŸ) Vy¡nfள்வி bjhif %. 

1. v°. ÁtR¥ukâa‹ 
7 Á. m¥g® bjU,ÂUth%® 

13200/- 

2. ÂU. V. RnuZ Fkh®, 
229. ngÃ lh¡Ñ° nuhL,ÂUth%® 

13100/- 

                 nk‰f©l Vy¤jhu®fëல் ca®ªj g£rkhf nfhu¥g£l            ÂU. v°. ÁtR¥Ãukâa‹, 7Á m¥g® bjU, 

ÂUth%® v‹gtç‹ ca®ªjg£ச Vy¡nfŸéæid V‰f k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰f©l gâæid nk‰bfhŸtj‰fhf bghJ Vy¤Âš ca®ªjg£r Vy¡ nfŸé nfhça ÂU. v°. 

ÁtR¥Ãukâa‹,7Á m¥g® bjU, ÂUth%® v‹gtç‹ ca®ªj¥g£r Vy¡nfŸéæid V‰fyh«. 
3. nkY« nk‰fhQ« gâæ‹ K¡»a¤ Jt¤Âid fU¤Âš bfh©L jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W 

gâæid nk‰bfhŸs ntiy c¤juÎ tH§f¥g£ljidÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.4079/2019/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.16 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.17 
                         ÂUth%® efuh£Á¡F brhªjkhd ÂahfbgUkhešÿçš mikªJŸs òÂa ngUªJ ãiya¤Âš bfhnuhdh 

itu° jL¥ò முன்bd¢rç¡if elto¡ifahf kht£l M£Áaç‹ neuhŒÎ m¿Îiufë‹go ngUªJ ãiya¤Â‰F 

tªJ bršY« ngUªJ c£òw« மற்றும் btë¥òw பாijæid j‰fhèfkhf c£òw¢ rhiyæid Ïu©lhf jL¤J 
ngUªJfŸ k‰W« thfd§fŸ bršY« têæid c£òw« k‰W« btë¥òw ghijæš jL¥ò Ê£fis bfh©L mik¡fÎ«, 

btë¥òw rhiyæid fhŒf¿ kh®bf£L mik¥Ã‰ேக‰g jfu¢ Ó£oid bfh©L jL¥òfŸ mik¡f jah® brŒa¥g£l 
c¤njr kÂ¥ÕL %. 2.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâ¡F©lhf c¤njr kÂ¥Õ£L bjhifæid efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1386/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான எண்17 
ெகாேரானா தடுப்பு 
நிதியிலிருந்து 
ெசலவினம் 
ேமற்ெகாள்ள 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 



29.05.2020 bghUŸ v©.18 
                   ÂUth%® efuh£Á¡F brhªjkhd Ñœf©l Ïl§fëš tâftshf« f£ol« k‰W« bkh¤j 
fhŒf¿ m§fhofŸ òÂajhf f£Ltj‰F efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe® jŠrhñ® mt®fë‹ _y« 
el¤j¥g£l MŒÎ¡T£l m¿¡ifæš bjçé¡f¥g£lLŸsJ.  nk‰fhQ« f£ol§fŸ f£Ltj‰F cça 
éçthd Â£l kÂ¥ÕL jah® brŒa bjhêšE£g Mnyhrfiu ãaä¤J mt®fë‹ _y« éçthd Â£l 
Ãnuuid jah® brŒJ muR¡F mD¥òtj‰F« k‰W« mj‰F©lhd bryéd¤Â‰F« k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
nj®Î brŒa¥g£l Ïl§fŸ: 

1. jhiH. _. fUzhãÂ tâftshf« f£ol« Ïo¤J m¥òw¥gL¤j¥g£l Ïl¤Âš òÂajhf 
tâftshf f£ol« f£Ljš (gdfš rhiy, ÂUth%®). 

2. efuh£Á¡F brhªjkhdJ« Âahf bgUkh ešÿçš mikªJŸs ngUªJ ãiya¤Â‹ 
mUfhikæš bkh¤j fhŒf¿ m§fho f£ol§fŸ f£Ljš. 

mYthf F¿¥ò: 
1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2. nk‰fhQ« ெபாருள் bjhl®ghf jah® brŒa¥gL« éçthd Â£l kÂ¥ÕL k‰W« 
bjhêš E£g MnyhrfU¡fhd f£lz¤ÂidÍ« efuh£Áæ‹ tUthŒ ÚÂæèUªJ 
nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh« 

 e.f.v©.1387/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.18 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.19 
          ÂUth%® efuh£Áæ‹ mYtyf tshf¤Â‹ Ã‹Îw« mikªJŸs fê¥Ãl« (M©fŸ k‰W« 
bg©fŸ) Ïu©L« äfÎ£ gGjilªJŸsjhš Ï›tYtyf¤Âš gâòçªJ tU« gâahs®fS¡F nehŒ 

bjh‰W V‰gL« ãiyæš cŸsjhš mitfis Óuik¡கவு« k‰W« FoÚ® trÂ, f£ol¤Â‹ gGJfŸ 
k‰W« guhkç¥ò gâfŸ nk‰bfhŸs jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥ÕL %. 3.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nt©l¥glgL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò: 
1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰f©l gâ¡F©lhd c¤njr kÂ¥Õ£L bjhifæid efuh£Áæ‹ bghJ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1456/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.19 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.20 

திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் பரவாமல் 
தடுப்பு நடவடிக்ைகயாக ெபாது மக்களுக்கு மற்றும் நகராட்சி துப்புரவு 
பணியாளர்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்குவதற்காக கபசுர குடிநீர் பவுடர் 
வாங்குவதற்கு விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 
விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

ெபாருட்களின் 
ெபயர் 

ெபாருட்களி
ன் அளவு 

PARISITH 
TRADERS 

(Rs.) 

RSA 
TRADERS 
 (Rs.) 

 KAMALA 
TRADERS 
 (Rs.) 

1 
கபசுர குடிநீர் 
பவுடர் 

ஒரு கிேலா 1500/- 1850/- 1900/- 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. PARISITH TRADERS, TRICHIRAPALLI  என்ற 
நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கி ெகாள்ளவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக 
வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. .  
அலுவலக குறிப்பு : -  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ Miza® k‰W« jå mYtyç‹ K‹ 

m.DkÂ bg‰W M/s. PARISITH TRADERS, TRICHIRAPALLI v‹w 
ãWtd¤Â‰F ntiy c¤ÂuÎ tH§fÎ« nkY« nk‰f©l ãWtd¤Â‹ 
Ãšg£oaš go bjhif tH§fÎ« kdw« mDkÂ tH§fyh«. 

 ந.க.எண். 1315/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.20 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.21 

             தைலவர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாrயம், ெசன்ைன அவர்களது கடிதம் 
எண். T4/TNPCB/F.007641/BMWM/2020-5 ehŸ. 13.04.2020 – ல் bfhnuhdh itu° bjh‰W nehŒ jL¥ò elto¡ifயாக 

நகராட்சி பகுதியில் தனிைம படுத்தப் பட்ட மற்றும் கட்டுபடுத்தப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 
வடீுகளில் இருந்து ேசகrக்கப்படும் மருத்துவ கழிவுகைள அழிப்பதற்கு MEDICARE ENVIRO SYSTEMS, 
THANJAVUR நிறுவனத்துடன் ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்டுள்ளைத ெதாடர்ந்து 
ேமற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தத்தில் ெதrவித்துள்ளபடி மருத்துவ கழிவுகைள அழிப்பதற்கு 
மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ. 20,000/- வதீம் ஒரு வருட காலத்திற்கு ெதாைக வழங்க மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது  
அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
                      2. ெகாேரானா தடுப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

மன்ற தீர்மான 
எண்.21 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 



ேபrடர் ேமலாண்ைம நிதியிலிருந்து ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ள  மன்றம mDkÂ வழங்கலாம்.  
                       3.ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்டுள்தால்         ேபrடர் 
நிதி இல்லாத பட்சத்தில் நகராட்சியின் ெபாது நிதியில் ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1300/2020/எச்1 

29.05.2020 bghUŸ v©.22 

             திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் ேகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் 
தடுப்பு நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்வது ெதாடர்பாக திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலகம் மற்றும் 
ெகாடிக்கால் பாைளயம் நகர்நல ைமயம் ஆகிய இடங்களில் தானியங்கி ைககழுவும் இயந்திரம் 
(AUTOMATIC HAND SANITIZER) நிறுவுவதற்கு இரண்டு எணிக்ைக தானியங்கி ைககழுவும் இயந்திரம் 
வாங்குவதற்கு வாங்குவதற்கு விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 
விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  
 

வ.எண் 
ெபாருட்களின் 

ெபயர் 
ெபாருட்களின் 
எண்ணிக்ைக 

STAGING 
ELEMENTS 

(Rs.) 

ARYAMAN 
 (Rs.) 

 FRESCO 
CONCEPTS 

 (Rs.) 

1 
தானியங்கி 
ைககழுவும் 
இயந்திரம் 

1 32320/- 36385/- 41040/- 

 
 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள M/s. STAGING ELEMENTS, CHENNAI  என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கி ெகாள்ளவும் 
அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
                       2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும்      
தனி  அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று M/s. STAGING  ELEMENTS, CHENNAI என்ற 
நிறுவனத்திற்கு ேவைல  உத்திரவு வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின் 
 பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 ந.க.எண். 1396/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.22 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.23 

             திருவாரூர் நகராட்சி பகுதியில் ெடங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்ைக 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ெடங்கு காய்ச்சல் பற்றிய வாராந்திர கணக்ெகடுப்பு ஸ்டிக்கர்கள் மற்றும் 
ெடங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்கள் ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கு கீழ்கண்ட 
விைலப்புள்ளிகள் ெபறப்பட்டுள்ளது.  

வ.எ
ண் 

ெபாருட்களின் ெபயர் 

TIRUNELVELI 
DISTRICT MULTI 

PURPOSE 
SERVICE 

INDUSTRIAL CO-
OPERATIVE 

SOCIETY LTD, 
TIRUNELVELI 

மேனாகர் 
ஆப்ெசட் 

(Rs.) 

THE 
THOOTHUKUDI 

DISTRICT 
HITECH 

PRINTING AND 
ALLIED SERVICE 
INDUSTRIAL CO-

OPERATIVE 
SOCIETY LTD, 
KOVILPATTI 

 (Rs.) 

 KOVILPATTI 
SMALL 
SCALE 

INDUSTRIES 
SERVICE 

INDUSTIRAL 
CO-

OPERATIVE 
SOCIETY 

LTD. 
KOVILPATTI 

 (Rs.) 

1 

ெடங்கு காய்ச்சல் 
பற்றிய வாராந்திர 
கணக்ெகடுப்பு 
மல்டிகலர் 
ஸ்டிக்கர்கள் (5000 
எண்ணிக்ைககள்) 

75000 76000 77000 78000 

2 

ெடங்கு காய்ச்சல் 
பற்றிய விழிப்புணர்வு 
மல்டிகலர் 
ஸ்டிக்கர்கள் (5000 
எண்ணிக்ைககள்) 

20000 21000 21500 22500 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள M/s. TIRUNELVELI DISTRICT MULTI PURPOSE SERVICE INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY 
LTD என்ற நிறுவனத்தின் விைலப்புள்ளிைய ஏற்று ேவைல உத்திரவு வழங்குவதற்கும், 

மன்ற தீர்மான 
எண்.23 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 



ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ெதாைக ரூ. 1,10,900/- வழங்கவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
. அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
                         
                      2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும்   
தனி  அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று M/s. TIRUNELVELI  DISTRICT MULTI PURPOSE 
SERVICE INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY LTD என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு 
 வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின்  பில்பட்டியல் படி ெதாைக 
வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
ந.க.எண். 1315/2020/எச்1 

29.05.2020 bghUŸ v©.24 
                 ÂUth%® efuh£Á všiy¡F£g£l gFÂfëš bfhnuhdh itu° bjh‰WnehŒ guthkš jL¥ò gâfŸ 

nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza® ெசன்ைன mt®fë‹ foj« v©.3336/b#2/2020-13 ehŸ 09.04.2020-‹ go 
bjh‰W nehŒ jL¥ò bghU£fŸ k‰W« ghJfh¥ò cgfuz§fŸ bjh‰W Ú¡»fŸ, »UäehÁåfŸ ngh‹w gâfS¡fhf 

ெசலவினம் nk‰bfhŸs bjhif %.22,50,000/- ãÂ tu¥bg‰WŸsJ. 
               nfhé£ - 19 mtru mtÁa« fUÂ nehŒ jL¥ò bghU£fŸ ghJfh¥ò bghU£fŸ bjh‰W Ú¡»fŸ th§»l 
x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò nk‰bfhŸs foj v©.74/35(MA)/Finanace	 (Salaries)	 2020 ehŸ 01.04.2020 M¡£ 1998 Under	
Section	16(a)	9  k‰W« 10- ‹ go x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò tH§FtÂš ÏUªJ éÂ éy¡F më¡f¥g£LŸsJ. 
               nk‰f©l bjhifæid nfhé£ - 19 bjh‰W nehŒ jL¥ò gâ¡F bryéd« nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F. 
mYtyf F¿¥ò: 
           nk‰f©l étu¥go tu¥bg‰w bjhif %. 22,50,000/- I bryéd« nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh« 
e.f.v©.1107/2020/v¢1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.24 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.25 
                           ÂUth%® efuh£Á¡F brhªjkhd m«ika¥g‹ jiyik Únu‰W ãiya¤ÂèUªJ kl¥òu« Ú®nj¡f 

bjh£o¡F tU« FoÚ® éநிnahf¤Â‰fhd Ãujhd FHhŒ k‰W« ef®gFÂfëš FoÚ® éãnahf« brŒa¥gL« g»®khd 

FHhŒfëš அவ்வப்ேபாது ஏற்படும் உைடப்பிைன clD¡Fl‹ Ó®brŒJ j§Fjilæ‹¿ Óuhd FoÚ® tH§»l 
jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤ bjhif %. 9.70 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâ¡F©lhd bryéd¤ij efuh£Áæ‹ FoÚ® ãÂ fz¡»èUªJ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« 

mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1453/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.25 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.26 

                           ÂUth%® efuh£Á¡F£g£l பகுதிகளில் bghJ k¡fë‹ FoÚ® njitfS¡fhf M§fh§nf 
mik¡f¥g£LŸs ÁWä‹ éir¥ g«òfŸ, jiyik Únu‰W ãiya¤ÂYŸs MœJis Ú® Kœ» nkh£lh®fŸ k‰W« 
nkšãiy Ú®nj¡f§fëš mikªJŸs nkh£lh®fëš V‰gL« gGJfis cldoahf  Ó®brŒJ bghJ k¡fŸ ghÂ¡fhj 
tifæš Óuhd FoÚ® tH§»l jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥ÕL %. 7.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mdkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w«  அனுமதி tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâæid nk‰bfhŸs MF« c¤njr bryéd¤ij efuh£Áæ‹ FoÚ® ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1454/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.26 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.27 
                           ÂUth%® efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš FoÚ® éãnahf« brŒa¥g£L tU« rªij¥ng£il, kl¥òu«, 

bj‹wš ef®, »lhu§bfh©lh‹ k‰று« I.Ã. nfhéš nkšãiy Ú®¤nj¡f§fëš ÏUªJ ghJfh¡f¥g£l FoÚ® 
éãnahf« brŒÂl Ú®¤j¡ Fnshç‹ éãnahf« brŒÍ« gâ¡F jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥ÕL %. 9.50 Ïy£r¤Â‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâ¡F©lhd c¤njr bryéd¤ij efuh£Áæ‹ FoÚ® ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« 

mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1455/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.27 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

29.05.2020 bghUŸ v©.28 
                                ÂUth%® efuh£Á¡F brhªjkhd Mizaç‹ <¥ò thfd« TN	 50	 F	 6520š  V‰g£LŸs gGJfis 
Ú¡f« brŒtj‰F MF« c¤njr bred« %. 62000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. nk‰f©l thfd¤Âid gGJ Ú¡f« brŒtj‰கு©lhd bryéd¤ij efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ  
nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

3. nkY«, Ïa‰if Ïl®ghLfŸ k‰W« m¤ÂahtÁa¥ gâfŸ clD¡Fl‹ nk‰bfhŸs nt©oaÂ‹ 
mtÁa¤Âid fU¤Âš bfh©L cŸS® éiy¥òŸë bg‰W gâæid nk‰bfhŸtj‰F ntiy c¤juÎ 
tH§fÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©.1484/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான 
எண்.28 

அனுமதிக்கப்படுகிறது 
 

 

இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் :  29  .05.2020                                                                               (ஒம்)திருமதி.ஆர்.ெஜகதஸீ்வr       

                                                                                                                                                              ஆைணயர்  / தனி அலுவலர், 
                                                                                                                                               திருவாரூர் நகராட்சி.  


