
 
 

 
 

�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�மற�தி 18-11-2021 வியாழ�கிழைம நைடெப�ற                     
அவசர���ட�தி� நிைறேவ�ற�ப�ட மற�ெபா ! ம�"# 

த$�மான# 
 
 

ெபா ! எ'. 1 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.1-� அைம���ள 
ஜா�க! நக� "த� ந$ய&விைள சாைல வைர தா� சாைல ம)*+ 
சிெம� சாைலயாக மா)ற!படாம� க� சாைலயாக உ�ள�. 
மைழயி& காரணமாக சாைல மிக/+ ேசதமைட���ளதா� ெபா� 
ம�களி& ேபா��வர�� மிக/+ பாதி!பைட�� உ�ள�. எனேவ 
இ4சாைலைய சிெம� சாைலயாக மா)*வத)� மதி!ப�ீ 6.18.90 
இலச�தி)� தயா� ெச:ய!ப��ள�- பணியி& அவசர+ ம)*+ 
அவசிய�திைன க;�தி� ெகா�� ேம)ப< பணியிைன 15-வ� நிதி��> 
மானிய+ 2020-2021-&கீA Untied Grant–� ேம)ெகா�ள/+ ேம)ப< பணி�� 
ெதாழி� Lப அMமதி ெபற நகராசி நி�வாக ம�டல 
ெசய)ெபாறியாள� தி;ெந�ேவலி அவ�கN�� க<த+ சம�!பி�க/+ 
ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி வழOகலா+. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3764 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
ெபா ! எ'. 2 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.7-� அைம���ள 

ெப;O�ள+ "த� க�பால�த< இச�கிய+ம&ேகாவி� வைரQ�ள 

சாைலயி& மி&க+ப+ எ�.60 ம)*+ 63 அ;கி� த)ெபா>� ெப:த 

கனமைழயி& காரணமாக உைட!T ஏ)ப� ெபா�ம�களி& 

ேபா��வர�தி)� மிக/+ பாதி�க!ப��ள�. இதைன ச$ 

ெச:வத)கான 6.36.25 இலச+ மதி!பீ<� பணி ேம)ெகா�ள 

ேவ�<Q�ள�. பணியி& அவசிய+ ம)*+ அவசர�திைன க;�தி� 

ெகா�� 15-வ� நிதி��> மானிய+ 2020-2021-&கீA Untied Grant–� 



 
 

 
 

பணியிைன ேம)ெகா�ள/+ இ!பணி�கான நி�வாக அMமதி, 

ெதாழி)Lப அMமதி ெப*வத)� நகராசி நி�வாக இய��ந�, 

தி;ெந�ேவலி அவ�கN�� க<த+ சம�!பி�க/+ ம&ற�தி& 

அMமதி��. 

அ.�.- ம&ற+ அMமதி வழOகலா+. 
 

நக�மற� த$�மான# எ' : 3765 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 

 
ெபா ! எ'. 3 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.2-� அைம���ள 

ெப;O�ள+ "த� க>வ&திைட வைர ஹ$ஜ& காலணி வைரQ�ள 

சாைலயி� த)ெபா>� ெப:� வ�த கனமைழயி& காரணமாக/+, 

தமிAநா� �<நX� வ<கா� வா$ய�தி& Yல+ �<நX� �ழா: பதி�தத& 

காரணமாக/+ சாைல ��<�க!ப� ெபா� ம�களி& ேபா��வர�தி)� 

மிக/+ இைடZறாக உ�ள�. இதைன ச$ ெச:ய 6.1.85 இலச�தி� 

மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� ெச:ய!பட மதி!பீ<)� 

பணியி& அவசர அவசிய�திைன க;�தி� ெகா�� 15-வ� நிதி��> 

மானிய+ 2020-2021-&கீA Untied Grant–� ேம)ெகா�ள ம&ற�தி& 

அMமதி��. 

அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3766 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 

 
ெபா ! எ'. 4 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.11-� அைம���ள 

�;ச< "த� சிOகிேளய� ெத; வைர உ�ள சாைல த)ெபா>� ெப:த 

மைழயி& காரணமாக/+, தமிAநா� �<நX� வ<கா� வா$ய�தி& Yல+ 



 
 

 
 

�ழா: அைம�ததா[+ மிக/+ ேசதமைட�� ெபா� ம�களி& 

ேபா��வர�� மிக/+ பாதி!பைட���ள�. இதைன ச$ ெச:ய 6.24.00 

இலச�தி)� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. பணியி& அவசர+ 

ம)*+ அவசிய+ க;தி இ!பணியிைன 15-வ� மா&ய நிதி��>                  

2021-2022-&கீA Untied Grant–� ேம)ெகா�ள/+, நகராசி நி�வாக! 

ெபாறியாள�, தி;ெந�ேவலி அவ�கN�� க<த+ சம�!பி�க/+ 

ம&ற�தி& அMமதி��. 

அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3767 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 

 
 

ெபா ! எ'. 5 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட ப�தியி� உ�ள �<யி;!Tகளி� 
இ;�� ெவளிேய*+ கழி/ நXரான� வ<காலி& Yல+ ஆ)றி)� 
ெச�வதா� ஆ* மா^ அைடவதாக பல Tகா�க� வ�த வ�ண+ 
உ�ள�. இதைன த�!பத)� வ X<லி;�� ெவளிேய*+ கழி/நXைர 
வ X��கார�க� வ X� வளாக�தி)��ேளேய உறி_^ �ழி அைம�� 
கட�த வழிவைக ெச:Qமா* தமிAநா� தகவ� ெதாழி)Lப �ைற 
அைம4ச� அவ�களா� ஆ:/ `ட�தி� வலிQ*�த!பட�. அத&ப< 
ெபா� ம�கN�� உறி_^�ழி அைம��+ திட�ைத �றி�� 
விழி!Tண�/ ஏ)ப���+ விதமாக அத)கான மாதி$ வ<வ�ைத 
நகராசி அ[வலக�தி� ெபா�ம�களி& பா�ைவ�� ைவ��+ ப<யாக 
வலிQ*�த!பட�. அத& அ<!பைடயி� Plywood Yல+ ஒ; மாதி$ 
வ<வ�ைத தயா� ெச:ய ஆ�+. உ�ேதச ெசலவின+ 6.31,000/- ஆ�+ 
பணியி& அவசர ம)*+ அவசிய+ க;தி இ!பணியிைன நகராசி பி$/ 
15-&கீA ேம)ெகா�டைம�� ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+ 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3768 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 

 
 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 7 
 

நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச&ைன அவ�களா� 01-09-2021 அ&* 

நட�த!பட ஜ�ஜXவ& மிஷ& ம)*+ அ+6� 2.0 எ&ற திட�தி)கான 

ஆ:/� `ட�தி� நகராசி��பட ப�திகளி� ெத;விள��, சாைல 

வ<கா� ம)*+ சி*பால+ "தலியவ)ைற� கண�கீ� ெச:� 

அத)கான வைரபடOகைள ெச!ட+ப� மாத இ*தி��� சம�!பி�க 

ேவ��+ என அறி/*�தி உ�ளா�க�. அத&ப< வைரபடOகN�கான 

தகவ�கைள ேசக$!பத)� ேபாதிய அள/ பணியாக� நகராசியி� 

இ�லாத காரண�தினா� அதைன ஒ; ஒ!ப�ததார$ட+ ஒ!பைட�� 

பணியிைன ேம)ெகா�ள "</ ெச:ய!ப� உ�i� விைல!Tளிக�    

3 ஒ!ப�ததார�களிடமி;�� ெபற!ப��ள�. பணியிைன அவசர 

அவசிய�திைன க;�தி� ெகா�� இ!பணியிைன நகராசி பி$/        

15-&கீA ேம)ெகா�ள விைல!T�ளிக� வர!ெப)ற விவர+ கீAவ;மா*. 

 
1 CRRA General Construction private Ltd. Rs.425000/-  
2 Thiru.S. Babu, Kannacode, Marthandam Rs.430000/- 
3 Thiru.D. Justin kumar, Kuzhithurai Rs.400000/- 
 
வர!ெப)ற Y&* விைல!T�ளிகளி� �ைறவாக விைல!T�ளி 

ெகா����ள தி;.<. ஜ�<&�மா� எ&பவ$& விைல!T�ளியி& ஏ)* 

பணியிைன ேம)ெகா�டைம�� ம&ற�தி& அMமதி��. 

அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+ 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3769 
  அ5கீக7�க�ப0கிற�. 
 
ெபா ! எ'. 7 
 

�ழி��ைற நகராசியி� உ�ள  அ+மா உணவக�தி& உ�ள Wash 
Basin ம)*+ கத/ ப>தாகி உ�ளதா� அவ)ைற ச$ ெச:ய/+ ேப;�� 
நிைலய+ பி&Tற+ உ�ள கழி/நX� �ழா: ப>தாகி சாைலயி� கழி/நX� 



 
 

 
 

பா:�� ெச�வதா� கழி/நX� �ழாைய ச$ ெச:ய/+ நகராசி 
அ[வலக+ ம)*+ ந+மா கழி!பைறயி� Ramp வசதி இ�லாத 
காரண�தினா� உட� ஊன")றவ�க� ப<க�களி� எ$ ெச�ல 
மிக/+ சிரமாக உ�ள காரண�தினா� இ�வி; இடOகளி[+ Ramp வசதி 
ஏ)ப��த/+ ம)*+ விநாயக� ச���தி விழாைவ "&னி� 
ஆ)*ப��ைககளி& ஒரமாக விள��க� ெபா;�தி த;மா* காவ� 
�ைறயின$& ேவ��ேகாN�கிணOக ஆ)* ப��ைககளி� ஒரமாக 
விள��க� ெபா;��+ பணிக� ேம)ெகா�ள 6.1,65,000/-�� மதி!ப�ீக� 
தயா� ெச:ய!ப��ள�. இ!பணிகளி& அவசர+ ம)*+ அவசிய+ 
க;தி ேம)�றிய பணிகைள நகராசி பி$/ 15-&கீA விைர�� "<�க 
ஒ!ப�ததார� தி;. பாT அவ�கN�� பணி உ�திர/ வழOகியைம�� 
ம&ற+ ஒ!Tத� வழOகலா+. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3770 
  அ5கீக7�க�ப0கிற�. 

 
ெபா ! எ'. 8 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� ப+ம+ "த� 
�ழி��ைற நகராசி எ�ைக "</ ம)*+ ேப;�� நிைலய+ "த� 
கிறி��ராஜ ப�ளி வைர) ெபா� ம�க� பா�கா!T ம)*+ நல& க;தி 
ேம)�றி!பிட இடOகளி� க�காணி!T ேகமரா ெபா;��வத)� 
காவ� �ைறயின� ம)*+ ெபா�ம�க� வி�ண!பி���ள 
காரண�தினா� இ!பணியிைன ேம)ெகா�ள 6.6,50,000/-�� மதி!ப�ீ 
தயா� ெச:ய!ப��ள�. இ!பணியிைன நம�� நாேம திட�தி&கீA 
ேம)ெகா�ள ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�,.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3771 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
ெபா ! எ'. 9 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� உ�ள ெபா�ம�கN�� 
தைலைம நXேர)* நிைலய+ Yல+ தாமிரபரணி ம)*+ ச!பா�தி� 
இ;�� �ழி��ைற நகராசியி� உ�ள 21 வா��கN��+ �<நX� 
வினிேயாக+ ெச:ய!ப� வ;கிற�. ச!பா�� ப�தியி� உ�ள ப+T 
அைறயி� 10HP Submersible Pump set 6 வ;டOகN�� "&T வாOக!ப� 
த)ெபா>� ப>தாகிQ�ள காரண�தினா� �<நX� வினிேயாக+ 
ெச:வதி� சி�க� நில/கிற�. எனேவ �<நX� வினிேயாக+ தைடயி&றி 



 
 

 
 

ெச:வத)� ச!பா�� ப+T அைறயி� இர�� எ�ண+ Tதிய 10HP 
Submersible Motor வாOகி ெபா;��வத)� 6.1,85,000/-�� மதி!ப�ீ தயா� 
ெச:ய!ப��ள�. ேம[+ ெபா� ம�கN�� �<நX� தO� தைடயி&றி 
ெச�ல இ!பணியிைன அவசர+ ம)*+ அ‘வசிய�ைத க;�தி� ெகா�� 
நகராசி பி$/ 15-&கீA ேம)ெகா�ள ஒ!ப�த�தார� A.S. Power solution 
Yல+ பணி ஒ!பைட�க ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3772 
  அ5கீக7�க�ப0கிற�. 
 
 
ெபா ! எ'. 10 
 

�ழி��ைற நகராசியி� இயOகி ெகா�<;�த 3 கணினிக� ஒ; 

மாணிட� ம)*+ ஒ; பி$�ட� ஆகியைவக� இ< மி&ன� தா��த� 

காரணமாக ப>தைட���ள�. ேம)ப< பி$�ட� ம)*+ கணினிகைள 

ச$ ெச:ய!ப� கணனி திட அைம!பாள� அறி�ைக ெச:��ளா�. 

அத&ப< ேம)ப< ெபா;கைள ச$ ெச:ய உ�i� விைல!T�ளி 

ேகா$யதி� அத& விபர+ கீAவ;மா*. 

1) Aswin Computers    - Rs. 26075 
2) Alpha Technologies  - Rs. 26900 
3) Install Computers   - Rs. 27475 
 

வர!ெப)ற Y&* விைல!T�ளிகளி� �ைற�த விைல!T�ளி 

ெகா����ள Aswin Computers எ&ற நி*வன�தி)� பணியி& அவசர 

அவசிய�திைன க;�தி� ெகா�� ேவைல ெச:ய உ�தர/ வழOகலா+. 

அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 

 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3773 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
 
 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 11 
 

 �ழி��ைற நகராசியி� ஒ!ப�த�காரராக பணிT$Q+                 
தி;.சி. ^ேர� எ&பவ� ெச:த பணி�� ப<யலி� பி<�த+ 
ெச:ய!பட ெதாைக வ;வா: நிதியி� 6.1,24,389/- கால+ கட�த 
ைவ!T� ெதாைக பதிேவ<� உ�ளதா� அதைன வழOக ம&ற+ 
அMமதி�கலா+. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2593/2021/பி1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3774 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
 
ெபா ! எ'. 12 
 

 �ழி��ைற நகராசியி� ஒ!ப�த�காரராக பணிT$Q+                     
தி;.சி. ^ேர� எ&பவ� ெச:த பணி�� ப<யலி� பி<�த+ 
ெச:ய!பட ெதாைக வ;வா: நிதியி� 6.89,195/- கால+ கட�த ைவ!T� 
ெதாைக பதிேவ<� உ�ளதா� அதைன வழOக ம&ற+ 
அMமதி�கலா+. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2593/2021/பி1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3775 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
ெபா ! எ'. 13 
 
 

 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான க>வ&திைட ேம�நிைல 
நX�ேத�க ெதா< அைம�க இைடZறாக நி)�+ ேத�� மரOகைள 
"றி�� அ!Tற!ப��திட ப�தி$�ைக Yல+ விள+பர+ ெச:த வைக�� 
ெசலவின� ெதாைக 6.16,934/-ஐ ம�ைர மணி ப�தி$�ைக�� வழOகிட 
ம&ற அMமதி ேவ�ட!ப�கிற�. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.142/2019/அ2. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3776 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 14 
 
 

 �ழி��ைற நகராசியி� ெபா�^காதார பி$வி� ைவ�க!ப��ள 
HP Lazer Jet 2035 Printer 2008-+ ஆ�� வாOக!பட�. HP Laser Jet pro MFP 
M227sdm Printer 2016-+ ஆ�� வாOக!பட�. இ�த இர�� 
பி$�ட�கN+ பல"ைற ப>�க� பா���+ ஒ; சில நாக� ம�+ 
ச$யாக இயO�+. பி&ன� ப>� ஏ)ப� ெசய�படாத நிைலதா& 
ெதாட��� நைடெப*கிற�. இதனா� ெபா�ம�கN�� பிற!T, இற!T 
ம)*+ கைடகN�கான உ$ைம சா&*க� வழO�த� ேபா&ற அவசர 
அ�தியாவசிய ேதைவ�கான� ஆ�+. பி$�ட$� இ;�� எ���+ 
நக�கN+ ெதளிவாக இ�ைல. எனேவ ெபா�^காதார!பி$வி)� பி$வி� 
பிற!T, இற!T பதி/ ம)*+ சா&*க� வழO�வத)� கணினி ம)*+ 
பி$�ட� மிஷி& அ�தியாவசியமாக இ;!பதா� Tதியதாக இர�� 
பி$�ட�  மிஷி& வாO�வத)� உ�ேதச மதி!ப�ீ 6.63,000/- மதி!ப�ீ 
தயா� ெச:ய!ப��ளைத ம&ற+ ஒ!T�ெகா�ளலா+. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+, 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3777 
  அ5கீக7�க�ப0கிற�. 
 
 
ெபா ! எ'. 15 
 

 �ழி��ைற நகராசியி& தைலைம நXேர)* நிைலய�தி� ப>தான 
நிைலயி� உ�ள 3 மி&ேமாடா�கைள மா)*+ வைகயி� Tதியதாக     
3 எ�ணி�ைக 7.5HP with 700LPM x 40M Head உ�ள மி&ேமாடா�க� 
வாOகி ெபா;�த ேவ�<Q�ள�. ெபா� ம�களி& �<நX� ேதைவைய 
க;�தி� ெகா�� பணியி& அவசர+ ம)*+ அவசிய+ க;தி 
இத)கா�+ உ�ேதச ெசலவின+ 6.2.50 இலச�ைத நகராசியி& 15-வ� 
மா&ய நிதி��> 2020-2021-& Tied Grant-� ேம)ெகா�ள ம&ற�தி& 
அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+, 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3778 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 16 
 

 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான மா��தா�ட+ ப�தியி� Micro 
Compost Centre பய&பா<� உ�ள�. இO� ேசகரமா�+ பிளா�<� 
கழி/க� சிெம� ஆைல�� Paperman எ&ற நி*வன�தி& Yல+ 
ெகா�� ெச�ல!ப�கிற�. அ�த� கழி/கைள 50 கிேலா அள/�ள 
க�களாக க< லா$யி� ஏ)*வத)� இல�வாக கழி/கைள press  
ெச:� Pach ப�ண உத/+ Bale pressing Machine ஒ&* வாO�வத)� 
ஆ�+ உ�ேதச ெசவின+ 6.6.10 இலச+ ஆ�+. இ4ெசலவிைன 
நகராசியி& 15-வ� மா&ய நிதி��> 2020-2021-& Tied Grant-� 
ேம)ெகா�ள ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+, 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3779 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
 
ெபா ! எ'. 17 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� த)ேபா� ெப:�வ;+ 
கனமைழயி& காரணமாக நகராசி தைலைம நXேர)* நிைலய+ ம)*+ 
ெவ�ெவ�நி ச!பா�� ப�தியி[�ள �<நX� திட ப+T அைறயி� 
த�ண X� T����ளதா� மி&ேமாடா�க� நி*�த!ப� �<நX� 
ஏ)*வத)� நா&� நாகளாக தைட!ப� நகராசியி& அைன�� 
ப�திகளி[+ �<நX� வினிேயாக+ தைட!ப��ள�. �<நX� வினிேயாக+ 
சீராக வழO�+ வைர நகராசி �<நX� லாறி Yல+ வினிேயாகி�க 
"<யாத இடOகளி� சிறிய லாறி Yல+ வாடைக�� எ��� �<நX� 
வினிேயாக+ ெச:ய 6.15,000/-�� ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3780 
  அ/மதி�க�ப0கிற�. 
 
ெபா ! எ'. 18 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட ப�தியி� YMCA-யி& பி&Tற+ உ�ள 

சாைலயி& ஒர+ ஆப�தான நிைலயி� உ�ள இல/மர+ ெதாட� மைழ 
காரணமாக சா:�� க<ட+ ம)*+ உய� மி&க+பி ேம� வி>+ 
�Aநிைலயி� நி&ற�. இதனா� உடைம��+ உயி;��+ ஆப�� 
ஏ)ப�+ �Aநிைல உ�ளதா� ெபா�ம�களி& ேகா$�ைகைய ஏ)* 



 
 

 
 

வடாசிய�, விளவOேகா� அவ�களி& ெதாைலேபசி ெச:தியி&ப<Q+  
ெப;+ ஆப�ைத தவி)�+ ெபா;� அவசர அவசியமாக ேம)ப< இல/ 
மர+ ெவட ேவ�<யி;�ததா� கிேர& இய�திர+ பய&ப��தி மர�ைத 
ெவ< அ!Tற!ப��த!பட�. அத)� 6.17,500/- ம�+ 
ெசலவிட!பட�.  ெசலவிட!பட ெதாைக 6.17,500/-�� ம&ற அMமதி 
ேவ�ட!ப�கிற�.  
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2260/2021/ந.அ.ஆ. 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3781 
  அ5கீக7�க�ப0கிற�. 
 
 

 ஆைணயாள�, 
            �ழி��ைற நகராசி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

�ழி��ைற  நகரா�சி 
 

�ழி��ைற நக�மற�தி 30-11-2021 ெச9வா: கிழைம நைடெப�ற              
சாதாரண� ��ட�தி� நிைறேவ�ற�ப�ட  மற�ெபா ! ம�"# 

த$�மான# 
 

ெபா ! எ'. 1 
 
 

 மா��தா�ட+ தினச$ ச�ைதைய T�!பி��+ பணி�� மதி!பீ� 
தயா� ெச:ய ேதைவயான க<ட வ<வைம!T ெப*வத)� ம� 
ப$ேசாதைன ெச:ய ேவ�<Q�ள�. அத)ெகன அரசின� ெதாழி� Lப 
க��$, தி;ெந�ேவலி அவ�களிடமி;�� ம� ப$ேசாதைன ம)*+ 
க<ட உ*தி த&ைம ேசாதைன ஆகியவ)றிெகன விைல!ப<ய� 
6.35,400/-�� 30-11-2021-� க<த+ ெபற!ப��ள�. ஆகேவ பணியி& 
அவசர+ க;தி இ!பணியிைன ேம)ெகா�ள 6.35,400/-�� வOகி 
வைரேவாைல Yல+ ெதாழி� Lப க��$, தி;ெந�ேவலி�� 
அM!ப/+ ேம)ப< ெதாைகயிைன வ;வா: நிதியி� ெச[�த 
ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ேகா!T எ�.1967/2021/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3782 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 2 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ெபா�^காதார பி$/ வாகன+ 
TN75AL.6628  ஏ)ப��ள ப>திைன ச$ ெச:ய உ�i� விைல!T�ளி 3 
எ�ண+ ெபற!படதி� �ைற�த விைல!T�ளி ெகா����ள அ�சய 
ேமாடா�� நி*வன�தி& �ைற�த விைல!T�ளி ெதாைகயான 
6.19,950/-�� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� ெச:ய!பட 
மதி!பீ<)� பணியிைன ேம)ெகா�ள ேவைல உ�தர/ வழOக  
ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.234/2020/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3783 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 3 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான கழி/நX� ேடOக� லாறி 
TN74W.0236-�� 2021-2022-+ ஆ�<)� த�தி சா&* ெப*வத)� 
வாகன�தி� ஏ)ப��ள ப>�கைள ச$ ெச:ய உ�i� விைல!T�ளி 3 
எ�ண+ ெபற!படதி� �ைற�த விைல!T�ளி ெகா����ள கேண� 
ேமாடா�� நி*வன�தி& �ைற�த விைல!T�ளி ெதாைகயான 
6.30,100/-�� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� ெச:ய!பட 
மதி!பீ<)�  ம&ற�தி& அMமதி��, 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2295/2018/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3784 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 4 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வாகன+ TN75P.1813-� 
ஏ)ப��ள ப>திைன ச$ ெச:ய உ�i� விைல!T�ளி 3 எ�ண+ 
ெபற!படதி� �ைற�த விைல!T�ளி ெகா����ள அ�யா 
ேமாடா�� நி*வன�தி& �ைற�த விைல!T�ளி ெதாைகயான 
6.30,950/-�� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� ெச:ய!பட 
மதி!பீ<)�  ம&ற�தி& அMமதி��, 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2795/2017/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3785 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
ெபா ! எ'. 5 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வாகன+ TN75L.0828-��                  
டய�க� ப>தைட���ளதா� Tதியதாக 4 டய�க� வாOகி ெபா;�த 
6.31,600/-�� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� ெச:ய!பட 
மதி!பீ<)� Y&* உ�i� விைல!T�ளிக� வர!ெப)ற�தி& 
விைல!T�ளிகளி& விபர+ கீAவ;மா* 
 
 



 
 

 
 

வ$ைச 
எ� 

நி*வன�தி& ெபய� விைல!T�ளி ெதாைக 
6பா: 
 

1 ெசா�கலிOக+ நாடா� டய� ேசா�, 
மா��தா�ட+ 
 

31600 

2 ெஜகி& டய�, மா��தா�ட+ 32650 
 

3 எ�.எ�. டய�, சிராயO�ழி 32100 
 

  
வர!ெப)ற Y&* விைல!T�ளிகளி� �ைறவான விைல!T�ளி 

ெகா����ள ெசா�கலிOக+ நாடா� டய� ேசா� எ&ற 
நி*வன�திடமி;�� வாOகிட ம&ற�தி& அMமதி��  
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.1002/2018/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3786 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
ெபா ! எ'. 6 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வாகன+ TN75M.4923-�� 
ேபட$ ப>தைட���ளதா� Tதிய ேபட$ மாணி�க+ ேபட$ ஒ��� 
எ&ற நி*வன�திடமி;�� 6.4,700/- வாOகியைம�� ஓ�ந� தி;. 
^�த�சிO எ&பவரா� ெசல/ ெச:ய!பட�. ேம)ப< ெசல/ 
ெச:ய!பட ெதாைகயிைன ஒ�ந;�� வழOக ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2295/2019/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3787 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 7 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வாகன+ TN75J.8227-�� <!ப�  
ப>தைட���ளதா� அதைன ச$ ெச:த வைக�� அ�யா ேமாடா�� 
எ&ற நி*வன�திடமி;�� 6.3,400/- ெசல/ ெச:தைம�� ஒ�ந�        



 
 

 
 

தி;. விஜய�மா� எ&பவ;�� ேம)ப< ெசல/ ெச:ய!பட 
ெதாைகயிைன ஒ�ந;�� வழOக ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2778/2012/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3788 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 8 
 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வாகன+ TN75AL.6196-��                  
டய�க� ப>தைட���ளதா� Tதியதாக 5 டய�க� வாOகி ெபா;�த 
6.39,200/-�� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� ெச:ய!பட 
மதி!பீ<)� Y&* உ�i� விைல!T�ளிக� வர!ெப)ற�தி& 
விைல!T�ளிகளி& விபர+ கீAவ;மா* 

 
வ$ைச 
எ� 

நி*வன�தி& ெபய� விைல!T�ளி ெதாைக 
6பா: 

1 ெசா�கலிOக+ நாடா� டய� 
ேசா�, மா��தா�ட+ 

39200 

2 ெஜகி& டய�, மா��தா�ட+ 40600 
3 எ�.எ�. டய�, சிராயO�ழி 39900 

 
 வர!ெப)ற Y&* விைல!T�ளிகளி� �ைறவான விைல!T�ளி 
ெகா����ள ெசா�கலிOக+ நாடா� டய� ேசா� எ&ற 
நி*வன�திடமி;�� வாOகிட ம&ற�தி& அMமதி��  
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.113/2019/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3789 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 9 
 
 �ழி��ைற நகராசியி� தைலைம நXேர)* நிைலய�தி� �<நX� 
^�திக$!T பணி�� ஆல+ பய&ப��த!ப� வ;கிற�. த)ேபா� மைழ 
கால+ ம)*+ ஆ)றி� ெவ�ள!ெப;�� ஏ)ப��ளதா� ஆல+ அதிக 
அளவி� ேதைவ!ப�கிற�. ஆகேவ பணியி& அவசர அவசிய�ைத 



 
 

 
 

க;�தி� ெகா�� Tதிதாக 5000 கிேலா ஆல+ வாOகி வழOகிட 
ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�,- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2738/2021/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3790 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
ெபா ! எ'. 10 
 
 �ழி��ைற நகராசி ெபா�^காதார பி$வி)� ெகா^ ம;�� Tைக 
இய�திர+ ேபா�மான அளவி� இ;!பி� இ�லாததா� 2 Tைக 
ெதளி!பா& இய�திர+ வாOகி வழOக ெபா�^காதார அ[வல� 
அறி�ைகயி& அ<!பைடயி� Tதியதாக 2 Tைக ெதளி!பா& இய�திர+ 
வாOகிட மதி!ப�ீ 6.175000/-�� தயா� ெச:ய!ப��ள�. தயா� 
ெச:ய!ப��ள மதி!பீ<)� ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�,- ம&ற+ அMமதி�கலா+ 
ந.க.எ�.2508/2021/இ1.  
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3791 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 11 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ச!பா�� நXேர)* 
நிைலய�தி[�ள Electrical Control Panel Phase change over Star deltastarters Bus bar 
Board Capacitor arrangement ஆகிய பணிகN�� மதி!ப�ீ ெதாைக 6.3.50 
இலச�தி� பணிக� ேம)ெகா�ள 19-11-2021 அ&* ஒ!ப�த!T�ளி 
ேகார!படதி� வர!ெப)ற ஒ!ப�த!T�ளிக� ம&ற�தி& அMமதி��. 
 

வ$ைச 
எ� 

ஒ!ப�ததார� ெபய� ஒ!ப�த விகித+ 

1 தி;.P. ெஜயச�திர& மதி!பீைட விட 0.34% `�த� 
 

2 தி;.K.H. கி;�ணதா� மதி!பீைட விட  0.77% `�த� 
 

 



 
 

 
 

 வர!ெப)ற இர�� ஒ!ப�த!T�ளிகளி� வ$ைச எ�.1                     
தி;.P. ெஜயச�திர& எ&பவரா� ெகா��க!ப��ள 
ஒ!ப�த!T�ளியிைன ம&ற+ ஒ!T�ெகா�ளலா+. 
ந.க.எ�.1013/2021/இ1 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3792 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
ெபா ! எ'. 12 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா�ட+ L��யி� உர+ 
தயா$��+ இட�தி)� 20H.P.Shredder Cum Pulverizer ஒ; இய�திர+ வாO�+ 
பணி�� 6.5,05,000/- மதி!பீ<)� 19-11-2021 அ&* ஒ!ப�த!T�ளி 
ேகார!படதி� வர!ெப)ற ஒ!ப�த!T�ளிக� ம&ற�தி& அMமதி��. 
 

வ$ைச 
எ� 

ஒ!ப�ததார� ெபய� ஒ!ப�த விகித+ 

1 தி;.B. ^ம& மதி!பீைட விட 0.14% `�த� 
 

2 தி;.V. வ�கீ� வி�ட� மதி!பீைட விட  0.16% `�த� 
 

 
 வர!ெப)ற இர�� ஒ!ப�த!T�ளிகளி� வ$ைச எ�.1                     
தி;.B. ^ம& எ&பவரா� ெகா��க!ப��ள ஒ!ப�த!T�ளியிைன 
ம&ற+ ஒ!T�ெகா�ளலா+. 
ந.க.எ�.1485/2021/இ1 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3793 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 13 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வா�� எ�.4-� 
ெப;�ெத;வி� அைம���ள ^��கா<� ^)றி[+ ^)* ^வ� 
க�த� ம)*+ பராம$!T பணிக� ேம)ெகா�ள 6.7.30 இலச�தி� 



 
 

 
 

மதி!பீ<)� 19-11-2021-� ஒ!ப�த!T�ளிக� ேகார!படதி� வர!ெப)ற 
ஒ!ப�த!T�ளிக� ம&ற�தி& அMமதி��. 
 

வ$ைச 
எ� 

ஒ!ப�ததார� ெபய� ஒ!ப�த விகித+ 

1 தி;.எ�. பாT மதி!பீைட விட 0.08% �ைற/ 
 

2 தி;.பி ெஜயராஜ& மதி!பீைட விட  0.93% `�த� 
 

 
 வர!ெப)ற இர�� ஒ!ப�த!T�ளிகளி� வ$ைச எ�.1                     
தி;.எ�. பாT எ&பவரா� ெகா��க!ப��ள 
ஒ!ப�த!T�ளியிைன ம&ற+ ஒ!T�ெகா�ளலா+. 
ந.க.எ�.1118/2021/இ1 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3794 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 14 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.3-� உ�ள 
க>வ&திைட ஆ�.சி.ெத;வி� �;ச< அ;கி� சி*பால+ அைம��+ 
பணி�� 6.1.20 இலச+ மதி!பீ<)� பணிக� ேம)ெகா�ள 19-11-2021-� 
ஒ!ப�த!T�ளி ேகார!படதி� வர!ெப)ற ஒ!ப�த!T�ளிக� ம&ற�தி& 
அMமதி��. 
 

வ$ைச 
எ� 

ஒ!ப�ததார� ெபய� ஒ!ப�த விகித+ 

1 தி;.R. ^ேர�ரா� மதி!பீைட விட 0.01% �ைற/ 
2 தி;.J.M. ெபா&ரா� மதி!பீைட விட  2.55% `�த� 

 
 வர!ெப)ற இர�� ஒ!ப�த!T�ளிகளி� வ$ைச எ�.1                     
தி;.R. ^ேர� எ&பவரா� ெகா��க!ப��ள �ைற�த 
ஒ!ப�த!T�ளியிைன ம&ற+ ஒ!T�ெகா�ளலா+. 
ந.க.எ�.1608/2021/இ1 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3795 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 15 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ஆ�.சி.ெத; கழி!பைற சமீப+ 
உ�ள கிண*, �ழி��ைற தபா� நிைலய+, இட��ள+, கிO� 
ம;��வமைன அ;கி[�ள ெமா�த+ 4 கிண*க� ��வா;த� பணி�� 
மதி!ப�ீ 6.1.75 இலச+ மதி!பீ<)� பணிக� ேம)ெகா�ள                  
19-11-2021-� ஒ!ப�த!T�ளி ேகார!படதி� வர!ெப)ற ஒ!ப�த!T�ளிக� 
ம&ற�தி& அMமதி��. 
 

வ$ைச 
எ� 

ஒ!ப�ததார� ெபய� ஒ!ப�த விகித+ 

1 தி;.C. ராஜ& மதி!பீைட விட 0.02% �ைற/ 
2 தி;.A. ஆ&றணி மதி!பீைட விட  12.28% `�த� 

 
 வர!ெப)ற இர�� ஒ!ப�த!T�ளிகளி� வ$ைச எ�.1                     
தி;.C. ராஜ& எ&பவரா� ெகா��க!ப��ள �ைற�த 
ஒ!ப�த!T�ளியிைன ம&ற+ ஒ!T�ெகா�ளலா+. 
ந.க.எ�.1607/2021/இ1 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3796 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
ெபா ! எ'. 16 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட 21 வா��கN��+ �<நX� 
வினிேயாக+ ெச:வத)� ^�திக$!T நிைலய�தி[�ள 
மி&ேமாடா�க�, ச!பா�� நிைலய�தி[�ள Submerible Motor-க�  
இைட��ள+ நXேர)* நிைலய�தி[�ள ேமாடா�க� ேம[+ இதர 
உபேயாக�தி)�+ அைம�க!ப��ள ஆA�ழா: கிண*களி[�ள 
ேமாடா�க� ஆகியைவக� ப>�க� ச$ ெச:� வ;டா�திர 
பராம$!பி)� மதி!ப�ீ 6.9.90 இலச�தி� பணிக� 
ேம)ெகா�ள!படதி� 29-09-2021 அ&* ஒ!ப�த!T�ளி ேகா$யதி� 
மதி!பீைட விட `�தலாக ஒ!ப�த!T�ளி ேகா$யதா� 22-10-2021-� 
மீ��+ இர�டாவ� "ைறயாக ம* ஒ!ப�த!T�ளி ேகார!பட�. 
அதி� மதி!பீைட விட 18.71% மிக �ைறவாக ஒ!ப�த!T�ளி 
ேகா$யதா� Y&றாவ� "ைறயாக மீ��+ 19-11-2021-� ஒ!ப�த!T�ளி 
ேகார!ப��ள�. அதி� ஒ;நப� ம�+ ஒ!ப�த!T�ளி ெகா����ளா�. 
ஆகேவ ஒ; நப� ெகா����ள ஒ!ப�த!T�ளியிைன ஏ)க இயலாத 



 
 

 
 

காரண�தினா� மீ��+ ேம)ப< பணி�� ஒ!ப�த!T�ளி ேகார 
ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.1757/2021/இ1  
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3797 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 17 
 
 �ழி��ைற நகராசியி� வா�� 1 "த� 21 வைரQ�ள 1718 
எ�ண+ ெகா�ட ெத;விள��கN�கான பராம$!T பணிக� கOகா 
எல�<�க��, தி;ெந�ேவலி எ&ற தனியா� ஒ!ப�த நி*வன+ 
Yல+ ேம)ெகா�ள!ப� வ;கிற�. ேம)ப< ஒ!ப�த கால+ 06-12-2021 
உட& "<வைடQ+ நிைலயி� உ�ளதா� ஏ)கனேவ 
அMமதியளி�க!பட ஒ!ப�த விைலவிகித�தி� மீ��+ ஒரா�� 
கால�தி)� நX<!T ெச:ய ேக� Sree Ganga Electricals, Tirunelveli எ&ற   
நி*வன�தார� 20-10-2021-� க<த+ ெகா����ளா�. அத&ப< ஏ)கனேவ 
உ�ள விைலவிகித�தி� நX<!T ெச:ய அMமதி ேக� ம&ற�தி& 
அMமதி ெப)* நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச&ைன அவ�கN�� 
இ�வ[வலக க<த+ Yல+ 29-11-2021-� க<த+ சம�!பி�க!ப��ள�. 
த)ெபா>� ப;வமைழ காலமாக உ�ளதா[+ ெபா�ம�களி& நல& 
க;தி நகராசி ப�தியி[�ள எ$யாத ெத;விள��கைள உடM��ட& 
ச$ ெச:� இய�கிட அரசிடமி;�� அMமதி உ�தர/ வ;+வைர 
ஏ)கனேவ அMமதி�க!பட ஒ!ப�த!T�ளி விைலவிகித�தி� 12/2021, 
1/2022 ம)*+ 2/2022 ஆகிய Y&* மாதOகN�� ேம)ப< 
ஒ!ப�ததார$டேம ஒ!ப�த+ நX<!T ெச:ய/+ அத)கா�+ உ�ேதச 
ெசலவின�ெதாைக 6.6,40,000/- (GST 12% உபட) ஆ�+ ெசலவின�ைத 
Sree Ganga Electricals, Tirunelveli எ&ற தனியா� ஒ!ப�த நி*வன�தி)� 
ஒ!ப�த நX<!T ெச:ய/+ ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.1140/2020/இ1. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3798 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
 
 



 
 

 
 

ெபா ! எ'. 18 
 
 �ழி��ைற நகராசி அரசி& விள+பர+ ம)*+ 100 நா� 
சாதைனகைள மாவட ஆசிய$& அMமதியி& ேப$� தினச$ 
ப�தி$�ைககளி� ெவளியிடதி& ேப$� கீAக�ட 
ப�தி$�ைககளிடமி;�� ெபற!ப��ள ப<ய� ெதாைகயிைன 
வழOகிட ம&ற அMமதி ேவ�ட!ப�கிற�. 
 

1) தினமல�   - 6. 9996 
2) மாைல தமிழக+ - 6.14700 

  ----------------- 
  6.24696 
 ---------------- 

அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.1151/2017/அ2. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3799 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 19 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ��தைக இனOகைள        
25-11-2021 அ&* ெபா� ஏல+ ஒ!ப�த!T�ளி ேகார!படதி� ஏல�தி� 
எவ;+ கல�� ெகா�ளவி�ைல. கீAக�டவா* ஒ!ப�த!T�ளிக� 
ெபற!ப��ள�. 
 
6. மா��தா�ட+ ேப;�� நிைலய+ A. பிளா� கைட எ�.13 
 (i )   விஜயராஜ& ,   மாதவாடைக 
  த/ெப. ெச�ல!ப&,   6.3850/- 
   ெச�கிடவிைள, 
  வி$ேகா�. 
 (ii )   ரேம��மா�,     மாதவாடைக 
  T�4ேச$விைள,    6.4050/- 
  வி$ேகா�.  
  
7.(1) பி.பி. "Mசாமி வணிகவளாக+ கைட G.8 
 (i ) S. ெச:ய� அலி,    மாதவாடைக 
  ந+பாளி,     6.7700/- 
  நி�திரவிைள 



 
 

 
 

  (2) பி.பி. "Mசாமி வணிகவளாக+ கைட G.9 
 (i ) S. ெச:ய� அலி    மாதவாடைக 
  ந+பாளி,     6.7500/- 
  நி�திரவிைள. 
8. �ழி��ைற ச�தி!T வணிகவளாக கைட எ�.4   

(i )  ஆஷா காவி&,    மாதவாடைக 
  ெகா)றாைட,    6.4100/- 
   �ழி��ைற. 
 (ii )   இ+மாMேவ� பிைற,   மாதவாடைக 
  ெகா)றாைட,    6.4000/- 
  �ழி��ைற.  
 
 வர!ெப)*�ள ஒ!ப�த!T�ளிகளி� (6) மா��தா�ட+ ேப;�� 
நிைலய+ A.பிளா�கைட எ�.13 �ைறவான ெதாைக�� ஒ!ப�த!T�ளிக� 
ேகார!ப��ள�. 
 
 (7) பி.பி."Mசாமி வணிகவளாக+ கைட எ�.G8 ம)*+ G9-�� 
தலா 6.7700/- 6.7500/-�� ஒ!ப�த!T�ளிக� ேகார!ப��ள�. 
 (8) �ழி��ைற ச�தி!T வணிகவளாக+ கைட எ�.4-�� �ைறவான 
ெதாைக�� ஒ!ப�த!T�ளிக� ெபற!ப��ள�. 
 
அ.�.- பி.பி."Mசாமி வணிகவளாக+ கைட எ�. G.8 ம)*+ G.9-�� 
உய��த ெதாைக�� ஒ!ப�த!T�ளிக� ேகா$Q�ளதா� உ$ம+ 
வழOகலா+. இதர இனOகN�� ம* ஏல+ ம)*+ ம* ஒ!ப�த!T�ளி 
ேகாரலா+. (ந.க.எ�.2036/2018/அ2.) 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3800 
  அ<வலக �றி�> ஒ�>�ெகா!ள�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 20 
 

 நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச&ைன அவ�களி& 
அறி/ைரயி&ப< �ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� உ�ள 
ச"தாய கழி!பிடOக� வி.எ�.சி. ச!பா�� சமீப+ ம)*+ மா��தா�ட+ 
கா:கறி ச�ைத ப�தியி� அைம���ள கழி!பைறகைளQ+ பராம$!T 
ெச:ய 6.8.00 இலச+ மதி!பீ<� மதி!ப�ீ தயா� ெச:ய!ப� 
நக�ம&ற�தX�மான எ�.3729, நா� 17-09-2021-&ப< நி�வாக அMமதி�� 
என நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச&ைன அவ�கN�� 28-09-2021-� 



 
 

 
 

பிேரரைண சம�!பி�க!பட�. அத&ப< நகராசி நி�வாக ஆைணய�,  
ெச&ைன அவ�களி& ந.க.எ�.19039/2021/இ2, நா� 19-11-2021-& Yல+ 
Operational and Maintenance Gap filling Interest fund 2021-2022-&கீA இர�� 
ச"தாய கழி!பிடOகN�� வி.எ�.சி.ைமதான+ சமீப+ ம)*+ 
மா��தா�ட+ கா:கறி ச�ைத சமீப+ ஆகிய ச"தாய 
கழி!பிடOகN��+ 6.3.33 இலச"+ ஒ; ெபா� கழி!பிட�தி)� 
வி.எ�.சி. கைலயரOக+ அ;கி� 6.3.00 இலச"+ நிதி ஒ��கீ� 
ெச:ய!ப��ள�. ஆகேவ ஒ��கீ� ெச:ய!பட நிதியி� ேம)ப< 
பணிகைள ேம)ெகா�ள ம&ற�தி& அMமதி��. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2127/2021/இ1. 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3801 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
ெபா ! எ'. 21 
 
 �ழி��ைற நகராசி ப;வ மைழ காரணமாக ஏ)பட ேப$ட� 
காரணமாக "கா+களி� தOக ைவ�க!பட ம�கN�� அ�தியாவசிய 
வசதிக� ெச:திட/+ ஏ)ப�+ ெசலவினOகைள நகராசி ெபா� 
நிதியிலி;�� வழOகிட/+, பணியி& அவசர+ க;தி �ைற�த 
விைல!T�ளி அளி�த தி;. பாT எ&பவர� ஒ!ப�த!T�ளியிைன ஏ)* 
ெதாைக 6.38,154/- வழOகிட/+ ம&ற அMமதி ேவ�ட!ப�கிற�. 
அ.�. – ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2834/2021/அ2. 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3802 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
ெபா ! எ'. 22 
 
 �ழி��ைற நகராசி திட�கழி/ ேமலா�ைம திட�தி&கீA 
ம�டல+ வா$யாக மனித ச�தியிைன பய&ப��தி �:ைம பணி 
ேம)ெகா�ள M/S. Southern Solid Waste Management எ&ற நி*வன�தி)� 
நக�ம&ற� தX�மான+ எ�.3631, நா� 31-12-2020-&ப< Y&றாவ� 
ஆ�<)� உ$ம+ நX<!T ெச:� வழOக!ப� 31-12-2021-� உ$ம+ 
"<வைடய உ�ள நிைலயி� த)ேபா� ேம)ப< அைன��! 
பணிகைளQ+ ெவளிெகாண�/ "கைம Yல+ பணிகைள ேம)ெகா�ள 



 
 

 
 

அMமதி ேவ�< ெச&ைன நகராசி நி�வாக இய��ந;�� க;��; 
சம�!பி�க!ப��ள�. நாள� ேததி வைர ேம)ப< பணிகN�� அMமதி 
ெபற!படாம� உ�ளதா[+ பணியி& "�கிய��வ�திைன க;�தி� 
ெகா��+ 01-01-2022 "த� 28-02-2022 வைரயிலான இர�� மாதOகN�� 
ேம)ப< ஒ!ப�ததார$டேம ஒ!ப�த பணி நX<!T ெச:திட/+ அேத 
ஒ!ப�த விைல விகித�தி� பணியிைன ேம)ெகா�ள/+ அத)கான 
ெசலவின�தி)�+ ம&ற அMமதி ேவ�ட!ப�கிற�. 
அ.�.- ம&ற+ அMமதி�கலா+. 
ந.க.எ�.2689/2017/அ2. 
 
 
நக�மற� த$�மான# எ' : 3803 
  அ/மதி�க�ப�ட�. 
 
 
 
 
                                          ஒ�ப#/தி மதி. க. ராமதிலக#, 

     ஆைணயாள� ம�"# தனி அ<வல�, 
                �ழி��ைற நகரா�சி. 
    

/.உ'ைம நக� /  
 
     
            ஆைணயாள�, 
        �ழி��ைற நகரா�சி. 
 
 
     
 


