
 
 

�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 20-05-2022 ெ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) மா��தா�ட
 கா�கறி ச�ைத �த� நகரா�சி எ�ைக ���
 வைர 
உ�ள வ�கா� ச� ெச�  சிலா" அைம$க ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 
 

ம�ற�த#�மான எ+. 92 – (1) த#�மானி�க"பட�.  
 

2) வா�) எ�.14-� ச��திர
 எ%பவ� வ &��% �%ப$க
 இ/$0
 
மி%க
ப�தி� CFL விள$0 அைம$க ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 

 
ம�ற�த#�மான எ+. 92 – (2) த#�மானி�க"பட�.  

 
5-வ� வா�, நக�ம�ற உ2"பின� தி&மதி.S. ஆலி� ெகனி  ெகா+, 

வ&) த#�மான) 
 
1) 5-வ  வா�) உ�ப�ட பி.எ7.எ%.எ�. அ8வலக�தி90 அ/கி�                   
தி/.மா. ராஜ& அவ�களி% வ &��% அ/கி� சி;மி%விைச 0�ந&� ெதா�� 
அைம$க ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 93 – (1) த#�மானி�க"பட�.  
 

2) 5-வ  வா�) உ�ப�ட ந�ய%விைள க>வ%தி�ைட ேரா���                 
தி/. நடராஜ% அவ�களி% வ &��90 ெச�8
 பாைதயி� உ�ள 
மி%க
ப�தி� ெத/விள$0 அைம$க ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 93 – (2) த#�மானி�க"பட�.  
 
 

 



 
 

14-வ� வா�, நக�ம�ற உ2"பின� தி&மதி. . லி லி 67ப) ெகா+, 
வ&) த#�மான) 

 
1) வட$0 ெத/ கா%ெவ%; ேரா��� இ/�  வா�திய�0�, சீரா%விைளB 
ெச�8
 சாைலயி� 19-
 ந
ப� மி% க
ப�தி� ெத/விள$0 அைம�  
தர ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 94 – (1) த#�மானி�க"பட�.  
 

2) ெகா�ல%விைளயி� ம$கD$0
 14-
 வா�) ம$கD$0
 ேரச% 
வாEக கைட மா��தா�ட�தி� உ�ள . அE0 ந�ல F�ட
 அதனா� 
இE0 உ�ள ம$கD$0 ஒ/ ேரச% கைட அைம�  தர ம%ற
 
த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 94 – (2) த#�மானி�க"பட�.  
 

3) காமனா�)விைளயி� 63-
 ந
ப� 64-
 ந
ப� மி%க
ப
 
ேபா$0வர�தி90 இைடJறாக நி9பதா� அதைன சாைல ஒர�தி� 
மா9றியைம$கK
 ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 

 
ம�ற�த#�மான எ+. 94 – (3) த#�மானி�க"பட�.  

 
16-வ� வா�, நக�ம�ற உ2"பின� தி&.K. இர�தினமணி ெகா+, வ&) 

த#�மான) 
 
1) 0ழி� ைற நகரா�சியி� 3 ஆ�)கD$0 ேம� ெதாட��  பல 
ஆ�)களாக பணியா9;
 அ8வலக பணியாள�க� ம9;
 வ/வா� 
பி�K பணியாள�கைள பணியிட மா;த� ெச�ய நகரா�சி நி�வாக 
இய$0ந�, ெச%ைன அவ�கைள ேக�)$ெகா�ள ம%ற
  
த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 95 – (1) த#�மானி�க"பட�.  
 

 

2) NTC �"ேபா பி%Qற
 வா�) 21-� இ/�  0�ந&� ந�லிைய எ)�  
மா9றி அைம$க ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 
 

ம�ற�த#�மான எ+. 95 – (2) த#�மானி�க"பட�.  



 
 

 

21-வ� வா�, நக�ம�ற உ2"பின� தி&மதி.ேக. ெச வ�மா<. ெகா+, 
வ&) த#�மான) 

    

1) மா��தா�ட
 0லேசகர
 சாைலயி� வ�கா� ஒைடயி� சிலா" 
அைம$க ம%ற த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 96 – (1) த#�மானி�க"பட�.  
 

2) சான� ேரா��� வ�கா� ஒைட சீரைம�  சிலா" அைம$க ம%ற 
த&�மானி$கலா
. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 96 – (2) த#�மானி�க"பட�.  

 
ெபா&� எ+. 1 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி ெசா� வ� / காலிமைனவ� ெபா  சீரா�K 
ெச�வ  0றி�  அறிவி"பிைன ெபா  ம$களிட
 ஆ�ேசபைன ேக�ட� 
ெதாட�பாக தினத�தி ப�தி�$ைகயி� 14-04-2022 விள
பர
 ெச�ய"ப�ட 
வைகயி� T.62,025/-$கான ப��ய� ெபற"ப�ட . ேம9ப� ெதாைகயிைன “The 
Daily Thanthi” நி;வன�தி90 வழEகிட ம%ற அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற . 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
.  
ந.க.எ�.969/2022/அ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 97 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 2 

 

  0ழி� ைற நகரா�சி வா�) எ�.15 Block-28-� அைம� �ள L.M.S.Girls Higher 
Secondary School-$0 கதK எ�க� 28-59, 28-59A1, 28-59A2, 28-59A3, 28-59A4,             
28-59A5, 28-59A6, 28-59A7, ம9;
 28-59A8-$0 வ�வில$களி$க ேகா���ளா�. ம%ற 
அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற .     
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
.  
ந.க.எ�. 69/2022/அ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 98 – அ=மதி�க"பட� 
 
 



 
 

ெபா&� எ+. 3 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி p�ைம இ�தியா தி�ட�தி%கீq நகரா�சி$0�ப�ட 
வா�) எ�.1 �த� 21 வைர��ள ப0திகD$கான (1) Boundary Map (2) Ward Map  
(1 to 21) (3) City facilities (4) District Bounday Map ஆகியைவ Google Earth App xல
 Auto 
Card KMC file ெச�  GIS Mapping ெச�ய"ப�)�ள . அதைன admin sbm.org-> 
geographical information System (GIS) எ%ற இைணய�தள�தி� பதிேவ9ற
 
ெச�ய"ப�)�ள . அத9கான ெசலK ெதாைக T.19700/- SBM 
ேம9பா�ைவயாளரா� ெசலK ெச�ய"ப�)�ள . ேம9ப� ெதாைகயிைன 
p�ைம இ�தியா தி�ட ேம9பா�ைவயாள/$0 வழEகிட ம%ற�தி% அ`மதி 
ேவ�ட"ப)கிற .  
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
.  
ந.க.எ�.2389/2017/அ2. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 99 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 4 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட மா��தா�ட
 கா�கறி ச�ைதயி% 
பராம�"Q பணிக� ேம9ெகா�ள கைலஞ� நக�Qற ேம
பா�) தி�ட
 (KNMT) 
2021-2022-%கீq பணிகD$கான ஒ"ப�த"Q�ளி அறிவி"பிைன மாநில அளவிலான 
தினச� ெச�தி நாளிதழி� தமிq ம9;
 ஆEகில�தி8
 ஒ"ப�த"Q�ளி 
மல�8
 விள
பர
 ெச�ய"ப�ட வைகயி� T.1,39,230/- NIDUS ADVERTISING AND 
MARKETING–$0 எ%ற நி;வன�தி90 வழEக ம%ற அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற . 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
.  
ந.க.எ�.1967/2021/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 100 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 5 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.1-� அைம� �ள ஜா$க" நக� 
�த� ந�ய%விைள சாைல வைர தா� சாைல ம9;
 சிெம�� சாைல 
அைம�தி)
 பணி$0 27-04-2022 ம; ஒ"ப�த"Q�ளி ேகார"ப�டதி� இர�) 
ஒ"ப�த"Q�ளிக� ெபற"ப�டன. அவ9றி% ஒ"Qேநா$0 ப��ய� பி%வ/மா;. 
 

1) தி/.சி. ராஜ%      மதி"ப�ீைட விட (-) 0.005% 0ைறK 



 
 

 
2) தி/.பி. ஜ7�%0மா�  மதி"ப�ீைட விட (-) 1.17% F)த� 

 
ேம9ப� இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� தி/.சி. ராஜ% எ%பவ�% 

ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாக உ�ளதா� 0ைற�த ஒ"ப�த"Q�ளிைய ஏ9க 
ம%ற�தி% அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற . 
 
அ.0.- பணியி% அவசர
 க/தி நக�ம%ற தைலவ�% �% அ`மதி ெப9; 
ேவைல உ�திரK வழEகியைத�
 ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.2605/2021/இ1.  
 
ம�ற�த#�மான எ+. 101 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 6 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0 ெசா�தமான ஈ"Q வாகன
 T.N.75AL.6196 Battery   
ப>தைட� �ளதா� Qதிய Battery வாE0வத90 உ�ேதச ெசலவின
                 
T.8000/-$0 ம%ற�தி% அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற . 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
.  
ந.க.எ�.113/2019/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 102 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 7 

 
0ழி� ைற நகரா�சியா� ஆ�)ேதா;
 ஆ� அமாவாைசைய 

�%னி�) வாKபலி ெபா/�கா�சி நிர�தரமாக நட�திட நகரா�சி நி�வாக
 
ம9;
 0�ந&� வழE0
 (ந.நி.3)  ைற அரசாைண எ�.34, நா� 22-06-2000-%ப� 
நிர�தர அ`மதி ஆைண வழEக"ப�)�ள . அத%ேப�� நைடெபறK�ள     
97-வ  வாKபலி ெபா/�கா�சி 13-07-2022 �த� 01-08-2022 வைர நட�தK
 
ம9;
 வாKபலி ெபா/�கா�சியி� கீqக�ட இனEகைள ஒேர இனமாக 
ேச��  ஏ9கனேவ 94-வ  வாKபலி ெபா/�கா�சி திற
பட நட�த"ப�ட . 
அத% அ�"பைடயி� த9ேபா  நைடெபறK�ள 97-வ  வாKபலி 
ெபா/�கா�சியி� வ�ைச எ�.1 �த� 12 வைர��ள இனEகைள�
 ஒேர 
இனமாக ேச��  ெபா  ஏல
 விட ம%ற அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற . 

 
 



 
 

1 வாKபலி ெபா/�கா�சி திடலி� �ைழK க�டண
 வ�� ெச�த�  

2 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� ம�)
 ப$க$கா�சி அைம�  
நட� 
 உ�ம
 

3 ெபா/�கா�சி திடலி� நகரா�சியா� அைம$க"ப�)�ள இட�தி� 
ஒலிெப/$கியி� ம�)
 விள
பர
 ெச��
 உ�ம
  

4 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� கைட அைம�  ஐ7 ம9;
 
ஐ7கி�
 வி9பைன ெச��
 உ�ம
 

5 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� கைட அைம�  0ளி�பான
 
வி9பைன ெச��
 உ�ம
 

6 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� கைட அைம�  உணK வி)தி 
நட� 
 உ�ம
 

7 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� கைட அைம�  அ"பள
 ப�ஜி 
கைட நட� 
 உ�ம
 

8 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� பா"க% வி9பைன ெச��
 உ�ம
 

9 நகரா�சி 0றி"பி)
 இட�தி� ம�)
 பானி�� அைம�  
வி9பைன ெச��
 உ�ம
 

10 தபா� நிைலய
 �%Q�ள காலியிட�தி� சி9;�� அைம�  
நட� 
 உ�ம
 

11 97979797----வ� வா>பலி ெபா&காசியி  அைம�க"ப,) 
@டா களி  உ<ம%கA��பட ெபா&,கைள வி�பைன 
ெசBய கைட வாடைக  

11(அ) ெபா/�கா�சி திட8$0 ெவளியி�, தபா� நிைலய
 �% ப$க
 
உ�ள கைடக� 1 �த� 11 வைர கைட 1-% அளK 7x5    

11ஆ) ெபா/�கா�சி திட8$0 ெவளியி�, ெபா "பணி  ைற ப$க
 
உ�ள கைடக� 1 �த� 11 வைர கைட 1-% அளK 7x6 

11(இ) ேவ8�த
பி திடலி� அைம$க"ப�)�ள 7டா� 1 �த� 20 வைர 
கைட 1-% அளK 8x6 

11(ஈ) ெபா/�கா�சி திட8$0� உ�ள கைடக� 1 �த� 30 வைர கைட 
1-% அளK 10x9 

12 விள
பர 7டா� 1 அளK  9x8  

 
அ.0.- 1) ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
  2) வ�ைச எ�.1-� க�ட �ைழK வாயி� க�டண
 வ�� சி;வ� 



 
 

         ம9;
 ெப�யவ�கD$0 த9ேபாைதய �ழலி% ேப�� நி�ணய
  
         ெச�யலா
. 
  3) மி%க�டண
, த&யைண"Q க�டண
 ம9;
 இதர ெசலவினEக� 
         0�தைகதாரைர ெபா;�ததா0
. 
  4) ேம9ப� வாKபலி ெபா/�கா�சி நட�திட நகரா�சியி�  
     ேம9ெகா�ள"ப)
 நடவ�$ைக$0 ஏ9ப)
 ெசலவின�தி90
 
          ம%ற
 அ`மதி$கலா
.  
ந.க.எ�.1400/2022/அ2 
 

ம�ற�த#�மான எ+. 103 –  
(1) அ=மதி�க"பட� 
(2) Eைழ> கடண) சிறியவ�கA�� F.5/-)  ெப<யவ�கA�� 
F.10/- நி�ணய) ெசB� த#�மானி�க"பட�- 

(3) அ=மதி�க"பட� 
(4) அ=மதி�க"பட� 

           
 

ெபா&� எ+. 8 

 
நக�ம%ற த&�மான
 எ�.3826 ம9;
 3827 நா� 31-12-2021-%ப� ெபா  

�காதார பணிகD$0 ேதைவயான கி/மி நாசினி ெபா/�க� வாEகிட 
த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� ேதைவயான ெபா/�கைள ெகா��த� ெச�திட 
10-05-2022-� ஒ"ப�த"Q�ளிக� ேகார"ப�டதி� கீqக�டவா; இர�) 
ஒ"ப�த"Q�ளிக� ெபற"ப�ட .  

 
1) தி/. தனி��7  நி;வன
    ஒ"ப�த"Q�ளி�ெதாைக T.353500/- 
தி/Bசி 

2) தி/. ெச�வா ேச"� நி;வன
 ஒ"ப�த"Q�ளி� ெதாைக T.397300/- 
தி/Bசி. 
 

 ெபற"ப�ட இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� வ�ைச எ�.1-� க�ட 
ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாகK�ள . எனேவ 0ைற�த ஒ"ப�த"Q�ளியிைன ஏ9க 
ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.3055/2021/H1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 104 – அ=மதி�க"பட� 
 
 



 
 

ெபா&� எ+. 9 

 
நகரா�சி$0 எதிராக ெதாடர"ப)
 வழ$0கைள, நகரா�சி சா�பி� 

ந&திம%ற�தி� வழ$கிைன நட�திட வழ$கறிஞ� ஒ/வைர நியமன
 ெச�திட 
வழ$கறிஞ� சEக
 0ழி� ைற அ`"ப�ட க�த�தி%ேப�� கீqக�டவா; 
x%; வி�ண"ப
 ெபற"ப�)�ள . 

 
1) தி/.D. ஷாஜி0மா� 
வழ$கறிஞ�. 
 

2) தி/மதி.B.J. ஷ&லா ெஜய�தி 
வழ$கறிஞ�. 
 

3) தி/மதி.M.D.M. ஷ&லா பி�யத�சினி  
வழ$கறிஞ�. 
 

ேம9ப� ெபற"ப�ட வி�ண"ப�தி% ேப�� வழ$கறிஞ� ஒ/வைர 
ேத�K ெச�திட ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.1066/2022/அ1.  
 
ம�ற�த#�மான எ+.105– தி&.D. ஷாஜி�மா� அவ�கைள நகராசி 
வழ�கறிஞராக .அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 10 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.19-� அைம� �ள Divines  
ேஹா�ட� அ/கி� உ�ள கிண9றி� இ/�  கழிKந&� ெதா�� அைம�  
கழிKந&ைர ெவளிேய9ற Pipe line இைண"ைப வழEக T.31,000/-$0 மதி"ப)ீ 
தயா� ெச�ய"ப�)�ள . பணியி% அவசிய
 க/தி இ"பணியிைன 
ேம9ெகா�ள ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1414/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 106 – அ=மதி�க"பட� 
 
 
 



 
 

ெபா&� எ+. 11 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.5-� உ�ள கி%7 
ஆ7ப�தி�யி% எதி�� அைம� �ள கிண9றிலி/�  எல$��சிய% அனி 
வ &) வைர 0ழா� அைம�  த�ண &� வசதி ெச�  ர$ேகா� நக�ம%ற 
உ;"பின� வி�ண"பி� �ளா�. அத%ப� த�ண &� வசதி ெச�வத9கான 
T.23,000/-$0 மதி"ப)ீ ெச�ய"ப�)�ள . பணியி% அவசிய
 க/தி 
இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1415/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 107 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 12 

 
0ழி� ைற நகரா�சி$0 ெசா�தமான வி.எ�.சி. கைலயரEக
 பராம�"Q 

ம9;
 ப>  பணி$ெகன T.4.60 இல�ச
 மதி"ப�ீ�� நக�ம%ற த&�மான
 
எ�.34, நா� 31-03-2022 ம%ற
 அ`மதி வழEக"ப�)�ள . அத%ேப�� 
பணியிைன ெசய�ப)�திட 5-5-2022-
 நா� ஒ"ப�த"Q�ளி ேகார"ப�டதி� 
கீqக�டவா; இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிக� ெபற"ப�)�ள . ம%ற�தி% 
பா�ைவ$0
 ��வி90
.  

 
1) CRRA General Contrecting Private Limited - மதி"ப�ீைட விட 0.09% 0ைறK  
 

2) Thiru.D. Justin Kumar, Contractor   - மதி"ப�ீைட விட 0.68% அதிக
 
 

        ேம9ப� ெபற"ப�ட இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� ஒ"ப�ததார�              
CRRA General Contrecting Private Limited  எ%பவ�% ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாக 
உ�ள . எனேவ 0ைற�த ஒ"ப�த"Q�ளியிைன ஒ"Qெகா�ள ம%ற
 
அ`மதி$கலா
. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.871/2022/இ1. 
 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 108 – அ=மதி�க"பட� 
 
 



 
 

ெபா&� எ+. 13 

 
0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட மா��தா�ட
 ஆ�.சி.ெத/வி� உ�ள 

நகரா�சி$0 ெசா�தமான ப�"பக�திைன பராம�"Q பணிக� ேம9ெகா�ள 
T.65,000/- மதி"ப�ீ�90 நக�ம%ற த&�மான
 எ�.33, நா� 31-03-2022 ம%ற
 
அ`மதி வழEக"ப�)�ள . அத%ேப�� பணியிைன ெசய�ப)�திட 5-5-2022-
 
நா� ஒ"ப�த"Q�ளி ேகார"ப�டதி� கீqக�டவா; இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிக� 
ெபற"ப�)�ள . ம%ற�தி% பா�ைவ$0
 ��வி90
.  

 
1) தி/.சி. ராஜ%  - மதி"ப�ீைட விட 0.11% 0ைறK  
2) தி/.பி. ெஜயச�திர% - மதி"ப�ீைட விட 9.51% F)த� 
 

ேம9ப� ெபற"ப�ட இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� ஒ"ப�ததார�              
தி/.சி. ராஜ% எ%பவ�% ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாகK�ள . எனேவ 0ைற�த 
ஒ"ப�த"Q�ளியிைன ஒ"Qெகா�ள ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.3064/2021/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 109 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 14 

 
0ழி� ைற நகரா�சி$0 ெசா�தமான தைலைம ந&ேர9; நிைலய�தி�    

40KVA Generator 3 எ�ணி$ைக, 45KVA Generator 1 எ�ண
, நகரா�சி 
அ8வலக�தி� 15KVA 1 எ�ண
 ம9;
 30KVA 1 எ�ண
 ஆக ெமா�த
 6 
எ�ணி$ைகக� Generator ப>  ஏ9ப)
 ெபா>  ப>கைள ச�பா�$கK
 
அ�வ"ேபா  Generator-கைள Regular Service ெச�வத9ெக%; T.2,95,000/- 
மதி"ப�ீ�90 நக�ம%ற த&�மான
 எ�.31 நா� 31-03-2022 ம%ற
 அ`மதி 
வழEக"ப�)�ள . அத%ேப�� பணியிைன ெசய�ப)�திட 5-5-2022-
 நா� 
ஒ"ப�த"Q�ளி ேகார"ப�டதி� கீqக�டவா; இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிக� 
ெபற"ப�)�ள . ம%ற�தி% பா�ைவ$0
 ��வி90
.  

 
1) R.J. Power, Contractor   - மதி"ப�ீைட விட 1.60% 0ைறK  

 
2) Annai Generator Spare and Service  - மதி"ப�ீைட விட 3.06% அதிக
 

 



 
 

ேம9ப� ெபற"ப�ட இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� ஒ"ப�ததார�              
R.J. Power எ%பவ�% ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாகK�ள . எனேவ 0ைற�த 
ஒ"ப�த"Q�ளியிைன ஒ"Qெகா�ள ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.871/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 110 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 15 

 
0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட மா��தா�ட
 ப0தியி� உ�ள மீ% 

ச�ைதயி� ெபா கழி"பிட
 க�)வத90 T.9.00 இல�ச�தி90 நக�ம%ற 
த&�மான
 எ�.32, நா� 31-03-2022 ம%ற
 அ`மதி வழEக"ப�)�ள . 
அத%ேப�� பணியிைன ெசய�ப)�திட 5-5-2022-
 நா� ஒ"ப�த"Q�ளி 
ேகார"ப�டதி� கீqக�டவா; இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிக� ெபற"ப�)�ள . 
ம%ற�தி% பா�ைவ$0
 ��வி90
.  

 
1) தி/.எ7. பாQ  - மதி"ப�ீைட விட (- ) 11.28% 0ைறK  

 
2) தி/.பி. ெஜயபிரகா� - மதி"ப�ீைட விட (- ) 10.00% 0ைறK 

 
ேம9ப� ெபற"ப�ட இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� ஒ"ப�ததார�              

தி/.எ7. பாQ எ%பவ�% ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாகK�ள . எனேவ 0ைற�த 
ஒ"ப�த"Q�ளியிைன ஒ"Qெகா�ள ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.870/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 111 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 16 

 
0ழி� ைற நகரா�சி$0 ெசா�தமான ெபா  �காதார"பி�K வாகன
 

TN.75J.8227-90 2022-2023-
 ஆ��90 த0தி சா%; ெப;வத90 ேம9ப� 
வாகன�தி8�ள ப> க� ந&$க
 ெச��
 ெபா/�) வாகன
 ஆ�K 
ெச�ய"ப�) மதி"ப)ீ T.1,15,000/- வர"ெப9;�ள . ேம9ப� வாகன�தி� 
ஏ9ப�)�ள ப> கைள ந&$க
 ெச�யK
 அத9கான ெசலவின�ைத நகரா�சி 
வ/வா� நிதியி� ெசலவிடK
 ம%ற�தி% அ`மதி$0. 



 
 

அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.2778/2012/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 112 – அ=மதி�க"பட� 
 
ெபா&� எ+. 17 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட ெப/�ெத/ விநாயக� ேகாவி� 

சமீப
 உ�ள சி;பால
 ப>தைட� �ளைத ச� ெச��
 பணி$0 T.1,10,000/- 
மதி"ப�ீ�90 நக�ம%ற த&�மான
 எ�.3836, நா� 31-12-2021 ம%ற
 அ`மதி 
வழEக"ப�)�ள . அத%ேப�� பணியிைன ெசய�ப)�திட 12-05-2022-� 
ம;ஒ"ப�த"Q�ளி ேகார"ப�டதி� கீqக�டவா; இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிக� 
ெபற"ப�)�ள . ம%ற�தி% பா�ைவ$0
 ��வி90
.  

 
1) T. Regu  - மதி"ப�ீைட விட (- ) 0.21 0ைறK  
2) A. Antony   - மதி"ப�ீைட விட (+ ) 1.99 அதிக
  
 

ேம9ப� ெபற"ப�ட இர�) ஒ"ப�த"Q�ளிகளி� ஒ"ப�ததார�              
தி/. T. Regu எ%பவ�% ஒ"ப�த"Q�ளி 0ைறவாகK�ள . எனேவ 0ைற�த 
ஒ"ப�த"Q�ளியிைன ஒ"Qெகா�ள ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.3064/2021/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 113 – அ=மதி�க"பட�. 
 
 

  ஒ"ப
/- தி/.ெபா%. ஆைச�த
பி 
      நக� ம%ற தைலவ�, 

              0ழி� ைற நகரா�சி. 
         

/உ�ைம நக�/ 
 

            ஆைணயாள�, 
          0ழி� ைற நகரா�சி. 
 
 

 



 
 

�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 20-05-2022 ெவ�ளி�கிழைம  காைல 11.30 
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) 0ழி� ைற நகரா�சியி% �%னா� நக�ம%ற தைலவ� P.P.�`சாமி 
நிைனைவ ேபா9;
 வைகயி� நக�ம%ற Fட�தி� அ%னா�% 
தி/K/வ பட
 திற$க ம%ற
 த&�மானி$கலா
. 

 
    ம�ற�த#�மான எ+. 114 – த#�மானி�க"பட�. 

 
ெபா&� எ+. 1 
 
 ெபா �காதார"பி�வி� வ &) வ &டாக ெச%; 0"ைபக� தர
 பி��  
ெபற"ப�) வ/கிற . அத90 பய%ப)�தி வ�த BOV. வாகன
 9-�                           
2 வாகனEக� ப>தாகி உ�ள . இதனா� நகர ப0தியி� சிறிய ச� களி� 
உ�ள 0�யி/"Qகளி� 0"ைபக� வாEக இயலவி�ைல. எனேவ ப>தான 
வாகனEகைள ப>  ந&$க
 ெச�திடK
, ேம8
 நகரா�சி அ8வலக 
வளாக�தி� ப>தைட�த நிைலயி� உ�ள 9 த�Dவ��கைள ப>  ந&$க
 
ெச�யK
 உ�ேதச ெசலK T.25,000/-$0 ம%ற அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற .  
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.1812/2020/H1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 115 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 2 
 
 நகரா�சி ெபா �காதார"பி�K, வ &) வ &டாக ெச%; 0"ைபக� தர
 

பி��  வாEக பய%ப)�த"ப�) வ�த 9 BOV வாகனEக� ப>  ஏ9ப�) 7 

BOV வாகனEக� ப>  ந&$க
 ெச�ய"ப�) ந�ல �ைறயி� இயEகி 

வ/கிற . மீத��ள 2 BOV வாகனEகளி� 1 BOV வாகன
 ப>  ந&$க
 ெச�ய 



 
 

இயலாத நிைலயி� உ�ள . மீத��ள 1 BOV வாகன
 ப>  ந&$க
 ெச�ய 

உ�ேதச ெசலK T.75,000/-$0 (எ>ப�தி ஐ�தாயிர
 ம�)
) ம%ற அ`மதி 

ேவ�ட"ப)கிற .  

அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.1812/2020/H1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 116 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 3 

 
 நகரா�சி ப0திகளி� உ�ள ெபா  கழி"பிடEகளி� (Pay and Use) �காதார     
Napkin இய�திரEக� நி;வ (SBM) p�ைம இ�திய தி�ட�தி%கீq ODF+ சா%; 
ெப;வத90
, Swachh Surveshan 2-0-%ப� அைன�  ெபா  கழி"பிடEகளி8
 
அ�"பைட ேதைவகைள நிவி��தி ெச�ய அறிK;�த"ப�)�ள . எனேவ 
நகரா�சி ப0திகளி� உ�ள 4 கழி"பிடEகளி� Napkin Destroyer நி;வ வசதியாக 4 
Napkin இய�திரEகைள வாE0வத90
 அத9கா0
 உ�ேதச ெசலK T.3,00,000/- 
(x%; இல�ச
) ம%ற அ`மதி ேவ�ட"ப)கிற .  
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.1812/2020/H1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 117 – அ=மதி�க"பட�. 
 
 
ெபா&� எ+. 4 

 
 0ழி� ைற நகரா�சி$0 ெசா�தமான வாகன
 TN.75AL-6196 Scorpio Q� 
வா�ட� ச�வ &7 ம9;
 இதர ப> க� ச� ெச�வத90 என Derik Motors (P) LTD, 
Nagercoil xல
 T.11,447/-$0 விைல"Q�ளி ெபற"ப�)�ள . ேம9ப� 
அEகீக�$க"ப�ட நி;வனமான Derik Motors (P) LTD, Nagercoil xல
 ேம9ப� 
வாகன�தி9கான ப> க� ந&$க
 ெச�யK
 அத9கான ெசலவின�ைத 
நகரா�சி வ/வா� நிதியி� ெசலவிடK
 ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.113/2019/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 118 – அ=மதி�க"பட�. 



 
 

ெபா&� எ+. 5 

 
  0ழி� ைற நகரா�சியி� உ�ள B.O.C.Street வளாக
, �`சாமி வளாக
, 
0ழி� ைற வணிக வளாக
 ஆகிய ப0திகளி� உ�ள கிண;களி� 
�>வ மாக ேச; நிர
பி உ�ளதா� அ"ப0திகளி� வசி$0
 ம$க� 
கிண;களி� உ�ள ந&ைர பய%ப)�த ��யாத நிைல உ�ள . ேம8
 
இதைன p�வாராம� இ/�தா� கிண9றி% �வ�க� இ��  வி>
 அபாய
 
உ�ள காரண�தினா� ேம9Fறிய ப0திகளி� உ�ள கிண;கைள p� 
வா/வத9காக T.1,60,000/-$0 மதி"ப)ீ தயா� ெச�ய"ப�)�ள . இ"பணியிைன 
நகரா�சி ெபா  நிதியி� ேம9ெகா�ள ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1412/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 119 – அ=மதி�க"பட�. 
 

ெபா&� எ+. 6 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.21-�  அைம� �ள SETC Depo  
ேம90 ப0தியி� 19M ந&ள�தி90 கழிKந&� ஒைட ப>தைட�  ந&�ேதEகி 
�காதார$ேக) விைள�
 வ�ண
 உ�ள . இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள 
நக�ம%ற த&�மான
 எ�.20, நா� 31-03-2022-%ப� பணிக� ேம9ெகா�ள 
த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� T.1.38 இல�ச�தி90 மதி"ப)ீ தயா� 
ெச�ய"ப�)�ள . பணியி% அவசிய
 க/தி நகரா�சியி% நிதி 
நிைலைய"ெபா;�  பணியிைன நகரா�சியி% வ/வா� நிதியி� ேம9ெகா�ள 
ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1413/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 120 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 7 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.6-� அைம� �ள 
ேம�)கிராம
 �த� கீqகிராம
 ப0தியி� E.B. Post No.52-லி/�  �மா� 65M 
ந&ள�தி90 கழிKந&� ஒைட ப>தைட�  ந&�ேதEகி �காதார$ேக) விைள�
 
வ�ண
 உ�ள . இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள நக�ம%ற த&�மான
 எ�.7, 
நா� 31-03-2022-%ப� பணிக� ேம9ெகா�ள த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� 



 
 

T.4,20,000/-$0 மதி"ப)ீ தயா� ெச�ய"ப�)�ள . ேம9ப� ெசலவின�ைத 
நகரா�சியி% நிதிநிைலயிைன ெபா;�  வ/வா� நிதியி� இ/�  ெசலவிட 
ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1417/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 121 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 8 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.15-� அைம� �ள 
அ�ட$0ள
 எதி�Qற
 இச$கிய
ம% ேகாவி� ப0தியி� �மா� 25M ந&ள�தி90 
கழிKந&� ஒைட ப>தைட�  ந&�ேதEகி �காதார$ேக) விைள�
 வ�ண
 
உ�ள . இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள நக�ம%ற த&�மான
 எ�.16, நா�                  
31-03-2022-%ப� பணிக� ேம9ெகா�ள த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� T.7 
இல�ச�தி90 மதி"ப)ீ தயா� ெச�ய"ப�)�ள . ேம9ப� ெசலவின�ைத 
நகரா�சியி% நிதிநிைலயிைன ெபா;�  வ/வா� நிதியி� இ/�  ெசலவிட 
ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1418/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 122 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 9 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.7-� கBேச� வா�) �த� 
வழ$கறிஞ� தி/. ேமாகன% நாய� வ &) ப0தியி� அைம� �ள �மா� 100M 
ந&ள�தி90 கழிKந&� ஒைட ப>தைட�  ந&�ேதEகி �காதார$ேக) விைள�
 
வ�ண
 உ�ள . இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள நக�ம%ற த&�மான
 எ�.8, 
நா� 31-03-2022-%ப� பணிக� ேம9ெகா�ள த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� T.6.50 
இல�ச�தி90 மதி"ப)ீ தயா� ெச�ய"ப�)�ள . ேம9ப� ெசலவின�ைத 
நகரா�சியி% நிதிநிைலயிைன ெபா;�  வ/வா� நிதியி� இ/�  ெசலவிட 
ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1419/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 123 – அ=மதி�க"பட�. 



 
 

ெபா&� எ+. 10 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.6-� அைம� �ள ெப/�ெத/ 
பி%ப0தியி� ��தார
ம% ேகாவி� �த� ச�ைத ப0தியி� �மா� 40M 
ந&ள�தி90 கழிKந&� ஒைட ப>தைட�  ந&�ேதEகி �காதார$ேக) விைள�
 
வ�ண
 உ�ள . இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள நக�ம%ற த&�மான
 எ�.7, 
நா� 31-03-2022-%ப� பணிக� ேம9ெகா�ள த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� T.2.72 
இல�ச�தி90 மதி"ப)ீ தயா� ெச�ய"ப�)�ள . ேம9ப� ெசலவின�ைத 
நகரா�சியி% நிதிநிைலயிைன ெபா;�  வ/வா� நிதியி� இ/�  ெசலவிட 
ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1420/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 124 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 11 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.21-� உ�ள சிறியகா�)விைள 
ப0தியி� ேம
பால
 ஒ%; க�ட"ப�) ��வைடயாம� ம$க� பய%ப)�த 
இயலாத நிைலயி� உ�ள . இதைன �>ைமயாக க�� ம$களி% 
பய%பா��90 ெகா�) வ/
 வைகயி� T.19.00 இல�ச�தி90 மதி"ப)ீ 
தயா� ெச�ய"ப�)�ள . பணியி% அவசிய
 க/தி இ"பணியிைன நிதி 
நிைலைய அ`ச��  வ/வா� நிதியி� ேம9ெகா�ள ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1423/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 125 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 12 
 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட வா�) எ�.6-� அைம� �ள 

ேம�)$கிராம
 �த� கீqகிராம
 வைரயிலான ப0தியி� 165M ந&ள�தி90 

காEகி�� ேரா) ேசத
 அைட�  காண"ப)கிற . இ"பணியிைன ேம9ெகா�ள 

நக�ம%ற த&�மான
 எ�.7, நா� 31-03-2022-%ப� பணிக� ேம9ெகா�ள 

த&�மானி$க"ப�டதி%ேப�� T.6.10 இல�ச�தி90 மதி"ப)ீ தயா� 



 
 

ெச�ய"ப�)�ள . இ"பணியிைன நகரா�சி நிதிநிைலயிைன அ`ச��  ெபா  

நிதியி� ேம9ெகா�ள ம%ற�தி% அ`மதி$0. 

அ.0.- ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 
ந.க.எ�.1420/2022/இ1. 
 
ம�ற�த#�மான எ+. 126 – அ=மதி�க"பட�. 
 
ெபா&� எ+. 13 

 
  0ழி� ைற நகரா�சி$0�ப�ட மா�$ெக� ப0தியி8�ள ���யி� உர
 
தயா�$0
 ைமய�தி� 20 HP Shredder Machine Cum Pulverize  இய�திர
 வாEகி 
ெபா/� த� பணி$0 02-12-2021 ேவைல உ�தரK தி/.பி. �ம% 
ஒ"ப�த$கார/$0 வழEக"ப�ட . ேம9ப� அவ� ெபா/� வத90 
ெகா�)வர"ப�ட இய�திர
 தரமானதாக இ�ைல. எனேவ மிஷிைன                 
13-05-2022-$0� மா9றி வினிேயாக
 ெச�ய அறிK;�தி 4-5-2022 அ%; இ;தி 
அறிவி"Q க�த
 அ`"ப"ப�ட . அத90
 எ�தவித நடவ�$ைக�
 
ஒ"ப�ததாரரா� ேம9ெகா�ள"படவி�ைல- எனேவ பணியி% அவசிய
 ம9;
 
அவசர
 க/தி இ"பணி$கான ேவைல உ�தரK இர�  ெச�  ம; 
ஒ"ப�த"Q�ளி ேகார ம%ற�தி% அ`மதி$0. 
அ.0.- ம%ற
 அ`மதி$கலா
. 
ந.க.எ�.1485/2021/இ1.           
 
ம�ற�த#�மான எ+. 127 – அ=மதி�க"பட�. 
 
                          
 

  ஒ"ப
/- தி/.ெபா%. ஆைச�த
பி 
      நக� ம%ற தைலவ�, 

              0ழி� ைற நகரா�சி.  
 
       /உ�ைம நக�/ 
 
         ஆைணயாள�, 
       0ழி� ைற நகரா�சி. 
 
 



 
 

�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 31-05-2022 ெசQவாB�கிழைம  மதிய) 
12.30 மணி�� நைடெப�ற அவசர��ட�தி  நிைறேவ�ற"பட   

த#�மான) 
 

ெபா&� எ+-1 
 
தமிழக அரசா� அைம$க"ப�ட ெசா� வ� சீரா�K ெச�வத9கான 0> 

ப�ேவ; காரணிகைள ஆரா��  த9ேபா  ெசா� வ� சீரா�K ெச�வ  
அவசிய
 என அரசி90 ப�� ைர� �ள . 

 
15-வ  ம�திய நிதி ஆைணய
 2022-2023-
ஆ�) �த� உ�ளா�சி 

அைம"QகD$கான மா%ய
 ெப;வத90, ெமா�த ஆ�) மதி"பி� ெசா� வ� 
விகித
 (Floor rate i.e.Rate of Taxation) எ�வளK என அறிவி$ைக ெவளியிட 
ேவ�)
 எனK
, ெமா�த மாநில உ�நா�) உ9ப�தி வள�Bசி$0 ஏ9றவா; 
ெசா� வ� வ�லி� �%ேன9ற
 கா�பி$க ேவ�)
 எனK
 நிப�தைனக� 
விதி� �ள . ேம8
, p�ைம இ�தியா தி�ட
 2.0 ம9;
 அ
T� 2.0 ஆகிய 
தி�டEகD$0 மானிய நிதி ெப;வத90 ெசா� வ�/ காலிமைனவ� சீரா�K 
ெச�வ  அவசியமாகிற . 

 
அரசாைண (நிைல) எ�.73, நகரா�சி நி�வாக
 ம9;
 0�ந&� வழEக� 

 ைற, நா� 19-07-2018 ம9;
 அரசாைண (நிைல) எ�.76, நகரா�சி நி�வாக
 
ம9;
 0�ந&� வழEக�  ைற, நா� 26-07-2018 ஆகியவ9றி� ெசா� வ�/ 
காலிமைனவ� ெபா  சீரா�K ேம9ெகா�ள ஆைணயிட"ப�), பி%Q 
அரசாைண (நிைல) எ�.150 நகரா�சி நி�வாக
 ம9;
 0�ந&� வழEக�  ைற, 
நா� 19-11-2019-%ப� ெசா� வ� சீரா�வான  நி;�தி ைவ$க"ப�), 
ெசா� வ�/ காலிமைனவ� சீரா�K ேம9ெகா�வத9கான வழிகா�)த�க� 
வழEக 0>K
 அைம$க"ப�ட . ேம8
, இ$0>வான  ெசா� வ�/ 
காலிமைனவ� சீரா�K ெச�வத9கான ப�� ைரக� வழE0வத90 �%Q, 
ச�ைத மதி"Q 0றிய)ீ, பணவ &$க
, ெசலK பணவ &$க 0றிய)ீ, ெமா�த 
உ�நா�) உ9ப�தி ேபா%றவ9ைற ப�சீலி� , ெபா/ளாதார 0றிய)ீக� 
உய�� �ள நிைலயி� ெசா� வ�யி� எ�த உய�K
 இ�லாதேதா), 
உ�ளா�சி அைம"Qகளி% ெசா�த வ/மான�தி8
 எ�த உய�K
 இ�லாம� 
உ�ளதாகK
, ெமா�த வ/மான�தி� ெசா�த வ/மான�தி% பE0 ெப/மளK 
0ைற�த �ளதாகK
 அறி$ைக ெவளியி�)�ள . 



 
 

த9ேபா  ெபா/ளாதார 0றிய)ீ உய�� �ளத90 ஏ9ப, நகரா�சிகளி% 
நி�வாகB ெசலவின
 பலமடE0 உய�� �ள . ேம8
, நகரா�சிகளி� 
அதிக�� �ள நிதி�ேதைவ, ெபா  ம$கD$0 வழEக"பட ேவ��ய 
அ�"பைட வசதிக�, 15-வ  ம�திய நிதி$0>வி% மா%ய
 ம9;
 இதர 
ஒ%றிய அரசி% தி�டEகD$கான நிதி ெப;வத90 நி�ணயி$க"ப�)�ள 
த0திக� ேபா%றவ9ைற க/�தி9ெகா�)
 தமிqநா��8�ள நகரா�சிகளி� 
கீqக�டவா; ெசா� வ�/ காலிமைன வ� சீரா�K ெச�யலா
 என 
ெசா� வ� சீரா�K ேம9ெகா�வத9கான வழிகா�)த� 0> 
ப�� ைர� �ள . 

ெசா� வ�/ காலிமைன வ� சீரா�K ெச�வத9கான 0>வி% 
ப�� ைரக� ம9;
 நக�"Qற உ�ளா�சி அைம"Qகளி% வள�Bசி$0 
ேதைவ"ப)
 நிதி ஆகியவ9ைற க/�தி9ெகா�) 2022-2023 �தலா
 
அைரயா�) (01-04-2022) �த� ெசா� வ� ெபா  சீரா�K ெச�ய ேவ�)
. 

நகரா�சி ப0திகளி� க�ட"ப)
 0�யி/"Q க�டடEகD$0 அவ9றி% 
அைமவிட
, க�)மான�தி% த%ைம ம9;
 பய%பா) ஆகியவ9றி% 
அ�"பைடயி� க�டடEகளி% பர"பளK$0 ஏ9றவா; 4 வைககளாக பி��  
ெவ�ேவ; ம�டல மதி"Qக� நி�ணய
 ெச�  ெசா� வ�/ காலிமைன வ� 
சீரா�K ெச�ய ேவ�)
. 

ெசா� வ�/ காலிமைன வ� சீரா�K ெச�வத9கான 0>வி% 
ப�� ைரக� அரசா� ஏ9;$ெகா�ள"ப�), அரசாைண (நிைல) எ�.52 நகரா�சி 
நி�வாக
 ம9;
 0�ந&� வழEக� (நநி4)  ைற, நா� 30-03-2022 ம9;
 நகரா�சி 
நி�வாக இய$0ந� �9றறி$ைக ந.க.எ�.40032/2012/ஆ�1, நா� 01-04-2022 
ஆகியவ9றி� கீqக�டவா; அ�"பைட மதி"Q நி�ணய
 ெச�ய 
ெத�வி$க"ப�)�ள . 

          
ெசா� வ� : 
 
0�யி/"Q க�டEக� ((((Residential Building) : 

 
    

பர"பள> (ச.அR)    உய�> ெசBவத�கான 
காரணி    

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

    



 
 

    

�Rயி&"6 அ லாத கடட%க� ((((Non-Residential Building) : 

 

வைக"பா,    உய�> ெசBவத�கான 
காரணி    

ெதாழி9சாைலக� 1.75 

வணிக பய%பா�) க�டடEக� 2 

�யநிதி ப�ளி ம9;
 க��� 
க�டடEக� 

1.75 

    

ம+டல அR"பைட மதி"6 நி�ணய) ெசBவ� ச)மSதமாக ேம�க+ட 
பRயலி  �றி"பிட"ப,�ள உய�> காரணிக� கீUக+டவா2 
விவ<�க"ப,கிற�.  
    

1) 600 ச ர அ�$0
 0ைறவான பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 25% ெசா� வ� உய�K ெச�ய"பட ேவ�)
.  
 

2) 601 �த� 1200 ச ர அ� வைர பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 50% ெசா� வ� உய�K ெச�ய"பட ேவ�)
. 

 
 

3) 1201 �த� 1800 ச ர அ� வைர பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 75% ெசா� வ� உய�K ெச�ய"பட ேவ�)
. 
 

4) 1800 ச ர அ�$0 அதிகமாக பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 100% ெசா� வ� உய�K ெச�ய"பட ேவ�)
. 

 
 

5) வணிக" பய%பா�) க�டடEகD$0 த9ேபா �ள ெசா� வ�யி� 
100% ெசா� வ� உய�K ெச�ய"பட ேவ�)
. 
 

6) ெதாழி9சாைல பய%பா�) க�டட
 ம9;
 �ய நிதி ப�ளி ம9;
 
க��� க�டEகD$0 த9ேபா �ள ெசா� வ�யி� 75% 
ெசா� வ� உய�K ெச�ய"பட ேவ�)
. 
 

 

காலிமைன வ� சீரா�K : 
 
 காலிமைன வ�விதி"பி90 1 ச ர அ� நில�தி90 த9ேபா �ள 
அ�"பைட மதி"Q 100 சதவ &த
 உய�K ெச�  காலிமைன வ� ெபா  சீரா�K 



 
 

ெச�ய"பட ேவ�)
. ேம8
, ெசா� வ� விதி"Q ெச��
 ேபா  க��ட�தி% 
பர"பளவி90 இர�) மடEகி90 ேம� உ�ள காலியிட�தி90 
ெசா� வ��ட% ேச��  காலிமைனவ� விதி"Q ெச�ய"பட ேவ�)
. 
 
த%னிBைசயாக வ/டா�திர ெசா� வ� சீரா�K :  
 
 ஏ9கனேவ உ�ள ெசா� வ�/ காலிமைன வ�யி�, ஆ�)ேதா;
 6% 
உய�K அ�ல  கட�த 5 ஆ�)களி% ெமா�த மாநில உ�நா�) உ9ப�தியி% 
(GSDP) சராச� வள�Bசி வ &த
 இவ9றி� எ  அதிகேமா அத% அ�"பைடயி� 
ஒ�ெவா/ ஆ�)
 ெசா� வ�/ காலிமைனவ� உய�K ெச�  ெசா� வ� 
சீரா�K ெச�ய"பட ேவ�)
. 
 அ ேபாலேவ, த9ேபா  வைர ம�டல அ�"பைட மதி"Q நி�ணய
 
ெச�ய"படாம� வி)ப�)�ள சாைலக�, ெத/$க�, ச� க� ேபா%றைவ 
அவ9றி% அைமவிடEகD$0 ஏ9றவா; ப��யலி�) ம�டலEகD
, 
ம�டல மதி"QகD
 நி�ணய
 ெச�ய"பட ேவ�)
.  
 விைலவாசி உய�K, பணியாள�களி% ஊதிய உய�K, ெபா ம$கD$0 
ெச�ய ேவ��ய அ�"பைட ேதைவ ம9;
 நகரா�சியி� ஏ9ப)�த"ப�)�ள 
அ�"பைட க�டைம"Qகைள ேம
ப)�தி பராம�"Q ெச�த� ேபா%றவ9றி90 
ேதைவ"ப)
 F)த� ெசலவின
, நகரா�சி ெச8�த ேவ��ய கட% ெதாைக 
ம9;
 பிற  ைறகD$0 ெச8�த ேவ��ய நி8ைவ�ெதாைக ஆகியவ9ைற 
க/�தி� ெகா�)
, ெபா ம$கD$0 சிற"பான ேசைவகைள அளி$க 
ஏ வாகK
, ேம9க�ட அரசாைணயி� அறிK;�தி��ளவா;
, தமிqநா) 
மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட
 1920, பி�K 81-A ம9;
 நகரா�சி நி�வாக 
இய$0ந� அவ�களி% �9றி$ைக ந.க.எ�.40032/2012/ஆ�, நா� 01-04-2022 
ஆகியவ9றி� 0றி"பிட"ப�)�ள வழி�ைறக� பி%ப9றி�
, 0ழி� ைற 
நகரா�சியி� கீqக�டவா; ெசா� வ�/ காலிமைன வ� உய�K ெச�  ெபா  
சீரா�K ேம9ெகா�ள ெபா ம$களி% ஆேலாசைனக� ம9;
 ஆ�ேசபைணக� 
10-05-2022-
 ேததி$0� சம�"பி$கேகா� 14-04-2022-
 ேததி தின�த�தி நாளிதq 
ம9;
 அ8வலக விள
பர" பலைகயி8
 விள
பர
 ெச�ய"ப�ட . ெபா  
ம$களிடமி/�  எ�வித ஆ�ேசபைணகD
 ெபற"படவி�ைல எ%பதா8
, 
ெசா� வ� ெபா  சீரா�K ேம9ெகா�) 14 வ/டEக� கட�த நிைலயி�, 
நகரா�சியி% அ%றாட பராம�"Q ம9;
 ெசய�பா)கD$கான நிதிB 
ெசலKகைள எதி�ெகா�Dவத90
, நி8ைவயி8�ள கட%கைள தி/"பி 
ெச8�தவத90
, நகரா�சி நிதி நிைலைமைய ேம
ப)� வ  மிக 
அ�தியாவசியமாகிற . எனேவ அரசாைண எ�.52 நகரா�சி நி�வாக
 ம9;
 
0�ந&� வழEக�  ைற, நா� 30-03-2022-%ப� 0ழி� ைற நகரா�சியி� 01-04-2022 
�த� ெசா� வ�/ காலியிடவ� ெபா  சீரா�K ேம9ெகா�வத90 உய�K 



 
 

ெச�ய த&�மானி�  காரணிகைள ஊ�ஜித
 ெச�ய"ப)கிற  ம%ற�தி% 
பா�ைவ$0 ைவ$க"ப)கிற . 
 

1) 600 ச ர அ�$0
 0ைறவான பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 25% ெசா� வ� உய�K ெச�யலா
.  
 

2) 601 �த� 1200 ச ரஅ� வைர பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 50% ெசா� வ� உய�K ெச�யலா
.. 

 
 

3) 1201 �த� 1800 ச ர  அ� வைர பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 75% ெசா� வ� உய�K ெச�யலா
.. 
 

4) 1800 ச ர அ�$0 அதிகமாக பர"பளK உ�ள 0�யி/"Q 
க��டEகD$0 100% ெசா� வ� உய�K ெச�யலா
.. 

 
 

5) வணிக" பய%பா�) க��டEகD$0 த9ேபா �ள ெசா� வ�யி� 
100% ெசா� வ� உய�K ெச�யலா
.. 
 

6) ெதாழி9சாைல பய%பா�) க�டட
 ம9;
 �ய நிதி ப�ளி ம9;
 
க��� க��டEகD$0 த9ேபா �ள ெசா� வ�யி� 75% ெசா� வ� 
உய�K ெச�யலா
. 

 
 

7) காலிமைன வ�விதி"பி90 1 ச ர அ� நில�தி90 த9ேபா �ள 
அ�"பைட மதி"Q 100 சதவ &த
 உய�K ெச�  காலிமைன வ� ெபா  
சீரா�K ெச�யலா
 

 

8) ஏ9கனேவ உ�ள ெசா� வ�/ காலிமைனவ�யி�, ஆ�) ேதா;
 6% 
உய�K அ�ல  கட�த 5 ஆ�)களி% ெமா� மாநில உ�நா�) 
உ9ப�தியி% (GSDP) சராச� வள�Bசி வ &த
 இவ9றி� எ  அதிகேமா 
அத% அ�"பைடயி� ஒ�ெவா/ ஆ�)
 ெசா� வ�/ காலிமைன 
வ� உய�K ெச�  ெசா� வ� சீரா�K ெச�யலா
.  
 

அ8வலக$ 0றி"Q.-  
 

1) ெபா  வ�Bசீரா�K ெதாட�பான ம�டல மதி"Q உ;தி 
ெச�யலா
. 

2) வ�Bசீரா�விைன நைட�ைற"ப)�தலா
. 



 
 

3) ேம9ப� ெசா� வ�, காலிமைனவ� ெபா  சீரா�K 
ேம9ெகா�வத90
 அறிவி$ைகயிைன க%னியா0ம� மாவ�ட 
அரசிதழி� பிர�ர
 ெச�ய ஆ0
 ெசலவின
 ம9;
 
வ�Bசீரா�K ேம9ெகா�ள ஏ9ப)
 அைன�  ெசலவினEகD
 
ெபா  நிதியி� ேம9ெகா�வத90 ம%ற
 அ`மதி வழEகலா
. 

ந.க.எ�.582/2021/அ1. 
 

ம�ற�த#�மான எ+. 128 

 
15 நக�ம�ற உ2"பின�க� வ<உய�>�� எதி�"6 ெத<வி�தன�. 

நக�ம�ற தைலவ� உபட 4 நக�ம�ற உ2"பின�க� வ<உய�>�� 
ஆதர> ெத<வி�த நிைலயி  ெப&)பாலான உ2"பின�க� எதி�"6 
ெத<வி�த காரண�தினா  வ<சரீாB> ெதாட�பாக அரசி� ம2சரீாB> 
ெதாட�பாக அரசி� ம2 ப<சலீைன�� ம�ற) VR> ெசB� 
த#�மானி�க"பட�.  

 
 
 

  ஒ"ப
/- தி/.ெபா%. ஆைச�த
பி 
          நக� ம%ற தைலவ�, 

             0ழி� ைற நகரா�சி.  ‘ 
         

/உ�ைம நக�/ 
 

           ஆைணயாள�, 
         0ழி� ைற நகரா�சி. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


