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Date of 

Meeting 

of the 

Council 

MCR 

No. 
Serial Number and subject in the  Agenda 

Decision of 

the Council 

அ�ய�� நகரா�சியி� நக�ம�ற அவசர���ட� 11.12.2020� ேததி ெவ�ளிகிழைம காைல 11.00மணி�% 
தனிஅ'வல� அவ�களி� தைலைமயி( நைடெப*�. அ+ ெதாட�பான கீ-க.ட ெபா/�க� ப�சலீிைன�% 

எ12+�ெகா�ள3பட4�ள+. 

11.12.2020 400 

ெபா/� எ.. 01 
அ�ய�� நகரா�சி�%�ப�ட ப%திகளி( சிற35 சாைலக� தி�ட� 2020-

21� கீ- 7.350.00 இல�ச� மதி3பீ�<( சாைல பணிகைள ேம=ெகா�ள நி�வாக 
அ>மதி வழ?%� ெபா/�1 ம�ற த@�மான� நிைறேவ=றி அ>3பி ைவ�%மா* 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� க<த ந.க.எ..20557/2020/இ3, 
நா�.11.12.2020ஆ� ேததியி�ட க<த2தி( ெத�வி�க3ப�1�ள+. இதி( 
கீ-க.டவா* நிதி ஒ+�கீ1 ெசF+ வர3ெப=*�ள+. 

நகரா�சியி� 
ெபய�    

மதி3பீ�1 ெதாைக 
(7.ேகா<யி()    

சிற35 சாைலக� தி�ட 
மானிய நிதி (7.ேகா<யி()    

நகரா�சி ப?களி35 
(7.ேகா<யி()    

அ�ய�� 3.50 3.15 0.35 

ேம=ப<, வர3ெப=ற க<த� ம�ற2தி� பா�ைவ�%�, கீ-காI� 
பணிகைள ேம=ப< நிதி ஒ+�கீ�<� அ<3பைடயி( ேம=ெகா�ள4�, இJத 
பணிகK�% நி�வாக அ>மதி ெபற நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன 
அவ�கK�% க/2+/ அ>3பி ைவ�க4� ம�ற2தி� அ>மதி 
ேவ.ட3ப1கிற+. 

வ. 
எ.    

பணியி� விபர�    
சாைலயி� 

த�ைம    

சாைலயி� 
ந@ள� கி.மீ    

சாைலயி� 
அகல� மீ        

மதி3பீ1 
(7.இல�ச2தி()    

1 

சி3ப� 1 
வா�1 எ..03 எ2+ராM 
நக�, வா�1 எ..09 
சOசவீிராய� ேகாவி( 
ெத/, வா�1 எ..10 
வ.உ.சி ெத/ ம=*� 
வா�1 எ..14 
ைகலாசநாத� ேகாவி( 
ெத/வி( தா� சாைல 
அைம2த(    

தா� 
சாைல 

2.400 
5.00, 4.50 & 

10.50 
200.00 

2 

சி3ப� 2 
வா�1 எ..10 மீனா�சி 
நக�, வா�1 எ..02 
Sனிய3ப� ெத/, வா�1 
எ..05 ேக.ேக. நக�, 
வா�1 எ..04 
T�கார2ெத/, வா�1 
எ..12 கீழ2ெத/, வா�1 
எ..15 ெப/மா� 
ேகாவி( ெத/, வா�1 
எ..07 ப?களா ெத/ 
ம=*� நவ @ன எ�வாU 
தகன ேமைட 
க�<ட2தி=% அI% 
சாைல 5+3பி2த(    

தா� 
சாைல 

2.800 
4.00, 4.50, 5.00 

& 6.00 
150 

 
ெமா2த��1த(    

 
5.200 

 
350.000 

அ'வலக�%றி35 ::::    
 ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 



11.12.2020 401 

ெபா/� எ.. 02 
அ�ய�� நகரா�சி3ப%திகளி( ெட?% காFXச( த135 நடவ<�ைகக� 

ம=*� ெகாேரானா விழி35ண�4 ேபா�றவ=ைற ெபா+ம�க� அறிU� வ.ண� 
ேப/J+ நிைலய� ம=*� நக�� S�கிய ப%திகளி( விழி35ண�4 நாடக?க� 
நட2த உ2ேதச ெசலவின� 7.15,000/- ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ'வலக�%றி35 
 ெபா+ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா( தனி அ'வல� அவ�களி� 
S�அ>மதி ெப=* ேம=ெகா�ள3ப�ட நடவ<�ைககைள ம�ற� 
அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 

11.12.2020 402 

ெபா/� எ.. 03 
அ�ய�� நகரா�சியி� Yல� அரZ ெபா+ ம/2+வமைன வளா2தி( 

NULM தி�ட2தி� கீ- க�ட3ப�1 வ/� உ�5ற ேநாயாளிகளி� உடனி/3ேபா� 
த?%� வி1தி�% �1த( பணிக� ேம=ெகா�ள 11.12.2020 அ�* ெபற3ப�ட 
ஒ3பJத35�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ�%�, S<வி=%�.  

வ. எ. விபர� ஒ3பJத35�ளி விைல விகித� 

1 Thiru. S.Raja, Ariyalur 1.12% மதி3பீ�ைட விட %ைற4 

2 Thiru.Sudhakar, Ariyalur 1.26% மதி3பீ�ைட விட அதிக� 

அ'வலக�%றி35 
1. வர3ெப=ற இர.1 ஒ3பJத35�ளிகளி( மதி3பீ�ைட விட 1.12% 

%ைறவாக ெகா12த Thiru.S.Raja, Ariyalur எ�பவ�� ஒ3பJத35�ளிைய 
ஏ=கலா�. 

2. ெபா+ ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா( தனி அ'வல� 
அவ�களி� S�அ>மதி ெப=*  ேம=ெகா�ள3ப�ட 
நடவ<�ைககைள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 

11.12.2020 403 

ெபா/� எ.. 04 
அ�ய�� நகரா�சி3ப%திகளி( ெபா+ம�க� அறிU� வ.ண� ேப/J+ 

நிைலய� ம=*� நக�� S�கிய ப%திகளி( ெட?% காFXச( த135 
நடவ<�ைகக� ம=*� ெகாேரானா விழி35ண�4 ேபா�ற நாடக?க� நட2த 
09.12.2020 அ�* ெபற3ப�ட விைல35�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ�%� 
S<வி=%�. 

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 

K.கி/kண%மா�, 
தOைச கைலமக� 

நாடக ம�ற�, 
தOசாl� 

R.ஆனJதி 
கைல�%m, 

தOசாl� 

1. 

அ�ய�� நகரா�சி3ப%திகளி( 
ெபா+ம�க� அறிU� வ.ண� 
ேப/J+ நிைலய� ம=*� 
நக�� S�கிய ப%திகளி( 
ெட?% காFXச( த135 
நடவ<�ைகக� ம=*� 
ெகாேரானா விழி35ண�4 
நாடக?க� நட2+த(  

7.5,000/-  
(நிக-Xசி ஒ�றி=%) 

7.6,000/-  
(நிக-Xசி 

ஒ�றி=%) 

அ'வலக�%றி35 

1. %ைறJத விைல35�ளி வழ?கிய K.கி/kண%மா�, தOைச 
கைலமக� நாடக ம�ற�, தOசாl� எ�பவ�� விைல35�ளிைய 
ஏ=கலா�.  

2. ெபா+ Zகாதார3பணி எ�பதா'�, ெபா+ம�க� நல� சா�Jத பணி 
எ�பதா'� தனி அ'வல� அவ�களி� S�அ>மதி ெப=* 
ேம=ெகா�ள3ப�ட நடவ<�ைககைள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

 

அ>மதி�க3 
ப�ட+  



11.12.2020 404 

ெபா/� எ.. 05 
 அ�ய�� நகரா�சி�% %<ந@� விநிேயாக� ெசFU� தி/மாn� தைலைம 
ந@ேர=* நிைலய2திலி/J+ இJநகரா�சி வைரU�ள %<ந@� விநிேயாக பிரதான 
%ழாயி( ெபா/2த3பப�1�ள ஏ�வா(4, oக�4 வா(4 ேவைல ெசFயாததா( 
பிரதான %ழாயி( உைட35 ஏ=ப1� சமய� %<ந@ைர ெவளிேய=றிய பிற% தா� 
பணி ெசFய ேவ.<U�ள+. அpவா* இய�க3ப1� ேபா+ ேம=க.ட 
வா(4க� பmதைடJ+�ளதா( உைட35 ச� ெசFவதி( ெதாF4 ஏ=ப1கிற+. 
எனேவ, ேம=க.ட ஏ� வா(4, oக�4 வா(4�, வழிேயாக கிராம?களி( 
வழ?க3ப1� %<ந@�� அளைவ கண�கி1வத=% க�13பா�1 மீ�ட� 
ஆகியைவகைள ெகா�Sத( ெசFய4�, அ.ணாசிைல Sத( உழவ� சJைத 
ம=*� MGR நக� வைர %<ந@� பகி�மான %ழாF பதி�%� பணிக� 15வ+ 
நிதி�%m தி�ட2தி� கீ- ேம=ெகா�ள தயா��க3ப�1�ள தி�ட மதி3பீ1 7.10.00 
இல�ச2தி=% ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ'வலக�%றி35 
 ெபா+ ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா'�, %<ந@� விநிேயாக3பணி 
எ�பதா'� ம=*� இனிவ/� கால� ேகாைட�கால� எ�பதா( பணியிைன 
உட� ேம=ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 

11.12.2020 405 

ெபா/� எ.. 06 
 அ�ய�� நகரா�சி�% ெசாJதமான க(�� வளாக2தி( உ�ள 
ேம(நிைல ந@�2ேத�க2ெதா�<யி� Z=*XZவ� இ<J+ வி�டதா(, 5திய 
Z=*XZவ� 15வ+ நிதி�%m தி�ட2தி� கீ- அைம�க தயா��க3ப�1�ள 
தி�டமதி3பீ1 7.10.00 இல�ச2தி=% ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ'வலக�%றி35 
 ெபா+ ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா'�, %<ந@� விநிேயாக3பணி 
எ�பதா'� ம=*� இனிவ/� கால� ேகாைட�கால� எ�பதா( பணியிைன 
உட� ேம=ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 

11.12.2020 406 

ெபா/� எ.. 07 
 அ�ய�� நகரா�சி�% %<ந@� வழ?%� தி/மாn� தைலைம ந@ேர=* 
நிைலய2தி( பைழய ம=*� 5திய ��1 %<ந@� தி�ட2தி( ெசய(ப1� 50HP 

மி�ேமா�டா� அ<�க< பm+ ஏ=ப1வதா'�, அதைன ச� ெசFU� ேநர?களி( 
%<ந@� விநிேயாக� ெசFவதி( ெதாF4 ஏ=ப1வைத ச� ெசFதிட 5திய 50HP மி� 
ேமா�டா�ைன 15வ+ நிதி�%m தி�ட2தி� கீ- ெகா�Sத( ெசFதிட 7.10.00 
இல�ச2தி=% ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ'வலக�%றி35 
 ெபா+ ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா'�, %<ந@� விநிேயாக3பணி 
எ�பதா'� ம=*� இனிவ/� கால� ேகாைட�கால� எ�பதா( பணியிைன 
உட� ேம=ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 

11.12.2020 407 

ெபா/� எ.. 08 
 அ�ய�� நகரா�சி�% %<ந@� வழ?%� தி/மாn� தைலைம ந@ேர=* 
நிைலய2தி( 200KVA <ரா�oபா�ம� 2012� ஆ.1 ெபா/2த3ப�1�ள+. த=ேபா+ 
�1த( மி�Zைம பய�ப12த3ப1வதா( 200KVA <ரா�oபா�ம/�% மா=றாக 
250KVA <ரா�oபா�ம� 15வ+ நிதி�%m தி�ட2தி� கீ- 5திதாக மா=றி அைம2திட 
7.10.00 இல�ச2தி=% ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ'வலக�%றி35 
 ெபா+ ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா'�, %<ந@� விநிேயாக3பணி 
எ�பதா'� ம=*� இனிவ/� கால� ேகாைட�கால� எ�பதா( பணியிைன 
உட� ேம=ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 

11.12.2020 408 

ெபா/� எ.. 09 
அ�ய�� நகரா�சி3ப%திகளி( ெட?% காFXச( த135 நடவ<�ைகயாக 

இJநகரா�சி�%�3ப�ட 18 வா�1களி'� வ @1 வ @டாக ெச�* ெட?% ெகாZ 
உ=ப2தியா%� கல�கைள அளி2த( ெட?க ேநாF ஏ=3ப�டவ�கைள ம/2+வ 
Sகா�கK�% அ>3பிைவ2த(, ெபா+ ம�கK�% விழி35ண�4 வழ?%த( 
ம=*� +.1 பிரZர?க� விநிேயாக� ெசFத( ஆகிய பணிகைள நவ�ப� மாத� 

அ>மதி�க3 
ப�ட+ 



Sத( தனியா� Zயஉதவி%m கண�ெக13பாளைர ெகா.1 பணி 
ேம=�ெகா�ள3ப�டத=%� ஏ3ர( 2021 வைர கவி�%யி( மகள @� Zயஉதவி %m 
Yல� ேம=ெகா�ள ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ'வலக�%றி35 
 ெபா+ம�க� நல� சா�Jத பணி எ�பதா( பணிைய உட� ேம=ெகா�ள 
வழ?க3ப�ட அறி4ைரயி�ப< நவ�ப� ம=*� <ச�ப� 2020�% பணிக� 
ேம=ெகா�ள3ப�டத=% பி�ேன=35 வழ?கிU� ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

11.12.2020 409 

ெபா/� எ.. 10 
அ�ய�� நகரா�சியி� Yல� Kfw தி�ட2தி� Yல� Y�* ந@�நிைலக� 

ேம�ப12த3ப�1 வ/வதி( அ�ய�� மாவ�ட க.காணி35 அ'வல� 
அவ�களி� ஆFவி�ேபா+ வழ?க3ப�ட அறி4ைரயி�ப<, பணிக� ேம=ெகா�ள 
தி�டமதி3பீ�<( வழிவைக இ(லாத காரண2தினா( கீ-காI� பணிகளி( 
�1தலாக இன?க� ேம=ெகா�ள ம�ற அ>மதி ேவ.ட3ப1கிற+. 

அFய3ப� ஏ� ப�ளி ஏ� வ.ணா�%�ைட 

MS angle Tube 
benches  

206.67 Kg 
Brick work 1:5 mix 
ratio  

2.25 m
3
 

2core 16sqmm 
copper cable  

279.90 RM 

110mm dia PVC 
pipe etc,. 

15.00 RM 
Plastering cement 
mortar 1:3 mix 20 
mm  

73.09 m
2
 

Supply of 25mm dia 
PVC pipe. 

231.90 RM 

Steel  1340.13 Kg 
Painting two coat 
emulsion  

486.12 m
2
 

Rubberised paver 
block  

412.16 m
2
 

25mm dia PVC pipe  433.00 RM Mini mast light 1.00 No 
Supply and 
fabrication of RTS 
bar. 

141.38 Kg 

Pointing 1:3 mix 
ratio RR masontry 
work. 

713.60 m
2
 

3 core 16sqmm 
copper cable. 

21.00 RM 
Reinforcement 
cement concrete  
1:1.5:3 mix ratio  

1.04 m
3
 

65mm dia GI pipe  12.00 RM 
Filling and leveling 
of course gravel  

67.16 m
3
 

Brick work 1:5 mix 
ratio  

10.69 m
3
 

White washing two 
coats  

1033.92 m
2
 Hume pipe  20.00 RM 

Plastering cement 
mortar 1:5 mix 

63.00 m
2
 Painting two coats 

with ready mix 
paint. 

517.39 RM 200mm dia DI pipe  4.50 RM 

 4' X 4" diamond 
mesh  

73.50 RM Labour charges 
laying and jointing 
hume pipe. 

20.00 RM 

Painting two coat 
emulsion  

63.00 m
2
 

MS steel  32.00 Kg 

Laying of 25mm dia 
PVC pipe  

433.00 RM 
Hire charges for 
JCB. 

80.00 Hrs 
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