
 
 
 

 
சார்வr ஆண்டு (Mâ 19)  #&iy 03.07..2020 «  njÂ  ெவள்ளிக்கிழைம காைல 10.30 

மணிக்கு திருவாரூர் நகர்மன்ற mtru  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 bghUŸ v©.01 
 

ÂUth%® efuh£Á¡F£g£l gGjilªj rhiyfis nk«gL¤J« gâ¡F 
jäœehL ef®òw rhiyfŸ c£f£lik¥ò Â£l« (TURIP) 2020-2021 ‹Ñœ  jh®  
rhiy mik¡F«  gâfS¡F %.150.00 Ïy£r¤Â‰F xU Á¥gkhf 18 gâfŸ 
nk‰bfhŸs nj®Î bra¦a¥g£LŸsJ. nk‰fhQ« Â£l¥gâ¡F©lhd kÂ¥ÕL 
jah® bra¦a¥g£Ls¦sj‰F ã®thf mDkÂ bgwÎ«, kÂ¥Õ£L bjhifæid 75%	
rjÅj« khåakhfÎ« ÛjKŸs 25% rjÅj¤Âid efuh£Áæ‹ g§fë¥ghfÎ«  
tH§Ftj‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.   
 
mYtyf F¿¥ò: 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 
e.f.v©.1509/2020/Ï1 
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 அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 03.07.2020                                  (ஒம்) ெர.முத்துக்குமார் 
               ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                    திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



சார்வr ஆண்டு (Mனி 31 )  #&iy 15.07..2020 «  njÂ  புதன்கிழைம காைல 10.30 மணிக்கு திருவாரூர் 

நகர்மன்ற mtru  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 

15.07.2020 ÂUth%® efuh£Á gFÂæš  kiH btŸs« fhuzkhf ghÂ¡f¥g£LŸs ÑœfhQ« rhiyfis 
Óuik¡f %.150.00 Ïy£r« ãÂ jäœehL ef®¥òw rhiy c£f£lik¥ò Â£l« (TURIP) 2020-21 ‹Ñœ 
brŒJju nfhç efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fS¡F éçthd Â£l kÂ¥ÕLfs¦ mD¥Ã 
it¡f¥g£lJ.   

t. 
v
© 

th®L 
v© 

gâæ‹ étu«(jh®rhiy gâfs¦) 
Ús« 
(».Û) 

mfy« 
(Û) 

kÂ¥Õ£L 
bjhif 
(%. 
Ïy£r¤Âš ) 

Á¥g« - 1 
1 12 ÑH tl«ngh¡» bjU 0.190 9.00 

150.00 

2 29 bgça äš bjU 0.300 4.00 
3 04 AÎì§ Íå£ 0.350 4.00

4 04 rhJ R¥igah ef® 0.135 4.00

5 04 bj‹wš ef® 0.160 4.00
6 11 thr‹ ef® 0.628 4.00
7 27 Âyf® Kjš bjU 0.124 4.00

8 27 I.Ã. nfhéš  bj‰F bjU 0.405 4.00

9 15 é.v°.O bjU 0.246 4.00

10 28 FU ef® 0.374 4.00

11 30 t‹Ûf¥òu« 0.252 4.00

12 03 uh#h bjU 0.080 4.00

13 05 ÑH fhthj¡Fo 0.060 4.00

14 06 <.é.v° ef®  0.310 4.00

15 06 f¥gš ef® 0.055 4.00

16 06 bgçah® bjU 0.101 4.00

17 04 bj‹wš ef® bkæ‹ nuhL 0.400 4.00

18 01 euÁ«k njh¥ò (bkŒbghUŸ ef®) 0.100 4.00

  bkh¤j« 4.270  
efuh£Á ã®thf Miza®, mt®fë‹ foj e.f.v©.17349/2019/Ï3 ehŸ.14.07.2020 Ïš 

nk‰go gâfis ÑœfhQ« ãÂ Mjhu mik¥Ãš (Funding Pattern) nk‰bfhŸs TURIP-2020-21 
¡fhd Â£l mDkÂ tH§¦F« FG mDkÂaë¤Js¦sjhfÎ«, Ïjw¦F Vw¦òilajhæd¦ rhiy gâfis 
nkw¦bfhs¦s efu kd¦w mDkÂ bgw¦W ã®thf mDkÂ¡F mD¥Ã it¡FkhW bjçé¡f¥g£Ls¦sJ. 
efuh£Áæd¦ bga® kÂ¥Õ£L bjhif jäœehL ef®¥òw rhiy 

c£f£lik¥ò Â£l khåa 
ãÂ 

efuh£Á g§¦fë¥ò 
%.y£r¤Ây¦ 

ÂUth%® 150.00 112.50 37.50 

vdnt, nkw¦fhQ« ãÂ Mjhu mo¥gilæy¦ rhiy gâfis nkw¦bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
m.F:- k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.  Ï1 / 1509 / 2020 

 

42.  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 15.07.2020                                                               (ஒம்) ெர.முத்துக்குமார் 
                                                                 ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                                         திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 
 
 
 
 
 
 



சார்வr ஆண்டு (Mo 16)  #&iy 31.07.2020 «  njÂ  ெவள்ளிக்கிழைம 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

 31.07.202
0 

ெபாருள் :01 
         இந்நகராட்சி ெபாறியாளர் மற்றும் ஆைணயர் அவர்களின் ஜனீ் 2020ம் 
மாதத்திய நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம். 

43.  
பதிவு ெசய்யப்பட்டது 

 

  ெபாருள்  : 02 
         இந்நகராட்சி பகுதியில் வார்டு 3 பிளாக் 6 நகரளவு எண்.203/2ல் 
கட்டுப்பட்ட 2243.50 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் உத்ேதச குடியிருப்பு மைனப்பிவிற்கு 
நகர் ஊரைமப்பு துைண இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடித 
ந.க.எண்.150/2020/தம3, நாள்.19.05.2020ன்படி குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு 
ெதாழில்நுட்ப ஒப்புதல் வழங்கிட சாைல, பூங்கா மற்றும் மூைல முடக்குகள் 
தானபத்திரம் மூலம் கிரயம் ெபற ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளதால், நகராட்சி ஆைணயர் 
ெபயrல் தானசாசனம் வழியாக பதிவு ெசய்திட மன்றத்தின் ஒப்புதல் 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
ந.க.எண்.4446/2019/எப்1. 

44.  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள்  : 03 
          இந்நகராட்சி பகுதியில் வார்டு 4 பிளாக் 11 நகரளவு எண்.644/2, 645/17ல் 
(சுந்தரவிளாகம்) 76424.40 சதுர  அடி பரப்பளவில் அைமயும் அனுமதியற்ற 
மைனபிrவிற்கு ெகாள்ைகயளவில் ஒப்புதல் வழங்க நகர் ஊரைமப்பு துைண 
இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.369/2020/தம3, நாள்.16.03.2020 
கடிதத்தின்படி குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கிட சாைல, பூங்கா 
மற்றும் மூைல முடக்குகள் தானபத்திரம் மூலம் கிரயம் ெபற 
ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளதால், நகராட்சி ஆைணயர் ெபயrல் தானசாசனம் வழியாக 
பதிவு ெசய்ய்ப்பட்டைத  மன்றத்தின்  பார்ைவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம் 
ந.க.எண்.1180/2020/எப்1. 
 

45,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள் : 04 
                 ÂUth%® efuh£Á th®L v©.2 Ãsh¡ 18, efsÎ v©. 914/1 š 3156 .052 சதுர 
மீட்டர்  gu¥gséš  c¤njÁ¤JŸs FoæU¥ò  kid¥Ãçé‰F  ef®    Cuik¥ò Jiw 
Jiz Ïa¡Fe®, jŠrhñ® mt®fë‹ foj« v©.3194/2019 jk2 ehŸ 14.07.2020 ‹ go bjhêš E£g 

mDkÂÍ« kidÃçÎ tiugl¤Â‰F k.t/e.C.J.Ï(j.k) v©.40/2020  vzâட்L x¥òjY« 

tH§f¥g£LŸsJ. vdnt ef® Cuik¥ò Jiw Jiz Ïa¡Fe®, தஞ்சாவூர் அவர்களின் c¤juéš 
f©LŸs ãgªjidfS¡F£gL¤Â  kid¥Ãçé‰F  ÏWÂ  x¥òjš tH§fyh«. 
 
mYtyf F¿¥ò.. 

k‹w« x¥òjš tH§fyh«. 
ந.க.எண்.4625/2019எப்1. 

46,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள் : 05 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான சந்ைதப்ேபட்ைடக்கு அருகாைமயில் உள்ள 
கட்டண கழிப்பைறயானது மிகவும் பழுதைடந்து பயன்படுத்த இயலாத 
நிைலயில் உளளதனால் அதைன இடித்துவிட்டு புதியதாக கட்டண கழிப்பைற 

47,  
அலுவலக குறிப்பு ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



கட்டும் பணிக்கு இந்நகமன்ற தீமான எண்.31  நாள்.31.05.2019 அன்று பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டது.  அதைனத்ெதாடந்து ேமற்கண்ட 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ெதாடர்நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.  ேமலும் 
அப்பகுதியில் மார்ெகட், அங்காடிகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு 
அதிகளவில் ெபாதுமக்கள் வருைக புrவதால் தற்ேபாது கட்டுமானப் பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுவரும் நிைலயில் புதிய கழிவைறயில் ேபாதுமான அைறகள் 
வசதியில்லாத காரணத்தினாலும் மற்றும் ெபாது சுகாதார நலைன கருத்தில் 
ெகாண்டும் கூடுதலாக புதிய கட்டண கழிவைற அைமத்துதர அப்பகுதி வணிக 
நிறுவனங்களின் மூலம் ேகாrக்ைக ைவக்கப்பட்டது.  எனேவ, ேமற்காணும் 
வணிக நிறுவனத்தாரர்களின் ேகாrக்ைகயிைன ஏற்று அவ்விடத்தில் கூடுதலாக 
புதிய கட்டண கழிவைற அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.5.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான மதிப்படீ்டுத் ெதாைகயிைன நகராட்சி ெபாது 

நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும், திட்டப்பணிகளில் நிதி ஒதுக்குடு 
ெசய்யும் பட்சத்தில் ஈடு ெசய்துக் ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலம். 

ந.க.எண்.2339/2019/இ1 
  ெபாருள் : 06 

திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு வரும் 
பாதாளச் சாக்கைடத் திட்டத்திைன ெதாடர்ந்து கீழ் கண்ட இடங்களில் கழிவுநீர் 
ெவளிேயறும் குழய்களின் உைடப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  அதன்விபரம் பின்வருமாறு. 
வ.எண்.    ெதருக்களின் விபரம் 
  1.    மஜித்ேதாப்பு 
  2.    ேமட்டுப்பாைளயம் ெபrயார் ெதரு. 
  3.    வடக்கு வடம்ேபாக்கித் ெதரு 
  4.    முடுக்குத் ெதரு 
  5.    துர்காலயா ேராடு 
  6.    கண்ணாரத் ெதரு, மடப்புரம் 
  7.    ேகக்கைர பிரதான குழாய் 
  8.    மடப்புரம் சபாபதி முதலியார் ெதரு 
  9.    குளுந்தான் குளம் கீழ்கைர 
 
 ேமற்காணும் இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீ குழாய் 
உைடப்பிைன சீர்ெசய்ய தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.1.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் குடிநீர் 

மற்றும் பாதாளச்சாக்கைட நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

 
48,  

அலுவலக குறிப்பு ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



  ெபாருள் : 07 
இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான தாைழ. மு. கருணாநிதி வணிகவளாகம் 
முழுைமயாக இடிக்கப்பட்டது ெதாடர்ந்து பதுகாப்பு நலன் கருதி சுற்றுச்சுவர் 
அைமக்கும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தில் நகர்மன்றத் தீர்மானம் எண்.135  
நாள்.31.12.2019ல் பணியிைன ேமற்ெபாள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைனத் 
ெதாடர்ந்து 19.02.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி 
வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அதன்விபரம் வின்வருமாறு. 
 
வண்    ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய   மதிப்படீ்டுத்   ஒப்பந்ததாரர்களின்      மதிப்படீ்
 ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம்   ெதாைக ஒப்பந்தப்புள்ளிரூ.      விைலவி

 1.  திரு. எஸ். தணிகாசலம்    ரூ.12.00.000/-    ரூ. 10,10,875.83        0.07% மதிப்படீ்
           விட குைறவு 
 2.  திரு. எஸ். ெரங்கசாமி      ரூ.10,11,629.88   ரூ. 10,22,330.19        1.06% மதிப்படீ்
                                                                  விட அதிகம் 

 ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட 
விட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு. எஸ். தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரrன் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 0.07% ைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கு மதிப்படீ்ைட விட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 

அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரrன் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.4127/2018/இ1 

49,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள் : 08 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ேநாயிைன தடுக்கும் நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு 
முன்ெனச்சrக்ைகயாக புதிய ேபருந்து நிைலயத்தின் ெதற்கு பகுதியில் 
தற்காலிகமாக காய்கறி சந்ைதக்கு வருைகப்புrயும் ெபாது மக்களிைடேய சடக 
இைடெவளியிைன ேதாற்றுவிக்கும் ேநாக்கில் தகரசீட்டுகைள ெகாண்டு 
தடுப்புகள் அைமத்தல், ெபயர் பலைககள் அைமத்தல் மற்றும் சிண்ெடக்ஸ் 
ேடங்க் ெபாருத்தி ைகயிைன கழுவும் வசதிகள் ெசய்யப்பட்டது.  ேமற்காணும் 
பணிக்குண்டான உத்ேதச மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.1.00 இலட்சமாகும்.  ேமற்கண்ட 
பணிக்கு 20.05.2020 அன்று குறுகிய கால விைலப்புள்ளி ேகாரப்பட்டைத 
ெதாடர்ந்து வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு. 

எண்.     விைலப்புள்ளி தாரர்களின் விபரம்   மதிப்படீ்டு    வரப்ெபற்ற    மதிப்படீ்
                                            ெதாைக     மதிப்படீ்டு      விைல 
                                              (ரூ.)      ெதாைக (ரூ.)    விகிதம்
  1. பி.ேக.எம். பில்டர்ஸ், திருவாரூர்          85676          85570     மதிப்படீ்ைட
                                                                   0.12% குைறவு
   2. ேக. ெசந்தில் குமார், திருவாரூர்         85676           87350    மதிப்படீ்ைட
                                                                   1.95% அதிகம்
  2.  ெமர்சஸ் குமார் கான்ெகர், திருவாரூர்   85676           86075    மதிப்படீ்ைட 
                                                                   0.47% அதிகம்

ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட 
குைறந்த விைலப்புள்ளி அளித்துள்ள ெமர்சஸ். பி.ேக.எம் பில்டர்ஸ், திருவாரூர் 
என்பவrன் விைலப்புள்ளி 0.12% மதிப்படீ்ைட விட குைறவாக 

50,  
அலுவலக குறிப்பு ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



வழங்கப்பட்டுள்ளைத ஏற்றும் மற்றும் ேமற்கண்ட பணியின் அவசர 
அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிவு 
15ன் கீழ் ேபார்கால அடிப்பைடயில் பணியிைன ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவடிக்ைகயின் விவரத்திைன மன்றத்திற்கு ெதவித்துக்ெகாள்ளப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு 

ேபார்கால அடிப்பைடயில் பணியிைன தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 
1920 பிrவு 15ன் கீழ் பணியிைன ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதைனயும் மன்றம் 
அங்கிகrக்கலாம். 

3. ேமற்கண்ட பணியிைன மதிப்படீ்ைட விட குைறவான விைலப்புள்ளி 
அளித்துள்ள ெமர்சஸ், பி.ேக.எம் பில்டர்ஸ், திருவாரூர் என்பவrன் 
குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன ஏற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல 
உத்தரவு வழங்கப்பட்டதைன மன்றம் அங்கிகrக்கலாம். 

4. ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ஆகும் உத்ேதச மதிப்படீ்டு 
ெதாைகயிைன அரசினால் “ெகாேரானா ைவரஸ்” தடுப்பு 
நடவடிக்ைகக்காக ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட நிதியிலிருந்து ெசலவினத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.1314/2020/இ1 
  ெபாருள் : 09 

திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் அைடப்பு 
வாகனம்  எண். டி.என்.50 பி 0253  ஆனது பழுதைடந்து முற்றிலும் பயன்படுத்த 
இயலாத நிைலயில் உள்ளதைன பராமrப்புப்பணிகள் ேமற்ெகாண்டு 
இயக்குவதற்கு ஏதுவாக ஆகும் பராமrப்பு கட்டணம் ரூ.5.25 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பராமrப்பு கட்டணத் ெதாைகயிைன பாதாளச் சாக்கைட 

திட்ட கணக்கிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1272/2020/இ1 

51,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள் : 10 
திருவாரூ நகராட்சி ஆைணயர் அவர்களின் அலுவலக பணிகளுக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த ஈப்பு வாகனம் TN 50 C 0541 ஆனது 09.12.2002-ம் ஆண்டு 
வாங்கப்பட்டு கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.  ேமற்படி 
வாகனம் இதுவைர 428042 கி.மீ. கடந்துள்ளது.  இவ்வாகனம் அரசாைண(நிைல) 
எண். 2275 உள் (ேபா.வ-இ) துைற நாள்.10.10.1990ன் படி நிர்ணயித்த காலமும் 
மற்றும் தூரமும் கடந்துவிட்டபடியால் இயல்புநிைலயில் கழிவினம் ெசய்ய 
ெபாறியாளலர், அரசு தானியங்கி பணிமைன, தஞ்சாவூர் அவர்களுக்கு உrய 
பிேரனைண அனுப்பப்பட்டது.  ேமற்படி வாகனத்திைன ெபாறியாளர், அரசு 
தானியங்கி பணிமைன, தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.அ5/983/2017  
நாள்.18.12.2017ல் ெசன்ைன தமிழ்நாடு ேமாட்டார் வாகன பராமrப்பு துைற 
இயக்குநர் அவர்களுக்கு இயல்புநிைல கழிவுெசய்ய அனுமதி ேகாரப்பட்டுள்ளது. 
 ேமற்காணும் வாகனத்திைன இயல்பு நிைல கழிவு ெசய்வதற்குண்டான 
உrய அனுமதி கிைடக்கப்ெபற்ற பின்னர் அதைன ெபாது ஏலம் விடவும், 
புதியதாக ஈப்பு வாகனம் வாங்கவும் மற்றும் அதற்குண்டான இதர 
ெசலவினங்கள் ேமற்ெகாள்வதற்கு ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.10.00 
இலட்சத்திற்கு இந்நகர் மன்றத் தீமானம் எண்.774 நாள்.24.01.2018ல் அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 ேமலும் தற்ேபாது வாகனங்களிலிருந்து ெவளியறும் நச்சுப்புைகயினால் 
காற்று மாசுப்படுவதைன தவிர்த்திடும் ேநாக்கிலும் ெபாது மக்களின் நலைன 
கருத்தில் ெகாண்டு சுற்றுச்சூழைல பாதுகாக்கும் ேநாக்கிலும் மத்திய மாநில 
அரசுகள் ஒருங்கிைணந்து வழங்கப்பட்ட அரசின் உத்தரவிற்கிணங்க 01.04.2020 

52,  
அலுவலக குறிப்பு ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



முதல் உற்பத்தி ெசய்யப்படும் அைனத்து வைகயான வாகனங்களும் பிஎஸ் IV 
தரத்திலிருந்து பிஎஸ் VI தர ெதாழில்நுட்ப உைடயதாக தயார் ெசய்து 
நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டுெமன உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
அதைனத்ெதாடர்ந்து அைனத்து வைகயான வாகனங்களின் விைலயும் 
ஏற்றமுைடயதாக உள்ளதால் தற்ேபாைதய மார்ெகட் விைல நிலவரப்படி BOLERO 
ZLXAC PSBS6 புதிய ஈப்பு வாகனத்திைன வாங்குவதற்கு ஏதுவான கூடுதல் 
ெதாைகயிைன ேசர்த்து ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. ேமற்படி ஈப்பு வாகனம் எண்.டி.எண். 50சி 0541 இயல்வு நிைல கழிவு 
ெசய்ய உrய அனுமதி ெபறப்பட்ட பின்னர் ெபாது ஏலம்விட மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

2. புதியதாக ஈப்பு வாகனம் மேகந்திரா அன்ட் மேகந்திரா நிறுவனத்தின் 
மூலம் வாங்கி ெகாள்ளவும், வாகனத்திற்கு ெசலுத்த ேவண்டிய காப்படீு 
ெதாைக, பசுைம வr, சாைல வr, வாகனப்பதிவு ெசலவினம் மற்றும் 
இதர ெசலவினங்கள் ேசர்த்து ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.15.00 
இலட்சத்திைன நகராட்சியின் ெபாது நிதியின் மூலம் ேமற்ெகாள்ளவும், 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களிடம் அனுமதி ேகாr 
பிேரனைண அனுப்புவதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.630/2017/இ2 
  ெபாருள் : 11 

திருவாரூர் நகராட்சியில் இரண்டு ஈப்பு வாகனங்கள் பயன்படுத்தி வரப்ெபற்றதில் 
ஒரு ஈப்பு வாகனம் TN 50C 0541 ஆனது 09.12.2002 ஆண்டு வாங்கப்பட்டு கடந்த 15 
ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வரப்பட்டதைன இயல்பு நிைல கழிவு ெசய்ய 
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. ேமலும்,  தற்ேபாது ஒரு ஈப்பு 
வாகனம் மட்டுேம பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  இந்நகrன் சுற்றளவு 10.47 
சதுர.கி.மீ. ஆகும்.  இந்நகராட்சியானது 30 வார்டுகைள அடங்கியதாகும்.  
இந்நகrல் குடிநீர் விநிேயாகம், பாதாளச்சாக்கைட இயக்குதல் மற்றும் பராமrப்பு 
பணிகள், கழிவுநீர் வடீ்டு இைணப்பு பணிகள் மற்றும் திட்டப்பணிகள் நைடெபற்று 
வருவதாலும், திட்டப்பணிகைள ஆய்வு ெசய்ய ேவண்டியுள்ளதாலும், 
திட்டப்பணிகைள குறித்து அவ்வப்ெபாது ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கலந்து ெகாள்ள 
ேவண்டிய நிைல உள்ளது. எனேவ புதிய ஈப்பு வாகனம் வாங்க ஆகும் உத்ேதச 
ெசலவினம் ரூ.7.62 இலட்சத்திைன ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்க்ெகாள்ள 
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

இந்நகராட்சிக்கு புதியதாக ஈப்பு வாகனம் ரூ.7.62 இலட்சத்தில் வாங்கி 
ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களுக்கு கருத்துரு 
அனுப்பி அனுமதிெபற்று வாங்கி பயன்படுத்த மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.630/2017/இ2 

53,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள் : 12 
திருவாரூர் நகராட்சியில் இரண்டு ஈப்பு வாகனங்கள் பயன்படுத்தி வரப்ெபற்றதில் 
ஒரு ஈப்பு வாகனம் TN 50C 0541 ஆனது 09.12.2002 ஆண்டு வாங்கப்பட்டு கடந்த 15 
ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வரப்பட்டதைன இயல்பு நிைல கழிவு ெசய்ய 
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. ேமலும்,  தற்ேபாது ஒரு ஈப்பு 
வாகனம் மட்டுேம பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  இந்நகrன் சுற்றளவு 10.47 
சதுர.கி.மீ. ஆகும்.  இந்நகராட்சியானது 30 வார்டுகைள அடங்கியதாகும்.  
இந்நகrல் குடிநீர் விநிேயாகம், பாதாளச்சாக்கைட இயக்குதல் மற்றும் பராமrப்பு 
பணிகள், கழிவுநீர் வடீ்டு இைணப்பு பணிகள் மற்றும் திட்டப்பணிகள் நைடெபற்று 
வருவதாலும், திட்டப்பணிகைள ஆய்வு ெசய்ய ேவண்டியுள்ளதாலும், 
திட்டப்பணிகைள குறித்து அவ்வப்ேபாது ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கலந்து ெகாள்ள 
ேவண்டிய நிைல உள்ளது எனேவ புதிய ஈப்பு வாகனம் வாங்க ஆகும் உத்ேதச 
ெசலவினம் ரூ.7.62 இலட்சத்திைன ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்க்ெகாள்வதற்கு 

54,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் அவகளுக்கு கருத்துருக்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  
ேமற்படி வாகனத்திற்குrய பதிவு கட்டணம், சாைல வr மற்றும் இதர 
ெசலவினங்களுக்கு ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு  
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட புதிய ஈப்பு வாகனத்திற்கு உண்டான இதரக் கட்டணங்களான 

பதிவு கட்டணம், சாைல வr மற்றும் இதர ெசலவினங்கைள 
ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

  ெபாருள் : 13 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4 மடவடியார் ெதருவில் உள்ள 
சிெமண்ட் சாைல மிகவும் பழுதைடந்துள்ளதால் மைழக்காலங்களில் 
நீர்ேதங்கியுள்ளதால் ெபாதுமக்கள் அவ்வழியாக ெசல்வதற்கு மிகவும் சிரமமாக 
உள்ளதால் ெபாதுமக்களின் நலன் கருதியும் மற்றும் ெபாது சுகாதார நலைன 
கருத்தில் ெகாண்டும் தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.2.00 லட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு.. 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள உத்ேதச மதிப்படீ்டு 

ெதாைகயிைன நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருநது 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.2163/2020/இ1 

55,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

  ெபாருள் : 14 
       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.09 ேகக்கைரப்பகுதியில் 
அைமந்துள்ள பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் சுத்திகrப்பு நிைலயத்திைன தமிழ்நாடு 
குடிநீ வடிகால் வாrயத்தின் மூலம் 01.06.2015 முதல் 31.05.2020 வைர இயக்குதல் 
மற்றும் பராமத்தல் பணி நைடெபற்று வருகிறது.  ேமற்காணும் பணியானது 
31.05.2020ல் முடிவு ெபறவுள்ளதால் அதைன நகராட்சியின் மூலம் பராமrப்பு 
ெசய்ய ேவண்டியுள்ளது.  ேமற்கண்ட பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகராட்சியில் 
ேபாதிய பணியாளர்கள் இல்லாத நிைலயில் உள்ளது.  எனேவ ேமற்கண்ட 
பணியிைன தனியார் மூலம் இயக்குதல் மற்றும் பராமrத்தல் பணிேமற்ெகாள்ள 
ஏதுவாக உrய நிபந்தைனகளுடன் மூன்றாண்டுகளுக்கு வருட வாrயாக உத்ேதச 
மதிப்படீு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 
வ.எண்                   ஆண்டு விபரம்                      மதிப்படீு ரூ. 
                                                             இலட்சத்தில் 
1.          முதலாம் ஆண்டு (01.09.2020 முதல் 31.08.2020)   35.00 
2.          இரண்டாம் ஆண்டு (01.09.2021 முதல் 31.08.2022)   36.75 
3.          மூன்றாம் ஆண்டு (01.09.2022 முதல் 31.08.2023)   38.59 
 
        ேமற்காணும் பணிக்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீு பிேரரைணயிைன 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் அனுமதி வழங்க ேகாr 
அனுப்புவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.999/2020/இ1 

56,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



   ெபாருள்..15 
      மாவட்ட ஆட்சித் தைலவர் அலுவலக வளாக மாவட்ட விைளயாட்டு 
அரங்கில் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சுதந்திரதின விழா அைனத்துத்துைற 
அலுவலர்களுடன் ெகாண்டாடப்பட்டு வருகின்றது.   அதைனப்ேபன்ேற 
இவ்வாண்டும் வருகின்ற 74வது சுதந்திர தின விழா 2020 ஆகஸ்ட் 15ம் நாளன்று 
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட விைளயாட்டு 
அரங்கத்தில் நைடெபறும் கைல நிகழ்ச்சிகளில் ஒருங்கிைணத்து சிறப்பாக 
நைடெபறுவதைன முன்னிட்டு விழாவிற்கு வருைகப்புrயும் அலுவலர்கள், 
மாணவர்கள் மற்றும் பார்ைவயிட வரும் ெபாது மக்கள் வசதிக்காக திருவாரூர் 
நகராட்சியின் சார்பாக ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் விழா நைடெபறும் ைமதானத்ைதச் 
சுத்தப்படுத்துதல் ேதைவயான ெபாது மக்கள் தகவல் ெதாடர்பு ைமயம் 
ஏற்படுத்துதல், தணியார் ேடங்கர் லாr மூலம் குடிநீர் வசதி மற்றும் தற்காலிக 
கழிவைறகள் அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீ்டு ெதாைக 
ரூ.70,000/- மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார அறிவிப்பு தயார் ெசய்யப்பட்டதற்கும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

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

ந.க.எ   /2020/இ1. 

57,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

        ெபாருள்.16   
    திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஆைணயர் குடியிருப்பு மற்றும் 
ெபாறியாளர் குடியிருப்பானது கட்டப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு 
ேமலாகிவிட்டப்படியால் ேமற்காணும் குடியிருப்பு முழுவதும் பழுதைடந்து 
தங்குவதற்கு இயலாத நிைலயில் உள்ளது.  அைகயால் இந்நகராட்சிக்கு 
ெசாந்தமான குடியிருப்பு கட்டிடங்கைள சீர் ெசய்தல் மிற்றும் பராமrத்தல் 
ெசய்யும் பணிக்கு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ள உத்ேதச மதிப்படீு ரூ.7.00 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பராமrப்பு ேமற்ெகாள்ள ஆகும் உத்ேதச 

மதிப்படீ்டுத் ெதாைகயிைன நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.     /2020/இ1 

58,  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 
இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 31.07.2020                                                               (ஒம்) ெர.முத்துக்குமார் 
                                                                 ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                                         திருவாரூர் நகராட்சி. 
 


