
Date: 01.04.2022 Regional Manager, RBO-4, Chengelput

STATE BANK OF INDIA
PREMISES REQUIRED ON LEASE

START DATE : 01.04.2022,  END DATE  : 08.04.2022

SBI invites applications to offer premises on lease for RACPC, Chengelpet with 
a carpetarea of about  preferably on the 
Premises in first/second floor may be considered, provided the entire carpet 
area is available in the same floor with lift and adequate parking facility, within 
a radius of 3 to 5 KM of Chengelpet New Bus stand/Railway station on lease/
rental basis for Bank. Preference will be given to premises which are ready to 
move in or under construction and nearing completion in 2 months.

5500 Sq ft to 6000 Sq ft Ground floor. 

Please log on to under 
for further details and to download application form. The applications in the 
prescribed format with required documents should reach the undersigned on 
or before Applications submitted in the standard 
format only will be considered. The Bank has right to accept or reject any or 
all applications without any reason.

www.sbi.co.in “SBI in the news” - “Procurement news” 

3.00 pm on 08.04.2022. 
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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.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ் வண்டுமொ?
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அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

சாலை பாதுகாப்பு குறித்து 
விழிப்புணர்வு முகாம்

 �திருக்கழுககுன்றம்
செங்கல்பட்டு மாவட்்டம், திருக் 
்கழுக்குன்றம் அரசு ச்பண்கள் மமல 
நிலைப் ்பள்ளியில தமிழ்க அரசு 
ொலை ம்பாக்குவரத்துத் துல்ற ொர் 
பில, ொலை ்பாது்காப்பு விழிப் 
புணர்வு மு்காம் செங்கல்பட்டு 
ம்காட்்டாட்சியர் திருவள்ளுவன 
தலைலமயில மேற்று ேல்ட 
ச்பற்்றது. 

இதில, ொலை ்பாது்காப்பு விதி 
்கள், ம்பாக்குவரத்துத் துல்ற ொர்பி 
ைான வழி்காட்டுதல்கள், வி்பத் 
திலைாத வல்கயில வா்கனங்கலை 
இயக்குதல உள்ளிட்்ட ்பலமவறு 
விழிப்புணர்வு ்கருத்து்கள் மாணவி 
்களுக்கு சதரிவிக்்கப்்பட்்டன.

 இந்நி்கழ்ச்சியில, வட்்டாரப் 
ம்பாக்குவரத்து ஆயவாைர் 
முரளி, ஆயவாைர் ரவிக்குமார், 
உதவி ஆயவாைர் திருோவுக்்கரசு, 
ஆசிரியர்்கள் மற்றும் மாணவி்கள் 
என ்பைர் ்கைந்துச்காண்டனர்.

அொன் சைக்கிள்ஸ் நிறுெனத்துக்கு

ஆசியாவின் மதிப்புமிக்க பிராண்டு்கள் விருது
�சென்னை

அவான லெக்கிள்ஸ் நிறுவனம்  
70-வது ஆணடு விழாலவக் ச்காண 
்டாடும் மவலையில, அதற்கு ஆசியா 
வின மதிப்புமிக்்க பிராணடு்கள் 
விருது கில்டத்துள்ைது.

்பஹவா ெம்காதரர்்கைால சதா்டங 
்கப்்பட்்ட அவான நிறுவனம் 1952-ம் 
ஆணடுமுதல மிதிவணடி்கள் 
தயாரிப்பில ஈடு்பட்டு வருகி்றது. வலு 
வான, ேம்்ப்கத்தனலம நில்றந்த 
பிராண்டா்க  உருப்ச்பற்றுள்ை இந் 
நிறுவனம் ்பலமவறு வயதினருக்கும் 
ஏற்்ற 200-க்கும் மமற்்பட்்ட மிதிவணடி 
மா்டல்கலை வழஙகியுள்ைது.

மமலும் அவான நிறுவனம் மினொரத்தில இயங 
கும் ஸ்கூட்்டர், ரிக் ஷா ஆகியவற்ல்ற ஈ மவர்லட் 
ஆஃப் அவான என்ற ச்பயரிலும், உ்டற் 
்பயிற்சி ொர்ந்த ்கருவி்கலை அவான உ்டற்்பயிற்சி 
இயந்திரங்கள் என்ற ச்பயரிலும் தயாரித்து 
வருகி்றது. சி்றந்த தரம் மற்றும் சேறிமுல்ற்களு்டன 

கூடிய செயல்பாடு ஆகியவற்்றால 
ஏராைமான மக்்களின இதயங்களில 
இந்நிறுவனத்தின தயாரிப்பு்கள் 
இ்டம்பிடித்துள்ைன.

தற்ம்பாது, 14 ோடு்கலைச் மெர்ந்த 
சி்றந்த பிராணடு்களில ஒன்றா்க 
அவான நிறுவனம் மதர்வு செயயப் 
்பட்டு ‘ஆசியாவின மதிப்புமிக்்க 
பிராணடு்கள் விருது’ வழங்கப்்பட் 
டுள்ைது. இவ்விருது கில்டக்்கப் ச்பற் 
்றலத அவான நிறுவனம் ோடு முழு 
வதுமுள்ை தனது சி்றந்த டீைர்்கலை 
அலழத்து விழாவா்கக் ச்காண்டாடி 
யது. அவர்்களின ்பங்களிப்புக்கு 
சவகுமதி்கலை வழஙகி ்கவுரவித்தது.

நி்கழ்ச்சியில அவான லெக்கிள்ஸ் நிறுவன 
தலைவர் மற்றும் நிர்வா்க இயக்குேர் ஓன்கர் சிங 
்பஹவா கூறும்ம்பாது, “ஆசியாவின மதிப்புமிக்்க 
பிராணடு்கள் விருது 2022 கில்டத்தது ேமது ்பை 
ஆணடுக்்காை வி்டாமுயற்சி, ேம்பிக்ல்க, அர்ப் 
்பணிப்புக்குக் கில்டத்த சவற்றி” என்றார்.  

வ��ள�பர�க�

�ய ெச��
ெபய�மா�ற�

MY SON, Kanishq Suren-
dra Panwar Born on 
01-09-2002 Native Dis-
trict Jodhpur- Rajasthan
Residing at No.77, Sami 
Pillai Street, Parsh-
va Villa No.4, Choolai, 
Chennai - 600112 Shall
henceforth be known as 
KANISHQ PANWAR S/o. 
Surendra Panwar, Chennai

I G Sridhar R/o 3A/11 
Kalai colony,Sivan Ko-
vil Street, Kodambakkam, 
Chennai-24, changed my 
minor son’s name from 
S. Charanjith to S.R. 
CHARAAN for all purposes.

க்காயில் பராமரிப்்ப இந்து அ்மப்பு்களிடம் வழங்க கவண்டும்  
zவிஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு ்வலியுறுத்்தல் 

 �குரோம்ரபேட்டை
தமிழ்க அரசின ்கட்டுப்்பாட்டில 
உள்ை அலனத்து ம்காயில்களின 
்பராமரிப்ல்ப இந்து அலமப்பு 
்களி்டம் வழங்க மவணடும் என 
விஷவ ஹிந்து ்பரிஷத் அலமப்பினர் 
வலியுறுத்தியுள்ைனர்.

விஷவ இந்து ்பரிஷத் அலமப் 
பின ச்பாது செயைர் மிலிந்த் 
்பரணம்ட மேற்று குமராம்ம்பட்ல்ட 
யில  செயதியாைர்்கலை ெந்தித்தார். 
அப்ம்பாது அவர் கூறியதாவது: 
விஷவ இந்து ்பரிஷத்தின வரைாற்று 
சி்றப்புமிக்்க மாோடு, ஜூன 24 
முதல ஜூன 26 வலர, ்காஞ்சிபுரத் 
தில ேல்டச்பறுகி்றது. ஜூன 4, 5 
மததி்களில, மதுலரயில அகிை 
்பாரத இந்து து்றவி்கள், இந்து மயாகி 
்கள் மாோடும் ேல்டச்பறுகி்றது.

தமிழ்கத்தில இந்து ெமுதாயத் 
துக்கு ்பை ெவால்கள் உள்ைன. இது 
குறித்து விவாதிக்்க ோடு முழுவதி 
லும் இருந்து ்பைர் தமிழ்கத்துக்கு 
வர மவணடும். எத்தலனமயா 
ம்காயில்கள் தமிழ்கத்தில இடிக்்கப் 
்பட்்டாலும், மதவாையங்கள், 
மசூதி்கள் இடிக்்கப்்படுவதிலலை.

தமிழ்கத்தில அரசின 
்கட்டுப்்பாட்டில உள்ை 
ம்காயில்கள் ்பராமரிப்ல்ப இந்து 

அலமப்பு்களி்டம் அரசு வழங்க 
மவணடும். ேம் ோட்டில ஆறு 
மாநிைங்களில மதமாற்்ற தல்ட 
ெட்்டம் அமல்படுத்தப்்பட்டுள்ைது. 
இஙகும் ெரியான ெட்்டக் 
்கட்்டலமப்பு உருவாக்்கப்்பட்டு 
மதமாற்்ற தல்டச் ெட்்டத்லதக் 
ச்காணடு வர மவணடும். மதம் 
மாறிய எந்த ்பழஙகுடி ெமூ்கமும் 
இ்டஒதுக்கீட்டின ்பைலனப் ச்ப்றக் 
கூ்டாது என விஷவ இந்து ்பரிஷத் 
அலமப்பு நீண்ட ோட்்கைா்க 
ம்காரிக்ல்க விடுத்து வருகி்றது.

ஆனால, ்பழஙகுடியினர் ்பைர் 
மதமாற்்றம் செயத பினபும் இ்ட 
ஒதுக்கீட்டு ்பைலனப் ச்பற்று வரு 
கின்றனர். சவளிோட்டு விமராத ெக்தி 
்களின ஆதரவு்டன ேல்டச்பறும் 
மதமாற்்ற சதாழில இந்துக்்கள் 
மற்றும் ேம் ோட்டுக்கு எதிரானது. 
்பை இஸ்ைாமிய தீவிரவாத 
அலமப்பு்கள் மதமாற்்ற 
முயற்சி்களுக்்கா்க தீவிரவாதத்லத 
்கட்்டவிழ்த்து விடுகின்றனர்.

இத்தல்கய மதமாற்்றங்கலைத்  
தடுக்்க மதமாற்்ற தல்டச் ெட்்டத்தால 

மட்டுமம முடியும். அதுமவ ேம் 
மதெத்தின ்கைாச்ொரத்லதயும், 
ேம் ்பாரம்்பரியம் மற்றும் 
மக்்கலையும் ்பாது்காக்்க உதவும். 
ம்காயில்களுக்கு தானமா்க 
அளிக்்கப்்படும் தங்கங்களுக்கு 
்க்டவுள்தான உரிலமயாைர்.  அரசு 
உரிலமயாைர் கில்டயாது.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
செயதியாைர் ெந்திப்பினம்பாது  

அகிை ்பாரத இலண ச்பாது 
செயைாைர் ம்கா.ஸ்தாணுமாையன, 
மாநிை தலைவர் சீனிவாென, 
மாநிை செயதி சதா்டர்்பாைர் 
்கார்த்திம்கயன ராமலிங்கம் 
ஆகிமயார் உ்டன இருந்தனர்.

zS மதுரையில் ஜூன் மாதம் நரைபெற இருக்கும் விஷ்வ இந்து ெரிஷத் இந்து 
துறவியர், ஞானியர் மாநாடு குறித்து பெய்தியாளர்்களிைம் விளக்குகிறார் 
விசு்வ இந்து அகில ொைத பொதுச் பெயலாளர் மிலிந்த் ெைண்ை. உைன் 
அகில இந்திய துரை பொதுச் பெயலாளர் ்்கா.ஸதாணுமாலயன், 
மாநிலச் பெயலாளர் ஞானகுரு.  படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

திருத்தணி முருகன் ககோயிலில் 

ராஜக�ாபுரம் - ரதவீதி இணைப்பு படிக�ட்டு பணி
 இந்து ெமய அ்றநி்ையத் து்்ற அ்மசெர்  ச�ாடைங்கி ் ைத்�ார் 

 �திருத்�ணி
திருத்தணி முரு்கன ம்காயிலில ராஜ 
ம்காபுரத்லதயும், ரதவீதிலயயும் 
இலணப்்பதற்்கான ்படிக்்கட்டு்கள் 
அலமக்கும் ்பணிலய மேற்று இந்து 
ெமய அ்றநிலையத் துல்ற அலமச் 
ெர் பி.ம்க.மெ்கர்்பாபு சதா்டஙகி 
லவத்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்்டம், திருத் 
தணியில உள்ை சுப்பிரமணிய 
சுவாமி ம்காயில. முரு்கனின அறு 
்பல்ட வீடு்களில ஒன்றா்க விைஙகு 
கி்றது. இக்ம்காயிலில 9 நிலை 
கிழக்கு ராஜம்காபுரத்லதயும், ரத 
வீதிலயயும் இலணக்கும் வல்க 
யில ்படிக்்கட்டு்கள் அலமக்்க ஏற் 
ச்கனமவ இந்து ெமய அ்றநிலையத் 
துல்ற முடிவு செயதது.

அதன்படி, ராஜம்காபுரத்லதயும், 
ரதவீதிலயயும் இலணக்கும் 
வல்கயில ரூ.92 ைட்ெம் மதிப்பில 
56 ்படிக்்கட்டு்கள் அலமக்கும் 
்பணி மேற்று ்காலை பூமி பூலஜ 
யு்டன சதா்டஙகியது. இந்நி்கழ் 
வில, இந்து ெமய அ்றநிலையத் 
துல்ற அலமச்ெர் பி.ம்க.மெ்கர்்பாபு 
்பஙம்கற்று, அடிக்்கல ோட்டி ்படிக் 
்கட்டு்கள் அலமக்கும் ்பணிலயத் 
சதா்டஙகி லவத்தார். சதா்டர்ந்து, 

அவர், ம்காயில வைா்கம் மற்றும் 
அஙகு அலமக்்கப்்பட்டுள்ை 
மருத்துவ மு்காலம ்பார்லவயிட்டு, 
ஆயவு மமற்ச்காண்டார்.

இந்நி்கழ்வினம்பாது செயதி 
யாைர்்களி்டம் அலமச்ெர் பி.ம்க.
மெ்கர்்பாபு சதரிவித்ததாவது:

திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி 
ம்காயில ்பணியாைர்்களுக்கு 
ஆணடுமதாறும் புத்தாக்்கப் 

்பயிற்சிலய அளிப்்பதற்்கான 
மண்ட்பம் அலமப்்பதற்்கான 
்பணி்கள் முழு வீச்சில ே்டந்து 
ச்காணடிருக்கின்றன.

அமத ம்பால, ்பக்தர்்கள் 
தஙகும் அலனத்து விடுதி்கலையும் 
புனரலமக்கும் ்பணி சவகு 
விலரவில சதா்டங்க உள்ைது. 
்பக்தர்்கள் ்படிக்்கட்டு்கள் மூைம் 
ம்காயிலுக்கு வரும் வழியில 3 இ்டங 

்களில சிதிைமல்டந்துள்ை சிறு, சிறு 
குைங்கலை சீரலமக்கும் ்பணி்கலை 
ரூ.54 ைட்ெம் செைவில மமற் 
ச்காள்ை உள்மைாம். சிதிைமல்டந்த 
சவள்ளித் மதலர புதுப்பிக்கும் 
்பணி இந்த ஆணடு இறுதிக்குள் 
முடிவுக்கு வரும்.

ஆந்திரா, ம்கரைா உள்ளிட்்ட பி்ற 
மாநிைத்தவர்்கள் வரும் இக்ம்காயி 
லில ்பக்தர்்களுக்கு மதலவயான 
அடிப்்பல்ட வெதி்கலை செய 
வதற்்கா்க தமிழ்க முதலவரின உத் 
தரவினம்பரில திட்்டம்  தயாரிக்்கப் 
்பட்டு வருகி்றது. அதில உள்ை 
அலனத்து ்பணி்கலையும் ம்பார்க் 
்காை அடிப்்பல்டயில இரு ஆணடு 
்களுக்குள் நில்றமவற்றும் முயற்சி 
யில இந்து ெமய அ்றநிலையத் 
துல்ற ஈடு்பட்டு ச்காணடிருக்கி்றது.

இவ்வாறு அவர் சதரிவித்தார்.
இந்நி்கழ்வு்களில இந்து ெமய 

அ்றநிலையத் துல்ற ஆலணயர் 
சஜ.குமரகுரு்பரன, மாவட்்ட 
ஆட்சியர் ஆலபி ஜான வர்கீஸ், 
திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி 
ம்காயில இலண ஆலணயர் 
்பரஞ்மொதி, தக்்கார் ைட்சுமணன, 
திருத்தணி எம்எலஏ ெந்திரன 
உள்ளிட்ம்டார் ்பஙம்கற்்றனர்.

zS திருத்தணி சுப்பிைமணிய சு்வாமி ்்காயிலில் ைாஜ்்காபுைத்ரதயும், 
ைதவீதிரயயும் இரைப்ெதற்கான ெடிக்்கட்டு்கள் அரமக்கும் ெணிரய 
்நறறு இந்து ெமய அறநிரலயத் துரற அரமச்ெர் பி.்்க.்ெ்கர்ொபு, 
அடிக்்கல் நாட்டி பதாைங்கி ர்வத்தார். இந்நி்கழ்வில், இந்து ெமய 
அறநிரலயத் துரற ஆரையர் பஜ.குமைகுருெைன், மா்வட்ை ஆட்சியர் 
ஆல்பி ஜான் ்வர்கீஸ உள்ளிட்்ைார் ெங்்்கறறனர். 

வெட்்ரால், டீைல் விசை உயரசெக் கண்டித்து

்காஙகிரஸ், கேமுதி்க ்கண்டன ஆரப்பாடடம்
 ��ாம்பேேம்

செங்கல்பட்டு மாவட்்ட மதமுதி்க 
ொர்பில ்பலைாவரம் ம்பருந்து நிலை 
யம் அருகில, செங்கல்பட்டு மாவட் 
்டம் செயைாைர் அனல்க டி.முரு 
ம்கென தலைலமயில ஆர்ப்்பாட் 
்டம் ேல்டச்பற்்றது. 

இதில  ்காஸ் சிலிண்டர், மமாட் 
்டார் லெக்கிளுக்கு மாலை அணி 
வித்து மத்திய மாநிை அரசு எதிரா்க 
ம்காஷங்கள் எழுப்்பப்்பட்்டன.  
அப்ம்பாது மக்்கள் ்பாதிக்்கக்கூடிய 
ச்பட்மரால, டீெல, ்காஸ் சிலிண்டர் 
மற்றும் ்கட்டுமான ச்பாருட்்கள், 
அத்தியாவசியப் ச்பாருட்்கள் 
விலைமயற்்றத்லதக் ்கணடித்தும், 

விலைவாசி உயர்லவக் குல்றக்்க 
வலியுறுத்தியும் மத்திய மாநிை 
அரசு்களுக்கு எதிரா்கக்  ்கண்டன 
முழக்்கம் எழுப்்பப்்பட்்டது.

இமதம்பால ்காஙகிரஸ் ்கட்சி 
ொர்பில ஆர்ப்்பாட்்டம் ேல்டச்பற் 
்றது. இதில, ்காஙகிரஸ் மாநிைப் 
ச்பாருைாைரும், ோஙகுமேரி 
சதாகுதி ெட்்டப்ம்பரலவ உறுப்பின 
ருமான ரூபி ஆர்.மமனா்கரன 
சி்றப்பு அலழப்்பாைரா்கக் ்கைந்து 
ச்காணடு சி்றப்புலரயாற்றினார்.  
ஆர்ப்்பாட்்டத்தினம்பாது இரு 
ெக்்கர வா்கனம் மற்றும் ்காஸ் 
சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்து 
ஒப்்பாரி லவத்து 100-க்கு மமற்்பட் 

ம்டார் ம்பாராட்்டத்தில ஈடு்பட்்டனர். 
இமதம்பால ்பம்மலில ்காஙகிரஸ் 
்கட்சி ொர்பில அப்்பகுதிலயச் ொர்ந்த 
நிர்வாகி ்பம்மல ்பாலு தலைலமயில 
ஆர்ப்்பாட்்டம் ேல்டச்பற்்றது.

இமத ம்காரிக்ல்கலய வலி 
யுறுத்தி திருக்்கழுக்குன்றம் 
ம்பருந்து நிலையம் அரும்க ்காங 
கிரஸ் ்கட்சியின ே்கர தலைவர் மணி 
்கண்டன தலைலமயில மேற்று 
்கண்டன ஆர்ப்்பாட்்டம் ேல்டச்பற் 
்றது. இதில, மாவட்்ட ச்பாதுச் செய 
ைாைர் மெ்கர் ்கண்டன உலரயாற்றி 
னார். துலணத் தலைவர் தங்கராஜ், 
ே்கரச் செயைாைர் விஜி, ச்பாருைா 
ைர் தமிழன்பன ்பஙம்கற்்றனர்.

zS பெட்்ைால், டீெல், ்காஸ விரல உயர்ர்வ ்கணடித்து தாம்ெைத்தில் ்காங்கிைஸ ்கட்சியினர் ்நறறு ஆர்ப்ொட்ைம் 
நைத்தினர். (அடுத்த ெைம்) ெல்லா்வைத்தில் ஆர்ப்ொட்ைத்தில் ஈடுெட்ை ் தமுதி்கவினர். படஙகள்:எம்.முத்துகணேஷ்

வடநெம்கமலி பாம்பு பண்்ணை மீண்டும் திறப்பு
 �மாமலைபுேம்

மாமலைபுரத்லத அடுத்த வ்டசேம்மமலி 
கிராமத்தில கிழக்கு ்க்டற்்கலர ொலைலய 
சயாட்டி தமிழ்க அரசின இருைர் ்பாம்பு 
பிடிப்ம்பார் சதாழில கூட்டு்றவு ெங்கம் 
இயஙகி வருகி்றது. இதன ஒரு ்பகுதியில 
்பாம்பு ்பணலண அலமந்துள்ைது. இந்த 
ெங்கத்தில ்பாம்பு பிடிக்கும் உரிமம் 
ச்பற்்ற 343 ம்பர் உட்்ப்ட 423 ம்பர் உறுப் 
பினர்்கைா்க உள்ைனர். இவர்்கள், வனத் 
துல்றயினர் அனுமதி ச்பற்று ்பாம்பு 
பிடித்து ்பணலணக்கு ச்காணடு வந்து 
வழஙகுவர். ்பாம்பின வல்கக்கு ஏற்்ப 
அவர்்களுக்கு கூலி வழங்கப்்படும்.

மமலும், இவ்வாறு பிடித்து வரப் 
்படும் ்பாம்பு்களில இருந்து வி ஷம் எடுக்்கப் 
்பட்டு மருத்துவ மதலவ்களுக்்கா்க 
அனுப்பி லவக்்கப்்படுகி்றது. ்பாம்பு 
்பணலணயில வி ஷம் எடுப்்பலதப் ்பார்க்்க 
சுற்றுைா ்பயணி்களும் அனுமதிக்்கப் 
்படுவர். இதற்கு ்கட்்டணமா்க ச்பரியவர் 
்களுக்கு ரூ.30 மற்றும் 10 வயதுக்கு உட் 
்பட்்ட சிறுவர்்களுக்கு ரூ.18 வசூலிக்்கப்்படு 

கி்றது. செலம்பான மற்றும் ம்கமரா 
மூைம் புல்கப்்ப்டம் எடுக்்கவும் ்கட்்டணம் 
வசூலிக்கின்றனர். இந்நிலையில, ்க்டந்த 
2 மாதங்கைா்க ்பாம்பு்கலைப்  பிடிப்்பதற் 
்கான வனத்துல்றயின நிர்வா்க அனுமதி 
வழங்கப்்ப்டவிலலை. 

்பணலணயில ஏற்ச்கனமவ ்பராமரிப் 
பில இருந்த ்பாம்பு்கள் அலனத்தும் 
வனப்்பகுதியில வி்டப்்பட்டு, ்க்டந்த 2 
மாதங்கைா்க ்பணலணயும் மூ்டப்்பட்டிருந் 
தது. இதனால, ்பாம்பு்கலைப் பிடிப்்பதற் 
்கான அனுமதிலய விலரவா்க வழங்க 
மவணடும் என இருைர் மக்்கள் ம்காரிக்ல்க 
விடுத்தனர். இந்நிலையில, வனத்துல்ற 
ொர்பில மேற்று முனதினம் ்பாம்பு்கலைப் 
பிடிப்்பதற்்கான அனுமதி வழஙகி, அதற் 
்கான அரொலண சவளியி்டப்்பட்்டது.

இலதயடுத்து, பூஞ்மெரி, குனனப் 
்பட்டு, மானாம்்பதி, ்பட்டிபுைம், திருக் 
்கழுக்குன்றம் ஆகிய ்பகுதி்கலைச் மெர்ந்த 
இருைர்்கள் ச்காடிய விஷம் ச்காண்ட 
சுருட்ல்ட, ்கணணாடி விரியன, ேலை 
்பாம்பு, ்கட்டுவிரியன உள்ளிட்்ட  ்பாம்பு 

்கலைப் பிடித்து ்பணலணக்கு ச்காணடு 
வந்தனர். ்பணலணயின ஊழியர்்கள், 
்பாம்பு்களின எல்ட, இனத்லத அல்டயா 
ைம் ்கணடுவிஷம் எடுப்்பதற்்கா்க ்பாலன 
்களில ்பாது்காப்்பா்க அல்டத்து லவக்கும் 
்பணி்கலை மமற்ச்காணடுள்ைனர்.

மமலும், குறிப்பிட்்ட சிை ோட்்களுக்குப் 
பி்றகு பிடித்து வரப்்பட்்ட ்பாம்பு்கள், 
வனப்்பகுதியில மீணடும் வி்டப்்படும். ்பண 
லணக்கு மீணடும் ்பாம்பு்கள் ச்காணடு 
வரும் ்பணி்கள் சதா்டங்கப்்பட்டுள்ைதால, 
மேற்று முனதினம் முதல ்பாம்பு்களில 
இருந்து வி ஷம் எடுக்்கப்்படுவலதப் 
்பார்க்்க சுற்றுைா ்பயணி்கள் 
அனுமதிக்்கப்்படுகின்றனர்.

இதுகுறித்து, ்பாம்பு பிடிக்கும் இரு 
ைர்்கள் கூறியதாவது: ்பாம்பு்கள் ஏப்ரல 
முதல ஆ்கஸ்ட் வலர இனப் ச்பருக்்கம் 
செயயும் என்பதால, இந்த ோட்்களில 
்பாம்பு்கலை பிடிக்்க அனுமதி இலலை. 
தற்ம்பாது ஏப். 20 வலர மட்டுமம ்பாம்பு 
்கலை பிடிக்்க அனுமதி வழங்கப்்பட் 
டுள்ைது என்றனர்.

திருவள்ளூர மாவடடத்தில் புத்ே்கக ்காடசி
z பால்்வளத் துமை அமைச்சர் த்தாடங்கி ம்வத்்தார்

 �திருைள்ளூர்
திருவள்ளூர் மாவட்்டத்தில, ச்பாது 
மக்்கள் மற்றும் குழந்லத்களி்டம் 
வாசிப்பு ்பழக்்கத்லத ஏற்்படுத் 
தும் வல்கயில, மாவட்்ட நிர்வா 
்கம், சதனனிந்திய புத்த்க விற் 
்பலனயாைர், ்பதிப்்பாைர் ெங்கத் 
து்டன இலணந்து முதல புத்த்கக் 
்காட்சி ே்டத்த முடிவு செயதது.

அந்த முடிவின்படி, மேற்று 
மாலை திருவள்ளூர் மாவட்்ட ஆட்சி 
யர் அலுவை்கம் அரும்க  ்பள்ளி 
மாணவ - மாணவியரின ்கலை 
நி்கழ்ச்சி்களு்டன புத்த்கக் ்காட்சி 
சதா்டஙகியது. இதலன ்பாலவைத் 
துல்ற அலமச்ெர் ொ.மு.ோெர் 
ரிப்்பன சவட்டி சதா்டஙகி லவத்து, 
அரஙகு்கலை ்பார்லவயிட்்டார்.

இந்நி்கழ்வில, மாவட்்ட 
ஆட்சியர் ஆலபி ஜான வர்கீஸ், 
திருவள்ளூர் எஸ்.பி. வருணகுமார், 
திருவள்ளூர் எம்.பி., சஜயக்குமார், 
எம்எலஏக்்கள் வி.ஜி.ராமஜந்திரன, 
ஆ.கிருஷணொமி, ெந்திரன, துலர. 
ெந்திரமெ்கர் மற்றும் சதனனிந்திய 
புத்த்க விற்்பலனயாைர், ்பதிப் 
்பாைர் ெங்க நிர்வாகி்கள்  உள்ளிட் 
ம்டார் ்பஙம்கற்்றனர்.

வரும் 11-ம் மததி வலர, 
்காலை 11 மணி முதல, இரவு 

8.30 மணி வலர ேல்டச்ப்ற உள்ை 
இந்த புத்த்கக் ்காட்சியில உள்ை 
110 அரஙகு்களில 50 ஆயிரம் 
தலைப்பு்களில, இைக்கியம், 
மருத்துவம்,  அரசியல, அறிவியல 
உள்ளிட்்ட ்பலமவறு துல்ற நூல்கள், 
ம்பாட்டி மதர்வு்களுக்்கான நூல்கள் 
என ைட்ெக்்கணக்்கான புத்த்கங்கள் 
இ்டம் ச்பற்றுள்ைன. இந்த 
புத்த்கங்கள் 10 ெதவீத தள்ளு்படி 
விலையில வழங்கப்்படுகின்றன.

அ து ம ட் டு ம ல ை ா ம ல , 

ோள்மதாறும் ்பள்ளி மாணவர்்கள் 
்பஙகுச்பறும் வல்கயிைான ்கலை 
நி்கழ்ச்சி்கள், ்பலமவறு ம்பாட்டி்கள் 
மற்றும் மாலை மேரங்களில, ்பாரதி 
்பாஸ்்கர், ்பாரதி கிருஷணகுமார், 
திணடுக்்கல ஐ.லிமயானி, ோஞ்சில 
ெம்்பத் உள்ளிட்்ட ம்பச்ொைர்்கள்,  
்கவிஞர் அறிவுமதி, எழுத்தாைர் ்கண 
மணி குணமெ்கரன, மருத்துவர் 
கு.சிவராமன, ேர்த்தகி ே்டராஜன 
உள்ளிட்்ட ்பலதுல்ற்கலை மெர்ந்த 
வர்்கள் உலரயாற்்ற உள்ைனர்.

zS திரு்வள்ளூர் மா்வட்ைத்தில் முதல் முரறயா்க மா்வட்ை நிர்்வா்கம்  மறறும் 
பதன்னிந்திய புத்த்க விறெரனயாளர், ெதிப்ொளர்  ெங்்கம் இரைந்து 
நைத்தும் திரு்வள்ளூர் புத்த்கக் ்காட்சி ்நறறு பதாைங்கியது. இதரன 
ொல்்வளத் துரற  அரமச்ெர் ொ.மு.நாெர்  பதாைங்கி ர்வத்து, அைங்கு்கரள 
அலங்்கரித்த புத்த்கங்்கரள ொர்ர்வயிட்ைார். உைன் மா்வட்ை ஆட்சியர் ஆல்பி 
ஜான் ்வர்கீஸ உள்ளிட்்ைார்.

ஓஎன்ஜிசி சார்பில் விலைவில்  
புதிய  எண்ணய் படுலக  
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு

 �சென்னை
எணசணய, இயற்ல்க எரிவாயுக் ்கழ்கம் (ஓஎனஜிசி) 
விந்தியன ்படுல்கலய ோட்டுக்கு அர்ப்்பணிக்கும் 
ே்டவடிக்ல்கயில உள்ைது. இது இந்திய அைவில 9-வது 
மற்றும் ஓஎனஜிசியின 8-வது எணசணய உற்்பத்தி ்படுல்க 
என்பது குறிப்பி்டத்தக்்கது. இது ்க்டந்த 2020 டிெம்்பரில 
ோட்டுக்கு அர்ப்்பணிக்்கப்்பட்்ட 8-வது ்படுல்கயான 
வங்காைப் ்படுல்கயின சதா்டக்்கத்தில வருகி்றது.

இஙகுள்ை வைம் ொர்ந்த தரவு்கலைப் ச்பறும் மோக்்கத் 
து்டன மத்தியப் பிரமதெத்தின ென ்பள்ைத்தாக்குப் 
்பகுதியில ஹட்்டா#3 என்ற ஆயவு கிணறு மதாண்டப்்பட்்டது. 
மொதலனயில இஙகு ோசைானறுக்கு 62,044 ்கன மீட்்டர் 
எரிவாயு உற்்பத்தி செயயப்்பட்்டது. இதனமூைம் இது 
9-வது ்படுல்கயா்க ோட்டுக்கு அர்ப்்பணிக்்கப்்ப்ட உள்ைது.

இப்்பணியில ஈடு்பட்டுள்ை குழுவுக்கு ஓஎனஜிசி 
தலைவர் மற்றும் நிர்வா்க இயக்குேர் அல்கா மிட்்டல 
வாழ்த்து சதரிவித்துப் ம்பசும்ம்பாது, “ோட்டின எரிெக்தி 
வை வலர்ப்டத்தில மமலும் ஒரு ்படுல்க மெருவது 
ஓஎனஜிசி, ோட்டின எணசணய மற்றும் இயற்ல்க 
எரிவாயுத் துல்றக்குப் ச்பருலம மெர்க்கும் விஷயமாகும்” 
என்றார்.  

CHENNAI

(C) KSL Media Ltd.
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