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 1) நகரா�சி நி	வாக  ஆைணய	 ெச�ைன அவ	கள�� க�த� ந.க.எ�. 

8763/2020/ஆ	 2 நா" 29/09/2020 உட� இைண'( வர)ெப+ற அரசாைண எ�.298 

ந.நி.(ம)0.வ.(ைற நா" 02/09/2020 நக	ம�ற'தி� பா	ைவ10� ஒ)3த410� 

ைவ1க)ப5கிற(. 

 ேம4� நகரா�சி நி	வாக ஆைணய	, ெச�ைன அவ	கள�� க�த'தி8 

ஊரட:0 கால'தி8 ெசய8படாத ஆ�5 0'தைக இன:க", கைடக" ம+<� 

=டா8 கைடக" 01/04/2020 @த8 31/05/2020 வைர இர�5 மாத:கB10 ேக�3 

ெதாைக த"Bப� ெசCய  உDய ேக�3 ப��ய8 தயா	 ெசC( நக	ம�ற 

பா	ைவ10 ைவ'( ஒ)3த8 ெபற ெதDவE1க)ப�5"ள(. 

 அத�ப� இFநகரா�சி10G ெசாFதமான ஆ�5 0'தைக இன:க" 

கைடக" ம+<� =டா8 கைடகB10 01/04/202@த8 31/05/2020 வைர இர�5 

மாத:கB10 உDய ேக�3 ப��ய8 தயா	 ெசC( ம�ற'தி� பா	ைவ10� 

ஒ)3த410� ைவ1க)ப5கிற(.  

(ந.க.எ�. 959/2020/அ1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2)இFநகரா�சி10G ெசாFதமான 0�நH	 ேம8 நிைல நH	ேத1க' 
ெதா��கள�லிIF( 21 வா	5 ப0திகB10� ெபா( ம1கB10 0�நH	 
வEநிேயாக� ெசCய)ப�5 மாதFேதா<� 0�நH	 தர பDேசாதைன ெசCய)ப�5 
வIகிற(. 

அத�ப� அ1ேடாப	 மாத'தி+0 0�நH	 தர பDேசாதைன  (Water Sample Test)  
ெசCவத+0� அத+கான க�டண� U. 2000/-ஐ தைலைம 0�நH	 பDேசாதைன 
நிைலய�, திIெந8ேவலி அவ	கB10 ெச4'த ேவ��X"ள(.  
 

ேம+க�ட ெசலவEன'திைன இFநகரா�சி 0�நH	 வ�கா8 நிதியE8 
இIF( ேம+ெகா"ளY� இன� வI� கால:கள�8 மாதFேதா<� 0�நH	 தர 
பDேசாதைன ெசCவத+கான ெசலவEன'தி+0� ம�ற அZமதி 
ேவ�ட)ப5கிற(.  

0றி)3- Single source chemical analaysis may be carried out in one sample 
(ந.க.எ�.     /2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©.1706 

 m§Ñfç¡f¥g£lJ.  

 
 3)இFநகரா�சி10�ப�ட சாேரா5 கதY எ�. 31/4-� அIகி8 உ"ள ஆe 
0ழாC கிண+றி� அIகி8  Syntax Tank  அைம'( ப1க'தி8 உ"ள ெபா( 
ம1கB10 0�நH	 வசதி ெசCய)ப�5 பய�பா��8 இIF( வIகிற(.  ேம+ப� 
ஆe0ழாC கிண+றி8 உ"ள 1 1/2 HP Submersible  Motor பlதைடF("ளதா8 
0�நH	 வEநிேயாக� ெசCய @�யாம8 ெபா( ம1க" மிகY� அவதி)ப�5 
வIகி�றன	.  ேம+ப� ெபா( ம1க" 3காD� ப� ஆைணயாள	 ம+<� 
ெபாறியாள	 ேநர�யாக பா	ைவயE�5 3திதாக 1 1/2 HP Submersible  Motor with Panel 
Board ெபாI'த உ'ேதச ெசலவEன�  U.51000/- 10 மதி)பo5 தயா	 
ெசCய)�5"ள(. 
 ேம+க�ட பணEயEைன ெபா( ம1க" நல� கIதிX� அவசர அவசிய� 
கIதி நகரா�சி ச�ட� வEதி எ�.15-� கீe ேம+ெகா"ளY� இFநகரா�சி பதிY 
ெப+ற ஒ)பF'தார	  திI. சி. சFதிரேசக	 அவ	கள�ட� ஒ)பைட)3 ெசC( 
பணEயEைன @�1கY� அத+கான ெசலவEன'திைன இFநகரா�சி 0�நH	 
வ�கா8 நிதியEலிIF( ெசலவEன� ெசCய)ப�டத+0� ம�ற'தி� பா	ைவ10 
ைவ1க)ப5கிற(.  
(ந.க.எ�. 945/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©.1707 

 m§Ñfç¡f¥g£lJ.  

 4)இFநகரா�சி10�ப�ட த1கைல ேபIF( நிைலய'தி4"ள ஆe0ழாC 
கிண+றி8 இIF(  ராம� பற�3 பEரதான சாைல 0<10' ெதI ம+<� 
ேபIF( நிைலய'தி+0 வI� பயணEகB10 பய�ெப<� ெபாI�5 0�நH	 
வசதி ெசCய)ப�5 பய�பா��8 இIF( வIகிற(.  ேம+ப� ஆe0ழாC 
கிண+றி8 உ"ள 1.5 HP Submersible  Motor பlதைடF("ளதா8 ேபIF( 



நிைலய'தி+0 வI� பயணEக" ம+<� ெபா( ம1க" 0�நH	  வEநிேயாக�  
இ8லாம8 மிகY� அவதி)ப�5 வIகி�றன	.  ேம4� ெகா8ல10� @10 
ப0தியE8 உ"ள ()3ரY பணEயாள	 0�யEI)3 ப0தியE8 உ"ள ஆe0ழாC 
கிண+றி8 உ"ள 1.5 HP Submersible Motor cable பlதைடF("ளதா4� ெபா( 
ம1க" 3காD� ப� அ)ப0தியE8 ஆைணயாள	 ம+<� ெபாறியாள	 ேநர�யாக 
பா	ைவயE�5 3திதாக 1.5 HP Submersible Motor with Panel Board  ெபாI'தY� 
ேம4�  Sulomergible Motor cable  பlதைடF("ளதா8 அவ+ைற 3தியதாக 
மா+றY� அத+கான உ'ேதச ெசலவEன� U. 90000/- 10 மதி)பo5 தயா	 
ெசCய)ப�5"ள(. 
 ேம+க�ட பணEயEைன ெபா( ம1க" நல� கIதிX� அவசர அவசிய� 
கIதி நகரா�சி ச�ட� வEதி எ�.15-� கீe ேம+ெகா"ளY� இFநகரா�சி பதிY 
ெப+ற ஒ)பFததார	  திI. சி. சFதிரேசக	 அவ	கள�ட� ஒ)பைட)3 ெசC( 
பணEயEைன @�1கY� அத+கான ெசலவEன'திைன இFநகரா�சி 0�நH	 
வ�கா8 நிதியEலிIF( ெசலவEன� ெசCய)ப�டத+0� ம�ற'தி� பா	ைவ10 
ைவ1க)ப5கிற(.  
(ந.க.எ�. 946/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©.1708 

 m§Ñfç¡f¥g£lJ.  

 
5)  இFநகரா�சி10�ப�ட 21 வா	5கள�8  உ"ள ெதIவEள10க" அqவ)ேபா( 
பராமD)3 ெசCய)ப�5 பய�ப5'த)ப�5 வIகிற(. ேம+ப� பய�ப5'தி வFத 
ெதIவEள10கள�8  கீe1க�ட ெதIவEள10 உதிDபாக:க" பlதைடF("ள(. 
 

வ.எ� ப�தைட�த ெதவ�ள�� உதி�பாக�கள�� வ�பர�  எ�ண��ைக  
1 30w LED Focus 29  Nos 
2 100w LED Focus 9 Nos 
3 160w LED Focus 5 Nos 

 
  ேம+க�ட வEபர)ப� உ"ள ெதIவEள10 உதிDபாக:கைள  சD ெசCX� பணE10  
உ'ேதச ெசலவEன� U.50000/- ஆ0� ேம+க�ட பl( பணEயEைன அவசர� அவசிய� 
கIதி ேம+ெகா"ள உ"B	 ம+<� ெவள�w	 நி<வனதார	க" xல� வEைல)3"ள� 
ேகாரY� ெசலவEன'திைன நகரா�சி ெபா( நிதியE8 ேம+ெகா"ளY� ம�ற அZமதி 
ேவ�ட)ப5கிற(. 
 
அ.�- ம�ற� அ!மதி வழ�கலா�. 
 
(ந.க.எ�.    /2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©.1709 

 m§Ñfç¡f¥g£lJ.  

 
Mizahs®, 

 g¤kdhgòu« efuh£Á.  


