
flÜ£L brh¤J¡fis buh¡fkh¡Fjš Ãâ¢ brh¤J¡fis Óuik¤jš k‰W« flÜ£L brh¤J¡fŸ mkyh¡f¢ r£l« 

2002 (SARFAESI Act 2002) k‰W« ghJfh¥ò eilKiw ÉâfŸ 2002 Éâ v©.6 (2) & 8 (6)-‹Ñœ mlkhd« it¡f¥g£LŸs 

mirah¢ brh¤J¡fis É‰gid brŒjš. 
ïj‹ _y« bghJ k¡fS¡F«, F¿¥ghf fl‹jhu®fŸ, mlkhdjhu® / #hÛ‹jhu®fS¡F« m¿É¥gjhtJ, <Lbg‰W fl‹ 
tH§»íŸs t§»¡F¢ nrunt©oa ÑnH F¿¥ã£LŸs fl‹ gh¡»ia tNÈ¥gj‰fhf fl‹ tH§»a t§»Æl« mlkhd« / 
x¥gil¡f¥g£LŸs ÑnH ÉtÇ¡f¥g£LŸs mirah brh¤âid <Lbg‰W fl‹ tH§»a ng§¡ M~¥ gnuhlhÉ‹ m§ÑfÇ¡f¥g£l 
mâfhÇ RthÔd« vL¤J¡ bfh©LŸsh®. mªj¢ brh¤J “cŸs ïl¤âš cŸsthW” k‰W« “cŸsJ cŸsthW” k‰W« 
“vªj ÃiyÆš cŸsnjh mªj ÃiyÆnyna” vD« mo¥gilÆš ï-Vy É‰gid _y« É‰f¥gL«. fl‹jhu®fŸ  / 
mlkhdjhu® / #hÛ‹jhu®fŸ / mirah brh¤J¡fŸ / ÃYit¤bjhif / Fiwªjg£r Ã®za Éiy / ï-Vy njâ k‰W« neu«, 
nltÂ¤bjhif k‰W« Vy ca®î¤bjhif ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd.

mirah brh¤JfË‹ É‰gid¡fhd ï - Vy m¿É¥ò

nfhl«gh¡f« »is,  
v©.10, Kjš ãujhd rhiy, 

íidbl£ ïªâah fhyÅ, 

nfhl«gh¡f«, br‹id-600024, 
bjhiyngá : 044-23467023 / 24842955  

ïl« : br‹id

njâ : 01.03.2023
m§ÑfÇ¡f¥g£l mâfhÇ

gh§¡ M~¥ gnuhlh

É‰gid ÉâfŸ k‰W« ÃgªjidfS¡F, bfhL¡f¥g£LŸs ïiz¥ig https://www.bankofbaroda.in 
/e-auction.htm and https://ibapi.in gh®¡fî«. nkY« Éiy¡F¿¥Õ£lhs®fŸ, ÜƒWèK‚èŠð†ì 
ÜFè£K F¼. AVVS. ó£ü§, bjhiyngá v©. 73502 97060 mt®fis bjhl®ò bfhŸsyh«.

2 fl‹jhu® / #hÛ‹jhu® / mlkhdjhu® bga® k‰W« KftÇ: 1. âUkâ mUŸÃiwkâ .N, f/bg. âU. M. mŒahJiu 

çŠ÷£† v©.F2, Kjš js«, ãsh¡-A, v©.128, VGP bgh‹ ef®, br«gh¡f«, br‹id -  600073. 2. âU. M. mŒahJiu,  

j/bg. âU.N. K¤ijah, Flat v©.F2, Kjš js«, ãsh¡-A, v©.128, VGP bgh‹ ef®, br«gh¡f«, br‹id -  600073.

ÃYit¤ bjhif 28.02.2023 njâ¥go: %.56,70,210.91 nkY« 01.03.2023 Kjš t£o k‰W« ïju bryîfŸ/f£lz§fŸ

mirah brh¤J : fhŠáòu« kht£l« jh«gu« jhY¡fh br«gh¡f« »uhk v©.128, j‰nghija g£lh v©. 2676, giHa 

r®nt v©. 81/2, òâa r®nt v©. 81/2A1A1-‹go bkh¤j« 4.5 V® mšyJ 4820 rJu mo, mšyJ 11.06 br‹£ Ãy¤âš 

f£l¥g£l mL¡Fkho FoÆU¥ã‹ ãsh¡ A, Kjš js¤âš Flat v©. F-2‹ 1466 rJu mo É°Ôuz« bfh©l 733 rJu 

mo ãÇªJ« ãÇ¡f¥glhj g§F Ãy« Ãy¤âš cÇikíŸs bghJ¥gFâ k‰W« 2 fh® ÃW¤j ïl¤Jl‹ FoÆU¥ò 

ãsh£ mj‹ J©LfS« gFâfS«. tl¡F : 24 mo mfy rhiy k‰W« bt§fnlr‹ kid, nk‰F : XigŒah 

åL, bj‰F : uh#ntÈ‹ å£L kid, »H¡F: VGP ny-mî£, ï¢brh¤J br‹id bj‰F gâî kht£l«, nriyô® 

rh®gâî kht£l¤âš cŸsJ. brh¤J mikÉl« : 12°55’50.5”N 80°09’41.8”E Ãy¡F¿pL : rhªâÃnfj‹ 

bk£ÇFnyõ‹ ca®Ãiy¥gŸË. (Ü¬ìò£÷ŠÌ˜õ ²õ£bù‹)

Fiwªj g£r Ã®za Éiy : %.47,00,000/- nltÂ¤ bjhif :  %. 4,70,000/- Vy¤ bjhifia mâfÇ¤jš :  %.25,000/-

1 fl‹jhu® / #hÛ‹jhu® / mlkhdjhu® bga® k‰W« KftÇ: 1. M/s. S.K. v©l®ãiur° k‰W« mj‹ cÇikahs® 

âU. É#auh{, j/bg. âU. uh#nrfu‹, giHa v©.6 k‰W« òâa v©.11, mãuhÄ mgh®£bk‹£, âU_®¤â bjU, 

â.ef®, br‹id-600017. 2. âU. É#auh{, j/bg. âU. uh#nrfu‹, v©.6, 3tJ FW¡F bjU ÉÇth¡f«, yZÄ ef®, 

ru« (PY), òJ¢nrÇ - 605013.

ÃYit¤ bjhif 28.02.2023 njâ¥go: %.39,19,333.54 nkY« 01.03.2023 Kjš t£o k‰W« ïju bryîfŸ/f£lz§fŸ

mirah brh¤J Étu« : fhÈ å£L kid, kid v©.9. É°Ôuz« 1583 rJu mo, kid v©.10, É°Ôuz« 

1590 rJu mo, r®nt v©.93/33 & 93/18, g£lh v©.1258, 1259 ny-mî£ bga® OMS »ß‹ á£o, DTCP vide I.P/DTCP 
v©.256/2019 njâ 30.05.2019 v©.152, t£l«gh¡f« »uhk«, $bgU«òö® jhYfh k‰W« fhŠáòu« kht£l¤âš 

mikªJŸsJ. všiyfŸ : kid v©.9 - tl¡F : 23 mo rhiy, bj‰F : kid v©.14, »H¡F : 40 mo 

muR rhiy, nk‰F : kid v©.10, bkh¤j É°Ôuz« 1583 rJu mo. kid v©.10 - tl¡F : 23 mo rhiy, 

bj‰F : kid v©.13, »H¡F : kid v©.9,  nk‰F : kid v©.11, bkh¤j É°Ôuz« 1590 rJu mo.  

brh¤J mikÉl« : 12°50’50.1”N 79°58’49.5”E Ãy¡F¿pL : ïªâuh ¥uh#¡£ Ãô lî‹ k‰W« $ 

»UZzh bgh¿Æaš fšÿÇ. (Ü¬ìò£÷ŠÌ˜õ ²õ£bù‹)

Fiwªj g£r Ã®za Éiy : %.31,00,000/-   nltÂ¤ bjhif :  %. 3,10,000/- Vy¤ bjhifia mâfÇ¤jš :  %.25,000/-

brh¤J, Éšy§f¢rh‹W k‰W« ïju Mtz§fis  
13.03.2023 njâa‹nwh mšyJ K‹dnuh gh®itÆlyh«

Ä‹ Vy¤ njâ k‰W« neu« : 
20.03.2023 khiy 02.00 kÂ Kjš 06.00 kÂ tiu
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மேலேருவத்தூர் பங்காரு அடி்ளகாரின்

அவதார விழா வவள்வி பூஜையுடன் ததாடக்கம்
 zசென்்னை

மேலேருவத்தூரில பங்காரு 
அடி்ளகாரின் அவதகாரத் திருநகாள் 
நகாளள (ேகார்ச் 3) க்காண் 
டகாடபபட உள்ளது.

முதல நகாள் நி்ழ்ச்சியகா் பிப. 
28-ம் மததி ் லச விளக்கு மவள்வி  
பூளை நளடகபற்றது. இளத ஆதி 
பரகாசக்தி ஆன்மி் இயக்் துளைத்  
தளலவர் மதவி ரமேஷ் கதகாடஙகி  
ளவத்தகார். முன்்னதகா் சித்தர் பீடம்  
வருள்புரிநத பங்காரு அடி்ளகா 
ருக்கு பகாத பூளை கசய்து வர 
மவறபளித்த்னர்.

இன்று ேகாகபரும் ேக்்ள் நலப 
பணி விழகாவும் விழகா ேலர் கவளி 
யிடும் நி்ழ்ச்சியும் பங்காரு அடி 
்ளகார் முன்னிளலயில நளடகப்ற 
உள்ளது. இதில சி்றபபு விருநதி்ன 
ரகா் உயர் நீதிேன்்ற நீதிபதி 
ஆர்.எம்.டி.டீக்்காரகாேன் ்லநது 
க்காள்கி்றகார்.

நகாளள (ேகார்ச் 3) பங்காரு 
அடி்ளகாரின் அருள் தரிச்னம் நளட 

கப்ற உள்ளது. இநத நி்ழ்ச்சியில 
பலமவறு கவளிநகாடு்ளிலிருநதும், 
ேகாநிலங்ள் ேறறும் ேகாவடடங்ளி 
லிருநதும் பக்தர்்ள் கபருேளவில 
வருள் தர உள்ளகார்்ள். பக்தர் 
்ளுக்கு அன்்னதகா்ன ஏறபகாடும் 
கசய்யபபடடுள்ளது.

இநத விழகாவின் ஏறபகாடு்ளள 
மேலேருவத்தூர் ஆதிபரகாசக்தி 

ஆன்மி் இயக்்த் தளலவர் லடசுமி  
பங்காரு அடி்ளகார் தளலளேயில, 
ஆதிபரகாசக்தி ஆன்மி் இயக்் 
துளைத் தளலவர் மதவி ரமேஷ் 
ேறறும் வழக்்றிஞர் அ்த்தியன் 
மேறபகார்ளவயில மசலம் ேறறும் 
நகாேக்்ல ேகாவடட ஆதிபரகாசக்தி 
இயக்் நிர்வகாகி்ளும் கபகாறுப 
பகாளர்்ளும் கசய்கின்்ற்னர். 

¯¯ உல் புற்றும�காய் தினை நி்ழ்ச்சி்ளின் ஒருபகுதியகா், புற்றும�காய் ஆரகாய்ச்சி்்ள ஊக்குவித்்தல, விழிப்புணர்்வப் பரப்பு்தல, 
உல்ளகாவிய புற்றும�காய் எண்ணிக்்்்யக் கு்ைத்்தல ஆகிய ம�காக்்ங்ளுக்்கா், சென்்னை பள்ளிக்்ர்ண டகாக்டர் ் காேகாட்சி 
நி்னைவு ேருத்துவே்னை ெகார்பில விழிப்புணர்வு ேகாரத்்தகான் ஓட்டம் �டத்்தப்பட்டது. பள்ளிக்்ர்ண ்காவல ஆய்வகாளர் ஆர்.
ஆலபின் ரகாஜ் நி்ழ்ச்சி்யத் ச்தகாடஙகி ் வத்்தகார். டகாக்டர் ் காேகாட்சி நி்னைவு ேருத்துவே்னை குழுேத் ்த்லவர் ேற்றும் மேலகாண் 
இயக்கு�ர் டகாக்டர் டி.ஜி.ம்காவிந்தரகாஜன், ேருத்துவே்னை இயக்கு�ர் டகாக்டர் டி.ஜி.சிவரஞெனி, மூத்்த டகாக்டர்்ள், செவிலியர்்ள், 
து்ண ேருத்துவப் பணியகாளர்்ள், ்தன்னைகார்வலர்்ள் எனை 450 மபர் இதில பஙம்ற்ைனைர்.

¯¯ மவள்வி பூ்ஜ்ய ஆதிபரகாெக்தி ஆன்மி் இயக்் து்ணத் ்த்லவர் 
 ம்தவி ரமேஷ் ச்தகாடஙகி ் வத்்தகார்.

அப்பகாவி ேக்்ளிடம் அதி் வட்டித் ்தருவ்தகா் கூறி

முதலீடு திரட்டி பல வ்காடி ரூபாய் வ�ாசடி
¯h ்காஞசி எஸ்பி அலுவல்த்தில பகாதிக்்ப்பட்டவர்்ள் பு்கார்

 z்காஞசிபுரம்
்காஞ்சிபுரம் ேகாவடடத்தில ரூ.1 
லடசம் முதலீடு கசய்தகால தி்னம் 
மதகாறும் ரூ.2 ஆயிரம் வீதம் 200 நகாட 
்ளுக்கு தருவதகா் கூறி மேகாசடி 
யில ஈடுபடட நபர்்ள் மீது ் காவல  
நிளலயத்தில பு்கார் அளிக்்பபட 
டுள்ளது.

்காஞ்சிபுரத்தில அதி் வடடித் 
தருவதகா் கூறி ஏளழ ேறறும் 
நடுத்தர ேக்்ளள குறி ளவத்து 
வசூல மவடளட நடத்திவிடடு தளல 
ேள்றவகாகும் சம்பவங்ள் நடநது 
வருகின்்ற்ன. ஏறக்்னமவ இரு நிறு 
வ்னங்ள் இதுமபகான்்ற மேகாசடியில 
ஈடுபடடுள்ள நிளலயில தறமபகாது 
மட ளப மட என்்ற கபயரில இயங 
கிய நிறுவ்னத்தின் மீதும் பு்கார் 
வநதுள்ளது.

்காஞ்சிபுரம், கசன்ள்ன, மவலூர், 

கசங்லபடடு மபகான்்ற இடங்ளில 
இதுமபகான்்ற மேகாசடி்ள் அதி்ம் 
நடநது வருகின்்ற்ன. ஒரு முள்ற 
ரூ.1 லடசம் முதலீடு கசய்தகால 
தி்னமும் ரூ.2000 வீதம் 200 நகாட் 
ளுக்கு வழஙகுவதகா்க் கூறி இநத  
நிறுவ்னத்தின் கபயரில சிலர் முத 
லீடளட திரடடியுள்ள்னர். சில நகாட 
்ளுக்கு இதுமபகால பைத்ளதயும் 
முள்றயகா் வஙகிக் ்ைக்கில 
கசலுத்தியுள்ள்னர். இத்னகால பலர்  
ஆர்வமுடன் இதில இளைநத்னர். 
புதிய நபர்்ளள அளழத்து வருபவர் 
்ளுக்கு ஊக்்த் கதகாள், தங்க்  
்காசு முதலிவறள்ற வழஙகியுள் 
ள்னர். இத்னகால நூறறுக் ் ைக்்கா 
ம்னகார் பல ம்காடி ரூபகாய் அளவுக்கு  
இதில முதலீடு கசய்த்னர். இநநிளல 
யில திடீகர்ன அவர்்ள் பைம் 
க்காடுக்்விலளல. இது குறித்து 

ம்டடமபகாது ்காமசகாளல்ளள 
வழஙகியுள்ள்னர். ஆ்னகால 
அநத ்காமசகால்ளில உள்ள 
ள்கயழுத்து மபகாலியகா்னது என்று 
வஙகியில கதரிவித்துள்ள்னர்.

பைத்ளத வசூல கசய்யும்மபகாது 
மபகாடும் ஒபபநத பத்திரத்தில 2 
ளபசகா வடடி வழங்பபடும் என்று 
குறிபபிடடுள்ள்னர். ஒபபநதத்துக்கு 
ேகா்றகா் தி்னம்மதகாறும் ரூ.2 ஆயிரம் 
வழஙகி பலரின் ஆளசளய தூண்டி 
விடடு அதி் அளவில முதலீடளட  
கபறறுக் க்காண்டு தளலேள்றவகாகி 
யுள்ள்னர்.

இதுகதகாடர்பகா் ்காஞ்சிபுரம் 
ேகாவடட ் காவல ் ண்்காணிபபகாளர்  
அலுவல்த்தில பகாதிக்்பபடடவர் 
்ள் பு்கார் அளித்துள்ள்னர். இது 
கதகாடர்பகா் மபகாலீஸகார் விசகாரித்து 
வருகின்்ற்னர்.

தசஙஜ்க உள்்ாட்சி பிரதிநிதி்களிடம்  
வ்காரிகஜ்க �னுக்கள் தபறும் நி்கழ்ச்சி

¯h பலமவறு �லத்திட்ட உ்தவி்ள் வழங்ல
 zசெங்லபட்டு

கசங்லபடடு ேகாவடட உள்ளகாடசி பிரதிநிதி 
்ளிடம் ம்காரிக்ள் ேனுக்்ள் கபறும் நி்ழ்வு  
மநறறு முன்தி்னம் நடநதது. ேகாவடட ஆடசியர்  
ஆ.ர.ரகாகுல நகாத் தளலளேயில நடநத இந 
நி்ழ்ச்சியில குறு, சிறு ேறறும் நடுத்தர கதகாழில  
நிறுவ்னங்ள் துள்ற அளேச்சர் தகா.மேகா.
அன்பரசன் உள்ளகாடசிப பிரதிநிதி்ளிடம் 
பலமவறு ம்காரிக்ள் ேனுக்்ளள கபற்றகார்.

பின்்னர் வகாழ்நது ் காடடுமவகாம் திடடத்தின் 
கீழ் இளை ேகானிய நிதியுதவியகா் ரூ.9.22 
லடசம் ேதிபபீடடில ் டன் உதவி்ள், தமிழ் 
நகாடு ந்ர்பு்ற வகாழ்விட மேம்பகாடடு வகாரியம்  
சகார்பில 11 மபருக்கு தகாேகா் வீடு ்டடும்  
திடடத்தின் கீழ் ரூ.23.10 லடசம் ேதிபபீடடி 
லகா்ன ஆளை ஆகியவறள்ற வழஙகி்னகார்.

மேலும் ேகாவடட பிறபடுத்தபபடமடகார் 
ேறறும் சிறுபகான்ளேயி்னர் நல அலுவலர் 

சகார்பில 5 மபருக்கு தலகா ரூ.5,979 ேதிபபுளடய  
விளலயிலலகா ளதயல இயநதிரங்ளளயும் 
10 மபருக்கு தலகா ரூ.4,871 ேதிபபுளடய 
விளலயிலலகா இஸ்திரி கபடடி்ளளயும் 
வழஙகி்னகார். இதுதவிர வருவகாய் துள்றயின் 
சகார்பில ஒருவருக்கும் ஊர் வளர்ச்சி ேறறும் 
ஊரகாடசித் துள்ற சகார்பில 2 மபருக்கும் 
்ருளை அடிபபளடயிலகா்ன பணி நியே்ன 
ஆளை்ளள அளேச்சர் வழஙகி்னகார்.

மேலும் ்டநத ேகாதங்ளில உள் 
ளகாடசி பிரதிநிதி்ளிடம் கப்றபபடட 
ம்காரிக்ள் ேனுக்்ள் மீது ரூ.456.99 லடசம் 
ேதிபபீடடிலகா்ன பணி உத்தரவு ஆளை்ளள 
43 ஊரகாடசி ேன்்ற தளலவர்்ளிடம் 
அளேச்சர் வழஙகி்னகார்.

இநநி்ழ்ச்சியில ேகாவடட வருவகாய் 
அலுவலர் மேனுவல ரகாஜ் ேறறும் பலர் 
்லநது க்காண்ட்னர்.

குடிநீர் சுத்திகரிப்பு 
நிலையம் திறப்பு
 z்லபகாக்்ம்

்லபகாக்்ம் இநதிரகா ் காநதி அணு 
ஆரகாய்ச்சி ளேயம் ேறறும் கபகாது 
பணி (மசளவ்ள் ) நிறுவ்னம் 
இளைநது, ் லபகாக்்த்தில 15 நகாட 
்ளகா் தூய்ளே பணி்ளள கசயல 
படுத்தி வருகின்்ற்ன. இதன் ஒரு பகுதி 
யகா் புதுபபடடி்னத்தில தூய்ளே  
பகாரத திடடத்தின் கீழ் அளேக்்ப 
படட குடிநீர் சுத்தி்ரிபபு நிளல 
யத்ளத ளேய இயக்குநர் கவங்ட 
ரகாேன் தி்றநது ளவத்ததகார்.

கபகாதுப பணி நிறுவ்ன கபகாறியி 
யல துள்ற இயக்குநர் பி.ம .்நஷிம்ன 
உள்ளிடட அணுசக்தி துள்ற அதி 
்காரி்ள் பஙம்ற்ற்னர்.

இதுகுறித்து, ஊரகாடசி நிர்வகா் 
வடடகாரங்ள் கூறும்மபகாது, பி்ற 
கிரகாேங்ளிலும் தலகா ரூ.5 லடசம் 
கசலவில குடிநீர் சுத்தி்ரிபபு 
நிளலயம் அளேக்்பபட உள்ளதகா் 
கதரிவித்த்னர்.

செங்கை, கைாஞ்சி மாவட்டஙகைளில் 3,260 நீர்நி்ைகைளில்
வண்டல் மண எடுக்க விவசாயி்களுககு அனுமதி

z விண்ணப்பிககை மாவட்ட நிர்வாகைஙகைள் அ்ைப்பு
 zசெங்்/்காஞசி

கசஙள், ்காஞ்சிபுரம் ேகாவடடங 
்ளில 3,260 ஏரி ேறறும் குளங் 
ளில வண்டல ேண் எடுக்் விவசகாயி 
்ள் விண்ைபபிக்்லகாம் எ்ன அந 
தநத ேகாவடட நிர்வகா்ங்ள் கதரி 
வித்துள்ள்ன.

கசங்லபடடு ேகாவடடத்தில 
கபகாதுபபணித்துள்ற ேறறும் ஊர் 
வளர்ச்சித் துள்ற பரகாேரிபபில 
உள்ள ஏரி, குளங்ளில விவசகாய  
நிலத்ளத மேம்படுத்த ேண் 
எடுக்் தகுதிவகாய்நத ஏரி குளங 
்ள் ்ண்டறியபபடடுள்ள்ன.  
ேகாவடடத்தில நீர்வள ஆதகாரத் 
துள்ற ்டடுபபகாடடில 528 ஏரி 
்ளும் ஊர் வளர்ச்சி ேறறும்  
ஊரகாடசி்ள் துள்ற ் டடுபபகாடடில  
கபரிய ஏரி்ள் 620 ேறறும் ஊரணி, 
குளங்ள் (சிறிய நீர் நிளல்ள்) 
உள்ள்ன.

இநத ஏரி்ளில ம்காளட ் காலத் 

தில நீர் இருபபு குள்றவகா் 
்காைபபடும்மபகாது விவசகாயி்ள் 
தங்ள் நிலங்ளுக்கு ேண் வளம்  
மேம்படுத்த ஏரியில இருநது வண் 
டல ேண்ளை அரசு நிர்ையித்த 
அளவுக்கு எடுத்துக் க்காள்ள 
அரசு விதி்ளின்படி உத்தரவு்ள் 
ேகாவடட நிர்வகா்த்தகால வழங்ப 
பட உள்ள்ன. இதன்படி ேகார்ச் 
ேகாதம் நகான்்காம் வகாரம் முதல ஏரி  
வண்டல ேண் எடுக்் விவசகாயி 
்ளுக்கு அனுேதி வழங்பபடும்.

எ்னமவ தங்ளது விளளநிலங 
்ளுக்கு ஏரியின் வண்டல ேண்  
மதளவபபடும் விவசகாயி்ள்  
சுயமு்வரியிடட விண்ைபபத் 
திள்ன சம்பநதபபடட வடடகாடசியர் 
்ள் / உதவி இயக்குநர், ்னிே 
வளம் கசங்லபடடு அலுவல்த் 
தில மநரடியகா் விண்ைபபம் 
அளிக்் ம்டடுக் க்காள்ளபபடு 
கி்றது. இவவகாறு ேகாவடட நிர் 

வகா்ம் கவளியிடடுள்ள கசய்திக்  
குறிபபில கூ்றபபடடுள்ளது.

காஞ்சி மாவட்டம்
இமதமபகால ் காஞ்சிபுரம் ேகாவட 

டத்தில ம்காளட ் காலத்தில ஏரி்ளில 
வண்டல ேண் எடுக்் அனுேதி 
அளித்து ேகாவடட ஆடசியர் 
ேகா.ஆர்த்தி உத்தரவிடடுள்ளகார்.

இதுகுறித்து அவர் அண்ளே 
யில கவளியிடட அறிக்ள்:

்காஞ்சிபுரம் ேகாவடடத்தில நீர் 
வள ஆதகாரத் துள்றயின் ் டடுபபகாட 
டில உள்ள 380 ஏரி்ள், ஊர் 
வளர்ச்சி ேறறும் ஊரகாடசி்ள் துள்ற  
்டடுபபகாடடில உள்ள கபரிய ஏரி 
்ள் 380, ஊரணி, குளங்ள் எ்ன  
கேகாத்தம் 2112 நீர்நிளல்ள் உள் 
ள்ன. விவசகாயி்ள் உரிய ஆவைங 
்ளள இளைத்து ேண் எடுக்் 
விண்ைபபிக்் மவண்டும்.

விண்ைபபங்ளின் அடிபபளட 

யில அநதநத ஏரியில உள்ள நீர்  
இருபபு அளவின் அடிபபளடயில 
எவவளவு ஏரி வண்டல ேண் (40%) 
எடுக்் முடியும் என்்ற விவரம் ் ைக் 
கீடு கசய்யபபடடு ஏபரல 2023 முதல  
வண்டல ேண் எடுக்் அனுேதி வழங 
்பபடும். ஏரியில இருநது விளள  
நிலங்ளுக்கு க்காண்டு கசலலும்  
இயநதிரச்கசலளவ விவசகாயி்மள 
முழுளேயகா் ஏற் மவண்டும் எ்ன 
கதரிவித்துக்க்காள்ளபபடுகி்றது.

மேற்ண்ட அள்னத்து நளட 
முள்ற்ளும் அரசின் வழி்காடடுதல 
ேறறும் விதிமுள்ற்ளுக்கு உட 
படடு அனுேதி வழங்பபடும். 
விளளநிலங்ளுக்கு எ்ன வழங்ப 
படட ஏரி வண்டல ேண் பி்ற பயன் 
பகாடடுக்கு பயன்படுத்த கூடகாது.  
அவவகாறு பயன்படுத்துவது கதரி 
யவநதகால கதகாடர்புளடயவர்்ள் 
மீது ்டும் நடவடிக்ள் எடுக்்ப 
படும். இவவகாறு கூறியுள்ளகார்.

செங்லபட்டு ேகாவட்டத்தில

பி்ஸ் 1, பி்ஸ் 2 வகுப்புககு 
தசய்முஜை வதர்வு்கள் ததாடக்கம்
 zசெங்லபட்டு

கசங்லபடடு ேகாவடடத்தில, 
அள்னத்து மேலநிளலப பள்ளி்ளி 
லும் மநறறு முதல பிளஸ் 1, பிளஸ் 
2 ேகாைவர்்ளுக்கு கசய்முள்ற 
மதர்வு்ள் கதகாடஙகி்ன. வரும் 9-ம்  
மததி வளர இயறபியல, மவதியி 
யல, உயிரியல, ்ணினி அறிவியல 
உள்ளிடட பகாடங்ளுக்கு கசய் 
முள்ற மதர்வு்ள் நளடகப்ற 
உள்ள்ன.

பிளஸ் 1, பிளஸ் 2-ல உள்ள 
இயறபியல, மவதியியல, உயிரி 
யல, ்ணினி அறிவியல பகாடப பிரிவு 
்ளுக்கு கசய்முள்ற மதர்வு மநறறு 
கதகாடஙகியது. தமிழ் பள்ளிக் 
்லவி பகாடத்திடடத்தில, பிளஸ் 1, 
பிளஸ் 2 ேகாைவர்்ளுக்கு, வரும், 
13, 14-ம் மததி்ளில கபகாதுத் மதர்வு  

கதகாடங் உள்ளது. மதர்வுக்்கா்ன 
ஏறபகாடு்ள் இறுதி ் டடத்ளத எடடி 
யுள்ள்ன. இதன் முதற்டடேகா், 
பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 கசய்முள்ற மதர்வு  
மநறறு கதகாடஙகியது. வரும் 9-ம்  
மததி வளர பலமவறு பகாடங்ளுக் 
கும் மதர்வு நடக்கி்றது. 

அதன்படி கசங்லபடடு ேகாவட 
டத்தில அரசு பள்ளி, தனியகார் பள்ளி  
உள்ளிடட 292 பள்ளியில இநத கசய் 
முள்ற மதர்வு 115 ளேயங்ளில  
நளடகபறுகி்றது. பிளஸ் 1 வகுப 
பில 17,601 ேகாைவர்்ளும் பிளஸ்  
2 வகுபபில 18,722 ேகாைவர்்ளும்  
இநத மதர்வில பஙம்றகின்்ற்னர். 
மதர்வு ளேயம் ஒன்றில ேகாவடட 
முதன்ளே ் லவி அலுவலர் ஆஞ் 
சமலகா இருதயசகாமி ஆய்வு மேற 
க்காண்டகார்.

ஆவடி ேகா�்ரகாட்சியின் 13 பள்ளி்ளில

 முதலவரின் ்காஜல உணவுத் திட்டம் ததாடக்கம்
 zஆவடி

விரிவகாக்்ம் கசய்யபபடட முதலவரின் 
்காளல உைவுத் திடடம் மநறறு முதல 
ஆவடி ேகாந்ரகாடசி பள்ளி்ளிலும் 
கதகாடங்பபடடது.

ஆவடி ேகாந்ரகாடசியில உள்ள 
சத்தியமூர்த்தி ந்ர் கதகாடக்்பபள்ளி, 
அண்ைணூர் கதகாடக்்ப பள்ளி, 
பருத்திபபடடு ஆதிதிரகாவிடர் நலவகாரிய 
பள்ளி, தண்டுளர கதகாடக்்ப பள்ளி,  
மநரு ந்ர் கதகாடக்்ப பள்ளி, மிட்ன 
ேலலி கதகாடக்்பபள்ளி ஆகிய 6 பள்ளி 
்ளில இநதக் ் காளல உைவுத் திடடம் 
ஏறக்்னமவ கசயலபடுத்தபபடடது. 
இதன்மூலம் 1,099 ேகாைவ-ேகாைவியர் 
்ள் பய்னளடநது வருகின்்ற்னர்.

இநநிளலயில, விரிவகாக்்ம் கசய்யப 

படட முதலவரின் ் காளல உைவுத் திடடம்  
ஆவடி ந்ரகாடசிக்குடபடட ்காேரகாைர் 
ந்ர், படடகாபிரகாம்-சத்திரம், ம்காவில 
பதகாள், திருமுலளலவகாயல, ம்காவர்த் 
த்னகிரி, ம்காைகாம்மபடு, மசகாழம்மபடு, 
அண்ைகாந்ர், முத்தகாபுதுபமபடளட, 
மிட்னேலலி ஆகிய பகுதி்ளில உள்ள  
13 ேகாந்ரகாடசி ஆரம்ப பள்ளி ேறறும் 
நடுநிளலபபள்ளி, ஆதிதிரகாவிட நலத் 
துள்ற ஆரம்ப பள்ளி்ளில மநறறு 
கதகாடங்பபடடது.

இதன்மூலம் இபபள்ளி்ளில பயிலும்  
2, 456 ேகாைவ- ேகாைவியர்்ள் பயன் 
கபறுவகார்்ள். இத் திடடத்ளத மநறறு 
ஆவடி ேகாந்ரகாடசிக்குடபடட ் காேரகாைர் 
ந்ர், படடகாபிரகாம்-சத்திரம் பகுதி்ளில 
உள்ள ேகாந்ரகாடசி நடுநிளல ேறறும் 

ஆரம்பப பள்ளி்ளில அளேச்சர் சகா.மு.
நகாசர் கதகாடஙகி ளவத்து ேகாைவ-
ேகாைவியர்்மளகாடு அேர்நது ்காளல 
உைவருநதி்னகார். 

மேலும், ஆவடி- ் காேரகாைர் ந்ரில  
ஒருஙகிளைநத குழநளத வளர்ச்சி 
திடடம் சகார்பில ‘ஊடடச்சத்ளத உறுதி  
கசய்’ திடடத்தின் கீழ் ஊடடச்சத்து 
குள்றபகாடு உளடய குழநளத்ள்  
ேறறும் தகாய்ேகார்்ளுக்கு ஊடடச்சத்து  
கபடட்ங்ளள வழஙகி்னகார். 

இநநி்ழ்வு்ளில, ேகாவடட ஆடசியர்  
ஆலபி ைகான் வர்கீஸ், ேகாவடட முதன்ளே  
்லவி அலுவலர் ரகாேன், ேகாவடட ஆடசி 
யரின் மநர்மு் உதவியகாளர் (சத்துைவு)  
தர், ஒருஙகிளைநத குழநளத வளர்ச்சி  
திடட அலுவலர் லலிதகா பஙம்ற்ற்னர்.
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மாசி மக� உலகி� 
மிக ெப�ய �ப�க 
லி�க� த�சன� 
8939656479

I,S.Palayam,son of � iru 
V.Swamikannu,born on 
13th February 1965(Dis-
trict of Birth:Chennai),re-
siding at No.A5-212,
Prince Village,Tondiar-
pet,Chennai-600081,shall 
henceforth be known as S.
PALAYAN

¯¯ இநதுஸ்்தகான் ்லவிக் குழுேத்்்தச் மெர்ந்த இநதுஸ்்தகான் ெர்வம்தெ 
பள்ளி்ள், ம்சிஜி ச்தகாழிலநுட்ப ்லலூரி, படூர் இநதுஸ்்தகான் 
பல்்லக்்ழ்ம் ஆகியவற்றின் ேகாணவர்்ள் முன்னி்லயில, உல்ப் 
பு்ழ் சபற்ை கூ்டப்பநது அக்மரகாமபட் ெகா்ெக் குழுவகானை ‘டன்கிங 
சடவிலஸ்’ அக்மரகாமபட் நி்ழ்ச்சி்்ள செய்து ் காட்டியது. பின்னைர் அந்த 
குழுவினைர் ேகாணவர்்ளின் பலமவறு ம்ள்வி்ளுக்கு பதில அளித்து 
அவர்்ளுக்கு ஊக்்மூட்டினைர். 50 �காடு்ளில 2 ஆயிரத்துக்கும் 
மேற்பட்ட ெகா்ெ நி்ழ்ச்சி்்ள �டத்தியுள்ள இக்குழுவினைர், இரு கின்னைஸ் 
ெகா்த்னை்்ளயும் ப்டத்துள்ளனைர் என்பது குறிப்பிடத்்தக்்து.

¯¯ செங்லபட்டு வித்யகாெகா்ர் ே்ளிர் ் லலூரி ஆண்டு விழகாவில, ் லவியில சிைநது விளஙகிய 
ேகாணவி்ளுக்கு விருது்ள் வழங்ப்பட்டனை. செங்் கிரகாே ஊர் வளர்ச்சி நிறுவனை திட்ட 
இயக்கு�ர் எஸ்.செலவகுேகார், குஷி நிறுவனைர் லலி்தகா ஜங்கா, வித்யகாெகா்ர் ்லவிக் குழுே 
்தகாளகாளர் வி்காஸ் சுரகானைகா, சபகாருளகாளர் சுமரஷ் ்ன்்காரியகா, எம்பவர்சேன்ட் மு்தலவர் 
ம்.ேகாரிச்ெகாமி, ே்ளிர் ் லலூரி மு்தலவர் இரகா.அருணகாம்தவி உள்ளிட்மடகார் பஙம்ற்ைனைர்.

ஓய்வுதபறும் நாளில அலுவலர் சஸ்தபண்ட்
 z்காஞசிபுரம்

வகாலகாைகாபகாத் மபரூரகாடசி கசயல அலுவலர் 
பிமரேகா ஓய்வு கபறும் மநரத்தில திடீகர்ன 
பணியிளடநீக்்ம் கசய்யபபடடுள்ளகார்.

வகாலகாைகாபகாத் மபரூரகாடசி கசயல அலுவல 
ரகா் இருநதவர் வி.பிமரேகா. இவர் மீ்னம்பகாக் 
்ம், திருேழிளச, கபரும்புதூர் உள்ளிடட 
பலமவறு மபரூரகாடசி்ளிலும் கசயல அலு 
வலரகா் இருநதுள்ளகார். இவர் மபரூரகாடசி 

நிதிளய சரிவர ள்யகாளகாதததகால அரசுக்கு 
கபரும் நிதி இழபபு ஏறபடடுள்ளதகா் பு்கார் 
எழுநதது. இதள்னத் கதகாடர்நது மபரூரகாடசி 
்ள் இயக்குநர் கிரண் குர்லகா ரூ.10 ம்காடிமய 
74 லடசம் அளவுக்கு இழபபு ஏறபடடுள்ள 
தகா் கூறி பிமரேகாளவ இளடநீக்்ம் கசய்து 
உத்தரவிடடகார். அவர் ஓய்வு கபறும் நகாளில  
சஸ்கபண்ட கசய்யபபடடிருபபது ஊழியர் 
்ள் ேத்தியில பரபரபளப ஏறபடுத்தியுள்ளது.
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