
அ�ய�� நகரா�சி 
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Decision 

of the 

Council 

அ�ய�� நகரா�சியி� நக�ம�ற சாதாரண���ட� 04.02.2021� ேததி வியாழ�கிழைம காைல 11.00மணி�" 
தனிஅ%வல� அவ�களி� தைலைமயி' நைடெப*�. அ+ ெதாட�பான கீ-க.ட ெபா/0க0 ப�சலீிைன�" 

எ23+�ெகா0ள4பட50ள+. 

04.02.2021 25 

ெபா/0 எ.. 01 
இ7நகரா�சியி' ெபா+ பணி ேம8பா�ைவயாளராக பணி9�7+ வ/� 

தி/.பிரசா3 ம8*� ஓ�2ந� தி/.வி�ட� பா' ஆகிய இ/வ/க<�"� கணினி 
வா=கிட அரசாைண எ..231, நிதி3+ைற, நா0.01.04.1992�பA, B.50,000/- F�பண� 
வழ=க ம�ற3தி� அGமதி ேவ.ட4ப2கிற+. 
அ%வலக�"றி49 

1. அரசாைண எ..231, நிதி3+ைற நா0.01.04.1992�பA B.50,000/- வழ=கி 
உ�ய வ�A ெதாைகIட� மீள பிA3த� ெசKய5� ம�ற� 
அGமதி�கலா�. 

2. தனி அ%வல� அவ�களி� F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

04.02.2021 26 

ெபா/0 எ.. 02  
சாைலக0 தி�ட� 2020-21� கீ- அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட ப"திகளி' 

B.350.00 இல�ச� மதி4பீ�A' சாைல பணிகைள ேம8ெகா0ள நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� ெசய'Fைறக0 உ3திர5 கAத� 
ந.க.எ..20557/2020/E3, நா0.14.12.2020�பA நி�வாக அGமதி ெபற4ப�டதி� 
அA4பைடயி' 11.01.2021 அ�* ெபற4ப�ட ஒ4ப7த490ளிக<�" ெதாழி'P�ப 
��7தாK5 ெசKய4ப�2 18.01.2021 அ�* விைல விகித� திற�க4ப�2 
ஒ49ேநா�" ப�Aய' தயா��க4ப�20ளைத ம�ற3தி� அGமதி ேவ.A 
ைவ�க4ப2கிற+. 

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 
M/s. SPT & CO, 

Contractor, Perambalur 
Thiru.Ramkumar, 

Contractor, Perambalur. 

1 

Providing and Restoration Of BT Surface To 
Ethiraj Nagar In Ward No.03 ,Sanjeevirayan 
Kovil Street In Ward No.09 and 
Kailasanathar Kovil and Voc Street In Ward 
No.10  In Ariyalur Municipality (Package-I) 

மதி4பீ�ைட விட 
7.46% அதிக� 

மதி4பீ�ைட விட 
9.74% அதிக� 

அ%வலக�"றி49 
1. வர4ெப8ற இர.2 ஒ4ப7த490ளிகளி' M/s. SPT & CO, Contractor, 
Perambalur எ�ற நி*வன� மதி4பீ�ைட விட 7.46% அதிகமாக5�, 
Thiru.Ramkumar, Contractor, Chennai எ�ற நி*வன� மதி4பீ�ைட விட 9.74% 
அதிகமாக5� ெகா23+0ளன�.  எனேவ, "ைறவாக ெகா23+0ள 
ஒ4ப7த நி*வன3தி8" ஒ4ப7த490ளி "ைற3+ ெகா2�க 
இ7நகரா�சியி� {ல� விைல�"றி49 கAத� அG4ப4ப�ட+. 
ஆனா', �லி ஆ�க0 ஊதிய உய�வா%�, க�2மான4ெபா/�களி� 
விைல உய�வா%� M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur எ�ற நி*வன� 
4.82% (அதிக�) கீ- ஒ4ப7த490ளி விைல விகித3திைன "ைற3+ 
ெகா2�க இயலா+ என ச�மதி3+ ஒ4ப7த கAத� ெகா23+0ளா�. 

2. ேம%�, ெபா+ ம�க0 நல� சா�7த பணி எ�பதா%� ம* 
ஒ4ப7த490ளி ேகா/வதா' ஏ8ப2� காலவிரய� ம8*� �2த' 
ெசலவின3ைத தவி�3திட5�, �2த' ெசலவின3திைன ெபா+ 
நிதியிலி/7+ ேம8ெகா0ள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 



3. M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur எ�ற நி*வன� 4.82% 
விைல490ளிைய ஏ8கலா�. 

4. தனி அ%வல� அவ�களி� F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

04.02.2021 27 

ெபா/0 எ.. 03  
சாைலக0 தி�ட� 2020-21� கீ- அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட ப"திகளி' 

B.350.00 இல�ச� மதி4பீ�A' சாைல பணிகைள ேம8ெகா0ள நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� ெசய'Fைறக0 உ3திர5 கAத� 
ந.க.எ..20557/2020/E3, நா0.14.12.2020�பA நி�வாக அGமதி ெபற4ப�டதி� 
அA4பைடயி' 11.01.2021 அ�* ெபற4ப�ட ஒ4ப7த490ளிக<�" ெதாழி'P�ப 
��7தாK5 ெசKய4ப�2 18.01.2021 அ�* விைல விகித� திற�க4ப�2 
ஒ49ேநா�" ப�Aய' தயா��க4ப�20ளைத ம�ற3தி� அGமதி ேவ.A 
ைவ�க4ப2கிற+. 
வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 
M/s. SPT & CO, 

Contractor, Perambalur 
Thiru.Ramkumar, 
Contractor, Chennai. 

1 

Providing and Restoration of BT Surface to Meenatchi 
Nagar in ward no.10,Muniyappar kovil street in ward 
No.02, KK Nagar in ward no.05,Pookara street in ward 
no.04, keezha street ward no.12, Perumal kovil street in 
ward no.15, Bangala street in ward no.07 & Approach 
road to Gasifire crematorium in Ariyalur Municipality 
(Package II) 

மதி4பீ�ைட விட 
7.91% அதிக� 

மதி4பீ�ைட 
விட 13.46% 
அதிக� 

அ%வலக�"றி49 
1. வர4ெப8ற இர.2 ஒ4ப7த490ளிகளி' M/s. SPT & CO, Contractor, 
Perambalur எ�ற நி*வன� மதி4பீ�ைட விட 7.91% அதிகமாக5�, 
Thiru.Ramkumar, Contractor, Chennai எ�ற நி*வன� மதி4பீ�ைட விட 13.46% 
அதிகமாக5� ெகா23+0ளன�.  எனேவ, "ைறவாக ெகா23+0ள 
ஒ4ப7த நி*வன3தி8" ஒ4ப7த490ளி "ைற3+ ெகா2�க 
இ7நகரா�சியி� {ல� விைல�"றி49 கAத� அG4ப4ப�ட+. 
ஆனா', �லி ஆ�க0 ஊதிய உய�வா%�, க�2மான4ெபா/�களி� 
விைல உய�வா%� M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur எ�ற நி*வன� 
4.82% (அதிக�) கீ- ஒ4ப7த490ளி விைல விகித3திைன "ைற3+ 
ெகா2�க இயலா+ என ச�மதி3+ ஒ4ப7த கAத� ெகா23+0ளா�. 

2. ேம%�, ெபா+ ம�க0 நல� சா�7த பணி எ�பதா%� ம* 
ஒ4ப7த490ளி ேகா/வதா' ஏ8ப2� காலவிரய� ம8*� �2த' 
ெசலவின3ைத தவி�3திட5�, �2த' ெசலவின3திைன ெபா+ 
நிதியிலி/7+ ேம8ெகா0ள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

3. M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur எ�ற நி*வன� 4.82% 
விைல490ளிைய ஏ8கலா�. 

4. தனி அ%வல� அவ�களி� F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

04.02.2021 28 

ெபா/0 எ.. 04 
 அ�ய�� நகரா�சி 9திய அ%வலக3த' உ09ற� ம8*� ெவளி9ற� 
ப"திகளி' அ%வலக நைடFைறகைள க.காணி�க ேகமரா ெபா/3+வத8" 
உ3ேதச ெசலவின� B.60,000/- ம�ற அGமதி ேவ.ட4ப2கிற+. 
அ%வலக�"றி49 
 ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

04.02.2021 29 

ெபா/0 எ.. 05 
அ�ய�� நகரா�சி பைழய அ%வலக க�Aட3தி' உ0ள "ளிB�2� 

இய7திர=கைள ப�+ ம8*� பராம�49 பணிக0 ெசK+ "ளிB�2� 
இய7திர=கைள 9திய நகரா�சி அ%வலக3தி' மா8றி அைம�க உ3ேதச 
ெசலவின� B.92,000/- ம�ற அGமதி ேவ.ட4ப2கிற+. 
அ%வலக�"றி49 

அ%வலக� ம8*� அ3தியாவசிய4பணி எ�பதா' தனி அ%வல� 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 



அவ�களி� F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� 
அனமதி�கலா�. 

04.02.2021 30 

ெபா/0 எ.. 06 
அ�ய�� நகரா�சி 9திய அ%வலக க�டட� ம8*� நவ �ன எ�வாI 

தகன ேமைட க�டட� ஆகிவ8றிைன மா.9மி".தமிழக Fத'வ� அவ�க0 
திற4பத8" வ/ைக 9�வைத F�னி�2 நக�� F�கிய ப"திகளி' ெபா+ 
ம�க0 �2� இட=களி' த8காலிக "Aந�� வசதி ம8*� த8காலிக 
கழி4பிட=க0 அைம�"மா* மாவ�ட ஆ�சி3தைலவ�, அ�ய�� அவ�க0 
ஆK5���ட3தி' வழ=க4ப�ட அறி5ைரயி�பA தயா��க4ப�ட மதி4பீ2 
B.3.00 இல�ச3தி8" ம�ற அGமதி ேவ.ட4ப2கிற+. 
அ%வல�"றி49  

அர� நிக-�சி எ�பதா' தனி அ%வல� அவ�களி� F�அGமதி ெப8* 
ேம8ெகா0ள4ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

04.02.2021 31 

ெபா/0 எ.. 07  
அ�ய�� நகரா�சி 9திய அ%வலக க�டட3தி� ெபா+ ம�க0 அதிக� 

பய�ப23+� நைடபாைத ப"தியி' Wall Tiles அைம�க நகரா�சி நி�வாக 
ம.டல ெபாறியாள� அவ�க0 ஆKவி�ேபா+ வழ=க4ப�ட அறி5ைரயி�பA, 
தயா��க4ப�ட மதி4பீ�23ெதாைக B.3.00 இல�ச3தி8" ம�ற அGமதி 
ேவ.ட4ப2கிற+. 
அ%வலக�"றி49 : 

அ%வலக4பணி எ�பதா' தனி அ%வல� அவ�களி� F�அGமதி 
ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

04.02.2021 32 

ெபா/0 எ.. 08  
அ�ய�� நகரா�சி பைழய அ%வலக க�Aட3தி' உ0ள "ளிB�2� 

இய7திர=கைள ப�+ ம8*� பராம�49 பணிக0 ெசK+ "ளிB�2� 
இய7திர=கைள 9திய நகரா�சி அ%வலக3தி' மா8றி அைம�க           
01.02.2021  அ�* ெபற4ப�ட உ0�� விைல490ளிக0 ம�ற3தி� பா�ைவ�"� 
FAவி8"�. 

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 

JAYASIVAM A/C 
SERVICE 
CENTER, 
ARIYALUR 

NPN Refrigeration 
/ AC & Electrical 
Spares & Service, 
Ariyalur 

M.M.Aircons 
& Home 
Appliance, 
Ariyalur 

1. 

பைழய நகரா�சி 
அ%வலக4பய�பா�A' உ0ள 
"ளிB�2� இய7திர=கைள 
ப�+ ம8*� பராம�49 
பணிக0 ெசK+ "ளிB�2� 
இய7திர=கைள 9திய நகரா�சி 
அ%வலக3தி' மா8*� 
பணிக0 ேம8ெகா0<த' 

Rs.90,050/-  Rs.87,500/- Rs.75,900/- 

அ%வலக�"றி49 

1. "ைற7த விைல490ளி வழ=கிய M.M.Aircons & Home Appliance, 
Ariyalur எ�ற நி*வன3தி� விைல490ளிைய ஏ8கலா�.  
2. அ%வலக� ம8*� அ3தியாவசிய4பணி எ�பதா' தனி அ%வல� 
அவ�களி� F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அனமதி�கலா�. 

 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

04.02.2021 33 

ெபா/0 எ.. 09 
அ�ய�� நகரா�சி 9திய அ%வலக3தி� உ09ற� ம8*� ெவளி9ற� 

ப"திகளி' அ%வலக நைடFைறகைள க.காணி�க ேகமரா 29.01.2021 அ�* 
ெபற4ப�ட உ0�� விைல490ளிக0 ம�ற3தி� பா�ைவ�"� FAவி8"�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 



வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 

Osmium 
Enterprises, 
Ariyalur 

Swathika 
Enterprises, 
Ariyalur 

HITECH 
Computers, 
Ariyalur 

1. 

அ�ய�� நகரா�சி 9திய 
அ%வலக3த' உ09ற� ம8*� 
ெவளி9ற� ப"திகளி' அ%வலக 
நைடFைறகைள க.காணி�க ேகமரா  
அைம�"� பணிக0 ேம8ெகா0<த' 

Rs.62,970/-  Rs.72,310/- Rs.68,220/- 

அ%வலக�"றி49 

1. "ைற7த விைல490ளி வழ=கிய Osmium Enterprises, Ariyalur 
எ�ற நி*வன3தி� விைல490ளிைய ஏ8கலா�.  

2. அ%வலக� ம8*� அ3தியாவசிய4பணி எ�பதா' தனி அ%வல� 
அவ�களி� F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அனமதி�கலா�. 

 

04.02.2021 34 

ெபா/0 எ.. 10 
அ�ய�� நகரா�சி�" "Aந�� வழ="� {�* ேம'நிைல ந��3ேத�க 

ெதா�Aக0 ம8*� "/�ப�சாவA "Aந�� விநிேயாக அைம49களி' 
ெபா/3த4ப�20ள spot chlorination injector and actuator எ�ற ேகா�பா�A�பA 
Dosage ேமா�டா� ப�9க0, �டா��ட�க0 ம8*� Spring actuated flow sensor and dry 

run sensor storage tank braided hose and tubing connector அைம49க<�" ேதைவயான 
ேசாAய� "ேளாைர� திரவ3திைன ெகா0Fத' 20.01.2021 அ�* ெபற4ப�ட 
ஒ4ப7த490ளிக0 ம�ற3தி� பா�ைவ�"� FAவி8"�. 

வ. எ. விபர� 
ஒ4ப7த490ளி விைல 

விகித� 

1 
M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, 

Chennai 

1.55% மதி4பீ�ைட விட 
"ைற5 

2 M/s.Sruthi Alum Industry, Chennai 
2.63% மதி4பீ�ைட விட 

அதிக� 

அ%வலக�"றி49    
1. வர4ெப8ற இர.2 ஒ4ப7த490ளிகளி' மதி4பீ�ைட விட 1.55% 

"ைறவாக ெகா23த M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, Chennai 

எ�பவ�� ஒ4ப7த490ளிைய ஏ8கலா�. 
2. "Aந�� பணியி� அவசர� அவசிய� க/தி தனி அ%வல�� 
F�அGமதி ெப8* ேம8ெகா0ள4ப�டைத ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க4 
ப�ட+ 

 


