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�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 13-12-2021 தி�க� கிழைம 
நைடெப�ற அவசர !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட 

ம�ற$ெபா%� ம�&' த(�மான' 
 

ெபா%� எ+. 1 
 

br‹id efuh£Á ã®thf Ïa¡Feç‹  02/10/2021-«  njÂa foj«  
e.f.v©.21787/2021/Ïv2–š F¿¥Ã£LŸs msÎnfhš k‰W« x¥gªj Mtz§fëš 
bjçé¡f¥g£LŸs têfh£L be¿Kiwfë‹  mo¥gilæš   njit¥gL« 
gâahs®fŸ égu« Ñœf©lthW fz¡ÑL brŒa¥g£L gâªJ rk®¥Ã¡f¥gL»wJ. 

 
FORMAT I 

 
Calculation of needed workers according to present strength with norms 
 

Sl. No Items Requirement 
as per 
norms 

Present 
strength 

Balance 
needed 

1 Wireman 3 2 1 
2 Wireman helper 3 1 2 
 Total 6 3 3 
 

ேம�ப� ப�வ	  I- �  றி�பி���ளப� பணியாள�க��கான ஒ� நா� 

ஊதிய� ப��ய� கீ$�க%டவா' சம��பி�க�ப�கிற). 
Format II 

 
Sl. No Details Wireman Wireman 

helper 

1 Basic salary for one day 708 556 
2 Service charge for the agency including the cost of 

uniforms and other safety items required to be given 
to the supplied man power(7%) 

49.56 38.92 

3 GST on basic salary of the man power and the 
service charge of agency (18% of 1 and 18% of 
service charge) 

136.36 107.08 

4 Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 3.67%, 
EPF admin 0.5% and EDLI 0.5% 

92.04 72.28 

5 Employer contribution of ESI 3.25% 23.01 18.07 
6 Total cost 1008.97 792.35 
7 Deduction and remittance of the EPS, EPF, 

ESI,EPF admin ELDI( Sl.no.4+5) 
 

115.05 90.05 



2 

 

 

 

8 Deduction and remittance of GST(sl.no.3) 136.36 107.08 
 

9 Deduct ion of payment of employee(ESI-
0.75%,EPF-12, Total- 12.75%)  
 

90.27 7.89 

10 Deduct 2% TDS from the total cost as indicated in 
Sl.no.6 

20.17 15.84 

11 Service charges to the manpower supply agency 29.39 23.08 

 
Note: Wireman  & Wireman Helper  salary amount Rs.708/- & 556 

provided in the DMA's Bid document   Dated. 06.10.2021 
 

ெவளி�ெகாண�- .கைம (Outsource) :ல	 ேதைவ�ப�	 பணியாள�கைள  
பணியம�<)வதி= :ல	 ஏ�ப�	 உ<ேதச ஆ%� ெசலவின	 விபர	 
பி=வ�மா'  

 
Format – III 

              Cost Estimation for the workers for an year 

 
Sl. 
no 

Name of 
the post 

Basic 
salary per 
day per 
person as 
per SOR or 
as 
approved in 
Rs. 

Total 
salary per 
day per 
person  
Rs. 

Total 
salary 
per 
month 
per 
person 
Rs. 

Total 
salary 
per 
annum 
per 
person  
Rs. in 
lakhs 

No.of 
person to 
be 
engaged 

Total 
budget to 
be 
provided 
per year 
RS.in 
lakhs 

Total 
value to 
be put 
into 
tender 
Rs.in 
lakhs  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 wireman 708 1008.97 30269 3.633 1 3.633 3.633 
2 Wireman 

helper 
556 792.35 23721 2.853 2 5.706 5.706 

                                                                           Total cost 9.339 9.339 
 

 

  எனேவ ேம�ப� ப�வ	 III-� றி�பி�ட�ப� ழி<)ைற நகரா�சி� 
மி=க	பியாள� ஒ�வ� ம�'	 மி=க	பி உதவியாள� இ�வ� ஆகிேயாைர 
ெவளி�ெகாண�- .கைம (Outsource) :ல	 ஆ%� ஒ=றி�  ெசலவின	 
E.9.339 இல�ச	 எ=ற அள- ேகாலி=ப� :=' ஆ%�க�� E.28.017 
இல�ச	   ெசலவின<தி�	 உNய வழிகா��தலி=ப� நகரா�சி நி�வாக 
இய�ந�, ெச=ைன அவ�களி= .த=ைம அPமதி ெப�' 
பணியம�<தி�ெகா�ள-	  ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற). 
 

நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3804 
  அ0மதி க$பட�. 
 
ெபா%� எ+. 2 
 

ழி<)ைற நகரா�சி எ�ைல��ப�ட பதியி� ெச=ைன நகரா�சி 
நி�வாக இய�� அவ�க� 02.10.2021	 ேததிய ந.க.எ%.21287/2021/EA2� 
ெவளி�ெகாண�- .கைம :ல	 �நT� வழUக� ம�'	 ெதாட�Vைடய 
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க�டைம�Vகைள இய�கி பராமN<த� பணிக�� பணியாள�க� 
பணியம�<)த� ெதாட�பாக அள-ேகா�க� நி�ணய	 ெசW) 
உ<தரவிட�ப���ள). இXத அள-ேகாலி=ப� ேதைவ�ப�	 பணியாள�க� 
கீ$க%டவா'. 

அள2ேகா"களி�ப4 ேதைவ$ப5' பணியாள�களி� எ+ணி ைக 
 

வ. 
எ+
. 

வைக அள2ேகா"களி� 
ப4 ேதைவ$ப5' 
எ+ணி ைக 

த�ேபா� 
உ�ள 

எ+ணி ைக 

மீத' 
ேதைவ$ப5' 
எ+ணி ைக 

1 மி=னாள�-II  2 0 
2 
 

2 மி=னாள�-III  4 3 
1 
 

3 மி=க%காணி�பாள� 1 0 1 

4 �நT� வ�க�� ப�ைக 
இய�ந� 

3 0 3 

5 பராமN�V உதவியாள� 15 1 14 

6 )ல�ந� 1 0 1 

  

நகரா�சி நி�வாக இய�ந�, ெச=ைன அவ�களி= \�றறி�ைகயி� 

ேபா)மான பணியாள�க� ெவளி�ெகாண�- .கைம :ல	 ஒ�பXத 

அ��பைடயி� பணியாள�க� நியமன	 ெசWய உNய வழி.ைறக� 

வழUக�ப���ளத=ேபN� இXநகரா�சி �நT� வழUக� ம�'	 ெதாட�Vைடய 

க�டைம�Vகைள இய�கி பராமN<த� பணிகைள ேம�ெகா�ள மி=னாள�-II 2 

நப�க�, மி=னாள�-III 1நப�, மி=க%காணி�பாள� 1 நப�, �நT� வ�க�� ப�ைக 

இய�ந� 3  நப�க�, பராமN�V உதவியாள� 14 நப�க� ம�'	 )ல�ந� 1 

நப�கைள ெவளி�ெகாண�- .கைம :ல	 பணிகைள ேம�ெகா�ள ஆ%� 

ஒ='� E.58.69 ல�ச	 ெசலவா	. ழி<)ைற நகரா�சியி� 21 வா�� 

பதிகளி� �நT� வழUக� ம�'	 ெதாட�Vைடய க�டைம�Vகைள இய�கி 

பராமN<த� பணிகளான (1).நTேர�' நிைலய<ைத இய�கி பராமN<த�, (2)�நT� 

\<திகN�V நிைலய	 இய�கி பராமN<த�, (3)�நT� வ�க�� ப�ைக இய�கி 

பராமN<த� (4) �நT� நTேர�' நிைலய	 இய�கி பராமN<த�, (5) ேம�நிைல 

ெதா��க�, தைர ம�ட ெதா��க� ம�'	 �நT� பகி�மான ழாWக� 

ெதாட�Vைடய பணிக� (6) பகி�மான ழாWக� இ�லாத பதிகளி� லாNக� 

:ல	 �நT� வழUக� ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய பணிகைள திற	பட 

ெசய�ப�<த-	, ேம�கா]	ப� ^�தலாக ேதைவ�ப�	 பணியாள�கைள 
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ெவளி�ெகாண�- .கைம :ல	 பணியி� ஈ�ப�<த-	 இத� ஒ� 

வ�ட<தி�கான ெசலவின	 E.58.69 ல�ச	 நகரா�சி �நT� தி�ட நிதியிலி�X) 

ேம�ெகா�ள-	, ேம�க%ட பணியாள�கைள மி=னாள�-II 2 நப�க�, மி=னாள�-

III 1நப�, மி=க%காணி�பாள� 1 நப�, �நT� வ�க�� ப�ைக இய�ந� 3  நப�க�, 

பராமN�V உதவியாள� 14 நப�க� ம�'	 )ல�ந� 1 நப�கைள 

ெவளி�ெகாண�- .கைம :ல	 ஒ�பXத�V�ளி ேகார-	, அத�கா	 

ெசலவின	 E58.69 ல�ச	 நகரா�சி �நT� தி�ட நிதியிலி�X) 

ேம�ெகா�ள-	, உNய அPமதி ேகாN நகரா�சி நி�வாக இய�ந�, ெச=ைன 

அவ�க�� க�<)� சம��பி�க-	 ம=ற அPமதி ேகார�ப�கிற). 

அ;வலக  �றி$= 
1. நகரா�சி �நT� வழUக� ம�'	 ெதாட�Vைடய க�டைம�Vகைள இய�கி 

பராமN<த� பணியிைன ெவளி�ெகாண�- .கைம ேம�ெகா�ள 
மி=னாள�-II 2 நப�க�, மி=னாள�-III 1நப�, மி=க%காணி�பாள� 1 நப�, �நT� 
வ�க�� ப�ைக இய�ந� 3  நப�க�, பராமN�V உதவியாள� 14 நப�க� 
ம�'	 )ல�ந� 1 நப�கைள வ�ட	 பணியி� ஈ�ப�<த நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச=ைன அவ�களி= அPமதி ெப�' ஒ�பXத�V�ளி 
ேகார ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
 

2. ஒ�பXத	 ேம�ெகா��	 நாளிலி�X) ஒ� வ�ட	 கால<தி�கான 
உ<ேதச ெசலவின< ெதாைக E.58.69 ல�ச	 நகரா�சி �நT� தி�ட 
நிதியிலி�X) ேம�ெகா�ள ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.2319/2021/இ1 
 

நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3805 
  அ0மதி க$பட�. 
 
ெபா%� எ+.3 
 

ெச=ைன நகரா�சி நி�வாக இய�ந� அவ�க� 02.10.2021	 ேததிய 

ந.க.எ%.21287/2021/EA2� ெவளி�ெகாண�- .கைம :ல	 திட�கழி- 

ேமலா%ைம பணிக�� பணியாள�க� பணியம�<)த� ெதாட�பாக 

அள-ேகா�க� நி�ணய	 ெசW) உ<தரவிட�ப���ள). இXத அள-ேகாலி=ப� 

இXநகரா�சி� கீ$�க%டவா' பணியாள�க� ேதைவ�ப�கிறா�க�. 
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Sl. 
No. 

Items 
Requirement as per 

norms 

Present  
Strength 

Balance 
needed 

1 BOV 15 9 6 

2 LCV 7 2 
5 

 

3 HCV 2 3 
0 
 

4 Tractor - - 
0 

 

5 Bobcat /JCB 0 - 
0 

 

6 
Cleanliness 

Worker 
77 37 40 

7 Supervisor 11 1 
10 

 

8 Driver 9 3 
6 

 

  
  

67 

 

 
இத=ப� ேம�ப� பணியாள�கைள :=றா%�க�� ெதாட�X) 
பணியம�<)	 ேபா) ஏ�ப�	 ஓரா%��கான உ<ேதச ெசலவின	 
பி=வ�மா': 
 

Sl. 

No 

Name 

of the 

Post 

Basic 

Salary per 

day per 

person as 

per SoR 

or as 

approved 

in Rs. 

Total 

salary 

per day 

per 

person ( 

col No.3 

* 

1.4251) 

Rs. 

Total 

salar y 

per 

month 

per 

person  

Rs. 

Total 

salary 

per 

annum 

per 

person 

Rs .in 

lakhs 

No. of 

person to 

be 

engaged 

Total 

Budget to 

be 

provide d 

per year 

Rs in 

Lakhs 

Total 

Value 

to be 

put in 

to 

tender 

Rs. In 

lakhs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Sanitary 
worker 

461 557.22 16716 2.0 40 80.23 80.23 

2 
supervis

or 
448 638.44 19153 2.30 10 23.0 23.0 

3 Driver 708 1008.97 30269 3.63 6 21.79 21.79 

Total 125.02 125.02 

 

எனேவ ழி<)ைற நகரா�சி� ேதைவ�ப�	 ?@ைம பணியாள�க� 40 

நப�க�, ேம�பா�ைவயாள�க� 10 நப�க� ம�&', ஓ5ந�க� 6நப�க� 

ஆகிேயா�கைள ெவளி�ெகாண�- .கைம (Outsource) :ல	 நகரா�சி நி�வாக இய�ந� 
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அவ�களி= .த=ைம அPமதி ெப�' பணியம�<தி ெகா�ள-	,  இத= ெபா��� 

:=' ஆ%�க�� ஏ�ப�	 உ<ேதச ெதாைக (125.02*3) D.375.06 இல�ச	 

ெசலவின<தி�	 ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற). 

 

அcவலக றி�V: 

1) திட�கழி- ேமல%ைம பணியி= .�கிய<)வ	 ெகா%� நி�வாக 

அPமதி ெப�' ெவளி�ெகண�- .கைம :ல	 நகரா�சி நி�வாக 

இய�ந� அவ�களி= .த=ைம அPமதி ெப�' பணியம�<தி 

ெகா�ள-	 இத= ெபா��� :=' ஆ%�க�� ஏ�ப�	 

உ<ேதசெசல- 375.06 இல�ச	 .ெசலவின<தி� ம=ற	 அPமதி 

ேவ%ட�ப�கிற). 

ம=ற	 அPமதி�க�ப�ட). 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3806 
  அ0மதி க$பட�. 
 
 

ெபா%� எ+..4 
  
 ஒ�UகிைணXத .ைறயி� கச� கழி- �நT� \<திகN�V தி�ட	 
(FSTP) ெசய�ப�<திட ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட கீ$ப	ம	 
உர�கிடUகி� E.340.00 இல�ச	 மதி�ப�ீ�� FSTP அைம�	 பணி� 
18-11-2021-� ஒ�பXத�V�ளி ேகார�ப�டதி� வர�ெப�ற இர%� 
ஒ�பXத�V�ளிகளி= விவர	 கீ$வ�மா'. 
 

1) தி�.�. ஜj�=மா�, ழி<)ைற  
 

2) தி�.� பிேற	மா�, ழி<)ைற 
 

     வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிகளி� ெதாழி� k�ப 

ததி� என ^�XதாW- ேம�ெகா�ள�ப�டதி� வNைச எ%.2-� 

றி�பி���ள தி�.�. பிேற	மா� எ=பவN= ஒ�பXத�V�ளியி� 

Turn over ைறவாக-	 க��ட பணியி� அPபவ	                           
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இ�லாம� இ��பதா� அ=னா�ைடய ஒ�பXத�V�ளியிைன 

நிராகN�க�ப�ட). 

 
 வNைச எ%.1-� தி�.� ஜj�=மா� அவ�கள) Price Bid  

26-11-2021-� அ=' திற�க�ப�� ஒ�Vேநா� ப��யலிட�ப�டதி� 

மதி�ப�ீைட விட 4.90% அதிகமாக ெதாைக ஒ�பXத�V�ளி 

அளி<)�ள காரண<தினா� அ=னா�� விைல ைற�V ெசW) 

தர ேக�� க�த	 29-11-2021-� வழUக�ப�டதி� அ=னா�                      

30-11-2021-� விைல ைற�V ெசW) க�த	 ெகா�<)�ளத� 

ஒ�Vேநா� ப��ய� தயா� ெசWததி� மதி�ப�ீைட விட 4.82% 

அதிகமாக விைல�V�ளி வழUகிp�ள அ=னா�ைடய 

ஒ�பXத�V�ளியிைன ம=ற	 ஒ�V�ெகா�ளலா	. 

 
அ..- 1) வர�ெப�ற ஒ�பXத�V�ளியி� வNைச எ%.2-�                 

தி�.�. ஜj�=மா� எ=பவரா� ெகா��க�ப���ள இXத 

ஒ�பXத�V�ளியிைன ம=ற	 அPமதி�கலா	. 

 

   2) இ�பணி தி�ட�பணியாக இ��பதா� ைறXத 

ஒ�பXத�V�ளி ெகா�<)�ள தி�.�. ஜj�=மா� எ=பவN= 

ஒ�பXத�V�ளி� LOA வழUகி மதி�ப�ீ�� 1% ^�த� ைவ�V< 

ெதாைக வr� ெசWத பி= ேவைல உ<தர- வழUக ம=ற	 

அPமதி�கலா	. 

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3807 
  அ;வலக �றி$= அ0மதி க$பட�. 
 
 
 
 
 



8 

 

 

 

�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 31-12-2021 ெவ�ளி கிழைம 
நைடெப�ற  சாதாரண  !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட 

ம�ற$ெபா%� ம�&' த(�மான' 
 

 
ெபா%� எ+. 1 
 
 

 ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட கீ$ப	ம	 உர�கிடUகி� 15-வ) 

நிதி�s மானிய<தி� Tied Grant 2021-2022-	 ஆ%��ெகன ஒ)�கீ� 

ெசWய�ப���ள நிதியி� E.34.00 ல�ச	 மதி�ப�ீ�� Vதிதாக 4 Ton 

Capacity ெகா%ட Micro Compost Centre அைம�க ேவ%�p�ள).  பணியி= 

அவசிய	 ம�'	 அவசர<திைன க�<தி� ெகா%� 15-வ) நிதி�s 

Tied Grant–� பணியிைன ேம�ெகா�ள-	 இ�பணி�ெகன நி�வாக 

அPமதி, ெதாழி� k�ப அPமதி ெப'வத� நகரா�சி நி�வாக 

இய�ந�, தி�ெந�ேவலி அவ�க�� க�த	 சம��பி�க-	, 

ம=ற<தி= அPமதி�. 

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.3067/2021/இ1.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3808   
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+. 2 
 

 ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட Vல எ%.B2/173–2-�                                

தி�.D. ெப=ன�சிU எ=பவ�� க��ட	 க�ட வைரபட அPமதி 

வழUவ) ெதாட�பாக ஆ�ேசபைன வர�ப�டதா�, நகரா�சி 

வழ�கறிஞNட	 ச�ட�க�<) ெபற�ப�ட). ச�ட�க�<) 
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வழUக�ப�டைம� க�டணமாக E.1000/- வழ�கறிஞ� ேகாNp�ளா�. 

எனேவ இ<ெதாைக வழ�கறிஞ�� வழU	 ெபா��� ம=ற அPமதி 

ேவ%ட�ப�கிற).  

அ.. – அPமதி�கலா	. 
BA.No.99/2020/ந.அ.ஆ. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3809  
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+. 3 
 

 ழி<)ைற நகர Vல எ%.A1/91pt, 92pt ம�'	 P3pt–� உ�ள                  

1.20 ஏ�க� பர�பள-�ள இட<தி� அைமX)�ள அPமதிய�ற �யி��V 

மைன�பிNவி� ெகா�ைக அளவிலான ஒ�Vத� வழUகி, நக� 

ஊரைம�V )ைண இய�ந�, தி�ெந�ேவலி அவ�களி= நடவ��ைகக� 

ந.க.எ%.2427/.2019/திலிம3, நா� 10-09-2019-=ப� உ<தர- 

பிற�பி�க�ப���ள). ேமc	 ேம�ப� இட<திைன நில உNைமயாள� 

தி�.V. ேஜாj எ=வரா� நகரா�சி� தானப<திர	 எ%.515/2020-=ப� 

பதி- ெசW) தர�ப���ள). அத=ப� மைன�பிNவி� அைமX)�ள  

3.96மீ�ட� அகல�பாைத ம�'	 ெபா) உபேயாக	 அதாவ) �Uகா 

அைம�க பிளா� எ%.9, 10-� க%ட 319.85ச.மீ. மைனயிைனp	 நகரா�சி 

ஏ�' எ��க ம=ற<தி= அPமதி�. 

அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	 
File No.1719/2017/TPI 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3810  
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+. 4 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி அ	மா உணவக<தி� Billing Machine பs) 

ஏ�ப�� சN ெசWதிட இயலாத நிைலயி� இ��பதா� Vதிதாக Billing 

Machine வாUகிட-	 உ<ேதச ெசலவினமாக E.20,000/- நகரா�சி ெபா) 

நிதியிலி�X) ெசலவிட-	 ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற). அவசர 

அவசிய<திைன .=னி�� உ��� விைல�V�ளி ேகாNயைதp	 

ம=ற	 அUகீகN�கலா	.  

அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	 
ந.க.எ%.1281/2015/அ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3811 
     =தியதாக இயHதிர' வா�க$ெபறாம" இயHதிர�தி" உ�ள 
பI� பணிக� பா� க அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+. 5 
 

 ழி<)ைற நகரா�சி நக�Vற உ�ளா�சி< ேத�த� 2021-� வா�� 

சாவ�களி= அைமவிட	, வா� எ%]	 அைற�கான வைரபடUக� 

தயா� ெசWத வைக� நகரைம�V ஆWவாள� தி�மதி. ெடWசி 

எ=பவரா� E.9,760/- ெசலவிட�ப�டதாக ெசல-� ப��ய� 

சம��பி<)�ளா�. ேம�ப� ெதாைகயிைன வழUகிட ம=ற அPமதி 

ேவ%ட�ப�கிற).  

அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.169/2019/அ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3812 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+. 6 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான மா�<தா%ட	 ேப�X) 

நிைலய	 கைட எ%.B6-ஐ <தைக� எ�<)�ள தி�.R. ெர<தினமா� 

எ=பவ� ஏ�கனேவ ெசc<திp�ள ைவ�V ெதாைகயிைன தி�	ப வழUக 

ேக���ளா�. ேம�ப� ைவ�V ெதாைக காலUகடXத ைவ�V ெதாைக 

பதிேவ��� பதி-க� ேம�ெகா�ள�ப���ள). எனேவ காலUகடXத 

ைவ�V< ெதாைகயிைன தி�	ப வழUகிட ம=ற	 அPமதி�கலா	. 

  
வ. 
எ% 

ைவ�V< ெதாைக 
தி�	ப ேகாNயவ� 
ெபய� 

ைவ�V< 
ெதாைக 
ெசc<திய 
வ�ட	 

கைட 
எ% 

கால	 கடXத 
ைவ�V< ெதாைக 
பதிேவ��� 
இ��பி� உ�ள 
ெதாைக EபாW 
 

காலUகடXத 
பதிேவ� 
ப�க எ% 

1 தி�.R.ெர<தினமா� 2014-2015 B6  155000 Page No.189, 
Sl.No.68 

ந.க.எ%.1262/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3813 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.7  
 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான மா�<தா%ட	 ேப�X) 

நிைலய	 கைட எ%.A7, A7, B14 ஆகிய கைடக� <தைக� எ�<)�ள 

தி�.D. எலியாj எ=பவ� ஏ�கனேவ ெசc<திp�ள ைவ�V 

ெதாைகயிைன தி�	ப வழUக ேக���ளா�. ேம�ப� ைவ�V ெதாைக 

காலUகடXத ைவ�V ெதாைக பதிேவ��� பதி-க� 

ேம�ெகா�ள�ப���ள). எனேவ காலUகடXத ைவ�V< ெதாைகயிைன 

தி�	ப வழUகிட ம=ற	 அPமதி�கலா	.  
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வ. 
எ% 

ைவ�V< ெதாைக 
தி�	ப ேகாNயவ� 
ெபய� 

ைவ�V< 
ெதாைக 
ெசc<தி
ய 
வ�ட	 

கைட 
எ% 

கால	 கடXத 
ைவ�V< ெதாைக 
பதிேவ��� 
இ��பி� உ�ள 
ெதாைக EபாW 
 

காலUகடX
த பதிேவ� 
ப�க எ% 

1 தி�.D. எலியாj 2012-2013 A7, A7, 
B14 

 

2,55,000 Page No.181, 
Sl.No.18 

ந.க.எ%.2503/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3814 
   நி&�தி ைவ க$பட�. 
      
 

ெபா�� எ%.8 
  

ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான மா�<தா%ட	 ேப�X) 
நிைலய	 கைட எ%.B7-ஐ கைட <தைக� எ�<)�ள                                
தி�.V.D.S. அ�வி= எ=பவ� ஏ�கனேவ ெசc<திp�ள ைவ�V 
ெதாைகயிைன தி�	ப வழUக ேக���ளா�. ேம�ப� ைவ�V ெதாைக 
காலUகடXத ைவ�V ெதாைக பதிேவ��� பதி-க� 
ேம�ெகா�ள�ப���ள). எனேவ காலUகடXத ைவ�V< ெதாைகயிைன 
தி�	ப வழUகிட ம=ற	 அPமதி�கலா	. 

 
  

வ. 
எ% 

ைவ�V< ெதாைக 
தி�	ப ேகாNயவ� 
ெபய� 

ைவ�V< 
ெதாைக 
ெசc<தி
ய 
வ�ட	 

கைட 
எ% 

கால	 கடXத 
ைவ�V< 
ெதாைக 
பதிேவ��� 
இ��பி� உ�ள 
ெதாைக EபாW 
 

காலUகடXத 
பதிேவ� 
ப�க எ% 

1 தி�. V.D.S. அ�வி= 2017-2018 B7 1,00,000 Page No.235, 
Sl.No.130 

 

ந.க.எ%.1545/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3815 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.9 
 

இXநகரா�சியி� ஒ�பXத�காரராக பணி ெசWத தி�. ஆ=றணி 
(பாேகா�) எ=பவ� ெபயN� �நT� நிதியி= கீ$ பணி ெசWததி� 
ப��யலி� பி�<த	 ெசWய�ப�ட ெதாைக E.4000/- கால	 கடXத 
ைவ�V< ெதாைக பதிேவ��� உ�ளதா� அதைன தி��பி வழUக ம=ற 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%. 2885/2021/பி1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3816 
     அ0மதி க$பட�. 

     
ெபா%� எ+.10 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான வாகன	 TN.75AL.6196-� 
ஏ�ப���ள பs)கைள சN ெசWய அர\ அUகீகார	 ெப�ற Derik Motors. 
நி'வன<தி= மதி�ப�ீ E.13,500/- � நக�ம=ற< தT�மான	 எ%.3753, 
நா� 29-10-2021-=ப� ஒ�Vத� ெப�' ேவைல உ<தர- 
வழUக�ப���ள). த�ேபா) ேம�ப� வாகன<தி= பsதிைன சN ெசWத 
வைகயி� E.14,389/- வர�ெப�'�ள). ஆகேவ அதிகமாக வர�ெப�ற 
ெதாைகயான E.890/-� ெசல- ெசWய ம=ற<தி= அPமதி�.  
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3817 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+. 11 
 

இXநகரா�சியி� ஒ�பXத�காரராக பணி ெசWத தி�.எ. ஆ=றணி 
(பாேகா�) எ=பவ� ெபயN� வ�வாW நிதியி= கீ$ பணி ெசWததி� 
ப��யலி� பி�<த	 ெசWய�ப�ட ெதாைக E.14,926/- கால	 கடXத 
ைவ�V< ெதாைக பதிேவ��� உ�ளதா� அதைன தி��பி வழUக ம=ற 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%. 2883/2021/பி1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3818 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா�� எ%.12 
 
 

������ ��	
 ����
������ ���	 	���
 ���� 2016 (Tamil Nadu 

Information Technology, Electronic Service Delivery Rules 2016)�� 5, !�" 
�� (1) � %&' (�)!�* ��+��,-� .�� (/01���2 ���	��,  3�4	�"-
 

��5�)!�2�6 ���� ���	 �7�8�� (Electronic Service Delivery System) 

3�901� .� https://tnurbanepay.tn.gov.in/ :�* ;�"8�2' 	�-&�� 
	���0��<*! :�* ��	
  9�*)�� ��=�	>(' ?0@�A>('. 

�9A' �9C�6 ��+���2 ��D��
 �2'�+' ��E8 FC��' ��&G) 
�����>( 9�*)�� 3H9�>(. 

 
�. 

�� 

���	 
��� �������� ���� ������� ���� 
 

������ 
������ ��� 
!����"�#$ 

%&��' 

1 2 3 

1 (6J= ��4"' 

Water Charge 
i @�8 (6J= ;�"0@ 

New Water Connection 

��+��, 
K�"8�2= 

  ii @�8 (6J= ;�"0@>��� 
��4"' 
Payment for New Water Supply Connection  

2 ��4-��9 
���`>����a"0�' 
Apply for NOC/ Clearance 

i ��+0�4 �40160@>��� 
�a"0�' 
Application for movie shooting 

  ii (6J=;�"0@>��� 
��4-��9 ���` 
(����C���&) 
NOC for Water Connection (Industrial) 

  iii ��+0�4 �40160@ ��4"' 
Movie Shooting Payment  

  iv ��+0�4 �40160@>( 
��4-��9 ���` 
NOC for Movie Shooting 

3 l����+ ���/�� 
Sanitary Certificate 

i l����+ ���/�� 
Sanitation Certificate  

4 ��64 3H9� 

Building Plan Approval 
i ��64 3H9� �m>��� 

n���C*' 
Building Plan Work Progress 

  ii ��64 3H9� ;`� ��4 
�mn���C* 3/>�� 
Building Plan Work Progress last story 

  iii 	5 9�0q�6C��� 7�*G 
3/>�� 
Complete report for Tax Assessment 

  iv 9��015G3�.��+��4"' 
Layout Approval Payment 

  v 9��015G3�.��+'���u�
 
Layout Approval Request  

  vi �	�& ���4�(	�C��� 
3/�0@ 
Notice for Commencement Work 

  vii ��64' ;6>� 3H9� 
Permission for Demolition for Building 

 

 

 

 

  viii ��643H9�>��� ��64 
y59��4"' 
Planning Permission with Building License 
Payment 
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  ix ��643H9�>��� ��64 
y59' (12 z�4u>(.�)  
Planning Permission with Building License 
(Below12 mts) 

 

 

 

 

 

��+��, 

K�"8�2= 

  x ��643H9�>��� ��64 
y59' (1200 �!+36>(.�)  
Planning Permission with Building License 
(Below 1200 Sq.ft) 

  xi ����
 	
A�= / 
�4	&0�=�D� ��G 
Registration of Professionals/Developers 

  xii ����
 	
A�=/�4	&0�=�� 
���/�� ��G 
Registration of Professional/Developers 
Certificate 

  xiii ��64	�+�4'@!01)�
���5
>�� Renewal Building Plan Request 

  xiv ��64	�+�4'@!01)�
��4
"' Renewal Building Plan Payment 

  xv ����
 	
A�=��/�4	&0�5� 
@!01)�
 ��G 
Renewal Registration of  
Professional/Developer 

  xvi ;8{�+ y59)�C��� ���5>�� 
Request for machinery License 

5 	=)�� y59' 

Trade License 
i ����
 y59' ��G - ��4
 

Trade Registration – Search 

  ii ����
 y59' @!01)�
 - 
��4
 
Trade Renewal - Search 

6 ���)! 	5 

Property Tax 
i 	5��0@ n~�	+' 

View Assessment History 

  ii 	5��0@ �	+' ��" 
View Assessment 

7 ����
	5 

Professional Tax 
i @�8 ����
	5 ��0@>��� 

���5>�� 
New Assessment request  

  ii ����
	5��0@>��� 
���5>��z2 �9=010@ 
Return Submission 

8 1*0@ 9C`' ;*0@ 
Birth & Death 

i :�! ���/�� 
My Certificate 

9 ���& !a60@  
Road Cutting 

i ���& !a60@ 3H9� 
Road Cutting Permission 

  ii ���& !a60@ ��4"' 
Road Cutting Payment 

 
%(�)� �*"+ : 9�*' ?0@�
 3D>�&�'. 
(.,�.�� :2909 /C1/2021 
 

நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3819 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.13 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட தைலைம நTேர�' நிைலய<தி� 
�நT� \<திகN�V ெசWவத�, �நTN� ேளாறிேனஷ= ெசWய�ப�� 
வ�கிற). த�ேபா) Liquid Chlorine இ��V ைறவாக உ�ளதா� �நTN= 
அவசர அவசிய<ைத க�<தி� ெகா%� 30,000 லி�ட� Liquid Chlorine  
வாUகிட மதி�ப�ீ தயா� ெசWய�ப���ள) தயா� ெசWய�ப�ட மதி�ப�ீ 
E.6.25 ல�ச<தி� ம=ற	 ஒ�Vத� வழUகலா	. 
ேகா�V எ%.3048/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3820 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.14 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட வா�� 1 .த� 10 வைரp�ள 
பதிகளி� வசி�	 நகர ம�க�� நகரா�சி 4 எ%ணி�ைக 
ேம�நிைல நT�ேத�க ெதா��க� ழி<)ைற Zone ம%டல<திலி�X) 
�நT� ழாWக� :ல	 வ T�க�� த%ண T� வினிேயாக	 
ெசWய�ப�கிற). அ�வா' �நT� வினிேயாக	 ெசWய�ப�	 பிரதான 
ழாWகளி� (Distribution Pipe) நT�ேத�க ெதா��க�� Filter House  
\<திகN�V நிைலய<திலி�X) Pumping Line :லமாக த%ண T� 
ஏ�ற�ப�கிற). ேமc	 பிராதான ழாWக� ம�'	 வினிேயாக 
ழாWக� Sulice valve, Air valve Public fountaion (PF) ஆகியவ�றி� ஏ�ப�	 
பs)கைள உடP�ட= சN ெசW) �நT� ெபா)ம�க�� 
தைடயி=றி வினிேயாக	 ெசWய E.6.00 ல�ச<தி� மதி�ப�ீ தயா� 
ெசWய�ப���ள). தயா� ெசWய�ப�ட மதி�ப�ீ�� ம=ற	 ஒ�Vத� 
வழUகலா	. 
 
அ..- �நT� வினிேயாக� பணி அ<தியாவசிய பணி ஆைகயா� ேம�ப� 
பணியிைன �நT� நிதியி� ெசல- ெசWதிட-ட	 ம=ற	 
ஒ�Vெகா�ளலா	. 
ேகா�V எ%.3046/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3821 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.15 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட வா�� எ%.11 .த� 21 வைரp�ள 

பதியி� வசி�	 நகரம�க�� நகரா�சி 4 ேம�நிைல நT�<ேத�க 

ெதா��க� (Marthandam Zone) ம%டல<திலி�X) �நT� ழாWக� :ல	 

வ T�க�� த%ண T� வினிேயாக	 ெசWய�ப�கிற). அ�வா' 

வினிேயாக	 ெசWய�ப�	 பிரதான ழாWக� (Distribution Pipe) நT�<ேத�க 

ெதா��க�� Filter House \<திகN�V நிைலய<தி� இ�X) Pumping Line  

:லமாக த%ண T� ஏ�ற�ப�கிற). ேமc	 பிரதான ழாWக� ம�'	 

வினிேயாக ழாWக� Sulice valve, Air valve Public fountaion (PF) ஆகியவ�றி� 

ஏ�ப�	 பs)கைள உடP�ட= சN ெசW) �நT� வ Tணாகாதவா', 

ெபா) ம�க�� தைடயி=றி வினிேயாக	 ெசWய மதி�ப�ீ E.6.00 

ல�ச<தி� தயா� ெசWய�ப���ள). தயா� ெசWய�ப�ட மதி�ப�ீ�� 

ம=ற	 ஒ�Vத� வழUகலா	. ேம�ப� பணி அ<தியாவசிய பணி 

ஆைகயா� �நT� நிதியி� ெசல- ெசWதிட-	 ம=ற<தி= அPமதி�. 

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 

ேகா�V எ%.3047/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3822 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.16 
 
 ழி<)ைற நகரா�சியி� தைலைம நTேர�' நிைலய<தி� �நT� 
\<திகN�V பணி� ஆல	 ேதைவ�ப�வதா� ேம�ப� பணி�                  
28-12-2021-� அ=' ஒ�பXத�V�ளி ேகாNயதி� வர�ெப�ற 
ஒ�பXதV�ளிகளி= விபர	 பி=வ�மா'. 
 

1) தி�.எj. பாV,  - மதி�ப�ீைட விட 0.0%       E.1,60,000/- 
ஒ�பXததார�, 
க%ண�ேகா�. 
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2) தி�. அமி�தரா�,  - மதி�ப�ீைட விட 9.38% அதிக	  E.1,75,000/- 
ஒ�பXததார�, 

 
 வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிகளி� தி�.எj. பாV எ=பவரா� 
ெகா��க�ப���ள ஒ�பXத�V�ளி ெதாைகயான) மதி�ப�ீ�� சமமான 
ெதாைக ஆைகயா� அ=னா�ைடய ஒ�பXத�V�ளியிைன ஏ�க 
ம=ற<தி= அPமதி�. 
 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2738/2021/இ1. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3823 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.17 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட 21 வா��க��	 �நT� 

வினிேயாக	 ெசWவத� \<திகN�V நிைலய<திc�ள மி= 

ேமா�டா�க�, ச�பா<) நிைலய<திc�ள Submersible Motorக� இைட�ள	 

நTேர�' நிைலய<திc�ள Motorக� ேமc	 இதர உபேயாக<தி� 

அைம�க�ப���ள ஆ$ழாW கிண'களிc�ள ேமா�டா�க� 

ஆகியைவக� பsதிைன சN ெசWய வ�டாXதிர பராமN�V ெசWவத� 

14-12-2021 அ=' ஒ�பXத�V�ளி ேகார�ப�டதி� இர%� 

ஒ�பXத�V�ளிக� வர�ெப�றன. அவ�றி= விபர	 கீ$வ�மா'. 

 
1) தி�.M. ஜா%ச=,    -மதி�ப�ீைட விட 0.07% ைற- 

ஒ�பXதகார�, பாேகா�. 
 

2) தி�.D. ெஜj�=மா�  -மதி�ப�ீைட விட 1.68% அதிக	 
ஒ�பXதகார�, ழி<)ைற  

 
 ேம�ப� வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�	 ஒ�Vேநா� 

ப��ய� தயா� ெசWய�ப�டதி� தி�.M. ஜா%ச= எ=பவரா� 
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ெகா��க�ப�ட ஒ�பXத�V�ளி மதி�ப�ீைடவிட 0.07% ைறவாக 

ெகா�<)�ளா�. அ=னார) ஒ�பXத�V�ளியிைன ஏ�க ம=ற<தி= 

ஒ�Vதc�. 

ேகா�V எ%.1757/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3824 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.18 
 

ழி<)ைற நகரா�சி ெபா)\காதார பிN-� தினசN ேசகரமா	 

பிளாj�� கழி-கைள R.R.C-யி� ேசமி<) பி=ன� ேப�ப�ேம= 

க	ெபனி� லாNயி� ஏ�றி வி�வத� J.C.B. வாகன	 

ேதைவ�ப�வதா� உ��� நி'வன	 வழியாக J.C.B. வாகன	 

வாடைக� எ�<) ேம�ப� கழி-கைள ஏ�றி� ெச�வத� உ<ேதச 

ெசலவின	 E.2,00,000/-� ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற).  

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.3056/2021/H1 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3825 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.19 
 

ழி<)ைற நகரா�சி ெபா)\காதார பிN- பணிக�� ேதைவயான 
கி�மி நாசினி ெபா��க� இ��V ைறவாக உ�ளதா� கி�மி நாசினி 
ெபா��க� வாUகிட உ<ேதச ெசலவின	 E.3,00,000/- நகரா�சி ெபா) 
நிதியிலி�X) ெசலவிட ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற). 
அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.3055/2021/H1 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3826 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.20 
 

ழி<)ைற நகரா�சி ெபா)\காதார பிN- பணிக�� கீ$க%ட 
ெபா��க� வாUகிட உ<ேதச ெசலவின	 E.3,00,000/- நகரா�சி ெபா) 
நிதியிலி�X) ெசலவிட ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற). 

 
 1) க��V பினாயி�     - 300 லி�ட� 

 2) ெவ�ளி பினாயி�    - 300 லி�ட� 

 3) ர�ப� ைக உைற    - 100 Nos. 

 4) ஒளி�	 ச�ைட    - 100 Nos. 

 5) ேசா�ய	 ைஹ�ேபா ேளாைர�  - 500 லி�ட� 

 6) ஒ� தடைவ பய=ப�<)	 ைகpைற - 1000 Nos. 

 7) .க கவச	     - 2000 Nos. 

 8) சானிேடச�     - 50 லி�ட� 

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.3057/2021/H1 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3827 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.21 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி ெபா) \காதார பிN- திட�கழி- 
ேமலா%ைம தி�ட	 ச	மXதமாக ெபா)மககளிட	 விழி�Vண�- 
ஏ�ப�<திய), City Sanitation அறி�ைக தயாN<த�, நகரா�சி நி�வாக 
ம%டல இய�ந� அcவலக<தி� M.C.C. ச	மXதமாக வைரபடUக� 
தயா� ெசW) வழUகிய வைக� E.11,890/- இXநகரா�சி \காதார 
அcவலரா� ெசலவிட�ப���ள). எனேவ ேம�ப� ெதாைகயிைன 
வழUகிட ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற).  
அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.2389/2017/அ1 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3828 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.22 
 

ழி<)ைற நகரா�சி ெபா) \காதார�பிNவி� ெகா\ ம�X) Vைக 
ெதளி�பா= இயXதிர	 2 எ%ண	 வாUகி வழUகிட 28-12-2021 அ=' 
ஒ�பXத�V�ளி ேகாNய<தி� வர�ெப�ற ஒ�பXத�V�ளிக� விபர	 
கீ$வ�மா'.  

 
 
 
1) தி�.பி. ெஜய�சXதிர=, ‘  -மதி�ப�ீைட விட 0.14% ைற- 

ஒ�பXதகார�, சாலிய=விைள 
 

2) தி�. அமி�தரா�,   - மதி�ப�ீைட விட 0.14% அதிக	 
ஒ�பXதகார�, ழி<)ைற  

 
வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� 

தயா� ெசWய�ப�டதி� தி�.பி. ெஜய�சXதிர= எ=பவN= ஒ�பXத�V�ளி 
மதி�ப�ீைட விட 0.14% ைறவாக ெகா�<)�ளைத ஏ�க ம=ற<தி= 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2508/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3829 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.23 
 

ழி<)ைற நகரா�சி ெபா) \காதார�பிN- வாகன	 TN.74W.0236-� 
2021-2022-	 ஆ%�� ததி சா=' ெபறேவ%�p�ளதா� வாகன<தி� 
ஏ�ப���ள பs)கைள சN ெசWய 28-12-2021 அ=' ஒ�பXத�V�ளி 
ேகாNய<தி� வர�ெப�ற ஒ�பXத�V�ளிக� விபர	 கீ$வ�மா'. 

  
1) கேண� ேமா�டா�j, ‘  -மதி�ப�ீைட விட 4.32% ைற- 

நாக�ேகாவி� 
 

2) மாதவா ேமா�டா�j,  - மதி�ப�ீைட விட 5.08% அதிக	 
நாக�ேகாவி�  
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வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� தயா� 
ெசWய�ப�டதி� கேண� ேமா�டா�j எ=பவN= ஒ�பXத�V�ளி 
மதி�ப�ீைட விட 4.32% ைறவாக ெகா�<)�ளைத ஏ�க ம=ற<தி= 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2295/2018/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3830 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.24 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான ெபா) \காதார�பிN- 
வாகன	 TN.75M.4923-� Timing chain உைடX) வா�ட� ப	V ம�'	 
எ�சி= ஹ� பsதைடX)�ளதா� அைத சN ெசWய 30-12-2021 அ=' 
உ��� விைல�V�ளி ேகாNயதி� வர�ெப�ற விைல�V�ளிக� விபர	 
கீ$வ�மா'.  

 
1) கேண� ேமா�டா�j, ‘  - ெதாைக E.14100/- 

நாக�ேகாவி�. 
 

2) மாதவா ேமா�டா�j,  - ெதாைக E.15700/- 
நாக�ேகாவி�. 
 

3) அ�யா ேமா�டா�j,  - ெதாைக E.13100/- 
உ%ணாமைலகைட.  

 
வர�ெப�ற :=' விைல�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� 

தயா� ெசWய�ப�டதி� ைறXத விைல�V�ளி ெகா�<)�ள அ�யா 
ேமா�டா�j எ=பவN= விைல�V�ளிைய ஏ�' வாகன<தி� 
ஏ�ப���ள பs)கைள சN ெசWp	 பணி ஒ�பைட�க ம=ற<தி= 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2295/2019/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3831 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.25 
 

ழி<)ைற நகரா�சி ெபா) \காதார�பிN- வாகன	 TN.75P.1813-� 
Gear Box பsதைடX)�ளதா� அைத சN ெசWய 28-12-2021 அ=' 
ஒ�பXத�V�ளி ேகாNயதி� வர�ெப�ற ஒ�பXத�V�ளிக� விபர	 
கீ$வ�மா'.  

 
1) கேண� ேமா�டா�j, ‘ -மதி�ப�ீைட விட 16.35% அதிக	 

நாக�ேகாவி� 
 

2) அ� �யா ேமா�டா�j, - மதி�ப�ீைட விட 0.00%  
உ%ணாமைலகைட.  

 
வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� 

தயா� ெசWய�ப�டதி� அ� �யா ேமா�டா�j எ=பவN= ஒ�பXத� 
V�ளி மதி�ப�ீ�� சமமாக ஒ�பXத�V�ளி ெகா�<)�ளதா� அைத 
ஏ�க ம=ற<தி= அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2795/2017/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3832 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.26 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� 15-வ) நிதி�s Tied Grant-=கீ$ 
மா�<தா%ட	 k%]யி� உர	 தயாN�	 ைமய<தி� (Micro compost 
centre)-� 7.5 HP Hydraulic bale press Machine வாUகிட E.6.10 இல�ச	 
மதி�ப�ீ�� ேவைலக� ேம�ெகா�ள 14-12-2021 அ=' ஒ�பXத�V�ளி 
ேகாNய<தி� வர�ெப�ற ஒ�பXத�V�ளிக� விபர	 கீ$வ�மா'.  

 
1) தி�.பி. ெஜய�சXதிர=, ‘  - மதி�ப�ீ� விைல   

ஒ�பXதகார�, சாலிய=விைள 
 

2) தி�. அமி�தரா�,   - மதி�ப�ீைட விட 0.02% அதிக	 
ஒ�பXதகார�, ழி<)ைற  

 
வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� 

தயா� ெசWய�ப�டதி� தி�.பி. ெஜய�சXதிர= எ=பவN= ஒ�பXத�V�ளி 
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மதி�ப�ீ�� சமமான ஒ�பXத�V�ளி ெகா�<)�ளைத ஏ�க ம=ற<தி= 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2746/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3833 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.27 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� 15-வ) நிதி�s Untied Grant-=கீ$ வா�� 
எ%.2-� அைமX)�ள ெப�Uள	 .த� கsவ=தி�ைட வைர உ�ள 
ஹNஜ= காலனி சாைலயிைன சN ெசWய மதி�ப�ீ E.1.85 இல�ச<தி� 
பணிக� ேம�ெகா�ள 14-12-2021-� ஒ�பXத�V�ளி ேகாNயதி� வர�ெப�ற 
ஒ�பXத�V�ளிகளி= விபர	 கீ$வ�மா'.  

 
 
1) தி�.ேக. ேடவி�,    -மதி�ப�ீைட விட 2.44% அதிக	 

ஒ�பXதகார�, தி�<)வVர	. 
 

2) தி�. அமி�தரா�,   -மதி�ப�ீைட விட 12.93% அதிக	 
ஒ�பXதகார�, ழி<)ைற  

 
வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� 

தயா� ெசWய�ப�டதி� தி�.ேக. ேடவி� எ=பவN= ஒ�பXத�V�ளி 
மதி�ப�ீைட விட 2.44% அதிகமாக ெகா�<)�ளைத ஏ�க ம=ற<தி= 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2604/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3834 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.28 
 

ழி<)ைற நகரா�சி� 15-வ) நிதி�s Tied Grant-=கீ$ தைலைம 
நTேர�' நிைலய \<திகN�V நிைலய<தி� Vதியதாக 3 எ%ணி�ைக 
ெகா%ட 7.5HP with 700 LPMx40M Head உ�ள மி=ேமா�டா�க� வாUகி 
ெபா�<)	 பணி� மதி�ப�ீ E.2.50 இல�ச<தி� 14-12-2021 அ=' 
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ஒ�பXத�V�ளி ேகாNயதி� வர�ெப�ற ஒ�பXத�V�ளிக� விபர	 
கீ$வ�மா'.  

 
1) தி�.எ=. தா	ச=,    -மதி�ப�ீைட விட 0.77% ைற- 

ஒ�பXதகார�, ந�டால	. 
 

2) தி�.ஆ�. \ேர�ரா�,   -மதி�ப�ீைட விட 5.23% அதிக	 
ஒ�பXதகார�, பாேகா�  

 
வர�ெப�ற இர%� ஒ�பXத�V�ளிக�� ஒ�V ேநா� ப��ய� 

தயா� ெசWய�ப�டதி� தி�.எ=. தா	ச= எ=பவN= ஒ�பXத�V�ளி 
மதி�ப�ீைட விட 0.77% ைறவாக ெகா�<)�ளைத ஏ�க ம=ற<தி= 
அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.2747/2021/இ1. 
 

நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3835 
     அ0மதி க$பட�. 
 

ெபா%� எ+.29 
 

ழி<)ைற நகரா�சி��ப�ட ெப�Xெத� பதியி� வினாயக� 
ேகாயி� சமீப	 உ�ள சி'பால	 (Culvert) TWAD Board :ல	 �நT� ழாW 
பதி�	 பணி�காக உைட�க�ப�� சN ெசWயாம� :ட�ப�ட 
நிைலயி� மைழகாலUகளி� மைழநT� கா�வாயி� ெச�லாம� 
சாைலயி� வ�X) ெச�வ) ம��	 இ�லாம� சாைல பsதைடX) 
இ��பதி= காரணமாக ம�க� அ�பாைதய பய=ப�<)வதிc	 சிரமமாக 
உ�ள). எனேவ பsதைடXத சாைலைய சN ெசWய-	 மைழ 
காலUகளி� மைழநT� சாைலயி� வ�X) ெச�லாம� மைழநT� 
வ�காலி� ெச�c	 வித	 Vதிய சி'பால	 க��வத�	                        
E.1.10 இல�ச<தி� மதி�ப�ீ தயா� ெசWய�ப���ள)- தயா� 
ெசWய�ப���ள மதி�ப�ீ�� ம=ற	 அPமதி வழUகலா	. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%.3064/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3836 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.30 
 
ழி<)ைற நகரா�சி அcவலக வளாக<திP� பா)கா�V க�தி 

CCTV Camara ைவ�க�ப���ளன. த�ெபாs) அைவக� ெசய�பா��� 
வX) இர%� வ�டUக�� ேமலாகி வி�டப�யா� ஆைணயN= 
அைறயி� உ�ள TV Monitor பsதைடX)�ளதா� பல ேமாச� காNயUக� 
ம�'	 இரவி� மனிதனி= நடமா�ட	 ஆகியவ�ைற க%காணி�பதி� 
சில சிரமUக� உ�ளன. ஆகேவ பsதைடX)�ள ேம�க%ட 
ெபா��கைள சNெசWய மதி�ப�ீ E.35,000/-<தி� தயா� 
ெசWய�ப���ளைத பணியி= அவசர	 ம�'	 அவசிய<திைன க�<தி� 
ெகா%� MTL Computer Garden எ=ற நி'வன<திட	 ஒ�பைட�V ெசW) 
பணியிைன ேம�ெகா�ள ம=ற<தி= அPமதி�. 
அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%. 3063/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3837 
     அ0மதி க$பட�. 

 
ெபா%� எ+.31 

 
ழி<)ைற நகரா�சி 2020-2021-	 ஆ%��கான தணி�ைக 

நைடெப�ற ேபா) தனியாக கணினி Ex-chairman அைறயி� ைவ�க�ப�� 

அத�Nய Internet connection எ��பத� Cable, Jack, Mouse, Spike Microteck 

ஆகியைவ வாUகி ெபா�<தியைம�	 ேமc	 ஆைணய� அைறயி� 

ைவ�க�ப���ள Camara பsதைடX)�ளதா� அத�Nய Wireless mouse 

ம�'	 link cable மா�றிய வைக�	 E.2750/- அjவி=, கணினி 

நி'வன<தி� வழUக ேவ%�p�ளதா� அ<ெதாைகயிைன இXநகரா�சி 

உதவி தி�ட அைம�பாளரா� ெசல- ெசWய�ப�ட). ஆகேவ ெசல- 

ெசWய�ப�ட ெதாைகயிைன உதவி தி�ட அைம�பாள�                           

தி�மதி.ஜி. ேமNநி�மலா எ=பவ�� வழUக ம=ற<தி= அPமதி�. 

அ.. – ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ேகா�V எ%. 3062/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3838 
     அ0மதி க$பட�. 
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ெபா%� எ+.32 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான ஆைணய� அைறயி� Air 

Conditioner (AC) பs)ப���ளதா� அதைன சN ெசWத வைக� E.2200/-ஐ 

மி=க	பியாள� தி�. ராேஜXதிர= எ=பவரா� ெசல- ெசWய�ப���ள). 

ஆைகயா� ேம�ப� ெதாைகயிைன அ=னா�� வழUகிட ம=ற<தி= 

அPமதி�. 

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.2989/2021/இ1.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3839 
     அ0மதி க$பட�. 
 
ெபா%� எ+.33 
 
 ழி<)ைற நகரா�சி� ெசாXதமான MCC–� ேசகN�க�ப���ள 

�ைபக� உரமாக�க�ப�� \மா� இ� ஆ%�களாக ேசகரமாகிp�ள). 

அ<தைகைய உரUகைள JCB ம�'	 Tipper வாகன	 :ல	 

அ�Vற�ப�<திட-	 உ<ேதச ெசலவின	 E.100000/- (ஒ� இல�ச	) ஆ	 

என \காதார அcவலரா� அறி�ைக சம��பி<)�ளதி= அ��பைடயி� 

உரUகைள அக�றிட ஏ�ப�	 ெசலவின<திைன நகரா�சி 

ெபா)நிதியிலி�X) ெசலவிட ம=ற அPமதி ேவ%ட�ப�கிற).  

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.95/2022/H1.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3840 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 
ெபா%� எ+.34 
 
 ஒ�UகிைணXத .ைறயி� கச� கழி-நT� \<திகN�V தி�ட	 (FSTP)     

2018-2019 நகரா�சியா� ேம�ெகா�ள�ப�	 பணிக�� ஒ�பXத�V�ளி 
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அறிவி�பிைன ெசWதி ம�க� ெதாட�V அcவலக	 :ல	 மாநில 

அளவிலான தினசN ப<திNைகயி� விள	பர	 ெசWதிட (1) மாைல மல� 

ப<திNைக (2) Times of India ஆகிய இர%� ப<திNைக�	 25-10-2021-� 

Flame Advertising company private Limited :ல	 விள	பர	 ெசWத வைகயி� 

E.43,260/- வர�ெப�'�ள). இ<ெதாைகயிைன வழUக ம=ற<தி= 

அPமதி�. 

அ..- ம=ற	 அPமதி�கலா	. 
ந.க.எ%.819/2019/இ1.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3841 
     அ0மதி க$பட�. 
 
 

        
   ஒ�ப	/- தி�மதி.க. ராமதிலக	, 
ஆைணயாள� ம�'	 தனி அcவல� 

ழி<)ைற நகரா�சி 
 

               /.உ%ைம நக�/ 
 

ஆைணயாள�, 
  ழி<)ைற நகரா�சி, 


