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�ழி��ைற நக�மற�தி 14-06-2022 ெச�வா�கிழைம  காைல 11.00 
மணி�� நைடெப"ற அவசர�%&ட�தி' நிைறேவ"ற)ப&ட த*�மான,க-. 
 

நக� மற தைலவ� தி..ெபா. ஆைச�த0பி அவ�க- ெகா12 வ.0 
த*�மான0 

 
1) இ4நகரா&சியி' கீ7க1ட காலி பணியிட,கைள நிர)9வத"� நகரா&சி 
நி�வாக இய��ந� அவ�களிட0 அ;மதி ேக&2 க<த0 அ;)ப மற0 
த*�மானி�கலா0. 
 
1 இளநிைல உதவியாள� 01-04-2022 >த' காலியிட0 
2 த&ட?ச� 01-02-2018 >த' காலியிட0 
3 வ.வா� உதவியாள� 30-04-2022 >த' காலியிட0 
4 வ.வா� உதவியாள� 23-05-2022 >த' காலியிட0 
5 �)9ரC பணி ேம"பா�ைவயாள� 01-07-2017 >த' காலியிட0 
6 ந*ேர"E நிைலய காவல� 26-07-2021 >த' காலியிட0 
7 மிக0பி உதவியாள� 01-04-2014 >த' காலியிட0 
8 F�ைம பணியாள� 03-06-2016 >த' காலியிட0 
9 F�ைம பணியாள� 01-07-2016 >த' காலியிட0 
10 F�ைம பணியாள� 01-07-2016 >த' காலியிட0 
11 F�ைம பணியாள� 01-06-2017 >த' காலியிட0 
12 F�ைம பணியாள� 01-07-2018 >த' காலியிட0 
13 F�ைம பணியாள� 01-06-2019 >த' காலியிட0 
14 F�ைம பணியாள� 14-03-2020 >த' காலியிட0 
15 F�ைம பணியாள� 14-03-2020 >த' காலியிட0 
16 F�ைம பணியாள� 09-04-2022 >த' காலியிட0 
17 F�ைம பணியாள� 13-05-2022 >த' காலியிட0 

 

மற�த*�மான எ1. 129 – த*�மானி�க)ப&ட�.  
 

2) ெவ&2ெவ4நி மீ ச4ைத அ.கி' ேபா�ெவ' அைம�� சிெட�K 
டா,� ைவ�க மற0 த*�மானி�கலா0. 

 
மற�த*�மான எ1. 130 –த*�மானி�க)ப&ட�.  
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ெபா.- எ1.1    

 �ழி��ைற நகரா&சி�� ெசா4தமான ��தைக இன,கைள 03-06-2022 
அE ெபா� ஏல0 ம"E0 ஒ)ப4த)9-ளி ேகாNயதி' ஏல�தி' எவ.0 
கல4� ெகா-ளவி'ைல. கீ7க1டவாE ஒ)ப4த)9-ளிக- ம&2ேம 
ெபற)ப&2-ள�. 

1. மா��தா1ட0 ேப.4� நிைலய0 பைழய கைட எ1.11 

வ. 
எ1 

ெபய� ம"E0 
>கவN 

ஏலைவ)9�  
ெதாைக Oபா� 

ஒ)ப4த)9-ளி 
ெதாைக 
Oபா� 

ஏ"கனேவ  உNம0 
வழ,க)ப&ட மாத 

வாடைக 
ெதாைகO. 

(i) ெபலி, 
ெபகா&ேடT, 
க'Uக&< 

100000 2700 5000 

(ii) சிவா, 
கVவதி&ைட, 
�ழி��ைற 

100000 2500 5000 

2. பி.பி.>;சாமி வணிகவளாக கைட எ1.G1 

(i) அ.1ராT, 
ெவ&2ெவ4நி, 
மா��தா1ட0 

100000 7100 8000 

(ii) ெச'வதாK, 
கரவிளாக0, 
மா��தா1ட0 

100000 6200 8000 

3. பி.பி.>;சாமி வணிகவளாக கைட எ1.G8 

(i) >கம� >ஸாப�, 
அழகிய ம1டப0, 
>ள�Y2 

100000 6000 7700 

(ii) சீராஜித*,த�கைல 100000 5500 7700   

4. பி.பி.>;சாமி வணிகவளாக கைட எ1.G9 

(i) >கம� >ஸாப�, 
அழகிய ம1டப0, 
>ள�Y2. 

100000 6000 7500 

(ii) சீராஜித*,த�கைல 
 

100000 5500 7500 

5. �ழி��ைற வணிகவளாக கைட எ1.4 

(i) ஆஷா கா&லி,  100000 5100 கைட ெதாட�4� 
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 ெபற)ப&ட ஒ)ப4த)9-ளிக- மற�தி பா�ைவ��0 உNம0 
வழ,�த' �றி�� ><C ெச�யலா0. 
அ.�.:- 1) ெபற)ப&ட அைன�� ஒ)ப4த 9-ளிக]0 கட4தா12 ��தைக         
ெதாைகயிைன விட �ைறவாக உ-ள�. 
  2) 2021-2022 நிதியா1<' ^மா� 20 >ைற ஏல0 ம"E0 ஒ)ப4த)9-ளி 
ேகாN_0 எவ.0 >வராத நிைலயி' ெதாட�4� ஏ"ப&2 வ.0 
நிதியிழ)பிைன க.�தி' ெகா12 வNைச எ1.1 >த' 5 வைரயிலான 
இன,க- மீ� ெபற)ப&ட மாத வாடைக ெதாைகயிைன ஒ)9�ெகா-வ� 
�றி�� மற0 ><C ெச�யலா0. ேமU0 வNைச எ1.6-�� மEஏல0 
ேகாரலா0.  
ந.க.எ1.3066/2021/அ2. 
மற�த*�மான எ1. 131- 1>த' 5 வைர ஒ)9�ெகா-ள)ப&ட�. வNைச எ1.6 
மEஏல0 ேகார த*�மானி�க)ப&ட�.  
 

ெபா.- எ1.2 
�ழி��ைற நகரா&சி�� ெசா4தமான ��தைக இன,க]�� ஏல0 

ம"E0 ஒ)ப4த)9-ளி அறி�ைகயிைன தினசN நாளிதழி'  விள0பர0 ெச�த 
வைக�� கீ7க1டவாE ெசலவின)ப&<ய'க- ெபற)ப&2-ள�. 

1) 9-3-2022 தினமணி Express Publication  Rs.26145/- 
2) 22-3-2022 தின�த4தி The Daily Thanthi Rs.22365/- 
3) 1-4-2022 தின�த4தி The Daily Thanthi Rs.29820/- 
4) 21-4-2022 தினகர  Kal Publication  Rs.17186/- 

ேம"ப< நிEவன,களிடமி.4� வர)ெப"ற ப&<ய' ெதாைககைள 
ச0ம4த)ப&ட நிEவன,க]�� வழ,கிட மற அ;மதி ேவ1ட)ப2கிற�. 

அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.3066/2021/அ2. 
 
மற�த*�மான எ1. 132- அ;மதி�க)ப&ட�.  

ெகா"றாைட, 
�ழி��ைற 

ஏல0 
ேபாகவி'ைல 

(ii) ேஜாய'சி,, 
ெகா"றாைட,�ழி��ைற 

100000 4700  
- 

6. மா��தா1ட0 ேப.4� நிைலய கைட எ1.A4 

(i) ெஜயசி,, 
ேகாண0, விNேகா2 

100000 5200 10600 
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ெபா.- எ1. 3 

 97-வ� வாCபலி ெபா.&கா&சி�கான ெபா�ஏல0 ம"E0 
ஒ)ப4த)9-ளி 8-6-2022 அE ேகாNயதி' ஏல�தி' எவ.0 கல4� 
ெகா-ளவி'ைல. கீ7க1டவாE ஒ)ப4த)9-ளிக- ெபற)ப&2-ள�. 

ேம"ப< வர)ெப"ற ஒ)ப4த)9-ளிக- மற�தி பா�ைவ��0, வNைச 
எ1.3-' க12-ள உய�4த ஒ)ப4த)9-ளி�� ஒ)9த' வழ,கC0 மற 
அ;மதி ேவ1ட)ப2கிற�. 
(94-வ� வாCபலி ெபா.&கா&சி (2019-0 வ.ட0) O.1,15,10,000/- உNம0 ஒ)9 
ெகா-ள)ப&ட�) 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.1400/2021/அ2 
மற�த*�மான எ1. 133- அ;மதி�க)ப&ட� 

ெபா.- எ1. 4 

 �ழி��ைற நகரா&சி�� ெசா4தமான ��தைக இனமான 
மா��தா1ட0 நவ *ன மீ ச4ைத �ைற wதியாக வx' ெச�ய)ப&2 
வ.வதா' வx' ெச�வத"கான இரசீ� 9�தக,க- அ?ச<�த வைக�� 
கயா பிN1<, அ?சக0, பட4தாUY2 எற நிEவன�திடமி.4� 
O.30,500/-�கான ெசலவின)ப&<ய' ெபற)ப&2-ள�. அ�ெதாைகயிைன 
அ4நிEவன�தி"� வழ,கிட மற அ;மதி ேவ1ட)ப2கிற�. 

அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.366/2021/அ2 
 
மற�த*�மான எ1. 134 - அ;மதி�க)ப&ட� 

வ. 
எ1 

ெபய� ம"E0 >கவN ைவ)9�  
ெதாைக 
Oபா� 

மி ைவ)9� 
ெதாைக 
Oபா� 

ஒ)ப4த)9-ளி 
ெதாைக O. 

1 G. ^ேரy, 
த/ெப. �ணேசகர, 
147, 2-வ� ெத., ேதனி-625531 

40,00,000 10,00,000 1,17,00,000 

2 K. த,க��ைர, 
த/ெப. க.�ைதயா, 
வ *ரபா1<, ேதனி மாவ&ட0 

40,00,000 10,00,000 1,16,00,000 

3 M. பா'ராT, 
த/ெப. மாணி�க0, 
பட)பைற, �ழி��ைற 

40,00,000 10,00,000 1,21,00,000 
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ெபா.- எ1. 5 

�ழி��ைற நகரா&சி ஆைணய� அUவலக பணிக- நிமி�த0 ெவளி{� 
பயண0 ெச�_0 ெபாV� பயண)ப< வழ,�வத"காக 2022-2023 ஆ0 
ஆ1<"� O.1,00,000/- (Oபா� ஒ. ல&ச0 ம&20) ெபா� நிதியிலி.4� 
ெசலவிட மற அ;மதி ேவ1ட)ப2கிற�. 
 
அ.�.:- மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
ந.க.எ1.2414/2018/பி1. 
 
மற�த*�மான எ1. 135 - அ;மதி�க)ப&ட� 

ெபா.- எ1. 6 

ெபா� ^காதார)பிNவி' வ *2 வ *டாக ெசE பிN�� வா,க)ப20 உல� 
ம"E0 ஈர�கழிCகளி அளC �றி�� பதிேவ2 பராமN�க)ப&2 வ.கிற�. 
இ4த �)ைபகளி அளCகைள �'லியமாக அள4திட நகரா&சி }1~யி� 
உரமா��0 ைமய�தி"� எைட பா���0 இய4திர0 ேதைவ)ப2கிற�. எனேவ 
ஒ. எைட பா���0 இய4திர0 வா,க உ�ேதச ெசலC O.20,000/- 
(இ.பதாயிர0)�� மற அ;மதி ேவ1ட)ப2கிற�. 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.1727/2022/H1. 
மற�த*�மான எ1. 136 - அ;மதி�க)ப&ட� 

ெபா.- எ1. 7 
இ4நகரா&சியி' ஒ)ப4த�காரராக பணி ெச�_0 தி..P. ெஜயராஜ 

கீேழக1ட பணிக]�� ெசU�தி_-ள EMD ெதாைகைய தி.)பி வழ,க ேக&2 
வி1ண)ப0 ெச��-ளா�.  

ஒ)ப4தகார� ெச�த பணி விவர0 
வ. 
எ1. 

ேவைல விபர0 மதி)ப2ீ 
(இல&ச�தி') 

EMD Oபா� 

1 கVவ தி&ைட சாைலயி' ஒ&2பணி 
ெச�த' 

1.50 1500 

2 ப4நியணி சாைலயி' ஒ&2பணி 
ெச�த' 

3.25 3250 

3 ெகா2,�ள0 சாைலயி' ஒ&2பணி 
ெச�த' 

4.00 4000 
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4 இடவிளாக0 சாைல ஒ&2பணி 
ெச�த' 

4.75 4750 

5 பைழய எ0.எK. சாைல ம"E0 
பாலவிைள சாைல ஒ&2பணி ெச�த' 

6.00 6000 

6 �ழி��ைற ஆ�.சி.ெத.வி' Cover slab 
அைம�த'  

9.60 9600 

     ெமா�த0  29100 
வ.எ1. 1 >த' 5 வைரயிலான பணிக]�� உ&ப&ட ெதாைக O.29100/- 

கால0 கட4த ைவ)9� ெதாைக பதிேவ&<' உ-ளதா' தி.)பி வழ,க 
மற0 அ;மதி��. 

 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.2883/2021/பி1.. 
மற�த*�மான எ1. 137 - அ;மதி�க)ப&ட� 

ெபா.- எ1. 8 

�ழி��ைற நகரா&சி��&ப&ட ஞாறாவிைள பிரதான சாைல 
ேதவவிைள ச4தி)பி' மைழந*� வ<காலி' அைட)9 ஏ"ப&2 கழிCக- 
சாைலயி' வ<4� வ.வதா' ெபா�ம�க]�� ^காதார சீ�ேக2 
ஏ"ப&2-ள�. ேம"க1ட வ<கா' பVதிைன சN ெச�ய உ�ேதச மதி)ப2ீ 
O.65,000/-�� தயா� ெச�ய)ப&2-ள�. ேம"க1ட பணியிைன வ.வா� 
நிதியி' ேம"ெகா-ள மற�தி அ;மதி��. 
அ.�.:- மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
ந.க.எ1.1715/2022/இ1. 
மற�த*�மான எ1. 138 - அ;மதி�க)ப&ட� 

ெபா.- எ1. 9 
�ழி��ைற நகரா&சி வா�2 எ1.6-' அைம4�-ள சிவேகாயி' 

சாைலயி' உ-ள மைழந*� வ<கா' மிகC0 பVதைட4�-ள�. த"சமய0, 
அ�விட�தி' வாCபலி ெபா.&கா&சி நைடெபற இ.)பதா' ேம"க1ட 
மைழந*� வ<கா' பணியிைன அவசர0 அவசிய0 க.தி ேம"ெகா-ள 
ேவ1<_-ள�. அத"கா�0 உ�ேதச மதி)ப2ீ O.7.00 இல&ச�தி"� தயா� 
ெச�ய)ப&2-ள�. ேம"ப< இ)பணியிைன வ.வா� நிதியி' ேம"ெகா-ள 
மற�தி அ;மதி��. 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.1714/2022/இ1. 
மற�த*�மான எ1. 139 - அ;மதி�க)ப&ட� 
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ெபா.- எ1. 10 

 
2022-2023 நிதியா1<"� நகரா&சி பராமN)பி' உ-ள சாைலகைள 

9�)பி��0 பணிக]�காக தி&ட அறி�ைகைய சம�)பி�க நகரா&சி நி�வாக 
இய��ந�, ெசைன அவ�களி ந.க.எ1.9326/2021/இ1, நா- 23-04-2022-Yல0 
அறிCE�த)ப&ட�. அதப< சாைலகைள தனி�தனியாக கல�                   
அைம�� வைரபட0 தயாN�கC0 சாைலகளி {னி�ேகா2 (Unicode) ம"E0 
சாைலகளி ெபய�கைள வைரபட�தி' �றி�கC0 ெதNவி�க)ப&டதி ேபN' 
ேம"ப< பணிகைள ேம"ெகா-ள ஏ"ப20 உ�ேதச ெசலவின0 O.43,000/-                
DE PORRES ASSOCIAES DESIGNERS & CONTRACTORS எற நிEவன0 Yல0 ெச�� 
><�தைம��0, அ4நிEவன�தி"� ப&<ய' ெதாைகயிைன வழ,கிடC0 
மற�தி அ;மதி��. 

 
அ.�.:- மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
ந.க.எ1.951/2022/இ1. 
 
மற�த*�மான எ1. 140 - அ;மதி�க)ப&ட� 

 
ெபா.- எ1. 11 

 
�ழி��ைற நகரா&சியி' CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS-' 

பணிக- ேம"ெகா-ள Ministery of Corporate affairs–' பதிC ெச�ய நகரா&சி நி�வாக 
இய��ந� அவ�களி ெசய'>ைற க<த0 ந.க.எ1.12087/2022/SBM, நா-                    
11-05-2022 ம"E0 நகரா&சி நி�வாக ம1டல இய��ந� தி.ெந'ேவலி 
அவ�களி ெசய'>ைற க<த0 ந.க.எ1.1540/2015/B2– Yல0 
அறிCE�த)ப&ட�. அதேபN' Ministery of Corporate affairs -' பதிC ெச�ய பதிC 
க&டண0 O.5000 உ�ேதச மதி)ப2ீ ஆ�0. அத"கான ெசலவின�ைத வ.வா� 
நிதியி' ெசலC மற�தி அ;மதி��. 

 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.1117/2022/இ1. 
 
மற�த*�மான எ1. 141 - அ;மதி�க)ப&ட� 
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ெபா.- எ1. 12 

 
�ழி��ைற நகரா&சி��&ப&ட வா�2 எ1.13-'  க1ண�ேகா2 

சி,கிேளய� சாைல பராமN)9 பணி�ெகன O.24.00 இல&ச0 மதி)ப&ீ<' 15-வ� 
நிதி��V மாய0 2021-2022- கீ7 பணி நைடெபறC-ள�. த"ெபாV� 
சாைலயி' உ-ள சிEபால0 பVதைட4� உ-ளதா' கழிCந*� சாைலயி' 
வ<4� ெச'கிற�. அதனா' ^காதாரேக20 விைளகிற�. எனேவ சாைல 
பணியி அவசிய0 க.தி சாைலயி �E�ேக சிEபால0 ம"E0 த2)9 ^வ� 
அைம�க O.3.30 இல&ச0 (Oபா� YE இல&ச�� >)பதாயிர0 ம&20) 
மதி)ப2ீ தயாN�க)ப&2-ள�. ேம"ப< பணியி அவசிய0 க.தி 
இ)பணியிைன ேம"ெகா-ள மற�தி அ;மதி��. 
 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.1728/2022/இ1. 
 
மற�த*�மான எ1. 142 - அ;மதி�க)ப&ட� 

 
ெபா.- எ1. 13 

 
தமிழக அரசி >த' ஆ12 சாதைனகனள தினசN ெச�தி நாளிதழி' 

விள0பர0 ெச�த வைக�� ப&<ய' ெதாைக ெபற)ப&2-ள�. அவ"றி 
விவர0 பிவ.மாE. 

1) தமி7 >ர^ Kal Publications    -  Rs.9975/- 
2) தினகர  Kal Publications    -  Rs.9975/- 
3) மாைலமல� Malar Publications  - Rs.9912/- 
4) தின�த4தி Daily Thanthi    - Rs.9840/- 

ேம"க1ட ப&<ய' ெதாைகயிைன வ.வா� நிதியி' இ.4� வழ,கிட 
மற0 அ;மதி�க 

 
அ.�.:- மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
ந.க.எ1.1379/2019/இ1. 
 
மற�த*�மான எ1. 143 - அ;மதி�க)ப&ட� 
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ெபா.- எ1. 14 

 
�ழி��ைற நகரா&சியி' அர^ தி&ட)பணிகளி கீ7 சாைல)பணிக- 

நைடெப"E வ.வதா' சாைல அைம��0 பணி�� பயப2�த)ப20 
க&2மான ெபா.&கைள தர ஆ�C ெச�ய கீ7க1ட ெபா.&க- வா,க 
ேவ1<_-ள�, 

1) 18” Ø Test Sieves  - 33 Nos. 
2) Bitumen Extractor   - 1 Nos. 
ேம"க1ட தடவாள ெபா.&க- வா,கிட உ�ேதச மதி)ப2ீ O.52000/- 

ஆ�0 அத"கான ெசலவின�ைத வ.வா� நிதியி' ெசலC ெச�ய மற�தி 
அ;மதி��. 
 
அ.�.:- 1) மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
  2) நக�மற தைலவ� > அ;மதி ெப"E ஒ)ப4த)9-ளி ேகாNயைத 
         மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.1711/2022/இ1. 
 
மற�த*�மான எ1. 144 - அ;மதி�க)ப&ட� 

 
 
ெபா.- எ1. 15 

 
�ழி��ைற நகரா&சி�� ெசா4தமான ெபாறியிய' பிNC வாகன0 

TN.74Z4605 – � 2021-2022-0 ஆ1<"கான த�தி சாE 19-04-2022 அEட 
><வைட4த�. 2022-2023-0 ஆ1<"� த�தி சாE ெபEவத"� ேம"ப< 
வாகன�திU-ள பV�க- ந*�க0 ெச�_0 ெபா.&2 வாகன0 ஆ�C 
ெச�ய)ப&2 மதி)ப2ீ O.64,562/- வர)ெப"E-ள�. ேம"ப< வாகன�தி' 
ஏ"ப&2-ள பV�க- ந*�க0 ெச�யC0 அத"கான ெசலவின�ைத 
நகரா&சியி வ.வா� நிதியி' ெசலவிடC0 மற�தி அ;மதி��. 
 
அ.�.:- மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
ந.க.எ1.1055/2013/இ1.  
 
மற�த*�மான எ1. 145 - அ;மதி�க)ப&ட� 
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ெபா.- எ1. 16 

 
�ழி��ைற நகரா&சி��&ப&ட மா��ெக& ப�தியிU-ள }1~யி� உர0 

தயாN��0 ைமய�தி' 20 HP Stredder Machine Cum Pulverizer இய4திர0 வா,கி 
ெபா.��த' பணி�� 07-06-2022 அE மE ஒ)ப4த)9-ளி ேகார)ப&2 
ெபற)ப&ட ஒ)ப4த)9-ளிகளி விவர0 கீ7வ.மாE. 

 
வ. எ1 ஒ)ப4தகார� ெபய� ஒ)ப4த)9-ளி விV�கா2 ( % ) 

1 தி..M. ஜா1ச 0.01% மதி)ப&ீைட விட �ைறC 
2 தி..T. அமி�தராT 0.04% மதி)ப&ீைட விட அதிக0 

ேம"ப< ெபற)ப&ட இர12 ஒ)ப4த)9-ளிகளி' �ைற4த ஒ)ப4த)9-ளி  
ெகா2��-ள ஒ)ப4தகார� தி..M. ஜா1ச எபவN ஒ)ப4த)9-ளிைய 
மற0 அ;மதி�கலா0. 
 
அ.�.:- மற0 அ;மதி வழ,கலா0. 
ந.க.எ1.1485/2021/இ1.  
 
மற�த*�மான எ1. 146 - அ;மதி�க)ப&ட� 

 
ெபா.- எ1. 17 

�ழி��ைற நகரா&சி��&ப&ட ப�திகளி' Mini Mast Light ெபா.��வத"� 
நம�� நாேம தி&ட0 2021-2022- கீ7 நகரா&சி அUவலக வளாக0 ம"E0 
�ழி��ைற ேம&2 கிராம0 சிவேகாயி' அ.கி' 6 Nos.                   
150W LED Fitting ெகா1ட 12 மீ&ட� உய� ேகா9ர மி விள�� அைம��0 
பணி�� 07-06-2022 அE கீ7க1டவாE ஒ)ப4த)9-ளிக- ெபற)ப&டன. 

வ. எ1 ஒ)ப4தகார� ெபய� ஒ)ப4த)9-ளி விV�கா2 ( % ) 
1 தி.. ஜK<�மா� 0.01% மதி)ப&ீைட விட �ைறC 
2 தி..<. பிேர0�மா� 0.06% மதி)ப&ீைட விட அதிக0 

ேம"ப< ெபற)ப&ட இர12 ஒ)ப4த)9-ளிகளி' �ைற4த ஒ)ப4த)9-ளி  
ெகா2��-ள ஒ)ப4தகார� தி.. ஜK<�மா� எபவN 
ஒ)ப4த)9-ளிைய மற0 அ;மதி�கலா0. 
 
அ.�.:- மற0 அ;மதி�கலா0. 
ந.க.எ1.2606/2021/இ1.  
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மற�த*�மான எ1. 147 - அ;மதி�க)ப&ட� 

     ஒ)ப0/- தி..ெபா. ஆைச�த0பி
           நக� மற தைலவ�, 

                   �ழி��ைற நகரா&சி. 
/உ1ைம நக'/ 

           ஆைணயாள�, 
         �ழி��ைற நகரா&சி. 


