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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 07-01-2021 வியாழ�கிழைம 
நைடெப�ற அவசர�!ட�தி" நிைறேவ�ற$பட 

ம�ற$ெபா%& ம�'( த)�மான( 
 
ெபா%& எ,. 1 
    

   �ழி��ைற நகராசி�� 15-வ� CFC Tied Grant மானிய�தி$           
2020-2021-.(கீ* �ழி��ைற நகராசி�� +.28.33905 லச0 
அ2மதி�க3ப56ள�. நகராசி�� ெசா9தமான தைலைம ந:ேர<= >�திக?3@ 
நிைலய�தி$ மி( இைண3@ எD.118-004-1185 LT Service விதி3பK IIA மி(பN 
64.76KW இ9த மி(இைண3பி$ 15HP மி(ேமாடாV 4 எDண0 ம<=0 20HP 
மி(ேமாடாV 2 எDண0 உ6ள�. ேம<பK >�திக?3@ நிைலய�தி$ மி( 
இைண3@ எD.118-004-572 LT Service விதி3பK IIA  மி(பN 61.72KW.  இ9த மி( 
இைண3பி$ 7.5HP மி( ேமாடாV ம<=0 12.5HP மி(ேமாடாX0 உ6ள�. 
ேமY0 ேம<பK >�திக?3@ நிைலய�தி$ மி( இைண3@ எD.118-004-01 LT 
Service விதி3பK IIA மி(பN 51KW. இ9த மி( இைண3பி$ 10HP மி(ேமாடாV   
4 எDணZ0, 3HP மி(ேமாடாV 2 எDணZ0 ம<=0 5HP மி(ேமாடாV      
2 எDணZ0 உ6ள�. த<ேபா� தமி*நா5 அர> மி(சார ஒN]�Zைற 
ஆைணய0 பகிVமான விதி3பK மி(பN 50KW–�� `5தலாக பய(ப5�த3ப5 
வX0 மி( இைண3@க6 அைன��0 LTCT (Low Tension Current Transformer)  
ZைறயிலிX9� HTCT (High Tension Current Transformer) Zைற�� மா<ற ேவD50 
எ(= மி(சார ஒN]�Zைற ஆைணய�தி( விதி3பK மி(வா?ய உதவி 
ெபாறியாளV மாV�தாDட0 அவVகளி( கKத எD.255/2020-(பK தைலைம 
ந:ேர<= நிைலய மி( இைண3ைப HTCT மி( இைண3பாக மா<றி Transformer 
500KVA/433V. 3PH, 50HZ, Out door அைம�க உ�ேதச மதி3ப5ீ +.24.40 இலச�தி<� 
மதி3ப5ீ தயாV ெசpய3ப56ள�. இ3பணியிைன 15-வ� CFC Tied Grant  
மானிய�தி$ +.4.33905 இலசZ0 மீதி�ெதாைகயான +.20.06095 இலச�திைன 
நகராசியி( �Kந:V நிதியி$ ேம<ெகா6ளr0 ம(ற�தி( அ2மதி��. 
ேகா3@ எD.15/2021/இ1. 
 
         நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3635, 
  அ2மதி�க$ப3கிற�.            
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ெபா%& எ,. 2 
 

   �ழி��ைற நகராசி�� 15-வ� CFC Tied Grant மானிய�தி$           
2020-2021-.(கீ* �ழி��ைற நகராசி�� +.28.33905 லச0 
அ2மதி�க3ப56ள�. நகராசி�� ெசா9தமான தைலைம ந:ேர<= >�திக?3@ 
நிைலய�தி$ மி( இைண3@ எD.118-004-1185 LT Service விதி3பK IIA மி(பN 
64.76KW இ9த மி(இைண3பி$ 15HP மி(ேமாடாV 4 எDண0 ம<=0 20HP 
மி(ேமாடாV 2 எDண0 உ6ள�. ேம<பK >�திக?3@ நிைலய�தி$ மி( 
இைண3@ எD.118-004-572 LT Service விதி3பK IIA மி(பN 61.72KW.  இ9த மி( 
இைண3பி$ 7.5HP மி( ேமாடாV ம<=0 12.5HP மி(ேமாடாX0 உ6ள�. 
ேமY0 ேம<பK >�திக?3@ நிைலய�தி$ மி( இைண3@ எD.118-004-01                 
LT Service விதி3பK IIA மி(பN 51KW. இ9த மி( இைண3பி$ 10HP 
மி(ேமாடாV 4 எDணZ0, 3HP மி(ேமாடாV 2 எDணZ0 ம<=0 5HP 
மி(ேமாடாV 2 எDணZ0 உ6ள�. த<ேபா� தமி*நா5 அர> மி(சார 
ஒN]�Zைற ஆைணய0 பகிVமான விதி3பK மி(பN 50KW–�� `5தலாக 
பய(ப5�த3ப5 வX0 மி( இைண3@க6 அைன��0 LTCT (Low Tension Current 
Transformer) ZைறயிலிX9� HTCT (High Tension Current Transformer) Zைற�� மா<ற 
ேவD50 எ(= மி(சார ஒN]�Zைற ஆைணய�தி( விதி3பK மி(வா?ய 
உதவி ெபாறியாளV மாV�தாDட0 அவVகளி( கKத எD.255/2020-(பK 
தைலைம ந:ேர<= நிைலய மி( இைண3ைப HTCT மி( இைண3பாக மா<றி 
Main MV Panel, Metering board, APTC 125 KVAR அைம�க உ�ேதச மதி3ப5ீ +.24.00 
இலச�தி<� மதி3ப5ீ தயாV ெசpய3ப56ள�. இ3பணியிைன 15-வ� CFC 
Tied Grant மானிய�தி$ ெசpதிட ம(ற�தி( அ2மதி��. 
ேகா3@ எD.14/2021/இ1. 
 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3636, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 

 
 
 
ெபா%& எ,. 3 
 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான வாகன0 TN75AL 6196-�� 4-வ� 
Service ம<=0 இதர பணிக6 ேம<ெகா6ளr0 Derik Mahindra நி=வன0 
திXெந$ேவலி +.17931/-�� விைல3@6ளி ெபற3ப56ள�. ேம<பK 



3 

 

வாகன�திY6ள பN�கைள ந:�க0 ெசpயr0 அத<கான ெசலவின�ைத 
வXவாp நிதியி$ ெசலவிடr0 ம(ற�தி( அ2மதி��. 
அ.�.:– ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3637, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 

 
 
ெபாX6 எD. 4 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான மாV�தாDட0 ேபX9� நிைலய 
கைட எD.A9-ஐ ��தைக�� எ5��6ள திX.R.T. ஜவகV எ(பவV ஏ<கனேவ 
ெசY�தி~6ள ைவ3@ ெதாைகயிைன திX0ப வழ]க ேக56ளாV. ேம<பK 
ைவ3@ ெதாைக கால]கட9த ைவ3@ ெதாைக பதிேவK$ பதிrக6 
ேம<ெகா6ள3ப56ள�. எனேவ கால]கட9த ைவ3@� ெதாைகயிைன திX0ப 
வழ]கிட ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 

 
வ. 
எD 

ைவ3@� 
ெதாைக திX0ப 
ேகா?யவV 
ெபயV 

ைவ�ெதாைக 
ெசY�திய 
வXட0 

கைட 
எD 

கால0 கட9த 
ைவ3@� ெதாைக 
பதிேவK$ 
இX3பி$ உ6ள 
ெதாைக +பாp 

கால]கட9த 
பதிேவ5 ப�க 
எD 

1 திX.R.T. ஜவகV 2013-2014 

 
A9 377400 Vol.III  

Page No.85 

ந.க.எD.1356/2020/அ2. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3638, 
அ2மதி�கலா( 

 
 
ெபாX6 எD. 5 
 

  �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ��தைக இன]கைள 30-12-2020 
அ(= ம=ஏல0 ம<=0 ம=ஒ3ப9த3@6ளி ேகா?யதி$ வ?ைச எD.1 Zத$ 9 
வைரயிலான இன]களி$ கீ*கDடவா= ஒ3ப9த3@6ளி ேகா?~6ளனV.  
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III. தினச? ச9ைதயி26 ”C” பி?r கைட எD.C4 
     

1) C. ைஷ(,          மாதவாடைக 
பர��(=, ,      +.5100/- 
வ(னி�V. 
 

2) S. ெஜய��மாV,    மாதவாடைக   
பட9தபாைறவிைள,      +.5675/- 
மாV�தாDட0 
 

3) L.B. >ேர�     மாதவாடைக 
ெகா5]�ள0,       +.7000/- 
மாV�தாDட0 
 

4) வினி$ரா�,     மாதவாடைக 
ெச�காலவிைள,      +.7200/- 
பட9தாY�5. 
 

III. தினச? ச9ைதயி26 ”C” பி?r கைட எD.C5 
 
1) C. ஜாDகிறி�ேடாபV,   மாதவாடைக 
ெபா(னாறவிைள,        +.5200/- 
கா�சிர]ேகா5. 
 

2) P.பாலகிX�ண(,    மாதவாடைக 
�ழ�க�சி,           +,5600/- 
வி?ேகா5. 
 

3) L.B. >ேர�     மாதவாடைக 
ெகா5]�ள0,       +.7000/- 
மாV�தாDட0 
 

4) M. வினி$ரா�,     மாதவாடைக 
ெச�காலவிைள,      +.7200/- 
பட9தாY�5. 
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III. தினச? ச9ைதயி26 ”C” பி?r கைட எD.C6 
 
1) C. சத:�,   ,   மாதவாடைக 
ெகா5]�ள0,           +.5150/- 
மாV�தாDட0. 
 

2) P. ேகாபாலகிX�ண(,   மாதவாடைக 
�ழ�க�சி,           +.5550/- 
வி?ேகா5. 
 

3) C. >9தVசி],  ,   மாதவாடைக 
கிண�� கடr,           +.7800/- 
ேகாய0@��V. 
 

III. தினச? ச9ைதயி26 ”C” பி?r கைட எD.C7 
 
1) C. சசி,   ,   மாதவாடைக 
ெகா5]�ள0,           +.5100/- 
மாV�தாDட0. 
 

2) M. ராஜ:��மாV ,    மாதவாடைக 
@��கைட.           +.5590/- 
 

3) >9தVசி],  ,   மாதவாடைக 
கிண�� கடr,           +.7800/- 
ேகாய0@��V. 
 

III. தினச? ச9ைதயி26 ”C” பி?r கைட எD.C11 
 
1) P. பாபி(,  ,   மாதவாடைக 
ேச�க$.            +.5000/- 
 

2) P. ேரவதி,     மாதவாடைக 
ெவ5 கா5விைள,         +.5500/- 
நடால0. 
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VI. மாV�தாDட0 ேபX9� நிைலய பைழய கைட எD.C10 
 
1) Jn. அVஜ:ன(,  ,   மாதவாடைக 
வட�� ெதX,           +.3550/- 
மாV�தாDட0 
 

2) ெபா. இராேஜ>வ?,    மாதவாடைக 
மீன�ச$, களிய�காவிைள.     +.3075/- 
 
 

VII. மாV�தாDட0 ேபX9� நிைலய “A” பிளா� கைட எD. A11 
 
1) P. >மா,      மாதவாடைக 
மதி�சவிைள,           +.2200/- 
மாV�தாDட0 
 

2) C. கீதா�மா?,     மாதவாடைக 
அ�>கDடைள,           +.2525/- 
�லேசகர0. 
 

 
வர3ெப<ற ஒ3ப9த3@6ளிகளி$ வ?ைச எD.III “C” பி?r கைடகளான C4, 

C7, C11–��?ய உயV9த பச ஏல�ெதாைகைய அ2மதி�கலா0. ேமY0 இேத 
பி?வி$ கைட எD.C5 ம<=0 C6 ஏல�ேக6விைய எதிV�� மாத வாடைக 
+.8000/-�� ேக5 ஒXவXட வாடைக ெசY�த3ப56ளதா$ கைட எD.C5, 
C6-�� ம=ஏல0/ ம= ஒ3ப9த3@6ளி ேகாரலா0. 

 
 வ?ைச எD.VI-$ உ6ள மாV�தாDட0 ேபX9� நிைலய பைழய கைட 
எD.10-�� உயV9த பச ஏல�ெதாைகைய அ2மதி�கலா0. 
 

வ?ைச எD.VII-$ உ6ள மாV�தாDட0 ேபX9� நிைலய கைட       
எD.A11-�� ம=ஏல0/ ம= ஒ3ப9த3@6ளி ேகாரலா0. 
அ.�.- ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
ந.க.எD.2036/2018/அ2. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3639, 
அ2மதி�கலா( 
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ெபாX6 எD. 6 
 

 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான வாகன0 TN75L.0828-<� பN�ச? 
ெசpய ேவDK~6ளதா$ உ6�V விைல3@6ளி ெபற3ப5 ஒ3@ேநா�� 
பKய$ தயாV ெசpய3பட�. �ைறவான விைல3@6ளி ெகா5��6ள 
அஷயா ேமாடாV� எ(ற நி=வன�தி<� ேவைல உ�தரr வழ]கr0, 
அத<கான பKய$ ெதாைக GST உபட +.32950/- ெசலr ெசpதிடr0 
அ�ெதாைகயிைன வXவாp நிதியிலிX9� ெசலr ெசpதிட ம(ற�தி( 
அ2மதி��.  
அ.�.- ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3640, 
அ2மதி�கலா( 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 29-01-2021 ெவ&ளி�கிழைம 
நைடெப�ற சாதாரண�!ட�தி" நிைறேவ�ற$பட 

ம�ற$ெபா%& ம�'( த)�மான( 
 

ெபா%& எ,.1 
 
        �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ெபா� >காதார3பி?r வாகன0 
TN.75P1813-�� 2020-2021-0 வXட�தி<� த�தி சா(= ெப=வத<� 6-1-2021 அ(= 
ஒ3ப9த3@6ளி ேகார3படதி$ வர3ெப<ற ஒ3ப9த3@6ளிக6 ம(ற�தி( 
பாVைவ��0 ஒ3@தY��0. 
 

1) அஷயா ேமாடாV�,   மதி3பீைட விட 1.88% `5த$ 
�லேசகர0.      (+.77400/- ) 
 

2) கேண� ேமாடாV� ஒV��,  மதி3பீைட விட 0.00% �ைறr 
நாகVேகாவி$.      (+.75970/- ) 
 

 வர3ெப<ற இரD5 ஒ3ப9த3@6ளிகளி$ �ைற9த விைல3@6ளி 
ெகா5��6ள கேண� ேமாடாV� ஒV�� எ(பவ?( விைல3@6ளியிைன 
ஏ<க ம(ற�தி( அ2மதி��0. ேம<பK ெதாைகயிைன வXவாp நிதியி$ 
ெசலr ெசpதிடr0 ம(ற�தி( அ2மதி��0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3641, 
அ2மதி�கலா( 

 
 
ெபா%& எ,.2 
 
   �ழி��ைற நகராசியி( ச3பா�� ந:ேர<= நிைலய�தி$ உ6ள 
நகராசி�� ெசா9தமான (Infiltration well) 2-உைறகிண=களிலிX9� 15HP 
Submercible Motorக6 �ல0 கNவ(திைட OHT ம<=0 திX��வ@ர0 (OHT) 
ந:ேர<ற3ப5 வXகிற�. ேமY0 Liquid Chlorination Zைற3பK தDண :?$ 
Chlorination  ெசpய3ப5கிற�. த<ேபா� ந:ேர<= நிைலய�தி$ உ6ள Cut Off 
Fuse, Panel Board ஆகியைவ ேமாசமான நிைலயி$ உ6ளதா$ ேமாடாVக6 
இய��0 ேபா� Electric Spark ஆவ�ட( அ]� ேவைல ெசp~0 
பணியாளVக���0 ேபாதிய பா�கா3@ இ(றி காண3ப5கிற�. ேமY0 மி( 
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தைட ஏ<ப50 நிைல உ6ள�. இதனா$ சீரான �Kந:V வினிேயாக0 
தைட3ப5கிற�. எனேவ மி( பணியாளVகளி( அறி�ைக3பK~0 பN�கைள 
ச? ெசpய உ�ேதச மதி3ப5ீ +.3,50,000/-�தி<� மதி3ப5ீ தயாV 
ெசpய3ப56ள�. ேம<பK ெசலவின�ைத �Kந:V நிதியி$ ெசலr ெசpதிட 
ம(ற�தி( அ2மதி��0. 
அ.�.- ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3642, 
அ2மதி�கலா( 

 
ெபா%& எ,.3 
 
  �ழி��ைற நகராசியி$ 2017-0 ஆDK$ வா]க3பட 6KV Numeric UPSC 

ம<=0 2015-0 ஆD5 நகராசி நிVவாக ஆைணயரக�தா$ வழ]க3பட 5 kVI 
Online UPS ஆகிய இரD50 மி( இைண3@ �DK�க3ப50 ேபா� Off ஆகிற�. 
UPS மி( தைட ேநர]களி$ Batteries �ல0 இய�க3ப5கிற�. Battery களி( 
ஆ~கால0 ZKவைட9�6ளதா$ Computer க6 இய]கவி$ைல. எனேவ Battery 
warranty கால0 ZKவைட9�6ளதா$ திட அைம3பாள?( அறிrைர3பK 
நகராசி ெபாறியாளV ேநரKயாக பாVைவயி5 ெதாழி$ �ப வ$YநVகளா$ 
ஆpr ெசpதேபா� Battery ஆ~கால0 (Expiry Date) ZK9�6ள காரண�தினா$ 
Computer இய]காத வDண0 உ6ள�. இதனா$ ெபாறியிய$ பி?r பணிக6 TPI 
Section, Revenue Section பணிக6 இய]காத வDண0 தைட3ப56ள�. 
ஆைகயா$ 16Nos., 12V 100 Amps online Battery Quato @திதாக வா]கி ெபாX�த 
உ�ேதச மதி3ப5ீ +.2,53,000/-�� மதி3ப5ீ தயாV ெசpய3ப56ள�. ேம<பK 
பணிக6 ெசpவத<�0 அத<கா�0 ெசலவின�ைத வXவாp நிதியி$ 
ெசpதிடr0 ம(<�தி( அ2மதி��. 
அ.�.- அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3643, 
அ2மதி�கலா( 

 
ெபா%& எ,.4 
 

 �ழி��ைற நகராசியி$ ஒ3ப9த�காரராக பதிr ெப<ற            
திX.N. தா0ச( 2011-2012-0 ஆD5 Zத$ 2016-2017-0 ஆD5 ZKய ெசpத 
பணிக��� பKயலி$ பிK�த0 ெசpய3ப56ள ெதாைக +.13180/- கால0 
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கட9த ைவ3@� ெதாைகயாக உ6ளதா$ அதைன திX3பி வழ]க ம(ற0 
அ2மதி�கலா0. 
அ.�.- அ2மதி�கலா0. 
ந.க.எD.1267/2020/பி1. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3644, 
அ2மதி�கலா( 

 
 
ெபா%& எ,.5 
 

 �ழி��ைற நகராசியி$ ஒ3ப9த�காரராக பதிr ெப<ற திX.R.J. பவV 
2011-2012-0 ஆD5 Zத$ 2016-2017-0 ஆD5 ZKய ெசpத பணிக��� 
பKயலி$ பிK�த0 ெசpய3ப56ள ெதாைக +.8420/- கால0 கட9த ைவ3@� 
ெதாைகயாக உ6ளதா$ அதைன திX3பி வழ]க ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
அ.�.- அ2மதி�கலா0. 
ந.க.எD.1267/2020/பி1. 
 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3645, 
அ2மதி�கலா( 

 
ெபா%& எ,.6 
 

�ழி��ைற நகராசி ஆைணயாளV அYவலக அவசிய0 காரணமாக 
ெவளி�V பயண0 ேம<ெகாDட வைக�� 2020 நவ0பV மாத�தி<� +.3930/- 
ம<=0 2020 Kச0பV மாத�தி<� +.7860/- பயண3பKய$ வழ]கr0 
அத<கான ெசலவின�ைத நகராசி வXவாp நிதியி$ ேம<ெகா6ளr0 
ம(ற�தி( அ2மதி��. 
 
ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3646, 
அ2மதி�கலா( 
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ெபா%& எ,.7 
 

 �ழி��ைற நகராசியி$ ஒ3ப9த�காரராக பதிr ெப<ற திX.C. ராஜ( 
2011-2012-0 ஆD5 Zத$ 2016-2017-0 ஆD5 ZKய ெசpத பணிக��� 
பKயலி$ பிK�த0 ெசpய3ப56ள ெதாைக +.49113/- கால0 கட9த ைவ3@� 
ெதாைகயாக உ6ளதா$ அதைன திX3பி வழ]க ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
அ.�.- அ2மதி�கலா0. 
ந.க.எD.1267/2020/பி1. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3647, 
அ2மதி�கலா( 

 
ெபா%& எ,.8 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ெபா� >காதார3 பி?r வாகன0 
TN75J.8227-<� 2020-2021-0 ஆDK<� த�தி சா(= ெப=வத<� ேம<பK 
வாகன�திY6ள பN�க6 ந:�க0 ெசp~0 ெபாX5 வாகன0 ஆpr 
ெசpய3ப5 மதி3ப5ீ +.78,001/- வர3ெப<=6ள�. ேம<பK வாகன�தி$ 
ஏ<ப56ள பN�கைள ந:�க0 ெசpயr0 அத<கான ெசலவின�ைத நகராசி 
வXவாp நிதியி$ ெசலவிடr0 ம(ற�தி( அ2மதி��. 
அ.�. ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3648, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 

 
ெபா%& எ,.9 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ெபா� >காதார3 பி?r வாகன0 
TN75Z.4605-<� 2021-2022-0 ஆDK<� த�தி சா(= ெப=வத<� ேம<பK 
வாகன�திY6ள பN�க6 ந:�க0 ெசp~0 ெபாX5 வாகன0 ஆpr 
ெசpய3ப5 மதி3ப5ீ +.79,821/- வர3ெப<=6ள�. ேம<பK வாகன�தி$ 
ஏ<ப56ள பN�கைள ந:�க0 ெசpயr0 அத<கான ெசலவின�ைத நகராசி 
வXவாp நிதியி$ ெசலவிடr0 ம(ற�தி( அ2மதி��. 
அ.�. ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3649, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 
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ெபா%& எ,.10 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான ெபா� >காதார3 பி?r வாகன0 
TN75AL.6628-<� கிள�> பNதைட9�6ளதா$ அதைன ச? ெசpவத<� உ�ேதச 
மதி3ப5ீ +.5000/-�� அ�ெதாைகயிைன வXவாp நிதியிலிX9� ெசவிடr0 
ம(ற�தி( அ2மதி��. 
 
அ.�. ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3650, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 

 
ெபாX6 எD.11 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான வாV5 எD.17-$ அைட��ள0 
அXகிY6ள ெகா5]�ள0 ப�தியி$ அைம9�6ள சி=பால0 ஒ(= 
ேசதமைட9� ம�க6 பய(பாK<� மிகr0 இைட�றாக உ6ள�. எனேவ 
ெபா�ம�களி( நல( கXதி அ9த சி=பால�ைத அக<றி வி5 @திதாக 
சி=பால0 க5வத<� என +.15.00 இலச0 மதி3பீK$ பிேரரைண தயாV 
ெசpய3ப56ள�. இ3பணியிைன நகராசி ப�தியி$ அK3பைட 
உகடைம3@ வசதி ஏ<ப5��த$ 2020-2021-(கீ* ேம<ெகா6ள ம(ற�தி( 
அ2மதி��.  
அ.�.- ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3651, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 

 
ெபா%& எ,.12 

 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான வாV5 எD.18-$ சிறியகா5விைள 
ேமடானப�தியி$ 100-��0 ேம<பட �KயிX3@க6 உ6ள�. இ3ப�தியிY6ள 
ெபா�ம�க6 பிரதான ெந5�சாைலைய அ��வத<� ேபாதிய சாைல 
வசதிக6 இ$ைல. அ3ப�தி ம�களி( ேகா?�ைகபK இXச�கர வாகன0 
ம<=0 ெபா�ம�களி( ேபா��வர�தி<� ஏ�வாக ேமடான ப�தியிலிX9� 
பிரதான சாைல இைண��0 வDணமாக சி=ேம0பால0 ஒ(= அைம�க 
ேவDK~6ள�. ெபா� ம�களி( அK3பைட ேதைவயாக இX3பதினா$  
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இதைன க5வத<� என +.25.00 இலச0 மதி3பீK$ பிேரரைண தயாV 
ெசpய3ப56ள�. இ3பணியிைன நகராசி ப�தியி$ அK3பைட 
உகடைம3@ வசதி ஏ<ப5��த$ 2020-2021-(கீ* ேம<ெகா6ள ம(ற�தி( 
அ2மதி��.  
அ.�.- ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3652, 
அ2மதி�க$ப3கிற� 
 
ெபாX6 எD.13 
 
      நகராசி பராம?3பி$ உ6ள மாV�தாDட0 நவ :ன மீ(ச9ைத கடண0 
வ�$ ெசp~0 உ?ம0 2019-2020 Zத$ �(றாD5�� +.1,00,03,000/- ம<=0 
இதர வ?க6 உபட உ?ைமதாரV திX. டாVவி( எ(பவX�� உ?ம0 
வழ]க3பட�. 2019-2020 நிதியாDK<� உ?ைமதாரV உ?ைம ெதாைகயிைன 
ெசY�தி~6ளாV. 2020-2021 நிதியாDK<� உ?ம0 கால�தி$ ேகாவி-19 ேநாp 
ெதா<= பரவ$ காரணமாக மாவட ஆசிய?( ேநரK அறிrைரயி(ேப?$  
24-03-2020 Zத$ 30-12-2020 வைர த<காலிகமாக �ட3பட�. �ட3பட 
ச9ைதயான� 31-12-2020-$ விளவ]ேகா5 வடாசியV Z(னிைலயி$ 
திற�க3பட�. ச9ைத �ட3பட கால�தி<� ��தைக ெதாைகயி$ �ட3பட 
கால]கைள கண�கீ5 ெசp� த6�பK ெசpதிட உ?ைமதாரV 26-11-2020 
நாளிட ம2வி$ �றி3பி56ளாV. நிதியாDK<�?ய உ?ம�ெதாைக 
+.1,05,03,150/- ம<=0 இதர வ?க6 உபட +.1,06,08,182/- உபட ெதாைகயா$ 
ச9ைத ெசய$படாத காலமான 10 மாத]க��� +.88,40,152/-ஐ த6�பK 
ெசpய3பட ேவDKய ெதாைகயி$ அரசாைண நா6 298, நா6 02-09-2020-(பK 
இXமாத]க��� தளVr ெசp� அரசாைண பிற3பி�க3பட�. ேமY0 
நகராசி வXவாp ஆpவாளV(ெபா=3@) 20-01-2021 ம<=0 29-01-2021 நாளிட 
ஆpவறி�ைக ம<=0 மீ(ச9ைத ெசய$படாதத<கான 29-01-2021 ேததிய 
@ைக3பட�திைன~0 இைண��6ளாV. ேம<பK ஆpவறி�ைகயிைன 
ேமலாளX0 ஆpr ெசp� அறி�ைக சமV3பி��6ளாV. எனேவ இரD5 மாத 
ெதாைக ந:]கலாக +.70,72,122/-ஐ த6�பK ெசpவத<� அர>�� பிேரரைண 
அ23ப ம(ற அ2மதி ேவDட3ப5கிற�. 
 
அ.�.– 1) அ2மதி�கலா0.  
 
      2) மாவட ஆசியV அறிr=�தலி(பK 24-03-2020 Zத$ மீ(ச9ைத �ட3பட�. 
2019-2020 நிதி ஆD5 ZKய பண0 ெசY�த3ப56ள�. 
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 3) ேகாவி-19 காரணமாக அரசாைண எD.298, நா6 02-09-2020-(பK ��தைக 
உ?ம�தி$ இரD5 மாத]க��� த6�பK ெசp� அரசா$ ஆைணயிட3ப56ள� 
. 
 4) இ9நிைலயி$ 31-12-2020-0 நாள(= விளவ]ேகா5 வடாசியV 
Z(னிைலயி$ திற�க3ப5 உ?ைமதாரX�� வ�$ ெசpய அறிr=�த3பட�. 
ேம<பK உ�திரவிைன கX�தி$ ெகாD5 ��தைகதாரV  18-01-2021 வைர வ�$ 
ெசpயவி$ைல எ(=0 வியாபா?க6 ெகாேரானா காரணமாக ச9ைதயி$ வியாபார0 
ெசpயவி$ைல எனr0 ம2 ெசp�6ளாV.(@ைக3பட]க6 இைண��6ளாV.)  
 
 5) மாV�தாDட0 மீ(ச9ைதயி$ கைட ஒ(றி<� +.100/- தினச? கடண0, 
வியாபாரமா�0 மீ(ெபK ஒ(றி<� வ�$ கடண0 +.30/- ம<=0 �ளிV சாதன 
அைறயி( பா�கா��0 மீ(ெபKக��� நா6 ஒ(றி<� +.60/- என ��தைக 
இன]க6 வைரயைற ெசpய3ப5 மாV�தாDட0 மீ(ச9ைத வ�$ உ?ம கடண0 
வழ]க3பட�. ஆனா$ ேம<K மீ( ச9ைதயான�. 24-03-2020 Zத$ 29-01-2021 ZKய 
உ6ள கால]க��� ேம<பK ச9ைத ெசய$படாததா$ ேம<�றி3பிட இன]களி$ 
எ9தவித வ�$ ெசpயவி$ைல. 
 
 6) ��தைகதார?( விDண3ப�திைன ஏ<= வXவாp ஆpவாளV ேநரK  
விசாரைண ெசp� அவXைடய அறி�ைகயி$ ��தைகதாரV வியாபா?களிடமிX9� 
எ9த ெதாைக~0 வ�$ ெசpயவி$ைல என சா(=0, @ைக3படZ0 ஆதாரமாக 
ெகா5��6ளாV.  
 
 7) வXவாp ஆpவாளV �றி3பிைண ெதாடV9� நகராசி ேமலாளX0 ஆpr 
ெசp� மீ( ச9ைதயி$ எ9த ெதாைக~0 வியாபா?களிடமிX9� ��தைகதாரரா$ 
வ�$ ெசpய3படவி$ைல எனr0 சா(றளி��6ளாV.   
 
 ேம<பK வXவாp ஆpவாளV, ேமலாள?( அறி�ைகயி(பK ஆைணயாளரா$ 
ஆpr ெசpய3ப5 ேமY0 28-02-2021 ZKய ெதாடV9� தமி*நா5 அரசினா$ ஊட]� 
தளVr ந:K�க3ப5 பKயாY0 ேம<பK ச9ைதயி$ வியாபா?க6 வியாபார0 ெசpயாத 
காரண�தாY0 ��தைகதாரரா$ எ9த ெதாைக~0 வ�$ ெசpய3படவி$ைல. ேமYம 
இ9நகVம(ற த:Vமான எD.3217, நா6 28-12-2018 லா?3ேபைடயி$ �ைழ~0 லா?, 
K0ேபா, ஆேடா ஆகிய இன]க��� �ைழr கடண0 வ�$ ெசpவைத ர�� 
ெசp� வியாபார0 ெசp~0 ெபKக��� தலா +.30/- எ(ற அK3பைடயி$ வ�$ 
ெசpய அ2மதி�க3ப56ள�. எனேவ ேம<பK காரண]களா$                                
8 மாத]க��� இய<ைக இடVபா5க6 காரணமாக Z<றிY0 வியாபார0 
நைடெபறததா$ த6�பK ெசp� வழ]க அரசி( அ2மதி ெப<= நடவK�ைக 
ேம<ெகா6ள ப?9�ைர ெசpயலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3653, 
           அரசி� அ2மதி�� அ2$பி நடவ;�ைக ேம�ெகா&ளலா(. 
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ெபா%& எ,.14 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான வாV5 எD.1-$ ேஜ�க3 நகV நகர 
@ல எD.B/25-3,8, B1/29-1,2,3, B1/30-1,3 ஆகிய மைனபி?rக6 நகராசி வச0 
ஒ3பைட�க3ப56ள�. ேம<பK ப�தியி$ >மாV 100 �50ப]க6 வசி�� 
வXகிறாVக6. அவVக��� அK3பைட வசதிக6 இ$லாத காரண�தினா$ 
Z(னா$ நகVம(ற உ=3பினV ம<=0 ெபா�ம�களி( @கா?( 
அK3பைடயி$ ெபா�ம�களி( நல( கXதி ேம<பK சாைலயிைன சீV ெசpய 
ேகா?�ைக ைவ��6ளாV. ஆகேவ ேம<பK சாைலயிைன சிெமD தள0 
அைம�க உ�ேதச மதி3ப5ீ +.9.00 இலச�தி<� மதி3ப5ீ தயாV 
ெசpய3ப56ள�. ேம<பK மதி3பீK$ கDட பணியிைன வXவாp நிதியி$ 
ேம<ெகா6ள ம(ற�தி( அ2மதி��.  
அ.�.- ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3654, 
          அ2மதி�க$ப3கிற� 
 
ெபாX6 எD.15 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா9தமான வாV5 எD.4 ெபX9ெதXவி$ 
ஆV.சி.ெதX மீ(ச9ைத Zத$ தபா$ நிைலய0 வைர வKகா$ மிகr0 
ேசதமைட9� ப�க>வV உைட9� கழிrந:V சாைல வழியாக ெச$வதா$ 
ெபா�ம�க6 ம<=0 வாகன]களி$ ெச$ேவாX�� மிகr0 சீரமாக உ6ள�. 
இ�சாைலயிைன TURIP 2019-2020-(கீ* ஒX@ற0 ம5ேம மைழந:V வKகா$ 
அைம�க வழிவைக ெசpய3ப56ள�. ஆைகயா$ ெபா�ம�களி( @கா?( 
அK3பைடயி$ மDடல ெசய<ெபாறியாளV ம<=0 ெபாறியாளV ேநரKயாக 
இட�ைத ஆpr ெசp� `றிய அறிrைரயி(பK சாைலயி( ம=@ற0 மைழந:V 
வKகா$ அைம�� கவV சில3 ேபாட உ�ேதச மதி3ப5ீ +.8,55,000/-�தி<� தயாV 
ெசpய3ப56ள�. ேம<பK மதி3பீK$ கDட பணியிைன வXவாp நிதியி$ 
ேம<ெகா6ள ம(ற�தி( அ2மதி��.  
ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3655, 
           அ2மதி�க$ப3கிற� 
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ெபாX6 எD.16 
 
      �ழி��ைற நகராசி ஆV.சி.ெதXவி$ Vambay Toilet மிகr0 பNதைட9� 
ெபா�ம�க6 பய(ப5�த ZKயாதவா= உ6ளதா$ Z(னா6 நகVம(ற 
உ=3பினV ம<=0 ெபா�ம�க6 @கா?(பK ஆைணயV ம<=0 ெபாறியாளV 
அறிrைரபK >காதார வளாக�ைத ம=சீரைம3@ ெசp� ெபா�ம�க6 
பய(பாK<� ெகாD5வர பராம?3@ பணிக6 Roof Ceiling, Water Supply 
arrangements, Electricial arrangements, Water Closet உைட9�6ள பாக]கைள மா<றr0 
தைர ஒ5க6 உைட9�6ள பாக]கைள மா<றr0, >காதார வளாக�தி( 
><=3@ற]களி$ Paver block தள0 அைம�கr0, >காதார வளாக�தி( Z( 
ப�தியி$ உ6ள மைழந:V வKகா$ ஒைடயி( �K அைம�கr0, கழிவைறயி$ 
உ6ள Door-க6 @திதாக ேபாடr0 White Washing, Colour Washing, Painting,  மி( 
விள��க6 அைம�த$, �Kந:V வசதி ெசpய திற9தெவளி கிண<றி$ 1.5HP  
மி(ேமாடாV ெபாX�தr0, ேம<பK பணிக6 ேம<ெகா6ள உ�ேதச மதி3ப5ீ 
+.4,30,000/-�� தயாV ெசpய3ப56ள�. ேம<பK மதி3பீK$ கDட 
பணியிைன வXவாp நிதியி$ ேம<ெகா6ள ம(ற�தி( அ2மதி��.  
ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3656, 
         அ2மதி�க$ப3கிற� 
 
 
ெபாX6 எD.17 
 
      �ழி��ைற நகராசியி$ ெபX9ெதX ஆர0ப >காதார நிைலய�தி$, 
மைழ கால]களி$ >காதார நிைலய�தி( Z(ப�தியி$ உ6ள மைழந:V 
வKகா$ ஒைடயிலிX9� மைழந:V கசிr ஏ<ப5 மX9�க6 ேசமி�� 
ைவ��0 அைறயிலிX��0 மX9�க6 ேமாசமாகிற�. ேமY0 ஆர0ப >காதார 
நிைலய�தி( தைரதள�தி$ இX9� (Underground) மX9�க6 ேசமி�� 
ைவ�திX��0 Store Room-�� ெச$Y0 ேபா� மைழகால]களி$ மைழயி$ 
நைன9� ெச$Y0 நிைல ஏ<ப5கிற�. ேமY0 ேநாயாளிக��� மX��வ 
சிகி�ைச ம<=0 அவசர ேநாயாளிக��� Glucose ேபா50 நிைல ஏ<ப50 ேபா� 
ப5�ைக வசதிக6 இ$லாத காரண�தா$ சாpவான (Ramp) Slab-$ ைவ�� 
Glucose சிகி�ைச அளி�க3ப5கிற�. அதனா$ மX��வ அYவல?( 
ேகா?�ைகபK ெபாறியாளV இட�ைத பாVைவயி5 `றிய அறிrைரயி(பK 
ேம<பK பணிகைள� ெசpய உ�ேதச மதி3ப5ீ +.6,40,000/-�� தயாV 
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ெசpய3ப56ள�. ேம<பK மதி3பீK$ கDட பணியிைன வXவாp நிதியி$ 
ேம<ெகா6ள ம(ற�தி( அ2மதி��.  
ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3657, 
         அ2மதி�க$ப3கிற� 
 
ெபாX6 எD.18 
 
      �ழி��ைற நகராசியி( தைலைம ந:ேர<= >�திக?3@ நிைலய�தி$ 
பணியா<=0 Pump Operators, Electrician, Helper  ஆகிய பணியாளVக6 வாகன]க6 
நி=��வத<� Vehicle Shed இ$லாத காரண�தினா$ வாகன]க6 பா�கா3பி(றி 
மைழ ம<=0 ெவயி$ கால]களி$ மிகr0 சிரம3ப5கிறாVக6. ேமY0 
ேம<பK பணியாளVகளி( வாகன]கைள நி=�திட தைலைம ந:ேர<= நிைலய 
வாகன�தி$ >�திக?3@ நிைலய0 அXகி$ Vehicle Shed அைம�திட உ�ேதச 
மதி3ப5ீ +.1,30,000/- தயாV ெசpய3ப56ள�. ேம<பK பணியிைன ெசpதிட 
அத<கான ெசலவின�ைத �Kந:V நிதியிலிX9� ெசலr ெசpதிட ம(ற�தி( 
அ2மதி��. 
 
அ.�. ம(ற0 அ2மதி�கலா0. 
 

நக�ம�ற� த)�மான( எ,.3658, 
          அ2மதி�க$ப3கிற� 
 
 
               ஒ3ப0/- திX.எ�. �V�தி, 
              ஆைணயாளV ம<=0 தனி அYவலV, 
         �ழி��ைற நகராசி. 
      

   /உDைம நக$/ 
 
           ஆைணயாளV, 
        �ழி��ைற நகராசி. 
 
 

      
 


