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மைழ ைர ேசக  !!                                                                                       ம  வள  ெப  !! 

 

                                                   க                                                                                                                              மாநகரா ê 

2022 ஆ   ஆ  ர டாê மாத  12  ேத   (29.09.2022) யாழ ழைம    
காைல   11.00   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  

              மன க  மாêல  ஆத  அைன தற   
ஆ ல ர ற

 
ெபா  

    ஒ வ  த  மன  ற  இ லாதவனாக இ க ேவ  அற  

அ வளேவ: மன ைம இ லாத ம றைவ ஆராவார  த ைம உைடயைவ. 
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1) அரசாைண எண். 390 நி  (ஊ யக் ) ைற நாள் 07.11.2012ல் 25 

ஆண்  காலம் அப்ப க்கற்ற / மாசற்ற வைக ல் பணி நிைற  

ெசய் ள்ள பணியாளரக் க்  ெராக்கப் பரிசாக . 2000/-  மற் ம் 

அன்னாரக்ள  பணி ைன நிைன  ம் வைக ல் சான் தழ் 

வழங் ட ம், ேமற்கண்ட பணியாளரக்ள் த்த பரப்பட் ைன 

ஜனவரி மற் ம் ஜ ைல தல் ேத களில் வ டந்ேதா ம் 

தயாரிக்கப்பட் , உரிய ஒப்பளிப்  ெசய்  வழங் ட ம், உள்ளாட்  

ைற ல் பணி ரி ம் பணியாளரக் க்  நீட் ப்  ெசய்  

உத் ர டப்பட் ள்ள .  

2) ேம ம் அரசாைண எண். 222 நி  (ஊ யக் ) ைற நாள் 

01.07. 2013ல்  ேமற்ப  ெராக்கப் பரி  மற் ம் சான் தழ் வழங் ட 

நியமன அ வலர ் / ஆைணய க்  அ காரம் வழங் ம் 

உத் ர டப்பட் ள்ள .   

3) இம்மாநகராட் ல்  கடந்த 2016ம் ஆண் ல் 25 வ டங்கள் 

பணி நிைற ற்   மாசற்ற வைக ல் பணியாற் ய அ வலரக்ள் 

மற் ம் பணியாளரக் க்  ேமற்கா ம்  ெராக்கப் பரி  மற் ம் 

சான் தழ்கள் வழங்கப்பட் , கடந்த 5 வ டங்களாக எவ க் ம்  

வழங்கப்பட ல்ைல. 

4) எனேவ, தற்ேபா  பணி ல் உள்ள மற் ம் பணியாற்  ஓய்  

ெபற்ற மார ் 75 அ வலர ் மற் ம் பணியாளரக் க்   ெராக்கப் 

பரிசாக . 2000/- தம் வழங் ட ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.1,50,000/-ற்  ( பாய் ஒ  லடச்த்  ஐம்பதா ரம் மட் ம்) 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.6827/2022/ 1). 

அ வலகக் ப்  

1. உத்ேதச ெசல னம் .1,50,000/-ஐ வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

 2. பணி ன் அவசர அவ யத் ைன ன்னிட்  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் 
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அ ம  ெபற்  ெதாடர ் நடவ க்கைகள் ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

 
2)  ண் க்கல் மாநகராட்  அ வலக ைழவா ன் வல றத் ல் 

உள்ள பைழய கட் டத் ைன இ த்  ட்   அவ் டத் ல் ண் ரம் 

ெசயலாக்க ைமயம் கட்ட உத்ேத க்கப்பட்ட .  இம் மாநகராட் ன் 

வ வாய் அ வலரிடம் இ ந்  ெபறப்பட்ட ப் ல் ண் ரம் 

ெசயலாக்க ைமயம் அைம ம் இடமான  வணிக ேநாக்  கட் டங்கள் 

அைமய ஏ வாக உள்ள  என ம், மாநகராட் க்  வ வாய் 

ெப க் ம் இடமாக உள்ளதால் மாற்  இடம் ேதர்  ெசய்  பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள ேகட் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 

 அதன் அ ப்பைட ல் நிைல நகரைமப்  அ வலரிடம் 

இ ந்  ெபறப்பட்ட ப் ல்  மாநகராட்  அ வலக ன் றம் PWD  

அ வலகம் ெசயல்ப ம் வளாகத் ற்  ெதற் ப் ப ல் உள்ள 

ழேமற்  சாைல ல் Transformer அ ல் உள்ள மாநகராட் க் ச ்

ெசாந்தமான கா டத் ல் ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயப் பணி 

ேமற்ெகாள்ள ெதரி க்கப்பட் ள்ள . எனேவ அவ் டத் ல்  

ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயம் அைமக்க மாமன்றத் ன் அ ம  

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

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

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

மைனப் ரி  சாைலகளில் வ கால் கட் ம் பணிக்  29.7.2022 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. . .மணிவாசகம் 4.96% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.18500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எஸ்.ெவள்ைளச ்

சா ,   

9.08% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.18500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

  
தல் அைழப் ல் .18,50,000/- 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 . .மணிவாசகம், ஒப்பந்ததாரரிடம்  

29.07.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  ைஷயார ்தன  

18.08.2022 ம் ேத ய க தத் ல் ைல தத் ைன ைறத்  ெசய்  

தர சம்மதம் அளித் ள்ளார.் ைஷ ஒப்பந்ததாரர ்  சம்மதம் 

ெதரி த் ள்ள ைல தப்ப  த் ய ஒப் ேநாக் ப் பட் யல் 

தயார ் ெசய்யப்பட்ட ல்  அன்னாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட் ைன 

ட 0.03%   ைறவாக உள்ள . எனேவ ம ப் டை்ட ட 0.03% 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .மணிவாசகம்,  

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல 

உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.    

       (ந.க.எண். 4102 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1.  . .மணிவாசகம், ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாமன்றத் ன் ஒப் தைல எ ர ் ேநாக் , மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக்  

மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

 



5 
 

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

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

மைனப் ரி ற்  சாைல அைமக் ம் பணிக்  29.7.2022 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. . .மணிவாசகம் 4.97% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.21500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எஸ்.ெவள்ைளச ்

சா ,   

9.89% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.21500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 தல் அைழப் ல் .21,50,000/- 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 . .மணிவாசகம், ஒப்பந்ததாரரிடம்  

29.07.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  ைஷயார ்தன  

18.08.2022 ம் ேத ய க தத் ல் ைல தத் ைன ைறத்  ெசய்  

தர சம்மதம் அளித் ள்ளார.் ைஷ ஒப்பந்ததாரர ்  சம்மதம் 

ெதரி த் ள்ள ைல தப்ப  த் ய ஒப் ேநாக் ப் பட் யல் 

தயார ் ெசய்யப்பட்ட ல்  அன்னாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி ம ப் ட் ைன 

ட 0.03% ைறவாக உள்ள . எனேவ ம ப் டை்ட ட 0.03% 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள . .மணிவாசகம்,  

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல 

உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

       (ந.க.எண். 4102 / 2022 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. . .மணிவாசகம், ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாமன்றத் ன் ஒப் தைல எ ர ் ேநாக் , மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

 
5) ண் க்கல் மாநகராட் க்   எல்ைகக் ட்பட்ட ப களில் 

சாைலேயாரம் யாபாரம் ெசய் வ ம் சாைலேயார 

யாபாரிக்கான ற்பைனக்  உ ப் னர ் ேதரத் ல் 28.11.2016-ம் 

ேத  ழ்க்கண்ட நபரக்ள், ற்பைனக்  உ ப் னரக்ளாக 

ேதரந்்ெத க்கப்பட்டனர.் 

1 தாழ்த்தப்பட்ேடார ் ம . சாந் ,  
க/ெப. ராமசா , 
ெசல்லாண் யம்மன்ேகா ல் ெத ,  

ண் க்கல் 
2 மகளிர ்வ ப் னர ் ம . காளியம்மாள், 

க/ெப. மாரியப்பன்,  
ேதாட்ட த் , 

ண் க்கல் 
3 மாற்  றனாளிகள் 

வ ப் னர ்
. கம  அ தா ர,் 

த/ெப. கம்ம   அப்பாஸ், 
19, கம்ம யா ரம் 2வ  ெத , 

ண் க்கல். 
4 பாண்ைம னர ்

வ ப் னர ்
. அப்பாஸ், 

த/ெப. ர் கம்ம , 

118/5, கைலஞர ்நகர,் 

பார ரம், ண் க்கல். 
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5 ற்ப த்தப்பட்ட 
வ ப் னர ்

ம . ல தா, 

க/ெப. ஷ்ணசா , 

ெமாட்டணம்பட் , 

ண் க்கல். 

6 ெபா / ற வ ப் னர ் ம .சாந்   

ேவளாங்கன்னி, 

த/ெப. அந்ேதாணிசா , 

தா க்ெகாம்  ேரா , 

ண் க்கல். 

இவரக்ள  பத க்காலம் 5 ஆண் கள் நிைறவைடந் ள்ளதால் 

ய நிரவ்ா கைள ேதரந்்ெத க்க அ ப்  வழங்க மாமன்ற 

அ ம  ேகாரப்ப ற .     (ந.க.எண். 6957/2014/எப்1) 

அ வலக ப் .. 

   மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
6) இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார் களில், 10.03.2022 தல் 31.03.2022 

ய 22 நாடக்ள் ெசாத் வரி, நீர ்கட்டணம், ெதா ல் வரி, பாதாள 

சாக்கைட ட்டம், த்தைக இனங்கள் மற் ம் இம்மாநகராட் ன் 

கைடகளின் வாடைக உடன் ெச த்த ேகாரி ெபா  மக்க க்  ஒ  

ெப க் ன் லம் அ ப்  ெசய்யப்பட்ட . நி யாண்  ம் 

த வா ல் ேமற்ப  ஒ  ெப க் ன் லம் அ ப்  

ெசய்யப்பட்ட . நாள் ஒன் க்  .2,200/- தம் 22 நாடக் க்  

.48,400/- ஆ ம். உரிைமயாளர ் . ப்ப   தயா பப்ளி ட் ஸ் 

நி வனத் ன் லம் ளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட . ேமற்கண்ட, 

நி வனத் ன் உரிைமயாளர ் . ப்ப  அவரக் க்  .48,400/- 

வழங் ட மாமன்றம் ஒப் தல் ேவண்டப்ப ற . 

அ வலக ப் .. 

 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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7) த ழ்நா  நகர் ற உள்ளாட்  அைமப் களின் ெசயல்பா கைள 

வ ப்ப த் வதற்காக ம், உள்ளாட்  அைமப் களில் மக்களின் 

பங்களிப் ைன உ  ெசய் ட ம்,  தற்ேபா  

ேதரெ்த க்கப்பட் ள்ள மாமன்ற உ ப் னரக்ைள தைலவரக்ளாக 

ெகாண்ட  வார்  க்கள் மற் ம் ப  சபாக்கள் உ வாக் ட ம், 

இதர உ ப் னரக்ைள மாமன்றம் நியமனம் ெசய் ட ம், வார்  

க்கள் மற் ம் ப  சபாக்கள் ட்டங்கள் நடத் ட ம் த ழக 

அரசால்  சட்டம் இயற்றப்பட் ள்ள .  

2) அதைன ெதாடரந்்  தன்ைம ெசயலர ் / ஆைணயர,் ெசன்ைன 

மாநகராட் , நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன மற் ம் 

ேப ராட் களின் இயக் நர,் ெசன்ைன ஆ ேயாரக் க்  ேமற்ப  

சட்டத் ற் ரிய ைறகைள உ வாக் ட அரசால் 

உத் ர டப்பட் ள்ளைத ெதாடரந்் , சமரப்் க்கப்பட்ட கள் 

அரசால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , அரசாைண (நிைல) எண். 92 நகராட்  

நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ் வழங்கல் (ேதரத்ல்) ைற நாள்.24.06.2022 

மற் ம் த ழ்நா  அர த ல் றப்  ெவளி  எண். 358 நாள். 

24.06.2022ல் த ழ்நா  நகர் ற உள்ளாட்  அைமப் கள் சட்டம் கள் 

2022 (வார்   மற் ம் ப  சபா) ெவளி டப்பட் ம், ேமற்ப  

சட்டம் 24.06.2022 தல் நைட ைறக்  வ வதாக ம் 

உத் ர டப்பட் ள்ள . 

3) அரசாைண (நிைல) எண். 93 நகராட்  நிரவ்ாகம் மற் ம் நீர ்

வழங்கல் (ேதரத்ல்) ைற நாள்.24.06.2022 ல் வார்  க்கள் மற் ம் 

ப  க்களின் ெசயலரக்ைள நிய ப்ப  ெதாடரப்ாக ம், 

ெசயலரக்ளின் ெசயல்பா கள் மற் ம் கடைமகள் த் ம்  ஆைண 

ெவளி டப்பட் ள்ள . 

4) அரசாைண (நிைல) எண்கள். 92 மற் ம் 93 நகராட்  நிரவ்ாகம் 

மற் ம் நீர ் வழங்கல் (ேதரத்ல்) ைற நாள்.24.06.2022 மற் ம் 
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த ழ்நா  அர தழ் றப்  ெவளி  எண்.358 நாள்.24.06.2022 ஆ யன 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  

(ந.க.எண். 7309 /2022/ 1) 

அ வலகக் ப்  

 1) அரசாைணகள் மற் ம் அர த ல் ர ரம் ெசய்யப்பட் ள்ள 

த ழ்நா  நகர் ற உள்ளாட்  அைமப் கள் சட்டம் கள் 2022 

(வார்   மற் ம் ப  சபா) ஐ மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

8) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி ல் இயங்  வ ம் 

TN 57 AB 9241 ெஜட்ராடர ் வாகனத் ற¦  த  சான்  ப் க் ம் 

பணிக்  13.07.2022 அன¦  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல்  ழ்க்கண்ட 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள¦ளிகள் வரப்ெபற்ற .  

வ.எண். நி வனம் ைல தம் 

1 மார ்ஆட்ேடா ேகர,்                

. .என். ேரா , ண் க்கல் 

. 95,000/- 

 

2 அங் லாஸ் ஆட்ேடா சர் சஸ், 

2/680-5, தா க்ெகாம்  ைபபாஸ் 

ேரா , அங் நகர,் ண் க்கல்.  

. 1,02,570/- 

 

        ந.க.எண்.4489/2022/எச1் 

ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள¦ளிகளில¦ 

ைறந்த படச் ஒப்பந்தப் ள¦ளி ெகா த் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர,் 

. .என்.ேரா , ண் க்கல¦ நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் ள¦ளிைய 

அங் கரித்  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண் , பணி உத் ர  வழங் ட  மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம்.   
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அ வலகக் ப்  

  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

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

57  BD  3938 ப்பர ் லாரி வாகனத் ற் த ச ் சான்  ப் க் ம் 

பணிக்  25.07.2022அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல், 

ழ்க்கண்ட 2 ஒப்பந்தப் ள்ளிகள்  வரப்ெபற்ற .  

வ. 
எண். 

நி வனம் ைலப் ள்ளி 
ெதாைக 

1 மார ்ஆட்ேடா ேகர,் . .என். ேரா , 

ண் க்கல் . 

. 82,700/- 

2 நாயாக ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ், 

ச்  ேரா , ண் க்கல் - 5 

. 86,350/- 

ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட 2 ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

ைறந்தபடச் ஒப்பந்தப் ள்ளி ெகா த் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர,் 

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

அங் கரித்  மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண்  பணி உத் ர  வழங் ட மாமன்றம்  அங் கரிக்கலாம்.  

(ந.க.எண்.5677/2022/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
10) ண் க்கல் மாநகராட் க்  பாத் யமான க நீர ் த் கரிப்  

நிைலயம் பள்ளப்பட் , ெபான்மாந் ைர சாைல ல் மார ் 36 ஏக்கர ்

பரப்பள ல் ெசயல்பட்  வ ற . இந்நிைல ல் த ழ்நா  

மா கட் ப்பாட்  வாரியத் ன் ற்ற க்ைக எண். 

T16/25323/STP/Orange/2007-4, நாள். 23.10.2008- ன் ப  க நீர ்
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த் கரிப்  நிைலயத் ல் இ ந்  100 ட்டர ் ற்றள ல் வளரச்்  

பணிகள் தைடெசய்யப்பட்  மரங்கள் வளரக்்கப்பட்  ப ைம 

ப யாக பராமரிக்கப்பட ேவண் ம் என ெதரி த் ள்ளதால்,  

இ த்  ெபா மக்கள் ெதரிந்  ெகாள் ம் வைக ல் ராமப் ல 

எண். 585-ன் எல்ைல ந்  100  ற்றள ல் உள்ள ராம ல 

எண்கள். 583, 584/ஏ, 585/ , 554, 553, 809, 593, 581, 582, 580, 579, 586, 587, 588, 

589, 590, 591  மற் ம் த்தலக் ண்  ராம ல எண்கள். 786, 787, 788, 

789, 791 ஆ யவற் ல் ட் மைன மற் ம் இதரப்பயன்க க்  

பத் ரப்ப  ெசய்ய ேவண்டாம் என ெதரி த்  ‘ னமலர’் 

நாளித ல் 29.06.2022- அன்  ளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட . அதற்கான 

ெசல னத்ெதாைக . 6552/- ஐ ேமற்கண்ட நாளிதழ் ெபயரில் வழங்க 

மாமன்ற அ ம ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண். 1771/2004/எப்1) 

அ வலக ப் .. 

   மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

11) ண் க்கல் மாநகராட்  நகரள  வார்  எண்.6, நகரள  எண். 

1753/3,5, 1753, 1754, 1754/5, ண் க்கல் பால ஷ்ணா ரம் 

ேரஸ்ேகாரஸ்் சாைல ேமம்ப த் தல் ட்டத் ண் ழ் .ஆர.் 

பாகேணஷ், ம . ஆர.் உஷாேத  , ம .ஆர.்நிேவதா,   

ஆ ேயா க்  கட் ப்பட்ட இடம் ேமற்ப , நகரள  எண்ணில் 

கட் ப்பட ல்ைல என ளம் ைக ெசய்ய ேகாரி ெசன்ைன 

உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் ஆைணயர ் அவரக்ைள இரண்டாம் 

ர வா யாக ேசரத்்  வழக்  ெதாடரந்் ள்ளனர.் வழக்  எண். 

W.P.(MD) No: 17057/2022, 17061/2022 மற் ம் 17077/2022-க்  மாநகராட்  

ஆைணயர ் சாரப்ாக வா ட்ட மாமன்ற வழக்க ஞர ் . எம். 

நா க்கர  அவரக் க்  வழக்  கட்டணம் . 7500 x 3 = .22,500/-

ஐ வழங்க மாமன்ற அ ம ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண். 6524/2022/எப்1) 
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அ வலக ப் .. 

   மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
12)  ண் க்கல் மாநகராட் ல் தலைமசச்ரின் காைல உண  

ட்டம் – மாண்  த ழ்நா  தலைமசச்ர ்அவரக்ளால் த ழ்நா  

சட்டப் ேபரைவ களில்   எண்.110 ன் ழ் ெவளி டப்பட்ட 

அ ப் ற் ணங்க  அர  ெதாடக்கப் பள்ளிகளில் 1 தல் 5 ஆம் 

வ ப்  வைர ப ம் மாணவ, மாண ய க்  அைனத்  பள்ளி 

நாடக்ளி ம் காைல உண  வழங் ம பணிக்   16.8.2022 அன்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட ன்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப் ெபற்றன. 

 

வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் ெபயர்  

1. No Food waste, Coimbatore  

2. .நாகமணி, மங்ைக ரிலாக்ஸ், ண் க்கல் 

3. .எம். ேரஷ், நாகல் நகர,் ண் க்கல் 

 

ேமற்கா ம் ன்  ஒப்பந்ததாரரக்ளின் ஒப்பந்தப் ள்ளி ல் 

இைணக்கப்பட் ந்த ன் அ பவ த கைள (Pre Qualification Criteria) 

ஒப் ேநாக் யேபா  .நாகமணி, மங்ைக ரிலாக்ஸ், ண் க்கல்  

ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி அைனத்  நிபந்தைனகைள ம் 

ரத்்  ெசய்  த  வாய்ந்த ஒப்பந்தப் ள்ளியாக மாநகராட் ன் 

ஒப் ேநாக் ம் னரால் 16.8.2022 ல்  ெசய்யப்படட் . 

அதன்ப  ைஷ ஒப்பந்ததாரரின் ைல தம் ன்வ மா . 
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வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர் 

காைல உண  வைககள் தயார ்
ெசய்  (அைனத்  சைமயல் 
ெபா ட்கள் உட்பட) நிேயாகம் 
ெசய் ம் பணிக்கான ைல 

தம் (GST நீங்கலாக) . 
1. .நாகமணி, மங்ைக 

ரிலாக்ஸ், ண் க்கல் 
12.70 

ைஷ ஒப்பந்ததாரரின் ைல தம் அர  நிரண் த்த ைல 

தத் ன்ப  உள்ளதால் அன்னாரின் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன 

ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  வழங் யதற்  ஒப் தல் 

அளிக்கலாம்.          

        (ந.க.எண். 4101 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .நாகமணி, மங்ைக ரிலாக்ஸ், ண் க்கல், ஒப்பந்ததாரர ்

அவரக்ளின் ைறந்த ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 

ஏற்கலாம். 

2.  மாமன்றத் ன் ஒப் தைல எ ர ் ேநாக் , மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

 
13) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான க்கான்ேமட் ல் 

உள்ள க ப்பைற க ம் ேசதமைடந்  பயன்ப த்த இயலாத 

நிைல ல் உள்ளதால் ேம ம் ேமற்கண்ட இடத் ல் ச தாயக் டம் 

.50.00 இலடச்த் ல் அைமக்கப்பட உள்ளதால் ேசதமைடந்த 

க ப்பைற ைன இ த்  அப் றப்ப த்த ேவண் ள்ள . இப்பணி 

ேமற்ெகாள்ள .1.50 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 

ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

       (ந.க.எண்.7235/2022/இ4) 

  



14 
 

அ வலக ப்  

1) மாமன்ற அ ம  வழங்கலாம். 

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

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

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

14) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க்  மான்யம் 2021 – 22   

(Tied Grant)  இன் ழ்  க்கான் ேமட் ல் ச தாயக் டம் கட் ம் 

பணிக்  (17.64 x 10.99 m) 18.8.2022 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  4.96% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. .எம். தரன்   15.00% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.50000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

தல் அைழப் ல் .50,00,000/- 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.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரரிடம்  

24.08.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் ேகட்கப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் 

அளித் ந்த ைல தப் பட் ய ல் வரிைச எண்.106 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, ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 
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காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம் 4.92% 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.3170/ 2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1.  .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாமன்றத் ன் ஒப் தைல எ ர ் ேநாக் , மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  வழங் யைமக்  

மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

 
15) ண் க்கல் மாநகராட்  48 வார் களி ம் ெமாத்தம் 246.92km 

றந்தெவளி  க நீர ்கால்வாய்க ம் 12km  ெபரிய அகண்ட க நீர ்

கால்வாய்க ம் உள்ள . மாநகர ் வ ம் உ வா ம் க நீர ்

மற் ம் சாைல வ நீர ் ேமற்ப   கால்வாய்கள் வ ேய ெசல் ன்ற . 

ெபரிய அகண்ட க நீர ் கால்வாய்கள் JCB இயந் ரம் லம் ரவ்ாரி 

பராமரிக்கப்பட ேவண் ள்ள . ேம ம் ய க நீர ்

கால்வாய்களில் ேதங் ள்ள க மண்  பணியாளரக்ைளக் 

ெகாண்  மனித சக் யால் மட் ேம அப் றப்ப த் ட 

ேவண் ள்ள . க நீர ் கால்வாய்களில் ேதங் ள்ள 

க மண்ைண ரவ்ாரி அப் றப்ப த்த ேவண் ள்ள . ேம ம் 

தற்சமயம் ெதன்ேமற்  ப வமைழ காரணமாக ெதாடரந்்  மைழ 

ெபய்  வ வதால் க மண் ேதங்  க நீர ் ெவளிேய  ெபா  

சகாதாரேக  ஏற்ப ம் நிைல உள்ள . அதைன ேபாக் ம் தமாக 

உடன யாக அைனத்  க நீர ் கால்வாய்க ம் ரவ்ாரி க நீர ்

ெவளிேயறா வண்ணம் உட க் டன் க மண் அப் றப்ப த்த 

ேவண் ள்ள . தற்சமயம் மாநகராட் ல் உள்ள வாகனங்கள் 

லம் மாநகர ் ழவ ம் ேசகரிக்கப்ப ம் டக்க கைள மட் ேம 
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அப் றப்ப த்த ற . க மண் ஏற்  அ ப் ட வாகனங்கள் 

பற்றாக் ைற உள்ள . எனேவ ேமற்ப  க  மண்ைண 

அப் றப்ப த் ட தலாக ன்  ராக்டரக்ள் மற் ம் ஒ  JCB 

வாகனம் ேதைவ ள்ள . ேமற்ப  வாகனங்கைள இரண்  மாத 

காலத் ற்  த ழ்நா  அர  ெபா ப்பணித் ைற நிரண்யம் 

ெசய் ள்ள வாடைக அ ப்பைட ல் உள் ரில் உள்ள தனியார ்

நி வனங்களிடம் இ ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ெபற்  பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள ம் இப்பணிகான உத்ேதச ெசல னம் . 10,00,000/- 

( .பத்  இலடச்ம்) இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன 

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  

இப்பணிைய மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண்.7335/2022/எச1்) 

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 ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

 
16) ண் க்கல் மாநகராட்  48 வார் களி ம் ெமாத்தம் 246.92km 

றந்தெவளி  க நீர ்கால்வாய்க ம் 12km  ெபரிய அகண்ட க நீர ்

கால்வாய்க ம் உள்ள . மாநகர ் வ ம் உ வா ம் க நீர ்

மற் ம் சாைல வ நீர ் ேமற்ப   கால்வாய்கள் வ ேய ெசல் ன்ற . 

ெபரிய அகண்ட க நீர ்  கால்வாய்கள் JCB இயந் ரம் லம் 

ரவ்ாரப்பட்  பராமரிக்கப்பட் ள்ள . ய க நீர ்

கால்வாய்களில் ேதங் ள்ள க மண்  பணியாளரக்ைளக் 

ெகாண்  மனித சக் யால் மட் ேம அப் றப்ப த் ட 

ேவண் ள்ள . தற்சமயம் பணி ல் உள்ள ய்ைம 

பணியாளரக்ைளக் ெகாண்  டக்க கைள டாக ெசன்  
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தரம் ரித்  ேசகரிக் ம் பணிகைள மட் ேம ேமற்ெகாள்ள 

இயல் ன்ற . பணியாளர ் பற்றாக் ைற காரணமாக   க நீர ்

ஓைடகள் த்தம் ெசய்ய இயலாத நிைல உள்ள . எனேவ மாநகர ் 48 

வார் களி ம் அைமந் ள்ள க நீர ் கால்வாய்களில் நிைறந் ள்ள 

க  மண்ைண அப் றப்ப த் , க நீர ்ேதங்காவண்ணம் ெசய் ட 

அைனத்  க நீர ் கால்வாய்கைள ம், ரவ்ாரிட ேவண் ள்ள . 

எனேவ மாநகர ்48 வார் களி ம் அைமந் ள்ள ய மற் ம் ய 

க நீர ் வாய்க்கால்கள் ரவ்ாரி பராமரித் ட தல் ய்ைமப் 

பணியாளரக்ள் ேதைவ ள்ள . ேம ம் தலாகத் ேதைவப்ப ம் 

ய்ைம பணியாளரக்ள் 30 நபரக்ைள  ண் க்கல்  மாவட்ட ஆட் யர ்

அவரக்ளால் நிரண்யம் ெசய்யப்பட்ட னக்  அ ப்பைட ல், 

ஒப்பந்த பணியாளரக்ைள அ ப்  வ ம் உள் ரில் உள்ள 

நி வனங்களிடம் இ ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ெபற்  பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள ம், இப்பணிைய ெதாடரந்்  இரண்  மாதங்கள் 

ேமற்ெகாண் , க மண் எ த்  அப் றப்ப த் ட ம், அதற்கான 

ெசல னம் . 10,00,000/- ( .பத்  இலடச்ம்) இம்மாநகராட்  வ வாய் 

மற் ம் லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம், பணி ன் அவசர 

அவ யம் க  இப்பணிைய மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் 

அ ம  ெபற்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      (ந.க.எண்.7334/2022/எச1்) 

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 ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

17) ைண இயக் நர,் காதாரப்பணிகள், ண் க்கல் மாவட்டம், 

அவரக்ளின் க தம் ந.க.எண்.005/அ5/2020, நாள்.18.08.2021 மற் ம் 

நகராட்  நிரவ்ாக இயக் நர ் ெசன்ைன அவரக்ளின்  க தம் 
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ந.க.எண்.10383/2021/SS2, நாள்.30.05.2022ம் ேத ய க தங்கள் 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 ள்ளைதத் 

ெதாடரந்் , 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  வந்த .  

இந்நிைல ல் ப் ர  ஆய்வரின் 31.05.2022ம் ேத ய அ க்ைக 

மற் ம் மாமன்ற ஒப் த டன், ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் ேமற்ப  

ெடங்  ெகா  ஒ ப்  பணிக்  60 களப்பணியாளரக்ைள நிேயாகம் 

ெசய் ம் பணிக்  07.07.2022 தல் 75 நாடக் க்  மட் ம்  

Er.A.ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  பணி ஆைண வழங்கப்பட்  பணி 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த . தற்ேபா , ேமற்ப  ஒப்பந்த பணிக்காலம் 

19.09.2022 உடன் வைடய உள்ள . 

ேம ம், ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 

ந.க.எண்.2185/அ5/2022 எண்ணிட்ட 26.08.2022ம் ேத ய க தத் ல் 

ெதன்ேமற்  ப வமைழ ெபா ந்  வ வதா ம் ஊராட் , ேப ராட்  

மற் ம் மாநகராட்  ப களில் ெடங்  காய்சச்ல் வராமல் த க் ம் 

ெபா ட் , ெகா ப்  ஒ ப் ப் பணி, ெகா  ஒ ப்   ைக ம ந்  

அ த்தல் பணி (Fogging), ெபா  மக்க க்  ெடங்  த ப்  

வ ைறகள் ெதாடரப்ான நலக்கல்  அளித்தல் ேபான்ற பணிகைள 

ெதாடரந்்  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன ம், ஆகஸ்ட-்2022 தல் 

ஜனவரி-2023 வைர அர ன் வ காட் த ன்ப , இம்மாநகராட் க்  
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214 தற்கா க DBC பணியாளரக்ைள னக்  அ ப்பைட ல் 

நிய த்  பணி ேமற்ெகாள்ள அ த்தப்பட் ள்ள . 

எனேவ,  ண் க்கல் மாவட்ட ஆட் யர ் அவரக்ளின் 

அ ைரக் ணங்க ம்,  ெதன்ேமற்  ப வமைழ ெபா ந்  

வ வதா ம், இம்மாநகராட்  ப களில் ெடங்  காய்சச்ல் வராமல் 

த க் ம் ெபா ட் ம்,  இம்மாநகராட்  ப களில் ஏற்கனேவ, 

ஒப்பந்த அ ப்பைட ல் DBC பணி ைன,  ண் க்கல் மாவட்ட 

ஆட் யர ் அவரக்ளின் 2020-2021 க்கான னக்  நிரண்யப் (Schedule 

of Rate) பட் ய ன்ப , னக்  நாெளான் க்  நபர ் ஒன் க்  

.389/-, EPF & ESI (16.35%) மற் ம் ேசைவக்கட்டணம்(5%) தம் 60 

களப்பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் 

Er.A. ராம ங்கம், PWD கான்ட்ராக்டர,் அய்யம்பாைளயம், ண் க்கல் 

நி வனத் ற்  ேம ம் ன்  மாத காலத் ற்  (17.12.2022 ய) 

பணி நீட் ப்  ெசய்ய ம், அதற் ரிய உத்ேதச ெசல னம் .26,00,000/-

ஐ ெபா நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .    (ந.க.எண். 4984/2022/எச2் ) 

 

அ வலகக் ப்  

1. மன்றம் 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 நீட் ப்  ஆைண வழங் யைத ம்,  மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம்.  

18) 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 
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எண்.1990, நாள்.03.07.2020ன் ப  4 ப்பங்களாக ரிக்கப்பட்  அ ல் 3 

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

நிேயாகம் ெசய் ட 01.08.2020 தல் எக்ெசல் நீட ் அண்  ைட  

நி வனம், ண் க்கல் நி வனத் ற்  ஒப்பைடப்  ெசய் ம், ப்பம் 

-4க்  70 ய்ைமப் பணியாளரக்ைள நிேயாகம் ெசய் ட 01.12.2020 

தல் ஷாரப்் (ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமன்ட் சர் ஸ், ம ைர 

நி வனத் ற்  (மாமன்ற ரம்ான எண்.2138, நாள்.20.10.2020) 

ஒப்பைடப்  ெசய் ம், காதாரப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

வ ற .  இ ல் ஷாரப்் (ம ைர) ெசக் ரிட்  ேமேனஜ்ெமன்ட ்

சர் ஸ், ம ைர நி வனத் ன் 4 வ  ப்பத் ற்கான பணிக்காலம் 

31.08.2022 உடன் வைடய உள்ளதால் ேமற்ப  பணிக்காலத் ைன 

ேம ம்  ( ன்றாம் ஆண் ற்  01.09.2022 தல் 31.07.2023  ய)  11 

மாத  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 ஷார்ப் (ம ைர) ெசக் ரிட்  

ேமேனஜ்ெமன்ட் சர் ஸ், ம ைர  நி வனத் ற்  பணி நீட் ப்  

ெசய்  பணி உத்தர  வழங் ட  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

 ேம ம், ேமற்கண்ட ய்ைமப் பணிக்கான 3 ஆண் க க்கான 

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

அ ம க்கப்பட் ள்ளைதத் ெதாடரந்்  உத்ேதச ெசல னத் ெதாைக 

(11 மாதங்க க் ) .1,20,00,000/- ஐ  இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் 

லதன நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.8650-4/2019/எச2்) 

அ வலகக் ப் : 

1) ப்பம் 4க்  ப் ட் ள்ள 70 ய்ைமப் பணியாளரக்ள் 

நிேயாகம் ெசய் ட, ஷாரப்் (ம ைர) ெசக் ரிட்  

ேமேனஜ்ெமன்ட் சர் ஸ், ம ைர  நி வனத் ற்   ஏற்கனேவ 
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வழங்கப்பட் ள்ள நிபந்தைனக ட ம், அவ்வப்ேபா  

இம்மாநகராட் யால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 

த்தங்க க் ட்பட்ட நிபந்தைனக ட ம் ேமற்ப  

பணிக்காலத் ைன 11  மாத 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 நீட் ப்  ஆைண வழங்க 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

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 

ப் டப்பட் 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  உத்ேதச ெசல னத் 

ெதாைக (11 மாதங்க க்கான) .1,20,00,000/-ஐ  

இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

19) இம்மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ப களில் ற் த் ரி ம் 

ெத நாய்களின் இனப்ெப க்கத்ைத கட் ப்ப த் ட க த்தைட 

ெசய் ம் பணியான  ெசயலாளர,் லங் கள் நல அைமப் , 

ேகா ந்தா ரம், ண் க்கல் அைமப் ற்  ரிந் ணர்  ஒப்பந்தம் 

லம் ஒப்பைடக்கப்பட் ,  நகரில் ற் த் ரி ம் 5300 நாய்களில்  

1200 நாய்க க்  க த்தைட ெசய் ம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

வந்த நிைல ல்,  க த்தைட ெசய் ம் பணி ேமற்ெகாள் ம் கட் டம் 
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ப  பாரக்் ம் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்ததா ம், ெகாேரானா 

ேநாய்த் ெதாற்  காரணமாக ம், ேமற்ப  க த்தைட பணிகள் 

ேமற்ெகாள்வ ல் காலதாமதம் ஏற்பட்  வந்த . 

  தற்ேபா , ெத  நாய்களின் இனப்ெப க்கம் அ கரித்  ெபா  

மக்க க்  ெதால்ைலகள் ஏற்ப வதாக னசரி நாேள களின் 

லமாக ம் ெதாைலேப  வா லாக ம் மாநகராட் க்  காரக்ள் 

வந்தப யால், பணி ன் அவசர அவ யம் க ம் ெபா மக்களின் 

நலன் க ம், ெத  நாய்க க்  க த்தைட ெசய் ம் பணிகைள 

ைரந்   ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ளதால்,  ேமற்ப  பணி ைன 

ேலந்தர ் ெதாண்  நி வனம் (LANTERN CHARITABLE TRUST) H1 -5, 2ND 

ராஸ்,  ஆர.் எம். காலனி, ண் க்கல் என்ற நி வனம் 

ன்வந் ள்ளைதத் ெதாடரந்் , ேமற்ப  பணி ன் அவசர அவ யம் 

க  ேமற்ப  நி வனத் ற்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம், ேம ம், 

ேமற்ப  பணிக் ரிய ெசல னமாக மாநகராட்  பங் த் ெதாைக 50% 

(நாய் ஒன் க்  .350/- மட் ம்) வழங்கப்ப ம் என ம், ள்ள 50% 

பங் த் ெதாைகயான  லங்ககள் நல அைமப்  ைறக்  

ேரரைண அ ப்  ெதாைக ைன ெபற்ற ன் வழங்கப்ப ம் என்ற 

நிபந்தைனக க் ட்ப த்  பணி உத்தர  வழங் ட ம், நடப்  

ஆண் ல் 4100 ெத  நாய்க க்  க த்தைட அ ைவ சை்ச 

மற் ம் ேர ஸ் த ப்  ஊ  ேபாடப்பட ேவண் ள்ள நிைல ல், 

தற்கட்டமாக 2400 ெத நாய்க க்  ேமற்கண்ட பணிக்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் .10,00,000/- ( பாய் பத்  லடச்ம் மட் ம்)க் , 

இம்மாநகராட்  வ வாய் மற் ம் லதன நி ந்  

ேமற்ெகாள்ள ம், பணி ன் அவசர அவ யம் க  இப்பணிைய  

மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேமற்ெகாள்ள ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . (ந.க.எண்.1266/2019/எச3்) 
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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 ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

 

20) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க்  மான்யம் 2021 – 22   

(Tied Grant)  இன் ழ்  பாைறப்பட்  நீ ந்  நிைலயத் ல் 20 HP 

ேமாட்டார ் 1 எண்ணம் ெபா த் ம் பணிக்   18.8.2022  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   

.12000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப்  

பத் ரம் 

2. VEL PUMPSETS  3.52% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.12000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப்  

பத் ரம்  

தல் அைழப் ல் .12,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 1.00% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள DECCAN INDUSTRIES, ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

       (ந.க.எண். 4101 / 2021 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. DECCAN INDUSTRIES, 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. 

 

21) வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.4,  

நகரள  எண். 165 மற் ம் 166-ம் எண்ணிற்  கட் ப்பட்ட ம் பைழய 

சரே்வ எண். 337/1 ள்ைளயாரப்ாைளயம் . ெசல்ல ைர என்பவர ்

ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் வழக்  எண். 

W.P.(MD)NO.19737/2022,-ல் வழக்  தாக்கல் ெசய் ந்தார.்  ேமற்ப  

வழக்  25.08.2022 -ல் ரத்  ெசய்யப்பட்ட . எனேவ, ேமற்கண்ட 

வழக் ல் மாநகராட்  சாரப்ாக ஆஜரா ய வழக்க ஞர ் . எம். 

நா க்கர  என்பவ க்  வழக்  கட்டணம் .5000/- வழங்க 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ஒப் த க்  சமர் க்கப்ப ற . 

(ந.க.எண். 2856/2019/எப்3) 

அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . எம்.  நா க்கர  என்பவ க்  ேமற்கண்ட 

வழக் ற் ரிய வழக்  கட்டணம் .5000/- வழங்க மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

 

22) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  எண் 40 ல் 

ச் நாயக்கன்பட்  சாைல ல், சாைல ன் ந ல் பாலம் 

கட் ம் பணிக்  தயார ் ெசய்யபட்ட பணிக்  டட் ம ப் ட் த் 

ெதாைக .2.85 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணிக்  01.08.2022  ல் 
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ைலப் ள்ளி ேகாரப்படட் ல் ழ்க்கண்ட ன்  

ஒப்பந்ததாரரக்ளிட ந்   ன்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 

வ.எ

ண் 

ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் ைலப் ள்ளி  ேகாரியத் 

ெதாைக . 

1 . M. தரன் கான்டர்ாக்டர ் .2,33,304. 03 

2 .S.அமல்ராஜ் .2,41,945 . 98 

3 .C.ெசந் ல் மார ் .2,48,336 . 46 

 வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள . M. தரன் கான்ட்ராக்டர,் ண் க்கல், அவரக்ளின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற் ,  ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட ரி  15 ன் 

ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி  ேமற்ெகாண்டதற்  

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .  

ந.க.எண்.  7609  /    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 . 

M. தரன் கான்ட்ராக்டர,் 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. 

 

23) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட வார்  எண் 20, .எம்.ஆர ்

பட் ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 (நகரம்)  நகரத் ய்ைம 
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ட்டம் 2021 - 22 - ன் ழ் ச தாய க ப்பைற கட்ட அ ம  

ெபறப்பட் ள்ள  . ேமற்ப  இடத் ல் ச தாய க ப்பைற 

கட் வதற்  ேபா மான இடவச  இல்லாத காரணத் னா ம் , 

ெபா மக்கள் எ ரப்்  ெதரி த்த காரணத் னா ம், ேமற்ப  

ச தாய க ப்பைறக்  மாற்  இடமாக வார்  எண் 40 ச்  

நாயக்கன்பட் ல் அைமந் ள்ள ச தாய க ப்பைற ேசதமைடந்த 

நிைல ல் இ ப்பதா ம் ேபா மான இடவச  இ ப்பதா ம், 

அப்ப  மக்களின் அ ப்பைட ேதைவ க  ச்  

நாயக்கன்பட் ல் ச தாய க ப்பைற கட்டைமக்க மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  ந.க.எண்:    3550/ 2022 / இ4 

அ. ப்  

      மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

 

24) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட, வார்   எண்.40ல்  

அைமந் ள்ள ச் நாயக்கன்பட்   ெதாடக்கப்பள்ளி ல், பள்ளி 

ழந்ைதகள் காைல உண  மற் ம் ம ய உண  இைடேவைள ல், 

அமரந்்  சாப் வதற்  ேபா ய இடவச  இல்ைல.  தற்ேபா  

மைழக்காலமாக இ ப்பதால், ழந்ைதகளின் பா காப்   க   

பள்ளி  வளாகத் ன்  ன் றம் உள்ள கா  இடத் ல் (GALVALUME SHEET) 

லம் ேமற் ைர அைமக்க . 6.25  இலடச்த் ற்   ம ப்   

தயாரிக்கப்பட் ள்ள .  இப்பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி  லம்  பணி  

ேமற்ெகாள்ள  மாமன்றத் ன்  அ ம   ேவண்டப்ப ற . 

                       (ந.க.எண். 7609/ 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1)       மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2)    கல்   நி  – ன்  2022-23  பணி ைன  ேமற்ெகாள்ள  

மாமன்றம் அ ம   வழங்கலாம் . 
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25) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  நீர ்வாகனம் TN 57 

M 2869 க்  ேபடட்ரி ப தா ள்ளதால் ய ேபடட்ரி வாங் ம் 

பணிக்  1.9.2022 ல் ைல ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ள . அைவகள் 

ழ்க்கண்டாவா   

1) நித்யா ேபடட்ரி ேரடரஸ்்  6500/- 

2) ஜாபர ்ெஜேனேரட்டரஸ்   7200/- 

ேமற்கா ம் ைல ள்ளிகளில் ைறவான ைல ள்ளி  6500க்  

அளித் ள்ள நித்யா ேபடட்ரி ேரடரஸ்் நி வனத் ன் 

ைல ள்ளிைய ஏற்ப  ெதாடரப்ாக மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண் 6542/2022/இ3)            

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  

2)பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத்தர  வழங்க ம் 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.    

 
26) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  ேமயர ் பயன்பாட்  

வாகனம் TN 57 AM 7778 க்  ேளட்  ேளட்,கவர ்அெசம் ளி மற் ம் 

ெலத் ேவைலகள் தலான மராமத்  பணிகள் பாரக்் ம் பணிக்  

1.9.2022ல் ைல ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. அைவ ன்வ மா  

1) மார ்ஆட்ேடா ேகர ் 14950/- 

2) ேக எம் ஏ ேமாடட்ரஸ்்  15650/- 

ேமற்கண்ட ைல ள்ளிகளில் ைறந்த ைல ள்ளி   14950 

அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ் நி வனத் ன் ைல ள்ளிைய 

ஏற்க ம் பணி ன் அவசர அவ யம் க  ேவைல உத்தர  

வழங் யைத மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் ப க் ம் 

சமர் க்கப்ப ற .     (ந.க.எண் 6791/2022/இ3) 
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அ. ப்  

1)மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம் 

 
27) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  ெத ளக்  

பராமரிப்  வாகனம் TN57 1709க்   2022-23ம் ஆண் ற்கான 

த சச்ான்  6.10.2022ல் வைட ற . எனேவ 2022-23 

ஆண் ற்கான த சச்ான்  ப் க்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  

51000ஐ  வ வாய் நி ந்  ெசல டப்ப வதற்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  (ந.க.எண் 7307/2022/இ3) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் தன்ைம க  ஒப்பந்தப் ள்ளி அ ப்  

வழங்க ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
28) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  ெத ளக்  

பராமரிப்  வாகனம் TN57 AH 8645  க்   2022-23ம் ஆண் ற்கான 

த சச்ான்  13.10.2022ல் வைட ற . எனேவ 2022-23 

ஆண் ற்கான த சச்ான்  ப் க்க ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  

52000ஐ  வ வாய் நி ந்  ெசல டப்ப வதற்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண் 7306/2022/இ3) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் தன்ைம ஒப்பந்தப் ள்ளி அ ப்  

வழங்க ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
29) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  நீர ்லாரி வாகனம் 

TN57 A3210க்  2022-23ம் ஆண் ற்கான த  சான்  ப் க் ம் 

பணிக்  பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 12.09.2022ம் ேத ய அன்  



29 
 

ழ்கண்ட நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

வரப்ெபற் ள்ளன.  

1. மார ்ஆட்ேடா ேகர ்   - . 46200/- 

2. நாயகா ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் - . 49750/- 

ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி 

.46200/-க்  அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ் நி வனத்தாரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .                   (ந.க.எண்.6372/2022இ3)                                                                                  

அ வலகக் ப்  

1. வரப்ெபற் ள்ள இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் டை்ட ட 

ைறவாக .46200/-க்  ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ்

ஆட்ேடா ேகர ்ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  

2. நீர ்பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  ேமயர ்

ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத்தர  வழங் யைமக் ம் 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

30) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  நீர ் க  

கண்ட ம்  வாகனம் TN57 Q3255க்  2022-23ம் ஆண் ற்கான த  

சான்  ப் க் ம் பணிக்  பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

12.09.2022ம் ேத ய அன்  ழ்கண்ட நி வனங்களிட ந்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன.  

1. மார ்ஆட்ேடா ேகர ்   - . 44400/- 

2. நாயகா ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ் - . 46800/- 

ேமற்கண்ட இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி 

.44400/-க்  அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ் நி வனத்தாரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண்.6371/2022இ3)  
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அ வலகக் ப்  

1) வரப்ெபற் ள்ள இ  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் ட்ைட ட 

ைறவாக .44,400/-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 உத்தர  

வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

 
31) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  ேமயர ் பயன்பாட்  

வாகனம் TN 57 AM 7778க்  ளாட்  ேளட்,கவர ் அசம் ள் மற் ம் 

ேலத் ேவைலகள் ரி ஸ் ேபரிங் கள் மாற்றம் ெசய்வதற்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  15000க்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      ந.க.எண் 6791/2022/இ3 

அ வலக ப்   

1) இம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  

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

ேநாக்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைகக க்  மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

 

32) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  நீர ்லாரி வாகனம் 

TN57 M 2869க்  ேபட்டரி ப தா  உள்ளதால் ய ேபடட்ரி ெபா த்த 

ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  7500/ ஐ நீர ்ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .    ந.க.எண் 6542/2022/இ3 

அ வலக ப்   

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
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33) ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர ் அவரக்ளின் அ வலக 

பயன்பாட் ற்  உபேயாக பயன்ப த்  வ ம் ஈப்  வாகனம் எண்  

TN57 BC 1777க்  ேர ேயட்டர ்சர் ஸ், ேர யட்டர ்ேபன், ஆ ல் சர் ஸ் 

ெசய்தல் ளாட் ேளட் தாக மாற் தல் A/C ப  நீக்கம் ெசய்தல் 

ஆ ய பணிகைள மராமத்  ெசய்வதற்  ேமற்ப  வாகனத் ன் ேநர  

அங் காரம் ெபற்ற Automotive manufactuers pvt/ltd. ண் க்கல் என்ற 

நி வனத் டம் ஒப்பைடத்  மராமத்  பணிகைள ெசய்வதற்  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  59297/ ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றம் அ ம  ேவண்டப்ப ற .   (ந.க.எண் 7295/2022/இ3) 

அ வலக ப்   

1) இம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம்  

2) மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல்நடவ க்ைக ெதாடர 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
34) ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  

ேரா , ெதற் ல் நான்  ேரா  சந் ப் ல் அைமந் ள்ள ங்கா 

இடத் ைன பராமரிப்  பணி மற் ம் பா காப்  பணிக்  

ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்வதாக ைலயன்ஸ் ளப் நி வனத் னர ்

அ ம  ேகாரி ள்ளனர.்  

  ேமற்கண்ட இடத் ைன  ெபா மக்கள் மற் ம் வரக்ள் 

பயன்ப த் ம் வைக ல் ங்காைவ பராமரிப்பதற் ம் 

பா காப்பதற் ம் ண் க்கல் மைலயாள சமாஜம் 

நி வனத் ன க்  07.01.2020-ல் அ ம  வழங்கப்படட் . 

இந்நிைல ல் கடந்த ல மாதங்களாக ைறயாக ங்கா 

பராமரிக்கப்படாமல் உள்ளதா ம், அ ம  காலம் ந்  

இரண்டைர ஆண் கள் ற்ற நிைல ல், ேமற்கண்ட 

நி வனத் னர ் ப் த்தற்கான ண்ணப்பம் ஏ ம் 

மாநகராட் ல் சமர் க்கப்பட ல்ைல. எனேவ, ேமற்கண்ட 

ங்காைவ ைறயாக பா காத்  பராமரிப்  பணி 
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ேமற்ெகாள்வதற்  ைலயன்ஸ் ளப் நி வனத் னரின்           

ண்ணப்பம்               மாமன்றத் ன்         பாரை்வக்  ஒப் த க் ம் 

சமர் க்கப்ப ற .     (ந.க.எண். 9504/2019/எப்3) 

அ வலக ப் .. 

1) மாநகராட்  க் ம் நிபந்தைனக க் ட்பட்  3 ஆண்  

காலம் ங்கா பராமரிப்  மற் ம் பா க்க மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க   மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  மாமன்ற ேமயர ் அவரக்ளின் 

ன் அ ம  ெபற்  ெதாடர ் நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாண்டைத ம்  மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

 
35) ண் க்கல் மாநகராட்  கல்  நி  2021 -22 ன் ழ் ேந  நிைன  

மாநகராட்  ேமல்நிைலப் பள்ளி ற் ச் வர ் கட் ம் பணிக்  7.1.2022 

அன்  ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்  பணி நைடெபற்  வந்த 

நிைல ல் ேந  நிைன  நகரைவ ேமல்நிைலப் பள்ளி 

தைலைமயா ரியர ் அவரக்ளால் க வைற ல் உள்ள நீர ்

ேகாப்ைபகைள மாற் யைமக்க ம், பள்ளி ன் ன் ப ல் மைழநீர ்

தங்  தைட ன்  ெசல்ல ம், ேசதமைடந்த நாடக ேமைடைய ர ்ெசய்  

த மா ம், பள்ளி ன் ன் ன் ப ல் வாகனம் ெசல்வதற்ேகற்ற 

வைக ல் பாைத  அைமத்  த ம்ப ம் ேகாரப்பட் ள்ள . 

மாணவரக்ளின் நலன் க  இப் பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ல தல் 

இனங்கள் ெசய்ய ேவண் ள்ள . இதைன இப் பணிக்காக 

அ ம க்கப்பட்ட .22.00 இலட்சத் ற்  காமல் ெசய்  த்ததற்  

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

      (ந.க.எண்.10344 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 



33 
 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஏற்கனேவ பணி பாரத்்  

வ ம் அேத ஒப்பந்ததாரர ் லம்,  வ வாய் நி  2022-23 ன் ழ் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

36) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யல் ரி  15வ  மானிய நி  

 21-22ம் ஆண் க்  வார்  எண்.17ல் அைமந் ள்ள க்கான் ேம  

ப ல் தாக ச தாய டம் அைமக்க ன ரியன் னசரி 

பத் ரிக்ைக ல் 03.08.2022ம் ேத  அன்  ளம் ைக ெசய்யப்பட்ட . 

ேமற்ப  பத் ரிக்ைக நி வனத் ற்  .19530/- பட் வாடா ெசய்ய 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக்  ஒப் த க் .  (ந.க.எண்.2892/2022/இ4) 

அ வலக ப்  

1. ன ரியன் னசரி பத் ரிக்ைகக்  .19,530/- பட் வாடா 

ெசய்ய மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

2. 15வ  நி க்  மான்ய ெதாைக ல் இ ந்  ளம்பர கட்டணம் 

பட் வாடா ெசய்ய மாமன்ற அ ம க்கலாம். 

 

37) மாவட்ட ஆட் யரின் ேநர் க உத யாளர ்(சத் ண ) அவரக்ளின் 

க தம் ந.க.எண். 1035/2022 ஊ.வ.14, நாள் 12.08.2022ல்  , ரட் த்தைலவர ்

எம். .ஆர.்சத் ண  ட்டத் ன் ழ் ெசயல்பட்  வ ம் 

இம்மாநகராட் க் ட்பட்ட 17 பள்ளி சத் ண  ைமயங்கைள உண  

பா காப்  சட்டத் ன் ழ் 2022-2023ம் ஆண் ற்  ப  ெசய்  

ப் த் ட ஒ  ைமயத் ற்  தலா .100/- தம் 17 பள்ளி சத் ண  

ைமயங்க க்  . 1700/-ஐ  ெச த்த ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  

ேமற்ப  ெதாைகைய இம்மாநகராட்  ெபா  நி ந்  ெச த்த 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

       (ந.க.எண். 7279 / 2022 5 ) 
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அ வலகக் ப்  

1) மாநகராட்  ெபா  நி ந்   ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம்  ஒப் தல் 

வழங்கலாம். 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் 

ன் அ ம  ெபற்     இம்மாநகராட்  ெபா நி ந்  

ேமற்ெகாண்டைமக்  மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

38) 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 ்ேபட்ச ்(Patch Work) .10.00 இலடச்த் ற்  

பணிேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . ஆனால் தற்ெபா  நகரத் ன் ல 

ப களில் க் யமான சாைலகளில்    பள்ளங்கள் ஏற்பட்  

பத்  ஏற்ப ம் நிைல ல் இ ந்ததால் மக்களின் நலன் க  

அதைன ரெ்சய்ததா ம் மற் ம் இடத் ன் ேவைலத் தன்ைம 

அ கமானாதா ம் பணி ன் ம ப் ட் த் ெதாைகைய ட .1.90 

இலடச்ம் தலாக இ ப்பதால் , இதற்    மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்:  3367   / 2022 / இ4) 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 
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39) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட வார்  எண் 22ல் மாண்  

ேமயர,் ைண ேமயர ்மற் ம் ஆைணயர ்அவரக்ளின் (19.08.22) அன்  

மைழநீர ்வ கா ைன ஆய்  ேமற்ெகாண்டனர.்  அவ் ஆய் ன் ேபா  

ஷ்ணசா ள்ைள சந்  மற் ம் ன் மாரக்்ெகட் அ ல் உள்ள 

 பாலங்கள் ேசதமைடந்தைத பாரை்வ ட்டன.  ேசதமைடந்த 

பாலங்க க்  ப லாக தாக பாலங்கள் அைமத் ட  

அ த்தப்பட்ட . எனேவ  ேசதமைடந்த பாலங்கைள தாக  

அைமப்பதற்  உத்ேதச ம ப்  . 4,00,000/- தயார ் ெசய்யப்பட்   

மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .    

     (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ 4) 

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 பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

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

(CGF 2021- 22 ) ன் ழ்  .250.00 இலடச்ம்  ம ப் ட் ல் லகம் 

மற் ம் அ சார ் ைமயம் அைமக்க நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . இப் பணிக்  4.1.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  ைறவான ைலப் ள்ளி அளித் ந்த 

. .உதய மார,் ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  

வழங்கப்பட்ட . இப் பணி ல் கம யா ரம் பள்ளிக்  

ன் ற ள்ள கா டத் ல் நகராட்  நிரவ்ாக இயக் னரகத்தால் 

அ ம  வழங்கப்பட்ட Type 3  அ சார ் ைமயம் மற் ம் லகம் 

கட் வதற்  வாகனம் நி த் டம் உள்ளிட்ட இடங்கள் 

அைமப்பதற்  ேபா மான இடம் இல்லாத காரணத் னால் 
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இவ் டத் ல் கட் வதற்  மாற்றாக நாகல் நகர ் சந்ைத ேரா  

ப ல் கட் வதற்  அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் இப் 

பணியான  அ ம யளிக்கப்பட்ட அேத அள களில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளதா ம் ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் 

ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல 

த உயர்  ஆ யவற்ைற க த் ல் ெகாண் ம் இப் பணிக்  4.99 %  

த ல் ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

. .உதய மார,் ஒப்பந்ததாரர ் லம் பணி ைன 

ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

     (ந.க.எண். 1430 /2021/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
 

41) ண் க்கல் மாநகராட் ல் மாண்  த ழ்நா  

தலைமசச்ரின் காைல உண த் ட்டத் ன் ழ் அர  ெதாடக்கப் 

பள்ளிகளில் 1 தல் 5 ஆம் வ ப்  வைர ப ம் மாணவ 

மாண ய க்  அைனத்  பள்ளி நாட்களி ம் காைல உண  

வழங் வதற்ெகன ழ்க்கண்ட அள களில் தட்  மற் ம் டம்ளர ்

உடன யாக வாங்க ெதரி க்கப்பட் ள்ள . 

அள கள் 

ல்வர ்தட்  9.5 இன்ச ் ட்டம், 1.25 இன்ச ் உயரம், கனம் 

240 ராம் தல் 250 ராம் வைர 

ல்வர ்டம்ளர ் 3 இன்ச ் ட்டம், 3 இன்ச ் உயரம், கனம் 45 

ராம் தல் 50 ராம் வைர 

ேம ம் 1 எண்ணம் தட்  மற் ம் 1 எண்ணம் டம்ள க்கான 

ைல .175/- க்  காமல் வாங்கப்பட ேவண் ம் என 
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ெதரி க்கப்பட் ள்ள . அதன்ப  இத் ட்டத் ன் ழ் பயன் ெப ம் 14 

பள்ளிகளில் உள்ள 1165 மாணவ, மாண ய க்  1 ெசட் .175/- தம் 

1165 தட்  மற் ம் டம்ளர ் ஆ ய இனங்கைள நிேயாகம் ெசய் ம்  

பணிக்கா ம் உத்ேதச ெசல னம் .2,04,000/- ஆ ம். 

இப் பணிக்  9.9.2022 அன்  ழ்க்கண்ட ன்  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  

வ. 

எண் 

நி வனத் ன் ெபயர் ல்வர் தட்  1 எண்ணம் . (அள  

பரம் - 9.5 இன்ச ் ட்டம், 1.25 இன்ச ்

உயரம், எைட  240 தல் 250 ராம்  

வைர ) மற் ம் ல்வர் டம்ளர் 1 

எண்ணம்  . (அள  பரம் - 3 

இன்ச ் ட்டம், 3 இன்ச ்உயரம், எைட 

45 தல் 50 ராம்) (GST உட்பட) 

1 மங்ைக ப்ட் ஷாப்  175.00 

2 அனிதா சச்ன் ேவரல்்  179.00 

3 ஆனந்தா ெமட்டல் 

கம்ெபனி பாரம்் 

183.00 

வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள மங்ைக ப்ட் ஷாப் , ண் க்கல் நி வனத் ன் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்கமாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

 (ந.க.எண். 4101 / 2022 / இ 4) 

 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 
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2) பணி ன் அவசர அவ யம் க   ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்டப் ரி . 15 ன் ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி 

ேமற்ெகாள்ள ம், இப் பணிக்கான ெசல னத் ைன 

மாநகராட்  கல்  நி ந்  ஈ   ெசய்  ெகாள்ள ம் 

மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

 

42) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான . .தாஸ் காலனி 

ப ல் ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 (நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 

2021 – 22 ன் ழ் க ப்பைற கட் ம் பணி வக்க ப்பதால் ைஷ 

ப ல் உள்ள ப தைடந்  உபேயாகப்ப த்த இயலாத நிைல ல் 

உள்ள க ப்பைற ைன இ த்  அகற் ம்  பணி ேமற்ெகாள்ள .1.50 

இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .         

     (ந.க.எண். 3550 / 2022 / இ 4) 

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 பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

43) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான  வார்  எண்.8, பழனி 

சாைல ல் அைமந் ள்ள ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்கத் ெதாட் ன் 

பா காப்  க ம், ெபா மக்களின் நலன் க ம் ேமல்நிைல 

நீரத்்ேதக்கத் ெதாட் க்   ற் ச ் வர ் கட் ம் பணிக்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .7.50 இலடச்ம் ( பாய் ஏ  இலடச்த்  

ஐம்பதா ரம்  மட் ம்) மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
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     (ந.க.எண். 6708 /2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. மாநகராட்  நீர ் நி ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . 

 

44) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான  வார்  எண்.12 ல் 

அைமந் ள்ள ற்றாண்  மாநகராட்  பள்ளி ல்  மராமத் ப் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .4.00 இலடச்ம் 

( பாய் நான்  இலடச்ம்  மட் ம்)  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

     (ந.க.எண். 6708 /2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2. மாநகராட்  கல்  நி ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . 

45) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ழ்க்கா ம் பணிக க்  தயார ்

ெசய்யப்பட்ட ம ப் க க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

வ. 
எண் 

பணி ன் ெபயர் உத்ேதச 
ம ப் ட் த் 
ெதாைக . 
இலட்சத் ல் 

1 வார்  எண்.9, சத் ய ரத்்  நகரில் ேபவர ்
கற்கள் ப க்கப்படட் சாைலகள் ரைமத்தல் 
மற் ம் லட் மண ரத் ல்  பாலம் கட் ம் 
பணி 

4.00 

2 வார்  எண்.6, ள்ைளயார ் பாைளயத் ல் 
மைழநீர ்வ கால் கட் ம் பணி 

5.50 
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3 வார்  எண்.3, ஆர.்எம்.காலனி 3 மற்றம் 4 வ  
சந் ப் ல்  காந் ராஜன் ட் ற்  அ ல் 

பாலம் கட் ம் பணி 

2.50 

4 வார்  எண்.4, ேகா ந்தா ரம் மயானம் அ ல் 
ப தைடந்த பைழய கட் டத் ைன இ த்  
அகற் ம் பணி 

1.00 

5 வார்  எண்.11, லாரி ேபடை்ட ல் ப தைடந்த  
பைழய கட் டத் ைன இ த்  அகற் ம் பணி 

2.00 

6 வார்  எண்.1 தல் 12 வைர ள்ள ேபவர ்கற்கள் 
ப க்கப்பட்ட சாைலகள் ரைமக் ம் பணி 

5.00 

7 வார்  எண்.1, க ணாநி  நகரில் உள்ள  
ப தைடந்த  பைழய அங்கன்வா  ைமயக் 
கட் டத் ைன இ த்  அகற் ம் பணி 

1.50 

     (ந.க.எண். 6708 /2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2. மாநகராட்  வ வாய் நி ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . 

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

(ேத ய நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம்) 2021 – 22 இன் ழ்  .25.00 

இலடச்ம் ம ப் ட் ல் பழனி சாைல வசந்த் அண்ட ் ேகா அ ல் 

நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம் கட் ம் (UHWCs)  பணிக்  நிரவ்ாக 

அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . இப் பணிக்  24.1.2022 அன்  

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  4.52% த ல் ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த M/s. KLK Construction, Chennai  

ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  வழங்கப்பட்ட . இப் பணி ல் 

பழனி சாைல வசந்த் அண்ட ் ேகா அ ல் மாநகராட் க் ச ்

ெசாந்தமான இடம் வணிக உபேயாக பயன்பா ள்ள இடம் 

என்பதா ம, ைஷ இடத் ந்  அர  தைலைம ெபா  
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ம த் வமைன க அ ல் உள்ளதா ம், இவ் டத் ற்  மாற்றாக 

ஆர.்எம்.காலனி 80 அ  சாைல ல் ம தாணிக் ளம் ப  மக்கள் 

பயன் ெப ம் வைக ல் நகரப்் ற நல வாழ்  ைமயம் கட் ம் (UHWCs)  

கட் வதற்  அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் இப் பணியான  

அ ம யளிக்கப்பட்ட அேத அள களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட 

உள்ளதா ம் ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதம் மற் ம் கட் மானப் ெபா ட்களின் ைல த உயர்  

ஆ யவற்ைற க த் ல் ெகாண் ம் இப் பணிக்  4.52% த ல் 

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

நி வனத் னர ் லம் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற 

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

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் 

ன் அ ம  ெபற்  பணி ைன ேமற்ெகாண்டைமக் ம் 

மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
 

47) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க் த் ட்டம் 2020-21 

இன் ழ் .70.00 இலடச்ம் ம ப் ட் ல் வார்  .1, மாநகராட்  

உரக் டங்  அ ல் உள்ள கா டத் ல்  5 ெம.டன் ெகாள்ளள ள்ள 

ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயம் அைமக்க நிரவ்ாக அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . இப் பணிக்  1.4.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்  த ல் ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த M/s. 

KLK Construction, Chennai  நி வனத் னரிடம் 9.5.2022 அன்  ேவைல 

உத் ர  வழங்கப்பட்ட . இப் பணி வக்கப்ப ம் நிைல ல் 

மாண்  ட் ற த் ைற அைமசச்ர ் அவரக்ள் பழனி சாைல 
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கபவனம் உரக் டங் ல் ேதக்கக் க கைள அகற்  டக்ப்பட்ட 

இடத் ல் மாநகராட் ன் வ வாைய அ கரிக்க ம் மற் ம் நகரில் 

ேபாக் வரத்  ெநரிசைல த ரக்் ம் ெபா ட் ம் ேப ந் நிைலயம் / 

வணிக வளாகம் கடட் அ த் ள்ளாரக்ள். எனேவ பழனி சாைல 

கபவனம் இடத் ல் கட் வதற் ப் ப லாக ேகா ந்தா ரம் 

ப ல் ண் ரம் ெசயலாக்க ைமயம் கட் வதற்  அ ம  

ேவண்டப்ப ற . ேம ம் இப் பணியான  அ ம யளிக்கப்பட்ட 

அேத அள களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளதா ம் ண் ம் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் காலதாமதம் மற் ம் 

கட் மானப் ெபா டக்ளின் ைல த உயர்  ஆ யவற்ைற 

க த் ல் ெகாண் ம் இப் பணிக்  4.90 % த ல் ைறவாக 

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

நி வனத் னர ் லம் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற 

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

அ வலக ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  பணி ைன 

ேமற்ெகாண்டைமக் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

48) ண் க்கல் மாநகராட் ல்  ய்ைம இந் யா இயக்கம் 2.0 

(நகரம்) நகர ய்ைம ட்டம் 2021 – 22 ன் ழ்  .35.28 இலடச்ம் 

ம ப் ட் ல் வார்  எண்.1, லாரி ேபடை்ட ல் (பழனி சாைல) ெபா க் 

க ப்பைற கட் ம் பணிக்  நிரவ்ாக அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

இப் பணிக்  7.6.2022 அன்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்  4.95%  

த ல் ைறவான ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ந்த 

.இராமசச்ந் ரன், ம ைர, ஒப்பந்ததார க்  ேவைல உத் ர  
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வழங்கப்பட்ட . இப் ப ைன ேநரில் பாரை்வ ட்ட மாவட்ட 

ஆட் த் தைலவர ் அவரக்ள் இப் ப ல் மாநகராட் ன் 

வ வா ைன ெப க் ம் வைக ல், வணிக வளாகம் கட் வற்  

ரிவான ட்ட ம ப்  தயார ் ெசய்ய அ த் ள்ளாரக்ள். 

எனேவ இவ் டத் ல் கட் வதற்  மாற்றாக . .தாஸ் காலனி 

ப ல் க ம் ப தைடந்  உபேயாகப்ப த்த இயலாத நிைல ல் 

உள்ள ெபா க் க ப் டத்ைத இ த்  ட்  அவ் டத் ல் 

கட் வதற்  அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் இப் பணியான  

அ ம யளிக்கப்பட்ட அேத அள களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட 

உள்ளதா ம் ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 

காலதாமதம் மற் ம் கட் மானப் ெபா ட்களின் ைல த உயர்  

ஆ யவற்ைற க த் ல் ெகாண் ம் இப் பணிக்  4.95%  த ல் 

ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .இராமசச்ந் ரன், 

ம ைர, ஒப்பந்ததாரர ் லம் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள 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  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  பணி ைன 

ேமற்ெகாண்டைமக் ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

49) ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா  காதாரப் ரி  லாரிேபடை்ட 

ண் ரம் ெசயலாக்கம் ைமயம் மாநகராட் ன் வாகன நி த்தம் 

ரி ல் ெசயல்பட்  வ ற . ண் ரம் ெசயலாக்கம் 

ைமயத் ள்ள அரைவ இயந் ரத் ல் பணி ேமற்ெகாள் ம் ெபா  

ெகாணரிப்படை்ட ள்ள (Conveyor Belt) ேபரிங் உ ரி பாகங்கள் 

உைடந்  கன்ேவயர ் ெபல்ட ் ஐ பயன்ப த்த யாத நிைல ல் 
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உள்ள . ேமற்கண்ட பணிைய ேமற்ெகாள்ள தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

ம ப்  .50,000/- ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.5139/2022/இ4) 

அ வலகக் ப் .. 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க ம், வ வாய் நி  2022-23ன் ழ் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் 

அ ம க்கலாம். 

 

50) மாண்  நகராட்  நிரவ்ாக ைற அைமசச்ர ் அவரக்ள் 

த ழ்நா  சட்டமன்ற அ ப்  2022-2023, நாள் 7.4.2022 அ ப்  

எண்.16 ல் நகரத் ல் காற்ேறாடட்மான ப களில் Lung space 

அ கரிக் ம் நடவ க்ைகயாக நகரப்் ற உள்ளாட்  அைமப் களில் 

ேதக்கத் டக்க கைள Bio Mining ைற ல் அகற்  டக்ப்பட் ள்ள 

இடங்களில் நகரப்் ற கா கள் உ வாக்கப்ப ம் என 

அ க்கப்பட் ள்ளதற் ணங்க ண் க்கல் மாநகராட் ல் 4.5 

ஏக்கர ் பரப்பள ல் 2023 மரங்கள் ந வதற்  .5.83 இலடச்ம் 

ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

       (ந.க.எண்.  10344 / 2022 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. 15வ  நி க்  மான்யம் Tied Grant 2022- 23 இன் ழ் 

பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி, 
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ேவைல உத் ர  வழங் யைமக் ம் மாமன்றம் ஒப் தல் 

அளிக்கலாம். 

 

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

வார்  எண்.32, எ ல் நகர ் 1 வ  ெத ல் ேசதமைடந்த  பாலம் 

சரி ெசய் ம் பணிக்   16.9.2022  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 0.92% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.1300/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்  3.75% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.1300/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .1,30,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.92% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

      (ந.க.எண். 7235 /2021 / 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. 

 

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

வார்  எண் 37 நாகம்மாள் ெத  மற் ம் பள்ளி வாசல் ெத ல் 
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பாலம் அைமக் ம் பணிக்   13.9.2022  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 0.75% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.2000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .ெஜ. கன் 7.65% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .2,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.75% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ 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 கல்  நி  2022 – 2023 இன் ழ்  

ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான ேந  நிைன  நகரைவ 

ேமல் நிைலப் பள்ளி ல் ப தைடந்த சத் ண  சைமயற் டம்  

சரிெசய் ம் பணிக்   13.9.2022  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. எஸ்  ல்டரஸ்்  0.01% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.2000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. . .உதய மார ் 2.02% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.2000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .2,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. எஸ்  ல்டரஸ்், 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 ெபா  நி  2022 – 2023 இன் ழ்  

வார்  எண் 44 , ன்னா ெத  மற் ம் அ  பாத் மா ெத ல் 

ேசதமைடந்த  பாலம் ரெ்சய் ம் பணிக்   13.9.2022  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 0.50% ம ப் ட் ற்  
ைற   

.4000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல  

2. .ெஜ. கன் 2.75% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.4000/-  ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 
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தல் அைழப் ல் .4,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.50% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.     (ந.க.எண். 7235/2022/ 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. 

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

ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாந்தமான ேந  நிைன  நகரைவ 

ேமல் நிைலப் பள்ளி ல் நீர ் ைறகள் வச கள் ெசய் ம் பணிக்  

(40 எண்ணம்) 13.9.2022  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  ல்டரஸ்்  ம ப் ட்  ைல 

தம்  

.20000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. . .உதய மார ் 6.03% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.20000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

 

தல் அைழப் ல் .20,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் ட்  ைல தத் ேலேய 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள எஸ்  ல்டரஸ்்,ஒப்பந்ததாரரின் 
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ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. எஸ்  ல்டரஸ்், 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. 

 

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

வார்  எண் 11 , ேமற்  ரத  மாநகராட்  பள்ளி ன்  மங்க ர ்ஓ  

ேவயப்பட்ட ைரைய அகற்  RCC ெமண்ட ் கான் ரிட ் ைர 

அைமக் ம் பணிக்   13.9.2022  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  0.01% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எஸ்.அமல்ராஜ் 3.75% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .10,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரர ் 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. 

 

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

க்கான் ேமட் ல்  உள்ள ேசதமைடந்த க வைற ைன இ த்  

அப் றப்ப த் ம் பணிக்   16.9.2022  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 0.75% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.1500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்  2.98% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.1500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .1,50,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.75% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.      (ந.க.எண். 7235 /2021 / 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. 

 

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

வார்  எண் 35 அண்ணா காலனி , ரத்னா நகர,் சா யார ் ேதாட்டம் 

மற் ம் ராஜெலட்  ேதாட்டம் – ல் பாலம் அைமக் ம் பணிக்   
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13.9.2022  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. .எஸ்.அமல்ராஜ் 0.05% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.5000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .ெஜ. கன் 5.95% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.5000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .5,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.05% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ 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. 

 
59) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெபா  நி  2022 – 2023 இன் ழ்  1 

தல் 48 வார் களில் ெத ளக் கைள பராமரிப்பதற்  ன் உ ரி 

பாகங்கள் வாங் ம் பணிக்   13.9.2022  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. .எம். தரன்  0.01% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எஸ்.அமல்ராஜ் 6.96% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.10000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .10,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எம். தரன், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.     (ந.க.எண். 7235/2022/ 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. 

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

வார்  எண் 47 , பார ரம் மாநகராட்  பள்ளி  மராமத்  பணிக்   

13.9.2022  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. .எஸ்.அமல்ராஜ் 0.30% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.5000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்  7.50% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.5000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 
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தல் அைழப் ல் .5,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.30% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ 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. 

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

வார்  எண் 36 , னிரா த்தர ் ெத ல் பாலம் கட் ம் பணிக்   

13.9.2022  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. .எஸ்.அமல்ராஜ் 0.30% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.1350/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .ெஜ. கன் 3.50% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.1350/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .1,35,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.30% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.     (ந.க.எண். 7235/2022/ இ4) 
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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. 

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

வார்  எண்.31, மைலசா  ரத் ல் ேசதமைடந்த ேபவர ் கற்கள் 

ப க் ம் பணிக்   16.9.2022  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 1.03% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.1300/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்  3.56% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.1300/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .1,30,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 1.03% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

      (ந.க.எண். 7235 /2021 / இ4) 

அ வலக ப்  

1. .எஸ்.அமல்ராஜ், ஒப்பந்ததாரர ் 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. 

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

வார்  எண் 47, பார ரம் மாநகராட் ல் தலாக இரண்  

வ ப்பைறகள் கட் ம் பணிக்   13.9.2022  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   

.20000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்  10.75% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.20000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .20,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.01% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள .எஸ்.அமல்ராஜ்,ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.       (ந.க.எண். 7235/2022/ 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. 

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

வார்  எண் 39 , க ண்டர ் சத் ரம் ெத  , க்கந்தர ் சா ர ் ெத  

மற் ம் க்கந்தர ் சா ர ் வடக்  ெத  ஆ ய சாைலகளில் உள்ள 
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பாலத் ன் இ றத் ம் ேரம்ப் அைமக் ம் பணிக்   13.9.2022  

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 மா

ர ் 

0.25% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.1500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல  

2. .எம். தரன்  18.53% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.1500/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல 

தல் அைழப் ல் .1,50,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 0.25% 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. 7235/2022/ இ4) 

அ வலக ப்  

1. . .ெசந் ல் 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. 

 

65) ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள வார்  எண் 23 ல், உச்  

காளியம்மன் ேகா ல் அ ள்ள தண்ணீர ் ெதாட்  ேசதமைடந்  

ெபா  மக்க க்  இைட றாக இ ப்பதால், அதைன  உடன யாக ர ்

ெசய்ய ேவண்  உள்ள . தண்ணீர ் ெதாட் ைன ரைமக்க ஆ ம் 

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

ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்:    7702   / 2022 / இ4 
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 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

66) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான வார்  எண் 36 – ல்  

அைமந் ள்ள அங்கன்வா  ைமயம் க ம் ேசதமைடந்  ப ம் 

ழந்ைதக க்  ஆபத்  ஏற்ப த் ம் வைக ல் பயன்ப த்த 

இயலாத நிைல ல் உள்ள . எனேவ ேமற்ப  ேசதமைடந்த 

அங்கன்வா  ைமயத் ைன அகற்    ய அங்கன்வா  ைமயம் 

கட் ம் பணி ேமற்ெகாள்ள .19.00 இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  .   

      (ந.க.எண்.3170/ 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

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

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

67) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட வார்  எண் 36 - ல் 

அைமந் ள்ள ஆசாரி சந் , ஏரவ்ா  ரா த்தர ் சந் , சா  ஆசாரி 

சந்   மற் ம் ெகால்லம் பட்டைற சந்  ஆ ய ப களில் சாைல ன் 

ஒ  ப ல் க நீ ம் , மைழநீ ம் ேதங்  ெபா  காதார ேக  

ஏற்ப த் வதால் , அதைன  உடன யாக ர ்ெசய்ய ேவண்  உள்ள .  

க நீர ் ெசல்ல சாைல ன் க்ேக  பாலம் அைமத் , 

சாைல ன் ம றத் ல்  உள்ள க நீர ்  வாய்கா ல் ேசர  ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம்  . 5,00,000 /-  க்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 
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ந.க.எண்:     8110  / 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

68) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான வார்  40,  

ச் நாயக்கன்பட்  ப ல் உள்ள காதார வளாகம் க ம் 

ேசதமைடந்  பயன்ப த்த இயலாத நிைல ல் உள்ளதால் அதைன 

15வ  நி க்  ட்டத் ன் ழ் அகற்  ய காதார வளாகம் 

கட் ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள . 

எனேவ ேமற்ப  ேசதமைடந்த காதார வளாகத் ைன அகற்ற  .1.85 

இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .    

     (ந.க.எண். 8092  / 2022 / இ 4) 

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 பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

69) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட பாதாள சாக்கைட ட்டம் 

ப்பம் I ல் க நீர ் உந்  நிைலயங்கள் மற் ம் நீேரற்  

நிைலயங்களில் க  நீர ் த்தகரிப்  நிைலயத் ற்  ெகாண்  

ெசல்லப்பட்  வ ம் நிைல ல், அதற்கான ரதான ழாய்கள் 

ப க்கப்பட்  பத்  வ டத் ற் ம் ேமலானதால் ழாய்கள் அ க்க  
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ப தைடந்  காதாரக் ேக  ஏற்ப ம் நிைல உள்ள . எனேவ 

ரதான ழா ைன மாற்  ய ரதான ழாய் அைமக்க ட்டப் 

பணி ன் நி  ஒ க்கப்பட்  பணி ஆைண வழங்கப்பட உள்ள . 

ேசதமைடந்த ரதான ழா ைன ேதாண்  எ த்  ய ரதான 

ழாய் ப க் ம் ேபா  ழாய்க்  அ ல் உள்ள ப கைள சரி 

ெசய்ய ம், ரதான ழாய் ெசல் ம் ப ல் Scour வால் க ம் 

ெபா த்தப்பட ேவண் ள்ள .  இதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் 

.12.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி நீர ்

நி ன் ழ் பணிேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்: 8109  / 2022 / இ4 

அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

70) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட பாதாள சாக்கைட ட்டம் 

ப்பம் 1  - ல் அைமக்கப்படட் ஆர.்எம்.காலனி மற் ம் பாைறப்பட்  

க  நீர ் உந்  நிைலயம், ேந  பள்ளி நீேரற்  நிைலயம் 

ஆ யவற் ல் உள்ள ேபனல் ேபார் கள் அைமக்கப்பட்  பத்  

வ டத் ற் ம் ேமலானதால் அ க்க  ப தைடந்  ேமாட்டாைர 

இயக்க யாத நிைல ஏற்பட்  காதார ரே்க  உண்டா ற . 

இதனால் ேமற்கா ம் க  நீர ் உந்  நிைலயங்கள், நீேரற்  

நிைலயம் ஆ யவற் ல் மாற் யைமக்க ஆ ம் ம ப்  . 12.00 

இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி ேகாரி 

பணிேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 
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ந.க.எண்:    8093 / 2022 / இ4 

அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

71) ண் க்கல் மாநகராட் ல் உள்ள வார்  எண் 27 ல், ஜண்டாமர 

சந்  ெத ல் பாலம் க ம் ேசதமைடந்த நிைல ல் உள்ளதால், 

ெபா  மக்கள் கடந்  ெசல்ல க ம் இைட றாக இ ப்பதா ம் 

மற் ம்  வாகனங்கள் ஓட்  ெசல்ல க ைமயாக இ ப்பதால், அதைன  

உடன யாக ர ் ெசய்ய ேவண்  உள்ள . பாலத் ைன ரைமக்க 

ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம்  . 90000/-  க்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்:  7703  / 2022 / இ4 

 அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

72) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான வார்  25, 

பாைறப்பட்   ப ல் உள்ள காதார வளாகம் க ம் ேசதைடந்  

பயன்ப த்த இயலாத நிைல ல் உள்ளதால் அதைன 15வ  நி க்  

ட்டத் ன் ழ் அகற்  ய காதார வளாகம் கட் ம் பணி  

ேமற்ெகாள்ள நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள . எனேவ ேமற்ப  

ேசதமைடந்த காதார வளாகத் ைன அகற்ற  .1.50 இலடச்த் ல் 
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தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.   3550 / 2022 / இ 4) 

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 பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 
73) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான வார்  24, 

த்தழ பட்  ேமற்  ப ல் உள்ள காதார வளாகம் க ம் 

ேசதைடந்  பயன்ப த்த இயலாத நிைல ல் உள்ளதால் அதைன 

15வ  நி க்  ட்டத் ன் ழ் அகற்  ய காதார வளாகம் 

கட் ம் பணி  ேமற்ெகாள்ள நிரவ்ாக அ ம  ெபறப்பட் ள்ள . 

எனேவ ேமற்ப  ேசதமைடந்த காதார வளாகத் ைன அகற்ற  .1.50 

இலடச்த் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.   3550/ 2022 / இ 4) 

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 பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

74) ண் க்கல் மாநகராட் ல் வார்  – 29 ல்  மங்கள ரம்  ப ல் 

உள்ள அங்கன்வா  ைமயத் ல்  மார ் 25  ழந்ைதகள்  

ப ன்றனர.்  அங்கன்வா  ைமயத் ல் கட் டத் ல் வர ்

ப ல் ரிசல் ஏற்பட்  உள்ள .  ேம ம் க ப்பைற 

ேசதமைடந் ம் , பத்  ஏற்ப த் ம் வைக ம் உள்ள . எனேவ 

அங்கன்வா  ைமயத் ைன ரெ்சய்ய  ம ப்  .2.50                              
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இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட் ள்ள .  இப்பணி ைன கல்  நி  

22-23 ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .      (ந.க.எண்.   7989 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

நலன் க ம் கல்  நி  2022-23 ன் ழ் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

75) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ெதாடரந்்  ெபய்த கனமைழ ன் 

காரணமாக நகரின் க் ய சாைலகளில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்  

பத்  ஏற்ப ம் ழ்நிைல உள்ள . எனேவ அதைன சரிெசய் ம் 

ெபா ட்  வார்  எண் 1 – 48 க்  உட்பட்ட சாைலகளில் ேசதமைடந்த 

ப களில் தார ்ேபடச் ் (Patch Work) பணிேமற்ெகாள்ள ஆ ம் உத்ேதச 

ெசல னம் .20,00,000/-க்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

ந.க.எண்:     3367  / 2022 / இ4 

 அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

76) உத  இயக் நர,் மாநகராட்  தணிக்ைக, ண் க்கல் 

அவரக்ளின் அ.ேகா.எண் 02/2020-21ம் /அ3 நாள்  21.01.2022 ம் ேத ய 

க தத் ல் இம்மாநகராட்  அைனத்  நடவ க்ைகக ம் 

ேகாயம் த் ர ் மாநகராட்  சட்ட ட்டங்கைள ன்பற் ேய 

ெசயல்பட்  வ ற . ேகாய த் ர ் மாநகராட் ல் ெசாத் வரி, 
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ழாய்வரி மற் ம் பாதாள சாக்கைட வரி ெபயர ்மாற்றம் ெசய்வதற்  

ெசாத்  ம ப் ல் (Guidline value 0.1%) வ ல் ெசய்யப்பட்  வ ற . 

நி  நிைல ல் ன்தங் ய நிைல ல் உள்ள இம்மாநகராட் ம் 

ழ்கண்ட ெசாத்  வரி ராய் ல் ெதரி க்கப்பட் ள்ள அள  

வைர ைற வரப்ப  ெபயர ் மாற்ற கட்டணம் வ ல் ெசய்ய ம் 

மற் ம் இப்ெபா ள் த்  மாவட்ட அர த ல் ர ரம் ெசய்ய ம் 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .                                       

வ.எண் ச ர அ  ெபயர் மாற்ற 
கட்டணம் 

1 1 தல் 600 ச ர அ  வைர  1000 

2 601 தல் 1200 வைர  1500 

3 1201 தல் 1800 வைர   2500 

4 1800 ேமல்   5000 

     ந.க. எண் 7226/2016/அ1 

அ வலக ப்  

அ ம க்கலாம். 

 

 

 

 
 
 
இடம் :  ண் க்கல்      ேமயர் 
நாள்  :  23.09.2022           ண் க்கல் மாநகராட்                     
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மைழ ைர ேசக  !!                                                                                       ம  வள  ெப  !! 

 

                                                   க                                                                                                                              மாநகரா ê 

2022 ஆ   ஆ  ர டாê மாத  12  ேத   (29.09.2022) யாழ 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 க்  உட்பட்ட வார்  எண் - 32 ல் அைமந் ள்ள, 

VOC நகர ்  ங்கா ல் அைமந் ள்ள ஆழ் ைள ண  அைமத்தல் மற் ம் 

மராமத்  பணிகள் பாரக்்க .7.45 இலட்சத் ற்  ம ப்  

தயாரிக்கப்ப்ட் ள்ள . இப் ங்கா ைன, அப்ப  வரக்ளின் 

பயன்பாட் ற்  ெகாண்  வர ஏ வாக இப்பணி ைன ஒப்பந்த ள்ளி 

ேகாரி பணி ேமற்ெகாள்ள மன்ற ெபா ள் வைரந்  ஆைணயர ் அவரக்ளின் 

அ ம க்காக.     ந.க.எண்:   5126 / 2022 / இ4 

அ வலக ப் : 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம்.  

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

அ ம  வழங்கலாம். 

 

2)  ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட வார்  எண் 19 ல் கால்நைட 

ம த் வமைண, ெதய்வ காமணி ரம், ேகணி ேம  ஆ ய 

ப களில் உள்ள சாைல ல் மைழநீர ் வ கால் கைள ட 

தாழ்வாக உள்ளதால் மைழநீர ் களில் ந் ற  என்  19 

வ  வார்  மாமன்ற உ ப் னரால் ெதரி க்கப்பட் ள்ள . எனேவ 
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அப்ப ல் உள்ள மைழநீர ் வ காைல உயரத்்த உத்ேதச ம ப்  

. 5.00 இலடச்த் ற்  தயார ் ெசய்யப்பட்  மாமன்றத் ன் 

ஒப் த க் . 

      (ந.க.எண். 8147/ 2022 / இ 4) 

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 பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

3) ண் க்கல் மாநகராட்  ய அ வலக கட் டத் ல் உள்ள 

மாமன்றக் டத் ல் ேபா ய ஒ ெப க்  வச  இல்லாததால் 

மாமன்றக் டட்த் ெதாடர ் நடத் ட ரமம் ஏற்ப வதால்  மாமன்றக் 

ட்டத் ெதாடர ் நடத் ட ஏ வாக ஒ ெப க்  வச  ேமற்ெகாள்ள 

தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .13.00 இலடச்த் ற்  ( பாய் 

ப ன்  இலடச்ம்  மட் ம்)  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

            (ந.க.எண். 8142 /2022/ இ3) 

அ வலக ப்  

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

2. மாநகராட்  வ வாய் நி ன் ழ் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

பணி ைன ேமற்ெகாள்ள ஒப் தல் ேவண்டப்ப ன்ற . 

 

4) ண் க்கல் மாநகராட் க்  உட்பட்ட வார்  எண்.22, வள் வர ்

சாைல ந்  க்ேக ழேமலாக ஆர.்எஸ். சாைலைய 

இைணக் ம் பாைத ைன மாநகராட்  நீர ் ட்டப் பணிகள் 

ேமற்ெகாள் ம் ேபா  நீர ் ேமல்நிைலத் ெதாட் ச ் அைமக்க 

ேவண் ந்ததால் அப்பாைத டப்பட்ட . இச ் சாைல ல் 
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ெதாடக்கப்பள்ளி அைமந் ள்ள . இப்பள்ளி ல் ப ம் மார ் 150 

மாணவ, மாண யரக்ள் சாைல டப்பட்டதன் காரணாக 1 ½ ேலா 

ட்டர ் ற்  வர ேவண் ள்ள . ேம ம் இப் பள்ளியான  ேதரத்ல் 

நைடெப ம் ெபா  அப்ப க்கான வாக்  ைமயமாக ெசயல்பட்  

வ ற . எனேவ இச ் சாைல ல் உள்ள நீர ் ேமல்நிைலத் 

ெதாட் ன் க்ேக த ப் ச ் வர ்அைமத்  சாைல ைன ண் ம் 

பயன்பாட் ற்  ெகாண்  வர .4.00 இலட்சத் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட 

ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

       (ந.க.எண். 8145 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 

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

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

5) ண் க்கல் மாநகராட் ல் அ வலக கணினி அைற 

பயன்பாட் ல் உள்ள UPS ல் 16 ேபடட்ரிகள் ப தா  உள்ளதால் 

ேமற்ப  16 ேபட்டரிகைள Buy Leack ைற ல் தாக வாங் ம் 

பணிக்கான உத்ேதச ெசல னம் .1,50,000/- க்  அ ம  

ேவண்டப்ப ற . இப் பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன 

மாநகராட்  2022-23 வ வாய் நி ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

      (ந.க.எண். 6863 / 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.  
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6) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க்  மான்யம் 2021 – 22   

(Tied Grant)  இன் ழ்  பாதாள சாக்கைட ப தைடந்த ரதான உந்  

ழா ைன மாற்  அைமக் ம் பணிக்  18.8.2022 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  கன்ஸ்ட்ரக்

ஷன்ஸ் 

4.49% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.20000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

2. எம் ஆர ்

இன்ப்ராஸ்ட்ரக்ஷர ்

17.97% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.20000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  வைரேவாைல   

 தல் அைழப் ல் .20,00,000/- 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 எம்  கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

ஒப்பந்ததாரரிடம்  22.08.2022 ஆம் ேத ய அ ப் ல் 

ேகடக்ப்பட்டேபா  ைஷயார ் தான் அளித் ந்த ைல தப் 

பட் ய ல் வரிைச எண்.9 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 ெ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 4.40 %  ம ப் ட்ைட ட தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி 

அளித் ள்ள எம்  கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம். (ந.க.எண்.3170 / 2021 / இ4) 
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அ வலக ப்  

1. எம்  கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர ் அவரக்ளின் ைறந்த 

ைல த ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாமன்றத் ன் ஒப் தைல எ ர ் ேநாக் , மாண்  ேமயர ்

அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  ேவைல உத் ர  

வழங் யைமக்  மாமன்றம் ஒப் தல் அளிக்கலாம். 

 

7) ண் க்கல் மாநகராட் ல் 15வ  நி க்  மான்யம் 2021 – 22   

(Tied Grant)  இன் ழ்  க  நீர ் த் கரிப்  நிைலயத் ற்  உள்ள 

squirrel cage pump -2 எண்ணம் மற் ம் Twin 106 slower 1 எண்ணம் 

மாற் யைமக் ம் பணிக்   18.8.2022  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. GALAXY ENTERPRISES 1.33% ம ப் ட் ற்  

ைற   

.3000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப்  

பத் ரம் 

2. SASTHA TRADERS 0.19% ம ப் ட் ற்  

தல் 

.3000/-  ம ப் ள்ள 

வங்  ேச ப்  

பத் ரம்  

தல் அைழப் ல் .3,00,000/- ம ப் ட் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 1.33% ம ப் ட்ைட ட ைறவாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள GALAXY ENTERPRISES, ஒப்பந்ததாரரின் 

ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  மற் ம் ேவைல உத் ர  

வழங் யதற்  ஒப் தல் அளிக்கலாம்.  

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

1. GALAXY ENTERPRISES, 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 பாதாள சாக்கைட டட்ம் ப்பம் I ல் 

ெசயல்பட்  வ ம் பாைறப்பட்  க  நீர ் உந்  நிைலயத் ல் 20HP 

மற் ம் 12HPஆ ய ன் ேமாட்டாரக்ள் உள்ள ல் 12HP  ன் ேமாட்டார ்

ப தைடந்  இயக்க யாத நிைல ல் உள்ள . ேம ம் ேந  

பள்ளி நீேரற்  நிைலயத் ல் இயங்  வ ம் 10HP மற் ம் 5HP  (2 

எண்ணம்) ஆ யவற் ல் 10HP - 1 மற் ம் 5HP - 1 ப தைடந்  

பயன்ப த்த யாத நிைல ல் உள்ளதால் க நீர ்உந்  நிைலயம் 

மற் ம் க  நீேரற்  நிைலயத் ைன தங்  தைட ன்  இயக்க 

யாத நிைல ஏற்பட் , காதார ரே்க  ஏற்ப ற . எனேவ  ன் 

ேமாட்டாரக்ைள  ப  நீக் ம் பணிக்  ட்ட ம ப் ட் த் ெதாைக 

.8.00 இலடச்ம் ஆ ம். இப்பணிக்  21.09.2022 ல் ைலப் ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட ல் ழ்க்கண்ட ன்  ஒப்பந்ததாரரக்ளிட ந்  ன்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்ற . 

வ.எண் ஒப்பந்ததாரரின் ெபயர் ைலப் ள்ளி  

ேகாரியத் ெதாைக . 

1 BMP Constructions, Dindigul .670500/- 

2 BEAM Engineers, Chennai .700510/- 

3 Raj kumar Engineers work, Dindigul .755402/- 

 வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள . BMP Constructions, ண் க்கல், அவரக்ளின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற் ,  ண் க்கல் மாநகராட்  சட்ட ரி  15 ன் 
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ழ் ேவைல உத் ர  வழங்  பணி  ேமற்ெகாண்டதற்  

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் சமர் க்கப்ப ற .  

ந.க.எண்.    7812 /  2022 / இ4 

அ வலக ப் : 

4. மாமன்றம் பாரை்வ ட்  ப  ெசய்யலாம்.  

5. பணி ன் அவசர அவ யம் க   ண் க்கல் மாநகராட்  

சட்ட ரி  15 ன் ழ் ைறந்த ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள .BMP 

Constructions, ண் க்கல் அவரக் க்  ேவைல உத் ர   வழங்  

பணி ேமற்ெகாண்டைத மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

6. இப்பணிக்கான ெசல த் ெதாைக ைன மாநகராட்  நீர ்

நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

9) ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைகக் ட்பட்ட ழ்க்கண் ள்ள 

மாநகராட் க்  பாத் யப்படட் இடங்களில் கட் டங்கள் கட் வதற்  

வைரபடங்கள் தயார ் ெசய்   நகர ் ஊரைமப் த் ைற, 

ைணஇயக் நர,் உள் ர ் ட்ட மம், உத  ெசயற்ெபா யாளர,் 

ண் க்கல் அவரக்ளிடம் Type Design Approval ெபற ேவண் ள்ள .  

1) ண் க்கல் மாநகராட்  நகரள  வார்  எண்.6, ளாக் எண். 

7, நகரள  எண். 167, நாகல் நகர ் வாரசச்ந்ைத இடத் ல் 

Knowledge Centre கட் டம் கட் வதற்   

2) நகரள  வார்  எண். 6, ளாக் எண். 2, நகரள  எண். 1, நாகல் 

நகர ் வாரசச்ந்ைத (இ ம் க்கைடகள் அைமந் ள்ள இடம்) 

இடத் ல் நிைல ல் உள்ள பைழய இ ம் க்கைடகைள 

அப் றப்ப த்  ட்  ண் ம் ப் த்   மரம் மற் ம் 

இ ம் க்கைடகள் கட் வதற் ம். 
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3) நகரள  வார்  எண்.6, ளாக் எண். 12, நகரள  எண். 742, 

நாகல் நகர ் வாரசச்ந்ைத இடத் ல் னசரி மாரக்்ெகட் 

வளாகம் கட் வதற் ம். 

4) நகரள  வார்  எண்.6, ளாக் எண். 36, நகரள  எண். 1655/1, 

நத்தம் ேரா  மாநகராட்  இடத் ல் ய ன் மாரக்்ெகட் 

வளாகம் கட் தவற் ம்.  

வைரபடங்கள் தயார ் ெசய்ய அங் கரிக்கப்ட்ட கட் ட பட 

வைரவாளைரக் ெகாண்  வைரபடங்கள் தயார ் ெசய் ம் ெபா ட் , 

Topo Sketch, Building Plan, Key Plan  உள்ளிட்ட வைரபடங்கள் தயார ்

ெசய்ய ம், இைணயதள வா லாக ப ேவற்றம் ெசய்ய ம், 4 கட் ட 

ங்க க் ம் ேசரத்்  உத்ேதச ெசல னமாக . 2,50,000/- (Rupees Two 

Lakh and Fifty Thousand only) – க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .. 

(ந.க.எண். 7338/2022/எப்1) 

அ வலக ப் .. 

   மாமன்றம் அ ம க்கலாம். அதற்கான ெசல னத்ைத அர  

நி யான Infragapfilling நி ல் ேமற்ெகாள்ளலாம்.  

 

10) ண் க்கல் மாநகராட்  ஆர.்எம்.காலனி Phase III  ப ள்ள 

ங்கா ல் ல் தைர, செ்ச கள் வளரத்்தல், நைடபாைத ேபவர ்

கற்கள் ப க் ம் பணி, ற் ச் வரி ள்ள ப தைடந்த இ ம்  

ரில்கள் மாற் தல் மற் ம் இ ம்  கத  அைமத்தல், வரக்ள் 

ைளயா ம் ெபா ட்கள், ெசயற்ைக நீ ற்  மற் ம் கங்கள் 

ைல, தண்ணீர ் வச  ெசய்தல், தல் ன் ளக் கள் 

ெபா த் தல், கண்காணிப்  ேக ரா ெபா த் தல் மற் ம் வரண்ம் 

ம் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள தயார ் ெசய்யப்படட் ம ப்  

.15,00,000/- மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .     

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ 4) 
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அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம் 

2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரி 

மாநகராட்  வ வாய் நி  2022-23 ன் ழ் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

11) மாண்  த ழ்நா  தலைமசச்ரின் காைல உண த் 

ட்டத் ன் ழ் அர  ெதாடக்கப் பள்ளிகளில் 1 தல் 5 ஆம் வ ப்  

வைர ப ம் மாணவ மாண ய க்  அைனத்  பள்ளி நாடக்ளி ம் 

காைல உண  வழங் ம் ட்டம் மாண்  த ழ்நா  தலைமசச்ர ்

அவரக்ளால் 15.9.2022 அன்  ம ைர ல் ெதாடங்  

ைவக்கப்பட ள்ள . அதைனத் ெதாடரந்்  ண் க்கல் 

மாநகராட் ல் மாண்  ட் ற த் ைற அைமசச்ர ் மற் ம் 

மாண்  உண  ெபா ள் வழங்கல் ைற அைமசச்ர ் அவரக்ளால் 

16,9.2022 அன்  நாகல் நகர,் ெசௗராஷ் ரா ரம் மாநகராட்  

ெதாடக்கப் பள்ளி ல் வக்கப்பட உள்ள .  

அதன்ப  வாடைக அ ப்பைட ல் ேமைட அைமக்க ம், 

ேமைட ன்  ன் றம் சா யானா பந்தல் அைமக்க ம், பந்த ன் 

ேமற் ைர மற் ம் இ ற ம், ணி லான பக்கவாட்  மைறப்  

அைமக்க ம், ேமைட மற் ம் பந்த ல் ன் கள் (Pedestal fan) 

ன் ளக் கள், ஒ ெப க்  வச  அைமக்க ம், அைனவ ம் 

அம ம் வண்ணம் ளாஸ் க் லான நாற்கா கள் அைமக்க ம், 

ேமைட மற் ம் பந்த ல்  வப்  வண்ண ரிப்  

அைமக்க ம்,ேமைட ன் ன்னணி ல் Flex அைமக்க ம் ஆ ம் 

உத்ேதச ெசல னம் .2.00 இலடச்ம் ஆ ம். 

இப் பணிக்  13.09.2022 அன்  ழ்க்கண்ட ன்  

நி வனங்களிட ந்  ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன.  
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வ. எண் நி வனத் ன் ெபயர் 

1 MP எலக்டர்ிகல்ஸ், ண் க்கல்   

2 PV ெடக்கேரட்டரஸ்், ண் க்கல் 

3 க  ெடக்கேரட்டரஸ்், ண் க்கல் 

வரப்ெபற்ற ன்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த ைலப் ள்ளி 

அளித் ள்ள MP எலக்டர்ிகல்ஸ், ண் க்கல்  நி வனத் ன் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்கலாம்.  பணி ன் அவசர அவ யம் க  

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

வழங்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம், இப் பணிக்கான ெசல னத் ைன 

மாநகராட்  கல்  நி ந்  ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம், ப ற் ம் ைவக்கப்ப ற .   

       (ந.க.எண். 4101 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

மாமன்றம் ப  ெசய்யலாம். 

 

12) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ெதாந் யா ள்ைள 

மாநகராட்  வக்கப் பள்ளி கட் டத் ன் ன் ற ள்ள Sunshade 

ப தைடந்த நிைல ல் உள்ள . ைஷ ப தைடந்த Sunshade ைன 

இ த்  ட்  ம் பணி மற் ம் வரண்ம் தல் உள்ளிட்ட 

மராமத் ப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள .4.00 இலடச்த் ல் தயார ் 

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

       (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ 4) 

அ. ப்  

1) மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
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2) பணி ன் அவசர அவ யம் க  கல்  நி  2022-23 ன் ழ் 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

13) ண் க்கல் மாநகராட்  கசே்சரித் ெத ள்ள ஓைட ன் 

பக்கச ் வர ் ர ்வா ம் பணி ேமற்ெகாள் ம் ேபா  இ ந்  ந்  

அவ்வ ல் ெசல்ேவா க்  பத் ைன ஏற்ப த் ம் வைக ல் 

ஆபத்தான நிைல ல் உள்ள . ேம ம் ெதாந் யா ள்ைள வக்கப் 

பள்ளி ன் ன்பற ள்ள இைளயாழ்வார ் சந் ல் கட் ட 

இ பா க டன் ேபாக் வரத் ற்  பயனற்றதாக உள்ள . இச ்

சாைல ன் வ காைல உயரத்்  ேபவர ் கற்கள் ப க்க ம், கசே்சரித் 

ெத  வ காைல சரி ெசய்ய ம் .4.00 இலடச்த் ல் தயார ் 

ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

      (ந.க.எண். 10344 / 2022 / இ 4) 

அ. 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 க்கலாம். 

 

14) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார் களில் உள்ள 

கால்வாய்களில் க  நீர ் மற் ம் மைழ நீர ் ராக ெசல்வதற்  

ஏ வாக, ய க  நீர ் கால்வாய்களில் ேதங் ள்ள மண் மற் ம் 

க கைள  30 பணியாளரக்ைளக் ெகாண்  ர ் வாரி த்தம் 

ெசய் ம் பணிக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல்,  ழ்க்கண்ட 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ள .  
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வ.எண். நி வனம் ைல தம் 

1 ராம் நிவாஸ் ஏெஜன் ,  

18-ஏ1 எஸ்.எஸ். காம்ப்ளக்ஸ், 

நத்தம் ேரா , 

ண் க்கல். 

.534/- 

(நிரவ்ாகச ்ெசல  4.95 சத தம் 

உட்பட நபர ் ஒன் க்  ஒ  

நாைளக்  ) 

 

2 வாளர ் ஏ. ராம ங்கம், 

PWD காண்ட்ராக்டர,் 

அய்யம்பாைளயம்,  

ண் க்கல். 

.572/- 

(நிரவ்ாகச ் ெசல  6 சத தம் 

உட்பட நபர ் ஒன் க்  ஒ  

நாைளக்  ) 

 

 ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

வரிைச எண். 1ல் கா ம் ைறந்த  பட்ச ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ெகா த் ள்ள ராம் நிவாஸ் ஏெஜன் , நத்தம் ேரா , ண் க்கல் 

நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன அங் கரித்  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  பணி 

உத் ர  வழங் ட மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 (ந.க.எண்.7334/20212எச1்). 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. ெபா  காதாரப் பணி ன் அவசர அவ யம் க  மாண்  

ேமயர ்அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  பணி  ேமற்ெகாண்டைத ம் 

மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

 

15) ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட 48 வார் களில் உள்ள 

கால்வாய்களில் க  நீர ் மற் ம் மைழ நீர ் ராக ெசல்வதற்  

ஏ வாக, க  நீர ் கால்வாய்களில் ேதங் ள்ள மண் மற் ம் 

க கைள  ஒ  ேஜ , 3 ராக்டர ் ெகாண்  ர ் வாரி த்தம் 
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ெசய் ம் பணிக்  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல்,  ழ்க்கண்ட 

இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ள .  

வ. 

எண். 

நி வனம் ைல தம் 

1 ராம் நிவாஸ் ஏெஜன் ,  

16-ஏ1 எஸ்.எஸ். காம்ப்ளக்ஸ், 

நத்தம் ேரா , 

ண் க்கல். 

1. .300/-  

( ராக்டர ் லம் 1 மணி ேநரத் ற்  ) 

 

2. . 806/- 

 (ேஜ  லம் 1 மணி ேநரத் ற் ) 

2 வாளர ் ஏ. ராம ங்கம், 

PWD காண்ட்ராக்டர,் 

அய்யம்பாைளயம்,  

ண் க்கல். 

1. .350/-  

( ராக்டர ் லம் 1 மணி ேநரத் ற்  ) 

 

2. . 860/- 

 (ேஜ  லம் 1 மணி ேநரத் ற் ) 

 ேமற்கண்டவா  ெபறப்பட்ட இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 

வரிைச எண். 1ல் கா ம் ைறந்த  பட்ச ஒப்பந்தப் ள்ளி 

ெகா த் ள்ள ராம் நிவாஸ் ஏெஜன் ,  நத்தம் ேரா , ண் க்கல் 

நி வனத் ன் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைன அங் கரித்  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைன எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  பணி 

உத் ர  வழங் ட மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 (ந.க.எண்.7335/2022/எச1்). 

அ வலகக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம்.  

2. ெபா  காதாரப் பணி ன் அவசர அவ யம் க  

மாண்  ேமயர ் அவரக்ளின் ன் அ ம  ெபற்  பணி  

ேமற்ெகாண்டைத ம் மாமன்றம் அங் கரிக்கலாம். 

 

16) இம்மாநகராட்  ெபா  காதார ரி  13ல் வாகனப் பராமரிப்  

நிைலயத் ல் மாநகராட் ப் ெபா  காதாரப் பணிக க்  
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பயன்ப த்தப்பட் , தற்சமயம் உபேயா க்க இயலாத நிைல ல் 

ற் ம் உைடந்த தளவாடப் ெபா ட்கள், ப்ைபத் ெதாட் கள், 

ன்  சக்கர ைசக் ள் வண் கள், தள்  வண் கள் ஆ ட்காலம் 

ந்  இயக்க இயலாத நிைல ல் நி த்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 

மாநகராட்  வாகனங்களின் ேதய்ந்த டயரக்ள் மற் ம் ெடங்  த ப்  

நடவ க்ைககளில் ைகப்பற்றப்பட்ட டயரக்ள் மற் ம் ஆக் ர ப்  

அகற்ற ன் ேபா  எ த் வரப்பட்ட பைழய லமைடந்த தகரம் 

மற் ம் இ ம்  ெபா டக்ள் மற் ம் ல ெபா டக்ள் ேசரந்்  ந்  

டக் ன்ற . ப வமைழ ெபய் வ ம் ேபா  இவற் ல் மைழநீர ்

ேதங்  ெகா க்கள் உற்பத் யாக ஏ வாக உள்ள . எனேவ ெபா  

காதார நலன் க  ேமற்கண்ட பயன்ப த்த இயலாத நிைல ல் 

உள்ள ெபா ட்கள் மற் ம் ன்  சக்கர ைசக் ள் வண் கள், தள்  

வண் கள் ேபான்ற வாகனங்கைள ெபா  ஏலத் ல் ட்  க  

நீக்கம் ெசய்  அப் றப்ப த் ட நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ள 

மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண்.1635/2022/எச1்) 

 அ வலக ப் .. 

அ ம க்கலாம். 
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