
2020  ஆ     ெச ட ப     மாத  07  ேத    க ழைம          
பக  4.00 ம யள  க  மாநகரா  ஆைணய  

அைற  நைடெப ற  இய  ட ெபா க    
1. டட் இயக் நர,் ய்ைம இந் யா டட்ம் / நகராட்  நிரவ்ாக 

ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க த ந.க.எண்.26458/2016/ 1- 2, 
நாள்.25.09.2017, அரசாைண நிைல எண்.37, நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்
வழங்கல் (ந.நி.IV) ைற நாள்.13.04.2017ன் ப  இம்மாநகரட் ல் 
எல்ைலக் டப்ட்ட ப களில் ய்ைம இந் யா டட்த் ன் ழ் 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  ஏற்ப த் ம் பணிக்காக  2 வார் க க்  1 பரப் ைரயாளர ்
தம் 48 வார் க க்  24 பரப் ைரயாளரக்ள், 4 மண்டல 

ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் 1 ஒ ங் ைணப்பாளர ் ேபான்ேறாரக்ைள 
அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் நிய த் ட ம், ேமற்கண்ட பணிக்கான 
ம ப் ட் ல் 75% மத் யஅர  நி  + 25% மாநில அர களின் நி  
ஒ க் களின்ப  ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் வ காட்  ெந ைறகைள 

ன்பற்  பணியாளரக்ைள நியமனம் ெசய் ட ம், ப் ணர்  ஏற்ப த்  
பணி ைன உரிய ைற ல் நைட ைறப்ப த் ட ம் ெதரி க்கப்பட்  
அதன்ப  03.09.2017 தல் 03.09.2018 வைர பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்   வந்த . 

ன்னர ் ேம ம் 03.12.2018 வைர 3 மாத காலத் ற்  ஒப்பந்தபணி நீட் த்  
வழங்கப்பட் .  ன்னர ்நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள  
க தம் ந.க.எண்.P1/26458/2016, நாள்.13.11.2018ன் ப  ேமற்கண்ட பணிக்காலம் 
03.09.2019 வைர ஓராண்  காலத் ற்  ேம ம் காலநீட் ப்  ெசய்  
வழங்கப்பட்ட . அதன் ன்னர ் நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன 
அவரக்ள  க தம் ந.க.எண்.P1/26458-1/2016, நாள்.11.09.2019ல் 
ெதரி த் ள்ளதன் ப  ண் ம் அேத ஸ்ைகேமன் பவர ் ஏெஜன் , 

ண் க்கல் நி வனத் ற்  31.03.2020வைர காலநீட் ப்  ெசய்  
வழங்கப்பட்ட . ன்னர ் நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன 
அவரக்ள  க தம் ந.க.எண்.26458-1/2016P1 நாள்.30.03.2020ல் 
ெதரி த் ள்ளதன் ப  ண் ம் அேத நி வனத் ற்  30.06.2020 வைர 
காலநீட் ப்  ெசய்  வழங்கப்பட்ட . அதன் ன்னர ் நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள  க தம் ந.க.எண்.26485/2018/P1, 
நாள்.29.06.2020ன் ப  ேமற்கண்ட நி வனத் ற்  30.09.2020 வைர  ஒப்பந்த 
பணிக் காலத்ைத  நீட் ப்  ெசய்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

தற்ேபா  ேமற்கண்ட பணிக்காலம் 30.09.2020 உடன் வைடவதால் 
நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள் க தம் 
ந.க.எண்.26458/2018/P1 நாள்.24.07.2020ல் ேமற்கா ம் ப் ணர்  பணிக்  
01.10.2020 தல் 31.03.2021வைரயான 6 மாதகாலத் ற்  அல்ல  15வ  
நி க் ன் பரிந் ைர       ெப ம்வைர இ ல் எ  ன்னதாக வ றேதா 
அ வைரயான காலத் ற்  உத்ேதச ெசல னம் .29,72,000/ - (ESI & EPF 
உட்பட) ம ப் ட் ல்  ஒப்பந்த ள்ளிகள் ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள 
அ த்தப்பட் ள்ள . அதன்ப  தற்ேபா  24 பரப் ைரயாளரக்ள் 
(கல் த்த  12ம் வ ப் ), 4 மண்டல ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் (கல் த்த  
B.A.,Sociolgy) மற் ம் 1 ஒ ங் ைணப்பாளர(்M.A., Sociolgy / MSW) 



ஆ ேயாரக்ைள ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பரப் ைரயாளர ் ஒ வ க்  நாள் 
ஒன் க்  .475.35            (ESI & EPF உட்பட), மண்டல ேமற்பாரை்வயாளர ்
ஒ வ க்  நாள் ஒன் க்  .651.33(ESI & EPF உட்பட) ஒ  
ஒ ங் ைணப்பாள க்   நாள் ஒன் க்  .711.88 (ESI & EPF உட்பட)ஒப்பந்தப் 

ள்ளிேகாரி ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணி அமரத்் க்ெகாள்ள 
அ த்தப்பட் ள்ள . ேமற்கண்ட க தம் மன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 
ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  

ேமற்கா ம் வரப்ப  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம், அவ்வா  ஒப்பந்தப் 
ள்ளி  ேகா வதற்கான ளம்பரம் மற் ம் ெசய்  மலரில் 

ெவளி வதற்கான கட்டண ெசல னம் .2,00,000/-ஐ மாநகராட்  
வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 
அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
அ வலகக் ப்  : 

1) நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள் க தம் 
ந.க.எண்.26458/2018/P1 நாள்.24.07.2020ஐ மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  
ெசய்யலாம். 

2) நகராட்   நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ள  அ த்த ன்ப  
ேமற்கா ம் ய்ைம இந் யா டட்த்தன் ழ் ெபா  மக்களிடம் 

ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் பணிக்  அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 
பணிேமற்ெகாள்ள ம், ேமற்கண்ட பணிக்கான ம ப் ட் ல் 75% மத் யஅர  
நி  + 25% மாநில அர களின் நி  ஒ க் களின்ப  ஒப்பந்த 
அ ப்பைட ல் ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரி 01.10.2020 தல் 31.03.2021 வைர 
அல்ல  15வ  நி க்  பரிந் ைர இ ல் எ  ன்னதாக வ றேதா 
அ வைரயான காலத் ற்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகார மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

3) ேமற்கண்ட பணிக்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகா வதற்  
ளம்பரக்கட்டணம் மற் ம் ெசய்  மலரில் ெவளி வதற்கான கட்டணம் 

ஆ யவற் ற்கான உத்ேதச ெசல னம் .2,00,000/-ஐ மாநகராட்  வ வாய் 
மற் ம் லதன நி ந்  ேமற் ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2071 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. ண் க்கல் மாநகராட்  காமராஜர ் ேப ந்  நிைலயத் ல் 
ெதன்ப ன் ழக்  பக்கத் ல் தாக கட்டப்பட் ள்ள கட்டண 
க ப்பைற மற் ம் ளிக் ம் அைற கட்டண வ ல் ெசய் ம் உரிமம் 
மற் ம் ெதற்  ப ல் 6 நீர ் க க் ம் இடத் ற்  கட்டணம் 
வ ல் ெசய் ம் உரிமத் ைன ம . .ச லா (பவர)் ஏ.ேவல் ராஜ் 
பா  என்பவ க்  2018-19ம் ஆண் ற்  உரிம கட்டணம் .27,00,000/- 
மாமன்றம் அ ம க்கப்பட்டதன் அ ப்பைட ல் உரிமம் ஒப்பைடப்  
ெசய்யப்பட்ட . ேமற்ப  நபர ்ேமற்ப  க வைற ல் கட்டணம் வ ல் 
ெசய் ம் ெபா  6 நீர ் க க் ம் க க் ம் இடத் ற்  கட்டணம் 
வ ல் ெசய்யக் டா  என மாநகராட் ன் சார் ல் 
ெதரி க்கப்பட் ள்ளதால் ேமற்ப  நபர ்தனக்  நஷ்டம் ஏற்ப வதாக 

 ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் ெச த்தப்படட் 
ைவப் த் ெதாைகைய ப்  வழங் மா  WP (MD) No.5946/2019ல் 
வழக்  ெதாடரந்் ள்ளார.் இந்நிைல ல் மாநகராட்  சாரப்ாக 
நீ மன்றத் ல் எ ரவ்ா ைர தாக்கல் ெசய்த ேபா  2017-18ம் ஆண்  



ஏலத் ெதாைக .11,70,000/- ல்  20% உயர்  ெசய்  உரிமத் ைன 
ஒப்பைடப்பதாக ெதரி க்கப்பட் ள்ளைத நீ மன்றம் 
ஏற் க்ெகாண்  03.04.2019ல் வழக்  தள் ப  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
நீ மன்ற ரப்் ன்ப  2018-19ம் ஆண் ற்  20%  உயர்  ெசய் ம் 
மற் ம் அரசாைண எண்.181ன் ப  உயர்  ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ல் 
ஒவ்ெவா  ஆண் ற் ம் 5% உயர்  ெசய்  ேகட்  எ ப் ட 
மன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.15935/2018/அ7) 
அ வலகக் ப்  
 நீ மன்ற ரப்் ன் ப  ேகட்  எ ப் டஅ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2072 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
3. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட நத்தம் ேரா  
ெதன் றம், பரம்ா காலனி அ ல் வார்  எண்.6, ளாக் எண். 39, 
நகரள  எண். 1901/2-ல் உள்ள மார ் 45  ெசண்ட் நிலத் ல்  தாக 
மைனப் ரி  அைமக்க ம . . உைமயாள், என்பவர ்

ண்ணப்பம் ெசய் ள்ளதாக ம், ேமற்ப  மைனப் ரி ல் அைம ம் 
உத்ேதச சாைல வ கால் வச க டன் ய சாைல அைமத் ம் 
ெத  ளக் கள் அைமத் ம் தானப்பத் ரம் லம் சாைல ைன 
மாநகராட் க் ம், ன்சார வாரியத் ற் ம் இடத் ைன ஒப்பைடக்க 
ேகாரி உ ப் னர,் ெசயலாளர ் ண் க்கல் உள் ர ் ட்டக் மம்  
அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 570/2020/ .எல். .ஏ., நாள்.07.08.2020, -ல் 
ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப , மைன உரிைமயாளர ் ம . . 
உைமயாள் என்பவர ் தானப்பத் ரம் ஆவண எண். 4004/2020, நாள். 
27.02.2020-ம் ேத  ப  ெசய்  மாநகராட் க்  ஒப்பைடப்  
ெசய் ள்ளார.் ேமற்ப , மைனப் ரி ல் அைமக்கப்பட சாக்கைட 
வச , சாைலவச , ெத ளக்  வச கள், அர  ைறகளின் ப  

ைறயாக அைமக்கப்பட் ள்ளதால் ேமற்ப  மைனக்  அங் காரம் 
வழங்கலாம் என மாநகராட்  ெசயற்ெபா யாளரால் 28.08.2020-ம் 
ேத யன்  சான்றளிக்கப்பட் ள்ள . ேம ம், நகரசார ் ஆய்வாளர ்
28.08.2020-ம் ேத ய ப் ல் ேமற்ப , மைனப் ரி  லத்தணிக்ைக 
ெசய்த ல் நான்  பக்கம் உள்ள ல எல்ைலக ம் நகரள  
ஆவணங்களின் ப  சரியாக உள்ள  என ம், வைரபடத் ன் ப  
சாைலகள் அைமக்கப்பட் ள்ள  என ப்  அளித் ள்ளார.் எனேவ, 
மாநகராட்  ெசயற்ெபா யாளர ் ப் ல் ெதரி த் ள்ளப  
ேமற்ப  மைனப் ரி ல் அைம ம் உத்ேதச சாைல மற் ம் 
வ கால்கைள மாநகராட்  எ த் க்ெகாண்  பராமரிப்  ெசய்ய 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண். 5019/2020/எப்1) 
அ வலக ப் .. 

ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட நத்தம் ேரா  
ெதன் றம், பரம்ா காலனி அ ல், வார்  எண்.6, ளாக் எண். 39, 
நகரள  எண். 1901/2-ல் தாக அங் கரிக்கப்பட உள்ள 
மைன ல் அைமந் ள்ள சாைல மற் ம் வ கா ைன 



மாநகராட்  பராமரிப் ல் எ த் க்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2073 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

4. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ஆத் ர ்
காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க நீ ந்  நிைலயத் ல் (New Scheme)  120 HP  ன் 
ேமாட்டார ் பம்ப், (Old Scheme) நீ ந்  நிைலய ேமாடட்ாரி ந்  நீர ்

றக் ம் ஸ் வால் , Gun Metal ஸ் ண் ல் ரா  
ப தைடந் ள்ளைத சரி ெசய் ம் பணிக்  .0.70 இலட்சத் ற்  
தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.  11658 / 2019 / இ 4)  
அ. ப்   
 

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

பணி ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம் 
ர்மானம் எண்: 2074 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

5. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி ல், 
ப்பம் –I க்  உட்பட்ட வார்  எண்.27, ஆர.்எஸ். ேராட் ல் உள்ள 

பாதாள சாக்கைட ரதான ழாய் (R.C.C 200mm dia ) 
ேசதமைடந் ள்ளதால், அக் ழா ன் வ ேய க நீர ் ெசல்லாமல், 

ன்ேநாக்  ெசல்வதால் அப்ப ன் அ ல் உள்ள வணிகம் 
மற் ம் ப்  ப களில் க நீர ் ன்ேநாக்  ெசல் ற . 
ேம ம், அப்ப ல் உள்ள CHAMBER வ ேய க நீர ் ெவளிேய  

ரந்ாற்றம் ற . எனேவ, ெபா  காதாரம் பா க்காமல் இ க்க 
ேசதமைடந்த க நீர ் ரதான கால்வா ைன யதாக மாற்  
அைமக் ம் பணிக்  மற் ம் அங்  லாஸ், கவாடக்காரதெ்த  
ப ல் க நீர ் ேசகரிப்  அைமக் ம் பணிக்  ஆ ம். உத்ேதச 
ெசல னம் .7.00 இலடச்த் ற்   மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.  5917/2020/இ4) 
அ. ப்   

இதற்கான ெசல னதெ்தாைக ைன ெபா  நி ல்       
 இ ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2075 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

6. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ழ்க்கா ம் பைழய 
ப தைடந்த அங்கன்வா  ைமயக் கட் டங்கைள இ த்  
இ பா கைள அகற்  அ ல் உள்ள தளவாட சாமான்கைள ெபா  
ஏலம் லம் அப் றப்ப த் ட மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  

வ.எண் அங்கன்வா  ைமயங்களின் பரம் 
1 க ணாநி  நகர ்
2 மரன் நகர ்
3 ஆேராக் ய மாதா ெத , .எம்.ஆர.்பட்  
4 ஆேராக் ய மாதா ெத , ேபா நாயக்கன்பட்   



5 ேமற்  மரியநாத ரம் த் ெத  
6 ேமற்  ரத , காமராஜ ரம் 

  ( ந.க.எண். 8247 / 2020 / இ4) 

அ. ப்   
 

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

ேமல்நடவ க்ைகக க்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2076 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2020-21 ன் ழ் காமராஜர ்
சாகர ் அைண ல் உள்ள ப தைடந்த VACCUM PUMP  கைள மாற்றம் 
ெசய்  ய VACCUM PUMP  கைள ெபா த் 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. ஜயன் 
எண்டர் ைரசஸ், 
ெசன்ைன  

0.63% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1600/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ஆல்ெசம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், 
ேகாயம் த் ர ்

18.75% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1600/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .1,60,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.                நாள்      .2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.63% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஜயன் எண்டர் ைரசஸ், 
ெசன்ைன, 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: 2077அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
8. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2020-21 ன் ழ் காந்  

மாரக்்ெகட் ல் ன் இைணப் கள் ெப தல் மற் ம் ன் 
இைணப் க்கான வயரிங் ேவைலகள் ெசய் ம் பணிக்  13.08.2020 
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 4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 



        
(ந.க.எண். 11658 / 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 . 

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 ே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 4.95% ம ப் டை்ட 

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 க்கலாம 

ர்மானம் எண்: 2078அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. இம்மாநகராட் ல் சட்டமன்ற உ ப் னர ் ெதா  
ேமம்பாட்  நி  2020-21 ன் ழ் வார்  எண். 8, ழக்  ேகா ந்தா ரம் 
நாயக்கர ்  2 வ  ெத ல் நியாய ைலக் கைட கட் ம் பணிக்  
28.08.2020 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. ம . .அ லாம்பாள் 
 

0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.4500/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எ.நாட்ராயன் 12.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.4500/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 3053 / 2020 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .4,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.                நாள்        .2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.02% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ம . .அ லாம்பாள் 
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: 2079 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



 
10. 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   01.04.2020 தல் ன்  மாதகாலத் ற்  (30.06.2020 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 30.06.2020 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 3 மாத காலத் ற்  
(01.07.2020  தல் 30.09.2020 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 

.7,00,000/- 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 01.07.2020 தல் 30.09.2020 வைரயான காலத் ற்  11 
கனரக வாகன ஓட் நரக்ைள நிேயாகம் ெசய்ய மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 
 2. அவசர அவ யம் க  01.07.2020 தல் பணி ேமற்ெகாள்ள ம் 
அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் .7,00,000/- ஐ இம்மாநகராட்  வ வாய் 
மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 
அ ம க்கலாம். 
 ர்மானம் எண்: 2080 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. இம்மாநகராட் க்  அ ம க்கப்பட் ள்ள 451 ய்ைமப் 

பணியாளரக்ளின் பணி டமான  கடந்த 25 ஆண் க க்  ன்பாக 

அ ம க்கப்பட்டதா ம். தற்ேபா  ண் க்கல்  நகராட் , மாகநகராட் யாக தரம் 

உயரத்த்ப்பட்ட , மக்கள் ெதாைக 2,07,000 ஆக ம் மாநகரில் நிைலயான 

ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 54,000க் ம் தலாக உயரந்் ள்ள நிைல ல் 



அதற்ேகற்றவா  அர  நிரண்யத் ள்ள அள ேகாளின் ப  ேதைவயான 

பணியாளரக்ைள பணியமரத்்  ெபா மக்களின் நலைன ம், 

ெபா காதாரத்ைத ம் ைறயாக பராமரித்  ேபணிகாப்ப  க அவ ய ம், 

அத் யாவ மான ம் ஆ ம். தற்ெபா  மாநகர ப களில் ெகாேரானா ேநாய்த் 

ெதாற்  த ப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதால் மாநகரில் காதாரத்ைத 

ேபணி க கவனத் டன் ேபணிக் காக்க ேவண் ய நிைல ம் ஏற்பட்  வ ற . 

ேம ம், ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் ழ் டக்க  ேமலாண்ைம ெசம்ைமயாக 

ெசயல்ப த்தேவண் ய நிைல ம் உள்ள . இந்நிைல ல் அரசாைண எண் 101/97ல் 

வழங்கப்பட் ள்ள அள ேகாளின் ப  இம்மாநகராட் க்  ேதைவயான ய்ைமப் 

பணியாளரக்ளின் எண்ணிக்ைக 677 ஆ ம். தற்ேபா  மாநகராட் ல் பணி ரி ம் 

நிரந்தர ய்ைமப் பணியாளரக்ள் 160 மட் ேம ஆ ம். இந்நிைல ல் ஒப்பந்த 

ய்ைமப் பணியாளரக்ள் 226  மற் ம் 50 ய்ைமப் பணியாளரக்ள் தனியாக ம் 

பணியமரத்த்ப்பட்  ய்ைம பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . இந்நிைல ல் 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள  நிரவ்ாக அ ம ல் 278 

ய்ைமப் பணியாளரக்ைள அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணி அமரத்் க் 

ெகாள்ள ம் அவ்வப்ேபா  மாநகராட் ல் ஏற்ப ம் கா ப் பணி டங்க க்  

த ந்தவா  தலாக ய்ைமப் பணியாளரக்ைள ஒப்பந்த அ ப்பைட ேலேய 

பணியமரத்் க் ெகாள்ள ம் அ ம க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  கடந்த 

19.02.2020அன்  281 பணியாளரக்ைள ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணியாளரக்ைள 

நிேயாகம் ெசய்ய 4 ப்பங்களாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரிய ல் 211 

பணியாளரக் க்கான 1,2 மற் ம் 3 ஆ ய ப்பங்கள் மட் ேம த டன் 

ஏற் க்ெகாள்ள தக்கதாக இ ந்த . எனேவ, இம் ன்  ப்பங்க க் ம் 01.08.2020 

தல் பணி ேமற்ெகாள்ள ஆைண றப் க்கப்பட் ள்ள . எனேவ, 70 ய்ைமப் 

பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்கான 4 வ  ப்பத் ற்  03.08.2020 

அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரேவற்கப்பட்  04.08.2020 அன்  றக்கப்பட உள்ள .  

இந்நிைல ல் ய்ைமப் பணிகளில் எவ் த னக்க ம் இன்  பணி ேமற்ெகாள்ள 

ஏ வாக தனியாக ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணியமரத்்தப்பட் ள்ள 50 

பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ம் ஒப்பந்த காலமான   31.07.2020 உடன் 

வைடய ள்ள . எனேவ, 4-வ  ப்பத் ற்கான ஒப்பந்தப் ள்ளிகளின்  

இ  நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  பணி ஆைண வழங் ம் வைர ேமற்கண்ட 50 

பணியாளரக் டன் பற்றாக் ைற ஏற்ப ம் 20 பணியாளரக்ைள ேசரத்்  ெமாத்தம்  

70 பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய்ய ம், இந்த ஒப்பந்த காலத் ைன 4- வ  

ப்பத் ற்  பணி ஆைண வழங் ம் வைர அல்ல  01.08.2020 தல் 30.09.2020 

வைரயான 3 மாத காலத் ற்    ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் 

. 33,00,000/- ( பாய் ப்பத்  ன்  இலடச்ம்)ஐ மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் 

லதன நி ந்  ெசல னம் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.15584/2015/எச2்) 

அ வலகக் ப்  : 

1) நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண எண் 

ந.க.எண்.7139/ெஜ3/2019 நாள் 07.01.2020ல் 278 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள அயல் 



ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணியமரத்் க் ெகாள்ள ம், ெதாடரச்் யாக ய்ைமப் 

பணியாளரக்ள் ஓய்  ெப ம் படச்த் ல் அப்பணி டங்கைள ம் அயல் ஒப்பந்த 

அ ப்பைட ேலேய நிரப் க் ெகாள்ள ம் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

எனேவ,  281 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் நிேயாகம் 

ெசய் ம் பணிக்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரி பரி லைன ெசய்யப்பட்ட ல்               

211 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்கான 1, 2 மற் ம் 3 

ஆ ய 3 ப்பங்கள் மட் ேம த ன் அ ப்பைட ல்   இம்மாநகராட் யால் 

ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்  01.08.2020 தல் பணி ேமற்ெகாள்ள  ஆைண 

வழங்கப்பட் ள்ள . 70 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ம் 

பணிக்கான 4 வ  ப்பத் ற்  03.08.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

வரேவற்கப்பட் ள்ள . இந்நிைல ல் ேமற்கா ம் 4வ  ப்பத் ற்கான ஒப்பந்தப் 

ள்ளி ன்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  பணி ஆைண வழங் ம் வைர காதாரப் 

பணி ல் எவ் த பா ப் ன்   01.08.2020 தல் ெதாடரந்்  ய்ைமப் பணி 

ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக ஏற்கனேவ 50 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள அயல் ஒப்பந்த 

அ ப்பைட ல் நிேயாகம் ெசய்  வ ம் எசெ்சல் நீட் அண்ட் ைட , ண் க்கல் 

நி வனதத்ாேர 50 ய்ைமப் பணியாளரக் டன் பற்றாக் ைற ஏற்ப ம் 20 

ய்ைமப் பணியாளரக்ைள ம் ேசரத்்  ெமாத்தம்  70 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள 

அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் நிேயாகம் ெசய் ம் பணி ைன 4வ  

ப்பத் ற்கான பணி ஆைண வழங் ம் வைர அல்ல   01.08.2020 தல் 31.10.2020 

வைர ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2)  ேமற்கண்ட 70 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணி 

அமரத்் க்ெகாள்ள ஆ ம் உத்ேதச ெசல ன்ம் .33,00,000/- ( பாய் ப்பத்  ன்  

இலடச்ம்)ஐ மாநகராட்  வ வாய்  மற் ம்  லதன நி ந்   ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம்அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2081 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. 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 26.08.2019 தல் 30 நாடக் க்  ஒ  ைற கால 
நீட் ப்  ெசய்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த நிைல ல் ேகாைடக்காலத் ல் 
களப்பணிக்யாளரக்ள் அ கம் ேதைவ ல்ைல என்பதால் ைறந்த 
எண்ணிக்ைக லான பணியாளரக்ைள ைவத்  பணி ேமற்ெகாண்டதால் 3 
மாதத் ற்  ஆ ம் ெசல னம் ந்ைதய காலத் ல் மாமன்ற அ ம ல்   



ெபறப்படட் .19,00,000/- க் ள்ளாகேவ ஏற்ப ம் என்பதால் 23.04.2020 தல் 22.07.2020 
வைரயன காலத் ற்  பணி ேமற்ெகாள்ள இம்மான்ற ரம்ான எண்.1912, 
நாள்.22.04.2020ன் ப  அ ம  ெபறப்பட்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 22.07.2020 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 னம்  
ஏற்கனேவ ந்ைதய மாதங்களில் அ ம  ெபற்  வந்த ெசல னத ் ெதாைகயான 

.19,00,000/-க்  உள்ளாகேவ ேமற்ெகாள் ம் வைக ம்,   , நிரவ்ாக இடரப்ா கைள 
த ரக்் ம் ெபா ட் ம் ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலத் ைன 23.07.2020 தல் 22.09.220 
வைர ேம ம் 2 மாத காலத் ற்  ஏற்கனேவ இப்பணி ைன ேமற்ெகாண் வ ம் 

.ராம ங்கம், PWD கான்டர்ாக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் 
ஒப்பந்ததார க்  பணி நீட் ப்  ெசய்  ெகாள்ள ம், அதற்கா ம் ெ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 ட்படே்ட 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: 2082 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. ண் க்கல் நகராட்  2014 ம் ஆண்  தல் மாநகராட் யாக தரம் 
உயரத்்தப்பட்  ெசயல்பட்  வ ற . இம்மாநகராட்  ெபா யல் 

ரி ல்  நீர ் மற் ம் ற அ த் ப் பணிக க்கான ம ப் கள் 
தயார ் ெசய்தல், ேரரரைணகள் தயார ் ெசய்தல், மாதாந் ர ன்ேனற்ற 
அ க்ைககள் தயார ் ெசய்தல், ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா ம் பணிகைள 
இைணயதளத் ல் ப ேவற்றம் மற் ம் ப றக்கம் ெசய்தல் மற் ம் 
அவ்வப்ேபா  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயரகம் மற் ம் மாவட்ட ஆட் யர ்
அ வலகத் ந்  ேகட்கப்ப ம் பரங்கைள தயார ் ெசய்தல் ேபான்ற 
அத் யாவ யப் பணிக க்  கணினி ெதரிந்த தட்டசச்ர ்ேதைவப்ப ற .  
எனேவ கணினி ெதரிந்த தட்டசச்ர ் ஒ வைர ( 1 எண்ணம்) Out  Sourcing  

லமாக மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் 
ெசயல் ைறகள், ந.க.எண். 8698 / 2019/ எப் 5, நாள் 27.6.2019 ல் 2019-20 ம் 
ஆண் ற்  நிரண் க்கப்பட்ட ைல தப்ப  ஒ  வ டத் ற்  (அரசால் 
நிரண் க்கப்பட் ள்ள ெதா லாள க்  ெச த்தப்பட ேவண் ய EPF & ESI  
ஆ யவற் டன்)  1.10.2020 தல் 30.9.2021 வைர  பணியமரத்் ட ம் 
அதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .2.00 இலட்சத் ற்  மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . 

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

1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) மாநகராட்  ெபா  நி  2020-21 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற 

அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 2083 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



 

14. ண் க்கல் நகராட்  2014 ம் ஆண்  தல் மாநகராட் யாக தரம் 
உயரத்்தப்பட்  ெசயல்பட்  வ ற . மாநகராட்  அ வலகத் ல் காவல் 
பணிகள் ேமற்ெகாள்ள காவலரக்ள் 3 எண்ணம் ேதைவப்ப ற . 
பணியாளரக்ள் பற்றாக் ைற ன் காரணமாக ெவளிசச்ந்ைத ைற ல் 
(Out  Sourcing) மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளால் 2020-21ம் 
ஆண் ற்  நிரண் க்கப்பட்ட ைல தப்ப  ( அரசால் 
நிரண் க்கப்பட் ள்ள ெதா லாள க்  ெச த்தப்பட ேவண் ய EPF & ESI  
ஆ யவற் டன்)  ஒ  வ டத் ற்  1.11.2020 தல் 31.10.2021 வைர 
பணியமரத்் ட ம் அதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .6.00 இலட்சத் ற் ம் 
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 10312 / 2017/ இ 3)  
அ வலக ப்  

1) அ ம  வழங்கலாம் 
2) மாநகராட்  ெபா  நி  2020-21 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற 

அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 2084 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

15. ண் க்கல் மாநகராட் ல்  COVID 19  ெகாேரானா ைவரஸ் 
த ப் ப் பணிகள்  ச் ல் நைடெபற்  வ ன்ற . ண் க்கல் 
மாநகராட் ல்  COVID 19  ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ேநாய் உள்ளதா? 
என்ப  த்  ேசாதைன ேமற்ெகாள்ள பழனி சாைல நகர ்நல ைமயத் ல் 
(Palani Road Urban Health Centre)  அ னியத்தால் ஆன                  6ʼx4ʼ அள ள்ள 
த ப்பைற கட் ம் பணிக்  ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . இதற்கான 
உத்ேதச ெசல னம் .25000/-க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  இப் 
பணி ைன த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் 

.20000/- க்  (GST நீங்கலாக) ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள காளஸ்ீ 
எண்டர் ைரசஸ், ண் க்கல் நி வனத் ன் லம் ேமற் ெகாண்டைத 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 த ழ்நா  நகராட்   எண்.15 ன் ழ் இப் 
பணிைய ேமற்ெகாள்ள ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . இப் 
பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன வ வாய் நி  2020-21 ந்   
ேமற்ெகாள்ள ம்,  COVID 19 – மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி  

தலாக ெபறப்ப ன் அந் நி ந்  ைஷ ெதாைகைய ஈ  
ெசய்  ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

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

4) இப் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள .20000/- க்  (GST நீங்கலாக) 
ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள காளஸ்ீ எண்டர் ைரசஸ், 
ண் க்கல் நி வனத் ன் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2085 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



 

16. ண் க்கல் மாநகராட் ல்  COVID 19  ெகாேரானா ைவரஸ் 
த ப் ப் பணிகள்  ச் ல் நைடெபற்  வ ன்ற .இப் பணி ல் 

ண் க்கல் மாநகராட்  அ வலகம், கமலா ேந  நகரந்ல 
ம த் வமைன,காமராஜர ் ேப ந்  நிைலயம், மரியநாத ரம் நகரந்ல 
ைமயம், ச் நாயக்கன்பட்  நகர ்நல ைமயம் ஆ ய ெபா மக்கள் அ கம் 

ம் இடங்களில் ெகாேரானா ைவரஸ் த ப்  நடவ க்ைகயாக ைககைள 
த்தமாக க ம் ெபா ட  காலால் இயக் ம் வண்ணம் 6 எண்ணம் Wash 

Basin மற் ம் அதற்கான ழாய்கள் ெபா த் ம் பணிக்  ஒப் தல் 
ேவண்டப்ப ன்ற . இதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .35000/-க்  மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற .     இப் பணி ைன த ழ்நா  மாவட்ட 
நகராட் களின் சட்டம் ரி  15 ன் ழ் .33000/- க்  ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம்.ெசாரண்ம் ள்ைள சன்ஸ், ண் க்கல் 
நி வனத் ன் லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
     (  ந.க.எண்.3063 / 2020 / இ 4)  
அ வலக ப்  

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

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட ேவண் ய 
பணி என்பதா ம் த ழ்நா  நகராட்   எண்.15 ன் ழ் இப் 
பணிைய ேமற்ெகாள்ள ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . இப் 
பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன வ வாய் நி  2020-21 ந்   
ேமற்ெகாள்ள ம்,  COVID 19 – மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி  

தலாக ெபறப்ப ன் அந் நி ந்  ைஷ ெதாைகைய ஈ  
ெசய்  ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

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

4) இப் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள .35000/- க்  ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம்.ெசாரண்ம் ள்ைள சன்ஸ், 
ண் க்கல் நி வனத் ன் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 2086 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

17.  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ்லாரி வாகனம் எண். 
.என்.57.3210 க்  18.09.2020 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 .50,000/-ஐ நீர ்
நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   
(ந.க.எண். 5565 / 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: 2087 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



 
18. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகனம் 

எண். .என்.57.2186 க்  26.09.2020 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 .55,000/-ஐ நீர ்

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண். 5566 / 2020 / இ 3)  

அ வலக ப்  
 

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

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  
ர்மானம் எண்: 2088அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

19. ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்ட்ட பாதாள சாக்கைடத் ட்டப் ரி ல், 

ப்பம் – I ற்கான இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  பணிகள் BMP  CONSTRUCTION  

ஓப்பந்ததாரர ் லம் பாரக்்கப்பட்  வ ன்ற . இப்பணி ன் ஒப்பந்த 

காலம் 14.12.2019 தல் 13.12.2020 வைர ஆ ம்.  

ப்பம் I ற்கான பணிகளில் ழ்கண்ட பணிகள் அடங் ம். 
க நீர ் ழா ன் நீளம்    - 24.40 . . 
க நீர ் ரதான ழா ன் நீளம்   - 9.65 . , 

றவாய் ெதாட் கள்    -995 எண்ணம், 
ட்  இைணப் கள்    -3296 எண்ணம் 

க நீர ்உந்  நிைலயம்  -2 எண்ணம் 

க நீேரற்  நிைலயம்   -2 எண்ணம் 

  இப்பணி 13.12.2020 உடன் வைடவதால், இப்பணி 

அத் யா சயப்பணி என்பதால், பணி ைன இைட டா  ேமற்ெகாள்ள, 

ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

ேம ம், இப்பணிக்  PWD (2020-2021) ைல த பட் ய ன் ப  ம ப்  

. 31 இலட்சத் ற் , ஒ  வ டத் ற்  (14.12.2020 தல் 13.12.2021) பணி 

ேமற்ெகாள்ள ம ப்  தயாரிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, ேமற்கண்ட ப்பம் I 

கான இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள, மாமன்ற 

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

அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2089 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 

 


