
2019 ம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 05.08.2019 ம் ேத  ங்கட் ழைம 

ற்பகல் 12.30 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் 

அைற ல் நைடெபற்ற இயல் க் ட்டப் ெபா ள் 

 

1)  ண் க்கல் மாநகராட் க்  மாண்  ரதமர ் அவரக்ளின் 
நீரே்ச ப்  க் யத் வம் த்  (Jal Sakthi Abiyan) ஒ  இயக்கமாக 
அ த்  ெபா மக்களின் பங்களிப் டன் மைழநீர ் ேசகரிப் ைன 
ேமற்ெகாள்ள ம் அதன்ப , 01.07.2019 தல் நீர ் ேமலாண்ைம 
இயக்கத் ன் க்ேகாள்கைள ைமயாக அைட ம் வைக ல் 
ெசயல்ப த்த நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . அ  ெதாடரப்ாக 

ண் க்கல் மாநகராட் க்  ஜல்சக்  அ யான் ட்டத் ன் ழ் மத் ய 
அர ன் லம் அமரத்்தப்பட்ட க்கள் ண் க்கல் மாவட்டத் ன் 
நீரந்ிைலகைள ஆய்  ெசய்யப்பட்ட ன் அ ப்பைட ல் அவரக் க்  
பயன்ப த்தப்படட் வாகனங்க க் ரிய வாடைக கட்டணமாக .71,739/- 
(எ பத்  ஓரா த்  எ ற்  ப்பதெ்தான்ப  மட் ம்) ெச த்த 
மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அ வலகத் ந்  வரப்ெபற் ள்ள ெசல  

ட்  ழ்க்கண்டவா  
SL.NO BILL NO VEHICLE NO BILL AMOUNT 

1 570 TN 69 – AE 4098 Rs. 24,549/- 
2 566 TN 55-AE 9000 Rs.24.090/- 
3 564 TN 57 –AD2629 Rs. 23,100/- 

ேமற்கண்ட ெதாைக . 71,739/- மாவட்ட 
ஆட் த்தைலவர,் ண் க்கல் அவரக் க்  காேசாைலயாக வழங்க 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண்.6852/2016/F3) 
அ வலக ப் .. 

ேமற்கண்ட ெசல னங்க க்  ெபா  நி ல் இ ந்  ெசல  
ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 

 
2) இம்மாநகராட் ல் கல்  நி  2019-2020 ன் ழ் மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான மாநகராட் ப் பள்ளிகளில் உள்ள சத் ண  ைமயங்கள் 
மராமத் ப் பணிக்  17.07.2019 அன்  தல்  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
 



வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. . . ேகசன்  0.03% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.5000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எம். ப்ரமணி  10.17% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .5,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1586, நாள் 28,06,2019 இல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.03% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன், 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். மன்ற அ ம ைய 
எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தகாரர ் . . ேகசன் அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 

3)  இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2019-2020 ன் ழ் காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயத் ல் உள்ள தங் ம் ைன வணிக வளாகமாக மாற்ற உரிய 
கட் மான பணிகள் ேமற்ெகாள் ம் பணிக்  02.08.2019 அன்  தல் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
மட் ம் ழ்க்கண்ட  பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. .எ.ேமாகன்  0.03% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.9500/- ம ப் ள்ள 
ேத ய ேச ப்  
பத் ரம்  

2. .எ.நாடர்ாயன் 9.52% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.9500/- ம ப் ள்ள 
ேத ய ேச ப்  
பத் ரம் 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .9,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1647, நாள் 10.07.2019 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.03% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ.ேமாகன், 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
 
 



4)  ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டம் பணிகள் 
ேமற்ெகாள்வதற்  த ழ்நா  நீர ்வ கால் வாரியம் லம்             2004-
ம் ஆண்  இரண்  கட்டமாக (phase I & II) ம் அவற் ைன நான்  

ரி களாக ம் (Block I,II,III and IV) ேமற்ெகாள்ள ட்ட டப்பட்  ட்ட 
ம ப்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . மாநகராட் ன் அப்ேபாைதய நி  
நிைலையக் க த் ல் ெகாண்  தற்கடட்மாக ன்  ரி களில் (Block 
II,III and IV) இத் ட்டத் ைன ெசயல்ப த்த நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் 

நீர ்வழங் ைற அரசாைண எண். 400(D) MA3,  நாள். 23.09.2005-ன் ப  
. 23.76 ேகா  நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட்  ன்னர ் .46.15 ேகா க்  

த் ய நிரவ்ாக அ ம ைன நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்
வழங் த் ைற அரசாைண எண். 554 (D) MA2, நாள். 30.12.2009-ன் ப  
பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படட் . ேமற்ப , பணி நில யல் தன்ைமக்  
ஏற்ப பணி ைன ன்  ப்பங்களாக வார்  எண். 2,3,4,5,6,7,8,9,11(ப ), 
12, 13,14,15,16,19,20,21,22(ப ), 24,25,26(ப ) , 27(ப ) 28(ப ) மற் ம் 
38 (ப ) –ல் பாதாள சாக்கைட அைமக் ம் பணி ம், பள்ளப்பட்  

ராமத் ல் 13.65 MLD ெகாள்ளள  க நீர ் த் கரிப்  நிைலய ம் 
அைமக்கப்பட்  தற்ேபா  இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  பணிகள் 
நைடெபற்  வ ற . 

ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டம் 
ெசயல்ப த்தாமல் பட்ட வார் களான 1,5(ப ), 10,11(ப ), 
15(ப ), 16(ப ), 17,18, 19(ப ), 22(ப ), 23,24 (ப ), 26(ப ), 
27(ப ), 28 (ப ) 29,30,31(ப ), 32,33,34,35,36,37,38(ப ), 
39,40,41,42,43,44(ப ), 45,46,47,48 ஆ ய வார் க க்  பாதாள சாக்கைட 

ட்டம் ெசயல்ப த்த ரிவான ட்ட ம ப் ட் ைன தனியார ்
கலந்தாேலாசகைர நிய த்  ட்ட ம ப்  தயார ் ெசய்ய ம், 
அதற்கான நி ைன PDGF லம் வழங்க ேகார ம்,  மாமன்ற 
அ ம க்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற .  

(ந.க.எண். 2855/2013/இ4) 
 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 

 

  



 

க  மாநகரா  அ க க ப ட ஒ ப த ப  ேம ெகா  

ஒ ப ததார  வழ  ஒ ப த ப வ  (ARTICLES OF AGREEMENT)  கட த 

இ ப  வ ட களாக ப வ  ஒ  .5.00 ஆக  ம  ப ப ேவ  

(S.R) .50.00 ஆக  வழ க ப  வ த . த ேபா  மாநகரா யாக தர  

உய த ப ளதா , ேம ப  ஒ ப த ப வ ைன ப வ  ஒ  .5.00-

 100.00 ஆக , ப ப ேவ  .50.00-  .100.00 ஆக  

உய  ேயாக  ெச ய மாம ற  அ ம  ேவ ட ப ற     

(ந.க.எ .6828/2019/ 1) 

அ வலக   
 அ ம  வழ கலா . 

 

 

 க கா பாள           த  அ வல  / ஆைணய (ெபா), 
         க  மாநகரா    
  



மாமன்றப்ெபா ள் 
  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  ஆர.்எம்.காலனி 

80 அ  ேராட் ன் சந் ப் ல் ( நான்  ேரா  சந் ல்) உள்ள ங்கா ன் 

ரதான ைழ  வா க்  ேமற் ப்பக்கத் ல் மாநகராட் க்  

கட் ப்பட்ட சாைல இடத் ல் 10’ X 8’ என்ற அள ல் ஆ ன் பாலகம் 

அைமக்க  160 ண் க்கல் மாவடட் ட் ற  பால் 

உற்பத் யாளரக்ள் ஒன் யத் ன் ேமலாளர ் அவரக்ள் கடந்த 03.07.2018 

ேத ய க தத் ல் அ ம  ேகாரி ள்ளார.் ேமற்ப , க தம் 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண்.7526/2019/F3) 
அ வலக ப் .. 
 ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  

ேராட் ன் சந் ப் ல் ( நான்  ேரா  சந் ல்) உள்ள ங்கா ன் ரதான 

ைழ  வா க்  ேமற் ப்பக்கத் ல் அைமந் ள்ள  மாநகராட் க்  

கட் ப்பட்ட சாைல இடத் ல் ஆ ன் பாலகம் 10’ X 8’ என்ற அள ல் 

அைமக்க ழ்க்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்பட்  மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

1. அரசாைண எண். 460, வ வாய் ைற நாள். 04.06.1998-ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  தைர வாடைக ைன நிலத் ன் 

வ காட்  ம ப் ட் ன்  அ ப்பைட ல் ழ்க்கண்டவா  மாத 

வாடைக .1,000/- என்ற தத் ல் வாடைக நிரண்யம் 

ெசய்யலாம். 

2. ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் ஓராண்  காலத் ற்  நில வாடைகக்  

அ ம  வழங்  ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

3. ேபாக் வரத் ற் ம், ெபா மக்க க் ம் எந்த த இைட ம் 

ஏற்படாத வைக ல் சாைல ன் ழக்  எல்ைலெயாட்  10’ X 8’ க்  

காமல் ெபட்  அைமக்கப்பட ேவண் ம். தலான அள ல் 



ெபட்  அைமத்தாேலா, ேவ  ஆக் ர ப்  ஏேத ம் ெசய்தாேலா 

அ ம டன் ரத்  ெசய்  ெபட் ம் அப் றப்ப த்தப்ப ம். 

4. ேமற்ப , ஆ ன் பாலகத் ல் பால் லம் தயார ் ெசய்யப்ப ம் 

ஆ ன் பாலக ெபா டக்ள் மட் ேம ற்பைன ெசய்ய ேவண் ம். 

இதர ெபா டக்ள் ற்பைன ெசய்தால் ஆ ன் நிரவ்ாகேம 

ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். ேம ம், உள்வாடைகக்  டக் டா . 

5. ன் இைணப் த் ேதைவப்ப ெமனில் ெசாந்த ெசல ல் 

ஆைணயர ் ெபயரில் ெபறப்பட ேவண் ம். அதற்கான 

ன்கட்டணத்ைத தாங்கேள ெச தத் ேவண் ம். 

6. மாநகராட் யால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் சாைல ஸ்தரிப் ப் 

பணிகளின் ேபா  ெபட் ைய அப் றப்ப த்  ஒத் ைழப்  வழங்க 

ேவண் ம். எவ் த நீ மன்ற வழக் க க் ம் ெசல்லக் டா . 

7. ேமற்ப , இடத் ல் ஆ ன் பாலகம்  அைமக்க ஒ  ஆண் ற்  

மட் ேம அ ம  வழங்கப்ப ற . ஆ ன் பாலகம் ெதாடந்  

நடத்த ம் னால் உரிமம் ம் ன்  மாதத் ற்  ன்ேப 

ண்ணப்பம் அளித்  ண் ம் உரிமம்  ப் த் க்ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

8. ஆ ன் பாலக கைடக்  நிலவாடைகயாக மாதம் ஒன் க்  

.1000/- ( பாய் ஆ ரம் மட் ம்) ஒ  வ டத் ற்கான வாடைக 

1000 X 12= 12,000/- மற் ம் காப் த் ெதாைகயாக .10,000/- (Security 

Deposite)  ன் ைவப் தெ்தாைகயாக ெச த்த ேவண் ம். 

9. காதாரமான ைற ல் ெபா ள்கள் ற்பைன ெசய்யப்பட 

ேவண் ம். பாலகத் ந்  உண்டா ம் க ப்ெபா டக்ள், 

ப்ைபகள் காதார ஆய்வாளரின் அ த்த ன்ப  

அப் றப்ப த்த ேவண் ம். 



10. த ழ்நா  அரசால் தைட ெசய்யப்பட்ட ளாஸ் க் ெபா டக்ைள 

உபேயா க்க டா .  உபேயா த்தால் உத் ர  ரத்  

ெசய்யப்ப ம். 

11. ேமற்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்ப வதாக .20/- த் ைர தாளில் 

உ ெமா  வழங்கப்பட ேவண் ம். 

 
 
 
 

நிைல நகரைமப்  அ வலர ்  ஆைணயர ்மற் ம் தனிஅ வலர ்
  



மாமன்றப்ெபா ள் 
 ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ேகாபால ச த் ரத் ைன 

ய்ைமயாக ம், பா காப்பாக பராமரிக்க ம் NEXUS அடவ்ரை்ட ங் 
நி வனத்தார ் ேமற்ப , பராமரிப்  பணி ைன ஏற் ம் 
பா காவலரக்ைள நிய த்  பா காக்க ம், ேமற்ப  இடத் ல் ஒளி 

ளம்பரப்பலைக ைவப்பதற்  அ ம  ேகாரி ள்ளனர.் ேமற்கண்ட 
நி வனம் நல்ல ைற ல் ளத் ைன ம் அைதச் ற் ள்ள 
நைடபாைத ைன ம் பராமரித்  வ வதால் 26.05.2018 தல் 25.05.2021 
வைர ஏற்கனேவ உள்ள ழ்க்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்பட்  
அ ம க்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

நிபந்தைனகள் 
1. ம ல் ேகாரியவா  4’X2’ அள ற் ள் மட் ேம ளம்பரங்கள் 

இ த்தல் ேவண் ம். ப் ட்ட எண்ணிக்ைகக்  தலாக 
அைமக்க டா . 

2. ேகாபால ச த் ரம் ப  நைட பயணம் ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக 
னசரி இ ேவைள ம் த்தம் ெசய்ய ேவண் ம். 

3. ேபா மான பா காவலரக்ள் ழற் ச ைற ல் அைமக்க 
ேவண் ம். 

4. பா காவலரக்ள் மற் ம் ப் ர ப் பணி ேமற்ெகாள் ம் 
நபரக் க்கான ஊ யம் மற் ம் ேசமநலநி  தலானவற்ைற 
ம தாரேர ெசாந்த ெசல ல் ஏற்க ேவண் ம். 

5. மாநகராட்  ெபா யாளர ் மற் ம் மாநகராட்  காதார 
அ வலரக்ள் அ ைரப்ப  பராமரிப்  பணிகைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். றந்  ைவக் ம் ேநரம் மற் ம் இதர பரங்கைள 
அ ப்  பலைகயாக ைவக்க ேவண் ம். 

6. பராமரிப்  பணிகளில் கவனக் ைற  ெதன்பட்டால் எவ் த 
ன்ன ப் ன்  அ ம  ரத்  ெசய்யப்ப ம். 

7. ளம்பரப்பலைககள் மாநகராட்  நகரைமப்  அ வலர,் 
மாநகராட்  ெசயற்ெபா யாளரின் ேமற்பாரை்வ ல் மட் ேம 
அைமக்க ேவண் ம். 

8. ளக்கைர ல் ேபா மான அள  தல் மரக்கன் கள் நடப்பட்  
பராமரிக்கப்பட ேவண் ம். 

9. அரசாைண எண்.47, நாள். 26.06.2003 ( உள்ளாட் த் ைற) –ல் 
ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  ளம்பர ேபார்  அைமக்க ேவண் ம். 



10. நிலவாடைக ேம ம் ளம்பரவரி  ஆண் க்  . 8,000/- தம் 
மாநகராட்  கணக் ல் ெச த்தப்பட ேவண் ம். மாநகராட் ல் 
வரி ெச த் ய றேக இ  அ ம  வழங்கப்ப ம். 

11. ன் இைணப்  ஆைணயாளர,் ண் க்கல் மாநகராட்  ெபயரில் 
ம தாரர ் ெபற் க்ெகாண்  ன்கட்டணம் ைறப்ப , 
ம தாரரால் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

12. அைமக்கப்ப ம் ளம்பரங்களில் 50% க்  ைறயாமல் 
மாநகராட் க்  ெதாடர் ைடய மாநகராட் யால் ெதரி க் ம் 
மக்க க்  ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் வைக ல் உள்ள 

ளம்பர ம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
13. அர யல் சாரந்்த ளம்பரங்கேளா, ெபா மக்கள் 

அ க்கத்தக்க வைக லான ளம்பரங்கேளா அர க்  
எ ரான வாசகங்கேளா இடம் ெபறக் டா . 

14. ளம்பரங்கள் ெசய்வதற்  மாவட்ட ஆட் யரின் ன் அ ம  
ெபறப்பட ேவண் ம். 

15. எவ் த  நீ மன்ற நடவ க்ைக ம் மாநகராட் க்  எ ராக 
ெதாடரக் டா . 

16. ேமற்கண்ட நிபந்தைனகள் றப்ப ம்ேபா  வழங்கப்ப ம் 
அ ம ைன ரத்  ெசய்ய மாநகராட் யால் உரிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

17. மாநகராட் ப்ெபா யாளரக்ளின் ன்னிைல ல் அவரக்ள் 
சான்றளிக் ம் வைக ல் தரமான ெபா டக்ளால் உரிய 
ஸ் ரத்தன்ைம டன் (stability) ளம்பரப்பலைக அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். 

18. அ ம  வழங் ய ஓராண்  காலத் ற் ள் ஏேத ம் 
ைறபா கள் கண்ட யப்படட்ால் எவ் த ன்ன ப் ன்   

அ ம  மாநகராட் யால் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
19. பணி ெசய் ம் ேபா  எவ் தமான ேசதம் ஏற்பட்டா ம் 

சம்பந்தப்பட்ட நி வனம் சரிெசய்  ெகா க்க ேவண் ம். 
20. ேமற்கா ம் நிபந்தைனகைள ம தாரர ் ஒப் க்ெகாண்  

ஒப்பந்தம் சமர் க்கப்பட ேவண் ம். 

 
(ந.க.எண். 19879/2016/எப்3) 

அ வலக ப் .. 
 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 



 
நிைல நகரைமப்  அ வலர ்  ஆைணயர ்மற் ம் தனிஅ வலர ்

  



மாமன்றப்ெபா ள் 
   
 
 

நிைல நகரைமப்  அ வலர ்  ஆைணயர ்மற் ம் தனிஅ வலர ்
  



க  மாநகரா  ப  வ  ம க  மாநகரா  ெச த ேவ ய 
வ ன க  பர   உட  வ  ம  வ ய ற இன க  ெச த ேகா  
மாநகரா  வ  ெச ேவா  அைலேப  எ  .எ .எ .எ   வன  

ல  Bulk SMS வச க  ஓரா  ெப வத  ெச தேவ ய உ ேதச ெசல ன  
.25,000/- (இ ப  ஐ தா ர )   மாம ற  அ ம  ேவ ட ப ற .   

         ந.க.எ .7226/2016/அ1 
 
அ வலக   

1. அ ம கலா . 
2. ெசல ன  .25,000/- மாநகரா  2019-20  ஆ  வ வா   

ேம ெகா ள அ ம கலா . 
  
 

 
 


