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தன்னாட்சி  ஆண்டு அறிக்கை,  2021 - 22 

 

ஜூகை, 2021 

1. மாநில வளர்ச்சி கைாள்கை குழு உறுப்பினர்ைளுடன் சந்திப்பு  

தமிழ்நாடு மாநிை வளர்ச்சி கைாள்கை குழு உறுப்பினர்ைகள தன்னாட்சி 
உள்ளிட்ட சமூை இயக்ைங்ைளின் பிரதிநிதிைள் சந்தித்து உள்ளாட்சிைளுக்ைான 
அதிைாரப்பரவல் ததர்தல் அறிக்கையினன வழங்ைிதனாம். [ஜூகை 15, 2021]  

கசன்கனயில், வளர்ச்சி குழு அலுவைைமான எழிலகத்தில் இச்சந்திப்புைள் 
நகடகபற்றது. தபராசிரியர் சுல்தான் இஸ்மாயில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் 
திரு.டி.ஆர்.பி ராஜா உள்ளிட்தடாகர சந்தித்து ததர்தல் அறிக்னகயில் நாம் 
குறிப்பிட்டுள்ள தகாரிக்னககனளயும் அதனன நனைமுனறப்படுத்த 
தேண்டியதன் அேசியத்னதயும் ேிளக்கியததாடு, ேளர்ச்சிக்குழு 
உறுப்பினர்களான இேர்கள் அரசின் கேனத்திற்கு இக்தகாரிக்னககனள 
ககாண்டுகசல்ல தேண்டும் எனவும்  தகட்டுக்ககாண்தைாம்.  

 

2. அமைச்சருடன் சந்திப்பு  

ஊரை வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துகற அகமச்சர் திரு.கபரிய ைருப்பன் 
அவர்ைகளத் தன்னாட்சி மற்றும் ததாழகம இயக்ை நண்பர்ைளுடன் தகைகமச் 
கசயைைத்தில் சந்தித்து தபசிதனாம். [ஜூகை 19, 2021].    

உள்ளாட்சிைளுக்ைான அதிைாரப்பரவல் ததர்தல் அறிக்கையிகன அவரிடம் 
வழங்ைி, அதில் உள்ள தைாரிக்கைைகளக் குறிப்பிட்டு விளக்ைிதனாம்.  

எழிலகம், 
சசன்மை 

 

தன்ைாட்சி, 
ைக்களின் 
குரல், IGG  

ஜூனல 

15, 2021 
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3. முதன்னமச்கசயலாளாருைன் சந்திப்பு 

மாநிை வளர்ச்சி கைாள்கை குழு உறுப்பினர்ைள் மற்றும் அகமச்சர் ஆசிதயாகர 

கதாடர்ந்து முதகைகவச்சரின் முதன்கமச் கசயைாளர்  திரு.உதயசந்திரன் 

அவர்ைகளத் தகைகமச் கசயைைத்தில் சந்தித்துப் தபசிதனாம். [ஜூகை 20, 

2021].  உள்ளாட்சிைளுக்ைான அதிைாரப்பரவல் ததர்தல் அறிக்கையிகன 

வழங்ைியததாடு ஊராட்சி நிர்வாைத்தில் உள்ள நகடமுகற சவால்ைகள 

விளக்ைிதனாம்.  குறிப்பான தநர்கமயாைத் ததர்தகைச் சந்தித்து கவற்றி கபற்ற 

தகைவர்ைள் கூட நிர்வாைம் ரீதியாைச் சவால்ைகளச் சந்தித்து வருவகதக் 

குறிப்பிட்தடாம். ஊராட்சி பிரதிநிதிைளுக்கு உரியத் திறன் தமம்பாட்டுப் பயிற்சி 

வழங்ைதவண்டும் எனத் கதரிவித்தார்.  கதாடர்ந்து அவரின் தவண்டுதைாளின் 

படி ஊரை வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துகற இகை இயக்குநர் திரு.ைட்சுமிபதி 

அவர்ைகளயும் சந்தித்ததாம். 

 

தமலமைச் 
சசயலகம், 
சசன்மை 

 

 

தன்ைாட்சி,  
IGG  

ஜுனல 19, 

2021 
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ஆைஸ்ட், 2021 

4. ஊராட்சி தகைவர்ைளுக்ைான ைைந்துகரயாடல் கூட்டம்  

ஊராட்சி தகைவர்ைளுடனான ைைந்துகரயாடல் கூட்ைத்தினன  
ஒருங்ைிகைத்தது தன்னாட்சி  [06,07,08 ஆைஸ்ட், 2021].  சிட்லிங்கி SOFA 
ேளாகத்தில் மூன்று நாட்ைள் நகடகபற்ற இந்த கூட்டத்தில் ஊராட்சித் 
தகைவர்ைள் எதிர்கைாள்ளும் சவால்ைள் அதற்ைான தீர்வுைள் பற்றி விரிவாைக்  
ைைந்து ஆதைாசித்ததாம். சுமார் 20 கிராம ஊராட்சி தனலேர்கள் கலந்துககாண்ை 
இந்த கூட்ைத்தில், திரு. ‘குத்தம்பாக்கம்’ இளங்தகா , திருமதி. கல்பனா சதீஷ், 
திரு. ‘அறம்கபாருள்’ பிரசன்னா, திரு. ‘தராஸ்’ ஆதப்பன் உள்ளிட்தைார் 
கலந்துககாண்டு குறிப்பிட்ை தனலப்புகளில் கருத்துக்கனளப் பகிர்ந்து 
ககாண்ைார்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

நமது ஊராட்சிக்கு சி.எஸ்.ஆர் நிதி கபறுவது, தமிழைத்தில் 
அதிைாரப்பரேலுக்கான  வரைாற்றுப் பின்னணி, தகைவர்ைள் தங்ைள் பைிச் 
சூழைில் கை கைாள்ள தவண்டிய அணுகுமுகறைள், உள்ளாட்சிக்ைான 
உரிகமைகள உறுதிப்படுத்துவதில் தன்னாட்சி தமற்கைாண்ட பைிைள் 
உள்ளிட்ை தனலப்புகளில் கருத்துக்கள் பைிரப்பட்டன. மூன்று நாள் 
ைைந்துகரயாடகைத் கதாடர்ந்து ஊராட்சி பிரதிநிதிைளுக்ைான 
கூட்டகமப்பிகன உருவாக்ைி கசயல்படுத்துவது என முடிகவடுக்ைப்பட்டு 
அதற்ைான முதற்ைட்ட பைிைள் துேங்கப்பட்ைன.           

 

                                                                                                        

சிட்லிங்கி, அரூர் 

ஒன்றியம், தர்மபுரி 

மாவட்டம் 

 

 

 

தன்னாட்சி 

ஆகஸ்ட் 

6,7,8, 2021 
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5. அறிக்னக:  கிராமசனபனய நைத்த ேலியுருத்தி அறிக்னக  

கைாதரானா ஊரடங்கு ைாைத்தில் நகடகபறாமல் இருந்த ைிராமசகபக் 
கூட்டங்ைள், தளர்வுைதளாடு நடத்தப்பட தவண்டும் என்ற தைாரிக்கைகய 
அறிக்கையாைத் தன்னாட்சி அரசுக்குத் கதரியப்படுத்தியது. [ஆைஸ்ட் 11, 2021] 

பை தளர்வுைகள அறிவித்த அரசு, ைிராமசகபகய 
நடத்துவதற்கு மட்டும் கதாடர்ந்து தகட விதித்து 
வருவகத சுட்டிக்ைாட்டி வர இருக்ைின்ற சுதந்திர 
தின ைிராம சகப கூட்ைம் நடத்த 
தனைேிதிக்கக்கூைாது என்பனத வைியுறுத்தி 
அறிக்னகயினன கவளியிட்டது தன்னாட்சி.  

தன்னாட்சி கேளியிட்ை அனனத்து அறிக்னககனளயும் 
பார்க்க / பதிேிறக்கம் கசய்ய: 
https://thannatchi.in/press-release/ 

 

6. உள்ளாட்சி ேிழிப்புணர்வு பயணம்   
 
ைாந்தியம் முன்கனடுப்தபாம் 
கூட்டியக்ைத்தின் மூைம் 
ஒருங்ைிகைக்ைப்பட்ட உள்ளாட்சி 
விழிப்புைர்வு பயைத்தில் 
தன்னாட்சியின் பிரதிநிதிைள் 
பங்தைற்றார்ைள். 9 மாவட்ட ஊரை 
உள்ளாட்சித் ததர்தல் 
அறிவிக்ைப்பட்ட நிகையில் 
அம்மாவட்டத்திற்குச் கசன்று 
ததர்தைில் தபாட்டியிட 
ஆர்வமுள்ளவர்ைளுக்குப் பயிற்சிைள் 
/ வழிைாட்டுதல்ைள் வழங்கும் 
கூட்டங்ைள் நடத்தப்பட்டன.  
 
➢ 20.08.2021  - குத்தம்பாக்கம் 
➢ 21.08.2021  - கசங்கற்பட்டு 
➢ 22.08.2021  - தேலூர் &      
                               சந்திராபுரம் 
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➢ 28.08.2021  - ேிழுப்புரம் 
➢ 29.08.2021  - கதன்காசி 
➢ 30.08.2021  - நிலக்தகாட்னை & கேள்ளினண 

தமற்குறிப்பிட்ை இைங்களில் நனைகபற்ற கூட்ைங்கள் அனனத்திலும் 
தன்னாட்சி சார்பாகப் பிரதிநிதிகள் கலந்துககாண்டு கருத்துக்கனளப் 
பகிர்ந்துககாண்ைார்கள்.  
  

7. ஆறாேது மாநில நிதிக்குழு கதாைர்பான இனணயேழி நிகழ்வு  

ஆறாவது மாநிை நிதிக்குழு, அகனத்து ஊரை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிைளிடமும்  
சிை தைவல்ைகளக் தைட்டிருந்து. மாநிை நிதிக்குழு இகையதளத்தில் உள்ள 
படிவங்ைகளப் பூர்த்தி கசய்து அனுப்பும்படி தைட்டு கைாண்டிருந்தது. இதகன 
ஊராட்சி பிரதிநிதிைளிடம் உரிய முகறயில் விளக்ைாத வட்டார வளர்ச்சி 
அலுவைர்ைள் சம்பிரதாயமாை சிை தைவல்ைகள ஊராட்சியிடமிருந்து 
தசைரித்துக்கைாண்டிருந்தார்ைள். இதகன 
அறிந்த தன்னாட்சி, ஊராட்சி பிரதிநிதிைள் 
தநரடியாை மாநிை நிதிக்குழு ஆகைய 
இகையதளத்தில் தைவல்ைகள 
பதிதவற்றக் தைட்டுக்கைாண்டது. 
அதகனத் கதாடர்ந்து, மாநிை நிதி 
ஆகையம் தைட்டுள்ள தைவல்ைளுக்கு 
உரியப் பதில்ைள் வழங்குவது 
கதாடர்பாைவும் ஆறாவது மாநிை நிதிக் 
குழு பற்றிய விளக்ைங்ைகளயும் 
ஊராட்சித் தகைவர்ைளுக்கு 
வழங்குவதற்ைான ஒரு இகைய வழி 
கூட்டத்திகன [ஆைஸ்ட் 21, 2021] 

நடத்தியது தன்னாட்சி. 

கசப்டம்பர், 2021 

8. ைிராம சகப மீட்பு பயைம்  

கைாதரானா ஊரடங்கு ைாரைத்தினால் தம 
1,2021 ைிராமசகப ரத்து கசய்யப்பட்ைது.  
உரியத் தளர்வுகள் அறிேிக்கப்பட்டு கபாது 
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தபாக்குேரத்து உள்ளிட்ை அனனத்தும் துேங்கிய பிறகும், ஆைஸ்ட் 15 சுதந்திர 
தினத்தன்று நைந்திருக்க தேண்டிய கிராமசனபயும் நடத்தப்படாமல் 
ககாதரானானே காரணம் காட்டி ரத்து கசய்யப்பட்ைது. 

இதகனக் ைண்டித்து அறிக்கை கவளியிட்ட தன்னாட்சி உள்ளிட்ட சமூை 
இயக்ைங்ைள், மக்ைகள தநாக்ைி கசல்ை திட்டமிட்டது. எந்த சூழ்நிகையிலும் 
அக்தடாபர் 2 ைாந்தி கஜயந்தி ைிராம சகப நகடகபற தவண்டும் என்பகத 
வைியுறுத்தி ைிராம சகப மீட்பு பயைத்கத நடத்திதனாம். [கசப்டம்பர்  11 – 19 

ேனர]  

 

அரசு  அக்தடாபர் 2 ைிராமசகப நடத்தவில்கை என்றாலும் அறிவிப்பு கைாடுத்து 
அதகனக் கூட்டத் தகைவர்ைள் முன்வர தவண்டும் என்ற தைாரிக்கைகய 
வைியுறுத்தி இந்த பயைத்கத நடத்திதனாம். ஒன்பதுக்கும் தமற்பட்ட 
ஊராட்சிைளுக்குச் கசன்று சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி பிரதிநிதிைகளயும் 
மக்ைகளயும் சந்தித்து தபசிதனாம். 
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9. ஊரக உள்ளாட்சித் ததர்தல்  

விடுபட்ட ஒன்பது மாவட்டங்ைளுக்ைான 
ஊராை உள்ளாட்சித் ததர்தல்ைள்  அக்தடாபர் 
மாதத்தில் நடத்த இருப்பகதத் ததர்தல் 
ஆகையம் அறிவித்திருந்தது. இதனால் 
ததர்தைில் தபாட்டியிட விருப்பம்  
உள்ளவர்ைளுக்ைான இகையவழி கூட்டம் 
ஒன்றிகன நடத்திதனாம். [கசப்டம்பர் 19, 

2021]  

ைடந்த ஊரை உள்ளாட்சித் ததர்தைில் 
தநர்கமயாைப் தபாட்டியிட்டு கவற்றி கபற்ற 
ஊராட்சித் தகைவர்ைள் இந்த கூட்டத்தில் 
ைைந்து கைாண்டு இப்தபாது தபாட்டியிட 
உள்ளவர்ைளுக்ைான வழிைாட்டுதல்ைகள 
வழங்ைினார்ைள். 

 

10. அக்தடாபர் 02 ைிராம சகபக்கு 
தயாராதல் 

பை மாதங்ைளுக்குப் பிறகு 
நகடகபற உள்ள அக்தடாபர் 02 
ைிராம சகபக் கூட்டத்திற்கு 
நம்கம தயார்ப்படுத்திக் 
கைாள்வதற்ைான இகைய வழி 
சந்திப்பு தன்னாட்சி 
ஒருங்ைிகைத்து நடத்தியது. 
[கசப்டம்பர் 22, 2021] 

இதில் ைிராம சகபக் கூட்டத்தில் 
நாம் தமற்கைாள்ள தவண்டிய நம் 
அணுகுமுகற கதாடர்பான 
முக்ைியமான விஷயங்ைகளப் 
பைிர்ந்து கைாண்தடாம்.  
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11.கபண் ஊராட்சி தகைவர்ைளுக்ைான பயிற்சி,  தூத்துக்குடி 

தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாைம் ஏற்பாடு கசய்திருந்த கபண் ஊராட்சி 
தகைவர்ைளுக்ைான பயிற்சியினன நா.கத.சிவகுமரன் [தன்னாட்சி] மற்றும் 
பிரபாைரன் [IGG] ஆகிதயார் நைத்தினார்கள். [கசப்டம்பர் 25, 2021] 

கிராமசனப, ஊராட்சி நிர்ோகம், முன்மாதிரி ஊராட்சிகளில் தமற்ககாள்ளப்பட்ை 
ேளர்ச்சிப் பணிகள், சாதித்த கபண் ஊராட்சி தனலேர்களின் கேற்றிக்கனதகள் 
ஆகியேற்னற பங்தகற்பாளர்களுக்கு ேிளக்கப்பட்ைது.   

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்  திருமதி .ைனிகமாழி,  சமூை நைன் - மைளிர் 
உரிகமத்துகற அகமச்சசர்  திருமதி ைீதா ஜவீன், ைால்நகட பராமரிப்பு, 

பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் 
மீனவர் நைத்துகற 
திரு.அனிதா ராதா 
ைிருஷ்ைன், மாவட்ட 
ஆட்சித்தகைவர் மற்றும் 
அரசு உயர் அலுேலர்கள் 
இப்பயிற்சியின் தபாது 
உைனிருந்தனர்.  
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12. பாண்டிச்தசரி உள்ளாட்சித் ததர்தல் - பயிற்சிப் பட்டகற 

 

பாண்டிச்தசரி யூனியன் பிரததச 
உள்ளாட்சித் ததர்தல் அறிவிப்பு 
கவளியானகதத் கதாடர்ந்து,  தன்னாட்சி 
பிரதிநிதிைள்  நா.கத.சிவகுமரன் மற்றும் 
பிரபாைரன் ஆைிதயார் பாண்டிச்தசரியில் 
நகடகபற்ற பயிற்சிப் பட்டகறயில் 
பங்தைற்று பயிற்சிைகள வழங்ைினார்ைள். 
[கசப்டம்பர் 26, 2021] 

சமூை நல்ைிைக்ை முன்னைி 
ஒருங்ைிகைத்த இந்த பயிற்சியில் 
இகளஞர்ைளும் சமூை ஆர்வைர்ைளும் 
ைைந்துகைாண்டார்ைள். 

 

 

அக்தைாபர், 2021 

 

13. தன்னாட்சி ஒருங்கினணத்த கிராமசனப கதாைர்பான ேழக்கு – முக்கிய 

உத்தரவு 
 

ைிராம ஊராட்சிைள் ததகவப்படும் தபாது எத்தகன முகற தவண்டுமானாலும் 
ைிராம சகபைகளக் கூட்டிக்கைாள்ளைாம். அரசிடதமா, ஊராட்சிைளின் 
ஆய்வாளரான மாவட்ட ஆட்சியரிடதமா முன் அனுமதி கபற தவண்டிய 
அவசியமில்கை என்ற முக்கிய உத்தரேினன 06.10.2021 அன்று ேளங்கியது 
உயர்நீதிமன்றம்.   

கசன்கன உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு  -- (WP 7326/2021) 

ைடலூர் மாவட்டம், விருத்தாசைம் ஒன்றியம், ராதஜந்திரபட்டினம் ஊராட்சி 
தகைவர் திரு.சுதரஷ் கதாடுத்த வழக்ைிகன தாக்ைல் கசய்வதற்கும் வழக்ைிற்கு 
ததகவயான ஆவைங்ைள் மற்றும் தைவல்ைள் ஆைியவற்கற கதாகுப்பதற்கும் 
ததகவயான ஒருங்ைிகைப்பு பைிைகள தமற்கைாண்டது தன்னாட்சி. 
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14. நீைைிரி மாவட்ட ைிராம ஊராட்சி தகைவர்ைளுடனான ைைந்துகரயாடல் 
கூட்டம்  

 

நீைைிரி மாவட்ட ஊராட்சி தகைவர்ைள் கூட்டகமப்பு ஒருங்ைிகைத்த நீைைிரி 
மாவட்ட ைிராம ஊராட்சி தகைவர்ைளுடனான ைைந்துகரயாடல் கூட்டம் 
நீைைிரி மாவட்டம் நீைைிரி 
ஊராட்சி ஒன்றிய 
அலுவைைத்திைிருந்த அரங்ைில் 
நகடகபற்றது.  [அக்தைாபர் 22,   

2021] 
 

சமூை கசயல்பாட்டாளர் 
திருமதி.ைல்பனா சதீஷ், 

தன்னாட்சி பிரதிநிதிைள் 
சிவகுமரன், விதனாத்குமார் 
மற்றும் நந்தகுமார் ஆைிதயார் 
ைைந்து கைாண்டு ைிராம ஊராட்சி தகைவர்ைளின் பைிைகள 
வலுப்படுத்துவதற்ைான ைருத்துக்ைகள பைிர்ந்து கைாண்டார்ைள். தமலும், 

இக்கூட்டத்தில் நீைைிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய குழு 
தகைவர்ைளும் ைைந்து கைாண்டார்ைள். நீைைிரி மாவட்ட ஊராட்சி 
பிரதிநிதிைளும் கூட்டத்தில் ைைந்து கைாண்டார்ைள்.  
 

டிசம்பர் 2022 

15.ஊராட்சி பிரதிநிதிைள் கூட்டகமப்பு கலந்துனரயாைல்  

தமிழ்நாடு ஊராட்சி 
பிரதிநிதிைள் கூட்டகமப்பின் 
ைைந்துகரயாடல் கூட்டம் 
இன்று திருச்சி 
திருகவறும்பூரில் 
நகடகபற்றது. [டிசம்பர் 18, 
2021] 

கூட்டகமப்பிகன அடுத்த 
ைட்டத்திற்கு எடுத்து 
கசல்வதற்ைான பைிைள் 
விவாதிக்ைப்பட்டு முடிவுைள் 
எடுக்ைப்பட்டன.  
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16.கண்ைன அறிக்னக 

அரசானணயில் குறிப்பிட்டுள்ள  நான்கு நாட்ைகளத் தாண்டி ைிராம சகப 
கூட்டத்கதக் கூட்டுவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியிகன கபற 
தவண்டும் என்ற சுற்றறிக்கையிகன கவளியிட்ட புதுக்தைாட்கட உதவி 
இயக்குநர் அவர்ைளின் சுற்றறிக்கைக்கு ைண்டன அறிக்கை [டிசம்பர்  30, 21] 

கவளியிட்டது தன்னாட்சி. 

 

ஜனவரி 2022 

17. கிராமசனபக்கு தயாராதோம் !  

ஜனவரி 26 குடியரசு தின ைிராம சகபக்கு நம்கமத் தயார்ப்படுத்திக் 
கைாள்வதற்ைான ஒரு ைைந்துகரயாடல் கூட்டம் இகையவழியில் 
நகடகபற்றது. [ஜனவரி  02, 22] 

தன்னாட்சி ஒருங்ைிகைத்த இந்த இகையவழி நிைழ்வில் 
கபரும்பான்கமயான மக்ைளும் சமூை ஆர்வைர்ைளும் ஊராட்சி தகைவர்ைளும் 
பிரதிநிதிைளும் ைைந்து கைாண்டு ைருத்துக்ைகளப் பைிர்ந்து கைாண்டார்ைள். 

18. நூறு நாள் தேனலத்திட்ைம் – தகேல்கள் 
பகிர்வு  

நூறு நாள் தவகைத் திட்டத்தில் உள்ள 
சவால்ைள் குறித்து விளக்குவதற்ைான ஒரு 
இகையவழி கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.  [ஜனவரி 
09, 22] 

தைபர் பட்கஜட் தயாரிப்பது, முகறயான 
நிதியிகன கபறுவது, ஊதியம் அகனவருக்கும் 
ைிகடப்பகத உறுதிப்படுத்துவது ஆைிய 
ைருத்துக்ைள் விரிவாைப் பைிரப்பட்டன.  

 

19. கிராமசனப ரத்து – கண்ைன அறிக்னக  

ஜனவரி 26 ைிராமசகப ரத்து 
கசய்யப்பட்டகதக் ைண்டித்து அறிக்கை 
கவளியிட்டது தன்னாட்சி.  [ஜனவரி 25, 2022] 
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பரவைாை ஊரடங்கு தகைவர்ைள் அறிவிக்ைப்பட்டு கபாது தபாக்குவரத்து 
உள்ளிட்ட பைிைள் நகடகபற்று வரும் நிகையில் கைாதரானாகவ ைாரைம் 
ைாட்டி ைிராம சகப ரத்து கசய்யப்பட்டகதக் ைண்டித்து அறிக்கை கவளியிட்டது 
தன்னாட்சி. 

20. மக்ைள் தைவல் கமயம் துவக்ைம் 

உள்ளாட்சிைளுக்ைான மக்ைள் 
தைவல் கமயம் இன்று 
துவக்ைப்பட்டது. [ஜனவரி 26, 22] 

 

ஊராட்சி நிர்வாைம்,  நிதி, நூறு நாள் 
தவகைத் திட்டம், ஊராட்சி 
பிரதிநிதிைளுக்ைான அதிைாரங்ைள் 
உள்ளிட்டகவ கதாடர்பான 
தைவல்ைகள கதாகைப்தபசி 
வாயிைாை மக்ைள் அறிந்து 
கைாள்ளும் வகையில் இந்த 
கமயம் கசயல்படும். 
கமயத்திகன முன்னாள் ஊரை 
வளர்ச்சி முதன்கம கசயைாளர் 
திருமிகு சாந்த ஷீலா நாயர் 
அவர்ைள் துவங்ைி கவத்தார்ைள்.  
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பிப்ரவரி  

21. இகையவழி ஊராட்சி நிர்வாை சான்றிதழ் பயிற்சி துவக்ைம் 

ஊராட்சி நிர்வாைம் கதாடர்பான ைல்லூரி மாைவர்ைளுக்ைான இகைய வழி 
சான்றிதழ் பயிற்சி இன்று துவங்ைியது. [பிப்ரவரி 19, 22] 

ஊராட்சி நிர்வாைம், நிதி 
நிர்வாைம், நூறு நாள் 
தவகைத் திட்டம், தைவல் 
கபறும் உரிகமச் சட்டம், 

நிகைக்குழுக்ைள், 
திட்டங்ைள், அரசியைகமப்புச் 
சட்டத்தில் உள்ளாட்சி 
உள்ளிட்ட தகைப்புைளில் 
பங்தைற்ற மாைவர்ைளுக்குப் 
பயிற்சிைள் வழங்ைப்பட்டு 
சான்றிதழ்ைள் 
கைாடுக்ைப்பட்டன. 

மார்சு 

22. மதுக்ைகடைள் 
கதாடர்பாை ஊராட்சிக்கு 
அதிைாரம் 

மதுக்ைகடைள் இயங்ைைாமா 
தவண்டாமா என்று முடிவு 
எடுக்ைிற அதிைாரத்கதச் 
சம்பந்தப்பட்ட 
ஊராட்சியிடம்/ ைிராம 
சகபயிடம் வழங்ை 
தவண்டும் எனத் தன்னாட்சி 
அறிக்கை கவளியிட்டது. 
[மார்சு 04, 22] 

தமிழ்நாடு மது சில்ைகற 
விற்பகன (ைகடைள் மற்றும் 
பார்ைள்) விதிைள், 2003 இல், 
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மதுக்ைகடைள் அகமப்பதற்ைான இடம் மற்றும் ைகடகய மாற்றுவது குறித்த 
பகுதிைளில் திருத்தம் கைாண்டு ேந்த  அரசு, இதன் மூலம் மதுக்ைகடைள் 
எங்தை அகமய தவண்டுகமன்று முடிகவடுக்கும் அதிைாரத்கத ஆட்சியர், 
ஆகையர் ஆைிய அரசு அலுவைர்ைளுக்கு வழங்ைியுள்ளது. இதனனக் 
கண்டித்து,  குறிப்பிட்ட ைிராமப்புற அல்ைது நைர்ப்புற உள்ளாட்சியில் 
மதுக்ைகடைள் தவண்டுமா, தவண்டாமா என்ற இறுதி முடிகவடுக்கும் 
அதிைாரத்கத, நைர்ப்புறங்ைளில் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி மன்றங்ைளுக்கும், 
ஊரைப் பகுதிைளில் ைிராமசகபைளுக்கும் அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு மது 
சில்ைகற விற்பகன (ைகடைள் மட்டும் பார்ைள்) விதிைள், 2003 இல் உரிய 
திருத்தங்ைகள தமிழை அரசு தமற்கைாள்ள தவண்டும் என வைியுறுத்தி 
அறிக்கை கவளியிட்தடாம். 

 

23. ைிராம ஊராட்சி தகைவர்ைளுக்ைான ஒரு நாள் பயிற்சி  

ைிராம ஊராட்சி தகைவர்ைளுக்ைான ஒரு நாள் பயிற்சி நம் திருச்சி 
அலுவைைத்தில் நகடகபற்றது.  [மார்ச்  05 & 19]  

மார்ச் மாதம் 5 மற்றும் 19 ஆைிய தததிைளில் இரண்டு ஒரு நாள் பயிற்சிைள் 
நகடகபற்றது. ஊராட்சியில் நிதிப் கபருக்ைம், நிறுவனங்ைளின் சமூை பங்ைளிப்பு 
நிதியிகன கபறுவது (CSR Funds), தைபர் பட்கஜட் தயாரிப்பது உள்ளிட்ட 
தைவல்ைகள பைிரந்து கைாண்தடாம். 
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24. துகைத் தகைவர் & வார்டு உறுப்பினர்ைளுக்ைான இகைய வழி நிைழ்வு 

துகைத் தகைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்ைளுக்ைான அதிைாரங்ைள் 
மற்றும் ைடகமைள் குறித்த ைருத்துக்ைகள பைிரும் ஒரு இகைய வழி 
நிைழ்வு நகடகபற்றது. [மார்ச் 22, 2022] 

இந்த இகை வழி நிைழ்வு, தன்னாட்சி மற்றும் ஊராட்சி பிரதிநிதிைள் 
கூட்டகமப்பு சார்பாை நடத்தப்பட்டது.  

 

 

 

*********************************** 


