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திருத்தணி முருகன் க�ோயிலில்

ராஜக�ோபுரம் - ரதவீதி இணைப்பு படிக்கட்டு பணி
z இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் த�ொடங்கி வைத்தார்
திருத்தணி

திருத்தணி முருகன் க�ோயிலில் ராஜ
க�ோபுரத்தையும், ரதவீதியையும்
இணைப்பதற்கான படிக்கட்டுகள்
அமைக்கும் பணியை நேற்று இந்து
சமய அறநிலையத் துறை அமைச்
சர் பி.கே.சேகர்பாபு த�ொடங்கி
வைத்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்
தணியில் உள்ள சுப்பிரமணிய
சுவாமி க�ோயில். முருகனின் அறு
படை வீடுகளில் ஒன்றாக விளங்கு
கிறது. இக்கோயிலில் 9 நிலை
கிழக்கு ராஜக�ோபுரத்தையும், ரத
வீதியையும் இணைக்கும் வகை
யில் படிக்கட்டுகள் அமைக்க ஏற்
கெனவே இந்து சமய அறநிலையத்
துறை முடிவு செய்தது.
அதன்படி, ராஜக�ோபுரத்தையும்,
ரதவீதியையும்
இணைக்கும்
வகையில் ரூ.92 லட்சம் மதிப்பில்
56 படிக்கட்டுகள் அமைக்கும்
பணி நேற்று காலை பூமி பூஜை
யுடன் த�ொடங்கியது. இந்நிகழ்
வில், இந்து சமய அறநிலையத்
துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு
பங்கேற்று, அடிக்கல் நாட்டி படிக்
கட்டுகள் அமைக்கும் பணியைத்
த�ொடங்கி வைத்தார். த�ொடர்ந்து,

களில் சிதிலமடைந்துள்ள சிறு, சிறு
குளங்களை சீரமைக்கும் பணிகளை
ரூ.54 லட்சம் செலவில் மேற்
க�ொள்ள உள்ளோம். சிதிலமடைந்த
வெள்ளித் தேரை புதுப்பிக்கும்
பணி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்
முடிவுக்கு வரும்.
ஆந்திரா, கேரளா உள்ளிட்ட பிற
மாநிலத்தவர்கள் வரும் இக்கோயி
லில் பக்தர்களுக்கு தேவையான
அடிப்படை வசதிகளை செய்
வதற்காக தமிழக முதல்வரின் உத்
தரவின்பேரில் திட்டம் தயாரிக்கப்
பட்டு வருகிறது. அதில் உள்ள
அனைத்து பணிகளையும் ப�ோர்க்
கால அடிப்படையில் இரு ஆண்டு
களுக்குள் நிறைவேற்றும் முயற்சி
யில் இந்து சமய அறநிலையத்
துறை ஈடுபட்டு க�ொண்டிருக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்வுகளில் இந்து சமய
அறநிலையத் துறை ஆணையர்
ஜெ.குமரகுருபரன்,
மாவட்ட
ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ்,
திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி
க�ோயில் இணை ஆணையர்
பரஞ்சோதி, தக்கார் லட்சுமணன்,
திருத்தணி எம்எல்ஏ சந்திரன்
உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

SSதிருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி க�ோயிலில் ராஜக�ோபுரத்தையும்,
ரதவீதியையும் இணைப்பதற்கான படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் பணியை
நேற்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு,
அடிக்கல் நாட்டி த�ொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்வில், இந்து சமய
அறநிலையத் துறை ஆணையர் ஜெ.குமரகுருபரன், மாவட்ட ஆட்சியர்
ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

அவர், க�ோயில் வளாகம் மற்றும்
அங்கு
அமைக்கப்பட்டுள்ள
மருத்துவ முகாமை பார்வையிட்டு,
ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இந்நிகழ்வின்போது செய்தி
யாளர்களிடம் அமைச்சர் பி.கே.
சேகர்பாபு தெரிவித்ததாவது:
திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி
க�ோயில்
பணியாளர்களுக்கு
ஆண்டுத�ோறும்
புத்தாக்கப்

பயிற்சியை
அளிப்பதற்கான
மண்டபம்
அமைப்பதற்கான
பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்து
க�ொண்டிருக்கின்றன.
அதே
ப�ோல்,
பக்தர்கள்
தங்கும் அனைத்து விடுதிகளையும்
புனரமைக்கும்
பணி
வெகு
விரைவில் த�ொடங்க உள்ளது.
பக்தர்கள் படிக்கட்டுகள் மூலம்
க�ோயிலுக்கு வரும் வழியில் 3 இடங்

துறை அமைச்சர் த�ொடங்கி வைத்தார்
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திருவள்ளூர்

சென்னை

எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயுக் கழகம் (ஓஎன்ஜிசி)
விந்தியன் படுகையை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கும்
நடவடிக்கையில் உள்ளது. இது இந்திய அளவில் 9-வது
மற்றும் ஓஎன்ஜிசியின் 8-வது எண்ணெய் உற்பத்தி படுகை
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது கடந்த 2020 டிசம்பரில்
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 8-வது படுகையான
வங்காளப் படுகையின் த�ொடக்கத்தில் வருகிறது.
இங்குள்ள வளம் சார்ந்த தரவுகளைப் பெறும் ந�ோக்கத்
துடன் மத்தியப் பிரதேசத்தின் சன் பள்ளத்தாக்குப்
பகுதியில் ஹட்டா#3 என்ற ஆய்வு கிணறு த�ோண்டப்பட்டது.
ச�ோதனையில் இங்கு நாள�ொன்றுக்கு 62,044 கன மீட்டர்
எரிவாயு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இதன்மூலம் இது
9-வது படுகையாக நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட உள்ளது.
இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள குழுவுக்கு ஓஎன்ஜிசி
தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் அல்கா மிட்டல்
வாழ்த்து தெரிவித்துப் பேசும்போது, “நாட்டின் எரிசக்தி
வள வரைபடத்தில் மேலும் ஒரு படுகை சேருவது
ஓஎன்ஜிசி, நாட்டின் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை
எரிவாயுத் துறைக்குப் பெருமை சேர்க்கும் விஷயமாகும்”
என்றார். 


ய ெச

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?
ெபயமாற

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
HTS<ஸ்பேஸ>
உங்கள்
I குறுஞதசெய்தி:
G Sridhar
R/o 3A/11
இள� ளடப் தசெய்து
Kalaiபின்்கொடு
colony,Sivan
Ko9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

vil Street, Kodambakkam,
மின்னஞ்சல்:
Chennai-24, changed my
circ@thehindutamil.co.in
minor son’s name from
மாதச் சநதாto– ரூ.201,
S. மார்ச்
Charanjith
S.R.
ஆண்டுச்
ரூ. 2,314
CHARAANசநதா
for all–purposes.

MY SON, Kanishq Surendra Panwar Born on
01-09-2002 Native District Jodhpur- Rajasthan
Residing at No.77, Sami
Pillai
Street,
Parshva Villa No.4, Choolai,
Chennai - 600112 Shall
henceforth be known as
KANISHQ PANWAR S/o.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
Surendra Panwar, Chennai
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

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.

தாம்பரம்

செங்கல்பட்டு மாவட்ட தேமுதிக
சார்பில் பல்லாவரம் பேருந்து நிலை
யம் அருகில், செங்கல்பட்டு மாவட்
டம் செயலாளர் அனகை டி.முரு
கேசன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்
டம் நடைபெற்றது.
இதில் காஸ் சிலிண்டர், ம�ோட்
டார் சைக்கிளுக்கு மாலை அணி
வித்து மத்திய மாநில அரசு எதிராக
க�ோஷங்கள்
எழுப்பப்பட்டன.
அப்போது மக்கள் பாதிக்கக்கூடிய
பெட்ரோல், டீசல், காஸ் சிலிண்டர்
மற்றும் கட்டுமான ப�ொருட்கள்,
அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்கள்
விலையேற்றத்தைக் கண்டித்தும்,

விலைவாசி உயர்வைக் குறைக்க ட�ோர் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வலியுறுத்தியும் மத்திய மாநில இதேப�ோல் பம்மலில் காங்கிரஸ்
அரசுகளுக்கு எதிராகக் கண்டன கட்சி சார்பில் அப்பகுதியைச் சார்ந்த
நிர்வாகி பம்மல் பாலு தலைமையில்
முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது.
இதேப�ோல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
(C) KSL
Mediaஇதே
Ltd.
க�ோரிக்கையை வலி
சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
நடைபெற்
திருக்கழுக்குன்றம்
றது. இதில், காங்கிரஸ் மாநிலப் யுறுத்தி
ப�ொருளாளரும்,
நாங்குநேரி பேருந்து நிலையம் அருகே காங்
த�ொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பின கிரஸ் கட்சியின் நகர தலைவர் மணி
ருமான ரூபி ஆர்.மன�ோகரன் கண்டன் தலைமையில் நேற்று
சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்
க�ொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். றது. இதில், மாவட்ட ப�ொதுச் செய
ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது
இரு லாளர் சேகர் கண்டன உரையாற்றி
சக்கர வாகனம் மற்றும் காஸ் னார். துணைத் தலைவர் தங்கராஜ்,
சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்து நகரச் செயலாளர் விஜி, ப�ொருளா
ஒப்பாரி வைத்து 100-க்கு மேற்பட் ளர் தமிழன்பன் பங்கேற்றனர்.

இந்து பரிஷத் அமைப்பு வலியுறுத்தல்
குரோம்பேட்டை

தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில்
உள்ள அனைத்து கோயில்களின்
பராமரிப்பை இந்து அமைப்பு
களிடம் வழங்க வேண்டும் என
விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பினர்
வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
விஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்
பின் பொது செயலர் மிலிந்த்
பரண்டே நேற்று குரோம்பேட்டை
யில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:
விஷ்வ இந்து பரிஷத்தின் வரலாற்று
சிறப்புமிக்க மாநாடு, ஜூன் 24
முதல் ஜூன் 26 வரை, காஞ்சிபுரத்
தில் நடைபெறுகிறது. ஜூன் 4, 5
தேதிகளில், மதுரையில் அகில
பாரத இந்து துறவிகள், இந்து ய�ோகி
கள் மாநாடும் நடைபெறுகிறது.
தமிழகத்தில் இந்து சமுதாயத்
துக்கு பல சவால்கள் உள்ளன. இது
குறித்து விவாதிக்க நாடு முழுவதி
லும் இருந்து பலர் தமிழகத்துக்கு
வர வேண்டும். எத்தனையோ
கோயில்கள் தமிழகத்தில் இடிக்கப்
பட்டாலும்,
தேவாலயங்கள்,
மசூதிகள் இடிக்கப்படுவதில்லை.
தமிழகத்தில்
அரசின்
கட்டுப்பாட்டில்
உள்ள
கோயில்கள் பராமரிப்பை இந்து

ers

ஓஎன்ஜிசி சார்பில் விரைவில்
புதிய எண்ணெய் படுகை
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு

வ ளபரக

காங்கிரஸ், தேமுதிக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
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8.30 மணி வரை நடைபெற உள்ள
இந்த புத்தகக் காட்சியில் உள்ள
110 அரங்குகளில் 50 ஆயிரம்
தலைப்புகளில்,
இலக்கியம்,
மருத்துவம், அரசியல், அறிவியல்
உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை நூல்கள்,
ப�ோட்டி தேர்வுகளுக்கான நூல்கள்
என லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள்
இடம்
பெற்றுள்ளன.
இந்த
புத்தகங்கள் 10 சதவீத தள்ளுபடி
விலையில் வழங்கப்படுகின்றன.
அ து ம ட் டு ம ல ்லா ம ல் ,
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SSதிருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும்
தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர், பதிப்பாளர் சங்கம் இணைந்து
நடத்தும் திருவள்ளூர் புத்தகக் காட்சி நேற்று த�ொடங்கியது. இதனை
பால்வளத் துறை அமைச்சர் சா.மு.நாசர் த�ொடங்கி வைத்து, அரங்குகளை
அலங்கரித்த புத்தகங்களை பார்வையிட்டார். உடன் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆல்பி
ஜான் வர்கீஸ் உள்ளிட்டோர்.

நாள்தோறும் பள்ளி மாணவர்கள்
பங்குபெறும் வகையிலான கலை
நிகழ்ச்சிகள், பல்வேறு ப�ோட்டிகள்
மற்றும் மாலை நேரங்களில், பாரதி
பாஸ்கர், பாரதி கிருஷ்ணகுமார்,
திண்டுக்கல் ஐ.லிய�ோனி, நாஞ்சில்
சம்பத் உள்ளிட்ட பேச்சாளர்கள்,
கவிஞர் அறிவுமதி, எழுத்தாளர் கண்
மணி குணசேகரன், மருத்துவர்
கு.சிவராமன், நர்த்தகி நடராஜன்
உள்ளிட்ட பல்துறைகளை சேர்ந்த
வர்கள் உரையாற்ற உள்ளனர்.

htl

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ப�ொது
மக்கள் மற்றும் குழந்தைகளிடம்
வாசிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்
தும் வகையில், மாவட்ட நிர்வா
கம், தென்னிந்திய புத்தக விற்
பனையாளர், பதிப்பாளர் சங்கத்
துடன் இணைந்து முதல் புத்தகக்
காட்சி நடத்த முடிவு செய்தது.
அந்த முடிவின்படி, நேற்று
மாலை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சி
யர் அலுவலகம் அருகே பள்ளி
மாணவ - மாணவியரின் கலை
நிகழ்ச்சிகளுடன் புத்தகக் காட்சி
த�ொடங்கியது. இதனை பால்வளத்
துறை அமைச்சர் சா.மு.நாசர்
ரிப்பன் வெட்டி த�ொடங்கி வைத்து,
அரங்குகளை பார்வையிட்டார்.
+
இந்நிகழ்வில்,
மாவட்ட
ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ்,
திருவள்ளூர் எஸ்.பி. வருண்குமார்,
திருவள்ளூர் எம்.பி., ஜெயக்குமார்,
எம்எல்ஏக்கள் வி.ஜி.ராஜேந்திரன்,
ஆ.கிருஷ்ணசாமி, சந்திரன், துரை.
சந்திரசேகர் மற்றும் தென்னிந்திய
புத்தக விற்பனையாளர், பதிப்
பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் உள்ளிட்
ட�ோர் பங்கேற்றனர்.
வரும் 11-ம் தேதி வரை,
காலை 11 மணி முதல், இரவு

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைக் கண்டித்து

கோயில் பராமரிப்பை இந்து அமைப்புகளிடம் வழங்க வேண்டும்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் புத்தகக் காட்சி

zzபால்வளத்

SSபெட்ரோல், டீசல், காஸ் விலை உயர்வை கண்டித்து தாம்பரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தினர். (அடுத்த படம்) பல்லாவரத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தேமுதிகவினர். படங்கள்:எம்.முத்துகணேஷ்

SSமதுரையில் ஜூன் மாதம் நடைபெற இருக்கும் விஷ்வ இந்து பரிஷத் இந்து
துறவியர், ஞானியர் மாநாடு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் விளக்குகிறார்
விசுவ இந்து அகில பாரத ப�ொதுச் செயலாளர் மிலிந்த் பரண்டே. உடன்
அகில இந்திய துணை ப�ொதுச் செயலாளர் க�ோ.ஸ்தாணுமாலயன்,
மாநிலச் செயலாளர் ஞானகுரு. 
படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

அமைப்புகளிடம் அரசு வழங்க
வேண்டும். நம் நாட்டில் ஆறு
மாநிலங்களில் மதமாற்ற தடை
சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இங்கும்
சரியான
சட்டக்
கட்டமைப்பு
உருவாக்கப்பட்டு
மதமாற்ற தடைச் சட்டத்தைக்
க�ொண்டு வர வேண்டும். மதம்
மாறிய எந்த பழங்குடி சமூகமும்
இடஒதுக்கீட்டின் பலனைப் பெறக்
கூடாது என விஷ்வ இந்து பரிஷத்
அமைப்பு நீண்ட நாட்களாக
கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது.

ஆனால், பழங்குடியினர் பலர்
மதமாற்றம் செய்த பின்பும் இட
ஒதுக்கீட்டு பலனைப் பெற்று வரு
கின்றனர். வெளிநாட்டு விரோத சக்தி
களின் ஆதரவுடன் நடைபெறும்
மதமாற்ற த�ொழில் இந்துக்கள்
மற்றும் நம் நாட்டுக்கு எதிரானது.
பல
இஸ்லாமிய
தீவிரவாத
அமைப்புகள்
மதமாற்ற
முயற்சிகளுக்காக தீவிரவாதத்தை
கட்டவிழ்த்து விடுகின்றனர்.
இத்தகைய மதமாற்றங்களைத்
தடுக்க மதமாற்ற தடைச் சட்டத்தால்

மட்டுமே முடியும். அதுவே நம்
தேசத்தின் கலாச்சாரத்தையும்,
நம்
பாரம்பரியம்
மற்றும்
மக்களையும் பாதுகாக்க உதவும்.
கோயில்களுக்கு
தானமாக
அளிக்கப்படும் தங்கங்களுக்கு
கடவுள்தான் உரிமையாளர். அரசு
உரிமையாளர் கிடையாது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது
அகில பாரத இணை ப�ொது
செயலாளர் க�ோ.ஸ்தாணுமாலயன்,
மாநில தலைவர் சீனிவாசன்,
மாநில செய்தி த�ொடர்பாளர்
கார்த்திகேயன்
ராமலிங்கம்
ஆகிய�ோர் உடன் இருந்தனர்.

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.

வடநெம்மேலி பாம்பு பண்ணை மீண்டும் திறப்பு
மாமல்லபுரம்

மாமல்லபுரத்தை அடுத்த வடநெம்மேலி
கிராமத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையை
ய�ொட்டி தமிழக அரசின் இருளர் பாம்பு
பிடிப்போர் த�ொழில் கூட்டுறவு சங்கம்
இயங்கி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியில்
பாம்பு பண்ணை அமைந்துள்ளது. இந்த
சங்கத்தில் பாம்பு பிடிக்கும் உரிமம்
பெற்ற 343 பேர் உட்பட 423 பேர் உறுப்
பினர்களாக உள்ளனர். இவர்கள், வனத்
துறையினர் அனுமதி பெற்று பாம்பு
பிடித்து பண்ணைக்கு க�ொண்டு வந்து
வழங்குவர். பாம்பின் வகைக்கு ஏற்ப
அவர்களுக்கு கூலி வழங்கப்படும்.
மேலும், இவ்வாறு பிடித்து வரப்
படும் பாம்புகளில் இருந்து விஷம் எடுக்கப்
பட்டு மருத்துவ தேவைகளுக்காக
அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. பாம்பு
பண்ணையில் விஷம் எடுப்பதைப் பார்க்க
சுற்றுலா பயணிகளும் அனுமதிக்கப்
படுவர். இதற்கு கட்டணமாக பெரியவர்
களுக்கு ரூ.30 மற்றும் 10 வயதுக்கு உட்
பட்ட சிறுவர்களுக்கு ரூ.18 வசூலிக்கப்படு

கிறது. செல்போன் மற்றும் கேமரா
மூலம் புகைப்படம் எடுக்கவும் கட்டணம்
வசூலிக்கின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த
2 மாதங்களாக பாம்புகளைப் பிடிப்பதற்
கான வனத்துறையின் நிர்வாக அனுமதி
வழங்கப்படவில்லை.
பண்ணையில் ஏற்கெனவே பராமரிப்
பில் இருந்த பாம்புகள் அனைத்தும்
வனப்பகுதியில் விடப்பட்டு, கடந்த 2
மாதங்களாக பண்ணையும் மூடப்பட்டிருந்
தது. இதனால், பாம்புகளைப் பிடிப்பதற்
கான அனுமதியை விரைவாக வழங்க
வேண்டும் என இருளர் மக்கள் க�ோரிக்கை
விடுத்தனர். இந்நிலையில், வனத்துறை
சார்பில் நேற்று முன்தினம் பாம்புகளைப்
பிடிப்பதற்கான அனுமதி வழங்கி, அதற்
கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, பூஞ்சேரி, குன்னப்
பட்டு, மானாம்பதி, பட்டிபுலம், திருக்
கழுக்குன்றம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த
இருளர்கள் க�ொடிய விஷம் க�ொண்ட
சுருட்டை, கண்ணாடி விரியன், நல்ல
பாம்பு, கட்டுவிரியன் உள்ளிட்ட பாம்பு

அவான் சைக்கிள்ஸ் நிறுவனத்துக்கு

ஆசியாவின் மதிப்புமிக்க பிராண்டுகள் விருது
சென்னை

அவான் சைக்கிள்ஸ் நிறுவனம்
70-வது ஆண்டு விழாவைக் க�ொண்
டாடும் வேளையில், அதற்கு ஆசியா
வின் மதிப்புமிக்க பிராண்டுகள்
விருது கிடைத்துள்ளது.
பஹ்வா சக�ோதரர்களால் த�ொடங்
கப்பட்ட அவான் நிறுவனம் 1952-ம்
ஆண்டுமுதல்
மிதிவண்டிகள்
தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது. வலு
வான, நம்பகத்தன்மை நிறைந்த
பிராண்டாக உருப்பெற்றுள்ள இந்
நிறுவனம் பல்வேறு வயதினருக்கும்
ஏற்ற 200-க்கும் மேற்பட்ட மிதிவண்டி
மாடல்களை வழங்கியுள்ளது.
மேலும் அவான் நிறுவனம் மின்சாரத்தில் இயங்
கும் ஸ்கூட்டர், ரிக்ஷா ஆகியவற்றை ஈ வேர்ல்ட்
ஆஃப் அவான் என்ற பெயரிலும், உடற்
பயிற்சி சார்ந்த கருவிகளை அவான் உடற்பயிற்சி
இயந்திரங்கள் என்ற பெயரிலும் தயாரித்து
வருகிறது. சிறந்த தரம் மற்றும் நெறிமுறைகளுடன்

கூடிய செயல்பாடு ஆகியவற்றால்
ஏராளமான மக்களின் இதயங்களில்
இந்நிறுவனத்தின்
தயாரிப்புகள்
இடம்பிடித்துள்ளன.
தற்போது, 14 நாடுகளைச் சேர்ந்த
சிறந்த பிராண்டுகளில் ஒன்றாக
அவான் நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்
பட்டு ‘ஆசியாவின் மதிப்புமிக்க
பிராண்டுகள் விருது’ வழங்கப்பட்
டுள்ளது. இவ்விருது கிடைக்கப் பெற்
றதை அவான் நிறுவனம் நாடு முழு
வதுமுள்ள தனது சிறந்த டீலர்களை
அழைத்து விழாவாகக் க�ொண்டாடி
யது. அவர்களின் பங்களிப்புக்கு
வெகுமதிகளை வழங்கி கவுரவித்தது.
நிகழ்ச்சியில் அவான் சைக்கிள்ஸ் நிறுவன
தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் ஓன்கர் சிங்
பஹ்வா கூறும்போது, “ஆசியாவின் மதிப்புமிக்க
பிராண்டுகள் விருது 2022 கிடைத்தது நமது பல
ஆண்டுக்கால விடாமுயற்சி, நம்பிக்கை, அர்ப்
பணிப்புக்குக் கிடைத்த வெற்றி” என்றார். 

களைப் பிடித்து பண்ணைக்கு க�ொண்டு
வந்தனர். பண்ணையின் ஊழியர்கள்,
பாம்புகளின் எடை, இனத்தை அடையா
ளம் கண்டுவிஷம் எடுப்பதற்காக பானை
களில் பாதுகாப்பாக அடைத்து வைக்கும்
பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மேலும், குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்குப்
பிறகு பிடித்து வரப்பட்ட பாம்புகள்,
வனப்பகுதியில் மீண்டும் விடப்படும். பண்
ணைக்கு மீண்டும் பாம்புகள் க�ொண்டு
வரும் பணிகள் த�ொடங்கப்பட்டுள்ளதால்,
நேற்று முன்தினம் முதல் பாம்புகளில்
இருந்து வி
ஷம் எடுக்கப்படுவதைப்
பார்க்க
சுற்றுலா
பயணிகள்
அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, பாம்பு பிடிக்கும் இரு
ளர்கள் கூறியதாவது: பாம்புகள் ஏப்ரல்
முதல் ஆகஸ்ட் வரை இனப் பெருக்கம்
செய்யும் என்பதால், இந்த நாட்களில்
பாம்புகளை பிடிக்க அனுமதி இல்லை.
தற்போது ஏப். 20 வரை மட்டுமே பாம்பு
களை பிடிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்
டுள்ளது என்றனர்.

STATE BANK OF INDIA

PREMISES REQUIRED ON LEASE

SBI invites applications to offer premises on lease for RACPC, Chengelpet with
a carpetarea of about 5500 Sq ft to 6000 Sq ft preferably on the Ground floor.
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.
Please log on to www.sbi.co.in under “SBI in the news” - “Procurement news”
for further details and to download application form. The applications in the
prescribed format with required documents should reach the undersigned on
or before 3.00 pm on 08.04.2022. 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.

START DATE : 01.04.2022, END DATE : 08.04.2022

Date: 01.04.2022

Regional Manager, RBO-4, Chengelput

சாலை பாதுகாப்பு குறித்து
விழிப்புணர்வு முகாம்
திருக்கழுக்குன்றம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருக்
கழுக்குன்றம் அரசு பெண்கள் மேல்
நிலைப் பள்ளியில் தமிழக அரசு
சாலை ப�ோக்குவரத்துத் துறை சார்
பில், சாலை பாதுகாப்பு விழிப்
புணர்வு முகாம் செங்கல்பட்டு
க�ோட்டாட்சியர் திருவள்ளுவன்
தலைமையில்
நேற்று
நடை
பெற்றது.
இதில், சாலை பாதுகாப்பு விதி
கள், ப�ோக்குவரத்துத் துறை சார்பி
லான வழிகாட்டுதல்கள், விபத்
தில்லாத வகையில் வாகனங்களை
இயக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு
விழிப்புணர்வு கருத்துகள் மாணவி
களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், வட்டாரப்
ப�ோக்குவரத்து
ஆய்வாளர்
முரளி, ஆய்வாளர் ரவிக்குமார்,
உதவி ஆய்வாளர் திருநாவுக்கரசு,
ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவிகள்
என பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.
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