
�ழி��ைற நகரா�சி

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 20-03-2020 ெவ�ளி�கிழைம நைடெப�ற
அவசர� �ட�தி! நிைறேவ�ற#ப�ட ம�ற#ெபா$� ம�%&

த'�மான&

ெபா�� எ�. 1


ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட வா�� எ�.1 �த� 9 வைர��ள
ப
திக!�
 ச"பா� ப
தியி� அைம'��ள ந(ேர*+ நிைலயதிலி�'�

-ந(� ேம�நிைல ந(�ேத�க ெதா�-க!�
 ந(ேர*ற. ெச/ய"ப�� 
-ந(�
வினிேயாக. ெச/ய"ப�� வ�கிற�. இ'நிைலய. நக34 ைமய"ப
தியி�
தாமிரபரணி ஆ*றி4 கைரயி� அைம'��ள�. மா�தா�ட.
ப
தியிலி�'� வ�. கழி7ந(� ம*+. அர8 ம��வமைனயிலி�'�
வ�. கழி7ந(� இ'நிைலயதி4 அ�கி� அைம'��ள மைழந(� வ-கா�
9ல. ஆ*றி� ேநர-யாக கல"பதாக7., இ'ந(ைரதா4 
-ந(��

உபேயாக"ப��வதாக7. ெச/திதா� ம*+. ெதாைல�கா�சிகளி�
ெதாட�'� <கா�க� வ'த வ�ண. உ�ள�. ேம=. மா8க��"பா��
வா3ய ெபாறியாள�க!. வ'� ஆ/7 ேம*ெகா���ளா�க�. எனேவ
இ'ந(ைர >/ைம"ப��. ேநா�கி� தாமிரபரணி ஆ*றி4 இ�கைரகளி=.
Reed Water Treatment System அைம�க7., ச"பா� ந(ேர*+ நிைலயைத
8*றி=. இ�.< க.பிேவலி அைம�க7. ஆ*றி4 கைரேயாரதி� பைழய
வ�ண�க*கைள� ெகா�� தள. அைம�க7. மதி"பீ� M.13.50
இல�சதி*
 தயா� ெச/ய"ப���ள�. பணியி4 அவசர. ம*+.
ெபா�ம�களி4 8காதார. க�தி M.13,50,000/-*
 மதி"பீ� தயா�
ெச/ய"ப���ள�. ேம*ப- பணியிைன ெச/ய7. அத*கான ெசலவினைத
வ�வா/ நிதியி� ெசலவிட7. ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3474
அ.மதி�க#ப/கிற�



ெபா�� எ�. 2

பாரா!ம4ற உ+"பின� உ�U� ெதா
தி ேம.பா�� தி�ட.
2019-2020-4கீW 
ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட மா�தா�ட. கா'தி
ைமதானதி� ெபா�ம�க� பய4பா�-*
 Bio-Toilet அைம�
. பணி M.13.50
ல�ச. மதி"பீ�-� ேம*ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி தைலவ� அவ�களி4
ெசய��ைற ஆைண எ�.ஆ2/2817/2019, நா� 06-03-2020-4ப- நி�வாக அSமதி
வழ_க"ப���ள�. ேம*ப- பணியிைன ெசய�ப�திட ம4றதி4
ஒ"<த=�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3475
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 3


ழி�ைற நகரா�சியி4 ெபா� ம�களி4 நலைன க�தி� ெகா��
ெகாேரானா ேநாயி4 த�"< நடவ-�ைக�காக கி�மி நாசினி ம�'�க�
ம*+. உபகரண_க� வா_கிட உேதச ெசலவின. M.20.00 இல�சதி*

ம4ற அSமதி ேவ�ட"ப�கிற�.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3476
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 4


ழி�ைற நகரா�சியி4 ெபா� 8காதார"பி3வி*
 த*ேபா�
ெகாேரானா ேநா/ த�"< நடவ-�ைக எ��
. ெபா��� பணியாள34
நலைன க�தி� ெகா�� கி�மி நாசினி ெதளிதிட ேதைவயான கீWக�ட
ெபா��க� வா_கிட 8காதார ஆ/வாள� ம*+. 8காதார அ=வல�
13-03-2020-. ேததிய அறி�ைகயி� ெத3வி��ள� ேபா� Tamil Nadu Multipurpose
Indco Serve Thiruchy எ4ற நி+வனதிட. கீWக�ட ெபா��க� வா_கிட ம4ற
அSமதி ேவ�ட"ப�கிற�.



1) �க கவச. - 120 எ�ண.

2) ெதளி"பா4 (ெப3ய�) - 2 எ�ண.

3) ெதளி"பா4 (சிறிய�) - 5 எ�ண.

4) ைலசா� - 100 லி�ட�

5) வாளி - 10 எ�ண.

6) மா"< - 10 எ�ண.

7) பிள(lசி_ ப7ட� - 2000 கிேலா

8) ந(திய 8�ணா.< - 3000 கிேலா

9) ேசா-ய. ைஹ
ேளாைர�- 500 கிேலா

அ.
.:- ெபா�ம�களி4 நலைன க�தி� ெகா��. பணியி4 அவசர
அவசியைத க�தி� ெகா��. உடேன ெபா��க� வா_கி வழ_கிட7.
அத*கான ெதாைகயிைன ெபா� நிதியிலி�'� ெசல7 ெச/திட ம4றதி4
அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3477
அ.மதி�க#ப/கிற�

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 30-03-2020 தி2க� கிழைம நைடெப�ற
சாதாரண� �ட�தி! நிைறேவ�ற#ப�ட ம�ற#ெபா$� ம�%&

த'�மான2க�

ெபா�� எ�. 1


ழி�ைற நகரா�சி வ3 ம*+. வ3 இ�லா இன_களி4 வo�
த(விர"ப��. ெபா��� வாகன. 9ல. விள.பர. ெச/த வைகயி�
M.895/- ம*+. விள.பர ேபன�க� அlச-த வைக�
 M.1050/-�கான
ெசலவின"ப�-ய=. வர"ெப*+�ள�. எனேவ ேம*ப- ெதாைக M.1945/-
வழ_க ம4ற அSமதி ேவ�ட"ப�கிற�.
ந.க.எ�.2552/2017/அ1.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3478
அ.மதி�க#ப/கிற�



ெபா�� எ�. 2


ழி�ைற நகரா�சியி� பணி<3�. பணியாள�களி4 ஊதியதி�
பி-த. ெச/ய"ப���ள ேசமநல நிதி ெதாைக�
 2010-2011 �த� 2018-2019
வைர உ�ள காலதி*
 வ�- ேகா3 உ�ளா�சி தணி�ைக �ைற�
 நாள�
வைரயி� பிேரரைண சம�"பி�க"படவி�ைல. இ'நகரா�சியிலி�'� ஓ/7
ெப*ற பணியாள�க� வ�- ேகா3 வி�ண"ப. ெச/��ளன�. இ'நிைலயி�
ேம*ப- பணியிைன ெச/� வ�- ெதாைக ெப*+ தர தனியா� நி+வனதா�
94+ விைல"<�ளி அளி��ளன�. அத4 விபர. கீWக�டவா+.

வ.
எ�

பணியி4 விபர. விைல"<�ளி ெகா�தவ�
விபர.

Rajrev Soft
System

NTeach
solution

Venkat
Events

1 தனியா� விபர. தயா� ெச/ய (Each

Persion one year)

60 70 80

2 ேசமநல நிதி பணியாள�களி4 வ�-
பிேரரைண தயா� ெச/ய (வ�ட.
1-�
)

6000 7000 8000

3 அl8 wலி தயா� ெச/ய (ப�க.
ஒ4+�
)

4.00 4.50 5.60

எனேவ ேம*ப- 
ைற'த விைல"<�ளி ெகா���ள தி�. Rajrev Soft System
நி+வனதி*
 வழ_க ம4ற அSமதி�
.
அ.
.- ம4ற. அSமதி�கலா..

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3479
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 3


ழி�ைற நகரா�சி�
 ெசா'தமான மா�தா�ட. கா/கறி ச'ைத
IDSMT கைட எ�.28-ஐ 
தைக�
 எ���ள தி�.M. ெப�கிz ெபனிக�
எ4பவ� ஏ*கனேவ ெச=தி��ள ைவ"< ெதாைகயிைன தி�.ப வழ_க
ேக���ளா�. ேம*ப- ைவ"< ெதாைக கால_கட'த ைவ"< ெதாைக



பதிேவ�-� பதி7க� ேம*ெகா�ள"ப���ள�. எனேவ கால_கட'த
ைவ"< ெதாைகயிைன தி�.ப வழ_கிட ம4ற. அSமதி�கலா..

வ.
எ�

ைவ"< ெதாைக
தி�.ப ேகா3யவ�
ெபய�

ைவெதா
ைக
ெச=திய
வ�ட.

கைட
எ�

கால.
கட'த
ைவ"<
ெதாைக
பதிேவ�-�
இ�"பி�
உ�ள
ெதாைக
Mபா/

கால_கட'த
பதிேவ� ப�க
எ�

1 M. ெப�கிz ெபனிக� 2006-2007 28

IDSMT

58720 Vol.III
Page No.19

ந.க.எ�.188/2020/பி1.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3480
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 4


ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட வா�� எ�.12-� அைம'��ள
பன_wட� விைள ப
தியி� ேம��"ப
தியி� அைம'��ள 8மா� 50
வ(�க!�
 
-ந(� விநிேயாக. ெச/�.ேபா� அ|த� 
ைற7 காரணமாக
த�ண(� ச3யாக வரவி�ைல என <கா� வ'��ள�. அத4ப- இடைத
ேந3� ஆ/7 ெச/�.ேபா� அ'த"ப
தி�
 ம��. Supply Main-லி�'�
Bye Pass line ஆக 
ழா/ அைமதா� த�ண(� சீராக கிைட�
. என
ெத3கிற�. எனேவ இத*ெகன 260M ந(ளதி*
 PVC ைப" ைல4 அைம�
Sluice வா�7 ெபா�தி பணியிைன ேம*ெகா�ள தயா3�க"ப�ட மதி"பீ�
M.1,60,000/-*
 ம4ற அSமதி ேவ�ட"ப�கிற�.


-ந(� அவசிய. க�தி இ"பணியிைன ேம*ெகா�ள7., அத*கான
ெசலவினைத 
-ந(� நிதியி� ெசலவிட7. ம4ற. அSமதி�கலா..

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3481
அ.மதி�க#ப/கிற�



ெபா�� எ�. 5


ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட மா�தா�ட. ப
தியி�
அைம�க"ப���ள ���யி� உர. தயா3�
. wடதி� w�தலாக
மி4விள�
 ெபா�த7. கா*ேறா�ட வசதி�காக Mechanical exhaust fan
ெபா�த7. �4ப
தியி� 
"ைபகைள பி3ெத��
. ப
தியி� wைர
ேபா�த� ம*+. ப|தைட'��ள 8*+ 8வ�, சி+பால. அைமத� ஆகிய
பணிக� M.9.90 ல�ச. மதி"பீ�-� ேம*ெகா�ள 27-02-2020 அ4+
ஒ"ப'த"<�ளி ேகார"ப�டதி� வர"ெப*ற ஒ"ப'த"<�ளிக� ம4றதி4
பா�ைவ�
. ஒ"<த=�
..

வ. எ� ஒ"ப'ததார� ெபய� ஒ"ப'த"<�ளி மதி"பீ��
விகித.

1 தி�.-. ஜz-4
மா�,

ழி�ைற

மதி"பீ�ைட விட 0.16% 
ைற7

2 தி�.-. பிேற.
மா� மதி"பீ�ைட விட 0.56% அதிக.

வர"ெப*ற ஒ"ப'த"<�ளிகளி� வ3ைச எ�.1 மதி"பீ�ைட விட 0.16%

ைறவாக ஒ"ப'த"<�ளி ெகா���ள தி�.-. ஜz-4
மா� எ4பவர�
ஒ"ப'த"<�ளியிைன ஏ*க ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3482
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 6


ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட கீWப.ம. உர�கிட_கி� Bio-Mining
பணி�
 நி+வ"ப���ள இய'திர_கைள இய�
வத*
 ேதைவயான Panel
Board ம*+. மி4 இைண"பி*கான ேகபி�க� ம*+. Lighting arrangement
ெச/�. பணிக� M.4.30 ல�ச. மதி"பீ�-� ேம*ெகா�ள 27-02-2020 அ4+
ஒ"ப'த"<�ளி ேகார"ப�டதி� வர"ெப*ற ஒ"ப'த"<�ளிக� ம4றதி4
பா�ைவ�
. ஒ"<த=�
..

வ. எ� ஒ"ப'ததார� ெபய� ஒ"ப'த"<�ளி மதி"பீ��
விகித.

1 M/S. Sree Sai recycle solutions,
Madurai

மதி"பீ�ைட விட 0.23%

ைற7



2 M/s. Sri Sabaries Traders,
Madurai

மதி"பீ�ைட விட 0.99%
அதிக.

வர"ெப*ற ஒ"ப'த"<�ளிகளி� வ3ைச எ�.1 Sree Sai Recycle Solutions Madurai
நி+வனதா� ெகா��க"ப���ள 
ைற'த ஒ"ப'த"<�ளியிைன ஏ*க
ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3483
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 7


ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட 21 வா��க!�
. சீரான �ைறயி�

-ந(� வழ_
. ெபா��� பிரதான 
ழா/க� ம*+. வினிேயாக

ழா/க�, 8�z வா�7க�, ஏ�வா�7களி� ம*+. ெபா��
ழா/களி�
ஏ*ப�. ப|�கைள உடS�
ட4 ப|� ந(�க. ெச/�. பணிக� M.7.00
ல�ச. மதி"பீ�-� ேம*ெகா�ள 27-02-2020 அ4+ ஒ"ப'த"<�ளி
ேகார"ப�டதி� வர"ெப*ற ஒ"ப'த"<�ளிக� ம4றதி4 பா�ைவ�
.
ஒ"<த=�
..

வ. எ� ஒ"ப'ததார� ெபய� ஒ"ப'த"<�ளி மதி"பீ�� விகித.
1 தி�.P. ெஜயlச'திர4 மதி"பீ�ைட விட 0.07% 
ைற7

2 தி�.A. ஆ4றணி,
க�ண�ேகா�

மதி"பீ�ைட விட 5.20% அதிக.

வர"ெப*ற ஒ"ப'த"<�ளிகளி� வ3ைச எ�.1 தி�.P. ெஜயlச'திர4
எ4பவரா� ெகா��க"ப���ள 
ைற'த ஒ"ப'த"<�ளியிைன ஏ*க
ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3484
அ.மதி�க#ப/கிற�



ெபா�� எ�. 8


ழி�ைற நகரா�சி ெசா�வ3 ெதாட�பாக ெச4ைன உய�ந(தி ம4ற
ம�ைர கிைளயி� நகரா�சி�
 எதிராக தி�. ஐப4 எ4பவரா� ெதாடர"ப�ட
வழ�
 எ�.5089/2020-�
 நகரா�சி சா�பி� ந(திம4ற. ஆஜராகிய
வைகயி� வழ�கறிஞ� க�டணெதாைக M.10,000/-ஐ வழ�கறிஞ�
தி�. ஆதி9லபா�-ய4 எ4பவ��
 வழ_கிட ம4ற அSமதி
ேவ�ட"ப�கிற�.
ந.க.எ�.633/2020/அ1.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3485
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 9

தமிழக அரசி4 94றா�� சாதைனக� ெதாட�பாக 
ழி�ைற
நகரா�சியி4 வள�lசி தி�ட"பணிக� தினச3 நாளிதழி� விள.பர. ெச/த
வைக�
 Kal Publication (P) Ltd–�
 M.9975/- ம*+. The Daily Thanthi–�
 M.9841/-
விள.பர� க�டண. வழ_க ப�-ய� வர"ெப*+�ள�. ேம*ப- விள.பர�
க�டண_க� ச.ப'த"ப�ட பதி3�ைகக!�
 வ�வா/ நிதியிலி�'�
வழ_கிட ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3486
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 10

2020.2021-. நிதியா�-*கான வ�வா/ ம*+. 9லதனநிதி, 
-ந(�
ம*+. வ-கா� நிதி�
3ய வர7 ெசல7 (ப�ெஜ�) ம4றதி4 பா�ைவ�
.
ந.க.எ�.550/2019/பி1.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3487
அ.மதி�க#ப/கிற�



ெபா�� எ�. 11

இ'நகரா�சியி� 2018-2019-. ஆ�-*கான தணி�ைக <தக_க�
அlசிட"ப�� ைவ�-_ ெச/த வைகயி� ெதாைக M.19885/- Aruma Tec Job
உ3ைமயாள� தி�.C. நாக"ப4 ெபய��
 வழ_கிட ம4ற. அSமதி�கலா..

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3488
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 12


ழி�ைற நகரா�சி�
 ெசா'தமான தைலைம ந(ேர*+
நிைலயதி=�ள 45KVA கி�ேலாzக� ெஜனேர�ட� ப|தைட'��ளதா�
ேம*ப- ெஜனேர�ட34 ப|திைன ந(�க. ெச/ய மதி"பீ� M.70,000/-*

தயா� ெச/ய"ப���ள�. ேம*ப- பணியிைன ெச/வத*
. அத*கான
ெசலவினைத 
-ந(� நிதியி� ெசலவிட7. ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3489
அ.மதி�க#ப/கிற�

ெபா�� எ�. 13

தமிழக அரசி4 94றா�� சாதைனக�, 
ழி�ைற நகரா�சியி4
வள�lசி தி�ட"பணிக� தின�ர8 நாளிதழி� விள.பர. ெச/த வைக�

விள.பர�க�டண. M.9975/- Kal Publications(P) Ltd–�
 வழ_க"பட
ேவ�-��ள�. ேம*ப- ப�-ய� ெதாைக வ�வா/ நிதியிலி�'� வழ_கிட
ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3490
அ.மதி�க#ப/கிற�



ெபா�� எ�. 14


ழி�ைற நகரா�சி�
�ப�ட வா�� எ�. 21 மிஷ4 ம��வமைன
அ�காைமயி� காமரா� ெத�வி*
 ெச�=. சாைல மிக7.
ப|தைட'��ளதா� ெபா� ம�க� ம*+. ேபா�
வரதி*
 இைட�றாக
உ�ள�. எனேவ ேம*ப- சாைலைய ெச"பனிட மதி"பீ� M.2.20 ல�சதி*

மதி"பீ� தயா� ெச/ய"ப���ள�. ேம*ப- பணியிைன ெச/ய7. அத*கான
ெசலவினைத வ�வா/ நிதியி� ெசலவிட7. ம4றதி4 அSமதி�
.

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3491
அ.மதி�க#ப/கிற�

ஒ"ப./- தி�. எz. 9�தி
ஆைணயாள� ம*+. தனி அ=வல�,


ழி�ைற நகரா�சி.

/ உ�ைம நக� /

ஆைணயாள�,

ழி�ைற நகரா�சி.


