
   

2021ம் ஆண்  ப்ரவரி மாதம் 17ம் ேத  தன் ழைம          

மாைல 5.00 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் 

அைற ல்  நைடெபற்ற இயல்  ட்ட ெபா ள்   
1. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்படட் தா க்ெகாம்  ேரா , 
ெசாைசட்  ெத , வார்  எண்.1, ளாக் எண். 3,    நகரள  எண். 45/2ஏ க்  
சம்மந்தப்பட்ட 5920 ச. ட்டர ்  உள்ள நிலத் ல் தாக மைனப் ரி  
அைமக்க . . காரத்் ேகயன் மற் ம் ஐவர ் 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. 2030/2020/ .மா.2., நாள்.11.11.2020, -ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 
அதன்ப , மைன உரிைமயாளர ் . .காரத்் ேகயன் என்பவர ்
தானப்பத் ரம் ஆவண எண். 6954/2020, நாள். 02.12.2020-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 03.02.2021-ம் ேத யன்  
சான்றளிக்கப்பட் ள்ள . ே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 இளம் ெபா யாளர ் மற் ம் 
நகரசார ்ஆய்வாளரால் ப்  அளிக்கப்பட் ள்ள . 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. 
8390/2020/எப்1) 
அ வலக ப் .. 

ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட தா க்ெகாம்  
ேரா , ெசாைசட்  ெத , வார்  எண்.1, ளாக் எண். 3, நகரள  
எண். 45/2ஏ- க்  சம்மந்தப்பட்ட 5920 ச. ட்டர ் உள்ள நிலத் 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: 32 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  

  



 

 2. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்படட் நத்தம் ேரா , 
பால அ ரா  நகர,் வார்  எண்.6, ளாக் எண்.4, நகரள  எண். 71/1L, 2U,3–
ல் மாநகராட்   சாைல ைன ம த்  இ ம் ேகட ்அைமக்கப்பட்டதைன 
அகற்றம் ெசய்ய ேகாரி ம . பா சந் ரேசகரன் என்பவர ் ெசன்ைன 
உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO. 19776/2020, 
வழக்  தாக்கல் ெதாடரந்் ள்ளார.் ேமற்ப  வழக்  கடந்த 11.01.2021-ம் 
ேத யன்  இ ம்  ேகட் ைன அகற்றம் ெசய்ய ேகாரி நீ மன்றத்தால் 

ரப்்  வழங்கப்பட் ள்ள . ேம ம், ேமற்கா ம் இடத் ல் இ ம் ேகட ்
ெதாடரந்்  அைமக்க அ ம  ேகாரி . ஜயன் என்பவரால் 
ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO. 
1082/2021 –ல் வழக்  தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்ப , வழக் ல் 
25.01.2021-ம் ேத யன்  தள் ப  ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்ப  வழக் ல் 
மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா  வழக்காடப்பட்டதற்  வழக்  கட்டணம் 
வழங்க ேகாரி வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள்  கடந்த 20.01.2021 
மற் ம் 01.02.2021 –ம் ேத  வழக்  கட்டணம் .15,000/- வழங்க ேகாரிய 
க தம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 
(ந.க.எண். 8617/2020/எப்2) 
அ வலக ப் .. 

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

2. ேமற்ப  இரண்  வழக் ற் ம் கட்டணமாக .15,000/- வழங்க 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 33 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

3. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  மாமன்ற 
வார்  எண். 17, நகரள  எண். 688 –ல் உள்ள 1275 ச ர  நிலத் ற்  
பட்டா வழங்க ேகாரி ம . ல்  ெதரஸ் என்பவர ் மாநகராட்  
எ ராக  ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். 
W.P.(MD)NO. 14896/2020, வழக்  தாக்கல் ெதாடரந்் ள்ளார.் ேமற்ப  
வழக்  கடந்த 08.12.2020-ம் ேத யன்  தள் ப  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா  
வழக்காடப்பட்டதற்  வழக்  கட்டணம் வழங்க ேகாரி வழக்க ஞர ்

. ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள் கடந்த 15.12.2020 –ம் ேத யன்  வழக்  
கட்டணம் .7,500/- வழங்க ேகாரி க தம் மாமன்றத் ன் 
பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்படட் . 
(ந.க.எண். 8304/2020/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  கட்டணமாக .7,500/- வழங்க மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 34 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 

4. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  ெத ளக்  

பராமரிப்  வாகனம் TN.57.1709 க்  ய ேபட்டரி சப்ைள ெசய் ம் 

பணிக்  ழ்க்கண்ட இ  நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள்  

வரப் ெபற் ள்ளன.  

1) நித்யா ேபட்டரி ேரடரஸ்்  - .11000/- 

2) ஜாபர ்ெஜனேரடட்ரஸ்்  - .12000/- 

ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

.11000/- க்  அளித் ள்ள நித்யா ேபட்டரி ேரடரஸ்் நி வனத்தாரின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 3480 / 2020/ இ 3)  

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

.11000/- க்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள நித்யா ேபட்டரி 
ேரடரஸ்் நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

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

ர்மானம் எண்: 35 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
 

5. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  ஆைணயர ்

பயன்பாட்  ஈப்  வாகனம் TN.57.BC.1777க்  ேபட்டரி சப்ைள ெசய் ம் 

பணிக்  27.1.2021 அன்  ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல்  ழ்க்கண்ட 

ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப் ெபற் ள்ளன.  

1) நித்யா ேபட்டரி ேரடரஸ்்  - .6000/- 

2) ES பவரஸ்்    - .6300/- 

2) ஜாபர ்ெஜனேரடட்ரஸ்்  - .6450/- 

ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி .6000/- 
க்  அளித் ள்ள நித்யா ேபட்டரி ேரடரஸ்் நி வனத்தாரின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
  (ந.க.எண். 322 / 2021/ இ 3)  
அ. ப்   

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

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

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

ர்மானம் எண்: 36 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 
6. ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள கணினிகள், 

ரிண்டரக்ள் மற் ம் கணினி ெதாடரப்ான சாதனங்களில் ஏற்பட்ட 

ப கைள ழ்க்கா ம் நி வனங்கள் லமாக பட் ய ல் 

ப் டப்பட் ள்ள  ேத களில் சரி ெசய்யப்பட்ட . 

நாள் நி வனத் ன் ெபயர் ெசல த் ெதாைக . 
5.1.2021 MSK Computers 150 
19.1.2021 MSK Computers 450 
29.1.2021 Zion Global Service Agency 500 
1.2.2021 Zion Global Service Agency 500 
3.2.2021 Zion Global Service Agency 500 
4.2.2021 Zion Global Service Agency 500 
 ெமாத்தம் 2600 

 ேமற்கா ம் ெசல த் ெதாைக .2600/- ஐ ேமற்கண்ட 

நி னங்க க்  வழங் வதற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண். 982 / 2020 / இ 3)  

அ. ப்   
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 37 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

7. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்                     

TN 57  AH 8008 ஈப்  வாகனம் ெகாள் தல் ெசய்  மார ் 8 ஆண் கள் 

கடந்  ட்ட நிைல ல், வாகனத் ல் அவ்வப்ேபா  ழ்க்கண்ட  

 ப கள் ஏற்பட்  வாகனத்ைத இயக் வ ல் ரமம் ஏற்பட்  

வ ற .  

1 ளடச் ் ேளட், கவர,் அசம்பளி ளடச் ் ண்டர ்
2 ஜாய்ன்ட் ஸ்டார ்(ceoter baring) 
3 ேடார ்பவர ்இன்ேடார ்ேமாட்டார ்
4 ேர ேயட்டர ்
5 ஏ.  சர் ஸ் 
6 ேரக் ரம், ேரக் ேப  பால் ஜாய்ண்ட் 
7 ஸ் ரிங் ேளட் மற் ம் ஷ் 
8 ல் அெலய்ன்ெமன்ட் 
9 ஆ ல் சர் ஸ் 
10 வாடட்ர ்சர் ஸ் 

ேமற்கண்ட ப கள் வாகனத் ல் ஏற்பட் ள்ளதால் அதைன சரி 

ெசய்வதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .70,000/-க்  ( பாய் 

எ பதா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் 

ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.655/2021/எச1்). 

  



அ வலகக் ப் .. 

 1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

           2.ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன    

             நி ல் ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 38 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

8. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி  பழனி 

சாைல ல் இயங்  வ ம் த்த ம ந்தகத் ற்  2020-21ம் ஆண் ற்  

ேதைவப்ப ம் த்த ம ந் கள் ேதைவப் பட் யல் ழ்க்கா ம் 

ேதாராயமான ம ப் ற்  த்த ம த் வ அ வலரால் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  சமரப்் க்கப்பட் ள்ள . 

வ.எண். த்த ம ந்தக பரம் ெதாைக 

1 பழனி ேரா  த்தா ம ந்தரகம்  .65,000/- 

ேமற்கண்டவா  ம த் வ அ வலர ் வழங் ள்ள ேதைவப் 

பட் யல் பரங்களின்ப  ம ந்  ெபா ட்கள் 65,000/- ெசல னத் ல் 

அர  ம ந்  ெபா ள் அங்கா ன்  IMCOPS Ltd., (The Indian Medical 

Practitioners Co-op. Phamacy & Stores Ltd., X185, Chennai) ெசன்ைன 

நி வனத் ட ந்  ேநர யாக வாங் க்ெகாள்ள ம், அதற்கான 

ெசல  ெதாைக .65,000/-ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.752/2021/எச1்) 

அ வலகக் ப் .. 

 1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

           2.ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன    

     நி ல் ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 39 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

9. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்                     

TN 57 AH 8008 ஈப்  வாகனத் ற்  டயர ் மாற்  5 வ டங்கள் 

கடந் ட்டதால், வாகனத் ன் நான்  டயரக் ம் ேதய்ந்  

ப தைடந் ள்ள . ேமற்ப  வாகனத் ற்  நான்  ய டயரக்ள் 

ெகாள் தல் ெசய்  ெபா த் வதற்  ஆ ம்  உத்ேதச ெசல னம் 

.40,000/-க்  ( பாய் நாற்பதா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  

மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.709/2021/எச1்). 

  



அ வலகக் ப் ..  

 1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
           2.ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன    
             நி ல் ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம், 

ர்மானம் எண்: 40 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

10. இம்மாநகராட் ல் நான்  நகர ஆரம்ப காதார நிைலயங்களில் 

பணியாற் ம் 15 நகர காதார ெச யரக்ள் மற் ம் 4 ப  

காதார ெச யரக்ள் ெமாத்தம் 19 நபரக்ள் 2020-21ம் 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, 2020-21ம் 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. 710/2021/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

1. ைடப்ப  வழங்கலாம். 
2. ெசல னத் ற்  அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 41 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

11. இம்மாநகராட் ல் நான்  நகர ஆரம்ப காதார நிைலயங்களில் 

பணியாற் ம் 9 மகப்ேப  உத யாளரக்ள் மற் ம் 1 ப  காதார 

ெச யர ் ெமாத்தம் 10 நபரக் ம்  2020-21ம் 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.  496 /2021/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: 42 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

12. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி  28 

வாகனங்களில் தற்ேபா  7 நிரந்தர ஓட் நரக்ள் மற் ம் பணி மாற்  

அ ப்பைட ல் 2 ஓட் நரக்ள் ெமாத்தம் 9 ஓட் நரக்ள் பணி ரிந்  

வ ன்றனர.் தம் உள்ள 19 வாகனங்கைள இயக் ட ெவளி கைம 

லம் ஓட் நரக்ள் நிேயாகம் ெசய் ட  2020-21ம் நி யாண் ற்கான 

மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் தர ைலப் 

பட் ய ன்ப  01.04.2021 தல் 30.09.2021 வைர லான 6 மாத 

காலத் ற்  தயாரிக்கப்பட்ட உத்ேதச ெசல னம் .24,00,000/- ( பாய் 

இ பத்  நான்  லடச்ம் மட் ம்)ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.1006/2021/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 43 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

13. ண் க்கல் மாநகராட் ப் ப களில் கடந்த மாதங்களில் 

ெபய்த கனமைழ மற் ம் கனரக ேபாக் வரத்  காரணமாக நகரின் 

ல க் ய சாைலகள் மற் ம் ேப ந்  வ த்தட சாைலகள் ண் ம் 

மாக ேபாக் வரத் ற்  இைட றாக உள்ள . ைஷ சாைலகளில் 

தார ் ேபட்ஜ் ெகாண்  ரைமப்ப  அத் யாவ யப் பணியா ம். இப் 

பணிக்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .10,00,000/- க்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .        (ந.க.எண். 11658 /  2019  / இ 4)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன வ வாய் நி  2020-21 இன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ளலாம் 
3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் 

அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 44 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



14. 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  50 மணி ேநரத் ற்  வாடைக அ ப்பைட ல் 

Poclain இயந் ரம்  வழங் ம் பணிக்  29.1.2021 அன்  ைலப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இ  ைலப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன. 

வ. 
எண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் Poclain 
இயந் ரத் ற்கான 

வாடைக, சல் 
ஆ ல், மற் ம் 

ஓட் நர ்  
உட்பட 1 மணி 

ேநரத் ற்   . 

Poclain 
இயந் ரத்ைத 
பணி ெசய் ம் 

இடத் ற்  
ெகாண்  வ தல் 

மற் ம் பணி 
த்த ன் ற 

ண் ம் எ த் ச ்
ெசல்ல ஆ ம் 

ேபாக் வரத்  
ெசல னம் .  

1  ஆ  பைடயப்பா எரத்் 
வரஸ்், ண் க்கல் 

2040 14500 

2 SAP எரத்் வரஸ்், 
ண் க்கல் 

2060 15500 

வரப்ெபற்ற இ  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள  ஆ  பைடயப்பா எரத்் வரஸ்், ண் க்கல்  நி வன 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்க  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

     (ந.க.எண். 198 /  2021  / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) வ வாய் நி  2020-21 இன் ழ் பணி ேமற்ெகாள்ள அ ம  

வழங்கலாம். 
3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் 

அ ம ைய எ ரே்நாக்   ஆ  பைடயப்பா எரத்் வரஸ்், 
ண் க்கல்  நி வனத் ற்   ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 45 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

15. ண் க்கல் மாநகராட் ல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 

ஆத் ர ் காமராஜர ் சாகர ் அைண ல் நீர ் நீேரற்  நிைலயத் ல் 

உள்ள 120 எச.் . ேமாட்டார ் மற் ம் பம்ப் ெசட் ப  நீக்கம் ெசய் ம் 

பணி ைன அவசர அவ யம் க   மாநகராட்  சட்டப் ரி  15 இன் 

ழ்  ேமற்ெகாள்ள  23.1.2021 இல் ைலப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்ட ன்   நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற்றன.   

  



 

1) ெபஸ்ட் எலக்ட்ரிகல்ஸ்     - .189965/- 
2) சன் எெலக்ட்ரிகல்ஸ்     - .189993/- 
3) ராஜ் மார ்இன் னியரிங் ஒரக்்ஸ்  - .189450/- 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜ் மார ் இன் னியரிங் ஒரக்்ஸ் 

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்  பணி ேமற்ெகாள்ள   

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .ந.க.எண்.  11658 / 2019 / இ4) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாநகராட்  சட்டப் ரி  15 
இன் ழ்  ராஜ் மார ்இன் னியரிங் ஒரக்்ஸ் நி வனத் ன க்  
மாமன்றத் ன் ன் அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம்  அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 46 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
16.  இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 

ழ் Improvement of BT Surface / Providing Paver Block at Karunanithi 
Nagar Main road,  RM colony 2, 3, 4th cross, RM colony 12th cross, Kovil 
steet and Shivaji Ganesan Nagar RM colony 11th cross, Ashok Nagar 3rd 
street  Murugan school road, Salavai thurai, East Ramanathapuram SKC's 
road in Ward Nos  1, 2, 3 and  4 - Package I பணிக்  10.02.2021 அன்  
இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட 
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   

 

1) . .எஸ். ராஜேமாகன்  
2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
 

1) . .எஸ். ராஜேமாகன்  15007996.00 4.96 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  15732900.00 10.03 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.96%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.96% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எஸ். ராஜேமாகன், 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 



பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 
ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  

16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 
எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 

என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.96 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

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

1) ைஷ பணிக்  .167.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் 
ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 20557 / 
2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள - 

 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.96 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எஸ்.ராஜேமாகன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  
 

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

. .எஸ். ராஜேமாகன், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 47 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
   

17. இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 
ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver Block at  MVM Nagar 2, 3, 

4, 5th strees, Road connecting 4, 5 & 6th streets and Balaji Nagar 2nd 
street, Ganapathi agraharam cross street, Krishnarao 2nd cross street, 
Saraswathi colony and Narayana Nagar, Samayapuram kaliamman kovil 
street,and Pallivasal street, Kalimuthu pillai cross lane, Naicker New street, 
Society street, Nandavanam road, Sathiyamoorthy Nagar in Ward Nos 5, 6, 

7, 8 and 9 - Package II பணிக்  10.02.2021 அன்  இரண்டாம் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   

 

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன்  

 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  



15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
1) ஆர ்அேசா ேயட்ஸ் 16866680.00 4.95 % ம ப் ட்ைட 

ட தல் 

2) .என்.ராஜேசகரன்  17517914.00 9.01 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.95%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.95% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 3.99 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ்
அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.3716 / 2020 / இ4 )   
அ வலக ப்   
 

1) ைஷ பணிக்  .190.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் டை்ட ட 4.95 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயட்ஸ், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  
 

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 48 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  
  



18.   இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 
ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver Block at Chellandiamman 

kovil street, Line street ,  Line 4th street, Kottaikulam cross lane and VAO 
office road, Malaikatty lane, Krishnayyar lane and VM Lane, Roman mission 
1, 2, 3rd lane and Kumara konar lane, Gopal nagar extension, Sannasi 
servai lane and Meenachi mahal  lane, Kumaran thirunagar main road and 
Lakshmi sudnaram colony, Round road pudur, Round road Kambar lane in 

Ward Nos 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 - Package III பணிக்  10.02.2021 
அன்  இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   
 

1) . .எஸ். ராஜேமாகன்  
2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  

 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
1) . .எஸ். ராஜேமாகன்  17724705.00 4.96 % ம ப் ட்ைட 

ட தல் 

2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  18820100.00 11.45 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.96%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.96% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எஸ்.ராஜேமாகன், 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.96 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

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



 

அ வலக ப்   
1) ைஷ பணிக்  .196.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 

தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் ட்ைட ட4.96 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எஸ்.ராஜேமாகன், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

. .எஸ்.ராஜேமாகன், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 49 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  
19. இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 

ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver Block at Round road 
Pudur main road,  Deivasigamanipuram, Sukkan medu, VMR patti, EB 
colony ,Therasar lane, John pillai lane, Veerapandiamman kovil street and 
Kulandai velan lane, Pandiapillai thottam 2nd, 3rd and 5th lane,  
Pandiapillai thottam 1st & 4th lane, Muthalagupatti south street and west 
street in Ward Nos. 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 and 23 - Package IV பணிக்  
10.02.2021 அன்  இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன.   

1) ஆர ்அேசா ேயடஸ்் 
2) .என்.ராஜேசகரன்  

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
 

1) ஆர ்அேசா ேயட்ஸ் 17812489.00 4.92 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2) .என்.ராஜேசகரன்  18508077.00 9.02  % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

 
  



ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.92%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.92% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ் அேசா ேயடஸ்், 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.03 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ஆர ்
அேசா ேயடஸ்்,, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற 
அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.3716 / 2020 / இ4 )   
அ வலக ப்   
 

1) ைஷ பணிக்  .199.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 
ம ப் ட்ைட ட 4.92 சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  
ஏற்கலாம்.  
 

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

ஆர ் அேசா ேயடஸ்், அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 50 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  
  
20. இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 

ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver block  at Sebasthiar kovil 
street and Muthalagupatti west street, TVA nagar 3rd street, Allapitchai 
street and Matharsha rawther street, Makkan street main road and cross 
road,Sattampillai street, Govindasamy pillai lane, Vadamalaipillai lane, 
Narayanapillai lane,  Arisikara street, Mookkan asari lane, Janda maram 
street and Makkan street, Periyar nagar, Nettu street, Chithambaranar 
street,Agnesmary street, Paraimettu street and Construction of Storm Water 
drain at St. Xavier street in Ward Nos. 23, 24 , 25, 26 and 27  - Package V 
பணிக்  10.02.2021 அன்  இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் 
ெபற்றன.   
  



 
1) .என்.மணிகண்டன்  
2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
 

1) .என்.மணிகண்டன்  16744070.00 4.98 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  17583250.00 10.24  % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.96%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.96% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் , 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.98 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.என்.மணிகண்டன் , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.3716 / 2020 / இ4 )   
அ வலக ப்   

1) ைஷ பணிக்  .187.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் ட்ைட ட4.98 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.என்.மணிகண்டன் , அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

ர்மானம் எண்: 51 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  



 
21. இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 

ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver block  at Kaliamman kovil 
street,Seniar street,Alagar samy  street, Nagal Pudur 5th cross street, 
Bodinaickenpatti, Round road pudur, West Marinathapuram, Kovil street, 
Durgai amman kovil street , Vinobaji nagar, Ishwarya Nagar  in Ward Nos 

28,29, 30, 31, 32, 33 and 34 - Package VI பணிக்  10.02.2021 அன்  
இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட 
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   

 

1) .என்.மணிகண்டன்  
2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  

 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
 

1) .என்.மணிகண்டன்  17100645.00 4.96 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  18197400.00 11.69  % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.96%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.96% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.96 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

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



 
அ வலக ப்   
 

1) ைஷ பணிக்  .192.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் ட்ைட ட4.96 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .என்.மணிகண்டன் , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  
 

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.என்.மணிகண்டன் , அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

ர்மானம் எண்: 52 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

22. இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 
ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver block and Consttruction of 

Drain at Rajalakshmi Nagar Guru Nagar , Burma colony , Balaji Nagar 
Abirami nagar  Anna Nesavalar colony ,   Seeni rawther street,  Sasthiram 
Balsamy ayyar lane,Appiar lane, Selankeni lane, Santhana konar lane and 
Muniappan kovil street,  Bhuvaneswari amman kovil street,Nethaji nagar 
7th street in Ward Nos. 34, 35, 36 and 37- Package VII பணிக்  10.02.2021 
அன்  இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   
 

1) SIGRUN VERTRAG PROJECTS 
2)  மரன் கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் 

 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement)  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
 

1) SIGRUN VERTRAG PROJECTS 16887636.84 4.95 % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

2)  மரன் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் 

17693322.50 9.96  % ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

 

  



 
 
ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 

4.95%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.95% 
தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள SIGRUN VERTRAG PROJECTS, 

ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.95 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள SIGRUN VERTRAG 
PROJECTS, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  
ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.3716 / 2020 / இ4 )   
அ வலக ப்   
 

1) ைஷ பணிக்  .187.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் ட்ைட ட4.95 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள SIGRUN VERTRAG PROJECTS, 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  
 

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

ர்மானம் எண்: 53 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

23. இம் மாநகராட் ல் றப்  சாைலகள் ட்டம் 2020-2021 ன் 
ழ் Improvement of BT surface / Providing Paver block and Consttruction of 

Drain at Sivamurugan colony 1st and 2nd streets, KB Nagar,TVA Nagar 2nd 
street, Gounder chathiram street and Sikkanthar sahib lane,MDS colony 
1st, 2nd and 4th street, Paraipatti main road, Manakkayee amman kovil 
street,  Yusubia nagar and Karim Nagar, CKCM colony, Maruthuva sanga 
street and cross streets, Post Office road 2, 3 and 4th street, Pandian Nagar, 
Semia company street in Ward Nos. 37, 38,39, 40, 41, 44, 46 and 48 - 
Package VIII பணிக்  10.02.2021 அன்  இரண்டாம் ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன.   
  



 
 

1) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  
2) . .எஸ். ராஜேமாகன்  

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப் ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் 
ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்த  என 

இம்மாநகராட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ஒப்  ேநாக் ம் னரால் 
11.02.2021 ஆம் ேத ய ட்டத் ல்  ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப ,  
15.02.2021 மாைல 3.30 மணியள ல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ைல 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  (Price Bid) றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக் ப் பட் யல்  
(Comparative Statement) தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பரம் 

ன்வ மா    
1) .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  16593035.00 4.97 % ம ப் ட்ைட 

ட தல் 

2) . .எஸ். ராஜேமாகன்  17629000.00 11.52% ம ப் ட்ைட 
ட தல் 

ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட ைல தம் ம ப் டை்ட ட 
4.96%  தலாக வழங்கப்பட் ள்ளதால், ம ப் ட்ைட ட 4.96% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , 
ஒப்பந்ததார க்  (Negotiation) ைல தத்ைத ைறத்  தர 
15.02.2021 ேத ல் அ ப் க் க தம் அ ப்பப்படட் ல், ைஷயார ்
கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றம், பணியாடக்ளின் 
பற்றாக் ைற மற் ம் ஊ யம் அ கமாக உள்ளதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  தர இயலாத நிைல உள்ளதாக தன  
16.02.2021 ம் ேத ய க தத் ல் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், டட்ப் பணி 
என்பதா ம், பணி ைன  ைரந்  த்  வ க்ைக 
சமரப்் க்கப்பட ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக 4.97 
சத தம் தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

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

1) ைஷ பணிக்  .182.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள ம ப் ட் ற்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண 
ந.க.எண். 20557 / 2018/ இ3, நாள் 16.12.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
ெபறப்பட் ள்ள - 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், 
பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம், த ல் ைறவாக ம ப் ட்ைட ட4.97 
சத தம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  

  



 

3) அங் கரிக்கப்பட்ட ம ப் டை்ட ட தலா ம் 
ெசல னத்ைத வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 
ேம ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஆைணயர ் மற் ம் 
தனி அ வலர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்ததாரர ்

.எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , அவரக் க்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

ர்மானம் எண்: 54 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

24.  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட இடங்களில் ஆழ் ைள 

ண கள் ேதாண் வதற்கான மற் ம் பா காப்  ன்ேனற்பா கள் 

ஒ ங் ப த் தல் கள் 2015-ன் ப  ஆழ் ைள ண கள் 

அைமக்க ஒப்பந்ததாரரக்ள் ஒப்பந்தாரராக ப  ெசய்  . 15,000/- 

ெச த்  அ ம  சான்  ெபறேவண் ம். அவ்வாறாக ஒவ்ெவா  

வ ட ம் மாநகராட் ல் ஆழ் ைள ண  ேதாண் வதற்  ெபற்ற 

அ ம ைய ஒவ்ெவா  வ ட ம் ப் க்க ேவண் ம். அ ம  

ெப ம் ெபா  (ப வம் 2-ல் அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள ) ப வம் 2-

ல் ப் ட் ள்ள நிபந்தைனகளின்ப  பா காப்  

ன்ேனற்பா கைள ஒ ங் ப த்  ஆழ் ைள ண கைள 

அைமக்க ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனக டன் அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . தற்ேபா  ேமற்கண்ட அ ம ைய ப் க்க 

ஏற்கனேவ ப  ெசய்யப்பட்ட ஒவ்ெவா  ஒப்பந்ததாரரக் ம் .2000/- 

மாநகராட்  க லகத் ல் ெச த்  ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்ட 

அ ம ைன ப் த் க்ெகாள்ள  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  

சமர் க்கப்பட்ட . (ந.க.எண். 11731/2019/எப்3) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 55 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

25.  ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ேகாபால ச த் ரத் ைன 
ய்ைமயாக ம், பா காப்பாக பராமரிக்க ம் NEXUS அடவ்ரை்ட ங் 

நி வனத்தார ் ேமற்ப , பராமரிப்  பணி ைன ஏற் ம் 
பா காவலரக்ைள நிய த்  பா காக்க ம், ேமற்ப  இடத் ல் ஒளி 

ளம்பரப்பலைக ைவப்பதற்  அ ம  ேகாரி ள்ளனர.் ேமற்கண்ட 
நி வனம் ேகாபால ச த் ரம், நத்தம் ேரா  த் சா  ளம் 
மற் ம் வத் ர ் ேரா  க் ளம் ஆ ய ன்  ளத் ைன ம் 
அைதச் ற் ள்ள நைடபாைத ைன ம் நல்ல ைற ல் 
பராமரித்  வ வதால் 01.04.2021 தல் 31.03.2024 வைர ஏற்கனேவ 



உள்ள ழ்க்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்பட்  அ ம க்க 
மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

நிபந்தைனகள் 
1. ம ல் ேகாரியவா  4ʼX2ʼ அள ற் ள் மட் ேம ளம்பரங்கள் 

இ த்தல் ேவண் ம். ப் டட் எண்ணிக்ைகக்  தலாக 
அைமக்கக் டா . 

2. ேமற்கண்ட ன்  ளங்களி ம் நைட பயணம் ேமற்ெகாள்ள 
ஏ வாக னசரி இ ேவைள ம் த்தம் ெசய்ய ேவண் ம். 

3. ேபா மான பா காவலரக்ள் ழற்  ைற ல் அைமக்க 
ேவண் ம். 

4. பா காவலரக்ள் மற் ம் ப் ர ப் பணி ேமற்ெகாள் ம் 
நபரக் க்கான ஊ யம் மற் ம் ேசமநலநி  தலானவற்ைற 
ம தாரேர ெசாந்த ெசல ல் ஏற்க ேவண் ம். 

5. மாநகராட்  ெபா யாளர ் மற் ம் மாநகராட்  காதார 
அ வலரக்ள் அ ைரப்ப  பராமரிப்  பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். றந்  ைவக் ம் ேநரம் மற் ம் இதர 

பரங்கைள அ ப்  பலைகயாக ைவக்க ேவண் ம். 
6. பராமரிப்  பணிகளில் கவனக் ைற  ெதன்பட்டால் எவ் த 

ன்ன ப் ன்  அ ம  ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
7. ளம்பரப்பலைககள் மாநகராட்  நகரைமப்  அ வலர,் 

மாநகராட்  ெசயற்ெபா யாளரின் ேமற்பாரை்வ ல் மட் ேம 
அைமக்க ேவண் ம். 

8. ளக்கைர ல் ேபா மான அள  தல் மரக்கன் கள் 
நடப்பட்  பராமரிக்கப்பட ேவண் ம். 

9. அரசாைண எண்.47, நாள். 26.06.2003 ( உள்ளாட் த் ைற) –ல் 
ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  ளம்பர ேபார்  அைமக்க 
ேவண் ம். 

10. (i) வத் ர ் ேரா , க் ளம் ளம்பர வரியாக 1 வ டத் ற்  
. 4,000/- தம் ன்றாண் க்  . 12,000/- மற் ம் நிலவாடைக 

1வ டத் ற்  . 5000/- தம் 3 ஆண் க க்  . 15,000/- ம்,  
(ii) நத்தம் ேரா  ள்ளனம்பட் , த் சா  ளம் 

ளம்பரவரியாக 1வ டத் ற்  . 4,000/- த ம் 
ன்றாண் க்  . 12,000/- மற் ம் நிலவாடைக 1வ டத் ற்  
. 5000/- தம் 3 ஆண் க க்    . 15,000/- ம் ,  

 (iii)ேகாபால ச த் ரம் ளம் 1வ டத் ற்  ளம்பர வரி 
.8,000/- தம் 3 ஆண் க க்  .24,000/- தம் மற் ம் 

நிலவாடைகயாக .7,500/- தம் 3 ஆண் க க்  . 22,500/- 
மாநகராட்  கணக் ல் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 
மாநகராட் ல் வரி ெச த் ய றேக இ  அ ம  
வழங்கப்ப ம். 

11. ன் இைணப்  ஆைணயாளர,் ண் க்கல் மாநகராட்  
ெபயரில் ம தாரர ் ெபற் க்ெகாண்  ன்கட்டணம் 

ைறப்ப , ம தாரரால் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 



 

 

12. அைமக்கப்ப ம் ளம்பரங்களில் 50% க்  ைறயாமல் 
மாநகராட் க்  ெதாடர் ைடய மாநகராட் யால் ெதரி க் ம் 
மக்க க்  ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் வைக ல் உள்ள 

ளம்பர ம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
13. அர யல் சாரந்்த ளம்பரங்கேளா, ெபா மக்கள் 

அ வ க்கத்தக்க வைக லான ளம்பரங்கேளா அர க்  
எ ரான வாசகங்கேளா இடம் ெபறக் டா . ேதரத்ல் 
நன்னடத்ைத ைறக க் ட்பட்  ளம்பரங்கள் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

14. ளம்பரங்கள் ெசய்வதற்  மாவட்ட ஆட் யரின் ன் அ ம  
ெபறப்பட ேவண் ம். 

15. எவ் த நீ மன்ற நடவ க்ைக ம் மாநகராட் க்  எ ராக 
ெதாடரக் டா . 

16. ேமற்கண்ட நிபந்தைனகள் றப்ப ம்ேபா  வழங்கப்ப ம் 
அ ம ைன ரத்  ெசய்ய மாநகராட் யால் உரிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

17. மாநகராட் ப்ெபா யாளரக்ளின் ன்னிைல ல் அவரக்ள் 
சான்றளிக் ம் வைக ல் தரமான ெபா டக்ளால் உரிய 
ஸ் ரத்தன்ைம டன் (stability) ளம்பரப்பலைக அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். 

18. அ ம  வழங் ய ஓராண்  காலத் ற் ள் ஏேத ம் 
ைறபா கள் கண்ட யப்பட்டால் எவ் த ன்ன ப் ன்   

அ ம  மாநகராட் யால் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
19. பணி ெசய் ம் ேபா  எவ் தமான ேசதம் ஏற்பட்டா ம் 

சம்பந்தப்பட்ட நி வனம் சரிெசய்  ெகா க்க ேவண் ம். 
20. ேமற்கா ம் நிபந்தைனகைள ம தாரர ் ஒப் க்ெகாண்  

ஒப்பந்தம் சமர் க்கப்பட ேவண் ம். 

(ந.க.எண். 19879/2016/எப்3) 
அ வலக ப் .. 
 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 56 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

26.  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட இடமான கமலா ேந  
ம த் வமைன சாைல தல் ஆர.்எஸ்.ேரா  வ யாக சாைலேரா  
சந் ப்  வைர லான சாைல ன் ந ல் 2 X 3 என்ற அள ல் உள்ள 
சாைலத்த ப் ல் 17 ன் ளக் டன் ய ளம்பர பலைககள் 
அைமக்க அ ம  ேகாரி நாள். 05.02.2021-ல் ப்பர ் ெட ன்ெமண்ட ்
நி வனத் னர ் ண்ணப்பத் ந்தனர ் அதற்காக  இடவாடைகயாக 

. 36,000/- சலான் எண். 0003789, நாள். 08.09.2020-ல் ளம்பர வரியாக 

. 57,600/- சலான் எண். 0003790-நாள். 08.09.2020-ல் மாநகராட்  
க லகத் ல் ெச த் ள்ளாரக்ள். அதன்ப , 08.09.2020-ல் 



ண் க்கல் மாநகராட் ந்  தைட ன்ைம சான்  
ெபற் ள்ளார.் ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அவரக்ளின் 
உத்தர ன்ப  ேமற்கா ம் இடங்களில் ளம்பர பலைககள் நி வ 

ப்பர ் ெட ன்ெமண்ட ் நி வனத் ற்  அ ம  வழங் யேதா  
அதன ப்பைட ல் ளம்பர வரிைய சம்பந்தபட்ட நி வனத் னர ் ‘ʼ 

ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த்தைலவர‘்ʼ என்ற ெபயரில் 
பராமரிக்கப்ப ம் வங் ல் ெச த்  அதற்கான ர ைத சமர் க்க 
அ த்தப்பட்டதாக ம், அதன்ப  ேமற்கண்ட நி வனத் னர ்
3வ ட காலத் ற்கான ளம்பரவரிைய . 57,600/- ( பாய் ஐம்பத்  
ஏழா ரத்  அ  மட் ம்) ண் ம் மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ்
என்ற ெபயரில் பராமரிக்கப்ப ம் வங் ல் ளம்பர வரியாக 
ெச த்  அதன் ர டன் இைணத்  மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ்
அவரக்ளின் அ ம  ெபறப்பட் ள்ள . எனேவ, மாநகராட் ல் 
ெச த் ய . 57,600/- ஐ ம்ப ம தார க்  வழங்க ேகாரி உத  
இயக் நர ் (ஊராட் கள்) ண் க்கல் (ந.க.எண். 1962/2020/அ6, நாள். 
29.01.2021 –ல் க தம் வரப்ெபற் ள்ள . எனேவ, ேமற்கண்ட 
நி வனத் ற்  மாநகராட்  க லகத் ல் ெச த்தப்பட்ட .57,600/- 
ஐ ம்ப வழங்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண். 5502/2020/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 57 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

27. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.2, 

ளாக் எண். 9, நகரள  எண். 382- க்  கட் ப்பட்ட  மார ்32418 ச ர  

நிலத் ைன CSI நிரவ்ாகத் னர ் ஆக் ர ப்  ெசய்யப்பட் ள்ளதாக 

. . சண் கம் என்பவர ்  மாநகராட்  ஆைணயாளைர 6-ம் 

ர வா யாக ேசரத்்  ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் 

வழக்  எண். W.P.(MD)NO.1142/2021,-ல் வழக்  தாக்கல் 

ெதாடரந்் ள்ளார.்  ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா  

வழக்காட வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ைள நியமனம் 

ெசய்ய ம், வழக்  கட்டணம் .7,500/- வழங்க மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட .(ந.க.எண். 

1034/2021/எப்3) 

அ வலக ப் .. 
1. வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள் வழக் ல் ஆஜரா  

வழக் ைன நடத்த மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 
2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கடட்ணமாக .7,500/- வழங்க 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 58 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 



   
28. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்படட் 
ஆர.்எம்.காலனி ப்பம் -1 அங் கரிக்கப்பட்ட மைனப் ரி ல் (TAMIL 
NADU HOUSING BOARD LAYOUT) எச.் .26 ளாட் க்  ழக் ம் 
ெதற் ம் உள்ள ற டங்களில் அ ம ன்  அைமக்கப்ப ம் 
கட் டங்கைள உடன யாக அப் றப்ப த்த ேகாரி ஆைணயாளைர 1-
ம் ர வா யாக ேசரத்்  . த் ராமன் என்பவர ் ெசன்ைன 
உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். ட ள் . . எண். 
19270/2020 வழக்  தாக்கல் ெதாடரந்் ள்ளார.் இந்நிைல ல் ேமற்ப  
வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக வழக்காட . ேஜ. லாரன்ஸ் , 
உயரநீ் மன்ற வழக்க ஞர ் அவரக்ள்  நியமனம் ெசய்ய ம், 
அன்னா க்  வழக்  கடட்ணம் ெச த்த  உத்ேதச ெசல னமாக 

.7,500/- ெசல ட  அ ம  ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 
(ந.க.எண். 8840/2020/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

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

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

ர்மானம் எண்: 59 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

29. ெகாேரானா ேநாய் ெதாற்  எ ரெ்காள்ள ம், ெடங்  காய்சச்ல் 

த ப்  மற் ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைக ைன ம் த்த 

ம ந் களான கப ரக் நீர ் மற் ம் நிலேவம்  நீர ் ஆ ய ம ந் கள் 

ழ்கண்ட பரப்ப  ேதைவப்ப ற . 

1. கப ரக் நீர ்  =50 ேலா 

2. நிலேவம்  நீர ்= 100 ேலா 

ேமற்கண்ட ம ந் கள் அர  நி வனமான டாம்கால் நி வனத் ல் 

ெபற் க்ெகாள்ள ம், அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .1,00,000/-(ஒ  

இலட்சம் மட் ம்) –ஐ மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.1815/2015/எச2்) 

mYtyf¡F¿¥ò 

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. அவசர அவ யம் க  ேமற்ப  பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 60 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



 

30. இம்மாநகராட்  48 வார் களி ம் உள்ள 60 ச தாய 

க ப்பைறகள் மற் ம் 25 ெபா  க ப்பைறகள் பராமரிக்கப்பட்  

வ ன்ற . இ ல் ேப ந்  நிைலயத் ல் உள்ள  1 ெபா  க ப்பைற, 

தனியா க்  த்தைகக்  டப்பட்  பராமரிக்கப்பட்  வ ன்ற  

மற் ம் 10 ச தாய க ப்பைறக க்  பாதாள சாக்கைட இைணப்  

ெகா க்கப்பட் ள்ள  த ள்ள 50 ச தாயக் க ப்பைறகள் மற் ம் 

24 ெபா க ப்பைறகள் மாநகராட்  லம் பராமரிக்கப்பட்  

வ ற . ேமற்ப  க ப்பைறகளின் நச் த் ெதாட் கள் (SEPTIC TANK) 

த்தம் ெசய்யப்பட்  2 ஆண் கள் ஆன காரணத் னால் தற்ேபா  

அைனத்  ச தாய மற் ம் ெபா க் க ப்பைறகளில் க  நீர ்

நச் த்ெதாட்  நிரம்  வ ன்ற . எனேவ காதார ரே்கடை்ட 

த க்க ம், ெபா  காதாரத்ைத ேமம்ப த்த ம், நச் த் 

ெதாட் கைள த்தம் ெசய்வ  அவ யமா ம். ேம ம் 

மாநகராட் ல் நச் த்ெதாட்  த்தம் ெசய் ம் வாகனம் இல்லாத 

காரணத்தால் தனியார ் க  நீர ்அகற் ம் வாகனம் லம் பணிைய 

ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கான ேதாராய ெசல னத்ெதாைக .8,00,000 

(எட்  இலட்சத் ற் ) மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .             

( ந.க.எண்: 895/2021/எச1்) 

அ வலக ப் : அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 61 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

31. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா ட்டம் 
றப்பாக ெசயல்பட்  வ வைத ெதாடரந்்  48 வார் களி ம் 

பரப் ைரயாளரக்ள் லம் ெபா மக்களிைடேய ப் ணர்  
ஏற்ப த்தப்பட்  ெபா  இடங்களில் மலம், ஜலம் க ப்ப  

ற் மாக த க்கப்பட்  ஒ க்கப்பட் ள்ள . இப்பணிக்காக 
மாநகரில் க வைற இல்லாத ப் கள் கணக்ெக க்கப்பட்  
தனிநபர ் க ப்பைறகள் கட்டப்பட்  பயன்ப த்தப்பட்  வ ற . 
ேம ம், ச தாய க ப்பைறகள் மற் ம் ெபா க்க ப்பைறகள் 

ய்ைமயாக பராமரிக்கப்பட்  ெபா மக்களின் பயன்பாட் ற்  
ெகாண்  வரப்பட் ள்ள . இதன் ெதாடரச்் யாக இந்த ஆண் ற் ம் 
ODF+ சான் தழ் ெப வதற்  ெபா மக்கள் தங்களின் க த் க்கைள 
ெதரி த் ட ஏ வாக னசரி நாளித ல் ளம்பரம் ெசய்  அதன் 

பரத் ைன அர ற்  ேரரைண  அ ப்  ைவத் ட நகராட்  
நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளால் அ த்தப்பட் ள்ளைத 
ெதாடரந்்  30.10.2020ம் ேத ய னசரி  நாளித ல் ளம்பரம் 
ெசய்யப்பட்டைத ஏற்க ம். அதற்கான பட் யல் ெதாைக .4,032/-ஐ 



ய்ைம இந் யா டட் (IEC) நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் 
மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
அ வலகக் ப்  : 

1)  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2) ய்ைம இந் யா டட்ம் ற் ம் மத் ய அர ன் 
ெசயல்பாட் ன் ழ் ெசயல்ப த்தப்ப வதா ம், 
ெபா மக்களிடம் காதாரம் த்த ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் 
அவ யத் ைன க த் ல் ெகாண்  நகராட்  நிரவ்ாக 
ஆைணயர ் அவரக்ள  அ த்த ன் ேபரில் ேமற்கண்ட 

பரப்ப  னசரி நாளித ல் ளம்பரம் ெசய்தைத ஏற்க ம், 
அதற்கான ெசல னம் .4,032/-ஐ ய்ைம இந் யா ட்ட (IEC) 
நி ன்  ழ்  ெசல னம் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 62 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

32. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 

ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் பாஸ்கா ைமதானம் இட றம் 

அங்கன்வா  ைமயம் அ ல் ைண காதார நிைலயம் கட் ம் 

பணிக்  27.11.2020 அன்  நான்காம்  ை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 4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . .உதய மார ் 6.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .30,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1692 நாள் 9.10.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் 
அளித் ந்த  எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம்     
30.11.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  
ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன 
ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.90% ம ப் ட்ைட ட 



தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் 
அவசர அவ யம் க , தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 63 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

33.  இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 
ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் த்தழ பட்  பைழய மகப்ேப  

ைமயத் ல் ைண காதார நிைலயம் கட் ம் பணிக்  27.11.2020 
அன்  நான்காம்  ை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 4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . .உதய மார ் 6.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

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

1. .30,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1692  நாள் 9.10.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் 
அளித் ந்த  எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம்    
30.11.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  
ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன 
ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.90% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் 
அவசர அவ யம் க , தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 64 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

  



 
34. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 

ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் ஆேராக் யமாதா ெத , ேபா நாயக்கன் 

பட் ல் அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணிக்  27.11.2020 அன்  

நான்காம்  ை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 4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ளா க் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் ேகா 

6.00% 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 ரம்ான எண். 1692  நாள் 9.10.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் 
அளித் ந்த  எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம்    
30.11.2020 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  
ைஷயார ் ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன 
ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.90% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் 
அவசர அவ யம் க , தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  
ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 65 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட  

 

35. இம்மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 

ராம் ட்டம் 2020-21 ன் ழ் ஆேராக் யமாதா ெத , .எம்.ஆர.் 

பட் ல் அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம்  பணிக்  27.11.2020 அன்  

நான்காம்  ை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 4.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.15000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. ளா க் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் ேகா 

6.00% 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 ் ெசய்யப்படட் இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1692  நாள் 9.10.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

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

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ந்த  
எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரரிடம்     30.11.2020 ம் ேத ய 
அ ப் ல் ேகடக்ப்படட்ேபா  ைஷயார ்

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன 
ெதரி த்ததன் காரணமாக ம், பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 
4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் அவசர அவ யம் 
க , தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 66 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   
36.  ண் க்கல் வத்தலக் ண் - ெபரிய ளம் – ேதனி – கம்பம் 

சாைல ல் CRIDP 2020-21 ஆம் ட்டத் ன் ழ் சாைல அகலப்ப த் ம் 

பணிக்  இைட றாக உள்ள மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 

ெபயரப்்பலைக ைன மாற்  அைமக்க  உத க் ேகாட்டப் ெபா யாளர ்

(ெந), கட் மானம் மற் ம்  பராமரிப் ,  ண் க்கல் அவரக்ளால் 

ேகாரப்பட் ள்ள . அதன்ப  ெபயரப்்பலைக ைன மாற் யைமக்க தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள ம ப்  .2.00 இலடச்த் ற்   மாமன்ற அ ம  

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

அ வலக ப்  
1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. வ வாய் நி  2020-21 இன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம், 
3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , தனி அ வலரின் அ ம  

ெபற்  ைலப் ள்ளி ேகார மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
ர்மானம் எண்: 67 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   

 



 

37. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத ளக்  பராமரிப்  

ரி ற்  2020-21 ஆம் ஆண் ற்  1 தல் 48 வார் களில் உள்ள 

ெத ளக் கைள பராமரிப்பதற் த் ேதைவயான ன் உ ரி 

பாகங்கள் வாங் வதற்  உத்ேதச ம ப்  .10.00 இலடச்த் ற்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . .  ( ந.க.எண்.1633 / 2021 / இ3) 

அ வலகக் ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2) 2020-21 ஆம் ஆண்  வ வாய் நி  2021-22 இன் ழ் பணி 

ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 68 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   

38. ண் க்கல் மாநகராட் ன் 2020-21ஆம் ஆண் ன் த் ய 

வர  ெசல  ட்ட ம ப் ட்ட க்ைக ம் 2021-22ஆம் ஆண் ன் 

உத்ேதச வர  ெசல  ட்ட ம ப் ட்ட க்ைக ம் தயார ் ெசய்  

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் ைவக்கப்ப ற .  

(ந.க.எண்.13530/2019/ 3). 

அ வலக ப் .. 
 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 69 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   

39. அரசாைண எண்.145 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்வழங்கல் (ந.ப.1) 
ைற நாள் 21.09.2011ல் த ழ்நா  நகரியல் ப ற்  நி வனம் 

ேகாய த் க்  வ டாந் ர பங்  ெதாைகயாக மாநகராட் கள் 
வ டத் ற்  .2.00 லட்சம் ெச த்த ேவண் ெமன உத் ர டப்பட் ள்ளைத 
ெதாடந் ம், அரசாைண எண்.24 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்வழங்கல் 
(ேதரத்ல்) ைற நாள் 17.02.2014ல் இந்நகராட்  19.02.2014 தல் 
மாநகராட் யாக தரம் உயரத்்தப்படட்ைதத் ெதாடரந்் ம், இயக் நர,் 
த ழ்நா  நகரியல் ப ற்  நி வனம் ேகாய த் ர ்அவரக்ளின் க தங்கள் 
ந.க.எண்.648/2019/அ2 நாள் 30.07.2020 மற் ம் ந.க.எண்.276/2020/அ2 நாள் 
13.08.2020ல் ன்வ ம் பரப்ப  வ டாந் ர பங்  ெதாைக நி ைவயாக 
ெச த்தப்பட ேவண் ெமன ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 
வ.எண். வ டம் ெச த்த 

ேவண் ய பங் த் 
ெதாைக 

ெச த்தப்பட்ட 
பங் த் ெதாைக 

ெச த்த 
ேவண் ய நிகர 
பங் த் ெதாைக 

1 2014-15 .2.00 லடச்ம் .1.50 லடச்ம் .0.50. லடச்ம் 
2 2015-16 .2.00 லடச்ம் .1.50 லடச்ம் .0.50. லடச்ம் 
3 2016-17 .2.00 லடச்ம் .1.50 லடச்ம் .0.50. லடச்ம் 
4 2017-18 .2.00 லடச்ம் 0 .2.00. லடச்ம் 
5 2018-19 .2.00 லடச்ம் 0 .2.00. லடச்ம் 
6 2019-20 .2.00 லடச்ம் 0 .2.00. லடச்ம் 
7 2020-21 .2.00 லடச்ம் 0 .2.00. லடச்ம் 

 



 

 எனேவ, ேமற்கண்ட ெதாைக .9.50 லட்சத் ைன த ழ்நா  நகரியல் 

ப ற்  நி வனம் ேகாய த் க்  ெச த் ட மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.1143/2019/ 1). 

அ வலகக் ப் .. 

1. நிரவ்ாக பங் த் ெதாைக .9.50 லட்சத் ைன ெச த் ட மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

2. ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ெச த் ட ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 70 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   

40. இம்மாநகராட் க்  அ ம க்கப்பட்ட ய்ைம பணியாளரக்ளின் 

எண்ணிக்ைக 451. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

நிரவ்ாக அ ம  க தம் ந.க.எண்.7139/J3/2019 –நாள்.07.01.2020ல் வழங்கப்படட் 

அ ம ன் ப  இம்மாநகராட் ல் கா ப்பணி டமாக இ ந்த 281- 

பணி டங்க க்  தனியார ் நி வனம் லம் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 

ப் ர  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . தற்ேபா  ேம ம் 17 ய்ைம 

பணியாளரக்ள் ஓய்  ெபற் ள்ள நிைல ல் ப் ர  பணிகைள 

ெதாய் ன்  ேமற்ெகாள்ள, நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன 

அவரக்ள் வழங் ள்ள நிரவ்ாக அ ம ல், பத்  எண்(13)-ல் 

றப்பட் ள்ள வ காட் தல் ப  கா யாக உள்ள 17- ய்ைம 

பணியாளரக்ளின் கா  பணி டத் ற்  தற்ெபா  பணி 

ேமற்ெகாண் க் ம், தனியார ்ஒப்பந்த நி வனங்கள் லம் ப் ர  பணி 

ேமற்ெகாள்ள (நாள் ஒன் க்  / நபர ்  ஒன் க்  .509/- தம்) ஆ மாத 

காலத் ற்   ஆ ம் ேதாராய ெசல னம் பாய் 19,00,000/-ஐ (பத்ெதான்ப  

இலட்சம்) இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற . (ந.க.எண்.8650(5)/2019/H2) 

அ வலகக் ப்  :- 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன அவரக்ள் வழங் ள்ள 

நிரவ்ாக அ ம ல் பத்  எண் (13)-ல் றப்பட் ள்ள வ காட் தல் ப  

இம்மாநகராட் ல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் தற்ேபா  ப் ர  பணிகைள 

நல்ல ைற ல் ேமற்ெகாண்  வ ம் அ பவம் வாய்ந்த எக்ெசல் நீட் 

அண்ட் ைட , ண் க்கல் நி வனத் ற்  ஆ மாத காலத் ற்  பணி 

உத்தர  வழங்கலாம். ேதாராய ெசல னம் பாய்19,00,000/- (பத்ெதான்ப  

இலட்சம்) இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் அ ம  

வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 71 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   



 

41. Ï«khefuh£Á¡F£g£l  th®L v©.2, Ãsh¡ 13, efusÎ v©. 543 

ghf« k‰W« 544/12 ghf¤Âš, »H¡F nfhéªjhòu« gFÂæš  khefuh£Á¡F¢ 

brhªjkhd 1 V¡f® 20 br‹£ ãy¤Âš ä‹rhu rhjd vçô£L rhjd« mik¤J 

guhkç¤J¡bfhŸs, Â©L¡fš ä‹ kahd mw¡f£lis¡F 29.10.2003 Kjš 10 

M©LfS¡F ãgªjidfSl‹  Ï«khefuh£Á khk‹w¤ Ô®khd« v©.424 

ehŸ.20.05.2002 k‰W« murhiz (2o) v©.33 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 

tH§fš Jiw ehŸ 28.04.2003‹go  x¥gil¥ò brŒJ c¤Âuél¥g£LŸsJ.  

mj‹ guhkç¥ò fhy« flªj 28.10.2013« njÂÍl‹ ãiwÎWjiy 

K‹å£L, guhkç¥ò fhy¤Âid nkY« 10 M©LfS¡F Ú£o¥ò brŒJ 

tH§»l r«gªj¥g£l ä‹ kahd mw¡f£lis ãWtd¤Âduhš flªj 

07.03.2013š Ï«khefuh£Áia  nf£L¡bfhŸs¥g£lJ. 

          vdnt ä‹ kahd¤Â‹ cçk¡ fhy¤Âid Ú£o¥ò brŒÂlÎ«, 

Ï«khefuh£Á ãÂ ãiyæid fU¤Âš bfh©L V‰fdnt xU rly¤Â‰F 

tNè¡f¥gL« vçô£L¡ f£lz«  %.500/-¡F gÂyhf %.1250/-Mf ca®¤Â 

tNš brŒÂl ä‹ kahd ã®thf¡ FGé‹ gçªJiu bgwÎ«, fhy Ú£o¥Ã‰F 

efuh£Á ã®thf Mizaç‹ mDkÂæid bgwÎ« Ï«khk‹w Ô®khd v©. 

190 ehŸ 30.04.2013š Ô®khå¡f¥g£lJ. 

murhiz 33 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ 

28.04.2003‹ ãgªjidfŸ tçir v©.11š ä‹ kahd ã®thf¡ FG 

ã®zæ¡F« bjhifæid vçô£l¥gL« rly¤Â‰F tNè¡f¥gl 

nt©Lbk‹W«, ä‹ f£lz« k‰W« FoÚ® tH§Fjš M»at‰¿‰fhf 

khefuh£Á¡F TLjyhF« g£r¤Âš, khefuh£ÁÍ« ä‹ kahd mw¡f£lisÍ« 

nr®ªJ khefuh£Áæ‹ ãÂãiy ghÂ¡f¥glhj tifæš f£lz¤ij kW 

ã®za« brŒa¥gl nt©LbkdÎ«, ãgªjidfŸ tçir v©.12š. 

vçô£l¥gL« rly¤Â‰F tNè¡f¥gL« bjhifæš rçghÂia (50 rjÅj«) 

khefuh£Á fUñy¤Âš brY¤j¥gl nt©Lbkd c¤Âuél¥g£LŸsJ. 

ÏU¥ÃD«, nk‰go murhiz¡»z§f, ä‹ kahd ã®thf¡ FGé‹  

jiytuhd Â©L¡fš ä‹ kahd nkndí§ ou°o jiyikæš ehsJ njÂ 

tiu T£l« VJ« T£l¥g£L  cça mDkÂ VJ« bgw¥gléšiy. nkY«, ÏJ 

F¿¤J  Â©L¡fš ä‹kahd mw¡f£lis jdJ 2.3.2018« njÂa foj¤Âš, 

guhkç¥ò V‰w fhy¤Âš 2003 Kjš 10 tUl fhy¤Âš ä‹kahd 

mw¡f£lisahš %.20 y£r« yhgkhf khefuh£Á¡F brY¤j¥g£LŸsJ 



vdÎ«, f£lz¤Âid ca®Î brŒtjhš bghJ k¡fS¡F  ghÂ¥ò V‰gL« 

vdÎ« bjçé¡f¥g£LŸsJ.  

vdnt, ehsJ njÂ tiu vçô£l¥gL« f£lz bjhif VJ« 

ca®¤j¥glhkš V‰fdnt ã®za« brŒa¥g£l bjhifahd  %.500/ xU 

rly¤Â‰F k£L« ehsJ njÂ tiu tNè¡f¥g£L«, mÂš 50 rjÅj« %.250/-  

Åj« Ï«khefuh£Á fz¡»š brY¤j¥g£L tU»wJ. 

ä‹ kahd¤Â‹ cçk¡ fhy¤Âid Ú£o¥ò brŒÂlÎ«, Ï«khefuh£Á 

ãÂ ãiyæid fU¤Âš bfh©L V‰fdnt xU rly¤Â‰F tNè¡f¥gL« 

vçô£L¡ f£lz«  %.500/-¡F gÂyhf %.1250/-Mf ca®¤Â Ïa‰w¥g£l 

Ï«khk‹w Ô®khd v©. 190 ehŸ 30.04.2013‹go ca®¤j¥g£l f£lz¤Âid 

tNš brŒÂl mDkÂ nfhç Ï›tYtyf foj« e.f.v©.4642/2002/v¥1, 

ehŸ.30.05.2013‹ foj¤Â‹ thæyhf muÁ‰F  efuh£Á ã®thf Mizauf 

thæyhf K‹bkhêÎ rk®¥Ã¡f¥g£L, flªj 11.7.2013, 23.12.2013, 5.3.2014, 

22.6.2015, 9.3.2016, 31.05.2016, 5.10.2017 k‰W«  25.01.2018š  ãidñ£LfŸ 

mD¥g¥g£L«, muR k‰W« efuh£Á ã®thf Mizaç‹ mDkÂæid 

vÂ®neh¡»Í« ä‹ kahd¤Âid mw¡f£lisna bjhl®ªJ guhkç¤J tuÎ« 

mDkÂ¡f¥g£LŸsJ.  

Ïªãiyæš,   Ï«khk‹w Ô®khd« v©.131 ehŸ 24.03.2015‹ njÂa 

Ô®khd¤Âš 1. ca®¤j¥g£l f£lz«  %. 1250/-š 30 rjÅj« k£L« khefuh£Á 

g§F¤ bjhifahf brY¤Âl nt©LbkdÎ«, 2. ä‹ f£lz¤ij 

mw¡f£lis ã®thfnk ä‹ thça¤Â‰F brY¤Âl nt©L«. 3. FoÚ® 

guhkç¥ò f£lz« k‰W« Ïju bryéd§fŸ mw¡f£lisna  nk‰bfhŸs 

nt©Lbkd TLjš ãgªjidfŸ nr®¡f¥g£L, guhkç¥ò fhy¤Âid Ú£o¤J 

tH§»l Ô®khå¡f¥g£L«, cçk« òJ¥Ã¤Âl nfhçÍ« efuh£Á ã®thf 

Miza® mt®fS¡F 11.4.2018« njÂa foj thæyhf K‹bkhêÎ ÛsÎ« 

rk®¥Ã¡f¥g£L, c¤ÂuÎ vÂ®gh®¡f¥g£lJ.  

Ïªãiyæš, efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹  

e.f.v©.237/2016/Â2  v©â£l 12.09.2018« njÂa foj¤Âš ä‹ kahd 

guhkç¥ò mw¡f£lis¡F mDkÂ òJ¥Ã¤jš k‰W« vçô£L¡ f£lz« 

ã®za« brŒÍ« mÂfhu« cŸsh£Á mik¥òfS¡nf murhiz v©.228 

efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ 13.11.2008‹ Ã‰nr®¡if 

t.v©.12š mDkÂ tH§f¥g£LŸsjhš, nk‰go murhizæš tH§f¥g£LŸs 

ãgªjidfë‹go brašgLkhW bjçé¡f¥g£Lé£ljhš, nk‰f©l 



ä‹kahd¤Â‹ guhkç¥ò fhy¤Âid 29.10.2013 Kjš 28.10.2023 tiu Ú£o¥gJ 

F¿¤J«  murhiz v©.122 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ 

27.06.2008‹go  vçô£L f£lz« ã®za« brŒtJ F¿¤J«   khk‹w¤Â‹  

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥ò  

1.  nfhéªjhòu« ä‹kahd¤Â‹ guhkç¥ò cçk«,  flªj 28.10.2013 

cl‹ ãiwtilªJ é£ljhY«,  flªj 29.10.2013 Kjš ehsJ 

njÂtiu (7tUl§fŸ, 6 khj§fŸ) nk‰go ä‹kahd¤Â‰fhd 

guhkç¥ò mw¡f£lis trnk cŸsjhY«,  murhiz v©.228 

efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ 

13.11.2008‹òJ¥Ã¡F« mÂfhu« cŸsh£Á ãWtd§fS¡nf 

tH§f¥g£L é£ljhY«, 29.10.2013 Kjš 10 M©LfS¡F 

cçk¤Âid òJ¥Ã¡f mw¡f£lis ãWtd¤Âduhš 

nfhu¥g£LŸsjhY«, Â©L¡fš khefçš ehsJ njÂtiu ntW 

mw¡f£lisfŸ VJ« guhkç¤Âl K‹tuhjjhY«, khefuh£Áahš 

ä‹ kahd¤Âid  Ûs¥bg‰W guhkç¥ò brŒtÂš gšntW  Ïl®fŸ 

cŸsjhY«,  khefuh£Á¡F TLjš bryéd« V‰gL« v‹gjhY«, 

bghJk¡fë‹ ey‹ fUÂÍ«, khefuh£Áæ‹ ã®thf ey‹ fUÂÍ«,  

29.10.2013 Kjš 28.10.2023 tiu 10 M©LfS¡F fhy cçk¤Âid 

Ú£o¥ò brŒJ  V‰fdnt ã®zæ¡f¥g£l ãgªjidfSl‹ 

(murhiz (2o) v©.33 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw 

ehŸ 28.04.2003‹go)  guhkç¤J tu Â©L¡fš  ä‹ kahd 

mw¡f£lis¡F  khk‹w«  mDkÂ tH§fyh«.  

2. Ï«kh‹w« Ô®khd« v©fŸ.190 ehŸ 30.04.2013 k‰W« 131 ehŸ 

24.03.2015š ca®¤j¥g£l f£lz« %.1250/-‰F ä‹ kahd ã®thf¡ 

FGé‹  jiytuhd Â©L¡fš ä‹ kahd nkndí§ ou°o 

jiyikæš ehsJ njÂ tiu mDkÂ bgw¥glhjjhY«, ehsJ 

njÂæš ca®¤j¥g£l bjhifæid K‹ njÂæ£L tNš brŒÂl 

ÏayhjjhY«, murhiz v©.122 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 

tH§fš Jiw ehŸ 27.06.2008š ãgªjid v©.10š vçô£l¥gL« 

rly¤Â‰fhd g§F¤ bjhif f£lz« khefuh£ÁfS¡F brY¤j 

njitæšiybad bjçé¡f¥g£L«, ãgªjiz v©.14š mYty®fŸ 

k‰W« mw¡f£lisæd® Ïizªj FG eÅd kahd¤Âid guhkç¡f 

njit¥gL« f£lz¤Âid  x›bthU tUlK« ã®za« 

brŒJbfhŸsyh« vdÎ«, Ï¡f£lz« yhg neh¡fä‹¿ bryÎfis 

rçf£L« éjkhf ã®zæ¡f nt©LbkdÎ« 

bjçé¡f¥g£LŸsjhY«, nk‰f©lthW ca®¤j¥g£l f£lz¤ 

bjhifæid tèÍW¤jhJ, V‰fdnt ã®zæ¡f¥g£l 

bjhifæidna bjhl®ªJ tNš brŒÂl khk‹w mDkÂ tH§fyh«.   

3. vçô£L« rly¤Â‰F f£lz« ca®¤Âl  murhiz 33 efuh£Á 

ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ 28.04.2013‹ ãgªjidfŸ 

tçir v©.11š ä‹ kahd ã®thf¡ FG ã®zæ¡F« bjhifæid 



vçô£l¥gL« rly¤Â‰F tNè¡f¥gl nt©Lbk‹W 

c¤Âuél¥g£LŸsjhY«, murhiz v©.122 efuh£Á ã®thf« k‰W« 

FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ 27.06.2008š x›bthU tUlK« ã®za« 

brŒJbfhŸsyh« vd bjçé¡f¥g£LŸsjhY«, Ïå tU« 

fhy§fëš ä‹ kahd ã®thf¡ FG jiyt® k‰W« Â©L¡fš 

khefuh£Á ã®thf¤Âd® (nka®, Miza®, khef® ey mYty®, 

khefuh£Á bgh¿ahs® cŸgl) ÏizªJ, MŒÎfŸ nk‰bfh©L 

f£lz¤ij ca®¤ÂlÎ«, njit¥gL« TLjyhd ãgªjidfis 

nr®¤J¡ bfhŸsÎ« khk‹w« Ïirtë¡fyh«.     

4. nk‰go ä‹kahd¤Âš vçô£l¥gL« rly§fë‹ bga®, 

jf¥gdh®/jhah® bga®, taJ, Kftç, vçthÍ kahd« 

ga‹gL¤j¥g£l ehŸ, neu« k‰W« bgw¥g£l f£lz bjhif M»a 

égu g£oašfis ä‹kahd ã®thf¤Âd® x›bthU khj ÏWÂæY« 

éLjè‹¿ jah® brŒJ,  r«kªj¥g£l ÃçÎ J¥òuÎ MŒt® tr« 

rk®¥Ã¡f¥gl nt©L«, r«kªj¥g£l ÃçÎ J¥òuÎ MŒt® nk‰f©l 

g£oaèid e‹F MuhŒªJ khefuh£Á¡fhd g§F¤ bjhifæid 

khefuh£Á Miza® bgaçš t§» tiunthiyahf khjªnjhW« 

bg‰W (ÃuÂ khj« 5« njÂ¡FŸ) fUñy¤Âš brY¤Â cça 

ÏuÓÂid ä‹kahd ã®thf¤Â‰F tH§»Í« mj‹ égu§fis xU 

gÂnt£oš gÂªJ tuÎ« khk‹w« mDkÂ¡fyh«.  

5. nk‰go guhkç¥ò fhy« Ú£o¥ò brŒjiy bjhl®ªJ cça x¥gªj 

g¤Âu« brhªj bryéš jah® brŒJ, g¤Âu gÂÎ Jiwæš gÂÎ 

brŒJ khefuh£Áæš x¥gil¡f nt©L«. 

6. nkY« Ñœf©l ãgªjidfS¡F c£g£L brašgl khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

1. fhyÚ£o¥ò njit¥go‹ jFªj bra‰F¿¥Ãid MW khj 

fhy¤Â‰F K‹ghfnt é©z¥Ã¡f nt©L«.  

2. nk‰go ä‹ kahd¤Âid ntW vªj éjkhd fhça§fS¡F« 

ga‹gL¤j TlhJ. 

3. khefuh£Áæ‹ K‹ mDkÂ bg‰w Ãwnf v›éj TLjš 

f£Lkhd§fS« nk‰bfhŸs nt©L«. Tiu ntŒªj 

f£ol¤ijnah mšyJ vëÂš Ô¥g‰w¡Toa bghU£fŸ bfh©l 

Tiuianah f©o¥ghf ga‹gL¤j TlhJ.  

4. muÁaš rh®òila ãfœ¢ÁfS¡nfh, ntW r£lénuhjkhd 

fhça§fS¡nfh Ïl« ga‹gL¤j¡TlhJ. 

5. vçô£l¥gL« rly« bjhl®ghf Ã‹dhëš V‰gL«  

r£l¥Ãu¢ridfS¡F mw¡f£lis ãWtd§fŸ bghW¥ng‰f 

nt©L«. 

6. ä‹kahd Ïl« k‰W« jlsthl§fis ga‹gL¤JtJ r«kªjkhf 

m›t¥nghJ muR/ kht£l ã®thf«/ khefuh£Á/ khk‹w« 

éÂ¡F« ãgªjidfŸ, éÂKiwfŸ, MnyhridfŸ 

M»at‰¿‰F mw¡f£lis f£L¥gl nt©L«. 



7. nk‰f©l Ïl« khefuh£Á¡F njit¥gL« nghJ«/ ÂU«g 

x¥gil¡F« bghGJ« v›éj M£nrgizæ‹¿Í« ÏH¥Õ£L 

bjhif nfhuhkY« Ïl« k‰W« ä‹ kahd¤Âš bghW¤j¥g£LŸs 

jsthl§fis ešy Ïa§f Toa ãiyæš khefuh£Á tr« 

x¥gil¡f nt©L«. 

8. mw¡f£lis ä‹kahd guhkç¥ò cçk¤Âid u¤J brŒa éU«ò« 

g£r¤Âš xU tUl« K‹djhf khefuh£Á¡F bjçé¡f 

nt©L«. 

9. vçô£l¥gL« rly¤Â‰F tNè¡f¥gL« bjhifæš rçghÂia 

x›bthU khjK« khefuh£Á fUñy¤Âš brY¤j¤ j¡f tifæš 

t§» tiunthiyahf Miza® Â©L¡fš khefuh£Á bgaçš, 

vçô£l¥g£l rly§fë‹ égu¥g£oaYl‹ J¥òuÎ MŒt® tr« 

x¥gil¡f nt©L«. 

10. rhÂ, kj, Ïd  ntWghL Ï‹¿ midtU« ga‹bgW« tifæš 

bghJ ä‹ kahdkhf ga‹gL¤j¥gl nt©L«. 

11. guhkç¥ò fhy¤Âš fz¡Ffis x›bthU ãÂah©L Kotilªj 

Ã‹ mL¤J tU« 30 Âd§fS¡FŸ jâ¡if g£la fz¡f® 

(Chartered Accountant) _ykhf jâ¡if brŒJ khefuh£Á¡F 

rk®¥Ã¡f¥gl nt©L«. 

12. ä‹ kahd¤ij R‰¿ njh£l« mik¤jš, brofS¡F j©Ù® 

C‰Wjš, fhtš mu© mik¤jš M»a bryéd§fis ä‹ 

kahd mw¡f£lisna V‰W¡bfhŸs nt©L«. 

13. Rly¤ij ä‹kahd¤Â‰F bfh©L tUtj‰F njitahd thfd 

trÂæid Â©L¡fš ä‹kahd mw¡f£lis KoÎbrŒJ 

bfhŸsyh«.  

14. ä‹kahd¤Âš bghU£fŸ VJ« fsthl¥g£lhnyh, r_f 

énuhÂfshš nrj« éisé¡f¥g£lhnyh ä‹kahd mw¡f£lis 

brhªj bghW¥Ãš rçbrŒJ bfhŸs nt©L«. 

15. ä‹kahd¤Âš xë, xè bgU¡»fis ga‹gL¤j TlhJ. 

16. j‰bghGJ bfhnuhdh gutš fhuzkhf cyf Rfhjhu mik¥ò/ 

muR/ kht£l ã®thf«/ khefuh£Áahš btëæl¥g£LŸs 

têfh£L be¿Kiwfis jtwhJ Ã‹g‰Wjš nt©L«.  

17. vçô£L« ÏaªÂu òif¥ngh¡»fŸ, òif btënaWtjhš R‰W¥òw 

Nœãiyfis ghÂ¡fhj tifæY« j¡f cau¤ÂY« khR 

f£L¥gh£L thça éÂKiwfë‹ go guhkç¡f¥gl nt©L«. 

nkY« ÏJ F¿¤J nk‰bfhŸs¥gl nt©oa gâfŸ bjhl®ghf 

khefuh£Áahš tH§f¥gL« m¿é¥òfë‹ go cldoahf 

brašgl nt©L«. 

18. nk‰f©l  ãgªjidfëš VnjD« Ûw¥go‹ cçk« cldoahf 

u¤J brŒÂl cça Ïirtë¡f nt©L«. 

ர்மானம் எண்: 72 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   

 
  



 
42. ண் க்கல் மாநகராட் க்   .30.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 

வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ் காந்  னசரி மாரக்்ெகட் ல் – எப்  
ளாக் னரைமக் ம் பணிக்   23.7.2020 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த 
. . ேகசன் அவரக் க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  

பணிகள் நைடெபற்  வ ன்ற . பணிகள் ம் த வா ல் 
தல் ெசல னமாக .2,77,076/- ம ப் ட் ல் வ  வைக 

ெசய்யப்பட் ந்தைத ட தலாக ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 
தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .32,77,076/- இலடச்த் ற்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதம் மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் 
ெசல னத் ைன க த் ல் ெகாண் ம்  இப் பணி ைன ஏற்கனேவ 
ெசய்  வ ம் . . ேகசன், ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  (ந.க.எண். 11658 / 2019/ இ4)  
அ வலக ப்  

1) த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன இப் 

பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் . . ேகசன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

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

ர்மானம் எண்: 73 அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட   
 
 
 

  



2021ம் ஆண்   ப்ரவரி மாதம்  26ம் ேத   ெவள்ளிக் ழைம          

மாைல 4.00 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் 

அைற ல்  நைடெபற்ற அவசரக் ட்ட ெபா ள்   
1.  ண் க்கல் மாநகராட்  பாதாள சாக்கைட ட்டம் ப்பம் – I க்  

உட்பட்ட க நீேரற்  நிைலயம் மற் ம் க நீர ் உந்  

நிைலயங்களில் ழ்க்கண் ள்ள ன் றன் ெகாண்ட ன்னாக் கள் 

பயன்ப த்தப்பட்  வ ற .  

1) ஆர.்எம்.காலனி பஃம் ங் ஸ்ேடஷன் - 125 .வா. 

2) பாைறப்பட்  பஃம் ங் ஸ்ேடஷன்  - 45 .வா 

3) காய்க  சந்ைத க நீர ்உந்  நிைலயம்  - 15 .வா 

      ேமற்கண்ட ன்னாக் கள் வாங்கப்ெபற்ற பத்  

ஆண் க க்  ேமல் ஆ ன்ற .  இ வைர ல் 

அம் ன்னாக் க க்  எவ் த பராமரிப்  பணி ம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட ல்ைல. இதன்காரணமாக அ ல் உள்ள ேபட்டரி 

ேக ள் மற் ம் எரிெபா ள் ழாய் க ம் ப தைடந் ள்ள . 

இதனால் ன்தைட ேநரங்களில் ன்னாக் கைள இயக் வ ல் 

ரமம் ஏற்ப ற . 

ேம ம், அ வலகத் ல் உள்ள 125 .வா. றன் ெகாண்ட 

ன்னாக்  மற் ம் ந் னர ் மாளிைக ல் உள்ள 40 .வா. றன் 

ெகாண்ட ன்னாக்க ள் சர் ஸ் ெசய்  ஒ  வ ட காலத் ற்  ேமல் 

ஆ ற . எனேவ, ேமற்ப  ன்னாக் கைள சர் ஸ் ெசய்ய ம், 

அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 60,000/- க்  மாமன்ற அ ம  

ேவண் ம், அப்பணிக க்கான ைலப் ள்ளி ேகார ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .(ந.க.எண்.1677/2021/இ4 

(பா.ச. ) 

அ வலகக் ப்  

bghJ ãÂ _y« nk‰bfhŸs மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
  



 

2. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாரா மன்றத் ேதரத்ல்-2021 
நைடெபற ள்ளைத ன்னிட்  ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ்
ெசாந்தமான பாைறப்பட்  மாநகராட்  வக்கப் பள்ளி ன் 
ேசதமைடந் ள்ள ேமற் ைர ைன சரி ெசய்தல் மற் ம் 
மாநகராட் க் ச ்ெசாந்தமான அைனத் ப் பள்ளிகளி ம் Ramp வச  
ெசய்தல் பணிக க்  ஆட்கள்  உட்பட  உத்ேதச ெசல னம் 

.3,50,000/- க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . இப் பணி ைன 
த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் களின் சடட்ம் ரி  15 ன் ழ் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம்.  தரன், ஒப்பந்ததாரர,் 
ண் க்கல் அவரக்ளின் லம் ேமற்ெகாள்வதற் ம் மாமன்றம் 

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

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) இப் பணி ேதரத்ல் பணி என்பதா ம், அவசர அவ யம் க  

ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி 
என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக .3,50,000/- 
ைன ெபா  நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம் 

3) இப் பணிைய த ழ்நா  மாவடட் நகராட் களின் சட்டம் 
ரி  15 ன் ழ் ேமற்ெகாள்வதற்  மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம் 
4) இப் பணி ைன ைறவான ைலப் ள்ளி .எம்.  தரன், 

ஒப்பந்ததாரர,் ண் க்கல் வசம் பணி ைன ஒப்பைடக்க 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

3. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்  

TN 57  AH 8008 ஈப்  வாகனத் ற்   நான்  ய டயரக்ள் வாங்  

ெபா த் ம் பணிக்  18.02.2021 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற்ற .   

வ. 
எண் 

நி வனம் ைலப் ள்ளி 
ெதாைக 

1 ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன்,  பழனி ேரா ,   
ண் க்கல்   

. 34,744/- 

2 ராஜ் டயரஸ்், பழனி ேரா ,  
ண் க்கல்   

. 36,000/- 

ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட 2 ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் வரிைச 

எண். 1ல் ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ெகா த் ள்ள ெசந் ல் சர் ஸ் 

ஸ்ேடசன் பழனி ேரா , ண் க்கல்  நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் 

ள்ளி ைன அங் கரித்  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல் 



நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  பணி உத் ர  வழங் ட மாமன்றம்  

அங் கரிக்கலாம். (ந.க.எண்.709/2021/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

4. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  

வ ம்  TN 57  AH 8008 ஈப்  வாகனத் ற்   ப  நீக்கம் மற் ம் 

சர் ஸ் ெசய் ம் பணிக்  19.02.2021 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற்ற .   

வ. 
எண் 

நி வனம் ைலப் ள்ளி 
ெதாைக 

1  நாயகா ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ், 
ச்  ேரா ,   ண் க்கல்   

. 67,950/- 

2 மார ்ஆட்ேடா ேகர,் . .என். ேரா , 
ண் க்கல்   

. 64,600/- 

ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட 2 ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் வரிைச 

எண் 2ல் ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ெகா த் ள்ள மார ்ஆட்ேடா 

ேகர,் . .என். ேரா , ண் க்கல்  நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் 

ள்ளி ைன அங் கரித்  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல் 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  பணி உத் ர  வழங் ட மாமன்றம்  

அங் கரிக்கலாம். (ந.க.எண்.655/2021/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

5. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.2, 

நகரள  எண்.1688-ல் உள்ள மார.் 0.75.33.5 ெஹக்டர ் நிலத் ைன 

அத் மால் ெசய்ய ேகாரி . எஸ். ர ப  என்பவர ்  மாநகராட்  

ஆைணயைர 1-ம் ர வா யாக ம் மற் ம் நகரசார ் ஆய்வாளைர  

2-ம் ர வா யாக ம் ேசரத்்  ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர 

ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO.18896/2020,-ல் வழக்  தாக்கல் 

ெசய் ள்ளார.்  ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா  

வழக்காட வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ைள நியமனம் 

ெசய்ய ம், வழக்  கட்டணம் .7,500/- வழங்க மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்படட் . 

(ந.க.எண். 934/2021/எப்2) 
  



 
அ வலக ப் .. 

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

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

6. உத  இயக் நர ் மற் ம் மாவடட் ஆட் யரின் ேநர் க 

உத யாளர ் (நி.அ) ண் க்கல் அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 

அ7/4059/2017, நாள். 08.02.2021, ண் க்கல் மாநகராட் ல் 

பணியாற் ய நில அளைவ பணியாளரக் க்  அரசால் 1991 தல் 

2017 ய வழங்கப்படட் ஊ யத் ல் 2/3 பங்  மற் ம் நில 

அளைவ கட்டணம் மற் ம் ஓய் யதெ்தாைக ல் 1/3 பங்  

ெதாைகயாக ேகட்  ெமாத்தம் . 87,20,964/- இம்மாநகராட் யால் 

இ வைர ெச த்தப்பட்ட ெதாைக .41,45,086/- தம் உள்ள 

ெதாைக . 45,75,878/- ெச த்தப்பட ேவண் ம் என 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . ேமற்ப , பரம் மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்படட் . 

ேகட்  பரம் எ ப்பப்பட்ட 
ேகட்  ( பா ல்) 

ெச த்தப்படட் 
ெதாைக 
( பா ல்) 

ெச த்தப்பட 
ேவண் ய 
ெதாைக 
( பா ல்) 

நில அளைவ 
கட்டணம்  

7317917 3753004 3564913 
 

ஓய் யம் 1403047 392082 1010965 
ெமாத்தம்  8720964 4145086 4575878 

அ வலக ப் .. 
அர க்  2017-ம் ஆண்  ய மாநகராட் யால் ெச த்த 

ேவண் ய நில அளைவ கட்டணம், ஓய் யக்கட்டணம் . 
45,75,878/- ல் மாநகராட் ன் நி  நிைலைமைய க த் ல் 
ெகாண்  ஓய் ய நி ைவ ெதாைக மற் ம் நில அளைவ 
கட்டணம் . 5,00,000/-ஐ மட் ம் 2020-2021-ஆம் ஆண் ற்  
ெச த்தலாம் த ள்ள ெதாைக . 40,75,878/- ஐ நி  
நிைலைமக்ேகற்ப ெச த் ட ம் மாமன்றம்  அ ம க்கலாம். 
(ந.க.எண். 11801/1991/எப்1) 
7. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  தா கா ஆ ஸ் 

ேராட் ல், ேமற்  தா கா அ வலக ைழ வா க்  
ெதன் ற ள்ள இடத் ல் 12ʼX 12ʼ என்ற அள ல் ஆ ன் பாலகப்ெபட்  
ைவக்க அ ம  ேகாரப்பட் ள்ள . ேமற்ப , இடம் தா கா 
அ வலக சாைலயாக மாநகராட் யால் பராமரிக்கப்பட்  வ ம் 
சாைலயாக உள்ள . ஆ ன் பாலகப்ெபட்  ைவப்பதற்  ழ்க்கண்ட 



நிபந்தைனக டன் ெபட்  ைவக்க மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . 

1) ஆ ன் பால் ெபா ள்கள் த ர இதர எவ் தமான ெபா ள்க ம் 
ற்பைன ெசய்யப்படக் டா . 

2) இதர எவ் தமான ளம்பரங்க ம் ெசய்யக் டா . ளம்பரம் 
பலைககள் ைவக்கக் டா . 

3) மாத வாடைகயாக .1800/- ம் ன்பணமாக . 21600/- SECURITY 
DEPOSITE ஆக .10,000/- ம் மாநகராட் க்  ெச த்தப்பட 
ேவண் ம். 

4) தா கா அ வலக சாைல பஸ் ேபாக் வரத்  சாைலயாக 
உள்ளதால் ெபட் ன் அள  12ʼ X 12ʼ –க்  காமல் இ க்க 
ேவண் ம். ேபாக் வரத் க் ம் இைட  ஏற்படாத வண்ணம் 

யாபாரம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
5) மாநகராட்  வளரச்் ப் பணிக க்ேகா, சாைல ஸ்தரிப்  

ெசய்யப்ப ம் சமயத் ேலா ேமற்ப , இடம் ேதைவப்ப ம் 
படச்த் ல் எவ் த எ ரப்் ம் ெதரி க்காமல் ெபட் ைய 
அப் றப்ப த்  மாநகராட் க்  ஒத் ைழப்  வழங்க 
ேவண் ம். எவ் தமான நீ மன்ற வழக் க க் ம் 
ெசல்லக் டா . 

6) மாநகராட் யால் நிரண்யம் ெசய்யப்ப ம் இட 
வாடைகக்கட்டணம் உரிய ைற ல் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

7) ேமற்கண்ட நிபந்தைனகைள ம் பட்சத் ல் எவ் த 
அ ப் ன்  அ ம  ரத்  ெசய்யப்ப ம்.  

(ந.க.எண். 1485/2021/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
8. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட இடமான ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  
ேராட் ல் 8வ  க் த் ெத ல் அைமக்கப்பட் ள்ள ங்கா ற்  
பராமரிப்  பணி மற் ம் பா காப்  பணிக்  ெபா ப்ேபற் க் 
ெகாள்வதாக ண் க்கல் ராணி மங்கம்மாள் காலனி ப  II மக்கள் 
நலசச்ங்கத் ன க்  ஏற்கனேவ அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 
13.02.2020-ல் வழங்கப்பட் ள்ள . பராமரிப்  காலம் 
நிைறவைடந் ள்ளதால் ேமற்கண்ட காலத்ைத நீட் ப்  ெசய்  தர 
சங்கத் ன் சாரப்ாக 03.02.2021-ல் அ ம  ேகாரி ள்ளனர.் எனேவ, 
ேமற்கண்ட ண்ணப்பம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் 
ைவக்கப்ப ற . ழ்க்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்பட்  ண் க்கல் 
இராணிமங்கம்மாள் காலனி ப  II  மக்கள் நலசச்ங்கம் ேமற்கண்ட 

ங்கா பராமரிப்  பணி ைன 2021 தல் 2024 வைர உள்ள 
ன்றாண்  காலங்க க்  ஒப்பைடக்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 2061/2019/எப்3) 
  



 
நிபந்தைனகள் 

1. ங்கா ப  நைட பயணம் ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக  னசரி இ  
ேவைள ம் த்தம் ெசய்ய ேவண் ம். 

2. ேபா மான பா காவலரக்ள் மற் ம் ங்கா பராமரிப்  
பணியாளரக்ளிடம் ழற்  ைற ல் அைமக்க ேவண் ம். 

3. பா காவலரக்ள் மற் ம் ப் ர ப் பணி ேமற்ெகாள் ம் 
நபரக் க்கான ஊ யம் மற் ம் ேசமநலநி  தலானவற்ைற 
ம தாரேர ெசாந்த ெசல ல் ஏற்க ேவண் ம். 

4. மாநகராட்  ெபா யாளர ் மற் ம் மாநகராட்  காதார 
அ வலரக்ள் அ ைரப்ப  பராமரிப்  பணிகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். றந்  ைவக் ம் ேநரம் மற் ம் இதர 

பரங்கைள அ ப்  பலைகயாக ைவக்க ேவண் ம். 
5. பராமரிப்  பணிகளில் கவனக் ைற  ெதன்பட்டால் எவ் த 

ன்ன ப் ன்  அ ம  ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
6. ேசைவ ப் கரமாக இ க் ம் ேநர் ல் ேம ம் 

ன்றாண் கள் வைர ஆைணயாளரால் அ ம  நீ த்  
வழங்கப்ப ம். 

7. ன்ேமாட்டர ் மற் ம் ன்சார சாதனங்களில் ஏற்ப ம் 
ப கைள பராமரிப்  நி வனேம தன  ெசாந்த ெசல ல் 
ப  நீக்  ெகாள்ள ேவண் ம். ன்ேமாட்டர ் மற் ம் ன் 

ளக் க் ரிய ன் பயனீட் க் கட்டணம் மாநகராட் யால் 
ெச த்தப்ப ம். மாவட்ட ஆட் யரின் அ ம  ெபற்  

ளம்பரப் ேபார் கள் ைவக் ம்படச்த் ல் ைவப் த்ெதாைக 
மற் ம் ன் பயனீட் க் கட்டணத்ைத ளம்பரதாரரக்ள் 
ெச த்த ேவண் ம். 

8. ங்கா ல் ஏேத ம் அ த்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 
ம் னால் மாநகர ெபா யாளர ் அ ம  ெபற்  

ெபா யாளர ்ேமற்பாரை்வ ல் பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
9. ங்கா ள் எக்காரணம் ெகாண் ம் தைட ெசய்யப்பட்ட 

ளாஸ் க், ேகரி ைபகள், கப் கள், ண்ணங்கள் அ ம க்க 
டா . 

10. ங்கா ள் அைமந் ள்ள க வைறகைள அவ்வப்ேபா  
 நா னிகைள ெகாண்  த்தம் ெசய்  பராமரிக்க 

ேவண் ம். 
11. ங்கா ள் அைமந் ள்ள (On Site Composting) ண் ர ்

உரக் ல் ஈர மற் ம் மக் ம் இைல க கைள ெகாட்  
உரமாக்க ேவண் ம். 

12. ங்கா வளாகம் மற் ம் ற் ம் 100 ட்டர ் அள ல் 
ைக ைலப் ெபா டக்ள் ற்பைன மற் ம் பயன்பா  
ற் மாக தைட ெசய்யப்பட் ள்ளைத கைட க்க ம். 

அதைன அ ப்பாக ஆங்காங்  ெபா மக்க க்  ெதரி ம் 
இடங்களில் ைவக்க ேவண் ம். 



13. ைளயாட்  சாதனங்கைள 12 வய க் ட்படே்டார ் மட் ம் 
பயன்ப த்தலாம் என்  அ க்க ேவண் ம். 

14. எவ் த நீ மன்ற நடவ க்ைக ம் மாநகராட் க்  எ ராக 
ெதாடரக் டா . 

15. ேமற்கண்ட நிபந்தைனகள் றப்ப ம்ேபா  வழங்கப்ப ம் 
அ ம ைன ரத்  ெசய்ய மாநகராட் யால் உரிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

16. அ ம  வழங் ய ஓராண்  காலத் ற் ள் ஏேத ம் 
ைறபா கள் கண்ட யப்பட்டால் எவ் த ன்ன ப் ன்  

அ ம  மாநகராட் யால் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
17. பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள் ம் ேபா  எவ் தமான ேசதம் 

ஏற்பட்டா ம் சம்பந்தப்பட்ட நி வனம் சரிெசய்  ெகா க்க 
ேவண் ம். 

18. ேமற்கா ம் நிபந்தைனகைள ம தாரர ் ஒப் க்ெகாண்  
ஒப்பந்தம் சமர் க்கப்பட ேவண் ம். 

19. உரிய ேதைவக்ேகற்ப லாரி லம் தண்ணீர ்வழங்கப்ப ம் 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

9. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத ளக்  பராமரிப்  

வாகனம் .என்.57.ஏ.1709 இன் வ டாந் ர த ச ் சான்  09.03.2021 

அன்  வைடவதால் ேமற்ெகாண்  ஒ  வ ட காலத் ற்  

த சச்ான்  ப் க்க ஆ ம் ெசல னம் .45000/- க்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  ( ந.க.எண்.1139 / 2021 / இ3) 

அ வலக ப்  
1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2) 2021-22 ஆம் ஆண்  வ வாய் நி ன் ழ் பணி 

ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
10. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.6, 

ளாக் எண். 63, நகரள  எண். 35ல் ஆக் ர ப் ல் அைமந் ள்ள 

அ ள்  சமய ரம் மாரியம்மன்ேகா ல் நிரவ்ாகத் னரால் 

மாநகராட் க்  எ ராக ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் 

வழக்  எண். CRP.(MD)NO.27/2021,CMP.(MD)NO.353/2021-ல் ராய்  ம  

தாக்கல் ெசய்a¥g£LŸs . ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக 

ஆஜரா  வழக்காட வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ைள 

நியமனம் ெசய்ய ம், வழக்  கடட்ணம் .7,500/- வழங்க 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட . 

(ந.க.எண். 2540/2021/எப்1) 
  



 
அ வலக ப் .. 

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

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

11.இம்மாநகராட் ல் சட்டமன்ற உ ப் னர ்ெதா  ேமம்பாட்  நி   
2020-21 ன் ழ்  ண் க்கல் ேபகம் ர ் ெபரிய பள்ளிவாசல் அடக்க 
ஸ்தலத் ற்  ற் ச ் வர ் கட் ம் பணிக்  17.2.2021 அன்  தல் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்டவா  
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ. 
எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எ. கம  ர   4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

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

2. . . ேகசன்  10.99% ம ப் ட் ற்  
தல் 

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

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

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்படட் இப்பணிக்  
ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 3052 / 2020/ அ 5, நாள் 18.1.2021 
இல் 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  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ந்த  
.எ. கம  ர , ஒப்பந்ததாரரிடம்     18.02.2021 ஆம் ேத ய 

அ ப் ல் ேகடக்ப்படட்ேபா  ைஷயார ் தற்ேபா  நில  
வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  மற் ம் 
ேவைல ஆட்களின்  உயர்  காரணமாக 

ை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 
4.98% ம ப் ட்ைட 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.  

  



12. Ï«khefuh£Á¡F£g£l  th®L v©.2, Ãsh¡ 13, efusÎ v©. 543 

ghf« k‰W« 544/12 ghf¤Âš, »H¡F nfhéªjhòu« gFÂæš  khefuh£Á¡F¢ 

brhªjkhd 1 V¡f® 20 br‹£ ãy¤Âš ä‹rhu rhjd vçô£L rhjd« mik¤J 

guhkç¤J¡bfhŸs, Â©L¡fš ä‹ kahd mw¡f£lis¡F 29.10.2003 Kjš 10 

M©LfS¡F ãgªjidfSl‹  Ï«khefuh£Á khk‹w¤ Ô®khd« v©.424 

ehŸ.20.05.2002 k‰W«  murhiz (2o) v©.33 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 

tH§fš Jiw ehŸ 28.04.2003‹go  x¥gil¥ò brŒJ c¤Âuél¥g£L«,  

Ï«khk‹w Ô®khd«  v©.                             

 k‰W« Ï›tYtyf  18.02.2021« njÂa brašKiw c¤Âuéš guhkç¥ò 

fhy¤Âid 29.10.2013 Kjš 28.10.2023 tiu 10 M©LfS¡F Ú£o¥ò brŒJ« 

c¤Âuél¥ g£LŸsJ.  

Ïªãiyæš,  jiyt®, Â©L¡fy¦ äd¦kahd mw¡f£lis mt®fë‹ 

01.01.2021« njÂa foj¤Âš ä‹kahd« Jt§f¥g£L 18 M©Lfshf ešy 

Kiwæš guhkç¥ò brŒa¥g£L«, bghJ k¡fël¤Âš v›éj òfh®fS¡F 

cŸshfhj t©z« brašg£L tUtjhY«, mÂfséš rly§fŸ 

vçô£l¥gLtjhš guhkç¥ò nk‰bfhŸs Ïayhj ãiy V‰gLtjhfÎ« Ïj‹ 

fhuzkhf bghJk¡fŸ äFªj Áuk¤Â‰F c£gLtjhY« , Ïjid¤ jé®¤Âl 

VJthf  TLjš ciy (one more furnace) x‹W k£L«  V‰fdnt 

mik¡f¥g£LŸs  ciy¡F mUfhikæš  mik¤Âl mDkÂ nfhu¥g£LŸs 

égu« khk‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  (e.f. v©.163/2021/v¢.3) 

mYtyf F¿¥ò  

1) Â©L¡fš khefuh£Á Rkh® 14.01 r.». gu¥gséš mika¥bg‰W 

ÏU¥ÃD«, j‰nghJ nfhéªjhòu« ä‹ kahd« k£Lnk ga‹gh£oš 

ešy Kiwæš Ïa§» tUtjhY«, Ï«khefiu R‰¿ v›éj ä‹ 

kahdK« Ïšiy v‹gjhY«,  j‰nghJ, bfhnuhdh bjh‰¿‹ 

fhuzkhf ÂdªnjhW« mÂfséš rly§fŸ vçô£l¥g£L 

tUtjhY«, cyf Rfhjhu ãWtd¤Â‹ têfh£Ljè‹go bfhnuhdh 

bjh‰¿‹ fhuzkhf Ïa‰if vŒÂa eg®fë‹ rly§fŸ ä‹ 

kahd§fëš vçô£l¥gl nt©L« vd têKiwfŸ  

btëæl¥g£LŸsJ.  

2) nkY«,   j‰nghJ cldoahf ä‹kahd« mik¤Âl v›éj 

K‹bkhêÎfŸ Ï«khefuh£Áæš  ÏšyhjjhY«,  bghJk¡fë‹ 

ey‹ fUÂÍ«,  ã®thf ey‹ fUÂÍ« V‰fdnt ä‹kahd« brašgl 



Ï«khefuh£Áahš cça mDkÂ tH§f¥g£LŸsjhY«, 

nk‰f©lthW mDkÂ tH§Ftj‹ fhuzkhhf khefuh£Á¡F 

TLjš bryéd« VJ« Ïšiy v‹gjhY«  TLjš ciy mik¤Âl 

mDkÂ¡fyh«.  

3) Â©L¡fš ä‹ kahd mw¡f£lis¡F guhkç¥ò Ú£o¥ò tH§Fjè‹ 

nghJ ã®zæ¡f¥g£l ãgªjidfë‹go brašglÎ« mDkÂ¡fyh«.  

13. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட அண்ணா 
நகரில், நகரள  வார்  எண்.6, நகரள  எண். 1958 /2, 1961/1 3 மற் ம் 
4, 1960/1,2 –ல் ேந  நகர,் ஏ.2034, ண் க்கல் ட் ற   கட் ம் 
சங்கம் ட்., - க்  ப்  மைனப் ரி க்  நகர ் ஊரைமப்  
இயக் நரால், DTP/ LPH:2/1968 என எண்ணிட்  ஒப் தல் வழங்கப்பட் , 

ண் க்கல் நகராட்  மன்ற ரம்ான எண். 159, நாள். 30.03.1971-ன் ப  
மைனப் ரி  அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . ேமற்ப , மைனப் ரி ல் 
அைம ம் சாைலகள் மற் ம் வர ் ைளயா டத் ைன 
மாநகராட் க்  ைறயாக ஒப்பைடப்  ெசய் மா  ட் ற  
சங்கத் ற்  மாநகராட்  க த எண். 8752/2018/எப்1, நாள். 09.10.2018 
க தம் அ ப்பப்பட்ட . அதன்ேபரில், தைலவர ் ஏ.2034, ண் க்கல் 

ட் ற   கட் ம் சங்கம் ேமற்ப  ைளயா டத் ைன 
மாநகராட்  பராமரிப் ற்  தானபத் ர ஆவண எண். 1/2620/2020 (1-ம் 
இைண சாரப் வாளர,் ண் க்கல்) நாள். 15.10.2020-ம் ேத  அன்   
ப  ெசய்  ெகா த் ள்ள . ேமற்ப , ைளயாட்  ட ைன 
மாநகராட்  நகரைமப்  ஆய்வரால் ஆய்  ெசய்யப்பட்  19.02.2021-ம் 
ேத  அ க்ைக சமர் த் ள்ளார.் ேமற்ப , ைளயாட் ட ல் 

வரக்ள் ைளயா ம் உபகாரணங்கள்  ெபா த்தப்பட் ள்ள 
தாக ம், ேமற்ப  மைன ல் அைம ம் ைளயாட்  ட ைன 
வார்  எண். 6, ளாக் எண். 65, ய நகரள  எண். 8, -ல் அைமந் ள்ள 
ெமாத்தம் 1965.00 ச ர ட்டர ்நிலத் ைன மாநகராட்  பராமரிப் ற்  
எ த் க்ெகாள்ளலாம் என அ க்ைக அளித் ள்ளார ் . ேமற்ப , 
அ க்ைக மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் 
சமர் க்கப்பட்ட .(ந.க.எண்.  8752/2018/எப்1) 
அ வலக ப் .. 

வார்  எண். 6, ளாக் எண். 65, நகரள  எண். 8, -ல் அைமந் ள்ள 
ெமாத்தம் 1965.00 ச ர ட்டர ் ைளயாட்  ட ைன தைலவர ்ஏ.2034, 

ண் க்கல் ட் ற   கட் ம் சங்கம் ட்., ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
ைளயாட்  ட ைன மாநகராட்  பராமரிப் ல் எ த் க்ெகாள்ள 

மாமன்றம்  அ ம க்கலாம். 

14. Â©L¡fy¦ khefuh£Á¡F£g£l 48 th®LfëY« cŸs bghJ 

fê¥giwfis R¤j« brŒÂl jåa® br¥o¡ nl§¡ R¤j« brŒÍ« 

thfd§fis¡ bfh©L R¤j« brŒÍ« gâ¡F x¥gªj¥òŸë 

nfhu¥g£lÂš,  Ñœ¡f©l Ïu©L x¥gªj¥ òs¦ëfŸ tu¥bg‰WŸsJ.  



t.v©. ãWtd« éiy é»j« 

1 ÂUths® V. uhkè§f«,  

PWD fh©£uh¡l®, 

mŒa«ghisa«,  Â©L¡fš 

%.1,950/- (xU eil¡F) 

2 »Ç® nf® r®Å° br©l®, 

Â©L¡fš 
%. 2,200/- (xU eil¡F) 

  

nk‰f©lthW bgw¥g£l Ïu©L x¥gªj¥ òs¦ëfëy¦ tçir v©. 

1š fhQ« Fiwªj  g£r x¥gªj¥òs¦ë bfhL¤JŸs ÂUths® V. 

uhkè§f«, PWD fh©£uh¡l®, mŒa«ghisa«, Â©L¡fy¦ ãWtd¤Â‹ 

x¥gªj¥òŸëæid m§Ñfç¤J gâ c¤ÂuÎ tH§»l khk‹w¤Â‹ 

mDkÂæid vÂ®neh¡» nkš elto¡if nk‰bfh©L gâ c¤ÂuÎ 

tH§»l mDkÂ nt©l¥gL»wJ. (e.f.v©.895/2021/v¢1). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«.  

2. bghJ Rfhjhu¤Â‹ mtru mtÁa« fUÂ bjhl® elto¡iffŸ 

nk‰bfh©lijÍ« khk‹w« m§Ñfç¡fyh«.  

15. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட மாநகராட்  
காமராஜர ்ேப ந்  நிைலயத் ல் க ர,் ச்  மாரக்்க நி த்தத் ல் 
அைமக்கப்பட் ள்ள சாைல மத் ய த ப் ல், அழ ப்ப த் ம் டட்ம் 
ெசய்யலாம் என ம், அதற்  உத்ேதச ம ப்  . 8,30,000/- (stainless 
steel ஆன பா காப்  வைளயம் அைமத்  உள் றம் ற்கள் மற் ம் 
ெச கள் அைமக்க வரி உட்பட) ெசல னம் ஆ ம் என ம் 
ெபா யல் ரி ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதற்  இைணயாக 
மத் ய த ப்  ப ல் தனியார ் ளம்பரம் அைமக்க நில வாடைக 
ஆண் ற்  . 1000/- ஒ  ச ர டட் க்  , ளம்பர வரி ச ர 

ட்ட க்  ஆண் ற்  .600/- ஆக ஒ  ச ர ட்டர ் ளம்பரத் ற்  
.1600/- ஆ ம். மத் ய பரப் ல் அ த்  பணிகள் AVM நி வன 
ளம்பரத்தாரர ் தன  ெசாந்த ெசல ல் அைமத்  தந்தால் ( . 

8,30,000/1600) 518.00 ச.  பரப் ல் ளம்பர ெசய்ய அ ம  வழங்க 
ேவண் ம். அவ்வள  பரப் ல் ளம்பர ெசய்ய ேப ந்  நிைலயத் ல் 
இட ம் இல்ைல. ேமற்கண்ட ச ர ட்டர ்பரப் ல் அ ம ம் வழங்க 
இயலா . ேமற்ப டத் ற்  ம ப் ட் ன் ப  பணி ெசய்  அதற்  
ஈடாக மத் ய த ப்  ப ல் மட் ம் 170.00 ச ர ட்டர ் பரப் ல்  

ன்றாண் ற்  ளம்பரம் ெசய்ய ம், ன்றாண் க க்  மத் ய 
த ப்  ப ைய அழ ப்ப த்  பராமரிப்  ெசய்  வர   AVM 
ADVERTISING & AGENCIES, ண் க்கல் நி வனத் ற்  ழ்க்கண்ட 
நிபந்தைனக க் ட்பட்  ஒப் தல் வழங்க மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 9457/2020/எப்3) 



நிபந்தைனகள். 
1. அரசாைண எண். 47, நாள். 26.06.2003 (உள்ளாட் த் ைற) –ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  ளம்பர ேபார்  அைமக்க 
ேவண் ம். 

2. ேப ந்  நிைலயத் ல் க ர,் ச்  மாரக்்க நி த்தத் ல் 
சாைல மத் ய த ப் ல் (CENTRE MEDIAN), AVM நி வனத் னர ்
இலவசமாக மத் ய த ப்  ப ைய அழ ப்ப த் ம் 
பணிகைள த்த ன்னர ் ளம்பரப்பலைக ைவக்க 
தைட ல்லா சான்  வழங்கப்பட ேவண் ம். 

3. ெபா மக்க க் ம், ேபாக் வரத் ற் ம் இைட  இன்  
சாைலக்  இைணயாக ளம்பரங்கள் அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். ன்கட்டணத்ைத ளம்பர நி வனேம ெச த்த 
ேவண் ம். 

4. ேதரத்ல் நன்னடத்ைத க க் டப்ட்  ளம்பரம் 
அைமக்கப்பட ேவண் ம். 

5. மாநகராட்  ெதரி க் ம் ேநர் ல் கால அவகாசம் ேகாரமல் 
அகற்ற ேவண் ம். 

6. எவ் த நீ மன்ற நடவ க்ைக ம் மாநகராட் க்  எ ராக 
ெதாடரக் டா . 

7. உரிய ஸ் ரத்தன்ைம டன் ளம்பரப்பலைக நி வப்பட 
ேவண் ம். தவ ம் படச்த் ல் எந்த ழ்நிைல ம் ஏேத ம் 
ெபா ட்ேசதேமா, இதர ேசதாரேமா, ஏற்ப மானால் 
மாநகராட்  ெபா ப்பாகா  நி வனேர ெபா ப்ேபற்க 
ேவண் ம். 

8. CENTRE MEDIAN பராமரிப் ல் ஏேத ம் ைறபா கள் ஏற்ப ன் 
அதைன உட க் டன் சரி ெசய்ய ேவண் ம். தவ ம் 
படச்த் ல் வழங்கப்ப ம் அ ம  ரத்  ெசய்யப்ப ம். 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் நிபந்தைனக க் ட்பட்  தைட ல்லா சான்  

வழங்க அ ம க்கலாம். 

16. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ஆர.்எம்.காலனி 
ப ல் அைமந் ள்ள Centre Median ன் ளக் கள் 100 எண்ணம் 
(LED-50W) Nexus நி வனத்தார ் இலவசமாக மாநகராட் க்  வாங்  
த வதாக சம்மதம் ெதரிவத் ள்ளாரக்ள். ேம ம், அவ் ளக் களில் 

ன்  வ ட காலங்க க் ள் ஏேத ம் ன் ளக் களில் ப  
ஏற்பட்டால் அதைன SERVICE  ெசய்ேதா அல்ல  ேவ  ன் 

ளக் கைள மாற்  த வதாக ம் ேமற்ப  நி வனத் னரால் உ  
அளிக்கப்பட் ள்ள . அதற்  ப லாக மாநகரட் க்  உட்பட்ட  
மாரெ்கட் அ ம், னாட்  பவன் ேஹாடட் க்  எ ேர 
அைமந் ள்ள தண்ணீர ் ெதாட்  இடத் ற்  ெதற்ேக உள்ள ஏ.எம்.  
ேராட் ல் ேமல்நிைலத்ெதாட்  காம்ப ண்ட் வைரேயாட்  
உட்பக்கமாக 15ʼ0ʼ̓  X 10ʼ0ʼ̓  என்ற அள ல் ஆ  எண்ணங்களில் ளம்பர 
பலைககள் நிலவாடைக ன்  இலவசமாக ைவக்க Nexus 



நி வனத் னர ் அ ம  ேகாரி ள்ளாரக்ள். ேமற்கண்ட அ ம  
ேவண் ய ண்ணப்பம்   மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  
சமர் க்கப்பட்ட .(ந.க.எண். 746/2021/எப்3) 

நிபந்தைனகள். 
1. அரசாைண எண். 47, நாள். 26.06.2003 (உள்ளாட் த் ைற) –ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ளவா  மாவட்ட ஆட் யரின் அ ம  
ெபற்  ளம்பர ேபார்  அைமக்க ேவண் ம். 

2. ஆர.்எம்.காலனி ப ல் அைமந் ள்ள Centre Median  
ன் ளக் கள் 100 எண்ணம் (LED-50W) NEXUS  நி வனத் னர ்

இலவசமாக வழங் ய ன்னர ்நிலவாடைக ன்  இலவசமாக 
ளம்பரப்பலைக ைவக்க தைட ல்லா சான்  வழங்கப்பட 

ேவண் ம். 
3. ெபா மக்க க் ம், ேபாக் வரத் ற் ம் இைட  இன்  

சாைலக்  இைணயாக அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
ன்கட்டணத்ைத ளம்பர நி வனேம ெச த்த ேவண் ம். 

4. ளம்பர பலைககள் அ ம க்கப்பட்ட 15ʼ0ʼ̓  X 10ʼ0”  என்ற 
அள ல் 6 பலைககள் த ர ேவ  எவ் தமான வ வத் ம் 

ளம்பரம் அைமக்க டா . 
5. ேதரத்ல் நன்னடத்ைத க க் டப்ட்  ளம்பரம் 

அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
6. மாநகராட்  ெதரி க் ம் ேநர் ல் கால அவகாசம் ேகாரமல் 

அகற்ற ேவண் ம். 
7. ன் ளக் கள் ஓப்பைடத்ததற்கான / ெபற் க் 

ெகாண்டதற்கான சான்  சமர் க்கப்பட ேவண் ம். 
8. எவ் த நீ மன்ற நடவ க்ைக ம் மாநகராட் க்  எ ராக 

ெதாடரக் டா . 
9. உரிய ஸ் ரத்தன்ைம டன் ளம்பரப்பலைக நி வப்பட 

ேவண் ம். தவ ம் படச்த் ல் எந்த ழ்நிைல ம் ஏேத ம் 
ெபா ட்ேசதேமா, இதர ேசதாரேமா, ஏற்ப மானால் 
மாநகராட்  ெபா ப்பாகா  நி வனேர ெபா ப்ேபற்க 
ேவண் ம். 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் நிபந்தைனக க் ட்பட்  தைட ல்லா சான்  

வழங்க அ ம க்கலாம். 
17. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி    2020-21 ன் ழ் நத்தம் ேரா  மற் ம் 

ச்  ேராட் ல் அைமந் ள்ள ேமம்பாலங்களில் 80 வாடஸ்் எல்இ  

ெத ளக் கள் ெபா த் ம் பணி ேமற்ெகாள்ளத் ேதைவயான 

ெபா டக்ள் சப்ைள ெசய்தல் பணிக்  18.2.2021 அன்  தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்டவா  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

  



 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ைஹ ெடக் என் னியரிங் 4.29% ம ப் ட் ற்  
தல் 

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

2. ஐ யல் எெலடக்ட்ரானிக்ஸ், 
ேகாயம் த் ர ்

9.43% ம ப் ட் ற்  
தல் 

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

     (ந.க.எண். 9412 / 2021 / இ 4 ) 
அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்படட் இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.  , நாள் ………...2021 இல் 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  த ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ந்த  ைஹ ெடக் 
என் னியரிங், ஒப்பந்ததாரரிடம்     19.02.2021 ஆம் ேத ய 
அ ப் ல் ேகடக்ப்படட்ேபா  ைஷயார ் தற்ேபா  நில  
வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  மற் ம் 
ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக ை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 கால 
தாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.29% 
ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
ைஹ ெடக் என் னியரிங், 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.  

18. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.7, ளாக் 
எண். 7, நகரள  எண். 95 தல் 107 –ல் உள்ள ஆக் ர ப் கள் அகற்ற 

டா  என ம . அ ரா  மற் ம் . பால ஷ்ணன் 
என்பவரால் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் W.P.(MD). NO. 
1861 மற் ம் 1862/2021-ல் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக் ல் தற்ேபாைதய 
நிைலைய நிைல நி த்த உத் ர  வழங்  வழக்   
ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்ப , இரண்   வழக் ல் மாநகராட்  
ஆைணயாைர ர வா யாக ேசரத்்  வழக்  தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்ப , வழக்  கடந்த 04.02.2021-ம் ேத யன்  

ரப்்  வழங்கப்பட் ள்ள . ேமற்ப , இரண்  வழக் ம் மாநகராட்  
சாரப்ாக ஆஜரா  வழக்கா யைமக்  வழக்  கட்டணம் .15,000/- 
வழங்க கடந்த 10.02.2021-ம்ேத ய வழக்க ஞர ் தன  க தத் ல் 
ேகாரி ள்ள பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  
சமர் க்கப்பட்ட .(ந.க.எண். 7840/2020/எப்1) 
  



 
அ வலக ப் .. 

வழக் ல் ஆஜரா  வழக்கா யதற்  வழக்  கட்டணம் . 

15,000/- ஐ வழங்க மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

19.வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட 

ஓய்.எம்.ஆர.்பட் , மாரசா  ேகானார ் ெத  மற் ம் காளியம்மன் 

ேகா ல் ெத ல் உள்ள ஆக் ர ப் கைள அகற்ற ேகாரி மாவட்ட 

ஆட் யர ்மற் ம் மாநகராட்  ஆைணயாைர ர வா யாக ேசரத்்  

. சாரல்ஸ் ட்டர ் என்பவர ் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற 

ம ைர ைள ல் WP(MD) NO. 3068/2021,-ல் வழக்  தாக்கல் 

ெசய்யப்பட் ள்ள . ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா  

வழக்காட வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ைள நியமனம் 

ெசய்ய ம், வழக்  கட்டணம் .7,500/- வழங்க மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட .                                      

(ந.க.எண். 1029/2021/எப்1) 

அ வலக ப் .. 
1. வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள் வழக் ல் ஆஜரா  

வழக் ைன நடத்த மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 
2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கடட்ணமாக .7,500/- வழங்க 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
20. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன்  ஜன் காஸ் 
காரய்ா ராம் 2020-21 ட்டத் ன் ழ் .15,00,000/- ம ப் ட் ல் 
ேமற் ரத  காமராஜ ரத் ல் அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம்  
பணிக்  14.08.2020 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  ம ப் ட் ைன 

ட 4.96%  தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . . ேகசன் 
வசம் பணி ைன ஒப்பைடத்  பணி நைடெபற்  வ ன்ற . இம் 
ைமயத் ல் ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ள இனங்கைளக் 
காட் ம் தலாக பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ந்ததால்  
ம ப் ட் ைன ட .1,15,832/- தலாக ெசல னம் ஏற்பட் ள்ள . 
இதற்ெகன தயார ்  ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  .16,15,832/- க்  
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . இப்பணி ைன ஒப்பந்தப் ள்ளி  
ேகாரி ேமற்ெகாள்வதால் ஏற்ப ம் கால தாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம், இப்பணி உடன யாக ெசய்ய ேவண் ய பணி 
என்பதா ம் இப் பணிைய ெசய்  வ ம் ஒப்பந்ததாரர ்

. . ேகசன் வசம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் 
பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.    
(ந.க.எண். 8247 / 2019/ இ4)  
  



 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) தல் ெசல னத் ைன கல்  நி  2020-21 ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ளலாம். 
21. Â©L¡fš khefuh£Áæ‹ bghJRfhjhu¥Ãçéš Ïa§» tªj 11 

thfd§fŸ gGjilªJ ga‹gL¤j Ïayhj ãiyæš gy M©Lfshf 

ÏUªjij cldoahf fêéil Ú¡f« Miza® mt®fë‹ c¤jué‹go 

fêéil Ú¡f« brŒa Ï›tYtyf foj« e.f.v©.1635/2020/v¢1 

ehŸ.04.01.2021š jhåa§» gâkid bgh¿ahsiu nf£L¡ 

bfhŸs¥g£lÂš, fêéil Ú¡f«  k‰W« Vy¤bjhif ã®za« 

brŒtj‰F,  m›thfd§fŸ bjhl®ghd égu§fŸ ml§»a got« 1-5 

k‰W« khk‹w mDkÂ M»ait Ïiz¤J mD¥Ã it¡f 

bjçé¡f¥g£LŸsJ. vdnt Ñœf©l 11 thfd§fis fêéil Ú¡f« 

brŒÂl khk‹w¤Â‹ x¥òjY¡F rk®Ã¡f¥gL»wJ. 

SL NO Registeration number  Vehicle type 
1 TN57 A0671 MINI LORRY 
2 TN57 A0672 MINI LORRY 
3 T.N.57M 2720 Dumper placer lorry 
4 TN 57 MDA 7208 TRACTOR 
5 TN 57 MDA 7190 TRACTOR 
6 TN 57 MDA 7217 TRACTOR 
7 TN 57 C 5833 Tipper Lorry 
8 TN 57 G 116  POWER TILLER 
9 TN 57 H 0372 AUTO 

10 TN 57 J 6563 EICHER 
11 TN 57 J 6564 EICHER 

e.f.v©.1635/2020/v¢1  

அ வலகக் ப்  mDkÂ¡fyh« 

22. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் Ãçé‰F brhªjkhd  19 

வாகனங்கைள இயக் ட இம்மாநகராட் ல் ஓட் நரக்ள் 
பற்றாக ைற காரணமாக ெவளி கைம லம் ஓட் நரக்ள் 

நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி  ேகாU« 

m¿é¥Ãid மாவட்ட ெசய்  மற் ம் மக்கள் ெதாடர்  அ வலf« 

லம் ம ைர மணி நாளித ல் ர ரம் ெசய்யப்பட்ட வைக லான 
ெசல னம் .25,000/-க்  ( பாய் இ பத்ைதந்தா ரம் மட் ம்) 
மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 1006 /2021/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

1. அ ம  வழங்கலாம். 

2. ெசல னத்ைத இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ல் ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  



 

23. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி   சம்பந்தப்பட்ட பல்ேவ   

வழக் க க்  வழக்க ஞ க்  கட்டணம் ெச த் வதற்  உத்ேதச 

ெசல த் ெதாைக .1.00 இலடச்த் ற்   மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.599 / 2014 / இ4)  

அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம் 

24. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின்  க தம் க த 

ந.க.எண்.26458/2018/P1, நாள்.20.07.2020ல் கண் ள்ளவா   உள்ளாட்  

அைமப் களில் ய்ைம இந் யா டட்த் ன் ழ் ெபா  மக்க க்  றந்த 

ெவளிகளில் மலம் க த்தலால் ஏற்ப ம் காதார ரே்க கள் த்த 

ப் ணர்  ஏற்ப த் தல் மற் ம் டக்க கைள ைறத் ம் / 

ம ழற்  மற் ம் ண் ம் பயன்ப த் ம் வ ைறகள் த்த 

ப் ணர்  ஏற்ப த் தல், டக்க கைள ைறத் ம் வைக ல் ம  

ழற்  ேமற்ெகாள் ம் தமான ப் ணர்  மற் ம் தனி நபர ்

க ப் டங்கள் பயன்ப த் தல் த்த ப் ணர்  பணிகள் ஒப்பந்த 

அ ப்பைட ல் ஸ்ைக ேமன் பவர ்ஏெஜன் ஸ், ண் க்கல் லம்  01.10.2020 

தல் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . ேமற்ப  பணிக்காலம் 31.03.2021 

உடன் வைடய உள்ள .  

இந்நிைல ல் நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள  

ந.க.எண்.26458/2018/P1, நாள்.26.02.2021ல்,  ேமற்ப  பணிக்காலத் ைன ேம ம் 

3 மாத காலத் ற்   01.04.2021 தல் 30.06.2021 ய அல்ல  ய்ைம 

இந் யா டட்த் ன் ழ் பரப் ைரயாளரக்ள், ேமற்பாரை்வயளாரக்ள் 

மற் ம் ஒ ங் ைணப்பாளரக்ைள பணியமரத்்தப்ப ம் காலம் இ ல் எ  

ன்னதாக வ றேதா அ வைரயான காலத் ற்  ஏற்கனேவ 

வழங்கப்பட் ள்ள பணியாைண ல்  கண் ள்ள  நிபந்தைனக க் ட ்பட்  

பணிேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கான  கால நீட் ப்  ெசய் ம் அதற்கான 

ெசல னத்ைத ய்ைம இந் யா டட் நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் 

அ த்தப்பட் ள்ளதன் ேபரில் இம்மாநகராட் ல்  ஏற்கனேவ  

இப்பணி ைன ேமற்ெகாண்  வ ம் ஸ்ைக ேமன் பவர ் ஏெஜன் ஸ், 

ண் க்கல் நி வனத்தா க்  பணியாைண வழங்க ம், அதற்கா ம் 

ெசல னத்ைத ய்ைம இந் யா டட்த் ன் ழ் ெபறப்ப ம் நி ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .       

(ந.க.எண்.8855-(1)/2017/எச2்) 

  



 

அ வலகக் ப்  : 

 1) நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள  க தம்  

ந.க.எண்.26458/2018/P1, நாள்.26.02.2021 மன்றம் பாரை்வ ட்  ப  

ெசய்யலாம்.. 

2) ேமற்கண்ட நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ள  க தத் ல் 

கண் ள்ளதற் ணங்க ேம ம் 3 மாத காலத் ற்   01.04.2021 தல் 30.06.2021 

ய அல்ல  ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் ழ் பரப் ைரயாளரக்ள், 

ேமற்பாரை்வயளாரக்ள் மற் ம் ஒ ங் ைணப்பாளரக்ைள 

பணியமரத்்தப்ப ம் காலம் இ ல் எ  ன்னதாக வ றேதா 

அ வைரயான காலத் ற்  ஏற்கனேவ இம்மாநகராட் ல் பணி 

ேமற்ெகாண்  வ ம் ஸ்ைக ேமன் பவர ் ஏெஜன் ஸ், ண் க்கல் 

நி வனத்தா க்  பணியாைண வழங்க ம், அதற்கா ம் ெசல னத்ைத 

ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் ழ் ெபறப்ப ம் நி ன் ழ் பணி 

ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

25. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான காந்  ைமதான 
னசரி காய்க  அங்கா ல் உள்ள 37 கைடக க்  ன் இைணப்  

ெபற ய ன்கம்பம் மற் ம் ன் கடத் க்ள அைமக் ம் பணிக்  
.4.00 இலடச்த் ற்   மாமன்றத் ரம்ான எண்.2120, நாள் 8.10.2020 இல் 

அ ம  ெபறப்பட் ள்ள . இ ல் .4,47641/- த ழ்நா  ன் 
வாரியத் ற்  ெச த்தப்பட் ள்ள . ேம ம் இப் ப க்  
ெத ளக் கள் அைமக்க ம், அதற் ண்டான ன் கடத் கள் 
அைமக்க ம் ேவண் ள்ள . இப் பணிக்  த ழ்நா  ன்சார 
வாரியத் ற்  ெதாைக ெச த்த ேவண் ள்ள . இதற்  உத்ேதச 
ம ப்  .1.50 இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
    (ந.க.எண்.4501 / 2018 / இ3) 
அ வலகக் ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2) 2021-22 ஆம் ஆண்  வ வாய் நி ன் ழ் பணி 

ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

26. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி ல் ட்டப் பணிகள் 

ெசய்ய அரசாைண ல் அ ம க்கப்பட் ள்ளப  னசரி 

நாளிதழ்களில் ஒப்பந்தப் ள்ளி ளம்பரம் ெசய்வதற்  உத்ேதச 

ளம்பரக் கட்டணம் .20.00 இலடச்த் ற்  வழங்க மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.11658 / 2019 / இ4)  

அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம் 
 

 



 
27. இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி   2020-21 ன் ழ்  வார்  எண்.1 

தல் 48 வைர உள்ள மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான சாைலகைள 
ரைமக் ம் பணிக்  17.2.2021 அன்  தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்டவா  இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா  0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

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

2. . .எஸ். ராஜேமாகன் 10.48% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

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

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

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்படட் இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.44, நாள் 17.02.2021 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில்  
0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக  ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள .எஸ். ெவள்ைளசச்ா , 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. 

28. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட அர  ம த் வமைன 

ன் றத் ந்  ச்  ேரா  மற் ம் பழனி ேரா  சந் ப்  வைர 

உள்ள ப களில் ேபா ய அள  ன் ெவளிசச்ம் இல்லாததா ம், 

அப்ப ல் அர  ம த் வமைன, பள்ளி ேப ந்  நி த்தம் மற் ம் 

காவல் நிைலயம் அைமயப் ெபற் ள்ளதா ம் ெபா மக்கள் நலன் 

க  சாைல ல் Centre Median ெத ளக் கள் அைமக்க  25 எண்ணம் 

Octagonal Poles, 120 W ன் றன் ெகாண்ட 50 LED ன் ளக் கள் 

மற் ம் Cable Arrangements அைமக்க ஆ ம் ெசல னம் .25.00 

இலடச்த் ற்  மாமன்ற  அ ம  ேவண்டப்ப ற .    

(ந.க.எண்.3378 / 2021/ இ 3)  

அ வலக ப்  
1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
2) பணிக்கான ெசல னத்ைத 2021-22 நீர ் நி ன் ழ் 

அ ம க்கலாம். 
  



 

 

29. ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள கணினிகள், ரிண்டரக்ள் 

மற் ம் கணினி ெதாடரப்ான சாதனங்களில் ஏற்பட்ட ப கைள 

ழ்க்கா ம் நி வனத் ன் லமாக பட் ய ல் ப் ட் ள்ள 

ேத களில் சரி ெசய்யப்பட்ட .  

நாள் நி வனத் ன் ெபயர ் ெசல னத் ெதாைக . 
5.2.2021 Zion Globel Service Agency 470/- 
8.2.2021 Zion Globel Service Agency 480/- 
8.2.2021 Zion Globel Service Agency 750/- 
10.2.2021 Zion Globel Service Agency 450/- 
10.2.2021 Zion Globel Service Agency 675/- 
12.2.2021 Zion Globel Service Agency 425/- 
15.2.2021 Zion Globel Service Agency 620/- 
16.2.2021 Zion Globel Service Agency 575/- 
18.2.2021 Zion Globel Service Agency 575/- 
19.2.2021 Zion Globel Service Agency 650/- 
22.2.2021 Zion Globel Service Agency 600/- 
 ெமாத்தம் 6270/- 

ேமற்கா ம் ெசல னத் ெதாைக .6270/-ஐ ைஷ 

நி வனத் ற்  வழங் வற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 1771/ 2021 / இ 3)  

அ வலக ப்  
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

 


