
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��        �ச
ப�  �ச
ப�  �ச
ப�  �ச
ப�  மாத
மாத
மாத
மாத
 14
 
 
 
     நா� நா� நா� நா� வ�யாழ"கிழைமவ�யாழ"கிழைமவ�யாழ"கிழைமவ�யாழ"கிழைம    $%பக$%பக$%பக$%பக    11111111.00.00.00.00 மண�"' நைடெப%ற மண�"' நைடெப%ற மண�"' நைடெப%ற மண�"' நைடெப%ற அவசர"அவசர"அவசர"அவசர"    

��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%ற நைடெப%ற நைடெப%ற நைடெப%ற 

நா�நா�நா�நா�    

வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�    ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
    

14.12.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 1111    
T¤jhešÿ® efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš Áw¥ò rhiyfŸ Â£l«  2020-21 -‹ Ñœ %.326.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš 

rhiy gâfis nk‰bfhŸs  ã®thf mDkÂ tH§F« bghU£L k‹w Ô®khd« ãiwnt‰¿ mD¥Ã it¡FkhW efuh£Á 
ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ foj e.f.v© 20557/2020/Ï3 ehŸ11.12.2020 M« njÂæ£l foj¤Âš 
bjçé¡f¥g£LŸsJ. ÏÂš Ñœf©lthW ãÂ xJ¡ÑL brŒJ tu¥bg‰WŸsJ. 
 

efuh£Áæ‹ bga®efuh£Áæ‹ bga®efuh£Áæ‹ bga®efuh£Áæ‹ bga®    
kÂ¥Õ£L bjhif kÂ¥Õ£L bjhif kÂ¥Õ£L bjhif kÂ¥Õ£L bjhif 

(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)    
Áw¥ò rhiyfŸ Â£l  ãÂ  Áw¥ò rhiyfŸ Â£l  ãÂ  Áw¥ò rhiyfŸ Â£l  ãÂ  Áw¥ò rhiyfŸ Â£l  ãÂ  

(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)    
efuh£Á g§fë¥ò efuh£Á g§fë¥ò efuh£Á g§fë¥ò efuh£Á g§fë¥ò 

(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)    
T¤jhešÿ® efuh£Á 3.26 2.70 0.56 

 
nk‰go tu¥bg‰w foj« k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, ÑœfhQ« gâfis nk‰go ãÂ xJ¡Ñ£o‹ mo¥gilæš 

nk‰bfhŸsÎ«, Ïªj gâfS¡F  ã®thf mDkÂ bgw efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fS¡F fU¤JU 
mD¥Ã it¡fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 

t. t. t. t.     
v©v©v©v©    

ntiyæ‹  bga®ntiyæ‹  bga®ntiyæ‹  bga®ntiyæ‹  bga®    
rhiyæ‹ Ús« rhiyæ‹ Ús« rhiyæ‹ Ús« rhiyæ‹ Ús« 

(».Û)(».Û)(».Û)(».Û)    
rhiyæ‹ rhiyæ‹ rhiyæ‹ rhiyæ‹ 
mfy« (Û)mfy« (Û)mfy« (Û)mfy« (Û)    

kÂ¥ÕL kÂ¥ÕL kÂ¥ÕL kÂ¥ÕL 
(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)    

1 bršé ef®, õhMè« ef®, Mæõh ef®, ku¡fil 
bj‰F FW¡F rªJ, #‹d¤ ef®, Kf«kÂah bjU, 
m›it fhyå, mš mÛ‹ ef®  M»a bjU¡fëš 
ngt® ÏaªÂu« bfh©L jh®rhiy mÃéU¤Â 
brŒÍ« gâ  

1.910  4.10  100.00 

2 FD¡fo, tŸSt® fhyå, m¡fiu òJ¤bjU, 
njh£l¢nrç, khjh nfhéš bjU, fhLbt£o¤bjU 
M»a bjU¡fëš ngt® ÏaªÂu« bfh©L jh®rhiy 
mÃéU¤Â brŒÍ« gâ 

1.900  4.10  100.00 

3 t.c.Á fhyå, ehf§Fo m«k‹ nfhéš bjU, 
nkygz§fh£lh§Fo, giHa nghÄ° bjU, ÂUth%® 
bkæ‹ nuhL mU»š bg£nuhš g§¡ rªJ, g#id 
kl¤bjU, by£Rkh§Fo ÑH¤bjU, m¥Jš uÀkh‹ 
bjU  M»a bjU¡fëš ngt® ÏaªÂu« bfh©L 
jh®rhiy mÃéU¤Â brŒÍ« gâ k‰W« òëa§Fo 
bjU, Á¤jh¤j§fiu rhiy, Á‹d nkšbfh©lhê 
M»a bjU¡fëš Ábk©£ rhiy mik¡F« gâ  

2.700  4.10 / 3.00  126.00 

    bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    6.5106.5106.5106.510        326.00326.00326.00326.00    
 
mYtyfF¿¥ò:mYtyfF¿¥ò:mYtyfF¿¥ò:mYtyfF¿¥ò:         k‹w« mDkÂ¡fyh«             nfh¥ò v© 958/2020/Ï1        

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    802 802 802 802 
அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4 



 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 2222    
 இ6நகரா�சி ெபா4 7காதார.ப�+வ� இய8கி வ/
  TN 50 AY-2779 மின9 �.ப� லா+"' டய� 
மிக;
 ேத=64 அ�"க� ப>ச� ஆகி ெபா4 7காதார பண�க� ெச=ய இயலாம தைட எ%ப�கிற4.  
ேம?
 வார
 ஒ/$ைற ப�ளாB�" கழி;கைள ஏ%றி அ+ய�� அ�ரா ெட" நி-வன�தி%' ெசல 
ேவ�� உ�ள4.  எனேவ அவசர அவசிய
 க/தி ேம%ப� வாகன�தி%' 4 எ�ண�"ைக (8.25X16 அள;) 
டய�க� வா8கி வழ8க ஆ'
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 J.50,000/-"' ம�ற�தி� அ3மதி 
ேவ�ட.ப�கிற4. 
 
அ?வலக 'றி.N  
 ம�ற
 அ3மதி"கலா
    (ந.க.எ�. 319/2018/எQ1)    

1.1.1.1.     

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    803 803 803 803 
அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4    

                   
 
                ஆைணய� / தன9 அ?வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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��        �ச
ப�  �ச
ப�  �ச
ப�  �ச
ப�  மாத
மாத
மாத
மாத
 31    நா� நா� நா� நா� வ�யாழ"கிழைமவ�யாழ"கிழைமவ�யாழ"கிழைமவ�யாழ"கிழைம    $%பக$%பக$%பக$%பக    11111111....33330000 மண�"' நைடெப%ற மண�"' நைடெப%ற மண�"' நைடெப%ற மண�"' நைடெப%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%ற நைடெப%ற நைடெப%ற நைடெப%ற 

நா�நா�நா�நா�    

வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம%-
 ம�ற ��ட.ெபா/�    ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
    

31.12.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 1111    
நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள4 நவ
ப�நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள4 நவ
ப�நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள4 நவ
ப�நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள4 நவ
ப� 2020    மாத நா�'றி.N ம�ற�தி�மாத நா�'றி.N ம�ற�தி�மாத நா�'றி.N ம�ற�தி�மாத நா�'றி.N ம�ற�தி� 

பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4 
அ?வலக 'றி.Nஅ?வலக 'றி.Nஅ?வலக 'றி.Nஅ?வலக 'றி.N :-    பதி; ெச=யலா
 பதி; ெச=யலா
 பதி; ெச=யலா
 பதி; ெச=யலா
 (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 2105/2011/சிசிசிசி1) 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    804 804 804 804     
பதி; ெச=ய.ப�ட4பதி; ெச=ய.ப�ட4பதி; ெச=ய.ப�ட4பதி; ெச=ய.ப�ட4 

31.12.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள4 நவ
ப�நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள4 நவ
ப�நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள4 நவ
ப�நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள4 நவ
ப� 2020    மாத நா�'றி.N ம�ற�தி� மாத நா�'றி.N ம�ற�தி� மாத நா�'றி.N ம�ற�தி� மாத நா�'றி.N ம�ற�தி� 
பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4பா�ைவ"' ைவ"க.ப�கிற4 
அ?வலக 'றி.Nஅ?வலக 'றி.Nஅ?வலக 'றி.Nஅ?வலக 'றி.N :-    பதி; ெச=யலா
 பதி; ெச=யலா
 பதி; ெச=யலா
 பதி; ெச=யலா
 (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 2105/2011/சிசிசிசி1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    805 805 805 805 
பதி; ெச=ய.ப�ட4பதி; ெச=ய.ப�ட4பதி; ெச=ய.ப�ட4பதி; ெச=ய.ப�ட4    

31.12.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 3333    
 ��தாந�� நகரா�சி"'�ப�ட ெல�7மா8'� கிராம
 பைழய ச�ேவ எ� 118/4, 
வா�� 2 ப�ளா" 11, Nதிய நகரள; எ� 4/9, 4/10- (49098.50 ச4ர�) 45614 ச4ர மR�ட� நில
, 
அரசி� ஒ.Nத ெபற.ப�ட ��தாந�� $Sைம தி�ட�தி வ�வசாய ப'தியாக உ�ள4.  
ேம%ப� இட
 வ�வசாய ப'தியாக உ�ளைத வண�க ப'தியாக நில.பய� மா%ற
 ெச=4 
அரசாைண ெப%- த/மா- ேம%ப� இட�தி� உ+ைமயாளராகிய தி/.எ�.ெஜயராU A/42 

Nதிய வ 0��வசதி '�ய�/.N, ம�னா�'� அவ�க� வ��ண.ப��4�ளா�.  இத�மR4 
ஆேலாசைன ம%-
 ஆ�ேசபைன ெத+வ�"க வ�/
Nேவா� 30 நா�கV"'� ��தாந�� 
உ�W� தி�ட 'Sம உ-.ப�ன� ெசயல/"' (ஆைணய�, ��தாந�� நகரா�சி) எS�4 
Xலமாக ெத+வ�"க ேக�� தமிY தினச+ நாள9தY ம%-
 ஆ8கில தினச+ நாள9தYகள9 
கட6த 08.11.2019 வ�ள
பர ப�ர7ர
 ெச=ய.ப�ட4.  ெபா4 ம"கள9ட
 இ/64 
ஆ�ேசபைனேயா ஆேலாசைனேயா ஏ4
 ெபற.படவ�ைல.  எனேவ ம3தார� 
வ��ண.ப��4�ளவா- நில.பய�பா� மா%ற
 ேகா/
 ேம$ைறயZ� $�ெமாழி;கைள 
நக� ஊரைம.N இய"'ந� 807, அ�ணாசாைல, ெச�ைன ம%-
 நக� ஊரைம.N 4ைண 
இய"'ந�, தி/வாJ� அவ�க� வழியாக அர7 ெசயலாள� வ 0��வசதி ம%-
 நக�Nற 
வள�Qசி 4ைற, ெச�ைன அவ�கV"' ப+64ைர ெச=4 அ3.ப�ட நகர ம�ற�தி� அ3மதி 
ேவ�ட.ப�கிற4. 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    806 806 806 806 
அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4    



அ?வலக 'றி.N  
 ம�ற
 அ3மதி"கலா
   (ந.க.எ�. 922/2020/எ.1)    

31.12.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 4444    
 இ6நகரா�சிய� வடகிழ"' ப/வமைழ ம%-
 Nயலினா எ%ப�
 ேசத8கைள 
த�"க $�ெனQச+"ைக பண�களான மண X�ைடக�, ச;"' மர ேபாB��க�, மண 
சா"'க�, மர
 அ-"'
 இய6திர
, ப�ள9Qசி8 ப;ட�, 7�ணா
N ப;ட� ம%-
 தளவாட 
ெபா/�க� தயா� நிைலய� ைவ�தி/"க அறி;-�த.ப�ட4.  த%ேபா4 இ6நகரா�சி"'  
ேப+ட� ேமலா�ைம நிதி (SDRF)  நிவ� Nய ம%-
 அதி த0வ�ர மைழ 2020 தி�ட�தி 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள9� க�த ந.க.எ�. 21976/2020/இ2 நா� 
10.12.2020 J. 10.00 இல�ச�தி%' பண�க� ேம%ெகா�ள ஒ4"கீ� ெச=ய.ப�� அத� 
அ�.பைடய� கீYக�ட பண�க� ேம%ெகா�ளலா
.  
வவவவ....எ�எ�எ�எ�....    பண�கள9�பண�கள9�பண�கள9�பண�கள9�    வ�பர
வ�பர
வ�பர
வ�பர
    மதி.பZ�மதி.பZ�மதி.பZ�மதி.பZ�    JJJJ....    
1 7காதார ப�+வ�%' ப�ள9Qசி8 ப;ட�, ம%-
 7�ணா
N 

ப;ட� வா8'த  
1.95 இல�ச
  

2 7காதார ப�+வ�%' ேதைவயான அ�தியாவசிய தளவாட 
ெபா/�க� வா8'த  

1.62 இல�ச
  

3 இர�� எ�ண�"ைக மர
 அ-"'
 இய6திர
 வா8'த  0.46 இல�ச
  
4 JCB  Xல
 காவா=க� ம%-
 மைழந0� வ�கா ^� 

வா/
 பண�க� ேம%ெகா�Vத 
0.60 இல�ச
 

5 மண ம%-
 மண X�ைடக�, ச;"' மர ேபாB��க�, 
சிெம�� 'ழா= ைப.Nக� வா8'த ம%-
 இதர 
பராம+.N பண�க� 

1.00 இல�ச
 

6 நகரா�சி"'�ப�ட ப'திகள9 உ�ள தா�சாைலக� Patch Work 

ெச=த ம%-
 சி-பால8க� மராம�4 பண�க�  
4.40 இல�ச
  

    ெமா�த
ெமா�த
ெமா�த
ெமா�த
        10.010.010.010.03333    இல�ச
இல�ச
இல�ச
இல�ச
    
அ?வலக 'றி.N 

1. ம�ற
 அ3மதி"கலா
. 
2. வ+ைச எ� 1 $த 4வைர உ�ள பண�கV"' அவசர அவசிய
 க/தி நகரா�சி 

ச�ட வ�தி 15� கீY ேம%ெகா�டைத ேப+ட� ேமலா�ைம தி�ட நிதிய�லி/64 ஈ� 
ெச=4 ெகா�ளலா
. 

3. ெபா4 நிதிய�� கீY நக� ம�ற த0�மான எ� 797 நா� 18.11.2020 ம�ற ஒ.Nத 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    807 807 807 807     
அ3மதி"க.பஅ3மதி"க.பஅ3மதி"க.பஅ3மதி"க.ப�ட4�ட4�ட4�ட4    



அள9�4�ள வ+ைச எ� 5 ேம%ெகா�ள.ப�ட பண�கைள இ�தி�ட�தி� கீY ஈ� 
ெச=4 ெகா�ளலா
.  

4.4.4.4. அவசர அவசிய
 க/தி வ+ைச எ� 6 உ�ள பண�"'  தன9 அ?வல+� $� 
அ3மதி ெப%- '-கிய கால ஒ.ப6தN�ள9 ேகாரலா
.    

31.12.2020 ெபா/� எ� 5 
 இ6நகரா�சி"'�ப�ட 15th CFC 2020-2021 தி�ட�தி� கீY நிதி ஒ4"கி�  ெதாைக 
J.37.09 இல�ச�தி%' பண�க� ேம%ெகா�ள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன 
அவ�கள9� ெசய$ைற க�த ந.க.எ�. 20452/20/LA3 Dt.10.11.20�ப� $த தவைண� 
ெதாைக J.37.09 இல�ச
 ஒ4"கீ� ெச=ய.ப���ள4.  ேம%ப� தி�ட�தி� கீY 38.50 
இல�ச�தி%' பண�க� ேத�; ெச=ய.ப���ள4. 
 
வ.எ� பண�கள9� வ�பர
  ெதாைக (இல�ச
) 
1 Shredder Machine வா8'
 பண� -1 எ�ண�"ைக  7.50 
2 ேமெகா�டாழி OHT Campus அ/கி ஒ/ சிறிய உர 

ெசயலா"க ைமய
 அைம�த  
8.00 

3 Colorination Plant 3 எ�ண�"ைக மின9 பவ� ெதா�� உ�ள 
இட8கள9 அைம"'
 பண�  

10.00 

4 Nதிய பகி�மான 'ழா= சி�தா�த8கைர, பாரதி நக�, 
சிBதி நக�, '�வ� நக�, மர"கைட, அ=ய� 
ேதா�டQேச+ ஆகிய இட8கள9 அைம�த  

3.00 

5 பைழய நகரா�சி அ?வலக க��ட�தி� உ�ேள உ�ள 
ேமநிைல ந0�ேத"க ெதா�� மராம�4 20 HP ேமா�டா� 
ப
N ெச� வா8'த ம%-
 ேமெகா�டாழி ந0�ேத"க 
ெதா�� மராம�4 பண�க� ெச=`
 பண�   

10.00 

 ெமா�த
  38.50 
 
 ேம%ப� தி�ட�தி� கீY 5 பண�க� ேத�; ெச=ய.ப�டத%கான மதி.பZ� ெதாைகயான 
J.38.50 இல�ச�தி%'
 இதி 15வ4 CFC 2020-2021 � கீY ஒ4"கீ� ெச=ய.ப�ட ெதாைக 
J.37.09 இல�ச
 ேபாக மRத$�ள ெதாைக J.1.41 இல�ச�திைன ெபா4 நிதிய�� கீY 
ேம%ெகா�ள;
 ம�ற அ3மதி ேவ�ட.ப�கிற4. 
அ?வலக 'றி.N  

1. ம�ற
 அ3மதி"கலா
 
(ந.க.எ�. 967/2020/இ1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    808 808 808 808 
அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4    



  



31.12.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 6666        
 இ6நகரா�சி ெபா4 7காதார ப�+வ� இய8கி வ/
 TN 50 .AY 2779 எ�ற மின9 
�.ப� லா+ வாகன�தி%' Nதியதாக டய�க� வா8'
 பண�"' 15.12.2020 அ�- ேகார.ப�ட 
வ�ைல.N�ள9ய� கீYக�ட நி-வன8கள9டமி/64 வ�ைல.N�ள9க� கீYக�டவா- 
ெபற.ப���ள4. 
 

வ.எ� நி-வன�தி�  ெபய�  'றி.ப�ட.ப���ள 
ெதாைக  

1 வ�.ேக.எ�. நி�மலா டய�B தி/வாJ� 40,700 
2 c வ�"ேனd டய�B ம�னா�'� 48,500 
3 சா6தி டய�B காைர"கா   49,500 

 
 வர.ெப%ற வ�ைல.N�ள9கள9 வ.எ�. 1 உ�ள வ�.ேக.எ�. நி�மலா டய�B 
தி/வாJ� நி-வன�தி� வ�ைல.N�ள9 'ைறவாக உ�ள4.  ம�ற�தி� பா�ைவ"'
 
அ3மதி"'
 ைவ"க.ப�கிற4. 
அ?வலக 'றி.N  
 'ைற6த வ�ைல.N�ள9ய�ைன ஏ%கலா
 
(ந.க.எ�. 319/2018/எQ1) 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    809 809 809 809     
அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4அ3மதி"க.ப�ட4    

                   
 
                ஆைணய� / தன9 அ?வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 
 


