
சார்வr ஆண்டு  (மார்கழி )  டிசம்பர் 14.12.2020 «  njÂ  திங்கள் கிழைம காைல 11.30 மணிக்கு திருவாரூர் 

நகர்மன்ற அவசரக் கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசீலைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திரு.ஆர்.முத்துக்குமார் ேமலாளர் (ம) 
ஆைணயர் (மு.கூ.ெபா) மற்றும் தனி அலுவலர் 

நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 
14.12.2020 ெபாருள் எண்.01 

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

மன்ற தீர்மான  
எண்.122        
பதிவு 

ெசய்யப்பட்டது 
 

14.12.2020 ெபாருள் எண்.02 
ÂUth%®  efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš Áw¥ò rhiyfŸ Â£l ãÂ  2020-21 -‹ Ñœ   

%. 5.00 nfho kÂ¥Õ£oš rhiy gâfis nk‰bfhŸs  ã®thf mDkÂ tH§F« bghU£L k‹w 
Ô®khd« ãiwnt‰¿ mD¥Ã it¡FkhW efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ foj 
e.f.v©.20557/2020/Ï3  ehŸ.11.12.2020 M« njÂæ£l foj¤Âš bjçé¡f¥g£LŸsJ.  
ÏÂš Ñœf©lthW ãÂ xJ¡ÑL brŒJ tu¥bg‰WŸsJ. 

 

efuh£Áæ‹ bga® 
kÂ¥Õ£L bjhif 

(%.nfhoæš) 

Áw¥ò rhiyfŸ Â£l 
khåa ãÂ  

(%.nfhoæš) 

efuh£Á g§fë¥ò 
(%.nfhoæš) 

ÂUth%® 5.00 4.25 0.75 
 

nk‰go tu¥bg‰w foj« k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, ÑœfhQ« gâfis nk‰go ãÂ xJ¡Ñ£o‹ 
mo¥gilæš nk‰bfhŸsÎ«, Ïªj gâfS¡F  ã®thf mDkÂ bgw efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id 
mt®fS¡F fU¤JU mD¥Ã it¡fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

t. 
v© 

gâæ‹ étu«(jh®rhiy gâfs¦) 
Ús« 
(».Û) 

mfy« 
(Û) 

kÂ¥Õ£L 
bjhif 

(%. Ïy£r¤Âš 
) 

Á¥g« - 1 

1 th®L v©.01 bkŒ¥bghUŸ ef®, th®L v©.02 nky 
Ójd¡f£lis bkæ‹ nuhL, th®L v©.04 
bgh‹Rªju« ef® th®L v©.04 rhJR¥igah ef®, 
th®L v©.04 uhkehj‹ ef®, th®L v©.04<.é.v° 
ef®, th®L v©.04 <.é.v° ef® 1tJ, 2tJ k‰W« 
3tJ FU¡F bjU, th®L v©.04 fh»j¡fhu bjU, 
th®L v©. 04 r«gªj_®¤Â ÃŸisah® nfhéš bjU 
M»a gFÂfëš jh®rhiy k‰W« Ábk©£ rhiyfŸ 
mik¤jš 

3.645 4.20 180.00 

Á¥g« - 2 

2 th®L v©.21 õ& nk¡f® fhyå, th®L v©.21 
kUj¥g£od« nuhL, th®L v©.11 thr‹ ef®, th®L 
v©.21 éntfhdªj® ef®, th®L v©.23 m©zh 
ef®, th®L v©.28 FU ef®, th®L v©.28 FU 
bj£Ázh_®¤Â ef® M»a gFÂfëš jh®rhiyfŸ 
mik¤jš 
 

2.917 
4.20 &	
5.00 

 
 
 
 
 

134.00 

Á¥g« - 3 

3 th®L v©.04 VoÃ ef®, th®L v©.04 AÎÁ§ ôå£, 
th®L v©.04 ešy¥gh ef®, th®L v©.04 ghyhí ef®, 
th®L v©.04 rªJU ef®, th®L v©.04 f«g® bjU, 
th®L v©.04 khUÂ ef®, th®L v©.06 bgçah® ef® 
ghçaš »uhÎ©£ nuhL, th®L v©.07 
bfho¡fhšghisa« nuhL, th®L v©.07 
bfho¡fhšghisa« bj‰F bjU, th®L v©.09 
KUifah bjU, th®L v©.11 ÑH r‹dÂ, th®L 
v©.18  fh£L¡fhu bjU k‰W« fh¤jhæ m«k‹ 
nfhéš bjU M»a gFÂfëš jh®rhiyfŸ 
mik¤jš. 

4.725 
4.20, 6.00 
&	4.75 

 
 
 
 

186.00 

bkh¤j« 11.287  500.00 

 
mYtyfF¿¥ò: 
 k‹w« mDkÂ¡fyh« 
e.f.v©.2932/2020/Ï1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.123     

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



14.12.2020 ெபாருள் எண்.03 
           இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட தியாகப்ெபருமாநல்லூர் புதிய ேபரூந்து 
நிைலயத்திலுள்ள குத்தைக இனங்கள் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிைன 
விளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட வைகயில் 31.10.2020ம் ேததி தினகரன் நாளிதழில் 
விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டதற்கான பட்டியல் ெதாைக ரூ.40,320/-வரப்பட்டுள்ளது.  
இத்ெதாைகைய KAL PUBLICATION (P) LTD., TRICHY வழங்க மன்ற அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. ேமற்கண்ட ெதாைக ரூ.40,320/-ஐ குத்தைக இனங்கள் தினகரன் நாளிதழில் 
விளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட ெசலவினத்ைத மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

2. மன்ற அனுமதிைய எதிர்ேநாக்கி பட்டியல் ெதாைகைய KAL PUBLICATION (P) 
LTD.,TRICHYவழங்க முன் அனுமதிக்கு 

மன்ற தீர்மான  
எண்.124   

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

14.12.2020 ெபாருள் எண்.04 
              திருவாரூர் நகராட்சி ெபாதுப்பிrவில் இளநிைல உதவியாளராக 
பணியாற்றி வரும் திருமதி.ேத.எஸ்தர்ேஷாபா என்பவர் தனது ெபண்பிள்ைள மற்றும் 
வயதான ெபற்ேறார்கைள உடனிருந்து கவனித்தக்ெகாள்ளவும், குடும்ப சூழ்நிைல 
காரணமாகவும், அன்னார் தனது ெசாந்த ஊரான ெஜயங்ெகாண்டம் நகராட்சிக்கு 
பணியிடமாறுதல் ேகாr அளித்தள்ள விண்ணப்பம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும், 
ேமலும் ேமற்கண்ட விண்ணப்பத்திைன ேமல் நடவடிக்ைகக்காக நகராட்சி நிர்வாக 
மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் அவர்களுக்கும் அனுப்பி ைவக்க  மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
            பணியாளrன் குடும்ப சூழ்நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.3313/2020/சி1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.125     

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 
 
இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 14.12.2020                                    (ஒம்)  ெர.முத்துக்குமார்     
                                                          ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                                                     திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சார்வr ஆண்டு  (மார்கழி 16 )  டிசம்பர் 31.12.2020 «  njÂ  வியாழக்கிழைம காைல 11.30 மணிக்கு திருவாரூர் 

நகர்மன்ற  சாதாரண கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசீலைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திரு.ஆ.சண்முகம் ெபாறியாளர் (ம) 
ஆைணயர் (மு.கூ.ெபா) மற்றும் தனி அலுவலர் 

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

       திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 சித்திவிநாயகர் ேகாவில் 
ெதருவில் சிெமண்ட் சாைல அைமக்கும் பணிக்கு இந்நகர் மன்றத்தீர்மானம் எண்.94 
நாள் 30.09.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 3.12.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 
வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு 
விைலவிகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.306465/- 0.05 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 

2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.307462/- 0.27 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம். 

     ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ேபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.05 
சதவிகிதம் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின் படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட 0.05 

சதவிகிதம் குைறவாக வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம் 
ந.க.எண்.2644/2020/இ1 

 
மன்ற தீர்மான  

எண்.126   
அலுவலக குறிப்பு 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 ெபாருள் எண்.02 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் பழுதுநீக்கம் 
மற்றும் பராமrப்பு ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர் மன்றத்தீர்மானம் எண்.98 
நாள்.29.10.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.12.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 
வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர் 

ரூ.554917/- 0.16 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம் 

2. திருமதி 
எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 

ரூ.553916/- 0.02 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

          ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.02 
சதவிகிதம் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின் படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்     மதிப்படீ்ைடவிட 

0.02 சதவிகிதம் குைறவாக வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம்  
ந.க.எண்.        2020/இ1 

 
மன்ற தீர்மான  

எண்.127   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ெபாருள் எண்.03 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட சந்ைதப்ேபட்ைடயிலுள்ள 
கட்டணக்கழிவைறயில் கூடுதல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு இந்நகர் 
மன்றத்தீர்மானம் எண்.47 நாள்.31.07.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
03.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விரப்படி இரண்டு 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு 

மன்ற தீர்மான  
எண்.128  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எல்.மணிகண்டன் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.441760/- 0.01 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட விட  
குைறவு 

2. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.444361/- 0.58 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட விட 
அதிகம். 

             ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 
0.01சதவிகிதம் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எல்.மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின்படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.01 

சதவிகிதம் குைறவாக வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.2339/2019/இ1 

 ெபாருள் எண்.04 
            திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ெநய்விளக்குத்ேதாப்பு நவனீ 
எrவாயு தகணேமைட வளாகத்தில் சுற்றுச்சுவர் அைமத்தல் மற்றும் இதரப் பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு இந்நகர் மன்றத் தீர்மானம் எண்.84 நாள்.30.09.2020ல் அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 03.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் 
கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு. 

 
மன்ற தீர்மான  

எண்.129  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எம்.அறிவானந்தம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.17,41,718/- 0.07 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவு 

2. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர் 

ரூ.17,69,861/- 1.55 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 

அதிகம். 
       ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.07 
சதவிகிதம் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எம்.அறிவானந்தம், 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின்படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்      
மதிப்படீ்ைடவிட 0.07 சதவிகிதம் குைறவாக வழங்கப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 

ந.க.எண்.2551/2020/இ1 
 ெபாருள் எண்.05 

         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தற்ேபாது இயங்கி வரும் 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்து நிைலயங்கள் மற்றும் நீேரற்று நிைலயங்களில் 
உள்ள நீர்மூழ்கி ேமாட்டார்கள் மற்றும் ேபனல் ேபார்டுகைள பழுதுநீக்கம் ெசய்து சீர் 
ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர் மன்றத்தீர்மானம் எண்.116 நாள்.30.11.2020ல் அனுமதி 

மன்ற தீர்மான  
எண்.130  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 17.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் 
கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு. 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் 
ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்ைடவிட 
விைல விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.828400/- 0.85 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

2. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.848650/- 1.58 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம். 

       ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.85 
சதவிகிதம் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள 
திரு.எஸ்.தணிகாசலம்,ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் என்பவrன் குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியிலின் படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்\கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.85 

சதவிகிதம் குைறவாக வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.3040/2020/இ1  
 

 ெபாருள் எண்.06 
             திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் 
ெதாகுதி ேமம்பாட்டுத் திட்டம் 2019 – 20ன் கீழ் பrந்துைரச் ெசய்யப்பட்டட வார்டு 
எண்.12 கீழசன்னதி ெதருவில் மினிபவர் பம்பு அைமத்தல் ( 1000 லி ெகாள்ளளவு 
ெகாண்ட ெதாட்டியுடன்) பணிக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர் /தைலவர் மாவட்ட ஊரக 
வளர்ச்சி முகைம, திருவாரூர் அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதம் ந.க.எண்.490/2020/அ5 
நாள்.31.10.2020ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து 
ேமற்காணும் பணிக்கு 17.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.131  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டுத்ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் ரூ.196787/- 0.17 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறவு 

2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர்திருவாரூர் 

ரூ.199296/- 1.11 சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட அதிகம். 

              ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 
0.17 சதவிகிதம் குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள எஸ்.தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் என்பவrன் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 
ஒப்புேநாக்குபட்டியலின்படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 

மதிப்படீ்ைடவிட 0.17 சதவிகிதம் குைறவாக 
வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கலாம். 

ந.க.எண்.521/2020/இ1 



   ெபாருள் எண்.07 
           மாவட்ட ஆட்சித் தைலவர் அலுவலக வளாக மாவட்ட விைளயாட்டு 
அரங்கில் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் குடியரசுதின விழா அைனத்துத்துைற 
அலுவலர்களுடன் ெகாண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. அதைனப்ேபான்ேற இவ்வாண்டும் 
வருகின்ற 72 வது குடியரசுதின விழா 2021 ஜனவr 26ம் 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 ைமதானத்ைதச்சுத்தப்படுத்துதல் ேதைவயான ெபாது மக்கள் 
தகவல் ெதாடர்பு ைமயம் எற்படுத்துதல், தனியார் ே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.எண்.         /2020/இ1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.132  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 ெபாருள் எண்.08 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஆைணயர் குடியிருப்பில் வண்ணம் 
பூசுதல், சன்னல்கள் சrெசய்தல் ெகாசுவைல ெபாறுத்துதல் மற்றும் இதரப்பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளதற்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கல் 
2. ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி 

வருவாய் நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளலாம். 

ந.க.எண்.1764/2020/இ1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.133  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 ெபாருள் எண்.09 
           திருவாரூர் நகராட்சிக்கு 15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் 2020 – 21 ன் 
கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைமயின் பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி  நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக 
கடிதம் ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள்.17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து கீழ்காணும் பணிகள் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.134 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 
 
 
 
 வ. 

எண் 
மன்ற தீர்மான  எண்.133  அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
மதிப்படீு (ரூ. 
இலட்சத்தில்) 

1. குடிநீர் பணிகள் 
கிடாரம்ெகாண்டான் ேமல்நிைல நீர்ேதக்கத் 
ெதாட்டி வளாகத்தில் ஆழ்துைளகிணறு அைமத்தல் 
பணி. 

6.00 

2. ெதன்றல் நகர் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட்டி 
வளாகத்தில் ஆழ்துைளகிணறு அைமத்தல் பணி 

6.00 

3. ஐ.பி. ேகாவில் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட்டி 
வளாகத்தில் ஆழ்துைளகிணறு அைமத்தல் பணி 

6.00 

 
 

4. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 
இ.வி.எஸ். நகர், வடக்கு ெகாத்த ெதரு, புது ெதரு, 
காயிேதமில்லத் ெதரு, ெபrயார் 
ேமட்டுப்பாைளயம், விஜயபுரம் சந்ைதத் ெதரு, 
ராமேக சாைல, தஞ்ைச சாைல, வி.ஆர்.எம் சாைல 

9.70 



மற்றும்ட ைபப்பாஸ் சாைல குடிநீர் பழுதைடந்த 
பகிர்மான குழாய் மாற்றி அைமக்கும் பணி. 

5. கிடாரங்ெகாண்டான் ேமல்நிைல நீர்ேதக்கத் 
ெதாட்டியிைன பழுதுநீக்கம் மற்றும் பராமப்பு 
ெசய்யும் பணி.  

9.90 

6. மடப்புரம் ேமல்நிைல நீர்ேதக்கத் ெதாட்டியின் 
வளாகத்தில் உள்ள மின் ேமாட்டார்கள் மற்றும் 
ேபனல் ேபார்டு பழுதுநீக்கம்  மற்றும் பராமrப்பு. 

9.90 

7. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட டபாதாள சாக்கைட 
கழிவு நீர் பகிர்மானம் மற்றும் பிரதான குழாய் 
மாற்றி அைமத்தல் மற்றும் ஆள் இறங்கும் 
ெதாட்டிகளில் உள்ள மூடிகள் உயர்த்துதல் மற்றும் 
மாற்றிஅைமக்கம் பணி. 

9.80 

8. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கட்டெபாம்மன் 
ெதருவில் அைமந்துள்ள பாதாள சாக்கைட கழிவு 
நீர் உந்து நிைலயம் பழுது நீக்கம் மற்றும் 
பராமrப்பு ெசய்யும் பணி. 

5.00 

9. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ெசட்டிக்குளத் 
ெதருவில் அைமந்துள்ள பாதாள சாக்கைட கழிவு 
நீர் உந்து நிைலயம் பழுது நீக்கம் மற்றும் 
பராமrப்பு ெசய்யும் பணி 

5.00 

10. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட திருமஞ்சன 
விதியில் அைமந்துள்ள பாதாள சாக்கைட கழிவு 
நீர் உந்து நிைலயம் பழுது நீக்கம் மற்றும் 
பராமrப்பு ெசய்யும் பணி. 

5.00 

11. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அரசன் 
குளத்ெதருவில் அைமந்துள்ள பாதாள சாக்கைட 
கழிவு நீர் உந்து நிைலயம் பழுது நீக்கம் மற்றும் 
பராமrப்பு ெசய்யும் பணி. 

5.00 

12. திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ராமேக ெதருவில் 
அைமந்துள்ள பாதாள சாக்கைட கழிவு நீர் உந்து 
நிைலயம் பழுது நீக்கம் மற்றும் பராமrப்பு 
ெசய்யும் பணி. 

5.00 

 ஆகெமாத்தம் 82.30  

       ேமற்காணும் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள மானியத்ெதாைக ரூ. 8227545/- நிதி 
ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள தயார் 
ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டுத்ெதாைகக்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகின்றது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட 

மானியத்ெதாைகப் ேபாக மீதத்ெதாைகயிைன நகராட்சி 
ெபாதுநிதியிளிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

 

 ெபாருள் எண்.10 
             திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அைனத்து வார்டுகளுக்கும் 
சுத்திகrக்கப்பட்ட சீரான குடிநீர் வழட்ஙகிட இயக்குதல் மற்றும் பராமrத்தல் ெசய்யும் 
பணிக்காக (ஓராண்டுக்கு) 2020-21ன் கீழ் ரூ.83.50 இலட்சத்திற்கு 1 சிப்பமாக 
திட்டபிேரரைண தயார் ெசய்யப்பட்டதற்கு முதன்ைம தைலைமப்ெபாறியாளர், 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயரகம் ெசன்ைன அவர்களின் கடிதத்தில் 
ந.க.எண்.29156/2019/DO2 நாள்.20.10.2020ல் முதன்ைம அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து 16.12.2020 அன்று மறுஓப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டுள்ளது. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.135  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 
 
 



வரப்ெபற்ற ஒப்பந்ததப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

16.12.2020 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம் 

பணியின் விபரம் 
மதிப்படீ்டின்ப
டி ஒப்பந்த 
ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் 

விபரம் 

ஒப்பந்ததாரr
ன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக ரூ. 

சதவதீ 
விபரம் 

திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்
ட அைனத்து 
வார்டுகளுக்கும் 
சுட்ததிகrக்கப்பட்
ட சீரான குடிநீர் 
பழட்ஙகிட 
இயக்குதல் 
மற்றும் 
பராமrத்தல் 
ெசய்யும் 
பணிக்காக 
(ஓராண்டுக்கு) 

 
 
 
 
 

ரூ.7452000 

ெமர்சஸ் 
எஸ்.பி.டி.அன்

ேகா, 
ெபரம்பலூர் 

ரூ.7823856 

4.99 
சதவிசிதம் 
மதிப்படீ்ைட
விட அதிகம் 

திரு.டி.மேனாகர்
, தஞ்சாவூர் 

ரூ.7818636 

4.92 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட
விட அதிகம் 

                  ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட 4.92 அதிகம்) 
ெகாடுத்துள்ள திரு.டி.மேனாகர், தஞ்சாவூர் ஒப்பந்ததாரrடம் இவ்வலுவலக 
ந.க.எண்.2567/2020/இ1 நாள்.22.12.2020ந் ேததிய கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மதகடிதம் 
ேகாரப்பட்டு அன்னாrடமிருந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி விைல குைறப்பு ெசய்து கடிதம் 
ெபறப்பட்டுள்ளது. 

வ.எ
ண். 

பணியின் விபரம் 

2020 -21 SORன்படி 
விைலக்குைறப்பு 
சம்மத கடிதத்திற்கு 

பின்னர் 
ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளித்ட 

ெதாைக ரூ. 

விைல குைறப்பு 
சம்மத கடிதம் 
ெபற்ற பின் 

உள்ள 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
சதவிகிதம்(%) 

1 சிப்பம்-1    திருவாரூர் 
 நகராட்சிக்குட்பட்ட அைனத்து 
வார்டுகளுக்கும் 
சுத்திகrக்கப்பட்ட சீரான குடிநீர் 
வழங்கிட இயக்குதல் மற்றும் 
பராமர்த்தல் ெசய்யும் 
பணிக்காக(ஓராண்டுக்கு) 

7809696 4.80 கூடுதல் 

        ேமற்காணும் திட்டபணிக்கு திரு.டி.மேனாகர், தஞ்சாவூர் ஒப்பந்ததாரரால் 
ேமற்கண்டபடி வழங்கட்ப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விைலக்குைறப்பு கடிதத்தில் 4.92 
சதவிகிதத்திலிருந்து 4.80 சதவிதமாக (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட கூடுதல்) 
விைல குைறப்பு ெசய்து வழங்கப்பட்ட சம்மத சடிதத்திைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
மற்றும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
1. திரு.டி.மேனாகர்,தஞ்வாவூர் என்பவrன் குைறந்த விைல குைறப்பிற்கு பின் 4.80 

சதவிகிதம் மதிப்படீ்டிைன விட கூடுதல் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும்ட முடிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 

2. நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2ன்படி பணியின் 
முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்டுட ெதாைகயிைன 5 சதவதீம் வைர கூடுதலாக 
அனுமதிக்கலாம் மன்றத்தின் முடிவிற்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

ந.க.எண்.2567/2020/இ1 



 ெபாருள் எண்.11 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நிவர் புயல் 2020னால் 

ேசதமைடந்த சாைலகைள ேதர்வு ெசய்து உடன் சீரைமத்தல் மற்றும் ெபாது 
மக்களின் நலைன கருத்தில் ெகாண்டு அடிப்பைட வசதிகள் ேமற்ெகாள்ள கூடுதல் 
தைலைம ெசயலாளர் / வருவாய் நிர்வாக ஆைணயர் மற்றும் மாநில நிவாரண 
ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதம் எண். என்.சி. 1(2)/1875/2020 
(சி.எம்.ஏ) நாள் 07.02.2020ன் படி நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டும் மற்றும் உடனடியாக 
நிவாரணப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதைனத்ெதாடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் 
கடிதம் ந.க.எண். 21976/2020/இ2 நாள்.10.12.2020ந் ேததிய கடிதத்தில் இயற்ைக 
ேபrடrனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிவாரண பணிகைள உrய 
ெநறிமுைறகளின்படி ேமற்ெகாள்ள திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ரூ.20.00/- இலட்சம் நிதி 
ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ேமற்காணும் இயற்ைக ேபrடrனால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிவாரணப் 
பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ஏதுவாக வார்டு எண்.9ல் ெகாடிக்கால்பாைளயம் தார் 
சாைலகைள புனரைமத்தல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ.9.80 இலட்சமாகும். ேமற்காணும் திட்டப்பணியிைன ெபாதுமக்களின் 
நலைன கருத்தில் ெகாண்டு உடன் ேமற்ெகாள்வதற்கு 29.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் 
விவரம் பின்வருமாறு 
வ. 
எ
ண் 
 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விவரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்

டு 
ெதாைக 

ஒப்பந்ததாரரால் 
ேகாரப்பட்ட 

ஒப்பற்தப்புள்ளி
ெதாைக ரூ 

மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதம் 

1. ெமர்சஸ் ஸ்ரீ இன்ப்ரா 
ஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி. 

ரூ.827294/
- 

ரூ.826741/- 

0.07% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட
விட குைறவு 

2 திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

ரூ.834835/- 

0.91% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட
விட அதிகம் 

ேமற்கண்ட திட்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பற்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள “ ெமர்சஸ் ஸ்ரீ இன்ப்ரா ஸ்ெரக்சர்ஸ், 
மன்னார்குடி” நிறுவனத்தாrன் 0.07% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளிக்கப்பட்டுள்ளதைன ஏற்க மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுனிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கு மதிப்படீ்ைடவிட குைறவான 

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண். 2387/2020/இ1. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.136  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 ெபாருள் எண்.12 
      திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அைனத்து வார்டுகளிலும் பாதுகாக்கப்பட்ட 
குடிநீர் விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்டுவருகிறது. ேமற்படி குடிநீர் விநிேயாகம் 
ேமற்ெகாண்டு வரும் பிரதானக்குழாய்கள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்களில் 
அவ்வப்ெபாழுது ஏற்படும் உைடப்புகைள சீர்ெசய்து சீரான குடிநீர் விநிேயாக வழங்கிட 
தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.9.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ஆகும் மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைகயிைன நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.      /2020/இ1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.137 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



 ெபாருள் எண்.13 
           திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30ல் தியாகப்ெபருமாநல்லுாrல் 
அைமந்துள்ள புதிய ேபருந்து நிைலயத்தில் ெபாதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏதுவாக 
புதியதாக ெபாதுக்கழிப்பிடம் அைமத்திட தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டு ெதாைக 
ரூ.13.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ஆகும் மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைகயிைன நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.      /2020/இ1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.138  

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

  
               ஆ.சண்முகம் 
இடம் :  திருவாரூர்  

நாள் :  31.12.2020  
ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்  

திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
   
                                                                                                      
                                                                                                           ,                                                                     
                                                                                               

 
           
 
 
 
 

 


