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�ழி��ைற நகராசி 
 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 25-02-2020 ெச�வா� கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண� ட�தி! நிைறேவ�ற#பட  ெபா$% ம�&' த(�மான*க% 
 
ெபா�� எ�. 1 
  
 �ழி��ைற நகரா�சியா� ஆ��ேதா�� ஆ� அமாவாைசைய 
#$னி�� வா'பலி ெபா��கா�சி 94 வ�டமாக நைடெப,� வ�கிற�. 
ேம,ப� ெபா��கா�சி நட��வத,� அரசாைண எ�.34, நா� 22-06-2000-$ப� 
நிர4தர அ5மதி6� ெபற7ப���ள�. அத$ப� கட4த வ�ட� 94-வ� 
வா'பலி ெபா��கா�சி ஒேர இனமாக நைடெப,ற� ேபா� இ4த வ�ட#� 
95-வ� வா'பலி ெபா��கா�சியிைன ஒேர இனமாக ��தைக=� விட'� 
ேம,ப� ெபா��கா�சியிைன 03-07-2020 #த� 22-07-2020 வைர 20 தின?க� 
நட�திட'�, 20-07-2020 அ$றய தின� ஆ� அமாவாைச தினமாக நட�த'� 
ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3448 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
ெபா�� எ�. 2 
  
 மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ@, மாவ�ட இய=க ேமலா�ைம அல�, 
க$னியா�மA மாவ�ட� அவ@களி$ ந.க.எ�.மதி4/1993/2019, நா� 13-12-2019-� 
ேதசிய நக@7Cற வாDவாதார இய=க தி�ட� 2019-2020-$கீD நக@7Cற 
வாDவாதார ைமய� (CLC) அைம=க �ழி��ைற நகரா�சி ப�தியி� இட� 
ஒ�=கீ� ெசJ� வழ?க ெதAவி=க7ப���ள�. அத$ப� �ழி��ைற 
நகரா�சி அKவலக க��ட�தி$ பி$Cற� அைம4��ள க��ட�தி$ 
ஒ�ப�திைய ஒ�=கீ� ெசJதிட ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3449 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
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ெபா�� எ�. 3  
 
 14-வ� நிதி=�L மானிய� 2019-2020-$கீD M.40.00 ல�ச� மதி7ப�ீ�� 
கீDகாO� தி�ட7பணிக� ேம,ெகா�ள 28-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி 
ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� 
ஒ7CதK=��. 
 

வ. 
எ�. 

பணியி$ ெபய@ ஒ7ப4ததார@ ெபய@ ம,�� 
ஒ7ப4த விகித� 

1 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட 
வா@� எ�.3 ம,�� 4 அரச� 
வினாயக@ ேகாவி� சாைல #த� 
(இைட�ெத�) கLவ$தி�ைட 
ஆ@.சி.ெத� வைர  ம,�� 
நQதிம$ற� ெச�K� சாைல 
ப�திகளி� தா@ சாைல ம,�� 
மைழநQ@ வ�கா� அைம�த� 

1) தி�.�. ஜS�$�மா@, 
   14-58/7, Cளிநி$றவிைள, 
   க�Kெக��, �ழி��ைற 
மதி7ப�ீைடவிட 0.23% �ைற'  
2) தி�.�. பிேற��மா@, 
  12/85, ேதவசகாய பவ$, 
  தி�வன4தCர� ேரா�, 
  �ழி��ைற. 
மதி7ப�ீைடவிட 0.08% அதிக� 

 
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.1-� தி�.�. ஜS�$�மா@ 
எ$பவரா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ம$ற� 
அ?கீகA=கலா�. 
ந.க.எ�.40/2020/இ1. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3450 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
ெபா�� எ�. 4  
 
 14-வ� நிதி=�L மானிய� 2019-2020-$கீD M.24.93 ல�ச� மதி7ப�ீ�� 
கீDகாO� தி�ட7பணிக� ேம,ெகா�ள 28-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி 
ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளி #�'க� ம$ற�தி$ 
பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
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வ. 
எ�. 

பணியி$ ெபய@ ஒ7ப4ததார@ ெபய@ ம,�� 
ஒ7ப4த விகித� 

1 �ழி��ைற நகரா�சி வா@� எ�.15 
ம,�� வா@� எ�.16-� 
கா��விைள, ெகா�?�ள� ��=� 
சாைல (பUீச7ப�ளிவிைள) ம,�� 
வட=� ெத� சாைல சீேயா$ FGB  
சைப Church அ�கி� சிெம�� 
கா?கி]� சாைல அைம�த�. 

1) தி�.K.G. கி�_ணதாS, 
  ராம$ ெச�ப��திவிைள, 
  பழவா@, �ழி��ைற அ`ச� 
மதி7ப�ீைடவிட 17.98% �ைற' 
2) தி�.�. ஜS�$�மா@, 
   14-58/7, Cளிநி$றவிைள, 
   க�Kெக��, �ழி��ைற 
மதி7ப�ீைடவிட 8.01% �ைற' 
  

 
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.1-� தி�. K.G. கி�_ணதாS 
எ$பவரா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ம$ற� 
அ?கீகA=கலா�. 
ந.க.எ�.41/2020/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3451 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
ெபா�� எ�. 5  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி அKவலக பணியாள@களி$ வ�ைகைய பதி' 
ெசJய Bio metric #ைற7ப� ைகேரைக ம,�� #கபாவ�தி$ fல#� 
பணியாள@களி$ வ�ைக ேநர� ம,�� நடவ�=ைககைள க�காணி=க     
Bio metric attendance Unit ஒ$� ெபா���வத,� உ�ேதச ெசலவின� M.19500/- 
வ�வாJ நிதியி� ெசலவிட ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
 அ) ம$ற� அ5மதி=கலா� 
 ஆ) பணியி$ அவசர அவசிய� க�தி நக@ம$ற அ5மதிைய 
எதி@ேநா=கி பணி ேம,ெகா�ள'� ம$ற� அ5மதி வழ?கலா�. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3452 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
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ெபா�� எ�. 6  
  
 ஒ�?கிைண4த நக@Cற வள@Uசி தி�ட�தி$கீD கட$ ெபற7ப�� 
நகரா�சி ேப�4� நிைலய�தி� பணிக� ேம,ெகா�ள7ப�ட�. கட$ 
ெபற7ப�ட வைகயி� 1-10-2019-=�Aய காலா�� வைரயி� அச� வ�� 
ம,�� த�ட வ��யாக M.56,73,262.05/- ெசK�திட நக@ ஊரைம7C இய=�ந@ 
ெச$ைன அவ@களி$ க.எ�.6474/2019/6பி2, நா� 16-10-2019-� 
ெதAவி=க7ப���ள�. 2014 #த� கட$ ெதாைக நகரா�சி நிதி நிைலைம 
மிக'� பி$த?கி6�ள காரண�தா� ெசK�திட இயலவி�ைல. த,ேபா� 
நகரா�சி நிதிநிைல தி�7திகரமாக உ�ளதா� கட$ ெதாைக ம,�� வ��, 
த�டவ�� உ�பட அைன�� ெதாைகயிைன6� உAய �ைற=� ெசK�திட 
ம$ற� அ5மதி=�. 
அ.�.- ம$ற� அ5மதி=கலா�. 
 
  
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3453 
 அ2மதி�கலா' 
 
 
ெபா�� எ�. 7  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட நAய$விைள ெமயி$ேரா��� 
இ�Cற#� அைம=க7ப���ள வ�கா� ஒைடயி� சிறி� mர� ேம� 
f�சிலா7 அைம�த�, நAய$விைள வ�ளி=ேகா� �ள� அ�ேக சிெம�� 
கா?கி]� தள� அைம�த� ஆகிய பணிக� ேம,ெகா�ள 30-01-2020 அ$� 
ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ 
பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
வ. எ� ஒ7ப4ததார@க� 

ெபய@ 
மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.M. ஷஜி 5.00 மதி7ப�ீைட விட 11.61% �ைற' 
2 தி�.P. ேதவதாS மதி7ப�ீைட விட 25.96% �ைற' 
3 தி�.A. ஆ$றணி 

 (பாேகா�) 
மதி7ப�ீைட விட 12.45% �ைற' 
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வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.P. ேதவதாS 
எ$பவரா� ெகா����ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க ம$ற�தி$ 
அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3454 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
 
ெபா�� எ�. 8  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட கீDப�ம� உர=கிட?� ெச�K� 
சாைலயி� சிெம�� கா?கி]� தள� ம,�� வ�கா� ஒைட அைம=�� 
பணி ேம,ெகா�ள 30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற 
ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.K.G.கி�_ணதாS 9.90 மதி7ப�ீைட விட 21.55% 
�ைற' 

2 தி�.R. tேர_ராu மதி7ப�ீைட விட 25.26% 
�ைற' 

3 தி�.G. t4த@ராu மதி7ப�ீைட விட 11.00% 
�ைற' 

  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.R. tேர_ராu 
எ$பவரா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க 
ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3455 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
‘ 
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ெபா�� எ�. 9  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட விளவ?ேகா� அரt ேம�நிைல7ப�ளி  
ெச�K� சாைலயி� சிெம�� கா?கி]� தள� ம,�� மைழநQ@ வ�கா� 
அைம=�� பணி ேம,ெகா�ள 30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி 
ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� 
ஒ7CதK=��.  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.K.G.கி�_ணதாS 9.20 மதி7ப�ீைட விட 0.40% அதிக� 
 

2 தி�.P. ெஜயUச4திர$ மதி7ப�ீைட விட 0.02% �ைற' 
 

  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.P. ெஜயUச4திர$ 
ஒ7ப4ததார@ ெகா����ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க ம$ற�தி$ 
அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3456 
 அ2மதி�கலா'. 
 
ெபா�� எ�. 10  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி அKவலக�தி� பய$ப��த7ப�� வ�� கணினி 
ம,�� பிA�ட@களி� ஏ,ப�� பL�கைள உட5=�ட$ பL�நQ=க� 
ெசJதிட 2019-2020-� ஆ��,� வ�டா4திர பராமA7C ேம,ெகா�ள           
30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� 
ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 M/S.J.C. Computers, 
Kuzhithurai 

0.85 மதி7ப�ீைட விட 0.71% �ைற' 

2 M/S.M.J.S. Computers, 
Kuzhithurai 

மதி7ப�ீைட விட 1.24% அதிக� 
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வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.(1).J.C. Computers ெகா����ள 
�ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3457 
 அ2மதி�கலா'. 
 
ெபா�� எ�. 11  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி தைலைம நQேர,� நிைலய�தி,� ேசா�ய� 
ைஹ7ேபா �ேளாைர� Solution (Bleaching Liquid) வினிேயாக� ெசJ6� பணி=�  
30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� 
ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� ெபய@ மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.P. ெஜயUச4திர$ 6.00 மதி7ப�ீைட விட 5.88% அதிக� 
 

2 தி�.P. ெஜய7பிரகா_ மதி7ப�ீைட விட 2.94% �ைற' 
 

  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.P. ெஜய7பிரகா_ 
எ$பவரா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க 
ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3458 
 அ2மதி�கலா'. 
 
ெபா�� எ�. 12  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட மா@�தா�ட� வட=� ெத�, 
�ழி��ைற #த� கLவ$தி�ைட ெந�`சாைல7 ப�தியி� சிெம�� 
கா?கி]� ஒ��7பணிக� ேம,ெகா�ள 30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி 
ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� 
ஒ7CதK=��. 
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வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.P. ெஜயUச4திர$ 1.00 மதி7ப�ீைட விட 0.60% அதிக� 
 

2 தி�.P. ெஜய7பிரகா_ மதி7ப�ீைட விட 0.02% �ைற' 
 

  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.P. ெஜய7பிரகா_ 
எ$பவரா� ெகா�=க7ப�ட �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க ம$ற�தி$ 
அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3459 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
ெபா�� எ�. 13  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட வா@� எ�.12-� ��தம$விைள 
ப�தியி� கழி'நQ@ �ழாJ பதி=�� பணி ேம,ெகா�ள 30-01-2020 அ$� 
ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ 
பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
 
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.P. ெஜயUச4திர$ 0.95      மதி7ப�ீைட விட 0.92% அதிக� 
 

2 தி�.P. ெஜய7பிரகா_ மதி7ப�ீைட விட 0.15% �ைற' 
 

 
அ) வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.P. ெஜய7பிரகா_ 
எ$பவரா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க 
ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
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ஆ) பணியி$ அவசர அவசிய� க�தி நக@ம$ற�தி$ #$ அ5மதி ெப,� 
பணி உ�திர' வழ?கியைம=�� ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3460 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
ெபா�� எ�. 14 
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=� ெசா4தமான தைலைம நQேர,� நிைலய 
t�திகA7C நிைலய�திK�ள நQேர,றிக�, t�S வா�' ம,�� Non Return 
வா�'க� பLதைட4��ளதா� பைழய வா�'கைள மா,�வத,�� Cதிய 
வா�'க� வினிேயாக� ெசJவத,�� 30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி 
ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� 
ஒ7CதK=��.  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.C. tேர_ 3.30 மதி7ப�ீைட விட 0.30% அதிக� 
 

2 தி�.G. tேர_ மதி7ப�ீைட விட 0.02% �ைற' 
 

  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.G. tேர_ எ$பவரா� 
ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க ம$ற�தி$ 
அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3461 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
ெபா�� எ�. 15  
  
 �ழி��ைற நகரா�சியி� 2019-2020-� ஆ��� ெத�மி$விள=�க� 
பராமA7C ெசJவத,� மி$சாதன உதிA7ெபா��க� வினிேயாக� 
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ெசJவத,� 30-01-2020-� ேததி ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற 
ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

ஒ7ப4த விகித� 

1 Mahaveer Electro Controls, 
Madurai 

9.90 மதி7ப�ீைட விட 7.78% �ைற' 

2 M/S. Velmurugan Agencies 
Nagercoil 

மதி7ப�ீைட விட 12.58% அதிக� 

3 M/S. Revathi Traders, 
Nagercoil  

மதி7ப�ீைட விட 8.80% அதிக� 

  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.(1) Mahaveer Electro Controls 
நி�வன�தா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க 
ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3462 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
ெபா�� எ�. 16  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட ���ப�விைள ��=� ெத�வி� 
110mm PVC கழி'நQ@ �ழாJ ம,�� சிெம$� கா?கி]� தள� அைம=�� 
பணி ேம,ெகா�ள 30-01-2020 அ$� ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற 
ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
  
வ. 
எ� 

ஒ7ப4ததார@க� 
ெபய@ 

மதி7ப�ீ 
ல�ச�தி� 

 

ஒ7ப4த விகித� 

1 தி�.C. tேர_ 
க�ண=ேகா� 
 

0.90 மதி7ப�ீைட விட 2.36% அதிக� 

2 தி�.S. பாC, 
கீD�ள�த$கைர 
 

மதி7ப�ீைட விட 0.01% �ைற' 
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வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.2-� தி�.S. பாC எ$பவரா� 
ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன ஏ,க ம$ற�தி$ 
அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3463 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
ெபா�� எ�. 17  
  
     �ழி��ைற நகரா�சியி� ஒ7ப4ததாரராக பணிCA6�             
தி�.எS. கிறிS�ராu எ$பவ@ இ4நகரா�சி ப�தியி� ெசJ� #�=க7ப�ட 
பணிக�=� ப��யலி� பி��த� ெசJய7ப�ட ெதாைக M.5750/-  
கால?கட4த ைவ7C� ெதாைகயாக உ�ளதா� ேம,ப� ெதாைகயிைன 
தி�7பி வழ?கிட ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3464 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
 
ெபா�� எ�. 18  
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=� ெசா4தமான ெபா�tகாதார பிA' வாகன�  
TN.75P1813-,� Cதிதாக 6 டய@க� M.50,000/- மதி7ப�ீ�� வினிேயாக� 
ெசJவத,� 10-01-2020 அ$� விைல7C�ளி ேகாAயதி� வர7ெப,ற 
விைல7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
 

வAைச 
எ� 

நி�வன�தி$ ெபய@ ெதாைக 
MபாJ 

1 Jebin Tyres 
Main Road,  
Marthandam 

54200 
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2 A.K. Tyres, 
Thengapattinam Road, 
Marthandam 

53700 

3 Chockalingam Nadar, 
Tyre Zone, Pammam, 
Marthandam. 

53100 

 
வர7ெப,ற விைல7C�ளிகளி� வAைச எ�.3 ெசா=கலி?க� நாடா@ டய@ 
ேசா$ நி�வன�தா� ெகா�=க7ப���ள �ைற4த ஒ7ப4த7C�ளியிைன 
ஏ,க ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3465 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
 
ெபா�� எ�. 19 
 
 தி�. ஜS�$ராu எ$பவ@ சிைறயிலி�4� வி�தைலயாகி வ4�, 
ைகதிக� ம�வாD' ப�, தன=� ெதாழி� நட�த நகரா�சி=��ப�ட 
ப�தியி� ஒ� இடேமா அ�ல� கைடேயா வழ?க ேக��, ம�ைர உய@ 
நQதிம$ற�தி� WP(MD)No.2697/2020-$ப� வழ=� ெதாட@4��ளா@. ேம,ப� 
வழ=கி,� நகரா�சி சா@பி� நQதிம$ற� ஆஜராகி வழ=கா�யைம=� 
வழ=கறிஞ@ க�டண� M.10,000/- வழ?கிட வழ=கறிஞ@                               
தி�. ஆதிfலபா��ய$ எ$பவ@ ேக���ளா@. எனேவ வழ=கறிஞ@ 
க�டண� M.10,000/- வழ?க ம$ற அ5மதி ேவ�ட7ப�கிற�. 
F.No.2443/2019/TPI. 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3466 
 அ2மதி�கலா'. 
 
 
ெபா�� எ�. 20  
 

 �ழி��ைற நகரா�சியி� பய$ப��த #�யாத நிைலயிK�ள ��நQ@ 
�ழாJக�, ெத�விள=� பராமA7பி$ேபா� பLதைட4� மீ��� 
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பய$ப��த #�யாத நிைலயிK�ள உதிA7ெபா��க� ம,�� இதர கழி' 
ெசJய7ப�ட ெபா��கைள வி,பைன ெசJதிட 20-02-2020 அ$� ம�ஏல�/ 
ம� ஒ7ப4த7C�ளி ேகார7ப�டதி� வர7ெப,ற உய@4த ஏல=ேக�வி ம,�� 
உய@4த ெட�ட@ ெதாைக ம$ற�தி$ பா@ைவ=�� ஒ7CதK=��. 
 ஏல�தி� கல4� ெகா�டவ@க� விபர� 
  

வAைச 
எ� 

ெபய@ ம,�� #கவA ஏல�ெதாைக 
MபாJ 

1 தி�. த@மராu, 
நாக@ேகாவி� 

ஏல� 
ேகாரவி�ைல 

2 தி�. அJய7ப$, 
த�ம��=ேகாண� 

3,93,000 

3 தி�. சப]_ 
த�ம��=ேகாண� 

ஏல� 
ேகாரவி�ைல 

4 தி�. நவ Q$, 
த�ம��=ேகாண� 

ஏல� 
ேகாரவி�ைல 

5 தி�.ஆ@. tய�Cலி?க�, 
நாக@ேகாவி� 

ஏல� 
ேகாரவி�ைல 

6 தி�.எ. பாSக@, 
நாக@ேகாவி� 

3,94,000 

7 தி�.எ�. அஜி� 
நாக@ேகாவி� 

3,95,500 

8 தி�.ப. ஜா�பிA�ேடா, 
�ழி��ைற 

ஏல� 
ேகாரவி�ைல 

9 தி�. கதிேரச$, 
நாக@ேகாவி� 

3,95,000 

10 தி�.ஆ@. ேதவராu, 
 

ஏல� 
ேகாரவி�ைல 

11 தி�. ெச�வராu, 
நாக@ேகாவி� 

3,91,500 

12 தி�. ராப@� ெக$ன�,  
கணபதிநக@ 

3,92,500 
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ெட�டA� கல4� ெகா�டவ@க� விபர� 
  

வAைச 
எ� 

ெபய@ ம,�� #கவA ஒ7ப4த7C�ளி 
ெதாைக MபாJ 

1 தி�. ெசJய� அலி 
கா��விைள, ப�ம� 
 

3,30,000 

2 சாதி= அ$ேகா 
மா@�தா�ட� 
 

4,87,786 

3 தி�.பா. ஜா�பிA�ேடா 
�ழி��ைற  
 

4,05,000 

4 தி�. #�க$, 
நாக@ேகாவி� 
 

4,21,929 

 
வர7ெப,ற ஏல�தி� தி�.எ�. அஜி� எ$பவA$ உய@4த ஏல=ேக�வி 
ெதாைக M.3,95,500/-  
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளியி� தி�.சாதி= அ$ேகா எ$பவA$ உய@4த 
ஒ7ப4த7C�ளி ெதாைக M,.4,87,786/-ஐ அ?கீகA=க ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ேமK� 9-12-2019 அ$� ேம,ப� பைழய ெபா��க� ெட�டA� கல4� 
ெகா�� உய@4த ஒ7ப4த7C�ளி ெதாைக M.4,80,000/-,� ெட�ட@ ெகா��த 
Alex, ெகா�ல� எ$பவ@ ேம,ப� ெதாைக ெசK�த7படாததா� அ$னாரா� 
ெசK�த7ப�ட ைவ7C�ெதாைக M.5,000/-ஐ பறி#த� ெசJ� நகரா�சி 
கண=கி� ஈ� ெசJய'� ம$ற�தி$ அ5மதி=�. 
ம$ற� அ5மதி=கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3467 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
 
ெபா�� எ�. 21 
  
 

 �ழி��ைற நகரா�சி உ�ளா�சி ேத@த� இடஒ�=கீ� ச�ம4தமாக  
தி�. ெச�வராu எ$பவரா� ெச$ைன உய@நQதிம$ற ம�ைர கிைளயி� 
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ெதாடர7ப�ட வழ=� எ�.21496/2017-=� நகரா�சி சா@பி� நQதி ம$ற� 
ஆஜராகி வழ=கா�ய வைகயி� வழ=கறிஞ@ க�டண�ெதாைக M.10,000/-ஐ 
வழ=கறிஞ@ தி�. ஆதிfலபா��ய$ எ$பவ�=� வழஙகிட ம$ற அ5மதி 
ேவ�ட7ப�கிற�. 
ந.க.எ�.2538/2017/அ1 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3468 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
 
ெபா�� எ�. 22 
 

 �ழி��ைற நகரா�சி=� எதிராக ெசா��வA ச�ம4தமாக ெச$ைன 
உய@நQதிம$ற கிைள ம�ைரயி� தி�. அ7�� கமா� நாச@ எ$பவரா� 
ெதாடர7ப�ட வழ=� எ�.2697/2020-=� நகரா�சி சா@பி� நQதி ம$ற� ஆஜராகி 
வாதா�ய வைகயி� M.10,000/-ைய வழ=கறிஞ@ தி�. ஆதிfலபா��ய$ 
எ$பவ�=� வழஙகிட ம$ற அ5மதி ேவ�ட7ப�கிற�. 
ந.க.எ�.501/2020/அ1 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3469 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
 
 
ெபா�� எ�. 23 
 
 

 ெவ��ெவ4நி சாSதா$ேகாவி� ப=க�, ச7பா� சாைலயி� நி$ற 
மாமர=கிைள கா,றி� ஒ�4� சாைலயி$ ��=ேக விL4� உ�ள�. 
ெபா�ம=க� ம,�� ேபா=�வர�� நல$ க�தி இய4திர=க�ட@ பய$ப��தி 
அவசர அவசியமாக அ7Cற7ப��த ேவ��ய நிைலயி�, தி�. ராஜ$ 
எ$பவ@ fல� இய4திரக�ட@ பய$ப��தி மர=கிைளைய அ��� 
அ7Cற7ப��த7ப�ட வைகயி� ெசல' ெதாைக M.3,000/- வழ?க ம$ற�தி$ 
அ5மதி=�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3470 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 



16 

 

ெபா�� எ�. 24 
  
 �ழி��ைற நகரா�சி=��ப�ட வா@� எ�.1 #த� 9 வா@�களி� 

உ�ள ப�திக�=� தாமிரபரணி ஆ,றி$ கைரயி� ச7பா�� ப�தியி� 

அைம4��ள நQேர,� நிைலய�திலி�4� ��நQ@ ேம�நிைல நQ@ேத=க 

ெதா��க�=� வினிேயாக� ெசJய7ப�� ெபா�ம=க�=� ��நQ@ 

வினிேயாக� ெசJய7ப�� வ�கிற�. அ7ப�தியி� ��நQ@ வ�க�� ப�=ைக 

(Filter bed) இ�லாத காரண�தா� ஆ,றிலி�4� ேநர�யாக த�ண Q@ 

எ�=க7ப�� Liquid chlorine fல� Chlorination ெசJய7ப�� வ�கி$ற�. 

த,ேபா� Chlorination ெசJவத,� பய$ப��த7ப�� வ�� dosing pump–� 

பLதைட4� பய$ப��த இயலாம� உ�ள�. ெபா�ம=களி$ tகாதார� 

ம,�� ��நQ@ ேதைவைய க��தி� ெகா�� இர�� pump–� Cதிதாக 

வா?கி ெபா��த'� அத,கான உபகரண?கைள Cதிதாக மா,றியைம=க'� 

M.4.00 இல�ச� மதி7ப�ீ�� மதி7ப�ீ தயா@ ெசJய7ப���ள�. ேம,ப 

பணியிைன ெசJய'� அத,கான ெசலவின�ைத ��நQ@ நிதியி� 

ெசலவிட'� ம$ற�தி$ அ5மதி=�.  

ம$ற� அ5மதி=கலா�. 

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ,.3471 
 அ2மதி�க#ப3கிற�. 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி�  27-02-2020 வியாழ�கிழைம நைடெப�ற 
அவசர� ட�தி! நிைறேவ�ற#பட ெபா$% ம�&' த(�மான*க% 

 
ெபா�� எ�. 1 
 
 �ழி��ைற நகரா�சி=� ெசா4தமான ��தைக இன?களான 
கைடக�=� 27-02-2020-� ஏல�/ ஒ7ப4த7C�ளி ேகாAயதி� வர7ெப,ற 
ஒ7ப4த7C�ளிக� ம$ற�தி$ பா@ைவ=��, ஒ7CதK=��.  
 
வ. 
எ� 

��தைகதார@ ெபய@ ��தைக இன� ெபய@ ஒ7ப4த7C�ளி 
ேகாAய மாத 
வாடைக 
MபாJ 

  I.  1 தி�மதி.G. tதா, 
க/ெப.ேக. சசி 

ெவ��ெவ4நி 
பி.பி.#னிசாமி 
வணிகவளாக கைட G3 
 

5000 

II. 1 தி�.R. ெஜய�மா@, ேப�4� நிைலய –
A.பிA' கைட எ�.13 
 

7500 

2 தி�மதி.C. சரSவதி ேப�4� நிைலய 
A.பிA' கைட எ�.13 
 

8000 

III. 1 கிைளம�� பிேர��மா@ ேப�4� நிைலய 
B.பிA' கைட எ�. 3 
 

10000 

2 தி�. Sடா$லி ஆ$றணி  
இ$னாசி #�� 

ேப�4� நிைலய 
B.பிA' கைட எ�. 3 
 

10500 

 
வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� வAைச எ�.1-=� ஒ�நப@ ம��� 
ஒ7ப4த7C�ளி ெகா����ளா@. ேம,ப� கைட=� ெதாட@4� 40 #ைற 
ஒ7ப4த7C�ளி/ ஏல� ேகாAயதி� எவ�� கல4� ெகா�ளவி�ைல. 
ெபற7ப�ட ஒேர ஒ7ப4த7C�ளியி� �றி7பிட7ப�ட ெதாைகயான� கட4த 
வ�ட?களி� மாத ெதாைக M.3560/-ஐ விட அதிகமாக உ�ளதா� உAம� 
வழ?கலா�. 
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 வAைச எ�.2-=� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� இ� நப@க� 
ஒ7ப4த7C�ளி ெகா����ளா@. அதி� தி�மதி.C. சரSவதி எ$பவ@ 
ெகா����ள ��தைக ெதாைகயான� கட4த வ�ட?களி� ெகா����ள 
��தைக ெதாைகயிைன விட �ைறவாக உ�ள�. ேம,ப� இட?களி� உ�ள 
A.பிA' கைடக� வAைசயாக 1 #த� 10 கைடக� காலியாக உ�ள�. 
ெதாட@4� பல#ைற ஏல�/ ஒ7ப4த7C�ளி ேகாAயேபா�� ஒ� நப@ �ட 
ஏல�/ ஒ7ப4த7C�ளி ேகார #$வரவி�ைல. நகரா�சி=� வரேவ��ய 
வ�வாJ ெதாட@4� இழ7C ஏ,ப�� வ�கிற�. எனேவ வ�வாJ இழ7பிைன 
தவி@=�� ெபா��� த,ேபா� ேகார7ப�ட மாத வாடைக ெதாைகயிைன 
ஒ7C ெகா�ளலா�. 
 வAைச எ�.3.=� வர7ெப,ற ஒ7ப4த7C�ளிகளி� இ� நப@க� 
ஒ7ப4த7C�ளி ெகா����ளா@. அதி� தி�. Sடா$லி ஆ$றணி இ$னாசி 
#�� எ$பவ@ ெகா����ள ஒ7ப4த7C�ளி ெதாைகயான� கட4த வ�ட 
��தைக ெதாைகயிைன விட அதிகமாக'� அரசா?க மதி7C M.10500/-ஐ விட 
அதிகமாக உ�ளதா� உAம� வழ?கிட ம$ற� அ5மதி=காக. 
ந.க.எ�.2036/2018/அ2 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ, .3472 
 அ2மதி�கலா' 
 
ெபா�� எ�. 2 
  
 �ழி��ைற நக@ம$ற�தி$ 25-02-2020-� ேததிய 3448-� எ� 
தQ@மான�தி� அ?கீகA=க7ப�ட�. 

 95-வ� வா'பலி ெபா��கா�சி 03-07-2020 #த� 22-07-2020 #�ய'�ள 
கால�தி,� ெபா� ஏல உAைம இன?க� ம,�� ஏல நிப4தைனக� 
 
வ. 
எ� 

��தைக உAம� ைவ7C� ெதாைக 
MபாJ வ?கி 
வைரேவாைல 

1 வா'பலி ெபா��கா�சி திடலி� �ைழ' 
க�டண� வ�� ெசJத� 

 
 
 
 
 
 
 

2 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� ம��� ப=க= 
கா�சி அைம�� நட��ம உAம� 

3 ெபா��கா�சி திடலி� நகரா�சி �றி7பி�� 
இட�தி� ஒலி ெப�=கியி� ம��� விள�பர� 
ெசJ6� உAம� 
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4 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� கைட க�� ஐS 
ம,�� ஐSகி]� வி,பைன ெசJ6� உAம� 

 
 
 
 
 

50.00 இல�ச� 

5 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� கைட க�� 
���றி?S வி,பைன ெசJ6� உAம� 

6 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� கைட க�� உண' 
வி�தி நட��� உAம� 

7 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� கைட க�� 
அ7பள� பuஜி கைட நட��� உAம� 
 

8 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� கைட க�� 
பா7கா$ வி,பைன ெசJ6� உAம� 

9 நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� கைட க�� 
பானி�A வி,பைன ெசJ6� உAம� 

10 ெபா��கா�சி திடK=� ெவளியி�, தபா� 
நிைலய� #$ப=க� உ�ள 11 கைடக� க�� 
வி,பைன ெசJ6� உAம� கைட 1-$ அள' 7’x5’ 

11 ெபா��கா�சி திடK=� ெவளியி�, ெபா�7பணி 
�ைற ப=க� 9 கைடக� க��  வி,பைன 
ெசJ6� உAம� கைட 1-$ அள' 7’x6’ 

12 ேவK�த�பி திடலி� அைம=க7ப���ள 20 
கைடக�  க�� வி,பைன ெசJ6� உAம� கைட 
1-$ அள' 8’x6’ 

13 ெபா��கா�சி திடK=�� உ�ள 30 கைடக�  
க�� வி,பைன ெசJ6� உAம� கைட 1-$ 
அள' 10’x9’ 

 
ேம,க�ட அைன�� இன?க�=�� ெபா� நிப4தைனக� 

 
   �ழி��ைற நகரா�சியா�ஆ��ேதா�� ஆ� அமாவைசைய 

#$னி�� நகரா�சியா� நட�த7ப�� வா'பலி ெபா�டகா�சிைய நட�திட 
நகரா�சி நி@வாக� ம,�� ��நQ@ வழ?க� (ந.நி.3) �ைற அரt ஆைண 
எ�.34, நா� 22-06-2000-$ப� இ7ெபா��கா�சிைய ஆ��ேதா�� 
நட��பவத,க நிர4தர அ5மதி �ழி��ைற நகரா�சி ஆைணய�=� 
வழ?க7ப�டதி$ப� 95-வ� வா'பலி ெபா��கா�சி 03-07-2020 #த� 22-07-2020 
#�ய நட��வத,� கீDக�ட நிப4தைனக� பி$வ�மா�. 
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1) வா'பலி ெபா��கா�சி ஏல�தி� கல4�= ெகா�பவ@க� வி�ண7ப 
ப�வ க�டண� M.1000/- ெசK�தி ெப,�= ெகா�ள ேவ���. 
 

2) ஏல�தி� கல4�= ெகா�பவ@க� Passport அளவிலான Cைக7பட��ட$ 
ஆதா@ அைடயா அ�ைட Pancard ம,�� ைகேபசி, ெதாைலேபசி எ� 
ெகா�=க ேவ���. 
 

3) வி�ண7ப�தி� Cைக7பட� ஒ�ட7ப�ட நப@ ம��� தா$ ஏல�தி� 
கல4�= ெகா�ள ேவ���. எ=காரண� ெகா��� மா,� நப@ 
ஏல�தி� கல4�= ெகா�ள அ5மதி=க7பட மா�டா�. ஏல�தி� கல4� 
ெகா�பவ@க� ெபயA� நகரா�சியி� வA ம,�� வAயி�லா 
இன?களி� நிKைவயி�7பி$ வAயிைன ெசK�தி ஏல�தி� கல4�= 
ெகா�ள ேவ���. வA நிKைவ இ�4தா� ஏல�தி� கல4�= ெகா�ள 
அ5மதி=க7பட மா�டா�. நகரா�சி தைடயி$ைம சா$� ெப,� 
இைண=க7பட ேவ���. 
 

4) ஏல�ைத #�' ெசJய ம$ற�தி,� அதிகார� உ��. ம$ற� 
ஒ7Cத� அளி�த பி$Cதா$ உ�தர' வழ?க7ப��. உ�தர'7 ெப,�= 
ெகா�ட 3 தின?க�=�� ��தைக #L ெதாைக ம,�� வAக� 
உ�பட நகரா�சி கஜனாவி� ெசK�த7பட ேவ���. தவறினா� 
உAம� ர�� ெசJய7ப�� ைவ7C ெதாைக பறி#த� ெசJய7ப�� 
ம�ஏல� விட7ப��. 
 

5) ஏல�ைத/ ஒ7ப4த7C�ளிைய ஒ�திைவ=கேவா அ�ல� ேவ� 
ஒ�ேததி=� த�ளி ைவ=கேவா ஆைணய�=� அதிகார� உ��. 
 

6) ஏல� / ஒ7ப4த7C�ளி உ�தி ெசJ� உ�தர' வழ?��ேபா� உAம� 
ெப,றவ@ உ�தரவி� �றி7பி���ள கால�தி,�� M.100/- மதி7C�ள 
#�திைர�தாளி� தன� ெசா4த ெசலவி� ஒ7ப4த7ப�திர� எLதி= 
ெகா�=க7பட ேவ���. தவறினா� உAம� வழ?க7ப�ட இட�தி� 
அ$னாைர பிரேவசி=க அ5மதி=க7பட மா�டா�. 
 

7) நகரா�சியிடேமா, ேவ� �ைறயினAடேமா ெபற ேவ��ய உAம� 
ம,�� ெசK�த ேவ��ய உAம� க�டண� ம,�� வAகைள 
உAைம ெப,றவ@ தன� ெசா4த ெசலவி� ெசK�தி ரசீ� ெப,�= 
ெகா�ள7பட ேவ���. 
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8) இய,ைகயி$ சீ,ற�தா� ஏ,ப�� Cய�, ெவ�ள7ெப�=க�, தQ ம,�� 
அரசா� நி��த7ப�� தின� ேபா$றைவகளா� ஏ,ப�� 
இழ7Cக�=�� உAம� ெப,றவேர ெபா�7பாவ@, இதி� நகரா�சி 
எ�வித ெபா�7பாகா�. 
 

9) நகரா�சி அ5மதி6ட$ ெபா��கா�சி நட�த அ5மதி ெப,றவ@ 
த?க� ெசா4த ெசலவி� மி$ இைண7C ெப,� அத,கான மி$ 
க�டண�ைத6� மி$சார வாAய�தி,�� த�7C ம,�� மீ�C7 
பணிக� ேம,ெகா�ள ஏ,ப�� ெசலவின�ைத தQயைண7C �ைற=�� 
ெசK�திட ேவ���. 
 

10) A=கா@� டா$S, �தா�ட�, திறைம விைளயா�� ம,�� 
அபாயகரமான ெபா� ம=க�=�� ெபா��கா�சி=�� 
தQ?�விைளவி=க= ��ய எ4தெவா� இன?கைள6� க��7பாக 
ெபா��கா�சி திடK=����, ெவளியிK� அ5மதி=க7பட மா�டா�. 
�ைறகளா� தைட ெசJய=��ய நிகDUசிக� ெபா��கா�சி 
அரசாைணயி� விதி=க7ப���ள நிப4தைனக�=� க��7ப���தா$ 
ப=க=கா�சி அைம=க7பட ேவ���. ேமK� நகரா�சியா� 
வழ?க7ப�� வைரபட�தி$ அ�7பைடயி� ப=க=கா�சி ம,�� 
கைடக� அைம=க7பட ேவ���. 
 

11) �ைழ' க�டண� ெபAயவ@ M.10/- ம,�� சிறியவ@க�=� M.5/- 
வ Qத� வ�லி=க7பட ேவ���. அத,கான �ைழ' சீ�� த?க� 
ெசலவி� அUசி�� �ழி��ைற நகரா�சியி$ #�திைரயி�� 
வழ?க7பட ேவ���. 
 

12) நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� ம��� தா$ க�டாயமாக ப=க= கா�சி 
அைம�� நட�த7பட ேவ���. 
 

13) ப=க=கா�சி நட��� இட�தி� ெபா��ேசத�, உயி@ேசத� ஏ,ப�டா� 
��தைகதார@ தன� ெசா4த ெசலவி� இழ7ப�ீ வழ?க ேவ���.  
 

14)  ப=க=கா�சி எ�=�� ��தைகதார@ நகரா�சி �றி7பி�� இட�தி� 
வைரபட�தி$ப� கப� நட�த 50’x50’ இட� வி��தா$ அைன�� 
ப=க=கா�சி இன?க�� அைம=க7பட ேவ���. 
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15) வி.எ�.சி. தி�மண ம�டப�தி� கைல நிகDUசிக� நைடெப�� 
ேபா�� கப� ேபா�� நைடெப�� ேபா�� ஒலிெப�=கி fல� 
விள�பர#� ப=க=கா�சி விள�பர#� க��7பாக ெசJய=�டா�. 
கப�7ேபா��=கான இட�தி� ப=க=கா�சி அைம=க�டா�. 
 

16) ��தைக இன?க�=� ம�திய, மாநில அரtகளா� அ�வ7ேபா� 
அறிவி=�� நிப4தைனக� ம,�� வAக� ெபா�4��. 
 

17) ஏல�தி,கான க��7பா�க� அைன��� ஒ7ப4த7C�ளி 
ெகா�7பவ@க�=�� ெபா�4��. 
 

18) பறைவக� அ�ல� மி�க?க� ம,�� �தா�ட�, A=கா@� டா$S 
ேபா$ற ெபாL�ேபா=� அ�ச?க� நட�த அ5மதி=க �டா�. 
 

19) க�சி சி$ன?கேளா ெகா�கேளா மதச�ம4தமானைவ �றி�த 
பிரUசார?கேளா ேநர�யாகேவா அ�ல� மைற#கமாகேவா எ=காரண� 
ெகா��� அ5மதி=க7பட மா�டா�. 
 

20) ெபா��கா�சி திடK=� ெவளியி� எ4தெவா� ப=க=கா�சிேயா, 
பட�ேபா=�வர�ேதா அைம=க அ5மதி கிைடயா�. 
 

21) 2017-2018, 2018-2019 ம,�� 2019-2020-� ஆ��,�Aய ��தைக 
இன?க�=�Aய ெபா� நிப4தைனக� ம,�� சிற7C நிப4தைனக� 
இத,� ெபா�4��. 
 

22) ப=க=கா�சி அைம7பவ@ தQத�7C �ைறU சா$� ம,�� 
ெபா�7பணி��ைறயிட� ப=க=கா�சி ெபா��க�=கான உ�தி சா$� 
(Stability Certificate) தன� ெசா4த ெசலவி� ெப,�= ெகா�ள ேவ���. 
இத,� நகரா�சி ெபா�7ேப,கா�. 
 

23) ெபா��கா�சி திடK=�� ஏல�தி� விட7ப�ட இன?கைள தவிர 
ேவ� வியாபார� ெசJய=�டா� 
 

24) ெபா��கா�சி திடலி� அைம=க7ப���ள ஒலி ெப�=கியி� ம��� 
விள�பர� ெசJய ேவ���. 
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25) நகரா�சி அ5மதியி$றி விள�பர� ேபன@க�, த��, ேபா@�க� ைவ=க 
�டா�. 
 

26) ெபா��கா�சி �வ=க விழா ம,�� நிைற' விழா, ெபா��கா�சி 
திடலி� கப� ேபா�� நட��த�, பAt ெபா��க� வழ?க� 
Cைக7பட� எ��த� ேபா$றைவ நகரா�சிைய சா@4த�. 
 

27) ெபா��கா�சி திடலி� ேதைவயான இட?களி� ெச$�றி? அ��த�, 
மண� நிர7Cத�, ஒலி, ஒளி அைம�த�, ேகமரா ெபா���த� ம,�� 
�ைழ' வாயி� அல?கார�, 4 இட?களி� ஆ@U ம,�� �ழி��ைற 
ச4தி7C ேதசிய ெந�`சாைலயி$ இ�Cற#� �ழ�விள=� 
அைம�த� ேபா$ற பணிகைள ��தைகதாரேர ெசJய ேவ���. 
 

28) தபா� அKவலக� #$னா� உ�ள கைட 11-�, ேவK�த�பி திடலி� 
உ�ள கைடக� 20-�, ெபா�7பணி��ைற ப=க� உ�ள கைடக� 9-� 
ெபா��கா�சி திடK=� கீDப�தியி� உ�ள நிர4தரமான 12 அரt 
Sடா�க��, ெபா��கா�சி திடK=�� உ�ள 30 கைடக��, 
ெபா��கா�சி திடK=�� கீDப=க� உ�ள நிர4தரமான அரt 
Sடா�க��, வட=� ப=க� பானி�A6� அைத ஒ�� பா7கா$ 
ெபா��கா�சி திடK=�� உ�ள ���A?S கைட6� எ�.எ�.எ. 
அKவலக� ேம,�7 ப�தியி� கா�சி �ட#�, இைட7ப�ட ப�தியி� 
இலாகா=களி$ அர?க#� அதைன ெதாட@4� ஐSகி]� SடாK�  
அதைன ெதாட@4� காவல@ அர?��, ெபா��கா�சி திடK=� 
ெவளிேய ெச�K� ப=க�தி� ேஹா�டK� அதைன ஒ�� தQயைண7C 
�ைற ெவளி7Cற அKவலக#�, அதைன ஒ�� அ7பளபuஜி கைட6� 
எ`சிய ப�தியி� ப=க=கா�சி6� இட� ெப�� அைன�� கைடக�� 
அ4த4த வ�ட?களி� மா,றி அைம=க7ப��. 
 

29) ��தைக இன� வAைச எ�.3 ெபா��கா�சி திடலி� நகரா�சியா� 
�றி7பி�� இட�தி� ஒலிெப�=கி ைவ�� விள�பர� ெசJய 
ேவ���. ேதைவய,ற, அ�வ�=கத=க விள�பர?க� ெசJதிட 
அ5மதி இ�ைல. வா'பலி ெபா��கா�சி திடK=� ெவளியி� 
சாைலேயார� ெபா�ம=க�=�� ேபா=�வர�தி,�� இைட�� 
இ�லாம� அைம=க7ப�� த,காலிக கைடக�=� ச�ர அ�=� 
க�டண� M.5/- #த� M.10/- வைர நா� ஒ$�=� கைடயி$ 
தர�தி,� ஏ,ப ��தைகதார@ வ�� ெசJய7பட ேவ���. 
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30) ேம,க�ட ��தைக இன?களி� ஏல�ெதாைக (அ) ஒ7ப4த7C�ளி 
ேக�வி=� ேம� ேகார வி�7ப#�ளவ@க� ஏல� #�4த  24 மணி 
ேநர�தி,�� உய@4த ஏல�ெதாைகயிைன 100% #Lைமயாக 
ெரா=கமாக நகரா�சி க��லக�தி� ெசK�தி எL�� fல� 
ெதAவி=க ேவ���. இ�வா� #L ெதாைகயிைன6� ெசK�தி 
ெதAவி=�� ப�ச�தி� த?களி$ ம5விைன பAசீலைன=� எ���= 
ெகா�ள7ப��. 
 

31) �ழி��ைற நகரா�சியா� இத,� #$ன@ நட�த7ப�ட வா'பலி 
ெபா��கா�சியி� கைடக� ம,�� ஏைனய இன?க� ��தைக=� 
எ�=க7ப�� ��தைக ெதாைக ெசK�தாமK� கைடகைள 
திற=காமK� நகரா�சி=� நிதியிழ7C ஏ,ப��திய ��தைகதார@க� 
ம,�� நகரா�சியிைன எதி@�� நQதிம$ற�தி� வழ=� ெதாட@4� 
வழ=� நிKைவயாக உ�ளவ@க� இ�வா'பலி ெபா��கா�சி ஏல� 
ம,�� ஒ7ப4த7C�ளியி� கல4� ெகா�ள அ5மதி=க7பட மா�டா�. 
 

32) 95-வ� வா'பலி ெபா��கா�சியி� ப=க=கா�சி எ�=�� நப@ நகரா�சி 
அKவல@க� ம,�� நகரா�சி ஊழிய@க�=� ப=ககா�சியி� இட� 
ெப,��ள அைன�� இன?கைள6� அவ@க� வி��C� ேததியி� 
ஒ����ப�தி,� (7 நப@க�) ஒ�#ைற க�டாய� பா@ைவயிட'�, 
பய$ப��திட'� அ5மதி=க ேவ���. ெபா��கா�சி �வ?�� 
நாள$ேற பாS வழ?க7பட ேவ���. 
 

33) ��தைக இன?க�=� ம�திய, மாநில அரசினா� அ�வ7ேபா� 
அறிவி=க7ப�� ஆைணக� ம,�� t,றறி=ைகக� ஒ7ப4தகார@ 
ம,�� ��தைகதார@க�=� ெபா�4��. 
 

34) 95-வ� வா'பலி ெபா��கா�சி ஏல�. ஒ7ப4த7C�ளியி� கல4� 
ெகா�� ��தைக எ�=�� இன?க�=� ைவ7C� ெதாைக தி��ப 
வழ?க ேவ�� இ�4தாK� ம,�� நிKைவ ெதாைக வழ?க 
ேவ�� இ�4தாKம உAய பதிேவ�க� பராமA=க7ப�ட உட$ 
அவ@கள� ெதாைக தி�7பி வழ?க7ப��. 
 

35) வா'பலி ெபா��கா�சி ெதாட@பாக ெபா��கா�சி திடலி� ேசகரமா�� 
�7ைபகைள ��தைகதார@ ெசா4த ெசலவி� அ7Cற7ப��த7பட 
ேவ���. ேமK� ைகவிைன ெபா��க� ம,�� விவசாய 
ெபா��க� க�காணி=க நப@ நியமி=க'�, ெபா��கா�சி நைடெப�� 
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நா� #த� #�'ெப�� நா� வைர6�ள மி$க�டண� 
��தைகதாரைர சா@4தா��. 
 

   நக�ம�ற� த(�மான எ, .3473 
  அ2மதி�க#ப3கிற�. 
                  
 
 

     ஒ7ப�/- தி�.எS. f@�தி, 
              ஆைணயாள@ ம,�� தனி அKவல@, 
         �ழி��ைற நகரா�சி. 
 
       /உ�ைம நக�/ 
 
 
           ஆைணயாள@, 
        �ழி��ைற நகரா�சி. 
 

 
 


