
1 

 

�ழி��ைற நக�மற�தி 06-10-2022 வியாழ�கிழைம காைல 11.30 
மணி�� நைடெப ற அவசர�$%ட�தி& நிைறேவ ற(ப%ட 

த)�மான+க,. 
 

நக� மற தைலவ� தி-.ெபா. ஆைச�த/பி அவ�க, ெகா01 வ-/ 
த)�மான/ 

1) ப3யவிைளயி& இ-6� பைழய பால/ ெச&7/ சாைலைய ெச(பனிட 
மற/ த)�மானி�கலா/. 
 
மற�த)�மான எ0. 273 த)�மானி�க(ப%ட� 
 

ெபா-, எ0. 1 
 

�ழி��ைற நகரா%சி�� ெசா6தமான ��தைக இனமான மா��தா0ட/ 
நவ )ன மீ ச6ைத �ைற <தியாக வ=& ெச>ய(ப%1 வ-வதா& வ=& 
ெச>வத கான இரசீ� @�தக+க, ம A/ MDR REGISTER 10 எ0ண/ அJச3�த 
வைக�� கயா பிK03+ அJசக/, பட6தா7M1 எற நிAவன�திடமி-6� 
N.46,000/-�கான ெசலவின(ப%3ய& ெபற(ப%1,ள�. அ�ெதாைகயிைன 
அ6நிAவன�தி � வழ+கிட மற அQமதி ேவ0ட(ப1கிற�. 

அ.� - மற/ அQமதி�கலா/  
ந.க.எ0. 3066/2022/அ2 

 

மற�த)�மான எ0. 274 அQமதி�க(ப%ட� 

 
ெபா-, எ0. 2 

�ழி்��ைற  நகரா%சி�� ெசா6தமான ��தைக இன+கS�� 23 9 2022 

அA ெபா� ஏல/ ம A/ ஒ(ப6த@,ளி ேகாKயதி& ஏல�தி& எவ-/ கல6� 

ெகா,ளவி&ைல கீWக0டவாA ஒ(ப6த( @,ளிக, ம%1ேம வர(ெப றன. 

 

1. மா��தா0ட/ ேப-6� நிைலய/ கைடயி A 3  

பிேனா Nப  
ஆ Y� 

ஏலைவ(@�ெதாைக 
N 50000/- 

மாதவாடைக 
N5000/- 

ஆ� எ%வி ராேஜ\ 
க0ண+கைர வ )ய]� 

N 50000/- N 5050/- 

 



2 

 

2.மா��தா0ட/ ேப-6� நிைலய/ கைட எ0A4 
பிேனா Nப  
ஆ Y� 

ஏலைவ(@�ெதாைக 
N 50000/- 

மாத வாடைக 
N 5000/- 

ஆ� எ%வி ராேஜ\ 
க0ண+கைர வ )ய]� 

N 50000/- N 5050/- 

 
மா��தா0ட/ க-+க& சாைல கைட எ0 39 

கா%வி ெப^3, 
மா��தா0ட/ 

ஏலைவ(@�ெதாைக 
N 50000/- 

மாத வாடைக 
N 6000/- 

 
P.P.M வணிக வளாக கைட எ0 F6 

aQ�மார, 
ெதாைலயாவ%ட/ 

ஏலைவ(@�ெதாைக 
N 50000/- 

மாத வாடைக 
N 4000/- 

 
P.P.M வணிக வளாக கைட எ0 F7 

aQ�மார, 
ெதாைலயாவ%ட/ 

ஏலைவ(@�ெதாைக 
N 50000/- 

மாத வாடைக 
N 4000/- 

 
ேம ப3 வர(ெப ற ஒ(ப6த @,ளிக, �றி�� ஒ(@த& வழ+கிட 

மற�தி பா�ைவ��/ ஒ(@த7��/ சம�(பி�க(ப1கிற� 
 

அ.�:- i) மா��தா0ட/ ேப-6� நிைலய கைடகளான A3 ம A/ A4 கைடக,  
aமா� MA ஆ01கS�� ேமலாக ஏல/ ேபாகாம& உ,ளதா7/ நிதி 
இழ(பிைன தவி���/ ெபா-%1/. ஒ(@த& வழ+கலா/ 

ii) மா��தா0ட/ க-+க& சாைல கைடஎ0 39 ெசற வ-ட/ Nபா> 5000/- 

ஆயிர���� ஏல/ விட(ப%1,ள� த சமய/ $1தலாக ஏல/ 
ேக%க(ப%1,ளதா& ஒ(@த& வழ+கலா/ 

iii) பி.பி eQசாமி வணிக வளாக கைடகளான  F6 ,F7 கைடக, aமா� 4 
ஆ01கS�� ேமலாக ஏல/ ேபாகாம& உ,ளதா& நிதி இழ(பிைன தவி���/ 
ெபா-%1 ஒ(@த& வழ+கலா/ 

ந.க.எ0. 3066/2022/அ2 

 
மற�த)�மான எ0. 275 ஒ(@�ெகா,ள(ப%ட� 
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ெபா-, எ0.3  
 

அரசாைண நிைல எ0.52, நகரா%சி நி�வாக/ ம A/ �3ந)� வழ+க& 

�ைற, நா, 31-03-2022 ம A/ நகரா%சி நி�வாக இய��ந�, ெசைன 

அவ�களி a றறி�ைக ந.க.எ0.40032/2012/R1, நா, 01-04-2022 ப3 �ழி��ைற 

நகரா%சி ப�தியி& ெசா��வK ெபா� சீரா>f ெச>ய 11-04-2022 அA 

நக�மற�தி � ெபா-, சம�(பி�க(ப%ட�. வKசீரா>f ெதாட�பாக அரசி 

மA பKசீலைன�� மற/ e3f ெச>� த)�மானி�க(ப%ட�. 

இ6நிைலயி& அரa $1த& தைலைம ெசயல�, ெசைன அவ�களி 

க3த/ எ0.9237/ந.நி/4(1/2022/1) நா, 12-07-2022-& ேக%1ெகா0டத கிண+க 

தமி்Wநா%3& உ,ள அைன�� நகரா%சிகளி7/ ெபா� சீரா>f 

அம&ப1�த(ப%1,ள�. நகரா%சி நிதி நிைலயிைன அQசK��/, 

அரசிடமி-6� மானிய+க, ெபAவத � அ3(பைட காரணியாக ெசா��வK 

ெசய&ப1வதா7/ இ6நகரா%சியி& 01.04.2022 eத& ெசா��வK சீரா>விைன 

அம&ப1�த மற�தி  அQமதி��. 

 

அ.�.:-நகரா%சி நி�வாக இய��ந�, ெசைன அவ�களி ந.க.எ0.40032/2012/R1,  
நா, 01-04-2022 / ேததிய a றறி�ைகயி& �றி(பி%1,ள 
வழிகா%1த&களிப3h/ நக�மற த)�மான 11-04-2022- ேததிய த)�மான 
எ0.56 & �றி(பி%1,ள விபர(ப3 (மற(ெபா-,) உ,ள காரணிகளி 
அ3(பைடயி7/ 01.04.2022 eத& ெசா��வK ெபா� சீரா>விைன 
அம&ப1�த மற/ அQமதி�கலா/. 

ந.க.எ0.969/2022/அ1.  

 
மற�த)�மான எ0. 276 அQமதி�க(ப%ட� 

 
ெபா-, எ0.4  
 

i>ைம இ6திய தி%ட/ 2.0 கீW Mறாவ� மாநில உய�ம%ட �j 
$%ட�தி 27-6-2022 நாளி%ட நடவ3�ைககளி ப3 2022-2023 ஆ/ ஆ01�� 
�ழி��ைற நகரா%சியி& ெபா� கழி(பிட/ க%1/ பணி�� Nபா> 30 ல%ச/ 
நிதி ஒ��கீ1 ெச>ய(ப%1 ஒ(ப6த @,ளி ேகார ஒ(ப6த(@,ளி அறிவி(பிைன 
தினசK நாளிதழி& பிரaர/ ெச>ய(ப%ட வைக�� மாைல தமிழக/  
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நாளிதழிடமி-6� ப%3ய& ெதாைக Nபா> 25704/- வர(ெப A,ள� ேம ப3 
ெதாைகயிைன நகரா%சி வ-வா> நிதியிலி-6� வழ+கிட மற�தி  
அQமதி��. 
 
அ.�.:- மற/ அQமதி�கலா/  
ந.க.எ0.3195/2022/இ1  
 
மற�த)�மான எ0. 277 அQமதி�க(ப%ட� 

 
ெபா-, எ0.5 
�ழி��ைற நகரா%சி ஓரா01 சாதைன தி%ட(பணிக, �றி�� மாவ%ட 

அளவி& தினசK ெச>தி நாளிதழி& பிரaர/ ெச>ய(ப%ட வைக�� கீW�க0ட 
விவர(ப3 ப%3ய& ெதாைக வர( ெப A,ள�  
1)   EVENING TAMILNADU 14490.00/- 
2)   KAL PUBLICATION P.VT LTD 9975.00/- 

 ேம க0டவாA வர(ப%1,ள ப%3ய& ெதாைகயிைன நகரா%சி வ-வா> 
நிதியிலி-6� வழ+கிட மற�தி அQமதி��  
 
அ.�.:- மற/ அQமதி�கலா/  
ந.க.எ0.1379/2019/இ1  
 
மற�த)�மான எ0. 278 அQமதி�க(ப%ட� 

 
ெபா-, எ0.6  

�ழி��ைற நகரா%சியி& ஆர/ப aகாதார நிைலய/ க%1வத � என 
தா7கா வளாக�தி& ம0 பKேசாதைன ெச>ய(ப%ட வைகயி& ப%3ய& 
ெதாைக Nபா> 21240/- அரa ெபாறிய& க&uK தி-ெந&ேவலி-7 இடமி-6� 
வர(ெப A,ள� ேம ப3 ெதாைகயிைன நகரா%சி வ-வா> நிதியிலி-6� 
வழ+கிட மற�தி அQமதி��  

 
அ.�.:-தி%ட(பணியாக இ-(பதினா7/ பணியி அவசர ம A/ அவசிய/ 

க-தி நக�மற தைலவ� eஅQமதி ெப A ப%3ய& ெதாைக Nபா> 
21240/- அரa ெபாறியிய& க&uK தி-ெந&ேவலி�� வழ+கியைத 
மற/ அQமதி�கலா/  

ந.க.எ0.43/2022/இ1 
 
மற�த)�மான எ0. 279 அQமதி�க(ப%ட� 
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ெபா-, எ0.7  
�ழி��ைற நகரா%சி அ7வலக வளாக�தி& $1த& க%3ட/ 

க%1வத � என ம0 பKேசாதைன ெச>ய(ப%ட வைக�� ப%3ய& ெதாைக 
Nபா> 21240/- அரa ெபாறிய& க&uK தி-ெந&ேவலி-7 இடமி-6� 
வர(ெப A,ள� ேம ப3 ெதாைகயிைன நகரா%சி வ-வா> நிதியிலி-6� 
வழ+கிட மற�தி அQமதி��  
அ.�.)- நக�மற தைலவ� eஅQமதி ெப A ப%3ய& ெதாைக Nபா>  

 21240/- அரa ெபாறியிய& க&uK தி-ெந&ேவலி�� வழ+கியைத    
 மற/ அQமதி�கலா/  

ந.க.எ0.3017/2022/இ1 
 
மற�த)�மான எ0. 280 அQமதி�க(ப%ட� 

 
ெபா-, எ0.8  

�ழி��ைற நகரா%சியி எ&ைகயி& உ,ள பாேகா1 ப�தியி& ச�ேவ 
எ0 307/2 இட�தி& @தியதாக நவ )ன எKவாh தகன ேமைட அைம�க 
ேம க0ட இட�தி ம0 பKேசாதைன ெச>ய(ப%ட வைக�� ப%3ய& 
ெதாைக Nபா> 21240/- அரa ெபாறிய& க&uK தி-ெந&ேவலி-7 இடமி-6� 
வர(ெப A,ள�. ேம ப3 ெதாைகயிைன நகரா%சி வ-வா> நிதியிலி-6� 
வழ+கிட மற�தி அQமதி��. 

 
அ.�.)- நக�மற தைலவ� eஅQமதி ெப A ப%3ய& ெதாைக Nபா>  

 21240/- அரa ெபாறியிய& க&uK தி-ெந&ேவலி�� வழ+கியைத    
 மற/ அQமதி�கலா/  

ந.க.எ0.3018/2022/இ1 
 
மற�த)�மான எ0. 281 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. 


