ஆதனங்கள் (வெற்று நிலங்கள்) ெிற்பனனக்கு உள்ளன
இல.

1

அனைந்துள்ள இடம்

அக்குரன

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு
உட்பட்டது)

அணுகல் - கண்டியில் இருந்து மாத்தளை வதியில்
ீ
சுமார் 9 கி.மீ., (9 கி.மீ . கல்ளைக் கடந்து சுமார் 50 மீ ) சென்று, வடுகளுக்குச்
ீ
செல்லும் மமாட்டார், தார் வதியில்
ீ
இடதுபுறம் திரும்பவும். பின்னர் சுமார் 25 மீ திரும்பி இடதுபுறம்
சென்று சுமார் 75 மீ சதாடரவும், பின்னர் வைதுபுறம் திரும்பி, ஆதனத்ளத 40 மீ சதாளைவில் அளடயவும்.
ரூபா. 19 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம்: 18.52 மபர்ச்

2

3

பங்கவதனிய

தம்புள்னள

அணுகல் - ெிைாப நகரத்திைிருந்து புத்தைம் வதியில்
ீ
சுமார் 6 கி.மீ தூரத்திற்குச் சென்று இடதுபுறமாக ஓரைவு சகான்கிரீட்இ ஓரைவு தாரிடப்பட்ட பிரமதெ ெபா வதியில்
ீ
400 மீ . 80 கி.மீ தூரத்ளத கடந்து 200 மீட்டர் தூரம் சென்று
திரு. ைிமயா ஃசபர்னனாமடாவின் குடியிருப்புக்கு அருமக உள்ை வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பவும். திரு. ைிமயா சபர்னனாமடாவின் சொத்துக்குப் பின்னால் வைதுபுறம் 100 மீ . சென்றால் குறித்த காணிளய அளடய முடியும்.
விஸ்தீரணம்: 35 மபர்ச்
அணுகல் - தம்புள்ளை நகரில் உள்ை கடிகார மகாபுர ெந்திப்பில் இருந்து 87வது கிமீ கட்ளட வளர 5 கி.மீ தூரத்தில் குருநாகளை வதியில்
ீ
சென்று இடதுபுறம் உள்ை கிரவல் வதியில்
ீ
திரும்பி சுமார் 500 மீ ட்டர் சதாளைவில்
காணிளய அளடயைாம்.

ரூபா. 12 ைில்லியன்

ரூபா. 3 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - சைாட் 37 - 0 ஏக்கர் - 00 ரூட் - 20 மபர்ச்
சைாட் இை. 38 - ஏக்கர் 0 - 00 ரூட் - 20 மபர்ச்
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தம்புள்னள

அணுகல் - தம்புள்ளை நகரில் உள்ை கடிகார மகாபுர ெந்திப்பிைிருந்து குருநாகளை வதியில்
ீ
சுமார் 400 மீ ட்டர் தூரம் சென்றுஇ டிகிரி மவத்ளதக்கு வைதுபுறம் திரும்பிஇ சுமார் 500 மீ ட்டர் தூரம் சென்று ஆதனத்ளத
அளடயைாம்.

ரூபா. 6.5 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - சைாட் 1B - 0 ஏக்கர் - 01 ரூட் - 16 மபர்ச்
சைாட் இை. 1B - ஏக்கர் 0 - 00 ரூட் - 33.96 மபர்ச்

5

எம்பிலிபிட்டிய

அணுகல் - எம்பிைிபிட்டியிைிருந்துஇ சகாழும்பு வதியில்
ீ
உதகம ெந்திப்பு வளர 1 கி.மீ தூரம் சென்று இடது புறம் பானமுர வதியில்
ீ
திரும்பி 250 மீட்டர் பயணம் செய்து 2வது வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி 200 மீ ட்டர் பயணம்
செய்து வைது புறத்தில் அளமந்துள்ை ஆதனத்ளத அளடயைாம்.

ரூபா. 4 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம்: 31 மபர்ச்

6

எம்பிலிபிட்டிய

அணுகல் - சநானகம வதியில்
ீ
உள்ை எம்பிைிப்பிட்டிய நகர ளமயத்திைிருந்து காகித கூட்டுத்தாபன திருப்புமுளன வளர சுமார் 4 ளமல் தூரம் சென்று வைதுபுறம் திரும்பி 3 ளமல் சதாளைவில் உருக்கு வதியில்
ீ
சென்று
வைதுபுறம் திரும்பி 300 ளமல்கள் சதாளைவில் பிரமதெ ெளப வதியில்
ீ
செல்லுங்கள்.

விஸ்தீரணம் - 8 ஏக்கர் - 00 ரூட் - 14.69 மபர்ச்

ரூபா. 12.5 ைில்லியன்
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8

எஹலியவகாட

ஹூனுப்பிட்டிய ெத்தனள

அணுகல் - சகாழும்பிைிருந்து சுமார் 71.2 கி.மீ தூரத்தில் எசெைியசகாட மொகமட ெந்தி சென்றளடந்து, அங்கிருந்து வைப்புறம் புலுகெபிட்டி வதியில்
ீ
சுமார் 1.6 கி.மீ தூரத்தில்இ வைதுபுறம் டிமகாராச்ெி ளரஸ் மில் அரிெி
ஆளையின் ஒரு எல்ளையில் உள்ை வதி
ீ குறித்த ஆதனத்தில் முடிகிறது.
விஸ்தீரணம் - 2 ஏக்கர் - 00 ரூட் - 11.81 மபர்ச்
அணுகல் - சகாழும்பில் இருந்து கண்டி வதியில்
ீ
கிரிபத்சகாளட நகரம் வளர சென்று இடதுபுறம் ெுனுப்பிட்டி வதி
ீ வளர சென்று திரும்பவும். சுமார் 1.9 கி.மீ தூரத்திற்குச் சென்று இடதுபுறம் மகாட்டாபய மாவத்ளதக்கு 50 மீ
சதாடர்ந்து சென்று திரும்புளகயில், ஆதனம் வைதுபுறத்தில் உள்ைது.

ரூபா. 10 ைில்லியன்

ரூபா. 6.5 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 10 மபர்ச்
அணுகல் - கண்டி நகரத்திைிருந்து சதல்சதனிய வதியில்
ீ
சுமார் 13 கி.மீ (13ஃ6 கல்சவட்ளடக் கடந்து சுமார் 50 மீ ) சென்று இடதுபுறம் ' நாமல் மாவத்ளத' (சகான்கிரீட் வதி)
ீ க்குச் செல்லுங்கள். பின்னர் சுமார் 650 மீ ட்டர் தூரம்
சென்று 10 அடி அகைமான வதியில்
ீ
இடதுபுறம் திரும்பி 65 மீ ட்டர் சதாடர்ந்து சென்று இடதுபுறத்தில் அளமந்துள்ை ஆதனத்ளத அளடயைாம்.
9

ககன்கல்ல - கண்டி

ரூபா. 2.5 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 0 ஏக்கர் - 1 ரூட் - 17 மபர்ச்

10

கட்டுகஸ்கதாட்னட

அணுகல் - கட்டுகஸ்மதாட்ளட நகரத்திைிருந்து 3.2 கி.மீ தூரத்திற்கு குருநாகளை வதியில்
ீ
சென்று, பின்னர் சுமார் 125 மீ தூரத்திற்கு எண்மடருசதன்ன வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பினால், வதியின்
ீ
இடது புறத்தில் ஆதனம்
அளமந்துள்ைது.

ரூபா. 3.5 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 20.52 மபர்ச்
11

கந்தவுல்ல குளியாப்பிட்டிய

அணுகல் - குைியாப்பிட்டி பஸ் தரிப்பிடத்திருந்து, சுமார் 2.7 கி.மீ தூரத்திற்கு மாதம்ளப வதியில்
ீ
சென்று, இடதுபுறம் அைெகூன்வத்த வதிக்குச்
ீ
சென்று, கல்சவட் இை. 42ஃ3 க்கு அப்பால் 25 மீ ட்டர் சதாளைவில், வதியின்
ீ
வளைவு வளர 250 மீ ட்டர் வளர இடதுபுறம் திரும்பி, வைதுபுறம் திரும்பி கிரவல் வதிக்குச்
ீ
சென்று, 50 மீ ட்டர் தூரம் பயணித்து, வதியின்
ீ
முன் வைது புறத்தில் உள்ை ஆதனத்ளத அளடயைாம்.
விஸ்தீரணம் - 16.25 மபர்ச்

ரூபா. 2 ைில்லியன்

அணுகல் - குைியாபிட்டி நகரத்திைிருந்து மாதம்ளப வதியில்
ீ
கனடுல்ை மினி பஸார் வளர சுமார் 2.8 கி.மீ . சதாளைவில் சென்றால் இந்த வதியின்
ீ
வைதுபுறம் உள்ை ஒரு குறுகிய முன்பக்கத்தில் ஆதனத்ளத அளடயைாம்.
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கந்தவுல்ல குளியாப்பிட்டிய

குளியாப்பிட்டிய

வகாஸ்கந்தெல - யக்கல

ரூபா. 3.87 ைில்லியன்
விஸ்தீரணம் - 39 மபர்ச்

அணுகல் - குைியாப்பிட்டி நகரத்திைிருந்து தண்டகமுவ ெந்திப்பு வளர சுமார் 5 ளமல் தூரம் சென்று வல்பிடகம ெந்திளய மநாக்கி வைதுபுறம் திரும்பி 1 கி.மீ . சதாளைவில் வதியின்
ீ
இடது புறத்தில் ஆதனம் அளமந்துள்ைது.
விஸ்தீரணம் - 0 ஏக்கர் - 03 ரூட் - 2.6 மபர்ச்

அணுகல் - கிரிண்நிசவை வதியில்
ீ
உள்ை யக்கை ெந்திப்பில் இருந்து படசபாைவில் உள்ை அரைிய மதாட்டம் வளர 2 கி.மீ தூரத்திற்குச் சென்று இடதுபுறம் அரைிய மதாட்டத்திற்குச் சென்று சுமார் 200 மீ ட்டர் பயணம் செய்து
ஆதனத்துக்குச் செல்லும் வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி 100 மீ ட்டர் சதாடர்ந்தால் ஆதனம் வைதுபுறம் இருக்கும்.

ரூபா. 1 ைில்லியன்

ரூபா. 15.5 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 3 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 0 மபர்ச்
அணுகல் - திருமகாணமளை நகரத்திைிருந்து 4 கி.மீ தூர ெந்திப்பு வளர 6 கி.மீ தூரத்திற்கு கண்டி வதியில்
ீ
சென்று, பின்னர் இடதுபுறம் கிண்ணியா வதிக்குச்
ீ
சென்று 9.2 கி.மீ . (கிண்ணியா பாைத்ளத கடந்து சுமார் 75 மீ . வதியின்
ீ
இடது புறத்தில் உள்ைது (இை. 17, மட்டக்கைப்பு வதி
ீ என அளடயாைம் காணப்பட்டுள்ைது)
15

கிண்ணியா
விஸ்தீரணம் - 1 ரூட் - 0 மபர்ச்

ரூபா. 9 ைில்லியன்

லபுயாய குளியாப்பிட்டிய

16

அணுகல் - குைியாப்பிட்டி ெந்திப்பிைிருந்து, குருநாகளை வதியில்
ீ
சுமார் 2.2 கி.மீ தூரத்திற்கு ைபுயாய ெந்தி வளர சென்று, சவௌகம வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி, 300 மீ ட்டர் தூரம் சென்று, கல்ைளற வதிக்கு
ீ
இடதுபுறம்
திரும்பி, மரவதா ரதனபாை பாடொளையின் வைாகத்ளத கடந்து சென்றால், வதியின்
ீ
முன்னால்,இடது புறத்தில் உள்ை ஆதனத்ளத சுமார் 200 மீ சதாளைவில் அளடயைாம்.

ரூபா. 3.18 மில்ைியன்

விஸ்தீரணம் - 1 ரூட் - 23.2 மபர்ச்

அணுகல் - மாவனல்ை நகர மத்தியிைிருந்து கண்டி வதியில்
ீ
சுமார் 200 மீ ட்டர் தூரத்திற்கு மாவனல்ை டிப்மபா வளர சென்று மாவன வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பவும். சுமார் 150 மீ ட்டர் தூரத்திற்கு இந்த தவதியில்
ீ
சென்று
இடதுபுறம் ரணவிரு குமார செயசூரிய மாவத்ளதயில் திரும்பி மமலும் 150 மீ ட்டர் தூரம் சென்று சகான்கிரீட் செய்யப்பட்ட மாவன ெந்தி வழியாக வைதுபுறம் திரும்பி மமலும் 125 மீ ட்டர் தூரம் சென்று 6 அடி அகை அணுகல்
ொளைளய அளடந்தவுடன், ஆதனம் வைதுபுறம் அளமந்துள்ைது.
விஸ்தீரணம் - 07.03 மபர்ச்

17

ைாெவனல்ல

ரூபா. 1 ைில்லியன்

முகவரி - மமாரகாெதுவா, ரத்மமை, மபால்கம்சபாை, மத்துகம.
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ைத்துகை

அணுகல் - மத்துகமவிைிருந்து அகைவத்ளத வதியில்
ீ
சுமார் 3 கி.மீ தூரத்தில் உடசவை ெந்தி வளர சென்று இடதுபுறம் திரும்பி உடசவை வதியில்
ீ
உள்ை மகாயிலுக்கு சுமார் 1 கி.மீ. சென்று இடதுபுறம் திரும்பும் வதியில்
ீ
ஆதனம் அளமந்துள்ைது.

ரூபா. 5.5 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 8 ஏக்கர் - 3 ரூட் - 35 மபர்ச்

அணுகல் - களுத்துளறயிைிருந்து மத்துகம வதியில்
ீ
(நாசகாட வழியாக) சுமார் 10 ளமல் தூரத்திற்கு எைைங்க மகட் என்று அளழக்கப்படும் ஒரு பக்க பத்திக் வளர சென்று இடதுபுறம் திரும்பி 10 அடி அகைமுள்ை கிரவல்
வதியின்
ீ
முன்னால் 100 ளமல் முன்மனறி வைதுபுறத்தில் வதியின்
ீ
ஓரத்தில் களுத்துளற - மத்துகம வதியில்
ீ
உள்ை ஆதனத்ளத அளடயைாம்.
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20

ைத்துகை

ைதுரன்குளிய

விஸ்தீரணம் - சைாட் 04 - 20 மபர்ச்
சைாட் 07 - 20 மபர்ச்
சைாட் 08 - 22.8 மபர்ச்

அணுகல் - சகாழும்பு - புத்தைம் வதியில்
ீ
இருந்து இடதுபுற வதி
ீ வளர கமனமுல்ைவில் மதுரங்குைி ரயில் நிளையத்திற்கு முன்பாக, பிரதான வதியிைிருந்து
ீ
வைதுபுறத்தில் 3 வது சதாகுதி. [இடதுபுறம் ரயில்மவ
முன்பதிளவக் கடந்து]
விஸ்தீரணம் - 6 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 13 மபர்ச்

ரூபா. 4.26 ைில்லியன்

ரூபா. 21 ைில்லியன்

அணுகல் - கண்டி - யாழ்ப்பாண சநடுஞ்ொளையிைிருந்து செல்லும் ஒரு பிரமதெ ெளபயின் எல்ளையில் காணி அளமந்துள்ைது. எனமவ ஆதனம் தளடயின்றிய மற்றும் இைவெ அணுகலுடன் உள்ைது.
21

பாலுகஸ்வெௌ அனுராதபுரம்

விஸ்தீரணம் - 1 ஏக்கர் - 2 ரூட் - 0 மபர்ச்

ரூபா. 1 ைில்லியன்
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வெலிகம்பிட்டிய - ஜாஎல

யக்கல - குருணாகனல

அணுகல் - சகாழும்பிைிருந்து நீர்சகாழும்பு வதியில்
ீ
சவைிகம்பிட்டிய ெந்தி வளர சென்று இடதுபுறம் சடாக்டர் செயைத் செயவர்தன மாவத்ளதக்கு திரும்பவும். 900 மீ ட்டர் தூரம் சென்று பிரமதெ ெளப கார்பட் வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பவும். 300 மீட்டர் சதாளைவில் வைதுபுறம் உள்ை குறுகிய டிகான்கிரீட் வதியில்
ீ
வைதுபுறம் அன்ளன மமரியின் ெிளைக்கு எதிமர செல்லுங்கள்.
விஸ்தீரணம் - 13.5 மபர்ச்

அணுகல் - இப்பன்கமுவ பிரதான ெந்தியிைிருந்து, குருநாகளை வதியில்
ீ
சுமார் 2.7 கி.மீ தூரத்தில் யக்கை ெந்தி வளர சென்று வைதுபுறம் முகைண்யாய ொளைக்குச் சென்று சுமார் 300 மீ ட்டர் தூரம் செல்லுங்கள். பின்னர்
ஆதனம் யக்கை எைவிற்கு ெற்று முன்னும், அமத வதியின்
ீ
முன் வதியின்
ீ
வைது பக்கத்திலும் அளமந்துள்ைது.
காணியின் சபயர் - 'யக்கல்ைவத்த'
விஸ்தீரணம் - 1 ரூட் - 0 மபர்ச்

ரூபா. 7.5 ைில்லியன்

ரூபா. 2 ைில்லியன்

ரூபா. 2 மில்ைியன்
யாப்பகூெ
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அணுகல் - சமாரசகால்ைகம வதியில்
ீ
மாமொ பஸ் நிளையத்தில் இருந்து 3 கி.மீ . சதாளைவில் சென்று இடதுபுறம் யாப்பெூவ ெந்திளயக் கடந்து மகாசொம்பகடவை வதிக்குச்
ீ
சென்று 1.2 கி.மீ தூரம் பயணித்து
வைதுபுறம் சவவ பண்ட் வழியாக ெரளைச் ொளைக்குச் சென்று 200 மீ ட்டர் தூரம் சென்றால் ஆதனம் வைதுபுறம் உள்ைது.
விஸ்தீரணம் - 3 ரூட் - 22 மபர்ச்

ெட்டு
ீ
ஆதனங்கள் ெிற்பனனக்கு உள்ளன
இல.

அனைந்துள்ள இடம்

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

முகவரி - 69/1, 'தி வில்ைா'இ அத்திடிய - கவுடான வதி,
ீ அத்திடிய.
அணுகல் - சகாழும்பில் இருந்து காைி வதியில்
ீ
சதெிவளை ெந்தி வளர சென்று காைி வதியில்
ீ
சுமார் 500 மீ ட்டர் தூரம் சென்று கவுடான வதியில்
ீ
இடதுபுறம் திரும்பி 1.5 கி.மீ சென்று, பின்னர் குறித்த வில்ைா வட்டுவெதித்
ீ
திட்டத்திற்கு இடதுபுறம் திரும்பி, சுமார் 40 மீ ட்டர் பயணம் செய்தால் வடு
ீ இடதுபுறம் இருக்கும். அத்திடிய ெந்தியிைிருந்து கவுடான வதியில்
ீ
700 மீ ட்டர் சதாளைவில் வைதுபுறம் வில்ைா வட்டுவெதி
ீ
திட்டத்ளத
அளடயைாம்.

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு
உட்பட்டது)
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அத்திடிய -வதஹிெனள

கம்பனள

விஸ்தீரணம் - 0 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 12.06 மபர்ச்
கட்டிடம் - தளரத் தைம் - 1475 ெதுர அடி
மமல் மாடி - 1425 ெதுர அடி
சமாத்தம் - 2900 ெதுர அடி

முகவரி - கெவத்ளத வதி,
ீ கம்பளை
அணுகல் - கம்பளையிைிருந்து சதாலுவ வதியில்
ீ
750 மீ ட்டர் தூரம் சென்று, கெவத்த வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி 100 மீ ட்டர் தூரம் சென்று, சகான்கிரீட் செய்யப்பட்ட வைவ்வ வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி சுமார் 100 மீ ட்டர்
தூரம் செல்ைவும். ஆதனம் இந்த வதியின்
ீ
முன்னால் இடது புறத்தில் அளமந்துள்ைது.
விஸ்தீரணம் - 39.90 மபர்ச்
கட்டிடம் - 6,275 ெதுர அடி

ரூபா. 45 ைில்லியன்

ரூபா. 12.5 ைில்லியன்

அணுகல் - தைவாகளை நகரத்திைிருந்து அக்கரபத்தன வதியில்
ீ
சுமார் 14 கி.மீ தூரத்தில் மொல்ப்ரூக் பொர் வளர சென்று இடதுபுறத்தில் அளமந்துள்ை ஆதனத்ளத அளடயைாம். சபாைிஸ் நிளையத்திைிருந்து சுமார் 40
மீ ட்டர் சதாளைவில் இந்த ஆதனத்ளதஅளமந்துள்ைது.
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கஹால்ப்ரூக் பஸார் அகரபத்தன

விஸ்தீரணம் - 15.70 மபர்ச்

ரூபா. 9.7 ைில்லியன்

கட்டிடம் - 2,000 ெதுர அடி
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யாழ்ப்பாணம்

ரூபா. 4 ைில்லியன்

அணுகல் - பஸ்தியன் ெந்தி யாழ்ப்பாணத்திைிருந்து கிழக்கு மநாக்கி சகாழும்புத்துளற வதியில்
ீ
0.50 கி.மீ தூரம் பயணிப்பதன் மூைம், பளழய பூங்கா வதிளய
ீ
அளடய முடியும். பின்னர் பளழய பூங்கா வதியில்
ீ
சதற்மக 400
மீ ட்டர் தூரம் சென்று, ஈச்ெமமாளட வதிளய
ீ
அளடயைாம். ஈச்ெமமாளட வதியில்
ீ
கிழக்கு மநாக்கி 0.6 கி.மீ தூரத்தில் பயணிப்பதன் மூைம், ஈச்ெமமாளட வதியின்
ீ
வைது புறத்திைிருந்து ஒரு ெந்தி உள்ைது. இந்த வதியில்
ீ
சதற்கு மற்றும் மமற்கு மநாக்கி 250 மீ . சதாளைவில் சென்றால் ஆதனத்ளத அளடய முடியும்.
விஸ்தீரணம் - 49.06 மபர்ச்

அணுகல் - கடவத்ளத நகரத்திைிருந்து இடதுபுறம் கமணமுல்ை வதிக்கு
ீ
700 மீ தூரத்திற்குச் சென்று ெமிமரா வரமவற்பு மண்டபத்திற்கு எதிமர முதைிமக மாவத்ளதக்கு வைதுபுறம் திரும்பி, 100 மீ தூரம் சென்று கிரவல்
வதியில்
ீ
இடதுபுறம் திரும்பி 100 மீ . சென்றால் ஆதனத்ளத அளடயைாம்.
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கடெத்த

ரூபா. 16 ைில்லியன்
விஸ்தீரணம் - 10 மபர்ச்
கட்டிடம் - 2588 ெதுர அடி
அணுகல் - அனுராதபுரத்திைிருந்து பதவியா பிரதான வதியில்
ீ
சகபிட்டிசகால்மைவா நகரம் வளர சுமார் 55 கி.மீ தூரத்திற்குச் சென்று சொமராசபாத்தான வதியில்
ீ
சுமார் 50 மீட்டர் தூரம் சென்றால், ஆதனம் வதியின்
ீ
முன்
இடது புறத்தில் அளமந்துள்ைது.
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வகபிட்டிவகால்கலெ

ரூபா. 9.7 ைில்லியன்
விஸ்தீரணம் - 27.44 மபர்ச்
கட்டிடம் - 1500 ெதுர அடி
முகவரி - 581/10, மட்டக்கைப்பு வதி,
ீ திருமகாணமளை
அணுகல் - திருமகாணமளை நகரத்திைிருந்து கண்டி வதியில்
ீ
சுமார் 6.5 கி.மீ தூரம் சென்று, 4 ளமல் மபாஸ்ட் வளர செல்ைவும், பின்னர் இடதுபுறம் மட்டக்கைப்பு வதியில்
ீ
சுமார் 9 கி.மீ . சென்று வதியின்
ீ
இடது புறத்தில் 120 மீ.
சதாளைவில் ஆதனம் உள்ைது.
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கிண்ணியா

ரூபா. 6 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 30.68 மபர்ச்
கட்டிடம் - 2439 ெதுர அடி
முகவரி - 123/2, 02ஆம் ஒழுங்ளக, பமுனுவ, மெரகம
அணுகல் - மெரகம நகரத்திைிருந்து பமுனுவ வதியில்
ீ
சுமார் 500 மீ ட்டர் தூரம் சென்று, 2வது ஒழுங்ளகயில் இடதுபுறம் திரும்பி, ஆதனத்ளத அளடய சுமார் 100 மீ ட்டர் சதாடர்ந்து செல்ைவும்.
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ைகரகை

ரூபா. 23 ைில்லியன்
விஸ்தீரணம் - 21.80 மபர்ச்
கட்டிடம் - 2255 ெதுர அடி
முகவரி - 11/6 பி, மகவத்த ஒழுங்ளக, நல்ைவத்த வதி,
ீ மெரகம
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ைகரகை

அணுகல் - மெரகம டவுன் சென்டரிைிருந்து பிைியந்தை வதியில்
ீ
சுமார் 150 மீ ட்டர் தூரம் சென்று, வைவத்மத வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி சுமார் 100 மீ ட்டர் தூரம் சென்று பின்னர் இடதுபுறம் மெவத்த ஒழுங்ளகயில்
சுமார் 75 மீ ட்டர் சென்று களடெியாக இடதுபுறம் 10 அடி தூரத்தில் உள்ை அகைமான கிரவல் வதியில்
ீ
திரும்பி 35 அடி சதாளைவில்ஆதனத்ளத அளடய முடியும்.

விஸ்தீரணம் - 12.70 மபர்ச்

ரூபா. 26 ைில்லியன்

கட்டிடம் - 2090 ெதுர அடி
அணுகல் - சகாக்குவில் இந்து கல்லூரியில் இருந்து வடக்கு மநாக்கி காங்மகெந்துளர வதியில்
ீ
1.0 கி.மீ தூரம் பயணிப்பதன் மூைம், தாவடி ெந்திளய அளடய முடியும். தாவடி ெந்தியிைிருந்து மமற்கு மநாக்கி சுதுமளை
வதியில்
ீ
250 மீ தூரத்தில் இடது புறத்தில் கிளைகளை உள்ைன. இந்த வதி
ீ வன்னியெிங்கம் வதி
ீ என்று அளழக்கப்படுகிறது. இந்த பாளதயின் வைது புறத்தில் இருந்து வன்னியெிங்கம் வதியின்
ீ
வடக்மக 700 மீ ட்டர் தூரத்ளத
கடந்து செல்வதன் மூைம், இந்த பாளதயில் ஆதனம் அளமந்துள்ைது.
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வநல்லியடி

விஸ்தீரணம் - 35 மபர்ச்

ெடு
ீ

ரூபா. 14 ைில்லியன்

- 2004 ெதுர அடி

அணுகல் - கிரியுல்ை வதியில்
ீ
உள்ை நீர்சகாழும்பு மகாப்ரா ெந்தியில் இருந்து சுமார் 02 கி.மீ முதல் 'ளவ' ெந்தி வளர இடதுபுறம் திரும்பி கிரியுல்ை வதியில்
ீ
3 கி.மீ தூரத்திற்குச் சென்று இடதுபுறம் செயா மாவத்ளதக்கு 300 மீ .
இல் திரும்பவும். கந்தவளை மதவாையத்ளத கடந்து 900 மீ தூரம் சென்று இடதுபுறம் 30 அடி அகை கிரவல் வதிக்கு
ீ
திரும்பவும். இடதுபுறம் 30 அடி அகைமான வதியில்
ீ
உள்ை சபாருள் சொத்துக்கு 100 மீ ட்டர் சதாடரவும், 20 அடி
பரந்த அைவிைான கிரவல் வதிக்கு
ீ
திரும்பவும்.
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நீர்வகாழும்பு

விஸ்தீரணம் - 13.50 மபர்ச் (காணி)
ெடு
ீ

ரூபா. 7.8 ைில்லியன்

- 1195 ெதுர அடி

ெிராந்னத- 144 ெதுர அடி
கார் தளம் - 187 ெதுர அடி
அணுகல் - இரத்னபுரி நகரத்திைிருந்து, பதுளை வதியில்
ீ
திரிவனசகட்டியாவுக்கு சுமார் 3.5 கி.மீ . தூரம் சென்று பிரதான வதியின்
ீ
இடது புறத்தில் உள்ை ஆதன மதிப்பீடு இை. 571 ஐ அளடயைாம்.
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இரத்தினபுரி

விஸ்தீரணம் - 28 மபர்ச்
விஸ்தீரணம் - 28 மபர்ச்

ரூபா. 14.07 ைில்லியன்

கட்டிடம் - 2526 ெதுர அடி

அணுகல் - சகாழும்பிைிருந்து நீர்சகாழும்பு வதியில்
ீ
மொபாமக ெந்தி வளர சென்று வைதுபுறம் ராகம - கடவத்த வதி
ீ மநாக்கி திரும்பவும். ராகம மருத்துவமளன வளர சென்று சதல்மப ெந்தி வளர மமலும் 1.6 கி.மீ சென்று,
மமலும் 800 மீ ட்டர் சதாடரவும், மெர பிரமதெ ெளப உதவி அலுவைகத்தின் ஓரத்தில் கம்ெபா வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பவும். மற்சறாரு 300 மீ மற்றும் புத்தர் ெிளைக்கு அருகிலுள்ை குறுக்கு ெந்தியில் 30 மீ சென்றால்,
ஆதனம் இடதுபுறம் வைது மகாணத்தில் வைதுபுறம் வளைவில் அளமந்துள்ைது.
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றாகை

விஸ்தீரணம் - 11.50 மபர்ச்

கட்டிடம் - 2899 ெதுர அடி [தளர தைம், மமல் தைம் மற்றும் அடித்தைம்]

ரூபா. 12.7 ைில்லியன்

ெணிக / குடியிருப்பு ஆதனங்கள் ெிற்பனனக்கு உள்ளன
இல.

அனைந்துள்ள இடம்

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு
உட்பட்டது)

அணுகல் - மகாட்டசபாை நகரத்திைிருந்து மாவரை வதியில்
ீ
சுமார் 350
ளமல் வளர 66 கி.மீ சென்று, குறித்த வதியின்
ீ
வைது புறத்தில் ஆதனம்
அளமந்துள்ைது.

38

வகாட்டவபால

விஸ்தீரணம் - 1 ரூட் - 03.06 மபர்ச்

ரூபா. 9 ைில்லியன்

கட்டிடம் இல. 01- 3490 ெதுர அடி
கட்டிடம் இல. 02- 2310 ெதுர அடி
அணுகல் - காத்தான்குடியில் உள்ை சடாக்டர் பதியுதீன் மஹ்மூத் மாவத்ளத வதி
ீ வளர சுமார் 6.6 கி.மீ தூரத்திற்கு திருமகாணமளை வதி,
ீ பார் வதி,
ீ சபய்ைி வதி
ீ மற்றும் புதிய கல்முளன வதி
ீ வழியாக மட்டக்கைப்பு கடிகார
மகாபுர ெந்தியில் இருந்து இடதுபுறம் திரும்பி சடாக்டர் பதியுதீன் மஹ்மூத் மாவத்ளத வதியில்
ீ
சுமார் 750 மீ புதிய காத்தான்குடி சென்ட்ரல் வதி
ீ வளர இடதுபுறம் திரும்பி சென்ட்ரல் வதியில்
ீ
சுமார் 75 மீ ட்டர் சென்றால்,
ஆதனம் இடது பக்கத்தில் உள்ைது.
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காத்தான்குடி

விஸ்தீரணம் - 0 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 8.14 மபர்ச்

ரூபா. 12.5 ைில்லியன்

கட்டிடம்
01ஆம் மாடி - 1759 ெதுர அடி
02ஆம் மாடி - 1065 ெதுர அடி
03ஆம் மாடி - 299 ெதுர அடி
வைாத்தம் - 4461 சதுர அடி
முகவரி - 10 வது ளமல் மபாஸ்ட், புபுதுகம, மதுரங்குைி
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ைதுரங்குளி

அணுகல் - சகாழும்பிைிருந்து 111 கி.மீ . புத்தைம் வதியில்
ீ
இடதுபுறம் உள்ை நிைம் வளர மதுரங்குைி நிரப்புதல் நிளையத்ளதக் கடந்து செல்லுங்கள்.

ரூபா. 85 ைில்லியன்

விஸ்தீரணம் - 2 ரூட் - 4.89 மபர்ச்

கட்டிடம் - 04 storied - 25965 ெதுர அடி
நிளைளம - பமுனுகம, செட்டப்பாடுவ
அணுகல் - சகாத்தைாவை பாைம், நீர்சகாழும்பிவில் இருந்துஇ பமுனுகம வதியில்
ீ
சுமார் 10 கி.மீ தூரத்தில் செட்டப்பாடுவ ளவ.எம்.ெி.ஏ சபயர் பைளக வளர சென்று இடதுபுறம் திரும்பி சுருவை மாவத்ளத மநாக்கி 75 மீ
முன்மனறி ளை ெந்தி திருப்பத்தில் இடதுபுறத்தில் உள்ை ஆதனத்ளத 75 மீ . இல் அளடய முடியும்.
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வசட்டப்பாடுெ

விஸ்தீரணம் - 48.50 மபர்ச்

கட்டிடம் - 2750 ெதுர அடி
நீச்சல் குளம் - 14000

குளிரூட்டப்பட்டது

ரூபா. 35 ைில்லியன்

கஹாட்டல் ெிற்பனனக்கு உள்ளது
இல.

அனைந்துள்ள இடம்

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு உட்பட்டது)

முகவரி - இை.70 / ஏ, ராொ மாவத்ளத, கதிர்காமம்
அணுகல் - கதிர்காம நகரத்திைிருந்து செல்ைக் கதிர்காமம் வதியில்
ீ
சுமார் 1.0 கி.மீ தூரம் சென்று இடதுபுறம் திரும்பி, சுமார் 150 மீ ட்டர் தூரத்திற்கு கந்துசுரிண்டுகம ராெ மாவத்ளதக்கு
செல்லுங்கள். குறித்த வதியின்
ீ
இடது பக்கத்தில் இந்த ஆதனம் அளமந்துள்ைது. [மூன்ஸ்மடான் நிரப்பு நிளையத்திற்கு எதிமர.]

விஸ்தீரணம் - 62 மபர்ச்
தனர பகுதி & ெிடுதி
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-

கதிர்காைம்

ரூபா. 200 ைில்லியன்
தனரத்தளம்

- 5625 ெதுர அடி

01ஆம் ைாடி - 5625 ெதுர அடி
02ஆம் ைாடி - 4190 ெதுர அடி
03ஆம் ைாடி - 4190 ெதுர அடி
சூடான நீர், டிவி, மின்விெிறி, மினி பார், பாதுகாப்பு
சபட்டகங்கள் மற்றும் கட்ைரி மற்றும் பீப்பாய்கள், ளகத்தறி,
அளனத்து உபகரணங்களுடன் நவன
ீ ெளமயைளற, நீச்ெல்
குைம், 125 மக.வி.ஏ செனமரட்டர் மபான்ற 17 முழு
குைிரூட்டப்பட்ட அளறகள் [01 வி.ஐ.பி அளற உட்பட]
சகாண்ட 2,850 ெதுர அடி அைவுளடய ஊழியர்கள் தங்குமிடம்.

வதாழிற்சானல ெிற்பனனக்கு உள்ளது

இல.
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அனைந்துள்ள இடம்

ைீ ரிகை

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

முகவரி - மீ ரிகம ஆளட (பிளரமவட்) ைிமிசடட், மிரிகம ஈ.பி.இெட், மீ ரிகம.
அணுகல் - சகாழும்பிைிருந்து பஸ்யாை வளர சென்று இடதுபுறம் மீ ரிகம வதிக்குச்
ீ
சென்று 14 கி.மீ . மீ ரிகம ஏற்றுமதி செயைாக்க மண்டைம் வளர இடதுபுறம் திரும்பி சுமார் 200 மீ ட்டர் தூரம்
சென்றால், ஆதனம் வைதுபுறம் உள்ைதுடன், இது நுளழவாயிைிைிருந்து முதல் சதாழிற்ொளை ஆகும்.
விஸ்தீரணம் - 2 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 21.5 மபர்ச்
கட்டிட இல. 01
தங்குமிடம் - சதாழிற்ொளை, சைாபி மற்றும் அலுவைகம்
தளரப் பகுதி - ெி.எஃப் 13230 ெதுர அடி.
எம்.இெட். 2520 ெதுர அடி
கட்டிட இல. 02
தங்குமிடம் - சதாழிற்ொளை
தளரப் பகுதி ெி.எஃப்
5280 ெதுர அடி.
எம்.இெட்
5280 ெதுர அடி
எஸ்.எஃப்.
5280 ெதுர அடி
வைாத்தம் 15840 சதுர அடி
பானத 765 ெதுர அடி
கசனெக் கட்டிடம் - 3410 ெதுர அடி [உணவகங்கள், சபட்டகங்கள், ஓய்வளறகள்]
வகாதிகலன் அனற 946 ெதுர அடி
வஜனகரட்டர் அனற 823 ெதுர அடி
கனடகள் - 7
61 ெதுர அடி
பாதுகாப்பு அனற 520 ெதுர அடி
இயந்திரங்கைின் பட்டியளை மகாரிக்ளகயின் மபரில் சகாடுக்கைாம்.

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு உட்பட்டது)

ரூபா. 50 ைில்லியன்

அணுகல் - பண்டாரவளை வதியில்
ீ
(சகாழும்பு வதி)
ீ சுமார் 750 மீ ட்டர் தூரத்திற்கு பதுளை பஸ் தரிப்பிடத்தில் இருந்து முன்மனறி, பின்ைாண்ட வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி சுமார் 100 மீ . கடந்து
செல்லும் பி.ஓ.ெி. பிராந்திய அலுவைகம் அளமந்துள்ை ளபப் ளைன் வதி
ீ ெந்தி வளர செல்லுங்கள். ஆதனத்ளத அளடய சுமார் 25 மீ ட்டர் தூரத்திற்கு ளபப்ளைன் வதியில்
ீ
வைதுபுறம் திரும்பவும்.
விஸ்தீரணம் - 1 ரூட் - 17.48 மபர்ச்
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பதுனள

கட்டிடம் - 9039ெதுர அடி

ரூபா. 75 ைில்லியன்

ெிெசாய காணி ெிற்பனனக்கு உள்ளது
இல.

அனைந்துள்ள இடம்

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு உட்பட்டது)
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நிகவெரட

முகவரி - எப்பாவை எஸ்மடட், மாகல்மைகம வதி,
ீ நிகவரடிய
அணுகல் [சைாட் 01] - நிகாவரட்டிய மாமொ ெந்தியில் இருந்து, குருநாகளை வதியில்
ீ
சுமார் 2 கி.மீ தூரத்திற்குச் செல்லுங்கள், மகல்மைகம வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி, இது 77/2
என்ற கல்சவட்ளட கடந்து, 2.5 கி.மீ. மில்ைசகாடவுக்குச் சென்று, வதியின்
ீ
முன்னால் 100 மீ . சென்று, வைது புறத்தில் உள்ை ஆதனத்ளத அளடய முடியும்.
அணுகல் [சைாட் 01] - நிகாவரட்டிய மாமொ ெந்தியில் இருந்து, குருநாகளை வதியில்
ீ
சுமார் 2 கி.மீ தூரத்திற்குச் செல்லுங்கள், மகல்மைகம வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி, இது 77/2
என்ற கல்சவட்ளட கடந்து, 2 கி.மீ . மில்ைசகாடவுக்குச் சென்று, வதியின்
ீ
முன்னால் 100 மீ . சென்று, வைது புறத்தில் உள்ை ஆதனத்ளத அளடய முடியும்.
விஸ்தீரணம் சைாட் 01 - 2 ஏக்கர் - 2 ரூட் - 27.1 மபர்ச்
சைாட் 02 - 5ஏக்கர் - 1 ரூட் - 35.9 மபர்ச்
சைாட் 03 - 1 ஏக்கர் - 2 ரூட் - 04.0 மபர்ச்

ரூபா. 35 ைில்லியன்

சைாட் 04 - 4 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 35.0 மபர்ச்
சைாட் 05 - 3 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 04.0 மபர்ச்
சைாட் 06 - 0 ஏக்கர் - 0 ரூட் - 22.0 மபர்ச்
வைாத்தம்

- 17 ஏக்கர் - 2 ரூட் - 08.09 மபர்ச்

அரிசி ஆனல ெிற்பனனக்கு உள்ளது
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இல.

Town Located Location and Extent (Rs.) (Subject to Cha
அனைந்துள்ள இடம்

அனைப்பு ைற்றும் ெிஸ்தீரணம்

ெினல (ரூபா.)
(ைாற்றத்திற்கு உட்பட்டது)

அணுகல் - அனுராதபுர நகரத்திைிருந்து (டி.எஸ். சுற்று - சுமார்) பண்டாரநாயக்க மாவத்ளதயில் கடா 50 ெந்தி வளர
சுமார் 1 கி.மீ தூரம் சென்று புத்தகாயா மாவத்ளத மநாக்கி வைதுபுறம் திரும்பி மக.பி.ரத்நாயக்க பாடொளை வளர 1
கி.மீ தூரம் சென்று விெயபுர வதியில்
ீ
இடதுபுறம் திரும்பி 6 கி.மீ. மைாத்து ஓயா மூன்று வழி ெந்தி வளர
(ெனெித ெந்தி) சென்று வைது புறம் மொசனசைம்மபவ வதியில்
ீ
திரும்பி மமலும் 750 மீ ட்டர் தூரம் சென்று
ஆதனத்ளத அளடயைாம். ஆதனம் வதியின்
ீ
இடது புறத்தில் உள்ைது.
விஸ்தீரணம் (மமல் நிைம்) - 0 ஏக்கர் - 2 ரூட் - 36.5 மபர்ச்
வயல் நிைம் -
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அனுராதபுரம்

0 ஏக்கர் - 2 ரூட் - 19.0 மபர்ச்
1 ஏக்கர் - 1 ரூட் - 15.5 மபர்ச்

கட்டிடங்கள்

ரூபா. 12.5 ைில்லியன்

கல்நார் கூளர அரிெி பதப்படுத்துதல் கட்டிடம் - 1100 ெதுர அடி
கல்நார் கூளர இரண்டு மாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் - 594 ெதுர அடி
கல்நார் கூளர களட கட்டிடம் - 1650 ெதுர அடி
கல்நார் கூளர அலுவைகம் கட்டிடம் - 150 ெதுர அடி
கல்நார் கூளர களட கட்டிடம் - 322 ெதுர அடி
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வைல்சிரிபுர

முகவரி - பி ெி டப்ைியு அரிெி ஆளை, புஸ்சஸல்மைகம, சமல்ெிரிபுர
அணுகல் - குருநாகளையிைிருந்து 24 கி.மீ தூரத்தில்இ தம்புள்ளை வதியில்
ீ
58 கி.மீ கட்ளட வளர சென்று வட்டிற்கு
ீ
செல்லும் வதிக்கு
ீ
வைதுபுறம் திரும்பி 125 மீ ட்டர் தூரம் சென்றால், பி ெி டபிள்யூ ளரஸ் மில் என்று
அளழக்கப்படும் ஆதனம் இடதுபுறமாக அளமந்துள்ைது.
விஸ்தீரணம் - 2 ரூட் - 2 மபர்ச்
அரிசி ஆனல - 3231 ெதுர அடி

ரூபா. 15 ைில்லியன்

வகாதிகலன் அனற - 379 ெதுர அடி

ஓய்வு அனற - 424 ெதுர அடி

அலுெலகம் ைற்றும் குடியிருப்பு - தளர தைம் 1067 ெதுர அடி
கீ ழ் தைம் 1067 ெதுர அடி

கைலதிக தகெலுக்குஇ அலுெலக கநரங்களில் பின்ெரும் நபர்கனள நீங்கள் வதாடர்பு வகாள்ளலாம்
திரு. ெயநாத் ைியானமக 077-3060002 அல்ைது மின்னஞ்ெல் jayanath.liyanage@dfccbank.com
திரு. துைாஜ் ெர்ஷன 077-1555421 அல்ைது மின்னஞ்ெல் dulaj.harshana@dfccbank.com

