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�ழி��ைற நக�மற�தி 30-06-2022 வியாழ�கிழைம  காைல 11.00 
மணி�� நைடெப ற சாதாரண�#$ட�தி% நிைறேவ ற'ப$ட 

த(�மான*க+. 
 

நக� மற தைலவ� தி,.ெபா. ஆைச�த.பி அவ�க+ ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 
1) �ழி��ைற நகரா$சி பராம2'பி3+ள மா��தா0ட. ேப,5� நிைலய. 
6.365.86 இல$ச. மதி'ப$ீ;% க$ட'ப$1 நகரா$சி பராம2'பி3+ள�. 
ேம ப; ேப,5� நிைலய�தி% அைம5�+ள 27 கைடகளி% A.Block-% 
அைம5�+ள 13 கைடகளி% 4 கைடக+ ம$1. உ2ம. 
வழ*க'ப$1+ள�.  9 கைடக+ Gமா� HI ஆ01 காலமாக 
காலியாகJ+ள�. B. Block- % 14 கைடகளி3. உ2ம. வழ*க'ப$1 
நைடKைறயி% உ+ள�. ேம ப; கைடக+ அைன��. தலா 
ைவ'L�ெதாைகயாக 6.1,00,000/- நி�ணய. ெசOய'ப$1 நைடKைறயி% 
உ+ள�. எனேவ ைவ'L�ெதாைக �ைறJ ெசO� வழ*க மற. 
த(�மானி�கலா..  
 

மற�த(�மான எ0. 148 – (1) ைவ'L� ெதாைக 6.50000/- என 
த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

2) நகரா$சி�� ெசா5தமான T*காவி% அல*கார ந(, ைற ச2 ெசO�, 
�ழ5ைதகU�கான விைளயா$1 உபகரண*க+ ைவ'ப� என மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 148 – (2) த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

3) 3-வ� வா�;% மிக.ப. எ0.42, 43, 52 ேபா��வர�தி � இைடVறாக 
உ+ளதா% சாைலயி ஓரமாக மா றி அைம�க மற. த(�மானி�கலா..  

 
மற�த(�மான எ0. 148 – (3) த(�மானி�க'ப$ட�.  

 
3-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி.3. ஷாலி Gஜாதா ெகா01 வ,. 

த(�மான.  
 
1) ேஜ�க' நக2% உ+ள மிக.ப�தி% ெத, விள��க+ ேபாட மற. 
த(�மானி�த% அைம�த%. 
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மற�த(�மான எ0. 149 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
2) ந2யவிைளயிலி,5� விஜய�மா� வ (1 வைர உ+ள சாைலயி% 
கா*கிZ$ேரா1 ேபாட இ.மற. த(�மானி�த% 
 
மற�த(�மான எ0. 149 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) இைடவிளாக. மிஷ வ (1 ப�க�தி% உ+ள சாைலயி% கா*கிZ$ேரா1 
ேபாட இ.மற. த(�மானி�த% 
 
மற�த(�மான எ0. 149 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) இைடவிளாக. பா��கவ வ ($; ப�க�திலி,5� K,விளா[சியி% 
ெரஜியி வ ($; அ,கி% உ+ள நைடபாைதயி% கா*கிZ$ தள. 
அைம�க மற. த(�மானி�த%. 
 
மற�த(�மான எ0. 149 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

5) இைடவிளாக. Gபா\ வ ($; அ,காைமயி% உ+ள மிக.ப�ைத 
மா றி நைடபாைதயி ஒர�தி% ேபாட இ.மற. த(�மானி�த% 
 
மற�த(�மான எ0. 149 – (5) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

6) வ+ளி�ேகா$;% ெபா� �;ந(� இைண'ைப இ,�கிற இட�திலி,5� 
மா றி ேவI ஒ, இட�தி% ேபாட இ.மற. த(�மானி�த% 
 
மற�த(�மான எ0. 149 – (6) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

7) ேஜ�க' நக� ேவைல நட5� ெகா0;,�கிற�. அ5த இட�தி% Gமா� 15 
மீ$ட� ந(ள. காகிZ$ தள. ேபாடவி%ைல. அ5த இட�தி3. காகிZ$ 
ேபாட ேவ01.. 
 
மற�த(�மான எ0. 149 – (7) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

8) பவி�ரா, பாLரா_ வ ($; அ,கி% உ+ள சாைலயி% மைழ ெபO`. 
ேபா� சாைலயி% மைழந(� ேத*கி நி கிற�. அ5த இட�தி3. காகிZ$ 
ேபாட ேவ01..  
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மற�த(�மான எ0. 149 – (8) த(�மானி�க'ப$ட� 
4-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி.சி. லலிதா ெகா01 வ,. 

த(�மான. 
 

1) வ+ளி�ேகா1 ேகாயி% ப�க. அaGத அவ�க+ வ ($1'ப�க. 
ேபா��வர���� இைடVறாக நி �. மிக.ப. மா ற மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) .கைலய �ள. AG சைப KL தி,. விஜயரா_ வ ($1'ப�க. நி �. 
மிக.ப. மா றி அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) ேகா$டவிைள தி,. ஷாஜி வ ($1 K நி �. 64-. எ0 ெகா0ட 
மிக.ப. மா றி அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) க%ெவ$டா �ழியி% ேபா��வர���� இைடVறாக நி �. 27, 28, 31, 
32 எ0 மிக.ப*கைள`. மா றி அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

5) வ+ளி�ேகா$;% ப;'பக. K நி �. மிக.ப�தி% Lதியதாக Tube 
Light அைம�� தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (5) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

6) மி$l ஆபlீ ப�க�திலி,5� அ.பய5தலவிைள ெச%3. சாைல 
மிகJ. பmதைட5� உ+ள�. அதைன சிெம$ தள. அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (6) த(�மானி�க'ப$ட� 
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7) கmவதி$ைடயிலி,5� அ.பல��விைள ெச%3. பாைதைய ச2 
ெசOய மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 150 – (7) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

6-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,.V. விஜு  ெகா01 வ,. த(�மான. 
 

1) ேமேல அ.மேகாவி% அ,கி% இ,5� க%ெவ$1 வைரயி3. 
ஒைடயி உ+ப�தி ச2 ெசO� H; அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 151 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) ெப,5ெத, pத� ஜி அவ�க+ வ ($; அ,கி% இ,5� க%ெவ$1 
வைரயி3. ஒைட அைம�� H; ேபாட மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 151 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) வா�;% உ+ள அைன�� மிக.ப*களி3. LED விள�� ெபா,�த 
மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 151 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

7-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி.U.R. விஜயெல$Gமி ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

1) ந2யவிைள தி,. விஜய�மா� வ (1 அ,கி% உ+ள மிக.ப�தி% 
(மிக.ப எ0.67) Lதியதாக மி விள�� ேப1வத � மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 152 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) க%பால�த; u கைட ராஜ கைட அ,கி% ெபா� ம�க+ நட5� 
ெச%3. நைட பாைதயி% ெபா�ம�க+ நட5� ெச%ல K;யாத 
நிைலயி% தனியா� வாகன*க+ நிI�தி ைவ�க'ப1கிற�. இதைன 
த1'பத � நைடபாைத அ,கி% அல*கார க.பி அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 152 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
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8-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி.G.S. மினி�மா2. ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 

1) ைவlறாO ேரா$;% Pipe Line ம I. சிெம0$ தள. அைம�� பால. 
அைம'ப� ச.ம5தமாக மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 153 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) ேபாl$ எ0.55, 56, 58 ம I. 8-ஆ. எ0 ேபாl;3. Lதிய Light 
அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 153 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) ெச*கHைல வா�;% Lதிய பால�தி வல� Lற. ஒைட z�வா2 Slab   
ேபாட மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 153 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) ேதவி�மா2 க%|2 பாைதயிலி,5� வ,. மைழந(� பைழய ஆேறா 
ஆlப�தி2 அ,கி% ேத*கி நி கிற�. அதைன தி,. அழக'ப வ (1 
அ,கி% உ+ள க%ெவ$1 வைர ஒைட அைம�� Slab ேபா$1 தர 
மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 153 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

5) ைவlறாO ேரா$;% 47-ஆ. எ0 ேபாl;லி,5� ஒ, ேபாl$ வி2J 
ெசO� Light அைம�� தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 153 – (5) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

6) �ழி��ைறயி% நாக�ேகாயி% ேப,5� நிI�த. K ேம1ப+ளமாக 
காண'ப1வ�ட பயணிக+ ேப,5தி% ஏற K;யாத நிைல உ+ள�. 
எனேவ உடன;யாக இட�லா� பதி�� ச2 ெசOய இ5த மற. 
த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 153 – (6) த(�மானி�க'ப$ட� 
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9-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,.எ..பி. ரவி ெகா01 வ,. த(�மான. 
 

1) ேஜாlேகா ப�னிaச� கைட அ,காைமயிலி,5� தி,. கி,\ண நாய� 
வ (1 வைரயி3. உ+ள சாைலயி% Inter lock ேபாட'ப$1+ள இட�ைத 
தவிர மீதK+ள சாைலயி% Inter lock ேபாட மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 154 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) விளவ*ேகா1 ஆ I கடவி% ெபா�ம�க+ �ளி'பத � பயப1�தி 
வ,. ப;��ைற இ;5�+ள�. எனேவ ெபா�ம�க+ நிI �ளி'பத � 
Lதிய ப;��ைற க$ட மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 154 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) �ழி��ைற நகரா$சி எ%ைலகU��+ நகரா$சிைய ஒ$;+ள 
ப[சாய�� ப�திகளிலி,5� �'ைபகைள`. கழிJகைள`. 
ெகா$1வதா% நகரா$சி ப�திக+ மிகJ. Gகாதார சீ�ேக1 ஏ ப$1 
வ,கிற�. ஆைகயா% ெவளி'ப�திகளி3+ள �'ைபகைள நகரா$சி 
ப�திகளி% ெகா$1வைத தைட ெசOய மாவ$ட ஆ$சி�தைலவைர 
ேக$1 மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 154 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 

 
 

10-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி.G. ெஜயிசா5தி ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 
1) �ழி��ைற மல*கைர சிறிய க�ேதாலி�கா ச�a Kத% தி,. 
ேடவி$ரா_ அேவ�க+ வ (1 அ,கி% உ+ள பைழய க%ெவ$1 வைர 
ஒைட அைம�� அைட5�+ள க%ெவ$ைட திற5� மைழந(� வ;கா% 
ஒைட அைம�க இ5த மற. த(�மானி�த%. 
 
மற�த(�மான எ0. 155 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) �ழி��ைற அரG ேம%நிைல ப+ளி விளவ*ேகா$; கைடசி ஒர. 
பைழய கழிவைறக+ இ,��. ப�தி விளவ*ேகா1 சாைலயி% இ,5� 
ெப2யவிைள, க%3ெபா ைற, ெத றிவிைள, ேதவி�மா2 மகளி� க%|2 
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ஆகிய ப�திகU�� வாகன*க+ ெச%வத � இட[சலாக உ+ள 15 ச�ர 
அ; (V) வ;வ மதி% Gவைர மா றி க$1வத � ெபா� ம�க+ 
நகரா$சி�� நிதி த,வதாக ெபா�ம�க+ க;த. மல. என�� 
ெத2வி��+ளன�. எனேவ ெபா� ம�க+ நல க,தி ச.ம5த'ப$ட 
இட�தி% மதி% Gவ� மா றி க$1. பணிைய ெசOய இ5த மற. 
த(�மானி�த%. 
 
மற�த(�மான எ0. 155 – (2) இட. பா�ைவயி$1 நகரா$சி�� 
ெசா5தமான இடமாக இ,5தா% பணி ேம ெகா+ள த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) �ழி��ைற நகரா$சியி% வ,வாO உதவியாள� தி,மதி. �மா அவ�க+ 
வா�1 எ0.10-% வ2 வ�லி�க ெச%3. ேபா� Kைறயாக ;ம0$ 
(Demand Notice) ேநா$ul வழ*காம%, வ (1 ம I. நிIவன 
உ2ைமயாள�களிட. வ2 க$ட ெச%3. ேபா� அனாகZக 
வா��ைதகைள பிரகி'பதாக தி,மதி. ேபபி சேராஜ. ம I.               
தி,.ேக. பிரச�மா�, தி,.ஆ�. ெச%வ, தி,மதி.;. கீலா� கி2ஜா,    
தி,. அ�Gண ஆகிேயா� ம I. ஏராளமானவ�க+ எனிட. ேந2% 
Lகா� ெத2வி��+ளன�. நா விசா2�ததி% ேம ப; Lகா� உ0ைமயாக 
ெத2யவ,கிற�. எனேவ அவைர �ழி��ைற நக�மற த(�மான                 
எ0.95 (1) நா+  .2022-ப; உடன;யாக நடவ;�ைக எ1�க இ5த மற. 
த(�மானி�த%. 
 
மற�த(�மான எ0. 155 – (3) தி,மதி. ேபபி சேராஜ. ம I.               
தி,.ேக. பிரச�மா�, தி,.ஆ�. ெச%வ, தி,மதி.;. கீலா� கி2ஜா,    
தி,. அ�Gண ஆகிேயா�க+ ஆைணயாள� அவ�களிட. எm�� 
T�வமான Lகா� த,.ப$ச�தி% அ3வ% Zதியிலான நடவ;�ைக 
ேம ெகா+ள த(�மானி�க'ப$ட�. 
 

4) �ழி��ைற G5தரா ப% ம,��வமைன K நி �. மி க.ப�தி% 
ெத,விள�� அைம�க இ5த மற. த(�மானி�த%. 
 
மற�த(�மான எ0. 155 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
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11-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி.J.K. ேறாlெல$ ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 
1) 11-வ� வா�1 இல$aசி அ.ம ேகாயி% அ,கி% உ+ள கழிJ ந(� ஒைட 
உைட5� காண'ப1கிற�. அைத சீரைம�� தர ேவ0; மற. 
த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 156 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 

 
2) 11-வ� வா�1 �ள�த*கைர ப�தியி% தி,. பாL அவ�களி வ ($; 
அ,கி% உ+ள ;ராlபா�ம� ச25த நிைலயி% ம�கU�� அaச�ைத 
ஏ ப1��. வைகயி% காண'ப1கிற�. அைத உடேன ச2 ெசOய 
ேவ0; மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 156 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 
 

14-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,மதி. . லி%லி L\ப. ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 
1) 14-வ� வா�1 சீராவிைளயி% வ2�கி வ ($; K ப�தியிலி,5� 
சீரா விைள ெச%3. பாைதயி% எ5த ஒ,மிக.பK. ைல I. 
இ%ைல. அதனா% ம�கU�� ெத,விள�� அைம�� ெகா1�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 157 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) ‘சீராவிைளயி% K,க வ ($1 KL. அத ப�க�தி% இர01, 
HI வ ($1கார�கU�� ேரா1 கா*கிZ$ ேபாட மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 157 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
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15-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,. 2க ெகா01 வ,. த(�மான. 
 
1) நகரா$சி�� உ$ப$ட 15-வ� வா�1 ேதவரா_.I எபவ� வ ($; K 
ப�தியி3+ள ஒைடைய ச2 ெசO� சிெம0$ H; அைம�� தர மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 158 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) தி,.எ%. ெந%ச, பாL எபவ� வ ($; K அைம5�+ள நகரா$சி�� 
ெசா5தமான கிணI உ+ள�. கிண ைற z�வா2 சீ� ெசO� தர மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 158 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) நகரா$சி�� உ$ப$ட அ$ைட �ள�ைத ஒ$; L%, Lத�, வில*� 
கழிJக+, பிளாl;� கழிJக+ ேபாட'ப$1 மனித Gகாதார சீ�ேக1 
ஏ ப1கிற�. ஆகேவ �ள�ைத ஒ$; உ+ள ப�திைய G�த'ப1�தி தர 
மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0.158 – (3) ெபா�'பணி �ைறைய ேக$1 
த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) 15-வ� வா�1 எl. ெசOய� அலி, எl. ஷாஜகா அவ�களி வ ($; 
K ப�தியி3+ள மி க.ப�தி% ெத, விள�� அைம�� தர மற. 
த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 158 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 

 
16-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,.K. இர�தினமணி ெகா01 வ,. 

த(�மான. 
 
1) கீ�ப.ம. ேப,5� நிI�த�தி% இ,5� APJ நக� சாைலயி% வ;கா% 
ஒைட ம I. ப�கGவ� க$ட மற. த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 159 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
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17-வ� வா�1 நக�மற உI'பின� தி,.A. அ,+ரா_ ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

1) வட�� ெத, ல$Gமி விலாl ேப�க2 Kத% பாlேட�l ேரா1 
வழியாக ப0ணியணி சாைலைய இட� லா� சாைலயாக மா றி 
அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 160 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) மா��தா0ட. ஜ*சனி% இ,5� வட�� ெத,வழியாக ப0ணியணி 
ெச%3. கழிJந(� ஒைடைய ச2 ெசOய மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 160 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) வட�� ெத, ஜ*ச வ ($; � அ,கிலி,5� ேமல��ள. ெச%3கிற 
சாைலைய இ0ட�லா� அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 160 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) வட�� ெத, அேசாக வ ($; � ெச%3. இட�தி% மிவிள�� 
அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 160 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

ெபா,+ எ0. 1  
�ழி��ைற நகரா$சியி 97-வ� வாJபலி ெபா,$கா$சி 

உ2ம*கU�கான ஏல. ம I. ஒ'ப5த'L+ளி அறிவி'பிைன ப�தி2�ைக 
விள.பர. ெசOத வைக�� கீ�க0டவாI ெசலவின'ப$;ய%க+ 
ெபற'ப$1+ள�.   

1) தின�த5தி     - 6.29,820/- 
2) தினகர    - 6.26,040/- 
ேம ப; நாளித�களிடமி,5� ெபற'ப$ட விைல'ப$;ய% ெதாைகயிைன 

ச.ம5த'ப$ட நிIவன*கU�� வழ*கிட மற அ�மதி ேவ0ட'ப1கிற� 
 

அ.�.- மற. அ�மதி�கலா.. 
ந.க.எ0.1400/2022/ஆ2 
 
மற�த(�மான எ0. 161 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 2 
  

�ழி��ைற நகரா$சி�� ெசா5தமான ஈ'L வாகன. TN.75-L-0828- � 
ஏ ப$1+ள பm�கைள ச2 ெசOவத � என Derik Motors (P) Ltd. Nagercoil Hல. 
6.32132/-�� விைல'L+ளி ெபற'ப$1+ள�. ேம ப; வாகன�தி கான 
பm�க+ ந(�க. ெசOயJ. அத கான ெசலவின�ைத நகரா$சி வ,வாO 
நிதியி% ெசலவிடJ., ேம3. அரG அ*கீகார. ெப ற Derik Motors நிIவன�தி% 
பணியிைன ேம ெகா+ளJ. மற�தி அ�மதி��. 
 
அ.�.- நக�மற தைலவ� K அ�மதி ெப I ேவைல உ�திரJ 
வழ*கியைத மற. அ�மதி�கலா.. 
ந.க.எ0.2866/2012/இ1. 
 
மற�த(�மான எ0. 162 – அ�மதி�க'ப$ட� 

 
 

ெபா,+ எ0. 3 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி�� ெசா5தமான Scorpio  வாகன.    TN-75-AL-6196-�� 
வா$ட� ச�வ (l ம I. பm�க+ ச2 ெசOவத � நக�மற த(�மான. எ0.118 
நா+.20/5/2022- ப; 6.11447-�� அ�மதி வழ*க'ப$1+ள�. வாகன�தி% 
உ+ள பm�கைள ச2 ெசOய ெட2� ேமா$டா�l நிIவன�தி% ெகா01 
ெசI பm�கைள ச2 ெசOத ேபா� #1த% பm�க+ ஏ ப$1+ளைத 
க0டறிய'ப$டத ேப2% அதைன`. ேச��� ச2 ெசOத வைகயி% 
அ�மதி�க'ப$ட ெதாைகயிைன விட #1தலாக 6.18983/- ெசலJ ெசOதிட 
ேவ0;ய நிைல ஏ ப$டதா% அைன�� பணிகU. ேம ெகா+ள'ப$1+ள�. 
எனேவ #1த% ெசலவ (ன. 6.18983/-ஐ உ2ய நிIவன�தி � வழ*கிடJ. 
மற�தி அ�மதி��. 
 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.. 
ந.க.எ0.113/2019/இ1 
 
மற�த(�மான எ0. 163 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 4 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.7-% அைம5�+ள ெப,*�ள. 
Kத% க%பால�த; இச�கிய.ம ேகாயி% வைர`+ள சாைல ச2 ெசOவ� 
ெதாட�பாக நக�மற�த(�மான எ0.49, நா+.11-04-2022- ப; மI ஒ'ப5த'L+ளி 
ேகார அ�மதி�க'ப$ட�. அத அ;'பைடயி% ஒ'ப5நL+ளி அறிவி'பிைன 
தினச2 ெசOதி நாளிதழி% விள.பர. ெசOய'ப$ட வைகயி% ப$;ய% ெதாைக 
6.16695/-ஐ தினமல� நாளிதm�� வழ*க மற�தி அ�மதி��. 
 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.2606/2021இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 164 – அ�மதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 5 
  

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0 7 இ% அைம5�+ள 
ெப,*�ள. Kத% க%பால�த; இச�கிய.ம ேகாவி% வைர உ+ள சாைல 
ச2 ெசOவத ெகI 6.36.25 ல$ச. மதி'ப$ீ;% 15வ� நிதி��m மானிய. 
2020-2021 untied Grant- கீ� பணியிைன ேம ெகா+ள நக�மற த(�மான. 
எ0:49 நா+:11-04-22- ப; மI ஒ'ப5த'L+ளி 01-06-2022-% ேகார'ப$1 
ெபற'ப$ட ஒ'ப5த'L+ளிகளி ஒ'Lேநா�� பிவ,மாI 

1) MJD Construction and Engineering                மதி'ப$ீைட விட 2.2% �ைறJ 
contractors private limited,  
Kannumamoodu                   

2) K. Manikandan Government Contractor        மதி'ப$ீைட விட 3.41% �ைறJ 
 Kannumamoodu   

 ெபற'ப$ட இர01 ஒ'ப5த L+ளிகளி% �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி 
ெகா1��+ள தி,.K.மணிக0ட எபவ2 ஒ'ப5த L+ளிைய ஏ க 
மற�தி அ�மதி�� சம�'பி�க'ப1கிற�. 
 
அ.�.-  �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி ெகா1��+ள தி, K.மணிக0ட எபவ2  
ஒ'ப5த L+ளிைய ஏ I தி$ட'பணியாக இ,'பதினா% நக�மற        
தைலவ� K அ�மதி ெப I ேவைல உ�தரJ வழ*கியைத மற.        
அ�மதி�கலா.. 
ந.க.எ0.2606/2021இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 165 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 6 
  

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0 6-% உ+ள சிவ ேகாவி% 
சாைலயி% H;`ட #;ய கா%வாO அைம'பத ெகன 6.7.00 இல$ச. 
மதி'ப$ீ;% பணி ேம ெகா+ள நக� மற த(�மான எ0.139 நா+.14/6/2022- கீ� 
அ�மதி ெபற'ப$1+ள�. இ'பணி�கான ஒ'ப5தL+ளி 24/6/2022% 
நைடெப றதி% இர01 ஒ'ப5தL+ளிக+ ெபற'ப$டன. அத விபர. 
பிவ,மாI. 

1) P.   ெஜயச5திர              மதி'ப$ீைட விட 0.18% �ைறJ                   
2) P.   ெஜயபிரகா\       மதி'ப$ீைட விட 0.24% அதிக. 

இ�விர01 ஒ'ப5தL+ளிகளி% �ைறவான ஒ'ப5தL+ளி வழ*கிய               
தி,. P. ெஜயச5திர அவ�களி ஒ'ப5தL+ளிைய ஏ க மற�தி 
அ�மதி��.           
                    
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1714/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 166 – அ�மதி�க'ப$ட� 
  
ெபா,+ எ0. 7 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட ஞாறாவிைள பிரதான சாைல ேதவ 
விைள ச5தி'பி% உ+ள மைழந(� வ;கா% பm�கைள ச2 ெசO`. பணி�� 
6.65,000 மதி'ப$ீ;% நக�மற த(�மான. எ0.138 நா+.14/6/2022 அ�மதி ெப I 
24/6/2022 அI ஒ'ப5த'L+ளி ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'ப5த'L+ளிக+   
ெபற'ப$டன. அவ றி விபர. கீ�க0டவாI  

1. S.பாL    மதி'ப$ீைட விட 0.17% �ைறJ 
2. C.Gேர\    மதி'ப$ீைட விட 1.06% அதிக..  
 

இ�வி, ஒ'ப5த L+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட �ைறவாக வழ*கிய 
தி,. S.பாL எபவ2 ஒ'ப5த'L+ளிைய ஏ க மற�தி  அ�மதி��. 

 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1715/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 167 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 8 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0 13 இ% உ+ள க0ண�ேகா1 
சி*கேள� சாைல பராம2'L பணிகU�ெகன 6.24.00 இல$ச. மதி'ப$ீ;% 
15வ� நிதி��m மானிய. 2021-22- கீ� பணி நைடெபற உ+ள�. த ேபா� 
சாைலயி% உ+ள சிI பால. பmதைட5�+ளைத  ச2 ெசOவத � 6.3.30 
இல$ச�தி% மதி'ப1ீ தயா� ெசOய'ப$1 நக�மற த(�மான. எ0.142 நா+. 
14/06/2022- ப; அ�மதி ெப I 24/06/2022 அI ஒ'ப5த'L+ளி ேகார'ப$டதி% 
இர01 ஒ'ப5த L+ளிக+ ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. கீ��க0டவாI 
          

1. S.பாL    மதி'ப$ீைட விட 0.10% �ைறJ 
 

2. C.Gேர\    மதி'ப$ீைட விட 0.28% அதிக..  
 
இ�வி, ஒ'ப5த L+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட �ைறவாக வழ*கிய 

தி,. S.பாL எபவ2 ஒ'ப5த'L+ளிைய ஏ க மற�தி  அ�மதி��. 
 

அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1728/2022/இ1.  

 
மற�த(�மான எ0. 168 – அ�மதி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 9 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட ப�திகளி% Mini mast Light   
ெபா,��வத காக நம�� நாேம தி$ட. 2021-2022- கீ� ேம ெகா+U. 
பணிகU�கான ஒ'ப5தL+ளி அறிவி'பிைன தினச2 ெசOதி நாளிதழி% 
விள.பர. ெசOய'ப$ட வைகயி% ப$;ய% ெதாைக 6. 23,564 ம�ைர மணி 
நாளிதm�� வழ*கிட மற�தி அ�மதி��. 
 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1242/2022/இ1.  

 
மற�த(�மான எ0. 169 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 10 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட ப�திகளி% Mini Mast Light   
ெபா,��வத காக நம�� நாேம தி$ட. 2021-2022- கீ� 6.12.00 இல$ச. 
மதி'ப$ீ;% நகரா$சி நி�வாக இய��ன� ெசைன அவ�களி க;த  
எ0.27519-40/2021/P2 Hல. நி�வாக அ�மதி ெபற'ப$1+ள�. அதேப2% 
�ழி��ைற நகரா$சி ரJ0டானா, ெவ$1ெவ5தி ச'பா�� ம I. விஎ%சி 
ைமதான. ஆகிய HI இட*களி% ஆI எ0ண. 150W LED ெபா,�த'ப$ட 
12 மீ$ட� உயர. உ+ள Mini mast Light அைம��. பணி�� 15-06-2022 அI 
ஒ'ப5த'L+ளி ேகார'ப$டதி% ெபற'ப$ட ஒ'ப5த L+ளிகளி விவர. 
கீ��க0டவாI 
 
1. p க*கா எெல�$2�க%l    மதி'ப$ீைட விட 0.23% �ைறJ 
2. �மா� ஏெஜசிl    மதி'ப$ீைட விட 0.06% அதிக. 
 

ெபற'ப$ட இர01 ஒ'ப5த L+ளிகளி% �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி 
ெகா1��+ள p க*கா எல�$2க%l ஒ'ப5த'L+ளி ஏ க மற�தி 
அ�மதி�� சம�'பி�க'ப1கிற�. 

 
அ.�.- �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி ெகா1��+ள p க*கா எெல�$2�க%l 
எபவ2 ஒ'ப5த'L+ளி ஏ I தி$ட பணியாக இ,'பதினா% நக�மற 
தைலவ� K அ�மதி ெப I ேவைல உ�தரJ வழ*கியைத மற. 
அ�மதி�கலா. 
ந.க.எ0.2607/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 170 – அ�மதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 11 
  
�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட ப�திகளி% Mini mast Light   ெபா,��வத காக 

நம�� நாேம தி$ட. 2021-2022- கீ� 6.12.00 இல$ச. மதி'ப$ீ;% நகரா$சி 
நி�வாக இய��ன� ெசைன அவ�களி க;த எ0.27519-40/2021/P2 Hல. 
நி�வாக அ�மதி ெபற'ப$1+ள�. அதேப2% ஞாறாவிைள ப�தியி% 
அைம5�+ள தைலைம ந(ேர I நிைலய�தி% HI இட*களி% ஆI 
எ0ண. 150W LED ெபா,�த'ப$ட 12 மீ$ட� உயர. உ+ள Mini mast Light 
அைம�கJ. ேம ப; பணி�� 15-06-2022 அI ஒ'ப5த'L+ளி ேகார'ப$டதி% 
ெபற'ப$ட ஒ'ப5த L+ளிகளி விவர. கீ��க0டவாI 
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1. p க*கா எெல�$2�க%l    மதி'ப$ீைட விட 0.23% �ைறJ 
2. �மா� ஏெஜசிl    மதி'ப$ீைட விட 0.06% அதிக. 
ெபற'ப$ட இர01 ஒ'ப5த L+ளிகளி% �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி 

ெகா1��+ள p க*கா எல�$2க%l ஒ'ப5த'L+ளி ஏ க மற�தி 
அ�மதி�� சம�'பி�க'ப1கிற�. 

 
அ.�.- �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி ெகா1��+ள p க*கா எெல�$2�க%l 
எபவ2 ஒ'ப5த'L+ளி ஏ I தி$ட பணியாக இ,'பதினா% நக�மற 
தைலவ� K அ�மதி ெப I ேவைல உ�தரJ வழ*கியைத மற. 
அ�மதி�கலா. 
ந.க.எ0.2606/2022/இ1.  

 
மற�த(�மான எ0. 171 – அ�மதி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 12 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட ப�திகளி% Mini mast Light   
ெபா,��வத காக நம�� நாேம தி$ட. 2021-2022- கீ� 6.12.00 இல$ச. 
மதி'ப$ீ;% நகரா$சி நி�வாக இய��ன� ெசைன அவ�களி க;த  
எ0.27519-40/2021/P2 Hல. நி�வாக அ�மதி ெபற'ப$1+ள�. அதேப2% 
த(யைண'L நிைலய., K�தார.ம ேகாவி% ம I. வட�� ெத, ஆகிய 
HI இட*களி% ஆI எ0ண. 150W LED ெபா,�த'ப$ட 12 மீ$ட� உயர. 
உ+ள Mini mast Light அைம��. பணி�� 15-06-2022 அI ஒ'ப5த'L+ளி 
ேகார'ப$டதி% ெபற'ப$ட ஒ'ப5த L+ளிகளி விவர. கீ��க0டவாI 
1. p க*கா எெல�$2�க%l    மதி'ப$ீைட விட 0.23% �ைறJ 
2. �மா� ஏெஜசிl    மதி'ப$ீைட விட 0.06% அதிக. 
ெபற'ப$ட இர01 ஒ'ப5த L+ளிகளி% �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி 

ெகா1��+ள p க*கா எல�$2க%l ஒ'ப5த'L+ளி ஏ க மற�தி 
அ�மதி�� சம�'பி�க'ப1கிற�. 

 
அ.�.- �ைற5த ஒ'ப5த'L+ளி ெகா1��+ள p க*கா எெல�$2�க%l 
எபவ2 ஒ'ப5த'L+ளி ஏ I தி$ட பணியாக இ,'பதினா% நக�மற 
தைலவ� K அ�மதி ெப I ேவைல உ�தரJ வழ*கியைத மற. 
அ�மதி�கலா. 
ந.க.எ0.2608/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 172 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 13 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி வளாக�தி% உ+ள கழி'பிட. மிகJ. பmதைட5� 
பயப1�த K;யாம% உ+ள�. எனேவ ேம க0ட கழி'பிட�ைத பm� 
பா���. பணி�� உ�ேதச மதி'ப1ீ 6.1.90 இல$ச�தி � தயா2�க'ப$1+ள�. 
பணியி அவசிய. க,தி பணியிைன ேம ெகா+ள மற�தி அ�மதி��. 

 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1729/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 173 – அ�மதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 14 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட மா��தா0ட. ப�தியி% உ+ள தினச2 
காOகறி ச5ைத க$1வத கான 6.4.239 ேகா; மதி'ப$ீ;% கைலஞ� நக�Lற 
ேம.பா$1 தி$ட. 2020-21- கீ� அ*கீக2�க'ப$1 G.o.(M.S) NO.16 
நா+.20/01/22% நி�வாக அ�மதி ெபற'ப$ட�. இ5நிைலயி% அதி% 
அ*கீக2�க'ப$ட வ;வைம'L நக�மற தைலவ� ம I. நக�மற 
உI'பின�களா% நிராக2�க'ப$1 மாவ$ட ஆ$சி� தைலவ� கனியா�ம2 
அவ�களி Kனிைலயி% க$;ட ஆேலாசக� Hல. ேவI வ;வைம'L 
தயா� ெசOய'ப$1+ள�. அ�வ;வைம'பி% காOகறி ச5ைதயி% உ+ள 
அைன�� கைடகU. இ;�க'ப1. ப;யாக தயா� ெசOய'ப$1+ள�. காOகறி 
ச5ைதயி% 2005-2006-% IDSMT தி$ட�தி கீ� க$ட'ப$ட 28 கைடகU. 
இ;�க'பட ேவ0;`+ள�. இ5த 28 கைடகU. IDSMT தி$ட. தைலவ� 
ம I. இய��ன� TUFIDCO ெசைன அவ�களி 2004-2005 AM(B) நா+.25/01/2005-
 கீ� 6.10.00 இல$ச. கட�தவி ெப I க$ட'ப$ட�. த ேபா� கட 
ெதாைக எ�J. நி3ைவ இறி Kmைமயாக தி,.பa ெச3�த'ப$1+ள�. 
ேம3. க$;ட*க+ 17 வ,ட*க+ K;வைட5�+ள ப;யினா3. க$;ட. 
ேசதமைட5� காண'ப1வதா3. அதைன இ;�� அ'Lற'ப1�தி வி$1 Lதிய 
கைடக+ க$1வத � மற�தி அ�மதி��. 
 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1967/2021/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 174 – அ�மதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 15 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0 1 Kத% 21 வைர உ+ள 
ெத,விள��கைள பராம2'பத � தனியா� ஒ'ப5ததார� க*கா 
எல�$2�க%l, தி,ெந%ேவலி எபவ2ட. 07.12.2020 Kத% 06.12.2021 வைர 
ஒ'பைட�க'ப$1 பணி ந%ல Kைறயி% நைடெப I வ5த�. இ'பணியிைன 
மீ01. இர01 வ,ட*கU�� ந($;'L ெசO`. ப$ச�தி% நகரா$சி நி�வாக 
ஆைணய�, ெசைன அவ�களி அ�மதி ெபற ேவ01. என நகரா$சி� 
தைலைம ெபாறியாள� ெசைன அவ�களி க;த. ந.க.எ0.29045/2019/D02 
நா+.04.09.2020-% �றி'பிட'ப$1+ள�. அதப; p க*கா எல�$2�க%l 
நிIவன ஒ'ப5ததார2 க;த�தி% ெத,விள�� பராம2'L பணிகைள 07.12.2021 
Kத% 06.12.2022 வைர த ேபா� உ+ள ஒ'ப5த விகித�திேலேய பணிக+ 
ேம ெகா+ள ேம3. ஒ, ஆ01 கால�தி � ந($;'L வழ*க ேக$1 அ�மதி 
ேகா2`+ளா�. அதப; மீ01. ஓரா01 கால�தி � ந($;'L ெசO� 
வழ*�மாI நகரா$சி நி�வாக இய��ன� ெசைன அவ�கU�� 
ந.க.எ0.1140/2020/இ1  நா+. 29/11/2021- Hல. அ�மதி ேகார'ப$ட�. இ�நா+ 
வைர அ�மதி எ�J. ெபற'படவி%ைல. எனேவ ெத,விள�� பராம2'L 
பணிகளி அவசிய. க,தி 30/06/2022 வைர பணி ந($;'L ெசOய மற�தி 
ஒ'Lத% நக�மற த(�மான. எ0.75 நா+.29.04.2022 Hல. அ�மதி 
ெபற'ப$ட�. த ேபா� நகரா$சி நி�வாக இய��ன�, ெசைன 
அவ�களிடமி,5� அ�மதி ெபற'ப1. வைர இ'பணியிைன க*கா 
எல�$2�க%l, தி,ெந%ேவலி அவ�களிட. ஒ'ப5த விைல விகித�திேலேய 
பணி ேம ெகா+ள மற�தி அ�மதி ேவ0ட'ப1கிற�. 
 
அ.�.- மற. அ�மதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1140/2020/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 175 – அ�மதி�க'ப$ட� 
 
 
ெபா,+ எ0. 16 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி�� ெசா5தமான ஆ01 ��தைக இன*கU�கான 
ெபா� ஏல. ம I. ஒ'ப5த'L+ளி ேகார'ப$டதி% கீ�க0டவாI 
ஒ'ப5த'L+ளி ம$1ேம ெபற'ப$1+ள�. 
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1) க%பால�த; க$டண கழி'பைற 
(i)  தி,.சி. ராஜமணி,   ஒ'ப5த'L+ளிெதாைக    ெசறவ,டெதாைக 
    H'Lவிைளவ (1,  6.11250/-                6.11,025/- 
    ம,த*ேகா1. 

 
ேம க0ட இன�தி � ஒ, நப� ம$1ேம ஒ'ப5த'L+ளி 

ெகா1��+ளா�. இ�வின�ைத ெபாI�தம$;% எவ,. ஏல. எ1�� ெகா+ள 
Kவ,வதி%ைல. ேம3. ெசற வ,1 ெதாைகயிைன விட #1தலாக 
உ+ளதா3. ஒ'Lத% வழ*கிட மற அ�மதி ேவ0ட'ப1கிற�. 
 
அ.�.- மற. அ�மதி�கலா.  
ந.க.எ0.3066/2021/அ2. 
 
மற�த(�மான எ0. 176 – அ�மதி�க'ப$ட� 
 
 

   ஒ'ப./-தி,.ெபா. ஆைச�த.பி 
       நக� மற தைலவ�, 

           �ழி��ைற நகரா$சி. 
 
/உ0ைம நக%/ 
 

           ஆைணயாள�, 
         �ழி��ைற நகரா$சி. 

 


