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விவசாய நிலப்பரப்பு குறைந்து வரும் நிலையில்

உணவு உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டும்
z பயிர் ரகங்கள் கண்காட்சியில் வேளாண் ஆணையர் வலியுறுத்தல்
zzகாட்டாங்கொளத்தூர்

விவசாய நிலப்பரப்பு குறைந்து
வரும் நிலையில், இருக்கும் நிலங்க
ளில் அதிகளவு உணவு உற்பத்தியை
பெருக்க வேண்டும் என வேளாண்
உற்பத்தி ஆணையர் சி.சமயமூர்த்தி
வலியுறுத்தியுள்ளார்.
உலக உணவு தினத்தைய�ொட்டி
செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேளாண்
உழவர் நலத்துறை சார்பில், வேளாண்
த�ொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை
திட்டம் மூலம், உயர்தர உள்ளூர் பயிர்
ரகங்களை பிரபலப்படுத்துவதற்கான
கண்காட்சி காட்டாங்கொளத்தூரில்
நேற்று நடைபெற்றது. இதற்கு
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆ.ர. ராகுல் நாத்
தலைமை தாங்கினார். வேளாண்
உற்பத்தி ஆணையர் சி.சமயமூர்த்தி

கண்காட்சியை த�ொடங்கி வைத்து
பார்வையிட்டார். அப்போது அவர்
பேசியதாவது:
விவசாய பெருங்குடி மக்கள்தான்
நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்க
ளின் உணவு தேவையை பூர்த்தி
செய்கின்றனர். மக்களுக்கு தேவை
யான 70 சதவீத உணவு ப�ொருட்
கள் விவசாயிகளால் உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன. தற்போது விவ
சாய நிலத்தின் பரப்பளவு குறைந்து
வருகிறது.
பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகளின்
தேவைகளுக்காக நிலங்கள் பயன்
படுத்தப்படுகின்றன. மக்கள் த�ொகை
பெருக்கத்தால்
அவர்களுக்கான
வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்
றன. மக்கள் அனைவருக்கும் உணவு

க�ொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில்
நாம் இருக்கிற�ோம். இருக்கக்கூடிய
நிலங்களை வைத்து அதிக அளவில்
எவ்வாறு உற்பத்தியை நாம் பெருக்கு
வது என்பதை நாம் அறிந்து அதனை
செயல்படுத்த வேண்டும்.
வீரிய ரகம் க�ொண்ட பயிர்கள்
உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். வருங்
காலத்தில் விவசாயம் செய்ய உள்ள
இளைஞர்களும், மாணவர்களும்
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும் என்
பதற்காகத்தான் இதுப�ோன்ற கண்
காட்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இந்தக் கண்காட்சியில் உள்ளூர்,
பாரம்பரிய பயிர் ரகங்கள் குறித்த
அரங்குகள், காய்கறி, உணவு
அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணி

செங்கையில் கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு
நவம்பர் முதல்

zzகூடுவாஞ்சேரி

நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரியில் ரூ.54
லட்சத்தில் மழைநீர் வடிகால்
கால்வாய் பணி, மறைமலை நகர்
பகுதியில் அண்ணா மறுமலர்ச்சி
திட்டத்தின் கீழ் குளம் சீரமைத்தல்,
மழைநீர் வடிகால் கால்வாய்,
திருத்தேரி அரசு பள்ளி உள்ளிட்ட
மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில்
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும்
வேளாண் உற்பத்தி ஆணையருமான
சி.சமயமூர்த்தி
பார்வையிட்டு
ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது அவர் செய்தியாளர்க
ளிடம் கூறியதாவது: செங்கல்பட்டு
மாவட்டத்தில் இதுவரை வடகிழக்கு
பருவமழையால் 220 ஏக்கர் நிலம்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 500
முதல் 600 ஏக்கர் நிலங்கள் தண்ணீ
ரில்
மூழ்கியுள்ளன.
நவம்பர்

வாரத்தில் வடகிழக்கு
பருவமழையின்
தாக்கம் அதிகமாக
இருக்கும் என
அறிவிப்பு
வெளியிடப்பட்டுள்ளது
மாதத்தின்
முதல்
வாரத்தில்
வடகிழக்கு பருவமழையின் தாக்கம்
அதிகமாக இருக்கும் என வானிலை
ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
எனவே, மழை ப�ொழியும்போது
பயிர்ச்சேதம் ஏதேனும் இருப்பின்
அவற்றை
உடனுக்குடன்

மவுலிவாக்கம் பகுதியில்
ஏலச்சீட்டு நடத்தி
ரூ.61 லட்சம் ம�ோசடி

zzஆவடி

zzமதுராந்தகம்

மதுராந்தகம் நகராட்சி சார்பில், மக்கும்
மற்றும் மக்காத குப்பை தரம் பிரிப்
பது குறித்து பள்ளி மாணவர்கள்
மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்
தும் முயற்சியாக, கழிவு ப�ொருட்கள்
மூலம் ப�ொம்மைகள் மற்றும் அலங்
கார ப�ொருட்கள் தயாரிக்கும் பணி
களில் மாணவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்
டுள்ளனர்.
இதன்மூலம் பெற்றோர் மத்தியி
லும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ந�ோக்
கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்
டுள்ளது. மாணவர்கள் தயாரிக்கும்
இந்த ப�ொம்மைகள் மற்றும் அலங்
காரப் ப�ொருட்களை வரும் 27-ம்
தேதி மதுராந்தகம் அரசினர் பெண்கள்
மேல்நிலைப் பள்ளியில் காட்சிப்
படுத்த உள்ளதாகவும் நகராட்சி
நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

உலக உணவு தினத்தைய�ொட்டி, காட்டாங்கொளத்தூரில் நேற்று நடைபெற்ற உயர்தர உள்ளூர் பயிர்
ரகங்களை பிரபலப்படுத்துவதற்கான கண்காட்சியை வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் சி.சமயமூர்த்தி
த�ொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார். செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ஆ.ர.ராகுல்நாத் மற்றும் அரசு உயர்
அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
படம்:எம்.முத்துகணேஷ்

குடமுழுக்கு திருப்பணி விரைவில் தொடக்கம்
hhக�ோதண்டராமர் க�ோயில் நிர்வாகம் தகவல்
zzமதுராந்தகம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம்,
மதுராந்தகம் நகரின் மையப்
பகுதியில் பிரசித்திப் பெற்ற
க�ோதண்டராமர்
க�ோயில்
அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில்
கடந்த
2006-ம்
ஆண்டு
கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில், மூலவர் விமா
னம், ராஜக�ோபுரம் உள்ளிட்
டவை ப�ொலிவிழுந்து காணப்
படுவதால், திருப்பணிகள் மேற்
க�ொண்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்த
வேண்டும் என பக்தர்கள், உள்
ளூர் மக்கள் க�ோரிக்கை விடுத்து
வந்தனர். இதையடுத்து, அற
நிலையத் துறை மூலம் திருப்
பணிகள்
மேற்கொள்வதற்
கான திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்
கும் பணிகள் நடைபெற்றன.
இதில், ரூ.45 லட்சம் மதிப்பில்

திருப்பணிகள் மேற்கொள்ள
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு,
அறநிலையத் துறை உயர் மட்ட
கமிட்டியும் ஒப்புதல் அளித்
துள்ளது. இதனால், விரைவில்
கும்பாபிஷேக பணிகள் த�ொடங்
கப்பட உள்ளதாக கோயில்
நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அறநிலையத்

துறை அதிகாரிகள் கூறியதா
வது: கும்பாபிஷேக பணிகளை
ரூ.45 லட்சம் மதிப்பில் நன்
க�ொடையாளர்கள் உதவியுடன்
மேற்கொள்வதற்காக ஒப்புதல்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. மழைக்
காலம்
நிறைவடைந்ததும்,
பணிகளை த�ொடங்கத் திட்ட
மிட்டுள்ளோம் என்றனர்.

sushant.chandel@hindutamil.co.in

அண்ணன், தம்பி உட்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு

zzமாங்காடு

மாங்காடு அருகே வண்டலூர் மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில்
தடுப்பு கம்பிகளை உடைத்துக்
க�ொண்டு பள்ளத்தில் கார் விழுந்த
தால் அண்ணன், தம்பி உட்பட 3
பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் இரு
வர் படுகாயமடைந்தனர்.
வண்டலூர் - மீஞ்சூர் வெளிவட்ட
சாலை, மாங்காட்டை அடுத்த மலை
யம்பாக்கம் அருகே நேற்று அதி
காலை அதிவேகமாக சென்று
க�ொண்டிருந்த கார் சாலைய�ோர
இரும்பு தடுப்பை உடைத்துக்
க�ொண்டு அங்கிருந்த 10 அடி
பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில்
காரில் பயணம் செய்தவர்கள்
ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கினர்.
தகவல் அறிந்து வந்த பூந்தமல்லி
ப�ோக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு
ப�ோலீஸார் சம்பவ இடத்துக்கு
விரைந்து வந்து காரில் சிக்கியவர்
களை
மீட்டனர்.
அதில்
இரண்டு
பேரை
மீட்டு பூந்தமல்லி அரசு மருத்துவ
மனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே
உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம்
குறித்து ப�ோலீஸார் விசாரணை
மேற்கொண்டனர்.
இந்த விபத்தில் சிக்கியவர்கள்
கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த ஈக்கு
வார்பாளையத்தை சேர்ந்த ரமேஷ்

வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில்
லஞ்ச ஒழிப்பு ச�ோதனை

தீபாவளி
பண்டிகைக்காக
அரசு அலுவலகங்களில் அதி
காரிகள் அதிக அளவில்
லஞ்சம் பெறுவதாக தகவல்
வந்தததையடுத்து
லஞ்ச
ஒழிப்பு ப�ோலீஸார் அரசு அலு
வலகங்களில் தீவிர ச�ோதனை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் குன்றத்தூரில்
உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவல
கத்தில் ச�ோதனை நடத்தினர்.
லஞ்ச ஒழிப்பு ப�ோலீஸார்
உள்ளே நுழைந்ததும் அங்

மாணவர்களை ஈடுபடுத்தி
கழிவு ப�ொருட்கள் மூலம்
ப�ொம்மைகள் தயாரிப்பு
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மாங்காடு அருகே கார் விபத்து

சென்னை, மவுலிவாக்கத்தில் ஏலச்சீட்டு
நடத்தி பண ம�ோசடி செய்தது த�ொடர்பாக
ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை, மவுலிவாக்கம், ப�ொன்னி
யம்மன் க�ோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர்
சீனிவாசன் மனைவி அலமேலு (46).
இவர், மவுலிவாக்கம், பஜனை க�ோவில்
தெருவைச் சேர்ந்த கார்த்தி என்கிற கார்த்தி
கேயன் (31) என்பவர் நடத்தி வந்த ஏலச்சீட்
டில், கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சேர்ந்து பணம்
கட்டி வந்துள்ளார். மேலும், அலமேலு,
தன் உறவினர்களையும் ஏலச்சீட்டில்
சேர்த்துள்ளார்.
ஆனால், ஏலச்சீட்டு முடிந்த பிறகும்,
அலமேலு மற்றும் அவரது உறவினர்க
ளுக்கு கார்த்திகேயன் ஏலச்சீட்டு பணத்தை
திருப்பித் தராமல் ஏமாற்றி வந்துள்ளார்.
இதுப�ோல், 30-க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம்
ரூ.61.19 லட்சம் வரை கார்த்திகேயன்
ம�ோசடி செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, ஆவடி காவல் ஆணை
யரகம் மத்திய குற்றப்பிரிவில் அலமேலு
புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படை
யில், ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தின்
மத்திய குற்றப்பிரிவில் உள்ள சீட்டு
மற்றும் கந்துவட்டி தடுப்பு பிரிவு ப�ோலீ
ஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை
மேற்கொண்டனர்.
அந்த விசாரணையின் அடிப்படையில்,
ஏலச்சீட்டு நடத்தி பண ம�ோசடி செய்தது
த�ொடர்பாக கார்த்திகேயனை, ப�ோலீஸார்
நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.

zzகாஞ்சிபுரம்

வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள்
மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் அரசுக்கு
தெரியப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்
டுள்ளது.
மேலும், வடகிழக்கு பருவ
மழையைய�ொட்டி மழைநீர் அதிகம்
தேங்கும் ஜிஎஸ்டி சாலை பகுதி
யில் மூன்று இடங்களின் குறுக்கே
கால்வாய் அமைக்க வேண்டி
யுள்ளது. ப�ோக்குவரத்தை நிறுத்தி
பணிகளை மேற்கொள்வது சவா
லான காரியம் என்பதால் மழைக்
காலம் நெருங்கி விட்டதாலும்
அப்பணிகள்
தள்ளிவைக்கப்பட்
டுள்ளன. மற்றபடி மாவட்டத்தில்
பல்வேறு
இடங்களில்
பருவ
மழைக்கான
முன்னெச்சரிக்கை
பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரு
கின்றன.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும், விவசாயிகள், வேளாண்
உணவு விஞ்ஞானிகள் கலந்துரை
யாடல், மேம்படுத்தப்பட்ட பயிர் சாகு
படி த�ொழில்நுட்பங்கள், சாகுபடி
மற்றும் வணிகம் சார்ந்த கலந்துரை
யாடல்களும் நடைபெற்றன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வரு
வாய் அலுவலர் மேனுவல் ராஜ்,
வேளாண் இணை இயக்குநர் முனை
வர் எல்.சுரேஷ், அரியலூர் அங்கக
வேளாண்மை முன்னோடி விவசாயி
ஆர். ஜெயச்சந்திரன் மாவட்ட ஆட்சி
யரின்
நேர்முக
உதவியாளர்
கெ.ஏழுமலை, த�ோட்டக்கலை துணை
இயக்குநர் டி. சாந்த செலின் மேரி,
வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிக
துணை இயக்குநர் ரவிக்குமார்
உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
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ரமேஷ் பாபு

பாபு(46), அவரது சக�ோதரர் சுரேஷ்
பாபு(36), என்பதும், இருவரும்
அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ப
தும் தெரியவந்தது. இருவரும்
தங்கள் ஜேசிபி, ப�ொக்லைன்
இயந்திரங்களை
வாடகைக்கு
விட்டு வந்துள்ளனர்.
கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு
முன்பு திண்டுக்கல்லில் விற்ப
னைக்கு வந்த ப�ொக்லைன், ஜேசிபி
வாகனங்களை வாங்கி அவற்றை
பரிச�ோதனை செய்ய ப�ொக்லைன்
டிரைவர்களான வெங்கடேசன்(42),
ராஜவேல்(25), சுதாகர்(34), ஆகி
ய�ோருடன் திண்டுக்கல் சென்
றுள்ளனர்.
அங்கு வாகனத்தை பார்த்து
விட்டு நேற்று முன்தினம் இரவு
திண்டுக்கல்லில் இருந்து காரில்
கிளம்பி சம்பவ இடத்துக்கு வந்த
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சுரேஷ் பாபு

ப�ோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார்
சாலைய�ோர இரும்பு தடுப்பில்
ம�ோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில்
ரமேஷ் பாபு, சுரேஷ் பாபு,
சுதாகர் உயிரிழந்தனர். அப்போது
சுதாகர் காரை ஓட்டியிருந்தார்.
வெங்கடேசன், ராஜவேல் இரு
வரும் காயமடைந்துள்ளனர்.
விபத்தில் சிக்கிய வாகனத்தை
கிரேன் உதவியுடன் ப�ோக்குவரத்து
ப�ோலீஸார் அங்கிருந்து அப்புறப்
படுத்தினர். காயம் அடைந்த இரு
வரும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவ
மனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலை
யில், உயிரிழந்த மூன்று பேரின்
உடல்களை பிரேத பரிச�ோதனைக்
காக ப�ோரூரில் உள்ள தனியார்
மருத்துவமனைக்கு
அனுப்பி
வைத்தனர்.

IN THE HON'BLE LXXXVI ACC & SJ
COMMERCIAL COURT AT BENGALURU
Com O. S. No. 399/2022 (CCH - 87)
PLAINTIFF : Leoch Batteries (India) Pvt. Ltd.
Having its registered office at:
Nile Towers, No.117/26,1st Floor. 4th Main
Road, Ganganagar, Bengaluru 560 032. Rep.
by GPA holder Sri. T S Mohankumar S/o Late T
S Shivabasava swamy. Designation as GMFinance.
V/s
DEFENDANT SPRR Power Solutions Private
Limited
Notice /Summons to the Defendant
To, 1.SPRR Power Solutions Rep by Mr.
Murugeshan Having its Office at #126,
Godavari Street, Palaniappa Nagar Main Road,
Alwarthiru Nagar Chennai-87
2. Shri. Murugeshan #126, Godavari Street,
Palaniappa Nagar Main Road,
Alwarthiru Nagar Chennai-87
DEFENDANT
Whereas the above named Plaintiff instituted a'
suit against you for recovery of money of Rs.
25,06,129/-(Rupees Twenty Five Lakh Six
Thousand One Hundred Twenty Nine Only) due
under purchase of materials along with 18% p.a.
interest from the date of filing of the Suit You are
hereby summoned to appear before this court
on 7/11/2022 at 11.00 am in person or through
advocate /pleader to answer the questions to
the same. Failing which the suit will be heard
and determined as ex-parte.
Given under my hand & seal of the court, this
13th day of October 2022
By order of the court
Sd/- Sheristedar
City Civil Court Bengaluru
Nirmala B Hansi Advocate for Plaintiff
#1762, 6th Main Road, D Block, 2nd Stage
Rajajinagar Bangalore 560010

அரசியல், சமூக அமைப்புகள்
செய்திகளை அனுப்ப...
மின்னஞ்சல் முகவரி:
press.release@hindutamil.co.in

கிருந்த ஊழியர்கள் சிலர்
தங்களிடம் இருந்த கணக்கில்
வராத பணங்களை ஜன்னல்
வழியாக தூக்கி எறிந்ததாகத்
தெரிகிறது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து தூக்
கிய எறியப்பட்ட பணம், கணக்
கில் வராத பணம் ஊழியர்களி
டம் எவ்வளவு உள்ளது என்று
லஞ்ச ஒழிப்பு ப�ோலீஸார்
ச�ோதனை நடத்தினர். ஊழியர்
கள் தங்களிடம் வைத்திருந்த
பணத்துக்கு உரிய கணக்கு
தெரிவிக்கும்படியும் கேட்டனர்.

வ ளபரக
ெபா

பைன
Herbal Napkins Free for
Young
Girls
Students,
Women with First Order. Making with seven
Herbal
products.
Whatsapp:
7550370170

CH-KP

