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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.

நிலவ�ொளிப் பள்ளிகள் 
கொஞ்சியில் மீண்டும் வ�ொடககம்

 �காஞ்சிபுரம்
காஞ்சி மாவட்ட ஆடசியர் 
மா.ஆர்த்தி வவளியிட்ட அறிக்க:

கர�ானா காலத்தில் மூ்டப்பட்ட 
நிலவவாளிப ்பள்ளிக்ை மீண்டும் 
திறகக மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு 
வெய்துள்ைது.

முதல் கட்டமாக யாகொ்ல, 
சிஎஸ்எம் நிலவவாளிப ்பள்ளிகள் 
வதா்டஙகப்ப்ட உள்ைன. அத்னத்  
வதா்டர்ந்து காஞ்சிபு�ம் மாவட்டத் 
தில் அ்னத்து ஒன்றியஙகளிலும் 
நிலவவாளிப ்பள்ளிகள் வதா்டங 
கப்ப்ட உள்ைன.

நிலவவாளிப ்பள்ளிகளில் 18 
வயதுககு ரமற்பட்ட அ்னவரும் 
அவர்களு்்டய கல்வித் தகுதி்ய 
வ்பாறுத்து ரேரி்்டயாக 8-ம் 
வகுபபு முதல் 12-ம் வகுபபு வ்�  
ரெர்ந்துக வகாள்ைப்படுவர். இந்தப  
்பள்ளிகள் இ�வு 7 மணிககுத் 
வதா்டஙகி 9 மணி வ்� ே்்ட 

வ்பறும்.
நிலவவாளிப ்பள்ளிகள் மூலம்  

ரே�டியாக 8-ம் வகுபபு முதல்  
12-ம் வகுபபு ரதர்வு எழுது்பவர் 
களுககு ரதர்வுக கட்டணத்தில் 
இருந்து தமிழக அ�சு விலககு 
அளித்துள்ைது. மாவட்ட நிர்வாகம்  
மூலம் வி்லயில்லா ்பா்டபபுத்த 
கம், குறிபர்படுகள் மறறும் கறபித் 
தல் வ்பாருடகள் வழஙகப்படும்.

நிலவவாளிப ்பள்ளிகளில் 
ரெ� விரும்பு்பவர்கள் 7418419495 
என்ற வாடஸ் ஆப எண்ணில் 
ஜூ்ல 20-ம் ரததிககுள் தஙகள் 
விவ�ஙக்ைத் வதரிவிககலாம். 
ரமலும் 044-27237696 என்ற 
மாவட்ட அறிவவாளி இயகக 
திட்ட அலுவலக எண்ணிலும் 
வதா்டர்பு வகாள்ைலாம். எனரவ 
உ்ழககும் வதாழிலாைர்கள் இந்த 
அறிய வாய்ப்்ப ்பயன்்படுத்திக 
வகாள்ைலாம் என்றார்.

வெங்கல்பட்டு மாெட்்டத்தில

வ�ள்்ளத் �டுப்பு பணிகள்ள ஆட்சியர் ஆய்வு
 �தாம்்பரம்

வெஙகல்்படடு மாவட்டம், 
காட்டாஙவகாைத்தூர் ஊ�ாடசி 
ஒன்றியம், வேடுஙகுன்றம் 
ஊ�ாடசியில் மகாத்மா காந்தி 
ரதசிய ஊ�க ரவ்லவாய்பபு 
திட்டத்தின் கீழ் ே்்டவ்பறறு 
வரும் ம்ழநீர் வடிகால்வாய் 
அ்மககும் ்பணிக்ை 
மாவட்ட ஆடசியர் ஆ.�.�ாகுல் 
ோத் ரேரில் ்பார்்வயிடடு 
ஆய்வு வெய்தார். 

இரதர்பால் தாம்்ப�ம் மாேக 
�ாடசியில், வவள்ைத் தடுபபு 
்பணி திட்டத்தின் கீழ் கலஙகல் 
வதரு முதல் இடும்்பன் ஏரி 

வ்� ரூ.3 ரகாடிரய 90  
லடெம் மதிபபீடடில், ே்்ட 
வ்பறறு வரும் ம்ழநீர் வடி 
கால்வாய்கள் அ்மககும் 
்பணி மறறும் மாேக�ாடசியில், 
51-வது வார்டில், 15-வது நிதிக 
குழு மானியத்தின் மூலம்  
ரூ.25 லடெம் மதிபபீடடில், கட 
்டப்படடு வரும் ேகர்புற சுகாதா 
�ம் மறறும் ஆர�ாககியம் 
்மய ்பணிக்ை மாவட்ட 
ஆடசியர் ரேரில் ்பார்்வயிடடு 
ஆய்வு வெய்தார்.

முன்னதாக காட்டாங 
வகாைத்தூர் ஊ�ாடசி ஒன்றி 
யம், வகாைப்பாககம் ஊ�ாடசி 

வதா்டககப ்பள்ளி மாணவ 
- மாணவியரு்டன் ஆடசியர் 
கலந்து்�யாடினார். பின்னர் 
ஆசிரியர்களி்டம் ்பள்ளி அடிப 
்ப்்ட வெதிகள் குறித்து ரகட 
்டறிந்தார்.

இந்த ஆய்வின்ர்பாது தாம் 
்ப�ம் மாேக�ாடசி ரமயர்  
க.வெந்தகுமாரி தாம்்ப�ம்  
மாேக�ாடசி ஆ்ணயர் ்டாக்டர் 
மா. இைஙரகாவன், தாம்்ப�ம்  
மாேக�ாடசி வெயறவ்பாறியா 
ைர் மு்னவர். முருரகென், 
தாம்்ப�ம் மாேக�ாடசி ேகர்ேல 
அலுவலர் மரு.்பார்த்தி்பன் 
உ்டனிருந்தனர்.

புதிய அஙகன�ொடி ளையக கட்டிடம்
zzவெங்கப்பாக்கத்தில் அணுமின் ்கழ்க இயககுநர் திறந்து வெத்்பார்

 �கல்பாககம்
வெஙகல்்படடு மாவட்டம், கல் 
்பாககத்தில் வென்்ன அணு 
மின் நி்லயம், இந்தி�ா காந்தி  
அணு ஆ�ாய்ச்சி ்மயம், 
்பாவினி அதிரவக ஈணு்ல 
்மயம் உட்ப்ட ்பல்ரவறு பிரிவு 
களில் அணுமின் நி்லயங 
கள் இயஙகி வருகின்றன. 

இதில், வென்்ன அணுமின்  
நி்லயம் ொர்பில் கல்்பாககம் 
மறறும் அதன் சுறறுபபுற 
கி�ாமப ்பகுதிகளில் வ்பரு நிறு 
வன ெமூக வ்பாறுபபு திட்டத் 
தின் கீழ் குடிநீர் வெதி, ்பள்ளி 
கடடி்டம் உட்ப்ட ்பல்ரவறு 
ரமம்்பாடடு ்பணிகள் மறறும் 
ேலத்திட்ட உதவிகள் வழஙக 
்படடு வருகின்றன.

இந்நி்லயில், திருககழுக 
குன்றம் ஒன்றியம் வவஙகப 
்பாககம் கி�ாமத்தில் புதிய 
அஙகன்வாடி ் மய கடடி்டம் 

அ்மப்பதறகாக, வென்்ன 
அணுமின் நி்லயம் ெமூக 
வ்பாறுபபு திட்டத்தின் கீழ்  
ரூ.17.59 லடெம் நிதி ஒதுககி 

யது. இதன்மூலம், அப்பகுதி 
யில் புதிய அஙகன்வாடி ் மய 
கடடி்டம் அ்மககப்பட்டது. 
இந்திய அணுமின் கழக இயக 
குேர் (மனிதவைம்) பி.ஏ. 
சுர�ஷ்பாபு ்பஙரகறறு புதிய 
கடடி்டத்்த ்பயன்்பாடடுககு 
ரேறறு திறந்து்வத்தார்.

இந்நிகழ்ச்சியில், வென்்ன  
அணுமின் நி்லய முதன்்ம  
கண்காணிப்பாைர் வெந்தாம 
�க்ஷன், வ்பறுநிறுவன ெமூக  
வ்பாறுபபுக குழு த்லவர்  
சு்பாமூர்த்தி, மருத்துவ அலு 
வலர் அறவாழிஅண்ணல், 
உறுபபினர் வெயலர் வஜகன், 
ஊ�ாடசி மன்ற த்லவர் 
ரவண்்டாமிர்தம் ஏழும்ல 
கலந்துவகாண்்டனர்.

zS வெங்கப்பாக்கம் கிரபாமத்தில் புதிதபா்க அமமக்கப்ட்ட அங்கன் 
ெபாடி மமயக ்கடடி்டத்மத இந்திய அணுமின் ்கழ்க இயககுநர் (மனித 
ெளம்) சுரரஷ்பாபு ் யன்்பாடடுககு ரநற்று திறந்துமெத்தபார்.

�ய ெச��
ெபய�மா�ற�

வ��ள�பர�க�

I Renuka Devi K W/O, Sri-
pal Jain C R/o 4/21,1st Floor, 
Manikeshwari Road, Kil-
pauk, Chennai 600010 have 
changed my name to Renu-
ka Devi S for all purposes.

I Lakshmi W/O, Gangadaran 
R/o No, 3/21, Ground Floor, 
Tngo Colony, Nanganallur 
have changed my name to 
Gomathi for all purposes

திருமழிசை க�ோயில் 
ஆனி பிரமகமோறைவம

 �திருவள்ளூர்
திருமழி்ெ வஜகந்ோத 
வ்பருமாள் மறறும் திரும 
ழி்ெ ஆழ்வார் ரகாயிலில் 
ரேறறு அதி கா்ல ஆனி பி�ம் 
ரமாறெவ விழா வகாடிரயற 
றத்து்டன் வதா்டஙகியது. 
வரும் 15-ம் ரததி வ்� ே்்ட 
வ்பற உள்ை இவ்விழாவில், 
ரேறறு மா்ல வஜகந்ோத  
வ்பருமாள் தஙக ரதாளுக 
கினியன் வாகனத்தில் திரு 
வீதி உலா வென்றார்.

மடிப்பாக்கம் ் பாதபாள சபாக்கடைத் திடை அவமதிபபு வழககு

5 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் மனனிப்பு ககாரினர்
 �சென்னை

மடிப்பாககம் ்பாதாை ொகக்்டத் 
திட்ட அவமதிபபு வழககில் 5  
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உயர் நீதி 
மன்றத்தில் ரேறறு ரேரில் ஆஜ�ாகி 
மன்னிபபு ரகாரிய்தயடுத்து இந்த 
வழக்க நீதி்பதிகள் முடித்து 
்வத்துள்ைனர்.

வென்்ன மடிப்பாககம் ்பகுதியில் 
்பாதாை ொகக்்டத் திட்டப ்பணி 
க்ை தமிழக அ�சு அதிகாரிகள் 
குறிபபிட்ட காலத்துககுள் ரமற 
வகாள்ைவில்்ல எனககூறி அய்யம் 
வ்பருமாள் என்்பவர் உயர் நீதி 
மன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிபபு 
வழககு வதா்டர்ந்திருந்தார்.

அந்த வழக்க ஏறவகனரவ 
விொரித்த த்ல்ம நீதி்பதி 
முனீஷவர்ோத் ்பண்்டாரி, நீதி்பதி 
என்.மாலா ஆகிரயார் அ்டஙகிய 
அமர்வு, மககளுககான திட்டஙக்ை 

வெயல்்படுத்த கால அட்டவ்ண 
வகுககும் தமிழக அ�சு அ்த 
குறிபபிட்ட ரே�த்துககுள் வெய்து 
முடிப்பதில்்ல என அதிருபதி 
வதரிவித்து ெம்்பந்தப்பட்ட து்றச் 
வெயலாைர்கள் ஜூ்ல 7 -ம் 
ரததி(ரேறறு) ரேரில் ஆஜ�ாகி 
விைககம் அளிகக ரவண்டும் 
என்றும், இல்லாவிட்டால் அந்த  
அதிகாரிகளுககு எதி�ாக பிடி 
வா�ண்ட பிறபபிககப்படும் எனவும் 
எச்ெரித்து விொ�்ண்ய தள்ளி 
்வத்திருந்தது.

இந்நி்லயில் இந்த வழககு 
ரேறறு த்ல்ம நீதி்பதி முனீஷவர் 
ோத் ்பண்்டாரி, நீதி்பதி என்.
மாலா ஆகிரயார் அ்டஙகிய அமர் 
வில் விொ�்ணககு வந்தது. 
அபர்பாது வென்்ன குடிநீர் 
வழஙகல் மறறும் கழிவு நீ�கறறும் 
வாரிய வெயலாை�ாக க்டந்த 

2019 முதல் 2021 வ்� ்பதவி 
வகித்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகைான 
ஹர்மந்தர் சிங, தறர்பாது இந்த 
்பதவி்ய வகிககும் ஷிவ்்தாஸ் 
மீனா மறறும் இந்த காலகட்டத்தில் 
நிர்வாக இயககுேர்கைாக ்பணி 
யாறறிய டி.என்.ஹரிஹ�ன், 
சி.விஜய�ாஜ்குமார், தறர்பாது 
நிர்வாக இயககுே�ாக ்பணியாறறி 
வரும் கிர்ரலாஷ குமார் ஆகிரயார் 
ஆஜ�ாகி நி்பந்த்னயறற மன்னிபபு 
ரகாரினர்.

பின்னர் இவர்கள் ொர்பில்் 
கூடுதல் அ�சு த்ல்ம வழக 
கறிஞர் வஜ.�வீந்தி�ன் ஆஜ�ாகி 
மடிப்பாககம் ்பகுதியில் ்பாதாை 
ொகக்்டத் திட்டம் அ்மககும் ்பணி 
வதா்டஙகப்படடு விட்டதாகககூறி 
அதறகான பு்கப்ப்டஙக்ைத் 
தாககல் வெய்தார். 
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வா�த்துககுள் முடிககப்படும், 
என்றார். 

அ்தயடுத்து இந்த அவமதிபபு 
வழக்க முடித்து ்வத்த 
நீதி்பதிகள், “உஙக்ை இஙகு வ� 
வ்ழகக ரவண்டும் என்்பது 
எஙகைது விருப்பம் இல்்ல. மகக 
ளுககான திட்டத்்த உருவாககி  
அ்த குறிபபிட்ட காலகவகடு 
வுககுள் முடிகக ரவண்டும் என  
திட்டமிடும் நீஙகள், அ்த ஏன்  
குறிபபிட்ட காலத்துககுள் மு்ற 
யாக ரமறவகாள்வதில்்ல. 

எந்த திட்டமாக இருந்தாலும்  
கீழ் நி்லயில் உள்ை அதிகாரிக 
ளி்டம் வா�ம் ஒருமு்றயாவது 
ஆரலாெ்ன வெய்ய ரவண்டும். 
மீண்டும் இதுவதா்டர்்பாக நீதிமன்ற 
அவமதிபபு வ�ககூ்டாது” எனக 
கூறி இந்த வழக்க முடித்து 
்வத்துள்ைனர்.
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