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 ம�ற(��ட
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 ம�ற(��ட
 
நைடெப+ற நைடெப+ற நைடெப+ற நைடெப+ற 

நா�நா�நா�நா�    

வ.ைச எ� ம+0
 ம�ற ��ட1ெபா2�வ.ைச எ� ம+0
 ம�ற ��ட1ெபா2�வ.ைச எ� ம+0
 ம�ற ��ட1ெபா2�வ.ைச எ� ம+0
 ம�ற ��ட1ெபா2�    ம�ற�தி� ம�ற�தி� ம�ற�தி� ம�ற�தி� 
த��மான
த��மான
த��மான
த��மான
    

30.06.2020 ெபா2� ெபா2� ெபா2� ெபா2� எ� எ� எ� எ� 1111  
      நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள7 ேம 2020 மாத நா�)றி19 ம�ற�தி� பா�ைவ() 
ைவ(க1ப�கிற7 
அ:வலக )றி19 :-    பதி; ெச"யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-732 

அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள7 ேம 2020 மாத நா�)றி19 ம�ற�தி� 
பா�ைவ() ைவ(க1ப�கிற7 
அ:வலக )றி19 :-    பதி; ெச"யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-733        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 3333  
       இBநகரா�சி ெபா7 Cகாதார1ப�.வ�� TN 50 U – 0518 வாகன�தி� ஓ��ன� 
ஏ.ஆேரா(கியதாF அவ�களG� க-த�தி )றி1ப����ளவா0 கீI)றி1ப����ள இடJகளG 
ைவ(க1ப�-2Bத ட
ப� ப�� )1ைப ெப�-க� மிக;
 பKதைடB7 பய�ப��த இயலாத 
நிைலய� உ�ள7 

வ.எ� ெத2வ�� ெபய� 
1 க
ப� ெத2  
2 வ�Mவ� காலனG 
3 ெல�CமாJ)- கைட�ெத2 
4 மர(கைட ெமய�� ேரா�  
5 வ.உ.சி ேரா�  
6 சிவ� ேகாவ� ெத2 
7 ரPமானGயா ெத2 
8 தி2வாR� ேரா� 
9 ேர-ேயா பா�(  
10 ஜி�னா ெத2 
11 Tகம7 அலி ெத2 
12 பா"(கார� ெத2 

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-734        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 



 ேம+ப- )1ைப ெப�-க� ைவ(க1ப�-2Bத இடJக� அைன�7
 நக.� 
T(கிய இடJக� ம+0
 கைடவ �திக� ஆ)
.  எனேவ ெபா7 Cகாதார அவசர அவசிய
 
க2தி ேம+ப- )1ைப ெதா�-கைள பK7 ந�(க
 ெச"ய ஆ)
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 
R.1,10,000/-�தி+) ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19 
 ம�ற
 அ@மதி(கலா
. 
(ந.க.எ�. 452/2020/எW1)     

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 4444    
 இBநகரா�சி ெபா71ப�.வ� இயJகி வ2
 TN 50 U 2453 ஈ19 வாகன
 பK7 ந�(க
 
ெச"வத+) R.50,000/-() இBநக� ம�ற த��மான எ� 729 நா� 29.05.2020 அ@மதி ெபற1ப��, 
ேம+ப- வாகன
 அரC அJகீக.(க1ப�ட நி0வனமான தி2Wசி சிவா ஆ�ேடா ெமாைபF 
ப�ைரேவ� லிமிெட�, தி2Wசி நி0வன
 Yலமாக ேம+ப- வாகன
 பK7க� ந�(க
 
ெச"ய1ப��, த+ேபா7 ேம+ப- நி0வன�திடமி2B7 ப�-ய ெதாைக R.61,808/- 
வர1ப���ள7.  அ@மதி(க1ப�ட ெதாைகையவ�ட வர1ப�ட ப�-யலி+கான ��த 
ெசலவ�ன
 R.11,808/-() ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  

1. ம�ற
 அ@மதி(கலா
. 
2. அவசர அவசிய
 க2தி ��த ெசலவ�ன�தி+) தனG அ:வல.� T� அ@மதி 

ெப+0�ளைத ம�ற
 ஏ+கலா
 
(ந.க.எ�.420/2020/இ1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-735        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 5555    
இBநகரா�சி )-ந�� ேமநிைல ந��ேத(க ெதா�-களG )ேளா.� கலB7 )-ந�� 

வழJக உபேயாக1ப��த1ப�
 )ேளா.� திரவ
 ச1ைள ெச"Z
 பண�() இBநக� ம�ற 
த��மான எ� 731 நா� 29.05.2020�ப- அ@மதி(க1ப�� 18.06.2020 அ�0 ேகார1ப�ட 
ஒ1பBத9�ளGய� கீIக�ட ஒ1பBததார�களGடமி2B7 இர�� ஒ1பBத9�ளGக� 
கீIக�டவா0 வர1ெப+0�ள7.  

வ. 
எ� 

ஒ1பBததார� ெபய�  ஒ1பBத 
ெதாைக  

ஒ1பBத9�ளG 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 பகவதி ஏெஜ�சீF 
ம�னா�)- 

438000 436540 0.33 % மதி1ப\�ைடவ�ட 
)ைற; 

2 கா யா எ�ட�ப�ைரசF 
ம�னா�)- 

438000 467200 6.67%  மதி1ப\�ைடவ�ட 
அதிக
 

 

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-736        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 



ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பBத9�ளGகளG வ.ைச எ� 1 உ�ள 
பகவதி ஏெஜ�சீF ம�னா�)-  எ�பவ.டமி2B7 வர1ெப+ற ஒ1பBத9�ளG ெதாைக 
மதி1ப\�-ைன வ�ட 0.33% )ைறவாக உ�ள7. ம�ற�தி� பா�ைவ()
 அ@மதி()
 
ைவ(க1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  
 )ைறவான ஒ1பBத9�ளGய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 529/2020/இ1)    

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 6666    
 இBநகரா�சிய� உ�ள அ
மா உணவக�தி+) 9தியதாக கிைர�ட� வாJ)
 

பண�() இBநக� ம�ற த��மான எ� 727 நா� 29.05.2020�ப- அ@மதி(க1ப�� 18.06.2020 
அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பBத9�ளGய� கீIக�ட ஒ1பBததார�களGடமி2B7 இர�� 
ஒ1பBத9�ளGக� கீIக�டவா0 வர1ெப+0�ள7.  

வ. 
எ� 

ஒ1பBததார� ெபய�  ஒ1பBத 
ெதாைக  

ஒ1பBத9�ளG 
ெதாைக  

1 தி2.எ
.உதய)மா� மர(கைட ெமய�� 
ேரா� ெல�CமாJ)- 

30000 24700 

2 தி2.வ �.எழிமாற� ெகாரடாWேச. ேரா� 
ெல�CமாJ)- 

30000 25000 

ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பBத9�ளGகளG வ.ைச எ� 1 உ�ள 
தி2.எ
.உதய)மா� மர(கைட ெமய�� ேரா� ெல�CமாJ)- எ�பவ.டமி2B7 வர1ெப+ற 
ஒ1பBத9�ளG ெதாைக )ைறவாக உ�ள7. ம�ற�தி� பா�ைவ()
 அ@மதி()
 
ைவ(க1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  
 )ைறவான ஒ1பBத9�ளGய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 510/2020/இ1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-737        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

  



30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 7777    
இBநகரா�சி()�ப�ட அைன�7 ப)திகளG:
 )-ந�� பராம.19 ம+0
 இBதியா 

மா�( II ப
1 பK7 ந�()
 பண�() இBநக� ம�ற த��மான எ� 726 நா� 29.05.2020�ப- 
அ@மதி(க1ப�� 18.06.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பBத9�ளGய� கீIக�ட 
ஒ1பBததார�களGடமி2B7 இர�� ஒ1பBத9�ளGக� கீIக�டவா0 வர1ெப+0�ள7.  
வ. 
எ� 

ஒ1பBததார� ெபய�  ஒ1பBத 
ெதாைக  

ஒ1பBத9�ளG 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பBததார� ெகாரடாWேச. 
ேரா� ெல�CமாJ)-  

923244 922026 0.13 % மதி1ப\�ைடவ�ட 
)ைற; 

2 தி2.ப�.ெசBதிநாதன 
ஒ1பBததார� மர(கைட 
ெத+) ெத2 ெல�CமாJ)- 

923244 925680 0.26 % மதி1ப\�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பBத9�ளGகளG வ.ைச எ� 1 உ�ள 
தி2.வ� எழிமாற� ஒ1பBததார� ெகாரடாWேச. ேரா�  எ�பவ.டமி2B7 வர1ெப+ற 
ஒ1பBத9�ளG ெதாைக மதி1ப\�-ைன வ�ட  0.13% )ைறவாக உ�ள7.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ()
 அ@மதி()
 ைவ(க1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  
 )ைறவான ஒ1பBத9�ளGய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 461/2020/இ1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-738        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

  



30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 8888    
       ெபா7 Cகாதார ப�.வ� இயJகி வ2
 TN 50 AY-2779 வாகன�தி+) 19.07.2020 உட� 
த)திWசா�0 T-வைடவதா அ வாகன�தி+) ெபய��-J ம+0
 சி0 பK7க� ந�(க
 
ெச"7 த)திWசா�0 ெப0வத+) உ�ேதச ெசலவ�னமாக R.20,000/-�தி+) ம�ற�தி� 
அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7 
அ:வலக )றி19  
 ம�ற
 அ@மதி(கலா
. 
(ந.க.எ�. 319/2018/எW1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-739        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 9999    
                    ெபா7 Cகாதார ப�.வ� இயJகி வ2
 TN 50 X 2638 வாகன�தி+) த)திசா�0 
T-வைடB7�ள7. கீIக�ட பண�கைள பK7 ந�(கி ேபா()வர�7 சா�0 ெப0வத+) 
ஆ)
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 R.50,000/-() ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7. 

1. நா�) வ � கி^F ேப.J ேவைல பா��த  
2. -Jக.J ெபய��-J ேவைல பா��த 
3. ஆய� ஃப�ட� `ச ஃப�ட� மா+0த  
4. ெஹ� ச�வ �F பா��த 
5. ேர-ேய�ட� மா+0த  
6. கிளW ஆ(ஸிேல�ட� ேகப�� மா+0த  
7. கீ� பா(F ேவைல பா��த 
8. எல(�.(க ேவைல பா��த  
9. ஃ1ர�� டய� ர�னGJ ெப� ேவைல பா��த 
10. ஜா"�� ேவைல பா��த 
11. `ச வா�ட� ஓF மா+0த  

அ:வலக )றி19  
 ம�ற
 அ@மதி(கலா
. 
(ந.க.எ� 523/2020/எW1)    

த�த�த�த��மான
 எ��மான
 எ��மான
 எ��மான
 எ�:-740    
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

  



30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 10101010    
தி2வாR� மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�களG� 03.04.2020
 ேததிய ெதாைலேபசி ம+0
 

வா�F அ1 ெச"திய� வாகன�தி ைவ�7 அ-(க(�-ய கி2மிநாசினG இயBதிரJக� 
Y�0 எ�ண�(ைக ��தாந�� நகரா�சி() ஒ7(கீ� ெச"ய1ப��, அதைன TATA ACE 

வாகன�தி ைவ�7 அைன�7 ப)திகளG:
 கி2மிநாசினG ெதளG�திட மாவ�ட ஆ�சிய� 
அவ�களா அறி;0�த1ப�ட7.  எனேவ Y�0 டாடா ஏF வாகன
 எ��7 வர மாவ�ட 
ஆ�சிய� அ:வலக�தா அறி;0�த1ப�ட7.  த+ேபா7 இBநகரா�சிய� இர�� டாடா 
ஏF வாகன
 ம��ேம பய�ப��த(�-ய நிைலய� இ21பதா ஒ2 டாடா ஏF வாகன
 
வாடைக() எ�(க ேவ�- உ�ள7.  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களG� 
02.04.2020
 ேததிய க-த எ� 3336/J2/2020-9 ெகாேரானா ைவரF த�19 நடவ-(ைக(கான 
எBத ஒ2 பண�()
 ஒ1பBத வழிTைறய�ைன ப��ப+றாம ேநர-யாக பண� 
ேம+ெகா�ளலா
 என அ@மதி அளG(க1ப���ள7.  எனேவ பண�ய�� அவசர அவசிய
 
க2தி உ�M� நி0வனJகளGடமி2B7 Y�0 வ�ைல19�ளGக� ெபற1ப�� பண� 
ேம+ெகா�ள1ப�� வ2கிற7.  ேம:
, ேம+ப- வாகன�தி+) ேதைவயான ெப�ேரா (ம) 
`ச ம+0
 இர�� கி2மிநாசினG இயBதிர�தி+கான எ.ெபா2� பண�() இBநக� ம�ற 
த��மான எ� 703 நா� 30.04.2020 R. 1,00,000/-�தி+) T� அ@மதி ெபற1ப�� அதி 
R.96,264/- ெசலவ�ட1ப���ள7.  த+ேபா7 ேம+ப- பண�கைள மd��
 ெதாடர ஆ)
 
உ�ேதச ெசலவ�னமான R.1,00,000/-() ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  

1. ம�ற
 அ@மதி(கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க2தி தனG அ:வல� அவ�களG� 11.06.2020 T� அ@மதி 

ெப+றைத ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 0335/2020/எW1)    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-741        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 11111111    
 இBநகரா�சி 9திய அ:வலக�தி வe ைமய
 ம+0
 ப�ற19, இற19 ைமய�தி 
ெபா7ம(க� அதிகமாக வ2
 ேநரJகளG ேபா7மான இ2(ைகக� இலாததா Sitting Bench 

அைம(க;
 ஆைணய� அைற() சா"; நா+காலி அைம(க ேவ�-Z�ளதா அத+கான 
உ�ேதச ெதாைக R.40,000/-() ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  

1. ம�ற
 அ@மதி(கலா
 
2. ெபா7 நிதிய�� கீI ேம+ெகா�ளலா
. 

(ந.க.எ�. 591/2020/இ1)    
    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-742        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 



30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 12121212    
 இBநகரா�சி ப)திய� திட(கழி; ேமலா�ைம பண�(காக 52 f"ைம 

பண�யாள�கைள ெகா�� )1ைபகைள தர
 ப�.�7 வாJ)
 பண� சTதாய உர(கிடJ)க� 
அைம�7 உர
 தயா.()
 பண�க� ேம+ெகா�ள1ப�கிற7.  இBநிைலய� ஏ+கனேவ 
இ1பண�(காக இBநக� ம�ற த��மான எ� 465 நா� 30.05.2019 R.77,60,000 (ஏKப�7 ஏK 
ல�ச�7 அ0பதாய�ர�தி+)) மாவ�ட ஆ�சிய� தி2வாR� அவ�களG� தின(�லி வ�ைல 
வ�கித அ-1பைடய� ேம+ப- 52 பண�யாள�கைள பண� அம��தி பண� ேம+ெகா�ள 
த��மானG(க1ப�� த�.கர� சYக ெதா�� நி0வன
 Yல
 01.07.2019 Tத 30.06.2020 வைர 
பண� ேம+ெகா�ள உ�தரவ�ட1ப���ள7.  ேம+ப- பண�() 01.07.2020 Tத 30.06.2021 வைர 
52 பண�யாள�கைள ஒ1பBத அ-1பைடய� பண� அம��த 26.06.2020 அ�0 ேகார1ப�ட 
ஒ1பBத9�ளG நி�வாக காரண�தினா ர�7 ெச"ய1ப���ள7. இதைன ச
மBத1ப�ட 
ஒ1பBததார.ட
 27.06.2020 அ�0 ெத.வ�(க1ப���ள7.  ேம+ப- பண�களG� கால 
அவகாச
 30.06.2020 உட� T-வைடவதா ெபா7 Cகாதார
 ம+0
 ெபா7 ம(க� நல� 
க2தி ேம+ப- பண�ய�ைன 01.07.2020 Tத 31.08.2020 வைர இர�� மாத கால
 வைர  த� –
கர� சYக ெதா�� நி0வன
 ஒ1பBததார� Yலமாகேவ ஏ+கனேவ வழJக1ப���ள 
ஒ1பBத9�ளG வ�ைல வ�கித�திேலேய ேம+ெகா�ள உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக R.11,30,000/-
() ம�ற�தி� அ@மதி ேவ�ட1ப�கிற7. 
அ:வலக )றி19  

1. ம�ற
 அ@மதி(கலா
 
அவசர அவசிய
 க2தி ெபா7 Cகாதார நல� க2திZ
 ேம+ப- ஒ1பBததார.ட
 அேத 
ஒ1பBத9�ளGய��ப- 01.07.2020 Tத 31.08.2020 T-ய ந��-(க ம�ற
 அ@மதி(கலா
    

த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�த��மான
 எ�:-743        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 

30.06.2020 ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� ெபா2� எ� 13131313    
 இBநகரா�சிய� ெடJ) கா"Wச த�19 பண�கM(காக ஏ+கனேவ 23 பண�யாள�க� 
தனGயா.டமி2B7 ஒ1பBத
 ெபற1ப�� ெடJ) த�19 நடவ-(ைக பண�க� நைடெப+0 
வ2கிற7.  இBநிைலய� ஏ+கனேவ இ1பண�(காக இBநக� ம�ற த��மான எ� 475 நா� 
30.05.2019 R.30,50,000/- (T1ப7 ல�ச�7 ஐ
பதாய�ர�தி+))  மாவ�ட ஆ�சிய� தி2வாR� 
அவ�களG� தின(�லி வ�ைல வ�கித அ-1பைடய� ேம+ப- 23 பண�யாள�கைள பண� 
அம��தி பண� ேம+ெகா�ள த��மானG(க1ப�� த�.கர� சYக ெதா�� நி0வன
 Yல
 
01.07.2019 Tத 30.06.2020 வைர பண� ேம+ெகா�ள1ப�� வ2கிற7.  த+ேபா7 01.07.2020 
Tத 30.06.2021 வைர 23 ெடJ) பண�யாள�கைள ஒ1பBத அ-1பைடய� பண� அம��த 
26.06.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பBத9�ளG நி�வாக காரண�தினா ர�7 ெச"ய1ப���ள7.  
இதைன ச
மBத1ப�ட ஒ1பBததார.ட
 ெத.வ�(க1ப���ள7.   ெபா7 Cகாதார
 நல� 
க2திZ
, எதி� வ2
 கால
 மைழ(காலமாக இ21பதா:
 ேம+ப- பண�ய�ைன 01.07.2020 

த��மான
 த��மான
 த��மான
 த��மான
 எ�எ�எ�எ�:-744        
அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7அ@மதி(க1ப�ட7 



Tத 31.08.2020 வைர த�-கர� சYக ெதா�� நி0வன
 ஒ1பBததார� Yலமாகேவ 
ஏ+கனேவ வழJக1ப���ள ஒ1பBத9�ளG வ�ைல வ�கித�திேலேய ெடJ) பண�கைள 
ேம+ெகா�ள உ�ேதச ெசல;� ெதாைக R.5,10,000/-() ம�ற�தி� அ@மதி 
ேவ�ட1ப�கிற7. 
‘அ:வலக )றி19  

1. ம�ற
 அ@மதி(கலா
 
அவசர அவசிய
 க2தி ெபா7 Cகாதார நல� க2திZ
 ேம+ப- ஒ1பBததார.ட
 அேத 
ஒ1பBத9�ளGய��ப- 01.07.2020 Tத 31.08.2020 T-ய ந��-(க ம�ற
 அ@மதி(கலா
    
    

               
 
                ஆைணய� / தனG அ:வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 


