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2469) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� சிற�� சாைலக� (Special Road Programme) திட�தி� 
கீ��க�ட சாைலகள�� தா��தள� அைம�க �.1300.00 இலச�தி#$ மதி�ப%&க� தயா� 
ெச'ய�ப&, வ�*வான திட அறி�ைக தயா� ெச'ய�ப&�ள,. 
பண�க� வ�பர�: 
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மதி3ப45*
6 ெதாைக 
(�.இல5ச

6தி8) 
1. ெவ.காய மா��ெக 1 0த� 4 

வைரய�லான $2�$ வ 3திக� 1 0த� 
45றாவ, ப�ரதான சாைல ம#2� 
$2�$ வ 3திக�, சா�ப4��தி நக�, 
6&ற7 ப�டகசாைல காலன�, ைடம� 
சி8 $2�$ வ 3தி, ஆ20க� மி� வ 3தி, 
M.G.M நக� ெதாட��சி, VKP நக�, *ச�வாய� 
சாைல, க�?�$ழி வ 3தி, $மர5 நக� 
$2�$ வ 3தி, பார� நக�, பழன�ய�பா ேல 
அ7, ேநB வ 3தி, SRIMBHS ப�ள��6ட 
சாைல, கிBHணசாமி நக�, K.R.G.P நக� 
திடசாைல ம#2� நிரJச5 கா�ட5 
ஆகிய வ 3திகள�� தா��தள� அைம�த�. 

02,03,04, 

08,09,20, 

21,23 

5.79 419.00 

2. ஆ20க� நக�, கணபதி நக�, P.N.G நக�, 
Lர.க�ர�, மயானசாைல, பழன�ய�ப5 
நக�, LIG காலன� ம#2� ெவ.கடாசல�ர� 
2�,3�,4� கிழ�$ ேம#$ சாைலக� ஆகிய 
வ 3திகள�� தா��தள� அைம�த�. 

06,07,08, 

09,36 
3.43 218.00 

3. P�ைபய5 நக� திட சாைல, Pவாமி 
அ'ய�ப5 நக�, SST நக�, ெகௗ* நக�, 
ேச,பதி நக�, LPSதர� நக�, 
ேகாபாலகிBHணா அெவ5T, ராU$மா� 
கா�ட5, LகிBHணா அெவ5T, PKR ேல 
அ7, ேசாமPSதரா�ர� டவ�ைல5 சாைல 
ம#2� ேசாமPSதரா�ர� $2�$ சாைலக� 
ஆகிய வ 3திகள�� தா��தள� அைம�த�. 

09,10,36 3.28 213.00 

4. ெவ.க�ண5 வ 3தி, திலக� வ 3தி, P�ப�மா� 
வ 3தி, ெச�$வழி வ 3தி, 0�ைல நக�, 
கதிரவ5 நக�, சி5னா�பாைளய� ேரா&, 
MGR ேரா&, ந�லிக7�ட� வ 3தி, 
ஊ�,�கா& ேரா& (கிBHண அ'ய� வ 3தி) 
மய��சாமி வ 3தி, அரவ�Sத� வ 3தி ம#2� 
அம� ேஜாதி நக� ஆகிய வ 3திகள�� 
தா��தள� அைம�த�. 

06,09,13, 

34,35 
2.74 220.00 



 அB�ேஜாதி நக�, மாதா அமி�தானSதாமாய� 
நக�, 8.ேகாடா�ப8, S.R ேல அ7, 
$��சாமி ேல அ7, இராஜாஜி வ 3தி, 
P�ைபய5 வ 3தி, கSதசாமி வ 3தி, ெச�ல�ப5 
வ 3தி, இராஜராேஜZவ* நக� ெதாட��சி, 
தSைத ெப*யா� வ 3தி ம#2� இலPமி�ர� 
ஆகிய வ 3திகள�� தா��தள� அைம�த� 
 
 
 
 

07,09,12, 

35,36 
4.20 230.00 

 ெமா6த�  19.44 1300.00 

 

ேம#கா[� தயா� ெச'ய�பட வ�*வான திட அறி�ைக மதி�ப%& 
ெதாைகக\�$ ம5ற அ]மதி ேவ�ட�ப&கிற,. 
அ<வலக=>றி3@: 

1. ம5ற� அ]மதி வழ.கலா�. 
2. ேம#கா[� வ�*வான திட அறி�ைக மதி�ப%&� ெதாைகய�ைன 0^ மான�ய 

ெபற, அரசி#$ கB�,B சம��ப��க ம5ற� அ]மதி வழ.கலா�. 
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