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�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 06-10-2020 ெச�வா� கிழைம நைடெப�ற  
அவசர !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட ம�ற$ ெபா%& ம�'( 

த)�மான+க& 
 

ெபா%& எ-. 1 

 
 �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.1 �த� 10 வைர��ள 
ப�திகளி� வசி��! நகர ம�க#�� நகராசி 4 எ�ணி�ைக ேம�நிைல 
ந)�ேத�க ெதா+க� �ழி��ைற (Zone) ம�டல�திலி23� �+ந)� �ழா4க� 
5ல! வ )�க#�� த�ண )� வினிேயாக! ெச4ய8ப�கிற�. இ:வா; �+ந)� 
வினிேயாக! ெச4ய8ப�! பிரதான �ழா4க� (Distribution Pipe) ந)�ேத�க 
ெதா+க#�� Filter House H�கிI8J நிைலய�தி� இ23� Pumping Line  
5லமாக த�ண )� ஏOற8ப�கிற�.ேமP! பிரதான �ழா4க� மO;! 
வினிேயாக �ழா4க� Sluice Value, Air Value, Publice Fountain(PF) ஆகியவOறி� 
ஏOப�! பX�கைள உடZ��ட[ சI ெச4� �+ந)� ெபா� ம�க#�� 
தைடயி[றி �+ந)� வினிேயாக! ெச4ய \.5.00 இலச�திO� மதி8ப�ீ தயா� 
ெச4ய8ப��ளதO� ம[ற! அZமதி வழ`கலா!. 
 
அ.�.- �+ந)� விநிேயாக பணி அ�தியாவசிய பணி ஆைகயா� ேமOப+ 
பணிைய �+ந)� நிதியி� ெச4திடb! அதOகான ெசலவின�ைத �+ந)� 
நிதியி� ெசலவிடb! ம[ற! அZமதி�கலா!. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3593 
    அ2மதி க$ப3கிற�. 
 
ெபா%& எ-. 2 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.11 �த� 21 வைர��ள 
ப�திகளி� வசி��! நகர ம�க#�� நகராசி 4 எ�ணி�ைக ேம�நிைல 
ந)�ேத�க ெதா+க� மா��தா�ட! (Zone) ம�டல�திலி23� �+ந)� 
�ழா4க� 5ல! வ )�க#�� த�ண )� வினிேயாக! ெச4ய8ப�கிற�. 
இ:வா; �+ந)� வினிேயாக! ெச4ய8ப�! பிரதான �ழா4க� (Distribution 
Pipe) ந)�ேத�க ெதா+க#�� Filter House H�திகI8J நிைலய�தி� இ23� 
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Pumping Line  5லமாக த�ண )� ஏOற8ப�கிற�.ேமP! பிரதான �ழா4க� 
மO;! வினிேயாக �ழா4க� Sluice Value, Air Value, Publice Fountain(PF) 
ஆகியவOறி� ஏOப�! பX�கைள உடZ��ட[ சI ெச4� �+ந)� ெபா� 
ம�க#�� தைடயி[றி �+ந)� வினிேயாக! ெச4ய \.5.50 இலச�திO� 
மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப��ளதO� ம[ற! அZமதி வழ`கலா!. 
அ.�.- �+ந)� விநிேயாக பணி அ�தியாவசிய பணி ஆைகயா� ேமOப+ 
பணிைய �+ந)� நிதியி� ெச4திடb! அதOகான ெசலவின�ைத �+ந)� 
நிதியி� ெசலவிடb! ம[ற! அZமதி�கலா!. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3594 
     அ2மதி க$ப3கிற�. 
 
ெபா%& எ-. 3 
 

  �ழி��ைற நகராசி ெசா3தமான ெவ�ெவ3நி பி.பி.எ!.�னிசாமி 
வணிகவளாக�தி[ ேமOdைர த�ண )� கசிb ஏOப� வணிகவளாக 
க+ட�தி[ இர�டாவ� தள�தி� இய`கி வ2! Federal Bank-� உ�ள 
கணனி மO;! மி[சாதன`க� பX�ப��ளதா� ேமOப+ 
வணிகவளாக�தி[ ேமOdைரயிைன பராமI8J பணிக� \.4.50 இலச! 
மதி8பீ+� ேமOெகா�வதO� 24-09-2020 அ[; ஒ8ப3த8J�ளி 
ேகார8படதி� வர8ெபOற கீkகாl! ஒ8ப3த8J�ளி ம[ற�தி[ 
அZமதி�� ைவ�க8ப�கிற�. 

 
வ.எ� ஒ8ப3ததார�க� ெபய� ஒ8ப3த விகித! 

 
1 தி2.G. Hேரn, 

கா8பி�கா� 
மதி8பீைட விட 0.04% �ைறb 

2 தி2.C. Hேரn, 
மா��தா�ட! 

மதி8பீைட விட 0.06% அதிக! 

 
வர8ெபOற ஒ8ப3த8J�ளிகளி� வIைச எ�.1-� தி2.G. Hேரn 
எ[பவரா� ெகா��க8ப��ள �ைற3த ஒ8ப3த8J�ளியிைன ம[ற! 
பா�ைவயி� அZமதி வழ`கலா!. 

 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3595 
      அ2மதி க$ப3கிற�. 



3 

 

ெபா%& எ-. 4  
 

  �ழி��ைற நகராசி அPவலக வளாக�தி� மி[சாதனெபா2க� 
ைவ8பதO� தனிஅைற இ2ச�கர வாகன`க� நி;��வதO� நிழO�ைட 
மO;! NULM City Liveli Hood ைமய�திOகான தனி அைற க�!பணி��      
\.4.70 இலச! மதி8பீ+� ேமOெகா�வதO� 24-09-2020 அ[; 
ஒ8ப3த8J�ளி ேகார8படதி� வர8ெபOற கீkகாl! ஒ8ப3த8J�ளி 
ம[ற�தி[ அZமதி�� ைவ�க8ப�கிற�. 

 
 

வ.எ� ஒ8ப3ததார�க� ெபய� ஒ8ப3த விகித! 
 

1 தி2.V. பாலகி2nண[, 
�ழி��ைற 

மதி8பீைட விட 0.44% d�த� 

2 தி2.S. பாJ, 
க�ண�ேகா�. 

மதி8பீைட விட 0.25% �ைறb 

  
வர8ெபOற ஒ8ப3த8J�ளிகளி� வIைச எ�.2-� தி2.S. பாJ 

எ[பவரா� ெகா��க8ப��ள �ைற3த ஒ8ப3த8J�ளியிைன ம[ற! 
பா�ைவயி� அZமதி வழ`கலா!. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3596 
  அ2மதி க$ப3கிற�. 
 
 
ெபா%& எ-. 5 
 

  �ழி��ைற நகராசியி[ தைலைம ந)ேரO; நிைலய! மO;! 
நகராசி��பட 21 வா��களி� அைம�க8ப��ள ஆk�ைள 
கிண;களி[ ேபன� ேபா�� மO;! எலI�க� ைல[ பராமI8J ெச4�! 
பணி�� \.2.50 இலச! மதி8பீ+� ேமOெகா�வதO� 24-09-2020 அ[; 
ஒ8ப3த8J�ளி ேகார8படதி� வர8ெபOற கீkகாl! ஒ8ப3த8J�ளி 
ம[ற�தி[ அZமதி�� ைவ�க8ப�கிற�. 
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வ.எ� ஒ8ப3ததார�க� ெபய� ஒ8ப3த விகித! 
1 தி2.P. ெஜயyச3திர[, 

க�ண�ேகா� 
மதி8பீைட விட 0.04% �ைறb 

2 தி2.A. ஆ[றணி, 
க�ண�ேகா�. 

மதி8பீைட விட 0.42% அதிக! 

  
    வர8ெபOற ஒ8ப3த8J�ளிகளி� வIைச எ�.1-� தி2.P. ெஜயyச3திர[ 
எ[பவரா� ெகா��க8ப��ள �ைற3த ஒ8ப3த8J�ளியிைன ம[ற! 
பா�ைவயி� அZமதி வழ`கலா!. 

 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3597 
    அ2மதி க$ப3கிற�. 

 

ெபா%& எ-. 6 
 

  �ழி��ைற நகராசி��பட உ�டனா�ழி சாைலயி� 
தி2��வJர! ேதசிய ெந�zசாைல அ2கிP�ள Jesus ேம�நிைல8ப�ளி 
�த� நகராசி எ�ைக வைர�! ேகா� �[Jற! �த� ஆ�.சி.ெத2 
வைர�!, ேகா� பி[Jற! சாைலயி� பி[Jற! |ைழவாயி� �த� 
மீ[ச3ைத வைர��ள சாைலயி� Wet mix maccadam மO;! B.S.N.L. Office.  
அ2கி� சி;பால! அைம��! பணி�� \.6.00 இலச! மதி8பீ+� 
ேமOெகா�வதO� 24-09-2020 அ[; ஒ8ப3த8J�ளி ேகார8படதி� வர8ெபOற 
கீkகாl! ஒ8ப3த8J�ளி ம[ற�தி[ அZமதி�� ைவ�க8ப�கிற�. 

 
வ.எ� ஒ8ப3ததார�க� ெபய� ஒ8ப3த விகித! 

1 தி2.D. ஜ�+[�மா�, 
�ழி��ைற 

மதி8பீைட விட 0.03% �ைறb 

2 தி2.D. பிேற!�மா�, 
�ழி��ைற 

மதி8பீைட விட 2.03% அதிக! 

  
    வர8ெபOற ஒ8ப3த8J�ளிகளி� வIைச எ�.1-� தி2.D. ஜ�+[�மா�, 
எ[பவரா� ெகா��க8ப��ள �ைற3த ஒ8ப3த8J�ளியிைன ம[ற! 
பா�ைவயி� அZமதி வழ`கலா!. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3598 
 அ2மதி க$ப3கிற�.       
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 15-10-2020 வியாழ கிழைம நைடெப�ற  
அவசர !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட ம�ற$ெபா%& ம�'( 

த)�மான+க& 
 

ெபா%& எ-. 1  
 

  �ழி��ைற நகராசி�� ெசா3தமான ��தைக இன`கைள 09-10-2020 
அ[; ம; ஏல! மO;! ம; ஒ8ப3த8J�ளி ேகாIயதி� கீkக�டவா; 
ஒ8ப3த8J�ளிக� வர8ெபO;�ள�.  

 
I. மா��தா�ட! ேப23� நிைலய ”B” பிளா� கைட எ�.B4 

         
1) T. ைவ��டராஜ[,        மாதவாடைக 

த.ெப. தாைச4ய[,      \.5500/- 
தி2வி�விைள, க�P�dட!, 
நடால!. 

II. மா��தா�ட! ேப23� நிைலய ”B” பிளா� கைட எ�.B5 
1) ஏHதாச[,     மாதவாடைக 

திடவிைள, ெதாைலயாவட!,     \.8600/- 
கி�ளி�� 
 

2) �ேளாIேநாச!மா�,    மாதவாடைக 
ெதாைலயாவட!,       \,8100/- 
கி�ளி��. 
 

3) சா���,      மாதவாடைக 
பிறாவிைளவ )�,       \.5000/- 
பாலவிைள, 
�ழி��ைற.  
 

III. �ழி��ைற நகராசி அPவலக �[Jற! கைட எ�.7 
 

1) M. Hதா,             மாதவாடைக 
க/ெப. சசி,     \.3500/- 
அத`ேகா�. 
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2) K. சசி,         மாதவாடைக 
த/ெப. ேகால8ப[ஆசாI,   \.3200/- 
அத`ேகா�, S.T. ம`கா�. 
 
 

வர8ெபOற ஒ8ப3த8J�ளிகளி� வIைச எ�.2-� க�ட உய�3த 
ஒ8ப3த8J�ளி ெதாைகயிைன ஒ8J� ெகா�ளலா!. வIைச எ�.1 மO;!     
3-�� ம; ஏல! ேகாரலா!. 
ந.க.எ�.2036/2018/அ2 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3599 
 
 வ9ைச எ- 2-" உய�;த பச ஒ$ப;த$=&ளி ெகா3��&ள தி%. 
ஏAதாச� எ�பவ9� ஒ$ப;த$=&ளிைய ஏ�கB( வ9ைச எ- 1 ம�'( 
3 � ம'ஏல( / ஒ$ப;த( ேகாரB( அ2மதி க$ப3கிற�. 
 
 
ெபா%& எ-. 2 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா3தமான ெபா� Hகாதார8பிIb வாகன! 
TN.75M.8752-�� 2020-2021-! வ2ட�திO� த�தி சா[; ெப;வதO� 
வாகன�திP�ள பX�க� ந)�க! ெச4ய 14-10-2020 அ[; ஒ8ப3த8J�ளி 
ேகார8படதி� வர8ெபOற ஒ8ப3த8J�ளி �+வக� ம[ற�தி[ 
பா�ைவ��! ஒ8JதP��!. 

 
வ. 

எ�. 
நி;வன�தி[ ெபய� மதி8ப�ீ 

ெதாைக 
\பா4 

ஒ8ப3த8J�ளி 
விகித! 

1 M/S. கேணn ேமாடா�� ஒ���, 
நாக�ேகாவி�  

 
58670 

மதி8பீைட விட 
0.24% �ைறb 
 

2 தி2. மாதவ ேமாடா��, 
நாக�ேகாவி�. 

மதி8பீைட விட 
0.00% �ைறb 
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வர8ெபOற இர�� ஒ8ப3த8J�ளிகளி� வIைச எ�.1-� கேணn 
ேமாடா�� ஒ���, நாக�ேகாவி� எ[ற நி;வன�தி[ �ைறவான 
ஒ8ப3த8J�ளியிைன ம[ற! அZமதி�கலா!.   

 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3600 
அ2மதி க$ப3கிற�  
 

ெபா%& எ-. 3 
 
 �ழி��ைற நகராசியி[ ஒரா�� சாதைன மO;! இள! 
ெபாறியிய� படதாIக#�� பயிOசி நைடெப;வைத �றி�� ப�திIைகயி� 
விள!பர! ெச4தவைகயி� கீkக�ட நி;வன�திடமி23� ப+ய� 
வர8ெபOற�. ப+யலி� க�ட ெதாைகயிைன வழ`கிட ஆைணயI[ 
அZமதி��. 
 

1)  Kal Publication                  5,481/- 
2)  மாைல தமிழக!   14,700/-   

 
அ.�.:– ேமOக�ட ெதாைகயிைன வ2வா4 நிதியி� ெசலb ெச4திட 
ம[ற�தி[ அZமதி��. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3601 
 அ2மதி க$ப3கிற� 
 
ெபா%& எ-. 4 
 
 �ழி��ைற நகராசியி[ �+ந)� வாகன! TN.74Z.4605 Self Motor பX� 
ஏOப� வாகன! ஒட �+யாத நிைலயி� இ23த�. ஆகேவ வாகன�தி[ 
பய[பா� அவசிய�ைத க2�தி� ெகா�� ஒ�ந� தி2. H3த�சி` 
அவ�களா� �ழி��ைற ேசவிய� ேபடI கைடயிலி23� ேபடIயிைன சI 
ெச4ய8ப� வாகன�ைத இய�க8பட�. ேபடI சI ெச4தOகான ெதாைக 
\.4965/-ஐ ஒ�நரா� ெசலb ெச4ய8பட�. அ�ெதாைகயிைன ஒ�ந2�� 
வழ`க ம[ற�தி[ அZமதி��. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3602 
 அ2மதி க$ப3கிற� 
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ெபா%& எ-. 5 
 
 �ழி��ைற நகராசி ெசா3தமான ெபா� Hகாதார பிIb வாகன!       
TN.75J 8227-�� 6 டய�க#! பXதைட3��ளதா� அதைன மாOறியைம�க 
மதி8ப�ீ \.63000/-�� Jதிதாக 6 டய�க� வா`கிட 5[; உ��� 
விைல8J�ளி வர8ெபOறதி� வர8ெபOற விைல8J�ளிக� விவர! 
கீkவ2மா;. 
 
 

வIைச 
எ� 

நி;வன�தி[ ெபய� விைல8J�ளி 
ெதாைக \பா4 

1 ெசா�கலி`க! நாடா� டய� ேசா[ 63000/- 

2 எ.ேக. +ேடா�� 63600/- 

3 ெஜகி[ டய�� 64300/- 

 
வர8ெபOற 5[; விைல8J�ளிகளி� �ைறவான விைல8J�ளி 
ெகா����ள ெசா�கலி`க! நாடா� டய� ேசா[ எ[ற நி;வன�திடமி23� 
வா`கிட ம[ற�தி[ அZமதி��. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3603 
 அ2மதி க$ப3கிற�    
 
 
ெபா%& எ-. 6 
 
 �ழி��ைற நகராசி ெசா3தமான ெபா� Hகாதார பிIb வாகன!   

TN.74W0236-�� ேவக க�8பா� க2வி Jதியதாக ெபா2�த மதி8ப�ீ 

\.11000/-�� உ��� விைல8J�ளி வர8ெபOறதி� வர8ெபOற 

விைல8J�ளிக� விவர! கீkவ2மா;. 

 
 
 
 



9 

 

வIைச 
எ� 

நி;வன�தி[ ெபய� விைல8J�ளி 
ெதாைக \பா4 

 
1 ஞான4ய[ எ[ட�பிரச� 9750/- 

2 எ.எ!. ஏெஜ[சி 10450/- 

 
வர8ெபOற இர�� விைல8J�ளிகளி� �ைறவான விைல8J�ளி 

ெகா����ள ஞான4ய[ எ[ட�பிரச� எ[ற நி;வன�திடமி23� ேவைல 

ெச4திட ம[ற�தி[ அZமதி��.   

 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3604 
 அ2மதி க$ப3கிற�  
 
 
ெபா%& எ-. 7 
 
 
 �ழி��ைற நகராசி ெசா3தமான ெபா� Hகாதார பிIb வாகன!   

TN.75M4923-�� ேவக க�8பா� க2வி Jதியதாக ெபா2�த மதி8ப�ீ 

\.11000/-�� உ��� விைல8J�ளி வர8ெபOறதி� வர8ெபOற 

விைல8J�ளிக� விவர! கீkவ2மா;. 

 

வIைச 
எ� 

நி;வன�தி[ ெபய� விைல8J�ளி 
ெதாைக \பா4 

1 ஞான4ய[ எ[ட�பிரச� 9750/- 

2 எ.எ!. ஏெஜ[சி 10450/- 
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     வர8ெபOற இர�� விைல8J�ளிகளி� �ைறவான விைல8J�ளி 

ெகா����ள ஞான4ய[ எ[ட�பிரச� எ[ற நி;வன�திடமி23� ேவைல 

ெச4திட ம[ற�தி[ அZமதி��.  

 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3605 
   அ2மதி க$ப3கிற�   
 
ெபா%& எ-. 8 
 
 
 �ழி��ைற நகராசி அPவலக�தி� பய[ப��த8ப� வ2! 5 

கணனிக� பXதைட3��ளதா� மதி8ப�ீ \.59000/-�� (வIவ�� ைமய!-1, 

ெபாறியிய� பிIb-3, ெபா�Hகாதார பிIb-1) அதைன சI ெச4ய உ��� 

விைல8J�ளி ேகார8படதி� வர8ெபOற 3 விைல8J�ளிக� விவர! 

கீkவ2மா;. 

 
வIைச 

எ� 
நி;வன�தி[ ெபய� விைல8J�ளி 

ெதாைக \பா4 
 

1 Micronet System, Thuckalay 52100/- 

2 Qplus Computer, Marthandam 54900/- 

3 Microstaff Computer, Karugal 55800/- 

 
   ஆகேவ \.59000/-�� மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8படைம�� ஒ8ப3த8J�ளி 
ேகாரb!, ேமOப+ பணியிைன வ2வா4 நிதியி[கீk ெச4திட ம[ற�தி[ 
அZமதி��. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3606 
     அ2மதி க$ப3கிற� 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 29-10-2020 வியாழ கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட  ம�ற$ெபா%& ம�'( 

த)�மான( 
 
ெபா%& எ-. 1 

 

இ3நகராசி ப�தியி� திற3தெவளியி� மல! கழி��! பழ�க! 
இ�லாத (ODF+) நகராசியாக 15-10-2020-��� நடவ+�ைக ேமOெகா�ள 
நகராசி நி�வாக ம�டல இய��ந�, தி2ெந�ேவலி அPவலக மி[னzச� 
க+த�தி[ 5ல! ெதIவி�க8ப��ள�. எனேவ இ3நகராசி ப�தியி� 
உ�ள அைன�� ப�ளிக�, மகளி� Hயஉதவி��X�க� ச�தாய நலyச`க� 
மO;! ம2��வமைன ஆகிய 21 வா�� ப�திகளி� திற3தெவளி� 
கழி8பிட! இ�லாத நகராசி என உIய உ;திெமாழி ப+வ`க� 
ெபற8ப��ள�. ேமP! ெபா�ம�களிட! இ23� ஆேசபைன ெப;த� 
�றி�� நாளிதழி� விள!பர8ப��தி�! ெதாைல�காசி வாயிலாக 
ெதIவி�க அறிவி�க8ப��ள�. ேமP! திட�கழிb பணிக#�� 
பய[ப��த8ப�! LCV வாகன`களி[ 5ல! ஒலிபர8J ெச4ய8ப� 
வ2கிற�. இ3நகராசியி� அைன�� வ )�களி� �4ைம இ3தியா திட 
இல��8ப+ தனி நப� கழி8பிட`க� (IHHL) மO;! ச�தாய கழி8பிட`க� 
(CT) க+ �+�க8ப��ள�. தOேபா� நகI[ 21 வா��க#��பட 
அைன��8 ப�திகளிPம கழி8பிட`க� பய[ப��த8ப� வ2கிற�. ஆகேவ 
ேமOப+ நடவ+�ைகயி[ அ+8பைடயி� இ3நகராசியி� திற3த ெவளியி� 
மல! கழி��! பழ�க! இ�லாத நகராசி என அறிவி�திட ம[ற அZமதி 
ேவ�ட8ப�கிற�. 
அ.�.- ம[ற! அZமதி�கலா!. 
ந.க.எ�.1812/20202/அ2.  
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3607 
    அ2மதி க$ப3கிற� 
   
  
ெபா%& எ-. 2 
 
 �ழி��ைற நகராசியி[ ெப23ெத2 ஆர!ப Hகாதார நிைலய�தி� 
மைழ கால`களி� Hகாதார நிைலய�தி[ �[ ப�தியி� உ�ள மைழந)� 
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வ+கா� ஒைடயிலி23� மைழந)� கசிb ஏOப� ம23�க� ேசமி�� 
ைவ��! இட�தி� மைழந)� ப� ம23�க� ேமாசமாகிற�. ேமP! ஆர!ப 
Hகாதார நிைலய�தி[ தைரதள�தி� இ23� (Under Ground ) ம23�க� 
ேசமி�� ைவ�தி2��! Store Room ெச�P! ேபா� மைழ கால`களி� 
மைழயி� நைன3� ெச�ல ேவ�+ய நிைல ஏOப�கிற�. ேநாயாளிக#�� 
ம2��வ சிகிyைச மO;! அவசர ேநாயாளிக#�� ம2��வ! ெச4ய 
ப��ைக வசதிக� இ�லததாP! சா4வான Ramp Slab-� ைவ�� ம2��வ! 
ெச4ய ேவ�+ய நிைல ஏOப�கிற�. இதனா� ம2��வ அPவலI[ 
ேகாI�ைகயி[ப+�!, நகராசி ெபாறியாளI[ அறிbைரயி[ ேபIP! 
ேமOப+ இட�ைத சI ெச4திட உ�ேதச மதி8ப�ீ \.6,40,000/-�� ேமOப+ 
பணி�கான ெசலவின�ைத வ2வா4 நிதியி� ெசலb ெச4திடb! 
ம[ற�தி[ அZமதி��. 
 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3608 
    அ2மதி க$ப3கிற� 
 
 
ெபா%& எ-. 3 
 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா3தமான மா��தா�ட! ச3ைத ப�தியி� 
Jதியதாக |�lயி� உர! தயாI��! dட! (Micro Compost Centre) கட8ப� 
பய[பா+� உ�ள�. ேமOப+ MCC–யி[ �[ப�தியி� ேப23� 
நிைலய�திO� ெச�P! (Main Road) சாைல உ�ளதா� ெபா� ம�க� மO;! 
வாகன ேபா��வர��க� அதிகமாக நடமா�! இடமா�!. MCC dட�தி� 
கழிbகைள பிI�� எ�8பதா� ெபா�ம�க� மO;! வாகன`களி� ெச�P! 
ம�க#�� ��நாOற! வ )சி ெதாO;ேநா4 பரவ ஏ�வாக உ�ள�. 
 
 ேமOப+ இட�ைத நகராசி நி�வாக ம�டல இய��ந� அவ�க� 
ேநர+யாக பா�ைவயிட8படதி� ெபா� ம�க#�� பாதி8J ஏOபடாத 
வ�ண! HO;Hவ� கடb! Main Gate (|ைழb வாயிைல) ெபா�ம�க� 
பா��காத வ�ண! இ2!J தக�க� ைவ�� welding அ+�கb! மைழந)� 
ேத`காதவா; மைழந)� ஒைட கடb! அறிb;�தி��ளா�. 
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 ஆகேவ ேமOப+ பணிக� ெச4திட தயா� ெச4ய8பட உ�ேதச 
மதி8ப�ீ \.1,90,000/-�திO� ம[ற�தி[ ஒ8JதP!. ேமOப+ பணிகைள 
வ2வா4 நிதியி� ெச4திட ம[ற�தி[ அZமதி�! ேவ�ட8ப�கிற�. 
அ.�.- ம[ற! அZமதி�கலா!. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3609 
    அ2மதி க$ப3கிற� 
 
ெபா%& எ-. 4 
 

�ழி��ைற நகராசியி[ 2019-2020-! ஆ�+Oகான நி�வாக அறி�ைக 
ம[ற�தி[ பா�ைவ��! பதிவிO�!. 

 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3610 
 அ2மதி க$ப3கிற� 

 

ெபா%& எ-. 5 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� 1 �த� 10 வைர��ள 
ப�திகளி� வசி��! நகர ம�க#�� தைடயி[றி �+ந)� வினிேயாக! 
மO;! பராமI8J பணிக� ெச4திட 28-10-2020 அ[; ஒ8ப3த8J�ளி 
ேகார8படதி� கீkக�ட இர�� ஒ8ப3த8J�ளிக� ெபற8பட�. அவOறி[ 
ஒ8Jேநா�� ப+ய� கீkவ2மா;. 

 
வIைச 
எ� 

ஒ8ப3த�தார� ெபய� மதி8பீ�  
ெதாைக \பா4 
இலச�தி� 

ஒ8ப3த8J�ளி 
சதவ )கித! 

1 தி2.C. Hேரn  
5.00 

மதி8பீைட விட 
2.58% �ைறb 
 

2 தி2.P. ெஜயபிரகாn மதி8பீைட விட 
2.72% �ைறb 
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வர8ெபOற இர�� ஒ8ப3த8J�ளிகளி� மதி8பீைட விட 2.72% �ைறவாக 

ெகா����ள ஒ8ப3த�தார� தி2.P. ெஜயபிரகாn எ[பவI[ 

ஒ8ப3த8J�ளியிைன ஏO; ம[ற�தி[ அZமதி��. 

 

அ.�,-1) ம[ற! அZமதி�கலா!. 
 2) இதOகான ெசலb ெதாைகயிைன �+ந)� நிதியிலி23� ெசலb 
        ெச4திட ம[ற�தி[ அZமதி��. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3611 
 அ2மதி க$ப3கிற� 
 
ெபா%& எ-. 6 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� 11 �த� 21 வைர��ள 

ப�திகளி� வசி��! நகர ம�க#�� தைடயி[றி �+ந)� வினிேயாக! 

மO;! பராமI8J பணிக� ெச4திட 28-10-2020 அ[; ஒ8ப3த8J�ளி 

ேகார8படதி� கீkக�ட இர�� ஒ8ப3த8J�ளிக� ெபற8பட�. அவOறி[ 

ஒ8Jேநா�� ப+ய� கீkவ2மா;. 

 
வIைச 
எ� 

ஒ8ப3த�தார� ெபய� மதி8பீ�  
ெதாைக \பா4 
இலச�தி� 
 

ஒ8ப3த8J�ளி 
சதவ )கித! 

1 தி2.C. Hேரn  
5.50 

மதி8பீைட விட 
0.25% �ைறb 
 

2 தி2.P. ெஜயபிரகாn மதி8பீைட விட 
0.46% �ைறb 
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வர8ெபOற இர�� ஒ8ப3த8J�ளிகளி� மதி8பீைட விட 0.46% �ைறவாக 

ெகா����ள ஒ8ப3த�தார� தி2.P. ெஜயபிரகாn எ[பவI[ 

ஒ8ப3த8J�ளியிைன ஏO; ம[ற�தி[ அZமதி��. 

 
 
அ.�,-1) ம[ற! அZமதி�கலா!. 
 2) இதOகான ெசலb ெதாைகயிைன �+ந)� நிதியிலி23� ெசலb 
        ெச4திட ம[ற�தி[ அZமதி��. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3612 
 அ2மதி க$ப3கிற� 
 
 
ெபா%& எ-. 7 
 

�ழி��ைற நகராசி ெகாேரானா ேநா4 த�8J நடவ+�ைக ெதாட�பாக 

ெபா�ம�க#�� விழி8Jண�b ஏOப���! வைகயி� �க�கவச! கடாய! 

எ�l! விழி8Jண�b �+�க� 12,000 எ�ண! அyச+�� வழ`கிட           

14-10-2020-� விைல8J�ளி ேகார8படதி� கீkக�டவா; விைல8J�ளிக� 

ெபற8பட�.  

 
1) Bindhu Computer Centre, Pammam 

விைல8J�ளி விவர!  
7.50x 12000 = Rs.90,000/- 
 

2) Bharathi Computer Centre, Kappukadu 
விைல8J�ளி விவர!  
7.00x 12000 = Rs.84,000/- 
 

3) Narmatha Studio Computer Centre 
விைல8J�ளி விவர!  
6.75x 12000 = Rs.81,000/- 
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4) Dharshini Global Hub Computer Centre 
விைல8J�ளி விவர!  
6.25x 12000 = Rs.75,000/- 
 

வர8ெபOற விைல8J�ளிகளி� வIைச எ�.4-� காl! “Dharshini Global 

Hub Computer Centre” –� இ23� வர8ெபOற விைல8J�ளி �ைறவாக 

உ�ளதா� அ3நி;வன�திO� வினிேயாக ஆைண வழ`கலா!. ேமP! 

ெசலவின ெதாைக \.75,000/- நகராசி ெபா�நிதியிலி23� ெசலவிட ம[ற 

அZமதி ேவ�ட8ப�கிற�. 

 

அ.�. – ம[ற! அZமதி�கலா!. 
ந.க.எ�.19/2020/அ2. 
 

நக�ம�ற� த)�மான எ-.3613 
 அ2மதி க$ப3கிற� 
 
 
 
 

             ஒ8ப!/- தி2. எ�. 5��தி, 
    ஆைணயாள� மO;! தனி அPவல�, 

         �ழி��ைற நகராசி. 
 
            / உ�ைம நக� / 
 
             ஆைணயாள� மO;! 
                                                 தனி அPவல�, 
              �ழி��ைற நகராசி.  
  


