
பிலவ ஆண்டு  (ஆவணி-11)  2021 ஆகஸ்டு 27- ம் ேததி ெவள்ளிக்கிழைம  

முற்பகல் 12.30 மணிக்கு 

திருவாரூர் நகர்மன்ற  சாதாரணக்கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசீலைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திரு.சு.பிரபாகரன்ஆைணயர் மற்றும் தனி அலுவலர் 
ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண்  

ெபாருள் எண் 01 
    இந்நகராட்சி ஆைணயர் மற்றும் ெபாறியாளர் அவர்களின் ஆகஸ்டு 2021 
மாதத்திய நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு பதிவு ெசய்யலாம். 

225)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

பதிவு ெசய்யப்பட்டது 
 

ெபாருள் எண் 02 
     இந்நகராட்சியில் ெபாதுப்பிrவில் தட்டச்சர் பணியிடம் காலியாக உள்ளதால் 
ெபாதுப்பிrவு, ெபாறியியல்பிrவு, கணக்கு நகர்மன்ற ேதர்தல் மற்றும் தணிக்ைக 
பிrவுகளுகளிலும், ேமலும் சத்துணவு சம்பந்தமான மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக 
மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன 
அலுவலகங்களில் இருந்து தினமும் பிrவு சம்பந்தமான விவரப்பட்டியல்கள் 
ேகட்கும்ெபாழுது உடன் தட்டச்சு ெசய்து அனுப்ப இயலாத காரணத்தினாலும் 
நகராட்சி  அவசர அத்தியாவசிய ேதைவகளுக்கு நியமனம் ெசய்யலாம்.. 
 எனேவ, அைனத்து பணிகைளயும் ஒருங்கிைணந்து ெசய்து முடித்திட 
அவசர அவசியம் கருதி மாவட்ட ஆட்சிதைலவர் விைலவிகித பட்டியல் ஒரு 
நாைளக்கு ரூ.493/- வதீம் 01.09.2021 முதல் 31.03.2022 வைர 6 மாதகாலத்திற்கு 
இரண்டு தட்டச்சர்கள் பணியைமத்துக்ெகாள்ள ஊதியம் நிர்ணயம் ெசய்யவும் 
ேமற்படி ெசலவினத்ைத வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. இரண்டு தட்டச்சர் (Data Entry Operator)-க்கு மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

2. மாவட்ட ஆட்சி தைலவrன் விைலவிகித உத்தரவின்படி தினசr 
ரூ.493/- ெதாைக வழங்கலாம். 

3. விைலப்புள்ளி ெபற்று நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளலாம். 
4. ேமற்படி ெசலவினத்ைத வருவாய் நிதியில் இருந்து வழங்க 

அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண்2486/ 2021/சி1 

226)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 03 
     திருவாரூர் நகரம் வார்டு.2, பிளாக்.13, நகரளவு எண்.56(பைழய புல எண்.724/1)-
ல் 3683.00 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு அனுமதி 
ேகாrய திருமதி. ஹிஸ்புன்னிஸா மற்றும் நால்வர், கதவு எண்.7/1120, புதுமைனத் 
ெதரு, அடியக்கமங்கலம், திருவாரூர் என்பவrன் விண்ணப்பம் உதவி இயக்குநர் 
ெபாறுப்பு, மாவட்ட நகர் ஊரைமப்பு அலுவலகம், திருவாரூர் மாவட்டம் 
நடவடிக்ைக கடிதம் எண்.10/2021/TVR, நாள்.30.07.2021-ன்படி ெதாழில்நுட்ப அனுமதி 
வழங்கி மைனப்பிrவு வைரபடத்திற்கு ம.வ/ந.ஊ.அ. (TVR) எண்.10/2021 என 
எண்ணிடப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  மைனப்பிrவில் மனுதாரர் 
ெசாந்தப் ெபாறுப்பில் அங்கீகrக்கப்பட்ட வைரபடத்தின் படி தார் சாைல 
அைமத்துள்ளார்.  ேமலும் நகராட்சி ெபாறியாளrன் 25.06.2021-ேததிய குறிப்பின் படி 
குடிநீர் வசதி மற்றும் மின் கம்பங்கள் உள்ளிட்ட அடிப்பைட வசதிக்காக 
ரூ.1,16,000/-(ெசலுத்து சீட்டு எண்.104/1/2/21-22/0003302, நாள்.29.06.2021) நகராட்சி 
கருவூலத்தில் ெசலுத்தியுள்ளார்.  அதைன ெதாடர்ந்து, மைனப்பிrவு கூராய்வு 
கட்டணமான ரூ.7800/-(ெசலுத்து சீட்டு எண்.104/01/2/21-22/0005974, நாள்.13.08.2021) 
மற்றும் மைனப்பிrவு அங்கீகாரக் கட்டணமாக ரூ.5,000/-(ெசலுத்து சீட்டு 
எண்.104/04/2/21-22/0006098, நாள்.16.08.2021) நகராட்சி கருவூலத்தில் ெசலுத்தியுள்ளார்.  
ேமலும், அங்கீகrக்கப்பட்ட வைரபடத்தின்படி நகராட்சி வசம் ஒப்பைடப்பு ெசய்ய 
ேவண்டிய ெபாது ஒதுக்கீடுகைள பத்திர பதிவு எண்.3115/2021, நாள்.12.07.2021-ன்படி 

227)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



ஒப்பைடப்பு  ெசய்துள்ளார்.  ேமலும், மின்வாrயத்துக்கு ஒப்பைடப்பு ெசய்ய 
ேவண்டிய இடத்திைன பத்திர பதிவு எண்.3116/2021, நாள்.12.07.2021-ன் படி 
ஒப்பைடப்பு ெசய்துள்ளார்.  எனேவ, துைண இயக்குநர்/உதவி இயக்குநர் (கூ.ெபா) 
மாவட்ட நகர் ஊரைமப்பு அலுவலகம், திருவாரூர் அவர்களின் ேமற்கண்ட 
கடிதத்தில் ெதrவித்துள்ள நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு மைனப்பிrவிைன 
அங்கீகrத்து உத்தரவிட மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.613/2021/எப்1 
ெபாருள் எண் 04 
          திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட வார்டு 3, பிளாக் 10, பைழய 
நகரளவு எண் 405/5/(405/5G) புதிய நகரளவு எண் 14/7 –ல் உள்ள 1065 சதுர அடி 
ெபாதுபாைதைய திரு.ேக.தர்மராஜன் மற்றும் மாஸ் கார்ப் நிறுவனம் அதன் 
தற்கால நிர்வாக  பங்குதாரர் திரு.வி.ஏ.முஹம்மது மன்சூர் அலி ஆகிேயாரால் 
அைமக்கப்பட்ட குடியிருப்பு மைனப்பிrவிற்கு ெபாது பாைதயாக நகராட்சி வசம் 
ஒப்பைடப்பு ெசய்தைத எதிர்த்து திரு.ேக.ேவலாயுதம் மற்றும் நால்வர் நகராட்சி 
ஆைணயைர மூன்றாம் பிரதிவாதியாகவும் நகர் ஊரைமப்பு துைண இயக்குநர், 
தஞ்சாவூர் மண்டலம் அவர்கைள நான்காம் பிரதிவாதியாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் 
அவர்கைள ஐந்தாம் பிதிவாதியாகவும் ேசர்த்து மாவட்ட உrைமயியல் 
நீதிமன்றத்தில் அசல் வழக்கு எண்.27/2021 என வழக்கு ெதாடர்ந்துள்ளார். எனேவ, 
ேமற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆைணயர் சார்பாக நகராட்சி நிைல வழக்கறிஞைர 
ஆஜராக ெசய்திடவும் ேமலும் வழக்கிற்கான ெசலவினத்ைத ெபாது நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
     மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
ந.க.எண் 2161/2011எப்1 

228)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 05 
     திருவாரூர் நகரம் வார்டு.03, பிளாக்.6, நகரளவு எண்.204,205/2-ல் (30410.50 ச.மீ) 
7.51 ஏக்கர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மைனப்பிrவு அனுமதி ேகாr திரு. சா. 
நீலேமகம் மற்றும் திரு. அ. மணிவண்ணன் ஆகிேயார் விண்ணப்பித்த்தன் ேபrல் 
நகர் ஊரைமப்பு இயக்குநர், ெசன்ைன அவர்களால் மனுதாரrன் மைனப்பிrவு 
அனுமதி ேகாரும் விண்ணப்பம் பrசீலிக்கப்பட்டு ந.க.எண்.8997/2020/TCP-2, 
நாள்.24.12.2020-ல் சாைல அைமப்பு வைரபடம் அங்கீகrக்கப்பட்டுள்ளது.  அதன்படி 
மனுதாரர் மைனப்பிrவில் சாைல அைமப்பு வைரப்படத்தின்படி ெசாந்த ெசலவில் 
தார்சாைல, குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அைமத்தும் 
மற்றும் ெதருவிளக்கு வசதிக்காக ரூ.4,71,916/-(பற்றுச்சீட்டு எண்.562-07/21-521, 
நாள்.05.08.2021) தமிழ்நாடு மின்வாrயத்திலும் ெசலுத்தி உள்ளைத ெதாடர்ந்து 
இந்நகராட்சி ெபாறியாளர் தனது 19.08.2021-ந்ேததிய குறிப்பில் மைனப்பிrவின் 
ெபாது ஒதுக்கீடுகைள தானமாக ஏற்க பrந்துைர ெசய்துள்ளார்.  ேமலும், 
மனுதாரர் தனது 10.08.2021 ேததிய கடித்த்தில் ெபாது உபேயாக பகுதி 
ஒதுக்கீடுகைள நகராட்சி வசம் தானமாக ஒப்பைடக்க அனுமதி ேவண்டி மனு 
அளித்துள்ளார்.  எனேவ, நகராட்சி ெபாறியாளrன் குறிப்பின் படி நகர் ஊரைமப்பு 
இயக்குநர், ெசன்ைன அவர்கள் அங்கிகrத்துள்ள சாைல அைமப்பு 
வைரபடத்தின்படி சாைலகள் மற்றும் ெபாது ஒதுக்கீடுகைள நகராட்சி வசம் 
தானபத்திரம் வாயிலாக ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
 
 
அலுவலக குறிப்பு: 
          மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.698/2020/எப்1 

229)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



ெபாருள் எண் 06 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பைழய ேபருந்து நிைலயத்தில் 
அைமந்துள்ள கட்டணக் கழிவைறயிைன பராமrப்பு ெசய்யும் பணிக்கு 04.08.2021 
அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
விவரம் பின்வருமாறு. 
 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விவரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

ஒப்பந்ததாரர்களா
ல் வழங்கப்பட்ட 
மதிப்படீ்டுத் 
ெதாைக 

மதிப்படீ்டு 
விைலவிகிதம் 

திரு.எஸ். தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

 
 
 

ரூ.262180/- 

ரூ.264200/- 

0.77% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

திரு.எம்.அறிவானந்தம்
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.261980/- 

0.08% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட குைறவு 

 ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட 
குைறந்த ஒப்பந்தப் புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ். தணிகாசலம், ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் என்பவrன் 0.08% சதவிகிதம் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. ேமற்காணும் பணிக்கு மதிப்படீ்ைட விட குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன 

அளிக்கப்பட்டதைன ஏற்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
3. ேமற்காணும் பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு உடன் 

பணியிைன ேமற்ெகாள்ள உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம் 

ந.க.எண் 1521/2021/இ1 

230)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 
 

ெபாருள் எண் 07 
     இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஜபீ் வாகனம் TN 50 F 6520 –ல் பழுதுகள் 
ஏற்பட்டுள்ளதைன சீர்ெசய்ய ஆகும் உத்ேதச ெசலவினத் ெதாைக ரூ.1.25 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். வாகனத்தின் பயன்பாட்டு 
அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார எடுத்த நடவடிக்ைகயிைன 
மன்றம் அங்கீகrகலாம். 

2. ேமற்கண்ட வாகனத்திைன பழுது நீக்கம் ெசய்வதற்குண்டான 
ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.2281/2021/இ1 

231)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 08 
     இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பாதாளச் சாக்கைட கழிவுநீர் அைடப்பு நீக்கும் 
வாகனம் எண் TN 50 AF 2882-ற்கு தகுதிச்சான்று முடிவைடவதைன ெதாடர்ந்து 
ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சீர்ெசய்து 2021-22 ஆண்டிற்கான தகுதி சான்று 
ெபறுவதற்கும் ஆகும் உத்ேதச ெசலவினத்ெதாைக ரூ.1.25 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

232)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அங்கீகrக்கப்பட்டது. 
 



அலுவலக குறிப்பு: 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி வாகனத்தின் பயன்பாட்டின் அவசியத்திைன கருத்தில் 

ெகாண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவடிக்ைகயிைனயும் மன்றம் அங்கீகrக்கலாம். 

3. ேமற்கண்ட வாகனத்திைன பழுது நீக்கம் ெசய்வதற்குண்டான 
ெசலவினத்ைத நகராட்சியின் பாதாளச்சாக்கைட நிதியிலிருந்து 
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 

ந.க.எண்.2233/2021/இ1 

ெபாருள் எண் 09 
இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஜபீ் வாகனம் எண் TN 50 F 6520-ற்கு தகுதி 
சான்று காலெகடு முடிவைடவதைன முன்னிட்டு மராமத்து பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள 25.08.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
நிறுவனங்களிடமிருநது வரப்ெபற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளின் விவரம் 
பின்வருமாறு. 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் விவரம்  வரப்ெபற்ற 
ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைக 

1 ெமர்சஸ்.ஞானம் ஆட்ேடா ேகேரஜ் நாைக 
ைபபாஸ் ேராடு திருவாரூர் 

ரூ.119800/- 
 

2 ெமர்சஸ்.குமார் ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் 
நாைக ைபபாஸ் சாைல திருவாரூர் 

ரூ.128300/- 

 ேமற்படி வாகனத்திற்கு மராமத்து பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மதிப்படீ்ைட விட 

குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன அளித்துள்ள “ெமர்சஸ்.ஞானம் ஆட்ேடா ேகேரஜ் , 

திருவாரூர்”  நிறுவனத்தின் ரூ.119800/- க்கான குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ெதாைகயிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு: 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி ஜபீ் வாகனத்திற்கான “ெமர்சஸ்.ஞானம் ஆட்ேடா ேகேரஜ் , 

திருவாரூர்” நிறுவனத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம் 

ந.க.எண்.2281/2021/இ1 

233)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 10 
     இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் அைடப்பு நீக்கும் 
வாகனம் எண் TN 50 AF 2882 –ற்கு தகுதி சான்று காலெகடு முடிவைடவதைன 
முன்னிட்டு மராமத்து பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 25.08.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து வரப்ெபற்ற விவரம் 
பின்வருமாறு. 

 
வ.எண் 

 
ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் விவரம் 

ஒப்பந்த 
நிறுவனங்களிடமிருந்து 
வரப்ெபற்ற ஒப்பந்த புள்ளி 
ெதாைக 

1 ெமர்சஸ்.அன்ைன சத்யா 
இன்ஜினியrங், 
 13 ராமேக சாைல, திருவாரூர் 

ரூ.123310/- 
 

234)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



2 ெமர்சஸ். குரு ஆட்ேடா ேகேரஜ் , 
ராஜிவ் நகர், ெதாம்பங்குடிைச, 
தஞ்சாவூர் 

ரூ.125316/- 
 

3 ெமர்சஸ். தர்மராஜ் ஆட்ேடா 
ேகேரஜ்.  
34/59 தஞ்சாவூர் சாைல, திருவாரூர் 

ரூ.124608/- 

  
ேமற்படி வாகனத்திற்கு மராமத்து பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவான ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன அளித்துள்ள “ெமர்சஸ்.அன்ைன சத்யா 
இன்ஜினியrங் ஒர்க்ஸ் திருவாரூர்” என்பவrன் ரூ.123310/- குைறந்த ஒப்பந்தத் 
ெதாைகயிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு: 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி பாதாள சாக்கைட கழிவுநீர் அைடப்பு நீக்கும் 

வாகனத்திற்காக ெமர்சஸ்.அன்ைன சத்யா இன்ஜினியrங் ஒர்க்ஸ் 
திருவாரூர்” நிறுவனத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 

ந.க.எண்.2233/2021/இ1 

ெபாருள் எண் 11 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் அைடப்பு 
நீக்கும் வாகனம் எண் TN 50 B 0253-ல் உள்ள சக்ஸன் மிசின் , ெஜட்ராடிங் மற்றும் 
ைஹட்ராலிக்கைள பழுது நீக்கம் ெசய்யவும் மற்றும் தகுதிச்சான்றும் 
ெபறேவண்டியுள்ளதால் அதற்கண்டான உத்ேதச ெசலவினத் ெதாைக ரூ.5.25 
இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி வாகனத்தில் உள்ள பழுதுகைள சீர் ெசய்தல் மற்றும் 

தகுதிச்சான்று ெபறுவதற்குண்டான ெசலவினத்ைத பாதாள சாக்கைட நிதி 
கணக்கிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.2234/2021/இ1 

235)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 12 
திருவாரூர் நகராட்சியில் சுதந்திர தின விழாவிைன முன்னிட்டு மாவட்ட 

ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் தற்காலிக கழிவைற, குடிநீர் வசதி மற்றும் 
தகவல் ெதாடர்பு ைமயம் அைமக்கும் பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண்.  
நாள்.30.07.2021ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 12.08.2021ல் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து கீழ்கண்ட விவரப்படி 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விவரம் 

ஒப்பந்த 
மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ 

ஒப்பந்ததாரரா
ல் 

ேகாரப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்
ளி ெதாைக 

மதிப்படீ்டு 
விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசல
ம் 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.60418/- ரூ.60350/- 

0.11% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட குைறவு 

236)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

அனுமதித்து 
அங்கீகrக்கப்பட்டது. 
 



2.  திரு.ேக.ெசந்தில்கு
மார், 
ஒப்பந்ததாரர் 
திருவாரூர் 

ரூ.60830/- 

0.68% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைட 
விட அதிகம் 

 ேமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட குைறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ்.தணிகாசலம், ஒப்பந்ததாரர் திருவாரூர் 
என்பவrன் 0.11% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைடவிட குைறவாக அளித்துள்ள 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

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

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
3. ேமற்கண்ட பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி 

அலுவலrன் முன்அனுமதி ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல 
உத்தரவு வழங்கப்பட்டதைனயும்  மன்றம் அங்கீகrக்கலாம்.  

ந.க.எண். 1454/2020/இ1 

ெபாருள் எண் 13 
 எதிர்வரும் வடகிழக்கு பருவமைழைய முன்னிட்டு திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயற்ைக இடர்பாடுகளினால் ஏற்படும் 
ேசதங்கைள எதிர்ேநாக்கும் வைகயிலும் ெபாதுமக்களின் ெபாது சுகாதாரம் 
மற்றும் பாதுகாப்பு நலைன கருத்தில் ெகாண்டு ஏற்படும் ேசத விைளவுக்ேகற்ப 
ேதைவப்படும் உபகரணங்கள், இயந்திரங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் இதர 
அத்தியாவசிய ெபாருட்கைள ெகாண்டு உடனுக்குடன் நடவடிக்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ள ஆகம் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. இயற்ைக இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் விைளவுகைள எதிர்ேநாக்கும் 

வைகயில் அவசர அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு பணிகைள தனி 
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்றும், ேசத விைளவுக்ேகற்ப பணிகைள 
உள்ளூர் விைலப்புள்ளிகள் ெபற்று உடனுக்குடன் ேமற்ெகாள்ள மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

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

ந.க.எண். 2539/2021/இ1 

237)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 14 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ேதசிய நகர்புற வாழ்வாதார இயக்கம் 7வது திட்ட 
அனுமதி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் திருவாரூர் மருத்துவ கல்லூr வளாகத்தில் 
உள்ள மாவட்ட அரசு மருத்துவமைனயில் உள்ள ேநாயாளிகைள பார்க்க வரும் 
பார்ைவயாளர்கள் மற்றும் உடன் தங்குபவர்கள் தங்கும் கட்டிடம் கூடுதலாக 
கட்டும் பணிக்கு மதிப்படீு ரூ.110.00 இலட்சத்திற்கு 1 சிப்பமாக திட்ட பிேரரைண 
தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு 07.01.2021 அன்று நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத்ெதாடர்ந்து 12.08.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
மற்றும் விைல விகிதங்கள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவிற்கும் 
ைவக்கப்படுகிறது. 

13.08.2021 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விவரம் 

238)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



பணியின் விவரம் மதிப்படீ்டி
ன் படி 
ஒப்பந்த 
ெதாைக 
ரூ. 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
வழங்கியவர் 
விவரம்  

ஒப்பந்ததார
rன் 

ஒப்பந்தப்புள்
ளி ெதாைக 

ரூ. 

சதவதீ 
விவரம் 

திருவாரூர் 
மருத்துவ 
கல்லூr 

வளாகத்தில் 
உள்ள மாவட்ட 

அரசு 
மருத்துவமைனயி

ல் உள்ள 
ேநாயாளிகைள 
பார்க்க வரும் 

பார்ைவயாளர்கள் 
மற்றும் உடன் 
தங்குபவர்கள் 

தங்கும் கட்டிடம் 
கூடுதலாக 
கட்டும் பணி 

ரூ.9596197/
- 

ெமர்சஸ். ஆர். 
ேக.ேக. 

கன்ஸ்ெரக்சன்
ஸ் ெந.5/37, 

விட்டாம்பாைள
யம், இமபள்ளி, 
திருச்ெசங்ேகா
டு , நாமக்கல் 

ரூ.10062079/- 

4.85% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்
ைட விட 
அதிகம் 

ெமர்சஸ்.எஸ்.பி
.எஸ் 

அசாசிேயட் 
ெந.13/43 

பட்ேடல் ெதரு 
சுரம்பட்டி 

வலாசு ஈேராடு 

ரூ.10358779/- 

7.95% 
சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்
ைட விட 

மிக 
அதிகம் 

    ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறவான 
ஒப்பந்தப்புள்ளி (மதிப்படீ்டு விைல விகிதத்திைனவிட அதிகம்) ெகாடுத்துள்ள 
ெமர்சஸ்.ஆர்.ேக.ேக.கன்ஸ்ெரக்சன்ஸ் , திருச்ெசங்ேகாடு  நிறுவன 
ஒப்பந்ததராரrடம் இவ்வலுவலக ந.க.எண் 7853/2014/இ1 நாள் 23.08.2021-ம் ேததிய 
கடிதத்தில் விைல குைறப்பு சம்மத கடிதம் ேகாரப்பட்டதில் அன்னாரது 
விைலக்குைறப்பு சம்மத கடிதத்தில் கட்டுமான மூலப்ெபாருடகளின் விைல 
உயர்வு காரணமாக விைலக்குைறப்பு ெசய்ய இயலாது என ெதrவித்துள்ளார். 
அதைன ெதாடர்ந்து ெமர்சஸ்.ஆர்.ேக.ேக.கன்ஸ்ெரக்சன்ஸ் , திருச்ெசங்ேகாடு 
நிறுவன ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட அேத மதிப்படீ்டின் விைல 
விகிதத்திேலேய வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் 
ஒப்புதலுக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. ெமர்சஸ்.ஆர்.ேக.ேக.கன்ஸ்ெரக்சன்ஸ் , திருச்ெசங்ேகாடு நிறுவனத்தின் 
கடிதம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

2. 2021-22 SOR ன் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி ெபறப்பட்டதில் குைறவானதும், 
வழங்கப்பட்ட விைலக்குைறப்பு சம்மதக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 
விளக்கத்திைன ஏற்கவும், பின்னர் மதிப்படீ்டிைனவிட கூடுதலாக 
ெபறப்பட்ட விைல விகிதத்திைன அளித்துள்ள 
ெமர்சஸ்.ஆர்.ேக.ேக.கன்ஸ்ெரக்சன்ஸ் , திருச்ெசங்ேகாடு நிறுவனத்தின் 
ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 

3. நகராட்சி ெபாறியியல் ைகேயடு ெதாகுதி (1) பகுதி 2 பிrவு 2.7.2 ன் படி 
பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி மதிப்படீ்டிைனவிட 5 சதவதீம் வைர 
கூடுதலாக அனுமதிப்பது ெதாடர்பாக மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

ந.க.எண். 7853/2014/இ1 

 ெபாருள் எண் 15 
     திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் ெடங்கு மற்றும் சிகா 
ைவரஸ் ெதாற்று ேநாய் தடுப்பு நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்வது ெதாடர்பாக 
SUPERFOG Portable Type with Self Start Thermo Fogging Machine வாங்குவதற்கு 
விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 1 

239)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



எண்ணிக்ைககான விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

ெபாருட்களின் 
ெபயர் 

ெபாருட்க
ளின் 

எண்ணி
க்ைக 

SYSTEMS 
ENGINEE
RING 
(Rs) 

S.N 
ENTERP
RICES 
(Rs.) 

VIGNESHWARI 
INDUSTRIAL 
PRODUCTS 

(Rs.) 

1 
SUPERFOG Portable 
Type with Self Start 

Thermo Fogging 
Machine 

1 72600/- 74500/- 75000/- 

    ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள SYSTEMS ENGINEERING CHENNAI என்ற 
நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கி ெகாள்ளவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக 
வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. .  
அலுவலக குறிப்பு : -  
       1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  

2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  தமிழ்நாடு      மாவட்ட 
நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15-ன் கீழ்  விநிேயாகம் ெசய்ய 
ஆைணயர் மற்றும்  தனி  அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று 
SYSTEMS ENGINEERING CHENNAI என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு 
வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின்  பில்பட்டியல் படி 
ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  

ந.க.எண். 20110/2021/எச்1 
ெபாருள் எண் 16 
      திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் தூய்ைம இந்தியா 
திட்டத்தின் கீழ் 2018-19-ஆம் ஆண்டு திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்காக 
ேபட்டrயால் இயங்கும் வாகனம் BOV 24 எண்ணிக்ைகயில் புதிதாக 
வழங்கப்பட்டது. ேமற்படி வாகனங்களின் மூலம் சுற்றுச்சூழைல பாதிக்காத 
வைகயில் ெபாதுசுகாதாரப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வந்த நிைலயில் 
தற்ெபாழுது வாகனங்கள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் அதைன சr ெசய்ய உள்ளூர் 
மற்றும் ெவளியூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விைலவிகிதம் கண்டறிய 
விைலப்புள்ளி அறிவிப்பு ேகாரப்பட்டதில் கீழ்காணும் விைலப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளது மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

வ.எ
ண் 

பழுதுதான 
வாகனத்தின் 

விவரம் 

வாகனங்களி
ன் 

எண்ணிக்
ைக 

RISHI 
MOTORS 

RISHI GROUP 
OF 

COMPANIES 
(RS) 

SRI 
POWER 
ELCTON

ICS 
(RS) 

ESSAR 
AGENCIES 

(RS) 

1 

ேபட்டrயால் 
இயங்கும் 
வாகனம் 
BOV (Battary 
Operated Vechiles) 

6 420000/- 450000/- 468000/- 

    ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள RISHI MOTORS RISHI GROUP OF COMPANIES 
KUMBAKONAM என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்தரவு வழங்கவும் அதற்குrய 
பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. .  
அலுவலக குறிப்பு : -    
      1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  

2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  தமிழ்நாடு      மாவட்ட 
நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிrவு 15-படி ஆைணயர் மற்றும்  தனி  
அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று RISHI MOTORS RISHI GROUP OF 

240)    
அலுவலக குறிப்பு 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



COMPANIES என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கவும் ேமலும் 
ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின்  பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  

ந.க.எண் 3123/2020/எச்1  
ெபாருள் எண் 17 
      திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று ேநாய் தடுப்பு நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்வது ெதாடர்பாக ெதர்ேமா 
ஸ்ேகனர், பல்ஸ் ஆக்ஸி மீட்டர் வாங்குவதற்கு விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் 
கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற 80 எண்ணிக்ைககான விைலப்புள்ளிகள் 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எ
ண் 

ெபாருட்களின் 
ெபயர் 

 
ெபாருட்களி
ன் 
எண்ணிக்ைக 

JAS 
PHARMA
CEUTICA
LS (Rs) 

ACONZ 
LIFE 
CARE 
 (Rs.) 

  
YESPEA 
PHARMA  
(Rs.) 

1 ெதர்ேமா 
ஸ்ேகனர் 

40 1,36,000 1,68,000 1,48,000/- 

2 
பல்ஸ் ஆக்ஸி 

மீட்டர் 
40 

 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள JAS PHARMACEUTICALS VIJAYAPURAM, THIRUVARUR 
என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கி ெ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 JAS PHARMACEUTICALS VIJAYAPURAM, 
THIRUVARUR என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கவும் ேமற்கண்ட 
நிறுவனத்தின் பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம்.  

ந.க.எண். 2020/2021/எச்1 

241)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 18 
      திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் தூய்ைம இந்தியா 
திட்டத்தின் கீழ் 2018-19-ஆம் ஆண்டு திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்காக 
ேபட்டrயால் இயங்கும் வாகனம் BOV 24 எண்ணிக்ைகயில் புதிதாக 
வழங்கப்பட்டது. ேமற்படி வாகனங்களின் மூலம் சுற்றுச்சூழைல பாதிக்காத 
வைகயில் ெபாதுசுகாதாரப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வந்த நிைலயில் 
தற்ெபாழுது வாகனங்கள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் அதைன சr ெசய்ய உள்ளூர் 
மற்றும் ெவளியூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விைலவிகிதம் கண்டறிய 
விைலப்புள்ளி அறிவிப்பு ேகாரப்பட்டதில் கீழ்காணும் விைலப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளது மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

வ.எ
ண் 

பழுதுதான 
வாகனத்தின் 
விவரம் 

வாகன
ங்களின் 
எண்ணி
க்ைக 

RISHI 
MOTORS 
RISHI 

GROUP OF 
COMPANIES 

(RS) 

SRI 
POWER 
ELCTONI

CS 
(RS) 

ESSAR 
AGENCIES 

(RS) 

1 

ேபட்டrயால் 
இயங்கும் வாகனம் 
BOV (Battary Operated 
Vechiles) 

5 449000/- 545000/- 525000/- 

ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள RISHI MOTORS RISHI GROUP OF COMPANIES KUMBAKONAM என்ற 

242)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்தரவு வழங்கவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக 
வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. .  
அலுவலக குறிப்பு : -    
 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  தமிழ்நாடு      மாவட்ட நகராட்சிகள் 
சட்டம் 1920 பிrவு 15-படி ஆைணயர் மற்றும்  தனி  அலுவலrன் முன் 
அனுமதி ெபற்று RISHI MOTORS RISHI GROUP OF COMPANIES என்ற நிறுவனத்திற்கு 
ேவைல உத்திரவு வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின் 
 பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 ந.க.எண் 1339/2020/எச்1 

ெபாருள் எண் 19 
 திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 
பணிக்களுக்காக திடக்கழிவுகைள ேசகrக்கும் PUSH CART PRIMARY COLLECTION  
வாகனம் பழுது ஏற்பட்டு பணியாளர்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிைலயில் 
உள்ளது. இதனால் 100% PRIMARY COLLECTION பணிகள் நைடெபறாமல் உள்ளது 
என துப்புரவு ஆய்வர் அவர்களின் குறிப்பில் ெதrவித்துள்ளைமயால் அதைன சr 
ெசய்ய உள்ளூர் மற்றும் ெவளியூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விைலவிகிதம் 
கண்டறிய விைலப்புள்ளி அறிவிப்பு ேகாரப்பட்டதில் கீழ்காணும் விைலப்புள்ளிகள் 
வரப்ெபற்றுள்ளது மன்றத்தின் பார்ைவக்கு. 

வ
.
எ
ண்

பழுதுதான 
வாகனத்தின் 
விவரம் 

வாகனங்க
ளின் 
எண்ணிக்
ைக 

RISHI MOTORS 
RISHI GROUP 

OF 
COMPANIES 

(RS) 

SRI 
POWER 

ELCTONIC
S 

(RS) 

ESSAR 
AGENCIE

S 
(RS) 

1 

திடக்கழிவுகைள 
ேசகrக்கும் PUSH 
CART PRIMARY 
COLLECTION) 

30 177000/- 186000/- 204000/- 

     ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள RISHI MOTORS RISHI GROUP OF COMPANIES 
KUMBAKONAM என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்தரவு வழங்கவும் அதற்குrய 
பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. .  
 
 
 
 
அலுவலக குறிப்பு : -   
  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
2. பணியின்  அவசர  அவசியம்  கருதி  தமிழ்நாடு      மாவட்ட நகராட்சிகள் 
சட்டம் 1920 பிrவு 15-படி ஆைணயர் மற்றும்  தனி  அலுவலrன் முன் 
அனுமதி ெபற்று RISHI MOTORS RISHI GROUP OF COMPANIES என்ற நிறுவனத்திற்கு 
ேவைல உத்திரவு வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின் 
 பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கியைமக்கும்  மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம்.  

ந.க.எண் 1845/2021/எச் 1 

243)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

ெபாருள் எண் 20 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பைழய ேபருந்து நிைலயம் ேபாதிய 
இடவசதி இல்லாததால் விளமல் பகுதியில் புதிய ேபருந்து நிைலயம் கட்டப்பட்டு 
ெபாது மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. தற்ேபாது பைழய ேபருந்து நிைலயம் நகர 
ேபருந்து நிைலயமாக பயன்பாட்டில் உள்ளது. ேமற்படி நகர ேபருந்து 
நிைலயத்திற்கு இதுவைர ெபயர் ைவக்கப்படாத நிைலயில் 
முத்தமிழறிஞர்.கைலஞர் நகர ேபருந்து நிைலயம் என ெபயrட திருவாரூர் 
சட்டமன்ற உறுப்பினர்  ேகாrயுள்ளார். எனேவ சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

244)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 



ேகாrக்ைகயின்படி பைழய ேபருந்து நிைலயத்திற்கு ெபயர் ைவத்திட அரசு 
அனுமதி ெபற முன்ெமாழிவுகள் அனுப்பிட மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
ந.க.எண்.2485/2021/எப்1 
ெபாருள் எண் 21 
    இந்நகராட்சியின் 2020-21–ம் ஆண்டிற்கான ெபாதுநிதி, குடிநீர் நிதி மற்றும் 
கல்வி நிதி கணக்குகைள தனியார் பட்டய கணக்கு மூலம் முடித்திடவும் 
அதற்கான உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.1,00,000/- மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. கணக்கு முடித்து அனுப்ப ேவண்டிய அவசியம் கருதி விைலப்புள்ளி 

ெபற்று பணியிைன துவங்கவும் அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண் 1343/2021/எப்1 

245)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 
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      திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெடங்கு காய்ச்சல் ேநாய் 
பரவுவைத தடுத்திடும் ெபாருட்டு பராமrப்பு களப்பணிக்காக 300 வடீுகளுக்கு 
ஒருவர் என்ற அடிப்பைடயில்  பணியமர்த்தி ெகாள்ள தைலைம ெசயலர் 
அவர்களின் அறிவுைர DO LETTER NO 34408/D1/2019-1 நாள் 10.07.20220 நகராட்சி 
நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்ட அறிவுைர நாள் 06.03.2020 
திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சிதைலவர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் 5403/2019/சி2 
வளர்ச்சி நாள் 04.11.2019 மற்ற நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் 
அவர்களின் கடித ந.க.எண் 1256/2020/அ3 நாள் 10.07.2020 ேததிய கடிதத்தில் 
அறிவுறுத்தியுள்ளதன் ேபrல் நகர் மன்ற தீர்மான எண் 111 நாள் 30.11.2020 
அனுமதி ெபறப்பட்டதன் அடிப்பைடயில்  51 பணியாளர்கைள 3 மாத காலத்திற்கு 
பணிேமற்ெகாள்ள  SARAM ENVIRO PVT LTD என்ற நிறவனத்திற்கு 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நிைலயில் ேமற்படி பணிகளின் பணிகாலம் 
முடிவைடவதால் இந்நகர்  மன்ற தீர்மான எண் 74 நாள் 31.05.2021 –ல் ெடங்கு 
தடுப்பு பணிக்காக தற்காலிக பணியாளர்கைள நியமிக்க  ரூ,70 லட்சம் மன்ற  
அனுமதிெபறப்பட்டுள்ளதால் இயற்ைக இடர்பாடுகளால் ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார 
இயலாத காரணத்தினால் ெபாது சுகாதாரம் மற்றும் ெபாதுமக்கள் நலன் கருதி 
ேமற்படி பணியிைன மாவட்ட ஆட்சியர் திருவாரூர் அவர்களின் ெசயல்முைற 
ந.க.எண் 2418/2020/எச்1 நாள் 22.07.2020 –ன் படி ஒரு நாள் தினகூலி ரூ.385/- 
ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் உயர்த்தி வழங்க SARAM ENVIRO SERVICE PVT LID என்ற 
நிறுவனத்தின் 22.07.2021 கடிதத்தில் ெதrவித்துள்ள PF 13%, ESI 3.25%, INSURANCE 2% 
UNIFORM AND SAFTY EQUIPMENTS மற்றும் நிர்வாக ெசலவினம் 5% ஆக கூடுதல் 
490.95 ஊதியம் மாற்றி அைமக்கவும் பணி காலத்திைன 01.08.2021 முதல் 30.11.2021 
வைர கால நீட்டிப்பு ெசய்து பணி ேமற்ெகாள்ள உத்தரவு வழங்கவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
2. அவசர அவசியம் கருதியும் ெபாது மக்கள் நலன் கருதியும் தற்ேபாது 

உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் விைலவிகித்தின் அடிப்பைடயில் ஊதியம் 
வழங்க ரூ.490.95 ஊதியம் மாற்றியைமக்கவும் 01.08.2021 முதல் 30.11.2021 
முடிய பணி ேமற்ெகாள்ள உத்தரவு வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம் 

246)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது 

 

 
 
 

 
               சு.பிரபாகரன், 
இடம் :  திருவாரூர்  

நாள் :  27.08.2021  
ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்  

திருவாரூர் நகராட்சி. 
 


