
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.27.08.2020. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2020- வ%ட 
ஆக'� மாத 31.08.2020- ேததி தி�க�கிழைம மாைல 4.00 மண./� 
தன�அதிகா1 அவ2க� தைலைமய.3 ம!ற ��ட அர�கி3 ைவ#4 
நைடெப7. 
 
 

                                                          தன�அ
வல2 (ம) ஆைணயாள2,  
         �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

 
 
 
 

1464 

ெபா%�.1     
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா4:காதார;ப.1வ.3 
ெத!காசி மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ2 அவ2கள�! 
அறி<ைரய.!ப�=, நகரா�சி நி2வாக ஆைணய2 
அவ2கள�! அறி<ைரய.!ப�= ெகாேரானா ைவர' த>;� 
பண./� ேப�ட1 வாகன#தி3 இய@திர ெதள�;பா! ைவ#4 
ேசா�ய ைஹ;ேபா �ேளாைர> மB7 ைலசா3 ம%@4 
கல@த கலைவ நகரா�சி/��ப�ட ப�திகள�3 ெதள�/க;ப�> 
வ%கிற4. ேமBப� இய@திர ெதள�;பாC/� ெகாேரானா பண. 
D�= வைர ேதைவயான எ1ெபா%�களான ெப�ேரா3, 
Fச3 மB7 ஆய.3 ஆகியவBறிB� ஏBப> ெசல<# 
ெதாைக நகரா�சி வ%வாH மB7 Iலதனநிதிய.லி%@4 
ெசலவ.ட ம!ற#தி! அCமதி ேவJட;ப>கிற4. 
(ந.க.எJ.884/2020/எL1) 
 

அCமதி/க; 
ப�ட4 

 1465 

ெபா%�.2 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய.3 ெகாேரானா ைவர' 
த>;� பண./காக PPE Kit 1000 எJண, ைக=ைற 1000 
எJண வா��வதB� த�தி வாH@த 
நி7வன�கள�டமி%@4 30.07.2020 அ!7 வ.ைல;��ள� 
ேகார;ப�டதி3 கீS/கJட I!7 வ.ைல;��ள�க� 
வர;ெபB7�ள4.       

வ. 
எJ 

நி7வன#தி! 
ெபய2 

வ.ைல;��ள�ய.! 
வ.ைல வ.பர (GST 

உ�பட) 

1 

ஆரXL ெஹ3# 
ெச!ட2, 
29, ெதB� ரதவ Zதி, 
நாக2ேகாவ.3 – 
629 001. 

 
PPE Kit – 1 எJண 

].155/- 
ைக=ைற – 1 

எJண ].65/- 

அCமதி/க; 
ப�ட4 



2 

ஏ.ஆ2.ப2மா, 
113/9ப., ராஜா 
கா;ள/', 
தி%ெந3ேவலி – 
627 001. 

 
PPE Kit – 1 எJண 

].155/- 
ைக=ைற – 1 

எJண ].65/- 

3 

வ..எ3.ச2ஜிக3', 
1/22, ெதB� 
ரதவ Zதி, 
நாக2ேகாவ.3 – 
629 001. 

 
PPE Kit – 1 எJண 

].155/- 
ைக=ைற – 1 

எJண ].65/- 
          ேமBகJட I!7 வ.ைல;��ள�கள�3 வ1ைச 
எJ.1-3 உ�ள ஆரXL ெஹ3# ெச!ட2, 29, ெதB� ரதவ Zதி, 
நாக2ேகாவ.3 – 629 001 நி7வன#தி! வ.ைல;��ள� 
�ைறவாக உ�ள4. ேமBகJட �ைற@த வ.ைல;��ள� 
அள�#4�ள ஆரXL ெஹ3# ெச!ட2, 29, ெதB� ரதவ Zதி, 
நாக2ேகாவ.3 – 629 001 நி7வன#தி! வ.ைல;��ள�ைய ம!ற 
அCமதி/� ைவ/க;ப>கிற4. (ந.க.எJ.884/2020/எL1) 
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ெபா%�.3 
           இ@நகரா�சி வா2> எJ.13, ெவ�`ரண. ெத%வ.3 
உ�ள நவ Zன க�டண கழி;ப.ட#தி3 க�டண வa3 ெசH= 
�#தைக உ1ம இ@நக2ம!ற தZ2மான எJ.585, நா�.28.03.2018-
!ப� தி%.ேக.D#4/�மா2 எ!பவ%/� 2018-19 Dத3 2020-21 
வைர அCபவ.#4/ ெகா�ள அCமதி/க;ப�ட4. நகரா�சி 
ெபாறியாள2 தம4 25.05.2020- ேததிய அறி/ைகய.3 
ேமBகJட க�டண கழி;ப.ட#தி3 நL:#ெதா�� கழி< 
ெவ�`ரண. �ள#தி3 கல@4 :காதார/ேக> வ.ைளவ./� 
வைகய.3 இ%@ததா
 ேமBப� கழி;பைற பய!பா> 
இ3லாம3 b�ட;ப�> இ%@த காரண#தா
 நகரா�சி 
நி2வாக ஆைணய2, ெச!ைன மB7 நகரா�சி நி2வாக 
மJடல இய/�ந2 அவ2கள�! ஆH</��ட 
அறி<ைரய.!ப� ெபா4ம/கள�! நல! க%தி கழி;ப.ட/ 
க��ட#திைன (Resource Recovery Centre) RRC க��டமாக கட@த 
18.09.2019-3 மாBறியைம/க;ப�டதாக ெத1வ.#4�ளா2. 
           எனேவ நகரா�சி ெபாறியாள1! அறி/ைகய.!ப� 
ேமBப� கழி;ப.ட/ க��ட RRC க��டமாக 
மாBறியைம/க;ப�>�ளதா3 ெவ�`ரண. க�டண/ 
கழி;ப.ட#தி3 க�டண வa3 ெசH= �#தைக இன#ைத 
பதிேவ��லி%@4 01.04.2020 Dத3 நிர@தரமாக நZ/க ெசHய 
ம!ற அCமதி ேவJட;ப>கிற4. (ந.க.எJ.959/2020/அ1) 

அCமதி/க; 
ப�ட4 
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ெபா%�.4 
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா4:காதார;ப.1< JCB TN-76-
U-9970 வாகன#திB� 'ேட1� ேர; ச3ீ வல4 (ம) 
இட4�ற ச1ெசHத3, 'ெட;ேலச2 ச3ீ மாB7த3, 
D!ப/ெக� F# வா��வதB� த�தி வாH@த 
நி7வன�கள�டமி%@4 31.07.2020 அ!7 ஒ;ப@த;��ள� 
ேகார;ப�டதி3 கீS/கJட இரJ> ஒ;ப@த;��ள�க� 
வர;ெபB7�ள4. 

வ. நி7வன#தி! ெபய2 வ.ைல;��ள�ய.! 

அCமதி/க; 
ப�ட4 



எJ வ.ைல வ.பர 
 (GST உ�பட) 

1 

sரா ைஹ�ராலி/', 
145/1, ெத!காசி ெமய.! 
ேரா>, 
ேக.�.சி.�;ேபா, 
�ள�ய���. 

'ேட1� ேர; ச3ீ 
வல4 (ம) இட4�ற 
ச1ெசHத3 – ].2800/- 
'ெட;ேலச2 ச3ீ 
மாB7த3 1 ெச� 
].3535/- 
D!ப/ெக� F# – 7 
எJண – ].3600/- 

2 

ரா ைஹ�ராலி/', 
ம4ைர-ெத!காசி 
ெமய.! ேரா>, 
�ள�ய���. 

'ேட1� ேர; ச3ீ 
வல4 (ம) இட4�ற 
ச1ெசHத3 – ].2800/- 
'ெட;ேலச2 ச3ீ 
மாB7த3 1 ெச� 
].3535/- 
D!ப/ெக� F# – 7 
எJண – ].4100/- 

        ேமBகJட இரJ> ஒ;ப@த;��ள�கள�3 வ1ைச 
எJ.1-3 உ�ள sரா ைஹ�ராலி/', 145/1, ெத!காசி 
ெமய.! ேரா>, ேக.�.சி.�;ேபா, �ள�ய��� நி7வன#தி! 
ஒ;ப@த;��ள� �ைறவாக உ�ள4. ேமBகJட �ைற@த 
ஒ;ப@த;��ள� அள�#4�ள sரா ைஹ�ராலி/', 145/1, 
ெத!காசி ெமய.! ேரா>, ேக.�.சி.�;ேபா, �ள�ய��� 
நி7வன#தி! ஒ;ப@த;��ள�ைய ம!ற அCமதி/� 
ைவ/க;ப>கிற4. (ந.க.எJ.1505/2020/எL1) 
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ெபா%�.5 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய.3 ெகாேரானா ைவர' 
ெதாB7 அதிகமாக பரவ. வ@ததா
, ெத!காசி மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ2 அவ2கள�! உ#திரவ.!ப�= இ@நகரா�சி 
Dtவ4 ெதாB7 பாதி/க;ப�ட ப�தியாக 
அறிவ./க;ப�டதா3 09.04.2020 Dத3 12.04.2020 வைர உ�ள 
நா!� நா�கu/� ெகாேரானா பாதி/க;ப�>�ள ப�திய.3 
உ�ள ஏைழ, எள�ய ம/கu/� அமா உணவக Iல 
உண< ெபா�டல#4ட! D�ைட �ள�ய��� தினச1 ச@ைத 
எதி2�றD�ள ப.'மி ப.ராHல2' எ!ற நி7வன Iல 
வ.ைல/� ெபற;ப�> வழ�க;ப�ட4. ேமBகJட நா!� 
தின�கu/� இலவச உண<ட! D�ைட வழ�க ெபற;ப�ட 
1000 எJண D�ைட/கான ெதாைக ].4,450/-ைய நகரா�சி 
வ%வாH மB7 Iலதன நிதிய.3 ெசலவ.ட ம!ற அCமதி 
ேவJட;ப>கிற4. (ந.க.எJ.1871/2020/அ1) 

அCமதி/க; 
ப�ட4 

 1469 

ெபா%�.6 
           இ@நகரா�சி ெபா4:காதார;ப.1< மின� �;ப2 லா1 
TN-76-Y-0216 வாகன#திB� 24.07.2020 அ!7 த�திLசா!7 
ச�கர!ேகாவ.3 வ�டார;ேபா/�வர#4 அ
வலக#தி3 
ெபற;ப�ட4. அதBகான ெசல<#ெதாைக ].7290/- ம�> 
ஓ�>ந2 தி%.S.இராேஜ@திர! எ!பவ2 Iல ெதாைக 
ெச
#த;ப�>�ள4. ேமBப� ெதாைக ].7290/- ம�> 

அCமதி/க; 
ப�ட4 



தி%.இராேஜ@திர! ஓ�>ந%/� வழ�க ம!ற#தி! அCமதி 
ேவJட;ப>கிற4. ேமBப� ெசல<# ெதாைகய.ைன நகரா�சி 
ெபா4நிதிய.! கீS வழ�க ம!ற அCமதி/க 
ேவJட;ப>கிற4. 

1. S.S.N.SLD (S.J.No.TN-18128 நப2 ேவக/க�>;பா�> க%வ.  
- ].5000/- 

2. த�திLசா!7 க�டண - ].850/- 
3. 1;ப.ேள� '�/க2 18x80 – ].1440/- 
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ெபா%�.7 
        இ@நகரா�சி/� ெசா@தமான ��நZ2 ப.1< 
ேட�க2லா1 TN-72-W-5173 Policy No.0918843119P107559963, 12.09.2020 
ேததி=ட! D�வைடகிற4. ேமBப� வாகன#திB� 
இ!aர!' �4;ப./க ேவJ� இ%;பதா3 �ள�ய��� 
=ைனெட� இ@தியா இ!aர!' கெபன� லிமிெட� 
நி7வன#தி! Iல �4;ப./க<, அதBகான ப.1ம}ய 
ெதாைக ].16418, CGST & SGST (9%) 60+60=120, CGST & SGST – Basic 
TP ( (6%) 945+945=1890) Total = 16418+120+1890 = 18,428/- ம�> 
ெச
#4வதB� ப��ய3 வர;ெபB7�ள4. ேமBப� 
வாகன#திB� இ!aர!' ப.1ம}ய ெதாைக ].18428/- ம�> 
ெச
#த<, அதBகான ெசல<#ெதாைகய.ைன நகரா�சி 
��நZ2 நிதிய.! கீS ேமBெகா�ள<, ம!ற#தி! அCமதி 
ேவJட;ப>கிற4. (ந.க.எJ.2053/2018/இ2) 

அCமதி/க; 
ப�ட4 

 1471 

ெபா%�.8 
         இ@நகரா�சி ��நZ2 ப.1< ேட�க2 லா1 வாகன TN-
72-W-5173 வாகன#திB� 2020-2021 ஆ ஆJ>/� த�திLசா!7 
ெபற ச�கர!ேகாவ.3 வ�டார; ேபா/�வர#4 
அ
வலக#தி3 த�திLசா!7 க�டண ].650/-, �ைகLசா!7 
க�டண ].200/-, '�/க2 க�டண ].1920/-, ப:ைம வ1 
க�டண ].1010/- மB7 ேவகா ம}�ட2 க%வ. க�டண 
].5000/- ெமா#த ].8780/- (650+200+1920+1010+5000=8780) ஓ�>ந2 
D.ச�கிலியாJ� எ!பவ2 Iல ெதாைக 
ெச
#த;ப�>�ள4. அதBகான ப��ய3 சம2;ப.#4�ளா2. 
ேமBப� வாகன#திB� த�திLசா!7 ெப7வதB� 
ெச
#த;ப�ட ெதாைக ].8780/- ம�> ஓ�>ந2 
D.ச�கிலியாJ� எ!பவ%/� வழ�க ம!ற#தி! அCமதி 
ேவJட;ப>கிற4. ேமBப� ெசல<# ெதாைகய.ைன நகரா�சி 
��நZ2 நிதிய.! கீS ேமBெகா�ள< ம!ற 
அCமதி/கலா. 
(ந.க.எJ.1901/2020/இ2) 

அCமதி/க; 
ப�ட4 
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ெபா%�.9 
            ெசயல2, :காதார 4ைற, ெச!ைன மB7 
இய/�ந2, ெபா4:காதார 4ைற, ெச!ைன அவ2கள�! 
12.02.2020 ேததிய ஆH</��ட அறி<ைரய.
, நகரா�சி 
நி2வாக மJடல இய/�ந2, தி%ெந3ேவலி அவ2கள�! 
03.01.2020 ேததிய ஆH</��ட#தி3 ெத1வ.#4�ளப�=, 
�ள�ய��� நகர#ைதL :Bறி=�ள கிராம�கள�3 ெட�� 
காHLச3 தZவ.ரமாக பரவ. வ%வதா
, �ள�ய��� நகரா�சி 
ப�திய.3 காலிய.ட�கள�3 ேதைவயBற ெபா%�கைள 

அCமதி/க; 
ப�ட4 



அ;�ற;ப>#4வதB�, வா7கா3 :#த ெசHவதB� 
4;�ர< பண.யாள2க� ேதைவ;ப>கி!றன2. தBேபா4 
ெகாேரானா ேநாH# ெதாB7 பரவ. வ%கிற4. ேமBப� 
பண.கைள 41தமாக ேமBெகா�வதB� பண.யாள2க� 
பBறா/�ைற ஏBப�>�ள4. எனேவ ெட�� ெகா: ஒழி;� 
பண./�, வா7கா3 :#த ெசH= பண. ெசHவதB� 30 
எJண பண.யாள2க� பண.யம2#தி/ ெகா�ள 19.05.2020 
அ!7 90 நா�கu/� 16.08.2020 வைர ம!ற அCமதி 
ெபற;ப�ட4. எனேவ தBேபா4 ெகாேரானா காHLச3 
தZவ.ரமாக பரவ. வ%வதா3 ெகாேரானா த>�ப� பண.களான 
கி%மிநாசின� ெதள�;பதB�, க�>;பா�> ப�திகள�3 
�Hைம பண. ேமBெகா�வதB�, வா7கா3 :#த 
ெசHவதB� ஏBகனேவ மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ2 
அவ2கள�! க�த எJ.உ4/4368/2020, நா�-20.04.2020-!ப� 
ெத1வ.#4�ள ெகாேரானா த>;� பண.கu/காக 30 DBC 
பண.யாள2கைள 17.08.2020 Dத3 15.11.2020 வைர (320x30x90) 90 
நா�கu/� பண.யம2#த<, அதBகான உ#ேதச ெசல<# 
ெதாைக ].8.64 இல�ச#திB� ம!ற#தி! அCமதி 
ேவJட;ப>கிற4. 
(ந.க.எJ.505/2020/எL1) 
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ெபா%�.10    
           இ@நகரா�சி/��ப�ட ப�திகள�3 கட@த ஆJ> 
ஏBப�ட ப%வ மைழய.! காரணமாக சாைலக� மிக< 
ேசதமைட@4 காண;ப>வதா
, நக2ப�திகள�3 
��>/��நZ2 தி�ட#தி! Iல �ழாHக� பதி#4 Å�>/ 
��நZ2 இைண;�க� வழ�க;ப�>�ளத! காரணமாக 
அைன#4 ப.ரதான சாைலக� மB7 ெத%/கu 
ேசதமைட@4 உ�ளதா
 தமிSநா> ãiyahd நக2;�ற 
சாைலக� ேமபா�> தி�ட (TNSUDP) 2020-2021! கீS 
சாைல;பண.க� ேமBெகா�ள மதி;ப�>க� ].1141.00 
இல�ச#தி3 தயா2 ெசHய;ப�>�ள4. ேமBகJட தி�ட#தி! 
கீS அ�டவைணய.3 உ�ள பண.கைள ேமBெகா�வதBகான 
நிதிைய அரசிடமி%@4 Dt மா!யமாக ெபற<, அதBகான 
நி2வாக அCமதிைய வழ��மா7 ேக�> நகரா�சி நி2வாக 
ஆைணய2 அவ2கu/� க%#4% அC;ப ம!ற#தி! 
அCமதி/� ைவ/க;ப>கிற4. (ந.க.எJ.231/2020/இ1) 

வ.              
எ
J 

பண. வ.பர 
தா2சா
ைல 

நZள (ம}) 

தா2சா
ைல 

அகல 
(ம}) 

மதி;ப�> 
]. 

இல�ச
 

1 

இ@நகரா�சி/��ப�ட 
வா2> 14 - கா@திபஜா2, 
ஆ2.எ'.ேக.ப..ேரா>, 
வா2> 13, ச�கர 
வ.நாயக2 ேகாவ.3 
ெத%,  வா2>-14 சிதபர 
வட/� ெத%, வா2> - 22 
ஊரண. ெத!வட3 
ெத%, வா2> 19, 
நா�டாJைம 

2760.00 5.60 200.00 

அCமதி/க; 
ப�ட4 



அ%ணாசல வ.நாயக2 
ேகாவ.3 ெத%, 
ெல;ைபசா�ர ெத% 
(ஊரண. ேமB� ப�தி) 

2 

இ@நகரா�சி/��ப�ட 
வா2>-32 
பா�/ேகாவ.3 ச@ைத 
ேரா> கீS ப�தி, வா2>-
33 அHயா�ர 
ெமய.!ேரா>, 
ஈ'வர!ேகாவ.3 
ெத!வட3 ெத%, 
மட#4#ெத%, 
ெச3லியம! ேகாவ.3 
ெத%, ஈ'வர! 
ேகாவ.3 ெத%, அ!ைன 
இ@திரா ெத%, 
அரJமைன 
ெத%/கள�3 தா2சாைல 
அைம#த3  

3750.00 5.40 200.00 

3 

இ@நகரா�சி/��ப�ட 
வா2> 4, சா!ேறா2 ந># 
ெத%, பா�ேகாவ.3 
ச@ைத ேரா��! கீS  
ப�தி, வா2>-21, 
காய.ேதமி3ல# ேமB� 
ெத%, வா2> 30, 
மா1யம! ேகாவ.3 
ெத%, வா2> 21, 
காய.ேதமி3ல# 1, 2வ4 
ெத%/க�, வா2> 6, 
D;�டாதியம! 
ேகாவ.3 ெத%, வா2> 
18, கீழ;ப�ள�வாச3 
ெத%/கள�3 தா2சாைல 
அைம#த3 

2965.00 5.00 200.00 

4 

இ@நகரா�சி/��ப�ட 
வா2> 11, ேமலம@ைத 
ெத%,  
வாைழமைலயா7 
ேரா��! D!ப�தி, 
10வ4 ெத%, வா2> 5, 
சா!ேறா2 வட/� ெத%, 
வா2> 6, :@தரவ.நாயக2 
ேகாவ.3 ெத%, 
ெகா3லகபள#தா2 
�7/� ெத%, 
கா�>நாய/க! ெத%,  
ஓைட# ெத% 
(ச;பழ/கார2 ெத%),       
வா2> 28, பா�ேகாவ.3 
ச@ைத ேரா��3  
தா2சாைல மB7 
ேபவ2ப.ளா/ சாைல 
அைம#த3. 

2938.00 4.50 200.00 



5 
 

இ@நகரா�சி/��ப�ட 
வா2> 6, நய.னா2 ெத%, 
வா2> 5, வ..ேக.ஆ2.நக2 
1வ4 ெத%, வா2> 3, 
அேப#கா2 9வ4 
ேமல# ெத%, 
அேப#கா2 9வ4 ெத%, 
அேப#கா2 3, 8வ4 
ெத%/க�, வா2> 18, 
�4மைன 1 ெத%, 
வா2> 17, காலா� 
ந>#ெத%/கள�3 
(இமாCேவ3 நக2) 
தா2சாைல மB7 
ேபவ2ப.ளா/ சாைல 
அைம#த3 

1695.00 4.70 141.00 

 
6 

இ@நகரா�சி/��ப�ட 
உர/கிட�� ெச3
 
சாைலய.3 தா2சாைல 

k‰W« த>;� :வ2 மB7 
அைம#த3  

605.00 4.00 200.00 

 ெமா#த 14713.00  1141.00 
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ெபா%�.11 
           இ@நகரா�சி ெபா4;ப.1வ.3 இய�கி வ% ஈ;� 
வாகன TN-79-E3178 வாகன#திB� 4 டய2க� Dtவ4மாக 
ேதHமான ஏBப�> வாகன இய/க மிக< சிரமமாக 
உ�ளதாக<, �தியதாக 4 டய2க� மாBறி# த%மாற 
தி%.எ'.கேணச! ஈ;� ஓ�>ந2 அறி/ைக சம2;ப.#4�ளா2. 
ேமBப� ெபா4;பண. ேமBபா2ைவயாள2 அறி/ைகய.! 
ப.ரகார ேமBப� வாகன#திB� �திய 4 டய2க� 
வா��வதB�, அதBகான உ#ேதச ெசல<# ெதாைக 
].28,800/-/� ம!ற#தி! அCமதி ேவJட;ப>கிற4. 
         அ
வலக �றி;�:  
                           ேமBகJட பண.ய.ைன  
                               ேமBெகா�ள<, அதBகான உ#ேதச  
                               ெசல<# ெதாைகய.ைன ெபா4நிதிய.!  
                               கீS ேமBெகா�ள ம!ற  
                               அCமதி/கலா. 

அCமதி/க; 
ப�ட4 



 
                                            தன�அ
வல2 (ம) ஆைணயாள2, 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 
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ெபா%�.12 
           இ@நகரா�சி ெபா4;ப.1< ஈ;� வாகன TN-79-E-3178 �திய 4 
டய2க� வ.நிேயாக ெசHத3 பண./� இ�வ
வலக 
ந.க.எJ.1923/2020/இ2, நா�.26.08.2020-!ப� வ.ைல;��ள� ேகார;ப�> 
27.08.2020 அ!7 ெபற;ப�ட இரJ> வ.ைல;��ள�கைள பா2ைவய.�> 
�ைற@த வ.ைல;��ள�ய.ைன D�< ெசHய ம!ற#தி! அCமதி/� 
ேவJட;ப>கிற4. 

வ. 
எJ 

வ.ைல;��ள�தார2க� வ.பர 
வ.ைல; 
��ள� 
ெதாைக 

சதவ Zத 

1 
sD%க! டய2', 
42, ெமய.! ேரா>, 
�ள�ய���. 

 
].29,200/- 

மதி;ப��ைட 
வ.ட அதிக 

2 

sெச3வ வ.நாயக2 
கா2ேக2', 
16/2, ச�கர!ேகாவ.3 ெமய.! 
ேரா>, �ள�ய���. 

].28,800/- 
மதி;ப��ைட 
வ.ட �ைற<. 

        ேமBகJடவா7 உ�ள இ% வ.ைல;��ள�கள�3 மதி;ப��ைட 
வ.ட �ைறவாக உ�ள �ள�ய��� sெச3வவ.நாயக2 கா2 ேக2' 
நி7வன#தி! வ.ைல;��ள�ய.ைன அCமதி#4 இ@நகரா�சி 
தன�அ
வல2 மB7 ஆைணயாள2 அவ2கள�! D!அCமதி ெபB7 
பண.ய.ைன ேமBெகா�ள பண. உ#திர< வழ�கியைத=, அதBகான 
நடவ�/ைக ேமBெகாJடைத= ம!ற அ�கீக1/கலா. 
 

அCமதி/க; 
ப�ட4 


