
 

பிலவ ஆண்டு  ( ஆனி-16 )  ஜுன் 30.06..2021 «  njÂ  புதன் கிழமை காமல 11.30 ைணிக்கு  

திருவாரூர ்நகரை்ன்ற  சாதாரணக்கூட்டை் நமடபெறுை் அெ்பொழுது  

கீழ்கண்ட பொருள்கள் ெரிசீலமனக்கு எடுத்துக்பகாள்ளெ்ெடுை்  

  முன்னிமல: திரு.சு.பிரொகரன்ஆமணயர ்ைற்றுை் தனி அலுவலர ்

பொருள் எண் 01 

    இந்நகராட்சி ஆமணயர ்ைற்றுை் பொறியாளர ்அவரக்ளின் ஜூன் 2021 ைாதத்திய நாட்குறிெ்பு ைன்றத்தின் 

ொரம்வக்குை் ெதிவிற்குை் மவக்கெ்ெடுகிறது.  

அலுவலக குறிெ்பு ெதிவு பசய்யலாை். 

பொருள் எண்.02 

திருவாரூர ் நகராட்சிக்கு அலுவலக கட்டிடத்தில் ஆமணயர ் அவரக்ளின் அமற ஏற்கனவவ நகரைன்ற 

அமறயில் பசயல்ெட்டு வருகிறது. ஆமணயாளமர சந்திக்க வருை் பொதுைக்கள்  அலுவலகத்தின் 

உட்புறைாக வந்து சந்திெ்ெதில்  சிரைை் ஏற்ெடுகிறது. எனவவ பொதுைக்கள் (ை) ஆமணயாளமர சந்திக்க 

வருை் பிரமுகரக்ள் இலகுவாக சந்திக்குை் வமகயில் அலுவலகத்தின் முன் ெகுதியில் ைாற்றி அமைக்க 

ஆமணயாளர ் அவரக்ளால் அறிவுறுத்தெ்ெட்டதற்கு இணங்க ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு ைதிெ்பீடு தயார ்

பசய்யெ்ெட்டமைக்கு ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. . 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை்  ெணிக்குண்டான பசலவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து 

வைற்பகாள்ளவுை் ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண்:1815/2021/இ1 

பொருள் எண்.03 

 

திருவாரூர ்நகராட்சி புதிய அலுவலக கட்டிடை் 2004 ல் அமைக்கெ்ெட்டு 16 ஆண்டுகள் ஆகிறது. புதிய கட்டிட 

அலுவலகத்திமன சிறிது ைராைத்து ைற்றுை் ெராைரிெ்பு ெணிகள் வைற்பகாள்ள ஆமணயர ்அவரக்ளால் 

அறிவுறுத்தெ்ெட்டதற்கு இணங்க தயார ்பசய்யெ்ெட்ட ைதிெ்பீட்டு பதாமக ரூ.485 இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின் 

அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் ெணிக்குண்டான பசலவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வைற்பகாள்ளவுை் 

ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண் 1814/2021/இ1 

பொருள் எண்.04 

திருவாரூர ்நகராட்சி ெமழய அலுவலகட்டிடை் 6ஆை் நூற்றாண்டில் சுைார ்1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்

உள்ள அரண்ைமனயில் 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்நகராட்சி அலுவலகை் இயங்கி வந்தது. புராதான 

ெமழய கட்டிடை் ெழுதமடந்த நிமலயில் உள்ளதால் கட்டிடத்திமன ொதுகாக்குை் பொருட்டு 

இக்கட்டிடத்தின் ஒருெக்க ெகுதியான வைற்கு ெகுதியிமன ைராைத்து ைற்றுை் ெராைரிெ்பு ெணிகள் 

வைற்பகாள்ள ஆமணயர ்அவரக்ளால் அறிவுமற வழங்கெ்ெட்டதற்கு இணங்க  தயார7் பசய்யெ்ெட்ட 

ைதிெ்பீட்டுத் பதாமக ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு  

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் ெணிக்குண்டான பசலவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வைற்பகாள்ளவுை் 

ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

ந.க.எண் 1813/2021/இ1 

பொருள் எண்.05 

      திருவாரூர ்நகராட்சி ெமழய அலுவலகட்டிடை் 6ை் நூற்றாண்டில் சுைார ் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்

உள்ள அரண்ைமனயில் 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்நகராட்சி அலுவலகை்இயங்கி வந்தது. புராதான ெமழய 

கட்டிடை் ெழுதமடந்த நிமலயில் உள்ளதால் கட்டிதத்திமன ொதுகாக்குை் பொருடடு இக்கட்டத்தின்  

ஒருெக்க ெகுதியான கிழக்கு ெகுதியிமன ைராைத்து ைற்றுை் ெராைரிெ்பு ெணிகள் வைற்பகாள்ள ஆமணயர ்

அவரக்ளால் அறிவுமர வழங்கெ்ெட்டதற்கு இணங்க தயார ்பசய்யெ்ெட்ட ைதிெ்பீட்டுத் பதாமக ரூ.4.90 

இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

2. வைற்காணுை் ெணிக்குண்டான பசலவினத்மத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வைற்பகாள்ளவுை் 

ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 



ந.க.கஎண் 1812/2021/இ1 

பொருள் எண்.06 

      பசன்மன உயரநீ்தி ைன்றத்தில் டாக்டர ் திரு.பலட்சுமி நாராயணன் அவரக்ளால் ஆக்கிரமிெ்பு 

பதாடரெ்ாக பதாடரெ்ெடட் வழக்கு எண் WP No 13539/2012 ைற்றுை் 24731/2018 ஆகிய வழக்குகளில் நகராட்சி 

சாரெ்ாக ஆஜராகிய பசன்மன உசச்நீதி ைன்ற வழக்கறிஞர ் திரு எை்.துமரசாமி அவரக்ளுக்கு ெதிலாக 

திரு.பி.ஶ்ரீநிவாஸ் அவரக்மள வழக்கில் ஆஜராக பதரிவித்தமையால் வழக்கில் ஆஜராகி 27.11.2020 அன்று 

இரண்டு வழக்கிமனயுை் முடிதத்ு பகாடுத்தமைக்கான வழக்கு கட்டணை் ரூ.30,000 வழங்க 

வகாரியுள்ளமையால் பசலவினத்பதாமக ரூ.30,000 வழங்க ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

 அ)  நகராட்சி சாரெ்ாக வழக்காட திரு.பி.ஶ்ரீநிவாஸ் வழக்கறிஞமர  

  நியைனை் பசய்தமைக்குை் வழக்கறிஞர ்கட்டணைாக ரூ.30,000  

  வழங்கவுை் ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

 ஆ) அவசர அவசியை் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுைதி  

  பெற்று பதாமக வழங்கியமத ைன்றை் ஏற்கலாை் 

பொருள் எண்.07 

திருவாரூர ்நகராட்சி பொது சுகாதாரெ்பிரிவில் பகாவரானா மவரஸ் பதாற்று வநாய் தடுெ்பு நடவடிக்மக 

வைற்பகாள்வது பதாடரெ்ாக திருவாரூர ் நகராட்சி அலுவலகை் பொது சுகாதாரை் அலுவலகை் ைற்றுை் 

எரிவாயு தகன வைமட  ஆகிய இடங்களில் தானியங்கி மககழுவுை் இயந்திரை் (AUTOMATIC HAND SANITIZER 

MACHINE WITH LIQUID) நிறுவனத்திற்கு ஐந்து எண்ணிக்மக தானியங்கி மககழுவுை் இயந்திரை் 

வாங்குவதற்கு விமலெ்புள்ளிகள் வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட விவரெ்ெடி வரெ்பெற்ற 1 எண்ணிக்மககான 

விமலெ்புள்ளிகள் ைன்றத்தின் ொரம்வக்கு.  

 

வ.எண் 
ப ொருட்களின் 

ப யர் 

ப ொருட்களின் 

எண்ணிக்கக 

SHREE NAVEEN 

PROMOTERS PVT 

LID 

 (Rs.) 

THIRAVIYAM 

INFOTECH 

(Rs.) 

 FRESCO 

CONCEPTS 

 (Rs.) 

1 

தானியங்கி 

மககழுவுை் 

இயந்திரை் 

1 14750/- 11800/- 12980/- 

 

வைற்கண்ட விவரெ்ெடி வரெ்பெற்ற விமலெ்புள்ளிகளில் குமறவான விமலெ்புள்ளி பகாடுத்துள்ள 

M/s.THIRAVIYAM INFOTECH MADURAI என்ற நிறுவனதத்ிடமிருந்து வாங்கி பகாள்ளவுை் அதற்குரிய பில்ெட்டியல் 

பதாமக வழங்கவுை் ைன்றத்தின் அனுைதிக்கு மவக்கெ்ெடுகிறது. .  

அலுவலக குறி ்பு : -  1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை்.  

         2. ெணியின்  அவசர  அவசியை்  கருதி  ஆமணயர ் ைற்றுை் தனி  அலுவலரின் முன்                                 

அனுைதி பெற்று M/s.THIRAVIYAM INFOTECH, MADURAI என்ற நிறுவனத்திற்கு  வவமல உத்திரவு வழங்கவுை் 

வைலுை் வைற்கண்ட நிறுவனத்தின் பில்ெட்டியல் ெடி பதாமக வழங்கவுை்  ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண். 1107/2020/எச1் 

பொருள் எண்.08 

     இந்நகராட்சியின் அலுவலக வளாகத்தில் அமனத்து பிரிவு ெணியாளரக்ள் ெயன்ெடுத்துை் வமகயில் 

பஜராக்ஸ் ைற்றுை் காெ்பியர ்பிரிண்ட் எடுக்கை் இயந்திரைானது ெழுது ஏற்ெட்டு   இயக்க இயலாத வகட்பு, 

ெதிவவடுகள், அறிவிெ்புகள் இமணயதளத்தின் வழியாக கணினியின் மூலை் ெதிவிறக்கை் 

பசய்யெ்ெட்டதமன நகல் எடுக்க இயலாத நிமலயில் உள்ளதால் தற்வொது வரி ைற்றுை் வரியில்லா  

னங்களுக்கான கணினியின் மூலை் ெதிவிறக்கை் பசய்யெ்ெட்டதமன நகல் எடுக்க இயலாத ஆவணங்கள் 

தயார ்பசய்ய வவண்டிய சூழ்நிமலயில் உள்ளதமன கருத்தில் பகாண்டு புதியதாக ஐஎஸ்ஐ தரை் பகாண்ட 

பஜராக்ஸ் உடன் கூடிய ஸ்வகனர ், காெ்பியர,் பிரிண்டர ்பெரியது ஒரு எண்ணிக்மக வாங்கிட ஆகுை் 

உத்வதச பசலவினை் 1,30 இலட்சத்தற்குை் ஆக பைாத்தை் ரூ.3,00 இலட்சத்திற்குை் ைன்றத்தின் அனுைதி 

வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

2. வைற்காணுை் ெழுதமடந்த நிமலயில் பஜராக்ஸ் ைற்றுை் காெ்பியர ்பிரிண்டரக்மள E-Waste மன 

தவிரக்்குை் பொருடடு Exchange Offer  முமறயில் ைாற்றை் பசய்து பகாள்ளவுை் ைன்றை் அனுைதி 

வழங்கலாை். 

3. வைற்காணுை் புதிய இயந்திரங்கள் வாங்க ஆகுை் உத்வதச பசலவினத்மத நகராட்சியின் பொது 

நிதியிலிருந்து வைற்பகாள்ளவுை் ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண் 2176/2021/பி2 

பொருள் எண்.09 



திருவாரூர ் நகராட்சியில் ொதாளசாக்கமட திட்டை் 2014ை் ஆண்டு முதல் நமடமுமறெடுதத்ெ்ெட்டு 

வருகிறது. இத்திட்டத்தில்  ொதாளசாக்கமட கழிவுநீர ் இமணெ்ொனது வாரட்ு எண்.6ல் 

திரு.க.பசல்வகவணஷ், வீட்டு எண். 7a, வடக்கு பகாத்த பதரு, திருவாரூர ் என்ெவருக்கு ொதாளசாக்கமட 

இமணெ்பு இதுநாள் வமர வழங்கெடாைல் வகட்ொனது 2015-16 முதல் 2021-22 வமர வகட்புத்பதாமக ரூ. 

93600/-எழுெ்ெெ்ெட்டுள்ளதமன நீக்கை் பசய்திட வரிவிதிெ்புதாரரால் விண்ணெ்ெத்தின் மூலை் 

வகாரெ்ெட்டுள்ளது. எனவவ வைற்ெடி இடை் வநராய்வு பசய்யெ்ெட்டு ஆய்வுக்குறிெ்பில் இதுநாள் வமர 

இமணெ்பு வழங்கெ்ெடவில்மல என்ற விவரை் பதரிவிக்கெ்ெட்டுள்ளது. அதமன பதாடரந்்து வைற்ெடி 

வகட்புத்பதாமக ரூ.93600/- மன   நீக்கை் பசய்திட ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகின்றது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1.  ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. 2015-16 முதல் 2021-22 வமர எழெ்ெட்டுள்ள வகட்புத ் பதாமகயிமன உரிய ஆய்வு 

குறிெ்பின் ெடி நீக்கை் பசய்திட ைன்றை் அனுைதிக்கலாை். 

ந.க.எண்: 2074/2021/இ2 

பொருள் எண்.10 

     திருவாரூர ்நகரை் வாரட்ு 2, பிளாக் 13, நகரளவு எண் 56 (ெமழய புல எண் 724/1)-ல் 3683.00 சதுர மீட்டர ்

ெரெ்ெளவில் குடியிருெ்பு ைமனெ்பிரிவு அனுைதி வகாரி திருைதி.ஹிஸ்புன்னிசா ைற்றுை் நால்வர ்

விண்ணெ்பித்ததன் வெரில் நகர ்ஊரமைெ்பு துமண இயக்கநர/்உதவி இயக்குநர,் திருவாரூர ்அவரக்ளால் 

ைனுதாரரின் அனுைதி வகாருை் விண்ணெ்ெை் ெரிசீலிக்கெ்ெட்டு ந..க.எண் 10/2021, நாள் 09.02.2021-ல் சாமல 

அமைெ்பு வமரெடை் அங்கீகரிக்கெ்ெட்டுள்து. அதன்ெடி ைனுைதாரர ்ைமனெ்பிரிவில் சாமல அமைெ்பு 

வமரெடத்தின்ெடி பசாந்த பசலவில் தாரச்ாமல அமைத்துள்ளார.் வைலுை் ைனுதாரர ்தனது 12/03/2021 வததிய 

கடிதத்தில் பொது உெவயாக ெகுதி ஒதுக்கீடுகமள நகராட்சி வசை் தானைாக ஒெ்ெமடக்க அனுைதி வவண்டி 

ைனு அளித்துள்ளார.் நகராட்சி பொறியாளரின் 25.06.2021 வததிய ைதிெ்பீட்டின் ெடி குடிநீர ்வசதி ைற்றை் 

பதருவிளக்கு மின்கை்ெங்கள் அமைக்க ரூ.1,16,000/-( ெற்றுசீட்டு எண் 104/1/2/21-22/0003302, நாள் 29.06.2021) 

நகராட்சி கருவூலத்தில் பசலுத்தியுள்ளார.் எனவவ, நகர ்ஊரமைெ்பு துமற துமண இயக்குநர ்

அங்கிகரித்துள்ள சாமல அமைெ்பு வமரெ்ெடத்தின் ெடி சாமலகள் ைற்றுை் பொது ஒதுக்கீடுகமள நகராட்சி 

வசை் தானெத்திரை் வாயிலாக ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு  

     ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

ந.க.எண்.613/2021/எெ்1 

பொருள் எண்.11 

திருவாரூர ்நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சட்டைன்ற உறுெ்பினர ்பதாகுதி வைை்ொட்டுத்திட்டை் 2019-20ன் 

கீழ் ெரிந்துமரச ்பசய்யெ்ெட்ட வாரட்ு எண்.4.  பதன்றல் நகர ்பூங்காவில் நூலக கட்டிடை் கட்டுை்  ெணியிமன 

வைற்பகாள்ள ைாவட்ட ஆட்சித்தமலவர/்தமலவர ்ைாவட்ட ஊரக வளரச்ச்ி முகமை, திருவாரூர ்அவரக்ளின் 

ந.க.எண்.490/2020/அ5 நாள் 24.03.2020 நிரவ்ாக அனுைதி வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. அதமனத்பதாடரந்்து 

வைற்காணுை் ெணியிமன வைற்பகாள்ள 24.06.2021 அன்று ைறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட 

விவரெ்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வரெ்பெற்றுள்ளன.அதன் விவரை் பின்வருைாறு 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

பதாமக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

வகாரியுள்ள 

பதாமக 

ைதிெ்பீட்டு 

விமல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

16,ெஜமனைடத்பதரு 

திருவாரூர.் 
ரூ.525260/- 

ரூ.549296/- 

      4.58 % 

 சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

அதிகை் 

2. திரு.வக. பசந்தில் குைார,் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

99ஏ துரக்ாலயா வராடு, 

திருவாரூர.் 

ரூ.522284/- 

  0.57 % 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

குமறவு 

  வைற்காணுை் திட்டெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்                திரு. வக. பசந்தில்குைார ்என்ெவரின்  0.57% சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மடவிட குமறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்த புள்ளியிமன ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி 

வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் திடட்ெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தபுள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதமன ைன்றை் ஏற்கலாை், 

ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

பொருள் எண்.12 



        திருவாரூர ்நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சட்டைன்ற உறுெ்பினர ்பதாகுதி வைை்ொட்டுத்திட்டை் 2019-

20ன் கீழ் ெரிந்துமரச ் பசய்யெ்ெடட் வாரட்ு எண்.14.  கைலாை்ொள் நகரில் ைமழநீர ்வடிகால் அமைக்குை்  

ெணியிமன வைற்பகாள்ள ைாவட்ட ஆட்சித்தமலவர/்தமலவர ்ைாவட்ட ஊரக வளரச்ச்ி முகமை, திருவாரூர ்

அவரக்ளின் ந.க.எண்.490/2020/அ5 நாள்.24.03.2020 நிரவ்ாக அனுைதி வழங்கெ்ெட்டுள்ளது.

 அதமனத்பதாடரந்்து வைற்காணுை் ெணியிமன வைற்பகாள்ள 24.06.2021 அன்று 

ைறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட விவரெ்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வரெ்பெற்றுள்ளன.அதன் 

விவரை் பின்வருைாறு 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

பதாமக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

வகாரியுள்ள 

பதாமக 

ைதிெ்பீட்டு 

விமல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

16,ெஜமனைடத்பதரு 

திருவாரூர.் 
ரூ.613993/- 

ரூ.636245/- 

      3.62 % 

 சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

அதிகை் 

2. திரு.வக. பசந்தில் குைார,் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

99ஏ துரக்ாலயா வராடு, 

திருவாரூர.் 

ரூ.609815/- 

  0.68  % 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

குமறவு 

  வைற்காணுை் திட்டெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிதத்ுள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்                 திரு.வக.பசந்தில்குைார ்என்ெவரின் 0.68% சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மடவிட குமறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்த புள்ளியிமன ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி 

வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் திடட்ெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தபுள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதமன ைன்றை் ஏற்கலாை், 

ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

பொருள் எண்.13 

    திருவாரூர ்நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சடட்ைன்ற உறுெ்பினர ்பதாகுதி வைை்ொட்டுத்திட்டை் 2019-20ன் 

கீழ் ெரிந்துமரச ் பசய்யெ்ெட்ட வாரட்ு எண்.9  ொவா வகாொல சுவாமி பதருவில் ைமழநீர ் வடிகால் 

அமைக்குை்  ெணியிமன வைற்பகாள்ள ைாவடட் ஆட்சித்தமலவர/்தமலவர ் ைாவட்ட ஊரக வளரச்ச்ி 

முகமை, திருவாரூர ்அவரக்ளின் ந.க.எண்.490/2020/அ5 நாள்.24.03.2020 நிரவ்ாக அனுைதி வழங்கெ்ெட்டுள்ளது.

 அதமனத்பதாடரந்்து வைற்காணுை் ெணியிமன வைற்பகாள்ள 24.06.2021 அன்று 

ைறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட விவரெ்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வரெ்பெற்றுள்ளன.அதன் 

விவரை் பின்வருைாறு 

 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

பதாமக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

வகாரியுள்ள 

பதாமக 

ைதிெ்பீட்டு 

விமல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

16,ெஜமனைடத்பதரு 

திருவாரூர.் 
ரூ.613385/- 

ரூ.611888/- 

   0.24  % 

 சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

குமறவு 

2. திரு.வக. பசந்தில் குைார,் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

99ஏ துரக்ாலயா வராடு, 

திருவாரூர.் 

ரூ.620510/- 

 1.16  % 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

அதிகை் 

வைற்காணுை் திட்டெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்                 திரு.எஸ். தணிகாசலை் என்ெவரின் 0.24% சதவிகிதை் ைதிெ்பீட்மடவிட 

குமறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்த புள்ளியிமன ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் திடட்ெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தபுள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதமன ைன்றை் ஏற்கலாை், 

ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

பொருள் எண்.14 

        திருவாரூர ்நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சட்டைன்ற உறுெ்பினர ்பதாகுதி வைை்ொட்டுத்திட்டை் 2019-



20ன் கீழ் ெரிந்துமரச ்பசய்யெ்ெட்ட வாரட்ு எண்.3 வடக்கு பகாத்த பதருவில் ைமழநீர ்வடிகால் அமைக்குை்  

ெணியிமன வைற்பகாள்ள ைாவட்ட ஆட்சித்தமலவர/்தமலவர ்ைாவட்ட ஊரக வளரச்ச்ி முகமை, திருவாரூர ்

அவரக்ளின் ந.க.எண்.490/2020/அ5 நாள் 24.03.2020 நிரவ்ாக அனுைதி வழங்கெ்ெட்டுள்ளது.

 அதமனத்பதாடரந்்து வைற்காணுை் ெணியிமன வைற்பகாள்ள 24.06.2021 அன்று 

ைறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட விவரெ்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வரெ்பெற்றுள்ளன.அதன் 

விவரை் பின்வருைாறு 

 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

பதாமக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

வகாரியுள்ள 

பதாமக 

ைதிெ்பீட்டு 

விமல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

16,ெஜமனைடத்பதரு 

திருவாரூர.் 
ரூ.149274/- 

ரூ.149065/- 

    0.14% 

 சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

குமறவு 

2. திரு.வக. பசந்தில் குைார,் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

99ஏ துரக்ாலயா வராடு, 

திருவாரூர.் 

ரூ.151200/- 

   1.29 % 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

அதிகை் 

 

  வைற்காணுை் திட்டெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிதத்ுள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்                 திரு.எஸ். தணிகாசலை் என்ெவரின் 0.14% சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மடவிட குமறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்த புள்ளியிமன ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி 

வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் திடட்ெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தபுள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதமன ைன்றை் ஏற்கலாை், 

ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

பொருள் எண்.15 

        திருவாரூர ்நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சட்டைன்ற உறுெ்பினர ்பதாகுதி வைை்ொட்டுத்திட்டை் 2019-

20ன் கீழ் ெரிந்துமரச ்பசய்யெ்ெட்ட வாரட்ு எண்.18  காமரக்காட்டு பதருவில் ைமழநீர ்வடிகால் அமைக்குை்  

ெணியிமன வைற்பகாள்ள ைாவட்ட ஆட்சித்தமலவர/்தமலவர ்ைாவட்ட ஊரக வளரச்ச்ி முகமை, திருவாரூர ்

அவரக்ளின் ந.க.எண்.490/2020/அ5 நாள்.24.03.2020 நிரவ்ாக அனுைதி வழங்கெ்ெட்டுள்ளது.

 அதமனத்பதாடரந்்து வைற்காணுை் ெணியிமன வைற்பகாள்ள 24.06.2021 அன்று 

ைறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட விவரெ்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வரெ்பெற்றுள்ளன.அதன் 

விவரை் பின்வருைாறு 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாரரக்ளின் விெரை் ஒெ்ெந்த 

ைதிெ்பீட்டுத் 

பதாமக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

வகாரியுள்ள 

பதாமக 

ைதிெ்பீட்டு 

விமல விகிதை் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலை் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

16,ெஜமனைடத்பதரு 

திருவாரூர.் 
ரூ.306617/- 

ரூ.306472/- 

     0.05 % 

 சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

குமறவு 

2. திரு.வக. பசந்தில் குைார,் 

ஒெ்ெந்ததாரர ்

99ஏ துரக்ாலயா வராடு, 

திருவாரூர.் 

ரூ.312545/- 

  1.93 % 

சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மட விட 

அதிகை் 

  வைற்காணுை் திட்டெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிதத்ுள்ள ஒெ்ெந்ததாரர ்                 திரு.எஸ். தணிகாசலை் என்ெவரின் 0.05% சதவிகிதை் 

ைதிெ்பீட்மடவிட குமறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்த புள்ளியிமன ஏற்க ைன்றத்தின் அனுைதி 

வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் திடட்ெ்ெணிக்கு வரெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தபுள்ளிகளில் ைதிெ்பீட்மடவிட குமறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதமன ைன்றை் ஏற்கலாை், 

ந.க.எண்.0521/2020/இ1 

பொருள் எண்.16 



           திருவாரூர ் நகராட்சிக்கு பசாந்தைான ெமழய வெருந்து நிமலயத்தில் அமைந்துள்ள 

கட்டணக்கழிவமறயானது ெழுதமடந்தநிமலயில் உள்ள கதவுகள், வைற்கூமர ைற்றுை் இதரெ்ெணிகள் 

வைற்பகாள்ள சட்டைன்ற உறுெ்பினரால் வநராய்வில் அறிவுறுத்தெ்ெட்டுள்ளது. அதமனத ் பதாடரந்்து 

வைற்கண்ட கட்டணக்கழிவமரயிமன புனரமைெ்பு பசய்யுை் ெணிக்கு தயார ் பசய்யெ்ெட்ட உத்வதச 

ைதிெ்பீடு ரூ. 3.00 இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்கண்ட ெணிக்கு உண்டான பசலவினதம்த நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து 

வைற்பகாள்ளவுை் ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண்.     /2021/இ1 

பொருள் எண்.17 

திருவாரூர ் நகராட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பொதுைக்களின் குடிநீர ் வதமவகளுக்காக ஆங்காங்வக 

அமைக்கெ்ெட்டுள்ள சிறுமின் விமசெ் ெை்புகள், தமலமை நிவரற்று நிமலயத்திலுள்ள ஆழ்துமளநீரம்ூழ்கி 

வைாட்டாரக்ள் ைற்றுை் வைல்நிமல நீரவ்தக்கங்களில் அமைந்துள்ள வைாட்டாரக்ளில் ஏற்ெடுை் ெழுதுகமள 

உடனடியாக சீரப்சய்து பொதுைக்கமள ொதிக்காத வமகயில் சீரான குடிநீர ்வழங்கிட தயார ்பசய்யெ்ெட்ட 

உத்வதச ைதிெ்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை் 

2. வைற்காணுை் ெணியிமன வைற்பகாள்ள ஆகுை் உத்வதச பசலவினத்மத நகராட்சியின் குடிநீர ்

நிதியிலிருந்து வைற்பகாள்ளவுை் ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண்.1512/2021/இ1 

பொருள் எண்.18 

இந்நகராட்சியின் அலுவலக வளாகத்தில் அமனத்துெ்பிரிவு ெணியாளரக்ளுை் ெயன்ெடுத்துை் வமகயில் 

ஐஎஸ்ஐ தரை் பகாண்ட  பஜராக்ஸ் உடன் கூடிய ஸ்வகனர ் காெ்பியர,் பிரிண்டர ் பெரிது ஒரு 

எண்ணிக்மகயிலுை் ைற்றுை் புதிய வமக சிறிய வமக அளவிலான இயந்திரங்கள் இரண்டு 

எண்ணிக்மகயிலுை் விநிவயாகை் பசய்ய 22.06.2021 அன்று விமலெ்புள்ளி வகாரெ்ெட்டதில் கீழ்கண்ட 

நிறுவனங்களிடமிருந்து வரெ்பெற்ற விமலெ்புள்ளிகளின் விெரை் பின்வருைாறு   

Sl.No Suppliers Digital 

Multifunctional 

Copier:Kyocera 

TASKalfa 3212i 

Trolly for Kyocera 

MFD Model 3212i 

Digital 

Multifunctional 

Copier:Kyocera 

TASKalfa2201 

Total  cost 

Rs. 

1 M/S.Marvel Computers & 

Electricals Salem 

Rs.1,12,100 Rs.10,620 Rs.70,800 Rs.1,93,520 

2 M/S.Digital India Solutios 

Salem 

Rs.1,43,370 Rs.12,154 Rs.85,550 Rs.2,41,074 

3 M/S.RICOH imagine 

change Salem 

Rs.1,35,700 Rs.11,210 Rs.80,240 Rs.2,27,150 

. வைற்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து வரெ்பெற்ற விமலெ்புள்ளிகளின் மிகக்குமறந்த விமலெ்புள்ளி 

வழங்கெ்ெட்ட M/S.Marvel Computers & Electricals Salem அவரக்ளின் குமறவாக அளிக்கெ்ெட்டுள்ள 

விமலெ்புள்ளியிமன ஏற்க ைன்றத்தின் முன்அனுைதி வவண்டெ்ெடுகிறது. 

   அலுவலகக்குறிெ்பு -   

1. ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

2. வரெ்பெற்ற விமலெ்புள்ளிகளின் மிகக்குமறந்த விமலெ்புள்ளி வழங்கெ்ெட்ட M/S.Marvel          

Computers & Electricals Salem அவரக்ளின் குமறந்த விமலெ்புள்ளியிமன ஏற்கலாை். 

3. இ. வைற்கண்ட ெணியின் அவசியை் கருதி விமலெ்புள்ளி வகாரெ்ெட்டதிமன ைன்றை் 

அனுைதிக்கலாை். 

4.  இெ்ெணிக்கு உண்டான பசலவினத்மத நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வைற்பகாள்ளவுை்  

ைன்றை் அனுைதி வழங்கலாை். 

ந.க.எண்.2176/2021/பி2 

  


