
1 
 

�ழி��ைற நகராசி�ழி��ைற நகராசி�ழி��ைற நகராசி�ழி��ைற நகராசி    
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சாதாரண" #ட�திசாதாரண" #ட�திசாதாரண" #ட�திசாதாரண" #ட�தி$ நிைறேவ ற&பட $ நிைறேவ ற&பட $ நிைறேவ ற&பட $ நிைறேவ ற&பட ம�ற&ெபா'( ம )* ம�ற&ெபா'( ம )* ம�ற&ெபா'( ம )* ம�ற&ெபா'( ம )* த+�மான-க(த+�மான-க(த+�மான-க(த+�மான-க(    
 

ெபா'( எ/.1 
 
 �ழி��ைற நகராசியா$ நட�த&ப2* 94-வ� வா4பலி ெபா'காசிய6$ 
கப7 ேபா7க( நட�த4*, ேபா7க( நட��வத � ேதைவயான ெபா'க( 
வா-கி வழ-கிட 9காதார ஆ�வாள� அறி"ைக ெச��(ளதா=* ம )* 
ைகவ6ைன ெபா'க( வ6வசாய&ெபா'க( ஆகிய இன-க?"� சிற&@ பA9க( 
வா-கிட ஆக ெமா�த* உ�ேதச ெசலவ6ன* C.10.00 இலச�தி � ம�ற 
அDமதி ேவ/ட&ப2கிற�.  
 
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3309330933093309    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�. 
 
ெபா'( எ/.2 
 
 �ழி��ைற நகராசி ப�திய6$ தினE* ேசகரமா�* �&ைபக( கீGப*ம* 
உர"கிட-கி$ ெகாட&ப2 வ'கிற�. �&ைபகைள கா2வத � ேபாதிய 
இடவசதி இ$லாததா$ Compost Yard  EHவ�* �&ைபக( நிைறI� மJ/2* 
�&ைபகைள ெகாட E7யாம=(ள�. ெகாட&ப2(ள �&ைபக( ேம$ 
லாறிைய ஏ ற E7யாத நிைலய6=(ள�. எனேவ ேம ப7 பண6ய6� அவசர 
அவசிய* க'தி JCB இயIதிர* Lல* �&ைபகைள பைழய �&ைபகளM� ேம$ 
ஒ�"கி ைவ&பத � C.80,000/- � மதி&பQ2 தயா� ெச�ய&ப2(ள�. ேம ப7 
பண6ய6ைன ெச�வத �*, அத கான ெசலவ6ன�ைத வ'வா� நிதிய6$ 
ெசலவ6ட4* ம�ற* அDமதி"கலா*. 
 
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3333333310101010    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�....    
 
ெபா'( எ/.3 
 
 �ழி��ைற நகராசி"� ெசாIதமான தைலைம ந+ேர ) நிைலய 9�திகA&@ 
நிைலய* ம )* ேம$நிைல ந+��ேத"க� ெதா7ய6$ �ேளாAேனச� ெச�திட 
ப6ள +Rசி-ப4ட� பய�ப2�த&ப2 வ'கிற�. ச&பா�� ந+ேர ) நிைலய* ம )* 
இட"�ள* ந+ேர ) நிைலய�திலி'I� ந+ேர ற&ப2 வ'* ேம$நிைல� 
ெதா7க( 9�த* ெச�ய4* �ேளாAேனச� ெச�ய4* ப6ள +Rசி- ப4ட� 
பய�ப2�த&ப2 வ'கிற�. எனேவ 2500 கிேலாகிரா* ப6ள +Rசி- ப4ட� வா-கி 
இ'&ப6$ ைவ�� பய�ப2��வத � மதி&பQ2 C.1,13,000/- � தயா� 
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ெச�ய&ப2(ள�. ேம ப7 ப6ள +Rசி- ப4ட� வா-�வத �* அத கான 
ெசலவ6ன�ைத �7ந+� நிதிய6$ ெசலவ6ட4* ம�ற* அDமதி"கலா*. 
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3311331133113311    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�....    
 
ெபா'( எ/.4 
 
 �ழி��ைற நகராசிய6� தைலைம ந+ேர ) நிைலய 9�திகA&@ 
நிைலய�தி$ �7ந+� 9�திகA"�* பண6"� ஆல* பய�ப2�த&ப2 வ'கிற�. 
எனேவ ஆல* 5000 கிேலா வா-கி இ'&ப6$ ைவ�� பய�ப2��வத � 
மதி&பQ2 C.95,000/- � தயா� ெச�ய&ப2(ள�. ேம ப7 ஆல* 
வா-�வத �* அத கான ெசலவ6ன�ைத �7ந+� நிதிய6$ ெசலவ6ட4* ம�ற* 
அDமதி"கலா*. 
 
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3312331233123312    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�.... 
 
ெபா'( எ/.5 
 
 �ழி��ைற நகராசி"� ெசாIதமான ெபா� 9காதார ப6A4 வாகன* 
TN.751813Ð � 2019-2020-* ஆ/7 � த�தி சா�) ெப)வத � 
வாகன�தி=(ள பH�க( ந+"க* ெச�வத � ஹAபாலகி'Vணா ஆேடா 
ெமாைப$W நி)வன* Lல* C.56,438/- � வ6ைல&@(ளM ெபற&ப2(ள�. 
ேம ப7 வாகன�தி� பH�கைள அர9 அ-கீகார* ெப ற ஹAபாலகி'Vணா 
ஆேடா ெமாைப$W நி)வன* Lல* பH� ந+"க* ெச�ய4* அத கான 
ெசலவ6ன�ைத வ'வா� நிதிய6$ ெசலவ6ட4* ம�ற* அDமதி"கலா*. 
 
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3313331333133313    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�....    
 
ெபா'( எ/.6 
 
 �ழி��ைற நகர* @ல எ/. D3/47 நிலவ6ய$ பாைத ெதாட�பாக தி'மதி.ப6. 
ஜாWெப� எபேனா மா��தா/ட* எ�பவ� நகராசி ஆைணய� ம )* 6 ேப� 
மJ� ெச�ைன உய�ந+திம�ற ம�ைர கிைளய6$ WP(MD)No.11565 of 2018-�ப7 
வழ"� ெதாட�I�(ளா�. ேம ப7 வழ"கி$ நகராசி சா�ப6$, தி'. 
ஆதிLலபா/7ய� வழ"கா7யைம"� வழ"கறிஞ� கடண* C.10,000/- 
ேக2(ளா�. எனேவ ேம ப7 ெதாைகய6ைன நகராசி& ெபா�நிதிய6லி'I� 
வழ-க ம�ற அDமதி ேவ/ட&ப2கிற�.   
F.No.1448/2018/TPI. 

 
நக�ம�ற� த+�மான*நக�ம�ற� த+�மான*நக�ம�ற� த+�மான*நக�ம�ற� த+�மான* எ/ எ/ எ/ எ/....3314331433143314    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�....    
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ெபா'( எ/.7 
 
 �ழி��ைற நகராசி"�பட ப�திகளM$, அர9 ஆைண&ப7, அைன�� 
க7ட-களM=* மைழந+� ேசகA&@ கடைம&@ ஏ ப2�த ேவ/7, வ6ழி&@ண�4 
ஏ ப2�த4*, அறிவ6&@க( வழ-க4*, இ�திட�திைன வ6ைரவாக ெசய$ப2�த 
ேவ/7[* நகராசி நி�வாக ஆைணய� அவ�களM� க7த* 
ந.க.எ/.15415/2013/�வ1, நா( 12-07-2019-�தி$ அறி4ைர வழ-க&ப2(ள�. 
எனேவ நகராசிய6$ இ�திட�திைன வ6ைரI� ெசய$ப2�த ேவ/7 ஏ ப2கிற 
ெசலவ6ன-க( ெச�ய உ�ேதச ெசல4 C.25,000/- ஆ�*. எனேவ ேம ப7 
ெசல4 ெதாைக C.25,000/- ம2* நகராசி ெபா� நிதிய6லி'I� ெசல4 ெச�ய 
ம�ற அDமதி ேவ/ட&ப2கிற�.  
P.No.1298/2019/TPI 

 
  
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3315331533153315    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�....    
 
 
 ெபா'( எ/.8 
 
 
      �ழி��ைற நகராசி&ப�திய6$ கீGகா\* திட&பண6க( 
ேம ெகா(ள 9-7-2019 அ�) ஒ&பIத&@(ளM ேகார&படதி$ வர&ெப ற 
ஒ&பIத&@(ளMக( ம�ற�தி� பா�ைவ"�* ஒ&@த="�*. 
 
 
வ. 
எ/ 

பண6ய6� ெபய� மதி&பQ2 
ெதாைக 
Cபா� 
லச�தி$ 
 

ஒ&பIததார� 
ெபய� 

ஒ&பIத வ6கித* 

1 �ழி��ைற 
நகராசி"�பட 21 
வா�2களM=* �7ந+� 
வ6நிேயாக �ழா�க( ம )* 
ப6ரதான �ழா�க( Sluice 
வா$4க( Air வா$4களM$ 
ஏ ப2* பH�கைள 2019-
2020-* ஆ/7 � 
வ'டாIதிர பராமA&@ 
ேம ெகா(?த$  
 

7.00 1) P.ெஜயRசIதிர� 
 
2) P.ெஜய&ப6ரகாV  

மதி&ப6ைட வ6ட 
0.07% �ைற4 
மதி&ப6ைட வ6ட 
1.15% அதிக* 



4 
 
2 �ழி��ைற 

நகராசி"�பட 
உர"கிட-கி$ த+வ6ப�� 
ஏ படா$ உடன7யாக 
த+ைய அைண"�* வ6த�தி$ 
ெசய$பட @திய ஆG�ைள 
கிண) அைம�� Fire Lose 

ெபா'��* பண6 ெச�த$   

4.00 1) C.9ேரV 
 
2) D.ஜW7��மா� 

மதி&ப6ைட வ6ட 
0.10% �ைற4 
மதி&ப6ைட வ6ட 
0.61% அதிக* 

3 �ழி��ைற 
நகராசி"�பட 
மா��தா/ட* சIைதய6D( 
@திய கைட எ/.2, 8, 15 
ஆகியவ றி � மி� வசதி 
ெச�[* பண6 ெச�த$ 

1.00 1) S..பா@ 
 
2) 
V.பாலகி'Vண� 

மதி&ப6ைட வ6ட 
0.07% �ைற4 
மதி&ப6ைட வ6ட 
0.58% அதிக* 

4 �ழி��ைற 
நகராசி"�பட 
மா��தா/ட* மJ�சIைத, 
லாA&ேபைட ம )* 
ேப'I� நிைலய�தி$ 
க/காண6&@ ேகமரா 
ெபா'��* பண6 ெச�த$  

3.80 1) M/s. Rapid Refills 
 
2) M/S. Kenith 
    Computers 

மதி&ப6ைட வ6ட 
0.02% �ைற4 
மதி&ப6ைட வ6ட 
2.67% அதிக* 

 வர&ெப ற ஒ&பIத&@(ளMகளM$ வAைச எ/.1 Eத$ 4 வைர மதி&பQைட 
வ6ட �ைறவான வ6கித�தி$ ஒ&பIத&@(ளM ெகா2��(ள ஒ&பIததார�களM� 
ஒ&பIத&@(ளMகைள ம�ற* அDமதி"கலா*.  
 
நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3316331633163316    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�.... 
 
ெபா'( எ/.9 
 
 �ழி��ைற நகராசியா$ நட�த&ப2* 94-வ� வா4பலி ெபா'காசிய6$ 
ெபா� 9காதார* பா�கா�திட4* வா4பலி திடலி$ நைடெப)* கப7 ேப7"� 
ேதைவயான கீGகா\* ெபா'க( Tamil Nadu Multipurpose Indco Serve, Thrichy எ�ற 
நி)வன�திடமி'I� வா-கி வழ-க உ�ேதச ெசலவ6ன* C.5,00,000/-�தி � 
ம�ற* அDமதி ேவ/ட&ப2கிற�.  
 

1) ப6ள +Rசி- ப4ட�   - 3000 கிேலா 
2) ந+�தா 9/ணா*@��( Ð 10000 கிேலா 
3) ப6னாய6$   - 750 லிட� 

ந.க.எ/.53.2019.அ2. 
 

நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/நக�ம�ற� த+�மான* எ/....3317331733173317    
    அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�அDமதி"க&ப2கிற�.... 
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ெபா'( எ/.10 
 
 �ழி��ைற நகராசி"� ெசாIதமான �7ந+� வாகன* TN74Z-4605Ð �          
2019-2020-* ஆ/7 கான த�திRசா�) ெப)வத � வான�தி� பH�கைள 
ந+"க* ெச�திட அர9 அ-கீகார* ெபற&பட M/S.T.V. Sundaram Iyyangar Sons & Pvt. 

Ltd.Lல* ஆ�4 ெச�ய&ப2 C.69,360/-"கான வ6ைல&@(ளM ெபற&ப2(ள�. 
ேம க/ட வாகன�தி� பH�கைள T.V. Sundaram Iyyangar Sons & Private Ltd. Lல* 
பH� ந+"க* ெச�ய4* அத கான ெதாைகய6ைன �7ந+� நிதிய6$ ெசலவ6ட4* 
ம�ற* அDமதி"கலா*.  
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