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�ழி��ைற  நகராசி 
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ெபா%� எ+. 1 
 

    �ழி��ைற நகராசி � ெசா-தமான உர கிட�கி" ேசகரமா�' 
�$ைபக� �வ/-� ேம0' �$ைபகைள ெகாட ேபாதிய இடவசதி 
இ"லாததா" Hi t achi  இய-திர' 5ல' �$ைபகைள ஒ% ஓரமாக ஒ� கி 
ைவ க 8காதார ஆ:வாள� 25-09-2019-" அறி ைக 
ெச:��ளதன<$பைடய/" ேவைலய/ைன ெச:திட உ�ேதச ெசலவ/ன' 
=.2.00 லச�தி�� ம�ற�தி� அ>மதி �. 
Fi l e No A .2154/2019/ 2. 
 
நநநநக�ம�ற� த(�மான எ+க�ம�ற� த(�மான எ+க�ம�ற� த(�மான எ+க�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3356 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
ெபா%� எ+. 2 
 

    �ழி��ைற நகராசி � ெபா� 8காதார$ப/Bவ/" ெபா� ம களC� 
நல� க%தி நகB" ெட�� கா:Dச" பரEவதா0', Gதி� ெகா8 கைள 
ஒழி க Hைக அ<$பத�� ஒ% Hைக அ<$பா� இய-திர' (Vehicle Mounted 

fogging Machine) வா�க 8காதார ஆ:வாள� அறி ைக ெச:��ளா�. எனேவ 
Hைக அ<$பா� இய-திர' வா�கிட உ�ேதச ெசலவ/ன' =.5,25,000/-ஐ 
ம�ற அ>மதி ேவ+ட$பAகிற�.   
Fi l e No A .2152/2019/ 2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3357 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
 
ெபா%� எ+. 3 
 
    �ழி��ைற நகராசி � ெசா-தமான ெவAெவ-நி அ0வலக 
G�னா" காலியாக இ% �' கைட எ+.6-ஐ மாத வாடைக 
அ<$பைடய/" இ-தியா வ�கிய/� தானCய�கி பண' வழ��' இய-திர' 
அைம க ேகA�ளதா" ேம�ப< கைடகளC� மாதவாடைகயாக =.5500.- 
அ<$பைடய/" வழ�க ம�ற�தி� அ>மதி �. 
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அ.�.:- ைவ$H ெதாைக =.1.00 லச' ம�&' 1 வ%ட வாடைக 
ெச0�திய ப/� அ>மதி கலா'.  
Fi l e No A .2150/2019/ 2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3358 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
ெபா%� எ+. 4 
 

    �ழி��ைற நகராசி ெபா� 8காதார$ப/Bவ/" ெட�� கா:Dச" 
ம�&' ெகா8 களா" பரவ!<ய கா:Dச" வராம" தA க DBC 
பண/யாள�கைள ெகா+A இ-நகராசி � ெசா-தமான 21 வா�AகளC" 

Hைக அ<$பத�� ேதைவயான ம%-� Pyret hrum 2% ext ract 100 t r-G' 

Templ es t r 60 -G' வா�கி வழ�கிடE' 8காதார ஆ:வாள� அறி ைக 
ெச:��ளா�. எனேவ ேம�ப< ெபா%கைள வா�கிட உ�ேதச ெசலவ/ன' 
=.2.00 லச�தி�� ம�ற�தி� அ>மதி �. 
Fi l e No A .2151/2019/ 2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3359 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
ெபா%� எ+. 5 
 
    �ழி��ைற நகராசிய/" பண/HBP' �$HரE பண/யாள�க�, 
ஒAந�க�, மி�க'ப/யாள�க�, மி�க'ப/ உதவ/யாள�, மகேப& மா� 
ம�&' அ0வலக உதவ/யாள�கQ � 2019-2020-' ஆ+<�� 
சீ%ைடக� வழ�கE' அத�கான ைதய"!லி ஆ+ பண/யாள�கள � 1 
ேஜா< � =.400 வ (த' இர+A ேஜா< � GT கா" சைட � =.800/- 
வ (தG' வழ�கE' அரசாைண நிைல எ+.168, நா� 16-11-2015-�ப< 
ெப+ பண/யாள�கள � ஒ% ேஜா< � =.40/-வ (த' இர+A ேஜா< � 
=.80/- வ (த' வழ�கE' அத�கான ெசலவ/ன' =.2.00 லச�தி�� 
ம�ற அ>மதி ேவ+ட$பAகிற�.  
Fi l e No A .2346/2015/ 2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3360 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
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ெபா%� எ+. 6 
 

    �ழி��ைற நகராசி �<ந(� வ/னCேயாக பய�பா<�� ேதைவயான 
ப/ள (Dசி� பEட� ம�&' ஆல' வ/னCேயாக' ெச:P' பண/ ேம�ெகா�      
27-09-2019 அ�& ஒ$ப-த$H�ளC ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப-தH�ளCக� ம�ற�தி� பா�ைவ �', ஒ$H0 �'.               
 
 
வ. 
எ+ 

பண/ய/� ெபய� மதி$பWA 
=பா: 
லச�தி" 

நி&வன�தி� ெபய� ம�&' 
ஒ$ப-த வ/கித' 

1 தைலைம ந(ேர�& நிைலய 
8�திகB$H நிைலய' ம�&' 
ந(��ேத க ெதா<க� 8�த' 
ெச:வத��', �ேளாBேனச� 
ெச:வத��' ப/ள (Dசி� பEட� 
வ/னCேயாக' ெச:த" 

1.13 1) M/s. ேரவதி<ேரட�Y 
  நாக�ேகாவ/"- 
  மதி$பWA வ/கித' 
2) M/s. ப/ரனCZகா <ேரட�Y  
   நாக�ேகாவ/" 
   மதி$பWைடவ/ட 2.22% 
�ைறE   

2 தைலைம ந(ேர�& நிைலய 
8�திகB$H நிைலய�தி" 
�<ந(� 8�திகB$H 
ெச:வத�� ஆல' 
வ/னCேயாக' ெச:த" 

0.95 1) M/s. ேரவதி<ேரட�Y 
  நாக�ேகாவ/"-மதி$பWA 
  வ/கித' 
2) M/s. ப/ரனCZகா <ேரட�Y  
  மதி$பWைடவ/ட 5.26%  
   �ைறE 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப-த$H�ளCகளC" மதி$பWைட வ/ட �ைறவான வ/கித�தி" 
ஒ$ப-த$H�ளC ெகாA���ள M/s. ப/ரனCZகா <ேரட�Y நி&வன�தி� 
ஒ$ப-த$H�ளCய/ைன ம�ற' அ>மதி கலா'. அவசர அவசிய' க%தி 
பண/ உ�திரE வழ�கியைம �' ம�ற' அ>மதி வழ�கலா'. 
ந.க.எ+.96/2019/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3361 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
 
ெபா%� எ+. 7 
 
    �ழி��ைற நகராசி வ%வா: நிதிய/�கீ[, கீ[கா\' திட$பண/க� 
ேம�ெகா�ள 04-10-2019 அ�& ஒ$ப-த$H�ளC ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப-தH�ளCக� ம�ற�தி� பா�ைவ �', ஒ$H0 �'. 
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வ. 
எ+ 

பண/ய/� ெபய� மதி$பWA 
=பா: 
லச�தி" 

நி&வன�தி� ெபய� ம�&' 
ஒ$ப-த வ/கித' 

1 மா��தா+ட' ச-ைதய/" 
]+\ய/� உர' தயாB க' 
பண/ய/" �$ைபகைள 
ப/B �' ேபா�, ம காத 
�$ைபகைள தனC�தனCேய 
ேசகB�� �வ/ய" ெச:� 
ம&8ழ�சி ெச:திட ம& 
8ழ�சி பய�பாA ைமய' 
அைம�த" 

3.50 1) தி% P. . ெஜயப/ரகாZ 
  மதி$பWைட வ/ட 0.06%  
   �ைறE 
2) தி%.P. ெஜயDச-திர� 
  மதி$பWைட வ/ட 0.31%  
  அதிக' 
   

2 �ழி��ைற நகராசி � 
ெசா-தமான க<ட�களC" 28 
எ+ண' மைழந(� ேசகB$H 
ெதா< அைம �' பண/ 
ெச:த" 

2.30 1) தி%.C. 8ேரZ 
  மதி$பWைட வ/ட 0.06%  
   �ைறE 
2) தி%.S. பாH 
  மதி$பWைட வ/ட 3.02%  
  அதிக'   

 
வர$ெப�ற ஒ$ப-த$H�ளCகளC" வBைச எ+.1-" தி%.P. ெஜயப/ரகாZ 
ம�&' வBைச எ+.2 தி%.C. 8ேரZ ஆகிேயா� ெகாA���ள �ைற-த 
ஒ$ப-த$H�ளCய/ைன ம�ற' அ�கீகB கலா'. 
  

அவசர அவசிய' க%தி �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளC ெகாA���ள 
ஒ$ப-ததார�கQ � ேவைல உ�திரE வழ�கியைதP' ம�ற' 
அ>மதி கலா'. 
ந.க.எ+.96/2019/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3362 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
ெபா%� எ+. 8 
 

    �ழி��ைற நகராசி �<ந(� நிதிய/�கீ[, கீ[கா\' திட$பண/க� 
ேம�ெகா�ள 17-09-2019 அ�& ஒ$ப-த$H�ளC ேகார$படதி" வர$ெப�ற 
ஒ$ப-தH�ளCக� ம�ற�தி� பா�ைவ �', ஒ$H0 �'.  
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வ. 
எ
+ 

பண/ய/� ெபய� மதி$பWA 
=பா: 
லச�தி" 

நி&வன�தி� ெபய� ம�&' 
ஒ$ப-த வ/கித' 

1 தைலைம ந(ேர�& நிைலய 
8�திகB$H நிைலய', ச$பா�� 
ந(ேர�& நிைலய', இட �ள' 
ந(ேர�& நிைலய'  ம�&' Mi ni  
Power Pump  5ல' 21 வா�AகQ ' 
�<ந(� வ/னCேயாக' ெச:ய 
பய�பA�த$பA' மி� 
ேமாடா�க� ம�&' 
ேபா�AகளC" ஏ�பA' பT�கைள 
(2019-202-' ஆ+<�� 
உட> �ட� பராமB$H ெச:த" 

7.00 1) தி%.P. ெஜயDச-திர� 
  மதி$பWைட வ/ட 0.05%  
   �ைறE 
2) தி%.A. ஆ�றண/ 
  மதி$பWைட வ/ட 0.12%  
  அதிக' 
   

2 ச$பா�� ந(ேர�& 
நிைலய�தி0�ள 15HP St ar Del t a   
Aut omat i c St art er -கைள மா�றி 
Hதிதாக St ar Del t a Aut omat i c St art er    
4 எ+ண' வா��த" 

1.00 Ms Rowkal Co1) / .  &   
  மதி$பWைட வ/ட 0.71%  
   �ைறE 

MsAnanda Enterpri se2) / .  s Madurai   
   மதி$பWைடவ/ட 0.08%  
   அதிக' 

3 �ழி��ைற நகராசி தைலைம 
ந(ேர�& நிைலய�தி" இய��' 
Generat or-கQ � Hதிதாக 4 
எ+ண' V12 - AH S150  el f  Start 
Bat tery வா��த" 

0.67 MsRJ Power1) / . . .   
  மதி$பWைட வ/ட 0.17%  
   �ைறE 

MsAnanda Generator2) / .   
   மதி$பWைடவ/ட 5.93% 
அதிக'  

4 தைலைம ந(ேர�& நிைலய' 
ம�&' அ0வலக�தி0�ள 
ெஜனேரட�களC" ஏ�பA' 
பT�கைள உட> �ட� சB 
ெச:த" (2019-2020-' ஆ+<�� 
வ%டா-திர பராமB$H) 

2.50 MsRJ Power1) / . . .   
  மதி$பWைட வ/ட 0.17%  
   �ைறE 

MsAnanda Generator2) / .   
   மதி$பWைடவ/ட 7.91% 
அதிக'   

5 �ழி��ைற நகராசி �பட 
தைலைம ந(ேர�& நிைலய 
8�திகB$H நிைலய�தி" Li qui d 
Chl or i nat i on வ/னCேயாக' 
ெச:வத�� ேபா�மான St orage 
Tank இ"லாததா" Hதிதாக 4 
எ+ண' Storage Tank  வா��வத" 
அத�கான உதிB$ெபா%க� 
வா��த" 

0.81 Ms Rowkal Co1) / .  &   
  மதி$பWைட வ/ட 042%  
   �ைறE 

MsAnanda Enterpri ses2) / .    
   மதி$பWைடவ/ட 1.75%  
   அதிக' 
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வர$ெப�ற ஒ$ப-த$H�ளCகளC" வBைசஎ+.1 Gத" 5 வைர மதி$பWைட 
வ/ட �ைறவாக வ/ைல வ/கித�தி" ஒ$ப-த$H�ளC ெகாA���ள 
ஒ$ப-ததார�களC� ஒ$ப-த$H�ளCகைள ம�ற' அ�கீகB கலா'.  
ந.க.எ+.96/2019/இ1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3363 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
 
ெபா%� எ+. 9 
 
 
    �ழி��ைற நகராசி �பட நகர Hல எ+.C5/118-" உ�ள அர8 
Hற'ேபா �  42 ச.ம̀. இட' காலியாக உ�ள�. ேம�ப< இட�தி" 
தனCநப�க� ஆ கிரமி$H ஏ�' ேம�ெகா�ளாத வைகய/" நகராசி � 
வ%மான' கிைட க !<யவைகய/" Bunk Stal l  அைம�� ஏல' 5ல' 
ஒ$பைட க ம�ற�தி� அ>மதி �. 
ந.க.எ+.2036/2018/அ2 . 
 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3364 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
 
 
ெபா%� எ+. 10 
 
    �ழி��ைற நகராசி ப�திய/" ெட�� கா:Dச" அதிகமாக உ�ளதா" 
ெகா8HT ஆதார ஒழி$H பண/ � மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�களC� 
ெசய"Gைற ஆைணய/� ப<P' 8காதார ஆ:வாளB� 25-09-2019-' 
ேததிய அறி ைகய/� அ<$பைடய/" இ-நகராசி � !Aதலாக ெட�� 
பண/ ேவைல ெச:ய 10 நப�கைள காைல 8.00 மண/ Gத" மதிய' 1.00 
மண/ வைர மாவட ஆசி� தைலவ� அவ�களC� ெசய"Gைற 
ஆைணய/" ெதBவ/���ள ெதாைக நா� 1- � =.250/- வ (கித�தி" 
ேவைல ெச:திட      (22-10-2019 Gத" 21-01-2020 வைர) ம�ற�தி� 
அ>மதி �. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3365 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�.... 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� �ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 31313131----10101010----2019 2019 2019 2019 வ/யாழ கிழைம நைடெபவ/யாழ கிழைம நைடெபவ/யாழ கிழைம நைடெபவ/யாழ கிழைம நைடெப����றறறற    
சாதாரண சாதாரண சாதாரண சாதாரண !ட�தி" !ட�தி" !ட�தி" !ட�தி" நிைறேவ�ற$பட நிைறேவ�ற$பட நிைறேவ�ற$பட நிைறேவ�ற$பட  ம�ற$ெபா%� ம�ற$ெபா%� ம�ற$ெபா%� ம�ற$ெபா%� ம�&'  ம�&'  ம�&'  ம�&' 

த(�மான'த(�மான'த(�மான'த(�மான'    
    

ெபா%� எ+. 1  
 
 

சடம�ற உ&$ப/ன� ெதா�தி ேம'பாA� திட' 2019-2020-�கீ[ 
கீ[கா\' திட$பண/க� ேம�ெகா�ள 24-09-2019 அ�& ஒ$ப-த$H�ளC 
ேகார$படதி" வர$ெப� ஒ$ப-த$H�ளCக� ம�ற�தி� பா�ைவ �' 
ஒ$Hத0 �'. 
 
வ. 
எ+ 

பண/ய/� ெபய� மதி$பWA 
=பா: 
லச�தி" 
 

நி&வன�தி� ெபய� ம�&' 
ஒ$ப-த வ/கித' 

1 மா��தா+ட' ச-தி$ப/" 
மாதவ/லாச' அர8 
நAநிைல$ப�ளCய/" 500லிட� 
ெகா�ளளவ/" R.O. 5ல' 
8�திகB க$பட �<ந(� 
வழ��த" 

3.18 1) Stevewin Associates        
   Mulagumoodu 
  மதி$பWைட வ/ட 0.18%  
   �ைறE 
 

2) Jeya Paba Traders Thazhakudy ,  
  மதி$பWைட வ/ட 1.70%  
  அதிக'   
 

2 �ழி��ைற தா0கா அ0வலக' 
அ%ேக அைம-��ள அர8 
நAநிைல$ப�ளCய/" 500லிட� 
ெகா�ளளவ/" R.O. 5ல' 
8�திகB க$பட �<ந(� 
வழ��த" 

3.18 1) Stevewin Associates  
   Mulagumoodu 
  மதி$பWைட வ/ட 0.18%  
   �ைறE 
 
2) Jeya Paba Traders, Thazhakudy 
  மதி$பWைட வ/ட 1.70%  
  அதிக'   

3 மா��தா+ட' அர8 ஆ+க� 
ேம"நிைல$ப�ளCய/" R.O. 
5ல' 8�திகB க$பட �<ந(� 
வழ��த" 

3.18  
1) Stevewin Associates  
  Mulagumoodu 

  மதி$பWைட வ/ட 0.18%  
   �ைறE 
 
2) Jeya Paba Traders, Thazhakudy 
  மதி$பWைட வ/ட 1.70%  
  அதிக'   
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4 மா��தா+ட' அர8 ெப+க� 
ேம"நிைல$ப�ளC 
மாணவ�கQ � R.O. 5ல' 
8�திகB க$பட �<ந(� 
வழ��த" 

3.18 1) Stevewin Associates    
   Mulagumoodu 

  மதி$பWைட வ/ட 0.18%  
   �ைறE 
 
2) Jeya Paba Traders, Thazhakudy 
  மதி$பWைட வ/ட 1.70%  
  அதிக' 
   

5 மா��தா+ட' சி�கிேளய� 2-
வ� �& � ெத%வ/" 
சிெம+A கா�கிa தள' 
அைம�த" 

4.90 1) தி%.எY. பாH  
  மதி$பWைட வ/ட 0.05%  
   �ைறE 
 

2) தி%.சி. 8ேரZ 

  மதி$பWைட வ/ட 1.44%  
  அதிக'   
 

 
வர$ெப�ற ஒ$ப-த$H�ளCகளC" வBைச எ+.1 Gத" 4 வைர 

Stevewi n A ssoci at es ம�&' வBைச எ+.5 தி%.எY. பாH ஆகிேயா� 
ெகாA���ள �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளCகைள ம�ற' 
அ>மதி கலா'. 

 
பண/ய/� அவசர அவசிய' க%தி �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளC 

ெகாA���ள ஒ$ப-ததார�கQ � ேவைல உ�திரE வழ�கிட ம�ற' 
அ>மதி கலா'. 

 
 

நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3366 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற� 
 
 

ெபா%� எ+. 2 
 
 

�ழி��ைற நகராசி வ%வா: நிதிய/�கீ[ கி[கா\' 
திட$பண/க� ேம�ெகா�ள 1-10-2019 அ�& ஒ$ப-த$H�ளC 
ேகார$படதி" வர$ெப�ற ஒ$ப-த$H�ளCக� ம�ற�தி� பா�ைவ �' 
ஒ$Hத0 �'. 
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வ. 
எ+ 

பண/ய/� ெபய� மதி$பWA 
=பா: 
லச�தி
" 

நி&வன�தி� ெபய� ம�&' 
ஒ$ப-த வ/கித' 

1 �ழி��ைற நகராசி �பட 
ப/.ப/.G>சாமி 
வண/கவளாக�தி� எதி�Hற' 
உ�ள பTதைட-த அ�க�வா< 
க<ட�ைத இ<�� Hதிதாக 
க<ட' கAத" 

9.80 1) தி%.ப/. ப/ேற'�மா�  
  மதி$பWைட வ/ட 0.77%  
   �ைறE 

2) தி%.சி. 8ேரZ 
  மதி$பWைட வ/ட 0.35%  
  அதிக'   

2 �ழி��ைற நகராசி �பட 
ப-நியண/ ேம"நிைல ந(�ேத க 
ெதா< அைம க$பA�ள 
வளாக�தி>� அைம-��ள 
பTதைட-த அ�க�வா< 
க<ட�திைன இ<�� Hதிதாக 
க<ட' கAத" 

9.80 1) தி%.சி. 8ேரZ 
  மதி$பWைட வ/ட 0.07%  
   �ைறE 
2) தி%.ப/. ப/ேற'�மா� 
  மதி$பWைட வ/ட 0.88%  
  அதிக'   

 

வர$ெப�ற ஒ$ப-த$H�ளCகளC" வBைச எ+.1-" தி%.ப/. 
ப/ேற'�மா� ம�&' வBைச எ+.2-" தி%.சி. 8ேரZ ஆகிேயா� 
ெகாA���ள �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளCகைள ம�ற' 
அ>மதி கலா'. 

 
அவசர அவசிய' க%தி �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளC ெகாA���ள 

ஒ$ப-ததார�கQ � ேவைல உ�திரE வழ�கியைதP' ம�ற' 
அ>மதி கலா'. 

 
 

நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3367 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற� 
 
 
ெபா%� எ+.3  
 
 

�ழி��ைற நகராசி � ெசா-தமான கலைவ உர கிட�கி" நகB" 
ேசகரமா�' க$ைபகைள உர கிட�கி ெகா+A ெகாட ேபாதிய இடவசதி 
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இ"லாததா" �$ைபகைள ஒ% ஒரமாக ஒ� கிட Hitachi  இய-திர' 5ல' 
ேவைல ெச:திட வ/ைல$H�ளC ேகாBயதி" கீ[க+ட வ/ைல$H�ளCக� 
வர$ெப�&�ள�. ம�ற�தி� ஒ$Hத0 �. 

 
1) Sanuel Jose Raj  ,   1 மண/!� ேநர�தி��  =.1300/- 

Hறாவ/ைள 
 

2) BDS eart h movers     1 மண/!� ேநர�தி��  =.1250/-  
க"0 ெக< 
 

3) D. Just i n Kumar    1 மண/!� ேநர�தி��  =.1200/- 
�ழி��ைற 

 
வர$ெப�ற 5�& வ/ைல$H�ளCகளC" �ைற-த வ/ைல$H�ளC 
ெகாA���ள D. Just i n Kumar   எ�பவB� �ைற-த வ/ைல$H�ளCய/ைன 
ஏ�& உ�தரE வழ�க ம�ற�தி� அ>மதி �. 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3368 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற� 
 
 
ெபா%� எ+.4  
 

�ழி��ைற நகராசி ெபா� 8காதார$ப/BE � ேதைவயான 
ம%-�கைள உடன<யாக வ/னCேயாக' ெச:திட 29-10-2019-" 
ஒ$ப-த$H�ளC ேகாBயதி" வர$ெப�ற இர+A ஒ$ப-த$H�ளCக� 
ம�ற�தி� பா�ைவ �. 

 
1) Bharat Pesticides Corporation, Coimbatore Phyrethram lr.1- � =.1850/- 

2)Sky and Company, Nagercoil   ”  lr.1- � =.1190/- 

1)Bharat Pesticides Corporation, Coimbatore Tempephosis l r  .1- � =.1550/- 

2)Sky and Company, Nagercoil    ”  lr.1- � =.1350/- 

 

வர$ெப�ற இர+A ஒ$ப-த$H�ளCகளC" �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளC 
ெகாA���ள Sky and Company Nagercoi l ,  எ�ற நி&வன�தி�� ஒ$Hத" 
வழ�கலா'. 
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அ.�.:-1) த�ேபா� நகB" ெப:� வ%' ெதாட� ம>வ/� காரணமாக 

ெட�� ம�&' ெகா8$HQ களா"பரவ!<ய ேநா: பரவ வா:H�ளதா" 

அவசர அவசிய' க%தி ம%-�கைள வ/னCேயாக' ெச:யE' அத�கான 

ப<ய" வர$ெப�றEட� ெதாைகய/ைன ெபா� நிதிய/லி%-� 

வழ�கலா'.  

 2) �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளCைய அ>மதி கலா'.  
 
 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3369 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�   
 
 
ெபா%� எ+. 5  
 
 

�ழி��ைற நகராசி �பட 21 வா�AகளC0' Hைக ம%-� 

அ<$பத�� ஒ% Vehi cl e Mounted Foggi ng Machi ne    வா�கி வழ�கிட 29-10-

2019-" ஒ$ப-த$H�ளC ேகாBயதி" கீ[க+ட இர+A நி&வன�க� 

ஒ$ப-த$H�ளC ெகாA���ளா�. அதி" �ைற-த ஒ$ப-த$H�ளC 

ெகாA���ள நி&வன�தி�� வ/னCேயாக' ெச:ய ம�ற அ>மதி 

ேவ+ட$பAகிற�. 

 

 
1) Sky and Company, Nagercoil   - Rs,4,95,600/- 

2) Bharat Pesticides Corporation, Coimbatore - Rs,5,50,000/- 

 

 
அ.�:- �ழி��ைற நகராசிய/" 21 வா�AகளC" த�ேபா� மைழகால' 

ஆர'ப/���ளதா" ெபா� ம களC� நல� க%தி ெகா8$HT கைள ஒழி க 

21 வா�AகளC0' Hைக ம%-� அ< க ெட�� ேபா�ற கா:Dச" 

ஏ�படாம" ெபா�ம கைள பா�கா�திட அவசர அவசியமாக Hைக 
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அ<$பா� மிஷய� வா�கி வழ�கிடE' வ/னCேயாக உ�தரE வழ�க 

அ>மதி �. 

 
நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+நக�ம�ற� த(�மான எ+. . . . 3370 

  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற�  அ>மதி க$பAகிற� 
 
                    ஒ$ப'/- தி%.எY. 5��தி, 
                 ஆைணயாள� ம�&' 
                தனC அ0வல�, 
              �ழி��ைற நகராசி. 
    / உ+ைம நக" /  
 
          ஆைணயாள�, 
                                       �ழி��ைற நகராசி.  


