
                                                                                                   

     நகரா�சி அ
வலக, 
     �ள�ய���, 
     நா�.21.06.2021. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2021- வ%ட ஜு! 
மாத 30.06.2021- ேததி �த!கிழைம மாைல 4.00 மண-.� தன�அதிகா0 
அவ1க� தைலைமய-2 ம!ற ��ட அர�கி2 ைவ#3 நைடெப6. 
 

                                                          தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1,  
          �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

 
 
 
 

1654 

ெபா%�.1 
           �ள�ய��� நகரா�சி, வா1: 12, ெல;ைபசா�ர 
ெத%வ-2 சாைல வசதி ெச<3 த%மா6 தி%.அ;32ரஹ>, 
�ள�ய��� எ!பவ1 உ�க� ெதா�திய-2 AதலைமBச1 
தி�ட#தி! கீD (TN/MAWS/TKS/P/UTM/29MAY21/642626) 
ேக�க;ப�:�ள3. எனேவ அ#ெத%வ-2 வா6கா2 
அைம#த2 பண-ய-ைன Q.9.95 இல�ச மதி;பT��2 
ேமUெகா�ள ம!ற#தி! அVமதி ேவWட;ப:கிற3. 
(ந.க.எW.1236/2021/இ1)  
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.2 
           தி%.ராம1பாW�ய!, த/ெப.XYதரபாW�ய!, 20, 21, 
வால! ெத%, �ள�ய��� எ!பவ1 க��ட ெபாறியாள1 
ப�ட;ப�;� (B.E.Civil) A�#3 ெச!ைன அWணாநக1 ம#திய 
வ%வா< ��ய-%;� க��ட பண-ய-2 பய-Uசி ெபU6�ளத! 
அ�;பைடய-
, ேவைல இ2லாத ெபாறிய-ய2 ப�டதா0 
எ!பத! அ�;பைடய-
 �ள�ய��� நகரா�சிய-2 �திய 
ஒ;பYதகாரராக பதிa ெச<3 ெகா�bமா6 20.05.2021- 
ேததிய-2 வ-Wண;ப ெச<3�ளா1. ேமUகWட 
வ-Wண;ப#திைன நகரா�சி ெபாறியாள1 ப0சலீைன ெச<3 
31.05.2021- ேததி அறி.ைக சம1;ப-#3�ளத! அ�;பைடய-2 
தி%.ராம1பாW�ய!, த/ெப.XYதரபாW�ய!, �ள�ய��� 
எ!பவைர இYநகரா�சிய-2 ஐYதா நிைல ஒ;பYதகாரராக 
(2021-2022) ஆW�2 பதிa ெச<3 உ#தரa வழ�க ம!ற#தி! 
அVமதி ேவWட;ப:கிற3. 
             அ
வலக �றி;� 
                              ேமUப� தி%.ராம1பாW�ய!,  
                              த/ெப.XYதரபாW�ய!, எ!பவைர  
                              ெபாறியாள1 அவ1கள�!  
                              அறி.ைகய-!ப� 2021-22 ஆ  
                              ஆW: ஐYதா நிைல  
                              ஒ;பYதகாரராக பதிa ெச<ய  
                              ம!ற அVமதி.கலா.  
                              (ந.க.எW.1194/2021/இ1) 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.3 
           �ள�ய��� நகரா�சி.��ப�ட வா1: எW.22-2 
உ�ள நகரா�சி நக1;�ற ஆரப Xகாதார நிைலய#தி2 அரX 
உ#திரவ-!ப�d, ம%#3வ அ
வல1 அவ1கள�! 
அறி.ைகய-!ப�d தUேபா3 ெகாேரானா ப0ேசாதைனக� 
ெச<ய;ப�: வ%வதா2 Xகாதார நிைலய#திU� வ% 
க1;ப-ண- ெபWக� மU6 �ழYைதக� பாதி.க;ப: 
நிைல உ�ள3. எனேவ ெகாேரானா ப0ேசாதைன ெச<ய 
வ% நப1கb.� ம�: தன�யாக ப0ேசாதைன ெச<ய 
Xகாதார வளாக#தி! அ%கி2 �தியதாக ெச� அைம#த2 
மU6 வா1: 22-2 உ�ள அ�க!வா� ைமய#தி2 
பராம0;� பண-க� ேமUெகா�ள ஆ� ெசலa ெதாைக 
Q.9.90 இல�ச#ைத நகரா�சி ெபா3நிதிய-லி%Y3 ெசலவ-ட 
ம!ற#தி! அVமதி ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.1198/2021/இ1) 
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.4  
            �ள�ய��� நகரா�சிய-2 3;�ரa பண-யாளராக 
பண-�0d தி%.பரம! எ!ற பரமசிவ! எ!பவ1 ெச!ைன 
உய1ந>திம!ற ம3ைர கிைள வழ.� எW.W.A(MD)No.326/2019 and 
CMD(MD)No.2564-2019-! 22.07.2019- ேததிய ந>திம!ற 
உ#திரவ-!ப� காலAைற ஊதிய நி1ணய ெச<யாததா2 
தி%ெந2ேவலி ெதாழிலாள1 ந>திம!ற#தி2 E.P.No.6/2019 in 
C.P.No.6/2014-!ப� ஆைணயாளைர ப-ரதிவாதியாக ேச1#3 
வழ.� ெதாட1Y3�ளா1. 
           ேமUகWட ெதாழிலாள1 ந>திம!ற#தி2 நகரா�சி 
ஆைணயாள1 சா1பாக வாதி�ட வைக.� தம3 வழ.� 
க�டண Q.1500/- வழ�க 18.01.2021- ேததி ேகா0யதUகிண�க 
இYநக1ம!ற த>1மான எW.1605, நா�.25.02.201-2 ம!ற 
அVமதி#3�ள3.  
           ேமUகWட வழ.கி2 நகரா�சி சா1பாக வாதி�ட 
வைக.� இ6தி வழ.� க�டண Q.5000/- மU6 வழ.� 
ெசலவ-ன (ைட; க�டண, ெஜரா.m க�டண) Q.1500/- 
ஆக ெமா#த Q.6500/- வழ�க தம3 23.04.2021- ேததிய 
க�த#தி2 ேகா0d�ளா1. ேமUகWட தி%ெந2ேவலி 
ெதாழிலாள1 ந>திம!ற 08.04.2021- ேததிய உ#திரவ-2 
வழ.கிைன த�bப� ெச<3 நகரா�சி.� சாதகமாக த>1;� 
வழ�கிd�ள3. ேமUகWட வழ.கறிஞ1 க�டண Q.6500/- 
நகரா�சி ெபா3நிதிய-2 ெசலவ-ட ம!ற அVமதி 
ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.4051/1999/சி1) 
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.5     
             �ள�ய��� நகரா�சி ெபா3Xகாதார;ப-0a 
ெகாேரானா ைவரm த:;� பண- ேமUெகா�ள ந>1#திய 
XWணா� 20000 கிேலா, Aக.கவச 20000 எWண, 
ைகdைற 500 எWண வ-நிேயாக ெச<d பண-ைய 
ேமUெகா�வதU� த�தி வா<Yத நி6வன�கள�டமி%Y3 
26.05.2021 அ!6 வ-ைல;��ள� ேகார;ப�டதி2 கீD.கWட 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 



o!6 வ-ைல;��ள�க� வர;ெபU6 அ3 ம!ற#தி! 
பா1ைவ.�, A�வ-U� ைவ.க;ப:கிற3. 
 

வ. 
எW 

நி6வன#தி! ெபய1 
மU6 Aகவ0 

வ-ைல;��ள�ய-! 
வ-ைல வ-பர 

1 

நாகாm 
ெகமி.க2m, 
19/10, ெப0ய ெத%,  
ெசா.கப��. 

1. ந>1#திய XWணா� 1 
கிேலா Q.9.90 
2. Aக.கவச (One day 
use) 1 எWண – Q.4.50, 
3. ைகdைற கா�ட! & 
ர;ப1 மி.m 1 எWண 
– Q.180.00 

2 

wநாBசியா1 
�ேரட1m, 
37/1B1, ம6க2 ெத%, 
கைடயந2x1. 

1. ந>1#திய XWணா� 1 
கிேலா Q.11.00 
2. Aக.கவச (One day 
use) 1 எWண – Q.6.25, 
3. ைகdைற கா�ட! & 
ர;ப1 மி.m 1 எWண 
– Q.198.00 

3 

வாச! ஏெஜ!சிm, 
64/2,43-B, ெமய-! 
ேரா:, 
க2லிைட.�றிBசி. 

1. ந>1#திய XWணா� 1 
கிேலா Q.10.80 
2. Aக.கவச (One day 
use) 1 எWண – Q.6.00, 
3. ைகdைற கா�ட! & 
ர;ப1 மி.m 1 எWண 
– Q.190.00 

          ேமUகWட o!6 வ-ைல;��ள�கள�2 வ0ைச 
எW.1-2 உ�ள நாகாm ெகமி.க2m, ெசா.கப�� 
நி6வன#தி! வ-ைல;��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம!ற 
அVமதி.கலா. 
         ெபா3Xகாதார அவசர, அவசிய க%தி 
தன�அ
வல1 அவ1கள�! அVமதி ெபU6 நடவ�.ைக 
ேமUெகாWடைதd ம!ற அVமதி.கலா. 
(ந.க.எW.978/2021/எB1) 
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ெபா%�.6 
           ைகலாz எWட1ப-ைரசm (தி%.கைலயரச!),11/314, 
த�கரா{ காலன�, வடந#தப��, ச�கர!ேகாவ-2 தா
கா 
எ!பவ1 �ள�ய��� நகரா�சிய-2 �திய ஒ;பYதகாரராக 
பதிa ெச<3 ெகா�bமா6 27.02.2021 ேததி வ-Wண;ப 
ெச<3�ளா1. ேமUகWட வ-Wண;ப#திைன நகரா�சி 
ெபாறியாள1 ப0சலீைன ெச<3 11.06.2021- ேததி அறி.ைக 
சம1;ப-#3�ளத! அ�;பைடய-2 ைகலாz எWட1ப-ைரசm 
நி6வன, (தி%.கைலயரச!) எ!பவைர ஐYதா நிைல 
ஒ;பYதகாரராக (2021-2022) ஆW�2 பதிa ெச<3 ெகா�ள 
ம!ற#தி! பா1ைவ.�, அVமதி.� ைவ.க;ப:கிற3. 
           அ
வலக �றி;� 
                              ேமUப� ைகலாz  

அVமதி.க; 
ப�ட3. 



                              எWட1ப-ைரசm   
                              (தி%.கைலயரச!) எ!பவைர  
                              ெபாறியாள1 அவ1கள�!  
                              அறி.ைகய-!ப� 2021-22 ஆ  
                              ஆW: ஐYதா நிைல  
                              ஒ;பYதகாரராக பதிa  
                              ெச<ய ம!ற அVமதி.கலா. 
                              (ந.க.எW.649/2021/இ1) 
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ெபா%�.7 
          ெத!காசி மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! 
அறிaைரய-!ப�d, நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 
அவ1கள�! அறிaைரய-!ப�d, தி%ெந2ேவலி நகரா�சி 
நி1வாக இய.�ந1 அவ1கள�! அறிaைரய-!ப�d, மாவ�ட 
மேல0யா அ
வல1 அவ1க� அறிaைரய-!ப�d 
�ள�ய��� நகரா�சி ப�திகள�2 ெட�� ைவரm கா<Bச2 
மU6 ெகாேரானா ைவரm கா<Bச2 த:;� நடவ�.ைகக� 
ந2ல Aைறய-2 நைடெபU6 வ%கிற3. 
இYநடவ�.ைககb.� ேதைவயான ெட�� மU6 
ெகாேரானா த:;� நடவ�.ைக சமYதமான வ-ழி;�ண1a 
ேபன1க�, ப2m ஆ.ஸிம}�ட1 மU6 ெத1ம2 ம}�ட%.� 
ேதைவயான ேப�ட0, ெகாேரானா த:;~சி வ-ழி;�ண1a 
ேபன1க� உ��1 நி6வன�க� oல கீD.கWடவா6 
வா�கிய வைககb, அதUகான ெசலவ-ன#ைத நகரா�சி 
ெபா3நிதிய-லி%Y3 ெசலவ-டa ம!ற அVமதி 
ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.1200/2021/எB1) 

நா� ெட�� கா<Bச2 த:;� 
நடவ�.ைக.காக ஆய-2 பா2 

- Q.2800/- 

12.04.2021 பXைம �Wஉர.��2 ஆ<a. 
��ட 

- Q.800/- 

16.04.2021 க�:;பா�: ப�தி.கான வ-ளபர 
ேபன1 

- Q.4500/- 

12.05.2021 க�:;பா�: அைற வ-ளபர ேபன1 - Q.3200/- 
15.05.2021 ஆ.ஸி ம}�ட1, ெத1ம2 ம}�ட1 

ேப�ட0 வா�கிய3 
- Q.2000/- 

17.05.2021 அ
வலக#திU� சா� ேப;ப1 
வா�கிய3 

- Q.700/- 

18.05.2021 த:;~சி Aகா வ-ளபர ேபன1  - Q.2100/- 
23.05.2021 த:;~சி Aகா வ-ளபர ேபன1 - Q.2100/- 
27.05.2021 த:;~சி Aகா வ-ளபர ேபன1 - Q.2100/- 
29.05.2021 ெகாேரானா இ2லாத வா1: 

வ-ளபர ேபன1 
- Q.800/- 

ெமா#த - Q.21100/- 
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.8 
         இYநகரா�சி ப�திய-
�ள வா1: எW.1 Aத2 33 
வா1:கள�2 உ�ள ��ந>1 வ-நிேயாக மU6 பப-� 
ெமய-! �ழா<கள�2 AC,PVC,GI மU6 DI பகி1மான. 
�ழாய-2 ஏUப: உைட;� மU6 அைட;�கைள 
ச0ெச<த2 பண- ேமUெகா�bத2 ேமUப� ��ந>1 
வ-நிேயாக. �ழாய-2 ஏUப: ப�3கைள உடV.�ட! 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 



ச0ெச<3 ெபா3ம.க� பய!பா��U� ��ந>1 வ-நிேயாக 
ெச<ய ேவW� இ%;பதா2 இYநகரா�சி ெபா3;பண- 
ேமUபா1ைவயாள1 மU6 நகரா�சி ெபாறியாள1 அவ1கள�! 
அறி.ைகய-! அ�;பைடய-2 ேமUப� பண-ய-ைன 
ேமUெகா�ளa, அதUகான மதி;பT�:# ெதாைக Q.9,90,000/-
.�, ேமUப� ��ந>1 நிதிய-! கீD ேமUெகா�ளa 
ம!ற#தி! அVமதி ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.1262/2021/இ1) 
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ெபா%�.9 
          இYநகரா�சி.� ெசாYதமான பைழய 
உர.கிட�கிலி%Y3 ப-ளாm�. ெவ�: இயYதிர மU6 
கா<கறிக� ெவ�: இயYதிர ஆகியைவ எ:.க;ப�: 
ெகா.�ரண- �W உர.��2 மU6 சிவராA 7வ3 ெத% 
�Wஉர.��2 ஆகியைவகள�2 ப-ளாm�. ெவ�: 
இயYதிர மU6 கா<கறிக� ெவ�: இயYதிர 
ெபா%#3வதU� ேதைவயான வய0� பண-க� ேமUெகாW: 
ேமUப� இயYதிர�க� ெபா%#தி இய.க ேவW� இ%;பதா2 
இYநகரா�சி ெபா3;பண- ேமUபா1ைவயாள1 மU6 
நகரா�சி ெபாறியாள1 அவ1கள�! அறி.ைகய-! 
அ�;பைடய-2 ேமUப� பண-ய-ைன ேமUெகா�ளa, 
அதUகான மதி;பT�:# ெதாைக Q.52,000/-.�, ேமUப� 
ெபா3நிதிய-! கீD ேமUெகா�ளa ம!ற#தி! அVமதி 
ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.1258/2021/இ2) 
 
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.10 
             இYநகரா�சி ப�திய-
�ள தப-ரா! �ள 
கிணUறி2 உ�ள 30ேகவ-எ ெஜனேர�ட1 இயYதிர#திைன 
எ:#3 சிYதாமண- மி!மயான#தி2 ெபா%#3வதU�, 
அதUகான ப-ளமி� மU6 வய0� பண-க� ேமUெகாW: 
ெஜனேர�ட1 இயYதிர#திைன இய.கி மி!சார இ2லாத 
ேநர�கள�2 மி!மயான ெசய2ப:#த ேவW� இ%;பதா2 
இYநகரா�சி ெபா3;பண- ேமUபா1ைவயாள1 மU6 
நகரா�சி ெபாறியாள1 அவ1கள�! அறி.ைகய-! 
அ�;பைடய-2 ேமUப� பண-ய-ைன ேமUெகா�ளa, 
அதUகான மதி;பT�:# ெதாைக Q.60,000/-.�, ேமUப� 
ெசலவ-ைன ெபா3நிதிய-! கீD ேமUெகா�ளa ம!ற#தி! 
அVமதி ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.1261/2021/இ1)  
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.11 
            இYநகரா�சி ப�திய-
�ள �ள�ய��� ேப%Y3 
நிைலய#தி2 உ�ள கWகாண-;� ேகமரா ப�தைடY3 
ெசய2படாம2 உ�ளதாகa மU6 ஆ1.ஓ.வா�ட1 
இயYதிர ப�தைடY3�ளதாகa காவ23ைற 3ைண 
கWகாண-;பாள1 இYநகரா�சி ஆைணயாள0ட �கா1 
ெத0வ-#3�ளா1. அதன�;பைடய-2 ஆ<a ெச<ய;ப�டதி2 
ேகமரா  3 எWண மU6 8 ேகமராவ-2  ேகப-�, ேட. 
பா.m ெச�, வ >�ேயா பx! ப�தைடY3�ள3 மU6 
ஆ1.ஓ.வா�ட1 இயYதிர ~mட1, அெட;ட1 3 எWண 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 



ப�தைடY3�ளதா2 ேமUப� ப�திைன ச0ெச<3 இய.க 
ேவW� இ%;பதா2 இYநகரா�சி ெபா3;பண- 
ேமUபா1ைவயாள1 மU6 நகரா�சி ெபாறியாள1 அவ1கள�! 
அறி.ைகய-! அ�;பைடய-2 ேமUப� பண-ய-ைன 
ேமUெகா�ளa, அதUகான மதி;பT�:# ெதாைக Q.1,60,000/-
.�, ேமUப� ெபா3நிதிய-! கீD ேமUெகா�ளa 
ம!ற#தி! அVமதி ேவWட;ப:கிற3. 
(ந.க.எW.1260/2021/இ2) 
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ெபா%�.12 
           ெச!ைன நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 XUறறி.ைக 
ந.க.எW.5437/ேஜ1/2020, நா�.09.03.2020-!ப�d, தைலைம 
3ைண ெசயல1, நிதி#3ைற, ெச!ைன அவ1கள�! க�த 
எW.74/JS(MA)/Finance(Salaries)/2020, நா�.01.04.2020-!ப�d, 
ெத!காசி மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! 
அறிaைரய-!ப�d, தி%ெந2ேவலி நகரா�சி நி1வாக 
மWடல இய.�ந1 அவ1கள�! அறிaைரய-!ப�d 
ெகாேரானா ைவரm ெதாU6 இரWடா அைல ேவகமாக 
பரவ- வ%வதா2 இYநகரா�சி ப�திய-2 த:;� 
A!ெனBச0.ைக நடவ�.ைக ேமUெகா�ள 
அறிa6#த;ப�:�ள3. ேம
 ேமUகWடவா6 ெகாேரானா 
த:;� நடவ�.ைக ேமUெகா�வதU� ேதைவயான கி%மி 
நாசின�, பா3கா;� உபகரண�க� வா�க மாநில ேப0ட1 
ேமலாWைம தி�ட#தி! (SDRF) oல Q.30.00 இல�ச 
இYநகரா�சி.� ஒ3.கீ: ெச<ய;ப�:�ள3. 
அதன�;பைடய-2 இYநகரா�சி ெகாேரானா த:;� பண-.� 
ேதைவயான XWணா� ��, Aக.கவச, ைகdைற 
மU6 A� உட2 கவச ஆகியைவ Q.9.00 இல�ச#தி2 
வ-ைல.� ெபற ம!ற அVமதி ெபற;ப�: நடவ�.ைக 
ேமUெகா�ள;ப�: வ%கிற3. தUேபா3 இYநகரா�சி 
ப�திய-2 �:தலாக ெகாேரானா ெதாU6 பரவ- வ%வதா
, 
இற;� எWண-.ைக �:வதா
 இYநகரா�சி.� ைலசா2, 
ப-ள >Bசி� பaட1, கா�ட! மாm., A� உட2 கவச, 
ைகdைற ேபா!ற �:தலாக ேதைவயான கி%மிநாசின� 
மU6 பா3கா;� உபகரண�க� Q.9.00 இல�ச#தி2 
வ-ைல.� ெபற ம!ற அVமதி ேவWட;ப:கிற3. 
(ந.க.எW.978/2021/எB1)    

1 Lyzol - 2000 litre 
2 Bleaching Powder - 10000 Kg 
3 Cotton Mask - 5000 Nos 
4 PPE Kit - 1000 Nos 
5 Gloves - 500 Nos 

 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 



 
                                         
   
                                            தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1, 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 
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ெபா%�.13 
           �ள�ய��� நகரா�சி, வா1: 8, A;�டாதியம! 
ேகாவ-2 2வ3 ெத%வ-2 சாைல வசதி ெச<3 த%மா6 
தி%.K.கி%zணசாமி, �ள�ய��� எ!பவ1 உ�க� 
ெதா�திய-2 AதலைமBச1 தி�ட#தி! கீD 
(TN/MAWS/TKS/P/CC/27FEB21/249131) ேக�க;ப�:�ள3. எனேவ 
அ#ெத%வ-2 ேபவ1ப-ளா. சாைல அைம#த2 பண-ய-ைன 
Q.9.80 இல�ச மதி;பT��2 ேமUெகா�ள ம!ற#தி! 
அVமதி ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.1236/2021/இ1) 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 

 1667 

ெபா%�.14       
           �ள�ய��� நகரா�சி, வா1: 23, ேக.�.எ.அகம3 
இ;ராகி ெத%வ-2 வா6கா2 அைம#3 த%மா6 
தி%.அ;32ரஹ>, �ள�ய��� எ!பவ1 மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ1, ெத!காசி அவ1கள�! 17.03.2021- ேததிய 
வா�m ஆ; ெச<திய-! oல ேக�க;ப�:�ள3. எனேவ 
அ#ெத%வ-2 வா6கா2 அைம#த2 பண-ய-ைன Q.9.90 
இல�ச மதி;பT��2 ேமUெகா�ள ம!ற#தி! அVமதி 
ேவWட;ப:கிற3. (ந.க.எW.649/2021/இ1) 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 
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ெபா%�.15           
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா3Xகாதார;ப-0வ-2 வ >: 
வ >டாக ம�� �;ைபக�, ம�காத �;ைபகைள தர ப-0#3 
வா��வதU� 36 எWண BOV வாகன ெபாறிய-ய2 
ப-0வ-! oல வா�க;ப�: Xகாதார ப-0வ-2 
பய!ப:#த;ப�: வ%கிற3. ேமUப� வாகன#தி2 (வாகன 
எW.13, 14, 15) ேப�ட0 ப�3 ஏUப�: இய.க A�யாத 
நிைலய-2 உ�ள3. எனேவ ேமUப� வாகன#திU� �திய 
ேப�ட0 மாUறி வாகன ப�3 ந>.க ெச<3 ம}W: 
பய!ப:#த உ#ேதச ெசலa# ெதாைக Q.90,000/-ைய நகரா�சி 
ெபா3நிதிய-லி%Y3 ேமUெகா�ள ம!ற#தி! அVமதி 
ேவWட;ப:கிற3. 
(ந.க.எW.0057/2021/எB1) 
 

அVமதி.க; 
ப�ட3. 


