
  

2021ம் ஆண்  ைல மாதம் 12ம் ேத  ங்கள் ழைம ற்பகல் 

12.00  மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் அைற ல்  

நைடெபற்ற     இய ல்    ட்ட ெபா ள்   
1. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ற்றாண்   

நிைன  மாநகராட்  ெதாடக்கப் பள்ளி ன் ற் ச ் வர ் உயரம் 

ைறவாக பா காப்பற்ற நிைல ல் உள்ளதால் ைஷ ற் ச் வைர 

உயரத்் க் கட் வதற்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .4.50 

இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .      

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

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன கல்  நி ன் 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: 156.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

2. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2020-21 ன் ழ்  காமராஜர ்

ேப ந்  நிைலயத் ல் நத்தம் ேப ந்  நிற் டத் ல் உள்ள 

ேமற் ைர ைன சரி ெசய்தல் மற் ம் மராமத் ப் பணிக்  24.2.2021 அன்  

இரண்டாவ  ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்டவா  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. எஸ்  ல்டரஸ்் 4.99% ம ப் ட் ற்  
தல் 

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

2. ளா க் 
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன் 

6.10% 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. 2153 நாள்  12.11.2020ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 
ெபற் ள்ள . இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.99% 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: 157.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

3. இம்மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் வளரச்் த் 
டட்ப் பணிகள் 2019-20 இன் ழ் ெகன்ன  பள்ளி ேகாபால் நகர ்

அங்கன்வா  ைமயத் ைன தரம் உயரத்் ம் பணிக்  24.2.2021 அன்  
பத்தாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்டவா  
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எம். தரன்   4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  ட்   

2. . . ேகசன்  11.78% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  ட்  

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

1. .2,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  மாமன்றத் 
ரம்ான எண். 1977  நாள் 19.06.2021 ல் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . 
2. பத்தாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 
ெபற் ள்ள . பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், பத்தாம் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 
க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.96% ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன் , 
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: 158.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

4. இம்மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் வளரச்் த் 
டட்ப் பணிகள் 2019-20 இன் ழ் ெசல்லாண் யம்மன் ேகா ல், னி பல் 

காலனி ேமற்  அங்கன்வா  ைமயத் ைன தரம் உயரத்் ம் பணிக்  
24.2.2021 அன்  பத்தாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

ழ்க்கண்டவா  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எம். தரன்   4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  ட்   

2. . . ேகசன்  10.83% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  ட்  



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

1. .2,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.  1977  நாள்  19.06.2020 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. பத்தாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 
ெபற் ள்ள . பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், பத்தாம் 

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 
க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக 4.95% ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன் , 
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: 159.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

5.இம்மாநகராட் ல் வ வா ய் நி  2020-21 ன் ழ்  மாநகராட்  
உடனிகழ் தணிக்ைகப் ரி ல் ப தைடந்த வரிைன சரி ெசய்தல் மற் ம் 
மராமத் ப் பணிக்  24.2.2021 அன்  நான்காம் ைறயாக  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்டவா  இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. எஸ்  ல்டரஸ்் 4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.7000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  பத் ரம்  

2. ளா க் கன்ஸ்டர்க் ஷன் 11.90% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.7000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  பத் ரம் 

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

1. .7,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்படட் இப்பணிக்  மாமன்றத் 
ரம்ான எண்.                     , நாள்                       இல் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. நான்காம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 
ெபற் ள்ள . நான்காவ  ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் 

ைறவாக 4.99% ம ப் டை்ட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் அவசர அவ யம் க , 
தனி அ வலரின் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 160.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 



 

6. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைத 

வளரச்் த் ட்டப் பணிகள் 2021-22 இன் ழ் ழ்க்கா ம் அங்கன்வா  

ைமயங்களில் ய மற் ம் ெபரிய ப கள் நீக் ம் பணிக க்  

அரசாைண ( ) எண்.28, ச க நலம் மற் ம் சத் ண த் ட்டத் ைற 

(சந-7(1)  நாள் 10.02.2021 இல் தலா .2.00 இலடச்ம் தம் நி  ஒ க்  

ெசய்யப்பட் ள்ள . மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற . ேம ம் ைஷ பணிக க்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

ம ப் க க்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

வ. 
எண் 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 பால ப்ப  அங்கன்வா  ைமய 

மராமத் ப் பணி 
2.00 

2 கவாடக்காரத் ெத  அங்கன்வா  ைமய 
மராமத் ப் பணி 

2.00 

3 மரியநாத ரம் அங்கன்வா  ைமய 
மராமத் ப் பணி 

2.00 

4 ஆர.்எஸ். ேரா , பாம்பாட்  சந் ல் உள்ள 
அங்கன்வா  ைமய மராமத் ப் பணி 

2.00 

         (ந.க.எண். 4058 / 2021 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன ஒ ங் ைணந்த ழந்ைத வளரச்் த் ட்டப் 

பணிகள் 2021-22 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: 161.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

7. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட இடமான ஆர.்எம். 
காலனி ெசவன்த் ராஸ் கத  எண். எம்8-ல் க் ம் . 
காரத்் க்ராஜா என்பவர ் ஆ ன் பாலகம் கைட நடத் வ  
ெதாடரப்ாக IA NO. 199/2014, OS NO. 1871/2014-ல் மாநகராட்  ஆைணயர ்

தல் ர வா யாக ம், நகரைமப்  அ லவைர இரண்டாம் 
ர வா யாக ம், ேசரத்்  வழக் ல் உ த் க்கட்டைள பரிகாரம் 

ேகாரி 04.04.2014-ல் வழக்  ெதாடரப்பட்ட ேமற்கண்ட வழக் ல் 
13.06.2018 –ல் வா  ேநரில் ஆஜராக ல்ைல என்பதால் வழக்  

க்  வரெபற்  ரப்்  வழங்கப்பட் ள்ள . எனேவ, மாநகராட்  
சாரப்ாக வழக்ைக நடத்  ெகா த்தைமக்  . ெஜய ரகாஷ் 
வழக்க ஞர ் அவரக் க்  வழக்  ெதாைகயாக . 4000/- வழங்க ம் 



மாமன்றத் ன் ப ற் ம் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம்  
சமர் க்கப்ப ற .(ந.க.எண். 2645/2014/எப்2) 
அ வலக ப் .. 
 வழக்க ஞர ் . ெஜய ரகாஷ் வழக்ைக ெதாடரந்்  நடத்  
ெகா த்தைமக்  வழக்  கட்டணமாக . 4000/- வழங்க மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 162.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

8. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.3, ளாக் 

எண். 5, நகரள  எண். 569/11, 569/12-ல் உள்ள மார ்3670.00 ச ர ட்டர ்

(0,9065ஏக்கர)் நிலத் ல் தாக மைனப் ரி  அைமக்க . எம். 

அப் ல்சலாம் என்பவர ் ண்ணப்பம் ெசய் ள்ளதாக ம், ேமற்ப  

மைனப் ரி ல் அைம ம் உத்ேதச சாைல வ கால் வச க டன் 

ய சாைல அைமத் ம் ெத  ளக் கள் அைமத் ம் 

தானப்பத் ரம் லம் சாைல ைன மாநகராட் க் ம், ன்சார 

வாரியத் ற் ம் இடத் ைன ஒப்பைடக்க ேகாரி உ ப் னர,் 

ெசயலாளர ் ண் க்கல் உள் ர ் ட்டக் மம்  அவரக்ளின் க தம் 

ந.க.எண். 20/2021/ .மா2., நாள்.  19.03.2021, -ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

அதன்ப , மைன உரிைமயாளர ் . எம். அப் ல்சலாம் என்பவர ்

தானப்பத் ரம் ஆவண எண். 2328/2021, நாள். 29.03.2021-ம் ேத  ப  

ெசய்  மாநகராட் க்  ஒப்பைடப்  ெசய் ள்ளார.் மைனப் ரி ற்  

நகர ் ஊரைமப் த் ைற ண் க்கல் உள் ர ் ட்டக் மம் 

உ ப் னர ் ெசயலாளர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண எண். 

20/2021/ .மா.2, நாள். 16.04.2021-ல் உத்ேதச ப்  

மைனப் ரி ற்  ெதா ல் ட்ப ஒப் தல் மற் ம் டட் அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . ே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 30.06.2021-ம் ேத யன்  வைரபடத் ன் ப  

சாைலகள் அைமக்கப்பட் ள்ள  என ப்  அளித் ள்ளார.் எனேவ, 

மாநகராட்  ெசயற்ெபா யாளர ் ப் ல் ெதரி த் ள்ளப  

ேமற்ப  மைனப் ரி ல் அைம ம் உத்ேதச சாைல மற் ம் 

வ கால்கைள மாநகராட்  எ த் க்ெகாண்  பராமரிப்  ெசய்ய 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண். 6473/2020/எப்1) 



அ வலக ப் .. 
ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.3, 

ளாக் எண். 5, நகரள  எண். 569/11, 569/12-ல் உள்ள மார ் 3670.00 
ச ர ட்டர ் (0,9065ஏக்கர)் நிலத் ல் தாக அங் கரிக்கப்பட உள்ள 
மைன ல் அைமந் ள்ள சாைல மற் ம் வ கா ைன ம், 
ெத ளக் கைள ம் மாநகராட்  பராமரிப் ல் எ த் க்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 ர்மானம் எண்: 163.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

9.  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகன 

எண். .என்.57.  4312 க்   2021-2022 ம் ஆண் ற்  த சச்ான்  

ப் க்க பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ழ்க்கண்ட 

நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .43950/- 
2) நாயகா ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ்   - .47850/- 
 
ேமற்கா ம் இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆடே்டா ேகர ் நி வனத்தாரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  

ேவைல உத் ர  வழங்க ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . ( ந.க.எண். 3683 / 2021 / இ3) 

அ வலக ப்  
 

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக .43950/- 
க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ்
நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  நீர ்நி  2021-22 இன் ழ் 
பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ன் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 164.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
10.  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகன 
எண். .என்.57.எம்.2793 க்  2021-2022 ம் ஆண் ற்  த சச்ான்  

ப் க்க பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ழ்க்கண்ட 
நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 
 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .42950/- 
2) நாயகா ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ்   - .46850/- 
 
ேமற்கா ம் இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆடே்டா ேகர ் நி வனத்தாரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  
ேவைல உத் ர  வழங்க ம் மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற .   ( ந.க.எண். 3682 / 2021 / இ3) 



அ வலக ப்  
1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக .42950/- 

க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ்
நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  நீர ்நி  2021-22 இன் ழ் 
பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ன் அ ம  வழங்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 165.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 11. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  ெத ளக்  
பராமரிப்  வாகன எண். .என்.57. 1709 க்   2021-2022 ம் ஆண் ற்  
த சச்ான்  ப் க்க பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

ழ்க்கண்ட நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .44550/- 
2) ேக.எம்.ஏ. ேமாட்டாரஸ்்     - .49350/- 
ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆடே்டா ேகர ் நி வனத்தாரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

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

அ வலக ப்  
 

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவாக .44550/- 
க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ்
நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  வ வாய் நி  2021-22 இன் 
ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ன் அ ம  வழங்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 166.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

12. இம்மாநகராட் ன் பராமரிப் ல் உள்ள அர  ம த் வமைன 

மற் ம்  மாரக்்ெகட் அ ல் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் 

பணி ரி ம் 24 பணியாளரக் க்  EPF கணக்  ெதாடங்க பணி ரிந்த 

EMC HR Solution நி வனத் ன் Consultancy ஒ  மாதத் ற்  .3000/- 

தம் 2015 தல் ஏப்ரல் 2021 வைர GST உட்பட .2,54,880/- என பட் யல் 

வழங்கப்பட் ள்ள . பட் யல் ெதாைக வழங்க மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3741/2019/அ7) 

அ வலக ப்  
1. அ ம க்கலாம். 

2. ேமற்ப  ெதாைக ைன 2021-2022 நி யாண் ன் ெபா  

நி ந்  ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

ர்மானம் எண்: 167.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

 



 
13. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைடத் ட்டப் ரி ன் 

ழ் இயங் ம் க நீர ் உந் நிைலயம், க நீேரற்   நிைலயம் 

மற் ம் அ வலக வளாகம், ந் னர ் மாளிைக ல் உள்ள 

ெஜனேரட்டரக்ள் வாங்  பத்  ஆண் க க்  ேமல் ஆ ற . 

இ வைர அதற்  எவ் த பராமரிப் ம் ெசய்ய ல்ைல. அ ல் உள்ள 

ேபடட்ரி ேக ள் மற் ம் FUEL HOSES க ம் ப தைடந்  

இயக் வதற்  ரமமாக உள்ள . ஆைகயால் அைவகைள சர் ஸ் 

ெசய்ய மாமன்ற ரம்ாத் ன்ப  24.06.2021- அன்  ைலப் ள்ளி 

அ ப்  ேகாரப்பட்ட . அதன்ப , ழ்க்கண் ள்ள ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற் ள்ளன. அைவகள் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் . 

வ.எண் ெஜனேரட்டரின் றன் 
/இடம் 

நி வனத் ன் ெபயர ்
1) சா  பவர ்

சர் ஸ், 
பழனி 

2)ஏ.ேக. பவர ்
சர் ஸ், 
ேகாைவ 

1)  ஆர.்எம்.காலனி பம் ஃங் 
ஸ்ேடஷன் 125KVA 

. 19,307/- . 21,834/- 

2)  மாநகராட்  பள்ளி 
ஃப்ட்ஸ்ேடசன் 15 KVA 

.6,903/- .7,904/- 

3)  பாைறப்பட்  பம் ஃங் 
ஸ்ேடஷன், 45 KVA 

. 12,736/- .13,831/- 

4)  அ வலக வளாக 
ெஜனேரட்டர ்125 KVA 

. 13,222/- .15,326/- 

5)  ந் னர ் மாளிைக 
ெஜனேரட்டர ்40 KVA 

. 6,732/- . 7,174/- 

ேமற்கண்ட பரப்ப  ைறவான ைலப் ள்ளி ெகா த் ள்ள 

M/S. சா  பவர ் சர் ஸ், பழனி அவரக்ளின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்  

ேமற்கண்ட பணிகளின் அவசர அவ யம் க  ேமற்ப  

நி வனத் ற்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம்.    (ந.க.எண். 1677/2021/இ4 (பா.ச. )) 

 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 168.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

 
 
  



 

 

14. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைடத் ட்டப் ரி ல், 

ப்பம் – I-ற்  உட்பட்ட ப களில், க நீர ்ேசகரிக் ம் அைமப் ல் 

200 mm dia அள  ெகாண்ட Stone ware pipe மார ் 20.747KM நீளத் ற்  

ப க்கப்பட் ள்ள . இ ல் ஒ  ல இடங்களில், அ க Silt 

அைடப்பதால் ழா ல் உைடப்  ஏற்பட்  றவாய் ெதாட்  வ ேய 

க நீர ் ெவளிேய ெசல் ன்ற . இதனால் ெபா  மக்க க்  

இைட  ைள ன்ற . எனேவ, க நீர ் ேசகரிக் ம் அைமப் ல் 

மராமத்  பணி பாரக்்க ம், ேதைவப்ப ம் இடங்களில் ழா ைன 

மாற் யைமக்க ம் மற் ம் றவாய் ெதாட் கள் அைமப்பதற் ம் 

.5.00 இலடச்த் ற்  ம ப்  தயாரிக்கப்பட் , இப்பணி ைன 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணிேமற்ெகாள்ள ம், மாமன்றத் ன் அ ம   

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண். 4681/2021/இ3) 

 
அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 ர்மானம் எண்: 169.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

15. ண் க்கல் மாநகராட் க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 

நி ன் ழ் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  நடவ க்ைகக்காக 

ழ்க்கா ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள .9.50 இலடச்த் ற்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .         

வ.எண் பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக்காக  நா னிகள்  
வாங் ம் பணி 

9.50 

      (ந.க.எண். 3906(1) /  2021  / எச ்2 )  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் 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: 170.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

 



 
16. ண் க்கல் மாநகராட் க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 

நி ன் ழ் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  நடவ க்ைகக்காக 

ழ்க்கா ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள .9.50 இலடச்த் ற்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .      

வ.எண் பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக்காக  பா காப்  
உபகரணங்கள் வாங் ம் பணி 

9.50 

         (ந.க.எண். 3906(2) /  2021  / எச ்2 )  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ளலாம் 
பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் அ ம  

ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 171.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

17. ண் க்கல் மாநகராட் க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 

நி ன் ழ் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  நடவ க்ைகக்காக 

ழ்க்கா ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள .9.50 இலடச்த் ற்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

வ.எண் பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக்காக  பா காப்  
உபகரணங்கள் வாங் ம் பணி 

9.50 

         (ந.க.எண். 3906(3) /  2021  / எச ்2 )  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் 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: 172.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 
 



18. ண் க்கல் மாநகராட் க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 

நி ன் ழ் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  நடவ க்ைகக்காக 

ழ்க்கா ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள .9.50 இலடச்த் ற்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

வ.எண் பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக்காக நீரத்்த 
ண்ணாம் த் ள் மற் ம் ய்ைமப் 

பணிக்கான  உபகரணங்கள் வாங் ம் 
பணி 

9.50 

         (ந.க.எண். 3906(4) /  2021  / எச ்2 )  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ளலாம் 
பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் அ ம  
ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 173.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
19. ண் க்கல் மாநகராட் க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 

நி ன் ழ் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  நடவ க்ைகக்காக 

ழ்க்கா ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள .9.80 இலடச்த் ற்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்   மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

வ.எண் பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக்காக ளிச் ங் ப டர ் 
மற் ம் ய்ைமப் பணிக்கான  
தளவாடசாமான்கள் வாங் ம் பணி 

9.80 

         (ந.க.எண். 3906(5) /  2021  / எச ்2 )  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப் பணி ைன  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் 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: 174.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 



20. ட்ட இயக் நர,் ய்ைம இந் யா டட்ம் / நகராட்  

நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் 

ந.க.எண்.26458/2018/P1 நாள்.24.07.2020 மற் ம் அரசாைண நிைல 

எண்.37, நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் (ந.நி.IV) ைற 

நாள்.13.04.2017 ேத ய அரசாைண ற் ணங்க, இம்மாநகரட் ல் 

எல்ைலக் ட்பட்ட ப களில் ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் ழ் 

றந்த ெவளிகளில் மலம் க த்தலால் ஏற்ப ம் காதார ரே்க கள் 

த்த ப் ணர்  ஏற்ப த் தல்  மற் ம் டக்க கைள 

ைறத் ம்  /  ம ழற்  மற் ம் ண் ம் பயன்ப த் ம் 

வ ைறகள் த்த ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் பணிக்காக  2 

வார் க க்  1 பரப் ைரயாளர ் தம் 48 வார் க க்  24 

பரப் ைரயாளரக்ள், 4 மண்டல ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் 1 

ஒ ங் ைணப்பாளர ்ேபான்ேறாரக்ைள அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 

நிய த் ட ம், ேமற்கண்ட பணிக்கான ம ப் ட் ல் 75% மத் யஅர  

நி  + 25% மாநில அர களின் நி  ஒ க் களின்ப  ஒப்பந்த 

அ ப்பைட ல் வ காட்  ெந ைறகைள ன்பற்  

பணியாளரக்ைள நியமனம் ெசய் ட ம், ப் ணர்  ஏற்ப த்  

பணி ைன உரிய ைற ல் நைட ைறப்ப த் ட ம் 

ெதரி க்கப்பட்  அதன்ப  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்  ஸ்ைக 

ேமன்பவர ் ஏெஜன் , ண் க்கல் நி வனத்தால்  03.09.2017 தல் 

03.09.2018 வைர பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்   வந்த நிைல ல் நகராட்  

நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் உத்தர ன் ப , ண் ம் 

அேத நி வனத் ற்  30.09.2020 வைர  ஒப்பந்த பணிக் காலத்ைத  

நீட் ப்  ெசய்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த . ேம ம், நகராட்  

நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள் க தம் ந.க.எண்.26458/2018/P1 

நாள்.24.07.2020ன் ப  ேமற்கா ம் ப் ணர்  பணிக்  01.10.2020 

தல் 31.03.2021 வைர லான ள ம் ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரிய ல் 

ஸ்ைக ேமன்பவர ் ஏெஜன் , ண் க்கல் நி வனத் ற்  01.10.2020 

தல் பணிேமற்ெகாள்ள உத்தர  றப் க்கப்பட்டைதத் ெதாடரந்்  

30.06.2021 ய நீட் ப்  ெசய்   பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த .  

இந்நிைல ல், 30.06.2021 உடன் பணிக்காலம் ற்றதால் 

பாரை்வ 3ல் கா ம் டட் இயக் நர,் ய்ைம இந் யா டட்ம் / 

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் உத்தர ல் 



16.07.2021 தல் 15.01.2022 வைர லான காலத் ற்  உத்ேதச 

ெசல னம் .29,72,000/ - (ESI & EPF உட்பட) ம ப் ட் ல், 24 

பரப் ைரயாளரக்ள் (கல் த்த  12ம் வ ப் ), 4 மண்டல 

ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் (கல் த்த  B.A.,Sociolgy) மற் ம் 1 

ஒ ங் ைணப்பாளர ் (M.A., Sociolgy / MSW) ஆ ேயாரக்ைள ஒப்பந்த 

அ ப்பைட ல் பரப் ைரயாளர ் ஒ வ க்  நாள் ஒன் க்  .475.33 

(ESI &  EPF உட்பட), மண்டல ேமற்பாரை்வயாளர ் ஒ வ க்  நாள் 

ஒன் க்  .651.63 (ESI & EPF உட்பட) ஒ  ஒ ங் ைணப்பாள க்  நாள் 

ஒன் க்  .711.88 (ESI & EPF உட்பட) ய கால ஒப்பந்தப் 

ள்ளிேகாரி ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணி அமரத்் க்ெகாள்ள 

அ த்தப்பட் ள்ள .  ேமற்கண்ட க தம் மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற . 

ேம ம், ேமற்கா ம் வரப்ப  ய கால ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகார ம், ஒப்பந்தப் ள்ளி  ேகா வதற்கான ளம்பரம் மற் ம் 

ெசய்  மலரில் ெவளி வதற்கான கட்டண ெசல னம் .2,50,000/-ஐ 

மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

அ வலகக் ப்  
1) நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ள் க தம் 

ந.க.எண்.26458/2016/P1 நாள்.06.07.2021ஐ மாமன்றம் 
பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ்  அவரக்ள  அ த்த ன்ப  
ேமற்கா ம் ய்ைம இந் யா ட்டத் ன் ழ் ெபா  
மக்களிடம் ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் பணிக்  அயல் 
ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணி ேமற்ெகாள்ள ம், ேமற்கண்ட 
பணிக்கான ம ப் ட் ல் 75% மத் ய அர  நி   + 25%  மாநில 
அர களின் நி  ஒ க் களின் ப  ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 
16.07.2021 தல் 15.01.2022 வைர லான காலத் ற்  

ய கால ஒப்பந்த ள்ளி ேகார மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

3) ேமற்கண்ட பணிக்  ஒப்பந்த ள்ளி ேகா வதற்  
ளம்பரக்கட்டணம் மற்றம் ெசய்  மலரில் 

ெவளி வதற்கான கடட்ணம் ஆ யவற் ற்கான உத்ேதச 
ெசல னம் .2,50,000/- ஐ மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் 

லதன நி ந்   ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 175.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 



21. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் உள்ள TN 

57 AB 9241 ெஜட ் ராடர ் வாகனத் ற்  த  சான்  ப் க் ம் 

பணிக்  07.07.2021 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்கண்ட 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . (ந.க.எண்.2093/2021/எச1்). 

வ.எண் நி வனம் ைல தம் 
1 மார ் ஆட்ேடா ேகர,் . .என்.ேரா , 

ண் க்கல் 
.60,800/- 

2 நாயகா ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ், ச்  
ேரா , ண் க்கல் 

.64,300/- 

ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ெகா த் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர,் 

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

அங் கரித்  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண் , பணி உத்தர  வழங் ட மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

அ வலகக் ப் .. 

 மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.    
 ர்மானம் எண்: 176.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
  22. இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட 4 நகர ஆரம்ப காதார 

நிைலயங்க க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் 

ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  நடவ க்ைகக க்காக ழ்க்கா ம் 

பணி ேமற்ெகாள்ள . 9,90,000/- ( பாய் ஒன்ப  லடச்த்  ெதான்  

ஆ ரம் மட் ம்) இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

வ.எ
ண். 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக . 
இலடச்த் ல் 

 மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி   
1 ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக க்காக ம த் வ 
உபகரணங்கள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணி.    

9,90,000 
 

 (ந.க.எண். 4487/2021/எச1்). 

அ வலகக் ப் .. 
 1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
           2.ெசல னத்ைத மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ்              

ேமற்ெகாள்ளலாம். 
          3. பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் 
அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்   

ர்மானம் எண்: 177.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

 



23. இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட 4 நகர ஆரம்ப காதார 

நிைலயங்க க்  மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் 

ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  நடவ க்ைகக க்காக ழ்க்கா ம் 

பணி ேமற்ெகாள்ள . 9,90,000/- ( பாய் ஒன்ப  லடச்த்  ெதான்  

ஆ ரம் மட் ம்) இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

வ.எ
ண். 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக . 
இலடச்த் ல் 

 மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி   
1 ெகாேரானா ேநாய்த் ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக க்காக ம ந்  ெபா டக்ள் 
நிேயாகம் ெசய் ம் பணி.    

9,90,000 
 

 (ந.க.எண்.  4488 /2021/எச1்). 

அ வலகக் ப் .. 

 1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

           2.ெசல னத்ைத மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ்              

ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3.  பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் அ ம  
ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்   

ர்மானம் எண்: 178.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
24. ண் க்கல் மாநகராட்  அம் த் ட்டம் 2016-17 இன் ழ் 

ழ்க்கா ம் ங்கா அ த் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் , ெகாங் நா  இன்ப்ராஸ்ட்ரக் ஷர ்

ெடட,் நாமக்கல் நி வனத் ற்  28.8.2017 ேவைல உத் ர  

வழங்கப்பட் ள்ள .  

வ. 

எண் 

பணி பரம் ம ப் ட் த் ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 

1 ஆர.்எம்.காலனி 6வ  க் த் 

ெத  ங்கா அ த் ப் பணி 

46.00 

2 ேவகானந்தா நகர ் ங்கா 

அ த் ப் பணி 

50.00 

ைஷ பணிகள் வங்கப்பட்  ைறேய 60 சத தம் மற் ம் 68 

சத தப் பணிகள் மட் ேம க்கப்பட் ள்ள . த ள்ள பணிகள் 

இ வைர க்கப்படாமல் உள்ள . இப் ெபா ள் த்  

சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர ் ெகாங் நா  இன்ப்ராஸ்ட்ரக் ஷர ்



ெடட,் நாமக்கல் நி வனத் ற்  பல ைற அ ப் கள் 

அ ப்பப்பட் ம் தக்க காந் ரம் வழங்காத காரணத் னா ம், 

பணி ைன ண் ம் வக்  பட்ட பணிகைள ப்பதற்  

எவ் த நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளாத காரணத் னா ம், ைஷ 

ஒப்பந்த நி வனத் ன் ஒப்பந்தத்ைத ஒப்பந்த ைறகளின் ப  

ரத்  ெசய்ய உத் ர  றப் க்கப்பட்ட . ேம ம்  பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம், ட்டப் பணி என்பதா ம்,  தம் க்கப்பட 

ேவண் ய பணிக க்  ழ்க்கா மா  த் ய ம ப்  தயார ்

ெசய்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

வ. 
எண் 

பணி பரம் ம ப் ட் த் ெதாைக 
.இலட்சத் ல் 

1 ஆர.்எம்.காலனி 6வ  க் த் 
ெத  ங்கா அ த் ப் பணி 

18.00 

2 ேவகானந்தா நகர ் ங்கா 
அ த் ப் பணி 

18.00 

 ெமாத்தம்  36.00 
         (ந.க.எண். 700 /  2016  / இ 4)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) இப்பணி ைன அம் த் ட்ட நி ன் ழ் 

தயாரெ்சய்யப்பட்ட த் ய ம ப் க க்  
ேமற்ெகாள்ளலாம் 

3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் 
அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார ம் மாமன்றம் அ ம  
வழங்கலாம். 

   ர்மானம் எண்: 179.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
25. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் 

வளரச்் த் ட்டப் பணிகள் 2019-20 ன் ழ் பார ரம் அங்கன்வா  

ைமயத் ைன தரம் உயரத்் ம் பணிக்  .11.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் 

பணி ேமற்ெகாள்ள  இவ்வ வலக ந.க.எண். 11658 / 2019/ இ 4, நாள் 

21.7.2020 இன்ப  எஸ்  ல்டரஸ்் ஒப்பந்தார க்  ேவைல உத்தர  

வழங்கப்பட்  பணிகள் நிைறவைடந்த நிைல ல் அதன் ெசல னம் 

.12,38,707/- ஏற்பட் ள்ள  என்பதால் அ ம க்கப்பட்ட ம ப் ட் த் 

ெதாைக .11.00 இலடச்த் ைன ட தல் ெசல னமாக 

.1,38,707/- ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய 

ம ப்  .12,38,707/- 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 எஸ்  

ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  

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

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 எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2021-22 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

 ர்மானம் எண்: 180.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
26. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் 

வளரச்் த் ட்டப் பணிகள் 2019-20 ன் ழ் பார ரம் னாட் ரம்  

அங்கன்வா  ைமயத் ைன தரம் உயரத்் ம் பணிக்  .11.00 

இலடச்ம் ம ப் ட் ல் பணி ேமற்ெகாள்ள  இவ்வ வலக ந.க.எண். 

11658 / 2019/ இ 4, நாள் 21.7.2020 இன்ப  எஸ்  ல்டரஸ்் 

ஒப்பந்தார க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 

நிைறவைடந்த நிைல ல் அதன் ெசல னம் .12,36,310/- 

ஏற்பட் ள்ள  என்பதால் அ ம க்கப்படட் ம ப் ட் த் ெதாைக 

.11.00 இலடச்த் ைன ட தல் ெசல னமாக .1,36,310/- 

ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  

.12,36,310/- 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 எஸ்  

ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  

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

 

 



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 எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2021-22 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

ர்மானம் எண்: 181.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
27. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் 

வளரச்் த் ட்டப் பணிகள் 2019-20 ன் ழ் பார ரம் ேநதா   

அங்கன்வா  ைமயத் ைன தரம் உயரத்் ம் பணிக்  .11.00 

இலடச்ம் ம ப் ட் ல் பணி ேமற்ெகாள்ள  இவ்வ வலக ந.க.எண். 

11658 / 2019/ இ 4, நாள் 21.7.2020 இன்ப  எஸ்  ல்டரஸ்் 

ஒப்பந்தார க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 

நிைறவைடந்த நிைல ல் அதன் ெசல னம் .13,07,893/- 

ஏற்பட் ள்ள  என்பதால் அ ம க்கப்படட் ம ப் ட் த் ெதாைக 

.11.00 இலடச்த் ைன ட தல் ெசல னமாக .2,07,893/- 

ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய ம ப்  

.13,07,893/- 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 எஸ்  

ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  

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

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 எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2021-22 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

ர்மானம் எண்: 182.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 
 



28. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள் 

வளரச்் த் ட்டப் பணிகள் 2019-20 ன் ழ் பார ரம் ேமற்  

அங்கன்வா  ைமயத் ைன தரம் உயரத்் ம் பணிக்  .11.00 

இலடச்ம் ம ப் ட் ல் பணி ேமற்ெகாள்ள  இவ்வ வலக ந.க.எண். 

11658 / 2019/ இ 4, நாள் 21.7.2020 இன்ப  எஸ்  ல்டரஸ்் 

ஒப்பந்தார க்  ேவைல உத்தர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 

நிைறவைடந்த நிைல ல் அதன் ெசல னம் .12,90,651/- 

ஏற்பட் ள்ள  என்பதால் அ ம க்கப்படட் ம ப் ட் த் ெதாைக 

.11.00 இலடச்த் ைன ட தல் ெசல னமாக .1,90,651/- 

ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்படட் த் ய ம ப்  

.12,90,651/- 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 எஸ்  

ல்டரஸ்் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  

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

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 எஸ்  ல்டரஸ்், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) தல் ெசல னத் ைன மாநகராட்  வ வாய் நி  2021-22 
ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

ர்மானம் எண்: 183.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 
29. ண் க்கல் மாநகராட் ல் 14வ  மத் ய நி க் த் ட்டம் 

2019-2020 ன் ழ் நாகல் ர ்3, 5, 6 வ  ெத க்கள், எ ல் நகர,் கனரா 

காலனி மற் ம் ரா வ் நகரில் தார ்தளம் அ த்  / ேபவர ்கற்கள் 

ப க் ம் பணிக்  .44.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் பணி ேமற்ெகாள்ள  

இவ்வ வலக ந.க.எண். 12605 / 2019/ இ 4, நாள் 21.2.2020 ன்ப  

.என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்தார க்  ேவைல உத்தர  

வழங்கப்பட்  பணிகள் நிைறவைடந்த நிைல ல் அதன் ெசல னம் 

.45,99,775/- ஏற்பட் ள்ள  என்பதால் அ ம க்கப்பட்ட ம ப் ட் த் 



ெதாைக .44.00 இலடச்த் ைன ட தல் ெசல னமாக 

.1,99,775/- ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட த் ய 

ம ப்  .45,99,775/- 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 

.என்.மணிகண்டன் ஒப்பந்ததாரர ்  லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ைல தத் ல் பணி ைன ஒப்பைடக்க ம் மாமன்றம் அ ம  

வழங்கலாம்.                 (ந.க.எண். 12605 / 2019/ இ 4)  

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 .என்.மணிகண்டன், 
ஒப்பந்ததாரர ்  லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

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

ர்மானம் எண்: 184.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
30. இம்மாநகராட் ல் உள்ள கமலா ேந  நகர ஆரம்ப காதார 

நிைலயத் ல் 03.04.2019 அன்  தல் ரசவத் ற்கான அ ைவ 

சை்ச மற் ம் ம்ப நல அ ைவ சை்ச ெதாடரந்்  

ெசய்யப்பட்  வ ன்ற . அ ைவ சை்ச ெசய்வதற்  

உ ரக்ாக் ம் ஊ  ம ந் கள், மாத் ைரகள், ஆய்வக 

ைனெபா ட்கள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக் ம் மற் ம் 

ஆக் ஜன், ைநட்ரஜன் வா க்கைள ப்பாய்களில் நிரப் ம் 

பணிக் ம் இம்மாமன்ற ரம்ான எண்.1543 நாள்.03.06.2019-ன் ப  

ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்  ன் 2019 மற் ம் ைல 2019, சம்பர ்

2020, ஜனவரி 2021, ப்ரவரி 2021, மாரச் ்2021, ஏப்ரல் 2021 மாதங்க க்  

.1,90,294/- ம ப் ல் ம ந்  ெபா டக்ள் வாங்கப்பட் , தற்ெபா  

.9,706/- இ ப் ல் உள்ள . 

 கமலா ேந  நகர ஆரம்ப காதார நிைலய தைலைம ம த் வ 

அ வலரின் 01.06.2021 ேத ய க தத் ல், ேமற்ப  ம த் வமைன ல் 

அ ைவ சை்ச – 25, ம்ப நல அ ைவ சை்ச – 50, 35-

கப் ரசவங்க ம் நைடெபற்  வ வதாக ம், ேமற்ப  அ ைவ 

சை்சக்  அத் யாவ ய/ அவ ய ேதைவயான உ ர ்காக் ம் ல 



ம ந் கள் ண் க்கல் த ழ்நா  அர  ம த் வ டங் ல் 

இல்லாம ம் உள்ளதாக ம், ேமற்ப  அ ைவ சை்சக்  

ேதைவயான ம ந்  ெபா டக்ள் வாங்  வழங் வதற்  த ந்த 

ஏற்பா கள் ெசய்  த ம்ப  ேகாரி ம் ேம ம், 6 மாதத் ற்  அ ைவ 

சை்ச ெசய்ய ேதைவயான ம ந் கள் பட் யல்கைள ம் 

அளித் ள்ளார.் 

 எனேவ கணக் ல் இ ப் ல் உள்ள ெதாைகைய .9,706/- 

பயன்ப த்  ன் 2021 மாதத் ற்  மட் ம் ம ந்  ெபா ட்கள் 

ெகாள் தல் ெசய்ய இய ம். ஒ  மாதத் ற்  .50,000/- தம் ைல 

2021 தல் சம்பர ் 2021 வைர லான ஆ  மாதத் ற்  .3,00,000/- 

நி ைன இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  வழங் ட மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 ேம ம் கரப்் ணி தாய்மாரக்ளின் உடல் நலன் க ம் 

பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் அ ைவ சை்சக்  

அத் யாவ ய/ அவ ய ேதைவயான உ ர ் காக் ம் ம ந் கைள 

நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  இவ்வ வலக இேத எண்ணிட்ட 

ந.க.எண்.17817/எச1்/2017 நாள்.11.12.2020ன் ப  நிேயாகம் ெசய் ட 

உத் ர டப்படட்தன் அ ப்பைட ம், ெபா  கர் ணி 

தாய்மாரக்ளின் நலன்க ம் அவசர அவ யம் க ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம ைய எ ரே்நாக் ம் மாத் ைரகள் மற் ம் 

ஊ  ம ந் கள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  கக் ைறந்த ைல 

தத் ல் ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள வாளர.் வன் 

ஹாஸ் ட்டல்  சப்ைளஸ் நி வனத் ட ம், வாளர.் ராம் சரி கல் 

நி வனத் ட ம் மற் ம் ஆக் ஜன் மற் ம் ைநட்ரஜன் வா க்கைள 

ப்பாய்களில் நிரப் ம் பணிக்  ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள 

வாளர.் கன் ஏெஜன்  நி வனத் ட ம் மற் ம் ஆய்வக 

ைனெபா ட்கள் நிேயாகம் ெசய்ய கக் ைறந்த ைல 

தத் ல் ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள வாளர.் ண் க்கல் 

ஹாஸ் ட்டல் சப்ைளயர ் நி வனத் ட ம் ெகாள் தல் ெசய்ய 

மாமன்ற த் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.17817/எச1்/2017) 

  



 
அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ெசல னத் ைன மாநகராட்  ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் அ ம த் டலாம். 

ர்மானம் எண்: 185.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

31.  ண் க்கல் மாநகராட் ல் காந்  னசரி காய்க  

மாரக்்ெகட் கைடகைள ெகாேரானா ேநாய் ெதாற் ன் காரணமாக 

அர  அ த்த ெபா  ஊரடங் னால் அவசர அவ யம் க  Section 

15ன் ப  ெபா  மக்க க்  னசரி ேதைவக்  காய்க , கனி மற் ம் 

மளிைக ெபா டக்ள் ைடக் ம் தமாக ெத க்க க்  ேநர யாக 

ேமாட்டார ் வாகனங்கள் லம் ற்பைன ெசய்ய ஏ வாக ளக்ஸ் 

ேபனர ்மற் ம் வண் க க்கான அைடயாள அடை்டகள் அசச் த் ம், 

ற்பைனயாளரக் க்கான அைடயாள அட்ைடகள் அசச் த்  

வழங் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள உத்ேதச ெசல னம் .2.00 

இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

        (ந.க.எண்.10193/2019/அ7) 
அ வலக ப்  

1) மாமன்ற அ ம வழங்கலாம். 

2) இப்பணி ைன வ வாய் நி  2021-22ன் ழ் மாநகராட்  சடட் 

ரி  15ன் ம் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் ன் 

அ ம ைன எ ர ் ேநாக்  ண் க்கல் மாவட்ட எ  

ெபா டக்ள் தயாரிக் ம் மற் ம் ைதயல் மகளிர ் ேமம்பாட்  

ெதா ற் ட் ற  சங்கம் S.W.88 ண் க்கல் நி வனத் ன் 

லம் பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 186.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

32. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் காெணா  

வா லான ஆய்  ட்ட அ ைரகளில் நாள்.24/04/2021  

ெதரி த் ள்ளவா , இம்மாநகராட்  ப களில்  ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற்  (இரண்டாம் அைல) க ேவகமாக பர  வ வதா ம், 

48 வார் களி ம் ெபா  இடங்களில் ெகாேரானா ைவரஸ் காய்சச்ல் 

(COVID – 19) த ப்  மற் ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககள் 

ரமாக ெசயல்ப த்தப்பட்  வ ன்ற . ேம ம், 48 வார் களி ம் 



 டாக ெசன்  ெகாேரானா ெதாற்  அ  உள்ள நபரக்ைள 

கண்ட வதற் ம், ெதாற்  கண்ட ந்த நபரக்ைள அப்ப ல் 

நைடெப ம் காய்சச்ல் கா ல் பரிேசாதைன ெசய்ய 

அ த் வதற் ம், ேநாய்த்ெதாற்றால் பா க்கப்பட்  

மாநகராட் ல் அ க்கப்பட்  தைடெசய்யப்பட்ட ப கைள 

கண்காணித்  ேதாய்ெதாற்  பர வைத கட் ப்ப த்த ம், 

ேமற்கண்ட கண்காணிக் ம் பணிக்  பணியாளரக்ள் 

ேதைவப வதால், ெடங்  காய்சச்ல் த ப்  பணிக்காக தற்ெபா  

பணி ரிந் வ ம் தற்கா க ெகா ப்  ஒ ப்  பணியாளரக்ைள 

(DBC பணியாளரக்ள்) பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல்நிைல 

பணியான ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்   பணிகைள 

ேமற்ெகாள்ள ம் தலாக ெடங் காய்சச்ல் த ப்  பணிகைள 

ேமற்ெகாள்ள ம், வார் க்  1 நபர ் தம் 48 வார் க க்  48 

நபரக்ைள ம் மற் ம் கடந்த ஆண்  ( தல் அைல) ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற்றால் அ கமாக பா க்கப்பட்ட வார்  எண்கள் 

1,2,3,5,14,15,16,23,34,37,45,48 ெமாத்தம் 12 வார் களில் தலாக ஒ  

பணியாளைர ம் நிய த்  (ெமாத்தம் 60 பணியாளரக்ள்) த ப்  

மற் ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககள் ரமாக 

ெசயல்ப த்தப்பட ேவண் ள்ள . ேம ம், தற்சமயம் ேதரத்ல் 

நடத்ைத ைறகள் அம ல் உள்ள நிைல ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி / 

ைலப் ள்ளி ெபற இயலாததா ம் தற்ெபா  ெடங் காய்சச்ல் 

த ப்  பணிைய ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ேமற்ெகாண்  வ ம் 

A.ராம ங்கம், PWD ஒப்பந்தகாரர,் அய்யம்பாைளயம் அவரக்ள் 

லமாகேவ 01/05/2021 தல் 31/05/2021 வைர 31 நாடக் க்  

ண் க்கல் மாவட்ட 2020-2021 -கான னக்  ஊ ய பட் ய ல் 

கண் ள்ளப  நாள் ஒன் க்  .389/-  நிரண்யம் ெசய் , 

ெபா காதார அவசர அவ யம் க ம் ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்ட  ரி  15ன் ழ் ன் அ ம  ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம், 

ேமற்கண்ட பணிக்கான ெசல னத்ைத அர னால் க்கப்ப ம் 

ெகாேரானா நிவாரண நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 2785/2020/எச2்) 

  



அ வலகக் ப்  
1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ெபா காதார பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

நிரவ்ாக நலன் க ம் ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட  
ரி  15ன் ழ் ன் அ ம  ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம், 

ேமற்கண்ட பணிக்கான ெசல னத்ைத ெகாேரானா 
நிவாரண நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 187.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

33. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் காெணா  

வா லான ஆய்  ட்டம் அ ைரகளில்  ெதரி த் ள்ளவா  

இம்மாநகராட்  ப களில்  ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

(இரண்டாம் அைல) க ேவகமாக பர  வ வதா ம், 48 வார்  

ப களின் ெபா  இடங்களில் ெகாேராணா ைவரஸ் காய்சச்ல் (COVID 

– 19) த ப்  மற் ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககள் ரமாக 

ெசயல்ப த்தப்பட்  வ வதா ம், ைவரஸ் ெதாற்  கண்ட வதற்   

ேதைவயான ப வங்கள், ஸ் க்கரக்ள், அைடயாள அடை்டகள் மற் ம் 

ளக்ஸ் அசச் ப்பதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .2.00 ( பாய் 

இரண்  லடச்ம்)ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண். 2785/2020/எச2்) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ெபா காதார பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

நிரவ்ாக நலன் க ம் ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட  
ரி  15ன் ழ் ன் அ ம  ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம், 

ேமற்கண்ட பணிக்கான ெசல னத்ைத ெகாேரானா 
நிவாரண நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

3. ேமற்கா ம் ப வங்கள் மற் ம் ப ேவ கள் அசச் த்   
நிேயாகம் ெசய் ம் ண் க்கல் மாவட்ட எ  ெபா ட்கள் 

தயாரிக் ம் மகளிர ் ெதா ல் ட் ற  சங்கம் SWSS ண் க்கல், 
நி வத் ன் லம் ைலப் ள்ளி ெபற்  பணிேமற்ெகாள்ள ம் 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 188.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

  



34. ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 11.05.2021ம் ேத ய 

ஆய் க் ட்டத் ல், ெகாேரானா ேநாய்ெதாற்  இரண்டாம் அைல 

அ கமாக பர  வ ம் ழ்நிைல ல் ேநாய்ெதாற்றால் பா க்கப்பட்  

மாநகராட் ல் அ க்கப்பட்ட தைடெசய்யப்ட்ட ப களில் 

மற் ம் ட் ல் தனிைம ப த்தப்பட்ட ேநாய்ெதாற்  கண்ட யப்பட்ட 

ேநாயாளிகைள னசரி ெசன்  SpO2 (ஆக் ஜன் ெச ட்டல் அள ), 

உடல் ெவப்பநிைல ஆய்  ெசய்வ டன், ேநாய்ெதாற்  

கண்ட யப்பட்ட ேநாயாளிக க்  ேதைவயான அத் யாவ யப் 

ெபா டக்ள் வாங்  வழங்க ம் மற் ம் க க்  ெசன்  

ெகாேரானா ெதாற்  அ  உள்ள நபரக்ைள கண்ட வதற் ம், 

வார் க்  1 நபர ் தம் 48 வார் க க்  48 நபரக்ைள நாள் ஒன் க்  

.300 தம் ஒ  மாதத் ற்  (31 நாடக் க் )மாவட்ட ஆட் யர,் 

ண் க்கல் அவரக்ளின் ஆய்  ட்ட ேநர  அ ைற ன்ப , 

பணி ன் அவசர அவ யம் க  தற்ெபா  ெடங் காய்சச்ல் 

த ப்  பணிைய ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ேமற்ெகாண்  வ ம் 

A.ராம ங்கம், PWD ஒப்பந்தகாரர,் அய்யம்பாைளயம் அவரக்ள் 

லமாக னக்  ஊ ய அ ப்பைட ல் நிய த்  த ப்  மற் ம் 

ன்ெனசச்ரிக்ைக பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ம் இதற்கான உத்ேதச 

ெசல த் ெதாைக .5,00,000/-  ெபா காதார அவசர அவ யம் 

க ம் ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட  ரி  15ன் ழ் ன் 

அ ம  ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம் ேமற்கண்ட பணிக்கான 

ெசல னத்ைத COVID – 19 மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண். 2785/2020/எச2்) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ெபா காதார பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

நிரவ்ாக நலன் க ம் ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட  
ரி  15ன் ழ் ன் அ ம  ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம், 

ேமற்கண்ட பணிக்கான ெசல னத்ைத ெகாேரானா 
நிவாரண நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

3. ேம ம், . A.ராம ங்கம், PWD ஒப்பந்தகாரர,் அய்யம்பாைளயம்  
என்பவரால் ேமற்ப  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 189.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 



35. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ந.க.எண்.7139/ெஜ3/2019, நாள்.07.01.2020ன்ப  இம்மாநகராட் ல் 

ெவளி கைம லம் அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 281 ய்ைமப் 

பணியாளரக்ைள மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் (2020-21) தர 

ைலப்பட் ய ன் ப  நாள் ஒன் க்  நபர ் ஒ வ க்   .509/-

(ECS,EPF 16.35% & ேசைவக்கட்டணம் 4.90%) தத் ல் மாமன்ற ரம்ான 

எண்.1990, நாள்.03.07.2020ன் ப  4 ப்பங்களாக ரிக்கப்பட்  அ ல் 3 

ப்பங்க க்  (87+72+52=211) 211 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள 

நிேயாகம் ெசய் ட 01.08.2020 தல் 31.07.2020 ய ஓராண்  

காலத் ற்   எக்ெசல் நீட் அண்  ைட  நி வனம் , ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  ஒப்பைடப்  ெசய் ம், ப்பம்-4க்  70 

ய்ைமப்பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ட 01.11.2020 தல் 

ஷாரப்்(ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமன்ட ் சர் ஸ், ம ைர 

நி வனத் ற்  ஒப்பைடப்  ெசய் ம்,  காதாரப்பணிகள் 

ேமற்ெகள்ளப்பட்  வ ற . இ ல் எக்ெசல் நீட ் அண்  ைட  

நி வனம் , ண் க்கல் நி வனத் ன் 3 ப்பங்க க்கான  

பணிக்காலம் 31.07.2021 உடன்  வைட ற . 

 எனேவ, நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின் ேமற்கண்ட 

ெசயல் ைற ஆைண மற் ம் மாமன்ற ரம்ானத் ன் ப  

நிபந்தைனகளில் ப் ட் ள்ளப  ேமற்ப  நி வனத்தாரால் 

25.06.2021ம் ேத ய நீட் ப்  ேகாரி ள்ளதால் ேம ம் ெதாடரவ் ம்  

01.08.2021 தல் 31.07.2022 ய ஓராண் காலத் ற்   பணி  நீட் ப்  

ெசய்  எக்ெசல் நீட் அண்  ைட  நி வனம் , ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  பணி உத்தர  வழங் ட ம், ேம ம், ேமற்கண்ட 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ந.க.எண்.7139/ெஜ3/2019, நாள்.07.01.2020 (பத்  எண்.13ல்) றப்பட் ள்ள 

வ காட் த ன் ப  கா யாக உள்ள ய்ைமப் பணியாளர ்

பணி டத் ற்  நாள  ேத ல் பணி ஓய்  / பணி ைட 

காலஞ்ெசன்றதன் காரணமாக ஏற்பட்ட 17 ய்ைமப் 

பணியாளரக்ளின் பணி டங்க க்  ெவளி கைம லம் அயல் 

ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ேமற்கண்ட நி வனத் ற்  ஏற்கனேவ 

01.02.2021 தல் 6 மாத காலத் ற்  பணி ேமற்ெகாள்ள பணி உத்தர  

வழங்கப்பட்ட ல் பணிக்காலம் 31.07.2021ல் வைடவதால் 



ேமற்கண்ட பணிக்காலத் ைன ம் ஓராண்  (01.08.2021 தல் 

31.07.2022 ய) காலத் ற்  நீட் ப்  ெசய்  உத்தர  வழங் ட 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

ேமற்கண்ட ய்ைமப் பணிக்கான 3 ஆண் க க்கான 

ெசல னத்ெதாைகக்  மாமன்ற ரம்ான எண்.1798, நாள்.20.01.2020ல் 

அ ம க்கப்ட் ள்ளைதத் ெதாடரந்்  ஓராண் க்கான 

ெசல னதெ்தாைக .5,13,60,260/- ஐ  இம்மாநகராட்  வ வாய் 

மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.8650/2019/எச2்) 

அ வலகக் ப்  : 

1. ப்பம் 1, 2 மற் ம் 3 ல் ப் ட் ள்ள 211 மற் ம்  17 

ய்ைமப்பணியாளரக்ள் நிேயாகம் ெசய் ட, எக்ெசல் நீட் அண்  

ைட  ஏெஜன் , ண் க்கல் நி வனத்தா க்  ஏற்கனேவ 

வழங்கப்பட் ள்ள நிபந்தைனக ட ம், அவ்வப்ேபா  

இம்மாநகராட் யால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் த்தங்க க் டப்ட்ட 

நிபந்தைனக ட ம் ேம ம், 01.08.2021 தல் 31.07.2022 வைரயான 

ஓராண்  காலத் ற்  (இராண்டாமாண் ற் ) பணி ேமற்ெகாள்ள ம் 

பணி  நீட் ப்  ஆைண வழங்க மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ேம ம், நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ந.க.எண்.7139/ெஜ3/2019, நாள்.07.01.2020 (பத்  எண்.13ல்) 

றப்பட் ள்ள வ காட் த ன் ப  17 ய்ைமப் பணியாளரக்ள்  

எக்ெசல் நீட் அண்  ைட  நி வனம் , ண் க்கல் நி வனத் ன் 

லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வந்த பணிக்காலத் ைன ம்  01.08.2021 

தல் 31.07.2022 வைரயான ஓராண்  காலத் ற்  பணி 

ேமற்ெகாள்ள ம் பணி  நீட் ப்  ஆைண வழங்க மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

3.  ேம ம்,  ஒப்பந்த ய்ைம பணியாளரக் க்  அவ்வப்ேபா  

மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அவரக்ளால் நிரண் க்கப்ப ம் 

தர ைலப்பட் யல் அ ப்பைட லான னக்  மற் ம் ஏைனய 

ேசைவக்கட்டணம், தற்காப்  மற் ம் இதர உபகரணங்க க்கான 

ெசல னத் ெதாைககளில் 10 சத தம் உயர்  ெசய்  வழங் ம் 

பணி ஆைண வழங்க மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 



4. ேமற்கண்ட பரப்ப  டக்க  ேமலாண்ைம ட்டத் ன் 

ழ் ெசயல்ப த்தப்பட க் ம் ய்ைம பணிக்  

ன்றாண் க க்கா ம் ெசல னத்ெதாைக அைனத்ைத ம் 

இம்மாமன்ற ரம்ான எண்1798, நாள் 20.01.2020ல் 

அ ம க்கப்பட்டதன்ப , தற்ேபா  ேமற்ப  பணிக்   

ஓராண் க்கான ெசல னதெ்தாைக .5,13,60,260/- ஐ  இம்மாநகராட்  

வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 190.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

36. இம்மாநகராட் ல் வ வாய் நி   2021-22 ன் ழ் 
மாநகராட் க் ட்பட்ட ப களில் ெத ளக்  பராமரிப் ப் 
பணிக் த் ேதைவப்ப ம் ISI அல்ல  ISO தரம் வாய்ந்த ன் சாதனப் 
ெபா டக்ள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்   17.2.2021 அன்  தல் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. ைஹெடக் இன் னியரிங் 
 

1.90% ம ப் ட் ற்  
தல்  

.10000/-  க்கான 
வங்  ெச த்  ர  

2. ஐ யல் எெலக்ட்ரானிக்ஸ் 11.16% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/-  க்கான 
வங்  ெச த்  ர  

       (ந.க.எண்.1633 / 2021 / இ 3 ) 
 
அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.68, நாள் 17.2.2021 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  ைஹெடக் இன் னியரிங், 

ஒப்பந்ததாரரிடம் 25.06.2021ம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்படட் 
ேபா  ை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 1.90% ம ப் டை்ட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 
அளித் ள்ள ைஹெடக் இன் னியரிங், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் அவசர அவ யம் 
க , தனி அ வலரின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 191.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

 



 
 
37. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் காெணா  

வா லான ஆய்  டட் அ ைரகளில் நாள்.24/04/2021  
ெதரி த் ள்ளவா , இம்மாநகராட்  ப களில்  ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  (இரண்டாம் அைல) க ேவகமாக பர  வ வதா ம், 48 
வார் களி ம் ெபா  இடங்களில் ெகாேரானா ைவரஸ் காய்சச்ல் (COVID – 19) 
த ப்  மற் ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககள் ரமாக 
ெசயல்ப த்தப்பட்  வ ன்ற . ேம ம், 48 வார் களி ம்  டாக 
ெசன்  ெகாேரானா ெதாற்  அ  உள்ள நபரக்ைள கண்ட வதற் ம், 
ெதாற்  கண்ட ந்த நபரக்ைள அப்ப ல் நைடெப ம் காய்சச்ல் 

கா ல் பரிேசாதைன ெசய்ய அ த் வதற் ம், ேநாய்தெ்தாற்றால் 
பா க்கப்பட்  மாநகராட் ல் அ க்கப்பட்  தைடெசய்யப்பட்ட 
ப கைள கண்காணித்  ேதாய்ெதாற்  பர வைத கட் ப்ப த்த ம், 
ேமற்கண்ட கண்காணிக் ம் பணிக்  பணியாளரக்ள் ேதைவப வதால், 
ெடங்  காய்சச்ல் த ப்  பணிக்காக தற்ெபா  பணி ரிந் வ ம் 
தற்கா க ெகா ப்  ஒ ப்  பணியாளரக்ைள (DBC பணியாளரக்ள்) 
பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல்நிைல பணியான ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்   பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ம் தலாக ெடங் காய்சச்ல் 
த ப்  பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ம், வார் க்  1 நபர ் தம் 48 
வார் க க்  48 நபரக்ைள ம் மற் ம் கடந்த ஆண்  ( தல் அைல) 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றால் அ கமாக பா க்கப்பட்ட வார்  எண்கள் 
1,2,3,5,14,15,16,23,34,37,45,48 ெமாத்தம் 12 வார் களில் தலாக ஒ  
பணியாளைர ம் நிய த்  (ெமாத்தம் 60 பணியாளரக்ள்) த ப்  மற் ம் 

ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககள் ரமாக ெசயல்ப த்தப்பட 
ேவண் ள்ள . ேம ம், தற்ெபா  ெடங் காய்சச்ல் த ப்  பணிைய 
ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ேமற்ெகாண்  வ ம் A.ராம ங்கம், PWD 
ஒப்பந்தகாரர,் அய்யம்பாைளயம் அவரக்ள் லமாகேவ 01/06/2021 தல் 
30/06/2021 வைர 30 நாடக் க்  நீட் ப்  ெசய்    ண் க்கல் மாவட்ட 2020-
2021 -கான னக்  ஊ ய பட் ய ல் கண் ள்ளப  நாள் ஒன் க்  

.389/-  நிரண்யம் ெசய் , ெபா காதார அவசர அவ யம் க ம் 

ேமற்கண்ட பணிக்கான ெசல னத்ைத COVID – 19 மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 
அ ம  ேவண்டப்ப ற .                        (ந.க.எண். 2785/2020/எச2்) 
அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ெபா காதார பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நிரவ்ாக 

நலன் க ம் ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட  ரி  15ன் ழ் 
ன் அ ம  ெபற்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம்  ேமற்ப   

பணிக்கான காலத் ைன 01/06/2021 தல் 30/06/2021 வைர 30 
நாடக் க்  நீட் ப்  ெசய்   ேமற்கண்ட பணிக்கான 
ெசல னத்ைத ெகாேரானா நிவாரண நி ந்  
ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 192.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

 



38. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைடத் ட்டப் ரி ல், 

ப்பம் – I-ற்  உட்பட்ட காந்  காய்க  வளாகத் ற்  ன் றம் 

அைமந் ள்ள சாக்கைட கால்வா ல், 500mm dia M.S. Pipe line 

அைமந் ள்ள . இக் ழா ன் வ யாகத்தான் R.M.Colony Pumping station 

–ல் இ ந்  க நீர ் த் கரிப்  நிைலயத் ற்  க நீர ் உந்தம் 

ெசய்யப்ப ன்ற . இக் ழா ல் த் , உைடப்  ஏற்பட்  

டட் . இதனால் க நீரான  சாக்கைட கால்வாய் வ யாக ெசன்  

காதார ரே்கடை்ட ஏற்ப த் ன்ற . எனேவ, த்த 

ழா ைன மாற் யைமக்க ம், R.M.COLONY Pumping station, Paraipatty 

Pumping Station மற் ம்  Market life station –ல் உள்ள generator Battery –கைள 

வாங் வதற் ம் . 3.15 இலடச்த் ற்  ம ப்  தயாரிக்கப்பட்  

மாமன்றத் ன் அ ம   ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.  4681 /2021/இ4 (பா.ச. )) 
அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
ர்மானம் எண்: 193.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

 
39. இம்மாநகராட் ல் நீர ்நி  2021-22 ன் ழ் 2021-22 ம் ஆண் ற்  
ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்கத் ல் அைமந் ள்ள தைலைம நீேரற்  
நிைலய தல் மற் ம் 2 வ  நீர ் டட்ங்கள், நீர ் ரதானக் 

ழாய்கள், மைலக்ேகாடை்ட நீ ந்  நிைலயம் மற் ம் நீர ்
நிேயாகப் ரி  இைவகைள இயக் ப் பராமரிக்க ெதா ல் ட்பப் 

பணியாளரக்ள் நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  29.06.2021 அன்  தல் 
ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் 

ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
வ. 
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. எம்    
கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ் 

4.17% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.49000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்  

2. .எம். ேவ ேகாபால்  7.79% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.49000/- ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம் 

தல்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 
ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல தத்ைத 

ைறத்  த மா  ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல 
தம் அளித் ந்த  எம்    கன்ஸ்டர்க் ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரரிடம் 

5.7.2021 ம் ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா    ழ்க்கா மா  
ைல தத்ைத ைறத்  தர சம்மதக் க தம் அளித் ள்ளார ்

 
 



வ. எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் 

1. எம்    கன்ஸ்டர்க் ஷன்ஸ் 0.01% ம ப் ட் ற்  ைற   

     (ந.க.எண்.3955 / 2020/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. .49,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.124 நாள் 31.05.2021 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 எம்   கன்ஸ்ட்ரக் ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப் ள்ளிைய  ஏற்கலாம்.  

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் 
அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

ர்மானம் எண்: 194.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 


