
 
 

�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�மற�தி 31-12-2020 வியாழ�கிழைம நைடெப�ற  
சாதாரண� !ட�தி" நிைறேவ�ற$ப!ட ெபா%& ம�'( த)�மான(  

 
 
ெபா%& எ,. 1    

 
�ழி��ைற நகராசியி� வ�வா� ஆ�வாளராக பணி���� வ�த   

தி�.ச. இராம �தரமணி எ"பவரா� ெச"ைன உய&ந'தி ம"ற( 
ம�ைர)கிைளயி� ெதாடர+ப,-ள WP(MD)No.10693/2020-)� நகராசி சா&பி� 
ஆஜராவத?� தி�.P. ஆதி@லபாBCய" நகராசி வழ)கறிஞ�)� வழ)� 
கடண( E.10,000/- வழGகH(, அத?கான ெசலவின�ைத வ�வா� நிதியி� 
ெசலவிடH( ம"ற�தி" அJமதி)�. 
ம"ற( அJமதி)கலா(. 
ந.க.எB.1006/2018/சி1. 
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3628 
   அ1மதி�க$ப2கிற�.            
 
 
ெபா%& எ,. 2    
 

�ழி��ைற நகராசி L�ைம இ�தியா திட( திட)கழிH ேமலாBைம 
திட�தி"கீO ம�திய அரசி" MOUD �ைறயின& STAR RATING ஒQெவா� 
உ-ளாசி அைம+�கR( வழGகி வ�கி"றன&. அத" ஒ�ப�தியாக 
�ழி��ைற நகராசியி� ேசகரமா�( திட)கழிHகைள திட)கழிH 
ேமலாBைம விதிகளி"பC Tைறேய தர( பி��� ைகயாள+ப, வ�கிற�. 
ேமU( SECNDARY STORAGE AND TRANSPORATION ெச�வ� T?றிU( 
தவி&)க+ப,-ள�. எனேவ �ழி��ைற நகராசியிைன �+ைபயி�லா 
நகராசியாக (Garbage free city) @"V நச�திர அGகீகார( (THREE STAR 

RATING) ெபற ப-ளிக-, நக&ம"ற உV+பின&க-,  ய உதவி)�W)க-, 
�Cயி�+� நலXசGக( �+ைபகைள அதிகமாக உ?ப�தி ெச�பவ&க-, வ&�தக 
சGக( உ-ளிட ப�ேவV அைம+�களிடமி���  யஉVதிெமாழி (Self 

Declaration) ெபற+ப,-ள�. எனேவ இ�நகராசி)� உபட ெபா� ம)க- 
இ+ெபா�- ெதாட&பாக ஏேதJ( ஆேசபைன இ�+பி" உ�ய ஆதாரGகRட" 



 
 

அUவலக ேவைல நாகளி� ேந�ேலா அ�ல� commr.kuzhithurai@tn.gov.in  எ"ற 
மி"னZச� Tகவ�)� இ�த அறிவி+� ெச�த நாகR)�- எW�� @லமாக 
பதிH ெச�யலா( எ"பைத தினச� ப�தி�)ைகயி� விள(பர( ெச�வத?� 
அJமதி ேவBட+ப,கிற�. ேமU( விள(பர( ெச�திட ஆ�( ெசலவின� 
ெதாைக)� அJமதி ேவBட+ப,கிற�. 
ந.க.எB.1812/2020/அ2. 
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3629 
   அ1மதி�க$ப2கிற�.            
 
 
ெபா�- எB. 3 
 

2019-2020-( நிதியாBC?கான தணி)ைக தணி)ைக தயா& ெச�� 
வழGகிய வைகயி� E.18,298/- தி�.C. நாக+ப" எ"பவ�)� வழGக ம"ற 
அJமதி)�. 
அ.�. அJமதி)கலா(. 
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3630 
   அ1மதி�க$ப2கிற�. 
 
 
ெபா%& எ,. 4    
 

�ழி��ைற நகராசி திட)கழிH ேமலாBைம திட�தி"கீO மBடல( 
வா�யாக மனித ச)தியிைன பய"ப,�தி L�ைம பணி ேம?ெகா-ள                
“M/s. Southern Solid Waste Management” எ"ற நிVவன�தி?� நக& ம"ற த'&மான 
எB.3419, நா- 31-12-2019-"பC 01-01-2020 Tத� 31-12-2020 வைரயி� ஒராB, 
கால( உ�ம( ந'C+� ெச�திட அJமதி வழGக+ப,-ள�. ேம?பC உ�ம( 
கால( 31-12-2020 அ"V நிைறH ெபற இ�+பதாU( மீB,( ஒராB, கால( 
பணி உ�திரவிைன ந'C+� ெச�� வழG�மாV Southern Solid Waste Management 
Proprietor 06-11-2020-� விBண+ப( ெச��-ளா&. ேம?பC விBண+ப�திைன 
ப�சீலைன ெச�ய+படதி�  காதார அUவல& அறி)ைகயி"பC ஒராB, 
கால( அ�நிVவன�தி?� பணி ந'C+� ெச�திட ப���ைர ெச�ய+ப,-ள�. 
எனேவ “M/s. Southern Solid Waste Management Service” எ"ற நிVவன�தி?� 01-01-2021 
Tத� 31-12-2021 வைரயி� மீB,( ஒராBC?� உ�மகால( ந'C+� ெச�� 
வழGகிட ம"ற அJமதி ேவBட+ப,கிற�. 



 
 

அ.�.:- நகராசி நி&வாக ஆைணய& அவ&களி" ெசய�Tைற 
ந.க.எB.30118/P3/2017, நா- 20-12-2017-"பC த?ேபா� உ�ம( ெப?றவ& Southern 
Solid Waste Management நிVவன�தி?� 3 வ�ட( பணி ந'C+� ெச�திட 
ெத�வி)க+ப,-ள�. 06-11-2020 ேததிய கCத�தி"பC ேமU( ஒராB,)� 
ந'C�� வழGகிட கிைட)க+ெப?ற கCத�தி" அC+பைடயி� இ�நகராசி 
 காதார அUவல& அவ&களி" 20-11-2020 அறி)ைகயி" பCs( ெதாட&�� 
@"றாவ� ஆBC?� பணி ந'C+� ெச�ய ம"ற அJமதி ேவBட+ப,கிற�.  
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3631 
   ஒ% ஆ,2�� ந)7�� அ1மதி�க$ப2கிற�. 
 
ெபா%& எ,. 5 
 

விளவGேகா, சடம"ற ெதா�தி ேம(பா, திட( 2020-2021-� 
�ழி��ைற நகராசி மா&�தாBட( அர  ேபா)�வர�� கழக( பணிமைன 
(TNSTC) வளாக�திJ- சிெம" காGகீ� தள( அைம)க E.9,90,000/-�தி?� 
மதி+ப,ீ தயா& ெச�ய+ப,-ள�. ேம?பC பணியிைன ெச�வத?� 18-12-2020� 
ஒ+ப�த+�-ளிக- ேகார+படதி� கீOகBட இரB, ஒ+ப�த+�-ளிக- 
ெபற+பட�. அவ?றி" ஒ+�ேநா)� பCய� கீOவ�மாV. 
 

வ�ைச 
எB 

ஒ+ப�ததார& ெபய& மதி+ப,ீ ெதாைக 
Eபா� லச�தி� 

ஒ+ப�த+�-ளி 
சதவிகித( 
 

1 Thiru.D. Premekumar 9.90 மதி+பீைட விட 
1.49% x,த� 

(8,63,540) 
2 Thiru.D. Justinkumar 9.90 மதி+பீைட விட 

0.07% �ைறH 
(8,50,188) 

 
 வர+ெப?ற இரB, ஒ+ப�த+�-ளிகளி� மதி+பீைட விட 0.7% 
�ைறவாக ெகா,��-ள ஒ+ப�ததார& தி�.D. ெஜ{C"�மா& எ"பவ�" 
ஒ+ப�த+�-ளியிைன ஏ?V பணி உ�திரH வழGக ம"ற�தி" அJமதி)�. 
அ.�.:– ம"ற( அJமதி)கலா(. 
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3632 
   அ1மதி�க$ப2கிற�. 



 
 

ெபா%& எ,.6  
 
 �ழி��ைற நகராசி)� ெசா�தமான �Cந'& வாகன( TN.74Z4605-)�       
6 டய&கR( பWதைட��-ளைத மா?றியைம)க மதி+ப,ீ E.95400/-)� 
�தியதாக 6 டய&க- வாGகிட @"V உ-~& விைல+�-ளி வர+ெப?றதி� 
வர+ெப?ற விைல+�-ளிக- விபர( கீOவ�மாV. 
 

வ�ைச 
எB 

நிVவன�தி" ெபய& விைல+�-ளி ெதாைக 
Eபா� 

1 ெசா)கலிGக( நாடா& டய& ேசாB,  
மா&�தாBட( 
 

95400 

2 ெஜகி" டய&{,மா&�தாBட( 96700 
 

3 எ.ேக. Cேடா&{,மா&�தாBட( 96300 
 

 
 
வர+ெப?ற @"V விைல+�-ளிகளி� �ைறவான விைல+�-ளி 

ெகா,��-ள ெசா)கலிGக( நாடா& டய& ேசாB எ"ற நிVவன�திடமி��� 
வாGகிட ம"ற�தி" அJமதி)�. 
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3633 
   அ1மதி�க$ப2கிற�. 
 
ெபா%& எ,.7  
  
 �ழி��ைற நகராசி தைலைம ந'ேர?V நிைலய( ம?V( 
அUவலக�திU-ள ெஜேரட&களி� ஏ?ப,( பW�கைள உடJ)�ட" ச� 
ெச�திட 2020-2021-( வ�ட�தி?� வ�டா�திர பராம�+� ெசலH E.2,95,000/-)� 
மதி+ப,ீ தயா& ெச�ய+ப,-ள�. ேம?பC பணியிைன ெச�வத?�( 
அத?கான ெசலவின�ைத �Cந'& நிதியி� ெசலவிடH( ம"ற( 
அJமதி)கலா(. 
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3634 
   அ1மதி�க$ப2கிற�. 
 



 
 

�ழி��ைற நக�மற�தி 18-12-2020 ெவ&ளி�கிழைம நைடெப�ற 
அவசர� !ட�தி" நிைறேவ�ற$ப!ட ெபா%& ம�'( த)�மான( 

 
 

�ழி��ைற நகராசியி� கச, கழிHந'&  �திக�+� திட( (FSTP) 

ெசய�ப,�திட அரசாைண எB.88, நகராசி நி&வாக( ம?V( �Cந'& வழGக� 

�ைற, நா- 31-08-2018-"பC நிதி ஒ�)கீ, ெச�� ஆைணயிட+ப,-ள�. 

அதைன ெதாட&�� நகராசியி" எ�ைக)�பட ப�தியி� ேபா�மான 

இடவசதி இ�லாத காரண�தினா� �ழி��ைற நகராசி)� ெசா�தமான 

கீOப(ம( �+ைப கிடGகி� கச, கழிH  �திக�+� திட( ெசய�ப,�திட 

ேசகரமாகிs-ள �+ைபகளி� Bio Mining Tைறயி� ேதைவயான இட( ஒ�)கீ, 

ெச�ய+ப,  �த( ெச�ய+ப,-ள�. அ�த இட�தி� ேம?பC திட( 

ெசய�ப,�திட E.340 இலச�தி?� மதி+ப,ீ தயா& ெச�ய+ப, 

இ+பணியிைன ேம?ெகா-ள நகராசி நி&வாக ஆைணய&, ெச"ைன 

அவ&களிடமி��� நி&வாக அJமதி ெபV(ெபா�, பிேரரைண சம&+பி)க 

ம"ற�தி" அJமதி ேவBட+ப,கிற�. 

 

நக�மற� த)�மான( எ,.3627, நா& 18-12-2020 
   அ1மதி�க$ப2கிற�.  
           
 
 
               ஒ+ப(/- தி�.எ{. @&�தி, 
              ஆைணயாள& ம?V( தனி அUவல&, 
         �ழி��ைற நகராசி. 
      

   /உBைம நக�/ 
 
           ஆைணயாள&, 
        �ழி��ைற நகராசி. 
 


