
  
 

ெபா�� எ�.1 
 

            ேவதார�ய நகரா�சிய�� தமி�நா� நக���ற சாைலக� அப�வ�� தி தி�ட (TURIP) 2020-21 
ஆ ஆ�� நிதிய�) கீ� சாைல ேமபா� பண�க,-. /.500.00 இல�ச தி� 3 சி�ப4களாக தயா� 
ெச6ய�ப���ள மதி�ப7�க,-. நி�வாக அ8மதி வழ4கிட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�க,-. 
அ8�ப�ட ேத�: ெச6ய�ப�ட பண�க� ம)ற தி) ஒ��த<-. ைவ-க�ப�கிற=. 

வ.எ வா�� 

எ� 

பண	ய	� ெபய� சாைலய	� 

த�ைம 

சாைலய	� 

ந�ள� 

கி.மி�ட�� 

அகல� மதி�ப�� 

(�. 

இல�ச
!தி�) 

சி�ப� 1 

1 1 
ஹ த?� ெத� சாைல 

தா�சாைலயா-.த� 
தா�சாைல 0.40 4.10 15.10 

2 4 
ஆ@கா�� =ைற வட-. ெத� 

சாைல தா�சாைலயா-.த� 
தா�சாைல 0.30 4.10 10.00 

3 3 
ஆ@கா�� =ைற பாரதியா� ெத� 

சாைல தா�சாைலயா-.த� 
தா�சாைல 0.35 4.10 12.50 

4 8 

�= ெத� Aத� நB-.�� 

இைண�� சாைல மC@ 

கCபகநாத.ள ெத� சD= 

தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 1.01 4.10 37.50 

5 13 

ைகலவனேப�ைட மி� Aத� 
�Fகரண� இைண�� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 1.20 4.10 42.00 

6 16 
GவGதி- நக� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.20 4.10 6.85 

7 20 
ம)ன�ைபய)க�டைள சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.52 4.10 18.70 

8 2 
அBயப��ைளேதா�� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.35 4.10 13.40 

9 13 
Hஊ�.ள மாBயம) ேகாய�� 
சாைல தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.30 4.10 10.25 

10 3 & 4 

வட-. ெத� வடபாக, ேபாG� 
ஆப7G சாைல, பன4கா�� ெத� 
சாைல தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.86 4.10 33.70 

K�த�  5.48  200.00 

சி�ப� 2 

1 6 

�னLத அDேதாண�ய� ப�ளL Aத� 
நாைக ெமய�)ேரா� வைர 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.35 4.10 16.30 

2 7 
ச)னதி கடCகைர சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.69 4.10 71.10 

3 21 
ெப�மா�ேகாய�� ெத� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.33 4.10 12.60 

K�த�  1.370  100.00 

சி�ப� 3 

1 5  & 6 

ெபா)வ�ழா நக� சாைல மC@ 
அரM ம� =வமைன Aத� 
ெதாட-க ேவளா�ைம K��ற: 
வ4கி வைர தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.61 4.10 26.00 

2 14 
கீழப�ண�)ேந�ெமாழியா��ர 
சாைல தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.53 4.10 21.00 



3 21 

திெரௗபதியம) ேகாய�� Aத� 
ெத ேதB இைண�� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.82 4.10 30.00 

4 7 
கீழேச=ரGதா சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.45 4.10 21.00 

5 8 

நDதவன-.ள ெத� Aத� 
ேச=ரGதா இைண�� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.22 4.10 8.30 

6 9 

அகGதிய)ப�ளL ரய��ேவ 
Gேடஷ) சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.72 4.10 25.00 

7 19 

தி�வாச-.ள Aத� 
ம)ன�ைபய)க�டைள இைண�� 
சாைல தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.93 4.10 32.50 

8 21 

ந�ல தா)கா� Aத�  ெத ேதB 
இைண�� சாைல 
தா�சாைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.41 4.10 14.50 

9 6 & 7 

மர ெத�, 
கீழஅர�மைன ேதா�ட சாைல, 
கீழஅர�மைன ேதா�ட Aத� 
வட-. வடேபா-கி ெத� 
இைண�� சாைல, வட-. 
வடேபா-கி ெத� Aத� ச)னதி 
கடCகைர இைண�� சாைல 
தா�ைலயா-.த� 

தா�சாைல 0.63 4.10 21.70 

K�த�  5.320  200.00 

நிகர-K�த�  12.170  500.00 
 

அ<வலக .றி��   1. தமி�நா� நக���ற சாைலக� அப�வ�� தி தி�ட (TURIP) 2020-21) கீ� 
ேத�: ெச6ய�ப�ட பண�க� நி�வாக அ8மதி வழ4கிட நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய�, ெச)ைன அவ�க,-. அ8�ப�ட ம)ற அ8மதி-கலா. 
 

2. ேமCக�ட பண�க,-கான மதி�ப7�� ெதாைக /.500.00 இல�ச தி� 75% 
ெதாைகய�ைன மானLயமாக:, 25% ெதாைக நகரா�சி ப4களL�பாக: 
ெசய�ப� திட: ம)ற அ8மதி-கலா. 

 

ெபா�� எ�.2 
 

      நகரா�சிய�) க���பா�P� இய4. அமா உணவக தி� உ�ள கிைர�ட� பRதாகிS�ளதா� 

அதைன பR=ந?-க ெச6= �திய ெபா��க� மாCறி சBெச6= வழ4கிட வர�ெபCற வ�ைல���ளLக� 

ம)ற தி) பா�ைவ-.,ஒ��த<-. ைவ-க�ப�கிற=. 

 

நி"வன!தி� ெபய� வ	ைல வ	கித� 
(கிைர�ட� ப'( ந�)கி ச�வ �* ெச+திட) 

1. அப�நயா மைர) ெஜனர� 
இ)ஜினLயB4 ஒ�-G, 
ேமலவடேபா-கி ெத�,  
ேவதார�ய 
 

/.8000 

2. .,Dதா) இ)ஜினLயB4 ஒ�-G, 
யாைன-க�P ெத�,  

     ேவதார�ய 
/. 9300 

 



அ<வலக .றி�� வர�ெபCற வ�ைல���ளLகளL� .ைறDத வ�ைல வ�கித ேகாBS�ள  
அப�நயா மைர) ெஜனர� இ)ஜினLயB4 ஒ�-G, 
ேமலவடேபா-கி ெத�, ேவதார�ய நி@வன தி) 
வ�ைலவ�கித திைன ஏCகலா. ெசலவ�ன4க� நகரா�சி  நிதிய�� 
ேமCெகா�ள: அ8மதி-கலா. 

(ந.,க.எ� 1820/2015/எ�.1) 

ெபா�� எ�.3 
 

     ெகாேரானா ைவரG ெதாC@ த��� நடவP-ைக-காக நகரா�சி அ<வலக உபேயாக திC. 

தானLய4கி கி�மிநாசினL ைககR: இயDதிர இர�� வா4கிட  வர�ெபCற 24.06.2020  ேததிய 

வ�ைல���ளLக� ம)ற தி) பா�ைவ-., ஒ��த<-. ைவ-க�ப�கிற=. 

ெபா�� வ�வர 

வ�ைல வ�கித 

Quality 
Enterprices, 

Erode 

Shiva Enterprises, 
Erode 

Infro Control 
System, 
Tiruppur 

Automatic Hand Sanitizer 
dispenser – 2 ltr 
(Non Touch) 

4950 5400 5200 

  

அ<வலக .றி�� ெகாெரானா ைவரG ெதாC@ த��� நடவP-ைகக� ெதாட�D= நைடெபC@ 
வ�வதா�, தானLய4கி ைககR:  கி�மி நாசினL இயDதிர 2 அ<வலக 
பய)பா�PC. வா4கிட வர�ெபCற வ�ைல���ளLகளL� .ைறDத வ�ைல 
வ�கித ேகாBS�ள Quality Enterprices, Erode எ)ற நி@வன தி) 
வ�ைல���ளLய�ைன ஏCகலா. அதC.�டான ெசலவ�ன4க� ெபா=நிதிய�� 
ேமCெகா�ள அ8மதி-கலா. 

 

ெபா�� எ�.4 
 

     நகரா�சிய�� ெகாேரானா ைவரG ெதாற@ த��� நடவP-ைக பண�களL� ஈ�ப� 

[6ைமபண�யாள�க� மC@ Mகாதார பண�யாள�க,-. ெபா=Mகாதார�பண�-. ேதைவயான ஜாPக� 

25 வா4கிட வ�ைல���ளLக� ேகார�ப�ட=.  R.K.S. ப�ெபா�� வண�க, ேவதார�ய எ)பவ� ஜாP 

ஒ)@-. /.350/--. வழ4.வதாக வ�ைல���ளL வர�ப�ட=. ஜாP தயாB = ேநரPயாகேவ வ�Cபைன 

ெச6பவ� /.210/-. வழ4கிட வ�ைல���ளL ேகாBயைத  ெதாட�D= ேநரPயாக தயாB = வ�Cபைன 

ெச6பவBட ஜாPக� ெகா�Aத� ெச6திட ம)ற தி) ஒ��த<-. ைவ-க�ப�கிற=. 

அ<வலக .றி�� .ைறDத வ�ைல���ளL வழ4கிய ேநரPயாக தயாB = வழ4. 
வ�CபைனயாளBட ஜாPக� 25 ெகா�Aத� ெச6திடலா. ெசலவ�ன4க� 
ெபா= Mகாதார�பண�ய�) அவசர அவசிய க�தி ப�B: 15 ) கீ� 
ெபா=நிதிய�� ேமCெகா�ட ெசலவ�ன4கைள ம)ற ஏCகலா. 

 

ேவதார�ய efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  ஜ?ைல மாத 03 ;k; ehs;                   

bts;spf;fpHik  khiy 4.00 kzpf;F eilbgw;w mtruf;Tl;l eltof;iffs;. 

-�ன.ைல  தி/ ப.ப	ரதா�பா0 M.E., 
தனLஅ<வல� 

       



  

ெபா�� எ�.1 
 

            ேவதார�ய நகரா�சி ப�திய��  மைழ ெவ�ள காரணமாக பாதி�க�ப���ள கீ கா! 
சாைலகைள சீரைம�க #.500.00 இல�ச நிதி தமி நா� நக(�)ற சாைலக� உ�க�டைம�)-தி�ட 
(TURIP) 2020-21 3கீ   ஒ5�கீ� ெச65 தர�ேகா7 நகரா�சி நி(வாக ஆைணய(, ெச3ைன அவ(க<�� 
ப�ேரரைணக� அ=�ப� ைவ�க�ப�ட5. 

வ.எ வா�� 

எ� 

பண	ய	� வ	வர                    (தா�சாைல 

பண	க�) 

சாைலய	� 

ந�ள 

கி.மி�ட�� 

அகல மதி�ப��            

( . 

இல�ச"தி�) 

1 1 ஹ-த?� ெத� சாைல தா(சாைலயா��த� 0.40 4.10 15.10 

2 4 
ஆ@கா��-5ைற வட��-ெத� சாைல 

தா(சாைலயா��த� 
0.30 4.10 10.00 

3 3 
ஆ@கா��-5ைற பாரதியா( ெத� சாைல 

தா(சாைலயா��த� 
0.35 4.10 12.50 

4 8 

)5-ெத� Aத� ந7���� இைண�) 

சாைல மB@ கBபகநாத�ள-ெத� சC5 

தா(சாைலயா��த� 

1.01 4.10 37.50 

5 13 
ைகலவனேப�ைட மி� Aத� )Dகரண� 
இைண�) சாைல தா(சாைலயா��த� 

1.20 4.10 42.00 

6 16 
EவEதி� நக( சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.20 4.10 6.85 

7 20 
ம3ன�ைபய3க�டைள சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.52 4.10 18.70 

8 2 
அ7யப��ைளேதா�) சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.35 4.10 13.40 

9 13 
Fஊ(�ள மா7யம3 ேகாய�� சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.30 4.10 10.25 

10 3 & 4 

வட��-ெத� வடபாக, ேபாE� ஆபHE 
சாைல, பனIகா��-ெத� சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.86 4.10 33.70 

11 6 
)னJத அCேதாண�ய( ப�ளJ Aத� நாைக 
ெமய�3ேரா� வைர தா(சாைலயா��த� 

0.35 4.10 16.30 

12 7 
ச3னதி கடBகைர சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.69 4.10 71.10 

13 21 
ெப�மா�ேகாய�� ெத� சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.33 4.10 12.60 

14 5  & 6 

ெபா3வ�ழா நக( சாைல மB@ அரK 
ம�-5வமைன Aத� ெதாட�க 
ேவளா�ைம L��றM வIகி வைர 
தா(சாைலயா��த� 

0.61 4.10 26.00 

15 14 
கீழப�ண�3ேந(ெமாழியா�)ர சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.53 4.10 21.00 

16 21 
திெரௗபதியம3 ேகாய�� Aத� ெத-ேத7 
இைண�) சாைல தா(சாைலயா��த� 

0.82 4.10 30.00 

17 7 கீழேச5ரEதா சாைல தா(சாைலயா��த� 0.45 4.10 21.00 

  



18 8 
நCதவன��ள-ெத� Aத� ேச5ரEதா 
இைண�) சாைல தா(சாைலயா��த� 

0.22 4.10 8.30 

19 9 
அகEதிய3ப�ளJ ரய��ேவ Eேடஷ3 
சாைல தா(சாைலயா��த� 

0.72 4.10 25.00 

20 19 

தி�வாச��ள Aத� 
ம3ன�ைபய3க�டைள இைண�) சாைல 
தா(சாைலயா��த� 

0.93 4.10 32.50 

2 21 
ந�ல-தா3கா� Aத�  ெத-ேத7 
இைண�) சாைல தா(சாைலயா��த� 

0.41 4.10 14.50 

22 6 & 7 

மர-ெத�, கீழஅர�மைன-ேதா�ட 
சாைல, கீழஅர�மைன-ேதா�ட Aத� 
வட�� வடேபா�கி-ெத� இைண�) 
சாைல, வட�� வடேபா�கி-ெத� Aத� 
ச3னதி கடBகைர இைண�) சாைல 
தா(ைலயா��த� 

0.63 4.10 21.70 

ெமா-த 12.170  500.00    

                 நகரா�சி நி(வாக ஆைணய(, ெச3ைன அவ(களJ3 கPத ந.க.எ�.17349/2019/இ3         நா�. 14.07.2020 

�  ேமBபP பண�கைள கீ கா! நிதி ஆதார அைம�ப��  ேமBெகா�ள (Funding Pattern) ேமBெகா�ள TURIP 2020-

21  �கான தி�ட அ=மதி வாI� �Q அ=மதியளJ-5�ளதாகM, இதB� ஏB)ைடயதாய�3  

சாைல�பண�கைள ேமBெகா�ள நக( ம3ற அ=மதி ெபB@ நி(வாக அ=மதி�� அ=�ப� ைவ��மா@ 

ெத7வ��க�ப���ள5. 

(#.இல�ச-தி�) 

நகரா�சிய	� ெபய� மதி�ப���"ெதாைக தமி%நா� நக��&ற 
சாைலக� 

ேமபா��"தி�ட 
மான*ய நிதி 

நகரா�சி ப+கள*�& 

ேவதார�ய 500.00 375.00 125.00 
 

                                       எனேவ ேமBகா! நிதி ஆதார அP�பைடய�� சாைல�பண�கைள ேமBெகா�ள ம3ற-தி3 
அ=மதி ேவ�ட�ப�கிற5. 

அUவலக �றி�) ேமBபP சாைல�பண�க� அவசிய ேமBெகா�ள�பட 
ேவ�PV�ளதா� ேமBகா! நிதி ஆதார அP�பைடய�� 
சாைல�பண�கைள ேமBெகா�ள ம3ற அ=மதி அளJ�கலா. 

ெபா�� எ�.2 
 

       நகரா�சி அUவலக அவசர ேதைவ�� ேமBெகா�ள�ப�ட சி�லைர ெசலவ�னIக<�� 

ம3ற-தி3 அ=மதி�� ைவ�க�ப�கிற5. 

 

வ	பர வ	ைல வ	கித 
1. அUவலக வW� ைமய ப�7�ட���  

USB LAN ADAPTER வாIகிய5. #. 300 

2. அமா உணவக பா6ல( வா�Mக� 
வாIகி மாBறிய5. #. 1440 

3. L7ய( அ=�ப�ய க�டண #. 520 
L�த� #. 2260 

அUவலக �றி�) அ=மதி�கலா. ெசலவ�னIக� நகரா�சி நிதிய�� ேமBெகா�ளM 
அ=மதி�கலா. 



ெபா�� எ�.3 
 

       நகரா�சிய�3 ெபா5Kகாதார பய3பா�P� உ�ள கழிMந?( அகB@ லா7 2005  ஆ�P� 

வாIக�ப�� Kமா( 15 ஆ��க� கடC5வ��டதா� அP�கP பQ5க� ஏBப�� பராம7�) 
ெசலவ�னIக� அதிகளவ�� ேமBெகா�ள ேவ�PV�ளதா�, )தியதாக கழிM ந?( வாகன ஒ3@ 
வாIகிட ம3ற-தி3 ஒ�)தU�� ைவ�க�ப�கிற5. 

   ெபா�� எ�.4 
 

     ேவதார�ய ச3னதி கடBகைர சாைலய�� ெபா5ம�களJ3 பா5கா�பான ேபா��வர-திைன 

க�-தி� ெகா�� மா�)மி� ைக-தறி மB@ 5ண�X�5ைற அைமYச( அவ(களJ3 ேநரP 

அறிMைரக<�கிணIக, ேவதார�ய ச3னதி கடBகைர சாைலய�� 35 எ�ண��ைகய�� 30 வா�E 

LED  ெத�மி3வ�ள��க� மி3கபIக<ட3 அைம�� பண�, LED  ெத�மி3 வ�ள��க<�� 

ேதைவயான உபகரணIக� வாI� பண� மB@ ச3னதி கடBகைர க�ம�டப அ�கிலி�C5 

தBேபா5 அைம�க�ப�� வ� ZIகா வைர ேகப�� பதி�� பண� ேமBெகா�ள ேவ�Pய5 மிகM 

அவசியமாகிற5. எனேவ இ�பண��காக தயா7�க�ப�ட உ-ேதச மதி�பH� #. 10.00 இல�ச ஆ�. 

இYெசலவ�ன ேமBெகா�ள ம3ற அ=மதி ேவ�ட�ப�கிற5. 

அUவலக �றி�) 1. ம3ற அ=மதி�கலா. இYெசலவ�ன-திைன நகரா�சி ெபா5நிதிய�லி�C5 
ேமBெகா�ளM ம3ற அ=மதி�கலா. 

 

2. பண�ய�3 அவசர அவசிய-திைன க�-தி� ெகா�� தனJ அUவல( 
அவ(களJ3 A3 அ=மதி ெபB@ ஒ�பCத�)�ளJ ேகா7ய அUவலக 
நடவP�ைகய�ைன ம3ற அIகீக7�கலா. 

ெபா�� எ�.5 
 

      நகரா�சிய�3 அUவலக பய3பா�P� உ�ள ஈ�) வாகன-தி3 (TN.51 AH-8239) கிெள�Y ப�ேள� 

(CLUTCH PLATE) ேத6C5 பQதைடC5வ��டதா� அதைன பQ5ந?�க ெச65 வழIகிட வர�ெபBற 
வ�ைல�)�ளJக� ம3ற-தி3 பா(ைவ��,ஒ�)தU�� ைவ�க�ப�கிற5. 

நி,வன"தி� ெபய� வ	ைல வ	கித 
(கிைர�ட� ப./ ந�0கி ச�வ �1 

ெச2திட) 
1. Fவ�ஜி ஆ�ேடா ஒ(�E, 

ேத-தா��P ெதB�,  ேவதார�ய 
#.8648 

2. மண� ஆ�ேடா ேகேர], 
நாைகேரா�, ேதா�)-5ைற 

#. 8763 

3. �� ஆ�ெடா ேகேர], 
 ஆய�கார3)ல 

#. 9125 

 

அUவலக �றி�) வர�ெபBற வ�ைல�)�ளJகளJ� �ைறCத வ�ைல வ�கித ேகா7V�ள  
Fவ�ஜி ஆ�ேடா ஒ(�E, ேத-தா��P ெதB�, ேவதார�ய எ3ற 
நி@வன-தி3 வ�ைலவ�கித-திைன ஏBகலா. ெசலவ�னIக� 
நகரா�சி  நிதிய�� ேமBெகா�ளM அ=மதி�கலா. 
 

 

 

அUவலக �றி�) நகரா�சி ப�திய�� உ�ள வண�க நி@வனIக�, �Pய��)க�, �Pய���) 
வளாகIகளJ3  கழிMந?(க�.  நகரா�சிய�3 வாகன-தி3 ^லமாகேவ 
அகBற�ப�கிற5. எனேவ )தியதாக கழிMந?( வாகன ஒ3@ நகரா�சி நி(வாக 
ஆைணய( அவ(களJ3 அ=மதி ெபB@ வாIகிடM, ெசலவ�னIக� நகரா�சி 
நிதிய�� ேமBெகா�ளM அ=மதி�கலா. 



ேவதார�ய efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  ஜ?ைல மாத 15 ;k; ehs;                   

g[jd;fpHik  fhiy 11.00 kzpf;F eilbgw;w mtruf;Tl;l eltof;iffs;. 

4�ன*ைல  தி5 ப.ப	ரதா�பா& M.E., 
தனJஅUவல( 

       



  
 

ெபா�� எ�.1 
 

           ேவதார�ய நகரா�சி�ப�திய�� உ�ள அைன�� வ � க!"� ெகா�ள#ட %�  
�&ந�' இைண�*க� வழ,கிட 13.02.2019 அ34 நகரா�சியா� ேகார�ப�ட ஒ�ப6த�*�ள#ய�� 

ேகாய*�7ைர8ேச'6த M/S.R.M. இ3ஜின#ய>, ஒ'"? எ3ற நி4வன ஒ�ப6த�*�ள# 

சம'�ப��த�. அ6நி4வன�திB� 15.02.2019 � ேவைல உ�தரE வழ,க�ப�ட�. ஒ�ப6த 

வ�திகள#3ப& பண� F&"� ஒ�ப6த"கால 14.08.2019 உட3 F&EB4 அ6நி4வன 
பண�ய�ைன F&"காம� கால தாI�தி வ6த�. அதனா� அ6நி4வன�திB� இJவKவலக 

அறிவ��* ந.க.1589/18 இ1 நா�. 22.11.19 3ப& பண� F&"க % த� கால அவகாச 

வழ,க�ப�  இ�நா� வைர பண�கள#� எJவ�த F3ேனBறF இ�ைல. 

         ேமK, இ�நா� வைர M/S.R.M. இ3ஜின#ய>, ஒ'"?, ேகாயம*�7' நி4வன�தா� 

வழ,க�ப� �ள வ ��  �ழாM இைண�*கைள தள ஆME ெசMததி� ஒ�ப6த�தி� 
�றி�ப�� �ள  Specification  ப& ெபா��க� பய3ப �த�படவ��ைல. ஒ�ப6த வ�திக!"� 

Fரணாக தரமBற ெபா��க� பய3ப �த�ப� �ள�. ேமK, Section-2 Additional Conditions of 
Contract B-Time Control & D – Cost Control ேபா3றவBைறe,  Bid Condition 
வ�திFைறகைளe மfற�ப� �ள�. 

             ேமB�றி�ப��ட காரண,கள#னாK, தி�ட�பண�ய�ைன உ>ய கால�திB�� 
F&"க�படாைமய�னாK, ெபா�ம"கள#ட�தி� நகரா�சி"� அவ�ெபய�, பண� உ�தரE 
வழ,க�ப�  gமா' 16 மாத,க� கட6� �&ந�' இைண�* வழ,�வதி� இல"ைக 
எ�ட�படாததB� உய' அKவல'கள#3 க�டன�திB� ஆளா� iழ� ஏBப� �ள�. 

               எனேவ, ஒ�ப6த கால�திB�� பண�ய�ைன ெசM� F&"க�தவறியதாK, ஒ�ப6த 

வ�திகைள மfறிய ெசயK"காகE M/S.R.M. இ3ஜின#ய>, ஒ'"?, ேகாய*�7' எ3ற 

நி4வன�திB� வழ,கிய ஒ�ப6த�ைத ர�� ெசM� இழ�பk கைள அ6நி4வன�திட வi� 

ெசMதிட நடவ&"ைக ேமBெகா�ள�ப  என இJவKவலக காரண கா�  அறிவ��* (Show 
Cause Notice) ந.க.1589/2018/இ1/நா�. 23.06.2020 rல ெத>வ�"க�ப�  இ�நா� வைர 
அ6நி4வன�தினரா� எJவ�த Fகா6திரF அள#"க�படவ��ைல. எனேவ, ஒ�ப6த 

நி4வன�தினரா� ெதாட'6� ஒ�ப6த�பண�ய�ைன ேமBெகா�ள இயலவ��ைல எ3பதா� M/S.R.M. 
இ3ஜின#ய>, ஒ'"?, ேகாய*�7' எ3ற நி4வன�திB� வழ,க�ப�ட ஒ�ப6த�திைன ர�� 
ெசMதிட ம3ற�தி3 அsமதி ேவ�ட�ப கிற�. 

அKவலக �றி�* 1. ம3ற அsமதி"கலா. 
 

2. பண�ய�3 அவசர, அவசிய�திைன க��தி� ெகா�  இ�பண�"கான 
ம4 ஒ�ப6த�*�ள# உட3 ேகாரE ம3ற அsமதி"கலா. 

 

 

 

ேவதார�ய efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  ஜ�ைல மாத 22 ;k; ehs;                   

g[jd;fpHik  khiy 4.00 kzpf;F eilbgw;w mtruf;Tl;l eltof;iffs;. 

��ன�ைல  தி	 ப.ப�ரதா�பா� M.E., 

தன#அKவல' 

       


