
MELUR MUNICIPALITY 
Minutes of the Council Meeting held on 30.10.2019 (Ordinary)  

 

Resolution 

No. 

 

Serial Number and subject in the Agenda Decision of the 
Council 

578 ம�ற�ெபா�	 எ�.1 

 

      இ�நகரா�சி ெபா�காதார பி�வி� நிர�தர ���ர� பணியாள�க� 44 ேப�, 

Outsourcing  �ைற ���ர� பணியாள�க� 90 ேப� ம !" DBC பணியாள�க� 40 ேப� 

பணி���� வ#கிறா�க�. ேம க$ட பணியாள�க� பணி&' காலதாமதமாக 

வ�தா� க$காணி�ப� சிரமமாக உ�ள காரண*தா+", நகரா�சி நி�வாக ம$டல 

இய&'ந�, ம�ைர அவ�க� இ-வ+வலக ஆ/வி0ேபா� Bio Metric Finger Print 

�ைறயி� வ#ைகைய பதி� ெச/ய அறி�!*தியத0ப12", ஆைணய� 

அறி�ைரயி0ப12" அவசர அவசியம க#தி உ�3�நி!வன5களிடமி#�� 

விைல���ளி ெப ! பணி ேம ெகா�ள ம0ற*தி0 அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

 

அ+வலக&'றி�� 

1.அ7மதி&கலா". 

2. தனி அ+வல�0 �0அ7மதி ெப ! விைல���ளி ேகா�யைத2", பணி 

உ*தர� வழ5கியைத2" ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



579 ம�ற�ெபா�	 எ�.2 

 

       இ�நகரா�சி&'�ப�ட மா�ெக� ப'தியி� �திதாக க�ட�ப�ட M.C.C.shed� 

ேபா&'வர*� வசதியாக Ramp அைம&க�" ம !" M.C.C.Shed �0னா� உ�ள 

தா:வான ப'தியி� அ5' பய0பாட ற நிைலயி� உ�ள பைழய  ஆட1சாைல 

(Slaughter House )ைய இ1*� க�பிகைள ேபாட�" ம !" Battery Vehicle-&' Charge pin  

அைம&க�", ச�ைத�ேப�ைட �0�ற" பா�கா�� க#தி Gate அைம*த� ேபா0ற 

பணிகைள ;.3.00இல�ச" மதி�ப�ீ1� ேம ெகா�ள ஒ�ப�த��ளி  ேகார 

ம0ற*தி0 அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

 

அ+வலக&'றி�� 

 

1. அ7மதி&கலா". 

2. தனி அ+வல�0 �0அ7மதி ெப ! ஒ�ப�த���ளி ேகா�யைம&'" ம0ற" 

அ7மதி&கலா". 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

580 ம�ற�ெபா�	 எ�.3 

ேம>� நகரா�சி&'�ப�ட ேப5& ேரா8 ம !" மல"ப�1 NH ேரா�1� 

மைழ&கால5களி� மைழந?� ெவளிேயறாம� ேத5கி ேபா&'வர*தி ' இைட@றாக�" 

ம !" காதார ேகடாக�" உ�ளதா� ேம க$ட இட*தி� மைழந?� கா�வாைய 

உய�*�" பணி ம !" ேப5& ேரா�1� உ�ள சிெம$� சாைலைய சீரைம�� ெச/2" 

பணிைய2" ;.3.00 இல�ச" மதி�ப�ீ1� ேம ெகா�ள ஒ�ப�த���ளி ேகார ம0ற*தி0 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

 

அ+வலக&'றி�� 

1. அ7மதி&கலா". 

2. தனி அ+வல�0 �0அ7மதி ெப ! ஒ�ப�த���ளி ேகா�யைம&'" 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

581 k‹w¥bghUŸ v©.4k‹w¥bghUŸ v©.4k‹w¥bghUŸ v©.4k‹w¥bghUŸ v©.4    
Ïªefuh£Á¡F£g£l gFÂfëš bghJãÂ 2019-20Ï‹ Ñœ  Ñœ¡f©l gâfŸ nk‰bfhŸs 

jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL bjhif¡F  k‹w¤Â‹ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
t. 
v©. 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL   
%. 
y£r¤Âš  

 bghJ ãÂ  
1. th®L – 16 fhªÂ ef® 3tJ bjU k‰W« v°.v«. efçš 

ngt® Ãsh¡ rhiy mik¡F« gâ  
09.50 

2. th®L – 23 kh®bf£  c£gFÂæš  ngt® Ãsh¡ rhiy 
mik¡F« gâ  

06.00 

3. th®L – 5 rªij¥ng£ilæš FoÚ® g»®khd FHhŒ 
gÂ¤J òÂa  ngt® Ãsh¡ rhiy mik¡F« gâ  

07.00 

4. th®L – 1 gšytuha‹g£o k‰W« giHa R¡fh«g£oæš 
ngh®btš mik¤J Fëaš bjh£o f£L«  gâ 

05.00 

5. th®L – 20 KfkÂahòu« nkšãiy Ú®nj¡f bjh£o¡F 
br¡fo gFÂæš cŸs fhéç T£L FoÚ® Ãujhd 
FHhæèUªJ  Kåah©o nfhéš bjU tiu 
ig¥iy‹ mik¡F« gâ    

05.00 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



 bkh¤j« 32.5 

mYtyf¡F¿¥ò 
 1.    nk‰f©l gâfŸ bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W x¥gªj¥òŸë nfhçaij k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.2128/2019/Ï1 

 

582 ம�ற�ெபா�	 எ�.5 

 

இ�நகரா�சியி0 அ+வலக� பய0பா�1 ' 200 C" A4 ேப�ப�, ேர�ப� சீ�, 

ேம>�,ேஜ.பி.நி!வன*திட" வா5'வத ' அத கான உ*ேதச ெசலவின*தி ' 

ம0ற*தி0 பா�ைவ&'" ஒ��த+&'" சம��பி&க�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

583 ம�ற�ெபா�	 எ�.6 

 

ேம>� நகரா�சி ேப#�� நிைலய உணவக*தி கான 05.09.2019" ேததிய 

ெபா�ஏல" ம !" ஒ�ப�த���ளி நடவ1&ைககைள வ ?1ேயா Fல" பதி� 

ெச/வத ' கீ:&காG" F0! விைல���ளிக� வர�ெப !�ள�. ம0ற*தி0 

பா�ைவ&' ைவ&க�ப8கிற�. 

1. நிலா 1ஜி�ட� H81ேயா வ ?1ேயா, 

14, நகரா�சி வளாக" ச�ைத�ேப�ைட , ேம>� 

. 

;.8,000 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



2. கா�*தி& H81ேயா & வ ?1ேயா , ம�ைர-

தி#Iசி ெமயி0 ேரா8, ேம>�  

;.9,000 

3. �*� H81ேயா & வ ?1ேயா 

தி#Iசி ெமயி0 ேரா8, 

ேம>� 

;.10,000 

அ+வலக&'றி�� 

ெச0ைன உய�ந?திம0ற ம�ைர கிைளயி0 வழ&' 

எ$.W.P.(MD)No.23224/20180 16.08.2019" ேததிய த?��பாைணயி� ப1 ெபா�ஏல" 

நைடெப றதா� வர�ெப ற விைல���ளிகளி� 'ைறவான விைல���ளி 
ெகா8*��ள நிலா 1ஜி�ட� H81ேயா & வ ?1ேயாக நி!வன" Fல" 

பணிேம ெகா$டைம&'", அத கான ெதாைக வழ5'வத '" ம0ற" அ7மதி 
வழ5கலா". 

(ந.க.எ$.2768/2018/அ2) 

 

584 ம�ற�ெபா�	 எ�.7 

 

இ�நகரா�சி ேப#�� நிைலய உணவக உ�ம" ெதாட�பாக தி#.A.P.இள5ேகா 

எ0பவரா� ெச0ைன உய�ந?திம0ற ம�ைர கிைளயி� ெதாடர�ப�8�ள வழ&' 

எ$. W.P.(MD)No.23224/2018 � நகரா�சி சா�பாக ஆஜரானைம&கான வழ&கறிஞ� 

க�டண" ;.9500/- அர L8த� வழ&கறிஞ� தி#.ேஜ.'ணசீல0 �*ைதயா 

அவ�க3&' வழ5க ம0ற*தி0 அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

அ7மதி&கலா". 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



(ந.க.எ$.2768/2018/அ2) 

 

585 ம�ற�ெபா�	 எ�.8 

 

தி#.எ".�ைபயா  த/ெப �னியா$1 எ0பவ� ேம>� நகரா�சி ேப#�� 

நிைலய உணவக" உ�ம" ெதாட�பாக 05.09.2019 அ0! நைடெப ற ெபா�ஏல*தி� 

கல�� ெகா�வத காக ;.4,00,000/- (;பா/ நா0' இல�ச") ைவ��*ெதாைக 

ெச+*தி2�ளா�. அவ#&' உ�ம" கிைட&காத காரண*தினா� தா0 ெச+*திய 

ைவ��*ெதாைகைய தினச� கா/கறி ச�ைத உ�மதார� தி#.எ�.'��ராஜா 

எ0பவ�0 கண&கி� வர� ைவ&க& ேகா� 25.09.2019 அ0! க1த" வழ5கி2�ளா�. 

எனேவ தி#.எ".�ைபயா எ0பவ� ெபய�� உ�ள ைவ��*ெதாைகைய 

தினச� கா/கறி ச�ைத உ�மதார� தி#.எ�.'��ராஜா எ0பவ� கண&கி� வர� 

ைவ&க ம0ற*தி0 அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

ம0ற" அ7மதி வழ5கலா". 

(ந.க.எ$.77/2019/அ2) 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

586 ம�ற�ெபா�	 எ�.9 

 

இ�நகரா�சி&'�ப�ட ேப5&ேரா8 ம !" மல"ப�1 ேரா�1� மைழந?� 

கா�வா/ உய�*�" பணி ம !" ேப5& ேரா�1� சிமி$� சாைலைய சீரைம�� 

ெச/2" பணிக3&' கீ:&க$டவா! ஒ�ப�த���ளிக� வர�ெப !�ள�. 

1. ேக.ப�#னிஷா - 0.85 'ைற� 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ஒ�ப�ததார� 

2. பி.அ�தா  - 1.90 அதிக". 

ஒ�ப�ததார� 

 

வர�ெப ற இர$8 ஒ�ப�த��ளிகளி� 'ைற�த விைல�ப�1ய� 

வழ5கி2�ள தி#மதி.ேக.ப�#னிஷா ஒ�ப�ததார�0 ஒ�ப�த���ளிைய 

அ7மதி&க ம0ற*தி0 அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

 

அ+வலக&'றி�� 

1.     அ7மதி&கலா". 

2. தனி அ+வல�0 �0அ7மதி ெப ! ேவைல உ*தர� வழ5கியைம&'"  

ெதாைக வழ5கியைம&'" ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

587 ம�ற�ெபா�	 எ�.10 

 

இ�நகரா�சி&'�ப�ட மா�&ெக� ப'தியி� �திதாக க�ட�ப�ட M.C.C.Shed � 

Ramp அைம&க�", பைழய Slaughter House ஐ இ1&'" பணி, Battery Vehicle&' Charge Pin 

அைம*த� ம !" ச�ைத�ேப�ைட �0�ற" பா�கா�� க#தி Gate அைம*த� 

ேபா0ற பணிகைள ேம ெகா�ள கீ:&க$டவா! ஒ�ப�த���ளிக� 

வர�ெப !�ள�. 

 

 

1. பி.அ�தா   - 0.90 'ைற� 

ஒ�ப�ததார� 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



2. ேக.ப�#னிஷா   - 1.80 அதிக". 

ஒ�ப�ததார� 

 

வர�ெப ற இர$8 ஒ�ப�த��ளிகளி� 'ைற�த விைல�ப�1ய� 

வழ5கி2�ள தி#மதி. பி.அ�தா  ஒ�ப�ததார�0 ஒ�ப�த���ளிைய  

அ7மதி&க ம0ற*தி0 அ7மதி ேவ$ட�ப8கிற�. 

  

அ+வலக&'றி�� 

1.      அ7மதி&கலா". 

2. தனி அ+வல�0 �0அ7மதி ெப ! ேவைல உ*தர� வழ5கியைம&'" 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

588 ம�ற�ெபா�	 எ�.11 

 

2019-20" ஆ$1 ' இ-வ+வலக*தி� பணி��2" ���ர� பணியாள�க�, 

அ+வலக உதவியாள�க� ெபாறியிய� பி�� பணியாள�க� ஆகிேயா#&கான 

சீ#ைடக� ம !" ைதய� Lலி ஆகியைவகைள அர சா��த கத� அ5கா1 

அ�ல� தமி:நா8 ெட&Hைட� கா��ேரச0 நி!வன*திடமி#�� ெகா��த� 

ெச/ய உ*ேதச ெசலவின" ;.3.00இல�ச*தி ' ம0ற*தி0 அ7மதி 
ேவ$ட�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

அ7மதி&கலா". 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

589 k‹w¥bghUŸ v©.12k‹w¥bghUŸ v©.12k‹w¥bghUŸ v©.12k‹w¥bghUŸ v©.12 mDkÂ¡f¥g£lJ 



    Ïªefuh£Á všif¡F£g£l Ñœf©l th®L gFÂfëš gšntW m¤ÂahtÁa gâfŸ efuh£Á 
bghJãÂæ‹ Ñœ  nk‰bfhŸs 11.10.2019 m‹W x¥gªj¥òŸë nfhçaÂš Ñœ¡f©lthW 
x¥gªj¥òŸëfŸ bgw¥g£lJ . 
t. 
v©. 

gâæ‹ bga® kÂ¥ÕL   %. 
y£r¤Âš  

kÂ¥ÕL 
nu£ilél 
Fiwªj msÎ 
x¥gªj¥ òŸë 
tH§»a 
x¥gªjjhu® bga® 
k‰W« rjÅj« 

kÂ¥ÕL  
nu£il él   
mÂf msÎ 
x¥gªj¥òŸë 
tH§»a 
x¥gªjjhu®  
bga® k‰W« rjÅj« 

1 th®L – 16 fhªÂ ef® 3tJ 
bjU k‰W« v°.v«. efçš 
ngt® Ãsh¡ rhiy 
mik¡F« gâ  

09.50 ÂU.  y¤Â¥ 
 -0.70 %                 
FiwÎ 

ÂUkÂ. mKjh 
1.40 % 
 mÂf« 

2 th®L – 23 kh®bf£  
c£gFÂæš  ngt® Ãsh¡ 
rhiy mik¡F« gâ  

06.00 ÂU.  jt¥gh©o 
 -0.20 %                 
FiwÎ 

ÂUkÂ.  gJUåõh 
0.60 % 
 mÂf« 

3 th®L – 5 rªij¥ng£ilæš 
FoÚ® g»®khd FHhŒ gÂ¤J 
òÂa  ngt® Ãsh¡ rhiy 
mik¡F« gâ  

07.00 ÂUkÂ.  é. 
btŸisa«khŸ 
 -0.14 %                 
FiwÎ 

ÂU.  y¤Â¥ 
1.94 % 
 mÂf« 

4 th®L – 1 gšytuha‹g£o 
k‰W« giHa R¡fh«g£oæš 
ngh®btš mik¤J Fëaš 
bjh£o f£L«  gâ 

05.00 ÂU.  jt¥gh©o 
- 0.80 %                 
FiwÎ 

ÂUkÂ. 
btŸisa«khŸ 
2.06 % 
 mÂf« 

5 th®L – 20 KfkÂahòu« 
nkšãiy Ú®nj¡f 
bjh£o¡F br¡fo gFÂæš 
cŸs fhéç T£L FoÚ® 
Ãujhd FHhæèUªJ  

05.00 ÂUkÂ.  
gJUåõh 
 -0.60 %                 
FiwÎ 

ÂU.  y¤Â¥ 
1.26 % 
 mÂf« 



Kåah©o nfhéš bjU 
tiu ig¥iy‹ mik¡F« 
gâ    

 
bgw¥g£l nk‰f©l x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« x¥òjY¡F« it¡f¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥ò 
 
1. t.v©.1š f©l gâ¡F fy« v©.4š f©l x¥gªj¡fhu® ÂU.  y¤Â¥ v‹gt® 

kÂ¥ÕL nu£il él -0.70% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsij k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. Fiwthf x¥gªj¥òŸë tH§»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤juÎ 
tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

2. t.v©.2š f©l gâ¡F fy« v©.4š f©l x¥gªj¡fhu® ÂU.jt¥gh©o v‹gt® 
kÂ¥ÕL nu£il él -0.20% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsij k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. Fiwthf x¥gªj¥òŸë tH§»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤juÎ 
tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

3. t.v©.3š f©l gâ¡F fy« v©.4š f©l x¥gªj¡fhu® ÂU.é.btŸisa«khŸ 
v‹gt® kÂ¥ÕL nu£il él -0.14% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsij k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. Fiwthf x¥gªj¥òŸë tH§»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤juÎ 
tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

4. t.v©.4š f©l gâ¡F fy« v©.4š f©l x¥gªj¡fhu® ÂU.  jt¥gh©o v‹gt® 
kÂ¥ÕL nu£il él -0.80% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsij k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. Fiwthf x¥gªj¥òŸë tH§»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤juÎ 
tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 
 

5. t.v©.5š f©l gâ¡F fy« v©.4š f©l x¥gªj¡fhu® ÂU.  gJUåõh  v‹gt® 



kÂ¥ÕL nu£il él -0.60% Fiwthf x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸsij k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. Fiwthf x¥gªj¥òŸë tH§»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤juÎ 
tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

e.f.v©.2128/2019/Ï1 

    
 

590 ம�ற�ெபா�	 எ�.13 

இ�நகரா�சி&' எதிராக ெச0ைன உய�ந?திம0ற ம�ைர கிைளயி� 

கீ:&க$ட விபர�ப1 ேபாடர�ப�ட வழ&'க3&' வழ&' க�டண" 

தி#.'ணசீல0 �*ைதயா , அர வழ&கறிஞரா� ேகார�ப�8�ள�. 

வ. 

எ$. 

வழ&' எ$. வழ&' ெதா8*தவ� ெபய� ெதாைக 

1. W.P.(MD),No.21567/2019 தி#மதி.ஈHவ�  

க/ெப �தரராம0  

(நில ஆ&கிரமி�� ெதாட�பாக) 

;.9500 

2. W.P.(MD),No.13657/2019 1.தி#.எ".ைவயாலி5க",  

2. தி#மதி.எ".ெபா07*தா/ 

(ேரா8 ஆ&கிரமி�� ெதாட�பாக) 

;.9500 

3. W.P.(MD),No.21524/2019 தி#.ஏ.ேரP'மா�,  

த/ெப அ"மாசி 
(நகரா�சி ���ர� பணியாள� 

ேவைல வழ5க ேகா#வ� 

ெதாட�பாக. 

;.9500 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ேம க$ட வழ&'க3&கான வழ&' க�டண" ;.28500/- ஐ தி#.'ணசீல0 

�*ைதயா  அர வழ&கறிஞ#&' வழ5க ம0ற*தி0 அ7மதி ேகார�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

591 ம�ற�ெபா�	 எ�.14 

ேம>� நகரா�சி� ப'தியி� ெபா�ம&க� பய0ெப!" வைகயி� 

ேம ெகா�ள�ப�ட தி�ட�பணி விபர5கைள கீ:&க$ட விபர�ப1 நாளித:களி� 

ெவளியி�டைம&கான விள"பர& க�டண" வழ5க ேகார�ப�8�ள�. 

வ.எ$. நாளித: நா� ெதாைக 

1 தின*த�தி 07.10.2019 27300 

2 தினமணி 07.10.2019 31500 

ேம க$ட ெதாைககைள தின*த�தி ம !" தினமணி நாளித:க3&' 

வழ5க ம0ற*தி0 அ7மதி ேகார�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

1.ம0ற" அ7மதி&கலா". 

2. தனிஅ+வல�0 �0 அ7மதி ெப ! ெதாைக வழ5கியைத ம0ற" 

அ7மதி&கலா". 

ேகா�� எ$.901/2019/இ1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

592 ம�ற�ெபா�	 எ�.15 mDkÂ¡f¥g£lJ 



 

இ�நகரா�சி&' எதிராக தி#.A.ேரP'மா� ம !" 18 நப�க� ெச0ைன 

உய�ந?திம0ற ம�ைர கிைளயி� W.P.(MD).No.21524/2019 எ0ற எ$ணி� ெதாட��த 

வழ&கி ' ஏ.ேரP'மா� உ�பட �த� 5 நப�க� மீ� எதி�வா�ைர ெச/வத கான 

வழ&' தயா��� க�டண" 5x2000=10000 ம !" வழ&கறிஞ� க�டண" 5x5000=25000 

ஆகிய ெதாைககைள ெச0ைன உய�ந?திம0ற அர வழ&கறிஞ� 

தி#.'ணசீல0�*ைதயாவி ' வழ5க ம0ற*தி0 அ7மதி ேகார�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

1. அ7மதி&கலா". 

2. வழ&கி0 அவசர அவசிய" க#தி �0அ7மதி ெப ! ெதாைக வழ5கியைத 

ம0ற"  அ7மதி&கலா". 

 

593 ம�ற�ெபா�	 எ�.16 

இ-வ+வலக ஈ�� வாகன*தி ' TN59 BO 1296 பR��பணி Xpress Motors சி�ேகா 

இ$டH�CயH எHேட�, க�ப>� ம�ைரயி� பா�*தைம&கான 

ெசலவினெதாைக ;.31,100/- வழ5'வத ' ம0ற*தி0 அ7மதி ேகார�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

1. அ7மதி&கலா". 

2. அவசரஅவசிய" க#தி தனி அ+வல�0 �0 அ7மதி ெப ! ெதாைக 

வழ5கியைம&'" ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



594 ம�ற�ெபா�	 எ�.17 

ேம>� நகரா�சி எ�ைல&'�ப�ட வா�8 எ$.16� உ�ள ைடம$� ஜூ�ளி 
பி�15கி '�ய ெசா*�வ� நி+ைவைய ெச+*த ேகா� ெதாடர�ப�ட 

வழ&கி கான க�டண" ;.2000/- தி#.ேஜ.'ணசீல0�*ைதயா , வழ&கறிஞ� 

அவ�க3&' வழ5கலா" ம0ற*தி0 பா�ைவ&' சம��பி&க�ப8கிற�. 

அ+வலக&'றி�� 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

ேகா�� எ$.1532/2017/இ1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

595 ம�ற�ெபா�	 எ�.18 

மா$�மி' ச�டம0ற உ!�பின� ெதா'தி ேம"பா�8 தி�ட*தி0 கீ: 

கீ:&க$ட பணிகைள ேம ெகா�ள ஒ�ப�த���ளி ேகா�யைம&கான விள"பர" 

07.10.2019 தினமல� நாளித: ெதாழி� வ�*தக மல� 2019�  ெவளியி�டைம&கான 

விள"பர& க�டண" ;.19,845 வழ5க ம0ற*தி0 அ7மதி ேகார�ப8கிற�. 

வ.எ�. ேவைலயி� விபர� மதி�பீ� ெதாைக 

 

1. ேம>� நகரா�சி ச�ைதேப�ைடயி� 

அ5க0வா1 க�1ட" ம !" ேபவ� 

பிளா& அைம*த� 

;.10.00 

2. ேம>� நகரா�சி ப�லவராய0ப�1யி0 

க�1ட" ம !" ேபவ� பிளா& அைம*த� 

;.10.00 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



 அ+வலக&'றி�� 

1. அ7மதி&கலா" 

2. அவசர அவசிய" க#தி தனிஅ+வல� �0 அ7மதி ெப !*ெதாைக வழ5கியைத 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

 

596 ம�ற�ெபா�	 எ�.19 

 

ேம>� நகரா�சி எ�ைல&'�ப�ட வா�8 எ$.7� உ�ள 10 ெசா*�வ� விதி�� 

எ$கைள ெபய�மா ற" ெச/ய ேகா�2�ளத ' அர L8த� வழ&கறிஞ� 

தி#.ேஜ.'ணசீல0�*ைதயா அவ�களிட"  ேம க$ட ேகா�� ெதாட�பாக ச�ட 

க#*�# ெபற�ப�டத கான க�டண" ;.3000/- அர L8த� வழ&கறிஞ� 

அவ�க3&' வழ5க ம0ற*தி0 பா�ைவ&' அ7மதி&'. 

 

அ+வலக&'றி�� 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

ேகா�� எ$.1706/2019/அ1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

597 kkkk‹w¥bghUŸ‹w¥bghUŸ‹w¥bghUŸ‹w¥bghUŸ    v©.20v©.20v©.20v©.20    
    

nkÿ® efuh£Á¡F¥g£l ky«g£o Compost yard š Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ FSDP 
mik¡f gâ eilbg‰W tU« ãiyæš jiyik¥bgh¿ahs®MŒÎ¡T£l¤Âš nk‰f©l Â£l 
gâæid cldoahf Ko¡f m¿ÎW¤Âaj‰»z§f nk‰f©l gâ brŒÍ« Ïl¤Âš Garbage-fis 
cldoahf mf‰w Hitachi Dozar, JCB , Tipper Lorry M»at‰iw bfh©L  mtru mtÁa« fUÂ 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



efuh£Á r£l éÂ 15‹ Ñœ $fnzZ & Co, khdhkJiu x¥gªjjhu® _y« %.3.80 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš 
gâ brŒjijÍ«, bryéd« nk‰bfh©lijÍ« k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò 

k‹w« gh®itæ£L gÂÎbrŒayh«. 
 

598 kkkk‹w¥bghUŸ‹w¥bghUŸ‹w¥bghUŸ‹w¥bghUŸ    v©.21v©.21v©.21v©.21    
    

Ïªefuh£Á fâå miwæš kiHæ‹ fhuzkhf ADSL Router, 24 part switch Router      
M»ait gGjilªJ é£ljhš  Router k‰W«  switch   M»at‰iw mtru mtÁa« fUÂ efuh£Á 
r£l éÂ 15‹ Ñœ  r¡Â f«¥ô£l®° ãWtd« _y«  %.11450/- kÂ¥Õ£oš gâ brŒjijÍ«, 
bryéd« nk‰bfh©lijÍ« k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò 

k‹w« gh®itæ£L gÂÎbrŒayh«. 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

599 ம�ற�ெபா�	 எ�.22 

 

ேம>� நகரா�சி� ப'தியி� ெபா�ம&க� பய0ெப!" வைகயி� ேம>� 

நகரா�சியா� ேம ெகா�ள�ப�ட வள�Iசிதி�ட�பணிகைள   கீ:&க$ட 

நாளித:களி� விள"பர" ெச/தைம&கான  விள"பர& க�டண" வழ5க 

ேகார�ப�8�ள�. 

 

வ.எ$. நாளித: விள"பர" 

ெவளியி�ட நா� 

ெதாைக 

1 த?&கதி� 15.10.2019 9500 

2 மாைல தமிழக" 05.10.2019 18900 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ேம க$ட ெதாைககைள த?&கதி� ம !" மாைலதமிழக" நாளித:க3&' 

வழ5க ம0ற*தி0 அ7மதி ேகார�ப8கிற�. 

 

அ+வலக&'றி�� 

ம0ற" அ7மதி&கலா". 

ேகா�� எ$.901/2019/இ1 

 

600 k‹w¥bghUŸ v©.23k‹w¥bghUŸ v©.23k‹w¥bghUŸ v©.23k‹w¥bghUŸ v©.23    
                  nkÿ® efuh£Áæš  2013- 14 « M©L ( Out Sourcing) Kiwæš  x¥gªj mo¥gilæš  9 
th®L gFÂfëš jåah® ãWtd« _y«   J¥òuÎ gâ nk‰bfhŸs¥g£lJ. jåah® J¥òuÎ gâ 
ãWtd¤Âš gâòçªj gâahs®fŸ  efuh£Áæš ãuªju J¥òuÎ gâ tH§f nfhç     br‹id 
ca®ÚÂk‹w«, kJiu »isæš tH¡F v©.WP.(MD).No 18182/19,  ÂU. V.Rnu°Fkh® v‹gt® tH¡F 
bjhl®ªJŸsh®. nk‰f©l tH¡»š efuh£Á rh®ghf ca®ÚÂk‹w tH¡f¿P® 
ÂU.n#.FzÓy‹K¤ijah mt®fŸ WP.(MD).No 21524/19 go    (  vacate stay)  th§»aik¡fhd 
f£lz« %.5000/ tH§f     k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò- 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

601 k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.24242424    
    

efuh£Á ã®thf Miza®  mt®fë‹ R‰w¿¡if e.f.v©.20751/n#1/2019 ehŸ.17.09.2019š 
efuh£Á všiy¡F£g£l gFÂfëš bfhR k‰W« bfhRòG xê¥ò elto¡if nk‰bfhŸs 
bjçé¡f¥g£LŸsJ. mj‹go jäœehL kU¤Jt nrit¡ fHf¤jhš m§Ñfç¡f¥g£l 
ãWtd¤ÂläUªJ bfhR k‰W« bfhR¥òG mê¡F« kUªÂid %.2.00Ïy£r« kÂ¥Õ£oš bfhŸKjš 
brŒa k‹w¤Â‹mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 
mYtyf¡F¿¥ò 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



1. mDkÂ¡fyh«. 
2. jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aik¡F k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nfh¥ò v©.      /2019/v¢1 
 

602 k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.25252525    
    

Ïªefuh£Á Ãw¥ò Ïw¥ò gÂntLfŸ, 2015, 2016,2017 k‰W« 2018¡F cçaitfis cŸq® 
ãWtd§fël« éiyé»j« bg‰w Fiwªj éiyé»j« tH§F« ãWtd« _y« ig©o§ brŒÍ« 
gâia nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò 

1. mDkÂ¡fyh«. 
2. jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ  bg‰W gâia nk‰bfh©lik¡F« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

603 k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.k‹w¥bghUŸ v©.26262626    
    

efuh£Á mYtyf¤Âš  F¥igfis miu¤J cu« jahç¡f ga‹gL¤j¥gl cŸs Shredder 

Machine Ïa¡f 20HP TLjš ä‹ mG¤j« bg‰W taç§ ntiy brŒJ Ïa§f it¡F« gâ¡F 
Ñœ¡f©lthW Ïu©L éiy¥òŸëfŸ bgw¥g£LŸsJ. 

 
1. uh« Vb#‹Ó°  %.45000/- 
2. fÂ® v©l®Ãiur° %.45400/- 
 
Fiwªj éiy¥òŸë tH§»ÍŸs uh« Vb#‹Ó° ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëia mDkÂ¡f 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 
mYtyf¡F¿¥ò 

1. mDkÂ¡fyh«. 
2. jå mYtyç‹ K‹mDkÂ bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aik¡F« bjhif tH§»aik¡F« 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

604 k‹w¥bghUŸ v©.27k‹w¥bghUŸ v©.27k‹w¥bghUŸ v©.27k‹w¥bghUŸ v©.27    
nkÿ® efuh£Áæš ef®¥òw cŸsh£Á¤ nj®jš 2019 eilbgw cŸsjhš th¡F¢rhto 

ika« jah® brŒjš, th¡F v©Q« ika« jah® brŒjš, k©ly mYty®fS¡F  thfd 
thlif, th¡F¢rhto mYty®fŸ, nj®jš  mYty®fŸ, k©ly mYty®fŸ, nj®jšÃçÎ 
mYty®fŸ, gâahs®fŸ th¡fhs®g£oaš m¢ÁLjš, th¡F¢Ó£L J©LÓ£L k‰W« CAD 

MAP jah® brŒjš k‰W« Ïju bryÎfŸ, °nlZdç bghU£fŸ th§Ftj‰F MF« c¤njr 
bryéd« %.10.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò 

bryéd¤ij k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

தனி அ+வல� ம !" ஆைணயாள�, 

                              ேம>� நகரா�சி. 
 


