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�ழி��ைற நகராசி 
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ெபா'( எ. .1 
  
 நகராசி நி�வாக ம.டல இய"�ந�, தி'ெந$ேவலி அவ�கள5�         
08-08-2019-* நாைளய ெதாைலேபசி ெச�திய6$ �ழி��ைற நகராசி 
ப�திய6$ ேசதமைட7�(ள சாைலகைள தமி8நா9 நக�&:ற ேம*பா9� 
திட*  2019-2020-� கீ8 <.110.00 இலச* மதி&ப=>$, சீரைம&பத � 
வ6?வான திட அறி"ைக தயா� ெச�� நகராசி நி�வாக 
ஆைணயரக�தி � அB&ப6 ைவ"க ெத?வ6"க&ப9(ள�. அத�ப> 
�ழி��ைற நகராசி ப�திய6$ ேசதமைட7�(ள கீ8காC* சாைலகைள 
சீரைம"க கீ8க.டவா) மதி&ப=9 தயா� ெச�ய&ப9(ள�.  
 

வ. 
எ. 

பண6ய6� ெபய� மதி&ப=9� 
ெதாைக 

(<.இலச�தி$ 
1 �ழி��ைற நகராசி- வா�9 எ..1-$ 

பட&பைற Eத$ வ(ள5"ேகா9 �ள* 
வைர சாைலய6$ சிெம. தள* 
அைம�த$ 

29.00 

2 �ழி��ைற நகராசி- வா�9 எ..4-$ PWD  
அGவலக* Eத$ ெப'7ெத' மH�ச7ைத 
வைர ம )* ெப.9கடI ெத' சிெம. 
காJகிK தள* அைம�த$  
 

27.50 

3 �ழி��ைற நகராசி- வா�9 எ..5-$ தபா$ 
நிைலய ச7தி&: Eத$ கா$நைட 
ம'��வமைன வைர (VLC ைமதான* 
அ'கி$) ேபவ� ப6ளா" தள* அைம�த$ 
 

13.50 

4 �ழி��ைற நகராசி Ð வா�9 எ..7-$ 
உ.டனா�ழி ப�திய6$ சாைலய6$ தா� 
சாைல அைம�த$ 
 

30.00 
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5 �ழி��ைற நகராசி Ð வா�9 எ..10-$ 
ெகா$ல"�> வ6ைள சாைலய6$ ேபவ� 
ப6ளா" தள* அைம�த$ 
 

10.00 

                         ெமா�த*  110.00  
 

 
 

ேம காC* சாைலகைள சீரைம"க தமி8நா9 நக�:ற சாைல ேம*பா9 

திட* 2019-2020-� கீ8, EQ மான5யமாக நிதி ஒ�"கீ9 ெப ) பண6 

ேம ெகா(ள ம�ற* அBமதி"கலா*. 

 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3319 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�....    
    
  
ெபா'( எ. .2 
 
  
 �ழி��ைற நகராசியா$ நட�த&ப9* 94-வ� வாIபலி 

ெபா'காசிய6$ வ6வசாய க.காசி, ைகவ6ைன க.காசி ம )* 

கப> ேபா>ய6$ ெவ றி ெப ற மாணவ மாணவ6ய�கS"� ப?Tக( 

வழJகிட   30-07-2019 அ�) உ(U� வ6ைல&:(ள5 ேகா?யதி$ 

வர&ெப ற வ6ைல&:(ள5க( ம�ற�தி� பா�ைவ"�* ஒ&:தG"�*. 

 

 
வ. 
எ. 

ெபா'க( 
வ6வர* 

எ.ண6"ைக ெபௗ�ணமி 
ெமட$W 

நிX 
பI�ணமி 
ெமட$W 

Yமண6 
க.ட� 
ெமட$W 
 

1 அ.டா 2 1075 1000 1150 
 

2 �"க� 175 825 785 875 
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3 ச*பட* 90 495 475 505 
 

4 >Z ெப?ய� 30 275 265 290 
 

5 >Z சிறிய� 75 165 150 180 
 

6 கா&ப� உ'ள5 24 390 370 400 
 

7 கா&ப� உ'ள5 24 360 340 370 
 

8 Speci al  >Z 12 375 360 390 
 

9 Speci al  >Z 12 275 265 290 
 

10 பா�பான5:Z 12 325 310 340 
 

11 Speci al  >Z 12 280 265 290 
 

12 Brass க& 4 930 900 975 
 

13 Trophy 1 1850 1800 1900 
 

 
 
அவசர அவசிய* க'தி வர&ெப ற \�) வ6ைல&:(ள5கள5$ �ைற7த 

வ6ைல&:(ள5 ெகா9��(ள நிX பI�ணமி ெமட$W எ�ற நி)வன* 

\ல* ப?T ெபா'க( வாJகியைம"� ம�ற* அBமதி"கலா*. 

 

 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3320 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�....    
 
 

         
 



4 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 30303030----08080808----2019 2019 2019 2019 ெவ(ள5"கிழைம ெவ(ள5"கிழைம ெவ(ள5"கிழைம ெவ(ள5"கிழைம நைடெப றநைடெப றநைடெப றநைடெப ற    
சாதாரண"#ட�திசாதாரண"#ட�திசாதாரண"#ட�திசாதாரண"#ட�தி$$$$    நிைறேவ ற&படநிைறேவ ற&படநிைறேவ ற&படநிைறேவ ற&பட    ம�ற&ெபா'(ம�ற&ெபா'(ம�ற&ெபா'(ம�ற&ெபா'( ம )*  ம )*  ம )*  ம )* 

த+�மான*த+�மான*த+�மான*த+�மான*    
 
ெபா'( எ..1 
 
 �ழி��ைற நகராசி �>ந+� உபவ6திய6� அ>&பைடய6$ 
த ேபா�(ள �>ந+� இைண&: ைவ&:� ெதாைக ம )* �>ந+� கடண* 
ஆகியவ ைற கீ8க.டவா) உய�I ெச�திட ம�ற�தி� ஒ&:தG"�.  
 
வ. 
எ. 

த ேபா�(ள �>ந+� 
கடண* ம )* 
ைவ&:� ெதாைக 

தி'�தியைம"க&பட 
ேவ.>ய �>ந+� 
கடண* <பா� 

தி'�தியைம"க&பட 
ேவ.>ய ைவ&:� 
ெதாைக <பா� 

1 வ +9 உபேயாக 
�>ந+� இைண&: 
ைவ&:� ெதாைக 
<.3000/-  
�>ந+� கடண* 1000 
லிட'"� <.5.00 
வ +த* �ைற7த பச* 
மாத* ஒ�)"� 
<.50/- 

வ +9 
உபேயாக�தி கான 
�>ந+� கடண* 
1000 லிட'"� 
<.15.00 வ +த* 
�ைற7த பச* 
மாத* ஒ�)"� 
<.150/- 
 

வ +9 உபேயாக 
�>ந+� இைண&: 
ைவ&:� ெதாைக 
<.10000/- 

2 வ +9 உபேயாக* 
அ$லாத �>ந+� 
இைண&: ைவ&:� 
ெதாைக <.6000/-  
�>ந+� கடண* 1000 
லிட'"� <.15.00 
வ +த* மாத* 
ஒ�)"� <.150/- 

வ +9 
உபேயாகம$லாத 
இதர உபேயாக�தி � 
1000 லிட'"� 
கடண* <.36.00 
வ +த* மாத* 
ஒ�)"� <.360/- 

வ +9 
உபேயாகம$லாத 
இதர உபேயாக  
�>ந+� இைண&: 
ைவ&:� ெதாைக 
<.15000/- 

3 ெதாழி சாைலகS"� 
�>ந+� இைண&: 
ைவ&:� ெதாைக 
<.6000/-  
�>ந+� கடண* 1000 
லிட'"� <.20.00 
வ +த* மாத* 
ஒ�)"� <.200/- 

ெதாழி சாைலகS"�  
1000 லிட'"� 
கடண* <.54.00 
வ +த* மாத* 
ஒ�)"� <.540/- 

ெதாழி சாைலகS"� 
�>ந+� இைண&: 
ைவ&:� ெதாைக 
<.20000/- 
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ேம க.டவா) �>ந+� இைண&: ைவ&:� ெதாைக ம )* �>ந+� 
கடண* தி'�தியைம"க ம�ற* ஒ&:த$ வழJகலா*. 
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3321 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�.... 
 
ெபா'( எ..2 
 
 �ழி��ைற நகராசிய6$ வ'வா� உதவ6யாளராக பண6:?7� ஓ�I 
ெப ற தி'மதி. ராஜ*மா( எ�பவ?� ஊதிய�தி$ ப6>�த* ெச�ய&பட 
காலJகட7த ெதாழி$வ? <36,960/- நாள� வைரய6$ வa$ ெச�ய&பட 
ெதாைக <.34,720/-ஐ ஓ�I ெப ற பண6யாள'"� வழJகிட ம�ற 
அBமதி"�. 
அ.�.:- ம�ற* அBமதி"கலா*. 
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3322 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�.... 
  
ெபா'( எ..3 
 
 தமி8நா9 நக?ய$ பய6 சி நி)வன இய"�ந�, ேகாயE�c� 
அவ�கள5� க>த* ந.க.எ..648/2019/ 2, நா( 30-07-2018-$ 2019-2020-* 
ஆ.> கான நகராசி பJ�� ெதாைக <.20,000/- (இ'பதாய6ர*) 
ெசG�த ெத?வ6"க&ப9(ள�. ேம ப> ெதாைக <.20,000/-ஐ நகராசி 
வ'வா� நிதிய6லி'7� தமி8நா9 நக?ய$ பய6 சி நி)வன�தி � 
ெசG�த ம�ற* அBமதி"�. 
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3323 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�....    
    
ெபா'( எ..4 
 
 இ7நகராசி"� ேதைவயான எQ� ெபா'(க( த"கைல #9றI 
அdசக�திலி'7� வாJகிய வைகய6$ ெசலI� ெதாைக <.129264/- 
ப>ய$ ெபற&ப9(ள�. எனேவ ேம க.ட ெதாைகய6ைன ெபா� 
நிதிய6லி'7� வழJகிட ம�ற அBமதி"�. 
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3324 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�....    
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ெபா'( எ..5 
 

தமி8நா9 மாநகராசிக( (Municipal Corporations) ம )* நகராசி 
ப�திகள5$ வ6ள*பர பலைகக( நி)வ உ?ம* வழJ�த$ ெதாட�பாக 
ெவள5ய6ட&ப9(ள 2018-* ஆ.9 தமி8நா9 நகராசிக( 
சடJகS"கான தி'�தdசட* (தமி8நா9 சட* 40/2018) ெதாட�பான 
அரசாைண (நிைல) எ..15 ந.நி.(ம) �.வ.(MC-1) �ைற நா( 31-01-2019 
ம )* தமி8நா9 நக�&:ற உ(ளாசி அைம&:கள5$ வ6ள*பர பலைக 
நி)வ உ?ம* வழJ�த$ ம )* வ6ள*பர வ? வ6தி�த$ ம )* 
வaலி�த$ வ6திக( 2003-$ தி'�தJக( ேம ெகா.9 
ெவள5ய6ட&ப9(ள அரசாைண (நிைல) எ..16 ம )* 17 ந.நி.(ம)�.வ.(MC-
1)�ைற நா( 31-01-2019 ஆகிய இ' அரசாைணகS* ம�ற�தி� 
பா�ைவ"�*, பதிவ6 �* ைவ"க&ப9கிற�.  

 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3325 

  அBமதி"க  அBமதி"க  அBமதி"க  அBமதி"கலா*லா*லா*லா*.... 
 
ெபா'( எ.. 6 
 
     �ழி��ைற நகராசி"� ெசா7தமான ப6.ப6.EBசாமி 
வண6கவளாக கைட எ..G3  9 வ'ட* E>7த கைடைய ெபா� ஏல* 
வ6ட&பட�. இதி$ கைட உ?ம* கிைட"காத உ?மதார� ஏ கனேவ 
ெசG�திf(ள ைவ&: ெதாைகய6ைன தி'*ப வழJகி ேக9(ளா�. 
ேம ப> ைவ&: ெதாைக காலJகட7த ைவ&: ெதாைக பதிேவ>$ 
பதிIக( ேம ெகா(ள&ப9(ள�. எனேவ காலJகட7த ைவ&:� 
ெதாைகய6ைன தி'*ப வழJகிட ம�ற* அBமதி"கலா*. 
 
வ. 
எ. 

ைவ&:� 
ெதாைக 
தி'*ப 
ேகா?யவ� 
ெபய� 

ைவ�ெதாைக 
ெசG�திய 
வ'ட* 

கைட 
எ. 

கால* கட7த 
ைவ&:� ெதாைக 
பதிேவ>$ 
இ'&ப6$ உ(ள 
ெதாைக <பா� 

காலJகட7த 
பதிேவ9 ப"க 
எ. 

1 T.உதயசிJ 2008-2009 PPM-G3 108732 40 
 

 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3326 

  அBமதி"  அBமதி"  அBமதி"  அBமதி"ககககலா*லா*லா*லா*    
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ெபா'( எ.. 7 
 
 �ழி��ைற நகராசி"�பட மா��தா.ட* ேப'7� நிைலய�தி$ 
அைம"க&ப9(ள உய�ேகா:ர மி�வ6ள"� எ?யாம$ உ(ள�. ேம ப> 
மி�க*ப�தி$ �'வ6 #9 க>f(ளதா$ மி� வ6ள"�கைள Rope \ல* 
கீேழ இற"க இயலாமG(ள�. ேமG* எலி :�7� ேகப6(க( 
அ)"க&ப9(ள�. எனேவ �'வ6 ம )* எலிக( :காதவா) வைல 
அைம"க&பட ேவ.9*. த ேபா� நகராசிய6$ ெத'வ6ள"� பராம?&: 
பண6 ெச�வத � ேபா�மான பண6யாள�க( இ$லாத காரண�தா$ 
மதி&ப=9 தயா� ெச�ய&ப9 ஒ&ப7ததார� \ல* பண6 ேம ெகா(ள 
<.60,000/- � மதி&ப=9 தயா� ெச�ய&ப9(ள�. ேம ப> பண6ய6ைன 
ெச�வத �* அத கான ெசலவ6ன�ைத வ'வா� நிதிய6$ ெசலவ6டI* 
ம�ற* அBமதி"கலா*.  
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3327 

        அBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கலா*லா*லா*லா*    
 
ெபா'( எ.. 8 
 
 �ழி��ைற நகராசிய6� வள�dசி� திட&பண6க( தமி8 EரT 
Tத7திரதின ெதாழி$மல� 2019-$ வ6ள*பர* ெச�த வைக"� வ6ள*பர" 
கடண* <.,9975/- KAL Publ i cat i on Pvt Lt d    -"� வழJக ேகா? ப>ய$ 
வர&ெப )(ள�. (ப>ய$ எ..3300176470, நா( 14-08-2019) ேம ப> 
ப>ய$ ெதாைக வழJகிட ம�ற* அBமதி"கலா*.  
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3328 

  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�  அBமதி"க&ப9கிற�....    
    
ெபா'( எ.. 9 
 
 �ழி��ைற நகராசி"� ெசா7தமான ��தைக இனJகளான கைடக( 
ேப'7� நிைலய gைழI கடண* ம )* இதர இனJகS"� 26-06-
2019-$ ஏல* / ஒ&ப7த&:(ள5 ேகார ெச�தி ம"க( ெதாட�: அGவலக* 
\ல* தமி8Tட� ப�தி?ைகய6$ வ6ள*பர* ெச�த வைக"� <.18900/-* 
தமி8Tட� ப�தி?ைக"� வழJக ம�ற* அBமதி"�.  
ந.க.எ..2036/2018/அ2 
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3329 

        அBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கலா*லா*லா*லா*    
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ெபா'( எ.. 10 
 
 �ழி��ைற நகராசி"� ெசா7தமான ெபா�Tகாதார ப6?I வாகன* 

TN75M-8752- � 2019-2020-* ஆ.> � த�தி சா�) ெப)வத � 

ேம ப> வாகன�திG(ள பQ�க( ந+"க* ெச�f* ெபா'9 வாகன* 

ஆ�I ெச�ய&ப9 மதி&ப=9 <.40,000/- � தயா� ெச�ய&ப9(ள�. 

ேம ப> வாகன�தி� பQ�க( ந+"க* ெச�யI* அத கான 

ெசலவ6ன�ைத நகராசி வ'வா� நிதிய6$ ெசலவ6டI* ம�ற* 

அBமதி"கலா*.  

 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3330 

        அBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கலா*லா*லா*லா*    
 
ெபா'( எ.. 11 
 
 �ழி��ைற நகராசி"� ெசா7தமான ெபா�Tகாதார ப6?I வாகன* 

TN75L-5874- � 2019-2020-* ஆ.> � த�திdசா�) ெப)வத � 

வாகன�திG(ள பQ�க( ந+"க* ெச�ய அரT அJகீக?"க&பட Hari Bala 

krishna Auto mobiles நி)வன* \ல* வாகன* ஆ�I ெச�ய&ப9 

<.48,000/.- � மதி&ப=9 தயா� ெச�ய&ப9(ள�. ேம ப> வாகன�தி� 

பQ�கைள Hari Balakrishna Auto mobiles நி)வன* \ல* பQ� ந+"க* 

ெச�யI* அத கான ெசலவ6ன�ைத வ'வா� நிதிய6$ ெசலவ6டI* 

ம�ற* அBமதி"கலா*.  

 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3331 

        அBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கலா*லா*லா*லா*    
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ெபா'( எ.. 12 
 
 2018-2019-* ஆ.> கான �ழி��ைற நகராசி நி�வாக அறி"ைக 
தயா� ெச�ய&ப9(ள�. ம�ற�தி� பா�ைவ"�* பதிI"க*. 
 ம�ற* பா�ைவய69 பதிI ெச�யலா*. 
 
 
நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.நக�ம�ற� த+�மான எ.. . . . 3332 

        அBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கஅBமதி"கலா*லா*லா*லா* 
 
 
              ஒ&ப*/- தி'.எW. \��தி, 
                 ஆைணயாள� ம )* 
                தன5 அGவல�, 
              �ழி��ைற நகராசி. 
 
    / உ.ைம நக$ /  
 
          ஆைணயாள�, 
       �ழி��ைற நகராசி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


