
2020  ஆ   ஆக   மாத  31.08.2020  ேத  க  
ழைம பக  4.00 ம யள  க  மாநகரா  

ஆைணய  அைற  நைடெப ற  இய  ட ெபா க    
1. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21ன் ழ் காந்  னசரி 

மாரக்்ெகட் ல் எப்  ளாக் னரைமக் ம் பணிக்  23.07.2020 அன்  தல் 
ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. . . ேகசன் 4.97% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்  

2. .ேக.பாண் யன்  14.27% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம் 

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

1. .30,00,000/- 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  . . ேகசன் ஒப்பந்ததாரரிடம் 

27.07.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  ைஷயார ்
ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 
க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.97% ம ப் டை்ட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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

ர்மானம் எண்: 2051 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. இம்மாநகராட் ல் சட்டமன்ற உ ப் னர ் ெதா  
ேமம்பாட் த் ட்டம் 2019-20 ன் ழ் வார்  எண்.17, க்கான் ேம  
மற் ம் வார்  எண்.14 ேசாைண த்  ேகானார ் சந்  ப க க்  
ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம்  பணிக்  22.07.2020 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. ரய்ா ஏெஜன்  4.97 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ெஜயம்எெலக்ரிகல்ஸ் 12.31% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 4506 / 2020 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .7,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  மாவட்ட 
ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் ந.க.எண்.3681/2019/அ5 
நாள் 02.07.2020ல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  
த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் 
அளித் ந்த  .என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரரிடம்     27.07.2020 ம் 
ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  ைஷயார ்

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 
காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.97% ம ப் டை்ட ட தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ரய்ா ஏெஜன் , 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: 2052 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 3. இம்மாநகராட் ல் சடட்மன்ற உ ப் னர ் ெதா  ேமம்பாட் த் 
டட்ம் 2019-20 ன் ழ் வார்  எண்.27 பாைறேமட் த் ெத  ப க க்  

ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம்  பணிக்  22.07.2020 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. ரய்ா ஏெஜன்  4.96 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ெஜயம்எெலக்ரிகல்ஸ் 12.74% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 4506 / 2020 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் 
ந.க.எண்.3681/2019/அ5 நாள் 02.07.2020ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 



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

27.07.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  ைஷயார ்
ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 
க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.96% ம ப் டை்ட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ரய்ா ஏெஜன் , 
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: 2053 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
4. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2020-21  ன் ழ் பாதாள 

சாக்கைட ட்டம் ப்பம் 1 ேசதமைடந்த றவாய் ெதாட் களின் 
கைள சரி ெசய்தல் மற் ம் சாைல மட்டத் ற்  ழ் உள்ள 

றவாய் ெதாட் களின் கைள உயரத்்  ெபா த் ம் பணிக்  
22.07.2020 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் 
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. எம்  
கன்ஸ்ட்ர ன்ஸ்  

4.59 % ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்  

2. .என்.ராஜேசகரன்  9.20% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம் 

       (ந.க.எண்.683 / 2020/ இ4) 
அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்ற ன் அ ம  1902 நாள் 23.03.20ல் 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  எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

ஒப்பந்ததாரரிடம் 24.07.2020ம் ேத ய அ ப் ல் 
ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர 
இயலாெதன ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் 

ைறவாக 4.59% ம ப் டை்ட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள எம்  கன்ஸ்டர்க் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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

ர்மானம் எண்: 2054 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  



 

5.இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான காமராஜர ் ேப ந்  நிைலயத் ல் 

உள்ள இ  கட்டண க வைறகள் (ம ைர ேப ந்  நி த்தம் மற் ம் பழனி 

ேப ந்  நி த்தம்), ஆ வைத சாைல மற் ம் மரன் ங்கா ற்  

ெவளி ல் கட்டண க வைறகள் ஒப்பந்தம் லம் ஒப்பந்ததாரரக் க்  

த்தைகக்  டப்படாததால், இவ்வ வலக ைறகள் லம் 03.06.2020 தல் 

வ ல் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

 எனேவ, ேமற்கண்ட இனங்க க் ரிய ன் பயனீட்  கட்டணங்கைள 

ன் வாரிய ேகட் ன் அ ப்பைட ல் மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ந்  ன் வாரியத் ற்  ெச த் ட மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.          /2020/இ4)  

அ வலக ப் .. அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2055 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
6.  இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2020-21  ன் ழ் வார்  எண்கள்  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22(பா), 24 (பா), 25, 26, 27, 
28(பா) மற் ம்  38 (பா) ஆ ய வார் களில் உள்ள மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான க ப்பைறகளின் க கைள பாதாள சாக்கைட ல் 
இைணக் ம் பணிக்  30.07.2020 அன்  தல் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ. 
எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. எம்  
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ்  

4.77% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்  

2. .என்.ராஜேசகரன்  5.81% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம் 

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

1. .5,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 524, நாள் 31.1.2017  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  எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

ஒப்பந்ததாரரிடம் 31.07.2020ம் ேத ய அ ப் ல் 
ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர 
இயலாெதன ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் 

ைறவாக 4.77% ம ப் டை்ட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள எம்  கன்ஸ்டர்க் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  



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

ர்மானம் எண்: 2056 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
7. ண் க்கல் மாநகராட் க் ப் பாத் யப்பட்ட காந்  மாரக்்ெகட ்
ப ல் ப தைடந்த அபாயகரமான நிைல ல் உள்ள 10 
கைடகளில் உள்ள மரசக்ைககள் - 40 எண்ணம் மற் ம் மரக்கத கள் - 
16  எண்ணம் மற் ம் ஓ கள் ஆ யைவகைள ெபா  ஏலம் லம் 
அப் றப்ப த் ட மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

( ந.க.எண். 5275 / 2020 / இ3) 

அ வலக ப் .. 
1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ெதாடரப்ப ம் 

ேமல்நடவ க்ைகக க்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 2057 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8. ண் க்கல் மாநகராட் ல் சட்டமன்ற உ ப் னர ்ெதா  
ேமம்பாட்  நி  2020-21 ன் ழ் வார்  எண்.8, ழக்  ேகா ந்தா ரம் 
நாயக்கர ்  2வ  ெத ல் நியாய ைலக் கைட கட் ம் பணிக்  

.4.50 இலடச்த் ற்  நிரவ்ாக அ ம  மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் 
ண் க்கல் அவரக்ளால் ந.க.எண். 3052 / 2020/ அ5, நாள் 7.8.2020 ம் 

ேத ல் வழங்கப்பட் ள்ளைத மாமன்றத் ன பாரை்வக் ம், 
ப ற் ம்  சமரப்் க்கப்ப ற .  (ந.க.எண்.  3053 / 2020 / இ 4)  
அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) சட்டமன்ற உ ப் னர ் ெதா  ேமம்பாட்  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. 
ர்மானம் எண்: 2058 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத ளக்  
பராமரிப்  வாகனம் .என்.57.ஏஎச.்8645  க்   09.09.2020 ம் ேத டன் 
த சச்ான்  காலம் வைடவதால் ண் ம் ஒ  வ ட காலத் ற்  
(2020-2021) த சச்ான்  ெபற பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . 
அதற்  அர  அங் காரம் ெபற்ற நி வனங்களிட ந்  
ஒப்பந்தப் ள்ளி ெபற்ற நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் 
உத்ேதச ெசல னம் .35,000/-ஐ ெபா  நி ந்  
ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
(ந.க.எண். 4575 / 2020 / இ 3)  
அ வலக ப்  
 

1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைகக க்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
 ர்மானம் எண்: 2059 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 
10. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் க  

கண்ட ம் வாகனம் எண். .என்.57.க் .3255 க்  28.08.2020 ம் 

ேத டன் த சச்ான்  காலம் வைடவதால் ண் ம் ஒ  வ ட 

காலத் ற்  (2020-2021) த சச்ான்  ெபற பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

ேவண் ள்ள . அதற்  அர  அங் காரம் ெபற்ற 

நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ெபற்ற நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் .45,000/-ஐ நீர ்

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

   (ந.க.எண். 5427 / 2020 / இ 3)  

அ வலக ப்  
 

1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைகக க்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  
ர்மானம் எண்: 2060 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் சந்ைத ேரா  ண் ரம் ெசயலாக்க 

ைமயம் அ ல் ைண காதார நிைலயம் கட் ம் பணிக்  
14.08.2020 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. எஸ்  ல்டரஸ்் 4.87% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . உதய மார ் 9.97% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 8247 / 2019 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .30,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம   நாள்      .2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ந்த  
எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம்     18.08.2020 ம் ேத ய 
அ ப் ல் ேகடக்ப்படட்ேபா  ைஷயார ்

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன 
ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 



ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.87% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், 
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: 2061 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் மரியநாத ரம் பைழய மகப்ேப  

ைமயத் ல் ைண காதார நிைலயம் கட் ம் பணிக்  14.08.2020 
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. எஸ்  ல்டரஸ்் 4.87% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . உதய மார ் 9.94% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 8247 / 2019 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .30,00,000/- 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 ள்ளிக ேம 
ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம்     18.08.2020 

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

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.87% ம ப் ட்ைட ட தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், 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: 2062 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் ம ைர ேரா  பைழய பம்ப் ேரா  

(ம ைர ேரா  – ேபடை்ட ேரா  சந் ப் ) ைண காதார நிைலயம் 
கட் ம் பணிக்  14.08.2020 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. ஜ னா சாய் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 9.16% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 8247 / 2019 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .30,00,000/- 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 ள்ளிக ேம 
ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  ஜ னா சாய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

ஒப்பந்ததாரரிடம்     18.08.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் 
ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர 
இயலாெதன ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 
4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ஜ னா சாய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், 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: 2063 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

14. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் ச் நாயக்கன்பட் ல் அங்கன்வா  

ைமயம் கட் ம் பணிக்  14.08.2020 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. ஜ னா சாய் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 11.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 8247 / 2019 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .15,00,000/- 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 ள்ளிக ேம 
ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 



தம் அளித் ந்த  ஜ னா சாய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 
ஒப்பந்ததாரரிடம்     18.08.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் 
ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர 
இயலாெதன ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 
4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ஜ னா சாய் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், 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: 2064 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

15. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் மரன் நகரில் அங்கன்வா  ைமயம் 

கட் ம் பணிக்  14.08.2020 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. த்தாரா 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் 

4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .என். மணிகண்டன்  11.49% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 8247 / 2019 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .15,00,000/- 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 ள்ளிக ேம 
ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  த்தாரா கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் ஒப்பந்ததாரரிடம்     

18.08.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ்
ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள த்தாரா கன்ஸ்ட்ரக் ஷன், 
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: 2065 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

16. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் ேமற்  ரத , காமராஜ ரத் ல் 

அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம்  பணிக்  14.08.2020 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 4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . .ேசகர ் 14.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 8247 / 2019 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .15,00,000/- 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 ள்ளிக ேம 
ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

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

18.08.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் ைல 
தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த்ததன் 

காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.96% ம ப் ட்ைட ட தலாக 
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: 2066 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 17. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி 
வாகனம் எண். .என்.57.எ.2782 கடந்த 12.10.1994 ஆம் ஆண்  
வாங்கப்பட்  26 ஆண்  காலமாக பயன்பாட் ல் இ ந்  
வந் ள்ளதால் ேமற்ப  வாகனம் தற்சமயம் இயக்க யாத 
நிைல ல் ப தைடந் ள்ள .  எனேவ வாகனத் ன் நிைல த்  
அர  தானியங்  பணி மைன ல்  சான்  ெபற்  ைஷ வாகனத்ைத 
ஏலத் ல் ற்பதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
(ந.க.எண். 5090 / 2020 / இ 3)  
அ வலக ப் .. மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 2067 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

18. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி 
வாகனம் எண். .என்.57.எ.3129 கடந்த 16.11.1994 ஆம் ஆண்  
வாங்கப்பட்  26 ஆண்  காலமாக பயன்பாட் ல் இ ந்  
வந் ள்ளதால் ேமற்ப  வாகனம் தற்சமயம் இயக்க யாத 
நிைல ல் ப தைடந் ள்ள .  எனேவ வாகனத் ன் நிைல த்  
அர  தானியங்  பணி மைன ல்  சான்  ெபற்  ைஷ வாகனத்ைத 
ஏலத் ல் ற்பதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
(ந.க.எண். 5089 / 2020 / இ 3)  
 



 
அ வலக ப்   

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  
ர்மானம் எண்: 2068 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  19. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான காந்  
மாரக்்ெகட் ப ல் ப தைடந்த அபாயகரமான நிைல ல் உள்ள 10 
கைடகளில் உள்ள மரச ் சக்ைககள் -40 எண்ணம், மரக் கத கள் – 16 
எண்ணம் மற் ம் ஓ கள் ஆ யைவகைள அப் றப்ப த் ம் பணிக்  
20.08.2020 ல் ஏலம் நைடெபற்ற ல் 1) . ன்னப்பர,் த/ெப. 
ஆேராக் யசா  2) ெச ன் ராஜாத்  ஆ ய இ வ ம் கலந்  
ெகாண்டனர.் அ ல்  . ன்னப்பர,் த/ெப. ஆேராக் யசா , 
என்பவரின் ஏலக்ேகள் ைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண். 5275 / 2020/ இ 3)  
அ வலக ப்  
 

1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) உயரந்்தபடச்  ஏலக்ேகள் த் ெதாைகயாக .8700/- ேகடட் 

. ன்னப்பர,் த/ெப. ஆேராக் யசா  என்பவரின் ஏலக் 
ேகள் ைய அங் கரிக்கலாம். 

3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத்தர  
வழங் யைமக் ம்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம 

ர்மானம் எண்: 2069 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

20. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2020-21 ன் ழ் காமராஜர ்
சாகர ் அைண ல் ராஜ வாய்க்கால் நீர ் வரத் ைன கண்காணிக்க 
கண்காணிப்  அைற அைமக் ம் பணிக்  20.08.2020 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. ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .என்.மணிகண்டன்  12.64% 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. 2025 நாள் 03.07.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிகளில் 0.02% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், 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: 2070 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  


