
  

2021ம் ஆண்  ஜனவரி மாதம் 27ம் ேத  தன் ழைம          

ற்பகல் 11.30 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் 

அைற ல்  நைடெபற்ற இயல்  ட்ட ெபா ள்   
1. மத் ய அர ன் ட்  வச  மற் ம் நகரப்் ற வளரச்் த் ைற 

அைமசச்கத் ன் (MoHUA) நகரப்் ற கற்றல் ேவைல வாய்ப் த் ட்டத் ன் 

(TULIP) வ காட்  மற் ம் ைகேயட் ல் ப் டப்பட் ள்ள 

ெந ைறகைளப் ன்பற்  அைனத்  உள்ளாட்  அைமப் கள் மற் ம் 

ஸ்மாரட்் ட்  அைமப் கள் TULIP ட்டத் ைன ெசயல்ப த்த ேவண் ம் 

எனத் ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  நகரப்் ற கற்றல் ேவைல வாய்ப் த் டட்ம்  

(TULIP) என்ப  கல் ரிப் ப ப் ைன த்த மாணவ மாண யரக்ள் 

உள்ளாட்  அைமப் களில் ைறந்தபடச்ம் 8 வாரங்கள் தல் 1 வ டம் 

வைர ப ற்  ேமற்ெகாள் ம் ட்டம் ஆ ம். ப ற் யாளரக் க்  ப ற்  

ேமற்ெகாள் ம் காலத் ல் உத த் ெதாைக வழங் வ  கட்டாயமல்ல 

என் ம், எனி ம் ப ற் யாளரக்ளின் ேதைவ, அவரக்ள  றைம 

ேபான்றவற்ைற க த் ல் ெகாண்  மாதம் ஒன் க்  .5000/- தல் 

.10000/- வைர உத த் ெதாைக வழங்கலாம் என் ம் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  அதன்ப  ண் க்கல் மாநகராட் யால் ப ற்  

அளிக்கப்ப ம் ப ற் யாளரக் க்  மாதம் ஒன் க்  .5000/- ( பாய் 

ஐந்தா ரம் மட் ம்) வழங்க மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். ேம ம் இத் 

ெதாைகைய மாநகராட்  வ வாய் நி ந்ேதா, மாநில அரசால் இத் 

டட்த் ற்ெகன நி  ஒ க்  ெசய்யப்ப ன் அந் நி ந்ேதா, அல்ல  

தற்ேபா  மாநகராட் யால் ெசயல்ப த்தப்பட்  வ ம் ட்டத் ன் ழ் 

ஒ க்  ெசய்யப்பட் ள்ள (A & OE) நிரவ்ாகம் மற் ம் அ வலக 

ெசல னத் ந்ேதா ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

     (ந.க.எண். 7938 / 2020 / இ 1 ) 

அ வலக ப்  
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 1 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

  2. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி ன் 

ழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பணிகள் த்தான ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அ ப்  மற் ம் அர தழ் ெவளி க க்கான ளம்பர கட்டணம் 

ெச த் வதற்  ஆ ம். உத்ேதச ெசல னம் . 5.00 இலடச்த் ற்   

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.  11411/2020/இ4 (பா.ச. )) 



அ வலக ப் .. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 2 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 

3. ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள நத்தம் ேமம்பாலம் மற் ம் 

ச்  ேமம்பாலம் ப ல் METAL HALIDE (400W) ழல் ளக்  

மற் ம் T5 3X50W FTL ளக் கள் ெபா த்தப்பட் ள்ள . 

இவ் ளக் களில் அ க்க  ப  ஏற்ப வதால், அப்ப ல் வ ம் 

வாகன ஓட் க க்  ரமமாக உள்ள . ேம ம், இப்ப  ரதான 

சாைலயாக இ ப்பதா ம், ன் ஆற்றல் ேச ப்ைப க த் ல் 

ெகாண் ம், ேமம்பாலத் ல் 80W LED  ளக் கைள ெபா த் ட ம் 

ேபா மான ன் உபகரணங்கள் இ ப்  இல்லாததா ம், நகரில் 

அைமந் ள்ள ெம ன் சாைலகளில் உள்ள ளக் கள் எரியாமல் 

உள்ளைத சரி ெசய்ய ேதைவயான ன் உபகரணங்கைள வாங்  

மாநகராட்  ெத  ளக்  பணியாளரக்ள் லம் ெபா த் ட ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் . 10.00 இலடச்த் ற் ம் அதற்கான ஒப்பந்த ள்ளி 

ேகார ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .                        

(ந.க.எண்.  9412/2020/இ3) 

அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 3 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

4. ண் க்கல் மாநகராட்  ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க 

வளாகத் ல் அைமந் ள்ள தல் மற் ம் இரண்டாவ  நீர ்

த் கரிப்  நிைலயங்கள் லம் நீர ் த் கரிக்கப்பட்  

ண் க்கல் மாநகர ெபா  மக்க க் ம், ெசல்வ  7 

ராமங்க க் ம் வழங்கப்பட்  வ ற .  ைஷ நீர ்

த் கரிப் ப் பணிக் த் ேதைவப்ப ம் ப காரம் (Ferric) 10 டன் 

வாங்க ம்,   அதற்கான உத்ேதச ெசல னம் .1.40 இலடச்த் ற் ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

(ந.க.எண். 3397 / 2019 / இ 3)  
அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) நீர ்நி  2021-22 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.  
3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

பணி ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 4 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 
5. இம்மாநகராட்  ெபா  காதார ரி ல் இயங்  வ ம் TN 57 BE 2647 
வாகனம் மற் ம்  TN 57 BE 2658 கம்பாக்டர ் வாகனங்க க்  2020-21 
உடன் த  சான்  வைடவதால் ேம ம் ஓராண் ற்  த  
சான்  ெப வதற் ம், வாகனங்களின் ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் 
அரசால் அங் கரிக்கப்பட்ட பணிமைனயான . .எஸ். சர் ஸ் 
ெசண்டர,் ம ைர நி வனம் லம் பணி ேமற்ெகாள்ள உத்ேதச 
ெசல னம் . 2,56,000/-க்  ( பாய் இரண்  லடச்த்  ஐம்பத்  
ஆறா ரம் மட் ம்) மாமன்ற அ ம  ெபறப்படட் . ேமற்ப  
வானங்க க்  பணி ேமற்ெகாண்ட வைக ல் ெசல னம் .2, 63,090/- 
( .132175+ .130915) ஏற்பட் ள்ள . எனேவ மாமன்ற அ ம ைன 
காட் ம் தலா ம் ெசல ன ெதாைக .7090/-க்  ( பாய் 
ஏழா ரத்  ெதாண்  மட் ம்) மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.7560/2020/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

1. தல் ெசல ன ெதாைக .7090/-ற்  மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

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

ர்மானம் எண்: 5 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

6. இம்மாநகராட் ல் உத யாளராக பணி ரி ம் . எஸ். 

ஜயராகவன் என்பவைர அரசாைண எண். 387 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் 

நீர ் வழங்கல் (மா.ந.5) ைற நாள் 27.09.2019ல் ேவ ர ் மாநகராட் க்  

பணி ட மா தல் ெசய்  உத் ர டப்பட்டைதத் ெதாடரந்் , 

இம்மாநகராட்  பணி ந்  27.09.2019 ற்பகல் தல் த்  

உத் ர டப்பட்ட . ேமற்கண்ட பணி ட மா தைல ரத்  ெசய் ட ேகாரி  

ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் அர  தல் தைலைம 

ெசயலர,் நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் ைற, ெசன்ைன 

அவரக்ைள தல் ர வா யாக ம், நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,்  

ெசன்ைன அவரக்ைள இரண்டாவம் ர வா யாக ம், இம்மாநகராட்  

ஆைணயைர ன்றாவ  ர வா யாக ம், ேவ ர ் மாநகராட்  

ஆைணயைர நான்காவ   ர வா யாக ம் ேசரத்்   நீ ப் ேபராைண 

வழக்  எண். ட ள் . .எண்.21353/2019ல் வழக்  ெதாடரந்்  தைட ஆைண 

ெபற் , பணி ல் ேசரந்் ள்ளார.்  

ேமற்கண்ட வழக் ல் இம்மாநகராட்  சாரப்ாக . ேஜ. லாரன்ஸ், 

மாமன்ற வழக்க ஞைர ஆஜரா ட ேகட் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . ேம ம், 

அர  சாரப்ாக எ ர ் வா ைரகள் . .எம். மாரி ெசல்ைலயா ர , அர  



தல் வழக்க ஞர ் லம் தயார ் ெசய்  நீ மன்றத் ல் தாக்கல் 

ெசய்யப்பட் ள்ள பரங்கள் மாமன்றத் ன் பாரை்வக்  ைவக்கப்ப ற . 

ேம ம், ேமற்கண்ட வழக் ற்  வழக்காடல் மற் ம் இதர கடட்ணத் ற்  

ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .20,000/-ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.10591/2019/ 1). 

அ வலகக் ப்  

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

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 6 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

7. ண் க்கல் மாநகராட் க்  2020-21ம் ஆண் ற்  ேதைவயான 

ப வங்கள் மற் ம் ப ேவ கள் எ ெபா டக்ள் மற் ம் கணினி 

உபகரணங்கள் ஆ யவற்ைற ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி ட் ற  அசச்கம் 

மற் ம் ட் ற  நி வனங்களில் வாங் க் ெகாள்வதற்  இம்மாமன்ற 

ரம்ான எண்.2167 நாள் 11.12.2020ம் ேத ய ரம்ானத் ன் லம் அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  இம்மாநகராட் க்  ேதைவயான 

ெபா டக்ள் வாங் வதற்  30.12.2020ம் ேத ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட . அதன் லம் ழ்க்கண்ட ன்  ட் ற  சாரந்்த 

நி வனங்களி ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளி வரப்ெபற்ற . 

 

வ. 
எண் 

பரம் ைலப்பட் யல் 

1 ண் க்கல் மாவட்ட எ ெபா டக்ள் 
தயாரிக் ம் மற் ம் ைதயல் மகளிர ் ேமம்பாட்  
ெதா ற் ட் ற  சங்கம் S.W.88, ண் க்கல் 

.3,07,549.70 

2 ம ைர மாவட்ட அ ஞர ் அண்ணா 
எ ெபா டக்ள் தயாரிக் ம் மற் ம் ைதயல் 
மகளிர ்ேமம்பாட்  ெதா ற் ட் ற  சங்கம் ட் 
இண்ட ்1090, ட்ேகா ெதா ற்ேபட்ைட, ம ைர. 

.3,23,781.80 

3 ம. ெரட் யபட்  அசச்கம் (ம) எ ெபா டக்ள் 
உற்பத் யாளரக்ள் மற் ம் ைதயல் மகளிர ்
ேமம்பாட்  ெதா ற் ட் ற  சங்கம், ச.ந.84, ம. 
ெரட் யபட் ,  நகர ்மாவட்டம்-626 118. 

.3,19,270.10 

ேமற்ப  வரப்ெபற்ற ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில், ைறந்த 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ெகா த் ள்ள ண் க்கல் மாவடட் எ ெபா ட்கள் 

தயாரிக் ம் மற் ம் ைதயல் மகளிர ் ேமம்பாட்  ெதா ற் ட் ற  

சங்கம் S.W.88, ண் க்கல் நி வனத் ட ந்  2020-21ம் ஆண் ற்  



ேதைவயான ெபா ட்கைள வாங் க் ெகாள்வதற்  மாமன்றத் ன் 

ஒப் த க்காக ைவக்கப்ப ற . (ந.க.எண்.8221/2020/ 1) 

அ வலகக் ப்  
 ஒப் தல் வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 7 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி ல் 

ப்பம் – I ற்  உட்பட்ட க நீர ் உந்  நிைலயங்கள் மற் ம் க  

நீேரற்  நிைலயங்களில் ழ்க்கண்ட ன் றன் ெகாண்ட 

ன்ேமாட்டாரக்ள் பயன்ப த்தப்பட்  வ ன்ற . 

1) ஆர.்எம்.காலனி PUMPING STATION : 100 HP, 60HP, 60HP 

2) PARAIPATTY PUMPING STATION : 20HP, 12HP, 12HP 

3) MARKET LIFT STATION : 10HP, 5HP 

4) ANGU VILAS LIFT STATION : 5HP, 5HP 

      ேமற்ப , ன்ேமாட்டாரக்ளில் ஏற்ப ம் ப கைள 

சரிெசய்ய ஆ ம். உத்ேதச ெசல னம் . 8.00 இலடச்த் ற்   

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.       /2021/இ4 (பா.ச. )) 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 8 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. இம்மாநகராட் ல் நான்  நகர ஆரம்ப காதார நிைலயங்களில் 

பணியாற் ம் 15 நகர காதார ெச யரக்ள் மற் ம் 4 ப  

காதார ெச யரக்ள் ெமாத்தம் 19 நபரக்ள் 2019-20ம் ஆண் ற்கான 

ைடப்ப  வழங் ட ேகாரி ண்ணப்பம் ெசய் ள்ளனர.்  

அரசாைண (நிைல) எண்.36 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்

வழங்கல்(நப3) ைற நாள். 05.04.2018ன் ப  ைடப் ப யாக நகர 

காதார ெச யரக் க்  தலா . 1000/-ம்  ப  காதார 

ெச யரக் க்  தலா . 1800/-ம் 05.04.2018 தல் வழங் ட ஆைண 

றப் க்கப்பட் ள்ள . எனேவ, 2019-20ம் ஆண் ற்  நகர காதார 

ெச யரக் க்  தலா . 1000/-ம்  ப  காதார ெச யரக் க்  

தலா                  . 1800/-ம் ெமாத்தம் 22200/- ஆ ம். இசெ்சல னம் அர  

மான்யம் 2 பங் ம் மாநகராட்  1 பங் மாக வழங்கப்ப ம். ேமற்ப  

ெசல னத்ைத வழங் வதற்  மாமன்ற அ ம  ேகாரப்ப ற  

(ந.க.எண்.12157/2019/எச1்). 

  



அ வலகக் ப்  

1. ைடப்ப  வழங்கலாம். 

2. ெசல னத் ற்  அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 9 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. இம்மாநகராட் ல் நான்  நகர ஆரம்ப காதார நிைலயங்களில் 
பணியாற் ம் 9 மகப்ேப  உத யாளரக்ள் மற் ம் 1 ப  காதார 
ெச யர ் ெமாத்தம் 10 நபரக் ம்  2019-20ம் ஆண் ற்கான 

ைடப்ப  வழங் ட ேகாரி ண்ணப்பம் ெசய் ள்ளனர.்  
அரசாைண (நிைல) எண்.36 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்
வழங்கல்(நப3) ைற நாள். 05.04.2018ன் ப  ைடப் ப யாக 
மகப்ேப  உத யாளரக் க்  தலா . 1000/-ம் 1 ப  காதார  
ெச ய க்   . 1800/-ம் ஆக ெமாத்தம் . 10800/- ஆ ம். ேமற்ப    
ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ல் 
ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  ேகாரப்ப ற  
(ந.க.எண்.13512/2019/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

1. ைடப்ப  வழங்கலாம். 
2. ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ல் ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 10 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11.  ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ழ்க்கா ம் 
சத் ண  ைமயங்கள் மற் ம் மகப்ேப  ைமயங்களில் உள்ள 
ப தைடந்த கட் டத்ைத இ த்  ட்  ரதம மந் ரி ன் ஜன் 

காஸ் காரய்ா ராம் 2019-2020 ட்டத் ன் ழ் யதாக 
கட் வதற்  நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட 
உள்ள . அதன்ப  ழ்க்கா ம் சத் ண  ைமயங்கள் மற் ம் 
மகப்ேப  ைமயங்கைள இ த்  அப் றப்ப த்  அ ல் உள்ள  
தளவாட சாமான்கைள  எ த் க் ெகாள்ள 4.11.2020  இல் ஏலம் 
நடத்தப்படட் . அ ல் உயரந்்தபடச் ஏலத் ெதாைக .42250/- ேகாரிய 

. ன்னப்பன் அவரக்ளின் ஏலத் ெதாைக ைன  ஏற்க மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

1 க ணாநி  நகரில் உள்ள அங்கன்வா  ைமயம்  
2 மரன் நகரில் உள்ள அங்கன்வா  ைமயம் 
3 ஆேராக் யமாதா ெத , .எம்.ஆர.்பட் ல் உள்ள அங்கன்வா  

ைமயம்  
4 ஆேராக் யமாதா ெத , ேபா நாயக்கன் பட் ல் உள்ள 

அங்கன்வா  ைமயம் 
5 ேமற்  மரியநாத ரம் த் ெத ல் உள்ள அங்கன்வா  ைமயம் 
6 த்தழ பட்  மகப்ேப  ைமயம் 
7 ம ைர ேரா  பைழய பம்ப் ேரா  (ம ைர ேரா  – ேபடை்ட ேரா  

சந் ப் ) ைண காதார நிைலயம் 
      (ந.க.எண். 11658 /  2019  / இ 4)  

  



அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஏலம் ேகாரியைமக் ம், 

உயரந்்தபடச் ஏலம் ேகாரிய . ன்னப்பன் அவரக் க்  
பணி உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 11 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 12. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன  அவரக்ள   ற்ற க்ைக 

ந.க.எண்.19775/J2/2019-3 நாள்.15.12.2020ல் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ரப்் ைர 

எண்.W.P.No.31941/2018, நாள்.04.04.2019ல் உத்தர ட் ள்ளதற் ணங்க த ழ்நா  

நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி 4 ெசக்சன் (360)ல்  ேகாய த் ர ்மாநகராட்  சட்டம் 

1981 உடன் இைணந்த ரி  8ன் ப  2013ம் ஆண்  ண் க்கல் மாநகராட்  சடட்ம் 

25/2013 (5வ  சட்ட த்தம் எண் 40/2018) அட்டவைண 4ல் 

த் ைரக்கப்படட் ள்ள ேநாக்கங்க க்காக  த்தகம், அழ  நிைலயம் 

மற் ம் மசாஜ் நிைலயங்கள் ஆ யவற்ைற நடத் வதற்  ெதா ல் உரிமம் ெப ம் 

ெபா ட்  த ழ் மற் ம் ஆங் ல நாளிதழ்களில் அ ப்  வைர கைள 

ெவளி ட்  சம்பந்தப்பட்ட ெதா ல்நி வனங்களின் உரிைமயாளரக்ள் அ ப்  

ெவளி டப்பட்ட 30 னங்க க் ள் ண் க்கல் மாநகராட் ல் உரிய 

ண்ணப்பங்கள்  சமரப்் த்  ெதா ல் உரிமம் ெபற் க் ெகாள்ள ம் தவ ம் 

படச்த் ல் சம்பந்தப்பட்ட ெதா ல் நிைலய உரிைமயாளைர ெபா ப்பாக்  

ெதாடர் ைடய ெதா ல் நி வனங்கைள  த் ைர ட் ம், அைனத்  

சட்ட ரவ்மான நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்ற பரங்கைள த ழ் 

மற் ம் ஆங் ல நாளிதழ்களில் அ ப்பாக ெவளி ட்  அதன் பரத் ைன 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்அவரக் க்  சமரப்் த் ட அ தத்ப்பட் ள்ள . 

 எனேவ, ேமற்கண்ட பரப்ப  த ழ் மற் ம் ஆங் ல நாளிதழ்களில் 

ளம்பரம் ெசய்வதற் ம் அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் .2,00,000/- த் ைன  

மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.23098/2016/எச3்) 

அ வலக ப்  

ேமற்கா ம் ெபா ள் ெதாடரப்ான அவசர அவ யம் க ம் 

மாநகராட் ன் நி ைன ெப க் ட ஏ வாக ம்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்

அவரக்ள  அ ைரக் ணங்க த ழ் மற் ம் ஆங் ல நாளிதழ்களில் ளம்பரம் 

ெசய்ய ம் அதற்கான உதே்தச ெசல னம் .2,00,000/- த் ைன  மாநகராட்  

வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 

அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 12 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான கபவனம் 

உரக் டங் ல் ண் க்கல் மாநகராட் ல் உ வா ம் ப்ைபகளில் 

மக் ம் ப்ைப மற் ம் மக்காத ப்ைபகைள தரம் ரித்த  ேபாக 

த ள்ள ப்ைபகைள கபவனம் உரக் டங் ல் ெகாட் வதற்  



ஏ வாக பாைத உ வாக் ட ேகட் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ள . அதன்  

அ ப்பைட ல் Poclain இயந் ரம் 50 மணி ேநரத் ற்  வாடைக 

அ ப்பைட ல் உபேயா க்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .1,25,000/- க்   

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண். 198 /  2021  / இ 4)  

அ வலக ப்  

3) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
4) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் 

அ ம ைய எ ரே்நாக்  ைலப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் 
அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 13 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
14.மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் 

ந.க.எண்.1049/2018/ஊ.வ.11(1), நாள் 03.06.2020 மற் ம் ெதாடர ்

நிைன ட்  க தங்களில் ெதரி க்கப்பட் ள்ளதற் ணங்க, 2019-20ம் 

ஆண் ற்கான இம்மாநகராட் க்கான ஆண்  சந்தா ெதாைக .5000/-

ஐ இந் ய ெசஞ் ைவச ் சங்கம், ண் க்கல் அவரக் க்  வழங்க 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3853/2020/எச2்) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. அவசர அவ யம் க  மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் 

ண் க்கல் அவரக்ளின் அ த்த ன்ப  இந் ய 

ெசஞ் ைவ சங்கம், ண் க்கல் அவரக் க்  சந்தா 

ெதாைக .5000/- வழங் யைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 14 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
15. ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர ் பயன்பாட்  வாகனம் 

.என்.57. .1777 க்  ேபட்டரி ப தா  உள்ளதால் வாகனத்ைத 

இயக்க ரமமாக உள்ள . எனேவ ய ேபட்டரி சப்ைள ெசய் ம் 

பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக .6500/- க்  

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.322/2020 / இ 3)  

அ. ப்   

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

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

ர்மானம் எண்: 15 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 16. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான /  பாத் யப்பட்ட ழ்கண்ட 

ஆண்  த்தைக இனங்க க்கான உரிமத் ைன 2021-2024 ம் ஆண் ற்  

01.04.2021 தல் 31.03.2024 வைர(3ஆண் கள்) அல்ல  ஒப்பைடக் ம் நாள் 



தல் 31.03.2024 ய ெபா  ஏலம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி லம் 

ஒப்பைடக்க ம், அதற்ெகன தயாரிக்கப்பட் ள்ள ெபா க்கட் ப்பா  

மற் ம் தனிக்கட் ப்பா கள் நிபந்தைனகள் மற் ம் றப்  

நிபந்தைனக க்  ஒப் தல் அளிக்க ம் மாமன்றத் ற்  பாரை்வக் ம் 

அ ம க் ம் ெபா ள் ைவக்கப்பட் ள்ள .   

 
ண் க்கல் மாநகராட்  

2021-2024ம் ஆண் க் ய உரிம இனங்கள் 
வ. 
எ 
ண்
. 

த்தைக உரிம 
இனத் ன் ெபயர ்

ஒப் ந்த
ப் ள்ளி 
ைவப் த் 
ெதாைக 
( பா
ல்) 

ஏல 
ைவப்
த்ெதா
ைக 
( பா
ல்) 

ெசாத்  
ம ப்  
சான்  
( பா
ல்) 

ெசாத்  
ம ப்  
சான்  
அற்றவர் 
ெச த்த 
ேவண் ய 

தல் 
ைவப் த் 
ெதாைக 
( பா ல்
) 

ன் 
கட்ட
ண 
ைவப்  
ெதா
ைக 
( பா

ல்) 

ஏலம் உ  
ெசய்த ன் 
ெச த்த ேவண் ய 
ெதாைக 
( பா ல்) 

1 ழக்  ரத ல் 
தாக கடட்ப்படட் 

க ப்பைற ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

10,00,000 10,00,000 10,00,000 3,00,000 12500 ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

2 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலய நான்  
இடங்களில் எைட 
பாரக்் ம் க  
ைவத்  கட்டணம் 
வ ல் ெசய் ம் 
உரிமம் 

1,00,000 1,00,000 - - - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

3 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயத் ல் 
நான்  
ெதாைலக்காட்  
ெபட்  ைவத்  

ளம்பரம் ெசய் ம் 
உரிமம் 

2,00,000 2,00,000 - - - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

4 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலய ய 
வணிக வாளக 

ழக்  ப ல் 
உள்ள கட்டண 
க ப் டத் ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

10,00,000 10,00,000 20,00,000 5,00,000 12,500 ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

5 ேகாடை்டக் ளம் 
ேரா  மரன் 

ங்கா ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

10,00,000 10,00,000 10,00,000 10,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

6 மரன் ங்கா 
ெவளி ல் உள்ள 

5,00,000 5,00,000 6,00,000 3,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 



கடட்ணக் 
க வைற ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

7 பார ரம் இ ம்  
கைட ல் கட்டணம் 
வ ல் ெசய் ம் 
உரிமம் 

2,00,000 2,00,000 1,00,000 50,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 
 

8 வாரசச்ந்ைத ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம்  

6,00,000 6,00,000 15,00,000 3,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

9 ேகா ந்தசா  
ள்ைள சந்  

மற் ம் சடட்ாம் 
ள்ைள சந்  
னசரி காய்க ச ்

சந்ைத ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
உரிமம் (ெதற்  ரத 

) 

4,00,000 4,00,000 10,00,000 3,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

10 னியப்பன் 
ேகா ல் மற் ம் 
பார ரம் னசரி 
காய்க  சந்ைத ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

15,00,000 15,00,000 25,00,000 5,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

11 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயத் ன் 
ெதன்ப ன் 

ழக்  பக்கத் ல் 
தாக கடட்ப்படட் 

கடட்ண க ப்பைற 
ளிக் ம் 

அைற ல் கட்டணம் 
வ ல் ெசய் ம் 
உரிமம் 

30,00,000 30,00,000 40,00,000 5,00,000 12,500 ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

12 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயத் ற்  
வந்  ெசல் ம் 
ேப ந் க க்  
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

40,00,000 40,00,000 50,00,000 10,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

13 ெபா ள் பா காப்  
அைற ல் கட்டணம் 
வ ல் ெசய் ம் 
உரிமம் 

2,00,000 2,00,000 5,00,000 1,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

  



 
14 மாநகராட்  

எல்ைலக் ள் உள்ள 
ளியமரங்கள் 

மற் ம் இதர 
மரங்களின் காய்ப்  
பலன்கள் மற் ம் 
ஒ க்கம் 
நீரத்ே்தக்கத் ல் 
உள்ள 

ளியமரங்களின் 
காய்ப்  பலக்கைள 
அ ப த் க்ெகாள்

ம் உரிமம் 

50,000 50,000 - - - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

15 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலய 
அ த்  ப  
ம ைர ேப ந்   
நி த்தம் ேமற்  
ப  கட்டண 
க ப்பைறக்  
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

10,00,000 10,00,000 20,00,000 5,00,000 12,500 ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

16 சந்ைதேபடை்ட 
ஆ வைத 
சாைல ல் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

30,00,000 30,00,000 40,00,000 5,00,000 12,500 ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

17 காமராஜர ் ேப ந்  
நிைலயத் ல் 
ைக ல் தடே்டந்  

ற்பைன 
ெசய்பவரிடம் 
கடட்ணம் வ ல் 
ெசய் ம் உரிமம் 

10,00,000 10,00,000 25,00,000 5,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக ஒேர 
தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

18 ஆத் ர ்
நீரத்ே்தக்கத் ல் 
பலன் த ம் 
அைனத்  
மரங்களின் காய்ப்  
பலன்கைள 
அ ப த் க்ெகாள்

ம் உரிமம் 

3,00,000 3,00,000 - 3,00,000 - ஓராண்  உரிம 
ெதாைக வ ம் 
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம் 
வ மான வரித ்
ெதாைக மற் ம் GST 
ெதாைக ம் ேசரத்்  
ஒேர தவைண ல் 
ெச த்த ேவண் ம். 

         (ந.க.எண்.8866/2020/அ7)  
அ வலக ப்  

1. 2020-2021 தல் 2023 - 2024ஆம்  நி யாண் ன் ேமற் ப் ட் ள்ள 
தத்ைக இனங்கள் அைனத் ம் 01.04.2021 தல் 31.04.2024 ய அல்ல  

ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் 31.03.2024 ய 2020-2021 தல் 2023 - 2024ஆம் 
நி யாண் ற்  ெபா  ஏலம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

2. 2018-2021 ம் ஆண்  மற் ம் 2021-2023ம் ஆண் ற் ரிய ெபா  மற் ம் 
றப்  கட் பா க க்  அ ம  வழங்கலாம். 

3. 2021-2024ம்  நி யாண் ல் நடதத்ப்ப ம் ெபா  ஏலத் ற்  த்தகம் 
அச் வதற் ம் நாளித ல் ளம்பரம் ெசய்வதற் ம் வழக் கள் மற் ம் 
இதர இனங்க க் ம் ஆ ம் உத்ேதச ெசல னங்கள் .5,00,000/-( பாய் 
ஐந்  லடச்ம் மட் ம்)த்ைத ெபா  நி ல் இ ந்  ேமற்ெகாள்வதற்  
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 16 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



17. தத்ைக இனங்கைள ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான /  

பாத் யப்பட்ட ழ்கண்ட ஆண்  த்தைக இனங்க க்கான உரிமத் ைன 2021-
2024 ம் ஆண் ற்  01.04.2021 தல் 31.03.2024 வைர(3ஆண் கள்) அல்ல  
ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் 31.03.2024 ய ெபா  ஏலம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

லம் ஒப்பைடக்க ன் பரிந் ைர ேகாரிய ல் ழ்கண்ட த்தைக 
இனத் ந்  நீக்கம் ெசய்ய  19.01.2021ம் ேத ய ப் ல் பரிந் ைர 
ெசய்யப்பட்ட . ன் பரிந் ைரப்ப  த்தைக இனத் ந்  நீக்கம் ெசய்ய 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், அ ம க் ம் ெபா ள் ைவக்கப்ப ற . 
 

வ. 
எண் 

த்தைக இனங்கள் 

1 மாநகராட்  பழனி ேரா  லாரி ஸ்டாண் ல் கட்டணம் வ ல் ெசய் ம் 
உரிமம் 

2 மாநகராட் க்  ெசாந்தமான வள் வர ் சாைல ராஜராேஜஸ்வரி 
ம த் வமைன எ ரில் உள்ள கா டத் ல் நி த்தப்ப ம் இ சக்கர 
வாகனங்க க்  கட்டணம் வ ல் ெசய் ம் உரிமம் 

3 ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான எ.எம். . ேராட் ல் அண்ணா 
வணிக வளாகத் ல் அம்மா உணவகம் அ ல் கா டத் ல் வாகனம் 
நி த்த கடட்ணம் வ ல் ெசய் ம் உரிமம் 

4 ண் க்கல் மாநகராட்  ெம ன் ேரா , கமலா ேந  
ம த் வமைன ந்  சரச் ் வைர ஆ ய இனங்களில் நி த்தப்ப ம் 
வாகனங்க க்  கட்டணம் வ ல் ெசய் ம் உரிமம் 

5 ஆத் ர ்நீரத்ே்தக்கத் ல் ன் வளரத்்  த் க்ெகாள் ம் உரிமம். 

     (ந.க.எண்.8866/2020/அ7) 
 
அ வலக ப்  

 ன் பரிந் ைர ன் ப  நீக்கம் ெசய்ய அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 17 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
18. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ெபான்மாந் ைர ப்பட்  

சாைல ல் அைமந் ள்ள க  நீர ் த் கரிப்  நிைலயத் ல் இயக் தல் 

மற் ம் பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . ேமற்ப  

த் கரிப்  நிைலயத் ன் இயக் த க்கான CONSENT ORDER,  நாள் 31.03.2021 

அன்  வைடவதால் CONSENT ORDER –ஐ TNPCB- ந்  2021-2022க்  

ப் த்  ெப வதற் ம் த் கரிப்  நிைலயத் ல் த் கரிக்கப்ப ம் 

நீரிைன ப ப்பாய்  ெசய்வதற்கான கட்டணத் ைன த ழ்நா  மா  

கட் ப்பா  வாரியத் ற்  ெச த்த ம், ேமற்ப  த் கரிப்  

நிைலயத் ைன ன் ஆய்வாளர ் ண் க்கல் அ வலகத் ந்  

பா காப்  சான்  ெபற ம் மற் ம் ஆய்  ேமற்ெகாள்வதற்கான ஆய்  

கடட்ணம் ெச த்த ேவண் ள்ளதா ம், ேமற்கண்ட பணிக க்கான 

உத்ேதச ெசல னம் .5.00 இலட்சத் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.2855/2013/இ4 (பா.ச. )). 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 18 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 
19. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட கமலா ேந  நகர ஆரம்ப 

காதார நிைலயத் ல் ரசவத் ற்கான அ ைவ சை்ச மற் ம் 
க த்தைட அ ைவ சை்ச ெசய்வதற்  அட்டவைண ல் 

ப் ட் ள்ள உ ரக்ாக் ம் ஊ  ம ந் கள், மாத் ைரகள் மற் ம் 
ஆய்வக ைன ெபா டக்ள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக் ம் மற் ம் 
ஆக் ஜன் (ம) ைநட்ரஜன் வா க்கைள ப்பாய்களில் நிரப் ம் 
பணிக் ம் கடந்த 04.12.2020 ைலப் ள்ளி ேகாரிய ல் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகள் மாமன்றத் ன் 
பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமரப்் க்கப்ப ற . 

மாத் ைரகள் மற் ம் ஊ  ம ந் கள் அட்டவைண – 1 
வ.எ
ண். 

மாத் ைரகள் மற் ம் ஊ  
ம ந் கள் 

அள  
வன் 

ஹாஸ் ட்டல் 
சப்ைளஸ்  

ெரவ ஷன் 
பார்மா  

ராம் 
சர் கல் 

1 Chromic Catgut-2 with needle 1 no 140 157 182 
2 2.0Ethilon with Needle 1 no 140 151 131 
3 Phasphate Enema 1 no 20 20 35 
4 Cord clamp 1 no 6.8 7 7 
5 Suction Tube LSCS 1 no 101 110 98 
6 Mapping pad 1 no 15.8 20 160 
7 Justine Suppostary 1 no 33 44 44.5 
8 Spinal Needle 23 G 1 no 48 50 48 
9 Spinal Needle 25 G 1 no 48 50 48 
10 Inj.Tramadol 1 amp 5 8 10 
11 Disposable springe cap 1 no 4 5 4.5 
12 Dettol Lotion 125ml 1no - - - 
13 Savlon Lotion 100ml 1no - - - 
14 Habd Wash 175ml 1no - - - 
15 Inj.Exhap 40mg 1 no 330 350 220 
16 Tab.Zihotx 200mg(Misoporstal) 1 no 10 12 - 
17 T.Formalin 1 box 60 70 70 
18 Inj.Propoffl 1 vial 47 50 48 
19 Inj. Mophandine 1 vial 180 190 - 
20 Inj.Pathadin 1 amp - - - 
21 Inj.Labitol 4ml 1 amp 80 100 90 
22 Inj.Cylindamycin 4ml 1 amp 90 98 - 
23 Inj.Ondenstron 1 amp 5 8 - 
24 Inj.Budicort 7*2ml respules 1 poc 95 100 - 
25 Inj.Lcvolin 1 poc - - - 
26 Inj.Dotamin Amp 1 amp 48 50 48 
27 Easy Glade 1 no 17 20 18 
28 Abgel 1 box 200 205 220 
29 BP Cuff 1no - - - 
30 Infant Feeding Tube 7 Size 1 no 7 8 7 
31 Disposable Plastic Apron 1 no 18 20 39 
32 Povidon Iodin Scrub 1 no 189 195 240 
33 Gloves Purified Talk Powder 1no - - - 
34 Formal Dehyde Solution 400ml 1 bot 38 40 40 
35 Top 'O' Plast 1 box 180 200 195 
36 Singal Log 1no - - 450 



37 Diathery Patient Cable 1no - - 250 
38 Turbendin Oil 1 bot 90 100 - 
39 ECG Roll 1no - - - 
40 CTG Roll 1no - - - 
41 Disposable Gloves '7' 1 pair 18.6 19 17 
42 Disposable Gloves '7.5' 1 pair 18.6 19 17 
43 Inj Pantop 1 vial 14 15 15 

ஆய்வக ைன ெபா டக்ள் 
வ.எ
ண் 

ஆய்வக ைன 
ெபா டக்ள் 

அள  ண் க்கல் 
ஹாஸ் ட்டல் 
சப்ைளயர ்

 அஞ்சனா 
ைடக்ேனாஸ்
க் 

ஸ் ட்டர்
ஸ்.  

ஆேரா 
இமா ங் 
ஏெஜன்
ஸ் 

1 Glucose Reagent 4*250ml 1 no 954 1049.11 982.15 
2 Creatine 4*50 ml 1 no 900 980.36 924.10 
3 Urea 2*50 ml 1 no 700 745.5 719.64 
4 Urine Strip 1 no 210 228 216.07 
5 HB SLS 1 no 343 369.64 352.69 
6 Heacard 1 no 13.30 13.61 14.29 
7 K2EDTA 1 no 2.6 2.87 2.85 
8 ECG Roll 1 no 60 82.29 68.14 
வா க்களின் வைக  

அ வலகக் ப்    
 அ) மாத் ைரகள் மற் ம் ஊ  ம ந் கள் நிேயாகம் ெசய்ய 
வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த படச் ைல 

தத் ல் ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள அட்டவைண -1ன் வரிைச 
எண். 1,3,4,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,38,43  

ப் ட்டைவகைள நிேயாகம் ெசய்ய வாளர.் வன் 
ஹாஸ் ட்டல் சப்ைளஸ் நி வனத் ன் ைலப் ள்ளிைய ம், வரிைச 
எண். 2, 5, 8, 9, 15, 41, 42 ப் ட் ள்ளைவகைள நிேயாகம் ெசய்ய 

வாளர ் ராம் சர் கல் நி வனத் ன் ைலப் ள்ளிைய ஏற்க ம் 
பணி ன் அவசரம் அவ யம் க  பணி உத் ர  வழங் யைத ம் 
மாமன்றம் ஏற்கலாம்.  
 ஆ) ஆய்வக ைன ெபா டக்ள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  
வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த படச் ைல 

தத் ல் ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள வாளர ் ண் க்கல் 
ஹாஸ் ட்டல் சப்ைளயர ் நி வனத் ன் ைலப் ள்ளிைய ஏற்க ம் 
பணி ன் அவசரம் அவ யம் க  பணி உத் ர  வழங் யைத ம் 
மாமன்றம் ஏற்கலாம்.  
  

வ.எ
ண். 

வா க்களின்  
வைக  

 
அள  

வாளர்  
கன் ஏெஜன்ச , 

6 ெபன்சனர ்ெத , 
ண் க்கல்  

.  
அண்ணாமைல 
ஏெஜன் , ராணி 
மங்கம்மாள் நகர்,   

ண் க்கல்.  

. வசக்  
ஏெஜன் , 

இந் ரா நகர், 
கபவனம், 

ண் க்கல்  

1 O  (IP) A Type 1 no 175 200 224 
2 O  (IP) B Type 1 no 250 280 300 
3 O  (IP) D Type 1 no 448 470 485 
4 N  (IP) A Type 1 no 952 1030 1120 



 
இ) ஆக் ஜன் (ம) ைநட்ரஜன் வா க்கைள ப்பாய்களில் 

நிரப் ம் பணிக்  வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 
படச் ைல தத் ல் ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள வாளர ்                    

 கன் ஏெஜன்  நி வனத் ன் ைலப் ள்ளிைய ஏற்க ம் 
பணி ன் அவசரம் அவ யம் க  பணி உத் ர  வழங் யைத ம் 
மாமன்றம் ஏற்கலாம்.  
 ஈ) ெபா  கரப்் ணி தாய்மாரக்ளின் நலன் க ம் அவசர 
அவ யம் க ம் மாமன்றத் ன் அ ம ைய எ ரே்நாக் ம் ஊ  
ம ந் கள், மாத் ைரகள் மற் ம் ஆய்வக ைன ெபா டக்ள் 

நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக் ம் மற் ம் ஆக் ஜன் (ம) ைநட்ரஜன் 
வா க்கைள ப்பாய்களில் நிரப்ப கமலா ேந  மகப்ேப  ம த் வ 
அ வலரின் ேதைவக க்  ஏற்ப 11.12.2020 தல் 31.05.2021 வைர 
ேமற்கண்ட நி வனங்களில் மாமன்றத்தால் அ ம க்கப்பட்ட ைல 

தத் ல் ெகாள் தல் ெசய்ய மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.  
உ) ேமற்கண்ட பணிக்  இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  . 

2,00,000/- மாமன்ற ரம்ான எண்.1543 நாள் 03.06.2019ன்ப  நி  
ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட . இந்நி ந்  ன் 2019 மற் ம் ைல 
2019 வைர லான மாதங்க க்  .65,906/- ெதாைகக்  ம ந்  
ெபா டக்ள் வாங்கப்பட்  தற்ேபா  தம் .1,34,094/- இ ப் ல் உள்ள 
நி ைன பயன்ப த் க்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 19 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
20. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட 1 தல் 48 வார் களில் 
அைனத்  கட் டங்க க் ம் மைழநீர ் ேசகரிப்  அைமப்  (தனியார ்
கட் டங்களி ம் அர  கட் டங்களி ம் கல்  டங்கள் மற் ம் 
ெதா ற்சாைலகளி ம் மைழநீர ் ேசகரிப்  ெதாட்  அைமய 
ெபற்றதன் பரத்ைத கணக்ெக த்  JAL SAKTHI ABIYAN WEBSITE –ல் 
ப ேவற்றம் ெசய்ய மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அவரக்ளின் அ லவக 
ெதாைலேப ல் ெதரி க்கப்பட்ட . 06.09.2019 – அன்  மாவட்ட 
ஆட் த்தைலவர ் அ வலகத் ல் நைடெபற்ற ட்டத் ல் மைழநீர ்
ேசகரிப்  அைமக்கப்பட் ள்ள இடங்களில் கணக்ெக ப்  பணிகைள 
ேமற்ெகாண்  WEBSITE – ப ேவற்றம் ெசய்வதற்  1 வார கால 
அவகாசம் தரப்பட்ட . ஒ வார கால அவகாசத் க் ள் 30,000/- data 
entry update ெசய்வதற்  அவசர அவ யம் க  ேமற்கண்ட work ைய 
Frace Technologies Data Entry Operator  என்ற நி வனத் ற்  30,000/- data 
Entry update  ெசய்வதற்  வாய்ெமா யாக உத் ர  வழங்கப்பட்ட . 
ேமற்கண்ட நி வனம் Update  ெசய்த ெசல னங்க க்  . 30,000/- 
( ப்பதா ரம்) ெசல ட அ ம  ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண். 6852/2016/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

ேமற்கண்ட ெசல னங்க க் ரிய கட்டணம் . 30,000/- 
ெபா  நி ல் ெசல ட மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 20 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 
21. Â©L¡fy¦ khefuh£Á, 14.01 rJu »nyh Û£l® gu¥gsÎl‹ Rkh® 

2,14,888 v©â¡ifæyhd k¡fŸ bjhifÍl‹, 48 th®Lfis 

cŸsl§»ajhF«.  nkY«, khefu gFÂæš cŸs bghJ k¡fS¡F mo¥gil 

trÂfshd FoÚ®, rhiy, tofhš, bjUés¡F k‰W« bghJ Rfhjhu gâfŸ 

k‰W« ts®¢Á gâfis khefuh£Á ãÂæèUªJ«, khãy k‰W« k¤Âa muR 

ãÂÍjéÍl‹ nk 

‰bfhŸs¥g£L tu¥gL»wJ. Ï«khefuh£Á¡F ãuªju tUthŒ 

Ïd§fshd brh¤J tç k‰W« tçæšyh Ïd§fŸ, FoÚ® f£lz«, 

muÁläUªJ bgw¡Toa khåa§fŸ, nfë¡if tç, K¤Âiu¤ jhŸ f£lz« 

k‰W« Ïju Ïd§fëèUªJ tUthŒ <£l¥gL»wJ. 

   2018-19 M« ãÂah©oš brh¤J bghJ ÓuhŒé‹ _y«  brh¤Jtç nf£ò 

%.15.71 nfhoahf ca®Î brŒa¥g£lJ. murhiz v©. 150, efuh£Á ã®thf« 

k‰W« FoÚ® tH§F« (MA.IV) Jiw, ehŸ: 19.11.2019-‹go, bghJ ÓuhŒÎ ãW¤Â 

it¡f¥g£lj‹ fhuzkhf, brh¤J tç nf£ò %.10.58 nfhoahf 

Fiw¡f¥g£lÂ‹ éisthf Ï«khefuh£Á¡F M©L¡F %.5.13 nfho 

tUthŒ ÏH¥ò V‰g£LŸsJ.  

nkY«, bfhnuhd nehŒ jL¥ò gâ¡fhfÎ«, m«kh cztf§fŸ 

thæyhf, muR c¤Âué‹go bghJk¡fS¡F Ïytrkhf czÎ 

tH§f¥g£lj‹ thæyhf bgU« bjhif bryél¥g£LŸsJ.  

nkY«, murhiz (D) v©. 298, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§F« 

(MA.IV) Jiw, ehŸ:02.09.2020-‹go, bfhuhdh nehŒ bjh‰¿‹ fhuzkhf 

tçæšyhj Ïd§fshf fil k‰W« F¤jif Ïd§fë‹ tUthæš 2020-21 « 

ãÂah©oš Ïu©L khj« fhy¤Â‰Fça bjhif %.0.70 nfho Ú¡f« 

brŒa¥g£LŸsjhš khefuh£Á¡F tUthŒ ÏH¥ò V‰g£LŸsJ . 

Â©L¡fy¦ khefu bghJ k¡fŸ ey‹ fUÂ 2015 M« M©L Kjy¦ 

ãiwntw¦w¥g£l gšntW Â£l¥ gâfëd¦ kÂ¥Õ£L bjhif %.185.61 nfhoæš,  

khefuh£Á g§fë¥ghf bghJ ãÂæèUªJ %.22.50 nfho 

nk‰bfhŸs¥g£LŸsJ. khãy k‰W« k¤Âa muÁläUªJ khåakhfÎ«  k‰W«  

muR ãWtdkhd TUFIDCO, TNUIFSL _ykhf fl‹ bg‰W Â£l¥ gâfŸ 

Áw¥òl‹ ãiwnt‰w¥g£L tu¥gL»‹wd. 

nk‰T¿a Â£l¥ gâfis ãiwnt‰w nt©o muR 

ãWtd§fëläUªJ ghjhs rh¡fil Â£l mÃéU¤Â¥ gâfs¦, FoÚ® 

mÃéU¤Â Â£l¥ gâfS¡bfd bgw¥g£l fl‹ bjhif %.29.87 nfhoæy¦ 

mrš k‰W« t£o jtiz 2017-18 Kjš el¥ò M©L tiu %. 11.79 nfho 

bjhif brY¤j¥g£L cŸsJ. nkY« 7tJ CÂa¡ FG gçªJiuæ‹ 

mo¥gilæš ÃuÂ khj« mYty®fŸ k‰W« gâahs®fS¡F CÂa« %.1.55 

nfho,  T£L¡ FoÚ® Â£l¤ÂèUªJ bgw¥gL« FoÚU¡fhf ÃuÂ khj« 

ruhrçahf %.0.30 nfho  kw¦W« jäH¦ehL äd¦rhu thça¤Âw¦F ÃuÂ khj« 

ruhrçahf %.0.25 nfho Ï«khefuh£Áahš brY¤j¥g£L tu¥gL»wJ.  

ÏJ jéu, khãy ãÂ¡FG khåa¤ bjhifæèUªJ khefuh£Áahš 

bgw¥g£l gšntW fl‹ bjhiffS¡fhd mrš k‰W« t£o¤bjhif Ão¤j« 



brŒa¥gLtjdhš 2019-20« M©oš %.1.81 nfhoÍ«, 2020-21« M©oš %.0.50 

nfhoÍ« khefuh£Á¡F tubgwéšiy. 

 nkY«, flªj 2018-19 Kjš 2020-21 tiuæyhd fhy f£l¤Âš tuÎ 

k‰W« bryéd étu§fis Ñœf©lthW bjçé¤J¡ bfhŸs¥gL»wJ. 

          (%. nfhoæš) 

t. 

v©. 
tUthŒ Ïd§fŸ 2018-19 2019-20 

2020-21 
(c¤njrkhf) 

1. brh¤J tç  / bjhêš tç 10.33 12.39 9.01 
2. F¤jif / tçæšyh Ïd§fŸ 5.39 5.41 1.76 
3. FoÚ® f£lz« 3.06 5.55 3.82 
4. khãy / k¤Âa ãÂ¡FG 

khåa« 
25.35 22.15 

18.33 
5. xJ¡Ñ£L tUthŒ (nfë¡if 

tç / K¤Âiu¤jhŸ f£lz«) 
0.72 0.73 0.57 

bkh¤j« 44.85 46.23 33.49 
       (%. nfhoæš) 

t. 

v©. 
bryéd§fŸ 2018-19 2019-20 

2020-21 
(c¤njrkhf) 

1. gâahs®fë‹ CÂa« & 

XŒñÂa« 
36.37 32.12 28.08 

2. fl‹fŸ 2.04 1.81 1.91 
3. ä‹ f£lz« 2.90 2.91 3.27 
4. g§fë¥ò XŒñÂa« (CPS) 0.51 0.53 0.55 
5. nrkey ãÂ (PF) 1.46 1.49 1.54 
6. üyf tç (Library Cess) 0.98 1.09 0.44 
7. x¥gªjjhu®fS¡F _yjd«, 

fšé k‰W« FoÚ® ãÂæš ÏUªJ 

(Capital, Education & Water Supply) 

tH§»aJ 

6.89 12.47 3.82 

8. jäœehL FoÚ® tofhš thça« 1.80 2.40 3.36 
bkh¤j« 52.95 54.82 42.97 

 nkny F¿¥Ãl¥g£LŸs tUthŒ k‰W« bryéd¥ g£oaiy, x¥ò 

neh¡Fifæš, Â©L¡fy¦ khefuh£Áæš bryéd« TLjyhf cŸsJ. 

Ïj‹ fhuzkhf, khefuh£Áæ‹ tUthŒ Ïd§fis él TLjyhf 

bryéd§fŸ V‰g£LŸsjhš fLikahd ãÂ beU¡foæ‹ fhuzkhf 

x¥gªj¥ gâfis ãiwnt‰¿a x¥gªjjhu®fS¡F Ñœf©l égu¥go g£oaš 

bjhif tH§f Ïayhj ãiy cŸsJ. 

  



jiy¥ò thçahf X¥gªjjhu®fS¡F ehsJ njÂæš tH§f¥gl nt©oa 

ãYit g£oaš égu«. 

(%. nfhoæš) 

1. x¥gªjhu®fS¡F tH§f nt©o ãYit ( Constractors 
Bills ) May 2018 to Up to date 

22.50 

 bkh¤j« 22.50 
   nkY«, Â©L¡fy¦ khefuh£Áæš ãÂ¢ Rik fhuzkhf gâahs®fë‹ 

ÃuÂ khj CÂa¤Âš Ão¤j« brŒa¥g£L cça jiy¥òfëš brY¤j¥gl 

nt©oa Ïd§fë‹ ãYit égu« k‰W« Â©L¡fy¦ khefuh£Á¡F£g£l 

bjU és¡FfŸ, FoÚ® bjh£ofŸ k‰W« khefuh£Á f£ol§fS¡fhd ä‹ 

f£lz ãYit égu« Ñœf©LŸsthW bjçé¤J¡ bfhŸs¥gL»wJ. 

t. 

 

v©. 

gâahs®fë‹ CÂa¤Âš Ão¤j« brŒa¥g£L  

cça jiy¥òfëš brY¤jnt©oaJ k‰W« 

 ä‹ f£lz ãYit égu« 

bjhif  

%. 

nfhoæš  

1. Â©L¡fy¦ khefuh£Á gâahs®fŸ T£LwÎ Á¡fd 

k‰W« ehza r§f¤Â‰F brY¤j nt©oa ãYit 

(Nov – 18 to till date) 

2.96 

2. üyftç (Library) (2019-20 to 2020-21) 1.43 
3. CPS – gâahs®fŸ g§F bjhif 

 (Employee Contribution) (6 / 2017 to 12/20 ) 
1.70 

4. CPS – ã®thf g§F bjhif – (Employer Contribution )  
(5/17 to 12/20 ) 

1.93 

5. XŒñÂa gz¥ ga‹fŸ (05/17 Kjy¦ 12/20 tiu)  

( Retirement Benefit) 
3.32 

6. nrkey ãÂ ãYit (06/18 Kjš 12/20tiu) (Provident 
Fund ) 

3.94 

7. ä‹ f£lz« (bjU és¡F, FoÚ® bjh£ofŸ, 

f£ol§fŸ)  (2/2018 to  12/20 ) 
3.50 

8. T£L¡ FoÚ® f£lz ãYit¤ bjhif (12 /19 Kjy¦ 

12/20 tiu)  
3.36 

 bkh¤j« 22.14 

 nkY«, Â©L¡fy¦ khefuh£Áæš ÃuÂ khj« Ñœf©l bjhl®¢Áahd 

ã®thf bryéd§fŸ (Recurring Expenses) nk‰bfhŸs¥gL»‹wd.  

                                                                                                       (%. nfhoæš) 

1. khefuh£Á mYty®fŸ k‰W« gâahs®fŸ CÂa« / 

XŒñÂa« 

1.55 

2. ä‹ f£lz« (FoÚ® Â£l« / bjU és¡F / f£ol« ) 0.25 

3. fhntç T£L¡ FoÚ® Â£l« 0.30 

4. thfd guhkç¥ò / Ï‹Nu‹° / vçbghU£fŸ  0.11 

5. m«kh cztf bryéd§fŸ 0.07 

6. fl‹fŸ ÂU¥Ã brY¤Jjš  1.10 

7. üyf tç / jâ¡if f£lz« / ãy msita®fŸ 

g§F¤ bjhif 

0.12 

 bkh¤j« 3.50 

 

 



  

nk‰go bjhl®¢Áahd ã®thf« rh®ªj bryéd§fis brh¤J tç / Ïju 

tçæšyhj Ïd§fë‹ ehsJ njÂæš ãYitæš cŸs 37.61 nfho 

 (tH¡»d§fŸ jé®¤J) nf£Ãid, Ôéu tçtNš elto¡if _y« 

 %.30.09 nfhoæidÍ«, nkY«, ngUªJ ãiya mÃéU¤Â¥ gâfs¦ kw¦W« 

Âdrç fha¦f¿ rªijæy¦ f£l¥g£L tU«  filfëd¦  Vy elto¡ifæš 

têahf M©L¡F %.1.50 nfho bjhifÍ« Ï«khefuh£Á F¤jif tuédkhf 

vÂ®neh¡f¥gLtj‹ _yK« nkny bjçé¡f¥g£LŸs ÃuÂ khj 

bjhl®¢Áahd ã®thf bryéd§fis khefuh£Áahš <LbrŒa ÏaY« vd 

bjçé¤J bfhŸs¥gL»wJ.   

Ïªãiyæš, ehsJ njÂtiuæš KoÎ‰w gâfS¡fhf 

x¥gªjjhu®fS¡F tH§f¥go nt©oa bjhif %.22.50 nfho cldoahf 

tH§f nt©oÍŸsJ.  

nkY«, Â©L¡fy¦ khefuh£Á gFÂæš ghjhs rh¡fil¤ Â£l«, jå¡ 

FoÚ® Â£l« k‰W« Ïa‰if Ó‰w§fshš gGjilªj rhiyfëš  TURIP, 14th 

CFC Fund, kw¦W« SRP M»a Â£l§¦fëd¦ Ñœ vL¤J¡bfhŸs¥g£l rhiyfŸ 

nghf ÛjKŸs 81.895 ».Û Ús¤Â‰fhd nrjK‰w rhiyfŸ k‰W« 37.470 ».Û 

Ús¤Â‰fhd kiHÚ® tofhš gâfŸ nk‰bfhŸs, gšntW ju¥ÃdçläUªJ 

bjhl®ªJ nfhç¡iffŸ bgw¥g£LŸsJ. vdnt, nkny F¿¥Ãl¥g£l 81.895 

».Û Ús¤Â‰fhd rhiyfŸ k‰W« 37.470 ».Û Ús¤Â‰fhd kiHÚ® tofhš 

gâfŸ nk‰bfhŸs c¤njrkhf %.38.00 nfho njit¥gL»wJ.   

vdnt, Â©L¡fy¦ khefuh£Áæ‹ fL« ãÂ beU¡foæid <LbrŒÍ« 

bghU£L, x¥gªjjhu®fS¡F tH§f¥gl nt©oa ãYit bjhifahd %. 

22.50 nfho k‰W«  rhiyfŸ, kiHÚ® tofhš gGJ gâfis nk‰bfhŸs 

njit¥gL« %. 38.00 nfho  Mf bkh¤j« %. 60.50 nfhoæid Áw¥ò ãÂ 

mšyJ muR khåakhf tH§FkhW nfhç efuh£Á ã®thf Miza® 

mt®fë‹ têahf muR¡F K‹bkhêÎfŸ mD¥Ã it¡f  k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. ( e.f.v©.  3716 / 2020 / Ï4 ) 

mYtyf F¿¥ò:  

    mDkÂ¡fyh«. 

ர்மானம் எண்: 21 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

  



 
22. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட அைனத்  

வார் களி ம் உள்ள வ ைமக்ேகாட் ற்  ழ் வா ம் மக்கள் த்த 
பரப் பட் யல் ரட் த் தைல  அம்மா ரிவான பத்  மற் ம் 

ஆ ள் காப் ட் த் ட்டம் (PURACHI THALAVI AMMA COMPREHENSIBLE 
ACCIDENT CUM LIFE INSURANCE SCHEME)  ெதாடரப்ான கணக்ெக ப் ப் 
பணி ேமற்ெகாள்வதற் த் ேதைவயான 30000 ப வங்கள் 
அசச் க்கப்பட் ள்ளதற் ம் கணக்ெக ப் ப் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  தகவல்கள் கணக்ெக ப்பாளரக்ளால் 
ேசகரிக்கப்பட்  மாநகராட் ல் வழங்கப்படட் . ேமற்கண்ட 
கணக்ெக க்கப்பட்ட ப வங்களின் தகவல்கைள இைணயதளத் ல் 
ப ேவற்றம் ெசய்த வைக ல் உள்ள ெசல னங்க க் ம், 
கணக்ெக ப் ப் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதற் ம் ப வங்கள் 
அசச் த்தல் ெதாடரப்ாக ஏற்பட்ட ெசல னத் ெதாைகக க்  

.200000/- மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ெசல ட அ ம  
ேவண்டப்ப ற . அரசாைண (நிைல) எண்.170, நாள் 27.10.2020 இல் 
வ ைமக்ேகாட் ற்  ழ் உள்ள மக்களின் ம்பங்களின் தல் 

பரங்கள் ேசகரிப்பதற்  ஒ  ம்பத் ற் , ஒ  ப வத் ற்   
.15/- தம் (ப வம் அச் தல் .5/- தகவல் ேசகரிப் ப் பணி .5/- 

தகவல்கைள ப ேவற்றம் ெசய் ம் பணி .5/- ) த ழ்நா  மகளிர ்
ேமம்பாட்  நி வனத் ற்  நிரவ்ாக ெசல ற்காக ழ்க்ண்ட 
தைலப் ல் பற்  ைவக்கப்பட் ள்ள ) 

“2235-ச கப் பா காப்  நல ம் – 02 ச க நலன் 103  மகளிர ்
நலன் – மாநிலச ் ெசல னங்கள் LC த ழ்நா  மகளிர ் ேமம்பாட் த் 

ட்டம் ( மகளிர ் ட்டம்) – 309 உத த் ெதாைக – 03 – ப் ட்ட 
ெதாைகக க்கான உத த் ெதாைக”  

எனேவ த ழ்நா  மகளிர ் ேமம்பாட்  நி வனத் ன் பற்  
ைவக்கப்பட் ள்ள கணக் ந்  ேமற்கண்ட ெசல னத் ற்காக 
ெபா  நி ந்  ெசல டப்ப ம் .2,00,000/- ஐ த ழ்நா  மகளிர ்
ேமம்பாட்  நி வனத் ந்  வழங்கப்பட்ட ன்னர ்ெபா  நி ல் 
வர  ைவக்கப்ப ம் என்ற பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 
ஒப் த க் ம் சமரப்் க்கப்ப ற .       (ந.க.எண். 290 /  2015  / எப் 3)  
அ வலக ப்  

ேமற்கண்ட ெசல னம் .2,00,000/- ெபா  நி ல் ெசல ட   
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 22 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  



 
 

23.  வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ர ண்ட ்

ேரா , வார்  எண்.6, நகரள  எண். 1661-ல் பட்டா வழங்க ேகாரி 

ம . ஆ னா  என்பவர ் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர 

ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO. 16462/2020, வழக்  தாக்கல் 

ெசய் ள்ளார.் ேமற்ப  வழக்  23.11.2020-ம் ேத யன்   

ெசய்யப்பட்ட . இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  

சாரப்ாக ஆஜரா  வழக்காடப்பட்டதற்  வழக்  கட்டணம் வழங்க 

ேகாரி வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள்  04.12.2020 –ம் 

ேத யன்  வழக்  கட்டணம் .7,500/- வழங்க ேகாரிய க தம் 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 

(ந.க.எண். 6356/2020/எப்2) 
அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள் வழக் ல் ஆஜரா  
வழக் ைன நடத் யதற்  மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கடட்ணமாக .7,500/- வழங்க 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 23 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
24.  இம்மாநகராட் க் ச ்ெசாந்தமான நாகல் நகர ்ப ல்  இயங்  
வந்த த்த ம ந்தகம் ெசயல்படாத நிைல ல் இ ந்த 
காரணத் னால், கா யாக இ ந்த ேமற்கண்ட இடத் ல் த ழ்நா  
அர  அம்மா னி ளினிக் அைமத் ட உத் ர டப்பட்டைதத் 
ெதாடரந்் , 17.12.2020 அன்  வக்கப்பட உள்ள . ேமற்கண்ட 

வரத் ைன மாவட்ட ெசய்  மற் ம் மக்கள் ெதாடர்  அ வலரால் 
வ வைமக்கப்பட்ட அ ப் ன்ப  உள் ர ்  னமலர ் நாளித ல் 

ர ரம் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன அரசால் ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  
எனேவ, ேமற்கண்ட பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் ெதாைக 

.20,000/-க்  ( பாய் இ பதா ரம் மட் ம்) மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 5210 /2017/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

1. அ ம  வழங்கலாம். 
2. ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ல் ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 24 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  



 

2021ம் ஆண்  ஜனவரி மாதம் 29ம் ேத  ெவள்ளிக் ழைம          

ற்பகல் 5.00 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் 

அைற ல்  நைடெபற்ற அவசரக்  ட்ட ெபா ள்   
1. இம்மாநகராட் ைன எ ரத்்  மாவட்ட நீ மன்றங்களில் ெதாடரப்ப ம்  

வழக் களில் இம்மாநகராட் ன் சாரப்ாக கடந்த 1996ம் ஆண்  தல் 

ஆஜரா  றம்பட நடத்  வந்த த்த வழக்க ஞர ் . ப. ெசகநாதன் 

அவரக்ள் உடல் நலக் ைறவால் கடந்த 24.01.2021ல் காலஞ்ெசன்ற 

காரணத் னால், ேமற்ப  வழக்க ஞர ் நடத்  வந்த நீ மன்ற வழக் களில் 

இம்மாநகராட் ன் சாரப்ாக  ஆஜரா ட ய வழக்க ஞர ்  நியமனம் 

ெசய் ட ேவண் ள்ள . 

இந்நிைல ல், த்த வழக்க ஞர ்   . ப. ெசகநாதன் அவரக்ளிடம் 

இளநிைல வழக் ைரஞராக பணியாற்  வ ம் . . ெஜய ரகாஷ் 

என்பவர ் தன  27.01.2021ம் ேத ய ம ல், தன்ைன மாநகராட்  

வழக்க ஞராக நியமனம் ெசய் ட ேகாரி ம்,  தன  பள்ளி, கல் ரி, சட்ட 

ப ப்  த்தைமக்கான சான் தழ்களின் நகல்கள், வழக்க ஞர ்

சங்கத் ல் ப  ெசய்யப்பட்டைமக்கான சான் தழ்களின் நகல்கைள 

இைணத் ம் ேவண் ள்ளார.் ேம ம், தான் கடந்த 2014ம் ஆண்  தல் 

நிைல வழக்க ஞர ் . ப. ெசகநாதன் அவரக்ளின் 

வ காட் த ன்ப  அைனத்  வழக் களி ம் றம்ப  நடத்  ெவற்  

ெபற் ள்ளதாக ம் ஒ  வழக் ல் ட மாநகராட் க்  பாதகமாக 

ரப்் ைரகள் ஏ ம் ெபறப்பட ல்ைலெயன ெதரி த் ள்ளார.் 

தனியர ் . . ெஜய ரகாஷ் வழக்க ஞரின் ண்ணப்பம் மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் அ ம க் ம் ைவக்கப்ப ற   (ந.க.எண்.       2021/ 1). 

அ வலகக் ப் .. 

1. இம்மாநகராட் க்  தாக வழக்க ர ் நியமனம் ெசய் ட 

நாளிதழ்களில் ர ரம் ெசய்ேதா, வழக்க ஞர ் மன்றத் ற்  

க தம் அ ப் , வழக்க ஞரக்ளிட ந்   உரிய ண்ணப்பங்கள் 

ெபற் , அவற் ன் த கள் ஆராய்ந்  மாமன்ற அ ம டன் 

நியமனம் ெசய் ட மார ் ஒ  மாத கால அவகாசம் 

ேதைவப்ப ற . 

2. இந்நிைல ல், வ ம் ப்ரவரி 2021ம் மாதத் ல் சட்டமன்ற ெபா த் 

ேதரத்ல் 2021 ேம மாதத் ல் நைடெபற உள்ளைதத் ெதாடரந்் , 

நன்னடத்ைத கள் அ க்  வ ம் படச்த் ம், ய 

நியமனங்கள் ஏ ம் ேமற்ெகாள்ள  இயலா . 



3. தற்ேபா  வ வாய் ரி  த்தைக இனங்கள் ஏலம் ட 

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள் ம் நிைல ல், ஏலதாரரக்ள் நீ மன்ற 

தைடயாைணகள் ெபறாவண்ணம் ேக யட் ம க்கள் தாக்கல் 

ெசய்ய அவசர அவ யம் உள்ளதா ம், ய வழக்க ஞ க்  

ஏற்கனேவ பணியாற் ய வழக்க ஞரிட ந்  இம்மாநகராட்  

வழக்  ேகாப் கைள ெபற்  ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ய 

பணிச் ைமகள் உள்ளதா ம், இம்மாமன்ற நிைல வழக்க ஞர ்

. ப. ெசகநாதன் அவரக்ளிடம் பணியாற் ய இளநிைல 

வழக்க ஞர ் . . ெஜய ரகாஷ் என்பவைர ற் ம் 

தற்கா கமாக வ ம் 31.05.2021 வைர ல் மட் ம் மாமன்ற 

வழக்க ஞராக நியமனம் ெசய் டலாம். 

ர்மானம் எண்: 25 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
2. 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 20.01.2021 வைர 412 
மணிேநரம் ெச ன்ேடாசர ் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள . தம் 88 மணி 
ேநரம் உள்ள . ே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  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. 
2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றம் அங் கக்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 26 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

3. ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான காமராஜர ்ேப ந்  

நிைலயத் ல் உள்ள  தங் ம் ன் 26 அைறகைள 

கைடகளாக மாற்றம் ெசய்  மாமன்ற ரம்ான எண்.7 

நாள்.11.11.2019ம் ேத ய ரம்ானத் ல் ஏல  ைவப் த் ெதாைக .3 

லட்சம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைவப் த ்ெதாைக .3லடச்ம் என 

ஒப் தல் ெபறப்பட்  12.02.2020ம் ேத ல் ஏல  ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் எவ ம் கலந்  ெகாள்ள ன்வராததால், 

ேமற்கண்ட ைவப் த ் ெதாைகைய தலா .1.50 லடச்ம் என 

ைறத்  ஏல  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார மாமன்ற ரம்ான எண்.1972 

நாள்.08.06.2020 அ ம  அளிக்கப்பட்டதன் ேபரில் ஏலம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரிய ல் எவ ம் கலந்   ெகாள்ள 

ன்வராததால் தற்ேபா  .1 லடச்ம் என  ைறத்  ஏலம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார மாமன்றத் ன்  அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.10191/2018/அ7 
அ வலகக் ப்  

ெதாடரந்்  பல ைற ஏலம் ேகார எவ ம் ன்வராததால் 

ைவப் த் ெதாைகைய ைறத் ட அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 27 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 
4. இம்மாநகராட் ல் நீர ் வ கால் நி   2020-21 ன் ழ்  

பாதாள சாக்கைடத் டட்ப் ரி  ப்பம் -1 இயக் தல் மற் ம் 
பராமரிப் ப் பணிகள் ஒ  வ ட காலத் ற்  ( 14.12.2020 தல் 
13.12.2021 வைர) ேமற்ெகாள் ம் பணிக்  19.11.2020 அன்  தல் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்டவா  
ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்
1. எம்  கன்ஸ்ட்ர ன்ஸ் 
2. .எம். ேவ ேகாபால் 
3. .என்.மணிகண்டன் 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப் ள்ளிகைள ெதா ல் ட்பக்  
ரந்்தாய்  ெசய்த ல்  ழ்க்கா ம் ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 
 எ க்கப்பட்  ரந்்தாய் க் னரால்  



அங் ரிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தப் பட் யல் (Price Bid) 2.12.2020 அன்  றக்கப்பட்ட . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. எம்  
கன்ஸ்ட்ர ன்ஸ் 

0.37% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.31000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

       (ந.க.எண். 6157 / 2020 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .31,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.2089, நாள் 7.9.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
ெதா ல் டப் ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக ம், 0.37% 
ம ப் ட்ைட ட ைறவாக ம்  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: 28 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
5. அரசாைண எண் 222 நி த் ைற நாள் 30.06.2018 ன்ப   ைல 2018 

தல் அர  ஓய் யதாரரக்ள் மற் ம் ம்ப 

ஓய் யதாரரக் க்  ய ம த் வ காப் ட் த் ட்டம் 

அமல்ப த்தப்பட் ள்ள  .அதன்ப , ண் க்கல் மாநகராட் ல்   

ஓய் யரக்ள் மற் ம் ம்ப ஓய் யரக்ள் உட்பட 138  

பயனாளிக க்  தலாமாண்  சந்தா ெதாைகயாக .618792/- 

காப் ட்  நி வனத் ற்  ெச த்தப்பட்  24.01.2020 அன்  ஒப்பந்த 

உடன்ப க்ைக  ஏற்ப த்தப்பட்   அைனத்  ஓய் யரக் க் ம் 

ர  மாத ஓய் யத் ல் .350/- த்தம் ெசய்யப்பட்  வ ற .  

அதைனத் ெதாடரந்்  ைனெடட் இந் யா  காப் ட்  நி வனத் ன் 

29.01.2021 ம் ேத ய ன்னஞ்சல் க தத் ல் ேமற்ப  ஓப்பந்தமான  

23.01.2021  ம் ேத டன் வைடவதால் இரண்டாம் ஆண்  சந்தா 

ெதாைகயாக  .3800 மற் ம் .எஸ், , வரி , 684/- ம் ேசரத்்  நபர ்

ஓன் க்  .4484/- தம் 152 பயனாளிக க்  .681568/-     

ன் ட் ேய  ெச த் ட ேகாரப்பட் ள்ள .   அதன் ப  ெதாைக 

.681568/-ம்   ைனெடட் இந் யா  காப் ட்  நி வனத் ற்    

ெச த் ட மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
 அ வலக ப்  

ேமற்ப  ட்டம் அர  ட்டம் என்பதா ம் ஓப்பந்தம் 

ஏற்ப த்தப்பட்   23.01.2020 உடன் வைடந்ததா ம்  

ெதாைக .681568/- ைனெடட் இந் யா  காப் ட்  

நி வனத் ற்     ெச த் ட  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 29 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 

 
 

6. இம்மாநகராட் ல் நீர ் வ கால் நி   2020-21 ன் ழ்  
ண் க்கல் மாநகராட்  க  நீர ் த் கரிப்  நிைலயத் ன் இயக் தல் 

மற் ம் பராமரித்தல் இரண்  ஆண் க க்  ேமற்ெகாள் ம் பணிக்  
21.1.2021 அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்டவா  நான்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  
 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்
1. M/s. Watair Technologies Pvt Ltd 
2. S.Baskar, C/o. Vishnu Priya Construction 
3. M/s.Good Care Enviro system Pvt Ltd 
4. M/s. S.K. Enterprises 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப் ள்ளிகைள ெதா ல் டப்க்  ரந்்தாய்  
ெசய்த ல்  ழ்க்கா ம் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் 
ெதா ல் டப் ரீ யாக த  வாய்ந்த  என  எ க்கப்பட்  

ரந்்தாய் க் னரால்  அங் ரிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ ேமற்கண்ட 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தப் பட் யல் (Price Bid) 29.1.2021 அன்  

றக்கப்பட்ட . 
 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. M/s.Watair Technologies  
Pvt Ltd 

1.66% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.37500/-  ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.11411 / 2018 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .37,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 2175, நாள் 11.12.2020 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற நான்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிகளில் ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக ம், 

1.66% ம ப் ட்ைட ட தலாக ம்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள M/s. Watair Technologies Pvt Ltd, ஒப்பந்ததாரரிடம் 

ைல தத்ைத ைறத்  த மா  29.1.2021 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 1.66% ம ப் ட்ைட ட தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. Watair Technologies Pvt Ltd,, 
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: 30 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 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) 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 
கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் என்பவர ் லமாக பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 22.012021 உடன் ம் நிைல ல் 
உள்ளதா ம், தற்ேபா  மைழக்காலத் ைன ெதாடரந்்  ெடங்  காய்சச்ல் 
பரவ வாய்ப் ள்ளதால் ெடங்  ெகா  ஒ ப்  பணி ைன ரமாக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் ஆய்  

டட்த் ல் அ த்தப்பட் ள்ள . ெதாடங்  டட்தால் ெடங்  த ப் ப் 
பணிக்  தற்ேபா  ைறந்த பட்சம் 100 தல் 110 வைரயான 
பணியாளரக்ைள ைவத்  பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ளதால் 3 
மாதத் ற்கா ம் ெசல னத் ெதாைகயான .30,00,000/-க்  உள்ளாகேவ 
ேமற்ெகாள் ம் வைக ம்,   நிரவ்ாக இடரப்ா கைள த ரக்் ம் 
ெபா ட் ம் ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலத் ைன 22.01.2021 தல் 21.04.2021 
வைர ேம ம் 3 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, 3 மாதங்க க்  வழங்கப்பட 
உள்ள உத்ேதச ெசல னம்  அ ம க் ட்பட்ட .30,00,000/-க் ள் 
வ வதா ம்,  100 தல் 110 வைரயான பணியாளரக்ைள ைவத்ேத 

ப் டட் ெதாைகக் ள் பணி ேமற்ெகாள்ள ப்பதா ம் ேம ம் 
3 மாத காலத் ற்  ஏற்கனேவ இப்பணி ைன ெசய்  வ ம் 

.ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம் 
ஒப்பந்ததாரைரேய ெதாடரந்்  பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 31 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 


