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�ழி��ைற நக�மற�தி 24-01-2023 ெச�வா� கிழைம பி�பக� 3.00  மணி!� 
நைடெப�ற சாதாரண!$%ட�தி� நிைறேவ�ற'ப%ட த(�மான*க+. 

 
நக� மற தைலவ� தி-.ெபா. ஆைச�த/பி அவ�க+ ெகா12 வ-/ 

த(�மான/ 
1) அ%ட!�ள�தி� வ5� ேசர!$6ய மைழந(ரான� ஒைடயி� ெச�லாம� 
வ (2களி� :�/ வ1ண/ இ-'பதா� அ%ட!�ள�தி� த2': <வ� க%ட 
மற/ த(�மானி!கலா/. 
 
மற�த(�மான எ1. 380 – த(�மானி!க'ப%ட�. 

 
ெபா-+ எ1. 1  
 �ழி��ைற நகரா%சி!� ெசா5தமான வாகன/ .TN.74Z.4605–� Battery 
பLதைட5�+ளதா� �6ந(� அவசிய�ைத க-�தி� ெகா12 பLதைட5த 
ேப%டMைய மா�றி :தியதாக ஒ- Battery N.9500/-!� M/S. Manikam Works, Marthandam 
]ல/ வா*க^/ அத�கான ெசல^ ெதாைகயிைன �6ந(� நிதியி� ெசல^ 
ெச�திட^/ மற�தி அ_மதி!�. 
 
அ.�. மற/ `6^ ெச�யலா/. 
ந.க.எ1.1055/2013/இ1. 

மற�த(�மான எ1. 381 – த(�மானி!க'ப%ட�. 
 

ெபா-+ எ1. 2  
 �ழி��ைற நகரா%சி!�%ப%ட நகர :ல எ1.B3-244 சாைல :ற/ேபா!� 
ப�தியி� ஆப�தான நிைலயி� நி�கிற 3 ஆaசி� மர�ைத 06-01-2023 அb 
ெபா� ஏல/ விட'ப%டதி� கீeக1ட நப�க+ கல5� ெகா1டன�. அத விபர/ 
கீeவ-மாb.  

வ. 
எ1 

ஏலதார� ெபய� ஏல!ேக+வி Nபா� அரசா*க மதி': 

1 தி-. ெஜயசி* 24500  
N.24000/- 2 தி-.W.Y. ஷாஜிலா� 24400 

3 தி-.A.K. ரேமk 24450 
4 தி-.B. மணி 24300                                                                
 
    வர'ெப�ற 4 ஏல!ேக+விகளி� உmச ஏல!ேக+வி ேக%2+ள            

தி-. ெஜயசி* N.24500/- எபவM ஏல!ேக+வியிைன மற�தி பா�ைவ!�/ 
`6வி��/ ைவ!க'ப2கிற�. 

 
அ.�. மற�தி பா�ைவ!�/ `6வி��/. 
ந.க.எ1.2539/2022/இ1. 

மற�த(�மான எ1. 382 – தி-. ெஜயசி* எபவM ஏல!ேக+விைய ஏ�b! 
ெகா+ள'ப%ட�. 
 
ெபா-+ எ1. 3  
 �ழி��ைற நகரா%சி!� ெசா5தமான வா�2 எ1.13-� ேதவவிைள 
சாைல ச5தி'பி� ஞாறாவிைள சாைல �b!ேக சிbபால/ அைம!�/ 
பணி!� மதி'ப2ீ N.3.40 ல%ச�தி�� பணிக+ ெச�ய 21-12-2022 அb 
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ஒ'ப5த':+ளி ேகார'ப%டதி� வர'ெப�ற ஒ'ப5த':+ளிகளி விபர/ 
கீeவ-மாb உ+ள�.  

1) தி-.B. <ம, ஒ'ப5ததார�     மதி'ப%ீைடவிட 8.24% $2த� 
2) தி-.P. ெஜயபிரகாk, ஒ'ப5ததார�  மதி'ப%ீைடவிட 37.11% �ைற^ 
 

வர'ெப�ற இர12 ஒ'ப5த':+ளிகளி ஒ':ேநா!� ப%6ய� தயா� 
ெச�ய'ப%டதி� வMைச எ1.1 தி-.B. <ம, ஒ'ப5ததார� மதி'ப%ீைடவிட 8.24% 
$2தலாக^/, வMைச எ1.2 தி-.P. ெஜயபிரகாk, ஒ'ப5ததார� மதி'ப%ீைடவிட 
37.11% �ைறவாக^/ ெகா2��+ளா�. ேம�ப6 ஒ'ப5த':+ளிக+ மற�தி 
பா�ைவ!�/ `6வி��/ சம�'பி!க'ப2கிற�. 

 
அ.�. மற�தி பா�ைவ!�/ `6வி��/. 
ந.க.எ1.4289/2022/இ1 

.மற�த(�மான எ1. 383 – மb ஒ'ப5த':+ளி ேகார த(�மானி!க'ப%ட� 

 
ெபா-+ எ1. 4   

�ழி��ைற நகரா%சியி� r�ைம இ5தியா தி%ட/ திட!கழி^ 
ேமலா1ைம தி%ட�திகீe �ழி��ைற நகரா%சியி� ேசகரமா�/ 
திட!கழி^கைள திட!கழி^ ேமலா1ைம விதிகளிப6 `ைறேய தர/ பிM�� 
ைகயாள'ப%2 வ-கிற�. �ழி��ைற நகரா%சியி �'ைபயி�லா நகரா%சியாக 
மா�றிட நடவ6!ைக ேம�ெகா+s/ ெபா-%2 நாளிதe ]ல/ விள/பர/ 
ெச�த வைக!� தினகர நாளிதe நிbவன�திலி-5� N.9374/-!கான 
ெசலவின'ப%6ய� வர'ெப�b+ள�. அ�ெதாைகயிைன நகரா%சி ெபா� 
நிதியிலி-5� வழ*கிட மற அ_மதி ேவ1ட'ப2கிற�.  

 
அ.�:- மற/ `6^ ெச�யலா/. 
ந.க.எ1.3767/2022/H1. 
 
.மற�த(�மான எ1. 384 – அ_மதி!க'ப%ட� 

 
ெபா-+ எ1.5  

ெசைன நகரா%சி நி�வாக இய!�ந� அவ�களி 10.01.2023/ ேததிய 
ெசய�`ைற ஆைண ந.க.எ1.32945/2022/EA2-SWM-13 உ�திரவி� �ழி��ைற 
நகரா%சி'ப�தியி� திட!கழி^ ேமலா1ைம'பணிகளி கீe வ (2க+ ம�b/ 
வணிக நிbவன*களி� ேசகரமா�/ �'ைபகைள ேதைவயான 
r�ைம'பணியாள�க+, தளவாடmசாமாக+ ம�b/ வாகன*க+  பயப2�தி 
ம!�/ �'ைப ம�b/ ம!காத �'ைப என தனி�தனியாக பிM�� வா*கி 
இதைன இ5நகரா%சியா� �றி'பி2/ உரமா!�/ ைமய/ (MCC), மb <ழ�சி 
ைமய/ (RRC) ஆகிய இட*கs!� ெகா12 வர ஒ- டனி�� N.5300.94 என 
நி�ணய/ ெச�� நி�வாக அ_மதி வழ*க'ப%2+ள�. ேம�ப6 அ_மதியி 
ப6 ]றா12கs!� ஒ'ப5த':+ளி ேகாM நிbவன�ைத ேத�^ ெச�� பணி 
ேம�ெகா+ள^/ உ�தரவிட'ப%2+ள�. 
  இ'பணிைய ேம�ெகா+ள �ழி��ைற நகரா%சி!� ஆ12 ஒb!� 
N.138.99 இல%ச/ ெசலவா�/ எபதினா� இ�ெதாைகைய ெபா�நிதி ம�b/ 
15TH CFC SWM Tied Grant ஆகியவ�றி� இ-5� ]b ஆ12கs!� ெசல^ 
ேம�ெகா+ள மற அ_மதி ேவ1ட'ப2கிற�. ேம{/ இதெபா-%2 ஒ'ப5த 
நிbவன�ைத ]b ஆ12கs!� ேத�^ ெச�திட ஒ'ப5த':+ளி ேகார^/ 
ம�b/ இத�கான ெசலவின�தி��/ மற அ_மதி ேவ1ட'ப2கிற�. 
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அ{வலக �றி': : மற/ `6^ ெச�யலா/. 
ந.க.எ1.13/2023/H1. 

 
.மற�த(�மான எ1. 385 – ஒ�திைவ!க'ப%ட� 

 
ெபா-+ எ1. 6  
 �ழி��ைற நகரா%சி!�%ப%ட 21 வா�2 ப�திகளி{/ உ+ள �6ந(� 
�ழா� இைண':தார�களி� கீeவ-/ �6ந(� �ழா� இைண':க+ ஏ�கனேவ 
�16': ெச��/ ம�b/ வ (2க+ இ65த �6ந(� �ழா� இைண'பி� ேசத/ 
ஏ�ப%2 �ழா� இைண': த�ேபா� வ (2களி� இ�லாம� உ+ளதா� �ழா� 
இைண': ேக%:கைள நிர5தரமாக கணினியிலி-5� ந(!க/ ெச�திட மற�தி 
அ_மதி ேவ1ட'ப2கிற�.  
வ. 
எ1 

ெபய� ம�b/ `கவM வMவிதி': 
எ1 

வா�2 
எ1 

ெதாைக 
Nபா� 

த�ேபாைதய நிைல 

1 D. த*கரா},12-30எ 149/001/900178 1 2400 �6யி-': இ�ைல 
2 ஐ. ெசா�ண/மா+,  
12-5 

149/001/900164 1 4200 �6யி-': இ�ைல 

3 சி. ெச�ல/மா+, 
 12-65 

149/001/900185 1 2400 �6யி-': இ�ைல 
ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட நா+  
22-3-2022 

4 வி. ேதவதாச, 
12-69B 

149/001/900133 1 4200 �6யி-': இ�ைல 
ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட நா+  
22-3-2022 

5 S. ெபா_மணி, 
12-82 

149/001/900043 1 2400 �6யி-': இ�ைல 

6 ேக. ேஜாச', 12-9A 149/001/900128 1 4800 �6யி-': இ�ைல 
7 எ�. இ-தயரா},  
13-67/2 

149/001/900124 1 5850 �6யி-': இ�ைல 

8 பிேரமா+, 13-80D 149/002/900088 2 8807 �6யி-': இ�ைல 
9 Y. ச!Mயா 
14-71C 

149/002/900050 2 1800 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட 
இைண': 

10 எ�. ரேமk 
14-95/1 

149/002/900118 2 900 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட 
இைண': நா+  
17-4-2021 

11 சி. �!கா� 
14-95/B 

149/002/900021 2 900 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட 
இைண': நா+ 
14-7-2021 

12 எ. ராணி, 
17-42A 

149/002/900101 2 6000 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட 
இைண': 

13 ராைஜ�ய, 17-9 149/003/900085 3 4200 �6யி-': இ�ைல 
14 ேதவரா}ேறா�ேமM
,17-46B 

149/004/900055 4 4200 �6யி-': இ�ைல 
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15 எ/. ெச�லசாமி 
17-45C1 

149/004/900035 4 6864 �6ந(� இைண'பி� 
�6ந(� கிைட!காத 
காரண�தினா� 
ம_�தார� க%டண/ 
ெச{�தவி�ைல. 
எனேவ ஏ�கனேவ 
�16': 
ெச�ய'ப%ட� 

16 `. �5த நாய� 
18-53 

149/004/900012 4 5400 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட 
இைண': 

17 பி. `��நாயக/,  
18-53 

149/004/900002 4 19262 �6யி-': இ�ைல 

18 இ. <'ைபயாபி+ைள, 
18-47 

149/004/900026 4 5400 �6யி-': இ�ைல 

19 ராைஜய, 16-1 149/007/900218 7 8603 �6யி-': இ�ைல 
20 சிவகாமி அ/மா,  
18-50 

149/007/900164 7 4200 �6யி-': இ�ைல 

21 எ�.ேக. சத(k�மா�, 
20-37A1 

149/007/900142 7 4950 �6யி-': இ�ைல 

22 <�மார நாய�, 
16-52 

149/007/900199 7 4200 �6யி-': இ�ைல 

23 பா_!�%6அ/மா, 
16-19 

149/007/900157 7 4800 �6யி-': இ�ைல 

24 ேவல/மா,21-5 149/006/900052 6 5400 �6யி-': இ�ைல 
25 ராமச5திர நாய� 149/006/900179 6 13770 �6யி-': இ�ைல 
26 கி-kண நாய� 149/006/900149 8 6513 �6யி-': இ�ைல 
27 ஏ<தாச, 14-23 149/008/900071 8 6252 �6யி-': இ�ைல 
28 ராஜ/மா, 14-50A 149/008/900117 8 6864 �6யி-': இ�ைல 
29 ேக. தா�, 23-44 149/008/900009 8 1200 ட:+எ1டM 
30 வி�வநாதஆசாM, 
10-103 

149/1197 9 5400 �6யி-': இ�ைல 

31 மாதவபி+ைள, 
10-104 

149/1128 9 4800 �6யி-': இ�ைல 

32 ேக. ெச�ல'ப,  
10-48 

149/1115 9 4650 �6யி-': இ�ைல 

33 ராகவபி+ைள,  
10-54 

149/1173 9 6852 �6யி-': இ�ைல 

34 ேறா�ெல%பா�, 
 10-87A 

149/1131 9 7942 �6யி-': இ�ைல 

35 சி. ஏ<தா�, 10-97 149/1269 9 6966 �6யி-': இ�ைல 
36 சதாசிவ, 11-76B 149/3460 9 22950 �6யி-': இ�ைல 
37 பா�ட�, 9-17A 149/1397 10 4200 �6யி-': இ�ைல 
38 ஐ�6மனா�,9-36 149/1317 10 14400 �6யி-': இ�ைல 
39 காளித*க/மா+, 9-72 149/6778 10 5400 �6யி-': இ�ைல 
40 சேராஜினிஅ/மா 
24-43 

149/011/900166 11 4200 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட� நா+ 
24-3-2022 
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41 எ. ெச�வமணி,24-98A 149/011/900052 11 4800 �6யி-': இ�ைல 
42 K. ராஜ(�, 32-3A/4 149/016/900274 16 6000 �6யி-': இ�ைல 
43 S. மாதவபி+ைள, 
32-40 

149/016/900029 16 7365 �6யி-': இ�ைல 

44 6. ேதவதா�, 27-12எ 149/018/900038 18 8070 �6யி-': இ�ைல 
45 ந%ச�திர/, 27-1A 149/018/900007 18 3600 �6யி-': இ�ைல 
46 S. ெச�ல'பா, 27-2 149/018/900049 18 6582 �6யி-': இ�ைல 
47 ராஜ/மா+, 
 4-50A 

149/019/900064 19 5802 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட� 

48 க�யாணி, 6-51 149/019/900185 19 5928 �6யி-': இ�ைல 
49 டா!ட�. பிளmச�, 6-73 149/019/900151 19 3000 �6யி-': இ�ைல 
50 டா!ட�. பிளmச�,  
6-78A 

149/019/900155 19 3000 �6யி-': இ�ைல 

51 S. <ேலாmசனாபா�, 
6-91 

149/019/900378 19 12600 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட� நா+ 
21-3-2022 

52 எ. ெபாைனய 
5-93 

149/019/900040 19 4200 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட�  

53 சாவி�திM, 3-40 149/020/900198 20 4200 �6யி-': இ�ைல 
54 R. `-க, 
 2-97 

149/020/3449 20 1800 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட�  

55 எ�. ஜமா� 
`கம� 
2-64/2 

149/020/900071 20 4200 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட� நா+ 
24-3-2022 

56 மீராபி+ைள 149/020/900188 20 4200 �6யி-': இ�ைல 
57 M.A. ரஷ(�, 1-76A 149/021/900122 21 4800 �6யி-': இ�ைல 
58 ஜா1 C. ம�தாயி 
1-83B 

149/021/900028 21 2550 ஏ�கனேவ �16': 
ெச�ய'ப%ட�  

59 P. விஜய�மா�,1-88A 149/021/900152 21 6150 �6யி-': இ�ைல 
60 ேஜாச' `��!க1, 
25-33 

149/012/900184 12 5904 �6யி-': இ�ைல 

61 ேஜாச' ேஜா�வா, 
29-37 

149/012/900042 12 8441 �6யி-': இ�ைல 

  
அ.�:- மற/ `6^ ெச�யலா/. 
ந.க.எ1.136/2023/இ1. 
 
மற�த(�மான எ1. 386 – அ_மதி!க'ப%ட� 
 

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

            �ழி��ைற நகரா%சி.       
/உ1ைம நக�/ 
 

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


