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bghUŸ v©..1 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� ெகா�� வர�ப�� த��மான� 
     தமிழக�தி� நைடெப�� ���த நக���ற உ�ளா�சி ேத�த� 2022-� அேமாக ெவ�றிைய ெபற ைவ�$ 
எ&க� அைனவைர)* இ�த மா,�மி- ம.ற�தி� பதவ/ேய�க ைவ�த மா,�மி- ம0யாைத1-0ய 
தமிழக �த�வ� ேபர.�மி1க தைலவ� அவ�க31- இராமநாத�ர* நக� ம.ற�தி. வாய/லாக �த�க, 
ந.றி பாரா�4தைல)* வண1க�ைத)* அைன�$ ம.ற உ��ப/ன�க� சா�ப/� ெத0வ/�$ 
பதிவ/ட�ப4கிற$. 
 

Ô®khd« vÔ®khd« vÔ®khd« vÔ®khd« v©.1©.1©.1©.1 

மா,�மி- �த�வ� 
அவ�க31- ந.றி 
ெத0வ/�$ ஏகமனதாக  
                  
த8�மான* 
நிைறேவ�ற�ப�ட$. 
    

bghUŸ v©..2 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� ெகா�� வர�ப�� த��மான� 
      இராமநாத�ர* நகரா�சி எ�ைல1-�ப�ட ேதவ/�ப��ண* ேரா��� அைம�$�ள ேபரறிஞ� அ,ணா 

அவ�கள:. சிைல அ;கி� மைற�த �.னா� �த�வ� டா1ட�.கைலஞ� அவ�கள:. தி;<;வ சிைலைய 

அைம1க ம.ற�தி. =ல* த8�மான* நிைறேவ�றி ெசய�ப4�திட அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$ 

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.2222 

muR¡F fU¤JU muR¡F fU¤JU muR¡F fU¤JU muR¡F fU¤JU 

mD¥g mDkÂ¡fyh«.mD¥g mDkÂ¡fyh«.mD¥g mDkÂ¡fyh«.mD¥g mDkÂ¡fyh«.    

    

bghUŸ v©..3 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� ெகா�� வர�ப�� த��மான� 
 இராமநாத�ர* நகரா�சி ப-திய/� ெகாேரானா ெதா�� த4�� நடவ�1ைகய/� �? ஈ4பா�4ட. 
பண/�0�த �.கள பண/யாள�களான, BCைம பண/யாள�க�, ம;�$வ�க�,காவல�க�, 
ப�தி01ைகயாள�க� அைன�$ த4�� பண/யாள�க31-* அவ�கைள பாரா�� ெகௗரவ/�பேதா4 மா,�மி- 
தமிழக �த�வ� அவ�க� பதவ/ேய��  ஒ; சில மாத�தி�-� ெகாேரானாைவ ��றிF* ஒழி�$ 
ம1கள:. ந�வாG<1- வழி வ-�$ ம�4மி.றி கைலஞ� நக���ற ேம*பா�4� தி�ட*, நம1- நாேம 

Ô®khd« v©.3Ô®khd« v©.3Ô®khd« v©.3Ô®khd« v©.3    

Vfkdjhf Ô®khd« Vfkdjhf Ô®khd« Vfkdjhf Ô®khd« Vfkdjhf Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥g£lJ.ãiwnt‰w¥g£lJ.ãiwnt‰w¥g£lJ.ãiwnt‰w¥g£lJ.    

    



தி�ட*, கைலஞ� -�ைச ஒழி�� தி�ட*, கைலஞ� வ 84 வழ&-* தி�ட*,  ெப,க� ேப;�$ பயண தி�ட*  
ஆகிய ப�ேவ� தி�ட&கள:. =லமாக நக���ற வசதிகைள ெப;1கிவ;* மா,�மி- �த�வ�  
அவ�கைள வண&கி இ*ம.ற�தி. வாய/லாக ந.றி பாரா�4த�க�  ெத0வ/�$1 ெகா�ள�ப4கிற$. 
 

bghUŸ v©..4 அ) இராமநாத�ர* நகரா�சிய/� 2021-2022ஆ* ஆ,4 வர< ெசல< தி�ட* 2022-2023ஆ* ஆ,41கான உ�ேதச 
வர< ெசல< ெதாைகைய தயா0�$ நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக�தி�- அ>�ப ம.ற�தி. அ>மதி1- 
ைவ1க�ப4கிற$. 
ஆ) நைடெப�ற உ�ளா�சி ேத�தF1கான 60.00 இல�ச*  MபாC ெசலவ/ன�ைத தமிGநா4 ேத�த� 
ஆைணய�திடமி;�$ ெப�ற M.54,08,000/-ய/ைன தவ/��$ அதிக�ப�யான ெதாைகய/ைன ெபா$ நிதிய/லி;�$ 
ஈ4 ெசC$ ெகா�ள ம�ற�தி� அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�. 
அ!வலக "றி�#- 1)அ ம��* ஆ வ/�- ம.ற* அ>மதி வழ&கலா*. 
ஆ)மRத��ள ெசலவ/ன� ெதாைகைய ெபா$ நிதிய/லி;�$ ஈ4 ெசC$ ெகா�ள அ>மதி வழ&கலா*. 
ந.க.எ,.1036/2022/ப/1  
 

Ô®khd« v©.4Ô®khd« v©.4Ô®khd« v©.4Ô®khd« v©.4    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò     

m§Ñfç¡f¥g£lJ.m§Ñfç¡f¥g£lJ.m§Ñfç¡f¥g£lJ.m§Ñfç¡f¥g£lJ.    

    

bghUŸ v©..5 இராமநாத�ர* நகரா�சி பாதாள சா1கைட தி�ட* 7.10 MLD ெகா�ள< ெகா,ட கழி< ந8� W�திக0�� 
நிைலய�தி� மாW க�4�பா�4 வா0ய அறி<��தலி.ப� Online Effluent Monitoring System அம�ப4�த ேவ,� 
உ�ளதா� அத�கான உ�ேதச மதி�பh4 $.43.76 ல�ச�தி�-* இ�பண/1- ம� ஒ�ப�த���ள: ேகா0 த-தி 
வாC�த நப;1- ஒ�ப�த* அள:�$ பண/ய/ைண வழ&க<* ம.ற�தி. அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$. 
அ!வலக "றி�# – 1)ம.ற* அ>மதி வழ&கலா*. 
2)அத�கான வ/ள*பர ெசலவ/ன�ைத கழி<ந8� நிதிய/லி;�$ ெசலவழி1க<* அ>மதி வழ&க�ப4கிற$. 
ந.க.எ,.1037/2022/இ1 
 

Ô®Ô®Ô®Ô®khd«khd«khd«khd«    v©.5v©.5v©.5v©.5    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    

mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.      

    

bghUŸ v©..6 இராமநாத�ர* நகரா�சி சிற�� நிைல நகரா�சியாக 06.03.2019� ேததி அ.�     தர* உய��த�ப�ட$. 
இராமநாத�ர* நகரா�சி 33 வா�4கைள உ�ளட1கியதா-*. ஆனா� அ;கி� அைம�$�ள ஊரா�சி, 

Ô®khd« v©.6Ô®khd« v©.6Ô®khd« v©.6Ô®khd« v©.6    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    



ேபMரா�சிகைள இைண1காம� த�ேபாைதய நிைலய/ேலேய தர* உய��த�ப�4�ள$. இ�நகரா�சி மாவ�ட 
தைலநகராக உ�ளதாF*, இத. அ;கி� அைம�$�ள �,ண/யlதல&களான இராேமlவர*, 
தி;���லாண/, ேதவ/�ப��ண*, ேச$1கைர ம��* ஏ�வா� த�ஹா ஆகிய இட&க31- வ�$ ெச�F* 
ப1த�க� ம��* W��லா பயண/க� அதிக அளவ/� வ;வதாF* இ�நக0. வள�nசிைய க;�தி� 
ெகா,4, ேமF* இ�நக0. அ;கி� அைம�$�ள (1)ப��ண*கா�தா. ஊரா�சி (2)ச1கர1ேகா�ைட ஊரா�சி, 
(3)pர&ேகா�ைட ஊரா�சி (4)அnW�த.வய� ஊரா�சி, (5) இராஜp0யமைட ஊரா�சி ஆகிய கிராம 
ஊரா�சிகைள இைண�$ நகர எ�ைலைய வ/0வா1க* ெசCய  ஏ�கனேவ ப/ேரரைண அ>���ப�4 
ேம�காr* ப-திகைள இைண1காம� தர* உய��த�ப��;�ப$ எsவ/த பல>* கிைட1க�ெபறவ/�ைல. 
எனேவ, இ�நகரா�சிய/. ம1க� ெதாைக ெப;1க*, மாவ�ட தைலநக� ம��* W��லா பயண/கைள 
ஈ�1-*  வைகய/� ப��ண*கா�தா., ச1கர1ேகா�ைட,pர.ேகா�ைட, அnW�த.வய�, இராஜ p0யமைட 
ஊரா�சிகைள இைண�$ நகரா�சிய/. தர�திைன உய��தினா� இ�நகரா�சிய/. வ;மான* உய�வைட)* 
அத. ெபா;�4 அரசி. உதவ/)ட. t�ய பாதாள சா1கைட தி�ட*, -� த,ண8� வசதி ஆகிய 
தி�ட&கைள நிைறேவ�றிட<* 70.62 ச$ர கிேலா மR�ட� பர�பள< ெகா,ட இ�நகரா�சிய/ைன ேம�ப� 
ஊரா�சிக� இைண1காம� சிற�� நிைலயாக மா�ற�ப�ட$ எsவ/த பல>* அள:1கா�ைத ம.ற�தி� பதி< 
ெசC$ ேம�ப� ஊரா�சிகைள  இைண1க வலி)��தி ம.ற�தி. வாய/லாக மR,4* அரW1- க;�$; 
ம.ற�தி�- ெபா;� ைவ1க�ப4கிற$. 
அ!வலக "றி�# – ம.ற�தி. அ>மதி வழ&க�ப4கிற$. உ0ய ப/ேரரைண (1)ப��ண*கா�தா. ஊரா�சி 
(2)ச1கர1ேகா�ைட ஊரா�சி, (3)pர&ேகா�ைட ஊரா�சி (4)அnW�த.வய� ஊரா�சி, (5) இராஜp0யமைட 
ஊரா�சி ஆகிய கிராம ஊரா�சிகைள இைண�$ நகர எ�ைலைய வ/0வா1க* ெசCய அரW1- அ>�ப<* 
அ>மதி வழ&க�ப4கிற$. 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.      

      

      

    

bghUŸ v©..7 Ïuhkehjòu« efuh£Á Áw¥òãiy, 6.33 r.».Û£l® gu¥gsÎ«, 33 th®Lfis cŸsl¡»a  xU kht£l 

jiyefçš mikªJŸs efuh£ÁahF«. Ïj‹ k¡fŸbjhif 2011 M« M©L fz¡bfL¥Ã‹go  64257, j‰nghija 

k¡fŸbjhif 77950 k‰W« 2025 M« M©o‹ k¡fŸbjhif 81920. 

Ô®khd« v©.7Ô®khd« v©.7Ô®khd« v©.7Ô®khd« v©.7    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    

mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.      



Ïªefuh£Áæš th®L v©.30 (Ward-F, Block-4,T.S No.17) š 9900.00 r.Û gu¥gséš efç‹ ika¥gFÂæš 

mikªJŸs “B” Grade ngUªJ ãiyakhdJ xU§»izªj Á¿a k‰W« eL¤ju ef®òw nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ 

(IDSMT) 1989š f£ol gâ Jt§f¥g£L 05.02.1992š Ï¥gâ Ko¡f¥g£L k¡fë‹ ga‹gh£oš ÏUªJ tU»‹wJ. 
Ï¥ngUªJ ãiya¤Âš 26 ngUªJ Bay-¡fS«, 42 thlif filfŸ, ÏUr¡futhfd« ãW¤Jäl«, 2 thlif 

cztf§fŸmika¥bg‰W mj‹_y« M©blh‹W¡F %.31.88Ïy£r«, tUthŒ efuh£Á¡F »il¡f¥ bgW»wJ. 

FoÚ® trÂ, és¡FtrÂ, fê¥ÃltrÂ, gaâfŸmkU« Ïl« k‰W« jhŒkh®fŸ ghÿ£L« miw M»at‰W¡fhd 

bryéd§fŸ Ï¤bjhifæ‹ _y« nk‰bfhŸs¥g£L tU« ãiyæš m›t¥nghJ Á¿a mséyhd gGJ 

gh®¡f¥g£L Ïa§» tU»wJ. Ïªefiu x£oÍŸs eædh® nfhéš, Ïuhnk°tu«, ÂU¥òšyhâ, c¤Âunfhrk§if, 

njé¥g£oz«, V®tho ngh‹w òåj jy§fS¡F mÂf¥goahd k¡fŸ cybf§»Y« ÏUªJ òåjah¤Âiu tªJ 

brš»‹wd®. nkY« kJiu, ÂU¢Á M»a bgUefu§fS¡F« Ï¥ngUªJ ãiya¤ÂèUªJ gaâ¡»‹wd®. 

Ïªãiyæš Ï¥ngUªJãiya« f£l¥g£L 30 M©LfS¡F nkyh» é£l ãiyæš kiHÚ® nj§» 

m›t¥bghGJ nk‰Tiwó¢R bga®ªJ éGtJ« mjid rçbrŒtJ« tho¡ifah» tU»wJ. jäœehL muÁ‹ 

c¤Âué‹ go ÏoªJ éG« ãiyæYŸsmid¤J f£Lkhd§fisÍ« Ïo¤J m¥òw¥gL¤j m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ. 

vdnt nk‰T¿a fhuz§fë‹ mo¥gilæY« °Âu¤j‹ik mo¥gilæY« ngUªJ ãiya¤ij KGtJkhf 

mf‰¿ bgU» tU« gadhs®fë‹ (k¡fë‹) mo¥gilæY« 8200.00 r.Û gu¥gsÎ bfh©l efuh£Á guhkç¥Ãš 

cŸs rªijæ‹ Ïl¤ÂidÍ«, mjid x£oÍŸs ó§fh k‰W« ÏUr¡futhfd« ãW¤Jäl¤ijÍ« nr®¤J  18000.00 

r.Û gu¥gséš mL¡Fkho filfŸ bfh©l òÂa eÅd trÂfSl‹ Toa ngUªJãiya« mik¡f %.45.00 nfho 

kÂ¥Õ£oš Â£l¥Ãnuuiz jah® brŒa mDkÂÍ« Â£l¤Â‹ mtrumtÁa« fUÂ kht£l jiyefuhf cŸs ngUªJ 

ãiya¤Âid 50-Baybfh©l “m “ ju« thŒªj ngUªJ ãiyakhf kh‰w efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe®, kJiu 

mt®fsJ têahf efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fS¡F cça fU¤JU rk®¥Ã¡fÎ«  mj‰Fça éçthd 

    



m¿¡if jahç¡f MF« c¤njr bryédkhd %.10.00 Ïy£r¤Â‰F  mDkÂ nt©o bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf mYtyf mYtyf mYtyf F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò- 1)k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2)cl‹ éçthd Â£l m¿¡if jahç¡f x¥gªj¥òŸë nfhç fU¤JU rk®¥Ã¡f k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.2332/2021/Ï1e.f.v©.2332/2021/Ï1e.f.v©.2332/2021/Ï1e.f.v©.2332/2021/Ï1    

 

bghUŸ v©..8    இராமநாத�ர* நகரா�சி த�ெபா?$ ேகாைட கால* ெதாட&கிவ/�டப�யாF* தமிGநா4 -�ந8� வ�கா� 
வா0ய�தா� தினச0 வழ&க�ப4* -�ந80. அள< -ைற�$வ/�டப�யாF*, நக��ப-திய/� -�ந8� 
வ/நிேயாக�தி� ப/ரnசைனக� ஏ�ப4வைத தவ/�1-* ெபா;�4 வா�4 உ��ப/ன�கள:. ேவ,4ேகாைள 
ப0சீலைன ெசC$ ஆG$ைள வ/ைச�ப*�ட. t�ய -�ந8� ெதா�� ம��* சிறிய அ�-ழாCக� அைம�$ 
தர<* M.10.00 இல�ச* ம.ற�தி. அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$. 
அ!வலக "றி�# - ம.ற* அ>மதி வழ&க�ப4கிற$. 
2)�த�t�ட�தி� �1கிய  ெபா;ளான -�ந8� ேதைவைய க;�தி� ெகா,4 ம.ற* M.10.00 
இல�ச�திைன -�ந8� நிதிய/� ெசலவ/ட அ>மதி வழ&க�ப4கிற$. 
ந.க.எ,.1038/2022/இ1 
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bghUŸ v©..9 இராமநாத�ர* நகரா�சிய/� BCைம பண/யாள�கள:. -�ய/;�� ப-தியான ெப0யா�  நக� ப-திகள:� 
உ�ள அ41-மா� -�ய/;�ப/� கழி< ந8� -ழாCக� ேசதமைட�$ இ;�பதா� கழி< ந8� -�ய/;�ைப W�றி 
ேத&கிய/;�பைத)*, ஜ.ன� க,ணா�க� உைட�தி;�பைத ச0 ெசCய<*, பராம0�� பண/கைள 
ேம�ெகா�ள<* தன$ மாவ�ட ஆ�சிய� ஆCவ/. ேபா$ ெத0வ/�$�ளைத �.ன:�4 ேம�ப� பராம0�� 
ெசலவ/ன&கைள ஒ�ப�த���ள: ேகா0 ேம�ெகா�ள ஆ-* ேதாராய ெசலவ/ன* M.2.00(MபாC இர,4 
இல�ச* ம�4*) இல�ச�தி�- அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$.  
அ!வலக "றி�#- ம.ற* அ>மதி வழ&கலா*. 
2)SUC கண1கிலி;�$ ேம�காr* ெசலவ/ன�ைத ேம�ெகா�ளலா*. 
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bghUŸ v©..10 இராமநாத�ர* நகரா�சி1-�ப�ட வா�4-A ப/ளா1-05, நகரள< எ,.33 �கைவ ஊரண/ய/ைன க�4மான பண/, 
க�லினா� ஆன இ;1ைக, மி.சார வசதி, வ/ைளயா�4 ெபா;�க�, க,காண/�� ேகமரா, ெச�, ெகா� மர* 
ந4த� ேபா.ற பண/கைள ேம�ெகா�ள ஆ-* மதி�பh�4 M.350 ல�ச&க� உ�ேதச மதி�பh��� கைலஞ� 
நக���ற ேம*பா�4 தி�ட* நிதிய/� ப/ேரரைன அ>�ப/ அத�கான உ�திர< 4ப/�ேகா அ�ைரச� 0�ேபா�� 
வர�ெப���ள$. அத. மR$ உ0ய நடவ�1ைக ேம�ெகா,4 ஒ�ப�த���ள: ேகார<* ேதைவ�ப4* 
ஆவண&கைள அsவ�ேபா$ சம��ப/1க<* ம.ற* அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$. 
அ!வலக "றி�# – 1)ம�ற� அ�மதி,கலா�. 
2)ேம�காr* அFவ� சா��த நடவ�1ைககைள ேம�ெகா�ள ஆைணய;1- ம.ற* அ>மதி வழ&கலா*. 
ந.க.எ,. 1047/2022/இ1 
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bghUŸ v©..11 இராமநாத�ர* நகரா�சிய/� UPS ம��* ேப�ட0க� ப?$ ஏ�ப�4 கண/ன:க� இய&க ��யாத 
pGநிைலய/� அ�1க� மி.ெவ�4 ஏ�ப�4 கண/ன:க� ப?$ ஏ�ப4வைத த41க ஏ�கனேவ ப?தாகி)�ள 
UPSைய ப?$ ந81க ம��* �திய UPS 1 எ,ண*  ம��* �திய ேப�ட0க� 12 எ,ண* ம��* நக�ம.ற 
தைலவ� அவ�க� அைற1- �திய ஒ; கண/ன: ம��* ப/0,ட�க� வா&க ஆ-* உ�ேதச ெசலவ/ன* 
M.5.00/- இல�ச�தி�- அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$. 
அFவலக1-றி��-1,ம.ற* அ>மதி1கலா* 
2,இnெசலவ/ன�ைத ெபா$ நிதிய/லி;�$ ேம�ெகா�ள ம.ற* அ>மதி வழ&கலா*. 
ந.க.எ,. 2495/2021/இ1 
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bghUŸ v©..12 இராமநாத�ர* நகரா�சிய/�  ப/ற�� / இற�� சா.றிதG வழ&கி வ;* Wகாதார ஆCவாள�கள:. 
�திய  அைற1- �தியதாக UPS Line ம��* இ.ெட�ென� வசதிக� ம��* ப/ற�� / இற�� சா.றிதG வா&க 
வ;* ெபா$ம1க�  அமர இ;1ைக வசதி, -�ந8� வசதி (RO) ெசC$தர ஆ-* உ�ேதச ெசலவ/ன* M.50,000/-
1- ம.ற�தி. அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$.  
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அFவலக1-றி��: 
1) ம.ற* அ>மதி1கலா*. 
2) இnெசலவ/ன�ைத ெபா$ நிதிய/லி;�$ ேம�ெகா�ள<* அ>மதி வழ&கலா*. 

ந.க.எ,.1021/எn1/2022 
 

bghUŸ v©..13       ெசயலாள�, ெபா$ Wகாதார* ம��* ம;�$�$ைற ெச.ைன-6, அவ�கள:. ெசயலாைண க�த 
ந.க.எ,.1869/NUHM/SHS/2015-3 நா�.13.10.2021. ப� இராமநாத�ர* நகரா�சிய/. நி�வாக�தி�-�ப�ட ப-திய/� 
M.75.00 இல�ச* மதி�பh��� �தியதாக ஒ; ஆர*ப Wகாதார நிைலய* க�ட வர�ெப���ள 
ெசய��ைறய/ைன ம.ற�தி. பா�ைவ1-* பதி<1-* ைவ1க�ப4கிற$. ேம�ப� க��ட�ைத நகரா�சி 
நிதிய/� க�ட அறி<��தியதி.ப� இnெசலவ/ன�ைத ேம�ெகா�ள இயலாததா� NHRM  நிதிய/� க��ட* 
க�ட<*, அத. மR$ உ0ய ெதாழி� ��ப அ>மதி ேவ,� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய;1- அ>�ப/ 
ஒ�ப�த���ள: ேகா0 ேம�நடவ�1ைக எ41க<* ம.ற�தி. அ>மதி ேவ,ட�ப4கிற$. 
அ!வலக "றி�#- 1)ம.ற* பா�ைவய/�4 பதி< ெசCயலா*. 
2)ேம� நடவ�1ைக எ41-* ெபா;�4 ெதாழி� ��ப அ>மதி ெப��* ஒ�ப�த���ள: ேகார<* அத�கான 
வ/ள*பர ெசலவ/ன�ைத ெபா$ நிதிய/லி;�$ ெசலவழி1க<* ம.ற�தி. அ>மதி வழ&க�ப4கிற$. 

ந.க.எ,.1048/2022/எn1 
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bghUŸ v©..14 நகரா�சி நி�வாக இய1-ந�, ெச.ைன அவ�கள:. க�த* ந.க.எ,.11531/2019/எn1 நா�.02.12.2021 
W�றறி1ைகய/� இைண1க�ப�4�ள ெச.ைன உய�ந8தி ம.ற* ம$ைர கிைள WP(MD)No.4959/2019(ம��*) 
WP(MD)No.3941&3942/2019 நா�.17.08.2021-.ப� உ�ளா�சி அைம��க� =ல* இய&க�ப4* ெபா$  க�டண 
கழி�ப/ட&கைள -�தைக1- வ/டாம�(NGO) ெதா,4 நி�வன&கள:ட* ஒ�பைட1-மா� 
ெத0வ/1க�ப�4�ள$. எனேவ அதைன ெதாட��$  இ�நகரா�சி பா�தியமான ெபா$ கழி�ப/ட&கைள 
மராம�$ பண/ ேம�ெகா,4 NGO  ெதா,4 நி�வன&கள:ட* ஒ�பைட1க<* நகரா�சி1-�ப�ட க�டண 
கழி�ப/ட&கைள -�தைக1- வ/டாம� NGO நி�வன&கள:ட* ஒ�பைட1க ெத0வ/1க�ப�4�ள$. த8��� நக� 
ம��* நகரா�சி நி�வாக இய1-ந�, ெச.ைன அவ�கள:. W�றறி1ைக ம.ற�தி. பா�ைவ1-*, 
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அ>மதி1-* ைவ1க�ப4கிற$. 
    அFவலக -றி�� – 1) ம.ற* அ>மதி1கலா*. 

    ந.க.எ,.3129/2021/அ2   

    
    
    
((((XXXX¥¥¥¥g«)g«)g«)g«)    F.fh®nkf«F.fh®nkf«F.fh®nkf«F.fh®nkf«,,,,    
        ef®k‹w¤jiytef®k‹w¤jiytef®k‹w¤jiytef®k‹w¤jiyt®®®®,,,,    
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