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�ழி��ைற நக�மற�தி 04-08-2022 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) நகரா$சி அ3வலக க$4ட�தி பி5ற�தி% உ+ள பைழய க$4ட. 
ம 8. 9காதார'பி:; க$4ட. ஆகியவ ைற இ4�� 5� க$4ட. க$ட  
மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 178 – (1) த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

2) 75-வ� 9தCதிரதின அDத'ெப,விழாைவ Dனி$1 ேவ3�த.பி 
தளவாE திடலி% 9தCதிரதின நிைன; சின. அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 178 – (2) த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

3) �ழி��ைற நகரா$சி ப�தியி% உ+ள அர9 9வ�களி% தனியா� 
9வெரா$4 ஒ$1வைத தைட ெசE� ேம ப4 9வ�களி% �ம: 
மாவ$ட�தி பார.ப:ய�ைத விள��. ஓவிய*க+ ம 8. பிளாI4� 
தவி��க'பட ேவ04ய க$டாய. ப றிய வாசக*க+ ெபாறி�க'பட 
மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 178 – (3) த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

4) வா�1 19-% தி,. ப�ம�மா� அவ�களி வ ($1 அ,காைமயி% உ+ள 
மிக.ப�தி% C.F.L. விள�� ெபா,�த மற. த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 178 – (4) த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

நக�மற �ைண�தைலவ� தி,.D.பிரபி ராஜா ெகா01 வ,. த(�மான. 
 
1) தி,��வ5ர. Dத% க%3�ெக$4 வைரO+ள ஒைடைய P�வா: சீ� 
ெசE� சிலா' ேபா$1 Rட ேவ04ய இட*களி% சிலா' ேபாட மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 179 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
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2) க%3�ெக$4 சி.எI.ஐ. ச�T ேரா$4% ெஜ.பிஜி எபவ: வ ($4 � 
அ,கி% நி �. மிக.ப�தி% ஒ, மிவிள��., ெஜயிராV அவ�க+ 
வ ($4 Dனா% ஒ, மிவிள��., கா$1விைளயிலி,C� 
பாலவிைள ெச%3. ேரா$4% ெச%வராV எபவ: வ ($4 � 
Dனா% நி �. மிக.ப�தி% ஒ, மிவிள��., கா$1விைளயி% 
கனகராV வ ($4 Dனா% ஒ, மிவிள��. ேசவிய� எபவ: 
வ ($4 � Dனா% ஒ, மிவிள��. அைம�� தர மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 179 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 
 

5-வ� வா�1 நக�மற உ8'பின� தி,மதி.S. ஆ$லி ெகனி% ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 
1) 5-வ� வா�1�� உ$ப$ட ஆ�.சி. ெத,வி% உ+ள ப4'பக. 
ெசய%படாம% இ,�கிற�. அதைன இைளஞ�க+ உட பயி சி ெசEO. 
வைகயி% ெப:தாக க$4 தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 180 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) 5-வ� வா�1�� உ$ப$ட வா$ட�ேட*கி�� எதி:% உ+ள சாைலயி%             
15 வ (1க+ உ+ள�. அCத ப�தியி% த0ண (� �ழாE 5திதாக'ேபா$1 
சாைலயி% தைரஓ1 (இட�லா�) ேபாட மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 180 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) 5-வ� வா�1�� உ$ப$ட பி.எI.எ.எ%. கீY D,க அவ�களி 
வ ($4 � ெச%3. பாைதயி% கா*கிZ$ உைடCத நிைலயி% 
காண'ப1கிற�. அCத ப�தியி3. தைர ஓ1 (இட�லா�) ேபா$1தர  
மற. த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 180 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
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12-வ� வா�1 நக�மற உ8'பின� தி,மதி.கி.ெச. ஜ(லிய$ ெம�லி [� 
ெகா01 வ,. த(�மான. 

 
1) BOC ெத,வி% ஏ கனேவ இ,��. �ழாயி% வ,. த0ண (� அ'ப�தி 
ம�க_�� த$1'பாடாக உ+ள காரண�தா% 5� ைப' ைல அைம�� 
தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 181 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) சி*கிேளய� ெத,வி% அ'5 ஜா0ச வ ($1 D5ற. சா�கைட 
த0ண (� சாைலயி% வ4C� 9காதார ேக1 ஏ ப1வதா% ஒைட அைம�� 
தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 181 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) சி.எI.ஐ..மிஷ ம,��வமைன எதி�5ற. சாைல ஒர�தி% 
ெபா�ம�களி அ�தியாவசிய� ேதைவகைள சCதி��. ெபா,$1 
சி8மி விைச ந(�ேத�க ெதா$4 அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 181 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) மட��விைள �ள. P�வாராம% உ+ள�. அதைன P�வா: அ'ப�தி 
ம�க_�� பயப1. வைகயி% சீரைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 181 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

16-வ� வா�1 நக�மற உ8'பின� தி,.K. இர�தினமணி ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

1) �லேசகர. ேரா1 NTC 4'ேபா Dத% 5%3விைள வைர வ4கா% ஒைட 
அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 182 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) �லேசகர. ேரா$4% சாதி� பைழய இ,.5 கைடயி% இ,C� 
ெர�தினராV வ (1வைர உ+ள ப�தியி% வ4கா% ஒைட அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 182 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
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3) APJ நக� அ'5�$ட வ (1 Dத% பா%ச*க� வ (1 வைர உ+ள மி 
க.ப*களி% CFL விள�� அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 182 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4)  �லேசகர. ேரா$4% Adv. ச�தியதாI அவ�க+ வ ($4 அ,கி% உ+ள 
மிக.ப�தி% CFL விள�� அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 182 – (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

5) உர�கிட*கி உ+ப�க�தி% உ+ள மிக.ப*களி% CFL விள�� 
அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 182 – (5) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

6) �லேசகர. ேரா$4% இ,C� உர�கிட*� ெச%3. வ4கா% ஒைட 
அ,கி% காலியாக உ+ள ப�தியி% ப4'பக. அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 182 – (6) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

7) N.T.C. 4'ேபா பி5ற. அைமC�+ள ஆY�ழாE கிண றி% இ,C� 
�ழாE அைம�� A. சCேதாj�மா� வ ($4 அ,கி% சிெட�I 
அைம�� த0ண (� வசதி ெசEய மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 182 – (7) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

18-வ� வா�1 நக�மற உ8'பின� தி,மதி.S.P. ஜலிலா ராணி ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 
1) தி,. ஆனCத தாI அவ�க+ வ ($4 D ஒ, ெத,விள�� ெபா,�தி 
த,.ப4 மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 183 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) தி,. ஜா0ச (ைப4*) அவ�க+ வ ($1�� ேபா�. வழியி%  
ெத,விள�� ெபா,�தி த,.ப4 மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 183 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
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3) தி,. சா. (கால. ெசற இIரேவ% மக) சி*கிேளய� ெத, வ ($1�� 
ெச%3. சாைலயி% ைப' ைல ேபா$1�த,.ப4 மற. 
த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 183 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 

 
20-வ� வா�1 நக�மற உ8'பின� தி,.M. ச�தா� ஷா ெகா01 வ,. 

த(�மான. 
 

1) மா��தா0ட. சCைதயி பி5ற. தி,.9�மார (Raj & Co) எபவ,�� 
ெசாCதமான 9மா� 1,500 ெச8 நில. மா��ெக$ மதி 9வேரா1 ேச�C� 
வ,கிற� வழிகா$1 மதி'5விைல�� அqமதி ெப 8ைகயக'ப1�தி 
சCைதைய வி:;ப1�த மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 184 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) மா��தா0ட. நா;:கா$1விைள ெச%வி அவ�க+ வ (1 Dத% 
9'பிரமணிய. ம 8. ேமாகன அவ�க+ வ (1 வைர �4ந(� ச'ைல 
ேபாட மற.த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 184 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) மா��தா0ட. தி,.ெசCதி%�மா� அவ�க+ வ ($4D இ,C� 
தி,.ேமாகன ம 8. தி,. இன*ேகா அவ�க+ வ (1 வைர இட�லா� 
சாைல அைம�க ேவ04 மற. த(�மானி�கலா.. 

 
மற�த(�மான எ0. 184 – (3) த(�மானி�க'ப$ட� 

 
 

21-வ� வா�1 நக�மற உ8'பின� தி,மதி.ேக. ெச%வ�மா:. ெகா01 வ,. 
த(�மான. 

 

1) பா%ப0ைண சாைலயி% இ,C� நகரா$சி எ%ைக D4ய உ+ள 
ப�தியி% வ4கா% ஒைட அைம�க மற த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 185 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
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2) �லேசகர. ேரா$4% நகரா$சி எ%ைல D4O. இட�தி% உ+ள 
மிக.ப�தி% CFL விள�� அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 185 – (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) சான% ேரா1 Dத% ெச%ல9வாமி வ (1 வைர வ4கா% ஒைட அைம�க 
மற. த(�மானி�கலா. 
 
மற�த(�மான எ0. 185 – (1) த(�மானி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 1 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.5-% அைமC�+ள 
கrவதி$ைட ேம%நிைல ந(��ேத�க ெதா$4�� எதி�5ற. கழி;ந(� ெதா$4 
அைம�� அதிலி,C� கழி;ந(ைர 1HP Motor அைம�� �ழாE Rல. கழி;ந(ைர 
ெவளிேய 8. பணி�� நக�மற த(�மான. எ0.76, நா+ 29-0-2022 அ8 
அqமதி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணி�� 05-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி 
ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. 
கீY�க0டவா8.  

1) தி,.சி. 9ேரj   மதி'ப$ீைட விட 0.01% �ைற; 
2) தி,.எI. பா5   மதி'ப$ீைட விட 2.11% அதிக. 

இxவி, ஒ'பCத 5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.01% �ைறவாக 
வழ*கிய தி,.சி. 9ேரj எபவ: ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1207/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.186 த(�மானி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 2 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட பி.ஒ.சி.ெத,, Dனிசாமி வளாக., 
�ழி��ைற வணிகவளாக. ஆகிய ப�திகளி% உ+ள கிண8களி% P� 
வா,த% பணி�� [.1,60,000/- மதி'ப1ீ தயா� ெசEய'ப$1 நக�மற� 
த(�மான. எ0.119, நா+ 20-05-2022-ப4 அqமதி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 
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பணி�� 05-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி ேகார'ப$டதி% இர01 
ஒ'பCத'5+ளிக+ ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. கீY�க0டவா8. 

  
1) தி,.சி. 9ேரj   மதி'ப$ீைட விட 2.14% அதிக. 
 

2) தி,.எI. பா5   மதி'ப$ீைட விட 0.05% �ைற;  
 
இxவி, ஒ'பCத 5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.05% �ைறவாக 

வழ*கிய தி,.எI. பா5 எபவ: ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1412/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.187 த(�மானி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 3 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.5-% கி*I ஆIப�தி: 
எதி:% அைமC�+ள கிண றிலி,C� எல�$Zசிய அனி வ (1 வைர �ழாE 
அைம�� த0ண (� வசதி ெசEத% பணி�� [.23,000/- மதி'ப1ீ தயா� 
ெசEய'ப$1 நக�மற� த(�மான. எ0.107, நா+ 20-05-2022-ப4 
அqமதி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணி�� 05-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி 
ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. 
கீY�க0டவா8.  

1) தி,.சி. 9ேரj   மதி'ப$ீைட விட 0.45% �ைற;  
2) தி,.எI. பா5   மதி'ப$ீைட விட 3.05% அதிக. 
  

இxவி, ஒ'பCத'5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.45% �ைறவாக 
வழ*கிய தி,.சி. 9ேரj எபவ: ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1415/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.188 அqமதி�க'ப$ட� 
 



8 

 

ெபா,+ எ0. 4 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.19-% அைமC�+ள Divines  
ேஹா$ட% அ,கி% உ+ள கிண றி% கழி;ந(� ெதா$4 அைம��, கழி; ந(ைர 
�ழாE Rல. ெவளிேய ற [.31,000/- மதி'ப$ீ4 � நக�மற� த(�மான. 
எ0.106, நா+ 20-05-2022-ப4 அqமதி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணி�� 05-07-2022 
அ8 ஒ'பCத'5+ளி ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ ெபற'ப$டன. 
அவ றி விவர. கீY�க0டவா8.  

  
1) தி,.சி. 9ேரj   மதி'ப$ீைட விட 1.74% �ைற;  
2) தி,.எI. பா5   மதி'ப$ீைட விட 1.34% �ைற; 
  

இxவி, ஒ'பCத'5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 1.74% �ைறவாக 
வழ*கிய தி,.சி. 9ேரj எபவ: ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1414/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.189 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 5 
 

�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக�தி Dப�தியி% அைமC�+ள 
ெஜனேர$ட� அைறைய காவல� அைறயாக மா றி வ�ண. �ச;., தைரயி% 
Tiles பதி�� பராம:�க [.1,38,000/-�� மதி'ப1ீ தயா� ெசEய'ப$1  நக�மற� 
த(�மான. எ0.88, நா+ 29-04-2022-ப4 அqமதி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணி�� 
05-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ 
ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. கீY�க0டவா8.  

  
1) தி,.பி. ெஜயபிரகாj மதி'ப$ீைட விட 0.07% �ைற;  
2) தி,.பி. ெஜயசCதிர  மதி'ப$ீைட விட 0.09% அதிக. 
  

இxவி, ஒ'பCத'5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.07% �ைறவாக 
வழ*கிய தி,.பி. ெஜயபிரகாj எபவ: ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 
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அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1248/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.190 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 6 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட மா��தா0ட. ேப,C� நிைலய�தி% 
பராம:'5 பணிக+ ேம ெகா+ள [.2.10 இல$ச. மதி'ப$ீ4 � நக�மற� 
த(�மான. எ0.81, நா+ 29-04-2022-ப4 அqமதி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணி�� 
05-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ 
ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. கீY�க0டவா8.   

1) தி,.சி. ராஜ   மதி'ப$ீைட விட 0.05% �ைற;  
2) தி,.எI. பா5   மதி'ப$ீைட விட 12.64% அதிக. 

இxவி, ஒ'பCத'5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.05% �ைறவாக 
வழ*கிய தி,.சி. ராஜ எபவ: ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1241/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.191 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 7 
 

�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக பயபா$4% உ+ள                         
Computer-:% பr� ஏ ப$1 பயப1�த D4யாத நிைல ஏ ப$ட 
காரண�தினா% 5திய Mother board வா*கி ெபா,�திய வைகயி% Ashwin Computers 
எற நி8வன�தி Rல. ப$4ய% ெதாைக [.3500/- வர'ெப 8+ள�. 
ேம ப4 ப$4ய% ெதாைகயிைன அCநி8வன�தி � வழ*கிட மற�தி 
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.866/2021/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.192 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 8 
 

�ழி��ைற நகரா$சி�� ெசாCதமான ெபாறியிய% பி:; வாகன. 
TN.74Z.4605-�� 2022-2023-. ஆ04 கான த�தி சா8 ெப8வத � வாகன�தி% 
உ+ள பr�கைள ந(�க. ெசEO. ெபா,$1 வாகன. ஆE; ெசEய'ப$1 
மதி'ப1ீ [.64,562/- வர'ெப 8+ள�. நக�மற� த(�மான. எ0.145, நா+              
14-06-2022-�� அqமதி�க'ப$ட�. ேம ப4 வாகன�தி% உ+ள பr�கைள ச: 
ெசEய அர9 அ*கீகார. ெப ற நி8வனமான TVS Mobility Private limited எற 
நி8வன. Rல. பணிகைள ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1055/2013/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.193 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 9 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட மா��தா0ட. ேப,C� நிைலய�தி% 
உ+ள அர9 விைர; ேப,C� பதி; அைற மிக;. பrதைடC� உ+ள�. 
ேம ப4 பrதிைன ச: ெசEய உ�ேதச மதி'ப1ீ [.82,000/- தயா� 
ெசEய'ப$1+ள�. எனேவ பணியி அவசிய. ம 8. அவசர. க,தி 
இ'பணியிைன ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1958/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.194 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 10 
 

தமிYநா1 அரசாைண எ0.218, வ ($1 வசதி ம 8. நக�'5ற 
வள�Tசி��ைற நா+ 20-10-2008-% ஒ'5த% வழ*க'ப$1 தமிYநா1 அரசிதY 
எ0.218, நா+ NOV. 12th (Part VI Sec.-2) Page No.373–% பிர9:�� ெவளியிட'ப$ட 
�ழி��ைற உ+�� தி$ட��rம ப�தி�கான Drைம�தி$ட�தி% 
கனியா�ம: மாவ$ட., �ழி��ைற நகரா$சி, விளவ*ேகா1 வ$ட., 
வா�1A. Block-3, நகரளைவ எ0.64 (பர'5 1260 ச�ர மீ$ட�) ஆன� விவசாய' 
ப�தியாக உ�ேதசி�க'ப$1+ளைதO., நகரளைவ எ0.69/4 (பர'5 271 ச�ர 
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மீ$ட�) ஆன� வணிக'ப�தியாக உ�ேதசி�க'ப$1+ளைதO. நி8வன 
உபேயாகமாக (Institution Zone) மா ற. ெசE� த,மா8 டா�ட� ஷ(பா ெஜயலா%, 
தைலவ� ஆI4 ெமேமா:ய% சா:ட5+ அ$ எஜ(ேகஷன% 4ரI$, 
�ழி��ைற எபவரா% ேக$1�ெகா+ள'ப$1+ள�. 

எனேவ, ேம ப4 நிலபயமா ற. ெதாட�பாக .Afternoor English daily  
நாளிதழி% விள.பர. ெசEத வைகயி% [.13608/- ம 8. daily thanthi நாளிதழி% 
விள.பர. ெசEத வைகயி% [.8946/- என ெமா�த. [.22554/- வழ*க ேவ04 
உ+�. இ�ெதாைகயிைன நகரா$சி ெபா� நிதியி% இ,C� வழ*க மற�தி 
அqமதி��.  

 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.1233/2022/ந.அ.ஆ.  
 
மற�த(�மான எ0.195 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 11 
 
 �ழி��ைற நகரா$சி�� ெசாCதமான மா��தா0ட. ம 8. 
ெவ$1ெவCநி மீசCைதயி% உ+ள மீகழி;க+ ம 8. மாமிச கழி;கைள 
9காதார Dைறயி% ம8 9ழ சி ெசEய M/S.K amd D Company, 13-198 
ெக1�தறவிைள, கா'5�கா1 எ8. நி8வன. DவC�+ள�. ேம3. 
நகரா$சியி% இ,C� அ'5ற'ப1��. மீ ம 8. மாமிச கழி;க_�� கிேலா 
1-�� [.1/- (ஒ8) ம$1. நகரா$சி க,�ல�தி% ெச3�த DவC�+ள�. 
எனேவ ேம க0ட க.ெபனி�� அqமதி வழ*க மற�தி அqமதி 
ேவ0ட'ப1கிற�.  
 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.1895/2022/H1. 

 
மற�த(�மான எ0.196 அqமதி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 12 
 

�ழி��ைற நகரா$சி�� ெசாCதமான ெத,விள�� பராம:'பி% உ+ள 133 
எ0ண. On Off Switch ம 8. Switch Box ஆகியைவ பrதைடC�+ளதா% 
ெத,விள�� பராம:'5 பணிக+ ெசEதிட இயலவி%ைல. எனேவ 133 எ0ண. 
On Off Switch with Box மா ற. ெசEதிட உ�ேதச மதி'ப1ீ [.8,10,000/- ([பாE 
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எ$1 இல$ச�� ப�தாயிர. ம$1.) தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணியி 
அவசர. ம 8. அவசிய. க,தி இ'பணியிைன வ,வாE நிதியி% 
ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3090/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.197 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 13 
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.4 ந:யவிைள சாைலயி% இ,5ற. 
மைழந(� வ4கா% பr� ஏ ப$1 ந(�ேத*கி 9காதாரேக1 விைளO. வைகயி% 
உ+ள�. எனேவ அ'பணியி அவசிய. அவசர. க,தி பணி ேம ெகா+ள 
உ�ேதச மதி'ப1ீ [.4,60,000/- ([பாE நா� இல$ச�� அ8பதாயிர. ம$1.) 
தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 இ'பணியிைன நகரா$சி வ,வாE நிதியி% 
ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3084/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.198 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 14 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.11-% டா�ட� காேவ: 
க0ண வ (1 Dத% கா�சினிகட; வைர உ+ள மைழந(� வ4கா% மிக;. 
பrதைடC� உ+ள�. இதனா% ெபா�ம�க_�� 9காதார�ேக1 விைளவி��. 
வ0ண. உ+ள�. ேம ப4 மைழந(� வ4கா% அைம�க உ�ேதச மதி'ப1ீ 
[.6.20 இல$ச�தி � தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணியிைன நகரா$சியி 
வ,வாE நிதியிகீY ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0. 3167/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.199 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 15 
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.12-% க0ண�ேகா1 பாைறகட; சாைல 
ஆ�.சி.ெச�T Dத% ச'பா�� வைர உ+ள காகிZ$ சாைல மிக;. 
பrதைடC� ச'பா���� ெபா�ம�க+ ெச%ல மிக;. சிரமமாகO+ள�. 
எனேவ ெபா�ம�க+ நல க,தி ேம க0ட சாைலைய சீரைம�க உ�ேதச 
மதி'ப1ீ [.6,00,000/- ([பாE ஆ8 ல$ச.) தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 
பணியிைன வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா..  
ந.க.எ0.3087/2022/இ1.  

 
மற�த(�மான எ0.200 அqமதி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 16 
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.13 பனியானி சாைலயி% பனியானி 
Dத% ச�T வைர உ+ள சாைலயி% மைழந(� வ4கா% இ%லாத காரண�தினா% 
கழி;ந(� சாைலயி% ேத*கி 9காதார ேக1 விைளவி��. வ0ண. உ+ள�. 
ேம3. அTசாைல மிக;. பrதைடC�+ள�. அTசாைல காகிZ$ தளமாக 
சீரைம�க;. மைழந(� வ4கா% அைம�க;. உ�ேதச மதி'ப1ீ [.7,00,000/- 
([பாE எr ல$ச. ம$1.) தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணியிைன 
வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா..  
ந.க.எ0.3056/2022/இ1.  

 
மற�த(�மான எ0.201 அqமதி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 17 
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.14 வட���ெத, சாைலயி% வட�� 
சாைல சCதி'5 Dத% காெவ$ ப+ளி வைரயி% உ+ள சாைலயி% 
இ,5றD. உ+ள மைழந(� வ4கா% பr� ஏ ப$1+ள�. ேம3. �4ந(� தி$ட 
பணிக+ காரணமாக அTசாைலO. பrதைடC�+ள�. ேம க0ட சாைலயி 
இ,5றD. மைழந(� வ4கா% அைம�க;. அTசாைலைய காகிZ$ தளமாக 
சீரைம�க;. உ�ேதச மதி'ப1ீ [.9.40 இல$ச�தி � தயா:�க'ப$1+ள�. 
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ேம ப4 இ'பணியிைன நகரா$சியி வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள 
மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0.3089/2022/இ1 
 
. மற�த(�மான எ0.202 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 18 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.20 ஆ�.சி.ெத,வி% ச'பரஅைறயி 
அ,கி% உ+ள மைழந(� வ4கா% பr� ஏ ப$1 கழி;ந(� ெச%ல இயலாம% 
ேத*கி கிடC� 9காதார சீ�ேக1 விைளவி��. நிைல உ,வாகிO+ள�. எனேவ 
ெபா�நல க,தி ேம க0ட வ4கா% பr� பா��க உ�ேதச மதி'ப1ீ 
[.1,00,000/-�� தயா:�க'ப$1+ள�. இ'பணியிைன நகரா$சியி வ,வாE 
நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0.3095/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.203 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 19 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.16 �லேசகர. சாைலயி% �லேசகர. 
சாைல ம 8. ேதசிய ெந1�சாைல சCதி'பிலி,C� காவ% நிைலய. 
வைரயி% மைழந(� வ4கா% இ%லாத காரண�தினா% மைழகால*களி% ேதசிய 
ெந1�சாைலயி% ஏ ப1. ெவ+ள ெப,�கான� �லேசகர. சாைல வழியாக 
வ (1க_�� 5�. அபாய. உ+ள�. எனேவ ெபா�ம�க+ நல க,தி 
ேம க0ட இட�தி% மைழந(� வ4கா% அைம�க ேவ04O+ள�. ேம ப4 
இ'பணியிைன ேம ெகா+ள உ�ேதச மதி'ப1ீ [.9,40,000/-                       
([பாE ஒப� இல$ச�� நா பதாயிர. ம$1.) ஆ�.. ேம ப4 பணியி 
அவசர அவசிய. க,தி வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி 
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா..  
ந.க.எ0.3083/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.204 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 20 
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.21 உ0ணாமைல�கைட சாைலயி% 
பா%ப0ைண Dத% நகரா$சி எ%ைல வைர மைழந(� வ4கா% இ%லாத 
காரண�தினா% மைழகால*களி% சாைலகளி% ந(� ெப,�ெக1�� 
வ (1க_��+ 5�. அபாய. உ+ள�. எனேவ ேம க0ட இட�தி% 
ெபா�ம�க+ நல க,தி மைழந(� வ4கா% அைம�க ேவ04யத அவசிய. 
க,தி உ�ேதச மதி'ப1ீ [.5.80 இல$ச�தி � தயா:�க'ப$1+ள�. 
இ'பணியிைன நகரா$சியி வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி 
அqமதி��. 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0.3086/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.205 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 21 

�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக. உ+ ம 8. ெவளி'ப�தியி% வ�ண. 
�ச;. பராம:'5 பணி ேம ெகா+ள;. உ�ேதச மதி'ப1ீ [.6.00 
இல$ச�தி � தயா:�க'ப$1+ள�. இ'பணியிைன நகரா$சியி வ,வாE 
நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0.3088/2022/இ1.  
  
மற�த(�மான எ0.206 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 22 

�ழி��ைற நகரா$சி ஒரா01 சாதைன 2021-2022 தி$ட'பணிக+ �றி�� 
தின�தCதி நாளிதழி% விள.பர. ெசEய'ப$ட வைகயி% ப$4ய% ெதாைக 
[.29,820/- ெபற'ப$1+ள�. ேம க0ட ெதாைகயிைன நகரா$சி வ,வாE 
நிதியிலி,C� வழ*கிட மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0.1379/2019/இ1.   
             
மற�த(�மான எ0.207 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 23 
 
        �ழி��ைற நகரா$சி�� ெசாCதமான ெபா� 9காதார வாகன. 
TN.75.J.8227–�� 2022-2023-. ஆ04 � த�தி சா8 ெப8வத � 
வாகன�தி3+ள பr�கைள ச: ெசEய 13-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி 
ேகார'ப$டதி% வர'ெப ற ஒ'பCத'5+ளிகளி விபர. கீYவ,மா8.   

1) Akshaya Motors,  மதி'ப$ீைட விட 0.51% �ைற; ([.97500.00) 
உ0ணாமைல�கைட. 

2) Mathava Motors  மதி'ப$ீைட விட 1.02% அதிக. ([.99000.00) 
ெவ+ளமட.. 

வர'ெப ற இர01 ஒ'பCத'5+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.51% 
�ைறவாக ெகா1��+ள Akshaya Motors உ0ணாமைல�கைட எற 
நி8வன�தி ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- ெபா�9காதார அ�தியாவசிய அவசர�திைன Dனி$1 நக�மற� 
தைலவ� D அqமதி ெப 8 �ைறவான ஒ'பCத'5+ளி வழ*கிய வ:ைச 
எ0.1-% கா�. Akshaya Motors எற நி8வன�தி பணி ஆைண 
வழ*கியைதO. மற. அqமதி�கலா.,  
ந.க.எ0.2778/2012/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.208 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 24 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.15-% அைமC�+ள அ$ட�ள. 
சாைலயி எதி�5ற. உ+ள நைடபாைத மிக;. பrதைடC� கழி;ந(� 
பாைதயி வழியாக வழிC� ெபா�ம�க_�� 9காதாரேக1 விைளவி��. 
நிைலயி% உ+ள�. எனேவ ேம க0ட நைடபாைதயி% மைழந(� வ4கா% 
அைம�� காகிZ$ தள. அைம�க உ�ேதச மதி'ப1ீ [.3,70,000/- ([பாE 
R8 இல$ச�� எrபதாயிர. ம$1.) தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 
இ'பணியிைன வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா..  
ந.க.எ0.3110/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.209 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 25 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.10 ேதவி�மா: க%�: 
சாைலயி இ,5ற�தி% மைழந(� வ4கா% இ%லாததா% மைழகால*களி% 
மைழந(� எதி�5ற. உ+ள வ (1க_�� ெச%3. அபாய. உ+ள�. எனேவ 
ேம க0ட இட�தி% மைழந(� வ4கா% அைம�க உ�ேதச மதி'ப1ீ [.4,00,000/- 
([பாE நா� இல$ச�� ம$1.) தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 
இ'பணியிைன வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா..  
ந.க.எ0.3111/2022/இ1.  
  
மற�த(�மான எ0.210 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 26 
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட மா��தா0ட. க,*க% சாைல வா�1 
எ0.20 ச�ேவ எ0.D12/82-% தினச: காEகறி சCைத க$1. பணி�� 
ஒ'பCத'5+ளி அறிவி'பிைன மாநில அளவி% தினச: ெசEதி நாளிதழி% தமிY 
ம 8. ஆ*கில�தி% விள.பர. ெசEய'ப$ட வைகயி% [.47,303/- MCS 
Communication Private Limiter எற நி8வன�தி � வழ*க மற அqமதி 
ேவ0ட'ப1கிற�.  

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா..  
ந.க.எ0.1967/2021/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.211 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 27 
 

97-வ� வா;பலி ெபா,$கா$சி 13-07-2022 Dத% 01-08-2022 வைர 
நைடெப8வதா% �ழி��ைற பால. Dத% தி,��வ5ர. வைரO+ள 
சாைலயி இ,5றD. உ+ள ம0ேம1க+ ம 8. 5த�ம04கைள J.C.B. 
வாகன�ைத பயப1�தி அ'5ற'ப1�த;. அத கா�. ெசலவின. [.30,000/-
�தி �. மற அqமதி ேவ0ட'ப1கிற�. 
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அ.�.- பணியி அவசர அவசிய. க,தி நக�மற தைலவ: D அqமதி 
ெப 8 பணியிைன ெசE� D4�தைம��. ெசலவின�ைத நகரா$சி வ,வாE 
நிதியி% ேம ெகா+ள;. மற. அqமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.1950/2022/H1 
 
மற�த(�மான எ0.212 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 28 
 
 இCநகரா$சி ப�தியி% தினச: உ,வா�. திட�கழி;களி% உல�கழி;க+ 
தனியாக பி:�� எ1�க'ப$1 ம89ழ சி�� பயப1�த D4யாத பிளாI4� 
கழி;க+ நகரா$சி பராம:'பி3+ள �0�யி� உர�கிட*கி   
அ,காைமயி% உ+ள ப�தியி% ேசமி�� ைவ�க'ப$1+ள�. ேம ப4 
பிளாI4� கழி;கைள Papermen Company எற நி8வன. 17-03-2022 வைர எ1�� 
ெசறா�க+. 18-03-2022 Dத% த ேபா� வைர 9மா� 4 மாத*களாக ேம ப4 
கழி;கைள எ1�� ெச%லவி%ைல. ேம ப4 நி8வன�தி � அைலேபசியி% 
ெதாட�5 ெகா01. இ�நா+ வைர பிளாI4� கழி;கைள எ1�க 
Dவரவி%ைல. அைலேபசி இைண'பிைனO. எ1�கவி%ைல.  
 இCநிைலயி% ேம ப4 �0�யி� உரைமய�தி அ,கி% உ+ள 
பிளாI4� ேசக:'5 ைமய. Drவ�. நிர.பி, மீமா��ெக$ ெவளி'5றD. 
பிளாI4� கழி;கைள ேசமி�� ைவ��. நிைல ஏ ப$1+ள�. மாவ$ட 
ஆ$சி�தைலவ� அவ�க+ 22-06-2022 அ8 வர'ெப ற ப�தி:�ைக 
ெசEதியிைன 9$4�கா$4 ெபா�ம�க_�� இைட�றாக இ,��. 
பிளாI4�கழி;கைள உட அ'5ற'ப1�த அைலேபசியி% ேக$1� 
ெகா+ள'ப$ட�.  
 எனேவ ேம ப4 பிளாI4� கழி;கைள அ'5ற'ப1�த ஆ�. உ�ேதச 
ெசலவின. [.55000/- � மற�தி அqமதி ேவ0ட'ப1கிற�. 
 
அ.�.- ெபா�ம�களி நல க,திO., ெபா� 9காதார அ�தியாவசிய 
அவசர�திைன க,தி ேம ப4 பிளாI4� கழி;கைள அ'5ற'ப1�த ஆ�. 
ெசலவின�தி � மற. அqமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.1151/2017/அ2   
 
மற�த(�மான எ0.213 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 29 
 

�ழி��ைற நகரா$சி ப�தியி% வ (1களி% இ,C� ேசக:�க'ப1. 
பேயாெம4�க% கழி;க+ ம 8. ேப.ப�I ஆகியவ ைற பி:�� 

அ'5ற'ப1�தியைம��, Aseptic Systems Bio Medical Waste Management 
Company, தி,ெந%ேவலி எற நி8வன�தி � 01-07-2020 Dத% 31-05-2022 
வைரயி% [.1,61,384/- வழ*கிட ேக$1 ெசலவின'ப$4ய% ெபற'ப$1+ள�. 
ேம ப4 ெதாைகயிைன அCநி8வன�தி � வழ*கிட மற அqமதி 
ேவ0ட'ப1கிற�. ேம3. 2022-2023-. நிதி ஆ04 � பேயாெம4�க% 
கழி;கைள அ'5ற'ப1�திட ஏ ப1. ெசலவிைன உ�ேதச [.1,00,000/- நகரா$சி 
வ,வாE நிதியிலி,C� ெசலவிட மற அqமதி ேவ0ட'ப1கிற�.   
 
அ.�.- மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0.19/2019/H1.  
 
மற�த(�மான எ0.214 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 30   
 

கனியா�ம: மாவ$ட #$1ற; பா% உ ப�தியாள�க+ ஒறிய. 
நாக�ேகாவி% அவ�களி க4த. எ0.4381/MKG/2022, நா+ 20-05-2022-% 
மா��தா0ட. ேப,C� நிைலய ப�தியி% ெபா�ம�க+ பயெப8. வைகயி% 
ஆவி பாலக. அைம�திட 10x10 அளவி% இட. ஒ��கீ1 ெசE� 
வழ*�மா8. ேக$1�ெகா+ள'ப$டத கிண*க நகரைம'5 ஆEவாள:                 
19-07-2022-. நாளி$ட அறி�ைகயி% ேப,C� நிைலய�தி% ேப,C�க+ ெவளிேய 
வ,. ப�தியி% வல�5ற. பயபடாத நிைலயி% உ+ள ெஷ$ உ+ள 
இட�தி% ஆவி பாலக. அைம�திட இட. ஒ��கீ1 ெசEய 
ெத:வி�க'ப$1+ள�. எனேவ ேம ப4 இட�திைன ஒ��கீ1 ெசE� 
வழ*க;. அத �:ய மாத வாடைக நி�ணய. ெசEய;. மற அqமதி 
ேவ0ட'ப1கிற�.  
 
அ.�.- மற. அqமதி�� D4; ெசEயலா..  
ந.க.எ0.3098/2022/ந.அ.ஆ.  
 
மற�த(�மான எ0.215 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 31   
 

�ழி��ைற நகரா$சி பராம:'பி% உ+ள கணிணிக+ ம 8. 
பி:0ட�க+ ம 8. கணிணி ெபா,$க+ 2022-2023-. ஆ04 � வ,டாCதிர 
பராம:'5 பணிக+ ெசEதிட (கணிணிக+ -21 எ0ண., ேல'டா' - 3 எ0ண., 
HP Laser Jet Printer - 9 எ0ண., Dot Matrix Printer – 2 எ0ண.) [.97,000/-�� 
உ�ேதச மதி'ப1ீ தயா� ெசEய'ப$1+ள�. 2022-2023-. ஆ04 கான பராம:'5 
பணிக+ ேம ெகா+ள;. அத கான ெசலவின�ைத நகரா$சி வ,வாE 
நிதியி% ெசலவிட;. மற�தி அqமதி��. 
 
அ.�. – மற. அqமதி வழ*கலா.. 
ந.க.எ0.866/2021/இ1. 
 
மற�த(�மான எ0.216 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 32   
 

75-வ� 9தCதிர தினவிழா ெகா0டா$ட�ைத Dனி$1 அைன�� 
�4யி,'5களி3. ேதசிய�ெகா4 எ ற ேவ01. எற அர9 தைலைம 
ெசயலாள� அவ�களி ந.க.எ0.2425/C2/2021-15, நா+ 27-05-2022- Rல. 
அறி;8�த'ப$1+ள�. எனேவ அதப4 Rவ�ண�ெகா4 அைன�� 
வ (1களி3. (6416 எ0ணி�ைக) ஏ 8. வ0ண. Rவ�ண�ெகா4 உ+ளி$ட 
ெபா,$க+ வா*�வத � உ�ேதச ெசலவின. [.2.00 இல$ச. ஆ�.. 
பணியி அவசர. ம 8. அவசிய. க,தி இ'பணியிைன நகரா$சியி 
வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�. – மற. அqமதி வழ*கலா.. 
ந.க.எ0.3149/2022/இ1. 
 
மற�த(�மான எ0.217 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 33 
 

�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக வளாக�தி% உ+ள கழி'பைற பr� 
ம 8. பராம:'5 பணி ேம ெகா+ள [.1.90 ல$ச�தி � நக�மற த(�மான. 
எ0.173, நா+ 30-06-2022-ப4 அqமதி ெப 8 21-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி 
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ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ வர'ெப றன. அவ றி விவர. 
கீY�க0டவா8.   

1) தி,.எI. பா5   மதி'ப$ீைட விட 0.05% �ைற;  
2) தி,.சி. 9ேரj   மதி'ப$ீைட விட 0.55% அதிக.  

ெபற'ப$ட ஒ'பCத'5+ளிகளி% �ைறCத ஒ'பCத'5+ளி ெகா1��+ள 
ஒ'பCததார� தி,.எI. பா5 எபவர� ஒ'பCத'5+ளிைய ஏ க மற�தி  
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1729/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.218 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 34 
 

�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக பயபா$4% உ+ள கணினிக+ ம 8. 
பி:0ட�க+ சில ச:யாக இய*காத நிைலயி% உ+ள காரண�தினா% 
அ3வலக பணியாள: �றி'பிப4 5திய கணினி - 4 எ0ண., Xerox Machine 2 
எ0ண., Dot Matrix Printer - 1 எ0ண., Laser Printer - 4 எ0ண. வா*�வத � 
ஆ�. உ�ேதச மதி'ப1ீ [.4,50,000/- ([பாE நா� இல$ச�� ஐ.பதாயிர. 
ம$1.)-�� தயா� ெசEய'ப$1+ள�. ேம ப4 கணினி ம 8. பி:0ட�க+ 
வா*�வத �. அத கான ெசலவின�ைத வ,வாE நிதியி% ெசலவிட;. 
மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3040/2022/இ1.  

 
மற�த(�மான எ0.219 அqமதி�க'ப$ட� 

 
ெபா,+ எ0. 35 
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.5 கrவதி$ைட சாைலயி% சிேயா 
ச�T எதி�5ற. உ+ள நைடபாைதயி% உ+ள சி8பால. பrதைடC� 
ெபா�ம�க_�� இைட�றாக உ+ள�. எனேவ ேம க0ட இட�தி% சி8பால. 
அைம�க உ�ேதச மதி'ப1ீ [.65,000/- ([பாE அ8ப�ைதCதாயிர. ம$1.) 
தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணியிைன வ,வாE நிதியி% ெசலவிட;. 
மற�தி அqமதி��. 
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அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3150/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.220 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 36  
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட ப�தியி% உ+ள சாைலேயார 
வியாபா:க+ கண�ெக1�த% ம 8. அைடயாள அ$ைட வழ*�த% 
உ+ளி$ட பணிகைள ேம ெகா+ள நகரா$சி நி�வாக இய��ந�, ெசைன 
அவ�களி ந.க.எ0.20789/2021/UPA1, நா+ 16-06-2022 ம 8. நகரா$சி நி�வாக 
ம0டல இய��ந�, தி,ெந%ேவலி அவ�களி ந.க.எ0.2165/2022/B3, நா+       
17-06-2022- Rல. ப:C�ைர ெசEய'ப$டதி அ4'பைடயி% ேம ப4 பணி�� 
15-07-2022 அ8 ஒ'பCத'5+ளி ேகார'ப$டதி% இர01 ஒ'பCத'5+ளிக+ 
ெபற'ப$டன. அவ றி விவர. கீYக0டவா8. 

 
1) Bharathi H.R. Consoltancy, Coimbatore 
2) Mirifical carrers P.V.T. Ltd. Coimbatore 
 

ெபற'ப$ட இர01 ஒ'பCத'5+ளிகைள ெதாழி%�$ப Zதியாக 
#�CதாE; ெசEததி% Mirifical carrers P.V.T. Ltd. Coimbatore ம$1ேம 
த�திOைடயதாக உ+ள காரண�தினா% அனா: ஒ'பCத'5+ளி 18-07-2022 
அ8 திற�க'ப$டதி% Mirifical carrers P.V.T. Ltd. Coimbatore அவ�க+ ஒ, Street 
Venders Survey-�கான ெசலவின. [.700/- என �றி'பி$1+ளா�. எனேவ விைல 
�ைற'5 ெசEய ேக$டத கிண*க [.700/-லி,C� [.650/- ஆக �ைற�� 
ஒ'பCததார� வழ*கிO+ளா�. ேம ப4 இ'பணியிைன Mirifical carrers P.V.T. Ltd. 
Coimbatore நி8வன�திட. வழ*க மற அqமதி��. 
 
அ.�.- 1) மற. அqமதி வழ*கலா.  
  2) பணியி அவசர. ம 8. அவசிய. க,தி நக�மற� தைலவ� 
D அqமதி ெப 8 ேவைல உ�தர; வழ*கியைத மற. அqமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.1818/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.221 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 37  
 

�ழி��ைற நகரா$சி வி.எ%.சி ைமதான. ம 8. ெவ$1மணி ச'பா�� 
ேமா$டா� அைற அ,கி% உ+ள கழி;ந(� 9�திக:'5 நிைலய�தி% உ+ள Filter 
media 5ய% ெவ+ள�தி காரணமாக ம0 5ைதC� மைழந(� வ4கா% உ+ேள 
கழி;ந(� ச:யாக 9�திக:�க'படாம% ேத*கி நி8 9காதார�ேக1 
விைளவி��. வ0ண. உ.+ள�. எனேவ 9�திக:'5 நிைலய�தி% உ+ள 
பைழய க க+ (Filter media) அ'5ற'ப1�த'ப$1 5தியதாக உ+ேள metal நிர'ப 
ேவ04O+ள�. ேம க0ட 9�திக:'5 நிைலய. பராம:'5 பணி ம 8. Filter 
media மா 8வத �. உ�ேதச மதி'ப1ீ [.75000/- ேம ப4 பணியிைன 
நகரா$சியி வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��.                 
                   
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3040/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.222 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.38 
 

�ழி��ைற நகரா$சி பராம:'பி% உ+ள மா��தா0ட. மீசCைதயி% 
��தைக உ:ம. 1-4-2022 Dத% 31-03-2023 D4ய;+ள கால�தி% ெபா� ஏல. 
ேகா:ய ேபா� தி,. உதய�மா� எபவ� ம$1. கலC� ெகா01 [.60,00,000/-
�� உ:ம. எ1�� ெகா+வதாக ஒ'பCத'5+ளி சம�'பி��+ளா�. நக�மற 
த(�மான. எ0.55, நா+ 11-04-2022-% மா��தா0ட. காEகறி சCைதயி% 5திய 
க$1மான*க+ நைடெபற உ+ள நிைலயி% லாறிேப$ைடயி% த காலிக 
கைடக+ அைம�� ெகா+வதா% மீ சCைத ஏல�திைன ஒ'5 ெகா+ளாத 
நிைலயி% நடவ4�ைக ெதாடர இயலவி%ைல. லாறிேப$ைடயி% காEகறி 
சCைத அைம�திட மா 8 ஏ பா1 ெசEய'ப1. வைரயி% �ைற Rல. வ�% 
பணி ேம ெகா+ள'ப$1+ள�. அதேப:% கீYக0டவா8 வ�% 
ெசEய'ப$1+ள�.  

2022 ஏ'ர% மாத வ�%    - [. 517810 
2022 ேம மாத வ�%    - [. 521020 
2022 ஜ( மாத வ�%    - [. 465730 
2022 ஜ(ைல மாத வ�% 20-07-2022 வைர  - [. 290450 
       ---------------------- 
     ெமா�த.  - [.1795010 
       ---------------------- 
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ேம ப4 இன�தி � 2021-2022-. ஆ04% ெபா� ஏல�தி% [.11138591/-�� 
உ:ம. ஒ'பைட�க'ப$ட�. �ைறRல. வ�% ெசEய'ப$ட நா� மாத 
ெதாைக [.1795010/- ஆ�.. இத அ4'பைடயி% ஒரா04 கான வ�% 
ெதாைகயிைன கண�கீ1 ெசEO. ப$ச�தி% உ�ேதசமாக [.5385030/- வ,வாE 
வ,வத கான வாE'5 உ+ள�. இத காக நகரா$சி வ�% பணியாள�க+ 
பணி�க'ப$1 வ�% பணி ேம ெகா01 வ,கிறா�க+. இCநகரா$சியி% 
வ:வ�% பணியாள�க+ ேம ப4 பணியிைன ேம ெகா+வதா% வ: ம 8. 
வ:யி%லா இன*களி% வ:வ�% மிக;. பித*கிய நிைலயி% உ+ள�. 
ேம3. மீசCைத வ�% பணி�காக ரசீ� 5�தக*க+ அTசிட'ப$ட 
வைகயி3. உ�ேதசமாக [.50,000/- ெசல; ேம ெகா+ள'பட ேவ04ய நிைல 
உ+ள�. இதனா% 2021-2022-. ஆ01 ஏல�ெதாைக��. �ைறRல. வ�% 
ெசEய'ப1. ெதாைக��. 9மா� [.50,00,000/- வி�தியாச. ஏ பட வாE'5+ள�. 
அxவா8 நிதியிழ'5 ஏ ப1. ப$ச�தி% உ+ளா$சி நிதி தணி�ைக��ைறயா% 
வ,. கால*களி% தணி�ைக ேம ெகா+_. ேபா� தணி�ைக அறி�ைகயி% 
தைட எr'ப வாE'5+ள�.  

எனேவ மா��தா0ட. காEகறி சCைதயி% அபிவி,�தி பணிக+ 
ேம ெகா++ நடவ4�ைக ெதாடர'ப1. வைரயி% மா��தா0ட. நவ (ன மீ 
சCைத ம 8. லாறிேப$ைடயி% மீ வாகன*க_��:ய ��தைக 
உ:ம�திைன 01-08-2022 Dத% ெபா� ஏல. ம 8. ஒ'பCத'5+ளி ேகார 
மற. அqமதி�கலா.. 
 
அ.�.- நகரா$சி�� ஏ ப1. ெப,. நிதியிழ'பிைன தவி���. ெபா,$1 ஏல 
நடவ4�ைக ெதாட�C� உ:ம. ஒ'பைட�க மற. அqமதி�கலா..  
ந.க.எ0. 3066/2021/அ2. 
 
மற�த(�மான எ0.223, 11-04-2022-. நா+ நைடெப ற அவசர #$ட�தி% 
ெபா,+ எ0.7 த(�மான எ0.55 நிைறேவ ற'ப$ட த(�மான�திைன 
நைடDைறப1�த மற. த(�மானி�கிற�. ேம3. த(�மான எ0.223, ெபா,+ 
எ0.38 அqமதி ம8�க'ப1கிற�. 
 
ெபா,+ எ0.39  

மாவ$ட ஆ$சிய� அ3வலக�தி% மாவ$ட ஆ$சிய� தைலைமயி%      
14-06-2022 அ8 நைடெப ற ஆE; #$ட�தி% நக� ப�தியி% உ+ள கைடக+ 
ம 8. வணிக நி8வன*க+ ஒ,Dைற ம$1ேம பயப1�த�#4ய 
ெநகிழிகைள பறிDத% ெசE� அபராத. விதி'ப�ட ெநகிழி இ%லா நகைர 
உ,வா�க நக: D�கிய ப�திகளி% விள.பர பதாைதக+ ைவ�க 
அறி;8�திO+ளா�க+. 
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எனேவ நக: D�கிய ப�திகளி% “பிளாI4� இ%லா நகர.” எற 
விள.பர பதாைகக+ (ேபன�க+) ைவ�க;., நக:% �'ைபக+ ேபா1. ெபா� 
இட*களி% �'ைப ெகா$ட�#டா� என விள.பர ேபன�க+ ைவ�க;. 
உ�ேதச ெசலவின. [.10,000/- ([பாE ப�தாயிர. ம$1.) ஆ�.. 
இTெசலவின�ைத நகரா$சியி வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி 
அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1151/2017/H1.  
 
மற�த(�மான எ0.224 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 40  

�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக ெபாறியாள� பி:; ெபாறியாள� 
அைறயி% பயபா$4% உ+ள A.c பயப1�த D4யாத காரண�தினா% Ever 
cool engineers தி,��வ5ர. எற நி8வன�தி Rல. பr�கைள ந(�க. 
ெசEய'ப$ட வைகயி% ப$4ய% ெதாைக [பாE 2300 வர'ெப 8+ள�. 
ேம ப4 வரெப ற ப$4ய% ெதாைகயிைன Ever cool engineers எற 
நி8வன�தி � வழ*கிட மற�தி அqமதி��. 

 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.2017/2022/இ1. 
 
மற�த(�மான எ0.225 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.41  
 �ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.16 கீYப.ம. Dத% APJ Nager ெச%3. 
சாைலயி% உ+ள மைழந(� வ4கா% 9வ� இ4C� சாைலயி% பr� ஏ ப$1 
ேபா��வர�� பாதி'5 ஏ ப$1+ள�. எனேவ ேம க0ட இட�தி% வ4கா% 
த1'5 9வ� ச: ெசEய மதி'ப1ீ [.30,000/- ([பாE D'பதாயிர. ம$1.) 
தயா:�க'ப$1+ள�. ேம ப4 பணியி அவசிய. ம 8. அவசர. க,தி 
இ'பணியிைன வ,வாE நிதியி% ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��. 
 
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0. 3166/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0.226 அqமதி�க'ப$ட� 
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ெபா,+ எ0. 42 
�ழி��ைற நகரா$சி அ3வலக பயபா$43+ள கீYக0ட எr� 

ெபா,$க+ காலியான நிைலயி% உ+ள காரண�தா% அவசர. க,தி #$1ற; 
அTசக. Rல. ெப8வத �. அத கான ெசலவின. [.5.00 இல$ச�தி �. 
மற�தி அqமதி��. சம�'பி�க'ப1கிற�. 

1) A4 Paper       -   100 Reem 
2) Receipts Book     -    10 Nos. 
3) Ink Pad      -    25 Nos. 
4) Post Cover Small Size    -  1000 Nos. 
5) Post Cover Long Size    -  1000 Nos. 
6) Stapler Small Size     -    20 Nos. 
7) Stapler Pin Small Size    -    10 Nos. 
8) Receipt Bill      - 25000 Nos.  
9) Shop Big Staplar     -   10 Nos. 
10) D.V.D. (Sony)     -    1 Box 
11) Distribution Register    -   10 Nos. 

அ.�.- மற. அqமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.180/2007/42.   
 
மற�த(�மான எ0.227 அqமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 43 

�ழி��ைற நகரா$சியி% வா�1 எ0.6-% அைமC�+ள ேவ3�த.பி 
திடலி% வ,கிற ஆகI$ 15-. ேததி 75-வ� 9தCதிர தினவிழாவிைன 
Dனி$1 9தCதிரதின Logo (சின.) ஒறிைன அைம�� அழ�ப1�த 
நக�மற தைலவ� அவ�களி ஆேலாசைனயிப4 மதி'ப1ீ தயா� 
ெசEய'ப$1+ள�. அத கா�. உ�ேதச ெசலவின. [.4.00 இல$ச. ஆ�.. 
ேம ப4 பணியிைன ேம ெகா+ள மற�தி அqமதி��.  
அ.�.- மற. அqமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3165/2022/இ1. 
மற�த(�மான எ0.228 அqமதி�க'ப$ட� 

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

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

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


