
பிலவ ஆண்டு  (ஆவணி 25)  2021 ெசப்டம்பர்  09- ம் ேததி வியாழக்கிழைம 

முற்பகல் 11.30 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 
     திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் காம்பக்டர் TN.50 L 2532 வாகனம் ஜாக்கி வாகனம் பழுது ஏற்பட்டு 
பணியாளர்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிைலயில் உள்ளது. இதனால் 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. 
எண் 

பழுதுதான வாகனத்தின் ேவைல 
விவரம் 

 
TAMILNADU AGRO 
SERVICE CENTER (RS) 

 
INDIAN AUTO AGENCY

(RS) 

1 ைஹட்ராலிக் ஜாக்கி ேபrங் 
மாற்றம் ெசய்து ேலத் ெவார்க் 
பார்க்க ேவண்டும் 

 
 
 
 

95580/- 

 
 
 
 

96270/- 
2 ெடலிேசாபிக் ஜாக்கி ேபrங் 

மாற்றம் ெசய்து ேலத் ெவார்க் 
பார்க்க ேவண்டும் 

3 ைஹட்ராலிக் ஜாக்கி 8 –ம் சர்விஸ் 
ெசய்து ஆயில் சீல் மாற்றம் ெசய்ய 
ேவண்டும் 

ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள தமிழ்நாடு ஆக்ேரா சர்விஸ் ெசன்டர் 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 தமிழ்நாடு ஆக்ேரா சர்விஸ் 
ெசன்டர் என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு வழங்கவும் ேமலும் 
ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின்  பில்பட்டியல் படி ெதாைக 
வழங்கியைமக்கும்  மன்றம் முன் அனுமதி வழங்கலாம்.  

ந.க.எண் 1913/ 2021/v¢1   

247)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 

 

ெபாருள் எண் 02 
     திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவுகள் ேசகரம் ெசய்யும்  
டிராக்டர் வாகனம் TN.50.1266-க்கு ேபட்டr பழுதைடந்து உபேயாகபடுத்த முடியாத 
நிைலயில் உள்ளதால் ேமற்கண்ட டிராக்டர்  வாகனத்திற்கு ேபட்டr ஒன்று சப்ைள 
ெசய்வதற்கு உள்ளூர் விற்பைனயாளர்களிடமிருந்து விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் 
கீழ்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

வ.எண் வாகனம் எண். விபரம் 
DAYNIGHT 
MARKETING  
(Rs.) 

MASSTECH S
SERVICE 
(Rs.) 

1 
1. TN50.1266 

 
ேபட்டr சப்ைள  
ெசய்தல் 

10,000 11,000 

     ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான விைலப்புள்ளி 
ெகாடுத்துள்ள DAYNIGHT MARKETING, திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திடம் ேபட்டr 
வாங்கிடவும் அதற்குrய பில்பட்டியல் ெதாைக வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. .  
அலுவலக குறிப்பு : -  1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  
       2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி DAY NIGHT MARKETING  

248)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



திருவாரூர் என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்தரவு 
வழங்கிய அலுவலக நைடமுைறக்கும் ேமலும் 
ேமற்கண்ட நிறுவனத்திடமிருந்து வரப்ெபற்ற 
பில்பட்டியல் ெதாைக ரூ.10000/- வழங்கவும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண். 2753/2020/எச்1 
ெபாருள் எண் 03 

     மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாக துைற அைமச்சர் அவர்கள் 2021-22ம் 
ஆண்டு சட்டமன்ற கூட்டத்ெதாடrல் நகராட்சி நிர்வாக துைற மானிய 
ேகாrக்ைகயின்ேபாது “மாநகராட்சி, நகராட்சி, ேபரூராட்சிகளில் ெபாதுமக்களின் 
நலனுக்காகவும், குறிப்பாக சிறுவர்களுக்காகவும் 3096 விைளயாட்டுத் திடல்கள் மற்றும் 
பூங்காக்கள் உள்ளன. நடப்பாண்டில் 552 பூங்காக்கள் ரூ.122 ேகாடி மதிப்படீ்டில் 
ேமம்பாட்டுத்தப்படும்” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத் ெதாடர்ந்து நகராட்சி 
நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.20028/2021/தி2  
நாள்.08.09.2021ல்  திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஒரு எண்ணிக்ைக 
பூங்காவிைன ேமம்படுத்துவதற்கு விrவான திட்ட அறிக்ைக மற்றும் கருத்துருக்கள் 
ேகாரப்பட்டுள்ளது. அதைன கருத்தில் ெகாண்டு  திருவாரூர்  நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 
எண்.04 மற்றும் 11ல் உள்ள ஏடிபி நகர் மற்றும் வாசன் நகர் பூங்காவிைன அபிவிருத்தி 
ெசய்ய விrவான திட்ட அறிக்ைகயுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் மதிப்படீ்டு ெதாைக 
ரூ.160.00 இலட்சத்திற்கு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக அனுமதி ெபறவும், 
ேமற்படி பணிக்கான மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சி நிதிநிைல கருத்தில் ெகாண்டு 
முழு மானியமாக ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 

ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
ந.க.எண்.2595/2021/இ1 

249)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 04 
மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாக துைற அைமச்சர் அவர்கள் 2021-22ம் ஆண்டு 

சட்டமன்ற கூட்டத்ெதாடrல் நகராட்சி நிர்வாக துைற மானிய ேகாrக்ைகயின்ேபாது 
“ேபாட்டித் ேதர்வுகளுக்கு தயாராகும் மற்றும் ேவைல ேதடும் இைளஞர்களுக்கு 
ஏதுவாக உள்ளாட்சி அைமப்புகளில் ரூ.100 ேகாடி மதிப்படீ்டில் 50 நூலகம் மற்றும் 
அறிவுசார்ைமயங்கள் நடப்பாண்டில் ஏற்படுத்தப்படும்” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதைனத் ெதாடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்கிளின் கடிதம் 
ந.க.எண்.20027/2021/தி2  நாள்.08.09.2021ல்  திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 
ஒரு எண்ணிக்ைக நூலகம் மற்றும் அறிவுசார்ைமயம் அைமப்பதற்கு விrவான திட்ட 
அறிக்ைக மற்றும் கருத்துருக்கள் ேகாரப்பட்டுள்ளது. அதைன கருத்தில் ெகாண்டு 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான புதிய ேபருந்து நிைலயத்தின் அருகாைமயில் 
ேபாட்டி ேதர்வுகளுக்கு தயாராகும் மற்றும் ேவைல ேதடும் இைளஞர்களுக்கு ஏதுவாக 
நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் ைமயம் அைமக்கும் பணிக்கு  விrவான திட்ட 
அறிக்ைகயுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.130.00 இலட்சத்திற்கு 
தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக மனுமதி ெபறவும், ேமற்படி பணிக்கான 
மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சி நிதிநிைல கருத்தில் ெகாண்டு முழு மானியமாக 
ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 

ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
ந.க.எண்.2594/2021/இ1 

250)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 05 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 74 குளங்கள் அைனத்தும் 

அரசு புறம்ேபாக்கு குளங்களாகும். ேமற்காணும் குளங்கள் அைனத்தும் 
தூர்வாரப்படாமல் உள்ளது. ேமற்படி குளங்களில் தற்சமயம் கீழ்காணும் மூன்று 
குளங்கைள புனரைமப்பு ெசய்வதற்கு கீழ்கண்ட விவரப்படி நகராட்சி நிர்வாக 
இயக்குநர், ெசன்ைன அவர்களால் நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு. 
 

251)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



வ.எண் நிதி நிைல மதிப்படீ்டு ெதாைக 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1 KFW – மானியம் (90%) 109.00 
2 நகராட்சியின் பங்களிப்பு 12.00 
 ஆகெமாத்தம் 121.00 

 
புனரைமப்பு பணி ேமற்ெகாள்வதற்கு ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட குளங்களின் விவரம் 

வ.எண் குளங்கள் விவரம் பரப்பளவு மதிப்படீு
இலட்ச

1 ெபருமாள் ேகாவில் குளம் 1.32 ஏக்கர் 41.00 

2 வாழவாய்கால் ரவுண்டான குளம் 1.11 ஏக்கர் 40.00 

3 புதுத்ெதரு குட்ைடக் குளம் 1.34 ஏக்கர் 40.00 
   ஆகெமாத்தம் 121.00 

ேமற்காணும் ேதர்வுெசய்யப்பட்ட குளத்திைன புனரைமப்பு பணி 
ேமற்ெகாள்ளுவதற்கு விrவான திட்ட மதிப்படீ்டு அறிக்ைக தயார் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு உrய நிர்வாக அனுமதி ெபறுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2527/2021/இ1  
ெபாருள் எண் 06 
      மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாக துைற அைமச்சர் அவர்கள் 2021-22ம் ஆண்டு 
சட்டமன்ற கூட்டத்ெதாடrல் நகராட்சி நிர்வாக துைற மானிய ேகாrக்ைகயின்ேபாது 
“திருவாரூர், கரூர் நகராட்சிகளில் ரூ.151.00 ேகாடி மதிப்படீ்டில் குடிநீர் அபிவிருத்தி 
திட்டப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படும்” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத் ெதாடர்ந்து 
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.21329/2021/டபிள்யு 
பி  நாள்.09.09.2021ல்  திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் அபிவிருத்தி 
திட்டப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு  விrவான திட்ட அறிக்ைக மற்றும் 
கருத்துருக்கள் ேகாரப்பட்டுள்ளது. அதைன கருத்தில் ெகாண்டு  திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு  
விrவான திட்ட அறிக்ைகயுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.8900.00 
இலட்சத்திற்கு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக அனுமதி ெபறவும், ேமற்படி 
பணிக்கான மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சி நிதிநிைல கருத்தில் ெகாண்டு 
முழுமானியமாக ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 

ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
ந.க.எண்.485/2016/இ1 

252)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 07 
     மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாக துைற அைமச்சர் அவர்கள் 2021-22ம் ஆண்டு 

சட்டமன்ற கூட்டத்ெதாடrல் நகராட்சி நிர்வாக துைற மானிய ேகாrக்ைகயின்ேபாது 
“நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மின்சார சிக்கனம் மற்றும் ேசமிப்பிைன கருத்தில் 
ெகாண்டு புதியதாக எல்.இ.டி ெதருவிள்க்குகள் அைமத்தல் மற்றும் ேசாடியம் 
ஆவிவிளக்குகைள எல்.இ.டி விளக்குகளாக மாற்றி அைமக்க அறிவிக்கப்பட்டது” 
அதைனத் ெதாடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அலுவலகத்திலிருந்து 
வரப்ெபற்ற ெதாைலப்ேபசி ெசய்தியில்  திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 
மின்சார சிக்கனம் மற்றும் ேசமிப்பிைன கருத்தில் ெகாண்டு புதியதாக எல்.இ.டி 
ெதருவிள்க்குகள் அைமத்தல் மற்றும் ேசாடியம் ஆவிவிளக்குகைள எல்.இ.டி 
விளக்குகளாக மாற்றி அைமக்கும் பணிக்கு விrவான திட்ட அறிக்ைக மற்றும் 
கருத்துருக்கள் ேகாரப்பட்டுள்ளது. அதைனக்கருத்தில் ெகாண்டு கீழ்கண்டட விவரப்படி 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெதருவிளக்குகள் அைமக்கும் பணிக்கு  
விrவான திட்ட அறிக்ைகயுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
அதன் விவரம் பின்வருமாறு. 

253)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 

 



வ. 
எண் 

பணிகளின் விவரம் மதிப்படீ்டு ெதாைக (ரூ. 
இலட்சத்தில்) 

1 நகrல் விடுபட்ட மற்றும்  விrவாக்க 
பகுதிகளில் புதியதாக 150 எண்ணிக்ைகயிளான 
எல்.இ.டி  விளக்குகள் அைமத்தல் 

7.00 

2. நகrல் உள்ள 450 எண்ணிக்ைகயிளான 
ேசாடியம் ஆவிவிளக்குகைள எல்.இ.டி 
விளக்குகளாக மாற்றி அைமத்தல். 

75.00 

 ஆகெமாத்தம் 82.00 
ேமற்காணும் பணிகைள ேமற்ெகாள்ளுவதற்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட விrவான 

திட்ட அறிக்ைகயுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.82.00 இலட்சத்திற்கு 
தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக அனுமதி ெபறவும், ேமற்படி பணிக்கான 
மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சி நிதிநிைல கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 
ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 

ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
ந.க.எண்.4182/2018/இ1 
 

 
 

 
                                                         சு.பிரபாகரன், 
இடம்  :  திருவாரூர்   

நாள்  :  09.09.2021   
ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்  
  திருவாரூர்நகராட்சி. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



பிலவ ஆண்டு  (புரட்டாசி 14 )  2021 ெசப்டம்பர் 30- ம் ேததி வியாழக்கிழைம 

முற்பகல் 11.00 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 ெசப்டம்பர் 2021 மாதத்திய 
நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
 மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம் 

254)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
ெசய்யப்பட்டது. 

 

ெபாருள் எண் 02      
 மனுதாரர் ஆர்.சி. பாத்திமா பப்ளிக் பள்ளி ெசயலாளர் அவர்கள் தங்கள் பள்ளிக்கு 

ெசாந்தமான திருவாரூர் நகரம் வார்டு.2, பிளாக்.18, நகரளவு எண்.931/1 மற்றும் வார்டு.2, 
பிளாக்.41, நகரளவு எண்.2378-ல் அைமந்துள்ள 11177 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு ெகாண்ட 

இடத்தில் தைரதளம் மற்றும் இரண்டு தளத்துடன் கூடிய பள்ளி கட்டிடத்திற்கு அனுமதி 
ேகாr நகராட்சி வழியாக நகர் ஊரைமப்பு துைறக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்.  ேமற்படி 

விண்ணப்பம் நகர் ஊரைமப்பு துைறயால் பrசீலிக்கப்பட்டு உத்ேதச கட்டுமானம் 

அைமந்துள்ள இடமானது அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட திருவாரூர் 

முழுைமத்திட்டத்தில் வார்டு.2, பிளாக்.18, நகரளவு எண்.931/1-ல் உள்ள இடம் ஆரம்ப 

குடியிருப்பு பகுதியிலும், வார்டு.2, பிளாக்.41, நகரளவு எண்.2378-ல் உள்ள இடம் பகுதி 
ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியிலும் பகுதி விவசாய பகுதியிலும் அைமவதால் உrய நில 

பயன்மாற்றம் ெசய்ய ெதrவித்து திருப்பப்பட்டுள்ளது ( ந.க.எண். 1765/2021/TCP2, 
நாள்.19.04.2021 ).  அதன்படி, மனுதாரர் ேமற்படி புல எண்களில் முழுைமத்திட்டத்தில் நில 

உபேயாக மாற்றம் ெசய்ய ேவண்டி விண்ணப்பித்துள்ளார்.  மனுதாரர் நில பயன்மாற்றம் 

ேகாrயுள்ள இடம் திருவாரூர் நகராட்சி அங்கிகrக்கப்பட்ட முழுைமத்திட்டத்தில் வார்டு.2, 
பிளாக்.18, நகரளவு எண்.931/1-ல் உள்ள இடம் ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியிலும், வார்டு.2, 
பிளாக்.41, நகரளவு எண்.2378-ல் உள்ள இடம் பகுதி ஆரம்ப குடியிருப்பு பகுதியிலும் பகுதி 
விவசாய பகுதியிலும் அைமகிறது.  ேமற்படி புல எண்கைள கல்வி உபேயாக பகுதியாக நில 

பயன்மாற்றம் ெசய்திட ஏதுவாக ெபாதுமக்களிடம் ஆேலாசைன மற்றும் ஆட்ேசபைண 

இருப்பின் ெதrவிக்குமாறு ேகட்டு கடந்த 19.08.2021 அன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தினசr 

நாளிதழ்களிலும் நகராட்சி சார்பாக விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டது.   நில பயன்மாற்றம் 

ெதாடர்பாக ெபாதுமக்களிடமிருந்து ஆட்ேசபைணேயா ஆேலாசைனேயா எதுவும் 

ெபறப்படவில்ைல.  எனேவ, மனுதாரர் சமர்ப்பித்துள்ள நில பயன்மாற்றம் ெதாடர்பான 

முன்ெமாழிவுகைள நகர் ஊரைமப்பு துைண இயக்குநர், திருவாரூர், நகர் ஊரைமப்பு 

இயக்குநர், ெசன்ைன ஆகிேயார் வழியாக அரசு ெசயலாளர், தமிழ்நாடு வடீ்டுவசதி மற்றும் 

நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துைற, ெசன்ைன அவர்களுக்கு பrந்துைர ெசய்து அனுப்பிட 

மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.2377/2021/எப்1 

255)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 03 
     திருவாரூர் நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ேதசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார 

இயக்க திட்டத்தின் கீழ் கண்டறியப்பட்டுள்ள சாைலேயார வியாபாrகள் 

வாழ்வாதாரத்திைன ேமம்படுத்தும் வைகயில் NULM-SUSV 2021-22 திட்டத்தின் கீழ் விrவான 

ெசயல்திட்டம் (DIP- DETAILED IMPLEMENTATION PLAN) தயார் ெசய்து முன்ெமாழிவுகள் 

அனுப்ப நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் அலுவலக ந.க.எண்.20789/2021/UPA1 நாள்.20.9.2021 

ேததிய கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  அதன்படி, இந்நகராட்சியில் சாைலேயார 

வியாபாrகள் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்படுத்தும் வைகயில் முதற்கட்டமான நகrன் பிரதான 

வதீிகளான வடக்கு வதீி, ெதற்கு வதீி, ேமல வதீி, கீழ வதீி யில் உள்ள 40 சாைலேயார 

வியாபாrகளுக்கு விற்பைன வண்டிகள் வழங்க ரூ.30.70 லட்சத்திற்கு மதிப்படீு ெகாண்ட DPI 

தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி உத்ேதசத்திைன நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், 
தஞ்சாவூர் வழியாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர், ெசன்ைன அவர்களுக்கு அனுப்பிட 

மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.7853/2014/எப்1   
 
    

256)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



ெபாருள் எண்  04 
    மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாக துைற அைமச்சர் அவர்கள் 2021-22ம் ஆண்டு 
சட்டமன்ற கூட்டத்ெதாடrல் நகராட்சி நிர்வாக துைற மானிய ேகாrக்ைகயின்ேபாது 
“திருவாரூர், கரூர் நகராட்சிகளில் ரூ.151.00 ேகாடி மதிப்படீ்டில் குடிநீர் அபிவிருத்தி 
திட்டப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படும்” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைனத் ெதாடர்ந்து 
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.21329/2021/டபிள்யு 
பி  நாள்.09.09.2021ல்  திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் அபிவிருத்தி 
திட்டப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு  விrவான திட்ட அறிக்ைக மற்றும் 
கருத்துருக்கள் ேகாரப்பட்டுள்ளது. அதைன கருத்தில் ெகாண்டு திருவாரூர் 
நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு  
விrவான திட்ட அறிக்ைகயுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.8600.00 
இலட்சத்திற்கு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக மனுமதி ெபறவும், ேமற்படி 
பணிக்கான மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சி நிதிநிைல கருத்தில் ெகாண்டு 
முழுமானியமாக ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு  

3. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
4. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 

ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
ந.க.எண்.485/2016/இ1 
 

257)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 05 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதைடந்து பயன்படுத்த இயலாத 
நிைலயில் உள்ள சமுதாய மற்றும் ெபாது கழிப்பிடங்கைள மராமத்து ெசய்யும் 
பணிக்கு விrவான திட்ட கருத்துருக்கள் அனுப்ப அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதைனத் 
ெதாடர்ந்து இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கீழ்கண்ட சமுதாய மற்றும் 
ெபாது கழிப்பிடங்கள் மராமத்து ெசய்யும் பணிக்கு திட்ட மதிப்படீு மற்றும் விrவான 
திட்ட கருத்துருக்கள் தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு. 

1. சமுதாய கழிப்பிடம் 

வ.எ
ண். 

கழிப்பிடங்களின் விவரம் 
மதிப்படீ்டு ெதாைக 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1. ெதற்கு ெகாத்த ெதரு 4.00 

2. ேபபி டாக்கீஸ் ேராடு 5.00 

 ெமாத்தம் 9.00 

 
2. ெபாது கழிப்பிடம் 

வ.எண். கழிப்பிடங்களின் விவரம் 
மதிப்படீ்டு ெதாைக 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1. சாமந்தான்பாைளயம் 4.00 

2. காட்டுக்காரத்ெதரு 3.50 

 ெமாத்தம் 7.50 

ேமற்காணும் சமுதாய மற்றும் ெபாது கழிப்பிடங்களுக்கு உrய  
விrவான திட்ட கருத்துருக்கள் தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

  அலுவலக குறிப்பு: 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. இந்நகராட்சி நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக 

ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
3. ேமற்காணும் விபரப்படி சமுதாய கழிப்பிடங்கள் மராமத்து ெசய்யும் 

பணிக்கு அரசு நிதியின் கீழ் மான்யமாக நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக  
அனுமதி ெபறும் ெபாருட்டு விrவான திட்ட அறிக்ைகயிைன நகராட்சி  
நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்களுக்கு அனுப்ப அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.2839/2021/இ1 

258)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



ெபாருள் எண் 06 
     திருவாரூர் நகராட்சியில் தார் சாைலகள் 79.580 கி.மீ சிெமண்ட் தளம் 17.224 கி.மீ 
மற்றம் மண் சாைலகள் 4.744 கி.மீ ஆக ெமாத்தம் 101.548 கி.மீ சாைலகள் 
பராமrக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிைலயில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 
மண் சாைல நீளம் 4.744 கி.மீ உள்ளதைன தார் சாைலயாக மாற்றும் பணிக்கு ரூ. 
399.10 இலட்ச மதிப்படீ்டில் விrவான  திட்ட கருத்துருக்கள் தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ேமற்படி தயார் ெசய்யப்பட்ட விrவான திட்ட கருத்துருக்கைள நகராட்சி நிர்வாக 
இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்களுக்கு அனுப்பி ைவக்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது.  
அலவலக குறிப்பு :  
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.4708/2019/இ1 

259)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 07 
     இந்நகராட்சியின் 2020-2021 ஆம் ஆண்டின் (01.04.2020 முதல் 31.03.2021 முடிய) 
உள்ள ஆண்டிற்கான நிர்வாக அறிக்ைகயிைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
  மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.2255/2021/சி1 நாள் 30.09.2021 

260)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

பதிவு ெசய்யப்பட்டது 
 

ெபாருள் எண் 08 
      இந்நகராட்சி குத்தைகதாரர் திரு. ஆர்.முத்துமாணிக்கம் என்பவரால் நகராட்சி 
வாரசந்ைதயில் கட்டணம் வசூல் ெசய்து ெகாள்ளும் உrமம் மற்றும் பைழய ேபருந்து 
நிைலய உட்புற காலியிடத்தில் லாrகள், சுற்றுலா ேபருந்துகள், வாடைக கார்கள் 
நிறுத்த கட்டணம் வசூல் ெசய்து ெகாள்ளும் உrமத்திற்கு 2020-2021-ம் ஆண்டுக்கு 
ஊரடங்கு (COVID-19 LOCKDOWN) காலத்திற்கு உrம கட்டணம் தள்ளுபடி ெசய்ய ேகாr 
ெசன்ைன உயர்நீதி மன்றத்தில் WP No-5239/2021 என வழக்கு ெதாடர்ந்துள்ளார். ேமற்படி 
வழக்கில் நகராட்சி சார்பாக எதிர்வழக்காடவும், வழக்கில் நகராட்சி சார்பாக 
திரு.பி.சீனிவாஸ், வழக்கறிஞர் அவர்கைள நியமித்து ெகாள்ளவும், வழக்கு ெசலவினம் 
ரூ.20000/- க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
2. வழக்கு ெசலவினம் ெபாதுநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் 

அனுமதிக்கலாம். 
ந.க.எண் 4219/2021/A5 

261)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 09 
     இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான அலுவலக பின்புறம், லாrகள் நிறுத்தப்படும் பணி 
மைனயில், திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தற்ேபாது 
பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ள உதிrகளாக பாகங்கள் இரும்புகள் மற்றும் தகரங்கள் 
மற்றும் கஜாபுயலில் நகrல் ேசதமைடந்து வதீிகளில் கிடந்த இரும்புகள், தகரங்கள் 
ஆகியைவ ேசகrக்கப்பட்டு ேமற்கண்ட பணி மைனயில் ைவக்கப்பட்டுள்ளைத நகrல் 
உள்ள பைழய இரும்பு வியாபrகளிடம் தற்ேபாைதய விைல விவரப்படி (1 கிேலா) 
விைலப்புள்ளி ெபற்று ஏலம் விடலாம். ஏலம் விட மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் ஏல விட அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண் 2172/2021/எச்1 

262)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 

ெபாருள் எண் 10 
இந்நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான அலுவலக பின்புறம், லாrகள் நிறுத்தப்படும் பணி 

மைனயில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம தற்ேபாது பயன்படுத்த முடியாத நிைலயில் 
உள்ள பைழய இரும்புகள் மற்றும் தகரங்கள் ஆகியைவ மற்றம் கஜாபுயலில் நகrல் 
ேசதமைடந்து வதீிகளில் கிடந்த  இரும்புகள், தகரங்கள்  ஆகியைவ ேசகrக்கப்பட்டு 
ேமற்கண்ட பணி மைனயில் ைவக்கப்பட்டுள்ளைத நகrல் உள்ள தற்ேபாைதய விைல 
விவரப்படி ( 1 கிேலா ) விவரப்படி 3 விைலப்புள்ளிகள் மட்டும் வரப்ெபற்றது. 
 அதன்விவரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
 
 
 
 
 
 
 

263)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அங்கீகrக்கப்பட்டது. 
 



வ.எ
ண் 

கைட விலாசம் இரும்பு வைக 1 கிேலா விைல 

1 ராமு பைழய இரும்பு 
கைட, 
ெநய்விளக்கு ேதாப்பு, 
திருவாரூர் 

MS இரும்பு (1 கிேலா) 
 
கமர்விஸ் (1 கிேலா) 
 
தகரம் (1 கிேலா) 
 

20.50 
 
19.00 
 
18.00 

2 மதுமது இரும்புகைட 
காண்டரக்டர், 
2, ெநய்விளக்கு 
ேதாப்பு,திருவாரூர் 

MS இரும்பு (1 கிேலா) 
 
கமர்விஸ் (1 கிேலா) 
 
தகரம் (1 கிேலா) 

19.50 
 
18.00 
 
17.50 

3 ெசந்தமிழ்ெசல்வன் 
ேபன்ெவல் இரும்பு 
கைட , 
அண்ணா சாைல, 
திருவாரூர் 

MS இரும்பு (1 கிேலா) 
 
கமர்விஸ் (1 கிேலா) 
 
தகரம் (1 கிேலா) 

18.00 
 

16.50 
 

17.00 
 ஆகேவ வரப்ெபற்ற  3 விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் , 
முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு 
 

1. வrைச எண் 1-ல் கண்டுள்ள திரு.எம். ராமு பைழய இரும்பு வியாபாr 
அதிக ெதாைகக்கு அளித்துள்ள விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 

2. .தனி அலுவலrன் முன் அனுமதி ெபற்று அதிக ெதாைக 
விைலப்புள்ளிைய ஏற்று உத்தரவு வழங்கியைதயும் மன்றம் 
அங்கீகrக்கலாம்.   
ந.எண் 172/2021/எச்1                                        

 

ெபாருள் எண் 11 
      திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு 
பயன்படுத்த BOV மற்றும் PUSHCART வாகனத்திற்கு 50 மற்றும 80 லிட்டர் ெகாள்ளளவு 
ெகாண்ட குப்ைபகூைட வாங்குவதற்கு விைலப்புள்ளிகள் ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட 
விவரப்படி வரப்ெபற்ற 1 எண்ணிக்ைககான விைலப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்ைவக்கு.  

 
வ.எ
ண் 

ெபாருட்களின் ெபயர் 
ெபாருட்களின் 
எண்ணிக்ைக 

G.B.ENGINEERING 
ENTERPRISES 

SRI AKSHA
TRADERS

1 

 
50 மற்றும் 80 லிட்டர் 
ெகாள்ளளவு ெகாண்ட 

குப்ைபகூைட 
 

1 

50Ltrs-950/- 
80Ltrs-1150/- 

 
Total – 2100/- 

50Ltrs-1000
80Ltrs-1200

 
Total-2200

 
 ேமற்கண்ட விவரப்படி வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறவான 
விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள G.B.ENGINEERING ENTERPRISES 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 G.B.ENGINEERING 
ENTERPRISES என்ற நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்திரவு 
வழங்கவும் ேமலும் ேமற்கண்ட நிறுவனத்தின் 
பில்பட்டியல் படி ெதாைக வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

ந.க.எண். 2543/2021/எச்1 

264)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 12 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 1 முதல் 30 வார்டுகள் மற்றும் புதியதாக 
அங்கீகrக்கப்பட்ட மைனப்பிrவில் உள்ள சாைலகள் மற்றும் பயன்பாட்டில் உள்ள 

265)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

அனுமதித்து 



பைழய சாைலகள் அைனத்ைதயும் கண்டறிந்து அளவடீு ெசய்யப்பட்டு 
சாைலப்பதிேவடு மற்று ேஜேஜஎம் திட்டவைரப்படங்கள் தயார் ெசய்யும் பணிக்கு 
ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டிற்கு பணியிைன ேமற்ெகாள்ள 03.09.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் வரப்ெபற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் 
பார்ைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது 
வ.எண் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்த 

நிறுவனங்களின் விபரம் 
ஒப்பந்தபுள்ளியி
ன் மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. ெமர்சஸ்.பவித்ரா 
அேசாசியட்ஸ், ெந.4, 4வது 
தளம், ஸ்ரீ ட்ரஸ்டி 
அப்பார்ட்ெமண்ட், 
ேமடவாக்கம், ெமயின் ேராடு, 
ேகாவிலம் பாக்கம், ெசன்ைன. 

350347.50 

0.01%  சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

2. ெமர்சஸ்.டிைசன் ஸ்ெபக்ட்ராம், 
ெந.42 ேலபர்ஸ்கூல் ெதரு, 
அனகாபுத்தூர், ெசன்ைன. 

0.06% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம். 

அலுவலக குறிப்பு:- 
1. ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 

குைறவான சதவிகிதத்தில் அளித்துள்ள “ெமர்சஸ். பவித்ரா, ெசன்ைன ” 
நிறுவனத்தின் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றம் அனுமதி 
வழங்கலாம். 

2. பணியின் அவசர அசவியம்  கருதி மன்றத்தின் முன் அனுமதி ெபற்று ெதாடர் 
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாண்டதைனயும் மன்றம் அங்கீகrக்கலாம். 

ந.க.எண்.2757/2021/இ1 

அங்கீகrக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 13 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 1 முதல் 30 வார்டுகளில் உள்ள சாைலகள் 

புதிதாக அங்கீகrக்கப்பட்ட மைனப்பிrவில் உள்ள சாைலகள், சிறு பாலங்கள் மைழநீர் 
வடிகால் மற்றும் ெதருவிளக்கு மின்கம்பங்கள் கண்டறிந்து அளவடீு ெசய்யப்பட்டு 
சாைலப்பதிேவடு தயார் ெசய்து அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க நகராட்சி நிர்வாக மண்டல 
இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் ந.க.எண்.2957/2020/இ1 நாள்.12.08.2021 கடிதத்தில் 
ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமற்படி பணிகைள தனியார் ஆேலாசகர் மூலம் ேமற்ெகாள்ள 
தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு : 

1. ேமற்படி ெசலவினத்ைத ெபாது நிதியில் ேமற்ெகாள்ள மன்றம் 
அனுமதிக்கலாம். 

2. அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் முன் அனுமதி ெபற்று 
ெதாடர் நடவடிக்ைக ேமற்ெகாண்டைதயும் மன்றம் 
அங்கீகrக்கலாம். 

ந.க.எண்.2757/2021/இ1 

266)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

அனுமதித்து 
அங்கீகrக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 14 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான ஈப்பு வாகனம் டிஎன்.50 எப் 6520 
வருடாந்திர பழுதிைன சீர்ெசய்ய உrய உத்தரவின்படி பணிமைனக்கு 
அனுப்பட்பட்டுள்ளது. ேமலும் நகரட்சியில் அலுவலகப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ஏதுவாக 
மாற்றி வாகனங்கள் ஏதும் இல்லாத காரணத்தினால் தனியார் வாடைக கார் 
நிறுவனத்திடமிருந்து நாள் வாடைகக்கு வாகனத்திைன அமர்த்தி அலுவலகம் 
ெதாடர்பான ஆய்வுகள் மற்றும் ஆய்வு கூட்டங்களில் கலந்தாேலாசித்து உடனடியாக 
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது. எனேவ தற்காலிகமாக தனியார் 
வாடைக கார் நிறுவனத்திடமிருந்து 08.09.2021 அன்று விைலப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் 
வரப்ெபற்ற மூன்று நிறுவனங்களின் விைலப்புள்ளிகள் விபரம் பின்வருமாறு. 

 
வ. 
எண் 

நிறுவனங்களின் விபரம் தினசr வாடைக 
(நாெளான்றுக்கு) ரூ. 

1. திரு.எம்.ெஜய்கேணஷ், ஓம் முருகன் 
டிராவல்ஸ், ¼ கம்பர் ெதரு, நாைக 
ைபபாஸ் சாைல, திருவாரூர். 

ரூ.1500/- 

267)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



2. திரு.ேக.ெசந்தில் குமார், அபிராமி 
டிராவல்ஸ், 28ஏ, அய்யனார் ேகாவில் 
ெதரு, திருவாரூர். 

ரூ.2100/- 

3. திரு.எம்.ராஜா, ஸ்ரீ மேனான்மணி 
டிராவல்ஸ், 41 ெமயின் ேராடு, தப்பளாம் 
புலியூர், திருவாரூர். 

ரூ.1850/- 

            ேமற்காணும் தனியார் வாடைகக் கார் நிறுவனங்களால் தினசr வாடைக  
(நாள் ஒன்றுக்கு)யிைன குைறந்த விைலப்புள்ளியாக ெதrவிக்கப்பட்டுள்ள 
“திரு.எம்.ெஜய் கேணஷ், ஓம் முருகன் டிராவல்ஸ், திருவாரூர்” என்பவrன் குைறந்த 
விைலப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு; 

1. மன்றம் பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுவலrன் 
முன் அனுமதி ெபற்று நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதற்கு மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 

2. வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் குைறந்த விைலப்புள்ளி அளித்துள்ள 
தனியார் நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன எற்கலாம். 

3. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி 
ெபாதுநிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.2281/2021/இ1 
ெபாருள் எண் 15 
      திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான பாதாளச்சாக்கைட கழிவுநீர் அைடப்பு 

நீக்கும் வாகனம் எண் டி.என்.50ப்பி 0253ல் உள்ள சக்ஸன்மிஷின், ெஜட்ராடிங் மற்றும் 
ைஹட்ராலிக்குகைள பழுதுநீக்கம் மற்றும் இதரப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு 
16.09.2021 அன்று விைலப்புள்ளி ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட மூன்று 
நிறுவனங்களிடமிருந்து விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. அதன் விபரம் 
பின்வருமாறு. 
வ.எண் நிறுவனங்களின் விபரம் வழங்கப்பட்ட 

விைலப்புள்ளிகளுக்கான 
ெதாைக 

1. Disha Fabrication & Engineering works, No.25A/1, KK 
Salai, Plravakkam, Chennai – 600 008 

ரூ.533183/- 

2. sai Raghavendra Industries, DP No.111A, First lane, 
First Cross main road, 3rd  sector north phase, 
Sidco Industrial Estate, Ambattur, Chennai. 

ரூ.518044/- 

3. Ultra Jet Industries cleaning system pvt Ltd., No.1/73, 
EWH NH3, Kannadasan 1st Street, Maraimalai Nagar, 
Chennai. 

ரூ.532770/- 

ேமற்காணும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளில் 
குைறந்த விைலப்புள்ளி அளித்துள்ள “ெமர்சஸ். சாய் ராகேவந்திரா இன்டச்rஸ், 
ெசன்ைன” என்ற நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன ஏற்க மன்றத்தின் 
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு :- 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படி வாகனத்திைன பழுதுநீக்கம் ெசய்வதற்காக வரப்ெபற்ற 

விைலப்புள்ளிகளில் குைறந்த விைலப்புள்ளி அளித்துள்ள “சாய் 
இன்டஸ்ட்rஸ், ெசன்ைன” அவர்களின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன 
ஏற்கலாம். 

3. ேமற்காணும் பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு சம்மந்தப்பட்ட 
நிறுவனத்திற்கு ேவைல உத்தரவு வழங்கப்பட்டதைன மன்றம் ஏற்கலாம். 

ந.க.எண்.2234/2021/இ1  

268)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

ெபாருள் எண் 16 
     திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட விருபாட்சிநடப்பு முதல் ேகக்கைர ரயில்ேவ 
ேகட்வைர மற்றும் பதிய ேபருந்து நிைலய அணுகு சாைலகள் மிகவும் பழுதைடந்து 
ெபாதுமக்கள் ேபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்த இயலாத நிைலயில் உள்ளதால் மாவட்ட 
நிர்வாகம் மற்றும் ெபாதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளது.  
ேமற்காணும் இடத்திைன உrய அலுவலர்களால் ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
முதற்கட்டமாக தறிகாலிக பழுதுகைள சீர்ெசய்ய தயார் ெசய்யப்பட்ட மதிப்படீ்டு 
ெதாைக ரூ.3.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

269)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



அலுவலக குறிப்பு:- 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாதுநிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்வும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.4708/2019/இ1 
ெபாருள் எண் 17 
      தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அறிவிப்பு 2021.22-ன் கீழ் “நகர்புற ஏைழகளின் 
வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்தும் ேநாக்கில் ரூ.100.00 ேகாடி மதிப்படீ்டில் நகர்புற ேவைல 
வாய்ப்புத்திட்டம்” என்ற திட்டம் ெபருநகர ெசன்ைன மாநகராட்சியில் இரண்டு 
மண்டலங்களிலும் ஏைனய மாநகராட்சிகளில் தலா ஒரு மண்டலமும் 7 நகராட்சி 
நிர்வாக மண்டலங்களில் தலா ஒரு நகராட்சி என 7 நகராட்சிகள் 37 மாவட்டங்களில் 
தலா ஒரு ேபரூராட்சி வதீம் 37 ேபரூராட்சிகளிலும் இத்திட்டம் இவ்வாண்டு 
ெசயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு அதற்குண்டான விழிக்காட்டு 
ெநறிமுைறகளுடன் கூடிய அரசாைண (நிைல) எண்.69 நநிகுவ (என்எஸ்) துைற 
நாள்.13.09.2021ைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1. மன்றம் பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.2749/2021/இ1 

270)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

பதிவு 
ெசய்யப்பட்டது. 

 

ெபாருள் எண் 18 
     தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அறிவிப்பு 2021-22ன் கீழ் “இந்த ஆண்டு நிதிநிைல 
அறிக்ைகயில் அறிவித்த வண்ணம் அைனத்து நகராட்சிகள், ேபரூராட்சிகளில் ரூ.1000.00 
ேகாடி மதிப்படீ்டில் சமுதாயக் கூடங்கள் சந்ைதகள், நவனீ நூலகங்கள் ேபான்ற 
அடிப்பைட கட்டைமப்பு வசதிகளுடன் கைலஞர் நகர்புற ேமம்பாட்டுத் திட்டம்” என்ற 
புதிய திட்டம் ெசயல்படுத்தப்படும் அறிவிக்கப்பட்டு அதற்குண்டான வழிகாட்டு 
ெநறிமுைறகளுடன் கூடிய அரசாைண (நிைல)எண்.70 நநி மற்றும் குவ(என்எஸ்) துைற 
நாள்.13.09.2021ைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1. மன்றம் பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.2749/2021/இ1 

271)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

பதிவு 
ெசய்யப்பட்டது. 

 

ெபாருள் எண் 19 
      தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அறிவிப்பு 2021-22ன் கீழ்”ெசன்ைன ெபருநகர மாநகராட்சி 
உட்பட அைனத்து மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், ேபரூராட்சிகளில் ரூ.300.00 ேகாடி 
மதிப்படீ்டில் நீர்நிைலகள் புனரைமத்தல், பூங்கா அைமத்தல் ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் 
விைளயாட்டு வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், மரம் நடுதல், பள்ளி கூடங்கள் ேமம்படுத்துதல், 
ெபாது சுகாதார ைமயம், கற்றல் ைமயங்கள், சாைலகள், ெதருவிளக்குகள் அைமத்தல் 
ேபான்ற அடிப்பைட வசதிகள் ெகாண்ட “நமக்கு நாேம திட்டம்” ெசயல்படுத்தப்படும் 
என அறிவிக்கப்பட்டு அதற்குண்டான வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுடன் கூடிய 
அரசாைண(நிைல) எண்.71 நநி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற நாள்.13.09.2021ைன 
மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

1. மன்றம் பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.2749/2021/இ1 

272)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 

பதிவு 
ெசய்யப்பட்டது. 

 

ெபாருள் எண் 20 
     எதிர்வரும் வடகிழக்க பருவமைழயிைன எதிர்ேநாக்கம் வைகயில் 

முன்ெனச்சrக்ைக தடுப்பு நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளும் பணிக்கு இந்நகர் 
மன்றத்தின் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதைன ெதாடர்ந்து 23.09.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட விவரப்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளன. 

அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர்களின் 
விபரம் 

ஒப்பந்ததாரrனால் 
வழங்கப்பட்ட 

மதிப்படீ்டு ெதாைக ரூ. 

மதிப்படீ்டு விைல 
விகிதம் 

1. திரு.எஸ்.தணிகாசலம், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் 

ரூ.793736.00 

0.04%  சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
குைறவு 

2. திரு.ேக.ெசந்தில்கமார், 
ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர். 

0.81% சதவிகிதம் 
மதிப்படீ்ைடவிட 
அதிகம். 

273)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



 
ேமற்கண்ட பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைடவிட 0.04%  

சதவிகிதம் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள “திரு.எஸ்.தணிகாசலம், ஒப்பந்ததாரர், 
திருவாரூர் என்பவrன் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஒப்புேநாக்கு பட்டியலின்படி 
ஏற்க மன்றத்தின் அனமதி ேவண்டப்படுகிறது” 
அலுவலக குறிப்பு :- 

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

ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன மன்றம் ஏற்கலாம். 
3. ேமற்கண்ட பணியின் அவசரஅவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு பணியிைன 

உடன் ேமற்ெகாள்ள தனி அலுவலrன் முன்அனுமதியுடன் ேவைல உத்தரவு 
வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.2539/2021/இ1 
 
 
 

               சு.பிரபாகரன், 
இடம்  :  திருவாரூர்   

நாள்  :  30.09.2021   
ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்  

திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பிலவ ஆண்டு  (பிரட்டாசி 14)  2021 ெசப்டம்பர்  30ம்- ம் ேததி வியாழக்கிழைம 

முற்பகல் 11.30 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    
 
 திருவாரூர் நகராட்சி - ெபாதுசுகாதார பிrவில் – இந்நகராட்சி திடக்கழிவு 

ேமலாண்ைம பணிக்கு 125 பணியாளர்கைள பணியமர்த்த அரசாைண நிைல எண் 101 
நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துைற நாள் 30.04.1997 மற்றும் நகராட்சி 
நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களது கடித ந.க.எண் 32976/து3/2018 நாள். 25.03.2019 
ேததிய கடிதத்தின்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாrயதில் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்த 
Saram Enviro Services Pvt Ltd, Chennai. என்ற நிறுவனத்திற்கு அன்ைறய மாவட்ட ஆட்சியர் 
அவர்களின் தினக்கூலி விைல விகித அடிப்பைடயில் பணிேமற்ெகாள்ள மன்ற 
அனுமதி ெபறப்பட்டு ஓர் ஆண்டிற்கு உத்தரவு வழங்கப்பட்டு 
பணிேமற்ெகாள்ளப்பட்டுவந்த நிைலயில் ஓர் ஆண்டு பணிகாலம் 30.09.2020 உடன் 
முடிவைடந்தநிைலயில் ெகாேரானா ெதாற்று காரணத்தால் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி 
ேகாரஇயலாத நிைலயில் ேமலும் ஓர் ஆண்டு காலம் காலநீட்டிப்பு ெசய்து உத்தரவு 
வழங்கப்பட்டு பணிேமற்ெகாள்ளபட்ட நிைலயில் இரண்டாம் ஆண்டு பணிகாலம் 
30.09.2021 உடன் முடிவைடவதால் Saram Enviro Services Pvt Ltd, Chennai என்ற 
நிறுவனத்தின் 01.09.2021 ேததிய கடிதத்தின் வாயிலாக ேமலும் ஓர் ஆண்டு காலம் 
கால நீட்டிப்பு ெசய்ய ேகாr ெதrவித்ததின் அடிப்பைடயில் உrய அனுமதி ேகாr 
03.09.2021 அன்று நகர நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் வழியாக நகர நிர்வாக 
இயக்குநர், ெசன்ைன அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியதில் பணியின் அவசரம் அவசியம் 
கருதி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல ெசயல் ெபாறியாளர் அவர்களின் 27.09.2021 ேததிய 
ெதாைலேபசி ெசய்தி மூலம் 3 மாத காலம் கால நீட்டிப்பு ெசய்து ஆைண வழங்க 
ேகாr ெதrவித்ததன் அப்பைடயில் நகர நிர்வாக இயக்குநர் ெசன்ைன அவர்களின் 
கடித ந.க.எண் 21787/2021 சுற்றrக்ைகயின் அடிப்பைடயில் தூய்ைம பணியாளர்களுக்கு 
ரூ.391 ஊதியம் வழங்கிட PF and ADMIN Charges-13%, ESI-3.25%, INSURANCE-2%, Uniform & 
Safety Equipments நாள் ஒன்றுக்கு 16.44.ரூ வதீமும் நிர்வாக ெசலவினம் 5% ேசர்த்து 
கூடுதல் ரூ.491.77 –ஐ வழங்க ேகாr Saram Enviro Services Pvt Ltd, Chennai என்ற 
நிறுவனத்தின் மூலம் ெதrவித்தைமயால் ெபாதுசுகாதாரம் மற்றும் ெபாதுமக்கள் நலன் 
கருதி ேமற்படி பணியிைன 01.10.2021 முதல் 31.12.2021 வைர முன்று மாத காலம் Saram 
Enviro Services Pvt Ltd, Chennai என்ற நிறுவனத்தின் மூலேம ேமற்கண்ட ஊதிய 
விகிதத்தின் அடிப்பைடயில் பணிேமற்ெகாள்ளவும் அதற்கு உண்டான உத்ேதச 
ெசலவினம் ரூ.5535000/ –க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 
2. அவசர அவசியம் கருதி ெபாதுசுகாதார நலன் கருதியும் 

ேமற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் 01.10.2021 முதல் 31.12.2021 
வைர பணிேமற்ெகாள்ள நாள் ஒன்றுக்கு ஊதியம் ரூ.491.77 
என்ற விைல விகிதத்தின் அடிப்பைடயில் ஊதியம் 
வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

ந.க.எண்:2385/2020/எச்1 

274)   அலுவலக 
குறிப்பிைன ஏற்று 
அனுமதிக்கப்பட்டது. 

 

 
 
 
 

               சு.பிரபாகரன், 
இடம்  :  திருவாரூர்   

நாள்  :  30.09.2021   
ஆைணயர் / தனிஅலுவலர்  

திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


