
அவசர�அவசர�அவசர�அவசர���ட	��ட	��ட	��ட	    
��தாந��� நகரா�சிய�� 2019	 ஆ�� நவ	ப� மாத	 20	 நா  !த�கிழைம  காைல 11.30  மண��( நைடெப*ற அவசர���ட 

நடவ,�ைகக  

ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	    
நைடெப*றநைடெப*றநைடெப*றநைடெப*ற    

நா நா நா நா     

வ-ைசவ-ைசவ-ைசவ-ைச    எ�எ�எ�எ�    ம*/	ம*/	ம*/	ம*/	    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட0ெபா1 ��ட0ெபா1 ��ட0ெபா1 ��ட0ெபா1     ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    

20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    1111    
இ5நகரா�சி அ6வலக உபேயாக�தி*( 12A ேடான�க  25 எ�ண	,  88A ேடான�க  10 

எ�ண	, Brother Printer Doner 2 Nos, Brother Doner Dram – 1 Nos, Datmatrix Printer riboon – 20 Nos ச0ைள 
ெச<=	 பண��(  30.10.2019 ேததி அ�/ ேகார0ப�ட ஒ0ப5த! ள?ய�� கீAக�ட 
ஒ0ப5ததார�கள?டமி15B இர�� ஒ0ப5த! ள?க  கீAக�டவா/ வர0ெப*/ ளB. 

வ. 
எ� 

ஒ0ப5ததார� 
ெபய�  

ெபா1�கள?� ெபய� ஒ0ப5த! ள? 
ெதாைக  

1 
 

காCமி� 
பாய��� 
க	D�ட�C  
தEசாF�  

Libi 12A Toner Cartridge 1 No  2900 
Lipi 88A toner Cartridge 1 No 2800 
Brother TN 2365 Toner 1 No  2425 
Brother TN 235 Drum kit 1 No 2530 
Epson LQ310 ribbon cartiridge  325 
12.7x10 M<trs Printer ribbon 1 No 75 
Epson 673 70 Mt ink bottle black, cyan, magnta, yello, Light eyan and 

light magenta 6 Nos  
3900 

Epson 673 70 Mt ink bottle black, cyan, magnta, yello, Light eyan and 

light magenta each  
650 

2 ஒேப� 
சிCட	C 
சிவாஜி நக� 
தEசாF� 

Libi 12A Toner Cartridge 1 No  3075 
Lipi 88A toner Cartridge 1 No 2975 
Brother TN 2365 Toner 1 No  2750 
Brother TN 235 Drum kit 1 No 2940 
Epson LQ310 ribbon cartiridge  345 
12.7x10 M<trs Printer ribbon 1 No 90 
Epson 673 70 Mt ink bottle black, cyan, magnta, yello, Light eyan and 

light magenta 6 Nos  
4200 

Epson 673 70 Mt ink bottle black, cyan, magnta, yello, Light eyan and 

light magenta each  
700 

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    608608608608    
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 



 ேம*க�டவா/ ெபற0ப�ட இர�� ஒ0ப5த! ள?கள?� வ-ைச எ� 1� உ ள 
காCமி� பாய��� க	D�ட�C தEசாF� எ�ற நி/வன�திடமி15B வர0ெப*ற 
ஒ0ப5த! ள? ெதாைக (ைறவாக உ ளB.  ம�ற�தி� பா�ைவ�(	 அ[மதி�(	 
ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 (ைறவான ஒ0ப5த! ள?ய�ைன ம�ற	 ஏ*கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1) 

20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    2222    
இ5நகரா�சி ப(திய�� உ ள ெத1�கள?� கைள�ெகா�லி ம15B ெதள?�(	 பண��( 

15.10.2019 ேததி அ�/ ேகார0ப�ட ஒ0ப5த! ள?ய�� கீAக�ட ஒ0ப5ததார�கள?டமி15B 
இர�� ஒ0ப5த! ள?க  கீAக�டவா/ வர0ெப*/ ளB. 

வ. 
எ� 

ஒ0ப5ததார� ெபய� 
ஒ0ப5த 
ெதாைக 

ஒ0ப5த! ள? 
ெதாைக 

1 ஆ�.ெச5தி� ஒ0ப5ததார� ெகாரடா`ேச- 
1,00,000 

99,900 
2 தி1.இளமாற� ஒ0ப5ததார� ெகாரடா`ேச- 99,990 

 ேம*க�டவா/ ெபற0ப�ட இர�� ஒ0ப5த! ள?கள?� வ-ைச எ� 1� உ ள தி1. 
ஆ�.ெச5தி� ஒ0ப5ததார� ெகாரடா`ேச- எ�பவ-டமி15B வர0ெப*ற ஒ0ப5த! ள? ெதாைக 
(ைறவாக உ ளB. ம�ற�தி� பா�ைவ�(	 அ[மதி�(	 ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 (ைறவான ஒ0ப5த! ள?ய�ைன ம�ற	 ஏ*கலா	. 
(ந.க.எ�. 935/2019/எ`1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    609609609609    
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

  



20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    3333 
 இ5நகரா�சி�(�ப�ட 12 வB வா�� அaைவ காலன?ய�6 ள bகாதார ைமய�தி� 

இயcகி வ5த 1 HP Motor !திதாக ெபா1�B	 பண��( 19.11.2019 ேததி அ�/ ேகார0ப�ட 
ஒ0ப5த! ள?ய�� கீAக�ட ஒ0ப5ததார�கள?டமி15B இர�� ஒ0ப5த! ள?க  கீAக�டவா/ 
வர0ெப*/ ளB. 

வ. 
எ� 

ஒ0ப5ததார� ெபய�  ஒ0ப5த! ள? 
ெதாைக  

1 தி1.எ	.உதய(மா� ஒ0ப5ததார� ெல�bமாc(,  25410 
2 தி1.வ�.எழி�மாற� ஒ0ப5ததார� ெல�bமாc(,  25460 

 ேம*க�டவா/ ெபற0ப�ட இர�� ஒ0ப5த! ள?கள?� வ-ைச எ� 1� உ ள தி1. 
எ	.உதய(மா� ஒ0ப5ததார� ெல�bமாc(, எ�பவ-டமி15B வர0ெப*ற ஒ0ப5த! ள? ெதாைக 
(ைறவாக உ ளB.  ம�ற�தி� பா�ைவ�(	 அ[மதி�(	 ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 (ைறவான ஒ0ப5த! ள?ய�ைன ம�ற	 ஏ*கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    610610610610    
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    4444    
     இ5நகரா�சி�(�ப�ட 6 வB வா�� !ள?யc(,ய�6 ள bகாதார ைமய�தி� இயcகி வ5த 1 

HP Motor !திதாக ெபா1�B	 பண��( 19.11.2019 ேததி அ�/ ேகார0ப�ட ஒ0ப5த! ள?ய�� 
கீAக�ட ஒ0ப5ததார�கள?டமி15B இர�� ஒ0ப5த! ள?க  கீAக�டவா/ வர0ெப*/ ளB. 

வ. 
எ� 

ஒ0ப5ததார� ெபய�  ஒ0ப5த! ள? 
ெதாைக  

1 தி1.வ�.எழி�மாற� ஒ0ப5ததார� 
ெல�bமாc(,  

29800 

2 தி1.ப�.ெச5தி�நாத� ஒ0ப5ததார� 
ெல�bமாc(,  

30000 

 ேம*க�டவா/ ெபற0ப�ட இர�� ஒ0ப5த! ள?கள?� வ-ைச எ� 1� உ ள தி1. 
வ 2.எழி�மாற�  ஒ0ப5ததார� ெல�bமாc(, எ�பவ-டமி15B வர0ெப*ற ஒ0ப5த! ள? ெதாைக 
(ைறவாக உ ளB.  ம�ற�தி� பா�ைவ�(	 அ[மதி�(	 ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 (ைறவான ஒ0ப5த! ள?ய�ைன ம�ற	 ஏ*கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    611 611 611 611 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 



20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    5555    

 இ5நகரா�சிய�� ெபாBப�-வ�� இயcகி வ1	 TN 50 U 2453 ஈ0! வாகன�தி*( 
!தியதாக ேப�ட- வாcகி ெபா1�B	 பண��( ேகார0ப�ட வ�ைல0! ள?ய�� கீAக�ட 
வ�ைல0! ள?தார�கள?டமி15B e�/ வ�ைல0! ள?க  கீAக�டவா/ வர0ெப*/ ளB. 

வ. 
எ� 

வ�ைல0! ள?தார� ெபய�  வ�ைல0! ள?  
ெதாைக  

1 தமிA ேப�ட- ஒ��C & ஆ�ேடா 
எல��-�க�C தி1வாf� 

7100 

2 G.K. ஆ�ேடா எல��-�க�C & ேப�ட- 
ஒ��C தி1வாf� 

7150 

3 சாரதி ேப�ட- ஒ��C தி1வாf� 7250 
 ேம*க�டவா/ ெபற0ப�ட e�/ வ�ைல0! ள?கள?� வ-ைச எ� 1� உ ள தமிA 
ேப�ட- ஒ��C & ஆ�ேடா எல��-�க�C தி1வாf� எ�பவ-டமி15B வர0ெப*ற 
வ�ைல0! ள? ெதாைக (ைறவாக உ ளB.  ம�ற�தி� பா�ைவ�(	 அ[மதி�(	 
ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 (ைறவான வ�ைல0! ள?ய�ைன ம�ற	 ஏ*கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    612 612 612 612 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

  



20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    6666    
 ெசா�Bவ-ய�ைன 01.04.2018 gத� சீரா<h ெச<திட ெவள?ய�ட0ப�ட அரசாைண எ� 73 
நகரா�சி நி�வாக	 ம*/	 (,ந2� வழcக� Bைற நா  19.07.2018 ம*/	 அரசாைண எ� 76 
நகரா�சி நி�வாக	 ம*/	 (,ந2� வழcக� Bைற நா  26.07.2018 ஆகியைவகைள நி/�தி 
ைவ�B, ெசா�Bவ- சீரா<வ�*( g5ைதய ெசா�B வ-ய�ைனேய வiலி�திடh	 ெசா�Bவ- 
சீரா<h (றி�B அரb ெசயலாள� நிதி�Bைற அவ�க  தைலைமய�� அைம�க0ப�� ள 
(jவ�� ப-5Bைரய��ேப-� அரசினரா� ெசா�Bவ- சீரா<h (றி�B g,h ெச<ய0ப�	 
என ெவள?ய�ட0ப�ட அரசாைண எ� 150 நகரா�சி நி�வாக	 ம*/	 (,ந2� வழcக� (MA-IV) 

Bைற நா  19.11.2019 ம�ற�தி� பா�ைவ�(	, பதிவ�*(	 ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  

1. ம�ற	 பதிh ெச<யலா	 
2. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள?� 20.11.2019 ஆ	 ேததிய b*றறி�ைக ந.க.எ�. 

40032/2012/ஆ�1� (றி0ப��டவா/ ெசா�Bவ- ம�டலcக  ப(0பா<h (Zone rate) 

ம*/	 2017-2018 ஆ	 ஆ�,� ேம*ெகா ள0ப�ட ெசா�Bவ- ம/ அளவ 2�க  
(Under Assessed and Buildings with Changes in usage) ஆகியைவகைள=	 நி/�தி ைவ�திட 
ெத-வ��க0ப�� ளைத=	 பா�ைவய��� பதிh ெச<யலா	. 

(ந.க.எ�.1105/2018/அ1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    613 613 613 613 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

20.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    7777    
 இ5நகரா�சி�(�ப�ட நகரா�சி !திய அ6வலக க�,ட�தி� bத5திர தின�ைத 
g�ன?�� அலcகார வ�ள�(க  ம*/	 ைம� ெச� ம*/ம வாகன வாடைக உ�பட 
f.4900/-�( அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB.  ேம6	 இ0பண�கைள உடேன ெச<திட பதிh ெப*ற 
ஒ0ப5ததார� தி1.வ�.எழி�மாற� அவ�கள?� eல	 ெச<B g,�திடh	 ம�ற�தி� 
அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	அ[மதி�கலா	.    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    614 614 614 614 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

 

 

                           ஆைணய� / தன? அ6வல� 
                    ��தாந��� நகரா�சி 
 

 



 

 

 

 

சாதாரணசாதாரணசாதாரணசாதாரண    ��ட	��ட	��ட	��ட	    
��தாந�����தாந�����தாந�����தாந���    நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��    2019201920192019				    ஆ��ஆ��ஆ��ஆ��    நவ	ப�நவ	ப�நவ	ப�நவ	ப�    மாத	மாத	மாத	மாத	    29292929				    நா நா நா நா     ெவ ள?�கிழைமெவ ள?�கிழைமெவ ள?�கிழைமெவ ள?�கிழைம    காைலகாைலகாைலகாைல    11.00 11.00 11.00 11.00 மண��(மண��(மண��(மண��(    நைடெப*றநைடெப*றநைடெப*றநைடெப*ற    சாதாரண�சாதாரண�சாதாரண�சாதாரண�    ��ட��ட��ட��ட    

நடவ,�ைகக நடவ,�ைகக நடவ,�ைகக நடவ,�ைகக     

ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	    
நைடெப*றநைடெப*றநைடெப*றநைடெப*ற    

நா நா நா நா     

வ-ைசவ-ைசவ-ைசவ-ைச    எ�எ�எ�எ�    ம*/	ம*/	ம*/	ம*/	    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட0ெபா1 ��ட0ெபா1 ��ட0ெபா1 ��ட0ெபா1     ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    

29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    1111 
 நகரா�சி ஆைணய� (g.�.ெபா) அவ�களB அ�ேடாப� 2019 மாத நா�(றி0! 
ம�ற�தி� பா�ைவ�( ைவ�க0ப�கிறB 
அ6வலக (றி0! :-    பதிh ெச<யலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    615 615 615 615 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    2222    
 நகரா�சி நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களB அ�ேடாப� 2019 மாத நா�(றி0! 
ம�ற�தி� பா�ைவ�( ைவ�க0ப�கிறB 
அ6வலக (றி0! :-    பதிh ெச<யலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    616 616 616 616 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    3333    
    இ5நகரா�சி ப(திய�� உ ள ([�க, வா<�கா�, ேந1ஜி ேரா� வா<�கா�, வ lவ� 
காலன? வா<�கா� ம*/	 அ0B� ரmமா� ேரா� வா<�கா� ேபா�ற வா<�கா�கள?� 
த*ேபாB ஆகாய� தாமைரக , க1ேவல மரcக  நிைறய இ10பதா� த�ண 2� ெச�ல 
g,யாம� ேதcகி நி*கிறB.  த*ேபாB வடகிழ�( ப1வமைழ ெப<B வ1வதா� ேம*ப, 
வா<�கா�க  த�ண2� ேதcகாம� JCB இய5திர	 ெகா�� b�த	 ெச<ய0பட  ேவ��	.  
எனேவ ேம*ப, வா<�கா�கைள b�த	 ெச<ய ஆ(	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 f.50,000/-�( 
ம�ற�தி� அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	 அ[மதி�கலா	 
(ந.க.எ�. 1899/2019/எ`1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    617 617 617 617 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 



29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    4444    
      நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள?� 04.01.2019 ஆ	 ேததிய க,த	 எ� 
16914/2016/ப�3�ப, வ 2�கள?� உ1வா�(	 அபாயகரமான கழிhகைள தினச- வ 2�கள?லி15B 
ப�-�B ெபற0ப�ட தன?யாக ேசக-�க0ப�	 ேம*ப, கழிhகைள bகாதாரமான gைறய�� 
gைறயாக g*றி6	 அழி�க0படேவ��	 என ெத-வ��க0ப�� ளB.  எனேவ 
இ5நகரா�சி0 ப(திய�� உ ள வ 2�கள?� இ15B உ1வா(	 அபாயகரமான கழிhகைள 
அழி0பத*( இய5திர எ-ெதா�, (Incinerator) ஒ�/ ேதைவ0ப�கிறB.  ேம*ப, இய5திர 
எ-ெதா�, கழிhகைள இய*ைக உரமா�(	 ([�க, உர�கிடcகி� (MCC Centre) ஒ1 
எ�ண	 ஒ1 நாைள�( 100 கிேலா அபாயகரமான கழிhகைள அழி�(	 வைகய�� அைம�க 
ஆ(	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 f.1,40,000/-�( ம�ற�தி� அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	 அ[மதி�கலா	 
(ந.க.எ�. 1029/2019/எ`1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    618 618 618 618 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    5555    
      இ5நகரா�சி ெபாB bகாதார ப�-வ�� இயcகி வ5த TN 50 AY 2779 எ�ற ,0ப� லா- 
24.08.2019 அ�/ எ-5B வ��ட காரண�தினா� இ5நகரா�சி ப(திய�� உ*ப�தியா(	 
மர�கழிhக , �ைர�கழிhக , ேதா�ட கழிhக , வா<�காலிலி15B எ��க0ப�ட ம�க , 
ம*/	 மைழந2� வ,காலிலி15B அக*ற0ப�	 ம�க  ஆகியவ*ைற அக*ற g,யாம� 
நக-� பல ப(திகள?� ஆcகாcேக ேதcகி=	 (வ�5B	 உ ளB.  எனேவ ேம*ப, 
கழிhகைள உடன,யாக அக*ற0ப� ேவ�, உ ளதா� ெபாB bகாதார அவசர அவசிய	 
க1தி ஒ1 ,ரா�ட� 15 தினcகl�( தமிAநா� ேவளா�ைம0 ெபாறிய�ய� Bைறய�� 
நி�ணய	 ெச<ய0ப�� ள வாடைகய�� அம��தி� ெகா ள ஆ(	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 
f.50,000/-�( ம�ற�தி� அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	 அ[மதி�கலா	 
(ந.க.எ�. 1030/2019/எ`1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    619 619 619 619 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

  



29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    6666    
     இ5நகரா�சி 2018-19 ஆ	 ஆ�� வ1வா< நிதி ம*/	 eலதனநிதி கண�(க  ம*/	 
(,ந2� வ,கா� நிதி கண�(க  மpB வரh ெசலh தி�ட கண�( ம*/	 ஆ���கண�(க  
தயா� ெச<B உ ளா�சி நிதி தண��ைக� Bைற ம*/	 நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய�(ந�, 
தEசாF� அ6வலக�தி*( அ[0ப�ட ேவ�,= ளதா�, ேம*ப, ஆ�� கண�(க  
தன?யா� ப�டய கண�க� நி/வன	 eல	 தயா� ெச<திட ஆ(	 உ�ேதச ெசலவ�ன	  
f.45,000/-�( ம�ற�தி� அ[மதி�( ைவ�க0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	 அ[மதி�கலா	 
(ந.க.எ�. 2508/2019/ப�1)    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    620 620 620 620 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    7777    
     சிற0! அரb வழ�(ைரஞ� தி1.வ�.ெஜயப�ரகாr நாராயண� ெச�ைன உய�ந2தி ம�ற	 
அவ�கள?� 27.11.20195 ேததிய க,த�தி� தி1மதி.ச�னாCேபக	 எ�பவரா� தனB மகன?� 
தவறான ப�ற0! பதிவ�ைன ந2�க	 ெச<ய ேகா- உய�ந2தி ம�ற�தி� W.P.No.32742/2019 எ�ற 
எ�ண�� வழ�( ெதாட�5B ளா�.  எனேவ ேம*ப, வழ�கி*( வ�கால�B ம*/	 
க�டண	 f.15,000/-	 உடன,யாக அ[0ப� ைவ�(மா/ வழ�(ைரஞ� ேகா-= ளா�.  
ேம6	 ேம*ப, வழ�கி� 27.11.2019 அ�/ நைடெப*ற வா<தாவ�� வழ�( த lப, 
ெச<ய0ப�� வழ�( g,�B ைவ�க0ப�� ளB.  அத*கான வழ�(ைரஞ� க�டண� 
ெதாைக f.15,000/-�ைத வழ�(ைரஞ1�( வழcக ம�ற�தி� அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	 அ[மதி�கலா	    

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    621 621 621 621 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

  



29.11.2019 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    8888    
     இ5நகரா�சி ப(திய�� ெடc( கா<`ச� வராம� த��(	 ெபா1�� 300 வ 2�கl�( 
ஒ1வ� வ 2த	 23 பண�யாள�க  பண�யம��த0ப�� பண� நைடெப*/ வ1கிறB.  த*ேபாB 
ேம*ப, பண�யாள�கைள க�காண��கh	 ெடc( கா<`ச� (றி�த வ�ழி0!ண�ைவ 
ம�கள?ைடேய ஏ*ப��தh	, gைறேய வாரா5திர கண�ெக�0! C,�க� ம*/	 ெடc( 
கா<`ச� வ�ழி0!ண�h ம�, கல� ேநா�sC ஆகியைவ உடன,யாக ேதைவ0ப�கிறB. 
எனேவ ���றh�Bைறய�� அரசாைண எ� 227 நா  10.03.1990 அரசாைணய�� உ ளா�சி 
Bைறக  ேநர,யாக ���றh அcகா,ய�� ெகா gத� ெச<யலா	 என 
ெத-வ��க0ப�� ளB.  அத� அ,0பைடய�� தி1ெந�ேவலி மாவ�ட ���றh 
ம�,ப�ேபாC ச�வ 2C எ�ற நி/வன�தி� வ�ைல0! ள? நா  23.10.2019�ப, 4000 
எ�ண��ைக ெடc( கா<`ச� ப*றிய வாரா5திர கண�ெக�0! ப,வg	, 4000 எ�ண��ைக 
ெடc( கா<`ச� ப*றிய வ�ழி0!ண�h ேநா�sb	 ேம*ப, ���றh ப�டக 
சாைலய�லி15B ேநர,யாக ெகா gத� ெச<யh	 அத*( ஆ(	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 
f.90,000/-�(	 ம�ற�தி� அ[மதி ேவ�ட0ப�கிறB. 
அ6வலக (றி0!  
 ம�ற	 அ[மதி�கலா	 
(ந.க.எ�. 454/2019/எ`1) 

த2�மான	த2�மான	த2�மான	த2�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    622 622 622 622 
அ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டBஅ[மதி�க0ப�டB 

 

 

               
           ஆைணய� / தன? அ6வல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 


