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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�மற�தி 27-08-2021 ெவ�ளி�கிழைம நைடெப�ற                       
சாதாரண�"#ட�தி$ நிைறேவ�ற&ப#ட மற&ெபா'� ம�() த*�மான) 

 
ெபா'� எ-.1 
  
 தி'மதி.சி. ேறா/சிலி ெர1லா எபவ� மாவ#ட 
ஆ#சியாள�, நகரா#சி ஆைணய� ம�() 2 ேப� மீ� ம�ைர உய�ந*தி 
மற கிைளயி$ WP(MD)No.4257/2021–பD வழ�� ெதாட�E��ளா�. 
ேம�பD வழ�கி$ நகரா#சி சா�பி$ ந*திமற�தி$ வழ�காDயைம�� 
F.10,000/- ம#G) வழ�கறிஞ� க#டண) ேக#G�ளா�. எனேவ ேம�பD 
ெதாைக வழIக மற அKமதி ேவ-ட&பGகிற�. 
அ.�.- மற) அKமதி�கலா). 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3715 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
  
ெபா%& எ�.2 

  
 �ழி��ைற நகர) Lல எ-.D3/47– நிலவிய$ பாைத 
ெதாட�பாக தி'.பி. ஜா/பி பிேனா எபவ� மாவ#ட ஆ#சியாள�, 
நகரா#சி ஆைணயாள� ம�() 5 ேப�க� க#சி ேச��� ெசைன 
உய�ந*தி மற ம�ைர கிைளயி$ WP(MD) No.11565 of 2018–பD வழ�� 
ெதாட�E� 06-09-2019 அ( ந*திமற த*�&L ெப�(�ளா�. ேம�பD 
ந*திமற த*�&L மீ� ந*திமற அவமதி&L வழ�� எ-.335/2021-பD 
வழ�� ெதாட�E��ளா�. ேம�பD ந*திமற அவமதி&L                       
வழ�கி$ நகரா#சி சா�பி$ ஆஜராகியைம�� வழ�கறிஞ�         
தி'. ஆதிRலபா-Dய எபவ� F.10,000/- வழ�கறிஞ� க#டணமாக 
ேக#G�ளா�. எனேவ வழ�கறிஞ� க#டண) வழIக மற அKமதி 
ேவ-ட&பGகிற�. 
F.No.1448/2018/TP 

நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3716 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
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ெபா%& எ�.3  
 
 �ழி��ைற நகரா#சி�� ெசாEதமான ஏல) ேபாகாத 
கைடக� ம�() ��தைக இனIகW�� ம(ஏல) ம�() 
ஒ&பEத&L�ளி ேகார&ப#டதி$ ஏல�தி$ எவ') கலE� 
ெகா�ளவி$ைல. கீZக-டவா( ஒ&பEத&L�ளிக� ெதாட�பாக. 
 
I. 1.கா\கறி சEைத��� ஆG, ேகாழி அD��) க#டண) வ]$ ெச\^)  

உ_ம) 
i. தி'.C. ெச$வமணி,       ஒரா-G ��தைக ெதாைக 

 த/ெப. ெச$ல&ப,               F.42,500/- 
 ேமேல �ழிவ#ட), 
 ம'தIேகாG அbச$ 
 

   2. வி.எ$.சி. கைலயரIக) ��தைக உ_ம) 
       i.    தி'. cேரd, L.B.            ஒரா-G ��தைக ெதாைக 
 த.ெப. g�கா/,                  F.3,92,000/- 
 ெகாGI�ள), 
 மா��தா-ட). 
        

ii. தி'.M. வினி$ராh,         ஒரா-G ��தைக ெதாைக 
 த.ெப. i��கி'dண,          F.3,93,000/- 
 ெச�காலவிைள, 
 படEதாjRG. 
 

II. 1. மா��தா-ட) ேப'E� நிைலய) கைட எ-.B7 
       i.    தி'. ெஜயமாலினி,          வ'ட வாடைக 
 மாலவிைள,                 F.5,900/- 
 வி_ேகாG அbச$.        

ii.  தி'.ெச$வ�மா�,          வ'ட வாடைக 
 மாலவிைள,                 F.6,050/- 
 வி_ேகாG. 

   2. மா��தா-ட) ேப'E� நிைலய) கைட எ-.B14 
       i.     தி'மதி. ெச$வி,           வ'ட வாடைக 
 ெநG) ேபா��விைள,          F.5,800/- 
 மா��தா-ட).  
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       ii.  தி'.P. பிரவி,            வ'ட வாடைக 
 ந$g�,                      F.6,050/- 
 மா��தா-ட). 

        
       வர&ெப�ற ஒ&பEத&L�ளிகளி$ வ'டாEதிர ��தைக இனIகளான 
மா��தா-ட) கா\கறி சEைத��� ஆG, ேகாழி அD��) க#டண) வ]$ 
ெச\^) உ_ம) ம�() �ழி��ைற வி.எ$.சி. கைலயரIக) ��தைக உ_ம) 
ஆகிய இனIக� �ைறவான ஒ&பEத&L�ளிக� ெபற&ப#G�ளதா$ ம(ஏல) 
ம�() ம( ஒ&பEத&L�ளி ேகாரலா). 
        மா��தா-ட) ேப'E� நிைலய) கைடக� B7 ம�() B14-�� உய�Eத 
ஒ&பEத&L�ளிகW�� உ_ம) ஒ&L� ெகா�ளலா). 
அ.�.- மற) அKமதி�கலா). 

ந.க.எ-.2036/2018/அ2 

நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3717   
    

1) மா��தா-ட) ேப'E� நிைலய) கைடக� 87 ம�() B14 
 ஒ&பEத&L�ளி அIகீக_�க&பGகிற�. 

2) ஆG, ேகாழி க#டண)  வ]$ உ_ம) ம�() VLC         
ம-டப) ஒ&பEத&L�ளி ெதாைக �ைறவாக உ�ளதா$ ம( 
ஏல) ேகார அKமதி�க&பGகிற�. 
 

ெபா%& எ�.4  
 
 �ழி��ைற நகரா#சியி$ ஒ&பEத�காரராக பதிl ெப�ற    
தி'. cேரd 2017-2018-) ஆ-G ெச\த பணி�� ப#Dயலி$ பிD�த) 
ெச\ய&ப#G�ள ெதாைக F.17052/- (EMD) கால) கடEத ைவ&L� 
ெதாைகயாக உ�ளதா$ அதைன தி'&பி வழIக மற) 
அKமதி�கலா).  
அ.�.- அKமதி�கலா). 
ந.க.எ-.1267/2020/பி1. 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3718 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
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ெபா%& எ�.5  
 

�ழி��ைற நகரா#சி�� ெசாEதமான மா��தா-ட) ேப'E� நிைலய) 
கைட எ-.B6-ஐ ��தைக�� எG���ள தி'.T.N. ேகாைத ஆ-டா� எபவ� 
ஏ�கனேவ ெசj�தி^�ள ைவ&L ெதாைகயிைன தி')ப வழIக ேக#G�ளா�. 
ேம�பD ைவ&L ெதாைக காலIகடEத ைவ&L ெதாைக பதிேவ#D$ பதிlக� 
ேம�ெகா�ள&ப#G�ள�. எனேவ காலIகடEத ைவ&L� ெதாைகயிைன தி')ப 
வழIகிட மற) அKமதி�கலா). 

  
வ. 
எ- 

ைவ&L� ெதாைக 
தி')ப ேகா_யவ� 
ெபய� 

ைவ�ெதா
ைக 
ெசj�திய 
வ'ட) 

கைட 
எ- 

கால) 
கடEத 
ைவ&L� 
ெதாைக 
பதிேவ#D$ 
இ'&பி$ 
உ�ள 
ெதாைக 
Fபா\ 
 

காலIகடEத 
பதிேவG ப�க 
எ- 

1 தி'.T.N. ேகாைத 
ஆ-டா� 
 

2017-2018 B6  100000 Page No.234, 
Sl.No.220, Vol.5 

ந.க.எ-.1263/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3719 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
 
 
ெபா'� எ-.6 

�ழி��ைற நகரா#சி�� ெசாEதமான மினி பாரா உE� நிைலய) 
��தைக�� எG���ள தி'.T. ஷாஜி �மா� எபவ� ஏ�கனேவ ெசj�தி^�ள 
ைவ&L ெதாைகயிைன தி')ப வழIக ேக#G�ளா�. ேம�பD ைவ&L ெதாைக 
காலIகடEத ைவ&L ெதாைக பதிேவ#D$ பதிlக� ேம�ெகா�ள&ப#G�ள�. 
எனேவ காலIகடEத ைவ&L� ெதாைகயிைன தி')ப வழIகிட மற) 
அKமதி�கலா). 
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வ. 
எ- 

ைவ&L� ெதாைக 
தி')ப ேகா_யவ� 
ெபய� 

ைவ�
ெதாைக 
ெசj�தி
ய 
வ'ட) 

கைட எ- கால) 
கடEத 
ைவ&L� 
ெதாைக 
பதிேவ#D$ 
இ'&பி$ 
உ�ள 
ெதாைக 
Fபா\ 

காலIகடEத 
பதிேவG ப�க 
எ- 

1 தி'.T. ஷாஜி �மா� 2017-2018 மினி பாரா 
உE� 

நிைலய) 

18111 Page No.235, 
Sl.No.131 

Vol.5 

ந.க.எ-.1411/2021/அ2. 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3720 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
 

ெபா%& எ�.7 

        �ழி��ைற நகரா#சி�� ெசாEதமான ெபா� cகாதார& பி_l வாகன) 
TN.74W.0236-�� 2021-2022-) வ'ட�தி�� த�தி சா( ெப(வத�� 
வாகன�திj�ள பp�க� ந*�க) ெச\ய அரc அIகீக_�க&ப#ட நி(வன) 
Rல) விைல&L�ளி ெப�( மதி&பGீ F.36,416/-�� தயா� ெச\ய&ப#G�ள�. 
ேம�பD வாகன�தி பp�க� ந*�க) ெச\யl) அத�கான ெசலவின�ைத 
வ'வா\ நிதியி$ ெசலl ெச\திடl) மற�தி அKமதி��. 
மற) அKமதி�கலா).  

 

நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3721 

   அ�மதி�க ப"ற�. 

 

ெபா'� எ-.8 

மாவ#ட ஆ#சி� தைலவ�, கனியா�ம_ மாவ#ட) (இ'&L) 
நாக�ேகாவி$ அவ�களி ஆ\l "#ட) நா� 10-08-2021- அறிlைரபD, 
நகரா#சி��#ப#ட வ *Gகளிலி'E� ெவளிேய() கழிlந*� மைழந*� வDகாலி$ 
க$�காம$, வ *#D ஒ' ப�தியிேலேய உறிbc�ழி அைம�� கழிlந*� விட 
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அறிவி&L வழIக ேவ-D,Co-operative printing press Rல) அறிவி&L அ{சD�� 
ெபற&ப#ட வைகயி$ F.1768/- வழIக மற அKமதி ேவ-ட&பGகிற�. 

 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3722 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
 
ெபா%& எ�.9 
 
        �ழி��ைற நகரா#சி�� ெசாEதமான ெபா�cகாதார&பி_l வாகன) 
TN.75M.8752-�� கிள{c சிலி-ட� பpதாகி உ�ளைத ச_ ெச\ய வர&ெப�ற 
விைல&L�ளிகளி மற�தி பா�ைவ��) ஒ&Lதj��). 
 
 1.  மாத� ேமா#டா�/            - F.10,207/- 
    ெவ�ளமட). 
 
 2. அஷயா ேமா#டா�/,           - F.11,812/- 
    �லேசகர) ேராG,  
 
    உ-ணாமைலகைட.  
 3.  கேணd ேமா#டா�/,         - F. 9,098/- 
     ெச#D�ள). 
 
       வர&ெப�ற 3 விைல&L�ளிகளி$ வ_ைச எ-.3-$ கேணd 
ேமா#டா�/ நி(வன) ெகாG���ள �ைறEத விைல&L�ளியிைன மற) 
ஒ&Lத$ அளி�கலா). 
 
அ.�.- பணியி அவசர அவசிய�ைத க'�தி$ ெகா-G i அKமதி ெப�( 
ேவைல ெச\திடl) மற) அKமதி�கலா). 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3723 
   அ-கீக/�க ப"ற�. 
 
ெபா%& எ�.10 
 
     �ழி��ைற நகரா#சியி$ ஒ&பEத�காரராக பதிl ெப�ற                     
தி'.பி. ேதவராஜ எபவ� ெபய_$ ைவ&L� ெதாைக F.1650/- உ�ள�. 
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ேம�பD ெதாைக கால) கடEத ைவ&L� ெதாைகயாக உ�ளதா$ தி'&பி 
வழIக மற) அKமதி�கலா). 
அ.�.- அKமதி�கலா). 
ந.க.எ-.1267/2020/பி1. 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3724 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
 
ெபா%& எ�.11 
 
      அரc ஆைண எ-.36, நகரா#சி நி�வாக) ம�() �Dந*� வழI�� �ைற, 
நா� 19-04-2021-பD 2021-2022-) ஆ-D�கான நகரா#சி பI�� ெதாைக 
F.30,000/- (Fபா\ i&ப� ஆயிர) ம#G)) ேகாய)L�|� நக_ய$ பயி�சி 
நி(வன�தி�� ெசj�த நகரா#சி ெபா� நிதியிலி'E� ெசலவிட மற 
அKமதி ேவ-ட&பGகிற�. 
அ.�.- மற) அKமதி�கலா). 
ந.க.எ-.526/2012/சி1. 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3725 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
 
 
ெபா%& எ�.12 
 
       �ழி��ைற நகரா#சி��#ப#ட 21 வா�GகW��) �Dந*� வினிேயாக) 

ெச\வத�� தைலைம ந*ேர�( நிைலய c�திக_&L நிைலய�திj�ள 7 

எ-ண) மி ேமா#டா�க�, ச&பா�� ந*ேர�( நிைலய�திj�ள 15H.P. 

Submersible Motor, இைட��ள) ந*ேர�( நிைலய�தி$    15H.P. Submersible Motor, 21 

வா�Gகளிj) �Dநி� பயபா#D�� இ$லாத இதர உபேயாக�தி�� 

அைம�க&ப#G�ள ஆZ�ழா\ கிண(களி$ ெபா'�த&ப#G�ள 1.00H.P., 1½H.P., 

2.00H.P. Compressor Motor-க� 1H.P., 1½H.P. Jet Motors ஆகியவ�றி$ பp� ஏ�பG) 

காலIகளி$ பராம_&L பணி ேம�ெகா�ளl) நகரா#சி�� ேபாதிய 

மிபணியாள�க� இ$லாத காரண�தா$ �Dந*� பணியி அவசிய) க'தி 
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�Dந*� தைடயிறி வழI�வத�� ேம�க-ட ேமா#டா�க� பராம_&L 

ெச\வத�� F.9,90,000/-�� மதி&பGீ தயா� ெச\ய&ப#G�ள�. ேம�பD 

பணியிைன ெச\யl) அத�கான ெசலவின�ைத �Dந*� நிதியி$ ெசலவிடl) 

மற�தி அKமதி��. 

அ.�. – மற) அKமதி வழIகலா). 
 
நக�ம�ற� த��மான� எ� : 3726 
   அ�மதி�க ப"ற�. 
 
 

  ஒ&ப)/- தி'.எ. ராஜமாணி�க), 
      ஆைணயாள� ம�() தனி அjவல�, 

           �ழி��ைற நகரா#சி. 
 
   /.உ-ைம நக$ /  
 
     
          ஆைணயாள�, 
        �ழி��ைற நகரா#சி. 
 


