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�ழி��ைற  நகராசி 
 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 05-06-2020 ெவ�ளி�கிழைம நைடெப�ற 
அவசர� �ட�தி� நிைறேவ�ற பட  ம�ற ெபா!� ம�"# 

த$�மான# 

 
ெபா!� எ' .1 
 

தமி�நா� நக
��ற சாைல ேம�பா���தி�ட� 2020-2021-�கீ� 

�ழி��ைற நகரா�சி!��ப�ட தா
சாைலகைள சீரைம!க #.100.00 இல�ச� 

நிதி ஒ�!கீ� ெச(ய�ப��*ளதாக+�, ஒ�!கீ�� ெதாைக!� மதி�ப�ீ 

தயா
 ெச(� வி0வான தி�ட அறி!ைக சம
�பி!க+� நகரா�சி நி
வாக 

ம3டல இய!�ந
, தி4ெந5ேவலி அவ
களி� 3-6-2020-� நாைளய 

ெதாைலேபசி ெச(தியி5 ெத0வி!க�ப��*ள�. அத�ப9 ேம:க3ட 

தி�ட�தி� கீ� �ழி��ைற நகரா�சி!��ப�ட கீ�கா;� தா
சாைலகைள 

சீரைம!க மதி�ப�ீ தயா
 ெச(ய�ப��*ள�.  

 
 
வ0ைச 
எ3 

பணியி� ெபய
 மதி�ப�ீ 
#பா( 
ல�ச�தி5 

1 �ழி��ைற நகரா�சி!��ப�ட வா
� எ3.9, 18, 12, 17, 
10 - ம9Aச5 சாைல (விளவCேகா� ப*ளி!Dட� 
Eத5 நகரா�சி எ5ைக வைர) எ�.எG. ேரா� (கிராம 
நி
வாக அHவலக� Eத5 ேதசிய ெந�Iசாைல 
கி�டCகி வைர), க3ண!ேகா� சாைல, ெகா�C�ள� 
சாைல (திறJதெவளி கிணK Eத5 வ L.எ3.31/19 
வைர), விளவCேகா� சாைல   ( ம9Aச5 ேரா� 
சJதி�� Eத5 ேமாசG பவ� வைர) உ*ள தா
 
சாைலகைள ேம�ப���த5 
 

 
 

100.00 
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 இ�பணி!கான வி0வான தி�ட அறி!ைகைய நகரா�சி நி
வாக ஆைணய
, 
ெச�ைன அவ
கP!� சம
�பி!க ம�ற�தி� அQமதி!�. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3531 
  அ+மதி�க ப,கிற�.  
 
 
ெபா!� எ'. 2 
 

�ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான ��தைக இனCகP!� மK ஏல� 
மK ஒ�பJத��*ளி 28-05-2020-5 ேகா0யதி5 பி.பி.Eனிசாமி வணிகவளாக� 
கைட F8–!� இர3� நப
க* ஒ��நத��*ளி ெகா���*ளா
க*. அத� 
விபர� கீ�வ4மாK. 

 
 
1 வி.ச. ஆ0யா, 

ெசKவிளாக��வ L�, 
ம9Aச5 அIச5, �ழி��ைற 
 

F8-கைட!� மாத 
வாடைக #.5000/- 

2 T. விஜய�மா
, 
ெசKவிளாக��வ L�, 
ம9Aச5 அIச5, �ழி��ைற 
 

F8-கைட!� மாத 
வாடைக #.6000/- 

 
வர�ெப:ற இர3� ஒ�பJத�*ளிகளிH� வ0ைச எ3.2-5                         

T. விஜய�மா
 எ�பவ
 ெகா���*ள ஒ�பJத��*ளி ெதாைகயிைன 
அதிகமாக இ4�பதா5 ஆைணய0� பா
ைவ!�� E9வி:��. 
 
அ.�.:– ேம:ப9 கைட கடJத Y�K வ4டCகளாக காலியாக இ4�பதா5 
ேமH� நகரா�சி!� நிதி இழ�� ஏ:படாத வ3ண� த:ேபா� ேக��*ள 
மாதவாடைக #.6000/-�தி:� ஏ:K அQமதி!கலா�. 
 

 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3532 

  அ+மதி�கலா#.  
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி�  24-06-2020 /த�கிழைம நைடெப�ற 
அவசர��ட�தி� நிைறேவ�ற பட ம�ற ெபா!� ம�"# 

த$�மான#  
 
ெபா!� எ'. 1 
 

�ழி��ைற நகரா�சி ஆைணயாள4!� �9யி4�� க�9ட� 
க��வத:� Structural Design Elevation ெபKவத:� Consultant நியமன� 
ெச(வத:� 12-03-2020 அ�K விைல��*ளி ேகார�ப�டதி5 வர�ெப:ற 
விைல��*ளிக* ம�ற�தி� பா
ைவ!�� அQமதி!��. 

 
 
வ.எ3 விைல��*ளிதார
 ெபய
 விைல��*ளி 

ெதாைக #பா( 
1 தி4.R. அ��ராஜா, ேகாய���l
 25000 
2 தி4.S. கதி
ேவ5, ேகாய���l
 29500 
3 BSK Constructions,Coimbatore. 32000 

  
வர�ெப:ற விைல��*ளிகளி5 வ0ைச எ3.1-5 தி4.R. அ��ராஜா  

எ�பவரா5 ெகா�!க�ப��*ள �ைறJத விைல��*ளி ெதாைகயிைன 
ம�ற� அQமதி!கலா�. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3533 

  அ+மதி�கலா#.  
 
 
ெபா!� எ'. 2 
 
       �ழி��ைற நகரா�சி!��ப�ட 21 வா
�கP!�� �9நL
 வினிேயாக� 
ெச(வத:� தைலைம நLேர:K நிைலய q�திக0�� நிைலய�திH*ள 7 
எ3ண� மி� ேமா�டா
க*, ச�பா�� நLேர:K நிைலய�திH*ள 15 H.P. 
Submersible Motor, இைட!�ள� நLேர:K நிைலய�தி5 15 H.P. Submersible Motor,    
21 வா
�களிH� �9நL
 பய�பா�9:� இ5லாத இதர உபேயாக�தி:� 
அைம!க�ப��*ள ஆ��ழா( கிணKகளி5 ெபா4�த�ப��*ள 1.00HP,           
1½ H.P., 2 H.P. Compressor ேமா�டா
க*, 1 H.P., 1½ H.P Jet Motors ஆகியவ:றி5 
பx� ஏ:ப�� காலCகளி5 பராம0�� பணி ேம:ெகா*ள+�, நகரா�சியி5 
ேபாதிய மி�பணியாள
க* இ5லாத காரண�தா5 �9நL
 பணியி� அவசிய� 



4 

 

க4தி �9நL
 தைடயி�றி வழC�வத:� ேம:க3ட ேமா�டா
க* பராம0�� 
ெச(வத:� #.9,90,000/-:� மதி�ப�ீ தயா
 ெச(ய�ப��*ள�. ேம:ப9 
பணியிைன ெச(ய+� அத:கான ெசலவின�ைத �9நL
 நிதியி5  
ெசலவிட+� ம�ற�தி� அQமதி!�. 
ம�ற� அQமதி!கலா�. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3534 

  அ+மதி�க ப,கிற�.  
 
ெபா!� எ'. 3 
 

   �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான மா
�தா3ட� ேப4J� 
நிைலய A பி0+ A11 கைட ம:K� B பி0+ B4 கைடகைள ��தைக!� 
எ��� கைடயிைன த:ேபா� ெதாட
J� நட�த இயலாத காரண�தினா5 
கைடயி� சாவியிைன 31-03-2020-5 ஒ�பைட!க�ப�ட�. அவ
கP!� 01-04-2019 
Eத5 31-03-2020 வைர{*ள வாடைகயிைன அவ
கள� ைவ��� ெதாைகயி5 
ஈ� ெச(த மீதிெதாைகயிைன தி4�பி வழCக ம�ற�தி� அQமதி!�. 

1) A11- கைட  C. இரவிசிC 
Deposit   Rs. 2,55,000 
Additional Deposit   Rs. 1,24,800     
               ------------------------ 
       3,79,800 
   ---------------------- 

   2019-2020-5 ஈ� ெச(ய�பட ேவ39ய ெதாைக ம:K� ேசைவவ0 ெதாைக 
    மாத வாடைக #.11960 x 12 =   1,43,520 
    ேசைவவ0 #. 18%    25,833 
        ---------------------- 
           1,69,353 
        ----------------------- 
   = 379800 – 169353  = 210447 அ�னா4!� தி4�பி வழCகலா�. 
 

2) B4- கைட  M. qதா 
Deposit   Rs. 1,00,000 
Additional Deposit   Rs. 1,26,600     
               ------------------------ 
       2,26,600 
   ---------------------- 
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   அ!ேடாப
 2019 Eத5 மா
A 2020 வைர 
    மாத வாடைக #.10550 x 6  =    63,300 
    ேசைவவ0 #. 18%    11,394 
        ---------------------- 
            74,694 
        ----------------------- 
   = 226600 – 74694 = 151906 தி4�பி வழCகலா�. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3535 

  அ+மதி�கலா#.  
 
ெபா!� எ'. 4 
 
       �ழி��ைற நகரா�சியி� ப�ம� உர!கிடCகி5 ��ைபக* �விJ� 

ெபா�ம!கP!� இைட�K அளி!�� வைகயி5 �விJ� l
நா:ற� 

வ Lச�ப�கிற�. ஆகேவ ெபா� ம!களி� நல� க4தி{�, ெகாேரானா ேநா( 

ெதா:K அதிகமாக நக05 பரவD9ய ��நிைல இ4�பதா5 உடேன ேம:ப9 

��ைபகைள JCB இயJதிர� Yல� அக:றிட ஆைணய
 அவ
களி� 3-6-2020-� 

ேததிய �றி�பி5 ெத0வி!க�ப��*ளதன9�பைடயி5 அவசர அவசிய� 

க4தி ��ைபகைள மா:றிட உ�ேதச ெசலவின� #.4.00 இல�ச�தி:� 

ம�ற�தி� அQமதி!�. 

 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3536 

  அ+மதி�கலா#.  
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 30-06-2020 ெச2வா3கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண� �ட�தி� நிைறேவ�ற பட  ம�ற ெபா!� ம�"# 

த$�மான# 
 
ெபா!� எ'. 1 
 
 

�ழி��ைற நகரா�சி பராம0�பி5 உ*ள ேப4J� நிைலய �ைழ+ 

க�டண� ம:K� இ4ச!கர வாகன�தி:� 18/19 ம:K� 19/20-5 பலEைற 

ஏல� விட�ப��� எவ4� ஏல� ேகாராத காரண�தினா5 �ைற Yல� 

வ�5 ெச(ய�ப��*ள�. அத:காக ேப4J� நிைய �ைழ+ க�டண ரசீ� 

அAசி�ட வைகயி5 ம:K� இ4ச!கர வாகன�, ஏல�பதிேவ� ஒ�பJத��*ளி 

பதிேவ� ஆகியைவக* த!கைல D��ற+ நிKவன� Yல� 

வாCகியைம!� கீ�க3டவாK ப�9ய5 வர�ெப:ற�. ெதாைகயிைன 

வழCக ம�ற�தி� அQமதி!�. 

 
 

1) மா
�தா3ட� ேப4J� நிைலய  
�ைழ+ க�டண ரசீ� #.12/- ரசீ� 500 Book   Rs.19186 
           GST  18% Rs. 1727 
       CST    Rs. 1727 
       Total  : Rs.22640    22640 
 
 
 

2) இ4ச!கர வாகன க�டண ரசீ� Rs.8/- 50 Book    Rs. 2128   
          GST  18% Rs.  192 
       CST    Rs.  192 
        Total  : Rs. 2512    2512 
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3) ஏலபதிேவ� ம:K� ஒ�பJத��*ளி 
பதிேவ�  10 Book  Rs.4475 
  GST  18% Rs. 403 
  CST  Rs. 403 
  Total  : Rs.5281   5281 
 

4) மா
�தா3ட� ேப4J� நிைலய 
 �ைழ+ க�டண ரசீ�    300 Book  Rs.11122 
         GST   18% Rs. 1001 
         CST  Rs. 1001 
       Total  : Rs.13124 13124 
 
         ஆகெமா�த� :   43557 
 

 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3537 

  அ+மதி�கலா# 
 
 
ெபா!� எ'. 2 
 
 �ழி��ைற நகரா�சியி5 �9நL
 �ழா( பதி!க ேதைவ�ப�� 
உபகரணCகP!� 2020-2021 ஆ39:கான Schedule of rate PWD, TWAD YலE� 

Schedule of rate-5 �றி�பிட�படாத இனCகP!� உ*�
 விைல��*ளி 
ேநர9யாக Y�K ெபற�ப�� �ைறJத விைல��*ளி ப9 கீ�க3டப9 
மதி�ப�ீ தயா0!க�ப��*ள�. 
 

 

DOMESTIC 

Sl. 

No. 

LENGTH ROAD 

RESTORATION 

DEPOSIT SUPERVISING 

CHARGE 

TOAL 

AMOUNT 

GRAVEL ROAD 

1 0-15 m 1687 3000 2469 7156 

2 16-30 m 2901 3000 3618 9519 

3 31-45 m 4114 3000 5077 12191 

4 46-75 m 6541 3000 7653 17194 

5 76-90 m 7755 3000 8933 19688 
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B.T. ROAD 

1 0-15 m 7542 3000 3766 14308 

2 16-30 m 14641 3000 6218 23859 

3 31-45 m 21694 3000 9054 33748 

4 46-75 m 35780 3000 14133 52913 

5 76-90 m 42913 3000 16720 62633 

C.C. ROAD 

1 0-15 m 7794 3000 3866 14660 

2 16-30 m 15146 3000 6420 24566 

3 31-45 m 22450 3000 9367 34817 

4 46-75 m 37058 3000 14636 54694 

5 76-90 m 44425 3000 17324 64729 

NON DOMESTIC 

GRAVEL ROAD 

1 0-15 m 1687 6000 2469 10156 

2 16-30 m 2901 6000 3618 12519 

3 31-45 m 4114 6000 5077 15191 

4 46-75 m 6541 6000 7653 20194 

5 76-90 m 7755 6000 8933 22688 

B.T. ROAD 

1 0-15 m 7542 6000 3766 17308 

2 16-30 m 14641 6000 6218 26859 

3 31-45 m 21694 6000 9054 36748 

4 46-75 m 35780 6000 14133 55913 

5 76-90 m 42913 6000 16720 65633 

C.C. ROAD 

1 0-15 m 7794 6000 3866 17660 

2 16-30 m 15146 6000 6420 27566 

3 31-45 m 22450 6000 9367 37817 

4 46-75 m 37058 6000 14636 57694 

5 76-90 m 44425 6000 17324 67749 
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ேமH� �9நL
 இைண��களி5 ஏ:ப�� பx�கைள ச0 ெச(திட      
2020-2021-� ஆ39:� சிெம3� தள�, தா
 தள� ம:K� ம3 தைர!� 
#.850/- வ Lத� வ�5 ெச(ய+� �9நL
 �ழா( இைண�� �39�� ம:K� மK 
இைண�� க�டண� #.500/- வ Lத� வ�5 ெச(திட+�, ேம:க3டவிைல 
விகித�ப9 2020-2021 ஆ39:� மதி�ப�ீ தயா
 ெச(ய ம�ற� 
அQமதி!கலா�.  
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3538 

  அ+மதி�கலா# 
 

  

ெபா!� எ'. 3    
 
 �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான ��தைக இனCகைள 12-06-2020-5 

மKஏல� ம:K� மK ஒ�பJத��*ளி ேகா0யதி5 மா
�தா3ட� ேப4J� 

நிைலய�தி5 அைமJ�*ள A.வ0ைசயி5 A1.கைடயி5 இர3� நப
க* 

ஒ�பJத��*ளி ெகா���*ளா
. அத� விபர� கீ�வ4மாK. 

 
1) மா
�தா3ட� ேப4J� நிைலய A1 கைட 

   மாத வாடைக #பா( 
1) ேச! திலகரா�,     6000/- 

த/ெப. தCகரா�, 
மணியAச�விைள, 
மா
!ெக� ேரா�. 
 

2) J. qசீலா,      6500/- 
க/ெப. qJத
 ரா�, 
அட��விைள, 
தி4விதாCேகா�. 

 
வர�ெப:ற இர3� ஒ�பJத��*ளிகளி5 உய
Jத ஒ�பJத��*ளி 

ெகா���*ள நப
 தி4மதி. J. qசீலா எ�பவ0� ஒ�பJத��*ளி!� ஒ��த5 

வழCக+�, ேமH� ேம:ப9 கைட இர3� வ4டCகளாக காலியாக 

இ4�பதா5 நகரா�சி!� நிதியிழ�� ஏ:படாத வ3ண� த:ேபா� வர�ெப:ற 
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ஒ�பJத��*ளிகளி5 உய
Jத ஒ�பJத��*ளி!� ம�ற� ஒ��த5 

வழCகலா�. 

 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3539 

  அ+மதி�கலா# 
 
ெபா!� எ'. 4 
 

   �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான தைலைம நLேர:K நிைலய 
q�திக0�� நிைலய�திH*ள மி� இைண�� எ3.KDM-1         
பxதைடJ�*ளதா5 அதைன மா:றி �திய மி�மீ�ட
 ெபா4��வத:� 
#.6656/- மி�வா0ய�தி:� ெசH�த மி�வா0ய க9த� AE/JE/O&M/F.APP.Tracking 
D.No.404/2020, நா* 15-06-2020-�ப9 ெத0வி!க�ப��*ள�. ேம:ப9 
ெதாைகயிைன �9நL
 நிதியி5 ெசலவிட ம�ற�தி� அQமதி!�. 
ம�ற� அQமதி!கலா�. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3540 

  அ+மதி�க ப,கிற� 
 
 
ெபா4* எ3. 5 
 
       �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான மா
�தா3ட� உர!கிடCகி5   
BIO Mining ேவைல நைடெபKவதா5 நக05 தினச0 ேசகரமா�� ��ைபகைள 
ெகா�ட ேபாதிய இடவசதி இ5லாததா5 Hitachi இயJதிர� Yல� ��ைபகைள 
அக:றிட 21-01-2020-5 விைல��*ளி ேகா0யதி5 வர�ெப:ற விைல��*ளிக* 
ம�ற�தி� பா
ைவ!�� ஒ��தH!��. 
 

வ0ைச 
எ3 

ஒ�பJததார
 ெபய
 Hitachi இயJதிர� 
மணிD
 1-!� ெதாைக 

#பா( 
1 தி4..D. ஜG9��மா
 1200/- 
2 தி4.D. ராேஜ��மா
 1250/- 
3 தி4.J. சாEேவ5 ேஜாGரா� 1300/- 



11 

 

அ.�.:– வர�ெப:ற Y�K விைல��*ளிகளி5 �ைறJத விைல��*ளி 
ெகா���*ள தி4.D. ஜG9��மா
 எ�பவ0� விைல��*ளியிைன ஏ:K 
ெபா� qகாதார அவசர அவசிய� க4�தி5 ெகா3� ேவைல உ�தர+ 
வழCகியைம!� ம�ற� அQமதி!கலா�. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3541 

  அ+மதி�கலா# 
 
 
ெபா!� எ'. 6 
 
       �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான ��தைக இனCக* அைன��� 

26-06-2020-5 ஏல�/ ஒ�பJத��*ளி ேகார�ப�ட�. அ�றய தின� 

ஒ�பJத��*ளி ேகா0யதி5 மா
�தா3ட� க4Cக5 சாைல கைட எ3.44-!� 

இ4நப
க* ஒ�பJத��*ளி ெகா���*ளா
க*. அத� விபர� கீ�வ4மாK. 

 
1) A. ெச(� அலி 

1/117 A, ���ெத4   மாதவாடைக  #.4500/- 
 
 

2) A. சி�தி!, 
வலியவிைள    மாதவாடைக #.5000/- 
 

 
 வர�ெப:ற இ4 ஒ�பJத��*ளிகளி5 நிைல எ3.2-5 உய
Jத 

ஒ�பJத��*ளி ெகா���*ள A. சி�தி! எ�பவ0� உAச�ெதாைகயிைன 

ஏ:K உ0ம� வழCக ம�ற�தி� அQமதி!�. 

 
அ.�.:– ேம:ப9 கைட இ�நா* வைரயிH� ��தைக!� ேபாகாம5 �திதாக 

��தைக!� விட�ப�வதா5 ப!க�� கைட!�3டான மாத வாடைக!� 

ஒ�பJத��*ளி ேகா0யதா5 நகரா�சி!� நிதியிழ�� ஏ:படாத வ3ண� 
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உ0ம� வழCக+�, மீதE*ள ��தைக இனCகP!� மKஏல�/ மK 

ஒ�பJத��*ளி ேகாரலா�. 

 

நக�ம�ற த$�மான எ' : 3542 

  அ+மதி�க ப,கிற�. 
 
 
ெபா!� எ'. 7 
 
       �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான ெபா�qகாதார பி0+ வாகன� 

TN74W-0236-!� 2020-� ஆ39:� த�திAசா�K ெபKவத:� வாகன�திH*ள 

பx�க* நL!க� ெச(ய அரq அCகீக0!க�ப�ட நிKவன� Yல� 

விைல��*ளி ெப:K மதி�ப�ீ #.62045/-!� தயா
 ெச(ய�ப��*ள�. 

ேம:ப9 வாகன�தி� பx�க* நL!க� ெச(ய+� அத:கான ெசலவின�ைத 

வ4வா( நிதியி5 ெசலவிட+� ம�ற�தி� அQமதி!�. 

ம�ற� அQமதி!கலா�. 

 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3543 

  அ+மதி�க ப,கிற�. 
 
 
ெபா!� எ'. 8 
 

   �ழி��ைற நகரா�சி!� ெசாJதமான மா
�தா3ட� ேப4J� 
நிைலய A பி0+ A8 கைட ம:K� B பி0+ B5 கைடகைள ��தைக!� 
எ��� கைடயிைன த:ேபா� ெதாட
J� நட�த இயலாத காரண�தினா5 
கைடயி� சாவியிைன 31-03-2020-5 ஒ�பைட!க�ப�ட�. அவ
கP!� 
நகரா�சியி� காலCகடJத ைவ��� ெதாைக பதிேவ�95 கீ�க3டவாK 
ெதாைக இ4�பி5 உ*ள�. அ�ெதாைகயிைன மQதார
கP!� தி4�பி 
வழCக ம�ற�தி� அQமதி!�. 
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1) A8- கைட  S. E4க� 

      Deposit  ப!க� எ3.184 வ0ைச எ3.50  Rs. 133320 

     ப!க� எ3.178 வ0ைச எ3.8      Rs. 50000   

               வ0ைச எ3.9      Rs.   5000  

      வ0ைச எ3.10          Rs.  55570  

                       ------------------------ 
                        Rs. 243890 

      ---------------------- 
2) B5- கைட  C.S. qேரJதிரபா� 

   Deposit ப!க� எ3.194 வ0ைச எ3.107 Rs.   25000 

            வ0ைச எ3.109 Rs. 129000   

                    வ0ைச எ3.112 Rs.  75000      

                                   ----------------------- 

                     Rs.  229000 
 
              ----------------------  
 
 

நக�ம�ற த$�மான எ' : 3544 

  அ+மதி�கலா# 
 
 
               ஒ�ப�/- தி4. எG. Y
�தி, 

    ஆைணயாள
 ம:K� தனி அHவல
, 
         �ழி��ைற நகரா�சி. 
 
            / உ3ைம நக5 / 
 
             ஆைணயாள
 ம:K� 
                                                 தனி அHவல
, 
              �ழி��ைற நகரா�சி. 

 


