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�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 13131313----09090909----2019 2019 2019 2019 ெவ�ள��ெவ�ள��ெவ�ள��ெவ�ள��கிழைம நைடெபகிழைம நைடெபகிழைம நைடெபகிழைம நைடெப!!!!றறறற    
அவசர�அவசர�அவசர�அவசர�#ட�தி$ நிைறேவ!ற&பட#ட�தி$ நிைறேவ!ற&பட#ட�தி$ நிைறேவ!ற&பட#ட�தி$ நிைறேவ!ற&பட ம�ற&ெபா'� ம�ற&ெபா'� ம�ற&ெபா'� ம�ற&ெபா'� ம!() த*�மான) ம!() த*�மான) ம!() த*�மான) ம!() த*�மான)    

    
ெபா'� எ-. 1 
 

நகராசி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� 
ந.க.எ-.17348/2019/இ3, நா� 03-09-2018-�ப8 இ9நகராசி�� நிதி 
ஒ��கீ< ேகா= ெபற&பட ப>ேரரைணய>ைண ப=சீலி�� @.1.00 ேகா8 
மதி&பA8$ தமிBநா< நக�&Cற சாைல உகடைம&C திட) 2019-2020-
�கீB சாைல பண>க� ெசEய கீBக-டவா( நிதி ஒ��கீ< 
ெசEய&ப<�ள�. 

  
        Rs. in crores  

Sl. 
No. 

Amount Allotted TURIP SFC/ CFC/Land 
regularisation 

Fund 

ULB 
Contribution 

1 1.00 0.35 0.45 0.20 
 

 
ேம!ப8 திட�தி� கீB கீBகாF) பண>ய>ைன ெசEவத!� ம�ற�தி� 
அGமதி��. 
 
வ. 
எ- 

பண>ய>� ெபய� மதி&பA<� 
ெதாைக @பாE 
இலச�தி$) 

1 �ழி��ைற நகராசி- வா�< எ-.1-$ பட&பைற 
Iத$ வ�ள��ேகா< �ள) வைர சாைலய>$ 
சிெம- தள) அைம�த$, வா�< எ-.4-$ 
PWD அJவலக) Iத$ ெப'9ெத' மK�ச9ைத 
வைர ம!() ெப-<கடL ெத' சிெம- 
காMகிN தள) அைம�த$, வா�< எ-.5-$ 
தபா$ நிைலய ச9தி&C Iத$ கா$நைட 
ம'��வமைன வைர (VLC  ைமதான) அ'கி$) 
ேபவ� ப>ளா� தள) அைம�த$, வா�< எ-.7-$ 
உ-டனா�ழி ப�திய>$ சாைலய>$ தா� சாைல 
அைம�த$, வா�< எ-.10-$ ெகா$ல��8 
வ>ைள சாைலய>$ ேபவ� ப>ளா� தள) 
அைம�த$ 

100.00 
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ேம!காF) சாைலகைள சீரைம�க தமிBநா< நக�&Cற சாைல 
ேம)பா< திட) 2019-2020-�கீB அGமதி�க&பட ெதாைக 
பMகீ8�ப8 பண>ய>ைன ெசEய ம�ற�தி� அGமதி��.  
ம�ற) அGமதி�கலா). 
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ெபா'� எ-. 2 
 
 
    �ழி��ைற நகராசி ெபாறிய>ய$ ப>=வ>$ �8ந*� ம!() 
ெத'வ>ள�� பண>கைள ேம!ெகா�வத!� ஒ&ப9த அ8&பைடய>$ 4 
பண>யாள�க�        15-07-2019 Iத$ ஒரா-8!� நியமன) ெசE� 
பண> ேம!ெகா�வத!�      14-08-2019 அ�( ஒ&ப9த&C�ள� 
ேகார&படதி$ வர&ெப!ற ஒ&ப9த&C�ள�க� ம�ற�தி� பா�ைவ��) 
ஒ&CதJ��). 
 

வ. 
எ-. 

மதி&பA<� 
ெதாைக @பாE 

ஒ&ப9ததார� ெபய� ம!() ஒ&ப9த 
வ>கித) 
 

1. 5.50 1) தி'.D. ஜR8��மா�, 
   மதி&பA< வ>கித)  
2) தி'.D. ப>ேற)�மா�,  
   0.23% அதிக) 
 

 
வர&ெப!ற ஒ&ப9த&C�ள�கள�$ வ=ைச எ-.1 தி'D. . ஜR8��மா� 
எ�பவரா$ ெகா<�க&ப<�ள ஒ&ப9த&C�ள�ய>ைன ம�ற) 
அGமதி�கலா). மதி&பA< ெதாைக @.5.50 இலச) வ'வாE நிதிய>$ 
ெசலவ>டL) ம�ற) அGமதி வழMகலா). அவசர அவசிய) க'தி 
ஒ&ப9த&C�ள� ேகா=யைதT) ம�ற) அGமதி�கலா). 
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ெபா'� எ-. 3 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான அJவலக I�Cற) உ�ள 
கைட எ-.5,  9 வ'ட) I89த நிைலய>$ ெபா� ஏல) வ>ட&பட�. 
இதி$ கைட உ=ம) கிைட�காத உ=மதார� ஏ!கனேவ ெசJ�திT�ள 
ைவ&C ெதாைகய>ைன தி')ப வழMகி ேக<�ளா�. ேம!ப8 ைவ&C 
ெதாைக காலMகட9த ைவ&C ெதாைக பதிேவ8$ பதிLக� 
ேம!ெகா�ள&ப<�ள�. எனேவ காலMகட9த ைவ&C� ெதாைகய>ைன 
தி')ப வழMகிட ம�ற) அGமதி�கலா). 

 
வ. 
எ- 

ைவ&C� 
ெதாைக 
தி')ப 
ேகா=யவ� 
ெபய� 

ைவ&C� 
ெதாைக 
ெசJ�திய 
வ'ட) 

கைட எ- கால) கட9த 
ைவ&C� ெதாைக 
பதிேவ8$ 
இ'&ப>$ உ�ள 
ெதாைக @பாE 

காலMகட9
த பதிேவ< 
ப�க எ- 

1 T.உதயசிM 2008-2009 அJவலக I�Cற 
கைட எ-.5 

174853 41 &  42 
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ெபா'� எ-. 4 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ப>.ப>.IGசாமி வண>கவளாக 
கைடக�, ெவ<ெவ9நி அJவலக I�னா$ கைடகV�� 9 வ'ட) 
I89த நிைலய>$ ெபா� ஏல) வ>ட&பட�. இதி$ கைட உ=ம) 
கிைட�காத உ=மதார� ஏ!கனேவ ெசJ�திT�ள ைவ&C� ெதாைக 
காலMகட9த ைவ&C� ெதாைக பதிேவ8$ பதிLக� ேம!ெகா�ள&ட�. 
எனேவ காலMகட9த ைவ&C� ெதாைகய>ைன தி'&ப> வழMகிட ம�ற 
அGமதி�கலா). 

 
வ. 
எ- 

ைவ&C� 
ெதாைக தி')ப 
ேகா=யவ� 
ெபய� 

ைவ&C� 
ெதாைக 
ெசJ�தி
ய 
வ'ட) 

கைட எ- கால) கட9த 
ைவ&C� 
ெதாைக 
பதிேவ8$ 
இ'&ப>$ 
உ�ள ெதாைக 
@பாE 

காலMக
ட9த 
பதிேவ< 
ப�க 
எ- 

1 எR. சி�தி� 2006-
2007 

அJவலக I�னா$ 
கைட எ-.6 

162700 41, 42 
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2 வ>ஜய�மா� 2006-
2007 

அJவலக I�னா$ 
கைட எ-.7 
 

137560 41, 42 

3 Iக)ம� 
இRமாய>$  
 

2006-
2007 

G10 
F7 

272300 39, 41, 
42 

4 XேகY 2001-
2002 
 

�ழி��ைற கைட2, 3, 4 62240 40, 41 

5 ஜி. ப>ரகY�மா� 2006-
2007 

Iன�சாமி கைட G4, G5, 
G8, G9, F8, F9, F10, F11, 
F12 

 

187080 41, 42 

6 ெச$வ� 2006-
2007 

ெவ<ெவ9நி 
அJவலக I�னா$ 
கைட 
 

169900 41, 42 

7 ெஜயராZ 2001-
2002 

ேப'9� நிைலய கைட 
எ-.12 
 

41960 22 

8 எR. ேசக� 2001-
2002 

ேப'9� நிைலய கைட 
எ-.13 
 

76300 38 

9 சி. 
பாலகி'Yண� 

2001-
2002 

ேப'9� நிைலய கைட 
எ-.3 
 

98960 21 

அ.�:.- வ=ைச எ-.1 Iத$ 9 வைர அGமதி�கலா). 
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  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�....    
 
 

ெபா'� எ-. 5 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான உர�கிடMகி$ �&ைபக� 
�வ>9� உ�ளதாJ) ேமJ) �&ைபக� ெகட ேபாதிய இடவசதி 
இ$லாததா$ பண>ய>� அவசர அவசிய) க'தி JCB இய9திர) [ல)  
பைழய �&ைபக� ஒ��கி அத�ேம$ �&ைக� ெகாட 13-08-2019 அ�( 
�(கிய கால வ>ைல&C�ள�க� ேகா=யதி$ கீBக-<�ள வ>ைல&C�ள�க� 
வர&ெப!(�ள�. அத� வ>பர) கீBவ'மா(). 
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1) BDS Eart h Movers  ,  - JCB  இய9திர)  
ராேஜY�மா�          மண>�#� ஒ�(��    - @.1200/-  
 

2) PPNEart h Movers  ,  - JCB  இய9திர)  
P. ெஜயராஜ�          மண>�#� ஒ�(��    - @.1250/-  
 

3) SVS Eart h Movers  ,  - JCB  இய9திர)  
             மண>�#� ஒ�(��    - @.1300/-  

 
வர&ெப!(�ள [�( வ>ைல&C�ள�கள�$ வ=ைச எ-.1-$ உ�ள BDS 
Eart h Movers  ஒ&ப9ததார� தி'. ராேஜY�மா� எ�பவ=� வ>ைல&C�ள� 
ெதாைக �ைறவாக உ�ளதா$ உட� ேவைல ெசEய உ�திரL வழMகL), 
அத!கான ப>$ெதாைகய>ைன ெபா�நிதிய>லி'9� ெசலவ>டL) ம�ற 
அGமதி��. 

 
நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-. . . . 3337 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�....    
 

ெபா'� எ-. 6 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான உர�கிடMகி$ 1-8-2019-

$அதிகாைல 4.00 மண>�� த* ப>8���ளைத ெதாட�9� ெகா$லMேகா< 

த*யைண&C �ைற வாகனI) 2 Hi t achi  இய9திர) [ல) �&ைபகைள 

கிளறி வ>< �&ைபகைள 1-8-2019 Iத$ 5-8-2019 வைர ேவைல ெசE� 

�&ைபகைள அக!றிய வைகய>$ 90 மண> ேநர�தி!� @.1,10,000/-�தி!� 

ம�ற�தி� அGமதி��. 

 
அ.�.- பண>ய>� அவசர அவசிய) க'தி Hi t achi  இய9திர) [ல) பண> 
ெசEதைம�� ெதாைகய>ைன ெபா� நிதிய>லி'9� வழMக ம�ற 
அGமதி��. 
 
நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-. . . . 3338 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�....    
 
 
 



6 
 
 

�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----09090909----2019 2019 2019 2019 திMக� கிதிMக� கிதிMக� கிதிMக� கிழைம நைடெப!ற ழைம நைடெப!ற ழைம நைடெப!ற ழைம நைடெப!ற 
சாதாரண�#ட�தி$சாதாரண�#ட�தி$சாதாரண�#ட�தி$சாதாரண�#ட�தி$    நிைறேவ!ற&படநிைறேவ!ற&படநிைறேவ!ற&படநிைறேவ!ற&பட    ம�ற&ெபா'� ம!() ம�ற&ெபா'� ம!() ம�ற&ெபா'� ம!() ம�ற&ெபா'� ம!() 

த*�மாத*�மாத*�மாத*�மான)ன)ன)ன)    
    

ெபா'� எ-. 1 
 

    �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான �8ந*� ப>=L வாகன) 
TN74Z.4605-� Sel f Mot or  ப\தைட9��ளதா$ ேம!ப8 வாகன) இய�க 
I8யாத நிைலய>J�ள�. த!ேபா� நிலவ> வ') ெவள�ய>$ காரணமாக 
உர�கிடMகி$ த*வ>ப�� ஏ!படதா$ த*ைய அைண�க ேம!க-ட 
வாகன) பய�ப<�த&ப< வ'கிற�. எனேவ Sel f Motor  ப\� ந*�க) 
ெசEவத!� உ�]� வ>ைல&C�ள�க� ெபற&ப<�ள�.  

 
வ=ைச 
எ- 

நி(வன�தி� ெபய� ெதாைக 
@பாE 

1 Sunil Auto Electrical works, 
Kulasekaram Road, 
Marthandam 
 

2795 

2 Xavier Battery Electrical works, 
Kalluketty, 
Kuzhithurai 
 

2745 

 
வர& ெப!ற வ>ைல&C�ள�கள�$ வ=ைச எ-.2-$ Xavi er Bat t ery El ect ri cal   
works நி(வன�தி� �ைற9த வ>ைல&C�ள�ய>ைன ம�ற) 
அGமதி�கலா). 
 
 அவசர அவசிய) க'தி �ைற9த வ>ைல&C�ள� ெகா<���ள 
நி(வன�தி!� ேவைல உ�திரL வழMகி ப\� ந*�க) ெசEதைம��) 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3339 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�....    
 
 
ெபா'� எ-. 2 
 

    �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ெபா�Xகாதார ப>=L வாகன) 
T.N.75J8227-!� த�தி சா�( ெப() ெபா'< ேம!ப8 வாகன�தி� 
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ப\�கைள ந*�க) ெசEய 01-08-2019 அ�( ஒ&ப9த&C�ள� 
ேகார&படதி$ வர&ெப!ற ஒ&ப9த&C�ள�க� ம�ற�தி� பா�ைவ��) 
ஒ&CதJ��). 
 

வ. 
எ-. 

மதி&பA<� 
ெதாைக @பாE 

ஒ&ப9ததார� ெபய� ம!() ஒ&ப9த 
வ>கித) 

1. 68900 1) M/S. கேணYேமாடா� ஒ��R, 
   நாக�ேகாவ>$ 0.31% �ைறL 
2) M/S. அ�^யாேமாடா�R, 
   உ-ணாமைல�கைட -மதி&பA< 
வ>கித) 
 

 
வர&ெப!ற ஒ&ப9த&C�ள�கள�$ வ=ைச எ-.1 M/S. 

கேணYேமாடா� ஒ��R நி(வன�தா$ ெகா<�க&ப<�ள 
ஒ&ப9த&C�ள�ய>ைன ம�ற) அGமதி�கலா).  
 
நக�நக�நக�நக�ம�ற� த*�மான எ-ம�ற� த*�மான எ-ம�ற� த*�மான எ-ம�ற� த*�மான எ-. . . . 3340 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 3 
 

 மாவட திட அJவல� ஒ'Mகிைண9த �ழ9ைத வள�_சி திட), 
க�ன�யா�ம= மாவட) அவ�கள�� ந.க.எ-.1121/அ3/2019, நா� 28-08-
2019-$ �ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகள�$ அைம9��ள 
ப9நியாண> ம!() ெவ<ெவ9நி அMக�வா8 ைமயMகைள இ8�� Cதிய 
க8ட) க<வத!� ெத=வ>�க&ப<�ள�. அத�ப8 ேம!ப8 இட) 
பா�ைவய>ட&ப< பைழய க8ட�ைத இ8�� மா!றி Cதிதாக க8ட) 
க<வத!� கீBக-டவா( மதி&பA< தயா� ெசEய&ப<�ள�.  
 
வ=ைச 
எ- 

பண>ய>� ெபய� மதி&பA<�ெதாைக 
@பாE 

1 �ழி��ைற நகராசி��பட ப>.ப>.Iன�சாமி 
வண>கவளாக�தி� எதி�Cற) உ�ள ப\தைட9த 
அMக�வா8 க8ட�திைன இ8�� Cதிதாக க8ட) 
க<த$ 

9,80,000 

2 �ழி��ைற நகராசி��பட ப9நியாண> ேம$நிைல 
ந*�ேத�க�ெதா8 அைம�க&ப<�ள வளாக�திG� 
அைம9��ள ப\தைட9த அMக�வா8  
க8ட�திைன இ8�� Cதிதாக க8ட) க<த$ 

9,80,000 
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ேம!ப8 பண>கைள ெசEவத!�) அத!கான ெசலவ>ன�ைத வ'வாE 
நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3341 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 4 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா-ட) மK�ச9ைத ம!() 
லாறி&ேபைடய>J�ள X!(Xவ�க� உைட9� ேசதமைட9��ளதா$ 
ேம!ப8 X!(Xவ�க� ம!() Gri l l Gate  அைம&பத!� @.6,90,000/.-!� 
மதி&பA< தயா� ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEவத!�) 
அத!கான ெசலவ>ன�ைத வ'வாE நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற) 
அGமதி�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-. . . . 3342 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 5 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ச&பா�� ந*ேர!( 

நிைலய�திலி'9� தி'��வCர) OHT-�� ந*ேர!() A ம!() B `ன� 

ச&ெம�ப>� ந*ேர!றிகள�� 3core 6sq.mm.Fl at cabl e  ப\தைட9த 

நிைலய>J�ளதா$ ந*ேர!றிக� அ8�க8 ப\� ஏ!ப<கிற�. எனேவ A 

ம!() B `ன� ந*ேர!றிகள�� பைழய Fl at cabl e -ஐ மா!றி Cதிய 6sq.mm 

3core Fl at cabl e   பதி�திட @.60,000/-�� மதி&பA< தயா� 

ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEவத!�) அத!கான 

ெசலவ>ன�ைத �8ந*� நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 

ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3343 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
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ெபா'� எ-. 6 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா-ட) லாறி&ேபைடய>$ 
அைம�க&ப<�ள தள) மிகL) ேசதமைட9��ளதா$ லாறிகைள 
நி(�த இயலாத நிைலய>J�ள�. மK�பார) ஏ!றி வ') லாறிய>லி'9� 
ெவள�ேய() கழிL ந*ரா$ ��நா!ற) ஏ!ப<வேதா< Xகாதார சீ�ேக< 
ஏ!ப<) நிைலய>J�ள�. ேமJ) லாறி&ேபைடய>$ அைம9��ள 
கழிLைறய>$ Septic tank அைம&பத!�), லாறி&ேபைடய>$ சிெம-< 
தள) அைம�� வ8கா$ ஓைட அைம&பத!� @.9,90,000/-!� மதி&பA< 
தயா� ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEவத!�) அத!கான 
ெசலவ>ன�ைத வ'வாE நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3344 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 7 
 

தமிBநா< அரசி� [�றா-< சாதைன மல=� �ழி��ைற 
நகராசிய>� வள�_சி� திட&பண>க� வ>ள)பர) ெசEத வைக�� 
@.9660/- வ>ள)பர� கடண) Mal ar Publ i cat i on Pvt  . Ltd.-�� வழMக&பட 
ேவ-8T�ள�. ேம!ப8 வ>ள)பர� கடண) வ'வாE நிதிய>லி'9� 
வழMகிட ம�ற�தி� அGமதி��, 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3345 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 8 
 

�ழி��ைற நகராசி கண>ன� வc$ ைமய�தி$ வcலா�) 
ெதாைகய>ைன பா�கா&பாக ைவ&பத!�=ய லா�க� ப\�ப<�ளதா$ 
Cதிதாக லா�க� வாM�வத!�), அத!கான உ�ேதச ெசலவ>) @.1.50 
இலச) வ'வாE நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3346 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
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ெபா'� எ-. 9 

அரசாைண (நிைல) எ-.110, நகராசி நி�வாக) ம!() �8ந*� 
வழMக$ �ைற, நா� 21-08-019-�ப8 அMகீக=�க&பட 
மைன&ப>=Lகள�$ 2500 ச�ர அ8 பர&பளவ>!� ேம!படாத நில�தி$ 
1200 ச�ர அ8 பர&பளவ>!�� கட&ப<) �8ய>'&C கடடMக� 
இைணயதள) வாய>லாக எள�ய Iைறய>$ க8ட அGமதி ம!() திட 
அGமதி வழM�வ� �றி�� வழிIைறக� வ��� அரசாைண 
ெபற&ப<�ள�. ேம!ப8 அரசாைண ம�ற�தி� பா�ைவ��) 
பதிவ>!�).  
F.No.122/2019/TPI. 
 
 

நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-. . . . 3347 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
 
ெபா'� எ-. 10 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா-ட) ப�திய>$ வா�<    

எ-.20-$ ந9த�கா8$ உ�ள �8ய>'&C ப�திகV�� �8ந*� 
வ>ன�ேயாக) ெசEயபய�ப<��) வ>ன�ேயாக� �ழாE மிகL) 
பைழயதாகஉ�ளதா$ �ழாய>$ அைட&C ஏ!ப< �8ந*� வ>ன�ேயாக) 
ெசET) ேபா� ��நா!ற) வ'வதாJ), சீராக �8ந*� வ>ன�ேயாக) 
ெசEய இயலாததாJ) Xமா�        70 மKட� ந*ள�தி!� Cதிதாக 90 
எ).எ). ப>.வ>..சி �ழாE பதி&பத!�),    வா�< 19 மா��தா-ட) 
ேம)பால�தி� கீB ப�திய>$ ஆ-8நாடா� பா�திர கைட சமKப) ப)ம) 
ந*��ேத�க�ெதா8ய>� �8ந*� வ>ன�ேயாக� �ழாE 6இ�X ப>.வ>.சி.ய>$ 
உைடL ஏ!ப<�ளதா$ மா��தா-ட) ஆ�.சி.ெத' ப�தி�� �8ந*� 
வ>ன�ேயாக) தைட&ப<வதாJ) ம!() வா�< 21-$ மா��தா-ட) 
தடா��8 சமKப) ேடானா க)&`ட� ெச�ட� சமKப) மா��ெக 
ப�திய>J�ள ந*��ேத�க�ெதா8ய>� வ>ன�ேயாக� �ழாE 6இ�X 
ப>.வ>.சி.ய>$ ேம)பால�தி� கீBப�திய>$ சாைலய>� ந<ேவ உைடL 
ஏ!ப<�ளதாJ) �8ந*� வ>ன�ேயாக) தைட&ப<கிற�. எனேவ இ9த 
[�( பண>கைளT) ெசEவத!� மதி&பA< @.1.50 இலச�தி!� தயா� 
ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEவத!�) அத!கான 
ெசலவ>ன�ைத �8ந*� நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3348 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
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ெபா'� எ-. 11 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�< எ-.20-$ மா��தா-ட) 
ஆ�.சி.ெத'வ>$ சாைல ம!() வ8கா$ ஒைட உைட9� ெபா�ம�க� 
ம!() ேபா��வர�தி!� மிகL) இைட`றாக உ�ளதாJ), வ8கா$ 
ஒைடய>� ப�கXவ� உைட9� வ8கா$ ஒைட��� வ>\9� ஒைட 
வழியாக கழிL ந*� ெச$ல I8யாம$ ேதMகிT�ளதாJ) அ&ப�தி ம�க� 
மிகL) அவதி&ப<கிறா�க�. எனேவ சாைலய>� ைமய&ப�திய>$ வ8கா$ 
ஒைட அைம�� சிெம-< தள) அைம&பத!� மதி&பA< @.9,90,000/-�� 
தயா� ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEவத!�), அத!கான 
ெசலவ>ன�ைத வ'வாE நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3349 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
 
ெபா'� எ-. 12 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட 12-வ� வா�8$ க-ண�ேகா< 

நியாயவ>ைல கைட எதிேர ரய>$ேவ பால) அ'கிJ�ள நகராசி�� 

ெசா9தமான ஆB�ைள கிண!றி$ ெபா'�த&ப<�ள பவ� ப)C 1.5HP 

ச&ெம�சிப>� ப\தைட9��ள�. ேமJ) ச&பா�� வாLபலி திட$ 

ப>�Cற) நகராசி கழி&ப>ட�தி$ உ�ள 1.5HP ச&ெம�சிப>� ேமாடா�, 

க\வ�திைட ஆ�.சி.ெத'வ>$ நகராசி�� ெசா9தமான ெபா� 

கழி&ப>ட�திJ�ள 1.5HP ச&ெம�சிப>� ேமாடா�, மா��தா-ட) Cதிய 

ேப'9� நிைலய) அ'கி$ வ>�யாேஜாதி ப�ள� அ'ேக உ�ள 

நகராசி�� ெசா9தமான கிண!றிJ�ள 1.5HP ெஜேமாடா�, �ழி��ைற 

வாLபலி ெபா'காசி திடலி$ உ�ள நகராசி�� ெசா9தமான 

ெபா��கழி&ப>ட�திJ�ள 1.5HP ச&ெம�சிப>� ேமாடா� ம!() ச&பா�� 

ந*ேர!( நிைலய�திJ�ள தி'��வCர)       OHT �� ந*ேர!() 1.5HP 

ச&ெம�சிப>� ந*ேர!றிய>� Automat i c Start - Star Del t a Start er    ஆகியைவ 
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ப\தைட9��ள�. எனேவ ேம!ப8 பைழய பவ�ப)C மி�ேமாடா�கைள 

மா!றி Cதிதாக மி�ேமாடா�க� வாMகி ெபா'��வத!� மதி&பA< 

@.2.20 லச�தி!� தயா� ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன 

ெசEவத!�) அத!கான ெசலவ>ன�ைத �8ந*� நிதிய>$ ெசலவ>டL) 

ம�ற�தி� அGமதி�� 

ம�ற) அGமதி�கலா). �8ந*� நிதிய>$ ேம!ப8 பண>ைய ெசEயலா). 

 
நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-நக�ம�ற� த*�மான எ-. . . . 3350 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�    
 
ெபா'� எ-. 13 

 
�ழி��ைற நகராசி ேப'9� நிைலய�திJ�ள ெத'வ>ள��க� 

ப\தைட9� இரL ேநர�தி$ இ'ளைட9��ள�. ேம!ப8 
ெத'வ>ள��கைள பராம=�க Cதிய St reet Li ght Box   வாMகL), அவசர 
அவசிய) க'தி ேப'9� நிைலய�திJ�ள ெத'வ>ள��கைள ச= 
ெசEவத!�), Cதிய St reet Li ght Box   வாMகL) மதி&பA< @.2,20,000/-�� 
தயா� ெசEய&ப<�ள�. ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEயL) அத!கான 
ெசலவ>ன�ைத வ'வாE நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3351 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�    
 
ெபா'� எ-. 14 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட தி'��வCர) ம!() கா<வ>ைள 

ப�திய>$ ப\தைட9த �8ந*� �ழாEகைள மா!றி Cதிதாக 90mm PVC Pi pe   
அைம&பத!� மதி&பA< @.2,35,000/-!� தயா� ெசEய&ப<�ள�. 
ேம!ப8 பண>ய>ைன ெசEவத!�) அத!கான ெசலவ>ன�ைத �8ந*� 
நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�கலா). 
 
நக�ம�ற� த*நக�ம�ற� த*நக�ம�ற� த*நக�ம�ற� த*�மான எ-�மான எ-�மான எ-�மான எ-. . . . 3352 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
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ெபா'� எ-. 15 

 
�ழி��ைற நகராசி ெத'மி�வ>ள��கைள பராம=&C ெசEவத!� 

மி�சாதன உதி=&ெபா'க� ெகா�Iத$ ெசEவத!கான ஒ&ப9த&C�ள� 
அறிவ>&C (11-01-2019-) நாளய ெட-ட�) தினச= நாள�தழி$ ப>ரXர) 
ெசEத வைக�� வ>ள)பர� கடண) @.8400/- Two Leaf Medi va   -�� 
வழMக&பட ேவ-8T�ள�. ேம!ப8 வ>ள)பர� கடண) வ'வாE 
நிதிய>லி'9� வழMகிட ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3353 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 16 

 
�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான அைன�� க8டMகள�J) 

மைழந*� ேசக=&C அைம&C ஏ!ப<�தி நில�த8 ந*ைர அதிக=�க 
ெசEவத!� நகராசி நி�வாக ம-டல இய��ந�, தி'ெந$ேவலி 
அவ�களா$ நட�த&பட ஆEL� #ட�தி$ ெத=வ>�க&ப<�ள�. 
ேமJ) Jal Sakthi Abi y  an திட�திJ) நகராசி�� ெசா9தமான 
க8டMகள�$ மைழந*� ேசக=&C ெதா8 அைம�க 
அறிL(�த&ப<�ள�. அத�ப8 நகராசி ெசா9தமான கீBகாF) 
ப�திகள�$ மைழந*� ேசக=&C ெதா8 அைம�க @.2,30,000/-�� மதி&பA< 
தயா� ெசEய&ப<�ள�. 

 
1) நகராசி அJவலக)    - 4 எ-ண) 
2) IGசாமி வண>கவளாக)   - 1 எ-ண) 
3) �ழி��ைற வண>கவளாக)  - 1 எ-ண) 
4) ேப'9� நிைலய)    - 6 எ-ண)Õ 
5) மா��தா-ட) ச9ைத   - 5 எ-ண) 
6) அMக�வா8க�    - 2 எ-ண) 
7) ேரச� கைட     - 1 எ-ண) 
8) eலக)      - 5 எ-ண) 
9) ந*ேர!( நிைலய)    - 3 எ-ண) 

--------------------------
-- 
 28 எ-ணMக� 
--------------------------
--   
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 ேம!ப8 பண>க� ெசEவத!� அத!கான ெசலவ>ன�ைத வ'வாE 
நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�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-. . . . 3354 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற� 
 
ெபா'� எ-. 17 

 
�ழி��ைற நகராசிய>$ மா��தா-ட) ச9ைதய>$ லாறி&ேபைட 

அ'கி$ 4TPD ெகா�ளளL ெகா-ட f-Fய>� தயா=��) #ட) 
அைம�க&ப< பண> I8L() நிைலய>J�ள�. �&ைபகைள ப>=�� 
உர) தயா=��) Process நைடெப() ேபா� ம�காத �&ைபகைள தன�ேய 
ேசக=�� �வ>ய$ ெசE� ம(Xழ!சி பய�பா< ைமய) (Resource 
Recovery Cent re ) அைம�க நகராசி நி�வாக ம-டல இய��ந�, 
தி'ெந$ேவலி அவ�களா$ நட�த&பட ஆEL� #ட�தி$ 
ெத=வ>�க&படத�ப8 இ9நகராசிய>$ RCC அைம&பத!�), மி� 
ச9ைதய>$ அைம�க&ப<�ள ETP-� பா�கா&C க'தி ேம!#ைர ம!() 
Gri l l  அைம&பத!�) மதி&பA< @.3,50,000/-�� தயா� ெசEய&ப<�ள�. 
ேம!ப8 பண>கைள ெசEவத!�) அத!கான ெசலவ>ன�ைத வ'வாE 
நிதிய>$ ெசலவ>டL) ம�ற�தி� அGமதி��. 
ம�ற) அGமதி�கலா). 
 
நக�ம�ற� த*�மாநக�ம�ற� த*�மாநக�ம�ற� த*�மாநக�ம�ற� த*�மான எ-ன எ-ன எ-ன எ-. . . . 3355 

  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�  அGமதி�க&ப<கிற�        
 
              ஒ&ப)/- தி'.எR. [��தி, 
                 ஆைணயாள� ம!() 
                தன� அJவல�, 
              �ழி��ைற நகராசி. 
    / உ-ைம நக$ /  
 
          ஆைணயாள�, 
       �ழி��ைற நகராசி. 


