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�ழி��ைற  நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�மற�தி 26-07-2021 தி�க� கிழைம நைடெப�ற 
சாதாரண� !ட�தி" நிைறேவ�ற%ப!ட மறெபா&� ம�'( 

த)�மான�க� 
ெபா&� எ,.1 
 
 நகராசி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன-28 அவ�களி� 13-07-2021 ஆ# 
ேததிய க&த# ந.க.எ).24817/ேஜ3/2020-�ப& 20 ஆ).க/ மாச1ற 2ைறயி4 
பணியா1றி 2&�தவ�க6�� த7க8பத�க# வழ7க அத� விைல �றி�� 
தமி:நா. ைகவிைன� ெதாழி4 2�ேன1ற கழக#, ெச�ைன-யி4 இ;<� 
Proforma Invoice R.C.No.710/SP/21-22-41, நா/ 22-07-2021-ப& வர8ெப1ற�. ேம1ப& Invoice 
க&த�தி4 த7க8பத�க�தி� விைல M.25,500/- என �றி8பிட8ப./ள�. 
விைல�� வி�தியாச# வரலா# எனP# ெதQவி��/ளா�க/. எனேவ 
இ<நகராசி ஒ.ந� தி;.க. நடராஜ� எ�பவ;�� த7க8பத�க# ெப1S 
வழ7க உ�ேதச ெசலP M.30,000/- நகராசி ெபா� நிதியிலி;<� ெசலவிட 
ம�ற அUமதி ேவ)ட8ப.கிற�.  
ந.க.எ).43/2021/சி1. 
  

நக�மற� த)�மான( எ,.3710 
  அ0மதி�க%ப1கிற�.    
    

ெபா;/ எ).2 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட கVவ�திைட ஆ�.சி.ெத; 
ப�தியி4 �;ச& அ;கிW/ள ேம1� ெச4W# மைழநX� வ&கா4 ரயி4ேவ 
�ைறயா4 அைட�க8பட நிைலயி4 த1ெபாV� கழிPநX� ஒைடயி4 ெச4ல 
இயலாம4 சாைலயி4 ேத7கி நி1கிற�. இYவாS ேத7கி நி1�# கழிPநXரா4 
ெபா� ம�க6�� ெதா1SேநாZ வ;# அபாய# உ/ள காரண�தா4 கழிPநX� 
ேத7கி நி1காம4 ேம1கிலி;<� கிழ�� ேநா�கி ஆ�.சி.ெத; �;ச& அ;கி4 
சிSபால# அைம�க உ�ேதச ெதாைக M.120000/-�� மதி8ப.ீ தயா� 
ெசZய8ப./ள�. ேம1ப& பணியிைன ெபா�நிதியிலி;<� ெசலP ெசZயP# 
ம�ற�தி� அUமதி��. 
அ.�.- ம�ற# அUமதி�கலா#.  
  
நக�மற� த)�மான( எ,.3711 
    அ0மதி�க%ப1கிற�.    
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ெபா;/ எ).3 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட கVவ�திைட ஆ�.சி.ெத; 
கழி8பைற சமீப# ம1S# �ழி��ைற தபா4 நிைலய# ச<தி8] இைட��ள# 
ம1S# கி7^ ம;��வமைன ப�தியிW/ள கிணSக/ 2Vவ�மாக ம) 
நிர#பி_/ளதா4 அ8ப�தியி4 வசி��# ம�க6�� கிண1றிW/ நXைர 
பய�ப.�த 2&யாத நிைல உ/ள�. ேமW# ேம1ப& இட7களிW/ள 
கிணSகளி4 `�வாராம4 இ;8பதா4 கிண1றி� aவ� இ&<� விV# அபாய# 
உ/ள காரண�தினா4 கிணSகளிW/ள வ)ட4கைள அ8]ற8ப.�த உ�ேதச 
மதி8ப.ீ M.175000/-�� தயா� ெசZய8ப./ள�. இ8பணியிைன ெபா� 
நிதியிலி;<� ெசலP ெசZய ம�ற�தி� அUமதி��. 
அ.�.- ம�ற# அUமதி�கலா#.   
 
நக�மற� த)�மான( எ,.3712 
     அ0மதி�க%ப1கிற�. 
 
ெபா;/ எ).4 
 
 �ழி��ைற நகராசி��பட மா��ெக ப�தியிW/ள 
b)cயி� உர# தயாQ��# ைமய�தி4 Shredder Mechine 2Vவ�மாக 
பVதைட<� இய�க 2&யாத நிைலயிW/ளதா4 திட�கழிP ேமலா)ைம 
பணிக/ ெதாட�<� ெசZவதி4 ெதாZP ஏ1ப.கிற�. இதைன சQவர ெசZய 
]திய இ<திர# வா7கி வழ7க aகாதார ஆZவாள� ம1S# aகாதார 
அWவலQ� 20-07-2021-# ேததிய அறி�ைகயி4 ெதQவி�க8படதி� 
அ&8பைடயி4 Shredder Mechine cum Pulverizer வா7கி ெபா;��வத1�                        
M.505000/-�� மதி8ப.ீ தயா� ெசZய8ப./ள�. ேம1ப& பணியிைன 15-வ� 
நிதி��V மானிய�தி� kல# ேம1ெகா/ள ம�ற�தி� அUமதி��.  
அ.�.- ம�ற# அUமதி�கலா#.   
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3713 
   அ0மதி�க%ப1கிற�. 
 
 

ெபா;/ எ).5 
 
 �ழி��ைற நகராசி�� ெசா<தமான தைலைம நXேர1S 
a�திகQ8] நிைலய�தி4 Supply installation and Commissioning of Main MV Panel in 
Gnaranvillai Head works–4 பணிக/ ேம1ெகா/ளP# ேமW# Main HT Service 
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connection work in Gnaranvilai Head works-W# பணிக/ ெசZய 21-05-2021-4 
ஒ8ப<த8]/ளி ேகாQட ெசZதி ம�க/ ெதாட�] அWவலக# kல# 
ப�திQைகயி4 விள#பர# ெசZத வைக�� மாைலதமிழக# ப�திQைக 
kல# விள#பர# 11-05-2021-4 விள#பர# ெசZய8ப./ள�. அத1கான 
ெதாைக M.28560/- வர8ெப1S/ள�. ேம1ப& ெதாைகயிைன வழ7க 
ம�ற�தி� அUமதி��.  
 

நக�மற� த)�மான( எ,.3714 
    அ0மதி�க%ப1கிற�.    
   

                                                                                       
       ஒ8ப#/- தி;மதி.எ^. ேபQ�ப#, 
            ஆைணயாள�(ெபா) ம1S# தனி அWவல�, 
        �ழி��ைற நகராசி. 
         

 
/உ)ைம நக4/ 
 

           ஆைணயாள�(ெபா), 
          �ழி��ைற நகராசி. 


