
சார்வr ஆண்டு  (ைத 16 )  ஜனவr 29.01.2021 «  njÂ  ெவள்ளிக் 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 
29.01.2021 ெபாருள் எண்.01 

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

மன்ற தீர்மான  
எண்.139 

   அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டது 

 
29.01.2021 ெபாருள் எண்.02 

திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகிளில் ெபாதுமக்களின் குடிநீர் ேதைவக்காக 
ஆங்காங்ேக அைமக்கப்பட்டுள்ள சிறுமின்விைசப் பம்புகள், தைலைம நீேரற்று நீர்மூழ்கி 
ேமாட்டார்கள் மற்றும் ேமல்நிைல நீர்ேதக்கங்களில் அைமந்துள்ள ேமாட்டார்களில் ஏற்படும் 
பழுதுகைள சீர்ெசய்யும் பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண்.26 நாள்.29.05.2020ல் அனுமதி 
வழங்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 13.01.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு 
 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் விவரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்

டு 
ெதாைக 

ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
ேகாரப்பட்ட 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.618027/- 

ரூ.617639/- 

0.06% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட குைறவு 

2.  திரு.எஸ்.ெரங்கசாமி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.620546/- 

0.41% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

 
  ேமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம், ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 0.06% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவலக குறிப்பு 

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

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண். 1454/2020/இ1. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.140 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

29.01.2021 ெபாருள் எண்.03 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஆைணயர் குடியிருப்பிைன மராமத்து ெசய்யும் 

பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண்.  நாள்.31.12.2020ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 
13.01.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. எண் ஒப்பந்ததாரர்களின் விவரம் 
ஒப்பந்த மதிப்படீ்டு 

ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
ேகாரப்பட்ட 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

மதிப்

மன்ற தீர்மான  
எண்.141 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.176198/- 
ரூ.181813/- 

3.19% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

2.  திரு.எம்.அறிவானந்தம் 
ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 

ரூ.175867/- 
0.19% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைட 

விட குைறவு 

  ேமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள திரு. எம்.அறிவானந்தம், ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 0.19% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

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

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண். 1454/2020/இ1 

29.01.2021 ெபாருள் எண்.04 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான அம்மா உணவகத்தில் உள்ள சைமயல் பணி 

ேமற்ெகாள்ளும் அடுப்பு,பாய்லர்,ைபப்ைலன் மற்றும் இதர சாதனங்கள் முழுவதும் 
பழுதைடந்துள்ளதால் அதைன பழுது நீக்கம் ெசய்வதற்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீு ரூ.1.45 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு ஆகும் ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்:     /2020/இ1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.142 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

29.01.2021 ெபாருள் எண்.05 
திருவாரூர் நகராட்சியில் குடியரசு தின விழாவிைன முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் 

அலுவலக வளாகத்தில் தற்காலிக கழிவைற, குடிநீர் வசதி மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு ைமயம் 
அைமக்கும் பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண்.   நாள்.31.12.2020ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து 19.01.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விவரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரால் 
ேகாரப்பட்ட 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம் 
ஒப்பந்ததாரர். 
திருவாரூர் 

ரூ.61738/- 

ரூ.61710/- 
0.05% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட விட 

குைறவு 

2.  திருமதி.எம்.ேதன்ெமாழி 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.61950/- 
0.34% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட விட 

அதிகம் 

 ேமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம், ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் என்பவrன் 0.06% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

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

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண். 1454/2020/இ1. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.143 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

29.01.2021 ெபாருள் எண்.06 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 மடப்புரம் நகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளியில் உள்ள சத்துணவுக்கூடம் மிகவும் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ளதால் 
அதைன பழுது நீக்கம் ெசய்வதற்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.144 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு ஆகும் ெசலவினத்ைத நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்:     /2020/இ1 

29.01.2021 ெபாருள் எண்.07 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தார் சாைல மற்றும் சிெமண்ட் சாைல 
பணிகள் ேமற்ெகாள்ள சிறப்பு சாைல திட்ட நிதி 2020-21ன் கீழ் ரூ.500.00இலட்சத்திற்கு 3 சிப்பமாக 
திட்ட பிேரரைண தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு ெசன்ைன நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயம் 
அவர்களில் ெசயல்முைற கடிதம் ந.க.எண்.20557/2020/இ3 நாள்.14.12.2020ல் நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து 11.01.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டுள்ளது. 
சிப்பம்-2 க்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவிற்ககும் ைவக்கப்படுகிறது.  

11.01.2021 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் 

பணியின் விபரம் 

மதிப்படீ்டின்
படி 

ஒப்பந்தெதா
ைக ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் 

விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக ரூ. 

சதவதீ விபரம் 
 

வார்டு எண்.21 
ஷு ேமக்கர் 
காலனி, வார்டு 
எண்.21 
விேவகானந்தர் 
நகர், வார்டு 
எண்.23 அண்ணா 
நகர், வார்டு  
எண்.28 குரு நகர், 
வார்டு எண்.28 
குரு 
ெதட்சிணாமூர்த்தி 
நகர் ஆகிய 
பகுதிகளில் 
தார்சாைலகள் 
அைமத்தல். 

 

ரூ.11828706.53 

ெமர்சஸ்.ஆர்.ஜி.
ேக இன்ப்ரா 
ஸ்ெரக்சர்ஸ் , 
ெந16 ேமல 
முதல் ெதரு, 
மன்னார்குடி. 

ரூ.12428335/- 

5.07% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

ெமர்சஸ் ஸ்ரீ 
இன்ப்ரா 
ஸ்ெரக்சர்ஸ் 
,ெந.7 ராஜாஜி 
நகர், வா.ஊ.சி 
சாைல 
மன்னார்குடி.. 

ரூ.12408355/- 

4.90% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

 ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான 
ஒ,ப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட   அதிகம்) ெகாடுத்துள்ள ெமர்சஸ் ஸ்ரீ 
இன்ப்ரா ஸ்ெரக்சர்ஸ் மன்னார்குடி நிறுவன ஒப்பந்ததாரrடம் இவ்வலுவலக ந.க.எண்.2932/2020/இ1  
நாள்.20.01.2021ந் ேததிய கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் ேகாரப்பட்டு 
அன்னாrடமிருந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி விைல குைறப்பு ெசய்து கடிதம் ெபறப்பட்டுள்ளது. 

வ.எண் பணியின் விபரம் 

2020 – 21 SORன்படி 
விைலக்குைறப்பு சம்மத 
கடிதத்திற்கு பின்னர் 
ஒப்பந்ததாரrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளித் ெதாைக 
ரூ. 

விைல குைறப்
கடிதம் ெபற்
உள்ள ஒப்பந்

சதவிகிதம்

1 சிப்பம் – 2 சிறப்பு சாைல திட்டம்  
2020-21ன் கீழ் திருவாரூர் 
நகராட்சிகுட்பட்ட சாைலகள் 
புனரைமக்கும் பணி.(இனம் எண்.18ல் 
குைறப்பு ெசய்தது ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின்படி) 

ரூ.12401210/- 4.84% சதவி

       ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு ெமர்சஸ் ஸ்ரீ இன்ப்ரா ஸ்ெரக்சர்ஸ் ,மன்னார்குடி நிறுவன 
ஒப்பந்ததாரரால் ேமற்கண்டபடி வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விைல குைறப்பு கடிதத்தில் 4.90% 
சதவிகிதத்திலிருந்து 4.84% சதவிகிதமாக (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட கூடுதல்) விைல 
குைறப்பு ெசய்து வழங்கப்பட்ட சம்மத கடிதத்திைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றும் 
முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

 

மன்ற தீர்மான  
எண்.145 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



1. ெமர்சஸ் ஸ்ரீ இன்ப்ரா ஸ்ெரக்சர்ஸ், மன்னார்குடி நிறுவனத்தின் குைறந்த 
விைல குைறப்பிற்கு பின் 4.84%      சதவிகிதம் ம்திப்படீ்டிைன விட 
கூடுதல் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது 

2. .நகராட்சி ெபாறியியில் ைகேயடுட ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2ன்படி 
பணியின் முக்கியத்துவம் குருதி மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன 5 சதவதீம் வைர 
கூடுதலாக அனுமதிக்கலாம் மன்றத்தின் முடிவிற்கு ைவக்கப்படுகிறது 

ந.க.எண்.2932/2020/இ1 
29.01.2021 ெபாருள் எண்.08 

திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தார் சாைல மற்றும் சிெமண்ட் சாைல பணிகள் ேமற்ெகாள்ள சிறப்பு 
சாைல திட்ட நிதி 2020-21ன் கீழ் ரூ.500.00இலட்சத்திற்கு 3 சிப்பமாக திட்ட பிேரரைண தயார் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு ெசன்ைன நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயம் அவர்களில் ெசயல்முைற கடிதம் 
ந.க.எண்.20557/2020/இ3 நாள்.14.12.2020ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து 11.01.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டுள்ளது. சிப்பம்-1 க்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்ககும் ைவக்கப்படுகிறது.  

11.01.2021 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் 
பணியின் விபரம் மதிப்படீ்டின்படி 

ஒப்பந்தெதாைக 
ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் 

விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrன் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக ரூ. 

சதவதீ 
விபரம் 

வார்டு எண் 01 
ெமய்ப்ெபாருள் நகர், 
வார்டு எட்ண.02 ேமல 
சீதனக்கட்டைள ெமயின் 
ேராடு, வார்டு எண்.04 
ெபான்சுந்தரம் நகர் 
வார்டு எண்.04 
சாதுசுப்ைபயா நகர், 
வார்டு எண்.04 
ராமநாதன் நகர், வார்டு 
எண்.04 ஈ.வி.எஸ் நகர் 
1வது, 2வது மற்றும் 
3வது குறுக்கு ெதரு, 
வார்டு எண்.04 
காகிதக்கார ெதரு, வார்டு 
எண்.04 சம்பந்தமூர்த்தி 
பிள்ைளயார் ேகாவில் 
ெதரு ஆகிய பகுதிகளில் 
தார்சாைல மற்றும் 
சிெமண்ட் சாைலகள் 
அைமத்தல். 

 

 

 

 

 

ரூ.15647673.49 

ெமர்சஸ்.ேஜாதி 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், 
ெந.5 & 6 ேஜாதி 
நகர் ெசன்ைன 
ைபபாஸ் ேராடு, 
திருச்சி. 

ரூ.16414685/- 4.90% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்
ைட விட 
அதிகம் 

ெமர்சஸ் 
ஏ.என்.ஆர் 
சண்முகபிrயா 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், 
ெந.29 ஏ.டி.பி நகர், 
திருவாரூர். 

ரூ.16443035/- 5.08% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்
ைட விட 
அதிகம் 

 ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான ஒ,ப்பந்தப்புள்ளி 
(மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட   அதிகம்) ெகாடுத்துள்ள ெமர்சஸ் ேஜாதி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ெந.5 & 6 

ேஜாதி நகர் ெசன்ைன ைபபாஸ் ேராடு, திருச்சி ஒப்பந்ததாரrடம் இவ்வலுவலக ந.க.எண்.2932/2020/இ1  

நாள்.20.01.2021ந் ேததிய கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் ேகாரப்பட்டு அன்னாrடமிருந்து கீழ்கண்ட 

விவரப்படி விைல குைறப்பு ெசய்து கடிதம் ெபறப்பட்டுள்ளது. 

வ. 

எண் 
பணியின் விபரம் 

2020 – 21 SORன்படி 
விைலக்குைறப்பு சம்மத 
கடிதத்திற்கு பின்னர் 
ஒப்பந்ததாரrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளித் ெதாைக 
ரூ. 

விைல குைறப்பு சம்மத 
கடிதம் ெபற்ற பின் 
உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 

சதவிகிதம் (%) 

1 சிப்பம் – 1 சிறப்பு சாைல திட்டம்  2020-21ன் 
கீழ் திருவாரூர் நகராட்சிகுட்பட்ட 

சாைலகள் புனரைமக்கும் பணி.(இனம் 
எண்.12 மற்றும் 18ல் குைறப்பு ெசய்தது 

ஒப்புேநாக்கு பட்டியலின்படி) 

ரூ.16404805/- 4.84% 

       ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு ெமர்சஸ் ேஜாதி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி நிறுவன ஒப்பந்ததாரரால் 
ேமற்கண்டபடி வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விைல குைறப்பு கடிதத்தில் 4.90% சதவிகிதத்திலிருந்து 4.84% 
சதவிகிதமாக (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட கூடுதல்) விைல கைறப்பு ெசய்து வழங்கப்பட்ட சம்மத 
கடிதத்திைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1
. 

ெமர்சஸ் ேஜாதி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், திருச்சி நிறுவனத்தின் குைறந்த 
விைல குைறப்பிற்கு பின் 4.84% சதவிகிதம் மதிப்படீ்டிைன விட கூடுதல் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது 

மன்ற தீர்மான  
எண்.146 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



2
. 

.நகராட்சி ெபாறியியில் ைகேயடுட ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2ன்படி 
பணியின் முக்கியத்துவம் குருதி மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன 5 சதவதீம் 
வைர கூடுதலாக அனுமதிக்கலாம் மன்றத்தின் முடிவிற்கு 
ைவக்கப்படுகிறது 

ந.க.எண்.2932/2020/இ1 

29.01.2021 ெபாருள் எண்.09 
        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தார் சாைல மற்றும் சிெமண்ட் சாைல 
பணிகள் ேமற்ெகாள்ள சிறப்பு சாைல திட்ட நிதி 2020-21ன் கீழ் ரூ.500.00இலட்சத்திற்கு 3 சிப்பமாக 
திட்ட பிேரரைண தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு ெசன்ைன நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயம் 
அவர்களின் ெசயல்முைற கடிதம் ந.க.எண்.20557/2020/இ3 நாள்.14.12.2020ல் நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து 11.01.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டுள்ளது. 
சிப்பம்-3 க்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது.  

11.01.2021 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் 
பணியின் விபரம் மதிப்படீ்டின்ப

டி ஒப்பந்த 
ெதாைக ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் 

விபரம் 

ஒப்பந்த
தாரrன் 
ஒப்பந்தப்
புள்ளி 
ெதாைக 
ரூ. 

சதவதீ 
விபரம் 

வார்டு எண்.04 ஏடிபி நகர், 
வார்டு எண்.04 ஹவுசிங் 
யூனிட், வார்டு எண்.04 
நல்லப்பா நகர், வார்டு 
எண்.04 பாலாஜி நகர், 
வார்டு எண்.04 சந்துரு 
நகர், வார்டு எண்.04 
கம்பர் ெதரு, வார்டு 
எண்.04 மாருதி நகர், 
வார்டு எண்,06 ெபrயார் 
நகர் பாrயல் கிராவுண்ட் 
ேராடு, வார்டு எண்.07 
ெகாடிக்கால்பாைளயம் 
ேராடு, வார்டு எண்.07 
ெகாடிக்கால்பாைளயம் 
ெதற்கு ெதரு, வார்டு 
எண்.09 முருைகயா ெதரு, 
வார்டு எண்.11 கீழ 
சன்னதி, வார்டு எண்.18 
காட்டுக்கார ெதரு 
மற்றும் காத்தாயி 
அம்மன் ேகாவில் ெதரு 
ஆகிய பகுதிகளில் 
தார்சாைலகள் 
அைமத்ததல். 

 
 
 
 
 

ரூ.16389825/- 

ெமர்சஸ்.ேஜாதி 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், 
ெந.5 & 6 ேஜாதி 
நகர் ெசன்ைன 
ைபபாஸ் ேராடு, 
திருச்சி. 

ரூ.172611
36/- 

5.32% 
சதவிகித
ம் 
மதிப்படீ்
ைட விட 
அதிகம் 

ெமர்சஸ் 
ஏ.என்.ஆர் 
சண்முகபிrயா 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், 
ெந.29 ஏ.டி.பி நகர், 
திருவாரூர். 

ரூ.171923
86/- 

4.90% 
சதவிகித
ம் 
மதிப்படீ்
ைட விட 
அதிகம் 

       ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான 
ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட   அதிகம்) ெகாடுத்துள்ள ெமர்சஸ் 
ஏ.ஏன்.ஆர் சண்முகபிrயா கன்ஸ் ெரக்சன்ஸ் திருவாரூர் நிறுவன ஒப்பந்ததாரrடம் 
இவ்வலுவலக ந.க.எண்.2932/2020/இ1  நாள்.20.01.2021ந் ேததிய கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மத 
கடிதம் ேகாரப்பட்டு அன்னாrடமிருந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி விைல குைறப்பு ெசய்து கடிதம் 
ெபறப்பட்டுள்ளது. 

வ. 
எண் 

பணியின் 
விபரம் 

2020 – 21 SORன்படி 
விைலக்குைறப்பு சம்மத 
கடிதத்திற்கு பின்னர் 
ஒப்பந்ததாரrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளித் ெதாைக ரூ. 

விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் 
ெபற்ற பின் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 

சதவிகிதம் (%) 

மன்ற தீர்மான  
எண்.147 

   
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



1 சிப்பம் – 3 
சிறப்பு சாைல 
திட்டம்  2020-
21ன் கீழ் 
திருவாரூர் 
நகராட்சிகுட்ப
ட்ட சாைலகள் 
புனரைமக்கும் 
பணி.(இனம் 
எண்.18ல் 
குைறப்பு 
ெசய்தது 
ஒப்புேநாக்கு 
பட்டியலின்படி) 

ரூ.17183849/- 4.84% 

        
     ேமற்காணும் திட்டப்பணிக்கு ெமர்சஸ் ஏ.என்.ஆர் கன்ஸ் ெரக்சன்ஸ் திருவாரூர், நிறுவன 
ஒப்பந்ததாரரால் ேமற்கண்டபடி வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விைல குைறப்பு கடிதத்தில் 4.90% 
சதவிகிதத்திலிருந்து 4.84% சதவிகிதமாக (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட கூடுதல்) விைல 
கைறப்பு ெசய்து வழங்கப்பட்ட சம்மத கடிதத்திைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் மற்றும் 
முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
 
அலுவலக குறிப்பு 

1
. 

ெமர்சஸ் ஏ.என்.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்,திருவாரூர், 
நிறுவனத்தின் குைறந்த விைல குைறப்பிற்கு பின் 4.84%  
சதவிகிதம் மதிப்படீ்டிைன விட கூடுதல் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது 

2
. 

.நகராட்சி ெபாறியியில் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 
2.7.2ன்படி பணியின் முக்கியத்துவம் குருதி மதிப்படீ்டு 
ெதாைகயிைன 5 சதவதீம் வைர கூடுதலாக 
அனுமதிக்கலாம் மன்றத்தின் முடிவிற்கு ைவக்கப்படுகிறது 

ந.க.எண்.2932/2020/இ1 
 
 

               ஆ.சண்முகம் 
இடம் :  திருவாரூர்  

நாள் :  31.12.2020  
ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்  

திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 

 
 


