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�ழி��ைற நகராசி 
 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 16-12-2019 தி�க� கிழைம நைடெப�ற 
அவசர!"ட�தி# நிைறேவ�ற%பட  ம�ற%ெபா&� ம�'( த)�மான( 
 
 
ெபா�� எ�. 1 
 
 நகரா�சி நி�வாக� ��ந�� வழ�க� (MA IV)  ைற அரசாைண எ�.150, 
நா� 19-11-2019-� ேததிய.� 01-04-2018 1த� மாநகரா�சி ம34� 
நகரா�சிகள6� ெசா7 வ8 சீரா:வ.;ப� உய�7த=ப�ட ெசா7 வ8ய.ைன 
நி47தி ைவ7 � ெசா7 வ8 சீரா:@ ெதாட�பாக. 
 

1) அரA 1த;ைம ெசயலாள�, நிதி (ெசலவ.ன�)  ைற/ தைலவ�) 

2) நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�/ உ4=ப.ன�, க;வ �ன� 

3) ேபFரா�சிக� இயH�ந� / உ4=ப.ன� 

4) ஆைணய� ெச;ைன மாநகரா�சி/ உ4=ப.ன� 

 

      ஆகிேயாைர ெகா�ட �I ெசா7 வ8 சீரா:@ ெதாட�பாக ஆ:@ 
ெச:  அத; 1�வ.ைன அரAH� அள67  அத; மJ  அரA 1�ெவK7  
அறிவ.H�� வைர உய�7த=ப�ட ெசா7 வ8 நி47தி ைவHக=பKகிற  என 
அரசாைண எ�.(MS)No.150, நா� 19-11-2019 ெவள6ய.ட=ப�K�ள . ேம3க�ட 
அரசாைண ம;ற7தி; பா�ைவH�� பதிவ.3�� ைவHக=பKகிற . 
அ.�.:- ம;ற� பா�ைவய.�K பதி@ ெச:யலா� 
ந.க.எ�.2035/2018/அ2, 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3403 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 2 
 
�ழி7 ைற நகரா�சிH� ேதைவயான எI  ெபா��க� தHகைல 

P�Kற@ அQசக7திலி�R  வா�கிய வைகய.� ப��ய� ெதாைக F.62,128/- 
வழ�கிட ப��ய� ெபற=ப�K�ள . எனேவ ேம3க�ட ெதாைகய.ைன 
ெபா  நிதிய.லி�R  வழ�கிட ம;ற அTமதிH�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3404 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 3 

 
�ழி7 ைற நகரா�சி ��ந�� நிதிய.; கீU, கீUகாV� தி�ட=பண. 

ேம3ெகா�ள 12-11-2019 அ;4 ஒ=பRத=X�ள6 ேகார=ப�டதி� வர=ெப3ற 
ஒ=பRத=X�ள6க� ம;ற7தி; பா�ைவH�� ஒ=XதYH��. 

 
வ.  
எ� 

பண.ய.; ெபய� மதி=பZK 
Fபா: 
ல�ச7தி� 
 

ஒ=பRததார� ெபய� 
ம34� ஒ=பRத வ.கித� 

1 வா�K எ�.20 நRத;காK 
ஆ�� நாடா� பா7திர கைட 
சமJப� வா�K 21 த�டாH�� 
சமJப� ��ந�� �ழா:க� 
பராம8=X பண. 
ேம3ெகா�[த� 
 

1.50 1) தி�.ப. ெஜயQசRதிர; 
மதி=பZ�ைட வ.ட 0.03% 
  �ைற@ 
2) தி�.ப.. ெஜய=ப.ரகா^ 
  மதி=பZ�ைட வ.ட 1.45% 
  அதிக� 

 
வர=ெப3ற ஒ=பRத=X�ள6கள6� வ8ைச எ�.1-� தி�.ப.. ெஜயQசRதிர;          
எ;பவரா� ெகாKHக=ப�K�ள �ைறRத ஒ=பRத=X�ள6ய.ைன ஏ3க 
ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3405 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 4 
 
�ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான ெபா Aகாதார ப.8@ வாகன� 

TN.74W 0236-; கிய� பIதைடR  வாகன� இயHக 1�யாத நிைலய.Y�ள . 
எனேவ பIதைடRத கிய� ச8 ெச:ய உ�`� வ.ைல=X�ள6க� இர�K 
ெபற=ப�K�ள .  

 
1) கேண^ ேமா�டா�a, 

நாக�ேகாவ.�    - F. 5605/- 
 

2) அHசயா ேமா�டா�a, 
நாக�ேகாவ.�    - F. 6354/- 

 
வர=ெப3ற வ.ைல=X�ள6கள6� வ8ைச எ�.1-� கேண^ ேமா�டா�a 
நி4வன7தி; வ.ைல=X�ள6 �ைறவாக உ�ளைத ஏ3க@�, அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3406 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 5 

 
�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட கீUப�ம� உரHகிட�� ெச�Y� சாைல 

மிக@� ேசதமைடR  ��K� �ழிbமாக உ�ளதா� ெபா மHக� நடR  
ெச�வத3��, ேபாH�வர7தி3�� மிக@� இைடcறாக உ�ள . எனேவ 
ெபா மHக� நல; க�தி ேம3ப� சாைலய.� சிெம�K கா�கிd� தள� 
அைம7  வ�கா� ஒைடb� ச8 ெச:வத3� F.9,90,000/-3� மதி=பZK தயா� 
ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� பண.ய.ைன ெச:ய@� இத3கான ெசலவ.ன7ைத 
வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�.  
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3407 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 6 
 
�ழி7 ைற நகரா�சி தைலைம ந�ேர34 நிைலய A7திக8=X 

நிைலய7திY�ள ந�ேர3றிக� Aea வா�@ ம34� Non return value-க� 
ெபா�7த=ப�K 10 வ�ட�க[H� ேமலாலகிb�ளதா� வா�@க� அ�Hக� 
பIதைடவ ட; ��ந�� வ �ணாகிற . ஆகேவ பைழய வா�@கைள மா3றி 
Xதிய வா�@க� வா�கிட F.3,30,000/-3� மதி=பZK தயா� ெச:ய=ப�K�ள . 
ேம3ப� வா�@க� வா��வத3�� அத3கான ெசலவ.ன7ைத ��ந�� 
நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3408 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 7 
 

 
�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட ந8ய;வ.ைள ெமய.; ேரா��� End to 

End சாைல அைமHக=ப�K இ�Xற1� வ�கா� ஒைட அைமHக=ப�K 
இ�Xற1� வ�கா� திறR  நிைலய.� உ�ள . அ=ப�திய.� ேப�R  
நி47த� உ�ள . ேப�R  நிைலய7தி� ெபா மHக� இற��� ேபா  
எதி�பாராத வ.தமாக வ�கா� ஒைடய.� வ.Iவத3� வா:=X�ள . எனேவ 
இ�Xற1� சிறி   ர� வ�கா� ஒைடய.; ேம� qKசிலா= அைமHக@� 
ந8ய;வ.ைள சாைலய.� வ�ள6ேகாK �ள� 1த� அ�கி� 
ேசதமைடR �ள சாைலைய ச8 ெச:வத3�� மதி=பZK F.5,00,000/-3� தயா� 
ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� சாைலைய ச8 ெச:வத3�� அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3409 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 8 
 
�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட ெகா�ல;வ.ைள, சீரா;வ.ைள 

சாைலக� மிக@� பIதைடR  ெபா மHக� ம34� ேபாH�வர7தி3� 
இைடcறாக உ�ள . எனேவ ேம3ெக�ட சாைலகைள சீரைம7திட 
சிெம�K கா�கிd� தள� அைம=பத3� மதி=பZK F.8,60,000/-3� தயா� 
ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� பண.ய.ைன ெச:வத3�� அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3410 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 9 

 
�ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான ெத�வ.ளH� க�ப�கள6Y�ள 

மி;வ.ளH�கைள பராம8=X ெச:வத3� மி;சாதன உதி8=ெபா��க� 
வா��வத3� F.9,90,000/-3� மதி=பZK தயா� ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� 
மி;சாதன= ெபா��க� வா��வத3��, அத3கான ெசலவ.ன7ைத வ�வா: 
நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3411 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 10 
 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட வ.ளவ�ேகாK அரA ேம�நிைல=ப�ள6 
ெச�Y� சாைல மிக@� ேசதமைடR  ப�ள6 ெச�Y� மாணவ�க� ம34� 
ெபா மHக� நடR  ெச�வத3� இைடcறாக உ�ள . எனேவ ேம3ப� 
சாைலய.� சிெம�K கா�கிd� தள� அைம=பத3� F.9,20,000/-3� மதி=பZK 
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தயா� ெச:ய=ப�K�ள . ேம3க�ட பண.ய.ைன ெச:வத3��, அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3412 
அ0மதி!க%ப1கிற� 

 
ெபா�� எ�. 11 
 

�ழி7 ைற நகரா�சியா� பராம8Hக=ப�K வ�� ெவ�KெவRநி 
ப�=பக�, �ழி7 ைற ப�=பக� ஆகிய ப�=பக�கள6� கடRத q;4 
வ�டகாலமாக பைழய ெச:தி தா�கைள ெபா ஏல� வ.டாத காரண7தினா� 
ெச:தி தா�க� த3ேபா  ேத�கிb�ள . அைத ெபா  ஏல� வ.ட 
ம;ற7தி; அTமதிH�. 

 
 

நக�ம�ற த)�மான எ, . 3413 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 

 
ெபா�� எ�. 12 
 
 தமிUநாK நக�=Xற சாைல உ�க�டைம=X (TURIP) தி�ட� 2019-2020-; 
கீU சாைல ேம�பா�K= பண.க� ேம3ெகா�வத3கான 7-11-2019-� நாைளய 
ஒ=Rத=X�ள6 அறிவ.=X தினச8 நாள6தழி� வ.ள�பர� ெச:த வைகH� 
வ.ள�பரH க�டண� F.67358/-3கான  ப��ய� வழ�க Accord Advertising Agency 
ப��ய� வர=ெப34�ள . (Bill No.AAA/0382/19-20, dated 26-10-2019) ேம3ப� 
ப��ய� ெதாைக F.67358/- Accord Advertising Agency–H� வழ�கிட ம;ற7தி; 
அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3414 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 13 
 
 மா�7தா�ட� ேப�R  நிைலய7தி� அைமR � உய�ேகாXர 
மி;வ.ளH� எ8யாமY�ளதா� அதைன Crane qல� கீேழ இறHக@�, 
��வ. ம34� எலிக� Xகாதவா4 வைல அைமH�� பண. F.60,000/- 
மதி=பZ��� ேம3ெகா�ள@� 4-12-2019 அ;4 ஒ=பRத=X�ள6 ேகார=ப�டதி� 
வர=ெப3ற ஒ=பRத=X�ள6க� ம;ற7தி; பா�ைவH�� ஒ=XதYH��. 
 
 

வ. எ� நி4வன7தி; ெபய� 
 

மதி=பZ�K வ.கித� 

1 M/S. Nirish Electricals, 
Nagercoil 

3.33% மதி=பZ�ைட வ.ட 
�ைற@ 

2 M/S. Afhrah Electricals, 
Nagercoil 

மதி=பZ�K வ.கித� 

 
வர=ெப3ற ஒ=பRத=X�ள6கள6� வ8ைச எ�.1-� மதி=பZ�ைட வ.ட 3.33% 
�ைறவான வ.ைல வ.கித7தி� ஒ=பRத=X�ள6 ெகாK7 �ள M/S. Nirish 
Electricals நி4வன ஒ=பRத=X�ள6ய.ைன ஏ3க ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3415 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 14 
 
 �ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான ெபா  Aகாதார ப.8@ வாகன� 
TN75M 4923 வாகன7தி; டய�க� நா;� எ�ண� பIதைடR �ளதா� Xதிய 
டய�க� நா;� எ�ண� வா��வத3� உ�`� வ.ைல=X�ள6க� 
ெபற=ப�K�ள . 
 
 

1 Tyre Zone  
Pammam, Marthandam 

11200/- 

2 Anand Tyres, 
Main Road, Marthandam  

11400/- 
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வர=ெப3ற ஒ=பRத=X�ள6கள6� வ8ைச எ�.1 Tyre Zone நி4வன 

வ.ைல=X�ள6 �ைறவாக உ�ளைத ஏ3க ம;ற7தி; அTமதிH�. 

ம;ற� அTமதிHகலா�.  

 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3416 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 15 
 
 �ழி7 ைற நகரா�சிய.� பய;பK7த 1�யாத நிைலய.Y�ள பைழய 

ெபா��க[Hகான ஏல� 9-12-2019 அ;4 நைடெப3ற . இதி� 17 நப�க� 

கலR  ெகா�டன�. ஏல� எவ�� ேகாரவ.�ைல. இர�K ெட�ட�க� 

வர=ெப3ற .  

 
1 தி�.எ. அன6��மா�, 

ெப�Rெத�, �ழி7 ைற 
 

377650/- 

2 தி�. அெலHa, 
ெகா�ல�, ேகரளா 
 

480000/- 

 
 
வர=ெப3ற ெட�ட�கள6� வ8ைச எ�.2 தி�. அெலHa எ;பவரா� 

ெகாKHக=ப�K�ள ெதாைக F.4,80,000/- அரசா�க மதி=ைப வ.ட F.90,000/- 

PKதலாக உ�ளதா� ம;ற� ப8சீலைன ெச:  அTமதிHகலா�. 

ம;ற� அTமதிHகலா�.  

 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3417 
அ0மதி!கலா( 
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ெபா�� எ�. 16 
 
 �ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான தைலைம ந�ேர34 நிைலய7தி� 

��ந�� A7திக8=X பண.க� ெச:திட ெபா�7த=ப�K�ள Liquid Chlorinator-H� 

ேதைவயான Bleaching Liquid வா�கி பய;பK7தி A7திக8=X பண.க� 

ேம3ெகா�ள@�, ஒ� மாத7தி3� சராச8 2500 லி�ட�க� ேதைவ=பKவதா� 

ஒ� வ�ட7தி3� 30000 லி�ட�க� ேதைவ=பKகிற . எனேவ ஒரா��3� 

Bleaching Liquid வா��வத3� F.6,00,000/- மதி=பZK தயா� ெச:ய=ப�K�ள . 

ேம3ப� Bleaching Liquid வா��வத3��, அத3கான ெசலவ.ன7ைத ��ந�� 

நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி அTமதிH�.  

ம;ற� அTமதிHகலா�.  

 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3418 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 31-12-2019 ெச6வா7 கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண!"ட�தி# நிைறேவ�ற%பட  ம�ற%ெபா&� ம�'( 

த)�மான( 
 

 
ெபா�� எ�. 1  
 
 
 �ழி7 ைற நகரா�சி திடHகழி@ ேமலா�ைம தி�ட7தி;கீU ம�டல� 
வா8யாக மன6த சHதிய.ைன பய;பK7தி  =Xர@ பண. ேம3ெகா�[தலி� 
22-11-2018-� ஒ=பRத=X�ள6 ேகா8யதி� �ைறRத ஒ=பRத=X�ள6 ெகாK7 �ள 
M/S. Southern Solid Waste Mangement எ;ற நி4வன7தி3� நக�ம;ற7த��மான 
எ�.3223, நா� 28-12-018-� ஏ34Hெகா�டதன�=பைடய.� 31-1-2019 1த� 
ஒரா�K கால� ேவைல ெச:ய உ7தர@ வழ�க=ப�ட . அத;ப� 31-12-2019 
உட; ஒரா�K கால� 1�@ ெப4வதா� மJ�K� ஒரா�K கால� ந��=X 
ெச: தர ேக�K 9-12-2019-� M/S. Southern Solid Waste Mangement உ8மதார� 
வ.�ண=ப� ெச: �ளா�. 
 
 ேம3ப� வ.�ண=ப7திைன ப8சீலைன ெச:ய=ப�டதி� இRநகரா�சி 
Aகாதார ஆ:வாள� ம34� Aகாதார அYவல� அறிHைகய.;ப� மJ�K� 
ஒரா�K கால� M/S. Southern Solid Waste Mangement Service எ;ற நி4வன7தி3� 
ந���=X ெச:  வழ�கிட ப8R ைர ெச:ய=ப�K�ள . எனேவ 2019-2020       
1-1-2020 1த� 31-12-2020 வைர மJ�K� ஒரா�K உ8மகால� ந��=X ெச:  
வழ�க ம;ற� அTமதிHகாக. 
 
அ.�.- ேம3ப� பண.க� அவசர அவசியமாக ெச:ய=பட ேவ��b�ளதா� 
மJ�K� உ8மகால� ந��=X ெச:  வழ�க ம;ற� அTமதிHகலா�. 
ந.க.எ�.2687/2017/அ2. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3419 
அ0மதி!கலா( 
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ெபா�� எ�. 2 
 
 
 �ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான Scorpio வாகன� TN75AL-6196–H�  
Oil change ம34� full service ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� Oil மா3ற� 
ெச:ய=ப�ட வைகH� Derik Mahindra, Tirunelveli நி4வன7தி3� F.3554/-3கான 
ப��ய� ெதாைக வ�வா: நிதிய.லி�R  வழ�கியைமH� ம;ற7தி; 
அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3420 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 3 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான மா�7தா�ட� ேப�R  நிைலய 
பைழய கைட எ�.8-ஐ �7தைகH� எK7 �ள தி�.எ;. ேதவரா� எ;பவ� 
ஏ3கனேவ ெசY7திb�ள ைவ=X ெதாைகய.ைன தி��ப வழ�க 
ேக�K�ளா�. ேம3ப� ைவ=X ெதாைக கால�கடRத ைவ=X ெதாைக 
பதிேவ��� பதி@க� ேம3ெகா�ள=ப�K�ள . எனேவ கால�கடRத 
ைவ=X7 ெதாைகய.ைன தி��ப வழ�கிட ம;ற� அTமதிHகலா�. 

 
 
வ. 
எ� 

ைவ=X7 
ெதாைக 
தி��ப 
ேகா8யவ� 
ெபய� 

ைவ7ெதா
ைக 
ெசY7திய 
வ�ட� 

கைட எ� கால� கடRத 
ைவ=X7 
ெதாைக 
பதிேவ��� 
இ�=ப.� 
உ�ள ெதாைக 
Fபா: 

கால�கட
Rத 
பதிேவK 
பHக எ� 

1 தி�.எ;. 
ேதவரா� 

2007-2008 பைழய 
கைட எ�.8 

29650 
407 

294 Vol.II 

302  Vol.II 

 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3421 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 4 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட மா�7தா�ட� வடH� ெத�வ.� 
தைலைம ந�ேர34 நிைலய� உ�ள . ந�ேர34 நிைய7திலி�R  ��ந�� 
A7திக8=X ெச:ய=ப�K கIவ; தி�ைட, பRநியண., மா�Hெக� ஆகிய 
ேம�நிைல ந��ேதHக ெதா��க[H� �ழா:க� qல� ப�ப.� ெச:=ப�K 
ெபா மHக[H� ��ந�� வ.ன6ேயாக� ெச:ய=ப�K வ�கிற . State Highway 
சாைலய.� ��ந�� �ழா:க� பதிHக=ப�K�ள . ேம3ப� �ழா:க� 
பலவ�ட�க[H� 1;பாக பதிHக=ப�ட AC ைப=Xகளா��. எனேவ அ�Hக� 
��ந�� �ழா: பIதைடR  வ�கிற . ��ந�� �ழா: பI  ச8 ெச:b� 
பண. ேம3ெகா�[�ேபா  சாைல பIதைடகிற . ெநK�சாைல  ைறH� 
ெசாRதமான சாைலய.ைன ேதா�� ��ந�� பI  ச8 ெச:ய=ப�டைமயா� 
ேசத=பK7திய சாைலய.ைன சிெம�K கா�கிd� ஒ�K=பண.க� 
ேம3ெகா�ள F.1,00,000/-3� மதி=பZK தயா� ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� 
பண.ய.ைன ெச:வத3�� அத3கான ெசலவ.ன7ைத ��ந�� நிதிய.� 
ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3422 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 5 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான மா�7தா�ட� ேப�R  
நிைலய7திY�ள க�டண கழி=பைற ம34� ெவ�KெவRநி கா:கறி ம34� 
மJ;சRைத ஆகிய இன�க[H� 2019-2020 உட; �7தைக கால� 
1�வைடவதா� மJ�K� 2020-2021 1த� q;றா�K கால7தி3� உ8ம� 
வழ�க ெபா  ஏல�/ ெபா  ஒ=பRத=X�ள6 ேகா8ட@� அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத ெபா  நிதிய.� இ�R  ெசல@ ெச:திட ம;ற அTமதிH�. 
ந.க.எ�.2036/2018/அ2.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3423 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 6 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH� ெசாRதமான மா�7தா�ட� உரHகிட�கி� 
Biomining ேவைல நைடெப4வதா� நக8� தினச8 ேசகரமா�� �=ைபகைள 
ெகா�ட ேபாதிய இடவசதி இ�லாததா� Aகாதார ஆ:வாள8; 18-11-2019-� 
ேததிய அறிHைகய.� �வ.R �ள �=ைபகைள Hitachi இயRதிர� qல� ஒ� 
ஒர7தி� ஒ Hகிட@� ேக�K�ளதன�=பைடய.� ேம3ப� ேவைல ெச:திட 
உ7ேதச ெசலவ.ன� F.2,00,000/-3� ம;ற அTமதி ேவ�ட=பKகிற .  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3424 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
 
ெபா�� எ�. 7 
 

நகரா�சிH��ப�ட மா�7தா�ட� மா�Hெக�ேராK ம34� �லேசகர� 
ேராK ஆHகிரமி=Xக� அைன7 � காவ� ைற பா கா=X ம34� 
ெநK�சாைல7 ைற ஒ7 ைழ=Xட; 01-10-2019 அ;4 அ=Xற=பK7த=ப�ட . 
அ=ேபா  J.C.B இயRதிர� பய;பK7த=ப�ட . அவசர அவசிய� க�தி 
ேம3ப� பண.க� 1�Hக ேவ��ய.�Rதைமயா� 3 வ.ைல=X�ள6க� 
ெபற=ப�K�ள . 

 
1) தி�. ஜa�;�மா�   - F.1000/- 

 
2) தி�. ராேஜ^�மா�   - F.1050/- 

 
3) தி�. சா1ேவ� ேஜாaரா� - F.1100/-  

 
 

  வர=ெப3ற வ.ைல=X�ள6கள6� வ8ைச எ�.1 தி�.�. ஜa�;�மா� 
எ;பவரா� ெகாKHக=ப�K�ள �ைறRத வ.ைல=X�ள6ய.ைன ஏ3க@�, 
�ைறRத வ.ைல=X�ள6தார� qல� பண. ெச:தைமH�� ம;ற7தி; 
அTமதிH�.  
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3425 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
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ெபா�� எ�. 8 
�ழி7 ைற நகரா�சிய.� பய;பK7த 1�யாத நிைலய.Y�ள பைழய 

ெபா��க[Hகான ஏல அறிவ.=X தமிUAட� தினச8 நாள6தழி� வ.ள�பர� 
ெச:ய=ப�ட வைகH� வ.ள�பரH க�டண� F.12600/- ESS ESS Publication–H� 
வழ�க=பட ேவ��b�ள . (ப��ய� எ�.A/ADVT/Nov.2019/156) ேம3ப� 
ப��ய� ெதாைக வ�வா: நிதிய.லி�R  வழ�கிட ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3426 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 9 
 

�ழி7 ைற நகரா�சி ெபா Aகாதார ப.8@ வாகன� TN75M 4923-; Battery  
பI  ஏ3ப�K வாகன� இயHக 1�யாத நிைலய.Y�ளதா� Xதிய ேப�ட8 
வா��வத3� உ�`� வ.ைல=X�ள6 ேகார=ப�டதி� வர=ெப3ற 
வ.ைல=X�ள6க� ம;ற7தி; பா�ைவH�� ஒ=XதYH��. 

 
1) ேதவ. ேப�ட8 

ெவ�KெவRநி, மா�7தா�ட�  F.4600/- 
 

2) மாண.Hக� ேப�ட8, 
ப�ம�, மா�7தா�ட�   F.4400/- 
 

வர=ெப3ற வ.ைல=X�ள6கள6� வ8ைச எ�.2-� மாண.Hக� ேப�ட8 
ஒ�Ha நி4வன வ.ைல=X�ள6 �ைறவாக உ�ளைத ஏ3க ம;ற7தி; 
அTமதிH�.  
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3427 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 10 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட ஆல�ேசாைல சாைல 1த� 
இைட7ெத� சாைல வைர PKதலாக ேபவ� ப.ளாH அைமH�� பண. 
ஒ=பRததார� தி�.P. ேதவராஜ; எ;பவரா� ேம3ெகா�ள=ப�K�ள . 
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ேம3ப� பண.Hகான ப��யலி� ப.�7த� ெச:ய=ப�K�ள END F.2300/- (ம)    
FSD F.2300/- ஆகியவ3ைற தி�.P. ேதவராஜ; ஒ=பRததார�H� தி�=ப. 
வழ�கிட ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3428 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 11 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட வா�K எ�.11 இ� ெவ�Kமண. 
ப�திய.� உ�ள நகரா�சிH� ெசாRதமான இட7தி� ஆைணயாள� ��ய.�=X 
ஒ;4 க�Kம4 நகரா�சி நி�வாக ம�டல இயH�ந�, தி�ெந�ேவலி 
அவ�க� 30-12-2019 அ;4 ஆ:@ ெச:த ேபா  அறி@47தினா�க�. 
இRநகரா�சிய.� ஆைணய� ��ய.�=X எ @� இ�லாத காரண7தினா� 
ேம3Pறிய இட7தி� ஆைணய� ��ய.�=X க�Kவத3� உ7ேதச மதி=பZK 
ெதாைக F.20.00 இல�ச7தி3� தயா� ெச:ய=ப�K�ள . ேம3ப� 
பண.ய.ைன ெச:வத3�� அத3கான ெசலவ.ன7ைத நகரா�சி 
ெபா நிதிய.லி�R  ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3429 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 12 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட மா�7தா�ட� சRைத=ப�திய.� 
Xதியதாக ��Vய.� உர� தயா8H�� Pட� ஒ;4 க�ட=ப�K 
பய;பா��� உ�ள . இHக��ட7தி; ெசய�பா��ைன ஆ:@ 
ேம3ெகா�[� ெபா��K பAைம த��=பாய� தைலவ� ந�திபதி ேஜாதிமண. 
அவ�க� நகரா�சி நி�வாக ம�டல இயH�ந�, நகரா�சி நி�வாக ம�டல 
ெசய3ெபாறியாள� ஆகிேயா�ட; 30-12-2019 அ;4 ஆ:@ 
ேம3ெகா�டா�க�. அQசமய� அHPட7தி� PKதலாக மி;வ.ளH� 
ெபா�7த@�, கா3ேறா�ட வசதிHகாக Mechanical exhaust fan ெபா�7த@�, 
1;ப�திய.� �=ைபகைள= ப.87ெதKH�� ப�திய.� Pைர ேபா�K 
ெகாKH�மா4 அறி@47தினா�க�. ேமY� 1;ப�திய.� உ�ள 
பIதைடRத A34Aவ�, சி4பால� ஆகியவ3ைறb� சீரைமHக 
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ேவ��b�ள . எனேவ PKதலாக மி;வ.ளH�க� Mechanical exhaust fan 

A34Aவ� ம34� சி4பால� சீரைம=X ஆகிய பண.கைள ேம3ெகா�வத3� 
மதி=பZK ெதாைக F.9.90 ல�ச7தி3� மதி=பZK தயா� ெச:ய=ப�K�ள . 
பண.ய.; அவசர அவசிய� க�தி இ=பண.ய.ைன ேம3ெகா�ள@� அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�.  
ம;ற� அTமதிHகலா�.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3430 
அ0மதி!க%ப1கிற� 
 
ெபா�� எ�. 13 
 

�ழி7 ைற நகரா�சிH��ப�ட வா�K எ�.11-� அைமR �ள 
P7தம;வ.ைள ப�திய.� உ�ள Aமா� 20 ��ய.�=Xகள6; கழி@ந�� ெச�ல 
ேபாதிய கழி@ந�� கா�வா: வசதி இ�லாத காரண7தினா� ��ய.�=Xகள6� 
இ�R  ெவள6ேய4� கழி@ந�� இரய.�ேவ  ைறH� ெசாRதமான இட7தி� 
ெவள6ேய3ற=பKகிற . இதனா� அத; கீU=ப�திய.� உ�ள இ��X 
பாைதய.; மJ  நிலQச8@ ஏ3பK� அபாய� உ�ள . எனேவ இதைனH 
க�7தி� ெகா�K அ=ப�திய.� உ�ள ெபா மHக� கழி@ந�� கா�வா: 
அைம7  த�மா4 மT ெகாK7 �ளன�. அ=ப�தி மிக@� ேமடான 
ப�தியாக இ�=பதாY�, சாைலய.; அகல� �4கியதாக இ�=பதாY� 
மHகள6; நல; க�தி கழி@ந�ைர  �ழாய.; qல� அ�கிY�ள கழி@ந�� 
கா�வாய.� இைணH�� ெபா��K F.95,000/-H� மதி=பZK தயா� 
ெச:ய=ப�K�ள . ேம3க�ட பண.ய.ைன ெச:வத3�� அத3கான 
ெசலவ.ன7ைத வ�வா: நிதிய.� ெசலவ.ட@� ம;ற7தி; அTமதிH�. 
ம;ற� அTமதிHகலா�. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, . 3431 
அ0மதி!க%ப1கிற� 

          ஒ=ப�./- தி�.எa. q�7தி 
                                      ஆைணயாள� ம34� தன6 அYவல�, 
        �ழி7 ைற நகரா�சி. 
        /.உ�ைம நக�/ 
 

      ஆைணயாள� ம34� 
                 தன6 அYவல�, 
              �ழி7 ைற நகரா�சி. 


