
rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;    
    

Btjhuz;ak; efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L $dthp khjk; 30 ;k; ehs;         வ�யாழ�கிழைம        காைல    11111111.00 kzpf;F .00 kzpf;F .00 kzpf;F .00 kzpf;F 
eilbgw;w rhjhuz Tl;l eltof;iffs;eilbgw;w rhjhuz Tl;l eltof;iffs;eilbgw;w rhjhuz Tl;l eltof;iffs;eilbgw;w rhjhuz Tl;l eltof;iffs;    

    

Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ M.E., 

jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.    
 

 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    
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      பணயாள�க��� 2018-19 � ஆ
��கான மிைக ஊதிய� வழ கிட ெவள"யட#ப$ட 

அரசாைண எ
 2, நிதி(ப+க�)-.ைற நா� ,  06.01.2020 ம3ற-தி3 பா�ைவ���, பதிவ4�� 
ைவ�க#ப�கிற.. 
 

    அ5வலக �றி#7  ம3ற� பதி8 ெச9யலா�. 
 

த��மான எ� 01 
பதி� 
ெச�ய�ப�ட�.  

30.01.2020 ெபா�� எ
.2 
     தமி:நா$+5�ள அைன-. நகரா$சிகள"5� அத3 தர-தி4� ஏ4றவா< ெபா.#பண 
ப=வ> வதிகள"3ப+ 7திய பணயட க� ேதா4<வ-திட அரசி4� பேரரைணக� அ@#பட 
ஒ#7த5�� ைவ�க#ப�கிற.. 
 

பண�ய�ட�தி� ெபய� 
 

 ஊதிய வகித� 

வ�வா9 அ5வல� 
  (வ�#7 IV) 

 1 பணயட� 9300-34800 + 4200 
(GP) 

 

அ5வலக �றி#7   நகரா$சிய3 ஊதிய ெசலவன� 49% ��� உ�ளதா5�, 
நகரா$சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள"3 06.01.2020 ேததிய ந.க. 
15891/16/எJ.1 க+த-தி> உ=ய ெசா4�றி#7க� அ@#பட 
ெத=வ�க#ப$��ளதா5� 7திய பணயட� ேதா4<வ-திட 
அரசி4� பேரரைணக� அ@#பட ஒ#7த> அள"�கலா�. 

 

(35/2020/சி1)    

த��மான எ� 2  
ஒ�'த( 
அள+�க�ப�ட�. 
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      நகரா$சி அ5வலக பண�� ஒ#பKத அ+#பைடய> பணயாள�க� 2020-21-� ஆ
+4� 

வழ கிட8� கணணக� ம4<� அதைனJசா�Kத உபகரண க� ஆ
� பராம=#7 

ேம4ெகா��த>, அ5வலக ப=
ட�க�, ேடான�க� ஆ
� பராம=#7 ம4<� அ5வலக 

ஆவண க� நக> எ�-த> ஆகிய பணக���  உ-ேதச மதி#பL$+4� ஒ#7த5�� 

ைவ�க#ப�கிற.. 

 

1 அ5வலக ஒ#பKத#பணயாள�க� வழ �த> M.5.00 ல$ச� 
2 கணணக� ம4<� அதைன சா�Kத உபகரண க� ஆ
� பராம=#7 M.1.00 ல$ச� 
3 ப=
ட�க� ம4<�  ேடான�க� ஆ
� பராம=#7 M.1.00 ல$ச� 
4 அ5வலக ஆவண க� நக> எ�-த> M.0.50 ல$ச� 
5 அ5வலக பய3பா$+4� ேதைவயான 7-தக க� / ப+வ க� / 

எN.ெபா�$க� வா �த> 
M.3.00 ல$ச� 

 

அ5வலக �றி#7 1. ஒ#7த> அள"�கலா�. 
2. ஒ#பKத#7�ள"க� ேகா=ட8�, அத4கான ெசலவன க� நகரா$சி 

நிதிய> ேம4ெகா�ள8� அ@மதி�கலா�. 
3. அ5வலக பய3பா$+4� ேதைவயான 7-தக க� / ப+வ க� / 

எN.ெபா�$க�  தமி:நா� ம>+ ப�பO இ3$ேகா ச�Q லி$., 
தி�Jசிய> வா கிட8� அ@மதி�கலா�. 

 

த��மான எ� 3 
அ.மதி�க�ப�ட�. 
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        ேவதார
ய� நகரா$சி ெபா. Rகாதார#ப=வ4� 2020-21  ஆ� ஆ
+4� ேதைவயான தளவாட 

சாமா3க�, கி�மி நாசின"க�, நS�-த R
ணா�7, பLள"Jசி  ப8ட� ஆகிய ெபா.Rகாதார-தி4� 

ேதைவ#ப�� ேம4ப+ ெபா�$க� ஒ#பKத#7�ள"க� ேகா= வா கிட ஆ�� உ-ேதச ெசலவன� 

Mபா9 எ$� ல$ச-திைன ெபா.நிதியலி�K. ேம4ெகா�ள ம3ற அ@மதி ேவ
ட#ப�கிற.. 

அ5வலக �றி#7  

 
 
 
 
 

((((e.f.vz;.2352/2018/ 
vr;1)    

ெபா. Rகாதார#ப=வ4� 2020-21 ஆ� ஆ
+4� 
ேதைவயான, நS�-த R
ணா�7, பLள"Jசி  ப8ட� பண�� 
உ-ேதசமாக ேதைவ#ப�� ெதாைக M 8.00 ல$ச-திைன 
ெபா.நிதிய> ேம4ெகா�ள ம3ற� அ@மதி�கலா�. 
தினச= ெச9தி-தாள"> வள�பர�  ெச9திட8� அத4கான 
ெசலவன க� ேம4ெகா�ள8� அ@மதி�கலா�. 

 

த��மான எ� 4 
அ.மதி�க�ப�ட� 
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        ேவதார
ய� நகரா$சிய> திட�கழி8 ேமலா
ைம தி$ட-தி3 கீ: ெபா.Rகாதார#ப=8 

.#7ர8 பண ேம4ெகா�ள  Out Sourcing  Uலமாக .#7ர8#பணயாள�க� அம�-தி�ெகா�ள 

அ@மதி-. வர#ெப4ற நகரா$சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள"3 10.12.18 ேததிய U.V 28369/J3  

எ
 ெசய>Vைறகள"> அ@மதி வழ க#ப$��ளவா<, ஒ#பKத அ+#பைடய> தன"யா� 

நி<வன க�/ Rய உதவ��N  Uலமாக மாவ$ட ஆ$சி-தைலவ� அவ�க� நி�ணய-.�ள 

தின�Wலி வகித-.ட3 EPF கா#பL� ம4<� பா.கா#7 உபகரண க� ெசலவன க� ேச�-. 

நகரா$சி நிதிய> ேம4ெகா�ள8� ஒ#பKத#7�ள"க� ேகார8� ம3ற-தி3 அ@மதி��. 
 

அ5வலக �றி#7 நகரா$சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள"3 10.12.18 ேததிய 
ெசய>Vைறகள"> உ=ய நி�வாக அ@மதி 
வழ க#ப$��ளதா> ஒ#பKத#7�ள" ேகார8�, அத4கான 
ெசலவன க� நகரா$சி நிதி/ திட�கழி8 ேமலா
ைம 
நிதியலி�K. ேம4ெகா�ள8� அ@மதி�கலா�. 
 

(127/2020/(127/2020/(127/2020/(127/2020/எ01) 

த��மான எ� 5 
அ.மதி�க�ப�ட� 
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          ேவதார
ய� நகரா$சி இர
டா� நிைல நகரா$சியாக உ�ள.. இத3 ெமா-த பர#பள8 36.26 

ச.ர கிேலா மX$டரா��. ம�க� ெதாைகய3 த4ேபாைதய நிைலய> 36,156 ஆக உ�ள.. 

இKநகரா$சிய> 21 வா��க� உ�ளன. சாைலய3 நSள� 120 கி.மX ஆ��. இவ4றி> 80% �+நS� 

�ழா9 பதி�க#ப$� W$� �+நS� ம4<� உ�Y� �+நS� வநிேயாகV� தினச= 90 LPCD 

வழ க#ப$� வ�கிற.. இKநகரா$சிய> 2333 எ
ண�ைக ெத�வள��க� உ�ள.. இைவ 

அைன-.�  Central Control and Monitoring Centre (CCMC) Uல� க
காண�க#ப$� வ�கிற.. 

த4ேபா. இKநகரா$சிய> கீ:க
டவா< தி$ட#பணக� நைடெப4< வ�கி3றன. 

 
 

வ.எ தி$ட� ம4<� பணய3  ெபய� மதி#பL�        
(M 

இல$ச-தி>) 
1. IUDM 2018-19 Road work & Retaining wall 500.00 

2. SBM – ISWMS – 2017-18 Micro Compost Centre 299.20 

3. CG and O& SBM 2018-19 – Cons of Sanitary worker quarters 200.00 

4. TUFIDCO – 2018-19 HSC internal plumbing 330.00 

த��மான எ� 6 
அ.மதி�க�ப�ட� 



5. IUDM-SBM 2018-19 FSTP work 285.00 

6. MLA FUND – 2019-20 Cons of park @ Sannathi Seashore 50.00 

7. MLA FUND – 2019-20 Cons of  Taxi stand at Nagai road 30.00 

8. TURIP 2019-20 Pro. BT road works 500.00 

 TOTAL 2194.20 
 

            எனேவ ேம4க
டவா< நைடெப4< வ�� பணக��� ஒ� நகரா$சி 
ெபாறியாள�, ஒ� ெபா.#பண ேம4பா�ைவயாள� ம4<� ஒ� பண ஆ9வ� ம$�ேம 
உ�ளன�. தி$ட#பணகள"> Rண�க� இ>லாம> வைரவாக அள8ேகாலி3ப+ நைடெபற 

W�த> ேம4பா�ைவ ெச9வ. அவசியமாக உ�ள.. இவ4ைற Out Sourcing Vைறய> 
நகரா$சி நி�வாக ஆைணய�, ெச3ைன அவ�கள"3 ெசய>Vைற க+த� எ
 

5391/2005/F3/நா�. 28.01.2005-3 அ+#பைடய> வழ க#ப$��ள ெநறிVைறக��� உ$ப$� 

ெதாழி> e$ப உதவயாள� (நிைல II)  ஒ� நபைர ெவள"JசKைதய> இ�K. ஒ#பKத 

அ+#பைடய> எ�-.�ெகா�ள உ-ேதச ெசலவன� ஓரா
+4� M. 2.30 இல$ச� ஆ��. 
இJெசலவன� ேம4ெகா�ள ம3ற-தி3 அ@மதி ேவ
ட#ப�கிற..  
 

அ5வலக �றி#7 
 

ம3ற� அ@மதி�கலா�. இ#பணயட-தி4கா�� 
ெசலவன-திைன நகரா$சி ெபா. நிதியலி�K. 
ேம4ெகா�ள8� ம3ற� அ@மதி�கலா�. 

((((ந.க.63/2020/இ1) 
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         14-வ. ம-திய நிதி ஆைணய� 2019-20 3 கீ: ேவதார
ய� நகரா$சி ப�திய> இய4ைக 

இட�பா�கள"னா> பாதி�க#ப$ட சாைலகைள ம< சீரைம-திட M.170.00 இல$ச-தி4� பண 
ேம4ெகா�வ. ெதாட�பான ெட
ட� வள�பர� 10.01.2020 அ3ைறய தினமண நாள"தழி> பரRர�  

ெச9ய#ப$டத4கான (Invoice No. CHE/53/19-20/ நா�. 10.01.2019) வள�பர�க$டண� M. 1159/-ஐ 

“MAA Communications, ெச3ைன ” நி<வன-தி4� வழ கிட ம3ற-தி3 ஒ#7த> 

ேவ
ட#ப�கிற.. 
 

அ5வலக �றி#7 ம3ற� அ@மதி�கலா�. இJெசலவன-திைன நகரா$சி ெபா. 
நிதியலி�K. ேம4ெகா�ள8� ம3ற� அ@மதி�கலா�. 

ந.க2295/2019/இ1 

த��மான எ� 7 
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           ேவதார
ய� நகரா$சி எ=வாi தகன ேமைட க$+ட-தி> L.P.G இைண#7 ஏ4ப�-தி 
சடல கைள எ=#பத4� அைம#7 ஏ4ப�-த#ப$��ள.. ேம4க
ட  L.P.G இைண#7�� 

Commercial Cylinder 8 எ
ண�ைக நகரா$சி ஆைணய� ெபய=> வா �வத4��, 

அ கீக=�க#ப$ட நி<வனமான ப=யத�ஷின" பார- ேகO ஏெஜ3சிO, ேவதார
ய�  எ3ற 

நி<வன-தி3 Uல� வா கிட ஆ�� உ-ேதச ெசலவன� சிலி
ட� ஒ3றி4� M. 1700/-வ Sத� 8 

எ
ண�ைக சிலி
ட��� M.13,600/- V3 ைவ#7-ெதாைக lெவ கேடOவரா பார- ேகO 

ஏெஜ3சீO, ேவதார
ய-தி4� ெச5-.வத4� ம3ற-தி3 அ@மதி ேவ
ட#ப�கிற.. 

 

அ5வலக �றி#7 ம3ற� அ@மதி�கலா�, இ-ெதாைகயைன நகரா$சி 
ெபா.நிதியலி�K. ெச5-திட8� ம3ற� அ@மதி�கலா�. 
ேம5� பணய3 அவசர அவசிய-திைன க�-தி> ெகா
� 
தன" அ5வல� அவ�கள"3 V3 அ@மதி ெப4< ெதாைக 
வழ கிட அ5வலக நடவ+�ைகயைன ம3ற� 
அ கீக=�கலா�. 

(ந.க.எ� 1262/2015இ1) 

அ8கீக:�க�ப�ட�. 
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         ேவதார
ய� அரR ம�-.வமைன��=ய ெசா-.வ= வதி#7 எ
க� 9065,9066,9067,9068 & 

9069 ஆகிய ஐK. வ= வதி#7கள"> ���ப நல-.ைற, ம�Kதக�க$+ட�, பைழய மக#ேப< 

க$+ட� ம4<� அைன-. அ5வல�க� �+ய�#7 க$+ட கள"3  ேம4Wைர, தைர ஆகியைவ 

ேசதமைடK., ஜ3ன>க� பNதைடK., கழி8நS� இைண#7, �+நS� இைண#7 ம4<� மி3 இைண#7 

ஆகியைவ இ>லாததா>, க$+ட க� பய3ப�-த இயலாத நிைல உ�ள. என8�,  

உதவ#ெபாறியாள�, ெபா.#பண-.ைற க$+ட க$�மான� ம4<� பராம=#7 ப=8 

ம�-.வ#பணக�, ேவதார
ய� அவ�களா> சா3றள"�க#ப$� ம�-.வ அ5வல� (ெபா), அரR 

ம�-.வைன, ேவதார
ய� – யடமி�K. க+த� வர#ெப4<�ள.. 

 

       ேம4ப+ வ=வதி#7கைள ேந=> ஆ98 ெச9. வ�வா9 உதவயாள�கள"டமி�K. 
வர#ெப4ற �றி#ப3ப+, வ=வதி#7 எ
க� 9065,9066,9067,9069 ஆகிய 4 
வ=வதி#7க���=ய அரR�க$+ட க� மிக8� பNதைடKத நிைலய> இ�#ப. உ<தி 
ெச9ய#ப$� ெசா-.வ= ேக$7 ப$+யலிலி�K. நS�க� ெச9திட8�, 9068 எ3ற வ=வதி#7 
எ
 ம$�� பய3பா$+> உ�ள. என8�, ேம4ப+ வ=வதி#7கைளi� ேக$7 
ப$+யலிலி�K. நS�க� ெச9திட ம3ற ஒ#7த5�� ைவ�க#ப�கிற.. 

அ5வலக �றி#7 ேவதார
ய� அரR ம�-.வமைன��=ய ெசா-.வ= வதி#7 
எ
க� 9065,9066,9067,9068 & 9069 ஆகிய 
வ=வதி#7க���=ய க$+ட க� பNதைடK.�ள. வ�வா9 
உதவயாள� �றி#ப3ப+ உ<தி ெச9ய#ப$� ெசா-.வ= ேக$7 

த��மான எ� 9 
ஒ�'த( 
அள+�க�ப�ட� 



ப$+யலிலி�K. நS�க� ெச9திட ஒ#7த> அள"�கலா�. 
(ந.க.1378/2018/அ1) 

30.01.2020 ெபா�� எ
.10 

 

         நகரா$சிய3 ெபா.Rகாதார#ப=வ> இய கி வ�� TN 51 C – 7941  +#ப� லா= ஆ
� 

பராம=#7   (FC) 04.02.2020   உட3 V+வைடவதா> ஆ
� பராம=#7 பண ேம4ெகா�ள8� 

அத4கான உ-ேதச ெசலவன� M.145000/- ேம4ெகா�ள8� ஒ#7த5�� ைவ�க#ப�கிற.. 

 

அ5வலக �றி#7 �#ைபக� அக4<� பண�� பய3ப�-.வதா> +#ப� தக�க� 
மா4ற8�, ைஹ$ராலி� ம4<� இதர வாகன பராம=#7க� 
மிக8� அவசிய� எ3பதா> ஆ
� பராம=#7 பணக�  
ேம4ெகா�ள8�, அத4கான ெசலவன க� நகரா$சி நிதிய> 
ேம4ெகா�ள8� அ@மதி�கலா�. 

(ந.க36/2020/எJ.1) 

த��மான எ� 10 
அ.மதி�க�ப�ட� 

30.01.2020 ெபா�� எ
.11 
 

              ேவதார
ய� நகரா$சிய3 எ>ைல�கான நா3� சாைலகள"5�, உ�ள வரேவ47 
ம4<� ந3றி அறிவ#7 சிெம
$ ேபா��க� மிக8� பNதைடK.�ள.. ஆைகயா> 
ேகா+ய�கைர சாைல, நாக#ப$+ன� சாைல, ெச கா-தைல சாைல ம4<� வா9ேம� சாைல 

ஆகிய நா3� சாைலகள"5� ஒள"�� ம4<� .� ப+�காத இ��ப> (Stainless Steel)) 
தயா=�க#ப$ட ந3றி அறிவ#7 ம4<� வரேவ47 ேபா��க� அைம�க ேவ
+ய. மிக8� 
அவசியமாகிற.. 

1. இ#பண�� �ைறKத வைல#7�ள" ெபற#ப$டத3 அ+#பைடய> தயா=�க#ப$��ள 

மதி#பL� M. 1.00 இல$ச-திைன நகரா$சி ெபா.நிதி            2019-20 3 கீ: 

ேம4ெகா�வத4� தன"அ5வல� V3அ@மதி ெப4ற மதி#பL� தயா� 
ெச9ய#ப$��ள.. 
 

2. ேம5�, கீ:க
ட பண ேம4ெகா�ள 10.01.2020 அ3< வர#ெப4ற இர
� 
ஒ#பKத#7�ள"க� ம3ற-தி3 பா�ைவ���, அ@மதி��� ைவ�க#ப�கிற.. 

 
வ.எ பணய3 ெபய� மதி#பL� (M 

ல$ச-தி>) 
ஒ#பKததார� ெபய� 

(தி�வாள�க�) 
ஒ#பKத வகித� 

த��மான எ� 11 
அ8கீக:�க�ப�ட� 



1. ேகா+ய�கைர சாைல, 
நாக#ப$+ன� சாைல, 
ெச கா-தைல சாைல ம4<� 
வா9ேம� சாைல ஆகிய 
நா3� சாைலகள"5� ஒள"�� 
ம4<� .�#ப+�காத 
இ��ப> (Stainless Steel)  
தயா=�க#ப$ட ந3றி அறிவ#7 
ம4<� வரேவ47 ேபா��க� 
7தியதாக ெபா�-.� பண 

1.00 

அ. அ3பழக3, 
நாக��ைடயா3 4.20 % அதிக� 

M/S. ம ைக 
இ3ஜின"ய= , 

ஆய�கார37ல� 3 
0.23% �ைற8 

 

அ5வலக �றி#7 1. ம3ற� அ@மதி�கலா�. இ#பணயைன நகரா$சி 
ெபா.நிதியலி�K. ேம4ெகா�ள8� ம3ற� அ@மதி�கலா�. 
ேம5�, பணய3 அவசர, அவசிய-திைன க�-தி> ெகா
� தன" 
அ5வல� அவ�கள"3 V3 அ@மதி ெப4< ஒ#பKத#7�ள" ேகா=ய 
அ5வலக நடவ+�ைகயைன ம3ற� அ கீக=�கலா� 
 

2. வர#ெப4ற ஒ#பKத#7�ள"கள"> மதி#பL$ைட வட �ைறவாக 
ஒ#பKத#7�ள" வழ கிi�ள M/S. ம ைக இ3ஜின"ய= , 
ஆய�கார37ல� 3 ஒ#பKததார=3 ஒ#பKத#7�ள"யைன ம3ற� 
ஏ4கலா�. 

 

3. ேம5�, பணய3 அவசர, அவசிய-திைன க�-தி> ெகா
� தன" 
அ5வல� அவ�கள"3 V3 அ@மதி ெப4< ேவைல உ-தர8 
வழ கிய அ5வலக நடவ+�ைகயைன ம3ற� அ கீக=�கலா� 

 

30.01.2020 ெபா�� எ
.12 
 

              ேவதார
ய� நகரா$சி�� 14 வ. ம-திய நிதி��N மான"ய� 2019-20 3 கீ: ெமா-த 
ஒ.�கீ� M. 307.30  இல$ச-தி> Vத> தவைண 50% சதவ Sத-தி> M.153.65 இல$ச� 
ஒ.�கீ$+> இய4ைக இட�பா�களா> பNதைடK.�ள சாைலகைள ேம�பா� ெச9வத4� M. 
168.00 இல$ச-தி4� மதி#பL� தயா� ெச9ய ேக$��ெகா�ள#ப$ட..  இதன+#பைடய> 17 
பணக� ேத�8 ெச9ய#ப$�, ஒQெவா3<��� தலா M.10.00 இல$ச� வ Sத� ஆக ெமா-த� 
M.170.00 இல$ச-தி4� மதி#பL�க� தயா� ெச9ய#ப$� நகரா$சி நி�வாக ஆைணய�, ெச3ைன 
அவ�க��� சம�#ப�க#ப$ட.. ேம4க
ட சாைலக� அைன-.� நகரா$சி ெசா-தா�க 
பதிேவ$+> (Asset Register)  .ஏ4கனேவ பதிேவ4ற� ெச9ய#ப$��ள.. ேம5� சாைலக� 
அைன-.� 5 வ�ட க��� V37  ேபாட#ப$ட சாைலக� என8� உ<தி#ப�-த#ப�கிற.. 
எனேவ 14 வ. ம-திய நிதி��N மான"ய Vத> தவைண  50% M.153.65 ல$ச� ேபாக W�த> 
ெசலவன-திைன நகரா$சி நிதிய>  ேம4ெகா�ள8�  நகரா$சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள"3 

த��மான எ� 12 
அ.மதி�க�ப�ட� 



அறி8<-தலி3 அ+#பைடய> கீ:க
ட 17 பணக���� நி�வாக அ@மதி நகரா$சிய3 
அ@மதி வர�ப4�� வ�வதா> ம3ற-தி3 அ@மதி ேவ
ட#ப�கிற..  
 
வ.எ வா�� 

எ
 
சாைலய3 ெபய� சாைலய3 

த3ைம 
சாைலய3 
நSள� 
மX$ட=> 

அகல� மதி#பL� 
(M 

ல$ச-தி>) 

1 20 

வ�ள"ய�ைம சாைல Vத> 
நாைக சாைல இைண#7 சாைல 
வைர ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 260.00 4.10 10.00 

2 20 

வ�ள"ய�ைம சாைல Vத> 
வ Sரகாள"ய�ம3 ேகாய> சாைல 
வைர ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 251.00 4.10 10.00 

3 20 

வ Sரகாள"ய�ம3 ேகாய> Vத> 
ேகO �ேடா3 சாைல வைர 
ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 255.00 4.10 10.00 

4 12 

ேவ�பேதவ3கா� வா$ட� 
ேட � சாைல வைர ம< 
சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 265.00 4.10 10.00 

5 12 

ேவ�பேதவ3கா� Vத> 
7uகரண  சாைல வைர ம< 
சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 250.00 4.10 10.00 

6 14 

+.+.ப சாைல Vத> 
ச�வக$டைள  சாைல வைர 
ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 255.00 4.10 10.00 

7 14 

ச�வக$டைள Vத> +.+.ப 
சாைல இைண#7 சாைல வைர 
ம< சீரைம#7 ெச9த> 
 

தா�சாைல 260.00 4.10 10.00 

8 14 

த�பரா3�+கா� Vத> 
ச�வ�க$டைள சாைல வைர 
ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 265.00 4.10 10.00 

9, 14 

த�பரா3�+கா� Vத> 
ச�வ�க$டைள இைண#7 
சாைல வைர ம< சீரைம#7 
ெச9த> 

தா�சாைல 250.00 4.10 10.00 

10. 20 

ந>ல-தா3கா� Vத> 
ரய>ேவ பால� சாைல வைர 
ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 250.00 4.10 10.00 

11. 18 U�-திய3கா� சாைல ம< தா�சாைல 295.00 4.10 10.00 



 

 
 

Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

சீரைம#7 ெச9த> 

12. 21&6 

மா=ய�ம3ேகாய>ெத� 
Vத> ப�ைளயா� ேகாய> 
ெத� வைர ம4<� 
தாiமானQ� வ-யாலய� 
ப�ள" சாைல ம< சீரைம#7 
ெச9த> 

தா�சாைல 230.00 4.10 10.00 

13. 9 
�$டாJசி�கா� சாைல ம< 
சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 270.00 4.10 10.00 

14, 9 
சிைறமX$டா3கா� சாைல ம< 
சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 265.00 4.10 10.00 

15. 3 

ஆ<கா$�-.ைற பாரதியா� 
ெத� சாைல ம< சீரைம#7 
ெச9த> 

தா�சாைல 260.00 4.10 10.00 

16. 11 

அகOதிய� ேகாய> மட 
வளாக�  ெத4� ம4<� 
ேம4� ப�தி சாைல ம< 
சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 270.00 4.10 10.00 

17. 11 

அகOதிய� ேகாய> மட 
வளாக�  வட�� ப�தி 
மர-ெத� ம4<� வட�� 
வட�ேபா�கி-ெத� இைண#7 
சாைல ம< சீரைம#7 ெச9த> 

தா�சாைல 198.00 4.10 10.00 

W�த> 4349.00  170.00 

 
 

அ5வலக �றி#7 அ, ம3ற� அ@மதி�கலா�. ேம4க
ட 17 எ
ண�ைக பணக� 
ஒQெவா3றி4�� தன"-தன"யாக ஒ#பKத#7�ள" ெபற நடவ+�ைக 
ேம4ெகா�ள8� ம3ற� அ@மதி�கலா�. 
 

ஆ) ேம5�, 14.வ. நிதி��N மான"ய Vத> தவைண 50% M.153.65 
ல$ச� ேபாக W�த> ெசலவன� நகரா$சி நிதிய>  ேம4ெகா�ள8� 
அ@மதி�கலா� 

 



 



rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;    
    

Btjhuz;ak; efuhl;rpapd;  2020-k; Mz; $dthp khjk; 31 ;k; ehs;         ெவ�ள��கிழைம        மாைல    3333.00 kzpf;F .00 kzpf;F .00 kzpf;F .00 kzpf;F 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w அவசர    Tl;l eltof;iffs;Tl;l eltof;iffs;Tl;l eltof;iffs;Tl;l eltof;iffs;    
    

Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ M.E., 

jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.    
 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

31.01.2020   ெபா�� எ
.1   

      14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

1.  
 
வ�ள:ய�ைம 
சாைல Jத0 நாைக 
சாைல இைண%& 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,81,203.00 

8,84,932.00 
0.42 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,99,468.00 

2.07% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 

த��மான எ� 13 
அ�மதி�க�ப�ட�. 
 



ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 0.42% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 
 

31.01.2020 ெபா�� எ
.2 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

1.  
 
வ�ள:ய�ைம சாைல 
Jத0 
வ Uரகாள:ய�ம� 
ேகாய*0 சாைல 
வைர ம# சீரைம%& 
ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,76,148.00 

8,84,915.00 
1.00 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,95,393.00 

2.20% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 

த��மான எ� 14 
அ�மதி�க�ப�ட�. 
 



தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.00% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 
31.01.2020 ெபா�� எ
.3 

 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

1.  
 
W4/திய�கா; 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,74,401.00 

8,84,910.00 
1.20 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,91,646.00 

1.97% 
C;த0 

 

த��மான எ� 15 
அ�மதி�க�ப�ட�. 
 



         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.20% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

 

31.01.2020 ெபா�� எ
.4 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 ெபய4 

(தி�வாள4க�) 
மதி%பI-;/ெதாைக 

+. 
ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 

 
 
த�ப*ரா��Hகா; 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,73,019.00 8,84,948.00 
1.37 % 
C;த0 

த��மான எ� 16 
அ�மதி�க�ப�ட�. 
 



 
1. 

Jத0 
ச4வ�க-டைள 
இைண%& சாைல 
வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,91,251.00 

2.09% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.37% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 
 

31.01.2020 ெபா�� எ
.5 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

த��மான எ� 17 
அ�மதி�க�ப�ட� 



+பாய*0 
 
 
 
 
1. 

 
 
ச4வக-டைள 
Jத0 H.H.ப* 
சாைல இைண%& 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,73,019.00 

8,84,948.00 
1.37 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,90,256.00 

2.03% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.37% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 
 

31.01.2020 ெபா�� எ
.6 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 

த��மான எ� 18 
அ�மதி�க�ப�ட�. 
. 



  

வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 
ெபய4 

(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 
த�ப*ரா��Hகா; 
Jத0 ச4வ�க-டைள 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,76,757.00 

8,84,918.00 
0.93 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,94,368.00 

2.01% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 0.93% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 
 



31.01.2020 ெபா�� எ
.7 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 

 

வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 
ெபய4 

(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

H.H.ப* சாைல 
Jத0 
ச4வக-டைள  
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,77,552.00 

8,84,934.00 
0.84 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,95,054.00 

1.99% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 0.84% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 19 
அ�மதி�க�ப�ட�. 
 



31.01.2020 ெபா�� எ
.8 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

ேவ�பேதவ�கா; 
வா-ட4 ேடF� 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,73,975.00 

8,84,936.00 
1.25 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,89,462.00 

1.77% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.25% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 20 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
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     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 

வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 
ெபய4 

(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
ேவ�பேதவ�கா; 
Jத0 &Yகரண*  
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,73,813.00 

8,84,914.00 
1.27 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,89,948.00 

1.85% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.27% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 21 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
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     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

அகNதிய4 ேகாய*0 
மட வ*ளாக�  வட�� 
ப�தி மர/ெத� 
ம2#� வட�� 
வட�ேபா�கி/ெத� 
இைண%& சாைல ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,71,069 

8,84,944.00 
1.59 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,95,011.00 

2.75% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 மதி%பI-; 
ெதாைகய*லி�8� 1.59% C;தலாக ெகா;/��ளா4. இ�C;த0 சதவ Uதான� 
அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               (5%-��� ) உ�ளதாT�, 
ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 22 
அ�மதி�க�ப�ட� 

31.01.2020 ெபா�� எ
.11 
 

த��மான எ� 23 



     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 

சிைறமZ-டா�கா; 
சாைல ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,71,361.00 

8,84,938.00 
1.56 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,91,973.00 

2.37% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.56% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
.12 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 
ஆ#கா-;/�ைற 
பாரதியா4 ெத� 
சாைல ம# சீரைம%& 
ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,77,887.00 

8,84,925.00 
0.80 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,98,750.00 

2.38% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 0.80% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 24 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
.13 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 

ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 

அகNதிய4 ேகாய*0 
மட வ*ளாக�  
ெத2� ம2#� 
ேம2� ப�தி சாைல 
ம# சீரைம%& 
ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,74,310.00 

8,84,928.00 
1.21 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,93,748.00 

2.22% 
C;த0 

 

         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.21% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 25 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
.14 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 

வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 
ெபய4 

(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 

வ Uரகாள:ய�ம� 
ேகாய*0 Jத0 
ேகN �ேடா� 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,74,132.00 

8,84,901.00 
1.23 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,91,068.00 

1.94% 
C;த0 

 

         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.23% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 26 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
.15 
 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 

வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 
ெபய4 

(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 

மாGய�ம�ேகாய*0ெத� 
Jத0 ப*�ைளயா4 
ேகாய*0 ெத� வைர 
ம2#� தா(மான\4 
வ*/யாலய� ப�ள: 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0  

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,76,088.00 

8,84,928.00 
1.01 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,98,560.00 

2.57% 
C;த0 

 

         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 1.01% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 27 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
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     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� 

+.10.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற 
ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற 

(Price Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள 

நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 
கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 

வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 ெபய4 
(தி�வாள4க�) 

மதி%பI-;/ெதாைக 
+. 

ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 

�-டா]சி�கா; 
சாைல ம# சீரைம%& 
ெச'த0  

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,80,513.00 

8,84,954.00 
0.50 % 
C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,98,561.00 

2.05% 
C;த0 

 

         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� அ. அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 

அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 0.50% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1 

த��மான எ� 28 
அ�மதி�க�ப�ட� 



31.01.2020 ெபா�� எ
.17 

 

     14 - வ� நிதி��� மா�ய� 2019-20-� கீ� சாைலக� ம# சீரைம%& ெச'(� பண*க� +.10.00 
இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 
இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற (Price Bid)/ஐ C48தா'D 
ெச'ததி0 இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) 

வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 கீ�க
டவா# தயா4 ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ பண*ய*� ெபய4 ஒ%ப8ததார4 ெபய4 

(தி�வாள4க�) 
மதி%பI-;/ெதாைக 

+. 
ஒ%ப8த% 
&�ள: 
ெதாைக 
+பாய*0 

ஒ%ப8த 
வ*கித� 

 
 
 
 
1. 

 
 
ந0ல/தா�கா; Jத0 
ரய*0ேவ பால� 
சாைல வைர ம# 
சீரைம%& ெச'த0 

அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 

8,73,813.00 

8,84,902.00 
1.27% 

C;த0 

Mஅன8தகாமா-சி 
கா
-ரா�-4N, 

அ
ட4கா; 
8,92,391.00 

2.13% 
C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட தி� அ. 
அ�பழக�, நாக�ைடயா� எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� க-;மான ெபா�-கள:� 
ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற 
வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& 
ெச'� தர இயலா� எனD� ெதGவ*/��ளா4. 
 
            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� அSமதி 
ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� தி� அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�பவ4 மதி%பI-; 

ெதாைகய*லி�8� 1.27% C;தலாக ெகா;/��ளா4. இ�C;த0 சதவ Uதான� 
அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2�� (5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* 
தி-ட%பண* எ�பதாT� ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.2295/2019/இ1) 

த��மான எ� 29 
அ�மதி�க�ப�ட� 

 ெபா�� எ
.18 
 

          ச-டம�ற உ#%ப*ன4 ெதா�தி ேம�பா-;/தி-ட/தி� 2019-20-� கீ� ஓ4 மகி�8� 

(Taxi-Stand) நி#/�மிட� அைம��� பண* +.30.00 இல-ச� ெசலவ*ன/தி0 ேம2ெகா�வ� 

ெதாட4பாக 29.01.2020 அ�# நைடெப2ற ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 இர
; ஒ%ப8த%&�ள:க� 

த��மான எ� 30 
அ�மதி�க�ப�ட� 



 
 

Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

ெபற%ப-; அத2கான ெதாழி0=-ப த�தி உைற (Technical Bid)/ஐ C48தா'D ெச'ததி0 

இர
; ஒ%ப8தார4கள:� ஆவணFக� சGயாக உ�ள நிைலய*0 30.01.2020 அ�# (Price Bid) 

வ*ைல உைற திற�க%ப-; அத� ஒ%&ேநா�� ப-Hய0 கீ�க
டவா# தயா4 
ெச'ய%ப-;�ள�. 
 
வ.எ ஒ%ப8ததார4 ெபய4 

(தி�வாள4க�) 
மதி%பI-;/ெதாைக 

+. 
ஒ%ப8த% &�ள: 
ெதாைக +பாய*0 

ஒ%ப8த வ*கித� 

 
1. 

 
ஆ4, ராேஜ8திர�, 
ஆய�கார�&ல� -1 25,78,107/- 

26,54,690.00 2.97% C;த0 

 
2. 

சி. h8தரராச� 
ேத/தா��H ெத� 

26,97,675.00 4.64% C;த0 

 
         ேம2க
ட இர
; ஒ%ப8த%&�ள:ய*0 வ*ைல�ைற%& ெச'� த�மா# ேம2க
ட 
தி� ஆ4, ராேஜ8திர�, ஆய�கார�&ல� -1 எ�ற ஒ%ப8த�காரGட� ேகார%ப-டதி0 த2ேபா� 
க-;மான ெபா�-கள:� ச8ைதவ*ைல ம2#� ேவைலயா-கள:� Cலி ஆகியைவ 
ெபா�%பண*/�ைற ம2#� ெந;Pசாைல/�ைற வ*ைல வ*வர%ப-Hயலி0 உ�ள வ*ைலைய 
வ*ட C;தலாக இ�%பதாகD�, இத2� ேம0 வ*ைல �ைற%& ெச'� தர இயலா� எனD� 
ெதGவ*/��ளா4. 
 

            எனேவ ேம2காQ� ஒ%& ேநா�� ப-Hயலி�பH ஒ%ப8த%&�ள:ைய ஏ2பத2� 
அSமதி ேவ
ட%ப;கிற�. 
 
அTவலக �றி%& ேம2க
ட பண*�� ஆ4, ராேஜ8திர�, ஆய�கார�&ல� -1 எ�பவ4 

மதி%பI-; ெதாைகய*லி�8� 2,97% C;தலாக ெகா;/��ளா4. 
இ�C;த0 சதவ Uதான� அSமதி�க%ப-ட ம�ற வர�ப*2��               

(5%-��� ) உ�ளதாT�, ேமT� இ%பண* தி-ட%பண* எ�பதாT� 
ம�ற� ஏ2கலா�. 

(ந.க.1416.2019/இ1) 


