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2551) ெபா�ளா�சி நகராசி��பட ப�திகள�� சிற�� சாைலக� திட� 2020-21-� 
கீ  !.1300.00 இலச� மதி�ப&'� சாைல பண)கைள ேம+ெகா�ள நி,வாக அ/மதி 
வழ1�� ெபா23 ம�ற த4,மான� நிைறேவ+றி அ/�ப) ைவ��மா6 நகராசி 
நி,வாக ஆைணய, ெச�ைன அவ,கள�� க'த ந.க.எ::20557/2020/இ3 11.12.2020 ஆ� 
ேததிய)ட க'த?தி� ெத@வ)�க�ப3�ளA. இதி� கீ க:டவா6 நிதி ஒA�கீ3 ெசCA 
வர�ெப+6�ளA. 
நகராசிய)� ெபய, மதி�ப&3 ெதாைக 

(!.ேகா'ய)�) 
சிற�� சாைலக� 

திட நிதி 
(!.ேகா'ய)�) 

நகராசி 
ப1கள��� 

(!.ேகா'ய)�) 
ெபா�ளா�சி 13.00 11.05 1.95 

ேம+கா: வர�ெப+ற க'த� ம�ற?தி� பா,ைவ���, கீ காH� பண)கைள 
ேம+ப' நிதி ஒA�கீ'� அ'�பைடய)� ேம+ெகா�ளI�, இJத பண)கK�� நி,வாக 
அ/மதி ெபற நகராசி நி,வாக ஆைணய,, ெச�ைன அவ,கK�� க2?A2 அ/�ப) 
ைவ�கI� ம�ற?தி� அ/மதி ேவ:ட�ப3கிறA. 

வ. 
எ: 

பண)ய)� ெபய, 
சாைலய)� 
ந4ள� (கி.மL) 

சாைலய)� 
அகல� 

சராச@ (மL) 

மதி�ப&3 
(!.லச?தி

�) 

1. 

ெவ1காய மா,�ெக 1 Mத� 4 
வைரய)லான �6�� வ 4திக�, 1 
Mத� O�றாவA ப)ரதான சாைல 
ம+6� �6�� வ 4திக�, 
சா�பO,?தி நக,, P3றI 
ப:டக சாைல காலன�, ைடம: 
சி' �6�� வ 4தி, ஆ6Mக� மி� 
வ 4தி, M.G.M நக, ெதாட,�சி, VKP நக,, 
@ச,வாய, சாைல, க�V��ழி வ 4தி, 
�மர� நக, �6�� வ 4தி, பார? 
நக,, பழன�ய�பா ேல அI, ேந2 
வ 4தி, SRIMBHS ப�ள��Pட சாைல, 
கி2\ணசாமி நக,, K.R.G.P நக, 
திடசாைல ம+6� நிர]ச� 
கா,ட� ஆகிய வ 4திகள�� 
தா,?தள� அைம?த�. 

5.79 5.30 419.00 

2. 

ஆ6Mக� நக,, கணபதி நக,, P.N.G 
நக,, _ர1க�ர�, மயானசாைல, 
பழன�ய�ப� நக,, LIG காலன� 
ம+6� ெவ1கடாசல�ர� 2�,3�,4� 
கிழ�� ேம+� சாைலக� ஆகிய 
வ 4திகள�� தா,?தள� அைம?த�. 

3.43 5.20 218.00 

3. 
a�ைபய� நக, திட சாைல, 
aவாமி அCய�ப� நக,, SST நக,, 

3.28 5.30 213.00 



ெகௗ@ நக,, ேசAபதி நக,, 
_aJதர� நக,, ேகாபாலகி2\ணா 
அெவ�d, ராe�மா, கா,ட�, 
_கி2\ணா அெவ�d, PKR ேல 
அI, ேசாமaJதரா�ர� டவ,ைல� 
சாைல ம+6� ேசாமaJதரா�ர� 
�6�� சாைலக� ஆகிய வ 4திகள�� 
தா,?தள� அைம?த�. 

 

 

4. 

ெவ1க:ண� வ 4தி, திலக, வ 4தி, 
a�ப�மா� வ 4தி, ெச��வழி வ 4தி, 
M�ைல நக,, கதிரவ� நக,, 
சி�னா�பாைளய� ேரா3, MGR 
ேரா3, ந�லிகI:ட, வ 4தி, 
ஊ?A�கா3 ேரா3 (கி2\ண 
அCய, வ 4தி) மய)�சாமி வ 4தி, 
அரவ)Jத, வ 4தி ம+6� அம, ேஜாதி 
நக, ஆகிய வ 4திகள�� தா,?தள� 
அைம?த�. 

2.74 6.30 220.00 

5. 

அ2�ேஜாதி நக,, மாதா 
அமி,தானJதாமாய) நக,, 
'.ேகாடா�ப', S.R ேல அI, 
���சாமி ேல அI, இராஜாஜி வ 4தி, 
a�ைபய� வ 4தி, கJதசாமி வ 4தி, 
ெச�ல�ப� வ 4தி, இராஜராேஜhவ@ 
நக, ெதாட,�சி, தJைத ெப@யா, 
வ 4தி ம+6� இலaமி�ர� ஆகிய 
வ 4திகள�� தா,?தள� அைம?த�. 

4.20 4.30 230.00 

 bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j« 19.44  1300.00 

அVவலக�றி��: 

1. ம�ற� அ/மதி�கலா�. 

2. ெமா?த மதி�ப&3 ெதாைகயான !பாC.13.00 ேகா'ய)� அரa மான�ய நிதி 
!பாC.11.05 ேகா' ேபாக மLதM�ள ெதாைகயான !பாC.1.95 ேகா'ைய 
நகராசி ெபாAநிதிய)லி2JA ேம+ெகா�ளI� ம�ற� அ/மதி வழ1கலா�.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



2552) நகராசி நி,வாக ஆைணய, அவ,கள�� ந.க.எ::5060/2020/தி1 நா�:17.10.2020-� 

ேததிய)ட க'த?தி� நகராசி��� ெசாJதமான j1கா�க� ம+6� திறவ)ட1கள�� 

120 சAரமLட, பர�பளவ)+� �ைறவ)�லாத இட?தி� ேயாகா ைமய�க'ட� 

அைம��மா6 ெத@வ)�க�ப3�ளA. 
க'த?தி� அ'�பைடய)�, நகராசி�� ெசாJதமான ெபா�நக, j1காவ)� 

ேயாகா ைமய�க'ட� கட !.12.00 இலச?தி+� மதி�ப&3 தயா, ெசCய�ப3�ளA. 

தயா, ெசCய�பட மதி�ப&'+� ம�ற அ/மதி ேவ:ட�ப3கிறA. 
அVவலக��றி��: 

1. ம�ற� அ/மதி வழ1கலா�. 

2. ேம+காH� தயா, ெசCய�பட மதி�ப&'ைன ெபாA நிதிய)� ேம+ெகா�ள 
ம�ற� அ/மதி வழ1கலா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


