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மைழ ைர ேசக  !!                                                                                       ம  வள  ெப  !! 

 

                                                   க                                                                                                                              மாநகரா ê 

2022 ஆ   ஆ  ஆ  மாத  13  ேத   (27.06.2022)  க ழைம    
காைல   11.30   மëயள   க  மாநகரா ê  மாம ற  ì ட   
அர     நைடெபற    உ ள   இய  ì ட  ெபா க  

 

ெகா îெசய , எ   நா   உ  ெமா  

  அ ைச,  ச   த ைம  ஆ ய  ந   நா   மர க   தளராத  
ந ைக ைடய,  இ ய  ம களா ய  நா   எ வைகயான  ெகா î  
ெசய கைள ,  வ ைறகைள      ஆ றேலா  எ ேபா    என  உ  
ì ேறா .   எ லா  ம க ட  அைம ,  ச தாய ஒ ைம,  ந ண   
ஆ யவ ைற ேபா   வள க ,  ம க ைடய உ க  ம    
ந ப க  ஊ  ைள  ைன ச கைள எ      
ேபாராட    நா    உ    ì ேறா .  

 

ற  

             வா ைம என ப வ யாெத  யாெதா ற   
             ைம லாத ெசால

 
ெபா  

  வா ைம எ  ìற ப வ  எ  எ றா , அ  ம றவ  ஒ  ê   
இ லாத ெசா கைள  ெசா த  ஆ . 
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1) ண் க்கல் மாநகராட் ல் பணி ரி ம் அ வலர ் / 

பணியாளரக் க்  அர  அ ம த் ள்ள ழ்கண்ட ன்பணங்கள் 

உரிய த  / க க் ட்பட்  வழங் ம் அ காரத் ைன 

ஆைணயர ் அவரக் க்  வழங் ட மாமன்றத் ன் இைச  

ேவண்டப்ப ற . 

1. உள்ளாட்  ர நி கள் / அ வலரக்ள் / பணியாளரக் க்கான 

பயணப்ப  பட் யல்கள் ( T.A Bills ) 

2. மா தல் பயணப்ப  பட் யல்கள் ¦(T. T . A Bills) 

3. அ வலரக் க்கான பணியாளர ் ன்பணம் 

4. றப்  ேசமநலநி த் ட்டத் ன் ழ் மாநகராட்  பங் த் 

ெதாைக வழங் தல் 

5. மண ன்பணம். 

அ வலக ப் .. 

 ன்பணங்கள் ஒப்பளிப்  ெசய் ட ம், ஈ  ெசய் ட ம் 

நடவ க்ைகக க்  ஆைணய க்  அ கார ப ர்  வழங் ட 

இைசவளிக்கலாம்.     (ந.க.எண்.3621/2022/ 4) 

2) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட அர ப் பள்ளிகளில் 

ஒ ங் ைணந்த பள்ளிக்கல்  ட்டத் ன் லம் பள்ளி 

ேமலாண்ைமக்  ம  கட்டைமப்  ெசய் ட அர  

வ காட் த ன்ப  ஒவ்ெவா  பள்ளிக் ம் இரண்  உள்ளாட்  

ர நி கள் இடம்ெபற ேவண் ம் என ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  

அதன்ப  ண் க்கல் வட்டார கல்  அ வலர ் அவரக்ளின் 

பரிந் ைர ன்ப ம் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான   

ெதாடக்கப்பள்ளிகளில் உள்ளாட் ப் ர நி கைள ழ்க்கா ம் 

பட் யல் உள்ளவா   இடம் ெபற ெசய் ட மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .   
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வ. 
எண் 

பள்ளி ன் ெபயர் வார்  
எண் 

இடம் ெபற ேவண் ய  
உள்ளாட்  ர நி கள் 

1 ற்றாண்  நிைன  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

8 
    12 

. ஆர.் ஆனந்த்  

. .ஜான ராமன் 

2 பாைறப்பட்  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

25 
40 

. நா. வக் மார ் 
ம . கா.ஹ னாபர் ன் 

3 பால ப்ப  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

1 
2 

. மா. பாகரன் 

. ச. கேணசன் 

4 சந்ைதேரா  மாநகராட்  
ந நிைலப்பள்ளி 

47 
35 

ம . . பா னி 
. எஸ். ேஜா பா  

5 ேமற்  ரத  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

23 
22 

ம . ேஜா. இளம  
. . ெசந் ல் மார ்

6 ெசௗராஷ் ரா ரம் மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

36 
37 

ம . .ெபௗ தா பர் ன் 
ம . உ. நித்யா 

7 ெகன்ன  நிைன  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

20 
13 

ம . ஜா. ெஜயந்  
ெசல் . அ. அ ள்வாணி 

8 ச் நாயக்கன்பட்  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

40 
39 

ம . கா. ஹ னாபர் ன் 
. . லால் உேசன் 

9 கவாடக்காரதெ்த  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

20 
22 

. ஐ. காரத்் க் 

. . ெசந் ல் மார ்

10 கம யா ரம் மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

26 
27 

 

. ரா. கம  இ யாஸ் 

. ேஜா. பார  

11 ெதாந் யாப் ள்ைள மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி 

11 
12 

ம . ேக .மாரியம்மாள் 
. . ஜான ராமன் 

12 நாகல் ர ்மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

30 
31 

ம . ச. இலட்  
ம . பா. உமாேத  

13 ேமட் ப்பட்  மாநகராட்  
ெதாடக்கப்பள்ளி 

38 
41 

ம . அ. வசந்  
ம . ஆ. மலா 

ஆேராக் யேமரி 
14 காந்  ேரா  மாநகராட்  

ெதாடக்கப்பள்ளி 
28 
27 

. அ. நடராஜன் 
ம . ேஜா. பார  

15 அண்ணா நிைன  மாநகராட்  
வக்கப்பள்ளி 

16 
17 

. எம். ேசகர ்

. ர. ெவங்கேடஷ் 

அ வலகக் ப்  

பள்ளிகள் வாரியாக இடம் ெபற ேவண்  தயாரிக்கப்பட்ட 

மாமன்ற உ ப் னரக்ளின் பட் ய க்  மாமன்றம்  ஒப் தல் 

வழங்கலாம். 
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3) த ழ்நா  பல் ர ் ேமலாண்ைம  (Biodiversity Act-2022)  

ைறகள் -2017,  எண்.20ன் ழ்  ஒவ்ெவா  மாநகராட் ம் 

பல் ர ்ேமலாண்ைம  அைமக்க உத்தர டப்பட் ள்ள .  

2) அதன ப்பைட ல், இந்த ேமலாண்ைம ல் தைலவர ்

மற் ம் 6 உ ப் னரக்ள் நியமனம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

உ ப் னரக்ளில் 3ல் ஒ  பங்  ெபண்களாக இ க்க ேவண் ம். 

ேம ம், ெமாத்த உ ப் னரக்ளில் 18% சத தத் ல் ஒ  உ ப் னர ்

பட் ய னத்தவராக இ த்தல் ேவண் ம். ேம ம், அைனத்  

உ ப் னரக் ம் மாநகராட் ன் வாக்காளரக்ளாக இ த்தல் 

ேவண் ம்.  

இக் ன் பணிகள்:- 

1. ெபா மக்களின் பல் ர ்ப ேவ  தயார ்ெசய்தல். 

2. மாநகராட் ன்  பல் ரக்ைள பா காத்தல் மற் ம் 

பயன்ப த் தல். 

3. மாநகராட் ள்ள ற் ச் ழல் ம ரைமப்  அைமத்தல். 

4. ேத ய பல் ர ் ஆைணயத் ந்  ெபறப்ப ம் 

அ க்ைகக க்  ப லளித்தல். 

5. பல் ரக்ளான பாரம்பரிய  மரங்கள், கால்நைடகள், நன்ைம 

த ம் ண்ணி ரக்ள் மற் ம் னிதமான ேதாப் கள் மற் ம் 

னிதமான நீரந்ிைலகள் ஆ யவற்ைற ேமலாண்ைம 

ெசய்தல். பல் ரக்ள் வாழ் டங்க க்  ெசல்வதற்  

வ வைக ெசய்தல். 

6. பாரம்பரிய  பழக்கவழக்கங்கள் லம் வணிக ேநாக்கங்கள் 

பயன்ப த் தல். 

7. வணிக ேநாக்கங்க க்காக பயன்ப த்தப்ப வதால்  

ஏற்ப ம் பயன்கைள ப ரத்ல். 

8. ெபா ளாதார க் யத் வம் வாய்ந்த தாவரங்கள் மற் ம் 

லங் களின் பாரம்பரிய வைககள் மற் ம் இனங்கைள 

பா காத்தல். 
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9. பல் ர ்கல்  மற் ம் ப் ணர்   உ வாக்கல். 

10. ஆணவப்ப த் தல்,  உ ர ் கலாசச்ார  ெந ைற 

உ வாக் வதற்கான ெசயல் ைற ன் வளரச்் ைய 

ெசயல்ப த் தல். 

11. உ ர ்வளங்களின் நிைலயான பயன்பாட்ைட உ  ெசய்தல்.  

பல் ர ் ேமலாண்ைம   ழ்கண்ட பரப்ப  

உ ப் னரக்ைள ேதர்  ெசய்வதற்  மாமன்றத் ன் அ ம   

ேவண்டப்ப ற . 

வ. 
எண் 

தைலவரக்ள் உ ப் னர்கள் 

1 மாண்  ேமயர ் நிரந்தர 
உ ப் னர ் 

2 . ேகசன், ண் மாவனம் உ ப் னர ் 
3 . கமலக்கண்ணன், நாகா 

டஸ்் 
உ ப் னர ்

4 தைலவர.் DMSSS  ரஸ்ட்  உ ப் னர ்
5 . ஒண் த்  (EX MC) உ ப் னர ்
6 . அன்பரசன் உ ப் னர ்
7 ம . வேனஸ்வரி (Rtd -MO) உ ப் னர ்

 

ேம ம், இக் ல் நிரந்தர அைழப்பாளரக்ளில் ழ்கண்ட நபரக்ள் 

1. மாவட்ட கல்  அ வலர ்(DEO) 

2. உத  இயக் நர,் கால்நைட பராமரிப்   

3. வன பா காவலர ்(Forest Ranger) 

4. உத  இயக் நர ், ேவளாண்ைம ைற 

5. உத  இயக் நர ், ேதாட்டக்கைல 

6. உத  ெபா யாளர,் த ழநா  மா கட் ப்பாட்  வாரியம்  

7. மாநகர ்நல அ வலர,் ண் க்கல் மாநகராட் . 

ேமற்கண்ட பரப்ப   அைமப்பதற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.3997/2022/எச3்) 
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அ வலகக்  ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

4) ண் க்கல் மாநகராட்  ப ல்  ய்ைம இந் யா இயக்கம்  2.0 

நகர் ற ட்டத் ன் ழ் ப்ைப இல்லா மாநகராக மாற்ற ம், 100 

க்கா  டக்க கைள ஞ்ஞான ரீ ல் ைகயாள ம், ப்ைப 

டங் களில் உள்ள பைழய ப்ைபகைள அகற்  டக் ம் மற் ம் 

நகரில் றந்த ெவளி க ப் ட ல்லாமல் மாற்ற ம், ெபா  மக்கள் 

மத் ல் ெதாடரந்்  ப் ணர்  ஏற்ப த் , மனமாற்றம் ெசய்  

இலக்ைக அைடய 24 பரப் ைரயாளரக்ள், 4 ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் 

மற் ம் ஒ  ஒ ங் ைணப்பாளர ் ெவளிக்ெகாணர்  கைம  லம் 

நியமனம் ெசய்ய  நகராட்  நிரவ்ாக இயக் னர ் ெசன்ைன 

அவரக்ளின் ெசயல் ைற ஆைண  ந.க.எண்.2983/2022/SBM, 

நாள்.24.02.2022 லம் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

ேமற்கண்டவா  வழங்கப்பட் ள்ள நிரவ்ாக அ ம ன்ப  2022-23 

தல் 2025-2026 வைர நான்  ஆண் க க்  ட்டத்ைத ெசயல்ப த்த 

அ ம  வழங் ம், அவ்வா  வழங் ள்ள நிரவ்ாக 

அ ம ன்ப  ைறந்தபட்ச ஒப்பந்த ள்ளி வழங் ம் 

நி வனத் ற்  2022-23ம் ஆண்ைட ெதாடரந்்  அ த்  வ ம் ன்  

ஆண் க க்  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ( 2025-2026 வைர) அ ம ைய 

ப் த்  வழங் ம் தத் ல் ய்ைம  இந் யா  இயக்கம் (2.0)ல் நி  

ஒ க்  ெசய் ம் அ ம க்கப்பட் ள்ளைத மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .   

(ந.க.எண்.2232 /2022/எச2்) 

அ வலகக்  ப்  

1. மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2. நிரவ்ாக அ ம ன்ப  ைறந்தபட்ச ஒப்பந்த ள்ளி 

வழங் ம் நி வனத் ற்  2022-23ம் ஆண்ைட ெதாடரந்்  
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அ த்  வ ம் ன்  ஆண் க க்  ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ( 

2025-2026வைர) அ ம  ப் த்  வழங்கலாம். 

3. ெவளிக்ெகாணர்  லம் நியமனம் ெசய்ய ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரியைத மன்றம் அ ம க்கலாம். 

5) நகராட்  நிரவ்ாக இயக் னர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண  ந.க.எண்.2983/2022/SBM, நாள்.24.02.2022ம் ேத ய நிரவ்ாக 

அ ம ன்ப , ண் க்கல் மாநகராட்  ப ல்  ய்ைம 

இந் யா இயக்கம்  2.0 நகர் ற ட்டத் ன் ழ் ப்ைப இல்லா 

மாநகராக மாற்ற ம், 100 க்கா  டக்க கைள ஞ்ஞான 

ரீ ல் ைகயாள ம், ப்ைப டங் களில் உள்ள பைழய 

ப்ைபகைள அகற்  ட்க ம் மற் ம் நகரில் றந்த ெவளி 

க ப் ட ல்லாமல் மாற்ற ம், ெபா  மக்கள் மத் ல் ெதாடரந்்  

ப் ணர்  ஏற்ப த் , மனமாற்றம் ெசய்  இலக்ைக அைடய 24 

பரப் ைரயாளரக்ள், 4 ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  

ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாரக்ைள ெவளிக்ெகாணர்  கைம 

லம்  ெபற்  2022-23 தல் 2025-2026 வைர நான்  ஆண் க க்  

ட்டத்ைத ெசயல்ப த்த ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி  னசரி நாளிதழ்களில் 

(The New Indian Express and Dinakran) ளம்பரம் ெசய்த வைக ல் Accord 

Advertising Agencies, ெசன்ைன நி வனத் ட ந்  வரப்ெபற்ற 

ெசல னப் பட் யல் .1,24,790/-க்கான ெதாைக ைன 

இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  வழங் ட மாமன்றத் ன் 

அ ம க்  ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண்.2232 /2022/எச2்) 

அ வலகக்  ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

6)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி ல் கடந்த 17.08.2021, 

23.12.2021 மற் ம் 05.01.2022, 06.04.2022ம் ேத களில ெபா யல் 

ரி ல் ஒப்பந்த பணிகள் ெதாடரப்ாக ளம்பரம் ெசய்யப்படட் . 

அ ல் த ழ் பப்ளிேகசன் நி வனத் ற்  .79,048/- மற் ம் ம ைர 
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மணி னசரி பத் ரிக்ைக நி வனத் ற்  .59,270/- பட் வாடா 

ெபா  நி ல் இ ந்  ெசய்ய மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க் ம். 

(ந.க.எண்.2892/2022/இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. அவசர அவ யம் க  மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் 

அ ம  ெபற்  பத் ரிக்ைக நி வனங்க க்  ெதாைக 

பட் வாடா ெசய்யப்பட்டைத மன்றம் ஒப் தல் ெசய்யலாம். 

7) நகராட்  நிரவ்ாக இயக் னர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண  ந.க.எண்.2983/2022/SBM, நாள்.24.02.2022ம் ேத ய நிரவ்ாக 

அ ம ன்ப , ண் க்கல் மாநகராட்  ப ல்  ய்ைம 

இந் யா இயக்கம்  2.0 நகர் ற ட்டத் ன் ழ் ப்ைப இல்லா 

மாநகராக மாற்ற ம், 100 க்கா  டக்க கைள ஞ்ஞான 

ரீ ல் ைகயாள ம், ப்ைப டங் களில் உள்ள பைழய 

ப்ைபகைள அகற்  ட்க ம் மற் ம் நகரில் றந்த ெவளி 

க ப் ட ல்லாமல் மாற்ற ம், ெபா  மக்கள் மத் ல் ெதாடரந்்  

ப் ணர்  ஏற்ப த் , மனமாற்றம் ெசய்  இலக்ைக அைடய 24 

பரப் ைரயாளரக்ள், 4 ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  

ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாரக்ைள ெவளிக்ெகாணர்  கைம 

லம்  ெபற்  2022-23 தல் 2025-2026 வைர நான்  ஆண் க க்  

ட்டத்ைத ெசயல்ப த்த 03.05.2022 அன்  ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி  

னசரி நாளிதழ்களில் (The New Indian Express and Dinakran) ளம்பரம் 

ெசய்யப்பட்ட .  இந்நிைல ல் நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நரக 

ெதாைலேப  ெசய் ல் ேமற்கண்ட பணிக்கான ஒப்பந்த காலம்  

நான்  ஆண் கள் என்பைத ஓராண் க்  என த்தம் ெசய்  ய 

ஒப்பந்த ள்ளி ேகார அ த்தப்பட்ட . ேமற்ப  

அ ைரக க் ணங்க ஏற்கனேவ 03.05.2022 அன்  ேகாரிய ஒப்பந்த 

ள்ளி அ ப் ைன ரத்  ெசய் ம் 18.05.2022 அன்  தாக 
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ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரிய ளம்பரத் ைன மாநில அள லான னசரி 

(த ழ் மற் ம் ஆங் லம்) நாளிதழ்களில்   ர ரம் ெசய் ட ேகாரிய 

வைக ல் Accord Advertising Agencies, ெசன்ைன நி வனத் ட ந்  

வரப்ெபற்ற ெசல னப் பட் யல் (ரத்  ெசய்தைமக் ம் மற் ம் ய 

ஒப்பந்த ள்ளி ளம்பரத் ற் ம்) .88,150 மற் ம் .62,395/- ஆக 

ெமாத்தம் ,1,50,545/-க்கான ெதாைக ைன இம்மாநகராட்  ெபா  

நி ந்  வழங் ட மாமன்றத் ன் அ ம க்  

ைவக்கப்ப ற .      (ந.க.எண்.2232 /2022/எச2்) 

அ வலகக்  ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

8) இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வந்த தற்ேபா  

மாண்  ேமயர ் அவரக் க்  இயக்கப்பட்  வ ம் TN 57 AH 8008 

வாகனத் ன் ன் ற கண்ணா  அ க ெவப்பத்தால் 

உைடந் ள்ளதாக ம், மாண்  ேமயர ் மாநகராட் ன் பல்ேவ  

ப களில் உடன  ஆய்  பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ளதா ம், 

ேமற்ப  பணி ன் அவசர அவ யம் க  பாரத் ஆட்ேடா & ளாஸ் 

ஸ்ேபரஸ்், 79/10ஏ, தாஜ் காம்ப்ளக்ஸ், ைபபாஸ் ேரா , 

னாட் நாயக்கன்பட் , ண் க்கல், நி வனத் ல் கண்ணா  

மற் ம் அதற் ரிய இதர பாகங்கள் ெபா த்தப்பட்டதாக ம், ெசல த் 

ெதாைக .8580/- (8230+350)க்கான பட் ய டன் சம்பந்தப்பட்ட 

ஓட் நரால் சமரப்் க்கப்பட் ள்ள அ க்ைக ன் ப , ேமற்ப  

வாகனத் ன் கண்ணா  மற் ம் அதற்கான இதர பாகங்கள் 

ெபா த்தப்பட்டதற் ம் அதற் ரிய ெசல த் ெதாைக .8580/-ஐ 

மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் 

ஒப் த க்  ைவக்கப்ப ற ).ந.க.எண்.7029/2021/எச1்) 

அ வலக ப்   

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம் . 
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2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றம்  அ ம க்கலாம் . 

9) மாண்  நகராட்  நிரவ்ாகத் ைற அைமசச்ர ்அவரக்ள் 2022- 23 

ம் ஆண்  சட்டமனறக் ட்டத் ெதாடரில் நகராட்  நிரவ்ாகத் ைற 

மான்ய ேகாரிக்ைக ன்ேபா  அ ப்  எண்.16 ல் “இரண்  

மாநகராட் கள் மற் ம் 10 நகராட் களில் 3.64 இலடச்ம் கன ட்டர ்

ேதக்க டக்க கள் .28.77 ேகா  ம ப் ட் ல் பேயாைமனிங் 

ைற ல் அகற்றப்ப ம்” என அ த் ள்ளார.்  நகராட்  நிரவ்ாக 

இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 9512/ 2022/ SBM, 

நாள் 19.4.2022 ல் ண் க்கல் மாநகராட் ல் பைழய ேதக்க 

டக்க களில் தற்ேபா  அகற்றப்பட்ட  ேபாக தம், தலாக 

உள்ள டக்க ைன அள கள் ெசய்  ரிவான ட்ட அ க்ைக 

சமரப்் க்க அ த் ள்ளார.் அதன்ப  ண் க்கல் 

மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான கபவனம் உரக் டங் ல் 

தற்ேபா ள்ள தல் டக்க கைள Contour Survey ைற ல் 

அள  ெசய்  அதற்கான பரங்கள் சமரப்் க் ம் பணிக்   

21.4.2022 ல் ைலப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட 

நி வனங்களிட ந்  ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 

வ. 
எண் 

நி வனத் ன் ெபயர் ைலப் ள்ளி 
ைல தம் 
. 

1 Step Land Survey Consultants, Dindigul (including GST) 26550 

2 XYZ Surveys, Dindigul (including GST) 28025 

3 Continent Surveys, Dindigul (including GST) 29500 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள Step Land Survey Consultants, Dindigul  

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்க ம் உத்ேதச ெசல  . 

26,550/- க் ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண்.231 /  2014  /  எச ்2) 
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அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) ைறவான ைலப் ள்ளி .26550/- க்  அளித் ள்ள  Step Land 

Survey Consultants, Dindigul நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய 

மாமன்றம் ஏற்கலாம்.  

3) மாமன்றத் ன் அ ம ைன எ ரே்நாக்  மாண்  

ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  பணி ன் அவசர 

அவ யத் ைன க  Step Land Survey Consultants, Dindigul  

நி வனத்தா க்  ேவைல உத் ர   வழங் யதற் ம்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

10) இம்மாநகராட் ன் 48 வா களி ம் உ வா ம் டக்க கள் 

மக் ம் ப்ைப மற் ம் மக்காத ப்ைப தரம் ரித்  

ேசகரிக்கப்ப ற . மக் ம் ப்ைபகள் மாநகரின் 9 இடங்களில் 

அைமந் ள்ள ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயங்களில் ெகாட்டப்பட்  

உரமாக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . மக்காத கலப்  

க கள் னசரி 50 ெமட்ரிக் டன் அள  க பவனம் கலைவ 

உரக் டங் ல் ெகாட்டப்பட்  வரப்ப ற . 

 இப்பணி ெதாடரந்்  நைடெபற்  வ வதால், கலைவ 

உரக் டங் ல் ெகாட் வதற்  இடம் இல்லாமல் க கள் ேம ம் 

ேம ம் ெகாட்டப்பட் , ப்ைபகளின் அள  தைர மட்டத் ந்  

உயரமாக உள்ள . ப்ைப லாரிகள் உரக் டங் ன் உள்ேள ெசன்  

ப்ைப ைன ெகாட் தல் க ம் ரம்மாக உள்ள . இதன் 

காரணமாக மாநகரில் ேசகரமா ம் ப்ைபகைள உட க் டன் 

அப் றப்ப த் ட இயலாமல், ேதக்கம் ஏற்பட்  ெபா  காதாரம் 

பா ப்பைடவ டன் ெபா  மக்களின் கண்டனத் ற் ள்ளா ம் நிைல 

உ வா ள்ள . ேம ம் ப்ைப வண் கள் ஈரக்க  / ேச கள் / 

ப்ைபகளில் மாட் க்ெகாண்  எ த் ட இயலாத நிைல ம், 

இயக் வதற்  க னமாக ம் ரமமாக ம் உள்ள . 
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 எனேவ, ெச ன்ேடாசர ் இயந் ரம் லம் ப்ைபகைள உள்ேள 

தள்ளினால் மட் ேம அன்றாடம் நகரில் உ வா ம் கலப்  

க கைள ெகாட்ட இய ம். எனேவ அர  ைறயான ேமலாண்ைம 

ெபா யல் ைறக் ச ் ெசாந்தமான ெச ன்ேடாசர ் வாகனத் ைன 

வாடைக அ ப்பைட ல் ெபற்  பயன்ப த்  ப்ைபகைள உள்ேள 

தள்ளி ஒ ங் ப த்  ெதாடரந்்  ப்ைபகள் ெகாட் வதற்  வ  

வைக ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

 எனேவ, அர  நிரண் த் ள்ள வாடைக ெதாைக ஒ  மணி 

ேநரத் ற்  .970/- என்ற அ ப்பைட ல் 500 மணி ேநரம் 

ெச ன்ேடாசர ் வாகனத் ைன அர  ைறயான ேவளாண்ைம 

ெபா யல் ைற ந்  ெபற்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம், 

அதற்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் ெதாைக .5,00,000/-ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.14285/2015/எச1்) 

அ வலக ப்  

1. உத்ேதச ெசல னம் .5,00,000/-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. 

11) அரசாைண (நிைல) எண். 53,நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்

வழங்கல் ைற நாள்.30.03.2022ன் ப  ெபா  ெசாத் வரி 

ராய் ப்பணி 01.04.2022 தல் நைட ைறப்ப த்த 

ஆைண டப்பட் ள்ள .  அதன்ப  ெபா  ெசாத் வரி ராய் ப் 

பணி ேமற்ெகாள்வதற்காக ெபா  மக்கள் அ ம் வண்ணம் 

ெசய் த்தாள் ளம்பரம், ஆட்ேடா ளம்பரம், ெதாைலக்காட்  

ளம்பரங்கள் ெசய்வதற் ம், ெபா  ெசாத் வரி 

ராய் ப்பணிக்கான ப ேவ கள் மற் ம் ப வங்கள் 
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அசச் ப்பதற் , மாவட்ட அர த ல் (Gazette Notification) ர ரம் 

ெசய்வதற்  உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக .5,00,000/-க்  

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

     (ந.க.எண்.2665/2022/அ1) 

அ வலக ப்  
 ன் அ ம  வழங்கப்பட்டைத மாமன்றம் ஏற்கலாம். 

12) இம்மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம்    TN 

57 AF 2944 ேஜ. . . வாகனத் ன் ன்வ ம் ப களான 1. அைனத்   

ய ஆ ல்கள், 2. அைனத்  ய ஸ்கள், 3. ய ேர ேயட்டர,் 4. 

ளச ் மற் ம் யர ் பாக்ஸ், மற் ம் ெசல்ப் ேமாட்டார ் ப ைன சரி 

ெசய் ட 5. அைனத்  எலக்ட்ரிக்கல் ப கள், 6. ய ஆ ல் டக்ள், 

7. ய ட் மற் ம் லாக் கவர,் 8. ய ைலடக்ள், 9. ன் ற ஜாய்ண்ட் , 

10. ய ஆ ல் ஓஸ்கள் ேமற்ப  ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் ய 

உ ரி பாகங்கைள மாற்றம் ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.4,00,000/-க்  ( பாய் நான்  லடச்ம் மட் ம்) அ ம  ேவண்  

மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற . ேமற்கண்ட பணி ைன 

வாகனம் நிேயாகம் ெசய்த /வா ெஜயராஜ் ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் 

ஏெஜன் , ம ைர நி வனத் ன் ைலபட் ய ன்ப  ேநர யாக 

பணி ைன ஒப்பைடத்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.2785/2022/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ெபா  காதாரப் பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் 

நிரவ்ாக நலன் க ம் ெதாடர ் நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

3. ேமற்ப  வாகனத் ைன வாகன தயாரிப்  நி வனத் ன் 

ேநர  அங் கரிக்கப்பட்ட /வா ெஜயராஜ் ஆட்ேடா 

ெமாைபல்ஸ் ஏெஜன் , ம ைர பணிமைன ல் ஒப்பைடப்  



14 
 

ெசய்  பணி ேமற் ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  

அளிக்கலாம்.  

13) ண் க்கல் மாநகராட்  பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி ல் 

இயங்  வ ம் .என்.57.எஎப்.8771 வாகனத் ற்  த ச ் சான்  ெபற 

தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்கான உத்ேதச ெசல னம் .1.00 

இலடச்த் ற்   மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

        (ந.க.எண். 2065 / 2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  வ வாய் நி  2022- 23 

ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

14) இம்மாநகராட் ன் ன்னாள் னக்  பணியாளரக்ளான . 

ேகா ந்தன்  என்பவர ் பணி ரிந்த காலங்களில் கால ைற ஊ யப் 

பணப்பயன்கள் வழங்கக்ேகாரி ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர 

ைள ல் இம்மாநகராட்   ெதாடரப்பட்ட வழக்  W.P. No. 

3865/2022  இல்   ெதாடரப்பட்ட வழக் ல் பணப்பயன் 18 %  வட் டன்  

வழங்க ேகாரி ெதாடரப்பட்ட வழக்  02.03.2022 இல்  

ரத் ெசய்யப்பட் ட்ட . எனேவ . ெஜ. லாரன்ஸ்  

வழக்க ஞ க் ,  வழக்கா  கட்டணமாக . 7500/- ஐ  வழங்க 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.2029/2014/இ1)  

அ வலக ப் ..       

அ ம க்கலாம்.  

15) இம்மாநகராட் ல் மாமன்ற வழக்க ஞராக பணியாற்  வந்த 

 . ப .ெசகநாதன் அவரக்ள் 24.01.2021 அன்  காலஞ்ெசன்றைதத் 

ெதாடரந்் , இவ்வ வலக ெசயல் ைற உத் ர ல், தனியர ்  . ப .

ெசகநாதன் வழக்க ஞரிடம் பணியாற்  வந்த  .  .ெஜய ரகாஷ், 
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வழக்க ஞர ் அவரக்ைள தற்கா கமாக மாமன்ற வழக்க ஞராக 

நியமனம் ெசய்  உத் ர டப்படட் . 

ேமற்கா ம் உத் ர  ற் ம் தற்கா கமான  என்பதா ம், 

மாமன்றத் ற்  நிரந்தரமாக த்த வழக்க ஞர ் நிய க்க 

ேவண் ள்ளதா ம் ண் க்கல் நீ மன்ற வழக்க ஞரக்ள் 

மன்றத் னரிடம் ெபயர ் பரப் பட் யல் அ ப் ட 

ேகட் க்ெகாள்ளப்பட்ட ல், வழக்க ஞரக்ள் மன்றத் ல் ப  ெசய்  

நாள  ேத  வைர பணியாற்  வ ம் த  வாய்ந்த   / ப்பம் உள்ள 

வழக்க ஞரக்ளின் ெபயர ் பரப் பட் யல் ன்வ மா  

ெபறப்பட் ள்ள பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற . 

வ.எண் ெபயர் ப  எண். ன் அ பவம் 

1 எஸ்.ேஜாசப் மாறன் 51/1992 30 ஆண் கள் 

2 எம்.ஏ.ேவல் கன் 2390/2017 5 ஆண் கள் 

3  .ெஜய ரகாஷ் 236/2014 8 ஆண் கள் 

4 ஏ . வக் மார ் 492/2010 12 ஆண் கள் 

5 எஸ் . ஜயராஜன் 2621/2005 16 ஆண் கள் 

6  .சந் ரேசகரன் 1344/1993 29 ஆண் கள் 

7 எஸ்  .மேகஷ் ரகதா 1834/2003 18 ஆண் கள் 

(ந.க.எண் .6459 /2021 / 1) 

அ வலகக் ப் .. 

ேமற்கண்ட வழக்க ஞரக்ளின் ெபயர ் பரப் பட் ய ன் 

வரிைச எண் .1 மற் ம் 6ல் கண்ட இ  வழக்க ஞரக்ள் மார ் 25 

வ டங்க க் ம் ேமலாக வழக்க ஞர ் பணி ல் ன் அ பவம் 

ெபற் ள்ளைத க த் ல் ெகாண் , ேமற்கண்ட இ வரில் ஒ வைர 

மாமன்ற வழக்க ஞராக 3 ஆண் க க்  நியமனம் ெசய் டலாம். 
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16) ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ல் ண் க்கல் மாவட்ட ற்  30.04.2022 அன்   மாண்  

த ழ்நா  தல்வர ் அவரக்ள் ய ட்டப் பணிக க்  அ க்கல் 

நாட் தல், ற்ற பணிகள் றந்  ைவத்தல் மற் ம் அர  நல 

ட்ட உத கள் வழங் ம் அர  ழா ல் பங்ேகற்க உள்ளதால் 

அைனத்  ைற அ வலரக் க் ம் பணி ஒ க்  ெசய்  

ஆைண டப்பட் ள்ள .  இப்பணிகளில் ஒன் ல் “ ழா நைடெப ம்  

பள்ளி  ைமதானம் மற் ம்  வாகன நி த்  ைமயங்களில் 28, 29, 

30.04.2022 ஆ ய ன்  னங்கள் தல் ய்ைமப் 

பணியாளரக்ைளக் ெகாண்  ய்ைமப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண் ம் எனத் ெதரி க்கப்பட் ள்ள ’’. எனேவ, ேமற்ப  பணி ல் 

ஈ ப ம் பணியாளரக் க்  ேதைவயான உண  வழங்கப்பட 

ேவண் ம். இப்பணிைய ேமற்ெகாள்ள தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  

.1.00 இலடச்ம் ஆ ம்.  

இப் பணிக்  25.4.2022 அன்  ழ்க்கண்ட இரண்   

நி வனங்களிட ந்   ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. எண் ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் 

1 பாலா  பவன், ண் க்கல் 

2 னாட்  பவன், ண் க்கல் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள பாலா  பவன், ண் க்கல் நி வனத் ன்  

ைலப் ள்ளிைய ஏற் , ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் 

ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டதற்  மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .    

       (ந.க.எண். 3490 / 2022/ எச2்) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 
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2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  த ழ்நா  

தலைமசச்ர ் அவரக்ளின் வ ைகையெயாட்  உடன யாக 

ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி என்பதால் ண் க்கல் 

மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள பாலா  பவன், ண் க்கல் நி வனத் ற்    

ேவைல உத் ர  வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் 

ப  ெசய்யலாம்.  

3) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  

வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

17) ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ல் ண் க்கல் மாவட்ட ற்  30.04.2022 அன்   மாண்  

த ழ்நா  தல்வர ் அவரக்ள் ய ட்டப் பணிக க்  அ க்கல் 

நாட் தல், ற்ற பணிகள் றந்  ைவத்தல் மற் ம் அர  நல 

ட்ட உத கள் வழங் ம் அர  ழா ல் பங்ேகற்க உள்ளதால் 

அைனத்  ைற அ வலரக் க் ம் பணி ஒ க்  ெசய்  

ஆைண டப்பட் ள்ள .  இப்பணிகளில் ஒன் ல் “ ழா நைடெப ம் 

டல்  மற் ம்  வாகன நி த்  ைமயங்களில்  ெபா மக்கள் 

பயன்பாட் ற்  தல் க ப்பைற அைமக்கப்பட ேவண் ம் எனத் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள ’’. எனேவ ண் க்கல் மாநகராட் ல் 

நடமா ம் ெமாைபல் க ப்பைற இல்லாத காரணத் னால் ம ைர 

மாநகராட்  மற் ம் ச் ராப்பள்ளி மாநகராட் ந்  

நடமா ம் க ப்பைறகள் எ த்  வர ேவண் ள்ள . ஆண்-2, ெபண்-

2 என 4 இ க்ைககள் ெகாண்ட நடமா ம் க ப்பைறகள் 7 எண்ணம் 

மற் ம் 8 இ க்ைககள் ெகாண்ட க ப்பைறகள் 3 எண்ணம் ம ைர 

மாநகராட் ந்  எ த்  வந்  பயன்ப த்  ட்  ம்ப 

ெகாண்  ஒப்பைடக் ம் பணிைய ேமற்ெகாள்ள தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

ம ப்  .1.00 இலடச்ம்  ஆ ம்.  



18 
 

 இப் பணிக்  25.4.2022 அன்  ழ்க்கண்ட இரண்   

நி வனங்களிட ந்   ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. எண் ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் 

1 ராம் நிவாஸ், ஏெஜன் ,  ண் க்கல் 

2 ளன்ீ ேகர ்சர் ஸ் , ண் க்கல் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ராம் நிவாஸ், ஏெஜன் ,  ண் க்கல் 

நி வனத் ன்  ைலப் ள்ளிைய ஏற் , ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி 

ேமற்ெகாண்டதற்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .     (ந.க.எண். 3490 / 2022/ எச2்) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  த ழ்நா  

தலைமசச்ர ் அவரக்ளின் வ ைகையெயாட்  உடன யாக 

ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி என்பதால் ண் க்கல் 

மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ராம் நிவாஸ், ஏெஜன் ,  ண் க்கல் 

நி வனத் ற்    ேவைல உத் ர  வழங்  பணி 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம்.  

3) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  

வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

18) ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 12312 / 2022/அ7,  நாள் 23.4.2022 ல் ண் க்கல் 

மாவட்டத் ற்  30.04.2022 அன்  மாண்  த ழ்நா  தல்வர ்

அவரக்ள் ய ட்டப் பணிக க்  அ க்கல் நாட் தல், ற்ற 
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பணிகள் றந்  ைவத்தல் மற் ம் அர  நல டட் உத கள் வழங் ம் 

அர  ழா ல் பங்ேகற்க உள்ளதால் அைனத்  ைற 

அ வலரக் க் ம் பணி ஒ க்  ெசய்  ஆைண டப்பட் ள்ள .  

இப்பணிகளில் ஒன் ல் ழா டல் மற் ம் வாகன 

நி த் டங்களில் பயனாளிக க்  தங்  தைட ன்  ெதாடரந்்  

த்தமான மற் ம் பா காக்கப்பட்ட நீர ் வச  ஏற்பா  

ெசய் ட ம், ேபா ய அள ல் தற்கா க க வைற வச கள் 

ஏற்ப த்  தர ம், காதார வச கள் ெசய்  ெகா க்க ம் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  நீர ் வழங் வதற்  தலாக 

1000 ட்டர ்ெகாள்ளள ள்ள HDPE Tank  3 எண்ணம், ைஷ ேடங் கைள 

ெபா த் வதற்  இ ம் னால் ஆன ேமைட இ  எண்ணம் மற் ம் 

க வைற ல் பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்வதற் ம் ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் .1.50 இலடச்ம் ஆ ம். இப் பணிக்  25.4.2022 

அன்  ழ்க்கண்ட இரண்  ஒப்பந்ததாரரக்ளிட ந்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. எண் ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் 

1 .எம். தர,் ஒப்பந்ததாரர,் ண் க்கல் 

2 எஸ்  ல்டரஸ்், ஒப்பந்ததாரர,் ண் க்கல் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்்,  ண் க்கல் 

ஒப்பந்ததாரரின்  ைலப் ள்ளிைய ஏற் , ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி 

ேமற்ெகாண்டதற்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண். 2892 / 2022/ இ 4) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  த ழ்நா  

தலைமசச்ர ் அவரக்ளின் வ ைகையெயாட்  உடன யாக 
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ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி என்பதால் ண் க்கல் 

மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், ண் க்கல் ஒப்பந்ததார க்  

ேவைல உத் ர  வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம்.  

3) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  

வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

19) ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 12312 / 2022/அ7,  நாள் 23.4.2022 ல் ண் க்கல் 

மாவட்டத் ற்  30.04.2022 அன்  மாண்  த ழ்நா  தல்வர ்

அவரக்ள் ய ட்டப் பணிக க்  அ க்கல் நாட் தல், ற்ற 

பணிகள் றந்  ைவத்தல் மற் ம் அர  நல டட் உத கள் வழங் ம் 

அர  ழா ல் பங்ேகற்க உள்ளதால் அைனத்  ைற 

அ வலரக் க் ம் பணி ஒ க்  ெசய்  ஆைண டப்பட் ள்ள .  

இப்பணிகளில் ஒன் ல் “பயனாளிகள் மற் ம் ெபா மக்களின் 

பயன்பாட் ற்  வாகனம் நி த் டங்களில் ேபா ய அள ல் (ஆண் 

/ ெபண்) தனித்தனிேய தற்கா க க வைற வச கள் ஏற்ப த்  தர 

ேவண் ம் என ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  வாகன 

நி த் டத் ல் ஆண் / ெபண்க க்  தனித்தனிேய எட்  எண்ணம் 

தகரத் னால் ஆன த ப்  அைமக்க ம், ழா ற்  வ ம் 

பயனாளிகள் மற் ம் ெபா மக்கள் வாகன நி த் டத் ல் 

உணவ ந் ம் வைக ல் 8 எண்ணம் 50’ x 20’ அ  அள ள்ள 

சா யானா பந்தல் அைமக் ம் பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.2.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப் பணிக்   25.4.2022 ல் ைலப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட நி வனங்களிட ந்  ன்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 
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வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர் 

1 .காயத்ரி, ஆர.்ேக.ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் 

2 ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ் அண்ட ் ெடக்கேரட்டர,் 

ண் க்கல் 

3 ஆர.்எஸ்.எஸ். வாடைக பாத் ரக்கைடஅண்ட ் ெடக்கேரடட்ர,் 

ண் க்கல் 

வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ் அண்ட் 

ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் நி வனத் ன் ைலப் ள்ளிைய ஏற் , 

ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  

வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டதற்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், 

ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  (ந.க.எண். 2892 / 2022/ இ 4) 

அ கலக ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  த ழ்நா  

தலைமசச்ர ் அவரக்ளின் வ ைகையெயாட்  உடன யாக 

ெசய்யப்பட ேவண் ய பணி என்பதால் ண் க்கல் 

மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ேவல் கன், பந்தல் காண்ட்ராக்டர ் அண்ட் 

ெடக்கேரட்டர,் ண் க்கல் நி வனத் ற்  ேவைல உத் ர  

வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  

ெசய்யலாம்.  

3) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  

வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 
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20) ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 12312 / 2022/அ7,  நாள் 23.4.2022 ல் ண் க்கல் 

மாவட்டத் ற்  30.04.2022 அன்  மாண்  த ழ்நா  தல்வர ்

அவரக்ள் ய ட்டப் பணிக க்  அ க்கல் நாட் தல், ற்ற 

பணிகள் றந்  ைவத்தல் மற் ம் அர  நல டட் உத கள் வழங் ம் 

அர  ழா ல் பங்ேகற்க உள்ளதால் அைனத்  ைற 

அ வலரக் க் ம் பணி ஒ க்  ெசய்  ஆைண டப்பட் ள்ள .  

இப்பணிகளில் ஒன் ல் “ க க் ய ந் னர ் / க் ய 

ந் னர ் / அர  அ வலரக்ள் / காவல் ைற / ெபா மக்கள், 

வாகனங்கள் நி த் டங்களில் ேபா ய அள ல் பணியாளரக்ள் 

நியமனம் ெசய்  ய்ைமப் பணிகைள உ  ெசய்  தர ேவண் ம் 

என ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  அதன்ப  வாகன நி த் டத் ல் உள்ள 

ல், ண்  மற் ம்  தாவரங்கைள அகற்ற ம், ேம  பள்ளங்கைள 

மட்டப்ப த்த ம் வாடைக அ ப்பைட ல் ராக்டர ் ேடாசர ் மற் ம் 

ேஜ  இயந் ரம் நியமனம் ெசய் ம் பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .2.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப் பணிக்   25.4.2022 ல் 

ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல் ழ்க்கண்ட நி வனங்களிட ந்  

ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 

வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர் 

1  ஆ பைடயப்பா எரத்் வரஸ்்,  ண் க்கல் 

2 எஸ்ஏ  எரத்் வரஸ்்,  ண் க்கல் 

3 க ப்  சரவணா எரத்் வரஸ்்,  ண் க்கல் 

வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள  ஆ பைடயப்பா எரத்் வரஸ்்,  ண் க்கல் 

நி வனத் ன் ைலப் ள்ளிைய ஏற் , ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி 
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ேமற்ெகாண்டதற்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .     (ந.க.எண். 2892 / 2022/ இ 4) 

அ கலக ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) ெசல  .2,00,000/- ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  

மாண்  த ழ்நா  தலைமசச்ர ் அவரக்ளின் 

வ ைகையெயாட்  உடன யாக ெசய்யப்பட ேவண் ய 

பணி என்பதால் ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி . 15 ன் 

ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  ஆ பைடயப்பா 

எரத்் வரஸ்்,  ண் க்கல் நி வனத் ற்  ேவைல உத் ர  

வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் ப  

ெசய்யலாம்.  

3) இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  

வ வாய் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

21) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  – 2021-22 இன் ழ்  

ேவடபட்  மற் ம் ேக.எம்.எஸ். நகர ் ண் ரம் ெசயலாக்க 

ைமயத் ன் ற் ச ் வர ் கட் ம் பணிக்   20.04.2022  அன்   தல் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எம். தரன் 4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.14500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எஸ்.அமல்ராஜ் 10.41% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.14500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10346 / 2022 / இ4) 



24 
 

அ வலக ப்  

1. .14,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் 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  

த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் 

அளித் ந்த  .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரிடம் 

22.04.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்படட்ேபா  

ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் பட் ய ல் 

வரிைச எண்.6 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.90% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் 

ேம ம் தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் 

ெபா ட்களின் ைல உயர்  மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின் 

 உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் ைல 

தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன 

ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் 

க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 

ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 

த ல் ைறவாக  4.90 % ம ப் டை்ட ட தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன், 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.   

3. அவசர அவ யம் க , மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக் , 

மாண்  ேமயர ் அவரக்ளன் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யதற் ம் அ ம  வழங்கலாம். 
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22) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 – 22  

இன் ழ்  சந்ைத ேராட் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல் – I - 5 TPD 

பணிக்   24.03.2022  அன்   தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட .  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   

01.04.2022 அன்  நைடெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி அைழப் ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் வரப்ெபற்ற . இவ்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக 

ரந்்தாய் க் ல்  ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் 

றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.
எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர் 

ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 
Chennai 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. M/s. A.D. Constructions, 
Chennai 

15.10% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப் ப் 
பத் ரம் 

        (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .70,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண்.21191/ 2021/ AMRUT 2, நாள் 5.1.2022 

இல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ள . த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, 

Chennai நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  

த மா  13.4.2022 ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல்  
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ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் 

வரிைச எண்.77 க்கான ைல தத்ைத ைறத்  4.91% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றத் னா ம், 

பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத 

இதற்  ேமல் ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் 

ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக  4.91 

% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

M/s.KLK Constructions, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம் மற் ம் ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் 

அளிக்கலாம். 

23) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 – 22  

இன் ழ்  வார்  32, நத்தம் சாைல மாநகராட்  ந் னர ் மாளிைக 

ன் றம் உள்ள கா டத் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல்  - II - 5 

TPD பணிக்   24.03.2022  அன்   தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட .  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   

01.04.2022 அன்  நைடெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி அைழப் ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் வரப்ெபற்ற . இவ்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக 

ரந்்தாய் க் ல்  ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் 

றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர் 

ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 

Chennai 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   
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2. M/s. A.D. Constructions, 

Chennai 

15.10% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப் ப் 

பத் ரம் 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .70,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண்.21191/ 2021/ AMRUT 2, நாள் 5.1.2022 

இல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ள . த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, 

Chennai நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  

த மா  13.4.2022 ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல்  

ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் 

வரிைச எண்.77 க்கான ைல தத்ைத ைறத்  4.91% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றத் னா ம், 

பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத 

இதற்  ேமல் ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் 

ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக  4.91 

% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

M/s.KLK Constructions, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம்  மற் ம் ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் 

அளிக்கலாம்.  
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24) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2020 – 21  

இன் ழ்  வார்  32, நத்தம் சாைல மாநகராட்  ந் னர ் மாளிைக 

ன் றம் உள்ள கா டத் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல்  - I - 5 

TPD பணிக்   24.03.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  

ைவக்கப்பட்   01.04.2022  அன்  நைடெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அைழப் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் வரப்ெபற்ற . 

இவ்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  

வாய்ந்ததாக ரந்்தாய் க் ல்  ெசய்யப்பட்  ைல 

பரப் பட் யல் றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  தயார ்ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ. 
எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர் 

ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 
Chennai 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. M/s. A.D. Constructions, 
Chennai 

15.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப் ப் 
பத் ரம் 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .70,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 21191/2021/ AMRUT.2, நாள்  

17.12.2021 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 

ெபற் ள்ளதால் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, Chennai நி வனத் னரிடம் 
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ைல தத் ைன ைறத்  த மா  13.4.2022 ம் ேத ய 

அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல 

தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.77 க்கான ைல தத்ைத 

ைறத்  4.90% ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர 

சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் 

ைலேயற்றத் னா ம், பணியாடக்ளின் 

பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத இதற்  ேமல் 

ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ 

பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 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  4.90 % ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s.KLK Constructions, 

Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம் மற் ம் 

ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

25) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2020 – 21  

இன் ழ்  வார்  1, மாநகராட்  உரக் டங்  அ ல்  உள்ள 

கா டத் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல் – I - 5 TPD பணிக்   

24.03.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட .  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   

01.04.2022 அன்  நைடெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி அைழப் ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் வரப்ெபற்ற . இவ்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக 

ரந்்தாய் க் ல்  ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் 

றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள , 
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வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர் 

ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 
Chennai 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. M/s. A.D. Constructions, 
Chennai 

15.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப் ப் 
பத் ரம் 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. 1. .70,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 21191/2021/ AMRUT.2, நாள்  

17.12.2021 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 

ெபற் ள்ளதால் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, Chennai நி வனத் னரிடம் 

ைல தத் ைன ைறத்  த மா  13.4.2022. ம் ேத ய 

அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ்தன  ைல 

தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.77 க்கான ைல தத்ைத 

ைறத் , 4.90% ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர 

சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் 

ைலேயற்றத் னா ம், பணியாடக்ளின் 

பற்றாக் ைற னா ம்  ைல ததை்த இதற்  ேமல் 

ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 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  4.90 % 



31 
 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

M/s.KLK Constructions, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம் மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

26) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 – 22  

இன் ழ்  வார்  1, மாநகராட்  உரக் டங்  அ ல்  உள்ள 

கா டத் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல் – II - 5 TPD பணிக்   

24.03.2022  அன்   தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் .  

நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   01.04.2022 அன்  

நைடெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி அைழப் ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் வரப்ெபற்ற . இவ்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப 

ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக ரந்்தாய் க் ல்  

ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  

பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 

Chennai 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. M/s. A.D. Constructions, 

Chennai 

15.10% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.70000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப் ப் 

பத் ரம் 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .70,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண்.21191/ 2021/ AMRUT 2, நாள் 5.1.2022 

இல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 
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2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ள . த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, 

Chennai நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  

த மா  13.4.2022 ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல்  

ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் 

வரிைச எண்.77 க்கான ைல தத்ைத ைறத்  4.91% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைலேயற்றத் னா ம், 

பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத 

இதற்  ேமல் ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் 

ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக  4.91 

% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

M/s.KLK Constructions, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் 

அளிக்கலாம். 

27) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  வார்  19,   ட்டச ் சாைல 

கா டத் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல் பணிக்   29.03.2022  

அன்   இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்

1. .ேக.ெபான் கன் 

2. .எ. கம  ர க் 
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வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ழ்க்கண்ட 

ஒப்பந்ததாரர ் மட் ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்தவராக 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் வால்  ெசய்யப்பட்  

ழ்க்கா மா  ைல தப் பட் யல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட .  

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .ேக.ெபான் கன் 4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.31000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

ைஷ ஒப்பந்தப் ள்ளியான  ம ப் டை்ட ட 4.96% தலாக 

வரப்ெபற் ள்ள . இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன், ஒப்பந்ததாரரிடம் 12.4.2022ம் 

ேத ய அ ப்  க தத் ல் ைலக் ைறப்  ெசய்  தரக் 

ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் இனம் 

எண்.7 இன் ைல தத் ைன ைறத்  ம ப் டை்ட ட 4.90% 

தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் எனேவ ம ப் டை்ட ட 

4.90% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன், 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .31,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 21191/ 2021/ அம் த் 2 ,  நாள்  13.11.2021 

மற் ம்  17.12.2021  நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன் ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 
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3. இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் , 4.90% ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .ேக.ெபான் 

கன், ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

28) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  பழனி ேரா , லாரி 

ேபட்ைட ல்  ண் ர ் டம் அைமத்தல் - 3 TPD பணிக்   29.03.2022  

அன்   தல்  ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்

1. Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai 

2. .என். ேனஷ் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ழ்க்கண்ட 

ஒப்பந்ததாரர ் மட் ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்தவராக 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் வால்  ெசய்யப்பட்  

ழ்க்கா மா  ைல தப் பட் யல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட .  

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர் ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. Good Care Enviro System Pvt 
Ltd, Chennai 

4.97% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

ைஷ ஒப்பந்தப் ள்ளியான  ம ப் டை்ட ட 4.97% தலாக 

வரப்ெபற் ள்ள . ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரிடம் 

12.4.2022ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல் ைலக் ைறப்  ெசய்  தரக் 
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ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் இனம் 

எண்.6 இன் ைல தத் ைன ைறத்  ம ப் டை்ட ட 4.90% 

தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் எனேவ ம ப் டை்ட ட 

4.90% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt 

Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .50,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 21191/ 2021/ அம் த் 2 ,  நாள்  17.12.2021  

மற் ம்  5.1.2022 ல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 

க த் ல் ெகாண் ம் , 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, 

Chennai, ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

29) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  வார்  22,   தா கா ஆ ஸ் 

சாைல ல் மாநகராட்   கா டத் ல் ண் ர ் டம் அைமத்தல் 

பணிக்   29.03.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
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வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்

1. Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai 

2. .என். ேனஷ் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ழ்க்கண்ட 

ஒப்பந்ததாரர ் மட் ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்தவராக 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் வால்  ெசய்யப்பட்  

ழ்க்கா மா  ைல தப் பட் யல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட .  

வ. 

எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. Good Care Enviro System 

Pvt Ltd, Chennai 

4.97% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.31000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

ைஷ ஒப்பந்தப் ள்ளியான  ம ப் டை்ட ட 4.97% தலாக 

வரப்ெபற் ள்ள . இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரிடம் 

12.4.2022ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல் ைலக் ைறப்  ெசய்  தரக் 

ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் இனம் 

எண்.5 இன் ைல தத் ைன ைறத்  ம ப் டை்ட ட 4.90% 

தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் எனேவ ம ப் டை்ட ட 

4.90% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt 

Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .       

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .31,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 
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ஆைண ந.க.எண். 21191/ 2021/ அம் த் 2 ,  நாள்  13.11.2021 

மற் ம்  17.12.2021  நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் , 4.90% ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro 

System Pvt Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

30) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  வார்  20 , மாநகராட்  

அ வலகம் அ ல்   உள்ள  கா டத் ல் ண் ர ் டம் 

அைமத்தல் பணிக்   29.03.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்
1. .ேக.ெபான் கன் 
2. .எ. கம  ர க் 
வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ழ்க்கண்ட 

ஒப்பந்ததாரர ் மட் ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்தவராக 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் வால்  ெசய்யப்பட்  

ழ்க்கா மா  ைல தப் பட் யல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட .  

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .ேக.ெபான் கன் 4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.31000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   
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ைஷ ஒப்பந்தப் ள்ளியான  ம ப் டை்ட ட 4.96% தலாக 

வரப்ெபற் ள்ள . இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன், ஒப்பந்ததாரரிடம் 12.4.2022ம் 

ேத ய அ ப்  க தத் ல் ைலக் ைறப்  ெசய்  தரக் 

ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் இனம் 

எண்.7 இன் ைல தத் ைன ைறத்  ம ப் டை்ட ட 4.90% 

தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் எனேவ ம ப் டை்ட ட 

4.90% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன், 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .31,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 21191/ 2021/ அம் த் 2 ,  நாள்  13.11.2021 

மற் ம்  17.12.2021  நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன் ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் , 4.90% ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .ேக.ெபான் 

கன், ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
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31) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  தா கா ஆ ஸ் சாைல 

ன் றம் லாரி ெஷட் ல்  ண் ர ் டம் அைமத்தல் - 3 TPD 

பணிக்   29.03.2022  அன்   தல்  ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்

1. Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai 

2. .என். ேனஷ் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ழ்க்கண்ட 

ஒப்பந்ததாரர ் மட் ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்தவராக 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் வால்  ெசய்யப்பட்  

ழ்க்கா மா  ைல தப் பட் யல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட .  

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. Good Care Enviro System Pvt 

Ltd, Chennai 

4.97% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

ைஷ ஒப்பந்தப் ள்ளியான  ம ப் டை்ட ட 4.97% தலாக 

வரப்ெபற் ள்ள . இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ட்டப் பணி என்பதா ம், பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம் த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரிடம் 

12.4.2022ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல் ைலக் ைறப்  ெசய்  தரக் 

ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல தப் பட் ய ல் இனம் 

எண்.6 இன் ைல தத் ைன ைறத்  ம ப் டை்ட ட 4.90% 

தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் எனேவ ம ப் டை்ட ட 

4.90% தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt 
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Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .50,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண். 21191/ 2021/ அம் த் 2 ,  நாள்  17.12.2021  

மற் ம்  5.1.2022 நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. 4.90% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. இரண்டாம் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் , 4.90% ம ப் ட்ைட 

ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro 

System Pvt Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

32) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க்  மான்யம் 2020 – 21  

(Tied Grant )  இன் ழ் ண் ர ்ெசயலாக்க ைமயப் பயன்பாட் ற்  

ேதைவயான  1 எண்ணம் Baling  Machine வாங் ம் பணிக்   28.01.2022  

அன்   இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. Health Care Technology, 

Chennai 

4.50% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.4500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   
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2. Sri Sai Industry, Chennai 12.00% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.4500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப் ப் 

பத் ரம் 

வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட 

தலாக வரப் ெபற் ள்ளதால் த ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care Technology, Chennai  

நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  த மா  4.4.2022 ம் 

ேத ய அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் ம ப் ட்  

ைல தத்ைத ட 0.03% ைறத்  ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் 

எனேவ 0.03% ம ப் ட் ற்  ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

Health Care Technology, Chennai நி வனத் னரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற   (ந.க.எண். 10344 / 2021 / 

இ4) 

அ வலக ப்  

1. .4,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் 

ந.க.எண்.21191 / 2021/அம் த் நாள் 13.11.2021 இல் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.03% ம ப் ட் ற்  ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care Technology, Chennai 

நி வனத் னரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க  0.03% ம ப் ட் ற்  

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care Technology, 

Chennai நி வனத் ன க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
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33) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 - 22  

இன் ழ் ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயத் ற்   9 எண்ணம் Dry Shredder   

ெம ன் சப்ைள ெசய் ம் பணிக்   24.03.2022  அன்   தல்  

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர் ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. ASMAA PRESSING PRIVATE 
LIMITED 

0.34% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.32000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. UNIVERSAL ENTERPRISES ம ப் ட்  ைல 
தம்  

.32000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 

0.34% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ASMAA PRESSING PRIVATE 

LIMITED, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .32,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

ரம்ான எண்.21191/2022, நாள். 13.11.2021 இல் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

ம ப் ட்ைட ட 0.34% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ASMAA PRESSING PRIVATE LIMITED ஒப்பந்தத்ைத 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

34) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 - 22  

இன் ழ் ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயத் ற்   2 எண்ணம்  Shredder 

ெம ன் சப்ைள ெசய் ம்  பணிக்   24.03.2022  அன்   தல்  

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
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வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர் ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. ASMAA PRESSING PRIVATE 
LIMITED 

0.02% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.37000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. UNIVERSAL ENTERPRISES ம ப் ட்  ைல 
தம்  

.37000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

ம ப் ட்ைட ட 0.02% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ASMAA 

PRESSING PRIVATE LIMITED, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .      

        (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .37,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

ரம்ான எண்.21191 நாள் 13.11.2021 இல் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

ம ப் ட்ைட ட 0.02% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ASMAA PRESSING PRIVATE LIMITED அவரக்ளின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

35) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ண் ர ் ெசயலாக்க 

ைமயப் பயன்பாட் ற்  ேதைவயான ன்ன  எைட இயந் ரம் – 10 

எண்ணம் வாங் ம் பணிக்   29.03.2022  அன்   தல் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. Good Care Enviro System Pvt Ltd, 
Chennai 

23.42% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. .என். ேனஷ் 7.21% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப் ப் 



44 
 

பத் ரம் 
3. SHARP SYSTEMS, COIMBATORE 18.33% ம ப் ட் ற்  

ைற  
ன் ைவப் த் ெதாைக 

ெச த் வ ந்  
லக்களிக்கப்பட் ள்ள
. 

தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

வ.எண்.3 ல் உள்ள ஒப்பந்ததாரர ் ன் ைவப் த் ெதாைக ந்  

லக்களிக் ம் ஆவணங்கள் சமரப்் க்காத காரணத் னால் 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் னரால் நிராகரிக்கப்பட்ட . எனேவ 

ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 23.42% ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good 

Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 10344 / 2021 / 

இ4) 

அ வலக ப்  

1. .1,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண்.21191/2021/அம் த்2, நாள். 05.01.2021 இல் 

நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில்  

ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 23.42% ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள Good Care Enviro System Pvt Ltd, Chennai, 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க  ம ப் ட்ைட ட 

ைறவாக 23.42% ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Good Care Enviro 

System Pvt Ltd, Chennai ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

36) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 - 22  

இன் ழ் ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயத் ற்   10 எண்ணம் Bailing  

ெம ன் சப்ைள ெசய் ம்  பணிக்   24.03.2022  அன்   தல்  
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ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் ல் ஐந்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்

1. Health Care Technology, Chennai 

2. Sri Sai Industry, Chennai 

3. Asmaa Pressing Private Limited 

4. Universal Enterprises 

5. Vidarbha Sales 

வரப்ெபற்ற ஐந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ன்ன  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ைற ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி ந்த வரிைச 

எண்.3 தல் 5 வைர ள்ள ஒப்பந்ததாரரக்ள் ன் ைவப் த் ெதாைக 

ெச த் வ ந்  லக்களிக் ம் ஆவணங்கைள  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ெபட் ல் சமரப்் க்கத் தவ ய காரணத் னால் அவரக்ள  

ஒப்பந்தப் ள்ளி நிராகரிக்கப்பட்ட  வரிைச எண்.1 மற் ம் 2 ஆ ய 

இ   ஒப்பந்தப் ள்ளிகளின் ைல பரப் பட் யல் றக்கப்பட் , 

ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர் ைல தம் ன்ைவப் த் 
ெதாைக 

1. Health Care Technology, 
Chennai 

4.97% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.80000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. Sri Sai Industry, Chennai 5.10% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.80000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப் ப் 
பத் ரம் 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட 

தலாக வரப் ெபற் ள்ளதால் த ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care Technology, Chennai  

நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  த மா  
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4.4.2022 ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்படட் ல் ைஷயார ்

ம ப் ட்  ைல தத்ைத ட 0.03% ைறத்  ெசய்  தர 

சம்ம த் ள்ளார.் எனேவ 0.03% ம ப் ட் ற்  ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care Technology, Chennai 

நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற     (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .80,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண ந.க.எண்.21191/2021/அம் த்2, நாள். 05.01.2022 இல் 

நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.03% ம ப் ட் ற்  ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care Technology, Chennai 

நி வனத் னரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

3. பணி ன் அவசர அவ யம் க  0.03% ம ப் ட் ற்  

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Health Care 

Technology, Chennai நி வனத் ன க்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

37) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2021 – 22  

இன் ழ்  100 எண்ணம் ேபட்டரி ஆபேரடட் வாகனம் வாங் ம்  பணிக்   

8.4.2022  அன்   தல் ைறயாக  நைடெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அைழப் ல் ழ்க்கா ம் ஆ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

வரப்ெபற்ற .  

 

1. CLH GASEIOUS FUEL APPLICATION 

PVT. LTD  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ஆன் ைலன் 

ைற ல் வரப்ெபற்ற  
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2. PRIYAM INDUSTRIES AND 

ENGINEERING (P) LTD 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ஆன் ைலன் 

ைற ல் வரப்ெபற்ற  

3. ARUN INDIAN MOTORS ஒப்பந்தப் ள்ளி ஆன் ைலன் 

ைற ல் வரப்ெபற்ற  

4. JEYA MURUGAN MAN POWER 

AGENCY 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ஆன் ைலன் 

ைற ல் வரப்ெபற்ற  

 

5. BEST AND FAST METAL FAB ஒப்பந்தப் ள்ளி ஆன் ைலன்  

மற் ம் ேநர  ைற ல் 

வரப்ெபற்ற  

6. SRI SAKTHI CORPORATION ஒப்பந்தப் ள்ளி ஆன் ைலன்  

மற் ம் ேநர  ைற ல் 

வரப்ெபற்ற  

ஆ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் வ.எண். 1 தல் 4 வைர ள்ள 

ஒப்பந்ததாரரக்ள் ன்ைவப் த் ெதாைக ெச த் வ ந்  

லக்களிக் ம் ஆவணங்கள் ஏ ம் ேநரில் சமரப்் க்காத 

காரணத் னால் ைஷயாரக்ள  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் தள் ப  

ெசய்யப்பட்ட . வ.எண்.5 மற் ம் 6 க் ரிய ஒப்பந்ததாரரக்ளின் இ  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக 

ரந்்தாய் க் ல்  ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் 

றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்

ெசய்யப்பட் ள்ள . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. BEST AND FAST METAL 
FAB, COIMBATORE 

0.91% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.220000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. SRI SAKTHI 
CORPORATION, 
COIMBATORE 

0.23% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.220000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப் ப் 
பத் ரம் 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. .2,20,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

ெசயல் ைற ஆைண ந.க.எண். 21191/ 2021/அம் த் 2, நாள் 

13.01.2022 இல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற த  வாய்ந்த இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட ைறவாக வரப் 

ெபற் ள்ள . ைற ல் தலாக 0.91 % ம ப் ட்ைட ட 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள BEST AND FAST METAL 

FAB, COIMBATORE , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம்.   

38) ண் க்கல் மாநகராட் ல்  2020 – 21 ம் ஆண் க்  றப்  

சாைலகள் ட்டம் 31.815 .  நீள ள்ள 84 சாைலப் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள .1500.00 இலடச்த் ற்  நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட்ட . ேமற்ப  ஒப்பந்தப் பணிகள் ேமறெகாள்ள 

ஒப்பந்ததாரரக் க்  பணி ஆைண வழங்கப்பட்  ல பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளாத காரணத்தால் நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ்

அவரக்ளின் அ ைரப்ப  30 பணிகள் கடந்த 19.1.2022ம் ேத ய 

ரம்ானம் எண். 423 ல் ரத்  ெசய்யப்படட் . றப்  சாைல 

டட்த் ன் ழ் அ ம  அளிக்கப்படட் 84 பணிகளில் ெசய்  

க்கப்பட் ள்ள 54 பணிக க்கான ெமாத்த ெசல னத் 

ெதாைக .10.95 ேகா  ஆ ம். இத் ெதாைக ஏற்கனேவ ட்ேகா 

நி வனத்தால் க்கப்பட்ட கடன் ெதாக .6.75 ேகா  ேபாக 

த ள்ள .4.20 ேகா ைய ட்ேகா நி வனத் ன் லம் 

ஏற்கனேவ அ ம க்கப்பட்ட வட்  தத் ற்  7.95% க் ப் 

ப லாக 4%  த அ ப்பைட ல் வழங்க ேகட் க் 

ெகாள்ளப்படட் . அதன் ன்னர ் டே்கா நி வனத்தால் 
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ஏற்கனேவ அ ம க்கப்பட்ட வட்  தத் ேலேய 

மாநகராட் க்  க்க ேவண் ய கடன் ெதாைக ைனப் 

ெபற மன்றத் ரம்ானம் இயற்  அ ப்ப ேகட் க் 

ெகாள்ளப்படட் . அதன் அ ப்பைட ல் 7.95% வட்  தத் ல் 

 ெதாைக ைன க்க ேகட் க் ெகாள்ள மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.3716 / 2020/ இ4) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

39) ண் க்கல் நகராட்  மாநகராட் யாக 19.02.2014 தரம் 

உயரத்்தப்பட்  றப்பாக ெசயல்பட் வ ற . மாநகரின் மக்கள் 

ெதாைக 2011ன் கணக்ெக ப் ன்ப  207225 ஆ ம். 2021ன் மக்கள் 

ெதாைக 226924 ஆ ம். ண் க்கல் மாநகரில் 

பாதாளசாக்கைடத் ட்டம் அைமந் ள்ள 22 வார் களில் ஏற்கனேவ 

உபேயாகத் ல் உள்ள . ண் க்கல் மாநகரில் வ க் ம் 

ெபா மக்க க்  மாநகராட் யால் வழங்க ேவண் ய நீர ் அள  

நபர ்ஒன் க்  135 ட்டரா ம்.  

 தற்ேபா  பயன்பாட் ல் உள்ள ஆத் ர ் ட்டம் லம் னசரி 

12MLD ம், காேவரி ட்  நீரத்் ட்டத் ந்  5.50 MLD மட் ேம 

ைடக் ற . இதன் லம் 17.50 MLD நீர ் ெபறப்ப ற . 

ெப ன்ற நீர ் நாள் ஒன் க்   77 ட்டர ் தம் நபர ் ஒன் க்  

நீர ்அள  வழங்கப்ப ற . 

 காேவரி ட்டத் ந்  ைமயாக ட்ட ட்  அள  

ைடக்கப்ெபற ல்ைல. ஆத் ர ் நீரத்் ட்டம் லம் வ டம் 

வ ம் நீர ்நீ த்  ைடப்ப ல்ைல. 

 வளரந்்  வ ம் மக்கள் ெதாைக, மற் ம் னசரி வந்  

ெசல்ேவார ் மக்கள் ெதாைக 20000 க்  ேமல் உள்ள நிைல ல் 
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மாநகரில் ேதைவயான அள  135 எல். . .  அள  ஆண்  வ ம் 

வழங்க ேதைவயாக ள்ள . இதற்  ைவைக அைண ந்  ட்டம் 

தயாரித்  நீர ்எ த்  ண் க்கல் மாநகராட் க்   வழங்க ேகாரி 

வரத்்தகசங்க ம்,  ெபா மக்க ம், மக்கள் ரிநி க ம்  னசரி 

ேகாரிக்ைக ைவக் ன்றனர.் 

 எனேவ ண் க்கல் மாநகரில் நீரத்்ேதைவக்  

நிரந்தர ரவ்ாக அைமய ேதனிமாவட்டத் ல் அைமந் ள்ள ைவைக 

அைண ந்  ய நீரத்் ட்டம் அைமக்க உரிய ஆய்  ெசய்  

ரிவான ட்ட அ க்ைக ைன மாவட்ட நீர ்

ெச ட்டத் ட்டத் ல் இைணத்   தயார ் ெசய்  வழங்க 

ெசயற்ெபா யாளர,் த ழ்நா  நீர ்வ கால் வாரியம் ண் க்கல் 

அவரக்ைள ேகட் க்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க் ம்.     (ந.க.எண். 3640 /2022/இ2) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. அவசர அவ யம் க  மாமன்ற அ ம ைன 

எ ரே்நாக் ய மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன்அ ம  

ெபற்  க தம் அ ப்  நடவ க்ைக எ த்தைத மாமன்றம் 

ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

40) ண் க்கல் மாநகராட் ன் நகர் ற மேலரியா ஒ ப்  

டட்ம் லம் ெடங் , க் ன் னியா மற் ம் மேலரியா 

ேபான்ற ெதாற்  ேநாய்கள் ெகா க்கள் லம் பர வைத 

த த் ட 48 க்கள் அைமத்  பணிகள் றப்பாக 

ேமற்ெகாள்ளப் ப ன்ற . இதன் ஒ  ப யாக ெகா ப்  

ஒ ப்  பணி ேமற்ெகாள் ம் பணிக்கான கள் கைடகள் 

மற் ம் கைடக க் ள்  ெகா க்கைள அ க்க ைக ம ந்  

அ க்க பயன்ப த்தப்ப ம் ைபரித் ரம் 2% (Pyrethrum 2%)  
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ம ந்   300 ட்டர-்ஐ Tamilnadu Medical Supply Corporation (TNMSC)ன் 

அங் காரம் ெபற்ற நி வனத் ட ந்  அர  நிரண்யம் ெசய்த 

ைல ல் ெபற் க்ெகாள்ள ம், அதற்கா ம் ெசல னம் 

.5,00,000/- (ஐந்  இலடச்ம் மட் ம்)ஐ மாநகராட்  ெபா  

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம க்  

ைவக்கப்ப ற .       (ந.க.எண்.1239 /2015/எச2்) 

அ வலகக்  ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. .4,00,000/- ( பாய் நான்  லடச்ம் மட் ம்) அ ம க்கலாம். 

41) ண் க்கல் மாநகராட் ன் நகர் ற மேலரியா ஒ ப்  

டட்ம் லம் ெடங் , க் ன் னியா மற் ம் மேலரியா 

ேபான்ற ெதாற்  ேநாய்கள் ெகா க்கள் லம் பர வைத 

த த் ட 48 க்கள் அைமத்  பணிகள் றப்பாக 

ேமற்ெகாள்ளப் ப ன்ற . ேமற்ப  பணி ன் ஒ  ப யாக 

ர ் ெகா  ஒ ப் ப் பணி மற் ம் மாைல ேநரங்களில் 

டட்மாக வ ம் ஆர் ெஜராக்ஸ், ெலக்ஸ் வைக ெகா  

இனங்கைள கட் ப்ப த் ட கட் டங்களின் ெவளிப்ப கள் 

மற் ம் றந்த ெவளி ப களில் ைக ம ந்  அ க்க 

பயன்ப த்தப்ப ம் மாலத் யான் ெடக்னிக்கல் ேர  95% 

(Malathion Technical grade 95%)  ம ந்  200 ட்டர-்ஐ Tamilnadu Medical 

Supply Corporation (TNMSC)ன் அங் காரம் ெபற்ற 

நி வனத் ட ந்  அர  நிரண்யம் ெசய்த ைல ல் 

ெபற் க்ெகாள்ள ம், அதற்கா ம் ெசல னம் .4,00,000/- 

(நான்  இலடச்ம் மட் ம்)ஐ மாநகராட்  ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற .  

(ந.க.எண்.1239 /2015/எச2்) 



52 
 

அ வலகக்  ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. .3,00,000/- ( பாய் ன்  லடச்ம் மட் ம்) அ ம க்கலாம். 

42) ண் க்கல் மாநகராட் க் டப்டட் 48 வார் களில் பல்ேவ  

ப களில் அைமந் ள்ள ன்கம்பங்களில் ெத  ளக் ற்கான  

ன்கடத் கள் இல்லாமல் உள்ள . இதனால் அப்ப களில் 

ெத ளக் கள் ெபா த்தப்படாமல் இ ள் ழ்ந்  உள்ள . இ  

த்  மாமன்ற உ ப் னரக்ளிட ந்  காரக்ள் வரப் 

ெபற் ள்ள . அதன்ப  177 இடங்களில் தாக 

ெத ளக் ற்கான ன் கடத் கள் அைமக்க ம், 2 இடங்களில் 

ய ன் கம்பம் மற் ம் ன் கடத் கள் அைமக்க 

ேவண் ள்ள . ேம ம் நிரப்யா ட்டத் ன் ழ் 225 இடங்களில் 

ெத ளக் கள் ெபா த் வதற்  டட் ேரரைணகள் 

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நரகத் ல் சமரப்் க்கப்பட் ள்ள . 

எனேவ  ேதைவயான இடங்களில் ெத ளக் கள் ெபா த் ம் 

பணிக்  ன்கடத் கள், ன் கம்பங்கள் அைமக்க த ழ்நா  

ன்வாரியத் ற்  அ ம க் கடட்ணம் ெச த்த 

ேவண் ள்ள . இதற்கான உத்ேதச ெதாைக .20.00 

இலடச்த் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

       ( ந.க.எண். 2397 / 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) ெபா  நி  2022 – 23 ன் ழ் பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
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43) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  நீர ் லாரி 

வாகனம் .என்.57.எம்.2793 க்  ன்கலப் ெபட்  ப தானதால் 

வாகனத்ைத சரிவர இயக்க யாத நிைல உள்ள . எனேவ 

ய ன்கலப் ெபட்  வாங்  ெபா த் ம் பணிக்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  .7000/- ஆ ம். நீர ்நி ந்  ைஷ 

பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

       ( ந.க.எண். 2397/ 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) ைலப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

44)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  வாகனங்க க்  2022 

– 2023 ஆம் ஆண் ற்கான சாைல வரி, ப ைம வரி, ேசைவ வரி 

ஆ யைவ ழ்க்கா ம் பட் ய ல் கண் ள்ளவா  ெச த் வதற்  

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

வ.எண் வாகன எண் சாைல 
வரி . 

ப ைம 
வரி . 

1 சத த 
கட்டணம் 

. 

சர் ஸ் 
கட்டணம் 

. 

ெமாத்தம் 
. 

1 TN.57.A. 3210 – 
நீர ்லாரி 

5452.00 505.00 55.00 10.00 6022.00 

2 TN.57.M.2793 – 
நீர ்லாரி 

3800.00 505.00 38.00 10.00 4353.00 

3 TN.57.M. 4312 – 
நீர ்லாரி 

3800.00 505.00 38.00 10.00 4353.00 

4 TN.57.M.2869 – 
நீர ்லாரி 

3800.00 505.00 38.00 10.00 4353.00 

5 TN.57.1709 – 
ெத ளக்  
பராமரிப்  
வாகனம் 

5152.00 505.00 52.00 10.00 5719.00 

6 TN.57.A.8645 5000.00 505.00 50.00 10.00 5565.00 
7 TN.57.Q.3255 – 

நீர ் க  
கண்ட ம் 

3800.00 505.00 38.00 10.00 4353.00 
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வாகனம் 
 ெமாத்தம் 30804.00 3535.00 309.00 70.00 34718.00 

( ந.க.எண். 2943/  2022 / இ3) 

அ. ப்  

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

45) ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர ் பயன்பாட்  வாகனம் 

TN.57.BC.1777 க்  டயரக்ள் க ம் ப தைடந்த காரணத்தால் 

ேமற்கண்ட வாகனத் ற்  ய டயரக்ள் ( 235 / 65 / 1217 ) நான்  

வாங் வதற்  உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக .60000/- (டயர ்ஒன் க்  

.15000/- தம் 4 டயரக் க் ) 2022 – 2023 ஆம் ஆண்  ெபா  

நி ந்  பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      ( ந.க.எண். 1585 / 2022 / இ3) 

அ. ப்  

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

46) ண் க்கல் மாநகராட்  வார்  எண்.47, பார ரம் 

ப ல் 9.4.2022 மற் ம் 10.4.2022 ல் ெபய்த கனமைழ ன் 

காரணமாக ந்த மரங்கைள ெவட்  அப் றப்ப த்த 13.4.2022 

அன்  நைடெபற்ற ஏலத் ல் 1) .ஸ் பன், த/ெப. 

ஞான ரகாசம், 2) .எம். ைரராஜ், த/ெப. மாரி த்  ஆ ய 

இ வ ம் கலந்  ெகாண்டனர.் அ ல் .ஸ் பன், த/ெப. 

ஞான ரகாசம் என்பவர ் .2300/- க்  + (GST 12% = 276) = .2576/-  

ேகட் ள்ளார.் எனேவ உயரந்்தபட்ச ஏலக்ேகள் த் ெதாைக 

ேகடட் .ஸ் பன், த/ெப. ஞான ரகாசம் என்பவரின் 

ஏலக்ேகள் ைய ஏற்க மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      ( ந.க.எண். 2996/  2022 / இ3) 
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அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  

உயரந்்த பட்ச ஏலக் ேகள் ைய ஏற் க் ெகாண்டைத ம் 

அ ம க்கலாம். 

47) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகன 

எண். .என்.57.எம்.2869 2022-2023 ம் ஆண் ற்  த சச்ான்  

ப் க்க வட்டாரப் ேபாக் வரத்  அ வலகத் ற்   ழ்க்கண்ட 

வரிகைள ெச த்  அதன் உண்ைம நகல்கள் இைணக்கப்பட் ள்ள .  

த ச ்சான்  கட்டணம்    - 650/- 

ஒளி ம் ஸ் க்கர ்கட்டணம்    - .4150/- 

ைக கட் ப்பாட் ச ்சான்  கட்டணம்  - .300/- 

ேவகத்தைட ப் ப் க் கட்டணம்  - .750/- 

  ெமாத்தம்     - .5850/- 

ேமற்கா ம் ெதாைக .5850/- ஐ .எஸ்.ேச , ஓட் நர ்

ெபயரில் வழங்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

   ( ந.க.எண். 1926 / 2022 / இ3) 

அ. ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

48)  ண் க்கல் மாநகராட் ல் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட மாண்  

ேமயர ்மற் ம் ைணேமயர ்அவரக்ளின் அ வலக பயன்பாட் ற்காக 

கணிணி மற் ம் அதன் உபகரணங்கள் ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண்  

உள்ள . இதற்காக ஆ ம்  உத்ேதச ெசல னம் . 3,42,000/-ஆ ம். 

இப்பணி ன் அவசர, அவ யம் க  மாநகராட்  சட்டம் ரி  எண். 

15-ன் ழ் அ ம  ெபறப்பட்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 
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ஒப் த க் ம் ைவக்கப்ப ற .  இப்பணிக்  11.03.2022 அன்  

ழ்க்கண்ட ன்  நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற்றன.  

வ. எண் நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  (GST 
உட்பட) 

1. மேனா கம்ப் ட்டரஸ்், 
ண் க்கல். 

. 3,41,500 /- 

2. ண் க்கல் மாவட்ட 
எ ெபா டக்ள் தயாரிக் ம் 
மற் ம் ைதயல் மகளிர ்
ேமம்பாட்  ெதா ற் ட் ற  
சங்கம், ண் க்கல். 

. 3,44,,441 /- 

3 ஆ கா கம்ப் ட்டரஸ்், 
ண் க்கல். 

.3,42,879 /- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள மேனா கம்ப் ட்டரஸ்், ண் க்கல்  என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற்  பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங்  பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டைத 

மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  

       (ந.க.எண். 2003 / 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.   

49) ண் க்கல் மாநகராட் ல்  ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டத் ல்  ச தாய க ப்பைறகள், ெபா க் 

க ப்பைறகள், நீர ்க ப் டங்கள் அைமக்க 2021 – 22 ம் ஆண் க்  

ழ்க்கண்டவா  இடங்கள் ேதர்  ெசய்யப்பட் ள்ள . இப் 

பணிக க்  மத் ய அர ன் பங் த் ெதாைக 33 தச த ம், மாநில 

அர ன் பங் த் ெதாைக 22 சத தம த ள்ள 45 சத த ெதாைக 

ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ெசய்  ெகாள்ள 

ெதரி த்  நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 
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ந.க.எண்.5990 / 2022/ SBM, நாள் 11.4.2022ம் ேத ய க தத் ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

வ. 
எ

ண் 

ேதர்  ெசய்யப்பட்ட இடங்கள் பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலடச்த் ல் 
1 வார்  எண்.5, ம தாணிக் ளத் ல் ச தாய 

க ப்பைற கட் ம் பணி 
24.96 

2 வார்  எண்.43, வா நகரில்  ச தாய க ப்பைற 
கட் ம் பணி 

24.96 

3 வார்  எண்.23, த்தழ பட்  ேமற்   ச தாய 
க ப்பைற கட் ம் பணி 

24.96 

4 வார்  எண்.20, .எம்.ஆர.்பட் ல் ச தாய 
க ப்பைற கட் ம் பணி 

24.96 

 ெபா க் க ப்பைற  

1 வார்  எண்.1, லாரி ேபடை்ட ல் (பழனி சாைல) 
ெபா க் க ப்பைற கட் ம் பணி 

35.28 

2 வார்  எண்.25, பாைறப்பட் ல்  ெபா க் க ப்பைற 
கட் ம் பணி 

35.28 

 நீர் க ப் டம்  

1 காந்  மாரக்்ெகட் ல் நீர ்க ப்பைற கட் ம் பணி 1.92 

2 வார்  எண்.21, ேப ந்  நிைலயத் ல் (நகர ேப ந்  
நிைலயம்) நீர ்க ப்பைற கட் ம் பணி 

1.92 

3 வார்  எண்.11, காந்  மாரக்்ெகட ் எ ரில் (ேந  
பள்ளி ற் ச ் வர ்அ ல்) நீர ்க ப்பைற கட் ம் 
பணி 

1.92 

4 வார்  எண்.22, மாநகராட்  அ வலக வளாகத் ல் 
நீர ்க ப்பைற கட் ம் பணி 

1.92 

ேமற்கண்ட இடங்களில் ச தாய க ப்பைறகள் மற் ம் ெபா க் 

க ப்பைறகள், நீர க ப் டங்கள் அைமக்க ம், அவசர அவ யம் 

க  மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  
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ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரியைத ம் மாமன்றத் ன்  ஒப் த க் ம் 

ைவக்கப்ப ற .      (ந.க.எண்.3550 / 2022/ இ4) 

50)  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.1 

ளாக் எண்.3, நகரள  எண். 18 / 1, 2  , 19/1, 2, 3 உள்ள ய 

மைனப் ரி  அங் காரம் ெப வதற்ெகன சாைல மற் ம் 

வ கால் ேபான்ற அ ப்பைட கட்டைமப்  வச கள் ெசய்வதற்  

.41.90 இலடச்ம் மைனப் ரி  உரிைமயாளரால் 

ெச த்தப்பட் , தற்ேபா  இம் மைனப் ரி ற்  அங் காரம் 

ெபறப்பட் ள்ள . அதன்ப  இம்மைன ல் ழ்க்கா ம் 

அ ப்பைட வச கள் ெசய்வதற்கான ம ப் கள் தயார ்

ெசய்யப்பட்  ஒப் த க்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 

வ. 
எண் 

பணி ன் ெபயர் ம ப் ட் த் 
ெதாைக . 
இலட்சத் ல் 

1 வார்  எண்.1 ளாக் எண்.3, நகரள  
எண். 18 / 1, 2  , 19/1, 2, 3 உள்ள 
மைனப் ரி ற்  சாைல அைமக் ம் 
பணி 

21.50 

2 வார்  எண்.1 ளாக் எண்.3, நகரள  
எண். 18 / 1, 2  , 19/1, 2, 3 ல் உள்ள மைனப் 

ரி  சாைலகளில் வ கால் கட் ம் 
பணி 

18.50 

 ெமாத்தம் 40.00 
 
 இப் பணிகைள  மைன உரிைமயாளரால் ெச த்தப்படட் 

ெதாைக ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணிகள் 

ேமற்ெகாள்வதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 (ந.க.எண்.4101 /  2022  /  இ 4 ) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
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2) இப் பணி ைன மைன உரிைமயாளரால் ெச த்தப்பட்ட 

ெதாைக ந்  ேமற்ெகாள்ளலாம். 

51)  மாண்  நகராட்  நிரவ்ாகத் ைற அைமசச்ர ்அவரக்ள் 2022- 

23 ம் ஆண்  சட்டமனறக் ட்டத் ெதாடரில் நகராட்   நிரவ்ாகத் ைற 

மான்ய ேகாரிக்ைக ன்ேபா  அ ப்  எண்.16 ல் “ இரண்  

மாநகராட் கள் மற் ம் 10 நகராட் களில் 3.64 இலடச்ம் கன ட்டர ்

ேதக்க டக்க கள் .28.77  ேகா  ம ப் ட் ல் பேயாைமனிங் 

ைற ல் அகற்றப்ப ம்” என அ த் ள்ளார.்  நகராட்  நிரவ்ாக 

இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 9512/ 2022/ SBM, 

நாள் 19.4.2022 ல் ண் க்கல் மாநகராட் ல் பைழய ேதக்க 

டக்க களில் தற்ேபா  அகற்றப்பட்ட  ேபாக தம், தலாக 

உள்ள டக்க ைன அள கள் ெசய்  ரிவான ட்ட 

அ க்ைக ைன  Centre for Environmental studies, Anna University, Chennai 

பல்கைலக் கழகத் ன் ஒப் தேலா  ( Concurrence)  சமரப்் க்க 

அ த் ள்ளாரக்ள். அதன்ப  இயக் நர,் Centre for Environmental 

studies, Anna University, Chennai அவரக்ள் இப்பணிக்கான கலந்தாேலாசக 

கட்டணமாக .1,50,000/- மற் ம் 18% GST  ெதாைக .27000/- ஆக 

ெமாத்தம் .177000/- ெச த்தக் ேகாரப்பட் ள்ள . இத் ெதாைக ைன 

அவசர அவ யம் க ம், தலாக உள்ள டக்க கைள 

அகற் வதற்கான ம ப் ட் ற்  நிரவ்ாக அ ம  ெப ம் ெபா ட் ம் 

அங் காரம் ெபற்ற பல்கைலக் கழகமான இயக் நர,் Centre for 

Environmental studies, Anna University, Chennai க்  ெச த்த மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்.231 /  2014  /  எச ்2) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) வ வாய் நி ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம். 

3) அவசர அவ யம் க  மாமன்ற அ ம  எ ரே்நாக் , 

மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ெதாைக 

ெச த் யதற் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
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52) ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான அண்ணா வணிக ைமய 

கட் டத் ல் ேகா-ஆப் ெடக்ஸ் ற்பைன நிைலயம் 10.01.1992ம் ேத  

தல் இயங்  வ ற .  இந்த நி வனத் ற்  5 வரி ப்  எண்கள் 

உள்ள .  ேமற்கண்ட 5 வரி ப்  உள்ள கைடக க்  2021-22 மாரச் ்

மாதம் வைர .41,39,665/- நி ைவயாக உள்ள . 

 இந்நிைல ல் 1991-92 தல் 1998-99 வைர உள்ள காலங்களில் 

ேகா-ஆப் ெடக்ஸ் நி வனத் ட ந்  பணியாளரக் க்  ைட 

நிேயாகம் ெசய்த வைக ம் பணியாளரக் க்  தவைண 

ைற ல் கடன் ெதாைக வழங்கப்பட்ட வைக ம் 

இவ்வ வலகத் ந்  .17,21,541/- நி ைவயாக உள்ள .  

ேமற்கண்ட ெதாைக ைன ேகா-ஆப் ெடக்ஸ் நி வனங்கள் 

ெச த்தப்பட ேவண் ய வாடைக ெதாைகக்  ஈ  ெசய் ட மாமன்ற 

அ ம  ேவண்  பணிந்  சமரப்் க்கப்ப ற . 

அ வலக ப்  

 மாநகராட்  வாடைக கைடக க்  ஈ  ெசய்ய மன்றம் 
அ ம க்கலாம். (கைட எண்.393,394,395,396,397) 

53)  ண் க்கல் மாநகராட்  வார்  எண்.7 ல் நீர ் அல்லாத ற 

உபேயாகத் ற்ெகன ைஷ ப ல் உள்ள மாநகராட் க் ச ்

ெசாந்தமான  2 ண களி ந்  ேமாட்டார ்ெபா த் , ைபப் ைலன் 

அைமத்  அப்ப க் ட்பட்ட 16 இடங்களில் HDPE  ெதாட்  அைமத்  

தண்ணீர ் வழங் ம பணிக்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  

.14,00,000/- க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 (ந.க.எண்.   10344 /  2022  /  இ 4 ) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) மாநகராட்  நீர ் நி ந்  பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ளலாம். 
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3) பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்றத் ன் ஒப் தைல 

எ ரே்நாக்   மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  

ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரியைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  

வழங்கலாம். 

54) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்  29  , வன் 

ேகா ல் ெத ல் அைமந் ள்ள ஆண் , ெபண் ஆ ேயா க்கான 

ெபா  க ப் டம் ப தைடந்  உபேயாகமற்ற நிைல ல் உள்ள . 

இப்ப  ைசப்ப யாக இ ப்பதால் இப்ப  மக்களின் 

அ ப்பைட ேதைவ க  க ப் டத் ைன  மராமத்  ெசய்ய ஆ ம் 

ம ப்  . 6.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி 

ேகாரி பணிேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

      ந.க.எண்:  3029 / 2022 / இ4 

அ வலக ப் : 
1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  2022-23 ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

55) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்  28  , னி பல் 

காலனி ஸ்தரிப்  ெத ல் அைமந் ள்ள ெபா  க ப் டம் 

ப தைடந்  உபேயாகமற்ற நிைல ல் உள்ள . இப்ப  

ைசப்ப யாக இ ப்பதால் இப்ப  மக்களின் அ ப்பைட 

ேதைவ க  க ப் டத் ைன  மராமத்  ெசய்ய ஆ ம்  ம ப்   . 

5.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி 

பணிேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் நிரவ்ாக அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்:   3130 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  2022-23 ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 
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3. பணி ன் அவ யம் க  மாமன்ற அ ம  எ ர ் ேநாக் ல் 

மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்   

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரியதற் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

56) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2021 – 2022 இன் ழ்  

2022 – 23 ம் ஆண் ற்கான தல் ஆ  மாத காலத் ற்  வார்  எண்1 

தல் 48 வைர ள்ள ெத ளக் கள் பராமரிப்  பணிக்கான ன் 

உ ரி பாகங்கள் வாங் ம் பணிக்   5.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ORCQ Industries, 

Coimbatore 

0.01% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. Rio Aqua Tech, Dindigul 9.22% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண். 532    , நாள் 01.3.2022 இல் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

0.01 % ம ப் ட்ைட ட ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ORCQ Industries, Coimbatore, ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.   

3. மாமன்ற அ ம  எ ர ் ேநாக்  , மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்   ேவைல ஆைண 

வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 
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57) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2021 – 2022 இன் ழ்  

வார்  எண்.29 நத்தம் ேமம்பால ரைமப்  பணி ன்ேபா  

ேசதமைடந்த ன் கடத் க க் ப் ப லாக தாக ன் கடத் கள் 

அைமக் ம் பணிக்   5.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ORCQ Industries, 
Coimbatore 

0.03% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.5000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

2. Rio Aqua Tech, Dindigul 9.31% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.5000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .5,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.    534 , நாள் 1.03.2022 இல் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

0.03 % ம ப் ட்ைட ட ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள ORCQ Industries, Coimbatore, ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.   

3. மாமன்ற அ ம ைன எ ர ் ேநாக்  மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்   ேவைல ஆைண 

வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 

58) ண் க்கல் மாநகராட் ல் பாதாள சாக்கைடத் ட்ட ரி ல் 

பராமரிப் ல் உள்ள பாைறப்பட்  க நீர ் உந்  நிைலயத் ல், 20HP  

ன் ேமாட்டார ் க நீைர உந்தம் ெசய்ய பயன்ப த்தப்பட்  

வ ன்ற . இங்  Septic Tank  க க ம்  Discharge  

ெசய்யப்ப வதால்  ன் ேமாட்டாரின் Foot Value அைடப்  ஏற்பட் , 
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அ க்க  ப  ஏற்ப ன்ற . இதனால் க நீைர  உந்தம்  

ெசய்வ ல்  ரமம்  ஏற்ப ன்ற .  எனேவ, ெபா  காதாரம்  

பா க்காத  வைக ல்  இ க்க தாக ஒ  20HP Submercible Pump Set 

வாங்க . 12.00 இலடச்த் ற்    மாமன்ற  அ ம   ேவண்டப்ப ற . 

      (ந.க.எண்:  4681  / 2021 / இ4) 

அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  2022-23 ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

3. அர   மான்யம்  ைடக் ம்  படச்த் ல்  ஈ   ெசய்   ெகாள்ளலாம். 

 
59) ண் க்கல் மாநகராட் ல் அ வலகத் ன் ெதன் றம் உள்ள 

பாைத பயன்பாட் ல் இல்லாததா ம் ஏற்கனேவ உள்ள ற் ச் வரின் 

உயரம் ைறவாக இ ப்பதா ம் தாக ற் ச் வர ் அைமக்க 

ேவண் ள்ள . இப்பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் . 6,00,000/- 

ஆ ம். இப்பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி ைண 

ைலப் ள்ளி ேகாரி ேமற்ெகாள்ள மாநகராட்  சட்டம் ரி  எண். 15-

ன் ழ் அ ம  ெபறப்பட்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க் ம் ைவக்கப்ப ற .  இப்பணிக்  29.03.2022 அன்  

ழ்க்கண்ட ன்  நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற்றன.  

வ. எண் நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம் 

1. SPD ல்டரஸ்், ண் க்கல். . 510192.58 /- 

2. . , உதயக் மார,் 

ண் க்கல். 

.521835.82/- 
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3 ளா க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

ண் க்கல். 

.529603.73/- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள SPD ல்டரஸ்், ண் க்கல் என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற்  பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங்  பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டைத 

மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  

       (ந.க.எண். 2847 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.   

60) ண் க்கல் மாநகராட்  வார்  எண் - 23  , கந்தேகாட்டம் 

சாைல ள்ள பாலத் ன் ைகப்  வர ் க ம் ேசதமைடந்  

பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் உள்ள . அதைன ரெ்சய்ய ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் . 4,00,000/- க்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்.2848/ 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  ழ் 2022 – 23  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

61) ண் க்கல் மாநகராட் ல் அ க ேபாக் வரத்  மற் ம் 

மைழ ன் காரணமாக நகரின் க் ய சாைலகளில் பள்ளங்கள் 

ஏற்பட்  பத்  ஏற்ப ம் ழ்நிைல உள்ள . எனேவ அதைன 

சரிெசய் ம் ெபா ட்  வார்  எண் 1 – 24 க்  உட்பட்ட சாைலகளில் 

ேசதமைடந்த ப களில் தார ் ேபடச் ் (Patch Work) பணிேமற்ெகாள்ள 

ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .10,00,000/-க்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்.3366/ 2022 / இ4) 
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 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  ழ் 2022 – 23  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். ன் அ ம  வழங்கப்பட்டைத மன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

62) ண் க்கல் மாநகராட் ல் அ க ேபாக் வரத்  மற் ம் 

மைழ ன் காரணமாக நகரின் க் ய சாைலகளில் பள்ளங்கள் 

ஏற்பட்  பத்  ஏற்ப ம் ழ்நிைல உள்ள . எனேவ அதைன 

சரிெசய் ம் ெபா ட்  வார்  எண் 25 – 48 க்  உட்பட்ட சாைலகளில் 

ேசதமைடந்த ப களில் தார ் ேபடச் ் (Patch Work) பணிேமற்ெகாள்ள 

ஆ ம் உத்ேதச ம ப்  ெசல னம் .10,00,000/-க்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்.3367/ 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  2022 – 23ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். ன் அ ம  வழங்கப்பட்டைத மன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

63) ண் க்கல் மாநகராட் ன் பாதாள சாக்கைடத் ட்ட ரி ன் 

ழ் ப்பம் – 1 ற்  உட்பட்ட  காந்  சாைல ல் அைமந் ள்ள RCC 

350mm ட்ட ள்ள, ேசதமைடந்த பாதாள சாக்கைடப்  ரதான 

ழா ைன மாற்றம் ெசய் ம் பணிக்  ஆ ம் ம ப்   .5.15 

இலடச்ம் ஆ ம்.  

இப்பணி ைன ெசய்ய அவசர அவ யம் க  ண் க்கல் 

மாநகராட்  சட்டம் ரி  15-ன் ழ் அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

இதைன மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற . 
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அதன் அ ப்பைட ல் ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட் ள்ள . அைவகள் 

ழ்க்கண்டவா , 

வ. எண் நி வனத் ன் 

ெபயர ்

ைலப் ள்ளிக

ள் 

ைல தம் 

1. BMP Constructions . 439063.54 0.50 ம ப் ட் ற்  

ைற  

2. M. Venu Gopal . 471815.90 7.46 ம ப் ட் ற்  

அ கம் 

3 MVR Infrastructure .494502.50 12.63  ம ப் ட் ற்  

அ கம் 

ேமற் ப் ட்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளி ம் ைறவான 

தம் உள்ள வாளர ் BMP Constructions அவரக்ளின் 

ைலப் ள்ளி ைன ஏற்  பணியாைண வழங்  பணி ேமற்ெகாள்ள 

நடவ க்ைக எ த்தைத ம், மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற . 

(ந.க.எண்.   3365  / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.   

64) ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W. P.(MD) 

No.1358/2021இல்  .அ.ேஜாசப் ரில், 6/187, தாமைரக் ளம் 

என்பவரால் ஆத் ர ் காமராஜர ் சாகர ் அைணக்  நீரவ்ரத்  

வாய்க்கால் நர ங்க ரம் ராஜவாய்க்கால் சப்ைள கால்வா ல் உள்ள 

அங் கரிக்கப்படாத கான் ரீட் த ப்  வைர அகற்  150 அ  நீளம் 

20 அ  அகலம் 10 அ  உயரத் ல் காமராஜர ் சாகர ் அைணக்  

தண்ணீர ் வ வைத த க் ம் வைக ல் சட்ட ேராதமாக 

கப்ெபரிய த ப்பாைண உ வாக்கப்பட் ள்ளைத எ ரத்்  வழக்  

ெதாடரப்பட் ள்ள . 1) அர  தல் தைலைமசெ்சயலாளர,் நகராட்  

நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் ைற, 2). நகராட்  நிரவ்ாக 
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இயக் னர,் ெசன்ைன. 3) மாநகராட்  ஆைணயாளர,் ண் க்கல் 

மாநகராட் . 4).மாவட்ட ஆட் த்தைலவர,் ண் க்கல் ஆ ேயாரின் 

சாரப்ாக எ ரவ்ா ைர தாக்கல் ெசய்ய ம் மற் ம் வழக் ல் 

ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் ேநரில் ஆஜரா  

வழக்கா வதற்  வழக்க ஞர ் .ெஜ.லாரண்ஸ் , ம ைர  

அவரக் க்  வழக்  கட்டணம். .7500/-ஐ ( பாய் ஏழா ரத்  

ஐந்  மட் ம்) வழங்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

( ந.க.எண். 8551 /2021/இ2) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ன் அ ம டன் வழக்க ஞ க்  வழக்  கட்டணம் 

ெச த்த ஒப் த க் . 

65) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ேவகானந்தா நகர ், நகரள  

வார்  எண்.6, ளாக் எண். 47, நகரள  எண். 56/11, DTCP No: 1101/91 – 

எண்ணிட்  ஒப் த க்கப்பட்ட மைனப் ரி ல் ஒ க்  

ெசய்யப்பட்ட வர ் ைளயா டம் தற்ேபாைதய நகரள  வார்  

எண். 6, ளாக் எண். 47, நகரள  எண்.56/11-ல் வரக்ள் ைளயாட்  

டைல ேதனி ஆனந்தம் ல்க்ஸ் &  ெர ேமடஸ்் ( ) ட்., ண் க்கல் 

- லம் பராமரிப்  ெசய்ய ழ்க்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்பட்  

அ ம க்க மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

நிபந்தைனகள் 

1. வரக்ள் ங்கா ப , நைடப ற்  ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக 

னசரி இ ேவைள ம் த்தம் ெசய்ய ேவண் ம். 

2. ேபா மான பா காவலரக்ள் மற் ம் பராமரிப்  பணியாளரக்ள் 
அமரத்்த ேவண் ம். 

3. வரக்ள், ங்கா பா காவலரக்ள் மற் ம் ப் ர ப் பணி 

ேமற்ெகாள் ம் நபரக் க்கான ஊ யம் மற் ம் ேசமநலநி  
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தலானவற்ைற  நி வனத்தாேர ெசாந்த ெசல ல் ஏற்க 

ேவண் ம். 

4. மாநகராட்  ெபா யாளர ் மற் ம் மாநகராட்  காதார 

அ வலரக்ள் அ ைரப்ப  வரக்ள் ங்கா பராமரிப்  

பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். றந்  ைவக் ம் ேநரம் 

மற் ம் இதர பரங்கைள அ ப்  பலைகயாக ைவக்க 

ேவண் ம். 

5. வரக்ள் ங்கா பராமரிப்  பணிகளில் கவனக் ைற  

ெதன்பட்டால் எவ் த ன்ன ப் ன்  அ ம  ரத்  

ெசய்யப்ப ம். த த க்  ேதைவயான ம த் கள் மற் ம்  

இதர தளவாட ெபா டக்ள் ங்கா ல் ைவத் க்க ேவண் ம். 

6. த ல் ஓராண்  காலம் மட் ேம அ ம  வழங்கப்ப ம். 

ேசைவ ப் கரமாக இ க் ம் ேநர் ல் ன்றாண் கள்  

வைர ஆைணயாளரால் அ ம  நீ த்  வழஙகப்ப ம். 

7. வர ் ைளயாட்  சாதனங்கள் அைமத்  நல்ல ைற ல் 

பராமரிப்  ெசய்யப்பட ேவண் ம். ஏேத ம் பத் கள் 

ஏற்ப ன் அதற்  தங்கள் நி வனேம ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். 

8. ங்கா ள் ஏேத ம் அ த்   பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

ம் னால் மாநகராட்  அ ம   ெபற்  மாநகராட்   

ெபா யாளர ்ேமற்பாரை்வ ல் பணி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

9. ங்கா ள் எக்காரணம் ெகாண் ம் தைட ெசய்யப்பட்ட 

ளாஸ் க்,  ேகரி ைபகள், ேதநீர ் கப் கள் , ண்ணங்கள் 

அ ம க்க டா . 

10. ங்கா வளாகம் மற் ம்  அதைன ற் ம் 100 ட்டர ் அள ல் 

ைக ைலப்ெபா டக்ள் ற்பைன மற் ம் பயன்பா  

ற் மாக தைட ெசய்யப்பட் ள்ளைத கைட க்க ம். 

அதைன அ ப்பாக ெபா மக்க க்  ெதரி ம் இடங்களில் 

ைவக்க ேவண் ம். 
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11. வரக்ள் ைளயாட்   சாதனங்கள் 12 வய க் ட்படே்டார ்

மட் ம் பயன்ப த்தலாம் என்  அ க்க ேவண் ம். 

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

13. ேமற்கண்ட நிபந்தைனகள் றப்ப ம்ேபா  வழங்கப்ப ம் 

அ ம ைன ரத்  ெசய்ய மாநகராட் யால் உரிய 

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

14. அ ம  வழங் ய ஓராண்  காலத் ற் ள் ஏேத ம் 

ைறபா கள் கண்ட யப்பட்டால் எவ் த ன்ன ப் ன்  

அ ம  மாநகராட் யால் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 

15. வரக்ள் ங்கா பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள் ம் ேபா  

ன்சார கட்டணம் மற் ம் தண்ணீர ் கட்டணம் நீங்கலாக, 

ஏேத ம் ேசதம் ஏற்பட்டா ம் சம்பந்தப்பட்ட நி வனேம 

சரிெசய்  ெகா க்க ேவண் ம். 

16. ேமற்கா ம் நிபந்தைனகள் ம தாரர ் ஒப் க்ெகாண்  

மாநகராட் ல் ஒப்பந்தம் சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம். 

(ந.க.எண். 3681/2022/எப்1) 

அ வலக ப் .. 

 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

66) ண் க்கல் மாநகராட்  லதன மான்ய நி ன் ழ் பார ரம் 

வாரசச்ந்ைத ல் ப  – I,  ப -II ஆக வணிக வளாகம் கட் ம் 

பணிக் ம் மற் ம் பார ரம் பைழய இ ம்  கைடகள் அகற் ட்  

அேத இடத் ல் ய வணிக வளாகம் அைமக்க மாநில அள ல் 

ளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட .  அக்கார்  ளம்பர கட்டணம் .1,41,574/- 

பட் வாடா ெசய்ய ம் மற் ம் 15 வ  மான்ய நி ன் ழ் 

ண் க்கல் மாநகராட்   எல்ைலக் கள் ழாய் ப க் ம் பணிக்  

மாவட்ட அள ல் னதந்  நாளித ல் ளம்பரம் ெசய்யப்படட் .  



71 
 

.15,724/- பட் வாடா ெசய்ய மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க் ம்.                                                                (ந.க.எண்.2592/2022/இ4) 

அ வலக ப் : 

 ளம்பர நி வனங்க க்  ளம்பர கட்டணம் பட் வாடா  

ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

67) நகராட்  நிரவ்ாக இயக் னர ்ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

ஆைண  ந.க.எண்.2983/2022/SBM, நாள்.24.02.2022 ம் ேத ய ஆைண ல்,  

உள்ளாட்  அைமப் களில் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 நகர் ற 

ட்டத் ன் ழ் ப்ைப இல்லா மாநகராக மாற்ற ம், 100 க்கா  

டக்க கைள ஞ்ஞான ரீ ல் ைகயாள ம், ப்ைப 

டங் களில் உள்ள பைழய ப்ைபகைள அகற்  டக் ம் மற் ம் 

நகரில் றந்த ெவளி க ப் ட ல்லாமல் மாற்ற ம், ெபா  மக்கள் 

மத் ல் ெதாடரந்்  ப் ணர்  ஏற்ப த் , மனமாற்றம் ெசய்  

இலக்ைக அைடய  பரப் ைரயாளரக்ள்,  ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் 

மற் ம்  ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாரக்ைள ெவளிக்ெகாணர்  

கைம  லம் நியமனம் ெசய் ம் பணிக்  நான்காண்  

காலங்க க்  அ ம  வழங்கப்பட்ட . ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரி 

ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளிதாரரின் ெசயல்பா க க்  ஏற்ப 

ஆண் க்  ஒ  ைற மாமன்ற ஒப் தல்  ெபற்  பணி நீட் ப்  

ெசய்  ெகாள்ள ம், அதற்கான டட் ம ப்  நான்காண் க க்   

கணக் ட்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார அ த்தப்பட் ள்ளைதத் 

ெதாடரந்் , இம்மாநகரா ல் 24 பரப் ைரயாளரக்ள், 4 

ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  ஒ ங் ைணப்பாளர ்

ெவளிக்ெகாணர்  கைம  லம் நியமனம் ெசய் ம் பணிக்  

ஓராண்  காலத் ற்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 18.05.2022 அன்   

ேகாரப்பட்ட . ேமற்ப  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 18.05.2022  அன்  

றக்கப்பட்ட ல் ழ்கண்ட ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் (Offline & Online) 

வரப்ெபற்ற .   அதன் பரம் ன்வ மா .. 
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வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் பரம் ைவப் த் 

ெதாைக பரம் 

ெதா ல் ட்ப ஒப்பந்தப் 

ள்ளி  பரம்  

1 SKY  ேமன் பவர ்ஏெஜன் ,                                      
53ஏ, .ஏ.எம். .ேரா , 

ண் க்கல்-  
ெசல் - 9842985322 

ேநரில்  
சமரப்் க்கப் படட். 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  
(Offline) 

.61,380/-                                   
DD No.705608         
Date :17.05.2022 
(Union Bank of India, 
DGl) 

ெதா ல் டப் ஒப்பந்தப் ள்ளி  
ைமயாக உள்ள .                                                               

2 ZUBA CARE  Foundation, 
6,ேகாடம்பாக்கம் 
ைஹேரா ,                               
ேமற்  மாம்பலம்,  
ெசன்ைன – 600 033 
ெசல் – 9087113333 

ேநர  ைற 
மற் ம் ன்ன  

ைற ல்  
சமரப்் க்கப்படட். 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  
(Offline &Online) 

இைணக்கப் 
பட ல்ைல. 

1) ன்ைவப் த ்
ெதாைகக்கான வங்  
வைரேவாைல, 2) ன் 
அ பவச ் சான்  மற் ம் 3) 

ன்  ஆண் க க்கான 
வ மான வரி அ க்ைக ஏ ம்  
இைணக்கப்பட ல்ைல. 

3 BPA Constructions 
2, ேக. .நகர,்  
வத்தல ண்  ேரா ,  

ண் க்கல் 

ேநரில்  
சமரப்் க்கப் படட். 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  
(Offline) 

.61,380/-                              
DD No. 063588 
Date :17.05.2022 
(Karur Vyshysa 
Bank,DGL) 

ெதா ல் டப் ஒப்பந்தப் ள்ளி  
ைமயாக உள்ள .                                                             

  ேமற்கண்ட ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில், வ.எண்.2ல் உள்ள ZUBA 

CARE Foundation  ெசன்ைன நி வனத் ன் ெதா ல் ட்ப 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் கலம் 4ல் கண்டவா   ஆவணங்கள் ஏ ம் 

இைணக்கப்படாததால்,  ெதா ல் ட்ப ஒப்பந்தப் ள்ளி Technical Bid 

த யற்றதாக நீக்கம் ெசய்யப்பட் ,   வ.எண் 1 மற் ம் 3ல்  உள்ள 

நி வனங்களின் ெதா ல் ட்ப ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் Technical Bid 

ைமயாக ம் த  வாய்ந்ததாக க தப்பட்  ேமற்ப  இரண்  

நி வனங்களின்  நி நிைல சாரந்்த  ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) 

20.05.2022 அன்  ஒப்பந்ததாரர ் ன்னிைல ல் றக்கப்பட்ட . அதன் 

பரம் ன்வ மா . 

வ. 
எண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் நிரண்யம் ெசய்யப்படட் 
ைல தம்  

வழங்கப்படட் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ெதாைக 

ஒப் ேநாக்  
பட் யல் 

1 SKY  ேமன் பவர ் ஏெஜன் ,                 
53ஏ, .ஏ.எம். .ேரா ,  

ண் க்கல்-  
ெசல் - 9842985322 

.511509/-  
(ேசைவ கடட்ணம்  7% 

க்  காமல்) 

.511509/-  
(ேசைவ கடட்ணம் – 

7%) .35805.63 
=547314/- 

0.00% 
(ம ப் ட் த ்

ெதாைக)  
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2 BPA  கன்டஸ்்ரக்ஷன்ஸ், 
2, ேக. . நகர,்   
வத்தல ண்  ேரா ,   

ண் க்கல் 

.511509/-  
(ேசைவ கடட்ணம்  7% 

க்  காமல் 

.511509/-  
(ேசைவ கடட்ணம் – 

6.50%) .33248.09 
=544757/- 

0.47%  
(ம ப் ட் த ்
ெதாைகைய 

ட ைற ) 

ேமற்கண்ட இரண்  நி வனங்களின் ஒப்  ேநாக்  

பட் ய ன்ப  வரிைச எண்.2ல் கண்ட BPA கன்ட்ரக்சன், ண் க்கல் 

நி வனத் ன் நி நிைல சாரந்்த  ஒப்பந்தப் ள்ளியான   (Price Bid) 

ம ப் ட் த் ெதாைகைய ட (0.47% சத தம்) ைறவாக 

சமரப்் த் ள்ளைதத் ெதாடரந்்  ேமற்கண்ட நி வனத் ன் 

ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன ஏற் க்ெகாள்ள ம்,  24 

பரப் ைரயாளரக்ள், 4 ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ஒ  

ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஆ ேயாரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ம் 

பணி ைன 01.06.2022 தல் 31.05.2023  வைர லான காலத் ற்  

ேமற்ெகாள்வதற்  BPA கன்ட்ரக்சன், ண் க்கல் நி வனத் ற்  பணி 

ஆைண வழங் வதற் ம்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண்.2232/2022/எச2்) 

அ வலகக் ப்  : 

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்ற அ ம ைய 

எ ரே்நாக் ய மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  

ெபற் , பணி ஆைண வழங் யைத மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம்.  

68) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.40 

ச் நாயக்கன்பட்  மற் ம் ன்னா நகர ் ப ல்  

பாலங்கள் ேசதமைடந்த ப  மற் ம் வ கால் ப ைன 

ரைமக்க தயார ்ெசய்யப்பட்ட டட் ம ப் ட் த் ெதாைக .3.00 

இலடச்த் ைன ரி .15 ன் ழ் பணிகள் அ ம த்  பணி 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .   (ந.க.எண்.10344 / 2021/ இ 4) 
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அ. ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

69) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்.1 தல் 48 

வைர ள்ள ப களில் உள்ள னி பவர ் பம் களில் ஏற்ப ம் 

ப கைள சரி ெசய்வதற்  உ ரி பாகங்கள் வாங் வதற்கான 

உத்ேதச ெசல னம் .10.00 இலடச்த் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.2619/2022/இ3) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  நீர ் 2022-23ன் ழ் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  

வழங்கலாம். 

70) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைமப் பணியாளராகப் 

பணி ரிந்  ஓய்  ெபற்  காலஞ்ெசன்ற ம . ர ன் , 

க/ெப.(ேலட்) பழனி என்பவரின் வாரி கள் .ர  மற் ம் 

ம .ராணி ஆ ேயார ் 1972 ம் ஆண்  த ழ்நா  பணிக்ெகாைட 

பட் வாடா  10 (1) ன் ழ் பணிக்ெகாைட வழங் டக் ேகாரி 

ெதா லாளர ் ைண ஆைணயரகத் ல் இைட ம  (எண்.ப.ெகா.இ.ம.6 

/ 2022) தாக்கல் ெசய் ள்ளார.் ேமற்ப  வழக் ல் ண் க்கல் 

மாநகராட்  ஆைணயர ் சாரப்ாக .ெஜயப் ரகாஷ் மாநகராட்  

வழக்க ஞர ் ஆஜரா ய வைக ல் வழக்க ஞர ் கட்டணம் 

தற்கட்டமாக .3000/- வழங் டக் ேகாரி ள்ளார.் அதன்ப ம, 

இவ்வழக் ன் ெமாத்த கட்டணத்ைத ம் வழக்க ஞ க்  ெச த் ட 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

(ந.க.எண்.10861 / 2021 /  2)  

 

அ வலக ப்  
 
மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
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71) ண் க்கல் மாநகராட் ல் நீர ் நி  2022 – 2023 இன் ழ்  

வார்  எண்.1 தல் 48  வைர ள்ள ப களில் உள்ள னி பவர ்

பம் களில் ஏற்ப ம் ப கைள சரி ெசய்ய உ ரி பாகங்கள் 

வாங் ம் பணிக்   31.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எம். தரன், 

காண்ட்ராக்டர ்

4.97% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எஸ்.அமல்ராஜ் 12.35% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.       , ன் அ ம  நாள்.  18.04.2022 

இல் நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ந்த  

.எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரிடம்  01.06.2022 ஆம் ேத ய 

அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த 

ைல தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல 

தத் ைன ைறத்  4.91% ம ப் ட் ற்  தலாக 

ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் தற்ேபா  நில  வ ம் 

கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  மற் ம் ேவைல 

ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் ைல 
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தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 

க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக  4.91 % 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம்.  ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

72) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ழ்க்கண்ட 

இடங்களில் நமக்  நாேம ட்டத் ன் ழ் ெபா மக்களின் 

பங்களிப் த் ெதாைக டன் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள நகராட்  நிரவ்ாக 

ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் அ ம  ேகாரப்பட்ட . அதன்ப  

அரசாைண எண்.71, நாள் 13.9.2021 ல் ெதரி த் ள்ள 

வ காட் த ன்ப  நமக்  நாேம ட்டத் ல் 50 சத த 

ெதாைக ைன ெச த் ம் நி வனம் மற் ம் அறக்கட்டைள தனி நபர ்

லேம ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாராமல் ேநர யாக ேவைல உத் ர  

வழங்  பணி ேமற்ெகாள்ள வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ள . ேம ம் 

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட்ட க தம் ந.க.எண்.28244 / 2022/  2, நாள் 23.5.2022 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

பணி பரம் 

1) ெநட் த் ெத ல் சாைல ரைமப் ப் பணி  - .2.50 இலடச்ம் 
2) அய்யன் ளம் வடக்  ப ல் ேபவர ் ளாக் கல் ப க் ம் 

பணி – .50.00 இலடச்ம் 
   (ந.க.எண்.5411 / 2022/ இ 4) 

அ. ப்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட்டைத மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 
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73) நகரப்் ற ேவைல வாய்ப் த் டட்த் ன் ழ் 2021 – 2022 ம் ஆண்  

ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஏைழகளின் வாழ்வாதாரம் உயரத்் ம் 

ேநாக ல் நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண். 

2300 / 2022/UPA , நாள்:4.3.2022 ல் ழ்க்கண்ட பணிகள் ேமற்ெகாள்ள நி  

ஒ க்  .1,12,48,308/- ஒ க்  ெசய்  நிரவ்ாக அ ம   

வழங்கப்பட் ள்ள பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் 

பணி பரம் 

1) மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ண் ர ் டங்களில் 

பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம ப்  .21,77,782/- 

2) ஒ க்கம் மற் ம் ெபான் மாந் ைற ப ல் 6000 

மரக்கன் கள் நட  ெசய்  பராமரிப் ப் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள ம ப்  .48,85,239/- 

3) மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமாக க வைற ப களில் 

ேதைவயான இடங்களில் உ ஞ்   அைமப் கள் 

ஏற்ப த் தல். .2,20,016/- 

4) ெலப்ைப ளம் ர ் வாரி பராமரிப் ப் பணிகள் 

ேமற்ெகாள் தல் – ம ப்  .39,63,270/- 

       (ந.க.எண்.9370 / 2021/ இ 4) 

அ. ப்  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தம் 
ப  ெசய்ய மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

74)   ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W. 

P.(MD) No.1358/2021இல்  .அ.ேஜாசப் ரில், 6/187, தாமைரக் ளம் 

என்பவரால் ஆத் ர ் காமராஜர ் சாகர ் அைணக்  நீரவ்ரத்  

வாய்க்கால் நர ங்க ரம் ராஜவாய்க்கால் சப்ைள கால்வா ல் உள்ள 

அங் கரிக்கப்படாத கான் ரீட் த ப்  வர ்  அைமத்  150 அ  நீளம் 

20 அ  அகலம் 10 அ  உயரத் ல் காமராஜர ் சாகர ் அைணக்  

தண்ணீர ் வ வைத த க் ம் வைக ல் சட்ட ேராதமாக 
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கப்ெபரிய த ப்பாைண உ வாக்கப்பட் ள்ளைத எ ரத்்  வழக்  

ெதாடரப்பட் ள்ள . அ ல் அர  தல் தைலைமசெ்சயலாளர,் 

நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் ைற, ெசன்ைன 

அவரக்ைள ர வா யாக ேசரத்்த காரணத்தால் வழக் ந்  

க்க அர  வழக்க ஞர ் .ெஜ.லாரண்ஸ் , ம ைர  அவரக்ளிடம் 

ெதரி க்கப்பட்ட . அன்னாரின் அ ைர ன் ப  அர  தல் 

தைலைம ெசயலாளைர வழக் ல் இ ந்  நீக்கம் ம  தாக்கல் ெசய்ய 

அர  வழக் ைறஞர.் . ஏ.ேக. மாணிக்கம் அவரக் க்  வழக்  

கட்டணம். .8000/-ஐ ( பாய் எட்டா ரம் மட் ம்) வழங்க 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

( ந.க.எண். 8551 /2021/இ2) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. மாமன்றத் ன் ன்அ ம டன் அர  வழக் ைரஞ க்  

வழக்  கடட்ணம் ெச த்த ஒப் த க்  

75) ண் க்கல் மாநகராட்  - லதன மான்ய நி  2020 - 21  இன் ழ்  

பார ரம் வாரச ்சந்ைத ல்  கைடகள் அைமக் ம்  பணி – ப  – 1 - 

ம ப் ட் த் ெதாைக .5,00,00,000/- பணிகள் ேமற்ெகாள் தல் – 

ெதாடரப்ாக  பணிக்   24.05.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் .  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் வரப்ெபற்ற . இவ்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப 

ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக ரந்்தாய் க் ல்  

ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  

பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 
Chennai 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

வைர  காேசாைல 
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2. Thiru.D.Kesavan, Chennai 12.67% ம ப் ட் ற்  
தல் 

வைர  காேசாைல 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளதால் த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, Chennai 

நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  த மா  26.5.2022 

ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  

ைல தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.8 க்கான ைல தத்ைத 

ைறத்  4.92% ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் 

ேம ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைலேயற்றத் னா ம், 

பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத இதற்  

ேமல் ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ 

பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 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  4.92 % ம ப் ட்ைட ட தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s.KLK Constructions, Chennai, 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ைறந்த ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம். 

2) மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத்தர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம்  

76) ண் க்கல் மாநகராட்  - லதன மான்ய நி  2020 - 21  இன் ழ்  

பார ரம் வாரச ்சந்ைத ல்  கைடகள் அைமக் ம்  பணி – ப  - 2- 

ம ப் ட் த் ெதாைக .5,00,00,000/- பணிகள் ேமற்ெகாள் தல் – 

ெதாடரப்ாக  பணிக்   24.05.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  
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ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் .  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் வரப்ெபற்ற . இவ்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப 

ரீ யாக த  வாய்ந்ததாக ரந்்தாய் க் ல்  

ெசய்யப்பட்  ைல பரப் பட் யல் றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  

பட் யல் ழ்க்கண்ட பரப்ப  தயார ்ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. M/s. KLK Constructions, 

Chennai 

4.96% ம ப் ட் ற்  

தல் 

வைர  காேசாைல 

2. Thiru.D.Kesavan, Chennai 12.67% ம ப் ட் ற்  

தல் 

வைர  காேசாைல 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளதால் த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. KLK Constructions, Chennai 

நி வனத் னரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  த மா  26.5.2022 

ம் ேத ய அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  

ைல தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.10க்கான ைல தத்ைத 

ைறத்  4.92% ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் 

ேம ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைலேயற்றத் னா ம், 

பணியாடக்ளின் பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத இதற்  

ேமல் ைறத்  ெசய்  தர இயலா  எனத் ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ 

பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், 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  4.92 % ம ப் ட்ைட ட தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s.KLK Constructions, Chennai, 
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ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ைறந்த ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம். 

2) மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத்தர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம்  

77) ண் க்கல் மாநகராட்  - லதன மான்ய நி  2020 - 21  இன் ழ்  

பார ரம் சந்ைத சாைல ல் உள்ள பைழய இ ம் க் கைடகைள 

மாற்  ய மாரக்்ெகட ் அைமக் ம் பணி - ம ப் ட் த் ெதாைக 

.5,00,00,000/- பணிகள் ேமற்ெகாள் தல் – ெதாடரப்ாக  பணிக்   

24.05.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட .  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் வரப்ெபற்ற . 

இவ்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  

வாய்ந்ததாக ரந்்தாய் க் ல்  ெசய்யப்பட்  ைல 

பரப் பட் யல் றக்கப்பட் , ஒப் ேநாக்  பட் யல் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  தயார ்ெசய்யப்பட் ள்ள , 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. Thiru.D.Kesavan, Chennai 4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

வைர  காேசாைல 

2. M/s. KLK Constructions, 

Chennai 

11.38% ம ப் ட் ற்  

தல் 

வைர  காேசாைல 

       (ந.க.எண். 3170 / 2021 / இ4) 
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அ வலக ப்  

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம 

ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற் ள்ளதால் த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள Thiru.D.Kesavan, Chennai 

ஒப்பந்ததாரரிடம் ைல தத் ைன ைறத்  த மா  26.5.2022 ம் 

ேத ய அ ப்  க தத் ல்  ேகாரப்பட்ட ல் ைஷயார ் தன  ைல 

தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.6 க்கான ைல தத்ைத ைறத்  

4.92% ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைலேயற்றத் னா ம், பணியாடக்ளின் 

பற்றாக் ைற னா ம்  ைல தத்ைத இதற்  ேமல் ைறத்  

ெசய்  தர இயலா  எனத் ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம், 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  

4.92 % ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

Thiru.D.Kesavan, Chennai ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  வழங்கலாம். 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ைறந்த ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம். 

2) மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத்தர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம்  

78) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ம ைர ேரா  தல் 

ேமட் ப்பட்  ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  வைர  ரதானக் 

ழாய் ப க் ம் பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  
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அன்   நான்காம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.91% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.14000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 நான்காம் அைழப் ல் .14,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.3 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.89% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நான்காம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.89% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

      (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 
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2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

79) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ேமற்  ரத  ெமாசை்சக் 

ெகாடை்ட  ள்ைளயார ் ேகா ல் தல் நந்தவன சாைல வைர 

ரதான நீர ் ழாய் ப க் ம் பணிக்  18.5.2022 அன்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  

ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   நான்காம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 
ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 நான்காம் அைழப் ல் .50,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நான்காம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 
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ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

80) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  நந்தவன சாைல தல் 

ஈ.ெவ.ரா. சாைல வைர ரதான நீர ் ழாய் ப க் ம் பணிக்  

18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   நான்காம் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.40000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 நான்காம் அைழப் ல் .40,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.5 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.91% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  
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மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நான்காம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.91 % 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற . 

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

81) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ேவடபட்  ரதான நீர ்

ழாய் ப க் ம் பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  

அன்   நான்காம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.94% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.30000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

நான்காம் அைழப் ல் .30,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 
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ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.3 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.91% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நான்காம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.91 % 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

      (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

82) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ர ண்ட் ேரா   தல் அண்ணா 

நகர ் வாட்டர ் ேடங்க் வைர ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  300 mm DI Pipe 

பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம்    

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
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வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம் அைழப் ல் .50,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 
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83) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ஆர.்எம்.காலனி Old Tank தல் 

பம் ங் ெம ன் வைர  ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  250 mm DI Pipe 

பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம்    

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 
ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.40000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம் அைழப் ல் .40,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம்  ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

     (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

84) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ெவள்ைள நாயகர ்ேகா ல் 

தல் கண்ணாரத் ெத  வைர ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  140 mm HDPE  

Pipe  மற் ம் காரப்்பேரசன் ஆ ஸ் ேரா  தல் சாைல ேரா , கமலா 

ேந   ேரா  , சப் கெலக்டர ் ஆ ஸ் ேரா  ஏஎம்  ேரா  தல் 

ஆர.்.எஸ்.ேரா  வைர  ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  110 mm HDPE  Pipe 

பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம்    

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.96% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம்    அைழப் ல் .25,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.37 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  
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மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

      (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

85) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  மரன் ங்கா தல் 

பாைறப்பட்  – த்தழ பட்  வைர ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  250 mm 

DI Pipe பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம்  

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 
ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம் அைழப் ல் .50,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 
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ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.10 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.93% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.93% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற . 

     (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

86) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ஆர.்எம்.காலனி தல் நந்தவன 

ேரா  வைர  ைபப் ைலன் அைமத்தல்   (Distraction Portion)-  250 mm DI 

Pipe  பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
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வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.96% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.35000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம் அைழப் ல் .35,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.93% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.93% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற . 

     (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 
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87) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  தா க்ெகாம்  ேரா  தல் 

பழனி ேரா  வைர ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  110 mm HDPE  Pipe  

பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம்    

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 
ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.18000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம் அைழப் ல் .18,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.90% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.90% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற . 

      (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

88) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  சாஸ் ரி நகர ் ஸ்தரிப்  

ப   ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  110 mm HDPE  Pipe  மற் ம் நத்தம் 

ேரா  டகனா  ேடங்க் தல் TB வைர, டகனா  ேடங்க் தல் 

ெபடே்ரால் பங்க் வைர , அ ரா  நகர ் தல் ராஜெலட்  நகர ்வைர   

ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  110 mm HDPE  Pipe  - பணிக்  18.5.2022 அன்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  

ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.14000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

  

ன்றாம் அைழப் ல் .14,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.5 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 
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தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற . 

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

89) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  ெமாசை்சக் ெகாடை்ட  

ள்ைளயார ் ேகா ல் தல்  மாரக்்ெகட் வைர ரதானக் ழாய் 

ப க் ம் பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  

நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   

நான்காம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 
ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 நான்காம் அைழப் ல் .50,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 



97 
 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நான்காம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92 % 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

90) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2020 -

2021 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்   மாரக்்ெகட் தல் ர ண்ட் 

ேரா  வைர  ரதானக் ழாய் ப க் ம் பணிக்  18.5.2022 அன்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக காரணங்களினால் ஒத்  

ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   நான்காம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 
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வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.21000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 நான்காம் அைழப் ல் .21,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.91% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், நான்காம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.91 % 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  

       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 
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91) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  High level tank (JP) Hotel to ர ண்ட் 

ேரா   வைர   ைபப் ைலன் அைமத்தல்   - 300 mm DI Pipe பணிக்  

18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம்   

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 
ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

  

ன்றாம் அைழப் ல் .50,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.92% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற  
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       (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

92) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15-வ  நி க்  மான்யம்  -  2021 -

2022 Tied Grant  and Untied Grant  இன் ழ்  எம் எம் நகர ் (ர ல்ேவ 

ராஸ் தல் ன் மயானம் வைர) ைபப் ைலன் அைமத்தல்  -  250 mm 

DI Pipe பணிக்  18.5.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  நிரவ்ாக 

காரணங்களினால் ஒத்  ைவக்கப்பட்   1.6.2022  அன்   ன்றாம் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . ஒ  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. ெமசரஸ்். ரய்ா 

ஏெஜன் , 

ண் க்கல் 

4.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.37000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 ன்றாம் அைழப் ல் .37,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற ஒ  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் ைல 

தத்ைத ைறத்  த மா  ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , 

ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரிடம்  03.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.10ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.93% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 



101 
 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ன்றாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.93% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற .  

        (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. ெமசரஸ்். ரய்ா ஏெஜன் , ண் க்கல் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

93) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2021 – 2022 இன் ழ்  

பாைறப்பட்  நீேரற்  நிைலயத் ள்ள 20HP  - 1 எண்ணம் 

ெபா த் ம் பணிக்   5.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. DECCAN INDUSTRIES 1.00% ம ப் ட் ற்  
ைற   

ன் ைவப் த் 
ெதாைக 
ெச த் வ ந்  

லக்களிக்கப்பட் ள்
ள  

2. VEL PUMPSETS 3.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

ன் ைவப் த் 
ெதாைக 
ெச த் வ ந்  

லக்களிக்கப்பட் ள்
ள  

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  
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1. .12,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.     , ன் அ ம  நாள். 16.04..2022 இல் 

நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

1.00 % ம ப் ட்ைட ட ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள DECCAN INDUSTRIES, ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

3. மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன்அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

94)  ண் க்கல் மாநகராட் ல்  வார்  எண்.46ல் ேக.எம்எஸ் நகர,் 

ஸ்தரிப் ப் ப  மற் ம் சா க்கண்  ெகாட்டம் ப ல் தார ்

சாைல மற் ம் பாலம் அைமக் ம் பணிக்கான உத்ேதச 

ெசல னம் .25.00 இலடச்த் ற்   தயார ்ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .      

       (ந.க.எண்.4034 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ெபா   நி  2022- 23 

ன் ழ் மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  

ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

95) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  6, ளாக் 40, 

.எஸ்.எண். 288 (New) மற் ம் வார்  எண். 5 ளாக் 28, .எஸ். எண். 88 

ஆ ய ல எண்கள் ெபா மக்களின் பயன்பாட் ற்காக சாைல 

வச க்காக தானமாக மாநகராட்  ஆைணய க்  . 

சா க்கண் , .ேஜாசப், .ேஜாச ் ஏரெ்னஸ்ட் லாசர ் மற் ம் 

. ேயான் ஆ ேயாரால் மாநகராட் க்  2018 ம் ஆண்  

வழங்கப்பட் ள்ள .  தானப் பத் ரம் எண். 3406 / 2018, 2302 /2018  
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 ேமற்கண்ட  இடமான  மாமன்ற வார்  ய எண். 46ல் 

அைம ற .  இப்ப  ேக.எம்.எஸ். நகர ் ஸ்தரிப்  ப  ( 

சா க்கண்  ேதாட்டம் ) என அைழக்கப்ப ற .  தான பத் ரம்  

எண். 2302 /2018 ல் , 16 அ  அகலம் மற் ம் ழ் றம் 293 ேமல் றம் 253 

நீள ள்ள ஆக ெமாத்தம் 4372 ச.அ ம் தானமாக ம் தானப்பத் ர 

எண். 3406 / 2018ல் 15’ அ  அகலம் மற் ம் 200  நீள ள்ள 3000 ச ர 

அ  உள்ள இடமா ம்.  இப்ப ல் மாநகராட் யால் நீர ் வச  

மற் ம் ன்சார வச  ெசய்  தரப்பட் ள்ள . சாைல வச  ேவண்  

இம்மக்கள் நீண்ட நாள் ேகாரிக்ைகயாக உள்ள .  ேம ம் இப்ப க்  

அ  சாைலயான மாநகராட் க்  ெசாந்தமான வார்  6, ளாக் 40, 

.எஸ்.எண். 1 மற் ம் வார்  6, ளாக் 40, .எஸ்.எண். 2 இடங்கைள 

பயன்ப த்தப்பட ேவண் யள்ள .  

 ேமற்கண்ட ப க்  ெபா மக்கள் தானமாக ெகா க்கப்பட்ட 

ghijia 20 ஆண் க க்  ேமலாக ெபா மக்கள் பயன்ப த்  வ வதால் 

இப்ப ல் தானமாக ெபறப்பட்ட நிலத் ல் மாநகராட்  

பராமரிப் ல் எ த் க் ெகாண்  சாைல பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற . 

அ வலகக் ப்  

மாநகராட்  நகர ் அைமப்  அ வலரின் ப் ன்ப  ேமற்ப  

சாைல ைன மாநகராட்  பராமரிப் ல் எ த் க் ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

 

96) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.35 ல் 

ேவடபட் , அ ரா  நகர ் ப ல் க  நீர ் வாய்க்கால் மற் ம் 

பாலம் அைமக்க .5.00 இலடச்த் ல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட ம ப்  

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம்    

 (ந.க.எண்.5187 / 2022/ இ 4) 

அ. ப்  
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1) வார்  எண்.35 ல் அைமந் ள்ள அ ரா  நகர ் ப ல் 
க  நீர ் வாய்க்கால் மற் ம்  பாலம் அைமக்க 
ஒப் தப் ள்ளி ேகாரி நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

2) ேமற்ப  பணி ைன ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

97) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ஆர.் .நகர ் ரிவாக்கம் 

ன்னக்காைள நகர ்அகஸ் யர ்ேகா ல் ெத ல் உள்ள  பாலம் 

ேசதமைடந்  பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் உள்ளதால், அதைன  

உடன யாக ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . பாலத் ைன ரைமக்க 

ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  . 3,25,000.00 /-  க்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண்:   5123  / 2022 / இ4) 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  ழ் 2022 – 23  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

3. மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரியைத ம் அ ம க்கலாம். 

98) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண் 32 – ல் 

அைமந் ள்ள அ மந்த நகர ் ேமம்பாலத் ல் , “ Railway work Programme 

2010-2011” ட்டத் ன் ழ் . 26.40 ேகா  ம ப் ட் ல் அ மந்த நகர ்

ேமம்பாலம், 4.36Km நீளத் ற்  பணிகள் NABARD & Rural  Roads  

ைற ன் லம்  க்கப்பட்  21.06.2019 ஆம் ஆண்  தல் 

ெபா மக்கள் பயன்பாட் ல் உள்ளதாக ம், ேமற்ப  பாலம் 

இம்மாநகராட்  எல்ைலக் ள் அைமயப் ெபற் ள்ளதால், இப்பாலம் 

மற் ம் அ ல் அைமயப் ெபற் ள்ள ெத  ளக் கைள மாநகராட்  

பராமரிப் ல் எ த் க் ெகாள்ள உத  ேகாட்டப் ெபா யாளர,்  

நபார்  ட்டம் மற் ம் ராம சாைலகள் அவரக்ளால் 
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ேகாரப்பட் ள்ள . ேமற்ப  பாலத் ைன மாநகராட்  பராமரிப் ல் 

எ த் க்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற . 

ந.க.எண்:   9281 / 2021 / இ4 

அ வலக ப் : 

1. ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ள் அைமய ெபற் ள்ள 

அ மந்த நகர ் ேமம்பாலத் ைன மாநகராட்  பராமரிப் ல் 

எ த் க் ெகாள்ள அ ம  வழங்கலாம் . 

2.  ேமம்பாலத் ல் அைமயெபற் ள்ள ெத  ளக் கள் மற் ம் 

அதன் பராமரிப் கைள மாநகராட் யால் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

3. ெத  ளக் கைள இரண்  ன்கட்டணங்கைள ெதாடரந்்  

மாநகராட் யால் ெச த்த அ ம  வழங்கலாம். 

99) ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள எ ல் நகர,் வார்  எண் 32 ல் 

 பாலம் ேசதமைடந்  பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் உள்ளதால், 

அதைன உடன யாக ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . பாலத் ைன 

ரைமக்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .1,30,000/-க்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்:   5128 / 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் .1,30,000/-க்  அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  ழ் 2022 – 23  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

100) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட வார்  எண் - 30 ல் உள்ள 

ெமன்ேடான்ஷா காலனி ல் அைமந் ள்ள, ஆழ் ைள ண   Motor 

Room மற் ம் Syntex ேமைட க ம் ேசதமைடந்த நிைல ல் உள்ள . 

இந்த ஆழ் ைள ண  அப்ப  மக்களின் னசரி பயன்பாட் ற்  
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பயன்ப த்தப்பட்  வ வதால், ேசதமைடந்த Motor Room மற் ம் Syntex 

ேமைட –ைய தாக அைமக்க . 1,40,000/-  க்  ம ப்  

தயாரிக்கப்பட் ள்ள . ேமற்ப  பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி 

பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்:  3365 / 2022 / இ4 

 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. ெபா நி  ழ் 2022 – 23  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

101) பாரை்வ 1 மற் ம் 2ல் கா ம் ைண இயக் நர,் 

காதாரப்பணிகள், ண் க்கல் மாவட்டம், மற் ம் நகராட்  நிரவ்ாக 

இயக் நர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் க தங்களில் அைனத்  நகராட்  / 

மாநகராட் ப் ப களில் ெகா னால் பரவக் ய ேநாய்கைள 

த க் ம்  பணிக க்  300 க க்  1 நபர ் என்ற தத் ல் 

களப்பணியாளர ் ெவளி கைம லம் நிய க்கப்பட்  பணி 

ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

எனேவ, இம்மாநகராட்  ப களில்  ெகா னால் பரவக் ய 

ேநாய்கைள த க் ம் ெபா ட் , 48 வார் களி ம் ன்ெனசச்ரிக்ைக 

நடவ க்ைகயாக இம்மாநகராட் ன் ெமாத்த மக்கள் ெதாைகயான 

2,07,307/.க்  (2011 ெசன்சஸ்) உட்பட்ட 53,573 ப் க க்  

ெமாத்தம் 173 நபரக்ள் ேதைவப்ப வதால், 173  தற்கா க மேலரியா 

களப்பணியாளரக்ைள ெவளி கைம லம் ெபற்  

ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற .  

 

பாரை்வ 3ல் கா ம் ப் ர  ஆய்வரின் அ க்ைக ல், 

ெதன்ேமற்  ப வமைழ ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைக ெதாடரப்ான 
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பணிக டன் ெடங்  ெகா  ஒ ப்  பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண் ெமன நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நரக க தத் ல் 

உத்தர டப்பட் ள்ளைதத் ெதாடரந்் , மாநகர ் நல அ வலரின் 

ஆய் க் ட்டத் ம் ேமற்ப  பணிகள் த்  ன்ெனசச்ரிக்ைக 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன அ த்தப்பட்டதன் 

ேபரில், இம்மாநகராட் ன் 48 வார் களி ம் உள்ள ப் கள், 

வணிகவளாகங்கள் மற் ம் வணிக கட் டங்கள் ெடங்  த ப்  

பணிகளில் 6 நாள் ேவைல ட்டத் ன்ப  னசரி ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண் ெமன ம், ஏற்கனேவ ேமற்ப  பணிக்கான ஒப்பந்தகாலம் 

30.06.2022 உடன் வைடவதா ம் தற்ேபா  ப வமைழ காலம் 

இல்லாததால்  ேமற்ப  பணிக்  60 பணியாளரக்ைள 75  நாடக் க்  

மட் ம் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ெபற்  வழங் டக்ேகாரி  

சமரப்் க்கப்பட் ள்ள .     

எனேவ,  இம்மாநகராட் ன் 2011ம் வ டத் ய 

கணக்ெக ப் ன் மக்கள் ெதாைகக்ேகற்ப 173 நபரக்ள் 

ேதைவப்ப ம்,  ைண இயக் நர ் காதாரப் பணிகள், ண் க்கல் 

மாவட்டம்,  நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் 

அ ைரக க் ணங்க சமரப்் க்கப்பட் ள்ள ப் ர  ஆய்வரின் 

அ க்ைக ன் ேபரில், தற்ேபா  ப வமைழ காலம் இல்லாததால் 

ேமற்ப  பணிக்  60 களப்பணியாளரக்ைள  75 நாடக் க்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி லம் ெபற்   பணி ேமற்ெகாள்ள ம் அ ம  

ேகாரலாம். ேமற்கண்ட களப்பணியாளரக் க்கான னக் , 

மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 2020-2021 க்கான னக்  நிரண்யப் 

(Schedule of Rate) பட் ய ன்ப , னக்  நாெளான் க்  நபர ்

ஒன் க்  .389/-ன் அ ப்பைட ேலேய 60 களப்பணியாளரக்ைள 

நிேயாகம் ெசய்ய ெவளி கைம லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரலாம். 

ஆைணக்காக. 

60 நபரக்ள் 75 நாடக்ள்  389/-  .17,50,500/- 

EPF & ESI (16.35சத தம்)   .  2,86,206/- 
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ேசைவக்கட்டணம்  (5சத தம்) .   87,525/- 

ெமாத்தம்      . 21,24,231/- 

     (உத்ேதசம் .22.00 இலடச்ம்)  

எனேவ, இம்மாநகராட்  ப களில் ெகா னால் பரவக் ய 

ேநாய்கைள த க் ம் ெபா ட்  48 வார் களி ம் 75  நாடக் க்   60  

நபரக்ைள ெவளி கைம லம்  களப்பணி ேமற்ெகாள்ள 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம், ேமற்ப  

நபரக் க்  வழங்கப்ப ம் னக் க்கான உத்ேதச ெசல னம் 

.22,00,000/- இலட்சம் மற் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி அ ப் க்கான 

பத் ரிக்ைக ளம்பரக் கடட்ணம் உத்ேதச ெசல  .2,00,000/- ஆக 

ெமாத்தம் .24,00,000/-ஐ ெபா நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .(ந.க.எண். 4984/2022/எச2்)  

 

அ வலகக் ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்ற அ ம ைய 

எ ரே்நாக் ய மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  

ெபற் , ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரியைத மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம்.  

102) ண் க்கல் மாவட்ட நகரப்் ற உள்ளாட் த் ேதரத்ல் 2021 – 22 ல் 

ண் க்கல் மாநகராட் க்கான மாமன்ற உ ப் னர ் ேதரத்ல் 

நைடெபற்  ேமயர,் ைண ேமயர ் மற் ம் மண்டலத் தைலவரக்ள் 

4.3.2022 மற் ம் 30.3.2022 ல் ேதரந்்ெத க்கப்ப வைத CCTV Camera லம் 

ப  ெசய் ம் பணிக்  .56000/- க்   ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்டம் ரி .15 ன் ழ்  அ ம  ெபற்  ைலப் ள்ளி ேகாரிய ல்  

ழ்க்கண்ட நி வனங்களிட ந்  ன்   ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) Alagendra Scales & Electronics,Batlagundu  - .55774.00/- 

2) Sai Technology, Dindigul   -          .55902.00/- 
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3) Royal CCTV, Dindigul    - .55843.00/- 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள Alagendra Scales & Electronics, Batlagundu 

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்  பணி ன் அவசர அவ யம் 

க  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம், மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ப ற் ம் சமரப்் க்கப்ப ற .    

(ந.க.எண்.9957/ 2022 / இ4) 

அ. ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

103) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெபா  நி  2022 – 2023 இன் ழ்  

ஆர.் .நகர ் ரிவாக்கம் ப  ன்னக்காைள நகரில்  பாலம் 

அைமக் ம் பணிக்  17.6.2022 அன்  தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .ெசந் ல் 

மார ் 

4.98% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.3250/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எஸ்,அமல்ராஜ் 10.15% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.36000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 தல் அைழப் ல் .3,25,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .ெசந் ல் மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  ...06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  

ைஷயார ்தான் அளித் ந்த ைல தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.3 

ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% ம ப் ட் ற்  தலாக 
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ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் தற்ேபா  நில  வ ம் 

கட் மானப் ெபா ட்களின் ைல உயர்  மற் ம் ேவைல ஆட்களின் 

 உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் ைல தத் ைன ைறத்  

தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ பணி ன் அவசர 

அவ யம் க ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 

ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .ெசந் ல் மார,் 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல 

உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.     

(ந.க.எண். 5123 / 2022 / இ4) 

 

அ வலக ப்  

1. . .ெசந் ல் மார,் அவரக்ளின் ைறந்த ைல த 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

104) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2021 – 2022 இன் ழ்  

வார்  எண்.1 தல் 24 வைர  தார ் தளம் ரைமக் ம் பணிக்   

26.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எஸ்.அமல்ராஜ் 0.01% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எம். தரன், 

காண்ட்ராக்டர ்

8.00% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   
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       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.   ன் அ ம  நாள்.27.04.2022 இல் 

நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.   

3. மாண்  ேமயரின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

105) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2021 – 2022 இன் ழ்  

வார்  எண்.25 தல் 48 வைர  தார ்தளம் ரைமக் ம் (ேபட்ச)் பணிக்   

26.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எஸ்.அமல்ராஜ் 0.01% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எம். தரன், 

காண்ட்ராக்டர ்

9.18% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

 

 

அ வலக ப்  
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1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.    ன் அ ம   நாள்.27.04.2022 இல் 

நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.   

3. மாண்  ேமயரின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

106) ண் க்கல் மாநகராட் ல் லதன மான்ய நி  2021 – 22 ன் 

ழ்  .185.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் G.T.N. சாைல அ த் ப் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணி 

வங்கப்பட்  நைடெபற்  வ ற . இப் பணி ல் 12.00  

அகலத் ற்  சாைல ைன அகலப்ப த்தப்பட் ள்ள . எனேவ இச ்

சாைல ல் .என். D.P சாைல தல் அண்ணா நகர ் SS I வைர 

இைட றாக உள்ள ன் கம்பங்கைள மாற் யைமக் ம் பணிக்  

ம ப் ட் த் ெதாைக .8,49,240/-  ெச த்தக் ேகாரி த ழ்நா  

ன்சார வாரியத் ட ந்  ேகட்  ெபறப்பட் ள்ள . பணி ன் 

அவசர அவ யம் க  .8,49,240/- ஐ த ழ்நா  ன் வாரியத் ற் ச ்

ெச த்த  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .       

       (ந.க.எண்.1430 / 2021/ இ 4) 

அ. ப்  

    மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

107) ண் க்கல் மாநகராட் ல் லதன மான்ய நி  2021 – 22 

ன் ழ்  .185.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் G.T.N. சாைல அ த் ப் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணி 

வங்கப்பட்  நைடெபற்  வ ற . இப் பணி ல் 12.00  

அகலத் ற்  சாைல ைன அகலப்ப த்தப்பட் ள்ள . எனேவ 
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இச ்சாைல ல் அண்ணா நகர ்SS I தல் .என்.சாைல SS வைர 

இைட றாக உள்ள ன் கம்பங்கைள மாற் யைமக் ம் 

பணிக்  ம ப் ட் த் ெதாைக .8,43,880/-  ெச த்தக் ேகாரி 

த ழ்நா  ன்சார வாரியத் ட ந்  ேகட்  ெபறப்பட் ள்ள . 

பணி ன் அவசர அவ யம் க  .8,49,240/- ஐ த ழ்நா  ன் 

வாரியத் ற் ச ் ெச த்த மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .       (ந.க.எண்1430 / 2021/ இ 4) 

அ. ப்  

    மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

108) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22 இன் ழ்  வார்  எண்.25, 

பாைறப்பட் ல்  ெபா க் க ப்பைற கட் ம் பணிக்  7.6.2022 அன்  

தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .எ.ராமசச்ந் ர

ன், ம ைர 

4.98% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.36000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எம். தரன், 

ண் க்கல் 

14.31% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.36000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 தல் அைழப் ல் .35,28,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட 4.98% தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .எ.ராமசச்ந் ரன், 

ம ைர, ஒப்பந்ததாரரிடம்  08.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 
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பட் ய ல் வரிைச எண்.8 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 

என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்க 

ேவண் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 

ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எ.ராமசச்ந் ரன், 

ம ைர,, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .எ.ராமசச்ந் ரன், ம ைர, அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய அ ம க்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

109) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22 இன் ழ்  வார்  எண்.1, லாரி 

ேபட்ைட ல் (பழனி சாைல) ெபா க் க ப்பைற கட் ம் பணிக்  

7.6.2022 அன்  தல் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 
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வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .எ.ராமசச்ந் ர

ன், ம ைர 

4.98% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.36000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எம். தரன், 

ண் க்கல் 

14.31% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.36000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 தல் அைழப் ல் .35,28,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் ெபற்றதால் 

ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .எ.ராமசச்ந் ரன், ம ைர, 

ஒப்பந்ததாரரிடம்  08.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.8 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ட்டப் பணி 

என்பதா ம், பணி ைன ைரந்  த்  வ க்ைக சமரப்் க்க 

ேவண் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 

ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% ம ப் ட்ைட ட 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .எ.ராமசச்ந் ரன், 

ம ைர, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .எ.ராமசச்ந் ரன், ம ைர, அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய அ ம க்கலாம். 
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2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

110) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2021 – 2022 இன் ழ்  

ண் க்கல் தைலைம அர  ம த் வமைன வளாகத் ல் உள்ள 

ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான அம்மா உணவக 

கட் டத் ல் மராமத் ப் பணிக்   5.5.2022  அன்   தல் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட .இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. SPD Builders  4.48% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.9500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. Thiru.G. Udayakumar 8.18% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.9500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .9,50,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ன் ன் அ ம  நாள் 6.4.2022 இல் நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் டை்ட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தம் அளித் ந்த  SPD 

Builders, ஒப்பந்ததாரரிடம்  06.05.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல 

தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.27 ன் ைல தத் ைன 

ைறத்  4.40% ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர 

சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் 
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ெபா டக்ளின் ைல உயர்  மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  

உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் ைல தத் ைன 

ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் எனேவ 

பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ண் ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 

க த் ல் ெகாண் ம் த ல் ைறவாக  4.40 % 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள SPD 

Builders, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  ன் 

அ ம  ெபற்  ேவைல ஆைண வழங் யைத ம் ஏற்கலாம். 

ன் அ ம  ெபற்  ேவைல ஆைண வழங் யைத ம் 

ஏற்கலாம். 

111) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ேகாபாலச த் ர ளத் ன் 

கைர ல் அைமக்கப்பட் ள்ள ேசதமைடந்த ெமண்ட் கற்கள் (Paver 

Block)ஐ ர ் ெசய் ம் பணிக்  .2.00 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

உத்ேதச ம ப்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம்.    

    (ந.க.எண்.10253 / 2022/ இ 4) 

அ. ப்  

1) ேகாபாலச த் ர ளத் ன் கைர ல் அைமக்கப்பட் ள்ள 

ேசதமைடந்த ெமண்ட் கற்கள் (Paver Block)ஐ ர ் ெசய் ம் 

பணிக்  மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  

ஒப் ந்தப் ள்ளி ேகாரி நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேமற்ப  பணி ைன 

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

112) ண் க்கல் தைலைம அர  ம த் வமைன வளாகத் ல் உள்ள 

ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான அம்மா உணவக 

கட் டத் ல் மராமத் ப் பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக தயார ்
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ெசய்யப்பட்ட ட்ட ம ப்  .9.50 இலடச்த் ற்   மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

   (ந.க.எண். 1430 /2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1) மாவட்ட ஆட் யர ் அ ைர வழங் யதற்ேகற்ப 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  வ வாய் நி  2022- 23 

ன் ழ் ன்அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரியைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

113) இம்மாநகராட் ன் ெபா  காதாரத் ைற ல் பணி ரி ம் 

நிரந்தர ய்ைம பணியாளரக்ள் மேலரிய களப் பணியாளரக்ள், 

ப் ர  பணி ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் வாகன ஓட் நரக்ளின்  

பா காப்  நலன் க , பா காப்  உபகரணங்கள் வாங்  வழங் ட 

அ ம க்க ம், ேமற்ப  பா காப்  உபகரணங்கைள நகராட்  

நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெகாள் தல் வ காட் தல் 

(ந.க.எண்.10608/2021/எச2், நாள்.10.11.2021)  க தத் ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள ெதாைகக்  காமல் த யான 

நி வனத் ட ந்  ைலப் ள்ளி ெபற்   பணி ேமற்ெகாள்ள ம், 

அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .5,00,000/-ஐ  இம்மாநகராட்  

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் சம்பந்தப்பட்ட ப் ர  

ஆய்வரால் அ க்ைக /  பட் யல் சமரப்் க்கப்பட் ள்ள .  

1. தைலக்கவசம்  = 170 எண்ணம் 

2. ஒளி ம் சடை்ட  = 170 எண்ணம் 

3. க கவசம்   = 181 எண்ணம் 

4. ைக ைற   = 170 எண்ணம் 

5. கம் ட்   = 181 எண்ணம் 

6. மைழசச்ட்ைட  = 181 எண்ணம் 



119 
 

எனேவ, ேமற்கண்ட பரப்ப  ெபா  காதாரப் பணிகள் 

ேமற்ெகாள் ம் நிரந்தர பணியாளரக் க்  ேதைவயான பா காப்  

உபகரணங்கைள த யான நி வனங்களிட ந்   ைலப் ள்ளி 

ெபற்   நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம், அதற்  ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .5,00,000/-ஐ  இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற . 

 (ந.க.எண். 8940-1/ 2021/எச2்) 

அ வலகக்  ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

114) இம்மாநகராட்  48 வார் களி ம் உள்ள ெத க்களில் ய்ைம 

பணிகள், க  நீேராைட ல் மண் ரவ்ா தல் மற் ம் சாைலேயார 

மண் அகற் தல் ேபான்ற பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் தளவாட 

ெபா டக்ள்  ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்   ஏறக் ைறய இரண்  

ஆண் க க்  ேமலா ட்டைதத ் ெதாடரந்் , ெபா டக்ள் 

அைனத் ம் பயன்ப த்த யாத நிைல ல் உள்ளதாக ம்,  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெகாள் தல் 

வ காட் தல் (ந.க.எண்.10608/2021/எச2், நாள்.10.11.2021) க தத் ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள ெதாைகக்  காமல், த வாய்ந்த 

நி வனங்களிட ந்  ைலப்பட் யல் ெபற்  தளவாட சாமான்கள் 

ெகாள் தல் ெசய்வதற் ம், அதற்கா ம் ெசல ன ெதாைக 

ேதாராயமாக .5,50,000/-க்  இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் ேகாரி சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வரால் பட் யல் / 

அ க்ைக சமரப்் க்கப்பட் ள்ள .  

1. மண்ெவட்  - 155  எண்ணம் 

2. கடப்பாைர -   71  எண்ணம் 

3. ள்கம்  - 360 எண்ணம் 

4. ண்ட   - 425 எண்ணம் 

5. மளாரம்  - 650 எண்ணம் 
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எனேவ,  ேமற்கண்ட பரப்ப  ெபா  காதாரப் பணிக க்  

ேதைவயான தளவாட சாமான்கைள த  வாய்ந்த 

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளி ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம்,  

அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .5,50,000/-ஐ  இம்மாநகராட்  

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றத் ன் அ ம க்  

ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண். 8940-2/ 2021/எச2்) 

 
அ வலகக்  ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

115) இம்மாநகராட்  48 வார் களி ம் உள்ள ெத க்களில் ய்ைம 

பணிகள், க  நீேராைட ல் மண் ரவ்ா தல் மற் ம் சாைலேயார 

மண் அகற் தல் ேபான்ற பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் தளவாட 

ெபா டக்ள்  ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்   ஏறக் ைறய இரண்  

ஆண் க க்  ேமலா ட்டைதத ் ெதாடரந்் , ெபா டக்ள் 

அைனத் ம் பயன்ப த்த யாத நிைல ல் உள்ளதாக ம்,  

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் ெசன்ைன அவரக்ளின் ெகாள் தல் 

வ காட் தல் (ந.க.எண்.10608/2021/எச2், நாள்.10.11.2021) க தத் ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள ெதாைகக்  காமல், த வாய்ந்த 

நி வனங்களிட ந்  ைலப்பட் யல் ெபற்  தளவாட சாமான்கள் 

ெகாள் தல் ெசய்வதற் ம், அதற்கா ம் ெசல ன ெதாைக 

ேதாராயமாக .5,50,000/-க்  இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் ேகாரி சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வரால் பட் யல் / 

அ க்ைக சமரப்் க்கப்பட் ள்ள .  

1. இ ம் சச்ட்   - 370 எண்ணம் 

2. ைக ஓ    - 690 எண்ணம் 

3. ைக மார ்  -         2130 எண்ணம் 

4. ஓைடத் ெதாரட்  - 335 எண்ணம் 

5. அரிவாள்  - 112 எண்ணம் 
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எனேவ,  ேமற்கண்ட பரப்ப  ெபா  காதாரப் பணிக க்  

ேதைவயான தளவாட சாமான்கைள த  வாய்ந்த 

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளி ெபற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம்,  

அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .5,50,000/-ஐ  இம்மாநகராட்  

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றத் ன் அ ம க்  

ைவக்கப்ப ற .   (ந.க.எண். 8940-2/ 2021/எச2்) 

 
அ வலகக்  ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

116) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ேகாபாலச த் ர ளத் ன் 

கைர ல் அைமக்கப்பட் ள்ள ேசதமைடந்த ெமண்ட் கற்கள் (Paver 

Block)ஐ ர ் ெசய் ம் பணிக்  .2.00 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

உத்ேதச ம ப்   மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம்     

     (ந.க.எண்.  10253/ 2022/ இ 4) 

அ. ப்  

1) ேகாபாலச த் ர ளத் ன் கைர ல் அைமக்கப்பட் ள்ள 

ேசதமைடந்த ெமண்ட் கற்கள் (Paver Block)ஐ ர ் ெசய் ம் 

பணிக்  மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  

ஒப் ந்தப் ள்ளி ேகாரி நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேமற்ப  பணி ைன 

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

117)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ்லாரி வாகனம் 

.என்.57.ஏ .4312 க்  2022 – 23 ம் ஆண் ற்கான வ டாந் ர 

த சச்ான்  ப் க் ம் பணிக்  பராமரிப் ப் பணிகள் 
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ேமற்ெகாள்ள 15.6.2022 ம் ேத  அன்  ழ்க்கண்ட 

நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .46450/- 

2) நாயகா ஆட்ேடாெமாைபல்ஸ்  - .51050/- 

ே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. 4211/ 2022/இ3) 

அ. ப்  

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 

ைறவாக .46450/- க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ்

ஆட்ேடா ேகர ்நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

2) நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 

118)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ்லாரி வாகனம் 

.என்.57.எம்.2793 க்  வ டாந் ர த சச்ான்  ப் க் ம் பணிக்  

பராமரிப் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 15.6.2022 ம் ேத  அன்  

ழ்க்கண்ட நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ்    - .46900/- 

2) நாயகா ஆட்ேடாெமாைபல்ஸ்  - .51450/- 

ே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. 4212/ 2022/இ3) 
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அ. ப்  

1) வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 

ைறவாக .46900/- க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ்

ஆட்ேடா ேகர ்நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

2) நீர ் பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 

119) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகனம் 

.என்.57.ஏ .4312 க்  12.6.2022 ம் ேத டன் த ச ் சான்  காலம் 

வைடவதால் ண் ம் ஒ  வ ட காலத் ற்  (2022-2023) 

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 .47,000/-ஐ நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ( ந.க.எண்.  4211 / 2022 / இ3) 

 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரியைத ம் அ ம க்கலாம். 

120) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகனம் 

.என்.57.எம்.2793 க்  12.6.2022 ம் ேத டன் த ச ் சான்  காலம் 

வைடவதால் ண் ம் ஒ  வ ட காலத் ற்  (2022-2023) 

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 .49,000/-ஐ நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   ( ந.க.எண்.  4212 / 2022 / இ3) 
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அ. ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ் அவரக்ள் ன் அ ம  ெபற்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரியதற்  அ ம  வழங்கலாம். 

121) ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் த்தைலவர,் அவரக்ளின் க தம் 

ந.க.எண். 4575/2018/அ6 நாள். 01.06.2022 ண் க்கல் மாநகராட்  

ேமற்  எல்ைலக்  அ ல் அைமந் ள்ள  பள்ளப்பட்  ஊராட் க் , 

உட்பட்ட ஸ்  நகர ் ப ல் மார ் 2000க்  ேமற்பட்ட மக்கள் 

வ த்  வ வதாக ம், ேமற்ப  நக க்  ேபா ய நீர ் ைடக்காத 

காரணத்தால் அ க்க  சட்ட ஒ ங்  ஏற்ப வதால் அதைன த ரக்்க 

மாநகராட்  பராமரிப் ல் இ ந்  வ ம் ஆத் ர ் நீர ் நிேயாக 

ட்டத் ந்  ஸ்  நக க்   ய நீர ் இைணப்  வழங்க  

ேகட் க்ெகாண் ள்ளார.் ேமற்ப  க தம் மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம், பரி லைனக் ம், ைவக்கப்ப ற . 

( ந.க.எண். 5309 /2022/ இ2) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் பரி த்   ெசய்யலாம் 

2. மாமன்ற அ ம  ெபற்ற ன் நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் 
ெசன்ைன அவரக்ளின் அ ம  ெபற்  நீர ் இைணப்  
வழங்கலாம். 

3. பள்ளப்பட்  ஊராட்  மற் ம் வட்டார வளரச்்  அ வலர ்
ண் க்கல் ஊராட்  ஒன் யம் ஆ ேயாரிடம் தற்ேபா  

நைட ைற ல் உள்ள அர  நிபந்தைனகள், எ ரக்ாலத் ல் 
க்கப்ப ம் நிபந்தைனகள் மற் ம் கடட்ணங்கைள 

ஏற் க்ெகாண்  ரம்ானம் மற் ம் ஒப் தல் ெபற்   
இைணப்  வழங்கலாம்.. 

   

 

இடம் :  ண் க்கல்      ேமயர் 
நாள்  :  22.06.2022           ண் க்கல் மாநகராட்    
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மைழ ைர ேசக  !!                                                                                       ம  வள  ெப  !! 

 

                                                   க                                                                                                                              மாநகரா ê 

2022 ஆ   ஆ  ஆ  மாத  13  ேத   (27.06.2022)  க ழைம    
காைல 12.30 மëயள  க  மாநகரா ê  மாம ற  ì ட   
அர   நைடெபற  உ ள அவசர ì ட  ெபா க  

1) இம்மாநகராட் க்  ய மாமன்றம் பத ேயற் ள்ளைத 

ெதாடரந்் , இம்மாநகராட் ன் அைனத்  ரி களில் பணி ரி ம் 

உள் மற் ம் ெவளிப் ற பணியாளரக்ளிட ந்  ெபறப்ப ம் ட்டப் 

ெபா ள்கைள ஒ ங் ைணத் , மாதந்ேதா ம் நடத்தப்ெப ம் இயல்  

/அவசர/ றப்  ட்டங்க க்கான மாமன்ற ட்டப்ெபா ள்கள், வர  

/ ெசல  அ க்ைககள் நிரவ்ாக அ க்ைககள் மற் ம் ட்ட 

அ க்ைககள் தயார ் ெசய்  மாமன்ற உ ப் னரக்ள், நாடா மன்ற/ 

சட்டமன்ற உ ப் னர,் அ வலக ரி  தைலவரக்ள் மற் ம் 

பத் ரிக்ைகயாளரக் க்  அ ப் ட ேவண் ள்ள . 

எனேவ, ேமற்கண்ட மாமன்ற ட்டப்ெபா ள்கைள அசச் த்தல் 

மற் ம் ைபண் ங் ெசய் , இம்மாநகராட் க்  நிேயாகம் 

ெசய் ம் பணிக்  ஒ  ஆண் ற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .5.00 

லட்சத் ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண்.4312 /2022 / 2) 

அ வலக ப் .. 

1. அ ம க்கலாம். 

2.ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  
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2) ண் க்கல் மாநகராட் க்  ய மாமன்றம் பத ேயற் ள்ளைத 

ெதாடரந்் , மாதந்ேதா ம் நடத்தப்ெப ம் இயல் / அவசர/ றப்  

டட்ங்க க்கான மன்ற டட்ப் ெபா ள்கள், வர  / ெசல  அ க்ைககள் 

நிரவ்ாக அ க்ைககள் மற் ம் ட்ட அ க்ைககள் தயார ் ெசய்  மாமன்ற 

உ ப் னரக்ள், நாடா மன்ற/ சட்டமன்ற உ ப் னர,் அ வலக ரி  

தைலவரக்ள் மற் ம் பத் ரிக்ைகயாளரக் க்  அ ப் ட ேவண் ள்ள . 

2) ேமற்கண்ட பணி ன் அவசர அவ யத் ைன ன்னிட்  உள் ர ்

ைலப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 16.03.2022 அன்  ன்வ ம் பரப்ப  3 

ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட் ள்ள .  

வ. 
எண்

. 

பணி ன் பரம் நி வன பரம் 
வகன் ரஸ் 

( .) 
கண்ணன் 

ரஸ் ( .) 
டர் 

ஆப்ெசட் 
ரஸ் ( .) 

1 மன்றெபா ள் 
பட் யல் 
ஒ பக்கத் ற்  
கணினி ல் Page 
Maker DTP ல் தட்டச்  
ெசய்  அசச் த் ட 
ஏ வாக மாஸ்டர ்

ர  தயார ் ெசய் ம் 
பணி பக்கம் 1க்  

425 450 475 

2 மன்ற ெபா க்கான 
கப்  மற் ம் 
ன் ற அடை்ட 

(மல் கலர)் 

35 50 65 

3 ர கள் எ க்க 1 1.25 1.15 

 ேமற்கண்ட வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள வகன் ரஸ், ண் க்கல் அசச்கத் ன் 

ைலப் ள்ளி வரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் 

ைவக்கப்ப ற .     (ந.க.எண்.4312 /2022 / 2) 

 

அ வலக ப்  

1. ைறந்த ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள வகன் ரஸ், ண் க்கல் 

நி வனத் ன் ைலப் ள்ளி ைன ஏற்கலாம். 

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க , மாமன்ற அ ம ைன 

எ ரே்நாக் , பணி உத் ர  வழங் யைத ம் ஏற்கலாம். 
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3) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  இடமான கசே்சரி 

ெத ல் உள்ள சாைலேயார யாபாரிக க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 

கா டத் ல் ேடன்  (ேதநீர ் நிைலயகைட) ைவத் க்ெகாள்ள 

அ ம  வழங்கப்பட்ட  ெதாடரப்ாக ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற 

ம ைர ைள ல் வழக்  W.P. (MD) No: 14813/2021 –ல் . ஜா ர ்

உேசன் என்பவரால் ெதாடரப்பட்ட . ேமற்கண்ட வழக் ன் 03.09.2021-

ம் ேத ய நீ மன்ற ரப்் ல்  (TANTEA) ( ேதநீர ்நிைலய கைட) அைமக்க 

மாற் டம் வழங்க உத் ர டப்பட் ள்ள .  ம தாரா ய . ஜா ர ்

உேசன் அவரக்ளின் உற னர ் - எம்.எம். .எம். கம  இக்பால் 

அவரக்ள் ேதநீர ் கைட ைவப்பதற்  ேதர்  ெசய் ள்ள இ  இடங்கள் 

மாநகராட்  ேப ந்  நிைலய வளாகமாக உள்ளதால் மாத வாடைக 

அ ப்பைட ல் வாடைக நிரண்யம் ெசய்ய ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

ேப ந்  நிைலய வளாகமாக உள்ளதால் மாதவாடைக அ ப்பைட ல் 

ம தாரரின் சம்மதத் ன் ேபரில் ேடன்  கைடக்  நில வாடைகயாக 

மாதம் ஒன் க்  .6325/- ( பாய் ஆறரா ரத்  ந் ற்  இ பத்  

ஐந்  மட் ம்) ெச த்த ம்  நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ்அவரக்ளிடம் 

நிரவ்ாக அ ம  ேவண்  ன்ெமா  ெப வதற்  மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண்.  2018/2018/எப்3) 

அ வலக ப் .. 

   மாமன்ற  அ ம க்கலாம். 

4) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்  வார்  எண்.5, 

ம தாணிக் ளத் ல் ச தாய க ப்பைற கட் ம் பணிக்  21.6.2022 

அன்  இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 
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வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்   

2. . . மணிவாசகம்  12.12% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 இரண்டாம் அைழப் ல் .24,96,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.8 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.96% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.96% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 



129 
 

5) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்   வார்  எண்.20, 

.எம்.ஆர.்பட் ல் ச தாய க ப்பைற கட் ம் பணிக்  21.6.2022 

அன்  இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்   

2. . . மணிவாசகம்  12.12% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 இரண்டாம் அைழப் ல் .24,96,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம் 21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.8 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.96% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.96% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார ்  , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 



130 
 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

6) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்  வார்  எண்.23, 

த்தழ பட்  ேமற்   ச தாய க ப்பைற கட் ம் பணிக்  21.6.2022 

அன்  இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்   

2. . . மணிவாசகம்  12.12% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 இரண்டாம் அைழப் ல் .24,96,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.8 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.96% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 
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ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.96% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

7) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்  வார்  எண்.43, வா 

நகரில்  ச தாய க ப்பைற கட் ம் பணிக்  21.6.2022 அன்  

இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்   

2. . . மணிவாசகம்  12.12% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல   

 இரண்டாம் அைழப் ல் .24,96,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம் 21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.8 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.96% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  
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மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.96% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

8) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்   வார்  எண்.11, காந்  

மாரக்்ெகட் எ ரில் (ேந  பள்ளி ற் ச ் வர ் அ ல்) நீர ்

க ப்பைற கட் ம் பணிக்  21.6.2022 அன்  இரண்டாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்   

2. . . மணிவாசகம்  10.02% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்  

 இரண்டாம் அைழப் ல் .1,92,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  
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ஒப்பந்ததாரரிடம் 21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.21 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

9) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்   வார்  எண்.21, 

ேப ந்  நிைலயத் ல் (நகர ேப ந்  நிைலயம்) நீர ் க ப்பைற 

கட் ம் பணிக்  21.6.2022 அன்  இரண்டாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்   

2. . . மணிவாசகம்  10.02% ம ப் ட் ற்  .2000/-  ம ப் ள்ள 
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தல் மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்  

 இரண்டாம் அைழப் ல் .1,92,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.21 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார ் , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

10) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்   வார்  எண்.22, 

மாநகராட்  அ வலக வளாகத் ல் நீர ் க ப்பைற கட் ம் 

பணிக்  21.6.2022 அன்  இரண்டாம் ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 
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ேகாரப்பட்ட . இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்   

2. . . மணிவாசகம்  10.02% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்  

 இரண்டாம் அைழப் ல் .1,92,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம் 21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.21 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார ் , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 
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11) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22  இன் ழ்   காந்  மாரக்்ெகட் ல் 

நீர ் க ப்பைற கட் ம் பணிக்  21.6.2022 அன்  இரண்டாம் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. . .உதய மார ்  4.98% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்   

2. . . மணிவாசகம்  10.02% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 
மாநகராட்  க ல 
ெச த்  ட்  

 இரண்டாம் அைழப் ல் .1,92,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற்றதால் ைல தத்ைத ைறத்  த மா  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த . .உதய மார,்  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  21.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.21 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

ம ப் ட் ற்  தலாக ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.் ேம ம் 

தற்ேபா  நில  வ ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல உயர்  

மற் ம் ேவைல ஆடக்ளின்  உயர்  காரணமாக இதற்  ேமல் 

ைல தத் ைன ைறத்  தர இயலாெதன ெதரி த் ள்ளார.் 

எனேவ பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், இரண்டாம் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.95% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார ் , ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க 

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. . .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

12) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  ஆைணயர ்

பயன்பாட்  வாகனம் TN.57.BC.1777 க்  ய டயரக்ள்  4 எண்ணம் 

வாங் ம் பணிக்  ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டம் ரி  15ன் ழ் 

அ ம த் , ைலப் ள்ளி ேகாரிய ல் ழ்க்கண்ட 

நி வனங்களிட ந்  ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 

1) அ ரத் மார ்ேமாட்டாரஸ்்   - .58844/- 

2) பாலா  டயரஸ்்      - .59400/- 

3) த்ேதஷ் ஆட்ேடா டயரஸ்்  - .59800/- 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி .58844/- க்  அளித் ள்ள அ ரத் மார ் ேமாட்டாரஸ்் 

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்  ேவைல ஆைண 

வழங் யைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப க் ம் 

ைவக்கப்ப ற .    ( ந.க.எண். 1585 / 2022 / இ3) 

அ. ப்  

1) வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி .58844/- க்  அளித் ள்ள அ ரத் மார ்

ேமாட்டாரஸ்் நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளிைய மாமன்றம் 

ஏற்கலாம்.  

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ன் அ ம  ெபற்  

ேவைல உத் ர   வழங் யைமக் ம்  மாமன்றம் ஒப் தல் 

வழங்கலாம். 
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13) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ஆத் ர ் காமராஜர ்

சாகர ் அைண நீ ந்  நிைலய Pre Chlorination Plant சரி ெசய் ம் 

பணிக்  .8.00 இலடச்த் ற்  ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டம் 

ரி .15 ன் ழ் அ ம  ெபறப்பட்  ைலப் ள்ளி ேகாரிய ல் 

ழ்க்கண்ட நி வனத் டம் இ ந்  ன்  ைலப் ள்ளிகள் 

வரப்பட் ள்ளன. 

1) M/s. Jayam Chloro System, Dindigul   – Rs.792960/- (வரி உள்பட) 

2) M/s. Mohanavel, Vadamadurai, Dindigul  – Rs.892670/- (வரி உள்பட) 

3) M/s. K.S.P & Co, Salem     – Rs.824820/- ( வரி உள்பட) 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. Jayam Chloro System, Dindigul 

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளி ைன ஏற்  பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம், மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம், ப ற் ம் சமரப்் க்கப்ப ற .     

      (ந.க.எண். 1158 / 2019 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

14) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ஆத் ர ் காமராஜர ்

சாகர ் நீரத்்ேதக்கத் ல் இ ந்  னந்ேதா ம் ண் க்கல் 

மாநகராட் க்  நீர ் நிேயாகம் ெசய்யப்பட்  வ ற . 

நீரத்்ேதக்கத் ல் உள்ள ரி ேளாரிேனசன் ளாண்ட் க்கான 5 

எண்ணங்கள் ெகாண்ட ேளாரிேனசன் ண்டைர ெடஸ் ங் 

ரான்ஸ்ரட்்ேடசன் மற் ம் ரீ ல் ெசய்  ஆத் ர ் தைலைம 

நீரத்்ேதக்கத் ற்  ெகாண்  வ ம் பணிக்  .2.30 இலட்சத் ற்  

ண் க்கல் மாநகராட்  சடட்ப் ரி .15 ன் ழ் அ ம  ெபறப்பட்  

ைலப் ள்ளி ேகாரிய ல் ழ்க்கண்ட நி வனத் டம் இ ந்  ன்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்பட் ள்ளன. 
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1) M/s. Jayam Chloro System, Dindigul   – Rs.217120/- (வரி உள்பட) 

2) M/s. Mohanavel, Vadamadurai, Dindigul  – Rs.234525/- (வரி உள்பட) 

3) M/s. K.S.P & Co, Salem     – Rs.227150/- ( வரி உள்பட) 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள M/s. Jayam Chloro System, Dindigul 

நி வனத்தாரின் ைலப் ள்ளி ைன ஏற்  பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம், மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம், ப ற் ம் சமரப்் க்கப்ப ற .     

       (ந.க.எண். 1158 / 2019 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

15) ண் க்கல் மாநகராட்  ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க 

வளாகத் ல் அைமந் ள்ள இரண்  நீர ் ட்ட 9.00 MLD, 16.80 MLD 

அைமக்கப்பட்ட த் கரிப்  நிைலயங்கள், இரண்  ட்ட நீேரற்  

நிைலயங்கள், 10 எண்ணம் றந்தெவளிக் ண கள் மற் ம் காவலர ்

பணி இைவக க்  ேதைவயான ெதா ல் ட்பப் பணியாளரக்ள், 

பம் ங் ரதானக் ழாய்கள் மற் ம் மைலக்ேகாட்ைட  நீேரற்  

நிைலய ேமாட்டார ் பம்ப்ெசடக்ள் இயக் வதற்  ேதைவயான 

ெதா ல் ட்பப் பணியாளரக்ள், நகரின் ேமல்நிைல 

ெதாட் களி ந்  நீர ் நிேயாகம் ெசய்வதற் த் ேதைவயான 

Turn Cock  பணி டங்களில் ேபா மான அள  பணியாளரக்ள் இல்லாத 

காரணத்தால் ெவளிக் ெகாணர்  கைம லம்,  தனியார ்

ஒப்பந்ததாரர ் BMP Constructions லம் 6.7.2021 தல் 5.7.2022 வைர 

ேவைல ஆைண வழங்கப்பட்   ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

ெசன்ைன மாநகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் அவரக்ளின் 2.10.2021  

ம் ேத ய ந.க.எண். 21287 / 2021/ இஎ 2, ல் ெவளிக் ெகாணர்  கைம 

லம் பணியாளரக்ள் பணியமரத்் தல்  ெதாடரப்ாக நீர ் ட்ட 

பராமரிப் ப் பணி அள ேகால்கள் நிரண்யம் ெசய்ய 
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உத்தர டப்பட் ள்ள . அதன்ப  இம் மாநகராட் ல் ந.க.எண். 1348 / 

2021/ இ4,  நாள் 13.10.2021 ல் க த்  தயாரிக்கப்பட்  நகராட்  

நிரவ்ாக இயக் நர ்அவரக் க்  சமரப்் க்கப்பட் ள்ள . 

அதன்ப  க த்  ஒப் தல் ெப ம் வைர காமராஜர ்

நீரத்்ேதக்கம் மற் ம் மைலக்ேகாடை்ட நீர ் நிேயாகப்  

பணிக்கான இயக் தல் மற் ம் பராமரிப் ப் பணிகைள ஒப்பந்த 

ைற ல் ஏற்கனேவ ெசய் ம் அேத ஒப்பந்ததாரர ்  (BMP Constructions) 

லம், ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்  வ ம் ைல தப் 

பட் ய ன்ப ேய (PWD 2021 – 22) .49.00 லடச்த் ற் , ேம ம் ஒ  

வ ட காலத் ற்  ( 6.7.2022 தல் 5.7.2023 வைர) கால நீட் ப்  ெசய்ய 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

(ந.க.எண். 3455 / 2020/ இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) இதற்கான ெசல னத் ற் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம் . 
 

 

 

 

இடம் :  ண் க்கல்      ேமயர் 
நாள்  :  24.06.2022           ண் க்கல் மாநகராட்                                                                                                                              
 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                          


