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7
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8
x¥gªj¥òs¦ë eKdh bgWjy¦ 
kw¦W« Ïju étu§fs¦ bjçªJ 
bfhs¦Sjy¦.

Ïju étu§fs¦ http://tntenders.tn.gov.in vd¦w tisajs¤Ây¦ btëæl¥g£Ls¦s 
x¥gªj¥òs¦ë m¿é¥Ãy¦ gh®¤J bjçªJ bfhs¦syh«.
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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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அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
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பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
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்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

புதன், மே 25, 20224

பணியின்மபோது உயிரிழநத

அரசு ஊழியர்களின் வாரிசு்களுக்கு 
பணி நியமன ஆணை

 �காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆடசியர் 
அலுவலகத்தில் மாவட்ட வருவாய் 
அலகில் பணிபுரிந்து உயிரிழந்்த 
அரசு ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்கு 
கருணை அடிபபண்டயில் பணி 
நியமன ஆணைகள் நேற்று வழங் 
கபபட்டன.

கிராம உ்தவியாளர், அலுவலக 
உ்தவியாளர், இளநிணல வருவாய் 
ஆய்வாளர் பணியி்டங்களில் பணி 
புரிந்து பணியின் நபாது உயி 
ரிழந்்த அரசு ஊழியர்களின் வாரிசு 
களுக்கு கருணை அடிபபண்டயில் 
பணி நியமன ஆணைகணள 
மாவட்ட ஆடசியர் மா.ஆர்த்தி 
வழங்கினார்.

இதில் ஆரியப்பரும்பாக்கம் 
கிராம உ்தவியாளராக பணியாற்றிய 
சின்னணபயன் என்பவரின் மகன் 
சி.பிரகாஷ் என்பவருக்கு இளநிணல 
வருவாய் ஆய்வாளர் பணியி்டமும், 
்தாமல் கிராமத்தில் உ்தவியாளராக 
பணியாற்றிய பட்டாபி என்பவரின் 
மகன் ப.கவியரசனுக்கு இளநிணல 
வருவாய் ஆய்வாளர் பணியி்டமும், 

கீழ்புத்தூர் கிராமத்தில் கிராம 
உ்தவியாளராக பணியாற்றிய 
சந்திரன் என்பவரின் மகன் அரி 
என்பவருக்கு கிராம நிர்வாக 
அலுவலர் பணியி்டமும், உத்திர 
நமரூர் வட்டாடசியர் அலுவலகத் 
தில் முதுநிணல வருவாய் ஆய் 
வாளராக பணியாற்றிய ேரசிம்மன் 
என்பவரின் மணனவி ந்தன்்மாழி 
என்பவருக்கு அலுவலக உ்தவியா 
ளர் பணியி்டமும், காஞ்சிபுரம் 
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர் 
நவார் பாதுகாபபு அலுவலகத்தில் 
அலுவலக உ்தவியாளராக பணி 
யாற்றிய சரவைன் என்பவரின் 
மணனவி எஸ்.சுஜா்தா என்பவருக்கு 
அலுவலக உ்தவியாளர் பணியி்ட 
மும் என ்மாத்்தம் 5 நபருக்கு  
பணி நியமன ஆணைகணள 
ஆடசியர் மா.ஆர்த்தி வழங்கினார்.

இந்்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட  
வருவாய் அலுவலர் நகா.சிவ 
ருத்ரய்யா, மாவட்ட ஆடசியரின் 
நேர்முக உ்தவியாளர் ரவிச்சந்திரன் 
உடப்ட அரசு அலுவலர்கள் பலர் 
பங்நகற்்றனர்.

மாமல்லபுரத்தில ரூ.60 க�ாடியில கேருந்து நில்லயம்
z அமைச்சர் தா.மைா.அன்பர்சன தகவல்

 �ைாைல்்லபுரம்
மாமல்லபுரத்தில் புதிய நபருந்து 
நிணலயம் அணமக்கும் பணிகள் 
்்தா்டர்பாக ஆய்வு ் சய்்த குறு, 
சிறு மற்றும் ேடுத்்தரத் ்்தாழில் 
நிறுவனங்கள் துண்ற அணமச்சர் 
்தா.நமா.அன்பரசன், ரூ.60 நகாடி 
மதிபபில் பல்நவறு அடிபபண்ட வசதி 
களு்டன் நபருந்து நிணலயம் அணமக் 
கபப்ட உள்ள்தாகத் ் ்தரிவித்்தார்.

்சங்கல்படடு மாவட்டம், 
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பல்லவர் 
கால கணலச் சின்னங்கணளக் கண்டு  
ரசிபப்தற்காக உள்ளூர் மற்றும் 
்வளிோடடிலிருந்து ஏராளமான 
சுற்றுலா பயணிகள் வந்து ் சல்வ 
்தால், இத்்தலம் சர்வந்தச சுற்றுலாத்  
்தலமாக விளங்கி வருகி்றது. 
இபபகுதியில் குறுகிய இ்டத்தில் 
நபருந்து நிணலயம் ்சயல்படடு 
வருவ்தால் கடுணமயான நபாக்கு 
வரத்து ்ேரிசல் ஏற்படடு வரு 
கி்றது.

அ்தனால், ேகருக்கு ் வளிநய 
ஈசிஆர் சாணலணய்யாடடி புதிய 
நபருந்து நிணலயம் அணமக்க 
நவண்டும் என உள்ளூர் மக்கள் 
மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் 
நகாரிக்ணக விடுத்துள்ளனர். இந் 

நிணலயில், மாமல்லபுரம் ேகருக்கு 
்வளிநய நபருந்து நிணலயம் 
அணமபப்தற்கான நிலம் ந்தர்வு 
்சய்யபபடடு பூர்வாங்கப பணிகள்  
நமற்்காள்ளபபட்டன. நமலும், ஒப 
பந்்தப புள்ளி அறிவிக்கபபட்டன. 
பின்னர், புதிய நபருந்து நிணலயம் 
நிர்வாகக் காரைங்களால் பாதியில்  
நிறுத்்தபபட்ட்தாகக் கூ்றபபடுகி்றது.

இ்தனால், புதிய நபருந்து நிணல 
யம் அணமக்கும் பணிகணள விணர 
வுபபடுத்்த நவண்டும் என உள்ளூர் 
மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்்றனர். 
இந்நிணலயில், புதிய நபருந்து 
நிணலயத்துக்காக ந்தர்வு ் சய்யப 
படடுள்ள இ்டத்ண்த குறு, சிறு மற்றும்  
ேடுத்்தரத் ் ்தாழில் நிறுவனங்கள்  
துண்ற அணமச்சர் ்தா.நமா.அன்பரசன்  

பார்ணவயிடடு ஆய்வு ்சய் 
்தார். நமலும், திட்டபபணிகள் குறித்து  
அதிகாரிகளி்டம் நகட்டறிந்்தார்.

பின்னர், ்சய்தியாளர்களி்டம் 
அணமச்சர் கூறிய்தாவது: மாமல்ல 
புரத்தில் விடுமுண்ற ோடகளில் 
சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் 
வந்து ் சல்வ்தால், நபாக்குவரத்து 
்ேரிசல் ஏற்படுகி்றது. இண்தக் 
கருத்தில் ் காண்டு புதிய நபருந்து 
நிணலயம் அணமக்கபபடும் என 
அறிவிக்கபபட்டது. இ்தன்நபரில், 
நபருந்து நிணலயம் அணமய உள்ள  
இ்டத்தில் ஆய்வு நமற்்காள்ளப 
பட்டது. வணிக வளாகம், உைவகம்,  
்்தால்லியல் துண்றக்கு ்சாந்்த 
மான இ்டத்தில் பூங்கா, கழிபபண்ற  
உள்ளிட்ட பல்நவறு அடிபபண்ட 
வசதிகளு்டன் ரூ.60 நகாடி 
மதிபபில் புதிய நபருந்து நிணலயம் 
அணமக்கபப்ட உள்ளது என்்றார்.

இந்நிகழ்ச்சியில், வீடடு வசதி 
மற்றும் ேகர்பபு்ற வளர்ச்சித் துண்ற 
மு்தன்ணமச் ் சயலாளர் ஹிந்தஷ் 
குமார் எஸ்.மக்வானா, ஆடசியர் 
ஆ.ர.ராகுல்ோத், காஞ்சிபுரம் எம்பி 
்சல்வம், திருபநபாரூர் ் ்தாகுதி 
எம்எல்ஏ பாலாஜி மற்றும் அரசு 
அதிகாரிகள் உ்டனிருந்்தனர். 

SS மாமல்லபுரத்தில புதிய பேருந்து நில்லயத்துக்ா் பேர்வு செயயபேட்டுள்ள 
இடத்லே குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ேரத் சோழில நிறுவனங்ள துலை 
அலமசெர் ோ.பமா.அனேரென பநரில ோர்லவயிட்டு ஆயவு செயோர். 
உடன வீட்டு வெதி மற்றும் ந்ர்பபுை வ்ளர்சசித் துலை முேனலமச 
செய்லா்ளர் ஹிபேஷ் குமார் எஸ்.மகவானா உளளிட்படார். 

பழமேற்ோடு பகுதி மீனேர்ள் 2-ேது நோளோ் மபோரோட்டம்

்காட்டுபபள்ளி துணைமு்கதணதை படகில் சென்று முற்றுண்க
 �ப்பானமனேரி

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பழநவற் 
காடு அருநக காடடுபபள்ளியில் 
்சயல்படும் ்தனியார் கபபல் கடடும்  
்தளம், துண்றமுகம் உள்ளிட்ட நிறு 
வனங்களில் பழநவற்காடு பகுதி 
ணயச் நசர்ந்்த 1,750 மீனவ இணள 
ஞர்களுக்கு பணி வழங்கபபடும் 
என ்தமிழக அரசு அறிவித்்தது.

இதில், மு்தற்கட்டமாக 250 
நபருக்கு பணி வழங்கபபடடு, 
அவர்கள் க்டந்்த 10 ஆண்டுகளாக 
பணிபுரிந்து வருகின்்றனர். மீ்த 
முள்ள 1,500 நபருக்கு பணி வழங்க 
நவண்டும். ஏற்்கனநவ பணியில் 
உள்ள 250 நபரின் பணிணய நிரந் 
்தரம் ் சய்ய நவண்டும் உள்ளிட்ட 
நகாரிக்ணககணள வலியுறுத்தி 
நேற்று முன்தினம் பழநவற்காடு 
பகுதிணயச் நசர்ந்்த 3 ஊராடசிக்கு 
உடபட்ட 16 மீனவ கிராமங்கணள 
நசர்ந்ந்தார் ்தனியார் கபபல் கடடும் 
்தளம், துண்றமுகம் உள்ளிட்டவற் 
றின் நுணழவு வாயில் முன்பு நபாராட 
்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நபாராட்டத்தில்  
ஈடுபட்ட மீனவ மக்கள் 200 நபணர  
காடடூர் நபாலீஸார் ணகது ் சய்து, 

மாணலயில் விடுவித்்தனர்.
இந்நிணலயில், ்தங்கள் நகாரிக் 

ணககணள வலியுறுத்தி 2-வது 
ோளாக நேற்றும் நபாராட்டத்ண்த 
்்தா்டர்ந்்த பழநவற்காடு பகுதி 
மீனவர்கள் சுமார் 300 நபர், பழநவற் 
காடு மீனவர்கள் கூட்டணமபபு 
சங்கம் சார்பில், க்டல் மார்க்கமாக  
கருபபுக் ் காடி கடடிய 70-க்கும்  
நமற்பட்ட ப்டகுகளில் ்சன்று  
காடடுபபள்ளி ்தனியார் துண்ற 
முகத்ண்த முற்றுணகயிட்டனர்.

இ்தனால், துண்றமுகத்தில் 
இருந்து கபபல்கள் ் வளிநய வர  
முடியாமலும், ் வளியில் இருந்து 
உள்நள நபாக முடியாமலும் இருந் 
்தன. ்பான்நனரி வட்டாடசியர் 
ரஜினிகாந்த், க்டநலார காவல் பண்ட 
யினர் நபச்சுவார்த்ண்த ே்டத்தியும் 
பலனில்ணல. காணல 11.30 மணி 
மு்தல், மதியம் 3.20 வணர சுமார் 3  
மணி நேரத்துக்கு நமல் நபாராட்டம்  
நீடித்்தது. அ்தன் பி்றகு மீனவர்கள் 
அங்கிருந்து கணலந்து ் சன்்றனர்.

SS ்டல வழியா் ேடகில செனறு ்ாட்டுபேளளி துலைமு்த்லே 
முற்றுல்யிட்ட ேழபவற்்ாடு ேகுதி மீனவர்்ள.

பழ.நெடுமாறனுடன் 
பபரறிவாளன் சந்திப்பு

 �தாம்்பரம்
்சன்ணன ்தாம்பரத்ண்த அடுத்்த நவங்ணக 
வாசலில் ்தமிழர் ந்தசிய முன்னணி ்தணலவர் 
பழ.்ேடுமா்றணன அவரது இல்லத்தில் 
நபரறிவாளன், அவரது ்தாய் அற்பு்தம்மாள் 
ஆகிநயார் நேற்று சந்தித்து நபசினர்.

பின்னர் ்சய்தியாளர்களி்டம் பழ.்ேடு 
மா்றன் கூறிய்தாவது: 32 ஆண்டுகள் சிண்றயி 
லிருந்்த நபரறிவாளன் உச்ச நீதிமன்்றத்்தால் 
விடு்தணல ் சய்யபபடடு ் வளியில் வந்திருப 
பது மகிழ்ச்சியளிக்கி்றது.

இந்்த வழக்கு ் ்தா்டர்பான 26 நபரும் அவர் 
கள் வாழ்க்ணகணய புைரணமத்துக் ் காள்ள 
ந்தணவயான உ்தவிகணள மத்திய, மாநில 
அரசுகள் ்சய்ய நவண்டும்.

அரசியல் சட்டபபடி அணமச்சரணவ என்ன 
பரிந்துணர ்சய்கி்றந்தா அ்தன்படி ே்டக்க 
நவண்டியவர் ஆளுேர். ஆனால், அரசியல் 
சட்டத்தில் எத்்தணன ோடகளில் முடி்வடுக்க 
நவண்டும் என்று ்சால்லா்த காரைத்்தால் 
இவர்கள், அ்தணனப பயன்படுத்தி ஆண்டுக் 
கைக்கில் கி்டபபில் நபாடுகி்றார்கள். உச்ச 
நீதிமன்்ற தீர்பபின் மூலம் ஆளுேர் அதிகாரம் 
கடடுபபடுத்்தபபட்டது. ஆகநவ, இனிநமல் 
ஆளுேர் இண்த மீறி ் சயல்பட்டால் அரசியல் 
சட்டத்துக்கு எதிரான்தாகும் என்்றார்.

அடிபபட்ட ேசதி்டள மேற்்ோள்ள

பபாதிய பணியாளர்கணள நியமிக்்க பவண்டும்
Szதாம்பரம மாநகராட்சி மமயர் மகாரிக்க

 �தாம்்பரம்
மக்களின் எதிர்பார்பபுகணள 
நிண்றவு ்சய்யும் வணகயில் 
‘கணலஞர் ேகர்பபு்ற நமம்பாடடு 
திட்டம்’ என்்ற புதிய திட்டம் ்தமிழக 
அரசு ்சயல்படுத்தியுள்ளது.
அ்தன்படி ்தாம்பரம் மாேகராட 
சிக்கு உடபட்ட கிழக்கு ்தாம்பரம் 
நசணலயூர் சுடுகாடு பகுதியில் கணல 
ஞர் ேகர்பபு்ற நமம்பாடடு திட்டம் 
2021-22-ன் கீழ் ரூ.1 நகாடிநய 50  
லடசம் மதிபபீடடில் புதிய்தாக கட்டப 
படடு வரும் எரிவாயு ்தகன நமண்ட  
பணி ் ்தா்டர்பாக ேகராடசி நிர்வாக  
இயக்குேர் பா.் பான்ணனயா நேற்று  

திடீர் ஆய்வு நமற்்காண்்டார். இந்்த  
ஆய்வின்நபாது நமயர் க.வசந்்த 
குமாரி மற்றும் துணை நமயர் 
நகா.காமராஜ், உ்தவி ் சயற்்பாறி 
யாளர் ் படஸி ஞானல்தா, மாேக 
ராடசி ேல அலுவலர் ரா.பார்த்தீபன் 
ஆகிநயார் கலந்து ்காண்்டனர்.

அபநபாது ேகராடசி நிர்வாக 
இயக்குேர் பா.்பான்ணனயாவி்டம் 
நமயர் வசந்்தகுமாரி நகாரிக்ணக 
மனுணவ அளித்்தார். அதில், “5  
ேகராடசிகள் மற்றும் 5 நபரூராடசி 
கணள இணைத்து மாேகராடசியாக 
்தரம் உயர்த்்தபபடடு 5 மண்்டலங் 
களாக பிரிக்கபபடடு, ்தாம்பரம் 

மாேகராடசி ் சயல்படடு வருகி்றது.
மாேகராடசியின் அன்்றா்ட பணிக 

ளான சுகா்தாரப பணிகள், குடிநீர், 
்்தருவிளக்கு பராமரிபபு உள்ளிட்ட 
பணிகணள நமற்்காள்வ்தற்கும், 
மக்களின் ந்தணவகணள உ்டனுக் 
கு்டன் பூர்த்தி ் சய்யவும் நபாதுமான  
அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர் 
கள் இல்லாமல் அத்தியாவசியப 
பணிகணள நமற்்காள்ள சிரமமாக  
உள்ளது. எனநவ ்தாம்பரம் மாேக 
ராடசிக்கு ந்தணவயான உ்தவியாளர் 
கள், ் சயற் ் பாறியாளர்கள் மற்றும்  
பணியாளர்கணள நியமிக்க நவண் 
டும்” என அதில் கூ்றபபடடுள்ளது.

பம 26, 27-ல் 
விவசாயிகள் 
குறறதீர் கூடடம்

 �ப்சஙமக/காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வரும் 
27-ம் ந்ததியும், ்சங்கல்படடு 
மாவட்டத்தில்  வரும் 26-ம் ந்ததி 
யும் விவசாயிகள் குண்றதீர் கூட்டங் 
கள் அந்்தந்்த மாவட்ட ஆடசியர் 
கள் ்தணலணமயில் ேண்ட்பறும்.

கூட்டத்தில் நவளாண்ணம 
துண்ற, ந்தாட்டக்கணல துண்ற, 
நவளாண் ்பாறியியல் துண்ற, 
நவளாண் வணிகம் மற்றும் விற் 
பணன துண்ற, மீன்வளத் துண்ற, 
கால்ேண்ட பராமரிபபுத் துண்ற, 
கூடடு்றவு சர்க்கணர ஆணலகள், 
கூடடு்றவுத் துண்ற, பால்வளத் 
துண்ற உள்ளிட்ட பல்நவறு அலு 
வலர்கள் கலந்து ்காண்டு 
விவசாயிகள் ்்தரிவிக்கும் 
குண்றகளுக்கு பதில் அளிக்கவும், 
குண்றகணளத் தீர்க்க ே்டவடிக்ணக 
நமற்்காள்ளவும் உள்ளனர்.

எனநவ, விவசாயிகள் மற்றும்  
விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், இந்்த  
கூட்டத்தில் கலந்து ்காண்டு 
பயன்்ப்ற நவண்டும் என 
ஆடசியர்கள் ஆ.ர.ராகுல் ோத், 
மா.ஆர்த்தி ்்தரிவித்்தனர்.

அரசு திடடப் பணிகறள 
விறரந்து முடிகக  
திஷா குழு அறிவுறுத்தல்

 �திருவள்ளூர்
திருவள்ளூர் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைபபு 
மற்றும் கண்காணிபபுக் குழு (திஷா) 
கூட்டம் நேற்று மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 
முகணம அலுவலகத்தில் ேண்ட்பற்்றது. 
இக்கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆடசியரும், திஷா 
குழு உறுபபினர் ் சயலருமான ஆல்பி ஜான் 
வர்கீஸ் முன்னிணல வகித்்தார். திருவள்ளூர் 
எம்பியும் திஷா குழுத் ்தணலவருமான 
்ஜயக்குமார் ்தணலணம ்தாங்கினார்.

இதில், பல்நவறு துண்றகளின் சார்பாக 
்சயல்படுத்்தபபடடு வரும் திட்டங்களின் 
முன்நனற்்றம் குறித்து ஆநலாசணன ் சய்யப 
பட்டது. குறிபபாக, சமூகேலத் துண்ற சார்பாக 
்சயல்படுத்்தபபடும் பல்நவறு திட்டங்கள் 
குறித்து அதிகாரிகளி்டம் ஆநலாசணன 
நமற்்காள்ளபபட்டது.

அபநபாது, அணனத்து துண்றகள் சார்ந்்த 
திட்டப பணிகணள எவ்வி்த சுைக்கமுமின்றி 
நமற்்காள்ளவும், ்்தாய்வு ஏற்படடுள்ள 
பணிகணள விணரந்து ் சயல்படுத்்தவும் திஷா  
குழுவினர் அதிகாரிகளுக்கு உரிய அறி 
வுறுத்்தல்கணள வழங்கினர்.

CHENNAI
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