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�ழி��ைற நக�மற�தி சாதாரண���ட� 31-10-2022 தி�க� 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� ெகா./ வ+� 
த)�மான� 

1) �ழி��ைற நகரா�சி ப�தியி% ெவ�/மணி 2த% ப�ம� வைரயிலான 
ேதசிய ெந/3சாைல மிக4� ப5தைட6� ேபா��வர�தி$�� நட6� 
ெச%வத$�� �ட 27யாத 89நிைலயி% உ�ள�. பல2ைற ம< 
ெகா/���, அதிகா>கைள ேநர7யாக ச6தி���, பல க�ட�களாக 
வலி?@�தி?�ேளா�. இ�வைரயிB� எ6த நடவ7�ைக?� இ%லாம% 
உ�ள�. ஆகேவ ெபா�ம�க� உயி+ட விைளயாடாம% உடன7யாக 
சாைல பணிைய ெசD� 27�க ெந/3சாைல �ைறைய ேக�/ மற� 
த)�மானி�கலா�. 
 
மற�த)�மான எ.. 286 – (1) த)�மானி�க(ப�ட�. 
 

2) 4-வ� வா�7% கைலய�ள� ப�தியி% சாைலயி ந/வி% 
அைம6��ள மிக�ப�ைத (P-44) மா$றி அைம�க மற� 
த)�மானி�கலா�. 
 
மற�த)�மான எ.. 286 – (2) த)�மானி�க(ப�ட�. 
 

3) மா��தா.ட� ேப+6� நிைலய பிரதான க�7ட மா7யி% மாணவ, 
மாணவிய> க%வி திறைன ேம�பா/�திட 7ஜி�ட% Mலக� அைம�க 
மற� த)�மானி�கலா�. 

 
மற�த)�மான எ.. 286 – (3) த)�மானி�க(ப�ட�. 
 

6-வ� வா�/ நக�மற உ@(பின� தி+.V. விஜு  ெகா./ வ+� த)�மான� 
 

1) தி+��விளாக� சாைலயி% மாறாேச> மட� அ+கி% இர./ 
மிவிள�� அைம�க மற� த)�மானி�கலா�. 
 
மற�த)�மான எ.. 287 – (1) த)�மானி�க(ப�ட� 
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10-வ� வா�/ நக�மற உ@(பின� தி+மதி.G. ெஜயிசா6தி ெகா./ வ+� 
த)�மான� 

1) �ழி��ைற நகரா�சி எ%ைக���ப�ட பி>�R வா�7% அரS ேம%நிைல 
ப�ளி விளவ�ேகா7 ெத$� ப�தி மதி% Sவ� ��T வ7வி% உ�ள�. 
ேம$ப7 Sவ>னா% ப�க�� நகரா�சி சாைலயி U@ ச�கர வாகன� 
�ட ெச%ல 27யாத நிைல உ�ள�. எனேவ ேம$ப7 Uைல(ப�திைய 
மா$ற அ6த ப�தி ஊ�ம�க� சா�பாக Sவைர மா$ற� ெசD� க�7 
ெகா/�க தயாராக உ�ளன�. இதனா% ப�ளி �ட�தி$� எ6த பாதி(T� 
இ%ைல. எனேவ இத$கான அ<மதிைய ெபற ெபா�(பணி� 
�ைறைய?�, வ+வாD �ைறைய?� ேக�/ இ6த மற� 
த)�மானி�கலா�. 
 
மற�த)�மான எ.. 288 – (1) த)�மானி�க(ப�ட�. 
 

2) தமி9நா/ �7ந)� வ7கா% வா>ய�தா% அைன�� வ )/கW��� �7ந)� 
வழ��� தி�ட�தி% 10-வ� வா�7% �7ந)�  
�ழாD பதி�காத இட�களி% �7ந)� �ழாD பதி�க4� அைன�� 
வ )/கW��� இைண(T வழ�க4� இ6த மற� த)�மானி�கலா�.  

 
மற�த)�மான எ.. 288 – (2) த)�மானி�க(ப�ட� 

 
14-வ� வா�/ நக�மற உ@(பின� தி+மதி. . லி%லி TXப� ெகா./ வ+� 

த)�மான� 
 

1) ெத+விள�� – சீரா விைளயி% ெச%B� பாைதயி% ஒ+ 
ெத+விள��� இ%ைல. அதனா% Tதிதாக ஒ+ மிக�ப� ேபா�/ அதி% 
ெத+விள�� ேபா�/ ெகா/�க மற� த)�மானி�கலா�. 
 
மற�த)�மான எ.. 289 – (1) த)�மானி�க(ப�ட� 
 

2) கடைல க�ெபனியி 2ப�க� ேபா�� சாைல காமனா�/விைள 
ெச%B� பாைதயி% ஒ+ கிண@ கிட�கிற�. அ� ம�கW�� 
ேபா��வர���� இட3சலாக உ�ள�. அைத Uட மற� 
த)�மானி�கலா�. 
 
மற�த)�மான எ.. 289 – (2) த)�மானி�க(ப�ட� 
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3) ேரா/ – காெவ@ ேரா/, ஒைட ஒ@� ச> ெசDயாம% மிக4� 
ேமசமாக உ�ள�. அைத ச> ெசDய மற� த)�மானி�கலா�. 

 
மற�த)�மான எ.. 289 – (3) த)�மானி�க(ப�ட� 

 
16-வ� வா�/ நக�மற உ@(பின� தி+.K. இர�தினமணி ெகா./ வ+� 

த)�மான� 
 

1) �ழி��ைற நகரா�சியி% ஏைழ ம�க� பாதி�க(ப/� வைகயி% நகரா�சி 
ச�ட� ம$@� நகரைம(T விதிகைள மீறி பி>�க(ப�/�ள Zone A, B,              
C–ைய ச�ட விதிகW�� உ�ப�/ மா$றி அைம�க நகரா�சி நி�வாக 
இய��ந� அவ�கைள ேக�/ அ<மதி ெபற மற� த)�மானி�கலா�. 

 
மற�த)�மான எ.. 290 – (1) த)�மானி�க(ப�ட� 

 
ெபா+� எ.. 1 
 

�ழி��ைற நகரா�சி அBவலக பயபா�7B�ள ெபா+�க� காலியான 
நிைலயி% உ�ள காரண�தா% அவசர� க+தி ��/ற4 அfசக� Uல� 
ெப@வத$�� அத$கான ெசலவின�ெதாைக g.5.00 இல�ச�தி$� மற�தி 
அ<மதி��� சம�(பி�க(ப/கிற�.  

 
1) பிற(T தி+�த� ப7வ�  - 5000 Nos. 
2) One quire Note    -  100 Nos.      
3) U/ தா�    - 5000 Nos. 
4) Bill Roll     - 1000 Nos 
5) Two quire Note    -   50 Nos. 
6) Three quire Note    -   50 Nos. 

 
அ.�.:- மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..180/2007/72. 
 
மற�த)�மான எ.. 291 – அ<மதி�க(ப�ட� 
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ெபா+� எ.. 2 
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான அBவலக வளாக�தி% ெவ�7 
ைவ�க(ப�/�ள இல4 மர�கைள வி$பைன ெசDய 07-10-2022 அ@ ஏல� 
ேகார(ப�டதி% ஒ(ப6ததார� தி+.எx. பாT ம�/� கல6� ெகா./ 
ஏல�ெதாைகயாக g.250/- ேகா>?�ளா�. எனேவ ெவ�7 ைவ�க(ப�/�ள 
இல4 மர�கைள தி+.எx. பாT அவ�கW�� வழ�கிட மற�தி 
அ<மதி��. 
 
அ.�.- மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�களி 29-09-2022 அ@ நைடெப$ற தல 
ஆDவிேபாதி% ேதைவய$ற ெபா+�கைள ந)�க� ெசDய 
அறி4@�த(ப�டதினா% நக�மற தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ தி+.எx. 
பாT எபவ+�� ேவைல உ�திர4 வழ�கியைத மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..2260/2021/ந.அ.ஆ. 
 
மற�த)�மான எ.. 292 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 3 
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான ெபா� Sகாதார லா> TN.75.M.8752–�� 
2021-2022-� ஆ.7$கான த�தி சா@ 08-11-2022 அ@ட 27வைடய 
உ�ளதா% ேம$ப7 த�தி சா@ ெப@வ� 2னி�/ வாகன�தி% உ�ள 
ப5�கைள ந)�க� ெசDய ஆ�� உ�ேதச ெசலவினம g.1,38,355/- ஆ��. 
ேம$ப7 ெசலவின�ைத நகரா�சி ெபா� நிதியி% ேம$ெகா�ள மற�தி 
அ<மதி��. 
 
அ.�.- பணியி அவசர அவசிய� க+தி நக�மற� தைலவ� 2 அ<மதி 
ெப$@ ஒ(ப6த(T�ளி ேகா>யைத மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..2844/2013/இ1 
 
மற�த)�மான எ.. 293 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 4  
 

�ழி��ைற நகரா�சி ப�தியி% உ�ள வ )/க� ம$@� க�7ட�திலி+6� 
பலகழி4ந)�, மைழந)� வ7காலி% வி/வைத தவி�(ப� ம$@� பிளாx7� 
ம$@� �(ைபகைள ெபா� இட�களி% ெகா�/வைத தவி�(ப� விள�பர�   
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30-08-2022-� ேததி மாைலமல�, 31-08-2022 தினமல� ம$@� 01-10-2022 தினத6தி 
தினச> ெசDதி நாளிதழி% விள�பர� ெசDய(ப�/�ள�. 

 
1) தினமல�  - g.13,440 
2) மாைலமல�  - g. 9,912 
3) தினத6தி  - g. 9,840 

 
ேம$ப7 வர(ெப$ற ெதாைகயிைன நகரா�சி ெபா� நிதியிலி+6� வழ�க 

மற�தி அ<மதி��. 
 
அ.�.:– நக�மற தைலவ> 2 அ<மதி ெப$@ ெதாைக வழ�கியைத 
மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..3767/2022/எf1. 

 
மற�த)�மான எ.. 294 – அ<மதி�க(ப�ட� 

 
ெபா+� எ.. 5  
 

�ழி��ைற நகரா�சி ப�திகளி% தினச> உ+வா�� திட�கழி4கைள 
ேமலா.ைம ெசD?� பணிகW�� த$ேபா� 3 லா>கW�, 2 LCV-?� உ�ள�. 
ேமB� இர./� LCV ேதைவ(ப/கிற� எபைத நகரா�சி நி�வாக இய��ந� 
அவ�கW�� ேதைவப�7ய% அ<மதி�� அ<(ப(ப�/�ள�. ேம$ப7 
வாகன�கைள இய�கிட ஏ5 வாகன ஒ�/ந�க� ேதைவப/கிற�. த$ேபா� 
நகரா�சியி% U@ வாகன ஒ�/ந�க� பணி T>6� வ+கிறா�க�. ேமB� 
4 ஒ�/ந�க� ேதைவ(ப/வதா% ேம$ப7 ஒ�/ந�கைள 2னா� பைடவ )ர� 
நலவா>ய�தி வாயிலாக பணி அம��திட4�, அத$கா�� ெசலவின�தி$�� 
மற�தி அ<மதி ேவ.ட(ப/கிற�. 
 
அ.�.:- ெபா� Sகாதார அ�தியாவசிய அவசிய� க+தி நக�மற தைலவ> 
2 அ<மதி ெப$@ Texco நி@வன�தின>ட� விைல(T�ளி ேகா>யைத?� 
மற� அ<மதி�கலா�.  
ந.க.எ..எf1/3892/2022. 
 
மற�த)�மான எ.. 295 – அ<மதி�க(ப�ட� 
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ெபா+� எ.. 6 
 

�ழி��ைற நகரா�சியி% பணிT>?� சீ+ைட பணியாள�க� }Dைம 
பணியாள�க�, ஓ�/ந�க�, அBவலக உதவியாள�, }Dைம பணி 
ேம$பா�ைவயாள�, மக(ேப@ உதவியாள�, ெபாறியிய% பி>4 பணியாள�க� 
(மிக�பி உதவியாள�, �7ந)� தி�ட பணியாள�) 2022-2023-� ஆ.7$கான 
காலணிக� ம$@� சீ+ைடக� ம$@� ைதய% �லி உ�பட வழ�கிட4� 
அத$கா�� ெசலவின�தி$�� ேம$ப7 சீ+ைடகைள ம$@� காலணிக� 
காதிகிராம ெதாழி%வா>ய�, நாக�ேகாவி% Uல� ெகா�2த% ெசDய4� 
மற அ<மதி ேவ.ட(ப/கிற�. 
 
அ.�.:- த)பாவளி ப.7ைகயிைன 2னி�/ சீ+ைடக� உட வழ�க 
ேவ.7?�ளதா% நக�மற தைலவ> 2 அ<மதி ெப$@ ேம$ப7 
சீ+ைடக� ம$@� காலணிக� ெகா�2த% ெசDய வினிேயாக உ�திர4 
வழ�கியைத?� மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..எf1/3893/2022. 
 
மற�த)�மான எ.. 296 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 7 
 

�ழி��ைற நகரா�சியி% பணிக� ெசDத ஒ(ப6த�கார�களி ப�7யலி% 
பி7�த� ெசDய(ப�ட வ+மானவ>, அவரவ� ெபய>% தா�க% ெசDய(ப�ட 
வைகயி% தி+. விxராR எபவ+�� g.21,200/-ஐ வழ�க மற� 
அ<மதி��. 

 
அ.�.:-  அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..781/2019/பி1. 
 
மற�த)�மான எ.. 297 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 8 
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான கீ9ப�ம� உர�கிட�கி% 
ேசகரமாகி?�ள �(ைபகைள }Dைம இ6திய தி�ட� 2018-2019- கீ9 Biomining 
process Uல� அ(Tற(ப/�த g.91.00 இல�ச� மதி(ப�ீ7% ம@ ஒ(ப6த(T�ளி 
29-09-2022 அ@ ேகார(ப�டதி% ெபற(ப�ட ஒ(ப6த(T�ளியி விவர� 
கீ9க.டவா@. 
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1) Prago green Enviro Pvt. Ltd., Nagercoil  1.33% மதி(ப�ீைட விட அதிக� 
 

ேம$ப7 ெபற(ப�ட ஒ(ப6த(T�ளி மதி(ப�ீைட விட 1.33% அதிகமாக 
உ�ளைமயா% விைல�ைற(T ெசDவ� ெதாட�பாக 10-10-2022 அ@ Prago green 
Envior Pvt. Ltd., Nagercoil-1–�� விைல �ைற(T அறிவி(T வழ�க(ப�ட�. ேம$ப7 
அறி(பிப7 ஒ(ப6ததார� மதி(ப/ீ விைல விகித�தி% ச�மத க7த� 13-10-2022 
அ@ ெகா/���ளா�. எனேவ ஒ(ப6த(T�ளி மதி(ப/ீ விைல விகித�தி% 
ேவைலைய Prago green Envior Pvt. Ltd. எற நி@வன�தி$� வழ�க மற�தி 
அ<மதி��. 
 
அ.�.- தி�ட(பணியாக இ+(பதினாB� பணியி அவசர� ம$@� அவசிய� 
க+தி நக�மற� தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ ேவைல உ�திர4 
வழ�கியைத மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..1230/2018/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 298 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 9 
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான கீ9ப�ம� உர�கிட�கி% 
ேசகரமாகி?�ள �(ைபகைள Bio-mining process Uல� அ(Tற(ப/��வத$கான 
பணி�� ம@ ஒ(ப6த(T�ளி 26-08-2022 ம$@� 20-09-2022 அ@ நைடெப@� 
விவர�திைன மாநில அளவி% பிரSர� ெசDய(ப�ட வைக�� ப�7ய% 
ெதாைக கீ9க.டவா@ வர(ெப$@�ள�. 

1) Bright Advertising    - 53,340 
2) Vipras Adz    - 43,260 
ேம$ப7 வர(ெப$ற ப�7ய% ெதாைகயிைன நகரா�சி வ+வாD நிதியி% 

இ+6� வழ�கிட மற�தி அ<மதி��  
 
அ.�.:- மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..1230/2018/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 299 – அ<மதி�க(ப�ட� 
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ெபா+� எ.. 10  
 

மா��தா.ட� மீ ச6ைதயி% Tதிதாக க�ட(ப�7+��� ெபா� 
கழி(பிட�திைன ெபா� ம�க� பயப/��� ெபா+�/ ெபா� ஏல� ம$@� 
ஒ(ப6த(T�ளி Uல� பயபா�7$� ெகா./வர மற அ<மதி 
ேவ.ட(ப/கிற�. 
 
அ.�.:- மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ.. 870/2021/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 300 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
 
ெபா+� எ.. 11  
 

இ6நகரா�சி�� ெசா6தமாக உ�ள க%பால�த7யி% உ�ள க�டண 
கழி(பைற�� தி+. ராஜாமணி ெசB�திய ைவ(T� ெதாைக g.25,000/-� கட6த 
ைவ(T� ெதாைக பதிேவ�7% உ�ளதா% அதைன தி+(பி வழ�க மற 
அ<மதி��. 
 
அ.�.:- அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ.. 3048/2022/பி2. 
 
மற�த)�மான எ.. 301 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
 
ெபா+� எ.. 12  
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான மா��தா.ட� ேப+6� நிைலய�   
B பிளா� கைட எ..10-ஐ ��தைக�� எ/���ள தி+.எx. 2��கி+Xண 
எபவ� ஏ$கனேவ ெசB�தி?�ள ைவ(T ெதாைகயிைன தி+�ப வழ�க 
ேக�/�ளா�. ேம$ப7 ைவ(T ெதாைக கால�கட6த ைவ(T ெதாைக 
பதிேவ�7% பதி4க� ேம$ெகா�ள(ப�/�ள�. எனேவ கால�கட6த ைவ(T� 
ெதாைகயிைன தி+�ப வழ�கிட மற� அ<மதி�கலா�. 
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வ. 
எ
. 

ைவ(T� ெதாைக தி+�ப 
ேகா>யவ� ெபய� 

ைவ�ெதா
ைக 
ெசB�திய 
வ+ட� 

கைட 
எ. 

கால� 
கட6த 
ைவ(T� 
ெதாைக 
பதிேவ�7% 
இ+(பி% 
உ�ள 
ெதாைக 
gபாD 

கால�கட6
த பதிேவ/ 
ப�க எ. 

1 தி+.எx. 2��கி+Xண 2012-2013 B10  2,55,000 Page No.181, 
Sl.No.23 

ந.க.எ..3415/2022/அ2. 
 
மற�த)�மான எ.. 302 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
 
ெபா+� எ.. 13  
 

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�/ எ..1 2த% 21 வா�/ வைர?�ள 
ப�திகளி% ெமா�த� 1773 எ.ணி�ைக ெத+ விள��க� பராம>�க(ப�/ 
வ+கிற�. இதி% 60 LED விள��க� ேபாக மீத2�ள 1713 விள��கைள?� 
LED விள��களாக மா$றி மி ேசமி(T ெசD?� வ.ண� “மாநில நக�(Tற 
உ�க�டைம(T வள�fசி நிதியிகீ9” (SUIDF) g.198.45 இல�ச� கட 
தைல(பி% நிதி ஒ��கீ/ ெசDய(ப�/�ள�. ேம$ப7 கடைன 6 வ+ட�களி% 
வ+ட�தி$� 5 சதவ )தி� வ�7?ட தி+(பி வழ�க ேவ.7?�ள�. எனேவ 
இத$ெகன பிேரரைண தயா>�க(ப�/ நி�வாக அ<மதி ெபற நகரா�சி நி�வாக 
இய��ந�, ெசைன அவ�களிட� சம�(பி(பத$� மற�தி அ<மதி 
ேவ.ட(ப/கிற�. 
 
அ.�.:– நக�மற தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, 
ெசைன அவ�கW�� பிேரரைண தயா>�க(ப�/ சம�(பி�தைத மற� 
அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..1966/2021/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 303 – அ<மதி�க(ப�ட� 
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ெபா+� எ.. 14 
 

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�/ எ..1 2த% 21 வா�/ வைர?�ள 
ப�திகளி% ெத+விள�� இ%லாத மிக�ப�களி% Tதியதாக 326 LED 
விள��க� ெபா+��� வ.ண� “மாநில நக�(Tற உ�க�டைம(T வள�fசி 
நிதியிகீ9” (SUIDF) g.78.33 இல�ச� கட தைல(பி% நிதி ஒ��கீ/ 
ெசDய(ப�/�ள�. ேம$ப7 கடைன 6 வ+ட�களி% வ+ட�தி$� 5 சதவ )தி� 
வ�7?ட தி+(பி ெசB�த ேவ./�. எனேவ இத$ெகன பிேரரைண 
தயா>�க(ப�/ நி�வாக அ<மதி ெபற நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெசைன 
அவ�களிட� சம�(பி(பத$� மற�தி அ<மதி ேவ.ட(ப/கிற�. 
 
அ.�.:– நக�மற தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, 
ெசைன அவ�கW�� பிேரரைண தயா>�க(ப�/ சம�(பி�தைத மற� 
அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..3968/2022/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 304 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 15 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான மா��தா.ட� ேப+6� நிைலய�   
B பிளா� கைட எ..1-ஐ ��தைக�� எ/���ள தி+.எ�. ரவிச6திர எபவ� 
ஏ$கனேவ ெசB�தி?�ள ைவ(T ெதாைகயிைன தி+�ப வழ�க ேக�/�ளா�. 
ேம$ப7 ைவ(T ெதாைக கால�கட6த ைவ(T ெதாைக பதிேவ�7% பதி4க� 
ேம$ெகா�ள(ப�/�ள�. எனேவ கால�கட6த ைவ(T� ெதாைகயிைன தி+�ப 
வழ�கிட மற� அ<மதி�கலா�. 

  
வ. 
எ. 

ைவ(T� ெதாைக 
தி+�ப ேகா>யவ� 
ெபய� 

ைவ�ெதா
ைக 
ெசB�திய 
வ+ட� 

கைட 
எ. 

கால� 
கட6த 
ைவ(T� 
ெதாைக 
பதிேவ�7% 
இ+(பி% 
உ�ள 
ெதாைக 
gபாD 

கால�கட6த 
பதிேவ/ ப�க 
எ. 

1 தி+.எ�. ரவிச6திர 2014-2015 B1  2,84,000 Page No.188, 
Sl.No.63, 75 

ந.க.எ..3414/2022/அ2. 



11 

 

மற�த)�மான எ.. 305 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 16 
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான மா��தா.ட� ேப+6� நிைலய�   
B பிளா� கைட எ..2-ஐ ��தைக�� எ/���ள தி+.எ�. ெச%வராR எபவ� 
ஏ$கனேவ ெசB�தி?�ள ைவ(T ெதாைகயிைன தி+�ப வழ�க ேக�/�ளா�. 
ேம$ப7 ைவ(T ெதாைக கால�கட6த ைவ(T ெதாைக பதிேவ�7% பதி4க� 
ேம$ெகா�ள(ப�/�ள�. எனேவ கால�கட6த ைவ(T� ெதாைகயிைன தி+�ப 
வழ�கிட மற� அ<மதி�கலா�. 

  
வ. 
எ. 

ைவ(T� ெதாைக 
தி+�ப ேகா>யவ� 
ெபய� 

ைவ�ெதா
ைக 
ெசB�திய 
வ+ட� 

கைட 
எ. 

கால� 
கட6த 
ைவ(T� 
ெதாைக 
பதிேவ�7% 
இ+(பி% 
உ�ள 
ெதாைக 
gபாD 

கால�கட6த 
பதிேவ/ ப�க 
எ. 

1 தி+.எ�. ெச%வராR 2014-2015 B2  1,46,000 Page No.189, 
Sl.No.74 

ந.க.எ..3413/2022/அ2. 
 
மற�த)�மான எ.. 306 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ..17  
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான அBவலக வளாக�தி% உ�ள 
பயப/�த 27யாத பைழய டய�க� 47 எ.ண�தி$� வி$பைன ெசDய              
14-10-2022 அ@ ஏல� ேகார(ப�டதி% ஒேர ஒ+ நப� தி+.ப�ீ 2க�ம� ம�/� 
கல6� ெகா./ ஏல�ேக�வி ெதாைக g.11000/- ேகா>?�ளா�. எனேவ 47 
எ.ண� பழய டய�கைள அனா+�� வழ�கிட மற�தி அ<மதி��. 

 
அ.�.:– மற� அ<மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ..140/2021/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 307 – ம@ ஒ(ப6த(T�ளி ேகார த)�மானி�க(ப�ட� 
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ெபா+� எ.. 18 
 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான பயப/�த 27யாத பைழய ட�ப� 
பிக� வி$பைன ெசDய 14-10-2022 அ@ ஏல� நைடெப$றதி% ஒேர ஒ+ நப� 
தி+.ப�ீ 2க�ம� ம�/� கல6� ெகா./ ஏல�ேக�வி ெதாைகயாக ஒ+ 
ட�ப� பி<�� g.4000/- விகித� 12 எ.ண� ட�ப� பிகW��                        
g.48000/-�தி$� ஏல�ேக�வி ெத>வி���ளா�. எனேவ பயப/�த 27யாத 
பைழய ட�ப� பிகைள அனா+�� வழ�கிட மற�தி அ<மதி��. 

 
அ.�.:– மற� அ<மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ..140/2021/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 308 – ம@ ஒ(ப6த(T�ளி ேகார த)�மானி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ..19  

 
�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட க%B�ெக�7யி% ச�ேவ எ..A1/92   

(ப�தி)-யி% சி@வ� ��கா அைம��� பணி�� g.20.00 இல�ச�தி$� மதி(ப/ீ 
தயா� ெசDய(ப�/�ள�. ேம$ப7 இ(பணியிைன கைலஞ� நக�Tற ேம�பா�/ 
தி�ட� 2022-2023-கீ9 ேம$ெகா�ள4� நி�வாக அ<மதி ெபற நகரா�சி நி�வாக 
இய��ந� ெசைன அவ�களிட� சம�(பி(பத$�� மற�தி அ<மதி 
ேவ.ட(ப/கிற�. 

 
அ.�.:– நக�மற தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, 
ெசைன அவ�கW�� பிேரரைண சம�(பி�தைத மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..3347/2022/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 309 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 20 

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட ச�ேவ எ..A3/19-% அைம6��ள 
இைட��ள� �ள�ைத கைலஞ� நக�Tற ேம�பா�/ தி�ட� 2022-2023-கீ9 
ேம�பா/ ெசDய g.34.00 இல�ச�தி� மதி(ப/ீ தயா� ெசDய(ப�/�ள�. 
ேம$ப7 இ(பணி�� பிேரரைண தயா>�க(ப�/ நி�வாக அ<மதி ெபற4� 
நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெசைன அவ�களிட� சம�(பி(பத$�� 
மற�தி அ<மதி ேவ.ட(ப/கிற�. 
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அ.�.:– நக�மற தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, 
ெசைன அவ�கW�� பிேரரைண சம�(பி�தைத மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..3606/2022/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 310 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ..21  

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா6தமான ெபா� Sகாதார பி>4 லாறி                   
TN.75M-4923-�� 2022-2023-� ஆ.7$கான த�தி சா@ 28-10-2022 அ@ட 
27வைடய உ�ளதா% ேம$ப7 வாகன�தி$� த�தி சா@ ெப@வைத 
2னி�/ வாகன�தி% உ�ள ப5�கைள ந)�க� ெசDய ஆ�� உ�ேதச 
ெசலவின� g.34000 ஆ��. ேம$ப7 ெசலவின�ைத நகரா�சி ெபா� நிதியி% 
ேம$ெகா�ள மற�தி அ<மதி��. 

 
அ.�.:– ெபா� Sகாதார அ�தியாவசிய அவசிய�திைன 2னி�/ நக�மற 
தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ ஒ(ப6த(T�ளி ேகா>யைத மற� 
அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..2295/2018/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 311 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ..22  

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�/ எ..7 ெப+6ெத+வி% உ�ள 
பி�ைளயா� ேகாவி% 2த% ெப+6ெத+ Sகாதார ைமய� வைர Sமா�                       
115 மீ�ட� ந)ள�தி$� கழி4 ந)� ஒைட ப5தைட6� ந)�ேத�கி Sகாதார�ேக/ 
விைள?� வ.ண� உ�ள�. இ(பணியிைன ேம$ெகா�ள நக�மற 
உ@(பினரா% ெகா./ வர(ப�ட ெபா+�மீ� த)�மான� எ..62(4), நா�               
29-04-2022-ப7 நிைறேவ$ற(ப�டத$கிண�க g.9.00 இல�ச�தி$� மதி(ப/ீ 
தயா� ெசDய(ப�/�ள�. பணியி அவசிய� க+தி நகரா�சியி 
நிதிநிைலைய ெபா@�� பணியிைன நகரா�சியி வ+வாD நிதியி% 
ேம$ெகா�ள மற�தி அ<மதி��. 

 
அ.�.:– மற� அ<மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ..1564/2022/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 312 – அ<மதி�க(ப�ட� 
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ெபா+� எ..23  
�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�/ எ..7 ெப+6ெத+வி% உ�ள 

ஈxவரU��தி வ )/ 2த% உ.டனா�ழி வைரயி% 125 மீ�ட� ந)ள�தி$� 
கழி4 ந)� ஒைட ப5தைட6� ந)�ேத�கி Sகாதார�ேக/ ஏ$ப/� நிைலயி% 
உ�ள�. இ(பணியிைன ேம$ெகா�ள நக�மற ��ட�தி% நக�மற 
உ@(பினரா% ெகா./ வர(ப�ட ெபா+�மீ� த)�மான� எ..62(4), நா�               
29-04-2022-ப7 நிைறேவ$ற(ப�டத$கிண�க g.9.75 இல�ச�தி$� மதி(ப/ீ 
தயா� ெசDய(ப�/�ள�. பணியி அவசிய� க+தி நகரா�சியி 
நிதிநிைலைய ெபா@�� பணியிைன நகரா�சியி வ+வாD நிதியி% 
ேம$ெகா�ள மற�தி அ<மதி��. 

 
அ.�.:– மற� அ<மதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ..1416/2022/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 313 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ.. 24  

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட மா��தா.ட� ப�தியிB�ள காDகறி 
ச6ைத இ7�� அ(Tற(ப/�தி வி�/ Tதியதாக காDகறி ச6ைத க�/வத$ெகன 
கைலஞ� நக�Tற ேம�பா�/ தி�ட�திகீ9 g.423.90 இல�ச� நிதி ஒ��கீ/ 
ெசDய(ப�/ நி�வாக அ<மதி ம$@� ெதாழி% ��ப அ<மதி ெபற(ப�/ 
ஒ(ப6த(T�ளி ேகார(ப�ட�. ேம$�க.ட பணிகW�கான வ7வைம(T 
நக�மற தைலவ� ம$@� உ@(பின�கW�� தி+(திகரமாக இ%லாத 
காரண�தினா% மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ�, கனியா�ம> அவ�களி 
ஆDவி ேபா� Tதியதாக வ7வைம(பி$� நி�வாக அ<மதி ெப$@ த+மா@ 
ேகார(ப�ட�. அதப7 மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�க�, நகரா�சி நி�வாக 
இய��ந�, ெசைன அவ�களி கல6� ஆேலாசி�� தி+�திய வ7வைம(பி% 
பிேரரைண மீள சம�(பி��மா@ மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�களி 
ப>6�ைரயி ேப>% Reform Design & Planning Cell Pvt. LTD Gujarath அவ�களிட� 
ஒ(பைட�� தி+�திய பிேரரைண தயா>�க உ�ேதசி�க(ப�/�ள�. 
,அ6நி@வன�திட� பணிைய ேம$ெகா�ள ஆேலாசைன க�டணமாக நி�வாக 
அ<மதி ெதாைகயி% 1% வழ�கிட நக�மற த)�மான� எ..244, நா�               
15-04-2022-ப7 அ<மதி�க(ப�/ ேவைல உ�திர4 Reform Design & Planning Cell Pvt. 
LTD Gujarath எற நி@வன�தி$� வழ�க(ப�ட�. ேம$ப7 அ6நி@வன� 1% 
நி�வாக அ<மதி�க(ப�/�ள ெதாைகயி% தினச> காDகறி ச6ைத க�/த% 
பணி�கான ஆேலாசகராக ஏ$க ம@�த காரண�தினா% ேவ@ ஆேலாசக� 
Uல� பணியிைன ேம$ெகா�ள4� தி+�திய மதி(ப/ீ ம$@� வைர(பட� 
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தயா>(பத$ெகன தனியா� ஆேலாசக� Uல� ேம$ெகா�ள 3 விைல(T�ளிக� 
ெபற(ப�டன. அவ�களி விவர� கீ9க.டவா@ 

1) Glency DOCMRA Consultants India Pvt. Ltd., Chennai. 1% Project cost + GST 18% 
2) Eclat Design’s and Infrastructure Pvt.Ltd., Chennai- 1.50% Project Cost + GST 18% 
3) Maxcon Town Planning and Development 1.75% Project cost and GST 18%   
ெபற(ப�ட விைல(T�ளிகளி% �ைறவாக விைல(T�ளி வழ�கிய Glency 

DOCMRA Consultants India Pvt. Ltd., Chennai அவ�கW�� ேவைல உ�திர4 வழ�க 
மற�தி அ<மதி��. 
 
அ.�.- தி�டபணியாக இ+(பதினாB� பணியி அவசர� ம$@� அவசிய� 
க+தி நக�மற தைலவ� 2 அ<மதி ெப$@ Glency Docmra Consultant India  Pvt. 
Ltd.. Chennai எற நி@வன�தி$� ேவைல உ�திர4 வழ�கியைத மற� 
அ<மதி�கலா�  
ந.க.எ..1967/2021/இ1.  
 
மற�த)�மான எ.. 314 – அ<மதி�க(ப�ட� 
 
ெபா+� எ..25 
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�/ எ..9-% அைம6��ள பாலவிைள 
சாைலயான� �7ந)� தி�ட பணிக� காரணமாக மிக4� ப5தைட6��ள�. 
எனேவ ேம$�க.ட சாைலயிைன காகி�� சாைலயாக4� ம$@� Paver Block  
சாைலயாக4� சீரைம�� மா$ற� ெசDய உ�ேதச மதி(ப/ீ g.35,50,000/- 
இல�ச�தி$� மதி(ப/ீ தயா>�க(ப�/�ள�. ேம$ப7 இ(பணியிைன 
நகரா�சியி வ+வாD நிதியி% ேம$ெகா�ள மற�தி அ<மதி��. 
 
அ.�.:– பணியி அவசர� ம$@� அவசிய� க+தி நக�மற�தைலவ� 2 
அ<மதி ெப$@ நகரா�சி நி�வாக இய��ந� அவ�கW�� பிேரரைண 
சம�(பி�தைத மற� அ<மதி�கலா�. 
ந.க.எ..3997/2022/இ1. 
 
மற�த)�மான எ.. 315 – அ<மதி�க(ப�ட� 

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

            �ழி��ைற நகரா�சி.       
/உ.ைம நக%/ 

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


