2020-k;

tUlk;

brg;lk;gh;

khjk;

30-k;

Bjjp

jpA;fl;fpHik

fhiy

10.30

kzpf;F

பணிபுrந்து

வரும்

eilbgw;w efukd;w rhjhuz Tl;lj;jpd; eltof;iffspd; cz;ikefy;:
Kd;dpiy:

jpU.j.brse;juuh$d;.gp.V.,
jdp mYtyh;, Mk;g{h; efuhl;rp.

1.

இந்நகராட்சி

ெபாது

பிrவில்

இளநிைல

உதவியாளராக

ஜி.கண்ணன் என்பவ" 03.12.2018 முதல் இந்நாள் வைர பணியாற்றி வருகிறா".
திருப்பத்து"

நகராட்சிக்கு

பணியிடம்

மாற்றம்

ேகாrயும்,

திருப்பத்து"

அன்னா"

நகராட்சியில்

பணிபுrந்து வரும் எல். உமாசங்க" இளநிைல உதவியாள" என்பவ" ஆம்பூ" நகராட்சிக்கும்
மனெமாத்த

பணியிடம்

மாறுதல்

ெசய்யக்

ேகாr

இைசவு

கடிதம்

அளித்துள்ளா"கள்.

எனேவ ேமற்படி இளநிைல உதவியாள"களுக்கு பணியிட மாற்றம் ேகாரும் விண்ணப்பம்
மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது.
அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

e,f,v©,914/Á1/2020
jPh;khd vz;.85:- mDkjpf;fg;gl;lJ.

இந்நகராட்சி பகுதியில் ேகாவியட் 19 மூலம் ேகாேரனா ைவரஸ் பரவல் ஏற்பட்டு

2,

வருகிறது

ேமற்படி

ெதாற்றிைன

பரவாமல்

தடுத்திட

மாவட்ட

ஆட்சித்

தைலவ",

திருப்பத்து" அவ"களின் அறிவுைரயின்படி
2.

ne;efuhl;rpapy; gFjpapy; Bfhtpal; 19 K}yk; bfhBuhdh itu!; guty; vw;gl;L tUfpd;wJ.

Bkw;go

bjhw;wpid

mwpt[iuapd;

go

guthky;

ne;efuhl;rp

jLj;jpl
thu;L

vz;

khtl;l
01

Ml;rpj;jiytu;,

Kjy;

36

tiua[s;s

jpUg;gj;Jhu;

mtu;fspd;

bjUf;fspy;

bghJkf;fs;

elkhLtij jLf;ft[k;, fz;fhzpf;ft[k; fhty; Jiw fhtyu;fSf;F jw;fhypf ge;jy;, nUf;iffs;
kw;Wk;

kpd;

tprpwp

Mfpatw;iw

8

nlA;fspy;

bghUj;jplt[k;,

nuz;L

nlA;fspy;

nuj;jg;

gupBrhjid ikak; mikf;ft[k; jw;fhypf ge;jy;, nUf;iffs;, kpd; tprpwp kw;Wk; LED tpsf;Ffs;
Mfpatw;iw

mikf;Fk;

gzpf;fhFk; cj;Bjr

brytpdj;

bjhif U5,00,000/- (Ie;J

yl;rk;

kl;Lk;) MFk;. bghJkf;fspd; eyd; fUjpa[k;, bfhBuhBdh itu!; gut[jiy fl;Lg;gLj;Jk;
bghUl;Lk;, Bkw;fz;l gzpf;F cs;Shu; tpiyg;g[s;sspfs; Bfhug;gl;ljpy; fPH;Fwpg;gpl;Ls;sthW
tpiyg;g[s;spfs; tug;bgw;Ws;sd.
t.
vz;

1

tpguk;

jw;fhypf &hkpdh ge;jy;,

tpiyg;;g[s;sp bjhif U} (per
day))
(
v!;.uh$h,
uh$h
rt[z;l;
ru;tP!!;,
bul;o
Bjhg;g[,
Mk;g{u;
1185/-

$ bry;t
tpehafhMoBah,
Mrdhk;gl;BuhL,
bul;o Bjhg;g[,
Mk;g{u;

fhu;j;jpf;
o$pl;ly;MoBah,
bjd;dku bjU,
Mk;g{u;

1200/-

1300/-

20’X15’ -1 No,
nUf;iffs;- 5No, kpd;
tprpwp-2 No, 400W
kpd;tpsf;F – 1 No kw;Wk;
jw;fhypf jLg;g[ mikj;jy;
jw;fhypf &hkpdh ge;jy;,
1280/2.
20’X20’ -1 No,
nUf;iffs;- 5 No , kpd;
tprpwp-2 No, 400W
kpd;tpsf;F kw;Wk; jw;fhypf
jLg;g[ mikj;jy;
bghJkf;fspd; eyd; fUjpa[k;, bfhBuhBdh itu!;

1350/-

gut[jiy

1400/-

fl;Lg;gLj;Jk;

bghUl;Lk;,

Bkw;fz;l gzpapd; mtru mtrpaj;ij fUjp, Fiwthd tpiyg;g[s;sp mspj;Js;s jpU. v!;.
uh$h, uh$h

rt[z;l; ru;tP!!;, Mk;g{u;.

vd;gtUf;F, gzp cj;jput[ tHA;fpaikf;Fk;, Bkw;go

gzpapiz khtl;l efuhl;rpfspd; rl;lk; 1920 gpupt[ 15-d; fPH; gzpapid Bkw;bfhz;lija[k;
kd;wk; gjpt[ bra;ayhk;.
mYtyf Fwpg;g[: gjpt[ bra;ayhk;.
e.f.vz;. 1046/n2/2020
jPh;khd vz;.86:- gjpt[ bra;ag;;gl;lJ.

3.

ne;efuhl;rpapd; 2019-20-Mk; Mz;L elg;g[ kw;Wk; epYit brhj;Jthp, bjhHpy;thp kw;Wk;

FoePh; fl;lzk; Mfpatw;wpd; 36 thh;LfSf;fhd Bfl;g[, tR{y; kw;Wk; epYit gjpBtL (Demand
Register) gphpz;l; gphpd;l; vLj;J igz;oA; bra;a[k; gzpf;F MFk¦ bryédj¦ bjhif % 65,000/-f¦F
mA;fPfhuk;

Bfhug;gLfpd;wJ.

Bkw;go,

gzpf;F

17.06.2020-Mk;

Bjjpad;W

tpiyg;g[s;spfs;

Bfhug;gl;ljpy; tug;bgw;w tpiyg;g[s;spfspd; tptuk; ghh;itf;Fk;, Kotpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ.
t. vz;

1

2.
3.

epWtdj;jpd; bgah; & kw;Wk;
Kfthp
v!;. rutzd;
fpA; Mg;brl; gphpd;lh;!;,
Mk;g{h;.
$ #up gphpz;lh;!;,
Mk;g{h;.
ckh Mg;brl; & fpuhgpf;!;,
Mk;g{h;.

tpiyg;g[
;gs
[ ;sp bjhif U}
gf;fk; xd;W
gphpz;l; vLf;f
2.00

xd;W
g[j;jfk; (Register)
(
igd;oA; bra;a
50.00

2.50

60.00

2.75

75.00

mYtyf Fwpg;g[:- 1.Bkw;
fz;l gzpf;F MFk; cj;Bjr brytpd bjhiff;F mA;fPfhuk;
1.
tHA;fyhk;. Bkw;go gzpapid tUtha;epjp jiyg;gpd; fPH; Bkw;bfhs;st[k; mA;fPfhuk; tHA;fyhk;.
2.Bkw;Fwpg;gpl;Ls;s gzpf;F tug;bgw;Ws;s Fiwthd tpiyg; g[s;spapid tHA;fpa[s;s
jpU.rutzd;, fpA; Mg;brl; gphpd;lh;!;, vd;gtuJ tpiyg; g[s;spapid mA;fPfhpf;fyhk;.

3.jzpf;iff;F

cl;gLj;j

Btz;oa

mtrpaj;ij

fUjp,

jdpmYtyhpd;

Kd;mDkjp

bgw;W

tpiyg;g[s;spfspd; Bfhupaikf;Fk;, gzpcj;jput[ tHA;fpaikf;Fk; mA;fPfhuk; tHA;;fyhk;.
e.f.vz;: 992/2020/gp2
jPh;khd vz;.87:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

-34.

ne;efuhl;rpapy; fPH; Fwpg;gpl;Ls;s gzpapid FoePu; epjp jiyg;gpd; fPH; Bkw;f;bfhs;s

MFk; cj;Bjr brytpd bjhiff;F mA;fPfhuk; Bfhug;gLfpd;wJ.
gzapd; tptuk;

kjpg;gPL bjhif
(U}gha; yl;rj;jpy;)

ne;efuhl;rp FoePh; tpepBahfj;jpf;F Bjitahd Sodium Hypo
chlorite Solution ( Bleaching liquid) liquid concentration powder 4 to
6% (Grade -1) basis as per IS 11673-1992 - 57600 ypl;lh; rg;is
bra;jy;.
FoePh; tpepBahf gzpapd; mtrpaj;ij fUjp, jdpmYtyhpd;
17.07.2020-Mk;

Bjjpad;W

Bkw;fz;l

xg;ge;jg[s;spfspd;

tptuk; ghh;itf;Fk;, Kotpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ.

xg;ge;jjhuh; bgah;

gzpf;F

xg;ge;jg[s;spfs;

jpU/jpUkjp

9.95

Kd;mDkjp

Bfhug;gl;ljpy;

bgw;W

tug;bgw;w

xg;ge;jg;g[s;sp
rjtPjk;

1. $ uh$ fzgjp nq;$pdpaupA; xu;f;!;,

0.99% kjpg;gPl;iltpl Fiwt[.

brd;id
2. $ rgup nq;$pdpaupA;,

1.00% kjpg;gPl;iltpl mjpfk;.

brd;id
mYtyff;Fwpg;g[:

1.mA;
fpfhuk;
1.

tHA;fyhk;.

Bkw;fz;l

gzpf;F

MFk;

cj;Bjr

brytpd

bjhiff;F mA;fPfhuk; tHA;fyhk;. Bkw;go gzpapid FoePh; epjp jiyg;gpd; fPH; Bkw;bfhs;s
mA;fPfhuk; tHA;fyhk;.
2.FoePh;

tpepBahfg

gzpapd;

mtru

mtrpaj;ij

fUjp,

jdpmYtyhpd;

Kd;mDkjp

bgw;W

Bkw;fz;l gzpf;F xg;ge;jg;g[s;sp Bfhhpaikf;Fk;, Fiwthd xg;ge;jg[s;sp tH;fpa[s;s $ uh$
fzgjp

nq;$pdpaupA;

xu;f;!;,

epWtdj;jpw;f;F

gzp

cj;jput[

tHA;fpaikf;Fk;

mA;fPfhuk;

tHA;fyhk;.
e.f.vz;
e.f.vz;. 1015/2020/n2
jPh;khd vz;.88:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

5.

இந்நகராட்சி ெபாதுசுகாதார¥பிrவில் ேபட்டr மூலம் (BOV) இயங்கி வரும் 28 வாகனங்கைள

வருடந்திர பரமrப்பு பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டி 03.09.2020-ம் ேததியன்று ஒப்பதப்புள்ளிகள்
ேகாrயதில்

வரப்ெபற்ற

இரண்டு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

மன்றத்தின்

பா"ைவக்கும்

முடிவிற்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.

வ.எண்

ஒப்பந்தார" ெபய" மற்றும் விலசம்

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைக ஒரு
மாதj;திற்க்கு

ரூ

1

SHREE BHAIRAVA GREEN LINES
NO.116/90 KAMARAJAN STREET
VAKKNAMPATI JOLARPET

%.1500+GST

2

SHRI VARI ENTERPRISES
ST
NO.31 SECVARAM 1 STREET
PERUNGUDI CHENNAI-600096

%.1900+GST

அலுவலக குறிப்பு
அ)ேமற்குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் Shree Bhairava Green Line No.116/90
Kamrajan street Vakknampati Jolarpet, அவ"கள் வழங்கிய குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிைய
அங்கீ கrக்கலாம்,
(ஆ)அவசரம் அவசியத்ைத கருதி ேபட்டr வாகனத்தில்()-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள
சrெசய்ய குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழஙங்கிய ஸ்ரீைபரவ கீ rன் ைலன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு
பணிஉத்தரவு வழங்கி பணி ேமற்ெகாண்டைத அங்கீ கrக்கலாம்.
(இ)ேமற்படி பணிக்காகும் ெசலவினாத் ெதாைகைய வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கலாம்.
ந.க.எண்.884/எச்1/2020.
jPh;khd vz;.89:- mYtyf Fwpgg
; [ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

6.

இந்நகராட்சி ெபாதுசுகாதார¥பிrவில் இயங்கி வரும் Ïu©L JCB வாகன§fS¡F jFÂ

rhd¦W bgwÎ«, thfd§fëy¦ Vw¦gL«
ெசலவினத்ெதாைக¡F

பழுதுகைள

இந்நகரமன்றம்

சr

தZ"மானம்

ெசய்யுவும்,
எண்

54

அதற்காகும்

உத்ேதச

நாள்.24.06.2020-ல்

ரூ.15.00

லட்சத்திற்கு அங்கீ காரம் bgwப்பட்டுள்ளது.

nkw¦f©lthW mDkÂ¡f¥g£l bjhifæy¦ ÏUªJ JCB வாகன எண் TN.23 AQ.9873-ல்
ஏற்ப£டுள்ள பழுதுகைள சrெசய்ய ேவண்டிaÂd¦
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ேகாrயதில்

வரப்ெபற்ற

அவசியம் கருதி,13.08.2020-ம் ேததியன்று

ஒப்பந்த¥òள்ளிகள்

விவரம்

கீ ழ்கண்டவாறு

மன்றத்Âன் பா"ைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது.

வ.எண்

ஒப்பந்தார" ெபய" மற்றும் விலசம்

1

M.Jagadish kumar,
Kaviya work earth Movers, Somalapuram
Ambur.

ரூ.3,63,000/-

2

L. Govindaraj

ரூ 3,75,000/-

Earth Movers Work

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைக

Tirupattur.
அலுவலக

குறிப்பு-

அ)

ேமற்குறிப்பிட்டுள்ள

இரண்டு

M.ெஜகதிஸ்குமா", காவியா ஒ"க் எ"த் மூவ"ஸ் ேசாமலாபுரம்
வழங்கிய குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிைய அங்கீ கrக்கலாம்.

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளிy¦

ேராடு ஆம்பூ" அவ"கள்

(ஆ) அவசரம் அவசியம் கருதி JCB-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்ய குைறந்த
ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு. M. ெஜகதிஸ்குமா"
பணி ேமற்ெகாண்டைத

அவ"களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கி

அங்கீ கrக்கலாம்.

ந.க.எண்.875/எச்1/2020
jPh;khd vz;.90:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

. -5-

7.

இந்நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் மற்றும்

ெடங்கு

காய்ச்சல் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்ைகயாக, மாவட்ட ஆட்சிய" திருப்பத்து" அவ"களின் வழி
காட்டுதலின் படி இந்நகrல் வசிக்கும் ெபாது மக்களுக்கு நிலேவம்பு குடிநZ" மற்றும் கபசுர
குடிநZ"

காய்ச்சி

வழங்கப்பட்டது.

அவ"களிடமிருந்து

நிலேவம்பு

இதற்க்கு
துள்

உதவி

மற்றும்

இயக்குன"
கபசுர

(ஊராட்சிகள்)

காசயம்

துள்

திருப்பத்து"

மானியத்தடன்

ெபறப்பட்டது. இதற்க்கும் ேதரயாெசலவினத் ெதாைக ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு (ரூபாய் ஐந்து
இலட்சம் மட்டும்) மன்றத்தின் அனுமதி ேகாரப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு
(அ) ேமற்படி பணிæைன, அவசரம் அவசியம் கருதி ேமற்ெகாண்டைத, மன்றம்
அனுமதிக்கலாம்.
(ஆ) ேமற்படி பணிக்காகும் ெசலவினத் ெதாைகயிைன வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும்
மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
ந.க.எண். 859/எச்1/2020
jPh;khd vz;.91:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

8.

இந்நகராட்சி ெபாது சுகாதாரபிrவில் இயங்கி

வரும் வாகனம் எண். TN.23 BP.8137 LCV

வாகனம் தகுதிச்சான்று ெபறும் ெபாருட்டு ேமற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள
சr ெசய்து மராமத்து பணிகைள ேமற்ெகாள்ளவும் அதற்காகும் ெசலவினத்திற்கு தZ"மானம்
எண்.54

நாள்.24.06.2020-ல்

ேததியில்

விைலப்புள்ளி

அங்கீ காரம்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ேகாrயதில்

வரப்ெபற்ற

ேமற்படி

பணிக்கு

விைலப்புள்ளிகள்

10.09.2020ம்

கீ ழ்கண்டவாறு

பா"ைவக்கும் முடிவிற்க்கும் ைவக்கப்படுகிறது.,
வ.எண்

விைலப்புள்ளிதார" ெபய" மற்றும் விலசம்

விைலப்புள்ளி
ெதாைக

1

ஸ்ரீ ைபரவ கீ rன் ைலக்

ரூ.74300/-

ெந.116/90, காமராஜ" ெதாரு,
வக்கணம்பட்டி,ேஜால"ேபட்ைட.
2

ேஜ.எஸ்.எஸ் எண்ட"பிைரசஸ்

ரூ.77000/-

ெந.42, முனிசாமி நாயுடு ெதாரு,
வாணியம்பாடி.
அலுவலக குறிப்பு
(அ) இந்நகராட்சி ெபாது சுகாதாரபிrல் இயங்கி வரும் வாகனம் எண் TN.23 BP.8137 LCV
வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று ெபற மராமத்து பணி ெசய்யும் ெபாருட்டு வரப்ெபற்ற இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில் Fைறந்த விைலப்புள்ளி வழங்கிய ஸ்ரீ ைபரவா கீ rன் ைலன்,
வக்கணம்ப்பட்டி,ேஜால"ேபட்ைட அவ"களின் éைலப்புள்ளிைய அங்கீ கrக்கலாம்.

-6(ஆ) ேமற்படி பணிக்கு அவசரம் அவசியம் கருதி குைறந்த விைலப்புள்ளி வழங்கிய ஸ்ரீ
ைபரவா கீ rன் ைலன், வக்கணம்ப்பட்டி,ேஜால"ேபட்ைட என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி
உத்தரவு வழங்கிய பணி ேமற்ெகாண்டைமக்கு அங்கிகாரம் வழங்கலாம்.
ந.க.எண்.1165/எச்1.2020.
jPh;khd vz;.92:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

9. இந்நகராட்சி ெபாது சுகாதாரபிrவில் இயங்கி

வரும் வாகனம் எண். TN.83 U.3483 LCV

வாகனம் தகுதிச்சான்று ெபறும் ெபாருட்டு ேமற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள
சr ெசய்து மராமத்து பணிகைள ேமற்ெகாள்ளவும் அதற்காகும் ெசலவினத்திற்கு தZ"மானம்
எண்.54

நாள்.24.06.2020-ல்

ேததியில்

விைலப்புள்ளி

அங்கீ காரம்

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ேகாrயதில்

வரப்ெபற்ற

ேமற்படி

பணிக்கு

விைலப்புள்ளிகள்

10.09.2020ம்

கீ ழ்கண்டவாறு

பா"ைவக்கும் முடிவிற்க்கும் ைவக்கப்படுகிறது.,
வ.எண்

விைலப்புள்ளிதார" ெபய" மற்றும்

விைலப்புள்ளி ெதாைக

விலசம்
1

ஸ்ரீ பவானி ஆட்ேடா ேகேரஜ்

ரூ.39550/-

லட்சுமி நக" சான்ேறா"குப்பம்
ஆம்பூ".
2

K.S.R. டிங்கrங் ேபட்rக்ஸ் ஒ"க்ஸ்
ெந.4,

ெபதஸ்தா

ரூ.42600/-

ஆஸ்ப்பிட்டல்

ேராடு ஆம்பூ".
அலுவலக குறிப்பு
(அ) இந்நகராட்சி ெபாது சுகாதாரபிrல் இயங்கி வரும் வாகனம் எண் TN.83 U.3483 LCV
வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று ெபற மராமத்து பணி

ெசய்யும் ெபாருட்டு வரப்ெபற்ற இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில் குைறந்த விைலப்புள்ளி வழங்கிய ஸ்ரீ பவானி ஆட்ேடா ேகேரஜ்
லட்சுமி நக" சான்ேறா"குப்பம் ஆம்பூ" அவ"களின் விைலப்புள்ளிைய அங்கீ கrக்கலாம்
(ஆ) ேமற்படி பணிக்கு அவசரம் அவசியம் கருதி குைறந்த

விைலப்புள்ளி வழங்கிய ஸ்ரீ

பவானி ஆட்ேடா ேகேரஜ் லட்சுமி நக" சான்ேறா"குப்பம் ஆம்பூ" என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி
உத்தரவு வழங்கிய பணி ேமற்ெகாண்டைமக்கு அங்கிகாரம் வழங்கலாம்.
ந.க.எண்.1164/எச்1.2020.
jPh;khd vz;.93:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

10.

M«ó® efuh£Á vy¦iy¡F£g£l 1 Kjy¦ 36 th®Lfëy¦ ÏUªJ nrfç¡f¥gL« F¥igfis jh®tê

gFÂæy¦ cs¦s efuh£Á cuFl§»y¦ mik¡f¥g£Ls¦s E©Qæ® cu »l§»w¦F bfh©L brd¦W ju«
Ãç¡f¥gL»wJ. mt¦thW ju« Ãç¡f¥gL« Ãsh[¦o¡ igfs¦, Ãsh[¦o¡ bghU£fs¦ M»atw¦iw

g©ly¦fshf f£Ltjw¦fhd Baling Pressing Machine th§fÎ«, mjw¦fhF« njhuha bryéd¤ bjhif
%,4.75 Ïy£r¤Âw¦F« (%gha¦ ehd¦F Ïy£r¤J vGg¤ijªjhæu« k£L«) m§Ñfhu« nfhu¥gL»wJ.
mtru mtÁa« fUÂ nkw¦go ÏaªÂu« r¥is bra¦J bghU¤Â ju 25.09.2020 md¦W X¥gªj¥òs¦ëfs¦
nfhçaÂy¦ tu¥bgw¦w X¥gªj¥òs¦ëfëd¦ étu« gh®it¡F« Koéw¦F« it¡f¥gL»wJ.
-7-

வ.எண்

ஒப்பந்தார" ெபய" மற்றும் விலசம்

ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைக

1

DM Engineering,
No,281,North Garden StreetÏ
Gas Comæny Bussto,
Idigaral Road near Railway Gate,
Idigaral,
Coimbatore.641022.

0.11%
FiwÎ

kÂ¥Õ£il

él

2

Globus bearing & Seals,‘

8.68%
FiwÎ

kÂ¥Õ£il

él

No,72,Senganoor Road,
Andhra Bank,
Ganapathy Pudur,

Coimbatore.
mYtyf F¿¥ò- m. nkw¦F¿¥Ã£Ls¦s Baling Pressing Machine th§fÎ«, mjw¦fhF«
bryéd¤bjhif %. 4.75 Ïy£r¤Âw¦F« m§Ñfhu« tH§fyh«.
M,nkw¦F¿¥Ã£Ls¦s Ïu©L X¥gªj¥òs¦ëfëy¦ DM Engineering, Coimbatore ãWtd«
bfhL¤Js¦s Fiwthd X¥gªj¥òs¦ëæid m§Ñfç¡fyh«,
Ï. nkwgo ÏaªÂu« th§fÎ« mjw¦fhF« bryéd¤bjhifia efuh£Á tUtha¦ ãÂæèUªJ
bryélÎ« m§Ñfhu« tH§fyh«.
e.f.v©.1252/Ï1/2020
jPh;khd vz;.94:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.

11.

இந்நகராட்சி

ெபாது

சுகாதாரபிrவில்

திடக்கழிவு

ேமலாண்ைம

திட்டத்திைன

ெசம்ைமயாக ெசயல்படுத்த ேவண்டி ேதைவயான Jhய்ைம பணியாள"கள் பற்றாக் குைற
உள்ளதின் காரணமாக தனியா" ஒப்பந்தார" மூலம்
Jhய்ைமபணிகள்
ேமற்படி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

ஒப்பந்தமானது

வருகிறது,

முடிவைடவதால்

Jhய்ைம பணியாள"கைள ெகாண்டு

இந்நிைலயில்

மறு

ஒப்பந்தம்

30.09.2020-ம்
ேகார

ேததியுடன்

ேபாதிய

கால

அவகhசம்இல்லாத காரணத்தால், ஏற்கனேவ பணிெசய்து வரும் ஒப்பந்தார" L.D Manpower
Solution (P) LTD vellore என்ற நிறுவனத்திற்கு ேமலும் ஒப்பந்தத்திைன 01.10.2020 முதல் 31.12.2020
வைர மூன்று மாதகாலத்திற்கு பணி நZட்டிப்பு ெசய்து வழங்கியைத மன்றத்தின் அங்கீ காரம்
ேகாரப்படுகிறது.

அலுவலக

குறிப்பு

(அ)

திடக்கழிவு

ேமலாண்ைம

பணி

ெதாட"ந்து

ெசய்ய

ேவண்டிய

அத்தியவசிய பணி என்பதால் அவசரம், அவசியம் கருதி ஏற்கனேவ பணி ெசய்து வரும் L.D
Manpower Solution (P) LTD vellore ஒப்பந்ததாரUக்கு பணிஉத்தரவு வழங்கியைமக்கு அங்கீ காரம்
வழங்கலாம்.
-8(ஆ) ேமற்படி பணிெசய்து வரும் ஒப்பந்ததார" L.D Manpower Solution (P) LTD.Vellore அவ"கள்
வழங்கிய

சம்மதக்

கடிதத்திைன

விகிதத்தில் பணிகைள

ஏற்று

ஏற்கனேவ

நைடமுைறயிலுள்ள

அேத

ஊதிய

ேமற்ெகாள்ளவும் அங்கீ காரம் வழங்கலாம்.

(இ) ேமற்படி பணிக்காகும் ெசலவினத் ெதாைகயிைன நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து
ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அங்கீ காரம் வழங்கலாம்.
ந.க.எண்.695/எச்1/2018.

jPh;khd vz;.95:- mYtyf Fwpg;g[ mA;fPfhpf;fg;gl;lJ.
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