
br§fšg£L efuh£Á 

Áw¥ò T£l« 
2021« M©L  Mf°£L khj«  31-«    njÂ     K‰gfš 4.00 kâaséš 

br§¦fšg£L efuh£Á  Miza®  k‰W« jå mYty® K‹åiyæš 

eilbg‰w T£l«. 

   

நகரா சி  நிவாக  ம  நீ  வழ க  ைறயி  மானிய  
ேகாாி ைகயி ேபா  மா மி  நகரா சி நி வாக ,  நகர வள சி ம  நீ  
வழ க  ைற அைம ச  அவ களா  ச ட ேபரைவயி  24.08.2021 அ  
ெச க ப  நகரா சி அதைன றி ள வள சியைட ள  ஊரா சிகைள 
ஒ றினண  எ ைல விாிவா க  ெச ய ப  என அறிவி க ப ளதைன 
ெதாட  26.08.2021 அ  அர  த  தைலைம ெசயல  அவ களா  
நட த ப ட ஆ ட தி  ெச க ப  நகரா சி எ ைலயிைன விாிவா க  
ெச வத கான ெமாழிவிைன அரசி  ஒ த  தயா  ெச  அ பி ைவ க 
ெதாிவி க ப ட . 

 ெச க ப  மாவ ட ,  கா சி ர  மாவ ட தி  பிாி க ப  திய 
மாவ டமாக ெச க ப  நகாிைன மாவ ட தி  தைலைமயிடமாக ெகா  
ெசய ப  வ கிற .  ெச க ப   நகரா சி  த ேபா  6.09 ச ர கிேலா மீ ட  
பர பள  அைம ளதா  மாவ ட தைலநக ாிய அ பைட க டைம  
வசதிகைள ஏ ப வத ாிய நிதி ம  இடவசதி இ லாததா  ெச க ப  
நகரா சி ம  அதைன றி அைம ள நகரமயமாக வள சி அைட ள 
ஊரா சிகைள இைண  ஒ கிைண த வள சிைய ேம ெகா ள கீ க ட கிராம 
ஊரா சிகைள  ெச க ப  நகரா சி ட  இைண  எ ைல விாிவா க  ெச ய  
உ ேதசி க ப ள . 

I. கா டா ெகாள   ஊரா சி ஒ றிய ஊரா சிக  :- 

1. சி க ெப மா  ேகாயி  ஊரா சி 
2. அ  ஊரா சி 
3. னவா க  ஊரா சி 
4. ரா ர  ஊரா சி 
5. ெத ேம பா க  ஊரா சி 
6. பா க  ஊரா சி 
7. தி மாவர  ஊரா சி 
8. பழேவ  ஊரா சி 
9. ஆல பா க  ஊரா சி  
10. ேமலைம  ஊரா சி 
11. வ ல  ஊரா சி 



12. ஒழ  ஊரா சி 
13. ப ரவா க  
14. ெச ணிய  ஊரா சி 
II. தி க ற  ஊரா சி ஒ றிய ஊரா சி :- 

1. தி மணி ஊரா சி 

ேம ப  15 ஊரா சிகைள  ெச க ப  நகரா சி ட  இைண  எ ைல 
விாிவா க  ெச ய டா  ெச க ப  நகரா சியி  பர பள  6.09 ச.கி. 
மீ டாி  75.41 ச ர கி.மீ ட   பர பளவி ,  ஆ  வ வா  13.05 
ேகா யி  32.66 ேகா யாக  உய .  இதனா  ெச க ப  நகரா சி ாிய 
அ பைட  ம  உ க டைம  வசதிக   அைன  ைமயாக ெசய ப த 
ஏ வாக இ .  இதனா ,  பி கால தி  ெச க ப  நகரா சியிைன  நிைல-I  

 ேம  தர  உய த  வா பாக அைம .  எனேவ,  ேம றி பி ட 15 
கிராம ஊரா சிகைள  ெச க ப  நகரா சி ட  இைண  எ ைல விாிவா க   
ெச வத கான ெமாழிவிைன தயா  ெச  அரசி  ஒ த  அ ப 
ம ற தி  அ மதி  ெபா  ைவ க ப கிற .  

 

அ/  :- 

 ெச க ப  நகரா சி ட  ேம றி பி ட 15 கிராம ஊரா சிகைள  
இைண  எ ைலவிாிவா க  ெச ய ம ற  அ மதி கலா . 

(ேகா  எ . 8717/2007/எ  1 ) 

 

                 தனி அ வல  /ஆைணய  

       ெச க ப  நகரா சி 

 

 

 

 

 

br§fšg£L efuh£Á 

rhjhuz¡ T£l« 



2021« M©L  Mf°£L khj«  31-«    njÂ     K‰gfš 11.30 kâaséš 

br§¦fšg£L efuh£Á  Miza®  k‰W« jå mYty® K‹åiyæš 

eilbg‰w T£l«. 

   

bghUŸ-1 

 Ïªefuh£Á všiy¡F£g£l gFÂæš m«kh äå »ëå¡ V‰gL¤j¥gl nt©L« vd 

efuh£Á ã®thf Miza® mt®fshš MŒÎ T£l¤Âš bjçé¤jj‹ ngçš th®L v©.10-š 

tlkiy gŸë mU»š cŸs f£ol¤ij òJ¥Ã¤J m«kh »ëå¡fhf kh‰w jahç¡f¥g£LŸs 

bryéd¤ bjhif %.146509/- k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ.  kht£l efuh£Áfë‹ 

r£l« ÃçÎ 15-š gâ nk‰bfhŸs¥g£lij k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

m.F- 

 1. k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

 2. kht£l efuh£ÁfŸ r£l« ÃçÎ 15-‹ Ñœ nk‰bfhŸs¥g£lij k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

 

Ô®khd v©.1287,  ehŸ31.08.2021 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

bghUŸ-2 

 br§fšg£L efuh£Áæš Ñœf©l gâ nk‰bfhŸs 10.08.2021 m‹W bgw¥g£l 

x¥gªjòŸëfë‹ étu« Ã‹tUkhW. 

t.v© ntiyæ‹ bga® 

kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif 

(%.Ïy£r¤Âš) 

X¥gªjjhu® bga® 

(ÂU) 

X¥gªj¥òŸë 

éiy é»j« %. 

1 br§fšg£L efuh£Á ITI 
tshf¤Âš RjªÂu ÂdéHh 

g©oif¡fhf bghJk¡fŸ 

ga‹gh£o‰¡fhf j‰fhèf 

fêtiw mik¡F« gâ 

0.87 

SK Sanitaz kÂ¥Õ£L éiy 

é»j« 

Leo Polymer 
Enterprises 

0.24/- mÂf«  

 

 Fiwªj x¥gªjòŸë tH§»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ tH§» gâ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

m.F- 

 1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

 2. jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W gâ c¤ÂuÎ tH§»aij k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

Ô®khd v©.1288,  ehŸ31.08.2021 



mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

bghUŸ-3 

 br§fšg£L efuh£Á všiy¡F£g£l IUDM 2018-19 Â£l¤Âš j£lh‹ kiy gFÂæš 

òÂajhf 4.00 Ïy£r« è£l® bfhŸsÎ bfh©l nk‰ãiy Ú®nj¡f bjh£o k‰W« 1.00 Ïy£r« 

è£l® bfhŸssÎ bfh©l jil k£l bjh£o mik¡F« gâ¡F M/S KLK f‹r¡õ‹ v‹gt® 

05.07.2019 ehë£l x¥gªjòŸëæš fyªJ¡ bfh©L gâ brŒa x¥gªj« vL¤JŸsh®.  

nk‰f©l gâ¡F 22.08.2019 m‹W gâ c¤juÎ tH§f¥g£lJ.  Ïªãiyæš nk‰go gâæid 

Ko¤J ju gyKiw m¿é¥ò foj« mD¥g¥g£lJ v›éj elto¡ifÍ« vL¡fhjÂdhš j§fsJ 

x¥gªj¤ij u¤J brŒJ x¥gªjg£oaš ÏUªJ Ú¡f« brŒJ fU¥ò g£oaèš nr®¡f¡TlhJ vd 

fhuz« nf£L m¿é¥ò tH§f¥g£lJ.  nk‰go ãWtd« gâæš v›éj K‹nd‰w 

elto¡ifÍ« Ïšyhj fhuz¤jhš Ï›tYtyf foj« e.f.v©.2851/2018/Ï1, ehŸ.06.07.2021-‹ 

go M/S KLK f‹r¡õ‹ ãWtd¤Â‹ gâ c¤juÎ u¤J brŒa¥gLtJl‹ x¥gªjK« u¤J 

brŒa¥g£lJ.  k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

m.F- 

 1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

 2. nk‰f©l Â£l gâ Ko¡fhjÂdhš gy m¿é¥òfŸ x¥gªjhuU¡F tH§f¥g£L« 

gâæš v›éj K‹nd‰wK« Ïšyhjj‰F x¥gªjòŸë nfhuÎ«, x¥gªjjhuiu fU¥ò g£oaèš 

nr®¡f gçªJiu brŒÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

Ô®khd v©.1289,  ehŸ31.08.2021 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

bghUŸ-4 

 br§fšg£L efuh£Á muR bghJ kU¤Jtkid tyhf¤Âš mikªJŸs m«kh 

cztf¤Âš Ïu©L khj¤Â‰¡F xUKiw br§fšg£L Â«khtu« gFÂæš mikªJŸs 

Tamilnadu Civil Supply Corporation-âš ÏUªJ m«kh cztf¤Â‰¡F njitahd mçÁ 

_£ilfŸ yhç _ykhf tuit¡f¥g£L éånah»¡f¥gL»wJ 2021-22 M©L¡F yhç thlif 

V‰W¡ Tè, Ïw¡F Tè Ïu©L khj¤Â‰F %.8000/-« tH§f k‹w¤Â‹ K‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ mYtyf¡ F¿¥ò mDkÂ tH§fyh«. 

Ô®khd v©.1290,  ehŸ31.08.2021 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

bghUŸ-5 

 ÂU.bt§fluhk‹ v‹gt® mt®j« f£ol« Ïo¥ò (uhjhkfhš) r«gªjkhf.  

Ïªefuh£Áæid vÂ®¤J br‹id ca®ÚÂ k‹w¤Âš tH¡F v©.W.P.No.9478/2020-š tH¡F 



bjhl®ªJŸsh®.  j‰nghJ Ï›tH¡»id ÂU.bksçah TLjš muR tH¡f¿P® el¤Â tU« 

ãiyæš Ï›tH¡»id ã®thf ey‹ fUÂ ÂU.P.Óåth° v‹gtçl« x¥gil¡fÎ« 

Ï›tH¡»¿fhd f£lz« %.15000/- ¤Âid m‹dhU¡F tH¡»lÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

m.F- 

 1. mDkÂ më¡fyh«. 

 2. mtru mtÁa¤Âåä¤j« k‹w x¥òjiy vÂ® neh¡» jå mYty® mt®fŸ K‹ 

mDkÂ¥ bg‰W elot¡if nk‰bfh©lij m§Ñfç¡fyh«. 

Ô®khd v©.1291,  ehŸ31.08.2021 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

bghUŸ-6 

 ÂUkÂ.Ãnukh v‹gt®, Ïªefuh£Áæid vÂ®¤J br‹id ca®ÚÂ k‹w¤Âš tH¡F 

bjhl®ªJŸs ãiyæš (tH¡F v© Cont P.No.1327 of 2014) Ï›tH¡»id vÂ®¤J 

Ïªefuh£Áæ‹ rh®Ã‹ thÂl ÂU.P.Óåth° br‹id ca®ÚÂ k‹w tH¡f¿Pçl« mj‰fhd 

Mtz§fŸ x¥gil¡f¥g£LŸs ãiyæš, Ï›tH¡»‰fhd f£lz« %.15000/- ¤Âid 

m‹dhU¡F tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

m.F- 

 1. mDkÂ tH§fyh«. 

 2. mtru mtÁa¤Â‹ ãä¤j« k‹w x¥òjiy vÂ® neh¡» jå mYty®fë‹ K‹ 

mDkÂ¥ bg‰W elto¡if nk‰bfh©lij m§Ñfç¡fyh«. 

Ô®khd v©.1292,  ehŸ31.08.2021 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

 

jå mYty® (k) Miza® 

                         br§fšg£L efuh£Á 

 


