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மைழ ைர ேசக  !!                                                                                       ம  வள  ெப  !! 

 

                                                   க                                                                                                                              மாநகரா ê 

2022 ஆ   ஆ  ஆ  மாத  27  ேத   (12.08.2022)  ெவ ழைம    
காைல   10.30   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  

               ழ ஏ  ன லக  அதனா   
உழ  உழேவ தைல

 
ெபா  

   உலக  பல ெதா  ெச  ழ றா  ஏ  ெதா   ற , 
அதனா  எ வள  றா  உழ  ெதா ேல êற த . 
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1) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ப களான வார்  எண்கள் 27, 

38, 40, 44 மற் ம் 48 ஆ ய ப களில் உள்ள 6 அ ழாய்களில் கல் 

மற் ம் மண் அைடப் கைள நீக்கம் ெசய் ம் பணிக்  ஒ  

அ ழாய்க்  .21666/- தம் ஆ  அ ழாய்க க்  ெமாத்தம் 

.1,30,000/- ெசல னம் ஆ ம். ேமற்ப  ெசல னத் ைன, தற்ெபா  

வறட் க் காலமாக உள்ளதா ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் 

ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி .15 ன் ழ் அ ம த் , 

ைலப் ள்ளிகள் ேகாரிய ல் 26.5.2022 அன்  ழ்க்கண்ட 

நி வனங்களிட ந்  ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 

1 .எம். தரன், 

காண்ட்ராக்டர ்

.21263/- ஒ  ேபாரெ்வல் த்தம் 

ெசய்ய 

2  நாயகா 

ேபாரெ்வல்ஸ் 

.22466/- ஒ  ேபாரெ்வல் த்தம் 

ெசய்ய 

3 ஷ் ேபாரெ்வல்ஸ்  .23670/- 

 

ஒ  ேபாரெ்வல் த்தம் 

ெசய்ய 

ேமற்கண்ட ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி .21263/-க்  அளித் ள்ள .எம். தரன், 

ஒப்பந்ததாரரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்  பணி ஆைண 

வழங்கப்பட்ட . ேமற்கண்ட நடவ க்ைககள் மாமன்றத் ன் 

பாரை்வக் ம், ப க் ம் ைவக்கப்ப ற .    

( ந.க.எண். 4296/ 2022 / இ3) 

அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) ண் க்கல் மாநகராட் ல் உத யாளராகப் பணி ரிந்  

பணி ட மா த ல் மணப்பாைற நகராட் ல் ேமலாளராக 

பணி ரிந் , வய  ர் ன் காரணமாக பணி ந்  ஓய்  

ெபற்ற .ர சச்ந் ர பா  என்பவர ் அரசாைண எண்.246 நகராட்  

நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்வழங்கல் ைற நாள் 07.08.2021ல் தனிய க்  

றப் க்கப்பட்ட உத் ர ைன ம  ஆய்  ெசய் ட ேகாரி ம், 



3 
 

அரசாைண எண்.480 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் 

ைற நாள் 10.12.2019 மற் ம் நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன 

அவரக்ளின் ெசயல் ைற உத் ர  ந.க.எண்.86548/2022ன்ப  

வழங்கப்பட்ட தண்டைனகைள உ  ெசய்யப்பட்டைத ரத்  ெசய் ட 

ேகாரி ம், ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் (1) அர   

தல் தைலைமச ் ெசயலர,் நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்

வழங்  ைற, ெசன்ைன, (2) நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன, 

(3) ஆைணயர,் மணப்பாைற நகராட் மற் ம் (4) இம்மாநகராட்  

ஆைணயரஆ் ேயாரக்ைள ர வா களாக ேசரத்்   நீ ப் 

ேபராைண வழக்  எண்.12050/2022ல் ெதாடரப்பட் ள்ள . 

ேமற்ப  வழக் ல் இம்மாநகராட்  ஆைணயர ் சாரப்ாக 

ஆஜரா  வழக்கா ட . ேஜ.லாரன்ஸ்,மாமன்ற வழக்க ஞர ்

அவரக்ைள ேகட் க்ெகாள்ள ம், ேமற்கண்ட பணிக்கான உத்ேதச 

ெசல னம் .15,000/-ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .                    

(ந.க.எண். 5499/2022/ 1).  

அ வலகக் ப் .. 

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம்.  

3. மாமன்ற அ ம ைன ேநாக்  வக்காலத்  ப வம் மற் ம் 

க தம் வைரயப்பட் , ெதாடர ் நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

3) ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான த்தைக இனங்களின் 

22.04.2022 அன்  நைடெபற்ற ெபா  ஏலம் / ஒப்பந்தப் ள்ளி 3-

இனங்க க்  மட் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி வரப்ெபற் ள்ள . 
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இனம் - 1 

 காந்  மாரக்்ெகட் ய கைடகள் கைட எண். 13 

வ.எண் ெபயர்/ கவரி 1 மாத 
வாடைக 

 1 . .பாலதண்டபாணி, த/ெப. 
ராசச்ா , 2/33, 4-வ  சந்  

ஆர.் .நகர,் ண் க்கல் 

.7150/- 

 

2 ம . பா. ண லா, க/ெப. 
பாலதண்டபாணி, ஆர.் .நகர,் 

ண் க்கல்.  

.6900/- 

 

 இனம்-1 கைட எண்.13-க்  இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

வரெபற் ள்ள .  ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் 

. .பாலதண்டபாணி அவரக்ளின் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகள்  ம . 

ண லா அவரக்ைன ட .250/- தலாக ேகட் ள்ளார.்  . 

.பாலதண்டபாணி அவரக் க்  காந்  மாரக்்ெகட் கைட எண்.13 

ஒப்பைடப்  ெசய் ட மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

இனம் - 5 
 காமராஜர ் ேப ந்   நிைலய கைட (அர  ேபாக் வரத்  

அ வலகம் ன் றம் உள்ள கைட) 

வ.எண் ெபயர்/ கவரி 1 மாத வாடைக 

1 . ரா. மேரசன், த/ெப. 
ேக.ராமசா ள்ைள, பாலம் 
ராஜக்காப்பட் , ட்டத் ப்பட்  

ராமம், ண் க்கல் தா க்கா 

.11560/- 

 

2 . . பரேமஷ் த/ெப. ைரசச்ா , 
11/A, அ ணாசச்ல நகர,் 
தா க்ெகாம் , ண் க்கல். 

.8750/- 

 

இனம்-5 காமராஜர ் ேப ந்  நிைலய கைடக்  இ  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ள . ேமற்கண்ட இ  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் . ரா. மேரசன் அவரக்ளின் ஒப்பந்தப் ள்ளி 
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ேகள்  ெதாைக . .பரேமஷ் அவரக்ைள ட .2810/- தலாக 

உள்ள .  .ரா. மேரசன் அவரக் க்  காமராஜர ் ேப ந்  நிைலய 

கைட (அர  ேபாக் வரத்  அ வலகம் ன் றம் உள்ள கைட) 

ஒப்பைடப்  ெசய் ட மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

இனம் - 10 

 ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்கத் ல் ன் வளரத்்  த் க் 

ெகாள் ம் உரிமம். 

வ.எண் ெபயர்/ கவரி 1 மாத வாடைக 

 1 . ெத.ராஜா, த/ெப. ெதய்வம், 5/2, 
அங்காள ஈஸ்வரி அம்மன் ெத , 

ல்லமனநாயக்கன்பட் , 
ெபரியேகாடை்ட, ண் க்கல். 

.7,12,500/- 

2 . ெர. மேரசன், த/ெப. ெரங்கன், 10, 
காளியம்மன் ேகா ல் ெத , 
ேமட் ப்பட் , ண் க்கல். 

.5,00,000/- 

இம்மாநகராட் க்  உட்பட்ட ஆத் ர ் காமராஜர ்

நீரத்்ேதக்கத் ல் ன் வளரத்்  த் க் ெகாள் ம் உரிமத் ற்  இ  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் வரப்ெபற் ள்ள .  ேமற்கண்ட 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் . ெத.ராஜா அவரக்ளின் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகள்  ெதாைக . ெர. மேரசன் அவரக்ளின் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகள்  ெதாைகைய ட .2,12,500/- தலாக உள்ள . . 

ெத.ராஜா அவரக் க்  ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்கத் ல் ன் 

வளரத்்  த் க் ெகாள் ம் உரிமம் ஒப்பைடக்க மாமன்ற ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.8860/2017/அ7) 

அ வலக ப்  
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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4) இம்மாநகராட் ல் னக் ப்பணியாளராக பணியாற் ய . 

எ. க்டர ்ராேஜந் ரன் (ேலட)் என்பவர   பணி ைடேய காலமானார ்

அன்னாரின் வாரிசான மைன  ம .  . வாசேமரி என்பவர ் 

ட ள் . . எண். 37676/2006 நா.17.4.2006 ரப்் ன்ப  பணிப்ப ேவட் ல் 

பணி வைரயைற மற் ம் த காண் ப வம் ஆ வற் ைன ப  

ெசய் ம், கால ைற ஊ ய நிரண்யம் ெசய்  தர ேகாரி, 

இம்மாநகராட் க்  எ ராக ெதாடரப்பட்ட வழக்  

எண்.W.P.No.14580/2019  இல்  வழக்  ெதாடரந்  அவ்வழக்  15.03.2022 

அன்ைறய ரப்் ல் வழக்  தள் ப  ெசய்யப்பட் ட்டதால், 

ேமற்கண்ட ரப்் ற்  எ ராக W.A.No.445/2022 இல் இம்மாநகராட்  

ஆைணயைர  3 ஆம் ர நி யாக  ம ைர உயரநீ் மன்றத் ல்  

ேமல் ைற  தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள . 

   ேமற்ப  வழக் ைன எ ரத்்  வழக்காட . ெஜ. 

லாரன்ஸ் வழக்க ஞ க்  வழக்கா  கட்டணம் .7500/-ஐ வழங் ட 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .    

(ந.க.எண். 5875/2019/ இ1 ) 

அ வலக ப்  .. 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

5) இயக் நர,் ஊரக வளரச்்  மற் ம் ஊராட்  இயக்ககம், ெசன்ைன 

அவரக்ளின் க தத் ன்ப , ரட் த் தைலவர ் எம் .ஆர ் சத் ண த் 

ட்டத் ன் ழ் ண் க்கல் மாவட்டத் ல் ெசயல்ப த்தப்ப ம் 

சத் ண  ைமயங்களில் தற் கட்டமாக  பள்ளி மாணவரக் க்  

காைல ற் ண்  வழங் ம் ட்டம் ெசயல்ப த்தப்பட ள்ள . இத் 

ட்டத் ற்  மாவட்ட ஆட் யரின் ேநர் க உத யாளர ் (சத் ண ), 

மாவட்ட ஆட் யரகம், ண் க்கல் அவரக்ளின் க தத் ல்  

ண் க்கல் மாநகராட் ட்பட்ட பள்ளிக க்  காைல ற் ண்  

தயார ் ெசய்  வழங்க ெபா வான ைமயத் ைன ேதர்  ெசய்ய 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப   ேந  நிைன  மாநகராட்  
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ேமல்நிைலப் பள்ளி ைன ைமயமாகக் ெகாண்   ற் ண்  தயார ்

ெசய்  அ ப்  ைவக்க  ெசய்யப்பட்டதற் ணங்க,  அப் 

பள்ளி ல் ப தைடந்த நிைல ல் உள்ள கட் டத் ைன மராமத் ப் 

பணி ெசய்  சைமயலைறயாக மாற் ம் பணிக்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட்  .16.00 இலடச்த் ற்   மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

       (ந.க.எண்.10344 / 2021/ இ 4) 

அ. ப்  
1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) இப்பணி ைன மாநகராட்  கல்  நி ன் ழ் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

6) ண் க்கல் மாநகராட் க்  15வ  நி க்  மான்யம் 2022 –23 

ட்டத் ன் ழ்  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின்  

க தம் ந.க.எண். 11919 / 2022/ CFC, நாள் 15.5.2022 ல் Tied Grant – .11.22 

ேகா  UnTied Grant – .7.48 ேகா  ஆக  ெமாத்தம் 2022 – 23  ஆம் 

நி யாண் ற்  .18.70 ேகா  ெதாைக ஒ க்  

ெசய்யப்பட் ள்ளதாக  ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

ேமற்கண்ட  நி ல் டக்க  ேமலாண்ைம டட்ப் பணி 

மற் ம் நீர ் ட்டப் பணிக க்  பயன்ப த்த ேவண் ம் என 

நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் ற்ற க்ைக ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . இதன்ப  ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  

நி க்  மான்யம் 2022 –23 Tied Grant  and Untied Grant  ன் ழ் 

ழ்க்கண்ட ேவைலகள் ேதர்  ெசய்யப்பட் ள்ள .  இப்பணிக க்  

மாமன்ற  அ ம  ேவண்டப்ப ற .  
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Tied Grant Work List 
வ. 
எ

ண் 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
  டக்க  ேமலாண்ைம ட்டப் பணிகள்   

1 ண் ர ் டத் ற்  Dry waste Shredder machine  வாங் ம் 
பணி 

22.00 

2 கம்ப் ட்டர,் ரிண்டர ், மற் ம் பரன்ிசச்ரஸ்் வாங் ம் பணி 22.00 

3 வள் வர ் சாைல ல் 3 டன் ெகாள்ளள ள்ள ண் ர ்
டம் கட் ம் பணி 

50.00 

4 சவரியார ் பாைளயத் ல் 5 டன் ெகாள்ளள ள்ள ண் ர ்
டம் கட் ம் பணி 

70.00 

5 ேகாபால ச த் ரத் ல் ண் ர ் டம் கட் ம் பணி 33.00 
6 ேவடபட்  மயானத் ல் 3 டன் ெகாள்ளள ள்ள ண் ர ்

டம் கட் ம் பணி 
50.00 

7 ேகா ந்தா ரம் ன் மயானத் ற்  அ ல் 3 டன் 
ெகாள்ளள ள்ள  ண் ர ் டம் கட் ம் பணி 

50.00 

8 ண் ர ் டத் ற்  150 ேலா ெகாள்ளள ள்ள இ  
சக்கர ரா  வாங் ம் பணி 

7.84 

9 லங் கள் க த்தைட ைமயம் கட் மானம் மற் ம் 
பராமரிப் ப் பணி 

40.00 

10 டக்க  ேமலாண்ைம டட்ப் பணிக க்கான வாகனம் 
நி த் டம் கட் ம் பணி  

50.00 

10 1000 எண்ணம் - 50 ட்டர ் ெகாள்ளள ள்ள HDPE  ப்ைபக் 
ைடகள் வாங் ம்  பணி 

12.00 

11 39 எண்ணம் – Battery Operated Vehicle க்  ேபட்டரி மாற் தல் 
மற் ம் மராமத் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள் தல் 

24.00 

12 45 எண்ணம் காம்பக்டர ் வாகன ப்ைபத் ெதாட்  (Compactor 
Bins) மராமத் ப் பணி  

5.00 

13 40 எண்ணம் ன்  சக்கர ைசக் ள் வாகனம் மராமத் ப் 
பணி 

6.00 

  ெமாத்தம் 441.84 

1 மண் தள் ம் இயந் ரம் 1  எண்ணம் வாங் ம் பணி (Back hole 
loaders with Bucket capacity 0.3 cum & operating weight of 8010 ) 

28.95 

2 மண் தள் ம் இயந் ரம் 2  எண்ணம் வாங் ம் பணி (JCB India 
Ltd 98 Lt wheeled skid steer loader with multi purpose Bucket & operating 
load 703 kg) 

53.50 

3 மண் தள் ம் இயந் ரம் 1  எண்ணம் வாங் ம் பணி (JCB 
Crawler Hydraulic excavator ) 

40.00 
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4 55 HP ற ள்ள 1 No Tractor Dozer with 2 Nos  Trailors வாங் ம் 
பணி 

18.50 

  ெமாத்தம் 140.95 

 
 

II 
 

நீர் அ த் ப் பணிகள் 
 

அ) மைழநீர் ேசகரிப்  கட்டைமப்  கட் ம் பணி  

1 ஆர.்எம்.காலனி 2 மற் ம் 3வ  க் த் ெத  ணற் ல் 
மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

4.50 

2 ஆர.்எம்.காலனி 1வ  க் த் ெத   வடக்  எல்ைல 
சாைல ல் உள்ள ணற் ல் மைழநீர ் ேசகரிப்  அைமப்  
கட் ம் பணி 

6.00 

3 ஆர.்எம்.காலனி 2வ  க் த் ெத   சரண்யா என் னியரிங் 
ஒரக்்ஸ் அ ல் உள்ள ணற் ல் மைழநீர ் ேசகரிப்  
அைமப்  கட் ம் பணி 

5.00 

4 ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  சாைல, டான்ேஹாப் அ ல் உள்ள 
ணற் ல்  மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

10.00 

5 ஆர.்எம்.காலனி 6 மற் ம் 7வ  க் த் ெத ல்  உள்ள 
ணற் ல் மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

7.50 

6 ஆர.்எம்.காலனி 13 வ  க் த் ெத ல் உள்ள ணற் ல்  
மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

10.00 

7 ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  ேரா  ேமற்  காவல் நிைலயம் 
எ ர் றம் உள்ள ணற் ல்  மைழநீர ் ேசகரிப்  அைமப்  
கட் ம் பணி 

8.00 

8 நாகம்மாள் ேகா ல் ணற் ல் ங்கா ன் உட் ப ல்  
மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

6.50 

9 ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  ேரா , மயானம் எ ர் றம் ங்கா ன் 
உட் ப ல் உள்ள ணற் ல்  மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  
கட் ம் பணி 

13.00 

10 ஆர.்எம்.காலனி எல் ைடப்  நந்தவனம் அ ல் உள்ள 
ணற் ல் மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

3.00 

11 ஆர.்எம்.காலனி எல் ைடப்  ேவத நாயகர ்ேகா ல் ன் றம் 
உள்ள ணற் ல்  மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

6.00 

13 வார்  எண்.43, சகாய மாதா ரத் ல் உள்ள றந்த ெவளிக் 
ணற் ல் மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

8.50 

14 ேவடபட்  அண்ணா ெநசவாளர ்காலனி ல்  றந்த ெவளிக் 
ணற் ல் மைழநீர ்ேசகரிப்  அைமப்  கட் ம் பணி 

8.00 

  ெமாத்தம் 96.00 
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1 ண் க்கல் ஆத் ர ்காமராஜ சாகர ்நீரத்்ேதக்கத் ல் அைண 
பராமரிப்  மற் ம்  கான் ரிட் சாைல அைமக் ம் பணி 

145.00 

  ெமாத்தம் 145.00 

இ) ப ர்மானக் ழாய் அைமக் ம் பணி  

1 இந் ரா நகரில் ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 14.74 

2 பாைறேமட் த் ெத ல் ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் 
பணி 

24.85 

3 மைலசா ரத் ல் ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 15.00 

4 த்தழ பட் ல் ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 11.50 

5 வத் ர ்சாைல ல் ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 5.10 

7 ைலன் ெத  ஸ்தரிப்  ப ல் ப ரம்ானக் ழாய் 
அைமக் ம் பணி 

6.50 

8 ேவகானந்தா நகர ் ஈஸ்வரி ஸ்ேடார ் ன் றம் ப ரம்ானக் 
ழாய் அைமக் ம் பணி 

12.00 

9 ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட் களில் நீரின் அள  
கண்காணிக் ம் க  ெபா த் ம் பணி 

18.00 

10 வார்  எண். 34 மற் ம் 38 ைம  நகர,்  ஐஸ்வரய்ா காரட்ன் 
மற் ம் அன்ைன நகர,் ேகால்டன் நகரில் ப ரம்ானக் ழாய் 
ப க் ம் பணி 

7.50 

11 ஆர.்எம்.காலனி பைழய நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  தல் ன் 
மாயனம் வைர ப ரம்ானக் ழாய் ப க் ம் பணி 

16.50 

12 வார்  எண்.33, ெதா ற் ேபட்ைட ஆ ன் சந் ல் ப ரம்ானக் 
ழாய் ப க் ம் பணி 

5.50 

13 வார்  எண்.1, தா க்ெகாம்  ர ண்டானா ல் இ ந்  
ெட ேபான் ப்  வைர, தா க்ெகாம்  
ர ண்டானா ல் இ ந்  . .ேக.மகால் வைர மற் ம் 

. .தாஸ் காலனி ப ல் ப ரம்ானக் ழாய் ப க் ம் 
பணி 

32.00 

14 அ மந்த நகர ் ப ல் ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் 
பணி 

34.00 

15 வார்  எண்.41 ேபகம் ர ் காளவாசல் ெத ல் ப ரம்ானக் 
ழாய் அைமக் ம் பணி 

3.60 

16 வார்  எண்.43 ழக்  சவரியார ் பாைளயம் 3வ  ெத ல் 
ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 

2.60 

17 வார்  எண்.47, பார ரம் ேகஎம்எஸ் நகர ் 9வ  ெத ல்  
ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 

1.80 

18 வார்  எண்.47, பார ரம் கைலஞர ் நகரில் ப ரம்ானக் 
ழாய் அைமக் ம் பணி 

2.60 
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19 ஈெவரா சாைல மற் ம் ெசட் நாயக்கன் பட்  சாைல 
இைணக் ம் வைக ல்  ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 

6.00 

20 ேவடபட்  ெபான்ைவ நகர ், ஆ ரியர ் ப்  ப களில் 
ப ரம்ானக் ழாய் அைமக் ம் பணி 

15.00 

21 ம ைர சாைல ல் ேபட்ைட ேரா  சந் ப்  அ ல் நீ ந்  
ழாய் இைணப்  அளிக் ம் பணி  

3.00 

22 ேப ந்  நிைலயம் பைழய நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  தல் 
தைலைம தபால் நிைலயம் வைர ப ரம்ானக் ழாய் 
அைமக் ம் பணி 

22.00 

23 வார்  எண்.27  நரிப்பாைற ேமற்  ப ல் நீர ் நீரத்் 
ேதக்கத் ெதாட்  அைமக் ம் பணி 

8.00 

 ெமாத்தம் 267.79 

 
ஈ) ேமல்நிைல நீர்த்ேதக்கத்  ெதாட்  பராமரிப் ப் பணி 

1 ர ண்ட்ேரா  ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  மராமத் ப் 
பணி 

9.50 

2 ச்  நாயக்கன்பட்  ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  
மராமத் ப் பணி 

8.00 

3 ேமட் ப்பட்  ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  மராமத் ப் 
பணி 

15.00 

4 ெகாடகனா  (old) ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  
மராமத் ப் பணி 

5.00 

5 ள்ளனம்பட்  ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  மராமத் ப் 
பணி 

7.50 

6 அண்ணா நகர ் ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  மராமத் ப் 
பணி 

4.00 

7 பைழய ேப ந்  நிைலய ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  
மராமத் ப் பணி 

4.50 

8 ஆர.்எம்.காலனி (old) ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  
மராமத் ப் பணி 

5.00 

9 ஆர.்எம்.காலனி (New) ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  
மராமத் ப் பணி 

7.00 

10 எம். .எம். நகர ் ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  மராமத் ப் 
பணி 

4.00 

11 மைலக்ேகாடை்ட  ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட்  
மராமத் ப் பணி 

5.00 

  ெமாத்தம் 74.50 
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உ)  ன் ைச இைறப்பான் ப  பாரக்்கத் ேதைவயான 
ேமாட்டார ்சாமான்கள் வாங் ம் பணி 

 

1 கம்ப்ரசர,் ேமாட்டாரக்ள் வாங் தல் மற் ம் ன் ைச 
இைறப்பான்கள் ப  பாரக்் ம் பணி 

20.00 

  ெமாத்தம் 20.00 

 
Untied Grant Work List 

வ. 
எ

ண் 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 
.இலடச்த்

ல் 
  ெத  ளக் கள் அைமக் ம் பணி   

1 ம ைர ேரா  - அங்  லாஸ் ேரா  சந் ப் ல் 16  
உயர ள்ள உயர ்ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

9.00 

2 பழனி ேரா  - ச்  ேரா  சந் ப் ல் 16  உயர ள்ள உயர ்
ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

9.00 

3 ர ண்ட் ேரா  - வத் ர ்ேரா  சந் ப் ல் 16  உயர ள்ள 
உயர ்ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

9.00 

4 ேப ந்  நிைலயம் (க ர ் ேப ந்  நி த் டம்)  ல்  12  
உயர ள்ள உயர ்ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

5 ேப ந்  நிைலயம் (ம ைர ேப ந்  நி த் டம்)  ல்  12  
உயர ள்ள உயர ்ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

6 காந்  மாரக்்ெகட் ல் 12  உயர ள்ள உயர ் ேகா ர ன் 
ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

7 வாணி லாஸ் சந் ப் ல் 12  உயர ள்ள உயர ்ேகா ர ன் 
ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

8 ர ண்ட் ேரா  ேபா ஸ் வாரட்்டர் ல் 12  உயர ள்ள உயர ்
ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

9 ேவடபட்   ஒத்தக் கண்பாலத் ல் 12  உயர ள்ள உயர ்
ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

10 ேவடபட்   ெம ன் ேரா  -  ஆ ரியர ் காலனி சந் ப் ல் 
ஒத்தக் கண்பாலத் ல் 12  உயர ள்ள உயர ் ேகா ர ன் 

ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

11 ெமங் ல்ஸ் ேரா - ஏஎம்  ேரா  சந் ப் ல் 12  உயர ள்ள 
உயர ்ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 
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12 பார யார ் ஹாஸ்டல் ேரா  -  ெதய்வ காமணி ரம் ேரா  
சந் ப் ல் 12  உயர ள்ள உயர ் ேகா ர ன் ளக்  
அைமக் ம் பணி 

6.80 

13 வார்  எண்.33, ேமற்  மரியநாத ரம் ேகா ல் அ ல் 12  
உயர ள்ள உயர ்ேகா ர ன் ளக்  அைமக் ம் பணி 

6.80 

14 வார்  எண்.13, ேஜாசப் காலனி ேவளாங்கன்னி மாதா ேகா ல் 
அ ல் 12  உயர ள்ள உயர ் ேகா ர ன் ளக்  
அைமக் ம் பணி 

6.80 

15 பாைறப்பட்  மற் ம் அகஸ் யர ் நாயகர ் ேகா ல் சாைல 
சந் ப் ல் 12  உயர ள்ள உயர ் ேகா ர ன் ளக்  
அைமக் ம் பணி 

6.80 

  108.60 

வ கால் கட் ம் பணி 
1 வார் எண்.29 ேச யர ்ெத ல் வ கால் கட் ம் பணி 17.50 

2 வார்  எண்.2 ேமற்  அேசாக் நகர,் ஆர.எம். காலனி 12வ  
க் த் ெத ல் வ கால் கட் ம் பணி 

6.50 

3 வார்  எண்.3 ஆர.்எம்.காலனி 3வ  க் த் ெத ல் 
வ கால் கட் ம் பணி 

3.00 

4 வார்  எண்.4 ராமநாத ரம் சாைல வடக் , ெதற்  வ கால் 
கட் ம் பணி 

5.00 

5 வார்  எண்.5 ம தாணிக் ளம் 1, 2, 3 ெத க்கள் வ கால் 
கட் ம் பணி 

7.20 

6 வார்  எண்.7 க மாரியம்மன் ேகா ல் ெத , சமய ரம் 
மாரியம்மன் ேகா ல் ெத ல் வ கால் கட் ம் பணி 

8.25 

7 வார்  எண்.8 நாயக்கர ் த் ெத , க்கன் ஆசாரி சந் ,  
காளி த்  ள்ைள சந் , வடக்  காளியம்மன் ேகா ல் சந் , 
அ ஸ் சாய  சந்  வ கால் கட் ம் பணி 

8.50 

8 அண்ணா நிைன  நகர,் ைரராஜ் நகர ்1வ  ெத , அ ணா 
நகர,் சத் ய ரத்் ரம் 1வ  ரதான சாைல, லட் மண ரம் 

ரதான சாைல, லட் மண ரம் 4வ  ெத க்களில்  வ கால் 
கட் ம் பணி 2.69 

9 ேஜாசப் காலனி ல்  வ கால் கட் ம் பணி 1.26 
10 ேராமன் ஷன் ரதான சாைல ல் வ கால் கட் ம் பணி 4.60 
11 ேசாைன த் ேகானார ்ெத ல் வ கால் கட் ம் பணி 3.12 
12 ஞ்  நகர ் ரதான சாைல இட  பக்கம் வ கால் கட் ம் 

பணி 2.59 
13 ஞ்  நகர ் ரதான சாைல வல  பக்கம் வ கால் கட் ம் 

பணி 2.03 
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14 வார்  எண் 17 அ ரா  ப்பம்  வ கால் கட் ம் பணி 7.50 
15  வார்  எண் 18 நாகம்மாள் ேகா ல் சாைல ல் வ கால் 

கட் ம் பணி  5.50 
16 வார்  எண் 21  மஹாேஜா  ேஹாட்டல் சாைல வார்  எண் 21 8.25 
17 வார்  எண் 22 ப்ரமணிய ெசட்  ெத ல் வ கால் கட் ம் 

பணி   8.50 
18  வார்  27  ஜண்டா மரம் ெத ல் வ கால் கட் ம் பணி  1.84 
19  வார்  28 தம்பரனார ்ெத ல் வ கால் கட் ம் பணி 5.00 
20 வார்  :43 சவாரியார ்பாைளயம் 1வ  ெத ல் வ கால் 

கட் ம் பணி    
8.75 

    117.58 
 
ஆ வைதக் டம் மராமத் ப் பணி 

1 ஆ வைதக் டம் மராமத் ப் பணி 48.00 

 ெமாத்தம் 48.00 

   

1 அர க்  ெச த்த ேவண் ய கடன் நி ைவ 500.00 

  ெமாத்தம் 500.00 

 
 ெப  ெமாத்தம் (Tied Grant) 1186.08 

 ெப  ெமாத்தம் (UnTied Grant) 774.18 
 Tied and  Untied Grant Total 1960.26 

  (ந.க.எண். 4685/2022/இ4) 
அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

2) ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த ெதாைக .1870 

இலடச்த் ற்    தலா ம் ம ப் ட் த் ெதாைக .90.26 

இலடச்த் ைன மாநகராட்  வ வாய்   நி ந்   

ேமற்ெகாள்ள ம்  மாமன்றம்  அ ம  வழங்கலாம். 

3)  நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளிடம் 

ஆத் ர ் காமராஜ சாகர ் நீரத்்ேதக்கத் ல் அைண 

பராமரிப்  மற் ம்  கான் ரிட் சாைல அைமக் ம் 

பணிக்  நிரவ்ாக அ ம  ெபற ம் நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ளலாம். 
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4)  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  நகராட்  நிரவ்ாக 

இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக் க்  ேரரைண 

அ ப்பப்படட்ைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

7) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெபா  நி  2022 – 23 இன் ழ்  வார்  

எண்.46ல் ேக.எம்எஸ் நகர,் ஸ்தரிப் ப் ப  சா க்கண்  

ெகாட்டம் ப ல் தார ் சாைல மற் ம் பாலம் அைமக் ம் 

பணிக்  22.6.2022 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. .எஸ்.ெவள்ைளச ்

சா   

4.97% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. SIGRUN VERTRACT 

PROJECTS 

12.28% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.25000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

 தல் அைழப் ல் .25,00,000/- 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 .எஸ்.ெவள்ைளச ் சா ,  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  23.06.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.3 ன் ைல தத் ைன ைறத்  4.95% 

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, ண் ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 
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ெகாண் ம் 4.95% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

        (ந.க.எண். 4034 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .எஸ்.ெவள்ைளசச்ா , 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 ழ்க்கா ம் பணிக க்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .  

வ. 
எண். 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 வார்  எண்.44, கன் ேகா ல் 3வ  

ெத ல் வ கால் மற் ம் பாலம் 
அைமக் ம் பணி 

0.75 

2 வார்  எண்.44, ேகா ப்பண்ைண க் த்  
ெத ல் வ கால் மற் ம் பாலம் 
அைமக் ம் பணி 

1.00 

3 வார்  எண்.45, ஆ கம் ேசரை்வ சந் ல் 
வ கால் மற் ம் பாலம் அைமக் ம் பணி 

1.60 

 
       (ந.க.எண்.10344 / 2021/ இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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9)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகன 

எண். .என்.57.எம்.2793 க்  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   - .850/- 

ஒளி ம் ஸ் க்கர ்கட்டணம்   - .4000/- 

ைக கட் ப்பாட் ச ்சான்  கட்டணம் - .300/- 

ேவகத்தைட ப் ப் க் கட்டணம் - .750/- 

  ெமாத்தம்    - .5900/- 

ேமற்கா ம் ெதாைக .5900/- ஐ .ஆர.்நாேகந் ரன், ஓட் நர ்

ெபயரில் வழங்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

   ( ந.க.எண். 5470/ 2022 / இ3) 

அ. ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

10) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகன 

எண். .என்.57.எ .4312 க்  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   - .850/- 

ஒளி ம் ஸ் க்கர ்கட்டணம்   - .4000/- 

ைக கட் ப்பாட் ச ்சான்  கட்டணம் - .300/- 

ேவகத்தைட ப் ப் க் கட்டணம் - .750/- 

  ெமாத்தம்    - .5900/- 

ேமற்கா ம் ெதாைக .5900/- ஐ .ேக.ேஜா  பாஸ்கர,் 

ஓட் நர ்ெபயரில் வழங்க மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

   ( ந.க.எண். 5471/ 2022 / இ3) 

அ. ப்  
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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11) அரசாைண (நிைல) எண் 53 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்

வழங்கல் ைற நாள் 30.3.2022ேத ன் ப  இம் மாநகராட் ல் 

ெபா  ெசாத் வரி ெபா  ராய்  பணி ேமற்ெகாள்ள இம்மாமன்ற 

ரம்ான எண் 10 நாள் 20.5.2022ேத ய ரம்ானத் ல் ஒப் தல் 

ெபறப்பட்   ராய்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படட் . தற்ேபா  இம் 

மாநகராட் ல்  உள்ள 46,501 வரி ப் க க்  றப்  அ க்ைக 

(special notice)   வழங்கேவண் ள்ள . ேமற்ப  அ க்ைக ைன E-MAIL 

Cloud ைற ல் அ ந ன ேலசர ் ரிண்ட ் லம் உடன யாக 

அச் ம் வச  ெகாண்ட  த ழ்நா  பல்ேநாக்  ேசைவ ெதா ற் 

ட் ற  சங்கம், ச்  அசச்கத் ல் அச் ட் ப் ெபற ம் அதற்கான 

ெசலவனத் ற் ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

       நக .எண் 2665/2022/அ1 

அ வலக ப்   

1. அ ந ன வச  ெகாண்ட த ழ்நா  பல்ேநாக்  ேசைவ 

ெதா ற் ட் ற  சங்கம், ச்  நி வனத் டம் 

அச் ட் ப்ெபற அ ம க்கலாம். 

2. 2022-23 ம் ஆண்  வ வாய் நி ல் ெசல னம் ேமற்ெகாள்ள 

அ ம க்கலாம். 

12) ண் க்கல் மாநகராட் ல் கல்  நி  2022 – 2023  இன் ழ்  

பள்ளி மாணவரக் க்  காைல ற் ண்  வழங் ம் ட்டத் ன் ழ் 

ேந  நிைன  மாநகராட்  ேமல்நிைலப் பள்ளி ப தைடந்த 

வ ப்பைற ைன சைமயலைறயாக மாற்ற மராமத்  ெசய் ம் 

பணிக்   20.7.2022  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 ் 

0.01% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.16000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  

ட்  ர  நகல்  



19 
 

2. .எம். தரன், 
காண்ட்ராக்டர ்

9.79% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.16000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  ேச ப்  
பத் ரம்  

தல் அைழப் ல் .16,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .ெசந் ல் மார,் ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

       (ந.க.எண். 4101 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .ெசந் ல் மார,் 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. 

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

ஆர.் .நகர ் த ப் ச ் வர ் கட் ம் பணிக்  26.5.2022  அன்   தல் 

ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் .  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எம். தரன், 

காண்ட்ராக்டர ்

4.96% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.4000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எஸ்.அமல்ராஜ் 14.21% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.4000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. .4,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான ன்அ ம   நாள்  07.04.2022 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  

அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த 

ைல தப் .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரிடம் 27.05.2022 

ஆம் ேத ய 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  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  4.91% 

ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்க ம், ன்அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

14) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ப யான வார் .29, 

ெச ண்ட் ேச யர ் க் த் ெத ல் தனியா க் ச ் ெசாந்தமான 

காம்ப ண்ட் வர ்உள்ள . அதன் அ ல் உள்ள ெபா க் க ப் டம்  

அ ேக ெபா மக்க க்  இைட  ஏற்ப த் ம் வைக ல் 4 

அரசமரங்கள் உள்ள . ெவட்டப்ப ம் மரத் ற்  ப லாக மரம் 

ஒன் க்  5 மரக்கன் கள் நடேவண் ம் என்ற நிபந்தைன டன் 
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ெவட்  அப் றப்ப த் வதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

       ( ந.க.எண்.  4979 / 2022 / இ3) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ெதாடரப்ப ம் ேமல் 

நடவ க்ைகக க்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

15) ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள கணினிகள், ரிண்டரக்ள் 

மற் ம் கணினி ெதாடரப்ான சாதனங்களில் ஏற்பட்ட ப கைள 

ழ்க்கா ம் நி வனங்கள் லமாக பட் ய ல் ப் டப்பட் ள்ள  

ேத களில் சரி ெசய்யப்பட்ட . 

வ. 
எண் 

நாள் நி வனத் ன் ெபயர் ெசல த் 
ெதாைக 

. 
1 3.3.2022 Zion Global Service Agency 450 

2 9.3.2022 Zion Global Service Agency 500 

3 15.3.2022 Zion Global Service Agency 550 

4 21.3.2022 Zion Global Service Agency 500 

5 31.3.2022 Zion Global Service Agency 550 

6 7.4.2022 Zion Global Service Agency 650 

7 7.4.2022 Zion Global Service Agency 650 

8 11.4.2022 Zion Global Service Agency 500 

9 15.4.2022 Zion Global Service Agency 650 

10 19.4.2022 Zion Global Service Agency 550 

11 28.4.2022 Zion Global Service Agency 500 

12 28.4.2022 Digital systems, Dindigul 2100 

13 5.5.2022 Zion Global Service Agency 500 

14 11.5.2022 Zion Global Service Agency 500 
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15 24.5.2022 Zion Global Service Agency 550 

16 27.5.2022 Zion Global Service Agency 500 

17 31.5.2022 Zion Global Service Agency 450 

18 3.6.2022 Zion Global Service Agency 450 

19 8.6.2022 Zion Global Service Agency 450 

20 15.6.2022 Zion Global Service Agency 500 

    
 ெமா த  

12050 

 ேமற்கா ம் ெசல த் ெதாைக .12050/- ஐ ேமற்கண்ட 

நி வனங்க க்  வழங் வதற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.  6096/ 2022 /  இ 3)  

அ. ப்  

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

16) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  வார்  எண். 1, 

நகரள  எண். 127/1A27, கத  எண். 12/B, ெரட் யார ் சந் , 

வாடைகதாரரால் வடக்  ரத ல் கட்டண க ப்பைற மற் ம் 

ளியலைற கட் டத் ைன இ ப்ப  ெதாடரப்ாக ெசன்ைன 

உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO. 10196/2022 –

ல் மாநகராட்  ஆைணயாளைர 1ம் ர வா யாக ேசரத்்   . 

ர ந் ரன்  த/ெப. சம்பந்தம் என்பவரால் வழக்  ெதாடரப்பட் ள்ள . 

எனேவ, ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் ண் க்கல் 

மாநகராட்  சார் ல் வழக் ைன நடத் ம் மாமன்ற வழக்க ஞர ் . 

ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள் வழக் ைன நடத் வதற் ம் அதற்ேகற்ற 

வழக்  கட்டணம் ெச த்த உத்ேதச ெசல னமாக .7500/- ெசல ட 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க் ம் சமரப்் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண்.4830/2022/எப்3) 
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அ வலகக் ப்  

ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .7500/- ெசல ட 

ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

17) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட  வார்  எண். 1, 

நகரள  எண். 127/1A27, கத  எண். 12/B, ெரட் யார ் சந் , வடக்   

ரத ல் ப தைடந்த கட்டண க ப்பைற மற் ம் ளியலைற 

கட் டத் ைன இ ப்ப  ெதாடரப்ாக  ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற 

ம ைர ைள ல் வழக்  எண். W.P.(MD)NO. 10133/2022 –ல் மாநகராட்  

ஆைணயாளைர 1ம் ர வா யாக ேசரத்்  . ேசகர ்  த/ெப. 

ன்னசச்ா  என்பவரால் வழக்  ெதாடரப்பட் ள்ள . எனேவ, 

ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் ண் க்கல் மாநகராட்  

சார் ல் வழக் ைன நடத் ம் மாமன்ற வழக்க ஞர ் . ேஜ. 

லாரன்ஸ் அவரக்ள் வழக் ைன நடத் வதற் ம் அதற்ேகற்ற வழக்  

கட்டணம் ெச த்த உத்ேதச ெசல னமாக .7500/- ெசல ட அ ம  

ேவண்டப்ப ற . மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் 

சமரப்் க்கப்ப ற . 

       (ந.க.எண்.  4831/2022/எப்3) 
அ வலகக் ப்  

ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .7500/- ெசல ட 

ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

18)  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட மாநகராட் யால் 

பராமரிக்கப்ப ம் ெபா மக்களின் பயன்பாட் ல் உள்ள காமராஜர ்

ேப ந்  நிைலயத் ல் நத்தம் ேப ந்  நி த்தம் இடத் ற்  ன் றம் 

யதாக மாநகராட் யால் கட்டப்பட் ள்ள பயணிக க்கான 

இலவச க ப் டத் ல் ெபா  மக்கள் இலவசமாக பயன்ப த் வதற்  

ஏ வாக ன ம் பராமரிப்  பணி ைன இலவசமாக ேமற்ெகாள்ள 

அதற்  ஈடாக கட் டத் ல் க ம் ய அள லான ளம்பர 

தட் கள் கட் டத் ன் ேமல் ைவத் க்ெகாள்ள ண் க்கல் வரத்்தக 

சங்கம் நி வனம் மாநகராட் ன் நிபந்தைனக க்  உட்பட்  



24 
 

சம்மத க தம் வழங் யதன்ப  மாநகராட்  காமராஜர ் ேப ந்  

நிைலயத் ல் உள்ள இலவச க ப்பைற ைன ைமயாக 

பராமரிப்  ெசய்வதற் ம் ைறந்த அள லான எவ் த 

இைட ன்  ரத்தன்ைம டன் ய ளம்பர தட் கள் 

அைமப்பதற்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.241/2014/எப்3) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

19) 24.06.2022  அன்  நைடெபற்ற மாமன்ற ட்டத் ல் மாமன்ற 

ெபா ள் சமர் க்கப்பட்ட .  ேமற்கண்ட ட்டத் ல் ரம்ான எண்.133, 

நாள். 27.06.2022 மாமன்ற ெபா ள் ஒத்  ைவக்கப்பட்  ண் ம் 

அ த்த மாமன்ற ட்டத் ல் பரி லைன ெசய்ய  

ெசய்யப்ட்டதாக ெதரி க்கப்பட் ள்ள .  எனேவ, ழ்கண்ட ெபா ள் 

ெதாடரப்ான மாமன்றத் ல் அ ம  ேவண்  மாமன்றப்ெபா ள் ள 

சமர் க்கப்ப ற . 

 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 மாத வாடைக அ ப்பைட ல் 
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ம தாரரின் சம்மதத் ன் ேபரில் ேடன்  கைடக்  நில வாடைகயாக 

மாதம் ஒன் க்  .6325/- ( பாய் ஆறா 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. 

20) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி ல் இ ந்  பணிகள் 

ெதாடரப்ாக னசரி பத் ரிக்ைக ல் ளம்பரம் ெசய்யப்பட்டதற் ம்,  

ஓராண்  சாதைன த்  ழ்க்கண்ட னசரி பத் ரிக்ைககளில் 

ளம்பரம் ெசய்யப்பட்டதற் ம் சம்பந்தப்படட் னசரி 

பத் ரிக்ைகக க்  ளம்பர கடட்ணம் பட் வாடா ெசய்ய  

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம்.   

வ.எண் பரம் ெதாைக 
( .) 

1 த ழக நி ஸ் னசரி பத் ரிக்ைக ல் 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி ளம்பரம் 
ெசய்யப்பட்ட  

16920 

2 மாைல மலர ் னசரி பத் ரிக்ைக ெதா ல் 
மலர ் ளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட  9.6.2021 

9975 

3 தைல னசரி பத் ரிக்ைக ஓராண்  
சாதைன ளம்பரம் 

18000 

4 மாைல மலர ் னசரி பத் ரிக்ைக ஓராண்  
சாதைன ளம்பரம் 

18900 

5 கல் பப்ளிேகஷன் நி வனம் ஓராண்  சாதைன 
ளம்பரம் 

9900 

      (ந.க.எண்.5957 / 2021 / இ 4) 
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அ. ப்  

னசரி பத் ரிக்ைக ல் ளம்பரம் ெசய்யப்பட்டதற்  

ளம்பரம் ெபா  நி ந்  பட் வாடா ெசய்ய மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

21) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ர ண்ட் ேரா  

ப ல்  அைமந் ள்ள காந்  நகர ்ப ல் மாநகராட் ல் க  

நீர ்கால்வாய் அைமக்கப்பட்டைத ஆட்ேச த்  .பால ப்ரமணியம் 

என்பவர ் உரிைம யல் நீ மன்றத் ல் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்  

எண். ஓ. எஸ். 683 / 2013 கடந்த 21.12.2019ம் ேத யன்  தள் ப  

ெசய்யப்பட்டைத ஆட்ேச த்  ண் ம் ண் க்கல் தன்ைம சார்  

நீ மன்றத் ல் ஏ.எஸ்.எண்.5 / 2020 ல் ேமல் ைற ட்  ம  தாக்கல் 

ெசய் ள்ளார.் ேமற்ப  வழக்  கடந்த 2.12.2021 ம் ேத யன்  ண் ம்  

ேமல் ைற ட்  வழக்  தள் ப  ெசய்யப்பட்ட . மாநகராட்  

க  நீர ் வாய்க்கால் அைமக்கப்பட்ட  சரிேய என ரப்்  

வழங் யள்ள . ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக வழக்கா ய 

வழக்க ஞர ் அவரக் க்  வழக் க் கட்டணம் .7500/- பட் வாடா 

ெசய்ய  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம்.    

       (ந.க.எண்.9110 / 2013 / இ 4) 

அ. ப்  

மாநகராட்  வழக்க ஞர ் அவரக் க்   .7500/- பட் வாடா 

ெசய்ய   மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

22) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட கமலா ேந  ஆரம்ப 

காதார நிைலயத் ல் Electrical Safety, ெதாடரப்ாக உத  ெசயற் 

ெபா யாளர,் ெபா  பணித் ைற அவரக்ளால் ைறகள் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . இந்த ன் இைணப்  ெதாடரப்ான 

ைறகைள நிவரத்்  ெசய்ய,  MV Panel , Distribution Panel Board & Cable 

Laying பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இப்பணிக்  ஆ ம் 
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உத்ேதச ெசல னம்  .7,10,000 /- ஆ ம். இப்பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  பணி ைன ை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  06.07.2022 அன்  ழ்க்கண்ட ன்  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. 
எ

ண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  
(GST உட்பட) 

1. ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் . 6,15,977.00/- 

2. . M. தரன் , ண் க்கல் . 6,41,220.00/- 

3 Texonics System India PVT, ேகாைவ . 6,97,995.00/- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள ORCQ Industries, ேகாயம் த் ர ் என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற் ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண். 5605 / 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.   

23) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட சேவரியார ் பாைளயம் 

ஆரம்ப காதார நிைலயத் ல் Electrical Safety, ெதாடரப்ாக உத  

ெசயற் ெபா யாளர,் ெபா  பணித் ைற அவரக்ளால் ைறகள் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . இந்த ன் இைணப்  ெதாடரப்ான 

ைறகைள நிவரத்்  ெசய்ய,  MV Panel , Distribution Panel Board & Cable 

Laying பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இப்பணிக்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  .1,90,000 /- ஆ ம். இப்பணி ன் அவசர 
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அவ யம் க  பணி ைன ை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  06.07.2022 அன்  ழ்க்கண்ட ன்  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. 
எ

ண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  
(GST உடப்ட) 

1. ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் . 1,62,097.00/- 

2. . M. தரன் , ண் க்கல். . 1,69,100.00/- 

3 Texonics System India PVT, ேகாைவ . 1,65,180.00/- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற் ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண். 5605 / 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.   

24) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட பழனிேரா  ஆரம்ப 

காதார நிைலயத் ல் Electrical Safety, ெதாடரப்ாக உத  ெசயற் 

ெபா யாளர,் ெபா  பணித் ைற அவரக்ளால் ைறகள் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . இந்த ன் இைணப்  ெதாடரப்ான 

ைறகைள நிவரத்்  ெசய்ய,  MV Panel , Distribution Panel Board & Cable 

Laying பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இப்பணிக்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  .1,90,000 /- ஆ ம். இப்பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  பணி ைன ைலப் ள்ளி ேகாரி ேமற்ெகாள்ள 
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மாநகராட்  சட்டம் ரி  எண். 15-ன் ழ் அ ம  ெபறப்பட்டைத 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் ைவக்கப்ப ற .  

இப்பணிக்  06.07.2022 அன்  ழ்க்கண்ட ன்  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. 
எண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  
(GST உட்பட) 

1. ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் . 1,62,097/- 

2. . M. தரன் , ண் க்கல். . 1,65,180/- 

3 Texonics System India PVT, ேகாைவ . 1,69,100/- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற் ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .   (ந.க.எண். 5605 / 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.   

25) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட மரியநாத ரம் ஆரம்ப 

காதார நிைலயத் ல் Electrical Safety, ெதாடரப்ாக உத  ெசயற் 

ெபா யாளர,் ெபா  பணித் ைற அவரக்ளால் ைறகள் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . இந்த ன் இைணப்  ெதாடரப்ான 

ைறகைள நிவரத்்  ெசய்ய,  MV Panel , Distribution Panel Board & Cable 

Laying பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இப்பணிக்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  .4,80,000/-ஆ ம். இப்பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  பணி ைன ைலப் ள்ளி ேகாரி ேமற்ெகாள்ள 

மாநகராட்  சட்டம் ரி  எண். 15-ன் ழ் அ ம  ெபறப்பட்டைத 
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மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் ைவக்கப்ப ற .  

இப்பணிக்  04.07.2022 அன்  ழ்க்கண்ட ன்  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. 
எ

ண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  
(GST உட்பட) 

1. ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் . 4,17,069/- 

2. . M. தரன் , ண் க்கல். . 4,28,995/- 

3 Texonics System India PVT, ேகாைவ . 4,57,880/- 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள ORCQ Industries,ேகாயம் த் ர ் என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற் ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண். 5605 / 2022 / இ3) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.  

26) ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள, வார்  எண்.36ல் னிரா த்தர ்

ெத ல்  பாலம் ேசதமைடந்  பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் 

உள்ளதால், அதைன உடன யாக ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . 

பாலத் ைன ரைமக்க ஆ ம் ம ப்  .1.35 இலடச்ம் ஆ ம். 

இப்பணி ைன ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணிேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.5128/2022/இ4) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
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2. ெபா நி  ழ் 2022-23 பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

27) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்.31ல் அைமந் ள்ள 

மைலசா ரத் ல், மார ் 20  நீளத் ற்  சாைல க ம் 

ேசதமைடந்த நிைல ல் உள்ளதால், இப்ப ல் ேபவர ் கற்கள் 

அைமக்க ஆ ம் ம ப்  .1.30 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

அ ம  வழங்கலாம். 

28) ண் க்கல் மாநகராட்  ெத ளக்  பராமரிப்  ரி ற்  2022-

23ம் ஆண் ற்கான இரண்டாம் ஆ  மாத காலத் ற்  1 தல் 48 

வார் களில் உள்ள ெத ளக் கைள பராமரிப்பதற்  ேதைவயான 

ன் உ ரி பாகங்கைள வாங் வதற்  ஆ ம் ம ப்  .10.00 

இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

        (ந.க.எண்.6372/2022/இ3) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. வ வாய் நி  ழ் 2022-23ன் ழ் பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம். 

29) ண் க்கல் மாநகராட் ல்  வார்  எண்.25 பாைறப்பட்  

மயானத் ன் உள்ேள இ ச ்சடங் கள் ேமற்ெகாள்ள தண்ணீர ்வச  

இல்லாததால், தண்ணீர ் வச  ேவண்  ேபாரெ்வல் மற் ம் ன் 

ேமாட்டார ் அைமக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .4.50 இலடச்த் ல் தயார ்
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ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்.6529 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  வ வாய் நி  2022-23 ன் 
ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

30) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ேந  நிைன  

நகரைவ ேமல்நிைலப் பள்ளி ல் உள்ள சத் ண  சைமயற் டம் 

ப தைடந் ள்ளைத சரி ெசய் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .2.00 

இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்.6531 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், மாணவரக்ளின் நலன் 

க ம் கல்  நி  2022-23 ன் ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

31) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட பாதாள சாக்கைடத் 

ட்டப் ரி ல் ப்பம் 1ற்கான இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  

பணிகள் BMP Construction ஒப்பந்ததாரர ் லம் பாரக்்கப்பட்  

வ ன்ற . இப்பணி ல் ஒப்பந்த காலம் 14.12.2020 தல் 13.06.2022 

வைர ஆ ம். 

ப்பம் – I ற்கான பணிகளில் ழ்கண்ட பணிகள் அடங் ம். 

 க நீர ் ழா ன் நீளம்   - 24.40 .  

 க நீர ் ரதான ழா ன் நீளம்  - 9.65 .  

 றவாய் ெதாட் கள்     - 995 எண்ணம் 

 ட்  இைணப் கள்    - 3296 எண்ணம் 



33 
 

 க நீர ்உந்  நிைலயம்   - 2 எண்ணம் 

 க  நீேரற்  நிைலயம்   - 2 எண்ணம் 

 இப்பணி 13.06.2022 உடன் வைடவதா ம், 

அத் யாவ யப்பணி என்பதா ம் பணி ைன இைட டா  

ேமற்ெகாள்ள, ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

ேம ம் இப்பணிக்  2021-22 ைல த பட் ய ன்ப  ம ப்  

.36.50 இலடச்த் ற் , தயார ்ெசய்யப்பட் ள்ள . எனேவ, ேமற்கண்ட 

ப்பம் – I ற்கான இயக் தல் மற் ம் பராமரிப்  பணிக்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

        (ந.க.எண்.6157/2022/இ4) 

அ வலகக் ப்   

 மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

32) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ேந  நிைன  

நகரைவ ேமல்நிைலப் பள்ளி ல் மாணவரக்ளின் எண்ணிக்ைகக்  

ஏற்றவா  க ப்பைற வச கள் இல்லாததால் யதாக 40 எண்ணம் 

நீர ் ைறகள் அைமக் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .20.00 இலடச்த் ல் 

தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      (ந.க.எண்.6530 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், மாணவரக்ளின் நலன் 

க ம் கல்  நி  2022-23 ன் ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

33) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் – 2017 – 

18 இன் ழ் . .தாஸ் காலனி ல் கட்டப்பட் ள்ள காதார 

வளாகத் ற்  தலாக  ன் ேமாட்டார ் மற் ம் அதன் உ ரி 

பாகங்கள், ெசப் க் ேடங்க் வச கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . 

இப் பணிக்கான உத்ேதச ெசல னம் .1.10 இலடச்ம் ஆ ம்.  
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பணிக்காக .1.10 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 

ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

       (ந.க.எண்.7951/ 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

34) அர க் க த எண். 11741 / Finance (HI – 2) / 2022, நாள் 16.7.2022 ன்ப , 

ஓய் யரக்ள் மற் ம் ம்ப ஓய் யரக் க்கான ய ம த் வ 

காப் ட் த் ட்டம் ெசயல்ப த்தப்பட்  1.7.2022 தல் 30.6.2026 ய 4 

ஆண் க க்  ைனெடட் இந் யா இன் ரன்ஸ் கம்ெபனி ெடட,் 

ெசன்ைன லம் ம த் வ உத கள் .5,00,000/- வைர ெப வதற் ம், 

மாதாந் ர சந்தா ெதாைக .497/- த்தம் ெசய் ட ம் 

றப் க்கப்பட்ட அரசாைண எண். 204, நி த் ைற, நாள்30.6.2022 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .   

(ந.க.எண்.6539/ 2022/  2)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் ப  ெசய் டலாம். 

2) ண் க்கல் மாநகராட் ன் ஓய் யரக்ள் / ம்ப 

ஓய் யரக்ைள ம் இத் ட்டத் ல் இைணத் ம், 

ைனெடட ் இந் யா நி வனத் ன் லம் ம த் வ 

உத கள் ெப வதற்  ஏ வாக 1.7.2022 தல் 30.6.2026 

வைர 4 ஆண் க க்  ப்ரீ யத் ெதாைக ஆண் ன் 

ெதாடக்கத் ல் ெச த்  ன்னர ் ஓய் யரக்ளிட ந்  

த்தம் ெசய்  ஈ  ெசய்ய ம் அ  வழங்கலாம். 

35) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  எண்.20, .எம்.ஆர.்பட் ல் 

 பாலம் உைடந்  மக்களின் ேபாக் வரத் ற்  ந்த இைட  

ைள ப்பதால், அச ்  பாலத் ைன ரைமக்க ேவண் ள்ள . 
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இப்பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .1,10,000/- ஆ ம். 

இப்பணி ன் அவசர அவ யம் க  பணி ைன ைலப் ள்ளி 

ேகாரி ேமற்ெகாள்ள மாநகராட்  சட்டம் ரி  எண். 15-ன் ழ் 

அ ம  ெபறப்பட்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க் ம் 

ைவக்கப்ப ற .  ேம ம் இப்பணிக்  08.07.2022 அன்  ழ்க்கண்ட 

ன்  ஒப்பந்ததாரரக்ளிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. 
எ

ண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம் 
 (GST உட்பட) 

1. . .ெசந் ல் மார,் ண் க்கல்.  89792.72 

2. .எம். தரன் , ண் க்கல். 97956.41 

3 .எஸ்.அமல்ராஜ், 103272.16 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள . .ெசந் ல் மார,் ண் க்கல் என்பவரின் 

ைலப் ள்ளிைய  ஏற் ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல 

உத் ர  வழங் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன்  பாரை்வக் ம்  ப ற் ம் 

ைவக்கப்ப ற .   (ந.க.எண்.  5123 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.  

36)  இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் ய்ைமப் 

பணியாளராகப் பணி ரிந்  கடந்த 15.06.2012ல்  பணி ைட 

காலஞ்ெசன்ற . ப் ரமணி / ெபத்தன் என்பவர  பணி ைன   

வாரி ம்  மக மா ய  . கன் என்பவர ் தனக்  க ைண 

அ ப்பைட ல் பணி வழங் டக்ேகாரி சமரப்் க்கப்பட்ட க ைண 

அ ப்பைட லான ம  பரி க்கப்பட்ட ல், பணி ைட 

காலஞ்ெசன்ற பணியாளரின் வாரி ம், மைன மான ம . 

பழனியம்மாள்  என்பவர ் இம்மாநகராட் ல் (நிரந்தர) ய்ைமப் 
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பணியாளராக (அர ப் பணி ல்) பணி ரிவதால் க ைண 

அ ப்பைட ல் பணி வழங் ட வ வைக இல்ைல என ம  

நிராகரித்  இவ்வ வலக ந.க.எண்.5615/2021/எச2், எண்ணிட்ட 

29.12..2021ம் ேத ய அ ப் ன் வா லாக ம தார க்  

உத்தர டப்பட்ட . ேமற்ப   உத்தர ைன எ ரத்் , ம தாரரா ய 

. கன் என்பவர,் தனக்  க ைண அ ப்பைட ல்  பணி 

வழங் டக்ேகாரி  ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைரக் ைள ல் 

வழக்  எண். W.P.(MD)14717/2022 ல் அர  தல் தைலைமச ்

ெசயலாளர,் ெசன்ைன  அவரக்ைள 1ம் ர வா யாக ம், நகராட்  

நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ைள 2ம் ர வா யாக ம், 

இம்மாநகராட்  ஆைணயைர 3ம் ர வா யாக ம் ேசரக்்கப்பட்  

தாக வழக்  ெதாடரப்பட் ள்ள .  ேமற்ப  ய வழக் ல்  

இம்மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா ட ம்,   வழக்   கட்டணமாக 

.7500/- வழங் டக்ேகாரி ம், உயரநீ் மன்ற வழக்க ஞரின் 

18.07.2022ம் ேத ய க தத் ன் வா லாக ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

எனேவ, ேமற்ப  வழக் ல் இம்மாநராட்  சாரப்ாக உயரநீ் மன்ற 

வழக்க ஞர ் ஆஜரா யைமக்  ஒப் தல் அளித் ம், வழக் க் 

கட்டணமாக .7500/- ஐ ெபா  நி ந்  வழங் ட ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற .   

(ந.க.எண்.5615/2021/எச2்)       

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

37) இம்மாநகராட் ல் ெபா  காதாரப் பணிகளில் ஈ ப ன்ற 

ன்களப் பணியாளரக்ள் மற் ம் அ வலரக்ள் காதாரப் பணிகைள 

ேமற்ெகாள் ம் ேபா  ெகாேரானா ெப ந்ெதாற்  த ப்  

நடவ க்ைகக க்காக நகர் ற மேலரியா ஒ ப் த் ட்டத் ல் 

வழங்கப்பட் வந்த ககவசம் இ ப்  ஏ ல்லாததால்,   ஒ  ைற 

பயன்ப த்தக் ய க கவசம் (3 ply Disposable face mask)- 20,000 

எண்ணம் ேதைவ ள்ளதாக சமரப்் க்கப்பட் ள்ள  சம்பந்தப்பட்ட 
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ப் ர  ஆய்வரின் அ க்ைக ன்ப ,  ஒ  ைற 

பயன்ப த்தக் ய க கவசம் (3 ply Disposable face mask)- 20,000 

எண்ணம்  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  ேமற்ெகாள்ள ம், 

இதற்கான ேதாராய ெசல த் ெதாைக .1,00,000/-ஐ (ஒ  இலடச்ம் 

மட் ம்) இம்மாநகராட்  ெபா நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம க்  ைவக்கப்ப ற .   

(ந.க.எண்.10514/2015/எச2்) 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
38) நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ்ெசன்ைன அவரக்ளின் ெசயல் ைற 

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

ெவளி கைம லம் அயல் ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் 281 ய்ைமப் 

பணியாளரக்ைள மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் (2020-21) தர 

ைலப்பட் ய ன்ப  நாள் ஒன் க்  நபர ் ஒ வ க்  .509/- (ECS, 

EPF - 16.35%  & ேசைவக்கட்டணம் - 4.90 % )  தத் ல் மாமன்ற ரம்ான 

எண்.1990, நாள்.03.07.2020ன் ப  4 ப்பங்களாக ரிக்கப்பட்  

ன்றாண் க க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட . அ ல் 3 

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

நிேயாகம் ெசய் ட, எக்ெசல் நீட ் அண்  ைட , ண் க்கல் 

நி வனத் ற்   01.08.2020 தல் ஒப்பைடப்  ெசய்யப்பட்ட 

ெசயல் ைற ஆைண ன்ப , இரண்டாம் ஆண் ற்  காலநீட் ப்  

ெசய்யப்பட்ட  பணிக்காலம் 31.07.2022   உடன் வைட ற . 

 எனேவ,  நகராட்  நிரவ்ாக ஆைணயர ் அவரக்ளின் ேமற்கண்ட 

ெசயல் ைற ஆைண மற் ம் மாமன்ற ரம்ானத் ன்ப  

உத் ர டப்படட் பணி ஆைண நிபந்தைனகளில் ப் ட் ள்ளப  

ேமற்ப  நி வனத்தாரால்  24.06.2022ம் ேத ய நீட் ப்  
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ேகாரி ள்ளதால் ேமற்ப  பணிக்காலத் ைன  ேம ம் (01.08.2022 

தல் 31.07.2023 ய)  ஓராண்  காலத் ற்ேகா அல்ல  ய 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரி பணி உத் ர  வழங் ம் காலத் ற்ேகா 

இ ல் எ  ன் ேத ல்  வ ன்றேதா  அந்த ேத வைர பணி 

நீட் ப்  ெசய் , எக்ெசல் நீட ் அண்  ைட   நி வனம், ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  பணி உத்தர  வழங் ட மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

 ேமற்கண்ட ய்ைமப் பணிக்கான 3 ஆண் க க்கான 

ெசல னத ் ெதாைகக்  மாமன்ற ரம்ான எண்.1798, நாள்.20.01.2020ல் 

அ ம க்கப்பட் ள்ளைதத் ெதாடரந்்  ஓராண் க்கான ெசல னத் 

ெதாைக .4,75,30,763/-ஐ இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

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

அ வலகக் ப் : 

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

பணியாளரக்ைள ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் நிேயாகம் 

ெசய் ட, எக்ெசல் நீட் அண்ட் ைட  ஏெஜன் , ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  ஏற்கனேவ வழங்கப்பட் ள்ள 

நிபந்தைனக ட ம், அவ்வப்ேபா  இம்மாநகராட் யால் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் த்தங்க க் ட்பட்ட 

நிபந்தைனக ட ம் ேமற்ப  பணிக்காலத் ைன  ேம ம் 

(01.08.2022 தல் 31.07.2023 ய)  ஓராண்  காலத் ற்ேகா  

அல்ல  ய ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரி பணி உத் ர  

வழங் ம் காலத் ற்ேகா இ ல் எ  ன் ேத ல்  

வ ன்றேதா  அந்த ேத வைர பணி நீட் ப்  ெசய் , பணி 

ேமற்ெகாள்ள பணி நீட் ப்  ஆைண வழங்க மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 
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2. ேம ம், ஒப்பந்த ய்ைமப் பணியாளரக் க்  அவ்வப்ேபா  

மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ் அவரக்ளால் நிரண் க்கப்ப ம் 

தர ைலப் பட் யல் அ ப்பைட லான னக்  மற் ம் 

ஏைனய ேசைவக்கட்டணம் (ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் 

ேகாரப்பட் ள்ள சத தத் டன்) பட் யல் வழங் ட ம் 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

3. ேமற்கண்ட பரப்ப  டக்க  ேமலாண்ைம ட்டத் ன் ழ் 

ெசயல்ப த்தப்பட க் ம் ய்ைம பணிக்  

ன்றாண் க க்கா ம் ெசல னத் ெதாைக அைனத்ைத ம் 

இம்மான்ற ரம்ான எண்.1798, நாள்.20.01.2020ல் 

அ ம க்கப்பட்டதன்ப , தற்ேபா  ேமற்ப  பணிக்  

ஓராண் க்கான உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக .4,75,30,763/-ஐ 

இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

39) 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 க்கப்பட்ட ப் ர  ஆய்வரின் அ க்ைக ன் ேபரில் 

27.06.2022ம் ேத ய மாமன்ற  ஒப் த டன்,  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 75 நாடக் க்   
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நிேயாகம் ெசய்ய ெவளி கைம லம் ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

06.07.2022 அன்   ேகாரப்பட்ட . ேமற்ப  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 06.07.2022  

அன்  றக்கப்பட்ட ல் ழ்கண்ட இரண்   ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

(Offline) மட் ம்  வரப்ெபற்ற .   அதன் பரம் ன்வ மா . 

வ. 
எ

ண் 

நி வனத் ன் 
ெபயர ்

பரம் ைவப் த் 
ெதாைக 

பரம் 

ெதா ல் ட்ப 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  

பரம் 
1 ராம் நிவாஸ் 

ஏெஜன் ,  
16-ஏ1,, எஸ். எஸ். 
காம்ப்ளக்ஸ், 2வ  
RMTC ப்ேபா 
எ ர் றம்,  நத்தம் 
ேரா  . 

ண் க்கல்-  
ெசல் – 91002 89250 

ேநரில்  
சமரப்் க்கப் 
பட்ட. 
ஒப்பந்தப் ள்
ளி  (Offline) 

.22,000/-                                   
DD No.005483        
Date :06.07.2022 
(HDFC Bank, 
DGl) 

1) ன் அ பவச ்
சான்  மற் ம் 2) 

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

ல்ைல. 
 (Evalution list Enclosed) 

2 Er. A. ராம ங்கம், 
PWD கான்ட்ராக்டர,் 
4வ  வார் , 
பஜைன மடத்ெத , 
அய்யம்பாைளயம், 

ண் க்கல்.  
ெசல் – 98664 43867  

ேநரில்  
சமரப்் க்கப் 
பட்ட. 
ஒப்பந்தப் ள்
ளி  (Offline) 

.22,000/-                                   
DD No.705748        
Date :06.07.2022 
(Union  Bank of 
Dindigul, DGl) 

ெதா ல் ட்ப 
ஒப்பந்தப் ள்ளி  

ைமயாக உள்ள .                                                               
(Evalution list Enclosed 
 

  ேமற்கண்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ெதா ல் ட்ப 

ஒப்பந்தப் ள்ளி Technical Bid மட் ம் (cover-1) றக்கப்பட்ட ல், வ.எண் 

1ல் உள்ள  நி வனத் ன் ெதா ல் ட்ப ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் கலம் 4ல் 

கண்டவா  ஆவணங்கள் ஏ ம் இைணக்கப்படாததால் 

த யற்றதாக க ம், வ.எண்.2ல்  உள்ள நி வனத் ன் 

ெதா ல் ட்ப ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ைமயாக ம் த  

வாய்ந்ததாக ம் க ம் ேமற்ப  நி வனத் ன் நி நிைல சாரந்்த  

ஒப்பந்தப் ள்ளி (Price Bid) டன் த யற்ற ெதா ல் ட்ப 

ஒப்பந்தப் ள்ளிதாரரான வரிைச எண்-1க்கான  நி நிைல சாரந்்த  
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ஒப்பந்தப் ள்ளி(Price Bid) ம் ஒப்பந்ததாரரக்ள் ன்னிைல ல் 

றக்கப்பட்ட . அதன் பரம் ன்வ மா . 

வ. 
எண் 

நி வனத் ன் 
ெபயர ்

நிரண்யம் 
ெசய்யப்பட்ட 

ைல தம்  

வழங்கப்பட்ட 
ஒப்பந்தப் ள்
ளி ெதாைக 

ஒப் ேநா
க்  

பட் யல் 
1 ராம் நிவாஸ் 

ஏெஜன் ,  
16-ஏ1,, எஸ். எஸ். 
காம்ப்ளக்ஸ், 2வ  
RMTC ப்ேபா 
எ ர் றம்,  நத்தம் 
ேரா  . 

ண் க்கல்-  
ெசல் – 91002 89250 

.22,00,000/-  
(EPF & ESI 16.35% 
மற் ம் ேசைவ 
கட்டணம்  5%) 

.21,16,355/-  
(EPF & ESI 

16.00% மற் ம் 
ேசைவ 

கட்டணம்  
4.90%)/- 

3.80% 
(ம ப் ட்

த் 
ெதாைக
ைய ட 

ைற )  

2 Er. A. ராம ங்கம், 
PWD கான்ட்ராக்டர,் 
4வ  வார் , 
பஜைன மடத்ெத , 
அய்யம்பாைளயம், 

ண் க்கல். 
ெசல் – 98664 43867 

.22,00,000/-  
(EPF & ESI 16.35% 
மற் ம் ேசைவ 
கட்டணம்  5%) 

.20,98,508/-  
(EPF & ESI 

16.00% மற் ம் 
ேசைவ 

கட்டணம்  
4.50%)/- 

4.61%  
(ம ப் ட்

த் 
ெதாைக
ைய ட 

ைற ) 

ேமற்கண்ட இரண்  நி வனங்களின் ஒப்  ேநாக்  

பட் ய ன்ப  வரிைச எண்.2ல் கண்ட Er. A. ராம ங்கம், PWD 

கான்ட்ராக்டர ் ண் க்கல் நி வனத் ன் நி நிைல சாரந்்த  

ஒப்பந்தப் ள்ளியான   (Price Bid) ம ப் ட் த் ெதாைகைய ட (4.61% 

சத தம்) ைறவாக சமரப்் த் ள்ளைதத் ெதாடரந்்  ேமற்கண்ட 

நி வனத் ன் ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன 

ஏற் க்ெகாள்ள ம், ெடங்  ெகா  ஒ ப்  பணிக்  60 

களப்பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ம் பணி ைன 

ஒப்பைடக் ம் நாள் தல் 75 நாடக் க்  மட் ம் பணி 

ேமற்ெகாள்வதற்  Er.A. ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் 

அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் நி வனத் ற்  07.07.2022 தல்  பணி 

ஆைண வழங் வதற் ம்  மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

(ந.க.எண்.4984/2022/எச2்) 
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அ வலகக் ப்  : 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

40) 2022-2023 ம் ஆண் க்கான நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் 

நீரவ்ழங்கல் ைற மானியக் ேகாரிக்ைக ன் அ ப்  எண். 2 

ன்ப  த்தமான, ப ைமயான மற் ம் நீ த்த ற் ச் ழைல உ  

ெசய் ம் ெபா ட்  அைனத்  உள்ளாட் களி ம்,  ெப மள லான 

மக்கள் பங்ேகற் டன், ஒவ்ெவா  மாத ம் இரண்டாம் மற் ம் 

நான்காம் சனிக் ழைமகளில் ர ய்ைமப் பணிகள் மற் ம் 

ப் ணர்  காம்கள் (Cleanliness drive) நடத் ட ம், 

இம் காம்களில் தன்னாரவ் அைமப் கள் ப்ேபார ்

நலசச்ங்கங்கள், மக்கள் ர நி கள் மற் ம் ெபா மக்கள் 

பங்களிப்  ஊக்கப்ப த்தப்ப ம் என ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

 எனேவ ய்ைமக்கான மக்கள் இயக்கத்ைத ெசயல்ப த் ம் 

ெபா ட்  அைனத்  மாநகராட் கள் மற் ம் நகராட் களில், 

ஒவ்ெவா  மாத ம் இரண்டாம் மற் ம் நான்காம் சனிக் ழைமகளில் 

ர ய்ைமப்பணிகள் மற் ம் ப் ணர்  காம்கள் நடத்த 

மாரச் ் 2023 வைர லான ழற்  கால அட்டவைண ப  நடத் ட அர  

தல் தன்ைமசெ்சயலாளர ் அவரக்ளின் காெணாளி 

ஆய் க் ட்டத் ல் ெதரி க்கப்பட்ட . 

ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள அைனத்  கள் மற் ம் 

வணிக நி வனங்க க் ம் ப் ணர்  ைகப் ர கள் வழங் தல், 

ஒவ்ெவா  நிகழ் க க் ம் ப் ணர்  ேபனரக்ள், ணி ளக்ஸ் 

ேபார் கள் மற் ம் பதாைககள் நி  ப் ணர்  ஏற்ப த்த 

ேவண் ள்ள . எனேவ இப்பணிக க்  ேதைவயான 10000 

எண்ணிக்ைக ண் ர ரங்கள், 1000 ேபாஸ்டரக்ள்,  ணி ேபனரக்ள் 

200 எண்ணிக்ைககள் மற் ம் 500 ளம்பர பதாைககைள உள் ரில் 

ெசயல்பட் வ ம், ண் க்கல் மாவட்ட எ ெபா ள் ( ரிண் ங்) 

தயாரிக் ம் ெதா ற் ட் ற  சங்கம் - SW88 லம் அச் ட்  ெபற்  
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பயன்ப த் ட ம்  இதற்கான ேதாராய ெசல னம் பாய். 3,00,000 

( ன்  லடச்ம் மட் ம்) க்  அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ல் ெபா ள் 

ைவக்கப்ப ற .      (ந.க.எண்.0063/2022/எச3்) 

அ வலக ப்  

1. அ ம க்கலாம். 

2. ண் க்கல் மாவட்ட எ ெபா ள் ( ரிண் ங்) தயாரிக் ம் 

ெதா ற் ட் ற  சங்கம் - SW88 லம் அச் ட்  ெபற்  

பயன்ப த் ட அ ம க்கலாம். 

41) 2022-2023 ம் ஆண் க்கான நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் 

நீரவ்ழங்கல் ைற மானியக் ேகாரிக்ைக ன் அ ப்  எண். 2 

ன்ப  த்தமான, ப ைமயான மற் ம் நீ த்த ற் ச் ழைல உ  

ெசய் ம் ெபா ட்  அைனத்  உள்ளாட் களி ம்,  ெப மள லான 

மக்கள் பங்ேகற் டன், ஒவ்ெவா  மாத ம் இரண்டாம் மற் ம் 

நான்காம் சனிக் ழைமகளில் ர ய்ைமப் பணிகள் மற் ம் 

ப் ணர்  காம்கள்       (Cleanliness drive) நடத் ட ம், 

இம் காம்களில் தன்னாரவ் அைமப் கள் ப்ேபார ்

நலசச்ங்கங்கள், மக்கள் ர நி கள் மற் ம் ெபா மக்கள் 

பங்களிப்  ஊக்கப்ப த்தப்ப ம் என ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

 எனேவ ய்ைமக்கான மக்கள் இயக்கத்ைத ெசயல்ப த் ம் 

ெபா ட்  அைனத்  மாநகராட் கள் மற் ம் நகராட் களில் , 

ஒவ்ெவா  மாத ம் இரண்டாம் மற் ம் நான்காம் சனிக் ழைமகளில் 

ர ய்ைமப்பணிகள் மற் ம் ப் ணர்  காம்கள் நடத்த 

மாரச் ் 2023 வைர லான ழற்  கால அட்டவைண ப  நடத் ட அர  

தல் தன்ைமசெ்சயலாளர ் அவரக்ளின் காெணாளி 

ஆய் க் ட்டத் ல் ெதரி க்கப்பட்ட . 

ண் க்கல் மாநகராட் ல் 55000 ப் கள் மற் ம் 7500 

வணிக நி வனங்கள் அைமந் ள்ள . அைனத்  கள் மற் ம் 

வணிக நி வனங்க க் ம் மக் ம் ப்ைப, மக்காத ப்ைப 
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ெதாடரப்ான ப் ணர்  ஏற்ப த் வதற்  என  ப்ைப என  

ெபா ப்  என்ற வாசகம் ெபா க்கப்பட்  மக் ம் ப்ைப , மக்காத 

ப்ைப  என இனம் வாரியாக ப் ணர்  ஸ் க்கரக்ள் ( ஏ4 ைசஸ் ) 

50000 எண்ணிக்ைககள், ய்ைம உ ெமா ப்ப வம் 10000 

எண்ணிக்ைககள், மற் ம் ண் ம் மஞ்சப்ைப த்த ப் ணர்  

ணி ேபனரக்ள் 100 எண்ணிக்ைககள் ேதைவ ள்ள . இவற்ைற 

அரசால் அங் ரரிக்கப்பட் ள்ள த் க்  மாவட்ட ைஹெடக் 

ரிண் ங் &அைல  ேசைவத் ெதா ற் ட் ற  சங்கம், 

ேகா ல்பட்  ட் ற  சங்கம் லம்  ைலப் ள்ளி ெபற்  அச் ட்  

பயன்ப த் ட ம், அதற்கான ேதாராய ெசல னம்  .100000 (பத்  

லடச்த் ற் ) மாமன்றத் ன் ஒப் த க்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற . 

        (ந.க.எண்.0063/2022/எச3்) 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

2. த் க்  மாவட்ட ைஹெடக் ரிண் ங் &அைல  ேசைவத் 

ெதா ற் ட் ற  சங்கம், ேகா ல்பட்  ட் ற  சங்கம் லம்  

அச் ட்  ெபற்  பயன்ப த்த அ ம க்கலாம். 

42) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி  ப்ைப அள் ம் 

கனரக வாகனங்கைள இயக் ட ெவளி கைம லம் னக்  

அ ப்பைட ல் 21 ஓட் நரக்ள் நிேயாகம் ெசய் ட 2022-23ம் 

நி யாண் ற்கான மாவட்ட ஆட் த் தைலவர,் ண் க்கல் 

அவரக்ளின் தர ைலப் பட் ய ன்ப , ராம் நிவாஸ் ஏெஜன் , 

ண் க்கல் நி வனம் லம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ற . 

ேமற்ப  நி வனத் ன் பணிக்காலம் 30.06.2022 உடன் வைடவதால், 

01.07.2022 தல் 31.12.2022 வைரேம ம் 6 மாத காலத் ற்  பணி 

நீட் ப்  ெசய் ம், ேமற்ப  பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.30,00,000/-( பாய் ப்ப  லடச்ம் மட் ம்)ற்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்.1006/2021/எச1்). 
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அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. ெசல னத்ைத வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

43) இம்மாநகராட்  48 வார் க க் ட்படட் ப களில் ளாஸ் க் 

(ெந ) ஒ ப்   த் ம், ண் ம் ணிப் ைபகைள 

பயன்ப த் ட ம், ெபா  மக்கள் மற் ம் யாபாரிக க்   

ப் ணர்  ஏற்ப த் ம் வைக ல் 29.06.2022 மற் ம் 30.06.2022 

ஆ ய இ  னங்கள் ஆட்ேடாக்களில் ைமக் ைவத்  ளம்பரம் 

ெசய் ம் பணிக்  ழ்க்கண்டவா  ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்ட .  

வ. 
எண். 

நி வனம் ைல தம் 

1  தயா பப்ளி ட் ஸ், ெபரிய 
கைட , 
64, பகவ  அம்மன் ேகா ல் 
ெத , 

ண் க்கல் 

.2200/- 
 ( நாள் ஒன் க்  

எரிெபா ள், ஓட் நர ் , 
ைமக், ஆம்ப்ளிைபயர,் 2 
ஸ் க்கர ்மற் ம் ேபடட்ரி 

உட்பட) 
2 வா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ச ண்ட் 

சர் ஸ்/ எலக்டர்ிக்கல் ஒரக்்ஸ்,  
ேக.என்.எச ்ேரா ,  

ண் க்கல்  

.2400/- 
(நாள் ஒன் க்  

எரிெபா ள், ஓட் நர ் , 
ைமக், ஆம்ப்ளிைபயர,் 2 
ஸ் க்கர ்மற் ம் ேபடட்ரி 

உட்பட) 

3 சரவணா ச ண்ட் ஸ்டம்,  
86ஏ ேசாைல ஹால் ேரா , 

ண் க்கல். 

.2600/- 
(நாள் ஒன் க்  

எரிெபா ள், ஓட் நர ் , 
ைமக், ஆம்ப்ளிைபயர,் 2 
ஸ் க்கர ்மற் ம் ேபடட்ரி 

உட்பட) 
 ேமற்கண்டவா  ெபற்  வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் 

வரிைச எண். 1ல் கா ம் வரப்ப  ைறந்த படச் ைல தத் ல் 
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ைலப் ள்ளி வழங் ள்ள  தயா பப்ளி ட் ஸ், ண் க்கல் 

நி வனத் ன் ைலப் ள்ளி ைன ஏற் ,  மாமன்ற அ ம ைய 

எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் , பணி உத் ர  

வழங் யைத  மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   

(ந.ேகா.எண்..7029/2021/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

 1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 2. ெபா  காதாரப் பணி ன் அவசர அவ யம் க  

மாநகராட்  சட்டம் ரி  15ன் ழ் பணி ேமற்ெகாண்டைத ம் 

உத்ேதச ெசல னம் .17600/-ஐ  தயா பப்ளி ட் ஸ், ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  வழங் ட  மாமன்றம்   அ ம க்கலாம். 

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

57 AF 2944 ேஜ. . . வாகனத் ன்ப கைள சரி ெசய்வதற் ம் 

யஉ ரி பாகங்கைள மாற்றம் ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .4,00,000/-க் மாமன்ற அ ம  ெபற் , ேமற்கண்ட 

பணி ைன வாகனம் நிேயாகம் ெசய்த /வா ெஜயராஜ் ஆட்ேடா 

ெமாைபல்ஸ் ஏெஜன் , ம ைர நி வனத் ற் ேநர யாக 

பணி ைன ஒப்பைடப்  ெசய்யப்பட்ட . 

ேமற்ப  வாகனத் ன் ப கள் சரிெசய்யப்பட் , 

அ ம க்கப்பட்ட ெசல னத் ற் ம் தலாக .18,500/- ல் 

பட் யல் ெதாைக /வா ெஜயராஜ் ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் ஏெஜன் , 

ம ைர நி வனம் வழங் ள்ளதால், தல் ெசல னத் ெதாைக 

.18,500/-க்  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 தல்ெசல னம் 

ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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45) இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் TN 57 AB 

9241 எண் ள்ள  ெஜட்ரா ங் வாகனத் ற்  த ச ் சான்  

வைடவதால், ேம ம் ஓராண் ற்  த ச ் சான்  ெப வதற் ம், 

வாகனத் ன் ப கள் அைனத் ம் சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .1,00,000/-க்  ( பாய் ஒ  லடச்ம் மட் ம்) அ ம  

ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற .    

        (ந.க.எண்.4489/2022/எச1்) 

அ வலக ப்   

 மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

46) இம்மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் TN 57 BD 

3938 எண் ள்ள ப்பர ் லாரி வாகனத் ற்  த ச ் சான்  

வைடவதால், ேம ம் ஓராண் ற்  த ச ் சான்  ெப வதற் ம், 

வாகனத் ன் ப கள் அைனத் ம் சரி ெசய்வதற் ம் ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் . 90,000/-க்  ( பாய் ெதாண் றா ரம் மட் ம்) 

அ ம  ேவண்  மாமன்றத் ற்  ெபா ள் ைவக்கப்ப ற .  

(ந.க.எண்.5677/2022/எச1்) 
அ வலக ப்   
 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
47) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி  பழனி ேரா  

த்தா ம ந்தகத் ற்  த்த ம த் வ அ வலர ் ழ்க்கா ம் 

ேதாராயமான ம ப் ற்  த்த ம ந் கள் 2022-23ம் ஆண் ற்  

ெகாள் தல் ெசய் ட ேகாரி ள்ளார.் 

வ.எண். த்தா ம ந்தகங்கள் பரம் ெதாைக 

1 பழனி ேரா  த்தா ம ந்தகம் .2,20,000/- 

 ெமாத்தம் .2,20,000/- 

   

 ேமற்கண்டவா  ம த் வ அ வலர ் வழங் ள்ள ேதைவப் 

பட் யல் பரங்களின்ப  ம ந் ப் ெபா டக்ள் .2,20,000/- 

ெசல னத் ல் அர  ம ந்  ெபா ள் நி வனமான டாம்ப்கால், 

ெசன்ைன நி வனத் ட ந்  ேநர யாக வாங் க்ெகாள்ள ம், 
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அதற்கான ெசல  ெதாைக .2,20,000/-ற்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      (ந.க.எண்.3298/2022/எச1்) 

அ வலகக் ப்  

 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

48) ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் இம்மாநகராட் க்  

எ ராக ெதாடரப்ப ம் வழக் களில் ஆைணயர ் சாரப்ாக  கடந்த 10 

வ டங்களாக . ேஜ. லாரன்ஸ், மாமன்ற வழக்க ஞர ் ஆஜரா  

வழக்கா  வ றார.் இந்நிைல ல், . எம். நா க்கர , 

வழக்க ஞர,் ம ைர அவரக்ளின் க தத் ல், தான் கடந்த 19.07.1996 

தல் வழக்க ஞராக ப  ெசய்  பணியாற்  வ வதாக ம்,         

. எஸ். ஷ்ணசா , த்த வழக்க ஞரிடம் 8 1/2 வ டங்களாக 

இளநிைல வழக்க ஞராக பணியாற் ய அ பவம் 

ெபற் ப்பதாக ம், கடந்த 24.07.2004 தல் யமாக பணியாற்  

வ வதாக ம், ேம ம் தன  25 வ ட பணிக்காலத் ல் பல்ேவ  

ெபா , நீ ேபராைண மற் ம் ற்ற வழக் கள் மார ் 1720 

வழக் களில் ஆஜரா  வழக்கா ய அ பவம் ெபற் ள்ளதால் 

தன்ைன ண் க்கல் மாநகராட் ன் மாமன்ற வழக்க ஞராக 

நிய க்க ேகாரி ள்ள வரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

அ ம க் ம் ைவக்கப்ப ற .   (ந.க.எண். 6459 /2021 / 1). 

அ வலகக் ப்  

இம்மாநகராட் ன் வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள் 

கடந்த 10 வ டங்களாக மாமன்ற வழக்க ஞராக 

பணியாற் ள்ளதால், தற்ேபா  . எம். நா க்கர , 

வழக்க ஞர,் ம ைர அவரக்ைள இம்மாமன்ற வழக்க ஞராக 3 

ஆண் க க்  நியமனம் ெசய் டலாம். ன் அ ம  ெபறப்பட்டைத 

மன்றம் ஏற்கலாம்.  

49) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  எண் 35 ல் உள்ள அண்ணா 

காலனி, ரத்னா நகர,் சா யார ் ேதாட்டம் மற் ம் ராஜெலட்  நகர ்

ஆ ய  ப களில் உள்ள  பாலங்கள் ேசதமைடந்  பத்  
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ஏற்ப ம் நிைல ல் உள்ளதால், அதைன  உடன யாக ர ் ெசய்ய 

ேவண்  உள்ள . பாலங்கள் ரைமக்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  

. 5.00 இலடச்ம். ேமற்ப  பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி பணி 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்  மாமன்றப்ெபா ள் 

வைரந்  ஒப் த க் .    (ந.க.எண்:   5128 / 2022 / இ4) 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

50) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  எண் 37 ல் உள்ள நாகம்மாள் 

ெத  மற் ம் பள்ளி வாசல் ெத  ஆ ய  ப களில் உள்ள  

பாலங்கள் ேசதமைடந்  பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் உள்ளதால், 

அதைன  உடன யாக ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . பாலங்கைள 

ரைமக்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  . 2.00 இலடச்ம். ேமற்ப  

பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்  மாமன்றப்ெபா ள் வைரந்  ஒப் த க் .  

       (ந.க.எண்:   5128 / 2022 / இ4) 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

51) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வ வாய் நி  2022 – 2023 இன் ழ்  

பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி ல் இயங்  வ ம் .என்.57.எஎப்.8771 

வாகனத் ற்  த ச ் சான்  ெபற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 

மராமத் ப் பணிக்   28.6.2022  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. மார ்ஆட்ேடா ேகர,் 
ண் க்கல் 

2.14% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.1000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  

ட்   
2. அங்  லாஸ் 

சர் சஸ், 
ண் க்கல்  

1.86% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.1000/-  ம ப் ள்ள 
க ல ெச த்  

ட்  

 

தல் அைழப் ல் .1,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 2.14% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர,் ண் க்கல் 

நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல 

உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

       (ந.க.எண். 2065 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. மார ் ஆட்ேடா ேகர,் ண் க்கல் நி வனத்தாரின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

52) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் காரய்ா 

ராம்  ட்டம் 2020-21 இன் ழ்  மரியநாத ரத் ல் அங்கன்வா  ைமயம் 

கட் ம் பணிக்  26.7.2022 அன்  ப ைனந்தாவ  ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . ன்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .எஸ்.அமல்ராஜ்  4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.17000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்   12.50% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.17000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 
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3. GInd Infra Private Limited 39.82% ம ப் ட் ற்  
தல் 

ன் ைவப் த் ெதாைக 
ெச த் வ ந்  

லக்களிக்கப்பட் ள்
ள  

 ப ைனந்தாம் அைழப் ல் .17,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

ன்   ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற் ள்ள . பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ப ைனந்தாவ  

ை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 .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் 

அளிக்கலாம்.      (ந.க.எண். 11658 / 2019 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .எஸ்.அமல்ராஜ், 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. 

53) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ரதம மந் ரி ன் ஜன் காஸ் 

காரய்ா ராம்  ட்டம் 2020-21 இன் ழ்  க ணாநி  நகரில் 

அங்கன்வா  ைமயம் கட் ம் பணிக்  26.7.2022 அன்  

ப ைனந்தாவ  ை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 ்  

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.17000/-  
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல  
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2. .எஸ்.அமல்ராஜ்  12.50% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.17000/-  
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

 ப ைனந்தாம் அைழப் ல் .17,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக வரப் 

ெபற் ள்ள . பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ப ைனந்தாவ  

ை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 .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் 

அளிக்கலாம்.      (ந.க.எண். 11658 / 2019 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .எம். தரன், 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. 

 
54) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கா ம் பணிக க்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .  

வ. 
எண். 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 
1 வார்  எண்.44  ன்னா ெத , அ  

பாத் மா ெத ல் ேசதமைடந்த வ கால் 
மற் ம் பாலம் சரி ெசய் ம் பணி  

17.50 

2 வார்  எண்.48 யவர ் ெத , பள்ளிவாசல் 
ெத  மற் ம் அசனாத் ெத ல் ேபவர ்
கற்கள் ப க் ம்  பணி 

13.50 

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

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  வ வாய் நி  2022-23 ன் 

ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

55) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கா ம் ப களில் வ கால் 

மற் ம் பாலங்கள் ேசதமைடந்த ெபா மக்கள் பயன்ப த்த இயலாத 

நிைல ல் உள்ள . எனேவ ைஷ ேசதமைடந்த பாலங்கள் மற் ம் 

வ கால்கைள ரைமக் ம் பணிக க்  தயார ்ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 

ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

வ. 
எண். 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 
ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 

1 வார்  எண்.41 மற் ம் 46 ல் ேசதமைடந்த 
வ கால் மற் ம் பாலம் சரி ெசய் ம் பணி  

2.00 

2 வார்  எண்.47 மற் ம் 48 ல் ேசதமைடந்த 
வ கால் மற் ம் பாலம் சரி ெசய் ம் பணி 

2.00 

3 வார்  எண்.42 ேமட் ப்பட்  க் த் 
ெத ல் ( எஸ்எம்  நகர)் ேசதமைடந்த 
வ கால் மற் ம் பாலம் சரி ெசய் ம் பணி 

3.00 

       (ந.க.எண்.10344 / 2021/ இ 4) 

அ. ப்                

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

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

ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

56) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ேமற்  ரத  

மாநகராட்  ெதாடக்கப் பள்ளி ல் வ ப்பைறகளில் ேசதமைடந்த 

ஓட் க் ைர ைன மாற்  கான் ரிட் ைரயாக 

மாற் யைமக்க ம்,  க ப்பைறகள் ேசதமைடந் ள்ளைத சரி 
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ெசய் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .10.00 இலடச்த் ல் தயார ்ெசய்யப்பட்ட 

உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    

     (ந.க.எண். 6531/ 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், மாணவரக்ளின் நலன் 

க ம் கல்  நி  2022-23 ன் ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

57) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் -  

நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம் 2021 – 22 இன் ழ்  .25,00,000/- 

ம ப் ட் ல்  பழனி சாைல வசந்த் அண்ட ்ேகா அ ல் நகரப்் ற நல 

வாழ்  ைமயம் கட்டப்பட உள்ள .  ைஷ இடத் ற்  க 

அ காைம ல்  அர  தைலைம ம த் வமைன இயங்  வ வதா ம், 

ேமற்ப  இடத் ைன மாநகராட் ன் வ மானத் ைன ெப க் ம் 

வைக ல் வணிக பயன்பாட் ற்  உபேயாகப்ப த்த 

ட்ட டப்பட் ள்ளதா ம் பழனி சாைல வசந்த் அண்ட் ேகா அ ல் 

நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம் கட் வதற்  மாற்றாக ஆர.்எம்.காலனி 

ரதான சாைல ல் ம தாணிக் ளம் ப ல் மாநகராட் க் ச ்

ெசாந்தமான இடத் ல் கட் வதற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ன்ற . ேம ம் இப் பணி ட்டப் பணி என்பதா ம், 

பணி ைன ைரந்  த்  பணி வ க்ைக சமரப்் க்கப்பட 

ேவண் ள்ளதா ம் ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம 

காலதாமதத்ைத  த ரக்் ம் ெபா ட் ம், ம ப் ட் ல்  பழனி சாைல 

வசந்த் அண்ட் ேகா அ ல் நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம் கட் ம் 

பணிக்  4.52 % ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள M/s.KLK Consructions, Chennai,  ஒப்பந்ததாரர ் லம் அேத 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் ஆர.்எம்.காலனி ரதான 

சாைல ல் ம தாணிக் ளம் ப ல் மாநகராட் க் ச ்

ெசாந்தமான இடத் ல் நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம் கட் ம் 
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பணி ைன ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றத் ன் அ ம  

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

அ வலக ப்  

மாமன்றம் அ ம   வழங்கலாம்  

58) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்ப்படட், வார்  எண் - 39 ல் பக்த 

வசச்லம் நகரில் ைறயான சாக்கைட கால்வாய் இல்லாததால், 

மைழக்காலங்களில் க நீ ம், மைழநீ ம் கலந்  அ ள்ள 

ப்  ப க க் ள் ெசன்  ன்ற . இ  அப்ப  

மக்க க்  இைட  ைள ப்பதாக ம் ெபா  காதாரம் 

பா க் ம் வைக ல் உள்ள . இப்ப ல் பாதாள சாக்கைட பணி 

ெசய்ய இயலா . எனேவ இப்ப க்  ைறயான கால்வாய் 

அைமக்க ஆ ம் ம ப்  .10.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண்.6833/ 2022 / இ4) 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

59) ண் க்கல் மாநகராட் க்  நகரப்் ற உள்ளாட்  ேதரத்ல் ந்  

ேமயர,் ைண ேமயர,் மாமன்ற உ ப் னரக்ள் அைற மற் ம் 

மாமன்ற ட்ட அரங்  ஆ யைவ பயன்பாட் ற்  வர உள்ளதால் 

அைறகளில் உள்ள ப கைள ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . இப் 

பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .9,50,000/- ஆ ம். இப் பணி ன் 

அவசர அவ யம் க  ைலப் ள்ளி ேகாரி பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள ண் க்கல் மாநகராட்   சட்டப் ரி .15  ன் ழ் 

அ ம  ெபறப்பட்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம் 

ைவக்கப்ப ற .  
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ேம ம் இப் பணிக்  31.03.2022 அன்  ழ்க்கண்ட  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்டன. 

வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  

1 எஸ்  ல்டரஸ்், ண் க்கல் 826340.88 

2 . .உதய மார,் ண் க்கல் 868233.86 

3 ளா க் கன்ஸ்ட்ர ன்ஸ், ண் க்கல் 876498.18 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், ண் க்கல் என்பவரின் 

ை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.2847/2022/ இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

60) ண் க்கல் மாநகராட் க்  நகரப்் ற உள்ளாட்  ேதரத்ல் ந்  

ேமயர,் ைண ேமயர,் மாமன்ற உ ப் னரக்ள் அைற மற் ம் 

மாமன்ற ட்ட அரங்  ஆ யைவ பயன்பாட் ற்  வர உள்ளதால் 

அைறகளில் உள்ள ன் ப கைள ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . இப் 

பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .7,00,000/- ஆ ம். இப் பணி ன் 

அவசர அவ யம் க  ைலப் ள்ளி ேகாரி பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள ண் க்கல் மாநகராட்   சட்டப் ரி .15  ன் ழ் 

அ ம  ெபறப்பட்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ஒப் த க் ம் 

ைவக்கப்ப ற .  

ேம ம் இப் பணிக்  31.03.2022 அன்  ழ்க்கண்ட  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் ெபறப்பட்டன. 

வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர ் ைல தம்  

1 எஸ்  ல்டரஸ்், ண் க்கல் 617495.00 
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2 . .உதய மார,் ண் க்கல் 648584.70 

3 ளா க் கன்ஸ்ட்ர ன்ஸ், ண் க்கல் 654761.69 

வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

வழங் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்், ண் க்கல் என்பவரின் 

ை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.2847/2022/ இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

61) ண் க்கல் மாநகராட்  ஆத் ர ் காமராஜர ் நீரத்்ேதக்க 

வளாகத் ல் அைமந் ள்ள இரண்  நீர ் டட் 9.00 MLD, 16.80 

MLD அைமக்கப்படட் த் கரிப்  நிைலயங்கள், இரண்  டட் 

நீேரற்  நிைலயங்கள், 10 எண்ணம் றந்தெவளிக் ண கள் 

மற் ம் காவலர ் பணி இைவக க்  ேதைவயான 

ெதா ல் டப்ப் பணியாளரக்ள், பம் ங் ரதானக் ழாய்கள் 

மற் ம் மைலக்ேகாடை்ட  நீேரற்  நிைலய ேமாடட்ார ்

பம்ப்ெசடக்ள் இயக் வதற்  ேதைவயான ெதா ல் டப்ப் 

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 .   

ேமற்கண்ட ெதா ல் டப்ப் பணியாளரக்ளின் 

அ ம க்கப்படட் பணிக்காலம் 5.7.2022 ல் வைட ற .  ம  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா ம் வைர கால நீட் ப்   

வழங்கப்பட்டள்ள . எனேவ  இப் பணிக்ெகன த ழ்நா  நீர ்
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வ கால் வாரிய 2021-2022 தர ைல பட் ய ன்ப  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப்  .49.00 இலடச்த் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.5002/2022/இ2) 

அ. ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  இப்பணி ைன நீர ் நி  

2022-23இன் ழ் ேமற்ெகாள்ள ம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

ப ள்ள மாநகராட்  ந நிைலப் பள்ளி ல் ப தைடந்த 

வ ப்பைறகளில் மராமத் ப் பணி ேமற்ெகாள் வதற்  .5.00 

இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 

ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

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

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

 
63) ண் க்கல் மாநகராட்  வார்  எண்.47, பார ரம் ப ள்ள 

மாநகராட்  ந நிைலப் பள்ளி ல் 500க் ம் ேமற்பட்ட மாணவ, 

மாண யரக்ள் ப ன்  வ ன்றனர.் ேபா ய இட வச  

இல்லாததால் யதாக இரண்  வ ப்பைறகள் கட் வதற்  .20.00 

இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

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

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

64) ண் க்கல் மாநகராட்  ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 (நகரம்) 

நகர ய்ைம ட்டம் 2021-22ன் ழ் வார்  எண்.43, வா நகரில் 

ச தாய க ப்பைற கட் ம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட நிரவ்ாக அ ம  

ெபறப்பட் ள்ள . எனேவ ேமற்ப  பணி ேமற்ெகாள்ள அவ் டத் ல் 

உள்ள ேசதமைடந்த க ப்பைற ைன இ க்க ேவண் ள்ள . 

இப்பணி ேமற்ெகாள்ள .1.50 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

        (ந.க.எண்.3550/2022/இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ெபா  மக்களின் நலன் 

க ம் வ வாய் நி  2022-23ன் ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

65) ண் க்கல் மாநகராட் ல் சாைலேயார யாபாரிக க்கான 

கணக்ெக ப் ப் பணிக்   18.7.2022  அன்   இரண்டாம் ைறயாக  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட . இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ. 
எ

ண் 

நி வனத் ன் ெபயர் ைல தம் 
 (GST உட்பட) 

1. SenseImage Technologies PVT LTD  2177600.00 

2. WHITEOX PRIVATE LIMITED 2665600.00 

இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

ைறந்த ஒப்பந்தப் ள்ளி வழங் ள்ள SenseImage Technologies PVT LTD 

நி வனத்தாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல 
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உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.    

       (ந.க.எண்.  6957 / 2014 / எப் 1) 

அ வலக ப்  

1. SenseImage Technologies PVT LTD நி வனத்தாரின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாண்  ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல 

உத் ர  வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

 

 

 
 
 
 
 
 
இடம் :  ண் க்கல்      ேமயர் 
நாள்  :  05.08.2022           ண் க்கல் மாநகராட்        
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மைழ ைர ேசக  !!                                                                                       ம  வள  ெப  !! 

 

                                                   க                                                                                                                              மாநகரா ê 

2022 ஆ   ஆ  ஆ  மாத  27  ேத   (12.08.2022)  ெவ ழைம    
காைல   12.00   மëயள   க  மாநகரா ê  மாம ற  ì ட   
அர     நைடெபற    உ ள   அவசர ì ட  ெபா க  

 

1) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  எண் 20 ல் காமராஜர ்ேப ந்  

நிைலயத் ல் மாற் த் றனாளிக க்கான தங் ம் அைற கட் ம் 

பணிக்  தயார ் ெசய்யபட்ட பணிக்  ட்ட ம ப் ட் த் ெதாைக 

.6.00 இலட்சம் ஆ ம். இப்பணிக்  01.07.2022 ல் ைலப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட இ  ஒப்பந்ததாரரக்ளிட ந்  இரண்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 

 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் ைலப் ள்ளி  ேகாரியத் 

ெதாைக . 

1  .எஸ். . . ல்டரஸ்் .502949.00/- 

2  , .உதய மார ்ஒப்பந்ததாரர ் .513060.00/- 

 

 வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள . எஸ். . . ல்டரஸ்், ண் க்கல், 
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அவரக்ளின் ைலப் ள்ளிைய ஏற் ,  ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்ட ரி  15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி  

ேமற்ெகாண்டதற்  மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற்க் ம் 

சமர் க்கப்ப ற .  

ந.க.எண். 5483 /  2022 / இ4 

 
அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.  

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க   ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்ட ரி  15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  

.எஸ். . . ல்டரஸ்், ண் க்கல் அவரக் க்  ேவைல உத் ர   

வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

3. இப்பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  வ வாய் 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

2) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ம தாணிக் ளத் ல் 

உள்ள க ப்பைற க ம் ேசதமைடந்  பயன்ப த்த இயலாத 

நிைல ல் உள்ளதால் அக் க ப்பைற ைன 15வ  நி க்  

ட்டத் ன் ழ் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட நிரவ்ாக அ ம  

ெபறப்பட் ள்ள . எனேவ ேமற்ப  ேசதமைடந்த க ப்பைற ைன 

இ த்  அப் றப்ப த்த ேவண் ள்ள . இப் பணி ேமற்ெகாள்ள 

.1.00 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.3170/ 2022 / இ 4) 
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அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ெபா  மக்களின்  

நலன் க ம் வ வாய் நி  2022-23 ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரி பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

3) ண் க்கல் மாநகராட்  வார்  எண்.1, நாராயண ள்ைளத் 

ேதாட்டத் ல் ப தைடந் ள்ள ேமாட்டார ் பம்ப், லமைடந் ள்ள 

நீரத்்ேதக்கத் ெதாட் ன் கான் ரிட் ேமைட ைன சரி ெசய்தல், தாக 

ஒ  கான் ரிட் ேமைட அைமத்தல் மற் ம் . .தாஸ் காலனி அ க்  

மா  ப்  ப க்  அ காைம ல் தாக தண்ணீர ்ெதாட் ம், 

கான் ரிட ் ேமைட ம் அைமக் ம் பணிக்  .0.90  இலட்சத் ல் தயார ்

ெசய்யப்படட் உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண். 10344 / 2021 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், ெபா  மக்களின்  நலன் 

க ம் நீர ் நி  2022-23 ன் ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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4) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கா ம் பணிக க்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .  

வ. 

எண். 

பணி பரம் ம ப் ட் த் 

ெதாைக 

.இலட்சத் ல் 

1 வார்  எண்.1, நாராயண ள்ைள 

ேதாட்டத் ல்   பாலம் கட் ம் பணி 

1.50 

2 வார்  எண்.6, எம் எம் நகரில் மைழநீர ்

வ கால் உயரத்்  கட் ம்  பணி 

1.75 

3 வார்  எண்.12, எம் ஆர ் நகர ் மைழநீர ்

வ கால் உயரத்்  கட் ம்  பணி 

3.00 

 

       (ந.க.எண்.6708 / 2022/ இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

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

ழ் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

5) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  எண்.10, அய்யன் ளம் மற் ம் 

ெசல்லாண் யம்மன் ேகா ல் ெத  ப ல் ப தான  பாலம் 
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மற் ம் ேபவர ் கற்கள் ப க் ம் பணிக்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ட்ட 

ம ப் ட் த் ெதாைக .2.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப் பணிக்  3.8.2022 ல் 

ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல் ழ்க்கண்ட இ  

ஒப்பந்ததாரரக்ளிட ந்  இரண்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 

வ. 

எண் 

ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் ைலப் ள்ளி ேகாரிய 

ெதாைக . 

1 . .ெசந் ல் மார ் 164394.36 

2 .எம். தரன், 

காண்ட்ராக்டர ்  

172156.70 

வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள . .ெசந் ல் மார,் ண் க்கல் 

அவரக்ளின் ைலப் ள்ளிைய ஏற் , ண் க்கல் மாநகராட்  சடட்ப் 

ரி . 15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி ேமற்ெகாண்டதற்  

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  

      (ந.க.எண். 10344 / 2022/ இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .ெசந் ல் மார,் ண் க்கல் அவரக் க்  ேவைல 
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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. 

 

6) இந் ய நாட் ன் 75வ  தந் ர னம் “ தந் ரத் நாள் அ தப் 

ெப ழா” வாக ெபா மக்கள் அைனவ ம் தங்கள  களில் 

ேத யக் ெகா ைய  ஆகஸ்ட் 11 தல்  17 வைர ஏற்  உரிய மரியாைத 

ெச த்த அரசாைண எண்.172, ற் லாத் ைற 14.7.2022 ல் 

ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

அதன்ப  ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள 46030 க ம் 

ேத யக் ெகா ைன ஏற்றப்பட உள்ள . இப் பணிக்  27.7.2022 அன்  

ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல் ழ்க்கா மா  ன்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன. 

வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர் 30 அங் லம் : 20 அங் லம்  

அள ள்ள ஒ  ேத யக் 

ெகா ன் ைல  ( GST 

நீங்கலாக) 

1 நந்  ஸ் ரின் ரிண் ங், 

ெசன்ைன 

.23.00/- 

2 ெவல் ஸ் ரின்ஸ், ெசன்ைன-81 .26.00/- 

3 ேகாடெ்டக்ஸ் ராப்ட், க ர ் .16.00/- 
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 வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  ேகாடெ்டக்ஸ் ராப்ட,் க ர ்நி வனத் ன் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். இப் பணி ன் அவசர அவ யம் 

க ம், த ழ்நா  வ ம் உள்ள களில் தந் ர ன 

ழா ைன ெகாண்டா ம் தமாக ேத யக் ெகா ைன ஏற்றப்பட 

உள்ளதால், ேத யக் ெகா ன் ேதைவ ன் ெபா ட்  னசரி 

ைல ல் மாற்றம் ஏற்ப வதா ம், 30 அங் லம் : 20 அங் லம்  

அள ள்ள ஒ  ேத யக் ெகா ன் ைலயான  நகராட்  நிரவ்ாக 

இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளால் நிரண் க்கப்பட்ட ைல ைன 

ட ைறவாக உள்ளதா ம், ண் க்கல் மாநகராட்  சட்டப் ரி  15 

ன் ழ் ேகாடெ்டக்ஸ் ராப்ட், க ர ் நி வனத் ற்  ேவைல உத் ர  

வழங்  பணி ைன ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், 

ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .    (ந.க.எண். 6402/ 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

2. ேத யக் ெகா  வாங் வதற்  வ வாய் நி ன் ழ் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ைன ெபா  மக்களிட ந்  

ேத யக் ெகா ைன ற்பைன ெசய்வ னால் ைடக் ம் 

ெதாைக ந்  ஈ  ெசய்  ெகாள்ள ம் அ ம  

வழங்கலாம்.  
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7) ண் க்கல் மாநகராட் க் ப் பாத் யப்பட்ட நாகல் நகர ்

பார ரம் வாரசச்ந்ைத வளாகத் ல் உள்ள Asbestos Cement Sheet 

ைர னாலான 4 எண்ணம் Shed கள் இ க்கப்பட் ள்ளன. அவற் ல் 

ழ்க்கண்ட இனங்கள் உள்ளன. இவற் ைன அப் றப்ப த்  ெபா  

ஏலத் ல் வதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

1) 4 m உயர ள்ள  50mm GI pipe  4 x 33 = 132 Nos 

2) 6 m உயர ள்ள  50mm GI pipe  4 x 11 = 44 Nos 

3) 21 m உயர ள்ள  50mm GI pipe  4 x 6 = 24 Nos 

4) Asbestos Cement Sheet 4 x (21x6)  = 504 m 

      (ந.க.எண். 6919/ 2022 / இ 3)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ைலப் ள்ளி ேகார ம் 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

 

8) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ்க  கண்ட ம் 

வாகனம் எண். .என்.57.க் .3255 க்  15.09.2022 ம் ேத டன் 

த சச்ான்  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 ெபற்ற நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ம் அதற்கா ம் 
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உத்ேதச ெசல னம் .45,000/-ஐ நீர ் நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

      (ந.க.எண். 6371 / 2022 / இ 3)  

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

 

9) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நீர ் லாரி வாகனம் 

எண். .என்.57.எ.3210 க்  15.09.2022 ம் ேத டன் த சச்ான்  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 

ெபற்ற 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. 6372 / 2022 / இ 3)  

 

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

10) ண் க்கல் மாநகராட் ல் நீர ் வ கால் நி  2021 - 22  இன் 

ழ்  பாதாள சாக்கைட ட்டப் ரி  ப்பம் -2 இயக் தல் மற் ம் 

பராமரிப் ப் பணிகள் இ  வ ட  காலத் ற்  ேமற்ெகாள் ம் 
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பணிக்  8.7.2021 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கா ம் 

இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ்

1. WATAIR TECHNOLOGIES PVT LTD, CHENNAI 

2. VISHNU PRIYA CONSTRUCTION, DINDIGUL 

ேமற்கா மா  வரப்ெபற்ற இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகைள ம் 

ெதா ல் ட்ப ரந்்தாய் க் வால் ரந்்தாய்  ெசய்யப்பட்ட ல் 

WATAIR TECHNOLOGIES PVT LTD, CHENNAI ஒப்பந்ததாரர ் மட் ேம 

ெதா ல் ட்ப ரீ யாக த  வாய்ந்தவராக க தப்பட்டைமயால் 

ைல தப் பட் யல் றக்கப்பட்  ஒப் ேநாக்  பட் யல் 

ழ்க்கா மா  தயார ்ெசய்யப்பட்ட . 

வ. 

எண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. WATAIR TECHNOLOGIES 

PVT LTD, CHENNAI 

2.63% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.46000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 ைஷ ஒப்பந்ததாரர ் கார ் பத் ல் காயமைடந் , 

ம த் வமைன ல் கடந்த ஒ  வ டமாக ேமல் சை்ச 

ேமற்ெகாண்  வந்ததால் ேநரில் வர யாத காரணத் னா ம், 

தற்ெபா  அப் பணி ைன அேத ைல தத் ல் த ள்ள 

ஒப்பந்த காலத் ல் (ஆகஸ்ட் 23 வைர) ெசய்  தர சம்ம த் ள்ளார.்   

தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப் ள்ளி 2.63% ம ப் ட்ைட ட 
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தலாக வரப் ெபற்றதால், ைல தத்ைத ைறத்  த மா  

WATAIR TECHNOLOGIES PVT LTD, CHENNAI, ஒப்பந்ததாரரிடம் 29.07.2022 ஆம் 

ேத ய அ ப் ல் ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த 

ைல தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.2 ன் ைல தத் ைன 

ைறத்  2.50% 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, 

ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத 

க த் ல் ெகாண் ம் 2.50 % ம ப் ட்ைட ட தலாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள WATAIR TECHNOLOGIES PVT LTD, CHENNAI, 

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்க மாமன்ற ஒப் தல் 

ேவண்டப்ப ற .      (ந.க.எண். 3845 / 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. WATAIR TECHNOLOGIES PVT LTD, CHENNAI 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 வ வாய் நி  2022 – 2023 இன் ழ்  

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  அப் ப க் ட்பட்ட 16 

இடங்களில் HDPE  ெதாட்  அைமத்  தண்ணீர ் வழங் ம் பணிக்  

28.6.2022 அன்  தல்  ைறயாக  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்படட் . 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  

வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர ் ைல தம் ன்ைவப் த் ெதாைக 

1. .ேக.ெபான் கன்   4.97% 

ம ப் ட் ற்  

தல் 

.14000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எ. கம  ர க் 9.70% 

ம ப் ட் ற்  

தல் 

.14000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

 தல் அைழப் ல் .14,00,000/- 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 .ேக.ெபான் கன்,  

ஒப்பந்ததாரரிடம்  29.06.2022 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  4.94% 

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, ண் ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் 

ெகாண் ம் 4.94% ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள .ேக.ெபான் கன், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற் , ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  மாமன்றம் 

ஒப் தல் அளிக்கலாம்.     (ந.க.எண். 2065 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .ேக.ெபான் கன் , 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 க் ட்ப்படட், வார்  எண் – 30 – ல் நத்தம் 

ேரா  ேமம்பாலத் ல் அைமந் ள்ள ெத ளக் ற்கான ன் கடத் கள் 

அைமக் ம் பணிக்  05.05.2022 ல் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  

ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி வழங்  இ ந்த ORCQ Industries  ஒப்பந்ததாரர ்

அவரக் க்  23.05.2022 அன்  ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணிகள் 
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நைடெபற்  வ ன்ற . இடத் ன் தன்ைம க ம், மக்களின் 

அ ப்பைட ேதைவ க ம், ம ப் ட் ல் வ வைக ெசய்யப்பட்ட 

இனங்கைள காட் ம் தலாக பணி ேமற்ெகாள்ளப்படட்ைமயால் 

.2,02,738.00/- தலாக , தல் ெசல னம் ஏற்பட் ள்ள . இதற்காக 

தயார ் ெசய்யபட்ட த் ய ம ப்  .7,02,738.00/- மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ன்ற . ேம ம் பணி ன் அவசர அவசரம் 

க ம் ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் 

மற் ம் ய ைல தத் னால் ஏற்ப ம் தல் ெசல னத்ைத ம் 

க த் ல் ெகாண்  இப்பணி ைன ஏற்கனேவ ெசய்  வ ம் ORCQ 

Industries ஒப்பந்ததாரர ் லம் அேத ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ல் 

பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

ந.க.எண்: 1051 / 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. த் ய ம ப் ட் ற்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  தல் பணி ைன 

இப்பணிைய ஏற்கனேவ பாரத்்  வ ம் ORCQ Industries ஒப்பந்ததாரர ்

லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய  ேமற்ெகாள்ளலாம்  

3. தல் ெசல னத்ைத மாநகராட்  வ வாய் நி  ழ் 2022 – 23  ன் 

ழ் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
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13) ண் க்கல் மாநகராட் ல், வார்  எண் – 39 ற்  உட்பட்ட 

க ண்டர ் சத் ரம் ெத , க்கந்தர ் சா ர ் ெத , க்கந்தர ் சா ர ்

வடக்  ெத  ஆ ய சாைலகளில் அைமந் ள்ள பாலம் க ம் 

உயரமாக ம், சாைல ப  தாழ்வாக ம் இ ப்பதால், இப்ப ல் 

பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் உள்ள . எனேவ, இப்ப ல்  

பாலத் ன் இ றத் ம் Ramp அைமப்பதற்  ஆ ம் ம ப்  

.1.50 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணி 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்: 3029 / 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

 

 

 
இடம் :  ண் க்கல்      ேமயர் 
நாள்  :  10.08.2022           ண் க்கல் மாநகராட்                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           


