
�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 17-09-2021 ெவ�ளி�கிழைம நைடெப!ற                       
அவசர�#ட�தி$ நிைறேவ!ற&பட  ம�ற&ெபா'� ம!() த*�மான) 

 
ெபா'� எ-.1 
 

�ழி��ைற நகராசியி� ேப��� நிைலய� ெச��� க��க� சாைலயி� 

�ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ச�ேவ எ".D12/82-� மீ+ச�ைத ம,-� தினச. 

கா/கறி ச�ைத 13380 ச.மீ. பர2பளவி� ெசய�ப4 வ�கி+ற�. இதி� தினச. கா/கறி 

ச�ைத 8500 ச.மீ. பர2பளவி� 7மா� 60 வ�ட�களாக: ெசய�ப4 வ�கி+ற�. 

அ��<ள கைடக< அைன��� 30 வ�ட�க=�� >+பாக� கட2படதா��. 

த,ெபா?� தினச. கா/கறி ச�ைதயி� 254 எ"ணி�ைக கைடக< தனி�தனிேய ஏல� 

விட2ப4 நைட>ைறயி� உ<ள�. கா/கறி ச�ைதயி+ ெமா�த ஆ"4 வ�மான� 

F.1,80,53,911/- ஆ��. கைடக< அைன��� மிகI� ப?தைட�� காண2ப4வதா� 

அதைன >,றி�� அக,றி வி4 Jதியதாக� கைடக< கட ேவ"Kய� 

அவசியமா��. எனேவ ச�ைதயி� உ<ள 253 கைடகைளL� இK�� வி4 Jதியதாக 

480 கைடக<, வாகன நி-��மிட�, கழி2பிட வசதி, �KநM� வசதி ஆகிய அைன�� 

அK2பைட வசதிக=ட+ கா/கறி: ச�ைதைய Jதி2பத,ெகன தயா.�க2பட 

மதி2பீK+ ெதாைக F.18.50 ேகாK ஆ��. த,ெபா?� சடசைபயி� மா"Jமி� 

நகராசி நி�வாக� �ைற அைம:ச� அவ�க< 2021-2022-� ஆ"4 சட ம+ற 

Oட�ெதாட.� நகராசி நி�வாக� �ைற மா+ய ேகா.�ைகயி+ ேபா� 

மா��ெகைட J�2பி2பத,ெகன F.1.00 ேகாK நிதி ஒ��கீ4 ெச/� அறிவி��<ளா�. 

�ழி��ைறயி� மா��ெகைட J�2பி2பத,� F.1.00 ேகாK ேபா�மானதாக இ�லாத 

காரண�தினா� O4த� ெதாைகயாக F.17.50 ேகாK ஒ��கீ4 ெச/� நி�வாக அSமதி 

ெப-வத,� சம�2பி�க2ப4கிற�. 

 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3727 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 

 



ெபா'� எ-.2 
 

�ழி��ைற நகராசியி� ெமா�த� 1718 ெத�விள��க< பய+பாK� உ<ளன. 

இைத அைன��� மி+ ஆ,ற� ேசமி2J திட�தி+கீT LED விள��களாக 

மா,-வத,� பிேரரைணைய தயா.�� சம�2பி�க நகராசி நி�வாக இய��ந�, 

ெச+ைன அவ�களி+ ந.க.எ".35871/2014/இ1, நா< 08-09-2021-+பK அறிI-�த2ப4<ள�. 

அத+பK �ழி��ைற நகராசி��பட ப�தியி� உ<ள ெத�விள��கைள LED 

விள��களாக மா,-வத,ெகன F.183.00 இலச�தி,� க���� தயா.�க2ப4  

நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச+ைன அவ�களி+ நி�வாக அSமதி ெபற 

சம�2பி�க2ப4கிற�. ம+ற�தி+ அSமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 

அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3728 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 

ெபா'� எ-.3 
 
 நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச+ைன அவ�களி+ அறிIைரயி+பK 

�ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� உ<ள ச>தாய கழி2பிட�க< 

ெவ4ெவ�நி ச2பா�� சமீப� உ<ள கழி2பைற, வி.எ�.சி. ச2பா�� சமீப� 

ம,-� மா��தா"ட� கா/கறி ச�ைத ப�தியி� அைம��<ள 

கழி2பைறகைளL� பராம.2J ெச/ய F.3.00 இலச>�, வி.எ�.சி. 

ஆKேடா.ய� ப�தியி�<ள ெபா��கழி2பிட�திைன பராம.2J ெச/ய F.5.00 

இலச�தி,�� மதி2ப4ீ தயா� ெச/ய2ப4<ள�. தயா� ெச/ய2ப4<ள 

மதி2பீK,� நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச+ைன அவ�களி+ நி�வாக 

அSமதி ெபற சம�2பி�க2ப4கிற�. ம+ற�தி+ அSமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 

அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3729 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 



ெபா'� எ-.4 
 
       �ழி��ைற நகராசி��பட மா��தா"ட� ப�தியி� அைம��<ள 

ெந4Xசாைல �ைற�� ெசா�தமான ேம�பால�தி+கீT அைம��<ள 

சாைலயி� நகராசி�� ெசா�தமான �KநM� வினிேயாக பிரதான �ழாயி� 

அK�கK ப?தைட�� சாைல ேசதமைடவைத தவி���� ெபா�4 Jதிதாக 

பிரதான �ழா/ அைம2பத,� F.43.20 இலச� ெந4Xசாைல �ைறயினரா� 

நிதியாக நகராசி�� வழ�க2ப4 �ழா/ ெபா���த� ம,-� ேசதமைட�த 

சாைலைய சீரைம��� பணிL� நைடெப,- >K�த�. ேம�� தமிTநா4 

�KநM� வKகா� வா.ய� Yல� ெந4Xசாைலயி� ெபா��த2பட பகி�மான 

�ழா/க< தரமி�லாம�� மிகI� ெமலிதான �ழா/கைள பதி�ததினா�� 

வ M4 இைண2J �ழா/களி� பல இட�களி� உைடI ஏ,ப4 

சீரைம�க2பட தா� சாைலக< ஏராளமான இட�களி� கீT சாைல 

தாTவைட�� ேமாசமான நிைலயி� காண2ப4கிற�. இ:சாைலயிைன 

சீரைம�காததா�� இ�� தின>� சராச.யாக 2cm மைழ ெப/� வ�வதா�� 

ம,-� கனரக வாகன�க< ேபா��வர�� அதிகமாக உ<ள காரண�தினா�� 

பல இட�களி� �"4� �ழிL� ஏ,ப4<ள�. இதனா� ெபா�ம�களி+ 

ேபா��வர�தி,� இைட\- ஏ,ப4 விப��க< அதிகமாக ஏ,ப4வதாக 

காவ� �ைறயிடமி��� ம,-� வ��தக ச�க�திடமி���� Jகா�க< 

ெபற2ப4<ள�. ேம�� ேதசிய ெந4Xசாைலயிலி��� சாைலைய சீரைம�� 

த�மா- ேக4 ேகா.�ைக ைவ��<ள�. எனேவ அைன�� 

ேகா.�ைககைளL� க��தி� ெகா"4�, இ:சாைலயி+ >�கிய��வ�ைத 

க��தி� ெகா"4�, ெபா�ம�க< நல+ க�தி ேசதமைட�த சாைலயிைன 

சீரைம2பத,� F.6,50,000/-�� மதி2பீK� ேம,பK பணி�கான மதி2ப4ீ தயா� 

ெச/ய2ப4<ள�. எனேவ ேம,பK பணியிைன நகராசி ெபா� நிதியி+கீT 

ேம,ெகா<ள ம+ற�தி+ அSமதி��. 

 



அ.�.- ெபா�ம�களி+ நலைன க��தி� ெகா"4 ேசதமைட�த சாைலயிைன 
சீரைம��� பணி�� தயா� ெச/ய2ப4<ள மதி2பீK� பணிக< 
ேம,ெகா<ளலா�.  
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3730 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.5 
 
       �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ெபா�7காதார2பி.I வாகன� 

TN75AL.6628–,� த�திசா+- ெபற ேவ"Kய�<ளதா� வாகன�தி�<ள 

ப?�க< நM�க� ெச/ய உ�ேதச மதி2ப4ீ F.30,000/-�� தயா� 

ெச/ய2ப4<ள�. தயா� ெச/ய2பட உ�ேதச மதி2பீK,�� ப?� 

ேவைலக< நM�க� ெச/யI� அத,கான ெதாைகயிைன வ�வா/ நிதியி� 

ெசலவிடI� ம+ற�தி+ அSமதி��. 

அ.�.- ம+ற� அSமதி�கலா�. 

 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3731 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.6 
 
       ஒ��கிைண�த >ைறயி� கச4 கழிIநM� 7�திக.2J திட� 

ெசய�ப4�திட (FSTP) Structural Design and drawing வழ�க >த�வ� தி�ெந�ேவலி 

அர7 ெபாறியிய� க�q.�� F.17,700/-�� ெச��த ேவ"Kய�<ளதா� 

அ�ெதாைகயிைன வ�வா/ நிதியி+ கீT ெச��தI� ம+ற�தி+ அSமதி��. 

அ.�.- அSமதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3732 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
 
 



�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 30-09-2021 வியாழ�கிழைம நைடெப!ற                    
சாதாரண�#ட�தி$ நிைறேவ!ற&பட ம�ற&ெபா'� ம!() த*�மான) 
 
ெபா�< எ".1 
 

க+னியா�ம. மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�களி+ வார�திர ஆ/I 

Oட அறிIைரயி+பK �ழி��ைற நகராசி��பட ப�தியி�<ள 

�Kயி�2Jகளி� உ�வா�� திட�கழிIகைள உல��த கழிIக< ம,-� 

ஈர�கழிIக< என வ MKேலேய பி.�� உல�� கழிIகைள (ேப2ப�, அைட, 

க"ணாK, பாK� பிளாsK�, ர2ப� �ணி இ+S� பிற) நகராசி 

பணியாள�களிட>� ஈர�கழிIகைள (கா/கறி கழிIக<, பழ�, t ம,-� 

மக�OKய கழிIக<) அவரவ� வ MKேலேய உரமா��� >ைறயிைன 

நைட>ைறப4�த ெத.வி�க2பட�.  

 
திட�கழிI ேமலா"ைம �ைணவிதிகளிைன >?ைமயாக கைட2பிK�� 

உ<ளாசி நி�வாக�தி,�� மாவட நி�வாக�தி,�� >? ஒ��ைழ2J 

ேவ"Kய� இ+றியைமயாத� எ+பதிைன க��தி� ெகா"4 �ழி��ைற 

நகராசி��பட அைன�� வ M4களி��, வ M4களி� உ�வா�� ேம,பK 

ம�� கழிIகைள வ MKேலேய உரமா�க உ.ய ஆேலாசைனக< ம,-� 

ேம,பKயான நடவK�ைககைள நகராசி Yல� ேம,ெகா<ள ம+ற அSமதி 

ேவ"ட2ப4கிற�. 

 
அ.�.– ெபா�7காதார2பணிகளி+ அ�தியாவசிய� ம,-� க+னியா�ம. 
மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�களி+ Oட நடவK�ைகக< ஆகியவ,றி+ 
>�கிய��வ� க�தி ம+ற� அSமதி�கலா�.     
  
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3733 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
 
 



ெபா'� எ-.2 
 
       �ழி��ைற நகராசி ெபா� 7காதார பி.வி,� கள2பணிக< 

ேம,ெகா<=� ெபா�4 ேதைவ2ப4� அைன�� உபகரண�க=� அர7 

நி-வனமான தமிTநா4 ம�Kப�மs இ"ேகா ச�வ Ms, ேதனி-யிடமி��� 

வா�கிடI� ெசலவின�ெதாைகயிைன ெபா� நிதியிலி��� வழ�கிடI� 

ம+ற அSமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 

அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�.  
 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3734 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.3 
 
       �ழி��ைற நகராசி ெபா� 7காதார பி.வி,� ெட�� கா/:ச� 
வராம� த4��� பணி�� ம���க< ம,-� உ.ய கி�மி நாசினிக< 
தமிTநா4 ம�Kப�மs இ"ேகா ச�வ Ms, தி�:சிரா2ப<ளி எ+S� அர7 
நி-வன�திடமி��� வா�கிடI�, ெசலவின�ெதாைகயிைன நகராசி ெபா� 
நிதியிலி��� வழ�கிடI� ம+ற அSமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 
ந.க.எ".152/2020/அ2.  
 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3735 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
 
ெபா'� எ-.4 
  
       �ழி��ைற நகராசியி� ஒ2ப�த�காரராக பணியா,-� தி�. ஜM+s 
எ+பவ��� பKயலி� பிK�த� ெச/ய2பட 1% ெதாைகயான� F.99450/- 
கால� கட�த ைவ2J ெதாைக பதிேவK� உ<ளதா� அதைன தி�2பி வழ�க 
ம+ற அSமதி ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 
 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3736 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 



 
ெபா'� எ-.5 
 
        �ழி��ைற நகராசியி� ஒ2ப�த�காரராக பணிJ.L�                           
தி�.பி. ெஜய:ச�திர+ எ+பவ.+ ெபய.� 2017-2018-� ஆ"K� ெச/த 
ேவைல�� PSD, FSD பKயலி� பிK�த� ெச/த F.13725/- கால� கட�த ைவ2J 
ெதாைகயாக உ<ளதா� அதைன வழ�க ம+ற அSமதி��. 
அ.�. – அSமதி�கலா� 
 

நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3737 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.6 
 
        �ழி��ைற நகராசியி� பணிJ.L� v/ைம பணியாள�க<, 
ஓ4ந�க<, அ�வலக உதவியாள�, v/ைம பணி ேம,பா�ைவயாள� ம,-� 
மக2ேப- உதவியாள�- க=�� 2021-2022-� ஆ"K,கான சீ�ைடக< ைதய� 
Oலிக< உபட வழ�கிட உ�ேதச ெசலI F.1,50,000/- (Fபா/ ஒ� இலச�� 
ஐ�பதாயிர�) நகராசி ெபா� நிதியிலி��� ெசலவிடI� ம+ற அSமதி 
ேவ"ட2ப4கிற�. 
அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 
ந.க.எ".2346/2015/அ2. 
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3738 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.7 
 
      �ழி��ைற நகராசி அரசி+ விள�பர� ம,-� 100 நா< சாதைனகைள 
மாவட ஆசிய.+ அSமதியி ேப.� தினச. ப�தி.ைகைகக< ம,-� 
J�தக�களி� ெவளியிடதி+ ேப.� கீTக"ட ப�தி.�ைகயிடமி��� 
ெபற2ப4<ள பKய� ெதாைகயிைன வழ�கிட ம+ற அSமதி 
ேவ"ட2ப4கிற�. 
 

1) தினகர+ நாளிதT  -  F.9975/- 
2) தமிT >ர7   - F.9975/- 
3) தின�த�தி   - F.9841/- 
4) தM�கதி�    - F.9800/- 



5) தின>ர7   - F.9975/- 
6) வி4தைல   - F.7500/- 
7) மாைல மல�   - F.9912/- 

     --------------------- 
      :.66,978/-  
     ---------------------- 

அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 
ந.க.எ".1151/2017/அ2. 
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3739 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா�< எ".8 
 
      �ழி��ைற நகராசியி� ஒ2ப�த�காரராக பணிJ.L�                           
தி�.ஆ�. 7ேரyராz எ+பவ� ெச/த பணியி� பKயலி� பிK�த� 
ெச/ய2பட ெதாைக F.91,330/- கால� கட�த ைவ2J�ெதாைக பதிேவK� 
உ<ளதா� அதைன தி�2பி வழ�க ம+ற அSமதி��. 
அ.�.- ம+ற� அSமதி�கலா�.  
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3740 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.9 
 
      �ழி��ைற நகராசியி� ஒ2ப�த�கார� தி�.எ. அணி��மா�                           

எ+பவ� ெபய.� பKயலி� பிK�த� ெச/ய2பட ெதாைக F.30,968/- 

வ�வா/ நிதியி�� F.6,800/- �KநM� நிதியி�� கால� கட�த ைவ2J ெதாைக 

பதிேவK� உ<ளதா� அதைன தி�2பி வழ�க ம+ற அSமதி��. 

அ.�.- ம+ற� அSமதி�கலா�.  

 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3741 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
 



ெபா'� எ-.10 
 
      �ழி��ைற நகராசியி� ெமா�த� 1718 ெத�விள��க< பய+பாK� 
உ<ளன. இ� ேபாக Jதியதாக ெத�விள�� இ�லாத இட�களி� மி+க�ப� 
அைம�� 182 ெத�விள��க< அைம2பத,ெகன F.85.00 இலச�தி� மதி2ப4ீ 
தயா� ெச/ய2ப4<ள�. ஏ,கனேவ �ழி��ைற நகராசி��பட ப�திகளி� 
மி+க�ப� இ���� இட�களி� Jதியதாக 303 ெத�விள��க< 
ெபா���வத,� F.45.00 இலச� மதி2பீK� பிேரரைண தயா� 
ெச/ய2ப4<ள�. நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச+ைன அவ�களி+ 
அறிIைரயி+பK நி�வாக அSமதி ெப-�ெபா�4 இ2பிேரரைண சம�2பி�க 
ம+ற�தி+ அSமதி��. 
அ.�. – ம+ற� அSமதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3742 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
ெபா'� எ-.11 
 
      �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான ��தைக இன�கைள 02-09-2021 
அ+- ெபா� ஏல�/ ஒ2ப�த2J<ளி ேகார2படதி� ஏல�தி� எவ�� கல�� 
ெகா<ளவி�ைல. கீTக"டவா- ஒ2ப�த2J<ளிக< ம4ேம ெபற2ப4<ள�.  
 
I. ஒரா"K,�.ய ��தைக இன�க< 
1) கா/கறி ச�ைத��< ஆ4, ேகாழி அK��� கடண� வ|லி��� உ.ம� 

ஒரா"4 ��தைக ெதாைக 
(i) C. ெச�வமணி,      F.43,000/- 
S/o. ெச�ல2ப+, 
ேமேல �ழிவட�, 
ம�த�ேகா4.  

 
2) �ழி��ைற நகராசி�� ெசா�தமான வி.எ�.சி. கைலயர�க� ��தைக 
உ.ம� 

ஒரா"4 ��தைக ெதாைக 
       (i) M. வினி�ராz,     F.5,10,000/- 

S/o. >��கி�yண+, 
ெச�கால விைளவ M4, 
பட�தா�Y4.  

 



ெபற2ப4<ள ஒ2ப�த2J<ளிக< இர"4� ெதாட��� நா+� >ைற 

ஏல� விட2ப4<ளதா��, நகராசி நிதியிழ2பிைன தவி���� ெபா�4� 

இர"4 இன�க=��� ஒ2Jத� வழ�கலா�. 

அ.�.- ம+ற� அSமதி�கலா�. 

ந.க.எ".2036/2018/அ2.  
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3743 
   �ைற=த ஒ&ப=த&?�ளி அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
 
ெபா'� எ-.12 
 
 
      க+னியா�ம. மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�களி+ வார�திர ஆ/I 

Oட�தி� மாவட ஆசி� தைலவரா� �ழி��ைற நகராசி��பட 

ப�திL<ள �Kயி�2J ம,-� வணிக நி-வன�களிலி��� உ,ப�தியா�� 

கழிIநMைர அவரவ� �Kயி�2J வணிகவளாக�தி+ ஒ�ப�தியி� உறிXசி�ழி 

(Soak pit) அைம�� அதி� ேம,பK கழிIநMைர வி4 நM�நிைலக< மா7படாம� 

நடவK�ைக ேம,ெகா<ளI�, மைழநM� வKகா�களி� மைழநM� ம4� 

ெச��� வ"ண� திடமி4 பணிகைள ெசய�ப4��மா- 

அறிI-�த2ப4<ள�. ெபா�7காதார நல+ கா���ெபா�4 ெபா�7காதார 

சட விதிகைள >?ைமயாக கைட2பிK�� உ<ளாசி நி-வன�தி,��, 

மாவட நி�வாக�தி,�� >? ஒ��ைழ2J வழ�க ேவ"Kய� 

இ+றியைமயாத� எ+பைத க��தி� ெகா"4 க+னியா�ம. மாவட 

ஆசி�தைலவ.+ ேம,பK அறிIைரபK �ழி��ைற நகராசி��பட 

அைன�� வ M4க< ம,-� வணிக நி-வன�களி+ உ�வா�� கழிIநMைர 

அவரவ� �Kயி�2J, வணிகவளாக�தி+ ஒ�ப�தியிேலேய உ.ய >ைறபK 

உறிX7�ழி அைம�� அதி� கழிIநMைர வி4வத,காக ஆேலாசைனக< ம,-� 



ெதாட� நடவK�ைககைள �ழி��ைற நகராசி Yல� ேம,ெகா<ள ம+ற 

அSமதி ேவ"ட2ப4கிற�- 

அ.�.- நM�நிைலக< மா7படா வ"ண� கா��� – ெபா�7காதார பணியி+ 
அ�தியாவசிய� ம,-� க+னியா�ம. மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�களி+ 
Oட நடவK�ைகயி+ >�கிய��வ� க�தி ம+ற� அSமதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த*�மான) எ- : 3744 
   அ1மதி�க&ப2ற�. 
 
 
          

  ஒ2ப�/- தி�.எ+. ராஜமாணி�க�, 
      ஆைணயாள� ம,-� தனி அ�வல�, 

           �ழி��ைற நகராசி. 
 
   /.உ"ைம நக� /  
 
     
          ஆைணயாள�, 
        �ழி��ைற நகராசி. 


