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                  �ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற    நக�ம�ற�தி�    24242424----11111111----2020 2020 2020 2020 ெச�வா�    கிழைம    

நைடெப�ற    அவசர��ட�தி�    நிைறேவ�ற�பட    ெபா !க! 
ம�"# த$�மான&க! 

 

ெபா ! எ(. 1 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா�ட� ெல�மி ஜ�வ�லறி �த� 
ெவ�ெவ நி ஐ"வ#யா ம%��வமைன வைர ேம�பால பணி 
நைடெப*றதி� த�ண �� �ழா+ அைன��� ப-� ஏ*ப�/ளதா� ேம*ப1 
�ழாயிைன மா*றியைம�திட 23-09-2020-� ஒ8ப த89/ளி ேகா%வத*� ெச+தி 
ம�க/ ெதாட�9 அ;வலக� <ல� விள�பர� ெச+த வைகயி� ESS ESS 
Publication I.18900/-� ம*N� Express Publication (Madurai) Private Limitted நிNவன�தி*� 
I.22145/- வழ]க ப1ய� வர8ெப*N/ள�. ேம*ப1 ெதாைகயிைன �1ந�� 
நிதியி� வழ]கிட ம^ற�தி^ அ_மதி��.    
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3614  
  அ.மதி�க�ப/கிற�. 
 
ெபா ! எ(. 2  
 

�ழி��ைற நகராசியி� உதவியாளராக பணி9#a� தி%.S. �%க^ 
எ^பவ� தன� மக^ ம*N� மகளி^ க�வி நல_�காகc�, வயதான 
தாயாைர கவனி�க ேவ�1a/ளதா;�, தன� ���ப efநிைல காரணமாக 
நாக�ேகாவி� மாநகராசியி� காலியாக உ/ள உதவியாள� பணியிட�தி*� 
அவ%ைடய �யவி%8ப�தி^ேப#� பணியிட மாNத� ேகா# 
வி�ண8பி��/ளா�. பணியிட மாNத� ேகா#ய வி�ண8ப�திைன ப#சீலைன 
ெச+ய ம^ற�தி^ அ_மதி��. 
ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.746/2020/சி1. 
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3615  
   அ.மதி�க�ப/கிற�. 
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ெபா ! எ(. 3 
 
 நகராசி நி�வாக� ம*N� �1ந�� வழ]க� �ைற அரசாைண எ�.298, 
நா/ 02.09.2020-^ ப1 ெகாேரானா ேநா+ த�89 பணிக/ (COVID-19) ெபா� 
ஊரட]� காலமான 01.04.2020 �த� 31.05.2020 வைரa/ள கால�தி*� 
உ/ளாசி அைம89களி� ெசய�படாத ஆ�� ��தைக இன]க/ ம*N� பிற 
இன]களான கைடகளி^ வாடைக ெதாைகயிைன ெச;��வதிலி% � வில�� 
அளி�� உ�தரவிட8ப�/ள�. ேம;� ெச^ைன நகராசி நி�வாக ஆைணய� 
அவ�களி^ ந.க.எ�.8763/2020/அ2 நா/ 29.09.2020-^ ப1, ேம*ப1 இர�� 
மாத]கr�� வாடைக ெதாைக ேகபிைன த/rப1 ெச+வத*� அ;வலக 
�- அைம�க8ப�, ேம*ப1 �- கீfக�டவாN ஒ89த� அளி��/ள�. 
எனேவ கீfகாs� ப1யலி� உ/ள கைடக/ ம*N� ஆ�� 
��தைககr�� 01.04.2020 �த� 31.05.2020 வைரயிலான இர�� 
மாத]கr��#ய ேக9 ெதாைகயிைன த/rப1 ெச+யc�, இர�� 
மாத]கr�கான ேகபிைன கணணியிலி% � ந��க� ெச+திடc� ம^ற�தி^ 
அ]கீகார�தி*� ைவ�க8ப�கிற�. 
 
 

ஆ�� ��தைக இன]க/ 
 

வ. 
எ� 

வ# 
விதி89 
எ� 

��தைக இன� ��தைகதார� 
ெபய� ம*N� 
�கவ# 

ஆ�� 
��தைக 
(Iபாயி�) 

ஒ%மாத 
��தைக  

01-04-2020 
�த� 
31-05-2020 
�1ய 
��தைக 

1 2019248 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 

எ�. கிறி"�ராt 4867275 
 
405606.25 

 
811212.50 

 
2 201503 ெவ�ெவ நி 

ச ைத 
பா9ராt 369996 

 
30833 

 
61666 

 
3 201808 மாைல ச ைத சி. ராஜாமணி 15435 1286.20 2572.40 
4 201804 க^Nகாலி ச ைத ேக. 

கி%"ணதா" 
137820 

 
11485 

 
22970 

 
5 201807 ஆ� அ1��� 

ெதா1 
எ�. மேனாகர^ 158870 

 
13239.10 

 
26478.2 

 
6 2019252 கடண 

கழி8பைற 
சி. ராஜாமணி 10500 

 
875 

 
1750 
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7 201806 கடண 
கழி8பைற 

சி. ெச�வமணி 15488 
 

1290.60 
 

2581.20 
 

8 201809 கடண 
கழி8பைற 

எ�. மேனாகர^ 49723 
 

4143.60 
 

8287.20 
 

9 201701 கடண 
கழி8பைற 

ைஷ^ �மா� 281100 
 

23425 
 

46850 
 

10 2019250 வி.எ�.சி. 
ஆ1ேடா#ய� 
 

எ�. கிறி"�ராt 
945000 

 

78750 
 

157500 
 

11 201810 லாறி மினி லாறி 
"டா^ 

*றி. ஷாஜி�மா� 26570 
 

2214.10 
 

4428.20 
 

12 2019251 மர]களி^ 
ேமலாதாய� 

சி. �ேரv�மா� 31500 
 

2625 
 

5250 
 

13 2019249 வாைழ�ைல 
உைற�ழி 

எ�. கிறி"�ராt 536550 
 

44712.50 
 

89425 
 

14 2019253 மீ^ச ைத எ". டா�வி^ 10503156 875263 1750526 
15 2019246 ேப% � xைழc 

கடண� 
எ�. கிறி"�ராt 520000 

 
43333.30 

 
86666.60 

 
16 2019247 இ%ச�கர வாகன 

xைழc கடண� 
எ�. கிறி"�ராt 40000 

 
3333.34 

 
6666.68 

 
ெமா�த� 18508983 1542414.99 3084829.98 

 
<^றா�� ��தைக இன]க/ 

 
வ. 
எ� 

வ# 
விதி89 
எ� 

��தைக இன� ��தைகதார� 
ெபய� ம*N� 
�கவ# 

ஆ�� 
��தைக 
(Iபாயி�) 

ஒ%மாத 
��தைக 

01-04-2020 
�த� 
31-05-2020 
�1ய 
��தைக 

1 2019185 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.1 

சி. y�மா� 144000 12000 24000 

2 2019186 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.2 

எ. அலாcத�^ 120000 10000 20000 

3 2019187 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.3 

எ. அலாcத�^ 96000 8000 16000 

4 2019188 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.4 
 

சி. விஜய�மா� 72000 6000 12000 
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5 2019189 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.5 

சி. இ^ப� 72000 6000 12000 

6 2019190 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.6 

சி. நடராஜ^ 72000 6000 12000 

7 2019191 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.7 

எ^. சலாcத�^ 36000 3000 6000 

8 2019192 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.8 

சி. நடராஜ^ 36000 3000 6000 

9 2019193 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.9 

சி. �%க^ 36000 3000 6000 

10 2019194 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.10 

எ". yஜ� 36000 3000 6000 

11 2019195 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.11 

எ". yஜ� 36000 3000 6000 

12 2019196 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.12 

சி. சத�v�மா� 42000 3500 7000 

13 2019197 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.13 

எ�. சசி�மா� 36000 3000 6000 

14 2019198 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.14 

எ�. சசி�மா� 36000 3000 6000 

15 2019199 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.15 

பி. பா�தா" 36000 3000 6000 

16 2019200 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.16 

ஆ�.எ". 
�பி^ராt 

36000 3000 6000 

17 2019201 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.17 

ஆ�.எ". 
�பி^ராt 

36000 3000 6000 

18 2019202 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.18 

*றி. ஜா�t 
ெந�ச^ 

36000 3000 6000 

19 2019203 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.19 

*றி. ஜா�t 
ெந�ச^ 

36000 3000 6000 

20 2019204 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.20 

*றி. ஜா�t 
ெந�ச^ 

36000 3000 6000 

21 2019205 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.21 

*றி. ஜா�t 
ெந�ச^ 

36000 3000 6000 

22 2019206 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.22 

ேக. அ+ய8ப^ 54000 4500 9000 

23 2019207 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.23 

எ". 
பரேம"வர^ 

36000 3000 6000 

24 2019208 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.24 

எ^. �மேரச^ 42120 3510 7020 
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25 2019209 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.25 

1. ராஜ^ 36000 3000 6000 

26 2019210 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.26 

*றி. �ஜி^�மா� 36000 3000 6000 

27 2019211 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.27 

ேக. தா" 36000 3000 6000 

28 2019212 ஐ.1.எ".எ�.*றி. 
கைட எ�.28 

ேக. தா" 60000 5000 10000 

29 2019142 க%]க� சாைல 
கைட எ�.1 

பி. ரத�v 126000 10500 21000 

30 2019143 க%]க� சாைல 
கைட எ�.2 

சிசிெல 
ஞானபா+ 

126000 10500 21000 

31 2019144 க%]க� சாைல 
கைட எ�.3 

எ". அனிv 126000 10500 21000 

32 2019145 க%]க� சாைல 
கைட எ�.4 

பி. மேனாகர^ 204000 17000 34000 

33 2019146 க%]க� சாைல 
கைட எ�.5 

ஜி. ெரஜிவ^லா� 240000 20000 40000 

34 2019147 க%]க� சாைல 
கைட எ�.6 

றறி. �ேளாறி 
வச �ேமாக^ 
ேபா" 

150000 12500 25000 

35 2019148 க%]க� சாைல 
கைட எ�.7 

ராப�சி] 132000 11000 22000 

36 2019149 க%]க� சாைல 
கைட எ�.8 

ேக. 
ராமகி%vண^ 

132000 11000 22000 

37 2019150 க%]க� சாைல 
கைட எ�.9 

வி. வி{" 133800 11150 22300 

38 2019151 க%]க� சாைல 
கைட எ�.10 

எ�. ராஜ^ 134400 11200 22400 

39 2019152 க%]க� சாைல 
கைட எ�.11 

எ". �மாரதா" 133200 11100 22200 

40 2019153 க%]க� சாைல 
கைட எ�.12 

எ�. ெச�ல�வாமி 133200 11100 22200 

41 2019154 க%]க� சாைல 
கைட எ�.13 

எ". ச�ஜ^ 133200 11100 22200 

42 2019155 க%]க� சாைல 
கைட எ�.14 

சி. பிரசா� 138000 11500 23000 

43 2019156 க%]க� சாைல 
கைட எ�.15 
 

எ". மேனாகர^ 132000 11000 22000 
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44 2019157 க%]க� சாைல 
கைட எ�.16 

ஆ�. ரேமv 144000 12000 24000 

45 2019158 க%]க� சாைல 
கைட எ�.17 

*றி. �மேரv 157212 13101 26202 

46 2019159 க%]க� சாைல 
கைட எ�.18 

எ". ெச�வராt 132000 11000 22000 

47 2019160 க%]க� சாைல 
கைட எ�.19 

எ". ெச�வராt 132000 11000 22000 

48 2019161 க%]க� சாைல 
கைட எ�.20 

ஜி. �ேரv 
ெஜயபா� 

132000 11000 22000 

49 2019162 க%]க� சாைல 
கைட எ�.21 
 

ேக. 
ஹ#கி%vண^ 

132000 11000 22000 

50 2019163 க%]க� சாைல 
கைட எ�.22 

ேக. 
ஹ#கி%vண^ 

132000 11000 22000 

51 2019164 க%]க� சாைல 
கைட எ�.23 

எ". ஜா�t 132600 11050 22100 

52 2019165 க%]க� சாைல 
கைட எ�.24 
 

1. ேடனி ஏ�தா" 132000 11000 22000 

53 2019166 க%]க� சாைல 
கைட எ�.25 

*றி. �%ேகv 132000 11000 22000 

54 2019167 க%]க� சாைல 
கைட எ�.26 

ஆன தேபா" 
மகிளா 

132000 11000 22000 

55 2019168 க%]க� சாைல 
கைட எ�.27 
 

பி. 9Iேனா 132000 11000 22000 

56 2019169 க%]க� சாைல 
கைட எ�.28 

வி.எ". 
சிவபிரசா� 

132000 11000 22000 

57 2019170 க%]க� சாைல 
கைட எ�.29 

பி. 
லி]ேக"வர^ 

121200 10100 20200 

58 2019171 க%]க� சாைல 
கைட எ�.30 

பி. ச]க�ரா� 126000 10500 21000 

59 2019172 க%]க� சாைல 
கைட எ�.31 

எ". றாபி^ராt 180000 15000 30000 

60 2019173 க%]க� சாைல 
கைட எ�.32 

எ. 
ேஹமலதாேதவி 

186000 15500 31000 

61 2019174 க%]க� சாைல 
கைட எ�.33 

சி. அ%/தா" 60000 5000 10000 

62 2019175 க%]க� சாைல 
கைட எ�.34 

ேக. ெஜய�மா� 120000 10000 20000 
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63 2019176 க%]க� சாைல 
கைட எ�.35 

எ�. கனகமணி 120000 10000 20000 

64 2019177 க%]க� சாைல 
கைட எ�.36 

எ. கி%"�தா" 91200 7600 15200 

65 2019178 க%]க� சாைல 
கைட எ�.37 

பி.ேக. yனிவாச^  96000 8000 16000 

66 2019179 க%]க� சாைல 
கைட எ�.38 

எ^. ராதிகா 96000 8000 16000 

67 2019180 க%]க� சாைல 
கைட எ�.39 

*றி. 
ெச தி��மா� 

60000 5000 10000 

68 2019181 க%]க� சாைல 
கைட எ�.40 

ஆ�. அஜி� 60000 5000 10000 

69 2019182 க%]க� சாைல 
கைட எ�.41 

ஆ�. விஜய�மா� 60000 5000 10000 

70 2019183 க%]க� சாைல 
கைட எ�.42 

எ". றச� 60000 5000 10000 

71 2019184 க%]க� சாைல 
கைட எ�.43 
 

�பி^ராt 60000 5000 10000 

72 2019232 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ81 

ேக. ச}� 132000 11000 22000 

73 2019233 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ82 

பி. ெட�மா 150000 12500 25000 

74 2019234 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ83 

எ�.எ". ச#கா 132000 11000 22000 

75 2008074 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ84 

காஜா கம� 
உேச^ 

128712 10726 21452 

76 2019235 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ85 

எ^. அ�தா 60000 5000 10000 

77 2019236 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ89 

எ". ஷ�லா 60000 5000 10000 

78 2019237 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ810 

மினிபி#யா 60000 5000 10000 

79 2019254 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� எ813 

ெபடர� வ]கி, 
மா��தா�ட� 

840000 70000 140000 

80 2019226 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி1 

ேக. விஜய 
�மா� 

132600 11050 22100 

81 2019223 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி3 
 

�தா 60000 5000 10000 
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82 2019227 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி6 

த�பா எைல^ 84000 7000 14000 

83 2019228 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி7 

�கம� �ஷற8 96000 8000 16000 

84 2019229 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி8 

எ". 
ஷாலினிேமா/ 

96000 8000 16000 

85 2019230 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி9 

எ". 
ஷாலினிேமா/ 

96000 8000 16000 

86 2019231 பி.பி. �னிசாமி 
வணிகவளாக� ஜி10 
 

*றி.எ�. ேஜா" 108000 9000 18000 

87 201603 ஆவி^பா� கைட 
 

ஆவி^பா�கைட 27600 2300 4600 

88 2019238 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
ெவ�ெவ நி-1 

சி. சிவ�மா� 216000 18000 36000 

89 2019239 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
ெவ�ெவ நி-2 

சி. y�மா� 180000 15000 30000 

90 2019240 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
ெவ�ெவ நி-3 

*றி. ைவ��ட 
பிர9 

156000 13000 26000 

91 2019241 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
ெவ�ெவ நி-4 

*றி. ைவ��ட 
மணி 

144000 12000 24000 

92 2019242 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
ெவ�ெவ நி-5 

எ". I"ெவ� 
ஆ�த� 

96000 8000 16000 

93 2019249 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
ெவ�ெவ நி-6 

இ தியா-ேப 
ஏ,*றி.எ�. 

78000 6500 13000 

94 2019243 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
�ழி��ைற -1 

ஜி. ேடானா�� 144000 12000 24000 

95 2019244 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
�ழி��ைற -2  

ஆஷா காவி^ 90000 7500 15000 

96 2019245 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
�ழி��ைற -3 

ஆஷா காவி^ 90000 7500 15000 
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97 2019246 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
�ழி��ைற -5 

ராேஜ திர^ 72000 6000 12000 

98 2019247 காமராஜ� நிைனc 
வணிக வளாக� 
�ழி��ைற -8 

மணிக�ட^ 
நாய� 

60000 5000 10000 

99 2019213 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.1 

எ^. ேசாம^ 72000 6000 12000 

100 2019214 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.2 
 

1. ெஜயசி] 66000 5500 11000 

101 2019215 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.3 

எ^. ராஜ^ 60000 5000 10000 

102 2019216 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.4 

ஹமீதா அமீ^ 60000 5000 10000 

103 2019217 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.5 

ஹமீதா அமீ^ 60000 5000 10000 

104 2019218 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.6 

1. �ேரv 60000 5000 10000 

105 2019219 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.7 

1. ெஜயசி] 60000 5000 10000 

106 2019220 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.9 

எ". அக"1^ 
சகாயதா" 

60000 5000 10000 

107 2019221 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.10 

நாராயண பிரசா� 60000 5000 10000 

108 2019222 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.11 

ெபா^. 
அெல�"சா�ட 

60000 5000 10000 

109 2019223 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.12 

எ�. 
ராதாகி%vண^ 

60000 5000 10000 
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110 2019224 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.13 

அ�ஜ�ன^ 60000 5000 10000 

111 2019225 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
பைழய கைட எ�.15 

ெரஜி" ேடனிய� 1104000 92000 184000 

112 2019140 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.ஏ4 

எ". சசி�மா� 127200 10600 21200 

113 201409 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.ஏ9 
 

ஆ�.*றி. 
ெஜவஹ� 

140760 11730 23460 

114 201410 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.ஏ10 

*றி. 
ைவ��டமணி 

142140 11845 23690 

115 201411 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.ஏ11 

சி. ரவிசி] 143520 11960 23920 

116 201413 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.ஏ13 

ஆ�. ரேமv�மா� 143520 11960 23920 

117 201419 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி1 

எ�. ரவி~ச திர^ 148356 12363 24726 

118 201420 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி2 

எ�. ெச�வராt 148356 12363 24726 

119 201414 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி3 

சி. ஐடா 207000 17250 34500 

120 201601 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி4 

எ�. �தா 126600 10550 21100 

121 201421 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி6 

*றி.எ^. ேகாைத 
ஆ�டா/ 

126600 10550 21100 

122 201417 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி7 

வி.1.எ". 
அ"வி^ 

126600 10550 21100 
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123 201702 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி8 

*றி. 
ெச தி��மா� 

126120 10510 21020 

124 201422 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி9 

*றி. 
ைவ��டமணி 

146280 12190 24380 

125 201425 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி10 

சி. சிவ�மா� 146280 12190 24380 

126 2019141 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி13 

எ�. ெஜஸி� 127200 10600 21200 

127 201427 மா��தா�ட� 
ேப% � நிைலய 
கைட எ�.பி14 

*றி. ெச�வி 146280 12190 24380 

128 2019001 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-1 

*றி.பி. ெலனி^ 48000 4000 8000 

129 2019002 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-2 

எ�. வினி� 48000 4000 8000 

130 2019003 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-3 

எ�. வினி� 48000 4000 8000 

131 2019004 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-4 

ஜி ரவி 48000 4000 8000 

132 2019005 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-5 

*றி. விேனா� 48000 4000 8000 

133 2019006 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-6 

எ^. ராஜ^ 48000 4000 8000 

134 2019007 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-7 

*றி. 
பா�வ�ணராஜ^ 

48000 4000 8000 

135 2019008 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-8 
 

*றி. 
பா�வ�ணராஜ^ 

48000 4000 8000 
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136 2019009 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-9 

ேக. ராஜ^ 48000 4000 8000 

137 2019010 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-10 

ேக. ராஜ^ 48000 4000 8000 

138 2019011 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-11 

எ�. மேகv 48000 4000 8000 

139 2019012 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-12 
 

*றி. ராஜ^ 48000 4000 8000 

140 2019013 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-13 

எ". ேநசமணி 48000 4000 8000 

141 2019014 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-14 

எ". ஆ�" 48000 4000 8000 

142 2019015 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-15 

எ�. இ"தா�கி 48000 4000 8000 

143 2019016 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-16 

சி.எ". சத�v 48000 4000 8000 

144 2019017 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-17 

*றி. ராஜ^ 48000 4000 8000 

145 2019018 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-18 

*றி. ராஜ^ 48000 4000 8000 

146 2019019 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-19 

சி. ராஜ� 48000 4000 8000 

147 2019020 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-20 

சி. ராஜ� 48000 4000 8000 

148 2019021 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-21 

ேஜ. ேஜாதிபா� 48000 4000 8000 
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149 2019022 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-22 

வி. ெஜகத�v 48000 4000 8000 

150 2019023 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-23 

*றி. �%க^ 48000 4000 8000 

151 2019024 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-24 

எ". � தர� 48000 4000 8000 

152 2019025 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-25 

பி. �பதிராஜ^ 48000 4000 8000 

153 2019026 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-26 

பி. �பதிராஜ^ 48000 4000 8000 

154 2019027 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-34 

சி. வி^ெச^ 48000 4000 8000 

155 2019028 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-35 

சி. வி^ெச^ 48000 4000 8000 

156 2019029 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-36 

ேக. ெஜபராt 48000 4000 8000 

157 2019030 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-39 

எ8. பா; 48000 4000 8000 

158 2019031 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-40 

எ8. பா; 48000 4000 8000 

159 2019032 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-43 

சி. ெஜ"1^ 48000 4000 8000 

160 2019033 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-44 

எ�. ஹ#�மா� 48000 4000 8000 

161 2019034 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-45 
 

சி. ெஜ"1^ 48000 4000 8000 
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162 2019035 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-50 

ஜி. ப�மியா^" 48000 4000 8000 

163 2019036 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
ஏ.பிளா�-51 

ஜி. ப�மியா^" 48000 4000 8000 

164 2019037 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-1 

எ^. சத�v 48000 4000 8000 

165 2019038 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-2 
 

*றி. ஜா� 
�ேரv�மா� 

48000 4000 8000 

166 2019039 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-3 

ஜி. ச திரதா" 48000 4000 8000 

167 2019040 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-4 

வி. நாகராஜ^ 48000 4000 8000 

168 2019041 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-5 

ஜி. ரவி 48000 4000 8000 

169 2019042 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-6 

சி. �வாமிதா" 48000 4000 8000 

170 2019043 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-7 

*றி. பா�வ�ண 
ராஜ^ 

48000 4000 8000 

171 2019044 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-8 

சி. ரேமv 48000 4000 8000 

172 2019045 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-9 

சி. ரேமv 48000 4000 8000 

173 2019046 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-10 

எ�. இ"தா�கி 48000 4000 8000 

174 2019047 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-11 

எ�. ஆன த�மா� 48000 4000 8000 
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175 2019048 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-12 

எ.ேக. அபிv 48000 4000 8000 

176 2019049 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-13 

எ�. மேகv 48000 4000 8000 

177 2019050 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-14 

*றி. சசிதர^ 48000 4000 8000 

178 2019051 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-15 
 

*றி. ராஜ^ 48000 4000 8000 

179 2019052 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-16 

*றி. ராஜ^ 48000 4000 8000 

180 2019053 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-17 

ேக. பால�%க^ 48000 4000 8000 

181 2019054 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-18 

எ^. கனகராt 48000 4000 8000 

182 2019055 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-19 

எ^. கனகராt 48000 4000 8000 

183 2019056 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-20 

9vபா]கத ராஜ^ 48000 4000 8000 

184 2019057 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-21 

9vபா]கத ராஜ^ 48000 4000 8000 

185 2019058 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-22 

9vபா]கத ராஜ^ 48000 4000 8000 

186 2019059 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-27 

சி. வி^ெச^ 48000 4000 8000 

187 2019060 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-28 

சி. வி^ெச^ 48000 4000 8000 
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188 2019061 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-29 

ேக. ெஜபராt 48000 4000 8000 

189 2019062 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-35 

சி. ெஜ"1^ 48000 4000 8000 

190 2019063 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-36 

சி. ெஜ"1^ 48000 4000 8000 

191 2019064 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-46 
 

எ". டா�வி^ 48000 4000 8000 

192 2019065 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-47 

எ". டா�வி^ 48000 4000 8000 

193 2019066 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
பி.பிளா�-48 

எ". டா�வி^ 48000 4000 8000 

194 2019067 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-1 

சி. ரேமv 54000 4500 9000 

195 2019068 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-2 

டபி/a. ரத�v 
ராt 

266388 22199 44398 

196 2019069 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-3 

எ". ரேமv 132000 11000 22000 

197 2019070 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-4 

*றி. ரேமv 120000 10000 20000 

198 2019071 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-5 

*றி. கிறி"ேடாப� 120000 10000 20000 

199 2019072 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-6 

*றி. கிறி"ேடாப� 120000 10000 20000 

200 2019073 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-7 

சி. �%க^ 150000 12500 25000 
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201 2019074 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-8 

சி. �%க^ 150000 12500 25000 

202 2019075 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-9 

நேடச^ 109200 9100 18200 

203 2019076 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-10 

சி. ரேமv 109200 9100 18200 

204 2019077 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-11 
 

ேக. �%க^ 120000 10000 20000 

205 2019078 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-12 

ேக. �%க^ 120000 10000 20000 

206 2019079 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-13 

எ�. விஜய�மா� 55200 4600 9200 

207 2019080 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-14 

சசி�மா� 55200 4600 9200 

208 2019081 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-15 

சிவ�மா� 55200 4600 9200 

209 2019082 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-16 

*றி. க%ண^ 55200 4600 9200 

210 2019083 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-17 

எ�. ஆ�டணி 114000 9500 19000 

211 2019084 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-18 

சி. சத�v�மா� 55200 4600 9200 

212 2019085 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-19 

*றி.எ". 
சிவராஜா 

72000 6000 12000 

213 2019086 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-20 

ராேஜv�மா� 72000 6000 12000 
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214 2019087 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-21 

*றி. ேடவிராt 55200 4600 9200 

215 2019088 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-22 

ஆ�. ரேமv 55200 4600 9200 

216 2019089 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-23 

சி. �%க^ 55200 4600 9200 

217 2019090 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-24 
 

எ. அேசாக^ 55200 4600 9200 

218 2019091 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-25 

எ". 
ராேஜv�மா� 

56400 4700 9400 

219 2019092 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-26 

சி. ெஜ"1^ 55200 4600 9200 

220 2019093 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-27 

சி. ெஜ"1^ 55200 4600 9200 

221 2019094 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-28 

பி. ராஜ^ 55200 4600 9200 

222 2019095 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-29 

எ^. ெஜ"1^ 55200 4600 9200 

223 2019096 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-30 

எ. ச திர^ 55200 4600 9200 

224 2019097 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-31 

ஜி. வரதராஜ^ 55200 4600 9200 

225 2019098 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-32 

எ. �%க^ 55200 4600 9200 

226 2019099 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-33 

பி. ெஜயா 
டா�லி] 

36000 3000 6000 
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227 2019100 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-34 

எ^. ரேமv 
�மா� 

55200 4600 9200 

228 2019101 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-35 

றச� ராt 55200 4600 9200 

229 2019102 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-36 

வி. த]க� 55200 4600 9200 

230 2019103 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-37 
 

சத�v�மா� 55200 4600 9200 

231 2019104 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-38 

எ�. ஹ#�மா� 55200 4600 9200 

232 2019105 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-39 

ெச�வ�மா� 55200 4600 9200 

233 2019106 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-40 

ெச�வ�மா� 55200 4600 9200 

234 2019107 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-41 

பி. நாகமணி 55200 4600 9200 

235 2019108 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-42 

எ^. ஆ�வி^ ராt 55200 4600 9200 

236 2019109 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-43 

எ^. ஆ�வி^ ராt 55200 4600 9200 

237 2019110 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-44 

பி. பிரா^சி" 55200 4600 9200 

238 2019111 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-45 

*றி. ேலாகிதா" 55200 4600 9200 

239 2019112 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-46 

*றி. ேலாகிதா" 55200 4600 9200 
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240 2019113 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-47 

ஜா� ேஜ�க8 
ராt 

55200 4600 9200 

241 2019114 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-48 

எ�. ஜா�ேறா" 60000 5000 10000 

242 2019115 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
சி.பிளா�-49 

எ�. ேலாகிதா" 61200 5100 10200 

243 2019116 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
1.பிளா�-1 
 

கிறி"�ராt 36000 3000 6000 

244 2019117 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
1.பிளா�-2 

ராஜ+ய^ 48000 4000 8000 

245 2019118 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
1.பிளா�-3 

ராஜ+ய^ 48000 4000 8000 

246 2019119 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
1.பிளா�-4 

பரமான த� 54000 4500 9000 

247 2019120 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
1.பிளா�-5 

பிபி^ 205200 17100 34200 

248 2019121 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
1.பிளா�-6 

சி. ஷ�லா ெரஜி^ 255600 21300 42600 

249 2019122 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
இ.பிளா�-1 

ம"தா^ 126000 10500 21000 

250 2019123 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
இ.பிளா�-2 

�கம� ஹா^ 126000 10500 21000 

251 2019124 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
இ.பிளா�-3 

சி�தி�ேமா^ 126000 10500 21000 

252 2019125 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
இ.பிளா�-4 

ஹசினா� பி/ைள 126000 10500 21000 
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253 2019126 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
இ.பிளா�-6 

ெஜய~ச திர^ 126000 10500 21000 

254 2019129 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
எ8.பிளா�-1 

ெஜயராணி 126000 10500 21000 

255 2019130 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
எ8.பிளா�-2 

மா�1^ ஹ�ப� 126000 10500 21000 

256 2019131 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
எ8.பிளா�-3 
 

விஜய�மா� 126000 10500 21000 

257 2019132 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
எ8.பிளா�-4 

�"தபா 126000 10500 21000 

258 2019133 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
த*காலிக கைட 
எ�.1 

தா" 99600 8300 16600 

259 2019134 மா��தா�ட� கா+ 
கறிச ைத த*காலிக 
கைட எ�.2 

ேபபி 36000 3000 6000 

260 2019135 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
த*காலிக கைட 
எ�.3 

ேமாக^ 36000 3000 6000 

261 2019136 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
த*காலிக கைட 
எ�.8  

சகீ� உேச^ 114000 9500 19000 

262 2019137 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
த*காலிக கைட 
எ�.9 

ைவ��டமணி 36000 3000 6000 

263 2019139 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
த*காலிக கைட 
எ�.14 
 

ரமிஜி�" 
ஏ�ராஜா 

36000 3000 6000 
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264 2019138 மா��தா�ட� 
கா+கறி ச ைத 
த*காலிக கைட 
எ�.15 

ெச�வராt 36000 3000 6000 

    23590644 1965887 3931774 

 
அ.�.- ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.2036/2018/அ2. 

 

நக�ம�ற� த$�மான எ(.3616  
 அ.மதி�க�ப/கிற�. 

 
     

ெபா ! எ(. 4 
    

�ழி��ைற நகராசி �+ைம இ தியா திட� திட�கழிc ேமலா�ைம 
திட�தி^கீf ம�திய அரசி^ MOUD �ைறயின� STAR RATING ஒ�ெவா% 
உ/ளாசி அைம89கr� வழ]கி வ%கி^றன�. அத^ ஒ%ப�தியாக 
�ழி��ைற நகராசியி� ேசகரமா�� திட�கழிcகைள திட�கழிc 
ேமலா�ைம விதிகளி^ப1 �ைறேய தர� பி#�� ைகயாள8ப� வ%கிற�. 
ேம;� SECNDARY STORAGE AND TRANSPORATION ெச+வ� �*றி;� 
தவி��க8ப�/ள�. எனேவ �ழி��ைற நகராசியிைன �8ைபயி�லா 
நகராசியாக (Garbage free city) <^N நச�திர அ]கீகார� (THREE STAR 

RATING) ெபற ப/ளிக/, நக�ம^ற உN8பின�க/, �ய உதவி��-�க/, 
�1யி%89 நல~ச]க� �8ைபகைள அதிகமாக உ*ப�தி ெச+பவ�க/, வ��தக 
ச]க� உ/ளிட ப�ேவN அைம89களிடமி% � �யஉNதிெமாழி (Self 

Declaration) ெபற8ப�/ள�. எனேவ இ நகராசி�� உபட ெபா� ம�க/ 
இ8ெபா%/ ெதாட�பாக ஏேத_� ஆேசபைன இ%8பி^ உ#ய ஆதார]கrட^ 
அ;வலக ேவைல நாகளி� ேந#ேலா அ�ல� commr.kuzhithurai@tn.gov.in  எ^ற 
மி^ன�ச� �கவ#�� இ த அறிவி89 ெச+த நாகr��/ எ-�� <லமாக 
பதிc ெச+யலா� எ^பைத தினச# ப�தி#�ைகயி� விள�பர� ெச+வத*� 
அ_மதி ேவ�ட8ப�கிற�. ேம;� விள�பர� ெச+திட ஆ�� ெசலவின� 
ெதாைக�� அ_மதி ேவ�ட8ப�கிற�. 
ந.க.எ�.1812/2020/அ2.   
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3617  
 அ.மதி�க�ப/கிற�. 
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 ெபா ! எ(. 5 
 

�+ைம இ தியா திட� திட�கழிc ேமலா�ைம திட�தி^கீf 
�ழி��ைற நகராசியிைன �8ைபயி�லா நகராசியாக <^N நச�திர 
அ]கீகார� ெபற �ய உNதிெமாழி சா^றிதf ெபNவ� ெதாட�பாக தினச# 
நாளிதழி� விள�பர� ெச+த வைகயி� ம�ைர மணி தினச# 
நாளிதழிடமி% � I.17940/-�கான ெசலவின8ப1ய� ெபற8ப�/ள�. 
அ�ெதாைகயிைன நகராசி வ%வா+ நிதியிலி% � வழ]கிட ம^ற அ_மதி 
ேவ�ட8ப�கிற�. 
அ.�.- ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.1812/2020/அ.                 

 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3618  
 அ.மதி�க�ப/கிற�. 

 
ெபா ! எ(. 6 
 

�ழி��ைற நகராசியி� திற த ெவளியி� மல� கழி��� வழ�க� 
இ�லாத நகராசியாக மா*றிட நடவ1�ைக ேம*ெகா/r� ெபா%� நாளிதf 
<ல� விள�பர� ெச+த வைக�� தினகர^ நாளிதf நிNவனமான                          
“KAL PUBLICATIONS (P) LTD”-டமி% � I.6249/-�கான ெசலவின8ப1ய� 
வர8ெப*N/ள�. அ�ெதாைகயிைன நகராசி வ%வா+ நிதியிலி% � 
வழ]கிட ம^ற அ_மதி ேவ�ட8ப�கிற�.  
அ.�.- ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.1812/2020/அ2.      
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3619  
 அ.மதி�க�ப/கிற�. 
 
 
ெபா ! எ(. 7    
 
       �ழி��ைற நகராசி�� ெசா தமான 21 வா��களி;/ள 
மி^விள��க/ பராம#89 பணிக/ வ%ட� I.26.66 இலச�தி� ேம*ெகா/ள 
17-11-2020 அ^N ஒ8ப த89/ளி ேகார8படதி� வர8ெப*ற <^N 
ஒ8ப த89/ளிகளி^ விவர� கீfவ%மாN. 
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1) Samurai Industrial Electricals. Tirunelveli. 
2) Anandha Electricals, Coimbatore. 
3) Sri Ganga Electricals, Tirunelveli. 

 
வர8ெப*ற <^N ஒ8ப த89/ளிகளி� ெதாழி*xப த�தி�� என 

�� தா+c ேம*ெகா/ள8படதி� வ#ைச எ�.2-� �றி8பி�/ள Anandha 
Electricals, Coimbatore அவ�க/ ஒ8ப த89/ளியி� கல � ெகா/வத*கான  
�^ைவ89 ெதாைகயான வ]கி வைரேவைலயிைன இைண�� சம�8பி�காத 
காரண�தினா;ம ம*ற இர�� ஒ8ப த89/ளிகளி� வ#ைச எ�.1 Samurai 
Industrial Electricals. Tirunelveli த�தி ெபNவத*கான மதி8ெப� ஆகிய 18.75% ெபறாத 
காரண�தினா;� Samurai Industrial Electricals. Tirunelveli ம*N� Anandha Electricals, 
Coimbatore ஆகிய இ%வ%ைடய ஒ8ப த89/ளிக/ நிராக#�க8பட�.  

 
வ#ைச எ�.3 Sri Ganga Electricals, Tirunelveli அவ�கள� Price Bid-ஐ 19-11-2020 

அ^N திற�க8ப� ஒ89ேநா�� ப1யலிட8படதி� மதி8பீைட விட 3.97% 
�ைறவாக ெகா��க8ப�/ள�. மதி8பீைட விட 3.97% �ைறவாக 
ஒ8ப த89/ளி ெகா���/ள Sri Ganga Electricals நிNவன�தி^ 
ஒ8ப த89/ளியிைன ம^ற� ஒ89�ெகா/ளலா�.  

 
அ.�.- வ#ைச எ�.3-� க��/ள Sri Ganga Electricals, Tirunelveli எ^ற நிNவன� 
மதி8பீைட விட �ைறவாக ெகா���/ளதா� அதைன ஏ*N பணிைய 
ஒ8பைட�கலா�. 
ந.க.எ�.1140/2020/இ1.  
      
 நக�ம�ற� த$�மான எ(.3620  
 அ7வலக �றி�9 அ.மதி�க�ப/கிற�. 
    
ெபா ! எ(. 8    
 

    �ழி��ைற நகராசி�� ெசா தமான ��தைக இன]கைள 17-11-2020 
அ^N ஏல� ம*N� மN ஒ8ப த89/ளி ேகா#யதி� வ#ைச எ�.1 �த� 9 
வைரயிலான இன]களி� கீfக�டவாN ஒ8ப த89/ளி ேகா#a/ளன�. 

 
I. மா��தா�ட� ேப% � நிைலய பைழய கைட எ�.10 

 
1) J. அ�ஜ�ன^,             மாதவாடைக 

கா�விைள, வட�� ெத%.  I.3200/- 
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II. மா��தா�ட� ேப% � நிைலய கைட எ�.A9 

 
1) ேமாகன^,     மாதவாடைக 

காரவிைள,          I.5500/- 
ந���. 
 

2) �தா,      மாதவாடைக 
அதம^விைள,        I,5650/- 
ந���. 
 
 

III. மா��தா�ட� ேப% � நிைலய கைட எ�.B4 
 

1) சா�}",              மாதவாடைக 
9றாவிைள, பாலவிைள,   I.10500/- 
�ழி��ைற. 
 

2) J. ராேஜv,        மாதவாடைக 
பட தபாறவிைள,    I.9001/- 
மா��தா�ட�. 
 

3) P. த]க8ப^,        மாதவாடைக 
ேதவ^விைள,     I.6800/- 
ப/ளியா1. 
 

4) T. ைவ��ட ராஜ^,       மாதவாடைக 
க�;��ட�,    I.6550/- 
நடால� அ�ச�   
 

IV. . �ழி��ைற நகராசி அ;வலக �^9ற� கைட எ�.7 
 
   1) M. �தா,             மாதவாடைக 

அத]ேகா�,     I.5000/- 
S.T. ம]கா�. 
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2) K. சசி,         மாதவாடைக 
கைறயா^விைள,    I.4500/- 
மண�காைல. 
 

வர8ெப*ற ஒ8ப த89/ளிகளி� வ#ைச எ�.I, II, III, IV-�  �றி8பிட 
உய� த ஒ8ப த89/ளி ெதாைகயிைன நகராசி நிதியிழ8பிைன தவி���� 
ெபா%� ஒ89�ெகா/ளலா�. வ#ைச எ�.1-�� மN ஒ8ப த89/ளி, மN 
ஏல� ேகாரலா�. 
 
அ.�. – ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.2036/2018/அ2 
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3621  
 வ:ைச எ(.2, 3, 4 ஆகியைவ அ.மதி�க�ப/கிற�. வ:ைச எ(.1-�� 
மீ(/#ஒ�ப@த�9!ளி/ ம"ஏல# ேகாரலா#. 
 
ெபா%/ எ�. 9 
 
    �ழி��ைற நகராசியி^ வள�~சி திட8பணிக/ ெதாழி� மல� 
ப�தி#ைகயி� ெச+தி ம�க/ ெதாட�9 அ;வலக� <ல� விள�பர� ெச+த 
வைக�� கீfக�டவாN ெசலc ப1ய� வர8ெப*N/ள�. 
 

வ#ைச 
எ� 

ப�தி#ைகயி^ ெபய� விள�பர� ெச+த 
நா/ 

ெதாைக 
Iபா+ 

1 �ம# �ர� 27-10-2020 9975 
2 தின�ர� 25-10-2020 9975 
3 த��கதி� 09-11-2020 9800 
4 தினத தி 22-10-2020 9841 
5 தினகர^ 22-10-2020 9975 
6 மாைல தமிழக� 03-09-2020 14700 

  
ேம*�றி8பி�/ள ெதாைகயிைன வ%வா+ நிதியி� இ% � ெசலவிடc� 
ம^ற�தி^ அ_மதி��. 
அ.�.- ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3622  
 அ.மதி�கலா#.                  
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 30-11-2020 தி&க! கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண��ட�தி� நிைறேவ�ற�பட ம�ற�ெபா ! ம�"# 

த$�மான&க! 
 

ெபா ! எ(. 1    
 
    �ழி��ைற நகராசியி^ பய^ப��த8ப� வ%� ஐ � கணனிக/ 
ப-தைட �/ளதா� அதைன ச# ெச+ய மதி8ப�ீ ெதாைக I.59000/-�தி� 
பணிக/ ெச+திட 17-11-2020-� ஒ8ப த89/ளி ேகா#யதி� வர8ெப*ற 
ஒ8ப த89/ளிகளி� விபர� கீfவ%மாN. 
 

1 Q Plus Computers, 
Marthandam. 

54900 மதி8பீைட விட 5.37% ��த� 

2 Micro Net System,  
Karungal 

52100 மதி8பீைட விட 0.00% �ைறc 

 
       வர8ெப*ற இர�� ஒ8ப த89/ளிகளி� மதி8பீைட விட �ைறவாக 
ெகா���/ள Micro Net System எ^ற நிNவன�தி^ ஒ8ப த89/ளியிைன ஏ*N 
ம^ற�தி^ அ_மதி��. 
அ.�.- ம^ற� அ_மதி வழ]கலா�.   
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3623  
 அ.மதி�க�ப/கிற� 
 
ெபா ! எ(. 2    
 
    �ழி��ைற நகராசி�� ெசா தமான ெபா� �காதார8பி#c வாகன�     
TN75M.8752-� ேவக க�பா� க%வி ெபா%�த மதி8ப�ீ I.11,000/-�� உ/�� 
விைல89/ளி வர8ெப*றதி� வர8ெப*ற விைல89/ளிகளி^ விபர� 
கீfவ%மாN. 
 

வ#ைச 
எ� 

நிNவன�தி^ ெபய� விைல89/ளி 
ெதாைக Iபா+ 

1 ஞான+ய^ எ�ட� பிைறச" 9750 
 

2 எ.எ�. ஏெஜ^சி 10450 
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       வர8ெப*ற இர�� விைல89/ளிகளி� �ைறவான விைல89/ளி 
ெகா���/ள ஞான+ய^ எ�ட� பிைறச" எ^ற நிNவன�திடமி% � 
வர8ெப*ற �ைற த விைல89/ளி�� ேவைல ெச+ய உ�திரc வழ]க  
ம^ற�தி^ அ_மதி��. 
 
அ.�.- ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3624  
 அ.மதி�க�ப/கிற�  
 
ெபா ! எ(. 3    
 
    �ழி��ைற நகராசி ப�தியி;/ள ெத%விள��க/ இய��த� ம*N� 
பராம#�த� பணி�காக ஒ8ப த89/ளி அறிவி8பிைன தமிf தினச# 
நாளிதழி;� ம*N� மாவட ஒ8ப த89/ளி ெச+தி மல#;� ெச+தி ம�க/ 
ெதாட�89 அ;வலக� <ல� ப�தி#ைகயி� விள�பர� ெச+த வைக�� 
கீfக�ட ப�தி#ைகயி� ெசலc ப1ய� வர8ெப*N/ள�. ெதாைகயிைன 
வழ]க ம^ற�தி^ அ_மதி��. 
 

1 ம�ைரமணி 23-09-2020 24150 
 

2 தின�ர� 05-11-2020 23625 
 

 
அ.�.- ப1யலி� க��/ள ெதாைகயிைன வ%வா+ நிதியி� ெசலc ெச+திட 
ம^ற�தி^ அ_மதி��. 
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3625  
 அ.மதி�க�ப/கிற� 
 
ெபா ! எ(. 4    
 
    �ழி��ைற நகராசி ெபா��காதார பி#வி*� �+ைம இ தியா திட�தி^ 
கீf திட�கழிc ேமலா�ைம பணி�� பய^ப��த8பட 10 மி^கல^ 
வாகன]க/ ப-தைட �/ளதா� ப-�க/ ச# ெச+திட உ�ேதச ெசலவின� 
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I.10,00,000/- நகராசி வ%வா+ நிதியிலி% � ெசலவிட ம^ற அ_மதி 
ேவ�ட8ப�கிற�. 
அ.�.- ம^ற� அ_மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.2072/2020/அ2. 
 
நக�ம�ற� த$�மான எ(.3626  
 அ.மதி�க�ப/கிற� 
 
 
                ஒ8ப�/- தி%.எ". <��தி, 
              ஆைணயாள� ம*N� தனி அ;வல�, 
        �ழி��ைற நகராசி. 
 
      

  /உ�ைம நக�/ 
 
 
 
           ஆைணயாள�, 
        �ழி��ைற நகராசி. 
 
 

 


