
2020  ஆ   ஏ ர   மாத   22  ேத   த  ழைம பக  
4.30 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  அைற  
நைடெப ற  இய  ட ெபா க    

1. இம்மாநகராட் ல் நீர ்நி  2019-20 ன் ழ் ஆத் ர ்காமராஜர ்

சாகர ் அைண ல் தல் நீர ் ட்ட ல்டர ் ெபட் 200 எம்எம் வால் கள் 

ப , JICA Panel Board ப , ேகணி 7.5 HP நீர ் ழ்  ேமாட்டார ் ப  ர ்

ெசய் ம் பணிக்  18.03.2020 அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எ. நாட்ராயன்  10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

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

மாமன்றத் ரம்ான எண்.1769, நாள் 29,1,2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் அ ம ைய 

எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1903 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
2.இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் ஆத் ர ் காமராஜர ்

சாகர ் அைண ல் க்கா ட்டத் ன் ழ் இயங் ம் 120 எச.் . ேமாடட்ார ்

மராமத்  ெசய் ம் பணிக்  18.03.2020 அன்  தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

  



 

வ. 
எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1200/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எ. நாட்ராயன்  10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1200/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .1,20,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1769, நாள் 29,1,2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் அ ம ைய 

எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1904 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
3. இம்மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2018-19 ன் ழ் 

கபவனம் உரக் டங் ல் இரண்  LTCT  ன் இைணப் கள் ெபற LTCT 
ட்டரிங் ேபனல், ேக ள் மற் ம் ன் பாகங்கள் ெபா த் ம் பணிக்  20.03.2020 

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

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ைஹெடக் 
இன் னியரிங் 

0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.7000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ஐ யல் 
எலக்டர்ானிக்ஸ் 

10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.7000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .7,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.             நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ைஹெடக் இன் னியரிங் 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் அ ம ைய 

எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1905 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 



4. இம் மாநகராட் ல் பாரா மன்ற உ ப் னர ் ெதா  

ேமம்பாட் த் ட்டம் 2019-20 ன் ழ் ழ்க்கா ம் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட நி  ஒ க்  வரப் ெபற் ள்ள  மாமன்றத் ன்  

பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .   

வ.எ
ண்.  

ேவைல ன் ெபயர ் ம ப் ட்
த் ெதாைக 

பா ல் 
1 39 வ  வார்  ம ைர க்கந்தர ் சா ப் ெத , ஆ னா 

ர ம்  தல் ேகம். ரியாணி கா ம்  வைர, 
க ண்டர ் சத் ரம் ெத , ேகா  ரா  தல் காஜா 

 வைர, அழகர ்ெத , வக் மார ்  தல் சங்கர ்
 வைர தார ்சாைல அைமத்தல் 

1100000 

2 39 வ  வார்  கா ம் அ  ெத , ர க் பலசரக்  மளிைக 
கைட தல் அப் ல் ர ம்  வைர, பாவாசா ெத , 

காரி ேதால் யாபாரம்  தல் சக்கைர கம்ம  
 வைர ேபவர ் ளாக் கல் ப த்தல்   

200000 

3 29 வ   வார்  மங்கள ரம் 2வ  ெத ல் உள்ள 
றந்தெவளிக் ணற்ைற ர ் வாரி ன் ேமாட்டார ்

ெபா த்  ைபப் ைலன் லம் மங்கள ரத் ல் உள்ள 
ன்  ெத க்க க்  நீர ் நிேயா த்தல் 

300000 

4 29 வ   வார்  பாைறேமட் த் ெத ல் தாக 
ஆழ் ைளக் ண  அைமத்  ன் ேமாட்டார ்
ெபா த்  ைபப் ைலன் லம் பாைறேமட் த் ெத ல் 
ெதாட்  அைமத்  நீர ் நிேயா த்தல்  

400000 

      (  ந.க.எண். 13459 / 2019/ 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. 

ர்மானம் எண்: 1906 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
5. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் சடட்மன்ற உ ப் னர ்

ெதா  ேமம்பாட்  நி  2019-20 ன் ழ் ஆர.்எம்.காலனி ைடப்பந்  

ைமதானத் ல் பாரை்வயாளர ் மாடம் கட் ம் பணிக்  18.03.2020 அன்  தல் 



ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற  

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. .என்.மணிகண்டன் 4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.13500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா
  

14.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.13500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .13,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.             நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  .என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரரிடம் 

23.03.2020ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ்
ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 
க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.95% ம ப் டை்ட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் அ ம ைய 
எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1907 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
6. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் சட்டமன்ற உ ப் னர ்

ெதா  ேமம்பாட்  நி  2019-20 ன் ழ் வார்  எண்.11 ல் ெபா  நிேயாகக் 
கைட கட் ம் பணிக்  18.03.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  
வரப்ெபற்ற . 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. எஸ்  ல்டரஸ்்  4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . .உதய மார ் 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  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.  நாள் .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம் 

23.03.2020ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ்
ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 
க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.95% ம ப் டை்ட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்் 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் அ ம ைய 
எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1908 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
7. ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்ட்ட ப களில் தற்கா க 

காய்க  மாரக்்ெகட் அைமக்கப்பட ள்ள இடங்கள் மற் ம் காய்க  
ெகாண்  வ ம் இல  ரக வாகனம் மற் ம் இ  சக்கர வாகனங்கள் 
நி த் வதற்  வச யாக ேம  பள்ளங்கைள வாடைக அ ப்பைட ல் 
Earth Work Excavator  and Front end loader மற் ம் ராக்டரக்ைள 
உபேயா த்  சரி ெசய்   சா யானா நிழல் பந்தல் அைமக் ம் 
பணிக்கான உத்ேதச ெசல னம் .5,00,000/- க்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . இப் பணி ைன,  த ழ்நா  மாவட்ட 
நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள  ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ்அண்ட் ெடக்கேரட்டர,் 

ண் க்கல் அவரக்ளின் லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.   ( ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக 

.5,00,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 
நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

3) இப் பணிைய த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சடட்ம் ரி  
15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 



4) இப் பணிக்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ் அண்ட் ெடக்கேரடட்ர,் 

ண் க்கல் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1909 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
8. ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்ட்ட ப களில் ெகாேரானா 

ைவரஸ் ேநாய்தெ்தாற் னால் பா க்கப்பட்டவரக்ைள 
தனிைமப்ப த் ம் ெபா ட்   அவரக்ள் வ க் ம் ப  மற் ம் 
அப்ப ைன  ற் ள்ள இடங்க க் ச ் ெசல் ம்  சாைல ைன 
மரம் மற் ம் தகரத் லான த ப் கள் ெகாண்  தைட ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ள்ள   அப்பணிக்கான  உத்ேதச ெசல னம் .3,00,000/-   க்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . இப் பணி ைன,  த ழ்நா  
மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  .காயத்ரி, ஆர.்ேக. ெடக்கேரட்டர,் 
ண் க்கல் அவரக்ளின் லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம்.   ( ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக 

.3,00,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 
நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

3) இப் பணிைய த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சடட்ம் ரி  
15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

4) இப் பணிக்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .காயத்ரி, 
ஆர.்ேக. ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் வசம் பணி ைன 
ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1910 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  

இந் ய அரசால்  இரண்டாம் கட்டமாக 15.04.2020 தல் 03.05.2020 வைர 
ஊரடங்  தைட உத் ர  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள .   ண் க்கல் 
மாநகராட் க் டப்ட்ட ப களில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ேநாய்தெ்தாற் னால் பா க்கப்பட்டவரக்ைள தனிைமப்ப த் ம் 
ெபா ட்   அவரக்ள் வ க் ம் ப  மற் ம் அப்ப ைன  

ற் ள்ள இடங்க க் ம் காய்க கள் மற் ம் மளிைக சாமான்கள் 
ற்பைன ெசய்ய  தல் வாகனங்கள் அ ம க் ம் ெபா ட்  70 

எண்ணம் வாகனங்கள் பயன்ப த் ட ஆ ம் தல் உத்ேதச 



ெசல னம் .7,00,000/- க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற . இப் 
பணிக்  ைறவான ைலப் ள்ளி ெபற் ள்ளதன் அ ப்பைட ல் 
வாகனங்கள் பயன்ப த் க் ெகாள்ள ம் த ழ்நா  மாவடட் 
நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்.   ( ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம்  இப் பணிக்கான தல் 
ெசல னம்  .7,00,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம் 

3) இப் பணிைய த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சடட்ம் ரி  
15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 1911 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. 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) உடப்டட் 53,573 ப் க க் ) 173 
நபரக்ள் ேதைவப்ப வதால், 173 தற்கா க மேலரியா 
களப்பணியாளரக்ைள ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 2018-
19ம் ஆண்  தர ைலப் பட் ய ன்ப   நாெளான் க்  நபர ்ஒ வ க்  
296/- என ஒப்பந்த அ ப்பைட ல், . ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் 
அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் என்பவர ் லமாக 26.08.2019 தல் 30 
நாடக் க்  ஒ  ைற பணி நீட் க்கப்பட்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்   
வ ற .   



ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 22.04.2020 உடன் ம் நிைல ல் 
உள்ளதா ம், தற்ேபா  ேகாைடகாலமாக உள்ளதால் 50 தல் 60 
பணியாளரக்ைள மட் ேம ைவத்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ வதா ம் அதற்கான ெசல னம் ஒவ்ெவா  மாத ம் ெபறப்ப ம் 
அ ம க் ட்பட்ேட ஏற்ப வதா ம், நிரவ்ாக இடரப்ா கைள த ரக்் ம் 
ெபா ட் ம் ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலத் ைன 23.04.2020 தல் 
22..07.2020 வைர  ேம ம் 3 மாத காலத் ற்  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 மற் ம் லதன 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, ஒவ்ெவா  ைற ம் ெபறப்ப ம் 
ெதாைகக்கான அ ம க் ட்பட்ேட 50 தல் 60 வைரயான 
பணியரளரக்ைள ைவத்ேத ப் ட்ட ெதாைகக் ள் 
பணிேமற்ெகாள்ள ற்பதா ம் ேம ம் 3 மாத காலத் ற்  
ஏற்கனேவ இப்பணி ைன ெசய்  வ ம் . ராம ங்கம், PWD 
கான்ட்ராக்டர,்  அய்யம்பாைளயம் ஒப்பந்ததரைரேய ெதாடந்  
பணிேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1912 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் ஏற்கனேவ உள்ள 

வாகனங்க டன் தற்ேபா  டக் க  ேமலாண்ைம ட்டத் ன் ழ் 
2018-19ம் ஆண் க்கான நி  ஒ க் ட் ன் ழ் தாக 13 டாடா ஏ  
வாகனங்கள் வாங்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  தற்ேபாைதய நிைல ல் 

ழ்க்கண்ட வரப்ப யான வாகனங்கள் இம்மாநகராட்  ெபா  
காதாரப் ரி ல் உள்ள . 

 கம்பாக்டர ்லாரி 2 
ப்பர ்லாரி 2 

டாடா ஏ  18 
ஆட்ேடா 2 
ேஜ  1 
ெஜடர்ாடர ்லாரி 1 
சாைல மண் அகற் ம் வாகனம் 1 
ெமாத்தம்  27 



ேமற்கண்ட வாகனங்க க்  ழ் கா ம் வரப்ப யான 
ஓட் நரக்ள் மட் ேம பணி ரிந்  வ ன்றனர.் 

நிரந்தர பணி ஓட் நரக்ள்       - 5 
பணி மாற்  அ ப்பைட ல் ப் ர  பணியாளரக்ள் - 2 
ஒப்பந்த பணி ஓட் நரக்ள்      - 9 
ேமற்கண்ட வரப்ப  உள்ள 27 வகானங்கைள இயக் வதற்  

ய்ைமப் பணியாளரக்ள் உட்பட ெமாத்தம் 16 த  வாய்ந்த 
பணியாளரக்ள் மட் ேம உள்ளனர.் தற்ேபா ள்ள ழ்நிைல ல் 

ள்ள 11 வாகனங்கைள இயக் வதற்  தலாக தற்கா க 
ஓட் நரக்ைள பணியமரத்் வ  அத் யாவ யமானதா ம். ேம ம் 
தற்ேபா  ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் ெதாற்  பணி ல் ைமயாக 
ெசயல்பட்  வ வதால் ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரி பணி 
ெதாடரவ்ெதன்ப  சாத் யமாகாததால் ஏற்கனேவ இம்மாநகராட் ல் 
ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் சய்  வ ம் .                
ஏ. இராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம் என்பவர ் லேம 
மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ள  ெசயல் ைறகள் ந.க.எண்.8698/2019/எப்5 
நாள் 27.06.2019ல் கண் ள்ள தர ைலப்பட் ய ன்ப  ஓட் நர ்
ஒ வ க்  நாள் ஒன் க்  .577/- தம் தலாக 11 ஓட் நரக்ைளக் 
ெகாண்  தாக வாங்கப்படட் 1 வாகனங்கைள 01.04.2020 தல் 3 மாத 
காலத் ற்  இயக்க ம், அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் . 7,00,000/-ஐ 
இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ஏற்க ம் 
மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
அ வலகக் ப் .. 

1) தற்ேபா  உள்ள 27 வாகனங்க க்  16 த  வாய்ந்த 
ஓட் நரக்ேள உள்ளதால் 01.04.2020 தல் தலாக 11 
ஓட் நரக்ைள மாவட்ட ஆட் யர ்அவரக்ள  27.06.2019ம் நாளிடட் 
ெசயல் ைறகள் ந.க.எண்.8698/2019/எப்5ன்ப  நாள் ஒன் க்  
ஓட் நர ் ஒ வ க்  .577 தம் 3 மாத காலத் ற்  ஒப்பந்த 
அ ப்பைட ல் பணியமரத்் க்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

2) தற்ேபாைதய ழ்நிைல ல் ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  
த ப்  நடவ க்ைக ன் காரணமாக உடன யாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி வாகனங்கைள இயக் வ  இயலா  
என்பதால் ஏற்கனேவ இம்மாநகராட் ல் ஒப்பந்த 
அ ப்பைட ல் ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் சய்  வ ம் .                  
ஏ.இராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம் என்பவர ்



லேம இப்பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

3) ேமற்கண்ட பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .7,00,000/-ஐ 
இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  
ஏற்க ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1913 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான காந்  னசரி காய்க  

மாரக்்ெகட் உள் றம் ெமாத்தம் மற் ம் ல்லைர காய்க  கைடகள் 
இயங்  வ ன்றன. ேமற்ப  மாரெ்கட் நி ைவ பணிகள் 20 
ஆண் க க்  ன்னதாக யாபாரிகளால் ஏற்ப தத்ப்பட்  எவ் த 
பராமரிப் ன்  இ ந்ததால் தற்ேபா  மாரக்்ெகட் ற்  வ ம் 

வசா கள், யாபாரிகள் மற் ம் ெபா  மக்கள் உ க்  ஆபத்  
ைள க் ம் நிைல ல் க ம் ப தைடந் ள்ள . இ  த்  பல 

ஆண் களாக பத் ரிக்ைக ெசய் கள், ெபா மக்கள் காரக்ள் மற் ம் 
யாபாரிகள் ேகாரிக்ைகயாக இ ந்  வந்த . இ  த்  காந்  

மாரெ்கட ் யாபாரிகள் தாங்கள் மாநகராட் க்  தற்ேபா  வைர 
ெச த்தாத உரிம ைவப் த் ெதாைக மற் ம் வாடைக நி ைவ 
ஆ யவற்ைற ெச த் வதாக ம் அதெ்தாைக ல் மாரக்்ெகட் 
கைடகைள னரைமத் ம் பாைதகள் ஏற்ப த் ம் தர ேகாரி ள்ளார.் 
ேம ம் அதற்கான தல் ைவப் த் ெதாைக ம் ெச த்த தயாராக 
உள்ளதாக ம் ெதரி த் ள்ளனர.்  ேமற்ப  அைனத்  தரப்  ேகாரிக்ைக 
அ ப்பைட ம் தற்ேபா  ெகாேரானா ெதாற்  ேநாய் பரவல் ேபான்  
இனிவ ம் காலங்களில் அைனத்  மக்கைள ம் பா காக் ம் வைக ல் 

னரைமப்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளலாம், அதற்கான ெசல னத்ைத 
யாபாரிகளிடம் ெப ம் தல் ைவப் த் ெதாைக லம் ேமற்ப  

னரைமப்  மற் ம் ேபவர ் பளாக் கற்கள் லம் பாைதகள் அைமத் ட 
மன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
 (ந.க.எண்.10193/2020/அ7) 
அ வலக ப்  
 அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1914 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  


