
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
    
��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��     ேம மாத
 மாத
 மாத
 மாத
 29292929
 நா� 
 நா� 
 நா� 
 நா� ெவ�ள!"கிழைம    மாைல மாைல மாைல மாைல 03.0003.0003.0003.00    மண�"( நைடெப*ற சாதாரண" ��ட மண�"( நைடெப*ற சாதாரண" ��ட மண�"( நைடெப*ற சாதாரண" ��ட மண�"( நைடெப*ற சாதாரண" ��ட 

நடவ,"ைகக�நடவ,"ைகக�நடவ,"ைகக�நடவ,"ைகக�    
ம�ற"��ட
 ம�ற"��ட
 ம�ற"��ட
 ம�ற"��ட
 
நைடெப*ற நைடெப*ற நைடெப*ற நைடெப*ற 

நா�நா�நா�நா�    

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

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 1111    
 நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள6 ஏ0ர 2020 மாத நா�(றி08 ம�ற�தி� 
பா�ைவ"( ைவ"க0ப�கிற6 
அ9வலக (றி08 :-    பதி: ெச;யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-717 

அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள6 ஏ0ர 2020 மாத நா�(றி08 ம�ற�தி� 
பா�ைவ"( ைவ"க0ப�கிற6 
அ9வலக (றி08 :-    பதி: ெச;யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-718        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 3333    
 இBநகரா�சி ெபா6 Cகாதார ப�-வ� இயDகி வ1
 TN 50 U 0518 (ட
ப� ப�ேளச�) 
எ�ற வாகன�தி*( 31.03.2020 உட� சாைலவ- F,வைடB6வ��ட6.  ம*/
 
அGவாகன�தி*( இ�Hர�I 20.06.2020 உட� F,வைடகிற6.  எனேவ ேம*ப, சாைல 
வ- K.3800/-ேமா�டா� வாகன ஆ;வாள� த(தி II எ�ற ெபய- வைரேவாைலயாக:
, 
கா0பO� ெதாைக K.33,230/-ஐ ேநஷன இ�Hர�I க
ெபன! லிமிெட�, ெல�CமாD(, எ�ற 
நி/வன�தி*( ெச9�த0பட ேவ��
.  ேம*ப, ெதாைகய�ைன ெச9�திட ம�ற�தி� 
அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  
 ம�ற
 அ@மதி"கலா
. 
(ந.க.எ�. 329/2018/எR1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-719        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 4444    
 ெபா6 Cகாதார ப�-வ� இயDகி வ1
 TN 50 AY 2779 (மின! ,0ப� லா-) 
வாகன�தி*( 31.03.2020 உட� சாைல வ- F,வைடB6வ��ட6.  எனேவ ேம*ப, சாைல 
வ- K.3800/-ஐ ேமா�டா� வாகன    ஆ;வாள� த(தி II எ�ற ெபய- ON-LINE  
ெச9�6வத*( ேம*ப, ெதாைகய�ைன காேசாைலயாக வழDகிட ம�ற�தி� அ@மதி 
ேவ�ட0ப�கிற6.    
அ9வலக (றி08  
 ம�ற
 அ@மதி"கலா
    .(ந.க.எ�. 319/2018/எR1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-720        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 



 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 5555    
இBநகரா�சி"(�ப�ட மி� ேமா�டா�க�, வா:க�, மி�சாதன ெபா1�க� மராம�6 

ெச;T
 பண�"( 20.05.2020 ேததி அ�/ ேகார0ப�ட ஒ0பBத8�ள!ய� கீWக�ட 
ஒ0பBததார�கள!டமி1B6 இர�� ஒ0பBத8�ள!க� கீWக�டவா/ வர0ெப*/�ள6. 

வ. 
எ� 

ஒ0பBததார� ெபய�  ஒ0பBத 
ெதாைக 

ஒ0பBத8�ள! 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 பகவதி ஏெஜ�சீI 
ஒ0பBததார�  ம�னா�(, 

595445 594795 0.11 % மதி0பO�ைடவ�ட 
(ைற: 

2 தி1.வ� எழிமாற� 
ஒ0பBததார� ெகாரடாRேச- 
ேரா�   

595445 595830 0.06 % மதி0பO�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
ேம*க�டவா/ ெபற0ப�ட இர�� ஒ0பBத8�ள!கள! வ-ைச எ� 1 உ�ள 

பகவதி ஏெஜ�சீI ஒ0பBததார�  ம�னா�(, எ�பவ-டமி1B6 வர0ெப*ற ஒ0பBத8�ள! 
ெதாைக மதி0பO�,ைன வ�ட  0.11% (ைறவாக உ�ள6.  ம�ற�தி� பா�ைவ"(
 
அ@மதி"(
 ைவ"க0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  
 (ைறவான ஒ0பBத8�ள!ய�ைன ம�ற
 ஏ*கலா
. 
(ந.க.எ�. 426/2020இ1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-721        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 6666    
 இBநகரா�சிய� வ- வ�தி08தார�கள!டமி1B6 2019-2020 ஆ
 ஆ��"கான Fத 
ம*/
 இர�டா
 அைரயா��"கான ெசா�6வ-, (,ந2� க�டண
, ெதாழிவ-, 
காலிமைனவ- ம*/
 வ-ய�லா இனDகள!� நி9ைவ ம*/
 நட08 ெதாைக ெச9�த 
ேகா- இBநகரா�சி வாகன�தி ைம"ெச� Zல
 வ�ள
பர
 ெச;வத*( வாடைக ேப�ட- 
எ�"க0ப�ட6. (ேச� & ேகா, ெநௗஃப & ஹஃபOI ஆ,ேயா, ��தாந��) உ�^� ேப�ட- 
நி/வன�திடமி1B6 வாடைக ேப�ட- எ�"க0ப�� வ�ள
பர
 ெச;ய0ப�ட6.  
அBநி/வன�தி*( அத*கான ப�,ய ெதாைக KKKK....28282828,,,,600600600600////----((((KபாKபாKபாKபா; இ1ப�6 எ�டாய�ர�6 ; இ1ப�6 எ�டாய�ர�6 ; இ1ப�6 எ�டாய�ர�6 ; இ1ப�6 எ�டாய�ர�6 
அற_/ ம��
அற_/ ம��
அற_/ ம��
அற_/ ம��
)))) வர0ெப*/�ள6.  அ�ெதாைகய�ைன வழDக ம�ற�தி� அ@மதி 
ேவ�ட0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  
 ம�ற
 அ@மதி"கலா
. 
(ந.க.எ�. 2097/2016/அ1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-722        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 



 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 7777    
 இBநகரா�சி ெகாேரானா த�08 நடவ,"ைக"காக ெபா6 Cகாதார0ப�-வ�*( 
ேதைவயான ெபா1�க� வாD(வத*( 28.05.2020 அ�/ வ�ைல08�ள!க� ேகார0ப�டதி 
Z�/ நி/வனDகள!டமி1B6 கீWக�ட வ�பர0ப, வ�ைல08�ள!க� வர0ெப*/�ளன.  
அைவ ம�ற�தி� பா�ைவ"(
 அ@மதி"(
 ைவ"க0ப�கிற6. 
 

வவவவ....எ�எ�எ�எ�    நி/வன�தி� ெபய�நி/வன�தி� ெபய�நி/வன�தி� ெபய�நி/வன�தி� ெபய�    ெபா1�கள!� வ�பர
ெபா1�கள!� வ�பர
ெபா1�கள!� வ�பர
ெபா1�கள!� வ�பர
    ஒ1 ெபா1ள!� ஒ1 ெபா1ள!� ஒ1 ெபா1ள!� ஒ1 ெபா1ள!� 
வ�ைல Kவ�ைல Kவ�ைல Kவ�ைல K....    

1 பகவதி ஏெஜ�சீI 
ம�னா�(, 

Fக"கவச
 15 
ைககவச
 150 

ஒள!1
 ச�ைட 200 
கபCர (,ந2�  1500 

2 ஆ�.எI.ஏ. ,ேரட�I  Fக"கவச
 17 
ைககவச
 170 

ஒள!1
 ச�ைட 250 
கபCர (,ந2�  1550 

3 கமலா ,ேரட�I  Fக"கவச
 20 
ைககவச
 180 

ஒள!1
 ச�ைட 280 
கபCர (,ந2�  1600 

 
அ9வலக (றி08 

1. வர0ெப*ற Z�/ நி/வனDகள!� வ�ைல08�ள!கள! வ-ைச எ�  1- 
உ�ள நி/வன
 வழDகிT�ள (ைறBத வ�ைல08�ள!ய�ைன ம�ற
 
ஏ*கலா
. 

2. ேம*ப, பண�"( ஆ(
 உ�ேதச ெசலவ�னமான K.1,70,000/-"( அவசர 
அவசிய
 க1தி தன! அ9வல� அவ�கள!� F� அ@மதி ெப*றைத ம�ற
 
ஏ*கலா
. 

3. ெபா6 நிதிய� ெசலவ�ன�ைத ேம*ெகா�ளலா
. 
(ந.க.எ�. 0335/2020/எR1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-723        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

  



 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 8888    
இBநகரா�சிய� ெடD( கா;Rச த�08  பண�க`"காக 23 பண�யாள�க� தன!யா-டமி1B6 

ெபற0ப�� பண� நைடெப*/ வ1கிற6. ேம*ப, நி/வன�6ட� உ-ம" கால
 எதி�வ1
 30.06.2020 
உட� F,வைடவதா ெதாட�B6 01.07.2020 Fத 30.06.2021 வைர ஒ1 வ1ட கால�தி*( ெடD( 
கா;Rச த�08 பண�க`"காக 23 ெடD( த�08 பண�யாள�கைள நியமி�திட நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள!� 17.09.2018B ேததிய க,த ந.க.எ�. 13433/2018/ெஜ1 அ@மதி 
அள!"க0ப���ள6.  எனேவ  இBநகரா�சி ப(திய� ெடD( கா;Rச பரவாம த�"க:
, எதி�வ1
 
ஜ2� 2020 Fத மைழ"காலமாக இ10பதா9
, ெபா6 Cகாதார�ைத பா6கா"க:
, 23  
பண�யாள�க`"( தி1வாK� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�கள!� வ�ைல வ�கித�தி�ப, ஒ0பBத 
அ,0பைடய� 12 மாத கால�தி*( பண�யாள�கைள ஒ0பBத
 ெச;ய:
, அத*காக தினச- 
நாள!தWகள! வ�ள
பர
 ெச;ய:
 ஆ(
 உ�ேதச ெசலவ�னமான K.34,00,000/-"( ம�ற�தி� 
அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  
 ம�ற
 அ@மதி"கலா
 
(ந.க.எ�. 484/2020/எR1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-724        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 9999    
Ïªefuh£Áæš Âl¡fêÎ nkyh©ik gâfS¡fhf  V‰fdnt 52 gâahs®fŸ jåahçläUªJ 

bgw¥g£L gâ eilbg‰W tU»wJ.  mj‹ cçk¡fhy« vÂ®tU« 30.06.2020 cl‹ nk‰go x¥gªj« 
Kotiltjhš bjhl®ªJ 01.07.2020 Kjš 30.06.2021 tiu Âl¡fêÎ nkyh©ik gâfshd JhŒik 
ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ 100 rjé»j« mid¤J ÅLfëY« nrfukhF« fêÎfis ju« Ãç¤J th§F« 
gâæš <LgL¤jÎ«, rKjha cu¡»l§FfŸ mik¤J cu« jahç¡F« gâfŸ, cu¡»l§»š cu« 
jahç¡F« gâfŸ, k‰W« bghJ Rfhjhu gâfŸ ngh‹w K¡»akhd gâfis nk‰bfhŸsÎ«,  efuh£Á 
ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ 16.08.2017ª njÂa brašKiw c¤juÎ e.f.v©. 16469/Ã2/2017š 
mDkÂ më¡f¥g£LŸsÂ‹go bkh¤j« 52 J¥òuÎ gâahs®fS¡F kht£l M£Á¤jiyt® ÂUth%® 
mt®fë‹ Âd¡Tè éiy é»j¤Â‹go x¥gªj mo¥gilæš 12 khj fhy¤Â‰F gâahs®fis x¥gªj« 
brŒaÎ«, mj‰fhf Âdrç ehëjœfëš és«gu« brŒaÎ« MF« c¤njr bryédkhd %.79,00,000/-¡F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò  
 k‹w« mDkÂ¡fyh« 
(e.f.v©. 483/2020/v¢1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-725        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

  



 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 10101010    
இBநகரா�சிய� (,ந2� பராம-08 ம*/
 பa6 ந2"க
 பண�"கான ஒ0பBத8�ள! ஜ2� 

2020 உட� F,வைடவதா ேம9
 ஒ1 வ1ட கால�தி*( அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6.  
த*ெபாa6 இBதியா மா�" II ேபா�ெவலி (,ந2-� அள: (ைறB6 ெகா�ேட 
வ1வதா அதைன சீ� ெச;ய:
 நகரா�சி உ�ப�ட இர�� ந2�ேத"க ெதா�,கள!9
 
பண�க� பா��திட:
 (ழா; ெபா1�6ன� பண�ய�ட
 ெதாட�B6 காலியாக உ�ளதா9
 
(,ந2� பண� அவசர அவசிய
 க1தி பண�க� ெதாட�B6 நைடெபற (,ந2� பண�"காக ஒ0பBத 
அ,0பைடய� 7 பண�யாள�கைள மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி1வாK� அவ�கள!� ஊதிய 
வ�கித
 K.379.00X7 நப�க`"( நா� ஒ�/"( ெமா�த
 K.2653 x 29  நா�க� ஒ1 மாத�தி*( 
K.76937 ஆக ��த ஒ1 வ1ட கால�தி*( K.76937 X 12=9,23,244 (or) 9,60,000/- "( உ�ேதச 
ெசலவ�ன�தி*( ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6. 

 
அ9வலக (றி08  
 ம�ற
 அ@மதி"கலா
 
(ந.க.எ�. 496/2020/இ1) 
    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-726        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 11111111    
 இBநகரா�சி"(�ப�ட அ
மா உணவக�தி இயDகி வBத கிைர�ட� 2014 ஆ
 
ஆ�� வாDக0ப�� இயDகி வBத6.  ேம*ப, கிைர�ட� அ,"க, பaதாகி இய"க 
F,யாத நிைலய� உ�ளதா, த*ெபாa6 அ
மா உணவக
 Zல
 ெகாேரானா ைவரI 
த�08 நடவ,"ைக"காக தினச- ெபா6ம"க`"( இலவசமாக உண: வழDக0ப�வதா 
அவசர அவசிய
 க1தி உடன,யாக வாD(வத*( ஆ(
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 K.30,000/-"( 
ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6. 
 
அ9வலக (றி08  

1. ம�ற
 அ@மதி வழDகலா
 
2. ெபா6நிதிய� ேம*ெகா�ளலா
 

(ந.க.எ�.      /2020/இ1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-727        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

  



 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 12121212    
 14வ6 ம�திய நிதி ஆைணய
 2019-2020� கீW, 10 தா�சாைல0பண�க� K.100.00 
இல�ச
 மதி0பO�, ேம*ெகா�ள 28.01.2020 அ�/ ஒ0பBத8�ள! ேகார0ப�ட6.  ேம*ப, 
ஒ0பBத8�ள!ய�ைன தி1வாK� ெச;தி ம"க� ெதாட�86ைற அ9வலக ெவள!யO�� ஆைண 
எ� 03/ஒ0பBத8�ள!/வ�ள
பர
/2020/நா� 08.01.2020�ப, தினமண� நாள!தழி 09.01.2020 அ�/ 
வ�ள
பர
 ெச;ய0ப�டத*கான ப�,ய ெதாைக K.5,844/- தினமண� நாள!தW"( வழDக 
ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6. 
 
அ9வலக (றி08  

1. ம�ற
 அ@மதி வழDகலா
, 
2. 14 நிதி"(a நிதிய�லி1B6 வழDகலா
. 

(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1) 
    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-728        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1�ெபா1�ெபா1�ெபா1�    எ� எ� எ� எ� 13131313    
 இBநகரா�சி ெபா60ப�-வ� இயDகி வ1
 TN 50 U 2453 ஈ08 வாகன
 3,20,000 
கி.மd�ட1"( ேம கடB6 வாகன
 இய"க0ப�� வ��டதா9
, ேம*ப, வாகன
 
வாDக0ப�� Cமா� 8 ஆ��கால
 ஆகிவ��டப,யா9
 ேம*ப, வாகன�தி கீWக�ட 
பa6கைள ந2"க
 ெச;வ6 அவசியமாகிற6. 
 

வவவவ....எ�எ�எ�எ�    பa6க� வ�பர
பa6க� வ�பர
பa6க� வ�பர
பa6க� வ�பர
    
1 நா�( வ 2 ப�ேர" 
2 நா�( வ 2 ேப-D 
3 கிள�Rசி ப�ேள� 
4 ேப� ப�ட�  
5 ைசல�ச� e" 
6 கிள�Rசி ெபட  
7 நா�( ேடா� ப��, & ல0ப�  
8 சIெப�ச�  
9 ஏ� �ல� 8திதாக மா*/த  
10 ேர,ேய�ட� ஆய� மா*/த ம*/
 இதர பa6க� 

  
 

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-729        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 



 ேம*க�ட பa6கைள அரC அDகீகார
 ெப*ற மேஹBதிரா & மேஹBதிரா 
நி/வன�தி� fலரான தி1Rசி சிவா ஆ�ேடா ெமாைபI நி/வன
, தி1Rசி Zலமாக 
பa6க� ந2"க ஆ(
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 K.50,000/-"( ம�ற�தி� அ@மதி 
ேவ�ட0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  

1. ம�ற
 அ@மதி வழDகலா
 
2. ெபா6நிதிய� ேம*ெகா�ளலா
 

(ந.க.எ�. 420/2020/இ1)    
 ெபா1� எ�ெபா1� எ�ெபா1� எ�ெபா1� எ�    14141414    

                    இBநகரா�சி ெபா6 Cகாதார0 ப�-வ� இயDகி வ1
 TN 50 AY- 2779 மின! ,0ப� லா- 
எ�ற வாகன�தி*( 16.06.2020 உட� இ�Hர�I F,வைடவதா ேம9
 ஓரா�,*( 
860ப�0பத*( உ�ேதச ெசலவ�ன
 K.50,000/."( ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  

1. ம�ற
 அ@மதி வழDகலா
 
(ந.க.எ�. 319/2018/எR1)    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-730        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

 ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� ெபா1� எ� 15151515    
 இBநகரா�சிய� இர�� ேமநிைல ந2�ேத"க ெதா�,க� Zல
 (,ந2� வ�நிேயாக
 
ெச;ய0ப�� வ1கிற6.  ெபா6 ம"க`"( பா6கா"க0ப�ட ம*/
 (ேளா-� கலBத (,ந2� 
வழDகிட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன, நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய"(ந�, 
தhசாi� அவ�கள!� அறி:ைரய��ப, (,ந2� பண� எ�பதா (ேளா-� அள: 
(ைறயாம வழDகிட:
 த*ேபா6 இ108 (ைறவாக இ10பதா பைழய நகரா�சி 
ேமநிைல ெதா�,*(
 ேமெகா�டாழி ேம நிைல ெதா�,*(
 (ேளா-� 
நிர08வத*(
 ம*/
 பராம-08 பண� ேம*ெகா�ள K.5,80,000/-"( ம�ற�தி� அ@மதி 
ேவ�ட0ப�கிற6. 
அ9வலக (றி08  

1. ம�ற
 அ@மதி"கலா
 
2. (,ந2� நிதிய� ேம*ெகா�ளலா
 

(ந.க.எ�. 529/2020/இ1) 
    

த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�த2�மான
 எ�:-731        
அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6அ@மதி"க0ப�ட6 

               
 
                ஆைணய� / தன! அ9வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 



 


