
 
 

 
 

சார்வr ஆண்டு (ைவகாசி 23)  #&‹   05.06..2020 «  njÂ  ெவள்ளிக்கிழைம காைல 10.30 மணிக்கு திருவாரூர் 

நகர்மன்ற mtru  கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திருமதி.ஆர்.ெஜகதஸீ்வr., எம்.இ., ஆைணயர் (மு.கூ.ெபா) மற்றும்   தனி அலுவலர் 
 

நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 
05.05.2020 ெபாருள் எண்.1 

நகராட்சி நிர்வாக ஆைணயர் ெசன்ைன அவர்களின் அலவலகத்திலிருந்து வரப்ெபற்ற 
ெதாைலேபசி ெசய்தி நாள்.03.06.2020ன்படி தமிழ்நாடு நகர்புற சாைலகள் உட்கட்டைமப்பு திட்டம் 
(வரச)2020-2020ன் கீழ் தார் சாைல அைமக்கும் பணிகளுக்கு ரூ..150.00 இலட்சத்திற்கு ஒரு 
சிப்பமாக பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேதர்வு ெசய்யப்பட்டு மதிப்படீு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு 
நிர்வாக அனுமதி ெபறவும், ேமற்படி பணிக்கான மதிப்படீ்டு ெதாைகயிைன நகராட்சியின் நிதி 
நிைலயிைன கருத்தில்ெகாண்டு முழுமானியமாக ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது 

வ. 
எண். 

வார்டு 
எண் 

பணியின் விபரம் (தார்காைல 
பணிகள் 

நீளம்(
கி.மீ) 

அகலம் 
(மீ) 

மதிப்படீ்டு 
ெதாைக      

(ரூ லட்சத்தில்) 
சிப்பம் -1 

1 12 கீழ வடம்ேபாக்கி ெதரு 0.190 9.00 

150.00 

2 29 ெபrயமில்ெதரு 0.300 4.00 
3 04 ஹவுஸிங் யுனிட் 0.350 4.00 
4 04 சாது சுப்ைபயா நகர் 0.135 4.00 
5 04 ெதன்றல் நகர் 0.160 4.00 
6 11 வாசன் நகர் 0.628 4.00 
7 27 திலகர் முதல் ெதரு 0.124 4.00 
8 27 ஐ.பி.ேகாவில் ெதற்கு ெதரு 0.405 4.00 
9 15 வி.எஸ்.டீ ெதரு 0.246 4.00 
10 28 குரு நகர் 0.374 4.00 
11 30 வன்மீகபுறம் 0.252 4.00 
12 03 ராஜா ெதரு 0.080 4.00 
13 05 கீழ காவாதக்குடி 0.060 4.00 
14 06 ஈ.வி.எஸ் நகர் 0.310 4.00 
15 06 கப்பல் நகர் 0.055 4.00 
16 06 ெபrயார்ெதரு 0.101 4.00 
17 04 ெதன்றல் நகர் ெமயின் ேராடு 0.400 4.00 
18 01 நரசிம்ம ேதாப்பு (ெமய் ெபாருள் 

நகர் 
0.100 

4.00 

  ெமாத்தம் 4.270  
அலுவலக குறிப்பு: 

1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
2) இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலைமயிைன கருத்தில் ெகாண்டு முழுமானியமாக ெபற்று 

பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 
ந.க.எண்.1509/2020/இ1 

29 
அனுமதிக்கப்
படுகிறது 

05.05.2020 ெபாருள் எண்:02 
                             திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 74 குளங்கள் அைமனத்தும் 
அரசு புறம்ேபாக்கு குளங்களாகும்.  அவற்றில் நகrன் பிரதான பகுதியில் வார்டு எண்.02 பிளாக் 
எண்.44, சர்ேவ எண்.2710ல் அைமந்துள்ள உைடயார் குளத்தின் பரப்பளவு 1.21527 ஏக்கராகும் 
(4091.17 சதுர .மீ) ேமற்காணும் குளத்திைன தூர்வாரப்படாமலும் மைழநீர் ேசகrப்பு ெசய்ய 

30 
அனுமதிக்கப்
படுகிறது 



இயலாமலும் உள்ளது.  எனேவ ேமறக்ணும் குளத்திைன தூர்வாரவும், கைரகைள தடுப்புசுவர் 
கட்டி பலப்படுத்தவும் மைழநீர் ேசகrப்புக்கான அைனத்து அைமப்புகளும் அைமக்கவும் மற்றும் 
இதர பணிகள் ேமற்ெகாள்ளவதற்கு ரூ.50.00 லட்சத்திற்கு மதிப்படீு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
     ேமலும், ேமற்கண்ட பணியிைன ேமற்ெகாள்ளும் பட்சத்தில்அப்பகுதியில் மைழநீர் 
ேசகrப்பு ெசய்வதுடன் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரவும் வாய்ப்புள்ளது என்ற விபரம் 
ெதrவித்துக்ெகாள்ளப்படுகிறது.  ேமற்காணும் ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட குளத்திைன ேமம்படுத்தும் 
பணிக்கு மதிப்படீு தயார் ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு நிர்வாக அனுமதி ெபறவும், ேமற்படி 
பணிக்கான மதிப்பிட்டு ெதாைகயிைன இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டு 
முழுமானியமாக ெபற்று பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
ைவக்கப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
   

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 

2. இந்நகராட்சியின் நிதி நிைலைமயிைன கருத்தில் ெகாண்டு 
முழுமானியமாக ெபற்று பணி ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 

ந.க.எண்.3106/2019/இ1  
 

 இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் : 05/06/2020                       (ஒம்)திருமதி.ஆர்.ெஜகதஸீ்வr       

                                                                                                                        ஆைணயர்/தனி அலுவலர், 

                                                                                              திருவாரூர் நகராட்சி. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

சார்வr ஆண்டு Mâ 12 #&‹  29.06.2020 «  njÂ   திங்கள் கிழைம   காைல 10.30 மணிக்கு  

திருவாரூர் நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டம் நைடெபறும் அப்ெபாழுது  

கீழ்கண்ட ெபாருள்கள் பrசலீைனக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்  

  முன்னிைல: திருமதி.ஆர்.ெஜகதஸீ்வr., எம்.இ., ஆைணயர் (மு.கூ.ெபா) மற்றும்   தனி அலுவலர் 
 

நாள் ெபாருள் எண் மற்றும் கூட்ட ெபாருள்கள் விபரம் தீர்மான எண் 
29.06.2020 bghUŸ v©. 01 

                    Ïªefuh£Á bgh¿ahs® k‰W« Miza® mt®fë‹ nk 2020« khj¤Âa eh£F¿¥ò 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 
mYttf F¿¥ò 
         k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

31 
பதிவு ெசய்யப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©. 02 
            ÂUth%® efuh£Á  všiy¡F£g£l th®L v©. 22, 27 k‰W«  28  gFÂfëš bfhnuhdh itu° 
nehŒ bjh‰W V‰g£ljid¤ bjhl®ªJ kht£l M£Á¤jiyt®, ÂUthU® mt®fë‹ MŒéš 
nehŒbjh‰W v‰g£LŸs gFÂfis jilbrŒa¥g£l gFÂfshf (Containment Zone) 
jåik¥gL¤j¥g£l th®lhf kh‰¿ mik¡f m¿ÎW¤j¥g£lJ.  mjid¤bjhl®ªJ nk‰fhQ« 
th®Lfëš bjh‰W nehŒ gutiy jL¡F« neh¡»š jL¥òfŸ (Barricade) jfuÓ£oid bfh©L 
mik¡fÎ« bghJk¡fŸ mÂfséš xU§»iz¡F« gFÂfshd òÂa ngUªJ ãiya«, m«kh 
cztf« giHa ngUªJ ãiya« k‰W« efuh£Á mYtyf¤ÂY« Á©bl¡° nl§¡ bghU¤Â 
iffGtÎ« trÂ brŒÂl jah® brŒa¥g£lik¡fhd c¤njr kÂ¥ÕL %. 1.75 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâæid nk‰bfhŸs MF« c¤njr kÂ¥Õ£L bjhifæid muÁdhš 

bfhnuhzh jL¥ò elto¡if¡fhf xJ¡ÑL brŒa¥g£l ãÂæš bryÅd¤ij 
nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

e.f.v©.1314/2020/Ï1 

32  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©. 03 
                          ÂUth%® efuh£Á všiy¡F£g£l th®L v©.22,27 k‰W« 28 gFÂfëš bfhnuhdh 
itu° nehŒ bjh‰¿id jL¡F« bghU£L K‹bd¢rç¡if elto¡ifahf bjh‰W nehŒ V‰g£LŸs 
gFÂfis jilbrŒa¥g£l jåik gFÂfshf jfu Ê£oid bfh©L jL¥òfŸ mik¡fÎ«, 
bfhJk¡fŸ mÂfséš x‹W TL« gFÂfshd òÂa ngUªJ ãiya«, m«kh cztf«, giHa 
ngUªJ ãiya« k‰W« efuh£Á mYtyf¤ÂY« Á©bl¡° nl§¡ bghU¤Â iffGÎ« trÂæid 
brŒÂL« gâæid nk‰bfhŸs 12.05.2020m‹W FW»a fhy éiy¥òŸë nfhu¥g£ljid bjhl®ªJ 
tu¥bg‰w éiy¥òŸëfë‹ égu« Ã‹tUkhW. 

t.v© éiy¥òŸëjhu®fë‹ égu« kÂ¥Õ
L 

kÂ¥Õ£L 
bjhif %. 

kÂ¥Õ£L éiy é»j« 

01 $ Ï‹guh °£u¡£r®°   be..7  
Ïuh#hí ef®, t.c.Á rhiy, 
k‹dh®¡Fo 

 
 
 

1.75 

152212.73 kÂ¥Õ£il él 1.16% mÂf« 

02 ÂU. v‹. rutz‹, 10 V. 
M©oa¥gh bjU, F«gnfhz« 

151446.73 kÂ¥Õ£il él 0.65	 % 
mÂf« 

03 Ã. nf. v« Ãšl®° be.14 kl¥òu« 
ng£il fkyhya« bj‹ nk‰F 
gFÂ ÂUth%®. 

150373.74 kÂ¥Õ£il él 0.06% 
mÂf« 

                nk‰fhQ« gâ¡F tu¥bg‰w _‹W éiy¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él Fiwªj éiy¥òŸë 
më¤JŸs “bk®r° Ãnfv« Ãšl®°, ÂUth%® v‹gtç‹ éiy¥òŸëæš 0.06 rjé»j« kÂ¥Õ£il 
él Fiwthf tH§f¥g£l éiy¥òŸëæid v‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâ¡F kÂ¥Õ£il él Fiwthd éiy¥òŸë më¤JŸs “ bk®r° Ãnfv« 

Ãšl®° ÂUth%®” v‹gtç‹ Fiwªj éiy¥òŸëæid V‰fyh«. 
3. nk‰fhQ« gâæ‹ mtru mtÁa¤Âid K‹å£L ngh®fhy mo¥gilæš gâfŸ 

nk‰bfhŸS« bghU£L ntiy c¤juÎ tH§f¥g£ljidÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.1314/2020/Ï1 

 

33  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©.04 
           ÂUth%® efuh£Á¡F brhªjkhd Miza® É¥ thfd« v©. ov‹ 60 v¥ 6520id gGJÚ¡f« 
brŒtj‰F 29.05.2020 m‹W éiy¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©l ãWtd§fëläUªJ tu¥bg‰w 
éiy¥òŸëfë‹ égu« Ã‹tUkhW. 

t.v©. muR m§Ñfhu« bg‰w ãWtd§fë‹ égu« bjhif %. 
01 m‹id r¤ah ÏŠÁåaç§ x®¡° 13. uhknf nuhL, br§f« Âna£l® 

mU»š, ÂUth%®. 
61006/- 

02 Átr¡Â M£nlh x®¡°, jdby£Rä ef®, mŠRjiy thŒfhš, 
kæyhLJiw bkæ‹ nuhL. F«gnfhz«. 

62068/- 

03 FU M£nlh x®¡°, uhÉ› ef®, be.1  ehif nuhL jŠrhñ® 63130/- 
                 nk‰f©l muR m§»fhu« bg‰w éWtd§fëläUªJ tu¥bg‰w ãiy¥òŸëfëš Fiwªj 
éiy¥òŸë më¤JŸs “m‹id r¤ah ÏŠÁåaç§ x®¡°, ÂUth%®” ãWtd¤Â‹ _y« Fiwªj 

34  
அனுமதிக்கப்பட்டது 



éiy¥òŸëæid V‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò. 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. j‰nghJ bfhnuhdh itu° jL¥ò elto¡if gâfŸ k‰W« m¤ÂahtÁa ¥âfis 

fU¤Âš bfh©L thfd¤Âid gGJ Ú¡f« brŒa r«kªj¥g£l ãWtd¤Â‰F ntiy 
c¤juÎ tH§f¥g£lj‰F« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

3. nk‰f©l muR m§Ñfhu« bg‰w ãWtd§fëläUªJ tu¥bg‰w éiy¥òŸëfëš Fiwªj 
éiy¥òŸëæid më¤JŸsjid k‹w« m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.1484/2020/Ï1 

29.06.2020 bghUŸ v©.05 
ÂUth%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©. 16 Kjš 30 tiuæYŸs gFÂfëš fêtiwfis neuhŒÎ 
brŒJ brŒa¥g£LŸsÂš 12 fêtiwfis Óuik¡f nt©oÍŸsJ.  Ït‰¿š Ñœf©l th®Lfëš 
cŸs bghJ fê¥Ãl§fŸ äfÎ« K¡»akdjhf cŸsJ.  mj‹ égu« Ã‹tUkhW. 

t.v© th®L v©. gâæ‹ égu« kÂ¥ÕL (%. Ïy£r¤Âš) 
01 20 ngÃ lh¡Ñ° rhiyæš cŸs fêtiw 

guhkç¥ò brŒÍ« gâ 
3.40 

02 25 kí¤ njh¥ò cŸs bghJ fêtiwæid 
guhkç¥ò brŒÍ« gâ 

3.80 

 nk‰fhQ« bghJ fê¥Ãl§fis guhkç¥ò brŒÍ« gâ¡F jah® brŒa¥g£l c¤njr 
kÂ¥Õ£o‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò : 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gâ¡F©lhd c¤njr bjhifæid efuh£Á tUthŒ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©. 1351/2020/Ï1 

35 
அனுமதிக்கப்படுகிறது 

29.06.2020 bghUŸ v©.06 
Ïªefuh£Áæ‹ 2019-2020« ML¡fhd bghJãÂ, FoÚ® ãÂ k‰w« fšé ãÂ fz¡Ffis jåah® 
g£la fz¡f® bfh©L Ko¤ÂlÎ«,  mj‰fhd bryéd« %.1.00 y£r¤Â‰F« k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F. 
mYtyf F¿¥ò: 
k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

36  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©.07 
ÂUth%® efuh£Á th®L v©.2 Ãsh¡ 13, efsÎ v©.50 (giHa efusÎ v©.726/7)š f£l¥g£LŸs 
0.6272.5 bA¡nl® k‰W« efsÎ v©.55 (giHa efusÎ v©.724/2)š 0.3561.5 bA¡nl® Mf TLjš 
0.9834.0 bA¡nl® gu¥gséš c¤njÁ¤JŸs FoæU¥ò kid¥Ãçé‰F ef® Cuik¥ò Jiw Jiz 
Ïa¡Fe®, jŠrhñ® mt®fë‹ foj« v©.3216/2019 jk2 ehŸ 18.06.2020‹go bjhêš E£g mDkÂÍ« 
kidÃçÎ tiugl¤Â‰F k.t/e.C.J.Ï(j.k) v©.30/2020 vz x¥òjY« tH§f¥g£LŸsJ. vdnt ef® 
Cuik¥ò Jiw Jiz Ïa¡Fe®, c¤juéš f©LŸs ãgªjidfS¡F£gL¤Â kid¥Ãçé‰F ÏWÂ  
x¥òjš tH§fyh«. 
mYtyf F¿¥ò.. 
k‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

37  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©.08 
ÂUth%® efuh£Á mYtyf tshf¤Â‰F mYtyf jsthl¥bghU£fŸ njit¥gLtjhš mjid ‘T 
860. ÂUth%® Ef®nth® T£LwÎ bkh¤j é‰gid g©lf rhiy èäbl£’ mt®fël« cça 
éiy¥òŸëfŸ bg‰W elto¡iffŸ nk‰bfhŸsÎ«, mj‰F c©lhd c¤njr bryéd« %. 1.00 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« bghU£fis T 860. ÂUth%® Ef®nth® T£LwÎ bkh¤j é‰gid g©lf rhiy 

èäbl£ mt®fë‹ _ykhf éãnahf« brŒJ bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
3. nk‰fhQ« gâ¡F©lhd bryéd¤ij efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1762/2020/Ï1 

38  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©.09 
ÂUth%® efuh£Á¡F brhªjkhd f£ol§fëš cŸs ä‹ és¡FfŸ gGjilªJ cŸsjdhš 
ghJfh¥ò eyid fU¤Âš bfh©L òÂajhf  ä‹rhjd cgfuz§fŸ njit¥gLtjhš mjid T 860. 
ÂUth%® Ef®nth® T£LwÎ bkh¤j é‰gid g©lf rhiy èäbl£ mt®fël« cça 
éiy¥òŸëæid bg‰W elto¡iffŸ nk‰bfhŸsÎ« mj‹F©lhd c¤njr bryéd« %.2.50 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò. 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« bghU£fis T 860. ÂUth%® Ef®nth® T£LwÎ bkh¤j é‰gid g©lf rhiy 

èäbl£ mt®fë‹ _ykhf éiy¥òŸë  bg‰W éãnahf« brŒJ bfhŸsÎ« k‹w« 
mDkÂ  tH§fyh«. 

3. nk‰fhQ« gâ¡F©lhd bryéd¤ij efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« 
k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©.1739/2020/Ï1 

39  
அனுமதிக்கப்பட்டது 

29.06.2020 bghUŸ v©.10 
 Ïªefuh£Áæ‹ guhkç¥ÃYŸs fâå rhjd§fS¡F njitahd cgfuz§fŸ th§» bfhŸsÎ«, 
ga‹gh£oYŸs fâå k‰W« Ãç©l® rhjd§fis tUlhªÂu guhkç¥ò brŒÂlÎ«, jftš bjhêš 
E£g gâ¡F bgw¥g£LŸs Ï‹bl®be£ k‰W«  LAN Connectivity Kjèa Ïiz¥òfS¡F tUlhªÂu 

40  
அனுமதிக்கப்பட்டது 



f£lz« brY¤Jtj‰F©lhd bryéd§fis 2020-2021« M©o‰F Ñœf©l jiy¥òfŸ thçahf 
nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

t.v© jiy¥ò thçahd égu« xJ¡ÑL brŒa¥gL« bjhif 
01 j‰nghJ ga‹gh£oYŸs fâå k‰W« b#uh¡° 

rhjd§fS¡F©lhd cgfuz§fŸ th§Fjš 
%.2,50,000/- 

02 j‰nghJ ga‹gh£oYŸs fâå k‰W« Ãç©l® 
rhjd§fis M©L guhkç¥ò brŒjš (AMC)k‰W« 
Ïju gâfŸ  

%.2,00,000/- 

03 jftš bjhêšE£g¤Âid nk«gL¤j Ïizajs« 
k‰W« LAN Connectivity ¡fhd f£lz§fŸ 
brY¤Jjš 

%.3,00,000/- 

04 TLjyhf fâå k‰W« Ãç©l®fŸ òÂajhf 
th§Fjš k‰W« Ïju bghU£fŸ th§Fjš 

%. 2,50,000/- 

 bkh¤j« %. 10,00,000/- 
mYtyf F¿¥ò. 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. 2020-21« M©o‰F njitahd fâå  cgfuz§fŸ th§Fjš k‰W« guhkç¥ò gâfis 

x¥gªj¥gâ  mo¥gilæš nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
3. nk‰fhQ« gâfS¡F c©lhd bryéd¤ij efuh£Áæ‹ tUthŒ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
4. nkY« nk‰fhQ« fâå brašgh£o‰F Â£l¥gâfëš ãÂ xJ¡ÑL brŒÍ« g£r¤Âš 

Â£l ãÂæš <LbrŒJ¡ bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1746/2020/Ï1 

    
 

இடம் : திருவாரூர்                         

நாள் :  29  .06.2020                              (ஒம் )திருமதி.ஆர்.ெஜகதஸீ்வr       

                                                                                                          ஆைணயர்  / தனி அலுவலர், 
                                                                                 திருவாரூர் நகராட்சி.  
 


