TAMILTH

4

Kancheepuram

1

Regional_02

21_57_52

CHENNAI

வெள்ளி, ஜூலை 8, 2022

மடிப்பாக்கம் பாதாள சாக்கடைத் திட்ட அவமதிப்பு வழக்கு

நிலவ�ொளிப் பள்ளிகள்

காஞ்சியில் மீண்டும் த�ொடக்கம்
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சி
மாவட்ட
ஆட்சியர்
மா.ஆர்த்தி வெளியிட்ட அறிக்கை:
கர�ோனா காலத்தில் மூடப்பட்ட
நிலவ�ொளிப் பள்ளிகளை மீண்டும்
திறக்க மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு
செய்துள்ளது.
முதல் கட்டமாக யாகசாலை,
சிஎஸ்எம் நிலவ�ொளிப் பள்ளிகள்
த�ொடங்கப்பட உள்ளன. அதனைத்
த�ொடர்ந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்
தில் அனைத்து ஒன்றியங்களிலும்
நிலவ�ொளிப் பள்ளிகள் த�ொடங்
கப்பட உள்ளன.
நிலவ�ொளிப் பள்ளிகளில் 18
வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும்
அவர்களுடைய கல்வித் தகுதியை
ப�ொறுத்து நேரிடையாக 8-ம்
வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை
சேர்ந்துக் க�ொள்ளப்படுவர். இந்தப்
பள்ளிகள் இரவு 7 மணிக்குத்
த�ொடங்கி 9 மணி வரை நடை

பெறும்.
நிலவ�ொளிப் பள்ளிகள் மூலம்
நேரடியாக 8-ம் வகுப்பு முதல்
12-ம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுபவர்
களுக்கு தேர்வுக் கட்டணத்தில்
இருந்து தமிழக அரசு விலக்கு
அளித்துள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம்
மூலம் விலையில்லா பாடப்புத்த
கம், குறிப்பேடுகள் மற்றும் கற்பித்
தல் ப�ொருட்கள் வழங்கப்படும்.
நிலவ�ொளிப்
பள்ளிகளில்
சேர விரும்புபவர்கள் 7418419495
என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணில்
ஜூலை 20-ம் தேதிக்குள் தங்கள்
விவரங்களைத் தெரிவிக்கலாம்.
மேலும் 044-27237696 என்ற
மாவட்ட அறிவ�ொளி இயக்க
திட்ட அலுவலக எண்ணிலும்
த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம். எனவே
உழைக்கும் த�ொழிலாளர்கள் இந்த
அறிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம் என்றார்.

5 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு க�ோரினர்
சென்னை

மடிப்பாக்கம் பாதாள சாக்கடைத்
திட்ட அவமதிப்பு வழக்கில் 5
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உயர் நீதி
மன்றத்தில் நேற்று நேரில் ஆஜராகி
மன்னிப்பு க�ோரியதையடுத்து இந்த
வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து
வைத்துள்ளனர்.
சென்னை மடிப்பாக்கம் பகுதியில்
பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணி
களை தமிழக அரசு அதிகாரிகள்
குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் மேற்
க�ொள்ளவில்லை எனக்கூறி அய்யம்
பெருமாள் என்பவர் உயர் நீதி
மன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு
வழக்கு த�ொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த வழக்கை ஏற்கெனவே
விசாரித்த
தலைமை
நீதிபதி
முனீஷ்வர்நாத் பண்டாரி, நீதிபதி
என்.மாலா ஆகிய�ோர் அடங்கிய
அமர்வு, மக்களுக்கான திட்டங்களை

செயல்படுத்த கால அட்டவணை
வகுக்கும் தமிழக அரசு அதை
குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் செய்து
முடிப்பதில்லை என அதிருப்தி
தெரிவித்து சம்பந்தப்பட்ட துறைச்
செயலாளர்கள் ஜூலை 7 -ம்
தேதி(நேற்று) நேரில் ஆஜராகி
விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்
என்றும், இல்லாவிட்டால் அந்த
அதிகாரிகளுக்கு எதிராக பிடி
வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்படும் எனவும்
எச்சரித்து விசாரணையை தள்ளி
வைத்திருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு
நேற்று தலைமை நீதிபதி முனீஷ்வர்
நாத் பண்டாரி, நீதிபதி என்.
மாலா ஆகிய�ோர் அடங்கிய அமர்
வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது சென்னை குடிநீர்
வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்றும்
வாரிய செயலாளராக கடந்த

புதிய அங்கன்வாடி மையக் கட்டிடம்

zzவெங்கப்பாக்கத்தில்

அணுமின் கழக இயக்குநர் திறந்து வைத்தார்

கல்பாக்கம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கல்
பாக்கத்தில் சென்னை அணு
மின் நிலையம், இந்திரா காந்தி
அணு ஆராய்ச்சி மையம்,
பாவினி அதிவேக ஈணுலை
மையம்உட்படபல்வேறுபிரிவு
களில் அணுமின் நிலையங்
கள் இயங்கி வருகின்றன.
இதில்,சென்னைஅணுமின்
நிலையம் சார்பில் கல்பாக்கம்
மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற
கிராமப் பகுதிகளில் பெரு நிறு
வன சமூக ப�ொறுப்பு திட்டத்
தின் கீழ் குடிநீர் வசதி, பள்ளி
கட்டிடம் உட்பட பல்வேறு
மேம்பாட்டு பணிகள் மற்றும்
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க
பட்டு வருகின்றன.

SSவெங்கப்பாக்கம் கிராமத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட அங்கன்
வாடி மையக் கட்டிடத்தை இந்திய அணுமின் கழக இயக்குநர் (மனித
வளம்) சுரேஷ்பாபு பயன்பாட்டுக்கு நேற்று திறந்துவைத்தார்.

இந்நிலையில், திருக்கழுக்
குன்றம் ஒன்றியம் வெங்கப்
பாக்கம் கிராமத்தில் புதிய
அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம்

அமைப்பதற்காக, சென்னை
அணுமின் நிலையம் சமூக
ப�ொறுப்பு திட்டத்தின் கீழ்
ரூ.17.59 லட்சம் நிதி ஒதுக்கி

யது. இதன்மூலம், அப்பகுதி
யில் புதிய அங்கன்வாடி மைய
கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டது.
இந்திய அணுமின் கழக இயக்
குநர் (மனிதவளம்) பி.ஏ.
சுரேஷ்பாபு பங்கேற்று புதிய
கட்டிடத்தை பயன்பாட்டுக்கு
நேற்று திறந்துவைத்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், சென்னை
அணுமின் நிலைய முதன்மை
கண்காணிப்பாளர் செந்தாம
ரக்ஷன், பெறுநிறுவன சமூக
ப�ொறுப்புக் குழு தலைவர்
சுபாமூர்த்தி, மருத்துவ அலு
வலர் அறவாழிஅண்ணல்,
உறுப்பினர் செயலர் ஜெகன்,
ஊராட்சி மன்ற தலைவர்
வேண்டாமிர்தம் ஏழுமலை
கலந்துக�ொண்டனர்.

2019 முதல் 2021 வரை பதவி
வகித்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளான
ஹர்மந்தர் சிங், தற்போது இந்த
பதவியை வகிக்கும் ஷி்வ்தாஸ்
மீனா மற்றும் இந்த காலகட்டத்தில்
நிர்வாக இயக்குநர்களாக பணி
யாற்றிய
டி.என்.ஹரிஹரன்,
சி.விஜயராஜ்குமார்,
தற்போது
நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றி
வரும் கிர்லோஷ் குமார் ஆகிய�ோர்
ஆஜராகி நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு
க�ோரினர்.
பின்னர் இவர்கள் சார்பி்ல்
கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்
கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன் ஆஜராகி
மடிப்பாக்கம் பகுதியில் பாதாள
சாக்கடைத் திட்டம் அமைக்கும் பணி
த�ொடங்கப்பட்டு விட்டதாகக்கூறி
அதற்கான
புகைப்படங்களைத்
தாக்கல் செய்தார்.
மேலும்,
இப்பணிகள்
30

வாரத்துக்குள்
முடிக்கப்படும்,
என்றார்.
அதையடுத்து இந்த அவமதிப்பு
வழக்கை
முடித்து
வைத்த
நீதிபதிகள், “உங்களை இங்கு வர
வழைக்க வேண்டும் என்பது
எங்களது விருப்பம் இல்லை. மக்க
ளுக்கான திட்டத்தை உருவாக்கி
அதை குறிப்பிட்ட காலக்கெடு
வுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என
திட்டமிடும் நீங்கள், அதை ஏன்
குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் முறை
யாக மேற்கொள்வதில்லை.
எந்த திட்டமாக இருந்தாலும்
கீழ் நிலையில் உள்ள அதிகாரிக
ளிடம் வாரம் ஒருமுறையாவது
ஆல�ோசனை செய்ய வேண்டும்.
மீண்டும் இதுத�ொடர்பாக நீதிமன்ற
அவமதிப்பு வரக்கூடாது” எனக்
கூறி இந்த வழக்கை முடித்து
வைத்துள்ளனர்.

வெள்ளத் தடுப்பு பணிகளை ஆட்சியர் ஆய்வு
தாம்பரம்

வரை ரூ.3 க�ோடியே 90
லட்சம் மதிப்பீட்டில், நடை
பெற்று வரும் மழைநீர் வடி
கால்வாய்கள் அமைக்கும்
பணி மற்றும் மாநகராட்சியில்,
51-வது வார்டில், 15-வது நிதிக்
குழு மானியத்தின் மூலம்
ரூ.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில், கட்
டப்பட்டு வரும் நகர்புற சுகாதா
ரம் மற்றும் ஆர�ோக்கியம்
மைய பணிகளை மாவட்ட
ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டு
ஆய்வு செய்தார்.
முன்னதாக
காட்டாங்
க�ொளத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றி
யம், க�ொளப்பாக்கம் ஊராட்சி

திருவள்ளூர்

திருமழிசை
ஜெகந்நாத
பெருமாள் மற்றும் திரும
ழிசை ஆழ்வார் க�ோயிலில்
நேற்றுஅதிகாலைஆனிபிரம்
மோற்சவ விழா கொடியேற்
றத்துடன் த�ொடங்கியது.
வரும் 15-ம் தேதி வரை நடை
பெற உள்ள இவ்விழாவில்,
நேற்று மாலை ஜெகந்நாத
பெருமாள் தங்க தோளுக்
கினியன் வாகனத்தில் திரு
வீதி உலா சென்றார்.

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில்

செங்கல்பட்டு
மாவட்டம்,
காட்டாங்கொளத்தூர் ஊராட்சி
ஒன்றியம்,
நெடுங்குன்றம்
ஊராட்சியில் மகாத்மா காந்தி
தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு
திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று
வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய்
அமைக்கும்
பணிகளை
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆ.ர.ராகுல்
நாத் நேரில் பார்வையிட்டு
ஆய்வு செய்தார்.
இதேப�ோல் தாம்பரம் மாநக
ராட்சியில், வெள்ளத் தடுப்பு
பணி திட்டத்தின் கீழ் கலங்கல்
தெரு முதல் இடும்பன் ஏரி

திருமழிசை க�ோயில்
ஆனி பிரம்மோற்சவம்

த�ொடக்கப் பள்ளி மாணவ
- மாணவியருடன் ஆட்சியர்
கலந்துரையாடினார். பின்னர்
ஆசிரியர்களிடம் பள்ளி அடிப்
படை வசதிகள் குறித்து கேட்
டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது தாம்
பரம் மாநகராட்சி மேயர்
க.வசந்தகுமாரி
தாம்பரம்
மாநகராட்சி ஆணையர் டாக்டர்
மா. இளங்கோவன், தாம்பரம்
மாநகராட்சி செயற்பொறியா
ளர் முனைவர். முருகேசன்,
தாம்பரம் மாநகராட்சி நகர்நல
அலுவலர் மரு.பார்த்திபன்
உடனிருந்தனர்.

வ ளபரக
ய ெச
ெபயமாற
I Lakshmi W/O, Gangadaran
R/o No, 3/21, Ground Floor,
Tngo Colony, Nanganallur
have changed my name to
Gomathi for all purposes
I Renuka Devi K W/O, Sripal Jain C R/o 4/21,1st Floor,
Manikeshwari Road, Kilpauk, Chennai 600010 have
changed my name to Renuka Devi S for all purposes.

mohamed.ismail@hindutamil.co.in
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