
2020  ஆ     அ ேடாப     மாத  08  ேத   யாழ ழைம          
பக  11.00 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  

அைற  நைடெப ற  இய  ட ெபா க    
1.  ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெபா  நி  2019-20 ன் ழ் 

மாநகராட்   அைனத் ப் ரி க க் ம் பல்ேவ  அ வலகப் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள கணினி லம் த ழ் மற் ம் ஆங் ல வ ல் 

தட்டச்  மற்றம் இதர வ வைமப்  பணி ேமற்ெகாள்ள தடட்சச்ர ் 3 

எண்ணம் Out Sourcing லமாக மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,்  

ண் க்கல் அவரக்ளால் 2019-2020 ல் நிரண் க்கப்பட்ட னக்  

அ ப்பைட ல்  1.9.2020 தல் 31.3.2021 வைர – 7 மாதங்க க்  சப்ைள 

ெசய் ம் பணிக்கான உத்ேதச ம ப்  .3,50,000/- இலட்சத் ற்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.3229 /2020/ இ3) 

அ வலக ப்  
 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2090அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. இம் மாநகராட் ல் த ழ்நா  நகரப்் ற சாைல 
அ த் த் டட்ம் 2020-2021 ன் ழ் Improvement of BT surface / Paver 
Block at   KK Nagar, RM colony ,  Murugan school,  Post office street Nehruji 
Nagar, MVM Nagar, Lakshmanapuram 2 lane,Chellandiamman kovil street , 
Salai Road,Arjuna Pillai lane, Jiar lane, Aarthi theatre road cross street  and 
Gopal nagar extension , Kumaran thirunagar , Kurinji nagar  , East 
Arockiamatha street extension, East Arockiamatha street and sukkan medu, 
LGB compound park road, Muniappan kovil 1 to 5 lanes, Panidapillai 
thottam,  Muthalagupatti Main road  in Ward Nos  1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 

15, 17, 18, 22 and 23 - Package I பணிக்  27.08.2020 அன்  தல் 
ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   
1) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா   
2) .என்.மணிகண்டன்  

தல் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்  
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 01.09.2020 ஆம் ேத ய 

ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  04.09.2020 மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) 

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

 

 



1) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா   21843430.00 4.99 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2) .என்.மணிகண்டன்  22261376.00 7.00 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.99%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.99% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர  
04.09.2020 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
07.09.2020 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி னன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.99 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3716 / 2020 / இ4 )   
 

அ வலக ப்   
 

1) ைஷ பணிக்  .240.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் 
ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 17349 / 
2019/ இ3, நாள் 14.7.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் ட்ைட ட4.99 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  
 

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

 ர்மானம் எண்: 2091 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

3. இம் மாநகராட் ல் த ழ்நா  நகரப்் ற சாைல அ த் த் 
டட்ம் 2020-2021  (TURIP 2020-21) Improvement of BT surface / Paver Block at  

Sattampilai street 1st street, Makkan street, Chithambaranar 1, 2, 3 streets and 
Kumaran street, Canara colony 1 to 4, Namperumal street 1 to 3, Ezhil Nagar Main 
road, Rahim colony, Samiyar thottam, Kannimar nagar, Dhanalakshmi Nagar  
Nadu lane, Vedapatti 1, 2, 3 streets, Nethaji Nagar 1, 2 cross street and 
Govindasamy Naidu lane, Jinna Nagar, MRR Nagar and SP Nagar, MDS 
colony,West Savariyarpalayam, Velankanni Matha kovil street 1,2, 3 streets, 



Asanathpuram, Matharsha street, Ali Fathima street, Aja street, Jinna Street, 
Santhanmatha kovil street, Ration shop lane, Pichaiammal street,  Kozhipannai 

street  in Ward Nos 25, 26, 31, 34, 37, 41, 44, 45 and 46 - Package II பணிக்  
27.08.2019 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் 

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

தல் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என இம்மாநகராட்  
ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 01.09.2020 ஆம் ேத ய 

டட்த் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  04.09.2020 மாைல 3.30 
மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) 

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

1) ஆர ்அேசா ேயட்ஸ் 23680828.00 4.89 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2) .என்.ராஜேசகரன்  24832407.00 10.00 % ம ப் டை்ட 
ட தல் 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 4.89%  
தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.89% தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயட்ஸ், ஒப்பந்ததார க்  
(Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 04.09.2020 ேத ல் அ ப் க் 
க தம் அ ப்பப்பட்ட ல், ைஷயார ் கட் மானப் ெபா டக்ளின் 

ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக 
உள்ளதால் ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
07.09.2020 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி னன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.89 சத தம் தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
(ந.க.எண்.3716 / 2020 / இ4 )   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .260.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் தயாரிக்கப்பட் ள்ள 
ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 
ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 17349 / 2019/ இ3, நாள் 14.7.2020 ல் 
நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட4.89 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  

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

ர்மானம் எண்: 2092 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  



4. இம்மாநகராட்  ெபா  காதார ரி ல் இயங்  வ ம் JCB 57 AF 2944  
வாகனத் ன் ன் பக்க ன் பக்க டயரக்ள் ப தைடந் ள்ளதால், 
ேமற்ப  வாகனத் ைன இயக்க யாத நிைல ல், பராமரிப்  ப் ர  
ஆய்வர ்மற் ம் உத  ெபா யாளரின் ப் ல் ேமற்ப  வாகனத் ைன 
பயன்ப த்த இயலாத நிைல உள்ளெதன ெதரி த் ம், ேமற்ப  
வாகனத் ன் ன் பக்க 2 மற் ம் ன் பக்க 2 ெமாத்தம் 4 டயரக் க்  
உத்ேதச ெசல னம் . 90,000/- ஆ ெமன ம்,ேமற்ப  பணி ன் அவசர 
அவ யம் க   15ன் ழ் பணி ேமற்ெகாள்ள ம் ப் கள் 
அளிக்கப்பட் ள்ள . 
எனேவ, ெபா  காதாரப் ரி ல் உள்ள JCB 57 AF 2944 வாகனத் ன் 

டயரக்ள் ப தைடந் ள்ளதால் ய 4 டயரக்ள் வாங்  ெபா த் ட உள் ர ்
நி வன ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட 4 ைலப் ள்ளிகள் 
வரப்ெபற்ற .   

வஎ.
ண 

நி வனத் ன் ெபயர ் ன்பக்க டயரக்ள் 
மற் ம் ப் கள் 
(12.5/18.4 WD) 
2க்கான ைல 

தம் (GST 
உட்பட) 

ன்பக்க டயரக்ள் 
மற் ம் ப் கள் 
(16.9/28 MRK) 2க்கான 

ைல தம் (GST 
உட்பட) 

1 M.A,P.M. TYRE Point,  ண் க்கல் - .57500/- 
2 சக்  டயரஸ்், 87 பழனி ேரா , 

ண் க்கல் 
.29800/- .57900/- 

3 ெஜயராஜ் ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் 
ஏெஜன் , ண் க்கல் மற் ம் 
ம ைர 

.29218/- .58190/- 

4 பாலா  டயரஸ்், 76 பழனி ேரா , 
ண் க்கல் 

.29500/- - 

ேமற்கண்ட 4 நி வன ைலப் ள்ளிகளில் ன் பக்க 2 டயரக்ள் மற் ம் 
ப்க க்  ைறந்த படச் ைல தத் ல் ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெஜயராஜ் ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் ஏெஜன் , ண் க்கல் நி வன 
ைலப் ள்ளி ைன ஏற் க்ெகாள்ள ம் மற் ம் ன் பக்க 2 டயரக்ள் 

மற் ம் ப ப்க க்  ைறந்த படச் ைல தத் ல ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள M.A,P.M. TYRE Point,  ண் க்கல் நி வன ைலப் ள்ளிைய 
ஏற் க்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 ஆ) ேம ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்ற அ ம ைய 
எ ரே்நாக்  ெஜயராஜ் ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ், ண் க்கல் நி வனத் ல் 

ன் பக்க 2 டயரக்ள் மற் ம் ப்கள் ெகாள் தல் ெசய்ய ம், மற் ம் 
M.A,P.M. TYRE Point,  ண் க்கல் நி வனத் ல் ன் பக்க 2 டயரக்ள் மற் ம் 

ப்கள் ெகாள் தல் ெசய்ய ம் அதற்கா ம் ெசல னத் ைன பணி ன் 
அவசர அவ யம் க  ரி  15ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.12716/2017/எச1்) 

அ வலகக் ப்  
1. உத்ேதச ெசல னம் .90,000/-ஐ ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  ரி  15ன் ழ் பணி 

ேமற்ெகாள்ள ம், நிேயாக உத் ர  வழங் யைத ம் 
மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2093 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



5. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி   2020-21 ன் ழ் சவரியார ்
பாைளயத் ல் ெசயல்ப த்தப்பட் ள்ள பாதாள சாக்கைட ட்டத ற்காக 
அைமக்கப்பட் ள்ள Pumping Station, Manhole, Sewer Line ல் இயக் தல் 
மற் ம் பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ெவளி கைம லம் 
பணியாளரக்ைள நிய க் ம் பணிக்  08.09.2020 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. எம்  
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

 

0.09% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.5000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .என்.ராஜேசகரன் 
 

5.38% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.2815/ 2020 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .5,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.  2013, நாள்  3.7.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிகளில் 0.09% ம ப் டை்ட ட ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

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

ர்மானம் எண்: 2094 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 6. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட அைனத்  வார் களி ம், 
வ ைம ேகட் ற்  ழ்வா ம் மக்கள் த்த பரம் பட் யல் 

ரட் த்தைல  அம்மா பரந்த பத்  மற் ம் ஆ ள் 
காப் ட் த் ட்டத் ற்  (PURACHI THALAVI AMMA COMPREHENSIVE ACCIDENT 

CUM LIFE INSURANCE SCHEME) ெதாடரப்ான  கணக்ெக ப்  பணி 
ேமற்ெகாண்  பட் யல் சரிபாரக்்கப்பட்  படாமல் பட் யைல உரிய 
ப வத் ல் ரத்்  ெசய்  னந்ேதா ம் ஒவ்ெவா  
கணக்ெக ப்பாளரக் ம் ைறந்த படச்மாக 60 ம்ப பரங்கைள 
ேசகரித்  கணிணி ல் ப ேவற்றம் ெசய்  வ ம் 25.09.2020-க் ள் 
கணக்ெக ப்  பணிைய த்  தர ேவண் ம் என ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

ய கணக்ெக ப்  எ க்க அர  அ ைர ன் ப  ஆவண ெசய்யப்பட 
உள்ள .  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின் 28.08.2020-ம் ேத ய 
க தத் ல் கண் ள்ள அ ைர ன் ப  ண் க்கல் மாநகராட்  
எல்ைலக் டப்ட்ட 48 வார் களி ம்  வ ைமக்ேகாட் ற்  ழ்வா ம் மக்கள் 

த்த பட் யல்களின் கணக்ெக ப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம் 
பயனாளிகளின் கணக்ெக ப்  பட் யல் வழங்க ம், 
கணக்ெக ப்பாளரக்ளின் ள்ளி பரக்கைள ப்பாளரக்ைள 
பயன்ப த்  கணிணி ல் ப ேவற்றம் ெசய்ய ம்  வ ைமக்ேகாட் ற்  

ழ் உள்ள பயனாளிகள் பட் யல் தயார ்ெசய்தவதற்   22063 கணக்ெக ப்  
ப வங்கள் அவசர அவ யம் க  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  



அசச் க்க ேமலாண்ைம இயக் நர,் ண் க்கல் மாவட்ட 
எ ப்ெபா ள்கள் தயாரிக் ம் மற் ம் ைதயல் மகளிர ் ேமம்பாட்  
ெதா ற் ட் ற  சங்கம் ண் க்கல் அசச்கத் ற் , உத்தர  வழங்கப்பட 
உள்ளதற் ம். ேம ம், கணக்ெக ப்  பணிக்  ெசல் ம் 
கணக்ெக ப்பாளர் க்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் நிரண்யம் ெசய் ம் 
ெதாைக வழங்க ம், கணக்ெக ப்  ெசய்யப்பட்  னந்ேதா ம் வரப்ெபற்ற 
ப வத் ைன ள்ளி பரங்க டன் கணிணி ல் ப ேவற்றம் ெசய்ய 
கணிணி இயக்க ெதரிந்த ெவளி நபரக்ைள பணிக்  அமரத்்  
இைணயதளத் ல் ப ேவற்றம் ெசய்ய ம், ேமற்கண்ட அைனத்  
பணிக க் மான ெசல னங்க க்  மாநகராட்  ெபா  நி ந்   
ெசல ட அ ம  ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் 
பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண். 290/2015/எப்3) 

அ வலக ப் .. 

  ேமற்கண்ட ெசல னத்ைத ெபா  நி ல் ெசல ட 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 ர்மானம் எண்: 2095 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7, ழந்ைத வளரச்்  ட்ட அ வலர,் ண் க்கல் (நகரப்் றம்), 
அவரக்ளால் 44 எண்ணம் ஒ ங் ைணந்த சத் ண  ைமயங்க க்  

நீர ் வச ம், 8 ைமயங்க க்  க ப்பைற வச ம் ெசய்  தரக் 
ேகாரப்பட் ள்ள . இப் பணிக க்  ழ்க்கா மா  தயார ் 
ெசய்யப்பட்ட ம ப் க க்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   

வ. 
எண்  

பணி ன் ெபயர் ம ப் ட் த் 
ெதாைக . ல் 

1 ஒ ங் ைணந்த சத் ண  
ைமயங்களில் ( 44 எண்ணம்) நீர ்

ழாய் இைணப்  வழங் ம் பணி  

7,00,000/- 

2 ஒ ங் ைணந்த சத் ண  
ைமயங்களில் ( 8 எண்ணம்) க ப்பைற 
வச  ெசய் ம் பணி  

3,00,000/- 

      (ந.க.எண்.  8247 / 2019 / இ 4)  

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) கல்   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: 2096 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் டப்ட்ட  அைனத்  

வார் களி ம் அம்மா இ சக்கர வாகனத் ட்டத் ன் ழ் நகர் ற ப ல் 

பணி ரி ம் மகளி க்  இ  சக்கர வாகனம் வாங்க மானியம் வழங்க 

இலக்  நிரண்யம் ெசய்யப்பட் ள்ள . அதன்ப , மாவட்டத் ேதர் க் 

ன் லம் ேதர்  ெசய்யப்பட்ட பயனாளிக க்  அம்மா இ சக்கர 



வாகன டட் நி ந்  வழங் ட உத் ர டப்பட் ள்ள . அவ்வா  

க்கப்பட்ட மானியத்ெதாைககள் ECS லம் ேதர்  ெசய்யப்பட்ட 

பயனாளிகளின் வங்  கணக் ற்  அ ப்பப்பட்  ேநர யாக வர  

ைவக்கப்ப ம். அம்மா இ சச்க்கர வாகனம் ெபண்க க்கான 

வாகனத் டட்த் ன் ழ் பயனாளிகள் ேதர்  ெசய்  வழங் வதற்கான 

பட் யல் அசச் த்  வழங்க அவசர அவ யம் க  ண் க்கல் மாவட்ட 

எ ப்ெபா டக்ள் தயாரிக் ம் மற் ம் ைதயல் மகளிர ்ேமம்பாட்  ெதா ற் 

ட் ற  சங்கம் ண் க்கல் அசச்கத் ற்  05.02.2020-ல் உத் ர  

வழங்கப்பட் ள்ள . இனிவ ம் காலங்களில் பயனாளிகளின் 

பட் ய க் மான பணிக க் ரிய ெசல னங்க க்  மாநகராட்  

ெபா நி ந்  ெசல ட அ ம  ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட .                        

(ந.க.எண். 1222/2019/எப்3) 

அ வலக ப் .. 
 ஏற்கனேவ, அசச் க்கப்பட்ட பயனாளிகள் பட் யல் மற் ம் இனிவ ம் 
காலங்களில் அசச் க்கப்பட ள்ள பயனாளிகளின் பட் யல் அசச் க்க 
ேமற்ெகாள் ம் ெசல னங்கைள ெபா  நி ந்  ெசல ட 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2097அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  9. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி ற் ச ் ெசாந்தமான, 
நகரைமப் ப் ரி ற்  ஒ க்கப்பட்ட ஈப்  வாகனம் TN.57.AM.7778 க்  
கடந்த 28.11.2017 ஆம் ஆண்  ெபா த்தப்பட்  3 ஆண் கள் 
ஆ ட்டப யால் ேபட்டரி ெபா த்த ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.7000/- ஐ ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 5428 / 2020/ இ 3)  
அ. ப்   
 

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

ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2098 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  வ வாய் ரி  

பயன்பாட்  வாகனம் TN.57.H.3034 க்  என் ன் ப தா  ட்டதால் 

அைத ரித்  ஸ்டன் ரிங்ஸ், ராங்க் ேபாரிங், ெஷட்  சாப்ட், 

வால் , ஸ் ரிங் ேளட் ஆ யைவகைள மராமத் ப் பணி பாரக்்க 

ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .65000/- ஐ ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

      (ந.க.எண்.6163 / 2020/ இ 3)  

 



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

ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2099 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் டப்ட்ட பார ரம் ப்ேபா 
ேரா , ேமட் ப்பட்  சந்ைத ேரா  சந் ப் ல் வார்  எண். 5, நகரள  எண். 
813 –ல் உள்ள இடத் ல் ஆ ன் பாலகம் கைட நடத்  வ ம்  . ேவ  த/ெப. 
ஆண் யப்பன் என்பவர ் ண் க்கல் மாவட்ட உரிைம யல் நீ மன்றத் ல் 
அசல் வழக்  எண். 162/2020 -ல்  வழக்  தாக்கல் ெசய்  இ ல் 4-ம் 

ர வா யாக மாநகராட்  ஆைணயாளைர ேசரத்் ள்ளார.் இந்நிைல ல் 
ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  ஆைணயாளர ் சாரப்ாக வழக்காட . .ப. 
ெஜகநாதன் அவரக்ள்  நியமனம் ெசய்ய ம், அன்னா க்  வழக்  கட்டணம் 
ெச த்த  உத்ேதச ெசல னமாக .10,000/- ெசல ட  அ ம  
ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் . 
(ந.க.எண். 759/2020/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

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

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

 ர்மானம் எண்: 2100 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  கத  எண். 
11/13,  ெசவா ேய வா  கேணசன் நகர ் 3வ  ெத ல் வ க் ம் 

. .கண்ணன், த/ெப. .என். ெவள்ளிமைல என்பவர ் T.S. No.730/8., 
Re.730/8Jல் ெசல்ேபான் டவர ் அைமக் ம் பணிைய த த்  நி த்த 
ேகாரி ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். 
W.P.(MD)NO. 11761/2020-ல்  வழக்  தாக்கல் ெதாடரந்் ள்ளார.் 
இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக வழக்காட . 
ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள்  நியமனம் ெசய்யப்பட் ள்ளதால்  
அன்னா க்  வழக்  கடட்ணம் ெச த்த  உத்ேதச ெசல னமாக 

.7,500/- ெசல ட  அ ம  ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 
(ந.க.எண். 6637/2020/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

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

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

ர்மானம் எண்: 2101 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  நகரள  எண். 
28, ெசவா ேய வா  கேணசன் நகர ் 3வ  ெத ல் ெசல்ேபான் 
டவர ் அைமக் ம் பணிைய த த்  நி த்த ேகாரி ெசன்ைன 



உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO. 11251/2020-
ல்  ம . நிேவதா, க/ெப. கந்தசா  என்பவர ் வழக்  தாக்கல் 
ெதாடரந்் ள்ளார.் இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  
சாரப்ாக வழக்காட . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள்  நியமனம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளதால்  அன்னா க்  வழக்  கட்டணம் ெச த்த  
உத்ேதச ெசல னமாக .7,500/- ெசல ட  அ ம  
ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 
ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . (ந.க.எண். 6636/2020/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

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

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

ர்மானம் எண்: 2102 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

14. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி   2020-21 ன் ழ் பாதாள 
சாக்கைட ட்டம் ப்பம்-1 ப ல் ஆர.்எஸ்.ேராட் ல் ரதான 
க  நீர ் ழாய் (ஆர.் . . 200 எம்எம்) மற் ம் க நீர ் ேசகரிப்  

ழாய் ப தைடந்தைத ரைமக் ம் பணிக்  21.09.2020 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. எம்  
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.7000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 
(ர ) 

2. ராஜநி  ேரடரஸ்்  13.48% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.7000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.5917/ 2020 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .7,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.  2075, நாள்  7.9.2020 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  எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரிடம்     

23.9.2020 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 எம்  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: 2103 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

15. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் க  
கண்ட ம் வாகனம் எண். .என்.57.க் .3255 க்  2020-2021 ம் 
ஆண் ற்  த சச்ான்  ப் க்க பராமப் ப் பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ழ்க்கண்ட இ  நி வனங்களிட ந்  17.9.2020 அன்   
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .44450/- 
2) ேகஎம்எ ேமாட்டாரஸ்்    - .47700/- 
 
ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆடே்டா ேகர ் நி வனத்தாரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . ( ந.க.எண். 5427 / 2020 / இ3) 

அ வலக ப்  
1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 

ைறவாக .44450/- க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ்
ஆட்ேடா ேகர ்நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 
 ர்மானம் எண்: 2104 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

16. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகன 
எண். .என்.57.எ.3210 க்  2020-2021 ம் ஆண் ற்  த சச்ான்  

ப் க்க பராமப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ழ்க்கண்ட இ  
நி வனங்களிட ந்  18.09.2020 அன்   ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .49600/- 
2) ேக.எம்.எ. ேமாட்டாரஸ்்     - .53800/- 
ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆடே்டா ேகர ் நி வனத்தாரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . ( ந.க.எண். 5565 / 2020 / இ3) 
அ. ப்   
 

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 
ைறவாக .49600/- க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ்

ஆட்ேடா ேகர ்நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
2) நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ன் அ ம  வழங்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2105 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



17. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத ளக்  பராமரிப்  
வாகன எண். .என்.57. எஎச.் 8645 க்  2020-2021 ம் ஆண் ற்  
த சச்ான்  ப் க்க பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

ழ்க்கண்ட இ  நி வனங்களிட ந்  17.9.2020 அன்   
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன.  
 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .34500/- 
2) ேகஎம்எ ேமாட்டாரஸ்்    - .37800/- 
 
ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆடே்டா ேகர ் நி வனத்தாரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . ( ந.க.எண். 4575 / 2020 / இ3) 
அ வலகக் ப்   
 

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 
ைறவாக .34500/- க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ்

ஆட்ேடா ேகர ்நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ன் அ ம  வழங்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2106 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

18. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2020-21 ன் ழ் காந்  னசரி 
மாரக்்ெகட் ல் –  ளாக் னரைமக் ம் பணிக்  10.09.2020 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 

.49000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 11.56% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.49000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .49,00,000/- 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  

14.09.2020ம் ே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 4.96% 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: 2107அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

19. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2020-21 ன் ழ் காந்  னசரி 
மாரக்்ெகட் ல் –  1 ளாக் னரைமக் ம் பணிக்  10.09.2020 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 

.49000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . . ேகசன் 11.56% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.49000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .49,00,000/- 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  
. . ேகசன் ஒப்பந்ததாரரிடம்     14.09.2020 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 4.96% 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: 2108 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 20. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2020-21 ன் ழ் காந்  
னசரி மாரக்்ெகட் ல் ேகாடை்டக் ளம் சாைல ல் ற் ச் வர ்

மற் ம் ரதான ைழ  வா ல் கத  அைமக் ம் பணிக்  10.09.2020 
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. ளா க் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 
ேகா 

4.94% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. எஸ்  ல்டரஸ்் 11.32% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .10,00,000/- 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  ளா க் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் ேகா 

ஒப்பந்ததாரரிடம்     14.09.2020 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 
4.94% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ளா க் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் ேகா, 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: 2109 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

21. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2020-21 ன் ழ் ெபா யல் 
ரி க்  பல்ேவ  அ வலகப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள கணினி லம் 

த ழ் மற் ம் ஆங் ல வ ல் தட்டச்  மற் ம் இதர வ வைமப்  
பணி ேமற்ெகாள் ம் வைக லான தடட்சச்ர ்1 எண்ணம் Out  Sourcing  

லமாக மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளால் 2019-20 
ல் நிரண் க்கப்பட்ட மாதாந் ர ஊ ய அ ப்பைட ல் ( 1.10.2020 

தல் 30.9.2021 வைர)  சப்ைள ெசய் ம் பணிக்  24.09.2020 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. ஸ்ைக ேமன் பவர ்
ஏெஜன் , ண் க்கல் 

0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.2000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ஸ்டார ் ேமன் பவர ்
ஏெஜன் , ண் க்கல் 

9.26% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.10312 / 2017 / இ 3 ) 
 



அ வலக ப்  
1. .2,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.          , நாள்  7.9.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஸ்ைக ேமன் பவர ் ஏெஜன் , 

ண் க்கல்,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: 2110 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

22. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2020-21 ன் ழ் ண் க்கல் 
மாநகராட் ல் காவல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள காவலரக்ள் 3 
எண்ணம் ெவளிசச்ந்ைத ைற ல் (Out  Sourcing) மாவட்ட ஆட் த் 
தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளால் 2019-20 ல் நிரண் க்கப்பட்ட 
மாதாந் ர ஊ ய அ ப்பைட ல் ( 1.11.2020 தல் 31.10.2021 வைர)  
சப்ைள ெசய் ம் பணிக்  24.09.2020 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. ஸ்ைக ேமன் பவர ்
ஏெஜன் , ண் க்கல் 
 

0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.6000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ஸ்டார ் ேமன் பவர ்
ஏெஜன் , ண் க்கல் 
 

11.21% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.6000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.10312 / 2017 / இ 3 ) 
அ வலக ப்  

1. .6,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.          , நாள்  7.9.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஸ்ைக ேமன் பவர ் ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2111 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

23. அரசாைண (D) எண்.298 நாள்.02.09.2020ம்  ேத ய அரசாைண ல் 
ெகாேரானா ேநாய் ெதாற்  த ப்  காரணமாக றப் க்கப்பட்ட 
ெபா  ஊரடங்  காலத் ல் 01.04.2020 தல் 31.05.2020 வைர உள்ள 
காலத் ற்  உள்ளாட்  அைமப் களி ள்ள வரி ல்லா இனங்களில் 
ெசயல்படாத கைடகளின் வாடைக ெதாைக ைன 
ெச த் வ ந்  லக்  அளித்  உத் ர டப்பட் ள்ள 



அரசாைண மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப க் ம் 
ைவக்கப்ப ற .     (ந.க.எண்.10193/2014/அ7) 
அ வலக ப்  
 மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2112 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
   

24. இம்மாநகராட் ன் 48 வார் களி ம் உ வா ம் ப்ைபகள் 
இரண்டாம் நிைல ேசகரிப்  லம் க பவனம் கலைவ 
உரக் டங் ல் ெகாட்டப்பட்  வரப்ப ற . இந்நிைல மார ் 60 
ஆண் களாக ெதாடரந்்  நைடெபற்  வ வதால், ேசகரமா ள்ள 

ப்ைபகளின் அள  தைர மட்டத் ந்  மார ் 3 ட்டர ் உயரமாக 
உள்ள . எனேவ ப்ைப லாரிகள் உரக் டங் ன் உள்ேள ெசன்  

ப்ைப ைன ெகாட் தல் க ம் ரமமாக உள்ள . ேம ம் 
வண் கள் ஈர க  / ேச கள் / ப்ைபகளில் மாட் க்ெகாண்  
எ த் ட இயலாத நிைல ம், இயக் வதற்  க னமாக ம் 

ரமமாக ம் உள்ள . எனேவ ெச ன்ேடாசர ் இயந் ரம் லம் 
ப்ைபகைள உள்ேள தள்ளினால் மட் ேம அன்றாடம் நகரில் 

உ வா ம் 92 ெமட்ரிக் டன் ப்ைபகைள ெகாட்ட இய ம். எனேவ 
அர  ைறயான ேவளாண்ைம ெபா யல் ைறக் ச ்ெசாந்தமான 
ெச ன்ேடாசர ்வாகனத் ைன மார ்500  மணி ேநரத் ற்  (வாடைக 
அ ப்பைட ல்) இவ்வ வலக உத் ர  ந.க.எண்.14285/2015/எச2் நாள் 
08.05.2020ன்ப  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  கடந்த 28.09.2020 வைர 463 
மணிேநரம் ெச ன்ேடாசர ் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள . ேம ம், ெபா  

காதார பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ப்ைபகைள எரித்  
அ ப்பதற்கான கட் மான பணிகள் ரமாக நைடெபற்  
வ வதால் அவ்வா  ேசகரமா ம் ப்ைபகைள ம் பழனி ேரா  
உரக் டங்கல் ேசகரம் ெசய் ம் பணிைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 

ழ்நிைல ல் ேமற்ப  உரக் டங் ல் அன்றாடம் ேசகரித்  
வரப்ெப ம் ப்ைபகைள ெச ன்ேடாசர ் வாகனம் லம் 

னந்ேதா ம் உட க் டன் தள்ள ேவண் ள்ள . எனேவ 
ேமற்கண்ட பணிக்காக ெச ன்ேடாசர ் வாகனம் தலாக 500 மணி 
ேநரத் ற்  பயன்ப த் க்ெகாள்ள ம் அதற்கான ெசல னத் ற் ம் 
அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் .4,20,000/-க் ம் மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.14285/2015/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

1. உத்ேதச ெசல னம் .4,20,000/-ஐ மாநகராட்  வ வாய் 
லதன நி ல் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  

அளிக்கலாம். 
பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 
மாமன்றம் அங் கக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2113 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

25. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான வார்  எண்.6, ளாக் 
எண். 2, நகரள  எண். 1-ல் உள்ள 136 ச ர  உள்ள ஆர.் . . 
கட் டத்ைத ண் க்கல் ெரட் ராஸ் ெசாைசட்  ஏைழ மக்கள் 



பயன்ப ம் வைக ல் இரத்த வங்  அைமக்க ஒ க்  ெசய்ய ேகாரி 
கடந்த 15.06.2020-ம் ேத ய ண்ணப்பத் ல் ேகாரப்பட்ட . அதன்ப  
ேமற்ப  இடத் ல் வார்  எண். 6, ளாக் எண். 2, நகரள  எண். 1-ல் 
உள்ள 136 ச ர  கட் டத் ைன ஏைழ மக்கள் பயன்ெப ம் வைக ல் 
மாதவாடைகக்  இந் யன் ெரட் ராஸ் ெசாைசட்  நி வனத் ற்  
ஒப்பைடப்  ெசய்ய ம், மாதவாடைக நிரண்யம் ெசய்ய  
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 

(ந.க.எண். 3945/2020/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

1. மாத வாடைக அ ப்பைட ல் ண் க்கல் இந் யன் 
ெரட் ராஸ் நி வனத் ற்க மாதவாடைகக்  கட் டம் 
ஒப்பைடப்  ெசய்யலாம் 

2. மாநகராட்  ெசயற்ெபா யாளர ்அவரக்ளால் நிரண்யம் 
ெசய்யப்பட்ட மாத வாடைக . 1,833/- அங் கரிக்கலாம். 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் ஒப் தைல 
எ ரே்நாக்  ெரட் ராஸ் நி வனத் ற்  கட் டம் ஒ க்  
ெசய்யப்பட்டதற்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்அவரக்ளின் ஒப் தல் 
ெபற மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2114 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

26. ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள கணினிகள், ரிண்டரக்ள்  
மற் ம் இதர இனங்க க்  வ டாந் ர பராமரிப் ப் பணி 
ஓராண் ற்  (2020-2021) ேமற்ெகாள்ள ஒப்பந்தப் ள்ளி ெபற்  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம், அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.3,00,000/- ஐ ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 
அ ம  ேவண்டப்ப ற .           ( ந.க.எண். 6738 / 2020/ இ 3)  
அ வலக ப்  
மாமன்றம்  அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2115 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

27. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கா ம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 
தயார ்  ெசய்யப்பட்ட ம ப் க க்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற .      

வ. 
எண்  

பணி ன் ெபயர ் ம ப் ட் த் 
ெதாைக .  

இலட்சத் ல் 
1 நாகல் ர ் மாநகராட் ப் பள்ளிக் 

கட் டத்ைத கக்கன் நகரில் கட் ம் பணி 
40.00 

2 பாைறப்பட் ல் தல் வ ப்பைற 
கட் ம் பணி 

40.00 

3 கக்கன் நகரில் கட்டப்பட ள்ள பள்ளிக் 
கட் டத் ற்  ற் ச் வர ் அைமக் ம் 
பணி 

15.00 

4 ற்றாண்  மாநகராட்  வக்கப் பள்ளி 
மற் ம் ெகன்ன  மாநகராட்  வக்கப் 
பள்ளிகளில் மராமத் ப் பணி 

2.50 



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

அ வலக ப்  
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) கல்   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: 2116 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

28. ண் க்கல் மாநகராட் க்   .30.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காந்  மாரக்்ெகட் ன் உட் ற சாைல ல் 
ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்   29.6.2020 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்  த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த 
ராஜநி  ேரடரஸ்் அவரக் க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  
பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . பணிகள் ம் த வா ல் 

தல் ெசல னமாக .4,43,168/- ம ப் ட் ல் வ  வைக 
ெசய்யப்பட் ந்தைத ட தலாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 
தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .34,43,168/- இலடச்த் ற்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதம் மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் 
ெசல னத் ைன க த் ல் ெகாண் ம்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ 
ெசய்  வ ம் ராஜநி  ேரடரஸ்், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ெசய்தைமக் ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.               (ந.க.எண். 11658 / 2019/ இ4)  
அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2020-21 

ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2117 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

29. ண் க்கல் மாநகராட் ல் .10.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் பைழய 
அ வலக கட் டத்ைத கணினி வரி வ ல் ைமயமாக மாற் ம் 
பணி ல் அகற்றப்பட் ள்ள அ னிய frame மற் ம் MDF Sheet களால்  
ஆன த ப் கைள  அப் றப்ப த் ம் பணிக்  25.09.2020 ல் ஏலம் 
நைடெபற்ற ல் 1) ம .ஆர.்அ யா ேத , 2) . .பழனிசச்ா  
ஆ ய இ வ ம் கலந்  ெகாண்டனர.் அ ல்  . .பழனிசச்ா , 
என்பவரின் ஏலக்ேகள் ைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண். 16495 / 2017 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) உயரந்்தபடச்  ஏலக்ேகள் த் ெதாைகயாக .27000/- ேகட்ட 

. .பழனிசச்ா  என்பவரின் ஏலக் ேகள் ைய 
அங் கரிக்கலாம். 

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



ர்மானம் எண்: 2118 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

30. அரசாைண நிைல எண். 57, ற்ப த்தப்பட்ேடார ் மற் ம் கப் 
ற்ப த்தப்பட்ேடார ் மற் ம் பான்ைம னர ் நலத் ைற, நாள் 

21.07.2020 ல் மத் ய அர ன் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டத் ன் ழ் ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ப களில் 

அங்கன்வா  ைமயம் – 7 எண்ணம் மற் ம் ைண காதார ைமயம் – 
5 எண்ணம் கட் க் ெகாள்ள ழ்க்கா ம் நி ப் ப ரம்ானப்ப  
அட்டவைணப்ப  நி  ஒ க்  ெசய்யப்பட்  நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள .  
வ. 
எ
ண் 

மாவட்டத்
ன் 

ெபயர ்

ட்டப் 
பணி ன் 
ெபயர ்

ட்டப் 
பணி ன் 
எண்ணிக்
ைக 

மத் ய 
அர  
பங்களி
ப்  60% 
ெதாைக 
( .லடச்
த் ல்) 

மாநில 
அர  
பங்களிப்

 40% 
ெதாைக 
( .லடச்த்

ல்) 

ெமாத்த
ம் 
ஒ க்

 
ெசய்ய
ப் பட்ட 
ெதா
ைக 

.லடச்
த் ல் 

1 ண் க்
கல் 

அங்கன்வா  
ைமயம் 
கட் ம் பணி 
– 7  எண்ணம் 

12 121.50 81.00 202.50 

2 ைண 
காதார 

நிைலயம் 
கட் ம் பணி 
– 5 எண்ணம் 

 
இத் ட்டத் ன் ழ் ண் க்கல் மாநகராட் யால் மாமன்றத் 

ரம்ான எண். 1692, நாள் 9.10.2019 ல் ழ்க்கா ம் பணிகைள 

ேமற்ெகாள்ள அ ம  ெபறப்பட் ள்ள .  

I. அங்கன்வா  ைமயம்  கட் ம் பணி 
 
வ. 
எண்  

பணி ன் ெபயர ் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.லடச்த் ல் 
1 க ணாநி  நகரில் அங்கன்வா  ைமயம் 

கட் ம் பணி 
15.00 

2 மரன் நகரில் அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் 
பணி  

15.00 

3 ஆேராக் யமாதா ெத , .எம்.ஆர.்பட் ல் 
அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணி  

15.00 

4 ஆேராக் யமாதா ெத , ேபா நாயக்கன் 
பட் ல் அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணி  

15.00 



5 ேமற்  மரியநாத ரம் த் ெத ல் 
அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணி 

15.00 

6 ச் நாயக்கன்பட் ல் அங்கன்வா  ைமயம் 
கட் ம் பணி   

15.00 

7 ேமற்  ரத , காமராஜ ரத் ல அங்கன்வா  
ைமயம் கட் ம் பணி  

15.00 

 ெமாத்தம் 105.00 

 
II. ைண காதார ைமயங்கள் கட் ம் பணி 

வ.எண்  பணி ன் ெபயர ் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.லடச்த் ல் 
1 மரியநாத ரம் பைழய மகப்ேப  ைமயத் ல் 

ைண காதார நிைலயம் கட் ம் பணி  
30.00 

2 சந்ைத ேரா  ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயம் 
அ ல் ைண காதார நிைலயம் கட் ம் 
பணி 

30.00 

3 த்தழ பட்  பைழய மகப்ேப  ைமயத் ல் 
ைண காதார நிைலயம் கட் ம் பணி  

30.00 

4 ம ைர ேரா  பைழய பம்ப் ேரா  (ம ைர 
ேரா  – ேபடை்ட ேரா  சந் ப் ) ைண 

காதார நிைலயம் கட் ம் பணி 

30.00 

5 பாஸ்கா ைமதானம் இட றம் அங்கன்வா  
ைமயம் அ ல் ைண காதார நிைலயம் 
கட் ம் பணி  

30.00 

 ெமாத்தம் 150.00 

இத் ட்டத் ன் ழ் ெமாத்த ம ப் ட் த் ெதாைக .255.00 
இலட் த் ல் மத் ய அர  மற் ம் மாநில அர ன் பங்களிப்பாக 

.202.50 இலடச்ம் மட் ேம நி  ஒ க்  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
அதன்ப  ைண காதார ைமயங்கள் கட் ம் பணிக்கான 

ம ப் ட் த் ெதாைக .150.00 இலட்சத் ைன இத் ட்ட 
நி ந் ம்,   அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணிக்கான 
ம ப் ட் த் ெதாைக .105.00 இலடச்த் ல் இத் டட் நி ந்  

.52.50 இலடச்த் ைன ம், த ள்ள ெதாைக .52.50 இலடச்த் ைன 
மாநகராட்  கல்  நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம்  
அ ம க்கலாம்.                

(ந.க.எண். 8247 / 2019/ இ4 ) 
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணிக்  தலா ம் 

ெசல னத் ெதாைக .52.50 இலடச்த் ைன மாநகராட்  
கல்  நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

இத் ட்டத் ற் ரிய ளம்பர ெசல னம் மற் ம் நிரவ்ாக 
ெசல னத் ற் ம் மாமன்றம் அ ம   வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2119 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



31. இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான காந்  மாரக்்ெகட் ல் உள்ள  
கைடகளின் னரைமப்  பணிகள் காரணமாக 36 ன் இைணப் கள் 
தற்கா கமாக ண் க்கப்பட்ட .  

     தற்ெபா  கைடகளின் னரைமப்  பணிகள் நிைற  
ெபற் ள்ளதால் ேமற்ப  கைடக க்  ள ம் ன் இைணப் கள் 
ெபற ேவண் ள்ள .  
  ேமற்ப   கைடக க்  ன் இைணப் கள் ள ெபற ேமற்ப  
மாரக்்ெகட் ப ல் ன் கம்பம் மற் ம் ன் கடத் கள் ெபா த்  

ன் இைணப் கள் வழங் ம் பணிக்  தயாரிக்கப்பட்ட உத்ேதச 
ம ப் ட்  கட்டணம் . 4,00,000/-ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.  4501/2020/இ3)  
அ வலக ப்  

1. அ ம க்கலாம்.  
2. ேமற்ப  பணிக்கான ெசல னத் ைன மாநகராட்  

வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  பணி 
ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ேமற்ப  பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் 
அ ம ைன எ ரே்நாக்  ெசல னங்கள் ேமற் ெகாண்டைத ம் 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
 ர்மானம் எண்: 2120 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

32. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி   2020-21 ன் ழ் வார்  எண்.23, 

என்  ேயட்டர ் அ ல் உள்ள ப கள், ஆர.்எம்.காலனி 

ெம ன் ேரா  மற் ம் ேஜாசப் காலனி ஆ ய பட்ட ப களில் 

பாதாள சாக்கைட ப ரம்ானக் ழாய் மற் ம் றவாய் ெதாட் கள் 

அைமத்  ட்  இைணப் கள் வழங் ம் பணிக்  24.09.2020 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. எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

 

4.39% ம ப் ட் ற்  

தல்  

.40000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

2. .எம்.ேவ ேகாபால் 20.72% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.40000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.2815/ 2013 / இ 4 ) 

அ வலக ப்  

1. .40,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.2012, நாள் 03.07. 2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

3) 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     ………..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 4.39% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எம்  
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: 2121 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

33. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்.34 இல் அ ரா  

காரட்ன் ப ல் அம் த் டட்த் ன் ழ் .28.00 இலடச்ம் 

ம ப் ட் ல் ங்கா  அைமக்க இவ்வ வலக ந.க.எண். 700 / 2016/ இ 4, 

நாள் 28.8.2017 ன்ப   ேத  அண்ட் ேகா ஒப்பந்தார க்  ேவைல 

உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நிைறவைடந்த நிைல ல் அதன் 

ெசல னம் .29,26,167/- ஏற்பட் ள்ள  என்பதால் அ ம க்கப்பட்ட 

ம ப் ட் த் ெதாைக .28.00 இலடச்த் ைன ட தல் 

ெசல னமாக .1,26,167/- ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ்

ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .29,26,167/- இலடச்த் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 

ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன 

க த் ல் ெகாண் ம்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம்  

ேத  அண்ட் ேகா, ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ெசய்தைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  

வழங்கலாம்.                   (ந.க.எண். 700 / 2016/ இ4)  

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  ேத  அண்ட் ேகா, 

ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 

ேமற்ெகாள்ளலாம். 



3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2020-21 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2122 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

34. மாண்   உள்ளாட்  மற் ம்  நீர ்வழங்  ைற அைமசச்ர ்

அவரக்ள் 16.03.2020 அன்  நைடெபற்ற சட்டப்ேபரைவ மான்யக் 

ேகாரிக்ைக 2020-21 ல் “34 நகரங்க க்  க  நீர ் ழாய்கள் மற் ம் 

ஆள் இறங்  களில் ஏற்ப ம் அைடப் ைள நீக்  த்தம் ெசய்ய 34 

ேராேபாட் இயந் ரங்கள் வாங்கப்ப ம்” என அ த் ள்ளாரக்ள். 

அதன்ப  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் 

ந.க.எண். 3292 / 2020/ UGSS – 1 நாள் 15.9.2020 இல் பாதாள சாக்கைட 

ட்டம்  ற்ற உள்ளாட் கள் ைறந்தபடச்ம் 1 எண்ணம் 

ேராேபாட்  இயந் ரங்கள் வாங்க அ த்தப்பட் ள்ள . ேம ம் 

ைஷ இயந் ரங்கைள Government e – market (GeM) இைணய கவரி ல் 

ப் ட் ள்ள ைல தப்ப  வ வாய் நி  அல்ல  ச க 

ெபா ப் ணர்  நி  (Corporate Social Responsibility fund) ந்  

ெபற் க் ெகாள்ளத் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . நகராட்  நிரவ்ாக 

ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளிட ந்  வரப்ெபற்ற இக் க தம் 

மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ன்ற . 

 (ந.க.எண். 1334 / 2020/ இ4/ பாசா ) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) ண் க்கல் மாநகராட் க்  1 எண்ணம் ேராேபாட் 

இயந் ரத் ைன Government e – market (GeM) இைணய 
கவரி ல் ப் ட் ள்ள ைல தப்ப  வ வாய் நி  

அல்ல  ச க ெபா ப் ணர்  நி  (Corporate Social Responsibility 
fund) ந்  ெபற் க் ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2123 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

35. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கண்ட மாநகராட் க் ச ்

ெசாந்தமான இடங்களில் மகாத்மாகாந்  மற் ம் ஜவஹரல்ால் ேந  

ஆ ய ேதசத் தைலவரக்ளின் ைலகள் உள்ளன. இச ் ைலகைள 

ச க ேரா கள் ேசதப்ப த்தாமல் பா காக் ம்  ெபா ட்  

ைலகைளச ் ற்  இ ம்பாலான பா காப்  அைமப்  அைமக்கப்பட 

ேவண் ள்ள . அதற்கான பணிகள் ேமற்ெகாள்ள .1.50 

இலடச்த் ற்  தயார ்  ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்றத் ன் 



அ ம  ேவண்டப்ப ற .  ேம ம்  இப் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள 

.1,48,500/-க்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  

.எம். தரன் வசம்  பணி ைன ஒப்பைடக்க மாமன்ற அ ம  

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

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2) வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

3) இப் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள .1,48,500/-க்  ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன் வசம் பணி ைன 

ஒப்பைடக்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி உத் ர  வழங் யைமக் ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2124 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

36. ண் க்கல் மாநகராட் ல் காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் 

.15,00,000/- ம ப் ட் ல் ந ன காதார வளாகம் கட் ம் பணிக்   

29.06.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ம ப் ட் ைன ட 

4.95%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன் வசம் 

பணி ைன ஒப்பைடத்  பணி நைடெபற்  வ ன்ற . இம் 

மாரக்்ெகட் ல் மக்கள் அ கம் வைத க த் ல் ெகாண் ம், 

தனிேய நீர ் க ப்பைற கட் வதால் ஏற்ப ம் தல் 

ெசல னத்ைத த ரக்் ம் ெபா ட் ம் இந்த காதார 

வளாகத் ேலேய  நீர ் க ப்பைற அைமத் க் ெகாள்ள தல் 

இடவச  ெசய்  கட்டப்பட் ள்ள . ேம ம் ைஷ காதார வளாகத் ல் 

ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ள தண்ணீர ் வச  ெசய் ம் 

பணி ல் ஆழ் ைளக் ணற் ைன ஆழம் மற் ம் அதற்கான 

ழாய்கள் மற் ம் ேமாட்டாரின் றன் தலாக  ெசய்யப்பட 

ேவண் ய அவ யம் ஏற்பட்டதா ம் ம ப் ட் ைன ட .5,00,000/- 

தலாக ெசல னம் ஏற்பட் ள்ள . இதற்ெகன தயார ் 

ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .20,00,000/- க்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . இப்பணி ைன ஒப்பந்தப் ள்ளி  ேகாரி 

ேமற்ெகாள்வதால் ஏற்ப ம் கால தாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 

இப்பணி உடன யாக ெசய்ய ேவண் ய பணி என்பதா ம் இப் 

பணிைய ெசய்  வ ம் ஒப்பந்ததாரர ் . . ேகசன் வசம் 



ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.    (ந.க.எண். 11658 / 2019/ இ4)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2020-21 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2125 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

37. இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி   2020-21 ன் ழ் காமராஜர ் சாகர ்

அைண ல் உள்ள ப தைடந் ள்ள Borewell மற் ம் Open Well Motor - 20 

எண்ணம் ப  நீக்கம் ெசய் ம் பணிக்  28.09.2020 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. எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 
 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.4000/-  க்கான 
க வலத் ல் 
ெச த்தப்பட்ட ர   

2. ராஜநி  ேரடரஸ்் 11.63% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.4000/-  க்கான வங்  
ெச த்  ர  

       (ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4 ) 

அ வலக ப்  

1. .4,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.2028, நாள் 03.07.2020 ல் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

3) 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 30.09.2020ம் 

ே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 ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள எம்  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: 2126 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 

38. இம்மாநகராட் ல் நீர ்நி   2020-21 ன் ழ் ஆத் ர ்காமராஜர ்

சாகர ் நீ ந்  நிைலயத் ல் (New Scheme) 120 HP ன் ேமாட்டார ் பம்ப், 

(Old Scheme)  நீ ந்  நிைலய ேமாடட்ாரி ந்  நீர ் றக் ம் ஸ் 

வால் ,  ஸ் ண் ல் ரா  ப  நீக்கம் ெசய் ம் பணிக்  28.09.2020 

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. எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 
 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.700/-  க்கான 
க வலத் ல் 
ெச த்தப்பட்ட 
ர   

2. ராஜநி  ேரடரஸ்் 11.32% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1000/-  க்கான 
வங்  ெச த்  
ர  

       (ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4 ) 

அ வலக ப்  

1. .70,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.2074, நாள் 07.09.2020 ல் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

3) 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 30.09.2020ம் 

ே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 ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள எம்  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: 2127 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 

2020  ஆ     அ ேடாப     மாத  20  ேத   ெச வா  

ழைம பக  11.00 ம யள  க  மாநகரா  
ஆைணய  அைற  நைடெப ற  அவசர  ட ெபா க    

1. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ர ண்ட் ேரா  ராம்நகரில் 

பைழய நகரள  எண். 1660/5 மற் ம் 6-ல் . / . .  எண். 155/70, எண்ணிட்  

ஒப் த க்கப்பட்ட மைனப் ரி ல் ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட வர ்

ைளயா டம் தற்ேபாைதய நகரள  வார்  எண். 6, ளாக் எண். 48, 

நகரள  எண்.112-ல் வரக்ள் ைளயாட்  டைல ராம்நகர ்

ப்ேபார ் நல சங்கம் லம் பராமரிப்  ெசய்ய கடந்த 26.08.2019-ல் 

ஓராண் க்  அ ம  வழங்கப்பட்ட . ேமற்ப  அ ம  காலம்  

ெபற்ற . அதைன ெதாடரந்்  ராம் நகர ் ப்ேபார ் நலசங்கத் னர ்

ண் ம் 5 ஆண் க்  பராமரிப்  ெசய்ய ேகாரி 04.08.2020-ல் ண்ணப்பம் 

லம் அ ம  ேகாரி ண்ணப்பம் ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்ப  

ண்ணப்பம் மாமன்ற பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம்  சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண். 8333/2018/எப்1) 

அ வலக ப்  

 ராம் நகர ் ப்ேபார ்  நல சங்கம் ேமற்ப  ங்கா ைன எவ் த 
ைறபா ம் இன்  பராமரிப்  ெசய்யப்பட்  வ வதாக நகரைமப்  

ஆய்வாளரால் சான்  அளிக்கப்பட்ட ன் ேபரில் ேமற்ப  ங்கா ைன 
ஒப்பைடப்  ெசய் ம் நாள் தல் 03.03.2023 ய பராமரிப்  ெசய்ய 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2128 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2020-21 ன் ழ் ஆர.்எம்.காலனி 

நீ ந்  நிைலயத் ந்  தைலைம க நீர ் த் கரிப்  

நிைலயத் ற்  க  நீேரற்றம் ெசய் ம் ரதான (M.S.500 mm dia ) 

ழாய் ப  நீக்கம் ெசய் ம்  பணிக்   05.10.2020 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. எம்  கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 
 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.5000/-  க்கான வங்  
ெச த்  ர  

2. .எம்.ேவ ேகாபால் 14.87% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5000/-  க்கான வங்  
ெச த்  ர  

       (ந.க.எண்.6157 / 2020 / இ 4 ) 



அ வலக ப்  

1. .5,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.2029, நாள் 03.07.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . 

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 ஒப்பந்ததாரரிடம்07.10.2020ம் ேத ய அ ப் ல் 
ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர 
இயலாெதன ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.95% 
ம ப் டை்ட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எம்  
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: 2129 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

3. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நகரைமப்  பயன்பாட்  

வாகனம் TN.57.AM.7778 க்  ய ேபட்டரி மாற் த் த ம் பணிக்  

ழ்க்கண்ட நி வனங்களிட ந்  இ  ைலப் ள்ளிகள் வரப் 

ெபற் ள்ளன.  

1) நித்யா ேபட்டரி ேரடரஸ்்  - .6000/- 

2) ஜாபர ்ெஜனேரடட்ரஸ்்  - .6600/- 

ேமற்கண்ட இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி .6000/-க்  அளித் ள்ள நித்யா ேபட்டரி ேரடரஸ்் 

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 5428 / 2020/ இ 3)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

.6000/- க்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள நித்யா ேபடட்ரி 
ேரடரஸ்் நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

பணி ன் அவசர அவ யம் க  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைகக க்   
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2130 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

4. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான ஆ வைத சாைல ல் 

கடட்ணம் வ ல் ெசய் ம் உரிமத் ைன 2018-19 தல் 31.03.2021 வைர 

ன்றாண் கள் அ ப த் க் ெகாள்வதற்  உயரந்்த ேகள்  ேகட் ள்ள 

ம .ச லா என்பவ க்  உரிமம் ஒப்பைடப்  ெசய்யப்பட்ட . ேமற்ப  



உரிமத் ைன 2020-21ம் ஆண் ற்  அ ப த் க் ெகாள்ள ப்பம் 

இல்ைலெயன ண்ணப்பம் அளித்ததன் ேபரில் வழங்கப்படட் உரிமம் ரத்  

ெசய்யப்பட்  உரிமத் ைன ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் 31.03.2023 வைர 

அ ப த் க்ெகாள்ள ஒப்பைடப்  ெசய் ட ஏலம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  வ ம் நிைல ல் WP (MD) No.14334/2020 கா ம் வழக் ன் 

உத்தர ன்ப  ம . ச லா (பவர)் ேவல்ராஜ்பா  என்பவரிடம் .20 

இலட்சம் 14.10.2020 பகல் 12.00 மணிக்  ேநரில் ெபறப்பட்ட . ேமற்ப  

நீ மன்ற உத்தர ன்ப  ேமற்ப  உரிமத் ற்கான ஏற்கனேவ உள்ள நி ைவ 

2019-20ம் ஆண்  வைர .32,10,500/-ம் மற் ம் ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் 

31.03.2021 வைர மட் ம் அ ப த் க் ெகாள்வதற்  ெச த்த ேவண் ய 

ெதாைக .29,95,410/- ஆக ெமாத்தம் .62,05,910/- ெச த்தப்பட்ட ெதாைக 

.20,00,000/- ேபாக தம் ெச த்த ேவண் ய ெதாைக .42,05,910/- நீ மன்ற 

ரப்் ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள 30 நாடக் க் ள் ெச த்த ேவண் ம் என்ற 

நிபந்தைன டன் ேமற்ப  உரிமத் ைன 17.10.2020ம் ேத  தல் 31.03.2021 

அ ப த் க் ெகாள்வதற்  மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற . 

ரப்்  நகல் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் . 

        (ந.க.எண்.10193/2014/அ7)  

அ வலக ப்  

 நீ மன்ற உத்தர ப்ப  உரிமத் ைன ஒப்பைடப்  ெசய்ய 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2131 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

. இம்மாநகராட் க்  ெசாந்தமான காமராஜர ்ேப ந்  நிைலயத் ன் தன் 

மா ல் அைமந் ள்ள 1 தல் 28 கைடக க்  ஒப்பைடப்  ெசய் ட  

22.07.2020 ஏல ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் எவ ம் கலந்  ெகாள்ள ன் 

வராததால் 22.09.2020ல் ஏலம்/ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் சந்ைத 

ம ப் ற்  ைறவான ெதாைகக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ளதால் 

ண் ம் 15.10.2020ல் ஏலம்/ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் கைட 

எண்.5,6,13,15,16 ஆ ய கைடக க்  சந்ைத ம ப் ற்  ைறவான 

ெதாைகக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ளனர.் கைட எண்.14க்  மட் ம் 

ழ்கண்டவா  ஒப்பந்தப் ள்ளி வரப்ெபற் ள்ள . 

வ.எண் ெபயர/் கவரி மாத 

வாடைக 

1 .என்.பாண் ஸ்வரன், 46/56, ெபரிய அய்யன் ளம், 

ண் க்கல் 

.6880 

2 . ேரஷ்பா , த/ெப.பத்மநாபன், ண்ணாம்  

காளவாசல் ெத , பார ரம், ண் க்கல். 

.5200 



3 . . த் ப்பாண் , த/ெப.ெதாந் ேதவர,் 5, 

அ ரா  நகர,் மாைலப்பட்  ேரா , ண் க்கல். 

.4500 

 

வரப்ெபற்ற ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் .என்.பாண் ஸ்வரன் 

என்பவரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி தலாக உள்ள . அன்னா க்  கைட எண்.14-

ஐ ஒப்பைடப்  ெசய் ட மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

        (ந.க.எண்.10193/2014/அ7)  

அ வலக ப்  

 அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2132 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

6. ண் க்கல் மாநகராட் க்  .24.50 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் வ வாய் 
நி ன் ழ் காந்  மாரக்்ெகட ் காய்க  மாரக்்ெகட் ல் ேபவர ் கற்கள் 
ப க் ம் பணிக்  28.05.2020ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த ராஜநி  ேரடரஸ்் அவரக் க்  
ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . பணிகள் 

ம் த வா ல் தல் ெசல னமாக .38,277/- ம ப் ட் ல் வ  
வைக ெசய்யப்பட் ந்தைத ட தலாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 
தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  . 24,88,277/- இலட்சத் ற  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் கால தாமதம் மற் ம் ய 
ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத் ைன க த் ல் 

ெகாண் ம் இப்பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் ராஜநி  ேரடரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரர ் லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன 
ெசய்தைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். (ந.க.எண்.11658/2019/இ4)  
அ வலகக் ப்  : 

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ளலாம்.   
ர்மானம் எண்: 2133 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் 

ந.க.எண்.8009/2016/ேஜ-1 நாள் 04.11.2016 மற் ம் 28.06.2017, 29.08.2019 ஆ ய ேத களில் 
நைடெபற்ற  ஆய் க் டட் அ ைரகளின் ப ம், அர  தைலைமச ் ெசயலர,் 
ெசன்ைன அவரக்ளின் அைனத்  ைற ட்ட அ க்ைக நாள் 14.03.2019, மாவடட் 
ஆட் யர ் அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண்.141/2018/அ6 நாள் 05.04.2019 ஆ யவற் ல் 
இம்மாநகராட்  ப களில் ெகா னால் பரவக் ய ேநாய்கைள த க் ம் 
பணிக க்  48 வார் களி ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைகயாக 300 க க்  
1 நபர ் என்ற தத் ல் (இம்மாநகராட் ன் ெமாத்த மக்கள் ெதாைகயான 
2,07,307க்  (2011 ெசன்சஸ்) உட்பட 54000 ப் க க்  ேமல் உள்ளதால் 173 
நபரக்ள் ேதைவப்ப ற . எனேவ, 173 தற்கா க மேலரியா களப்பணியாளரக்ைள 

ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 2018-19ம் ஆண்  தர ைலப் 
பட் ய ன்ப   நாெளான் க்  நபர ் ஒ வ க்  296/- என்ற தத் ல் ஒப்பந்த 
அ ப்பைட ல் , . ராம ங்கம், PWD கான்டர்ாக்டர,் அய்யம்பாைளயம், 

ண் க்கல் என்பவர ் லமாக பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 
ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 22.09.2020 உடன் ம் நிைல ல் 

உள்ளதா ம், தற்ேபா  மைழக்காலம் ெதாடங்  டட்தால் ெடங்  த ப் ப் 



பணிக்  தற்ேபா  ைறந்த படச்ம் 100 தல் 110 வைரயான பணியாளரக்ைள 
ைவத்  பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ளதால் 2 மாதத் ற்கா ம் ெசல னத் 
ெதாைகயான .19,00,000/-க்  உள்ளாகேவ ேமற்ெகாள் ம் வைக ம்,   , நிரவ்ாக 
இடரப்ா கைள த ரக்் ம் ெபா ட் ம் ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலத் ைன 
23.09.2020 தல் 22.11.2020 வைர ேம ம் 2 மாத காலத் ற்  ஏற்கனேவ 
இப்பணி ைன ேமற்ெகாண் வ ம் .ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் 
அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் ஒப்பந்ததார க்  பணி நீட் ப்  ெசய்  
ெகாள்ள ம், அதற்கா ம் உதே்தச ெசல னத் ெதாைக .19,00,000/- இம்மாநகராட்  
வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.7983/2019/எச2்) 
அ வலகக் ப்  : 
1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 
2) ெபா  காதாரப் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் நிரவ்ாக நலன் க ம், 
ஒவ்ெவா  ைற ம் ெபறப்ப ம் ெதாைகக்கான அ ம க் ட்பட்ேட 100 தல் 110 
வைரயான பணியாளரக்ைள ைவத்ேத ப் டட் ெதாைகக் ள் பணி 
ேமற்ெகாள்ள ப்பதா ம் ேம ம் 2 மாத காலத் ற்  ஏற்கனேவ இப்பணி ைன 
ெசய்  வ ம் .ராம ங்கம், PWD கான்டர்ாக்டர,் அய்யம்பாைளயம் 
ஒப்பந்ததாரைரேய ெதாடரந்்  பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2134 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் ஏற்கனேவ உள்ள 

வாகனங்க டன் டக்க  ேமலாண்ைம ட்டத் ன் ழ் 2018-19ம்   ஆண் ற்கான 
நி  ஒ க் ட் ன் ழ் தாக வாங்கப்பட்ட 13 டாடா ஏ இ வாகனங்கைள 
இயக் வதற்   இம்மாமன்ற ரம்ான எண். 1913, நாள் -22.04.2020ன் ப   01.10.2020 

தல் ஆ  மாதகாலத் ற்  (31.03.2021 வைர) 11 ஓட் நரக்ைள ஏற்கனேவ 
இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ற்  கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள அயல் 
ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் நிேயாகம் ெசய்  வ ம் . ஏ. இராம ங்கம், PWD 
ஒப்பந்ததாரர,் அய்யம்பாைளயம் என்பவர ் லம் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ள  
27.06.2019ம் நாளிட்ட ெசயல் ைறகள் ந.க.எண்.8698/2019/எப்5ன் ப  நாள் ஒன் க்  
ஓட் நர ் ஒ வ க்  .577/- தம்  நிேயாகம் ெசய்ய அ ம  வழங்கப்பட்  
அதன்ப  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

 ேமற்கண்ட அ ம  காலம் 30.09.2020 உடன் வைடவதா ம், தற்ேபா  
ெகாேரனா ேநாய்ெதாற்  த ப்  பணி காரணமாக உடன யாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்வ    இயலா  என்பதா ம் ெபா  காதாரப் பணி ன் 
அவசர அவ யம் க   ேம ம் 6 மாத காலத் ற்  (01.10.2020  தல் 31.03.2021 வைர) 
11 கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள  மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ள  தர ைலப் 
பட் ய ல் கண் ள்ள ைல (நாள் ஒன் க்  ஓட் நர ் ஒ வ க்  .577/- தம்)  

தப்ப  அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் . ஏ. இராம ங்கம், PWD ஒப்பந்ததாரர,் 
அய்யம்பாைளயம் என்பவர ் லம் பணி ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் உத்ேதச 
ெசல னம் 13,00,000/- (ப ன்  இலடச்ம் மட் ம்)ஐ இம்மாநகராட்  வ வாய் 
மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3270/2020/எச2்) 
அ வலக ப்  : 
 1. தற்ேபாைதய ழ்நிைல ல் ெகாேரான ேநாய்தெ்தாற்  த ப்  பணி 
நடவ க்ைக ன் காரணமாக உடன யாக ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி வாகனங்கைள 
இயக் வ  இயலா  என்பதால் ஏற்கனேவ இம்மாநகராட் க்  கனரக வாகன 
ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் ெசய்  வ ம் . ஏ. இராம ங்கம், PWD ஒப்பந்ததாரர,் 
அய்யம்பாைளயம் என்பவர ் லம் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ்அவரக்ள  தர ைலப் 
பட் ய ல் கண் ள்ள ைல (நாள் ஒன் க்  ஓட் நர ் ஒ வ க்  .577/- தம்)  

தப்ப  அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 01.10.2020 தல் 31.03.2021 வைரயான 
காலத் ற்  11 கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் ெசய்ய மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 



 2. அவசர அவ யம் க  01.10.2020 தல் பணி ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் 
உத்ேதச ெசல னம் .13,00,000/-(ப ன்  இலடச்ம் மட் ம்)ஐ இம்மாநகராட்  
வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2135 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயக்கப்பட்  வ ம் 18 
வாகனங்க க்  தற்ேபா  6 வாகன ஓட் நரக்ள் மற் ம் மாற்  
அ ப்பைட ல் 2 ஓட் நரக்ள் ஆக ெமாத்தம் 8 ஓட் நரக்ள் பணி ரிந்  
வ ன்றனர.் த ள்ள 10 வாகனங்கைள இயக் வதற்   மாவட்ட 
ஆட் த்தைலவர ்  அவரக்ளின் ஊ ய நிரண்ய அள ேகா ன் ப  ஒப்பந்தப் 

ள்ளிகள் ெபற்  ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் தற்கா க ஓட் நரக்ள் நியமனம் 
ெசய்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த நிைல ல் ேமற்ப  பணிக்காலம் 
31.03.2020 உடன் வைடந்ததால் 01.04.2020 தல் ேம ம் 6 மாத காலத் ற்  
30.09.2020 வைர மாமன்ற அ ம  ெபற்  பணி நீட் த்  வழங்கப்பட்ட . 

 இப்பணிக்காலமான  30.09.2020 உடன் வைடவதால் 
தற்ேபா  ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  த ப் ப் பணி காரணமாக ம் 
ெபா  மக்களின் நலன் க ம்  ெபா  காதார அவசர அவ யம் 
க ம் 01.10.2020 தல் 31.03.2021 வைர ேம ம் 6 மாத காலத் ற்  
ஏற்கனேவ பணி ெசய்  வ ம் . ஏ.இராம ங்கம், PWD ஒப்பந்ததாரர,் 
அய்யம்பாைளயம் என்பவரின் லேம இப்பணி ைன ெதாடரந்்  ெவளி 

கைம லம் 10 கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள ஒப்பந்த அ ப்பைட ல்  
நிேயாகம் ெசய்ய ம், அதற்கா ம்  உத்ேதச ெசல னம் .10,00,000/-( பத்  

இலட்சம் மட் ம்)ஐ மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  
ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

( ந.க.எண்.1320/2019/எச1்) 
அ வலக ப்  : 
 1. தற்ேபாைதய ழ்நிைல ல் ெகாேரான ேநாய்தெ்தாற்  த ப்  
பணி நடவ க்ைக ன் காரணமாக உடன யாக ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி 
வாகனங்கைள இயக் வ  இயலா  என்பதால் ஏற்கனேவ 
இம்மாநகராட் க்  கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் ெசய்  வ ம் 

. ஏ. இராம ங்கம், PWD ஒப்பந்ததாரர,் அய்யம்பாைளயம் என்பவர ் லம் 
மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ள  தர ைலப் பட் ய ல் கண் ள்ள 

ைல (நாள் ஒன் க்  ஓட் நர ்ஒ வ க்  .577/- தம்)  தப்ப  அயல் 
ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 01.10.2020 தல் 31.03.2021 வைரயான காலத் ற்  10 
கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் ெசய்ய மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 
 2. அவசர அவ யம் க  01.10.2020 தல் பணி ேமற்ெகாள்ள ம் 
அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் .10,00,000/-(பத்  இலடச்ம் மட் ம்)ஐ 
இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 
மாமன்றத் ன் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2136 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ள  க தம் ந.க.எண்.26458/2018/P1, 
நாள்.24.07.2020ல் உள்ளாட்  அைமப் களில் ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் 

ழ் ெபா  மக்க க்  றந்த ெவளிகளில் மலம் க த்தலால் ஏற்ப ம் 
காதார ரே்க கள் த்த ப் ணர்  ஏற்ப த் தல் மற் ம் 
டக்க கைள ைறத் ம் / ம ழற்  மற் ம் ண் ம் பயன்ப த் ம் 

வ ைறகள் த்த ப் ணர்  பணிக்காக     24 பரப் ைரயாளரக்ள், 4 
ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாைர 



நிேயாகம் ெசய் ம் பணி ன் கால அவகாசம் 30.09.2020 உடன் 
வைடவதால் 01.10.2020 தல் 31.03.2021 வைர அல்ல  15வ  

நி க் வால் பரிந் ைர ெசய் ம் காலம் வைர இ ல் எ  ன்னதாக 
வ றேதா அ வைரயான காலத் ற்   பணி ேமற்ெகாள்வதற்  ஒப்பந்தப் 

ள்ளிகள் ேகாரி 01.10.2020 தல் பணி ேமற்ெகாள்ள அ த்தப்பட் ள்ள . 
ேம ம், ேமற்கண்ட பணிக்கான ம ப் ட் ல் 75 சத தம்  மத் ய அர  
நி யாக ம் + 25 சத தம் மாநில அர ன் நி  ஒ க் களின் ப  பணி 
ேமற்ெகாள்ள ம் வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ள . இதற்காக 
இம்மாநகராட் க்  . 29,72,000/-நி  ம ப் ட் ல் பணிேமற்ெகாள்ள ம் 
அ த்தப்பட் ள்ள . ேமற்கண்டவா  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்
அவரக்ள  அ த்த ன்ேபரில் இம்மான்ற ரம்ானம் எண்.2071, 
நாள்.07.09.2020ல் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . 

அதன் ப  இம்மாநகராட்  எல்ைலக் டப்ட்ட 48 வார் களில் இரண்  
வார் க்  ஒ  பரப் ைரயாளர ் தம் 24 பரப் ைரயாளரக்ள், நான்  
ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாரக்ைள 

நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  11.09.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
வரேவற்கப்பட்  14.09.2020 அன்  வரப்ெபற்ற 3 ஒப்பந்தப் ள்ளிதாரரக்ள் 

ன்னிைல ல் றக்கப்பட்ட .  ேமற்ப  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில்  ெதா ல் 
ட்ப ரீ யாக சமரப்் க்கப்பட்ட ஒப்பந்தப் ள்ளிகைள ரந்்தாய்  

ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் ழ்கண்டவா  சமரப்் க்கப்ப ற . 
வ. 

எண் 
நி வனத்
ன் ெபயர ்

ைவப் த்ெதாைக 
ெச த் ய பரம் 

ெசயலாக்கக் 
கடட்ணம் 
ெச த் ய 

பரம் 

ெதா ல் ட்ப 
த  த்த 

பரம் 

ப்  

1 நி  ைலப் 
ேளஸ்ெமன்ட ்

( ) ட.், 
ச்  

ேத ய  ெதா ல் 
கழகத் ந்  ன் 
ைவப் த் ெதாைக 
ெச த் வதற்  

லக்  
ெபற்றைமக்கான 
சான்  இைணக்கப் 
பட் ள்ள . 

.2000/-  க்கான 
வங்  
வைரேவாைல
ேயா அல்ல  
சான்ேறா 
இைணக்கப் 
பட ல்ைல. 

ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அ க்ைக ல் 
கண் ள்ள 
நிபந்தைன ப  
உரிய 
இைணப் ல் 
சான்  ெபறப் 
பட ல்ைல. 

                                                                
த  

இல்ைல 

2 ஸ்ைக ேமன் 
பவர ்
ஏெஜன் , 

ண் க்கல். 

.30,000/- க்கான 
வங்  வைரேவாைல 
இைணக்கப் 
பட் ள்ள . 

.2,000/- 
க்கான வங்  
வைரேவாைல 
இைணக்கப் 
பட் ள்ள . 

உரிய 
ப வத் ல் 
இைணக்கப் 
பட் ள்ள . 

          
த  

உள்ள . 

3 எக்ெசல் நீட ்
அன்  ைட  
ஏெஜன் , 

ண் க்கல். 

.30,000/- க்கான 
வங்  வைரேவாைல 
இைணக்கப் 
பட் ள்ள . 

.2,000/- 
க்கான வங்  
வைரேவாைல 
இைணக்கப் 
பட் ள்ள . 

உரிய 
ப வத் ல் 
இைணக்கப் 
பட ல்ைல. 

       
த  

இல்ைல. 

ஸ்ைக ேமன் பவர ்ஏெஜன் , ண் க்கல் என்ற நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் 
ள்ளி மட் ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக ஏற் க்ெகாள்ள யதாக 

இ ந்ததால், அந்நி வனத் ன் நி  நிைல சாரந்்த ஒப்பந்தப் ள்ளி 
உைற ைன 28.09.2020 அன்   ற  ெசய்த ல் ேமற்கண்ட நி வனம் 
ேசைவக் கட்டணமாக 9.98 சத தம் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
சமரப்் த் ள்ள . எனேவ, ேமற்கண்ட ஸ்ைக ேமன் பவர ் ஏெஜன் , 

ண் க்கல் நி வனத் ற்  01.10.2020 தல் 31.03.2021 வைர அல்ல  15வ  
நி க் வால் பரிந் ைர ெசய்யப்ப ம் காலம் வைர இ ல் எ  ன்னதாக 
வ றேதா அ  வைரயான காலத் ற்   24 பரப் ைரயாளரக்ள், நான்  



ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாரக்ைள 
நிேயாகம் ெசய் ம் பணி ைன ேமற்ெகாள்வதற்   பணி ஆைண 

வழங் வதற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .                   
(ந.க.எண்.8855-(1)/2017/எச2்) 
அ வலகக் ப்  : 

1) ெபறப்பட்ட 3 ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக ம், 
நி நிைல  ரீ யாக ம் த ைடய ஸ்ைக ேமன் பவர ்ஏெஜன் , 

ண் க்கல் நி வனத் ற்  பணி ஆைண வழங்கலாம். 
2) ேமற்கண்ட பணியான  மத் ய, மாநில அர களின்  நி  
உத டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளதால் 01.10.2020 தல் 21.03.2021 
வைர அல்ல  15வ  நி க் வால் பரிந் ைர ெசய்யப்ப ம் 
காலம் வைர இ ல் எ  ன்னதாக வ றேதா அ  வைரயான 
காலத் ற்  பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

3) 01.10.2020 தல் பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய அவசர அவ யம் க  
பணி ஆைண வழங் வதற்கான ெதாடர ் நடவ க்ைக ைன மாமன்றம் 
ஏற்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2137 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
எண் ந.க.எண்.7139/ெஜ3/2019 நாள் 07.01.2020ல் இம்மாநகராட்  ய்ைம 
பணியாளரக்ைள மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் தர ைலப்பட் ய ன் ப  
ெவளி கைம லம் அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணியமரத்் க் 
ெகாள்ள ம், ய்ைமப் பணியாளரக்ள் ஓய்  ெப ம் படச்த் ல் 
ேதைவக்ேகற்ப அவ்வப்ேபா  ஒப்பந்த பணியாளரக்ளின் எண்ணிக்ைகைய 

தலாக்  பணிேமற்ெகாள்ள ம் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட்டைதத் 
ெதாடரந்்  281 பணியாளரக்ைள உள்ளடக் ய 4 ப்பங்களாகப் ரித்  
அவற் ற்  18.02.2020 அன்  இ  உைறகள் ெகாண்ட ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்  19.02.2020 அன்  வ ைக ரிந்த அைனத்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிதாரரக்ள் ன்னிைல ல் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளிகைள 

ற  ெசய்த ல் ப்பம் 1, 2 மற் ம் 3 ஆ யவற் ற்  தலா 4 ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ம் ப்பம் 4க்  3 ஒப்பந்தப் ள்ளிக ம் வரப்ெபற் ந்த . 

அவ்வா  ெபறப்படட் ஒப்பந்த ள்ளிகளில் 1,2 மற் ம் 3 ஆ ய 
ப்பங்க க்கான ெதா ல் டப்ம் நி  சாரந்்த ஒப்பந்த ள்ளிகளில் த  

வாய்ந்த ஒப்பந்த ள்ளிதாரரான எசெ்சல் நீட் அண்  ைட  ஏெஜன் , 
ண் க்கல் நி வனத்தா க்  பணி ஆைண வழங்கப்பட்  01.08.2020 தல் 

பணிேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 
4வ  ப்பத் ற்  ஒப்பந்த ள்ளிகள் வழங் ய ன்  

நி வனத் னர  ெதா ல் ட்பம் சாரந்்த ஒப்பந்தப் ள்ளிக ம் 
த ன்ைமயால் நிராகரிக்கப்பட்டதன் காரணமாக ேமற்கண்ட 4வ  

ப்பத் ற்  மட் ம் 03.08.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்  
04.08.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் றக்கப்பட்ட .  அவ்வா  றக்கப்பட்ட 
ெதா ல் ட்பம் சாரந்்த ஒப்பந்தப் ள்ளிகளின் வரம் ழ்கண்டவா   

ப்பம் எண்-4 

வ.
எ
ண் 

நி வனத் ன் 
ெபயர் 

ைவப் த்ெதாைக 
ெச த் ய பரம் 

ெதா ல் ட்ப த  
த்த பரம் 

ப்  



1 ஷாரப்் (ம ைர) 
ெசக் ரிட்  
ேமேனஜ்ெமண்ட் 
சர் சஸ் . ட் 
ம ைர . 

.1,60,000/- க்கான 
வங்  வைரேவாைல 
இைணக்கப்பட் ள்ள . 

4(B)(ii) Anexure-1ன்ப  
ன் அ பவசச்ான்  

இைணக்கப்பட் ள்ள  

த  
உண்  

 
 

2 சன் (த ழ்நா ) 
ெசக் ரிட்  
ேமேனஜ்ெமண்ட் 
சர் சஸ் . ட.் 
ம ைர 

.1,60,000/- க்கான 
வங்  வைரேவாைல 
இைணக்கப்பட் ள்ள . 

ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அ க்ைக ல் 
கண் ள்ள நிபந்தைன 
எண் 4(B)(ii) Anexure-
1ன்ப  ன் 
அ பவசச்ான்  
இைணக்கப்பட ல்ைல 

 

த  
இல்ைல 
 
 

3 அவரே்லன்ட்  
இஞ் னியரிங் 
ஒரக்்ஸ் ( ) ட.், 
ெசன்ைன. 

.1,60,000/- க்கான 
வங்  வைரேவாைல 
இைணக்கப்பட் ள்ள . 

ேமற்கா ம் வரப்ப  ெபறப்பட்ட ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ஷாரப்் 
(ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமண்ட் சர் சஸ் . ட் நி வனத்தார  
ெதா ல் ட்பம் சாரந்்த ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ேம த  வாய்ந்தாக 
இ ந்ததால் ேமற்கண்ட நி வனத் னர  நி  நிைல சாரந்்த ஒப்பந்தப் ள்ளி 

றக்கப்பட்ட ல் அந்நி வனத் னர ்நபர ்ஒன் க்  நாள் ஒன் க்  . 509/- 
த ம் ேசைவக்கட்டணமாக 4.90 என ம் ப் ட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

சமரப்் த் ள்ளனர.்  அதன் ப  ஒப்பந்தக் ன் பரிந் ைர ல் ஷாரப்் 
(ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமண்ட் சர் சஸ் . ட். ம ைர நி வனேம 
த  வாய்ந்த நி வனெமன ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . 

 
எனேவ, 4வ  ப்பத் ற்க்  01.11.2020 தல் 31.07.2021 வைர ஷாரப்் 

(ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமண்ட் சர் சஸ் . ட்., ம ைர 
நி வனத்தா க்  பணி ஆைண வழங்கலாம். ேம ம், நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண்7139/ெஜ3/2019 நாள்07.01.2020ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  அதைனத் 
ெதாடரந்்  வ ம் இரண்டாண் க க்  அதாவ  01.08.2021 தல் 31.07.2022 
வைரயான இராண்டாமாண் ற்  மற் ம் 01.08.2022 தல் 
31.07.2023வைரயான ன்றாமாண்  காலத் ற் ம் ெதாடரந்் ஒப்பந்த 
காலத் ைன நீட் த்  வழங்கலாம். மற் ம் ஒப்பந்த ய்ைம 
பணியாளரக் க்  அவ்வப்ேபா  மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அவரக்ளால் 
நிரண் க்கப்ப ம் தர ைலப்பட் யல் அ ப்பைட லான னக்  த ர 
ஏைனய ேசைவக்கட்டண்ம், தற்காப்  மற் ம் இதர உபகரணங்க க்கான 
ெசல னத் ெதாைககளில் 10 சத தம் உயர்  ெசய்  வழங் ம் பணி 
ஆைண வழங்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
அ வலகக் ப்  : 

1. ப்பம் 4க்  சமரப்் க்கப்பட் ள்ள 3 நி வனங்களி ம் 
ைமயான மற் ம் ேசைவக் கட்டணத் ல் 0.1 சத தம் ைறவாக ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி வழங் ள்ள ஷாரப்் (ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமண்ட ்
சர் சஸ் . ட்., ம ைர நி வனத்தா க்  01.11.2020 தல் 31.07.2021 
வைரயான ஓராண்  காலத் ற்  உரிய நிபந்தைனக ட ம், அவ்வப்ேபா  
இம்மாநகராட் யால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் த்தங்க க் ட்படட் 
நிபந்தைனக ட ம் பணி ேமற்ெகாள்ள ம் பணி ஆைண வழங்கலாம். 

2. ேம ம், நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 
ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண்7139/ெஜ3/2019 நாள்07.01.2020ல் 
ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  அதைனத் ெதாடரந்்  வ ம் 
இரண்டாண் க க்  அதாவ  01.08.2021 தல் 31.07.2022 வைரயான 
இராண்டாமாண் ற்  மற் ம் 01.08.2022 தல் 31.07.2023வைரயான 

ன்றாமாண்  காலத் ற் ம் ெதாடரந்்  ஒப்பந்த காலத் ைன நீட் த்  
வழங்கலாம். மற் ம் ஒப்பந்த ய்ைம பணியாளரக் க்  அவ்வப்ேபா  
மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அவரக்ளால் நிரண் க்கப்ப ம் 



தர ைலப்பட் யல் அ ப்பைட லான னக்  த ர ஏைனய 
ேசைவக்கட்டணம், தற்காப்  மற் ம் இதர உபகரணங்க க்கான 
ெசல னத் ெதாைககளில் 10 சத தம் உயர்  ெசய்  வழங் ம் பணி 
ஆைண வழங்க மாமன்றம அ ம க்கலாம். 

 
3.ேமற்கண்ட பரப்ப  டக்க  ேமலாண்ைம டட்த் ன் ழ் 
ெசயல்ப த்தப்பட க் ம் ய்ைம பணிக்  ன்றாண் க க்கா ம் 
ெசல னத்ெதாைக அைனத்ைத ம் இம்மாமன்ற ரம்ான எண்1798, நாள் 
20.01.2020ல் அ ம க்கப்பட்டதன்ப  மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 
நி ந்  ெசல னம் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2138அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி ல் டட்ப் 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 Eye dea brand 
solutions  

30.7.2020 1719 / 
30.7.2020 

TURIP  2020- 21 120330/- 

2 மக்கள் 
கம் 

9.7.2020 848 / 
9.7.2020 

Revenue Fund  
2020-21 

14112/- 

3 ம ைர 
மணி 

3.9.2020 755 / 
3.9.2020 

Education Fund 

2020-21 

24753/- 

4 ன  28.8.2020 90208 / 
28.8.2020 

PMJVK 2020-21 
and Revenue 

Fund 2020-21  

39480/- 

5 ம ைர 
மணி 

22.9.2020 777 / 
22.9.2020 

PMJVK 2020-21 
and Revenue 

Fund 2020-21 

33206/- 

6 ம ைர 
மணி 

24.9.2020 782 / 
24.9.2020 

Education Fund 23546/- 

7 னசங்  29.7.2020 103 / 
29.7.2020 

PMJVK 2020-21 20000/- 

8 த ழக 
நி ஸ்  

14.5.2020 794 / 
14.5.2020 

Revenue Fund 
2020-21 

27900/- 

   ெமாத்தம்  303327/- 
 
       (ந.க.எண்.11428 / 2020 / இ4)  
அ. ப்   அ ம  அளிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2139அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 
 
 


