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�ழி��ைற  நகராசி 
 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 27-05-2020 �த� கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண�  ட�தி� நிைறேவ�ற#பட  ம�ற#ெபா$% ம�&' 

த(�மான' 
 
ெபா$% எ+. 1 
 
 

 �ழி��ைற நகராசி� ப�தியி� ெகாேரானா ைவர� பர�வைத 
த���� ெபா�� நகராசி� ப�தியி� ெபா�ம�க  அதிகமாக "�� 
ப�திகளான அ�மா உணவக�, ந�ம கழி�பைற, மேனா ேஹாட� 
)*+ற�, நகராசி ,காதார நிைலய�, நகராசி அ.வலக வ/வ0� 
ைமய� )*+ற� ஆகிய இட3களி� ைககைள ,�த�ப���வத5� Wash 
Basin அைம�பத5� மதி�ப�ீ >.30,000/-5� தயாD ெசEய�ப�, நகராசி 
ஒ�பGததாரD தி�.C. ,ேரI Jல� பி/� 15-*கீN ெசE� )O�க�பட�. 
அவசர அவசிய� க�தி பி/� 15-* கீN ேம5பO பணி ேம5ெகாPடைம��� 
அத5கான ெசலவின�ைத வ�வாE நிதியி� ெசலவிட�படைம��� 
ம*ற�தி* அQமதி��. 
ம*ற� அQமதி வழ3கலா�. 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3514 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 2 
 
 

 �ழி��ைற நகராசியி� வ�வாE ஆEவாளராக பணி+/G� வGத 
தி�.ச. இராம,Gதரமணி எ*பவரா� நகராசி நிDவாக ஆைணயாளD ம5S� 
�ழி��ைற நகராசி ஆைணய��� எதிராக ெச*ைன உயDநTதி ம*ற� 
ம�ைர� கிைளயி� ெதாடர�பட வழ��க  WP(MD)No.14133/2019, WP(MD)No.1027 
of 2020, WP(MD)No.1522/2020 ஆகியவ5றி5� ஆைணயாளD சாDபி� 
நிதிம*ற�தி� ஆஜராகிய வைக�� வழ�� கடண� >.30,000/-            
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தி�.P. ஆதிJல�பாPOய*, ெச*ைன உயDநTதி ம*ற வழ�கறிஞ��� 
வ�வாE நிதியிலி�G� வழ3கிட ம*ற�தி* அQமதி��. 
ம*ற� அQமதி�கலா�. 
 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3515 
   அ2மதி�கலா' 
 
 
ெபா$% எ+. 3 
 
 

 �ழி��ைற நகராசி�� ெசாGதமான மாD�தாPட� மீ*சGைதயிைன 
2018-2019 ��தைக�� விட�படதி� எவ�� ஏல�/ ஒ�பGத�+ ளி 
ேகாரததா� 01-02-2019 )த� ேசாதைன அO�பைடயி� �ைற Jல� வ0� 
ெசEதிட ஆைணயD அவDக  அறி�S�தியதி* ெபய/� த�கைல "�ற� 
அfசக� Jல� மீ*சGைத�� ேதைவயான O�ெக கீNகPடவாS 
அfசிட�ப� ள�. அத5கான ெதாைகயிைன "�ற� அfசக�தி5� 
வழ3கிட ம*ற�தி* அQமதி��. 
 
 ரசீ� >.30/-�� Bill No.3099 to 3292 dated : 25-2-2019, 8-3-2019 = Rs. 10704 
 ரசீ� >.100/-�� Bill No.3099 dated : 25-2-2019          = Rs.  520 
    Rs. 30/-�� Total : Rs.10704 
    Rs.100/-�� Total  : Rs.  520 
             ---------------- 
           ெமா�த�   Rs.11224 
        -----------------   
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3516 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 4 
 
 

 �ழி��ைற நகராசியி� நட�த�ப�� 94-வ� வா�பலி 
ெபா�காசியி� அைன�� இன3கo� ேசD�� ��தைக�� 
விட�ப� ளதா� காசி ெபா�க  ம5S� ெதாட�கவிழா நிைற�விழா 
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ஆகியைவக  நகராசியா� நட�த�பட வைகயி� காசி ெபா�கo�கான 
சீ�க  அfசிட வைகயி� த�கைல "�ற� அfசக�தி5� 25000-� 
சீ�க  அfசிட வைகயி� ஆகெமா�த� >.3538/-ஐ வழ3�வத5கான 
ெசல� பOய� வர�ெப5S ள�. அ�ெதாைகயிைன வழ3க ம*ற�தி* 
அQமதி��. 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3517 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 5 
 
 

 �ழி��ைற நகராசி தைலைம நTேர5S நிைலய� ம5S� ச�பா�� 
பால� ப�திகளி. ள நTD�ேத�க� ெதாOகளி� ஏ5கனேவ 
ெபா��த�ப� ள Cholorine Tank பqதைடGததா� �OநTD அவசர அவசிய� 
க�தி >.40,000/- மதி�பீO� Automatic Liquid Cholorination ஒ�பGததாரD                          
தி�.P. ெஜயfசGதிர* Jல� பி/� 15-*கீN ேம5ெகா ள�படைம���, 
அத5கான ெசலவின� �OநTD நிதியி� ெசலவிட�படைம��� ம*ற�தி* 
அQமதி��. 
ம*ற� அQமதி�கலா�. 
 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3518 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 6  
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசாGதமான மாD�தாPட� ேப�G� 
நிைலய�தி� A Block கைட எP.13-ஐ ��தைக�� எ��� ள                        
தி�.R. ரேமI�மாD எ*பவD ஏ5கனேவ ெச.�திu ள ைவ�+ 
ெதாைகயிைன தி��ப வழ3க ேக� ளாD. ேம5பO ைவ�+ ெதாைக 
கால3கடGத ைவ�+ ெதாைக பதிேவO� பதி�க  ேம5ெகா ள�ப� ள�. 
எனேவ கால3கடGத ைவ�+� ெதாைகயிைன தி��ப வழ3கிட ம*ற� 
அQமதி�கலா�. 
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வ. 
எP 

ைவ�+� ெதாைக 
தி��ப ேகா/யவD 
ெபயD 

ைவ�ெதா
ைக 
ெச.�திய 
வ�ட� 

கைட 
எP 

கால� 
கடGத 
ைவ�+� 
ெதாைக 
பதிேவO� 
இ��பி� 
உ ள 
ெதாைக 
>பாE 
 

கால3கடGத 
பதிேவ� ப�க 
எP 

1 தி�.R. ரேமI�மாD 2013-2014 13 
A Block 
  

205000 Page No.13 & 
20 

ந.க.எP.188/2020/பி1. 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3519 
   அ2மதி�கலா' 
 
ெபா$% எ+. 7  
 

�ழி��ைற நகராசியா� நட�த�ப�� 95-வ� வா�பலி ெபா�காசி 
ெதாடDபான மSஏல�/ மS ஒ�பGத�+ ளி அறிவி�பிைன 31-03-2020-� 
நாளிட தினகர* ப�தி/ைகயி� ெசEதி ம�க  ெதாடD+ அ.வலக� Jல� 
விள�பர� ெசEத வைகயி� >.14061/-ஐ Cal Publication எ*ற நிSவன�தி5� 
வழ3க ம*ற�தி* அQமதி��. 
ந.க.எP.490/2020/அ2. 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3520 
   அ2மதி�கலா' 
 
ெபா$% எ+. 8  
 

�ழி��ைற நகராசி��பட தாமிரபரணி ஆ5றி* இ� கைரகளி.� 
Read Water Treatment System அைம�த�, ச�பா�� நTேர5S நிைலய�ைத 
,5றி.� இ��+ க�பிேவலி அைம�த�, ஆ5றி* கைரேயார�தி� 
வPண�க5க  ெகாP� தள� அைம�த� ஆகிய பணிக  >.13.50 லச� 
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மதி�பீO� ேம5ெகா ள 29-04-2020 அ*S ஒ�பGத�+ ளி ேகார�படதி� 
வர�ெப5ற கீNகா}� ஒ�பGத�+ ளி )O�க  ம*ற�தி* அQமதி�� 
ைவ�க�ப�கிற�. 
 

வ.எP ஒ�பGததாரDக  ெபயD ஒ�பGத விகித� 
 

1 தி�.S. பா+, 
கீN�ள�த*கைர, 
மாD�தாPட�. 
 

மதி�பீைட விட 22.19% �ைற� 

2 தி�.P. ெஜயfசGதிர*, 
சாலிய*விைள, 
ெவ�ெவGநி. 
 

மதி�பீைட விட 14.58% �ைற� 

3 தி�.D. ஜ�O*�மாD, 
�ழி��ைற. 
 

மதி�பீைட விட 0.02% �ைற� 

4 தி�.D. பிேற��மாD, 
�ழி��ைற. 
 

மதி�பீைட விட 0.19% �ைற� 

 
 வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிகளி� வ/ைச எP.1-� தி�.S. பா+ 
எ*பவரா� ெகா��க�ப� ள �ைறGத ஒ�பGத�+ ளியிைன ம*ற� 
பாDைவயி� அQமதி வழ3கலா�. 
 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3521 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 9  
 

�ழி��ைற நகராசி��பட கீNப�ம� உர�கிட3கி5� ெச�.� 
சாைல மிக�� ேசதமைடG� �P�� �ழிuமாக இ�Gத காரண�தினா.�, 
ெபா�ம�க  ம5S� ேபா��வர�தி5� இைட�றாக��, உர�கிட3கி5� 
��ைபகைள ெகா�வத5� ெச�.� வாகன3கo�� இைட�றாக�மி�Gத 
காரண�தினா.� ேம5பO சாைலயிைன சிெமP� கா3கி� தள� 
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அைம�க�� மைழநTD வOகா� அைம�க�� >.9,90,000/-5� மதி�ப�ீ தயாD 
ெசEய�ப� நகDம*ற� தTDமான எP.3104, நா  16-12-2019-*பO ம*ற 
ஒ�+த� ெபற�ப� 30-01-2020 அ*S ஒ�பGத�+ ளி ேகார�படதி�     
தி�.R. ,ேரI ரா� எ*பவD 25.26% �ைறவான மதி�பீO� பணி ெசEய 
ஒ�பGத�+ ளி ெகா��க�படைத நகDம*ற� தTDமான எP.3455, நா         
25-02-2020-*பO ம*ற� அ3கீக/�தைத ெதாடDG� ேம5பO ஒ�பGததார��� 
12-03-2020 அ*S ேவைல உ�திர� வழ3க�பட�. இGநிைலயி� ேம5பO 
ப�தியி� �OநTD ேம�பா�� திட�தி* கீN +திதாக பிரதான �ழாEக  
பதி�க�பட உ ளதா� கா3கி� தள� அைம��� பணி 
ேம5ெகா ள�படா� �OநTD �ழாEக  பதி��� ேபா� சாைல 
ேசதமைடu� எ*பைத க��தி� ெகாP� மாவட ஆசி�தைலவD 
அவDகளி* ஆE�� "ட அறி�ைரயி� அறி�S�த�படவாS 
அ�ப�தியி� ேபவD பிளா� சாைல அைம�திட�� ேம5கPட கா3கி� 
தள� அைம��� பணி�� 25.26% �ைறவாக ஒ�பGத�+ ளி ெகா��� ள 
தி�.R. ,ேரI ரா� ஒ�பGததாரD Jல� அேத மதி�பீ� ெதாைக�� ளாக 
பணி ேம5ெகா ள�� ம*ற�தி* அQமதி��. 

 
�OநTD �ழாE பதி�க�ப�வதா� சாைல ேசதமைடu� எ*பைத 

க��தி� ெகாP� ேபவD பிளா� சாைல அைம��� பணி ேம5ெகா ள��, 
தி�.R. ,ேரI ரா� ஒ�பGததாரD Jல� பணி ேம5ெகா ள�� ம*ற� 
அQமதி�கலா� 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3522 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 10  
 
 

பாராoம*ற உS�பினD உ �D ெதா�தி ேம�பா�� திட�       
2019-2020-*கீN >.13.50 லச� மதி�பீO� மாD�தாPட� காGதி 
ைமதான�தி� ெபா�ம�க  பய*பாO5� பேயா டாEெல (Fixing of Bio Toilet 
Treatment System with Cabin Unit) அைம��� பணி ேம5ெகா ள 19-05-2020 அ*S 
ஒ�பGத�+ ளி ேகார�படதி� வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிக  ம*ற�தி* 
பாDைவ��� ஒ�+த.���. 
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வ. எP நிSவன�தி* ெபயD ஒ�பGத விகித� 
 

1 Shree Bommu Industries, 
Coimbatore 

மதி�பீைட விட 4.13% 
அதிக� 
 

2 Sri Sai Recycle Solutions, 
Madurai 

மதி�பீைட விட 0.004% 
�ைற� 
 

   
வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிகளி� வ/ைச எP.2 Sri Sai Recycle Solutions, 

Madurai நிSவன�தா� ெகா��க�ப� ள �ைறவான ஒ�பGத�+ ளியிைன 
ம*ற� அQமதி�கலா�.  

 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3523 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
ெபா$% எ+. 11  
 

பாராoம*ற உS�பினD உ �D ெதா�தி ேம�பா�� திட�       
2019-2020 ம5S� நகராசி வ�வாE நிதியி* கீN திட�பணிக  
ேம5ெகா வத5கான ஒ�பGத�+ ளி அறிவி�+ (ந.க.எP.482/2020/இ1, நா       
8-4-2020) தினச/ நாளிதழி� விள�பர� ெசEத வைக�� ESS ESS Publication 
நிSவன�தி5� >.16800/- வழ3க ேகா/ பOய� வர�ெப5S ள�.  
(Bill No.A/ADVT/APR 2020/267) (Bill Date 16-04-2020) ேம5பO பOய� ெதாைக 
>.16800/- வ�வாE நிதியிலி�G� ESS ESS Publication–�� வழ3கிட ம*ற�தி* 
அQமதி��. 
ம*ற� அQமதி�கலா�.  
 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3524 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
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ெபா$% எ+. 12  
 

�ழி��ைற நகராசி ப�தியி� ெகாேரானா ேநாE த��+ நடவO�ைக 
ெதாடDபாக ெபா� ம�கo�� விழி�+ணD� ஏ5ப���� வைகயி� 5-4-2020 
ம5S� 11-04-2020 ஆகிய தின3களி� தின)ர, ப�தி/ைக ம5S� மாைல 
மலD ப�தி/ைகயி� விள�பர� ெசEத வைக�� கீNகPடவாS பOய� 
வர�ெப5S ள�. ெதாைகயிைன வழ3க ம*ற�தி* அQமதி��. 

 
 தின)ர, ப�தி/ைக   - >.9975 
 மாைலமலD ப�தி/ைக  - >.5796 
 

நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3525 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 

 
 
ெபா$% எ+. 13  
 

�ழி��ைற நகராசி +திய ேப�G� நிைலய�தி� அைமG� ள  
அ�மா உணவக�தி� பqதைடG� ள சைமய� அைற இயGதிர3க  ம5S� 
இதர பq�க  நT�க� ெசEu� பணி >.3.20 லச� மதி�பீO� ேம5ெகா ள 
19-05-2020 அ*S ஒ�பGத�+ ளி ேகார�படதி� வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிக  
ம*ற�தி* பாDைவ��� ஒ�+த.���. 

 
வ.எP ஒ�பGததாரD ெபயD ஒ�பGத விகித� 

 
1 தி�.C. ,ேரI மதி�பீைட விட 0.15% 

�ைற� 
 

2 தி�.S. பா+ மதி�பீைட விட 1.74% 
அதிக� 

  
வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிகளி� வ/ைச எP.1-� தி�.C. ,ேரI  

எ*பவரா� ெகா��க�ப� ள �ைறGத ஒ�பGத�+ ளியிைன ம*ற� 
அQமதி�கலா�.  
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3526 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
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ெபா$% எ+. 14  
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வாD� எP.17 ம5S� 18-� 
பqதைடG� ள �OநTD �ழாEகைள மா5றி +திதாக PVC ைப� அைம��� 
பணி ம5S� �ழாEக  மா5றியைம�க�பட ப�தியி� கா3கீ� தள� 
அைம�த� ஆகிய பணிக  >.6.75 லச� மதி�பீO� ேம5ெகா ள 19-05-2020 
அ*S ஒ�பGத�+ ளி ேகார�படதி� வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிக  
ம*ற�தி* பாDைவ��� ஒ�+த.���. 

 
வ.எP ஒ�பGததாரD ெபயD ஒ�பGத விகித� 

 
1 தி�.P. ெஜயfசGதிர* மதி�பீைட விட 0.04% 

�ைற� 
 

2 தி�.A. ஆ*றணி 
(கPண�ேகா�) 

மதி�பீைட விட 0.24% 
அதிக� 
 

  
வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிகளி� வ/ைச எP.1-� தி�.P. ெஜயfசGதிர* 

எ*பவரா� ெகா��க�ப� ள �ைறGத ஒ�பGத�+ ளியிைன ம*ற� 
அQமதி�கலா�.  
 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3527 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
ெபா$% எ+. 15  
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வாD� எP.15-� பPணியணி ப�தியி� 
தைரமட நTD�ேத�க ெதாO அைமG� ள வளாக�தி� +திதாக ெசய�ப� 
வ�� அ3க*வாO ைமய�தி5� ெச�O� ேட3�, �OநTD வசதி ெசEத�, 
கOட�தி* ேம�ப�தியி� Weathering Course with pressed Tiles அைம�த� ஆகிய 
பணிக  >.1.60 லச� மதி�பீO� ேம5ெகா ள 19-05-2020 அ*S 
ஒ�பGத�+ ளி ேகார�படதி� வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிக  ம*ற�தி* 
பாDைவ��� அQமதி���. 
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வ.எP ஒ�பGததாரD ெபயD ஒ�பGத விகித� 
 

1 தி�.S. பா+  மதி�பீைட விட 0.04% �ைற� 
 

2 தி�.C. ,ேரI மதி�பீைட விட 0.31% அதிக� 
 

 
 வர�ெப5ற ஒ�பGத�+ ளிகளி� வ/ைச எP.1-� தி�.S. பா+ 

எ*பவரா� ெகா��க�ப� ள �ைறGத ஒ�பGத�+ ளியிைன ம*ற� 
அQமதி�கலா�.  

 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3528 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
ெபா$% எ+. 16  
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசாGதமான வாகன� TN75AL.6196-�� free Service   
ெசEய��, இதர பணிக  ேம5ெகா ள�� Devik Mahindra நிSவன� 
தி�ெந�ேவலி Jல� >.6058/-�கான விைல�+ ளி ெபற�ப� ள�. ேம5பO 
வாகன�தி. ள பq�க  நT�க� ெசEய�� அத5கான ெசலவின�ைத 
வ�வாE நிதியி� ெசலவிட�� ம*ற�தி* அQமதி��. 
ம*ற� அQமதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3529 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
ெபா$% எ+. 17  
 

�ழி��ைற நகராசியி* பராம/�பி� உ ள மாD�தாPட� தினச/ 
சGைதயி� ேசகரமா�� கழி�கைள சGைதயி* உ ப�தியி� ெகாட�பட 
நிைலயி� ெகாேரானா ேநாE ெதா5S பரவிய 0Nநிைலயி� கழி�கைள 
உடனOயாக அ�+ற�ப��தி ேதைவயான நடவO�ைக ேம5ெகா ள 
காவ��ைற ஆEவாளD ேந/� ெத/வி�க�படதனO�பைடயி.� ேப�G� 
நிைலய�தி� த5காலிகமாக அைம�க�ப� ள காEகறி கைடக , 
பழ�கைடகளி� ேசகரமாகி வ�� கழி�கைள அ�+ற�ப��தி ெபா� 
ம�கo�� பா�கா�+ ெகா���� வைகயி� தி�.எ�. கிறி��ரா� எ*பவD 
O�பD ம5S� JCB இயGதிர� Jல� அ�+ற�ப��திய வைகயி� >.1,03,850/-� 
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கான ெசல� பOய� ெபற�ப� ள�. ெதாைகயிைன வழ3க ம*ற�தி* 
அQமதி��. 
அ.�.– ேம5பO பணி மிக மிக அ�தியாவசியமாக உ ளதா� ம*ற 
அQமதிைய எதிDேநா�கி ேவைல ெசEதைம�� ெதாைகயிைன வழ3கலா�. 
 
 
நக�ம�ற த(�மான எ+ : 3530 
   அ2மதி�க#ப3கிற� 
 
 
                                            ஒ�ப�/- தி�. எ�. JD�தி 

ஆைணயாளD ம5S� தனி அ.வலD, 
           �ழி��ைற நகராசி. 
  

/ உPைம நக� / 
 
 

ஆைணயாளD, 
         �ழி��ைற நகராசி. 

 
 


