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��தாந�� நகரா�சியி� 2021
 ஆ�� October மாத
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29.10.2021 
நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள% ெச&ட
ப� 2021 மாத நா��றி&' ம�ற�தி� 

பா�ைவ�� ைவ�க&ப�கிற% 

அ(வலக �றி&' :-    பதி* ெச+யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான
 எ�:-949 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 2 

 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள% ெச&ட
ப� 2021 மாத நா��றி&' ம�ற�தி� பா�ைவ�� ைவ�க&ப�கிற% 

அ(வலக �றி&' :-    பதி* ெச+யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான
 எ�:-950 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 3 

 நகரா�சி நி�வாக
 ம�/
 �"நீ� வழ1க %ைறயி� அர2 ஆைண எ� 90 நா� 27.10.2021�ப" கைலஞ� 

நக�'ற ேம
பா�� தி�ட
 (KNMT) 2021-2020� கீ5 இ7நகரா�சி���ப�ட ஷா ஆ9
 நக� :1காவிைன ேம
பா� 

ெச+;
 பணி�� <.56.00 இல�ச�தி�� நி�வாக அ=மதி வழ1க&ப���ள%. ேம�ப" பணி�கான ெதாழி>�ப 

அ=மதி ெப�/ ேம நடவ"�ைக ெதாடர*
 ஒ&ப7த'�ளி ேகாாி பணி ேம�ெகா�ள அ
ம�ற�தி� அ=மதி 

ேவ�ட&ப�கிற%. 

அ(வலக �றி&'  

அ=மதி�கலா
.    (ந.க.எ�. 619/2019/இ1) 

தீ�மான
 எ�:-951 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 4 

 ��தாந(� நகரா�சியி சிற&' சாைலக� தி�ட
 (SRP 2021-22) நிதியி� கீ5 கீ5க�ட விபர&ப" 25  

எ�ணி�ைகயிலான (3 சி&ப1க�) சாைல&பணிக� <.326.00 இல�ச�தி ேம�ெகா�ள (நிதி ஒ%�கி�  TUFIDCO கட� 

<.270.00 இல�ச
 + நகரா�சி ப1��ெதாைக <.56.00 இல�ச
) நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களி� 

ெசய�ைற உ�தர* ந.க.எ�. 2057/2020/இ3 நா� 14.12.2020�ப" நி�வாக அ=மதி ெபற&ப�� 

தைலைம&ெபாறியாள�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக
 ெச�ைன அவ�களி� ெசய�ைற உ�தர* ந.க.எ�. 

23659/2020/15/"ஒ2 நா� 19.12.2020�ப" ெதாழி>�ப அ=மதி ெப�/ இ7நகரா�சி ெசய�ைற உ�தர* 

ந.க.எ�.958/2020/இ1 நா� 03.02.2021�ப" பணி உ�தர* வழ1கி பணிக� ��ேன�ற�தி  உ�ள%. 
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எ�எ�

எ�. 

ேவைலயி� ெபய�

ேவைலயி� ெபய�ேவைலயி� ெபய�

ேவைலயி� ெபய� சாைலயி� நீள� 

சாைலயி� நீள� சாைலயி� நீள� 

சாைலயி� நீள� 

(கி
கிகி

கி.மி
மிமி

மி) 

மதி�%& 

மதி�%& மதி�%& 

மதி�%& 

('

''

'.ல�ச�தி(

ல�ச�தி(ல�ச�தி(

ல�ச�தி() 

 
சி�ப�

சி�ப�சி�ப�

சி�ப�- I   

1 
ெசவி நக� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 

0.200 10.00 

2 
ஷா ஆல
 நக� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 

0.280 15.00 

3 
ஆயிஷா நக� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 

0.200 10.00 

தீ�மான
 எ�:-952 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  



4 
மர�கைட ெத�� �/�� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 

0.200 10.00 

5 
ஜ�ன� நக� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 

0.280 15.00 

6 
�க
மதியா ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 

0.250 14.00 

7 
ஔைவ காலனி ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 

0.300 16.00 

8 
அ அமீ� நக� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 

0.200 10.00 

 
சி�ப� 

சி�ப� சி�ப� 

சி�ப� - II   

9 
���க� ேரா
�� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி ெச��� 

பணி 

0.700 40.00 

10 
வ !வ� காலனி ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.200 10.00 

11 
அ�கைர $%�ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.200 10.00 

12 
ேதா
ட'ேசாி ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.200 10.00 

13 
மாதா ேகாவி� ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.200 10.00 

14 
கா�ெவ
��ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.400 20.00 

 
சி�ப� 

சி�ப� சி�ப� 

சி�ப� -III   

15 
வ.உ.சி காலனி ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.200 10.00 

16 
நாக*�� அ�ம+ ேகாவி� ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல 

அபிவி��தி ெச��� பணி 

0.350 19.00 

17 
ேமலபண*கா
டா*��யி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.200 10.00 

18 
பைழய ேபா-. ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.150 8.00 

19 
தி�வா/� ெமயி+ ேரா� அ�கி� ெப
ேரா� ப*� ச�தி� ேபவ� இய�திர� 

ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி ெச��� பணி 

0.100 6.00 

20 
பஜைன மட� ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.150 8.00 

21 
ெல
1மா*�� கீழ�ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல 

அபிவி��தி ெச��� பணி 

0.150 8.00 

22 
அ3%� ர�மா+ ெத�வி� ேபவ� இய�திர� ெகா�� தா�சாைல அபிவி��தி 

ெச��� பணி 

0.900 32.00 

23 
$ளிய*�� ெத�வி� சிெம�
 சாைல அைம��� பணி 0.200 10.00 

24 
சி�தா�த*கைர ெத�சி� சிெம�
 சாைல அைம��� பணி 0.100 5.00 



24 
சி+ன ேம�ெகா�டாழி ெத�வி� சிெம�
 சாைல அைம��� பணி 0.200 10.00 

 
ெமா
த�

ெமா
த�ெமா
த�

ெமா
த� 6510.00 326.00 

 ேம�க�ட பணிகளி ெபா%ம�களி� பிரதான பய�பா�" உ�ள 24 எ�ணி�ைகயிலான தா�சாைல பணிகD�� 

<.316.00 இல�ச
 ெதாைகயிலான பணிகள �"�க&ப�� சிற&' சாைலக� தி�ட நிதி (TUFIDCO LOAN) ஒ%�கீ�"�ப" 

�த தவைண�ெதாைக <.135.00 இல�ச
 ம��
 வி�வி�க&ப���ளதா ப�தி ப�"ய ெதாைகயாக <.135.00 இல�ச
 

ம��
 வழ1க&ப���ள%.  இ7நிைலயி இ7நகரா�சியி� த�ேபாைதய நிதி ஆதார
 ேபாதிய அளவி இலா�தா 

நகரா�சியி� ப1களி&' ெதாைகயிைன இ%வைர �"�க&ப�ட பணிகD�� த�ேபா% வழ1க இயலாத நிைல உ�ளதா 

நகரா�சியி� நிதிநிைலயிைன கA�தி ெகா�� கீ5காE
 விபர&ப" 1 எ�ணி�ைக சிெம�� சாைல அைம�த பணியிைன 

இ7நகரா�சியி� த�ேபாைதய நிதிநிைலைய கA�தி ெகா�� ேம�ப" தி�ட�தி9A7% ைகவிட*
 இ&பணி�� ேவ/ ஏேத=
 

தி�ட நிதியி� கீ5 மா�யமாக வழ1கிட நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன -28 அவ�கைள ேக��� ெகா�ள ம�ற�தி� 

அ=மதி ேவ�ட&ப�கிற%. 

வ.எ�. மதி&G�"�ப" 

வ.எ�. 

ேவைலயி� ெபய�  சாைலயி� 

நீள
 (கி.மி.) 

மதி&G� 

(<.ல�ச�தி) 

1 25/CC 
சி�ன ேமெகா�டாழி ெதAவி 

சிெம�� சாைல அைம��
 பணி  

0.200 10.00 

அ(வலக �றி&'  

 ம�ற
 அ=மதி�கலா
     (ந.க.எ�. 958/2020/இ1) 

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 5 

 ��தாந�� நகரா�சியி ஒA1கிைண7த நக�'ற வள�Hசி தி�ட
      (IUDM 2018-19) நிதியி� கீ5 கீ5க�ட 

விபர&ப" 13 எ�ணி�ைகயிலான (2 சி&ப1க�)  சாைல&பணிக� <.321.77 இல�ச�தி ேம�ெகா�ள (நிதி ஒ%�கீ� 

TUFIDCO கட� <.241.33 இல�ச
 + நகரா�சி ப1��ெதாைக <.80.44 இல�ச
) ஒA1கிைண7த நக�'ற வள�Hசி தி�ட
 

2018-19 நா� 19.12.20187 ேததிய The third Project Sanctioning and Monitoring Committee Meeting ப" நி�வாக 

அ=மதி ெபற&ப�� தைலைம& ெபாறியாள�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக
 ெச�ைன அவ�களி� ெசய�ைற உ�தர* 

ந.க.எ�. 18281/2018/DO1 நா� 30.01.2019�ப" ெதாழி>�ப அ=மதி ெப�/ இ7நகரா�சி ெசய�ைற உ�தர* 

ந.க.எ�. 16/2019/இ1 நா� 01.03.2019�ப" பணி உ�தர* வழ1கி பணிக� ��ேன�ற�தி உ�ள%. 

 

வ

வவ

வ. 

எ�

எ�எ�

எ�. 

ேவைலயி� ெபய�

ேவைலயி� ெபய�ேவைலயி� ெபய�

ேவைலயி� ெபய� சாைலயி� 

சாைலயி� சாைலயி� 

சாைலயி� 

நீள� 

நீள� நீள� 

நீள� (கி
கிகி

கி.மி
மிமி

மி) 

மதி�%& 

மதி�%& மதி�%& 

மதி�%& 

('

''

'.ல�ச�தி(

ல�ச�தி(ல�ச�தி(

ல�ச�தி() 

 
சி�ப�

சி�ப�சி�ப�

சி�ப�- I   

1 
ேமெகா�டாழி ைல� ம�/
 ெமெகா�டாழி தமிழ� ெதAவி ேபவ� 

இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 பணி  
0.830 45.00 

2 
மர�கைட ெத�� ெதA ம�/
 வட�� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� 

தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 
0.300 55.00 

3 
பண1கா�டா1�" ந��ெதA ம�/
 கீழ�ெதAவி ேபவ� இய7திர
 

ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 
0.610 30.00 

4 
அ+ய&ப� ேகாவி ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி  
0.250 14.00 

5 
தீ�நக� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 

பணி 

 

0.310 16.00 

6 
ஜ�ன� நக� 2வ% �/�� ெதA ம�/
 எ
.ஜி,ஆ� நக� ெதAவி ேபவ� 

0.355 18.00 

தீ�மான
 எ�:-953 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  



இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 

 
சி�ப�

சி�ப�சி�ப�

சி�ப�- II   

7 
பா+�கார�ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி  
0.180 09.00 

8 
கA
' ெகாைல�ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 
0.195 11.00 

9 
ேநAஜி ேரா� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 
0.950 50.77 

10 
�கம% அ9 ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 
0.450 24.00 

11 
இIமாயி ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல அபிவிA�தி 

ெச+;
 பணி 
0.155 09.00 

12 
ேகாைரயா/ வட�� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 
0.400 20.00 

13 
மர�கைட ெமயி� ேரா� ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� தா�சாைல 

அபிவிA�தி ெச+;
 பணி 
0.400 20.00 

 
ெமா�த�

ெமா�த�ெமா�த�

ெமா�த� 6.115 321.77 

 ேம�க�ட பணிகளி ெபா%ம�களி� பிரதான பய�பா�" உ�ள 11 எ�ணி�ைகயிலான தா�சாைல பணிகD�� 

<.288.77 இல�ச
 ெதாைகயிலான பணிக� �"�க&ப�� ஒA1கிைண7த நக�'ற வள�Hசி தி�ட நிதி (TUFIDCO LOAN) �த 

தவைண <.120.66 இல�ச
, இர�டா
 தவைண <.65.00 இல�ச
, J�றா
 தவைண <.31.00 இல�ச
 ஆக ��த 

தவைண�ெதாைக <.216.66 இல�ச
 ம��
 வழ1க&ப���ள%.  இ7நிைலயி இ7நகரா�சியி� த�ேபாைதய நிதி ஆதார
 

ேபாதிய அளவி இலாததா நகரா�சியி� ப1களி&' ெதாைகயிைன இ%வைர �"�க&ப�ட பணிகD�� த�ேபா% வழ1க 

இயலாத நிைல உ�ளதா நகரா�சியி� நிதிநிைலயிைன கA�தி ெகா�� கீ5காE
 விபர&ப" 2 எ�ணி�ைக தா�சாைல 

அைம�த பணிகைள இ7நகரா�சியி� த�ேபாைதய நிதிநிைலைய கA�தி ெகா�� ேம�ப" தி�ட�தி9A7% ைகவிட*
 

இ&பணி�� ேவ/ ஏேத=
 தி�ட நிதியி� கீ5 மா�யமாக வழ1கிட நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன -28 அவ�கைள 

ேக��� ெகா�ள ம�ற�தி� அ=மதி ேவ�ட&ப�கிற%. 

 
 
 
 

வ

வவ

வ. 

எ�

எ�எ�

எ�. 

மதி�%�)�ப) 

மதி�%�)�ப) மதி�%�)�ப) 

மதி�%�)�ப) 

வ

வவ

வ.எ�

எ�எ�

எ�. 

ேவைலயி� ெபய�

ேவைலயி� ெபய�ேவைலயி� ெபய�

ேவைலயி� ெபய� சாைலயி� நீள� 

சாைலயி� நீள� சாைலயி� நீள� 

சாைலயி� நீள� 

(கி
கிகி

கி.மி
மிமி

மி.) 

மதி�%& 

மதி�%& மதி�%& 

மதி�%& 

('

''

'.ல�ச�தி(

ல�ச�தி(ல�ச�தி(

ல�ச�தி() 

1 15 
பா+�கார ப%�ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� 

தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 பணி   
0.180 9.00 

2 19 
�கம% அ9 ெதAவி ேபவ� இய7திர
 ெகா�� 

தா�சாைல அபிவிA�தி ெச+;
 பணி  
0.450 24.00 

 

அ(வலக �றி&'  

 ம�ற
 அ=மதி�கலா
    (ந.க.எ�. 16/2019/இ1) 



29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 6 

இ7நகரா�சி ெபா% 2காதார பிாிவி�� ேதைவயான தளவாட ெபாA�க� விநிேயாக
 ெச+;
 பணி�� 21.10.2021 

அ�/ ேகார&ப�ட ஒ&ப7த'�ளிகளி கீ5க�ட இர�� நி/வன1களிமிA7% ஒ&ப7த'�ளிக� கீ5க�டவா/ 

வர&ெப�/�ள%. 

 

வ.எ�. தளவாட ெபாA�களி� ெபய�  பகவதி ஏெஜ�சீI 

இ7தியா பிைரேவ� 

9மிெட� (ஒA ெபாAளி� 

விைல) 

காKயா 

எ�ட�பிைரசI (ஒA 

ெபாAளி� விைல) 

1 
ம�ெவ�"  885 890 

2 
அ(மினிய அ�ன��ைட 425 430 

3 
கட&பாைர 900 900 

4 
ெத�ைன மா/ 45 50 

5 
இA
' ெகா�கி  380 380 

6 
சா�கைட கர�"  335 3340 

7 
ெபாிய அாிவா�  950 960 

8 
அல�� அாிவா�  750 760 

9 
ஜா"  900 900 

10 
ைககவச
  75 80 

11 
ஒளிA
 ச�ைட  280 280 

 
 

 ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி பகவதி ஏெஜ�சீI இ7தியா பிைரேவ� 9மிெட� 

நி/வன�திடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி �ைறவாக உ�ள%.  இ7நி/வன�தி� �ைற7த ஒ&ப7த'�ளி ம�ற�தி� 

பா�ைவ��
 அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

அ(வலக �றி&'  

 ம�ற
 அ=மதி�கலா
.                 (ந.க.எ�. 733/2021/எH1) 

தீ�மான
 எ�:-954  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 7 

 இ7நகரா�சி ெபா% 2காதார&பிாிவி இய1கி வA
 TN 50 AS 3522 TATA ACE வாகன�தி�� 5 'திய டய�க� 

ம�/
 'திய ேப�டாிக� வா1�
 பணி�� இ7நக� ம�ற தீ�மான எ�      நா� 30.09.2021�ப" அ=மதி�க&ப�� 

27.10.2021
 ேததி ேகார&ப�ட ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�ட நி/வன1களிடமிA7% ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

வ.எ� ஒ&ப7ததார� ெபய� 
மதி&G� ெதாைக 

(<பாயி) 

ஒ&ப7ததாரரா �றி&பிட&ப�ட 

ெதாைக (<பாயி) 

1 
ஆன7தராL ஆ�ேடா Mச ஒ��I 

ம�னா��" 
30,000/- 

29,750/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா Mச ஒ��I, 

ம�னா��" 
30,650/- 

. ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள ஆன7தராL ஆ�ேடா Mச ஒ��I 

ம�னா��" நி/வன�திடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக �ைறவாக உ�ள%. எனேவ ம�ற�தி� பா�ைவ��
 

அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

அ(வலக �றி&'  

தீ�மான
 எ�:-955  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  



 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
.   (ந.க.எ� 496/2021/எH1) 

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 8 

 இ7நகரா�சி ெபா% 2காதார&பிாிவி இய1கி வA
 TN 50 X 2638  TATA ACE வாகன�தி�� பN%க� நீ��
 

பணி�� இ7நக� ம�ற தீ�மான எ�       நா� 30.09.2021�ப" அ=மதி�க&ப�� 27.10.2021
 ேததி ேகார&ப�ட 

ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�ட நி/வன1களிடமிA7% ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

வ.எ� ஒ&ப7ததார� ெபய� 
மதி&G� ெதாைக 

(<பாயி) 

ஒ&ப7ததாரரா �றி&பிட&ப�ட 

ெதாைக (<பாயி) 

1 
ஆன7தராL ஆ�ேடா Mச ஒ��I ம�னா��" 

1,05,000 
1,04,328/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா Mச ஒ��I, ம�னா��" 1,11,620/- 

. ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள ஆன7தராL ஆ�ேடா Mச ஒ��I 

ம�னா��" நி/வன�திடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக �ைறவாக உ�ள%. எனேவ ம�ற�தி� பா�ைவ��
 

அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
.   (ந.க.எ� 523/2020/எH1) 

தீ�மான
 எ�:-956  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 9 

இ7நகரா�சி ப�தியி ெட1� ேநாயிைன க��&ப��%
 பணிகD�கான ஒ&ப7த நி/வன�தி� அ=மதி கால
 

31.10.2021 உட� �"வைடய உ�ள%.  ஒ&ப7த அ"&பைடயி 23 ெட1� த�&' பணியாள�க� Jல
 த�ேபா% வைர 

பணி நைடெப�/ வAகிற%.  ேம�ப" ஒ&ப7த நி/வனங�தி� கால
 31.10.2021 உட� �"வைடய உ�ளதா ேம(
 

01.11.2021 �த 30.11.2021 வைர ஒA மாத கால�தி�� ஏ�கனேவ ஒ&ப7த'�ளி விகித
 வழ1கிய தி-கர� ேசாசிய 

ெடவல&ெம�� ப*�ேடஷ� நி/வன�தி� Jலமாகேவ 23 பணியாள�கைள ெகா�� ேம�ப" பணியிைன ேம�ெகா�ள 

உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக    <.3,72,000/-�� ம�ற�தி� அ=மதி ேவ�ட&ப�கிற%. 

 

அ(வலக �றி&'  

 ம�ற
 அ=மதி�கலா
                      (ந.க.எ�. 484/2020/எH1) 

தீ�மான
 எ�:-957  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 10 

 இ7நகரா�சி 2020-2021 ஆ
 ஆ�� வAவா+ நிதி, Jலதனநிதி கண��க� ம�/
 �"நீ� வ"கா நிதி 

கண��களி� வர* ெசல* தி�ட கண�� ம�/
 ஆ���கண��க� தயா� ெச+% உ�ளா�சி நிதி தணி�ைக� %ைற, 

திAவா<�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன ம�/
 நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய��ந�, தPசாQ� அ(வலக1கD�� 

அ=&பிட ேவ�";�ளதா, ேம�ப" 2020-2021 ஆ
 ஆ�"�� தயா� ெச+ய&ப�ட ஆ��� கண��கD�� தனியா� 

ப�டய கண�க� நி/வன
 Jல
 கண��க� சாிபா��க&ப�� சா�றித5 ெப/வத�� ஆ�
 உ�ேதச ெசலவின
 <.50,000/-

�� ம�ற�தி� அ=மதி�� ைவ�க&ப�கிற%. 

 

அ(வலக �றி&'  ம�ற
 அ=மதி�கலா
                 

(ந.க.எ�. 2508/2020/பி1) 

தீ�மான
 எ�:-958  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 11 

 இ7நகரா�சி பராமாி&பி உ�ள க�"�1களி மைழநீ� ேசகாி&' க�டைம&' அைம��
 பணி�� 22.10.2021 

அ�/ ேகார&ப�ட ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�டவா/ இர�� ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

 

வ. 

எ� 

ஒ&ப7ததார� ெபய�  ஒ&ப7த 

ெதாைக  

ஒ&ப7த'�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித
 

1 
திA.ஜி.க9யJ��தி ஒ&ப7ததார� 

கீழவாழாHேசாி அ�தி�கைட 

59859 59812 0.08 % மதி&G�ைடவிட 

�ைற* 

2 
தி�.ஜி. ரவி�ச�திர	 ஒ�ப�ததார� 

ஓைக�ேபைர�� வடபாதிம�கல� 

59859 59986 0.021% மதி&G�ைடவிட 

அதிக
 

 

ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள திA.ஜி.க9யJ��தி ஒ&ப7ததார� 

கீழவாழாHேசாி அ�தி�கைட எ�பவாிடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக  மதி&G�"ைன விட  0.08% �ைறவாக 

உ�ள%.  ம�ற�தி� பா�ைவ��
 அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
. 

(ந.க.எ�.    2021/இ1) 

தீ�மான
 எ�:-959  

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 12 

 இ7நகரா�சி���ப�ட 19வ% வா�� ஜாவியா ெதAவி உ�ள பைழய கா1கிாீ� பால
 உைட7% உ�ளைத 

உைட�% அ&'ற&ப��திவி�� 'தியதாக RCC கா1கிாி� பால
 அைம��
 பணி��       அ�/ ேகார&ப�ட ஒ&ப7த'�ளியி 

கீ5க�டவா/ இர�� ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

 

வ. 

எ� 

ஒ&ப7ததார� ெபய�  ஒ&ப7த 

ெதாைக  

ஒ&ப7த'�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித
 

1 
திA.R,எழிமாற� ஒ&ப7ததார� 

ெகாரடாHேசாி ேரா� ெல�2மா1�" 

62165 63082 0.13% மதி&G�ைடவிட 

�ைற* 

2 
திA.ஜி. ரவிHச7திர� ஒ&ப7ததார� 

ஓைக&ேபைரT� 

62165 63290 0.20 % மதி&G�ைடவிட 

அதிக
 

 

ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள திA.R,எழிமாற� ஒ&ப7ததார� 

ெகாரடாHேசாி ேரா� ெல�2மா1�" எ�பவாிடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக  மதி&G�"ைன விட  0.13% �ைறவாக 

உ�ள%.  ம�ற�தி� பா�ைவ��
 அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
.  (ந.க.எ�.    2020/இ1) 

தீ�மான
 எ�:-960 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 13 

 இ7நகரா�சி���ப�ட ேகாைரயா/ ந��ெதA, கைட�ெதA, பாரதிநக�, ெல�2மா1�" ேமல�ெதA, 

இ7திரா நக�, மர�கைட ெத�� ெதA ஆகிய இட1களி �"நீ� பகி�மான �ழா+ அைம��
 பணி�� 25.10.2021 அ�/ 

ேகார&ப�ட ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�டவா/ இர�� ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

 

வ

வவ

வ. 

எ�

எ�எ�

எ� 

ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ெபய�

ெபய�ெபய�

ெபய� ஒ�ப+த 

ஒ�ப+த ஒ�ப+த 

ஒ�ப+த 

ெதாைக

ெதாைகெதாைக

ெதாைக 

ஒ�ப+த-�ளி 

ஒ�ப+த-�ளி ஒ�ப+த-�ளி 

ஒ�ப+த-�ளி 

ெதாைக

ெதாைகெதாைக

ெதாைக 

சதவிகித�

சதவிகித�சதவிகித�

சதவிகித� 

1 
திA.எI.��%��மர� ஒ&ப7ததார� 

245234 245203.37 0.01 % மதி&G�ைடவிட 

தீ�மான
 எ�:-961 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  



ம�னா��" �ைற* 

2 
திA.ஜி.ரவிHச7திர� ஒ&ப7ததார� 

ஓைகேபைரT� 

245234 247707 1.01% மதி&G�ைடவிட 

அதிக
 

 

ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள திA.எI.��%��மர� ஒ&ப7ததார� 

ம�னா��" எ�பவாிடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக  மதி&G�"ைன விட  0.01% �ைறவாக உ�ள%.  ம�ற�தி� 

பா�ைவ��
 அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
.   (ந.க.எ�.    2020/இ1) 

 

  



29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 14 

இ7நகரா�சி���ப�ட பைழய நகரா�சி அ(வலக�தி உ�ள ேமா�டா� அைறயி �ேளாாி� ேமா�டா� இய1கி 

வ7த%.  த�ெபாN% பNதாகி உ�ளதா 'திய ேமா�டா� ெபாA�திட*
 ம�/
 உதிாிபாக1க� வா1கி ெபாA�%
 பணி�� 

22.10.2021 அ�/ ேகார&ப�ட ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�டவா/ இர�� ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

 

வ

வவ

வ. 

எ�

எ�எ�

எ� 

ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ெபய�

ெபய�ெபய�

ெபய� மதி�%& 

மதி�%& மதி�%& 

மதி�%& 

ெதாைக

ெதாைகெதாைக

ெதாைக 

ஒ�ப+த 

ஒ�ப+த ஒ�ப+த 

ஒ�ப+த ெதாைக

ெதாைகெதாைக

ெதாைக சதவிகித�

சதவிகித�சதவிகித�

சதவிகித� 

1 
ச�வ
 ெகமி�கI சிவ� 

ேகாவி ெதA நாக&ப�"ண
  

1,15,000 1,02,594 0.01 % மதி&G�ைடவிட 

�ைற* 

2 
தவ
 ஏெஜ�சீI  

3/475-A3, ECR  ெமயி� 

ேரா� நாக&ப�"ண
  

1,15,000 1,02,630 0.03% மதி&G�ைடவிட அதிக
 

 

ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த&'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள ச�வ
 ெகமி�கI சிவ� ேகாவி 

ெதA நாக&ப�"ண
 எ�பவாிடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக  மதி&G�"ைன விட  0.01% �ைறவாக உ�ள%.  

ம�ற�தி� பா�ைவ��
 அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
. 

(ந.க.எ�.    2020/இ1) 

 

தீ�மான
 எ�:-962 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



 

 

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 15 

 இ7நகரா�சியி பராமாி�க&ப�� வA
 12 BOV வாகன�தி 10 வாகன1க� பNதாகி இய1காத நிைலயி 

உ�ள 6 வாகன1க� பN% நீ�க
 ெச+ய ஆ�
 உ�ேதச ெசலRன
 <.4.00 இல�ச�தி�� 21.10.2021 அ�/ ேகார&ப�ட 

ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�டவா/ இர�� ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

 

வ

வவ

வ. 

எ�

எ�எ�

எ� 

ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ெபய�

ெபய�ெபய�

ெபய� மதி�%& 

மதி�%& மதி�%& 

மதி�%& 

ெதாைக

ெதாைகெதாைக

ெதாைக 

ஒ�ப+த ெதாைக

ஒ�ப+த ெதாைகஒ�ப+த ெதாைக

ஒ�ப+த ெதாைக சதவிகித�

சதவிகித�சதவிகித�

சதவிகித� 

1 
திA.ெஜயகா7த� ெச�ைன 4,00,000 3,53,150 0.14 % மதி&G�ைடவிட 

�ைற* 

2 
எ
.ேக. இ�டI�ாீI 

ஆ�U�  

4,00,000 3,54,400 0.21% மதி&G�ைடவிட அதிக
 

 

ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள ெஜயகா7த� ெச�ைன 

எ�பவாிடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக  மதி&G�"ைன விட 0.16% �ைறவாக உ�ள%. ம�ற�தி� பா�ைவ��
 

அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
.  (ந.க.எ�.    2020/இ1) 

 

தீ�மான
 எ�:-963 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

  



 

 

29.10.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 16 

 இ7நகரா�சியி பராமாி�க&ப�� வA
 12 BOV வாகன�தி 10 வாகன1க� பNதாகி இய1காத நிைலயி 

உ�ள 4 வாகன1க� பN% நீ�க
 ெச+ய ஆ�
 உ�ேதச ெசலRன
 <.2.50 இல�ச�தி�� 21.10.2021 அ�/ ேகார&ப�ட 

ஒ&ப7த'�ளியி கீ5க�டவா/ இர�� ஒ&ப7த'�ளிக� வர&ெப�/�ள%. 

 

வ

வவ

வ. 

எ�

எ�எ�

எ� 

ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ஒ�ப+ததார� 

ஒ�ப+ததார� ெபய�

ெபய�ெபய�

ெபய� மதி�%& 

மதி�%& மதி�%& 

மதி�%& 

ெதாைக

ெதாைகெதாைக

ெதாைக 

ஒ�ப+த ெதாைக

ஒ�ப+த ெதாைகஒ�ப+த ெதாைக

ஒ�ப+த ெதாைக சதவிகித�

சதவிகித�சதவிகித�

சதவிகித� 

1 
திA.ெஜயகா7த� ெச�ைன 2,50,000 2,19,200 0.16 % மதி&G�ைடவிட 

�ைற* 

2 
எ
.ேக. இ�டI�ாீI 

ஆ�U�  

2,50,000 2,20,150 0.27% மதி&G�ைடவிட அதிக
 

 

ேம�க�டவா/ ெபற&ப�ட இர�� ஒ&ப7த'�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள ெஜயகா7த� ெச�ைன 

எ�பவாிடமிA7% வர&ெப�ற ஒ&ப7த'�ளி ெதாைக  மதி&G�"ைன விட 0.16% �ைறவாக உ�ள%. ம�ற�தி� பா�ைவ��
 

அ=மதி��
 ைவ�க&ப�கிற%. 

 

அ(வலக �றி&'  

 �ைறவான ஒ&ப7த'�ளியிைன ம�ற
 ஏ�கலா
.  (ந.க.எ�.    2020/இ1) 

 
 

தீ�மான
 எ�:-964 

ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட ஏ�க�ப�ட 

ஏ�க�ப�ட  

 
 

                ஆைணய� / தனி அ(வல� 

                  ��தாந�� நகரா�சி 

 


