
2020  ஆ   ரவ  மாத  17  ேத   க ழைம   பக  
4.30 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  அைற  
நைடெப ற இய  ட ெபா க    
1. இ மாநகரா  48 வா க  உ வா  ைபக  இர டா  
ைல ேசக  ல  க பவன  கலைவ உர ட  ெகா ட ப  

வர ப ற . இ ைல மா  60 ஆ களாக ெதாட  நைடெப  
வ வதா , ேசகரமா ள ைபக  அள  தைர ம ட  மா  
3 ட  உயரமாக உ ள . எனேவ ைப லா க  உர ட  உ ேள 
ெச  ைப ைன ெகா த  க  ரமமாக உ ள . ேம  
வ க  ஈர க  / ேச க  / ைபக  மா ெகா  எ ட 
இயலாத ைல , இய வத  க னமாக  ரமமாக  உ ள . 
எனேவ ெச ேடாச  இய ர  ல  ைபகைள உ ேள த னா  
ம ேம அ றாட  நக  உ வா  192 ெம  ட  ைபகைள 
ெகா ட இய . எனேவ அர  ைறயான ேவளா ைம ெபா ய  

ைற  ெசா தமான ெச ேடாச  வாகன ைன மா  500  ம  
ேநர  (வாடைக அ பைட ) இ வ வலக உ ர  
ந.க.எ .14285/2015/எ 2 நா  14.01.2020 ப  ப  ேம ெகா ள ப  கட த 
24.01.2020 வைர 239 ம ேநர  ெச ேடாச  பய ப த ப ள . த  
61 ம  ேநர  உ ள  ேம ப  உர ட  அ றாட  ேசக  
வர ெப  ைபகைள ெச ேடாச  வாகன  ல  ன ேதா  
உட ட  த ள ேவ ள . எனேவ ேம க ட ப காக 
ெச ேடாச  வாகன  தலாக 500 ம  ேநர  
பய ப ெகா ள  அத கான ெசல ன  அத கா  
உ ேதச ெசல ன  .4,20,000/-  மாம ற அ ம  ேவ ட ப ற  
(ந.க.எ .14285/2015/எ 1). அ வலக   

1. உ ேதச ெசல ன  .4,20,000/-ஐ மாநகரா  வ வா  லதன 
 ேம ெகா ள மாம ற  அ ம  அ கலா . 

2. ப  அவசர அவ ய  க  ப  ேம ெகா டைத  
அ க கலா . 

2. க  மாநகரா  ப  வ  ம க  மாநகரா  

ெச த ேவ ய வ ன க ,  க டண ைவ  ெதாைக பர  



ம  லாச  ஆ யைவகைள தபா  ைற  CD  ல  அ  

ைவ மா ,  அத  ஒ  நப  .5/- எ ற த  க டண  

ெச மா  ெத க ப ள .  ேம க ட பர கைள தபா  

ைற  ெத க உ ேதச ெசல ன   .2,00,000/-( பா  இர  

இல ச  ம )  மாம ற  அ ம  ேவ ட ப ற . 

(ந.க.எ .1071/2020/அ1 

அ வலக   
1. அ ம கலா . 
2. ெசல ன  .2,00,000/- மாநகரா  2019-20  ஆ  ெபா  

 ேம ெகா ள அ ம கலா . 
3. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட சாைலேயார 

யாபாரிகள் (வாழ்வாதார பா காப்  மற் ம் ற்பைன 

ஒ ங் ைற) சம்மந்தமாக சாைலஒர யாபாரிக க்  31.12.2019 

தல் 06.01.2020 ய உள்ள காலத் ற்  ப் ணர்  மற் ம் 

ஆேலாசைன ப ற்  வ ப் கள் சகாயமாதா மக்கள் மன்றத் ல் 

நடத் க்ெகாள்ள ம ைர தன்னாரவ்ாளர ் நி வனம் ெபட் ராட ்

நி வனத் னர ் 27.12.2019-ம் ேத ய க தத் ல் அ ம  ேகாரி 

ண்ணப்பம் ெபறப்பட்ட . மாமன்றத் ன் ஒப் த க் ம் ேம ம், 

சாைலேயார யாபாரிகள் பா காப்  மற் ம் ைண கள் 2018 

ெதாடரப்ாக. மாவட்ட அர த ல் மற் ம் னசரி நாளிதழ்கள் பரம் 

ெசய்ய ம் சாைலேயார யாபாரிக க்  சான்  வழங்க ம் 

ேமற்ப  சான் கள் தயார ்ெசய்ய த  வாய்ந்த நி வத் டம் இ ந்  

ஒப்பந்த ள்ளி அல்ல  ைலப் ள்ளி ேகார மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம்(ந.க.எண். 6957/2014/எப்1) 

அ வலக ப் .. 
1. ம ைர தன்னாரவ்ாளர ் நி வனம் ெபட் ராட ் நி வனத் ன் 

ண்ணப்பத் ைன மன்ற அ ம ல் எ ரே்நாக்  
ப் ணர்  மற் ம் ஆேலாசைன வழங்க அ ம  

வழங் யைத மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 
2. ேம ம், ேமற்ப  ப ற்   வ ப் ல் கலந்  ெகாண்ட 

சாைலேயார யாபாரிக க்   ம ய உண  மற் ம் 
ற் ண்  வழங்க ஆ ம். உத்ேதச ெசல னம் . 6,50,000/- 



சாைலேயார யாபாரிக க்  ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட நி ல் 
இ ந்த ெசல  ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

3. மாவட்ட அர த ல் ளம் கைள ெசய்ய ம், னசரி 
நாளி தல்கள் ளம்பரம் ெசய்ய ம், சான் கள் தயார ் ெசய்ய 
மற் ம் ெசல னங்க க்   . 6,00,000/- சாைலேயார 

யாபாரிக க் ள் நி ல் இ ந்  ெசல  ெசய்ய அ ம  
வழங்கலாம். 

ேம ம், ெபட் ராட ் நி வத் ற்  . 5,00,350/- பட் வாடா 
ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

4. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான / பாத் யப்பட்ட 
ழ்க்கண்ட ஆண்  உரிம இனங்க க்கான உரிமத் ைன 2020-2023ம் 

ஆண் ற்  01.04.2020 தல் 31.03.2023 வைர  (3 ஆண் கள்) அல்ல  
ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் 30.03.2023 ய ெபா  ஏலம் மற் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி லம் ஒப்பைடக்க ம், அதற்ெகன 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ெபா க்கட் ப்பா  மற் ம் தனிக்கட் ப்பா கள் 
நிபந்தைனகள் மற் ம்  றப்  நிபந்தைனக க் ம் ஒப் தல் 
அளிக்க ம் மாமன்றத் ற்  ெபா ள் வைர  ஒப் த க் .  

 வ. 
எ
ண்
. 

உரிம இனம் ஒப்பந்த
ப் ள்ளி 
ைவப் த் 
ெதாைக 

ஏல 
ைவப் த் 
ெதாைக 
( பா
ல்) 

ெசாத்  
ம ப்  
சான்   
( பா
ல்) 

ெசாத்  
ம ப்  
சான்  
அற்றவர் 
ெச த்த 
ேவண்
ய 

தல் 
ைவப் த் 
ெதாைக 

ஏலம் உ  ெசய்த ன் 
ெச த்த ேவண் ய 
ெதாைக 

1  ஆத் ர ்
நீரே்தக்கத் ல் 

ன் வளரத்்  
த் க் 

ெகாள் ம் 
உரிமம் 

. 
35,00,000/- 

. 
35,00,000/- 

. 
70,00,000/- 

. 
35,00,000/- 

ஓராண்  உரிமதெ்தாைக 
வ ம் ஒேர 

தவைண ல் 
மாநகராட்  
க லத் ல் 
பணமாகேவா அல்ல  
ேத ய மயமாக்கப்பட்ட 
வங் ன் வைர 
ேவாைலயாகேவா 
(Demand draft) ெச தத் 
ேவண் ம். 

2 காந்  
ைமதான 

னசரி 
காய்க  
சந்ைத ல் 

ைழ  
கடட்ணம் 
தண் ம் 
உரிமம் 

. 
75,00,000/- 

. 
75,00,000/- 

. 
150,00,000/
- 

.  
75,00,000/- 

ஓராண்  உரிமதெ்தாைக 
வ ம் ஒேர 

தவைண ல் 
மாநகராட்  
க லத் ல் 
பணமாகேவா அல்ல  
ேத ய மயமாக்கப்பட்ட 
வங் ன் வைர 
ேவாைலயாகேவா 
(Demand draft) ெச தத் 
ேவண் ம் 



3. ேகாடை்டக் 
ளம் ேரா  
மரன் 
ங்கா ல் 

கடட்ணம் 
வ ல் 
ெசய் ம் 
உரிமம் 

. 
15,00,000/- 

. 
15,00,000/- 

. 
10,00,000/- 

. 
5,00,000/- 

ஓராண்  உரிமதெ்தாைக 
வ ம் ஒேர 

தவைண ல் 
மாநகராட்  
க லத் ல் 
பணமாகேவா அல்ல  
ேத ய மயமாக்கப்பட்ட 
வங் ன் வைர 
ேவாைலயாகேவா 
(Demand draft) ெச தத் 
ேவண் ம் 

4 ஆத் ர ்
நீரே்தக்கத் ல் 
பலன் த ம் 
அைனத்  
மரங்களின் 
காய்ப்  
பலன்கைள 
அ பவத் க் 
ெகாள் ம் 
உரிமம்  

. 
3,00,000/- 

. 
3,00,000/- 

- . 
3,00,000/- 

ஓராண்  உரிமதெ்தாைக 
வ ம் ஒேர 

தவைண ல் 
மாநகராட்  
க லத் ல் 
பணமாகேவா அல்ல  
ேத ய மயமாக்கப்பட்ட 
வங் ன் வைர 
ேவாைலயாகேவா 
(Demand draft) ெச தத் 
ேவண் ம் 

5. மரன் ங்கா 
ெவளி ல் 
உள்ள 
கடட்ணக் 
க வைற ல் 
கடட்ணம் 
வ ல் 
ெசய் ம் 
உரிமம் 

. 
3,00,000/- 

. 
3,00,000/- 

. 
3,00,000/- 

. 
1,50,000/- 

ஓராண்  உரிமதெ்தாைக 
வ ம் ஒேர 

தவைண ல் 
மாநகராட்  
க லத் ல் 
பணமாகேவா அல்ல  
ேத ய மயமாக்கப்பட்ட 
வங் ன் வைர 
ேவாைலயாகேவா 
(Demand draft) ெச தத் 
ேவண் ம். 

 
ஏல நிபந்தைனகள் 

1. ஏலம் ேகட் ம் நபரின் ெபயரில் ட்  வரி, ெசாத்  வரி, நீர ்வரி, 
த்தைக இனம் ஆ யவற் ல் எந்த தமான பாக் ம் 31.03.2020 

வைர இல்ைல என நி ைவ ல்லா சான்  வாங்க ேவண் ம்.  
2. ஆதார ்கார் , பான் கார்  ெகா க்க ேவண் ம். 
3. 01.01.2020க்  ன் ண் க்கல் ழக் , ேமற்  வட்டாட் யரிடம் 

இ ந்   ெபறப்பட்ட ெசாத்  ம ப்  சான் தழ் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். 

4. வ மானச ்சான் தழ் 2019-2020 (Saral Copy) ெகா க்க ேவண் ம். 
5. அைனத்  ஏலம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் ஒ வர ் மட் ேம 

கலந்  ெகாள் ம் நிைல ல் ஆைணயாளர ் ேவ இ யா ம். 



6. ஒவ்ெவா  ஏல இனத் ற் ம் தனித்தனியாக ேத ய 
மயமாக்கப்பட்ட வங் ல் வைரேவாைலயாகேவா (Demand Draft) 
ெச த்த ேவண் ம். 

7. ஏலத் ற்காக ெச த் ம் வைரேவாைல மாநகராட்  கணக் ல் 
வர  ைவக்கப்பட்  ஏலம் ந்த 30 னங்க க்  ன் (ஏலம் 
உ  ெசய்யப்படட்வர ் த ர) மாநகராட்  காேசாைலயாக 
வழங்கப்ப ம். 

8. தைட ன்ைமச ் சான்  ெபற மாநகராட்  க லத் ல் .5,000/- 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

9. ெசாத்  ம ப்  சான்  ெகா ப்பவரக்ள் ெசாத் ன் 
உரிைமயாளராக இ ந்தால் மட் ேம அ ம க்கப்ப ம். மற்ற 
எவ்வைககளி ம் ெசாத்  ம ப்  சான் தழ் உரிம இனத் ற்  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா . 

ெபா  நிபந்தைனகள்       
ண் க்கல் மாநகராட் ன் நிைலக்  பரிந் ைர ன் ப  
ண் க்கல் மாமன்ற ர்மான எண்.1800 நாள்.20.01.2020-ன்ப ம் 

2020-23 நி யாண் க க்கான உரிமங்களின் கட்டண ைறகள் 
மற் ம் நிபந்தைனகள் உட்ப த்தப்பட் ள்ள . 

         தனிக்கட் ப்பா கள் 
1. ஆத் ர் காமராஜர் நீரத்்ேதக்கத் ல் உள்ள ன்கைள 

த் க்ெகாள் ம் உரிமம். 
(அட்டவைண எண்.1) 

1.உயரந்்த ஏலக் ேகள் ைய ஒப் க்ெகாள்ளேவா காரணம் றாமல் 
நிராகரிக்கேவா மாமன்றத் ற்  அ காரம் உண் . 
2.ஏலம் எ த்தவர ் அைண ள்ள ன்கைள மாநகராட்  
ெபா யாளர ் ெதரி க் ம் ைறகைள அ சரித்  

த் க்ெகாள்வைத த ர அங் ள்ள மாநகராட்  ெசாத் க்க க்  
யாெதா  ேசத ம் ைள க்கக் டா . 
3.அைண ல் ேதங் ள்ள தண்ணீர ் ெபா மக்க க்   தண்ணீர ்
ஆ ம். எனேவ, அந்நீரில் யாெதா  அ த்தம் ைள க்கக் டா . 
4. ைடநீர ் (Dead Storage) ழ் மட்டம் ைறந்த நிைல ல் பற்றாக் ைற 
அள ற்  ைறந் ட்டால் ன் க்கக் டா . 
5.ெபா மக்கள்  தண்ணீரில் யாெதா  ெதாற்  ேநாய் 

ைள க்கக் ய ம ந் கைள தண்ணீரில் கலக்கக் டா . 
6.நீரே்தக்கம் நீர ் நிைறந்த ப ல் ன்கைள த்தம் ெசய்யக் 

டா . 
7.காமராஜர ் அைண ல் நீர ் வரத்  மற் ம் நீரின் அள  ெதாடரப்ாக 
எவ் த இழப் ம் ேகாரக் டா . 
  



2. காந்  ைமதானம் னசரி காய்க  சந்ைத ல் ைழ க் 
கட்டணம் தண் ம் உரிமத் ற்  நிபந்தைனகள் 

1. காந்   ைமதானம் தற்ேபா  காய்க  மாரக்்ெகட்டாக ெசயல்பட்  
வ ற . ேவ  இடங்க க்  மாற் ம் ழல் மாநகராட் க்  
ஏற்பட்டால் அந்த இடத் ல் ஏல உரிமதாரர ் வ ல் ெசய்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  
2. காந்  மாரக்்ெகட் ல் அ த்  ட்ட பணிகள் ெசய்ய 
ேநரி ம்ேபா  மாரக்்ெகட் உள் றம் உள்ள கைடகளின் உரிமதாரரக்ள் 
உடன யாக மாநகராட் க்  அப்ப ைய ஒப்பைடக்க ேவண் ம். 
3. உரிமக் கட்டணங்கள் எக்காரணம் ெகாண் ம் ஏல உரிமதாரர ்
ெவளி ல் உள்ள அ ம ல்லாத/ அ ம  உள்ள அங்கா க க்  

னசரி வ ல் ெசய் ம் உரிமம் இல்ைல. 
4. இனவாரியாக கட்டணங்கள் வ க் ரிய க்ெகட் கைள 
அசச் த்  வாரந்ேதா ம் கட்டண வ க்  ேதைவப்ப ம் 

க்ெகட் க க்  ங்கள் ேதா ம் அ வலகத் ல் த் ைர ெபற்  
உரிமதாரர ் கட்டணம் வ க்க ேவண் ம். மாநகராட்  
அ ம த் ள்ளப  க்ெகட் நிேயா த்  மட் ேம கட்டணம் 
ெபறப்பட ேவண் ம். 
5. லாரி, னி லாரி, ஆட்ேடா மற் ம் ராக்டரின் ேமல் ஏற்  ெகாண்  
வ ம் காய்க  டை்டகள் மாரக்்ெகட் உள் றம் மட் ேம இறக்கப்பட 
ேவண் ம். எக்காரணம் ெகாண் ம் ெவளி ல் இறக்க டா . 
6.காந்  னசரி காய்க  மாரக்்ெகட் உள்ப ல் அ ம க்கப்பட்ட 
காய்க  ெமாத்த யாபாரி கைடகள், காய்க  க ஷன் கைடகள், 
காய்க  ல்லைற யாபார கைடகள் அ ம க்கப்பட்ட இடத் ல் 
(உரிய அள களின்ப ) அ ம க்கப்பட்ட யாபாரம் மட் ேம 
ெசய்ய ேவண் ம். க ஷன், ெமாத்த யாபார கைடகளில் ல்லைற 

யாபாரம் ெசய்ய அ ம  இல்ைல. 
7.காய்க  டை்ட/ெபட் / ைடக்கான கடட்ண பரம். 
 மாரக்்ெகட் உள் றம் எவ் த ம் (தைலச் ைமயாகேவா அல்ல  

வாகனங்கள் லமாகேவா) ெகாண்  வ ம் காய்க  டை்ட அல்ல  

ெபட்  அல்ல  ைட 1க்  கட்டணம் .5/- மட் ம் என்ற ஒேர கட்டண 

ைற ல் மட் ேம வ ல் ெசய்ய ேவண் ம். 

வாகனங்க க்கான ைழ  கட்டணம் 
காய்க  ஏற்  வ ம் கனரக வாகனங்க க்  நாள் ஒன் க்         
                                                                                                                      .40/- 
காய்க  ஏற்  வ ம் இல  ரக வாகனங்க க்  நாள் ஒன் க்             
                                                                                                                       .20/- 
இ  சக்கர வாகனங்க க்  நாள் ஒன் க்              .5/- 



 வசா கள் காய்க  ெகாண்  வ ம் இ  சக்கர 

வாகனங்க க்  மட் ம் கட்டணம் ஏ ல்ைல (காய்க  

டை்டக்கான கட்டணம் ெச த்த ேவண் ம்) 

3. ேகாடை்டக் ளம் ேரா  மரன் ங்கா ல் கட்டண வ ல் 

ெசய் ம் உரிமம் 

1. ண் க்கல் வட்டாட் யர ் அ வலக சாைல ேராட் ள்ள 

மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான மரன் ங்கா ல் ைழ க் 

கட்டணம் னசரி காைல 8.00 மணி தல் மாைல 8.00 மணி வைர 

மட் ம் வ ல் ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

2. இர  9.00 மணிக்  ேமல் எவ க் ம் உள்ேள ெசல்ல அ ம  

ைடயா .   எவேர ம் உள்ேள ெசன்  சட்ட ேராத நிகழ்  

ஏற்பட்டால் உரிமதாரேர ப் ெபா ப்பாவார.்  

3. ங்கா ல் ச க ேராதமான ெசயல்கள் எ ம் நைடெபறாமல் 

உரிமதாரர ் பாத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ச க ேராத ெசயல்களில் 

ஈ ப பவரக்ைள உள்ேள அ ம க்க ம் டா . 

4. ங்கா ைனப் பாரை்வ ட ெபரியவரக் க்  கட்டணம் .3.00 

யவரக் க்  .2.00/- தம் கட்டணம் வ ல் ெசய் ெகாள்ள 

ேவண் ம். நிரண்யம் ெசய்யப்பட் ள்ள ெதாைகக்  தலாக வ ல் 

ெசய்யக் டா . 

5. ங்கா ற்கான ன்சாரக் கட்டணத்ைத மாத மாதம் உரிய 

காலத் ல் ெச த் ட ேவண் ம். ன் கட்டண ைவப் த் ெதாைக 

.5000/- ெச த்தப்பட ேவண் ம். ன் கடட்ணம் உரிய காலத் ல் 

ெச த்த ேவண் ம். 

6. ங்கா ேலா, அங் ள்ள ைலகைளேயா ைளயாட் ப் 

ெபா டக்ள் மற் ம் ன் ளக் கள் எ ம் ப  ஏற்பட்டால் 

ப கைள ெசாந்த ெசல ல் சரி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். 

அதற்கான ெசல  ெதாைககள் மாநகராட் ந்  வழங்கப்பட 

மாட்டா . 

7. அ ம க்கப்பட்ட உரிமக்காலம்  ெபற்ற டன் ங்கா ள்ள 

ெசாத் க்கைள நல்ல நிைல ல் ஒப்பைடக்க ேவண் ம். மரம் 

ேபான்றைவகைள எந்தக் காலத் ம் மாநகராட்  ன் 



அ ம ன்  ெவட்டக் டா . ெச  ெகா கைள ெவட்  

அழ ப த் ம் பணி ெசய்  பராமரித் க் ெகாள்ளலாம். 

8. ங்கா ல் அைமயப்ெபற்ற ணற் ைன பயன்ப த் ம் அ காரம் 

மாநகராட் க்ேக உள்ள .  

4. ஆத் ர் காமராஜர் நீரத்்ேதக்கத் ல் பலன்த ம் அைனத்  

மரங்களின் காய்ப்  பலன்கைள அ ப த்  ெகாள் ம் உரிமம் 

  பலன்த ம் மரங்களின் பலைன மட் ம் அ ப த் க் 

ெகாள்ளலாேம த ர மற்றப  மரங்களின் இைல தைழ ெகாப் கள் 

ஒ த்  நாசம் ெசய்யேவா மரத் ன் ஞ் கைளேயா 

பாைளகைளேயா வா கைளேயா ெவட்டேவா டா .(மரங்களில் கள் 

இறக்க டா ) 

1. நகரில் நீர ் ரசச்ைன இ க் ம் படச்த் ல், மரங்க க்  

தண்ணீர ்வழங்க ேகாரக் டா . 

2.ஏலம் எ த்தவர ் ஏலப்பட் ய ல் ைகெயாப்ப ட்ட ந்  2020-

2023 ஆண்  ஏலக்கட் ப்பா க க் ம் எல்லா நிபந்தைனக க் ம் 

தன்ைன உட்ப த்  ெகாண்டவராவார ் அவரால் 

ெச த்தப்பட் க் ம் உரிமத் ெதாைகக்  வட்  ைடயா . 

3.மா மற் ம் ெதன்ைன மரங்களின் பலைன மட் ம் அ ப த் க் 

ெகாள்ளலாேம த ர மரங்களின் இைல, தைழ, ெகாப் கள் ஒ த்  

நாசம் ெசய்யேவா மரத் ன் ஞ் கைளேயா, பாைளகைளேயா, 

மரத்ைதேயா ெவட்டக் டா . 

4.நகரில் நீர ் ரசச்ைன இ க் ம் படச்த் ல், மற் ம் 

நீரத்்ேதக்கத் ல் நீர ் தட் ப்பா  இ க் ம் சமயத் ல் 

மரங்க க் த் தண்ணீர ் பாய்சச்க் ேகா வேதா, தண்ணீர ்

பற்றாக் ைறயால் மரங்களின் காய்ப்  சரி ல்ைல, நஷ்டம் 

ஏற்பட் ட்ட  என்   த்தைக காலத் ேலா, த்தைக ந்த 

றேகா த்தைகதாரர ்ேகா வதற்  உரிைம ைடயா . 

5.நீரத்்ேதக்க வளாகத் ற் ள் தங்களால் த்தைகக்  எ க்கப்ப ம் 

மரங்களின் இைட ைடேய உள்ள ேவ  மரங்கைளேயா, 

மரக் ைளகைளேயா தாங்கேளா அல்ல  ேவற்  நபரக்ேளா 

ெவட்டக் டா . த்தைகக்  டப்ப ம் மரங்க க்  ந ேவேயா 



அல்ல  த்தைகக்  டப்பட்ட மரங்கைளேயா. ஏேத ம் 

ெவட்டப்பட் ப்ப  ஆைணயர ் மற் ம் அவர  அ காரம் 

ெபற்றவரால் கண்ட யப்ப ம் படச்த் ல் எவ் த 

ன்ன ப் ன்  தங்கைள  ெபா ப்பாக்க த்தைகைய ரத்  

ெசய்ய ம், த்தைகதார க்  உரிய அபராதம் க்க ம் 

ஆைணய க்  அ கார ண் . 

6.ெதன்ைன மற் ம் மாமரங்களில் காய்ப் ப் பலன்கைள 

அ ப க் ம் படச்த் ல் மரம் ஏ ம் நபரக்ள், மற் ம் உத யாளரக்ள் 

மற் ம் காய் ஏற் செ்சல் ம் வாகன எண் அடங் ய பட் யல் 

நீரத்்ேதக்க கண்காணிப்பாளர ் அல்ல  நீரத்்ேதக்கத் ல் 

பணி ைற ல் ெபா ப் க் ம் நபரிடம் காய் ெவட் வதற்  

ன்னேர சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம். பட் ய ல் கண்ட நபரால் 

ேவற்  நபரக்ைள ைவத்  காய் ெவட் ம் படச்த் ல் அைணக்கட் ன் 

பா காப் க் க  ஆைணயரால் உடன  அ வலக நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

7. த்தைகதார க்ெகன்  மாநகராட் யால் ஒ க்கப்பட்ட மரங்களில் 

மட் ேம காய்ெவட்டேவண் ம். ஏைனய மரங்கைள எக்காரணத்ைதக் 

ெகாண் ம் பயன்ப த்தக் டா . 

8.காய் ெவட் ம் பணி பகல் ெபா ேலேய நைடெபற ேவண் ம். 

இர ல் காய்கைள ெவட் வதற்  அ ம ல்ைல. 

9.காய் ெவட் ம் பணிக்  அைழத்  வரப்ப ம் நபரக்ளில் ஆைணயர ்

அல்ல  அவர  அ காரம் ெபற்றவரால் சந்ேதகத் ற்  இடமளிக் ம் 

நபர ்என்  க தப்பட்டால் அைண ன் பா காப்  க  அந்த நபைர 

த்தைகதாரர ் பணிக்  பயன்ப த்தக் டா . காய் ெவட்ட 

அைழத் வ ம் நபரக்ளின் பா காப்  மற் ம் த த  ஆ யைவ 

த்தைகதாரரின் ெசாந்தப்ெபா ப் ேலேய ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண் ம். இவ் ஷயத் ற்  எந்த தத் ம் மாநகராட்  

நிரவ்ாகத்ைதப் ெபா ப்பாக்க யா . 

10.எந்த காரணம் ெகாண் ம் நீர ் ேதக்க ப ல் இர ல் தங்க 

அ ம  ைடயா . 



11.மரங்களின் காய்ப்  பலன் த ர ேவ  எந்த பயன்பாட் ற்ேகா, 

கால்நைட வளரப்் ற்ேகா அ ம  அல்ைல. 

5. மரன் ங்கா ப ல் உள்ள கட்டணக் க வைற ல் 

கட்டணம் வ ல் ெசய் ம் உரிமம் 

1. நபர ் ஒ வ க்  ஒ  தடைவக்  நீர ் க க்க .2.00 – மலம் 

க க்க .5.00ம் வ க்க ேவண் ம். 

2.கட்டண தத்ைத ெபா மக்க க் த் ெதரி ம் வண்ணம் 

அ ப்  பலைக ல் எ  ைவக்க ேவண் ம். 

3. ப் ட்ட கட்டண ெதாைகக்  ேமல் வ ல் ெசய்வ  

ெதரியவந்தால் ன் அ ப் ன்  உரிமம் ரத்  ெசய்ய நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

4.க வைற ன் உபேயாகத் ற்காக ெகா க்கப்ப ம் தண்ணீைர 

மாற்  உபேயாகத் ற்  நிேயா க்கக் டா . தட் ப்பாடான 

ழ ல் தண்ணீர ்உரிமதாரேர ஏற்பா  ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

5.க வைற ன் உரிமதாரர  ெபா ப் ல் த்தமாக ம், 

காதாரமாக ம் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

6. ன் கடட்ணத்ைத த ழக ன்வாரியத் ற்  உரிய நாளில் 

உரிமதாரர ் ெச த்த ேவண் ம். ேம ம் ன் கட்டண ைவப் த் 

ெதாைகயாக தலா .10,000/- ெச த்தப்பட ேவண் ம்.

 (ந.க.எண்.10193/2014/அ7) 

அ வலக ப்  

 அ ம க்கலாம். 

5. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டப் 
ரி ன் ழ் பராமரிக்கப்ப ம் ெஜட்ரா ங் வண்  எண். TN57 AF 8771-ன் 

ப  நீக்  த சச்ான்  ப் த் ட அர  அங் காரம் ெபற்ற 
பணிமைனகளிட ந்  12.02.2020 மாைல 5.00 மணிவைர 

ைலப் ள்ளி ேகாரப்பட் ந்த  வரப்ெபற் ள்ள ைலப் ள்ளிகள் 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் .  

வ.எண் நி வனத் ன் ெபயர் ைலப் ள்ளி ெதாைக 
1 M/S. மார ்ஆட்ேடா ேகர,் 

. .என்.சாைல, ண் க்கல் 
. 49,350/- 

2 M/S. KMA, ேமாட்டாரஸ்், 
னாட் நாயக்கன் பட் , 

ைபபாஸ் ேரா , ண் க்கல் 

. 53,150/- 



 
ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளின்ப  ைறவான ெதாைக 

ப் ட் ள்ள M/S. மார ் ஆட்ேடாேகர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் 
ைலப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்றத் ன் பாரை்வக்  

ைவக்கப்ப ற . ேம ம் அதற்கான ெசல னதெ்தாைக . 49,350/- 
க்  மாமன்றத் ன்  அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண். 209/2020/இ4 (பா.ச. )) 
 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
6. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் வாகன 

எண். .என்.57.எ. 3210 க்  2019-2020 ம் ஆண் ல் 6 டயரக் க்  ரீபட்டன் 

ெசய்வதற்  3.1.2020 ம் ேத  ழ்க்கண்ட- நி வனங்களிட ந்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற் ள்ளன. 

1)  அய்யப்பா ரீ ேர ங் ேகா  

1 டய க்  .4000/- தம் 6 டயரக் க்   -  .24000/- 

2)  காமாட்  அம்மன் டயர ்ஒரக்்ஸ் 

1 டய க்  .4200/- தம் 6 டயரக் க்   -  .25200/- 

ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள  அய்யப்பா ரீ ேர ங் ேகா  

நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 11741 / 2019/ இ 3)  

அ வலக   

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 
ைறவாக .24000/- க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள  

அய்யப்பா ரீ ேர ங் ேகா நி வனத்தாரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2) நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத்தர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ன் அ ம  வழங்கலாம். 

7.  ண் க்கல் மாநகராட் க்  த ழ்நா  அர   எண். 15 ன் 

ழ் ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க நீர ் த் கரிப் ப் பணிக்  

பயன்ப த்தப்ப ம் ப காரம் சப்ைள ெசய்ய ழ்க்கண்ட 

ைலப் ள்ளிகள் வரப் ெபற் ள்ளன. 

1) ெமசரஸ்்.ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், ண் க்கல் - .8600/- ெம.டன் 

2) .எ. நாடர்ாயன், ஒப்பந்ததாரர,் ண் க்கல்  - .9000/- ெம.டன் 



ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ெமசரஸ்். ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  அவசர அவ யம் க  உடன்  ேவைல உத்தர   

வழங் யைமக்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம்,ப ற் ம் 

சமரப்் க்கப்ப ற .(ந.க.எண். 3397 / 2019/ இ 3)  

அ வலக   
 

1) 10 டன் நிேயா க்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .1.00 
இலடச்த் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) அவசர அவ யம் க , த ழ்நா  மாவட்ட 
நகராட் களின் சடட்ம் ரி  15 ன் ழ் , ப காரம் 

நிேயாகம் 10 டன் வழங்க உத் ர  ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், ண் க்கல் நி வனத் ற்  
வழங் யைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

8. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  நீர ் ரி  

வாகனம் TN.57.A.2782 க்  டயரக்ள் 2009  ஆம் ஆண்  ெபா த்தப்பட்  

10  ஆண் க க்  ேமலா  ட்டப யால் டயரக்ள் ேதய்ந்  

வாகனத்ைத சரிவர இயக்க ரமமமாக உள்ளதால் ய டயரக்ள் 

வாங் வதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .108000/- ஐ நீர ்

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

      (ந.க.எண். 421 / 2020/ இ 3)  

அ வலக   
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) மாமன்றத் ன் அ ம ைய எ ரே்நாக்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

9. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  நீர ் லாரி வாகனம் 
TN.57.A.2186 க்  2013 ஆம் ஆண்  ேபட்டரி ெபா த்தப்பட்  7 
ஆண் கள் ஆ ட்டப யால் ேபட்டரி க ம் ப தைடந் ள்ள . 
எனேவ ய ேபடட்ரி ெபா த்த ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .14000/- 
ஐ நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 876 / 2020/ இ 3)  

அ வலக   



மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் மாமன்றத் ன் அ ம ைய 

எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

10. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.2, 
ளாக் எண். 2, நகரள  எண். 18-ல் சம்மந்தப்பட்ட இடத் ற்  எவ் த 

ஆக் ர ப் ம் ெசய்யப்பட ல்ைல என . . ஷ்ணன், த/ெப. 
ேகா ந்தன் என்பவர ் மாநகராட்  ஆைணயைர 1-ம் ர வா யாக  
ேசரத்் , வழக்  எண். ஓ.எஸ்.எண். 08/2020, ஐ.ஏ.எண். 30/2020 -ல் வழக்  
தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள . இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் 
மாநகராட்  சாரப்ாக வழக்காட . .ப. ெஜகநாதன் அவரக்ள்  
நியமனம் ெசய்ய ம், அன்னா க்  வழக்  கட்டணம் ெச த்த  
உத்ேதச ெசல னமாக .10,000/- ெசல ட  அ ம  
ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 
ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 

(ந.க.எண். 767/2020/எப்3) 
 
அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . .ப. ெஜகநாதன் அவரக்ைள நியமனம் ெசய்ய 
மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .10,000/- ெசல ட 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

11. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ர ண்டனா 

அ ல் பார ரம் ேமட் ப்பட்  ேராட் ல் வார்  எண். 5, நகரள  

எண். 813 –ல்  ய ஆ ன் பாலகம் அைமப்ப  ெதாடரப்ாக . ேவ  

த/ெப. ஆண் யப்பன் என்பவர ் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர 

ைள ல் வழக்  எண். ட ள் . . எண்.361/2020-ல்  வழக்  தாக்கல் 

ெதாடரந்் ள்ளார.் இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  

சாரப்ாக வழக்காட . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள்  நியமனம் 

ெசய்யப்பட் ள்ளதால்  அன்னா க்  வழக்  கட்டணம் ெச த்த  

உத்ேதச ெசல னமாக .7,500/- ெசல ட  அ ம  

ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 

(ந.க.எண். 759/2020/எப்3) 
 
அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ைள நியமனம் ெசய்ய 
மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 



2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .7,500/- ெசல ட 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

12. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட இடமான ஆர.்எம்.காலனி 80 
அ  ேராட் ல் 8வ  க் த் ெத ல் அைமக்கப்பட் ள்ள 

ங்கா ற்  பராமரிப்  பணி மற் ம் பா காப்  பணிக்  
ெபா ப்ேபற் க் ெகாள்ளவதாக ண் க்கல் ராணி மங்கம்மாள் 
காலனி ப  II  மக்கள் நலசச்ங்கத் னர ் 07/02/2020-ல் அ ம  
ேகாரி ள்ளனர.் ஏற்கனேவ ேமற்கண்ட ங்கா ைன பராமரிப்  
ெசய்ய பண்ைண கல்  அறக்கட்டைள நி வனத் ற்  மாமன்ற 

ரம்ானம் எண். 1500, நாள். 08.03.2019- ன் ப  22.04.2019-ல் அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . ேமற்ப , பண்ைண கல்  அறக்கட்டைள 
நி வனம் தன  27.01.2020-ம் ேத ய க தத் ல் ேமற்கண்ட 

ங்கா ைன ெதாடரந்்  பராமரித்  வர இயல ல்ைல என ம் 
மாநகராட் ேய பராமரிப்ைப ஏற் க்ெகாள்ள ம் 
ேகட் க்ெகாண் ள்ளனர.் எனேவ, ேமற்கண்ட ண்ணப்பம் 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம். ழ்க்கண்ட 
நிபந்தைனக க் ட்பட்  ண் க்கல் இராணிமங்கம்மாள் காலனி 
ப  II  மக்கள் நலசச்ங்கம் ேமற்கண்ட ங்கா பராமரிப்  
பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
       (ந.க.எண். 2061/2019/எப்3) 

நிபந்தைனகள் 

1. ங்கா ப  நைட பயணம் ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக  னசரி 
இ ேவைள ம் த்தம் ெசய்ய ேவண் ம். 

2. ேபா மான பா காவலரக்ள் மற் ம் ங்கா பராமரிப்  
பணியாளரக்ளிடம் ழற்  ைற ல் அைமக்க ேவண் ம். 

3. 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. 

4. 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. 
5. பராமரிப்  பணிகளில் கவனக் ைற  ெதன்பட்டால் எவ் த 

ன்ன ப் ன்  அ ம  ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
6. த ல் ஓராண்  காலம் மட் ேம அ ம  வழங்கப்ப ம். 

ேசைவ ப் கரமாக இ க் ம் ேநர் ல் ன்றாண் கள் வைர 
ஆைணயாளரால் அ ம  நீ த்  வழங்கப்ப ம். 

7. ன்ேமாட்டர ் மற் ம் ன்சார சாதனங்களில் ஏற்ப ம் 
ப கைள பராமரிப்  நி வனேம தன  ெசாந்த ெசல ல் 



ப  நீக்  ெகாள்ள ேவண் ம். ன்ேமாட்டர ் மற் ம் ன் 
ளக் க் ரிய ன் பயனீட் க்கட்டணம் மாநகராட் யால் 

ெச த்தப்ப ம். மாவட்ட ஆட் யரின் அ ம  ெபற்  
ளம்பரப் ேபார் கள் ைவக் ம்படச்த் ல் ைவப் த்ெதாைக 

மற் ம் ன் பயனீட் க் கட்டணத்ைத ளம்பரத்தாரரக்ள் 
ெச த்த ேவண் ம். 

8. ங்கா ல் ஏேத ம் அ த்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 
ம் னால் மாநகர ெபா யாளர ் அ ம  ெபற்  

ெபா யாளர ்ேமற்பாரை்வ ல் பணிேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
9. ங்கா ள் எக்காரணம் ெகாண் ம் தைட ெசய்யப்பட்ட 

ளாஸ் க், ேகரி ைபகள், கப் கள், ண்ணங்கள் அ ம க்க 
டா . 

10. ங்கா ள் அைமந் ள்ள க வைறகைள அவ்வப்ேபா  
 நா னிகைள ெகாண்  த்தம் ெசய்  பராமரிக்க 

ேவண் ம். 
11. ங்கா ள் அைமந் ள்ள (On Site Composting) ண் ர ்

உரக் ல் ஈர மற் ம் மக் ம் இைல க கைள ெகாட்  
உரமாக்க ேவண் ம். 

12. ங்கா வளாகம் மற் ம் ற் ம் 100 ட்டர ் அள ல் 
ைக ைலப் ெபா டக்ள் ற்பைன மற் ம் பயன்பா  
ற் மாக தைட ெசய்யப்பட் ள்ளைத கைட க்க ம். 

அதைன அ ப்பாக ஆங்காங்  ெபா மக்க க்  ெதரி ம் 
இடங்களில் ைவக்க ேவண் ம். 

13. ைளயாட்  சாதனங்கைள 12 வய க் ட்படே்டார ் மட் ம் 
பயன்ப த்தலாம் என்  அ க்க ேவண் ம். 

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

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

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

அ ம  மாநகராட் யால் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
17. பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள் ம் ேபா  எவ் தமான ேசதம் 

ஏற்பட்டா ம் சம்பந்தப்பட்ட நி வனம் சரிெசய்  ெகா க்க 
ேவண் ம். 

18. ேமற்கா ம் நிபந்தைனகைள ம தாரர ் ஒப் க்ெகாண்  
ஒப்பந்தம் சமர் க்கப்பட ேவண் ம். 

19. உரிய ேதைவக்ேகற்ப லாரி லம் தண்ணீர ்வழங்கப்ப ம் 

அ வலக ப் .. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 



13. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-
20  ன் ழ்  .3.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் வார்  எண்.44,                                

ேக எம் காலனி ல் ன் ைச இைறப்பான் அைமக் ம் 
பணிக்  21.6.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ைறவான 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், 
ஒப்பந்ததாரர ் அவரக் க்  3.7.2019 ல் ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  
பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
பாைறப்பட்  நீர ் மடட்ம் க ம் ஆழத் ல் இ ந்தைமயால் 
அதற்ேகற்ற அ க ற ள்ள ன் ேமாட்டார ் ெபா த்   

ன் ைச இைறப்பான அைமக் ம் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைமயால் .79,104/- தலாக தல் 
ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

த் ய ம ப்  .3,79,104/- இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 
ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன 

க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் 
ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
 

அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ேலேய ேமற்ெகாள்ளலாம். 
3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
14. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-

20  ன் ழ்  .3.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் வார்  எண். 40, 
பாைறப்பட் ல் ன் ைச இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  
21.6.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ந்த ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ் 
அவரக் க்  3.7.2019 ல் ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 
நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பாைறப்பட்  
நீர ் மட்டம் க ம் ஆழத் ல் இ ந்தைமயால் அதற்ேகற்ற அ க 

ற ள்ள ன் ேமாட்டார ் ெபா த்   ன் ைச இைறப்பான 
அைமக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைமயால் .44,728/- தலாக 

தல் ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட 
த் ய ம ப்  .3,44,728/- இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 
ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 

ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன 
க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் 



ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
 

அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ேலேய ேமற்ெகாள்ளலாம். 
3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
 

15. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-
20  ன் ழ்  .3.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் வார்  எண். 34, ேவடபட் ல் 

ன் ைச இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.6.2019 ல் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ந்த ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ் 
அவரக் க்  3.7.2019 ல் ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 
நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேவடபட் ல் 
நீர ் மட்டம் க ம் ஆழத் ல் இ ந்தைமயால் அதற்ேகற்ற அ க 

ற ள்ள ன் ேமாட்டார ் ெபா த்   ன் ைச இைறப்பான 
அைமக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைமயால் .33,911/- தலாக 

தல் ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட 
த் ய ம ப்  .3,33,911/- இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 
ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 

ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன 
க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் 
ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
 

அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ேலேய ேமற்ெகாள்ளலாம். 
3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
 



16. ண் க்கல் மாநகராட் க்   கல்  நி  2019-20 ன் ழ்  
.5.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 

மாநகராட் ப் பள்ளிகளில் உள்ள சத் ண  ைமயங்கள் மராமத் ப் 
பணிக்  17.7.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ைறவான 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . ேகசன் அவரக் க்  6.8.2019 
ல் ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . 
பள்ளிக் கட் டங்கள் அைனத் ம் க ம் ேசதமைடந்த நிைல ல் 
இ ந்ததால்  கட் டத் ல் ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்படாத 

தல் கட்டைமப்  யதாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ந்ததால் 
தல் ெசல னமாக .1,52,244/- ம ப் ட் ல் வ  வைக 

ெசய்யப்பட் ந்தைத ட தலாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 
தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .6,52,244/- இலட்சத் ற்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதம் மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் 
ெசல னத் ைன க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ 
ெசய்  வ ம் . . ேகசன், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                                   

    (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
 

அ வலக ப்  

 
1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
பணி ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

 

17. ண் க்கல் மாநகராட்  ய்ைம இந் யா இயக்கம் டக்க  

ேமலாண்ைம ட்டப் பணிகளின் ழ் உ ரி அகழ்  ைற ல் (Bio Mining) 

பழனி சாைல கபவனம் உரக் டங் ல் உள்ள 2,00,000 க.  ப்ைபகைள 

அகற் ம் பணிக்  2.12.2019 ல் ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 

நைடெபற உள்ள . இப் பணி ல் அர  நி வனமான ANNA UNIVERSITY, 

CHENNAI  நி வனத் னைர ன்றாம் நபர ் தரப் பரிேசாதைன ேமற்ெகாள்ள 

கலந்தாேலாசக நி வனமாக நிய க்க  ேகட் க் ெகாண்டதற் ணங்க    

ைஷ நி வனத் னர ் இத் ட்டப் பணி நிைல த்  ஆய்  ெசய்ய ம், 



பணி ன் ஒவ்ெவா  நிைல ம் டக்க களின் வைக, அள , ட்  

எ க்கப்பட்ட ெபா டக்ளின் அள  மற் ம் உ ரி அகழ்  ைற ைன 

டக்க  ேமலாண்ைம  2016 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப வைத 

ெந ப்ப த்த ம், கலந்ேதாேலாசக கட்டணமாக .18,00,000/-  மற் ம் சரக்  

மற் ம் ேசைவ வரி  18% கட்டணமாக .3,24,000/- ஆக ெமாத்தம் .21,24,000/- 

ெச த்த ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  எனேவ ைஷ ெதாைக ைன இப் 

பணிக்ெகன ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட டக்க  ேமலாண்ைம டட் 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .    

 (ந.க.எண். 5840/ 2016/ எச ்1) 

அ வலக ப்  
 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
18. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கா ம் ப களில் 
ப ரம்ானக் ழாய் ப க் ம் பணி பட் ள்ள . ைஷ ப களில் 

நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் ப ரம்ானக் ழாய்கள் ப க்க ஆ ம் 
உத்ேதச ெசல னம் .25.00 இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . 

வ. 
எண் 

ப ர்மானக் ழாய் ப க்கப்பட ேவண் ய இடம் 

1 கரீம் நகர ்
2 ெபரிய கைட  
3 காமராஜ ரம் 
4 ேவளாங்கன்னி நகர ் 
5 வத்தலக் ண்  ேரா  
6 ச்  ேரா  அர  ம த் வமைன தல் காரப்்பேரசன் 

வங்  சாைல வைர 
7 அங்  லாஸ் இறக்கம் 
8 பாதாள காளியம்மன் ேகா ல் ெத  
9 தா க்ெகாம்  ேரா  வாணி லாஸ் இறக்கம் தல் 

ேக மஹால் வைர 
10 பழனி ேரா  – வாணி லாஸ் இறக்கம் தல் 

ப்  வைர 
11 ேகாடை்ட மாரியம்மன் ேகா ல் ன் றம் 
12 சாைல ேரா  ஐ ஐ ஐ வங்  தல் தங்கம ல் 

வல்லரி வைர 
13 பார ரம் 
14 த்தழ பட்  
15 ம தாணிக் ளம் 
16 ஒய்எம்ஆர ்பட்  – ஆரத்்  ேயட்டர ்ேரா  
17 ெபங்காளி மாரக்்ெகட் எ ரில் 
18 பாைறேம  

(ந.க.எண். 11658 / 2019  / இ 4)  



 
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத்தர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
19. ண் க்கல் மாநகராட் க்   ெபா  நி  2019-20 ன் ழ்  .9.50 
இலடச்ம் ம ப் ட் ல் காமராஜர ்ேப ந்  நிைலயத் ல் உள்ள தங் ம் 

ைன வணிக வளாகமாக மாற்ற உரிய கட் மானப் பணிகள்  
ேமற்ெகாள் ம் பணிக்  2.8.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  

ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த .எ.ேமாகன்  
அவரக் க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  
வ ன்ற . இவ் வணிக வளாகக்  கட் டத் ல் ம ப் ட் ல் வ வைக 
ெசய்யப்படாத தல் கடட்ைமப்  யதாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ந்ததால் தல் ெசல னமாக .2,09,398/- ஏற்பட் ள்ள . 
இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .11,59,398/- 
இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் 
பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் ய ைல 

தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன க த் ல் 
ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் .எ.ேமாகன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் 
பணி ைன ெதாடர ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                                            

    (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
அ வலக ப்  

 
1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் .எ.ேமாகன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

20. இம்மாநகராட் ல் தன்னிைற த் ட்டம் 2019-2020 ன் ழ் 
பார ரம் டற்ற ஏைழக க்கான தங் டத் ல் ச தாயக் டம் கட் ம் 
பணிக்  30.01.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட  பரப்ப  
வரப்ெபற்ற . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. . . ேகசன்  0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்   ேச ப்  



பத் ரம்   
2. .ேக.பாண் யன்  10.00% ம ப் ட் ற்  

தல் 
.3000/- ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 
       (ந.க.எண்.719 /2019/ இ4) 

அ வலக ப்  
1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைறகள் 
ந.க.எண்.3639 / 2019/ அ 10, நாள் 8.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
0.02% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

 

21.இம்மாநகராட் ல் தன்னிைற த் ட்டம் 2019-2020 ன் ழ் 

மரியநாத ரம் நகர காதார ைமயத் ல் ெவளி ேநாயாளிக க்கான 

ஓய்வைற கட் ம் பணிக்  30.01.2020 அன்  தல் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட  பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. . . ேகசன்  0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்   ேச ப்  
பத் ரம்   

2. .ேக.பாண் யன்  10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.719 /2019/ இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைறகள் 
ந.க.எண்.3639 / 2019/ அ 10, நாள் 8.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
0.01% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

 

  



22. ண் க்கல் மாநகராட் க்  கல்  நி  2019-20 ன் ழ்  
.4.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் ச் நாயக்கன்பட்  ஆரம்பப் பள்ளி ல் 

மராமத்  ெசய் ம் பணிக்  7.11.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  
ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த .எம். தரன்  

அவரக் க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  
வ ன்ற . ேம ம இப் பணி ன் ம ப் ட் ல் த ள்ள ெதாைகக்  
அ ல் உள்ள ேமட் ப்பட்  மாநகராட்  ஆரம்பப்பள்ளிக்  
கட் டத் ற்  ெப ண் ங் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம், ேம ம் 
ம ப் ட்ைட ட தலாக பணி ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ந்ததா ம், தல் ெசல னமாக .1,70,479/- ம ப் ட் ல் 
வ  வைக ெசய்யப்பட் ந்தைத ட தலாக ஏற்பட் ள்ள . 
இதற்காக தயார ் ெசய்யப்படட் த் ய ம ப்  .5,70,479/- 
இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் 
பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் ய ைல 

தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன க த் ல் 
ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் .எம். தரன்  , 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் 
பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                                           
(ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
அ வலக ப்  

 
1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் .எம். தரன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

23. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2019-2020 ன் ழ் ண் க்கல் 

மாநகராட் ல் காவல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள காவலரக்ள் 3 எண்ணம் 

ெவளிசச்ந்ைத ைற ல் (Out sourcing) மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,்ட 

ண் க்கல் அவரக்ளால் 2019-20 ல் நிரண் க்கப்பட்ட மாதாந் ர ஊ ய 

அ ப்பைட ல் 1.11.2019  தல் 31.10.2020 வைர ஒ  வ ட காலத் ற்  சப்ைள 

ெசய் ம் பணிக்  .4.65 இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  

மாமன்றத் ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட்  இப் பணி ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நி வனத் னரால் தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

வ ன்ற . ேமற்ப  ம ப் ட் ல் அரசால் நிரண் க்கப்பட் ள்ள 

ெதா லாள க்  ெச த்தப்பட ேவண் ய EPF & ESI  ஆ யவற் ற்கான 

ெதாைககள் ேசரக்்கப்படாமல் உள்ள . எனேவ EPF & ESI  க்கான ெதாைககள் 



ேசரக்்கப்பட்  த் ய ம ப்  .5,20,000/- இலட்சத் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.10312 /2013/ இ3) 

அ வலக ப்  
 

1. த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. த் ய ம ப் ட் ன்ப  அேத ஒப்பந்ததாரர ் ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நி வனத் னர ் லம் பணி ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

24. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2019-2020 ன் ழ் ெபா யல் 

ரி க்  பல்ேவ  அ வலகப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள கணினி லம் த ழ் 

மற் ம் ஆங் ல வ ல் தட்டச்  மற் ம் இதர வ வைமப்  பணி 

ேமற்ெகாள் ம் வைக லான தடட்சச்ர ் 1 எண்ணம் Out  Sourcing லமாக 

மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளால் 2019-20 ல் 

நிரண் க்கப்பட்ட மாதாந் ர ஊ ய அ ப்பைட ல் (1.10.2019 தல் 

30.09.2020 வைர – 12 மாதங்கள்) சப்ைள ெசய் ம் பணிக்  .1.60 

இலட்சத் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 

1643, நாள் 10.07.2019 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட்  இப் பணி ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நி வனத் னரால் தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

வ ன்ற . ேமற்ப  ம ப் ட் ல் அரசால் நிரண் க்கப்பட் ள்ள 

ெதா லாள க்  ெச த்தப்பட ேவண் ய EPF & ESI  ஆ யவற் ற்கான 

ெதாைககள் ேசரக்்கப்படாமல் உள்ள . எனேவ EPF & ESI  க்கான ெதாைககள் 

ேசரக்்கப்பட்  த் ய ம ப்  .2,00,000/- இலட்சத் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.10312 /2013/ இ3) 

அ வலக ப்  
 

1. த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. த் ய ம ப் ட் ன்ப  அேத ஒப்பந்ததாரர ் ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நி வனத் னர ் லம் பணி ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

 25.  இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் 

வாகனம்  TN 57 AF 4910 வாகனத் ற்  த ச ்சான்  வைடவதால், 

ேம ம் ஓராண் ற்  த ச ் சான்  ெப வதற் ம், வாகனத் ன் 

ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .24,000/-

க்  ( பாய் இ பத்  நான்கா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  

மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.155/2020/எச1்). 

அ வலக ப் .. 



 மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
26. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் 

வாகனம் TN 57 AB 9241 வாகனத் ற்  த ச ்சான்  வைடவதால், 

ேம ம் ஓராண் ற்  த ச ் சான்  ெப வதற் ம், வாகனத் ன் 

ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் . 37,000/-

க்  ( பாய் ப்பத்  ஏழா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  

மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  

(ந.க.எண்.113426/2019/எச1்). 

அ வலக ப் .. 
 மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.   

27.  இ மாநகரா  அ ம க ப ள 451 ர  ப யாள க  
ப டமான  கட த 25 ஆ க  பாக அ ம க ப டதா . 
த ெபா  க  மாநகரா யாக தர  உய த ப , ம க  ெதாைக 207000 
ஆக , நக  உ ள ப க  எ ைக 54000 ஆக உய ள 

ைல  அத ேக றவா  அர  ண ள அள ேகா ப  ேதைவயான 
ப யாள கைள பய ப  ெபா  ம க  நலைன  ெபா  காதார ைத  

ைறயாக பராம  ேப  கா ப  க அவ ய , அ யாவ ய  ஆவதா . 
த ெபா  மாநகர ப க  பாதாள சா கைட  ட  ப ,  ட 

வா க  ப  ேபா ற ப க காக சாைலகைள ஆ கா ேக ேதா  ப  
ேம ெகா ள ப வதா , மாநகர க   கா வா க  ம  க களா  ைற  
அ க  வார (DESILTING)  ேவ ய ைல  ஏ ப ற . ேம , த ேபா  

ைம இ யா ட   ட  க  ேமலா ைம  ப கைள ைமயாக 
ெசய ப த ேவ ய ைல  உ ள . எனேவ அரசாைண எ .101/97  
வழ க ப ள அள ேகா ப  இ மாநகரா  ேதைவயான ர  
ப யாள க  எ ைக 677. த ேபா  மாநகரா  ப  ர தர (173) 
ம  ஒ ப த (226) ர  ப யாள க  எ ைக 399 நப கைள  
ெகா  வைட த இ மாநகரா  ப க  ர  ப கைள 

ைமயாக ேம ெகா வ  இயலாம , க க னமாக  உ ள . எனேவ, 
ம க  ெதாைக ேக ப ேதைவ ப  226 (677-451) ப யாள க  த ேபா  
அ யாவ யமாக ேதைவ ப  50 ப யாள கைள இ மாநகரா  ஏ கனேவ 
ஒ ப த அ பைட  ப யாள கைள வழ  ப  ேம ெகா  வ  எ ெச  

 அ  ைட   வன  ப  ஒ ப த கால  31.01.2020 உட  
வைடவதா , த ேபா  நகரா  வாக ஆைணய  அவ க  ெசய ைற 

ஆைண ப  ெமா த  281 ப யாள கைள த கா கமாக ப யம ெகா ள 



ஒ ப த  நடவ ைகக  ேம ெகா ள ப  வ  ைல  ஒ ப த  
ப க  ைற  ப  உ ர  வழ க கால தாமத  ஏ ப  எ பதா  ேம ப  
ப கால ைன 01.02.2020 த  30.04.2020 வைர ேம  3 மாத கால  
ேம ப  வன ட  ஒ ப த ப   ெச  ெகா ள , அத கான 
ேதாராய ெசல ன  .15.00 இல ச  ( பா  ப ைன  ல ச  ம ) 
மாம ற  அ ம  ேவ ட ப ற  (ந.க. எ .15584/2015/எ 2). 
அ வலக   

1. அ ம கலா . 
2. மாம ற அ ம ைன எ ேநா  ெதாட  நடவ ைகக  

ேம ெகா வைத மாம ற  அ ம கலா . 
3. ப  அவசர அவ ய  க  வாக நல  க , ெதாட  

நடவ ைக ேம ெகா வைத  மாம ற  அ ம கலா .  

28. இ  மாநகரா  உ ள 48 வா க  22 வா க  எ ெச   அ  
ைட , க  வன  ம  ெபா  ராம  ேலப  கா ரா ட , ம ைர 
ஆ ேயா  ல  ெவ  கைம ல  ஒ ப த அ பைட  றா  
கால  ர  ப  ேம ெகா ள ப  வ த . ேம ப  ஒ ப த கால  
20.09.2019 உட  வைடவதா  278 ப ட க  ெவ  கைம ல  ப   
ேம ெகா ள வாக அ ம  ேகா  நகரா  வாக ஆைணய  அவ க  
க  அ ப ப , ைவ  உ ளதா  ர  ப  அவசர அவ ய  
க  20.12.2019 வைர கால  ெச  ெகா ள மாம ற  அ ம  
ெபற ப  ப  ேம ெகா ள ப  வ த . இ ைல  நாள  ேத  வைர 

வாக அ ம  ைட க  ெபறாததா , த ேபா  வாக அ ம  
ைட க ெப றா  ைற ப  ஒ ப த  ேகா  ப  ேம ெகா ள கால 

தாமத  ஏ ப ெம பதா , ெபா  காதார ப  அவசர  க  ேம ப  
ஒ ப த கால ைத 21.12.2019 த  ேம   மாத கால  

ெகா ள , அத கா  ெசல ன ைத வ வா  ம  லதன 
 ெசல ன  ேம ெகா ள  மாம ற  அ ம  

ேவ ட ப ற  (ந.க.எ .17213/2015/எ 2).  
அ வலக . 

1. மாம ற  அ ம கலா .  

2. மாம ற அ ம ைய எ ேநா  ப  ேம ெகா ள ெதாடர ப ட 
அைன  நடவ ைககைள  மாம ற  அ ம கலா .  

3. ேம ப  ெசல ன கைள வ வா  ம  லதன  
ேம ெகா ள  மாம ற  அ ம கலா .  



29.நகரா  வாக ஆைணய , ெச ைன அவ க   க த  
ந.க.எ .8009/2016/ேஜ-1 நா  04.11.2016 ம  28.06.2017  ேத ய ஆ ட 
அ ைரக , அர  தைலைம  ெசயல , ெச ைன அவ க  அைன  ைற 

ட அ ைக நா  14.03.2019, மாவ ட ஆ ய  அவ க  க த  
ந.க.எ .141/2018/அ6 நா  05.04.2019 ம  மா  உ ளா  ைற 
அைம ச , அர  த ைம  ெசயல  ம  நகரா  வாக ஆைணய , 
ெச ைன அவ க  ஆ  ட அ ைர நா  29.08.2019 ப , 
இ மாநகரா  ப க  ெகா னா  பரவ ய ேநா கைள த  
ப க  48 வா க  ென ச ைக நடவ ைகயாக,  300 

க  1 நப  எ ற த  (இ மாநகரா  ெமா த ம க  
ெதாைகயான 2,07,307  (2011 ெச ச ) உ ப ட 53,573 க ) 173 
நப க  ேதைவ ப வதா , 173 த கா க மேல யா கள ப யாள கைள 

க  மாவ ட ஆ ய  அவ க  2018-19  ஆ  ன  
ணய  நாெளா  நப  ஒ  296/- என ஒ ப த அ பைட , . 

ராம க , PWD கா ரா ட , அ ய பாைளய , க  எ பவ  லமாக 
26.08.2019 த  30 நா க  ப  ேம ெகா ள ப  வ ற .   

ேம ப  ப  ஒ ப த கால  22.01.2020 உட   ைல  
உ ளதா , ேம ப  ப  ஒ ப த கால ைன ேம  30 (23.01.2020 த  
22.02.2020 வைர) நா க  ஏ கனேவ ஒ ப த ப  ேம ெகா ள ப  வ  

. ராம க , PWD கா ரா ட , அ ய பாைளய , க  
ஒ ப ததார  ப   ெச  ெகா ள , அத கா  ெசல  ெதாைக 

.19,00,000/- ( பா  ப ெதா ப  ல ச )ஐ வ வா   
ேம ெகா ள  மாம ற  அ ம  ேவ ட ப ற  
(ந.க.எ .7983/2019/எ 2). 
அ வலக   

1. மாம ற  அ ம கலா . 
2. ெபா  காதார  ப  அவசர அவ ய  க  வாக நல  

க  ப  ேம ெகா ள ெதாட  நடவ ைக ேம ெகா டைத 
மாம ற  அ ம கலா  

30. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ஆத் ர ்

காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க வளாகத் ல் பட் ப் ேபான 10 எண்ணம் 

மாமரங்கைள ெவட்  அப் றப்ப த் ம் பணிக்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 141 / 2020/ இ 3)  

அ வலக ப் ..  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 



31. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி ன் 
ழ் இயங் ம் வண்  எண். TN 57AF 8771, 9000 ட்டர ் ெகாள்ளள  

ெகாண்ட ெஜட்ரா  வாகனத் ல் உள்ள பஃம் ங் ஸ்டம் மற் ம் 
ெஜட் ங் ஸ்டத் ன் இயக் ம் றன் ைறவாக இ ப்பதால் 

றவாய் ெதாட் ல் ஏற்ப ம் அைடப் கைள சரி ெசய்ய தாமதம் 
மற் ம் ரமம் ஏற்ப வதால் அதைன சரிெசய்ய ம் ப தைடந்த 
பாகங்கைள மாற் வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக . 
1,50,000/- மற் ம் ைலப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்ற ரம்ானம் எண். 
1766, நாள். 29.11.2019-ன் ப  அ ம யளித் ள்ள . அதன்ப , 10.01.2020 
அன்  ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல் ழ்க்கண் ள்ள 

ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட் ள்ளன. வரப்ெபற் ள்ள 
ைலப் ள்ளிகள் மாமன்றத் ன் பாரை்வக்  சமர் க்கப்ப ற . 

வ.எண் நி வனத் ன் ெபயர ் ைலப் ள்ளி ெதாைக 
1 M/S. KAM-AVIDA ENVIRO.ENG PVT..LTD., . 1,40,787/- 
2 M/S. LIFTMAK UDYOG PVT.LTD., GURGAON – 

122 001 
. 2,80,812/- 

3 M/S. SUSHIL AUTO SERVICES PUNE – 411 003  . 1,51,600/- 
 

ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளில் M/S.KAM-AVIDA 
ENVIRO.ENG.PVT.LTD., அவரக்ளின் ைலப் ள்ளி . 1,40,787/- ைறவாக 
உள்ள . இவ் ைலப் ள்ளி ைன ஏற்க மாமன்றத் ன்  அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண். 12707/2019/இ4 (பா.ச. )) 
 
அ வலக ப் .. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
32. ண் க்கல் மாநகராட் ல் .10.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் வார்  

37 தல் 48 வைர ேசதமைடந்த க் ய சாைலகளில் சாைலகைள 

ேபடஜ்் ேவைல ெசய் ம் பணிக்  23.5.2017 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 691, நாள் 7.7.2017 ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததார க்  

ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட் ள்ள .  இ வைர இப் பணி 

நைடெபற ல்ைல. தற்ேபா  14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-

20 ன் ழ் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளதால் இப் பணிக் ப் ப லாக 

மாற் ப் பணியாக நகரில் க ம் ேசதமைடந் ள்ள ேப ந்  நிைலய 

உட் ற தார ்சாைல ைன ரைமக் ம்  பணி ைன இம் ம ப் ட் ல் 

உள்ள ெதாைகக் ள் ேமற்ெகாள்ள ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத் ைன க த் ல் ெகாண் ம், 

பணி ன் அவசர அவ யம் க ம்   .எஸ்.அமல்ராஜ்,, 



ஒப்பந்ததாரரால் சமரப்் க்கப்பட்ட அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 

தத் ல் ேப ந்  நிைலயப் பணி ைன ேமற்ெகாள்வதற் ம்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

  (  ந.க.எண்.16495 / 2017 / இ 4)  

அ வலக ப்  
 

.எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததார க்  அேத ஒப்பந்த 
ைல தத் ல் பணி ைன மாற்  ேப ந்  

நிைலயத் க் ள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம் 

33. இம்மாநகராட் ல் கல்  நி  2019-20ன் ழ் ச் நாயக்கன்பட் ல் 

உள்ள மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான பள்ளிக் ட இடத்ைதச ் ற்  ற் ச ்

வர ்கட் ம் பணிக்  06.02.2020 அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. . தர ்  0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.8500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 15.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.8500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.11658 / 2019/ இ4) 
அ வலக ப்  

1. .6,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1788, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
0.02% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . தர,் 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். ேம ம் 
பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் அ ம ைய 
எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.  

 

34. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் வார்  எண்.8, 

காமராஜ ரத் ல்  ன் ைச இைறப்பான் அைமத்தல் மற் ம்  

பாலம் அைமக் ம் பணிக்  06.02.2020 அன்  தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 



1. . .எஸ். ஸ்டா ன்   0.03% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.5500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.11658 / 2019/ இ4) 
அ வலக ப்  

1. .5,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1788  நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

. .எஸ்.ஸ்டா ன்,   ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க , தனி 
அ வலரின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  
ஒப்பந்ததார க்  வழங் யதற் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

35. இம்மாநகராட் ல் கல்  நி  2019-20 ன் ழ் ேமட் ப்பட்  

மாநகராட்  ெதாடக்கப் பள்ளி ல் மராமத்  ெசய் ம் பணிக்  06.02.2020 

அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

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

.6000/- ம ப் ள்ள 
வங்   ேச ப்  
பத் ரம்   

2. . .எஸ். 
ராஜேமாகன்  

15.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.6000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.11658 / 2019/ இ4) 
அ வலக ப்  

1. .6,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1788, நாள் 20.1.2020 ல் 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.  பணி ன் 
அவசர அவ யம் க , தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

36. ண் க்கல் மாநகராட்  ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க 

வளாகத் ல் அைமந் ள்ள றந்தெவளிக் ண  ர ் வா ம் 

பணிக்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி  2019-2020 ன் ழ் .10.00 

இலடச்த் ல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 21.6.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்  ைறந்த ஒப்பந்தப் ள்ளி சமரப்் த்த ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் நி வனத் னர ் லம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படட் ல் 



க னப் பாைற ன் தன்ைம காரணமாக ம ப் ட் த் ெதாைகைய ட 

தல் ெசல னம் .4.04 இலடச்ம் ஏற்பட் ள்ளதற்   மாமன்ற  அ ம  

ேவண்டப்ப ற .                                           (ந.க.எண்.271/ 2013  / இ 4)  

அ வலக ப்  

 
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் காரணமாக பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெபா  ஏற்படட் ேகணி ன் க னப் 
பாைற ன் தன்ைம காரணமாக தல் ெசல னம் .4.04 
இலட்சத் ற்  மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

37.இம்மாநகராட் ல் நீர ்வ கால் நி   2019-2020 ன் ழ் பாதாள 
சாக்கைடத் ட்டப் ரி  ப்பம் -1 இயக் தல் மற் ம் பராமரிப் ப் 
பணிகள் ஒ  வ ட காலத் ற்  (14.12.2019 தல் 13.12.2020 வைர) 
ேமற்ெகாள் ம் பணிக்  27.11.2019 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட  பரப்ப  வரப்ெபற்ற . அ ல் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக  த  
வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி ன் ஒப் ேநாக்  பட் யல் தயார ்
ெசய்  சரிபாரக்்கப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  ஒப்பந்ததாரர ்
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ள்ளார.் 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. எம்  
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ்  

4.95% (-) 0.50% = 4.45% 
ம ப் ட் ற்  தல் 

.40000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல  

       (ந.க.எண்.8914 /2019/ இ 4) 
அ வலக ப்  

1. .40,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.         , நாள்               ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளன. பணி ன் 
அவசர அவ யம் க ம், ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைதக் க த் ல் ெகாண் ம், த ல் 

ைறவாக 4.95% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எம்  
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், ம ப் ட்ைட ட தலாக உள்ளதால் 

த ல் இ ந்  0.50% ைல ைறப்  ெசய்  தர சம்மதக் 
க தம் அளித் ள்ளதா ம், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்க  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

3. மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தகாரர ் எம்  
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைத ம்  அ ம க்கலாம். 

4. தலா ம் ெசல னத் ெதாைக ைன வ வாய் நி  2019-20 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 



38. ண் க்கல் மாநகராட் க்  – ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் 
ழ் டக்க  ேமலாண்ைம ட்டப் பணிகள் - Supply and delivery of 

13 Nos. of 2cum capacity Box Tipper (LCV) for Door to Door collection of 
Garbage in Solid waste Management at Dindigul City Municipal Corporation 

பணிக்  26.02.2019 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்  வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக 
த  வாய்ந்ததாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ரந்்தாய் க் வால் 
அங் கரிக்கப்பட்ட ABT INDUSTRIES LTD, COIMBATORE நி வனத் ற்  
5.3.2019 அன்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்படட் . ஆனால் ைஷ 
நி வனத் னர ்இப் பணிைய ேமற்ெகாள்ள ல்ைல. பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ைஷ பணி ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ைன 

ைரந்  க்க ேவண் ப்பதா ம், கடந்த 21.6.2019, 15.7.2019 , 
27.9.2019 மற் ம் 16.10.2019 ம் ேத களில் இப் ெபா ள் த்  வாகனம் 

நிேயா க்கக் ேகாரி ம், த ந்த ளக்கம் அளிக் மா  க தம் 
வா லாக ம், ெதாைலேப  வா லாக ம்  ABT INDUSTRIES LTD, 
COIMBATORE நி வனத் ற்   அ த்தப்பட்ட . இ ப் ம் ைஷ 
நி வனத் னர ் எவ் த ளக்க ம் அளிக்காத காரணத் னா ம், 
வாகனம் நிேயா ம் ெசய்யாததா ம், ஒப்பந்தப் ள்ளி 
நிபந்தைனகளின்ப  26.02.2019 அன்  ேகாரப்பட்ட 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன ரத்  ெசய்  ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதற்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

     (ந.க.எண். 5840 / 2016/ எச ்1  ) 

அ வலக ப்   
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  தனி அ வலர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ABT INDUSTRIES LTD, 
ேகாைவ நி வனத் ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ரத்  ெசய் , 
8.11.2019 அன்  இேத எண்ணிட்ட இவ்வ வலக உத் ர ல் 
ABT INDUSTRIES LTD, COIMBATORE நி வனத் ன்  
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன  ரத்  ெசய்  ஆைண 

றப் க்கப்பட்டைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
3) ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி ேமல்நடவ க்ைக ெதாடர ம் 

மன்றம் அ ம க்கலாம். 
39. ண் க்கல் மாநகராட் க்  – ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் 

ழ் டக்க  ேமலாண்ைம ட்டப் பணிகள் - Supply and delivery of 

13 Nos. of 2cum capacity Box Tipper (LCV) for Door to Door collection of 
Garbage in Solid waste Management at Dindigul City Municipal Corporation 

பணிக்  30.1.2020 அன்  இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட  ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன. 

1 LAKSHMI AUTO  DIESEL WORKS 
2 JVK AUTO DIESEL WORKS, SALEM 
3 KRYSTAL MOTORS, SALEM 

 



  இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகைள 
ஒப் ேநாக் ய ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ந னாக்களில் ப் ட் ள்ள 
அைனத்  நிபந்தைனகைள ம் ரத்்  ெசய்  ழ்க்கண்ட நி வனம் 
ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  
ேநாக் ம் னரால்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  31.1.2020 
மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி 
(Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப்  ேநாக் ப் பட் யல் தயார ்ெசய்யப்படட்  
அதன் பரம் ன்வ மா  
1 LAKSHMI AUTO  DIESEL 

WORKS 
7266545.00 

 
0.18 %  ம ப் ட் ற்  ைற   

2 KRYSTAL MOTORS, 
SALEM 

7278700.00 
 

0.02 %  ம ப் ட் ற்  ைற  

3 JVK AUTO DIESEL 
WORKS, SALEM 

7750000.00 
 

6.65 %  ம ப் ட் ற்  தல் 

எனேவ ஒப்பந்தப் ள்ளி ரந்்தாய் க் ன் 
ஒப் த ன்ப ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ைஷ பணி 

ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  க்க 
ேவண் ப்பதா ம், ம ப் ட்ைட ட 0.18 %  ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள LAKSHMI AUTO  DIESEL WORKS  

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண். 5840 / 2016/ எச ்1  ) 

அ வலக ப்   
 

1) ைஷ பணிக்  .72.80 இலடச்ம் ம ப் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,்  ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண   
ந.க.எண். 1191 / 2019/  3, நாள்21.1.2019  இல் நிரவ்ாக  அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள . 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ைஷ பணி ட்டப் 
பணி என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  க்க 
ேவண் ப்பதா ம், ம ப் ட்ைட ட 0.18 %  ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள LAKSHMI AUTO  DIESEL WORKS  

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 
40.இம் மாநகராட் ல் SuWaSeM ட்டம் 2019-20  ன் ழ் 50 

சத த ம், உள்ளாட்  பங்களிப் ன் ழ் 50 சத த ம் நி  ஒ க்  

ெபறப்பட் ள்ள  ழ்க்கா ம் பணிக க்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

ம ப் ட் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

 

வ.எ
ண்.  

ேவைல ன் ெபயர ் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

பா ல் 
1 அய்யன் ளத் ல் மைழநீர ் ேசகரிப்  2300000 



அைமப்  மற் ம் அ த் ப் பணி   
2 பாைறக் ளத் ல் மைழநீர ் ேசகரிப்  

அைமப்  மற் ம் அ த் ப் பணி   
400000 

3 ம தாணிக் ளத் ல் மைழநீர ் ேசகரிப்  
அைமப்  மற் ம் அ த் ப் பணி   

700000 

      (  ந.க.எண். 7951 / 2014/ இ 4)  

அ வலக ப்  
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) மாமன்றத் ன் அ ம ைய எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வதற் ம், ேவைல உத் ர  வழங் வதற் ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

41. இம்மாநகராட் ல்  ெபா  நி  2019-2020 ன் ழ் காமராஜர ்

ேப ந்  நிைலயத் ல் உண  ைய இ த்  ட்  அப்ப ல் 

ெமண்ட ் தளம் அைமக்க ம், ஏற்கனேவ அைமக்கப்பட் ள்ள  ெமண்ட ்

தளம் ேபாக சாைல ன்  அகலத் ற் ம் ெமண்ட் தளம் அைமக்க ம், 

20ʼ x 10ʼ அள ள்ள 16 கைடகள் கட் ம் பணிக்  21.10.2019 அன்  தல் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் நான்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட  பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. Myans Infrastructure 3.97% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. எஸ்  ல்டரஸ்்  4.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல  

3. .ேக.ராமசா  6.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

4, . .உதய மார ் 7.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .50,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1636, நாள் 10.7.2019 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற நான்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளன. பணி ன் 
அவசர அவ யம் க ம், ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைதக் க த் ல் ெகாண் ம் த ல் 

ைறவாக 3.97%  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Myans Infrastructure, 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்.  



3. பணி ன்  அவசர அவ யம் க  இப் பணிக்  பணி உத் ர   
வழங் யதற் ம் மாமன்றம்  அ ம  வழங்கலாம். 

42. ண் க்கல் மாநகராட் ல் அம் த் ட்டம் 2017-2020 
ட்டத் ன் ழ் தனெலட்  நகரில் ங்கா அைமக் ம் பணிக்  

34.556 இலடச்த் ல் ம ப்  அங் கரிக்கப்பட்  பணிகள் 
ஒப்பந்ததாரர ் லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அலங்கார வைள , 
ஆழ் ைளக் ண  மற் ம் ேமாடட்ார ் ஆ யவற் ற்  ம ப் ட் ல் 
வ வைக ெசய்யப்பட ல்ைல. ஆழ் ைளக் ண  
அைமக்கப்பட ல்ைலெயனில் ங்காைவ பராமரிப்ப  க னமான  
என்பதா ம், ட்ட நி ல் அைமக்கப்பட் ள்ள ங்கா ைறயாக 
பராமரிக்கப்பட ேவண் ம் என்பதா ம் ஆழ் ைளக் ண  
ேமாட்டா டன் அைமக்கப்பட் ள்ள . ேம ம் ங்கா அைமந்த இடம் 

க ம் தாழ்வாக இ ந்ததால் மைழநீர ் ேதங்காம க்க 0.50 ெச.  
வைர ேமம்ப த்  ெசப்பனிடப்பட் ள்ள . ேமேல ள்ள பணிகள் 
அைனத் ம் ெதாய் ன்  க்கப்பட்  ங்கா ெபா மக்கள் 
பயன்பாட் ற்  ெகாண்  வரப்பட் ள்ள . இப் பணிக்  ம ப் ட் ல் 
வ வைக ெசய்யப்படாத ஆனால் இன் யைமயாத ஆழ் ைளக் 

ண  மற் ம் ேமாட்டார ் ஆ ய இனங்கைள ம் ேசரத்்  தயார ்
ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .39,15,000/- இலடச்த் ற்  மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதம் மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் 
ெசல னத் ைன க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ 
ெசய்  வ ம் . .பழனிசச்ா , ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                  (ந.க.எண்.         / 2019  / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் . .பழனிசச்ா , 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

 
43. ண் க்கல் மாநகராட் க்  நீர ்நி  2017-18 ன் ழ் ய 

ப ரம்ானக் ழாய்கள் அைமக் ம் பணி ப -5 க்  15.09.2017  ல் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ந்த ெகாங் நா  இன்ப்ராஸ்ட்ரக் ஷர,் ஒப்பந்ததாரர ் 
அவரக் க்   ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  
வ ன்ற . இப் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெபா  தலாக 



ழாய்கள் ப க்கப்பட ேவண் ந்தததால்  ம ப் டை்ட ட 
தலாக .53110/- தல் ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 

தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .1653110/- க்  மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதம் மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் 
ெசல னத் ைன க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ 
ெசய்  வ ம் ெகாங் நா  இன்ப்ராஸ்ட்ரக் ஷர,் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் 
அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                (ந.க.எண். 5002 / 2014  / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ெகாங் நா  
இன்ப்ராஸ்ட்ரக் ஷர,் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ேலேய ேமற்ெகாள்ளலாம். 
3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
44. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ய்ைம இந் யா ட்டம் 2017-

18  ன் ழ்  .10.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் ெசல்லாண் யம்மன் ேகா ல் 
ெத ல் க ப் டம் கட் ம் பணிக்  27.3.2018 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்  ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  அவரக் க்  4.6.2018 ல் ேவைல 
உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெபா  மண் ேவைல (Earth work) வானம் 
ேதாண் ம் பணி (foundation) நைடெபற்ற ெபா   மண்ணின் தன்ைம 
க னத்தன்ைம இல்லாமல் இல  தன்ைமயாக (Loose soil) உைடயதாக 
இ ந்ததால் ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்பட்ட அளைவ ட ன்  
மடங் ற்  ேமல் ேதாண்டப்பட ேவண் ள்ளதா ம் ேம ம் வானம் 
ேதாண் ய ற  கான் ரிட் ேபாட ேவண் ள்ளதா ம்  ம ப் டை்ட 

ட தலாக .22055/- தல் ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . 
இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .1022055/- க்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதம் மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் 
ெசல னத் ைன க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ 
ெசய்  வ ம் ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் 
அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.                (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
  



அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ேலேய ேமற்ெகாள்ளலாம். 
3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
45. 5வ  மாநில உயரம்ட்டக் க் ட்டத் ல் ண் க்கல் 

மாநகராட் ப் ப ல் ச தாய க ப் டம் அைமக் ம் ட்டத் ன் 
ழ் 120 இ க்ைககள் அைமக்க நி  ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட . 

அதைனத் ெதாடரந்்  பணி ேமற்ெகாள்ள மாநகராட்  மாமன்றத் 
ரம்ான எண். 1009, நாள் 19.3.2018 ல் அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

மாமன்றத் ரம்ானத் ற் ணங்க, ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட 
வார்  எண்.15, வத் ர ் சாைல ல் க ப் டம் கட் ம் பணிக்  
அ ம க்கப்பட்ட ம ப் ட் த் ெதாைக .8.00 இலடச்ம் ஆ ம். ைஷ 
இடத் ன் தன்ைம னால் ம ப் ட் ைன ட .35,000/- க்  

தலாக ெசல னம் ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட 
த் ய ம ப்  .835000/- க்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 
ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 

ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன 
க த் ல் ெகாண் ம் இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் 
ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்  (ந.க.எண். 7951 / 2014  / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ேலேய ேமற்ெகாள்ளலாம். 
3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2019-20 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
46. இம் மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார்  ப களில் உள்ள 

ெத ளக்  பராமரிப் ப் பணி ேமற்ெகாள்ள தல் ஆ  

மாதங்க க்  (2020 – 2021 ஆம் ஆண் க்கான) ன் உ ரி பாகங்கள் 

வாங்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .10.00 இலடச்த் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (  2375 / 2020/ இ 3 ) 

  



அ வலக ப்  
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) 2020 – 2021 ஆம் ஆண்  வ வாய் நி ந்  ன் உ ரி 

பாகங்கள் வாங்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  
47. இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான கபவனம் ப்ைபக் 

டங் ல் ந் ள்ள ப்ைபகைள Bio Mining ெதா ல் ட்பத் ல் 
அகற் ம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள M/s. Zigma Global Environ Solution Private 
Limited, Erode  நி வனத் டன் ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . 
அதன் அ ப்பைட ல் தற்ேபா  ேமற்ப  நி வனத் னரால் பணிகள் 
ெதாடங்க ள்ளதால் அதற்காக அைமக்கப்பட ள்ள ன் 
சாதனங்க க்  உரிய ன் ப டன் ய ன் இைணப்  
ஒப்பந்தத் ன்ப  மாநகராட்  லம் ெபற் த் தரக் 
ேகாரி ள்ளாரக்ள். 

அதன்ப  ைறேய 110 Kw ன் ப டன் ய இரண்  LTCT  
ன் இைணப் கள் உரிய சாதனங்கள் அைமத்  ெபறப்பட 

ேவண் ள்ள . உரக் டங்  சரே்வ எண். 777 / 33 மற் ம் 777 / 34 
ஆ யைவகளில் LTCT  ன் இைணப் க்கான LTCT  ட்டரிங் ேபனல், 
ஏரியல் ேபார் , Distribution Panel Board, Cable மற் ம் ற பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ம் தயார ் ெசய்யப்பட்ட .7.00 இலடச்த் ற்கான 
ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

(  ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  
அ வலக ப்  
 

1) ய்ைம இந் யா டட்த் ன் ழ் டக்க  ேமலாண்ைம 
ட்டப் பணிகளின் ழ் 2019-20 ன் ழ் பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல்நடவ க்ைக 
ெதாடரந்்தைத ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

48. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பராமரிக்கப்பட்  வ ம் அ ழாய் 

மற் ம் னி பவரப்ம்  ஆ யவற்ைற 2020-21ம் ஆண் ல் 

ஒப்பந்ததாரர ் லம் பராமரிப்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம ப்  தயார ்

ெசய்  ழ்க்கண்ட வார் களில் பணி ேமற்ெகாள்வதற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்  ெபா ள் சமரப்் க்கப்ப ற . 

1. வார்  1 தல் 24 வைர லான வார் களில் 

பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள் தல் 

10 லடச்ம் 

2 வார்  25 தல் 48 வைர லான வார் களில் 

பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள் தல் 

10 லடச்ம் 



 ேமற்கண்ட வார் களில் அ ழாய் மற் ம் னி பவர ் பம்  

பராமரிப்  பணி ெசய் ட மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

அ வலகக் ப் . 

  ேமற்ப  ெசல னத்ைத வ வாய் நி ல் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

49. ண் க்கல் மாநகராட் க்  கல்  நி  2019-20 ன் ழ்  
.4.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் ெசௗராஷ் ரா ரம் ஆரம்பப் பள்ளி ல் 

மராமத்  ெசய் ம் பணிக்  13.11.2019 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  
ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . . ேகசன் 

அவரக் க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  
வ ன்ற . இப் பள்ளிக் கட் டம் க ம் ேசதமைடந்  ட்டதன் 
காரணமாக ம ப் டை்ட ட தலாக பணி ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ந்ததா ம், மைழநீர ் ேசகரிக் ம் கட்டைமப்  யதாக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ந்ததா ம் தல் ெசல னமாக 

.3,10,694/- ம ப் ட் ல் வ  வைக ெசய்யப்பட் ந்தைத ட 
தலாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய 

ம ப்  .7,10,694/- இலட்சத் ற்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 
ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன 

க த் ல் ெகாண்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் 
. . ேகசன், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்.           (ந.க.எண். 11658/ 2019  / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  கல்  நி  2019-20 ன் 
ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

50.இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் ேகாபால் நகர ் ஸ்தரிப்  மற் ம் மாவடட் காவல் ைற 
கண்காணிப்பாளர ் காம் அ வலகத் ந்  ஸ் ம் சாைல 
சந் ப்  வைர தார ் தளம் அ த்  ெசய் ம் பணிக்  28.1.2020 
அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட 
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 



  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 4.92 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 10.01 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.92%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ஆர ் அேசா ேயடஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 

ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.92 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .47.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண்.1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.92 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

  



51. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் த்தழ பட்  ரதான சாைல தார ் தளம் அ த்  
ெசய் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) .என்.மணிகண்டன் 
2) .ஆர.் பாலசண் கம் 

    தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
.என்.மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரர  ஒப்பந்தப் ள்ளி அைனத்  

நிபந்தைனகைள ம் ரத்்  ெசய்  ெதா ல் ட்பரீ யாக த  
வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  

னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . 
அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் 
(Comparative Statement) தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா  
1) .என்.மணிகண்டன் 4.96 % ம ப் ட் ற்  தல் 
இவ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் ம ப் டை்ட ட 4.96 %  தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரரிடம் 
ைல தத்ைத ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், 

ைஷயார ்  கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், 
பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல 
உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.96%  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .50.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண்.1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட  
4.96% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.என்.மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.என்.மணிகண்டன்,, அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   



 

52. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 
2019-2020 ன் ழ் நாகல் ர ் 3, 4, 5 வ  ெத க்கள், கக்கன்  நகர,் 

ழக்  ஆேராக் ய மாதா ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / 
ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) .என். மணிகண்டன் 
2) .ஆர.் பாலசண் கம்  

      தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
.என்.மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரர  ஒப்பந்தப் ள்ளி அைனத்  

நிபந்தைனகைள ம் ரத்்  ெசய்  ெதா ல் ட்பரீ யாக த  
வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  

னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . 
அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் 
(Comparative Statement) தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா  
1) .என்.மணிகண்டன் 4.93 % ம ப் ட் ற்  

தல் 
இவ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் ம ப் டை்ட ட 4.93 %  தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரரிடம் 
ைல தத்ைத ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், 

ைஷயார ்  கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், 
பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல 
உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.93%  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என். மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .44.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண்.1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.93%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.என். மணிகண்டன்,, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 



தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்
.என். மணிகண்டன், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
 

  53. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 
2019-2020 ன் ழ் பள்ளிவாசல் ெத , எஸ் ேக நகர ் 1, 2 வ  ெத , 

யவர ்1வ  ெத , ெகால்லம் படட்ைற ெத ,  சா  ஆசாரி ெத , 
ேசலாங்ேகணி ெத க்களில்  தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ் கற்கள் 
ப க் ம் பணிக்  அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) .என். மணிகண்டன் 
2) .ஆர.்பாலசண் கம் 

      தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
.என்.மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரர  ஒப்பந்தப் ள்ளி அைனத்  

நிபந்தைனகைள ம் ரத்்  ெசய்  ெதா ல் ட்பரீ யாக த  
வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  

னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . 
அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் 
(Comparative Statement) தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா  
1) .என்.மணிகண்டன் 4.96 % ம ப் ட் ற்  தல் 
இவ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் ம ப் டை்ட ட 4.96 %  தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரரிடம் 
ைல தத்ைத ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், 

ைஷயார ்  கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், 
பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல 
உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.96 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என். மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .45.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.96 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.என். மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  



3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.என். மணிகண்டன், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
54. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-

2020 ன் ழ் ேவளாங்கன்னி 2, 3 க் த் ெத , ெமாட்டனம்பட்  6, 7 
க்  ெத , ெஜயல தா நகர ் 1வ  ெத , ேகஎம்எஸ் நகர,் 

ண்ணாம்  காளவாசல் ெத , அங் பார  நகர,் கைஞர ் நகர ் 1, 2 
ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) .ஆர.் பாலசண் கம் 
2) .என்.மணிகண்டன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால்  29.1.2020 ம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) .ஆர.் பாலசண் கம் 4.96 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.மணிகண்டன் 14.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.96%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
.ஆர.் பாலசண் கம் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 

ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.96 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .ஆர.் பாலசண் கம், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .47.50 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண்.1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 



சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.96 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.ஆர.்பாலசண் கம், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.ஆர.்பாலசண் கம்,, அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
55. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-

2020 ன் ழ் ஏஎஎம்  சாைல, ேஜ  ேஹாட்டல் சந் ப் ந்  ச்  
சாைல சந் ப்   வைர தார ் தளம் அ த்  ெசய் ம் பணிக்  
28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 
1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்
அேசா ேயடஸ்் 

4.89 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

2) .என்.ராஜேசகரன் 9.96 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.89 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 
ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.89 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   



அ வலக ப்   
1) ைஷ பணிக்  .49.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் தயாரிக்கப்பட் ள்ள 

ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 1791, நாள் 
20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.89 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

56. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் நாராயண ள்ைளத் ேதாட்டம் 1வ  ெத , ேக.ேக.நகர,் 

ஜயா ளினிக், வள்ளலார ்ெத , ெசவா ேய வா  கேணசன் நகர,் 
ள்ைளயார ் பாைளயம் 1, 3 ெத க்கள் மற் ம் காளி த்  ள்ைள 

ெத ல் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  
28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 
1) . எ. கம  ர  
2) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) . எ. கம  ர  4.95 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

2) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 9.97 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.95%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 



சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக  4.95%  
தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர , 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .50.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.95%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.எ. கம  ர , அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
57. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-

2020 ன் ழ் ஷ்ணாராவ் ெத , கணப  அக்ரஹாரம், ேகாபால 
ச த் ரம் ழக்  கைர, ைரராஜ் நகர,் ெலட் மண ரம் 1, 3 வ  
ெத , ஈ கா பள்ளிவாசல் ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / 
ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) .ேக.பாண் யன் 
2) . . ேகசன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) .ேக.பாண் யன் 4.95 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

2) . . ேகசன் 11.00 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.95 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 



.ேக.பாண் யன் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  
தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.95 %  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .ேக.பாண் யன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .50.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.95 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.ேக.பாண் யன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.ேக.பாண் யன், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

58. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் ராசச்ா  நா  சந் , ம தெசட்  ெத , னியப்பன் 
ேகா ல் ெத , மரக் ேகானார ் சந் , கல்லைற ெத , சன்னா  
ேசரை்வ சந் , வத் ர ்  ேரா  க்  ெத க்கள், ள்ைளயார ்
ேகா ல் ெத க்களில் தார ்தளம் அ த்  / ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) .எ. கம  ர  
2) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 

   தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 



ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020 மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) .எ. கம  ர  5.01 % ம ப் ட் ற்  தல் 

2) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 9.99 % ம ப் ட் ற்  தல் 

ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 5.01%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் வரிைச எண்.4, 5, 7 
மற் ம் 10 ஆ ய இனங்க க்கான ைல தத்ைத ைறத்  

ைல தப் பட் யல் அளித் ள்ளார.்  ைஷ ைல தப் 
பட் ய க்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) .எ. கம  ர  4.94 % ம ப் ட் ற்  தல் 

ேம ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், 
பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் இதற்  ேமல் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ 
பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.94 % தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
(ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .49.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.94%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.எ. கம  ர , அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   



 

59. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் ழக்  ஆேராக் ய மாதா க் த் ெத , ஞ்  நகர,் 
ெலட்  ந்தரம் காலனி, சச்ரஸ்் காலனி, நாகம்மாள் ேகா ல் ெத , 

ள்ைளயார ் ேகா ல் ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) .எ. கம  ர  
2) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) .எ. கம  ர  4.99 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 10.03 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.99 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
.எ. கம  ர  ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 

அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.99 %  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   
1)ைஷ பணிக்  .50.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் தயாரிக்கப்பட் ள்ள 
ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 1791, நாள் 
20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

2)பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.99 %  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர ,  
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3)அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் ெசல னத்ைத 
வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், ேம ம் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் 
அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ் .எ. கம  ர , அவரக் க்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   



60. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் ஆேராக் ய மாதா க் த் ெத , ெசளராஷ் ரா காலனி, 

க்கான்ேம , நாராயணதாஸ் நகர,் ஏஆர ் நகர,் ர ண்ட் ேரா  
ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) .எஸ். ெவள்ைளசச்ா   
2) .என்.மணிகண்டன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 2 9.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) .எஸ். ெவள்ைளசச்ா   4.95 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.மணிகண்டன் 6.21 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.95 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
.எஸ். ெவள்ைளசச்ா  ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 

ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.95 %  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ். ெவள்ைளசச்ா , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   
1)ைஷ பணிக்  .49.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் தயாரிக்கப்பட் ள்ள 
ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 1791, நாள் 
20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

2)பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.95 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ். ெவள்ைளசச்ா , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3)அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் ெசல னத்ைத 
வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், ேம ம் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் 
அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ் .எஸ். ெவள்ைளசச்ா , அவரக் க்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   



 

61. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் ஸ்ெபன்சர ்காம்ப ண்ட் க் த் ெத , ராமசா  காலனி, 
மகாேஜா  2வ  க் த் ெத , ெபன்சனர ் காம்ப ண்ட் 1, 2 
ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) . .உதய மார ்  
2) .ஆர.் பாலசண் கம்  

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) . .உதய மார ்  4.95 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .ஆர.் பாலசண் கம்  16.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.95%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
. .உதய மார ் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 

அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.95%  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .உதய மார,் 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   
1)ைஷ பணிக்  .49.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் தயாரிக்கப்பட் ள்ள 
ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 1791, நாள் 
20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

2)பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.95%  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .உதய மார,் 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3)அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் ெசல னத்ைத 
வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், ேம ம் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் 
அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ் . .உதய மார ் அவரக் க்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   



62. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-
2020 ன் ழ் நன் பா சா ப் சந் , வத்தன் ெசட்  ெத , ங்ைகயர ்
ெத , ேர கா அம்மன் ேகா ல் ெத , ஆர.் .நகர,் னியப்பன் 
ேகா ல் ெத , ஜான் ள்ைள ெத , ரபாண் யம்மன் ேகா ல் 2வ  
ெத , ம ைர ரன் ேகா ல் ெத க்களில் ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) ராஜநி  ேரடரஸ்் 
2) எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ராஜநி  ேரடரஸ்் 4.97 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 12.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.97%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ராஜநி  ேரடரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.97 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜநி  ேரடரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   
1)ைஷ பணிக்  .45.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் தயாரிக்கப்பட் ள்ள 
ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 1791, நாள் 
20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

2)பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.97 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜநி  ேரடரஸ்்,  
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3)அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் ெசல னத்ைத 
வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், ேம ம் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் 
அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ் ராஜநி  ேரடரஸ்் அவரக் க்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
 



63. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 
2019-2020 ன் ழ் சரத்ாரக்ான் சா ப் சந் , ம ைர ேரா  க்  
ெத க்கள், மக்கான் ெத , பாதாள காளியம்மன் ேகா ல் ெத , 

க்கனாசாரி சந் , தர கார சந் , நாயகம் ள்ைள ெத , 
அங் லாஸ் இறக்கம் 1, 2 வ  ெத க்கள், ஒ யப்ப ரா த்தர ் சந் , 
காந்   ேரா  1வ  ெத , ஜண்டா மரம் ெத க்களில் தார ்தளம் 
அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020 மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 5.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 9.97 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 5.00%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
.எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 

அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் வரிைச எண்.2, 3, 4, 6 
மற் ம் 9 ஆ ய இனங்க க்கான ைல தத்ைத ைறத்  ைல 

தப் பட் யல் அளித் ள்ளார.்  ைஷ ைல தப் பட் ய க்  
ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ் ெசய்யப்பட்ட . 
அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 4.92 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேம ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், 

பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் இதற்  ேமல் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.92 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
  



அ வலக ப்   
1) ைஷ பணிக்  .40.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 

தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 
ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  

ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.92 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
64. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-

2020 ன் ழ் ெவள்ளாளர ் ெத , பாம்பாட்  ெத , அழகரச்ா  சந் , 
வ.உ. . தம்பரனார ் ெத , ஆக்னஸ் ேமரி ெத , ன்ைனயா ரம் – 
அங் லாஸ் ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ் கற்கள் 
ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 4.98 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 9.98 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.98%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ஆர ் அேசா ேயடஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 

ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 



எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.98 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .48.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791,, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.98 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

65. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் நாகல் ர ் 3, 5, 6 வ  ெத க்கள், எ ல் நகர,் கனரா 
காலனி மற் ம் ரா வ் நகரில் தார ்தளம் அ த்  / ேபவர ்கற்கள் 
ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) . . ேகசன் 
2) .என்.மணிகண்டன்  

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) . . ேகசன் 4.95 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.மணிகண்டன்  8.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 



ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.95%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . 

ேகசன் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.95 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .49.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண்.1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.95 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. . ேகசன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

. . ேகசன், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

 

66. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் டட்ம் 2019-
2020 ன் ழ் ஜான் ரிடே்டா சந் , கல்லைற ேம , ழக் த் ெத  
மற் ம் த் ெத  ஸ்தரிப் களில் ேவடபட்  1, 2 ெத , ெபான்ைவ 
நகர ்1, 4 ெத க்களில் தார ்தளம் அ த்  / ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .எ. கம  ர  



  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால்  29.1.2020 ம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 4.98 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

2) .எ. கம  ர  6.34 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 1.44%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 
ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.98 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .37.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.98 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ்மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  
ஒப்பந்ததாரர ் ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

 
 
  



67. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-
2020 ன் ழ் ஏரவ்ா  ரா த்தர ் ெத , னிரா த்தர ் க் த் ெத , 
பால்சா  சந் , வ கன் காலனி 1வ  ெத , ேநதா  நகர ் 3, 6, 7 
வ  ெத க்கள், என்ேகஎஸ் நகர ் 1, 2,  3 ெத க்கள் பாவாசா ெத , 
கா ம  ெத , எஸ்  நகர ் ஸ்தரிப்  ெத க்களில் தார ் தளம் 
அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  அன்  தல் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) . ெஜபராஜன் 
2) . .எஸ். ராஜேமாகன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால்  29.1.2020 ம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) . ெஜபராஜன் 4.93 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) . .எஸ். ராஜேமாகன் 14.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.93 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . 
ெஜபராஜன், ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் 
ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர 
இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.93 %  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . ெஜபராஜன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .46.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

 
 
 
 
 



 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.93 %  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள .ெஜபராஜன், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ்மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  
ஒப்பந்ததாரர ் .ெஜபராஜன்,, அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

68. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-
2020 ன் ழ் ேக. .நகர,் ம னா பள்ளிவாசல் ெத , யவர ் 1, 2 
ெத க்கள், ப் யா நகர ் 1, 2, 3 ெத க்கள், கரீம் நகர,் 1,2, 3 
ெத க்கள் ன்னா நகர,் பள்ளிவாசல் ெத க்களில் தார ் தளம் 
அ த்  / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) .என்.மணிகண்டன் 
2) .ஆர.் பாலசண் கம்  

      தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
.என்.மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரர  ஒப்பந்தப் ள்ளி அைனத்  

நிபந்தைனகைள ம் ரத்்  ெசய்  ெதா ல் ட்பரீ யாக த  
வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  

னரால் 29.1.2020 ம்  ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . 
அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் 
(Comparative Statement) தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா  
1) .என்.மணிகண்டன் 4.97 % ம ப் ட் ற்  தல் 
இவ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் ம ப் டை்ட ட 4.97 %  தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரரிடம் 
ைல தத்ைத ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், 

ைஷயார ்  கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், 
பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல 
உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.97%  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
  



அ வலக ப்   
1) ைஷ பணிக்  .39.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 

தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 
ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  

ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.97 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.என்.மணிகண்டன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ்மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  
ஒப்பந்ததாரர ் .என்.மணிகண்டன், அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

69. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-
2020 ன் ழ் எம் எஸ் காலனி, மணக்கா  அம்மன் ேகா ல் ெத , 
ேமட் ப்பட்  1, 2, 3 வ  ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) . . வா  
2) . .எஸ்.ராஜேமாகன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால்  29.1.2020 ம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) . . வா  4.91 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) . .எஸ்.ராஜேமாக

ன் 
16.00 % ம ப் ட் ற்  தல் 

ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.91%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . 

வா , ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத ைறத்  தர அ ப்  
க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ்  கட் மானப் ெபா டக்ளின் 

ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் 
அ கரித் ள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல 
உள்ளதாக தன  க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 



எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.91%  

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . வா , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .44.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.91 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. . வா , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 

ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

. . வா , அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

 

70. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-
2020 ன் ழ் ேமட் ப்பட்  10வ  க் த் ெத , ேவளாங்கன்னி மாதா 
ேகா ல் ெத , ழக்  அசனாத் ரம், சவரியார ் பாைளயம் 1, 2, 3 
ெத க்கள், ேந  நகர ்  க் த் த , சகாயமாதா ரம், வா நகர,் 
ெசபஸ் யார ் ேகா ல் ெத க்களில் தார ் தளம் அ த்  / ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன . 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால்  29.1.2020 ம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா  

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 4.97 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .என்.ராஜேசகரன் 9.96 % ம ப் ட் ற்  தல் 



ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.97%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 
ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.97% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .42.50 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.97 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
71. இம் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 2019-

2020 ன் ழ் ெதாந் யா ள்ைள சந் , ம ன்ஸ் ரம, மாைலகட்  சந் , 
ராஜெலட்  நகரில் தார ்தளம் அ த்  / ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் 
பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன . 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .எ. கம  ர  

  தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்பரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்   
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப் ேநாக் ம்  னரால்  29.1.2020 ம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப  30.1.2020   மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் (Comparative Statement) தயார ்
ெசய்யப்படட் . அதன் பரம் ன்வ மா  
  



 
1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 4.96 % ம ப் ட் ற்  தல் 
2) .எ. கம  ர  9.96 % ம ப் ட் ற்  தல் 
ேமற்ப  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் த ல் ைறவாக 

ம ப் ட்ைட ட 4.96%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ஆர ் அேசா ேயடஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத்ைத 

ைறத்  தர அ ப்  க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் 
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ ய தம் அ கரித் ள்ளதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  க தத் ல் 
ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம் த ல் ைறவாக 4.96 % 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.12605 / 2019/ இ4)   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .30.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  மாநகராட்  மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1791, நாள் 20.1.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.96 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
72. இம்மாநகராட் ல் SuWaSeM ட்டம் 2017-18 ன் ழ் 

ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட 15 எண்ணம் றந்தெவளிக் 
ண களில் ர ்வாரி ஆழப்ப த் ம் பணிக்  28.1.2020 அன்  தல் 
ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட  பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. . .எஸ். ஸ்டா ன் 4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- ம ப் ள்ள 
க லக ெசலான் நகல்  

  



2. . . ேகசன்   10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- ம ப் ள்ள 
க லக ெசலான் நகல் 

       ( ந.க.எண்.12605 /2019/ இ4 ) 
அ வலக ப்  

1. .50,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.  1791, நாள்  20.01.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 

ெபற் ள்ளன. பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ம  
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதத்ைதக் க த் ல் ெகாண் ம் த ல் 

ைறவாக 4.95% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
. .எஸ்.ஸ்டா ன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்க  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  
3. மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தகாரர ்

. .எஸ். ஸ்டா ன் அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 

4. தலா ம் ெசல னத் ெதாைக ைன வ வாய் நி  
2019-20 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

73. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின்  க தம் 

ந.க.எண்.8009/2016/ேஜ-1 நாள் 04.11.2016 மற் ம் 28.06.2017ம் ேத ய 

ஆய் க் ட்ட அ ைரகள், அர  தைலைமச ் ெசயலர,் ெசன்ைன 

அவரக்ளின் அைனத்  ைற ட்ட அ க்ைக நாள் 14.03.2019, மாவட்ட 

ஆட் யர ் அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண்.141/2018/அ6 நாள் 05.04.2019 

மற் ம் மாண்  உள்ளாட் த் ைற அைமசச்ர,் அர  தன்ைமச ்

ெசயலர ்மற் ம் நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ஆய் க் ட்ட அ ைர நாள் 29.08.2019ன்ப , இம்மாநகராட்  

ப களில் ெகா னால் பரவக் ய ேநாய்கைள த க் ம் 

பணிக க்  48 வார் களி ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைகயாக,  

300 க க்  1 நபர ் என்ற தத் ல் (இம்மாநகராட் ன் ெமாத்த 

மக்கள் ெதாைகயான 2,07,307க்  (2011 ெசன்சஸ்) உட்பட்ட 53,573 

ப் க க் ) 173 நபரக்ள் ேதைவப்ப வதால், 173 தற்கா க 



மேலரியா களப்பணியாளரக்ைள ண் க்கல் மாவடட் ஆட் யர ்

அவரக்ளின் 2018-19ம் ஆண்  னக்  நிரண்யத் ல் 

நாெளான் க்  நபர ்ஒன் க்  296/- என ஒப்பந்த அ ப்பைட ல், . 

ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் 

என்பவர ் லமாக 26.08.2019 தல் 30 நாடக் க்  பணி 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற .   

ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 23.12.2019 உடன் ம் 

நிைல ல் உள்ளதால், தற்ேபா  ப வ மைழக் காரணமாக ர பணி 

ேமற்ெகாள் ம் ெபா ட் , ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலத் ைன 

ேம ம் 30 (24.12.2019 தல் 22.01.2020 வைர) நாடக் க்  ஏற்கனேவ 

ஒப்பந்த பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் . ராம ங்கம், PWD 

கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் ஒப்பந்ததார க்  

பணி நீட் ப்  ெசய்  ெகாள்ள ம், அதற்கா ம் ெசல த் ெதாைக 

.19,00,000/- ( பாய் பதெ்தான்ப  லடச்ம்)ஐ வ வாய் நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற  

(ந.க.எண்.7983/2019/எச2்). 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ெபா  காதாரப் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் 

நிரவ்ாக நலன் க ம் பணி ேமற்ெகாள்ள ெதாடர ்

நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

74. ண் க்கல் மாநகராட் ன் 2019-20ம் ஆண் ன் த் ய வர  

ெசல  ட்ட ம ப் ட்ட க்ைக ம் 2020-21ம் ஆண் ன் உத்ேதச வர  

ெசல  ட்ட ம ப் ட்ட க்ைக ம் தயார ் ெசய்  மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் ைவக்கப்ப ற .  

(ந.க.எண்.13530/2019/ 3). 

அ வலகக் ப் . 

ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  


