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Ïªefuh£Á mYtyf¤Â‰F 20182018-19 M« M©o‰F njitgL»‹w
got§fŸ, gÂntLfŸ, vGJ bghU£fŸ k‰W« fâå rhjd§fis m›t¥nghJ
njit¡nf‰g muR mDkÂ bg‰WŸs jäœehL gšneh¡F nrit bjhê‰ T£LwÎ r§f«
è£, ÂU¢Áuh¥gŸë ãWtd¤Âš bfhŸKjš brŒtj‰fhd bjhif tH§Ftj‰F«,
20192019-20 M« M©L¡fhd bghU£fŸ tH§Ftj‰fhd c¤njr bryéd« %. 6.00
Ïy£r¤Â‰F« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.
mYtyfF¿¥ò..
1. k‹w« x¥òjš tH§fyh«.
2. nk‰go bryéd¤ij efuh£Á tUthŒ k‰W« _yjdãÂæš
nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«.
Ô®khd« v©. 105 mDkÂ¡f¥g£lJ
k‹w¥bghUŸ.. 2106.
br§nfh£il efuh£Áæ‹ 20172017-2018 M« M©o‹ CWSS Ïizatê
M©L¡ fz¡»id Ko¤ÂlÎ«, mj‹go cŸsh£Á ãÂ jâ¡if¡F rk®¥Ã¡fÎ«
2019VJthf fz¡F ãòz¤Jt« bg‰wt® mšyJ jåah® g£la fz¡f® _ykhf 2019
2020 tiuæyhd fhy¤Â‰F V‰gL¤Â¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id
mt®fë‹ foj« e.f.v©. 22503/2015
22503/2015 ÃI ehŸ. 15.02.201615.02.2016-‹ foj¤Â‹ _ykhf
tH§f¥g£LŸs bjëÎiuæ‹go _‹W khj fhy¤Â‰F jåah® _ykhf fz¡»id
Ko¤J mjid cŸsh£Á ãÂ jâ¡if Jiw¡F rk®¥Ã¤J rh‹W bgw nt©L« vd
bjçé¡f¥g£LŸsJ. nj‹go Ïªefuh£Áæ‹ 20172017-2018 M« M©L fz¡F ÂU.
uh#hkâ K‹dhŸ nkyhs® k‰W« fz¡F ãòz¤Jt« bg‰wtuhš
bg‰wtuhš Ko¡f¥g£L
jâ¡if KoÎ bg‰WŸsJ vdnt, mj‰fhd bryéd« k‰W« xëefš vL¤J mjid
ig©o§ tUthŒ ãÂ k‰W« FoÚ® Mf 10 ò¤jf§fŸ bryéd« Mf bkh¤j bryéd«
%. 26,750/26,750/- k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.
m.F.. 1) efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ foj« e.f.22503/2015 ÃI
ehŸ.
15.02.2016
15.02.2016 tH§f¥g£l
bjëÎiuæ‹
go Ï¢bryéd« nk‰bfhŸs
mDkÂ¡f¥g£LŸsJ.
2) vdnt, Ï¢bryéd¤Âid tUthŒ k‰W« _yjd ãÂ _ykhf
nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«.
(e.f.v©. 322/2018/Ã1)
Ô®khd« v©. 106 x¥òjš më¡f¥g£lJ

ெபாருள்..3
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

வாடு

11

வல்லம்

ேராடு

உரக்கிடங்கு

வளாகத்தில் ரூ. 260.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 20 KLD ெகாள்ளளவு ெகாண்ட கசடு
கழிவு ந,  சுத்திகrப்பு நிைலய அைமக்க நகமன்ற த,மானம் எண். 96 நாள்.
15.12.2018ன் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு 09.01.2019 அன்று
வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளின் விபரம் மன்றத்தின் பாைவக்கும் ஒப்புதலுக்கும்
ேவண்டி கீ ேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

மதிப்பீட்டுத்

ஒப்பந்தக்கார

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ெதாைக

ெபய

விகிதம்

திரு.ஏ.முத்ைதயா

6.34 %

சாமி, துவரங்காடு

மதிப்பிட்ைட

(ரூ.லட்சத்தில்)
1

வாடு

11

வல்லம்

உரக்கிடங்கு
ரூ.

ேராடு

வளாகத்தில்

260.00

மதிப்பீட்டில்

இலட்சம்
20

KLD

ெகாள்ளளவு ெகாண்ட கசடு
கழிவு

ந, 

260.00

விட கூடுதல்
திரு.எஸ்.பரமசிவன்

0.70 %

அrயப்பப்புரம்

மதிப்பிட்ைட

சுத்திகrப்பு

விட குைறவு

நிைலயம் அைமத்தல்
அலுவலக குறிப்பு..
ேமற்கண்ட 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த பட்ச விைல விகிதமாக
0.70 % மதிப்பிட்ைட விட குைறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள
திரு.எஸ்.பரமசிவன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த,மானம் எண். 107

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது

