
சார்வr ஆண்டு (ஐப்பசி     ) நவம்பர் 05.11.2020 «  njÂ  வியாழக்கிழைம காைல 10.30 மணிக்கு திருவாரூர் 

நகர்மன்ற அவசர  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 

05.11.2020 ெபாருள் எண்.01 
          இந்நகராட்சி ெபாறியாளர், ேமலாளர் மற்றும் ஆைணயர் 
ெபாறுப்பு அவர்களின் அக்ேடாபர் 2020ம் மாதத்திய நாட்குறிப்பு 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     பதிவு ெசய்யலாம் 

 
மன்ற தீர்மான 

எண்.105 
பதிவு 

ெசய்யப்பட்டது 

05.11.2020 ெபாருள் எண்.02 
        திருவாரூர் நகராட்சியில் தார்சாைலகள் 62.395 கி.மீ. சிெமண்ட் 
தளம் 10.215 கி.மீ. மற்றும் இதர சாைலகள் 8.275 கி.மீ. ஆகெமாத்தம் 80.88 
கி.மீ. சாைலகள் பராமrக்கப்பட்டு வருகிறது.  இந்நிைலயில் 
இந்நகராட்சி பகுதிகளில் பாதாளச் சாக்கைட கழிவுநீர் இைணப்புகளால் 
ஏற்பட்ட பள்ளங்களால் சாைலகள் மிகவும் பழுதைடந்தும் 
ேபாக்குவரத்திற்கு இைடயூராகவும் உள்ளது.  ேமலும் ெபாது 
மக்களிடமிருந்து சாைலைய ெசப்பனிட்டு தருமாறு புகார்கள் வந்த 
வண்ணம் உள்ளது.  எனேவ, ெபாதுமக்கள் நலைன கருத்தில் ெகாண்டு 
எதிர்வரும் திட்த்தின் கீழ் தார் மற்றும் சிெமண்ட் சாைலகள் அைமக்கும் 
பணிகளுக்கு ரூ.500.00 இலட்சத்திற்கு மூன்று சிப்பங்களாக பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ேதர்வு ெசய்யப்பட்டு மதிப்படீு தயார் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக அனுமதி ெபறவும் ேமற்படி பணிக்கான 
மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சியின் நிதிநிைலயிைன கருத்தில் 
ெகாண்டு முழுமானியாமாக ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
         பதிவு ெசய்யலாம் 
ந.க.எண்.2650/2020/அ5 

 
மன்ற தீர்மான 

எண்.106 
அலுவலக குறிப்பு 

ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

வ. 
எ
ண்
. 

வார்
டு 
எண்
. 

பணிகளின்  
விவரம்  

நீளம் 
(கி.மீ.) 

அகலம் 
(கி.மீ.) 

மதிப்படீ்டு 
ெதாைக (ரூ. 
இலட்சத்தில்) 

 சிப்பம் – 1  
 1 01 ெமய்ப்ெபாருள் 

நகர் 
0.290 4.20 11.00  

2 02 ேமல 
சீதனக்கட்டைள 
ெமயின் ேராடு 

0.620 4.20 23.00 

3 04 ெபான்சுந்தரம் நகர் 0.120 4.20 7.50 
4 04 சாதுசுப்ைபயா நகர் 0.260 4.20 10.00 
5 04 ராமநாதன் நகர் 0.655 4.20 39.00 
6 04 ஈ.வி.எஸ் நகர் 0.560 4.20 27.50 
7 04 ஈ.வி.எஸ் நகர் 

1வது, 2வது 
மற்றும் 3வது 
குருக்கு ெதரு 

0.480 4.20 37.00 

8 04 காகிதக்கார ெதரு 0.410 4.20 15.00 
9 04 சம்பந்தமூர்த்தி 

பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெதரு 

0.250 4.20 10.00 



ெமாத்தம் 3.645  180.00  
 சிப்பம் – 2  
 1 21 ஷு ேமக்கர் காலனி 0.355 4.20 16.00  

2 21 மருதப்பட்டினம் 
ேராடு  

1.007 5.00 38.00 

3 11 வாசன் நகர் 0.840 4.20 39.00 
4 21 விேவகானந்தர் நகர் 0.150 4.20 6.00 
5 23 அண்ணா நகர் 

அருகில் மதுரா நகர் 
0.230 4.20 14.00 

6 28 குரு நகர் 0.100 4.20 6.00 
7 28 குரு 

ெதட்சிணாமூர்த்தி 
நகர் 

0.255 4.20 15.00 

 ெமாத்தம் 2.917  134.00  
 சிப்பம் – 3  

1 04 எடிபி நகர்  0.190 4.20 7.00 
2 04. ஹவுசிங் யூனிட் 0.736 4.20 27.50 
3 04 நல்லப்பா நகர் 0.200 4.20 9.00 

4 04 பாலாஜி நகர் 0.360 4.20 13.00 
5 04 சந்துரு நகர் 0.220 4.20 9.00 
6 04 கம்பர் ெதரு 0.205 4.20 8.00 
7 04 மாருதி நகர் 0.185 4.20 7.00 
8 06 ெபrயார் நகர் 

பாrயல் கிரவுண்ட் 
ேராடு 

0.290 4.20 7.50 

9 07 ெகாடிக்கால்பைளயம் 
ேராடு 

0.600 4.20 21.00 

ெமாத்தம் 4.725  186.00 
 சுருக்கம்  
 வ 

.
எ
ண் 

ேதர்வு 
ெசய்யப்பட்ட 
சாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக  

சிப்பம் ெமாத்த 
சாைலயின் 
நீளம் (கி.மீ.) 

மதிப்படீு ரூ. 
(இலட்சத்தில்) 

 
 
 
 

0
1 

9 1 3.645 180.00 

0
2 

7 2 2.917 134.00 

0
3 

13 3 4.725 186.00 

ஆக ெமாத்தம் 11.287 500.00 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
2. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலைமயிைன கருத்தில் ெகாண்டு 

முழுமானியமாக ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் 
அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.2932/2020/இ1 
 
இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 05.11.2020         

                       (ஒம்)  ெர.முத்துக்குமார்     
                                                 ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                                             திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 



 
 
 
 

சார்வr ஆண்டு (கார்த்திைக 15) நவம்பர் 30.11.2020 «  njÂ  திங்கள்கிழைம காைல 10.30 மணிக்கு 

திருவாரூர் நகர்மன்ற சாதாரண  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 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.01 
        திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவுகள் அகற்ற 
பயன்படுத்தும் வாகனம் எண். TN50M.- 0259ன் பழுதுகள் சr ெசய்வதற்கு அரசு 
அங்கீகாரம் ெபற்ற உள்ளூர் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனங்களிடமிருந்து 
விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 
விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

வ.எ
ண் 

வாகனம் 
எண். 

விபரம் 

அன்ைன 
சத்யா 

இஞ்சினியrங் 
ஒர்க்ஸ் 

(Rs.) 

தர்மரா
ஜ் 
ஆட்
ேடா 

ேகேரஜ் 
 (Rs.) 

சிவசக்
தி 
ஆட்
ேடா 

ஒர்க்ஸ் 
 (Rs.) 

1 TN50 M–
0259 

பழுதுகள் 
சr 

ெசய்தல் 
124490/- 128030/- 133694/- 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 
திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திடம் பழுதுகள் சr ெசய்து ெகாள்ளவும் அதற்குrய 
பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு : -  
 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
 2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  அலுவலrன் 
முன்  அனுமதி ெபற்று M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், திருவாரூர் 
என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கியதற்கும் ேமலும் ேமற்கண்ட 
நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண். 2254/2020/எச்1   

மன்ற தீர்மான  
எண்.107 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 
 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.02 
        திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவு 
ேமலாண்ைமயில் பயன்படுத்தும் கம்பாக்டர் வாகனம் எண். TN50L- 2542_ன் 
பழுதுகள் சr ெசய்வதற்கு அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற உள்ளூர் ஆட்ேடா ேகேரஜ் 
நிறுவனங்களிடமிருந்து விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி 
வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

வாகனம் 
எண். 

விபரம் 

அன்ைன 
சத்யா 

இஞ்சினியr
ங் ஒர்க்ஸ் 

(Rs.) 

குரு 
ஆட்
ேடா 

ேகேரஜ் 
 (Rs.) 

சிவசக்
தி 
ஆட்
ேடா 

ஒர்க்ஸ் 
 (Rs.) 

1 
TN50.M–2542 

/ கம்பாக்டர் 

பழுதுகள் 
சr 

ெசய்தல் 
166734/- 172634/- 171100/- 

  
      ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 

மன்ற தீர்மான  
எண்.108 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திடம் பழுதுகள் சr ெசய்து ெகாள்ளவும் அதற்குrய 
பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. ‘ 
அலுவலக குறிப்பு : -   
1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
2.பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  அலுவலrன் 
முன் அனுமதி ெபற்று M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், திருவாரூர் 
என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கியதற்கும் ேமலும் ேமற்கண்ட 
நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண். 1268/2020/எச்1 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.03 
     திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவுகள் அகற்ற 
பயன்படுத்தும் வாகனம் எண். TN50M.- 0270–ன் பழுதுகள் சr ெசய்வதற்கு அரசு 
அங்கீகாரம் ெபற்ற உள்ளூர் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனங்களிடமிருந்து 
விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 
விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

வாகனம் 
எண். 

விபரம் 

அன்ைன 
சத்யா 

இஞ்சினியr
ங் ஒர்க்ஸ் 

(Rs.) 

தர்மராஜ் 
ஆட்ேடா 
ேகேரஜ் 
 (Rs.) 

தமிழ்நாடு 
அக்ேரா 
சர்வஸீ் 
ெசன்டர் 

 (Rs.) 

1 TN50  
M–0270 

பழுதுகள் 
சr 

ெசய்தல் 
140066/- 115640/- 114800/- 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. தமிழ்நாடு அக்ேரா சர்வஸீ் ெசன்டர், திருவாரூர் 
என்ற நிறுவனத்திடம் பழுதுகள் சr ெசய்து ெகாள்ளவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் 
ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு : -  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2 
2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும்   தனி  

அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று M/s. தமிழ்நாடு அக்ேரா சர்வஸீ் 
ெசன்டர், திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு 
வழங்கியதற்கும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி 
ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண். 2016/2020/எச்1   

மன்ற தீர்மான  
எண்.109 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.04 
        திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவு 
ேமலாண்ைமயில் பயன்படுத்தும் ேடங்கர் வாகனம் எண். TN50.- 2956–ன் பழுதுகள் 
சr ெசய்வதற்கு அரசு அங்கீகாரம் ெபற்ற உள்ளூர் ஆட்ேடா ேகேரஜ் 
நிறுவனங்களிடமிருந்து விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி 
வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

வாகனம் 
எண். 

விபரம் 

அன்ைன சத்யா 
இஞ்சினியrங் 

ஒர்க்ஸ் 
(Rs.) 

குரு 
ஆட்
ேடா 

ேகேரஜ் 
 (Rs.) 

சிவசக்தி 
ஆட்ேடா 
ஒர்க்ஸ் 
 (Rs.) 

1 
TN50–2956 

/ ேடங்கர் 

பழுதுகள் 
சr 

ெசய்தல் 
77054/- 81420/- 79650/- 

      ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 
திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திடம் பழுதுகள் சr ெசய்து ெகாள்ளவும் அதற்குrய 
பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு : -  

மன்ற தீர்மான  
எண்.110 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  அலுவலrன் 
முன் அனுமதி ெபற்று M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், திருவாரூர் 
என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கியதற்கும் ேமலும் ேமற்கண்ட 
நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
       ந.க.எண். 1267/2020/எச்1  

30.11.2020 ெபாருள் எண்.05 
        திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெடங்கு காய்ச்சல் 
ேநாய் பரவுவைத தடுத்திடும் ெபாருட்டு பராமrப்பு களப்பணிக்காக 300 வடீுகளுக்கு 
ஒருவர் என்ற அடிப்பைடயில் (DBC)களப்பணியாளர்கள் தற்காலிக அடிப்பைடயில் 
பணியமர்த்தி ெகாள்ள தைலைம ெசயல் அவர்களது அறிவுைர Do. letter 
No.34408/D1/2019-1 நாள். 10.07.2020 நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் 
ஆய்வுக்கூட்ட அறிவுைர நாள்.06.03.2020, திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் 
கடித ந.க.எண்.5403/2019/சி2, வளர்ச்சி நாள்.04.11.2019 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக 
மண்டல இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.1256/2020/அ3இ 
நாள்.10.07.2020ம் ேததிய கடிதத்தில் அறிவுறுத்தியுள்ளதன் ேபrல் 51 பணியாளர்கள் 3 
மாததிற்கு சப்ைள ெசய்திட கீழ்கண்ட மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளது.  
அதன் விபரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

 
மன்ற தீர்மான  

எண்.111 
அலுவலக குறிப்பு 

ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 

வ.எண் நிறுவனத்தின் ெபயர் ஒரு நபருக்கு ஒரு நாள் தினக்கூலி 
ஊதியம் 

01 BSS Facility Services Pvt Ltd 400/- 
02 Saram Enviro Services pvt Ltd. 385/- 
03 Our land Engineering Works Pvt Ltd. 395/- 

அலுவலக குறிப்பு 
        மன்ற பார்ைவக்கு வ.எண்.2ல் கண்டுள்ள Saram Enviro Services Pvt Ltd., என்ற 
நிறுவனம் அளித்துள்ள குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.2258/2020/எச்1 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.06 
         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 ேமற்படி 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. 15,00,000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு : - 
 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
 2.அவசரம் அவசியம் கருதியும் ெபாது சுகாதார நலன் கருதியும் ேமற்படி 
நிறுவனத்தின் மூலம் அேத ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்பைடயில் 01.12.2020 முதல் 
30.09.2021 முடிய பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.   
ந.க.எண்.2385/2020/எச்-1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.112 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

 
30.11.2020 

ெபாருள் எண்.07 
         திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவின் மூலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 
பகுதிகளில் சுகாதாரமற்ற மற்றும் அருவருக்கத்தக்க வைகயில் ெபாது இடங்களில் 
ைவத்து விலங்குகள் வைத ெசய்யப்படுவதாக ெபாதுமக்களிடமிருந்து ெதாடர்ந்து 
புகார் வரப்பட்டுள்ளதால், விலுங்குகைள வைத ெசய்வதற்கு நகராட்சி ஆடுவைத 

மன்ற தீர்மான  
எண்.113 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



கூடத்திைன மட்டுேம பயன்படுத்த ேவண்டும் என அறிவிப்பு ெசய்திட ெவளியிட 
மாைலமுரசு நாளிதழுக்கு வழங்கப்பட்டு ெசய்தி ெவளியிடப்பட்டது.  விளம்பரம் 
ெசய்தைமக்கு ேமற்கண்ட நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில் பட்டியல் ெதாைக 
ரூ.13,125/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆைணயர் மற்றும் தனி அலுவலrன் 

முன் அனுமதி ெபற்று தஞ்ைச முரசு நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற பில் 
பட்டியல் ெதாைக ரூ.13,125/- வழங்கியைமக்கு மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.6226/2011/எச்1 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.08 
        திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவுகள் ேசகரம் 
ெசய்யும் வாகனம் எண். TN50E.- 2361–ன் பழுதுகள் சr ெசய்வதற்கு அரசு 
அங்கீகாரம் ெபற்ற உள்ளூர் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நிறுவனங்களிடமிருந்து 
விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 
விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

வாகனம் 
எண். 

விபரம் 

அன்ைன 
சத்யா 

இஞ்சினியrங் 
ஒர்க்ஸ் 

(Rs.) 

தர்மராஜ் 
ஆட்ேடா 
ேகேரஜ் 

(Rs.) 

சிவசக்தி 
ஆட்ேடா 
ஒர்க்ஸ் 

(Rs.) 

1 TN50E.- 

2361/- 

பழுதுகள் 
சr 
ெசய்தல் 

32922/- 34574/- 34220/- 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், 
திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திடம் பழுதுகள் சr ெசய்து ெகாள்ளவும் அதற்குrய 
பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.  
. அலுவலக குறிப்பு : -  
1.மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  ஆைணயர் மற்றும் தனி  அலுவலrன் 
முன் அனுமதி ெபற்று M/s. அன்ைன சத்யா இஞ்சினியrங் ஒர்க்ஸ், திருவாரூர் 
என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கியதற்கும் ேமலும் ேமற்கண்ட 
நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண். 3462/2020/எச்1 

மன்ற தீர்மான  
எண்.114 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
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           திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ெதருவிளக்குகள் 
3425 எண்ணிக்ைகயிைன தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மூலம் ஜனவr 2018 
முதல் இயக்குதல் மற்றும் பராமrப்பு பணியானது தற்ேபாது நைடெபற்று 
வருகிறது.  ஜனவr 2018க்கு பின்னர் அைமக்கப்பட்ட நகர் விrவாக்கம் 
பகுதிகளில் உள்ள ெதருவிளக்கங்களின் விபரம் பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.115 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ. 
எண் 

வார்டு 
எண். 

ெதருக்களின் 
விபரம் 

உபேயாகப்படுத்
தப்பட்டு வரும் 

ெதரு 
விளக்குகளின் 
மின் அளவு 

ெதரு 
விளக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக 

01 2 அவ்ைவ நகர் 20 வாட்ஸ் 15 
02 7 ஆர்.வி.எல் நகர் 20 வாட்ஸ் 17 
03 7 எஸ்.என். நகர் 20 வாட்ஸ் 9 
04 7 ெகாடிக்கால்பாைள

யம் ேமலத்ெதரு 
உயர்ேகாபுரவிளக்
கு  

200 வாட்ஸ் 6 



05 25 ெபாrயார் 
ேமட்டுப்பாைளயம் 
ஆச்சிநாதன் நகர் 

20 வாட்ஸ் 10 

06 28 பைழய ேபருந்து 
நிைலயம் 

20 வாட்ஸ் 
85 வாட்ஸ் 

28 
04 

07 30 தியாகப்ெபருமாந
ல்லூrல் புதிய 
ேபருந்து 
நிைலயம்  
உயர் ேகாபுர 
விளக்கு  

 
40 வாட்ஸ் 
200 வாட்ஸ் 

 
 

84 
6 

 ெமாத்தம் 179  
 ேமற்காணும் நகர்விrவாக்கம் பகுதிகளில் கூடுதலாக அைமக்கப்பட்டுள்ள 

ெதருவிளக்குகள் மற்றும் உயர்ேகாபுர விளக்குகைள தற்ேபாது இயக்குதல் 
மற்றும் பராமrப்பு பணிகள் ேமற்ெகாண்டு வரும் சபr எெலக்ட்rகல்ஸ், 
ெசன்ைன நிறுவனத்தின் மூலம் பராமrப்புெசய்து வரும் 3425 
எண்ணிக்ைகயிலான விளக்குகளுடன் கூடுதலா 179 எண்ணிக்ைகயிலான 
விளக்குகைள ேசர்த்து பார்த்து வரவும் அதற்குண்டான ெதாைகயிைன 
தற்ேபாது வழங்கப்பட்டுவரும் விைல விகிதத்தின் அடிப்பைடயிேலேய 
பணியிைன ேமற்ெகாள்ள மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் சுடுதல் ெதருவிளக்குைள இயக்குதல் மற்றும் 

பராமrப்பு ெசய்யும் பணிக்கு தற்ேபாது வழங்கப்பட்டு வரும் 
விைலவிகிதத்தின் அடிப்பைடயிேலேய ெதாைகயிைன 
வழங்கிடவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

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

ந.க.எண்.7594/2016/இ2 
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        திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெசயல்பட்டுவரும் 
பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் உந்துநிைலயங்கள் மற்றும் கழிவுநீர் நிேரற்று 
நிைலயங்களில் உள்ள நீர்மூழ்கி மின்ேமாட்டார்கள் மற்றம் ேபனல் ேபார்டுகள் 
பத்தாண்டுகளுக்கு ேமலாக இயங்கி வருகிறது.  தற்ேபாது நீர்மழ்கி 
ேமாட்டார்களின் உந்துவிைச ெசயல்திறன் இழந்து அடிக்கடி பழுதாகி 
வருவதால் நகர்பகுதி முழுவதும் கழிவுநீர் ேதங்கி ெபாதுசுகாதார ேகடு 
ஏற்படுவதாக புகார் வந்த வண்ணம் உள்ளது.ேமற்காணும் பாதாள சாக்கைட 
கழிவு நிைலயங்களில் பழுதைடந்த நிைலயில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 
நீர்மூழ்கி ேமாட்டார்கள் மற்றும் ேபனர் ேபார்டுகைள பழது நீக்கம் ெசய்து 
பணிக்கு தயார்ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது, 
அலுவலக குறிப்பு 
     1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம், 
     2. ேமற்காணும் பணியின் அவசரஅவசியத்திைனயும் மற்றும் 
நகரமக்களின் ெபாது சுகாதார நலைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுவலrன் 
முன் அனுமதி ெபற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதற்கும் மன்றம் 
அனுமதிக்கலாம், 
     3. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத குடிநீர் மற்றும் 
பாதாளச்சாக்கைட நிதியின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம், 
ந.க.எண்.3040/2020/இ1 
 

மன்ற தீர்மான  
எண்.116 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
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        திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ெகாடிக்கால்பாைளயம் நகர்நல 
ைமயத்தில் உள்ள கட்டிட இடிபாட்டு ெபாருட்கைள அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு 
இந்நகர்மன்றத் தீர்மானம் எண்.82 நாள்.30.09.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து 06.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள வரப்ெபற்றுள்ளன.  அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு. 
 

மன்ற தீர்மான  
எண்.117 

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தத்தாரர்க
ளின் விபரம் 

ஒப்பந்தத்தாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீு ெதாைக . 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம். 

01 திரு. எஸ். 
தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 

ரூ. 80000/- 14.29% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம் 

02 திருமதி. எம். 
ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 

ரூ. 69000/- 1.43% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு. 

         ேமற்கண்ட கணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 
மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள “ திருமதி. எம். 
ேதன்ெமாழி, திருவாரூர்” அவர்களின் குைறந்த குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 
ஒப்புேநாக்கு பட்டியலின்படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவலக குறிப்பு: 

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

ஒப்பந்தப்புளிளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
3. ேமற்பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு பணியிைன உடன் 

ேமற்ெகாள்ள தனி அலுவலrன் முன் அறிவிப்புடன் ேவைல உத்தரவு 
வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.1655/2020/இ1. 
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        எதிர்வரும் வடகிழக்கு பருவமைழயிைன எதிர்ேநாக்கும் வைகயில் 
முன்ெனச்சrக்ைக தடுப்பு நடவடிகக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு இந்நகர் 
மன்றத் தீர்மானம் எண்.85 நாள்.30.09.2020ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதைன 
ெதாடர்ந்து 06.11.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு. 

மன்ற தீர்மான  
எண்.118 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனா
ல் வழஙகப்பட்ட 

மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு 
விைல விகிதம். 

01 திரு. 
எஸ்.தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.800132/- 0.81% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

02 திருமதி. எம். 
ேதன்ெமாழி, 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ. 793408/- 0.04% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட குைறவு 

ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.04% 
சதவிகிதம் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துளள திருமதி. எம். ேதன்ெமாழி, 



ஒப்பந்ததாரர், திருவாரூர் அவர்களின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 
ஒப்புேநாக்கு பட்டியலின்படி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகீறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

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

ஒப்புந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
3. ேமற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு 

பணியிைன உடன் ேமற்ெகாள்ள தனி அலுவலrன் முன் 
அனுமதியுடன் ேவைல உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.2387/2020/இ1 
30.11.2020 ெபாருள் எண்.13 

மாண்புமிகு முதலைமச்சர் அவர்கள் சட்டப்ேபரைவ விதி 110 ன் கீழ் 
19.03.2020 அன்று ெவளியிட்ட அறிக்ைகயில் மாநகராட்சி / நகராட்சி பகுதிகளில் 
ேபாதிய இடவசதி உள்ள பூங்காக்களில் திறந்தெவளி உடற்ப்பயிற்சிக்கூடம் 
மற்றும் ேயாகா ைமயம் அைமக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
அதைனத்ெதாடர்ந்து அரசாைண (4ப) எண்.6 நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் 
வழங்கல் (மா.ந.2) துைற நாள்.03.09.2020 ல் நகர்ப்புற இைளஞர்கள் மற்றும் 
அைனத்து வயதினrடத்திலும் உடற்பயிற்சி பழக்கத்திைன ஊக்கு விக்கும் 
வைகயிலும் உடல் நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உடற்பயிற்சி 
வாயிலாக உடல் வலிைம மற்றும் ேயாக பயிற்சி வாயிலாக வலிைமயிைன 
அதிகக்கும் வைகயிரும் குறிப்பாக இைளஞர்கைள விைளயாட்டுத் துைறயில் 
அதிக அளவில் பங்ேகற்க ெசய்ய ேதைவயான வசதி வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்தி 
ெகாடுத்திட மாநகராட்சிகளில் ேபாதிய இடவசதி உள்ள மாநகராட்சி / 
நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான இடங்கள் மற்றும் பூங்காக்களில் திறந்தெவளி 
உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் ேயாகா ைமயம் அைமக்க அனுமதி 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது, 
     ேமலும் மாநகராட்சி மற்றம் நகராட்சி பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ள 
ேபாதிய இடவசதி உள்ள 147 மாநகராட்சி / நகராட்சி ெசாந்தமான பூங்காக்கள் 
மற்றும் பிறவிடங்களில் திறந்த ெவளி உடற்பயிற்சி கூடங்கள் மற்றும் ேயாகா 
ைமயங்கைள ெபாது நிறுவனங்கள், தனியார் பங்களிப்பு மற்றும் உள்ளாட்சி 
ெபாது நிதியிைன பயன்படுத்தி ஒேர மாதிrயாக ஏற்படுத்திடவும் ெதாடர் 
பராமப்பு ெசய்யும் வைகயில் ெசயல்படுத்திடவும் ேமற்காணும் அரசாைணயில் 
ஆைணயிடப்பட்டுள்ளது.  எனேவ ேபாதிய இடவசதியுள்ள மாநகராட்சிக்கு / 
நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பூங்காக்கள் மற்றும் பிறவிடங்களில் 120 சதுரமீட்டர் 
பரப்பளவிற்கு குறிவில்லாத இடத்தில் ேயாகா ைமயக்கட்டிடங்கள் கட்டவும் 100 
சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு குைறவில்லாத இடங்களில் திறந்தெவளி 
உடற்பயிற்சி கூடங்கள் அைமக்க ேகட்டுக்ெகாதள்ளப்பட்டது.  ேமலும் ேயாகா 
ைமயம் மற்றும் திறந்த ெவளி உடற்பயிற்சி கூடங்கைள அைனத்து 
மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளில் ஒேர ைமயமாக அைமத்து ெசயல்படுத்தும் 
விதமாக ேயாகா ைமயக் கட்டிடத்திற்கு மாதிr வைரப்படம் மற்றும் திறந்த 
ெவளி உடற்பயிற்சி கூடங்களில் ெபாருத்தப்படும் உபகரணங்களின் தரம் 
மற்றும் விவரக்குறியடீு அரசாைணயில் குறிப்பிட்டுள்ளப்படி நகராட்சி நிர்வாக 
ஆைணயரக முதன்ைம தைலைம ெபாறியாளrன் ஒப்புதல் ெபற்று இத்துடன் 
இைணக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விபலம் நகராட்சி நிர்வாக ஆனணயர் , ெசன்ைன 
அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 5060/2020/பி1 நாள்.17.10.2020ல் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
     அதைனத்ெதாடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட இ.வி.எஸ்.நகர் 
பகுதிகளில் உள்ள பூங்காவில் ேபாதுமான இடவசதி உள்ளதால் ேதர்வு 
ெசய்தும் அதில் திறந்தெவளி உடற்பயிச்சி கூடங்கள் மற்றும் ேயாகா 
ைமயங்கைள ஏற்படுத்த ெபாது நிறுவனங்கள், தனியார் பங்களிப்பு மற்றும் 
உள்ளாட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து ஒரு மாதிr ஏற்படுத்திடவும் மற்றும் ெதாடர் 
பராமrப்பு ெசய்யும் வைகயில் ெசய்யும் வைகயில் ெசயல்படுத்திட மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

மன்ற தீர்மான  
எண்.119 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 



 மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2849/2020/இ1 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.14 
        இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள வறுைமக் ேகாட்டிற்கு கீழ் 
வாழும் குடும்பங்களின் விrவான காப்படீ்டு திட்டத்திற்கு 4993 படிவங்கள் (ஒரு 
படிவம் ரூ.5 வதீம் 4993) சப்ைள ெசய்திட விைலப்புள்ளி கீழ் கண்டவாறு 
வரப்ெபற்றுள்ளது. 

1. மாஸ்டர் ெஜராக்ஸ், திருவாரூர்   4993x5 வதீம் = 24965 
2. ஐ.ஸபடீு பிரவுஸிங், திருவாரூர்   4993x7 வதீம் = 34951 

     என விைலப்புள்ளி வரப்ெபற்று ேமற்கண்ட விைலப்புள்ளியில் வrைச  
எண். 1ல் உள்ள மாஸ்டர் ெஜராக்ஸ், திருவாரூர் அவர்கள் குைறவான 
விைலப்புள்ளி அளித்துள்ளதால் அவகளுக்கு வழங்க மன்ற ெபாருள் ஆைணயrன் 
ஒப்புதலுக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
 மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

மன்ற தீர்மான  
எண்.120     

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

30.11.2020 ெபாருள் எண்.15 
        திருவாரூர் நகராட்சி BPL அரசாைண எண்.170 நாள்.27.10.2020ன்படி 
புரட்சிதைலவி அம்மா அவர்களின் விrவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்படீ்டுத் 
திட்டம் நகர்புற பகுதிகளில் வறுைமக்ேகாட்டிற்கு கீழ்வாழும் குடும்பங்களின் 
விபரங்கைள கணக்ெகடுப்பதற்கு ஆைண ெவளியிடப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி 
அரசாைண மன்றத்தின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
 ேமலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன  மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக 
மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் அவர்களின் கடிதங்களின்படி ேமற்படி கணக்ெகடுப்பு 
ெசய்ய கடிதம் வரப்ெபற்றுள்ளது. அரசு ஆைணயின்படி வறுைமக்ேகாட்டிற்கு கீழ் 
உள்ள குடும்பங்களின் விபரங்கைள  ேசகrப்பதற்காக ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.15/-
வதீம் என்ற அடிப்பைடயில் (படிவம் அச்சிடுதல் ரூ.5/- தகவல் ேசகrப்பு ரூ.5/- 
இைணயதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்ய ரூ.5/-) என ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  
ேமலும் பதிவிறக்கம் ெசய்யப்பட்ட படிவங்களின் எண்ணிக்ைக 4993 ஆகும்.  
இதற்கான உத்ேதச ெசலவினத்ெதாைக ரூ.75000/-ஆகும்.  ேமற்படி ெதாைகயிைன 
ெசலவு ெசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
 2. அரசாைணயிைன முன்ைவத்து ேமற்படி பணியிைன விைரந்து 
முடித்திடவும் , ெசலவினத்ைத ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்.624/2019/எப்2 

மன்ற தீர்மான  
எண்.121     

அலுவலக குறிப்பு 
ஏற்று 

அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

   
இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 30.11.2020                                  ெர.முத்துக்குமார், 
               ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                                              திருவாரூர் நகராட்சி. 


