
2020  ஆ     மாத   19  ேத   ெவ ழைம பக  
11.30 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  அைற  
நைடெப ற அவசர  ட ெபா க    

1. இ மாநகரா  ெசா தமான  க ட  தைக இன கைள 2018-19  ஆ  
த  2020-21  ஆ  வைர அ ப ெகா ளவத   ம . .ச லா (பவ  ேவ ரா  பா ) 

எ பவ  உ ம  ஒ பைட  ெச ய ப ட .  
வ.எ . தைக பர  
1 காமராஜ  ேப  ைலய  ய வ க வளாக ழ  ப  உ ள க டண 

க பைற  க டண  வ  ெச  உ ம  
2 காமராஜ  ேப  ைலய அ  ப  ம ைர ேப  த  ேம  

ப  உ ள க டண க பைற  க டண  வ  ெச  உ ம  
3 ச ைத ேப ைட ேரா  மாநகரா  ஆ  வைத சாைல  னச  க டண  வ  

ெச  உ ம  
  த ேபா  ேம ப  உ மதார  ேம ப  உ ம ைன 2020-21  ஆ  
அ ப ெகா வத  ப  இ ைல என  31.03.2020  ேத ய ண ப  
ெத ளதா  ேம ப  ஒ ப ததார  வழ க ப ட உ ம ைன ர  ெச ய  ம  

க ட தைக இன கைள ஒ பைட  நா  த  2022-23 வைர 
அ ப ெகா வத , க ட பர ப   ஏல ம  ஒ ப த  ேகார ,  

வ. 
எ 

. 

தைக உ ம இன  
ெபய  

ஒ த
 

ைவ  
ெதாைக 

ஏல 
ைவ  
ெதாைக 
( பா ) 

ெசா  
ம  
சா  
( பா ) 

ெசா  
ம  
சா  
அ றவ  
ெச த 
ேவ
ய 

த  
ைவ  
ெதாைக 

 
க ட
ண 
ைவ

 
ெதா
ைக 

ஏல  உ  
ெச த  
ெச த 
ேவ ய 
ெதாைக 

1 காமராஜ  ேப  
ைலய  ய வ க 

வளாக ழ  ப  
உ ள க டண 
க பைற  க டண  
வ  ெச  உ ம  

10,00,000 10,000,00 20,00,000 5,00,000 12,500 ைவ  
ெதாைக 

கலாக 
2020-21 

யா  
உ ம ெதா



ைக 
வ  

ஒேர 
தவைண  
மாநகரா  
க ல  
ேத ய 
மயமா க ப
ட வ  
வைரேவா
ைலயாகேவா 
ெச த 
ேவ . 

2 காமராஜ  ேப  ைலய 
அ  ப  ம ைர 
ேப  த  ேம  
ப  உ ள க டண 
க பைற  க டண  
வ  ெச  உ ம  

10,00,000 10,000,00 20,00,000 5,00,000 12,500 ைவ  
ெதாைக 

கலாக 
2020-21 

யா  
உ ம ெதா
ைக 

வ  
ஒேர 
தவைண  
மாநகரா  
க ல  
ேத ய 
மயமா க ப
ட வ  
வைரேவா
ைலயாகேவா 
ெச த 
ேவ . 

3 ச ைத ேப ைட ேரா  
மாநகரா  ஆ  வைத 
சாைல  னச  
க டண  வ  ெச  
உ ம  

30,00,000 30,00,000 40,00,000 5,00,000 12,500 ஓரா  
உ ம ெதா
ைக 

வ  
ஒேர 



தவைண  
மாநகரா  
க ல  
பணமாகேவா 
அ ல  
ேத ய 
மயமா க ப
ட வ  
வைரேவா
ைலயாகேவா 
ெச த 
ேவ . 

 ேம க ட தைக இன கைள வ ைச எ .1 , 2018-19ஆ  ஆ  ஏல ெதாைக 
.20ல ச  ம  வ ைச எ .2  .17 ல ச  உ  ெச ய ப  ஒ பைட  ெச ய ப ட .  

ெபா  ஏல இன  1,2 ஏ கனேவ ெச ற தைக ெதாைக ைவ  ெதாைக  ைறவாக 
உ ளதா  உ மதார  ந ட  என ஒ பைட  ெச வதா  ைவ  ெதாைகைய ேம க டவா   

.10 ல ச  என  ைற  ஏல  ம  ஒ ப த   ேகார மாம ற  அ ம  
ேவ ட ப ற . 
அ வலக   

ைவ  ெதாைகைய ைற ட அ ம கலா .  
ர்மானம் எண்: 1975 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட னசரி காய்க  சந்ைத காந்  
மாரக்்ெகட் ல் மார ் 2 ½ ஏக்கர ் பரப்பள ல் இயங்  வ ற . இப் 
ப ல் ெமாத்த யாபாரக் கைடகள் 175 ம்  ல்லைற யாபாரக் 
கைடகள் 200 ம் இயங்  வ ற . ெபா  மக்களின் நலன் க  ைஷ 
கைடகைள தாக ழ்க்கா மா  அைமக்க உத்ேத க்கப்பட் ள்ள    
வ. 
எண் 

ேவைல ன் ெபயர் ம ப்  ெதாைக 
.இலடச்த் ல் 

1 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் – 
இ ளாக் கட் ம் பணி  

49.00 

இக் கைடகள் அைமக்க தயாரிக்கப்படட் ம ப் க க்   
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    (  ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  
அ வலக ப்  
வ வாய் நி ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1976 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



3. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ழ்க்கா ம் 4 அங்கன்வா  

ைமயங்களில் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் வளரச்்  ட்டப் பணிகள் 

2019-20 ன் ழ்  உடக்ட்டைமப்  வச கைள தரம் உயரத்் த க்காக நி  

ஒ க்  ெசய்  வரப் ெபற் ள்ள .  

வ. 
எண் 

ேவைல ன் ெபயர் ம ப்  ெதாைக 
.இலடச்த் ல் 

 ய / ெபரிய ப கள் தரம் உயரத்்த 
ேவண் ய அங்கன்வா  ைமயங்கள் 

பரம் 

 

1 ெசல்லாண் யம்மன் ேகா ல் னி பல் 
காலனி ேமற்  

2.00 

2 ெகன்ன  பள்ளி ேகாபால் நகர ் 2.00 

3 பாவைனசச்ாவ  13 வ  வார்  2.00 

4 பாவைனசச்ாவ   2.00 
 

ேமற்ப  அங்கன்வா  ைமயங்கள் தரம் உயரத்் த க்காக 
தயாரிக்கப்படட் ம ப் க க்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
   (  ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  
அ வலக ப்  
ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் வளரச்்  ட்டப் பணிகள் 2019-20 ன் ழ் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 1977 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

4. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் 
வளரச்்  ட்டப் பணிகளின் ழ் ழ்க்கா ம் ேசதமைடந்த  
அங்கன்வா  ைமயங்கைள இ த்  ய கட் டம் கட் ம் பணி 
ேமற்ெகாள்ள ழ்க்கண்டவா  ட்ட ம ப்  தயார ்
ெசய்யப்பட் ள்ள .  

வ.எண்  அங்கன்வா  ைமயங்களின் 
பரம் 

ம ப் ட் த் 
ெதாைக 
.லடச்த் ல்  

1 பார ரம் ேநதா  11,00 
2 பார ரம் 11.00 
3 பார ரம்  ேமற்   11.00 
4 பார ரம், னாட் ரம்  11.00 
5 ழக்  மரியநாத ரம் 11.00 

அதன்ப  ஒ  ைமயத் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட் ள்ள ம ப்  
.11.00 இலடச்ம் ஆ ம். ஆனால் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளால் 



ஒ  ைமயத் ற்  .4.50 இலடச்ம் மட் ேம ட்ட நி யாக ஒ க்  
ெசய்யப்ப ள்ள . எனேவ ஒ க்  ெசய்யப்பட் ள்ள ெதாைகைய ட 

தலா ம் ெசல னத் ெதாைக ஒ  ைமயத் ற்  .6.50 இலடச்ம் 
தம் 5 ைமயங்க க்  ஆ ம். ெசல னம்  .32.50 இலடச்த் ைன   

இம்மாநகராட்  கல்  நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  

      (ந.க.எண். 11658 / 2019 / இ 4 ) 
 

அ வலக ப்  
1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  தலா ம் ெசல னத ்

ெதாைக .32.50 இலட்சத் ைன கல்  நி  2020-21 ன் ழ் 
ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ேசதமைடந் ள்ள பைழய கட் டத் ன் ேமற் ைரைய ெபா  ஏலம் 
வதற் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1978 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

5. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காந்  னசரி 
மாரக்்ெகட் ல் – ஏ ளாக் னரைமக் ம் பணிக்  15.06.2020 அன்  தல் 

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

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. . . ேகசன் 0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.24500/-  
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

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

.24500/-  
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

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

1. .24,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள் 23.04.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% 
ை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.  

ர்மானம் எண்: 1979 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



6. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காந்  னசரி 
மாரக்்ெகட் ல் –  ளாக் னரைமக் ம் பணிக்  15.06.2020 அன்  

தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள்  மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. ராஜநி  ேரடரஸ்் 0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.24500/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எம். .கன்ஸ்டர்க் ஷன்ஸ் 10.00% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

.24500/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .24,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள் 23.04.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜநி  ேரடரஸ்் 

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.  

ர்மானம் எண்: 1980 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காந்  னசரி 

மாரக்்ெகட் ல் – ஏ 1 ளாக் னரைமக் ம் பணிக்  15.06.2020 அன்  

தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள்  மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் தெ்தா
ைக 

1. . . ேகசன் 0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.24500/-  
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

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

.24500/-  
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 11658 / 2019 / இ 4 ) 
  



அ வலக ப்  
1. .24,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள் 23.04.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% 
ை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.  

ர்மானம் எண்: 1981 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8.  இம்மாநகராட் ல் SuWaSeM ட்டம்  2017-18 ன் ழ் ம தாணிக் 

ளத் ல் மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  மற் ம் அ த் ப் பணிக்  18.02.2020 

அன்  இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. .எ. கம  ர   0.04% ம ப் ட் ற்  
ைற   

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

2. ஆர ்
அேசா ேயடஸ்்  

12.00 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1647  நாள்  17.02.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
0.04% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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: 1982 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. இம்மாநகராட் ல் SuWaSeM ட்டம்  2017-18 ன் ழ் பாைறக் ளத் ல் 

மைழநீர ் ேசகரிப்  அைமப்  மற் ம் அ த் ப் பணிக்  18.02.2020 அன்  

இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 



 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. .எ. கம  ர   0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

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

2. ஆர ்
அேசா ேயடஸ்்  

10.00 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1647  நாள்  17.02 .2020 ல்  நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
0.02% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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: 1983 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. இம்மாநகராட் ல் SuWaSeM ட்டம்  2017-18 ன் ழ் 

அய்யன் ளத் ல் மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  மற் ம் அ த் ப் பணிக்  

18.02.2020 அன்  இரண்டாம் ை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 4.94% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.23000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . .உதய மார ் 10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.23000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .23,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1647  நாள்  17.02 .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ம் 
ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளன. பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் கால தாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், த ல் ைறவாக,  4.94% ம ப் ட் ற்  தலாக 



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

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: 1984 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. இம்மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா ட்டம் 2017-18 ன் ழ் வார்  

எண்.1, . .தாஸ் காலனி ல் க ப் டம் கட் ம் பணிக்  18.02.2020 அன்  

இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. .எம்.ேகா ந்தன்  0.09% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.12000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ம . . ஷ்ண 
ெஜயந்   

1.11% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.12000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .12,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.       நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
0.09% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம்.ேகா ந்தன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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: 1985 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. இம்மாநகராட் ல் த ழ்நா  நகரப்் ற உட்கடட்ைமப்  சாைல 
அ த் த் ட்டம் 2019-20  ன் ழ் ெசன்ட்ரல் சாைல மற் ம் கமலா ேந  
ம த் வமைன சாைல ல் ைமயத் த ப்  அைமத்  ன் ளக் கள் 
ெபா த் ம் பணிக்  18.02.2020 அன்  இரண்டாம் ைறயாக  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ.
எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ைஹெடக் 
இன் னியரிங்  

4.77 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.22500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ஐ யல் 
எலக்டர்ானிக்ஸ் 

12.01 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.22500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 



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

1. .22,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.       நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ம் 
ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளன. பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் கால தாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், த ல் ைறவாக,  4.94% ம ப் ட் ற்  தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ைஹெடக் இன் னியரிங் 
ஒப்பந்ததாரரின்ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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: 1986 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. இம்மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா  இயக்கம் 10வ  மாநில 
உயரம்ட்டக் க் ட்ட நடவ க்ைக ன்ப  ண் க்கல் மாநகராட் ப் 
ப ல் ண் க்கல் மாநகராட் , பழனி, ெகாைடக்கானல், பல்லடம், 
க ர,் ஒட்டன்சத் ரம் ஆ ய உள்ளாட்  அைமப் களில்  நாள் ஒன் க்  
ேசகரமா ம் 97 டன் எைட ள்ள ற்பைன ெசய்ய இயலாத, எளி ல்  

ப் க்கக் ய உலர ் க கைள எரி ட் ம் வைக ல்  10 டன் 
ற ள்ள எரி ட் ம் ைமயத் ைன அைமக் ம் பணிக்  10.03.2020  

அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ன்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.  வரப் ெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ரந்்தாய் க் க் ட்டத் ற்  சமரப்் க்கப்பட்ட ல் 
ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக ழ்க்கா ம் நி வனம் 
உள்ள .  

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் 
1. M/s Real Tech engineering 

Works, Coimbatore 
.99,75,000/- 

2. O & M cost for 3 years  .98,00,000/-  
 
 ஒப்பந்தப் ள்ளி ரந்்தாய் க்  ட்ட ன்ப , வரப்ெபற்ற 

ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த ம் , 
ைறந்த ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மான   M/s Real Tech engineering Works, 

Coimbatore நி வனத் டம்  ைலக் ைறப்  ெசய்  தர ேகாரப்பட்ட ல் ைல 
ைறப்  ெசய்ய இயலா  என க தம் சமரப்் த் ள்ளார.் ேமற்ப  

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   
       (ந.க.எண். 16495 / 2017 / இ 4 ) 



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

மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. ஒப்பந்தப் ள்ளி ரந்்தாய் க்  ட்ட ன்ப , வரப்ெபற்ற 
ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  

வாய்ந்த ம் , ைறந்த ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மான   M/s 
Real Tech engineering Works, Coimbatore நி வனத் டம்  

ைலக் ைறப்  ெசய்  தர ேகாரப்பட்ட ல் ைல ைறப்  
ெசய்ய இயலா  என க தம் சமரப்் த் ள்ளார.்      

பணி ன் அவசர அவ யம் க , தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  ேவைல 
உத் ர  ேமற்கண்ட நி வனத் ற்  வழங் யைத ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.   

ர்மானம் எண்: 1987 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

14. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டத் ன் ழ் 
ெசயல்ப ம் க நீர ் த் கரிப்  நிைலயத் ன் ன் இைணப்  எண். 
HTSC: 331 (உயர ் ன் அ த்தம்) –ன் அ கப்ப யான ன் ப  350 KVA 
ஆ ம். ெமாத்த ன் இைணப் களில் தற்ேபா  அ கப்ப யாக 
பயன்ப த்தப்ப ம் ன்சாரத் ன் ன் ப  152.880 KVA ஆ ம். எனேவ, 
பயன்ப த்தப்ப ம் ன்சார பயன்பாட் ற்கான பட் யைல த ரத்்  

தலாக உள்ள உபரி ன்ப ற்  ன்வாரியத்தால் ன்சார 
கட்டணம் வ க்கப்ப ற . இதைன ைறப்ப த்த மாநில 
கணக்காயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் தணிக்ைக ட்  எண். -16 DT. 
26.02.2020, அவரக்ளின் அ த்த ன்ப  தற்ேபா  உள்ள ன் 
ப ைன 350 KVA  இ ந்  160 KVA – வாக ைறப்பதற் ம் எ ரவ் ம் 
காலங்களில் தலாக ேதைவப்ப ம் ன்சார பயன்பாட் ற்  உயர ்

ன்அ தத்ப்பட் யைல மா தல் ெசய்  ெபற ம் க நீர ் த் கரிப்  
நிைலயத் ன் ன்சார இைணப் ைன 350 KVA  ந்  160 KVA வாக 

ைறப்பதற்  கலந்தாேலாசகர ் லமாக ன்னஞ்ச ல் ண்ணப்பம் 
ெசய்வதற் ம் அதற்கான ெசல ன ெதாைக ைன 
கலந்தாேலாசக க்  வழங் ட ம்  மாமன்றத் ன்  அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.   4473/2020/இ4 (பா.ச. )) 
அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1988 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  



 

2020  ஆ     மாத   08  ேத   க ழைம பக  
11.30 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  அைற  
நைடெப ற  இய  ட ெபா க    

1. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைடத் ட்டம் மற் ம் 
நீர ் அ த் த் ட்டப் பணிகளினால் ேசதமைடந்த சாைலகைள 

த ழ்நா  நகரப்் ற உடக்ட்டைமப்  சாைல அ த் த் ட்டம் 2020-21 
ன் ழ் ரைமக்க .5.00 ேகா  ம ப் ட் ல் இ  ப்பங்களாக தயார ்
ெசய்யப்பட்ட ழ்க்கா ம்  ம ப் க க்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற  
வ.எ
ண் 

வார்
 

எண் 

ப்
பம் 

எண் 

பணி பரம் நீளம் 

(  ல் ) 

ெதாைக 

.இலட்
சத் ல் 

ப்ப 

ம ப் ட்
த் 

ெதாைக 

.லடச்த்
ல் 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 

I 

க ணாநி  நகரில் தார ் தளம் 
அைமக் ம் பணி 

300.00 12.00 

240.00 

2 2 ஆர.்எம்.காலனி  தார ் தளம் 
அைமக் ம் பணி 

550.00 25.00 

3 3 கன் பள்ளி தார ் தளம் 
அைமக் ம் பணி 

300.00 12.00 

4 5 ேபாஸ்டா ஸ் ெத  ேந  நகர ்
மற் ம் எம் எம் நகரில் தார ்
தளம் அைமக ம் பணி 

650.00 30.00 

5 9 லட் மண ரம் 2வ  சந் ல் 
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

300.00 15.00 

6 10 ெசல்லாண் யம்மன் ேகா ல் 
ெத ல் தார ்தளம் அைமக் ம் 
பணி 

300.00 15.00 

7 12 சாைல ேரா  தார ் தளம் 
அைமக் ம் பணி 

220.00 20.00 

8 12 அர் ன ள்ைள சந் , யர ்
சந் ல் ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணி 

600.00 22.00 



9 14 ஆரத்்  ேயட்டர ் ேரா   
க் த் ெத க்கள் மற் ம் 

ேகாபால் நகர ் ஸ்தரிப்  ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

300.00 11.00 

10 15 மரன் நகர,் ஞ்  நகரில் 
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

300.00 12.00 

11 17 ழக்  ஆேராக் ய மாதா ெத  
ஸ்தரிப் ல் தார ் தளம் 

அைமக் ம் பணி 

500.00 17.00 

12 17 ழக்  ஆேராக் ய மாதா ெத  
மற் ம் க்கான் ேமட் ல் ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

250.00 7.00 

13 18 எல்  காம்ப ண்ட ் பாரக்் 
சாைல ல் தார ் தளம் 
அைமக் ம் பணி  

250.00 15.00 

14 22 னியப்பன் ேகா ல் 1 தல் 5 
சந் கள் மற் ம் பாண் யா 

ள்ைளத் ேதாட்டத் ல் ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

350.00 12.00 

15 23 த்தழ பட்  ெம ன் ேராட்  
தார ்தளம் அைமக் ம் பணி 

300.00 15.00 

16 25 II சடட்ாம் ள்ைள ெத  1 வ  
ெத , மக்கான் ெத ல் தார ்
தளம் அைமக் ம் பணி 

350.00 10.00 

260.00 

17 26 தம்பரனார ் 1, 2, 3 ெத க்கள் 
மற் ம் மரன் ெத ல் தார ்
தளம் அைமக் ம் பணி 

500.00 20.00 

18 31 கனரா காலனி 1 தல் 4 
ெத க்கள், நம்ெப மாள் 1 தல் 
3 ெத க்கள், எ ல் நகர ்ெம ன் 
ேரா , ர ம் காலனி ல் தார ்
தளம் மற் ம்  ேபவர ் கற்கள் 
ப க் ம் பணி 

1050.00 40.00 

19 34 சா யார ் ேதாட்டம், கன்னிமார ்
நகர,் தனெலட்  நகர ் ந  
சந் , ேவடபட்  1, 2, 3 சந் கள் 

ல் தார ் தளம் மற் ம் ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

1900.00 60.00 



20 37 ேநதா  நகர ் 1, 2 க்  
ெத க்கள் மற் ம 
ேகா ந்தசா  நா  சந் ல் 
தார ்தளம் மற் ம் ேபவர ்கற்கள் 
ப க ம் பணி 

500.00 22.00 

21 41 ன்னா நகர,் எம்ஆரஆ்ர ் நகர ்
மற் ம் எஸ். .நகர,் மற் ம் 
எம் எஸ் காலனி ல் தார ் தளம் 
அைமக் ம் பணி 

950.00 38.00 

22 44 ேமற்  மரியநாத ரத் ல் ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

610.00 25.00 

23 45 ேவளாங்கண்ணி மாதா ேகா ல் 
ெத  1, 2, 3 ெத க்கள், 
அசனாத் ரம், மதாரச்ா ெத , 
அ  பாத் மா ெத , அஜா ெத , 

ன்னா ெத , சந்தனமாதா 
ேகா ல் ெத , ேரசன் கைட 
சந் , சை்சயம்மாள் ெத ல்  
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

1000.00 35.00 

24 46 ேகா ப்பண்ைண ெத ல் தார ்
தளம் அைமக் ம் பணி 

250.00 10.00 

      (ந.க.எண். 3716 / 2020/ இ4 ) 

அ. ப்   
 1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம்   
2) த ழ்நா  நகரப்் ற உடக்ட்டைமப்  சாைல அ த் த் 

ட்டம் 2020-21 ன் ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1926 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காந்  
மாரக்்ெகட் காய்க  மாரக்்ெகட் ல் ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  
28.05.2020  அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் 
இரண்   ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  
வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ராஜநி  ேரடரஸ்் 0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.24500/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 11.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.24500/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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



2. .24,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள் 4.5.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜநி  ேரடரஸ்் 

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. 

ர்மானம் எண்: 1927 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

3. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காமராஜர ்
ேப ந்  நிைலயத் ல் உள்ள த் கரிக்கப்படட் நீர ்நிைலயத் ைன 
மாற் யைமக் ம் பணிக்  14.05.2020  அன்  தல் ைறயாக  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்   ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ. 
எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தா
ைக 

1. ெஜயம் எலக்ட்ரிகல்ஸ் 0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. ரய்ா ஏெஜன் ஸ் 10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

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

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

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% 
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜயம் எலக்ட்ரிகல்ஸ் 

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. 

ர்மானம் எண்: 1928 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

4. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான 5 த்தைக இனங்கைள 
2020-21 தல் 2022-23 வைர அ ப த் க்ெகாள்வதற்  உரிமத் ைன 
ஒப்பைடப்  ெசய்வதற்  அரசாைண மற் ம் ஏல ஒப்பந்தப் ள்ளி 

களின் ப  மாவட்டம் மற் ம் மாநில அள ல் ெடண்டர ் ளம்பரம் 



ெசய்தைமக்  ழ்கண்ட நாளித க்  ளம்பரக் கட்டணம் வழங்க 
மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
  



      
வ. 

எண் 
ளம்பரம் ெசய்த அர  நாளித ன் 

ெபயர் 
ளம்பர 
நாள். 

ளம்பரக் 
கட்டணம் (GST 

உட்பட) 
( .) 

1  நந் னி அடவ்ரை்ட ங்  
ன ெசய்  னசரி நாளிதழ், 
ண் க்கல் 

23.02.2020 37,800 

2  நந் னி அடவ்ரை்ட ங்  
ன ெசய்  னசரி நாளிதழ், 
ண் க்கல் 

23.02.2020 39,900 

3 ைரட் அடவ்ரை்ட ங், (New Indian 
Express, Madurai, daily thandi, Dindigul) 

22.02.2020 64,448 

4 ைரட் அடவ்ரை்ட ங், (New Indian 
Express, Madurai, daily thandi, Dindigul) 

22.02.2020 1,07,416 

  ெமாத்தம் 2,49,564 
     (ந.க.எண்.10193/2014/அ7) 
அ வலகக் ப்      
 அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1929 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

5. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார் களில் உள்ள 

ப க க்  நீர ் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக க்  ேளாரிேனசன் 

ெசய்வதற்  2020-2021 ம் ஆண் ற் த் ேதைவயான  ளசீ் ங் ப டர ் 20 

ெம.டன் வாங்க ம்,  அதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .10.00 

இலடச்த் ற் ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

 (ந.க.எண். 3478 / 2020/ இ 3)  

அ. ப்   
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) நீர ்நி  2020-21 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.  
3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

பணி ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 
 ைவப் த் ெதாைகைய ைறத் ட அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1930 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



6. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட னசரி காய்க  சந்ைத காந்  
மாரக்்ெகட் ல் மார ் 2 ½ ஏக்கர ் பரப்பள ல் இயங்  வ ற . இப் 
ப ல் ெமாத்த யாபாரக் கைடகள் 175ம்  ல்லைற யாபாரக் 
கைடகள் 200 ம் இயங்  வ ற . ெபா  மக்களின் நலன் க  ைஷ 
கைடகைள தாக ழ்க்கா மா  அைமக்க உத்ேத க்கப்பட் ள்ள    

வ. 
எண் 

ேவைல ன் ெபயர் ம ப்  ெதாைக 
.இலடச்த் ல் 

1 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் ந ன 
காதார வளாகம் கட் ம் பணி  

15.00 

2 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் –  1  ளாக் 
கட் ம் பணி  

25.00 

3 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் –  ளாக் 
கட் ம் பணி  

49.00 

4 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் –  ளாக் 
கட் ம் பணி  

25.00 

5 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் –  1 ளாக் 
கட் ம் பணி  

49.00 

6 காந்  மாரக்்ெகட் ன் உட் ற சாைல ல் 
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

30.00 

இக் கைடகள் அைமக்க தயாரிக்கப்படட் ம ப் க க்   
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    ( ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  
அ வலக ப்  

வ வாய் நி ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1931 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. 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 ச ் ெசல் ம்  சாைல ைன மரம் மற் ம் 
தகரத் லான த ப் கள் ெகாண்  தைட ஏற்ப த் ம் பணிக்கான  
உத்ேதச ெசல னம் .6,60,000/- க்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ன்ற . இப் பணிக்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித்  
ஏற்கனேவ பணி ைன ெசய்  வ ம்  .காயத்ரி, ஆர.்ேக. ெடக்கேரட்டர,் 

ண் க்கல் வசம் அேத ைலப் ள்ளி தத் ல் பணி ைன 



ஒப்பைடத்  த ழ்நா  மாவட்ட 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 ெசல த் ெதாைக 

.6,60,000/- ை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: 1932 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8.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 தற்கா க காய்க  மாரக்்ெகட ்
அைமக்கப்பட் 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 அைமத்  கைடக க்  இைடேய ம், 

ன் ற ம் த ப்  அைமக் ம் பணிக்  உத்ேதச ெசல னம் 
.5,10,000/- ஆ ம். இப் பணிக்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித்  

ஏற்கனேவ பணி ைன ெசய்  வ ம்  ேவல் கன், பந்தல் 
காண்ட்ராக்டர ் அண்ட் ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் வசம் அேத 

ைலப் ள்ளி தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடத்  த ழ்நா  மாவட்ட 
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 ெசல த் ெதாைக 

.5,10,000/- ை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  ஏற்கனேவ 
பணி ைன ெசய்  வ ம் ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ்
அண்ட ் ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் வசம் பணி ைன 
ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1933 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. ண் க்கல் மாநகராட் ல் தற்ேபா  நான்  இடங்களில் காதார 
ைமயங்கள் இயங்  வ ன்ற . அைவயாவன. 

1) கமலா ேந  காதார ைமயம் 
2) பழனி சாைல காதார ைமயம் 
3) மரியநாத ரம் காதார ைமயம் 
4) சவரியார ் பாைளயம் காதார ைமயம் 

இம் ைமயங்களில் தனிைமப்ப த்தப்படட் ப  (Isolated Ward) 
அைமக்க  ேபா மான ப க்ைக வச  இல்ைல. எனேவ இம் 
ைமயங்களில் தனிைமப்ப த்தப்படட் வார்  அைமக்க கட் ல் ெமத்ைத 
மற் ம்  தைலயைண 25 எண்ணங்கள் ேதைவப்ப ன்ற . அதற்கான 
உத்ேதச ெசல னம் .2,50,000/- க்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .       (  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 .2,50,000/- 
ை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 பணி ைன ைறவான ைலப் ள்ளி தத் ல் இம் 
மாநகராட்  ப  ெபற்ற ஒப்பந்ததாரர ் .எம். ேகசன் வசம் 
பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1934 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் 
ெபா ட்  இந் ய அரசால்  25.03.2020 தல் 14.04.2020 வைர ஊரடங்  
தைட உத் ர  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள . இம் மாநகராட் ல்  
காய்க கள் வாங் வதற்ெகன ேகாடை்டக் ளம் சாைல ல் காந்  
காய்க  மாரக்்ெகட் இயங்  வ ன்ற .இம் மாரக்்ெகட் ல் காய்க கள் 
வாங் வதற்ெகன ெபா மக்கள் அ கம் வதற்  வாய்ப் ள்ள 
காரணத் னால் இம் ைமய மாரக்்ெகடை்ட ஒன்ப  இடங்களில் ப  
ப யாகப் ரித்  தற்கா கமாக மாரக்்ெகட் இயக் வதற்   



ெசய்யப்பட் ள்ள . ைஷ இடங்களில் ெபா மக்கள் மற் ம் 
யாபாரிகளின் அத் யாவ ய ேதைவக்ெகன ஆண்கள் மற் ம் 

ெபண்க க்கான Pre fabricated Mobile   நீர ்   க ப் டம் அைமக்க 
ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .6,24,000/- க்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ன்ற . இப் பணி ைன த ழ்நா  மாவட்ட 
நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் .622800/- க்  ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள கப்  ேரடரஸ்் , ம ைர நி வனம் 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  உடன யாக ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக .6,24,000/- ை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 பணி ைன .6,22,800/- க்  ேமற்ெகாள்ள  ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள கப்  ேரடரஸ்் , ம ைர நி வனம் 

வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 1935 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெகாேரானா ைவரஸ் த ப் ப் 
பணிகளில் எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் மற் ம் அ க்ைக 
ேபான்றவற்ைற னசரி நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன மற் ம் 
மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக் க்  அ ப்பப்பட்  
வ ற . இவ் அ க்ைககள் மற் ம் ஆவணங்கைள நகல் எ ப்பதற்  
இம்மாநகராட் ல் தலாக 1 எண்ணம் HP Laserjet MFP 436 NDA A3 
Printer மற் ம் 1 எண்ணம் HP Colour Laserjet Pro M181 FW A4 Printer 
வாங் வதற்கான உத்ேதச ெசல னம் 140000/-க்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .இப் பணி ைன த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் 
சட்டம் ரி  15 ன் ழ் .136000/- க்  ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள Akira Computers, Dindigul நி வனம் 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  உடன யாக ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக .1,40,000/- ை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 பணி ைன .1,36,000/- க்  ேமற்ெகாள்ள  ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள Akira Computers, Dindigul நி வனம் 

வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1936 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. ண் க்கல் மாநகராட் ல்  COVID 19  ெகாேரானா ைவரஸ் 
த ப் ப் பணிகள்  ச் ல் நைடெபற்  வ ன்ற . இம் 
மாநகராட் ல் ெசயல்பட்  வ ம் இ  அம்மா உணவகங்களில் 
உணவ ந்த வ பவரக் க்  ன்  ேவைள ம் தற்ெபா  
இலவசமாக உணவளிக்கப்ப ற . இதனால் உணவ ந்த 
வ பவரக்ளின் எண்ணிக்ைக தலாக உள்ளதால்  தட்  மற் ம் 
டம்ளர ் ேபா மானதாக இல்ைல. எனேவ இவ்  அம்மா 
உணவகங்க க் ம் தலாக  100 எண்ணம் தட் கள் மற் ம் 100 
எண்ணம் டம்ளரக்ள் வாங் வதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .10000/-க்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .இப் பணி ைன த ழ்நா  
மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் .9200/- க்  ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ் எஸ் பாத் ரக் கைட,  ண் க்கல்  
நி வனம் 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  உடன யாக ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக .10,000/- ை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 பணி ைன .9,200/- க்  ேமற்ெகாள்ள  ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ் எஸ் பாத் ரக் கைட, 
ண் க்கல் நி வனம் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 1937 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



13. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ப ல் ெசயல்பட்  
வ ம் மாவட்ட அர  தைலைம ம த் வமைனக்  மாவடட்த் ன் 
பல்ேவ  ப ந்  உள் மற் ம் றேநாயாளிகள் வ ன்றனர.் 
ேம ம் தற்ேபா  ெகாேரானா ைவரஸால் பா க்கப்பட்டவரக் க்ெகன 
தனிைமப்ப த்தப்படட் ப  (Isolated Ward) ெசயல்ப த்தப்பட உள்ள . 
ேம ம் நகரின் பல்ேவ  ப களி ந்  சை்சக்ெகன வ ம் 
ேநாயாளிகள் மற் ம் ைஷ ேநாயாளிக டன் உடன் வ ேவா க்  
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ந்  பா காக்க நா னி 

ரங்கப்பாைத அைமக்க ட்ட டப்பட் ள்ள . இதற் த் ேதைவப்ப ம் 
ேமாட்டார,் 1000 ட்டர ் ெகாள்ளள ள்ள HDPE ெதாட் , ழாய்கள்  (Pipe 
Materials), ெதளிப்பான் (Sprayer)  மற் ம் இதர ெபா டக்ள் மற் ம் 
அைமப்பதற்கான ஆடக்ள்  உட்பட  உத்ேதச ெசல னம் .1,10,000/- 
க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . இப் பணி ைன த ழ்நா  
மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள M & M CREATIVE GRAPHICS, DINDIGUL 

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 

.1,10,000/- ை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 பணி ைன ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள M & M 
CREATIVE GRAPHICS, DINDIGUL வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1938 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

14. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் 
த க் ம் பணிக்ெகன  அைனத் ப் ப க க் ம் இல ரக 
வாகனங்களில் HDPE TANK  மற் ம்  ேமாட்டார ் ெபா த்  நா னி 
ெதளிக் ம் பணி நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி ைன ேம ம் 

றம்பட ேமற்ெகாள் ம் ெபா ட்  யதாக Mechanical sprayer பாரத ்
கனரக ன் நி வனத் டம் (BHEL) ைல பட் யல் ேகாரப்பட்ட ல் 

.3,54,000/- க்  (GST உடப்ட) ைலப் பட் யல் ெபறப்பட் ள்ள . 



இப் பணி ெகாேரானா த ப் ப் பணி என்பதா ம் அவசர அவ யம் 
க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம் ைஷ நி வனம் மத் ய அரசால் அங் கரிக்கப்படட்  
நி வனம் என்பதா ம் ஒ  எண்ணம்   BHELMISTER - Disinfectant 

Mechanical sprayer  வாங் வதற்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ன்ற .  (ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன COVID 19 – மாநில 

ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம். 

3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  நிேயாக உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1939 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

15. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  
இந் ய அரசால்  25.03.2020 தல் 14.04.2020 வைர ஊரடங்  தைட 
உத் ர  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள . ேம ம் மக்க க் த ்
ேதைவயான அத் யாவ யப்  ெபா டக்ைள வாங் வதற்ெகன  காைல 
6.00 மணி தல் ம யம் 1.00 மணி வைர ஊரடங்  தளரத்்தப்பட் ள்ள . 
அசச்மயங்களில் ெபா டக்ள் வாங்க ெவளி வ ம் மக்கள் ச க 
இைடெவளி ைன  ( Social Distance ) கைடப் க்க 
அ த்தப்பட் ள்ள . அதற்ெகன ழ்க்கா ம் அத் யாவ யப் 
பணிகைள ெசயல்ப த் வ  அவ யமா ன்ற .  
 இம் மாநகராட் ல் காய்க கள் வாங் வதற்ெகன 
ேகாடை்டக் ளம் சாைல ல் காந்  காய்க  மாரக்்ெகட் இயங்  
வ ன்ற .இம் மாரக்்ெகட் ல் காய்க கள் வாங் வதற்ெகன 
ெபா மக்கள் அ கம் வதற்  வாய்ப் ள்ள காரணத் னால் இம் 
ைமய மாரக்்ெகடை்ட ஒன்ப  இடங்களில் ப  ப யாகப் ரித்  
தற்கா கமாக மாரக்்ெகட் இயக் வதற்   ெசய்யப்பட் ள்ள . 

மாநகராட் க் டப்ட்ட அைனத் ப் ப கள், ம த் வமைனகள், 
அ வலகங்கள், ேப ந்  நிைலயம், காய்க  அங்கா களில் இல  ரக 
வாகனத் ன் லம் 1000 ட்டர ் ெகாள்ளள ள்ள HDPE ேடங்க் மற் ம் 
ேமாட்டார ் ெபா த்   நா னி ெதளிக்கப்பட ேவண் ள்ள . 
இதற்காக 9 எண்ணம் ேமாட்டார ் மற் ம் நா னி ெதளிப்பதற் த ்
ேதைவயான உபகரணங்கள் வாங்க ேவண் ள்ள . இதற் ரிய 
உபகரணங்கைள B.M. SORNAM PILLAI SONS லம் ேமற்ெகாள்வதற் ம் 
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . இப் பணிக்கான  உத்ேதச 



ெசல னம் .3,55,000/- ( .எஸ். . வரி உட்பட) க்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .    (  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 .3,51,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம் 

3) இப் பணிைய த ழ்நா  மாவடட் நகராட் களின் சட்டம் 
ரி  15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம் 
4) இப் பணிக்  ெபறப்படட் ன்  ைலப் ள்ளிகளில் 

ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  B.M. SORNAM PILLAI 
SONS வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1940 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

16. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் தற்கடட் 
ப்ைப ேசகரிக் ம் பணிக்ெகன 100 எண்ணங்கள் Battery Operated Vehicle 

க ம் இரண்டாம் கட்ட ப்ைப ேசகரிக் ம் பணி ல் 18 எண்ணம் Light 
Commercial Vehicle, 2 எண்ணம் Compactor Vehicle மற் ம் 2 எண்ணம் ப்பர ்
லாரிகள் உபேயாகப்ப த்தப்பட்  வ ன்றன. இவ்வாகனங்கள் 
தனிைமப்ப த்தப்படட் ப  உடப்ட மாநகரின் அைனத் ப் 
ப களி ந் ம் ப்ைபகள் ேசகரித்  அவற்ைற அகற் வதற்  
உபேயாகப்ப த்தப்பட்  வ ன்ற . இவ் வாகனங்கள் லம் 
ெகாேரானா  ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  னசரி அைனத்  
வாகனங்கைள ம் நா னி ெதளித்  த்தம் ெசய்வ  
அவ யமா ன்ற . இதற்ெகன மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான தா கா 
அ வலக சாைல ள்ள வாகன நி த் டத் ல் ெசயல்பட்  வ ம்  

ண் ர ் ெசயலாக்க ைமயத் ல் வாட்டர ் சர் ஸ் ைமயம் அைமக்க 
உத்ேத க்கப்பட் ள்ள . இதற் த் ேதைவப்ப ம் 3 HP 3 Phase Water Pump, 
ஸ்டாட்டர,் ேக ள், 2000 ட்டர ் ெகாள்ளள ள்ள HDPE Tank, ெதளிப்பான், 
இதர ெபா டக்ள் சப்ைள ெசய்  அைமக் ம் பணிக்   உத்ேதச 
ெசல னம் .1,05,000/-  க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . இப் 
பணி ைன,  த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சடட்ம் ரி  15 ன் ழ் 

.100100/- க்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  B.M. SORNAM PILLAI 



SONS 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 

.1,05,000/- ை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 B.M. 
SORNAM PILLAI SONS வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1941 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

17. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் 18 
எண்ணங்கள் இல  ரக வாகனங்கள் இயங்  வ ன்ற . இவ் 
வாகனங்கள் மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார் களில் இரண்டாம் கடட் 

ப்ைபகள் ேசகரிப்  பணிக்ெகன உபேயாகப்ப த்தப்பட்  வ ன்ற . 
தற்ெபா  ெகாேரானா  ைவரஸ் த ப்  நடவ க்ைகக்ெகன இவற் ல் 
10 இல  ரக வாகனத் ல் HDPE Tank மற் ம் ேமாட்டார ் ெபா த்  
இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட அைனத்  ப கள், ம த் வமைனகள், 
அ வலகங்கள், ேப ந்  நிைலயம் மற் ம் காய்க  அங்கா களில் 

 நா னி ெதளிக்க உத்ேத க்கப்பட் ள்ள . த ள்ள 
வாகனங்கைள ெபா  காதாரப் பணிக டன் தலாக ெபா மக்கள் 
அ கம் ட வாய்ப் ள்ள காய்க  மாரெ்கட், மளிைக கைடகள், ெபா  
ம த் வமைன ஆ ய இடங்களில் ச க இைடெவளி ைன 
கைடப் க் ம் ெபா ட் ம் , ெகாேரானா  ைவரஸ் பரவைல த க் ம் 
ெபா ட் ம் த ழக அரசால் அவ்வப்ெபா  அ க்கப்ப ம் 
ெசய் கைள ெபா மக்க க்  ெதரி க் ம் ெபா ட் ம் 
மாநகராட் யால் தற்கா கமாக அைமக்கப்பட ள்ள  காய்க  மற் ம் 
இைறச்  கைடக க்கான இடங்கள் த்  ெபா மக்க க்  
ெதரியப்ப த் ம் ெபா ட் ம்,  தனிைமப்ப த்தப்பட ள்ள ப களில் 
மக்கள் கைடப் க்க ேவண் ய ெந ைறகள் த்  அ ப்  
ெசய் ம் ெபா ட் ம் அைனத்  இல  ரக வாகனங்களி ம் 
ஒ ெப க்  அைமப்  அைமக்க உத்ேத க்கப்பட் ள்ள . 



 இப் பணி ல் ெமாத்த ள்ள 18 இல  ரக வாகனத் ம் 12 V  
ற ள்ள ஆம் ளிபயர,் ஒ ெப க் , ைமக் மற் ம் இதற்கான வயரக்ள் 

வாங்  அவற்ைற வாகனத் டன் ெபா த் ம் பணி ைன 
ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள . இதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .1,30,000/- 
(GST வரி உட்பட) க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

  ( 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 

.1,30,000/- ை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 லட்  
ஆட்ேடா சல் ஒரக்்ஸ், ேமட் ர ் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1942அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

18. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  
இந் ய அரசால்  25.03.2020 தல் 14.04.2020 வைர ஊரடங்  தைட 
உத் ர  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள . ேம ம் மக்க க் த ்
ேதைவயான அத் யாவ யப்  ெபா டக்ைள வாங் வதற்ெகன  காைல 
6.00 மணி தல் ம யம் 1.00 மணி வைர ஊரடங்  தளரத்்தப்பட் ள்ள . 
அசச்மயங்களில் ெபா டக்ள் வாங்க ெவளி வ ம் மக்கள் ச க 
இைடெவளி ைன  (Social Distance) கைடப் க்க 
அ த்தப்பட் ள்ள .  அதற்ெகன ழ்க்கா ம் அத் யாவ யப் 
பணிகைள ெசயல்ப த் வ  அவ யமா ன்ற . 
 இம்மாநகராட் ல் காய்க கள் வாங் வதற்ெகன 
ேகாடை்டக் ளம் சாைல ல் காந்  காய்க  மாரக்்ெகட் இயங்  
வ ன்ற .இம் மாரக்்ெகட் ல் காய்க கள் வாங் வதற்ெகன 
ெபா மக்கள் அ கம் வதற்  வாய்ப் ள்ள காரணத் னால் இம் 
ைமய மாரக்்ெகடை்ட ஒன்ப  இடங்களில் ப  ப யாகப் ரித்  
தற்கா கமாக மாரக்்ெகட் இயக் வதற்   ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 ேமற்ப  தற்கா க ஒன்ப  மாக்ெகட் ப க க் ம் HDPE ேடங்க் 
அைமத்  நீர ் வச  மற் ம் ெபா மக்கள் ைககைள க வ வச  
ெசய்யப்பட ேவண் ள்ள . ேம ம் இல  ரக வாகனத் ன் லம் 1000 

ட்டர ் ெகாள்ளள ள்ள HDPE ேடங்க் மற் ம் ேமாடட்ார ் ெபா த்  



மாநகராட் க் டப்ட்ட அைனத் ப் ப கள், ம த் வமைனகள், 
அ வலகங்கள், ேப ந்  நிைலயம், காய்க  அங்கா களில்  
நா னி ெதளிக்கப்பட ேவண் ள்ள . இதற்காக 1000 ட்டர ்
ெகாள்ளள ள்ள 40 எண்ணம் HDPE ேடங்க் வாங்க ேவண் ள்ள . 
இப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள உத்ேதச ெசல னம் . 3,60,000/- ( .எஸ்.  
வரி உட்பட)க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற  
(ந.க.எண்.3063/2020/இ4). 
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 .3,60,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம் 

3) இப் பணிைய த ழ்நா  மாவடட் நகராட் களின் சட்டம் 
ரி  15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைமக் ம் மன்றம் 

அ ம க்கலாம். 
4) இப்பணி ைன ெபா ப் பணித் ைற ன் 

அங் கரிக்கப்படட் தர ைலப் பட் யல் 2019-20ல் 
ப் ட் ள்ள ைலப் ள்ளி தத் ல் சப்ைள ெசய்ய 

இம்மாநகராட்  ப  ெபற்ற ஒப்பந்ததாரர ்                                     
. . ேகசன் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 1943 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

19. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெசயல்பட்  வ ம் இரண்  

அம்மா உணவகங்க க் ம் 2 எண்ணம் Billing Machine மற் ம் இல  ரக 

வாகனங்களில் ஒ ெப க்  அைமப் களில் ப  ெசய்யப்பட்ட 

தகவல்கைள அ ப்  ெசய் ம் ெபா ட்  25 எண்ணம் 64 GB  

ெகாள்ளள ள்ள Pen Drive வாங் வதற்கான உத்ேதச ெசல னம் 33000/-

க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .இப் பணி ைன த ழ்நா  

மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் .32050/- க்  ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள Akira Computers, Dindigul நி வனம் 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 

.33,000/- ை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 பணி ைன .32050/- க்  ேமற்ெகாள்ள  ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள Akira Computers, Dindigul நி வனம் 

வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 1944அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

20. ண் க்கல் மாநகராட் ல்  COVID 19  ெகாேரானா ைவரஸ் 
த ப் ப் பணிகள்  ச் ல் நைடெபற்  வ ன்ற .இப் பணி ல் 
ஈ ப ம் ய்ைமப் பணியாளரக்ள், தன்னாரவ் ெதாண்  
நி வனத் னரக்ள், ெத ேவார ஆதரவற்ற ஏைழகள் மற் ம் நகரப்் ற 

டற்ற ஏைழக க்கான இல்லங்களில் தங்க ைவக்கப்பட் ள்ேளார ்
உள்ளிடே்டா க்  ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெசயல்பட்  வ ம் 
இரண்  அம்மா உணவகங்களி ந்  ன்  ேவைள ம் உண  தயார ்
ெசய்யப்பட்  நிேயாகம் ெசய்யப்ப ன்ற . இவ்  
உணவகங்களில் ஏற்கனேவ இ ந்த Mixie கடந்த நான்காண் க க்  
ேமல் உபேயாகத் ல் இ ந்ததால் ேபா ய ெசயல் றன் இன்  உள்ள . 
எனேவ இவ்  அம்மா உணவகங்க க் ம் தலா ஒ  எண்ணம் தம் 
இரண்  Mixie கள் வாங் வதற்  ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . 
இதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .15000/- ஆ ம். இப் பணி ன் அவசர 
அவ யம் க  உடன யாக ேமற்ெகாள்ள ம்,  இ  Mixie கைள 
அங் கரிக்கப்படட் கண்ணா ட்டல் ளாசா, ண் க்கல் 
நி வனத் ட ந்  ெபற் க் ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ன்ற .   (ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1945 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



21. ண் க்கல் மாநகராட் ல்  COVID 19  ெகாேரானா ைவரஸ் 
த ப் ப் பணிகள்  ச் ல் நைடெபற்  வ ன்ற .இப் பணி ல் 
ஈ ப ம் ய்ைமப் பணியாளரக்ள், தன்னாரவ் ெதாண்  
நி வனத் னரக்ள், ெத ேவார ஆதரவற்ற ஏைழகள் மற் ம் நகரப்் ற 

டற்ற ஏைழக க்கான இல்லங்களில் தங்க ைவக்கப்பட் ள்ேளார ்
உள்ளிடே்டா க்  ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெசயல்பட்  வ ம் 
இரண்  அம்மா உணவகங்களி ந்  ன்  ேவைள ம் உண  தயார ்
ெசய்யப்பட்  நிேயாகம் ெசய்யப்ப ன்ற . இவ்  
உணவகங்களில் ஏற்கனேவ இ ந்த Fly Catching Machine கடந்த 
நான்காண் க க்  ேமல் உபேயாகத் ல் இ ந்ததால் ேபா ய 
ெசயல் றன் இன்  உள்ள . எனேவ இவ்  அம்மா 
உணவகங்க க் ம் தலா ஒ  எண்ணம் தம் இரண்  Fly Catching Machine 
கள் வாங் வதற்  ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . இதற்கான உத்ேதச 
ெசல னம் .25000/-க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     இப் 
பணி ைன த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் 

.23520/- க்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள இம் மாநகராட்  
ப  ெபற்ற ஒப்பந்ததாரர ் . . ேகசன் 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 

.25,000/- ை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 

இப் பணி ைன .23520/- க்  ேமற்ெகாள்ள  ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள இம் மாநகராட்  ப  ெபற்ற ஒப்பந்ததாரர ்

. . ேகசன் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1946 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 

 



22. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் 
த க் ம் பணிக்ெகன  அைனத் ப் ப க க் ம் இல ரக 
வாகனங்களில் HDPE TANK  மற் ம்  ேமாட்டார ் ெபா த்  நா னி 
ெதளிக் ம் பணி நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி ைன ேம ம் 

றம்பட ேமற்ெகாள் ம் ெபா ட்  யதாக Mechanical sprayer பாரத ்
கனரக ன் நி வனத் ட ந்  (BHEL) வாங் வதற்  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . இவ் இயந் ரம் இயங் வதற்  15 KVA  

ற ள்ள ெஜனேரட்டர ் ேதைவப்ப ன்ற . இதற்ெகன ரே்லாஸ்கர ்
ேமாட்டாரின் அங் கரிக்கப்படட் ற்பைன நி வனத் ட ந்  ( Dealer)  

ைல பரப் பட் யல் ேகாரப்படட் ல் ஆர.்எம்.எம். காரப்்பேரசன் 
ஏெஜன் ஸ், ச்  நி வனம் .2,80,000/-க்   (GST உட்பட) ைல பரப் 
பட் யல் அளித் ள்ள . 

இப் பணி ெகாேரானா த ப் ப் பணி என்பதா ம் அவசர அவ யம் 
க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம் ஆர.்எம்.எம். காரப்்பேரசன் ஏெஜன் ஸ், ச்  நி வனம் 

ரே்லாஸ்கர ் ேமாட்டாரின் அங் கரிக்கப்படட்  நி வனம் (Dealer) 
என்பதா ம் ஒ  எண்ணம்   15 KVA silent Diesel Genset – Kirloskar make 

அந் நி வனத் ட ந்  .2,80,000/- ம ப் ட் ல்  வாங் வதற்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற .  (ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன COVID 19 – மாநில 

ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம். 

3) ெகாேரானா ைவரஸ்  ெதாற்  நடவ க்ைகக்  
ேதைவப்ப வதால் இப் பணிைய த ழ்நா  மாவடட் 
நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் ேமற்ெகாண்டைத ம் 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 1947 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

23. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான காமராஜர ்
ேப ந்  நிைலயத் ல் த் கரிக்கப்படட் நீர ்ைமயம் மற் ம் தபால் 
அ வலகம் ெசயல்பட்  வ ன்ற . இப் ப  க ம் லமைடந்  
இ ந்  ம் நிைல ல் உள்ளதா ம், மக்கள் அ கம் ம் ப யாக 
உள்ளதா ம், இக் கட் டப் ப ைன இ த்  அகற்றப்பட 
ேவண் ள்ளதால் த் கரிக்கப்படட் நீர ் ைமயத் ைன அ ல் 
உள்ள  ப க்  மாற் வதற்  தயார ் ெசய்யப்படட் ம ப்  .1.00 
இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற . 
     (ந.க.எண்.8218/ 2008/ இ4 )  



அ வலக ப்  
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ைன 
ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1948 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

24. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ்ெசாந்தமான காமராஜர ்ேப ந்  

நிைலயத் ல் த் கரிக்கப்படட் நீர ் ைமயம் மற் ம் தபால் 

அ வலகம் ெசயல்பட்  வ ன்ற . இப்ப  க ம் லமைடந்  

இ ந்  ம் நிைல ல் உள்ளதா ம், மக்கள் அ கம் ம் ப யாக 

உள்ளதா ம், ஆபத்தன நிைல ல் உள்ள இக்கட் டப் ப ைன 

இ த்  அகற்றப்பட ேவண் ள்ள . எனேவ ைஷ கட் டத்ைத இ த்  

அகற்ற ஏலம் ேகா வதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற . 

 (ந.க.எண்.8218/ 2008/ இ4 )  
அ வலக ப்  
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) தற்ெபா  ெசயல்பட்  வ ம் தபால் நிைலயத் ைன 

யதாக மாற் யைமக்கப்பட்ட ேப ந்  நிைலய  தங் ம் 
க்  மாற் வதற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1949 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

25. ண் க்கல் மாநகராட் ல் காமராஜர ்ேப ந்  நிைலயத் ல் 
த் கரிக்கப்பட்ட நீர ் ைமயம் மற் ம் தபால் அ வலகம் உள்ள 

ப  க ம் ேமாசமாக ப தைடந் , ஆபத்தான நிைல ல்  இ ந்  
ம் நிைல ல் உள்ளதா ம், மக்கள் அ கம் ம் ப யாக 

உள்ளதா ம், இக் கட் டப் ப ைன இ த்  இ பா கைள அகற்  
அப் றப்ப த்த  14.05.2020 அன்  ஏலம் நைடெபற்ற ல் 1) 

.எஸ்.காரத்் ேகய மேரசன் 2) . . ேகசன் ஆ ய இ வ ம் 
கலந்  ெகாண்டனர.் அ ல்  .எஸ்.காரத்் ேகய மேரசன், 
என்பவரின் உயரந்்தபடச்  ஏலக்ேகள் த் ெதாைக ைன  ஏற்க மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண். 8218 / 2008/ இ 4)  
  



அ வலக ப்  
1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) உயரந்்தபடச்  ஏலக்ேகள் த் ெதாைகயாக .3500/- ேகட்ட 

.எஸ்.காரத்் ேகய மேரசன் என்பவரின் ஏலக் ேகள் ைய 
அங் கரிக்கலாம். 

பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத்தர  வழங் யைமக் ம்  
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 1950 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

26.  இம்மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்  
வாகனம்  TN 57 AF 9465   ப்பர ் லாரி 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 

.1,39,,000/-க்  ( பாய் ஒ  லடச்த்  ப்பத்  ஒன்பதா ரம் மட் ம்) 
அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  
(ந.க.எண்.3364/2020/எச1்). 
அ வலகக் ப்  
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 ர்மானம் எண்: 1951 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

27. இம்மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்  
வாகனம்  TN 57  BD  3938   ப்பர ் லாரி 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 

.1,19,,000/-க்  ( பாய் ஒ  லட்சத்  பதெ்தான்பதா ரம் மட் ம்) 
அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  
(ந.க.எண்.3441/2020/எச1்). 
அ வலகக் ப்  
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1952 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

28.இம்மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்  
வாகனம்  TN 57  AF 4927   னி ஆட்ேடா  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 

.1,10,000/-க்  ( பாய் ஒ  லடச்த்  பத்தா ரம் மட் ம்) அ ம  



ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  
(ந.க.எண்.3612/2020/எச1்). 
அ வலகக் ப்   
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1953 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

29. இம்மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்  
வாகனம்   TN 57  AF 4966   னி ஆட்ேடா  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 

.1,10,000/-க்  ( பாய் ஒ  லடச்த்  பத்தா ரம் மட் ம்) அ ம  
ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  
(ந.க.எண்.3605/2020/எச1்). 
அ வலகக் ப்  
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1954 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

30. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  
இந் ய அரசால்  25.03.2020 தல் 14.04.2020 வைர ஊரடங்  தைட 
உத் ர  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள . ேம ம் மக்க க் த ்
ேதைவயான அத் யாவ யப்  ெபா டக்ைள வாங் வதற்ெகன  காைல 
6.00 மணி தல் ம யம் 1.00 மணி வைர ஊரடங்  தளரத்்தப்பட் ள்ள . 
அசச்மயங்களில் ெபா டக்ள் வாங்க ெவளி வ ம் மக்கள் ச க 
இைடெவளி ைன (Social Distance) கைடப் க்க அ த்தப் 
பட் ள்ள .   இம்மாநகராட் ல் காய்க கள் வாங் வதற்ெகன 
ேகாடை்டக் ளம் சாைல ல் காந்  காய்க  மாரக்்ெகட் இயங்  
வ ன்ற .இம் மாரக்்ெகட் ல் காய்க கள் வாங் வதற்ெகன 
ெபா மக்கள் அ கம் வதற்  வாய்ப் ள்ள காரணத் னால் இம் 
ைமய மாரக்்ெகடை்ட ஒன்ப  இடங்களில் ப  ப யாகப் ரித்  
தற்கா கமாக மாரக்்ெகட் இயக் வதற்   ெசய்யப்பட் ள்ள . 

இப் ப கள் த ர ெபா மக்கள் அ கம் வைத த ரக்் ம் 
ெபா ட்  மாநகரின் அைனத்  ப கள் மற் ம் அதன் 

ற் ப் றத் ள்ள ப க க் , தனியா க் ச ் ெசாந்தமான இல  
ரக வாகனங்கள் 50 எண்ணம் வாடைகக்  அமரத்்  காய்க கள் மற் ம் 
மளிைகப் ெபா ட்கைள ற்பைன ெசய்ய உத்ேத க்கப்பட் ள்ள . அவ் 
வாகனங்க க்கான வாடைக, ஓட் நர ் ப , எரிெபா ள் உள்ளிட்ட 
ெசல னங்கைள மாநகராட்  லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள .  



இதற்ெகன ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .4,00,000/- க்  மாமன்ற அ ம   
ேவண்டப்ப ன்ற .   

ேம ம் 2019-2020 ம் ஆண் ற்கான  வாகனங்க க்   வாடைக 
நிரண்யம் ெசய்வதற்கான  ண் க்கல் மாவடட்க் ன் 
ெசயல் ைற  ஆைண ந.க.எண். 41203 / A3 / 2017, நாள் 2.4.2019  ன்ப   Light 
Goods Vehicle க்கான வாடைக, ஓட் நர ்ப  மற் ம் எரிெபா ள்  உடப்ட ½ 
நா க்கான ெதாைக .1111.50 ஆ ம். 

அதன்ப  .1100/-க்  தங்கள  வாகனங்கைள வாடைகக்  தர 
சம்ம க் ம் இல  ரக வாகன உரிைமயாளரக்ளின் வாகனங்கைள 
வாடைக அ ப்பைட ல் உபேயா க்க ம் மாமன்ற அ ம   
ேவண்டப்ப ன்ற .     (  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 .4,00,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம் 

இப் பணிைய த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் 
ேமற்ெகாண்டைமக் ம் மன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1955 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
31. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத  ளக்  பராமரிப்  
வாகன எண். .என்.57. 1709 க்  2019-2020 ம் ஆண் ற்  த சச்ான்  

ப் க்க வட்டாரப் ேபாக் வரத்  அ வலகத் ற்  ழ்க்கண்ட 
வரிகைள ெச த்  அதன் உண்ைம நகல்கள் இைணக்கப்பட் ள்ள .  

த ச ்சான்  கட்டணம்   - .  850/- 
ப ைம வரி     - .1010/- 

ைக கட் ப்பாட் ச ்சான்  கட்டணம் - .  110/- 
ஸ்  கவரன்ர ்     - .6300/- 
  ெமாத்தம்    - .8270/- 

ேமற்கா ம் ெதாைக .8270/- ஐ .ெஜேரா யாஸ், ஓட் நர ்

ெபயரில் வழங்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

   ( ந.க.எண். 3174 / 2020 / இ3) 

அ. ப்   மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 1956 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



32. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத  ளக்  

பராமரிப்  வாகனம் .என்.57.எ எச.் 8645 க்  ளட்ச ் ேளட், ளடச் ்
கவர,் அெசம் ளி ேளட் ப தா  ட்டதால் ய  வாங் வதற்  
ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .10000/- ஐ ெபா  நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3173 / 2020/ இ 3)  
அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
மாமன்றத் ன் அ ம ைய எ ரே்நாக்  ைலப் ள்ளி ேகாரி பணி 
ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1957 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
33. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் ெபா  காதாரப் 

ரி ல் இயங்  வந்த டம்பர ் ேளசர ் வாகனம் TN.57.H.2793  ஐ நீர ்
வாகனமாக மாற் ம் பணிக்  08.05.2020 அன்  தல் ைறயாக  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ெலட்  ஆட்ேடா சல் 
ஒரக்்ஸ் 

.979400/- ன்ைவப் த் ெதாைக 
ெச த் ந்  

லக்களிக்கப் பட் ள்ள . 
2. ேஜா  கன் ேமாட்டார ்

ஒரக்்ஸ், ேசலம் 
.1008400/- .1700/- ம ப் ள்ள க ல 

ெசலான் நகல்  
       (ந.க.எண்.11658 / 2019/ இ4) 

அ வலக ப்  
1. .9,80,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள் 13.04.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் .979400/- க்  
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெலட்  ஆட்ேடா சல் ஒரக்்ஸ், 

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 
 ர்மானம் எண்: 1958 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

34. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் ெபா  காதாரப் ரி ல் 

இயங்  வந்த டம்பர ் ேளசர ் வாகனம் TN.57.H.2721  ஐ நீர ் வாகனமாக 
மாற் ம் பணிக்  08.05.2020 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. ெலட்  ஆட்ேடா சல் 
ஒரக்்ஸ் 

.979400/- ன்ைவப் த ் ெதாைக 
ெச த் ந்  

லக்களிக்கப் 
பட் ள்ள . 

2. ேஜா  கன் ேமாடட்ார ்
ஒரக்்ஸ், ேசலம் 

.1008400/- .1700/- ம ப் ள்ள 
க ல ெசலான் நகல்  

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

1. .9,80,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள்  13.04.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் .979400/- க்  
ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெலட்  ஆட்ேடா சல் ஒரக்்ஸ், 

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.   

ர்மானம் எண்: 1959 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
35.இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2019-20 ன் ழ் 

மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்கள் 1, 5, 11, 15, 23, 43 மற் ம் 47 மைழநீர ்
வ கால்களில் ர ் வா ம் பணிக்  08.05.2020 அன்  தல் ைறயாக  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ. 
எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. . .எஸ். ராஜேமாகன்  0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.3500/- ம ப் ள்ள 
வங்   ேச ப்  பத் ரம்   

2. . . ேகசன் 10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.3500/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .3,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள்  18.02.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எஸ்.ராஜேமாகன், 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.  

ர்மானம் எண்: 1960 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 

36. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2019-20 ன் ழ் ஒ க்கம் சாைல 

சந் ப் ல் தார ்சாைல அைமக் ம் பணிக்  08.05.2020 அன்  தல் ைறயாக  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. . .எஸ். ராஜேமாகன்  0.03% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.5250/- ம ப் ள்ள 
வங்   ேச ப்  
பத் ரம்   

2. . . ேகசன் 10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5250/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .5,25,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.03% ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எஸ். ராஜேமாகன், 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.  

ர்மானம் எண்: 1961 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

37. ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள உடனிகழ் தணிக்ைக ரி ற்  

தணிக்ைக பத் கள், வர  ெசல ன அ க்ைக, சம்பளப் பட் யல்கள், 
தைட ட் கள், அ வலக பணிகள் மற் ம் அவ்வப்ேபா  ெசய்யப்ப ம் 
இதர பணிகள் ஆ யவற்ைற கணினி ல் உட க் டன் உடன் தட்டச்  
ெசய்ய ேபா ய தட்டசச்ர ் மற் ம் கணினி ல் தடட்ச்  ெசய் ம் 
பணியாளரக்ள் இம்மாநகராட்  அ வலகத் ல் இல்லாததால், தனியார ்
கணினி ப ற்  நி வனத் ன் வா லாக தட்டச்  ெசய் ம் பணிைய 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த . ேமற் த்த நி வனத் ன் பணிக்காலம் 
31.03.2020 உடன் நிைறவைடந் ட்ட . தற்ேபா  த ழகத் ல் 
ெகாேரானா த ப்  ன்ெனசச்ரிக்ைக பணி மற் ம் ஊரடங்  உத்தர  
25.03.2020 தல் 17.05.2020 வைர மத் ய மற் ம் மாநில அரசால் 

றப் க்கப்பட்ட நிைல ல் உள் ர ் ைலப் ள்ளி ேகாரி  ேமற்கா ம் 
பணிைய ெதாடர  இயலாத நிைல உள்ள . ஏற்கனேவ தட்டச்  பணிைய 
ேமற்ெகாண்ட ப ன் சாப்ட் ண் க்கல் எ ம் தனியார ்
நி வனத் ற்  01.04.2020 தல் 30.06.2020  வைர உள்ள 

ன் மாதங்க க்  பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேமற்கண்ட  



பணிைய ேமற்ெகாள்ள ஏற்கனேவ அ ம க்கப்பட்ட மாமன்ற 
ரம்ானத் ன் ப  மாதம் ஒன் க்  .10000/- தம் ன்  

மாதங்க க்  ஆ ம் ெசல னம் .30,000/- ( பாய் ப்பதா ரம் 
மட் ம்) மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
   (ந.க.எண்.3285/20/ 7)      
அ வலக ப்  
 மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1962 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

38. அரசாைண (D) எண். 141 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்வழங்கல் 

ைற,   நாள்.23.04.2020ம் ேத ய அரசாைண ல் ெசாத் வரி, ழாய் வரி 
கட்டணங்கள் ெபா மக்களிட ந்  3 மாதங்க க்  (30.06.2020 வைர) 
வ ல்  நீட் க்கப்பட் ள்ள  என ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அரசாைண 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .
 (ந.க.எண்.7226/2016/அ1) 
அ வலகக் ப்   ப  ெசய்யலாம்.   

ர்மானம் எண்: 1963 அ வலக ப்  ப ெசய்யப்பட்ட  

39. Ï«khefuh£Á¡F mDkÂ¡f¥g£LŸs 451 JhŒik¥gâahs®fë‹ 

gâælkhdJ flªj 25 M©LfS¡F K‹ghf mDkÂ¡f¥g£ljhF«.  

j‰nghJ Â©L¡fš efuh£Á, khefuh£Áahf ju« ca®¤j¥g£L,  k¡fŸ 

bjhif 2,07,000 MfÎ« efçš FL«g§fë‹ v©â¡if 54,000¡F« 

TLjyhf ca®ªJŸs ãiyæš mj‰nf‰wthW muR ã®za¤JŸs 

msÎnfhë‹ go njitahd gâahs®fis gâak®¤Â bghJk¡fë‹ 

eyidÍ«, bghJRfhjhu¤ijÍ« Kiwahf guhkç¤J ngâfh¥gJ äf 

mtÁaK«, m¤ÂahtÁkhdJ« MF«.  j‰bghGJ khefu gFÂfëš 

bfhnuhdh nehŒ¤ bjh‰W jL¥ò gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L tUtjhš 

khefçš Rfjhuh¤ij ngâ fh¡f nt©oa ãiyÍ« V‰g£L tU»wJ.  

nkY«, JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ Âl¡fêÎ nkyh©ik br«ikahf 

brašgL¤jnt©oa ãiyÍ« cŸsJ.  Ïªãiyæš murhiz v© 101/97š 

tH§f¥g£LŸs msÎnfhë‹go Ï«khefuh£Á¡F njitahd JhŒik 

gâahs®fë‹ v©â¡if 677 MF«.  j‰nghJ khefuh£Áæš gâòçÍ« 

ãuªju JhŒik¥ gâahs®fŸ 162  k‰W« x¥gªj JhŒik¥ gâahs®fŸ 226 

Mf bkh¤j«  388 JhŒik gâahs®fis¡ bfh©L éçtilªj 

Ï«khefuh£Á¥ gFÂfëš J¥òuÎ gâæid KGikahf nk‰bfhŸtJ 

ÏayhkY«, äf fodkhfÎ« cŸsJ.  vdnt k¡fŸ bjhif¡nf‰g 

j‰nghija ãiyæš TLjyhf gâak®¤j¥g£L tU« 50 JhŒik¥ 

gâahs®fis V‰fdnt Ï«khefuh£Áæš x¥gªj mo¥ggilæš  tH§» 



gânk‰bfh©L tU« v¡brš Ú£ m©L ilo ãWtd¤Â‹ gâ x¥gªj 

fhy«  30.04.2020 cl‹ Kotiltjhš nk‰go gâ¡fhy¤Âid  01.05.2020  

Kjš  31.07.2020  tiu nkY« 3 khj fhy¤Â‰F kht£l M£Á jiyt® 

mt®fsJ brašKiwfŸ  e.f.v©. 8698/2019/v¥5  ehŸ. 27.06.2019š 

f©LŸs juéiy g£oaè‹ go eg® xUtU¡F ehŸ x‹W¡F %. 509/-  

Åj« tH§» gâ nk‰bfhŸsÎ« mj‰fhF« c¤njr bryéd« %. 

24,00,000/- I khefuh£Á tUthŒ k‰W« _yjd ãÂæèUªJ V‰fÎ« 

khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  (e.f.v©. 15584/2015/v¢2) 

mYtyf¥F¿¥ò  

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«  

2. kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fsJ brašKiwfŸ e.f.v©. 

8698/2019/v¥5  ehŸ. 27.06.2019« njÂa juéiy g£oaè‹ go eg® 

xUtU¡F ehŸ x‹W¡F %. 509/- Åj« tH§»lÎ«, V‰fdnt 

gânk‰bfh©L tU« v¡brš Ú£ m©L ilo ãWtd¤Â‰nf 

gâæid bjhl®ªJ tH§»lÎ«, x¥gªj fhy¤Âid 01.05.2020 Kjš 

31.07.2020 tiu nkY« 3 khj fhy¤Â‰F Ú£o¤J tH§fÎ« khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«.  

ர்மானம் எண்: 1964 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

40. Ï«khefuh£Á bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš Âl¡ fêÎ nkyh©ik 

Â£l¤Â‹ Ñœ 226 JhŒik gâahs®fis maš x¥gªj mo¥gilæš 

éãnahf« brŒÍ« gâ¡F efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fsJ 

brašKiw e.f.v© 34498/Ã3/2015 ehŸ 08.06.2016‹go x¥gªj¥òŸëfŸ 

bgw¥g£L m‹iwa njÂæš kht£l M£Áa® mt®fsJ brašKiw 

c¤ÂuÎ e.f.v©.12148/2016 ehŸ 08.06.2014‹ ju éiy¥ g£oaè‹go 

Âd¡Tè %. 266/- tH§f¥g£L mj‹ bjhl®¢Áahf gšntW jud§fëš 

kht£l M£Áa® mt®fë‹ brašKiwfëš f©LŸs 

juéiy¥g£oašfë‹ go 3 Kiw Âd¡TèfŸ ca®Î brŒa¥g£L 

ÏWÂahf eg® x‹W¡F ehŸ x‹W¡F %.332/- tH§f¥g£L tªjJ.  

Ïªãiyæš 20.03.2020 cl‹ nk‰go x¥gªj fhy« KoÎ‰wijaL¤J 

òÂjhf 278 gâæl§fis mDkÂ¤J«, mj‹ Ã‹d® V‰gL« 

fhèæl§fS¡F jFªjh‰nghš TLjš gâahs®fisÍ« nr®¤J 

btëKfik _y« x¥gªj gâahs®fis gâak®¤Â bfhŸsÎ« efuh£Á 

ã®thf Miza®, br‹id mt®fsJ brašKiwfŸ 

e.f.v©.7139/2019/n#3, ehŸ. 07.01.2020 _y« ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L, 

x¥gªj òŸëfŸ bgw¥g£L  ÏWÂ brŒa¥glhjãiyæš Âd¡Tè JhŒik¥ 

gâahs®fë‹ rh®ghf bjhêyhs® ÚÂk‹w¤Âš kht£l M£Áa® 

mt®fë‹ 2019-20« ãÂ M©o‹ juéiy¥g£oaèš gçªJiu¡f¥g£l  

Âd¡Tè %. 509/- tH§»l nfhça tH§F ãYitæš ÏUªJ tU»wJ.  



nkY« btëKfik x¥gªj gâ¡fhy« 20.03.2020 m‹W Kotilªj 

ãiyæY«, x¥gªj òŸëfŸ ÛJ ÏWÂ KoÎ vL¡f¥gljhj ãiyæš 

V‰fdnt kht£l M£Áa® mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©. 

8698/2019/v¥5  ehŸ. 27.06.2019š f©LŸs 2019-20« M©o‹ 

juéiy¥g£oaè‹ go %.509/- v‹w é»j¤Âš 21.03.2020 Kjš 30.04.2020 

tiuahd fhy¤Â‰F Ï¥gâæid brŒJ tU« v¡brš Ú£ m©L ilo, 

Â©L¡fš k‰W« bgh‹uhk®, nyg® fh‹ouh¡l®, kJiu M»a 

ãWtd§fis bjhl®ªJ fhy Ú£o¥ò brŒJ gânk‰bfhŸs V‰fdnt 

khk‹w mDkÂbg‰W gânk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ. j‰nghJ 30.04.2020 

m‹W gâÚ£o¥ò fhy« KotilÍ« ãiyæš bfhnuhdh nehŒ¤ bjh‰W 

jL¥ò gâfë‹ fhuzkhf ÏJehŸ tiu  x¥gªj òŸëfŸ ÛJ ÏWÂ KoÎ 

vL¡f¥gl Ïayéšiy.  

vdnt, x¥gªj òŸëfŸ ÛJ ÏWÂ KoÎ vL¤J gâ c¤ÂuÎ tH§F« 

tiu nkY« 3 (31.07.2020 tiu) khj¡ fhy¤Â‰F v‰fdnt Ï¥gâæid 

brŒJ tU«   v¡brš Ú£ m©L ilo, Â©L¡fš k‰W« bgh‹uhk®, nyg® 

fh‹ouh¡l®, kJiu M»a ãWtd§fns bjhl®ªJ gânk‰bfhŸsÎ« 

mj‰fhF« c¤njr bryéd« %.1,27,00,000/- (%ghŒ xU nfhona ÏUg¤Â 

VG Ïy£r« k£L«)I khefuh£Á tUthŒ k‰W« _yjd ãÂæš ÏUªJ 

bryéd« nk‰bfhŸsÎ« khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. V‰fdnt btëKfik _y« Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ 

_y« JhŒik¥gâ nk‰bfhŸtj‰fhd x¥gªj òŸëfŸ 

bgw¥g£L« fhy mtfhræ‹ikahš x¥gªj òŸëfŸ ÛJ ÏWÂ 

KoÎ vL¡f¥glhj ãiyæš 21.03.2020 Kjš 30.04.2020 tiu 2019-

20« M©L¡fhd kht£l M£Á¤jiyt® mt®fsJ juéiy 

g£oaè‹ go eg® x‹W¡F ehŸ x‹W¡F %.509/- Åj« 

tH§»lÎ«, Ï¥gâæid V‰fdnt nk‰bfh©L tU« v¡brš Ú£ 

m©L ilo, Â©L¡fš k‰W« bgh‹uhk®, nyg® fh‹ouh¡l®, 

kJiu M»a ãWtd§fns bjhl®ªJ gânk‰bfhŸsÎ« khk‹w« 

mDkÂ¡fyh« 

2. j‰nghJ bfhnuhdh nehŒ¤ bjh‰W  jL¥ò gâfë‹ fhuzkhf 

k‰w m¤ÂahtÁa gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L tU« Nœãiyæš 

ÛsÎ« x¥gªj òŸëfŸ ÛJ ÏWÂ KoÎ  Ïayhj ãiyæš 

j‰nghija kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fsJ juéiy¥g£oaš 

mo¥gilæš eg® x‹W¡F eg® x‹W¡F ehŸ x‹W¡F %.509/- 

Åj« tH§»lÎ«, Ï¥gâæid V‰fdnt nk‰bfh©L tU« 

v¡brš Ú£ m©L ilo, Â©L¡fš k‰W« bgh‹uhk®, nyg® 



fh‹ouh¡l®, kJiu M»a ãWtd§fns nkY« 3 (31.07.2020 tiu) 

khj¡fhy¤Â‰F gâfhy¤Âid Ú£o¤J  bjhl®ªJ 

gânk‰bfhŸsÎ« mj‰fhF« c¤njr bryéd« %.1,27,00,000/- 

(%ghŒ xU nfhona ÏUg¤Â VG Ïy£r« k£L«)I khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«. khk‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» bjhlu¥g£l 

mid¤J elto¡iffisÍ« khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©.17213/2015/v¢2) 
ர்மானம் எண்: 1965 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

41. ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்ட்ட வார்  எண்கள் 42,  மற் ம் 
45க் ட்பட்ட காதார ஆய்வாளர ் அ வலகம் ேமட் ப்பட்  பள்ளி ல் 
இயங்  வ வதால் , வார்  37 இல் ெமாட்டனம்பட்  சாைல ல் உள்ள 
மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான இடத் ல் காதார ஆய்வாளர ்
அ வலகக் கட் டம் கட் வதற்  தயார ் ெசய்யப்படட் .6.00 
இலடச்த் ற்கான ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     
(  ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  
அ வலக ப்  
வ வாய் நி  2019-20 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 1966 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
42. ெகாேரானா ைவரஸ் காரணமாக ெபா  மக்க க்  ேநாய்த் ெதாற்  

ஏற்ப வைத த த் ம் வைக ல் நா  வ ம் ஊரடங்  உத் ர  

றப் க்கப்பட் ள்ள . ேம ம், இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 

நிரந்தர காந்  ைமதான னசரி காய்கனி அங்கா க்  ெபா மக்கள், 

ல்லைர யாபரிகள், வாகன ஓட் நரக்ள், ெதா லாளரக்ள் மற் ம் 

காய்கனி ற்பைனயாளரக்ள் அைனவ ம் ஒேர இடத் ல் வதால், 

ச க இைடெவளி  (social distance) பா க்கப்ப வதாக மாவடட் ஆட் த் 

தைலவர ் மற் ம் காவல் ைற கண்காணிப்பாளர ் அவரக்ளால் 

நடத்தப்படட் ஆய் க் ட்டத் ல் கலந்தாேலாசைன ெசய்யப்பட் , 

இம்மாநக க் ட்பட்ட சாைலகள் மற் ம் ெத க்களில் ெபா  மக்கள் 

அ ம் வண்ணம் அ ைரகள் வழங்  ச க இைடெவளி டன் (social 

distance)  நடந் ெகாள்ள ம், அர  மற் ம் தனியா க் ச ் ெசாந்தமான 

கட் டங்களில்  நா னிகள் ெதளித் ட ம், தற்கா க காய்கனி 

அங்கா கள் ஏற்ப த்  ெபா  மக்க க்  ேதைவயான வச கள் 



ஏற்ப த் ட ம், ெகாேரானா ெதாற்  பா க்கப்பட்டவரக்ள் மற் ம் 

அவரக்ளின் ம்பத் னைர கண்ட ந்  தனிைமப்ப த் ட ம், 

அப்ப கைள த ப் கள் அைமத்  பா காத் ம் பணிகள் 

இம்மாநகராட் யால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற .  

 ேமற்கண்ட பணி ல் ஈ பட் ள்ள ரி  றப் பணியாளரக்ளின் 

வா லாக அர  / மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் / மாநகராட்   ஆைணயர ்

அவரக்ளால் அவ்வப்ேபா   ெபா  மக்க க்  வழங்கப்ப ம் 

அ ைரகள், அர ன் உத் ர கள் மற் ம் வ காட் தல்கள் 

ஆ யவற் ைன உட க் டன் அைனத்  ெபா  மக்க க் ம் ஒேர 

ேநரத் ல் ெசன்றைட ம் வண்ணம் மார ் 30 ட்டர ் ற்றள ற்  

ேகடக்க் ய ைக ைமக் கள் மற் ம் ஒ  ெப க் கள் ேபாரக்்கால 

அ ப்பைட ல் ெபா  மக்கள் மற் ம் நிரவ்ாக நலன் க  உடன யாக 

24 எண்ணம் ெகாள் தல் ெசய்  வழங்கப்பட ேவண் ள்ள .  

எனேவ, ேமற்கண்ட ைக ைமக் கள் மற் ம் ஒ  ெப க் கள் 

ெகாள் தல் ெசய் ட ஏ வாக ைலப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .   

வ. 

எண் 

நி வனம் ைல தம் 

1 St. Roche Electroncs,  

No. 12, Municipal Complex,  

K.N.H. Road, Dindigul 

.1,95,606/- 

(GST உட்பட) 

2 Third-I Security Systems,  

 Kakkathoppu Street,  

Townhall Road, Madurai -1. 

.2,01,172/- 

(GST உட்பட) 

3 S.M. Infotech. 

6, Perumal Teppakkulam East,  

Townhall Road, Madurai -1. 

.2,05,320/- 

(GST உட்பட) 

ேமற்கண்ட ன்  நி வன ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த படச் 

ைல தமான .1,95,606/-ற்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள St. 



Roche Electroncs, Dindigul நி வன ைலப் ள்ளிைய ஏற் க்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3063/2020/இ4). 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. இப்பணி ெகாேரான த ப்  பணி என்பதா ம், அவசர அவ யம் 

க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம், இப்பணிக்கான ெசல  ெதாைக .1,95,606/-ஐ               
COVID-19 மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

3. இப்பணி ைன த ழ்நா  மாநகராட்  சட்டம் ரி  15ன் ழ் 
ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ேமற்கண்ட பணிக்  ைறந்த படச் ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள St.Roche 

Electroincs, Dindigul  நி வனத் ட ந்  ெபா டக்ைள ெகாள் தல் 
ெசய்ய ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 1967 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
43.இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-20 ன் ழ் நகரில் படட் 

ப க க்  ப ரம்ானக் ழாய் ப க் ம் பணிக்  18.03.2020 அன்  தல் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ. 

எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் தெ்தாைக 

1. ெஜக ஸ்வரி 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.20000/- ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

2. .எ. நாட்ராயன்  12.00% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.20000/- ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.719 / 2019/ இ4) 

 

அ வலக ப்  

1. .20,00,000/- 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  ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

ஒப்பந்ததாரரிடம் 23.03.2020ம் ேத ய அ ப் ல் 
ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் நில  வ ம் கட் மானப் 
ெபா டக்ளின் ைலேயற்றம், மற் ம் பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற காரணமாக ை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 ெஜக ஸ்வரி கன்ஸ்டர்க் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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: 1968 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

44. ண் க்கல் மாநகர மக்களின் வாழ்க்ைக ட் ன் எளிைமத ்

ட்டம்  (Ease of Living Index) என்ற மத் ய அர ன் ய ட்டம் 

ெசயல்ப த் வதற்  ஏ வாக னசரி நாளித ல் ளம்பரம் 

ெசய் ட ம், க் ய ெபா  இடங்களில் ளம்பரப் பலைக 

அைமத் ட ம், ெபா மக்கள் க த் க் கணிப்  ெப ம் வைக ல் 

ளம்பர ேநாட் ஸ் அசச் த்த வைக ம் ெசல னம் .1,50,000/-க்  

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற . 

அ வலக ப்  
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 1969 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

45. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ்ெசாந்தமான  ஆத் ர ்காமராஜர ்

நீரத்் ேதக்க வளாகத் ல் அைமந் ள்ள இரண்  நீர ் ட்ட த் கரிப்  
நிைலயங்கள் , இரண்  நீேரற்  நிைலயங்கள், 10 எண்ணம் றந்தெவளி 

ண கள், 10 எண்ணம் ஆழ் ைள ண கள் மற் ம் காவலர ் பணி 
ஆ ய பணிக க் த் ேதைவயான ெதா ல் ட்ப பணியாளரக்ள், 
மற் ம் மைலக்ேகாடை்ட நீ ந்  நிைலய ேமாடட்ார ் பம்ப்ெசடக்ள் 
இயக்கத் ேதைவயான ெதா ல் ட்ப பணியாளரக் க்கான 2019-20 ம் 
ஆண் ற்கான அ ம க்கப்பட்ட பணிக்காலம் வைடவதால்  2020-



2021 ம் ஆண் ற்  ெவளி கைம லம்  ன் பணியாளரக்ள், ல்டர ்
ெபட் ஆபேரட்டரக்ள், நிைலய பராமரிப்  உத யாளரக்ள், Turn Cock , 
காவலரக்ள் ஆ ய பணியாளரக்ைள த ழ்நா  நீர ்வ கால் வாரிய  

தரப்ப த்தப்படட் ைல தம் 2019-20 ன்ப   நிய க் ம் 
பணிக்கான உதே்தச ெசல னம் .50.00 இலடச்த் ற்  தயார ்
ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
  (ந.க.எண்.               / 2020/ இ 4)  
அ. ப்   

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) நீர ்நி  2020-21 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி 
ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1970 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

46. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி ல் ட்டப் பணிகள் 

ெசய்ய அரசாைண ல் அ ம க்கப்பட் ள்ளப  னசரி 
நாளிதழ்களில் ஒப்பந்தப் ள்ளி ளம்பரம் ெசய்தைமக்  ழ்க்கண்ட 

னசரி நாளிதழ்க க்  ளம்பரக் கட்டணம் வழங்க மாமன்றத் ன் 
அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
வ.எண்  நாளித ன் 

ெபயர ்
ளம்பர 

நாள்  
ர  எண் / 
நாள் 

ஒ க்  
ெசய்யப்பட் ள்ள 

நி  

ெதாைக 
பா ல் 

1 Accord 
Advertising 
Agencies  

12.1.2020 AAA / 0593 
/ 19-20 

Swachh Bharat 
Mission 

57383/- 

2 Accord 
Advertising 
Agencies  

9.1.2020 AAA / 0456 
/ 19-20 

Capital Grant 
Fund 

207900/- 

3 Accord 
Advertising 
Agencies  

12.1.2020 AAA/ 0594 
/ 19-20 

Capital Grant 

Fund 

220374/- 

4 Accord 
Advertising 
Agencies  

22.2.2020 AAA /0771 
/ 19-20 

Swachh Bharat 

Mission 

88988/- 

5 னத்தந்  25.1.2020 Dgl 1920 - 
0010739 

General Fund 31500/- 

6 த ழக 
நி ஸ்  

9.1.2020 0681 14th Central 
Finance 

Commission 

49200/- 

   ெமாத்தம்  655345/- 
 
        (ந.க.எண்.11428/ 2020 / இ4)  
 



அ. ப்  
 அ ம  அளிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1971 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

47. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயத் ல் உள்ள  தங் ம் ன் 26 அைறகைள 
கைடகளாக மாற்றம் ெசய்  மாமன்ற ரம்ான எண்.7 
நாள்.11.11.2019ம் ேத ய ரம்ானத் ல் ஏல ைவப் த் ெதாைக .3 
லடச்ம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைவப் த் ெதாைக .3லட்சம் என 
ஒப் தல் ெபறப்பட்  12.02.2020ம் ேத ல் ஏல ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் எவ ம் கலந்  ெகாள்ள ன்வராததால், 
ேமற்கண்ட ைவப் த் ெதாைகைய தலா .1.50 லடச்ம் என 

ைறத்  ஏல ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.15191/2018/அ7) 
அ வலகக் ப்  
 ைவப் த் ெதாைகைய ைறத் ட அ ம க்கலாம். 
 ர்மானம் எண்: 1972 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

48. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ய்ைம இந் யா ட்டம் 2017-18 

ன் ழ் வார்  எண்.33 ல் ழ்  .10.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் ழக்  
மரியநாத ரத் ல் க ப் டம் கட் ம் பணிக்  27.3.2018 ல் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த 

.எஸ். அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரர ்  அவரக் க்  4.6.2018 ல் ேவைல 
உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மரியநாத ரத் ல் பயனாளிகள் அ கம் வ க் ம் 
ப  என்பதால், ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்பட் ந்த 6 இ க்ைக 
ெகாண்ட  க ப் டத் ற்  ப லாக 10 இ க்ைக ெகாண்ட க ப் டமாக 
மாற் ையைமக்கப்பட்ட . ேம ம்  ன் ைச இைறப்பான் 
அைமக் ம் பணி ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைமயால் .6,65,520/- 

தலாக தல் ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ்
ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .16,65,520/- 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 

.எஸ்.அமல்ராஜ்,, 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 .எஸ்.அமல்ராஜ்,, 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

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

ர்மானம் எண்: 1973 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

49. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ய்ைம இந் யா ட்டம் 2017-18 
ன் ழ் வார்  எண்.43 ல் ழ்  .12.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் ேமட் ப்பட்  
13வ  சந் ல் க ப் டம் கட் ம் பணிக்  27.3.2018 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்  ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த .எஸ். 
அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரர ்  அவரக் க்  4.6.2018 ல் ேவைல உத்தர  
வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . இப் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேமட் ப்பட்  13 வ  சந் ற்  அ ல் உள்ள  

காதார வளாகத் ற் ம் இப் பணி டன் ேசரத்்  க வைற ெதாட்  
அைமக்கப்பட்டதா ம், ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்பட்ட 
இனங்கைளக் காட் ம் தலாக பணி ேமற்ெகாள்ளப்படட்ைமயால் 

.1,64,562/- தலாக தல் ெசல னமாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 
தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .13,64,562/- 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 .எஸ்.அமல்ராஜ், 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 .எஸ்.அமல்ராஜ்,, 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 



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

ர்மானம் எண்: 1974 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 


