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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 06-01-2020 தி�க� கிழைம நைடெப�ற 
அவசர !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட ம�ற$ெபா%� ம�&' த(�மான' 
 

14-வ� நிதி
�� மான�ய� 2019-2020-�கீ� �ழி��ைற 
நகரா�சி
��ப�ட கீ�கா#� ப�திகள�% சாைல பண(க) ேம+ெகா)ள 64.93 
இல�ச� நிதி ஒ�
கீ2 ெச3ய4ப�2)ள�.  

 
Sl.No Name of the work Estimate Amount 

(Rs.in.Lakh) 

1 Providing BT surface using paver machine with drain 

@ Arasadi Vinayagar Kovil Road (Edaitheru)  to 

Kazhuvanthittai RC Street, Court Road in ward          

No.3 & 4 in Kuzhithurai Municipality 

40.00 

2 Providing cement concrete road @ Kattu vilai 

Kodumkulam cross street (Peachapalli vilai) road 

and Zion north street near FGP Church ward            

No.15 & 16 in Kuzhithurai Municipality 

24.93 

 
ேம+க5ட தி�ட�தி�கீ� ேம+கா#� பண(கைள ெச3வத+� ம�ற�தி� 
அ7மதி
�. 
ம�ற� அ7மதி
கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3432, 
   அ.மதி க$ப/கிற�. 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 30-01-2020 வ1யாழ கிழைம நைடெப�ற  
சாதாரண !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட ெபா%க� ம�&' த(�மான' 

 
 

ெபா8) எ5. 1  
 
 �ழி��ைற நகரா�சி
� ெசா:தமான மா;�தா5ட� ேப8:� 
நிைலய�தி<)ள க�டண கழி4பைற ம+=� ெவ�2மண( கா3கறிச:ைத 
ம+=� ம>�ச:ைத
� 21-01-2020-% ெபா�ஏல� ெபா� ஒ4ப:த4@)ள� 
ேகாAயதி% இர52 இனBகC
�� இர52 நப;க) Dல� ஒ4ப:த4@)ள� 
ேகாAE)ளா;க). அத� வ(பர� கீ�வ8மா=. 
 
வ. 
எ5 

��தைக இன� ��தைகதார; ெபய; 
ம+=� FகவA 

ஒ8வ8ட 
��தைக 
ெதாைக 
Gபா3 

கட:த 
வ8ட 
��தைக 
ெதாைக 
Gபா3 

D�றா52 
சராசA 
ெதாைக 
Gபா3 

1 மா;�தா5ட� 
ேப8� நிைலய 
க�டண 
கழி4பைற 

1) M. ஷாஜ� 
  உ)ளா�2வ(ைள 
  ெத8, ேம%பாைல 
2) G. ைஷ��மா;, 
   உ)ளா�2வ(ைள 
  ெத8, ேம%பாைல 

178000 
 
 

281100 

 
 

278075 

 
 

265041 

2 ெவ�2மண( 
கா3கறி ச:ைத 
ம+=� 
ம>�ச:ைத 

1) C. ராஜாமண( 
  D4@வ(ைள 
  ம8தBேகா2 
2) D. பா@ராT 
   ைதயா<D2   

170000 
 
 
370000 

 
 
343980 

 
 
319193 

 
வAைச எ5.1-
� இர52 நப;க) ஒ4ப:த4@)ள� ெகா2��)ளா;க). அதி% 
உய;:த ஒ4ப:த4@)ள� ெகா2��)ள தி8.G. ைஷ��மா; எ�பவA� 
ஒ4ப:த4@)ள� ெதாைகயான� கட:த வ8ட ��தைக ெதாைகய(ைன வ(ட 
அதிகமாகU� D�றா52 சராசA ��தைக ெதாைகய(ைன வ(ட அதிகமாக 
உ)ளதா% ஆைணயA� பா;ைவ
�� FWவ(+��. 
வAைச எ5.2-
� இர52 நப;க) ஒ4ப:த4@)ள� ெகா2��)ளா;க). அதி% 
உய;:த ஒ4ப:த4@)ள� ெகா2��)ள தி8.D. பா@ராT எ�பவA� 
ஒ4ப:த4@)ள� ெதாைகயான� கட:த வ8ட ��தைக ெதாைகய(ைன வ(ட 
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அதிகமாகU� D�றா52 சராசA ��தைக ெதாைகய(ைன வ(ட அதிகமாக 
உ)ளதா% ஆைணயA� பா;ைவ
�� FWவ(+��. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3433 
 
    வ5ைச எ+.1-" உய�7தபச ஒ$ப7த$9�ள; ெகா/���ள 
தி%.G.ைஷ��மா� எ�பவ5� ஒ$ப7த$9�ள;ைய அ�கீக5 கலா'.   

வ5ைச எ+.2-" உய�7தபச ஒ$ப7த$9�ள; ெகா/���ள                  
தி%. D. பா9ராA எ�பவ5� ஒ$ப7த$9�ள;ைய அ�கீக5 கலா'.   
 
 
ெபா8) எ5. 2  
 
 �ழி��ைற நகரா�சி
��ப�ட 21 வா;2கC
�� சீரான Fைறய(% 
�WநX; வழB�� ெபா8�2 ப(ரதான �ழா3க) ம+=� வ(ன�ேயாக 
�ழா3க), YZ[ வா%Uக) Air வா%U, ெபா�
�ழா3க) ஆகியவ+றி% 
ஏ+ப2� ப��கைள உட7
�ட� சA ெச3வத+� வ8டா:திர பராமA4@ 
ெதாைக G.7,00,000/-+� தயா; ெச3ய4ப�2)ள�. ேம+பW பண(ய(ைன 
ெச3வத+�� அத+கான ெசலவ(ன�ைத �WநX; நிதிய(% ெசலவ(டU� 
ம�ற�தி� அ7மதி
�.  
ம�ற� அ7மதி
கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3434 
 அ.மதி க$ப/கிற�. 
 
 
ெபா8) எ5. 3 
 
 ö3ைம இ:தியா இய
க� 2018-019-�கீ� கீ�ப�ம� நகரா�சி 
உர
கிடBகி% ேசகரமாகிE)ள 23878M3 �4ைபகைள Bio Mining Fைறய(% 
அக+=வத+� G.157.00 இல�ச� மதி4பd�W% பண( ேம+ெகா)ள          
Bommu Industries, Coimbatore நி=வன�தி+� ேவைல உ�திரU 
வழBக4ப�2)ள�. த+ேபா� Bio Mining Fைறய(% �4ைபகைள ப(A�� 
உரமா
�� பண( நைடெப+= வ8கிற�. Bio Mining பண(
� ேதைவயான 
இய:திர� ம+=� தளவாட சாமா�க) நி=வ4ப�2)ள�. ேம+பW 
இய:திரBகைள இய
�வத+� ேதைவயான Panal Board ம+=� மி� 
இைண4@
� ேதைவயான ேகப()க) அைம
கU� Bio Mining மதி4பd�W% 
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வழிவைக ெச3ய4படவ(%ைல. எனேவ Compost yard-% ேம+பW 
இய:திரBகைள இய
�வத+� ேதைவயான Panal Board ம+=� மி� 
இைண4ப(+கான ேகப()க) ம+=� lighting arrangement பண( ெச3வத+�� 
மதி4பd2 G.4,30,000/-+� தயா; ெச3ய4ப�2)ள�. ேம+க5ட பண(ய(ைன 
ெச3வத+�� அத+கான ெசலவ(ன�ைத வ8வா3 நிதிய(% ெசலவ(டU� 
ம�ற�தி� அ7மதி
�. 
ம�ற� அ7மதி
கலா�.    
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3435 
 அ.மதி க$ப/கிற�. 
                                                                                                  
ெபா8) எ5. 4  
 
 �ழி��ைற நகரா�சிய(% வ8வா3 உதவ(யாளராக பண(@AE�   
தி8மதி. ஷXலாஇவsசலி� நகரைம4@ ஆ3வ; பண(ய(ட� வழBக ேக�ட� 
ெதாட;பாக உtசநXதிம�ற�தி% ெதாடர4ப�ட Civil Appeal No.6565/2019 SLP(Civil) 
No.18330 of 2017-+� ஆஜராகிய வைக
� வழ
கறிஞ; க�டண� G.1,10,000/- 
Thiru.S. Nandakumar வழ
கறிஞ8
� வ8வா3 நிதிய(லி8:� வழBகிட 
ம�ற�தி� அ7மதி
�.  
 
 அ) ம�ற� அ7மதி
கலா�. 
 
 ஆ) அவசர அவசிய� க8தி ெதாைக வழBகியைம
�� ம�ற�  
         அ7மதி வழBகலா�.  
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3436 
 
 அ.மதி க$ப/கிற�. 
 
ெபா8) எ5. 5  
 
 கG; நகரா�சிய(% உதவ( ெபாறியாளராக பண(@A:� வ:த 
தி8மதி.எ[. ேபA�ப� நகரா�சி நி;வாக ஆைணய;, ெச�ைன அவ;கள�� 
ெசய%Fைற ஆைண ந.க.எ5.98/2019/F2, நா) 05-11-2019-�பW �ழி��ைற 
நகரா�சி ெபாறியாளராக பண(ய(ட மா=த% ெச3� உ�தரவ(ட4ப�டைத 
ெதாட;:� 10-11-2019 Fத% �ழி��ைற நகரா�சி ெபாறியாளராக  பண(@A:� 
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வ8கிறா;. அ�னா; பண(ய(ட மா=த<
கான பயணப�Wய% G.33,620/-ஐ 
ேக�2 பயணப�Wய% சம;4ப(��)ளா;. ேம+பW பயண4ப�Wய% வழBகU� 
அத+கான ெசலவ(ன�ைத வ8வா3 நிதிய(% ெசலவ(டU� ம�ற�தி� 
அ7மதி
�. 
ம�ற� அ7மதி
கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3437 
 அ.மதி க$ப/கிற�. 
 
 
ெபா8) எ5. 6  
 
 �ழி��ைற நகரா�சி ஆைணயாள; அ<வலக வ(சயமாக ஆக[� 2019, 

ெச4ட�ப; 2019, Wச�ப; 2019 ஆகிய மாதBகள�% பயண� ேம+ெகா5ட 

வைக
� பயண4ப�Wய% ெதாைக G.19,700/- நகரா�சி வ8வா3 

நிதிய(லி8:� வழBகி ம�ற�தி� அ7மதி
�. 

ம�ற� அ7மதி
கலா�.     

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3438 
 அ.மதி க$ப/கிற�. 
 
 
ெபா8) எ5. 7  
 

�ழி��ைற நகரா�சி
� ெசா:தமான ெவ�2ெவ:நி ப(.ப(.F7சாமி 

வண(கவளாக கைட எ5.F3, G7 -ஐ ��தைக
� எ2��)ள தி8. சிவ�மா;, 

த.ெப. ெச%ல4ப� எ�பவ; ஏ+கனேவ ெச<�திE)ள ைவ4@ ெதாைகய(ைன 

தி8�ப வழBக ேக�2)ளா;. ேம+பW ைவ4@ ெதாைக காலBகட:த ைவ4@ 

ெதாைக பதிேவ�W% பதிUக) ேம+ெகா)ள4ப�2)ள�. எனேவ காலBகட:த 

ைவ4@� ெதாைகய(ைன தி8�ப வழBகிட ம�ற� அ7மதி
கலா�. 
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வ. 
எ5 

ைவ4@� ெதாைக 
தி8�ப ேகாAயவ; 
ெபய; 

ைவ�ெதா
ைக 
ெச<�திய 
வ8ட� 

கைட 
எ5 

கால� கட:த 
ைவ4@� 
ெதாைக 
பதிேவ�W% 
இ84ப(% 
உ)ள ெதாைக 
Gபா3 

காலBகட:த 
பதிேவ2 ப
க 
எ5 

1 சிவ�மா; 
த.ெப. ெச%ல4ப� 

 
2008 

 
F3, G7 

 
1,58,456 

 
41,41,43 

 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3439 
 அ.மதி க$ப/கிற�. 
 
ெபா8) எ5. 8  
 

14-வ� நிதி
�� மான�ய� 2019-2020-�கீ� தி�ட4பண(க) 
ேம+ெகா)வத+�Aய ஒ4ப:த4@)ள� அறிவ(4@ தினசA நாள�தழி% வ(ள�பர� 
ெச3த வைக
� வ(ள�பர
 க�டண� G.3728/- Accord Advertisement Agency-
� 
வழBகிட ம�ற�தி� அ7மதி
�. 
ம�ற� அ7மதி
கலா�.  
 
நக;ம�ற� தX;மான� எ5.3440 
 அ7மதி
க4ப2கிற�. 

 
 

ெபா8) எ5. 9  
 

�ழி��ைற நகரா�சி
� பYைம �5#ய(; �W% (Micro Compost centre) 
ஒ8 எ5ண� ெசய%ப�2 வ8கிற�. ேம+பW MCC–ய(% உ8வா
�� 
உர�ைத நகரா�சி நி;வாக� ம+=� �WநX; வழB�த% �ைற அரசாைண 
எ5.210, நா) 21-06-2002-% ெவள�ய(ட4ப�டதி% வ(வசாய ேநா
க�தி+� 
இலவசமாக வழBகிடU� உ�தரவ(ட4ப�2)�. ேம<� உர� வ(+பைன 
ெச3ய4ப2� ேபா� ேம+பW ெதாைகய(ைன ச�ம:த4ப�ட �4@ரU 
பண(யாள;கC
� வழBகU� உ�திரவ(ட4ப�2)ள�. அத�பW 
இ:நகரா�சிய(% தயா; ெச3ய4ப2� உர�திைன ேசமி
க இயலாத 
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��நிைலய(% ேத
க நிைலய(ைன தவ(;�திட வ(வசாய(கC
� இலவசமாக 
வழBகிடU� ேம<� உர� ேதைவ4ப2� ம
கC
� உர�திைன கிேலா   
G.1/-
� எ�= வ(+பைன ெச3ய ம�ற�தி� அ7மதி
�.  

 
நக;ம�ற� தX;மான� எ5.3441 
 
 வ(வசாய அ�ைடEட� வ8� வ(வசாய(கC
� இலவசமாகU� 
ெபா�ம
கC
� G.1/- (ஒ�=) வ Xத� வ(+பைன ெச3யU� 
அ7மதி
க4ப2கிற�. 

 
ெபா8) எ5. 10  
 

  �ழி��ைற நகரா�சிய(� ெபா�Yகாதார4ப(Aவ(% பண(@AE� நிர:தர 
�4@ரU4 பண(யாள;கC
� ஆ52
� ஒ8Fைற வழBக4ப2� பா�கா4@ 
உபகரணBக) 2019-2020-� ஆ5W+� வாBகி வழBகிட Yகாதார ஆ3வாள; 
ம+=� Yகாதார அ<வலA� அறி
ைகய(� அW4பைடய(% கீ�க5ட 
ெபா8)கைள Tamil Nadu Multipurpose Indco Serve Society, Thiruchi வாBகிட 
உ�ேதச ெசவ(ன� G.2,50,000/-
� ம�ற�தி� அ7மதி
�. 

 
1) ைகEைற   - 80 ேஜாW 

2) Fககவச�  - 80 ேஜாW 

3) க��� கா<ைற - 40 ேஜாW 

4) ஒள�த8� ச�ைட - 40 எ5க) 

5) தைலகவச�  - 40 எ5க) 

6) மைழ
ேக�2  - 45 எ5க) 

 

நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3442 
 அ.மதி கலா'. 

 
 
ெபா8) எ5. 11  
 

      �ழி��ைற நகரா�சிய(� ெபா�Yகாதார4ப(Aவ(% @திதாக 
பராமA
க4ப�2 வ8� MCC-% ம
�� கழிUக) அதிகமாக ேசகA�� 
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வ8வதா% ஈ
கள�� உ+ப�திE� அதிகA�த வ5ண� உ)ளதா% அB� 
ேவைல ெச3E� �4@ரU பண(யாள;கள�� நலைன க8�தி% ெகா52 
ஈ
கள�� உ+ப�திய(ைன க�2ப2�த Yகாதார ஆ3வாள; ம+=� Yகாதார 
அ<வலA� அறி
ைகய(�பW Tamil Nadu Multipurpose Thiruchi Co-operative 

Society எ�ற நி=வன�திடமி8:� Lemon Grace Oil-1000 லி�ட; வாBகி 
வழBகிட ம�ற�தி� அ7மதி
�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3443 
 அ.மதி கலா'. 

 
 
ெபா8) எ5. 12 
 

�ழி��ைற நகரா�சிய(� வள;tசி� தி�ட4பண(கைள தினFரY 
ெபாBக% வ(ழா சிற4@ மலA% வ(ள�பர� ெச3த வைக
� வ(ள�பர
 
க�டண� G.9975/- தினFரY நாள�த�
� வழBக4பட ேவ5WE)ள�.                    
(Bill No.8969, நா) 15-1-2020) ேம+பW ப�Wய% ெதாைக வ8வா3 நிதிய(லி8:� 
ெசலவ(ட ம�ற�தி� அ7மதி
�. 
ம�ற� அ7மதி
கலா�. 

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3444 
 அ.மதி க$ப/கிற� 

 
 

ெபா8) எ5. 13 
 

�ழி��ைற நகரா�சி
� ெசா:தமான ெபா�Yகாதார4ப(Aவ(% ெடB� 

கா3tச% ம+=� ெகாY
களா% பரவ�Wய கா3tச% வராம% த2
கU� 

ெகாY4@�
க உ+ப�திய(ைன தைட ெச3திட @ைக ம8:� ெதள��திடU� 

DBC பண(யாள;கைள ெகா52 வ X2கள�% ம8:�க) ெதள��திட அரY 

நி=வனமான Tamil Nadu Medical Services Corporation, Chennai Ltd., Ref.No.015/M/P/INSECT-

LARVI(H) TNMSC/2017, Date 14-11-2018-�பW நி=வன�திட� கீ�கா#� ெபா8�க) 

வாBகி உ�ேதச ெசலவ(ன� G.3,50,000/-�தி+� ம�ற அ7மதி
�. 
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  Pyrethrium 2% extract  - 100 lr. 
  Fention    - 100 lr. 
  Temposis   -  60 lr. 

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3445 
 அ.மதி க$ப/கிற� 
 
ெபா8) எ5. 14 
 

�ழி��ைற நகரா�சி
� ெசா:தமான கீ�க52)ள கைடகைள         
2019-202-% வாடைக ெச<�தாம% நகரா�சி வச� ஒ4பைட
க4ப�ட�. 
ேம+பW கைடக) ம>� இ8
�� ைவ4@�ெதாைக ம+=� ஒ8வ8ட 
வாடைக�ெதாைகய(% 2019-2020-% ஈ2 ெச3யU� ம>52� ம=ஏல�. ம= 
ஒ4ப:த4@)ள� ேகார ம�ற�தி� அ7மதி
�. 
 

வ. 
எ5. 

��தைகதார; ெபய; ��தைக
� எ2
க4ப�ட கைடக) 
வாடைக ெச<�தாம% நகரா�சி வச� 

ஒ4பைட
க4ப�ட� 
1  J.A. மா;W� கி�ப; மா;�தா5ட� கா3கறி ச:ைத ஆ�2 

இைறtசி கைட எ5.2 
2 B. ைவ�5டமண( மா;�தா5ட� கா3கறி ச:ைத த+காலிக 

கைட எ5.9 
3 ஹம>� அம>� மா;�தா5ட� ேப8:� நிைலய பைழய 

கைட எ5.4 ம+=� 5 
4 சசி�மா; மா;�தா5ட� ேப8:� நிைலய @திய 

கைட எ5.A4 
5 ஐடா மா;�தா5ட� ேப8:� நிைலய @திய 

கைட எ5.B3 
6 R. ரேம� மா;�தா5ட� ேப8:� நிைலய @திய 

கைட எ5.A13 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3446 
 அ.மதி க$ப/கிற� 
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ெபா8) எ5. 15 
 

�ழி��ைற நகரா�சியா% பராமA
க4ப�2 வ8� �WநX; இைண4@ 
�5W4@ பதிேவ�W�பW கீ�கா#� FகவAய(<)ள �WநX; இைண4@க) 
�5W
க4ப�2)ளதாக பதிU ெச3ய4ப�2)ள�. ஆனா% �5W4@ 
ெச3ய4ப�2)ள �WநX; இைண4@கC
� நாள� வைரய(<� �WநX; ேக�@ 
எ�4ப4ப�2 கீ�க5டவா= நி<ைவய(% இ8:� வ8கிற�.  
 
வ. 
எ5 

வா;2 
எ5 

இ
ைண
4@ 
எ5 

ெபய; வ(லாச� �5W
க
4ப�ட 
நா) 

நி<ைவ 
வ8ட� 

ெதா
ைக 
Gபா
3 

1 12 1764 

 
�sச� ெச%வ 
மண( 

26-79 

 
12/02/2013 

 
2012-2013-I TO 

2019-2020-IV 
4656 

 

2 பsசா
ய� 

3514 

 
J. எபேனச; 

 
ந%�; 

பsசாய� 

19/03/2013 

 
2012-2013-II TO 

2013-2014-III 
2274 

 

3 பsசா
ய� 

3535 எ�வ(� ைட�ட[ ந%�; 

பsசாய� 

20/03/2013 

 
2011-2012-I TO 

2013-2014-III 
3141 

 

4 13 1870 

 
S.ெச%ல� 

 

27-6/B1 

 
30/11/2012 - - 

5 21 3136 

 
J. ேதவதா[ 

 

6 -62 

 
30/11/2012 2010-2011-I TO 

2014-2015-IV   
6843 

 

6 13 3136 

 
ஹAதா[ 

 

27 -1 

 
04/12/2012 2007-2008-II TO 

2012-2013-I 
2952 

 

7 15 2239 

 
S. பாரதி 
 

28 -32 

 
04/12/2012 2009-2010-I 

TO2014-2015-IV 
5832 

 

8  2405 

 
K.M. தBக4ப� 

 

32 -85 

 
08/04/2013 

 
2014-2015-I TO 

2014-2015-IV 
972 

 

9  273 

 
P. மAயதா[ 

 

19 -40 

 
09/04/2013 2011-2012-I TO 

2014-2015-IV 
2810 

 

10  2322 

 
N. ேநசமண( 29 -17 

 
10/04/2013 - 

 
- 

 
11  2464 

 
[�ப� 

 
ெகா2B�ள
� வா;2 

13/04/2013 

 
2016-2017-I TO 

2019-2020-IV 

 

2400 

 

12   505 S. ெஜயா 21-33 01/04/2013 2008-2009-IV TO 

2014-2015-IV   

2982 

13 1 916 J.R. ஜா5 அ8)ராT 30-64/1 02/04/2013 - - 

14 N D C 3376 V.M. நாராயண� சி�ரா 

ேஹா�ட% 

21/03/2013 2012-2013-I TO 

2014-2015-IV 

7844 

15 1 2672 ெஜசீமா 1-77 /1, 19/04/2013 2009-2010-IV TO 2574 
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ப�ம� 2014-2015-IV 

16   10062 ப(. ராஜமண( 1-73 A 19/04/2013 2013-2014-II TO 

2014-2015-IV   

1050 

17   1803 A. லி+றி% ப(ளவ; சிBகேளய; 

ெத8 

23/10/2013 2014-2015-I TO 

2014-2015-IV   

600 

18   2166 ெச%ல4ப� நாடா; 29 -7 30/01/2014 2010-2011-IV TO 

2014-2015-IV 

2166 

19   1653 சாரதா அ�மா 21-89 06/02/2014 - - 

20   2798 ேநசமண( 2-22B 12/02/2014 2010-2011-I TO 

2014-2015-IV 

2472 

21   2010 தBகபா3 25-14A 14/02/2014 2010-2011-I TO 

2014-2015-IV 

2490 

22   1850 S. ெச%ல4பா 27-2 18/02/2014 2012-2013-II TO 

2019-2020-IV 

4782 

23   2720 வ(ஜய �மா; 2-17 D 03/03/2014 2010-2011-I 

TO2019-2020-IV   

5490 

24   1463 P. ச�YதX� 7-80 B 03/03/2014 - - 

25   2926 ராஜ�மா) 4 -50 04/03/2014 2004-2005-I TO 

2014-2015-IV 

4686 

26   2982 ராஜ�மா) 4 -50 A 04/03/2014 2019-2020-I TO 

2019-2020-IV 

600 

27   93 எ�. ராT 17 - 45 C 26/12/2014 - - 

28   3175 S. ராமகி8�ண� 5 -28 26/12/2014 2013-2014-II TO 

2014-2015-IV 

1630 

29   825 சகAயா[ 14 -77 C 26/12/2014 2014-2015-II TO 

2014-2015-IV 

450 

30   200 கிேர[ ெஜய:தி 17  - 49/5 23/04/2015 - - 

31   12513 ேகாவ(:த பா< 

நி
க� 

15 -75/A3 15/06/2015 2015-2016-I 450 

32   116 J. ப(ளார�[ 17 -45/A3 14/07/2015 2015-2016-III TO 

2019-2020-IV 

2700 

33   177 P. Y:தர� 17 -45 E2 01/09/2015 2015-2016-IV TO 

2019-2020-IV 

2550 

34   48 தBகமண( 17 -45 A1 24/11/2015 2015-2016-IV TO 

2019-2020-IV   

2550 

35   6802 S. ஆைசத�ப( 8 -51B 21/12/2015 - 

 

- 

36   179 ப(. றசிைலய� 17 -45 C3 25/01/2016 2016-2017-I TO 

2019-2020-IV 

2400 

37   1815 எ[. ெபா�ராT 57 -56 04/05/2016 - - 

38   1666 சிசிெல� Y:த; 26 -2C 22/07/2016 - - 

39   2 பBகாtசி அ�மா 16 -18 31/10/2016 - - 

40   4602 ேக. ேவலாEத� 

ப()ைள 

21 -1 A 02/01/2017 - - 

41   205 தBக ராT 18 -74/4 29/01/2017 - - 

42   2217 ேகாமதி 28-17A 17/03/2017 2017-2018-I TO 

2019-2020-IV 

1800 

43   1206 ப(ரபாகர� நாய;  11-50 20/03/2017 2018-2019-I 

TO2019-2020-IV   

1200 
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44   - பா
கியYத;  9 -25 20/03/2017     

45   - YஜXதா சாFேவ%  28-1A 21/03/2017     

46   - உ�ன�கி8�ண�  8-81/2A 24/03/2017     

47   2720 வ(ஜய �மா; - 05/04/2017 2010-2011-I TO 

2019-2020-IV 

5490 

48   2728 ஏ. ராஜி - 05/04/2017 2012-2013-II TO 

2019-2020-IV   

4598 

49   2852 தாைச3ய� - 05/04/2017     

50   2447 ஆ;. க8ணாகர�  31 -79A 07/04/2017 2009-2010-I TO 

2019-2020-IV 

8832 

51   2434 அ�ன�மா) 31-19 07/04/2017 2014-2015-I TO 

2019-2020-IV 

3600 

52   168 ப(. ெச%வமண(  18-47B 11/04/2017     

53   3428 ெசகர�டA பா; 

அேசாசிேய�[ 

�ழி��ைற 13/04/2017 - - 

54   4609 பா;வதி பகவதி 20 -73 13/04/2017 2010-2011-I TO 

2019-2020-IV   

16399 

55   1078 நி;மலா  12-64 21/04/2017 2009-2010-I TO 

2019-2020-IV   

5880 

56   403 வ(. ராம 

Yபமண(ய� 

 20-70 28/02/2019 2007-2008-I TO 

2019-2020-IV 

6696 

57   2046 எ�. ேயாவா�  25-59/1 05/03/2019 2014-2015-I TO 

2019-2020-IV 

4048 

58   3170 ெந%சி சா;ல[  6-47 08/03/2019 2009-2010-IV TO 

2019-2020-IV 

9595 

59   351 ெல�Yமி அ�மா  20-52/B 11/03/2019 2010-2011-IV TO 

2019-2020 IV 

5166 

60   1850 S. ெச%ல4பா  27-2 11/03/2019 2012-2013-II TO 

2019-2020-IV   

4782 

61   3421 T. ெச%வ �மா;  3 -58 14/03/2019 2010-2011-II TO 

2019-2020-IV 

15480 

62   53 ேகாமதி ப()ைள  17-44 20/03/2019 2012-2013-I TO 

2019-2020-IV 

4656 

63   57 கமலபா3  17-44 20/03/2019 2012-2013-I TO 

2019-2020-IV 

 

4656 

64   7 கமிஷின; 

�ழி��ைற 

நகரா�சி 

ப(.ப(. 
F7சாமி 
வண(க 

வளாக� 

கைட எ5 -

7 

27/03/2019 2015-2016-I TO 

2019-2020-IV 

9000 

65   12506 எ[. 

வ(�வா�பர� 

 32-1B 28/03/2019 2015-2016-I 

TO2019-2020-IV 

9000 

66   3449 R. F8க�  2-97 28/03/2019 2016-2017-I TO 

2019-2020-IV  

7200 

67   1453 எ%. ஜா5  24-32A 09/04/2019 2014-2015-I TO 

2019-2020-IV 

3600 
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68   1443 �ன�வா[ 

பா%ராT 

 24-32A 09/04/2019 2014-2015-I TO 

2019-2020-IV 

3600 

69   1403 சி. அ8ணாtசல�  24-42 10/04/2019 2014-2015-I TO 

2019-2020-IV   

3600 

70   1421 C.R. மாதவ� நாய;  24-102 10/04/2019 2011-2012-I TO 

2019-2020-IV 

5208 

71   3384 ெசகர�A ஒ3 எ� சி 
பா3[ ஹா[ட% 

 24-20 12/04/2019 2012-2013-IV 

TO2019-2020-IV 

13050 

72   1777 B. சஜிதா �மாA  26-28B 15/04/2019 2015-2016-I TO 

2019-2020-IV 

3000 

73   1465 கபd4 Fக�ம�  7-82A 08/05/2019 2015-2016-I TO 

2019-2020-IV 

3000 

74   5627 R. ேசாப(த ராT  14-68/8A 11/12/2019 2015-2016-I TO 

2019-2020-IV 

3000 

75   149/00

8/0019

8 

P. ஆ%ப;� ராT  12-28A5 21/12/2019     

76   451 K. Yசீலா  20-44 B   2017-2018-IV 

TO2019-2020-IV 

1350 

77   149/01

2/0003

3149/1

633 

T. ெலன��  26-2B   2009-2010-III TO 

2019-2020-IV   

6204 

78   12512 ஆைணயாள; 

�ழி��ைற 

நகரா�சி  

ப(.ப(. 
F7சாமி 
வண(கவளா
க� கைட 

எ5 -1 

  2010-2011-IV TO 

2019-2020-IV   

14994 

79   3523 இவா�[ 

ந%லத�ப( 
ந%�; 

பsசாய� 

  2014-2015-III TO 

2019-2020-IV 

 

6600 

80   2768 C. இராம 

கி8�ண� 
 

 2-50B   2009-2010-I TO 

2019-2020-IV 

8136 

81   2824 இராமலிBக� 

ஆசாA . C 

 

 2-50   2008-2009-III TO 

2010-2011-IV 

1456 

82   1078 நி;மலா  12-64   2009-2010-I TO 

2019-2020-IV   

 

5880 

83   1084 A. @�ப�  12-2A   2014-2015-III TO 

2019-2020-IV 

 

3300 

84   987 C. தா�ச�  11-19A   2010-2011-IV TO 

2019-2020-IV 

 

5166 

85   969 ெஜப[Wயா�  12-46   2015-2016-II TO 

2019-2020-IV  

2850 
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ேம+பW �WநX; க�டண� நி<ைவ ெதாைகக) வ�% ெச3ய வழிவைக 
இ%லாததா% சிற4ப(னமாக க8தி நX
க� ெச3ய ம�ற�தி� அ7மதி
�.   
ம�ற� அ7மதி
கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+.3447 
 அ.மதி க$ப/கிற� 
 
             ஒ4ப�/- தி8.எ[. D;�தி, 
              ஆைணயாள; ம+=� தன� அ<வல;, 
         �ழி��ைற நகரா�சி. 
 
       /உ5ைம நக%/ 
 
           ஆைணயாள;, 
        �ழி��ைற நகரா�சி. 
 


