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�ழி��ைற நகராசி 
 

�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 13-10-2021 �த� கிழைம நைடெப�ற                        
அவசர� ட�தி! நிைறேவ�ற#பட ம�ற#ெபா$% ம�&' த(�மான' 

 

  ெபா$% எ+. 1 
 

ெச�ைன நகரா�சி நிவாக இய��ந அவகளி� 02.10.2021� ேததிய 

ந.க.எ�.21287/2021/EA2� ெவளி�ெகாண� �கைம  ல� திட�கழி� 
ேமலா�ைம பணிக&�� பணியாளகைள பணியம'(த� ெதாடபாக 
அள�ேகா�க) நிணய� ெச*( உ'தரவிட,ப�-)ள(. இ/த 
அள�ேகாலி�ப0 இ/நகரா�சி�� கீ2�க�டவா3 பணியாளக) ம43� 
வாகன5க) ேதைவ,ப-கிற(. 
 

S. 

No. 
Items 

Requirement as per 

norms 
Present  

Strength 
Balance needed 

1 BOV 15 9 6 

2 LCV 10 2 8 

3 HCV 1 2 0 

4 Tractor 1 0 1 

5 Cleanliness Worker 79 37 42 

6 Supervisor 10 1 9 

7 Driver 12 2 10 

 
ேம4க�ட பணியாளக&�� ஒ8நா&�காக ஊதிய விபர� பி�வ8மா3:  
 

S. 

No 
Details  

Cleanliness 

workers payment 
Supervisor Driver 

1 Basic salary for one day 391 448 708 

2 
Service charge for the agency including the cost of 

uniforms and other safety items required to be 

given to the supplied manpower 
27.37 31.36 49.56 

3 
GST on Basic salary of the man power and on the 

service charge of agency (18 % of A and 18 % of 

service charge) 
75.31 86.28 136.36 

4 
Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 3.67%, 
EPF admin 0.5% and EDLI 0.5% 

50.83 58.24 92.04 
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5 Employer contribution of ESI 3.25% of 12.71 14.56 23.01 

Total cost 557.22 638.44 1008.97 

 
இத�ப0 ேம4ப0 பணியாளகைள  �றா�-க&�� ெதாட/( 
பணியம'(� ேபா( ஏ4ப-� உ'ேதச ெசலவின� பி�வ8மா3: 
 

S. 

No 
Name of the 

Post 

Basic Salary 

per day per 

person as 

per SoR or 

as approved 

in Rs. 

Total salary 

per day per 

person  
(col No.3 * 

1.4251) Rs. 

Total 

salar y 

per 

month 

per 

person  

Rs. 

Total 

salary per 

annum per 

person Rs 

.in lakhs 

No. of 

person 

to be 

engaged 

Total 

Budget to 

be 

provided 

per year 

Rs in 

Lakhs 

Total 

Value to 

be put in 

to tender 

Rs. In 

lakhs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Sanitary 

Worker 
391 557.22 16716 2.00 42 84.00 59.12 

2 Supervisor 448 638.44 19153 2.30 9 20.7 14.51 

3 Driver 708 1008.97 30269 3.63 10 36.30 25.48 

Total 141.00 99.11 

 
எனேவ �ழி'(ைற நகரா�சி�� ேதைவ,ப-� <*ைம பணியாளக) 

42 நபக), ேம4பாைவயாளக) 9 நபக) ம43� ஓ�-நக) 10 நபக) 
ஆகிேயாகைள ெவளி�ெகாண� �கைம (Outsource)  ல� நகரா�சி நிவாக 
இய��ந அவகளி� �த�ைம அ@மதி ெப43 பணியம'தி ெகா)ள��, 
இத� ெபா8�-  �3 ஆ�-க&�� ஏ4ப-� உ'ேதச ெதாைக                  
A.141.00 இல�ச� ெசலவின'தி4�� ம�ற அ@மதி ேவ�ட,ப-கிற(. 

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3745 
  அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 
ெபா$% எ+. 2 

 
ெச�ைன நகரா�சி நிவாக இய��நB� 02-10-2021-� ேததிய க0த� 

ந.க.எ�.21787/2021/இஎ2-� �றி,பி�-)ள அள�ேகா� ம43� ஒ,ப/த 
ஆவண5களி� ெதBவி�க,ப�-)ள வழிகா�- ெநறி�ைறகளி� 
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அ0,பைடயி� ேதைவ,ப-� பணியாளக) விபர� கீ2க�டவா3 கண�கீ- 
ெச*ய,ப�- பணி/( சம,பி�க,ப-கிற(. 

 
FORMAT I 

 
Calculation of needed workers according to present strength with norms 
 

Sl. No Items Requirement 
as per 
norms 

Present 
strength 

Balance 
needed 

1 Wireman 1 0 1 
2 Wireman helper 1 1 0 
 Total 2 1 1 
 

ேம4ப0 ப0வ�  I- �  �றி,பி�-)ளப0 பணியாளக&�கான  ஒ8 

நா) ஊதிய, ப�0ய� கீ2�க�டவா3 சம,பி�க,ப-கிற(. 
Format II 

 
Sl. 
No 

Details Wireman Wireman 
helper 

1 Basic salary for one day 708 556 
2 Service charge for the agency including the 

cost of uniforms and other safety items 
required to be given to the supplied man 
power(7%) 

49.56 38.92 

3 GST on basic salary of the man power and 
the service charge of agency (18% of 1 and 
18% of service charge) 

136.36 107.08 

4 Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 
3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5% 

92.04 72.28 

5 Employer contribution of ESI 3.25% 23.01 18.07 
6 Total cost 1008.97 792.35 
7 Deduction and remittance of the EPS, EPF, 

ESI,EPF admin ELDI( Sl.no.4+5) 
115.05 90.05 

8 Deduction and remittance of GST(sl.no.3) 136.36 107.08 
9 Deduct ion of payment of employee(ESI-

0.75%,EPF-12, Total- 12.75%)  
90.27 7.89 

10 Deduct 2% TDS from the total cost as 
indicated in Sl.no.6 

20.17 15.84 

11 Service charges to the manpower supply 
agency 

29.39 23.08 
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Note: Wireman  & Wireman Helper  salary amount Rs.708/- & 556 provided in 

the DMA's Bid document   Dated. 06.10.2021 

 

ெவளி�ெகாண� �கைம (Outsource)  ல� ேதைவ,ப-� 

பணியாளகைள  பணியம'(வதி�  ல� ஏ4ப-� உ'ேதச ஆ�- 

ெசலவின� விபர� பி�வ8மா3  

 

Format – III 
 

      Cost Estimation for the workers for an year 
 

Sl. 
no 

Name of 
the post 

Basic 
salary per 
day per 
person as 
per SOR 
or as 
approved 
in Rs. 

Total 
salary 
per day 
per 
person  
Rs. 

Total 
salary 
per 
month 
per 
person 
Rs. 

Total 
salary per 
annum 
per 
person  
Rs. in 
lakhs 

No.of 
person 
to be 
engaged 

Total 
budget 
to be 
provided 
per year 
RS.in 
lakhs 

Total 
value 
to be 
put into 
tender 
Rs.in 
lakhs  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 wireman 708 1008.97 30269 3.633 1 3.633 3.633 

 
2 Wireman 

helper 
556 792.35 23721 2.853 1 2.853 2.853 

 
 

Total cost 6.486 6.486 

 
 

 

 

எனேவ ேம4ப0 ப0வ� III-� �றி,பி�ட,ப0 �ழி'(ைற நகரா�சி�� 
மி�க�பியாள ஒ8வ ம43� மி�க�பியாள உதவியாள ஒ8வ 
ஆகிேயாைர ெவளி�ெகாண� �கைம (Outsource)  ல� ஆ�- ஒ�றி4�  
ெசலவின� A.6.486 இல�ச� எ�ற அள� ேகாலி�ப0  �3 ஆ�-க&�� 
A.19.458 இல�ச� ெசலவின'தி4�� உBய வழிகா�-தலி�ப0 நகரா�சி 
நிவாக இய��ந, ெச�ைன அவகளி� �த�ைம அ@மதி ெப43 
பணியம'தி� ெகா)ள��   ம�ற அ@மதி ேவ�ட,ப-கிற(. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3746 
  அ1மதி�க#ப2கிற�. 
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�ழி��ைற நக�ம�ற�தி� 29-10-2021 ெவ%ளி�கிழைம நைடெப�ற          
சாதாரண� ட�தி! நிைறேவ�ற#ப2%ள ம�ற#ெபா$% 

ம�&' த(�மான' 
 

  ெபா$% எ+. 1 
    
    �ழி'(ைற நகரா�சியி� ெமா'த� 1718 ெத8விள��க) பய�பா�0� 
உ)ளன. ம�ற' தZமான� எ�.3742, நா) 30-09-2021-�ப0 \தியதாக 
ெத8விள�� இ�லாத இட5களி� மி�க�ப� அைம'( 182 ெத8விள��க) 
அைம,பத4கான A.85.00 இல�ச� ம43� மி� க�ப� இ8��� இட5களி� 
\தியதாக 303 ெத8விள��க) ெபா8'(வத4� A.45.00 இல�ச� மதி,ப-ீ 
தயா ெச*ய,ப�- நகரா�சி நிவாக ஆைணய, ெச�ைன அவக&��       
06-10-2021 அ�3 சம,பி�க,ப�ட(. த4ெபா^( 2021-2022-� ஆ�- விைல 
விகித'தி� தி8'திய மதி,ப�ீ0�ப0 \தியதாக ெத8விள�� இ�லாத 
இட5களி� மி�க�ப� அைம'( 182 ெத8விள��க) அைம,பத4கான 
A.87.00 இல�ச�� ம43� மி�க�ப5க) இ8��� இட5களி� \தியதாக 
303 ெத8விள��க) ெபா8'(வத4� A.47.00 இல�ச�� மதி,ப-ீ தயா 
ெச*( பிேரரைண தயா ெச*ய,ப�-)ள(. நகரா�சி நிவாக இய��ந, 
ெச�ைன அவகளி� அறி�ைரப0 நிவாக அ@மதி ெப3�ெபா8�- 
இ,பிேரரைண சம,பி�க ம�ற'தி� அ@மதி��. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3747 
  அ1மதி�க#ப2கிற�.     
 
 
ெபா$% எ+. 2 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி ஆைணய அ_வலக அவசியமாக ெவளி`B� 
பயண� ெச*a� ெபா^( பயண,ப0 வழ5�வத4காக 2021 மாb �0ய 
A.50,000/- (Aபா* ஐ�ப( ஆயிர� ம�-�) ெபா( நிதியிலி8/( ெசலவிட 
ம�ற அ@மதி ேவ�ட,ப-கிற(. 
ந.க.எ�.1432/2021/சி1. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3748 
  அ1மதி�க#ப2கிற�. 
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ெபா$% எ+. 3 
 

�ழி'(ைற நகரா�சியி� ெஜனேர�ட ப^( பணி�� அள� 
\'தக'தி� பி0'த� ெச*ய,ப�-)ள ெதாைக A.8249/- கால� கட/த ைவ,\ 
ெதாைகயாக உ)ளதா� அதைன தி8,பி வழ5க ம�ற அ@மதி��. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3749 
  அ1மதி�க#ப2கிற�.    
 

 

ெபா$% எ+. 4 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி ெபா( eகாதார,பிBவி4� கா�வா* ம43� 
வ0கா� e'த� ெச*திட J.C.B.  வாகன� ேதைவ,ப�டதா� பணியி� 
அவசர� க8தி 20-09-2021 அ�3 உ)i உBைமயாளகளிட� 
விைல,\)ளிக) ேகார,ப�டதி� கீ2க�டவா3 விைல,\)ளிக) 
ெபற,ப�ட(. 

 

1. ஏjச� எ'  வk   - A.1000/- ( ஒ8மணி ேநர�) 
2. எk.வி.எk. எ' வk  – A.960/- ( ஒ8மணி ேநர�) 
3. பி.பி.எ�. எ'  வk  - A.900/- ( ஒ8மணி ேநர�) 

 

எனேவ ெபற,ப�-)ள விைல,\)ளிகளி� �ைற/த 
விைல,\)ளி வழ5கிய பி.பி.எ� எ'  வk-� விைல,\)ளியிைன 
ஏ43 பணி ெச*திட அ@மதி வழ5கிட��, ெபற,ப-� 
ெசலவின'ெதாைகயிைன நகரா�சி ெபா( நிதியிலி8/( வழ5கிட�� 
ம�ற அ@மதி ேவ�ட,ப-கிற(. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3750 
  அ1மதி�க#ப2கிற�.   
 

 
ெபா$% எ+. 5 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி ெபா( eகாதார,பிBசி eத/திர தி8நா) 
அ�தெப8விழா ��னி�- <*ைம பணியிைன ெச*a� ெபா8�- J.C.B.  
வாகன� ேதைவ,ப�டதா� பணியி� அவசர� க8தி 28-09-2021 அ�3 உ)i 
உBைமயாளகளிட� விைல,\)ளிக) ேகார,ப�டதி� கீ2க�டவா3 
விைல,\)ளிக) ெபற,ப�ட(. 
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1, ஏjச� எ'  வk   - A.1000/- ( ஒ8மணி ேநர�) 
2. எk.வி.எk. எ' வk  – A.900/- ( ஒ8மணி ேநர�) 
3. பி.பி.எ�. எ'  வk  - A.960/- ( ஒ8மணி ேநர�) 

 

எனேவ ெபற,ப�-)ள விைல,\)ளிகளி� �ைற/த 
விைல,\)ளி வழ5கிய எk.வி.எk எ'  வk-� 
விைல,\)ளியிைன ஏ43 பணி ெச*திட அ@மதி வழ5கிட��, 
ெபற,ப-� ெசலவின'ெதாைகயிைன நகரா�சி ெபா( நிதியிலி8/( 
வழ5கிட�� ம�ற அனமதி ேவ�ட,ப-கிற(. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3751 
  அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 
ெபா$% எ+. 6 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி���ப�ட ப�திகளி� மைழநZ வ0கா� ம43� 
கா�வா*களி� ம� < வா8� பணிக) இர�- க�டமாக நைட ெப4றதி� 
“பி.பி.எ�.எ'  வk” �� A.52,000/- ம43� “எk.வி.எk.எ'  வk” �� 
A.44,000/-� J.C.B. வாடைக' ெதாைகயாக வழ5கிட ம�ற அ@மதி 
ேவ�ட,ப-கிற(. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.2315/2021/அ2. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3752 
  அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 
ெபா$% எ+. 7 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி�� ெசா/தமான வாகன� TN.75AL.6196-�� 
ஏ4ப�-)ள சில ப^(கைள சB ெச*ய அரe அ5கீகார� ெப4ற பணிமைன 
 ல� பணிக) ேம4ெகா)ள ேவ�0ய()ளதா� Derik Motors நி3வன'தி� 
 ல� வைரெப4ற விைல,\)ளி ெதாைக A.13,500/- (பதி��றாயிர'தி 
ஐ/v3��) பணிக) ேம4ெகா)ள ம�ற'தி� அ@மதி��.  
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3753 
  அ1மதி�க#ப2கிற�.    
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ெபா$% எ+. 8 
 

�ழி'(ைற நகரா�சியி�  �றா�- சாதைன ம43� வளbசி 
தி�ட,பணிக) தினகர� ப'திBைகயி� 13-10-2021-� விள�பர� ெச*த 
வைக�� ெதாைக A.9975/-ஐ வழ5க ப�0ய� வர,ெப43)ள( ( KAL Publication) 
நி3வன'தி4� ெதாைகயிைன வழ5க ம�ற'தி� அ@மதி��. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 

 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3754 
  அ1மதி�க#ப2கிற�.    
 

 
ெபா$% எ+. 9 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி���ப�ட ெத5க� �ழிவிைள ப�தியி� 
நகரா�சி�� ெசா/தமான ஆ2(ைள கிண4றி� இ8/( ெத5க� �ழிவிைள 
ம43� அதைன e4றி உ)ள ப�திக&�� �0நZ வினிேயாக� ெச*ய,ப�- 
வ8கிற(. த4ெபா^( ஆ2(ைள கிண4றி� உ)ள Submersible Motor ப^( 
காரணமாக ஆ2(ைள கிண4றி� இ8/( நZ எ-�க �0யாத நிைல உ)ள(. 
இதனா� ெத5க� �ழிவிைள ம43� அதைன e4றிa)ள ப�திக&�� 
�0நZ க�-பா- ஏ4ப-கிற(. ேம_� ஆ2(ைள கிண4றி� உ)ள Submersible 
Motor ப^தாகி உ)ளைத சB ெச*ய�� உ'ேதச மதி,ப-ீ A.50,000/-�� 
மதி,ப-ீ தயா ெச*ய,ப�-)ள(. தயா ெச*ய,ப�-)ள மதி,ப�ீ04� 
பணியி� அவசர அவசிய'திைன க8'தி� ெகா�- பிB� 15-�கீ2 ேவைல 
ெச*திட ஒ,ப/ததார தி8.சி. eேர�  ல� ேவைல ெச*திட�� ம�ற'தி� 
அ@மதி��. 
 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய'திைன க8'தி� ெகா�- பிB� 15-�கீ2 
ேவைல ெச*திட ம�ற� அ@மதி�கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3755  
  அ1மதி�க#ப2கிற�.  
 

 
ெபா$% எ+. 10 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி���ப�ட ச,பா'( ப�தியி� ஆ4றி� �3�ேக 
ெச�_� G.I. பிரதான �0நZ �ழா* ப^தைட/()ள காரண'தினா� 
�ழி'(ைற ப�தியி� நZ பகிமான �ழாயி� கசிவி� காரணமாக �0நZ. 
தைட,ப-கிற(. ேசதமைட/த �0நZ �ழாயிைன மா4றாம� இ8��� 
காரண'தினா� அதிக அளவி� �0நZ வ Zணா�� நிைலa� ஏ4ப�-)ள(. 
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ஆகேவ இதைன சB ெச*வத4� A.38,000/-�� மதி,ப-ீ தயா 
ெச*ய,ப�-)ள(. தயா ெச*ய,ப�-)ள மதி,ப�ீ04� பணியி� அவசர 
அவசிய'திைன க8'தி� ெகா�- பிB� 15-�கீ2 ஒ,ப/ததார தி8.சி. eேர� 
 ல� ேவைல ெச*திட�� ம�ற'தி� அ@மதி��. 

 
அ.�.- பணியி� அவசர அவசிய'திைன க8'தி� ெகா�- ேவைல ெச*திட 
ம�ற� அ@மதி�கலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3756 
  அ1மதி�க#ப2கிற�.   

 
ெபா$% எ+. 11 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி���ப�ட 21 வா-க&��� ெத8விள��க) 
பராமB,பத4ெகன க5கா எல��0�க�k, தி8ெந�ேவலி எ�ற 
நி3வன'தி4� ேவைல உ'தர� வழ5க,ப�- ெத8விள�� பணிக) ந�ல 
�ைறயி� நைடெப43 வ8கி�ற(. இ,பணியி� ஒ,ப/த�கார 7-12-2020 
�த� 6-12-2021 வைர ஆ��. இ,பணியிைன மீ�-� இர�- வ8ட'தி4� 
நZ�0,\ ெச*a� ப�ச'தி� நகம�ற� ம43� நகரா�சி நிவாக ஆைணய, 
ெச�ைன ஆகிேயாB� அ@மதி ெபறேவ�-� என நகரா�சி தைலைம 
ெபாறியாள, ெச�ைன அவகளி� க0த� ந.க.எ�.29045/2019/DO2, நா)                    
4-9-2020� �றி,பிட,ப�-)ள(. அத�ப0 மீ�-� ஒரா�- கால'தி4�         
7-12-2021 �த� 6-12-2022 வைர இ,பணியிைன நZ0�க ேவ�0யி8,பதினா_� 
ஒ,ப/த�கார நZ�0,\ கால'தி� த4ேபா()ள ஒ,ப/த 
விைலவிகித'திேலேய (3.97% மதி,ப�ீைட விட �ைற�) பணியிைன 
ேம4ெகா)ள ச�மத� ெதBவி'()ளதா_� அ5கீகB�க,ப�-)ள 
மதி,ப�ீ0�ப0 A.22,85,856/- பணியிைன ேம4ெகா)ள�� அ@மதி 
ெப3வத4� நகரா�சி நிவாக ஆைணய ெச�ைன அவக&��  அ@மதி 
ேகாB க0த� அ@,ப ம�ற'தி� அ@மதி��� ஒ,\த_���. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3757 
  ஒ#�த! அளி�க#ப2கிற�.   
 

 

ெபா$% எ+. 12 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி�� ெசா/தமான �'தைக இன5கைள 27-10-2021 
அ�3 ெபா( ஏல� ஒ,ப/த,\)ளி ேகார,ப�டதி� ஏல'தி� எவ8� கல/( 
ெகா)ளவி�ைல. கீ2க�டவா3 ஒ,ப/த,\)ளி ம�-ேம ெபற,ப�-)ள(. 
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I. 6. மா'தா�ட� ேப8/( நிைலய� A.பிளா� கைட எ�.13 
      i) தி8.ரேம� �மா,             மாத வாடைக  

                                   A.3050/- 
      ii)  தி8C. விஜயராஜ�             மாத வாடைக  

                                   A.2900/- 
   7. 1. மா'தா�ட� ேப8/( நிைலய� B.பிளா� கைட எ�.1 
      i) தி8.M. ச5க  மாத வாடைக  

                                   A.5850/- 
      ii)  தி8.R. பிரபி�                 மாத வாடைக  

                                   A.6100/-  
   7. 2. மா'தா�ட� ேப8/( நிைலய� B.பிளா� கைட எ�.2 
      i) தி8C. விஜயராஜ�  மாத வாடைக  

                                   A.5750/- 
      ii)  தி8.R. பிரதZ,                  மாத வாடைக  

                                   A.6050/-   
   8. 1. பி.பி.�@சாமி வணிக வளாக� கைட எ�.G8 
      i) தி8. ெச*ய( அலி  மாத வாடைக  

                                  A.6500/- 
   8. 2. பி.பி.�@சாமி வணிக வளாக� கைட எ�.G9 
        i)  தி8. ெச*ய( அலி             மாத வாடைக  

                                  A.6500/-   
   9. 1. �ழி'(ைற ச/தி,\ வணிக வளாக� கைட எ�. 4 
      i) தி8. இ�மா@ேவ� பிைர� மாத வாடைக  

                                  A.4100/- 
       ெபற,ப�-)ள ஒ,ப/த,\)ளிகளி� 7(1) (2) அதிக ேர� ஒ,ப/த,\)ளி 
உ)ளதா� ஒ,\த� வழ5கலா�. இதர இன5க&�� ம3ஏல� ம43� ம3 
ஒ,ப/த,\)ளி ேகாரலா�. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.2036/2018/அ2 
 

நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3758 
 
1)  ஒ#ப;த#�%ளி 7 (1) (2)  அதிக ேர ஒ#ப;த#�%ளி உ%ளதா! 
  ஒ#�த! அளி�க#ப2கிற�. 
 

2)   இதர இன?க@�� ம& ஏல' விட அ1மதி�க#ப2ற�. 
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ெபா$% எ+. 13 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி�� ெசா/தமான மா'தா�ட� ���யி உர� 
தயாB��� இட'தி4� 20HP Shredder cum Pulverizer ஒ8 இய/திர� வா5க 
மதி,ப-ீ A.5,05,000/-'தி4� 22-10-2021-� ஒ,ப/த,\)ளி ேகாBயதி� வர,ெப4ற 
ஒ,ப/த,\)ளிக) விபர� பி�வ8மா3. 

 
1 A.S. Power Solution A.505000 மதி,ப�ீ- விைல 
2 தி8.பி. ெஜயச/திர� A.449000 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 10.91% 

�ைற� 
3 A.R. Engineering and 
Constructions 

A-409500 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 18.75% 
�ைற� 

4 தி8. eம� A.370000 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 26.58% 
�ைற� 

5 தி8. வ�சீk A.429000 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 14.88% 
�ைற� 

6 தி8.சி. eேர� A.429000 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 14.88% 
�ைற� 

7 தி8.சி. ராஜ� A.390000 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 22.61% 
�ைற� 

 
ெபற,ப�ட 7 ஒ,ப/த,\)ளிகளி� மதி,ப�ீைட விட 26.58% 

�ைறவாக ெகா-'()ள பணியி� தர'திைன க8'தி� ெகா�- 
ேம4ப0 ஒ,ப/த,\)ளியிைன ர'( ெச*யலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3759 
மதி#பீைடவிட 26.58% �ைறவாக உ%ளதா! ஒ#ப;த#�%ளி 
அ?கீகG�க இயலாததா! ம& ஒ#ப;த#�%ளி ேகார அ1மதி�க# 
ப2கிற�.  

 

 

ெபா8) எ�. 14 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி���ப�ட வா- எ�.3-� க^வ�தி�ைட 
ஆ.சி.ெத8, �8ச0 அ8கி� சி3பால� அைம�க மதி,ப-ீ A.1.20 ல�ச'தி� 
22-10-2021-� ஒ,ப/த,\)ளி ேகாBயதி� வர,ெப4ற ஒ,ப/த,\)ளிக) 
ம�ற'தி� ஒ,\த_��. 

 

1 தி8. வி. வ�கீk A.66572 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 19.73% 
�ைற� 
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2 தி8.எ. அனி��மா A.65080 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 21.53% 
�ைற� 

3 தி8.4றி. ெர� A.111500 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 34.43% 
�-த� 

 

 வர,ெப4ற  �3 ஒ,ப/த,\)ளிகளி� மதி,ப�ீைட விட 21.53% 
�ைறவாக ஒ,ப/த,\)ளி ெகா-'()ளதா� மதி,ப�ீைட விட 20%–�� 
அதிகமாக�� பணியி� தர'திைன க8'தி� ெகா�- �ைறவாக 
ெகா-'()ள ஒ,ப/த,\)ளியிைன ர'( ெச*யலா�. 
அ.�.- ம�ற� அ@மதி�கலா�. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3760 
 
 மதி#பீைடவிட 21.53% �ைறவாக ஒ#ப;த#�%ளி உ%ளதா! 
 பணியி� தர�திைன க$�தி! ெகா+2 ஒ#ப;த#�%ளி அ?கீகG�க  

             இயலாததா! ம& ஒ#ப;த#�%ளி ேகார அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 
ெபா$% எ+. 15 

 

�ழி'(ைற நகரா�சி�� ெசா/தமான ஆ.சி.ெத8 க^வ�தி�ைட, 
�ழி'(ைற தபா� நிைலய�, இைட��ள�, க^வ�தி�ைட கி5k 
ம8'(வமைன சமீப� உ)ள 4 கிண3களி� < வா3த� பணி�� மதி,ப-ீ 
A.1.75–�� 22-10-2021-�� ஒ,ப/த,\)ளி ேகாBயதி� வர,ெப4ற 
ஒ,ப/த,\)ளிக) விவர� கீ2வ8மா3. 

 

1 தி8.சி. ராஜ�, 
 பாேகா- 

A.59500 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 61% 
�ைற� 

2 தி8.சி. ராஜ�,  
�ழி'(ைற 

A.68000 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 55% 
�ைற� 

3 A.S. Power Solution A.151385 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 0.01% 
�-த� 

4 A.R. Engineering and 
Constructions 

 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 64% 
�ைற� 

 

வர,ெப4ற நா�� ஒ,ப/த,\)ளிகளி� மதி,ப�ீைட விட 64% 
�-தலாக ஒ,ப/த,\)ளி ெகா-'()ளதா� பணியி� தர'திைன 
க8'தி� ெகா�- வர,ெப4ற ஒ,ப/த,\)ளியிைன ர'( ெச*யலா� 
ம�ற அ@மதி��. 
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நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3761 
 
 மதி#பீைடவிட 64% �ைறவாக ஒ#ப;த#�%ளி உ%ளதா! 
 பணியி� தர�திைன க$�தி! ெகா+2 ஒ#ப;த#�%ளி அ?கீகG�க  

             இயலாததா! ம& ஒ#ப;த#�%ளி ேகார அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 

 

ெபா$% எ+. 16 
 

�ழி'(ைற நகரா�சி���ப�ட 21 வா-க&��� �0நZ வினிேயாக� 
ெச*வத4� e'திகB,\ நிைலய'தி_)ள மி�ேமா�டாக), ச,பா'( 
நிைலய'தி_)ள Submersible Motor-க) இைட��ள� நZேர43 நிைலய'தி_)ள 
Motor-க) ேம_� இதர உபேயாக'தி4� அைம�க,ப�-)ள ஆழ�ழா* 
கிண3களி_)ள ேமா�டாக) ஆகியைவக) ப^(க) சB ெச*ய 
வ8டா/திர பராமB,\ ெச*வத4� 22-10-2021-� A.9.90-�� ஒ,ப/த,\)ளிக) 
ேகார,ப�ட(. அத� விபர� கீ2வ8மா3. 

 

1 Thiru.M. Johnson A.705954 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 18.71% 
�ைற� 

2 Thiru. David A.976450 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 12.44% 
�ைற� 

வர,ெப4ற இர�- ஒ,ப/த,\)ளிகளி� மதி,ப�ீைட விட 18.71%  
�ைறவாக ஒ,ப/த,\)ளி ெகா-'()ளதா� பணியி� தர'திைன 
க8'தி� ெகா�- வர,ெப4ற ஒ,ப/த,\)ளியிைன ர'( ெச*யலா� 
ம�ற அ@மதி��. 
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3762 
 
 மதி#பீைடவிட 18.71% �ைறவாக ஒ#ப;த#�%ளி உ%ளதா! 
 பணியி� தர�ைத க$�தி! ெகா+2ஒ#ப;த#�%ளி அ?கீகG�க  

             இயலாததா! ம& ஒ#ப;த#�%ளி ேகார அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 

ெபா$% எ+. 17 
 

�ழி'(ைற நகரா�சியி� ச,பா'( நZேர43 நிைலய'தி_)ள Electrical 
Control Panel–� Phase change over, Star deltasteraters Bus bar board capacitor arrangement.. 
ஆகிய பணிக) ேம4ெகா)ள 22-10-2021-� மதி,ப-ீ A.3.50-�� ஒ,ப/த,\)ளி 
ேகாBயதி� வர,ெப4ற ஒ,ப/த,\)ளிக) அவ4றி� ஒ,\�ேநா�� ப�0ய� 
பி�வ8மா3. 
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1 தி8.4றி. ெர� A.312500 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 3.73% 
�-த� 

2 தி8.0. ெஜk0��மா A.256963 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 14.70% 
�ைற� 

3 தி8. கி8�ணதாk A.226732 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 24.74% 
�ைற� 

4 தி8. வ�கீk A.265437 மதி,ப�ீ- விைலைய விட 11.89% 
�ைற� 

 
வர,ெப4ற நா�� ஒ,ப/த,\)ளிகளி� மதி,ப�ீைட விட மிக�� 

�ைறவாக 20%�� அதிகமாக��, �ைறவாக�� ஒ,ப/த,\)ளி 
ெகா-'()ளதா� பணியி� தர'ைத க8'தி� ெகா�- ேம4ப0 
ஒ,ப/த,\)ளிைய ர'( ெச*யலா�.  
 
நக�ம�ற� த(�மான' எ+ : 3763 
 
 மதி#பீைடவிட வGைச எ+ (1) Iத! 4 வைரJ%ள ஒ#ப;த#�%ளி     
 �ைறவாக  உ%ளதா!  பணியி� தர�ைத க$�தி! ெகா+2    
 ஒ#ப;த#�%ளி அ?கீகG�க இயலாததா! ம& ஒ#ப;த#�%ளி  

 ேகார அ1மதி�க#ப2கிற�. 
 

 
  

 
ஒ#ப'/- தி$.எ�. ராஜமாணி�க', 

   ஆைணயாள� ம�&' தனி அOவல�, 
                �ழி��ைற நகராசி. 
    

/.உ+ைம நக! /  
 
     
          ஆைணயாள�, 
        �ழி��ைற நகராசி. 


