
fhašg£lz« efuh£Á 

kh®¢ khj k‹w¥bghUŸ 

k‹w¥bghUŸ; 1  jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2000000        mDkjpf;fg;gl;lJ 

kht£l M£Á¤jiytç‹ c¤juÎ go, cŸsh£Á mik¥òfëš eilbg‰W 
tU»‹w k‰w« KoÎ‰w gâfŸ F¿¤j égu¤Âid Âdfu‹ ehëjêš 
7.3.2020m‹W  és«gu« brŒj tif¡F bryÎ bjhifahf Kiwna %.21000/- id 
tH§Ftj‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyfF¿¥ò- 
k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

 
e.f.v©. 1142/2019/Ï1 
          

k‹w¥bghUŸ; 2  jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2001111        mDkjpf;fg;gl;lJ 

 fhašg£lz« efuh£Áæš éÂ v©. 15‹ Ñœ mtru mtÁa« fUÂ kh®¢ 2020« 
khj¤Â‰F bryéd§fŸ nk‰bfh©lj‰F«, mj‰fhd gÂntL k‹w¤Â‹ 
gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥ò- 
k‹w« gh®itæ£L m§Ñfç¡fyh«. 
 
k‹w bghUŸk‹w bghUŸk‹w bghUŸk‹w bghUŸ; 3; 3; 3; 3        jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2002222        mDkjpf;fg;gl;lJ    

    
  fhašg£lz« efuh£Áæš ga‹gh£oš cŸs bghJ Rfhjhu« 
k‰W« bgh¿æaš ÃçÎ FoÚ® thfd§fë‹ (TN 69 U 9148, TN  69 AR 6018 
M»a ÏU thfd§fŸ) mtru mtÁa« fUÂ gGJ gh®¤j tif¡F (É‹ 2019 
Kjš or«g® 2019 tiu) Ášyiu bryédkhf, bjhif %.12,825/- id 
Ïªefuh£Á gâahs® ÂU.g.Áj«gu«, v‹gtuhš bryÎfŸ nk‰bfh©l 
tif¡F bjhif tH§f k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 
 
 
mYtyf F¿¥ò- 
 k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
nfh¥ò v©. Ï1/612/2019 
 
    
        



k‹w bghUŸk‹w bghUŸk‹w bghUŸk‹w bghUŸ; 4; 4; 4; 4        jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2003333        mDkjpf;fg;gl;lJ    
    

  bghJ nkyhs®, ö¤J¡Fo kht£l T£Lw ghš c‰g¤Âahs®fŸ 
x‹¿a«, ö¤J¡Fo mt®fë‹ gçJiuæ‹ go, fhašg£lz« efuh£Á 
ngUªJ ãiya tshf¤Âš Rkh® 400 rJu mo gu¥Ãš cŸs Ïl¤Âid Mé‹ 
ghš ó¤ mik¤Âl, efuik¥ò mYty® gçªJiuæ‹goÍ«, k‰W« bghJ gâ 
nk‰gh®itahsuhš ã®za« brŒJ fz¡l¥g£l, jiu thlif %.2650/- æš,      
ÂU. v°.rªjhd¡Fkh®, fhašg£lz« v‹gtU¡F mDkÂ tH§»l k‹w 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
 
mYtyf F¿¥ò- 
 k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 
nfh¥ò v©. Ï1/612/2019 
 
மன்றப்ெபா	ள் : 5 jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2004444        mDkjpf;fg;gl;lJ 

காயல்பட்டணம் நகராட் 11 வ� வார�்க்�ட்பட்ட ெபரிய 
ெநச�த்ெத� சாைலயான� �க�ம் ேமாசமாக  ேசதமைடந்�ள்ளதால் 
ெபா�மக்கள் மற்�ம் வாகனங்கள் பயன்ப�த்த !"யாத நிைல 
ஏற்பட்�ள்ளதால் அப்ப�% ெபா�மக்களின் ேகாரிக்ைக&ன்ப" 
அசச்ாைல&ைன ெமண்ட்கல்ப%த்� சாைல அைமத்%ட தயாரிக்கப்பட்ட 
உத்ேதச ம%ப்(� ).6.00இலடச்த்%ற்� மன்ற அ.ம% ேவண்டப்ப�/ற�. 
 

மன்றப்ெபா	ள்: 6  jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2005555        mDkjpf;fg;gl;lJ 
 காயல்பட்டணம் நகராட் ேப�ந்� நிைலய உள் கைடகள் 11 
மற்�ம் ெவளி0ற கைடகள்  8 ஆ/யைவ ேம 2017 !தல் ஏப்ரல் 2020 
!"ய 3  ஆண்�கள் வாடைக கட்டணம்  !"வைடவைத !ன்னிட�் 
தற்ேபா� நகராட் 6%களின் ப" தற்ேபா� ேம/2020 !தல் 15% கைட 
வாடைக&ைன 3 ஆண்�க:க்� உயரத்்% நிரண்யம் ெசய்ய 
மன்றத்%ன் அ.ம%க்� 
 
அ�வலக ��ப்�: 
 மன்றம் அ.ம% வழங்கலாம்      
                 
மன்றப்ெபா	ள்:7  jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 200jPh;khd vz; : 2006666        mDkjpf;fg;gl;lJ 
 ெகாராேனா ைவரஸ் பரவைல !ன்னிட�் த�ப்0 நடவ"க்ைக 
காரணமாக ேப�ந்�கள் இயங்காத� காரணமாக நகராட்க்� 
பாத்%யப்படட் ேப�ந்� நிைலய ேப�ந்�கள் =ைழ� கட்டணம் வ>ல் 
மற்�ம் %னசரி சந்ைத வ>ல் தற்கா?கமாக நி�த்% ைவக்கப்பட்ட� 
மன்றத்%ன் பாரை்வக்�  
 

தனி அ@வலர ்மற்�ம் ஆைணயாளர ்(ெபா) 
                                                 காயல்பட்டணம் நகராட் 


