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�ழி��ைற நக�மற�தி சாதாரண���ட
 25-11-2022 ெவ�ளி�கிழைம 
ந�பக� 12.00 மணி�� நைடெப�ற சாதாரண�!"ட�தி� நிைறேவ�ற$ப"ட 

த%�மான'க� 
 

நக� மற தைலவ� தி).ெபா. ஆைச�த,பி அவ�க� ெகா�. வ), 
த%�மான, 

 
1) மா��தா�ட, ேப)1� நிைலய, 3ப�க, ந,ம மா��தா�ட, என 

ெபய� ைவ�� அழ�ப.�த மற, த%�மானி�கலா,. 
 

மற�த%�மான எ�. 316 த%�மானி�க$ப"ட�. 
 
9-வ� வா�. நக�மற உ:$பின� தி).எ,.பி. ரவி ெகா�. வ), த%�மான, 

 
1) �ழி��ைற க�;�ெக"< சாைலயி� மாவி.விைள தி)$பி� நி��, 

இலவமர, மிக>, ஆப�தான நிைலயி� ெபய�1� வி?, 
நிலைமயி� உ�ள�. இ� ேபா��வர����,, ெபா� ம�கA��,, 
மிசார வாBய�தி��, மிக>, சிரம�ைதC,, நDட�ைதC, 
ஏ�ப.��, ஆைகயா� இ,மர�திைன 3றி�� அக�:வத�� 
வ)வாF ேகா"டா"சியாள� அவ�கைள ேக". மற, 
த%�மானி�கலா,. 
 
மற�த%�மான எ�. 317 – (1) த%�மானி�க$ப"ட�. 
 

2) �ழி��ைற விளவ'ேகா. சாைலயி� ேமேல சாணிவிைள ெச�;, 
சாைல தி)$பி� ேபா�!ர����,, ெபா�ம�கA��, இைடJறாக 
இ)��, சி:பாைறைய அத அ)காைமயி� இ)��, 
சி:பாைறக�கைளC, அக�:வத�� மற, த%�மானி�கலா,. 
 
மற�த%�மான எ�. 317 – (2) த%�மானி�க$ப"ட� 
 

3) �ழி��ைற விளவ'ேகா. சாைலயி� �ழி��ைற ச1தி$K 3த� 
ம<Lச� சாைல தி)$K வைர ேபாட$ப".�ள ேபவ� பிளா� 
பதி�க$ப".�ள இட�தி� பல ப�திகளி� ப�ள'க� ஏ�ப". 
மைழ�த�ண %� ேத'கி நி��, நிலைம ஏ�ப".�ள�. இதனா� 
ேபா��வர����,, ெபா� ம�கA��, மிக>, கDட�ைத 
ஏ�ப.��கிற�. ஆைகயினா� அவ�ைற சB ெசFய மற, 
த%�மானி�கலா,. 
 
மற�த%�மான எ�. 317 – (3) த%�மானி�க$ப"ட� 
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14-வ� வா�. நக�மற உ:$பின� தி)மதி. . லி�லி KDப, ெகா�. 
வ), த%�மான, 

 
1) ஒைட சB ெசF� O<ேபாட: ஆனி பாQ ம�டப, 3த� ெதாட'கி 

கிறிR�ராS ேகாயி� வைர உ�ள ஒைடைய சB ெசF� அைத O< 
ேபாட மற, த%�மானி�கலா,. 
 
மற�த%�மான எ�. 318 – (1) த%�மானி�க$ப"ட�. 
 

2) ெத)விள��: காமா.விைளயி� ெச�;, பாைதயி� இர�. 
மிக,ப�தி� மி விள�� ேபாட மற, த%�மானி�கலா, 
 
மற�த%�மான எ�. 318 – (1) த%�மானி�க$ப"ட�. 
 

ெபா)� எ�.1 
 

�ழி��ைற நகரா"சி ப�தியி� உ�ள வ %.க� ம�:, 
க"<ட�திலி)1� கழி>ந%Bைன, மைழந%� வ<காலி� வி.வைத தவி�$ப� 
ம�:, பிளாR<� ம�:, �$ைபகைள ெபா� இட'களி� ெகா".வைத 
தவி�$ப� �றி�த விள,பர�திைன 02-10-2022-, ேததி தினகர தினசB 
ெசFதி நாளிதழி� விள,பர, ெசFய$ப"ட வைக�� ப"<ய� ெதாைக 
V.9,975 தினகர நாளிதழிடமி)1� வர$ெப�:�ள�. 

1) தினகர  - V. 9,975 
ேம�ப< வர$ெப�ற ெதாைகயிைன நகரா"சி ெபா� நிதியிலி)1� 

வழ'க மற�தி அQமதி��. 
 
அ.�.:– மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.3767/2022/எL1. 
 
மற�த%�மான எ�. 319 – அQமதி�க$ப"ட�. 

 
ெபா)� எ�.2 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான கீYப,ம, உர�கிடஙகி� 
ேசகரமாகிC�ள �$ைபகைள Bio-mining Process Oல, அ$Kற$ப.��வத�கான 
பணி�� ம: ஒ$ப1த$K�ளி 29-09-2022 அ: நைடெப:, விவர�திைன 
தினசB ெசFதி நாளிதழி� மாநில அளவி� பிரfர, ெசFய$ப"ட வைக�� 
MAA Communication Ltd., Chennai-600010 எற நி:வன�திட, இ)1� ப"<ய� 
ெதாைக V.19635/- வர$ெப�:�ள�. ேம�ப< ெதாைகயிைன வ)வாF 
நிதியிலி)1� வழ'கிட மற�தி அQமதி��. 
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அ.�.:– மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.1230/2018/இ1. 
 
மற�த%�மான எ�. 320 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.3 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான கீYக�ட கைடக� ��தைக 
உBம, 3<>�:,, நட�த இயலாைமயா;, ஒ$பைட�க$ப"ட 
கைடகA�� ம: ஏல, விட$ப". உBம, ெப�றவ�கA�� உBம, 
ஒ$பைட�க$ப"ட பின), கணினியி� மீ�., ேக"K எ?$ப$ப". 
வ)கிற�.  
 I. மா��தா�ட, காFகறி ச1ைதயி� உ�ள கைடக� E- பிளா� 

வ.எ� ெபய� ம�:, கைட எ� ெதாைக VபாF 
1 தி). மRதா          - E1 1,05,000 
2 தி). 3கம� கச      - E2 1,05,000 
3 தி). சி�தி�ேமன      - E3 1,05,000 
4 தி). உேசனா�பி�ைள   – E4 1,05,000 
5 தி). ெஜயLச1திர      - E6 1,05,000 

II. மா��தா�ட, காFகறி ச1ைதயி� உ�ள கைடக� C- பிளா� 
வ.எ� ெபய� ம�:, கைட எ� ெதாைக VபாF 

1 தி).N. ஆ�விராS      – C42 54,280 
2 தி).N. ஆ�விராS      - C43 54,280 
3 தி).T.R. ரேமD          - C4 2,30,856 
4 தி).T. கிறிRேடாப�      – C5 2,33,082 
5 தி).C. கிறிRேடாப�      - C6 2,25,944 
6 தி).C. 3)க           - C7 2,38,348 

 
III. மா��தா�ட, ேப)1� நிைலய, கைடக� B- பிளா� 

வ.எ� ெபய� ம�:, கைட எ� ெதாைக VபாF 
1 தி).A. லாச�         – B2 1,05,500 
2 தி).D. fனிதா        - B12 1,26,120 
3 தி).C. ஐடா          - B3 2,20,806 
4 தி).ெஜசிமி          – B13 2,33,200 

 
IV. மா��தா�ட, ேப)1� நிைலய, கைடக� A- பிளா� 

வ.எ� ெபய� ம�:, கைட எ� ெதாைக VபாF 
1 தி).T. ைவ��டமணி  – A10 3,13,306 
2 தி).R. ரேமD�மா�     - A13 1,88,968 
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ேம�ப< Oறா�. வர$ெப�:�ள ேக"பிைன கீYக�ட 
3ைறகளிப< ர�� ெசF� Kதிதாக உBய நப)�� ஆ�. வாBயாக 
ேக"K எ?$பலா,. 

I. வBைச எ�.I-� �றி$பி".�ள இன'க� அைன��, 2020-2021-, 
ஆ�.ட உBம, ர�� ெசFய$ப". (மா.வைத !ட, 
த�காலிகமாக Kதிய க".மான பணிகA�காக Oட$ப"ட�) 
த�சமய, 2021-2022-, ஆ�<�கான ேக"K !.தலாக 
எ?$ப$ப".�ளைமயா� !.த� ேக"பிைன ர�� ெசFயலா,. 

II. வBைச எ�.II-� க�.�ள இன'க� ��தைக உBைமதார�களா� 
பண, ெச;�திட இயலாைமயா� கைட z"< சீ� 
ைவ�க$ப".�ள� எனிQ, ஆ�.ேதா:, எ?$ப$ப., ேக"பி 
ேபா� !.தலாக Oட$ப"ட கைடகA�� ேக"K 
எ?$ப$ப".�ளதா� ேக"பிைன, ர�� ெசFயலா,. 

III. வBைச எ�.III-� �றி$பி".�ள இன'கA��Bய ��தைக 
உBைமதார�க� கைடயிைன (ேகாவி" ெப)1ெதா�: கால 
க"ட�தி�) காலி ெசF��ள நிைலயி� வ)டா1திர ேக"K 
எ?$ப$ப"ட நிைலயி� அவ�கள� உBம, இ�லாத கால�தி�கான 
கணினியி� பதிேவ�ற, ெசFய$ப"ட ேக"பிைன ர�� ெசFயலா,. 

IV. வBைச எ�.IV-� �றி$பி".�ள இன'க� ேகாவி" ெப)1ெதா�: 
ஏ�ப.ம கால�தி�� �:கிய கால�தி��� ��தைக�� எ.�� 
இ)மாத'களி� கைட நட�த 3<யாம� கைடயிைன ஒ$பைட�� 
ைவ$K�ெதாைகயிைன பறி3த� ெசFய$ப"ட பின), ேக"K 
எ?$ப$ப"டைத ர�� ெசFயலா,. 
 

அ.�.:– ேம�ப"ட இன'களி� நகரா"சி�� நிதியிழ$K ஏ�, இ�லாைமயா� 
ேக"பிைன ர�� ெசFய மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.3066/2021/அ2. 
 
மற�த%�மான எ�. 321 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.4 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான ஏல, ேபாகாத இனமான 
ெவ".ெவ1நி ச1தி$பி� இ)1� ச$பா�� ெச�;, சாைலயி� உ�ள கைட 
ம�:, மீச1ைத க"டண, வ{� ெசFC, உBமமான� தி). பாKராS 
எபவரா� 2021-2022-, ஆ�. வைரயி� ��தைக�� எ.�� நட�தி வ1த 
நிைலயி� உBம, 3<>�: த�சமய, �ைற Oலமாக வ{� பணி 
ேம�ெகா�ள$ப". வ)கிற�. தி). ராஜமணி எபவ� அ���தைக 
இன�திைன V.1,25,000/-�� ஏல, எ.�� ெகா�வதாக>, அத��Bய 
ைவ$K�ெதாைக V.60,000/-, ெச;�திC�ளா�. ேம�ப< இன�திைன ��தைக 
உBம, வழ'கிட மற அQமதி ேவ�ட$ப.கிற�. 
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ேம�ப< ��தைக இன, ெசற வ)ட ��தைக ெதாைகயாக                
V.3,88,500/-�� ��தைக�� விட$ப".�ள�. த�சமய, ஏல, எ.�திட 
எவ), 3வரவி�ைல. தனியா� ேப)1�க�, கனரக வாகன'க�, 3ன� 
நி:�தி ைவ�க$ப"<)1த நிைலயி� அதிக வ{� ஆகிC�ள�. த�ேபா� 
வாகன'க� வராததா� ேம�ப< இனமான� �ைற1த ெதாைக�� 
��தைக�� ேக"க$ப".�ள�. �ைற |தியான வ{� Oல, தினசB V.700/- 
வ{� ெசFய$ப". வ)கிற�. (700x365=255500) இதி� பணியாளB தினசB 
ஊதிய, V.540/- (540x365=197100) எனேவ வர> ெசலவிைன க)�தி� ெகா�.  
இ�வின�தி�� உBம, வழ'கிட மற, 3<> ெசFயலா,.  
 
அ.�.:– மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.3066/2021/அ2 
 
மற�த%�மான எ�. 322 – ம:ஏல, ேக"க மற, த%�மானி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.5 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான மா��தா�ட, காFகறி ச1ைத 
கைட எ�.D5 கைட வாடைக ெச;�தாததா� z"<சீ� ைவ�க$ப".�ள�. 
த�சமய, z"<ய நிைலயி� உ�ள�. தி). ேசவிய� பாK எபவ� 
அ�கைடயிைன மாதவாடைக V.10,100/-�� ேக".�ளா�. அ��ட V.50,000/-
�கான ைவ$K� ெதாைகயிைனC, ெச;�திC�ளா�. அ�கைடயான�           
2021-2022-, நிதியா�<�� V.17,100/-�� ��தைக�� விட$ப".                   
��தைக�� எ.�க$ப"ட நபரா� வாடைக ெதாைக ெச;�த                             
இயலாைமயா� சீ� ைவ�க$ப". ெசய�படாம� உ�ள�. எனேவ 
நிதியிழ$பிைன தவி���, ெபா)". ேம�ப< கைட உBம, வழ'�வ� 
ெதாட�பாக மற�தி அQமதி�� சம�$பி�க$ப.கிற�.   
 
அ.�.:– மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.3066/2021/அ2. 
 
மற�த%�மான எ�. 323 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.6 
 

�ழி��ைற நகரா"சி$ ப�தியி� வா�. எ�.16, 19, 21 ஆகிய 
வா�.களி� இைண�க$ப".�ள ப"<யலி� �றி$பி".�ள வணிக 
நி:வன'க� fமா� 20 வ)ட'கA�� 3 ெதாழி�வB விதி$K 
ெசFய$ப"., த�ேபா� வைர ேக"K எ?$ப$ப". வ)கிற�. ேம�ப< 
வணிக நி:வன'கைள ேநராF> ெசFய$ப"டதி� ேக"K எ?$ப$ப"ட நா� 
3த� ப�ேவ: காரண'களா� த�ேபா� வைர ெசய�படாம� உ�ள�. 
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எனேவ வB ெதாைக நி;ைவயாக உ�ள�. எனேவ ேம�ப< வBவிதி$K 
எ�கA�� எதிேர �றி$பி".�ள காரண'கA�காக வ{� ெசFய 
இயலவி�ைல. எனேவ இைண�க$ப".�ள ப"<யலி� க�.�ளப< 
V.511157/-ஐ ெதாழி�வB ேக"பிலி)1�. 

 வா�. எ�. 16  -  12719 
 வா�. எ�. 19  - 141229 
 வா�. எ�. 21  - 357209 
     ---------------- 
   ெமா�த,    511157 
     ---------------- 
ந%�க, ெசFய மற, அQமதி��. 
 

அ.�.:– மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.2965/2021/அ1. 
 
மற�த%�மான எ�. 324 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.7 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான ெவ".ெவ1நி பி.பி.3Qசாமி 
வணிகவளாக�தி� உ�ள கைட எ�.G7-ஐ ��தைக�� எ.���ள                   
தி).P. 3கம� 3ஸபா� எபவ� ஏ�கனேவ ெச;�திC�ள ைவ$K 
ெதாைகயிைன தி),ப வழ'க ேக".�ளா�. ேம�ப< ைவ$K ெதாைக 
கால'கட1த ைவ$K ெதாைக பதிேவ"<� பதி>க� 
ேம�ெகா�ள$ப".�ள�. எனேவ கால'கட1த ைவ$K� ெதாைகயிைன 
தி),ப வழ'கிட மற, அQமதி�கலா,.  

வ. 
எ� 

ைவ$K� ெதாைக 
தி),ப ேகாBயவ� 
ெபய� 

ைவ$K�
ெதாைக 
ெச;�திய 
வ)ட, 

கைட 
எ� 

கால, கட1த 
ைவ$K� ெதாைக 
பதிேவ"<� 
இ)$பி� உ�ள 
ெதாைக VபாF 

கால' 
கட1த 
பதிேவ. 
ப�க எ� 

1 தி).P. 3கம� 
3ஸபா� 

2018-2019 G7 1,57,576 Page 
No.258, 

Sl.No.216, 
217, 218 

ந.க.எ�.3416/2022/அ2. 
 
மற�த%�மான எ�. 325 – அQமதி�க$ப"ட�. 
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ெபா)� எ�.8 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான ெபா� fகாதார பிB> வாகன, 
TN.75J.8227-�� 2022-2023-, ஆ�<�கான த�தி சா: ெப:வ� 3னி". 
V.4225/- தி).எ. விஜய�மா�, நகரா"சி ஒ".ந� அவ�களா� வ"டார 
ேபா��வர�� �ைற�� ெசலவிட$ப".�ள�. ேம�ப< ெதாைகயிைன 
அனா)�� நகரா"சி ெபா�நிதியிலி)1� வழ'கிட மற�தி 
அQமதி��. 
அ.�.- மற�தி பா�ைவ��, 3<வி��,. 
ந.க.எ�.2778/2012/இ1. 
 
மற�த%�மான எ�. 326 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.9 
 

�ழி��ைற நகரா"சி ஒரா�. சாதைன தி"ட$பணிக� �றி�த 
விள,பர�திைன தினசB ெசFதி நாளிதழி� விள,பர, ெசFய$ப"ட 
வைக�� ப"<ய� ெதாைக கீYக�டவா: வர$ெப�:�ள�. 

1) த%�கதி�  - V.9800/- 
2) இ1� தமிY - V.9975/- 

ேம�க�டவா: வர$ெப�:�ள ப"<ய� ெதாைகயிைன நகரா"சி வ)வாF 
நிதியிலி)1� வழ'கிட மற�தி அQமதி��. 
 
அ.�.- மற, 3<> ெசFயலா,. 
ந.க.எ�.1379/2019/இ1. 
 
மற�த%�மான எ�. 327 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
 
ெபா)� எ�.10 
 

�ழி��ைற நகரா"சி��"ப"ட வா�. எ�.8-� அைம1��ள 
�ழி��ைற ேப)1� நிைலய, அ)காைமயி� உ�ள ெபா� கழி$பிட, 
சீரைம��, பணிக� ெதாட�பாக தி). கி)Dண எபவரா� ம�ைர 
உய�ந%தி மற�தி� W.P.(MD) No.23813/2022, நா� 7-11-2022 அ: நைடெப�ற�. 
அ� ெதாட�பாக அரf !.த� தைலைம வழ�கறிஞ� தி). வ %ராகதிரவ 
ம�:, கனியா�மB மாவ"ட நகரா"சி வழ�கறிஞ� தி).பி. 
ஆதிOலபா�<ய அவ�க� ஆஜரான வைக�� ஊதிய க"டண, V.40,000/- 
நகரா"சி ெபா� நிதியிலி)1� வழ'கிட மற�தி அQமதி��. 

 
 



8 

 

அ.�.- மற�தி பா�ைவ��, 3<வி��,. 
ந.க.எ�.4099/2022/இ1. 
 
மற�த%�மான எ�. 328 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.11 
 

�ழி��ைற நகரா"சி��"ப"ட வா�. எ�.8-� அைம1��ள 
�ழி��ைற ேப)1� நிைலய, அ)காைமயி� உ�ள ெபா� கழி$பிட, 
சீரைம��, பணிக� ேம�ெகா�Aவ� ெதாட�பாக தி). கி)Dண 
எபவரா� ம�ைர உய�ந%தி மற�தி� 14-10-2022 அ: வழ�� எ�.W.P. 
(MD) No.23104 of 2022 ெதாடர$ப"ட வழ�கன� ந%�க, ெசFய$ப". தி),ப 
ெபற$ப"ட�. ேம;, அ� ெதாட�பாக ஆஜரான கனியா�மB மாவ"ட 
நகரா"சி வழ�கறிஞ�   தி).பி. ஆதிOலபா�<ய எபவ)�� ஊதிய 
க"டண, V.10,000/- நகரா"சி ெபா� நிதியிலி)1� வழ'கிட மற�தி 
அQமதி��. 

 
அ.�.- மற�தி பா�ைவ��, அQமதி��,. 
ந.க.எ�.4099/2022/இ1. 
 
மற�த%�மான எ�. 329 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.12 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான ெபா� fகாதார$பிB> வாகன, 
TN.75M.8752-�� 2022-2023-, ஆ�. வைர த�தி சா: ெப:, ெபா)". 
வாகன�தி;�ள ப?�கைள ந%�க, ெசFய V.1,40,000/-�� மதி$ப.ீ தயா� 
ெசFய$ப". 27-10-2022 அ: ஒ$ப1த$Kளளி ேகார$ப"டதி� ெபற$ப"ட 
ஒ$ப1த$K�ளிகளி விவர, கீYக�டவா:. 

1) Ganesh Motor works    0.17% மதி$ப"ீைட விட �ைற> 
2) Mathavan Mortors      17.99% மதி$ப"ீைட விட அதிக, 

ேம�ப< ெபற$ப"ட ஒ$ப1த$K�ளிகளி� �ைற1த ஒ$ப1த$K�ளி வழ'கிய 
Ganesh Motor works எற நி:வன�தி ஒ$ப1த$K�ளியிைன ஏ�க மற�தி 
அQமதி��. 
 
அ.�.- ெபா� fகாதார பணியி அவசர, ம�:, அவசிய, க)தி நக�மற 
தைலவ� 3 அQமதி ெப�: �ைற1த ஒ$ப1த$K�ளி வழ'கிய Ganesh 

Motor works நாக�ேகாவி� எற நி:வன�தி�� பணியிைன ேம�ெகா�ள 
ேவைல உ�திர> வழ'கியைத மற, அQமதி�கலா,.. 
ந.க.எ�.284/2013/இ1. 
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மற�த%�மான எ�. 330 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 

ெபா)� எ�.13 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான வாகன, TN.74Z.7843-ஐ 
3திரநிைலயி� கழி> ெசF� வி�பைன 10-11-2022 அ: நைடெப�ற 
ஏல�தி� 12 நப�க� கல1� ெகா�டன�. அரசா'க மதி$K ெதாைகயாக 
V.68,000/- + 18% GST-�� ஏல ேக�வி ேக"க$ப"டதி� உLச ஏல ேக�வி 
ெதாைகயாக V.83,190/-�� தி).W.Y. ஷாஜிலா� ேக".�ளா�. எனேவ உLச 
ஏலேக�வி ெதாைக ேகாBய தி).W.Y. ஷாஜிலா� அவ�கA�� TN.74Z.7843 
வாகன�ைத வழ'கிட மற�தி அQமதி��. 
 
அ.�.- மற�தி பா�ைவ��, 3<வி��,. 
ந.க.எ�.3033/2011/இ1. 

 
மற�த%�மான எ�. 331 – அQமதி�க$ப"ட�. 
 
ெபா)� எ�.14 
 

�ழி��ைற நகரா"சி�� ெசா1தமான வாகன, TN.74Z.7843-ஐ 
3திரநிைலயி� கழி> ெசF� வி�பைன ெசFய ஏல அறிவி$பிைன தினசB 
ெசFதி நாளிதழி� பிரfர, ெசFய$ப"ட வைக�� ப"<ய� ெதாைக V.5964/-  
தின�த1தி நாளிதழி� இ)1� வர$ெப�:�ள�. ேம�ப< ெதாைகயிைன 
வ)வாF நிதியிலி)1� வழ'கிட மற�தி அQமதி��. 
 
அ.�.- மற�தி பா�ைவ��, 3<வி��,. 
ந.க.எ�.3033/2011/இ1. 

 
மற�த%�மான எ�. 332 – அQமதி�க$ப"ட�. 

 
 

 ஒ$ப,/-தி).ெபா.ஆைச�த,பி, 
    நக� மற தைலவ�, 

            �ழி��ைற நகரா"சி.       
 
/உ�ைம நக�/ 
 
 

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

 


