
சார்வr ஆண்டு  (புரட்டாசி ) ெசப்டம்பர்  30.09.2020 «  njÂ  புதன் 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 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.01 

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

 
65) பதிவு ெசய்யப்பட்டது 

 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.02 
         திருவாரூர் நகராட்சியின் 2019-2020ம் ஆண்டு நிர்வாக அறிக்ைக  மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு: 
         மன்றம் பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 

66) பதிவு ெசய்யப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.03 
         திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள ஆைணயர் அைற, 
ெபாறியாளர் அைற, கணினி பிrவு தகவல் ைமயம், ஆைணயர் குடியிருப்பு மற்றும் 
ெபாறியாளர் குடியிருப்பிலுள்ள Air Conditioner குளிரூட்டும் சாதனமானது உrய 
பராமrப்பின்றி உள்ளதைன சீர்ெசய்தல் மற்றும் புதியதாக மாற்றி அைமக்கும் பணிக்கு 
ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.1,30,000/- மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள தற்ேபாது ேகாவிட் – 2019  ெகாேரானா 

காலமாக இருப்பதாலும் அத்தியாவசியப் பணிகள் ெதாடர்ந்து ேமற்ெகாண்டு 
வருவதைன கருத்தில் ெகாண்டும், பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் 
ெகாண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சிக்ள் சட்டம் பிrவு 15ன் கீழ் உள்ளூர் விைலப்புள்ளி 
ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

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

67) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.04 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ள 
சாைலகள் ேமம்படுத்துவதற்கு தமிழ்நாடு நகர்புற சாைலகள் உட்கட்டைமப்பு திட்டம் – 2020-
21ன் கீழ் ரூ.150.00 இலட்சத்திற்கு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 20.08.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாr அறிவிப்பிைன 
மாநில அளவில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில நாளிதழில் விளம்பரம் ெசய்வதற்கு இயக்குநர், 
ெசய்தி மக்கள்  ெதாடர்பு துைற, ெசன்ைன அவர்களின் மூலம் விளம்பரம் ெசய்ய 
ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து “ Moulis Advertising Service Private Ltd, Chennai ” நிறுவனத்தின் 
மூலம் விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டைமக்கான விளம்பரம் கட்டணம் ரூ. 24998/- ைன வழங்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலகக்குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்குண்டான விளம்பரக் கட்டணத்திைன நகராட்சியின் 

வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண். 1509/2020/இ1 

68) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.05 
         திருவாரூர் நகராட்சியின் ெபாறியியல் பிrவில் 2020-21 ம் ஆண்டிற்கு நைடெபறும் 
மற்றும் வரப்ெபறவுள்ள திட்டப்பணிகள் ெதாடர்பாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு, ஓராண்டு 
மற்றும் ஐந்தாண்டு சாதைனகள் மற்றும் ெபாதுவான இதர வைகயான விளம்பரங்கள் 
விளம்பரம் ெசய்ய ஆகும் உத்ேதச ெசலிவினம் ரூ. 10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் உத்ேதச விளம்பரக்கட்டணத்திற்கு உண்டான ெதாைகயிைன 

நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

3. விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டது ெதாடர்பாக வரப்ெபறும் விளம்பரக் கட்டணத்திைன 

69) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



உrய அலுவலர்களின் ஒப்புதல் ெபற்று ெதாைகயிைன வழங்கவும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.2164/2020/இ1 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.06 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ெதாகுதி 
ேமம்பாட்டுத் திட்டம்  2019-20ன் கீழ் பrந்துைர ெசய்யப்பட்ட 14 பணிகளுக்கு மாவட்ட 
ஆட்சித் தைலவர்/தைலவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகைம, திருவாரூர் அவர்களின் 
ெசயல்முைற கடிதம் ந.க.எண். 490/2020/அ5  நாள். 24.03.2020ல் நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  அதைனத்ெதாடர்ந்து ேமற்காணும் திட்டப்பணிகைள ேமற்ெகாள்ள 
21.08.2020 அன்று  ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விபரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்று உள்ளன.  அதன்விபரம் பின்வருமாறு. 

 
70) அலுவலக குறிப்பு 

ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

வ. 
எ
ண் 

பணியின் விபரம் ஒப்பந்தப் 
புள்ளி 
ெதாைக 
ரூ. 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்படீ்டு 
விைலவிகிதம் 

1. வார்டு எண்-3  வடக்கு 
ெகாத்தத் ெதருவில் 
மினிபவர் பம்பு 
அைமத்தல் (1000 லி 
ெகாள்ளளவு ெகாண்ட 
ெதாட்டியுடன்) 

195632.78 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.72 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.21 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
2. வார்டு எண்-3 வடக்கு 

ெகாத்தத் ெதருவில் 
மைழநீர் வடிகால் 
கட்டுதல் (50-மீ) 

149273.52 
திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.71 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

3. வார்டு எண்-2 
புதுத்ெதருவில் 
மினிபவர் பம்பு 
அைமத்தல் (1000 லி 
ெகாள்ளளவு ெகாண்ட 
ெதாட்டியுடன்) 

196212.78 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.68 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.19 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
 

4 வார்டு எண்-27 KTR 
எஸ்ேடட்டில் கல்வர்ட் 
மற்றும் மைழநீர் 
வடிகால் கட்டுதல் (100-
மீ) 

388945.34 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.12 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.15 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடபிட 

அதிகம் 
5 வார்டு எண்-18 

காைரக்காட்டுத் 
ெதருவில் மைழநீர் 
வடிகால் கட்டுதல் (100-
மீ) 

306616.77 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.57 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.03 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
6 வார்டு எண்-12 

திருவள்ளுவர் நகrல் 
மினிபவர்பம்பு 
அைமத்தல் (1000லி 
ெகாள்ளளவு ெகாண்ட 
ெதாட்டியுடன்) 

196212.78 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.57 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.20 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
7 வார்டு எண்-12 

திருவள்ளுவர் நகர் B 
ேசனல் பிrவு 
வாய்க்காலில் 
தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல் 
(150 மீ) 

395838.67 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.08 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.05 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
8 வார்டு எண்-26 ெபrய 

மில் ெதருவில் 
மைழநீர் வடிகால் 

307216.77 
திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.13 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 



அைமத்தல் (100 மீ) 
திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.38 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 
9 வார்டு எண்-7 

ெதன்றல் நகர் 
பூங்காவில் நூலக 
கட்டிடம் கட்டுதல்  

525259.65 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.79 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.12 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
10 வார்டு எண்-25 தஞ்ைச 

சாைலயில் சுடுகாடு 
சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் 

173066.56 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.34 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எம். 
அறிவானந்தம் 

0.16 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
11 வார்டு எண்-5 ஹாஸ் 

நகrல், மினி பவர் 
பம்பு (1000 லி.  
ெகாள்ளளவு ெகாண்ட 
ெதாட்டியுடன்) 

196212.78 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

1.47 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.19 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
12 வார்டு எண்-19 உத்திர 

ேகாட்டீஸ்வரர் சந்தில் 
சிெமண்ட் சாைல 
அைமத்தல் (150 மீ) 

328100.48 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.04 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.19 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 
13 வார்டு எண்-9 பாவா 

ேகாபால் சாமி 
ெதருவில் 
மைழநீர்வடிகால் 
அைமத்தல் (200 மீ) 

613385.06 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.88 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.06 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
14 வார்டு எண்-14 

கமலாம்பாள் நகrல் 
மைழநீர் வடிகால் 
அைமத்தல் (200 மீ) 

613992.70 

திரு. எஸ். 
தணிகாசலம் 

0.88 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம் 

திரு. எஸ். 
ெரங்கசாமி 

0.06 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 
      ேமற்காணும் திட்டப்பணிகளுக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துளள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல் 
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 

அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.521/2020/இ1 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.07 
        74வது சுதந்திரதினவிழா-2020ைன முன்னிட்டு நகராட்சியின் சார்பாக ஆகஸ்ட் 15 
நாளன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலுள்ள மாவட்ட விைளயாட்டு அரங்கத்தில் 
திருவாரூர் நகராட்சியின் சார்பாக விழா நைடெபறும் ைமதானத்ைத சுத்தப்படுத்துதல், 
ேதைவயான ெபாதுமக்கள் தகவல் ெதாடர்பு ைமயம் ஏற்படுத்துதல், தனியார் ேடங்கர் லாr 
மூலம் குடிநீர் வசதி மற்றும் இதர கழிவைற அைமக்கும் பணிக்கு 13.08.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்ெபற்றுள்ளதன் விபரம் 
பின்வருமாறு 

71) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எ
ண் 

பணியின் விபரம் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்ட்டு 
விைல விகிதம் 

01 74வது சுதந்திர ரூ.60900/- திரு.எல்.மணிகண்ட 0.39 மதிப்படீ்டு 



தினத்திைனெயாட்
டி நகராட்சியின் 
சார்பாக மாவட்ட 
விைளயாட்டு 
அரங்கத்தில் 

தற்கலிக கழிவைற 
குடிநீர் வசதி 
மற்றும் இதர 
பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளும் 
பணிக்கு 

ன் ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

விைல 
விகிதத்திைத 
விட அதிகம் 

திருமதி.எம். 
ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

0.10 மதிப்படீ்டு 
விைல 

விகிதத்ைதவிட 
குைறவு 

             ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள வரப்ெபற்ற இரண்டு 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்டிைன விட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிஅளித்துள்ள 
திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி ஒப்பந்ததராrன் ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கவும், பணியின் அவசர 
அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுவலrன் முன்அனுமதி ெபற்று பணியிைன 
உடன் ேமற்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு ேவைல உத்தரவு வழங்கப்பட்டதைனயும் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
    1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
    2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கவும் தனி அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று பணியிைன 
உடன் ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத்தரவு வழங்கியதைனயும் அனுமதிக்கலாம். 
   3.ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் வருவாய் ெசலவினத்ைத 
நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.08 
         இந்நகராட்சிக்கு விஜயபுரம் வட்டம் தியாகெபருமாநல்லூர் கிராமத்தில் நகரளவு 
எண் வார்டு எண்.3, பிளாக் –இல் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய ேபரூந்து நிைலயத்தில் உள்ள 
குத்தைக இனங்களுக்கு மறு ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்புகள் தினந்தந்தி நாளிதழில் 
விளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட வைகயில் 11.08.2020ம் ேததி விளம்பரம்  ெசய்யப்பட்டதற்கான 
பட்டியல் ெதாைக ரூ.26,876/- வரப்ெபற்றுள்ளது.  இத்ெதாைகைய வழங்க மன்ற அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
         ேமற்கண்ட ெதாைக ரூ.26,876/-ஐ குத்தைக இனங்கள் தினந்தந்தி நாளிதழில் 
விளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட ெசலவினத்ைத மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.2506/2017/அ5 

72) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.09 
        திருவாரூர் நகராட்சி வார்டு 3, பிளாக் 6, நகரளவு எண்.203/2ல் கட்டுப்பட்ட 2243.50 
சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு உதவி இயக்குநர் ெபாறுப்பு , 
மாவட்ட நகர் ஊரைமப்பு அலுவலகம் திருவாரூர் மாவட்டம் நடவடிக்ைக கடிதம் 
எண்.110/2020/திருவாரூர் நாள்.29.08.2020ன்படி ெதாழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கி 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ேமலும் மைனப்பிrவு வைரப்படத்திற்கு ம.வ/மா.ந.ஊ.அ, (TVR) 
எண்.01/2020 என எண்ணிடப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமலும் மனுதாரரால் 
மைனபிrவு கூராய்வு கட்டணம் ரூ.4500/- மைனப்பிrவு அங்கீகராகட்டணம் ரூ.2800/- 
23.09.2020ல் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனேவ உதவி இயக்குநர் மாவட்ட நகர் ஊரைமப்பு நகர் 
திருவாரூர் அவர்களின் 29.08.2020ம் ேததிய உத்தரவில் கண்டுள்ள 
நிபந்தைனகளுக்குட்படுத்தி மைனப்பிrவிற்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம். 
அலுவலக குறிப்பு 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.4446/2019/எப்1 

73) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.10 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நகராட்சியினால் பராமrக்கப்பட்டு 
வரும் சாைலயில் பாதாளசாக்கைட மற்றும் மைழயினால் பாதிக்கப்பட்ட தார்சாைலகைள 
ேமம்படுத்திட தமிழ்நாடு நகர்புற சாைலகள் உட்கட்டைமப்புத்திட்டம்(TURIP)2020-21ன் கீழ் 
ரூ.150.00 இலட்சத்திற்கு 1 சிப்பமாக திட்ட பிேரரைண தயார் ெசய்யப்பட்டதற்கு ெசன்ைன 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதத்தில் 
ந.க.எண்.9025/2020/இ3,நாள்.16.07.2020 நிர்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதைன 
ெதாடர்ந்து 21.08.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டுள்ளது.  வரப்ெபற்ற 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 

74) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



21.08.2020 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் 

பணியின் விபரம் 

மதிப்படீ்டி
ன்படி 
ஒப்பந்த 

ெதாைக ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்
ளி 

வழங்கியவர் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
கள் ெதாைக ரூ 

சதவதீ விபரம் 

சிப்பம்-1 :தமிழ்நாடு 
நகர்புற சாைலகள் 
உட்கட்டைமப்பு 
திட்டத்தின் 2020-2021ன் 
கீழ் திருவாரூர் 
நகராட்சி 
எல்ைலக்குட்பட்ட 

13070213 

ெமர்சஸ் 
ஆர்.ஜி.ேக 
இன்ப்ரா 

ஸ்ெரக்ச்சர்ஸ்
, மன்னார்குடி 

13720177 
4.97%சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

வா. 
எண் 

ெதருக்களின் 
விபரம் 

 

ெமர்சஸ் 
ஸ்ரீஇன்ப்ரா 

ஸ்ெரக்ச்சர்ஸ்
, மன்னார்குடி 

13708960 

4.89% சத     
விகிதம் 

மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

12 கீழ 
வடம்ேபாக்கி 
ெதரு 

29 ெபrயமில்ெதரு 
04 ஹவுஸிங் 

யூனிட் 
04 ெதன்றல் நகர் 
11 வாசன் நகர் 
27 திலகர் முதல் 

ெதரு 
27 ஐ.பி.ேகாவில் 

ெதற்கு ெதரு 
15 வி.எஸ்.டி. ெதரு 
28 குரு நகர் 
30 வன்மீகபுரம் 
03 ராஜா ெதரு 
05 கீழ காவாதுகுடி 
06 ஈ.வி.எஸ். நகர் 
06 கப்பல் நகர் 
06 ெபrயார் ெதரு 
04 ெதன்றல் நகர் 

ெமயின் ேராடு 
01 நரசிம்ம ேதாப்பு  

(ெமய்ெபாருள் 
நகர்) 

         ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்  குைறவான 
ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட 4.89% அதிகம்) ெகாடுத்துள்ள ெமர்சஸ் 
ஸ்ரீஇன்ப்ரா ஸ்ெரக்ச்ர்ஸ், மன்னார்குடி ஒப்பந்ததாரrடம் இவ்வலுவலக ந.க.எண்.1509/2020/இ1, 
நாள்.24.08.2020ந்ேததிய கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் ேகாரப்பட்டு 
அன்னாrடமிருந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி விைல குைறப்பு ெசய்து கடிதம் ெபறப்பட்டுள்ளது. 

 

வ. 
எ
ண் 

பணியின் விபரம் 

2020-21 SORன்படி 
விைலக்குைறப்பு சம்மர 
கடிதத்திற்கு பின்னர் 
ஒப்பந்ததாரrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைக ரூ 

விைலகுைறப்பு சம்மத 
கடிதம் ெபற்ற பின் 
உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 

சதவிகிதம் (%) 

1 சிப்பம்-1 தமிழ்நாடு 
நகர்புற சாைலகள் 
உட்கட்டைமப்பு 
திட்டத்தின்2020-2021ன் கீழ் 
திருவாரூர் நகராட்சி 
எல்ைலக்குட்பட்ட 
சாைலகள் புனரைமக்கும் 
பணி (இனம் எண்.05ல் 
குைறப்பு ெசய்து 

1369700.00 4.80 % கூடுதல் 



ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின்படி) 

        ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு ெமர்சஸ் ஸ்ரீன்ப்ரா ஸ்ெரக்சர்ஸ், மன்னார்குடி 
நிறுவன ஒப்பந்தததாரரால் ேமற்கண்டபடி வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விைலக்குைறப்பு 
கடிதத்தில் 4.89 சதவிகிதத்திலிருந்து 4.80% சதவிகிதமாக (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைன 
விட கூடுதல் )விைல குைறப்பு ெசய்து வழங்கப்பட்ட சம்மத கடிதத்திைன மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் மற்றும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
                 1) ெமர்கஸ் ஸ்ரீஇன்ப்ரா ஸ்ெரக்ச்சர்ஸ், மன்னார்குடி நிறுவனத்தின் 
குைறந்த விைல குைறப்பிற்கு பின் 4.80 சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடைனவிட கூடுதல் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது.         
                 2) நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2ன்படி 

பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன 5 சதவதீம் வைர கூடுதலாக 
அனுமதிக்கலாம் மன்றத்தின் முடிவிற்கு ைவக்கப்படுகிது. 
ந.க.எண்.1509/2020/இ1 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.11 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25 மஜித் ேதாப்பிலுள்ள ெபாது 
கழிவைறயிைன பராமrப்பு ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மான எண்.35 நாள்.29.06.2020 
அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 09.092020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் 
கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு 

75) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்தமதிப்படீ்
டு ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம் 

1 திரு.எஸ். 
மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 

330843/- 

329884/- 

0.29 
%சதவிகிதம் 

மதிப்பைீட விட 
குைறவு 

2 திரு.எம். 
ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்தரார், 
திருவாரூர் 

332360/- 

0.46% 
சதவிகிதம் 

மதிப்பைீட விட 
அதிகம் 

      ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எல். மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்க மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்பு ேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.12 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட முக்கியமான இடங்களில் பாதாள சாக்கைட கழிவு 
நீர் குழாய் உைடப்பிைன சீர்ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.48 
நாள்.31.07.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதைன ெதாடர்ந்து 09.09.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விபரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு 
 

76) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்க
ளின் விபரம் 

ஒப்பந்தமதிப் 
படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
வழங்கப்பட்ட மதிப்படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1 திரு.எஸ். 
தணிக்காசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 

88074/- 

88320/- 

0.28 %சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

அதிகம் 

2 திரு.எம். 
ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்தரார், 
திருவாரூர் 

88032/- 

0.05% சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

குைறவு 



         ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.எம். ேதன்ெமாழி ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்க மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.13 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் விநிேயாகம் 
ெசய்திட நீர்த்த குேளாrன் விநிேயாகம் ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மான எண்.ங27, 
நாள்.29.05.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 09.09.2020 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளி 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் 
விபரம் பின்வருமாறு 
 

77) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்க
ளின் விபரம் 

ஒப்பந்தமதிப் 
படீ்டு ெதாைக 

ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
வழங்கப்பட்ட மதிப்படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1 ெமர்சஸ். 
தமிழ்நாடு 
ெகமிக்கல்ஸ் 
இன்டஸ் rஸ் 
ெசன்ைன 
 

949200/- 

909650/- 

4.17 %சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

குைறவு 

2 ெமர்சஸ் 
சுருதி ஆலம் 
இன்டஸ் rஸ், 
ெசன்ைன 

957110/- 

0.83% சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

அதிகம் 

        ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ேமர்சஸ் தமிழ்நாடு ெகமிக்கல்ஸ் இன்டஸ்  rஸ், ெசன்ைன 
நிறுவனத்தின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்பு ேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி 
ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகல் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்பு ேநாக்கு  பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.14 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ெநய்விளக்கு ேதாப்பு சுடுகாட்டிைன 
சுற்றியும் சுற்றுச்சுவர் அைமக்கும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.136 
நாள்.31.12.2019ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 009.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்ெபற்றள்ளன.  அதன் 
விபரம் பின்வருமாறு 

78) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்தமதிப் 
படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டு ெதாைக 
ரூ 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1 திரு.எஸ். 
மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 535289 

534276/- 

0.19 %சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

குைறவு 

2 திரு.எம். ேதன்ெமாழி,   
ஒப்பந்தரார், 
திருவாரூர் 

537712/- 
0.45% சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

அதிகம் 



      ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எல்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்க மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.15 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4, மடவடியார்ெதருவில் சிெமண்ட் 
தளம் அைமக்கும் பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.55, நாள்.31.07.2020ல் அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 09.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

79) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரரால் 
வழங்கப்பட்ட மதிப்படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 

1 திரு.எஸ். தணிக்காசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் 

170450/- 
0.19 %சதவிகிதம் 

மதிப்பைீட விட அதிகம் 
2 திரு.எம். ேதன்ெமாழி, 

ஒப்பந்தரார், திருவாரூர் 
170091/- 

0.03% சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட குைறவு 

      ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலின்படி ‘ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.16 

          திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 ேபபி டாக்கீஸ் சாைலயில் உள்ள 
ெபாது கழிவைறயிைன பராமrப்பு ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.35, 
நாள்.29.06.2020 அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 09.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் 
விவரம் பின்வருமாறு 

80) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்தமதிப் 
படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1 திரு.எஸ். 
மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 285869/- 

289335/- 

1.21 %சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

அதிகம் 

2 திரு.எம். ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்தரார், 
திருவாரூர் 

283579/- 
0.80% சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

குைறவு 
      ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்க மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்பு ேநாக்கு பட்டியலில் கண்டுள்ளபடி ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.17 

             திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநிேயாகம் 
ெசய்யப்படும் பகிர்மான மற்றும் பிரதான குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவிைன சீர்ெசய்யும் 
பணிக்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.25, நாள்.24/05/2020 அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து 09.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்டவிவரப்படி இரண்டு 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் பின்வருமாறு 
 

81) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்தமதிப் 
படீ்டு ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரா
ல் 

வழங்கப்பட்ட 
மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம் 

1 திரு.எஸ். தணிக்காசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் 

845974/- 

845650/- 
0.04 %சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

குைறவு 
2 திரு.எஸ். ெரங்கசாமி 

 ஒப்பந்தரார், திருவாரூர் 853200/- 
0.85% சதவிகிதம் 
மதிப்பைீட விட 

அதிகம் 
       ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம்,திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலின்படி ‘ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2) ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
30.09.2020 ெபாருள் எண்.18 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான வார்டு எண்.07 ெகாடிக்கால்பாைளயம் 
பகுதியில் அைமந்துள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிைலயத்தின் முன்பகுதியில் ஆர்.சி.சி. 
சிலாப் உைடக்கப்பட்ட குவியல்களால் அவ்விடத்திைன பயன்படுத்த முடியாமலும் 
ெபாதுமக்களுக்கு இைடயூராக உள்ளது.  எனேவ ெபாதுமக்களின் நலன் கருதி ஆர்.சிசி. 
கான்கிrட் குவியல்கைள அப்புறப்படுத்த தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.80000/-
க்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்வதற்கு உண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி 

வருவாய் நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1655/2016/இ1 

82) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.19 
         திருவாரூர் நகராட்சியின் பராமrப்பில் உள்ள வார்டு எண்.7 
ெகாடிக்கால்பாைலயம் நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளியின் வகுப்பைறகளில் தைரத்தளம் 
மற்றும் சுற்றுச்சுவர் மிகவும் பழுதைடந்துள்ளதால் மாணவர்களின் நலன் கருதி 
வகுப்பைறயில் தைரத்தளம் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் அைமக்க தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிபடீு 
ரூ.9.50 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பி: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்காணும் பணியிைன நகராட்சியின் கல்வி நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் 

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்2320/2020/இ1 

83) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.20 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ெநய்விளக்கு ேதாப்பு பகுதியில் 
அைமந்துள்ள நவனீ எrவாயு தகனேமைட வளாகத்தில் உள்ள சுற்றுச்சுவர் 50 மீட்டர் 
நீளத்திற்கு இல்லாமலும் தகன ேமைடக்கு ெசல்லும் நைடபாைத 50 மீட்டர் நீளத்திற்கு 
அைமக்கவும் மற்றும் நவனீஎrவாயு தகன ேமைட வளாகத்தில் வாகனங்கள் 
ெசல்வதற்குrய அனுகு சாைல பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ளதைன புனரைமப்பு 
ெசய்யவும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் அவர்களின் ஆய்வில் 
அறிவுறுத்தப்பட்டது.  அதைன ெதாடர்ந்து ேமற்கண்ட பணிகைள ேமற்ெகாள்ள தயார் 
ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டுத் ெதாைக ரூ.20.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணியிைன நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் 

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2551/2020/இ1 
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        எதிர்வரும் வடகிழக்கு பருவமைழைய முன்னிட்டு திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 
பகுதிகளில் இயற்ைச இடர்பாடுகளினால் ஏற்படும் ேசதங்கைள எதிர்ேநாக்கும் வைகயிலும் 
ெபாதுமக்களின் ெபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நலைன கருத்தில் ெகாண்டு ஏற்படும் 
ேசத விைளவுக்ேகற்ப ேதைவப்படும் உபகரணங்கள் வாடைக அடிப்பைட/ேநரடி 
ெகாள்முதல் மூலம் இயந்திரங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் இதர அத்தியாவசிய 
ெபாருட்கைள ெகாண்டு உடனுக்குடன் நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ள ஆகும் உத்ேதச 
ெசலவினம் ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்ப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழ்ங்கலாம். 
2) இயற்ைக இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் விைளவுகைள எதிர்ேநாக்கும் வைகயில் 

அவசர அவசியத்ைதைன கருத்தில் ெகாண்டு பணிகைள தனி அலுவலrன் முன் 
அனுமதி ெபற்றும், ேசத விைளவுக்ேகற்ப பணிகைள உள்ளூர் வாடைக 
அடிப்பைட/ேநரடி ெகாள்முதலில் விைலப்புள்ளிகள் ெபற்று உடனுக்குடன் 
ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

3) ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2387/2020/இ1 

85) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 
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        திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஆைணயர் ஈப்பு வாகனம் என்.TN50F6520 
உண்டான நான்கு டயர்களும் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ளதால் வாகனத்திைன 
இயக்குவதில் மிகவும் சிரமமாக உள்ளெதனவும் உடன் புதியதாக மாற்றித்தர ேகாrயும் 
அறிவுறுத்தப்பட்டது.  தற்ேபாது ெகாேரானா ைவரஸ் தீவிர தடுப்பு நடவடிக்ைக பணிகள் 
நைடெபற்றுவருவதைன பார்ைவயிடவும் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் 
வழங்கப்படும் அறிவுைரகளுக்ேகற்ப பணிகள் ேமற்ெகாள்ளேவண்டிய அவசியத்திைன 
கருத்தில் ெகாண்டு நான் டர்கைளயும் புதியதாக மாற்றம் ெசய்ய “திருவாரூர் நுகர்ேவார் 
கூட்டுறவு ெமாத்த விற்பைன பண்டக சாைலலிட்., திருவாரூர்” அவர்களின் மூலம் 
விைலப்புள்ளி ெபற்று ெபறப்பட்டுள்ளதற்கும் அதற்குண்டான ெதாைக ரூ.30450/-ைன 
வழங்கிடவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2) ேமற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருதி பணியிைன 

ேமற்ெகாண்டதைனயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.2245/2020/இ1 
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         திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் நகராட்சி 0104.1978லிருந்து முதல்நிைல 
நகராட்சியாக ெசயல்பட்டு வருகிறது.  இந்நகராட்சி 30 வார்டுகைள ெகாண்டது.  இதன் 
ெமாத்த பரப்பளவு 10.47 சதுர கிேலா மீட்டர், சாைலயின் ெமாத்த நீளம் 80.82 கி.மீ.ஆகும்.  
நகராட்சியின் மக்கள் ெதாைக 58,301 ெகாண்டதாகும்.  நகrல் மக்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 
இருமுைற 90LPCD சீராக விநிேயாகிக்கப்படுகிறது. 
          இந்நகராட்சியில் ெகாள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் 
திருைவக்காவூrல் வரப்ெபறும் குடிநீர் சந்ைதப்ேபட்ைடயில் உள்ள 11.00 LL ெகாள்ளவு 
ெகாண்ட தைரமட்ட நீர்ேதக்க ெதாட்டியில் ஏற்றப்பட்டு 80mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm  
மற்றும் 350mm CI. AC  மற்றும் PVC  பகிர்மான குழாய்கள் மூலம் ெபாதுமக்களுக்கு குடிநீர் 
சீராக விநிேயாகிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
           ேமலும் அம்ைமயப்பன் பகுதியிலுள்ள ஓடம்ேபாக்கி ஆற்றில் இருந்து 
தைலைம நீேரற்று நிைலயத்திலிருந்து 9,12 கி.மீ நீளமுள்ள 350அஅRCC  பிரதான குழாய் 
மூலம் மடப்புரத்தில் உள்ள 0.62LL ெகாள்ளவு ெகாண்ட தைரமட்ட குடிநீர் ெதாட்டிக்கு 
ெகாண்டு வரப்பட்டு அங்குள்ள 11.35LL ெகாள்ளவு ெகாண்ட ேமல்நிைல நீர்ேதக்க 
ெதாட்டியில் ஏற்றப்பட்டு ெபாது மக்களக்கு சீராக விநிேயாகிக்ப்படுகிறது. 
               உள்ளுர் நீர் ஆதாரமாக ெதன்றல் நகர், கிடாரங்ெகாண்டான், ஐ.பி. ேகாவில்  
ெதரு ஆகிய இடங்களில் உள்ள 250mm  விட்டமுள்ள ஆழ்துைள கிணறுகள் மூலம் அந்தப் 
பகுதிகளில் உள்ள 2.00, 0.60, 0.30LL ெகாள்ளளவு ெகாண்ட ேமல்நிைல நீர்ேதக்க 
ெதாட்டிகளில் ஏற்றப்பட்டு விநிேயாகிக்கப்படுகிறது.  ேமலும் சிறு மின்விைச பம்புகள் 108 
எண்ணிக்ைக மூலம் மக்கள் குடிநீைர பயப்டுத்துகிறார்கள். 
                  திருவாரூர் நகராட்சி சிறப்பு வாய்ந்த திருவாரூர் அருள்மிகு தியாகராஜ 
சுவாமிகள் புனித ஸ்தலமாக விளங்குவதால் தினசr ேகாவிலுக்கு வந்து ெசல்லும் 
உள்ளுர், ெவளியூர் மக்கள் அதிக அளவில் வந்து ெசல்லும் நகரமாகும்.  ேமலும் சாதாரண 
நாட்களில் 5000 ேபர்களும், உலக பிசித்திப்ெபற்ற ஆழித்ேதேராட்டத்திற்கு சுமார் 50,000 

87) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



முதல் 2.00 லட்சம் வைர மக்கள் வருைக புrயும் நகரமாகும்.  ேமலும் தைலைம நீேரற்று 
நிைலயம் மற்றும் குடிநீர் ேமல்நீைல ெதாட்டிகள் பராமrப்பிற்கும் குடிநீர் 
விநிேயாகத்திற்கும் நிரந்தர பணியாளர்களான குழாய் ெபாருத்துநர்-2 நபர்கள், தைலைம 
நீேரற்று நிைலய காவலர் -3 நபர்கள் மற்றும் துலக்குனர் -1 நபர் ஆக கூடுதல் 6 நபர்கள் 
மட்டுேம உள்ளனர். 
     குடிநீர் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்வதில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குைற மற்றும் உrய 
தகுதியாக ெசயல்திறன் பணியாளர்கள் ேபாதிய அளவு இல்லாததால் குடிநீர் விநிேயாகம் 
அவ்வப்ேபாது பாதிப்பைடகின்றது.  தமிழக அரசு ெபாதுமக்ளுக்கு தினசr 
பாதுகாக்கப்பட்டகுடிநீர் வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள வலியுறுத்தி வருவதால் அதைன 
முைனப்புடன் ெசயல்படுத்தும் ேநாக்கில் குடிநீர் விநிேயாகத்தில் சுத்தமான குடிநீர் 
வழங்கிட ேதைவயான குடிநீர் பணியாளர்கள் அமர்த்தி பணி ேமற்ெகாள்ள வழிகாட்டி 
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாrய 22.02.2013 அளவுேகாலின்படி ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் 
ெசயல்படுத்திய மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.5,74,000/- (ஐந்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) 
ஓராண்டுக்கு ரூ.74,00,000/- (எழுபத்து நான்கு இலட்சங்கள் மட்டும்) தயார் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி பணிகள் அத்தியாவசிய பணி ஆைகயால்  அவசியம் கருதி, 
ெபாதுமக்கள் நலன் கருதி நகராட்சி ெமாத்த வருவாய் பணியாளர் ஊதியம் 49% ேமல் 
உள்ளதால் புதிய பணியாளர்கைள அமர்த்திட இயலாத நிைலயில் இப்பணிகைள தனியார் 
நிறுவனத்திற்கு ஒப்பைடத்து ெசவ்வேன ெசயல்படுத்திட நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் 
அவர்களுக்கு பிேரரைண அனுப்பி ஒப்புதல் மற்றும் நிர்வாக அனுமதி தைலைமப் 
ெபாறியாளர் ஒப்புதல் ெபற்று குடிநீர் நிதியில் ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ளவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாr பராமrப்பு பணி ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்திற்கு ெபாருள் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
2) ேமற்படி ெசலவினத்ைத இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும், 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாr தனியார் மூலம் பராமrப்பு பணி ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி 
நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைனக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.24 
  இந்நகராட்சி பனகல் சாைல கதவு எண்.4J/1 UP மஹால் எனும் கட்டிடத்திற்கு 

கடந்த 2009-2010 இரண்டாம் அைரயாண்டு முதல் பத்மநாபன் மற்றும் உஷாராணி எனும் 
ெபயrல் வrவிதிப்பு எண்.8779க்கு (104/019/00203) அைரயாண்டு வr ரூ.60104/- வrவிதிப்பு 
ெசய்து அதற்கான சிறப்பு அறிக்ைக வrவிதிப்பாளருக்கு வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறு 
வrவிதிப்பு ெசய்யப்பட்ட இக்கட்டடதின்  ெமாத்த பரப்பளவு 11050 சதுரடி என நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்டது.இந்நிைலயில் மனுதாரர் பல்ேவறு காலகட்டங்களில் வrவிதிப்பு 
ெசய்யப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தின் தற்ேபாைதய அளவு 8957 சதுரடி மட்டுேம ஆகும் என்றும், 
எனேவ கூடுதலாக கணக்கில் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டட அளவுகைள குைறத்து திருத்திய 
வrவிதிப்பு ெசய்து வழங்கிட பல்ேவறு ேகாrக்ைகயின் வாயிலாக ேகாrயிருந்தும் 
அவருைடய ேகாrக்ைக பrசீலைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  இந்நிைலயில் 
மனுதாரர் திரு.எஸ். பத்மநாபன் தகவல் அறியும் உrைமச்சட்டத்தின் கீழ் 
நகராட்சியிலிருந்து தகவல் ெபற்று அதன் ேபrல் தனக்கு சாதகமான எந்தெவாரு 
நடவடிக்ைகயும் நகராட்சியிடமிருந்து ெபறப்படவில்ைல என தமிழ்நாடு தகவல் 
ஆைணயத்திற்கு வழக்கு எண்.SA11417/D/2019ன் வாயிலாக ேமல்முைறயடீு ெசய்யப்பட்டைத 
ெதாடர்ந்து 21.02.2020 அன்று திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு 
தகவல் ஆைணயத்தால் நைடெபற்ற விசாரைணயின்ேபாது கட்டிடத்திைன மறு அளவடீு 
ெசய்து உrய ெசாத்துவr திருத்தம் ெசய்து30 நாட்களுக்குள் மனுதாரருக்கு வழங்கிட  
உத்தரவிடப்பட்டது. அதன் ேபrல் பனகல் சாைலயில் உள்ள UP மஹால் எனும் 
கட்டிடத்திைன மறு அளவடீு ெசய்திட நகராட்சி ஆைணயர் மற்றும் நகரைமப்பு ஆய்வர், 
வருவாய் ஆய்வர், நகரசார் ஆய்வர் மற்றும் பணி ஆய்வர் அடங்கிய குழு ஒன்று 
இவ்வலுவலக ந.க.எண்.1412/2020/அ1, நாள்.08.06.2020 கடிதத்தின்படி அைமக்கப்பட்டு ேமற்படி 
கட்டிடம் அளவடீு ெசய்யப்பட்டது.  அளவடீு ெசய்யப்பட்டதில் ேமறப்படி அளவடீு குழுவின் 
அறிக்ைகயின் அடிப்பைடயில் கட்டிடத்தின் ெமாத்த பரப்பளவு 8960 சதுரடி என இறுதியாக 
உறுதி ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி ேமற்படி கட்டிடத்திற்கு 2090 பரப்பளவிற்கு வr 
கூடுதலாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது,  ஆனால் ேமற்படி U.P மஹால் 
கட்டிடத்திற்கு 8960 சதுரடிக்கு 2009-2010 இரண்டாம் அைரயாண்டு முதல் திருத்திய 
அைரயாண்டு வrயாக ரூ.48735/- நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

எனேவ, 2009-2010 இரண்டாம் அைரயாணடு முதல் அைரயாண்டு வrயாக 
ரூ.48735/-  நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்டதால், மிைகயாக நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட அைரயாண்டு 
வr  ரூ. ரூ.60104/- 2009-2010 முதல் கணக்கிடப்பட்ட ெதாைக ரூ.261487/- தள்ளுபடி ெசய்திட 
மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு. 

 

88) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



 
mYtyf F¿¥ò: 
               திருவாரூர் நகராட்சி பனகல் சாைல UP மஹால் கட்டிடத்திற்கு 2009-2010 
இரண்டாம் அைரயாண்டு முதல் விதிக்கப்பட்ட ெசாத்துவr ரூ.60104/. தற்ேபாது 
இறுதி ெசய்யப்பட்ட அளவடீ்டின் அடிப்பைடயில் அைரயாண்டு வr ரூ.48735/-
குைறக்கப்பட்டுள்ளதால், 23 அைரயாண்டுகளுக்கு மிைகயாக விதிக்கப்பட்ட 
வrத்ெதாைக ரூ.261487/--தள்ளுபடி ெசய்திட மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

e.f.v©.1413/2020/அ1        
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         இந்நகராட்சி பகுதியில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்காக 125 துய்ைம 
பணியாளர்கைள ெகாண்டு ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் (Out Sourcing முைறயில் ) 
ேமற்ெகாள்ளப்படுகிறது.  இந்நிைலயில் ஏற்கனேவ இப்பணிக்காக இந்நகர் மன்ற தீர்மான 
எண். 138 நாள். 30.11.2018 ரூ. 170.583 லட்சம் அனுமதிக்கப்பட்டதன் அடிப்பைடயில் மாவட்ட 
ஆட்சியர் திருவாரூர் அவர்களின் தினக்கூலி விைல விகித அடிப்பைடயில் 125 
பணியாளர்கைள பணி ேமற்ெகாள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டு Saram Enviro Services Pvt Ltd என்ற 
நிறுவனத்தின் மூலம் 08.11.2019 முதல் 30.09.2020 வைர பணி ேமற்ெகாள்ள 
உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி பணிகளின் கால அவகாசம் 30.09.2020 உடன் 
முடிவைடவதால் இயற்ைக இடர்பான ெகாேரானா ெதாற்று காரணத்தினால் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகார இயலாத காரணத்தினால் ெபாது சுகாதாரம் மற்றும் ெபாது மக்கள் நலன் கருதி 
ேமற்படி பணியிைன 01.10.2020 முதல் 31.11.2020 வைர இரண்டு மாத காலம் வைர Saram 
Enviro Services Pvt Ltd நிறுவனத்தின் மூலேம ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 
விைல விகிதத்திேலேய பணி ேமற்ெகாள்ளவும், அதற்குண்டான உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 
30,00,000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
         2. அவசரம் அவசியம் கருதியும் ெபாது சுகாதார நலன் கருதியும் 
ேமற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் அேத ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்பைடயில் 01.10.2020 முதல் 
31.10.2020 முடிய பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.   
ந.க.எண். 2385/2020/எச்-1 

89) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 
 

 இடம் : திருவாரூர்   

நாள் : 30.09.2020                              (ஒம்)ெர.முத்துக்குமார்,             

                            ஆைணயர்/தனி அலுவலர்,   
           திருவாரூர் நகராட்சி. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

                                                                                                    



சார்வr ஆண்டு  (புரட்டாசி   ) ெசப்டம்பர்  30.09.2020 «  njÂ  புதன் கிழைம காைல 12.30 மணிக்கு திருவாரூர் நகர்மன்ற 

அவசர  கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசீலைனக்கு 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 
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          திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9 ேகக்கைரயில் அைமந்துள்ள 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் சுத்தகrப்பு நிைலயத்திைன இயக்குதல் மற்றும் பராமrத்தல் 
ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு 17.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு 

 
 

90) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்த 
நிறுவனங்களின் 

விபரம் 

ஒப்பந்தப்மதிப்படீ்
டு ெதாைக ரூ. 

ஒப்பந்த 
நிறுவனங்களின் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட 
மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம் 

1 

ெமர்சஸ்.வி.பி.அேசா
சிேயட்ஸ், ெந.12. 
முதல் பிரதான 

சாைல, 
நங்கநல்லூர், 
ெசன்ைன ரூ.1,04,819,988/- 

10429596/- 
0.50 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட குைறவு 

2 

திரு.பி.விஜயரகுநாத
ன், ெந.13. ேசைல 
ராமசாமித்ெதரு, 
காஞ்சிபுரம் 

11215716/- 
7.00 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

ேமற்காணும் நிறுவனங்களிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விைல தங்களின் 
மதிப்பைீட  0.50சீதவிகிதம் குைறவாக ெகாடுத்துள்ள ெமற்சஸ், வி.பி.அேசாசியட்ஸ், 
ெசன்ைன நிறுவனத்தின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விைல விகிதத்திைன ஏற்க மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்த மதிப்படீ்டுெதாைகயிைன விட 

குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறித்துள்ள ெமர்சஸ்.வி.பி. அேசாசியட்ஸ், ெசன்ைன 
நிறுவனத்தின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.999/2020/இ1 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.02 
          திருவாரூர் நகராட்சிக்குேதசிய நகர்புற வாழ்வாதாரம் இயக்கம் (NULM) திட்டத்தின் 
கீழ் திருவாரூர் அரசு தைலைம மருத்துவ கல்லூr வளாகத்தில் ேநாயாளிகைள பார்க்க 
வரும் பார்ைவயாளர்கள் மற்றும் உடன் தங்குபவர்கள் தங்கும் கட்டிம் கட்டும் பணிக்கு 
(நிைறவு ெபறாதபணி) 23.09.2020 அன்று மறு ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்படீ்டு ெதாைக 
ரூ.67.77 லட்சத்தில் ேமற்ெகாள்ள ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் 
விைல விதிதங்கள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

23.09.2020 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளின் விபரம் 

 
91) அலுவலக குறிப்பு 

ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 
 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்தப்மதி
ப் படீ்டு 

ெதாைக ரூ. 

ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் 
மூலம் வழங்கப்பட்ட 
மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதம் 

1 

ெமர்சஸ்.டி.பிேக.இன்ப்ரா 
புேராெஜக்ட்ஸ், 73, 
சுப்புெலட்சுமி  
காம்ளக்ஸ், ஆர்.வி.ஆர். 
நகர், காங்ேகயம் ேராடு, 
திருப்பூர் 6682780/- 

7024126 

5.11% 
சதவிதிகம் 
மதிப்படீ்ைட
விட அதிகம் 

2 

ெமர்சஸ்.டி.பிேக.இன்ப்ரா
ெடக் புேராெஜக்ட்ஸ், 
3/395.நrபட்டி பழகானது 
ேபாஸ்ட், திண்டுக்கல் 

7013471/- 

4.95% 
சதவிதிகம் 
மதிப்படீ்ைட
விட அதிகம் 



ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி 
(மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைன விட 4.95%அதிகம்) ெகாடுத்துள்ள ெமர்சஸ் விேகஎஸ் 
இன்ப்ராெடக் புஅைதஜக்ட்ஸ், திண்டுக்கல் நிறுவனத்திடம் இவ்வலுவலக 
ந.க.எண்.7853.2014/இ1, நாள்.25.09.2020ந்ேததிய கடிதத்தில்விைலக்குைறப்பு சம்மத கடிதம் 
ேகாரப்பட்டு அன்னாrடமிருந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி விைலகுைறப்பு ெசய்து கடிதம் 
ெபறப்பட்டுள்ளது. 

வ. 
எண் 

பணியின் விபரம் 

2020-21RORன்படி 
விைலக்குைறப்பு சம்மத 
கடிதத்திறிகு பின்னர் 
ஒப்பந்ததாரrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைக ரூ. 

விைலக்குைறப் 
சம்மதக்கடிதம் 

ெபற்ற வின் உள்ள 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
சதவிதிகம்(%) 

1. 

ேதகிய நகர்புற வாழ்வாதாரம் 
இயக்கம் (NULM) திருவாரூர் 
அரசுதைலைம 
மருத்துவகல்லூr வளகத்தில் 
ேநாயாளிகைள பார்க்கவரும் 
பார்ைவயாளர்கள் மற்றும் 
உடன் தங்குபவர்கள் தங்கும் 
கட்டிம் கட்டும் பணிஇனம் 
எண்.3ல் குைறப்பு ெசய்து 
ஒப்புேநாக்கு பட்டியல்) 

7009846/- 4.89% கூடுதல் 

ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு ெமர்சஸ்.வி.ேக.எஸ்.இன்ப்ராெடக் புேராஜக்ட்ஸ்,. திண்டுக்கல் 
நிறுவன ஒப்பந்ததாரரால் ேமற்கண்டப்படி வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி நிைலக்குைறப்பு 
கடிதத்தில் 4.95% சதவிகித்திலிருந்து 4.89% சதவிகமாக (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட 
கூடுதல்) விைலகுைறப்பு ெசய்த வழங்கப்பட்ட சம்மதக் கடிதத்திைன மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் மற்றும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு 

1. ெமர்சஸ்.வி.ேக.எஸ். இன்பப்ராட்க் புேராஜக்டஸ், திண்டக்கல் நிறுவனத்தின் 
குைறந்த விைலக்குைறப்பிற்கு 4.89%சதவிகிதம் மதிப்படீ்டிைன விட கூடுதல் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

2. நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி (2) பிrவு.2.7.2ன்படி பணியின் 
முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன 5 சதவிதம் வைர கூடுதலாக 
அனுமதிக்கவும் மன்றத்தின் முடிவிற்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
ந.க.எண்.7853/2014/இ1 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.03 
         தமிழக சட்டப்ேபரைவயின் பட்ெஜட்கூட்டத்ெதாடrல் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் 
குடிநீர் வழங்கல் துைறயின் மாண்புமிகு அைமச்சர் அவர்களால் 34 நகரங்களுக்கு கழிவு நீர் 
குழாய்கள் மற்றும் ஆள் இறங்கும் குழிகளில் எற்படும் அைடப்புகைள நீக்கி சுத்தம் ெசய்ய 34 
ேராேபாட் இயங்திரங்கள் வாங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதனடிப்பைடயில் 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு 1 எண்ணிக்ைகயிைன ேராேபாட் இயந்திரத்திைன அரசினால் 
நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட விைலவிகிதத்தில் (General)வாங்கிக் ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக 
ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின்  கடிதம் ந.க.எண்.3292/2020/யுஜிஎஸ் எஸ்-1, நாள்.15.09.2020ல் 
நகராட்சியின் ெபாது நிதி அல்லது கூட்டான்ைம சமூக ெபாறுப்பு நிதியிலிருந்து வாங்கி 
ெகாள்ள அறிவுறத்தப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி ேராேபாட்  இயந்திரத்திைன அரசினால் நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்ட விைல ரூ.40.00 லட்சத்திற்கு வாங்கிக்ெகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு 
         மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
ந.க.எண்.2505/2020/இ1 

92) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.04 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான சந்ைதப்ேபட்ைட ேமல்நிைல நீர்ேதக்க 
ெதாட்டிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாrயத்தின் மூலம் ெகாள்ளிடம் கூட்டுக்கூடிநீர் 
திட்டத்தின் க்ழ குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருவதைன வார்டு எண்.26 மற்றும் 27 பகுதிகளுக்கு 
பகிர்மான குழாய்களின் மூலம் விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்டு வருகிறது.  ேமற்காணும் 
திட்டத்தின் கீழ் 2004ம் ஆண்டு ரயில்ேவ பாைதயின் குறுக்ேக 25 மீ நீளத்திற்கு 90MM 
விட்டத்தில் பகிர்மான குழாய் அைமக்கப்பட்டுள்ளதில் தற்ேபாது அைடப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாலும்  
குழாய் ரயில்ேவ இடத்தில் அைமந்துள்ளதால் சrெசய்ய இயலாத நிைலயில் உள்ளது.  
தற்ேபாது அப்குதி மக்களுக்கு தங்குதைடயின்றி பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் விநிேயாக 
ெசய்யவும் மற்றும் நகர்விrவாக்கம் பகுதிகளுக்கு புதியதாக குடிநீர் இைணப்பு வழங்கவும் 

93) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



இயலாத நிைலயில் உள்ளது.  ேமலும் அப்பகுதி மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு குடிநீர் 
வழங்குவதன் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டும், ரயில்ேவ கீழ்பாலம் வழியாக புதியதாக 
பகிர்மான குழாய்கள் அைமத்து தங்குதைடயின்றி சீரான குடிநீர் விநிேயாகம் 
ெசய்யேவண்டியதன் அவசர அவசியத்திைன முன்னிட்டு தயார் ெசய்யப்பட்ட மிதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ.14.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2645/2020/இ1 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.05 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 சித்திவிநாயகர் ேகாவில் ெதருவில் உள்ள 
சிெமண்ட் சாைல மிகவும் பழுதைடந்துள்ளதால் ெபாதுமக்ள் அவ்வழிேய ெசல்வதற்கு மிகுந்த 
சிரமதிற்கு உள்ளாவதால் ெபாதுமக்களின் நலைன கருத்தில் ெகாண்டு புதியதாக சிெமண்ட் 
சாைல அைமப்பதற்கு தாயர் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ.3.50 லட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் வருவாய் 

நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2622/2020/சி1. 

94) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.06 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஆைணயர் குடியிருப்பு மற்றும் ெபாறியாளர் குடியிருப்பு கட்டிடங்கைள 
சீர்ெசய்தல் மற்றும் பராமrத்தல் ெசய்யும் பணிக்கு இந்கர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.58, நாள்.31.07.2020 அனுமதி 
வழங்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 14.08.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு 

95) அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எ
ண் 

பணியின் விபரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

மதிப்பீட்டு 
விைல 
விகிதம் 

1 

திருவாரூர் நகராட்சிக்கு 
ெசாந்தமான 
ஆைணயர்குடியிருப்பு 
மற்றும் ெபாறியாளர் 
குடியிருப்பு கட்டிடங்கைள 
சீர்ெசய்தல் மற்றும் 
பராமrப்பு ெசய்யும் பணிக்கு 

618715/- 

திரு.எஸ்.தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததார் ,திருவாரூர் 

1.26 சதவிகிதம் 
மதிப்பீட்ைட 
விட அதிகம் 

திரு.எம்.அறிவானந்தம், 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

0.44 சதவிகிதம் 
மதிப்பீட்ைட 
விட குைறவு 

ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்டிைனவிட 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எம்.அறிவானந்தம், ஒப்பந்ததாரrன் ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க்கும் 
ெபாருட்டு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க 

அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1764/2020/இ1 

30.09.2020 ெபாருள் எண்.07 
          இந்நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு ேதைவயான பதிேவடுகள், கணினி ரசீதுகள், அம்மா 
உணவக ரசீதுகள், A4 Size மற்றும் Legel Size Papers மற்றும் இதர எழுது ெபாருட்கைள 
தமிழ்நாடு பல்ேநாக்கு ேசைவ நிறுவனம் திருச்சி நிறுவனத்தில் இருந்து வாங்கி ெகாள்ளவும் 
2020-21ம் ஆண்டுக்கு ெசலவினம் ரூ.10.00 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதல் 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

96) அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 
இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 30.09.2020                                                                                                              (Xம்)ெர.முத்துக்குமார்           

                                                                            ஆைணயர்/தனி அலுவலர்,                                                     

            திருவாரூர் நகராட்சி. 
 


