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bghU£fŸ 

1)ப�மனாப�ர
 நகரா�சி���ப�ட ம����ேகா�ைட உர�கிட�� ப�திய�� �திய 

நவ  ன எ"வா# தகன ேமைட அைம�க கீ&�க'டவா( மதி)ப*+க, தயா"�க)ப�ட�. 

வ.எ�. பண�ய�
 ெபய� மதி�ப��க� 

(�. இல�ச�தி�) 

1 Construction of Gasifier crematorium at Municipal Burial 

Ground in Padmanabhapuram Municipalitiy.  

78.00 

 ேமHபI பண�க, ேமHெகா,ள MN தி�ட நிதி ேகா" மதி)ப*+க, 

சமO)ப��க)ப�+ 26/02/2019 அT( நைடெபHற 5 th  Empowered Committee for capital 

grant fund and O & M  Gap Filling Fund 2019-2020-
 ஆWX Y�ட�தி� ப�மனாப�ர
 

நகரா�சிய�� ேமHபI பண� ேமHெகா,வதT அவசிய�திைன க��தி� ெகா'+ Zலதன 

மான\ய நிதி 2019-2020-T கீ& ^. 70.20 இல�ச
 நிதி ஒ��கீ+ ெசWய)ப�+ நகரா�சி 

நிOவாக ஆைணயO ெசTைன அவOகள\T  ெசய�Mைற ஆைணய�T பI நிOவாக 

அaமதி வழ�க)ப�ட�. 

ேமHபI நவ  ன எ"வா# தகன ேமைட அைம��
 பண�க, ேமHெகா,ள ெதாழி� 

c�ப ஆWX ேமHெகா,ள)ப�டதி� மதி)ப*�+� ெதாைக ^.78.00 இல�ச�தி� 

ெசய�படவ����
 இ�தி�ட�தி�   க�ேவல மர�திைன பயTப+��
 வைகய�� வழி 

வைக ெசWய)ப�+,ள�. ேமHபI  தHேபா� க�ேவல மர�திT த�+)பா+ மHற
 கா+ 

அழி�த�  ஆகியவHறிைன க��தி� ெகா'+ இ)பண���  Bio Gasifier Crematorium –�� 

பதிலாக LPG Gas (Liquified Petroleum Gas ) பயTப+�தி  இ�தி�ட�திைன MNைமயாக 

ெசய�ப+�த ^.90.00 இல�ச�திH� தி��திய  மதி)ப*+ தயாO ெசWய)ப�+,ள�. 

 ேமe
 நவ  ன எ"வா# தகன ேமைட அைம��
 பண�க, ேமHெகா,ளX
 

இ�நகரா�சி நிதி நிைலைமய�ைன க��தி� ெகா'+
  Zலதன மான\ய நிதி 2019-2020-T 

கீ& MN மான\ய நிதியாக ^ 90.00 இல�ச�திH�  தி��திய நிOவாக அaமதி வழ�க 

ேவ'I நகரா�சி நிOவாக ஆைணயO ெசTைன அவOகf�� க���� அa)ப 

மTற�திT அaமதி ேவ'ட)ப+கிற�...             

(e.f.v©. 775/2019/Ï1) 
k‹w¤ Ô®khd v©.1710 
    k‹w« mDkÂ tH§f¥g£lJ.  

 



2)ப�மனாப�ர
 நகரா�சி) ப�திய�� திற�த ெவள\ய�� மல
 

கழி��
 பழ�க
 (ODF+) இ�லாத நகரா�சியாக அறிவ��திட 15.10.2020 
��, நடவI�ைக ேமHெகா,ள, நகரா�சி நிOவாக ம'டல இய��நO, 

தி�ெந�ேவலி அeவலக மிTனnச� கIத�திT Zல
 

ெத"வ��க)ப�+,ள�. இதT மo� நடவI�ைகயாக தன\ அeவலO, 

ப�மனாப�ர
 நகரா�சி, அைன��) ப,ள\க,, மகள\O pய உதவ� 

�N�க, மH(
 இ�)ப�ட சMதாய நலqச�க�க, (RWA) 
ஆகியவOகள\ட
 21 வா+ ப�திகள\e
 திற�தெவள\� கழி)ப�ட
 

இ�லாத நகரா�சி என உ"ய உ(திெமாழி பIவ�க, ெபற)ப�+,ள�. 

ேமe
 ஆேலாசைன மH(
 ஆ�ேசபைனய�ைன ெபா�ம�கள\ட
 

இ��� ெப(த� �றி�� வ�ள
பர)ப+��
 வ�த�தி� 31.10.2020 Mத� 

ெதாைல�கா�சி வாய�லாக அறிவ��க)ப�+,ள�டT, திட�கழிX 

பண�கf�� பயTப+�த)ப+
 LCV வாகன�கள\T Zல
 ஒலிபர)�
 

ெசWய)ப�+ வ�கிற�. இ�நகரா�சிய�� அைன�� வ  +கள\e
 xWைம 

இ�தியா தி�ட இல��)பI தன\ நபO கழி)ப�ட�க, (IHHL) மH(
 

சMதாய கழி)ப�ட�க, (CT) க�I MI�க)ப�+,ள�. தறேபா� நக"T 

21 வாO+கf���ப�ட அைன��) ப�திகள\e
 கழி)ப�ட�க, 

பயTப+�த)ப�+ வ�கிற�. ஆகேவ ேமHபI நடவI�ைகய�T 

அI)பைடய�� இ�நகரா�சிய�� திற�த ெவள\ய�� மல
 கழி��
 

பழ�க
 இ�லாத நகரா�சி என அறிவ��திட மTற அaமதி 

ேவ'ட)ப+கிற� 

(00657/2015/அ2)  

k‹w Ô®khd v©. 1711 

       mDkÂ¡f¥g£lJ.  

  


