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�ழி��ைற நகரா�சி

�ழி��ைற நக
ம�ற�தி� 29-04-2020 �த�கிழைம நைடெப�ற
சாதாரண���ட�தி� நிைறேவ�ற"ப�ட ம�ற"ெபா#$ ம�%&

த'
மான&

ெபா�� எ�. 1

இ�நகரா�சி கணணி பராம��� பணிக� ேம�ெகா�ள!" ெசா��வ�
வ$லிைன த(விர�ப)�தி)" வைகயி+ Occupiers 4மா�� ேநா�45
கீ7க�டவா9 ேடான:க� ;�)ற! அ=சக" தி�)>கலி��� ெகா�?த+
ெச@ய�ப�ட வைகயி+ ப�4ய+ ெதாைக A.4,25,862/- (GST உ�பட) வழPகிட
மQற அRமதியிைன எதி:ேநா>கி ப�4ய+ ெதாைக வழPக!"
அRமதி>கலா".

வ�ைச எ� ெபா��களிQ விவர" எ�ண"

1 30A ேடான: 9 Nos.

2 403 ேடான: 9 Nos.

3 1108 ேடான: 6 Nos.

4 1020 ேடான: 8 Nos.

5 2035 ேடான: 8 Nos.

6 Occupiers Notice 5 Book

அ.�.:- மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3492
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 2

நக:�ற உ�ளா�சி ேத:த+ 2020->கான வா>காள: ப�4ய+ ெவளியி)"
ெபா��) வா>��பதி! ைமயPகளிQ �ைக�பட", தைர வைரபடPக� தயா:
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ெச@த வைக>� A.2,395/- ெசலவிட�ப�)�ள�. ேம�க�ட ெதாைகயிைன
நகரா�சி ெபா� நிதியிலி��� வழPகிட மQற அRமதி ேவ�ட�ப)கிற�.
அ.�.:- மQற" அRமதி>கலா".
ந.க.எ�.167/2019/அ1.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3493
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 3

�ழி��ைற நகரா�சி>��ப�ட வா:) எ�.21 வ�விதி��தார: தி�.
ஐபQ எQபவ�Q வணிகவளாக க�4ட�தி�� 01-04-2008 ?த+ வ�நி:ணய"
ெச@ய�ப�)�ள�. இ�நிைலயி+ நகரா�சி நி:வாக ஆைணய:, ெசQைன
அவ:களிQ க4த எ�.2994/2019/V2, நா� 30-09-2019-+ ஏ�கனேவ ெசா��வ�
நி:ணய" ெச@ய�ப�ட தி�. ஐபQ எQபவ�Q க�4ட�திைன ம9 அளவ()
ெச@� வ� நி:ணய" ெச@திட ெத�வி>க�ப�டதிQேப�+ மRதார�Q
க�4ட" அளவ() ெச@� 2005-2006 ?த+ தைரயா�) ?த+ வ� நி:ணய"
ெச@ய�ப�)�ள�. எனேவ ஏ�கனேவ நி:ணய" ெச@ய�ப�ட கீ7க�டவா9
உ�ள ெசா��வ� ெதாைகயிைன வஜா ெச@ய மQற" அRமதி>கலா".

வ�ைச
எ�

வ�விதி�� எ�க� வ�ட" ெதாைக
Aபா@

1 149/021/01075 2008-2009 I to 2019-2020 II 3,59,772

2 149/021/01078 2008-2009 I to 2019-2020 II 29,466

3 149/021/01079 2008-2009 I to 2019-2020 II 2,76,348

Total 6,65,586

அ.�.:- மQற" அRமதி>கலா".
ந.க.எ�.2103/2019/அ1.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3494
அ.மதி�க"ப/கிற�
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ெபா�� எ�. 4

�ழி��ைற நகரா�சி>� ெசா�தமான க�4டPகளிQ eவ:களி+
ஒ�ட�ப�)�ள eவெரா�4கைள அ��ற�ப)�தி வி�) விழி��ண:!
வாசகPகைள ெபயிQடா+ எgதி சீரைம>�" ெபா��) நகரா�சி பா:>,
பி.பி.?Rசாமி கா"ள>5, ெவ�)ெவ�நி கா@கறி ச�ைத, ெவ�)ெவ�நி
HIghmast Light, ெவ�)ெவ�நி பயணிய: நிழ��ைட, ேப��� நிைலய" ஆகிய
ப�திகளி+ காகிதPகைள அக�றி வி�) வ�ண" அ4�� விழி��ண:!
வாசக" ம�9" படPக� வைரவத�ெகன A.1,70,000/-�� தயா:
ெச@ய�ப�)�ள�. ேம�ப4 பணியிைன ெச@ய!" அத�கான ெசலவின�ைத
வ�வா@ நிதியி+ ெசலவிட!" மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3495
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 5

�ழி��ைற நகரா�சி>��ப�ட வா:) 17 ம�9" 18 ப�திகளிm�ள
�4யி���கn>� ப"ம" ப�தியிm�ள ேம+நிைல ந(:�ேத>க
ெதா�4யிலி��� 90mm PVC ைப� qல" �4ந(: விநிேயாக" ெச@ய�ப�)
வ�கிற�. மா:�தா�ட" ச�தி�பிலி��� �லேசகர" சாைலயிm�ள �ழா@
பதி>க�ப�) 30 வ�டPகn>� ேமலாகிr�ளதா+ �ழாயி+ அைட��
ஏ�ப�)�ளேதா) வாகன ேபா>�வர�� காரணமாக �ழா@ பgதைட��"
உ�ள�. இதனா+ அ�ப�தியி+ Shafi Traders வைரr�ள eமா: 250
�4யி���கn>� �4ந(: ச�வர வினிேயாக" ெச@ய இயலவி+ைல. எனேவ
அ�ப�தியி+ eமா: 400 மீ�ட: ந(ள�தி�� �திதாக PVC ைப�ைலQ
அைம>க!" சாைல மாநில ெந)vசாைலயாக உ�ளதா+ �ழா@
பதி�தபிQ� காPகிw� ேபா�) சாைலயிைன சீரைம>க!" A.6.75
ல�ச�தி�� மதி�பீ) தயா: ெச@ய�ப�)�ள�. ேம�ப4 பணியிைன
ெச@வத��" அத�கான ெசலவின�ைத �4ந(: நிதியி+ ெசலவிட!"
மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3496
அ.மதி�க"ப/கிற�
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ெபா�� எ�. 6

தமிழக அரசிQ qQறா�) சாதைனக� ெதாட:பாக �ழி��ைற
நகரா�சியிQ வள:=சி� தி�ட�பணிக� ெதாட:பாக தினச� நாளிதழி+
விள"பர" ெச@த வைக>� விள"பர> க�டண" A.9,660/- மாைல மல:
நாளிதg>� வழPக�பட ேவ�4r�ள�. ேம�ப4 விள"பர� ப�4ய+
ெதாைக வழPக!" அத�கான ெசலவின�ைத வ�வா@ நிதியி+
ெசலவிட!" மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3497
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 7

�ழி��ைற நகரா�சி>��ப�ட வா:) 1, 2, 6, 9 ம�9" 10
ஆகியவ�றி�� �4ந(: வினிேயாக" ெச@வத�ெகன 2.50 இல�ச" லி�ட:
ெகா�ளள! ெகா�ட ேம+நிைல ந(:�ேத>க ெதா�4 ஒQ9 கgவQதி�ைட
ப�தியி+ அைம���ள�. இதைன நிர��வத�ெகன ந(:உ�� �ழா@
தைலைம ந(ேர�9 நிைலய�திலி��� ேநசமணி பால" வழியாக ெச+கிற�.
த�ேபா� ெந)vசாைல �ைறயினரா+ ேநசமணி பால�திQ ப>கவா�4+
த)�� eவ: க�)வத�ெகன ப�ள" ேதா�ட�ப�)�ள�. இதனா+ ம�
ச�! ஏ�ப�) ந(: உ�� �ழா@ உைட�� த�ண(: விநிேயாக"
பாதி�பைட���ள�. இதைன சீரைம�� �திதாக PVC �ழா@ த�காலிகமாக
ெந)vசாைலயிQ �9>ேக அைம�திட A.2,00,000/->� மதி�பீ) தயா:
ெச@ய�ப�) பணியிQ அவசர அவசிய" க�தி பி�! 15-Qகீ7 இ�நகரா�சி
ஒ�ப�ததார: தி�.P. ெஜய=ச�திரQ qல" பணி ெச@ய�ப�டைம>�"
அத�கான ெசலவின�ைத �4ந(: நிதியி+ ெசலவிட�ப�டைம>�"
மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக:மQற த(:மான எ� : 3498
அRமதி>கலா"
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ெபா�� எ�. 8

�ழி��ைற நகரா�சி>� ெசா�தமான வாகன" TN75AL.6628-Q Amplifier.
ம�9" Mini Horn பgதைட���ளைத மா�றி �திதாக Amplifier (ம) horn.
விநிேயாக" ெச@வத�� 12-03-2020 அQ9 விைல���ளி ேகார�ப�டதி+
வர�ெப�ற விைல���ளிக� மQற�திQ பா:ைவ>�" ஒ��தm>�"

1) Annai Electronic Spares - Rs.8880
Marthandam.

2) Vijay Electronics - Rs.9146
Madurai.

3) Matha Electronics - Rs.9624
Madurai.

வர�ெப�ற விைல���ளிகளி+ வ�ைச எ�.1-+ Annai Electronic Spares
விைல���ளி ெதாைக �ைறவாக உ�ளைத ஏ�க மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3499
அ.மதி�கலா&

ெபா�� எ�. 9

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக
ேம�ெகா�n" ெபா��) பணியிQ அவசர அவசிய�திைன க��தி+
ெகா�) கீ7கா�" ெபா��க� Tamil Nadu Multipurpose எQற
நி9வன�திடமி��� வாPகிட eகாதார அmவல: 10-04-2020-" ேததிய
அறி>ைக ெச@��ளதன4�பைடயி+ ேம�ப4 நி9வன�திடமி���
ெபா��க� வாPகி வழPகிட மQற�திQ அRமதி>�.

1) PPE Kit - 125 Nos.
2) Face Mask V.44 - 150 Nos.
3) Face Mask FFB -1 - 200 Nos.
4) Hand gloves - 300 Nos.
5) Sanitaizer Liquied - 125 Lit.

ந.க.எ�.19/2020/அ2.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3500
அ.மதி�கலா&
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ெபா�� எ�. 10

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக
ேம�ெகா�n" ெபா��) பணியிQ அவசர அவசிய�திைன க��தி+
ெகா�) கீ7கா�" ெபா��கைள Popular Chemicals, Coimbator எQற
நி9வன�திட" வாPகி வழPகிட eகாதார ஆ@வாள: ம�9" eகாதார
அmவல: 10-04-2020-+ அறி>ைக ெச@��ளதன4�பைடயி+ ேம�ப4
நி9வன�திடமி��� ெபா��க� வாPகி வழPகிட மQற�திQ அRமதி>�.

1) Power Sprayer (16 lr.) - 5 Nos.
2) 2.5H.P. Motor Sprayer - 1 No.
3) Sintex ( 500 lr.) - 1 No.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3501
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 11

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக
ேம�ெகா�n" ெபா��) பணியிQ அவசர அவசிய�திைன க��தி+
ெகா�) Thermal Scanner – 3 Nos. – Thermal Scanner Lotus International Service, Chennai
எQற நி9வன�திடமி��� வாPகி வழPகிட eகாதார ஆ@வாள: ம�9"
eகாதார அmவல: அறி>ைக ெச@��ளதன4�பைடயி+ Themal Scanner – 3 Nos.
வாPகி வழPகிட மQற�திQ அRமதி>�.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3502
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 12

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக

ேம�ெகா�n" ெபா��) ெபா� eகாதார�பி�வி�� ேதைவயான கி�மி

நாசினி ம�9" உபகாரணPக� வாPகிட மQற" தன� த(:மான" எ�.3476,

நா� 20-03-2020-+ A.20.00 இல�ச�தி�� மQற" ஒ��த+

அளி>க�ப�)�ளதி+ ெபா��க� வாPகி வழPக�ப�ட�. த�ேபா� மீ�)"
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ெபா��க� வாPகி வழPகிட eகாதார ஆ@வாள: ம�9" eகாதார அmவல:

10-04-2020-+ அறி>ைக ெச@��ளதன4�பைடயி+ ெபா��க� வாPகிட

உ�ேதச ெசலவின" A.30.00 ல�ச�தி�� மQற" ஒ��த+ ேவ�ட�ப)கிற�.

அ.�.- மQற" ஒ��த+ அளி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3503
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 13

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக
ேம�ெகா�n" ெபா��) பணியிQ அவசர அவசிய�திைன க��தி+
ெகா�) கீ7கா�" ெபா��க� Sana & Company Thiyagaraja nagar, Tirunelveli எQற
நி9வன�திடமி��� வாPகி வழPகிட eகாதார ஆ@வாள: ம�9" eகாதார
அmவல�Q 10-04-2020-" ேததிய அறி>ைகயி+ ெத�வி���ளதன4�பைடயி+
கீ7கா�" ெபா��கைள Sana & Company எQற நி9வன�திடமி��� வாPகிட
மQற�திQ அRமதி>�.

1) பிளி=சிP ப!ட: - 5 M.T.

2) நி:�திய e�ணா"� - 5 M.T.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3504
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 14

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக
ேம�ெகா�n" ெபா��) பணியிQ அவசர அவசிய�திைன க��தி+
ெகா�) கீ7கா�" ெபா��கைள இராமநாத�ர" மாவ�ட �க:ேவா:
;�)ற! ப�டக சாைலயிலி��� வாPகி வழPகிட eகாதார ஆ@வ:
ம�9" eகாதார அmவல: 10-04-2020-" ேததிய அறி>ைகயி+
ெத�வி���ளதன4�பைடயி+ கீ7க�)�ள ெபா��க� வாPகிட
மQற�திQ அRமதி>�.
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1) Lyzol - 500 lr.

2) 1% Hydro chlorination - 500 lr.

3) Sprit (Medical) - 100 lr.

4) Mask (N.95) - 300 Nos.

5) Gloves (Medical) - 500 Nos.

6) Hand wash Liquid - 300 Nos.

7) Soap (Detol) - 300 Nos.

8) Apron (Amma canteen) - 20 Nos.

9) Sanitizer - 300 Nos.

10) Phynole - 500 lr.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3505
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 15

�ழி��ைற நகரா�சியா+ நட�த�ப)" 95-வ� வா!பலி ெபா��கா�சி

ெதாட:பாக ஏல" / ஒ�ப�த���ளி அறிவி�பிைன 20-03-2020-" நாளி�ட

தினமணி ப�தி�ைகயி+ ெச@தி ம>க� ெதாட:� அmவலக" qல"

விள"பர" ெச@த வைகயி+ A.21090/-ஐ தினமணி Express Publication (Madurai)

எQற நி9வன�திQ qல" வழPக மQற�திQ அRமதி>�.

ந.க.எ�.490/2020/அ2.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3506
அ.மதி�க"ப/கிற�
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ெபா�� எ�. 16

�ழி��ைற நகரா�சி �திய ேப��� நிைலய�தி+ அ"மா உணவக"
ெசய+ப�) வ�கிற�. ேம�ப4 அ"மா உணவக" 2013-" ஆ�)
ஆர"பி>க�ப�) 7 வ�டPக� ?4வைட���ள�. த�ேபா� அ"மா
உணவக�திQ சைமய+ அைறயிm�ள மா! அைர>�" இய�திர�திQ
ேமா�டா:, சைமய+ சாதனPக�,Plastic Chair, Dining Hall-+ உ�ள Table, Stainless
Table, Table fan, Weighing Machine, Ceiling fan, சைமய+ அைறயிm�ள wall Tiles,
Roofing Sheet பgதைட���ள�. எனேவ ேம�ப4 பg�க� ந(>க" ெச@ய
மதி�பீ) A.3,20,000/-�� தயா: ெச@ய�ப�)�ள�. ேம�க�ட பணிகைள
ெச@வத��" அத�கான ெசலவின�ைத நகரா�சியிQ வ�வா@ நிதியி+
ெசலவிட!" மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3507
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 17

�ழி��ைற நகரா�சி ேப��� நிைலய சாைலயி+ மா:>ெக�
?Qப>க�தி+ மைழந(: வ4கா+ ம�9" சி9பால" இ+லாத காரண�தா+
மைழ>காலPகளி+ மைழந(: ேதPகி ெபா�ம>க� ச�ைத>� ெச+ல ?4யாத
நிைலயி+ உ�ள�. எனேவ ேம�ப4 ப�தியி+ மைழந(: வ4கா+ ம�9"
சி9பால" அைம>க மதி�பீ) A.4,10,000/-�� தயா: ெச@ய�ப�)�ள�.
ேம�க�ட பணிகைள ெச@வத��" அத�கான ெசலவின�ைத நகரா�சியிQ
வ�வா@ நிதியி+ ெசலவிட!" மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3508
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 18

�ழி��ைற நகரா�சி ெகாேரானா -19 நகர ப�திகளி+ ேநா@ த)��
பணிகளி+ ஈ)ப�)�ள �@ைம பணியாள:க�, ெடP� கள�பணியாள:க�
ம�9" �@ைம இ�தியா பணியாள:கn>� தின�ேதா9" காைலயி+ ேதந(:
வழPகிட ேதைவயான நடவ4>ைக ேம�ெகா�ள�பட ேவ�)" என



10

நகரா�சிகளிQ நி:வாக ம�டல இய>�ந:, தி�ெந+ேவலி அவ:களா+ கள
ஆ@விQேபா� ேந�+ ெத�வி>க�ப�டதிQ அ4�பைடயி+ 26-03-2020 ?த+
03-05-2020 வைரயி+ தினச� காைலயி+ ேதந(: வழPகிட உ�ேதச ெசல!
A.60,000/->� மQற அRமதி>காக.
ந.க.எ�.19/2020/அ 2

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3509
அ.மதி�க"ப/கிற�

ெபா�� எ�. 19

�ழி��ைற நகரா�சி சா:பி+ ெகாேரானா-19 ெபா� ம>க� பிQப�ற
ேவ�4ய நடவ4>ைகக� �றி�� ப�தி�ைகயி+ பிரeர" ெச@த வைகயி+
கீ7க�டவா9 ப�4ய+ ெதாைக வழPகிட மQற�திQ அRமதி>�.

வ. எ� நா� நாளித7 ெதாைக Aபா@
1. 08-04-2020 தினகரQ நாளித7 9647.40
2. 09-04-2020 தினத�தி நாளித7 7320.00
3 09-04-2020 தமி7 ?ரe நாளித7 9744.00

ந.க.எ�.19/2020/அ2

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3510
அ.மதி�கலா&

ெபா�� எ�. 20

�ழி��ைற நகரா�சி ெபா� eகாதார�பி�! வாகன" TN75M.4923-��
2020-2021-" ஆ�4�� த�தி சாQ9 ெப9வத�� வாகன�திm�ள பg�க�
ந(>க" ெச@ய மதி�பீ) A.25000/-�� தயா: ெச@ய�ப�)�ள�. ேம�ப4
பg�க� ந(>க" ெச@ய!" அத�கான ெசலவின�ைத வ�வா@ நிதியி+
ெசலவிட!மி மQற�திQ அRமதி>�.
மQற" அRமதி>கலா".

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3511
அ.மதி�கலா&
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ெபா�� எ�. 21

�ழி��ைற நகரா�சி>��ப�ட வா:) எ�.15-+ ப�ணியணி ப�தியி+
தைரம�ட ந(:�ேத>க ெதா�4 அைம���ள வளாக�தி+ �திதாக
அPகQவா4 ைமய" ெசய+ப�) வ�கிற�. அதி+ ெச�4� ேடP�, �4ந(:
வசதி ெச@த+, க�4ட�திQ ேம+ப�தியி+ Weathering Course with pressed Tiles
ேபாட உ�ேதச மதி�பீ) A.1,60,000/- தயா: ெச@ய�ப�)�ள�. இ�பணியிைன
ெச@ய!" அத�கான ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வா@ நிதியி+
ெசலவிட!" மQற�திQ அRமதி>�.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3512
அ.மதி�கலா&

ெபா�� எ�. 22

�ழி��ைற நகரா�சியிQ ெகாேரானா ேநா@ த)�� நடவ4>ைக
ேம�ெகா�n" ெபா��) நகர ப�தி ?gவ�" கி�மி நாசினி ெதளி>க
ெம>கானி> 5ேபரய: -2 எ�ண" வாPகி வழPகிட eகாதார அmவல�Q
27-04-2020-" ேததிய அறி>ைகயி+ ெத�வி���ளதன4�பைடயி+ ெம>கானி>
5ேபரய: - 2 எ�ண" தி�)>க+ இQேகா ச:! எQற நி9வன�திடமி���
வாPகிட!" அத�� ஏ�ப)" ெசலவின�தி��" மQற�திQ அRமதி>�.

நக
ம�ற த'
மான எ* : 3513
அ.மதி�க"ப/கிற�

ஒ�ப"/- தி�. எ5. q:�தி
ஆைணயாள: ம�9" தனி அmவல:,

�ழி��ைற நகரா�சி.

/ உ�ைம நக+ /

ஆைணயாள:,
�ழி��ைற நகரா�சி.


