
அ�ய�� நகரா�சி 
 

Date of 

Meeting 

of the 

Council 

MCR 

No. 
Serial Number and subject in the  Agenda 

Decision of 

the Council 

அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 08.11.2021� ேததி தி!க"கிழைம காைல 
11.00 மணி�' தனிஅ*வல� அவகளி� தைலைமயி, நைடெப/�. அ� ெதாட�பான கீ1க2ட ெபா�"க" 

ப�சலீிைன�' எ45��ெகா"ள6பட7"ள�. 

08.11.2021 180 
ஆைணய� (ெபா) அவ�களி� நா�'றி6< ம�ற5தி� பா�ைவ�' 
ைவ�க6ப4கிற�. 

 

08.11.2021 181 

அரசாைண நிைல எ2.92 நா".30.10.2021�ப?, அ�ய�� நகரா�சியி� 
வாரAசBைத வளாக5தி, கைலஞ� நக�<ற ேம�பா�45தி�ட� (KNMT) 2021-
22�கீ1 I.115.00 இல�ச� மதி6பீ�?, Mலக5�ட� �?ய அறி7சா� ைமய� 
க�?ட� க�4� பணி�' நி�வாக அNமதி வர6ெபO/"ளைத ம�ற5தி� 
பா�ைவ�'� பதிவிO'� ைவ�க6ப4கிற�. 
அ*வலக�'றி6< 

ம�ற� பதி7ெசPயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 182 

அ�ய�� நகரா�சி ெபா� Qகாதார6பி�வி, RPைம பணி�' வ S4 வ Sடாக 
'6ைபக" ேசக��'� பணி�' பய�ப45த6ப4� ேப�ட� வாகன!க" (BOV) 
ப�தைடBத நிைலயி, இய!காத நிைலயி, இ��'� வாகன!கைள ப�� 
நS�க� ெசPW� வ�டாBதிர பராம�6< பணிக" I.8.90 இல�ச5திO' 
ேமOெகா"ள 23.02.2021 அ�/ ெபற6ப�ட விைல6<"ளிக" ம�ற5தி� 
பா�ைவ�க� �?விO'�. 

வ. 
எ2 

பணியி� விபர� M/s.M.H.T 

Engineering, Chennai 
M/s.Yes Yes Jee 

Engineering, 

Chennai 

1 
ேப�ட� வாகன� (BOV) ப�� 
மO/� ஆ24 பராம�6< பணிக" 
ேமOெகா"Xத, 

I.8,40,000/-  I.8.43,500/- 

அ*வலக�'றி6< 
1. வர6ெபOற [�/ விைல6<"ளிகளி, 'ைறBத விைல6<"ளி 

வழ!கிW"ள M/s.M.H.T Engineering, Chennai எ�ற நி/வன5தி� 
விைல6<"ளிைய ம�ற� ஏOகலா�.  

2. ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 183 

அ�ய�� நகரா�சி ெபாறியிய, பி�7 வா�4 எ2.1 �த, 18 
ப'திகளி, உ"ள '?நS� பகி�மான 'ழாP, பாதாள சா�கைட5தி�ட�, 
ெத�விள�' பராம�6< மO/� '?நS� 'ழாP இைண6< ஆகிய விபர!க" 
அட!கிய வைரபட� தயா�5� ஜ, ஜSவ� மிஷ� தி�ட5திO' Total Station 
Instrument [ல� அளைவ ெசPய உ5ேதச ெசலவின� I.1.50 இல�ச� ம�ற 
அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ*வலக�'றி6< 

அ*வலக நி�வாக� சா�Bத பணி எ�பதா, தனி அ*வல� அவ�களி� 
��அNமதி ெபO/ ேமOெகா"ள6ப�ட நடவ?�ைககைள ம�ற� 
அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 184 

அ�ய�� நகரா�சி�'�ப�ட ப'திகளி, '?நS� விநிேயாகி�'� 
பகி�மான 'ழாPக", தி�மாm� தைலைம நSேரO/ நிைலய5திலி�B� 
அ�ய�� வைர உ"ள பிரதான 'ழாPகளி, ஏOப4� உைட6<கைள ச� ெசPய 
வ�டாBதிர ெசலவினமாக தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 ெதாைக I.4.80 
இல�ச5திO' ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ*வலக�'றி6< 

  ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



08.11.2021 185 

அ�ய�� நகரா�சி�'�ப�ட ப'திகளி, '?நS� விநிேயாகி�'� 
பகி�மான '?நS� 'ழாPகளி, ஏOப4� உைட6<கைள உடN�'ட� ச� 
ெசPதிட ஏ�வாக தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 ெதாைக I.4.50 இல�ச5திO' ம�ற 
அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ*வலக�'றி6< 
  ம�ற� அNமதி�கலா� 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 186 

அ�ய�� நகரா�சி�'�ப�ட ப'திகளி, உ"ள கழி6பிட5தி, உ"ள 
ஆ1'ழாP ேமா�டா�க" மO/� சி/மி� விைச6ப�< ஆ1'ழாP ேமா�டா� 
மO/� அ*வலக ேமா�டா� ஆகிய ேமா�டா� மO/� ப�<க" ப�தைடவதா, 
அவOைற '?நS� அ5தியாவசிய5ைத உட� ச� ெசPதிட ஆ24 பராம�6< 
மதி6பீ4 I.4.80 இல�ச5திO' ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ*வலக�'றி6< 

 ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 187 

அ�ய�� நகரா�சி�' '?நS� வழ!'� தி�மாm� தைலைம நSேரO/ 
நிைலய5தி, உ"ள ேமா�டா�க" ப�� ஏOப�4"ளதா,, அதைன ச� ெசPவதO' 
தயா��க6ப�ட மதி6பீ45 ெதாைக I.4.50 இல�ச5திO' ம�ற அNமதி 
ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ*வலக�'றி6< : 
 ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 188 

அ�ய�� நகரா�சி ெபாறியிய, பி�7 வா�4 எ2.1 �த, 18 
ப'திகளி, உ"ள '?நS� பகி�மான 'ழாP, பாதாள சா�கைட5தி�ட�, 
ெத�விள�' பராம�6< மO/� '?நS� 'ழாP இைண6< ஆகிய விபர!க" 
அட!கிய வைரபட� தயா�5� ஜ, ஜSவ� மிஷ� தி�ட5திO' Total Station 
Instrument [ல� அளைவ ெசPய 03.11.2021 அ�/ ெபற6ப�ட உ"o� 
விைல6<"ளிக" ம�ற5தி� பா�ைவ�'� �?7�'�. 

வ. 
எ2 

பணியி� விபர� 
VERTEX SURVEY 
CONSULTANTS, 
Kulithalai 

D.Sampath 
Engineering survey 
& Topo mapping 
service, Chennai 

RDS Ragul 
Digital Survey, 
Cuddalore 

1 வா�4 எ2.1 �த, 18 
ப'திகளி, உ"ள '?நS� 
பகி�மான 'ழாP, பாதாள 
சா�கைட5தி�ட�, 
ெத�விள�' பராம�6< 
மO/� '?நS� 'ழாP 
இைண6< ஆகிய விபர!க" 
அட!கிய வைரபட� 
தயா�5த, பணிக" 
ேமOெகா"Xத, 

3250 (Per KM) 3900 (Per KM) 3650 (Per KM) 

ேமOகா�� விைல6<"ளிகளி, 'ைறவாக ெகா45த VERTEX SURVEY 
CONSULTANTS, Kulithalai எ�ற நி/வன5தி� விைல6<"ளிைய ஏOகலா�. 
அ*வலக�'றி6< 
அ*வலக� சா�Bத பணி எ�பதா, தனி அ*வல� அவ�களி� ��அNமதி 
ெபO/ ேமOெகா"ள6ப�ட நடவ?�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

08.11.2021 189 

இBநகரா�சி ெபா� Qகாதார6பி�வி, ெகாேரானா த46< நடவ?�ைக�' 
பய�ப45த6ப4� கி�மி நாசினிக" ேபா�மான இ�6< இ,லாத 
காரண5தினா, கீ1க2ட ெபா�"கைள வா!கி வழ!கிட ம�ற அNமதி 
ேவ2ட6ப4கிற�. 

1. பிளிAசி! ப7ட�  : 3000 கிேலா 
2. Q2ணா�< : 3000 கிேலா 
3. ைலசா,  : 500 லி�ட� 

அ*வலக�'றி6< 
ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

 


