
 
 
 

 

சார்வr ஆண்டு (ஆவணி 15)  ஆகஸ்ட்   31.08.2020 «  njÂ  திங்கள் கிழைம காைல 10.30 மணிக்கு திருவாரூர் 

நகர்மன்ற சாதாரண  கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திரு.ஆர்.K¤J¡Fkh®.,  ேமலாளர் (ம) 
ஆைணயர் (மு.கூ.ெபா) மற்றும் தனி அலுவலர் 

 
 நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண்  
 03.07.2020 ெபாருள் எண்.01 

         இந்நகராட்சி ெபாறியாளர், ேமலாளர் மற்றும் ஆைணயர் ெபாறுப்பு 
அவர்களின் ஜைீல 2020ம் மாதத்திய நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     பதிவு ெசய்யலாம் 
 

59. 
பதிவு ெசய்யப்பட்டது 

 

 

  ெபாருள் எண்.02 
       தமிழ்நாடு நகrயல் பயிற்சி நிறுவனம் ேகாயம்புத்தூர் அவர்களுக்கு 
2020-2021ம் ஆண்டிற்கு ெசலுத்தேவண்டிய பங்குத்ெதாைக ரூ.50,000/-
ெசலுத்திடவும் அதற்கான ெசலவினத்ைத ெபாதுநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் 
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
அலுவலக குறிப்பு 
      மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
 

60.  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 

  ெபாருள் எண்.03 
        இந்நகராட்சியால் ெதாழிலாளர் வருங்கால ைவப்பு நிதி 2011ம் 
ஆண்டு முதல் முன்ேததியிட்டு வசூல் ெசய்யப்படேவண்டும் என 
ெதாழிலாளர் வருங்கால ைவப்பு நிதி ஆைணயத்தால் 
ெதrவிக்கப்பட்டைத ெதாடர்ந்து, WP.No.30200/2016-என வழக்கு ெதாடரப்பட்டு 
நிலுைவயில் உள்ளது.  ேமற்படி வழக்கில் கூடுதல் வாதுைர தாக்கல் 
ெசய்யேவண்டுெமன வழக்கில் ஆஜராகி வரும் வழக்கறிஞர் திரு.ேக.ேக. 
ராமகிருஷ்ணன் அவர்களால் ெதrவிக்கப்பட்டைத ெதாடர்ந்து, கூடுதல் 
வாதுைர தாக்கல் ெசய்யப்பட்டதற்கும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் ரூ.17500/-
வழங்கிடவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
 
அலுவலக குறிப்பு 
       மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.          /2020/எச்1 

61.  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 

  ெபாருள் எண்.04 
திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் களப்பணி உதவியாளராக 
பணிபுrந்து வரும் திரு.ப.ெசல்வம் என்பவைர தனது குடும்ப சூழ்நிைல 
காரணமாக திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சிக்கு பணி மாறுதல் ேகாr 
அளித்துள்ள விண்ணப்பம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், ேமலும் ேமற்கண்ட 
விண்ணப்பத்திைன ேமல் நடவடிக்ைகக்காக திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
அலுவலகம் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் 
அலுவலகத்திற்கும் அனுப்பி ைவக்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
          பணியாளrன் குடும்ப சூழ்நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1967/2020/சி1 
 

62.  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 

  ெபாருள் எண்.05 
திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவுகள் ேசகரம் 
ெசய்யும் நான்கு ஆட்ேடா வாகனங்களின் ேபட்டrகள் பழுதைடந்து 
உபேயாகபடுத்த முடியாத நிைலயில் உள்ளதால் ேமற்கண்ட நான்கு ஆட்ேடா 
வாகனங்களுக்கு நான்கு ேபட்டrகள் சப்ைள ெசய்வதற்கு உள்ளூர் 
விற்பைனயாளர்களிடமிருந்து விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 

63.  
அலுவலக குறிப்பு ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 



விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எண் வாகனம் எண். விபரம் 
கார்த்தி ேபட்டr

ஒர்க்ஸ் 
(Rs.) 

1 

1. TN50.M – 5108  
2. TN50.M – 5099 
3. TN50.M – 5119 
4. TN50.M – 5068

ேபட்டrகள் 
சப்ைள  
ெசய்தல் 

4900 X 4 =  
19600/- 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. கார்த்தி ேபட்டr ஒர்க்ஸ், திருவாரூர் என்ற 
நிறுவனத்திடம் ேபட்டrகள் வாங்கவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக 
வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு : -   
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  M/s. கார்த்தி  ேபட்டr ஒர்க்ஸ், 
திருவாரூர் 
   என்ற நிறுவனத்திற்குேவைல உத்திரவு வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட 
நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ரூ. 19600/- ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் 
அனுமதிவழங்கலாம். 
 ந.க.எண். 2090/2020/எச்1 

  ெபாருள் எண்.06 
திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 
பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் எண். TN50.L – 2532 காம்பாக்டருக்கு 6 
டயர்கள் ேதய்ந்து வாகனம் இயக்க முடியாமல் இருந்ததால் பணியின் அவசர 
அவசியம் கருதி ேவறு புதியதாக 6 டயர்கள் (25-16) 6 டியூப்யுடன் சப்ைள 
ெசய்திட விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 3 விைலப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளது அதன் விவரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது.  

வ.எண் வாகனம் எண். விபரம் 

வாசுகி டயர்ஸ், 
பனகல்சாைல, 
திருவாரூர் 

(Rs.) 

1 
TN50.L – 2532 / 

Compactor  
டயர் டியூப் சப்ைள 

ெசய்தல் 
63800/- 

 அலுவலக குறிப்பு : -  
        மன்றம் பார்ைவயிட்டு குைறவான விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள VKN 
நிர்மலா டயர்ஸ், நாைக ைபபாஸ் சாைல, திருவாரூர் நிறுவனத்தின் 
விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம்.  
 ந.க.எண். 1735/2020/எச்1 

64.  
அலுவலக குறிப்பு 
எற்கப்பட்டது 

 

 
இடம் :      திருவாரூர்                         

நாள் :     31.08.2020                                                                                                                                        (ஒம்) ெர.முத்துக்குமார் 
                                                                                           ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                                                                                                                            திருவாரூர் நகராட்சி. 


