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கா�சி�ர� ெப�நகரா�சி 
 

��ட எ�.6/2020-21    
 

2020-� ஆ�� ஜூைல மாத� 14-� ேததி ெச�வா� கிழைம காைல                

11.00 மண
�� நட�த அவசர� ��ட�தி� நடவ��ைகக�. 
 

 

 

 !ன#ைல  

தி�மதி.ரா.மேக$வ%, ப'.கா�.,  

தன# அ)வல* 
    
    

 

1.     தமி�நா� நக� ற சாைல ேம�பா�� தி�ட� 2020-21-�கீ� &.649.50 ல�ச� மதி'ப(��) 

தமி�நா� நக�' ர சாைலக� ேம�பா�� தி�ட மான+ய நிதி (TUFIDCO) &.487.125 இல�ச.�, ம/0� 

நகரா�சி ப1கள+' � ெதாைக &.162.375 ஆக ெமா�த� &.649.50 இல�ச�தி/� நிதி ஒ5�கீ� ெச65 

வரெப/0�ள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன-28, அவ�கள+� க�த� ந.க.எ�.17349/2019/இ3 நா�. 

14.07.2020-�ப� கீ�க�ட வ
வர'ப� ேத�8 ெச6ய'ப�ட பண
க9�� (4 சி'ப1க�) ம�ற�தி� அ:மதி 

ேவ�ட'ப�கிற5. 

சி+ப� 
எ� 

பண'ய'! வ'பர�    ந.ள� 
(கி.ம1)    

மதி+ப34 5. 
(இல�ச7தி8)    

சி'ப� I 

வா�� எ�.46 தா�டவராய� நக�, வா�� எ�.46 
சி�னய��ள�, வா�� எ�.46 அ�ணா ��ய
?' , 
வா�� எ�.47 ஓB�ைக ெமய
� ேரா� ப
� ெத?, 
வா�� எ�.47 �ேபர� நக�, தனேசகர� ெத?, 
ஓB�ைக சிவ ர�, வா�� எ�.47 ேவள+1க'ப�டைர 
அரசமர ெத?, வா�� எ�.42 வ
DE நக�, வா�� 
எ�.42 .�தால�ம� நக� வா�� எ�.32 
எ�.எ�.அெவ�G சாைல .த) ஏ.ேக.ஜி தி?மண 
ம�டப� வைர ஆகிய ப�திய
) தா� சாைல 
அைம�த). 

3.078 200.00 

சி'ப� II 

வா�� எ�.24, ெர��'ேப�ைட, வா�� எ�.41 T.V 
இர�தின� நக�, வா�� எ�.43 வாழ.:சாமி ெத?, 
வா�� எ�.27 அ?�ததிபாைளய�, வா�� எ�.43 
தி?வ�9வ� நக�, வா�� எ�.41 இராஜிL கா�தி 
நக�, வா�� எ�.41 ெபBயா� நக� ேகாவ
�தராஜ� 
ெத?, வா�� எ�.41 ந�த'ேப�ைட .?க� நக�, 

3.460 200.00 
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வா�� எ�.41 ந�த'ேப�ைட �மர� நக�, வா�� 
எ�.41 ந�தேப�ைட மாBய�ம� ேகாய
) ெத?, 
வா�� எ�.41 ஆ�டா� நக� ம/0� க/பக� 
அெவ�G, வா�� எ�.41 ந�த'ேப�ைட கலா) 
ஆப
M .த) மகாலி1க� நக� வைர ப�திகள+) 
தா� சாைல அைம�த). 

சி'ப� III 

வா�� எ�.3 லி1க'ப� ெத?, ஏகா�பர ர� ெத? 
வா�� எ�.3, ச�வதN��த ெத�கைர ெத? வா�� 
எ�.3, ம5ரா�ேதா�ட� ெத? வா�� எ�.21, 
ராகேவ�திரா நக� வா�� எ�.51, வ�ளளா� நக� 
வா�� எ�.51, தி?'P� �மர� சாைல வா�� 
எ�.51, ெசவ
லிேம� ம?�5வமைன ேரா� வா�� 
எ�.50, ப�ள+��ட�த� ெத? வா�� எ�.50, 
எM.ப
. அRவலக� ேரா� வா�� எ�.48, 
சி�ன6ய� நக� வா�� எ�.49, வரத'ப� ப
� 
ெத? வா�� எ�.1, உ'ேபB�ள� ெத? வா�� 
எ�.13, அ1காள�ம� ேகாய
) ெத? வா�� எ�.4  
ஆகிய ப�திய
) தா� சாைல அைம�த). 

4.240 200.00 

சி'ப�  IV 
வா�� எ�.21 அ�ணா ேப?�5 நிைலய உ� ற�, 
ெவள+ ற� ெச)R� சாைல ம/0� ேப?�5க� 
நி/�� ப�திகள+) தா� சாைல அைம�த). 

0.456 49.50 

 ெமா�த� 
11.234 649.50 

அ)வலக 9றி+� :- 

  ம�ற� அ:மதி வழ1கலா�.               ( ந.க.எ�.5071/2020 ) 

தN�மான� எ�.78 அRவலக �றி'ப
�ப� ஒ' த) அள+�க'ப�ட5  

2. காYசி ர� ெப?நகரா�சி���ப�ட ப�திய
) ச�டம�ற உ0'ப
ன� ெதா�தி ேம�பா�� தி�ட� 

2019-20-� கீ� கீ��றி'ப
���ள பண
�� மாவ�ட ஆ�சிய�, காYசி ர� அவ�கள+� ெசய).ைற 

உ�திர8 க�த� ந.க.எ�.3417/2019/அ3 நா�.05.06.2020-) நி�வாக அ:மதி வழ1கி 

உ�திரவ
ட'ப�� உ�ள5. 

வ.எ� பண'ய'! வ'வர� மதி+ப3�47 

ெதாைக(5.பாய'8) 

 

     1 

Construction of bus shelter of Aringnar 

Anna bus stand Kancheepuram 

Municipality area in ward no.21 

35,86,000/- 
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எனேவ ேம/ப� பண
�� ெதாழி)]�ப அ:மதி ெபறேவ�� க?�5?வ
ைன ம�டல ெசய/ 

ெபாறியாள� ெச1க)ப�� ம�டல�, நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய��நரக�, ேம/� தா�பர� 

அவ�க9�� அ:'ப
 நடவ��ைக ேம/ெகா�ள ம�ற�தி� அ:மதி ேகார'ப�கிற5. 

அRவலக �றி'  

            ம�ற� அ:மதி வழ1கலா�.       (ந.க.எ�.8493/2019/இ1) 
 

தN�மான� எ�.79  அRவலக �றி'ப
�ப� ஒ' த) அள+�க'ப�ட5.                             

 

3. காYசி ர� நகரா�சி���ப�ட இராஜாஜி மா�ெக� அைன�5 வ
யாபாBக� ச1க�, ேம/ப� 

இராஜாஜி மா�ெக��� பைழய க��ட�திைன அக/றிவ
��  தியதாக  ணரைம'  பண
க� 
ேம/ெகா�ள நடவ��ைக எ��க8�ளதாக அறி�5, இ�த ராஜாஜி மா�ெக��ைன  தியதாக 
 ணரைம'  பண
க� ேம/ெகா�வ5 ச�ம�தமாக த1கைள அைழ�5 ேபசி த1கள5 �ைறகைள 
ேக�� அத�ேபB) .�ெவ��க'பட ேவ��� என ெதBவ
�5 நகரா�சி�� எதிராக ெச�ைன 

உய�நNதி ம�ற�தி� வழ�� (W.P.No.8644/2020)–) மாவ�ட ஆ�சிய�, காYசி ர� .த) ப
ரதி 

வாதியாக8�, ஆைணய�, காYசி ர� நகரா�சி இர�டாவ5 ப
ரதி வாதியாக8� இைண�5 வழ�� 
ெதாடர'ப�� உ�ள5. 
 

 இLவழ�கி/� தி?-V.ெஜய'ப
ரகாD நாராயண�, அரe வழ�கறிஞ� ஆஜராகி உ�ளதாக8�, 
இLவழ�கி/� வ�காள�5 தா�க� ெச6ய� ேகாBg�, இLவழ�கி/கான வழ�� க�டண� 

&.15,000/- (&பா6 பதிைன�தாய
ற� ம���) வழ1க� ேகாB க�த� வர'ப�� உ�ள5. ேம/ப� 

வழ�� க�டண�திைன வழ�கறிஞ?�� வழ1க ம�ற�தி� அ:மதி ேகார'ப�கிற5. 
 

அ)வலக9றி+� :- ம�ற� அ:மதி வழ1கலா�.          (ந.க.எ�.6434/2020/இ1) 
      

Ô®khd« v©Ô®khd« v©Ô®khd« v©Ô®khd« v©    :- 80 அ)வலக 9றி+ப'!ப; ஒ+�த8 அள#=க+ப�ட>. 
 
 
 
 

நகரா�சி அRவலக�.                       (ஓ�) ரா. மேகMவB 

காYசி ர�.                                                             தன+ அRவல�, 

நா�:-14.07.2020                                               காYசி ர� ெப?நகரா�சி. 

 

 

// உ�ைம நக) // 
 

 

ஆைணய�, 

காYசி ர� ெப?நகரா�சி. 
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