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�ழி��ைற  நகராசி    
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� அவசர��ட� 11-04-2022 தி�க� 
கிழைம காைல 11.00 மணி�� நைடெப&ற அவசர��ட�தி' 

நிைறேவ&ற)பட த*�மான�க� 
 

நக� ம�ற தைலவ� தி,.ெபா�. ஆைச�த�பி அவ�க� ெகா./ வ,� 
த*�மான� 

 
1) efuh£Á mYtyf¤ÂDŸ ÏU¡F« b#dnu£l® miwia kh‰¿ ÏuÎ fhty® 

miwahf òiuik¤J ga‹gh£o‰F bfh©L tu k‹w« Ô®khå¡fyh«. 

ம�ற�த*�மான எ.. 48 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) kh®¤jh©l« ngUªJ ãiya¤ÂDŸ ÏU¡F« òw¡fhtš ãiya¤ij 

òiuik¤J  ga‹gh£o‰F bfh©L tu k‹w« Ô®khå¡fyh«. 

ம�ற�த*�மான எ.. 48 – (2) த*�மானி�க)பட� 
 

3) Fê¤Jiw ÚÂ k‹w« mU»š ca®nfhòu ä‹és¡F mik¡f k‹w« 

Ô®khå¡fyh«. 

ம�ற�த*�மான எ.. 48 – (3) த*�மானி�க)பட� 
 

4) kh®¤jh©l« Fynrfu« rhiyæš Ñœg«k« ngUªJ ãiya¤Â‰F mU»š 

Âwªj ãiyæš fhz¥gL« tofhš xilæš jL¥ò Rt® f£l k‹w« 

Ô®khå¡fyh«. 

ம�ற�த*�மான எ.. 48 – (4) த*�மானி�க)பட� 
 

5) yhu‹° ilš° mU»š ÏUªJ gÂçah nAh£lš tiuæyhd FoÚ® FHhæš 

f©nuhš thšÎ mik¡f k‹w« Ô®khå¡fyh«. 

    ம�ற�த*�மான எ.. 48 – (5) த*�மானி�க)பட� 
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ெபா,� எ.. 1  
 

  �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.7-� அைம���ள 
ெப!"�ள# $த� க�பால�த' இச�கிய#ம* ேகாயி� வைர-�ள 
சாைலயி� மி*க#ப# எ�.63 ம01# 60-* அ!கி� த0ெபா3� ெப4த 
கனமைழயி* காரணமாக உைட89 ஏ0ப� ெபா� ம�களி* ேபா��வர�� 
மிக<# பாதி89 அைட���ள�. இதைன ச= ெச4வத0கான >.36.25 இலச# 
மதி8பீ'� பணி ேம0ெகா�ள ேவ�'-�ள�. இ8பணியி* அவசர# ம01# 
அவசிய# க!தி 15-வ� மா*ய நிதி��3 2020-2021-*கீD Untied grant  
திட�தி*கீD ேம0ெகா�ள அNமதி�க8ப� ேம0ப' இ8பணி�� நகராசி 
நி�வாக ம�டல ெபாறியாள� தி!ெந�ேவலி அவ�க� Oல# ெதாழி� Pப 
அNமதி ெபற8பட�. ேமQ# இ8பணி�� 30-03-2022 அ*1 ஒ8ப�த89�ளி 
ேகார8பட�. ேம0ப' பணி�� 30-03-2022 அ*1 ஒ8ப�த89�ளி ேகார8படதி� 
இர�� ஒ8ப�த89�ளிக� வர8ெப0றன. அவ0றி0� ெதாழி� Pப 
கல�தா4< ெச4ய8படதி� வரெப0ற இர�� ஒ8ப�த89�ளிகS# த�தி 
உைடயனவாக இ!�தைமயா� 4-4-2022 அ*1 இர�� ஒ8ப�த89�ளிகS# 
திற�க8படன அதி� ஒேர ஒ! ஒ8ப�த89�ளியி� ம�# விைல9�தக# 
இ!�த� ம*ெறா! கவ=� ஒ8ப�த89�ளி விைல9�தக# ஒ*1# இ�ைல. 
எனேவ ஒேர ஒ! ஒ8ப�த89�ளி ம�ேம ெபற8படதா� இதைன ஏ0க 
இயலா�. எனேவ ம1 ஒ8ப�த89�ளி ேகாரம*ற�தி* அNமதி��. 
 
அ.�.- ம1 ஒ8ப�த89�ளி ேகார ம*ற# அNமதி வழ"கலா#  
ந.க.எ�.2606/2021/இ1.  

ம�ற�த*�மான எ.. 49 –அ9மதி�க)பட�. 
 
ெபா,� எ.. 2  
   
 �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.1-� அைம���ள ஜக8நக� 
க� சாைலயாக மா01த0� >.18.90 இலச# மதி8ப�ீ தயா=�க8ப� ம*ற 
அNமதி எ�.3764, நா� 18-11-2021 ம*ற ெபா!ளி* Oல# அNமதி 
ெபற8ப��ள�. ெதாழி� Pப அNமதி ெபற8ப�# ெபா3� சாைலயி* 
மதி8பீ'� வ=வைக ெச4ய8பட ஒ! இன# (C.C 1:4:8) ேதைவயி�லாத 
காரண�தினா� தி!�திய மதி8ப�ீ >.13.00 இலச�தி0� ேம0ெகா�ள நகராசி 
நி�வாக ம�டல ெபாறியாள�, தி!ெந�ேவலி அவ�களி* Oல# ெதாழி� Pப 
அNமதி ெபற8பட�. ேமQ# இ8பணி�� 30-03-2022 அ*1 ஒ8ப�த89�ளி 
ேகார8ப� இர�� ஒ8ப�த89�ளிக� வர8ெப0றன. அவ0றி0� ெதாழி� 
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Pப கல�தா4< ெச4ய8படதி� இர�� ஒ8ப�த89�ளிகS# த�தி 
உைடயதாக உ�ள�. ேமQ# இபபணி�கான விைல89�ளி 04-04-2022 அ*1 
திற�க8பட�. அதி� விைல89�ளிக� தவறாக நிர8ப8ப� 
சம�8பி�க8ப��ள�. எனேவ அதைன ஏ0க இயலாத காரண�தினா� 
பணியி* அவசிய# க!தி ம1 ஒ8ப�த89�ளி ேகார<# ம*ற�தி* 
அNமதி�� சம�8பி�க8ப�கிற�.. 
 
அ.�.- ம1 ஒ8ப�த89�ளி ேகார ம*ற# அNமதி வழ"கலா#  
ந.க.எ�.2605/2021/இ1.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 50 –அ9மதி�க)பட� 
 
 
ெபா,� எ.. 3  
   
 �ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� (ப#ம# $த� �ழி��ைற 
நகராசி எ�ைக $'< ம01# ேப!�� நிைலய# $த� கிறி^�ராஜா ப�ளி 
வைர) ெபா� ம�க� பா�கா89 ம01# நல* க!தி ேம0�றி8பிட 
இட"களி� பா�கா89 க�காணி89 ேகமரா ெபா!��வத0� காவ� 
�ைறயின� ம01# ெபா� ம�க� வி�ண8பி���ள காரண�தினா� 
இ8பணியிைன ேம0ெகா�ள >.6,50,000/-�� மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப�        
22-03-2002 அ*1 ஒ8ப�த89�ளி நைடெப0ற�. அதி� எ_வித ஒ8ப�த89�ளி 
ெபற8படாததா� ம1 ஒ8ப�த89�ளி 30-03-2022 அ*1 ேகார8படதி� இர�� 
ஒ8ப�த89�ளி வரெப0றன. ேம0ப' ஒ8ப�த89�ளி ம*ற�தி* பா�ைவ��# 
$'வி0�# சம�8பி�க8ப�கிற�.  
   

1) தி!.0றி. ஜலா�சி"  ஒ8ப�த89�ளி விைல விகித# 
2) தி!.ேக.எ8. ெரசி�  ஒ8ப�த89�ளிைய விட (+6.67% அதிக#) 

 
அ.�. – ேம0ப' வர8ெப0ற 2 ஒ8ப�த89�ளிகS�� ஒ89ேநா�� ப'ய� 
தயா� ெச4ததி� தி!.0றி. ஜலா�சி" அவ�க� ஒ8ப�த89�ளி�� இைணயான 
ஒ8ப�த89�ளி வழ"கி-�ளா�. எனேவ வ=ைச எ�.1-� க���ள  
ஒ8ப�த89�ளியிைன அNமதி�கலா#. 
ந.க.எ�.2694/2021/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 51 –அ9மதி�க)பட� 
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ெபா,� எ.. 4  
   
 �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.9-� உ�ள விளவ"ேகா� 
ஆ01�கட< சாைலயி� கட�த நவ#ப� மாத# ெப4த மைழயி* ேபா� 
ஆ0றி� ெவ�ள8 ெப!�ெக��ததினா� சாைல இர�டாக பி=�� 
ெபா�ம�களி* ேபா��வர�தி0� இைடdறாக உ�ள�. இதைனe 
சீரைம8பத0� இர�� ப�க$# கா*கிf'னா� ஆன த�89 gவ� அைம�� 
வ�ண�க0க� பதி�த சாைலயாக அைம8பத0� >.16.00 இலச�தி0� 
மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப��ள�. பணியி* அவசர# ம01# அவசிய# க!தி 
இ8பணியிைன ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#  
ந.க.எ�.989/2022/இ1.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 52 –அ9மதி�க)பட� 
 
ெபா,� எ.. 5  
   

 �ழி��ைற நகராசியி* பய*பா'Q�ள E-Governance Leased Line 
connectivity–��=ய இைணயதள இைண8பி0கான 01-07-2021 $த�                

31-12-2021 $'ய<�ள கால�தி0� பய*ப��தியைம�கான ெசலவின�ெதாைக 

>.48295+48295= >-96,590/- BSNL நி1வன�தி0� ெசQ�திட ம*ற 
அNமதி�� ேவ�ட8ப�கிற�. 
அ.�. -  ம*ற# அNமதி வழ"கலா#. 
ந.க.எ�. 425/2019/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 53 –அ9மதி�க)பட� 
 
ெபா,� எ.. 6  
   
 �ழி��ைற நகராசியி� ெபா� gகாதார8பி=< ம01# ஆைணயாள� 
அைறயி� ைவ�க8ப��ள 9திய பி=�ட�கS��=ய ேடான� காலியான 
நிைலயி� உ�ள�. ெபா� ம�கS�� பிற89, இற89 சா*1 ம01# 
உ=ம�கடண# ேபா*றைவ நக� எ��க ேவ�'-�ள�. எனேவ 
கீD�றி8பி��ள பி=�ட!��=ய ேடான�க� வா"�வத0� t�ற< 
அeசக# Oல# ெப1வத0�# அத0கா�# ெசலவின�தி0�# ம*ற�தி* 
அNமதி�� சம�8பி�க8ப�கிற�.  
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   Tonner விபர#  
 

1) Laser Jet Pro MFP M329 dw  - 10 Nos. 
2) Epson     -  3 Nos.   

 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா# 
ந.க.எ�.180/2007/'2. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 54 –அ9மதி�க)பட� 
 
ெபா,� எ.. 7  
   
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான நவ |ன மீ*ச�ைத, லாறிேபைட 
வ�� ெச�Q# வாகன"களிலி!�� வி0பைன�� வ!# மீ*ெப' கடண# 
வ~� ெச4-# உ=ம# ம01# பல*த!# மர"கS�� ஏல# ம01# 
ஒ8ப�த89�ளி ேகார8படதி� ஏல�தி� எவ!# கல�� ெகா�ளவி�ைல. 
கீDக�டவா1 ஒ8ப�த89�ளிக� ம�ேம ,ெபற8ப��ள�. 
 
I. நவ |ன மீ*ச�ைத, லாறிேபைட வ�� ெச�Q# வாகன"களிலி!�� 

வி0பைன�� வ!# மீ*ெப' கடண# வ~� ெச4-# உ=ம# 
 

1. ேக.ஜி. உதய�மா�   ஒ8ப�த89�ளி ெதாைக  ெச*றவ!ட ��தைக 
   த.ெப.ேக. க"காதர*,  >பா4      ெதாைக>பா4 
   பட�தாQO�       >.60,00,000/-   >.1,10,28,308/- 
 

II. பல* த!# மர"க� 
 

1. எ^. ஷாஜி          ஒ8ப�த89�ளி ெதாைக  ெச*றவ!ட ��தைக 
   க�ண�ேகா�,  >பா4            ெதாைக>பா4 
   மா��தா�ட#      >.33,300/-           >.33,075/- 
 
ெபற8பட ஒ8ப�த89�ளிகளி� வ=ைச எ�.I –� �றி8பிட இன�தி0� 

ெச*ற வ!ட ��தைக ெதாைகயிைன விட �ைறவான ெதாைக�� 
ஒ8ப�த89�ளி ேகார8ப��ள�. வ=ைச எ�.II-� �றி8பிட இன�தி0� 
ெச*ற வ!ட ��தைக ெதாைகயிைன விட அதிகமாக ஒ8ப�த89�ளி 
ேகார8ப��ள�. 
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 ேமQ# இர�� இன"கS��# தலா ஒ! ஒ8ப�த89�ளி ம�ேம 
ெபற8ப��ளதா� மீ��# ம1ஏல# / ம1 ஒ8ப�த89�ளி ேகார ம*ற�தி* 
அNமதி ேவ�ட8ப�கிற�. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#. 
ந.க.எ�.3066/2021/அ2. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 55 – மா��தா.ட கா<கறி ச=ைதயி' ?திய கைடக� 
க/வதா' லாறிேபைடயி' த&காலிக கைடக� அைம�� கா<கறி 
வியாபார� ெச<ய ஒ/ ெமா�தமாக ெபா� ஏல� விட ம�ற� 
த*�மானி�க)பட�. 
 
ெபா,� எ.. 8 
 

 தமிழக அரசா� அைம�க8பட ெசா��வ= சீரா4< ெச4வத0கான �3 
ப�ேவ1 காரணிகைள ஆரா4�� த0ேபா� ெசா��வ= சீரா4< ெச4வ� 
அவசிய# என அரசி0� ப=��ைர���ள�. 

 
15-வ� ம�திய நிதி ஆைணய# 2022-2023-#ஆ�� $த� உ�ளாசி 

அைம89கS�கான மா*ய# ெப1வத0�, ெமா�த ஆ�� மதி8பி� ெசா��வ= 
விகித# (Floor rate i.e .Rate of Taxation) எ_வள< என அறிவி�ைக ெவளியிட 
ேவ��# என<#, ெமா�த மாநில உ�நா� உ0ப�தி வள�eசி�� ஏ0றவா1 
ெசா��வ= வ~லி� $*ேன0ற# கா�பி�க ேவ��# என<# நிப�தைனக� 
விதி���ள�. ேமQ#, �4ைம இ�தியா திட# 2.0 ம01# அ#> 2.0 ஆகிய 
திட"கS�� மானிய நிதி ெப1வத0� ெசா��வ=/ காலிமைனவ= சீரா4< 
ெச4வ� அவசியமாகிற�. 

 
அரசாைண (நிைல) எ�.73, நகராசி நி�வாக# ம01# �'ந|� வழ"க� 

�ைற, நா� 19-07-2018 ம01# அரசாைண (நிைல) எ�.76, நகராசி நி�வாக# 
ம01# �'ந|� வழ"க� �ைற, நா� 26-07-2018 ஆகியவ0றி� ெசா��வ=/ 
காலிமைனவ= ெபா� சீரா4< ேம0ெகா�ள ஆைணயிட8ப�, பி*9 
அரசாைண (நிைல) எ�.150 நகராசி நி�வாக# ம01# �'ந|� வழ"க� �ைற, 
நா� 19-11-2019-*ப' ெசா��வ= சீரா4வான� நி1�தி ைவ�க8ப�, 
ெசா��வ=/ காலிமைனவ= சீரா4< ேம0ெகா�வத0கான வழிகா�த�க� 
வழ"க �3<# அைம�க8பட�. ேமQ#, இ��3வான� ெசா��வ=/ 
காலிமைனவ= சீரா4< ெச4வத0கான ப=��ைரக� வழ"�வத0� $*9, 
ச�ைத மதி89 �றிய�ீ, பணவ |�க#, ெசல< பணவ |�க �றிய�ீ, ெமா�த 
உ�நா� உ0ப�தி ேபா*றவ0ைற ப=சீலி��, ெபா!ளாதார �றிய�ீக� 
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உய����ள நிைலயி� ெசா��வ=யி� எ�த உய�<# இ�லாதேதா�, 
உ�ளாசி அைம89களி* ெசா�த வ!மான�திQ# எ�த உய�<# இ�லாம� 
உ�ளதாக<#, ெமா�த வ!மான�தி� ெசா�த வ!மான�தி* ப"� ெப!மள< 
�ைற�த��ளதாக<# அறி�ைக ெவளியி��ள�. 

 
த0ேபா� ெபா!ளாதார �றிய�ீ உய����ளத0� ஏ0ப, நகராசிகளி* 

நி�வாகe ெசலவின# பலமட"� உய����ள�. ேமQ#, நகராசிகளி� 
அதிக=���ள நிதி�ேதைவ, ெபா� ம�கS�� வழ"க8பட ேவ�'ய 
அ'8பைட வசதிக�, 15-வ� ம�திய நிதி��3வி* மா*ய# ம01# இதர 
ஒ*றிய அரசி* திட"கS�கான நிதி ெப1வத0� நி�ணயி�க8ப��ள 
த�திக� ேபா*றவ0ைற க!�தி0ெகா��# தமிDநா'Q�ள நகராசிகளி� 
கீDக�டவா1 ெசா��வ=/ காலிமைன வ= சீரா4< ெச4யலா# என 
ெசா��வ= சீரா4< ேம0ெகா�வத0கான வழிகா�த� �3 
ப=��ைர���ள�. 

 
ெசா��வ=/ காலிமைன வ= சீரா4< ெச4வத0கான �3வி* 

ப=��ைரக� ம01# நக�89ற உ�ளாசி அைம89களி* வள�eசி�� 
ேதைவ8ப�# நிதி ஆகியவ0ைற க!�தி0ெகா�� 2022-2023 $தலா# 
அைரயா�� (01-04-2022) $த� ெசா��வ= ெபா� சீரா4< ெச4ய ேவ��#. 

 
நகராசி ப�திகளி� கட8ப�# �'யி!89 கடட"கS�� அவ0றி* 

அைமவிட#, க�மான�தி* த*ைம ம01# பய*பா� ஆகியவ0றி* 
அ'8பைடயி� கடட"களி* பர8பள<�� ஏ0றவா1 4 வைககளாக பி=�� 
ெவ_ேவ1 ம�டல மதி89க� நி�ணய# ெச4� ெசா��வ=/ காலிமைன வ= 
சீரா4< ெச4ய ேவ��#. 

 
ெசா��வ=/ காலிமைன வ= சீரா4< ெச4வத0கான �3வி* 

ப=��ைரக� அரசா� ஏ01�ெகா�ள8ப�, அரசாைண (நிைல) எ�.52 நகராசி 
நி�வாக# ம01# �'ந|� வழ"க� (நநி4) �ைற, நா� 30-03-2022 ம01# நகராசி 
நி�வாக இய��ந� g0றறி�ைக ந.க.எ�.40032/2012/ஆ�1, நா� 01-04-2022 
ஆகியவ0றி� கீDக�டவா1 அ'8பைட மதி89 நி�ணய# ெச4ய 
ெத=வி�க8ப��ள�.  
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ெசா��வ= : 
 
�'யி!89 கட"க� ((((Residential Building) : 

 
    

பர)பளC (ச.அD)    உய�C ெச<வத&கான 
காரணி    

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

    

�Dயி,)? அ'லாத கடட�க� ((((Non-Residential Building) : 

 

வைக)பா/    உய�C ெச<வத&கான 
காரணி    

ெதாழி0சாைலக� 1.75 

வணிக பய*பா� கடட"க� 2 

gயநிதி ப�ளி ம01# க��= 
கடட"க� 

1.75 

    

ம.டல அD)பைட மதி)? நி�ணய� ெச<வ� ச�ம=தமாக ேம&க.ட 
பDயலி' �றி)பிட)ப/�ள உய�C காரணிக� கீGக.டவாH 
விவI�க)ப/கிற�.  
    

1) 600 ச�ர அ'��# �ைறவான பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 25% ெசா��வ= உய�< ெச4ய8பட ேவ��#.  
 

2) 601 $த� 1200 ச�ர அ' வைர பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 50% ெசா��வ= உய�< ெச4ய8பட ேவ��#. 

 
 

3) 1201 $த� 1800 ச�ர அ' வைர பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 75% ெசா��வ= உய�< ெச4ய8பட ேவ��#. 
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4) 1800 ச�ர அ'�� அதிகமாக பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 100% ெசா��வ= உய�< ெச4ய8பட ேவ��#. 

 
 

5) வணிக8 பய*பா� கடட"கS�� த0ேபா��ள ெசா��வ=யி� 
100% ெசா��வ= உய�< ெச4ய8பட ேவ��#. 
 

6) ெதாழி0சாைல பய*பா� கடட# ம01# gய நிதி ப�ளி ம01# 
க��= கட"கS�� த0ேபா��ள ெசா��வ=யி� 75% 
ெசா��வ= உய�< ெச4ய8பட ேவ��#. 
 

காலிமைன வ= சீரா4< : 
 
 காலிமைன வ=விதி8பி0� 1 ச�ர அ' நில�தி0� த0ேபா��ள 
அ'8பைட மதி89 100 சதவ |த# உய�< ெச4� காலிமைன வ= ெபா� சீரா4< 
ெச4ய8பட ேவ��#. ேமQ#, ெசா��வ= விதி89 ெச4-# ேபா� க'ட�தி* 
பர8பளவி0� இர�� மட"கி0� ேம� உ�ள காலியிட�தி0� 
ெசா��வ=-ட* ேச��� காலிமைனவ= விதி89 ெச4ய8பட ேவ��#. 
 
த*னிeைசயாக வ!டா�திர ெசா��வ= சீரா4< :  
 
 ஏ0கனேவ உ�ள ெசா��வ=/ காலிமைன வ=யி�, ஆ��ேதா1# 6% 
உய�< அ�ல� கட�த 5 ஆ��களி* ெமா�த மாநில உ�நா� உ0ப�தியி* 
(GSDP) சராச= வள�eசி வ |த# இவ0றி� எ� அதிகேமா அத* அ'8பைடயி� 
ஒ_ெவா! ஆ��# ெசா��வ=/ காலிமைனவ= உய�< ெச4� ெசா��வ= 
சீரா4< ெச4ய8பட ேவ��#. 
  

அ�ேபாலேவ, த0ேபா� வைர ம�டல அ'8பைட மதி89 நி�ணய# 
ெச4ய8படாம� வி�ப��ள சாைலக�, ெத!�க�, ச��க� ேபா*றைவ 
அவ0றி* அைமவிட"கS�� ஏ0றவா1 ப'யலி� ம�டல"கS#, 
ம�டல மதி89கS# நி�ணய# ெச4ய8பட ேவ��#.  
  

ேமQ# �ழி��ைற நகராசியி� த0ேபா��ள நிைலயி� கீDக�டவா1 
கட* ெதாைக / நிதி�ேதைவ உ�ள�.  
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வ. 
எ� 

ெசலவின வைக8பா� த0ேபா��ள நிைலயி� 
ேதைவ8ப�# நிதி (Current 

Liabilities) 

 
1 ெசQ�த8பட ேவ�'ய நிQைவ மி*கடண# 0.50 

 
2 பிற �ைறகS�� ெசQ�த ேவ�'ய 

நிQைவ�ெதாைக விபர# 
 

2.76 

3 தி!#ப ெசQ�த ேவ�'ய கட* நிQைவ 
விபர# (�பிேகா, �பிெச�, பிற) 
 

1.37 

4 பணியாள�க� ஊதிய�தி� பி'�த# ெச4� 
வழ"க ேவ�'ய� 
 

0.37 

 ெமா�த# 5.00 

 
விைலவாசி உய�<, பணியாள�களி* ஊதிய உய�<, ெபா�ம�கS�� 

ெச4ய ேவ�'ய அ'8பைட ேதைவ ம01# நகராசியி� ஏ0ப��த8ப��ள 
அ'8பைட கடைம89கைள ேம#ப��தி பராம=89 ெச4த� ேபா*றவ0றி0� 
ேதைவ8ப�# t�த� ெசலவின#, நகராசி ெசQ�த ேவ�'ய கட* ெதாைக 
ம01# பிற �ைறகS�� ெசQ�த ேவ�'ய நிQைவ�ெதாைக ஆகியவ0ைற 
க!�தி� ெகா��#, ெபா�ம�கS�� சிற8பான ேசைவகைள அளி�க 
ஏ�வாக<#, ேம0க�ட அரசாைணயி� அறி<1�தி-�ளவா1#, தமிDநா� 
மாவட நகராசிக� சட# 1920, பி=< 81-A ம01# நகராசி நி�வாக 
இய��ந� அவ�களி* g0றி�ைக ந.க.எ�.40032/2012/ஆ�, நா� 01-04-2022 
ஆகியவ0றி� �றி8பிட8ப��ள வழி$ைறக� பி*ப0றி-#, �ழி��ைற 
நகராசியி� கீDக�டவா1 ெசா��வ=/ காலிமைன வ= உய�< ெச4� ெபா� 
சீரா4< ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதிககாக ெபா!� ைவ�க8ப�கிற�. 

 
1) 600 ச�ர அ'��# �ைறவான பர8பள< உ�ள �'யி!89 

க'ட"கS�� 25% ெசா��வ= உய�< ெச4யலா#.  
 

2) 601 $த� 1200 ச�ரஅ' வைர பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 50% ெசா��வ= உய�< ெச4யலா#.. 
 

3) 1201 $த� 1800 ச�ர  அ' வைர பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 75% ெசா��வ= உய�< ெச4யலா#. 
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4) 1800 ச�ர அ'�� அதிகமாக பர8பள< உ�ள �'யி!89 
க'ட"கS�� 100% ெசா��வ= உய�< ெச4யலா#..  
 

5) வணிக8 பய*பா� க'ட"கS�� த0ேபா��ள ெசா��வ=யி� 
100% ெசா��வ= உய�< ெச4யலா#.. 
 

6) ெதாழி0சாைல பய*பா� கடட# ம01# gய நிதி ப�ளி ம01# 
க��= க'ட"கS�� த0ேபா��ள ெசா��வ=யி� 75% 
ெசா��வ= உய�< ெச4யலா#. 
 

7) காலிமைன வ=விதி8பி0� 1 ச�ர அ' நில�தி0� த0ேபா��ள 
அ'8பைட மதி89 100 சதவ |த# உய�< ெச4� காலிமைன வ= 
ெபா� சீரா4< ெச4யலா# 

 
 

8) ஏ0கனேவ உ�ள ெசா��வ=/ காலிமைனவ=யி�, ஆ�� ேதா1# 
6% உய�< அ�ல� கட�த 5 ஆ��களி* ெமா� மாநில உ�நா� 
உ0ப�தியி* (GSDP) சராச= வள�eசி வ |த# இவ0றி� எ� அதிகேமா 
அத* அ'8பைடயி� ஒ_ெவா! ஆ��# ெசா��வ=/ காலிமைன 
வ= உய�< ெச4� ெசா��வ= சீரா4< ெச4யலா#.  

அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#. 
ந.க.எ�.582/2021/அ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 56 

13 நக�ம�ற உH)பின�க� வIஉய�C�� எதி�)? ெதIவி�தன�. 
நக�ம�ற தைலவ� உபட 8 நக�ம�ற உH)பின�க� வIஉய�C��  
ஆதரC ெதIவி�த நிைலயி' ெப,�பாலான உH)பின�க� எதி�)? 
ெதIவி�த காரண�தினா' வIசரீா<C ெதாட�பாக அரசி� 
மHபIசலீைன�� ம�ற� JDC ெச<� த*�மானி�க)பட�.  

 
 

  ஒ8ப#/- தி!.ெபா*. ஆைச�த#பி 
         நக� ம*ற தைலவ�, 

            �ழி��ைற நகராசி.  
       

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

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 29-04-2022 ெவ�ளி�கிழைம  காைல 11.00 
மணி�� நைடெப&ற சாதாரண��ட�தி' நிைறேவ&ற)பட 

த*�மான�க�. 
 

நக� ம�ற தைலவ� தி,.ெபா�. ஆைச�த�பி அவ�க� ெகா./ வ,� 
த*�மான� 

 
1) தமிழக $த�வராக 5 $ைற பதவி வகி�த $�தமிD அறிஞ� டா�ட� 
கைலஞ� அவ�களி* நிைனவாக மா��தா�ட# ப^நிைலய�தி� டா�ட� 
கைலஞ� Pைழ< வாயி� அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 57 – (1) த*�மானி�க)பட�.  
 
 

2) மா��தா�ட# ப^நிைலய�திN� கட�த கால�தி� அைன�� 
ேப!��கS# வ�� ெச*றைத ேபா*1 த0ேபா�# தி!வன�த9ர# 
நாக�ேகாவி� ேப!�� உபட அைன�� ேப!��கS# ப^நிைலய# 
வ�� ெச�ல ேபா��வர�� �ைறைய ேக� ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 57 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
 

3) �ழி��ைற ச�தி8பி� ெபா�ம�க� ேதசிய ெந��சாைலைய கட�� 
ெச�வத0� வசதியாக ேபா��வர�� �றிய�ீ அைம�க ேதசிய 
ெந��சாைல �ைறைய ேக� ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 57 – (3) த*�மானி�க)பட�. 
 
 

4) �ழி��ைற வி.எ�.சி.தி!மண ம�டப# மிக<# ப3தைட�� உ�ளதா� 
ெபா�ம�க� நல* க!தி 9�ம�டப# கட ம*ற# த|�மானி�கலா#. 

 
ம�ற�த*�மான எ.. 57 – (4) த*�மானி�க)பட�. 
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நக�ம�ற �ைண�தைலவ� தி,.J.பிரபி� ராஜா ெகா./ வ,� த*�மான� 
 
1) தி!��வ9ர# ெமயி* ேரா'லி!�� கா�விைள��e ெச�Q# 
சாைலயி� வல�9ற�தி� வி^வாச# கா�ட*^ எ*ற இட�தி� 
9திதாக அைம�க8ப��ள சாைலைய சீ� ெச4� 9திதாக �'ந|� �ழா4 
அைம�� ெத!விள�� வசதி ெச4� 9திதாக கா"கிf சாைல 
அைம�க<# ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 58 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) க�Q�ெக'யி� தி!. எபேனச�, தி!மதி. gஜா, தி!. ேநசமணி,            
தி!. தாச* இவ�கSைடய வ |'0� அ!கி� நி0�# மி*க#ப"களி� 
9திதாக ேசா'ய# விள��#, ராஜ|_ நக=� தி!. ேஜா^,               
தி!. ேச�ராம*, தி!. �னிவாச* இவ�கSைடய வ |'* அ!கி� 
நி0�# மி*க#ப"களி� 9திதாக ேசா'ய# விள��# அைம���தர<# 
ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 58 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
 
 

2-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.T.R. ெஜய=தி ெகா./ வ,� 
த*�மான� 

 

1) ரேம� வ |� $த� மணிக�ட* வ |� வைர மி*க#ப# அைம�� 
ெத!விள�� அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 59 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2)  ைவeசராேரா� $'வி�, ேதாம^ வ |� $த� லார*^ வ |� வைர 
மைழந|=� ேரா� ப3தைட���ளதா� கா*கிf தள# அைம�க ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 59 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
 

3) உ�டனா�ழி, கி!�ண*ேகாவி�, ப�க# ஒைட ச= ெச4� சிலா8 
அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
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ம�ற�த*�மான எ.. 59 – (3) த*�மானி�க)பட�. 
 

4) ெப!"�ள# $த� பட8பைற ெச�Q# சாைல ப3தைட�ததா� அைத 
ச= ெச4ய ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 59 – (4) த*�மானி�க)பட�. 

 
 
3-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.N. ஷாலி� Pஜாதா ெகா./ 

வ,� த*�மான�  
 
1) வ�ணார��விைளயிலி!�� ெப!"�ள# ெச�Q# சாைலயி� 
ப�கegவ� க' சாைலைய கா"கிf சாைல அைம�திட ம*ற# 
த|�மானி�த�. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 60 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) ேதவ��ள�திலி!�� ஒலி_ சிெம*� கைட ெதாழி�tட# ெச�Q# 
சாைலயி* ெதாட�க�தி� நி0கி*ற மி*க#ப�தி� ெத!விள�� ேபாட 
ம*ற# த|�மானி�த�. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 60 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
 

3) இைடவிளாக�திQ�ள �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான 
கிண0றிலி!�� ஒ! இ!#9 ைப8 ைல* gபா� வ |'* ப�க�திQ�ள 
சி*ைட�^ டா"கி� த�ண |� வ!கிற�. அ�த இ!#9 ைப8 மா0றி 
பி.வி.சி.ைப பதி��மா1 இ#ம*ற# த|�மானி�த�. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 60 – (3) த*�மானி�க)பட�. 
 

4) ெவ��கா'லி!�� மணிeச* விைள சி.எ^.ஐ. சைப�� ெச�Q# 
ேரா'Q�ள மி*க#ப"க� ந�8ப�தியி� நி0கிற�. அைத 
சாைலேயார# மா0றி8ேபாட இ#ம*ற# த|�மானி�த�.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 60 – (4) த*�மானி�க)பட�. 
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6-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,.V. விஜு        ெகா./ வ,� த*�மான� 
 

1) நகராசி g�கா'� மி*சார தகனேமைட அ�ல� L.P.G. யிலான தகன 
ேமைட அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 61 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) சிவ*ேகாவி� $த� தபா�நிைலய# ச�தி89 வைரயிலான ஒைடயி� 
சிலா8 (O') அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 61 – (2) த*�மானி�க)பட�. 

 
 
7-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.U.R. விஜயெலPமி ெகா./ 

வ,� த*�மான� 
 

1) க�பாலத' ராஜ* �கைட அ!கி� உ�ள மி*க#ப�தி� (62) 9தியதாக 
மி*விள�� ேபா�வத0� ம*ற# த|�மானி�கலா#. 

 
ம�ற�த*�மான எ.. 62 – (1) த*�மானி�க)பட�. 

 
2) தாQகா அQவலக# அ!கி� அரg ெப�க� ந�நிைல8ப�ளி அ!கி� 
உ�ள மி*க#ப�தி� 9தியதாக மி*விள�� ேபா�வத0� ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 62 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
 

3) ந=*விைள ச�e அ!கி� உ�ள ஒைட த0ேபா� ம� நிர#பி பல 
இட"களி� ஒைட உைட�� உ�ள�. ச�e $த� ந|திம*ற வைர ஒைட 
ம� அக0றி 9தியதாக ஒைட க' சிலா8 ேபா�வத0� ம*ற# 
த|�மானி�கலா#.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 62 – (3) த*�மானி�க)பட�. 
 

4) ெப!�ெத! தி!. ஈ^வரO��தி வ |� அ!கிலி!�� ெப!�ெத! அரg 
gகாதார நிைலய# வைர உ�ள ஒைட ச= ெச4� சிலா8 ேபா�வத0� 
ம*ற# த|�மானி�கலா#.  
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ம�ற�த*�மான எ.. 62 – (4) த*�மானி�க)பட�. 
 
9-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,.எ�.பி. ரவி ெகா./ வ,� 

த*�மான� 
 

1) க�Q�ெக' – மாவ |�விைள சாைலயி� கா*கிf தள# ேபாட ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 63 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) விளவ"ேகா� – ெச�கால�ெத! சாைலயி� தி!. ெஜயரேம� வ |'* 
எதி�9ற# நி0�# மி*க#ப�தி� ஒ! ெத!விள��#, தி!. gனி��மா� 
வ |'* அ!காைமயி� நி0�# மி*க#ப�தி� ஒ! ெத!விள��#,               
தி!. கைலeெச�வ* வ |'* அ!காைமயி� நி0�# மி*க#ப�தி� ஒ! 
ெத! விள��# ேச��� 3 ெத!விள�� ேபாட ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 63 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
 

3) த�ண |� �ழா4 ப3� ஏ0ப�#ெபா3� அவசரமாக ச= ெச4ய 
ேவ�'-�ளதாQ#, அவசரமாக ஒைடக� ச= ெச4ய<#, சாைலகளி� 
ஏ0ப�# ப�ள"கைள அவசரமாக நிர8ப<#, அவசர அவசிய�ைத 
$*னி� ஒ! மினி JCB அ�ல� மினி Hitachi வா"க<#, அத0ெகன 
ஒ! ஒ�ந� நியமன# ெச4ய<# ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 63 – (3) த*�மானி�க)பட�. 
 
 

4) நக�ம*ற உ18பின�க� அQவலக# வ�தா� உகா!வத0�#, மN 
எ3�வத0�#, ெபா�ம�கைள ச�தி�க<# ஒ! அைற கட ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 63 – (4) த*�மானி�க)பட�. 
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11-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.J.K. ேறாVெல ெகா./ வ,� 
த*�மான� 

 
1) 11-வ� வா�'� சாலிய*விைள $த� க�ண�ேகா� வைர உ�ள 
மைழந|� ஒைடகைள ��வா= சிலா8 ேபா� தர ேவ�' ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 64 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) 11-வ� வா�'� ேபா�கால அ'8பைடயி� கா�சினிகட< இட�ைத 
சீரைம�க ேவ�' ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 64 – (2) த*�மானி�க)பட� 
 

3) 11-வ� வா�'� கி!�ண*ேகாவி� $த� இலeசி ேகாவி�-�� 
இைட8பட ப�தியி� தி!. அ09த�மா�, ராேஜ� (SRM) திேன�, கவிதா 
ம01# ேகாபா� அவ�களி* வ |'* $*ப�தியி� அைம���ள 
மி*க#ப�தி� 9திதாக ெத!விள�� அைம�� தர ேவ�' ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 64 – (3) த*�மானி�க)பட� 
 

13-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.T.S.. ெப�லி� த*பா ெகா./ 
வ,� த*�மான� 

 
1) ப�நியாணி அ�ஷா =�தியி* வ |'ன!கி� உ�ள தி!8ப�தி� 
இ!�~D�� இர< ேநர"களி� ெபா�ம�க� நட�� ெச�ல சீரமமாக  
உ�ளதா� 9திதாக ஒ! மி*விள�� அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 65 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) ேதவ*விைளயி� அைம�க8ப��ள சி1மி*விைச�திட 
�ழாயிலி!�� ெபா�ம�க� இர< ேநர"களிQ# �'ந|� எ�8பத0� 
ஏ�வாக மி*விள�� ஒ*ைற 9திதாக அைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 65 – (2) த*�மானி�க)பட�. 
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3) ப3தைட���ள மி*க#ப"கைள மா0றி அைம�க ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 
(1) ேதவ*விைள அழ�ராஜா அவ�களி* வ |'* $* உ�ள மி*க#ப# 
 

(2) ேதவ*விைளயி� அைம�க8ப��ள பி.23 எ� ெகா�ட மி*க#ப# 
 
(3) ப�நியணி ச�தி8பி� உ�ள மி*க#ப# 
 
(4) ப�நியணி தி!மதி. ெபா*ன#மா அவ�களி* வ |'ன!ேக 
அைம�8ப��ள மி*க#ப#. 

 
ம�ற�த*�மான எ.. 65 – (3) த*�மானி�க)பட� 
 
 

15-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,. Xக� ெகா./ வ,� த*�மான� 
 
 
1) 15-வ� வா�� ஜா�� ^'ப* எ*பவ� வ |'* $*பாைதயி� 
ெத!விள�� அைம�� தர ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 66 – (1) த*�மானி�க)பட�. 
 

2) 15-வ� வா�� �வாeசி எ*பவ� வ |'* $* பாைதயி� ெத!விள�� 
அைம�� தர ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 66 – (2) த*�மானி�க)பட� 
 

3) 15-வ� வா�� மா��தா�ட�திலி!�� அைட��ள# வ!# ஒ!வழி 
சாைல ெதாட"�கி*ற வழியி� $ைட�கைட $* ெத!விள�� 
அைம�� தர ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
 

ம�ற�த*�மான எ.. 66 – (3) த*�மானி�க)பட� 
 
 

4) 15-வ� வா�� ெந�#9ற��விைள தி!. ேநைசய* ேபா�^ வ |'* 
$* ப�தியி� ெதாட"கி எதி�9ற# �மா� வ |'* $* வ�தைடகி*ற 
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கழி< ந|� ஒைடைய �ைற�த பச# 1 அைர அ' அகலமாவ� 
அகல8ப��தி கா"கிf ஒைட-ட* t'ய O' அைம�� தர ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 

ம�ற�த*�மான எ.. 66 – (4) த*�மானி�க)பட� 
 
 

16-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,.K. இர�தினமணி ெகா./ வ,� 
த*�மான� 

 
1) APJ நக� ெச�Q# சாைல ப3தைட�� உ�ளதா� NTC '8ேபா பி*9ற# 
வைர தா�சாைல அைம�� ச= ெச4ய ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 67 – (1) த*�மானி�க)பட�    

 

2) APJ நக� அேசா��மா� வ |� $த� ேம0� ேநா�கி NTC '8ேபா பி*9ற# 
வைர உ�ள 4 மி*க#ப"களி� C.F.L. விள�� அைம�க ம*ற# 
த|�மானி�கலா#. 
 

ம�ற�த*�மான எ.. 67 – (2) த*�மானி�க)பட�    

 

3) ேதசிய ெந��சாைல S.B.I. மா��தா�ட# கிைள $*ப�க# வ'கா� 
ஒைட மீ� அைம�க8ப��ள உ�ள கி=� ப3தைட�� உ�ள� ச= 
ெச4� ெகா�ள ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 

ம�ற�த*�மான எ.. 67 – (3) த*�மானி�க)பட�    

    

4) மா��தா�ட# ேதவி திேயட� ச�தி8பி� உ�ள கிண0ைற ��வா= 
g�த# ெச4� இ!#9 வைலைய சீரைம�க ம*ற# த|�மானி�கலா#. 

 
ம�ற�த*�மான எ.. 67 – (4) த*�மானி�க)பட� 
 
 
    

18-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.S.P. ஜலிலா ராணி ெகா./ 
வ,� த*�மான� 

 
1) 18-வ� வா�� சி"கேளய�ெத! அழக*விைளயி� கா�# 
மி*க#ப"களி� மி*விள�� ேபா� தர ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
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ம�ற�த*�மான எ.. 68 – (1) த*�மானி�க)பட�    

 
2) .சி"கேளய� ெத! ெதாட"கி க�ண�ேகா� வைர-�ள சாைலயி� 
கா�# அவலநிைல மா0றி சாைலைய சீரைம�� ெச8பனி� தர 
ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 68 – (2) த*�மானி�க)பட�    

 
3) ெமயி*ெத!வி� ெர�தினா ேப8ப� கைட�� அ!கி� கா�# ெத!         
(தி!. த#பி gேர�) வ |� ேபா�# ெத! “ேபவ� பிளா�” ேபா� ெத!ைவ 
சீரைம�� தர ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 68 – (3) த*�மானி�க)பட�    

 
4) பி.ஒ.சி. ெத! (Near ஐச� ஆ^ப�தி=) சாைலைய ப3� பா��� தர 
ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 68 – (4) த*�மானி�க)பட�    

 
5) பி.ஒ.சி.ெத! தி!மதி. நி�மலா வ |� அ!கி� “சி*ட�^” ைவ�� தர 
ம*ற# த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 68 – (1) த*�மானி�க)பட� 
    

 
21-வ� வா�/ நக�ம�ற உH)பின� தி,மதி.ேக. ெச'வ�மாI. ெகா./ 

வ,� த*�மான� 
 

1) சிறியகா�விைள சான�ேரா� மணி அவ�க� வ |'* $*ப�க# 
மி*க#ப# அைம��  C.F.L. மி*விள�� அைம�க ம*ற த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 69 – (1) த*�மானி�க)பட�    

 
2) சான�ேரா'� உ�ள 7 மி*க#ப"களி� உ�ள �ழ�விள�� மா0றி 
C.F.L. மி*விள�� அைம�க ம*ற த|�மானி�கலா#. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 69 – (2) த*�மானி�க)பட�    
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3) கீDப#ம# ச�தி8பி� வ'கா� ஒைடயி� �1கலான க�ெவ� 
உ�ளதா� மைழகால"களி� வ'கா� ஒைட அைடப� உ�ள�. 
இதனா� க�ெவைட மா0றி அைம�க ெந��சாைல �ைறைய ேக� 
ம*ற த|�மானி�கலா#. 

 
ம�ற�த*�மான எ.. 69 – (3) த*�மானி�க)பட�    

 
 

ெபா,� எ.. 1 
  

�ழி��ைற நகராசி அQவலக பய*பா'Q�ள கீDக�ட எ3� 
ெபா!க� காலியான நிைலயி� உ�ள காரண�தா� அவசர# க!தி t�ற< 
அeசக# Oல# ெப1வத0�# அத0கான ெசலவின�தி0�# ம*ற�தி* 
அNமதி��# சம�8பி�க8ப�கிற�. 
 

1) Measurement Book  - 100 Page   -  100 Nos. 

2) Measurement Book  -  75 Page   -  100 Nos. 

3) Measurement Book  -  50 Page   -  100 Nos. 

4) Measurement Book  -  25 Page   -  100 Nos. 

5) Log Book    - 100 Page   -  100 Nos. 

6) ெசா��வ= விதி�க�ேகா!# வி�ண8ப#  - 1000 Nos. 

7) ெசா��வ= ெபய� மா0ற# வி�ண8ப#  - 1000 Nos. 

8) பிற89 சா*1 தி!�த# வி�ண8ப#  - 1000 Nos. 

9) Chitta Book      -   10 Nos. 

10) Toner 30A       -   20 Nos.  

 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா# 
ந.க.எ�.180/2007/'2. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 70 – அ9மதி�க)பட� 
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ெபா,� எ.. 2 
  

இ�நகராசியி� பதி< ெப0ற ஒ8ப�த�கார� தி!.எ^. பா9 ெபய=� 
ஒ8ப�த8பணி ெச4த வைகயி� கால# கட�த ைவ89�ெதாைக பதிேவ'� 
>.1,61,002/- உ�ள� அதைன தி!8பி வழ"க ம*ற அNமதி ேவ�ட8ப�கிற�.  

 
அ.�.- அNமதி�கலா# 
ந.க.எ�.336/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 71 – அ9மதி�க)பட� 
 
ெபா,� எ.. 3  

 
�ழி��ைற நகராசி��பட ெப!�ெத! விநாயக�ேகாவி� சமீப# 

உ�ள சி1பால# ப3தைட���ளைத ச= ெச4-# பணி�� >.1.10 இலச�தி� 
மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப� பணிகைள ேம0ெகா�ள 12-04-2022-� ம1 
ஒ8ப�த9�ளி ேகார8படதி� 2 ஒ8ப�த89�ளிக� ெபற8படன.  

 
  வ.எ�   ஒ8ப�ததார� ெபய�         ஒ8ப�த விகித# 
 

1.   தி!.T. Regu,     மதி8பீைட விட (+) 22.71% அதிக#    

2.   தி!.A. Antony,    மதி8பீைட விட (+) 45.08% அதிக#  

 
ேம0ப' பணி�� ஒ89ேநா�� ப'ய� தயா� ெச4ய8படதி�                 

2 ஒ8ப�த89�ளிகS# மதி8பீைட விட அதிகமாக உ�ள�. எனேவ ம*ற# 
ப=சீலி�� $'< ெச4யலா#.  
அ.�.- ம*ற# ப=சீலி�� $'< ெச4யலா#.  
ந.க.எ�.3064/2021/இ1.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 72 – மH ஒ)ப=த)?�ளி ேக/ த*�மானி�க)பட� 

 
ெபா,� எ.. 4 
 

�ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.1 $த� 10 வைர-�ள 
ப�திகளி� வசி��# ம�கS�� நகராசியி� உ�ள நா*� ேம�நிைல 
ந|�ேத�க ெதா'களி� இ!�� �'ந|� �ழா4க� Oல# வ |�கS�� த�ண |� 
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வினிேயாக# ெச4ய8ப�கிற�. இ_வா1 �'ந|� வினிேயாக# ெச4ய8ப�# 
பிரதான �ழா4 (Distribution Main) ந|�ேத�க ெதா'கS�� Filter house g�திக=89 
நிைலய�தி� இ!�� Pumping Line Oல# �'ந|� ஏ0ற8ப�கிற�. ேமQ# 
பிரதான �ழா4களி� ஏ0ப�# ப3�கைள உடN��ட* ச= ெச4� �'ந|� 
சீராக ெபா�ம�கS�� வினிேயாக# ெச4ய பராம=89 ெதாைக >.6.00 இலச# 
மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப� ேம0ப' பணி�� 12-04-2022 அ*1 ஒ8ப�த89�ளி 
ேகார8படதி� இர�� ஒ8ப�த89�ளிக� ெபற8பட�. அவ0றி* ஒ89 
ேநா�� ப'ய� பி*வ!மா1, 

 
வ.எ�   ஒ8ப�ததார� ெபய�         ஒ8ப�த விகித# 
 

1.   தி!.P Jaya Prakash,     மதி8பீைட விட (-) 0.13% Less (517460.00) 
   

2.   தி!.P. Jayachandran,    மதி8பீைட விட (-) 0.07%  Less (517760.00) 
 

ேம0க�ட 2 ஒ8ப�த89�ளிகளி� மதி8பீைட விட 0.13% �ைறவாக 
(>.517460.00) ெகா����ள தி!.P Jaya Prakash எ*பவ=* ஒ8ப�த89�ளிைய 
ஏ0க ம*ற அNமதி��.  

 
அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
ந.க.எ�.3046/2021/இ1.  

 
ம�ற�த*�மான எ.. 73 – அ9மதி�க)பட� 

 
ெபா,� எ.. 5 
 

 �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.11 $த� 21 வைர-�ள 
ப�திகளி� வசி��# ம�கS�� நகராசியி� உ�ள நா*� ேம�நிைல 
ந|�ேத�க ெதா'களி� இ!�� �'ந|� �ழா4க� Oல# வ |�கS�� த�ண |� 
வினிேயாக# ெச4ய8ப�கிற�. இ_வா1 �'ந|� வினிேயாக# ெச4ய8ப�# 
பிரதான �ழா4 (Distribution Main) ந|�ேத�க ெதா'கS�� Filter house g�திக=89 
நிைலய�தி� இ!�� Pumping Line Oல# �'ந|� ஏ0ற8ப�கிற�. ேமQ# 
பிரதான �ழா4களி� ஏ0ப�# ப3�கைள உடN��ட* ச= ெச4� �'ந|� 
வ |ணாகதவா1 வினிேயாக# ெச4ய >.6.00 இலச�தி� மதி8ப�ீ தயா� 
ெச4ய8ப� ேம0ப' பணி�� 12-04-2022 அ*1 ஒ8ப�த89�ளி ேகார8படதி� 
இர�� ஒ8ப�த89�ளிக� ெபற8பட�. அவ0றி* ஒ89 ேநா�� ப'ய� 
பி*வ!மா1, 
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வ.எ�   ஒ8ப�ததார� ெபய�         ஒ8ப�த விகித# 
 

1.   தி!.P Jaya Prakash,     மதி8பீைட விட (-) 0.13% Less (517460.00) 
   

2.   தி!.P. Jayachandran,    மதி8பீைட விட (-) 0.07% Less (517760.00) 
 

ேம0க�ட 2 ஒ8ப�த89�ளிகளி� மதி8பீைட விட 0.13% �ைறவாக 
(>.517460.00) ெகா����ள தி!.P Jaya Prakash எ*பவ=* ஒ8ப�த89�ளிைய 
ஏ0க ம*ற அNமதி��.  
அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
ந.க.எ�.3047/2021/இ1.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 74 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 6 
 

 �ழி��ைற நகராசி வா�� எ�.1 $த� 21 வைர-�ள 
ெத!விள��ைள பராம=8பத0� தனியா� ஒ8ப�ததார� க"கா எல�=�க�^, 
தி!ெந�ேவலி எ*பவ=ட# ஒ8பைட�க8ப� பணி ந�ல$ைறயி� 
நைடெப01 வ!கிற�. ,இ8பணி�கான ந|'89 கால# 30-04-2022 உட* 
$'வைடகி*ற�. எனேவ ேமQ# இர�� மாத"கS�� 5/2022 $த� 6/2022 
வைர ஒ8ப�த�ைத ந|'89 ெச4� பணியிைன அேத ஒ8ப�ததார� Oல# பணி 
ேம0ெகா�ள<# ம*ற�தி* அNமதி ேவ�ட8ப�கிற�.  
அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
ந.க.எ�.31140/2020/இ1.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 75 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 7 
 

 �ழி��ைற நகராசி வா�� எ�.5-� அைம���ள க3வ*திைட 
ேம�நிைல ந|��ேத�க ெதா'�� எதி�9ற# அைம���ள �1�� ெத!வி� 
gமா� 10 ��#ப"க� வசி�� வ!கி*ற�. இ"��ள வ |�களி� இ!�� 
ெவளிேய1# கழி<ந|� ெவளிேய ெச�ல வழிவைக எ�<# இ�லாத 
காரண�தினா� கழி<ந|� ெதா' ஒ*1 அைம�� அதிேல கழி<ந|� 
ேசகரமாகி*ற�. இதிலி!�� கழி<ந|ைர அ!கிQ�ள ஒைடயி� கட��வத0� 
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ஒ! 1 H.P. Motor அைம�� �ழாயி* Oல# கழி<ந|ைர ெவளிேய01மா1 
நக�ம*ற உ18பின� தி!.ெச. ஆலி* ெகனி� ேகா=�ைக வி����ளா�. 
அத*ப' கழி<ந|ைர ெவளிேய01வத0ெகன >.48,000/-�� மதி8ப�ீ தயா� 
ெச4ய8ப��ள�. பணியி* அவசிய# க!தி �'ந|� நிதியி� ேம0ெகா�ள 
ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
ந.க.எ�.31140/2020/இ1.  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 76 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 8 
 
  �ழி��ைற நகராசி வா�� எ�.1-� அைம���ள ேஜ�க8 நக� $த� 

ந=ய*விைள சாைல ம01# வா�� எ�.7-� அைம���ள ெப!"�ள# 

$த� க�பால�த' இச�கிய#ம*ேகாயி� வைர-�ள சாைல ச= ெச4வ� 

ெதாட�பான ஒ8ப�த89�ளி அறிவி8பிைன தினச= ெச4தி நாளிதழி� விள#பர# 

ெச4ய8பட வைகயி� மாைல மல� நாளிதD ம01# தினமல� நாளிதழி� 

ப'ய� ெதாைக வழ"க அNமதி�கலா#.  

 
1) >.9912/- மாைல மல� 
 

2) >.13,356/- தினமல� 
 

அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
ந.க.எ�.2605/2021/இ1., ந.க.எ�.2606/2021/இ1.  

 
ம�ற�த*�மான எ.. 77 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 9 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட கீDப#ம# உர�கிட"கி� 15-வ� நிதி��3 

மானிய�தி� Tied Grant 2021-2022-# ஆ���ெகன ஒ��கீ� ெச4ய8பட நிதியி� 

>.34.00 இலச# மதி8ப,ீ'� 9திதாக 4 Ton Capacity ெகா�ட Micro Compost  
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அைம�க ஒ8ப�த89�ளி அறிவி8பிைன தினச= ெச4தி நாளிதழி� விள#பர# 

ெச4ய8பட வைகயி� >.11,718/- வழ"க ம*ற அNமதி ேவ�ட8ப�கிற�.  

அ.�.- ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
ந.க.எ�.3067/2021/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 78 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 10 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட அைன�� அரg ப�ளிகளிQ# ப�ளி 
ேமலா�ைம��3 ம1கடைம89 ெதாட�பாக ேதைவயான நடவ'�ைக 
ேம0ெகா�S# ெபா!� உ�ளாசி பிரதிநிதிக� இர�� உ18பின�க� 
ேத�< ெச4� த|�மான# நிைறேவ0றி விவர# ெத=வி�க மாவட 
ஆசி�தைலவ�, க*னியா�ம= மாவட#, நாக�ேகாவி� அவ�களி* க'த# 
ந.க.எ�.வ2/2827/2020, நா� 22-04-2022-*ப' ெத=வி�க8ப��ள�. எனேவ 
இர�� நக�ம*ற உ18பின�கைள ேத�< ெச4திட ம*ற�தி* அNமதி��. 
 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.664/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ..79 – ப�ளி ேமலா.ைம �[ உH)பின�களாக 6-வ� 
வா�/ உH)பின� தி,.வி. விஜ* அவ�க\�, 16-வ� வா�/ உH)பின�                 
தி,.ேக. இர�தினமணி அவ�கைள^� ேத�C ெச<� த*�மானி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 11 
 
  �ழி��ைற நகராசியி� கீDப#ம# ப�தியி� P��யி� உர�கிட"� 

ைமய# க�த� பணி�� >.34.00 இலச# மதி8பீ'� 21-04-2022-� 

ஒ8ப�த89�ளி ேகார8படதி� ெபற8பட இர�� ஒ8ப�த89�ளிகS# 

ெதாழி0Pப த�தி�� t��தா4< ேம0ெகா�ள8படதி� இ! 

ஒ8ப�த89�ளிகS# ெதாழி0Pப த�தி ெப01�ளன. அைவகளி* 

விைல89�ளி 22-04-2022 அ*1 திற�க8படதி* ஒ89 ேநா�� ப'ய� 

கீDவ!மா1., 
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1) தி!.'. ஜ^'*�மா�   - 4.98% t�த� 
 

2) தி!- பிேர#�மா�  - 6.83% t�த� 
 

வ=ைச எ�.1-� தி!' ஜ^'*�மா� மதி8பீைட விட 4.98% அதிகமாக 

ஒ8ப�த89�ளி அளி���ள காரண�தினா� அ*னா!�� விைல �ைற89 

ெச4� தர ேக� க'த# 22-04-2022-� வழ"க8படதி� அ*னா� 25-04-2022-� 

விைல �ைற89 ெச4� மதி8பீைட விட 4.87% அதிகமாக வழ"கி-�ள 

அ*னா!ைடய ஒ8ப�த89�ளியிைன ம*ற# ஒ89�ெகா�ளலா#. 

அ.�.– 1)  ம*ற# அNமதி வழ"கலா#.  
  2) இ8பணி திடபணியாக இ!8பதா� �ைற�த ஒ8ப�த89�ளி 

ெகா����ள தி!.'. ஜ^'*�மா� எ*பவ=* ஒ8ப�த89�ளி�� LOA  வழ"க 

மதி8பீ'� 1% t�த� ைவ89 ெதாைக வ~� ெச4த பி* ேவைல உ�திர< 

வழ"க ம*ற# அNமதி�கலா#.  

ந.க.எ�.3067/2021/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 80 – அ9மதி�க)பட�  
 
 
 
 

  ஒ8ப#/- தி!.ெபா*. ஆைச�த#பி 
      நக� ம*ற தைலவ�, 

              �ழி��ைற நகராசி. 
         

/உ�ைம நக�/ 
 

             ஆைணயாள�, 
          �ழி��ைற நகராசி. 
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�ழி��ைற  நகராசி 
 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 29-04-2022 ெவ�ளி�கிழைம காைல 11.30 
மணி�� நைடெப&ற அவசர��ட�தி' நிைறேவ&ற)பட 

த*�மான�க�. 
 

ெபா,� எ.. 1 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா�ட# ப�தியி� அைம���ள 
ேப!�� நிைலய�தி* உப�தியி� உ�ள காலியிட�தி� ெபா� ம�க� 
அg�த# ெச4வதினா� gகாதார சீ�ேக� ஏ0ப� வ!கிற�. ேமQ# ேப!�� 
நிைலய வளாக�திN� மி*விள��க� ச=வர எ=யவதி�ைல. எனேவ 
ெபா�ம�களி* நல*க!தி காலி இட�ைத g0றிQ# இ!#9ேவலி 
அைம�க<#, மி*விள��களி� 9திதாக LED விள��க� ெபா!�த<# 
நக�ம*ற� தைலவ� அவ�களா� அறி<1�த8படதி*ேப=� >.2.10 
இலச�தி0� மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப��ள�. பணியி* அவசர# க!தி 
இ8பணியிைன ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1241/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 81 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 2 
 
  �ழி��ைற நகராசி வா�� எ�.3-� அைம���ள ப^நி1�த�தி* 
அ!கி� உ�ள ெபா��கழி8பிட# ஒ*1 ப3தைட�� காண8ப�வதா� அதைன 
சீரைம�� ெபா� ம�களி* பய*பா'0� ெகா�� வர தயா=�க8பட 
மதி8பீ� ெதாைக >.3,42,000/- பணியிைன ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* 
அNமதி��. 
 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1242/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 82 – அ9மதி�க)பட�  
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ெபா,� எ.. 3 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா�ட# தினச= கா4கறி ச�ைதயி� 
உ�ள ப3தைட�த க'ட"கைள இ'�� அக0றி வி� க�வத0ெகன 
கைலஞ� நக�89ற ேம#பா� திட# 2021-2022 நிதியா�'* கீD நிதி ஒ��கீ� 
ெச4ய8ப��ள�. அ8பணியிைன ேம0ெகா�வத0� த0ேபா� ப3தைட�த 
கைடகைள இ'�� அ89ற8ப��த ேவ�'-�ள�. கைடகைள இ'�� 
அ89ற8ப���வத0� >.18.50 இலச�தி0� மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப��ள� 
ம*ற�தி* அNமதி��. 
 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1243/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 83 – ஏ&கனேவ நிைறேவ&ற)பட த*�மான�தி� 
அD)பைடயி' லாறிேபைடயி' த&காலிக கைடக� கD கா<கறி 
கைட�காக ஏல�தி&� விட)பட பிற� பழய கDட�ைத இD�க ம�ற� 
அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 4 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.16-� உ�ள 

�8ைப�கிட"கிலி!�� APJ Nagar ெச�Q# சாைலயான� (149015R075)�'ந|� 

ேம#பா� திட# தமிDநா� �'ந|� வ'கா� வா=ய�தி* Oல# 

ேம0ெகா�டதி� ப3தைட�� ெபா�ம�களி* பய*பா'0� மிக<# 

இைடdறாக உ�ள�. இதைனe சீரைம8பத0� >.24.50 இலச�தி0� மதி8ப�ீ 

தயா� ெச4ய8ப��ள�. இ8பணியிைன 15-வ� மா*ய நிதி��3 2020-2021-* 

Untied Grant–� ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 

அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1244/2022/இ1 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 84 – வ,� நிதி ஆ.D' 15-வ� நிதி��[ 
மானிய�தி' இ)பணியிைன ேம&ெகா�ள அ9மதி�க)பட�  
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ெபா,� எ.. 5 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.3-� காராவிைள (149003S006) 
சாைலயான� தமிDநா� �'ந|� வ'கா� வா=ய�தி* Oல# 
ேம0ெகா�ள8ப� வ!# �'ந|� ேம#பா� திட�தி* ெபா3� ப3தைட�� 
ெபா� ம�களி* பய*பா'0� இைடdறாக உ�ள�. இதைனe 
சீரைம8பத0ெகன >.6.80 இலச�தி0� மதி8ப�ீ தயா=�க8ப��ள�. 
இ8பணியிைன 15-வ� நிதி��3 மானிய# 2020-2021-* Untied Grant–� இதைன 
ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1245/2022/இ1  
 
ம�ற�த*�மான எ.. 85 – வ,� நிதி ஆ.D' 15-வ� நிதி��[ 
மானிய�தி' இ)பணியிைன ேம&ெகா�ள அ9மதி�க)பட�  
 
 
ெபா,� எ.. 6 
 
  �ழி��ைற நகராசி ப�தியி� �'ந|� ேம#பா� தமிDநா� �'ந|� 

வ'கா� வா=ய�தி* Oல# நைடெப01 வ!கி*ற�. இ8பணியி* ேபா� 

வா�� எ�.3-� உ�ள வ�ணார��விைளயிலி!�� ெப!"�ள# ெச�Qம 

சாைலயான� (149003S004) ேதசதைட�� ெபா�ம�களி* பய*பா'0� மிக<# 

இைடdறாக உ�ள�. இதைனeசீரைம8பத0� >.4.95 இலச�தி0� மதி8ப�ீ 

தயா� ெச4ய8ப��ள�. இ8பணியிைன 15-வ� நிதி மா*ய��3 2020-2021-* 

Untied Grant–� ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 

அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1246/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 86 – வ,� நிதி ஆ.D' 15-வ� நிதி��[ 
மானிய�தி' இ)பணியிைன ேம&ெகா�ள அ9மதி�க)பட�  
 
 
 
ெபா,� எ.. 7 
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  �ழி��ைற நகராசியி� அQவலக8 பய*பா'0ெகன த0ெபா3�                     
இர�� ஈ89 வாகன"க� உ�ளன. அவ0றி� ஒ*1 வா"கி 10 வ!ட"கS�� 
ேமலாகி விட�. ேமQ# த0ெபா3� நக�ம*ற தைலவ=* பய*பா'0� 
9திய SCORPIO வாகன# வா"�வத0� உ�ேதச ெசலவின# >.14.00 
இலசமா�#. வாகன�தி* ேதைவைய க!�தி� ெகா�� நகராசியி* ெபா� 
நிதியி� வா"�வத0� ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1247/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 87 – அ9மதி�க)பட�  
 
ெபா,� எ.. 8 
 
  �ழி��ைற நகராசி அQவலக�தி* $*ப�தியி� ெஜனேரட� அைற 
ஒ*1 உ�ள�. த0ெபா3� இர<�காவல!�� த�தியான அைற ஒ*1 
இ�லாத காரண�தினா� அ�த அைறைய காவல� அைறயாக மா0றி வ�ண# 
�ச<#, தைரயி� tiles பதி�� பராம=�க >.1,38,000/-�� மதி8ப�ீ தயா� 
ெச4ய8ப��ள�. இ8பணியிைன ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1248/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 88 – அ9மதி�க)பட�.  
 
ெபா,� எ.. 9 
 
  �ழி��ைற நகராசி��பட வா�� எ�.19-� உ�ள $�தா=ணிவிைள 
சாைலயி� நகராசி எ�ைல வைர-�ள ப�தியி� மைழந|� வ'கா� இ�லாத 
காரண�தினா� மைழ�கால"களி� மைழந|� வ |�கS��� உ9��� 
ெபா�ம�க� ெப!# பாதி89���ளாகிறா�க�. எனேவ மைழந|� சீராக ெச�Q# 
வைகயி� சாைலயி* இட�9ற�தி� 9தியதாக மைழந|� வ'கா� 
அைம8பத0ெகன >.8.00 இலச�தி0� மதி8ப�ீ தயா� ெச4ய8ப��ள�.  
பணியி* இ8பணியிைன ேம0ெகா�ள ம*ற�தி* அNமதி��. 
அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.1249/2022/இ1. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 89 – அ9மதி�க)பட�.  
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ெபா,� எ.. 10 
 
  இ�நகராசி நக�ம*ற� தைலவ� ம01# �ைண தைலவ�- ெச*ைன 

கைலவாண� அர"கி� நைடெப0ற பயி0சியி� கல�� ெகா�ட வைகயி� 

பயண8ப' தலா >.7420/- வ |த# வழ"கிட ம*ற அNமதி ேவ�ட8ப�கிற�. 

 

ம�ற�த*�மான எ.. 90 – அ9மதி�க)பட�.  
 
ெபா,� எ.. 11 
 
  �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ��தைக இன"கS�� ஏல# 

ம01# ஒ8ப�த89�ளி அறி�ைகயிைன தினமணி ப�தி=�ைக விள#பர# 

ெச4த வைக�� >.31,374/- ெசலவின8ப'ய� தினமணி ப�தி=�ைகயி* 

“Express Publication (Madurai) Private Ltd.”, நி1வன�திடமி!�� வர8ெப01�ள�. 

ேம0ப' ெதாைகயிைன ச#ம�த8பட ப�தி=�ைக நி1வன�தி0� வழ"கிட 

ம*ற அNமதி ேவ�ட8ப�கிற�.  

அ.�.- ம*ற# அNமதி�கலா#.  
ந.க.எ�.3066/2021/அ2. 
 
ம�ற�த*�மான எ.. 91 – அ9மதி�க)பட�.  
 
 

  ஒ8ப#/- தி!.ெபா*. ஆைச�த#பி 
     நக� ம*ற தைலவ�, 

             �ழி��ைற நகராசி. 
     

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


