
  

2021ம் ஆண்  ன் மாதம் 30ம் ேத  தன் ழைம ற்பகல்         

4.00 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் அைற ல்  

நைடெபற்ற     இய ல்    ட்ட ெபா ள்   
1. ண் க்கல் மாநகராட்  பாதாள சாக்கைட டட்ம் ரி ன் ழ் 

இயங் ம் வண்  எண். TN 57 AF 8771 ெஜட்ரா ங் வாகனம் 9000 ட்டர ் 

ெகாள்ளள  ெகாண்ட வாகனத் ன் ஓஸ் ப தைடந்  பாதாள சாக்கைட 

அைடப்  பணிகைள ேமற்ெகாள்ள இயல ல்ைல. இவ்வாகனமான  

அன்றாடம் இைட டா  பணி ேமற்ெகாள் ம் ெபா ட்  இப்பணியான  

அத் யாவ ய பணியாக இ ப்பதால் அவசர அவ யம் க  தாக ஓஸ். 

AT – 3/4” (19.0mm) – 2SNDN19-60 ட்டர ்வாங்  ெபா த் வதற்  ைலப் ள்ளி 

ேகாரியைத ம், ைறவான ைலப் ள்ளி ெகா த் ள்ள M/S. BMP 

கன்ஸ்ட்ரக் ஷன், ண் க்கல் அவரக் க்  ேவைல உத்தர  

வழங் யதற் ம்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 (ந.க.எண். 1346/2021/இ4(பா.ச. )) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.. 

 ர்மானம் எண்: 131.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

2. ண் க்கல் மாநகராட்  பாதாள சாக்கைட டட்ம் ரி ன் ழ் 

இயங் ம் வண்  எண். TN 57 BJ 9229. 6000 ட்டர ்  ெகாள்ளள  ெகாண்ட 

ெஜட்ரா ங் வாகனத் ல் ெஜட் ங் ஸ்டம் வ ம் ெசயல்பட ல்ைல. 

ெஜட் ங் பம்ப் மற் ம் ேவக்கம் பம்ப்  ப தைடந்  பயன்ப த்த யாமல் 

உள்ள . ஆைகயால் ெபா  மக்களின் ெபா  காதார நலன் க  

அவ்வண் ள்ள ப ைன சரி ெசய் ம் ெபா ட்  ைலப் ள்ளி 

ெகா த் ள்ள M/S. WHALE ENTERPRISES PVT.LT., ேகாயம் த்தர ் அவரக் க்  

ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .(ந.க.எண். 1346/2021/இ4(பா.ச. )) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்..  

ர்மானம் எண்: 132.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
3. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட சாைலேரா , 
ெபான்ராம் ரியாணி கைட அ ம யற்ற கட் டத் ன் ழ் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . ெபான்ராம் ரியாணி கைட 
நிரவ்ாகத் னரால் மாநகராட் க்  எ ராக ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற 
ம ைர ைள ல் WP(MD) NO. 9522/2021,-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 க்கப்படட் .(ந.க.எண். 2611/2021/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.  
ர்மானம் எண்: 133.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
4.  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ்லாரி வாகனம் 

.என்.57. . .4312 க்  19.6.2021 ம் ேத டன் த ச ் சான்  காலம் 

வைடவதால் ண் ம் ஒ  வ ட காலத் ற்  (2021-2022) 

த சச்ான்  ெபற பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . அதற்  

அர  அங் காரம் ெபற்ற நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ெபற்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .44,000/-ஐ நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

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

அ. ப்   
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக க க்  
மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம்.   

ர்மானம் எண்: 134.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
5. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி 

வாகனம் .என்.57.எம்.2793 க்  19.6.2021 ம் ேத டன் த ச ் சான்  

காலம் வைடவதால் ண் ம் ஒ  வ ட காலத் ற்  (2021-2022) 

த சச்ான்  ெபற பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . அதற்  

அர  அங் காரம் ெபற்ற நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ெபற்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .43,000/-ஐ நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ( ந.க.எண். 3682 / 2021 / இ3) 

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2) அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக 

க க்  மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம்   
ர்மானம் எண்: 135.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

6. த ழ்நாட் ல் தற்ேபா  ெகாேரானா இரண்டாம் அைல ேநாய் ெதாற்  
அ கமாக பர க்ெகாண் ப்பதால் அதைன கட் ப த்த 
மாநகராட் க் டப்ட்ட ப களில் இயங்  வ ம் த்தா ம த்தகத் ல் 

னசரி ெபா மக்கள் ெகாேரானா த ப்  ம ந் கைள வாங்  
பயன்ப த்  வ றாரக்ள். ெபா மக்களின் நலன் க  பழனி சாைல ல் 



இயங் வ ம் மாநகராட்  த்தா ம ந்தகத் ற்  தற்ெபா  பர  வ ம் 
ெகாேரானா  மற் ம் ப வ கால ேநாய் தாக்கங்கைள ேபாரக்ால 
அ ப்பைட ல் எ ரெ்காள்ள ேதைவயான ம ந் ப்ெபா ட்கைள அர  
நி வனமாக டாம்க்கால், ெசன்ைன நி வனத் ட ந்  த்த ம ந் கைள 
வாங் வதற்  ஆ ம் ெசல னம் .2,00,442/- ( பாய் இரண்  லட்சத்  
நா ற்  நாற்பத்  இரண்  மட் ம்)க்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3948/2021/எச1்) 
அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணி ன் அவசர அவ யம் மற் ம் நிரவ்ாக நலன் க  

அர  நி வனமான டாம்க்கால், ெசன்ைன நி வனத் ற்  பட் யல் 
ெதாைக வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 136.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

7. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.3, 

ளாக் எண். 2, நகரள  எண். 351-ல் ண் க்கல் ெம ன் ேரா  கத  எண். 

167, மாநகராட் க்  ெசாந்தமான இடத் ல் கைட கட் டம் அைமந் ள்ள . 

ேமற்கண்ட இடத் ல்  கைட கட்   ஆக் ர ப்  ெசய்தைத அகற்ற 

ேகாரியைத எ ரத்்  தன்ைம மாவட்ட உரிைம யல் நீ மன்றத் ல் . 

. ேமாகன் என்பவர ்வழக்  ெதாடரந்் ள்ளார.் (வழக்  எண். O.S.NO.649/2012)   

ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா  வழக்ைக நடந்த . எஸ். 

ெஜகநாதன், வழக்க ஞர ் அவரக்ைள நிய க்கப்பட்ட . தற்ேபா  

அன்னார  மைறவால் இந்த வழக் ல் வழக்காட வழக்க ஞர ் . . 

ெஜய ரகாஷ், அவரக்ைள நியமனம் ெசய்ய ம், ஆரம்ப வழக்  கட்டணம் 

.2,500/- வழங்க மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  

சமர் க்கப்பட்ட .(ந.க.எண். 9536/2012/எப்3) 

அ வலக ப் .. 
1. வழக்க ஞர ் . . ெஜய ரகாஷ் அவரக்ள் வழக் ல் ஆஜரா  

வழக் ைன  ெதாடரந்்  நடத்த மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 
2. ேமற்ப  வழக் ற்  ஆரம்ப கட்டணமாக .2,500/- வழங்க மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

ர்மானம் எண்: 137.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

8. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.3, 
ளாக் எண். 2, நகரள  எண். 351-ல் ண் க்கல் ெம ன் ேரா  கத  

எண். 171, மாநகராட் க்  ெசாந்தமான இடத் ல் கைட கட் டம் 
அைமந் ள்ள . ேமற்கண்ட இடத் ல் உள்ள கைட கட் ட ஆக் ர ப்  
ெசய்தைத அகற்ற ேகாரியைத எ ரத்்  தன்ைம மாவட்ட 
உரிைம யல் நீ மன்றத் ல் . எஸ்.ரத் னம் என்பவர ் வழக்  
ெதாடரந்் ள்ளார.் (வழக்  எண். O.S.NO.643/2012)   ேமற்ப  வழக் ல் 
மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜராக . எஸ். ெஜகநாதன், வழக்க ஞர ்
அவரக்ைள நிய க்கப்பட்ட . தற்ேபா  அன்னாரின் மைறவால் இந்த 



வழக் ல் ஆஜரா  வழக்காட வழக்க ஞர ் . . ெஜய ரகாஷ், 
அவரக்ைள நியமனம் ெசய்ய ம், ஆரம்ப வழக்  கட்டணம் .2,500/- 
வழங்க மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்படட் . 

(ந.க.எண். 9537/2012/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . . ெஜய ரகாஷ் அவரக்ள் வழக் ல் ஆஜரா  
வழக் ைன ெதாடரந்்  நடத்த மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

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

ர்மானம் எண்: 138.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

9. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ண் க்கல் 
ட ன் 1வ  வார் , தா கா ஆ ஸ் ேரா , ைலயன் ெத ல் நகரள  
எண். 376-ம் எண் க்  கட் ப்பட்ட ம், ய கத  எண். 48 மற் ம் 
வரி ப்  17710-க்  சம்பந்தப்பட்ட இடத் ற்  நில அளைவ 
உட் ரி  ெசய்தைத ரத்  ெசய்  தரக்ேகாரி . ெசல்ல த்  
என்பவர ் தன்ைம சார்  நீ மன்றம் ண் க்கல் அ.வ.எண். 764/2017-
ல் வழக்  தாக்கல் ெசய் ந்தார.் இந்நிைல ல் ேமற்ப , வழக் ல் 
வழக்ைக தள் ப  ெசய்  மாநகராட் க்  சாதகமாக ரப்்  
வழங்கப்பட் ள்ள . வழக்ைக நடத்த . எஸ். ெஜகநாதன் 
வழக்க ஞர ் அவரக்ைள நிய க்கப்பட்ட . தற்ேபா  அன்னார  
மைறவால் இந்த வழக் ல் வழக்காட வழக்க ஞர ் . . 
ெஜய ரகாஷ் அவரக்ைள  நியமனம் ெசய்யப்பட் ள்ளதால் வழக்  
கட்டணமாக .5000/- ெசல ட அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  
சமர் க்கப்ப ற .(ந.க.எண். 9537/2012/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . . ெஜய ரகாஷ் அவரக்ள் வழக் ற்  ஆஜர ்
ஆனதற்   ெதாைக வழங்க மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

2. ேமற்ப  வழக் ற்  கட்டணமாக .5,000/- வழங்க மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.   

ர்மானம் எண்: 139.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

10. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்                     

TN 57 BE 2647 காம்ெபக்ட் வாகனம் தாக வாங்  5 வ டங்கள் 

கடந் ட்டதால், வாகனத் ன் ன் ன் டயரக்ள் ேதய்ந்  க ம் 

ப தைடந் ள்ள . ேமற்ப  வாகனத் ன் ன் பக்கம் இரண்  

மற் ம் ன்பக்க டயரக்ள் நான்  ய டயரக்ள் ெகாள் தல் ெசய்  

ெபா த் வதற்  ஆ ம்  உத்ேதச ெசல னம் .1,10,000/-க்  ( பாய் 

ஒ  லடச்த்  பத்தா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  

ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.4070/2021/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: 140.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

11. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்                     

TN 57 BD 3938 ப்பர ் வாகனம் தாக வாங்  5 வ டங்கள் 

கடந் ட்டதால், வாகனத் ன் ன் ன் டயரக்ள் ேதய்ந்  க ம் 
ப தைடந் ள்ள . ேமற்ப  வாகனத் ன் ன் பக்கம் இரண்  
மற் ம் ன்பக்க டயரக்ள் நான்  ய டயரக்ள் ெகாள் தல் ெசய்  
ெபா த் வதற்  ஆ ம்  உத்ேதச ெசல னம் .65,000/-க்  ( பாய் 
அ பத்ைதந்தா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  
ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண். 3987/2021/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 
             நி ல் ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  

ர்மானம் எண்: 141.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

12. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்                     
TN 57 BE 2658 காம்ெபக்ட் வாகனம் தாக வாங்  5 வ டங்கள் 

கடந் ட்டதால், வாகனத் ன் ன் ன் டயரக்ள் ேதய்ந்  க ம் 
ப தைடந் ள்ள . ேமற்ப  வாகனத் ன் ன் பக்கம் இரண்  
மற் ம் ன்பக்க டயரக்ள் நான்  ய டயரக்ள் ெகாள் தல் ெசய்  
ெபா த் வதற்  ஆ ம்  உத்ேதச ெசல னம் .1,10,000/-க்  ( பாய் 
ஒ  லடச்த்  பத்தா ரம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  
ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.3358/2021/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: 142.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

13. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார் களில் 

ற்ப த்தப்பட்ட மற் ம் ரி ப்ப த்தப்படட் ப களில் 

ெத ளக் கள் மற் ம் ன்கடத் கள் ேபா மான அள ல் 

இல்லாமல் உள்ள இடங்கைள கண்ட ந்  அதற்கான க த்  

சமர் க் மா  தைலவர ் மற் ம் நிரவ்ாக இயக் நர,் த ழ்நா  



நகர் ற நி  மற் ம் உள்கட்டைமப்  கழகம், அவரக்ளின் க தம் 

லம் ேகட் ெகாண்டதற் ணங்க, இம்மாநகராட்  எல்ைலக் ள் 

உள்ள ெத களில் ேபா ய அள  ன் ெவளிசச்ம் ஏற்ப த் ட ம் 

ன்கம்பங்கள் மற் ம் ன்கடத் கள் தாக ெபா த் வதற் ம் 

த ழ்நா  ன்சார வாரியத் ல் ெச த்தப்பட ேவண் ய 

கட்டணங்கைள ெச த் , 250 எண்ணம் தாக 30 வாடஸ்் LED ெத  

ன் ளக் கள் அைமக்க . 20.00 இலட்சத் ற்கான ம ப்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட . ேமற்கண்ட ம ப் ட் ற்  நிரவ்ாக அ ம  ேகாரி  

அ ப்ப தயார ் ெசய்யப்பட்ட க த் க்  மாமன்றத் ன் அ ம   

ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண். 3454/2021/இ3) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்..  

ர்மானம் எண்: 143.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
14. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  ஈப்  வாகனம் 

TN.57.AC.3740 க்  டயரக்ள் ப தா  உள்ளதால் வாகனத்ைத இயக்க 

யாத நிைல உள்ள . எனேவ தாக 4 டயரக்ள் மற் ம் ப்கள் 

சப்ைள ெசய் ம் பணிக்  10.6.2021 அன்  ழ்க்கண்டவா   

ைலப் ள்ளிகள் வரப் ெபற் ள்ளன.  

1) ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன், ண் க்கல் - .25200/- 

2) ராஜ் டயரஸ்், ண் க்கல்        - .26000/- 

3) ரியம் டயரஸ்், ண் க்கல்       - .26400/- 

         ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன், நி வனத்தாரின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண். 3243 / 2021/ இ 3)  
 
அ. ப்   

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

.25200/- க்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ெசந் ல் சர் ஸ் 
ஸ்ேடசன் நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3) ேமற்கா ம் பணிக்கான ெசல னத்ைத நீர ்நி  2021-
22 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 144.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 

  



15. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி ற் ச ்ெசாந்தமான, 

நகரைமப் ப் ரி ற்  ஒ க்கப்பட்ட ஈப்  வாகனம் TN.57.AM.7778 க்  

டயரக்ள் ப தா  உள்ளதால் வாகனத்ைத இயக்க யாத நிைல 

உள்ள . எனேவ தாக 4 டயரக்ள் மற் ம் ப்கள் சப்ைள ெசய் ம் 

பணிக்  10.6.2021 அன்  ழ்க்கண்டவா   ைலப் ள்ளிகள் வரப் 

ெபற் ள்ளன.  

1) ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன், ண் க்கல் - .25200/- 

2) ராஜ் டயரஸ்், ண் க்கல்        - .26000/- 

3) ரியம் டயரஸ்், ண் க்கல்       - .26400/- 

         

 ேமற்கண்ட ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன், நி வனத்தாரின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 2920 / 2021/ இ 3)  

அ. ப்   
 

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

.25200/- க்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ெசந் ல் சர் ஸ் 
ஸ்ேடசன் நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3) ேமற்கா ம் பணிக்கான ெசல னத்ைத நீர ்நி  2021-
22 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

4) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத் ர  
வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 145.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 
16.இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் 
வாகனம் TN 57 AB 9241 ெஜடர்ாடர ் வாகனத் ற்  த ச ் சான்  

வைடவதால், ேம ம் ஓராண் ற்  த ச ் சான்  
ெப வதற் ம், வாகனத் ன் ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் 
உத்ேதச ெச னம் .65,000/- க்  ( பாய் அ பத்  ஐந்தா ரம் 
மட் ம்) அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் 
ைவக்கப்ப ற  (ந.க.எண்.2093/2021/எச1்). 
அ வலக ப் .. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்..  

ர்மானம் எண்: 146.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 
  



17. இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் 

வாகனம் TN 57 BH 5087 மண் அகற் ம் வாகனத் ற்  த ச ்

சான்  வைடவதால், ேம ம் ஓராண் ற்  த ச ் சான்  

ெப வதற் ம், வாகனத் ன் ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் 

உத்ேதச ெச னம் .70,000/- க்  ( பாய் எ பதா ரம் மட் ம்) 

அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற  

(ந.க.எண்.3833/2021/எச1்). 

அ வலக ப் .. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்..  
 ர்மானம் எண்: 147.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

18. இம்மாநகராட் ன் ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வந்த 11 

வாகனங்கள் ப தைடந்  பல ஆண் களாக பயன்ப த்த இயலாத 

நிைல ல் இ ந்தைத க ைட நீக்கம் ெசய் ட ஒ  வாகனம் ஒன் க்  

.750/- தம் கட்டணம் ெச த்த தானியங்  ெபா யாளர,் அர  தானியங்  

பணிமைன, ண் க்கல் அவரக்ளின் ஓ. .எண்.அ2/001/2021 நாள் 18.03.2021ல் 

ெத க்கப்பட் ள்ளைத ெதாடரந்்  11 வாகனங்க க்  ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .8250/- ( பாய் எடட்ா ரத்  இ ற்  ஐம்ப )க்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற  (ந.க.எண்.1635/2020/எச1்). 

அ வலகக் ப்  
1. உத்ேதச ெசல னம் .8250/-ஐ மாநகராட்  வ வாய் லதன 

நி ல் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 

2. தானியங்  ெபா யாளர,் அர  தானியங்  பணிமைன, 
ண் க்கல் அவரக் க்  ெதாைக வழங் ட ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம்.  
 ர்மானம் எண்: 148.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

 
19. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட வள் வர ் சாைல, 
இ. .காலனி ப ல் நகரள  வார்  எண்.6, ளாக் எண். 57, நகரள  
எண். 93-ல் உள்ள ங்கா மற் ம் ைளயா டம், இ. .காலனி 

ப்ேபார ் நலசச்ங்கத்தால் அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 
ேமற்ப , இ. .காலனி ப்ேபார ் நல சங்கம் லம் பராமரிப்  
ெசய்யப்பட்  வ ம் ங்கா ற்  அ ம ைன நீட் ப்  ெசய்  தர 
அசச்ங்கத் னரால் ெதாடரந்்  பராமரிப்  ெசய்ய ம் ேமற்ப , 

ங்கா ல் க ப்பைற மற் ம் தண்ணீர ் வச  மகளி க்கான 
யானம் மற் ம் உடற்ப ற்  டங்கள் சங்கத் ன் சாரப்ாக 

கட் க்ெகாள்ள அ ம  ேகாரி கடந்த 14.06.2021-ம் ேத யன்  
ண்ணப்பம் அளித் ள்ளனர.் ேமற்ப  ண்ணப்பம் மாமன்ற 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம்  சமர் க்கப்ப ற . 
(ந.க.எண். 8202/2019/எப்1) 

  



அ வலக ப் .. 
 வள் வர ் சாைல, இ. .காலனி ப்ேபார ்  நல சங்கம் 

ேமற்ப  ங்கா ைன எவ் த ைறபா ம் இன்  பராமரிப்  
ெசய்யப்பட்  வ வதாக நகரைமப்  ஆய்வாளரால் சான்  
அளிக்கப்பட்ட ன் ேபரில் ேமற்ப  ங்கா ல் அ ப்பைட 
வச கள் சங்கத் ன் சாரப்ாக  ெசய்  ெகாள்ள ம், றந்த 
ெவளி யான டங்கள் அைமத்  ெகாள்ள ம், றந்த ெவளி 

யான டங்கள் அைமத் க் ெகாள்ள ம், அதற்  ெசல  
ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ைன மாநகராட் ல் ேகாரக் டா  
என்ற நிபந்தைனக க் ட்பட்  ஒப்பைடப்  நாள் தல் 
31.03.2024 ய பராமரிப்  ெசய்  வர மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம்.  

ர்மானம் எண்: 149.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

20. Ï«khefuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš Ïa§» tU«  TN 57 BD 3938 

o¥g® yhç thfd¤Â‹ K‹ g¡f 2 k‰W« Ã‹ g¡f 4 la®fŸ äfÎ« 

gGjilªJŸsjhš,  nk‰go thfd¤Âid Ïa¡f Koahj ãiy 

V‰g£LŸsjhš, òÂa 6 la®fŸ th§» bghU¤Âl cŸq® ãWtd§fë‹ 

éiy¥òŸëfŸ nfhçaÂš,  Ñœ¡f©l égu¥go 3 éiy¥ òŸëfŸ 

tu¥bg‰WŸsJ.  

t. 

v©. 

ãWtd¤Â‹ bga® K‹g¡f 

la®fŸ  

2¡fhd éiy 

é»j« (GST 
c£gl) 

Ã‹g¡f 

la®fŸ    

4¡fhd 

éiy é»j« 

(GST c£gl) 

bkh¤j¤ 

bjhif 

1 brªÂš r®Å° °nlr‹, 

Â©L¡fš 

%.20000 %.44000/- %.64000/- 

2 Ãçäa« la®°, 

 76, tl¡F btë ÅÂ, 

Â©L¡fš 

%.24000/- %.50000/- %.74000/- 

3 uh{ la®°, 324, gHå nuhL, 

Â©L¡fš. 

%.23200/- %.46300/- %.69500/- 

nk‰f©l 3 ãWtd éiy¥òŸëfëš Fiwªj g£r éiyé»j¤Âš 

éiy¥òŸë më¤JŸs brªÂš r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd 

éiy¥òŸëæid V‰W¡bfhŸs khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.                               

(e.f.v©. 3987/2021/v¢1) 

mYtyf¡ F¿¥ò  

1. Fiwªj g£r éiyé»j¤Âš éiy¥òŸë bfhL¤JŸs brªÂš 

r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd éiy¥òŸëæid V‰fyh«.  

2. bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂÍ« bghJ k¡fë‹ ey‹ 

fUÂÍ« brªÂš r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd¤Â‰F  éãnahf 

c¤ÂuÎ tH§»aijÍ« khk‹w« mDkÂ¡fyh«.   

ர்மானம் எண்: 150.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 



 

21. Ï«khefuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš Ïa§» tU«  TN BE 2658 

compactor thfd¤Â‹ K‹ g¡f 2 k‰W« Ã‹ g¡f 4 la®fŸ äfÎ« 

gGjilªJŸsjhš,  nk‰go thfd¤Âid Ïa¡f Koahj ãiy 

V‰g£LŸsjhš, òÂa 6 la®fŸ th§» òÂa 6 la®fŸ th§» bghU¤Âl cŸq® 

ãWtd§fë‹ éiy¥òŸëfŸ nfhçaÂš,  Ñœ¡f©l égu¥go 3 éiy¥ 

òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsJ. 

t. 

v©. 

ãWtd¤Â‹ bga® K‹g¡f 

la®fŸ  

2¡fhd éiy 

é»j« (GST 
c£gl) 

Ã‹g¡f 

la®fŸ    

4¡fhd 

éiy é»j« 

(GST c£gl) 

bkh¤j¤ 

bjhif 

1 brªÂš r®Å° °nlr‹, 

Â©L¡fš. 
%.34000 %.74000/- %.108000/- 

2 Ãçäa« la®°, 

 76, tl¡F btë ÅÂ, 

Â©L¡fš 

%.37000/- %.80000/- %.117000/- 

3 uh{ la®°, 324, gHå nuhL, 

Â©L¡fš.  

%.36000/- %.78000/- %.114000/- 

nk‰f©l 3 ãWtd éiy¥òŸëfëš Fiwªj g£r éiyé»j¤Âš 

éiy¥òŸë më¤JŸs brªÂš r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd 

éiy¥òŸëæid V‰W¡bfhŸs khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.                               

(e.f.v©. 3358/2021/v¢1) 

mYtyf¡ F¿¥ò  

1. Fiwªj g£r éiyé»j¤Âš éiy¥òŸë bfhL¤JŸs brªÂš 

r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd éiy¥òŸëæid V‰fyh«.  

2. bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂÍ« bghJ k¡fë‹ ey‹ 

fUÂÍ« brªÂš r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd¤Â‰F  éãnahf 

c¤ÂuÎ tH§»aijÍ« khk‹w« mDkÂ¡fyh«.   

ர்மானம் எண்: 151.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

22. Ï«khefuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš Ïa§» tU«  TN 57 BE 2647 

compactor thfd¤Â‹ K‹ g¡f 2 k‰W« Ã‹ g¡f 4 la®fŸ äfÎ« 

gGjilªJŸsjhš,  nk‰go thfd¤Âid Ïa¡f Koahj ãiy 

V‰g£LŸsjhš, òÂa 6 la®fŸ th§» òÂa 6 la®fŸ th§» bghU¤Âl cŸq® 

ãWtd§fë‹ éiy¥òŸëfŸ nfhçaÂš,  Ñœ¡f©l égu¥go 3 éiy¥ 

òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsJ. 

t. 

v©. 

ãWtd¤Â‹ bga® K‹g¡f 

la®fŸ  

2¡fhd éiy 

é»j« (GST 
c£gl) 

Ã‹g¡f 

la®fŸ    

4¡fhd 

éiy é»j« 

(GST c£gl) 

bkh¤j¤ 

bjhif 



1 brªÂš r®Å° °nlr‹, 

Â©L¡fš 
%.34000 %.74000/- %.108000/- 

2 Ãçäa« la®°, 

 76, tl¡F btë ÅÂ, 

Â©L¡fš 

%.37000/- %.80000/- %.117000/- 

3 uh{ la®°, 324, gHå nuhL, 

Â©L¡fš. 

%.36000/- %.78000/- %.114000/- 

nk‰f©l 3 ãWtd éiy¥òŸëfëš Fiwªj g£r éiyé»j¤Âš 

éiy¥òŸë më¤JŸs brªÂš r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd 

éiy¥òŸëæid V‰W¡bfhŸs khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.                               

(e.f.v©. 4070/2021/v¢1) 

mYtyf¡ F¿¥ò  

1. Fiwªj g£r éiyé»j¤Âš éiy¥òŸë bfhL¤JŸs brªÂš 

r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd éiy¥òŸëæid V‰fyh«.  

bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂÍ« bghJ k¡fë‹ ey‹ fUÂÍ« 

brªÂš r®Å° °nlr‹, Â©L¡fš ãWtd¤Â‰F  éãnahf c¤ÂuÎ 

tH§»aijÍ« khk‹w« mDkÂ¡fyh«.   

ர்மானம் எண்: 152.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

23. ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஆர.்எம்.காலனி ரதான 

சாைல மற் ம் ஆர.்எம்.காலனி 8 வ  க் த் ெத  சந் ப் ல் உள்ள 

ங்கா ற்ெகன ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட இடத் ல் அ த் ப் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள .4.00 இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்படட் 

ம ப் ட் 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 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: 153.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

24.  ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ்ெசாந்தமான ேந  நிைன  

மாநகராட்  ேமல்நிைலப் பள்ளி ன் ழக் ப் ற ற் ச ் வர ்

இ ந்  ந்  பா காப்பற்ற நிைல ல் பள்ளிக் கட் டம் உள்ள . 

ைஷ ப தைடந்த ற் ச் வர ் அைமக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .6.00 

இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்படட் ம ப் ட் 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: 154.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 

25. ண் க்கல் மாநகராட் ல் காந்  னசரி காய்க  

சந்ைத ல் ைழவா ல் கத  அைமக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .6.50 

இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்படட் ம ப் ட் 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 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: 155.. அ வலக ப்  அ ம க்கப்பட்ட . 
 


