
  

2021ம் ஆண்   ேம மாதம் 31ம்ேத  ங்கட் ழைம மாைல      

4.00 மணியள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர் அைற ல்  

நைடெபற்ற  இயல்  ட்ட ெபா ள்   
1.  ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ க் ம் ெபா மக்க க்  தற்ேபா  

த ழ்நா  நீர ் வாரியத்தால் ட் க் நீர ் ட்டம் லம் 

பராமரிக்கப்பட்  னசரி ண் க்கல் மாநக க்  நிேயா க்கப்ப ம் 

நீர ் அள  8.50 MLD ஆ ம். இதன் தைலைம பணி டம் க ர ் காேவரி 

ஆ  ஆ ம். 

ேமற்கண்ட தைலைம பணி டத் ல் தல் தண்ணீர ் ெபற 

அ த்  பணிகள் ேமற்ெகாள்வதற்  நிரவ்ாக அ ம  

அர னரிட ந்  ெப வதற் , ஆக நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் 

ெசன்ைன அவரக்ள் தன  ந.க.எண்.9200/2021/ws.2, நாள்.27.04.2021ஆம் 

ேத ட்ட க தத் ல் த ழ்நா  நீர ் வ கால் வாரியத்தால் 

தயாரிக்கப்பட்ட ம ப்  .82.47 ேகா ல், ண் க்கல் மாநகராட் ன் 

பங்  ெதாைக .37.47 ேகா ைன மத் ய நி க்  மான்யம் 

டட்த் ன் ழ் (CGF) ெப வதற் , மாமன்ற அ ம  ெபற்  அ க்ைக 

சமரப்் க் மா  வரப்ெபற்ற க தத் ன் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், 

ஓப் த க் ம் சமரப்் க்கப்ப ற . (ந.க.எண்.5826/2021/இ2)  

அ வலகக் ப்  
1. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின் க தத் ல் 

ப் டப்பட் ள்ள ண் க்கல் மாநகராட்  பங்  ெதாைக . 
37.47 ேகா ைன மத் ய நி க்  மான்யம் ஆக ெப வதற் ம் 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. ேமல் அ காரிகளின் ஆேலாசைனப்ப  ெதாடர ் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ம், நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயரக்்  அ க்ைக 
சமரப்் க்க ம் மாமன்ற அ ம  வழங்கலாம்.  

2. இம்மாநகராட் ன் 48 வார் களி ம் உ வா ம் ப்ைபகள் 
இரண்டாம் நிைல ேசகரிப்  லம் க பவனம் கலைவ 
உரக் டங் ல் ெகாட்டப்பட்  வரப்ப ற . இந்நிைல மார ் 60 
ஆண் களாக ெதாடரந்்  நைடெபற்  வ வதால், ேசகரமா ள்ள 

ப்ைபகளின் அள  தைர மட்டத் ந்  மார ் 3 ட்டர ் உயரமாக 
உள்ள . எனேவ ப்ைப லாரிகள் உரக் டங் ன் உள்ேள ெசன்  

ப்ைப ைன ெகாட் தல் க ம் ரமமாக உள்ள . ேம ம் 
வண் கள் ஈர க  / ேச கள் / ப்ைபகளில் மாட் க்ெகாண்  
எ த் ட இயலாத நிைல ம், இயக் வதற்  க னமாக ம் 

ரமமாக ம் உள்ள . எனேவ ெச ன்ேடாசர ் இயந் ரம் லம் 
ப்ைபகைள உள்ேள தள்ளினால் மட் ேம அன்றாடம் நகரில் 

உ வா ம் 92 ெமட்ரிக் டன் ப்ைபகைள ெகாட்ட இய ம். எனேவ 



அர  ைறயான ேவளாண்ைம ெபா யல் ைறக் ச ்ெசாந்தமான 
ெச ன்ேடாசர ்வாகனத் ைன மார ்500  மணி ேநரத் ற்  (வாடைக 
அ ப்பைட ல்) இவ்வ வலக உத் ர  ந.க.எண்.14285/2015/எச2் நாள் 
08.05.2020ன்ப  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  கடந்த 17.05.2021 வைர 476 
மணிேநரம் ெச ன்ேடாசர ் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள . தம் 24 மணி 
ேநரம் உள்ள . ேம ம், ெபா  காதார பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம், ப்ைபகைள எரித்  அ ப்பதற்கான கட் மான பணிகள் 

ரமாக நைடெபற்  வ வதால் அவ்வா  ேசகரமா ம் 
ப்ைபகைள ம் பழனி ேரா  உரக் டங்கல் ேசகரம் ெசய் ம் 

பணிைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய ழ்நிைல ல் ேமற்ப  
உரக் டங் ல் அன்றாடம் ேசகரித்  வரப்ெப ம் ப்ைபகைள 
ெச ன்ேடாசர ் வாகனம் லம் னந்ேதா ம் உட க் டன் தள்ள 
ேவண் ள்ள . எனேவ ேமற்கண்ட பணிக்காக ெச ன்ேடாசர ்
வாகனம் தலாக 500 மணி ேநரத் ற்  பயன்ப த் க்ெகாள்ள ம் 
அதற்கான ெசல னத் ற் ம் அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம்       

.4,20,000/-க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற  
(ந.க.எண்.14285/2015/எச1்). 
அ வலகக் ப்  

1. உத்ேதச ெசல னம் .4,20,000/-ஐ மாநகராட்  வ வாய் 
லதன நி ல் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  

அளிக்கலாம். 
2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.  

3. நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் 
ந.க.எண்.8009/2016/ேஜ-1 நாள் 04.11.2016 மற் ம் 28.06.2017, 29.08.2019 ஆ ய 
ேத களில் நைடெபற்ற  ஆய் க் ட்ட அ ைரகளின் ப ம், அர  
தைலைமச ் ெசயலர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் அைனத்  ைற டட் 
அ க்ைக நாள் 14.03.2019, மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் க தம் 
ந.க.எண்.141/2018/அ6 நாள் 05.04.2019 ஆ யவற் ல் இம்மாநகராட்  
ப களில் ெகா னால் பரவக் ய ேநாய்கைள த க் ம் பணிக க்  
48 வார் களி ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைகயாக 300 க க்  1 
நபர ் என்ற தத் ல் (இம்மாநகராட் ன் ெமாத்த மக்கள் ெதாைகயான 
2,07,307க்  (2011 ெசன்சஸ்) உட்பட 54000 ப் க க்  ேமல் உள்ளதால் 
173 நபரக்ள் ேதைவப்ப ற . எனேவ, 173 தற்கா க மேலரியா 
களப்பணியாளரக்ைள ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 2018-19ம் 
ஆண்  தர ைலப் பட் ய ன்ப   நாெளான் க்  நபர ் ஒ வ க்  296/- 
என்ற தத் ல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் , . ராம ங்கம், PWD 
கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் என்பவர ் லமாக பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

ேமற்ப  பணி ஒப்பந்த காலம் 21.04.2021 உடன் ம் நிைல ல் 
உள்ளதா ம், ெடங்  ெகா  ஒ ப்  பணி ைன ெதாடரந்்  ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன மாவடட் ஆட் யர ் அவரக்ளின் ஆய்  டட்த் ல் 
அ த்தப்பட் ள்ளதா ம், 100 தல் 110 வைரயான 
களப்பணியாளரக்ைள ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் பணி அமரத்்  பணி 



ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய அவ யம் உள்ளதா ம் ேதரத்ல் நன்னைடத்ைத  
அ ல் உள்ளதால், ேமற்ப  பணி ன் அவ யம் க  பணிக் காலத் ைன 
22.04.2021 தல் 21.06.2021 வைர ேம ம் 2  மாத காலத் ற்  ஏற்கனேவ 
ஒப்பந்த பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட  வ ம் .ராம ங்கம், PWD 
கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் ஒப்பந்ததார க்  பணி 
நீட் ப்  ெசய்  ெகாள்ள ம் , அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக 

.20,00,000/-( பாய் இ ப  இலடச்ம்)ஐ இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் 
லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.7983/2019/எச2்) 
அ வலகக் ப்  : 

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2)ேதரத்ல் நன்னடத்ைத  அம ல் உள்ளதால்  ெபா மக்களின்  

நலன் க  இப்பணி ன் அவ யம் க ம் ேமற்ப  
பணிக்காலத் ைன ேம ம் 2 மாத காலத் ற்  (22.04.2021 தல் 
21.06.2021) ஏற்கனேவ இப்பணி ைன ெசய்  வ ம் .ராம ங்கம், 
PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம் ஒப்பந்ததார க்  பணி 
ேமற்ெகாள்ள நீட் ப்   ெசய்  பணி ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம் . 

4. ண் க்கல் மாநகராட் ன் ரதான நீர ்ஆதாரமான  ஆத் ர ்

காமராஜர ் சாகர ் தைலைம நீேரற்  நிைலயத் ல் உள்ள 90 எச.்  

மற் ம் 120 எச.்  பம்ப்ெசட் மற் ம் ேபனல்ேபார்  ப  நீக்கம் 

ெசய் ம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  

.3,45,000/- ஆ ம். இப் பணி ைன, ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் 

ரி .15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜ் மார ்

இன் னியரிங் ஒரக்்ஸ், ம ைர லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம்  ைவக்கப்ப ற .   

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

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணி ன் அவசர அவ யம் க   பணிக்கான ெசல த் 

ெதாைக .3,45,000/- ைன மாநகராட்  நீர ் நி ந்   
ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ராஜ் மார ் இன் னியரிங் ஒரக்்ஸ், 

ம ைர  லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 

5. ண் க்கல் மாவட்டத் ல் கடந்த ல நாடக்ளாக ெகாேரானா 
ெதாற்  எண்ணிக்ைக அ கரித்  வ ன்ற . யதாக 
ெகாேரானா ெதாற் க்  ஆளா ய ேநாயாளிகைள பரிேசா த்  
உடல் நிைல, ேநா ன் தன்ைமக்ேகற்ப வைகப்ப த்  சாதாரண 
பா ப்  இ ந்தால் ட் ல தனிைமப்ப த்த ம், தமான பா ப்  
இ ந்தால் ெகாேரானா ேகர ் ெசன்டரக்ளி ம், அ க பா ப்  
இ ந்தால் ம த் வமைன ல் ைவத்  சை்ச அளிக்க ம் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ள . அதற்காக ண் க்கல் அர  ம த் வமைனக்  



அ ல் உள்ள  ற்றாண்  நிைன  மாநகராட்  வக்கப் 
பள்ளி ைன ெகாேரானா வைகப்ப த் ம் ைமயம் வங் வதற்  
தயார ் நிைல ல்  ைவத் க்க மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ள் 
அ த் ள்ளாரக்ள். அதன்ப  ற்றாண்  நிைன  மாநகராட்  

வக்கப் பள்ளிக்  தல் க வைற வச , தண்ணீர ் வச  மற் ம் 
ன் சாதனப் ெபா ட்கள் ெபா த் வதற்  ஆ ம்   உத்ேதச 

ெசல னம் .2,00,000/- ஆ ம். இப் பணி ைன, ண் க்கல் 
மாநகராட்  சடட்ப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள  .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரர ் ண் க்கல் அவரக்ளின் 

லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், 
ப ற் ம்  ைவக்கப்ப ற .   (ந.க.எண். 8009 / 2021 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் 
ெதாைக .2,00,000/- ைன மாநகராட்  கல்  நி ந்   

ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரர,் 
ண் க்கல் லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  

ெசய்யலாம். 
6. ண் க்கல் மாநகராட் ன் ரதான நீர ் ஆதாரமான  

ஆத் ர ் காமராஜர ் சாகர ் தைலைம நீேரற்  நிைலயத் ல் உள்ள 10 
றந்தெவளி ண களில் ஒவ்ெவா  ணற் க் ம் இ  எண்ணம் 
தம் 20 எண்ணம் நீர ் ழ்  இைறப்பான்கள் உள்ளன. இவற் ல் 

தற்ேபா  9 எண்ணம் 7.50 ைரத் றன் ெகாண்ட நீர ் ழ்  
இைறப்பான்கள்  மற் ம் 1 எண்ணம் 5.00 ைரத் றன் ெகாண்ட நீர ்

ழ்  இைறப்பான் ஆக ெமாத்தம் 10 எண்ணம் நீர ் ழ்  
இைறப்பான்கள் ப தைடந் ள்ள . இவ் அைனத்  நீர ் ழ்  
இைறப்பான்களில் Rewinding உள்ளிட்ட பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார ்
ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .95,000/- ஆ ம். இப் பணி ைன, ண் க்கல் 
மாநகராட்  சடட்ப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள A.P. Electrical & Rewinding works, Dindigul லம் 
ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம்  
ைவக்கப்ப ற .  (ந.க.எண்.2144 / 2021 / இ 3)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணி ன் அவசர அவ யம் க   பணிக்கான ெசல த் 

ெதாைக .95,000/- ைன மாநகராட்  நீர ் நி ந்   
ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள A.P. Electrical & Rewinding works, Dindigul 
லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

  



 

7. ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர ் அவரக்ளின் அ வலக 
பயன்பாட் ற்  ழ்க்கண்ட வரக் ப் கள் ெகாண்ட   ம க் 
கணினி வாங் ம் பணிக்கான  உத்ேதச ெசல னம் .1,00,000/- ஆ ம்.
 “DELL INSPIRON 5406 LAPTOP (INTEL L5 11th GEN / 8 GB RAM / 512 GB M.2 
CARD / 14” FHD SCREEN / MULTI TOUCH / WIN 10 / MS- OFFICE / FPR / BACKLIT / 
ELL ACTIVE PEN / BACK BAG” 

இப் பணி ைன, ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் 
ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  AKIRA COMPUTERS, DINDIGUL 
லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், 

ப ற் ம்  ைவக்கப்ப ற .  (ந.க.எண்.2144 / 2021 / இ 3)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணி ன் அவசர அவ யம் க   பணிக்கான ெசல த் 

ெதாைக .1,00,000/- ைன மாநகராட்  வ வாய் நி ந்   
ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள AKIRA COMPUTERS, DINDIGUL லம் 

ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

8. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ப களில் ெகாேரானா 
ெதாற்  கண்ட யப்ப ம் நபரக்ளின் எண்ணிக்ைக அ கரித்  
வ வதால் வார்  ப களில் உள்ள களில், ெத ல் 3 அல்ல  
அதற்  ேமற்பட்ட ெகாேரானா  ெதாற்  உண்டா ம் நபரக்ள் 
இ க் மா ன் அப்ப களில் உடன யாக இ ம்  தகர ன் ட ்
ெகாண்  அப்ப ல் த ப்  உண்டாக்  தைட ெசய்யப்பட்ட 
ப யாக அ க்க மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் 
அவரக்ளால் அ த்தப்பட்டதற் ணங்க  ெகாேரானா ெதாற்  
பா க்கப்பட்ட ப களில் ைவரஸ் பரவாமல் த க் ம் ெபா ட்  
வாடைக அ ப்பைட ல் தகரத் லான த ப் கள் அைமக் ம் 
பணிக்கான  உத்ேதச ெசல னம் .1,00,000/- ஆ ம். இப் பணி ைன, 

ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான 
ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  .ேவல் கன்,  பந்தல் காண்ட்ராக்டர ்

அண்ட் ெடக்கேரடட்ர,்  ண் க்கல் அவரக்ளின் லம் 
ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம்  
ைவக்கப்ப ற .  (ந.க.எண். 8009 / 2021 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் 
ெதாைக .1,00,000/- ைன மாநகராட்  வ வாய் 
நி ந்   ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் 

ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .ேவல் கன், 
பந்தல் காண்ட்ராக்டர ் அண்ட ் ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் 

லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

 
 



 
9. ண் க்கல் மாவட்டத் ல் ஆர.்எம். காலனி ல் ன் 

மயான ம், ேவடபட் ல் எரிவா  தகன ேமைட ம் இயங்  
வ ன்ற . இவ்  ைமயங்க ம் தனியார ்ெதாண்  நி வனங்கள் 

லம் நல்ல ைற ல் பராமரிக்கப்பட்  வ ன்ற . நா  வ ம் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ரமாக பர  வ ம் ழ்நிைல ல், னசரி 
இறப்  த ம் அ கரித்  வ ன்ற . அவ்வா  இறந்த 
உடல்கைள எரி ட் ம் ேநரம் வைர ல் பா காப்பான ைற ல் 

ளி ட்   ைவப்பதற்  (Dead Body Mobile Freezer Box) ேபா மான 
ளி ட் ம் ெபட் கள் இல்ைல. எனேவ இறந்த உடல் ளி ட் ம் 

ெபட்  (Dead Body Mobile Freezer Box) - 4 எண்ணம் வாங் வதற்கான 
உத்ேதச ெசல னம் .3,00,000/- ஆ ம். இப் பணி ைன, ண் க்கல் 
மாநகராட்  சடட்ப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள  ெமசரஸ்். ரியல் ெடக் இன் னியரிங், ேகாயம் த் ர ்
அவரக்ளின் லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றத் ன் 
பாரை்வக் ம், ப ற் ம்  ைவக்கப்ப ற .   

   (ந.க.எண். 8009 / 2021 / இ 4)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 

அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம்  இப் பணிக்கான ெசல த் 
ெதாைக .3,00,000/- ைன COVID 19 – மாநில ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம 2021-22  நி ந்   ண் க்கல் 
மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி 
அளித் ள்ள ெமசரஸ்். ரியல் ெடக் இன் னியரிங்,, 
ேகாயம் த் ர ் லம் ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  
ெசய்யலாம் 

10. ண் க்கல் மாநகராட் ன் ன்னாள் ெசயற் ெபா யாளர ்
(தற்ேபா  ஓய் ) .அ.ேச  ரவந்த் என்பவ க்  காலதாமதமாக 
வழங்கப்பட்ட பணிக் ெகாைடத் ெதாைக .9,79,061/-க்  1.1.2013 தல் 
19.11.2019 வைர லான காலத் ற் ரிய வட் த் ெதாைக .5,40,438/- 
வழங் ட அ ம க்கப்பட்ட அரசாைண (ப) எண். 79, நகராட்  
நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் ( ந ப 3) ைற, நாள் 22.2.2021 
மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம்  ைவக்கப்ப ற .  
        (ந.க.எண். 5089 / 2014 /  2)  
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய் டலாம் 
2) நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற உத் ர  ந.க.எண். 15356 / 2019/ எப் 1 – 1, நாள் 
26.3.2021 ல் ேமற்ப  வட் த் ெதாைக ைன ண் க்கல் 
மாநகராட்   நி ந்  தனிய க்  வழங் ட 

ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணய க்  அ ம யளித்  
ஆைண டப்பட்டைத ம் மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 



 

11. ண் க்கல் மாநகராட் ல் அ வலக கணினி அைற 
பயன்பாட் ல் உள்ள UPS ல், 16 ேபடட்ரிகள் ப தா  உள்ளதால் ைஷ 16 
ேபடட்ரிகைள யதாக வாங் ம் பணிக்கான உத்ேதச ெசல னம்  

.1,20,000/- க்  அ ம  ேவண்டப்ப ற .  பணி ன் அவசர 
அவ யம் க  இப் பணிைய ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டம் 

ரி .15 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள 23.4.2021 இல் ழ்க்கா மா  
ைலப் ள்ளி ெபறப்பட்ட . 

1 தன் ன் ேபடட்ரிஸ் .1,10,000/- 

2 ஹரி ேரடரஸ்் .1,15,680/- 

3 ேவலன் ேபடட்ரிஸ் .1,18,400/- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள தன் ன் ேபட்டரிஸ் நி வனத் ன் ைலப் ள்ளி ைன 

ஏற்க ம், ேவைல உத் ர  வழங்க ம்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      (ந.க.எண். 2543 / 2021 / இ 3)  

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் ப  வழங்கலாம் 
2) வ வாய் நி  2021-22ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

12. ண் க்கல் மாநகராட் ல் அ வலக பயன்பாட் ற்காக 

அகண்ட அைல வரிைச இைணப்  ெபறப்பட் ள்ள . ேம ம் 

தலாக இைணப்  ெப வதற் ம், மாநகராட் ப் ப ல் உள்ள 

ெபா மக்கள் தங்கள் ைறகைள மாநகராட் க்  Whats app லம் 

ெதரி ப்பதற்  ஏ வாக ஒ  எண்ணம் அைலேப  மற் ம் அதற் ரிய 

இைணய இைணப்  ெப வதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.25000/-க்  அ ம  ேவண்டப்ப ற . பணி ன் அவசர அவ யம் 

க  இப் பணிைய ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டம் ரி .15 ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ள 23.4.2021 இல் ழ்க்கா மா  ைலப் ள்ளி 

ெபறப்பட்ட . 

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

.19942/- 

2 காரத்் க் ெமாைபல்ஸ் 
 

.21004/- 

 

 

 



வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ண் க்கல் மாவட்ட எ  ெபா டக்ள் தயாரிக் ம் 

மற் ம் ைதயல் மகளிர ் ேமம்பாட்  ெதா ற் ட் ற  சங்கம், 

ட ள் .88 நி வனத் ற்  பணி ைன வழங்க ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

     (ந.க.எண். 2543 / 2021 / இ 3)  

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) வ வாய் நி  2021-22 ன் ழ் பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ளலாம்.  
13. ண் க்கல் மாநகராட்  ஆத் ர ் காமராஜர ் சாகர ்

நீரத்்ேதக்கத் ற்  நீர ் பயன்பாட் ற்காக 10 ெம.டன் ஆலம் 

சப்ைள ெசய்வதற்  ய கால ஒப்பந்தப் ள்ளி 25.2.2021 இல் 

நைடெபற்ற . அவற் ல் ழ்க்கா ம் இரண்  ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

கலந்  ெகாண்டனர.்  

1)  சத்யா ைடஸ் அண்ட் ெக க்கல்ஸ் 1 kg - .12.50 

2) ப் ள் ெக க்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்  1 kg - .14.00 

         ேமற்கா ம் ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறந்த ஒப்பந்தப் ள்ளி 

.12.50 அளித் ள்ள  சத்யா ைடஸ் அண்ட் ெக க்கல்ஸ் 

நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க ம், ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

சமரப்் க்கப்ப ற . (ந.க.எண்.3397 / 2019/ இ 3)  

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2)பணிக்கான ெசல னத்ைத 2021-22 நீர ் நி ன் ழ் 

அ ம க்கலாம். அவசர அவ யத்ைத ன்னிட் ம், நீர ்

நிேயாக நலன் க ம், ைறந்த ஒப்பந்தப் ள்ளி 

சமரப்் த் ள்ள ஒப்பந்ததார க்   ேவைல உத் ர  

வழங் யதற் ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம் 

  



 

 

14. ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர ் பயன்பாட்  வாகனம் 

.என்.57. .1777 இ வைர 1,24,000 .  இயக்கப்பட் ள்ளதால் ப  நீக்கம் 

ெசய் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள மேகந் ரா ப் லர ் ஆன (Service) Automotive 

Manufactures Pvt Ltd, ம ைர நி வனத் ன் ைலப் ள்ளி .45307/- க்  

ெபறப்பட் ள்ள .  ேமற்கண்ட Automotive Manufactures Pvt Ltd, ம ைர 

நி வனம்  அங் காரம் ெபற்ற பணி மைன ஆ ம். எனேவ ேமற்கண்ட 

நி வனத் ன் லம் .என்.57. .1777 வாகனத்ைத ப  நீக்கம் ெசய் ம் 

பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 (ந.க.எண். 3614 / 2021 / இ 3).  

அ. ப்   
 

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

15. Ï«khefuh£Á¡F brhªjkhd nfhéªjhòu« ä‹ kahd« k‰W« ntlg£o 

vçthÍ kahd«  guhkç¥ò Â©L¡fš nfhéªjhòu« ä‹ kahd 

mw¡f£lis¡F tH§f¥g£LŸsJ.  

j‰bghGJ bghJk¡fŸ gy® bfhnuhdh bgUªbjh‰W fhuzkhf 

kU¤Jtkidfëš cça Á»¢ir më¡f¥g£L«, Á»¢ir gyå‹¿ Ïa‰if 

vŒÂ tU»‹wd®. Ï›thW Ïa‰if vŒJ« eg®fë‹ rly§fŸ muR / jåah®  

kU¤JtkidfŸ k‰W« ÏU¥Ãl§fëèUªJ neuoahf ä‹ kahd¤Â‰F 

vçô£Ltj‰fhf bgw¥gL»wJ.  

nk‰go rly§fis vçô£L« rka« cyf Rfhjhu mik¥Ã‹ têfh£L 

be¿Kiwfë‹go bghJ Rfhjhu« ey‹ fUÂÍ«, bfhnuhdh bjh‰W Ïju 

eg®fS¡F guthj tifæY« rly§fŸ vçô£L« rka« Fiwªj eg®fŸ 

k£Lnk kahd¤Â‰FŸ mDkÂ¡f¥gL»‹wd®. Ïªãiyæš, nk‰go muR / 

jåah® kU¤Jtkid fëèUªJ« jåah® Ïšy§fëèUªJ« bgw¥gL« 

rly§fS¡F«  cl‹ tU« eg®fël« vçô£L f£lz« bgWtÂš äFªj 

Ïl®ghLfŸ k‰W« bghJk¡fŸ äFªj kd cis¢rY¡FŸshF« ãiy 

V‰gLtJl‹ bghJ k¡fël¤J Ï«khefuh£Á¡F mt¥bgaU« V‰gL»wJ.  

Ïjid jé®¤Âl kht£l M£Áauf¤Âš kh©òäF T£LwÎ Jiw 

mik¢r® mt®fë‹ jiyikæš eilbg‰w MŒÎ¡ T£l¤Âš,   cça 

m¿ÎiufŸ Ï«khefuh£Á¡F tH§f¥g£LŸsJ.  

  



 

vdnt, bfhnuhdh bjh‰W fhuzkhf ghÂ¥ò¡FŸsh»  Ïa‰if vŒJ« 

eg®fë‹ rly§fis vçô£ol (Ïa‰if / ég¤J kuz§fŸ jé®¤J)  

Ï«khefuh£Áahš ã®zæ¡f¥g£l vçô£L f£lz« %.500/-I nfhéªjhòu« 

ä‹ kahd« mw¡f£lis tNš brŒtÂèUªJ éy¡fë¤J«, khk‹w 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  (e.f.v©.4642 / 2002 /v¢3). 

mYtyf F¿¥ò  

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

27.06.2008š Ã‰nr®¡if tçir v©.10š vçô£l¥gL« rly¤Â‰fhd 

f£lz¤Âš  jåah® / mw¡f£lis ãWtd« khefuh£Á¡F brY¤j 

nt©oa g§F bjhifæid brY¤j nt©oaÂšiy vd 

bjçé¡f¥g£LŸsj‰ »z§f, nk‰go ä‹kahd¤Âš gâòçÍ« 

gâahs®fë‹ gâaik¥ò bryéd«, guhkç¥ò k‰W« 

Ï«khefuh£Áahš brY¤j¥gL« ä‹ f£lz¤Âid fU¤Âš bfh©L«, 

Kj‰f£lkhf ã®thf ey‹ fUÂÍ«, bghJ k¡fë‹ ey‹ fUÂÍ« 

bfhnuhdh bjh‰W fhuzkhf ghÂ¥ò¡FŸsh»  Ïa‰if vŒJ« 

eg®fë‹ rly§fis vçô£ol (Ïa‰if / ég¤J kuz§fŸ jé®¤J) 

Ï«khefuh£Áahš ã®zæ¡f¥g£l vçô£L f£lz« %.500/-I 

nfhéªjhòu« ä‹ kahd« mw¡f£lis tNš brŒtÂèUªJ 

éy¡fë¤J«, f£lzä‹¿ vçô£lÎ« c¤Âuél mDkÂ¡fyh«.  

16. Ï«khefuh£Á¡F£g£l nfhéªjhòu« ä‹ kahd«, ntlg£o vçthÍ 

kahd« k‰W« 5 Ïl§fëš rhjhuz tif kahdK« brašg£L tU»wJ.  

j‰bghGJ ehL KGtJ« bfhnuhdh bjh‰W fhuzkhf Âdrç Ïw¥ò é»j« 

mÂfç¤jj‹ fhuzkhf Ïwªj clšfis cldoahf jfd« brŒtÂš fhy 

jhkj« V‰gL»wJ.   

nkY«, bfhnuhd bjh‰W rly§fis K‹Dçik më¤J fhiy Kjš 

ÏuÎ 9 kâ tiu vçô£l¥g£L tu¥bg¿D«, mÂfséš rly§fŸ 

bgw¥gLtjhš, nk‰f©l kahd§fëš bfhnuhdh k‰W« Ïju fhuz§fshš  

Ïwªj clšfis eŸëuÎ¡F nkš vçô£LtÂš Ïl®ghLfŸ V‰gLtJl‹ 

kahd§fis guhkç¥ò brŒtÂY« ÏilôWfŸ V‰gL»wJ.  

 nkY«, Âwªj btëfëš rly§fis ifahStjhš Ïju eg®fS¡F 

bjh‰WfŸ V‰gl thŒ¥òfŸ cŸsjhY«,  Ïju Ïl®ghLfis fU¤Âš 

bfh©L«, bghJk¡fël¤Âš Ï«khefuh£Á¡F V‰gL« f©ld§fis 



jé®¤ÂL« tifæY«, Ïwªj clšfis Kiwahf vçô£L« tiu 

ghJfh¥ghd Kiwæš Fë%£o bg£ofëš it¤J guhkç¤J ÏWÂ 

rl§Ffis nk‰bfhŸs Ï«khefuh£Áahš 4 v©z« Ïwªj clš Fë%£L« 

bg£o (Dead Body Mobile Freezer Box) bfhŸKjš brŒa¥g£LŸsJ. 

 nk‰f©l Fë%£L« bg£ofis njit¥gL« bghJk¡fŸ 

nfhéªjhòu« ä‹ kahd mw¡f£lis¡F Kiwahf jftš bjçé¤J, 

K‰¿Y« Ïytrkhf thlif VJ« Ïšyhkš Ûs¥ bgw¡Toa fh¥ò bjhif 

%.3000/-I brY¤Â brhªj thfd§fëš vL¤J¢ br‹W rly¤Âid 

kahd§fëš vçô£oa ÃwF ÛsÎ« nfhéªjhòu« ä‹ kahd mw¡f£lisæš 

x¥gil¤J, fh¥ò bjhifæid ÂU«g bg‰W¡bfhŸs njitahd 

elto¡iffŸ nk‰bfhŸs khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ 

 (e.f.v©.4642 / 2002 /v¢3). 

mYtyf¡ F¿¥ò.. 

mDkÂ¡fyh«.  

17. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நகரைமப்  ரி  

பயன்பாட்  வாகனம் TN.57.AM.7778 க்  டயரக்ள் ெபா த்தப்பட்  3   

ஆண் க க்  ேமலா  ட்டப யால் யதாக 4 டயரக்ள் மற் ம் 

ப்கள் வாங்  ெபா த் ம் பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.27000/- ஐ ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  

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

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) ைலப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 
18. ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ்  ரி  ஈப்  வாகனம்  TN.57.BC.3740 

க்  டயரக்ள் ெபா த்தப்பட்  3   ஆண் க க்  ேமலா  ட்டப யால் 

யதாக 4 டயரக்ள் மற் ம் ப்கள் வாங்  ெபா த் ம் பணிக்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் .27000/- ஐ நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 3243 / 2021/ இ 3)  

அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) ைலப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 
 

 



 

19. அரசாைண எண்.36 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் (ந.ப.1) 

ைற நாள் 19.04.2021ல் த ழ்நா  நகரியல் ப ற்  நி வனம் 

ேகாய த் க்  வ டாந் ர பங்  ெதாைகயாக ண் க்கல் மாநகராட்  

01.04.2021 தல் வ டத் ற்  .3.00 லட்சம் ெச த்த ேவண் ெமன 

உத் ர டப்பட் , வரப்ெபற்ற அரசாைண மாமன்றத் ன் பாரை்வக்  

ைவக்கப்ப ற .  

 ேம ம், 2021-22 வ டத் ற்கான வ டாந் ர நிரவ்ாக பங் த் ெதாைக 
.3.00 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. ப்   
 

1) அரசாைண ைன மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 
2) வ டாந் ர நிரவ்ாக பங் த் ெதாைக .3.00 லட்சத் ைன 

ெச த் ட மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
3) ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ெச த் ட ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
20. ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைடத் ட்டம் ப்பம் I, II 

மற் ம் III என ரிக்கப்பட்  ெமாத்த ள்ள 48 வார் களில் 19 வார் களில் 
ைமயாக ம் 7 வார் கள் ப யாக ம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
க்கப்பட்ட ல் ப்பம் I,  மற் ம் III ற்  இயக் தல் மற் ம் பராமரிப் ப் 

பணிகள் தனியர ் லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . தற்ேபா  ப்பம் II 
ம் பணிகள் க்கப்பட் ள்ள .  எனேவ ப்பம் II ற்கான இயக் தல் 

மற் ம் பராமரிப் ப் பணிகைள இ  வ ட காலத் ற்  த ழ்நா  ெபா ப் 
பணித் ைற 2020-21 ைல தத் ன் அ ப்பைட ல் தயார ்
ெசய்யப்பட் ள்ள ம ப்  .45.15 இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட 
ெதாைகக்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .    
      (ந.க.எண்.3845 / 2021/ இ 4)  
அ. ப்   
 

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

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 

21. ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ச்  ேரா  – ஆர.்எம். 

காலனி ர ண்டானா மற் ம் அர  ம த் வமைன அ ல் 

அைமந் ள்ள உயர ் ேகா ர ன் ளக் கள் ப தா  அ க்க  ன் 

ளக் கள் எரியாத நிைல ல் உள்ள . ேமற்கா ம் இடம் ரதான 

சாைலயாக இ ப்பதால் உயர ் ேகா ர ன் ளக் கள் 

ஒவ்ெவான் ம் 8 எண்ணம் ெகாண்ட 200 W Flood Lilght 

ெபா த் வதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .5.00 இலட்சத் ற்   

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3829/ 2021/ இ 3)  

 



 
அ. ப்   
 

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  வ வாய் நி  2021-22 ன் 

ழ் பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
22. ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான  ஆத் ர ்

காமராஜர ் நீரத்் ேதக்க வளாகத் ல் அைமந் ள்ள இரண்  நீர ்
ட்ட த் கரிப்  நிைலயங்கள், இரண்  நீேரற்  நிைலயங்கள், 10 

எண்ணம் றந்தெவளி ண கள், 10 எண்ணம் ஆழ் ைள ண கள் 
மற் ம் காவலர ் பணி ஆ ய பணிக க் த் ேதைவயான 
ெதா ல் ட்ப பணியாளரக்ள், மற் ம் மைலக்ேகாடை்ட நீ ந்  
நிைலய ேமாட்டார ்பம்ப்ெசடக்ள் இயக்கத் ேதைவயான ெதா ல் ட்ப 
பணியாளரக் க்கான 2020-21 ம் ஆண் ற்கான அ ம க்கப்பட்ட 
பணிக்காலம் வைடவதால்  2021-2022 ம் ஆண் ற்  ெவளி கைம 

லம்  ன் பணியாளரக்ள், ல்டர ் ெபட ் ஆபேரட்டரக்ள், நிைலய 
பராமரிப்  உத யாளரக்ள், Turn Cock, காவலரக்ள் ஆ ய 
பணியாளரக்ைள த ழ்நா  நீர ் வ கால் வாரிய 
தரப்ப த்தப்பட்ட ைல தம் 2021-22ன்ப   நிய க் ம் 
பணிக்கான உத்ேதச ெசல னம் .49.00 இலட்சத் ற்  தயார ்
ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  
ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.3955/ 2021/ இ 4)  
அ. ப்   

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

பணி ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 
23.  ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்ட்ட ஹ மந்தநகர ் இர ல்ேவ 

ேமம்பாலம் ேழ அைமந் ள்ள பாதாள சாக்கைட ழாய் மற் ம் ஆய்  

கைள மாற் யைமக்க ெந ஞ்சாைலத் ைற டன்  ட் ப் லத் 

தணிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ல் இடத் ைன மாற் யைமக்க . 5.00 

இலட்சத் ற்கான ம ப்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட . அதன்ப , உத  

ேகாட்டப்ெபா யாளர,் நபார்  மற் ம் ராமசச்ாைலகள் ம ைர, அவரக்ள் 

இடம் மாற்  அைமப்பதற் ரிய ெதாைக ெச த்த இவ்வ வலக 27.01.2021 –

ம் ேத ய க தத் ல் உத  ேகாட்ட ெபா யாளர ் நபார்  மற் ம் 

ராமசச்ாைலகள், ம ைர அவரக்ைள ேகட் க்ெகாண்டதற் ணங்க 

ேமற்ப , உத  ேகாட்டப்ெபா யாளர ் அவரக்ள்  . 5.00 இலடச்த் ற்கான 

பாரத மாநில வங்  வைரேவாைல எண். 544790, நாள். 16.02.2021 (பாரத 

மாநில வங் ) மாநகராட் க்  ெச த்தப்பட் ள்ள . எனேவ, ேமற்கண்ட 

க நீர ் ழாய்கைன மாற்  அைமத்  த வதற்  . 5.00 

இலட்சத் ற்கான ம ப்  தயாரிக்கப்பட்  உள்ளதற் ம் மற் ம் 



ஒப்பந்த ள்ளி ேகார ம். ஒப்பந்த ள்ளி ெபற்  பணி ைன த்  

த வதற் ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.  4721/2020/இ4 (பா.ச. )) 

அ வலக ப் .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
24.  ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்ட்ட ஆர.்எஸ். ேராட் ல் அைமந் ள்ள 

ப்பம் – I  க் ட்படட் வார்  எண்.19-ல் உள்ள பாதாள சாக்கைட ரதான 

ழாய் (R.C.C. 200 mm)  ேசதமைடந் ள்ளதால், அப்ப ல் உள்ள வணிக 

நி வனங்கள் மற் ம் ப்  ப க க் ள் க நீர ் ெவளிேய 

ெசல்வதால் ந்த ரந்ாற்றம் ஏற்ப ற . இதனால் ெபா மக்க க்  

எவ் த பா ப் ம் ஏற்படாம க்க ய க நீர ் ரதான ழாய்                   

(R.C.C 200 mm) அைமக்க .5.00 இலட்சத் ற்  ம ப்  தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள . இப்பணி ைன ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி 

ேமற்ெகாள்ள ம், ேமற்கண்ட பணிக்கான ம ப் ட் த்ெதாைக .5.00 

இலட்சத் ற் ம் மாமன்றத் ன்  அ ம  ேவண்டப்ப ற   

(ந.க.எண். 3994/2021/இ4(பா.சா. )) 

அ வலக ப் .. 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.. 
25. Ï«khefuh£Á bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš nghÂa ãuªju X£Le®fŸ 

Ïšyhj fhuz¤Âdhš, 19 thfd§fis Ïa¡Ftj‰F btë Kfik _y«  

x¥gªj X£Le®fis 6 khj fhy¤Â‰F éãnahf« brŒÍ« gâ¡F, flªj 

09.03.2021 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£L«, Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 

bgw¥g£L«, r£lk‹w bghJ nj®jš 2021 e‹dl¤ij éÂfŸ eilKiwæš 

ÏUªj fhuz¤Âdhš nk‰f©l njÂæš bgw¥g£l  x¥gªj¥òŸëfŸ 

Âw¡f¥glhkY«, nj®jš e‹dl¤ij éÂfŸ flªj 02.05.2021 cl‹ 

ãiwtilªjij bjhl®ªJ x¥gªj¥òŸëfŸ Âw¡f¥g£L mj‹ x¥ò neh¡F 

g£oaš jah® brŒJ khk‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ.  

t. 

v©. 

ãWtd« x¥gªj¥òŸëæš F¿¥Ãl¥g£LŸs bjhif                

étu«                                                                 

%. 1 ÂUth.uh« ãth° Vb#‹ì,  

16-A1 SS fh«¥s¡°, 

M®.v«.o.Á g° bl¥ngh 

vÂçš, e¤j« rhiy,  

Â©L¡fš. 

 1 egU¡F / 1 ehS¡F Tè 573.00 

19 eg®fS¡F / 1 ehS¡F Tè 

PF, ESIns 16% 

 ã®thf f£lz«   4% 

10887 .00 

1742.00 

435.00 

  bkh¤j«         13064.00  

2 °if nk‹ gt® Vb#‹ì, 

53-V V.v«.Á nuhL,  

Â©L¡fš. 

 1 egU¡F / 1 ehS¡F Tè 600.00 

19 eg®fS¡F / 1 ehS¡F Tè 

PF, ESIns 15% 

 ã®thf f£lz«   5% 

11400 .00 

         

1710.00 

570.00 

  bkh¤j«         13680.00  

 

  



 

nk‰f©l Ïu©L x¥gªj¥ òs¦ëfëy¦ tçir v©. 1š fhQ«  ÂUth.uh« 

ãth° Vb#‹ì, Â©L¡fš ãWtd« Fiwªj g£r éiy é»j¤Âš 

x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»Ís¦sJ. vdnt, nk‰f©l ãWtd x¥gªj òŸëæid 

V‰gJ F¿¤J  mDkÂ nt©o khk‹w¤Âš bghUŸ it¡f¥gL»wJ.                   

(e.f.v©. 1320/2019/v¢1) 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1) Fiwªj éiy é»j¤Âš x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸs ÂUth.uh« 

ãth° Vb#‹ì, Â©L¡fš ãWtd x¥gªj¥òŸëæid V‰fyh«.  

2)  19 bghJ  Rfhjhu¥ ÃçÎ thfd§fŸ jéu ghjhs¢ rh¡fil Â£l 

Ãçé‰F 2 X£Le®fis btë Kfik _y« tH‡»l bgh¿æaš 

Ãçéš flªj 20.04.2021« njÂa F¿¥Ãš bghJ Rfhjhu Ãçit 

nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsjhš, nk‰f©l x¥gªj¥òŸëæš nfhça 19 

x£Le®fS¡F gÂyhf TLjyhf Ïu©L X£Le®fŸ nr®¤J 21 

X£Le®fshf éãnahf« brŒÂlÎ«,  6 khj fhy¤Â‰F mj‰fhF« 

TLjš c¤njr bryéd« %. 2.50 Ïy£r¤Â‰F« khk‹w« mDkÂ 

tH§fyh«.  

26. ண் க்கல் மாவட்டத் ல் ெகாேரானா ெதாற்  
கண்ட யப்ப ம் நபரக்ளின் எண்ணிக்ைக அ கரித்  வ வதால் 
வார்  ப களில் உள்ள களில், ெத ல் 3 அல்ல  அதற்  
ேமற்பட்ட ெகாேரானா  ெதாற் னால் பா க்கப்படட் நபரக்ள் 
வ க் ம் ப களில் உடன யாக இ ம்  தகர ன் ட் ெகாண்  
அப்ப ல் த ப்  உண்டாக்  தைட ெசய்யப்படட் ப யாக 
அ க்க மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் அவரக்ளால் 
அ த்தப்பட்டதற் ணங்க .1,00,000/- ம ப் ட் ல்   வாடைக 
அ ப்பைட ல் தகரத் லான த ப் கள் அைமக் ம் பணிக்  8.4.2021 
அன்  ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணி நைடெபற்  வ ற . 
தற்ெபா   ண் க்கல் மாநகராட் ப் ப ல் ெகாேரானா 
ெதாற் னால் பா க்கப்ப பவரக்ளின் எண்ணிக்ைக அ கரித்  
வ வதா ம் , அப்ப களில்  இ ம்  தகர ன் ட் ெகாண்   த ப்  
உண்டாக்   தைட  ெசய்யப்பட்ட ப யாக அ க்கப்பட 
ேவண் ள்ளதா ம் ைஷ பணி ேமற்ெகாள்ள தலாக தயார ்
ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ெசல னம் .4,00,000/- க்  ஒப் தல் 
ேவண்டப்ப ற . ேம ம்  இப் பணி ைன, ண் க்கல் 
மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் ைறவான ைலப் ள்ளி அளித்   
ஏற்கனேவ பணி ேமற்ெகாண்  வ ம்  ேவல் கன் பந்தல் 
காண்ட்ராக்டர ் அண்ட ் ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் அவரக்ளின் லம் 
ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம்  
ைவக்கப்ப ற .(ந.க.எண். 8009/2021/இ 4)  

  



 
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம் 
2) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக .4,00,000/- ைன 

மாநகராட்  வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், COVID 
19 – மாநில ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் ண் க்கல் 
மாநகராட் க்  நி  ஒ க்  ெசய்யப்ப ன் அத் ட்ட 
நி ந்  ெசல னத் ெதாைக ைன ஈ  ெசய்  
ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

3) இப் பணி ெகாேரானா  த ப் ப் பணி என்பதா ம், அவசர 
அவ யம் க  ேபாரக்்கால அ ப்பைட ல் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய பணி என்பதா ம், ண் ம் ைலப் ள்ளி 
ேகா வதனால் ஏற்ப ம் கால தாமதத்ைத க த் ல் 
ெகாண் ம் ஏற்கனேவ பணி ேமற்ெகாண்  வ ம்  
ேவல் கன் பந்தல் காண்ட்ராக்டர ் அண்ட் ெடக்கேரட்டர,் 

ண் க்கல் அவரக்ளின் லம் பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 
மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

27. வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ழக்  

ராமநாத ரம் ெசட் நாயக்கன்பட் ல் உள்ள வார்  எண்.2,  ளாக் 

எண்.27, நகரள  எண். 19-ல் உள்ள நிலத் ற்  பட்டா வழங்க ேகாரி  

மாநகராட்  ஆைணயாைர 4-ம் ர வா யாக ேசரத்்  ழ்க்கண்ட 

நபரக்ள் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  தாக்கல் 

ெசய் ள்ளாரக்ள். வழக்  ஒன் ற்  . 3,000/- தம் 6 வழக் க்  . 

18,000/-  வழங்க ம் ழ்க்கண்ட வழக் க க்  மாநகராட்  சாரப்ாக 

. லாரன்ஸ் அவரக்ள் ெசன்ைன உயரநீ் மன்றம் ம ைர ைள ல் 

வழக்காட  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் 

சமர் க்கப்பட்ட . 

1) . மாரி த் , த/ெப. நல்லதம்  - வழக்  எண். W.P.(MD). 8429/2021 

2) . எஸ். ஜய மார,் த/ெப. ேசட ் -வழக்  எண். W.P.(MD). 8428/2021 

3) . ேகாபால், த/ெப. ன்னசா  - வழக்  எண். W.P.(MD). 8430/2021 

4) . பன்னீர ்ெசல்வம், த/ெப. த் ராஜ்-வழக்  எண்.W.P.(MD).8431/2021 

5) .கேணசன், த/ெப. பழனிசச்ா  - வழக்  எண். W.P.(MD). 8432/2021 

6) . . நாகராஜ், த/ெப. ன்னசச்ா   - வழக்  எண். W.P.(MD). 8426/2021 

(ந.க.எண். 3551/2021/எப்3) 
அ வலக ப் .. 

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

2. ேமற்கண்ட 6 வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .18,000/- வழங்க 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 



 

28. ண் க்கல் மாவட்ட ேதரத்ல் அ வலர ்மற் ம்  மாவட்ட ஆட் யர,் 

அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 11589 / 2020/ அ 8, நாள் 13.2.2021 இல் த ழ்நா  

சடட்மன்ற ெபா த் ேதரத்ல் 2021 இன் ேபா  மாற் த் றனாளி 

வாக்காளரக்ள் ரம ன்  வாக் ச ் சாவ க க்  ெசன்  வாக்களிக்க 

ண் க்கல் மாநகராட்  65 எண்ணம் சக்கர நாற்கா கள் யதாக 

வாங் வதற்  அ த் ள்ளாரக்ள். மாவட்ட மாற் த் றனாளிகள் 

நலன் ெபா ப்  அ வலர,் மாற் த் றனாளிகள் நல அ வலகம், 

ண் க்கல் அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 857 / 2020, நாள் 19.2.2021 இல்  சக்கர 

நாற்கா கைள அந்தந்த ைற நி ல் மத் ய அர ன் நி வனமான 

அ ம்ேகா (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), Banglore) 

நி வனத் டம் ெகாள் தல் ெசய் ட ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  

அ ம்ேகா நி வனத் ன் 2.3.2021 ஆம் ேத ய ைல பரப் பட் ய ல் 65 

எண்ணம் சக்கர நாற்கா கள்  வாங் வதற்  .4,81,000/- (IGST உட்பட) 100 

சத த ன்பணம் ெச த்  ெபற் க் ெகாள்ள ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

எனேவ ேமற்ப  ெசல த் ெதாைக .4,81,000/- ஐ மாநகராட்  வ வாய் 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், 65 எண்ணம் சக்கர நாற்கா கைள மத் ய 

அர ன் நி வனமான அ ம்ேகா நி வனத் ட ந்  ெபற் க் ெகாள்ள ம்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.1583 / 2021/  6) 

அ வலக ப்  
1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. மாநகராட்  வ வாய் நி ந்  பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ளலாம், 
3. ேதரத்ல் பணி என்பதால் பணி ன் அவசர அவ யம் க , 

மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  தனி அ வலர ் அவரக்ளின் 
ன் அ ம  ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்வதற் ம் மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம்.  
 


