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���ைர:

‘உ�ளா�� உ�களா��’ எ�ற ெபய�� இய�� ‘த�னா��’யாக� ப�� ெச�ய�ப�ட

இய�கமாக� ப�ணாமமைட�� இ�த ஆ��ட� ��� ஆ��க� �ைறவைட�ற�

எ�பைத ம�����ட� ெத����� ெகா��ேறா�.

ெச�ற ஆ�� உலெக��� பர�ய ெகாேரானா ெப��ெதா�� இ��யா���

த��நா���� பா��ைப ஏ�ப��� இ��த�. இதனா� அர� ெபா� �ட�க�ைத

அ������த�. அைத� ெதாட��� ெச�ற வ�ட� ம�க�ட� கள���

இய��வ�� �ண�க� ஏ�ப�டா�� இைணய வ��� ந� ப� ெதாட��த�. அேத

ேபா� இ�த வ�ட�� இைணய வ����, ெபா� �ட�க��� ப�ேவ� தள��கைள

அர� அ������பதா� கள ெசய�பா�க� �ல�� ந� ப� ெதாட��� வ��ற�.

‘உ�ளா���� ந�லா��.. உ���� வள���றா வள���...’ எ�ற �ழ�க��ட�

ெதாட��ய ந� இய�க� ‘அ�கார�பரவ� அ��ைக’ ெவ����� ேபா� ‘ம����

��டா��.. மா�ல��� �யா��.. உ�ளா���� த�னா��..’ எ�� ���, ஊரா���

�ர���க�� ��டைம���கான நம� �ய���� அ� ‘அைட�ேத ��ேவா�

அ�கார� பரவ�’ எ�� வ�ெவ����ள� ந� இைட�டாத ெதாட���யான

ெசய�பா�����, இய�க��� ��ேன�ற����மான சா�றாக உ�ள�.

�ராமசைப, ஊரா�� ��வாக� எ�பேதா� ம��ம�லாம� உ�ளா��க��கான

அ�கார�, ���ப���, �ராம ம�க�� உ�ைம, அ�கார�பரவ� ம��� ச�ட ��யான

�����த� ேபா�ற ெவ�ேவ� தள�க�� எ�ய ம�க�ட�� த�ழக அள��� நா�

ஒ� உைரயாடைல �வ�� உ�ேளா� எ�றா� அ� �ைகயாகா�.

இைத ெம�ேம�� வ��ப��� ம�க�ட� ெகா�� ெச�ல ேவ��� எ�ற

உ���ட�� ந���ைக�ட�� ெச�ற ஆ���கான (2020 - 2021) ‘த�னா��’��

ஆ�ட��ைகைய ��ைவ��ேறா�.



அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக - 2021

நட�க���த 2021 த��நா� ச�டம�ற� ேத�தைலெயா�� த��நா��� இ����

க��க�ட� உ�ளா��க� ம��� அவ�ைற வ��ப���� ேகா��ைகக�, க��க�

ெவ��ட����� ேத�த� அ��ைக�� ���ய இட� ெப�� வைக��� அைத

ெபா� ம�க���� ச�க ெசய�பா�டாள�க���� ெகா�� ெச��� வைக���

உ�ளா��க��கான அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைகைய உ�வா��வ� என ���

ெச�� ெசய�ப���ேனா�. அ�த வைக�� ந��ட� ெதாட��� உ�ள ேதாழைம

இய�க�களான ‘ம�க�� �ர� (Voice of People), Institute of Grassroots Governance (IGG),

அற�ேபா� இய�க� ம��� ேதாழ� இய�க�’ ஆ�ேயா�ட� ேச���� அேத ேபா�

ப�கைல�கழக� ேபரா��ய�க�, ச�க ெசய�பா�டாள�க�, �����ழ� ஆ�வல�க�

ம��� அ�ஞ�க� பல�ட�� க��� ேக��� இ�த அ�கார�பரவ� ேத�த�

அ��ைகைய உ�வா��ேனா�.



ப���ைகயாள� ச����

ஜனவ� 18, 2021

�த�க�டமாக இ�த அ��ைக�ைன ப����ைகயாள�க� ச���� ைவ�� ம�க�ட�

ெகா�� ெச�வ� என� ��ட��� ெச�ைன�� ப����ைகயாள� ச����

நட��ேனா�. அைத�ெதாட��� த��நா��� உ�ள க��க�, ச�க இய�க�க� ம���

ச�க ெசய�பா�டாள�க� ஆ�ேயா�ட�� இ�ேத�த� அ��ைக�� ெகா�� ெச��

ேச��ப� என ��� ெச�ேதா�.



ேத�த� அ��ைக ச����க�

ஜனவ� 30, 2021

உ�ளா��க��கான அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக 2021 பல அர�ய� க���

தைலவ�கைள� ச���� வழ��ேனா�. அ��ைக�� உ�ள சாரா�ச�கைள �ள���

ேப�ேனா�. அர�ய� க��� தைலவ�க� ம��ம�� ச�க ஆ�வல�க�, ஊடக

ந�ப�க� ஆ�ேயாைர�� ச���� இ�ேத�த� அ��ைக�ைன வழ��ேனா�.

�ராம��ற ம��� நக���ற உ�ளா��க��கான �����த�க� ����� பல

தைலவ�க� ��வாக ஆேலா��தா�க�. இ�ச����க� பல ���த ந���ைக

அ���� �தமாக அைம�த�.







��ரவ� 19, 2021

ெச�ைன அ�ணா அ�வாலய��� ��க ேத�த� அ��ைக ���னைர� ச����

�ராம உ�ளா�� ம��� நகர உ�ளா��க�� ேம�ெகா�ள ேவ��ய �� ம���

��வாக� �����த�க� ���� ��வாக �ள��ேனா�. நட�த�படாத உ�ளா���

ேத�த�கைள உடன�யாக நட��வ�, நகர உ�ளா��க��கான ெபா�வான ச�ட�

ெகா�� வ�வ�, ஊரா�� தைலவ�க� �த��ரமாக� ெசய�பட �டாம� த��பத���

அவ�கைள அ�����வத��� தவறாக� பய�ப��த�ப��, ஊரா�� தைலவ�கைள�

பத� ��க� ெச�ய மாவ�ட ஆ��� தைலவ��� உ�ள அ�கார�ைத ���வ�

உ���டைவ ப�� வ�����ேனா�.



மா�� 29, 2021

நம� அ�கார�பரவ� அ��ைக�� ஆ��ல� �ர��ைன �ற�பான �ைற��

ெவ���ேடா�. இைத அைனவ���� ப���தேதா� ஆ��ல�ப���� �ய����

ஈ�ப�ட ந�ப�க��� ந���� ெத�����ெகா�ேடா�.



�� 15, 2021

மா�ல வள���� ெகா�ைக� �� உ���ன� ேபரா��ய� ��தா� இ�மா��

அவ�கைள� ச���� உ�ளா��க��கான ேகா��ைகக� அட��ய அ�கார�பரவ�

ேத�த� அ��ைக 2021 ஐ வழ��ேனா�. ேம�� ம�னா��� ச�டம�ற உ���ன��

மா�ல வள���� ெகா�ைக� ���� ம��ெமா� உ���ன�மான �ைனவ�.

�.ஆ�.�. ராஜா அவ�கைள�� ச���� ந� ேகா��ைககைள அர�� கவன�����

ெகா�� ெச�ல  ேக���ெகா�ேடா�.

�ைல 19, 2021

மா���� ஊரக வள���� �ைற அைம�ச� ��. K.R ெப�யக��ப� அவ�கைள�

ச���� உ�ளா���க��கான அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைகைய� த�தேதா�

உ�ளா��கைள வ��ப��வத�கான ���ய ேகா��ைககைள ��ைவ�ேதா�.

ேம�� வர�ேபா�� ஆக�� 15 �ராமசைப தைட��� நட�க ேவ��ய அவ�ய�ைத

வ�����ேனா� .



�ைல 20, 2021

�தலைம�ச�� �த�ைம� ெசயலாள� ��. உதயச��ர� அவ�கைள அவர�

அ�வலக��� ச���� அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக 2021 ����

�����ேடா�. நா� �����ட உ�ளா��க��கான ேகா��ைககைள� ப����பதாக�

��யேதா� ச�ம�த�ப�ட �ைற அ�வல�கைள�� ெதாட�� ெகா���ப� ந�ைம�

ேக��� ெகா�டா�.



இைணயவ� கல��ைரயாட�க�

அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக 2021 - அ��க�

ஜனவ� 31, 2021

உ�ளா��க��கான அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக 2021 எ�ன ெசா��ற�?

��ைவ�க�ப�� ேகா��ைகக� எ�ென�ன? �ராம��ற ம��� நக���ற

உ�ளா��க��கான �����த�க� எ�ன ேபா�றவ�ைற� ப�� அ���

ெகா�வத�கான இைணயவ� �க�� ஏ�பா� ெச�� நம� அ��ைக ப��

�ள��ேனா�.



த�ழக��� உ�ளா��க�

ப�சாய�� ரா� �ன �ற�� இைணய வ� �க��க�

ஏ�ர� 25, 2021

உ�ளா�� அைம��க� இ��ய அர�யலைம�� அ��கார� ெப�� ��றாவ�

அர�களாக ��வ�பட ேவ��� எ�ற ��ட நா� ேகா��ைக �ைறேவ�ய நா� 24

ஏ�ர� 1993. அ�நாைள ெகா�டா�� �தமாக உ�ளா��� �ர���க� ம��� ம�க�

கல�� ெகா��� �ற�� இைணய வ� க��தர�க� ஒ���ைண�க�ப�ட�. இ��

��த ப����ைகயாள�க�, ஊரா��� தைலவ�க�, ச�க இய�க�க��

ெபா��பாள�க� என� பல� கல��ெகா�� உ�ளா���� த�ேபாைதய �ைல

ப���� அ��த க�ட ப�க� ப���� ��வாக� கால�தாேலா��தன�. இ��க��

ஒ� ��நா� �க�வாக காைல (11AM - 1PM) ம��� மாைல�� (6:30PM - 8:30PM)

நைடெப�ற�.

���பாக காைல �க��� ‘த�ழக��� உ�ளா��க� எ�ற தைல��� த�ழக �ராம

ஊரா��க�� �ைல ப�� ������ ஊரா�� ம�ற� தைலவ� ��ம�. மாேத�வ�

ம��நா� ம��� ராேஜ��ர�ப��ன� ஊரா�� ம�ற� தைலவ� ��. �ேர�

ஆ�ேயா��, 'அ�கார�பரவ� அர�ய� -- கால��� ேதைவ' எ�ற தைல���

எ��தாள� ம��� ப���ைகயாளரான ��. சம� அவ�க�� �ற��ைரயா��னா�க�.

மாைல �க��� 'ச�க மா�ற��� உ�ளா���� ப��' எ�ற தைல��� த��நா�

இய�ைக �வசா�க� ��டைம�ைப� சா��த ��. அர�ச�� ெச�வ� அவ�க�

இய�ைக வ� ேவளா�ைம�� உ�ளா���� ப�� ப����, பழ���

ெசய�பா�டாளரான ஏ�தா ப�ஷ� அைம�ைப� சா��த ��. தனரா� அவ�க�

பழ���க� ம��� வன�பா�கா��� உ�ளா���� ப�� ப����, �ச�ப� 3

இய�க�ைத� சா��த ேபரா��ய� �ப� அவ�க� மா����றனா�க� ��ேன�ற���

உ�ளா���� ப�� ப����, எ��தாள� ம��� �����ழ� ெசய�பா�டாளரான ��.

���யான� ெஜயரா� அவ�க� �����ழ� ���� உ�ளா���� ப�� ப����

ம��� அற�ேபா� இய�க�ைத� சா��த �� ெஜயரா� ெவ�கேடச� அவ�க� ல�ச

ஊழ� ஒ���� உ�ளா�� ப�� ப���� ��வாக கல��ைரயா�ன�. இ��க�ைவ

�ராம த�னா�� அற�க�டைளைய� சா��த ��னா� ��த�பா�க� ஊரா�� ம�ற�



தைலவரான ��. இள�ேகா அவ�க� ஒ���ைண�� �ற��ைர ஆ��னா�. இ��

த�ழக� ��வ�� பல தைலவ�க� ம��� ெபா�ம�க� கல�� ெகா�ட�ட�

ச�கவைலதள���� இ��க�� ேநரைலயாக ஒ�பர�ப�ப�ட�.







ெகாேரானா த���� உ�ளா��க� - ��க�� அ�கார�க��

�� 13, 2021

ஊரா��� தைலவ�க� ம��� ச�க ெசய�பா�டாள�க� ப�ேக��� ஊரா��க��

��க� ம��� அ�கார�க� ப�� ேப�� க��தர�� ச�க இய�க�க� சா�பாக

ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. ெகாேரானா த���� ப�க�� ஊரா��க� ச���� வ��

சவா�க� ப�� ���களா�ப�� ஊரா��� தைலவ� ��ம�. ச��யகலா ம���

ேமல���� ஊரா��� தைலவ� ��. �ைர �����மாரசா� ஆ�ேயா�

க����கைள ப���� ெகா�டன�.

ஊரா��க�� த�ேபாைதய அ�கார�க� ம��� ���ைல ப�� ��. �ரபாகர�

��வாக �ள��னா�. இ�த �க��� ச�க ஆ�வலரக� ம��� ப�சாய��

தைலவ�க� பல� கல��ெகா�டன�.





மா�ல �� ஆைணய� (SFC) ப��ய �ள�க� - ஊரா���

தைலவ�க��கான இைணயவ� �க��

ஆக�� 21, 2021

இ�த �க��� மா�ல �� ஆைணய� எ�ப� எ�ன? அத� க�டைம�� ம���

ெசய�பா�க� எ�ன? உ�ளா��க��கான ��� ப���� இ�த ஆைணய��� ப��

எ�ன? எ�வா� ��க� ஒ��க�ப���றன? ேபா�றைவ ப����, த�ேபா�

அைம�க�ப������ 6 வ� மா�ல �� ஆைணய� ச�ப��� ஊரா���

தைலவ�க�ட� ேக����த ��� ப��� ெதாட�பான ேக�� ப�வ� ப���� அ��

ஊரா��� தைலவ�க� அவ�க� க����கைள ப�� ெச�ய ேவ��யத� அவ�ய�

ப���� ��வாக உைரயா�ேனா�.



அ��ைகக�

நட�காத �ராம சைபக�.. நட�ததாக� கண�� கா��� அர� - க�டன

அ��ைக

நவ�ப� 23, 2020

ெகாேரானா காரண�தா� �ராம சைபக� நட�காத �ைல�� ஒ��ய அர��

அ�கார���வ இைணயதளமான GPDP இைணயதள��� த��நா��� பல

ஊரா��க�� �ற�� �ராம சைபக� நட�� �����ளதாக��, ேம�� �த��ள

ஊரா��க�� �ராம சைபக� நட�த ��ட�����பதாக�� ப�ேவ�ற�ப�� இ��த�.

இத� உ�ைம த�ைமைய ஆரா��த ேபா� இ� ����� உ�ைம��� �ற�பான

ஒ�� எ�ப� ெத�யவ�த�. எனேவ இைத க���� உ�ைம�� �ராம சைபக�

நட�த�ப�டனவா எ�பைத அர� ெவ��பைடயாக ெவ��ட ேவ��� எ��

த�னா�� க�டன அ��ைக ெவ���ட�.

�வசா�க� ேபாரா�ட�� அ�கார� பரவ��! - ேதாழைம அ��ைக

�ச�ப� 3, 2020

ெட���� ��� ேவளா� ச�ட�க��� எ�ராக �வசா�க� ேபாரா� வ��

ேபாரா�ட���� ஆதரவாக��, அைத� ெதாட��� நா� ��வ�� �வசா�க� நட��

வ�� ேபாரா�ட���� ஆதரவ���� வைக��� த�னா�� ேதாழைம அ��ைக

ஒ�ைற ெவ���ட�. அ��ைக�� 73-வ� ச�ட� ���த���ப� அ�டவைண 11இ�

����ட�ப���ள 29 ெபா��க�� ேவளா�ைம�� இட�ெப���ளைத� ����கா��

ேவளா�ைம சா��த ��� எ���� அ�கார� உ�ளா��க��ேக ச�ட�ப�

வழ�க�ப����க ேவ��� எ�பைத�� அ��ைக�� �� இ��ேதா�.



அைன�� �ராம அ�ணா ம�மல��� ��ட �லக�க��

ஆ��க��� ெதாட��ைடய ப���ைகக� வா�க அ��த� ஏ�? -

க�டன அ��ைக

�� 14, 2021

ஏ�கனேவ ெகாேரானா ெப��ெதா�� காரணமாக த��நா��� உ�ள அைன��

ஊரா��க�� ��� �ைம�� இ����ேபா� �வக�ைக ம��� ேசல� மாவ�ட

ஊரா��க�� உ�ள அ�ணா �ராம ம�மல��� ��ட �லக�க��� ஆ��க��

ெதாட�பான நா�த�க� வா�க மாவ�ட அ�கா�க� �ல� ��ற��ைக

�ட�ப����த�. ஊரா�� அ�கார�க�� தைல��� இ�த ��ற��ைகைய

உடன�யாக ���ப� ெபற� ேகா� த�னா�� க�டன அ��ைகைய ெவ���ட�.



�ராமசைப� ��ட�கைள நட�த ஊரட�� ��க�� தள��க� ேதைவ!

- அ��ைக

ஆக�� 11, 2021

ஆக�� 15 �ராமசைப நட�க இ��த �ைல�� ஆக�� 7ஆ� ேத� ெவ��ட�ப�ட

அரசாைண��ப� ெபா�ம�க� ��வத�� தைட இ��ததா� �ராம சைப நட�த

��யாத �ைல இ��த�. இதனா� ஆக�� 15 அ�� �ராமசைப �ைறயாக நைடெபற

அத���ய தள��க� அ���க�பட ேவ��� எ�� த�னா�� த�ழக அரைச ேக���

ெகா�ட�.

க�த�க�

உ�ளா��� ேத�த�கைள உடன�யாக நட�த� ேகா��ைக

�ச�ப� 7, 2020

உ�ச ��ம�ற ���ைப ஒ�� �த��ள 9 மாவ�ட�க��� நட�த�பட ேவ��ய

உ�ளா��� ேத�த�க� ெகாேரானா ஊரட�கா� ����ைவ�க�ப�� இ��த�.

ஆனா� ஊரட��� தள��க� அ���க�ப�� இ��த �ைல�� ேகரளா, க�நாடகா,

ெத��கானா ம��� ஜ�� & கா��� மா�ல�க�� உ�ளா��� ேத�த�

நைடெப�ற�ைத� ����கா�� த��நா���� உ�ளா�� ேத�தைல �ைர�� நட�த

வ����� மா�ல ேத�த� ஆைணய���� க�த� அ���ேனா�.

உ�ளா��க��கான ��� ப��� உ���ட �����த�க� ெதாட�பாக

6வ� மா�ல �� ஆைணய���� க�த�

ஆக�� 18, 2021

6வ� மா�ல ��� �� தன� அ��ைகைய தயா� ெச��� �தமாக உ�ளா���

�ர���க�ட� ��� ெசய�பா�க� ெதாட�பாக�� ச�ட� ம��� ��வாக ���லான

�����த�க� ப���� க��� ேக����த�. அைத�ெதாட��� ந� இய�க� சா�பாக

நம� அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக 2021 இ� ����ட�ப����த �� ம���

��வாக� ெதாட�பான �ல ப���ைரகைள க�தமாக 6வ� மா�ல ����� ஆைணய

தைலவ��� அ���ேனா�.



��ட��ைகக�

(த�னா��, ம�க�� �ர� (Voice of People), Institute of Grassroots Governance (IGG),

அற�ேபா� இய�க� ம��� ேதாழ� இய�க�)

���க �ராமசைபைய! - ஊரா��� தைலவ�க���� ச�க

இய�க�க�� ேகா��ைக!

��ரவ� 4, 2021

கட�த ஒ� ஆ�டாக ெகாேரானா ெப��ெதா�றா� த��நா� ��வ�� �ராமசைப

நட�காத �ைல இ��த�. இ��யள�� ெதா�� �ைற����� க����� வ�த

�ைல�� த��நா��� ெபா�ம�க� ��ட�க��� அரசாைண 84 இ� ப� அ�ம�

ெகா�����த �ைல�� ‘�ராம சைபைய� ��ட�க�’ எ�� அைன�� ஊரா���

தைலவ�க�� ச�க இய�க�க� சா�பாக ேகா��ைக ைவ�ேதா�.

உ�ளா��கைள �ராக��கலாமா ேத�த� அ��ைகக�? - க�டன

அ��ைக

மா�� 15, 2021

த��நா� ச�டம�ற� ேத�த� நைடெபற இ��த சமய��� த��நா��� ���ய

க��க� தா�க� ெவ������த ேத�த� அ��ைக�� உ�ளா��க��கான

ேகா��ைககைள ����மாக �ற�க��� இ��தன. இதைன� க���� ச�க

இய�க�க�� சா�பாக க�டன அ��ைக ெவ���ேடா�. ேம��

உ�ளா��க��கான ம�க� ேகா��ைககைள �ைறேவ�ற உ�� அ���மா��

ேக��� ெகா�ேடா�.

ெகாேரானா த���� ப�க�� உ�ளா��கைள ஈ�ப���வ� ����

ச�க இய�க�க�� ேகா��ைக க�த�

�� 12, 2021



ெகாேரானா த���� ப�க�� உ�ளா��க�� ப�க��� �ைறவாகேவ இ��த�.

ஒ�சா�� ெசய�ப���ய� ேபால ேகரளா�� ெசய�ப���ய� ேபால த��நா����

ெகாேரானா த���� ப�க�� உ�ளா��கைள கள�ற�க ேவ��� எ�� ேகா��ைக

ைவ�� ச�க இய�க�க� சா�பாக அர���� க�த� அ���ேனா�.



ஒ��ய ம��� மா�ல ����� ��கைள ஊரா��க��� உடேன

����க��! - த�ழக அர��� ச�க இய�க�க�� ேகா��ைக

�� 2, 2021

ெகாேரானா ெப��ெதா�� காரணமாக ஏ�கனேவ �� ெந��க��� இ����

ஊரா��க��� �ைறயாக ப���த��க�பட ேவ��ய 15 வ� ஒ��ய ����� ��

ம��� மா�ல ����� �� ஆ�யவ�ைற அர� உடன�யாக ����க ேவ���

எ�� ச�க இய�க�க� சா�பாக ேகா��ைக ைவ�ேதா�. ேம�� ஒ�ெவா�

ஊரா����� ����க�ப�� மா�ல ம��� ஒ��ய ����� ���� �வர�க�

ச�ப�த�ப�ட ஊரா��க��� ெத���ப�ட� அவ�ைற அர� இைணயதள����

ெவ��ட ேவ��� எ��� ேக���ெகா�ேடா�.



உ�ளா��க��கான ��� ப��� ���த �வர�கைள �� �ைல

அ��ைக�ேலேய த� இைண�பாக (Appendix) ெவ��ட ேவ��� -

த�ழக அர��� ச�க இய�க�க�� ேகா��ைக

�� 17, 2021

ஒ�ெவா� �� ஆ��� த�ழக அர� உ�ளா��க��� �� ஒ���� ேபா��

அவ�க��� ஒ��க�ப�� ��� ப���� �வர�க� அவ�க���

ெத���க�ப�வ��ைல. ஆனா� அ�ைட மா�ல� ேகரளா�ேலா இ�தகவ�க�

மா�ல ���ைல அ��ைக�ேலேய த� இைண�பாக இைண�க�ப�� ஒ�ெவா�

ஊரா����� ெத���க�ப��ற�. இேத �ைலைய த��நா���� ெகா�� வ��

�தமாக த�ழக அர��� அ��� வர�ேபா�� ���ைல அ��ைக��

உ�ளா��க��கான ��� ப��� �வர�கைள த�யாக ெவ��ட ேவ��� எ��

ேகா��ைக ைவ�ேதா�.



ஊரா�� ச����

ஜனவ� 26, 2021

கட�� மாவ�ட� ���தாசல� ஒ��ய� ராேஜ��ர�ப��ண� ஊரா����

அர�யலைம��� ச�ட� ��� 3(2-A) � ப� ஊரா��� தைலவரா� ��யர� �ன� அ��

��ட�பட இ��த �ராம சைப ��ட�ைத (�ராமசைபைய ���� அ�கார� ஊரா���

தைலவ���� தா� உ�ள�) மா�ல அர�� ப�ேவ� அ��த��� காரணமாக��

அர� அ�வல�க� ேக���ெகா�டத�� இண�க�� ஊரா��� தைலவ� ர��

ெச�தா�. அ� ப�� அ�த ஊரா���� ேந�� ெச�� ஊரா���� தைலவ�

��.�ேர� அவ�க�ட� உைரயா�ேனா�. அைத �க��� ேநரைல�� ெச�ேதா�.

��டைம��

ச�க மா�ற���கான ஊரா��� தைலவ�க�� ச����

ஆக�� 06, 07, 08 - 2021

பல நா�களாக� த�னா�� ��ட��ட இ�த ச���� ஆக�� 06,07,08 ஆ�ய ேத�க��

������� 'ச�க மா�ற���கான ஊரா��� தைலவ�க�� ச����' எ�ற ெபய��

�ற�பான �ைற�� நைடெப�ற�. அ�� �மா� 18 தைலவ�க� கல�� ெகா�ட�ட�

அவ�க� எ��ெகா��� சவா�க�, ஊரா��க��� ��கைள� ெப�வத�கான

வ��ைறக�, �ராம அள�� ��ட��த� ம��� நா� அைனவ�� இைண��

அைம�பாக ெசய�பட ேவ��ய ேதைவ ேபா�றைவ ப�� ��வாக �வா��க�ப�ட�.

'��த�பா�க�' ��. இள�ேகா, ச�க ெசய�பா�டாள� ��ம�. க�பனா ச��,

'அற�ெபா��' அைம��� ��.�ரச�னா, ���ேகா�ைட ேரா� ெதா��

��வன��� தைலவ� ��. ஆ�த�ப� ஆ�ேயா� த�க� க���கைள��, கள

அ�பவ�கைள�� ப���� �க��ைன �ற���தா�க�.

மா�� ஊடக ைமய��� கைல �லா சா�க� ��, த�ம�� கைலஞ�க� இய�ைக

ப���� க�ற� ����� வழ��ய ����ண�� நாடக�க� �க���ன�.



ெதாட��� ஊரா��� தைலவ�க� ம��� வா�� உ���ன�க� ஒ� ��டைம�பாக

ஒ���ைண�� 'த��நா� ஊரா��� �ர���க� ��டைம��' எ�ற ெபய��

உ�ளா�� ேகா��ைககைள வ������ �ரலாக இய��வ� எ��

��ெவ��க�ப�ட�. இ��க���கான அைன�� ஏ�பா�கைள�� �க� �ற�பாக

ஒ���ைண�தேதா� ேதைவ�ப�ட அைன�� ஒ��ைழ��கைள�� வழ��ய SOFA

ந�ப�க� ம��� பழ��� ம�க� ம���வமைன ம���வ�க� ம���வ�க� ெர�

ம��� ல�தா ஆ�ய அைனவ���� ந��க� பல.





த�னா�� இைணயதள�

த�னா�� இைணயதள��� ��ய ப��க� - Updates in Thannatchi
website - www.thannatchi.in

�� 30, 2021

ஏ�கனேவ �ராமசைப ேக�� ப��க�, ஊரா�� ��வாக� ைகேய�, காெணா�க�,

ஊரா�� ச�ட�க�, அரசாைணக� உ���ட உ�ளா�� ெதாட�பான ���யமான

ஆவண�கைள�� காெணா�கைள�� ெகா�ட ந� இைணயதள���, ேம��

உ�ளா��க��கான அ�கார�பரவ� ேத�த� அ��ைக, த�னா�� ஆ�ட��ைக, PPT

Presentation  ஆ�யவ�ைற�� ப�ேவ�ற� ெச�� �����ேதா�.

http://www.thannatchi.in


ந�ெகாைட

�ைல 30, 2021

த�னா�� ப�� ெச�ய�ப�� ��� ஆ��க� கட�த �ைல�� �த��ைறயாக

இைணய� வ�யாக ந�ெகாைட ெப�வத�கான �ய��க� ேம�ெகா�ள�ப�ட�.

அத�கான posters இைணயதள� வ�யாக ப�ர�ப�� அத� �ல� பல ந�ல

உ�ள�க�� ந�ெகாைடகைள� ெபற �ய�� எ��க�ப�ட�.




