
bgu«gÿ® efuh£Ábgu«gÿ® efuh£Ábgu«gÿ® efuh£Ábgu«gÿ® efuh£Á    
2018« M©L « M©L « M©L « M©L     V¥uš V¥uš V¥uš V¥uš  khj«  khj«  khj«  khj«  17.04. 2018    « njÂ khiy 10.« njÂ khiy 10.« njÂ khiy 10.« njÂ khiy 10.33330 kâ mséš eilbg‰w 0 kâ mséš eilbg‰w 0 kâ mséš eilbg‰w 0 kâ mséš eilbg‰w     mtru mtru mtru mtru             T£lT£lT£lT£l    elto¡iffŸ.elto¡iffŸ.elto¡iffŸ.elto¡iffŸ.    

jjjjiyik : iyik : iyik : iyik : jåmYty®jåmYty®jåmYty®jåmYty®    (k) Mizahs®(k) Mizahs®(k) Mizahs®(k) Mizahs®    
k‹w T£l« 

eilbg‰w ehŸ 
           tçir v© k‰W« k‹w T£l¥bghUŸ k‹w¤Â‹ 

Ô®khd« 

17.04.2018 bghUŸ  bghUŸ  bghUŸ  bghUŸ  01: efuh£Á ã®thf  Miza® br‹id -5 mt®fë‹ R‰w¿¡if e.f.v©. 7234/2014/M® 1 , ehŸ 
.15.03.2018 ‹goÍ« jäœehL muÁjœ v© . 33  ehŸ. 25.01.2018 ‹goÍ« Ïªefuh£Á všiy¡FŸ brašgL« 
muR fšé ãWtd§fŸ , efuh£Á fšé ãWtd§fŸ , muR cjébgW« fšé ãWtd§fŸ ( RaãÂ 
ghl¥ÃçÎ¡fhd f£ol§fŸ    jé®¤J ) k‰W« mit r«kªj¥g£l éLÂfŸ , üyf§fŸ jéu mid¤J« 
fšé ãWtd§fS¡F« Ñœf©LŸs f£LghLfS¡F c£g£L brh¤J tç éÂ¥ò brŒtJ F¿¤J 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F« it¡f¥gL»wJ.  

jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l« 1920 ÃçÎ 83 (1) ( Á) ¡F btëæl¥g£l ÂU¤j¤Â‹ go 
éy¡fë¡f¥g£l f£ol§fis jé®¤J , fšé ga‹gh£o‰fhd f£ol§fŸ c£gl Vda f£ol§fŸ 
mid¤Â‰F« brh¤J tç éÂ¡fÎ« .  
           jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l« 1920 ÃçÎ 83 (1) ( Á) ¡F btëæl¥g£l ÂU¤j¤Â‹ go fšé 
ga‹gh£o‰fhf muÁ‹ cjé bg‰W el¤j¥gL« ãWtd§fŸ RaãÂ go¥òfis el¤ÂtU« g£r¤Âš 
mªãWtd§fë‹ f£o§fS¡F brh¤J tç éÂ¡fÎ« .  
          fšé ga‹gh£o‰fhd mid¤J f£o§fŸ k‰W« fšé ga‹gh£o‰fhd muÁ‹ cjé bg‰W RaãÂ 
go¥òfis el¤Â tU« ãWtd§fë‹ f£ol§fŸ M»at‰¿‹ ÛJ FoæU¥Ã‰F éÂ¡f¥gL« brh¤Jtç 
é»j¤Âš 1:5  kl§F brh¤J tçahf éÂ¡fÎ« . 
        jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l« 1920 ÃçÎ 83 (1) ( Á) ¡F ÂU¤j« btëæl¥g£LŸs fhykhd 
2017-2018 Ïu©lh« miuah©oèUªJ nk‰go f£ol§fS¡F brh¤J tç  éÂ¡fÎ«. 
        jäœehL kht£l efuh£Áfë‹ r£l« 1920 ÃçÎ 78 (3)  ‹go M£nrgidfis më¥gj‰fhf xU jäœ 
ehëjêš m¿é¥ò btël¥gLtj‰F mYtyf m¿é¥ò gyifæš x£o m¿é¥ò brŒtj‰F« mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò  

1. gÂÎ brŒayh« 
2. fšé ga‹gh£o‰fhd mid¤J f£ol§fŸ k‰W« fšé ga‹gh£o‰fhd muÁ‹ cjé bg‰W 

RaãÂ go¥òfis el¤Â tU« ãWtd§fë‹ f£o§fŸ M»at‰¿‹ ÛJ FoæU¥Ã‰F 
éÂ¡f¥gL« brh¤J tç éÂj¤Âš 1:5 kl§F brh¤J tç éÂ¡fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

3. és«gu bryéd¤Â‰F« mDkÂ¡fyh«.  

                                                                                                                                 e.f.v©. 2788/2018/m1 

Ô®khd v© :35 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    
    



 

2018« M©L « M©L « M©L « M©L     V¥uš V¥uš V¥uš V¥uš  khj«  khj«  khj«  khj«  26.04. 2018    « njÂ khiy 10.« njÂ khiy 10.« njÂ khiy 10.« njÂ khiy 10.33330 kâ mséš eilbg‰w 0 kâ mséš eilbg‰w 0 kâ mséš eilbg‰w 0 kâ mséš eilbg‰w rhjhuz  rhjhuz  rhjhuz  rhjhuz      T£lT£lT£lT£l    elto¡iffŸ.elto¡iffŸ.elto¡iffŸ.elto¡iffŸ.    

    

k‹w 
T£l« 

eilbg‰w 
ehŸ 

           tçir v© k‰W« k‹w T£l¥bghUŸ k‹w¤Â‹ 
Ô®khd« 

26.04.2018 ெபா�� எ�:1 இ� நகரா�சி TN.46 T.7617  ஜ�� ஆய�� ச�வ �� ம��� ெஜனர� ெச"க�  
ெச#ய ேவ%& உ(ளதா� அவசர அவசிய� க,தி உ(-�  அர.  அ/கீகார� ெப�ற சிவா 
அ�ேடா ெமாைப� நி�வன5தி�  ப67 பா�"க8� அத�கான உ5ேதச ெசலவ�ன� :15000/-
"?�  ம@ற5தி@ அAமதி ேவ%ட� பBகிற7 
அ�வலக��றி�� 
                  அவசர அவசிய� க,தி உ(-� அர. அ/கீகார� ெப�ற சிவா ஆ�ேடா 
ெமாைப� ச�வ �� ெச#தைதC� , அத�கான ெசல85ெதாைக வழ/கியைதC� 
அAமதி"கலா� 
                                                                  ந.க.எ%   9277./18 /இ.1 

Ô®khd v© :36 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:2 இ� நகரா�சி"? IUDM தி�ட5தி@ Nல� டா�டா ஏசி வாகன� வா/?வத�"? சசி 
இ%ட�P� நி�வன� இ� நகரா�சி"? 9 &�ப� ஆ�ேடா  ச�ைள ெச#த7. ேம�ப& நி�வன5தி@ 

BID SEHEDULE COVER 2.2.12 @ ப& : 51,52,500/- என8� ேமZ� இ@.ர@.,நிர�தர பதி8 
க�டண� ைல� டா"� தவ��57 என ெதPவ�"கப�B(ள7. இ�நிைலய��  இ@.ர@. நிர�தர பதி8 
க�டண� ைல� டா"� IUDM தி�ட நிதிய�லி,�7 வழ/க�ப�B வ��டதா�  .சி இ%ட�P� 

நி�வன5தி�"? ெமா5த ப�&ய� ெதாைகய�� 51,52,500/- � வழ/கப�ட  ெதாைக : 47,18,349/- 
ேபாக ம]தி5 ெதாைக : 4,34,151/- வழ/கபடேவ%& உ(ள7 ேம�ப&5 ெதாைகைய ெபா7 
நிதிய�லி,�7 வழ/க ம@ற5தி@ அAமதி ேவ%ட�பBகிற7, 
அ�வலக��றி�� 
                  இ@.ர@. நிர�தர பதி8 க�டண� ைல� டா"� ெபா7நிதிய�லி,�7 ெசZ5தபட 

4,34,,151/-ேவ%&யைத IUDM நிதிய�லி,�7 ெசZ5தியதா�  ேம�க%ட ெதாைக : ஐ 

ெபா7நிதிய�லி,�7  .சி இ%டP� நி�வன5தி�"? ஆைணயP@ N@ அAமதி� ெப�� 
வழ/கியைத அAமதி"கலா� 

Ô®khd v© :37 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



                                                         ந.க.எ% 9227/11 /இ.1 
    

26.04.2018 ெபா�� எ�:3 இ_வZவலக உபேயா5தி�"? 2018-19- � ஆ%&�"? ேதைவயான  
ப&வ/க/க( பதிேவBக(, எ67� ெபா,(க(,கண�ண� ெபா,�க( ம��� அ�மா 
உணவக5தி�"? ேதைவயான ெபா,(க( ,பதிேவBக(,ேடா"க@க(,ஆகியவ�ைற 
ெசயலாள� தமி`நாB ப�ேநா"? ேசைவ ெதாழி�a�Bற8 ச/க� லிமி� தி,bசிரா�ப(ளc 
நி�வன5தி� வா/?வத�"?�  அத�கா?� உ5ேதச ெசலவ�ன� : 25,00,000/- (இ,ப5தி 
ஐ�7 ல�ச5தி�"?� ம@ற5தி@ அAமதி ேகார�பBகிற7. 
அ�வலக��றி��     
அAமதி"கலா�   

                                               ந.க.எ% 4155/18 /&.1 
    

Ô®khd v© :38 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:4 ெபர�பZ� நகரா�சி"?�ப�ட வா�B 1 Nத� 21 வைர நகரா�சி"? 
ெசா�தமான ?&ந�� ெமய�@ ப�ராதன ?ழா# ம��� பகி�மான ?ழா#களc� உ(ள 
வா�8க( தினN� திற�7 NBவதா� அ&"க& ப67காகிற7. ப6தான வா�8கைள 
உடA"?ட@ மா�றி அைம"க ேவ%&C(ள7. எனேவ eதிய வா�8க(வா/கி அZவலக 
இ,�ப�� ைவ"க : 7,00,000/- "? மதி�பfB தயா�ெச#யப�B(ள7.ேம�ப& தயா� 
ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? ம@ற5தி@அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
அ�வலக��றி�� 

                ம@ற அAமதி வழ"கலா�   
                                                               ந.க.எ% 3368/18 /இ.2 

    

Ô®khd v© :39 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



26.04.2018 ெபா�� எ�:5 ெபர�பZ� நகரா�சி"?�ப�ட வா�B எ%,5,6,7,15,ஆகிய ப?திகளc�  ?&ந�� 
ப�ராதன ?ழா#க( 4’ (110MM) அளவ�� பதி"கப�B(ள7 ேம�ப& ப�ரதான ?ழா#.Nல� 
ஒ_ெவா, ெத,வ��"? தனc5தனcயாக ?&ந�� வழ"க ேவ%&C(ளதா� ேம�ப&5 
ெத,வ��"? சீராக ?&ந�� வழ"?வதி� கால தாமத� ஏ�பBவதா� ஒ6/கான Nைறய�� 
?&ந�� ெபா7 ம"க-"? வழ/க N&யவ��ைல. எனேவ எள�பZ� சாைலய�� உ(ள 
4’’(110MM) PVC ெமய�@ ?&ந�� ?ழா#"? பதிலாக 8’’ ெமய�@ ப�ராதன ?ழா# மா�றி 
அைம57 ேம�க%ட வா�B ப?திக-"?  ?&ந�� வழ/க :9,30,3000/-"? மதி�பfB 
தயா�ெச#யப�B(ள7.ேம�ப& தயா� ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? 
ம@ற5தி@அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
அ�வலக��றி�ப 
 ம@ற அAமதி வழ"கலா�   

                                                               ந.க.எ% 3367/18 /இ.2 
    

Ô®khd v© :40 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:6 ெபர�பZ� நகரா�சி எ�ைல"?�ப�ட வா�B எ% 6 � eதியதாக க�டப�ட 
7 இல�ச� ெகா(ள8 ெகா%ட ேம�நிைல ந��5ேத"க ெதா�&அைம"கப�B(ள7 .a�B 
?&ந�� தி�ட5தி@ kல� வர� ெப�� த%ண�� ஏ�றினா� ம�ற ெதா�&க-"? ெச�Z� 
ைப� ைல@ உைட�e ஏ�பBகிற7.ேமZ�த%ண�� வழ/?வதி�சிரம� ஏ�பBகிற7. எனேவ 
ேம�ப& ேம�நிைல ந��5ேத"க ெதா�& அ,கி� தைரம�ட ந�� ேத"கெதா�& அைம57 மி@ 
ேமா�டா� ெபா,5தி த%ண �� ேம� ஏ��� பண�"? : 9.70.000/- "? மதி�பfB 
தயா�ெச#யப�B(ள7. ேம�ப& தயா� ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? 
ம@ற5தி@அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
 
அ�வலக��றி�� 
   ம@ற அAமதி வழ"கலா�  
                                                                    ந.க.எ% 3370/18 /இ.2 
    

Ô®khd v© :41 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



26.04.2018 ெபா�� எ�:7 ெபர�பZ� நகரா�சி"?�ப�ட வா�B 1 Nத� 21 வைரC(ள ைகப�eகளc� 
ஏ�பB� ப67கைள ப67 ந�"க� ெச#ய ேதைவயான உதிP பாக/க( வா/கி அZவலக 
இ,�ப�� ‘ைவ"க : 5,00,000./ "? மதி�பfB தயா�ெச#யப�B(ள7. ேம�ப& தயா� 
ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? ம@ற5தி@ அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
 
அ�வலக��றி�� 

ம@ற அAமதி வழ"கலா�   
                                                              ந.க.எ% 3369/18 /இ.2   

    

Ô®khd v© :42 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:8 ெபர�பZ� நகரா�சி"?�ப�ட வா�B 1 Nத� 21 வைரC(ள ஆ`?ழா# 
கிண�க( ம��� திற�த ெவளc கிண�களc� உ(ள மி@ ேமா�டா�களc� ஏ�பB� 
ப67கைள ப67 ந�"க� ெச#ய : 5,00,000./ "? மதி�பfB தயா�ெச#யப�B(ள7.ேம�ப& 
தயா� ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? ம@ற5தி@அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
அ�வலக��றி� 
ம@ற அAமதி வழ"கலா�   

                                                             ந.க.எ% 3371/18 /இ.2 
    

Ô®khd v© :43 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:9 ெபர�பZ� நகரா�சி"?�ப�ட வா�B 1 Nத� 21 வைரC(ள நகரா�சி"? 

ெசா�தமான ?&ந�� ?ழா#களc� ஏ�பB� ப67கைள ப67 ந�"க� ெச#ய : 9,40,000./ "? 
மதி�பfB தயா�ெச#யப�B(ள7.ேம�ப& தயா� ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? 
ம@ற5தி@ அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
அ�வலக��றி�ப 
 ம@ற அAமதி வழ"கலா�   

                                                          ந.க.எ% 3333/18 /இ.2 
    

Ô®khd v© :44 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



26.04.2018 ெபா�� எ�:10 இ� நகரா�சி ெபா7.காதர ப�P8 ேகா�ட� 1 � இய"கி வ,� TATA ACE 
AUTO வாகன/க-"? eதிதாக டய�க( மா�ற� ெச#7 இர%B வ,ட/க-"? ேம� 
ஆகிவ��ட7 எ@�� த�ேபா7 மிக8� ேமாசமாக உ(ளதா� eதிததாக டய�க( வா/க 
ேவ%& 7�eர8 ஆ#வாள�க( ?றி�பளc57(ளதி@ ேபP� ேம�ப& ஆ�ேடா 
வாகன/க-"? eதிதாக டய�க( வா/கிட TAMIL NADU MULTI PURPOSE INDCO SERVE தி,bசி -
08 எ@ற நி�வன5தி�"? ச�ைள ெச#ய உ5திர8 வழ/கிட8� அத�"? ஆ?� உ5ேதச 

ெசலவ�ன5 ெதாைக : 3,00,000./- (N@� இல�ச5தி�"?) ம@ற5தி@ அAமதி 
ேகார�பBகிற7, 
அZவலக"?றி�e                 
 அAமதி"கலா�   

                                                              ந.க.எ% 3831/18 /எb1 
    

Ô®khd v© :45 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:11 இ� நகரா�சி"?ப�ட வா�B எ% 20 � தி,வ(-வ� ெத, ம��� 
அ%ணாெத, ஆகியவ�றி� eதிதாக இர%B சி�பால� அைம5திட :2,00,000/- "? 
மதி�பfB தயா�ெச#யப�B(ள7.ேம�ப& தயா� ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? 
ம@ற5தி@அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
அ�வலக��றி�� 
                ம@ற� அAமதி"கலா� 

                                              ந.க.எ% 3831/18 /இ.1 
    

Ô®khd v© :46 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

26.04.2018 ெபா�� எ�:12 இ� நகரா�சி"?ப�ட வா�B எ% 12 � ராதாகி,ஷண@ ெத,வ�� eதிதாக 

தா/?.வ�அைம5திட :9,80/- இல�ச5தி� மதி�பfB தயா�ெச#யப�B(ள7. ேம�ப& தயா� 
ெச#யப�ட மதி�பf�B5ெதாைக"? ம@ற5தி@அAமதி"? ைவ"கபBகிற7. 
 
அ�வலக��றி�� 
                ம@ற� அAமதி"கலா� 

                                              ந.க.எ% 3831/18 /இ.1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:13 இ� நகரா�சி ஜ�� T.N.46T 3929 வாகன5தி�"? இ@.ர%. 10.05.2018 உட@ 
N&வைடவதா� ேம�ப& வாகன5தி�"? இ@.ர@. e7�ப�"க8�,அத�கான ெதாைக 
ெசZ5த உ5ேதச ெசலவ�ன� :22,000./- "? ம@ற5தி@ அAமதி ேவ%டபBகிற7, . 
அ�வலக��றி�� 
        ம@ற� அAமதி"கலா� 

                                                               ந.க.எ% 3831/18 /இ.1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:14 இ� நகரா�சி ெபா7.காதர�ப�P8 வாகன எ% T.N.46P 4158 "? த?தி 
சா@� e7�ப�"க ேவ%& உ(ளதா� ேம�ப& வாகன5தி� உ(ள ப67கைள ந�"க� ெச#ய 
V.S.T ச�வ �� தி,bசி எ@ற நி�வன5தி� ெச#திட வாகன ஒ�Bந� ம��� 7�eர8 
ஆ#வாள� பP�7ைர ெச#7(ளதி@ ேபP� ேம�ப& நி�வன5திட� ப67க( ந�"க� 
ெச#7தர ேவ%& ேவைல உ5திர8 வழ/கிட8� அத�"? உ%டான  உ5ேதச ெசலவ�ன5 

ெதாைக : 2.25 இல�ச5தி�"? ம@ற5தி@ அAமதி ேவ%ட�பBகற7, 
அZவலக"?றி�e 
                     ம@ற� அAமதி"கலா� 

                                              ந.க.எ%  2288/18 எb..1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:15 இ�நகரா�சி"?ப�ட ப?திகளc� மைழ?ைறவாக உ(ளதா� எதி� வ,� 
வற�சிைய சமாளc"க வா�B 1Nத� 10 வைரஉ(ள இட/க-"? தனcயா� லாP வாகன� 
வாடைக"? அம�5தி ?&ந��  வ�நிேயாக� ெபா7 ம"க-"? வழ/கிட ெசலவ�ன5 ெதாைக 

:10.00/- இல�ச5தி� மதி�பfB ெதாைக"? ம@ற5தி@ அAமதி ேவ%ட�பBகிற7 
அ�வலக��றி�� 
   ம@ற� அAமதி"கலா� 

                                                               ந.க.எ% 4066 /18 /இ.1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:16  ெபர�பZ� நகரா�சி"?ப�ட ப?திகளc� மைழ?ைறவாக உ(ளதா� எதி� 
வ,� வற�சிைய சமாளc"க வா�B 11 Nத� 21 வைர உ(ள இட/க-"? தனcயா� லாP 
வாகன� வாடைக"? அம�5தி ?&ந��  வ�நிேயாக� ெபா7 ம"க-"? வழ/கிட ெசலவ�ன5 

ெதாைக :10,00./- இல�ச5தி� மதி�பfB ெதாைக"? ம@ற5தி@ அAமதி ேவ%ட�பBகிற7 
அ�வலக��றி�� 
                     ம@ற� அAமதி"கலா� 
                                                                    ந.க.எ% 4066 /18 /இ.1  
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26.04.2018 ெபா�� எ�:17 இ�நகரா�சி"?�ப�ட  வா�B 11  .�த� நக� ெமய�@ ெத,வ�� தா� 
சாைல அைம"?� பண�"? ெபா7 நிதிய�@ கீ` :9.90 இல�ச5தி� மதி�பfB தயா� 
ெச#ய�ப�B(ள7, ேம�ப& தயா� ெச#ய�ப�ட மதி�பfB5 ெதாைக"? ம@ற5தி@ 
அAமதி"? ைவ"க�பBகிற7 
அ�வலக��றி��         
  1,அAமதி"கலா� 
  2, தி�ட நிதி ெபற�பBமாய�@ அதி� ஈBெச#ய ம@ற� அAமதி"கலா�     

                                                 ந.க.எ% 4286 /18 /இ.1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:18 இ�நகரா�சி"?�ப�ட  வா�B 11  .�த� நக� கிரா� ெத,வ�� தா� சாைல 
அைம"?� பண�"? ெபா7 நிதிய�@ கீ` :9,90 இல�ச5தி� மதி�பfB தயா� ெச#ய�ப�B(ள7, 
ேம�ப& தயா� ெச#ய�ப�ட மதி�பfB5 ெதாைக"? ம@ற5தி@ அAமதி"? ைவ"க�பBகிற7 
அ�வலக��றி��               
1,அAமதி"கலா� 
2, தி�ட நிதி ெபற�பBமாய�@ அதி� ஈBெச#ய ம@ற� அAமதி"கலா�     
                                                                             ந.க.எ% 4285 /18 /இ.1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:19 இ� நகரா�சி"?�ப�ட வா�B  20  அரணாைர தி,வ(-வ� ெத,வ�� தா� 
சாைல அைம"?� பண�"? ெபா7 நிதிய�@ கீ` : 9.80 இல�ச5தி� மதி�பfB தயா� 
ெச#ய�ப�B(ள7, ேம�ப& தயா� ெச#ய�ப�ட மதி�பfB5 ெதாைக"? ம@ற5தி@ 
அAமதி"? ைவ"க�பBகிற7 
அ�வலக��றி�� 
 1,அAமதி"கலா� 
 2, தி�ட நிதி ெபற�பBமாய�@ அதி� ஈBெச#ய ம@ற� அAமதி"கலா�     
                                                                      ந.க.எ% 4287 /18 /இ.1 
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26.04.2018 ெபா�� எ�:20  இ�நகரா�சிய�� அைன57ப�P8களc� உ(ள கண�ண� 30 ம��� 15 
ப�P%ட�க( வா/கி இர%B ஆ%Bக-"? ேம� பய%பா�&� உ(ள7 ேம�ப& 
கண�ண�க-"?� ப�P%ட�க-"கான WARRANTY PEROOD N&வைட57 வ��டதாZ� 
த�ேபா7 நில8�ேகாைட கால5தி� ெவ�ப� அதிகP5த� ம��� மி@ தைடய�@ 
காரணமாக ெம@ ெபா,( ப67க( ைவர� தா"?த� ஏ�பBவைத தB"க� ெபா,�B 
கண�ண�க-"? 2018-19 ஆ%B ஏ�ர� Nத� மா�. 2019 N&ய கால5தி�"? ANTI –VIRUS 
உட@ AMC (ANNUAL MAINTANCE CONTRACT) ெச#வத�"க� ப67க( உடA"கட@  கைளய 
ஏ7வாக அவசர� அவசிய� க,தி உ(-� வ�ைல�e(ளc ெப�� உPய நடவ&"ைக 
ேம�ெகா(ள8� ேம�க%ட பண�"கான உ5ேதச ெசலவ�ன� :1,50,000/- "? ம@ற5தி@ 
அAமதி ேவ%டபBகிற7 
,அ�வலக��றி�� 
   ம@ற� அAமதி"கலா� 
                                                                     ந.க.எ% 4732 /18 /இ.1 
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