
   
  

 
பிலவ ஆண்டு  ( சித்திரை 22 )  மே 05.05..2021 «  njÂ  புதன் கிழரே காரல 11.30 ேணிக்கு  

திருவாரூை ்நகைே்ன்ற  அவசைக்கூட்டே் நரடபெறுே் அெ்பொழுது  

கீழ்கண்ட பொருள்கள் ெைிசீலரனக்கு எடுத்துக்பகாள்ளெ்ெடுே்  

  முன்னிரல: திரு.ஆ.சண்முகே் பொறியாளை ்(ே) 

ஆரணயை ்(மு.கூ.பொ) ேற்றுே் தனி அலுவலை ்
 

நாள் பொருள் எண் ேற்றுே் பொருள்கள் விெைே் தீைே்ான எண் 

05.05.2021 பொருள் எண்.01 

திருவாரூை ் நகைாட்சிக்கு மதசிய நகைப்ுற வாழ்வாதாை இயக்கே் 7வது 

திட்டே் அனுேதி வழங்குே் கூட்டத்தில் திருவாரூை ் ோவட்ட தரலரே 

ேருத்துவக் கல்லூைி வளாகத்தில் உள்ள ேருத்துவேரனயில் 

மநாயாளிகரள ொைக்்கவருே் ொைர்வயாளைக்ள் ேற்றுே் 

ொதுகாவலைக்ளுடன் தங்குெவைக்ளுக்கு தங்க கூடுதல் கட்டிடே் கடட்ுே் 

ெணிக்கு ேதிெ்பீடு ரூ. 110.00 இலட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு ேற்றுே் நிைவ்ாக 

அனுேதி வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. (NULM 7th Project Sanction Committee Meeting Approval 

Dated 07.01.2021) அதரனதப்தாடைந்்து விைிவான திட்ட ேதிெ்பீடட்ு அறிக்ரக 

தயாைப்சய்து போழில்நுடெ் அனுேதி பெற்று ெணி மேற்பகாள்ள 

ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு ரவக்கெ்ெடுகிறன்றது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

              ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

ந.க.எண்:7853/2014/இ1 

ேன்ற தீைே்ான எண்.167 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

05.05.2021 பொருள் எண்.02 

           திருவாரூை ் நகைாடச்ிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் மசகைோகுே் 

குெ்ரெகரள தூய்ரே இந்தியாத்திட்டே் 2017–18 திடக்கழிவு 

மேலாண்ரேயின் கீழ் பநய்விளக்கு மதாெ்பு உைகிடங்கில் நுண் 

உயிைிகிடங்கு சாரல அரேக்குே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திடட் 

ேதிெ்பீடு ரூ. 63.00 இலட்சே் நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ுள்ளதரன 

பதாடைந்்து 07.03.2019 அன்று ேனுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், 

ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள ஏதுவாக 08.03.2019 அன்று பேைச்ஸ், 

கிளிண்டப்டக் கன்சல்டன்ட,் தஞ்சாவூை ்நிறுவனத்திற்கு மவரல உத்தைவுே் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. மேற்ெடி நிறுவனத்தினால் திட்டெ்ெணியானது 

துவங்கெ்ெடட்ு ஒெ்ெந்தக்காலோக மூன்று ோதத்திற்குள் (08.06.2019)க்குள் 

முடிக்கெ்ெட்டிருக்க மவண்டுே். ஆனால் ெணியிரன முடிக்காேல் காலே் 

தாழ்த்தி வருவதற்கு ெணியிரன விரைந்து முடித்துதைக்மகாைி 

ஒெ்ெந்ததாைருக்கு இவ்வலுவலக கடிதத்தின் வாயிலாக ெலமுரற 

அறிவிெ்புகளுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன 

முடித்து பகாடுக்காேல் ஒெ்ெந்தநிறுவனத்தாைைால் இதுநாள்வரை ெணி 

பசய்து முடிக்கெ்ெடட் ெணிக்கான ெகுதி ெடட்ியலுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

ஆனால் ஒெ்ெந்தெணியிரன முடிதத்ு பகாடுக்காேல் மவண்டுபேன்மற 

ெணியிரன பதாடைந்்து பசய்யாேல் ஏமதமதா காைணங்கள் பதைிவித்து 

காலே் கடத்தி வருகின்றாை.் இெ்ெணியிரன ஒெ்ெந்தகாலே் கடந்து 

இைண்டு வருடே் முடிகின்ற நிரலயில் ஒெ்ெந்ததாைை ்முழுரேயாக முடிதத்ு 

பகாடுக்க முன்வைாதைால் நகைாட்சி நிைவ்ாக ேண்டல இயக்குநை ்தஞ்சாவூை ்

ேற்றுே் ெசுரே தீைெ்்ொய திடக்கழிவு மேலாண்ரேக்கான கண்காணிெ்பு 

குழுத்தரலவை ்அவைக்ளின் அறிவுரையின்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து 

பசய்து ஏற்கனமவ முடிக்கெ்ெட்ட ெணிகள் மொக மீதே் முடிக்கெ்ெடாேல் 

உள்ள ெயணியிரன துரறயின் மூலோக ெணியிரன மேற்பகாண்டு 

ெயன்ொட்டில் பகாண்டுவை ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ஒெ்ெந்த காலே் முடிந்துே் மிகவுே் காலே் கடதத்ி ெணி 

முடிக்காேல் உள்ள ஒெ்ெந்தத்திரன ைத்து பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி முடிக்கெ்ெடாேல் உள்ள மீத 

ெணியிரன துரற மூலே் மேற்பகாண்டு ெயன்ொடட்ிற்கு 

பகாண்டுவைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைத்து 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெயந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு 

பதாரகயிரன ெறிமுதல் பசய்யலாே். 

4. துரற மூலோக ெணியிரன மேற்பகாள்வதால்             ஏற்ெடுே் ெணிக்கான 

வித்தியாச பதாரகயிரன ஒெ்ெந்ததாைை ்ரவெ்பு பதாரக நிறுத்தி ரவெ்பு 

பதாரகயில் ஈடு பசய்யலாே். 

ந.க.எண்:4322/2018/இ1 

ேன்ற தீைே்ான எண்.168 

அலுவலக குறிெ்பு 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

05.05.2021 பொருள் எண்.03 

           திருவாரூை ் நகைாடச்ிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் மசகைோகுே் 

குெ்ரெகரள தூய்ரே இந்தியாத்திட்டே் 2017–18 திடக்கழிவு 

மேலாண்ரேயின் கீழ் பதன்றல் நகை ் நுண் உயிைிகிடங்கு சாரல 

ேன்ற தீைே்ான எண்.169 

அலுவலக குறிெ்பு 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
அரேக்குே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திடட் ேதிெ்பீடு ரூ. 40.00 இலட்சே் 

நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ுள்ளதரன பதாடைந்்து 07.03.2019 அன்று 

ேனுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள 

ஏதுவாக 08.03.2019 அன்று பேைச்ஸ், கிளிண்டப்டக் கன்சல்டன்ட,் தஞ்சாவூை ்

நிறுவனத்திற்கு மவரல உத்தைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. மேற்ெடி 

நிறுவனத்தால் திட்டெ்ெணியானது துவங்கெ்ெடட்ு ஒெ்ெந்தக்காலோக 

மூன்று ோதத்திற்குள் (08.06.2019)க்குள் முடிக்கெ்ெட்டிருக்க மவண்டுே். 

ஆனால் ெணியிரன முடிக்காேல் காலே் தாழ்த்தி வருவதற்கு ெணியிரன 

விரைந்து முடிதத்ுதைக்மகாைி ஒெ்ெந்ததாைருக்கு இவ்வலுவலக கடிதத்தின் 

வாயிலாக ெலமுரற அறிவிெ்புகளுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது 

ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன முடித்து பகாடுக்காேல் 

ஒெ்ெந்தநிறுவனத்தாைைால் இதுநாள்வரை ெணி பசய்து முடிக்கெ்ெட்ட 

ெணிக்கான ெகுதி ெட்டியலுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் 

ஒெ்ெந்தெணியிரன முடித்து பகாடுக்காேல் மவண்டுபேன்மற 

ெணியிரன பதாடைந்்து பசய்யாேல் ஏமதமதா காைணங்கள் பதைிவித்து 

காலே் கடத்தி வருகின்றாை.் இெ்ெணியிரன ஒெ்ெந்தகாலே் கடந்து 

இைண்டு வருடே் முடிகின்ற நிரலயில் ஒெ்ெந்ததாைை ்முழுரேயாக முடிதத்ு 

பகாடுக்க முன்வைாதைால் நகைாட்சி நிைவ்ாக ேண்டல இயக்குநை ்தஞ்சாவூை ்

ேற்றுே் ெசுரே தீைெ்்ொய திடக்கழிவு மேலாண்ரேக்கான கண்காணிெ்பு 

குழுத்தரலவை ்அவைக்ளின் அறிவுரையின்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து 

பசய்து ஏற்கனமவ முடிக்கெ்ெட்ட ெணிகள் மொக மீதே் முடிக்கெ்ெடாேல் 

உள்ள ெயணியிரன துரறயின் மூலோக ெணியிரன மேற்பகாண்டு 

ெயன்ொட்டில் பகாண்டுவை ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ஒெ்ெந்த காலே் முடிந்துே் மிகவுே் காலே் கடதத்ி ெணி 

முடிக்காேல் உள்ள ஒெ்ெந்தத்திரன ைத்து பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி முடிக்கெ்ெடாேல் உள்ள மீத 

ெணியிரன துரற மூலே் மேற்பகாண்டு ெயன்ொடட்ிற்கு 

பகாண்டுவைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைத்து 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெயந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு 

பதாரகயிரன ெறிமுதல் பசய்யலாே். 

4. துரற மூலோக ெணியிரன மேற்பகாள்வதால் ஏற்ெடுே் 

ெணிக்கான வித்தியாச பதாரகயிரன ஒெ்ெந்ததாைை ் ரவெ்பு 

பதாரக நிறுத்தி ரவெ்பு பதாரகயில் ஈடு பசய்யலாே். 

ந.க.எண்:4322/2018/இ1 

05.05.2021 பொருள் எண்.04 

           திருவாரூை ்நகைாடச்ிக்கு மதசிய நகைப்ுற நல்வுழ்வு குழுேே் 2016-17 இன் 

கீழ் நகைாட்சிக்கு பசாந்தோன பகாடிக்கால்ொரலயே் ஆைே்ெ சுகாதாை 

நிரலயத்தில் உள்ள ெரழய கட்டிடத்திரன இடித்துவிடட்ு புதிய கட்டிடே் 

கடட்ுே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திட்ட ேதிெ்பீடு ரூ. 60.00 இலட்சே் நிதி 

ஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ுள்ளதரன பதாடைந்்து 30.06.2017 அன்று 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள எதுவாக 

20.07.2017 அன்று திரு.எே்.ைாதா ஒெ்ெந்ததாைை,் 240 ஜீவா நகை ்முதல் பதரு, 

ேதுரை ஒெ்ெந்ததாைருக்கு மவரல உதத்ைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. மேற்ெடி 

ஒெ்ெந்ததாைைால் திட்டெ்ெணியானது துவங்கெ்ெடட்ு 

ஒெ்ெந்தக்காலத்திற்குள் ெணியிரன முடிக்கெ்ெடாேல் காலே் தாழ்த்தி 

வருவதற்கு ெணியிரன விரைந்து முடித்துதைக்மகாைி ஒெ்ெந்ததாைருக்கு 

ெலமுரற அறிவுறுத்தெ்ெடட்ுே், இவ்வலுவலக கடிதத்தின் வாயிலாக 

ெலமுரற அறிவிெ்புகளுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. மேலுே் ஒெ்ெந்ததாைைால் 

திட்டெ்ெணியானது முடிக்கெ்ெட்டது வரையில் ெகுதி ெட்டியலுே் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது என்ற விெைே் பதைிவிதத்ுக்பகாள்ளெ்ெடுகிறது. 

இக்கால தாேதத்தினால் ெணியின் முடிவறிக்ரகயிரன இந்நகைாடச்ி 

நிைவ்ாக ஆரணயை ்பசன்ரன அவைக்ளுக்க சேைப்ிக்க இயலாத நிரலயில் 

உள்ளது. மேலுே் தற்மொது பகாமைானா பதாற்று மநாய் இைண்டாே் 

அரலயினால் ொதிக்கெ்ெட்டவைக்ளுக்கு சிகிசர்ச அளிக்கெ்ெடட்ு 

வருகிறது. அதரன பதாடைந்்து ோவடட் ஆட்சியை ்திருவாரூை ்அவைக்ளால் 

மநைாய்வு பசய்யெ்ெடட்தில் மேற்ெடி புதிதாக கட்டெ்ெட்ட கட்டிடத்தில் 

நிரறவுறாத ெணிகரள மொைக்ால அடிெ்ெரடயில் முழுரேயாக முடித்து 

உடன் ெடுக்ரக வசதிகள் பசய்வதற்கு ஏதுவாக அரேத்துதை 

அறிவுறுத்தெ்ெடட்ுள்ளது. எனமவ இத்திடட்ெ்ெணியின் அவசியத்திரன 

கருத்தில் பகாண்டு ஒெ்ெந்தத்திரன ைத்து பசய்திடவுே் ேற்றுே் நிரறவு 

பெறாத ெணிகளுக்கு ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைவுே் ேன்றத்தின் அனுேதி 

மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

2. மேற்கண்ட திடட்ெ்ெணிக்கான ஒெ்ெந்தத்திரன ைத்து பசய்திடவுே் 

ேற்றுே் நிரறவுபெறாத ெணிகளுக்கு ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைவுே் ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

ேன்ற தீைே்ான எண்.170 

அலுவலக குறிெ்பு 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
ந.க.எண் 1655/2016/இ1 

05.05.2021 பொருள் 5     

     திருவாரூை ் நகைாட்சிக்கு பசாந்தோன ேடெ்புைே் குடிநீை ் விநிமயாகே் 

பசய்து வருே் மேல்நிரல நீைம்தக்க பதாட்டியில் கசிவுகள் ஆங்காங்மக 

ஏற்ெடட்ுள்ளதால் அதரன உடன் சீைப்சய்யுே் நிரலயில் உள்ளது. 

மேற்காணுே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள தயாை ் பசய்யெ்ெடட் 

ேதிெ்பீடட்ுதப்தாரக ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு ேன்றத்தின் அனுேதி 

மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ேன்ற அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்காணுே் ெணிக்குண்டான பசலவினத்ரத நகைாட்சியின் 

குடிநீை ்நிதியிலிருந்து மேற்பகாள்ளவுே். 

3. ெணியின் அவசியத்திரன கருத்தில் பகாண்டு ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைவுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 
 

ேன்ற தீைே்ான எண்.171 

 அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

 

         ஆரணயை ்ேற்றுே் தனிஅலுவலை ் 

                                                       திருவாரூை ்நகைாடச்ி   
 
 
 
 
 
 
 

பிலவ ஆண்டு  ( ரவகாசி 17 )  மே 31.05..2021 «  njÂ  திங்கள் கிழரே காரல 11.30 ேணிக்கு 

 திருவாரூை ்நகைே்ன்ற  சாதாைணக்கூட்டே் நரடபெறுே் அெ்பொழுது  

கீழ்கண்ட பொருள்கள் ெைிசீலரனக்கு எடுத்துக்பகாள்ளெ்ெடுே்  

  முன்னிரல: திரு.சு.பிைொகைன் ஆரணயை ் ேற்றுே் தனி அலுவலை ்
 

நாள் பொருள் எண் ேற்றுே் பொருள்கள் விெைே் தீைே்ான எண் 

31.05.2021 பொருள் எண்.01 

       இந்நகைாட்சி பொறியாளை ்ேற்றுே் ஆரணயை ்பொறுெ்பு அவைக்ளின் மே 2021ே் 

ோதத்திய நாடக்ுறிெ்பு ேன்றத்தின் ொைர்வக்குே் ெதிவிற்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

     ெதிவு பசய்யலாே் 

172. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.02 

     இந்நகைாடச்ி ெகுதியில் பகாமைானா பெருந்பதாற்று காைணோக வாழ்வாதாைே் 

ொதிக்கெ்ெட்ட சாரவமயாை வியொைிகளுக்கு PMSVANidhi திட்டத்தின் கீழ் ரூ.10,000/- 

கடனுதவி வழங்க உத்தைவிடெ்ெட்டது.அதன்ெடி, இந்நகைாடச்ியில் 117 கடன் 

விண்ணெ்ெங்கள் பெறெ்ெடட்ு இரணயதளத்தில் ெதிமவற்றே் பசய்யெ்ெடட்ு 

சே்ேந்தெ்ெட்ட வங்கிகளுக்கு அனுெ்பி ரவக்கெ்ெட்டது.அதில் 1016  சாரலமயாை 

வியொைிகளுக்கு நகைாட்சி மூலே் ெைிந்துரைக்கடிதே் (Letter of Recommendation) 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. நகைாட்சி நிைவ்ாக ஆரணயைின் கடித எண்.7366/16/UPA2. 

நாள்.19.03.2021 மததிய கடிததத்ில் நகைாட்சி மூலே் ெைிந்துரை கடிதே் (Letter of 

Recommendation) வழங்கெ்ெட்ட அரனத்து சாரலமயாை வியாொைிகளுக்குே் 

அரடயாள அடர்ட ேற்றுே் வணிக சான்று அடர்ட வழங்க உத்தைவிடெ்ெடட்ுள்ளது. 

எனமவ LOR வழங்கெ்ெட்ட 1016 சாரலமயாை வியாொைிகளில் ஏற்கனமவ அரடயாள 

அடர்ட ேற்றுே் வணிக சான்று வழங்கெ்ெட்ட 18 சாரலமயாை வியாொைிகள் 

நீங்கலாக மீதே் உள்ள 998 சாரலமயாை வியாொைிகளுக்கு அரடயாள அடர்ட 

ேற்றுே் வணிக சான்று அடர்ட வழங்க தனியாை ் நிறுவனங்களிடே் விரலபுள்ளி 

மகாைவுே், விரலபுள்ளி பெற்று குரறந்த விரலெ்புள்ளி வழங்கிய நிறுவனத்திற்கு 

ெணி உத்தைவு வழங்கவுே் அதற்கான உதம்தச பசலவினே் ரூ.400000/- த்திற்குே் 

ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ெணியின் அவசைே் அவசியே் கருதி தனி அலுவலைின் முன் அனுேதி 

பெற்று நடவடிக்ரக மேற்பகாள்ளவுே் உதம்தச பசலவினத்திற்குே் ேன்றே் 

அனுேதி வழங்கலாே். 

ந.க.எண் 7853/2014/எெ்1 

173. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.03  

      திருவாரூை ்நகைே் வாைட்ு 3,பிளாக் 6,நகைளவு எண்.203/17.ல் உள்ள 1140 சதுை மீட்டை ்

ெைெ்ெளவில் குடியிருெ்பு ேரனெ்பிைிவிற்கு அனுேதி மகாைிய திருேதி.ஆை ்

.விஜயபலட்சுமி க/பெ.இ.ைகுைாேன், கதவு எண் 3/22 ஏ, ஆை.்வி.எல் நகை,் விளேல் 

திருவாரூை ் என்ெவைின் விண்ணெ்ெே். உதவி இயக்குநை ்பொறுெ்பு , ோவட்ட நகை ்

ஊைரேெ்பு அலுவலகே் திருவாரூை ் ோவட்டே் நடவடிக்ரக கடிதே் எண் 271/2020 

திருவாரூை ் , நாள் 12.01.2021 –ன் ெடி பதாரலநுடெ் அனுேதி வழங்கி ேரனெ்பிைிவு 

வரைெ்ெடத்திற்கு ே.வ /ே.ந.ஊ.அ (tvr) எண் 02/2021 என எண்ணிடெ்ெடட்ு ஒெ்புதல் 

அளிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. ேரனெ்பிைிவில் ேனுதாைை ் பசாந்த பொறுெ்பில் 

அங்கீகைிக்கெ்ெட்ட வரைெடத்தின் ெடி தாை ் சாரல அரேதத்ுள்ளால். மேலுே் 

நகைாடச்ி பொறியாளைின் 24/12/2020 மததிய குறிெ்பின் ெடி குடிநீை ் வசதி ேற்றுே் 

174. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
அடிெ்ெரட வசதிக்காக ரூ.120000/- (பசலுத்து சீடட்ு எண்) 104/1/2/20-21/0013087 நாள் 

22.01.2021 ) நகைாடச்ி கருவூலத்தில் பசலுத்தி உள்ளாை.் மேலுே் மின் கே்ெங்கள் 

ேற்றுே் பதரு விளக்குகள் அரேக்க தமிழ்நாடு மின்வாைிய ேதிெ்பீடட்ின் ெடி 

ரூ.74520/- நகைாடச்ி ஆரணயை ் பெயைில் மின் வாைியத்தில் பசலுத்தியுள்ளாை.் 

அதரன பதாடைந்்து ேரனபிைிவு அங்கீகாை கட்டணோக ரூ.7300/- (பசலுத்து சீடட்ு 

எண் 17304,17303 நாள் 22.02.2021 ) நகைாட்சி கருவூலத்தில் பசலுத்தி உள்ளாை.் மேலுே் 

அங்கீகைிக்கெ்ெட்ட வரைெ்ெடத்தின் ெடி நகைாடச்ி வசே் ஒெ்ெரடெ்பு பசய்ய 

மவண்டிய பொது ஒதுக்கீடுகரள ெத்திை ெதிவு எண் 5784/2020, நாள்18.12.2020 –ன் ெடி 

ஒெ்ெரடெ்பு பசய்துள்ளாை.் மேலுே் மின் வாைியத்திற்கு ஒெ்ெரடெ்பு பசய்ய 

மவண்டிய இடத்திரன ெத்திை ெதிவு எண் 5785/2020, நாள் 18.12.2020 –ன் ெடி 

ஒெ்ெரடெ்பு பசய்துள்ளாை.் எனமவ துரண இயக்குநை/் உதவி இயக்குநை(்கூ.பொ) 

ோவட்ட நகை ் ஊைரேெ்பு அலுவலகே் திருவாரூை ் அவைக்ளின் மேற்கண்ட 

கடிதத்தில் பதைிவிதத்ுள்ள நிெந்தரனகளுக்கு உடெ்டட்ு  ேரனபிைிவிரன 

அங்கீகைித்து உத்தைவிட ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு  

ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

ந.க.எண் 1474/2020/எெ்1 

31.05.2021 பொருள் எண்.04 

             Ïªefuh£Á   bghJ  Rfhjuh¥Ãçé‰¡F   2021-2022-«  ãÂah©o‰¡F nk‰¡bfhŸsglÎŸs  bryédங்fS¡F  Ñœf©l  
égugo ãÂ XJ¡ÑL brŒa k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

1 Âl¡fêÎ nkyh©ik gâæš <LgL¤jgL« thfdங்fS¡F jFÂ rh‹W,Ï‹Ru‹°, Ášyiu gGJfŸ  
ngh‹wt‰¿¡fhd bryéd« 

90.00y£r« 

2 Âl¡fêÎ nkyh©ik Primary Collection gâæš <LgL¤jgL« Tricycle Push Cart 
fh«gh¡l® Ã‹ gGJ Ú¡f«.ghukç¥ò  bryéd« 

11.00y£r«  

3 bfhR òG jL¥ò KÂ® bfhR jL¥ò gâfŸ bfhR òG jL¥ò kUªJfŸ ,òif bjë¥gh‹ thங்Fjš if 
bjë¥gh‹ ghukç¥ò ,gGJ Ú¡f« ngh‹wit bryéd« 

35.00y£r« 

4 Ú®¤j R©zh«ò ¥Ç¢Óங் gÎl®, »Uä ehÁå ,bjh‰W Ú¡»kUªJfŸ thங்»l bryéd« 35.00y£r« 

5 Âl¡fêÎ nkyh©ik  gâæš <LgL« thfd§fS¡F vçbghUŸ bryéd«  brŒjš 80.00y£r« 

6 bghJRfhjhu¥gâahs®fS¡F jsthl¢rhkh‹fŸ, ghJfh¥ò cgfuz§fŸ, thங்»l bryéd«  20.00y£r« 

7 bjh‰WnehŒfŸ guÎ« nghJ  nehæid f£LgL¤j fUéfŸ,kUªJfŸ,éê¥òz®Î 
gâfŸ,gâahs®fis j‰fhèkhf mk®¤Jjš, m¿¡if bjhF¥òfŸ,òif¥gl« vL¤jš ngh‹w gâfS¡F 
bryéd« 

35.00y£r« 

8 J¥guÎ gâahs®fS¡F ÓUilfŸ,fhyâfŸ ghJfhg;g[ kw;W« cgfuzA;கள்; மொன்ற 

ெணிகளுக்கான பசலவினே்  

15.00y£r« 

9 Rfhjhu« F¿¤J éê¥òz®Î,k‰W« .Kfh« el¤Jjš Ášyiu bryéd« 6.00y£r« 

10 blA;F jLg;g[ gzpf;fhf jw;fhypf gzpahsh;fis gzpakh;j;Jjy;. 70.00y£r« 

11 Ïa‰if Ïl®ghL ேற்றுே் மெைிடை ் fhyங்fëš njitgL« m¤ÂahtÁa jsthl¢rhk‹fŸ, 

cgfuzங்fŸ, gâahs®fis j‰fhèfkhf mk®¤Jjš  thfdA;fSf;F vhpbghUs; kw;Wk; thlif 

ÏaªÂuங்fŸ  ngh‹wt‰¿¡F  bryéd« 

30.00y£r« 

12 bjU ehŒfë‹ Ïd¥bgU¡f¤Âid f£LgL¤jš k‰W« Ão¤J m¥òw¥gL¤J« gâfS¡F bryéd« 7.00y£r« 

13 efuh£Áahš guhkç¡f¥g£L tU« beŒés¡F njh¥ò cu¡»l§»š cu« jahç¥ò gâfŸ 
nk‰¡bfhŸs bryéd« 

12.00y£r« 

14 m/ä  Âahfuh#®  nj®  ÂUéHh  fhy§fëš  bghJ  Rfhjhu  gâ  nk‰bfhŸs  j‰fhèf  

gâahs®fŸ  mk®¤Jjš,  »Uä  ehÁå, ghJfhg;g[ cgfuzA;fs;, jsthl rhk‹fŸ  thங்Fjš,  
gâfS¡F  bryéd«. 

12.00 y£r« 

15 JhŒik  ÏªÂah  Â£l¤Â‹ Ñœ éê¥òz®Î ,  éê¥òz®Î Behl;O^;, ehHpjH; tpsk;guk; 
kw;Wk; bjUKiz  Ãu¢rhu§fŸ  ngh‹w  gâfS¡F  bryéd« 

18.00 y£r« 

16 bghJ  Rfhjhu«  F¿¤j ehnsLfëš  tç és«gu§fŸ  brŒtj‰F bryéd« 17.00 y£r« 

17 jw;fhypf gzpahsh;fs; mkh;j;Jjy; jplf;fHpt[ Bkyhz;ik Out Sourcing Kiwapy; gzp 
mkh;j;Jjy; Bghd;wtw;wpw;F brytpdk;. 

300.00 y£r« 

18 jplf;fHpt[  Bkyhz;ik  gzpf;F g[jpjhf thfdA;fs; thA;Fjy; brytpdk; 30.00 y£r« 

19 gpwg;g[, nwg;g[ gjpBtL igz;oA; brytpdk;  1.00 y£r« 

20 cuf;fplA;F guhkhpg;g[ kw;Wk; Jg;g[ut[ gzpahsh;fSf;F brytpdk; 20.00 y£r« 

21 Stray Animals ( Cow and Pig ) Ão¤J m¥òw¥gL¤Âl bryவிd«  3.00 y£r« 

22 Section-16 petty contingent expenditure சில்லரை பசலவினே் 1.00 லட்சே் 

174A. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
23 பகாமைானா மநாய் பதாற்று தடுெ்பு நடிவடிக்ரக மொன்ற 

ெணிகளுக்கு பசலவினே் 

20.00 லட்சே் 

அலுவலக குறிெ்பு 

1)mDkÂ tHங்fyh« 
2)bryéd¤ij bghJãÂæš nk‰bfhŸsyh« 
e.f.v©. 1 561  /2021 / v¢1 

31.05.2021 பொருள் எண்.05 

தீவிைமநாய் ெைவல் மூலே் பெருவாைியாகா ெைவுே் பகாமைானா ரவைஸ் மநாய் 

தடுெ்பு நடவடிக்ரககள் மேற்பகாள்ள திருவாரூை ் நகைாட்சிக்கு நகைாட்சி நிைவ்ாக 

ஆரணயை ்பசன்ரன அவைக்ளின் பசயல்முரற உத்திைவு ந.க.எண். 9691/பஜ2/2021  

நாள். 11.05.2021-ன்ெடி ரூ. 30,00,000/- நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து வைெ்பெற்ற உத்திைவு 

ேன்றத்தின் ொைர்வக்குே், மேலுே் நகைாடசி நிைவ்ாக ஆரணயை ் பசன்ரன 

அவைக்ளின் கடிதே் எண். 74/JS(MA)/Finance(Salaries) 2020 நாள். 01.04.2020 Act 1998 Under 

Section 16(a) 9 ேற்றுே் 10-ன்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி நரடமுரறகளில் இருந்து விலக்கு 

அளிக்கெ்ெடட்ுள்ளதால் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி நரடமுரறகள் இன்றி பசலவினங்கள் 

மேற்பகாள்ள ேன்றத்தின் அனுேதிக்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது.  

 அலுவலக குறிெ்பு :  மேற்கண்ட விவைெ்ெடி நிதி ஒதுக்கீடு ரூ. 30.00 லட்சே்  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

பசலவினே் மேற்பகாள்ள ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே்.  

ந.க.எண். 1107/2020/எச1் 

175. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.06 

நகைாடச்ி ெகுதியில் – பகாமைானா பதாற்று மநாயால் ொதிெ்புக்கு 

உள்ளானவைக்ளின் எண்ணிக்ரக நாளுக்கு நாள் அதிகைித்து வருே் சூழலில் 

அந்மநாயிரன கடட்ுெ்ெடுத்திட தடுெ்புெ் ெணிகள் மேற்பகாள்ள கிருமி நாசினிகள், 

ேற்றுே் தளவாடெ் பொருட்கள் வாங்குவது அவசியோகிறது. மேலுே் அைசு கடிதே் 

எண்.74/JS(MA)Finance (Salaries) 2020 நாள் 01.04.2020, Tender ACT 1998 Sec16-(a) ேற்றுே் 9,10-ன் 

ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி நரடமுரறயில் இருந்து விலக்கு அளிக்கெ்ெடட்ு உள்ளதால் 

அவசை அவசியே் கருதி பகாமைானா மநாய் தடுெ்பு ெணிகள் மேற்பகாள்ள தளவாட 

பொருட்கள் வாங்குவதற்கு உண்டான பசலவினங்கள் மேற்பகாள்ள உத்மதச 

பசலவினே் 20.00 லட்சே் ேன்றத்தின் அனுேதிக்கு ரவக்கெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

 அவசை அவசியே் கருதி பொது நிதியில் பசலவினே் மேற்பகாள்ளவுே் 

மெைிடை ்மேலான்ரே நிதி அைசிடே் இருந்து வைெ் பெற்றவுடன் நகைாட்சி கணக்கில் 

ஈடு பசய்து பகாள்ளவுே் ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

அவசை அவசியே் கருதி தனிஅலுவலைின் முன் அனுேதி பெற்று பசலவினே் 

மேற்பகாள்ளலாே். 

ந.க.எண்:1107/2020/எச1் 

176. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.07 

     திருவாரூை ்நகைாடச்ியின் 2020-21 ஆே் ஆண்டின் திருத்திய வைவு பசலவு ேற்றுே் 

2021-22 ஆே் ஆண்டிற்கான உத்மதச வைவு பசலவு ேன்றதத்ின் ொைர்வக்குே் 

ெதிவிற்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

     ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

177. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.08 

      திருவாரூை ்நகைாட்சி எல்ரலக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பகாமைானா ரவைஸ் மநாய் 

பதாற்று மவகோக ெைவி வருவதரன முன்னிடட்ு மநாய் பதாற்றினால் 

ொதிக்கெ்ெட்ட ேக்கரள தனிரேெ்ெடுத்தவுே் ேற்றுே் அெ்ெகுதிகரள தரட 

பசய்யெ்ெட்ட ெகுதியாகவுே் ோற்றி அரேக்குே் ெணியின் அவசை அவசியத்திரன 

கருத்தில் பகாண்டு உள்ளூை ் ஒெ்ெந்ததாைைக்ளிடமிருந்து விரல விகிதங்கள் 

மநைடியாக பெறெ்ெட்டதில் குரறந்த விரலவிகிதே் அளித்துள்ள திரு.எஸ். 

தணிகாசலே், ஒெ்ெந்ததாைைின் விரலவிகிதத்திரன ஏற்று ெணியிரன தமிழ்நாடு 

நகைாடச்ிகள் சட்டே் 1920 பிைிவு-15ன் கீழ் உடன் ெணியிரன மேற்பகாள்ளுே் 

பொருடட்ு மவரல உத்தைவு வழங்கெ்ெடட்ு ெணி மேற்பகாள்ளெ்ெடட்ரேக்கான 

விெைத்திரன ேன்றத்தின் ொைர்வக்குே் ேற்றுே் ெதிவிற்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் ெதிவு பசய்யலாே் 

2. மேற்காணுே் ெணிக்குண்டான பசலவினதர்த நகைாட்சியின் வருவாய் 

நிதியிலிருந்து வழங்கவுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

ந.க.எண்.815/2020/இ1 

178. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

 
31.05.2021 

பொருள் எண்.09 

இந்நகைாடச்ியின் ெைாேைிெ்பில் இயங்கி வருே் ஆடுவரத பசய்யுே் கூடே் 

2021-22ஆே் ஆண்டிற்கான இரசவாரண புதுெ்பித்தற்கான கட்டணே் ரூ.10000/-ரன 

தமிழ்நாடு ோசுக்கடட்ுெ்ொடட்ு வாைியே், நாகெ்ெட்டிணே் அவைக்ளுக்கு பசலுத்த 

ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு  

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்கண்ட ெணியின் அவசியத்திரன கருத்தில் பகாண்டு 

தனிஅலுவலைின் முன்அனுேதி பெற்று பதாரகயிரன 

பசலுத்தியதரனயுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

179. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
3. மேற்காணுே் பசலவினத்ரத நகைாட்சிெ் பொதுநிதியிலிருந்து 

மேற்பகாள்ளெ்ெட்டதரனயுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

ந.க.எண்.2947/2018/இ1 

31.05.2021 பொருள் எண்.10 

இந்நகைாடச்ியின் ெைாேைிெ்பில் இயங்கி வருே் நவீன எைிவாயு தகனமேரட 

2020-21ஆே் ஆண்டிற்கான இரசவாரண புதுெ்பித்தற்கான கட்டணே் ரூ.12200/-ரன 

தமிழ்நாடு ோசுக்கடட்ுெ்ொடட்ு வாைியே், நாகெ்ெட்டிணே் அவைக்ளுக்கு பசலுத்த 

ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு  

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்கண்ட ெணியின் அவசியத்திரன கருத்தில் பகாண்டு 

தனிஅலுவலைின் முன்அனுேதி பெற்று பதாரகயிரன 

பசலுத்தியதரனயுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

3. மேற்காணுே் பசலவினத்ரத நகைாட்சிெ் பொதுநிதியிலிருந்து 

மேற்பகாள்ளெ்ெட்டதரனயுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

ந.க.எண்.2947/2018/இ1 

180. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021  பொருள் எண்.11 

           திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெட்ட வாைட்ு எண்.17 ேடெ்புைே் நகைாடச்ி 

உயைந்ிரலெ்ெள்ளியில் உள்ள சத்துணவு கூடே் மிகவுே் ெழுதரடந்த நிரலயில் 

உள்ளதால் அதரன ெழுதுநீக்கே் பசய்வதற்கு உண்டான ெணியிரன மேற்பகாள்ள 

26.02.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெட்டதில் வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் 

விெைே் பின்வருோறு. 

வ. 

எ

ண் 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ளின் 

விெைே் 

ஒெ்ெந்த 

ேதிெ்பீடட்ுத ்

பதாரக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்

ளி 

மகாைியுள்ள 

பதாரக 

ேதிெ்பீடட்ு 

விரல விகிதே் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசல

ே் 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை.் ரூ.214247/- 

ரூ.213845/- 

0.19 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

அதிகே் 

2. திரு.எஸ். பைங்கசாமி, 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை ்
ரூ.217640/- 

1.58 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

அதிகே் 

 

  மேற்காணுே் ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் 

ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாைை ் திரு.எஸ். 

தணிகாசலே், திருவாரூை ் என்ெவைின் 0.19 சதவிகிதே் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறவாக 

அளித்துள்ள ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ஏற்க ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

2. மேற்காணுே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்ெ்புள்ளிகளில் 

ேதிெ்பிடர்டவிட குரறந்த ஒெ்ெத்ெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதரனயுே் ேன்றே் 

ஏற்கலாே். 

ந.க.எண்.      /2020/இ1 

181. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.12 

            திருவாரூை ் நகைாட்சிக்கு பசாந்தோன ஈெ்பு வாகனே் எண். TN50F 6520 – 

09/04/2021 அன்று இயங்கி வந்த மவரலயில் எதிைெ்ாைாத விதோக ெழுது 

ஏற்ெடட்ுவிட்டெடியால் அதரன உடன்சீை ் பசய்ய மவண்டிய சூழ்நிரல 

ஏற்ெடட்ுள்ளது. தற்மொது பகாமைானா தீவிை தடுெ்பு நடவடிக்ரக ெணிகள் 

நரடபெற்று வருவதரன ொைர்வயிடவுே், நகைபொதுேக்களுக்கு அன்றாடே் 

வழங்கிவருே் ொதுகாக்கெ்ெட்ட குடிநீை ் விநிமயாகதத்ிரன ஆய்வு பசய்யவுே் 

ேற்றுே் சட்டேன்றத்மதைத்ல் 2021ற்கான முன்மனற்ொடு நடவடிக்ரககரள 

கண்காணித்தல் ேற்றுே் ோவட்ட நிைவ்ாகத்தினால் அவ்வெ்பொழுது வழங்கெ்ெடுே் 

அறிவுரைகளுக்மகற்ெ ெணிகள் மேற்பகாள்ள மவண்டிய அவசியத்திரன கருத்தில் 

பகாண்டு உள்ளூை ் ெணிேரனதாைைக்ளின் விரலெ்புள்ளியிரன பெறெ்ெட்டதில் 

குரறந்த விரலெ்புள்ளி அளித்துள்ள “ஞானே் ஆடம்டா காமைஜ், திருவாரூை”் 

என்ெவைால் வழங்கெ்ெட்ட குரறந்த விரலெ்புள்ளிதப்தாரக ரூ. 12225/-ரன 

ஏற்கெ்ெடட்ுே் ேற்றுே் ெணியிரன உடனடியாக மேற்பகாள்ளெ்ெடட்ரேக்கான 

பதாரகயிரன வழங்கெ்ெட்டதரன ேன்றத்தின் ொைர்வக்குே் முடிவிற்குே் 

ரவக்கெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

2. மேற்கண்ட ெணியின் அவசை அவசியத்திரன கருத்தில் 

பகாண்டு தமிழ்நாடு நகைாட்சிகள் சடட்ே் 1920 பிைிவு 15ன்கீழ் 

ெணியிரன மேற்பகாள்ளெ்ெட்டதிரன ேன்றத்தின் 

ொைர்வக்குே் ெதிவிற்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது. 

ந.க.எண்.1447/2021/இ1 

182. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

ொைர்வயிடட்ு ெதிவு 

பசய்யெ்ெட்டது. 

31.05.2021 ப ொருள் எண்.13 183. அலுவலக 



   
இந்நகைாடச்ியின் ெைாேைிெ்பில் இயங்கி வருே் ஆடுவரத பசய்யுே் கூடே் 

2021-22ஆே் ஆண்டிற்கான இரசவாரண புதுெ்பித்தற்கான கட்டணே் ரூ.10000/-ரன 

தமிழ்நாடு ோசுக்கடட்ுெ்ொடட்ு வாைியே், நாகெ்ெட்டிணே் அவைக்ளுக்கு பசலுத்த 

ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு  

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்கண்ட ெணியின் அவசியத்திரன கருத்தில் பகாண்டு 

தனிஅலுவலைின் முன்அனுேதி பெற்று பதாரகயிரன 

பசலுத்தியதரனயுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

3. மேற்காணுே் பசலவினத்ரத நகைாட்சிெ் பொதுநிதியிலிருந்து 

மேற்பகாள்ளெ்ெட்டதரனயுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

ந.க.எண்.2947/2018/இ1 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 ப ொருள் எண்.14 

     திருவாரூை ் நகைாடச்ிக்கு நீை ் ஆதாைோக இயங்கி வருே் அே்ரேயெ்ென் 

தரலரேநீமைற்று நிரலயத்திலுள்ள மின்மோடட்ாை ் ேற்றுே் பஜனமைட்டைில் 

குரறந்த மின்அழுத்தத்தினால் ெழுது ஏற்ெடட்ு குடிநீை ் விநிமயாகே் 

ொதிக்கெ்ெட்டதரன தவிைக்்குே் பொருடட்ு மின்மோட்டாை ்ேற்றுே் பஜனமைடட்ரை 

ெழுதுநீக்கே் பசய்தல், நகைாட்சி அலுவலக வளாகதத்ில் உள்ள பஜனமைடட்ைில் 

அடிக்கடி ஏற்ெடுே் ெழுதிரன சீைப்சய்தல் மொன்ற ெணிகரள மொைக்ால 

அடிெ்ெரடயில் உடன் மேற்பகாள்ளுவதற்கு உைிய அனுேதி பெற்றுே் தற்மொது 

பகாமைானா ஊைடங்கு தரடக்காலோக உள்ளதாலுே் ேற்றுே் சட்டேன்றத் மதைத்ல் 

நடத்ரத விதிகள் அேலில் உள்ளதரன கருத்தில் பகாண்டு உள்ளூை ் நகைாடச்ி 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ரள மநைடியாக அணுகி விரலவிகிதங்கள் பெறெ்ெட்டதில் குரறந்த 

விரலவிகிதே் அளித்துள்ள திரு.எஸ். தணிகாசலே் ஒெ்ெந்ததாைைின் 

விரலவிகிதத்திரன ஏற்று ெணியிரன தமிழ்நாடு நகைாட்சிகள் சடட்ே் 1920 பிைிவு-

15ன் கீழ் உடன்ெணியிரன மேற்பகாள்ளுே் பொருடட்ு மவரல உதத்ைவு 

வழங்கெ்ெடட்ு ெணியிரன மேற்பகாள்ளெ்ெட்டரேக்கான விெைத்திரன 

ேன்றத்தின் ொைர்வக்குே் ேற்றுே் ெதிவிற்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது.  

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் ெதிவு பசய்யலாே் 

2. மேற்காணுே் ெணிக்குண்டான பசலவினத்ரத நகைாட்சியின் 

குடிநீை ்நிதியிலிருந்து வழங்கவுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

 
 

184. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

ொைர்வயிடட்ு ெதிவு 

பசய்யெ்ெட்டது.  

31.05.2021 ப ொருள் எண்.15 

          திருவாரூை ்நகைாட்சிக்கு பசாந்தோன ேடெ்புைே் குடிநீை ்விநிமயாக மேல்நிரல 

நீைம்தக்கத் பதாடட்ியில் ஏற்ெடட்ுள்ள கசிவிரன சீைப்சய்யுே் ெணிக்கு 18.05.2021 

அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெட்டதில் வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெைே் 

பின்வருோறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ளின் விெைே் ஒெ்ெந்த 

ேதிெ்பீடட்ுத ்

பதாரக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைியுள்ள 

பதாரக 

ேதிெ்பீடட்ு விரல 

விகிதே் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலே் 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை.் 
ரூ.263000/- 

ரூ.261750/- 

0.48% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்ட 

குரறவு 

2. திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை.் 
ரூ.291000/- 

10.65% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்ட விட 

அதிகே்  

மேற்காணுே் ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாைை ் திரு.எஸ். தணிகாசலே், திருவாரூை ்

என்ெவைின் 0.48% சதவிகிதே் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறவாக அளித்துள்ள 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன எற்க ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்காணுே் திட்டெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் 

ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

அளிக்கெ்ெட்டதரன ேன்றே் எற்கலாே். 

185. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.16 

திருவாரூை ் நகைாட்சிக்கு பசாந்தோன ெனகல் சாரலயில் அரேந்துள்ள அே்ோ 

உணவகத்தில் உள்ள உெகைணங்களில் எற்ெடட்ுள்ள ெழுதிரன சீைப்சய்யுே் 

ெணிக்கு 18.05.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெட்டதில் வைெ்பெற்ற 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெைே் பின்வருோறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ளின் விெைே் ஒெ்ெந்த 

ேதிெ்பீடட்ுத ்

பதாரக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைியுள்ள 

பதாரக 

ேதிெ்பீடட்ு விரல 

விகிதே் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலே் 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை.் 

ரூ.127625/- 
ரூ.127250/- 

0.29% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

குரறவு 

186. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
2. திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை.் 
ரூ.130600/- 

2.33% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

அதிகே் 

மேற்காணுே் ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாைை ் திரு.எஸ். தணிகாசலே், திருவாரூை ்

என்ெவைின் 0.29% சதவிகிதே் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறவாக அளித்துள்ள 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன எற்க ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்காணுே் திடட்ெ்ெணிக்கு வைெ்பெற்ற 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதரன ேன்றே் எற்கலாே். 

ந.க.எண்.         /2021/இ1 

 
31.05.2021 
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             உலக பிைசித்திெ்பெற்ற அருள்மிகு.தியாகைாஜ சுவாமி திருக்மகாவிலின் 

ஆழித்மதை ்திருவிழா 25.03.2021 அன்று நரடபெற்றதற்கு திருவாரூை ் நகைாட்சியின் 

சாைெ்ாக ஒவ்பவாரு ஆண்டுே் மேற்பகாள்ளெ்ெடட்ுவருே் ெணிகளான 

ஆழித்மதமைாடுே் நான்கு வீதி ேற்றுே் அதரனச ் சுற்றியுள்ள ெகுதிகளில் 

பொதுசுகாதாைே் தற்காலிக பொதுக்கழிெ்பிடே் வசதிகள், ொதுகாக்கெ்ெட்ட குடிநீை ்

வசதி பசய்தல், சாரலகளின் இருபுறங்களிலுே் வண்ணே் தீடட்ுதல் ேற்றுே் 

மதமைாட்டத்திற்கு இரடயூைாக உள்ள ேைக்கிரளகரள அகற்றுதல் மொன்ற 

ெணிகரள மேற்பகாள்ளுே் ெணிக்கு 17.03.2021 அன்று ெணியின் அவசை 

அவசியத்திரன கருத்தில் பகாண்ட உள்ளூைில் உள்ள இந்நகைாடச்ி 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ரள மநைில் அணுகி ெணியிரன மேற்பகாள்வதற்கான விரல 

விகிதங்கள் மகாைெ்ெட்டதில் வைெ்பெற்ற விரல விகிதங்களில் குரறந்த விரல 

விகிதே் அளித்துள்ள திரு.எஸ். தணிகாசலே், ஒெ்ெந்ததாைை,் திருவாரூை ்என்ெவைின் 

குரறந்த விரல விகிதங்கள் ஏற்கெ்ெடட்ுே் ேற்றுே் உடன்ெணியிரன தமிழ்நாடு 

நகைாடச்ிகள் சட்டே் 1920 பிைிவு-15ன் கீழ் மேற்பகாள்ளுே் பொருடட்ு மவரல உத்தைவு 

வழங்கெ்ெடட்ு ெணி மேற்பகாள்ளெ்ெடட்ரேக்கான விெைத்திரன ேன்றத்தின் 

ொைர்வக்குே் ேற்றுே் ெதிவிற்குே் ரவக்கெ்ெடுகிறது.  

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் ெதிவு பசய்யலாே். 

2. மேற்காணுே் ெணிக்குண்டான பசலவினத்ரத நகைாட்சியின் 

வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவுே் ேன்றே் அனுேதிக்கலாே். 

ந.க.எண்.1438/2021/இ1 

187. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று ெதிவு 

பசய்யெ்ெடட்ு 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

 
31.05.2021 
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     திருவாரூை ்நகைாடச்ியில் மதசிய நகைப்ுற நல்வாழ்வு குழுேே் (NUHM) 2016 – 17ன் கீழ் 

திருவாரூை ் நகைாடச்ிக்கு பசாந்தோன பகாடிக்கால்ொரளயே் ஆைே்ெ சுகாதாை 

நிரலயத்தில் உள்ள ெரழய கடட்ிடத்திரன இடித்துவிடட்ு புதியதாக கடட்ுே் 

ெணிக்கு (நிரறவு பெறாத ெணிகள்) 18.05.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைெ்ெட்டதில் வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெைே் பின்வருோறு. 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ளின் விெைே் ஒெ்ெந்த 

ேதிெ்பீடட்ுத ்

பதாரக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைியுள்ள 

பதாரக 

ேதிெ்பீடட்ு விரல 

விகிதே் 

1. திரு.எே். அறிவானந்தே் 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை ்
ரூ.442474/- 

ரூ.442321/- 

0.03% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

குரறவு 

2. திரு.எல். ேணிகண்டன் 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

திருவாரூை.் 
ரூ.446072/- 

0.81% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

அதிகே் 

மேற்காணுே் ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாைை ்  திரு.எே். அறிவானந்தே், திருவாரூை ்

என்ெவைின் 0.03% சதவிகிதே் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறவாக அளித்துள்ள 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ஏற்க ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்காணுே் திடட்ெ்ெணிக்கு வைெ்பெற்ற 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதரன ேன்றே் 

ஏற்கலாே்.ந.க.எண்.1655/2016/இ1 

188. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 
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      திருவாரூை ் நகைாடச்ிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் பகாமைானா ரவைஸ் தாக்கெ்ெடட் 

ெகுதிகரள காக்குே் பொருடட்ு அெ்ெகுதிகளில் தீவிை தடுெ்பு முன்பனசச்ைிக்ரக 

நடவடிக்ரககள் மேற்பகாள்ளுே் ெணிக்கு 18.05.2021 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைெ்ெட்டதில் வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளின் விெைே் பின்வருோறு. 
 

189. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ளின் விெைே் ஒெ்ெந்த 

ேதிெ்பீடட்ுத ்

பதாரக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைியுள்ள 

பதாரக 

ேதிெ்பீடட்ு விரல 

விகிதே் 

1. திரு.எஸ். தணிகாசலே், 

ஒெ்ெந்ததாைை,் 

திருவாரூை ்
ரூ. 866350/- 

ரூ.865350/- 

0.12% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

குரறவு 

2. திரு.எஸ். பைங்கசாமி, 

ஒெ்ெந்ததாைை,் 

திருவாரூை.் 
ரூ.891255/- 

2.87% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

அதிகே் 

மேற்காணுே் ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாைை ்  திரு.எஸ்.தணிகாசலே், திருவாரூை ்

என்ெவைின் 0.12% சதவிகிதே் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறவாக அளித்துள்ள 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ஏற்க ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்காணுே் ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகளில் 

ேதிெ்பீடர்டவிட குரறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

அளிக்கெ்ெட்டதரன ேன்றே் ஏற்கலாே். 

 ந.க.எண்.      /2021/இ1 
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திருவாரூை ் நகைாட்சியின் பொறியியல் பிைிவின் மூலோக 2021 – 22ே் ஆண்டிற்கு 

நரடபெறுே் ேற்றுே் வைெ்பெறவுள்ள திட்டெ்ெணிகள் பதாடைெ்ாக ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

அறிவிெ்பு, அைசின் திட்டசச்ாதரனகள் ேற்றுே் பொதுவான இதைவரகயான 

விளே்ெைங்கள் விளே்ெைே் பசய்ய ஆகுே் உதம்தச பசலவினே் ரூ. 10.00 

இலட்சத்திற்கு ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு: 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. மேற்காணுே் உத்மதச விளே்ெைக்கட்டணத்திற்கு உண்டான 

பதாரகயிரன நகைாடச்ி வருவாய் நிதியிலிருந்து 

மேற்பகாள்ளவுே் ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

3. விளே்ெைே் பசய்யெ்ெட்டது பதாடைெ்ாக வைெ்பெறுே் 

விளே்ெைக் கட்டணத்திரன உைிய அலுவலைக்ளின் ஒெ்புதல் 

பெற்று பதாரகயிரன வழங்கவுே் ேன்றே் அனுேதி 

வழங்கலாே். 

ந.க.எண்         /2021/இ1 

190. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 
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        திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதிகளில் சட்ட்ேன்ற உறுெ்பினை ் பதாகுதி 

மேே்ொடட்ுத்திட்டே் 2020-21ன் கீழ் ெைிந்துரைச ் பசய்யெ்ெட்ட வாைட்ு எண்.28. 

திருவாரூை ் புறவழிசச்ாரல மேே்ொலே் அருகில் ெயணியை ் நிழற்குரட கடட்ுே் 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள ோவட்ட ஆட்சித்தரலவை/்தரலவை ் ோவட்ட ஊைக 

வளைச்ச்ி முகரே, திருவாரூை ் அவைக்ளின் ந.க.எண்.6573/2020/அ5 நாள் 08.02.2021 

நிைவ்ாக அனுேதி வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  அதரனதப்தாடைந்்து மேற்காணுே் 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள 21.05.2021 அன்று ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் மகாைெ்ெட்டதில் 

கீழ்கண்ட விவைெ்ெடி ஒெ்ெந்தெ்புள்ளிகள் வைெ்பெற்றுள்ளன. அதன் விவைே் 

பின்வருோறு 

வ. 

எண் 

ஒெ்ெந்ததாைைக்ளின் விெைே் ஒெ்ெந்த 

ேதிெ்பீடட்ுத ்

பதாரக 

ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி 

மகாைியுள்ள 

பதாரக 

ேதிெ்பீடட்ு விரல 

விகிதே் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலே் 

ஒெ்ெந்ததாைை ்

16,ெஜரனேடதப்தரு 

திருவாரூை.் ரூ.21,39,323/- 

ரூ.22,04,432/- 

3.04% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

அதிகே் 

2. திரு.மக.பசந்தில்குோை ்

ஒெ்ெந்ததாைை ்

99ஏ,துைக்ாலயா மைாடு, 

திருவாரூை.் 

ரூ.21,33,186/- 

0.29% 

சதவிகிதே் 

ேதிெ்பீடர்டவிட 

குரறவு  

மேற்காணுே் திட்டெ்ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெற்தெ்புள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட 

குரறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளித்துள்ள ஒெ்ெந்ததாைை ் திரு,மக.பசந்தில்குோை ்

என்ெவைின் 0.29 சதவிகிதே் ேதிெ்பீடர்டவிட குரறவாக அளித்துள்ள ஒெ்ெந்த 

புள்ளியிரன ஏற்க ேன்றத்தின் அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

2. மேற்காணுே் திட்டெ்ெணிக்கு வைெ்பெற்ற ஒெ்ெந்தபுள்ளிகளில் ேதிெ்பீடர்டவிட 

குரறந்த ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி அளிக்கெ்ெட்டதரன ேன்றே் ஏற்கலாே், 

ந.க.எண்.3412/2020/இ1 

191. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 ப ொருள் எண்.22 

    இந்நகைாடச்ியின் ெைாேைிெ்பிலுள்ள கணினி சாதனங்களுக்கு மதரவயான 

192. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 



   
உெகைணங்கள் வாங்கி பகாள்ளவுே், ெயன்ொட்டிலுள்ள கணினி ேற்றுே் பிைிண்டை ்

சாதனங்கரள வருடாந்திை ெைாேைிெ்பு பசய்திடவுே், தகவல் பதாழில்நுட்ெ ெணிக்கு 

பெறெ்ெடட்ுள்ள இன்டைப்நட் ேற்றுே் LAN Connectivity முதலிய இரணெ்புகளுக்கு 

வருடாந்திை கட்டணே் பசலுத்துவதற்குண்டான பசலவினங்கரள 2021-22ே் 

ஆண்டிற்கு கீழ்கண்ட தரலெ்புகள்வாைியாக மேற்பகாள்ள ேன்றத்தின் அனுேதி 

மவண்டெ்ெடுகிறது. 
 

வ.எ

ண் 

தரலெ்புவாைியான விவைே் ஒதுக்கீடு 

பசய்யெ்ெட்ட பதாரக 

1 தற்மொது ெயன்ொட்டிலுள்ள கணினி 

ேற்றுே் பஜைாக்ஸ் 

சாதனங்களுக்குண்டான உெகைணங்கள் 

வாங்குதல். 

ரூ.200000/- 

2 தற்மொது ெயன்ொட்டிலுள்ள கணினி 

ேற்றுே் பிைிண்டை ்சாதனங்கரள ஆண்டு 

ெைாேைிெ்பு பசய்தல் (AMC) ேற்றுே் இதை 

ெணிகள். 

ரூ.200000/- 

3 தகவல் பதாழில்நுட்ெத்திரன 

மேே்ெடுத்த இரணயதளே் ேற்றுே் LAN 

Connectivity க்கான கட்டணங்கள் 

பசலுத்துதல். 

ரூ.200000/- 

4 கூடுதலாக கணினி ேற்றுே் பிைிண்டைக்ள் 

புதியதாக வாங்குதல் ேற்றுே் இதை 

பொருட்கள் வாங்குதல். 

ரூ.1000000/- 

ஆக போத்தே் ரூ.1600000/- 

 அலுவலக குறிெ்பு 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

2. 2021-22ே் ஆண்டிற்கு மதரவயான கணினி உெகைணங்கள் 

வாங்குதல் ேற்றுே் ெைாேைிெ்பு ெணிகரள ஒெ்ெந்தெ் ெணி 

அடிெ்ெரடயில் மேற்பகாள்ள ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே். 

3. மேற்காணுே் ெணிகளுக்கு உண்டான பசலவினத்ரத 

நகைாடச்ியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்பகாள்ள ேன்றே் 

அனுேதி வழங்கலாே். 

4. மேலுே் மேற்காணுே் கணினி பசயல்ொட்டிற்கு 

திட்டெ்ெணிகளில் நிதிஒதுக்கீடு பசய்யுே்ெட்சத்தில் 

திட்டநிதியில் ஈடுபசய்துக் பகாள்ளவுே் ேன்றே் அனுேதி 

வழங்கலாே்.  

ந.க.எண்.1746/2020/இ1 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் எண்.23 

      திருவாரூை ்நகைாடச்ிக்குடெ்ட்ட ெகுதிகளில் பொதுேக்களின் குடிநீை ்

மதரவகளுக்காக ஆங்காங்மக அரேக்கெ்ெட்டள்ள சிறுமின் விரச ெே்புகள், 

தரலரே நீமைற்று நிரலயதத்ில் உள்ள ஆழ்துரள நீைம்ூழ்கி மோட்டாைக்ள் ேற்றுே் 

மேல்நிரல நீைம்தக்கங்களில் அரேந்துள்ள மோட்டாைக்ளில் ஏற்ெடுே் ெழுதுகரள 

உடனடியாக சீை ்பசய்து பொதுேக்கரள  ொதிக்காத வரகயில் சீைான குடிநீை ்

வழங்கிட தயாை ்பசய்யெ்ெடட் உத்மதச ேதிெ்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு ேன்றத்தின் 

அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ேன்றே் அனுேதி வழங்கலாே் 

2. மேற்காணுே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள ஆகுே் உத்மதச  பசலவினத்ரத 

நகைாடச்ியின் குடிநீை ்நிதியிலிருந்து மேற்பகாள்ளவுே் ேன்றே் அனுேதி 

வழங்கலாே். 

ந.க.எண்         /2021/இ1’ 

193. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள்எண்.24 

         திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெடட் ெகுதியில் சட்டேன்ற உறுெ்பினை ் பதாகுதி 

மேே்ொடட்ுத்திட்டே் 2019-20ன் கீழ் வாைட்ு எண்.9 ொவா மகாொல் சாமி பதருவில் 

ேரழநீை ் வடிகால் அரேக்குே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திட்ட ேதிெ்பீடு ரூ.7.00 

இலட்சே் நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ு ெணியிரன மேற்பகாள்ள நிைவ்ாக அனுேதி 

வழங்கெ்ெட்டதரன பதாடைந்்து 28.07.2020 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், 

ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள 05.10.2020 அன்று திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ் திருவாரூை ் என்ெவருக்கு மவரல உத்தைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைைால் திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் காலே் தாழ்த்தியுே், 

ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன முடிக்காேல் உள்ளதரன உடன் துவங்கி 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள அறிவுறுத்தி ெலமுரற அறிவிெ்புகள் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் மேற்ெடி திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் 

மவண்டுபேன்மற ெணியிரன காலே் தாழ்த்தி வருகிறாை.் இெ்ெணியின் 

194. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
ஒெ்ெந்தக்காலே் கடந்த ஏழு ோதே் முடிகின்ற நிரலயில் உள்ளது. மேற்காணுே் 

திட்டெ்ெணி பதாடைெ்ாக அவ்வெ்பொழுது ோவடட் நிைவ்ாகே் ேற்றுே் சடட்ேன்ற 

உறுெ்பினை ்மூலே் அவ்வெ்பொழுது நரடபெறுே் ஆய்வுகூட்டத்தில் இத்திடட்ெ்ெணி 

பதாடைெ்ாக எவ்வித அறிக்ரகயிரனயுே் சேைப்ிக்க இயலாதநிரலயில் உள்ளது. 

எனமவ மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைை ் திட்டெ்ெணியிரன மேற்பகாள்ள முன்வைாத 

காைணத்தினால் அன்னாைின் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து பசய்து, 

ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணி முடித்து ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டுவை ேன்றத்தின் 

அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ஒெ்ெந்தகாலே் முடிந்துே் மிகவுே்காலே் கடத்தி ெணி முடிக்காேல் உள்ள 

ஒெ்ெந்தத்திரன ைதத்ு பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணியிரன முடிதத்ு 

ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டு வைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைதத்ு 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு பதாரகயிரன 

ெறிமுதல் பசய்யலாே். 

ந.க.எண்.521/2020/இ1 
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     திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதியில் சடட்ேன்ற உறுெ்பினை ் பதாகுதி 

மேே்ொடட்ுத்திட்டே் 2019-20ன் கீழ் வாைட்ு எண்.3 வடக்கு பகாத்த பதருவில் ேரழநீை ்

வடிகால் அரேக்குே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திட்ட ேதிெ்பீடு ரூ.1.75 இலட்சே் 

நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ு ெணியிரன மேற்பகாள்ள நிைவ்ாக அனுேதி 

வழங்கெ்ெட்டதரன பதாடைந்்து 28.07.2020 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், 

ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள 05.10.2020 அன்று திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ் திருவாரூை ் என்ெவருக்கு மவரல உத்தைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைைால் திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் காலே் தாழ்த்தியுே், 

ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன முடிக்காேல் உள்ளதரன உடன் துவங்கி 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள அறிவுறுத்தி ெலமுரற அறிவிெ்புகள் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் மேற்ெடி திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் 

மவண்டுபேன்மற ெணியிரன காலே் தாழ்த்தி வருகிறாை.் இெ்ெணியின் 

ஒெ்ெந்தக்காலே் கடந்த ஏழு ோதே் முடிகின்ற நிரலயில் உள்ளது. மேற்காணுே் 

திட்டெ்ெணி பதாடைெ்ாக அவ்வெ்பொழுது ோவடட் நிைவ்ாகே் ேற்றுே் சடட்ேன்ற 

உறுெ்பினை ்மூலே் அவ்வெ்பொழுது நரடபெறுே் ஆய்வுகூட்டத்தில் இத்திடட்ெ்ெணி 

பதாடைெ்ாக எவ்வித அறிக்ரகயிரனயுே் சேைப்ிக்க இயலாதநிரலயில் உள்ளது. 

எனமவ மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைை ் திட்டெ்ெணியிரன மேற்பகாள்ள முன்வைாத 

காைணத்தினால் அன்னாைின் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து பசய்து, 

ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணி முடிதத்ு ெயன்ொடட்ிற்கு பகாண்டவை ேன்றத்தின் 

அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ஒெ்ெந்தகாலே் முடிந்துே் மிகவுே்காலே் கடத்தி ெணி முடிக்காேல் உள்ள 

ஒெ்ெந்தத்திரன ைதத்ு பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணியிரன முடிதத்ு 

ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டு வைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைதத்ு 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு பதாரகயிரன 

ெறிமுதல் பசய்யலாே். 

ந.க.எண்.521/2020/இ1 

195. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் 26 

        திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெடட் ெகுதியில் சட்டேன்ற உறுெ்பினை ் பதாகுதி 

மேே்ொடட்ுத்திட்டே் 2019-20ன் கீழ் வாைட்ு எண்.18 காரைக்காடட்ு பதருவில் ேரழநீை ்

வடிகால் அரேக்குே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திட்ட ேதிெ்பீடு ரூ.3.50 இலட்சே் 

நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ு ெணியிரன மேற்பகாள்ள நிைவ்ாக அனுேதி 

வழங்கெ்ெட்டதரன பதாடைந்்து 28.07.2020 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், 

ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள 05.10.2020 அன்று திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ் திருவாரூை ் என்ெவருக்கு மவரல உத்தைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைைால் திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் காலே் தாழ்த்தியுே், 

ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன முடிக்காேல் உள்ளதரன உடன் துவங்கி 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள அறிவுறுத்தி ெலமுரற அறிவிெ்புகள் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் மேற்ெடி திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் 

மவண்டுபேன்மற ெணியிரன காலே் தாழ்த்தி வருகிறாை.் இெ்ெணியின் 

ஒெ்ெந்தக்காலே் கடந்த ஏழு ோதே் முடிகின்ற நிரலயில் உள்ளது. மேற்காணுே் 

திட்டெ்ெணி பதாடைெ்ாக அவ்வெ்பொழுது ோவடட் நிைவ்ாகே் ேற்றுே் சடட்ேன்ற 

உறுெ்பினை ்மூலே் அவ்வெ்பொழுது நரடபெறுே் ஆய்வுகூட்டத்தில் இத்திடட்ெ்ெணி 

பதாடைெ்ாக எவ்வித அறிக்ரகயிரனயுே் சேைப்ிக்க இயலாதநிரலயில் உள்ளது. 

எனமவ மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைை ் திட்டெ்ெணியிரன மேற்பகாள்ள முன்வைாத 

காைணத்தினால் அன்னாைின் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து பசய்து, 

ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணி முடிதத்ு ெயன்ொடட்ிற்கு பகாண்டவை ேன்றத்தின் 

அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

196. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
1. ஒெ்ெந்தகாலே் முடிந்துே் மிகவுே்காலே் கடத்தி ெணி முடிக்காேல் உள்ள 

ஒெ்ெந்தத்திரன ைதத்ு பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணியிரன முடிதத்ு 

ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டு வைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைதத்ு 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு பதாரகயிரன 

ெறிமுதல் பசய்யலாே். 

ந.க.எண்.521/2020/இ1 
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     திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதியில் சடட்ேன்ற உறுெ்பினை ் பதாகுதி 

மேே்ொடட்ுத்திட்டே் 2019-20ன் கீழ் வாைட்ு எண்.7 பதன்றல் நகை ்பூங்காவில் நூலக 

கட்டிடே் கடட்ுே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திட்ட ேதிெ்பீடு ரூ.6.00 இலட்சே் 

நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ு ெணியிரன மேற்பகாள்ள நிைவ்ாக அனுேதி 

வழங்கெ்ெட்டதரன பதாடைந்்து 28.07.2020 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், 

ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள 05.10.2020 அன்று திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ் திருவாரூை ் என்ெவருக்கு மவரல உத்தைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைைால் திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் காலே் தாழ்த்தியுே், 

ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன முடிக்காேல் உள்ளதரன உடன் துவங்கி 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள அறிவுறுத்தி ெலமுரற அறிவிெ்புகள் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் மேற்ெடி திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் 

மவண்டுபேன்மற ெணியிரன காலே் தாழ்த்தி வருகிறாை.் இெ்ெணியின் 

ஒெ்ெந்தக்காலே் கடந்த ஏழு ோதே் முடிகின்ற நிரலயில் உள்ளது. மேற்காணுே் 

திட்டெ்ெணி பதாடைெ்ாக அவ்வெ்பொழுது ோவடட் நிைவ்ாகே் ேற்றுே் சடட்ேன்ற 

உறுெ்பினை ்மூலே் அவ்வெ்பொழுது நரடபெறுே் ஆய்வுகூட்டத்தில் இத்திடட்ெ்ெணி 

பதாடைெ்ாக எவ்வித அறிக்ரகயிரனயுே் சேைப்ிக்க இயலாதநிரலயில் உள்ளது. 

எனமவ மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைை ் திட்டெ்ெணியிரன மேற்பகாள்ள முன்வைாத 

காைணத்தினால் அன்னாைின் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து பசய்து, 

ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணி முடிதத்ு ெயன்ொடட்ிற்கு பகாண்டவை ேன்றத்தின் 

அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ஒெ்ெந்தகாலே் முடிந்துே் மிகவுே்காலே் கடத்தி ெணி முடிக்காேல் உள்ள 

ஒெ்ெந்தத்திரன ைதத்ு பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணியிரன முடிதத்ு 

ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டு வைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைதத்ு 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு பதாரகயிரன 

ெறிமுதல் பசய்யலாே். 

ந.க.எண்.521/2020/இ1 

197. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 

31.05.2021 பொருள் 28 

     திருவாரூை ் நகைாட்சிக்குட்ெட்ட ெகுதியில் சடட்ேன்ற உறுெ்பினை ் பதாகுதி 

மேே்ொடட்ுத்திட்டே் 2019-20ன் கீழ் வாைட்ு எண்.14 கேலாே்ொள் நகைில் ேரழநீை ்

வடிகால் அரேக்குே் ெணியிரன மேற்பகாள்ள திட்ட ேதிெ்பீடு ரூ.7.00 இலட்சே் 

நிதிஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெடட்ு ெணியிரன மேற்பகாள்ள நிைவ்ாக அனுேதி 

வழங்கெ்ெட்டதரன பதாடைந்்து 28.07.2020 அன்று ஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைெ்ெடட்ுே், 

ெணியிரன உடன் மேற்பகாள்ள 05.10.2020 அன்று திரு.எஸ். பைங்கசாமி 

ஒெ்ெந்ததாைை ் திருவாரூை ் என்ெவருக்கு மவரல உத்தைவுே் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைைால் திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் காலே் தாழ்த்தியுே், 

ஒெ்ெந்தகாலத்திற்குள் ெணியிரன முடிக்காேல் உள்ளதரன உடன் துவங்கி 

ெணியிரன மேற்பகாள்ள அறிவுறுத்தி ெலமுரற அறிவிெ்புகள் 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. ஆனால் மேற்ெடி திட்டெ்ெணியிரன துவங்காேல் 

மவண்டுபேன்மற ெணியிரன காலே் தாழ்த்தி வருகிறாை.் இெ்ெணியின் 

ஒெ்ெந்தக்காலே் கடந்த ஏழு ோதே் முடிகின்ற நிரலயில் உள்ளது. மேற்காணுே் 

திட்டெ்ெணி பதாடைெ்ாக அவ்வெ்பொழுது ோவடட் நிைவ்ாகே் ேற்றுே் சடட்ேன்ற 

உறுெ்பினை ்மூலே் அவ்வெ்பொழுது நரடபெறுே் ஆய்வுகூட்டத்தில் இத்திடட்ெ்ெணி 

பதாடைெ்ாக எவ்வித அறிக்ரகயிரனயுே் சேைப்ிக்க இயலாதநிரலயில் உள்ளது. 

எனமவ மேற்ெடி ஒெ்ெந்ததாைை ் திட்டெ்ெணியிரன மேற்பகாள்ள முன்வைாத 

காைணத்தினால் அன்னாைின் ஒெ்ெந்தெ்புள்ளியிரன ைத்து பசய்து, 

ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணி முடிதத்ு ெயன்ொடட்ிற்கு பகாண்டவை ேன்றத்தின் 

அனுேதி மவண்டெ்ெடுகிறது. 
 

அலுவலக குறிெ்பு 

1. ஒெ்ெந்தகாலே் முடிந்துே் மிகவுே்காலே் கடத்தி ெணி முடிக்காேல் உள்ள 

ஒெ்ெந்தத்திரன ைதத்ு பசய்யலாே். 

2. ெணியின் அவசியே் கருதி ேறுஒெ்ெந்தெ்புள்ளி மகாைி ெணியிரன முடிதத்ு 

198. அலுவலக 

குறிெ்பிரன ஏற்று 

அனுேதிக்கெ்ெட்டது 



   
ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டு வைலாே். 

3. ஒெ்ெந்தெ்ெணியிரன உைிய காலத்தில் முடிக்காேல் ைதத்ு 

பசய்யெ்ெடுவதால் ஒெ்ெந்ததாைைின் ஒெ்ெந்த முன்ரவெ்பு பதாரகயிரன 

ெறிமுதல் பசய்யலாே். 
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