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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� சாதாரண��ட� 31-03-2022 
வியாழ�கிழைம மாைல 3.00 மணி�� நைடெப�ற சாதாரண��ட�தி� 

நிைறேவ�ற!பட ம�ற!ெபா"# ம�$� த%�மான'க#. 
 

நக�ம�ற தைலவ� தி".ெபா�. ஆைச�த�பி அவ�க# ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
1) மா��தா	ட� சைதயி� ஒ�ப�தியி� இய�கி வ�� �	�யி� உர� 
தயா !�� பி ைவ மா"றி ப�ம� உர!கிட�கி� அைம!க ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 1 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
 

2) விேனா� ம��,வமைன -த� மதி ேகாழி!கைட வைர உ/ள சாைலயி� 
கழி1ந%� ஒைட அைம�, சிலா3 ேபாட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 1 - (2) த%�மானி�க!பட�. 
 

3) -�னா/ பாரா5ம�ற உ63பின� தி�மதி. ெஹல� ேடவி9ச� 
அவ�களி� ெதா�தி ேம�பா9: நிதியி� க9ட3ப9ட மா��தா	ட� 
ஆ�.சி.ெத� சாைலயி� இ�!�� ப<3பக�ைத சீரைம�, பய�பா9<"� 
ெகா	:வர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 1 – (3) த%�மானி�க!பட�. 
 
 

4) மா��தா	ட� ேப�, நிைலய� ப!க�தி� தி�. தயாள� வ %9<� 
அ�கி� இ�, ம?ஞாணிவிைள ெச�B� சாைலயி� நகரா9சி எ�ைக 
வைரயிB� ஒைட க9< சிலா3 அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 1 - (4) த%�மானி�க!பட�. 
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5) மா��தா	ட� <ைவ�E ேஹா9ட� அ�கி� இ�, நகரா9சி கிண6 
இ�!�� ப�தியி� ஒைட அைம�, கா�கிF9 தள� அைம!க ம�ற� 
த%�மானி!கலா�.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 1 – (5) த%�மானி�க!பட�. 
 

6) �ழி�,ைற நகரா9சியி� உ/ள தினச  காHகறி சைதயி� A, B, C, D, E 
பிளா!�களி� ெசய�ப:� கைடகைள இ<�, வி9: கைலஞ� நக�Oற 
ேம�பா9: தி9ட�தி�கீP Oதிய தினச  சைத அைம!க3பட உ/ள,. 
அத� ெபா�9: ேம"ப< கைடக5!� பதி� சைதயி� கைடக/ க9< 
-<!�� வைர மா"6 இட� வழ�க ேவ	<ய QPநிைல ஏ"ப9:/ள,. 
ேமB� �ழி�,ைற நகரா9சி பராம 3பி� உ/ள லாறி ேப9ைடயி� 
மீ�வ	<யி� வ, மீ�க/ இற!கி வி"பைன ெசHவதா� லா க/ 
சாைலயி� இ�Oற-� நி"3பதா� ெபா, ம!க5!�� ேபா!�வர�தி"�� 
�றி3பாக ப/ளி ம"6� க�T  மாணவ மாணவிய�க/ மிக1� 
பாதி!க3ப:வதாக ேநர<யாக Oகா�க/ ெத வி!க3ப9டன. எனேவ ெபா, 
ம!க/ நல� க�தி லாறிேப9ைடயி� மீ� வாகன�க/ வ, ெச�வைத 
த"காலிகமாக நி6�த� ெசHய ேவ	:�. ேமB� லாறி ேப9ைடயி� 
த"காலிகமாக (அதாவ, Oதிய தினச  காHகறி சைத கைடக/ 
க9<-<!�� வைர) தினச  காHகறி சைதயி� வியாபா க5!� 
த"காலிக கைட அைம�, இட� ஒ,!கீ: ெசHய! ேக9:!ெகா/கிேற�. 
ேம"ப< தினச  சைதயி� Oதிய கைடக/ க9< -<!�� வைர 
லாறிேப9ைடயி� த"காலிகமாக காHகறி வியாபார� ெசHய த"காலிக 
கைடகைள ஓ9: ெமா�தமாக ெபா, ஏல�தி"� ெகா	: வைர ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 1 – (6) த%�மானி�க!பட�. 
 

 

நக�ம�ற �ைண�தைலவ� தி".9.பிரபி� ராஜா ெகா+, வ"� த%�மான� 
 
1) �ழி�,ைற நகரா9சி ப�தியி� �<ந%�!காக அைம!க3ப9:/ள 
பWதைடத மி�ேமா9டா�க/ ம"6� �<ந%� ெதா9<கைள பW, பா��, 
பய�பா9<"� ெகா	:வர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 2 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
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2) க�Bக9< தி�. ஜா�Y அவ�களி� வ %9<லி�, வி�யாதி ராஜா ப/ளி 
வைர உ/ள வ<கா� ஒைடைய Z�வா  ச  ெசHய ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 2 – (2) த%�மானி�க!பட�. 

 
 

2-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.T.R. ெஜய>தி ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

    

1) உ	டனா�ழி– தி��,வOர� சாைலயி�, தி�. ஏ\தாE வ %9<� அ�காைம 
-த� த�ைகய� வ %9: அ�காைம வைரயிB� இைடப9ட ப�தியி� 
ேவல3ப� வ %9: அ�காைம -த� வ %]�மா� வ %9<� அ�காைம வைர 
கா�கிேர9 தள� அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 3 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
 

2) ெப���ள� கிண"றிலி�,, ேமா9டா� ெபா��தி �ழாH ^ல�             
தி�. இ�தாயராY வ %9<� அ�காைமயி� சி	ட!E டா� ைவ�, 
வ %:க5!� த	ண %� வழ�க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 3  - (2) த%�மானி�க!பட�. 
 

3) ைவ_சேரா: -<வி� உ	டனா�ழி ேரா: இைண3O சாைலயி� ப!க\வ� 
க9< Concrete தள� அைம�திட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 3  - (3)  த%�மானி�க!பட�. 
 
 

4) ைவ_சராேரா: -த� கா1விைள வைர Concrete அைம�, சி6பால� 
அைம�, தர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 3 – (4) த%�மானி�க!பட�. 
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3-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.?. ஷாலி� Aஜாதா ெகா+, 
வ"� த%�மான�  

 
1) ந ய�விைளயி� இ�, ேஜ!க3 நக� ெச�B� சாைலைய தா� தள� 
அைம�த�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 4 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
 

2) ெவ9:!கா9: விைளயி� பிரா�சிE வ %9<� அ�கி� உ/ள 
நைட3பாைதைய கா�கிF9 தள� அைம�த�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 4 – (2) த%�மானி�க!பட�. 
 

3) இைடவிளாக� -�விளா?சியி� உ/ள நகரா9சி!�_ ெசாதமான 
கிண"ைற இைற�, \�த� ெசH,� அதி� மி� ேமா9டா� ெபா��த1� 
அத கிண"றி� ஒ� ^< ேபாட1� த%�மானி�த�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 4 – (3) த%�மானி�க!பட�. 

 
4-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.சி. லலிதா ெகா+, வ"� 

த%�மான� 
 

1) ேகால!கா: -த� ஈழ!�< வைர ேரா: ெச3பனிட1�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 5 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
 

2) ஈழ!�<விைளயி� ேரா9ேடார� நி"�� அயனி மர� ேபா!�வர�தி"� 
இைடgறாக1�, ப!க�தி� சத%E எ�பவ� வ %9<� மீ, விW� ஆப�தான 
நிைலயி� உ/ள,. அதைன அ3Oற3ப:�த1�. 
 
ம�ற�த%�மாஎ+.5– (2)ச�ம>த!பட �ைறையேக, த%�மானி�க!பட�. 
 

3) க�ெவ9டா� பற�O -த� �6ம�Z� பாலவிைள வைர கா�கிF9 தள� 
அைம!க1�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 5 – (3) த%�மானி�க!பட�. 
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5-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.S. ஆலி� ெகனி� ெகா+, 
வ"� த%�மான� 

 
1) 5-வ, வா�: உ9ப9ட ப�திகளி� மைழந%� ஒைடகளி� Z�வா  சிலா3 
ேபா9: ^ட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 6 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
 

2) பி.எE.எ�.எ�. ஆபி\!� கீP உ/ள இர	: மி�க�ப�களி� Oதிதாக 
ெத�விள!� அைம!க1� (1) K.K.Eேடா� அ�காைமயி� (2) பத� 
-�க� வ %9<"� பாைதயிB� ேமB� பி.எE.எ�.எ�. ஆபி\!� ேம� 
உ/ள பிரத%j அவ�க/ வ %9<� -� உ/ள மி�க�ப�தி� Oதிதாக 
மி�விள!� அைம�, தர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 6 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) 5-வ, வா�:!� உ9ப9ட சாைலயி� ஏ"ப9:/ள ப/ள�களி�  
ம	ேபா9: நிர3பி த"காலிக பய�பா9<"� சீ� ெசH, தர ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 6 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) ஆ�.சி. ெத�வி� உ/ள மி�விைச �<ந%� ெதா9<ைய சீ� ெசH, ம!க/ 
பய�பா9<"� ெகா	:வர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 6 – (4) த%�மானி�க!பட� 
 
 

5) கி�E ம��,வமைன எதி�Oற� உ/ள நகரா9சி கிண"றி� இ�, �ழாH 
அைம�, எல!9 ச� அனி எ�பவ � வ %9<� அ�காைமயி� O, �<ந%� 
�ழாH அைம�, தர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 6 – (5) த%�மானி�க!பட� 
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6-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி".V. விஜு        ெகா+, வ"� த%�மான� 
 
    

1) ேம9: கிராம� தி�. ஐய3ப� அவ�க/ வ %9<� -� ப�தியி� இ�, 
கீP கிராம� -<l� இட� வைர ஒைட அைம�, சிலா3 ேபா9: 
கா�கிF9 சாைல ேபா:வ, என ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 7 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) ெப�ெத� -�தார�ம� ேகாவி� பி�Oற� தி�. கலாதர� அவ�க/ 
வ %9<� அ�கி� இ�, சைத வைரயிB� ஒைட வ %தி m9< க9< சிலா3 
ேபாட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 7 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) -�னா/ ம�திய அைம_ச� nமா� . ெபா� இராதாகி�jண� 
அவ�களி� ெதா�தி ேம�பா9: நிதியி� க9ட3ப9ட ெப�ெத� சைதைய 
நவ %ன3ப:�த ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 7 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) கிராம�தி� உ/ள இர	: கிண6கைளl� Z�வா , மி�ேமா9டா� 
ைவ�, சீரான �<ந%� கிைட!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 7 – (4) த%�மானி�க!பட� 
 

5) ெப�ெத� ெஹ�� ெச�ட�, ெப�ெத� -�க� வ %:, ெப�ெத� 
<ரா�Eபா�ம� அ�கி� உ/ள மி� க�ப�களி� மி�விள!� அைம!க 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 7 – (5) த%�மானி�க!பட� 
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7-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.U.R. விஜயெலAமி ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
1) க_ேச  வா�<� ேகா�9 சாைலயி� வழ!கறிஞ� தி�. ேமாகன� நாய� வ %: 
அ�கிலி�, தபா� நிைலய� ஜ�ச� வைர உ/ள ஒைட ச  ெசH, 
சிலா3O ேபாட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 8 – (1) த%�மானி�க!பட�. 
 

2) இைட�ெத� சாைல �<ந%� �ழாHக/ அைம3பத"� உைட!க3ப9: 
த"ேபா, வாகன�க/ ெச�வத"� மிக1� சிரமமாக உ/ள,. எனேவ Oதிய 
சாைல அைம3பத"� ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 8 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) தி�. பக�சி� அவ�களி� வ %: -� ஒைட Oதியதாக அைம�, சிலா3O 
ேபாட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 8 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) பட3பைற �ள� த"ேபா, �3ைபக/ நிைற, \காதார ேக: ஏ"ப9: 
ம!க/ பய�ப:�த -<யாத நிைலயி� உ/ள,. �ள�ைத Z�வா  ச  
ெசHய PWD -ைவ ேக9:�, நகரா9சியி� ப!க \வ� அைம!க நக�ம�ற� 
த%�மானி!கலா�.  
 
ம�ற�த%�மான எ+.8 – (4) ச�ம>த!பட �ைறைய ேக, ம�ற� 
த%�மானி�க!பட�. 
 

8-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.G.S. மினி�மாI. ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

    

1) �ழி�,ைற சதி3O அ	ணாசிைல -�O உ/ள உயரேகாOர மி�விள!� 
நி6வ3ப9ட ேபா, உ/ள அத� ெவளி_ச�ைத மீ	:� ெகா	: வர 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 9 – (1) த%�மானி�க!பட� 
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2) �ழி�,ைற பைழய பால� ம"6� Oதிய பால� ெதாட��� இட�தி� 
த"ேபா, ேப�, நி6�த� அைம!க3ப9:/ள,. அத ப�தி இ�/ 
QP, காண3ப:கிற,. எனேவ அதி� சிறிய அளவி� உய�மி� ேகாOர 
விள!� அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 9 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) �ழி�,ைற நகரா9சி வா�: எ	.8-� �ழி�,ைற சதி3O கழிவைற ம"6� 
ம�திய அரசி� ZHைம இதிய தி9ட�தி� க9ட3ப9ட ^�6 
கழிவைறகைள ெபா,ம!க/ பய�பா9<"� \காதார -ைறயி� 
ெசய�ப:�திட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 9 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) ெச�க�^ைல வா�<� ராஜ%r நக � இ�, இB3பவிைள சாைல 
சீரைம�, ெச3பனிட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 9 – (4) த%�மானி�க!பட� 

 
 

9-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி".எ�.பி. ரவி ெகா+, வ"� த%�மான� 
 

1) விளவ�ேகா: சாைலயிலி�, ேமேலசாணிவிைள ெச�B� சாைலயி� 
தி�. ரவி அவ�க/ வ %9<� எதி�Oற� நி"�� மி�க�ப�தி� ஒ� 
மி�விள!��, தி�. விஜய� அவ�களி� வ %9<� எதி�Oற� நி"�� 
மி�க�ப�தி� ஒ� மி�விள!��, சாைலயி� கைடசியி� நி"�� 8 
மி�க�ப�தி� 7 மி�விள!�� ேச��, ெமா�த� 9 ெத�விள!�க/ 
ேபா9: தர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 10 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) �ழி�,ைற-விளவ�ேகா: சாைலயி� ஆ"றி� அ�காைமயி� ெவ/ள 
ெப�!கி� உைட!க3ப9:/ள சாைலைய ெச3பனி9: ெபா,ம!க/ 
பய�பா9<"� விட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 10 – (2) த%�மானி�க!பட� 
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3) �ழி�,ைற-விளவ�ேகா: சாைலைய ெச3பனிட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 10 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) �ழி�,ைற- ம<_ச� சாைல ெச3பனிட1�, ஒைட உைடத ப�திகளி� 
ஒைட ச  ெசHய1�, ப!க\வ� க9ட ேவ	<ய தி"பிலா�கா: ப�தியி� 
ப!க\வ� க9ட1� ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 10 – (4) த%�மானி�க!பட� 
 

5) �ழி�,ைற- க�Bெக9< சாைல (பைழய எ�.எE.சாைல) ெச3பனிட 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 10 – (5) த%�மானி�க!பட� 
 

6) விளவ�ேகா: மாைல சைத பி�ப!க சாைலயிலி�, தி�ேசபன� வ %9: 
அ�காைமயிலி�, க�லைற ேதா9ட�,!� ெச�B� சாைலயி� தைர 
ஒ: (Inter look) தள� பதி!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 10 – (6) த%�மானி�க!பட� 

 
10-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.G. ெஜயி�சா>தி ெகா+, வ"� 

த%�மான� 
1) �ழி�,ைற நகரா9சி வா�: எ	.10-� பனவிைள \"6Oற ப�தி!�9ப9ட 
ெபா,ம!க/ ஆ"6!� �றி!க ெச�ல1�, பிலாம	 விைள ப�தி!� 
ெச�ல1� ஏ,வாக ஏ"கனேவ நகரா9சி சா�பி� மதி� \வ� க9<ய 
ப�தியி� ப<!க9: க9:வ,ட� வயதானவ�க/ நட, ெச�ல க�பியா� 
ஆன ைகபி< அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 11 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) ேதவி�மா  மகளி� க�T  சாைலயி� இட,ப!க-�, வல, ப!க-� 
ேதவி�மா  க�T  �ைழ1 வாயி� -த� ெகா"றாைட வைர ஒைட 
அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 11 – (2) த%�மானி�க!பட� 
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3) பழவா� சாைலயி� உ/ள 10-43 எ	 மி�க�ப�தி� ெத�விள!� ெபா��த 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 11 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) வா�: எ	.10-� பிலாம	 விைளயி� நகரா9சியா� ேபாட3ப9ட ஆ"6!� 
ெச�B� கா�கிF9 பாைத உைட, காண3ப:கிற,. அைத ச  ெசH, 
இர	: ெத�விள!� ேபா9: ெபா,ம!க/ �ழி3பத"� ஏ,வாக ப<க9ட 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 11 – (4) த%�மானி�க!பட� 

 
11-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.J.K. ேறாNெல ெகா+, வ"� 

த%�மான� 
 

1) 11-வ, வா�: ெவ9:ெவநி -த� க	ண!ேகா: வைர உ/ள சாைல 
சீரைம!க ேவ	< ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 12 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) 11-வ, வா�: க	ண!ேகா: -த� ேரச� கைட வைர உ/ள சாைலைய 
ேபா�கால அ<3பைடயி� சீரைம!க ேவ	< ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 12 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) 11-வ, வா�: டா!ட� காேவ  க	ண� வ %: -த� கா?சினிகட1 வைர 
உ/ள ஒைட உைட,/ள,. அைத சீரைம�, தர ேவ	< ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 12 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) 11-வ, வா�: சாலிய� விைள -த� அர\ ஆ	க/ ேம�நிைல ப/ளியி� 
பி�Oற� வைர உ/ள சாைலைய சீரைம!க ேவ	< ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 12 – (4) த%�மானி�க!பட� 
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5) 11-வ, வா�: ெவ9:ெவநி y�காவி� ப<3பக� அைம�, தர ேவ	< 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 12 – (5) த%�மானி�க!பட� 

 
 

12-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.கி.ெச. ஜ%லிய ெம�லி� O� 
ெகா+, வ"� த%�மான� 

 
1) க	ண!ேகா: (Junction) பைழய ேரஷ� கைட -த� Sinclair Street வைர, 
Sinclair Street -த� பநியநி வைரl/ள ேரா: ச  ெசHய ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 13 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) தி9டவிைள- கடக� விைள கிைள சாைல ெரயி�ேவ ைல� வைர 
-Wைமயாக பWதைட,/ள,. அ_சாைலைய ச  ெசHய ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 13 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) தி9டவிைள (க	ண!ேகா:)CSI Church -�Oற� உ/ள த	ண %� Tank Motor  
பWதைட,/ளைத ச  ெசHய ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 13 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) BOC Street–� சாைலயி� பாதசா க5!� ஆப�, விைளவி!�� வைகயி� 
இ�!�� மி�க�ப�ைத (Ward 12 மி�க�ப� எ	.13) மா"றி Oதிய 
மி�க�ப� அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 13 – (4) த%�மானி�க!பட�. 
 

5) BOC Street- பWதாகிl/ள �<ந%� �ழாHகைள உடன<யாக ச  ெசHய 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 13 – (5) த%�மானி�க!பட�. 
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13-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.T.S.. ெப�லி� த%பா ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
1) பநியாணி சதி3O -த� பநியாணி ச�_ வைர Oதிதாக மைழந%� வ<கா� 
அைம!க, சாைல ேபாதிய அகலமி�லாததா� சாைலயி� ைமய3ப�தியி� 
அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 14 – (1) இட� பா�ைவயி, 9QR ெசSவ� என 
த%�மானி�க!பட�. 
 

2) க	ண!ேகா: ேரஷ�கைட -த� உ	ணாமைல!கைட ப?சாய�, 
எ�ைல -<l� வைர நகரா9சி!�9ப9ட சாைலைய ம!க/ 
பய�பா9<"ேக"றவா6 ேபா�!கால அ<3பைடயி� சீரைம!க ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 14 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) பநியணி ேம�நிைல ந%��ேத!க ெதா9< -த� நகரா9சி எ�ைல -<l� 
வைர சாைலயி� வல,Oற�தி� பWதைட,/ள மைழந%� வ<காைல 
சீரைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 14 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) க	ண!ேகா: ேரஷ� கைட -த� பைழய ேரஷ� கைட வைர உ/ள 
சாைலைய சீரைம�, ெபா,ம!க/ சிரமமி�றி பயண� ெசHய ஏ"றதாக 
மா"ற ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 14 – (4) த%�மானி�க!பட� 
 

5) பநியணி ெரஜினி�மா� அவ�களி� வ %9<� -� உ/ள மி�க�ப�தி� 
மி�விள!� Oதிதாக அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா� 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 14 – (5) த%�மானி�க!பட� 
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14-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி. . லி�லி TUப� ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
1) வட!� ெத� கா�ெவ�6 ேரா: அதி� ��ச<யி� இ�� வ�� 
�ழாயிலி�, அத ப!க� நா�� �ழாH ேபாகிற,. அைதl� மா"றி 
அ!கிவிைள, காமனா9:விைள, வா�தியா!�< ஆகிய இட�களி� �<ந%� 
கிைட!க �ழாHகைள ச  ெசH, த	ண %� வர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 15 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) கா�ெவ�6 ேரா: ஒைட, காமனா9:விைள ஒைடயி� மி�க�ப� 
நி"கிறைத எ:�, மா"றி அத ஒைடகைள ச  ெசHய ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 15 – (2) இடவசதிைய ெபா$�� 9QR ெசSவ� என 
த%�மானி�கலா�. 
 

3) கா�ெவ�6 ேரா:, காமனா9:விைள ேரா: ஆகியவ"றி"� கா�கிேர9 
ேபாட1� அழேகச� வ %9:!� ேம� ெச�B� நைட3பாைதயி� 
இ	ட�லா! ேபா9: ச  ப	ண1� ம�ற� த%�மானி!கலா�.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 15 – (3) த%�மானி�க!பட� 

 
15-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி". Vக� ெகா+, வ"� த%�மான� 

 
1) 15-வ, வா�: ப�தியி� காவ� நிைலய �<யி�3O பி�Oற� தி�. 
ெச�வமணி அவ�க/ வ %9<� அ�கி� இ�, தி�. ஜா�YE<ப� வ %: 
-� வைர கா�கிF9 தள� அைம�, தர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 16 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) 15-வ, வா�: ப�தி அ9ட!�ள� �ள�தி3பாைற n இச!கி அ�ம� 
தி�!ேகாவி� -� கழி1ந%� ஒைட உைட,/ள,. அைத சீரைம�, தர 
ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 16 – (2) த%�மானி�க!பட� 
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3) 15-வ, வா�: ப�தி காமனா9: விைள க�ணாகர� வ %9<� -� உ/ள 
கழி1ந%� ஒைட ச  ெசHய3ப9:/ள,. மீதி உ/ள 19 மீ9ட� ஒைடl� 
m<ய கா�கிF9 ^< அைம�, தர ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 16 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

 

16-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி".K. இர�தினமணி ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
1) மா��தா	ட� ேப�, நிைலய�தி� இ�, நாக�ேகாவி� ேநா!கி 
இய!க3ப:� அைன�, ேப�,க5� ெபா,ம!களி� நல� க�தி 
ேம�பால�தி� கீPப!க� வழியாக ெச�ல நடவ<!ைக எ:!க 
ேபா!�வர�, ,ைறைய ேக9: த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) மா��தா	ட� நக � ைமய ப�தியி� இ�, அ9ைட �ள� ப�தியி� 
ெச�B� மைழந%� வ<கா�-ைய காவல� �<யி�3பி� பி�Oற� உ/ள 
வ<கா� ஒைடயி� இைண�, ெகா:��ள� ப�தியி� மைழ கால�களி� 
வ %:களி� மைழந%� உ9O�வைத த:!�� விதமாக நடவ<!ைக எ:!க 
த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) ெகா:��ள� சாைலயி� ஏ"கனேவ சீரைம!க3ப9: பாதியி� உ/ள 
கா�கிF9 தள� அைம!�� பணி மீதி உ/ள ப�தியிB� அைம!க 
த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) ெகா:��ள� காவ� நிைலய பி�Oற� மி�க�ப� 84-� உ/ள ேசா<ய 
ஆவி விள!ைக அ�கி� உ/ள மி�க�ப�தி� மா"றி அைம!க ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (4) த%�மானி�க!பட� 
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5) ெகா:��ள� O,!�ள�,விைள �மேரச� அவ�க/ வ %9<� -�ப!க 
மி�க�ப�தி� ெத�விள!� அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (5) த%�மானி�க!பட� 
 

6) அ?\வ %: கி�jணபி/ைள வ %9<� -�ப!க� மி�க�ப�தி� 
�ழ�விள!� அைம!க த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (6) த%�மானி�க!பட� 
 

7) �லேசகர� ேரா9<� இ�, அ?\வ %: ெச�B� பாைதயி� இ�!�� 
-த� மி�க�ப�தி� ேசா<ய விள!� அைம!க த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 17 – (7) த%�மானி�க!பட� 
 
 

17-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி".A. அ"#ராX ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
1) வட!� ெத� ��ச< பி�Oற�திலி�, ேமல!�ள� ெச�B� நைடபாைத 
கா�கிF9 ேபாட ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 18 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) .பாEேடE ைலனிலி�, சி�கேளய� ெத� ெச�கி�ற பாைத கா�கிF9 
தள� அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 18 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 
 

3) வட!� ெத�விலி�, ேமல!�ள� ெச�கி�ற சாைலயி� 2 ெத�விள!� 
அைம!க ம�ற� த%�மானி!க. ஐச! வ %9: ப!க� நி"கி�ற மி�க�ப�தி� 3 
ைல9 அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 18 – (3) த%�மானி�க!பட� 
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4) ேகாவி� விைள நாக3ப� ஆசி ய� ெச�கி�ற பாைதயி� 2 ெத�விள!� 
அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 18 – (4) த%�மானி�க!பட� 
 

5) ேமல!�ள� EX, க1�சில� ேஜாச3 \கி வ %9:!� ெச�கி�ற பாைதயி� 
ெத�விள!� அைம!க ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 18 – (5) த%�மானி�க!பட� 

 

 

20-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி".M. ச�தா� ஷா ெகா+, வ"� 
த%�மான� 

 
 

1) 20-வ, வா�: PNP கா�ப1	<� அைம,/ள ேபா�ெவ� த	ண %� ெதா9< 
உைட,/ளைத மா"றி 1000 லி9ட� சி�ெட!E ெதா9< 2 எ	ண� 
Oதிதாக மா"றியைம�, �<ந%� கிைட!க ெசHய ேவ	< ம�ற� 
த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 19 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) மா��தா	ட� ஆ�.சி.ெத�வி� சா�ேகா ெம<!க� பி�Oற� 
பWதைட,/ள இ�ட�லா! சாைலைய உடேன பW, ந%!கி தர ேவ	< 
ம�ற� த%�மானி!கலா�.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 19 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) ெப�� �<ந%� த9:3பா: நில1கிற மா��தா	ட� ஆ�.சி.ெத�வி�     
தி�. ெரHம	: அவ�க/ வ %9<� அ�கி� இ�, தி�மதி. ேராEேம , 
\னி� வ %: வைரl/ள ப�தியி� �<ந%� ச3ைல� வினிேயாக ைப3 
அைம�, �<ந%� ெகா	:வர ேவ	< ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 19 – (3) த%�மானி�க!பட� 
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4) மா��தா	ட� ஆ�.சி.ெத�வி� பய�பாட"ற நிைலயி� உ/ள ப<3பக�ைத 
(ெட�ேபா Eடா	9 அ�கி�) மா"றி அத இட�தி� நகரா9சி சா�பி� 
ெபா,_ேசைவ ைமய� ம�ற� த%�மானி!கலா�. 
 

ம�ற�த%�மான எ+. 19 – (4) பQ!பக�ைத பய�பாQ�� ெகா+, வர 
த%�மானி�க!பட� 

 

 21-வ� வா�, நக�ம�ற உ$!பின� தி"மதி.ேக. ெச�வ�மாI. ெகா+, 
வ"� த%�மான� 

    

1) வா�: 21-� �லேசகர� ேரா9ைடl� ேதசிய ெந:?சாைலையl� 
இைண!�� சான� ேரா: ம"6� வ<கா� பWதைட, உ/ள, ச  
ெசHய ம�ற த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 20 – (1) த%�மானி�க!பட� 
 

2) கீPப�ம� ேப�, நி6�த� எதி � உ/ள க�ெவ9: பWதைட, உயி� 
பலி வா��� ப�தியாக உ/ளதா� ச  ெசH, தர ம�ற த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 20 – (2) த%�மானி�க!பட� 
 

3) S.E.T.C. <3ேபா-வி� ேம"� ப�தியி� இ�!�� வ<கா� ஒைடைய 
சீரைம!க ம�ற த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 20 – (3) த%�மானி�க!பட� 
 

4) \ம�கலி தி�மண ம	டப� அ�கி� இ�, சிறியகா9:விைளைய 
இைண!�� வழி3பாைதயி� கைடசியி� மி�க�ப� ந9: மி� விள!� 
அைம!க ம�ற த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 20 – (4) த%�மானி�க!பட� 
 

5) சிறியகா9:விைளயி� இ�, �லேசகர� ேரா9ைட இைண!�� Oதிய 
சாைலைய சீரைம!க1� ெபா,ம!க/ பய�ப:�த ப!க \வ� அைம�, 
தர1� ம�ற த%�மானி!கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 20 – (5) த%�மானி�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 1 
  

தி�மதி.எ�.சி. ஷ%லா இவா?சலி�, வ�வாH உதவியாள� எ�பவ� 
ெச�ைன உய�ந%திம�ற ம,ைர கிைணயி� ெதாடர3ப9ட வழ!� 
WP(MD)No.16043/2020–� வ!கால�, தா!க� ெசHதைம!� வழ!கறிஞ� க9டண� 
�.10,000/- நகரா9சி வ�வாH நிதியிலி�, ெசலவிட ம�ற அ]மதி 
ேவ	ட3ப:கிற,.  
அ.�.- ம�ற� அ]மதி!கலா�. 
ந.க.எ	.3783/2007/சி1. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 21 – (1) ஒ�திைவ�க!பட� 
 
ெபா"# எ+. 2 
  

இநகரா9சியி� 2020-2021-� ஆ	<"கான தணி!ைக O�தக�க/ 
அ_சிட3ப9ட வைக!� �.15150/- E. அ�ததி ெபய�!� வழ�கிட ம�ற� 
அ]மதி!�. 
அ.�.- ம�ற� அ]மதி!கலா�. 
ந.க.எ	.2132/2018/பி1. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 22 – (2) அ[மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ+. 3 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி ெபா, \காதார� ெகாேரானா விதி-ைறக/ ம"6� 

ந%� நிைல ஆதார�கைள பா,கா3ப, ெதாட�பான விள�பர அறிவி3பிைன                

12-120-2021-� தின�ததி நாளிதழி� விள�பர� ெசHத வைகயி� ப9<ய� ெதாைக 

�.9840/- வழ�க ம�ற அ]மதி ேவ	ட3ப:கிற,.  

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ	.1151/2017/அ2 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 23 – (3) அ[மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 4 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி ZHைம இதியா தி9ட�தி� கீP ம�திய அரசி� 
MOUD ,ைறயி� STAR RATING - ெதாட�பான விள�பர அறிவி3பிைன 25-02-2022 
தினகர� நாளிதழி� விள�பர� ெசHய3ப9ட வைகயி� ப9<ய� ெதாைக 
�.5208/- வழ�க ம�ற அ]மதி ேவ	ட3ப:கிற,.  
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ	.1812/2020/அ2 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 24 – (4) அ[மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ+. 5 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி ZHைம இதியா தி9ட�தி� கீP திறத ெவளியி� 
மல� கழி�தல"ற நகரா9சியாக அறிவி!க3ப9: (ODF) அத� அ:�த நிைல (ODF+) 
சா�6 ெப6வத"� ெபா, ம!களி� க��,!க/ ெப6வத"� விள�பர 
அறிவி3பிைன 25-02-2022 அ�6 மாைல மல� ப�தி ைகயி� விள�பர� 
ெசHய3ப9ட வைகயி� ப9<ய� ெதாைக �.4032/- வழ�க ம�ற அ]மதி 
ேவ	ட3ப:கிற,.  
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ	.1812/2020/அ2 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 25 – (5) அ[மதி�க!பட� 
    

    

ெபா"# எ+. 6  
 

�ழி�,ைற நகரா9சியி� வ�வாH உதவியாளராக3 பணிO l�                 
தி�மதி. ஷ%லா இவா?சலி� எ�பவ� தன!� நகரைம3O ஆHவாள� பணியிட� 
வழ�க! ேகா  ம,ைர உய� ந%திம�ற�தி� ெதாடர3ப9ட ந%திம�ற அவமதி3O 
வழ!� எ	.WP(MD)163/2015-� மீ, Addl. Advocate General அவ�க5!� 16-03-2015, 17-03-
2015, 18-03-2015 ம"6� 31-03-2015 ஆகிய நா9களி� வழ!கி� ஆஜரான வைக!� 
ெசல1�ெதாைக �.40,000/- வழ�க ம�ற அ]மதி!�. 
அ.�.- வழ!கி� அவசர அவசிய�திைன -�னி9: ெதாைக வழ�கியைதl� 
ம�ற� அ]மதி!கலா�. 
ந.க.எ	.3787/2000/சி1. 
ம�ற�த%�மான எ+. 26 – (6) ஒ�திைவ�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 7 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!� ெசாதமான ��தைக இன�க5!� 18-03-2022-� 
நைடெப"ற ஒ3பத3O/ளி ம"6� ெபா, ஏல�தி� ஒ3பத3O/ளிக/ எ,1� 
ெபற3படவி�ைல. கீPக	டவா6 ஏல�தி� கல, ெகா	: ஏலேக/வி 
ேக9க3ப9ட,. 
 
I. பல� த�� மர�க/ – எவ�� ஏல� ேகாரவி�ைல. 
 

II. வாைழ!�ைல  உைறயி:த�  
 
  
(i)  \த�சி�  உ_சப9ச ஏல!ேக/வி  கடத ஆ	:  

த/ெப. ராஜமணி,  ெதாைக    ஏல�ெதாைக 
தாமைர �ள�,   �.5,67,000/-     �5,63,376/- 
கிண�,கட1 
 

(ii) வினி�ராY,   �.5,70,000/- 
ெச!காலவிைள, 
படதாB^:. 
 

III. காHகறி சைத �ைழ1 க9டண� 
 
(i)   \த�சி�   உ_சப9ச ஏல!ேக/வி  கடத ஆ	:  

த/ெப. ராஜமணி,  ெதாைக    ஏல�ெதாைக 
தாமைர �ள�,   �.52,50,000/-     �51,10,644/- 
கிண�,கட1 
 

(ii) வினி�ராY,    �.53,00,000/- 
ெச!காலவிைள, 
படதாB^:. 

 
IV. மீ� சைத க9டண� வQ� 
 

ஏல� ம"6� ஒ3பத3O/ளி ஒ�திைவ!க3ப9ட,. 
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 நைடெப"ற ெபா, ஏல�தி� வ ைச எ	.2-� கா�� வாைழ�தா� 
உைறயி:த� இன�தி"� தி�. வினி�ராY எ�பவ� �.5,70,000/-!� அதிகப9ச 
ெதாைக!� ேக9:/ளா�. இ, ெச�ற ஆ	: ��தைப ெதாைகயிைன விட 
m:தலாக உ/ள,. ேமB� வ ைச எ	.3-� காHகறி சைதயி]/ க9டண� 
வQ� ெசHl� இன�தி"� தி�. வினி�ராY எ�பவ� உ/ள ஏலேக/வியாக 
�.53,00,000/- ேக9:/ளா�. இ�ெதாைகl� கடத ஆ	: ��தைக ெதாைகயிைன 
விட m:தலாக உ/ள,. எனேவ உய�த ஏலேக/வி ெதாைகயிைன ஒ3O 
ெகா/வ, �றி�, ம�ற� -<1 ெசHயலா�. 
அ.�. – ம�ற� ப சிலி�, -<1 ெசHயலா�. 
ந.க.எ	.3066/2021/அ2.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 27 – (7) வIைச எ+.II ம�$� III உய�>த ஏல�ேக#வி 
ஒ!T�ெகா#ள!பட�.  
 
ெபா"# எ+. 8 
  

   �ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வா�: எ	.2-� உ/ள 
ந ய�விைளயிலி�, இைடவிளாக� ெச�B� (149002R005) சாைலயான, தா� 
சாைலயா��. இ_சாைலயி� ெமா�த ந%ள� 408M  ஆ��. தமிPநா: �<ந%� 
வ<கா� வா ய�தின� �<ந%� ேம�பா9: தி9ட�தி� கீP பிரதான ம"6� 
பகி�மான!�ழாH வ %9: �<ந%� இைண3Oகைள வழ��� ேபா, சாைலயான, 
மிக1� பWதைட, ம!களி� பய�பா9<"� மிக1� இைடgறாக உ/ள,. 
ெபா, ம!களிடமி�, ெபற3ப9ட Oகா � நிமி�த� 15-வ, நிதி!�W மானிய 
நிதி 2020-2021-�கீP இ_சாைலயி� ஒ� ப�தியான, சீரைம!க3ப:� ெபா�9: 
�.7.25 இல9ச�தி"� மதி3ப:ீ தயா� ெசHய3ப9: ேம"ப< பணி!� 22-03-2022 
அ�6 ஒ3பதO/ளி ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. 

 
1) தி�.பி. ெஜயராஜ�,   மதி3ப9ீைட விட (-) 0.07% �ைற1 (635248.00) 
ஒ3பததார� 
 

2) தி�.எE. பாO,  மதி3ப9ீைட விட (+) 1.05% அதிக� (642390.00) 
ஒ3பததார� 
 

ேம"ப< ஒ3பத3O/ளி ம�ற�தி� பா�ைவ!�� ஒ3OதB!�� 
சம�3பி!க3ப:கிற,.  
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அ.�.- ேம"ப< பணி!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� ெசHத�தி�                       
தி�.பி. ெஜயராஜ�, ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-1) 0.07% �ைறவான (�.635248) 
வழ�கிl/ளா�. ேம"ப< ஒ3பத3O/ளியிைன ம�ற� அ]மதி!கலா�.  
ந.க.எ	.294/2022/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 28 அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 9 
  

�ழி�,ைற நகரா9சியி� ஞாறா�விைள ப�தியி� தைலைம ந%ேர"6 
நிைலய� உ/ள,. இத� வாயி"ப�தியி� உ/ள மைழந%� வ<காலி� மீ, 
சி6பால� ஒ�6 அைம,/ள,. த"ெபாW, அ_சி6பால� பWதைட, 
வாகன�க/ தைலைம ந%ேர"6 நிைலய�தி"� ெச�ல வழிவைக இ�ைல. அவசர 
ேதைவ!க mட த	ண %� லா யி� த	ண %� எ:!க மிக1� சீரமமாக உ/ள,. 
எனேவ பWதைடத சி6பால�திைன அக"றிவி9: Oதியதாக சி6பால� 
க9:வத"ெகன மதி3ப:ீ �.1.30 இல9ச�தி"� தயா� ெசHய3ப9: ேம"ப< 
பணி!� 22-03-2022 அ�6 ஒ3பத3O/ளி ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ 
ெபற3ப9டன. அவ"றி� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� பி�வ�மா6.  

 
1) தி�.சி. ராஜ�,   மதி3ப9ீைட விட (-) 0.82% �ைற1 (109694.50) 
ஒ3பததார� 
 

2) தி�.எE. பாO,  மதி3ப9ீைட விட (+) 2.19% அதிக� (113032.00) 
ஒ3பததார� 
 

ேம"ப< பணி!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� ெசHத�தி�                       

தி�.சி. ராஜ�, ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-1) 0.82% �ைறவான (�.109694.00) 

ஒ3பத3O/ளி வழ�கிl/ளா�. ெதாட� ேம� நடவ<!ைக!� ம�ற�தி� 

அ]மதி!� சம�3பி!க3ப:கிற,. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.583/2022/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 29 அ[மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 10 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வா�: எ	.15-� காவ� நிைலய�தி� பி� 
ப�தியி� அைம,/ள ஒைடயி� ஆழ� \மா� 2.50 மீ9ட�!� ேமலாக உ/ள,. 
ஒைடயி� அ�கி� உ/ள சாைலயான, மிக1� �6கியதாக உ/ளதா� இர	: 
ச!கர�தி� ெச�பவ�க/ ஒைடயி]/ தவறி விWவத"� வாH3O உ/ளதா� 
அrஒைடயிைன  சீரைம�, ^< அைம�, த��ப< ெபா,ம!க/ ேகா !ைக 
வி:�,/ளன�. அத�ப< ஒைடயிைன சீரைம�, கா�வாயி� ேமேல கா�கிF9 
^< அைம3பத"� �.25.00 இல9ச�தி"� மதி3ப:ீ தயா� ெசHய3ப9:/ள,. 
ேம"ப< ெசலவின�ைத வ�வாH நிதியி� இ�, ெசலவிட ம�ற�தி� 
அ]மதி!�. 
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 30 அ[மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ+. 11 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!� ெசாதமான தைலைம ந%ேர"6 நிைலய�தி� 40KVA 
Generator 3 எ	ணி!ைக, 45KVA Generator-1 எ	ண� ம"6� நகரா9சி 
அBவலக�தி� 15KVA -1 எ	ண� ம"6� 30KVA 1 எ	ண� ஆக ெமா�த� 6 
எ	ணி!ைக ெஜனேர9ட�க/ மி�தைடயி� ேபா, பய�பா9<"ெகன 
ெசய�பா9<� உ/ளன. இவ"றி� பW, ஏ"ப:�ெபாW, பW,கைள 
ச பா�!க1� அrவ3ெபாW, Generator-கைள Regular Service ெசHவத"� ஆ�� 
உ�ேதச ெசலவின� �.2,95,000/-!� மதி3ப:ீ தயா� ெசHய3ப9:/ள,. ேம"ப< 
ெசலவின�ைத வ�வாH நிதியி� ெசல1 ெசHய ம�ற�தி� அ]மதி!�. 
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 31 அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 12 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட மா��தா	ட� ப�தியி� மீ� சைத ஒ�6 
ெசய�ப9: வ�கி�ற,. இ_சைதயி� \மா� 100 ஆ	க/ ம"6� ெப	க/ 
கைட நட�தி வ�கி�றன�. ேமB� �"6!கண!கான ெபா,ம!க5� வ, மீ� 
ெகா/-த� ெசH, ெச�கி�றன�. இவ�களி� பய�பா9<"ெகன மீ�சைதயி� 
ெபா, கழி3பிட� இ�ைல என ெபா,ம!க/ நக�ம�ற� தைலவ�ட� ஆH1 
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ேம"ெகா/5� ேபா, Oகா� ெசHதன�. எனேவ ெபா,ம!களி� நல� க�தி 
நக�ம�ற தைலவ � அறி1ைரயி�ப< மீ� சைதயி� பி� ப�தியி� உ/ள 
மா:வைத ெசHl� க9<ட�ைத கழி3பிடமாக மா"ற தயா !க3ப9ட மதி3ப:ீ 
ெதாைக �.9.00 இல9சமா��. பணியி� அவசிய� க�தி ஆ�� ெசலவின�ைத 
வ�வாH நிதியி� ெசல1 ெசHய ம�ற�தி� அ]மதி!�.  
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 32 அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 13 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட மா��தா	ட� ப�தியி� உ/ள 

ஆ�.சி.ெத�வி� நகரா9சி!� ெசாதமான ப<3பக� ஒ�6 உ/ள,. நக�ம�ற� 

தைலவ � ஆHவி� ேபா, அ!க9<ட�தி� தள� ப�தி பWதைட, 

காண3ப9: பயன"ற நிைலயி� இ�த,. எனேவ அதைன சீரைம�, உடேன 

பய�பா9<"� ெகா	: வ��ப< நக�ம�ற தைலவரா� அறி16�த3ப9ட,. 

எனேவ தள�ைத ச  ெசHய1� ப!கவா9<� ேசதமைடத ப�திகைள yசி ச  

ெசHய1� தயா !க3ப9ட மதி3ப:ீ ெதாைக �.65,000/- ஆ�� ேம"ப< 

ெசலவின�ைத வ�வாH நிதியி� ெசல1 ெசHய ம�ற�தி� அ]மதி!�. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 33 அ[மதி�க!பட� 
 
ெபா�/ எ	. 14 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!� ெசாதமான கைலயர�க� ஒ�6 வி.எ�.சி. 

ைமதான�தி� அ�கி� அைம,/ள,. இ�ம	டப� க9ட3ப9: \மா� 30 

வ�ட�க5!� ேமலாகி வி9ட,. த"ெபாW, இ�ம	டப� ெபா,ம!களி� 

பய�பா9<"� வாடைக!� விட3ப9: வ�கி�ற,. இ!க9<ட�தி� ேம"mைர 

மைழ!கால�களி� ஒW�கி�ற,. ேமB� -�ப!க! கத1 சி6சி6 பW,க/ 
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ஏ"ப9: உ/ளதா� ெபா,ம!களி� பய�பா9<"� மிக1� சிரமமாக உ/ள,. 

எனேவ அதைன சீரைம�, வ	ண3y_\ y\வத"ெகன தயா !க3ப9ட மதி3ப:ீ 

ெதாைக �.4,60,000/- ஆ�� ேம"ப< ெசலவின�ைத வ�வாH நிதியி� ெசல1 

ெசHய ம�ற�தி� அ]மதி!�. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 34 அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 15 
  

நகரா9சி நி�வாக இய!�ந�, ெச�ைன அவ�களி� அறி1ைரயி�ப< 

�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வி.எ�.சி. ைமதான� அ�கிB/ள ச-தாய 

கழி3பிட� ம"6� மா��தா	ட� காHகறி சைதயிB/ள ச-தாய கழி3பிட� 

பராம 3O பணி ெசHய �.3.33 இல9ச�தி� ேம"ெகா/ள 11-03-2022 அ�6 

ஒ3பத3O/ளி ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. அவ"றி� 

ஒ3Oேநா!� ப9<ய� பி�வ�மா6.  

 
1) தி�.சி. ராஜ�,        மதி3ப9ீைட விட (-) 0.01% �ைற1 (286284.00) 
ஒ3பததார� 
 

2) தி�.பி. ெஜயபிரகாj,  மதி3ப9ீைட விட (+) 4.21% அதிக� (298367.00) 
ஒ3பததார�  
 

ேம"ப< வர3ெப"ற 2 ஒ3பத3O/ளிக5!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� 
ெசHத�தி� தி�.சி. ராஜ�, ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-1) 0.01% �ைறவான 
ஒ3பத3O/ளிைய வழ�கிl/ளா�. ம�ற�தி� அ]மதி!�  
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.2127/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 35 அ[மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 16 
  

நகரா9சி நி�வாக இய!�ந�, ெச�ைன அவ�களி� அறி1ைரயி�ப< 
�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வி.எ�.சி. சமீப� உ/ள கழி3பைற பராம 3O 
ெசHவத"ெகன மதி3ப:ீக/ தயா� ெசHய3ப9: நி�வாக அ]மதி!ெகன நகரா9சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�க5!� சம�3பி!க3ப9: பி�O நகரா9சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� ந.க.எ	.19089/2021/இ2, நா/ 19-11-2021-� 
^ல� Operational and Maintenance Gap Filling Interest Fund 2021-2022-�கீP ச-தாய 
கழி3பிட�க5!� 3.00 இல9ச� ஒ,!கீ: ெசHய3ப9: ேம"ப< பணி!� 11-03-2022 
அ�6 ஒ3பத3O/ளி ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. 
அவ"றி� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� பி�வ�மா6.  

 
1) தி�.எ. ஆ�றணி    மதி3ப9ீைட விட (-) 0.14% �ைற1 (260647.61) 
ஒ3பததார� 
 

2) தி�.எE. பாO,   மதி3ப9ீைட விட (+) 0.12% அதிக� (261335.00) 
ஒ3பததார�  
 

ேம"ப< வர3ெப"ற 2 ஒ3பத3O/ளிக5!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� 
ெசHத�தி� தி�.எ. ஆ�றணி, ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-1) 0.14% �ைறவான 
(260647.61) ஒ3பத3O/ளிைய வழ�கிl/ளா�. ம�ற�தி� அ]மதி!�.  
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.2127/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 36 அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 17 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வா�: எ	.11 -த� 21 வைரl/ள நா�� 

ேம�நிைல ந%�ேத!க ெதா9<களி� இ�, மா��தா	ட� ம	டல�திலி�, 

�<ந%� �ழாHக/ ^ல� வ %:க5!� த	ண %� வினிேயாக� ெசHய3ப:கிற,. 

இrவா6 �<ந%� வினிேயாக� ெசHய3ப:� பிரதான �ழாH  (Distribution Main) 

ந%�ேத!க ெதா9<க5!� Filter house \�திக 3O நிைலய�தி� இ�, Pumping Line  

^ல� �<ந%� ஏ"ற3ப:கிற,. ேமB� பிரதான �ழாHக/ ம"6� வினிேயாக 
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�ழாHக/, Sluice Volue, Air value ம"6� ெபா, �ழாHக/ ஆகியவ"றி� ஏ"ப9:� 

பW,கைள உட]!�ட� ச  ெசH, �<ந%� வ %ணகாதவா6 ெபா,ம!க5!� 

வினிேயாக� ெசHய பராம 3O ெதாைக �.6.00 இல9ச� மதி3ப:ீ தயா� 

ெசHய3ப9: ேம"ப< பணி!� 11-03-2022 அ�6 ஒ3பத3O/ளி ேகார3ப9டதி� 

ஒேர ஒ� ஒ3பத3O/ளி ம9:ேம ெபற3ப9ட,. ேம"ப< தி�.பி. ெஜயபிரகாj 

ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-) 24.95% �ைற1 (388877.00) ஒ3பத3O/ளி 

வழ�கிl/ளா�. ேம"ப< ஒ3பத3O/ளி ம�ற�தி� அ]மதி!� 

சம�3பி!க3ப:கிற,. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.3047/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 37 ம$ ஒ!ப>த!T#ளி ேகார அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 18 
  

�ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வா�: எ	.1 -த� 10 வைரl/ள 

ப�திகளி� வசி!�� ம!க5!� நகரா9சியி� உ/ள நா�� ேம�நிைல ந%�ேத!க 

ெதா9<களி� இ�, �<ந%� �ழாHக/ ^ல� வ %:க5!� த	ண %� வினிேயாக� 

ெசHய3ப:கிற,. இrவா6 �<ந%� வினிேயாக� ெசHய3ப:� பிரதான �ழாH 

(Distribution Main) ந%�ேத!க ெதா9<க5!� Filter house \�திக 3O நிைலய�தி� 

இ�, Pumping Line ^ல� �<ந%� ஏ"ற3ப:கிற,. ேமB� பிரதான �ழாHக/ 

ம"6� வினிேயாக �ழாHக/, Sluice Volue, Air value ம"6� ெபா, �ழாHக/ 

ஆகியவ"றி� ஏ"ப9:� பW,கைள உட]!�ட� ச  ெசH, �<ந%� 

வ %ணகாதவா6 ெபா,ம!க5!� வினிேயாக� ெசHய பராம 3O ெதாைக �.6.00 

இல9ச� மதி3ப:ீ தயா� ெசHய3ப9: ேம"ப< பணி!� 11-03-2022 அ�6 

ஒ3பத3O/ளி ேகார3ப9டதி� ஒேர ஒ� ஒ3பத3O/ளி ம9:ேம ெபற3ப9ட,. 

ேம"ப< தி�.பி. ெஜயபிரகாj ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-) 24.95% �ைற1 
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(388857.00) ஒ3பத3O/ளி வழ�கிl/ளா�. ேம"ப< ஒ3பத3O/ளி ம�ற�தி� 

அ]மதி!� சம�3பி!க3ப:கிற,. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.3046/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 38 ம$ ஒ!ப>த!T#ளி ேகார அ[மதி�க!பட� 

 
ெபா"# எ+. 19 
  

 �ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வா�: எ	.11-� அைம,/ள ��ச< 

-த� சி�கிேளய� ெத� வைர உ/ள சாைல த"ெபாW, ெபHத மைழயி� 

காரணமாக1�, தமிPநா: �<ந%� வ<கா� வா ய�தி� ^ல� �ழாH 

அைம�ததாB� மிக1� ேசதமைட, ெபா,ம!களி� ேபா!�வர�, மிக1� 

பாதி3பைட, உ/ள,. இதைன ச  ெசHய �.24.00 இல9ச�தி"� மதி3ப:ீ தயா� 

ெசHய3ப9: பணிகைள ேம"ெகா/ள 18-03-2022 அ�6 ஒ3பதO/ளி 

ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. அவ"றி� ஒ3O ேநா!� 

ப9<ய� பி�வ�மா6. 

  வ.எ	   ஒ3பததார� ெபய�         ஒ3பத விகித� 
 

1.   தி�.<. ஜE<��மா�, மதி3ப9ீைட விட (-) 0.08% �ைற1 (2099724.00) 
   

2.   தி�.<. பிேற��மா�,  மதி3ப9ீைட விட (+) 1.85% அதிக� (2140195.00) 
 

ேம"ப< பணி!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� ெசHய3ப9டதி�                    

தி�.<. ஜE<��மா�, ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-1) 0.08% �ைறவான 

ஒ3பத3O/ளிைய வழ�கிl/ளா�. ம�ற�தி� அ]மதி!� சம�3பி!க3ப:கிற,.  

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.2607/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 39 அ[மதி�க!பட� 



29 

 

ெபா"# எ+. 20  
 
  �ழி�,ைற நகரா9சியி� பய�ப:�த -<யாத நிைலயிB/ள �<ந%� 

�ழாHக/ ெத�விள!�க/ பராம 3பி� ேபா, பWதைட, மீ	:� பய�ப:�த 

-<யாத நிைலயிB/ள உதி  ெபா�9க/ ம"6� இதர கழி1 ெசHய3ப9ட 

ெபா�9கைள வி"பைன ெசHய 07-03-2022 அ�6 நைடெப"ற ஏல�தி� 7 நிப�க/ 

கல, ெகா	டன�. ஏல�ெதாைகயாக 1 கிேலா �.27.00-!� தி�. ரசீ, எ�பவ� 

ேக9:/ளா�. ேகார3ப9:/ள,. எனேவ உய�த ஏல� ேகா ய நப�!� வழ�க 

ம�ற�தி� அ]மதி!�. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.149/2022/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 40 அ[மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ+. 21 
  

 �ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட ெப�ெத� விநாயக�ேகாவி� சமீப� உ/ள 

சி6பால� பWதைட,/ளைத ச  ெசHl� பணி!� �.1.10 இல9ச�தி� மதி3ப:ீ 

தயா� ெசHய3ப9: பணிகைள ேம"ெகா/ள 11-03-2022 அ�6 ஒ3பதO/ளி 

ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. அவ"றி� ஒ3O ேநா!� 

ப9<ய� பி�வ�மா6. 

 
  வ.எ	   ஒ3பததார� ெபய�         ஒ3பத விகித� 
 

1.   தி�.T. Regu,     மதி3ப9ீைட விட (+) 6296.26% அதிக� (6030050.00) 
   

2.   தி�.A. Antony,    மதி3ப9ீைட விட (+) 7601.19% அதிக� (6935000.00) 
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ேம"ப< பணி!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� ெசHய3ப9டதி�                    

2 ஒ3பத3O/ளிக5� மதி3ப9ீைட விட அதிகமாக ஒ3பத3O/ளி 

வழ�கிl/ளன. ம�ற�தி� அ]மதி!� சம�3பி!க3ப:கிற,.  

அ.�.- ம�ற� ப சீலி�, -<1 ெசHயலா�.  
ந.க.எ	.3064/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 41 ம$ ஒ!ப>த!T#ளி ேகாரலா�. 

 
ெபா"# எ+. 22 
  

 �ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட மா��தா	ட� Oதிய ேப�, நிைலய�தி� 
இய�கி வ�� அ�மா உணவக�தி� மா1 அைர!�� கிைர	ட� பWதாகி 
மி�கசி1 ஏ"ப:�,வதாக1� ம"6� உணவக�தி� �ளி�சாதன ெப9< பWதாகி 
உ/ளதாக1� க<த� ^ல� ெத வி�தி�த நிைலயி� பWதைடத மா1 
அைர!�� கிைர	ட� ம"6� �ளி� சாதன ெப9<, மி� விசிறி, \வ�க5!� 
வ	ண� y\த� ேபா�ற பணிகைள  �.2.10 இல9ச�தி� ேம"ெகா/ள 11-03-2022 
அ�6 ஒ3பதO/ளி ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. அவ"றி� 
ஒ3O ேநா!� ப9<ய� பி�வ�மா6. 

 
  வ.எ	   ஒ3பததார� ெபய�         ஒ3பத விகித� 
 

1.       J. Praveesh            மதி3ப9ீைட விட (-) 0.16% �ைற1 (181110.72)   
 

2.       S. Babu            மதி3ப9ீைட விட (+) 0.36% அதிக� (182047.72) 
 
 

ேம"ப< பணி!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� ெசHய3ப9டதி�                    

தி�.J. Praveesh ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-) 0.16% �ைறவான ஒ3பத3O/ளி 

வழ�கிl/ளா�. ம�ற�தி� அ]மதி!� சம�3பி!க3ப:கிற,.  

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.2815/2021/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 42 அ[மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 23 
  

 �ழி�,ைற நகரா9சி!� அBவலக�தி� உ/ள ஆைணய� அைற ம"6� 

\காதார பி வி� உ/ள \காதார அBவல� ம"6� ஆHவாள� ஆகிேயா � 

அைறயி� ந%� கசி, mைர3ப�தியி� உ/ள y_\ விW, மிக1� ேசதமைட, 

காண3ப:கிற,. மாவ9ட ஆ9சி� தைலவ� க�னியா�ம  அவ�களி� 21-12-2022 

அ�6 ேநர< ஆHவி� ேபா, அBவலக�தி� உடன<யாக பராம 3O பணிக/ 

ேம"ெகா/ள வழ�க3ப9ட அறி1ைரயி�ப< அவ"ைற yசி பராம !க1�, 

ேசதமைட,/ள கதைவ மா"றி Oதியதாக கத1 அைம!க1�, வ�ண3y_\ 

yச1�, நக�ம�ற தைலவ� அைற!� Oதியதாக Air Conditioner வா�கி ெபா��த1� 

�.2.80 இல9ச�தி� பணிக/ ேம"ெகா/ள 11-03-2022 அ�6 ஒ3பதO/ளி 

ேகார3ப9டதி� 2 ஒ3பத3O/ளிக/ ெபற3ப9டன. அவ"றி� ஒ3O ேநா!� 

ப9<ய� பி�வ�மா6. 

 
  வ.எ	   ஒ3பததார� ெபய�         ஒ3பத விகித� 
 

1.   S. Babu      மதி3ப9ீைட விட (-) 0.09% �ைற1 (241293,40) 
   

2.   A. Antony           மதி3ப9ீைட விட (+) 0.19% அதிக� (241969.37) 
 
 

ேம"ப< பணி!� ஒ3Oேநா!� ப9<ய� தயா� ெசHய3ப9டதி�                      

தி�. S. Babu ஒ3பததார� மதி3ப9ீைட விட (-)0.09% �ைறவான ஒ3பத3O/ளி 

வழ�கிl/ளா�. ம�ற�தி� அ]மதி!� சம�3பி!க3ப:கிற,.  

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.459/2022/இ1.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 43 அ[மதி�க!பட� 
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ெபா"# எ+. 24  
 
  �ழி�,ைற நகரா9சி!�9ப9ட வா�: எ	.9-� அைம,/ள விளவ�ேகா: 

சாைலயி� ஆ"6!� ெச�B� வழியி� சமீப�தி� ஆ"றி� ஏ"ப9ட 

ெவ/ள3ெப�!கி� ேபா, சாைல பWதைட, இர	டாக பி �, ம!களி� 

ேபா!�வர�,!� மிக1� இைடgறாக உ/ள,. ஆ"றி� கைர!� ெச�பவ�க5� 

மிக1� சிரம�தி"� உ/ளாகி�றன�. எனேவ சாைலயி� இ�Oற-� 

கா�கிF9<னா� த:3O \வ� அைம�, சாைலைய சீரைம3பவத"ெகன �.16.00 

இல9ச�தி"� மதி3ப:ீ தயா� ெசHய3ப9:/ள,. ெசலவின�ைத வ�வாH 

நிதியி� ெசல1 ெசHய ம�ற�தி� அ]மதி!�. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
 
ம�ற�த%�மான எ+. 44 அ[மதி�க!பட� 
 
ெபா"# எ+. 25  
 
  �ழி�,ைற நகரா9சியி� Oதிய �<ந%� இைண3பி"� 2022-2023-� ஆ	<"� 

ெசB�த ேவ	<ைய ெதாைக ம"6� க9டண�ெதாைகைய (2021-2022)-� 

ஆ	<லி�, உய��தி கீPக	டவா6 மதி3ப:ீக/ தயா !க3ப9:/ள,.  

DOMESTIC 

 

Sl.No Length 

Road Restoration 

Domestic 

Deposit 

Supervising charge 
Domestic 

Total 

Amount 
Rate for 

2021-

2022 

5% 

Increase 

Rate for 

2022-

2023 

Rate for 

2021-

2022 

5% 

Increase 

Rate for 

2022-

2023 

 
Earthern / Gravel Road 

 

1 0-15m 1771 88.55 1860 3000 2592 129.60 2722 7582 

2 
16-

30m 
3046 152.3 3198 3000 3799 189.95 3989 10187 

3 
31-

45m 
4320 216 4536 3000 5331 266.55 5598 13134 
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4 
46-

75m 
6868 343.4 7211 3000 8036 401.80 8438 18649 

5 
76-

90m 
8143 407.15 8550 3000 9380 469.00 9849 21399 

 
B.T Road 

1 0-15m 7919 395.95 8315 3000 3954 197.70 4152 15467 

2 
16-

30m 
15373 768.65 16142 3000 6529 326.45 6855 25997 

3 
31-

45m 
22779 1138.95 23918 3000 9507 475.35 9982 36900 

4 
46-

75m 
37569 1878.45 39447 3000 14840 742.00 15582 58029 

5 
76-

90m 
45059 2252.95 47312 3000 17556 877.80 18434 68746 

 
C.C Road 

1 0-15m 8184 409.20 8593 3000 4059 202.95 4262 15855 

2 
16-

30m 
 

15903 795.15 16698 3000 6741 337.05 7078 26776 

3 
31-

45m 
23573 1178.65 24752 3000 9835 491.75 10327 38079 

4 
46-

75m 
38911 1945.55 40857 3000 15368 768.40 16136 59993 

5 
76-

90m 
46646 2332.30 48978 3000 18910 945.50 19856 71834 

 

NON DOMESTIC 

 

Sl.No Length 

Road Restoration 

Domestic 

Deposit 

Supervising charge Domestic 

Total 

Amount 
 

Rate for 

2021-

2022 

5% 

Increase 

Rate for 

2022-

2023 

Rate for 

2021-

2022 

5% 

Increase 

Rate for 

2022-

2023 

 
Earthern / Gravel Road 

 

1 0-15m 1771 88.55 1860 6000 2592 129.60 2722 10582 

2 
16-

30m 
3046 152.3 3198 6000 3799 189.95 3989 13187 

3 
31-

45m 
4320 216 4536 6000 5331 266.55 5598 16134 

4 
46-

75m 
6868 343.4 7211 6000 8036 401.80 8438 21649 

5 
76-

90m 
8143 407.15 8550 6000 9380 469.00 9849 

 
24399 
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B.T Road 

1 0-15m 7919 395.95 8315 6000 3954 197.70 4152 18467 

2 
16-

30m 
15373 768.65 16142 6000 6529 326.45 6855 28997 

3 
31-

45m 
22779 1138.95 23918 6000 9507 475.35 9982 39900 

4 
46-

75m 
37569 1878.45 39447 6000 14840 742.00 15582 61029 

5 
76-

90m 
45059 2252.95 47312 6000 17556 877.80 18434 71746 

 
C.C Road 

1 0-15m 8184 409.20 8593 6000 4059 202.95 4262 18855 

2 
16-

30m 
 

15903 795.15 16698 6000 6741 337.05 7078 29776 

3 
31-

45m 
23573 1178.65 24752 6000 9835 491.75 10327 41079 

4 
46-

75m 
38911 1945.55 40857 6000 15368 768.40 16136 62993 

5 
76-

90m 
46646 2332.30 48978 6000 18910 945.50 19856 74834 

  
ேமB� �<ந%� இைண3பி� ஏ"ப:� பW,கைள ச  ெசHய 2022-2023 

ஆ	<"� சிெம	9 தள� தா�தள� ம"6� ம	 தைர!� �.890/- வ %த� வQ� 
ெசHதிட1� ேம"க	ட விைல விதி3ப< 2022-2023 ஆ	<"� மதி3ப:ீ ெசHய 
ம�ற அ]மதி!�� பணி, சம�3பி!க3ப:கிற,. 
அ.�.- ம�ற� அ]மதி வழ�கலா�.  
ந.க.எ	.2914/2022/இ1. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 45 தமி_நா, �Qந%� வQகா� வாIய�தா� 
நகர!ப�தியி� �ழாS பதி��� ேவைல 9Q>த பிற� கடண உய�R 
�றி�� ம�ற�தி� ைவ�� பIசலீி�கலா�. 
 
 
                                            ஒ!ப�/- தி�.ெபா�. ஆைச�த�பி 
                                            நக� ம�ற தைலவ�, 
                  �ழி�,ைற நகரா9சி. 

        
       /உ	ைம நக�/ 

                  ஆைணயாள�, 
                �ழி�,ைற நகரா9சி. 
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�ழி��ைற நகராசி 
 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� அவசர��ட� 31-03-2022 வியாழ�கிழைம 
மாைல 3.30 மணி�� நைடெப�ற அவசர��ட�தி� நிைறேவ�ற!பட 

மனற!ெபா"# ம�$� த%�மான'க#. 
 

 
ெபா"# எ+. 1  
 
  �ழி�,ைற நகரா9சியி� 2022-2023-� நிதியா	<"கான வ�வாH ம"6� 

^லதனநிதி, �<ந%� ம"6� வ<கா� நிதி!� ய வர1 ெசல1 (ப9ெஜ9) 

தி9டமதி3ப:ீ ம�ற�தி� பா�ைவ!�� பதிவி"�� சம�3பி!க3ப:கிற,. 

அ.�.- ம�ற� அ]மதி!கலா�. 

ந.க.எ	.550/2019/பி1. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 46 அ[மதி�க!பட� 
 
 
ெபா"# எ+. 2 
 
 
  �ழி�,ைற நகரா9சி ப�திகளி� உ/ள வ %:களி� தினச  ேசகரமா�� 

ம!�� �3ைபகைள தன, வ %9<� உரமா!கிட (Home Compost) ம"6� (Pipe compost) 

�ழாH ^ல� உரமா!�� தி9ட� அைம�, ம!�� �3ைபகைள உரமா!கி விட 

ேவ	:� ம"6� தன, வ %9<� உ�வா�� கழி1ந%ைர வ<காலி� விடாம� 

தன, வ %9<� ப�தியி� (Soak pit)  கழி1ந%� உறி?\ �ழி அைம!க3பட ேவ	:� 

என1� அரசா� தைட ெசHய3ப9ட ஒ�-ைற பய�ப:�தி Z!கி எறிய3ப:� 

பிளாE<! பய�ப:�,வைத தைட ெசHதிட1�, பிளாE<! வி"பைன 

ெசHபவ�க5!� அபராத� விதி�திட1�   29-03-2022-� ேததி க�னியா�ம  
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மாவ9ட ஆ9சி�தைலவ� அவ�களி� ஆH1 m9ட�தி� அறி16�த3ப9ட,. 

ேம"ப< நைட-ைறயிைன இநகரா9சி ப�தியி� ெசய�ப:�த3பட1/ள, எ�ற 

விபர� ம�ற�தி� பா�ைவ!�� பதிவி"�� சம�3பி!க3ப:கிற,.  

அ.�.- ம�ற� பா�ைவயி9: பதி1 ெசHயலா�. 
ந.க.எ	.1151/2017/அ2. 
 
ம�ற�த%�மான எ+. 47 அ[மதி�க!பட� 
 
 
 

  ஒ3ப�/- தி�.ெபா�. ஆைச�த�பி  
         நக� ம�ற தைலவ�, 

            �ழி�,ைற நகரா9சி.                           
             /உ	ைம நக�/ 
 
 
                                                   ஆைணயாள�,   
                        �ழி�,ைற நகரா9சி. 
 
 
 


