
mtrumtrumtrumtru�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  etk;gh;etk;gh;etk;gh;etk;gh; மாத� 9 ;k; ehs; jpA;fl;fpHik     fhiy 11.00 kzpf;F eilbgw;w 
mtruf;Tl;l eltof;iffs;.;.;.;.    

��ன�ைல  bry;tpbry;tpbry;tpbry;tp  Bfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;thp hp hp hp  B.Com., 

தனஅ�வல� 

      
 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

09.11.2020 ெபா�� எ�.1 

              ேவதார�ய� நகரா�சிய�� சிற�� சாைலக� தி�ட� (SRP) 2020-21 ஆ� ஆ�) நிதிய�* கீ, 

சாைலக� ேம�பா) பண�க/01 2.1000.00 இல�ச5தி� 2 சி�ப6களாக தயா� ெச9ய�ப�)�ள மதி�ப:)க/01 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள* நி�வாக அ;மதி  வழ6கிட பண�க� ேத�= ெச9ய�ப�) ம*ற5தி* 

ஒ��த�01 ைவ0க�ப)கிற?. 

வ.எ....    
வா�� 
எ� 

பண�ய�� ெபய� 
சாைலய�� 

த�ைம 
சாைலய�� 
ந�ள� கி.ம  

அகல� 
மதி"ப#� 

(%. 
இல'ச(தி)) 

1 2 3 4 5 6 7 

சி"ப� 1                 

1. 7,8 & 

16 

கிழ;01, ெதA1 மAB� 
வட01 ேத�வ Cதிகள� 
சிெம�� சாைல 
அைம5த� 

சிெம�� 
சாைல 

1.050 12.00 650.00 

     ெமா(த�     1.050  650.00 

சி"ப� 2                    

1 15 ேகாரெவள சாைல Dத� 
ெகா�ைல0கா) வைர 
சிெம�� சாைல அைம5த� 

தா�சாைல 0.281 4.10 21.50 

2 18 உFச0க�டைள ெமய�* தா� 
சாைல அைம5த� 

தா�சாைல 0.385 4.10 22.50 

3 14 த�ப�ரா*1Gகா) தா�சாைல 
சீரைம�� ெச9த� 

தா�சாைல 0.328 4.10 16.50 

4 14 �Hகரண� Dத� 
ெச�Gய0கா) வைர 

தா�சாைல 0.825 4.10 40.00 

த��மான எ�.181 
அ6கீகI0க�ப�ட?.  

 



தா�சாைல சீரைம�� ெச9த� 
5 12 �Hகரண� ெமய�* தா�சாைல 

சீரைம�� ெச9த� 
தா�சாைல 0.200 4.10 12.00 

6 14 சிவ*ேகாய�� Dத�  
ப�ண�*ேந�ெமாழியா��ர� 
வைர தா�சாைல சீரைம�� 
ெச9த� 

தா�சாைல 0.530 4.10 33.00 

7 14 ேவ�பேதவ*கா) Dத� 
ச�வக�டைள மய�ல* 1ள� 
வைர தா�சாைல சீரைம�� 
ெச9த� 

தா�சாைல 0.650 4.10 32.00 

8 15 1மர*கா) Dத� ப0த�1ள� 
மாIய�மன ேகாய��  
இைண�� சாைல தா�சாைல 
சீரைம�� ெச9த� 

தா�சாைல 0.370 4.10 20.50 

9 14 ேமல 
ப�ண�*ேந�ெமாழியா��ர� 
தா�சாைல அைம5த� மAB�  
சீரைம�� ெச9த�   

தா�சாைல 0.358 4.10 24.00 

10 20 ம*ன�ைபய*க�டைள Dத� 
ந�ல5தா*கா) இைண�� 
சாைல வைர தா�சாைல 
சீரைம�� ெச9த� 

தா�சாைல 0.280 4.10 20.00 

11 13 ைகலவன�ேப�ைட Dத� 
D5?�ேப�ைட சாைல 
இைண�� தா�சாைல 
அைம5த� 

தா�சாைல 0.560 4.10 50.00 

12 12 ேவ�பேதவ*கா) ெதA1ெதJ 
தா�சாைல சீரைம�� ெச9த� 

தா�சாைல 0.550 4.10 29.00 

13 16 Kேவதார�ேயLவர� 
திJ0ேகாய�� கிழ01 ெதA1 
மட வ�ளாக� ப1திய�� 
தா�சாைல அைம5த� 

தா�சாைல 0.500 4.10 29.00 

     ெமா(த�     5.817  350.00 

     ெப�ெமா(த�     6.867  1000.0

0 
 
 

அ�வலக 1றி�� சிற�� சாைலக� தி�ட� 2020-21 தி�ட5தி* கீ, நகரா�சி ப1திய�� உ�ள 
சாைலக� ேம�பா) ெச9M� பண�0காக இர�) சி�ப5தி* கீ, 14 
எ�ண�0ைக பண�க/01 மதி�ப:) தயா� ெச9ய�ப�)�ள?. இதி� சி�ப� 1 
� உ�ள சிெம�� சாைலய�� கீழவ Cதி, ெதA1 வ Cதி, வட01 வ Cதிய�� நாைக 
சாைல வைர உ�ள 1050 மQ�ட� ம�)� நகரா�சி01 ெசாRதமான?. மQத� 

உ�ள வட01 வ Cதிய�� 85 மQ�ட� ேமலவ Cதிய�� உ�ள 313 மQ�ட� 
ெந)Uசாைல5?ைற01 ெசாRதமான?. எனேவ நகரா�சி01 ெசாRதமான  



 
Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

சாைல01  ம�)� சிெம�� சாைல மAB�  Drainage அைம0க=�, 
இயAைக இட�பா)க� ]ல� ேசதDAற 13 எ�ண�0ைக சாைலக� 5.817 
மQ�ட� சாைல�பண�  ேமAெகா�ள 2.10.00 ேகாG01 தயா� ெச9ய�ப�ட  
மதி�ப:)க/01 நி�வாக அ;மதி வழ6கிட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச*ைன அவ�க/01 அ;�ப�ட=�, அதAகான நிதிய�ைன D_ அர` 
மா*யமாக வழ6கிட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கைள  
ேக�)0ெகா�ள=� ம*ற� அ6கீI0கலா�. 

(ந.க.1425/2020  இ1) 
 

 
 

 ெபாJ� எ�.2 
    

           நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள* 28.08.2020 ேததிய ந.க.எ�. 12635/2020/OPA-3-1 கGத5தி*பG 
ேவதார�ய� நகரா�சி01�ப�ட அைன5? வா�) ப1திகள� உ�ள வBைம0ேகா�GA1 கீ, வா_� 
பயனாளக/01 �ர�சி5தைலவ� அ�மா அவ�கள* வ�Iவான  வ�ப5? மAB� கா�ப:�)5தி�ட� ெதாட�பான 
வ�பர6க� ேசகI0க கண0ெக)�� பGவ6க� வைளதள5திலிJR? பதிவ�ற0க� ெச9ய�ப�) அFசிட�ப)வதA1�,  
அFசிட�ப)வதAகான ெசலவ�ன5ெதாைக நகரா�சி நிதிய�லிJR? ேமAெகா�ள=� ஒ��த�01 ைவ0க�ப)கிற?. 
 

அ�வலக 1றி�� அரசாைண எ�.170, ஊரக வள�Fசி மAB� ஊரா�சி (மஅதி 3) ?ைற 
நா�. 27.10.2020 ேததிய அரசாைணய�� வழ6க�ப�)�ள உIய 
வழிகா�) ெநறிDைறக� பG நக���ற ப1திகள� வBைம0ேகா�GA1 
கீ, வா_� 1)�ப6கள* f)த� வ�பர6க� கண0ெக)�� 
ெச9திட=� ெசலவ�ன6க� நகரா�சி நிதிய�� ேமAெகா�ள=� உIய 
ஒ?0கீ) ெதாைக ெபற�ப�ட?� ஈ) ெச9? ெகா�ள=� 
அ;மதி0கலா�. 
    பGவ6க� TIPPS வைலதள5தி* மQ? பதிவ�ற0க� ெச9ய�ப�) 
அவAறிைன அFசி�) ெபBவதA1 தமி,நா) ம�Gப�பL இ*�ேகா 
ச�j லி�., திJFசி நிBவன5தி� பண�க� ேமAெகா�ள=� 
அ;மதி0கலா�. 

(ந.க.எ�.1114/2020 H1) 

த��மான எ�.182     
mDkjpf;fg;gl;lJmDkjpf;fg;gl;lJmDkjpf;fg;gl;lJmDkjpf;fg;gl;lJ....    



mtrumtrumtrumtru�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  etk;gh;etk;gh;etk;gh;etk;gh; மாத� 18 ;k; ehs;  g[jd;fpHik     மாiy 3.00 kzpf;F 
eilbgw;w mtruf;Tl;l eltof;iffs;.;.;.;.    

��ன�ைல  bry;tpbry;tpbry;tpbry;tp  Bfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;thp hp hp hp  B.Com., 

தன�அ�வல� 

      
 

 
Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

18.11.2020 ெபா�� எ�.1 

 

                  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய� ைற உ#தர$ ந.க.எ�.26888/UGSS-2/2018-19 நா0. 

29.01.2019 � ப2  IUDM 2018-19 தி�ட#தி� கீ8 ேவதார�ய� நகரா�சிய9� 20 KLD ெகா0ளள$ ெகா�ட Fecal 

Sludge Tratment Plant (FSTP)  அைம#திட  நி�வாக அLமதி வழNகியத�ப2, நகரா�சி ச�னதி கடOகைர பPதிய9� 

Qதிய உரRகிடNP வளாக#தி� S. 285.00 இல�ச� மதிVபW�2� 1 ஏRக� பரVபளவ9�  Qதியதாக 20 KLD ெகா0ளள$ 

ெகா�ட கழி$நY� Z#திக[VQ நிைலய�  (FSTP) அைமRP� பண9 ஒVப]த அ2Vபைடய9� நைடெபO^  40% பண9 

 2RகVப�a0ளb. இVபண9யானb 31.03.2021 RP0  2RகVபட$0ளதா� அதOகான கசaகழி$ ேமலா�ைம 

bைண வ9திக0  ப9ரZர� ெசdதிட வைர$ bைண வ9திக0 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள�� அLமதி ெபற 

அLVப9ட$�, bைணவ9திக0 நாள�த8 மO^� அரசிதழி� வ9ள�பர� ெசdதிட$� அதOகான ெசலவ9ன#ைத நகரா�சி 

ெபாbநிதிய9லிe]b ேமOெகா0ள$� ம�ற#தி� அLமதி ேவ�டVபaகிறb. 

அ�வலக PறிVQ  அLமதிRகலா�. 
 

((((ந....க....எ�.2380/2018/.2380/2018/.2380/2018/.2380/2018/இ1111) 
 

த��மான எ�.183 
அLமதிRகVப�டb.  

 



rhjhuzrhjhuzrhjhuzrhjhuz�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L  etk;gh;etk;gh;etk;gh;etk;gh; மாத� 30 ;k; ehs;  jpA;fl;fpHik     மாiy 4.00 kzpf;F 
eilbgw;w rhjhuzf;Tl;l eltof;iffs;.;.;.;.    
��ன�ைல  bry;tpbry;tpbry;tpbry;tp  Bfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;tBfh. kBf^;thp hp hp hp  B.Com., 

தன�அ�வல� 

      
 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; thpir vz; kw;Wk; thpir vz; kw;Wk; thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kd;w Tl;lg;bghUs;kd;w Tl;lg;bghUs;kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

30.11.2020 ெபா�� எ�.1 
    

           அ�வலக பய�பா���� வா�க�ப�ட 30 KVA �ச� ெஜனேர�ட� 10.09.2019 � வா�க�ப�& ஓரா�&க( 
)�*�ற நிைலய/� ச�வ 01 ெச2திட*�, அத�கான  Oil, Oil Filter, Fuel Filter க( மா�ற� ெச2திட*� அத�கான 
ெசலவ/ன� <.3524/- ேம�ெகா(ள ம�ற ஒ�Cத�D� ைவDக�ப&கிறE. 
 

அ�வலக �றி�C ெஜனேர�ட� வழ�கிய நிGவன� Hல� ச�வ 01 ெச2திட*�, ச�வ 01 

ெச2திட  Labour Charge தவ/�PE  Spares க�டண� ெசலவ/ன� 
ேம�ெகா(ள*� அUமதிDகலா�. 

                    

த��மான எ�.184 
அUமதிDக�ப�டE. 
 

30.11.2020 bghUs; vz;. 2bghUs; vz;. 2bghUs; vz;. 2bghUs; vz;. 2            
       ேவதார�ய� நகரா�சி ெபாE Vகாதார�ப/Wவ/� இய�கிவY� ��ப� லாW வாகன� 
எ�. TN-51J-1570 (SML) மின� ��ப� லாW D� ஆ�& பராமW�C பண/ (FC)  01.04.,2020 உட� 
)�வைடவதா� 2020-21 � ஆ���� பராமW�C பண/க( ேம�ெகா(ள ேவ��யE மிக*� 
அவசியமாகிறE. இ�பண/Dகா�� உPேதச ெசலவ/ன�   <. 100000 D� ம�றPதி� அUமதி 
ேவ�ட�ப&கிறE. 

அ�வலக �றி�C  ம�ற� அUமதிDகலா�. ெகாேரானா ெதா�G பரவ� 
காரணமாக 24.03.2020 )த� )^ ஊரட�� ப/ற�ப/Dக�ப�ட 
நிைலய/� பராமW�C பண/க( நிGPதி ைவDக�ப�டE. 
ேம�ப� வாகனPதிைன ெதாட�`E 
ெபாEVகாதார�பண/கaD� பய�ப&Pத�ப�டதனா� 
பராமW�C பண/ ேம�ெகா(ள ேவ��யE மிக*� 
அவசயமாகிறE. எனேவ த�தி சா�G ெபGவத�கான  இதர 
ெசலவ/ன�கaD�� பராமW�C பண/ ேம�ெகா(ள 
த�தியான நிGவன�கள�டமிY`E ஒ�ப`த�C(ள�க( ேகாW 
நடவ�Dைகக( ேம�ெகா(ள*� ம�ற� அUமதிDகலா�. 

 

த��மான எ�.185 
அUமதிDக�ப�டE 

30.11.2020 bghUs; vz;. 3bghUs; vz;. 3bghUs; vz;. 3bghUs; vz;. 3           த��மான எ�.186 



          ேவதார�ய� நகரா�சி ெபாE Vகாதார�ப/Wவ/� இய�கிவY� ��ப� லாW வாகன� 
எ�. TN-51C-7967 D� ஆ�& பராமW�C பண/ (FC) 14.07.2020 உட� )�வைடவதா� 2020-21 � 
ஆ���� பராமW�C பண/க( ேம�ெகா(ள ேவ��யE மிக*� அவசியமாகிறE. 
இ�பண/Dகா�� உPேதச ெசலவ/ன�                     <. 2,50,000 D� ம�றPதி� அUமதி 
ேவ�ட�ப&கிறE. 

அ�வலக �றி�C  ம�ற� அUமதிDகலா�. ெகாேரானா ெதா�G பரவ� காரணமாக 
24.03.2020 )த� )^ ஊரட�� ப/ற�ப/Dக�ப�ட நிைலய/� 
பராமW�C பண/க( நிGPதி ைவDக�ப�டE. ேம�ப� வாகனPதிைன 
ெதாட�`E ெபாEVகாதார�பண/கaD� பய�ப&Pத�ப�டதனா� 
பராமW�C பண/ ேம�ெகா(ள ேவ��யE மிக*� அவசயமாகிறE. 
எனேவ த�தி சா�G ெபGவத�கான  இதர ெசலவ/ன�கaD�� 
பராமW�C பண/ ேம�ெகா(ள த�தியான நிGவன�கள�டமிY`E 
ஒ�ப`த�C(ள�க( ேகாW நடவ�Dைகக( ேம�ெகா(ள*� ம�ற� 
அUமதிDகலா�. 

 

அUமதிDக�ப�டE 

30.11.2020 bghUs; vz;. 4        bghUs; vz;. 4        bghUs; vz;. 4        bghUs; vz;. 4            
       ேவதார�ய� நகரா�சிD��ப�ட ேவதாமி�த ஏWய/� ேம�கைரய/� சாைல ேம�பா�& பண/க( 
நைடெபGவதா�  பண/D� இைடcறாக சாைலய/� கீeCற� உ(ள 9 எ�ண/Dைக மி� க�ப�கைள 
ேம�CறPதி� மா�றியைமDக வ/�ண�ப பதி* க�டண� <.118 + மதி�பh�&Pெதாைக <.22290/- 
ஆகDi&த� ெதாைக <.22408/- தமிeநா& மி�சார வாWயPதி�� ெச�PதிடDேகாW இளமி� 
ெபாறியாள�, தப/த.மி.உ.ப.க., ேவதார�ய� க�த எ�.இமிெபா/இப/ேவைத/ேகா/DCW/ எ�.331/20 
நா(.23.11.2020 � ப� ேக�C வர�ெப�G(ளE. இPெதாைகய/ைன தமிeநா& மி�சாரவாWயPதி�� 
ெச�Pதிட ம�றPதி� அUமதி ேவ�ட�ப&கிறE. 

அ�வலக �றி�C  ம�ற� அUமதிDகலா�. இlெசலவ/னPதிைன நகரா�சி 
நிதிய/லிY`E ேம�ெகா(ள*� அUமதிDகலா�. 

 

த��மான எ�.187 
அUமதிDக�ப�டE 

30.11.2020 bghUs; vz;.5bghUs; vz;.5bghUs; vz;.5bghUs; vz;.5    
           நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள�� அDேடாப� 2020, ம�G� நவ�ப� 2020 ஆகிய இர�& 
மாத�கaDகான  தினசW நா��றி�C  ம�றPதி� பா�ைவD��, பதிவ/��� ைவDக�ப&கிறE. 
 

அ�வலக �றி�C ம�ற� பதி* ெச2யலா�. 
 

த��மான எ�.188 
பதி* ெச2ய�ப�டE 

30.11.2020 bghUs; vz;.6bghUs; vz;.6bghUs; vz;.6bghUs; vz;.6    
           ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய/� ெமாPத� 17 ச)தாய கழி�ப/ட�க( உ(ளE. இதி� 
த�ேபாE தன�நப� கழி�ப/ட�கa� அவரவ� வ 0&கள�� க�� )�Dக�ப�& பய�பா��� உ(ளE. 
ேம�� மிக*� ப/�த�கிய வGைமDேகா���� கீe வா^� மDக( உ(ள இட�களாகிய 
ஆGகா�&PEைற, ராமகிYnணாCர�, ச�வக�டைள ம�G� அ�காள�ம�ேகாய/� அYகி� உ(ள 
ப�திகள��� ச)தாய கழி�ப/ட�கைள ந�ப/ பய�ப&Pதி வYகி�றன�. இ`த கழி�ப/ட�க( மிக*� 
பராமW�ப/�லாம� உ(ளதா�  ெபாEமDகள�� Vகாதார நல� கYதி இவ�ைற பராமW�C ெச2வத�காக 
தயாWDக�ப�&(ள மதி�பh& <.6.00 இல�சPதி�� ஆைணய� அவ�கள�� அUமதி ேவ�ட�ப&கிறE. 
 

அ�வலக �றி�C ம�ற� அUமதிDகலா�. இlெசலவ/னPதிைன நகரா�சி 
நிதிய/லிY`E ேம�ெகா(ள*� ம�ற� அUமதிDகலா�. 

 

த��மான எ�.189 
அUமதிDக�ப�டE 

30.11.2020 bghUs; vz;.7bghUs; vz;.7bghUs; vz;.7bghUs; vz;.7    
           ேவதார�ய� நகரா�சி p2ைம இ`தியா தி�டPதி� கீe நகரா�சி ப�திகள�� உ(ள 
அைனPE வா�&கள�� உ(ள ��ய/Y�C ப�திக( ம�G� கைடவ 0திக(, வண/க�ப�திக( ��ைப 

த��மான எ�.190 
ஒ�Cத� 
அள�Dக�ப�டE 



 
Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

இ�லா நகரமாக Garbage free City அறிவ/PE H�G ந�சPதிர அ`த1E சா�G ெப�றிட மPதிய 
அரV வழிகா�&தலி�ப� நடவ�Dைகக( ேம�ெகா(ள ெபாEமDகள�டமிY`E ஆேலாசைனக( ம�G� 
ஆ�ேசபைணக( இY�ப/� 15 தின�கaD�( ஆைணயYD� ெதWய�ப&Pதிட தினசW  ெச2திதா(கள�� 
வ/ள�பர� ம�G� ெச2திக( ெவள�ய/ட�ப�டE. ெபாEமDகள�டமிY`E ஆேலாசைனக(, 
ஆ�ேசபைணக( ஏE� வர�ெபறவ/�ைல. எனேவ, ��ைப இ�லா நகரமாக அறிவ/PE H�G ந�சPதிர 
அ`த1E சா�G ெப�றிட (Garbage Free City 3 Star Rating) வ/�ண�ப/Pதிட ஒ�Cத�D� 
ைவDக�ப&கிறE. 
 
 

அ�வலக �றி�C ஒ�Cத� அள�Dகலா�. 
 

(1201/15/எl1) 
30.11.2020 bghUs; vz;.8bghUs; vz;.8bghUs; vz;.8bghUs; vz;.8    

           ேவதார�ய� நக� ப�திய/� திற`த ெவள�ய/� மல� கழிPதல�ற நக� ப�தியாக Open 
defecation Free Town) அறிவ/Dக�ப�&(ள நிைலய/� ேம�� தர� உய�Pதி (ODF +) சா�G ெப�றிட 
மPதிய அரசி� வழிகா�&த�ப� நடவ�Dைகக( ேம�ெகா(ள ெபாEமDக( ஆேலாசைனக( ம�G� 
ஆ�ேசபைணக( 15 தின�கaD�( ஆைணயYD� ெதWய�ப&Pதிட தினசW  ெச2திதா(கள�� 
வ/ள�பர� ம�G� ெச2திக( ெவள�ய/ட�ப�டE. ெபாEமDகள�டமிY`E ஆேலாசைனக(, 
ஆ�ேசபைணக( ஏE� வர�ெபறவ/�ைல. எனேவ திற`தெவள� மல� கழிPத� அ�ற ப�தி என i&த� 
தரlசா�G  ெப�றிட (ODF Free +) வ/�ண�ப/Pதிட ஒ�Cத�D� ைவDக�ப&கிறE. 
 
 

அ�வலக �றி�C ஒ�Cத� அள�Dகலா�. 
(1201/15/எl1) 

த��மான எ�.191 
ஒ�Cத� 
அள�Dக�ப�டE 


