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�ழி��ைற  நகராசி 
 

 �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 09-07-2020 வியாழ�கிழைம நைடெப�ற 
அவசர��ட�தி� நிைறேவ�ற�பட ம�ற�ெபா ! ம�"# 

த$�மான# 
 
ெபா ! எ'. 1 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.21 மிஷ� ம���வமைன 
அ�காைமயி" காமரா# ெத�வி&� ெச"'( சாைல சிெம�� கா*கி+ 
தள( அைம�� சாைல ேம(பா�. பணிக0 1.2.20 லச( மதி.பீ4" 
ேம&ெகா0ள 28-05-2020 அ�8 ஒ.ப:த.;0ளி ேகார.படதி" வர.ெப&ற 
ஒ.ப:த.;0ளிக0 ம�ற�தி� அ=மதி��. 

 
வ. எ� ஒ.ப:ததார� ெபய� ஒ.ப:த விகித( 

 
1 தி�.P. ெஜய@ச:திர� மதி.பீைட விட 0.01% 

�ைறA 
2 தி�.P. ெஜய.பிரகாB மதி.பீைட விட 0.011% 

அதிக( 
 
வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிகளி" வDைச எ�.1 தி�.P. ெஜய@ச:திர� 

எ�பவரா" ெகா��க.ப�0ள �ைற:த ஒ.ப:த.;0ளியிைன ம�ற( 
அ=மதி�கலா(. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3545 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 

ெபா ! எ'. 2 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.21 கா�விைள ப�தியி" 
;திதாக 3 எ�ண( ெத� மி� விள��க0 அைம.பத&� F�னா0 
நக�ம�ற உ8.பின� தி�.ெபா�. சகாேதவ� ேகாDயைத ெதாட�:� மி� 
விள��க0 அைம.பத&�Dய மதி.பீ� கடண( ெதDவி�க 
மி�வாDய�தி&� க4த( அ=.ப.பட�. உதவி ெபாறியாள�, மா��தா�ட( 
மி�வாDய( அவ�களி� 22-06-2020-( நாளய க4த�தி" ேம&ப4 3 ெத� மி� 
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விள��க0 அைம.பத&� மதி.பீ� கடண( 1.12700/.-ஐ 6-7-2020 ேததி��0 
மி�வாDய�தி&� ெச'�த ெதDவி�க.ப�0ள�. மதி.பீ� கடண( 
1.12700/- மி�வாDய�தி&� ெச'�தA(, அத&கான ெசலவின�ைத வ�வாM 
நிதியி" ெசலவிடA( ம�ற�தி� அ=மதி��. 
ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3546 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 
 
ெபா ! எ'. 3 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான ச.பா�� நNேர&8 நிைலய�தி&� 
Liquid Chlorination வினிேயாக( ெசM� ெபா���( பணி 1.4.00 லச( 
மதி.பீ4" ேம&ெகா0ள 29-05-2020 அ�8 ஒ.ப:த.;0ளி ேகார.படதி" 
வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிக0 ம�ற�தி� அ=மதி��. 

 
 
வ. எ� ஒ.ப:ததார� ெபய� ஒ.ப:த விகித( 

 
1 Rowkal & Co, 

Madurai 
மதி.பீைட விட 1.79% 
�ைறA 
 

2 Ananda Enterprises, 
Madurai 

மதி.பீைட விட 6.54% 
அதிக( 
 

 
வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிகளி" வDைச எ�.1 Rowkal & Co 

ெகா���0ள �ைற:த ஒ.ப:த.;0ளியிைன ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
 
 

நக�ம�ற த$�மான எ' : 3547 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
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ெபா�0 எ�. 4 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.12 பன*hட"விைள 
ப�தியி" PVC ைப. ைல� அைம��.Sluice வா"A ெபா���( பணி 1.1.60 
லச( மதி.பீ4" ேம&ெகா0ள 29-05-2020 அ�8 ஒ.ப:த.;0ளி 
ேகார.படதி" வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிக0 ம�ற�தி� அ=மதி��. 

 
வ. எ� ஒ.ப:ததார� ெபய� ஒ.ப:த விகித( 

 
1 தி�.M. ஷஜி, 

ேதவிேகா� 
மதி.பீ� விகித( 

2 தி�.C. lேரB மதி.பீைட விட 0.76% 
அதிக( 

 
வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிகளி" வDைச எ�.1 தி�.M. ஷஜி எ�பவரா" 

மதி.பீ� விகித�தி" ெகா���0ள �ைற:த ஒ.ப:த.;0ளியிைன ம�ற( 
அ=மதி�கலா(. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3548 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 

 
ெபா ! எ'. 5 
 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான மா��தா�ட( உர�கிட*கி" 
ேசகரமா�( �.ைபகைள ெகாட ேபாதிய இடவசதி இ"லாத காரண�தினா"  
JCB இய:திர( pல( �.ைபகைள அக&றிட 30-06-2020-" விைல.;0ளி 
ேகாDயதி" வர.ெப&ற விைல.;0ளிக0 ம�ற�தி� பா�ைவ��( 
ஒ.;த'��(. 

 
 

வ. 
எ� 

விைல.;0ளிதார� ெபய� 
ம&8( FகவD 

மணி�h� 
ஒ�8�� 

ெதாைக 
1பாM 

1 CRRA General Contracting Private Ltd., 
Madichal Post 

JCB மணி�h� 
ஒ�8�� 
Tipper Trip – 1-�� 

1100 
 
2200 
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2 Raj Engineering Works, 
Padanthalumoodu  

JCB மணி�h� 
ஒ�8�� 
Tipper Trip – 1-�� 

750 
 
1900 

அ.�.:– வர.ெப&ற இர�� விைல.;0ளிகளி" வDைச எ�.2-�� ேக�0ள 
�ைற:த விைல.;0ளி�� பணியி� அவசர அவசிய�ைத க��தி" ெகா�� 
ேவைல உ�தரA வழ*கA( ம�ற�தி� அ=மதி��. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3549 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 

 
ெபா ! எ'. 6 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட கீ{ப(ம( உர�கிட*கி" ம��( �.ைப, 

ம�காத �.ைப ஆகியவ&ைற தனி�தனியாக Biomining Fைற.ப4 
பிD�க.ப� அவ&ைற உரமாக பய�ப���த" ம&8( Plastic  ெபா�கைள 
சிெம�� ஆைலக}�� பய�ப���த" ேபா�ற பணிக0 நைடெப&8 
வ�கிற�. ேம&க�ட பணிக}�காக தினசD ப�� நப�க0 அ.ப�தியி" 
ேவைல பா��� வ�கி�றன�. இ.பணியாள�களி� உைடைமக0 ம&8( 
ேவைல�� பய�ப��த.ப�( க�விக0 அ~வ.ேபா� தி�� ேபாகிற�. 
ேம'( உர�கிட*கி� பிரதான வாயிைல உைட�� சpக விேராதிகளா" 
ேசத.ப��த.ப�0ள�. ேம&க�ட ச(ப*கைள த���( வ�ண( 
அ.ப�தியி" 4 எ�ண( CCTV ேகமரா ெபா��தி க�காணி�திட உ�ேதச 
மதி.ப�ீ 1.55,000/-&� தயா� ெசMய.ப�0ள�. ேம&ப4 ேகமரா�க0 
அைம.பத&�( அத&கான ெசலவின�ைத வ�வாM நிதியி" ெசலவிடA( 
ம�ற�தி� அ=மதி��. 
ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3550 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 28-07-2020 ெச1வா2கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண��ட�தி� நிைறேவ�ற�பட ம�ற�ெபா ! ம�"# 

த$�மான# 
 

ெபா ! எ'. 1 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான தைலைம நNேர&8 
நிைலய�தி'0ள 45KVA கி�ேலா�க� ெஜனேரட� ப�� நN�க( ெசM�( 
பணி 1.70,000/- மதி.பீ4" ேம&ெகா0ள 29-05-2020 அ�8 ஒ.ப:த.;0ளி 
ேகார.படதி" வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிக0 ம�ற�தி� அ=மதி��. 

 
வ. 
எ� 

ஒ.ப:ததார� ெபய� ஒ.ப:த விகித( 
 

1 R.J. Power, 
Marthandam. 

மதி.பீைட விட 0.33% 
�ைறA. 
 

2 Annai Generators Spares & Service, 
Nagercoil. 

மதி.பீைட விட 3.38% 
அதிக(. 
 

 
வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிகளி" வDைச எ�.1 R.J. Power ெகா���0ள 

�ைற:த ஒ.ப:த.;0ளியிைன ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3551 

  அ+மதி�கலா# 
 
 
ெபா�0 எ�. 2 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான ெபா�lகாதார பிDA வாகன( 
TN75M.4923-&� 2020-2021-( ஆ�4&� த�தி@சா�8 ெப8வத&� 
வாகன�தி'0ள ப��க0 நN�க( ெசMய 29-05-2020 அ�8 ஒ.ப:த.;0ளி 
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ேகார.படதி" வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளி F4Aக0 ம�ற�தி� 
பா�ைவ��( ஒ.;த'��(. 

 
வ. 
எ� 

 நி8வன�தி� ெபய� மதி.ப�ீ 
1பாM 

ஒ.ப:த.;0ளி 
விகித( 

1 M/S. கேணB ேமாடா� ஒ���, 
நாக�ேகாவி". 

25000 மதி.பீைட விட 
6.25% �ைறA. 

2 M/S.அ�யா ேமாடா��, 
நாக�ேகாவி". 

மதி.பீைட விட 
4.46% அதிக(. 

 
 

வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளிகளி" வDைச எ�.1 கேணB ேமாடா�, 
நாக�ேகாவி" நி8வன�தி� ஒ.ப:த.;0ளியிைன ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3552 

  அ+மதி�க�ப,கிற�. 
 
 
ெபா ! எ'. 3 
 

�ழி��ைற நகராசி ெபா�lகாதார பிDவி&� ெகாேரானா த�.; 
நடவ4�ைக ேம&ெகா0}( ெபா�� கி�மி நாசினிக0 ம&8( பா�கா.; 
உபகரண*க0 ேம'( வா*க ேவ�4�0ளதா" உ�ேதச ெசலவின�ெதாைக 
1.10,00,000/- நகராசி நிதியிலி�:� ெசலவிட ம�ற அ=மதி 
ேவ�ட.ப�கிற�. 
அ.�.:- ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
ந.க.எ�.19/2020/அ2. 
 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3553 

  அ+மதி�க�ப,கிற�. 
 
 
ெபா�0 எ�. 4 
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�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான வாகன( TN75AL-6196-� Head LIght  
சDயாக எDயாத காரண�தா" இரA ேநர*களி" வாகன�ைத இய�க 
சிரமமாக இ�:த காரண�தினா" அவசர அவசிய( க�தி Betro Car Jewels  
நி8வன�திடமி�:� ;திய Head Light Set, Bulb 4 எ�ண( ம&8( 
ஆைணயாள� ெபய� பலைகெபா��திய வைக�� 1.7300/- Betro Car Jewels  
மா�தா�ட( நி8வன�தி&� வழ*க.பட ேவ�4�0ள�. ேம&ப4 ெதாைக 
வழ*�வத&�( அத&கான ெசலவின�ைத வ�வாM நிதியி" ெசலவிடA( 
ம�ற( அ=மதி��. 
ம�ற( அ=மதி�கலா(.  
 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3554 

  அ+மதி�க�ப,கிற�. 
 
ெபா�0 எ�. 5 
 

�ழி��ைற நகராசி ப�தி�� �4நN� வினிேயாக( ெசMய 
பதி�க.ப�0ள வினிேயாக �ழாM 160mm pvc ைப. மா��தா�ட( 
அ(ம�ேகாவி" அ�கி'0ள ேம(பால( Pillar No.88, 89, 85, 84 ஆகிய 
இட*களி" உைட.; ஏ&ப� அ�கி'0ள �8�� ெத�வி'0ள 
வ N�க}�� �4நN� கிைட�காத வ�ண( உ0ளதா'(, �ழி��ைற 
க"'ெக4 பால( அ4ப�தியி" ெச"'( 100mm Pipe பதி�க.ப� பல 
ஆ��களாகி�0ளதா" பல இட*களி" ��பி4�� ப�தைட:� த�ண N� 
வ Nணா�வதா" ;திதாக 100mm GI ைப. பதி�கA(, �ழி��ைற க"பால�த4 
அ(ம�ேகாவி" அ�கி" Pumping line 125mm GI Pipe ��பி4�� பல 
இட*களி" உைட.; ஏ&ப� �4நN� வ Nணாவதா" அதைன சீரைம�� 
;திதாக 125mm GI Pipe அைம�கA(, ேநசமணி பால( நகராசி �4நN� 
l�திகD.; நிைலய�தி&� ெச"'( �ைழA வாயி" அ�கி'0ள 160mm, 
140mm PVC ைப. ெந��சாைல� �ைறயினரா" ேம&ெகா0ள.ப�( த�.; 
lவ� க�( இட�தி" அைம:�0ளப4யா" அதைன இடமா&றி ;திதாக 
�ழாM அைம�கA( 1.2,10,000/-&� மதி.ப�ீ தயா� ெசMய.ப�, ��நN� 
அவசிய( க�தி பிDA (15)-�கீ{ இ:நகராசி ஒ.ப:ததார�                      
தி�.P. ெஜய@ச:திர� pல( பணி ேம&ெகா�டைம��( அத&கான 
ெசலவின�ைத �4நN� நிதியி" ெசலவிடைம��( ம�ற�தி� அ=மதி��. 
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�4நN� அவசர அவசிய( க�தி பணி ேம&ெகா�டைம��( அத&கான 
ெசலவின�ைத �4நN� நிதியி" ெசலவிட.படைம��( ம�ற( 
அ=மதி�கலா(.  
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3555 

  அ+மதி�க�ப,கிற�. 
ெபா ! எ'. 6 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான வா�� எ�.21 தி�வன:த;ர( 
ேரா�, ஐச� ம���வமைன அ�கி" நகர சா� ஆMவாளD� 
அறி�ைகயி�ப4 ச�ேவ எ�.C5/118 நகராசி ;ற(ேபா�� 0.00.52 ஏ� 
நகராசி�� ெசா:தமான இட( என ெதDவி�க.ப�0ள�. ேம&ப4 
இட�திைன தனி நபரா" ஆ�கிரமி.; ெசM� l&8lவ� க4யி�:தைத 
நகராசியா" ஆ�கிரமி.பிைன அக&றி காலியிடமாக உ0ள�. எனேவ தனி 
நப� ஆ�கிரமி.; ஏ�( ெசMயாதவா8 ேம&ப4 காலியிட�தி" க4ட( கட 
நகரைம.; ஆMவாளD� அறி�ைகயி�ப4 கைட க�வத&� உ�ேதச 
மதி.ப�ீ 1.8,60,000/-&� மதி.ப�ீ தயா� ெசMய.ப�0ள�. ேம&ப4 
பணியிைன ெசMயA( அத&கான ெசலவின�ைத வ�வாM நிதியி" 
ெசலவிடA( ம�ற�தி� அ=மதி��(.  
அ.�.:- ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
ந.க.எ�.1094/2020/இ1. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3556 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 
 
ெபா ! எ'. 7 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான 6KV Numeric UPS ெபாறியிய" 
பிDA, நகரைம.; பிDA, வ�வாM பிDA, lகாதார. பிDA ம&8( கணினி 
வ�" ைமய�தி&�( 2017-( ஆ�� வா*க.ப� இைண�க.ப�0ள�. 

 
ேம'( 2015-( ஆ��, நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�க0 

அ'வலக�திலி�:� வழ*க.பட 5KV Online UPS  கணினி பிDA ெபா� 
பிDA ம&8( ஆைணயாள� அைற�� ைவ�க.ப�0ள கணினிக}ட� 
இைண�க.ப�0ள�. 

 



9 

 

த&ேபா� இர�� UPS-க}( Current Cut ஆ�( ேபா� UPS தாேன Off.  
ஆகிற� இதனா" கணினிக}( தாேன Off ஆகி ப��க0 ஏ&பட வாM.;க0 
அதிகமாக உ0ள�. UPS-களி� warrenty கால( F4வைட:�0ள நிைலயி" 
அ'வலக அவசர அவசிய�திைன க��தி" ெகா�� இர�� UPS-கைள�( 
சD ெசMதிட ெதாழி" �ப வ"'ந�களா" ஆMA ெசMத ேபா� 6 KVA Online 
UPS-3 எ�ண*களி" 5 KVA Online UPS-1 எ�ண( ந"ல Fைறயி" 
இய*�வதாகA( 6 KVA Online UPS-1-ைய சD ெசMய F4யாத நிைலயி"      
6 KVA Online UPS-1-ைய ;திதாக வா*கA( 6 KVA Online UPS-1 எ�ண( 
பராமD.; ெசMயA( அத&கான உ�ேதச ெசலவின( 1.3,90,000/-�� மதி.ப�ீ 
தயா� ெசMய.ப�0ள�. பணியி� அவசர( ம&8( அ'வலக நல� க�தி 
1.3,90,000/-&� மதி.ப�ீ தயா� ெசMய.ப�0ள�. ேம&ப4 பணியிைன 
ெசMயA( அத&கான ெசலவின�ைத வ�வாM நிதியி" ெசலவிடA( 
ம�ற�தி� அ=மதி��. 
அ.�.:- ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
ந.க.எ�.926/2020/இ1. 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3557 

  அ+மதி�கலா# 
 
 
ெபா�0 எ�. 8 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான தைலைம நNேர&8 நிைலய 
l�திகD.; நிைலய�தி'0ள மி� இைண.; எ�.181-004-1185 
ப�தைட:�0ளதா" அதைன மா&றி ;திய மி� மீட� ெபா���வத&� 
மி�வாDய�தி&� 1.6656/- ெச'�த மி�வாDய(, மா��தா�ட(, இளநிைல 
ெபாறியாள� அறிA8�தியதி�ப4 ேம&ப4 ெதாைகயிைன �4நN� நிதியி" 
ெசலA ெசMதிட ம�ற�தி� அ=மதி��. அவசர அவசிய( க�தி 
மி�வாDய�தி&� ெதாைக ெச'�த ம�ற�தி� அ=மதி��(. 
அ.�.:- ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
ந.க.எ�.925/2020/இ1. 
 
 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3558 

  அ+மதி�கலா# 
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ெபா ! எ'. 9 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான 21 வா��களி'( உ0ள மி� 
விள��க0 பராமD.; ெசMய மி�பணியாள� (Wire Man-2 Nos. (Helper)  
உதவியாள� -1 No. ம�ேம உ0ளன�. நகராசியி" ெமா�த( 1677 Nos.  
ெத�விள��க0 உ0ளன. அவ&ைற பராமD.பத&� ேபாதிய மி� 
பணியாள�க0 இ"லாத காரண�தா" ஒ.ப:த அ4.பைடயி" 3 மி� 
பணியாள�கைள பணியி" அம��தி ெத�விள��க0 பராமD�க.ப� 
வ�கிற�. 

நகராசி ெத�விள��க0 விபர( 
1) 40W Tube Light Fittings    - 1102 Nos. 

2) 150W Sodium Vapour Fittings    -  150 Nos. 

3) 250W Metal Halide (High Mast -3 Nos.)  -   48 Nos. 

4) 400W Metal Halide (High Mast -2 Nos.)  -   42 Nos. 

5) 85W (CFL Fittings)    -  101 Nos. 

6) 35W (CFL Fittings)    -  210 Nos. 

7) 50W LED Street Light Fittings   -   24 Nos. 

     -------------------- 

        1677 Nos. 
     --------------------- 

நகராசி�� ஒரா�� ெத�விள�� பராமD.; பணி�� ேதைவயான 
மி�ெபா�க0 ம&8( மதி.ப�ீ விபர( கீ{வ�மா8. 
 
 ஒரா�4&� ெத�விள�� பராமD.பி&� மி�சாதன ெபா�க0 
1.30,00,000/-&� வா*க.ப�கிற�. 
 
 மி�பணியாள�களி� மாத ஊதிய(  

1. மி�க(பியாள� 1x 2 x 40,000      = 80,000 

2. மி�க(பி உதவியாள� 1x 1 x30,000 = 30,000 

----------------- 

      ெமா�த(    1,10,000/- மாத( 
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ஒரா�� மி�பணியாள�களி� ெமா�த ஊதிய( 1,10,000/- x 12 = 13,20,000/- 

 

 ஒரா�4&கான ெமா�த மி� உதிD பாக*க0 ம&8( பணியாள�களி� 

ஊதிய( ஆகியவ&றி&� ஆ�( ெசலவின( 1.43,20,000/- ஆ�(. தனியா� 

pல( ெத�விள�� பராமD�க மி� சாதன*க0 வா*�த" ம&8( 

ஆ0hலி உ0பட ஆ�( உ�ேதச ெசலவின( 1.29.22 லச( ஆ�(. இ� 

நகராசி பணியாள�களா" பராமD.; ேம&ெகா0}( ேபா� ஆ�( 

ெசலவின�ைத கா4'( �ைறவாக இ�.பதினா" தனியா� pல( 

பராமD.; ேம&ெகா0ள க���� தயா� ெசMய.ப�0ள�. 

 

 அ4.பைட வசதி பணிகளான திட�கழிA ேமலா�ைம திட(, சாைல 

பணிக0, பால*க0 பராமD.;, �4நN� வினிேயாக( ம&8( பிற 

பணிகைள�( தனியா� மயமா�கி சீறிய Fைறயி" ெசயலா�க( ெசMதிட 

அரl வழிகா4 ெநநிFைறக0 வ���0ளதாகA( தனியா� மயமா��வதி� 

pல( ஏ&கனேவ பணியி" உ0ள ஊழிய�க}�� எ:தவித பாதி.;( 

ஏ&படாத வ�ண( ெசய"ப��த ெதDவி�க.ப�0ள�. அதன4.பைடயி" 

தனியா� மயமா�க( ெசMவத&� சா�திய h80ள பணிகைள க�டறி:� 

உDய க�����கைள தயா� ெசM� நகராசி நி�வாக ஆைணய� 

அ'வலக�தி" ஒ.;த" ெபற க4த( அ=.ப ம�ற அ=மதி 

ேவ�ட.ப�கிற�. ேம'( அரl விதி.ப4 29.22 லச( ெசலவா�(. 

இ�ெதாைக�� மிகாம" ெத�விள�� பராமD.; பணிைய தனியா� மய( 

ஆ�கலா(. ெத�விள�� பராமD.; பணியி" த&ேபா� பணி;D�( 

ஊழிய�கைள நகராசி �4நN� பணி பிDவி" காலியாக உ0ள இட*களி" 

மா&8.பணி அ4.பைடயி" பய�ப�ததி� ெகா0ளA( ம�ற�தி� 

அ=மதி��. 
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1) நகராசி நி�வாக ஆைணய� ம&8( நகராசி நி�வாக ம�டல 
இய��ந� க4த*களி� அ4.பைடயி" இ:நகராசி ெத�விள�� 
பராD.; பணியிைன தனியா� மயமா�க ம�ற( ஒ.;த" 
வழ*கலா(. 
 

2) ெத�விள�� பராமD.; பணி�� தனியா� மயமா�க ஒ� ஆ���� 
ெசலA�ெதாைக 1.29.22 இலச�தி&� ம�ற( அ=மதி 
வழ*கலா(. 

 
 

3) ெத�விள�� பராமD.; பணியிைன தனியா� மயமா��( 
ெசய&�றி.பி&� நகராசி நி�வாக ஆைணய� ஒ.;த" ெப&8 
ெசய"ப��த ம�ற( அ=மதி�கலா(. 
 

4) நகராசியா" பராமD�க.ப�( ெபா�� ஒ�வ�ட�தி&�                     
1. 43,20,000/- வ�கிற�. தனியா� மய( ெசM�( ெபா�� 1.29.20 
லச( வைர வ�கிற�. இதனா" நகராசி�� வ�வாM ெசலA    
1-14,00,000/- ேசமி.பாகிற�. எனேவ அ=மதி அளி�கலா(. 
 

 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3559 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 
 
ெபா ! எ'. 10 
 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா:தமான ெபா�lகாதார.பிDA வாகன( 

TN.74W.0236-&� 2020-2021-( ஆ�4&� த�தி சா�8 ெப8வத&� 

வாகன�தி'0ள ப��க0 நN�க( ெசMய 21-07-2020-" அ�8 ஒ.ப:த.;0ளி 

ேகார.படதி" வர.ெப&ற ஒ.ப:த.;0ளி F4Aக0 ம�ற�தி� 

பா�ைவ��( ஒ.;த'��(. 
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வDைச 
எ� 

நி8வன�தி� ெபய� மதி.ப�ீ 
ெதாைக 
1பாM 
 

ஒ.ப:த.;0ளி 
விகித( 

1 M/S. கேணB ேமாடா�� 
ஒ���, நாக�ேகாவி". 

62045 மதி.பீைட விட 
0.15% �ைறA 
 

2 M/S. அசியா ேமாடா��, 
நாக�ேகாவி". 

மதி.பீைட விட 
1.46% அதிக( 
 

 
வர.ெப&ற இர�� ஒ.ப:த.;0ளிகளி" வDைச எ�.1-" கேணB 

ேமாடா�� நாக�ேகாவி" நி8வன�தி� ஒ.ப:த.;0ளியிைன ம�ற( 

அ=மதி�கலா(. 

 

 
நக�ம�ற த$�மான எ' : 3560 

  அ+மதி�க�ப,கிற� 
 
 
                                            ஒ.ப(/- தி�. எ�. p��தி, 

    ஆைணயாள� ம&8( தனி அ'வல�, 
         �ழி��ைற நகராசி. 
 
            / உ�ைம நக" / 
 
             ஆைணயாள� ம&8( 
                                                 தனி அ'வல�, 
              �ழி��ைற நகராசி. 
 


