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�ழி��ைற நக�மற�தி 15-09-202 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) நம� தா3 நா$4 காக ேசைவ ெச3� ஓ36 ெப ற 7னா+ 
பைடவ (ர�களி ேசைவைய பாரா$1. விதமாக அவ�களி வ (1க:�� 
வ ($1வ; ம <. த0ண (� வ; ர�� ெச3ய தமிழக அரைச ேக$1 
த(�மான. நிைறேவ றலா..  
 

மற�த(�மான எ0. 232 த(�மானி�க'ப$ட�.  
 

நக�மற �ைண�தைலவ� தி,.7.பிரபி ராஜா ெகா01 வ,. த(�மான. 
 
1) நகரா$சி வளாக�தி% ேதந(� கைட (Tea Stall) அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 233 (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) ெமயி ேரா$4லி,G� ேமேல கா$1விைள ெச%H. சாைலயி% 
மிக.ப எ0.65-% �ழ% விள�� ேபாட6., தி;��வKர�தி% ேஜ.L 
அவ�களி வ ($4 7 நி �. மிக.ப�தி% ஒ, �ழ% விள�� 
ேபாட6. மற. த(�மானி�கலா.. 

 

மற�த(�மான எ0. 233 (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

 

9-வ� வா�1 நக�மற உ<'பின� தி,.எ..பி. ரவி ெகா01 வ,. த(�மான. 
 

1) �ழி��ைற – ம4Pச% சாைல, �ழி��ைற - விளவ*ேகா1 சாைல, 
�ழி��ைற சGதி'பிலி,G� ேஜாLேகா ப�னிPச� வைரயிலான ேதசிய 
ெந1Qசாைல, ேஜாLேகா ப�னிPச� அ,காைமயிலி,G�                          
தி,. கி,Rண நாய� வ (1 வைரயிலான சாைல, ேமேல சாணிவிைள 
சாைல ஆகிய சாைல ஒர*களி% ேதைவயான மிக.ப*க+ நி<�திS., 
ேதைவயான ெத,விள��க+ ேபாட6. மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 234 த(�மானி�க'ப$ட� 
 



2 

 

12-வ� வா�1 நக�மற உ<'பின� தி,மதி.கி.ெச. ஜ(லிய$ ெம�லி U� 
ெ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% K� ைப' ைல அைம�� 
தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) சி*கிேளய� ெத,வி% தி,. அ'K ஜா0ச வ ($1 7Kற. சா�கைட 
த0ண (� சாைலயி% வ4G� [காதார ேக1 ஏ ப1வதா% ஒைட அைம�� 
தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) ெத*க�ழிவிைளயி% தி,மதி. எமிலி வ ($1 அ,கி% உ+ள சாைலயி% 
ஒைட இ%லாத காரண�தா% கழி6ந(� தி,. �மா� எபவ; 
கா.ப604 �+ வ4G� ��நா ற. ஏ ப1கிற�. எனேவ ேம ப4 
இட�தி% ஒைட அைம�� தர மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

4) சி.எL.ஐ.மிஷ ம,��வமைன எதி�Kற. சாைல ஒர�தி% 
ெபா�ம�களி அ�தியாவசிய� ேதைவகைள சGதி��. ெபா,$1 
சி<மி விைச ந(�ேத�க ெதா$4 அைம�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (4) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

5) தி$டவிைள சாைல உைடG� / ப_தைடG�+ள�. அதைன ஏ கனேவ 
இ,Gத� ேபா% காகி`$ சாைலயாக அைம�� தர மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (5) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

6) அைன�� நகரா$சி சாைலகளிH. ஒைடகைள மைற�� / அைட�� 
ைவ�க'ப$1+ள ஆ�கிரமி'Kகைள அக ற ேதைவயான நடவ4�ைக 
ேம ெகா+:மா< மற. த(�மானி�கலா.. 
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மற�த(�மான எ0. 235 (6) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

7) ெத*க�ழிவிைள தி,. [Gத�ராb([Gத�) வ ($1 7 இ,��. மி 
க.ப�தி% மி விள�� ெபா,�தி த,மா< மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (7) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

8) ெத*க�ழிவிைள தி,மதி. ேவளா*க0ணி வ ($1 7 இ,��. மி 
க.ப�தி% மி விள�� ெபா,�தி த,மா< மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (8) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

9) ஆ0க+ உய�நிைல ப+ளியி பிKற. உ+ள த0ண (� tank.  
ப_தைடG�+ள�. அதைன ச; ெச3� த,.ப4 மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (9) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

10) க0ண�ேகா1 பைழய ேரஷ கைட அ,கி% உ+ள ஒைட (த0ண (� tank  
அ,கி%) ப_தைடG� +ள�. அதைன ச; ெச3� த,.ப4 மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (10) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

11) அ4�க$1 விைளயி% ெச3ய� அலி வ ($4 அ,காைமயி% இர01 
மி க.பிக:�� இைடேயயான fர. அதிகமாக உ+ள�. அதனா% 
உய� அ_�த மிக.பி தாgG� உயி,�� ஆப�தான நிைலயி% உ+ள�. 
எனேவ ஒ, மி க.ப. இைடயி% நா$4 தாgG� கிட��. 
மிக.பிைய ச; ெச3� த,மா< மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (11) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

12) ெமயிேரா1 எ$வ�$ வ ($1 7K (பைழய ஏ�ெச% அHவலக. 
அ,கி%) உ+ள ைப' ைல ப_தைடG�+ள�. அதைன மா றி�த,.ப4 
மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (12) த(�மானி�க'ப$ட� 
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13) ப_தைடG�+ள தி$டவிைள சாைல சீரைம�� த,.ப4 மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (13) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

14) Sinclaire ெத, தி,. அ'K ஜா0ச வ ($1 அ,கி% உ+ள சாைல 
ப_தைடG�+ள�. அதைன சீரைம�� த,.ப4 மற. த(�மானி�கலா.. 
 
மற�த(�மான எ0. 235 (14) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

15) Sinclaire ெத, தி,. அ.KேராL வ ($1 அ,கி% உ+ள சாைல 
ப_தைடG�+ள�. அதைன சீரைம�� த,.ப4 மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 235 (15) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

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

1) உரகிட*கி ைமய'ப�தியி% எ%லா ப�திகளிH. மிவிள�� ெத;S. 
வித�தி% ஒ, உய�ேகாKர மிவிள�� அைம�க மற. 
த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 236 (1) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

2) கழி6ந(� ஒைடக+ அைட�க அரசி உ�தர6ப4 நகரா$சி நி�வாக. 
நடவ4�ைக எ1�� வ,கிற�. அதிகா;க+ அரசி � களநிலவர. ப றி 
எ1�� ெசா%ல ேவ01.. mமியி% பல இட*க+ 3 அ%ல� 4 அ4��+ 
த0ண (� ஊ < ஏ ப1கிற�. இதனா% கழி6ந(� ேத*�. அள6 �ழி 
ேதா0ட 74யாத நிைல ஏ ப1கிற�. இதனா% தமிழக அரசி � 
கீgம$ட. இ,��. களநிலவர�ைத ெத;வி�� அரசி விதி7ைறகளி 
வில�� ெபற 7ய சி எ1�க மற. த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 236 (2) த(�மானி�க'ப$ட� 
 

3) �ழி��ைற நகரா$சியி% உர�கிட*கி% ேபா�மான இடவசதி இ%லாத 
காரண�தா% அ,கி% உ+ள 3 ஏ�க� நில�ைத நில ஆ�ஜித. oல. 
R.S.No.D7/57 [ றிS+ள ப�திகைள ைகயக'ப1�த மற. 
த(�மானி�கலா.. 
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மற�த(�மான எ0. 236 (3) த(�மானி�க'ப$ட� 
21-வ� வா�1 நக�மற உ<'பின� தி,மதி.ேக. ெச%வ�மா;. ெகா01 வ,. 

த(�மான. 
 

1) சிறியகா$1விைளயி% தி,. 7,க வ (1 7த% தி,. ப�ேறாL வ (1 
வைர உ+ள பாைதைய ேபவ� பிளா� அைம��தர மற த(�மானி�கலா.. 
 

மற�த(�மான எ0. 237 த(�மானி�க'ப$ட� 
 

ெபா,+ எ0. 1 
 

இGதிய இராtவ ஆ$ேச�'K 7கா. 21-08-2022 7த% 01-09-2022 வைரயி% 
நாக�ேகாவி% அ0ணா விைளயா$டர*கி% நைடெபற உ+ளதா% அ4'பைட 
வசதிக+ ஏ ப1�தி1. வைகயி% மாவ$ட ஆ$சிய; ெசய%7ைற ஆைண . 
G2/22839/2022, நா+ 12-08-2022-ப4 இGநகரா$சியி ப*��ெதாைகயாக U.2,00,000/- 
வழ*கிட ெத;வி�க'ப$1+ள�. ேம ப4 ெதாைகயிைன வழ*கிட மற 
அvமதி ேவ0ட'ப1கிற�.   

 
அ.�.- அ4'பைட வசதிக+, அர0, மிவசதி, ம,��வ வசதி, பGத%, கணினி, 
பா�கா'K உ+ளி$ட வசதிக+ ஏ ப1�திட ேவ04S+ளதா% நக�மற 
தைலவ; 7 அvமதி ெப < ெதாைக வழ*கியைத மற. 
அvமதி�கலா.  
ந.க.எ0.3204/2022/சி1.  
 
மற�த(�மான எ0. 238 அvமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0. 2 
 
 ச$டமற 7ைறய$ீ1 �_வி � அv'ப'ப$ட மv�க+ மீ� ஆ36 
ேம ெகா+ள மாவ$ட ஆ$சிய� அHவலக. வ,ைக K;Gத �_வின,�� 
மாவ$ட ஆ$சிய; ெசய%7ைற ஆைண O1/17132/2022, நா+ 12-05-2022-ப4 
வாகன வசதி ஏ ப1�திய வைக�� “MESSIAH CABS” எv. நி<வன�தி � 
ெசலவின'ப$4ய% U.14,687/-ஐ வழ*கிட மற அvமதி ேவ0ட'ப1கிற�. 
 
அ.�.- 1) நக�மற தைலவ� அவ�களி 7 அvமதி ெப < 17-05-2022 
ம <. 18-05-2022 ஆகிய இ,நா$க+ வாகன வாடைக, எ;ெபா,+ ெசலவின. 
ம <. ஒ$1ந� ச.பள�ெதாைக U.14,687/- ஆகியவ ைற வழ*கியைதS. 
மற. அvமதி�கலா.  
ந.க.எ0.3188/2022/சி1.  
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மற�த(�மான எ0. 239 அvமதி�க'ப$ட� 
ெபா,+ எ0.3  

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட நகர Kல எ0.A3-64-% உ+ள 1260 ச.மீ. 
பர'பள6 உ+ள இட. விவசாய ப�தியிH. A3-64-% உ+ள 271 ச.மீ. பர'பள6 
உ+ள இட. வணிக'ப�தியிH. உ+ளதிைன நி<வன'ப�தியாக நில 
பயமா ற. ேகா;ய Dr. ஷ(பா ெஜயலா% �ழி��ைற எபவர� 
வி0ண'ப�தி ேப;% ேம ப4 நில பயமா ற. ெதாட�பாக, 
ெபா�ம�க:�� ஏேதv. ஆ$ேசபைனக+ ம <. ஆேலாசைனக+ இ,'பி 
எ_�� m�வமாக 30 தின*க:��+ இGநகரா$சி�� ெத;ய'ப1��மா< 
அறிவி�� Afternoon English daily ம <. தின�தGதி நாளிதழி% 16-06-2022 அ< 
விள.பர. ெச3ய'ப$ட�. 30 தின*க+ கடGத நிைலயி% இGநா+ வைர 
எ_�� m�வமாக ஆ$ேசபைனக+ ம <. ஆேலாசைனக+ ஏ�. 
ெபற'படவி%ைல. எனேவ ஆ$ேசபைனக+ ஏ�. இ%ைல என�க,தி ேம% 
நடவ4�ைக�காக நக� ஊரைம'K �ைண இய��ந�, நாக�ேகாவி% அv'பிட 
மற அvமதி ேவ0ட'ப1கிற�.  

 
அ.�.- மற. அvமதி�கலா.  
ந.க.எ0.1233/2022/ந.அ.ஆ.  
 
மற�த(�மான எ0. 240 ஒ�திைவ�க'ப1கிற� 
 
ெபா,+ எ0.4 

�ழி��ைற நகரா$சி அHவலக. உ+ ம <. ெவளி'ப�தியி% வ�ண. 
mச6. பராம;'K பணி ேம ெகா+ெகா+ள6. உ�ேதச மதி'ப1ீ U.6.00 
இல$ச�தி � நக�மற த(�மான. எ0.205, நா+ 04-08-2022-ப4 மற அvமதி 
ெப < 12-08-2022 அ< ஒ'பGத'K+ளி ேகார'ப$டதி% ெபற'ெப ற 
ஒ'பGத'K+ளிகளி விவர. கீg�க0டவா<.   

1) தி,.P. பிேர.�மா�  மதி'ப$ீைட விட 0.20% �ைற6  
2) தி,.A. ஆறனி  மதி'ப$ீைட விட 8.96% அதிக. 

இ�வி, ஒ'பGத'K+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.20% �ைறவாக 
ெகா1��+ள தி,.P. பிேர.�மா� எபவ; ஒ'பGத'K+ளிைய ஏ க 
மற�தி அvமதி��. 

 
அ.�.- பணியி அவசிய. ம <. அவசர. க,தி நக�மற தைலவ� 7 
அvமதி ெப < �ைறவான ஒ'பGத'K+ளி வழ*கிய தி,.P. பிேர.�மா� 
எபவ,�� ேவைல உ�திர6 வழ*கியைத மற. அvமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.3088/2022/இ1.  
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மற�த(�மான எ0. 241 அvமதி�க'ப$ட� 
ெபா,+ எ0.5  
 

�ழி��ைற நகரா$சி VLC ைமதான. ம <. ெவ$1மணி ச'பா�� 
ேமா$டா� அைற அ,கி% உ+ள கழி6ந(� [�திக;'K நிைலய�தி அைம'ைப 
பராம;�த% பணி ேம ெகா+ள U.75,000/- மதி'ப$ீ4% நக�மற த(�மான. 
எ0.221, நா+ 04-08-2022-ப4 மற அvமதி ெப < 12-08-2022 அ< 
ஒ'பGத'K+ளி ேகார'ப$டதி% வர'ெப ற ஒ'பGத'K+ளிகளி விவர. 
கீg�க0டவா<.   

1) தி,.S. பாK   மதி'ப$ீைட விட 0.07% �ைற6  
2) தி,.C. [ேரR   மதி'ப$ீைட விட 0.61% அதிக.  

இ�வி, ஒ'பGத'K+ளிகளி% மதி'ப$ீைட விட 0.07% �ைறவாக 
வழ*கிய தி,.S. பாK எபவ; ஒ'பGத'K+ளிைய ஏ க மற�தி  
அvமதி��. 

 
அ.�.- மற. அvமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.3040/2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 242 அvமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.6  
 

�ழி��ைற நகரா$சி வா�1 எ0.6-% அைமG�+ள ேவH�த.பி திடலி% 
75-வ� [Gதிர தினவிழாவிைன 7னி$1 [தGதிர சின. அைம�க U.4.00 
இல$ச. மதி'ப$ீ4% நக�மற த(�மான. எ0.228, நா+ 04-08-2022-ப4 மற 
அvமதி ெப < 12-08-2022 அ< ஒ'பGத'K+ளி ேகார'ப$டதி% வர'ெப ற 
ஒ'பGத'K+ளிகளி விவர. கீg�க0டவா<. 

1) தி,.A. ஆறனி  மதி'ப$ீ1 விைல விகித.  
2) தி,.P. பிேர.�மா�  1.78% மதி'ப$ீ1 விைல விகித�ைத 

      விட அதிக. 
இ�வி, ஒ'பGத'K+ளிகளி% மதி'ப$ீ1 விைல விகித�தி � வழ*கிய  

தி,.A. ஆறனி எபவ; ஒ'பGத'K+ளிைய ஏ க மற�தி அvமதி��. 
 

அ.�.- பணியி அவசிய. ம <. அவசர. க,தி நக�மற தைலவ� 7 
அvமதி ெப < தி,.A. ஆறனி எபவ,�� ேவைல உ�திர6 வழ*கியைத 
மற. அvமதி�கலா.. 
ந.க.எ0.3165/2022/இ1. 
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மற�த(�மான எ0. 243 அvமதி�க'ப$ட� 
ெபா,+ எ0.7  
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட மா��தா0ட. ப�தியிH+ள தினச; 
கா3கறி சGைதைய இ4�� அ'Kற'ப1�த'ப$1 Kதியதாக கா3கறி சGைத 
க$1வத ெகன கைலஞ� நக�Kற ேம.பா$1 தி$ட�தி கீg U.423.90 இல$ச. 
நிதி ஒ��கீ1 ெச3ய'ப$1 நி�வாக அvமதி ம <. ெதாழி% �$ப அvமதி 
ெபற'ப$1 ஒ'பGத'K+ளி ேகார'ப$ட�. ேம �க0ட பணிக:�கான 
வ4வைம'K நக�மற தைலவ� ம <. உ<'பின�க:�� தி,'திகரமாக 
இ%லாத காரண�தினா% மாவ$ட ஆ$சி� தைலவ�, கனியா�ம; அவ�களி 
ஆ3வி ேபா� Kதியதாக வ4வைம'பி � நி�வாக அvமதி ெப < த,மா< 
ேகார'ப$ட�. அதப4 மாவ$ட ஆ$சி�தைலவ� அவ�க+, நகரா$சி நி�வாக 
இய��ந�, ெசைன அவ�களி கலG� ஆேலாசி�� தி,�திய வ4வைம'பி% 
பிேரரைண மீள சம�'பி��மா< மாவ$ட ஆ$சி�தைலவ� அவ�களி 
ப;G�ைரயி ேப;% Reform Design & Planning Cell Pvt. Ltd Gujarat அவ�களிட. 
ஒ'பைட�� தி,�திய பிேரரைண தயா;�க உ�ேதசி�க'ப$1+ள�. 
அGநி<வன�திட. பணிைய ேம ெகா+ள ஆேலாசைன க$டண. நி�வாக 
அvமதி ெதாைகயி% 1% வழ*கிட6. மற�தி அvமதி��. 
 
அ.�.- நக�மற தைலவ� 7 அvமதி ெப < Reform Design & Planning Cell Pvt. 
Ltd Gujart எற நி<வன�தி � ேவைல உ�திர6 வழ*கியைத மற. 
அvமதி�கலா.  
ந.க.எ0.    /2022/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 244 அvமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.8  
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட மா��தா0ட. ஆ�.சி.ெத,வி% உ+ள 
நகரா$சி�� ெசாGதமான ப4'பக�திைன பராம;'K பணிக+ ேம ெகா+ள 
U.65,000/- மதி'ப$ீ4 � நக�மற த(�மான. எ0.33, நா+ 31-03-2022-ப4 மற 
அvமதி ெப < 05-05-2022-. ேததி ஒ'பGத'K+ளி ேகார'ப$1 தி,.சி. ராஜ 
எபவ,�� நக�மற த(�மான எ0.109, நா+ 20-05-2022-ப4 ேவைல உ�திர6 
வழ*க'ப$1 பணி ேம ெகா+ள'ப$ட ேபா� நக�மற தைலவ� அவ�களி 
அறி6<�தலிப4 #1தலாக பயனாளிக+ அம,. வசதி ம <. மிசார 
வசதி ெச3ய'ப$டதிேப;% #1தலாக ெசல6 ெதாைக U.11,252/- 
வர'ெப <+ள�. எனேவ ேம ப4 பணி�கான வர'ெப <+ள #1த% 
ெசலவின�ைத வ,வா3 நிதியி% ெசலவிட மற�தி அvமதி��.  
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அ.�.- மற. அvமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.869/2022/இ1 
 
.மற�த(�மான எ0. 245 அvமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.9  
 

�ழி��ைற நகரா$சி�� ெசாGதமான கீgப.ம. உர�கிட*கி% 
ேசகரமாகிS+ள �'ைபகைள Bio-mining process oல. அ'Kற'ப1��வத கான 
பணி�� ம< ஒ'பGத'K+ளி அறிவி'பிைன தினச; ெச3தி நாளிதழி% மாநில 
அளவி% பிர[ர. ெச3ய'ப$ட வைக�� MC & Communications Private Limited  
நி<வன�திட. இ,G� ப$4ய% ெதாைக U.29,400/- வர'ெப <+ள�. ேம ப4 
ெதாைகயிைன வ,வா3 நிதியி% இ,G� வழ*கிட மற�தி அvமதி��.  
 
அ.�.- மற. அvமதி வழ*கலா.  
ந.க.எ0.1230/2018/இ1.  
 
மற�த(�மான எ0. 246 அvமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.10  
 

�ழி��ைற நகரா$சி��$ப$ட வா�1 எ0.8-% அைமG�+ள �ழி��ைற 
பL நி<�த�தி அ,கி% உ+ள ெபா��கழி'பிட. சீரைம��. பணி��  
U.3.42 இல$ச. மதி'ப$ீ4% தயா� ெச3ய'ப$1 நக�மற� த(�மான. எ0.82, 
நா+ 29-04-2022-ப4 அvமதி ெப < 08-07-2022 அ< ஒ'பGத'K+ளி 
ேகார'ப$டதி% வர'ெப ற ஒ'பGத'K+ளிகளி விவர. கீg�க0டவா<.   

1) தி,.சி. ராஜ   மதி'ப$ீைட விட 0.21% �ைற6  
2) தி,.பி. ெஜயசGதிர  மதி'ப$ீைட விட 5.06% அதிக.  

ேம க0ட இர01 ஒ'பGத'K+ளிகளி% �ைறGத ஒ'பGத'K+ளி 
வழ*கிய தி,.சி. ராஜ எபவ; ஒ'பGத'K+ளிைய ஏ க மற�தி  
அvமதி��. 

 
அ.�.- பணியி அவசர. ம <. அவசிய. க,தி நக�மற தைலவ� 7 
அvமதி ெப < �ைறGத ஒ'பGத'K+ளி வழ*கிய தி,.சி. ராஜ எபவ,�� 
ேவைல உ�திர6 வழ*கியைத மற. அvமதி�கலா.  
ந.க.எ0.1242/2022/இ1.  
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மற�த(�மான எ0. 247 அvமதி�க'ப$ட� 
 
ெபா,+ எ0.11  

இGநகரா$சி நகரளைவ பி;வி% Park Notification ெதாட�பாக Plan தயா� 
ெச3� நகரா$சி நி�வாக ம0டல இய��ந� அHவலக�தி% சம�'பி�த 
வைகயி% U.2250/- ம <. Street Vendors DIP தயா� ெச3த வைகயி% U.9440/-. 
ெசலவிட'ப$1+ள�. ேம ப4 ெதாைக U.11,690/-ஐ நகரைம'K ஆ3வாள,�� 
வழ*கிட6., உய�ம$ட �_ தணி�ைக�காக பதிலறி�ைகக+ தயா� ெச3� 
நக% எ1�� Spiral Binding ெச3த வைக�� U.6128/- நகரா$சி உதவியாள�             
தி,.S. 7,க எபவ,�� வழ*கிட6. மற அvமதி ேவ0ட'ப1கிற�. 

 
அ.�.- அ�தியாவசிய பணிக:�காக ெசல6க+ ேம ெகா01+ளதா% நகரா$சி 
பணியாள�க:�� ெசலவின�ெதாைக வழ*கலா.. 
ந.க.எ0.326/2022/H1. 
 
மற�த(�மான எ0. 248 அvமதி�க'ப$ட� 
 

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

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

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


