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�ழி��ைற நக�மற�தி சாதாரண���ட� 29-12-2022 வியாழ�கிழைம 
 !பக# 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) ெவ�1ெவ3நி, சிறியகா�1விைள ஆகிய ப�தி ம�களி வசதி�காக ARS  
க0ண�ேகா1 ேரச கைடைய பி:�� ெவ�1ெவ3நி ச3தி&பி# 
பி.பி. ;சாமி வணிக வளாக�தி பி<ற� ேரச கைட அைம�க 
மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 349 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) மா��தா0ட� காAகறி ச3ைத, மீச3ைத, லாறிேப�ைட ம!C� 
காலியாக உ*ள இட)களி# மீ ெகா01 வ,� காலி ெப�Fகைள 
அ1�கி ைவ�க&ப�1*ள�. இதனா# ��நா!ற� வ 'Gவ�ட ெட)�, 
மேல:யா, யாைன�கா# ேபாற ேநாAக* பரH� வ0ண� ெகாG�க* 
உ!ப�தி ஆகிறன. ெபா�ம�கI�� மிகH� இைடJறாக உ*ள�. 
எனேவ வி0மீ மீ ெதாழிலாள� ஆ0க*  ேன!ற ச)க�தி 
ேவ01ேகாI�கிண)கH�, ெபா�ம�களி ேவ01ேகாI�கிண)கH� 
உடனFயாக அ&<ற&ப1�த நடவF�ைக எ1�க மற� த'�மானி�கலா�.  
 
மற�த'�மான எ0. 349 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

5-வ� வா�1 நக�மற உC&பின� தி,மதி.S. ஆ�லி ெகனி# ெகா01 வ,� 
த'�மான� 

1) கLவதி�ைட வா�ட� டா)கி!� எதி�<ற� உ*ள கா)கிM� சாைல 
உைட3� ஆ*நடமாட  Fயாம# உ*ள�. அைத ச: ெசAய மற� 
த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 350 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) பி.எN.எ.எ#. அOவலக�தி கீQ ப3த#  ,க அவ�களி வ '�F!� 
ெச#O� கா)கிM� சாைல உைட3� காண&ப1கிற�. அைத ச:. ெசAய 
மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 350 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

3) ஆ�.சி.ெத,வி# உ*ள ஏGதாN காலனியி# உ*ள கா)கிM� சாைல 
உைட3� காண&ப1கிற�. அைத ச:. ெசAய மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 350 (3) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

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

1) �ழி��ைற ந'திமற பி<ற� ேரச கைட ப�க� ஆப�தான நிைலயி# 
நி!�� இர01 இலH மர)கைள ( தி�Vசியைட3த மர�) அக!ற  
மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 351 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
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2) பட&பைற �ள� ப�க� உ*ள ெபா� ைப&பி# �Fந'� இைண&< 
�0F�க&ப�ட நிைலயி# உ*ள� அைத ச: ெசA� �Fந'� வழ)க 
மற� த'�மானி�கலா�. 

 
மற�த'�மான எ0. 351 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 

 
9-வ� வா�1 நக�மற உC&பின� தி,.எ�.பி. ரவி ெகா01 வ,� த'�மான� 
1) விளவ)ேகா1 மாைலVச3ைத வளாக�தி# அைம3�*ள Wலக�தி 
�ைரயி ேம# மிக�பி ெச#கிற�. இ3த மிக�பியான� XC 
தடைவ Wலக�தி �ைரயி ேம# உரசி அC3� விL3�*ள�. இ� 
மிகH� ஆப�தான�. எனேவ அ3த மிக�பிைய மா!C பாைதயி# 
ெகா01 ெச#ல நடவF�ைக எ1�க மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 352 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) �ழி��ைற- விளவ)ேகா1 சாைலயி# விளவ)ேகா1 வ,வாA 
ஆAவாள� அOவலக� எதி:# XC பிரமா0ட இலவ� மர)க* 
நி!கிறன. இ� எ3த ேநர � கா!றி#  றி3� விழ��Fய நிைலயி# 
நி!கிற�. அ&பF விLகிற த,ண�தி# மிகH� ெப:ய ஆப�ைத 
ஏ!ப1��� அ,கி# கைடக*, விளவ)ேகா1 அரG ேம#நிைல ப*ளி, 
சாைலயி# எ3த ேநர � ேபா��வர��, ெபா�ம�க* நடமா�ட� என 
ெந,�கFயான இட�. எனேவ ஆப�தான நிைலயி# நி!�� XC 
இலவ� மர)கைள அக!ற வ,வாA ேகா�டா�சியாளைர ேக�1 மற� 
த'�மானி�கலா�. 

 
மற�த'�மான எ0. 352 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 

 
10-வ� வா�1 நக�மற உC&பின� தி,மதி.G. ெஜயிசா3தி ெகா01 வ,� 

த'�மான� 
1) �ழி��ைற நகரா�சி வா�1 எ0.10-# த'யைண&< நிைலய� அ,கி# 
இ,3� பாராIமற உC&பின� நிதியி# க�ட&ப�ட பF��ைற ெச#O� 
சாைலயி# கா)கிM� தள� அைம�க மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 353 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) வா�1 எ0.10-# ெந#லிவிைளயி# இ,3� ஆ!C�� ெச#O� 
பாைதயி# இட�லா� அைம�க மற� த'�மானி�கலா�. 

 
மற�த'�மான எ0. 353 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

3) வா�1 எ0.10-# அைம3�*ள T.B.ப�க�திலி,3� இட� ேநா�கி ெச#O� 
சிCபாைதயி# இட�லா� அைம�க மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 353 (3) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

11-வ� வா�1 நக�மற உC&பின� தி,மதி.J.K. ேறாNெல� ெகா01 வ,� 
த'�மான� 

1) 11-வ� வா�F# மீச3ைதயி அ,கி# ச&பா�தி# பலித�பண� 
ெசAவத!��, சப:மைல சீசனி# சப:மைல ப�த�க* �ளி&பத!�� எ3த 
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ஒ, வசதி_� இ#லாம# உ*ள�. அதி# பF��ைற அைம�� தர 
மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 354 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) தி,. Nேடலி�மா� அவ�களி வ '�F அ,கிலி,3� ெசCேகா�1 
விைள ெச#O� சாைலைய சிெம01 தள� ேபா�1�தர மற� 
த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 354 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

3) நக�மற உC&பின�கI�� மாத அம�HபFயாக `.600/- வழ)க&ப�1 
வ,கிற�. அ0ைட மாநிலமான ேகரளாவி# `.9000/- (ஒபதாயிர�) 
வழ)க&ப�1 வ,வ� ேபா# நக�மற உC&பின�கI��� வழ)கிட 
உ*ளா�சி �ைறைய ேக�1 மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 354 (3) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
15-வ� வா�1 நக�மற உC&பின� தி,. Mக ெகா01 வ,� த'�மான� 
1) 15-வ� வா�1�� உ�ப�ட அ�ைட��ள�, �ள�தி ப�க�திO*ள       
தி,. சத'ஸ நாய� வ '�F   சாைலயி# ந1வி# அைம3�*ள 
ஒைடயி XF (சிலா&) உைட3�*ள�. இ� (அபாயகரமான�) இேத 
ேபாC தி,. மணி வ '�Fனி உ*ள ஒைடயி XF உைட3�*ள�. 
ேபா��கால அF&பைட Xல� உடனFயாக ச: ெசAய மற� 
த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 355 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) ெந1�<ற��விைள �மா�, மணி வ '�F   ெதாட)�கிற கா)கிM� 
சாைல பLதைட3� உ*ள�. அ3த சாைலைய ெந#ச பா< வ '�F   
வைர <திய கா)கிM� ேபா�1 தர மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 355 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

3) வட���ெத,, மா��தா0ட� வ��தக ச)க�தி   உ*ள �Cகிய 
சாைலைய தைர ஒ1 பதி�� தர மற� த'�மானி�கலா�. 

 
மற�த'�மான எ0. 355 (3) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

4) மா��தா0ட� எ#.ஐ.சி. அOவலக�தி   உ*ள �&ைபைய 
நிர3தரமாக அக!றி தர மற� த'�மானி�கலா�. 
 
மற�த'�மான எ0. 355 (4) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

5) வட���ெத, மா��தா0ட�திலி,3� அ�ட��ள� �ள�தி&பாைற 
ேகாவி#   ெசறைடகிற பைழய சாைலைய அக!றிவி�1 <திய 
கா)கிM� சாைல அைம�� தர மற� த'�மானி�கலா�. 

 
மற�த'�மான எ0. 355 (5) த'�மானி�க&ப�ட�. 
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16-வ� வா�1 நக�மற உC&பின� தி,.K. இர�தினமணி ெகா01 வ,� 
த'�மான� 

1) APJ நக� பாலச)க� வ '1  த# ெத,  FயH*ள 3 மிக�ப)களி#   
C.F.L. விள�� ெபா,�த மற� த'�மானி�கலா�. 
 

மற�த'�மான எ0. 356 (1) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

2) ெகா1)�ள� ேகாFயாவிைள பால வ '1 ப�க� மிக�ப� ந�1             
C.F.L.. விள�� ெபா,�த மற� த'�மானி�கலா�. 
 

மற�த'�மான எ0. 356 (2) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

3) கீQப�ம� அ�<ேறாN வ '1 ம!C� மகிமா வ '1 ப�க� மிக�ப�தி# 
C.F.L.. விள�� அைம�க மற� த'�மானி�கலா�. 
 

மற�த'�மான எ0. 356 (3) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

4) கீQப�ம� ச�தியேநச வ '1 ப�க� உ*ள 2 மிக�ப)களி# C.F.L.. 
விள�� அைம�க மற� த'�மானி�கலா�. 
 

மற�த'�மான எ0. 356 (4) த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

5) 2022-2023-# தமிழக அரசா# நைட ைற�� ெகா01 வர&ப�ட 
வ:சீராAவி# 2021-2022-� <தியதாக வ:விதி�க&ப�ட வ:விதி&<கைள 
வ:சீராAவி# உ�ப1�த �டா� எC� ஏ!கனேவ 2018-# வ: சீராAவி 
ேபா�  3ைதய நட&< ஆ0F# வ:விதி&< ெசAய&ப�டவ�கI�� வ: 
சீராAவி ேபா� வ: உய��த&படாம# வில�� அளி�க&ப�ட�. அ� 
ேபா# த!ேபாைதய வ:சீராAவி# வில�� அளி�க&பட ேவ01�. 
இ#ைலேய# ெபா� ம�க* மிகH� பாதி�க&ப�1வா�க*. எனேவ தமிழக 
அரG ேம!பF த'�மான�ைத ப:சீலைன ெசAய மற� த'�மானி�கலா�. 

 
மற�த'�மான எ0. 356 (5) த'�மானி�க&ப�ட�. 

 
 
ெபா,* எ0.1 
 

�ழி��ைற நகரா�சி ப�திகளி# ெநகிழி பயபா�ைட தவி���� 
வ0ண� விழி&<ண�H ஏ!ப1�திட நகரா�சி ப�திகளி# உ*ள வ '1க* ம!C� 
கைடகளி# மjச* ைப உபேயாக�தி!� பயப1��� வைகயி# ம#Fகல� 
Coated NF�க�க* ம!C� மjச* ைப விழி&<ண�H ம#Fகல� ேநா�pNக* 
5000 எ0ண� அVசF��� வைக�� உ�ேதச ெசலH ெதாைக `.1,30,000/- ஆ��. 
ேம!பF ெதாைகயிைன நகரா�சி ெபா� நிதியிலி,3� வழ)கிட மற�தி 
அ;மதி��. ேம!பF NF�க�க* ��1றH அVசக� Xல� அVசF&பத!�� 
மற�தி அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�. 

 
அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3768/2022/எV1. 
 
மற�த'�மான எ0. 357 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
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ெபா,* எ0.2 
�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா3தமான ��தைக இன)களி# ஏல� ேபாகாத 

கைடக* ஒரா01 ��தைக இன)கI�� மCஏல� ம!C� ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# ஏல�தி# எவ,� கல3� ெகா*ளவி#ைல.கீQக0டவாC 
ஒ&ப3த&<*ளிக* ெபற&ப�1*ள�.  
I. பி.பி. ;சாமி வணிகவளாக கைட எ0.G5 

(i) தி,.ஜ'லிய�தாN,    ைவ&<� ெதாைக      மாத வாடைக 
3/60 ெத!� ரதவ 'தி,    `.50,000/-   `.6000/- 
இராஜகி,sண<ர�, 
தி,ெந#ேவலி. 

(ii) தி,மதி. சகாயெம�சி,         `.50,000/-            `.5000/- 
11/284 ேவளா)க0ணிசா, 
அழக&ப<ர�. 
 

II. மா��தா0ட� ேப,3� நிைலய� கைட எ0.A13 
(i) தி,மதி.C. `பி   ைவ&<� ெதாைக      மாத வாடைக 

வி#ச டவ�,   ,  `.50,000/-   `.5350/- 
மா��தா0ட�. 

(ii) தி,.U. உேமs,        `.50,000/-             `.5200/- 
கF�காரவிைள, 
வி:ேகா1. 

 
III. �ழி��ைற வணிகவளாக� கைட எ0.5 

(i) தி,.G. ெடானா#1  ைவ&<� ெதாைக      மாத வாடைக 
த'ப� நிைலய�,     `.50,000/-   `.3000/- 
விளவ)ேகா1. 
 

 ேம!பF வர&ெப!C*ள ஒ&ப3த&<*ளிகளி# வ:ைச எ0.1-# காt� 
பி.பி. ;சாமி வணிகவளாக கைட எ0.G5 இத!�   `.5500/-�� ��தைக�� 
விட&ப�1*ள�.  
    வ:ைச எ0.2-# காt� மா��தா0ட� ேப,3� நிைலய கைட எ0. A13 
ேகாவி� ெப,3ெதா!C கால�தி# கைட நட�த இயலாம# ��தைகதாரரா# 
ஒ&பைட&< ெசAய&ப�ட�. 
 வ:ைச எ0.3-# காt� �ழி��ைற வணிகவளாக கைட எ0.5 ஒ, நப� 
ம�1� ஒ&ப3த&<*ளி ேகா:_*ளா�. இத!�   இ�கைடயான� `.7200/-�� 
��தைக�� விட&ப�1*ள�.  
 ேம!பF ஒ&ப3த&<*ளிகI�� உ:ம� வழ)கிட மற அ;மதி 
ேவ0ட&ப1கிற�. 
 
அ.�.- மற� ப:சீலி��  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3066/2021/அ2 
 
மற�த'�மான எ0. 358 – வ:ைச எ0.1 ம!C� 2 ஏ!C�ெகா*ள&ப�ட�. 
வ:ைச எ0.3 மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.3 
 

�ழி��ைற நகரா�சி ெபா� Gகாதார பி:வி# உ*ள 1 எ0ண� BOV  
வாகன� பL� ந'�க� ெசAய 30-06-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி ேகார&ப�டதி# 
கீQக0டவாC ஒ&ப3த&<*ளிக* ெபற&ப�1*ள�.  
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      ஒ&ப3த&<*ளி ெதாைக 
1) அ�ைசயா ேமா�டா�N      `.72900/- 
2) மாதவா ேமா�டா�N      `.74635/- 
3) அ�ைசயா ேமா�டா�N ஒ��N    `.79414/- 
 

வர&ெப!ற ஒ&ப3த&<*ளிகளி# �ைறவான ஒ&ப3த&<*ளி ெதாைக 
ேகா:ய வ:ைச எ0.1-# �றி&பி�ட அ�ைசயா ேமா�டா�N நிCவன�தி!� 
பணியி அவசர நிைலயிைன க,�தி# ெகா01 நக�மற தைலவ:   
அ;மதி ெப!C பணி ஆைண வழ)கியைத_� மற� அ;மதி�கலா�. 
 
அ.�.- மற� அ;மதி�கலா�. 
ந.க.எ0.1812/2022/எV1. 
 
மற�த'�மான எ0. 359 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.4 

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட CSI. ச�V அ,கி# <ல எ0.D3-47 நிலவிய# 
பாைத ெதாட�பாக தி,. ெப�னா�சி) தாN, த/ெப. ஏGதாN எபவ� நகரா�சி 
ஆைணயாளைர நாகாவ� பிரதிவாதியா�கி மாவ�ட  சி& ந'திமற� 
�ழி��ைறயி# O.S.No.121/2021-பF வழ�� ெதாட�3�*ளா�. இzவழ�கி!� 
நகரா�சி சா�பி# ந'திமற�தி# Counter தயா� ெசA� தா�க# ெசAத வைகயி# 
க�டண� `.3500/- வழ)�மாC நகரா�சி வழ�கறிஞ� தி,.D. ஷாஜி�மா� 
அவ�களா# ேக�1� ெகா*ள&ப�1*ள�. எனேவ, இ�ெதாைகயிைன 
வழ�கறிஞ,�� வழ)�வத!� மற அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�. 

 
அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3857/2022/ந.அ.ஆ. 

 
மற�த'�மான எ0. 360 - அ;மதி�க&ப�ட�. 

 
ெபா,* எ0.5 

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட <ல எ0.D3-59-# தி,.A. அ# அமீ எபவ� 
வைரபட அ;மதி ெபறாம# ஏ!ெகனேவ இ,3த பைழய க�Fட�ைத 
<�&பி��*ள� ெதாட�பாக �!றவிய# ந1வ� ந'தி மற� �ழி��ைறயி# STC 
No.1041/2015-F �!றவிய# வழ�� ெதாடர&ப�ட�.  இzவழ�கி!� நகரா�சி 
சா�பி# வ�கால�� தா�க# ெசAத வைகயி# வழ�கறிஞ� க�டண� `.1500/- 
வழ)�மாC இ3நகரா�சி வழ�கறிஞ� தி,.D. ஷாஜி�மா� அவ�களா# ேக�1� 
ெகா*ள&ப�1*ள�. எனேவ, இ�ெதாைகயிைன வழ�கறிஞ,�� வழ)�வத!� 
மற அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�. 
அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�.  
ந.க.எ0.120/2015/ந.அ.ஆ. 

 
மற�த'�மான எ0. 361 - அ;மதி�க&ப�ட�. 

 
ெபா,* எ0.6 

இ3நகரா�சியி# ஒ&ப3த�காரராக பணிெசAத ச�தியேநச காலமாகி 
வி�டதா# அனா: மைனவி தி,மதி.சி. சாரதா எபவ,�� ச�தியேநச 
எபவ� ெசAத ேவைலயி# பிF�த� ெசAய&ப�ட ெதாைக `.62,424/- கால� 
கட3த ைவ&<� ெதாைக பதிேவ�F# உ*ளதா# அதைன தி,�பி வழ)க மற 
அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�.  
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அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3891/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 362 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.7 

இ3நகரா�சி உய�ம�ட தணி�ைக தைட�கI�கான Xerox ம!C� Spiral 
தயா� ெசA� நகரா�சி நி�வாக ம0டல இய��ந� அOவலக�தி# சம�&பி�த 
வைகயி# `.4,450/- ெசலவிட&ப�1*ள�. ேம!பF ெதாைக `.4,450/-ஐ நகரா�சி 
உதவியாள� தி,.எN.  ,க எபவ,�� வழ)கிடH�, வாHபலி 
ெபா,�கா�சிைய  னி�1 Xerox ம!C� Spiral எ1�த வைக�� `.1330/- 
ெசலவிட&ப�1*ள�. ேம!பF ெதாைக `.1330/- Dharshini Global Hub நிCவன�  
தி,. சசி எபவ,�� வழ)கிடH�, All Tax Demand Register ெதாட�பாக Book binding 
தயா� ெசAத வைகயி# `.2200/- ெசலவிட&ப�1*ள�. ேம!பF ெதாைக `.2200/- 
நகரா�சி இளநிைல உதவியாள� தி,. ஞானேசக� எபவ,�� வழ)கிடH�, 
�ழி��ைற நகரா�சி�� அOவலக பயபா�F!காக ஆைணயாள� Seal வா)கிய 
வைக�� `.1200/- ெசலவிட&ப�1*ள�. ேம!பF ெதாைக `.1200/- Dharshini Global 
Hub நிCவன� தி,. சசி எபவ,�� வழ)கிடH�, �Aைம இ3தியா தி�ட�தி 
கீQ �&ைப ெகா�டாத'�க* ம!C� தைட ெசAய&ப�ட பிளாNF� 
பயப1�தாத'�க* எற தைல&<களி# விள�பர Flex Boad பதாைதக* தயா� 
ெசAவத!� `.6600/-, �Aைம இ3தியா தி�ட�திகீQ Community ம!C� Publi 
Toilet–# QR Code web portal Print எ1�த வைக�� `.810/- ேம!பF ெதாைக 
(`.6600+810)= `.7410/- S.B.M. ேம!பா�ைவயாள� தி,மதி. .Gபிதா எபவ,�� 
வழஙகிடH�, ேம!பF வா�1 �L ம!C� ப�தி சபா உ,வா��த# ெதாட�பாக 
வர&ெப!ற அரசாைண ம!C� பFவ)க* நக�மற தைலவ� ம!C� நக�மற 
உC&பின�கI�� வழ)�� ெபா,�1 ெஜரா�N எ1�த வைகயி# `.681/- 
ம!C� க0ணாF இைழ காகித�தி# ெஜரா�N எ1�த வைகயி# `.2300/- 
ேம!பF ெதாைக (`.681+2300)=`.2981/- நகரைம&< ஆAவாள� தி,மதி.ஆ�. கீதா 
எபவ,��� வழ)கிடH� மற அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�. 

 
அ.�.-அ�தியாவசிய பணிகI�காக ெசலHக* ேம!ெகா01*ளதா# நகரா�சி 
பணியாள�கI�� ெசலவின ெதாைக வழ)க மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3256/2022/எV1. 
 
மற�த'�மான எ0. 363 - அ;மதி�க&ப�ட�. 

 
ெபா,* எ0.8 

�ழி��ைற நகரா�சியி# திற3தெவளியி# மல� கழி��� வழ�க� 
இ#லாத நகரா�சியாக மா!றிட நடவF�ைக ேம!ெகா*I� ெபா,�1 நாளிதQ 
Xல� விள�பர� ெசAத வைக�� ம�ைர மணி நாளிதQ நிCவன�திலி,3� 
`.15,855/-�கான ெசலவின&ப�Fய# வர&ெபC*ள�. அ�ெதாைகயிைன நகரா�சி 
ெபா� நிதியிலி,3� வழ)கிட மற அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�.  

 
அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3767/2022/எV1. 
 
மற�த'�மான எ0. 364 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
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ெபா,* எ0.9 
�ழி��ைற நகரா�சி அOவலக பயபா�F!� கணினிக* ம!C� 

பிர0ட�க* வா)கிட நக�மற த'�மான� எ0.218, நா* 04-08-2022-பF மற 
அ;மதி ெப!C `.4.1 இல�ச� மதி&ப�ீF# 23-11-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# வர&ெப!ற ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 

1) தி,.P.G. Gனி#�மா�,  மதி&ப1ீ விைல விகித� 
அNவி க�பிJ�டாN 

2) தி,.S. விம# ெஜபசி)  0.92% மதி&ப�ீைட விட அதிக� 
(Alpha Tehnologies) 

ேம!க0ட இர01 ஒ&ப3த&<*ளிகளி# �ைற3த ஒ&ப3த&<*ளிகளி# 
�ைற3த ஒ&ப3த&<*ளி மதி&ப�ீ1 விைலவிகித�தி# வழ)கி_*ள                  
தி,.P.G. Gனி#�மா� (அNவி க�பிJ�ட�N) எற நிCவன�தி 
விைல&<*ளியிைன எ!க மற�தி அ;மதி��. 
 
அ.�.:– பணியி அவசர� ம!C� அவசிய� க,தி நக�மற தைலவ�   
அ;மதி ெப!C தி,.P.G. Gனி#�மா� (அNவி க�பிJ�ட�N) எற 
நிCவன�தி!� ேவைல உ�திரH வழ)கியைத மற� அ;மதி�கலா�. 
ந.க.எ0.3040/2022/இ1. 

 
மற�த'�மான எ0. 365 - அ;மதி�க&ப�ட�. 

 
ெபா,* எ0.10 

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட �ழி��ைற நகர� <ல எ0.C5/95-# உ*ள 
ஆ�கிரமி&< அ&<ற&ப1�தாத� ெதாட�பாக தி,.T. ேதவரா�,                   
த/ெப. த)க&ப சிறிய கா�1விைள, ெவ�1ெவ3நி எபவ� மாவ�ட ஆ�சி� 
தைலவ�, கனியா�ம: மாவ�ட�, நகரா�சி ஆைணயாள�, தாசி#தா�, 
விளவ)ேகா1 வ�ட� நக�மற� தைலவ� உ*ளி�ட 5 ேபைர பிரதிவாதியா�கி 
ெசைன உய�ந'தி மற� ம�ைர கிைளயி# WP(MD)No.25265 of 2022-பF வழ�� 
ெதாட�3�*ளா�. எனேவ, இzவழ�கிைன நகரா�சி சா�பி# ஏ!C நட��வத!� 
தி,. ஆதிXலபா0Fய வழ�கறிஞ� வச� ஒ&பைட�கH� அத!கான ெசலH 
ெதாைக��� மற� அ;மதி�கலா�. 
 
அ.�.:– வழ�கி அவசர அவசிய� க,தி நக�மற தைலவ�   அ;மதி 
ெப!C வழ�கிைன ஒ&பைட�தைம��� அத!கான ெசலH ெதாைக��� மற� 
அ;மதி�கலா�. 
ந.க.எ0.4243/2022/ந.அ,ஆ.. 
 
மற�த'�மான எ0. 366 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
 
ெபா,* எ0.11 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா3தமான மா��தா0ட� ேப,3� நிைலய  
கைட எ0.B2-ஐ ��தைக�� எ1��*ள தி,.M. ெச#வரா� எபவ� ஏ!கனேவ 
ெசO�தி_*ள ைவ&< ெதாைகயிைன தி,�ப வழ)க ேக�1*ளா�. ேம!பF 
ைவ&< ெதாைக கால)கட3த ைவ&< ெதாைக பதிேவ�F# பதிHக* 
ேம!ெகா*ள&ப�1*ள�. எனேவ கால)கட3த ைவ&<� ெதாைகயிைன தி,�ப 
வழ)கிட மற�  FH ெசAயலா�. 
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வ. 
எ0 

ைவ&<� ெதாைக 
தி,�ப ேகா:யவ� 
ெபய� 

ைவ&<�
ெதாைக 
ெசO�திய 
வ,ட� 

கைட 
எ0 

கால� கட3த 
ைவ&<� ெதாைக 
பதிேவ�F# 
இ,&பி# உ*ள 
ெதாைக `பாA 

கால) 
கட3த 
பதிேவ1 
ப�க எ0 

1 தி,.M. ெச#வரா� 2014-2015 B2 129,000 Page No.54, 
Sl.No.184 

ந.க.எ0.4526/2022/அ2. 
 
மற�த'�மான எ0. 367 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.12 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா3தமான மா��தா0ட� காAகறி ச3ைதயி# 
அைம3�*ள IDSMT கைட எ0.3-ஐ ��தைக�� எ1��*ள தி,.S. அகம�கா 
எபவ� ஏ!கனேவ ெசO�தி_*ள ைவ&< ெதாைகயிைன தி,�ப ேக�1 அவர� 
மைனவி தி,மதி.கத'ஜாபவீி ம; வழ)கி_*ளா�. தி,.S. அகம�கா 
காலமானதா# அனா� ெபய:# ெசO�த&ப�1*ள கால)கட3த ைவ&< 
ெதாைகயிைன அனா: மைனவியி ெபய:# வழ)க மற�  FH 
ெசAயலா�. 
வ. 
எ0 

ைவ&<� ெதாைக 
தி,�ப ேகா:யவ� 
ெபய� 

ைவ&<�
ெதாைக 
ெசO�திய 
வ,ட� 

கைட 
எ0 

கால� கட3த 
ைவ&<� ெதாைக 
பதிேவ�F# இ,&பி# 
உ*ள ெதாைக `பாA 

கால)கட3த 
பதிேவ1ப�க 
எ0 

1 தி,மதி.கத'ஜாபவீி 2006-2007 3 19,380 V0l.III. 
Page No.19  

ந.க.எ0.4240/2022/அ2. 
 
மற�த'�மான எ0. 368 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.13 

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா3தமான மா��தா0ட� லா:ேப�ைடயி# 
உ*ள க�டண கழி&பைறயிைன ��தைக எ1�க தி,. ெச#வமணி எபவ� 
ெசO�தி_*ள ைவ&<� ெதாைக `.14850/- கால� கட3த ைவ&<�ெதாைக 
பதிேவ1 Vol.V, ப�க� எ0.239, வ:ைச எ0.163-# உ*ளதா# .அதைன தி,&பி 
வழ)க மற அ;மதி��. 
 
அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.4266/2022/அ2. 
 
மற�த'�மான எ0. 369 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.14  

�ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட நகர <ல எ0.A3-64-# உ*ள 1260 ச.மீ. 
பர&பளH உ*ள இட� விவசாய ப�தியிO� A3-69/4-# உ*ள 271 ச.மீ. பர&பளH 
உ*ள இட� வணிக&ப�தியிO� உ*ளதிைன நிCவன&ப�தியாக நில 
பயமா!ற� ேகா:ய Dr. ஷ'பா ெஜயலா# �ழி��ைற எபவர� 
வி0ண&ப�தி ேப:# ேம!பF நில பயமா!ற� ெதாட�பாக, ெபா�ம�கI�� 
ஏேத;� ஆ�ேசபைனக* ம!C� ஆேலாசைனக* இ,&பி எL�� ��வமாக 
30 தின)கI��* இ3நகரா�சி�� ெத:ய&ப1��மாC அறிவி�� Afternoon English 
daily ம!C� தின�த3தி நாளிதழி# 16-06-2022 அC விள�பர� ெசAய&ப�ட�.     
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30 தின)க* கட3த நிைலயி# இ3நா* வைர எL�� ��வமாக ஆ�ேசபைனக* 
ம!C� ஆேலாசைனக* ஏ�� ெபற&படவி#ைல. எனேவ ஆ�ேசபைனக* ஏ�� 
இ#ைல என�க,தி ேம# நடவF�ைக�காக நக� ஊரைம&< �ைண இய��ந�, 
நாக�ேகாவி# அ;&பிட மற அ;மதி ேவ0ட&ப1கிற�.  

 
அ.�.- மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.1233/2022/ந.அ.ஆ.  
 
மற�த'�மான எ0. 370 – நிராக:�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.15  

�ழி��ைற நகரா�சி�� ெசா3தமான ��தைக இன)க* 15-12-2022 அC 
ஏல� ம!C� ஒ&ப3த&<*ளி ேகார&ப�டதி# ஏல�தி# எவ,� கல3� 
ெகா*ளவி#ைல. கீQக0டவாC ஒ&ப3த&<*ளிக* ம�1� ெபற&ப�1*ள�.  

  
I. ெவ�1ெவ3நி மீச3ைத ம!ற� காAகறி ச3ைத க�டண� வ�# ெசA_� 
   உ:ம� 
   (i) தி,.சி. ராஜமணி,    ஏலைவ&<� ெதாைக   வ,டா3திர ��தைக 
 த/ெப. ெச#ல&ப,     `பாA           ெதாைக `பாA 
      X&< விைள,      60,000/-   1,35,000/- 
 ம,த)ேகா1.  
 
   (ii) தி,.சி. ெச#வமணி,     60,000/-   1,27,000/- 
 த/ெப. ெச#ல&ப, 
 ேமேல �ழிவ�ட�,ேகா�டவிைள,  
 ம,த)ேகா1. 
 

ேம!பF வர&ெப!ற ஒ&ப3த&<*ளி இனமான ெவ�1ெவ3நி ச3தி&பி# 
இ,3� ச&பா�� ெச#O� சாைலயி# உ*ள கைட ம!C� மீச3ைத 
க�டண� வ�# ெசA_� உ:மமான� தி,. பா<ரா� எபவரா# 2021-2022-� 
ஆ01 வைரயி# ��தைக�� எ1�� நட�தி வ3த நிைலயி# உ:ம� 
 FH!C த!சமய� �ைற Xலமாக வ�# பணி ேம!ெகா*ள&ப�1 வ,கிற�. 

 
ேம!பF ��தைக இன� ெசற வ,ட ��தைக ெதாைகயாக                

`.3,88,500/-�� ��தைக�� விட&ப�1*ள�. த!சமய� ஏல� எ1�திட எவ,� 
 வரவி#ைல. தனியா� ேப,3�க*, கனரக வாகன)க*,  ன� நிC�தி 
ைவ�க&ப�F,3த நிைலயி# அதிக வ�# ஆகி_*ள�. த!ேபா� வாகன)க* 
வராததா# ேம!பF இனமான� �ைற3த ெதாைக�� ��தைக�� 
ேக�க&ப�1*ள�. �ைற Mதியான வ�# Xல� தினச: `.700/- வ�# 
ெசAய&ப�1 வ,கிற�. (700x365=255500) இதி# பணியாள: தினச: ஊதிய� 
`.540/- (540x365=197100) எனேவ வரH ெசலவிைன க,�தி# ெகா01  
இzவின�தி!� உ:ம� வழ)கிட மற�  FH ெசAயலா�.  

 
அ.�.:– மற�  FH ெசAயலா�. 
ந.க.எ0.3066/2021/அ2 
 
மற�த'�மான எ0. 371 - அ;மதி�க&ப�ட�. 
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ெபா,* எ0.16  
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.9-# அைம3�*ள 
விளவ)ேகா1 சாைலயிைன சீரைம�க `.16.00 இல�ச�தி!� மதி&ப1ீ தயா� 
ெசAய&ப�1 பணியிைன ேம!ெகா*ள 18-11-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# வர&ெப!ற ஒ&ப3த&<*ளியி விபர� கீQக0டவாC. 

1) Raj Construction 
2) P. ெஜயச3திர 
3) M. ஜா0ச 
4) அகNF Gேரs 
ேம!க0ட ஒ&ப3ததார�களி ெதாழி#��ப ��3தாAH ெசAய&ப�டதி# 

நா� ஒ&ப3ததார�கI� த�தி ெப!C*ளன�. எனேவ அவ�கள� 
ஒ&ப3த&<*ளி (Price Bid) திற�க&ப�டதி# கீQக0டவாC வர&ெப!C*ள�. 

1) ரா� கN�ர�ஸN  7.28% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) P. ெஜயச3திர   0.15% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
3) M. ஜா0ச    2.83% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
4) அகNF Gேரs    11.07% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
ெபற&ப�ட நா� ஒ&ப3த&<*ளிகI� மற�தி பா�ைவ���, 

 Fவி!�� சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 

அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.3066/2021/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 372 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.17  
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.15-# அைம3�*ள அ�ட��ள� 
சாைலFயி அ,ேக சிெம� காகிM� நைடபாைத ம!C� உைறபலைக_ட 
�Fய வFகா# அைம�த# பணி�� `.3.7 இல�ச� மதி&ப1ீ தயா� 
ெசAய&ப�1 நக�மற த'�மான� எ0.209, நா* 04-08-2022-பF மற அ;மதி 
ெப!C 06-12-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட 
ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 

1) தி,.R. Gேரsரா�   23.83% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) தி,.P. ெஜயச3திர   16.39% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
ெபற&ப�ட இர01 ஒ&ப3த&<*ளிக* மற�தி  Fவி!� 

சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 
அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.3110/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 373 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.18  
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.3-# பட&பைற ம!C� 
இைடவிளாக� ப�தியி# அைம3�*ள கிண!றிைன ��வா: G�த� ெசAய 
`.1.00 இல�ச� மதி&ப�ீF# பணியிைன ேம!ெகா*ள நக� த'�மான� எ0.267, 
நா* 15-09-2022-பF மற அ;மதி ெப!C 06-12-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 

1) தி,.S. பா<    43.83% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) தி,.G. Gேரs    32.86% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
3) தி,.C. Gேரs    14.68% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
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ேம!க0டவாC ெபற&ப�ட XC ஒ&ப3த&<*ளிக* மற�தி 
 Fவி!� சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 
அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.3512/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 374 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.19  
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.7-# உ*ள கVேச: வா�F# 
வழ�கறிஞ� தி,. ேமாகன நாய� வ '�F அ,ேக கழிHந'� ஒைட அைம�த# 
பணி�� `.6.50 இல�ச� மதி&ப�ீF# நக�மற த'�மான� எ0.123, நா*                
20-05-2022-பF மற அ;மதி ெப!C 06-12-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 

1) தி,.C. ராஜ     3.76% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) தி,.K.G. கி,sணதாN  14.61% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
ெபற&ப�ட இர01 ஒ&ப3த&<*ளிகI� மற�தி  Fவி!� 

சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 
அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.1419/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 375 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.20  
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.15-# உ*ள 
இச�கிய�மேகாயிO�� எதிேர உ*ள அ�ட��ள�தி# மைழந'� வFகா# 
அைம���  பணி�� `.7.00 இல�ச� மதி&ப�ீF# நக�மற த'�மான� எ0.122, 
நா* 20-05-2022-பF மற அ;மதி ெப!C 06-12-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 
 

1) தி,.S. பா<    29.22% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) தி,.P. ெஜயச3திர   23% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
ேம!பF வர&ெப!ற இர01 ஒ&ப3த&<*ளிகI� மற�தி  Fவி!� 

சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 
அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.1418/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 376 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
 
ெபா,* எ0.21 
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.13-# உ*ள பனியாணி OHT  
 த# பனியாணி ச3தி&< வைர கழிHந'� ஒைட அைம�த#  பணி�� `.8.30 
இல�ச� மதி&ப�ீF# நக�மற த'�மான� எ0.250, நா* 15-09-2022-பF மற 
அ;மதி ெப!C 06-12-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட 
ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 

1) தி,.K.G. கி,sணதாN  21.64% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) தி,.A. ஆறணி   26.33% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 



13 

 

3) தி,.S. பா<    39.37% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
4) தி,.G. Gேரs    2.54% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
5) தி,.P. ெஜயச3திர   24.14% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
 

ெபற&ப�ட நா� ஒ&ப3த&<*ளிகI� மற�தி  Fவி!� 
சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 
அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.1565/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 377 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.22  
 
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட மா��தா0ட� அரG மாதவவிலாச� 
ந1நிைல&ப*ளியி# 2022-2023 ஆ01 உ* � ெதா�தி ேம�பா�1 நிதியிகீQ 
�1தலாக இ, வ�&பைறக* க�1வத!ெகன `.18.00 இல�ச�தி!� 
மதி&ப�ீF# நிதி ஒ��கீ1 ெபற&ப�1 23-11-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி 
ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட ஒ&ப3த&<*ளிகளி விபர� கீQக0டவாC. 
 

1) தி,.D. ஜNF �மா� 
2) தி,. ம�தியாN சாஜி 
 

வர&ெப!ற இர01 ஒ&ப3த&<*ளிகளி# ெதாழி#��ப த�தி ��3தாAH 
ெசAய&ப�டதி# இர01 ஒ&ப3த&<*ளிகI� த�தி ெப!C*ளன�. எனேவ 
அவ�கள� ஒ&ப3த&<*ளி (Price Bid) திற�க&ப�டதி# வர&ெப!ற ஒ&ப3த& 
<*ளியி ஒ&<ேநா�� கீQக0டவாC.  

 
1) தி,.D. ஜNF �மா�  4.35% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
2) தி,. ம�தியாN சாஜி  2.50% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
ேம!பF ஒ&ப3த&<*ளிக* மற�தி பா�ைவ���,  Fவி!�� 

சம�&பி�க&ப1கிற�. 
 

அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.3010/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 378 – அ;மதி�க&ப�ட�. 
 
ெபா,* எ0.23  
 
 �ழி��ைற நகரா�சி���ப�ட வா�1 எ0.9-# அைம3�*ள பாலவிைள 
சாைலயிைன சீ� அைம�க `.32.00 இல�ச�தி!� மதி&ப1ீ தயா� ெசAய&ப�1  
01-08-2022 அC ஒ&ப3த&<*ளி ேகார&ப�டதி# ெபற&ப�ட ஒ&ப3த&<*ளிகளி 
விபர� கீQக0டவாC. 
 

1) தி,. அகNF Gேரs 
2) தி,. ெஜயச3திர 
3) தி,. ஜா0ச 
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ேம!க0ட ஒ&ப3த&<*ளிகளி# ெதாழி#��ப த�தி ��3தாAH 
ெசAய&ப�டதி# தி,. அகNF Gேரs ம!C� தி,. ஜா0ச ஆகிய இர01 
ஒ&ப3ததார�க* த�தி ெப!C*ளதி அF&பைடயி# அவ�கள� ஒ&ப3த&<*ளி 
(Price Bid) திற�க&ப�டதி# கீQக0டவாC வர&ெப!C*ள�. 

1) தி,. ஜா0ச   0.75% மதி&ப�ீைட விட அதிக� 
2) தி,. அகNF Gேரs  14.33% மதி&ப�ீைட விட �ைறH 
 

ேம!பF ஒ&ப3த&<*ளிக* மற�தி பா�ைவ���,  Fவி!�� 
சம�&பி�க&ப1கிற�. 

 
அ.�.:– மற�தி பா�ைவ���  Fவி!��. 
ந.க.எ0.3997/2022/இ1. 
 
மற�த'�மான எ0. 379 – மC ஒ&ப3த&<*ளி ேக�க த'�மானி�க&ப�ட�. 
 

 
 ஒ&ப�/-தி,.ெபா.ஆைச�த�பி, 

    நக� மற தைலவ�, 
            �ழி��ைற நகரா�சி.       

 
/உ0ைம நக#/ 
 
 

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

 
 


