
2020ம் ஆண்   சம்பர ் மாதம்  11ம் ேத    ெவள்ளிக் 
ழைம ற்பகல் 05.30 மணியள ல் ண் க்கல் 

மாநகராட்  ஆைணயர் அைற ல்  நைடெபற்ற றப்  
ட்ட ெபா டக்ள்   

1.  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  வ வாய் ரி  
பயன்பாட்  வாகனம் .என்.57.எச.்3034 க்  என் ைன ரித்  ப  
பாரக்் ம் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ழ்க்கண்ட இ  
நி வனங்களிட ந்  12.10.2020 அன்   ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .64200/- 
2) ேக.எம்.எ. ேமாட்டாரஸ்்     - .69050/- 
 
ே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. 6163 / 2020 / இ3) 

அ. ப்   
 

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 
ைறவாக .64200/- 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: 2160 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

2. ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள வரி வ ல் ைமயத் ல் 
தற்சமயம் 16 ேபடட்ரிகள் உள்ளன. அைவ ப தா  உள்ளதால் 
அவற் ற் ப் ப லாக யதாக 16 (65 எச)் ேபட்டரிகள் வாங் வதற்  
10.11.2020 இல் ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல் ழ்க்கண்ட இ  
நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.   

1) தன் ன் ேபட்டரிஸ்     - .111760/- 

3) ஹரி ேபட்டரிஸ்      - .123700/- 

ேமற்கண்ட இ  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவாக ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள தன் ன் ேபட்டரிஸ் நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய 

ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .                              

( ந.க.எண். 7832 / 2020 / இ3) 

அ. ப்   
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தன் ன் ேபட்டரிஸ் 
நி வனத்தா க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் 
மாமன்றம்  அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2161 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



3. இம்மாநகராட்  ெபா  காதார ரி ல் இயங்  வ ம் வாகனம் 

T.N.57 BE 2647 மற் ம் T.N.57 BE 2658 கம்பாக்டர ் வாகனங்க க்  2020-21ம் 

த  சான்  வைடவதால் ேம ம் ஓராண் ற்  த  சான்  

ெப வதற் ம், வாகனங்களின் ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் .2,56,000/-க்  ( பாய் இரண்  லட்சத்  ஐம்பத்  

ஆறா ரம் மட் ம்) மற் ம் அரசால் அங் கரிக்கப்பட்ட பணி மைனயான 

TVS  சர் ஸ் ெசண்டர,் ம ைர நி வனம் மலம் பணி ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.7560/2020/எச1்) 

அ வலகக் ப்  

1. ெபா  காதார அவசர அவ யம் க  அர  அங் காரம் ெபற்ற 
TVS  சர் ஸ் ெசண்டர,் ம ைர நி வனத் ல் ேமற்ப  வாகனத் ன் 
ப  நிக்கம் ேமற்ெகாள்ள ம், வாகனத் ற்  த  சான் தழ் 
ெப வதற் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ேமற்ப  வாகனத் ன் த ச ் சான்  ெப வதற்காக உத்ேதச 
ெசல னம் .2,56,000/-ஐ வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  
ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2162 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

4.இம்மாநகராட்  ெபா  காதார ரி ல் இயங்  வ ம் வாகனங்கள் 

(1)T.N.57 BE 2607, (2)T.N.57 BE 2598,  (3)T.N.57 BE 2637,  (4)T.N.57 BE 2621  மற் ம்    

T.N.57 BE 2661 ஆ ய வாகனங்க க்  2020-21ம் த  சான்  வைடவதால் 

ேம ம் ஓராண் ற்  த  சான்  ெப வதற் ம், வாகனங்களின் 

ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .2,49,000/-க்  

( பாய் இரண்  லட்சத்  நாற்பத்  ஒன்பதா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  

மாமன்றத் ல் ெபா ள்  ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.7596/2020/எச1்) 

அ வலகக் ப்  
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2163 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

5. ண் க்கல் மாநகராட்  உடனிகழ் தணிக்ைகப் ரி  வடேமற்  

ப  வர ் க ம் ப தைடந்  இ ந்  ம் நிைல ல் உள்ள . ைஷ 

கட் டத் ன் வடேமற்  ப  வரிைன சரி ெசய்ய ம், ற மராமத் ப் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம் .7,00,000/- க்  தயார ்  ெசய்யப்படட் 

ம ப் ட் ற்  ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற .  ( ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ 4)  

அ வலக ப்  
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) வ வாய் நி ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

ர்மானம் எண்: 2164 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



6. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத ளக்  பராமரிப்  

வாகனம் TN.57.1709 இன் 12 V – 88 AH ேபடட்ரி ப தைடந் ள்ளதால் 

அைத  யதாக மாற் த் த வதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.14000/- ஐ ெபா   நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .(ந.க.எண்.3480 / 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: 2165 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி   2020-21 ன் ழ் மாநகராட் க் ட்படட் 
ப களில் ெத ளக்  பராமரிப் ப் பணிக் த் ேதைவப்ப ம் ISI அல்ல  
ISO தரம் வாய்ந்த ன் சாதனப் ெபா டக்ள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்   
14.10.2020 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. .எ. கம  ர  
 

4.97% 
ம ப் ட் ற்  

தல்  

.10000/-  க்கான 
வங்  ெச த்  ர  

2. ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 13.02% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  க்கான 
வங்  ெச த்  ர  

       (ந.க.எண்.2375 / 2020 / இ 3 ) 
அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1853, நாள் 17.2.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 
ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 

தம் அளித் ந்த  .எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரிடம் 
15.10.2020ம் ே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 4.97% ம ப் டை்ட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எ. கம  ர , 
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: 2166 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



8. ண் க்கல் மாநகராட் க்  அ வலக உபேயாகத் ற்  2020-21ம் 

ஆண் ற்  ேதைவயான எ ெபா டக்ள், ப வங்கள், ப ேவ கள்,  

கணினி உபகரணங்கள் மற் ம் பல்வைக கணினி ர கள்  த யவற்ைற 

வாங் க் ெகாள்ள 2020-21ம் ஆண்  உத்ேதச வர  ெசல  ம ப் ட்  

அ க்ைக ல் ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ல்  . 45.00 லடச்ம் ( பாய் 

நாற்பத்ைதந்  லடச்ம்) ெதாைகக்  உட்பட்  ேமற்ப  எ ெபா ட்கள், 

ப வங்கள், ப ேவ கள்,  கணினி உபகரணங்கள் மற் ம் பல்வைக கணினி 

ர கள்   வாங் க் ெகாள்ள  மாமன்றத் ன் ஒப் த க்  ைவக்கப்ப ற . 

(ந.க.எண்.8221/2020/ 1) 

அ வலகக் ப்  

1.  ஒப் தல்  வழங்கலாம். 

2. ேமற்ப  எ ெபா ட்கள், ப வங்கள், ப ேவ கள்,  கணினி 
உபகரணங்கள் மற் ம் பல்வைக கணினி ர கள்   
அசச் த்  வழங்க ட் ற  அசச்கஙகள், ட் ற  

நி வனங்கள் லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2167 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. 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 ட்ட அ ைரகளின் ப ம், அர  

தைலைமச ் ெசயலர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் அைனத்  ைற டட் 

அ க்ைக நாள் 14.03.2019, மாவட்ட 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) உடப்ட 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 

கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் என்பவர ் லமாக பணி 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 22.11.2020 உடன் ம் நிைல ல் 

உள்ளதா ம், தற்ேபா  மைழக்காலம் ெதாடங்  ட்டதால் ெடங்  த ப் ப் 

பணிக்  தற்ேபா  ைறந்த பட்சம் 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 23.11.2020 தல் 22.01.2021 

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  வழங்க ம், 

அதற்கா ம் உத்ேதச ெ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 மற் ம் மைழ காலத் ல் ெடங்  ெகா க்கள் 
உற்பத் ைன த க் ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் நிரவ்ாக 
நலன் க ம், 2 மாதங்க க்  வழங்கப்பட உள்ள உத்ேதச ெசல னம்  
அ ம க் ட்பட்ட .19,00,000/-க் ள் வ வதா ம்,  100 தல் 110 வைரயான 
பணியாளரக்ைள ைவத்ேத ப் ட்ட ெதாைகக் ள் பணி 
ேமற்ெகாள்ள ப்பதா ம் ேம ம் 2 மாத காலத் ற்  ஏற்கனேவ 
இப்பணி ைன ெசய்  வ ம் .ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் 
அய்யம்பாைளயம் ஒப்பந்ததாரைரேய ெதாடரந்்  பணி ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2168 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10.  வட ழக்  ப வமைழ ைனத் ெதாடரந்்  உ வா ள்ள நிவர ்

யல் காரணமாக ப் ரம் நகராட் க் ட்பட்ட ப களில் யல் 

நிவாரண ட் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்வதற்காக 25.11.2020ம் ேத ய நகராட்  

நிரவ்ாக ஆைணயரக ெதாைலேப ச ் ெசய் ல் ெதரி த்ததற் ணங்க 

இம்மாநகராட் ந்   3 ப் ர  ஆய்வரக்ள், 3 ப் ர  பணி 

ேமற்பாரை்வயாளரக்ள், 2 ஓட் நரக்ள் மற் ம் 35 ய்ைமப் பணியாளரக்ள்  

உட்பட ெமாத்தம் 43 நபரக்ள், 1லாரி  மற் ம் உரிய உபகரணங்க டன் 

ப் ரம் நகராட் ல் அயற்பணி அ ப்பைட ல் யல் ட்  நிவாரணப் 

பணி ேமற்ெகாள்ள இவ்வ வலக ெசயல் ைறகள் ந.க.எண்.8627/2020/எச2், 

நாள்.25.11.2020ன் ப  இம்மாநகராட் ந்  க்கப்பட்   ேமற்கண்ட 

பணியாளரக்ள் ப் ரம் நகராட் க்  ெசன்   பணி ேமற்ெகாள்ள 

ஆயத்தமான நிைல ல் இைண இயக் நர(்மாந), நகராட்  நிரவ்ாக 

ஆைணயரகம் அவரக்ள  அ த்த ன் ப  அன்ைறய னேம 

ண் வனம் நகராட் ல் யல் நிவாரண ட் ப் பணி ேமற்ெகாள் ம் 

ெபா ட்   ேமற்கண்ட பணியாளரக்ள் ண் வனம் நகராட் ல் யல் 

நிவாரண ட் ப் பணி ல் ஈ ப த்தப்படட்னர.்  

ேமற்கண்ட 43 பணியாளரக் ம் ப் ரம் நகராட் க்  ெசன்  

அதன் ன்னர ் ள ம் ண் வனம் நகராட் க்  ட் ப் பணி ேமற்ெகாள்ள 

ெசல்வதற்  ேப ந்  கட்டணமாக .17,500/- மற் ம் .4000/- ஆக தல் 



.21,500/-ம் ெசல டப்பட் ள்ள . ேமற்கண்ட பணி ந்  

க்கப்பட்ட ன்னர ் ள ம் ண் க்கல் வந்  ேசர ஆ ம் ேப ந்  

கடட்ணம் .21,500/-ம் ஆக தல் .43,000/- ேப ந்  கட்டணமாக ம், இதர 

அத் யாவ ய ெசல னங்க க்காக .15,500/-ம் ஆக தல் ெமாத்த 

ெசல னத் ெதாைக .58,500/-ஐ யல் நிவாரண ட் ப் பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் ெபா  நி ந்  

ரி - 15ன் ழ் ெசல டப்பட்டைத ஏற்க இம்மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

அ வலகக் ப்  

 நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ள  உத்தர ற் ணங்க 

இயற்ைக ற்றத் னால் ஏற்ப ம் பா ப் கைள த ரக்் ம் ெபா ட்   

ண் வனம் நகராட்  ப களில் யல் நிவாரண பணி ேமற்ெகாள்ள 

ேவண் யதன் அவசர அவ யம் க  ேமற்கண்ட ெதாைக .58,500/-ஐ 

ரி -15ன் ழ் ெசல னம் ெசய்தைத இம்மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  

ெசய்யலாம். 

ர்மானம் எண்: 2169 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. ம . . வனிதா என்பவரால் ெசயலாளர,் அ ள்  பழனி 

ஆண்டவர ் ெபண்கள் கைல கல் ரி, பழனி மற் ம் இைண இயக் நர ்

(கல் ரி ப ப் கள்) ம ைர ஆ ேயாைர எ ரத்்  ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற 

ம ைர ைள ல் ெதாடரப்பட்ட நீ மன்ற ேபராைண வழக்  எண்.                    

WP(MD) No.842/2014ல் இம்மாநகராட்  ஆைணயைர ன்றாம் ர வா யாக 

உள் ேசரத்்  உத் ர டப்பட்டைத ெதாடரந்் , ேமற்ப  வழக் ல் 

இம்மாநகராட்  சாரப்ாக . ேஜ.லாரன்ஸ் அவரக்ள் ஆஜரா ம் 

வழக் ைன நடத் ம் கடந்த 11.11.2020 அன்  வழக்  க்கப்பட்ட .  

ேமற்கண்ட வழக் ற்கான வழக்காடல் கட்டணம் .7500/-ஐ 

வழக்க ஞ க்  வழங் ட மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .                           

(ந.க.எண். 8329/2020/எச3்) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ெசல ன ெதாைக .7500/-ஐ வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
3. மாமன்றத் ன் அ ம ைன எ ரே்நாக்  ெதாடர ்

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் 

அங் கரிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2170 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



12. ண் க்கல்  மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் 
இயங்  வ ம்  ழ்க்கண்ட 5    வாகனங்க க்  த  சான்  

ப் க் ம் பணிக்  30.11.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல், ழ்க்கண்ட 2 ஒப்பந்தப் ள்ளிகள்  வரப்ெபற்ற .  

வ. 
எ

ண். 

வாகனம் 
எண். 

நி வனம்  ைலப் ள்ளி 
ெதாைக 

நி வனம் ைலப் 
ள்ளி 

ெதாைக 
1  TN 57 BE 2607 மார ்

ஆடே்டா ேகர,் 
. .என். 

ேரா , 
ண் க்கல்   

.49,650/- ேக.எம்.ஏ 
ேமாட்டாரஸ்், 

ைபபாஸ் ேரா , 
னாட்  

நாயக்கன்பட் ,  
ண் க்கல். 

.54,950/- 
2  TN 57 BE 2598 .49,650/- .54,950/- 
3  TN 57 BE 2637 .49,650/- .54,950/- 
4  TN 57 BE 2621 .49,650/- .54,950/- 
5  TN 57 BE 2661 .49,650/- .54,950/- 

ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட 2 ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ெகா த் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர,் 
. .என். ேரா , ண் க்கல்  நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

அங் கரித்  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக் ம் நிரவ்ாக நலன் 
மற் ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ெதாடர ் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண்  பணி உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றம்  
அங் கரிக்கலாம். (ந.க.எண்.7596/2020/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 2171 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ஆத் ர ் காமராஜர ் அைண 
நீரத்்ேதக்கத் ல் பயனற்  ேமடாக உள்ள ப கைள ஆழப்ப த்  அதன் லம் 

தல் நீ ேதக்கம் வைக ல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள அரசாைண (நிைல)எண்.109, 
நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் (மாநக2) ைற, நாள்.11.11.2018ல் 
அ ம  வழங்கப்பட்ட ன் ேபரில் அைண ல் ரவ்ாரப்பட ள்ள மண்ைண 
அகற்ற னசரி நாளிதழ்களில் ஒப்பந்த ள்ளி ளம்பரம் ெசய்தைமக்  ழ்க்கண்ட 

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

ெபயர ்
ளம்பர 
நாள் 

ர  எண் / நாள் ஓ க்  
ெசய்யப்பட் ள்ள 

நி  

ெதாைக 
பா ல் 

1 EYE dea 
brand 
solutions 

28.10.2020 2006 
நாள்.20.10.2020 

நீர ்நி  56,826/- 
நாள்.04.12.2016 

 (ந.க.எண்.2398/2018/இ2)  
அ வலகக் ப்  
 மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2172 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   

  



14. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் டப்ட்ட ப களில் ெபா மக்கள் 
பயன்பாட் ற்கான ய நீர ் ழாய் இைணப்  வழங்கப்பட்  வ ற . இ ல் 

நீர ் ழாய் ைவப் த் ெதாைக மற் ம் ழாய் பராமரிப் க் கட்டணம் 
மாநகராட் யால் வ ல் ெசய்யப்பட்  வ ற . ழ்கண்ட ண்ணப்பதாரர ் நீர ்

ழாய் ைவப் த் ெதாைக ைன இ ைற மாநகராட் ல் ெச த் ள்ளார.் 
அதற்கான இர ைத இைணத் ள்ளார.் எனேவ தலாக ெச த் ய 
ெதாைக ைன ம்ப வழங் ட ேகாரி ள்ளார.் 
வ.எண். ெபயர/் கவரி ய நீர ்

ைவப் த் ெதாைக 
மற் ம் ழாய் 
பராமரிப்  
கடட்ணம் 
ெச த் ய . . 

இர  
எண்/ேத  

தவ தலாக 
ெச த் ய 
ைவப் த் 
ெதாைக . 

இர  
எண்./ேத  

1 . .ராமன் 
த/ெப. ன் , 
53/29, வள் வர ்
ெத , 

ைடபாைறப்பட் , 
ண் க்கல் 

14548 10634 
நாள்.20.09.18 

10000 1552510 
நாள்.04.12.16 

எனேவ, ேமற்கண்டவா  ம தார ் தலாக ெச த் ய நீர ்
ைவப் த் ெதாைக ல் ைறவான ெதாைக .8000/- காேசாைலயாக ம்ப 
வழங்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.2206/2016/இ2)  
அ வலகக் ப்  .. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2173 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

15. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டம் . 41.23 ேகா  

ம ப் ட் ல் பணிகள் க்கப்பட்  ப்ரவரி 2013 – தல் ெபா மக்களின் 

பயன்பாட் ல் உள்ள . நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 4775/UGSS-1/ 2018, நாள். 26.08.2018-ல் 

த ழ்நா  நகர் றச ்ேசைவ கடட்ைமப்  நி  இைணயத் ன் லம் (TUFIDCO 

Interest Free Loan) வட் ல்லா கடன் அ ப்பைட ல் 9434 ட்  

இைணப் க க்  பாதாளசச்ாக்கைட இைணப் கள் வழங் வதற்  

ம ப் த்ெதாைக . 450.00 இலட்சத் ற்  நிரவ்ாக அ ம  வழங்  

உத் ர டப்பட்ட . 

 அதன் அ ப்பைட ல் ேமற்கா ம் பணிக்  தன்ைம ெபா யாளர,் 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயரகம் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 18281/2016/DOI, நாள். 28/02/2018-ல் . 450.00 இலட்சத் ற்  

ெதா ல் டப் அங் காரம் வழங்கப்பட்ட . 

 இப்பணிக்  . என். ராஜேசகரன் ஒப்பந்ததாரர ் லம் பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் , நைடெபற்  வ ம் நிைல ல், இந்நகரில் ஏற்கனேவ 

பாதாள சாக்கைட ைபப் ைலன் ப க்கப்பட் , பட்ட க்  சந் களில் 

உள்ள ப் க க்  பாதாள சாக்கைட இைணப் கள் வழங் ம் 

ெபா ட்  ைபப் ைலன் மற் ம் ஆய்   ெதாட் கள்(MAN HOLES) அைமத்  

ப் க க்  இைணப் கள் வழங்கப்பட ேவண் ய ழ்நிைல 

ஏற்படட் . 



 ேமற்ப  பணிக்கான தல் இனங்க க்  (SUPPLEMENTAL WORKS) 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ஆய் க் ட்ட 

நடவ க்ைக நாள். 08.02.2019-ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள பரத் ன் 

அ ப்பைட ல், தற்ேபா  தன்ைம ெபா யாளர,் நகராட்  நிரவ்ாக 

ஆைணயரகம், ெசன்ைன அவரக்ளிடம் தல் இனங்க க்  ஒப் தல் 

ெப வதற் ம் ேம ம், இந்நகரில் பல இடங்களில் ஏற்கனேவ 

அைமக்கப்பட் ள்ள ஆய்  ெதாட் ன் மட்டத் ற்  யதாக ைபப் ைலன் 

ப த்  பணி ேமற்ெகாள்ள LEVEL PERMIT ஆகாத நிைல ல் இ ப்பதால் 

ஏற்கனேவ அ ம க்கப்பட் ள்ள 9434 ப் களில் தற்ேபா  6889 

ப் க க்  மட் ம் பாதாள சாக்கைட இைணப் கள் வழங் ம் 

நிைல ல் உள்ள . 

எனேவ, தற்ேபா  நகரில் ஏற்கனேவ ைபப்  ைலன் ப க்கப்பட்  

ப்படட் ப களில் மார ் 2.00 ேலா ட்டர ் நீளத் ற்  (ஆய்  

ெதாட் கள் உட்பட) யதாக ைபப் ைலன் ப த்தல் பணி ம் மற் ம் 6889 

எண்ணிக்ைக ப் க க்  மட் ேம பாதாள சாக்கைட இைணப் கள் 

வழங்க இய ம் என்ற நிைல ல் உள்ளதால், ழ்கா ம் அட்டவைண ல் 

ப் ட் ள்ள பணிக்  த் ய ம ப்  ெதாைக . 450.00 

இலட்சத் ற்  தற்ேபா  ரிவான டட் ம ப்  அ க்ைக தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள . 

வ.எண். பணி ன் பரம் த் ய ம ப்  
ெதாைக ( பாய் 
இலட்சத் ல்) 

1 6889 ப் க க்  பாதாள 
சாக்கைட இைணப்  வழங் ம் 
பணிகள், ப்பட்டப் ப ல் 
2.00 .  நீளத் ற்  ைபப்ைலன் 
மற் ம் ஆய் த்ெதாட் கள் 77 
எண்ணம் அைமக் ம் பணிகள் 
ேமற்ெகாள் தல் 

450.00 

ேமற்ப , பணிக்  தயார ் ெசய்யப்பட் ள்ள த் ய ம ப் ட்  

ெதாைக . 450.00 இலட்சத் ற்  நிரவ்ாக அ ம  வழங்க ேகாரி நகராட்  

நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக் க  க த்  சமர் க்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .(ந.க.எண்.    2568/2012/இ4 (பா.ச. )) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2174 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
16. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டத் ன் ழ் 

ெசயல்ப ம் க நீர ் த் கரிப்  நிைலயத் ன் இயக் தல் மற் ம் 

பராமரிப்  பணிக்கான ஒப்பந்தம் ஜனவரி 2021 இ க் ள் வைடவதால் 

ேமற்ப , த் கரிப்  நிைலயத் ைன இயக் வதற்  ேபா ய 



பணியாளரக்ள் இம்மாநகராட் ல் இல்லாததால் 01.02.2021 தல் 31.01.2023 

வைர இரண்  ஆண் ற்  இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  பணிகள் 

ேமற்ெகாள்வதற்  ஒப்பந்ததாரைர நிய க்க ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் 

மற் ம் ேமற்ப  ஆண் ற்  இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  பணிகைள 

ேமற்ெகாள் ம் நி வனத் ற்  ெதாைக வழங்க (TWAD &PWD SOR-2020-21) 

ைல த அ ப்பைட ல் ம ப்  . 37.50 இலட்சத் ற்  

தயாரிக்கப்பட் ள்ள . ேமற்ப , ெசல னத் ற்  ஒப்பந்த ள்ளி ேகார ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.11411/2018/இ4 (பா.ச. )) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2175 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

17, ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான நகர ் நல 
ைமயங்கள், பள்ளிக் கட் டங்கள், மாநகராட்  அ வலக கட் டம், 

ந் னர ் மாளிைக ஆ யவற் ல் உள்ள ளிரச்ாதன 
இயந் ரங்க க்கான வ டாந் ர பராமரிப் க் காலம் 30.6.2020 உடன் 

வைடவதால் 2020-2021 ஆம் ஆண் ற்கான வ டாந் ர 
பராமரிப் ப் பணி ேமற்ெகாள்வதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.6,00,000/- ஐ ெபா   நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . ந.க.எண்.8820 / 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: 2176 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

18. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய அ வலக கட் டம் 

கட்டப்பட் ள்ள . ேமற்ப  கட் டத் ன் உபேயாகத் ற்  இரண்  

எண்ணம் (Jonson Lifts) ( 10 persons / 680 kgs / cap) தைர தளத் ல் இ ந்  

இரண்  ேமல் தளங்க க் ம் உபேயாகப்ப த்தப்பட்  வ ற . 

ேமற்கண்ட இரண்  ன் க் க க்  2020-21 ஆம் ஆண் ற்கான 

வ டாந் ர பராமரிப் ப் பணிைய ேமற்ெகாள்ள .2,00,000/- ஐ ெபா  

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

  (ந.க.எண்.8819 / 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: 2177 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



19. இம்மாநகராட்  ஒப்பந்ததாரரக்ளின் பட் ய ல் 01.04.2015 தல் 
30.06.2017 வைர த்தம் ெசய்யப்பட்ட ேசைவ வரி மற் ம் 
அதற் ண்டான வட்  ெதாைகைய ெச த்தக் ேகாரி எஸ். மரன், 
ஒப்பந்ததாரர ் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் 
இம்மாநகராட்  ஆைணயாளர ் அவரக்ைள ர வா யாக ேசரத்்  
வழக்  எண். W.P.(MD) No. 13935/2020ல் ெதாடரப்பட்ட வழக் ல் 
இம்மாநகராட்  சாரப்ாக .ேஜ. லாரன்ஸ், மாமன்ற வழக்க ஞர ்
ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள அவரக்ைள ஆஜரா ட 
ேகட் க்ெகாள்ள ம் மற் ம் ேமற்கண்ட வழக் ற்  ஆ ம் உத்ேதச 
ெசல னம் .7,500/-க் ம் மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.8626/2020/ 3) 
அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
3. மாமன்றத் ன் அ ம ைன எ ரே்நாக்  ெதாடர ்

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 2178 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
20. இம்மாநகராட் ல் அ வலக உத யாளராகப் பணி ரிந்  வ ம் 

ம . அ. ஈஸ்வரி என்ற சாந்  என்பவர ் தன  கவர ் உடல் நலக் 
ைற  காரணமாக காலஞ்ெசன் ட்டதால், ெபரிய ளத் ல் தன  

தாயாைர ம், தன  ழந்ைதைய ம் பாரத்் க்ெகாள்ள ஏ வாக ேதனி 
அல் நகரம் நகராட் க் ம், ேதனி அல் நகரம் நகராட் ல் அ வலக 
உத யாளராகப் பணி ரிந்  வ ம் ம . க. பா னி என்பவர ் ம்ப 

ழ்நிைல காரணமாக ண் க்கல் மாநகராட் க் ம் மனெமாத்த 
பணி ட மா தல் ேகாரி ள்ளனர.்  

ேமற்கண்ட தனியரக்ளின் மனெமாத்த பணி ட மா தல் 
ண்ணப்பத் ைன  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் வ யாக அர ற்  

அ ப் ட மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  
(ந.க.எண்.7240/2018/ 1) 
அ வலக ப் .. 

  மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 2179 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



 
 
 2020ம் ஆண்     சம்பர்  மாதம்  11ம் ேத    ெவள்ளிக் ழைம          

ற்பகல் 05.30 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் 
அைற ல்  நைடெபற்ற றப்  ட்ட ெபா ள்   

1. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்படட் ப களில் றப்  சாைலகள் 
ட்டம் 2020-2021 (SRP 2020- 21) ன் ழ் .15.00 ேகா  ம ப் ட் ல் சாைல 

பணிகைள ேமற்ெகாள்ள நிரவ்ாக அ ம  வழங் ம் ெபா ட்  
மாமன்றத் ரம்ானம் நிைறேவற்  அ ப்  ைவக் மா  நகராட்  
நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 20557 / 
2020 / இ3, நாள் 11.12.2020 ஆம் ேத ட்ட க தத் ல் 
ெதரி க்கப்பட் ள்ள . இ ல் ழ்க்கண்டவா   நி  ஒ க்  ெசய்  
வரப் ெபற் ள்ள .  

மாநகராட் ன் 

ெபயர ்

ம ப் ட் த் 

ெதாைக 

( .ேகா ல்) 

றப்  சாைலகள் 

ட்ட மானிய நி  

( .ேகா ல்) 

மாநகராட்  

பங்களிப்  

( .ேகா ல்) 

ண் க்கல் 15.00 13.50 1.50 

எனேவ ேமற்ப  வரப் ெபற்ற க தம் மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம், ழ்க்கா ம் பணிகைள ேமற்ப  நி  ஒ க் ட் ன் 

அ ப்பைட ல் ேமற்ெகாள்ள ரம்ானம் நிைறேவற்  நிரவ்ாக 

அ ம  ெபற நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக் க்  

அ ப்  ைவக்க ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற  

வ. 
எண் 

பணி பரம் சாைல ன் 
நீளம் ( . ) 

சாைல ன் 
அகலம் (  ) 

ம ப் ட் த் 
ெதாைக . 

இலட்சத் ல் 
1 வார்  எண்.1,2,3  மற் ம் 4  இல் 

க ணாநி  நகர ் ெம ன் ேரா ,  
ஆர.்எம்.காலனி 2, 3, 4, க் த் 
ெத க்கள், ஆர.்எம்.காலனி 12 
வ   க் த் ெத , ேகா ல 
ெத  மற் ம் வா  கேணசன் 
நகர,் ஆர.்எம்.காலனி 11 வ   

க் த் ெத , அேசாக் நகர ்
3வ  ெத , கன் பள்ளி 
சாைல, சலைவத் ைற, ழக்  
இராமநாத ரம் எஸ்ேக 'ஸ் 
சாைல, ஆ ய ப களில்  தார ்
தளம் / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணி  

3.870 6.00 & 3.60 167.00 



2 வார்  எண்.5,6,7, 8  மற் ம் 9  இல் 
எம் எம் நகர ் 2, 3, 4, 5 வ  
ெத க்கள், 4, 5, 6 இைணப்  
சாைலகள் மற் ம் பாலா  நகர,் 
2வ  ெத , கணப  அக்ரஹாரம் 

க் த் ெத , ஷ்ணாராவ் 
2வ  க் த் ெத , சரஸ்வ  
காலனி மற் ம் நாராயண 
நகர,்சமய ரம் காளியம்மன் 
ேகா ல் ெத  மற் ம் 
பள்ளிவாசல் ெத ,  காளி த்  

ள்ைள க் த் ெத , 
நாயக்கர ் த் ெத , ெசாைசட்  
ெத , நந்தவனம் சாைல, 
சத் ய ரத்்  நகர ் ஆ ய 
ப களில்  தார ் தளம் / ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

4.625 6.00  & 3.60 190.00 

3 வார்  எண்.10, 11, 12, 13, 14, 15 
மற் ம் 16 இல் 
ெசல்லாண் யம்மன் ேகா ல் 
ெத , ைலன் ெத , ைலன் ெத  
4வ  ெத , ேகாட்ைடக் ளம் 

க் த் ெத  மற் ம் ஏஓ 
அ வலக சாைல,  மாைலகட்  
சந் , ஷ்ணய்யர ்சந் , .எம் 
சந் , ேராமன் ன் 1, 2, 3 வ  
சந்  மற் ம் மரக் ேகானார ்
சந் , ேகாபால் நகர ் ஸ்தரிப்  ,  
சன்னா  ேசரை்வ சந் , னாட்  
மகால் சந் , மரன் நகர ்
ெம ன் ேரா , ெலட்  ந்தரம் 
காலனி, ர ண்ட் ேரா  ர,் 
ர ண்ட ்ேரா  கம்பர ்சந்  ஆ ய 
ப களில்  தார ் தளம் / ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி 

4.120 8.00 &  4.00 196.00 

4 வார்  எண்.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  
மற் ம் 23  இல்  ர ண்ட ் ேரா  

ர ் ெம ன் ேரா , 
ெதய்வ காமணி ரம், க்கான் 
ேம , .எம்.ஆர.் பட் , இ  
காலனி,ெதரசர ் சந் , ஜான் 

ள்ைள சந் , ரபாண் யம்மன் 
ேகா ல் ெத  மற் ம் ழந்ைத 
ேவலன் சந் , பாண் யா ள்ைள 
ேதாட்டம் 2, 3 மற் ம் 5வ  சந் , 
பாண் யா ள்ைள ேதாட்டம்  1 
மற் ம் 4வ  சந் , த்தழ பட்  
ெதற்  மற் ம் ேமற்  ெத  
ஆ ய ப களில்  தார ் தளம் / 
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

3.650 5.00 &  4.00 199.00 



5 வார்  எண்.23, 24, 25, 26,  மற் ம் 
27  இல் ெசபஸ் யார ் ேகா ல் 
ெத , த்தழ பட்  ேமற்  
ெத , ஏ நகர ் 3வ  ெத , 
அல்லா சை்ச ெத , மதாரஷ்ா 
ரா த்தர ் ெத , மக்கான் ெத  

ரதான சாைல மற் ம் க்  
ெத , சடட்ாம் ள்ைள ெத , 
ேகா ந்தசா  ள்ைள சந் , 
வடமைல ள்ைள சந் , 
நாராயண ள்ைள சந் , 
அரி க்காரத் ெத , க்கன் 
ஆசாரி சந் , ஜண்டா மரம் சந்  
மற் ம் மக்கான் ெத ,ெபரியார ்
நகர,்.ெநட் த் ெத ,  

தம்பரனார ் ெத , ஆக்ேனஸ் 
ேமரி ெத ,  பாைறேமட் த்  ெத   
மற் ம் ெச ண்ட் ேச யர ் ெத  
ஆ ய ப களில்  தார ் தளம் / 
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

4.580 5.00 &  3.00 187.00 

6 வார்  எண்.28, 29, 30, 31, 32, 33 
மற் ம் 34 இல் காளியம்மன் 
ேகா ல்  ெத , ேசனியர ் ெத ,  
அழகரச்ா  ெத , நாகல் ர ்
5வ  க் த் ெத , 
ேபா நாயக்கன் பட் ,  
ர ண்டே்ரா  ர,் ேமற்  
மரியநாத ரம்,  ேகா ல் ெத  

ழக்  மரியநாத ரம், ரக்்ைக 
அம்மன் ேகா ல் ெத , 

ேனாபா  நகர,் ஐஸ்வரய்ா 
நகர ் ஆ ய ப களில்  தார ்
தளம் / ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் 
பணி 

4.135 4.50 & 3.00 192.00 

7 வார்  எண்.34, 35, 36,  மற் ம் 37 
இல் ராஜெலட்  நகர,் நகர,் 
பரம்ா காலனி, பாலா  நகர,் 
அ ரா  நகர,் அண்ணா 
ெநசவாளர ் காலனி, னி 
ரா த்தர ் ெத , சாஸ் ரம் 
பால்சா  அய்யர ் சந் , அப் யர ்
சந் , ேசலாங்ேகணி சந் , 
சந்தனக் ேகானார ் சந் , 

னியப்பன் ேகா ல் ெத , 
வேனஸ்வரி அம்மன் ேகா ல் 

ெத , ேநதா  நகர ் 7வ  ெத  
ஆ ய ப களில்  தார ் தளம் / 
ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

3.140 4.50 & 3.00 187.00 



8 வார்  எண். 37, 38,39, 40, 41, 44, 46 
மற் ம் 48 இல் வ கன் 
காலனி 1வ  ெத , வ கன் 
காலனி 2வ  ெத , ேக  நகர,் 

ஏ நகர ்  2வ  ெத , க ண்டர ்
சத் ரம் ெத , க்கந்தர ் சா ப் 
ெத , எம் எஸ் காலனி 1, 2 
மற் ம் 4வ  ெத க்கள், 
பாைறப்பட்  ெம ன் ேரா ,  
மணக்கா  அம்மன் ேகா ல் 
ெத , ப் யா நகர ் மற் ம் 
கரீம் நகர,் ேக எம் காலனி, 
ம த் வரச்ங்கத் ெத  மற் ம் 

க் த் ெத க்கள், 
ேபாஸ்டா ஸ் 2, 3 மற் ம் 4வ   
ெத க்கள், பாண் யன் நகர,் 
ேச யா கம்ெபனி ெத  ஆ ய 
ப களில்  தார ் தளம் / ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம் பணி  

3.695 4.50 &  3.50 182.00 

   ெமாத்தம் 31.815  1500.00 
       ( ந.க. எண். 3716 / 2020/ இ4  ) 

அ. ப்   

மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
ர்மானம் எண்: 2180 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 


