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அபக்க ோணம்  போட்சி 

அயசப நன் கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட எண்.01        ோள்.12.01.2022 

 

   

போருள்  அயசப நன் கூட்டம் – அபக்க ோணம்  போட்சி –                        

               ோள்12.01.2022 புதன் கிமமந முற் ல் 10.00 நணிக்கு  

               சோதோபண கூட்டம் மடபறுதல் – சம்நந்தநோ , 

    ------ 

 

 

அபக்க ோணம்  போட்சி  12.01.2022 புதன் கிமமந முற் ல் 10.00 நணிக்கு  ஆமணனர் நற்றும் 

தனி அலுயர் அயர் ளின் தமமநயில் மடப உள் அயசப நன் கூட்டத்தில் ப ோண்டு 

யபப்டவுள் நன்ப்போருள் ள் வியபம். 

 

 

               ஆமணனர் நற்றும் தனி அலுயர் 

         அபக்க ோணம்  போட்சி 
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போருள் எண்.01 

 15யது நத்தின நிதிக்குழு நோன்னம் Untied Grant  2021-2022 ஆம் ஆண்டிற் ோ  

கீழ்குறிப்பிட்ட ணி ம கநற்ப ோள் நதிப்பீடு பின்யருநோறு தனோரிக் ப்ட்டுள்மத 

நன்த்தின் அனுநதிக்கு கயண்டப்டுகிது.  

ய எண் ணியின் பனர் நதிப்பீடு (ரூ.இட்சத்தில்) 

1 யோர்டு எண்.04 தமிழ்ோடு வீட்டு யசதி 

யோரினம் குதியில் கனோ ோ மநனம் 

அமநத்தல் 

7.00 

2 யோர்டு எண்.04 தமிழ்ோடு வீட்டு யசதி 

யோரினம் குதியில் உடற்யிற்சி  ருவி ள் 

விநிகனோ ம் பசய்து போருத்தி தருதல் 

நற்றும் கயர் பிோக்கில் தமப பூச்சு 

அமநத்தல்  

5.00 

அலுய  குறிப்பு :-    1. நன்ம் அனுநதிக் ோம். 

      2. திட்ட ணியின் அயசினத்மத  ருத்தில்  

                                     ப ோண்டு ஆமணனர் நற்றும் தனி அலுயர்  

                                     அயர் ளின் முன் அனுநதி ஒப்ந்தப்புள்ளி  

                                     க ோரினமத நன்ம்  அனுநதிக் ோம். 

 

. .எண். 913/இ1/2021 

 

போருள் எண்.02 

தமிழ்ோடு  ர் சோம ள் கநம்ோட்டு திட்டம்  குதி –II (TURIP-2020-21) ம் 

ஆண்டிற் ோ அபக்க ோணம்  போட்சியில்  கீழ்க் ண்டுள் சோம ணி ம கநற்ப ோள் 

நறு ஒப்ந்தப்புள்ளி 05.01.2022 அன்று க ோபப்ட்டு பதோழில்நுட் ஒப்ந்தப்புள்ளி ள் 

திக் ப்ட்டு கூர்ந்தோய்வு பசய்னப்ட்டதில் யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ளி ளும் தகுதி 

பற்மத பதோடர்ந்து 10.01.2022 அன்று விமவிகித ஒப்ந்தப்புள்ளி ள் (Price Bid) 

திக் ப்ட்டதில் பின்யருநோறு யபப்பற்றுள்து. 

சிப்ம் ணியின் பனர் நதிப்பீடு 

ட்சத்தி

ல் 

ஒப்ந்ததோபர் பனர் ஒப்ந்தப்புள்ளி 

சதவீதம் 

1 2 3 4 5 

1 Providing Paver Block Road to Nehruji 
nagar Aji Bai Layout street, 4th Street 4th 
Cross , in ward 5,  Polatchiamman koil 1,2 
nd street  Ward 07, Adaullah saiubu 
street, Abdul Masjid street,Vaillakuam 
1,2,3,4, & 5 Street in Ward 14,Cheyyur 
Pattai & Chidambaram Nagar 1 to 6 
streets in Ward 36 Arakkonam 
Municipality. 

117.00 

  

    திரு.டி.எம்.போஜ் 

 

4.96% நதிப்பீட்மட 

விட அதி ம் 

 

    திரு.க .சுதி 5.89% நதிப்பீட்மட 

விட அதி ம் 

2. Providing Paver Block Road to AN 
Kandigai 5th Street, Ward 31  TN Nagar 
2,3, & 4 Ward 30, Maliganeshpuram Ward 
32, Somasundaram nagar 2,3,4 and 
sathiyavanimuthu Nagar 2, 3, and Cross 
Street Ward 33 TV Kalayanasundaram 
Street Ward 36 Samundieswari Kovil 
street ward 21 in  Arakkonam Municipality 

97.00 

  

    திரு.டி.எம்.போஜ் 

 

4.89% நதிப்பீட்மட 

விட அதி ம் 

    திரு.க .சுதி 5.87% நதிப்பீட்மட 

விட அதி ம் 

3 Providing Paver Block Road to 105.00    
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Arunachalam 1,2 street and cross lanes  
ward 7, Maniyakara street ward 12, 
Mosque street ward 13, Krishnampet 
1,2,4,6 streets & 7th street  ward27 
Kamaraja Nagar 1,2 sgtreets  ward 6, 
Ganesh Nagar 1st street ward 3 in  
Arakkonam Municipality. 

    திரு.க .சுதி 

 

4.67% நதிப்பீட்மட 

விட அதி ம் 

    திரு.எஸ்.பகநஷ்ோபு 5.14 % நதிப்பீட்மட 

விட அதி ம் 

4 Providing BT surface Road to Annai 
Indira Street ward 22, New Bus stand 
road ward 19,  CAN Raniammal street 
near MCC, Madura kandigai ward 26, New 
Housing Board MIG, Old Housing Board 
wad 4,  Balasundaram street ward 21, 
Anna street Extn. Ward 1, Galiwari 
Kandigai 1 to 7 Cross  streets ward 8 in  
Arakkonam Municipality. 

107.00 

 

 

 

ஒப்ந்தப்புள்ளி ள் ஏதும் யபப்பவில்ம 

கநற்டி சிப்ம் –I முதல் சிப்ம் –III யமப நட்டுகந ஒப்ந்தப்புள்ளி ள் யபப்பற்றுள்து.  

யபப்பற் ஒப்ந்தப்புள்ளி ளில் இரு விமவிகித ஒப்ந்தப்புள்ளி ளும்  நதிப்பீட்மட விட 

அதி நோ  உள்தோல் அதில்  குமயோ   ஒப்ந்தப்புள்ளி  அளித்துள்யர் ள்  

                    1.சிப்ம் -I      திரு.டி.எம்.போஜ்    -  4.96% 

                               2.சிப்ம் -II     திரு.டி.எம்.போஜ்     -  4.87% 

                               3. சிப்ம் -III   திரு.க .சுதி  -  4.67 % 

       கநற்டி சிப்ம் - I  முதல் சிப்ம் - III  யமபயிோ ஒப்ந்ததோபர் ளுக்கு  

ஒப்ந்தப்புள்ளியின்  விமவிகிதத்மத குமத்து யமங்குநோறு  டிதம்  (Negotiation)   டிதம் 

அனுப்ப்ட்டு க ட்டுக்ப ோண்டதன் கரில் கீழ்க் ண்ட விம விகிதத்தில் ணி ம பசய்ன 

ஒப்புதல் அளித்துள்ோர். 

ணி ஓப்ந்ததோபர் நதிப்ட்மட 

விட அதி ம், 

குமத்து தப 

ஒப்புதல் 

அளித்தது 

தற்சநனம் உள் 

விம விகிதம் 

நதிப்ட்மட விட 

அதி ம் 

சிப்ம்-1   திரு.டி.எம்.போஜ்           4,96 % -       4,96 % 

சிப்ம்-2 திரு.டி.எம்.போஜ்           4.87 % -       4.87 % 

சிப்ம்-3  திரு.க .சுதி       4.67% -       4.67% 

கநற்டி சிப்ம்-1 முதல்  சிப்ம்-3 யமப  யபப்பற் ஒப்ந்ததோபரின் ஒத்திமசவு 

 டிதத்தின் டி   முன்ர் பப்ட்ட ஒப்ந்தப்புள்ளி விம விகிதத்தில் ணியிம 

பசய்னவும்,  சோம ணிக்கு கதமயனோ மூப்போருள் ளின் விம உனர்விமயும் 

 ருத்தில் ப ோண்டு, அகத விமவிகிதத்தில் ணிமன பசய்ன  டிதம் அளித்துள்ர் 

எகய திட்டப்ணியின் அயசினத்மத  ருத்தில் ப ோண்டும்,  ோதோநதத்மதயும் 

தவிர்க்கும் போருட்டு ஒப்ந்தப்புள்ளிமன ஏற்  நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

மயக் ப்டுகிது. 

      அலுய  குறிப்பு:   1,நன்ம் அனுநதி யமங் ோம் 

           2.சிப்ம்-IV ஒப்ந்தப்புள்ளி ஏதும்  

                                                          யபப்பததோல்  நறு ஒப்ந்தப்புள்ளி க ோப  

                                                          நன்ம் அனுநதிக் ோம்  

(. .எண்.107/2021/இ1) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvLwDbZMExbBSQR1_JrFD0XExN60lg:1639627996688&q=Negotiation&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB9Liiuuf0AhXdUGwGHYqaAZgQkeECKAB6BAgCEDE
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போருள் எண்.03 

இந் போட்சியில் 15-யது நத்தின குழு நோனினம் 2021-2022ன் கீழ் 30.12.2021ம் கததி 

கீழ் ோணும் ணிக்கு ஒப்ந்தப்புள்ளி ள்  க ோபப்ட்டது யபப்பற்  ஒப்ந்தப் புள்ளி ளின் 

ஒப்புகோக்கு ட்டினல் பின்யருநோறு 

ய.

எ

ண் 

ணியின் பனர் நதிப்பீடு நதிப்பீட்மடவிட குமந்த 

சதவிகித ஒப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம்  

நதிப்பீட்மடவிட அதி  சதவிகித 

ஒப்ந்தப்புள்ளி வியபம் 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 

1   ஒப்ந்ததோபர் 

பனர் 

சத 

விகிதம் 

பனர் அதி  சத 

விகிதம் 

1 தக்க ோம் நற்றும்  ல்ோறு 

தமமந நீகபற்று நிமனத்தில் 

2 எண்ணிக்ம  ஆழ்தும 

கிணறு அமநத்தல் (300mm dia 

with 10 HP submersible pumps) 

10.0 0 

திரு.ஆர்.சண்மு ம்   0.05 % திரு.எஸ்.பகநஷ்ோபு  0.66 % 

2  ல்ோறு தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் stand  by spare 

20HP 

Openwell  submerssible  pump set  

three  phase  motor with starter 

விநிகனோ ம் பசய்தல். 

    

   2.00 

திரு.வி.சதிஸ்குநோர்  0.002 % திரு.எஸ்.பகநஷ்ோபு   6.956%  

3 தக்க ோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் 125 HP vertical 

turbine standby motor (2000 Ipm x 

20m) 1 எண்ணிக்ம  விநிகனோ ம் 

பசய்தல். 

8.00 

திரு.ஆர்.சண்மு ம்   0.07% திரு.எஸ்.பகநஷ்ோபு  0.014 % 

4 தக்க ோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் LT squrriel cage 

motor (136 to 160 KW 

Capacity) விநிகனோ ம் பசய்து 

இனக்கி தருதல்.   

5.00 

திரு.ஆர்.சண்மு ம்   0.03 % திரு.எஸ்.பகநஷ்ோபு  0.11 % 

5 தக்க ோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் 50 sqmm 3.50 Core 

LT cable for 6 bore well to pannel 

board and DG set (6 x 220 mtrs) 

விநிகனோ ம் பசய்து தித்து 

தருதல்.   

9.00 

 திரு.க .முனுசோமி 0.05% திரு.வி.சதிஸ்குநோர் 0.26% 
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6 தக்க ோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் சுற்றுச்சுயர் 

அமநத்தல் 

30.00 

திரு.க .சுதி 

திரு.வி.சதிஸ்குநோர் 

4.783% 

5.656% 

 

        ----  

 

  --- 

கநற்டி யபப்பற் ஒப்ந்தப்புள்ளி ளில் யரிமச எண்.01 முதல் 05 யமப யபப்பற் 

ஒப்ந்தப்புள்ளி ளில் குமந்த ஒப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் ஒப்ந்ததோப ளின் ஒப்ந்தப்புள்ளிமன 

ஏற் வும், யரிமச எண்.06க் ோ ணிக்கு யபப்பற் இரு ஒப்ந்தப்புள்ளி ளும்  நதிப்பீட்மட விட 

அதி நோ  உள்தோல் அதில்  குமயோ   ஒப்ந்தப்புள்ளி  அளித்துள் திரு.க .சுதி   -  4.783 % 

அயர் ளின் ஒப்ந்தப்புள்ளியின்  விமவிகிதத்மத குமத்து யமங்குநோறும், கநலும்  போட்சியில் 

கோதின நிதினபதோபம் இல்ோததோல் ஒப்ந்ததோபமப நதிப்பீடு விகிதத்திக ணி ம கநற்ப ோள் 

ஒப்புதல் பப்ட்டுள்மத நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.     

அலுய  குறிப்பு :-  நன்ம் அனுநதிக் ோம். 

. .எண். 762/இ1/2021 

போருள் எண்.04 

15யது நத்தின நிதிக்குழு நோன்னம் 2021-2022ன் கீழ் ஒதுக் ப்ட்ட  ட்டிநோன்னம்            

(Tied Grant) நிதி ரூ.128.00 இட்சத்தில் குடிநீர் அபிவிருத்தி ணி ள் நதிப்பீடு ரூ.64.00 

இட்சத்தில் கநற்ப ோள்  போட்சி  நிர்யோ  ஆமணனர், பசன்ம-28 அயர் ளின்  டித 

. .எண்.31118/2021/அம்ரூட்-2. ோள்.05.01.2022ல் நிர்யோ  அனுநதிக் ோ ஒப்புதல் 

யமங் ப்ட்டுள்து. மீதமுள் பதோம  ரூ.64.00 இட்சத்தில் ணி ம கநற்ப ோள் அனுநதி 

யமங் ப்ட்டுள்மத பதோடர்ந்து கீழ்குறிப்பிட்ட திடக் ழிவு கநோண்மந ணி ம கநற்ப ோள்  

நன்த்தின் அனுநதிக்கு கயண்டப்டுகிது. 

Si.
No 

Ward No Name of the Work 
Estimate Cost      (Rs 

in Lakhs) 

1 
Arakkonam Municipality 

  

 
A) Works Under Tied Component 

 

1 - 

Construction of Resource Recovery Shed at 

Silverpet Compost Yard with Water Supply in 

Arakkonam Municipality 

34.00 

2 - 

Construction of Public Health Section 

Vehicles Parking Shed at Municipal office 

Campus in Arakkonam Municipality 

30.00 

Sup Total 64.00 

அலுய  குறிப்பு:    1. நன்ம் அனுநதி யமங் ோம் 

       2.கநற் ண்ட ணி ம 15-யது நத்தின குழு நோனினம் கீழ் Tied Grant  

                                    நிதியின் கீழ் கநற்ப ோள்ோம் 

                    

 (. .எண்.913/2021/இ1) 

 

                                                                       ஆமணனர் நற்றும் தனி அலுயர் 

                                                           அபக்க ோணம்  போட்சி 


