
�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 09-09-2020 �த�கிழைம 
நைடெப�ற  அவசர��ட�தி  நிைறேவ�ற"பட 

ம�ற"ெபா#$ ம�%& த'�மான& 
 

 
ெபா#$ எ*.1 
 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ெபா� �காதார� பி�� வாகன� 

TN75M.8752-"� 2020-2021-� ஆ&'"� த�தி சா() ெப)வத"� ேம"ப' 

வாகன�தி+,ள ப.�க, ந/�க� ெச01� ெபா23 வாகன� ஆ0� 

ெச0ய�ப3 மதி�ப3ீ 6.60,000/- வர�ெப"),ள�. ேம"ப' வாகன�தி; 

ஏ"ப3,ள ப.�கைள ந/�க� ெச0ய�� அத"கான ெசலவின�ைத 

நகராசி வ2வா0 நிதியி; ெசலவிட�� ம(ற�தி( அ@மதி��. 

 
 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3581 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 
ெபா#$ எ*.2 
 
 
      தமிழக அரசி( ஒரா&3 சாதைனக, ெதாடBபாக �ழி��ைற 

நகராசியி( வளBCசி திட�பணிக, ெதாடBபாக தினச� நாளிதFகளி; 

விள�பர� ெச0தைம�� விள�பர� கடண� கீFக&டவா) 

வர�ெப"),ள�. ப'யலி; க&ட ெதாைகயிைன வழHக�� அத"கான 

ெசலவின�ைத வ2வா0 நிதியி; ெசலவிட�� ம(ற�தி( அ@மதி���. 



 
  தினIர�    - 9975 

  �ம� Iர�   - 9975 

  ESS.ESS. Publication  - 9975 

  தமிF Iர�   - 9975 

  தினகர(   - 9975 

  மாைல மலB  - 9912 

 

அ.�.:– ம(ற� அ@மதி�கலா�. 
 
 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3582 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ழி��ைற நகBம(ற�தி( 30-09-2020 Zத(கிழைம 
நைடெப"ற  சாதாரண�[ட�தி; நிைறேவ"ற�பட 

ம(றெபா2, ம")� த/Bமான� 
 
ெபா2, எ&. 1 
 
 �ழி��ைற நகர� Zல எ&.C7/68-; தி2.L. ேஜா எ(பவB க'ட� 
க3வ� ெதாடBபாக, தி2மதி.C. வச�த�மா� எ(பவB நகராசி ஆைணயB 
ம")� 8 ேபB மீ� ம�ைர உயBந/திம(ற கிைளயி; WP(MD)No.8224 of 2020-( 
ப' வழ�� ெதாடB��,ளாB. ேம"ப' வழ�கி;, நகராசி சாBபி;, 
வழ�கறிஞB தி2.P. ஆதிkலபா&'ய( எ(பவB ஆஜராகிய வைகயி; 
வழ�கறிஞB கடண� 6.10000/- வழHக ேகா�1,ளாB. எனேவ ேம"ப' 
ெதாைக 6.10,000/- ம3� நகராசி ெபா� நிதியிலி2�� வழHக ம(ற 
அ@மதி ேவ&ட�ப3கிற�.  
F.No.1099/2020/TPI. 
 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3583 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
ெபா#$ எ*. 2 
 

நகராசி நிBவாக� ம")� �'ந/B வழH���ைற அரசாைண எ&.298, 

நா, 02-09-2020-; ேகாவி-19 ெபா� ஊரடH� காரணமாக �ழி��ைற 

நகராசி – ��தைக�� விட�ப3,ள கைடக,, pடா;க,, ேப2�� 

நிைலய qைழ� கடண�, ைச�கி, நி)��மிட�, காB pடா&3, கடண 

கழி�பைற, மீ(மாBெக, கா0கறி ச�ைத ம")� தி2மண ம&டப�, பிற 

அைசயா ெசா��க, ஆகிய ��தைக இனHகs�� 1-4-2020 Iத; 31-05-2020 

வைர உ,ள இர&3 மாதHகs�� வாடைக ெதாைக ெச+��வதிலி2�� 

த,sப' ெச0� உ�திர� வழHக�ப3,ள�. எனேவ நகராசி நிBவாக� 

ம")� �'ந/B வழH� �ைற அரசாைண எ&.298, நா, 02-09-2020 ம(ற�தி( 

பாBைவ��� பதிவி"�� ைவ�க�ப3கிற�. 



அ.�. ம�ற& பா�ைவயி/ பதி2 ெச3யலா&. 
ந.க.எ*.2036/2018/அ2. 
 

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3584 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 
ெபா#$ எ*. 3 
 
 �ழி��ைற நகராசியி; பணிZ�1� t0ைம பணியாளBக,, 
ஒ3நBக,, மி(க�பி உதவியாளB, மக�ேப) மா� ம")� அ+வலக 
உதவியாளBகs�� 2020-2021-� ஆ&'"� சீ2ைடக, வழHக��, அத"கான 
ைதய"[லி ஆ& பணியாள2�� 1 ேஜா'�� 6.400/- வ /த� இர&3 
ேஜா'�� 6.800/-�, ெப& பணியாளBகs�� ஒ2 ேஜா'�� 6.40/- வ /த� 
இர&3 ேஜா'�� 6.80/-� வழHக�� அத"கான ெசலவினமாக 6.1,50,000/- 
(ஒ2 இலச�� ஐ�பதாயிர�) நகராசி ெபா� நிதியிலி2�� ெசலவிட ம(ற 
அ@மதி ேவ&ட�ப3கிற�.  
அ.�. – ம(ற� அ@மதி�கலா�. 
ந.க.எ&.2346/2015/அ2. 
 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3585 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
ெபா2, எ&. 4 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட மாB�தா&ட� ெல�மி ஜ/வ;ல� 

கா�திைமதான� Iத; ேம�பால�ö& எ&.31 சி.எp.ஐ. மிஷி( 
ஆpப�தி� அ2கி; வைர 975.00M. ‘öர�தி"� ஏ"கனேவ உ,ள 160MM PVC 
�ழாைய அக"றிவி3 Zதிதாக 150MM DI �ழா0 பதி�பத"� 6.46.00 இலச� 
மதி�ப3ீ தயா��க�ப3,ள�. மதி�பீ3 ெதாைகயான 6.46.00 இலச�தி; 
ெந3yசாைல �ைறயிடமி2�� ெபற�பட நிதியி; ேம"ப' பணியிைன 
ெச0வத"� 23-09-2020 அ() ஒ�ப�த�Z,ளி ேகார�படதி; வர�ெப"ற 
ஒ�ப�த�Z,ளிக, ம(ற�தி( பாBைவ��� ஒ�Zத+��� 

 
 
  



வ. எ& ஒ�ப�ததாரB ெபயB ஒ�ப�த விகித� 
 

1 தி2.ேக.ஜி. கி2zணதாp மதி�பீைட விட 7.79% 
�ைற� 

2 தி2.'. ஜp'(�மாB மதி�பீைட விட 4.94% 
அதிக� 

 
 வர�ெப"ற ஒ�ப�த�Z,ளிகளி; வ�ைச எ&.1                        

தி2.ேக.ஜி. கி2zணதாp எ(பவரா; ெகா3�க�ப3,ள �ைறவான 

ஒ�ப�த�Z,ளியிைன ம(ற� அ@மதி�கலா�.  

அ.�. – அ@மதி�கலா�. 

 

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3586 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 

ெபா2, எ&. 5 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட சி.எp.ஐ. ம2��வமைன அ2கி; 
ேம�பால�ö& எ&.31 Iத; நகராசி எ;ைக ஐpவ�யா ம2��வமைன 
ெவ3ெவ�நி வைர 330மீ. ந/ள�தி"� ஏ"கனேவ உ,ள 160MM PVC �ழாைய 
அக"றிவி3 Zதிதாக 150MM DI �ழா0 300மீ. ந/ள�தி"� 90MM PVC Pipe 
பதி�பத"� 6.25.00 லச� மதி�ப3ீ தயா��க�ப3,ள�. மதி�பீ3 
ெதாைகயான 6.25.00 இலச�தி; ேம"ப' பணியிைன ெச0வத"� 23-09-2020 
அ() ஒ�ப�த�Z,ளி ேகார�படதி; வர�ெப"ற ஒ�ப�த�Z,ளிக, 
ம(ற�தி( பாBைவ��� ஒ�Zத+���.  

 
 
வ. எ& ஒ�ப�ததாரB ெபயB ஒ�ப�த விகித� 

1 தி2.ேக.ஜி. கி2zணதாp மதி�பீைட விட 4.45% �ைற� 

2 தி2.'. ஜp'(�மாB மதி�பீைட விட 7.15% �ைற� 



வர�ெப"ற இர&3 ஒ�ப�த�Z,ளிகளி; மதி�பீைட விட 7.15% 
�ைறவாக ெகா3��,ள ஒ�ப�ததாரB தி2.'. ஜp'(�மாB எ(பவரா; 
ஒ�ப�த�Z,ளியிைன ம(ற� அ@மதி�கலா�.  
அ.�. – அ@மதி�கலா� 
 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3587 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 

ெபா2, எ&. 6 
 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வாB3 எ&.20-; ஆB.சி.ெத2வி+,ள 
ேசவியB ஆ'ேடா�ய� I(ப�தி Iத; ந�த(கா3 வைர1,ள மைழந/B 
வ'கா; ஒைடயி; பராம��Z ம")� காHகி~ சிலா� அைம��� பணி�� 
6.6.20 லச� மதி�பீ'; ேம"ெகா,ள 24-09-2020 அ() ஒ�ப�த�Z,ளி 
ேகார�படதி; வர�ெப"ற கீFகா�� ஒ�ப�த�Z,ளி ம(ற�தி( 
அ@மதி�� ைவ�க�ப3கிற�. 

 
வ.எ& ஒ�ப�ததாரBக, ெபயB ஒ�ப�த விகித� 

 
1 தி2.எ. ஆ(றணி, 

பாேகா3 
 

மதி�பீைட விட 0.32% அதிக� 

2 தி2.'. கிறிpேடாபB, 
மாB�தா&ட� 
 

மதி�பீைட விட 0.17% �ைற� 

 வர�ெப"ற ஒ�ப�த�Z,ளிகளி; வ�ைச எ&.2-; தி2.'. கிறிpேடாபB 
எ(பவரா; ெகா3�க�ப3,ள �ைற�த ஒ�ப�த�Z,ளியிைன ம(ற� 
பாBைவயி3 அ@மதி வழHகலா�. 
 

 

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3588 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 



ெபா#$ எ*. 7 
 
�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான தைலைம ந/ேர") நிைலய�தி"� 

Sodium Hypochloride solution (Bleaching Liquid) வினிேயாக� ெச0ய 6.8.70 லச� 

மதி�பீ'; ேம"ெகா,ள 24-09-2020 அ() ஒ�ப�த�Z,ளி ேகார�படதி; 

வர�ெப"ற கீFகா�� ஒ�ப�த�Z,ளி ம(ற�தி( அ@மதி�� 

ைவ�க�ப3கிற�. 

 
வ.எ& ஒ�ப�ததாரBக, ெபயB ஒ�ப�த விகித� 

 
1 தி2.ேக.ஜி. கி2zணதாp 

�ழி��ைற. 
 

மதி�பீைட விட 0.00% �ைற� 

2 தி2.பி. ெஜயச�திர(, 
க&ண�ேகா3 
 

மதி�பீைட விட 5.55% அதிக� 

 
 வர�ெப"ற ஒ�ப�த�Z,ளிகளி; வ�ைச எ&.1-;           

தி2.ேக.ஜி. கி2zணதாp எ(பவரா; ெகா3�க�ப3,ள �ைற�த 

ஒ�ப�த�Z,ளியிைன ம(ற� பாBைவயி3 அ@மதி வழHகலா�. 

 

நக�ம�ற த'�மான எ* : 3589 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 

ெபா#$ எ*. 8 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான மாB�தா&ட� ேப2�� நிைலய� 
ம")� க;பால�த' கழி�பைறயி; பராம��Z பணிக, 6.4.00 லச� 
மதி�பீ'; ேம"ெகா,ள 24-09-2020 அ() ஒ�ப�த�Z,ளி ேகார�படதி; 
வர�ெப"ற கீFகா�� ஒ�ப�த�Z,ளி ம(ற�தி( அ@மதி�� 
ைவ�க�ப3கிற�. 



 
 

வ.எ& ஒ�ப�ததாரBக, ெபயB ஒ�ப�த விகித� 
 

1 தி2.ஆB. ெஜயசிH, 
�ழி��ைற 

மதி�பீைட விட 0.33% �ைற� 

2 தி2.எp. பாZ, 
க&ண�ேகா3 

மதி�பீைட விட 0.40% அதிக� 

 
      வர�ெப"ற ஒ�ப�த�Z,ளிகளி; வ�ைசஎ&.1-; தி2.ஆB. ெஜயசிH 

எ(பவரா; ெகா3�க�ப3,ள �ைற�த ஒ�ப�த�Z,ளியிைன ம(ற� 

பாBைவயி3 அ@மதி வழHகலா�. 

 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3590 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 
 
ெபா#$ எ*. 9 

 
�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான மாB�தா&ட� ேப2�� 

நிைலய�, �'ந/B ��திக��Z நிைலய�, அ�மா உணவக� ம")� நகராசி 

அ+வலக�தி; த/யைண�Z க2விைய ெபா2��� பணிக, 6.0.53 லச� 

மதி�பீ'; ேம"ெகா,ள 24-09-2020 அ() ஒ�ப�த�Z,ளி ேகார�படதி; 

வர�ெப"ற கீFகா�� ஒ�ப�த�Z,ளி ம(ற�தி( அ@மதி�� 

ைவ�க�ப3கிற�. 

 
வ.எ& ஒ�ப�ததாரBக, ெபயB ஒ�ப�த விகித� 

 
1 தி2.ஆB. ெஜயசிH, 

�ழி��ைற 
மதி�பீைட விட 0.13% �ைற� 

2 தி2.எp. பாZ, 
க&ண�ேகா3 

மதி�பீைட விட 6.49% அதிக� 

 



       வர�ெப"ற ஒ�ப�த�Z,ளிகளி; வ�ைசஎ&.1-; தி2.ஆB. ெஜயசிH 

எ(பவரா; ெகா3�க�ப3,ள �ைற�த ஒ�ப�த�Z,ளியிைன ம(ற� 

பாBைவயி3 அ@மதி வழHகலா�. 

 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3591 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 

ெபா#$ எ*. 9 
  
 �ழி��ைற  நகராசி�� ெசா�தமான பி.பி. Iனிசாமி வணிக 
வளாக�தி; உ,ள ��தைக�� விட�பட கைடகs�� கழி�பைற வசதி 
இ;லாத காரண�தினா; ெபா� ம�க, ம")� வணிக வளாக�தி; 
பணிZ�1� ஊழியBக, மிக�� அவதி�ப3கிறாBக,.  த"ேபா�  JCI India, 
�ழி��ைற எ(ற நி)வன�தி( kல� அவBகள� ெசா�த ெசலவி; 
கழி�பைற க'  த2வதாக ெத�வி�� 25-09-2020-; க'த� ெகா3��,ளாB.  
த"ேபா� நகராசியி( நிதிநிைலைம ப"றா��ைறயாக உ,ளதா; JCI India, 
�ழி��ைற ெகா3��,ள க'த�தி(ப' அவBகள� ெசா�த ெசலவி; 
கழி�பைற கட�� பராம��பி"�� அவBகளிடேம ஒ�பைட�பத"�� 
ம(ற� அ@மதி வழHகலா�. 
 
நக�ம�ற த'�மான எ* : 3592 
  அ.மதி�க"ப/கிற� 

 

 
         ஒ�ப�/- தி2. எp. kB�தி, 
    ஆைணயாளB ம")� தனி அ+வலB, 

         �ழி��ைற நகராசி. 
 
            / உ&ைம நக; / 
 
             ஆைணயாளB ம")� 
                                                 தனி அ+வலB, 
              �ழி��ைற நகராசி.  
  


