
 
பிலவ ஆண்டு  ( ஆடி-14 )  ஜுலல 30.07..2021 «  njÂ  வவள்ளிகிழலை காலல 11.30 ைணிக்கு  

திருவாரூர ்நகரை்ன்ற  சாதாரணக்கூட்டை் நலடவெறுை் அெ்வொழுது  

கீழ்கண்ட வொருள்கள் ெரிசீலலனக்கு எடுத்துக்வகாள்ளெ்ெடுை்  

  முன்னிலல: திரு.சு.பிரொகரன்ஆலணயர ்ைற்றுை் தனி அலுவலர ்

 

வொருள் எண் 01 

    இந்நகராட்சி ஆலணயர ்ைற்றுை் வொறியாளர ்அவரக்ளின் ஜூலல 2021 ைாதத்திய நாட்குறிெ்பு 

ைன்றத்தின் ொரல்வக்குை் ெதிவிற்குை் லவக்கெ்ெடுகிறது.  

அலுவலக குறிெ்பு ெதிவு வசய்யலாை். 

வொருள் எண்.02 

            திருவாரூர ்நகராட்சி ெலழய அலுவலக வளாக கட்டிடத்தில் கிழக்கு ெகுதியில் ைராைத்து 

ைற்றுை் ெராைரிெ்பு வசய்யுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள 07.07.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரெ்ெட்டதில் வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெரை் பின்வருைாறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

வதாலக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரியுள்ள 

வதாலக 

ைதிெ்பீட்டு 

விலல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர.் 

ரூ.417381/- 

ரூ.417381/- 

0.10% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறவு 

  

2. திரு.எை். அறிவானந்தை், 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர ் ரூ.421504/- 

     0.89% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

அதிகை் 

  

மைற்காணுை் ெணிக்கு வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்லடவிட குலறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்திரு.எஸ்.தணிகாசலை், திருவாரூர ்என்ெவரின்    0.10%  

சதவிகிதை் ைதிெ்பீட்லடவிட குலறவாக அளிதத்ுள்ள ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிலன ஏற்க ைன்றத்தின் 

அனுைதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. மைற்காணுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்ெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பிட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெத்ெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதலனயுை் ைன்றை் ஏற்கலாை். 

ந.க.எண்.1812 /2021/இ1 
 வொருள் எண்.03 

           திருவாரூர ் நகராட்சி ெலழய அலுவலக வளாக கட்டிடத்தில் மைற்கு ெகுதியில் ைராைத்து 

ைற்றுை் ெராைரிெ்பு வசய்யுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள 07.07.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரெ்ெட்டதில் வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெரை் பின்வருைாறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

வதாலக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரியுள்ள 

வதாலக 

ைதிெ்பீட்டு 

விலல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர.் 
ரூ.428364/- 

ரூ.428044/- 

0.07% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறவு 

  

2. திரு.எை். அறிவானந்தை், 

ஒெ்ெந்ததாரர ்
ரூ.430010/- 

0.38% 

சதவிகிதை் 



திருவாரூர ் ைதிெ்பீட்லடவிட 

அதிகை் 

  

  மைற்காணுை் ெணிக்கு வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ் திரு.எஸ்.தணிகாசலை், திருவாரூர ்

என்ெவரின்  0.07%  சதவிகிதை் ைதிெ்பீட்லடவிட குலறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிலன 

ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. மைற்காணுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்ெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பிட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெத்ெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதலனயுை் ைன்றை் ஏற்கலாை். 

ந.க.எண்.1813 /2021/இ1 

  வொருள் எண்.04 

          திருவாரூர ்நகராட்சி புதிய அலுவலக வளாக கட்டிடத்திலன ைராைத்து ைற்றுை் ெராைரிெ்பு 

வசய்யுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள 07.07.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாரெ்ெட்டதில் வரெ்வெற்ற 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெரை் பின்வருைாறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

வதாலக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரியுள்ள 

வதாலக 

ைதிெ்பீட்டு 

விலல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர.் 

ரூ 409599/- 

ரூ.413206/- 

0.88% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

அதிகை் 

2. திரு.எை். அறிவானந்தை், 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர ்
ரூ.408604/- 

0.24% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறவு  

  மைற்காணுை் ெணிக்கு வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்  திரு.எை். அறிவானந்தை், திருவாரூர ்

என்ெவரின் 0.24% சதவிகிதை் ைதிெ்பீட்லடவிட குலறவாக அளிதத்ுள்ள ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிலன 

ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2.    மைற்காணுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்ெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பிட்லடவிட    

குலறந்த ஒெ்ெத்ெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதலனயுை் ைன்றை் ஏற்கலாை் 

ந.க.எண்.1814 /2021/இ1 

வொருள் எண்.05 

திருவாரூர ் நகராட்சி புதிய அலுவலக வளாக கட்டிடத்தின் முன் ெகுதியில் ஆலணயரது 

அலறயிலன ைாற்றி அலைக்குை்  ெணியிலன மைற்வகாள்ள 07.07.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரெ்ெட்டதில் வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெரை் பின்வருைாறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் 

விெரை் 

ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத ்

வதாலக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாரியுள்ள 

வதாலக 

ைதிெ்பீட்டு விலல 

விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர.் ரூ.424664/- 
ரூ.424506/- 

0.43% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

அதிகை்  



2. திரு.எை். அறிவானந்தை், 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர ் ரூ.424404/- 

0.06% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறவு  

  மைற்காணுை் ெணிக்கு வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிதத்ுள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ் திரு.எை்.அறிவானந்தை், திருவாரூர ்

என்ெவரின் 0.06% சதவிகிதை் ைதிெ்பீட்லடவிட குலறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிலன 

ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. மைற்காணுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள வரெ்வெற்ற ஒெ்ெந்ெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பிட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெத்ெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதலனயுை் ைன்றை் ஏற்கலாை். 

ந.க.எண்.1815 /2021/இ1 

வொருள் எண்.06 

ைாவட்ட ஆட்சித ்தலலவர ்அலுவலக வளாக ைாவட்ட விலளயாட்டு அரங்கில் ஒவ்வவாரு ஆண்டுை் 

சுதந்திரதின விழா அலனத்துத்துலற அலுவலரக்ளுடன் வகாண்டாடெ்ெட்டு வருகின்றது. 

அதலனெ்மொன்மற இவ்வாண்டுை் வருகின்ற 75வது சுதந்திரதின விழா 2021 ஆகஸ்ட் 15ை் நாளன்று 

ைாவட்ட ஆட்சியர ்அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள ைாவட்ட விலளயாட்டு அரங்கத்தில் நலடவெறுை் 

கலல நிகழ்சச்ிகளில் ஒருங்கிலணத்து சிறெ்ொக நலடவெறுவதலன முன்னிட்டு விழாவிற்கு 

வருலகெ்புரியுை் அலுவலரக்ள், ைாணவரக்ள் ைற்றுை் ொரல்வயிட வருை் வொது ைக்கள் 

வசதிக்காக திருவாரூர ் நகராட்சியின் சாரெ்ாக ஒவ்வவாரு ஆண்டுை் விழா நலடவெறுை் 

லைதானத்லதசச்ுத்தெ்ெடுத்துதல் மதலவயான வொது ைக்கள் தகவல் வதாடரப்ு லையை் 

எற்ெடுத்துதல், நகராட்சி மடங்கர ்லாரி மூலை் குடிநீர ்வசதி,  தற்காலிக கழிவலறகள் அலைத்தல், 

நகராட்சி அலுவலக வளாகத்திலன மின்விளக்குகளால் அலங்கரித்தல் ைற்றுை் இதர ெணிகள் 

மைற்வகாள்ள  தயார ்வசய்யெ்ெட்ட உத்மதச ைதிெ்பீட்டு வதாலக ரூ.70,000/- ைன்றத்தின் அனுைதி 

மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. மைற்காணுை் ெணியின் அவசியத்திலன கருத்தில் வகாண்டு 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகார அறிவிெ்பு தயார ் வசய்யெ்ெட்டதற்குை் 

ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

3. மைற்காணுை் ெணிக்குண்டான வசலவினத்லத நகராட்சியின் 

வருவாய் நிதியிலிருந்து மைற்வகாள்ளவுை் ைன்றை் அனுைதி 

வழங்கலாை். 

ந.க.எண்.         /2021/இ1 

வொருள் எண்.07 

திருவாரூர ் நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் வொதுைக்களின் குடிநீர ் மதலவகளுக்காக 

ஆங்காங்மக அலைக்கெ்ெட்டுள்ள சிறுமின் விலசெ்ெை்புகள் தலலலை நீமரற்று நிலலயத்திலுள்ள 

ஆழ்துலள நீரம்ூழ்கி மைாட்டாரக்ள் ைற்றுை் மைல்நிலல நீரம்தக்கங்களில் அலைந்துள்ள 

மைாட்டாரக்ளில் ஏற்ெடுை் ெழுதுகலள உடனுக்குடன் சீரவ்சய்யுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள 

07.07.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாரெ்ெட்டதில் வரெ்வெற்ற இரண்டு ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் 

விெரை் பின்வருைாறு. 



வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் 

விெரை் 

ைதிெ்பீட்டுத ்

வதாலக ரூ. 

ஒெ்ெந்ததாரலால் 

மகாரெ்ெட்ட 

ைதிெ்பீட்டுத ்

வதாலக ரூ. 

ைதிெ்பீட்டு விலல 

விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர.் 

ரூ.835705/- 

ரூ.834988/- 

0.09% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறவு 

2. திரு.மக. வசந்தில் குைார,் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

திருவாரூர ் ரூ.840273/- 

0.55% 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்லடவிட 

அதிகை் 

  மைற்கண்ட ெணிக்கு வரெ்வெற்ற இரண்டு ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்லடவிட 

குலறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 0.09 சதவிகிதை் அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலை், ஒெ்ெந்ததாரர,் 

திருவாரூர ் என்ெவரின் குலறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிலன ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி 

மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. மைற்காணுை் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் குலறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிலன ஏற்கலாை். 

ந.க.எண்.1521 /2021/இ1 

  வொருள் எண்.08 

      திருவாரூர ் நகராட்சிக்கு 15வது ைத்திய நிதிக்குழு ைான்யை் 2020-21ன் கீழ் (ெகுதி - ) குடிநீர ்

ைற்றுை் திடக்கழிவு மைலாண்லையின் ெராைரித்தல் ெணிகலள மைற்வகாள்ள ைானிய வதாலக 

ரூ.82.26 இலட்சை் நிதி ஒதுக்கீடு வசய்யெ்ெட்டுள்ளது. அதலனத ்வதாடரந்்து கீழ்காணுை் ெணிகள் 

மதரவ்ுவசய்யெ்ெட்டதன் விெரை் பின்வருைாறு. 

வ.எண் ெணிகளின் விெரை் ைதிெ்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்) 

(அ) 

1. 

குடிநீர் பணிகள் 

திருவாரூர ் நகராட்சியின் குடிநீர ் விநிமயாகை் 

ெணிகளுக்கு மதலவயான  மின்மைாட்டாரக்ள் 

விநிமயாகை் வசய்யுை் ெணி. 

22.50 

2. திருவாரூர ் நகராட்சிக்குட்ெட்ட வாரட்ு எண்.6,9 

ைற்றுை் 28களில் குடிநீர ் ெகிரை்ான குழாய்கள் 

ைாற்றை் வசய்தல் ெணி. 

20.00 

 மமொத்தம் 42.50 

ஆ) 

1. 

திடக்கழிவு மமலொண்மம 

திருவாரூர ் நகராட்சிக்கு வசாந்தைான 

உரக்கிடங்கில் இன்சிமனட்டர ்விநிமயாகை் ைற்றுை் 

வொறுத்துதல் ெணி. 

 

5.00 

2. திருவாரூர ் நகராட்சிக்குட்ெட்ட ொதாளசாக்கலட 

உந்து நிலலயங்களில் நீரில் மூழ்காத 

மின்மைாட்டாரக்ள் விநிமயாகை் வசய்யுை் ெணி. 

15.00 

3. திருவாரூர ்நகராட்சி உரக்கிடங்கில் நாள்மதாறுை் 3 

டன் திடக்கழிவு வசயலாக்க இயந்திரை் விநிமயாகை் 

வசய்தல் ைற்றுை் வொருதத்ுை் ெயணி. 

20.00 

 மமொத்தம் 40.00 

 ஆகமமொத்தம்(அ+ஆ) 82.50 

        மைற்காணுை் ெணியிலன மைற்வகாள்ள தயார ் வசய்யெ்ெட்ட ைதிெ்பீட்டுத்வதாலகக்கு 



ைன்றத்தின் அனுைதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு :- 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

2. மைற்காணுை் ெணிக்கு ஒதுக்கீடு வசய்யெ்ெட்ட ைானியத்வதாலக மொக 

மீதத்வதாலகயிலன நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து மைற்வகாள்ளவுை் ைன்றை் 

அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண்.3285/2020/இ1 

 


