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elto¡iffŸ égu« Ã‹tUkhW. 

அ���ட�தி	 கல�� ெகா�டவ�க� -ÂU.  ெப�ெப�றி ெடர�� லிேயா�,M.Sc.,  

      ஆைணயாள�(ம) தன* அ+வல� 

bghU£fŸ 

        1) இநகரா�சிய/	 2020-2021-4 ஆ�5�6 ெத7வ/ள�6 பராம89: 
பண/�கான ெத7வ/ள�6 உதி8 பாக<க� வ/நிேயாக4 ெச=ய 13/5/2020 அ�A 
ஒ9பத9:�ள*க� வரவைழ�க9ப�டதி	 கீE�காF4 ஒ9பத9:�ள*க� 
வர9ெப�றன. 

வ.எ�.  நிAவனதார� ெபய�/Hகவ8 
1, M/s. ONS Electrical Enterprizes 

Trichy 
2. M/s/V.V. Traders, 

Trichy 
3. M/s. Revathi Traders 

Nagercoil. 
 
 ேம�க�ட வ/பர9ப_ வர9ெப�ற ஒ9பத9:�ள*கள*	 ஒ9: ேநா�6 
ப�_ய	 தயா� ெச=ய9ப�டதி	 ெமா�த மதி9ப�̀_	 11 இன<கa�6  M/s. 
Revathi Traders, Nagercoil  எ�ற நிAவனதார� 6ைறவான மதி9ப�̀_	 
ெகா5���ளதா+4 ேம+4 11வ� இன�தி�6 (Timer Unit with five year warrenty) 
ஒ9பத9:�ள* வ/ைல நிர�கி	 ப�_யலி	 (Schedule) –	  Timer Unit  எ�ற 
இன�தி�6 2 வ7ட உ�திரவாத��ட� வ/நிேயாக4 ெச=ய9ப54 என 
ெத8வ/�க9ப�5�ளதா	 ேம�க�ட நிAவன�தா8� Tender Schedule –	 உ�ளைத 
கா�_+4 6றி9ப/�5�ளைத 3 வ7ட உ�திரவாத4 6ைறவாக அள*���ளதா	 
5 வ7ட உ�திரவாத4 அள*�� வ/நிேயாக4 ெச=ய ச4மதி�� ேம�க�ட 
நிAவன�தார7�6 வ/ைல 6ைற9: ேக�5 (Negotiation letter) க_த4 
வழ<க9ப�ட�.  
 அத�ப_ ேம�க�ட M/s. Revathi Traders  நிAவனதார� 5 வ7ட 
உ�திரவாத�தி�6 �5தலாக h.410/- 4 ேச�� h.3300/- �6 வ/நிேயாக4 ெச=ய 
ச4மத4 ெத8வ/�க9ப�ட� 

ேம�ப_ ெபாறியாள� அவ�கள*� 03/06/2020-4 ேததிய அறி�ைகய/	 
ேம�க�ட வ/பர9ப_ ஒ9: ேநா�6 ப�_ய	 தயா� ெச=ய9ப�டத� ப_ 
ெபா7�க� வா8யாக ( Item wise)  மதி9ப�̀ைட வ/ட 6ைறவாக ெகா5���ள  

இர�5 நிAவன�தார�கa�64 (M/s. Revathi Traders Nagercoil   ம�A4 M/s ONS 
Electrical Enter Prizes, Trichy)  கீE�க�ட வ/பர9ப_ ெத7வ/ள�6 உதி8 பாக<க� 
வ/நிேயாக4 ெச=ய பண/ உ�திரm வழ<க ெத8வ/�க9ப�ட�.  

 



வ.எ�. மி�சாதன ெபா7�கள*� வ/பர4  ெபா7�கள*� 
எ�ண/�ைக 

 M/s Ons Electrical Enter Prizes, Trichy 
 

 

1, Cool day light 4ft 40 watts 1000 Nos  
2. 40 Watts Starter  1000 Nos 
3. 40 Watts copper choke 

(Philips/Crompton/Equivalent) 
250 Nos 

4. 30 watts LED street light Fitting 
(Philips/Havey/Equivalent) 

50 Nos 

5. 15 watts LED Bulb 50 Nos  
6. Insulation Tap Roll 50 Nos 
7. 1/18 VIR ( 14/0.31sqmm) 5 Coil 
8. 3/20 VIR wire (36/0.32.5 Sq mm) 1 Coil 
9. 7/20 VIR wire  2 Coil 

 M/s. Revathi Traders Nagercoil  
1. 20 watts LED 4 Ft 100 Nos 
2. Timer Unit with Five  Years Warrenty 30Nos 

 
 ேம�க�ட வ/பர9ப_ வ/நிேயாக4 ெச=ய நிAவனதார�கa�6 வ/நிேயாக 
உ�திரm வழ<கm4 மதி9ப�̀ைட வ/ட அதிக4 ெகா5���ள நிAவனதார� M/s, 
V.V. Traders Trichy-� ஒ9பத9:�ள*ய/ைன நிராக89: ெச=யm4 ம�ற�தி� 
அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
அ.6;- ம�ற4 அ|மதி வழ<கலா4. 
(ந.க.எ�. 290/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1654, ehŸ.30.06.2020. 

ெபா��க��� வழ க!ப�ட �ைற%த நிர�கிலான வ,ைலய,. அ0!பைடய,. 

ஒ!ப%த!23ள5க3 கீ7�க8ட வ,பர!ப0 அ கீக9�க!ப�ட:.வ.எ8. 01 >த? 09 

வைர M/s ONS Electrical Enter Prizes,  மIJK வ.எ8. 01 மIJK 11 வைர M/s. Revathi Traders 

Nagercoil K அ கீக9�க!பLகிற:. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  
 

  திட�கழிm ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீE இநகரா�சி�6�ப�ட 21 வா�5 
ப6திகள*+4 ெபா� ~காதார பண/க� ேம�ெகா�ள தின��லி அ_9பைடய/	 59 
�9:ரm பண/யாள�கைள ஒ9பைட9: ெச=த	 பண/�6 29/05/2020 அ�A 
ஒ9பத9:�ள*க� வரவைழ�க9ப�ட�.  
 ேம�ப_ ஒ9பத9:�ள*க� வரவைழ�க9ப�டதி	 கீE�க�ட வ/பர9ப_ 
��A ஒ9பத9:�ள*க� வர9ெப�றன. 
 

வ.எ�.  ஒ9பததார�/நிAவனதார�கள*� ெபய� (ம) 
Hகவ8 

1, M/s. Southern Solid Waste Management service Ltd., 
Mulagumoodu. 

2. M/s/ Arunai Computer forms 
Vaniyam badi, 
Vellore.  

3. M/s. Poornam Industrial 
Chennai 

ேம�க�ட வ/பர9ப_ வர9ெப�ற ஒ9பத9:�ள*கa�6 ெதாழி	 ��ப 
த6திய/� ஆவண<க� ப/8�க9ப�5 ஒ9பத9:�ள* ��தா=m 6�வ/� 
�ல4 (Tender Committee)  ப8சீலி�க9ப�டதி	 கீE�காF4 வ/பர9ப_ ெதாழி	 
��ப த6தி வ/பர<க� வழ<க9ப�ட�.  

வ.எ�.  ஒ9பததார� ./நிAவனதார� 
ெபய�(ம) Hகவ8 

ெதாழி	 ��ப த6தி வ/பர4  

1, M/s. Southern Solid Waste 
Management service Ltd., 
Mulagumoodu. 

ெதாழி	 ��ப த6தி 
வா=தைவ 

2, M/s. Arunai Computer forms 
Vaniyam badi, 
Vellore. 

ெதாழி	 ��ப த6தி 
வா=தைவ 

3, M/s. Poornam Industrial 
Chennai 

ெதாழி	 ��ப த6தி அ�றைவ 

           ேம�க�ட வ/பர9ப_ வ8ைச எ�. 1 (ம) 2-	 க�ட  நிAவனதார�கள*� 
ஒ9பத9:�ள*கள*� ெதாழி	 ��ப த6திய/� ஆவண<க� த6தி 
வா=தைவயாக க7த9ப�5 ஒ9பத9:�ள*ய/� வ/ைல9:�ள* உைற (Price Bid)  
10-06-2020 அ�A திற�க9ப54 என வ8ைச எ� 1 (ம) 2-	 காF4 
நிAவனதார�கa�6 அறிவ/9: அ|9ப9ப�ட�.  

        அத�ப_ வ8ைச எ�.3-	 காF4 நிAவனதார8� ஒ9பத9:�ள*ய/� 
ெதாழி	 ��ப த6திய/� ஆவண<கள*	 ஒ9பத4 வரவைழ9: எ�.16 ஆன� 
���தி ெச=ய9படாத காரண�தினா	 ஒ9பத9:�ள* நிராக89:  ெச=ய9ப�ட� 
எ�ற வ/வர�திைன நிAவனதார� M/s. Poornam Industrial,  Chennai   அவ�கa�6 
அறிவ/9: அ|9ப9ப�ட�.  



        ேம�ப_ 10/06/2020 :த�கிழைம அ�A வ/ைல9:�ள* உைற (Price Bid)  
திற�க9ப�5 ஒ9: ேநா�6 ப�_ய	 தயா�  ெச=ய9ப�டதி	 கீE�க�ட 
வ/பர9ப_ வ/ைல வ/கித4 வழ<கி��ளா�க�. 

வ.எ�. ஒ9பததார�/ 
நிAவன�தார� 
ெபய�/ Hகவ8 

மதி9ப5̀ 
h. இல�ச�தி	  

மதி9ப�̀ைட வ/ட வ/ைல 
வ/கித4 (அதிக4/6ைறm) 

1, M/s. Southern Solid 
Waste Management 
service Ltd., 
Mulagumoodu. 

112.50 639.00 37701.00 

4.93% 

Above 

2, M/s. Arunai Computer 
forms 
Vaniyam badi, 
Vellore. 

112.50 663.00 39117.00 

8.87% 

Above 

       ேம�க�ட வ/பர9ப_ ஒ9: ேநா�6 ப�_ய	 (Comparative statement)   தயா� 
ெச=ய9ப�டதி	 வ8ைச எ�.1 –	 காF4 நிAவனதார� அதிகமான வ/ைல 
வ/கித4  வழ<கி��ளா�.  ேம�ப_ வ/ைல வ/கித�திலி7� வ/ைல 6ைற9: 
ேக�5  நிAவனதார� M/s. Southern Solid Waste Management service Ltd., 
Mulagumoodu.அவ�கa�6 Negotitation Letter  வழ<க9ப�ட�. 

 அத�ப_ நிAவனதார� M/s. Southern Solid Waste Management service  அவ�கள*� 
20/06/2020-4 ேததிய க_த�தி	 ேம�க�ட பண/�6 ஒ7நா� வ �த4 h.639/-லி7� 
h. 609/- ஆக வ/ைல 6ைற9: ெச=ய9ப�5�ளதாக ெத8வ/���ளா�.  
 அத�ப_ ேம�க�ட ஒ9பத9:�ள*ய/ைன ஏ�A நிAவன�தார7�6 
ஒ9பத9:�ள* ஏ�A� ெகா�a4 க_த4 (Letter of Acceptance)  வழ<கm4 
ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
(ந.க.எ�. 370/2020/இ1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1655,   
ஒ!ப%தK வ,ைல �ைற!2 க0தMதி. அ0!பைடய,? அ கீக9�க!பLகிற:. 
 

3)நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள*� க_த4 ந.க.எ�. 
5437/ெஜ1/2020 நா� 09/03/2020-� ப_ இநகரா�சி�6�ப�ட ப6திகள*	 ேகாவ/�-19 
த59: H�ென�ச8�ைக நடவ_�ைகயாக தன*ைம9ப5�த9ப�ட வ �5கள*லி7� 
திட�கழிmகைள ேசக8�� அ9:ற9ப5�த Aseptic Systems Bio Medical Waste 
Management, Tirunelveli நிAவன�திட4 உ8ய Hைற9ப_யாக 02/05/2020 ஒ9பத4 
ெச=ய9ப�ட�.  அத�ப_ தன*ைம9ப5�த9ப�ட வ �5கள*லி7� ெபற9ப�ட 
திட�கழிmகைள ேம�ப_ நிAவன4 �ல4 அ9:ற9ப5�த அ|மதி�64,  
அத�கா64 ெசலவ �ன�ைத�4 இநகரா�சி வ7வா= நிதிய/லி7� வழ<க 
ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�.  

அ.6:- Covid -19 த59: நடவ_�ைக (ம) ெபா� ~காதார அவசர அவசிய4 க7தி 
ெசலவ �ன�திைன வ7வா= நிதிய/லி7� வழ<கm4 ம�ற4 அ|மதி�கலா4. 



(ந.க.எ�. அ2/365/2020) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1656, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 
 

4) க�ன*யா6ம8 மாவ�ட�தி	 ெகாேரானா ைவர� த59: 

H�ென�ச8�ைக நடவ_�ைக எ5�த	 மாநகரா�சி/ நகரா�சி ப6திகள*	 Hக 

கவச4 அண/யாம	 ெவள*ய/	 வ74 நப�கa�6 அபராத4 வ/தி�க மாவ�ட 

ஆ�சி�தைலவ� அவ�களா	 03.06.2020-4 ேததிய க_த�தி	 

அறிmA�த9ப�5�ளத� அ_9பைடய/	  மாநகரா�சி ஆைணயாள�, 

நாக�ேகாவ/	 அவ�கள*� க_த4 ந.க.எ� .1133/2020/ எ�1, நா�.05.06.2020–� ப_ 

ப�மனாப:ர4 நகரா�சி�6�ப�ட ப6திகள*	 Hககவச4 அண/யாம	 ெவள*ய/	 

வ74 ெபா� ம�கa�64 ,வ/யாபார ெப7ம�கa�64  ம�A4 ச�க 

இைடெவள* கைடப/_�காத நிAவன<க�, வ/யாபார �தல 

உ8ைமயாள�கa�64 அபராத4 கீEக�5�ள வ/பர9ப_ அபராத4 நி�ணய4 

ெச=ய ம�ற அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�  

Hத	 Hைறயாக Hககவச4  
அண/யாதவ�கa�6 அபராத4 

h.100/- 

இர�டாவ� Hைறயாக Hககவச4  
அண/யாதவ�கa�6 அபராத4 

h.500/- 

��றாவ� Hைறயாக Hககவச4  
அண/யாதவ�கa�6 அபராத4  

h.1000/- 

��A Hைற�6 ேம	 அபராத4 க�_யவ�க� ெதாட�� வ/திைய ம�றி 
ெசய	 ப�டா	 வ/யாபார �தல4 / கைடக� உ8ய Hைற9ப_ ��_ சீ	 
ைவ�கm4 ம�ற அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�.   

ந.க.எ�. 246/2020/எ�1. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1657, ehŸ.30.06.2020. 
ேகாவ,� -19 பரQத? தL!2 நடவ0�ைக�கான அபராதMெதாைக இன 
வா9யாக அ கீக9�க!பLகிற:. 

 5) இநகரா�சி�6� ெசாதமான ெபா� ~காதார9 ப/8வ/	 இய<64 
வாகன4 எ�. TN74D4151, TN74Z2536, TN75Z9748  ம�A4 TN75P9346 வாகன<கa�6 
01/04/2020 Hத	 31/03/2021 வைர உ�ள கால<கa�6 சாைலவ8 h.18000/-ைன 
இநகரா�சி வ7வா= நிதிய/லி7� ஒ��கீ5 ெச=யm4 அதைன  அவசர 
அவசிய4 க7தி தன* அ+வல�/ ஆைணய� H� அ|மதி ெப�A 
வழ<கியத�64 ம�ற அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 

அ.6:- 1) வ7வா= நிதிய/லி7� வழ<கலா4. 

2) அவசர அவசிய4 க7தி தன* அ+வல�/ஆைணய� H� அ|மதி 
வழ<கியைத�4 ம�ற4  அ|மதி�கலா4.  

(ந.க.எ�. 631/2018/அ2) 



k‹w¤ Ô®khd« v©. 1658, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 6)இநகரா�சி அ+வலக க�ண/ UPS 5 KVA UPS  பராம89: பண/க� 
ேம�ெகா�டைம�6 நிAவனதா�� M/S. Frontline Systems Service Pvt., Ltd., Chennai 

அவ�கள*டமி7�   கீE�க�வாA வ/ைல9ப�_ய	 வர9ெப�A�ள�.  
Sl.No. Description Quantity Unitprice Amount 

Rs. 
1. Service Spares & repair 

charges for 5 KVA Online 
UPS system SAC :9987 

1 Unit 11800.00 11800.00 

  CGST 9%  1062.00 
  SGST 9%  1062.00 
  Total  13924.00 
  
ேம�க�ட வ/பர9ப_ உ�ள ெதாைக h. 13924/-ஐ M/S. Front line Systems Servicers Pvt 
Ltd., Chennai  எ�ற நிAவன�தார7�6  வழ<க ம�ற�தி� அ|மதி  
ேவ�ட9ப5கிற�. 
(ந.க.எ�.      /2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1659, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 7)இநகரா�சி�6�ப�ட ேதசிய நக�9:ற வாEவாதார4 ைமய4 (NULM) 
அைம�க இநகரா�சி டm�ஹாலி	 உ�ள அைறய/	 ப�ைடத  ப6திகைள  
ச8 ெச=யm4, பராம89: பண/க�  ேம�ெகா�aத	, மி�சார வசதிக� ம�A4 
மைழ�கால<கள*	 பாதி9: ஏ�படாம	 இ7�க ேம���ைரய/	 உ�ள  
�வார<கைள ச8 ெச=த	, உ� ப6திய/	 உ�ள ~வ�றி	  வ�ண4 �~த	 
ேபா�ற பண/க� ேம�ெகா�ளm4 நக9:ற வாEவாதார ைமய4 ெசய	ப54 
ெபா7�5 உ�ேதச ெசலவ/ன4 h. 36000/- நிதி மதி9ப5̀ தயா� ெச=ய9ப�5�ள�. 
 ேம�க�ட ெசலவ/ன�திைன நகரா�சி ெபா� நிதிய/லி7� ெசலm 
ெச=யm4, அவசர அவசிய4 க7தி ஒ9பத9:�ள* ேகா8 ெச=யm4 ம�ற�தி� 
அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
(ந.க.எ�.      /2020/இ1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1660, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 
8)இநகரா�சி அ+வலக ஆைணயாள�  அைற�6 ேதைவயான வசதிக� 

ஏ�ப5�த ஏ�வாக வ�ண4 �~த	 (Painting)  கா�A9பதனா�கி ெபா7��த	 (Air 

Conditioner) மி� வசதிக�  ஏ�ப5�த உ�ேதச ெசலவ/ன4 h.160000/- ஆ64.  

ேம�ப_  ெசலவ/ன�திைன இநகரா�சி ெபா� நிதிய/	 இ7� ெசலவ/ன4 

ேம�ெகா�ளm4, பண/க� ேம�ெகா�ள ஒ9பத9:�ள* ேகாரm4 ம�ற�தி� 

அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�.  

அ.6- ம�ற4 அ|மதி வழ<கலா4. 



(ந.க.எ�. 498/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1661, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 9)ப�மனாப:ர4 நகரா�சிய/	 ச�ட ம�ற உA9ப/ன� ெதா6தி ேம4பா�5� 
தி�ட4 2020-2021-� கீE கீEக�ட வ/பர9ப_ பண/க� ேம�ெகா�ள ஒ9பத9:�ள* 
ேகார9ப�ட�. 
 
வ.எ8 பண,ய,. ெபயW மதி!பXL 

(Z. இல�Mதி?) 
1, ப�மனாப:ர4 நகரா�சி த�கைல அர~ 

ம7��வமைன அ7ேக அைம��ள 
அர~ ெதாட�க9ப�ள* வளாக�தி	 பால� 
ப�ள* க�டட4 க�5த	(கழிவைற 
ம�A4 சைமயலைற வசதிகaட�) 

7.00 

ேம�க�ட பண/�6 29/05/2020 அ�A ஒ9பத9:�ள* ேகார9ப�டதி	 
கீE�காF4 இர�5 ஒ9பத9:�ள*க� வர9ெப�றன. 
வ.எ�.  ஒ9பததார�/நிAவன�தார� ெபய� 

1, தி7. சி. ெஜக�லா	 
பைரேகா5 
த�கைல  

2, தி7. ஜி.~த� ரா� 
ப�ள*யா_ 

ேம�ப_ வர9ெப�ற இர�5 ஒ9பத9:�ள*க� திற�க9ப�5 ஒ9: ேநா�6 
ப�_ய	 தயா� ெச=ததி	 கீE�க�டவாA வ/ைல வ/கித<க� 
வழ<கி��ளா�க�. 
வ.எ�. ஒ9பததார� 

ெபய�/நிAவனதார� 
ெபய� 

மதி9ப5̀ 
(h.இல�ச�தி

	) 

ஒ9பத9:�ள* 
ேகா8ய 
ெதாைக 

h. 

வ/ைல 
வ/கித4 
�5த	/ 
6ைறm 

1, தி7. சி. ெஜக�லா	 
பைரேகா5 
த�கைல  

7.00 636600.00 7.65 சதவ �த4 
மதி9ப�̀ைட 
வ/ட அதிக4  

2, தி7. ஜி.~த� ரா� 
ப�ள*யா_ 

7.00 591339.00 -0.12 சதவ �த4 
மதி9ப�̀ைட 
வ/ட 6ைறm 

 
 

ேம�க�ட ஒ9பத9:�ள*கள*	 மதி9ப�̀ைட வ/ட 6ைறவான 
வ/ைலவ/கித4 (-0.12% சதவ �த4 மதி9ப�̀ைட வ/ட 6ைறm) வழ<கி��ள வ.எ�.2-
	 காF4 ஒ9பததார� தி7. ஜி. ~த� ரா� ப�ள*யா_ அவ�கள� 
ஒ9பத9:�ள*ைய ஏ�க ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
அ.6- ம�ற4 அ|மதி�கலா4. 
 



k‹w¤ Ô®khd« v©. 1662, ehŸ.30.06.2020. 

ஒ!ப%த�காWW தி�.ஜி.^%தWரா_ த%:3ள �ைற%த நிர�கிலான 
ஒ!ப%த!23ள5 Z.591339/- அ கீக9�க!ப�ட:. 

      10) இநகரா�சி�6�ப�ட ம7�� ேகா�ைட உர�கிட<கி	 உ�ள 
ஆE�ைள கிண�றி	 உ�ள 5 H.P ந���Eகி மி� ேமா�டா�  ப�தைட� 
பய�ப5�த H_யாத நிைலய/	 உ�ளதா+4, ேம+4 ேபன	 ேபா�5 
ப�தைட� உபேயாகி�க H_யாத நிைலய/	 உ�ளதா+4 ேம�க�ட 
உர�கிட<கி�6 :திதாக 5 H.P ந���Eகி மி� ேமா�டா�  ம�A4 ேபன	 ேபா�5 
:திதாக வா<கி ெபா7�த உ�ேதச மதி9ப5̀ h.95000/. ஆ64.  
    அவசர4 அவசிய4 க7தி ேம�க�ட பண/ய/ைன   நகரா�சி                              
ஒ9பததார� தி7. சதிரேசக� �ல4 ேம�ெகா�ளm4, ெசலவ/ன�திைன 6_ந�� 
நிதிய/	 இ7� ெசலவ/டm4 ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�.  
அ.6;- ம�ற4 அ|மதி வழ<கலா4. 
(ந.க.எ�.414/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1663, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

11)இநகரா�சி ெபா� ~காதார ப/8வ/�6 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� 
ெச�ைன அவ�கள*� ெசய	Hைறய/�ப_ 59 �9:ரm பண/யாள�கைள 
ெகா�5 �9:ரm பண/ ேம�ெகா�ள ஒ9பத9:�ள* ேகார9ப�5 நக� ம�ற 
த��மான4 எ�.1405 நா� 15/02/2019-� ப_  Southern Solid Waste Management Mulagumoodu   
நிAவன�தி�6 பண/ உ�தரm  வழ<க9ப�5 அத�ப_ பண/ய/லி7� 
வ7கி�றன�. 
 ேம+4 ேம�ப_ பண/ உ�தரவ/�ப_ 22/04/2019/4 தியதி�ட� 
ஒ9பததார7�6 வழ<க9ப�ட ஒ7 ஆ�5 கால4 H_m ெபAவதா	 அ5�த 
ஒ7 மாத கால�தி�6 நக� ம�ற த��மான4 எ�.1623, நா� 28/04/2020/� ப_  ம�ள 
அ<கீ��க9ப�ட நிர�கி	 ஒ9பததார7�6 பண/ ந��_9:  ெச=ய உ�திரm 
வழ<க9ப�ட�. 
 ேம+4 ெகாேரானா ைவர� ேநா= ெதா�A (ேகாவ/� -19) த59: 
H�ென�ச8�ைக நடவ_�ைக ம�A4 அரசி� 144 தைட உ�தரm காரணமாக 
பண/ ேம�ெகா�ள காலதாமத4 ஏ�ப5வதா	 ஏ�கனேவ பண/ உ�தரm 
வழ<க9ப�5 Southern Solid Waste Management Mulagumoodu   நிAவன�தி�6 ெபா� 
~காதார பண/க� அ�தியாவசிய4 க7தி ஜ�� மாத�தி�6 த�ேபா� வழ<க9ப�5 
வ74 அேத ஊதிய நி�ணய அ_9பைடய/	 ஒ9பத அ|பவ�ைத ந��_�� 
வழ<க ம�ற அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
அ.6:-  ெபா� ~காதார அ�தியாவசிய அவசிய4 க7தி ஜ�� மாத கால�தி�6 
ஒ9பத அ|பவ�ைத ந��_�� வழ<க ம�ற4 அ|மதி வழ<கலா4.  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1664, ehŸ.30.06.2020. 

06/2020 – ஆK மாMMதிI� பைழய நிர�கி? ஒ!ப%தK நd�0!2 ெசf: 
அ கீ�க!பLகிற:. 

 12)இநகரா�சி ெபா� ~காதார9 ப/8m வாகன4 எ�. TN 75AL 3723 TATA 

ACE வாகன���6 வாகன வ/ப�� கா9ப5̀ ப/8மிய4 ெச+��வத�6 கைடசி 
தியதி 16/07/2020 தியதி ஆ64.  எனேவ ேம�ப_ வாகன���6 கா9ப5̀ ப/8ம�ய4 



ெச+�த ஆ64 ெசலm ெதாைக h.19831/- ைய நாக�ேகாவ/	 �ைனெட� 
இதியா கா9ப5̀ நிAவன���6 காேசாைலைய இநகரா�சி வ7வா= 
நிதிய/லி7� வழ<க ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
அ.6:- தன* அ+வல�/ஆைணய� H� அ|மதி ெப�A வழ<கியத�64 ம�ற4 
அ|மதி�கலா4. 
(அ2/579/2020) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1665, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 13)இநகரா�சி ெபா� ~காதார வாகன4 TN75P 9346 �6 09/07/2020- 4 
தியதி�ட� வாகன வ/ப�� கா9ப5̀ ப/8மிய4 ெதாைக ெச+��4 தியதி 
H_வைடவதா	  09/07/2020 Hத	 09/7/2021 வைர h.19877/-  வைர கா9ப5̀ 
ப/8ம�ய4  �ைனெட� இதியா கா9ப5̀ நிAவன4 நா�ேகாவ/+�6 
காேசாைலயாக வழ<க ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�.  
அ.6;- தன* அ+வல�/ ஆைணய� H� அ|மதி ெப�A  h.19877/- 
காேசாைலயாக வழ<கியைத�4 ம�ற4 அ|மதி�கலா4. 
(1256/2013/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1666, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 14)இநகரா�சி�6�ப�ட ம7��ேகா�ைட உர�கிட<6 ப6திய/	 

எ8வா� தகன ேமைட (Gasifier Crematorium) அைம�64 பண/க� ேம�ெகா�ள 
இ7�64 ப6திய/	 ம�ண/� த�ைமைய (Soil Test Report) ஆ=m ெச=� 

அத�கான சா�A ெபறm4 ம�A4 க�5மான பண/க� ேம�ெகா�ள Structural 
Design  ெபறm4 Hத	வ� அர~ ெபாறிய/ய	 க	�8 தி7ெந	ேவலி 
அவ�கa�6 20/03/2020 அ�A க_த4 அ|99ப9ப�ட�. 
 அத�ப_ Hத	வ� அர~ ெபாறிய/ய	 க	�8 தி7ெந	ேவலி அவ�கள*� 
க_த4 எ�.20/GCE/CIVIL/CONSULTANCY /2020 நா� 18/06/2020 � ப_  கீE�க�ட 
வ/பர9ப_ வ/ைல  வ/பர�6றி9: வ/ைல9ப�_ய	 வர9ெப�A�ள�. 
 

PROFORMA INVOICE 

Name of the Party : The Commissioner Padmanabhapuram 
Municipality  

Nature of Consultancy : Soillnvestigation  for the Construction of 
Gasfier Crematorium. 

Consultancy Charges : Total – Rs. 21240/- For Three Locations 
(Rs.18000/-+GST Rs. 3240/-) Rs. 6000/- 
per location for conducting SPT up To 
4.50m depth and recommending SBC of 
Foundation Soil. 



ேம�க�ட வ/பர9ப_ ம� ப8ேசாதைன ெச=வத�கான ெதாைக h.21240/-ைன 
Hத	வ� அர~ ெபாறிய/ய	 க	�8  தி7ெந	ேவலி எ�ற ெபய8	 வ<கி 
வைரேவாைலயாக தயா� ெச=� வழ<க ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
அ.6;- ம�ற4 அ|மதி�கலா4. 
(ந.க.எ�.775/2019/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1667, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 15)இநகரா�சி�6�ப�ட ப6திகள*	 ேசகரமா64 கழிmக� ம7�� 
ேகா�ைட உர�கிட<கி	 ேசக8�க9ப�5 MCC �ல4 உரமா�க9ப5கிற�.  
ேம+4 கழிmக� அதிகமாக ேத<கி கிட9பதா	 வாகன<க� �ல4 
உர�கிட<கி|� 69ைபகைள ெகா�5  ெச	ல இயலாத நிைல உ�ள�.  
எனேவ ேத<கி கிட�64 கழிmகைள ( Legacy Waste) HITACHI  �ல4 ஒ��6வத�6  
ஒ7 மண/ ேநர�தி�6 h. 2100/-  வ �த4 10 மண/ ேநர�தி�6 உ�ேதச ெசலவ �ன4 
h. 21000/- இநகரா�சி வ7வா= நிதிய/லி7�  வழ<கm4, அவசர அவசிய4 
க7தி ஒ9பத9:�ள* ேகா7வத�6 தன* அ+வல�/ஆைணய� H� அ|மதி 
ெப�A நடவ_�ைக ெதாடர ம�ற அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 
 
அ.6:- ெதாைகய/ைன வ7வா= நிதிய/லி7� வழ<கm4, உ�ேதச  
ெசலவ �ன�தி�64, ெபா� ~காதார அவசர அவசிய4 க7தி  தன* 
அ+வல�/ஆைணய� H� அ|மதி ெப�A ஒ9பத9:�ள* ேகாரm4 
அ|மதி�கலா4.  
(ந.க.எ�. 467/2018/அ2)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1668, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

 
16) இநகரா�சி ஆைணயாள� அைற�6 Office Table ம�A4 Rolling Chair 
வா<6வத�6 18/05/2020 அ�A வ/ைல9:�ள*க� ேகார9ப�டதி	 கீE�க�டவாA 
வ/ைல9:�ள*க� வர9ெப�றன. 

S. 
No 

Description of Work Masha 
Furniture land 
Nagercoil 

Crown 
Applicances 
Nagercoil 

Royal Furniture 
Nagercoil 

1 Office Table 18650.00 19200 19800 
2 Breeze Rolling Chair 7000.00 7400 7850 

ேம�க�ட வ/பர9ப_ வர9ெப�ற ��A வ/ைல9:�ள*கள*	 6ைறவான 

வ/ைல9:�ள* ெகா5���ள M/S. Masha Furniture Land, Nagercoil. எ�ற 
நிAவன�தி� வ/ைல9:�ள*ைய ஏ�கm4, அவசர அவசிய4 க7தி ெபா7�கைள 
வ/நிேயாக4 ெச=ய வ/நிேயாக உ�தரm வழ<கியத�64 ம�ற�தி� அ|மதி 
ேவ�ட9ப5கிற�. 
(ந.க.எ8. 435/2020/இ1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1669, ehŸ.30.06.2020. 



M/S. Masha Furniture Land, Nagercoil நிJவனMதி. �ைற%த நிர�கிலான 

வ,ைல!23ள5 அ கீக9�க!பLகிற:. 
 

17)f‹åahFkç kht£l«  g¤kdhgòu« efuh£Áæš r£l k‹w cW¥Ãd® bjhFÂ 

nk«gh£L¤ Â£l« 2019-2020 ,bghJ ãÂ k‰W« FoÚ® tofhš ãÂ 2020-2021  - ‹ Ñœ 

Ñœ¡fhQ«  gâfŸ brŒtj‰F©lhd x¥gªj¥òŸë m¿é¥Ãid VnjD« xU 

Âdrç ehëjêš ÃuRu« brŒa brŒÂ k¡fŸ bjhl®¥ò¤Jiw mYty® , kht£l 

M£Á¤jiyt® mYtyf« ehf®nfhéš mt®fS¡F foj« mD¥gg£lJ.  

t. 

v©  

ntiyæ‹ bga® kÂ¥ÕL (%. 

y£r¤Âš)   

m) r£l k‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤ Â£l« 2019-2020 

1. g¤kdhgòu« efuh£Á fšFs« jhYfh mYtyf« vÂçš cŸs 

j¡fiy muR eLãiy¥gŸë tshf¤Âš mikªJŸs gGjilªj 

X£L¡Tiu f£ol¤ij mf‰¿ é£L 800 rJu mo gu¥gséš 2 

tF¥giwfŸ ml§»a f£ol« f£Ljš. 

12.00 

M) FoÚ® tofhš ãÂ -2020-2021 

2 g¤kdhgòu« efuh£Á¡F£g£l 21 th®L gFÂfS¡F« FoÚ® FHhŒ 

k‰W« ä‹ g»®khd¡FHhŒ gGJ gh®¡F« gâfŸ nk‰bfhŸSjš 
6.00 

Ï) bghJ ãÂ - 2020-2021 
3 bjU és¡F cÂçghf§fŸ éãnahf« brŒjš 5.00 

4 g¤kdhgòu« efuh£Á mYtyf fââ miwæYŸs 5 KVA 

AARGEE  U.P.S-  ¡fhd giHa ng£lçfis Buy Back brŒJ òÂa 

ng£lçfis (100 AH,12 Volt) Exide, Panosonic   Kjyhd ca® 

juKŸs ãWtd§fë‹ SMF (Sealed Maintanace Free)  ng£lçfis 

ãWé fââfis Ïa¡f KGikahd Power Backup »il¤jš 

k‰W« U.P.S-   gGÂid rç brŒÍ« gâfŸ nk‰bfhŸSjš 

1.25 

bkh¤j« 24.25 

mj‹go nk‰f©l x¥gªj¥òŸë m¿é¥Ãid Âdrç ehëjHhd kJiu kâ 

ehëjêš ÃuRu« brŒjik¡F  bjhif % 33792/- I  ãWtdjhu® kJiu kâ ehëjœ kJiu 

mt®fS¡F tH§f k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1670, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற:. 

18) இநகரா�சி ஆைணயாள அைற�6 Office Table ம�A4 Rolling Chair வ/நிேயாக4 

ெச=ய9ப�டத�6 Masha Furniture Land, Nagercoil எ�ற நிAவன�தா8டமி7� 

கீEக�டவாA வ/ைல9ப�_ய	 வர9ெப�A�ள�. 



Sl. No Name of the Products Amount 

1 54004 SV Office Table 

15805.08 

CGST – 9% - 1422.46 

SGST - 9% - 1422.46 

2 Mystric mbm Rolling Chair 

5932.00 

CGST – 9% - 533.90 

SGST – 9% - 533.90 

 Total 25649.92 

 Grand Total 25650/- 

  ேம�க�ட ெதாைகய/ைன Masha Furniture Land, Nagercoil. எ�ற 

நிAவன�தா��6 வழ<க ம�ற�தி� அ|மதி ேவ�ட9ப5கிற�. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1671, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற: 

19) இநகரா�சி�6�ப�ட ம7��ேகா�ைட உர�கிட<கி	 த� வ/ப�திைன 
த5�64 ெபா7�5 த� த59: சாதன<க� நிAm4 பண/க� ேம�ெகா�ள உ�ேதச 
ெசலவ/ன4 h. 21000/-�6 மதி9ப5̀ தயா� ெச=ய9ப�5�ள�. ேம�க�ட 
ெசலவ/ன�திைன ெபா� நிதிய/	 இ7� ெசலm ெச=யm4, அவசர அவசிய4 
க7தி ஒ9பத9:�ள* ேகா8 பண/ய/ைன ேம�ெகா�ளm4 ம�ற�தி� அ|மதி 
ேவ�ட9ப5கிற�. 
ந.க.எ�. (282/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1672, ehŸ.30.06.2020. 

அNமதி�க!பLகிற: 
  

  
 
 

 
 
 

 
 


