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 2)�E
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k‹w¤ Ô®khd« v©. 3 

       k‹w mDkÂ tH§f¥g£lJ.  

 

 4)�E
�5��0��	�/�� 1 P  21 ���A�!�O� 9�D	  �
�B: A12 

P�9�U0���� /���, ��79��,R� 9/�>�A � FA � F��� 90�8 9��T12K 

A12 
��"���1 /���, 90B�;�, 9��T��!�� ��4���5D��!  �C���;� 
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5) /:���/25� 
�5��0���� 2021-2022 -� J�"7��� �>:�� ��1/À� 
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       k‹w mDkÂ tH§f¥g£L  gÂÎ brŒa¥g£lJ. 

6)/:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2020-2021 Tied grant � �@4 �@4��� ��/51/" 
/���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 
(�. இலடச்த்ல்) 

1. Providing Borewell near  Vettikonam Shivan Kovil in 
Padmanabhapuram Municipality 
 

2.00 
 

ேமற்கண்டபணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 
இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள்வரப்ெபற்றன. 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 
1 0�.a"/�,, 

���� ���! ,P�U0 ,����� ���/� 
2 ".5��0���, 

P:��	3�U0� 
 

ேமற்ப$வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் �றக்கப்பட!் ஒப்�ேநாக்� பட$்யல் 

தயார ்ெசய்த�ல் �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 
 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 
(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  
1 0�.a"/�,, 

���� ���! 
,P�U0 ,����� ���/� 

2.00 0.97% ��1/�̀�� ��� 
���� 

2 ".5��0���, 
P:��	3�U0� 

2.00 -0.02% ��1/�̀�� 
��� 	�3;  

 



ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ம�ப்,டை்ட 'ட �ைறவான -0.02% சத-தம் வழங்)+ள்ள 

வ.எண்.  2 ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ்  �>.".5��0���,P:��	3�U0� அவரக்ள/ 

ஒப்பந்தப்�ள்ளிைய  ஏற்க  மன்றத�்ன்   அ1ம�  ேவண்டப்ப!)ற/.  

அ.�;- மன்றம்அ1ம�க்கலாம்.  
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       k‹w mDkÂ tH§f¥g£lJ.  
 

7) /:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2020-2021 UnTied grant � �@4 �@4��� 
��/51/" /���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 
(�. இலடச்த்ல்) 

1. Construction of Culvert with cover slab at Alamparai 
Sivalayam in Padmanabhapuram Municipality 
 

 
0.50 

 

ேமற்கண்டபணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 
இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன. 
 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 
1 0�.ac/�,, 

���� ���! ,Q/�U0 ,����� ���/� 
2 ".5��0���, 

P:��	3�U0� 
 

ேமற்ப$ வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் �றக்கப்பட!் ஒப்�ேநாக்� பட$்யல் 

தயார ்ெசய்த�ல் �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 
 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 
(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  
1 0�.ac/�,, 

���� ���! 
Q�U0 ,����� ���/� 

0.50 0.2952% ��1/�̀�� 
��� ���� 

2 ".5��0���, 
P:��	3�U0� 

0.50 -0.036% ��1/�̀�� 
��� 	�3;  

 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ம�ப்,டை்ட 'ட �ைறவான -0.036% சத-தம் வழங்)+ள்ள 

வ.எண்.  2 ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ்  �>.".5��0���,P:��	3�U0� அவரக்ள/ 

ஒப்பந்தப்�ள்ளிைய  ஏற்க  மன்றத�்ன்   அ1ம�  ேவண்டப்ப!)ற/.  

அ.�;- மன்றம்அ1ம�க்கலாம்.  
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        15
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8)/:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2021-2022 Un Tied grant � �@4 �@4��� 
��/51/" /���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

 



வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 
(�. இலடச்த்ல்) 

1.  Construction of Retaining  wall at Kottai Back side 
to Chanthai vazhli road in Padmanabhapuram 
Municipality 
 

 
7.20 

 

ேமற்கண்ட பணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 
இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன. 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 
1 0�.ac/�,, 

���� ���! ,Q�U0 ,����� ���/� 
2 ".5��0���, 

P:��	3�U0� 
 

ேமற்ப$ வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் �றக்கப்பட!் ஒப்�ேநாக்� பட$்யல் 

தயார ்ெசய்த�ல் �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 
 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 
(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  
1 0�.ac/�, 

���� ���! 
,����� ���/� 

7.20 -0.01% ��1/�̀�� 
��� ��� 	�3; 

2 ".5��0���, 
P:��	3�U0� 

7.20 -0.03% ��1/�̀�� 
���  	�3; 

 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ம�ப்,டை்ட 'ட �ைறவான -0.01% சத-தம்   
வழங்)+ள்ள வ.எண்.  1 ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ் �>. 0�.ac/�, ���� ���! , ,����� 
���/�   அவரக்ள/ ஒப்பந்தப்�ள்ளிைய  ஏற்க  மன்றத�்ன்   அ1ம�  ேவண்டப்ப!)ற/.  
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9) /:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2020-2021 Tied grant � �@4 �@4��� ��/51/" 

/���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 

(�. இலடச்த்ல்) 

1.   Providing of Paver block and Culvert at Gnaniyar 

street Main Road (Unicode - 151012L117) in 

Padmanabhapuram Municipality 

 

 

8.10 

 

ேமற்கண்டபணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 

இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன. 

 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 

1 �>.��.5��dE�5� ,  

� 	3�U0�, ���� 
2 �>.0�.ac/�, 



����� ���/�. 

 

ேமற்ப$வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் �றக்கப்பட!் ஒப்�ேநாக்� பட$்யல் 

தயார ்ெசய்த�ல் �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 

(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  

1 �>.��.5��dE�5� ,  

� 	3�U0�,���� 

8.10 4.99% ��1/�̀�� ��� 

���� 
2 �>.0�.ac/�, 

����� ���/�. 

8.10 5.36% ��1/�̀�� ��� 

���� 

 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ம�ப்,டை்ட 'ட 6A��� 4.99%  சத-தம் 

வழங்)+ள்ள வ.எண்.  1 ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ்�>.��.5��dE�5�, � 	3�U0�, ���� 

����!��� �/UT���:� Q�� �/0� 	�3:? �����  -0.01%  	�3��  

��7/" /���� ��79��,�7	 =12  9��A:?,!��.  $��� -0.01% 

��1/�̀�� ���   	�3:? 9��A: ��5? =1/E:��� _7� ��3 �I�� 

����1/A��3?.  
அ.�;- மன்றம்அ1ம�க்கலாம்.  
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          k‹w mDkÂ tH§f¥g£lJ.  
 

10) /:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2021 - 2022 Un  Tied grant � �@4 �@4��� 

��/51/" /���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 

(�. இலடச்த்ல்) 

1.   Providing of Paver block  at  Market Cross St reet   7 

(Gnaniyar street)  Road (Unicode - 151012L120) ) in 

Padmanabhapuram Municipality 

 

 

5.40 

 

ேமற்கண்ட பணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 

இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன. 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 

1 �>.��.5��dE�5� ,  

� 	3�U0�, ���� 
2 �>.0�.ac/�, 

����� ���/�. 

 

ேமற்ப$ வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் �றக்கப்பட!் ஒப்�ேநாக்� பட$்யல் 

தயார ்ெசய்த�ல் �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 

 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 

(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  



1 �>.��.5��dE�5� ,  

� 	3�U0�,���� 

5.40 4.99% ��1/�̀�� ��� 

���� 
2 �>.0�.ac/�, 

����� ���/�. 

5.40 5.90% ��1/�̀�� ��� 

���� 

 

 ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ம�ப்,டை்ட 'ட 6A��� 4.99%  சத-தம் 

வழங்)+ள்ள வ.எண்.  1 ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ் �>.��.5��dE�5�, � 	3�U0�,���� 

����!��� �/UT���:� Q�� �/0� 	�3:? �����  -0.01%  	�3��  

��7/" /���� ��79��,�7	 =12  9��A:?,!��.  $���-0.01% ��1/�̀�� 

���   	�3:? 9��A: ��5? =1/E:��� _7� ��3 �I�� 

����1/A��3?.  

�.	;- ��3��I������� 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 10 
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 th CFC 2021-2022 vd ÂU¤j« brŒJ k‹w mDkÂ tH§f¥g£lJ.  

 

11) /:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2020-2021 Unt ied grant � �@4 �@4��� 

��/51/" /���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 
(�. இலடச்த்ல்) 

1.   Providing of Paverblock  at  Market Road cross 
street 14 (near Murugan mill) (Unicode - 
151012L127) ) in Padmanabhapuram Municipality 
 

3.30 
 

ேமற்கண்டபணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 
இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் வரப்ெபற்றன. 

 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 
1 �>./�.d��e,����O�, 

�����:?�3 
2 �>.0�.��>f��, 

���� 6�  ���!, S���73� 
 

ேமற்ப$ வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள் �றக்கப்பட!் ஒப்�ேநாக்� பட$்யல் 

தயார ்ெசய்த�ல் �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 
 
 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 
(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  
1 �>./�.d��e,����O�, 

�����:?�3 

3.30 1.19% ��1/�̀�� ��� 
���� 

2 �>.0�.��>f��, 
���� 6�  ���!, 
S���73� 

3.30 -0.07% ��1/�̀�� 
��� 	�3; 

 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ம�ப்,டை்ட 'ட �ைறவான -0.07% சத-தம் 

வழங்)+ள்ள வ.எண்.  2ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ்�>.0�.��>f��, ���� 6�  ���!, 
S���73� அவரக்ள/ ஒப்பந்தப்�ள்ளிைய  ஏற்க  மன்றத�்ன்   அ1ம�  ேவண்டப்ப!)ற/.  

�.	;- ��3��I������� 
 k‹w¤ Ô®khd« v©. 11 

        15
 th CFC 2021-2022 vd ÂU¤j« brŒJ k‹w mDkÂ tH§f¥g£lJ.  



 
 

12) /:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2020-2021 UnTied grant � �@4 �@4��� 

��/51/" /���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 

(�. இலடச்த்ல்) 

1. Improvement of BT Surface  at Melancode Road ( 
From Mattyan kulam to palace and from Asakinaru 
to Melankode temple ) in Padmanabhapuram 
Municipality. 

 

37.40 

 

ேமற்கண்டபணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 

Q�8 ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள்வரப்ெபற்றன. 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 

1 �>.0�.9d�a�� ,/�5����A, ����. 

2 �>.9d�5�e,P:��	3�U0�, ���� 

3 �>.���g�,�C��� /��"�25� 

 

ேமற்ப$ வரப்ெபற்ற Q�8 ஒப்பந்தப்�ள்ளிக, �றக்கப்பட!் 
=1/E12,!���I��� J��D��! 9�C�  V�/	� 6�E�B; 
90B�1/���  =1/E�5� �>.0�.9d�a�� ,/�5����A, ���� �78�   
=1/E�5� �>.9d�5�e, ����!�� =1/E12,!� J��D�, 9�C�  V�/ 	� 
��BE����� �>1/��?. 

��O� =1/E�5� �>.���g�,�C��� /��"�25� ����!��  
=1/E12,!���I��� ஒப்பந்தப்�ள்ளி J��D�, 9�C�  V�/	� 6�E�B; 
90B�1/���   �D�� J��D�, ������ ��5�:�  9�C�  V�/ 	� 
�73����� �>1/��?.$��� 9�C�  V�/ 	� ��BE����� �>1/�� 
�@4���� =1/E�5��R�	 18.03.2022 ��8  ����12,!� L�3 �31/? 	3�:? 
�3���12 �I1//��?. 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 

1 �>.0�.9d�a�� ,/�5����A, ����. 

2 �>.9d�5�e, P:��	3�U0�, ���� 

��/" �5�A =1/E�5��!�� ����12,!� L�3 �3��1/�A =12 
�
��	 /�"�  ��� 90B�1/��?.��7/" =12 �
��	 /�"�  ��� 
90B�1/���  �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள். 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ 

நி�வனதாரரெ்பயர் 

மப்�� 

(�.இலடச்த்ல்) 

�ைல��தம்��தல்/ 

�ைற  

1 �>.0�.9d�a�� , 
/�5����A, ����. 

37.40 ��1/�̀�� ��� 5.10% 
���� 



2 �>.9d�5�e, 37.40 ��1/�̀�� ��� 4.90% 
���� 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ��1/�̀�� ��� 4.90% ���� வழங்)+ள்ள 

வ.எண்.  2ல் கா�ம் ஒப்பந்ததாரர ் �>.9d�5�e P:��	3�U0�, ���� அவரக்ள/ 

ஒப்பந்தப்�ள்ளிைய  ஏற்8 ��1/�̀"��>E?  1%  6A  ��12:9��� 90O: 
9���:?  =1/E12,!� _78�9��,R� �"� (                     ) �CD�;� மன்றத�்ன்   

அ1ம�  ேவண்டப்ப!)ற/.  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 12 
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elto¡if nk‰bfhŸs k‹w mDkÂ tH§f¥gL»wJ.   
 

13)/:���/25� 
�5��0���  15 th CFC 2021 - 2022  Tied grant � �@4 �@4��� 
��/51/" /���, ��79��,! =1/E12,!� ���51/��?. 

வ.எண். பணி�ன்ெபயர் மப்�� 

(�. இலடச்த்ல்) 

1.  Construction of Public Toilet at Municipal Office 
Permises in Padmanabhapuram Municipality. 

10.00 

 

ேமற்கண்டபணிக்� 11.03.2022 அன்� ஒப்பந்தப்�ள்ளி ேகாரப்படட்�ல் �ழ்க்கா�ம் 
இரண்! ஒப்பந்தப்�ள்ளிகள்வரப்ெபற்றன. 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரர்ெபயர் 

1 �>.d�.TE�5�e,/,!���", ���� 

2 �>./�.d��e,����O�,�����:?�3 

ேமற்ப$வரப்ெபற்ற இரண்A ஒப்பந்தப்�ள்ளிக, �றக்கப்பட!் 
=1/E12,!���I��� J��D��! 9�C�  V�/	� 6�E�B; 
90B�1/���  =1/E�5�, �>./�.d��e, ����O�, �����:?�3 ����!�� 
=1/E12,!� J��D�, 9�C�  V�/ 	� ��BE����� �>1/��?. 

��O� =1/E�5� �>.d�.TE�5�e,/,!���", ���� ����!��  
=1/E12,!���I��� ஒப்பந்தப்�ள்ளி J��D�, 9�C�  V�/	� 6�E�B; 
90B�1/���    9�C�  V�/ J��D�, �����1/�� ��5�:�  9�C�  
V�/ 	� �73����� �>1/��?.  $��� 9�C�  V�/ 	� ��BE����� 
�>1/�� �@4���� =1/E�5��	 18.03.2022 ��8  ����12,!� L�3 �31/? 
	3�:? �3���12 �I1//��?. 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர்/ நி�வனதாரரெ்பயர் 

1 �>./�.d��e,����O�,�����:?�3 

��/" �5�A =1/E�5��!�� ����12,!� L�3 �3��1/�A =12 
�
��	 /�"�  ��� 90B�11��?.��7/" =12 �
��	 /�"�  ��� 
90B�1/���  �ழ்க்கண்டவா� 'ைல ')தங்கள் வழங்)+ள்ளாரக்ள் 

வ.எண். ஒப்பந்ததாரரெ்பயர்/ மப்�� �ைல��தம் 



நி�வனதாரரெ்பயர் (�.இலடச்த்ல்) ��தல்/ �ைற  

1 �>./�.d��e, 

����O�,�����:?�3 

10.00 ��1/�̀�� ��� 

-0.01 % 	�3; 

ேமற்கண்ட ஒப்பந்தப்�ள்ளிகளில் ��1/�̀�� ��� - 0.01 % 	�3��� 
வழங்)+ள்ள �>./�.d��e,����O�,�����:?�3 அவரக்ள/ ஒப்பந்தப்�ள்ளிைய  ஏற்8 
��1/�̀"��>E?  1%  6A  ��12:9��� 90O: 9���:?  =1/E12,!� 
_78�9��,R� �"� (                     ) �CD�;� மன்றத�்ன்   அ1ம�  ேவண்டப்ப!)ற/.  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 13 
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14) �E
�5��0���  �O��� L/����:�7��� /��/A� =!� 
�  $A�	� 

�>����  (             )  /K? _7/�A ��D�� 
�����  �>E? �E?. ��7/" 

�>������ /K? /�1/7	                       ,     $�3 
�8���5��� 9����/0� Q�� 

9���2 9���A �/01/��?. ��/" �>����  _7/�A,! /K��� 0� 90B� 

��7/" 
�8��:���>E? �E�� =!� 
�  �>����         /K?  �78�       /K��� 

L,!? $�;� ��7��� /K��� 0� 90B�    

� .25000/-  90������	� $�;� 9�����1/��?. 

��7/" 7�/�?,! =!� 
�  $A�	� �>����  (             )  ��D�1/�A 3 �>� 

���� ��E 
�����  �N�1�/�? �� �/�  /K? _7/�A �>��3?.  

$��� 7�/�?,! =!� 
�  $A�	� �>������           P�3��  ��73� 

2��� =!� 
�  $A�	� �>�� (             ) ��D�;� �7��� L:�0 90�; 

�.100000/- (=> ���0�) J	� $�;� 90����:��� 9/�?  

 


����  ��79��,!;� ��05 ��0��� �>� ����12,!� 9/3;� 


����3:�� �I�� ����1/A��3?. 

 k‹w¤ Ô®khd« v©. 14 

         k‹w mDkÂ tH§f¥gL»wJ.  

 

 15)���h� 
��123 ���/��A: ����  (     -2021-2022)-� �@4 

�E
�5��0��	�/�� ���� �/��� 0E���  ���� �!��� ��A� /�� 

��1/À ( Z.120.45 ���0:� )  ��79��,!1/�A �>��3?(�) 2�� J5�/ 

T���5 
����� ��A�7	 
��"���  (��1/À Z.75.00 ���0:� ) 

��79��,!1/�A  �>��3?. 



 ��/"  ��7��� �5�A /���, ��79��,R� 9/�>�A P7������  

                  (�)           90B? �3���� 0��1/��� P ��, �5T 9/�3����  � i�, 

�>9
 ���� ����!��� ���51/���  �@4����, ��/51/"                     90O: ���A� 

9��,!1/�A,!?. 

Consul t ancy Charges  Total Rs. 42480/- For six location. 

(Rs.36000 & GST& Rs.6480/-) Rs. 6000/- per location for conducting 

SP +Up to  4.50M depth and recommending SBC of foundation soil If 

the test is conducted beyond  4.50M depth. an addittiong amount on 

Rs.1000/- for every 1M depth would be collected. 

��7��� ��/51/" L,! 9������� P �� �5T 9/�3����  � i� 

�>9
 ���� ����R�	 �D�� ��5�������� ��� 90B? �CD�;� 

90����:��� 9/�? 
������>E? ��79��,!;� 
�� ��3:�� �I�� 

����1/A��3?. 

(
.�.$�. 908/2021/�1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 15 

         k‹w mDkÂ tH§f¥gL»wJ.  
 

16)/:���/25� 
�5��0� =1/E�5��, �? =1/E L��:��� 
2?1/�:  90B�7	 �>� 
�� J�A 2022-2023 J� J�A P  �@4���� 
��������� /" L��; 90B? L��� 2?1/�:  �78� L��� /�; 
90B�7	 �@4������8 ����� 
����� 90B�1/�A,!?.. 

�) 7�/�?,! =1/E�5� L��� /�; 90B�7	���� 

����� 

1 ����1/ ����� �	12 1P  5 ��5 % 1000/- 

2 L��� /�; 90B�7	���� 
����� 

�	12 57	 ��A� % 10000/- 
�	12 1P  4 ��5 % 20000/- 

 

 2�� =1/E�5� L��� /�;  ����� 
 

1 ����1/ ����� �	12 1P  5 ��5 % 1000/- 

2 =1/E�5� L��� /�;  ����� �	12 57	 ��A� % 20000/- 
�	12 4 7	 % 30000/- 

�	12 1P  3 ��5 % 50000/- 

    
J)7�/�?,! =1/E�5� L��� 2?1/�:  

90B�7	���� ����� 
1 ����1/ ����� �	12 1P  5 ��5 % 1000/- 

2 L��� 2?1/�:  
90B�7	���� ����� 

�	12 57	 ��A� % 1000/- 
�	12 1P  4 ��5 % 2000/- 

�>:� 90B�1/�� =1/E�5� L��� 2?1/�:    ����� 



1 ����1/ ����� �	12 1P  5 ��5 % 1000/- 

2 L��� 2?1/�:  
90B�7	���� ����� 

�	12 5 7	 ��A� % 10000/- 
�	12 1P  4 ��5  % 20000/- 

��7��� ��/51/" L��� /�; �78� L��� 2?1/�:  90B�7	 
L��:1/�A,! ����:��� 01.04.2022 P  �� /A: 
����3:�� 
�I�� ����1/A��3?. 

.�.$�.  
�.	- ��3� �I�������. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 16 

         k‹w mDkÂ tH§f¥gL»wJ.  

 

 17)�E
�5��0��	U 90�E��� �@4��j� �����! 	:���	 $A:�>E 

	:���5��, D�!�  ����� 9���E? 
�: ���� ��5�:�  

�@4��� ��/51/" ����, �>�/ =1/��:?,!��.  

�.$�.  9/�� �78� ������ ��/5� =1/����1/�� 

��/5�  

1, �>. /�. ���P:?  
     ��� $�. 4  

28/12/2021 

2, �>. ������� 
Bus       ��� $�.22 

01/10/2021 

3. �>. $�. /�8� 
         ��� $�.8 

10/03/2022 

4. �>. TE�5�e 
         ��� $�. 17 

24/03/2022 

  

��7/" ����, �>�/ =1/����1/�A,!�  ���2 
F��� 90B? L��� 5:? 

90B? �����! �8 _��/=1/E12,!� ���5 ��3:�� �I�� 

����1/A��3?.  

(
.�.$�. 1358/2022/�1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 17 

         k‹w mDkÂ tH§f¥gL»wJ.  

 

                                                                                                   x¥g«/- 
                                                                                                     ef® k‹w¤ jiyt®, 

 g¤kdhgòu« efuh£Á. 
 

// c©ik efš // 
 
 
                                                                                                                  Mizahs®, 
          g¤kdhgòu« efuh£Á. 


