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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 25-01-2022 ெச�வா� கிழைம காைல 11.00 
மணி�� நைடெப�ற சாதாரண��ட�தி� நிைறேவ�ற!பட 

ம�ற!ெபா"# ம�$% த&�மான(க#  
 

ெபா"# எ*. 1 
 

�ழி��ைற நகராசியி� ேப��� நிைலய� ெச��� க��க� 
சாைலயி� �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ச�ேவ எ".D12/82-� 
மீ+ச�ைத ம,-� தினச. கா/கறி ச�ைத 13380ச.மீ. பர2பளவி� 
ெசய�ப4 வ�கி+ற�. இதி� தினச. கா/கறி ச�ைத 8500 ச.மீ. 
பர2பளவி� 7மா� 60 வ�ட�களாக: ெசய�ப4 வ�கி+ற�. அ��<ள 
கைடக< அைன��� 30 வ�ட�க=�� >+பாக� கட2படதா��. 
த,ெபா?� தினச. கா/கறி ச�ைதயி� 254 எ"ணி�ைக கைடக< 
தனி�தனிேய ஏல� விட2ப4 நைட>ைறயி� உ<ள�. கா/கறி 
ச�ைதயி+ ெமா�த ஆ"4 வ�மான� F.1,80,53,911/- ஆ��. கைடக< 
அைன��� மிகI� ப?தைட�� காண2ப4வதா� அதைன >,றி�� 
அக,றி வி4 Jதியதாக� கைடக< கட ேவ"Kய� அவசியமா��. 
எனேவ ச�ைதயி� உ<ள 253 கைடகைளL� இK�� வி4 பராம.2J 
பணிக< ேம,ெகா<ள F.423.90 இலச� மதி2பீK� கைலஞ� நக�2Jற 
ேம�பா4 திட� ப��� ெதாைக F.296.73 இலச� ம,-� நகராசி 
ப��� ெதாைக F.127.17 இலச� நிதி ஒ��கீ4 ெச/� நி�வாக அRமதி 
G.O.(MS)No.16, Date : 20-01-2022-� ெபற2ப4<ள�. இத,� ெதாழி,_ப 
அRமதி ெப-வத,� நகராசி தைலைம ெபாறியாள�, ெச+ைன 
அவ�க=�� கKத� சம�2பி�க ம+ற�தி+ அRமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1967/2021/இ1. 
 

நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3842 
 அ2மதி�க!பட� 
  
ெபா"# எ*. 2 
 

 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான கீ`க"ட வ�டா�திர 
��தைக இன�க< ம,-� நகராசி�� ெசா�தமான கைடக=�கான 
உ.ம� 31-03-2022-Iட+ >Kவைடய உ<ளதா� கைடக=�கான உ.ம� 
J�2பி�� வழ�கிடI� ஒரா"4 உ.ம இன�க=�� ம-ஏல� 
ேகாரI� ம+ற அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�.  
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I. ஒரா"4 ��தைக இன�க< :– 
 

1) பல+ த�� மர�க<. 
2) வாைழதா� உைறயி4த�. 
3) கா/கறி ச�ைத, _ைழI கடண� ம,-� தைர வாடைக 
வc�.  

4) நவ dன மீ+ச�ைத, லாறிேபைட வ�� ெச��� 
வாகன�களிலி��� வி,பைன�� வ�� மீ+ெபK கடண� 
வc� ெச/L� உ.ம�. 
 

II. e+றா"4 ��தைக இன�க< :– 
 

1) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத A. பிளா� கைட எ"க< 1 >த� 
53 வைர 

2) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத B. பிளா� 1 >த� 48 
வைரயிலான கைடக<  

3) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத C. பிளா� 1 >த� 3, 8 >த� 49 
வைரயிலான கைடக<  

4) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத D. பிளா� 1 >த� 6 
வைரயிலான கைடக<  

5) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத F. பிளா� 1 >த� 4 
வைரயிலான கைடக<  

6) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைதயிR< த,காலிக கைடக< 1 
>த� 12 ம,-� 14, 15, 16 வைரயிலான கைடக<  

7) மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத IDSMT கைடக< 1 >த� 28 வைர  
8) மா��தா"ட� க��க� சாைல கைடக< 1 >த� 43 வைர 
9) மா��தா"ட� ேப��� நிைலய� A.  பிளா� கைடக< 2 >த� 
8, 11, 13 கைடக< 

10) மா��தா"ட� ேப��� நிைலய� B.  பிளா� கைடக< 4, 5, 8, 10 
11) மா��தா"ட� ேப��� நிைலய� பைழய கைடக< 1, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 15 

12) பி.பி.>Rசாமி வணிகவளாக கைடக< G1, G6, G7, G10, F1, F2, F3, 
F4, F5, FR6, F7 

13) காமராஜ� வணிகவளாக� ெவ4ெவ�நி 1 >த� 5 வைரயிலான 
கைடக< 

14) �ழி��ைற வணிகவளாக கைடக< 1 >த� 7 வைரயிலான 
கைடக< 

ேம,பK �றி2பி4<ள ஒரா"4 ��தைக இன�க=�� ம-ஏல�/ 
ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
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e+றா"4 ��தைக இன�க=�� ஏ,கனேவ மாத வாடைகயி� 
15% உய�I ெச/� உ.ம� J�2பி�� வழ�கிடI� ம+ற அRமதி 
ேவ"ட2ப4கிற�.  
அ.�.:– ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".3066/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3843 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 3 
 

 �ழி��ைற நகராசி�� ேதைவயான எ?� ெபா�க< n4றI 
அ:சக� த�கைலயிலி��� அ:சி4 ெபற2பட வைகயி� பKய� 
ெதாைக F.2,04,630/- வழ�கிட ம+ற அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.:– ம+ற� அRமதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ".180/2007/அ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3844 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 4 
 

 �ழி��ைற நகராசி விளவ�ேகா4 வட� �ழி��ைற கிராம� 
Jல எ"..D8/48-8 க?வ+திைட ேம�நிைல நd�ேத�க ெதா,K அைம�க 
இைடoறாக நி,�� 7 ேத�� மர�க< ம,-� 8 சிதிலைட�த மர�க< 
விற� மர�க< >றி�� ெசா�தெசலவி� அ2Jற2ப4�தி எ4�� ெச�ல 
20-01-2022-� ெபா�ஏல� .ஒ2ப�த2J<ளி ேகார2படதி� ஒ2ப�த 
J<ளியி� எவ�� கல�� ெகா<ளவி�ைல ெபா� ஏல�தி� கல�� 
ெகா"4 கீ`க"டவா- ஏல�ெதாைக ேகார2பட�. 
 

1. தி�.எ+. �மா�   ஏலேகJ ெதாைக Fபா/ 
பாரதி ெத�,     F.1,35,500/- 
இற:ச�ள�- 629901 
 

2. அபிலி+ேமாசp,   ஏலேகJ ெதாைக Fபா/ 
த/ெப. ெஜயச�திர+,     F.1,35,000/- 
ெவ<ள�ெகK, 
ஐேரனிJர�. 
 

 ேம,பK ேகக2ப4<ள ஏல�ெதாைகயி� உ:ச ஏல�ெதாைக 
ேகா.ய தி�.எ+. �மா� எ+பவர� ஏல ேக4 ெதாைகயான� மாவட 
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வன அ�வலரா� நி�ணய� ெச/ய2ப4 வழ�க2பட மதி2பீ4 
ெதாைக விட அதிகமாக உ<ளதா� ஒ2Jத� வழ�கிட ம+ற அRமதி 
ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.:– ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".142/2019/அ2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3845 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*. 5 
 

நைடெபறவி��கி+ற நக�Jற உ<ளாசி�ேத�த� 2022 >+னி4 
ேத�த� ெசலIக=�காக உ�ேதச ெசலவின ெதாைக F.30,00,000/- (>2ப� 
இலச� ம4�) நகராசி ெபா� நிதியிலி��� ெசலவிட ம+ற 
அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�.  
ந.க.எ".167/2019/அ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3846 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 6 
 
 �ழி��ைற நகராசியி+ தைலைம நdேர,- நிைலய 7�திக.2J 
நிைலய�தி� உ<ள �Kநd.� �ேளாறிேனஷ+ ெச/வத,� Liquid Chlorine 
ேதைவயி�2பதா� F.6.25 இலச� மதி2பீK� 30,000 லிட� 
�ேளா.ேனஷ+ வா�கிட ம+ற ஒ2Jத� அளி��<ளதனK2பைடயி�    
7-1-2022-� ேம,பK பணி�� ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� வர2ெப,ற 
இர"4 ஒ2ப�த2J<ளிக< ம+ற�தி+ பா�ைவ��. 
 

1) தி�.பி. ெஜயபிரகா| மதி2பீ4 விைல விகித� 
ஒ2ப�ததார�. 
 

2) தி�.பி. ெஜயச�திர+ மதி2பீைட விட 5.56% n4த� 
ஒ2ப�ததார�. 
 

வர2ெப,ற இர"4 ஒ2ப�த2J<ளிகளி� மதி2பீ4 விைல 
விகித�தி,� ஒ2ப�த2J<ளி ெகா4��<ள தி�.பி. ெஜயபிரகா| 
எ+பவ.+ ஒ2ப�த2J<ளியிைன ஏ,க ம+ற�தி+ அRமதி��. 
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அ.�.- �Kநd� பணியி+ அவசர அவசிய�ைத க��தி� ெகா"4 
வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளியிைன ம+ற� ஏ,கலா�. 
ேகா2J எ".3048/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3847 
 ம�ற% ஏ�க!பட�. 
 
ெபா"# எ*. 7 
 
 �ழி��ைற நகராசி ெசா�தமான மா��தா"ட� ேப��� 
நிைலய� கைட எ".B14-ஐ ��தைக�� எ4��<ள தி�மதி.T. ெச�வி 
எ+பவ� ஏ,கனேவ ெச��திL<ள ைவ2J ெதாைக F.190896/- தி��ப 
வழ�க ேக4<ளா�. ேம,பK ைவ2J ெதாைக கால�கட�த ைவ2J 
ெதாைக பதிேவK� பதிIக< ேம,ெகா<ள2ப4<ள�. எனேவ 
கால�கட�த ைவ2J ெதாைகயிைன தி��ப வழ�கிட ம+ற� 
அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1774/2021/A2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3848 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 8 
 
 �ழி��ைற நகராசி ெசா�தமான மா��தா"ட� ேப��� 
நிைலய� கைட எ".B9 ம,-� A10-ஐ ��தைக�� எ4��<ள        
தி�.T. ைவ�"டமணி எ+பவ� ஏ,கனேவ ெச��திL<ள ைவ2J 
ெதாைக F.3,90,779/-ஐ தி��ப வழ�க ேக4<ளா�. ேம,பK ைவ2J 
ெதாைக கால�கட�த ைவ2J ெதாைக பதிேவK� பதிIக< 
ேம,ெகா<ள2ப4<ள�. எனேவ கால�கட�த ைவ2J ெதாைகயிைன 
தி��ப வழ�கிட ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2265/2021/A2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3849 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 9 
 

}/ைம இ�தியா திட�தி+கீ` இ�நகராசி ப�தியிைன 
}/ைமயாக ைவ���ெகா<ளI� �2ைபகைள தர�பி.�� ெகா4�கI�, 
தனிய� �Kயி�2பி� உர� தயா.�த� பணிகைள காெணாலி eல� 
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நகராசி ெபா� ம�க=�� விழி2Jண�I ஏ,ப4�த LED Pojecter தயா� 
ெச/வத,� உ�ேதச ெசலவின� F.10,000/-�� ம+ற அRமதி 
ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2389/2017/அ2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3850 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 10 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான பி.பி.>Rசாமி 
வணிகவளாக�தி� கைட எ".F13 ெபடர� வ�கியாக ெசய�ப4கிற�. 
வ�கி�கான ��தைக உ.ைம கால� 30-11-2021 உட+ e+றா"4க< 
>Kவைட�த நிைலயி� ேம�� e+றா"4க=�� ஏ,கனேவL<ள 
மாத வாடைக ெதாைகயி� 15% உய�I ெச/� உ.ம� J�2பி�� 
வழ�கிட ம+ற அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1623/2009/அ2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3851 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 11 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட ெவ4ெவ�நி ச2பா�� சமீப� 
உ<ள கழி2பைற, வி.எ�.சி. ச2பா�� சமீப� ம,-� மா��தா"ட� 
கா/கறி ச�ைத ப�தியி� அைம��<ள ச>தாய கழி2பைறகைள 
F.3,00,000/- இலச� மதி2பீK� பராம.2J ெச/ய 21-01-2022-� 
ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிக< கீ`வ�மா-. 

 
1) தி�.சி. 7ேர|, ஒ2ப�ததார�      மதி2பீைட விட 6.76% �ைறI 

2) தி�.வி. வ��கீp, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 10.00% �ைறI 

3) தி�.ேக. ைபஜd, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 16.36% �ைறI 

4) தி�.,றி. அமி�தரா�, ஒ2ப�ததார�  மதி2பீைட விட 0.58% �ைறI 

5) தி�.சி.ஆ�.ஆ�.எ. ஒ2ப�ததார�  மதி2பீைட விட 5.97% �ைறI 

6) தி�.எp. பாJ, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 19.95% �ைறI 

7) தி�.பி. ெஜயபிரகா|, ஒ2ப�ததார� மதி2பீைட விட 20.89% �ைறI 
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8) தி�.,றி. ெர�, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 9.70% அதிக� 

ேம,பK பணி�� வர2ெப,ற 8 ஒ2ப�த2J<ளிகளி� ஒ2Jேநா�� 
பKய� தயா� ெச/ய2படதி� மிகI� �ைறவான ஒ2ப�த2J<ளி 10% 
அதிகமாக உ<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. ம+ற�தி+ 
அRமதி��. 
ந.க.எ".2127/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3852 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகார அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 12 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட _"�யி� உர� தயா.��� 

ைமய�தி�<ள ப?தைட�த ெதாK ம,-� இய�திர�, கழிIநd� 
கா�வா/கைள ச. ெச/ய ெபா�7காதார2பி.வி+ அவசர 
அவசிய�திைன க��தி� ெகா"4 ேம,பK பணி அ�தியாவசிய 
பணியாக இ�2பதா� F.2,00,000/- இலச� மதி2பீK� பணிகைள 
ேம,ெகா<ள ஒ2ப�ததார� தி�. ஜா"ச+ எ+பவ��� ஒ2பைட2J 
ெச/� பணியிைன விைரவி� ெச/� >K�திட ம+ற�தி+ அRமதி��. 
அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2/2022/இ1.  
 

நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3853 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 13 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட வி.எ�.சி.கைலயர�க� அ�கி�<ள 

ெபா�கழி2பிட�ைத F.3,33,000/- இலச� மதி2பீK� பராம.2J ெச/ய 
21-01-2022-� ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிக< 
கீ`வ�மா-. 

 
1) தி�.ேக. ைபஜd, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 27.39% �ைறI 

2) தி�.,றி. ெர�, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 11.01% அதிக�  

3) தி�.பி. ெஜயபிரகா|. ஒ2ப�ததார� மதி2பீைட விட 22.83% �ைறI 

4) தி�.,றி. அமி�தரா�, ஒ2ப�ததார�  மதி2பீைட விட 0.08% �ைறI 

5) தி�.வி. வ��கீp, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 10.00% �ைறI 
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ேம,பK பணி�� வர2ெப,ற ஐ�� ஒ2ப�த2J<ளிகளி� 
ஒ2Jேநா�� பKய� தயா� ெச/ய2படதி� மிகI� �ைறவான 
ஒ2ப�த2J<ளி 10% அதிகமாக உ<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
ம+ற�தி+ அRமதி��. 
ந.க.எ".2127/2021/இ1. 
 

நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3854 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகாரலா%. 
 
ெபா"# எ*. 14 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ".1 >த� 10 வைரL<ள 

ப�தியி� வசி��� நகர ம�க=�� (�ழி��ைற ப�தி) �Kநd� 
வினிேயாக� ெச/ய பிரதான �ழா/களி� ம,-� வினிேயாக 
�ழா/களி� ஏ,ப4� ப?திைன ச. ெச/ய F.6.00 லச� மதி2பீK� 
ேவைலகைள ெச/திட 7-1-2022 அ+- ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� 
வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிக< பி+வ�மா-. 

 
1) தி�.சி. 7ேர|   மதி2பீைட விட 16.30% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

2) தி�.பி. ெஜயச�திர+ மதி2பீைட விட 15.90% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

3) தி�.பி. ெஜயபிரகா| மதி2பீைட விட 24.45% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

      வர2ெப,ற e+- ஒ2ப�த2J<ளிகளி� �ைறவான 
ஒ2ப�த2J<ளி மதி2பீைட விைலைய விட 10% அதிகமாக 
�ைறவாக வழ�கிL<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
ம+ற�தி+ அRமதி�� 
ேகா2J எ".3046/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3855 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகாரலா%. 
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ெபா"# எ*. 15 
 
�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ".11 >த� 21 வைரL<ள 

ப�தியி� வசி��� நகர ம�க=�� (மா��தா"ட� ப�தி) �Kநd� 
வினிேயாக� ெச/ய பிரதான �ழா/களி� ம,-� வினிேயாக 
�ழா/களி� ஏ,ப4� ப?திைன ச. ெச/ய F.6.00 லச� மதி2பீK� 
ேவைலகைள ெச/திட 7-1-2022 அ+- ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� 
வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிக< பி+வ�மா-. 

 
1) தி�.சி. 7ேர|,    மதி2பீைட விட 4.26% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

2) தி�.பி. ெஜயச�திர+ மதி2பீைட விட 15.90% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

3) தி�.பி. ெஜயபிரகா| மதி2பீைட விட 24.45% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

4) A.S. Power Solution,   மதி2பீைட விட 3.72% n4த� 
Contractor. 
 

     வர2ெப,ற நா+� ஒ2ப�த2J<ளிகளி� �ைறவான 
ஒ2ப�த2J<ளி மதி2பீைட விைலைய விட 10% அதிகமாக 
�ைறவாக வழ�கிL<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
ம+ற�தி+ அRமதி��. 
ேகா2J எ".3047/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3856 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகாரலா%. 

 
ெபா"# எ*. 16 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ".1 >த� 10 வைரL<ள 

ப�தியி� வசி��� நகர ம�க=�� (�ழி��ைற ப�தி) �Kநd� 
வினிேயாக� ெச/ய பிரதான �ழா/களி� ம,-� வினிேயாக 
�ழா/களி� ஏ,ப4� ப?திைன ச. ெச/ய F.6.00 லச� மதி2பீK� 
ேவைலகைள ெச/திட 21-1-2022 அ+- ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� 
வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிக< பி+வ�மா-. 
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1) தி�.சி. 7ேர|   மதி2பீைட விட 9.66% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

2) தி�.பி. ெஜயபிரகா| மதி2பீைட விட 24.93% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

     வர2ெப,ற இர"4 ஒ2ப�த2J<ளிகளி� �ைறவான 
ஒ2ப�த2J<ளி மதி2பீைட விைலைய விட 10% அதிகமாக 
�ைறவாக வழ�கிL<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
ம+ற�தி+ அRமதி�� 
ேகா2J எ".3046/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3857 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகாரலா%. 
 
ெபா"# எ*. 17 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ".11 >த� 21 வைரL<ள 

ப�தியி� வசி��� நகர ம�க=�� (மா��தா"ட� ப�தி) �Kநd� 
வினிேயாக� ெச/ய பிரதான �ழா/களி� ம,-� வினிேயாக 
�ழா/களி� ஏ,ப4� ப?திைன ச. ெச/ய F.6.00 லச� மதி2பீK� 
ேவைலகைள ெச/திட 21-1-2022 அ+- ஒ2ப�த2J<ளி ேகா.யதி� 
வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிக< பி+வ�மா-. 

 
1) தி�.சி. 7ேர|,    மதி2பீைட விட 10.22% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

2) தி�.பி. ெஜயபிரகா| மதி2பீைட விட 24.93% �ைறI 
ஒ2ப�ததார�. 
 

    வர2ெப,ற இர"4 ஒ2ப�த2J<ளிகளி� �ைறவான 
ஒ2ப�த2J<ளி மதி2பீைட விைலைய விட 10% அதிகமாக 
�ைறவாக வழ�கிL<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
ம+ற�தி+ அRமதி��. 
ேகா2J எ".3047/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3858 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகாரலா%. 
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ெபா"# எ*. 18 
 
�ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா"ட� தினச. கா/கறி 

ச�ைதயி+ பராம.2J�ெகன சடசைபயி� கைலஞ� நக�2Jற ேம�பா4 

திட� 2020-2021-+கீ` F.23.90 ேகாK நிதி ஒ��கீ4 ெச/ய2பட�. 

ேம,பK ச�ைதயி+ கKட�க< கட2ப4 7மா� 30 ஆ"4க=�� 

ேமலான காரண�தினா��, கKட�க< சிதிலமைட�� 

காண2ப4வதா�� கKட�கைள அ2Jற2ப4�தி வி4 Jதிதாக ச�ைத 

க4வத,ெகன பிேரரைண தயா.��மா- அறிI-�த2பட�. அத+பK 

கKட�கைள அ2Jற2ப4�திவி4 Jதிதாக கKட�க< க4வத,� 

பிேரரைண தயா.2பத,� ஆேலாசக� eல� பணியிைன ேம,ெகா<ள 

அத,கான உ�ேதச ெசலவின� F.4.00 இலச� ஆ��. இ2பணியிைன 

அவசர� ம,-� அவசிய� க�தி இ2பணியிைன Educadtech Nagercoil 

அவ�களிட� ஒ2பைட�� பணியிைன ேம,ெகா<ள ம+ற�தி+ 

அRமதி��.  

அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1967/2021/இ1.   
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3859 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 19 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட ெப��ெத� ப�தியி� விநயாக� 

ேகாவி� சமீப� உ<ள சி-பால� தமி`நா4 �Kநd� வKகா� வா.ய� 

eல� �Kநd� �ழா/ பதி��� பணி�காக உைட�க2ப4 ச. ெச/யாம� 

eட2பட நிைலயி� உ<ள�. இதைன ச. ெச/ய உ�ேதச மதி2ப4ீ 

F.1,10,000/- பணிக< ெச/திட 21-01-2022 அ+- ஒ2ப�த2J<ளி 

ேகார2படதி� வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளி விவர� பி+வ�மா-. 

 
1) தி�.வி. வ��கீp, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 9.98% �ைறI 
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2) தி�.சி. ராஜ+, ஒ2ப�ததார�   மதி2பீைட விட 12.05% �ைறI  

3) தி�.,றி. அமி�தரா�, ஒ2ப�ததார�  மதி2பீைட விட 0.09% �ைறI 

ேம,பK பணி�� வர2ெப,ற e+- ஒ2ப�த2J<ளிகளி� 
ஒ2Jேநா�� பKய� தயா� ெச/ய2படதி� மிகI� �ைறவான 
ஒ2ப�த2J<ளி 10% அதிகமாக உ<ளதா� ம- ஒ2ப�த2J<ளி ேகாரலா�. 
ம+ற�தி+ அRமதி��. 
ந.க.எ".3064/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3860 
 ம$ ஒ!ப:த!;#ளி ேகாரலா%. 
 
ெபா"# எ*. 20 
 

2021-2022 ஆ� ஆ"K,கான வரI ெசலI கண��க< 31-03-2022-� 
>K�க2பட ேவ"Kய நிைலயி�, கண�க� தி�.எp. >�க+ ம���வ 
வி42பி� இ��� வ�வதா� அவசர அவசிய�ைத க�தி ெவளி நபைர                 
(Chartered Accountant) ைவ�� Online-� ஆ"4�கண��க< >K�க உ�ேதச 
ெசலI F.50000/- ெபா� நிதியிலி��� ெசலவிட ம+ற அRமதி 
ேவ"ட2ப4கிற�.  
ந.க.எ".   /2022/பி1 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3861 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 21 

�ழி��ைற நகராசி��பட தைலைம நdேர,- 7�திக.2J 
நிைலய�தி� Supply Installation and Commissioning of main HT Service 

Connection work at Gnaranvilai Filter House-� F.24.40 இலச�தி� ேவைல 
ெச/ய நக�ம+ற தd�மான எ".3693, நா< 28-5-2021-+பK ம+ற� 
ஒ2Jத� அளி��<ளதி+ அK2பைடயி� பணிக< ெச/ய 2-6-2021-� 
ேவைல உ�தரI வழ�க2பட�. மி+ அளI 150kw.-�� அதிகமாக 
இ�2பதா� தா`I அ?�த மி+ இைண2ைப உய� அ?�த 
மி+இைண2பாக மா,ற த,ெபா?� மி+சார �ைறயினரா� 
அறிI-�த2படதி+ேப.� இ2பணியான� 15th CFC 2020-2021 
திட�தி+கீ` ேம,ெகா<ள வழிவைக ெச/ய2ப4<ள�. ஆனா� 
த,ேபா� தமி`நா4 �Kநd� வKகா� வா.ய�தி+ eல� 
ேம,ெகா<ள2ப4 வ�� பணிக< நிைறவைடL� த�ண�தி� 
உ<ளதா� தைலைம நdேர,- நிைலய�தி� இ�திட�தி+ eல� 
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Jதியதாக மி+ேமாடா�க< ெபா��த2ப4 பய+பாK,� வ�� 
நிைலயி� ேதைவ2ப4� மி+ அளI 99.21kw ம4ேம ஆ��. 
ேம�� இ�த அளI மி+சார��ைறயினரா� ெத.வி�க2பட 150kw 
விட �ைறவாக இ�2பதி+ காரண�தினா� உய� அ?�த 
மி+இைண2ைப மா,ற ேதைவயி�லாத காரண�தினா� 
ஒ2ப�ததார��� வழ�க2பட ேவைல உ�தரவிைன ர�� ெச/ய 
ம+ற�தி+ அRமதி��. 
அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா� 
ந.க.எ".15/2021/இ1 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3862 
 ர�� ெச�ய அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 22 

�ழி��ைற நகராசி��பட தைலைம நdேர,- 7�திக.2J 

நிைலய�தி� Supply Delivery and Commissioning of main MV panel and APFC 

panel at Gnaranvilai Filter House-� F.24.00 இலச�தி� ேவைல ெச/ய 

நக�ம+ற தd�மான எ".3692, நா< 28-5-2021-+பK ம+ற� ஒ2Jத� 

அளி��<ளதி+ அK2பைடயி� பணிக< ெச/ய 2-6-2021-� ேவைல 

உ�தரI வழ�க2பட�. மி+ அளI 150kw.-�� அதிகமாக 

இ�2பதா� தா`I அ?�த மி+ இைண2ைப உய� அ?�த 

மி+இைண2பாக மா,ற த,ெபா?� மி+சார �ைறயினரா� 

அறிI-�த2படதி+ ேப.� இ2பணியான� 15th CFC 2020-2021 

திட�தி+கீ` ேம,ெகா<ள வழிவைக ெச/ய2ப4<ள�. ஆனா� 

த,ேபா� தமி`நா4 �Kநd� வKகா� வா.ய�தி+ eல� 

ேம,ெகா<ள2ப4 வ�� பணிக< நிைறவைடL� த�ண�தி� 

உ<ளதா� தைலைம நdேர,- நிைலய�தி� இ�திட�தி+ eல� 

Jதியதாக மி+ேமாடா�க< ெபா��த2ப4 பய+பாK,� வ�� 

நிைலயி� ேதைவ2ப4� மி+ அளI 99.21kw ம4ேம ஆ��. 
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ேம�� இ�த அளI மி+சார��ைறயினரா� ெத.வி�க2பட 150kw 

விட �ைறவாக இ�2பதி+ காரண�தினா� உய� அ?�த 

மி+இைண2ைப மா,ற ேதைவயி�லாத காரண�தினா� 

ஒ2ப�ததார��� வழ�க2பட ேவைல உ�தரவிைன ர�� ெச/ய 

ம+ற�தி+ அRமதி��. 

அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".14/2021/இ1 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3863 
 ர�� ெச�ய அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*. 23 

�ழி��ைற நகராசியி� வா�4 எ".1 >த� 21 வைரL<ள 
ப�திக=�� 1718 எ"ண�க< ெகா"ட ெத�விள��க=�கான 
பராம.2J பணிக< ெச/ய க�கா எல�K.�க�p, தி�ெந�ேவலி எ+ற 
தனியா� ஒ2ப�ததார� eல� பணிக< ேம,ெகா<ள2ப4 வ�கிற�. 
ேம,பK ஒ2ப�த கால� 6-12-2021 >Kவைட�� நகராசி நி�வாக 
இய��ந�, ெச+ைன அவ�களி+ அRமதி ெப-வத,� கKத� 
அR2ப2ப4<ள�. இ�நிைலயி� பணியி+ அவசர அவசிய�திைன 
க��தி� ெகா"4 2/2022 வைர நdK2J ெச/� உ�திரI 
வழ�க2ப4<ள�. த,ேபா� உ<ளாசி ேத�த� நைடெபறI<ளதா� 
மீ"4� பணியி+ அவசர அவசிய�திைன க��தி� ெகா"4 4/2022 வைர 
நdK2J ெச/� ஏ,கனேவ வழ�க2பட ஒ2ப�ததார��� பைழய 
ஒ2ப�த விைலவிகித�திேலேய ெதாட��� 4/2022 வைர ேவைல ெச/ய 
அRமதிL� அத,கான உ�ேதச ெசலவின� F.5.35 இலச�தி,� 
ம+ற�தி+ அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1140/2020/இ1. 

 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3864 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*. 24 

    �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா"ட� ேப��� 
நிைலய�தி� அைம��<ள அ�மா உணவக�தி� மாI அைர��� 
கிைர"ட� ப?தைட�� மி+கசிI ஏ,ப4வைத ச. ெச/யI�, 
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�ளி�சாதனெபK ப?தைட�ைத ச. ெச/யI�, மி+விசிறி 
ப?தைட��<ளைத ச. ெச/யI�, 7வ�க=�� வ"ண� �7த� 
ேபா+ற பணிகைள ேம,ெகா<ள F.210000/- மதி2ப4ீ தயா� 
ெச/ய2ப4<ள�. தயா� ெச/ய2ப4<ள மதி2பீK,� பணியிைன 
அவசர அவசிய�ைத க��தி� ெகா"4 இ2பணியிைன வ�வா/ 
நிதியி� ேம,ெகா<ள ம+ற�தி+ அRமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".295/2022/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3865 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 25 

�ழி��ைற நகராசியி+ 15-வ� நிதி��? Untied Grant-+ கீ` வா�4 
எ".2-� ெப���ள� >த� க?வ+திைட வைரL<ள ஹ.ஜ+ 
காலணி சாைலயிைன F.1.85 இலச� மதி2பீK� ச. ெச/ய ம+ற� 
தd�மான எ".3766, நா< 18-11-2021 ஒ2Jத� அளி��<ளதா� 3-1-2021-� 
ேவைல ெச/ய உ�தரI வழ�க2பட�. ஆனா� ேம,பK இட�தி� 
தமி`நா4 �Kநd� வKகா� வா.ய� eல� �ழா/ பதி��� பணி 
நைட2ெப,றதி� ேம,பK இட� கனமைழயி+ காரணமாக சாைலயி� 
பிளI ஏ,ப4 ெப�மளI ேசதமைட��<ள�. ேம,பK இட� �Kநd� 
வKகா� வா.ய� eல� ச. ெச/ய2பட�. ஆகேவ இ2பணி�கான                 
3-1-2021-� வழ�க2பட ேவைல உ�தரவிைன ர�� ெச/ய ம+ற�தி+ 
அRமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2604/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3866 
 ர�� ெச�ய அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 26 

�ழி��ைற நகராசி ெபா� 7காதார2பி.வி� இய�கி 
ெகா"K��த BOV வாகன� 9 எ"ண�க< ப?� அைட��<ளதா� 
அைத ச. ெச/ய மதி2ப4ீ F.4,40,000/-�தி,� 11-01-2022-� ஒ2ப�த2J<ளி 
ேகா.யதி� வர2ெப,ற ஒ2ப�த2J<ளிகளி+ விபர� பி+வ�மா-. 

 
1) மாதவ ேமாடா�p,  - F.3,83,400/- 
ெவ<ளமட� 
 



16 

 

 

 

2) அ�யா ேமாடா�p   - F.3,91,200/- 
உ"ணாமைல�கைட 
 

 வர2ெப,ற இர"4 ஒ2ப�த2J<ளிகளி� �ைற�த 
ஒ2ப�த2J<ளி ெகா4��<ள மாதவ ேமாடா�p எ+ற 
நி-வன�தி,� பணியி� அவசர அவசிய�திைன க��தி� 
ெகா"4 ம+ற அRமதி ெப,- ேவைல உ�தரI வழ�கியைம�� 
ம+ற�தி+ அRமதி��..  
அ.-�.- ம+ற� அRமதி�கலா�  
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3867 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 27 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான _"�யி� உர� தயா.��� 

nட�தி�<ள உர�கைள JCB ம,-� Tipper வாகன� eல� 

அ2Jற2ப4�த 17-01-2022 அ+- விைல2J<ளி ேகா.யதி� கீ`க"டவா- 

நா+� விைல2J<ளிக< ெபற2பட�. 

 
I)   1) தி�.D. ெஜpK+�மா� K2ப� நா< ஒ+-�� F.5200/- 
    2) தி�.J.சா>ேவ� ேஜாpரா� K2ப� நா< ஒ+-�� F.5500/- 
 
II)  1) U.K.Traders JCB ஒ� மணிேநர வாடைக F.1100/- 
 

3) Sarathi Hydraulics centre JCB ஒ� மணிேநர வாடைக F.1300/- 
 

ெபற2பட விைல2J<ளியி� வ.ைச எ".1-� 
ெஜpK+�மா� எ+பவ.+ விைல2J<ளிL�, வ.ைச எ".2-� 
U.K.Traders எ+பவ.+ விைல2J<ளி �ைறவாக உ<ள�. எனேவ 
ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".95/2022/H1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3868 
 அ2மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ*. 28 

�ழி��ைற நகராசி ப�தியி� ேசகரா�� பிளாpK� கழிIகைள . 
R.R.C–� ேசமி�� பி+ன� ேப2ப� ேம+ க�ெபனி�� JCB வாகன� eல� 
லா.யி� ஏ,றி அR2பிட 19-01-2022 அ+- விைல2J<ளி ேகா.யதி� 
கீ`க"டவா- இர"4 விைல2J<ளிக< ெபற2பட�.   

 
1) தி�. ெஜpK+�மா� - ஒ�மணிேநர வாடைக F.1100/- 
 

2) தி�. சா>ேவ� ேஜாpரா�- ஒ�மணிேநர வாடைக F.1500/- 
 

    ெபற2பட விைல2J<ளியி� தி�. ெஜpK+�மா� எ+பவ.+ 
விைல2J<ளி �ைறவான�. எனேவ ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2056/2021/H1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3869 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 29 

�ழி��ைற நகராசி அ�வலக�தி� உ<ள ஆைணய� அைற 
ம,-� 7காதார2பி.வி� உ<ள 7காதார அ�வல� ம,-� 7காதார 
ஆ/வாள� ஆகிேயா�களி+ அைறயி� நd� கசி�� nைர2ப�தியி�<ள 
�:7 வி?�� மிகI� ேசதமைட�� காண2ப4கிற�. எனேவ அவ,ைற 
�சி பராம.�கI�, ேசதைட��<ள கதைவ மா,றி Jதியதாக கதI 
அைம�கI�, வ�ண2�:7 �சI�, நக�ம+ற தைலவ� அைற�� 
Jதியதாக Air conditioner வா�கி ெபா��தI� F.2.80 இலச�தி� மதி2ப4ீ 
தயா� ெச/ய2ப4<ள�. தயா� ெச/ய2ப4<ள மதி2பீK,� ம+ற 
அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".459/2022/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3870 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*. 30 

�ழி��ைற நகராசி ெபா� 7காதார2பி.வி� ைவ�க2ப4<ள   
HP Lazer Jet 2035 Printer, HP Lazer Jet Pro MFP M2227sdm Printer 

ப?தைட��<ளதா� பணியி+ அவசர அவசிய�திைன க��தி� 
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ெகா"4 Jதியதாக இர"4 Scaner with Printer வா�க 07-01-2022 அ+- 
விைல2J<ளி ேகா.ய�தி� கீ`க"டவா- e+- விைல2J<ளிக< 
ெபற2பட�. 

1) Micronet Systems Computer Sales and Service,  Rs.62000/- 
Thuckalay 

2) Microstuf Computers Karungal    Rs.65200/- 
3) Qplus Computers, Marthandam     Rs.66800/- 

 
ெபற2பட e+- விைல2J<ளியி� வ.ைச எ".1-� Micronet 

Systems Computer Sales and Service எ+பவ.+ விைல2J<ளி �ைறவாக 
இ�2பதா� �ைற�த விைல2J<ளி�� ம+ற� ஒ2J ெகா<ளலா�.  
 
அ.�.- பணியி+ அவசர அவசிய�ைத க��தி� ெகா"4 
ம+ற�தி+ >+அRமதி ெப,- பணி  உ�தரI வழ�கியைம�� 
ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2602/2021/இ1 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3871 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*. 31 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான தைலைம நdேர,- 
நிைலய�தி�<ள மி+ இைண2Jகளி� பய+ப4�த2ப4� மி+ 
அ?�த�ைத உய� மி+ அ?�த இைண2Jகளாக மா,ற மி+சார வா.ய� 
ேகா.யத,கிண�க உயர?�த மி+ இைண2பாக மா,-வத,கான 
உகடைம2Jகைள அைம2பத,� மதி2ப4ீக< 24.00 இலச� ம,-� 
24.40 இலச�தி,� தயா� ெச/ய2ப4 பணிகைள 15-வ� மா+ய 
நிதி��? 2020-2021-+கீ` ேம,ெகா<ள ஒ2ப�த2J<ளி ேகார2ப4 பணி 
உ�தரI� வழ�க2பட�. அத,கான அRமதியிைன க"காணி2J 
ெபாறியாள�, மி+சார வா.ய�, நாக�ேகாவி� அவ�களிட� இ��� 
ெப-கி+ற கால இைடெவளியி� �Kநd� ேம�பா4 திட� �ழி��ைற 
நகராசியி� தமி`நா4 �Kநd� வKகா� வா.ய�தி+ eல� 
ஆர�பி�க2ப4 த,ெபா?� >+ேன,ற�தி� உ<ள�. பணி 
நிைறேவ,றி ஒ2பைட2J ெச/� ெசய�ப4��� கால�களி� 
பய+ப4�த2ப4� மி+ அளI �ைறவாக இ�2பதினா� உய� அ?�த 
மி+ இைண2பாக மா,ற அவசியமி�ைல எ+பதினா� ேம,க"ட 2 
பணிக=� இர�� ெச/ய2பட�. த,ெபா?� இ2பணிக=�கான 
நிதியி� நகராசியி� ெபா�நிதி ம,-� �Kநd� நிதியி� 
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ேம,ெகா<ள2ப4 வ�� கீ`க"ட பணிகைள மா,றி 15-வ� CFC Fund 
2020-2021-� ேம,ெகா<ள ம+ற�தி+ அRமதி��. 

 
1 Supply and fixing of Shedder Cum Pulvezier 
Machine  

5.05 lakhs Solid Waste 
Management 
General Fund  

2 Replacement of 150mm DI Pipe at 
Kaluvanthittai OHT and Construction of Value 
Pit with Cover slab 

7.50 lakhs Water Supply 

3 Replacement of 160mm PVC Pipe in 
distribution main line in NH47 from Pillar 
No.31 to Municipal limit 

25.00 lakhs Water Supply 

4 Relaying of 100mm GI Pipe line at 
Edaikulam in Kuzhithurai Municipality 

3.00 lakhs Water Supply 

5 Modification of Electical Control Panel in 
Chappattu Pump House 

3.50 lakhs Water Supply 

6 Repair and rectification of leakage in 90mm PVC 
Pipe line at Marthandam Near Kodumkulam  

0.27 lakhs Water Supply 

7 Repair and Maintenance to MCC at Market 2.00 lakhs Solid Waste 
Management 

8 Supply delivery and fixing of 10 HP open well 
submersible pump set in Chappattu Pump room 

 

1.85 lakhs Water Supply 

 Total 48.17 lakhs  
 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�  
ந.க.எ". 462/2022/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3872 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 32 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான �2ைப கிட�கி� நைடெப-� 
Biomining ம,-� FSTP பணிகைள அ�வலக�தி� இ��தபKேய 
க"காணி2பத,ெகன க"காணி2J ேகமிரா ெபா��த2ப4<ள�. 
த,ெபா?� அ�த ேகமிராவி� உ<ள வய�க< அைன��� 
ப?தைட��<ளதா� ேகமிரா ேவைல ெச/யவி�ைல. அதைன ச. 
ெச/ய உ�ேதச ெசலவின� F.3475/- ஆ��. பணியி+ அவசிய� ம,-� 
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அவசர� க�தி இ2பணியிைன MTL Computer Garden, Marthandam அவ�களிட� 
ஒ2பைட�� பணியிைன ேம,ெகா<ள ம+ற�தி+ அRமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�  
ந.க.எ".460/2022/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3873 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*. 33 

 
�ழி��ைற நகராசி திட�கழிI ேமலா"ைம திட�தி+கீ` 

ம"டல� வா.யாக மனித ச�தியிைன பய+ப4�தி }/ைம பணி 
ேம,ெகா<ள M/S. Southern Solid Waste Management எ+ற நி-வன�தி,� 
நக�ம+ற� தd�மான� எ".3803, நா< 30-11-2021-+பK 01-01-2022 >த�     
28-02-2022 வைர இர"4 மாத�தி,� நdK2J ெச/� உ�தரI 
வழ�க2ப4<ள�. த,ேபா� ேம,பK அைன��2 பணிகைளL� 
ெவளி�ெகாண�I >கைம eல� பணிகைள ேம,ெகா<ள அRமதி 
ேவ"K ெச+ைன நகராசி நி�வாக இய��ந��� க���� 
சம�2பி�க2ப4 நாள� வைர அRமதி ெபற2படாம� உ<ள�. ேம�� 
பணியி+ அவசர அவசிய�திைன க��தி� ெகா"4� த,ேபா� 
உ<ளாசி ேத�த� நைடெபறI<ள நிைலயி� மீ"4� பணியி+ 
அவசிய�திைன க��தி� ெகா"4 நகராசி நி�வாக இய��.டமி��� 
நி�வாக அRமதி வர2ெப-� வைர ஏ,கனேவ உ.ம� வழ�க2பட 
நி-வன�தி+ eல� பணி ெச/ய அRமதிL� அத,கான 
ெசலவின�தி,�� ம+ற�தி+ அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�.  
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�.  
ந.க.எ".2689/2017/அ2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3874 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 34 

 
�ழி��ைற நகராசி நக�ம+ற� தைலவ� ம,-� உ-2பின�களி+ 

பய+பாK,ெகன 15 எp ைட2 இ��J நா,காலிக< தி�ெந�ேவலி 
டா+சி நி-வன�திடமி��� வா�கிடI�, அத,கான உ�ேதச 
ெசலI�ெதாைக F.50,000/-,� வ�வா/ நிதியிலி��� ெசலவிட 
ம+ற�தி+ அRமதி��. 
ேகா2J எ".504/2022/இ1. 
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நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3875 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*. 35 

 
�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ".1-� அைம��<ள 

ேஜ�க2 நக� >த� ந.ய+விைள சாைல வைர உ<ள ப�தி             
க� சாைலயாக உ<ள�. இதைன சிெம" சாைலயாக மா,-வத,� 
F.18.90 இலச�தி,� மதி2ப4ீ தயா� ெச/ய2ப4 15-வ� நிதி��? 
மா+ய� 2020-2021-+கீ` ேம,ெகா<ள ம+ற தd�மான எ".3764, நா<           
18-11-2021-+ eல� அRமதி ெபற2ப4<ள�. ெதாழி� _ப அRமதி 
ெபற2ப4�ெபா?� சாைலயி+ மதி2பீK� வழிவைக ெச/ய2பட ஒ� 
இன� (CC 1:4:8) ேதைவயி�லாத காரண�தினா� தி��திய மதி2ப4ீ 
F.13.00 இலச�தி,� தயா� ெச/ய2ப4<ள�. தயா� ெச/ய2பட 
தி��திய மதி2பீK,� பணிக< ேம,ெகா<ள ம+ற�தி+ அRமதி��.  
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2605/2021/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3876 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.36  
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ".2-� உ<ள 
ந.ய+விைளயிலி��� இைடவிளாக� ெச��� சாைல (149002R005) 
சாைலயான� தா� சாைலயா��. இ:சாைலயி+ ெமா�த நdள� 408M. 
ஆ��. தமி`நா4 �Kநd� வKகா� வா.ய�தின� �Kநd� ேம�பா4 
திட�தி+கீ` பிரதான ம,-� பகி�மான��ழா/, வ d4 �Kநd� 
இைண2Jகைள வழ��� ேபா� சாைலயான� மிகI� ப?தைட�� 
ம�களி+ பய+பாK,� மிகI� இைடoறாக உ<ள�. ம�களிட� வ�த 
Jகா.+ நிமி�த� 15-வ� நிதி��? மானிய நிதி 2020-2021-+கீ` 
இ:சாைலயி+ ஒ� ப�தியான� சீரைம�க2ப4� ெபா�4 F.7.25 
இலச�தி,� மதி2ப4ீ தயா� ெச/ய2ப4<ள�. பணியி+ அவசர� 
ம,-� அவசிய� க�தி இ2பணியிைன ேம,ெகா<ளI�, ம+ற�தி+ 
அRமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".294/2022/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3877 
 அ2மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ*.37  
 

அரசாைண எ".16, நா< 20-01-2022-+பK கைலஞ� நக�Jற 

ேம�பா4 திட� 2021-2022 நிதியா"K,� நகராசி பராம.2பி� உ<ள 

மா��தா"ட� தினச. ச�ைதயி� அபிவி��தி பணிக< ேம,ெகா<ள 

F.423.90 லச� மதி2பீK� பணிக< ெச/திட அRமதி�க2ப4 திட 

நிதியாக F.296.73 லச>� நகராசி ப�� ெதாைகயாக F.127.17 

லச>� ஆக ெமா�த� F.423.90 மதி2பீK� பணிக< ெச/திட 

அRமதி�க2பட நிைலயி�, ேம,பK பணியி� ஏ,கனேவ உ<ள 

கீ`க"ட கைடக< இK�� அக,ற ேவ"KL<ளதா� 1-4-2022 >த� 

உ.ம� ர�� ெச/ய ம+ற அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 

 
1 மா��தா"ட� தினச. ச�ைதயி� உ<ள 
A.பிளா� கைடக< 

53 எ"ண� 

2 மா��தா"ட� தினச. ச�ைதயி� உ<ள                   
B.பிளா� கைடக< 

48 எ"ண� 

3 மா��தா"ட� தினச. ச�ைதயி� உ<ள                  
C.பிளா� கைடக< 

49 எ"ண� 

4 மா��தா"ட� தினச. ச�ைதயி� உ<ள 
D.பிளா� கைடக< 

 6 எ"ண� 

அ.�.- ம+ற� அRமதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ".3066/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3878 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*.38  
 

�ழி��ைற நகராசியி+ வள�:சி திட2பணிகைள ெபா�க� 
விழா சிற2J மல.� விள�பர� ெச/த வைக�� கீ`க"ட பKய�க< 
வர2ெப,-<ள�. பKயலி� க"ட ெதாைகயிைன வ�வா/ நிதியி+கீ` 
வழ�கிட ம+ற�தி+ அRமதி��. 

 
1. தின�த�தி ப�தி.ைக��   - F.9840/- 

2. மாைல மல� ப�தி.ைக��  - F.9912/- 
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3. Kalpublication தினகர+   - F.9975/- 

4. தின>ர7 ப�தி.ைக��   - F.9744/- 

அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1379/2019/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3879 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*.39  
 

�ழி��ைற நகராசியி+ ஞாறா+விைள தைலைம நdேர,- 
நிைலய� _ைழI2ப�தியி� மைழநd� வKகாலி+ மீ� சி-பால� 
உ<ள�. ேம,பK சி-பால� த,ெபா?� ப?தைட�� வாகன�க< 
தைலைம நdேர,- நிைலய�தி,�< ெச�ல >Kயாம� உ<ள�. அவசர 
ேதைவ�� எ+- லா.யி� த"ண d� எ4�க சிரமமாக உ<ளதா� 
ப?தைட�த சி-பால�ைத அக,றி வி4 Jதியதாக சி-பால� 
க4வத,ெகன மதி2ப4ீ F.1.30 இலச�தி,� தயா� ெச/ய2ப4<ள�. 
பணியி+ அவசர ம,-� அவசிய� க�தி இ2பணியிைன ெபா�நிதியி� 
ெச/திட ம+ற�தி+ அRமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".583/2022/இ1.   
   
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3880 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.40  
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட ெப��ெத� அர7 ப<ளியி� ஆர�ப 

7காதார நிைலய� கட நிதி ஒ��கீ4 NUHM ROP-2021-2022-+கீ` 

ெச/ய2ப4<ள�. அத,ெகன விளவ�ேகா4 வட� �ழி��ைற 

நகராசி Jல எ".பி9/11-� அைம��<ள நில�தி� 0.05.47 ெஹ�ேட� 

நில�ைத ஆர�ப 7காதார நிைலய� அைம2பத,ெகன நிலமா,ற� 

ெச/ய2ப4<ள�. அத+பK ஆர�ப 7காதார நிைலய� அைம�க 

பிேரரைண ம,-� மதி2ப4ீ தயா� ெச/வத,ெகன Structural design  

ெப-வத,� ம" ப.ேசாதைன ெச/ய அர7 ெபாறியிய� க��., 
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தி�ெந�ேவலி அவ�க=�� கKத� எ?த2படதி� F.21240/-ஐ ெச��த 

ேக4 Lr.No.22/GCE/CIVIL/Consultancy 2022, நா< 10-01-2022-+ eல� கKத� 

ெபற2ப4<ள�. ஆகேவ ேம,பK ெதாைகயிைன அர7 ெபாறியிய� 

க��.�� ெச��த ம+ற�தி+ அRமதி��.  

அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ேகா2J எ".43/2022/இ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3881 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.41  

 
�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ"க< 1 >த� 21 >Kய 

வா�4களி� காலிமைன வ. நி�ணய� ெச/� வc� ெச/ய2ப4 வ�த 
நிைலயி� ேம,பK காலிமைனயி� ச�ம�த2பட கKட உ.ைமயாள� 
கKட� கட2ப4 அத,கான கKடவ. நி�ணய� ெச/ய2ப4<ள�. 
ஆனா� காலிமைன வ. ர�� ெச/ய2படாத நிைலயி� நாள� வைரயி� 
காலிமைன வ. ேகJ எ?2ப2ப4 வ�கிற�. இ� ெதாட�பாக 
ச�ம�த2பட வ�வா/ உதவியாள�க< வா�4 வா.யாக ர�� 
ெச/ய2பட ேவ"Kய காலிமைன விவர� �றி�� அறி�ைக 
ெச/�<ளா�க<. எனேவ கீ`க"டவா- வா�4 வா.யான காலிமைனவ. 
ெதாைக F.15,99,591/- தமி`நா4 மாநில நகராசி சட2பி.I 118-+கீ` 
ேகJ ெதாைக வஜா ெச/ய ம+ற�தி+ அRமதி��. 

  
வா�4 எ" வஜா ெச/ய2பட ேவ"Kய 

ெதாைக Fபா/ 
1 100651 
2 37954 
3 18048 
4 14456 
5 28685 
6 70946 
7 43170 
8 38618 
9 48595 
10 196294 
11 50239 
12 65631 
13 58008 
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14 72223 
15 240758 
16 97574 
17 219668 
18 82465 
19 49017 
20 45024 
21 21567 

ெமா�த� 1599591 

அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2965/2021/அ1.     
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3882 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.42  

 
�ழி��ைற நகராசி ப�தியி� உ<ள ெதாழி�வ. 

ெச��தேவ"Kய நி-வன�கைள நகராசி வ�வா/ உதவியாள�கைள 
ெகா"4 கண�ெக42J பணி ெச/ய2பட ேபா� ச.யான >கவ. 
இ�லாத நி-வன�க< ம,-� இ�நகராசி ப�தியிலி��� ேவ- 
ேபFராசி ப�திக=�� மா,ற� ெச/ய2பட நி-வன�க< ம,-� 
த,ேபா� ெசய�படாத நி-வன�க< ஆகியன க"4பிK�க2ப4 
அறி�ைக சம�2பி��<ளா�க<. எனேவ கீ`க"டவா- வா�4 வா.யான 
ெதாழி�வ. ெதாைக F.36,50,909/- தமி`நா4 மாநில நகராசி சட2பி.I 
118-+கீ` ேகJ ெதாைக வஜா ெச/ய ம+ற�தி+ அRமதி��.  

 
வா�4 எ" வஜா ெச/ய2பட ேவ"Kய 

ெதாைக Fபா/ 
1 86436 
2 2310 
3 4071 
4 138912 
5 111248 
6 214923 
7 0 
8 39313 
9 147401 
10 10252 
11 467223 
12 7419 
13 64858 
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14 75849 
15 325023 
16 10192 
17 633738 
18 228633 
19 401088 
20 20016 
21 662004 

ெமா�த� 3650909 

 
அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2965/2021/அ1. 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3883 
 அ2மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ*.43  
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�4 எ"க< 1 >த� 21 >Kய 
வா�4களி� இK�த கKட�களி+ வ.விதி2Jகைள ர�� ெச/திட 
நக�ம+ற தd�மான எ".2464, நா< 05-02-2016-+பK ஒ2Jத� ெபற2ப4 
இ�நா< வைரயி�� ர�� ெச/ய2படாம� உ<ள�. இதனா� மீ"4� 
வ. ெதாைக�கான ேகJ எ?2ப2ப4 வ�கிற�. இ� ெதாட�பாக 
ச�ம�த2பட வ�வா/ உதவியாள�க< வா�4 வா.யாக ர�� 
ெச/ய2பட ேவ"Kய இK�த கKட�க< விவர� �றி�� அறி�ைக 
ெச/�<ளா�க<. எனேவ கீ`க"டவா- வா�4 வா.யான இK�த 
கKட�க=�கான ெதாைக F.7,59,322/- தமி`நா4 மாநில நகராசி 
சட2பி.I 118-+கீ` ேகJ ெதாைக வஜா ெச/ய ம+ற�தி+ 
அRமதி��.  

  
வா�4 எ" வஜா ெச/ய2பட ேவ"Kய 

ெதாைக Fபா/ 
1 11647 
2 18178 
3 9806 
4 15024 
5 19736 
6 21850 
7 10220 
8 15658 
9 98964 
10 16683 
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11 34058 
12 15050 
13 19176 
14 12138 
15 26309 
16 57050 
17 102260 
18 39490 
19 1890 
20 16412 
21 197723 

ெமா�த� 759322 
அ.�. – ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2965/2021/அ1.    

 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3884 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.44  
 

இ�நராசியி� கீ`கா�� வ.யி�லா இன�க< - ஓரா"4 ��தைக 
இன�க< 2020-2021-� ஆ"K,� கணினியி� இ�>ைற ேகJ எ?2ப4<ள�. 
 
1. ேப":� நிைலய கடண கழி!பைற 
 
வ.வி.எ" வ. விதி2Jதார� ெபய� வ�ட� ெதாைக 

149/201701 கிளிடp 2020-2021 2,64,828 
149/2019258 ைச+ �மா� 2020-2921 1,63,975 
 
ேம,கா�� வ.விதி2Jகளி+ வ.எ".2-� உ<ள தி�. ைச+�மா� 

எ+பவ��� இ�வ�வலக 19-02-2020–� ேததியி� ெசய�>ைற ஆைண                    
எ".2036/2019/அ2-� 2020-2021-� ஆ"4 >த� Jதியதாக ஒ2ப�த உ.ம� 
வழ�க2ப4<ள�. வ.ைச எ".1-� உ<ள தி�.கிளிடp எ+பவ.+ ஒ2ப�த 
உ.ம� 2019-2020-� ஆ"K� >Kவைட�� விட�. தி�.கிளிடp எ+பவ� 
தவ-தலாக 2020-2021-� ஆ"K� கணிணியி� ேகJ ெதாைக பதிேவ,ற� 
ெச/ய2ப4<ள�. ேகJ�ெதாைக F.264828/- த<=பK ெச/ய ம+ற�தி� 
அRமதி�கலா�. 

 
2. ெவ?ெவ:நி மா��ெக 

 
வ.வி.எ" வ. விதி2Jதார� ெபய� வ�ட� ெதாைக 
149/201503 ராஜமணி 2020-2021 327600 
149/2019261 பாJரா� 2020-2021 308330 
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 ேம,கா�� வ.விதி2Jகளி� வ.ைச எ".2-� உ<ள தி�. பாJரா� 

எ+பவ��� இ�வ�வலக 19-02-2020-� ேததியி� ந.க.எ".2036/2019/அ2 
ெசய�>ைற ஆைணயி� 2020-2021-� ஆ"4 >த� Jதியதாக ஒ2ப�த உ.ம� 
வழ�க2ப4<ள�. வ.ைச எ".1-� உ<ள தி�. ராஜமணி எ+பவ.+ ஒ2ப�த 
உ.ம� 2019-2020-� ஆ"K� >Kவைட�� விடன. தி�.ராஜமணி எ+பவ��� 
தவ-தலாக 2020-2021-� ஆ"K� கணிணியி� பதிேவ,ற� ெச/ய2பட ெதாைக 
F.3,27,600/-ஐ த<=பK ெச/ய ம+ற� அRமதி��. 
அ.�. ம+ற� அRமதி�கலா� 
ந.க.எ":2917/2021/அ2  
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3885 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.45  
 

இ�கராசி ேப��� நிைலய� கடண கழி2பைற 2018-2019 ஆ"K,கான 
உ.ம� தி�.கிளிடp எ+பவரா� அRபவி�க2பட�. அ+னா� ேம,பK 
வ�ட�தி,�.ய ஆ"4 உ.ம ெதாைக F.2,46,828/- த,ேபா� வைர 
ெச��த2படவி�ைல. அ+னா.+ கால�கட�த ைவ2Jெதாைக பதிேவK�  

 
ெதா�தி ப�க எ" வ.ைச எ" 
V 17 84 

  
 F.4,14,250/-  உ<ள�. எனேவ ேம,பK ைவ2Jெதாைகயி� உ<ள F.264828/-ஐ ஈ4 
ெச/ய ம+ற�தி+ அRமதி��.  
அ.�.-ம+ற� அRமதி�கலா� 
ந.க.எ".2917/2021/A2 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3886 
 அ2மதி�க!பட� 
 
 ெபா"# எ*.46  
       
        இ�நகராசியி� இ��ட+ இைண�க2ப4<ள ஆ"4 ��தைக 

இன�க=�� அத+ எதி.� �றி2பிட2ப4<ள விபர2பK ஆ"4 ��தைக 

நd"டகாலமாக நி�ைவயி� உ<ள�. அ+னா�களி+ ெபய.� கால�கட�த 

ைவ2Jெதாைகயி� ெதாைக இ�2பி� உ<ள�. ேம,பK ெதாைகயிைன 

இைண�க2ப4<ள பKயலி� க"4<ளபK ைவ2J ெதாைகயி� இ��� 

ஆ"4 ��தைக இன�க=�� வரI ெச/ய ம+ற�தி+ அRமதி��. 
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வ. 

எ". 
 

வ. 

விதி2பவ.+ 

ெபய� 
 

��தைக 

உ.ம� 
 

நி�
ைவ 

ெதா
ைக 

 

கால�கட�த ைவ2Jெதாைக பா�கி 

ெதா�
தி 

 

ப�க 
எ" 

வ.ைச 

எ" 

ெதா
ைக 

 

1 

 

 

 

 

 

கி�|ணதாp 

149/201804 

2020-2021 

 

   

க+-காலி 
ச�ைத 

 

 

 

114850 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

235 128 100000 

239 156 10000 

 

157 

 

 

4850 

 

 

  ெமா�த�     114850 

2 கிறிp�ரா� 
149/201925        
2020-2021 

வி.எ�.சி. 
கைலயர�க

� 

758247 V 

 
197 117 209112 

3 ஷாஜி�மா� 
149/201810          
2020-2021 

பாரா உ�� 
நிைலய� 

22140 V 

 
239 165 24100 

   3990  235 131 2030 
  ெமா�த� 26130    26130 
4 ெச�வமணி   

149/201806         
2020-2021 

கடண 
கழி2பைற 

12860 V 

 
239 163 15170 

   2310     
  ெமா�த� 15170    15170 
5 மேனாகர+   

149/201809          
2020-2021 

கடண 
கழி2பைற 

41430 III 42 20-1-2009 48890 

   7460     
  ெமா�த� 48890    48890 
6 ராஜமணி    

149/2008057      
2010-2011           

மர�க< 
ேமலாதாய� 

5600 V 

 
179 2 5880 

 2011-2012  490     
 GST  1095     
  ெமா�த� 7185    5880 
 
 
அ.�. ம+ற� அRமதி�கலா� 
ந.க.எ".2917/2021/A2 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3887 
 அ2மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ*.47         

 
     இ�நகராசியி� ஒ2ப�தகார�களாக பணி ெச/� இைடநி-�த� 
ெச/த ஒ2ப�தகார�களி+ ெபய.� ெதாழி�வ. நி�ைவயாக 
உ<ள�.ேம,பK ஒ2ப�தகார�களிடமி��� த,ேபா� பி�கட இயலாத 
நி�ைவயி� உ<ள�. எனேவ ஒ2ப�தகார�களி+ ெபய.� கீ`கா�� 
விவர2பK கால�கட�த ைவ2Jெதாைக பKயலி� ெதாைக உ<ள�. 
எனேவ கால�கட�த ைவ2Jெதாைகயி� இ��� அ+னா.+ ெபய.� 
நி�ைவயாக உ<ள ெதாழி�வ.�� ஈ4 ெச/ய ம+ற�தி+ அRமதி��. 
 

வ.எ" ெபய� ெதாைக 

1 K.தாp 6250 

2 ச�தியேநச+ 6250 

3 ெஜயராஜ+ 2500 

4 ஜா"ச+ 14615 

5 P. ேதவராஜ+ 1250 

6 ஜd+p 16961 

7 வ dரசி�ஹ+ 6250 

8 எலியாp 23294 

9 டா�வி+ 25131 

 ெமா�த� 102501 

 
அ.�. அRமதி�கலா� 
ந.க.எ". 417/2021/அ1 
 
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3888 
 அ2மதி�க!பட� 
 
 
ெபா"# எ*.48 
 
 இ�நகராசி ப�தியி� ெசய�ப4� நdதிம+ற� கKட�க< ம,-� 
நdதிபதி �Kயி�2Jக< ஆகியவ,றி,� கீ`கா�� விவர2பK த"ண d� 
கடண� நி�ைவயாக உ<ள�. 
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Water Charges 

Sl. No. Name of the Office Arrear Current Total 

1 Municif Court Quarters 17454 1800 19254 

2 Magistrate Quarters 8727 600 9327 

3 Sub Judicial Quarters 5356 600 5956 

4 Sub Magistrate Quarters-1 5305 600 5905 

5 Sub Magistrate Quarters-2 10187 600 10787 

6 Sub Magistrate Quarters-3 10520 600 11120 

 Total 57549 4800 62349 

 
 

(1) இ�நகராசியி� கால�கட�த ைவ2J� ெதாைக பதிேவK� 

ெதா�தி-1-� கீ`கா�� விவர2பK நdதிம+ற கKட�க=�� 

ெசா��வ. n4த� ெதாைக வc� என �றி2பிட2ப4<ள�. 

எனேவ ேம,பK நdதிம+ற கKட�க=�� த"ண d� கடண� 

நி�ைவயிைன ேம,பK n4தலாக ெச��திய ெசா��வ. 

ெதாைகயி� இ��� ஈ4 ெச/ய ம+ற�தி+ அRமதி 

ேவ"ட2ப4கிற�. 

 
 

Lapsed Department Register Details 

Sl. No. Name of the Office Page No.7 Page No.8 Page No.15 

1 ப�சாய�� நdதிம+ற� 555 1110 3040 

2 கிைள" 456 962 1634 

3 >த� வ�2J நdதிம+ற� 143 286 1581 

    Page No.17 

4  1110 1110 1796 

5  912 912 3592 



32 

 

 

 

    Page No.18 

6  286 286 3592 

7  1110 1586 3592 

8  912 1354 3592 

    Page No.19 

9  286 577 3592 

   Page No.9  

10  1110 2062 5644 

11  912 1796 5644 

12  286 868 0 

 Total 8078 12909 37299 

 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".73/2020/இ1. 
 

நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3889 
 அ2மதி�க!பட� 
 
 

ெபா"# எ*.49 
 

 இ�நகராசியி� பணியா,-� தி�. pடா+லி�மா�, 7காதார 

அ�வல� எ+பவ� இராமநாதJர� நகராசியிலி��� �ழி��ைற 

நகராசி�� பணி மா,றலாகி வ�தைம�� மா-த� பயண2பK F.21200/-

� வழ�க ம+ற அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 

அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 

ந.க.எ".2414/2018/பி1. 
 

நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3890 
 அ2மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ*.50 
 
 இ�நகராசியி� பணியா,-� தி�மதி.க. ராமதிலக�, ஆைணயாள� 
இராஜபாைளய� நகராசியிலி��� �ழி��ைற நகராசி�� பதவி 
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உய�I ெப,- வ�தைம�� மா-த� பயண2பK F.13,900/-� வழ�க 
ம+ற அRமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�.- ம+ற� அRமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2414/2018/பி1.   
 
                   
நக�ம�ற� த&�மான% எ*.3891 
 அ2மதி�க!பட� 
 
                              
 

        ஒ!ப%/- தி"மதி.க. ராமதிலக%, 
      ஆைணயாள� ம�$% தனி அDவல� 

   �ழி��ைற நகராசி 
 

 
                    /.உ*ைம நக�/ 
 

 
ஆைணயாள�, 

  �ழி��ைற நகராசி            


