
  g¤kdhgòu« efuh£Á 
g¤kdhgòu« ef® k‹w¤Â‹ rhjhuz T£l« 2020-« tUl« et«g® khj« 03-« njÂ   

fhiy 10.30 kâ¡F efuh£Á mYtyf¤Âš it¤J eilbg‰w T£l elto¡iffŸ égu« 
k‰W« m¡T£l¤Âš ãiwnt‰w¥g£l Ô®khd étu§fŸ Ã‹tUkhW.  

bghU£fŸ 
                1)Ïªefuh£Á všiy¡F£g£l gFÂfëš Ñœf©l égu¥goahd rhiyfŸ Ïa‰if  

Ïl®ghLfëdhY« k‰W« jäœehL FoÚ® tofhš thça« _y« rhiyfëš FoÚ® FHhŒ 

gÂ¡F« gâfëdhš  njh©l¥g£L nrjkilªJŸsJ.  nk‰go  rhiyfis  Áw¥ò rhiyfŸ  

Â£l« 2020-2021-‹     Ñœ  Á¥g« 1  k‰W« Á¥g« 2-Mf   rhiy¥gâfŸ nk‰bfhŸs  

Ñœf©lthW nj®Î brŒa¥g£LŸsJ.    

SRP ROAD LIST 2020-2021 
PACKAGE-I 

Sl 
No  

Name of the ULB Name of the Road Lengt
h of 
the  

road 

in KM 

Width of 
the Road 
in (M 

Proposal to be taken 
up 

Type 
BT/CC 

Amount 

Rs. In 
Crores 

1 

Padmanabha 

puram 

Improvements of Market Road 0.950 5.50,7.50 
BT, Paver 

block 
0.54 

2 Improvements of Gnaniyar 

street 
0.095 3.00 Paver block 0.08 

3 Improvements of 

Danamudukku 
0.250 3.60 Paver block 0.16 

4 Improvements of Charode 0.700 5,70 BT 0.36 

5 Improvements of Kottai 

Backside to Chanthai vali road 
1.200 4.75,4.50 

BT, Paver 

block 
0.66 

6 Improvements of Ramar 

Parambu 
0.400 3.00 Paver block 0.20 

 Total 3.595     2.00 

 

SRP ROAD LIST 2020-2021 

PACKAGE-II 

Sl 
No  

Name of the 
ULB 

Name of the Road Length 
of the  

road 

in KM 

Width of 
the 
Road in 
(M 

Proposal to be taken 
up 

Type 
BT/CC 

Amount 

Rs. In 
Crores 

1 
Padmanabha 

Improvements of 
Padmanabhapuram south 

0.215 7.20 BT 
0.16 



puram street road 

2 Improvements of 
Padmanabhapuram North 
street road 

0.203 8.50 BT 0.14 

3 Improvements of 
Padmanabhapuram West 
street road 

0.292 8.50 BT 
0.18 

4 Improvements of 
Padmanabhapuram East 
street road 

0.300 7.50 BT 
0.2 

5 Improvements of 
Perumalkulam road 

0.150 4.10 
Paver 
block 0.13 

6 Improvements of Vazhavillai 
1st street 

0.200 3.00 
Paver 
block 

0.14 

7 Improvements of APMA 3rd 
street road 

0.250 7.40,4.30 
Paver 
block 

0.17 

8 Improvements of Konar street 0.500 5.00 BT 0.21 
9 Improvements of Bharathi 

nagar road 
0.500 3.60,4.30 

BT, Paver 
block 

0.19 

10 Improvements of Mullai nagar 
road 

0.210 3.00 BT 0.11 

11 Improvements of Veticonam 
road 

0.095  3.00 
Paver 
block 

0.27 

12 Improvements of Mudakullam 
road 

0.380 4.50 
Paver 
block 

0.06 

13 
Improvements of vazhavillali 0.100 3.00 

Paver 
block 

0.04 

 Total 3.395     2.00 

      

     nk‰go rhiyfŸ 2020-2021 Â£l¤Â‹ Ñœ murhizæš têtif brŒa¥g£LŸs 

é»jhrhu¤Â‹ go  ãÂ xJ¡ÑL brŒJ ã®thf mDkÂ tH§»l nt©o kÂ¥Õ£L Ãnuuiz 

k‰W« fU¤JU mD¥g k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.Ï¤Jl‹ Ïiz¤J  

rk®¥Ã¤J¡bfhŸs¥gL»wJ v‹gij gâÎl‹ bjçé¤J¡bfhŸ»nw‹. 

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1712 
         nj®Î brŒa¥g£l gâfŸ m§Ñfç¡f¥g£lJ.  
 

2)ப�மனாப�ர
 நகரா�சி ேப��� நிைலய�தி�� 1966-
 ஆ !" நகர�ல 

எ . B8-89,B8-100-" நில ஆ)ஜித
 ெச,� வ.ைல/� வா0க1ப�2 ேப��� 

நிைலய
 அைம/க1ப�ட�.  2001-
 ஆ !" ெச1!/ டா0/ அைம/�
 ேபா� 

தி�மதி. ைலலா எ5பவ) தன/� ெசா�தமான இட
 உ8ள� எ5ற 

ப�மனாப�ர
 சா)� ந;தி ம5ற�தி" வழ/� ெதாட)�தா).  நகரா�சி/� எதிராக 

த;)�ைர வர ெப�ற�. அ�த த;)1பாைணய.ைன எதி)�� நகரா�சி ேம" 

>ைறய?�2 ம@ மA� ெச5ைன உய)ந;தி ம5ற ம�ைர கிைளய."  E.P.No. 



39/2015 E.A.No. 1/2019 O.S. No. 383/2001-5 ப! வழ/� ெதாட)பாக CRP (MD) No/1373 and 

1377 of 2019 ம�V
  C.M.P (MD) No. 7346 and 7360/2019  ம�ைர உய) ந;தி 

ம5ற�தி5 Xல
 EA 1/2019 ம@Y/� சாதகமாக நகரா�சி/� உ�தரY 

தர1ப�28ள�.  அத5ப! நகரா�சி ேப��� நிைலய�தி" உ8ள ெபா� 

கழி1ப.டமாக பல ப�திகளZ" இ��� வ�� ேச�
 கழிY ேச�
 இடமாக 

உ8ளதா" நகரா�சி இ�த ப�திைய ெபா� ம/க8 பய@/காக நில ஆ)ஜித
 

ப2�தி எ�த நிவாரண>
 ெகா2/கலா
 எ5V ந;தி ம5ற�தி5 த;)1�ைரய." 

ெத[வ./க1ப�28ள�. 

 ேம\
 த;)1�ைரய.5 அ!1பைடய." ெபா� ம/களZ5 நல5 க�தி 

தா\கா ச)ேவய) Xல
 ேதைவயான இட�திைன அள�� நில ஆ)ஜித
 

ெச,திட ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�.  

(ந.க.எ .4105/2001/�றி.ப..ஐ) 

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1713 
         mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 

3) இ�நகரா�சி ெபா� ^காதார1 ப.[வ." இய0�
 வாகன
 எ . TN75B4577-/� 

TATA ACE வாகன��/� வாகன வ.ப�� கா1ப?2 ப.[மிய
 ெச\��வத�� ஆ�
 உ�ேதச 

ெசலY� ெதாைக  `.18061/-ைன காேசாைலயாக aைனெட� இ�தியா இ5bர5c 

க
ெபனZ லி� நாக)ேகாவ."  நிVவன�தி�� வழ0க ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�.  

ேம\
 ெபா� ^காதார அவசர அவசிய
 க�தி ேம�ப! ெதாைகய.ைன தனZ 

அ\வல)/ஆைணய) >5அ@மதி ெப�V ெச\�தியத��
 ம5ற அ@மதி 

ேவ ட1ப2கிற�.  

அ.�:- ெபா� ^காதார அவசர அவசிய
 க�தி ேம�ப! ெதாைகய.ைன தனZ அ\வல)/ 

ஆைணய) >5 அ@மதி ெப�V ெச\�தியத��
 ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�. 

(ந.க.எ . 1410/2017/அ2) 

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1714 
         mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 

4)இ�நகரா�சி ெபா� ^காதார1 ப.[வ." இய0�
 வாகன
 எ . TN 75AM 2378TATA 

ACE  வாகன��/� வாகன வ.ப�� கா1ப?2 ப.[மAய
 ெச\��வத�� ஆ�
 உ�ேதச 

ெசலY� ெதாைக `.20034/-ைன காேசாைலயாக aைனெட� இ�தியா இ5bர5c 



க
ெபனZ லி� நாக)ேகாவ." நிVவன�தி�� வழ0க ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�.  

ேம\
  ெபா� ^காதார அவசர அவசிய
 க�தி ேம�ப! ெதாைகய.ைன தனZ அ\வல) 

/ஆைணய) >5 அ@மதி ெப�V ெச\�தியத�� ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�. 

அ.�:-ெபா� ^காதார அவசர அவசிய
 க�தி தனZ அ\வல)/ஆைணய) >5 அ@மதி 

ெப�V  ேம�ப! ெதாைகய.ைன ெச\�தியத��
 ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�.  

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1715 
         mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 

 4)இ�நகரா�சி ெபா� ^காதார வாகன
 எ . TN74D- 4151 கழிY ந;) வாகன��/� 

த�தி சா5V ��1ப.�� ெகா8ள  ேதைவயான மராம�� பண.க8 ேம�ெகா8ள 

அ@மதி/�
 அத�கா�
 உ�ேதச ெசலவ ;ன ெதாைக `.90,000/- ைன இ�நகரா�சி 

வ�வா, நிதிய.லி��� வழ0கY
, அவசர அவசிய
  க�தி ஒ1ப�த1�8ளZ ேகாரY
 

ம5ற�தி5 அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�. 

அ.�:- ெபா� ^காதார அவசர அவசிய
 க�தி மராம�� பண.க8 ேம�ெகா8ளY
, 

அத�கான உ�ேதச ெசலவ ;ன�தி��
 ஒ1ப�த1�8ளZ ேகாரY
 ம5ற
 அ@மதி/கலா
. 

(ந.க.எ . 549/2009/அ2) 

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1716 
         mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 

 5)இfவ\வலக வ�வா, ஆ,வாள) அவ)களZ5 அறி/ைகய." 

இ�நகரா�சி/��ப�ட வா)2 எ .13 கதY எ  7A /21 எ  ெகா ட க�!ட
  

தி�மதி ப.. வச�த�மா[ எ5ற ெபய[" வண.க பய5பாடாக வ[வ.தி1� ெச,ய1ப�2 

பய5பா�!" இ��� வ�கிற�.  த�ேபா� ேம�க ட கதY எ  ெகா ட 

�!ய.�1�தார) �திய வ ;2 க�! >!��8ளா) எனY
 ேம�ப! �!ய.�1�/� �திய வ[ 

வ.தி/க1ப�28ளதாகY
 ெத[வ.��8ளா).  எனேவ ேம�ப! வ ;�2 உபேயாக பய5பா2  

அ"லாத �!ந;) இைண1� f[வ.தி1� எ .151/013/00176- ஐ வ ;�2 உபேயாக பய5பாடாக 

மா�ற
 ெச,� வழ0க ம5ற�தி5 அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�. 

(ந.க.எ . 533/2020/இ1)  

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1717 
         mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 

 

 



 6)ச�ட ம5ற உV1ப.ன) ெதா�தி ேம
பா�2� தி�ட
 2019-2020-5 கீh  மாவ�ட 
ஆ�சிய) ம�V
 ெப��தைலவ) மாவ�ட ஊரக வள)jசி >கைம, நாக)ேகாவ." 
அவ)களZ5 ெசய">ைற ஆைண எ . ஆ3/4068/2019, நா8 15-10-2020-5 ப!  கீh/க ட 
பண./� நி)வாக அ@மதி வழ0க1ப�28ள�. 
வ.எ . பண.ய.5 வ.வர
 மதி1ப?�2� ெதாைக 

(`. இல�ச�தி") 
1, ப�மனாப�ர
 நகரா�சி- த/கைல ேம�2/கைட 

ப�திய." அைம��8ள அர^ >ck
 
�வ/க1ப8ளZய." ேபா)ெவ" அைம�� 
மாணவ)க8 பய5ப2��
 வ.த�தி" �!ந;) 
வ.நிேயாக வசதி ெச,த".  

2.00 

ேம�க ட வ.வர1ப! நி)வாக அ@மதி வழ0க1ப�ட பண.ய.ைன ஒ1ப�த1�8ளZ ேகா[ 

பண.ய.ைன ேம�ெகா8ள ம5ற�தி5 அ@மதி/�
  பா)ைவ/�
 ைவ/க1ப2கிற�. 

(ந.க.எ . 879/2020/இ1) 

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1718 
         gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥gLtJl‹ x¥gªj¥òŸë nfhuÎ« mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 7)இ�நகரா�சி ெபா� ^காதார ப.[வ." இய0�
 வாகன
  TN74D 4151-/� 

மராம�� பண.க8 ேம�ெகா8ள 21/10/2020 அ5V ஒ1ப�த1�8ளZ ேகார1ப�டதி" 

கீh/க டவாV X5V ஒ1ப�த1�8ளZக8 வர1ெப�V8ள�. 

வ.எ�. நி�வன
தி� ெபய� ெதாைக 

�. 

1, கேணl ேமா�டா) ஒ)/c, 
நாக)ேகாவ." 

74930/- 

2. K.S.S M£nlhbkhigš° 
ehf®nfhéš  

81890/- 

3 A.R.K.  ஆ�ேடா ெமாைப"c 
நாக)ேகாவ." 

80890/- 

 ேமேல வர1ெப�V8ள ஒ1ப�த1�8ளZகளZ" வ.எ . 2 ம�V
 3-" காn
 

ஒ1ப�த1�8ளZகைள வ.ட வ.எ .1-" காn
  கேணl ேமா�டா)c நாக)ேகாவ." 

நிVவன�தி5 ஒ1ப�த1�8ளZ  மிக �ைறவாக உ8ள�.  எனேவ �ைறவான 

ஒ1ப�த1�8ளZ அளZ�த கேணl ேமா�டா)c நாக)ேகாவ." நிVவன�தி�� ேவைல 

உ�தரY வழ0�வத��
 ேம\
 அவசர அவசிய
 க�தி தனZ அ\வல)/ஆைணய) >5 

அ@மதி ெப�V ேவைல உ�தரY வழ0கியத��
 ம5ற அ@மதி ேவ ட1ப2கிற�. 

அ.�:- ெபா� ^காதார அவசர அவசிய
 க�தி தனZ அ\வல)/ஆைணய) >5 அ@மதி 

ெப�V ேவைல உ�தரY வழ0கியத��
  ம5ற
 அ@மதி வழ0கலா
. 

(ந.க.எ . 549/2009/அ2) 

ef® k‹w¤ Ô®khd« v©.1719 



Fiwªj x¥gªj¥òŸë m§Ñfç¡f¥gLtJl‹, K‹ mDkÂÍ« 

m§Ñfç¡f¥gL»wJ.  

 8)ப�மனாப�ர
 நகரா�சி1 ப�திய." திற�த ெவளZய." மல
 கழி/�
 பழ/க
 

(ODF+) இ"லாத நகரா�சியாக அறிவ.�திட 15/10/2020 /�8 நடவ!/ைக ேம�ெகா8ள 

நகரா�சி நி)வாக  ம டல இய/�ந),தி�ெந"ேவலி அ\வலக மி5னqச" க!த�தி5 

Xல
 ெத[வ./க1ப�28ள�.  இத5 மA� நடவ!/ைகயாக தனZ அ\வல), ப�மனாப�ர
 

நகரா�சி அைன��1 ப8ளZக8, மகளZ) ^ய உதவ. �r/க8 ம�V
  இ�1ப.ட ச>தாய 

நலjச0க0க8 (RWA) ஆகியவ)களZட
 21 வா)2 ப�திகளZ\
 திற�த ெவளZ/ கழி1ப.ட
 

இ"லாத நகரா�சி என உ[ய உVதி ெமாழி ப!வ0க8 ெபற1ப�28ள�.  ேம\
 

ஆேலாசைன ம�V
 ஆ�ேசபைணய.ைன ெபா� ம/களZட
 இ��� ெபVத" �றி�� 

வ.ள
பர1ப2��
 வ.த�தி"  31/10/2020 >த" ெதாைல/கா�சி வாய.லாக 

அறிவ./க1ப�28ள�ட5, திட/கழிY பண.கt/� பய5ப2�த1ப2
 LCV வாகன0களZ5 

Xல
 ஒலிபர1�
 ெச,ய1ப�2 வ�கிற�.   இ�நகரா�சிய." அைன�� வ ;2களZ\
 

w,ைம இ�தியா தி�ட இல/�1ப! தனZநப) கழி1ப.ட0க8 (IHHL) ம�V
 ச>தாய 

கழி1ப.ட0க8 (CT) க�! >!/க1ப�28ள�.  த�ேபா� நக[5 21 வா)2கt/��ப�ட 

அைன��1 ப�திய.\
  கழி1ப.ட0க8 பய5ப2�த1ப�2 வ�கிற�.  ஆகேவ ேம�ப! 

நடவ!/ைகய.5 அ!1பைடய." இ�நகரா�சிய." திற�த ெவளZய." மல
 கழி/�
 

பழ/க
 இ"லாத நகரா�சி(ODF+) என அறிவ.�திடY
 ேம\
 இ1ெபா�8 �றி�த 

ெசலவ ;ன�தி��
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