
2020  ஆ   ேம   மாத   26  ேத   ெச வா ழைம 
பக  4.30 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  

அைற  நைடெப ற  இய  ட ெபா க    
1. . 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 . னசரி மார ் 50000 ேபர ் வந்  

ெசல் ம் ப யாக ம் உள்ள . இங்  மைழக்காலங்களில்  மைழநீர ்

ேதங்  காதாரக் ேக  ஏற்ப வ டன், னசரி நாளிதழ்களில் கார ்

வந்தவண்ணம் உள்ள  என்பதால் இப்ப ல் ேபவர ் ளாக் தளம் 

அைமக்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .24.50 இலடச்த் ற்  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: 1915 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 – ஏ ளாக் 

னரைமக் ம் பணி  
24.50 

2 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் – ஏ 1  
ளாக் னரைமக் ம் பணி  

24.50 

3 காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் –  
ளாக் னரைமக் ம் பணி  

24.50 



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: 1916 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

3. ெ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 வைத த ரக்் ம்ெபா ட் , ச க இைடெவளி  (social 

distance) பா க்கப்ப வைத க த் ல் ெகாண் , 
இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட சாைலகள் மற் ம் ெத க்களில் ெபா  
மக்க க்  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 அைனத்  ெபா  மக்க க் ம் ெசன்றைட ம் 
வண்ணம் மார ் 30 ட்டர ் ற்றள ற்  ேகடக்க் ய ைக ைமக் கள் 
மற் ம் ஒ  ெப க் கள் இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 
வாகனங்களில் ெபா த்தப்பட் ,  சாைலகள் மற் ம் ெத க்களில் 
நடமா ம் ெபா  மக்க க்  அ ைரகள் வழங்கப்பட்  வந்த . 

இந்நிைல ல், ெகாெரானா ேநாய்த் ெதாற்  காரணமாக ஊரடங்  
ேம ம் 17.05.2020 வைர நீ க்கப்பட் ள்ளைதத் ெதாடரந்் , 
இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட க அகலமான சாைலகளின் இ ற ம் 
உள்ள கைடக்காரரக்ள், சாைலகளில் நடமா ம் ெபா மக்க க்  
ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  த்  வழங்கப்ப ம் அ ைரகள் மா 



250 ட்ட அள ற்  ஒேர ேநரத் ல் ேகடக்க் ய அ க ஒ த் ற டன் 
ய 4 எண்ணங்கள் ைமக் கள், ஆம் ளிபயகள் மற் ம் ஒ  

ெப க் கள் ெகாள் தல் ெசய் ட ஏ வாக ைலப் ள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்ட ல் , ழ்க்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.எ
ண். 

நி வனம் ைல தம்  (இனம் ஒன் ற்  GST 18 %  நீங்கலாக)) 

ஆம் ளிபயர் ஹாரன்் ைமக் இைணப்  
உபகரணங்கள் 

1 St. Roche Electronics,  

12, Municipal Complex, 

K.N.H. road, Dindigul-1 

.8686/-  

  

.3814/-  

 

.5720/-  

 

.2542/-  

 

2 S,M, Infotech,  

6, Perumal TheppaKulam 

East, Town Hall Road, 

Madurai. 

.8800/-  

 

.3950/-  

 

.5800/-  

 

.2525/-  

 

3 Star Computers, 

76/9 G.R. Complex,  

Palani, 

 

.9000/-  

 

.4000/-  

 

.5900/-  

 

.2600/-  

 

ேமற்கண்ட ன்  நி வன ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த படச் 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள St. Roche Electronics, 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 .1.00 லடச்த் ற்  

( பாய் ஒ  லடச்ம் மட் ம்) 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. 

4. ேமற்கண்ட பணிக்  ைறந்த படச் ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள St. 

Roche Electronics, Dindigul நி வன ைலப் 

5. ள்ளிைய ஏற் க்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 1917 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



4. ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) ெதாற் ந்  ெபா மக்கள் 

தங்கைள பா காத் க் ெகாள்ள ம், ேநாய்க் கைள மற்ற 
நபரக் க்  பரவாமல் த த் ட ம், மத் ய அர  மற் ம் மாநில 
அர கள் நா  வ ம் ஊரடங்  உத் ர  றப் க்கப்பட் ள்ளைதத் 
ெதாடரந்் , தற்கா க காய்க  அங்கா கள் அர னர ் மகளிர ் கைலக் 
கல் ரி வளாகத் ல் நாள  ேத  வைர ல் ெதாடரந்்  ெசயல்பட்  
வரப்ெப ற . ேமற்ப  கைடக க்   ேதைவயான ேபாக்கஸ் 

ளக் கள் மற் ம் இைணப்  உபகரணங்கைள வாடைகக்  
அமரத்் வதற்  ப லாக தாக 12 எண்ணங்கள் 150W LED  ேபாக்கஸ் 

ளக் கள் மற் ம் இைணப்  உபகரணங்கைள ெகாள் தல் ெசய்  
ெபா த் ட ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் . 1,25,000/-ற்  ( பாய் ஒ  
லடச்த்  இ பத்  ஐந்தா ரம் மட் ம்) மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   

வ.எ
ண். 

நி வனம் ேதைவயான உபகரணங்கள் ைல தம் 
(ஒன் க் ) 

1 St. Roche Electronics,  
12, Municipal Complex, 
K.N.H. road, 
Dindigul-1 

150w LED Flood Light GST 12% .9980/- 
 (GST உடப்ட) 

1100V Cable 90 meters 2.5 Squre 
meter 18% 

.2000/- 
 (GST உடப்ட) 
 2 Star Computers, 

76/9 G.R. Complex,  
Palani. 

150w LED Flood Light GST 12% .10528/- 
 (GST உடப்ட) 
 1100V Cable 90 meters 2.5 Squre 

meter 18% 
.2302/- 

 (GST உடப்ட) 
 3 Sri Amman Electricals, 

81/1, Pensioner Street, 
Palani Road, Dindigul -1 

150w LED Flood Light GST 12% .10226/-  

(GST உடப்ட) 
 1100V Cable 90 meters 2.5 Squre 

meter 18% 
.2124/-  

(GST உடப்ட) 

 
ேமற்கண்ட ன்  நி வன ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த படச் 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள St. Roche Electronics, 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 . 1,25,000/- 



லடச்த் ற்  ( பாய் ஒ  லடச்த்  இ பத்  ஐந்தா ரம் 
மட் ம்) 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. 

4. ேமற்கண்ட பணிக்  ைறந்த படச் ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள St. 

Roche Electronics, Dindigul நி வன ைலப் ள்ளிைய ஏற் க்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1918 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

5. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  
இந் ய அரசால்  ன்றாம் கட்டமாக 04.05.2020 தல் 17.05.2020 வைர 
ஊரடங்  தைட உத் ர  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள .   ண் க்கல் 
மாநகராட் க் டப்ட்ட ப களில் ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய்த் 
ெதாற் 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 .3,60,000/- 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  

.3,60,000/- ை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: 1919 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



6. இந் யா ல் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  
இந் ய அரசால்  ன்றாம் கட்டமாக 04.05.2020 தல் 17.05.2020 வைர 
ஊரடங்  தைட உத் ர  நீட் க்கப்பட் 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 
.5,00,000/- 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 

.5,00,000/- ை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  ஏற்கனேவ 
பணி ைன ெசய்  வ ம் ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ்
அண்ட ் ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் வசம் பணி ைன 
ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1920 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. இ மாநகரா ப ட ப க  ைம இ யா ட   ற த 
ெவ  மல  க த  ம  ட  க கைள ம  ழ  ெச த  
ெதாட பாக ெபா  ம க ட  ண ைவ ஏ ப த  த ப  
அய  ஒ ப த அ பைட  24 பர ைரயாள க , 4 ேம பா ைவயாள க  
ம  1 ஒ ைண பாள  உ பட ெமா த  29 நப க  ைக ேம  பவ  
ஏெஜ , க  எ ற வன தாரா  ேம க ட ப யாள க  

ேயாக  ெச ய ப  ப  வ றன .  ேம க ட ஒ ப த கால  



31.03.2020 உட  வைட ற . இ நைல  நகரா  வாக ஆைணய , 
ெச ைன அவ கள  க த  ந.க.எ .26458/2016/ 1 நா  30.03.2020  
ேம க ட ஒ ப த கால ைன ேம   மாத கால  30.06.2020 
வைர  வைர லான கால   ைக ேம  பவ  ஏெஜ , 

க  வன  ல  ெதாட  ப  ேம ெகா வத  
மாம ற  அ ம  ேவ ட ப ற .  
அ வலக   

1. மாம ற  நகரா  வாக ஆைணய , ெச ைன அவ கள  க த  
ந.க.எ .26458/2016/ 1 நா  30.03.2020ஐ பா ைவ  ப  
ெச யலா . 

2. மாம ற  ேம க ட ப ைன ைக ேம  பவ  ஏெஜ , 
க  வனேம 30.06.2020 வைர  ெதாட  ப  ேம ெகா ள 

மாம ற  அ ம கலா .  
ர்மானம் எண்: 1921 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ேசகரிக்கப்ப ம் னசரி 

ப்ைபகைள மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான கபவனம் ப்ைபக் 
டங் ல் ெகாட்  வரப்பட்ட . தற்சமயம் ப்ைபகைள Bio Mining 
ைற ல் அகற் ட ம், னசரி ேசகரிக்கப்ப ம் ப்ைபகைள Micro 

Compost  லம் ண் ர ் உரமாக மாற் ட ம் MCC Plant  
அைமக்கப்பட்  ெசயல்பாட் ல் உள்ளதால் டக்க  ேமலாண்ைமக்  
பயன்ப த்தப்பட்  வந்த Dumper Placer வாகனங்கள் தற்சமயம் 
ெசயல்படாமல் உள்ள  என்பதால் ழ்க்கண்ட இரண்  டம்பர ் ேளசர ்
வாகனங்கைள நீர ்வாகனங்களாக மாற்ற ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.19.00 (தலா .9.50 இலடச்ம்) இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   (  ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) வ வாய் நி  2019-20 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  தனி அ வலர ்
அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்டதற் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1922 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



9. ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) ெதாற் ந்  ெபா மக்கள் 
தங்கைள பா காத் க் ெகாள்ள ம், ேநாய்க் கைள மற்ற 
நபரக் க்  பரவாமல் த த் ட ம், மத் ய அர  மற் ம் மாநில 
அர கள் நா  வ ம் ஊரடங்  உத் ர  றப் க்கப்பட் ள்ள  

ெபா மக்கள் மற் ம் சாைலேயார டற்ற வ யவரக் க்  னசரி 3 
ேவைள அம்மா உணவகங்கள் லம் உண  வழங் ட த ழக அர  
உத் ர டப்பட் ள்ளைதத் ெதாடந் , ேமற்ப  அம்மா உணவகங்களில் 

னசரி 3 ேவைளக்கான உண கள் தயாரிக்கப்பட்  வழங்கப்பட்  
வ ற .  

இந்நிைல ல் 09.04.2020 அன்  ெரன ஏற்பட்ட யல் மற் ம் 

றாவளி காற் ன் காரணமாக இம்மாநகர ் ப களில் ன் தைட 

ஏற்பட் , அம்மா உணவகங்களில் உண  தயாரித் , ெபா  மக்க க்  

உண  வழங் வ ல் கால தாமதம் ஏற்படட்தால், ேமற்ப  

உணவகங்களில் உண  ெபற வரிைச ல் காத் ந்த ெபா  மக்கள் 

சச் ட்ட ன் காரணமாக சட்ட ஒ ங்  ரசச்ைன ஏற்பட்ட .  

எனேவ, ஆைணயர ் அவகளின் அ ைர ன்ப , ெபா  மக்கள் 

நலன் க , ேமற்ப  அம்மா உணவகங்களில் த்த ேநரங்களில் 

உண கள் தயாரிக்கப்பட்  வழங் ட ஏ வாக ன்சார தைட ஏற்படா 

வண்ணம் UPS க கள் ெபா த் ட ேவண் ள்ளதா ம், தற்ெபா  

ஊரடங்  உத் ர  பல நாடக்ள் நீ க்க வாய்ப் கள் உள்ள  என்பதா ம், 

ேமற்கண்ட UPS க கள் ெகாள் தல் ெசய் ட ைலப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.எ
ண். 

நி வனம் ைல தம் 

1 Premiere Power Controls, 
12-B VIP Complex, 
Trichy Road, Dindigul-1 

.66,160/- 
(GST உட்பட) 

2 Premiere Power Products, 
73, 1st Floor,  
A.K.M.G. Mahal Complex,  
Thadicombu Road, Dindigul-1 

.67,500/- 
(GST தனி) 

3 Nithya Battery Traders,  
25, G.C.N. Complex, Pandian Nagar,  
Trichy Road, Dindigul-1 

.68,400/- 
(GST உட்பட) 



ேமற்கண்ட ன்  நி வன ைலப் ள்ளிகளில் வரிைச எண். 1ல் 

கா ம் ைறந்த படச் ைல தமான .66,160/-ற்  ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Premiere Power Controls, 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 .66,160/-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. 

4. ேமற்கண்ட பணிக்  ைறந்த பட்ச ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள 
Premiere Power Controls, Dindigul நி வனத் ட ந்  ெபா டக்ைள 
ெகாள் தல் ெசய்ய ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 1923 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. ெ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 மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் மற் ம் காவல் ைற 

கண்காணிப்பாளர ் அவரக்ளால் நடத்தப்பட்ட 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  தைலைம அ வலரக்ள் 

மற் ம் றப் பணியாளரக் க்  ஆைணயர ் அவரக்ளால் அவ்வப்ேபா  

வழங்கப்ப ம் அ ைரகள் உட க் டன் அைனத்  அ வலரக்ள் 

மற் ம் பணியாளரக் க்  ஒேர ேநரத் ல் ெசன்றைட ம் வண்ணம் 

ஏற்கனேவ இம்மாநகராட்  நி ந்  ெபற்  வழங்கப்பட்ட வாக்  

டாக் களில் 1. ேபடட்ரிகளின் வாழ்நாள் காலம் (life time) நிைற ற்றதன் 

காரணமாக ன் றன் 

 (battery charge) ைமயாக நிற்காமல் அதன் றைன 

இழப்பதா ம், 2. ஆண்ெடனா இரண்டாக ள  பட்டதா ம், 3. ஒ  அள  

ட்டல் ைறத்த க்  பயன்ப ம் நாப்கள் ப பட்டதா ம் 

வாக் டாக் கள் ெதாடரந்்  இயங் ட இயல ல்ைல. 

எனேவ, ேமற்கண்ட ப கைள சரி ெசய் ட ஏ வாக ழ்க்கண்ட 

வரப்ப  மாற்  உபகரணங்கள் (spare parts) ெகாள் தல் ெசய் ட 

ைலப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற்ற .  

வ. 
எண். 

நி வனம் ைல தம் 

1 Miles Technologies,  
959, Chikkananjundappa Road, Ramasamy Palaya, 
M.S. Nagar Post, Bangalore-33. 

.2,20,365/- 
(GST உட்பட) 

2 Talakaround,  
83, 1st Floor, 2nd cross, Keerthi Layout, Kammanahalli 
Main Road, St. Thomas Town Post,  Bangalore-84. 

.1,99,442/- 
(GST உட்பட) 

3 Sai Communications, 
41/6, Chikkasandra Main Road,  
opp. Anjaneya Temply,  
Chikkasandra Colony,  
T. Dasarahalli Post, Bangalore-57 

.2,20,194/- 
(GST உட்பட) 



ேமற்கண்ட ன்  நி வன ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த படச் 

ைல தமான .1,99,442/-ற்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள Talakaround,   

Bangalore 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 .1,99,442/-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. 

4. ேமற்கண்ட பணிக்  ைறந்த பட்ச ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள 
Talakaround,   Bangalore நி வன ைலப் ள்ளிைய ஏற் க்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1924 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. ெகாேரானா ைவரஸ் காரணமாக ெபா மக்க க்  ேநாய்த ்
ெ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 காய்க  அங்கா க்  
ெபா மக்கள், ல்லைற யாபாரிகள், வாகன ஓட் நரக்ள், 
ெதா லாளரக்ள் மற் ம் காய்க  ற்பைனயாளரக்ள் அைனவ ம் ஒேர 
இடத் ல் வதால், ச க இைடெவளி (social distance) 

பா க்கப்ப வதாக மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ்  மற் ம் காவல் ைற 
கண்காணிப்பாளர ் அவரக்ளால் நடத்தப்பட்ட ஆய் க் ட்டத் ல் 
கலந்தாேலாசைன ெசய்யப்பட் , காந்  ைமதான 
காய்க அங்கா ைன தற்கா கமாக அைடப்  ெசய் ம், அதற் ப் 
ப லாக மாநகரின் அைனத்  எல்ைலகளில் இம்மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான மற் ம் அர  அல்ல  தனியா க் ச ் ெசாந்தமான பள்ளி 
கல் ரி  வளாகஙகளில் தற்கா க காய்க  சந்ைதகள்  அைமத் ட ம், 
ேமற்கண்ட சந்ைதகள் நல்ல ைற ல் இயங் டத் ேதைவயான 
அ ப்பைட வச கைள ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ேமற்ெகாண் ம், 
அதன் காரணமாக ெபா மக்கைள ஒேர இடத் ல் வதற்  ப லாக 
பரவலாக அைனத்  தற்கா க காய்க  அங்கா களி ம் ச க 

லக டன் ெபா மக்கள் அ காைல 6.00 மணி தல் ற்பகல் 2.30 
மணி வைர தங்க க் த் ேதைவயான காய்க கைள ெகாள் தல் 



ெசய்  ெகாள்ள ேதைவயானஅைனத்  நடவ க்ைககைள ம் 
ேமற்ெகாள்ள அ த்தப்பட் ள்ள . 
 ேம ம் நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

வாடஸ்் ஆப் ெசய் ல், தற்கா க சந்ைதகள் அைமத் ட ேதைவயான 

நடவ க்ைககைள ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ேமற்ெகாள்ள 

வ த்தப்பட் ள்ள . அதன்ப   26.3.2020 அன்   ஆைணயர ் மற் ம் 

அைனத்  ரி  தைலைம அ வலரக்ளால் தற்கா க காய்க  

சந்ைதகள் அைமத் ட ழ்க்கண்ட இடங்கள் ேதர்  ெசய்யப்பட் ள்ள . 

1 பழனி ேரா , லாரிேபடை்ட இம் மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான இடம் 

2 எஸ்.எம். .எம். பள்ளி அ ல்   மாநில சாைல 
3 ேமட் ப்பட்  பாஸ்கா ைமதானம்  ேமட் ப்பட்  பங் ற் ச ்

ெசாந்தமான   

4 நாகல் நகர ் வாரச ் சந்ைத ( வாரச ்
சந்ைத என்பதால் அைனத்  
நாடக்ளி ம் இயங்காத கா டம்)  

இம் மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான இடம் 

5 காமராஜர ்ேப ந்  நிைலயம்  இம் மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான இடம் 

6 அண்ணாமைலயார ் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி  

தனியா க் ச ் ெசாந்தமான 
பள்ளி  

7 எம் எம் அர னர ் மகளிர ் கைலக் 
கல் ரி  

அர க் ச ்ெசாந்தமான இடம்  

8 ஆர.்எம்.காலனி கைலயரங்கம் 
அ ல்  

மாநகராட்  சாைல 

9 நத்தம் ேரா , அர னர ்
ெதா ற்ப ற்  நிைலையம் ( ITI)  

அர க் ச ்ெசாந்தமான இடம் 

 ேமற்கண்ட 8 இடங்களி ம் இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 

ெத  ளக் கள் ஏ ம் அைமக்கப்பட ல்ைல. எனேவ ேமற்கண்ட 8 

இடங்களி ம் தற்கா கமாக தகரக் ைர, சா யானா பந்தல் 

அைமக் ம் பணிக்  உ ைணயாக ம், காய்க  ற்பைனயாளரக்ள் 

அ காைல 4.00 மணி தல் சரக் கைள இறக்க ேவண் ள்ளதா ம் 

ற்பைனயாளரக்ள் மற் ம் சரக் க க்  பா காப் ற்காக ம் 

ன்வ ம் வரப்ப  ெத ளக் கள் ெபா த்த ேவண் ள்ள . 

 



வ.
எ

ண்  

இட பரம்  ேதைவப்ப ம் ெபா ள் வரம் 

TL LED 
20 Wts 

36 
Wts 
Choke 

36 
Wts 
Starte
r 

20 wts 
LED 
Bulb 

30 
wts 
LED 
Bulb 

2.5 sq 
mm 
Copp
er 
wire 1 பழனி ேரா , லாரிேபடை்ட 65 30 30 27 16 1 

2 எஸ்.எம். .எம். பள்ளி 
அ ல்   

63 33 33 35 18 1 

3 ேமட் ப்பட்  பாஸ்கா 
ைமதானம்  

70 36 36 36 19 1 

4 நாகல் நகர ் வாரச ் சந்ைத ( 
வாரச ் சந்ைத என்பதால் 
அைனத்  நாடக்ளி ம் 
இயங்காத கா டம்)  

75 35 35 33 15 1 

5 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயம்  

85 35 35 37 17 1 

6 அண்ணாமைலயார ்
ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 
பள்ளி  

67 35 35 38 16 1 

7 எம் எம் அர னர ் மகளிர ்
கைலக் கல் ரி  

70 36 36 37 18 2 

8 ஆர.்எம்.காலனி 
கைலயரங்கம் அ ல்  

40 20 20 25 15 1 

9 நத்தம் ேரா , அர னர ்
ெதா ற்ப ற்  
நிைலையம் ( ITI)  

65 40 40 32 16 1 

 ெமாத்தம் 600 300 300 300 150 10 

ேமற்கண்ட ன் ஒளி ளக்  ெபா டக்ைள ேபாரக்்கால 
அ ப்பைட ல் ெபா  மக்கள் மற் ம் நிரவ்ாக நலன் க  உடன யாக 
ெபா த் ட ேவண் ள்ளதா ம், தற்ெபா  ஊரடங்  உத் ர  
காரணமாக ேமற்கண்ட ெபா டக்ைள தற்கா கமாக வாடைகக்  
ெபற்  ெபா த்தப்பட் ள்ள . ேமற்கண்ட வாடைகக்கான ெசல னம் 
அ கமாக ஏற்ப வதா ம், ஊரடங்  உத் ர  ேம ம் நீ க்க 
வாய்ப் கள் உள்ள  என்பதா ம், ேமற்கண்ட  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் / 

ைலப் ள்ளிகள் ெபற்  ெகாள் தல் ெசய் ட வ வைக இல்ைல 
என்பதா ம் ேமற்கண்ட  ெபா டக்ைள ண் க்கல் மாநகரில் 
இம்மாநகராட் க்  ஏற்கனேவ ெபா டக்ைள நிேயாகம் ெசய்த ன் 
அ பவ ள்ள மற் ம் மாநகராட் க்  அ காைம ல் உள்ள வரதராஜ் 



காம்ப்ளக் ல் அைமயப் ெபற்ற பத்மா ைலடஸ்்  நி வனத் ல் ேமற்ப  
ெபா டக்ைள ெகாள் தல் ெசய் ட ம் , அதற்கா ம் உத்ேதச 
ெசல னம் .4.00 இலடச்த் ற் ம் (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 

.4,00,000/- ை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 பணிக்காக பத்மா ைலடஸ்்  நி வனத் ல் ெபா டக்ைள 
ெகாள் தல் ெசய்  ெகாள்ள சப்ைள உத் ர  வழங்க ம்  
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 1925 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 


