
சார்வr ஆண்டு  (மாசி 14 )  பிப்ரவr 26.02.2021 «  njÂ  ெவள்ளிக் காைல 11.00 மணிக்கு திருவாரூர் நகர்மன்ற  

சாதாரண கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

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

 
நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.01 
          இந்நகராட்சி ெபாறியாளர், ேமலாளர் மற்றும் ஆைணயர் ெபாறுப்பு 
அவர்களின் ஜனவr 2021ம் மாதத்திய நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     பதிவு ெசய்யலாம் 

148. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.02 
          திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ெதாகுதி 
ேமம்பாட்டுத்திட்டம் 2019-20ன் கீழ் பrந்துைரச் ெசய்யப்பட்ட வார்டு எண்.12. அய்யனார் 
ேகாவில் ெதரு மற்றும் அண்ணாசதுக்கம் சந்திப்பில் சிறுபாலம் அைமக்கும் பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்/தைலவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகைம, 
திருவாரூர் அவர்களின் ந.க.எண்.6573/2020/அ5 நாள் 31.02.2021 நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  அதைனத்ெதாடர்ந்து ேமற்காணும் பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ள 03.02.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ள்ன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு வி
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாச
லம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
16,பஜைனமடத்ெத
ரு,திருவாரூர். 

ரூ.176733/- 

ரூ.176564/- 
0.10 சதவிகித
மதிப்படீ்ைட வ

குைறவு 

2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர்,31,மா
ருதி நகர், 
திருவாரூர். 

ரூ.177096/- 
0.21 சதவிகித
மதிப்படீ்ைட வ

அதிகம் 

 ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பற்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 
திரு,எஸ்.தணிகாசலம் என்பவrன் 0.10% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

149. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.03 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்ட்மன்ற உறுப்பினர் ெதாகுதி 
ேமம்பாட்டுத்திட்டம் 2019-20ன் கீழ் பrந்துைரச் ெசய்யப்பட்ட வார்டு எண்.7. ஸ்ரீேதவி நகர் 
பூங்காவிற்கு சுற்றுசுவர் அைமக்கும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள மாவட்ட 
ஆட்சித்தைலவர்/தைலவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகைம, திருவாரூர் அவர்களின் 
ந.க.எண்.6573/2020/அ5 நாள் 31.02.2021 நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 அதைனத்ெதாடர்ந்து ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள 03.02.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ள்ன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டு

த் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்
ளி 

ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசல
ம் ரூ.569893/ ரூ.569356/- 0.09% 

150. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



ஒப்பந்ததாரர் 
16,பஜைனமடத்ெதரு 
திருவாரூர். 

-  சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட விட 

குைறவு 
2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 

ஒப்பந்ததாரர் 
31,மாருதி நகர், 
திருவாரூர். 

ரூ.572425/- 

0.44% 
சதவிகிதம் 

மதிப்படீ்ைட விட 
அதிகம் 

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பற்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 
திரு,எஸ்.தணிகாசலம் என்பவrன் 0.09% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.04 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்ட்மன்ற உறுப்பினர் ெதாகுதி 
ேமம்பாட்டுத்திட்டம் 2019-20ன் கீழ் பrந்துைரச் ெசய்யப்பட்ட வார்டு எண்.11. ெசங்கழுநீர் 
ஓைட ெதருவில் தடுப்புச்சுவர் மற்றும் சிெமண்ட் சாைல அைமக்கும் பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தைலவர்/தைலவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகைம, 
திருவாரூர் அவர்களின் ந.க.எண்.6573/2020/அ5 நாள் 31.02.2021 நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள 
03.02.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ள்ன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 

வ.  
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்
விக

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
16,பஜைனமடத்ெதரு 
திருவாரூர். 

ரூ.475051/- 

ரூ.474638/- 

0.0
 சதவ

மதிப்படீ்
குை

2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் 
31,மாருதி நகர், 
திருவாரூர். 

ரூ.476452/- 

0.2
 சதவ

மதிப்படீ்
அதி

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பற்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திரு,எஸ்.தணிகாசலம் என்பவrன் 0.09% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

151 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.05 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 

2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள்.17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து கிடாரம்ெகாண்டான் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட்டி வளாகத்தில் 
ஆழ்துைள கிணறு அைமத்தல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு 
 

152. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 

1. திரு.எம்.அறிவானந்தம் 
ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர். 

ரூ.521426/- 
ரூ.520940/- 0.09% சதவிகித மதிப்பைீட 

விட குைறவு 
2. திரு.எல்.மணிகண்டன் 

ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர். ரூ.526767/- 1.02% சதவிகித மதிப்பைீட 
விட அதிகம் 

 ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.அறிவானந்தம் என்பவrன் 

0.09 சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.06 
             திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு 
மான்யம் 2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் 
பணிகைள ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் 
சுற்றறிக்ைக கடிதம் ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து ெதன்றல்நகர் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க 
ெதாட்டி வளாகத்தில் ஆழ்துைள கிணறு அைமத்தல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள 
நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் 
ஒப்பந்த 

மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள ெதாைக 

ம

1. திரு.எம்.அறிவானந்தம் 
ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர். 

ரூ.521426/- 

ரூ.526767/- 

2. திரு.எல்.மணிகண்டன் 
ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர். ரூ.520910/- 

ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திரு.எல்.மணிகண்டன் என்பவrன் 0.10% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

153 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.07 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து ஐ.பி.ேகாவில் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட்டி வளாகத்தில் 
ஆழ்துைள கிணறு அைமத்தல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு 

154. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 

1. திரு.எம்.அறிவானந்தம் 
ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர். 

ரூ.521426/- 
ரூ.526767/- 1.02% சதவிகித மதிப்பைீட 

விட அதிகம் 
2. திரு.எல்.மணிகண்டன் 

ஒப்பந்ததாரர்,திருவாரூர். ரூ.521091/- 0.10% சதவிகித மதிப்பைீட 
விட குைறவு 

 ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எல்.மணிகண்டன்  என்பவrன் 

0.10% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.08 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 2020–21ன் 
கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இவிஎஸ் நகர், வடக்கு 
ெகாத்தெதரு, புதுத்ெதரு, காயிேத மில்லத் ெதரு, ெபrயார் ேமட்டுப்பாைளயம், 
விஜயபுரம் சந்ைதத்ெதரு, ராமேக சாைல தஞ்ைச சாைல, வி.ஆர்.எம் சாைல மற்றும் 
ைபப்பாஸ் சாைல குடிநீர் பழுதைடந்த பகிர்மபன குழாய் மாற்றி அைமக்கும் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.873514/- 

ரூ.872915/- 
0.0
மதி

2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.893763/- 
2.3
மதி

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பற்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்  

திரு.எஸ்.தணிகாசலம்  என்பவrன் 0.07% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்தபுள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

155. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.09 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து கிடாரம்ெகாண்டான் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட்டியிைன 
பழுதுநீக்கம் மற்றும் பராமrப்பு ெசய்யும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் 
அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன 

156. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள ெதாைக 

மதி

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.845385/- 

ரூ.844068/- 
0.1
மதி

2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.849344/- 
0.4
மதி

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திரு.எஸ்.தணிகாசலம் என்பவrன் 0.16% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.10 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து மடப்புரம் ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட்டியின் வளாகத்தில் உள்ள 
மின்ேமாட்டார்கள் மற்றும் ேபனல் ேபார்டு பழுதுநீக்கம் மற்றும் பராமrப்பு ெசய்யும் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள ெதாைக 

மதி

1. திரு.எம்.அறிவானந்தம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.828193/- 

ரூ.827613/- 
0.0
மத

2. திரு.எல்.மணிகண்டன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.832718/- 
0.5
மத

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திரு.எம்.அறிவானந்தம் என்பவrன் 0.07% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

157. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.11 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ,ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் 
பகிர்மானம் மற்றும் பிரதான குழாய் மாற்றி அைமத்தல் மற்றும் ஆள்இறங்கும் 

158. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



ெதாட்டிகளிலுள்ள மூடிகள் உயர்த்துதல் மற்றும் மாற்றி அைமக்கும் பணியிைன 
ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.02.2021ல் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதி

1. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.859107/- 

ரூ.858925/- 
0.0
மத

2. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.860950/- 
0.2
மத

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி என்பவrன் 0.02% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.12 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 2020–21ன் 
கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள 
நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கட்டெபாம்மன்ெதருவில் 
அைமந்துள்ள பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்துநிைலயம் பழுதுநீக்கம் மற்றும் 
பாராமrப்பு ெசய்யும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு 
வ. எண் ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 

மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதி

1. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.422440/- 

ரூ.422378/- 
0.0
மதி

2. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.423216/- 
0.1
மதி

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி என்பவrன் 0.01% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

159. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.13 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

160. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ெசட்டிகுளத்ெதருவில் அைமந்துள்ள 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்துநிைலயம் பழுதுநீக்கம் மற்றும் பாராமrப்பு ெசய்யும் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
வ. எண் ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 

மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதி

1. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.438780/- 

ரூ438604/-. 
0.0
மத

2. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.439976/- 
0.2
மத

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி என்பவrன் 0.04% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.14 
           திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட திருமஞ்சனவதீியில் அைமந்துள்ள 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்துநிைலயம் பழுதுநீக்கம் மற்றும் பாராமrப்பு ெசய்யும் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 
வ. எண் ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 

மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதி

1. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.427572/- 

ரூ.427470/- 
0.0
மத

2. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.428551/- 
0.2
மத

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி  என்பவrன் 0.02% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

161. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.15 
          திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 

162. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அரசன்குளத்ெதருவில் அைமந்துள்ள 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்துநிைலயம் பழுதுநீக்கம் மற்றும் பாராமrப்பு ெசய்யும் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்
வி

1. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ.431552/- 

ரூ.430362/- 
0.28% 
மதிப்பீ

குை
2. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 

ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர். 

ரூ434455/- 
0.67% 
மதிப்பீ

அ
  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி என்பவrன் 0.28% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.16 
         திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15வது மத்தியநிதிக்குழு மான்யம் 
2020–21ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பராமrத்தல் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர், ெசன்ைன அவர்களின் சுற்றறிக்ைக கடிதம் 
ந.க.எண்.20452/2020/எல்ஏ3 நாள் 17.11.2020ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ராமேக ெதருவில் அைமந்துள்ள 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்துநிைலயம் பழுதுநீக்கம் மற்றும் பாராமrப்பு ெசய்யும் 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
04.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம் ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு 

1. திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர். 

ரூ.412092/- 
ரூ.411995/- 0.02% சதவ

விட
2. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 

ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர். ரூ.413383/- 0.31% சதவ
விட

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி என்பவrன் 0.02% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

163. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



26.02.2021 ெபாருள் எண்.17 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பிரதான குழாய்கள் மற்றும் 

பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள கசிவுகைள சீர் ெசய்யும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள 
நகர்மன்றத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 11.02.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன.அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாrயுள்ள 
ெதாைக 

மதிப்படீ்
வி

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர். 

ரூ.851582/- 
ரூ.850050/- 0.18% 

மதிப்பைீட 
2. திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 

ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர். ரூ.859000/- 0.87% 
மதிப்பைீட 

  ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 

திரு.எஸ்.தணிகாசலம் என்பவrன் 0.18% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக 
அளித்துள்ள ஒப்பந்த புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம், 
ந.க.எண்.     /2020/இ1 

164. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.18 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு தூய்ைம இந்தியா திட்டம் 2018-19ன் கீழ் திடக்கழிவு 

ேமலாண்ைம பணிகளுக்காக ேபட்டrயால் இயங்கும் வாகனம் 24 எண்ணிக்ைககள் 
புதியதாக வாங்கப்பட்டது. ேமற்படி வாகனங்களின் மூலம் சுற்றுச்சுழைல பாதிக்காத 
வைகயில் ெபாது சுகாதாரப்பணிகள் தினசr  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. தற்ெபாழுது 
வாகனங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சீர்ெசய்யும் ெபாருட்டு வாகனங்கள் தயாrத்து 
விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்ட ெமர்சஸ். பிrயம் இண்டஸ்ட்rஸ் & இன்ஜினியrங் பிைரேவட் 
லிமிெடட், ெசன்ைன நிறுவனத்தின் மூலம் ஆய்வுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத்ெதாடர்ந்து ேமற்காணும் வாகனங்களில் காணப்படும் குைறபாடுகைள நிவர்த்தி 
ெசய்ய ஆகும் மராமத்து மற்றும் பழுது நீக்கம் ெசலவின ெதாைக ரூ.8.95/- லட்சத்திற்கு 
விைலவிகிதம் ெகாடுத்துள்ளார். ேமற்கண்ட வாகனப் பழுதுகளால் ெபாது சுகாதார பணிகள் 
ேமற்ெகாள்வதில் மிகவும் ெதாய்வு ஏற்பட்டுள்ளதால் வாகனம் தயாrப்பு மற்றும் விநிேயாக 
விைலவிகிதத்திைன ஏற்று உடன் பழுது நீக்கம் மற்றும் மராமத்து பணி ேமற்ெகாண்டு 
பயன்படுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி வாகனங்கள் தயாrத்து விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்ட 

நிறுவனத்தின் மூலேம விைரந்து பழுதுநீக்கம் மற்றும் மராமத்து 
பணி ேமற்ெகாண்டு பயன்படுத்த மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

3. ேமற்காணும் பராமrப்பு பணிகளுக்கு ஆகும் ெசலவினத்ைத 
நகராட்சி ெபாதுநிதியிலிருந்து வழங்க மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.3123/2020/எச்1 

165. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 

 
 

         
 
 

 
         
 

 
 

இடம் :  திருவாரூர்  

நாள் :  26.02.2021  
(ஒம்) ஆ.சண்முகம் 

ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்   
திருவாரூர் நகராட்சி. 



       சார்வr ஆண்டு  (மாசி 14 )  பிப்ரவr 26.02.2021 «  njÂ  ெவள்ளிக் காைல 03.00 மணிக்கு திருவாரூர் நகர்மன்ற  

அவசர  கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

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

 
நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 

26.02.2021 ெபாருள் எண்.01 
jpUth\h; efuhl;rp  2021-24 Mk; Mz;L Fj;jif ndA;fSf;F 
26.2.2021 md;W Vyk; / xg;ge;jg;g[s;spapy; Bfhug;gl;ljpy; 
fPH;Fwpg;gpl;lthW gl;oay; fz;Ls;s ndA;fSf;F  chpkk; 
tug;gl;Ls;sJ. kd;w mDkjpf;F itf;fg;gLfpwJ. 
 

chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L 
ruhrhp 

Fwpg;g[ 

1 

நகராட்சி வாரசந்ைதயில் 
கட்டணம் வசூல் 

ெசய்துெகாள்ளும் உrமம்

3,18,405/-  

t.vz; bgah; Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;sp 

Bfs;tp 

Fwpg;g[ 

1  அ.முகமது கஜாலி, த/ெப. 
அப்துல் காதர் 31. ேமலத்ெதரு, 

திருவாரூர்

4,05,501/- Vyk; 

2 சா.சாகுல் ஹமீது த/ெப. 
சஹாபுதீன் 41,எ. சிவன் 

ேகாவில்ெதரு, சுந்தரவிளாகம், 

திருவாரூர்

4,05,000/- Vyk; 

 
chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L 
ruhrhp 

Fwpg;g[ 

2 

பைழய ேபரூந்து நிைலயத்தின் 

உட்புறம் உள்ள காலியிடத்தில், 

லாrகள், சுற்றுலா ேபருந்துகள், 

வாடைக கார்கள், ைகவண்டிகள் 

ஆகியைவ நிறுத்துவதற்கான 
கட்டணம் வசூல் ெசய்து 

ெகாள்ளும் உrமம்

6,30,509/-  

t.vz; bgah; Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;sp 

Bfs;tp

Fwpg;g[ 

1 

சா.சாகுல் ஹமீது த/ெப. 
சஹாபுதீன் 41,எ. சிவன் 

ேகாவில்ெதரு, சுந்தரவிளாகம், 

திருவாரூர்

7,00,005/- Vyk; 

2 

அ.முகமது கஜாலி, த/ெப. 
அப்துல் காதர் 31. ேமலத்ெதரு, 

திருவாரூர்

7,01,007/- Vyk; 

 
 
 
 

chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L 
ruhrhp 

Fwpg;g[ 

 3 விஜயபுரம்ேபருந்து நிைலயம்  Vyk;/ 

166. 
அனுமதிக்கப்பட்டது 



உட்புற வளாகத்தில் டிவி மூலம் 
விளம்பரம்ெசய்யும் உrமம் 

Xg;ge;j 
g[s;sp 
ny;iy 

4 

பனகல் சாைலயில் உள்ள 
வாடைக ேவன்கள் 

நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் 
வசூல் ெசய்துெகாள்ளும் உrமம் 

 Vyk;/ 
Xg;ge;j 
g[s;sp 
ny;iy 

 
chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L 
ruhrhp

Fwpg;g[ 

5 

 தஞ்சாவூர் சாைலயில் ரயில்ேவ 
நிைலயம் அருகில் உள்ள 

வாடைக கார்கள் 
நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் 

வசூல் ெசய்துெகாள்ளும் உrமம்  

68,304/-  

t.vz; bgah; Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;sp 

Bfs;tp 

Fwpg;g[ 

1 

ஜவகர் மணி  
த/ெப. மணி\  

189. ெமயின் ேராடு, 

ேதவர்கண்டநல்லுர்

85,000/- Vyk; 

 
 

chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L 
ruhrhp

Fwpg;g[ 

 6 

பனகல் சாைலயில் ேவன்கள் 
நிறுத்துமிடத்தின் அருகில் உள்ள 

ஆட்ேடா rக்ஷக்கள் 

நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் 
வசூல் ெசய்யும் உrமம்

 
Vyk;/ 
Xg;ge;j 
g[s;sp 
ny;iy 

 
chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L ruhrhp Fwpg;g[ 

7 

நகராட்சி விஜயபுரம் ேபருந்து 

நிைலயத்தில் உள்ள 2 கட்டண 

கழிப்பிடங்கள் மற்றும் 
குளியலைறகைள 

உபேயாகிப்ேபார்களிடம் கட்டணம் 
வசூலிக்கும் உrமம் ஆகியைவ 
நிறுத்துவதற்கான கட்டணம் 

வசூல் ெசய்து ெகாள்ளும் உrமம்

8,45,921/-  

t.vz; bgah; Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;sp 

Bfs;tp 

Fwpg;g[ 

1 

ெதௗலத்பவீி, 2/105 
சுப்ைபயாபிள்ைளத்ெதரு, 

புலிவலம்

5,51,000/- Vyk; 

2 ஆர்.சங்கரன், 55.பஜனமட சந்து, 

திருவாரூர்
  5,50,000/- 

 
Vyk; 

 
chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L 
ruhrhp 

Fwpg;g[ 

8 
கமலாலயம் கீழ்கைர நகராட்சி 

கட்டணக்ழிப்பிடத்ைத

78,918/-  



உபேயாகிக்ேபார்களிடம் கட்டணம் 
வசூலிக்கும் உrமம்

t.vz; bgah; Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;sp 

Bfs;tp 

Fwpg;g[ 

1 
எஸ்.ெதட்சிணாமூர்த்தி  

37.வ.உசி.ெதரு, திருவாரூர். 95,000/- Vyk; 

2 
எஸ்.ராஜேசகர், வ.உ.சி ெதரு 

திருவாரூர் 94,500/- Vyk; 
\ 

chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L ruhrhp Fwpg;g[ 

9 

நகராட்சி ஆடுவைதெசய்யும் 
இடத்தில் கட்டணம் 

வசூலிக்கும் உrமம்

நகராட்சி 
ஆடுவைதெசய்யும் 

இடத்தில் 
கட்டணம் 
வசூலிக்கும் 

உrமம்

 

1 

m. kzptz;zd;, 
kUjg;gl;odk;, 

திருவாரூர். 2,21,000/- 

Xg;ge;j 
g[s;sp 

2 

டி.பிரபாகரன், 

ெநய்விளக்குத்ேதாப்பு 

திருவாரூர். 2,00,000/- 

Xg;ge;j 
g[s;sp 

 
chpk 
ndk; 

chpk ndA;fspd; tpguk }d;whz;L ruhrhp Fwpg;g[ 

10 

ேகாவில்துைறயான் சந்தில் மீன் 
விற்கும் கைடகளில் கட்டணம் 

வசூலிக்கும் உrமம்

1,29,253-  

t.vz; bgah; Vyk; 
/xg;ge;jg;g[s;sp 

Bfs;tp 

Fwpg;g[ 

1 
ப.அருணகிr, 33.வ.உ.சி ெதரு, 

கள்ளர்ெதரு, திருவாருர் 1,47,500/- Vyk; 

2 
ேக.ஐயப்பன், சபாபதிமுதலியார்ெதரு, 

திருவாரூர் 1,47,200/- Vyk; 
mYtyf F¿¥ò 
 nkw;fz;lthW Bfhug;gl;ls;s Vyk; kw;Wk; xg;ge;jg;g[s;spfspy;  

ndk; vz; 1 f;F fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl TLjyhf 

Vyk; Bfhhpa[s;s jpU.  அ.முகமது கஜாலி vd;gtuJ Vyj;bjhif 
4,05,501/-I mDkjpf;fyhk;. 
ndk; vz; 2f;F fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl TLjyhf 

Vyk; Bfhhpa[s;s jpU.  அ.முகமது கஜாலி vd;gtuJ Vyj;bjhif 
7,01,007/-I mDkjpf;fyhk;. 

ndk; vz; 5f;F fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl TLjyhf 
Vyk; Bfhhpa[s;s  

jpU. ஜவகர் மணி vd;gtuJ Vyj;bjhif 85,000/- I mDkjpf;fyhk;. 

ndk; vz; 7f;F jpUkjp ெதௗலத்பவீி vd;gtuJ Vyj;bjhif 5,51,000/- 
fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl  Fiwthf cs;sJ. vdBt 

kW Vyk; Bfhuyhk;. 
ndk; vz; 8 f;F fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl TLjyhf 

Vyk; Bfhhpa[s;s jpU. எஸ்.ெதட்சிணாமூர்த்தி vd;gtuJ Vyj;bjhif 
95,000/-I mDkjpf;fyhk;. 
ndk; vz; 9 f;F fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl TLjyhf 
Xg;ge;j g[s;sp Bfhhpa[s;s jpU.  m. kzptz;zd vd;gtuJ Vyj;bjhif 



2,21,2000/-I mDkjpf;fyhk;. 
ndk; vz; 10f;F fle;j }d;whz;L ruhrhp Vyj;bjhifapid tpl TLjyhf 

Vyk; Bfhhpa[s;s jpU. ப.அருணகிr  vd;gtuJ Vyj;bjhif 1,47,500/-I 
mDkjpf;fyhk;. 

  
(e.f.v©.     3161  /2020 /m5) 

 
 

 
இடம் :  திருவாரூர்  

நாள் :  26.02.2021  
(ஒம்) ஆ.சண்முகம் 

ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்   
திருவாரூர் நகராட்சி. 


