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mtrumtrumtrumtru¡T£l«¡T£l«¡T£l«¡T£l«    

      gšyl« efuh£Á  jåmYtyç‹  mtru¡T£l«  2019 « M©L br¥l«g® khj«            

05  M« ehŸ   éahH‹  »Hik khiy 4.30 kâ¡F  gšyl«  efuh£Á mYtyf efu 

k‹w¡Tl¤Âš eilbgw cŸsJ.   

 

                                       jå mYty®, jå mYty®, jå mYty®, jå mYty®,     
                                                            gšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Á    

ெபா�� : 1 

நகரா�சி நி	வாக ஆைணய	, ெச�ைன அவ	கள�� ந.க.எ�: 17349/2019/இ3 

நா#:03.09.2019 ஆ$ ேததிய'�ட க)த*தி+, ப+லட$ நகரா�சி./�ப�ட ப/திகள�+ தமி1நா2 

நக	34ற சாைலக# உ#க�டைம34 தி�ட$ (TURIP) 2019-2020 ஆ$ ஆ�)� கீ1 @.2.00 ேகா) 

மதி3பA�)+ தா	 சாைலக# அைம./$ பண' ேமBெகா#ள நி	வாக அCமதி வழE/$ 

ெபாF�2 ம�ற* தG	மான$ நிைறேவBறி அC3ப' ைவ./மாH ெதIவ'.க3ப�2#ளJ. 

ேமBக�ட க)த*தி+, தமி1நா2 நக	34ற சாைலக# உ#க�டைம34 தி�ட$ 2019-2020 � கீ1 

தமி1நா2 நக	34ற சாைலக# ேம$பா�2 தி�ட மான�ய நிதி @.0.40 ேகா)K$, மாநில 

நிதி./L / ம*திய நிதி./L மான�ய நிதி / நில அப'வ'F*தி. க�டண$ 1.20 ேகா)K$ 

மBH$ நகரா�சி பEகள�34 ெதாைக @.0.40 ேகா) என நிதி ஒJ.கீ2 ெசNJ 

வர3ெபBH#ளJ. ேமBப) பண'./ நி	வாக அCமதி ெபற நகரா�சி நி	வாக ஆைணய	, 

ெச�ைன அவ	கO./ அC34வதB/  ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

வ. 

எ� 

ேவைலய'� ெபய	 நGள$ 

(கி.மP.) 

மதி3பA2 

ெதாைக (@. 

இல�ச*தி+) 

1 

ப+லட$ நகரா�சி வா	2 எ�: 01,03,07,08,11,15  

ேமB/ க+ல$பாைளய$, ெஜமின� கா	ட�, 

ெச+வ4ர$, வ#ளலா	 நக	, ெதB/பாைளய$ 

ச�Tகா நக	, ெசUேதா�ட$, மகால�Vமி4ர$, 

கிFWணா நக	 வ'IX, மPனா�சி  அெவ�Y, 

பன3பாைளய$ வ'IX, இ�ேடI வ Gதி, காள�3பா நக	 

மBH$ வள	மதி ச	வ GZ Zேடச� வ Gதி ஆகிய 

ப/திகள�+ உ#ள பLதைடUத தா	சாைலக# 

மBH$ ம� சாைலகைள ேபவ	 மிசி� ெகா�2 

தா	சாைல அைம*த+. 

4.275 200.00 

        (ந.க.எ�: 751/2019/இ1) 

அ
வலக��றி�� : 
ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
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ெபா�� : 2 

                  நகரா�சி அ[வலக*தி+ பய�ப2*தி வF$ நகெல2./$ 

இயUதிர*திB/ ேடான	 இர�2 எ�ண'.ைக வாE/$ பண'./ ஆ/$ ெசலவ'ன* 

ெதாைக @.25,000./$, ேமBப) பண'ைய ஒ3பைட34 பண'யாக பண'ைய 

ேமBெகா#ள தன� அ[வலI� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

 

ெபா�� 3 

  ப+லட$ நகரா�சி ெபாJ Vகாதார3ப'Iவ'+ திட.கழிX ேமலா�ைம 

தி�ட*தி� கீ1  ம./$ கழிXகளானJ உரமாக மாBH$ ெபாF�2 ]� உர 

ைமய*திB/ ெகா�2 ெச�H இயUதிர*தி� Tல$ சிH J�2களாக 

அைர.க3ப�2 அதB/Iய ெதா�)கள�+ ேபாட3ப2கிறJ. ேமBப) ெதா�)கள�+ 

இட3ப�ட ம./$ கழிவானJ வ'ைரவாக உரமா/$ ெபாF�2 அத� மPJ 

ெதள�3பதB/  ேதைவயான இ.எ$.கைரச+ வாEக ஆ/$ ேதாராய ெசலவ'ன$       

F. 9.00  இல�ச*திB/ ம�ற அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ 

அ
வலக �றி�� 
ம�ற$ அCமதி.கலா$. 
 

 

ெபா�� : 4 

                  நகரா�சி ப/திய'+ உ#ள நகரா�சி./ ெசாUதமான 

^Eகா.கள�+, மைழநG	 ேசகI34 க�டைம34 ஏBப2*JவதB/ தயாI.க3ப�ட 

மதி3பA2* ெதாைக @.4.90 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
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ெபா�� : 5 

                  வா	2 எ�:16 ேஜ.ேக.ேஜ. காலன� ப/திய'+ மைழநG	 வ)கா+ 

பராமI34 ெசNத+ பண'./ தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* ெதாைக @.0.90 

இல�ச*திB/ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 
1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
 

ெபா�� : 6 

                  நகரா�சி ெபாJம.கO./ வ'ழி34ண	X ஏBப2*J$ வைகய'+ 

மைழநGI� க�டைம3ப'� அவசிய$ கFதி 7000 எ�ண'.ைகய'+ J�2 ப'ரVர$ 

அறிவ'34 ேநா�`Z வ'நிேயாக$ ெசNத+, க�)டEகO./ அைடயாள. /றியA2 

ஏBப2*J$ வைகய'+ 7000 எ�ண'.ைகய'+ Z).க	 தயா	 ெசNத+ மBH$ 

UIDSSMT தி�ட*தி� கீ1 தவைண Tைறய'+ /)நG	 இைண34 இ+லாத வ G2கO./ 

இைண34 வழE/வJ /றி*J ெபாJம.கO./ அறிவ'34 ேநா�`Z அdச).கX$ 

ஆ/$ உ*ேதச ெசலவ'ன$ @.28,000 ./ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

 
 

ெபா�� : 7 

                  வா	2 எ� 01 Tத+ 18 வைர உ#ள ப/திகO./ /)நG	 தவ'ர 

இதர ப'ற ேதைவகO.க பய�ப2*த3ப�2 வF$ ஆ1Jைள. கிணH 

மி�ேமா�டா	 மBH$ பாJகா.க3ப�ட திறUதெவள� கிணH மி�ேமா�டா	 eல$ 

த�ணG	 வ'ன�ேயாக$ ெசNய இUநகரா�சிய'+ நிரUதர பண'யாள	க# இ+லாத 

காரண*தா+ இfவதியாவசிய பண'ய'ைன நட3பா�2 2019-2020 ெபாJ3பண'*Jைற 

தர வ'கித3ப) ஒ3பUத34#ள� ேகாI பண'யாள	கைள நியமி*J பண'ய'ைன 

ேமBெகா#ள தயாI.க3ப�ட மதி3பA�2* ெதாைக @.10.00 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� 

அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
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ெபா�� : 8 

                  வா	2 எ� 01 Tத+ 18 வைர உ#ள ப/திகO./ /)நG	 

வ'நிேயாக$ ெசNய பய�ப2*த3ப�2 வF$ 9 ேம+நிைல* ெதா�)கைள 

பராம.கXEம, அ$ேம+நிைல* ெதா�) வாய'லாக வ'நிேயாக$ ெசNய 

பய�ப2*த3ப�2 வF$ ெசgZ வா+Xகைள இய.கி /)நGIைன சீராக 

வ'நிேயாக$ ெசNயX$ நிரUதர பண'யாள	க# இ+லாத காரண*தா+ 

இfவ*தியாவசிய பண'ய'ைன நட3பா�2 ெபாJ3பண'*Jைற தர வ'கித3ப), 

பராமI34 பண'யாள	க# 15 நப	க#(அ[வலக3பண' உ�பட), /)நG	 கசிXகைள 

சIெசNய ப'�ட	 ஒFவைரK$ ஒ3பUத34#ள� ேகாI பண'யாள	கைள நியமி*J 

பண'ய'ைன ேமBெகா#ள தயாI.க3ப�ட மதி3பA�2* ெதாைக @.10.00 இல�ச*திB/ 

ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

ெபா�� : 9 

                  நகரா�சி வா	2 எ�:14 சி)சி காலன� ப/திய'+ வசி./$ 

ெபாJம.கO./ /)நG	 வ'நிேயாக$ ெசNK$ ேபாJ கைடநிைல ப/தி (Dead End) 

வைர /)நG	 ேபாதிய அL*த*Jட� ெச+லவ'+ைல. தமி1நா2 /)நG	 வ)கா+ 

வாIய அ[வல	கOட� ேநI+ ஆNX ெசNத ேபாJ, ேமBக�ட /)நG	 

ேம+நிைல* ெதா�) உ�4ற$ தைரம�ட நG	* ேத.க ெதா�) அைம*J, நGேரBற$ 

ெசNதா+ கைடநிைல ப/தி வைர /)நG	 ேபாதிய அL*த*Jட� ெச+[$ என 

ெதIவ'*தன	. எனேவ அத� அ)3பைடய'+ சி)சி காலன�ய'+ உ#ள ேம+நிைல* 

ெதா�) வளாக*தி+ 75,000 லி�ட	 ெகா#ளளX ெகா�ட தைரம�ட நG	*ேத.க* 

ெதா�)(Ground level sump) மBH$ மி� ேமா�டா	, ைப3 ைல� அைம./$ பண'./ 

தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* ெதாைக @.9.60 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� நி	வாக 

அCமதி./ ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
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ெபா�� : 10 

                  நகரா�சி வா	2 எ�:13 ேமB/ ப+லட$ ப/திய'+ வசி./$ 

ெபாJம.கO./ /)நG	 வ'நிேயாக$ ெசNK$ ேபாJ கைடநிைல ப/தி (Dead End) 

வைர /)நG	 ேபாதிய அL*த*Jட� ெச+லவ'+ைல. தமி1நா2 /)நG	 வ)கா+ 

வாIய அ[வல	கOட� ேநI+ ஆNX ெசNத ேபாJ, ேமBக�ட /)நG	 

ேம+நிைல* ெதா�) உ�4ற$ தைரம�ட நG	* ேத.க ெதா�) அைம*J, நGேரBற$ 

ெசNதா+ கைடநிைல ப/தி வைர /)நG	 ேபாதிய அL*த*Jட� ெச+[$ என 

ெதIவ'*தன	. எனேவ அத� அ)3பைடய'+ ேமB/ ப+லட*தி+ உ#ள 

ேம+நிைல* ெதா�) வளாக*தி+ 75,000 லி�ட	 ெகா#ளளX ெகா�ட தைரம�ட 

நG	*ேத.க* ெதா�)(Ground level sump) மBH$ மி� ேமா�டா	, ைப3 ைல� 

அைம./$ பண'./ தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* ெதாைக @.9.60 இல�ச*திB/ 

ம�ற*தி� நி	வாக அCமதி./ ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

ெபா�� : 11 

                  ப+லட$ நகரா�சிய'+ உ#ள 9 /)நG	 ேம+நிைல* 

ெதா�)கள�+ ெபாF*த3ப�2#ள /ேளாIேனச� இயUதிர*திB/ ேதைவயான 

திரவ /ேளாIேனச� (Hypo Chloride) ச3ைள ெசNK$ பண'./ தயாI.க3ப�ட 

மதி3பA2* ெதாைக @.2.00 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 
1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

ெபா�� : 12 

                  நகரா�சி வா	2 எ� 8 பன3பாைளய$ பழன�. கX�ட	 வ Gதி 

மBH$ ெச�ன�மைல. கX�ட	 வ Gதிய'+ உ#ள திறUதெவள�. கிணBைற  {	 

வாI V*த$ ெசNJ அ34ற3ப2*தX$, ெச�ன�மைல. கX�ட	 வ Gதிய'+ உ#ள 

திறUதெவள�. கிணBறிB/ 4தியதாக மி�ேமா�டா	 ெபாF*தி, ைப3 ைல� 

அைம3பதB/ தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* ெதாைக @.1.65 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� 

அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 
1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
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ெபா�� : 13 

                  நகரா�சி வா	2 எ� 16 மாண'.கா4ர$ சாைலய'+ அரV 

மF*Jவமைன ப'�4ற$ ேநாயாள�க# மBH$ ெபாJம.க# ெச+வதB/ வழி 

இ+லாததா+, ப+லட$ ெதா/தி ச�டம�ற உH3ப'ன	 அவ	க# 

அறிXH*தியதBகிணEக, ஏBகனேவ உ#ள மைழநG	 வ)காைல உய	*தி, சிHபால$ 

அைம.கX$ மBH$ ெபாJம.கO./ இைடYறாக உ#ள மP�ட	 பவ	 ப$4 மP�ட	 

பா.ைஸ மாBறி அைம3பதB/ தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* ெதாைக @.2.70 

இல�ச*திB/ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

ெபா�� : 14 

                  வா	2 எ� 14 ெச�)பாைளய$ ேரா2 மBH$ வா	2 எ� 15 

அ�ணாநக	 ஆகிய இர�2 இடEகள�+ பயண'ய	 நிழB/ைட அைம3பதB/ 

திF.கF3பசாமி, ஒ3பUததார	 அவ	கO./ @.6.60 இல�ச$ மதி3பA�)+, மதி3பA2 

வ'கித*தி+ பண' உ*தரX 10.10.2018+  வழEக3ப�டJ. அதி+, வா	2 எ� 15 

அ�ணாநக	 ப/திய'+ பயண'ய	 நிழB/ைட அைம./$ பண' T).க3ப�2, 

ெபாJம.க# பய�பா�)+ உ#ளJ. மBெறாF பண'யான வா	2 எ� 14 

ெச�)பாைளய$ ேரா2 ப/திய'+ பண' ஆர$ப'./$ ேபாJ அ3ப/தி ம.க# 

பண'ய'ைன ேமBெகா#ள }டாJ என ஆ�ேசபைன ெதIவ'*தன	. ேமBக�ட 

இட*திைன ப+லட$ ெதா/தி ச�டம�ற உH3ப'ன	 அவ	க# ேநI+ ஆNX ெசNத 

ேபாJ, ேமBக�ட இட*திB/ பதிலாக வா	2 எ� 01 க+ல$பாைளய$ ப/திய'+, 

பண'ய'ைன ேமBெகா#OமாH ெதIவ'*தா	. எனேவ, க+ல$பாைளய$ ப/திய'+ 

பயண'ய	 நிழB/ைட அைம3பதB/ ஒ3பUததார	 திF.கF3பசாமி அவ	கேள 

பண'ய'ைன ேமBெகா#ளX$, மதி3பA2 ெதாைக./ மிகாம+ ெசNவதB/$ 

ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1. ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 
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ெபா�� : 15 

                  வா	2 எ� 04 அரV கைல.க+~I எதி	4ற$, வா	2 எ� 08 

திF3^	 சாைல சUதி34, வா	2 எ� 14 காவ+ நிைலய$ எதி	4ற$ ஆகிய e�H 

இடEகள�+ பயண'ய	 நிழB/ைட அைம3பதB/ திF.கF3பசாமி, ஒ3பUததார	 

அவ	கO./ @.10.00 இல�ச$ மதி3பA�)+, மதி3பA2 வ'கித*தி+ பண' உ*தரX 

10.10.2018+ வழEக3ப�டJ. அதி+, வா	2 எ� 04 அரV கைல.க+~I எதி	4ற$ 

பயண'ய	 நிழB/ைட அைம./$ பண' T).க3ப�2, ெபாJம.க# பய�பா�)+ 

உ#ளJ. வா	2 எ� 08 திF3^	 சாைல சUதி34  ப/திய'+ பயண'ய	 நிழB/ைட 

அைம./$ பண' JவEக3ப2$ நிைலய'+ உ#ளJ. மBெறாF பண'யான வா	2 

எ� 14 காவ+ நிைலய$ எதி	4ற$ ப/திய'+ பண' ஆர$ப'./$ ேபாJ அ3ப/தி 

ம.க# பண'ய'ைன ேமBெகா#ள }டாJ என ஆ�ேசபைன ெதIவ'*தன	. 

ேமBக�ட இட*திைன ப+லட$ ெதா/தி ச�டம�ற உH3ப'ன	 அவ	க# ேநI+ 

ஆNX ெசNத ேபாJ, ேமBக�ட இட*திB/ பதிலாக வா	2 எ� 11 ெபா#ளாdசி 

சாைல வ2கபாைளய$ ப/திய'+, பண'ய'ைன ேமBெகா#OமாH ெதIவ'*தா	. 

எனேவ, வ2கபாைளய$ ப/திய'+ பயண'ய	 நிழB/ைட அைம3பதB/ 

ஒ3பUததார	 திF.கF3பசாமி அவ	கேள பண'ய'ைன ேமBெகா#ளX$, மதி3பA2 

ெதாைக./ மிகாம+ ெசNவதB/$ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1. ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

ெபா�� : 16 

                  இUநகரா�சி./�ப�ட வா	2 எ� 10 Tத+ 18 வைர உ#ள 

ஆ1Jைள. கிணH மBH$ திறUதெவள�. கிணHகள�+ உ#ள மி�ேமா�டா	க#, 

^Zட	 ேமா�டா	 மBH$ கழிXநG	 ேமா�டா	கள�+ ஏBப2$ பLJகைள சI 

ெசNK$ பண'./ தயாI.க3ப�ட மதி3பA�2* ெதாைக @.9.80 இல�ச*ைத 

வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ள தன�அ[வலI� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

 



8 

 

ெபா�� : 17 

                  நகரா�சி வா	2 எ� 7 பன3பாைளய$ திFdசி சாைல 

சUதி3ப'லிFUJ இராய	பாைளய$ 4திய ேம+நிைல* ெதா�) வைர 4 இ�� ).ஐ 

(DI) /ழாN மBH$ உதிI பாகEக# அைம./$ பண'./ தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* 

ெதாைக @.10.00 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� அCமதி ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 

684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

ெபா�� : 18 

                  நகரா�சி வா	2 எ� 16 மாண'.கா4ர$ சாைல சா./கைட வ Gதி 

மBH$ BC ஹாZட+ ப'�4ற$ 4திதாக மைழநG	 வ)கா+ அைம./$ பண'./ 

தயாI.க3ப�ட மதி3பA2* ெதாைக @.3.00 இல�ச*திB/ ம�ற*தி� அCமதி 

ேவ�ட3ப2கிறJ. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ
வலக� �றி�� : 

1.ேமBக�ட பண'ய'ைன வFவாN நிதிய'+ ேமBெகா#ளX$ மBH$ 2019-2020 ஆ$ 

ஆ�2 வரX ெசலX தி�ட*தி+ ேமBெகா#ளX$ ம�ற$ அCமதி வழEகலா$. 

 

        jå mYty®jå mYty®jå mYty®jå mYty®    
gšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Á    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


