
 
விகாr ஆண்டு மார்கழி  15ம்  31.12.2019ம் ேததி ெசவ்வாய்கிழைம காைல 11.30மணிக்கு திருவாரூர் நகர்மன்ற 
சாதாரணகூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் 

முன்னிைல.திரு.என். சங்கரன்., பிகாம்,எச்டிசிம்.,  ஆைணயர் மற்றும் தனிஅலுவலர். 

நகர்மன்ற 
கூட்டம் 

நைடெபற்ற 
நாள் 

வrைச எண் மற்றும் மன்ற ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 

31.12.2019 ெபாருள்.1 
திருவாரூர் நகராட்சியில் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் ெசயல்படுத்தப்பட்ட பணிகளின் விபரங்கைள 
ெதாழில் மலர் 2019ல் விளம்பரம் ெசய்யப்பட்டது .மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புறசாைலகள் 
அபிவிருத்திதிட்டம் 2019-20ன் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டபணிகைள ஒேரசிப்பமாக மாநில அளவில் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டைமக்கு உrய விளம்பரக்கட்டணத்திைன கீழ்கண்டவிளம் 
பரநிறுவனங்களின் பட்டியல் அடிப்பைடயில் விளம்பரக்கட்டணத்திைன வழங்க மன்றத்தின் 
அனுமதிேவண்டப்படுகிறது. 

வ.எண் விளம்பரநிறுவனங்களின்விபரம் விளம்பரக்கட்டணத்
ெதாைக 

1 தினமணி-ெதாழில்மலர் 2019. Express Publications 
(Madurai) Private Ltd., Nagapattinam. 

ரூ.10500/- 

2 தினபூமி – ெதாழில்மலர் 2019. ThinaBoomi ரூ.9975/- 

3 தீக்கதிர், திருச்சி ரூ.9975/- 
4 தினகரன் – ெதாழில்மலர் 2019. KAL Publications(P) 

Ltd., Trichy. 
ரூ.18900/- 

5 LAQSHYA MEDIA ltd., Chennai (TURIP Scheme–2019-20. 
ஒப்பந்தப்புள்ளிேகாrயது) 

ரூ.75758/- 

அலுவலககுறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதிவழங்கலாம். 
2. ேமற்காணும் விளம்பர நிறுவனங்களுக்கான விளம்பர கட்டணத்ெதாைகயிைன 

நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்றம் அனுமதிவழங்கலாம். 
ந.க.எண்.1130/2018/இ1 
 

தீர்மான எண்.129 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 

31.12.2019 ெபாருள்.2 
திருவாரூர் நகராட்சியில் தூய்ைம இந்தியாதிட்டத்தில் 7வது மாநில உயர்மட்ட ஆற்றல் குழுவின் 
பrந்துைரயின்படி திடக்கழிவு ேமலாண்ைமயின் கீழ்நகராட்சி உரக்கிடங்கில் இருக்கும் 
குப்ைபகைள தரம்பிrத்து உயிrன ெசrமான ெகாள்கலன் மூலம் உரம் தயாrக்கும் பணிக்கு 
28.01.2019ல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  அதைனத்ெதாடர்ந்து தற்ேபாது 
உரக்கிடங்கில் ேசகரமாகும் குப்ைபகைளதரம் பிrத்து உயிrனெசrமான ெகாள்கலன் மூலம் உரம் 
தயாrக்கும் பணி நைடெபற்றுவருகிறது .ேமற்கண்டபணியிைன தரஆய்வு ெசய்து மற்றும் 
குப்ைபகைள தரம்பிrக்கப்பட்டு வருவது ெதாடர்பான அண்ணாபல்கைலகழகத்தின் 
ஆேலாசைனயுடன் ெசய்யுமாறு நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் கடிதம் 
ந.க.எண்.22866/ப்பி3/2018, நாள்.23.08.2018ன் படி சர்ேவ ெசய்து உrயசான்றுகள் வழங்குவதற்கு 
இயக்குநர், அண்ணாபல்கைலகழகம் ெசன்ைன அவர்களிடமிருந்து 25.11.2019 வரப்ெபற்ற கடிதத்தில் 
ஆய்வுக்கட்டணம் ரூ.6,00,000/-மும் மற்றும் அதற்குண்டான ேசைவவr (GST -18%) ரூ.1,08,000/-யும் 
ேசர்த்து ஆக ெமாத்தம் ரூ.7,08,000/- (ரூபாய்ஏழுஇலட்சத்துஎட்டாயிரம்மட்டும்) ெசலுத்துமாறு 
ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனேவ ேமற்காணும் ெதாைகயிைன ெசலுத்த உrய அனுமதியும் மற்றும் 
வரப்ெபற்ற கடிதத்திைன மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கு தரஆய்வு மற்றும் சர்ேவெசய்வது ெதாடர்பானபணிகளுக்குrய 

தீர்மான எண்.130 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 



ஆய்வுகட்டணத்திைன வழங்கக்ேகாr வரப்ெபற்ற கடிதத்திைன மன்றத்தின் 
பார்ைவயிட்டு பதிவு ெசய்யலாம். 

3. ேமற்கண்ட பணியின் அவசியத்திைன கருத்தில் ெகாண்டு தனி அலுவலrன் அனுமதி 
ெபற்று ெதாைகயிைன வழங்கப்பட்டதைனயும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

4. ேமற்கண்டபணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும் 
மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

ந.க.எண்.4322/2018/இ1 
 

31.12.2019 ெபாருள்.3 
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு ெசாந்தமான திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் 
வாகனம் TN50M0259 டிப்பர் வாகனத்தில் மின்கலம் ெசயலிழந்ததால் வாகனம் இயக்க முடியாமல் 
இருந்ததால் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி புதியதாகமின்கலம் ஒன்று சப்ைள 
ெசய்திடவிைலப்புள்ளி ேகாrயதில் கீழ்கண்டவாறு 3 விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளது.  அதன் 
விபரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
 

வ.எ
ண் 

நிறுவனத்தின்ெபயர் மின்கலம் விைலவிபரம் 

1 A.K.ேபட்டrேசல்ஸ் & சர்வஸீ்  6ML ரேமஷ் 
காம்ப்ளக்ஸ் மன்ைன ெமயின்ேராடு 
சிங்களாேசr விளமல் திருவாரூர் 

ரூ.13500/- 

2 Day Night Marketing ேசல்ஸ் & சர்வஸீ்  173C 
ேநதாஜி ேராடு திருவாரூர் 

ரூ.13500/- 

3 ெஜய் இன்ெவட்டர் 154ஏ ேநதாஜி ேராடு ஆர்ச் 
அருகில் திருவாரூர் 

ரூ.13800/- 

 
அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் பார்ைவயிட்டு வrைசஎண் 2-ல் ெகாடுத்துள்ள Day Night Marketing ேசல்ஸ் & சர்வஸீ் 
திருவாரூர் என்ற நிறுவனம் அளித்துள்ள குைறந்த விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.4458/2019/எச்1 
 

தீர்மான எண்.131 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 

31.12.2019 ெபாருள்.4 
திருவாரூர் நகராட்சி ெபாது சுகாதாரப்பிrவு திடக்கழிவுேமலாண்ைம .2016 அபாயகரமான கழிவுகள் 
(HAzardous waste) உrய முைறயில் ேசகrத்து அழித்திட  Incinerator – 2 எண்ணிக்ைகயில் வாங்கிட 
ெசலவினம் ேமற்ெகாள்ள நகர்மன்றத்தில் அனுமதி ெபறப்பட்டுள்ளது.  நகர்மன்ற தீர்மானஎண் 116 
நாள்.31.10.2019 2 எண்ணிக்ைகயில் Incinerator சப்ைள ெசய்திட விைலப்புள்ளி ேகாrயதில் 
கீழ்கண்டவாறு 2 விைலப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றுள்ளது. அதன் விபரம் மன்றத்தின் பார்ைவக்கும் 
முடிவுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 
 
வ.எண் நிறுவனத்தின்ெபயர் மின்கலம்விைலவிபரம் 
1 VAMBSK FABS புதூர்ேராடு ேகாவில் ேமடு கிழக்கு 

ெவள்ளந்திபாைளயம் ேகாயம் புத்தூர்-641025 
(1Incinerator விைல) 

ரூ.47200/- 

2 D’ENGINEERINGSS 13-ஏ பழனியப்பா நகர் 
ெசௗrபாைளயம் ேகாயம்புத்தூர் (1Incinerator விைல) 

ரூ.36344/- 

அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் பார்ைவயிட்டு வrைச எண் 2ல் ெகாடுத்துள்ள D’ENGINEERINGSS என்ற நிறுவனம் 
அளித்துள்ள குைறந்த விைலப்புள்ளிைய மன்றம் ஏற்கலாம். 
ந.க.எண்.3578/2019/எச்1 
 

தீர்மான எண்.132 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 

31.12.2019 ெபாருள்.5 
இந்நகராட்சியில் மக்கள் ெதாைக 2011ன்படி 58301 ஆகும் .எனேவ இந்நகராட்சி பகுதிகளிலுள்ள 
இயற்ைக இடர்பாடுகளினால் ஏற்பட்ட பள்ளங்களால் சாைலகள் மிகவும் பழுதைடந்தும் 
ேபாக்குவரத்துக்கு இைடயூராகவும் உள்ளது. ேமலும் ெபாது மக்களிடமிருந்து சாைலகைள 
ெசப்பணிட்டு தருமாறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளது. எனேவ ெபாது மக்கள் நலன் கருதி 
சாைலகைள புனரைமப்பு ெசய்வதற்கு 14வது மத்திய நிதிக்குழுமானியம் 2019-20ன் கீழ் 50 

தீர்மான எண்.133 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 



விழுக்காடு ெதாைகயாகரூ.188.51 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  அதில் இயற்ைக 
இடர்பாடுகளினால் தற்ெபாழுது மிகவும் பழுதைடந்த நிைலயில் உள்ள கீழ்கண்ட சாைலகள் 
ேதர்வு ெசய்து உrயம திப்படீ்டில் திட்ட கருத்துருக்கள் தயார் ெசய்து நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் 
ெசன்ைன அவர்களுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்குவதற்கு அனுப்பி ைவக்க மன்றத்தின் அனுமதி 
ேவண்டப்படுகிறது. 

வ.எண் நிதி ஆதார விபரம் ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்ட ெதாைக 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1 14வது மத்திய நிதிகுழு மானியம்-2019-20 ரூ.188.51 
2 நகராட்சி பங்களிப்பு ெதாைக ரூ.8.49 

ெமாத்தம் ரூ.197.00 
 
வ.எ
ண் 

வார்டு 
எண் 

ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட பணிகளின் விபரம் சாைலயின் 
நீளம் 

(மீட்டrல்) 

மதிப்படீ்டு 
ெதாைக 

(ரூ.லட்சத்தில்) 
1 14,13 சன்னதிெதரு, நடவாகன் மற்றும் 

விட்டலவாசல் ெதருவில் தார்சாைல 
அைமக்கும் பணி 

460 25.00 

2 4,13 சம்பந்தமூர்த்திபிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு 
மற்றும் வடக்கு மடவளாகம் தார்சாைல 
அைமக்கும் பணி 

535 25.00 

3 18,17 சபாபதிெதரு மற்றும் ெபருமாள் சன்னதி 
ெதருவில் தார்சாைல அைமக்கும்பணி 

570 25.00 

4 21 இராணுவ நகrல் தார்சாைல அைமக்கும் 
பணி 

310 25.00 

5 5,4 அரசன்குளத்ெதரு மற்றும் 
கம்பர்ெதருவில் தார்சாைல 
அைமக்கும்பணி 

350 25.00 

6 15 திருமஞ்சன வதீிதார் சாைல அைமக்கும் 
பணி 

640 25.00 

7 14 திருமஞ்சனவதீி (ெதற்கு ேகாபுரவாசல்) 
மற்றும் மானந்தியார் ெதருதார் சாைல 
அைமக்கும்பணி 

380 22.00 

8 9,12 சூபி நகர் மற்றும் அப்பர் ெதருவில் 
தார்சாைலஅைமக்கும்பணி 

525 25.00 

ெமாத்தம் 3770 197.00 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மானியெதாைக ேபாக மீதமுள்ள ெதாைகக்கு நகராட்சி 

ெபாது நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிவழங்கலாம். 
ந.க.எண்.3666/2019/இ1 
 

31.12.2019 ெபாருள்.6 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தற்ேபாது நைடமுைறபடுத்தப்பட்டு வரும் பாதாள 
சாக்கைட திட்டத்தின் கீழ்கழிவு நீர்சுத்திகrப்பு நிைலயமானது ேகக்கைரயில் 01.06.2015 முதல் 
31.05.2020 வைர ஐந்து வருடங்களுக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாrயத்தின் ேமற்பார்ைவயில் 
M/s. Hindustan Dorr-Oliver Limited, ெசன்ைன ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இயக்குதல் மற்றும் பராமrப்பு 
பணிகள் நைடெபற்று வருகின்றன.  ேமற்படி பராமrப்பு பணியானது ஒப்பந்தஷரத்துகளின்படி 
பராமrப்பு பணி நைடெபற்று வருகிறது.ேமற்கண்ட ஒப்பந்த பணியின் காலம் முடிவுறும் நிைல 
உள்ளதால் ேமலும் கால நீட்டிப்பு ெசய்வது குறித்தும் மற்றும் புதியதாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
மூலம் பணியிைன ெதாடர ேவண்டி நிைலயிைனகருத்தில் ெகாண்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் 
ெசன்ைன அவர்களிடம் தக்க ெதளிவுைர ெபறமன்றத்தின் அனுமதி எதிர்ேநாக்கி மன்றப்ெபாருள் 
ஒப்புதலுக்குைவக்கப்படுகிறது. 
 
 

தீர்மான எண்.134 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 



அலுவலககுறிப்பு 
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்படிபணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத பாதாளச்சாக்கைட திட்டநிதியில் இருந்து 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 

31.12.2019 ெபாருள்.7 
திருவாரூர் நகராட்சி வார்டு எண்.19ல் பனகல் சாைலயில் உள்ள தாைழ மு.கருணாநிதி வணிக 
வளாகத்திைன இடித்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட இடமானது தற்ேபாது காலியிடமாக உள்ளதால் 
ஆக்கிரமிப்பிைன தடுக்கும் ெபாருட்டு புதியதாக கட்டிடம் கட்டுவதற்கு ஏதுவாக காலியிடத்திைன 
சுற்றிசுற்றுச் சுவர் அைமப்பதற்கு தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதசமதிப்படீுரூ.12.00 இலட்சத்திற்கு 
மன்றத்தின் அனுமதிேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட பணிக்குண்டான உத்ேதசெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய்நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 

தீர்மான எண்.135 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 

31.12.2019 ெபாருள்.8 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ெநய்விளக்கு ேதாப்பு பகுதியில் அைமந்துள்ள சுடுகாடு பகுதியில் 
சுற்றுச்சுவர் பழுதைடந்து உள்ளதால் அதைன சீர்ெசய்யும் ெபாருட்டு தயார் ெசய்யப்பட்ட உத்ேதச 
மதிப்படீு ரூ.6.25 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட  பணிக்குண்டான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியில் இருந்து 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 

தீர்மான எண்.136 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 

31.12.2019 ெபாருள்.9 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் திருவாரூர் சட்ட மன்ற உறுப்பினர் திரு.மு.கருணாநிதி 
அவர்களால் 2016-17 மற்றும் 2017-18ம் ஆண்டுகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ெதாகுதி 
ேமம்பாட்டுத்திட்டத்தின் கீழ்பணிகள் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டு பrந்துைர ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  
அப்பணிகளில் கீழ்கண்ட இரண்டு பணிகள் மட்டும் பணி ேமற்ெகாள்ள இயலாத நிைலயில் 
உள்ளதால் அதைன நீக்கம் ெசய்துதர ேவண்டுமாய் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
 
வ. 
எ
ண் 

வார்
டு 
எண் 

பணியின் 
விபரம் 

நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்ட கடிதம் 

ரத்துச்ெசய்வதற்கான காரணங்கள் 

1 24 ெபrயார் ெதரு 
குருகுளத்தில் 
{தடுப்புச்சுவர் 
கட்டுதல் 
மதிப்படீு 
ரூ.4.00 
இலட்சம் (2016-
17) 

மாவட்ட ஆட்சித் 
தைலவர், மாவட்ட 
ஊரக வளர்ச்சி 
முகைம, திருவாரூர் 
அவர்களின் ெசயல் 
முைற கடிதம் 
ந.க.எண்.3655/2016/அ5 
நாள்.15.04.2017 

ேமற்படி பணியில் – 
குருகுளத்தில் நீர் முழுைமயாக 
உள்ளதினால் தடுப்புச்சுவர் 
கட்டும் பணிேமற்ெகாள்ள 
இயலவில்ைல என்ற விபரம் 
ெதrவித்துக் ெகாள்ளப்படுகிறது. 

2 4 கம்பர்ெதரு 
வில் 
கழிப்பைறகட்
டும் பணி 
மதிப்படீு 
ரூ.5.00 லட்சம் 
(2017-18) 

மாவட்ட ஆட்சித் 
தைலவர், மாவட்ட 
ஊரக வளர்ச்சி 
முகைம, திருவாரூர் 
அவர்களின் 
ெசயல்முைற கடிதம் 
ந.க.எண்.6848/2017/அ5 
நாள்.02.04.2018 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார எவரும் 
முன்வரவில்ைல என்ற விபரம் 
ெதrவித்துக்ெகாள்ளப்படுகிறது. 

அலுவலககுறிப்பு 
மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
 
 

தீர்மான எண்.137 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 



31.12.2019 ெபாருள்.10 
திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநிேயாகம் ெசய்வதற்கு நீர்த்த குேளாrன் 
திரவம் விநிேயாகம் ெசய்யும் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள இந்நகர் மன்றத்தீர்மானம் எண்.110 
நாள்.30.09.2019ல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டைத ெதாடர்ந்து 10.12.2019ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 
ேகாரப்பட்டதில் கீழ்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்ெபற்றதன் 
விபரம் பின்வருமாறு. 
வ. 
எண் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 
நிறுவனங்களின் விபரம் 

மதிப்படீு (ரூ. 
இலட்சத்தில்) 

மதிப்படீ்டு விைல விகிதம் 

1 M/S.M.R.Dijes and Chemicals, No.25, 
R.K.V.Nagar, Erode-03 

 
9,00,000/- 
 
 

0.42% சத விகிதம் மதிப்படீ்ைட 
விடகுைறவு 

2 M/S. Rakshita Chemicals and 
Tradors, No.09, K.A.S.Nagar,Tundal, 
Erode-12 

0.75% சதவிகிதம் மதிப்படீ்ைட 
விட மிகக்குைறவு. 

ேமற்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் மதிப்படீ்டிைன விட மிகக் 
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ெமர்சஸ். ரக்ஷிதா ெகமிக்கல்ஸ் அன்டு டிேரடர்ஸ், ஈேராடு 
அவர்களின் மிகக் குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிைன ஏற்கமன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலககுறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்டஒப்பந்தப்பணிக்கு வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்படீ்ைட விட 

மிகக்குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டதைன மன்றம்ஏற்கலாம். 

தீர்மான எண்.138 
அனுமதிக்கப்பட்டது
. 

 

 
இடம் : திருவாரூர்          ஒம்/- ந.சங்கரன், 
நாள் : 31.12.2019             ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 
                                                                                   திருவாரூர் நகராட்சி.  
      


