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�ழி��ைற  நகராசி 
 
 

 �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 17-08-2020 தி�க�கிழைம 
நைடெப�ற  அவசர!"ட�தி# நிைறேவ�ற%பட 

ம�ற%ெபா&� ம�'( த)�மான( 
 
 

ெபா&� எ,. 1 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ��தைக இன�கைள 31-07-2020 
அ�  ம  ஏல# ம$ # ம  ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. பி.பி.12சாமி 
கைட எ5.G2-�� இ7நப8க9#, �ழி��ைற வணிகவளாக# கைட எ5.4-�� 
ஒ7 நப7# கீ?க5டவா  ஒ&ப�த&()ளி ேகா,@)ளன8. 

 
I) பி.பி.12சாமி வணிகவளாக கைட “G2” 
     ( i ) Y. ேதவ�மா8,        மாத வாடைக  

ேதவவிலாச#,    E.9300/- 
பாலவிைள, 
�ழி��ைற அHச.. 
 

  (ii ) K. சிவபிரசா�,    மாத வாடைக 
கா&(�காL     E.9000/- 
 

 II) �ழி��ைற வணிகவளாக கைட எ5.4 
(i ) Y. ேதவ�மா8,    மாத வாடைக 
ேதவவிலாச#,    E.5000/- 
பாலவிைள, 
�ழி��ைற அHச.. 

 
 வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிகளி. வ,ைச எ5.1 ம$ # 2-.          
தி7. ேதவ�மா8 எ�பவ8 உய8�த ஒ&ப�த&()ளி அளி��)ளா8. ேமP# 
ேம$பQ கைடக) 20-11-2018, 5-12-2018, 28-12-2018, 11-1-2019, 26-2-2019, 26-6-2019,    
21-8-2019, 12-9-2019, 29-10-2019, 20-11-2019, 21-1-2020, 20-2-2020, 28-5-2020 ம$ #       
12-6-2020 வைரயி. 14 1ைற ஏல# ம$ # ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. ஏல# 
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ம$ # ஒ&ப�த&()ளியி. ேகா,யதி. ஏல# ம$ # ஒ&ப�த&()ளியி. 
எவ7# கல�� ெகா)ளவி.ைல. எனேவ வ,ைச எ5.1-. க5ட உய8�த 
ஒ&ப�த&()ளி ெதாைகயிைன ஒ&( ெகா)ளலா#. வ,ைச எ5.2-�� ம  
ஏல# ேகாரலா#. 
ந.க.எ5.2036/2018/அ2. 

 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3561 
  வ/ைச எ, 1-# உ�ள தி&. ஒ3. ேதவ�மா� எ�பவர� ஒ%ப4த%5�ளி        
  அ7மதி!க%ப8கிற�.  

 
ெபா&� எ,. 2 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ��தைக இன�கைள 13-08-2020 
அ�  ம  ஏல# ம$ # ம  ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. பி.பி.12சாமி 
கைட எ5க) G4 ம$ # G5-�� தலா இ7 ஒ&ப�த&()ளிக9#, 
மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய# B-பிளா� கைட எ5.. B11, B12  
கைடக9�� தலா இர5L ஒ&ப�த&()ளிக9# கீ?க5டவா  
வர&ெப$ )ள�. 

 
I) பி.பி.12சாமி வணிகவளாக கைட  G4 
     ( i ) A. UேரV,           மாத வாடைக  

ேமலவிைள,    E.5500/- 
கா&(�காL. 
 

  (ii ) K. பிரபி�,      மாத வாடைக 
க5ண�விளாக#   E.6100/- 
கா&(�காL. 
 

 II) பி.பி.12சாமி வணிகவளாக கைட G5 
(i ) S. அன�தசயன�,     மாத வாடைக 
(றவிைளவ XL,    E.4800/- 
1ளH�ழி அHச.. 
 

  (ii ) K. சிவபிரசா�,     மாத வாடைக 
க5ண�விளாக#   E.5500/- 
கா&(�காL. 
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 III) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய கைட எ5. B11 
(i ) T. ேசக8,     மாத வாடைக 
 B.O.C. ெத7,      E.5500/- 
மா8�தா5ட# 
 

  (ii ) C. Uத8,          மாத வாடைக 
ெத$�விைளவ XL      E.5300/- 
மா8�தா5ட#. 

 
 

IV) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய கைட எ5. B12 
(i ) T. ேசக8,     மாத வாடைக 
 B.O.C. ெத7,      E.5500/- 
மா8�தா5ட# 
 

  (ii ) C. Uத8,          மாத வாடைக 
ெத$�விைளவ XL      E.5300/- 
மா8�தா5ட#. 
 

 
 வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிகளி. வ,ைச எ5.I 1த. IV வைரயிலான 
கைடக9�� 20-11-2018, 5-12-2018, 28-12-2018, 11-1-2019, 26-2-2019, 26-6-2019, 21-8-2019, 
12-9-2019, 29-10-2019, 20-11-2019, 21-1-2020, 20-2-2020, 28-5-2020, 12-6-2020 ம$ #      
31-7-2020 வைரயி. 15 1ைற ஏல# ம$ # ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. ஏல# 
ம$ # ஒ&ப�த&()ளியி. எவ7# கல�� ெகா)ளவி.ைல. எனேவ வ,ைச 
எ5.I 1த. IV வைரயி. ெபற&பட ஒ&ப�த&()ளிகளி. உய8�த 
ஒ&ப�த&()ளி� ெதாைககைள ஒ&(த. வழ�கலா#.  
 
 
அ.�.- ேம$பQ கைடக9�� 20-11-2018 1த. 13-08-2020 வைர 15 1ைறக) 
ஏல#/ ஒ&ப�த&()ளி ேகL# ஒ7வ7# வராததாP# ேமP# நிதியிழ&( 
ஏ$பLவைத தL��# வைகயி. த$ேபா� கிைட�க&ெப$ )ள 
ஒ&ப�த&()ளிைய அ2மதி�கலா#. 
ந.க.எ5.2036/2018/அ2. 
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நக�ம�ற த)�மான எ, : 3562  

  வ/ைச எ,க� 1 9த# 4 வைர �றி%பிட%ப8�ள கைடக<!�              
20-11-2018 9த# 13-08-2020 வைர 15 9ைறக� ஏல(/ஒ%ப4த%5�ளிக� 
ேகார%ப8( ஒ&வ&( ஏல(/ ஒ%ப4த%5�ளிக� ேகாராத நிைலயி# 
த�ேபா� கிைட!க% ெப�'�ள ஒ%ப4த%5�ளிக� ேமC( நகராசி!� 
நிதிநிைல இழ%ைப தவி�!�( ெபா&8 அ7மதி!கலா(. 
   
ெபா&� எ,. 3 
  
        �ழி��ைற நகராசி��பட மா8�தா5ட# ப�தியி. உ)ள 
ேதசிய ெநLHசாைல ப�தி கி.மீ. 604/252 – 607/060 வைரயி. ெநLHசாைல� 
�ைறயினரா. ேம#பால# ஒ�  கட&பL பய�பாQ. உ)ள�. 
ேம#பால�கLமான�தி� ேபா� இ&ப�தியி. உ)ள நகராசி�� 
ெசா�தமான �QநX8 விநிேயாக# ம$ # Pumping Main �ழாgக) பhதைட�� 
�QநX8 வினிேயாக# பாதி&பைட�த�. அ&ெபாh� ேம#பால&பணியிைன 
ேம$ெகா5ட ஒ&ப�ததார8 பணி 1Qவைட�த�# �ழாயிைன 1$றிPமாக 
மா$றியைம�� த7வதாக� iற&பட�. ஆனா. பணி 1Qவைட��# 
�ழாgக) மா$றியைம�க&படாம. இ7&பதினா. அQ�கQ பh� 
ஏ$பLவ�ட� நகராசி�� நிதியிழ&(# ெபா�ம�க9�� இைடkறி�றி 
�QநXைர விநிேயாகி�க இயலாத நிைல@# உ)ள�. இதைன� க7�தி. 
ெகா5L மாவட ஆசி� தைலவ8 அவ8க) �ழாgகைள (திதாக 
மா$றியைம��# பணி�கான ெசலவின�ைத நகராசி�� வழ��மா  
ேதசிய ெநLHசாைல��ைறயினைர அறிl �தினா8க). அத�பQ ேதசிய 
ெநLHசாைல��ைறயின,டமி7�� E.43.80 இலச# நிதி ெபற&பL)ள�. 
 ேம$பQ நிதியி. �ழி��ைற நகராசி��பட மா8�தா5ட# 
ெலUமி ஜXவ.ல, கா�திைமதான# 1த. ேம#பால�ö5 எ5.31 
சி.எn.ஐ. மிஷி� ஆnப�தி, அ7கி. வைர 975.00M. ‘öர�தி$� ஏ$கனேவ 
உ)ள 160MM PVC �ழாைய அக$றிவிL (திதாக 150MM DI �ழாg பதி&பத$� 
E.46.00 இலச# மதி&பLீ தயா,�க&பL)ள�. மதி&பீL ெதாைகயான 
E.46.00 இலச�தி. ெநLHசாைல �ைறயிடமி7�� ெபற&பட நிதியி. 
E.43.80 இலச1# மீத1)ள 2.20 இலச# நிதியிைன நகராசி �QநX8 
நிதியிலி7�� ெசலவிட ம�ற�தி� அ2மதி��. 
அ.� – ம�ற# அ2மதி�கலா#.  

 

நக�ம�ற த)�மான எ, : 3563 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 20-08-2020 வியாழ!கிழைம 
நைடெப�ற அவசர!"ட�தி# நிைறேவ�ற%பட 

ம�ற%ெபா&� ம�'( த)�மான( 
 
ெபா&� எ,. 1 

 
    �ழி��ைற நகராசி��பட மா8�தா5ட# ப�தியி. உ)ள ேதசிய 
ெநLHசாைல ப�தி கி.மீ. 604/252 – 607/060 வைரயி. ெநLHசாைல� 
�ைறயினரா. ேம#பால# ஒ�  கட&பL பய�பாQ. உ)ள�. 
ேம#பால�கLமான�தி� ேபா� இ&ப�தியி. உ)ள நகராசி�� 
ெசா�தமான �QநX8 விநிேயாக# ம$ # Pumping Main �ழாgக) பhதைட�� 
�QநX8 வினிேயாக# பாதி&பைட�த�. அ&ெபாh� ேம#பால&பணியிைன 
ேம$ெகா5ட ஒ&ப�ததார8 பணி 1Qவைட�த�# �ழாயிைன 1$றிPமாக 
மா$றியைம�� த7வதாக� iற&பட�. ஆனா. பணி 1Qவைட��# 
�ழாgக) மா$றியைம�க&படாம. இ7&பதினா. அQ�கQ பh� 
ஏ$பLவ�ட� நகராசி�� நிதியிழ&(# ெபா�ம�க9�� இைடkறி�றி 
�QநXைர விநிேயாகி�க இயலாத நிைல@# உ)ள�. இதைன� க7�தி. 
ெகா5L �ழி��ைற நகராசி��பட சி.எn.ஐ. ம7��வமைன அ7கி. 
ேம#பால�ö5 எ5.31 1த. நகராசி எ.ைக ஐnவ,யா ம7��வமைன 
ெவLெவ�நி வைர 330மீ. நXள�தி$� ஏ$கனேவ உ)ள 160MM PVC �ழாைய 
அக$றிவிL (திதாக 150MM DI �ழாg 300மீ. நXள�தி$� 90MM PVC Pipe 
பதி&பத$� E.25.00 லச# மதி&பLீ தயா,�க&பL)ள�. இ&பணியிைன 
�QநX8 நிதியி. ெசலவிடl# ம�ற�தி� அ2மதி��. 
அ.� – ம�ற# அ2மதி�கலா#.  

 

நக�ம�ற த)�மான எ, : 3564 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 28-08-2020 ெவ�ளி!கிழைம 
நைடெப�ற சாதாரண! "ட�தி# நிைறேவ�ற%பட  

ம�ற%ெபா&� ம�'( த)�மான( 
 

ெபா&� எ,. 1 
 

    �ழி��ைற நகராசியி. ஒ&ப�த�காரராக பதிl ெப$ற        
தி7.D. ஜா5 மேகV 2011-2012-# ஆ5L 1த. 2016-2017-# ஆ5L 1Qய 
ெசgத பணிக9�� பQயலி. பிQ�த# ெசgய&பL)ள ெதாைக E.1,30,271/- 
(EMD & FSD) கால# கட�த ைவ&(� ெதாைகயாக உ)ளதா. அதைன தி7&பி 
வழ�க ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
அ.�.:– அ2மதி�கலா#. 
ந.க.எ5.1267/2020/பி1. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3565 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 

ெபா&� எ,. 2 
 
     தமி?நாL நக,ய. பயி$சி நி வன இய��ந8, ேகாய1�y8 
அவ8களி� கQத# ந.க.எ5.276/2020/அ2, நா) 18-08-2020-. 2020-2021-# 
ஆ5Q$கான நகராசி ப���ெதாைக E.20,000/- ெசP�த 
ெத,வி�க&பL)ள�. ேம$பQ ெதாைக E.20,000/- வ7வாg நிதியிலி7�� 
தமி?நாL நக,ய. பயி$சி நி வன# ேகாய#(�y7�� ெசP�த 
ம�ற�தி� அ2மதி��. 
ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
ந.க.எ5.526/2012/சி1.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3566 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
ெபா&� எ,. 3 
 
    �ழி��ைற நகராசி��பட 21 வா8Lக9��# �QநX8 விநிேயாக# 
ெசgவத$� தைலைம நXேர$  நிைலய U�திக,&( நிைலய�திP)ள 7 
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எ5ண# மி� ேமாடா8க) ச&பா�� நXேர$  நிைலய�திP)ள 15 H.P. 
Submercible  Motor, 21 வா8LகளிP# �QநX8 பய�பாQ$� இ.லாத இதர 
உபேயாக�தி$� அைம�க&பL)ள ஆ?�ழாg கிண களி. 
ெபா7�த&பL)ள 1.00 H.P., 1½ H.P., 2 J.P. Comprossor ேமாடா8க) 1 H.P.,      
1½ H.P., Jet Motor ஆகியவ$றி. ஏ$பL# பh�க) உட2��ட� பh� நX�க# 
ெசgதிட 9-7-2020-# ேததி அ�  ஒ&ப�த&()ளி ேகார&படதி. வர&ெப$ற 
இர5L ஒ&ப�த&()ளிகளி� ஒ&(ேநா�� பQய. ம�ற�தி� பா8ைவ��# 
ஒ&(தP��#. 
 
வ,ைச 
எ5 

ஒ&ப�ததார8 ெபய8 மதி&பLீ 
ெதாைக Eபாg 
இலச�தி. 

ஒ&ப�த&()ளி விகித# 

1 தி7.P. ெஜய&பிரகாV 9.90 மதி&பீைட விட 0.03% 
�ைறl 

2 தி7.A. ஆ�றணி மதி&பீைட விட 0.26% 
அதிக# 

 
 வர&ெப$ற இர5L ஒ&ப�த&()ளிகளி. வ,ைச எ5.1-.                      
தி7.P. ெஜய&பிரகாV எ�பவரா. ெகாL�க&பL)ள �ைற�த 
ஒ&ப�த&()ளியிைன ஏ$  ம�ற�தி� அ2மதி��. 
 
1) ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
2) இத$கான ெசலl ெதாைகைய �QநX8 நிதியி. இ7�� ெசலl 
ெசgயலா#. 
 

நக�ம�ற த)�மான எ, : 3567 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
 
ெபா&� எ,. 4 
 
    �ழி��ைற நகராசி��பட வா8L எ5.20 ஆ8.சி.ெத7வி. ேசவிய8 
ஆQேடா,ய# 1த. சி பால# (Culvert) வைர மைழநX8 வQகா. மிகl# 
ேசதமைட�� ப�க�Uவ8 உைட�� கழிlநX8 வ XLகளி� 1�ப�தியி. 
ஒLகிற�. ெபா� ம�களி� (கா,� அQ&பைடயி. ேம$பQ இட�திைன ச, 
ெசgதிட (திதாக மைழநX8 வQகா. அைம�� Cover Slab ேபாட உ�ேதச 
ெசலவின# மதி&பLீ E.6,20,000/-�தி$� மதி&பLீ தயா8 ெசgய&பL)ள�. 
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ேம$பQ ெசலவின�ைத வ7வாg நிதியி. இ7�� ெசலவிடl# ேம$பQ 
பணி ெசgதிட ம�ற�தி� அ2மதி��#. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3568 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
 
ெபா&� எ,. 5 
 
    �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான இட�களி. தமி?நாL அரU 
விதி1ைறகளி�பQ தXயைண&(� �ைற வழிகாLத.பQ ேப7�� 
நிைலய�க), நX8 U�திக,&( நிைலய#, அ#மா உணவக# ம$ # ெபா� 
ம�க) அதிக# iL# இட�களி. தX விப��க) ஏ$படாத வ5ண# தL��# 
1ைறயி. நகராசி��பட சில 1�கிய இட�களி. Fire Extinguisher  
அைம�க உ�ேதச மதி&பLீ E.53000/-�தி$� மதி&பLீ தயா8 
ெசgய&பL)ள�. ேம$பQ மதி&ப$ீ� ம�ற�தி� அ2மதி��# வ7வாg 
நிதியி. இ7�� ெசலl ெசgதிட ம�ற�தி� அ2மதி��#. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3569 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
 
ெபா&� எ,. 6 
 
    �ழி��ைற நகராசியி� தைலைம நXேர$  நிைலய# ம$ # நகராசி 
ப�தி��பட இட�களி. அைம�க&பL)ள ஆழ�ைள கிண களி� Panel 
Board Pumping ம$ # Distribution Electric Line ம$ # ேமாடா8 பராம,&( 
தவி8�� ேமாடாைர இய��வத$� ேதைவ&பL# உபகரண�களி� 
பராம,&( ஆகிய அ�தியாவசிய பணிகைள ேம$ெகா)ளl# ேமாடா8 
பராம,&( பணியி. இத$� வழிவைக ெசgய&படாத காரண�தினா. 
ேம$க5ட பணிக) அ�தியாவசிய பணிக) ஆைகயாP# �QநX8 வினிேயாக 
அவசிய# க7தி பணிக) ேம$ெகா)ள உ�ேதச ெசலவின# E.2.50 
லச�தி$� மதி&பLீ தயா8 ெசgய&பL)ள�. பணியி� அவசர 
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அவசிய�திைன க7�தி. ெகா5L ேம$பQ பணியிைன �QநX8 நிதியி. 
ேம$ெகா)ள ம�ற�தி� அ2மதி��. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
ந.க.எ5.1231/2020/இ1. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3570 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
 
ெபா&� எ,. 7 
 
    �ழி��ைற நகராசி��பட ேப7�� நிைலய சாைலயி. மா8�க 
1�ப�க�தி. மைழநX8 வQகா. ம$ # சி பால# அைம��# பணி E.4.10 
லச# மதி&பீQ. ேம$ெகா)ள 25-5-2020 அ�  ஒ&ப�த&()ளி 
ேகார&படதி. வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிக) ம�ற�தி� அ2மதி��. 
 

வ. எ5 ஒ&ப�ததார8 ெபய8  ஒ&ப�த விகித# 
 

1 தி7.எn. பா(, 
கீ?�ள�த� கைர 

மதி&பீைட விட 0.06% 
�ைறl 
 

2 தி7.சி. UேரV 
க5ண�ேகாL 

மதி&பீைட விட 1.91% 
அதிக# 
 

  
வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிகளி. வ,ைச எ5.1-. தி7.எn. பா( 

எ�பவரா. ெகாL�க&பL)ள �ைற�த ஒ&ப�த&()ளியிைன ம�ற# 
அ2மதி�கலா#. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3571 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
ெபா&� எ,. 8 
 
       �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான மா8�தா5ட# ேப7�� 
நிைலய�தி. உ)ள கடண கழி&பைற ம$ # க.பால�தQயி. உ)ள 
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கடண கழி&பைற பhதைட�� மிகl# ேமசமான நிைலயி. இ7&பதா. 
ெபா� ம�களி� (கா,� அQ&பைடயிP#, ��தைகதார,� (கா,� 
அQ&பைடயிP# ேம$க5ட இ7 கழி&பைறயிைன 1hைமயாக ச, 
ெசgதிட PVC Door, Front grill gate, Floor Marbonite, Water closet, Urinal closet, Light Fittings 

Water Supply Items Painting, Ventilator glasses ஆகிய ேவைலக) ெசgதிட உ�ேதச 
மதி&பLீ 7.4,00,000/-�தி$� தயா8 ெசgய&பL)ள�. ேம$பQ மதி&பீQ$� 
ம�ற ஒ&(தP# இத$கா�# ெசலவின�ைத ெபா� நிதியி. இ7�� ெசலl 
ெசgதிட ம�ற�தி� அ2மதி��#. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
ந.க.எ5.1185/2020/இ1. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3572 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
  
 
ெபா&� எ,. 9 
 
       �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான தைலைம நXேர$  நிைலய#, 
ந,ய�விைள, ச&பா�� நXேர$  நிைலய# ஆகியவ$றி. �QநX8 U�திக,&( 
பணிக) ெசgதிட ெபா7�த&பL)ள Liquid Chlorination க9�� ேதைவயான 
Bleaching Liquid Sodium Hypochlorin solution வா�கி பய�பL�தி U�திக,&( பணிக) 
ேம$ெகா)ள நா) ஒ�றி$� தைலைம நXேர$  நிைலய�தி$� 150 லிட8 
வ Xத# மாத# ஒ�றி$� 4500 லிட8, ச&பா�� நXேர$  நிைலய�தி$� நா)   
1-�� 75 லிட7# மாத# 1-�� 2250 லிட7# ஆக ெமா�த# 6750 லிட8 
ேதைவ&பLவதா. 7 மாத�க9�� 42000 லிட8 Bleaching Liquid Sodium 
Hypochlorin solution ேதைவ&பLகிற�. ஆகேவ ேம$பQ ெபா7க) வா�கிட 
உ�ேதச ெசலவின# E.8,70,000/-�தி$� மதி&பLீ தயா8 ெசgய&பL)ள�. 
ேம$பQ மதி&பீQ$� ம�ற ஒ&(தP# ேம$பQ ெபா7க) வா�கிட �QநX8 
நிதியி. ெசலl ெசgதி ம�ற�தி� அ2மதி��#. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
ந.க.எ5.1321/2020/இ1. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3573 
  அ7மதி!க%ப8கிற�  
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ெபா&� எ,.10 
 
       �ழி��ைற நகராசி ெவLெவ�நி ச�தி&பி. நகராசி�� 
ெசா�தமான 1னிசாமி வணிகவளாக# 3 மாQ கQட# உ)ள�. இ�த 
கQட# 2007-2008-# ஆ5L கQ 1Q�க&பட�. ேம$பQ கQட# 13 
ஆ5Lக) ஆகிய நிைலயி. கQட�தி� ேம$iைரயி. த5ண X8 கசிl 
ஏ$பL வணிகவளாக# கQட�தி� இர5டாவ� தள�தி. இய�கி வ7# 
Federal வ�கி உ)ள கணனி ம$ # மி�சாதன�க) பh� ஏ$பL)ள� 
எ�  வ�கி ேமலாள,� நா) 20-05-2020-# கQத�தி� அQ&பைடயி. 
ேம$பQ கQட�தி. உ)ள பh�கைள ச, ெசgதிடl# (weathering Course with 
prossed tiles) ஆகியவ$ைற மா$றி Cement concrete  தள# அைம�� Coolavt Paint  
அQ�� நX8கசிவிைன தL�திட உ�ேதச மதி&பLீ E.4,50,000/-�� மதி&பLீ 
தயா8 ெசgய&பL)ள�. ேம$பQ மதி&பீQ$� ம�ற ஒ&(தP# ேம$பQ 
பணிக) ெபா� நிதியி. ெசலl ெசgதிட ம�ற�தி� அ2மதி��#. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி வழ�கலா#. 
ந.க.எ5.1322/2020/இ1.  
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3574 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
 
ெபா&� எ,.11 
 
       �ழி��ைற நகராசியி� கணனி பி,வி. 6 KVA online UPS 1 எ5ண# 
100 Ait online Battery 16 எ5ணம1# (தியதாக வா�கl# 6 KVA online UPS               
1 எ5ண# வ7டா�திர பராம,&( ெசgயl# E.3.90 லச# மதி&பீQ. 
ேம$ெகா)ள 28-08-2020-# ேததி அ�  ஒ&ப�த&()ளி ேகார&ெப$றதி. 
வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிக) ம�ற�தி� பா8ைவ��# ஒ&(தP��#. 
 

வ. எ5 ஒ&ப�ததார8 ெபய8  ஒ&ப�த விகித# 
1 R.J. Power, 

Marthandam 
மதி&பீைட விட 0.12% 
�ைறl 
 

2 Annai Generaters 
Spare & Services,  
Nagercoil. 
 

மதி&பீைட விட 2.46% 
அதிக# 
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வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிகளி. வ,ைச எ5.1-. தி7.R.J. Power 

எ�பவரா. ெகாL�க&பL)ள �ைற�த ஒ&ப�த&()ளியிைன ம�ற# 
அ2மதி�கலா#. 

 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3575 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
ெபா&� எ,.12 
 
      �ழி��ைற நகராசி��பட கீ?ப#ம# உர�கிட�கி. CCTV  ேகமரா 
ெபா7��# பணி�� E.55000/- மதி&பீQ. ேம$ெகா)ள 28-08-020-. 
ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிக) ம�ற�தி� 
ஒ&(தP��#. 
 

வ. எ5 ஒ&ப�ததார8 ெபய8  ஒ&ப�த விகித# 
1 Rapid Refills, 

Nagercoil 
மதி&பீைட விட 0.89% 
�ைறl 

2 Kenith Computers, 
Nagercoil. 

மதி&பீைட விட 4.27% 
அதிக# 

 
வர&ெப$ற இர5L ஒ&ப�த&()ளிகளி. வ,ைச எ5.1-. Rapid Refills 

ெகாL��)ள �ைற�த ஒ&ப�த&()ளியிைன ம�ற# ஏ$கலா#. 
ம�ற�தி� அ2மதி��. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3576 
  அ7மதி!க%ப8கிற�. 
 
ெபா&� எ,.13 
 
      �ழி��ைற நகராசி அPவலக�தி. 1000 ச�ர அQயி. C.L.C. அைற 
அைம�க மாவட ஆசிய8 அவ8களி� கQத# ந.க.எ5.MT4/2417/2017, நா)     
3-6-2018-�பQ அைற அைம�க Joint Director Project Officer க�னியா�ம, 
மாவட# தனி அைற அைம�த. ம$ # சில பராம,&( பணிக) ெசgத 
வைகயிP# நகரைம&( ஆgவாள8 அைற�� Aluminium Partion அைம�த., 
Alumunum Door அைம�த., ஆைணய8 அைறயி. உ)ள கழி&பைற�� PVC Door 
அைம�த., ெபாறியிய. பி,வி. உ)ள கழி&பைற�� PVC Door அைம�த., 
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மி� வசதிக) ச, ெசg� Wall Mount Fan ெபாறியாள8 அைற, ெபா� பி,வி$� 
Celing fan, Public waiting Place-�� Celing fan அைம�த., ெத7விள�� பராம,&( 
மி� சாதன�க) ைவ&பத$� தனி அைற அைம�த., ேமP# Vehicle sheed 
அைம��# பணிக) ேச8�� ஆக ெமா�த பணிக9�� உ�ேதச மதி&பLீ 
E.4,70,000/-�தி$� மதி&பLீ தயா8 ெசgய&பL)ள�. ேம$பQ மதி&பீQ$� 
ம�ற ஒ&(தP#, ேம$பQ பணிக) ெசgவத$�# ெசலவின�ைத ெபா� 
நிதியிலி7�� ெசலl ெசgதிடl# ம�ற�தி� அ2மதி��#. 
அ.�.:- ம�ற# அ2மதி வழ�கலா#. 
ந.க.எ5.1320/2020/இ1. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3577 
  அ7மதி!க%ப8கிற�. 
 
ெபா&� எ,.14 
 
      �ழி��ைற நகராசி��பட வா8L எ5.11-. ெவLெவ�நி 
ப�தியி. உ)ள நகராசி�� ெசா�தமான இட�தி. ஆைணய8 �Qயி7&( 
கQட# கட உ�ேதச மதி&பLீ E.20.00 லச�தி$� தயா8 ெசgய&பL 
நக8 ம�ற� தX8மான# எ5.3429, நா) 31-12-2019-�பQ ம�ற அ2மதி 
ெபற&பL)ள�. 
 த$ேபா� ஆைணய8 �Qயி7&( கQட# கLவத$� ெபற&பட 
கQட கைல வ.Pந,டமி7�� APK Architets/ Architets/ Interiors/ Turnkey/Pine/ 
Coimbatore அவ8களா. Plan, Drawing, Structural Design வQவைம&( 
ெபற&பL)ள�. இதி. ேம$பQ பணி�� தி7�திய மதி&பLீ E.35.00 
லச�தி$� மதி&பLீ தயா8 ெசgய&பL)ள�. ஆகேவ ஏ$கனேவ ம�ற 
அ2மதி அளி�க&பட ெதாைகயான E.20.00 லச�ைத விட iLதலாக 
தி7�திய மதி&பீL ெதாைகயான E.15.00 லச�தி$�# ஆக ெமா�த# 
E.35.00 லச�தி$� ம�ற அ2மதி ேவ5ட&பLகிற�. ஆகேவ ேம$பQ 
பணிக) வ7வாg நிதியி. இ7�� ெசலl ெசgதிட ம�ற# 
அ2மதி�கலா#. 
அ.�.:- ம�ற# அ2மதி வழ�கலா#. 
 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3578 
  அ7மதி!க%ப8கிற�. 
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ெபா&� எ,.15 
 
      �ழி��ைற நகராசி உ5டனா�ழி ேராL, தி7��வ(ர# ேதசிய 
ெநLHசாைல அ7கி. உ)ள Jesus Higher Secondary School 1த. நகராசி 
எ.ைக 1Q@# வைர ம$ # Court Front side Road Court 1�ப�க Main gate   
1த. ஆ8.சி.ெத7 வைர@# BSNL Office ம$ # Court Back side Road Court   
பி�(ற �ைழl வாயி. 1த. Fish Market வைர உ)ள சாைல TURIP 2019-2020 
திட�தி. தா8 சாைல அைம�க (Dense Bituminous Machadam ம$ # Bituminous 
Concrete தள# அைம�க மதி&பLீ தயா8 ெசgய&பL அரU அ2மதி ெப$  
16-10-2019-. வழ�க&பட�. இைட&பட கால�களி. மைழ ம$ # Corona-19 
ஆகியவ$றி. பணி நைடெபறாத காரண�தா. சாைலக) மிகl# 
ேசதமைட�� தா8 தள# அைம�க 1Qயாத நிைலயி. உ)ள�. ஆகேவ 
மதி&பீQ. Wet mix maccadam (WMM) இ.லாத காரண�தா. தா8 தள# 
அைம�க உ�ேதச மதி&பLீ E.6,00,000/-�� தயா8 ெசgய&பL)ள�. ேம$பQ 
மதி&பீQ$�# பணிக) ெசgதிட வ7வாg நிதியிலி7�� ெசலl ெசgதிட 
ம�ற�தி� அ2மதி�கலா#. 
அ.�. – ம�ற# அ2மதி�கலா#. 
 
நக�ம�ற த)�மான எ, : 3579 
  அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
ெபா&� எ,.16 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ��தைக இன�கைள 27-08-2020 
அ�  ஏல# ம$ # ம  ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. வ,ைச எ5.1 1த. 9 
வைரயிலான இன�களி. கீ?க5டவா  ஒ&ப�த&()ளி ேகா,@)ளன8.  
 
I) மா8�தா5ட# தினச, ச�ைத த$காலிக கைட எ5.13 
 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 T. Uஜி, 
ஆ8.சி.ெத7, மா8�தா5ட# 

4800 

 
II) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய A.பிளா� கைட எ5. A2 
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வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 M. ஷாஜி, 
காHசிரேகாL 
 

8000 

2 �ைரசி� 
இ7ள&ப(ர#, நாக8ேகாவி. 
 

5000 

 
III) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய A.பிளா� கைட எ5. A3 

 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 �ைரசி� 
இ7ள&ப(ர#, 
நாக8ேகாவி. 
 

5000 

 
IV) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய A.பிளா� கைட எ5. A4 

 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 �ைரசி� 
இ7ள&ப(ர#, நாக8ேகாவி. 
 

5000 

 
V) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய A.பிளா� கைட எ5. A5 

 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 ச�கரலி�க#, 
ேகாடா8, நாக8ேகாவி. 
 

5000 
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VI) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய A.பிளா� கைட எ5. A12 
 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 R. ரேமV�மா8, 
(�ேச, விைள 
வி,ேகாL அHச. 
 

5500 

2 C. விஜயராஜ�, 
ெச�கிடவிைள,  
வி,ேகாL அHச. 
 

4050 

 
VII) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய பைழய கைட எ5.2 

 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 D. ெஜயசி�, 
மணிய�ச�விைள 
மா8�தா5ட#. 
 

3500 

2 W. அஜி�, 
சாமிவிைள, நடால#. 
 

2650 

 
VIII) மா8�தா5ட# ேப7�� நிைலய பைழய கைட எ5.3 

 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 A. ராஜ�, 
ேதமா�8, தி7வடா8 
 

3600 

2 ெலனி��மா8, 
சிராய��ழி, காHசிரேகாL 
 

3000 

 
IX) பி.பி. 12சாமி வணிகவளாக கைட எ5. F11  
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வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 ராேஜV, 
ேம.(ற# 
 

3000 

2 மினிபி,யா ராேஜ�திர� 3500 
 

 
X) பி.பி.12சாமி வணிகவளாக கைட எ5. F12 

 
வ,ைச 
எ5 

ெபய8 ம$ # 1கவ, மாத வாடைக 
ெதாைக Eபாg 

1 ராேஜV, 
க,�சிடா�விைள,ேம.(ற# 
 

3000 

2 மினிபி,யா ராேஜ�திர� 3500 
 

 
வர&ெப$ற ஒ&ப�த&()ளிகளி. ேம$க5ட வ,ைச எ5. I 1த. X 

வைரயிலான கைடக9�� 20-11-2018, 5-12-2018, 28-12-2018, 11-01-2019,  

26-02-2019, 26-06-2019, 21-08-2019, 12-09-2019, 29-10-2019, 20-11-2019, 21-01-2020, 

20-02-2020, 28-05-2020, 12-06-2020, 31-07-2020 ம$ # 13-08-2020 வைரயி. 16 

1ைற ஏல# ம$ # ஒ&ப�த&()ளி ேகா,யதி. ஏல# ம$ # 

ஒ&ப�த&()ளியி. எவ7# கல�� ெகா)ளவி.ைல. ெதாட8�� 

பல1ைற ஏல# ம$ # ஒ&ப�த&()ளி ேகா,@# கைடகைள 

உ,ம�தி$� எL�� ெகா)ளாத நிைலயி. நகராசி�� ஏ$பL# 

நிதியிழ&பிைன தவி8�திL# ெபா7L உய8�த ஒ&ப�த&()ளியி. 

ேகார&பட வ,ைச எ5.I. II ம$ # VI 1த. X வைரயிலான 

ெபற&பட ஒ&ப�த&()ளி ெதாைககைள ஒ&(த. ெசgதிடl#, 
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வ,ைச எ5. III, IV, V உ)ள இன�க9�� ம  ஏல# ேகாரl# 

ம�ற அ2மதி ேவ5ட&பLகிற�. 

ந.க.எ5.2036/2018/அ2. 

 

நக�ம�ற த)�மான எ, : 3580 
  வ/ைச எ, 1 9த# 10 வைரயிலான கைடக<!� 20-11-2018 9த#           
13-08-2020 வைரயிC( Hமா� 16 9ைறக� ஏல(/ஒ%ப4த%5�ளிக� 
ேகக%ப8( ஒ&வ&( ஏல(/ஒ%ப4த%5�ளிக� ேககவி#ைல.  
எனேவ த�ேபா� 1, 2 ம�'( சி10  ஆகிய இன�க<!� கிைட!க% 
ெப�'�ள ஒ%ப4த 5�ளிக� அ7மதி��( ம�ற இன�க<!� ம' 
ஏல(/ஒ%ப4த5�ளிக� ெப�'( அ7மதி!க%ப8கிற� 
 
 
 
 
               ஒ&ப#/- தி7.எn. �8�தி, 
              ஆைணயாள8 ம$ # தனி அPவல8, 
         �ழி��ைற நகராசி. 
 
       /உ5ைம நக./ 
 
           ஆைணயாள8, 
        �ழி��ைற நகராசி. 
 
 
 
 
 
 
    


