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ெபா%� எ+. 1 
 
      நகராசி நி�வாக ம+டல இய �ந�, தி%ெந"ேவலி அவ�கள2�       
09-11-2019-' நாைளய ெதாைலேபசி ெச3திய4" �ழி��ைற நகராசி 
ப�திய4" இய�ைக இட�பா5க� வடகிழ � ப%வமைழய4னா" 
ேசதமைட6��ள சாைலகைள 7.123.00 இலச' மதி$ப9:", 
சீரைம$பத�� வ4<வான திட அறி ைக தயா� ெச3� நகராசி நி�வாக 
ஆைணயரக�தி�� அ?$ப4 ைவ க ெத<வ4 க$ப5�ள�. அத�ப: 
�ழி��ைற நகராசி ப�திய4" வடகிழ � ப%வமைழய4னா" 
ேசதமைட6��ள கீ@காA' சாைலகைள சீரைம க கீ@க+டவா& 
மதி$ப95 தயா� ெச3ய$ப5�ள�.  
 

வ. 
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95� 
ெதாைக 

(7.இலச�தி" 
1 �ழி��ைற நகராசி �பட வா�5 எ+.3 

ம�&' 4-" அரச: வ4னாயக�ேகாவ4" 
(இட�ெத%) சாைல Eத" கFவ�திைட 
ஆ�.சி.ெத% சாைல, ம�&' ந(திம�ற 
சாைல தா� தள' அைம�த", ெப%6ெத% 
ேமல அ'ம�ேகாவ4" Eத" கீழ 
அ'ம�ேகாவ4" வைரG�ள சாைல  தா� 
தள' அைம�த" ம�&' வா�5 எ+.10, 16, 
18,15 வ4ளவ�ேகா5 ேம"நிைல$ப�ள2 
ெச"K' சாைல சிெம+ கா�கிL தள' 
அைம�த", ெகா5��ள' �& �ெத% 
(ப9Mச$ப�ள2வ4ைள) சாைல சிெம+ 
கா�கிL தள' அைம�த", கீ@ப'ம' 
உர கிட�� ெச"K' சாைல ப6நியண4 
Eத" பாOட�O ேல� ம�&' 
�& �ெத% (கா5வ4ைள) சாைல 
சிெம+ கா�கிL  தள' அைம�த" 

123.00 
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ேம�காA' சாைலகைள சீரைம க EF மான2யமாக நிதி ஒ� கீ5 
ெப�& பண4 ேம�ெகா�ள ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி கலா'.  
ந.க.எ+.2458/2019/இ1 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3371 

  அ?மதி க$  அ?மதி க$  அ?மதி க$  அ?மதி க$ப5கிற�ப5கிற�ப5கிற�ப5கிற� 
 
ெபா%� எ+. 2 

 
இ6நகராசி ெபா� Rகாதார$ப4<வ4�� ேதைவ$ப5' நிலேவ'S 

கஷாய ம%6� 200 கிேலா வா�கி வழ�கிட Rகாதார ஆ3வாள<� 4-11-

2019-' ேததிய அறி ைகய4" ெத<வ4���ளத�:$பைடய4" ப�ள2 

�ழ6ைதக� ம�&' ெபா�ம கU � ெட�� ேநா3 பரவாம" த5�திட 

அவசர அவசியமாக நிலேவ'S கஷாய ம%6� 200 கிேலா தி+5 க" 

ப4<+ ச�V நி&வன�திலி%6� வா��வத�� உ�ேதச ெசலவ4ன' 

7.5,00,000/-�தி�� ம�ற அ?மதி ேவ+ட$ப5கிற�.  

 
அ.�.:Ð நிலேவ'S கஷாய ம%6� அவசர அவசிய' க%தி வ4ன2ேயாக' 
ெச3ய ேமலாள�, தி+5 க" ப4<+ ச�V, 16A, எO.ஆ�. மி"O ேரா5, 
தி+5 க" என நி&வன' Yல' வ4ன2ேயாக' ெச3திடZ' ேம�ப: 
ெபா%� வ4நிேயாக' ெச3� ெதாைகய4ைன ெபா�நிதிய4" இ%6� 
வழ�கிட ம�ற�தி� அ?மதி �'. 
ந.க.எ+.2502/2019/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+. . . . 3372 

  அ?மதி க$ப5கிற�  அ?மதி க$ப5கிற�  அ?மதி க$ப5கிற�  அ?மதி க$ப5கிற� 
 
ெபா%� எ+. 3 

 
�ழி��ைற நகராசி ப�திய4" 21 வா�5கள2K' Eகா' (camp) 

ெட��  நட��வத�� நிலேவ'S கஷாய' வழ�கிட Eகாமி" 
ப�ேக��' ம கU � நிலேவ'S கஷாய' வழ�கிட ஆைணய� 
அவ�கள2� 25-10-2019-' ேததிய �றி$ப4" ெத<வ4���ளதன:$பைடய4" 
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10Ð[ கா� (can) வா�கZ' அத�காக உ�ேதச ெசலவ4ன' 7.25,000/-' 
ெபா� நிதிய4லி%6� ெசலZ ெச3திட ம�ற அ?மதி ேவ+ட$ப5கிற�.  
ந.க.எ+.2570/2019/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+. . . . 3373 

  அ?மதி க$ப5கிற�  அ?மதி க$ப5கிற�  அ?மதி க$ப5கிற�  அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 

ெபா%� எ+. 4 
 

 
இ6நகராசி ெபா� Rகாதார ப4<வ4�� 2 Sைக அ:$பா� இய6திர' 

வா�கி வழ�கிட Rகாதார ஆ3வாள<� 4-11-2019-' ேததிய அறி ைகய4" 

ெத<வ4���ளதா" ேம�ப: இர+5 இய6திர' அவசர அவசியமாக 

ேதைவ$ப5வதா" இ6நக� ப�திய4" ெட�� கா3Mச" பரவ4 இ%$பதா" 

இர+5 எ+ண' வா�கிட உ�ேதச ெசலவ4ன' 7.1,90,000/- ம�ற 

அ?மதி ேவ+ட$ப5கிற�. 

 

அ.�.Ð1) மாவட ஆசிய<� 4-11-2019-' நாள2ட ஆ3Z !ட 
அறிZைர$ப: ேமK' ெட�� கா3Mச" பரவாம" இ% �' ெபா%5 
!5தலாக இர+5 Sைக ெதள2 �' இய6திரE', ெகாR ஒழி$S 
ம%6�கU' வா�கி  ெகா�ள அ?மதி கலா'. 
 
 2) அத��<ய ெசலZ ெதாைகைய நகராசி வ%வா3 நிதிய4" 
இ%6� ெசலZ ெச3யZ' அ?மதி கலா'.  
ந.க.எ+.2501/2019/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+. . . . 3374            
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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ெபா%� எ+. 1 

 
தமி@நா5 நக�$Sற சாைல ேம'பா5 திட' 2019-2020-� கீ@, 

கீ@காA' திட$பண4க� ேம�ெகா�ள 7-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 
ேகார$ப5 18-11-2019 அ�& Pri ce Bi d  திற க$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 

  
வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 வா�5 1-" பட$பைற 
Eத" வ�ள2 ேகா5 
�ள' வைர சிெம+5 
தள' அைம�த", வா�5 
எ+.4-" PWD  அKவலக' 
Eத" ெப%6ெத% 
ம]�ச6ைத வைர ம�&' 
ெப+5 கடZ ெத% 
சிெம+ கா�கிL தள' 
அைம�த", வா�5 எ+.5-
" தபா" நிைலய ச6தி$S 
Eத" கா"நைட 
ம%��வமைன வைர 
(வ4.எ".சி. ைமதான' 
அ%கி") ேபவ� ப4ளா  
தள' அைம�த", வா�5 10 
ெகா"ல �:வ4ைள 
சாைலய4" ேபவ� ப4ளா  
தள' அைம�த" 

100.00 1) தி%.:. ஜO:��மா� 
   14-58/7 
Sள2நி�றவ4ைள 
   �ழி��ைற 
  மதி$ப9ைட வ4ட 
6.92% 
  �ைறZ 
2) MJDCont ruct i on   & 
Engi neeri ng    

  க+AமாY5. 
  மதி$ப9ைட வ4ட 
3.09% 
  �ைறZ 
3) தி%.எO. Oடாலி� 
  ேசவ4ய�Sர', 
  தி%வ4தா�ேகா5 
  மதி$ப9ைட வ4ட 
2.38% 
  �ைறZ 

வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.:. ஜO:��மா� 
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
 
நக�ம�ற� த(நக�ம�ற� த(நக�ம�ற� த(நக�ம�ற� த(�மான எ+�மான எ+�மான எ+�மான எ+. . . . 3375            
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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த(�மான'த(�மான'த(�மான'த(�மான'    
    

 
ெபா%� எ+. 1 
 

 
�ழி��ைற நகராசிய4" �$SரZ பண4யாளராக பண4S<6� நிர6தர 

பண4 ந( க' ெச3ய$பட தி%. த�க� எ�பவ<� மைனவ4           
தி%மதி. அ�ன'மா� எ�பவ� தன � ஓ3cதிய பல�க� அ?மதி க 
ேகா< ெச�ைன உய�ந(தி ம�ற' ம�ைர  கிைளய4" ெதாட�6த 
ந(தி$ேபராைண WP.(M.D.) எ+.21329/16- � நகராசி சா�ப4" ஆஜராகிய 
வைக � வழ � கடண' 7.10000/- தி%.K. வாமன� உய�ந(தி ம�ற 
வழ கறிஞ% � வ%வா3 நிதிய4லி%6� வழ�கிட ம�ற�தி� 
அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3376            
    அ?மதி கலா'    அ?மதி கலா'    அ?மதி கலா'    அ?மதி கலா' 
 
 
ெபா%� எ+. 2 

 
�ழி��ைற நகராசிய4" வ%வா3 உதவ4யாளராக பண4S<G' 

தி%மதி. ஷ(லா இவாeசலி� எ�பவைர அர ேகாண' நகராசி � 
பண4ய4ட மா�ற' ெச3$படைத எதி��� தி%மதி. ஷ(லா இவாeசலி� 
எ�பவ� ெச�ைன உய�ந(திம�ற' ம�ைர  கிைளய4" 
WP MDNo. .( ) .3526/2015-�ப: ெதாடர$பட வழ கி�� இ6நகராசி சா�ப4" 
ஆஜராகிய வைக � வழ � கடண' 7.10,000/- தி%. K. வாமன� 
ம�ைர உய�ந(தி ம�ற வழ கறிஞ% � வ%வா3 நிதிய4லி%6� வழ�கிட 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3377            
    அ?மதி கலா'    அ?மதி கலா'    அ?மதி கலா'    அ?மதி கலா'    
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ெபா%� எ+. 3 

 
�ழி��ைற நகராசிய4� வள�Mசி� திட$பண4க� வ4ள'பர' 

ெச3த வைக � தினEரR நாள2தF � 7.9975/- ம�&' KAL Publ i cat i on  
(P) Ltd.- � 7.9975/- வ4ள'பர  கடண' வழ�க ேகா< ப:ய" 
வர$ெப�&�ள�. ேம�ப: வ4ள'பர  கடண�க� ச'ப6த$பட 
ப�தி< ைககU � வழ�கZ', அத�கான ெசலவ4ன�ைத வ%வா3 
நிதிய4" ெசலவ4டZ' ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3378        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 
ெபா%� எ+. 4 

 
�ழி��ைற நகராசிய4� வள�Mசி� திட$பண4க� தினச< 

நாள2தழி" வ4ள'பர' ெச3த வைக � வ4ள'பர  கடண' 7.9841/- 
தின�த6தி நாள2தF � வழ�க$பட ேவ+:G�ள�. ேம�ப: வ4ள'பர  
கடண' வ%வா3 நிதிய4லி%6� வழ�கிட ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3379            
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 
ெபா%� எ+. 5 

 
�ழி��ைற நகராசிய4� வள�Mசி� திட$பண4க� தினச< 

நாள2தழி" வ4ள'பர' ெச3த வைக � வ4ள'பர  கடண' 7.10,000/- 
த( கதி� நாள2தF � வழ�க$பட ேவ+:G�ள�. ேம�ப: வ4ள'பர  
கடண' த( கதி� நாள2தF � வழ�கிட ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3380        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    
    
 



7 
 
ெபா%� எ+. 6 

 
�ழி��ைற நகராசி �பட கீ@ப'ம' அ%கிK�ள உர கிட�கி" 

(Dump si t e l ocat i on  ) உ�ள த+ண (ைர (Ground Water ) எ5�� ந(<� தர�ைத 
ஆ3Z ெச3� அறி ைக ெப&வத�� நகராசி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச�ைன அவ�கள2� ந.க.எ+.1773/2019/P3, நா� 14-08-2019-" 
ெத<வ4 க$படத� ேப<" Y�& எ+ண' த+ண (� மாதி< 
மாR க5$பா5 வா<ய' Yல' ப<ேசாதைன ெச3� சா�& 
ெபற$பட வைக � 7.12330/- தமி@ நா5 மாR க5$பா5 வா<ய', 
நாக�ேகாவ4K � வழ�க$பட ேவ+:G�ள�. ேம�ப: கடண' �:ந(� 
நிதிய4லி%6� வழ�கிட ம�ற�தி� அ?மதி �.  
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3381        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 
ெபா%� எ+. 7 

 
உ�ளாசி� ேத�த" 2019 மி�னA வா �$பதிZ இய6திர�க� 

ெகா+5 வர$படத�கான ெசலவ4ன�ெதாைக 7.12165/-ஐ நாக�ேகாவ4" 
மாநிகராசி � வழ�கZ', மி�னA வா �$பதிZ இய6திர�க� Eத" 
நிைல ச<பா� �' பண4 ேம�ெகா�Uத" ெதாட�பாக ெசலவ4ன�ெதாைக 
7.4520/-ஐ ெகா"ல�ேகா5 ேப7ராசி � வழ�கிட க�ன2யா�ம< 
மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�கள2� ெசய"Eைற ஆைண 
எ+.வ5/1601/2019-2, நா� 5-11-2019 ெத<வ4 க$ப5�ள�. எனேவ 
ேம�ப: ெதாைகய4ைன வழ�க ம�ற அ?மதி ேவ+ட$ப5கிற�.  
ந.க.எ+.167/2019/அ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3382        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 
ெபா%� எ+. 8 

 
�ழி��ைற நகராசி ெபா� Rகாதார ப4<Z வாகன' TN75P1813Ð�       

6 டய�கU' Lபட� ெச3ய இயலாத நிைலய4" மிகZ' பFதைட6� 
ேம�ெகா+5 வாகன' இய க இயலாத நிைலய4K�ள�. ேமK' 
வாகன' வா�க$ப5 இ�நா� வைர 63760 கி.ம]. ஓ: உ�ள�. ேமK' 



8 
 
இVவாகன�தி�� Sதிதாக டய�க� எ�Z' வா�க$படவ4"ைல. எனேவ 
Rகாதார பண4ய4� அவசிய' க%தி Sதிதாக 6 டய�க� வா��வத�� 
மதி$ப95 7.50,000/-�� தயா� ெச3ய$ப5�ள�. ேம�ப: டய�க� 
வா��வத��' அத�கான ெசலவ4ன�ைத வ%வா3 நிதிய4" ெசலவ4டZ' 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3383    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 

 
 

ெபா%� எ+. 9 
 
�ழி��ைற நகராசி �பட ப�திய4" அைம6��ள ெவ5ெவ6நி 

அ�க�வா: ம�&' ப6நியண4 அ�க�வா: க:ட�கைள இ:�� 
அ$Sற$ப5�தி வ45 Sதிதாக அேத இட�தி" அ�க�வா: க:ட�க� 
கட$பட உ�ளதா" ேம�ப: க:ட�கைள இ:�� அ$Sற$ப5��வத�� 
ஏல'/ ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா%வத�� ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3384        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 
ெபா%� எ+. 10 

 
�ழி��ைற நகராசிய4" இய�கி வ%' 6 KV Numeri c UPS   2 வ%ட 

கால' உ�திரவாத கால' E:வைட6��ளதா" UPS வா�கிய 
நி&வன�தா" ச< ெச3ய E:யாத g@நிைலய4K�ள�. எனேவ UPSÐ" 
ஏ�ப5' பF�கைள உட? �ட� ச< ெச3திட 7.16,000/- � மதி$ப95 
தயா� ெச3ய$ப5�ள�. ேம�ப: பண4ய4ைன ெச3யZ' அத�கான 
ெசலவ4ன�ைத வ%வா3 நிதிய4" ெசலவ4டZ' ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3385        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    
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ெபா%� எ+. 11 

 
�ழி��ைற நகராசிய4" இய�கி ெகா+:%6த Front l i ne UPS   பF� 

ஏ�ப5�ள�. இதைன பலEைற UPS Engi neer  Yல' ச<பா���' பF� 
ந( க' ெச3ய இயலவ4"ைல. ேமK' நகராசிய4" Onl i ne sof tware  நைட 
Eைற$ப5�த$ப5�ளதா" அைன�� Modul es-' கண4ன2 Yல' 
பதிேவ�ற' ெச3ய$பட ேவ+:G�ள�. UPS ச<யாக இய�கினா" தா� 
மி�தைட ஏ�ப5' ேபா� Eைறயாக பதிேவ�ற' ெச3ய E:G'. எனேவ 
அவசர அவசிய' க%தி Sதிதாக 10 KVA UPS   வாங�வ�� 7.2,46,000/-�� 
மதி$ப95 தயா� ெச3ய$ப5�ள�. ேம�ப: UPS வா��வத��', 
அத�கான ெசலவ4ன�ைத வ%வா3 நிதிய4" ெசலவ4டZ' ம�ற�தி� 
அ?மதி � 
ம�ற' அ?மதி கலா'. 
ந.க.எ+.1842/2019/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3386        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 

 
ெபா%� எ+. 12 
 

 
�ழி��ைற நகராசி அKவலக�தி" பய�ப5�த$ப5 வ%' 

கண4ன2 ம�&' ப4<+ட�கள2" ஏ�ப5' பF�கைள உட? �ட� பF� 
ந( க' ெச3திட 2019-2020-' ஆ+:�� வ%டா6திர பராம<$S 
ேம�ெகா�ள மதி$ப95 7.85,000/-�� தயா� ெச3ய$ப5�ள�. ேம�ப: 
பண4ய4ைன ெச3வத��' அத�கான ெசலவ4ன�ைத வ%வா3 நிதிய4" 
ெசலவ4டZ' ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி கலா'. 
ந.க.எ+.1843/2019/இ1. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3387        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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ெபா%� எ+. 13 
 

 
�ழி��ைற நகராசி �பட ப4.ப4. E?சாமி வண4கவளாக�தி� 

எதி�Sற' உ�ள பFதைட6த அ�க�வா: க:ட', பFதைட6த நகராசி 
க:ட' ம�&' ப6நியண4 ேம"நிைல ந(�ேத க ெதா: அைம6��ள 
வளாக�தி?� உ�ள பFதைட6��ள அ�க�வா: க:ட' ஆகியவ�ைற 
இ:�� அ$Sற$ப5��வத�� 11-11-2019 தி�ககிழைம ஏல'. 
ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா<யதி" ஒ$ப6த$S�ள2 எவ%' ேகாரவ4"ைல. 
வர$ெப�ற உய�6த ஏல ேக�வ4 ெதாைக ம�ற�தி� பா�ைவ �' 
ஒ$SதK �'. 

 
 

வ. எ+. ஏலதார�க� ெபய� ம�&' 
Eகவ< 

உய�6த ஏல ேக�வ4 
ெதாைக 7பா3 

1 தி%.V. அ%�, 
க+ண ேகா5, 
மா��தா+ட' 
 

33500/- 

2 தி%.A. ெச"வ', 
ெவ�ஙண'ேகா5, 
ேம"Sற' 
 

31000/- 

3 தி%.S. பாS, 
கீ@�ள�த�கைர, 
க+ண ேகா5 
 

34000/- 

  
 
வர$ெப�ற ஏல ேக�வ4கள2" வ<ைச எ+.3-" தி%.S. பாS 

எ�பவரா" ேகார$பட உய�6த ஏல ேக�வ4ய4ைன ஏ�க ம�ற�தி� 
அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3388    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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ெபா%� எ+. 14 

 
மா��தா+ட' �லேசகர' சாைல ச6தி$ப4" உ�ள ஹமா' 

ெட Oைட"O உ<ைமயாள� தி%. ப9�Eக'ம� எ�பவ� தன� 

கைடய4� E�Sற' உ�ள பO நி&�த�ைத மா�றி TNSTC :$ேபா ப க' 

அைம க உ�தரZ ேக5 மாவட ஆசிய� ம�&' நகராசி ஆைணய� 

ம]� ம�ைர உய�ந(திம�ற கிைளய4" WP(MD)No.23126 of  2019Ð�ப: வழ � 

ெதாடர$ப5�ள�. ேம�ப: வழ � 4-11-2019 அ�& உய�ந(திம�ற�தா" 

த�Uப: ெச3ய$ப5�ள�. ேம�ப: வழ கி�� நகராசி சா�ப4" 

ந(திம�ற�தி" வழ கா:ய வைகய4" வழ கறிஞ� கடண' 7.10,000/- 

வழ�கிட நகராசி வழ கறிஞ� தி%.ப4. ஆதிYலபா+:ய� எ�பவ� 

ேக5�ளா�. எனேவ வழ கறிஞ� கடண' 7.10,000/- நகராசி 

வ%வா3 நிதிய4லி%6� வழ�க ம�ற அ?மதி ேவ+ட$ப5கிற�.  

ந.க.எ+.2142/2019/ந,அ.ஆ. 

நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3389        
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 

 
ெபா%� எ+. 15 

 
�ழி��ைற நகராசி வ%வா3 நிதிய4� கீ@, கீ@காA' திட$பண4 

ேம�ெகா�ள 12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 
 

வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 மா��தா+ட' 
லாறி$ேபைடய4" 
சிெம+ கா�கிL தள' 
அைம�த" ம�&' 
கழிவைறய4" ெச$:  
ேட�  அைம �' பண4 
ேம�ெகா�Uத" 

9.90 1) தி%.:. ஜO:��மா� 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.01% 
�ைறZ 
2) தி%.:. ப4ேற'�மா� 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.26% 
அதிக' 
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வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.:. ஜO:��மா� 
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3390    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 

ெபா%� எ+. 16 
 
�ழி��ைற நகராசி வ%வா3 நிதிய4� கீ@, கீ@காA' திட$பண4 

ேம�ெகா�ள 12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 

 
 

வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 
 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 வா�5 எ+.20 
ஆ�.சி.ெத%வ4" 
சாைலய4� 
ைமய$ப�திய4" வ:கா" 
ஒைட அைம�த" ம�&' 
சிெம+5 தள' 
அைம�த" 

9.90 1) தி%.ப4. ெஜயMச6திர� 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.05% 
�ைறZ 
2) தி%.ேக. 
கி%jணதாO 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.19% 
அதிக' 
 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.ப4. ெஜயMச6திர� 
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3391    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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ெபா%� எ+. 17 

 
�ழி��ைற நகராசி வ%வா3 நிதிய4� கீ@, கீ@காA' திட$பண4 

ேம�ெகா�ள 12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 

 
 

வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 
 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 �ழி��ைற நகராசி 
மா��தா+ட' ேப%6� 
நிைலய�திK�ள ெத% 
வ4ள �க� பராம<$S 
ெச3ய St reet Li ght Box    
வா��த" 

2.20 1) M/S. ேவ"E%க� 
  ஏெஜ�சிO,  
  நாக�ேகாவ4" 
  3.47% அதிக' 
2) M/S.ேரவதி :ேரட�O, 
   நாக�ேகாவ4" 
   0.19% மதி$ப9:" 
   �ைறZ 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.2-" ேரவதி :ேரட�O 
நி&வன�தா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3392    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 
 

ெபா%� எ+. 18 
 
�ழி��ைற நகராசி �:ந(� நிதிய4� கீ@, கீ@காA' திட$பண4 

ேம�ெகா�ள 12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 
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வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 
 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 தி%��வSர' கா5வ4ைள 
ப�திய4" பFதைட6த 
�:ந(� �ழா3கைள மா�றி 
Sதிதாக 90 எ'.எ'. ப4.வ4.சி. 
ைப$ அைம �' பண4 
ெச3த" 

2.35 1) தி%.சி. Rேரj 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.06% 
�ைறZ 
2) தி%.எO. பாS 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.74% 
அதிக' 
 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.சி. Rேரj 
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3393    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    
    
ெபா%� எ+. 19 

 
�ழி��ைற நகராசிய4" கீ@காA' �:ந(� பண4 ேம�ெகா�ள          

12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 
 

வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 �:ந(� திட$பண4 கான 
மி�ேமாடா�க� 
வ4ன2ேயாக' ெச3G' பண4 
ேம�ெகா�Uத" 

2.20 1) தி%.ப4. ெஜயMச6திர� 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.17% 
�ைறZ 
2) தி%.ப4. 
ெஜய$ப4ரகாj 
மதி$ப9ைட வ4ட 1.36% 
அதிக' 
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வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.ப4 ெஜயMச6திர�                                                                                                                                                                                                                                      
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3394    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
 

ெபா%� எ+. 20 
 
�ழி��ைற நகராசிய4" கீ@காA' �:ந(� பண4 ேம�ெகா�ள          

12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 

 
 

வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த வ4கித' 

1 ச$பா�� ந(ேர�& 
நிைலய�திலி%6� 
தி%��வSர' OHT- � 
ந(ேர�&' A ம�&' B 
kன2 ந(ேர�றிகள2� 
பைழய Flat cable  மா�றி 
Sதிய 6Sq.mm 3 core Flat cable  
பதி �' பண4 ெச3த" 

0.60 1) தி%.ப4. ெஜயMச6திர� 
மதி$ப9ைட வ4ட 0.15% 
�ைறZ 
2) தி%.ப4. 
ெஜய$ப4ரகாj 
மதி$ப9ைட வ4ட 1.57% 
அதிக' 
 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.ப4 ெஜயMச6திர�                                                                                                                                                                              
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3395    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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ெபா%� எ+. 21 

 
�ழி��ைற நகராசி வ%வா3 நிதிய4� கீ@, கீ@காA' திட$பண4 

ேம�ெகா�ள 12-11-2019 அ�& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப6த$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �' ஒ$SதK �'. 
 

வ.  
எ+ 

பண4ய4� ெபய� மதி$ப95 
7பா3 
லச�தி" 

ஒ$ப6ததார� ெபய� 
ம�&' ஒ$ப6த 
வ4கித' 

1 மா��தா+ட' ம]�ச6ைத 
ம�&' 
லாறி$ேபைடய4K�ள 
R�& Rவ�க� ம�&' Gri l l   
அைம �' பண4 ெச3த" 

6.90 1) தி%.எO. பாS 
  மதி$ப9ைட வ4ட 
0.04% 
  �ைறZ 
2) தி%.சி. Rேரj 
  மதி$ப9ைட வ4ட 
2.66% 
  அதிக' 
 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச எ+.1-" தி%.எO. பாS                                                                                                                                                                                                        
எ�பவரா" ெகா5 க$ப5�ள �ைற6த ஒ$ப6த$S�ள2ய4ைன ஏ�க 
ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3396    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 

 

ெபா%� எ+. 22 
 
�ழி��ைற நகராசி �பட அைன�� வா�5கள2K�ள 

ேசகரமா�' �$ைபக தர'ப4<�� ம �' �$ைபக� உரமாக மா�றிட 
மா��தா+ட' ம]�ச6ைதகள2� ப கமாக பRைம உர �ழிய4" 
அைம க$ப5�ள�. ேம�ப: உர �ழியலி" �$ைபகைள ெகா: ந"ல 
உரமாக மா�றிட       EM Sol ut i on l r M. .  300 . ut i purpose எ�ற 
நி&வன�தின<டமி%6� வா�கிட Rகாதார ஆ3வாள<� 22-11-2019-" 
ெத<வ4 க$ப5�ளதன:$பைடய4" E.M. Sol ut i on வா�கிட அத�கான 
உ�ேதச ெசலவ4ன' 7.3.50 இலச�தி��' ம�ற�தி� அ?மதி �. 
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அ.�.:-அவசர அவசியமாக ெபா�Rகாதார ப4<வ4�� EMS. . ol ut i on 
ேதைவ$ப5வதா" 300 லிட� வா�கி வழ�கிடZ' அத�கான 
ெதாைகய4ைன ெபா� நிதிய4லி%6� ெசலZ ெச3திட ம�ற' 
அ?மதி 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+. . . . 3397    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
ெபா%� எ+. 23 

 
�ழி��ைற நகராசி ப�திய4" உ�ள 21 வா�5கள2K' ெட�� 

ேநா3 பரவாம" த5�திட நக<K�ள அைன�� ப�ள2 !ட�கள2K�ள 
மாணவ மாணவ4ய�க� ச��ணZ ைமய�கள2" உ�ள �ழ6ைதக�, 
ெபா�ம க� ஆகியவ�கU � நிலேவ'S கஷாய' வழ�கிட நக�ம�ற� 
த(�மான' எ+.3373, நா� 11-11-2019-" 10 Tea can cat t l e   வா�கிட உ�ேதச 
ெசலவ4ன' 7.25000/-�தி�� ம�ற' ஒ$Sத" அள2���ளதா" 22-11-
2019-" உ�l� வ4ைல$S�ள2 ேகா<யதி" வர$ெப�ற Y�& 
வ4ைல$S�ள2க� ம�ற�தி� பா�ைவ �'. 

 
வ. 
எ+ 

 எ+ண' ெபௗ�ணமி 
ெமட"O 

நிG 
ெபௗ�ணமி 
ெமட"O 

nமண4க+ட� 
ெமட"O 

1 [ேக� 10 18500 21500 19800 
2 Induction 

Stove 
1 2450 2850 2650 

3 S.S. பாைன 
Y: 

1 500 650 575 

4 Steel mug 1 75 125 100 
 
வர$ெப�ற Y�& வ4ைல$S�ள2கள2" �ைற6த வ4ைல$S�ள2 

ெகா5���ள ெபௗ�ணமி ெமட"O எ�ற நி&வன�தின<டமி%6� 
ெபா%க� வா�கZ' ெதாைகய4ைன ெபா� நிதியலி%6� ெசலZ 
ெச3திடZ' ம�ற�தி� ஒ$SதK �.  

 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3398    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
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ெபா%� எ+. 24 

 
�ழி��ைற நகராசி � ெசா6தமான ��தைக இன�கU �          

22 Eைறக� ஏல'/ ஒ$ப6த$S�ள2க� ேகக$ப5' ஒ%வ%' ஏல'/ 
ஒ$ப6த$S�ள2ய4" கல6� ெகா�ளவ4"ைல. 20-11-2019-" ம&ஏல' / 
ம& ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா<யதி" வ<ைச எ+.1 ம�&' இர+5 
இன�கU � இர+5 நப�க� ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா<G�ளா�. அத�வ4பர' 
கீ@வ%மா&. 

 
1) ேப%6� நிைலய�தி" வ6� ெச"K' ேப%6�கள2� oைழZ 

கடண' வg" ெச3G' உ<ம' 
1) தி%.எ'. கிறிO�ராp    ஆ+5 ��தைக ெதாைக 7.5,20,000/- 
2) தி%.:. பாSராp   ஆ+5 ��தைக ெதாைக 7.4,90,000/- 
 

2) மா��தா+ட' ேப%6� நிைலய�தி" அைம6��ள இ%ச கர 
வாகன கா$பக உ<ம' 
1) தி%.எ'. கிறிO�ராp    ஆ+5 ��தைக ெதாைக 7.40,000/- 
2) தி%.:. பாSராp   ஆ+5 ��தைக ெதாைக 7.35,000/- 
 

3) வ<ைச எ+.3 Eத" 12 வைரG�ள இன�கU � ைவ$S� ெதாைக 
ெசK�தி ஏல'/ ஒ$ப6த$S�ள2 ஒ%வ%' ேகாரவ4"ைல எ�ற 
வ4பர' ம�ற�தி� பா�ைவ � ைவ க$ப5கிற�. 

 
அKவலக �றி$S.- வர$ெப�ற இர+5 ஒ$ப6த$S�ள2கள2" வ<ைச     
எ+.1- � ைவ$S� ெதாைக 7.2,00,000/- ெசK�தி இர+5 நப�க� 
ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா<ய�தி" தி%.எ'. கிறிO�ராp எ�பவ<� 
ஒ$ப6த$S�ள2 ெதாைக !5தலாக உ�ள�. ேமK' 2015-2016 Eத" 
2017-2018 வைர Y�& வ%ட கால�தி�� ேம�ப: இன' ��தைக � 
வ4ட$படதி" Y�& வ%ட சராச< ெதாைகயாக 7.815862/- உ�ள�. 1-
1-2018 Eத" ெதாட�6� ஒ$ப6த$S�ள2 ேகார$ப5' (ஒ$ப6த$S�ள2 
நா� 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 20-11-
2018, 5-12-2018, 28-12-2018, 11-1-2019, 22-2-2019,      26-2-2019,  8-3-
2019, 26-6-2019, 26-8-2019, 12-9-2019, 25-9-2019, 18-10-2019, 29-10-2019 
ஆகிய 20- �' ேம�பட ேததிகள2" ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா<G')  எவ%' 
கல6� ெகா�ளவ4"ைல. இதனா" �ைற Yல' வg" ெச3ய$படதி" 
2018-2019-' வ%ட�தி" 7.706173/-', 2019-2020-' ஆ+5 
இ�நா�வைர �' 7.6,10,840/- வg" வ6��ள�. ஆகெமா�த' இர+5 
வ%ட' �ைறYல' வg" ெச3ய$படதி" 7.13,17,613/- வரவாக 
எ5 க$ப5�ள�. �ைற Yல' வg" ெச3ய$ப5 வ%வதி" 
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இத�ெகன Y�& �$SரZ பண4யாள�க� நியமி க$ப5 வg" 
ேம�ெகா�U' பச�தி" அவ�கள2� ஊதிய' �ைற6தபச' மாத' 1-
 � 7.24000/- வ (த' 3 நப�கU � 7.72000/- ஊதிய' வழ�க$ப5 
ஒ% வ%ட�தி�� 7.864000/- வழ�க$ப5�ள�. 

x x(24000 3=72000 12=864000/- ேமK' ேப%6� நிைலய�தி� வ6� 
ெச"K' ேப%6�கU � ரசீ� S�தக' அMசி5' வைகய4" ேதாராயமாக 
7.50000/- வழ�க$ப5�ள�. ேம�ப: ெசலZ ெதாைகய4" 

864000+50000= 914000/- வ%கிற�. 
 ேமK', மா��தா+ட�தி" ேம'பால' அைம க$படப4� 
அதிகப:யான ேப%6�க�, ேப%6� நிைலய' வராம" ேநர:யாக ெச�& 
வ45வதாK' ேம�ப: இன�தி" நா� ஒ�& � ேதாராயமாக 195 
ேப%6�க� வ6� ெச"வதாK' 195 ேப%6�கU � நா� ஒ�& � 
7.12/- வ (த' 7.2340/- (195x12 = 2340) ம5' வg" ெச3ய$ப5 
மாத' ஒ�& � 7.70200/-' வ%ட�தி�� 7.842400/- 
(195x12/2346x30=70200x12=842400) ேதாராயமாகேவ கண கிட$ப5�ள�. 
இ�ெதாைக பண4யாள�கU � வழ�க$ப5' ஊதிய�ைத வ4ட 
�ைறவாகேவ உ�ள�. 
 த�ேபா� உய�6த பச ஏல ேக�வ4 / ஒ$ப6த$S�ள2 7.520000/-  
எ�ப� நகராசி எ6தவ4த ெசலZ ெதாைகG' இ�றி வ%வாைய 
ஈ: ெகா5$பதா" ம�ற�தா" அ?மதி க$ப5கிற�. 
 வ<ைச 2-" !ற$ப5�ள இன�தி�� 7.50000/- ைவ$S� 
ெதாைக ெசK�தி இர+5 நப�க� ஒ$ப6த$S�ள2 ேகா<ய�தி" தி%.எ'. 
கிறிO�ராp எ�பவ<� ஒ$ப6த$S�ள2 ெதாைகயான 7.40000/- 
!5தலாக உ�ள�. ேமK' ேம�ப: இன�தி�� ெதாட�6� இ%ப� 
Eைற ஏல'/ ஒ$ப6த$S�ள2 ேகக$ப5' ஒ%வ%' ஏல'/ 
ஒ$ப6த$S�ள2 ேகாரவ4"ைல. 
 ேம�ப: ��தைக இன�ைத இ6நகராசி �$SரZ பண4யாளரா" 
வg" ெச3ய$ப5 வ%கிற�. �$SரZ பண4யாள% � ஊதியமாக 
ஒ%மாத�தி�� 7.24000/- வழ�க$ப5 வ%கிற�. இரசீ� S�தக�க� 
அMசிட வைகய4" 7.15000/-  வழ�க$ப5�ள�. இVவைகய4K' 
வரவ4ைனவ4ட ெசலவ4னேம !5தலாக உ�ள�. பண4யாள� ப�றா �ைற 
காரணமாகZ', வ%வா3 �ைறவாக ஈட$ப5வதாK' த�ேபா� 
7.40000/- ேக5�ள ெதாைக கட6த Y�& ஆ+:� சாரச< 
ெதாைகயான 7.43000/-�தி" 7.3000/- ம5' தா� �ைறZ. 
 நகராசி பண4யாள% � வழ�க$ப5' ஊதிய�திைன கண கீ5 
ெச3G' ெபாF� நகராசி � இழ$S தா�. எனேவ இ�� பண4 ெச3G' 
பண4யாளைர ேவ& பண4 � எ5 �' ெபா%5 நகராசி பண4 சிற$பாக 
ெச3யZ' வா3$S உ�ள�. இதனா" நகராசி � எVவ4த நிதிய4ழ$S' 
இ"ைல. எனேவ நகராசி வ%வாைய ஈ5' ெபா%5               
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தி%.எ'. கிறிO�ராp எ�பவ<� உய�6த பச ஒ$ப6த$S�ள2ைய 
அ?மதி�� நகராசி இ%ச கர' நி&�த' இட�ைத ஒ$பைட 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+. . . . 3399    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
ெபா%� எ+. 25 

 
�ழி��ைற நகராசி � ெசா6தமான மா��தா+ட' கா3கறி 

ச6ைத �� அைம6தி% �' I DSMT கைடக� ம�&' ேப%6� நிைலய 
பைழய கைடக� ஆகிய இன�கU � 9 வ%ட' E:6த நிைலய4" 
ெபா�ஏல' வ4ட$பட�. இதி" கைடக� உ<ம' கிைட காத நப�கU � 
ஏ�கனேவ ெசK�திய ைவ$S� ெதாைகய4ைன தி%$ப4 வழ�க 
கால�கட6த ைவ$S� ெதாைக பதிேவ:" பதிZக� ேம�ெகா+டதா" 
ெதாைகய4ைன தி%$ப4 வழ�கிட ம�ற�தி� அ?மதி �. 
o 

வ. 
எ+ 

ைவ$S� ெதாைக 
தி%'ப 
ேகா<யவ� ெபய� 

ைவ$S� 
ெதாைக 
ெசK�திய 
வ%ட' 

கைட 
எ+ 

கால' 
கட6த 
ைவ$S� 
ெதாைக 
பதிேவ:" 
உ�ள 
ெதாைக 

ைவ$S� 
ெதாைக 
ப க' 
வ%ட' 
எ+ 

1 எ'. கனகராp 1999-2000 9 31000  

2 :. ெஜயசி� 1999-2000 8 25000  

3 அக'ம�கா� 2007-2008 3 69150  

4 சிவ�மா� 1999-2000 45 75000  

 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3400    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
ெபா%� எ+. 26 

 
�ழி��ைற நகராசி �பட �%'ப"வ4ைள �& � ெத%வ4" 

வ:கா" ஓைட இ"லாத காரண�தா" மைழ கால�கள2" த+ண (� ேத�கி 
சாைல �+5' �ழிGமாக ேசதமைட6��ள�. ேமK' ேம�ப: ெத%வ4" 
இ% �' வ (5கள2" உ�ள கழிZந(� ெவள2ேய ெச"ல E:யாம" 
சாைலய4" ேத�கி உ�ள�. எனேவ ேம�ப: சாைலய4" 110M PVC  
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ைப$ைல� அைம�� கழிZந(ைர ெமய4� ேரா:" உ�ள வ:கா" 
ஓைடய4" இைண$பத��' ேம�ப: சாைலய4" சிெம+5 கா�கிL 
தள' அைம$பத��' 7.90,000/-�� மதி$ப95 தயா� ெச3ய$ப5�ள�. 
ேம�ப: பண4ய4ைன ெச3வத��' அத�கான ெசலவ4ன�ைத வ%வா3 
நிதிய4" ெசலவ4டZ' ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3401    
    அ?ம    அ?ம    அ?ம    அ?மதி க$ப5கிற�தி க$ப5கிற�தி க$ப5கிற�தி க$ப5கிற� 
 
ெபா%� எ+. 27 

 
�ழி��ைற நகராசி � ெசா6தமான மா��தா+ட' ேப%6� 

நிைலய பைழய கைட எ+.8 ��தைகதார� தி%.எ�. ேதவராp எ�பவ� 
��தைக ைவ$S� ெதாைக ம�&' ஒ%வ%ட !5த" ைவ$S� ெதாைக 
ெசK�த காரண�தினா" கைடய4ைன u: சீ" ைவ க$ப5�ளைத 
ெதாட�6�  ெச�ைன உய�ந(தி ம�ற' ம�ைர  கிைளய4" ெதாட�6த 
ந(தி$ேபராைண WP.(M.D.)எ+.5418/2019 ம�&' WP.(M.D.)எ+.9975/2019- � 
நகராசி சா�ப4" ஆஜராகிய வைக � வழ � கடண' 7.20000/- 
தி%.ப4. ஆதிYலபா+:ய� உய�ந(தி ம�ற வழ கறிஞ% � வ%வா3 
நிதிய4லி%6� வழ�கிட ம�ற�தி� அ?மதி �. 
ம�ற' அ?மதி 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+. . . . 3402    
    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற�    அ?மதி க$ப5கிற� 
 
                    ஒ$ப'/- தி%.எO. Y��தி, 
                 ஆைணயாள� ம�&' 
                தன2 அKவல�, 
              �ழி��ைற நகராசி. 
    / உ+ைம நக" /  
 
          ஆைணயாள�, 
                                       �ழி��ைற நகராசி.  
        


