
Áj«gu« efuh£Á

2022 « M©L òu£lhÁ Â§fŸ 19-« ehŸ 06.10.2022 éahH¡ »Hik fhiy 11.30

kâaséš eilbgW« mtru ef®k‹wT£l«

k‹w¡T£l¥ bghUŸ

1)இ நகரா சி ெபா காதார பிாிவி இய கிவ TN31 AY 4367 எ ற எ ள (ெஜ ரா )

வாகன ல கழி பைறக ம ைத ழிக த ெச ைம பணி ேம ெகா ள ப

வ கி ற , இ வாகன தி 26.07.2022 அ த திசா வைட வி டதா இ வாகன தி

த திசா பி க வாகன தி ஏ ப ள ப கைள நீ கி சாிெச திட ேதாராயமாக

1,97,500 ஆ எ பதா பணியி அவசர அவசிய க தி ேம க ட வாகன தி த தி சா

பி க ப கைள சாிெச திட ம ற தி அ மதி ேவ ட ப கிற

அ வலக றி ;-

1) ம ற அ மதி கலா .

2) ேம ப பணி நீ ாிய ெசலவின ைத

நகரா சி வ வா நிதியி ேம ெகா ள

ம ற அ மதி அளி கலா ,

e.f.v©.1699/2022/எ 1
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2)இ நகரா சி ெபா காதார பிாிவி இய கிவ TN91 B 5074 ப லாாி இய கிவ கிற

இ வாகன தி ல இ நகரா சியி ேசகரமா ம த ைம இ லாத ைபகைள அாிய

அ ராெட சிெம நி வன தி ெகா ெச ல ப கிற , ேம க ட வாகன தி டய க மிக

ேத பய ப த இயலாத நிைலயி உ ள ேம வாகன வா கியதி இ வைர டய க

மா ற ெச யபடவி ைல எனேவ பணியி அவசர அவசிய க தி திதாக டய க மா றிட உ ேதச மதி

. 1,08,160/- ம ற தி அ மதி ேவ ட ப கிற ,

அ வலக றி

1)ம ற அ மதி வழ கலா ,

2) ேம க ட பணியிைன நகரா சி

வ வா நிதியி ேம ெகா ள

ம ற அ மதி வழ கலா ,

(e.f.v©.2029/2022/எ 1)
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3) Áj«gu« efuh£Á¡F brhªjkhd filF¤jif el¤Â tªj ÂU.V.brštuh{ v‹gt®

flªj 05/03/2018« njÂæš ÏwªJé£lh®, nk‰go fil¡F m‹dhç‹ kf‹ ÂU. kântš

v‹gt® thçR mo¥gilæš filF¤jif Ïl¤Â‰F bga® kh‰w« brŒa¡nfhç

é©z¥Ã¤ÂUªjh®, nkY« mnj fil¡F ÂU. eluh#‹ v‹t® nk‰go egU¡F jh‹jh‹ thçR

v‹W òÂa ngUªJ ãiya filahd fofhu nfhòu fil v©.1 (k) fil v©.2¡F iybr‹°

k‰W« bga® kh‰w« brŒatJ bjhl®ghf Ïªefuh£Á¡F tiunthiyahf %.4,09,440/- (DD

no.285452 %.63,840/- ehŸ.03.11.2018, DD no.285450 %.1,72,800/- ehŸ.03.11.2018 k‰W« DD

no.285451 %.1,72,800/- ehŸ.03.11.2018 TLjš %.409440/-) brY¤ÂŸsh®. nkY«, ÂU. eluh#‹

v‹t® thçR bjhl®ghf br‹id ca®ÚÂk‹w¤Âš tH¡F bjhl®ªJ (tH¡F

v©.W.P.NO.15234/2019 and W.M.P.NO.15219/2019) nk‰go tH¡F ÂU.kântš v‹gtU¡F

rhjfkhf Ô®¥ò tu¥bg‰wŸsJ.

vdnt, nk‰go bjhifæš fil thlif tçéÂ¥ò v©.092/BD01/00026 fil

v©.1 %.76464/-I k‰W« fil thlif tçéÂ¥ò v©.092/BD01/00027 fil v©.2-

¡F %.74,781/-I TLjš %.1,51,245/-I thlif¡F <LbrŒa¥g£Lé£lJ. nkY« %.409440/-

æš %.1,51,245/-I nghf Ûj« %.2,58,195/-cŸsJ. vdnt, ÂU.S.eluh#‹ j/bg. tontš v‹gt®

jh‹ brY¤Â iybr‹° k‰W« bga® kh‰w« bjhifæid ÂU«g tH§»l nfhç kD

më¤JŸsh®. nk‰go m‹dh® brY¤Âa it¥ò bjhif %.2,58,195/-I fhyhtÂahd it¥ò

bjhifahf cŸsjhš nk‰go bjhifæid ÂU. S.eluh#‹ j/bg. tontš mt®fS¡F tH§»l

k‹w¤Â‹mDkÂ nt©l¥gL»wJ.

m.F

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. (e.f.v©.1589/2018/m1)
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4) இந்நகராட் ெபா காதார ரி ல் பணி ரி ம் ய்ைம பணியாளர்கள், ய்ைம

பணி ேமற்பார்ைவயாளர்கள் மற் ம் ஒட் நர்கள் வட ழக் ப வமைழ காரணமாக ய்ைம
பணி பா ப் அைடயாமல் இ க்க மைழ ேகாட் நிேயாகம் ெசய்ய 06.10.2022 அன்
ைலப் ள்ளி ேகாரப்பட்ட ல் ழ்கா ம் வரப்ப ன் ைலப் ள்ளிகள்

வரப்ெபற் ள்ள , மன்றத் ன் பார்ைவக் ம் ற்க் ம் ைவக்கப்ப ற .

வ.எண் ெபயர் Qty ெதாைக

1 வ.ேகாம
ஒப்பந்ததாரர், தம்பரம.்

1 1594

2 ஆர.் த் லட் ஒப்பந்ததாரர்,
தம்பரம்

1 1630

3 பாலன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ்
ஒப்பந்ததாரர், தம்பரம.்

1 1675

அ வலக ப் - 1. வரப்ெபற்ற ைலப் ள்ளிகளில் ைறவான ைலப் ள்ளி
அளித் ள்ள ம . ஆர.்ேகாம ஒப்பந்ததாரர் தம்பரம.்
அவர்களின் ைலப் ள்ளி ஏற்கலாம.்

2. ேமற்கண்ட பணி ைன நகராட் வ வாய் நி ந்
பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அ ம க்கலாம்.

(ந.க.எண.்3139/2021/எச1்)
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இட . சித பர . (X«)ÂU.nf.M®.brªÂšFkh®, நா .06.10.2022
ef®k‹w¤jiyt®,

சித பர

/c©ikefš c¤juÎ¥go/

nkyhs®,

Áj«gu« efuh£Á


