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SS வடபழனியில் உள்ள 200 ஆண்டுகள பழமையான ஆதிமூலப் பபருைாள 
ககாயிலில் பக்தரகளுககான அடிப்பமட வசதிகள, குடமுழுககு நடத்துவ்தறகான 
பணிகள உளளிடடமவ குறித்து இந்து சைய அறநிமலயத் துமற அமைசசர  
கசகரபாபு அதிகாரிகளுடன் கநறறு ஆய்வு பசய்்தார.  படம்: பு.க.பிரவீன்

நிராகரிககப்பட்ட ்பட்டா மனுககலை

ஆய்வு செய்து அறிக்கை 
அளிககை வேண்டும்
Szமாவட்ட ஆடசியர் அறிவுறுத்தல் 

 �சென்னை 
சென்னை மாவட்ட ஆடசியர் 
செ.விெயாராணி த்ை்மயில் 
நிலு்வயில் உள்ள ொனறிதழ் 
கள பட்டா மாற்றம் சதா்டர்பானை 
ஆய்வுக்கூட்டம் நேறறு ே்்ட 
சபற்றது. அபநபாது அதிகாரி 
களி்டம்  ஆடசியர் விெயாராணி 
கூறியதாவது:

அலுவைர்க்்ள சபாதுமக் 
கள சதா்டர்பு சகாண்டால் 
ெரியாக பதிைளிக்க நவணடும். 
நிலு்வயில் உள்ள மனுக்க்்ள 
அடுதத ஆய்வுக் கூட்டததுக்குள 
கு்்றக்க நவணடும். வருவாய் 
நகாட்டாடசியர்கள ‘வாடஸ் அப’ 
மூைம் தினைெரி முனநனைற்ற அறிக் 
்கக்்ள அனந்ற பதிவு செய்ய  
நவணடும்.  வாரநநதாறும் 

திஙகள மறறும் செவவாய்க் 
கிழ்மகளில் மனுதாரர்களுக்கு 
தகவல் அனுபபி,  அவர்க்்ள 
விொரிதது ஆவணஙக்்ள 
சபறறு சவளளிக்கிழ்ம அனறு  
தகுதியானைவர்களுக்கு பட்டாக் 
க்்ள நிைவரிததிட்ட தனி வட 
்டாடசியர்கள வழஙக நவணடும்.

மாவட்ட வருவாய் அலுவைர் 
கள மறறும் உதவி இயக்குேர் 
ஆகிநயார் அதிக மனுக்கள 
நிலு்வயில் உள்ள வட்டஙக்்ள 
பார்்வயிடடு ஆய்வு செய்ய 
நவணடும். நிராகரிக்கபபட்ட 
பட்டா மனுக்க்்ள வருவாய் 
நகாட்டாடசியர்கள ஆய்வு 
செய்து அறிக்்க அளிக்க 
நவணடும். இவவாறு அவர்  
அறிவுறுததியுள்ளார்.

க�ோயில் நிலங�ள் ஆக்கிரமிப்ோளர�ளிடம் இருந்து மீட�ப்டும்
z அறநி்ையத் து்ற அ்ைசெர் செகர்்பாபு உறுதி

 �சென்னை 
தமிழகததில் உள்ள  நகாயில் நிைங 
கள,  ஆக்கிரமிபபா்ளர்களி்டம்  
இருநது  பாரபடெமினறி  மீடகபபடும்  
எனறு அ்றநி்ையத து்்ற  
அ்மசெர் பி.நக.நெகர்பாபு சதரி 
விததுள்ளார்.

சென்னை வ்டபழனி ஆதிமூைப  
சபருமாள நகாயிலில் அ்மசெர்  
பி.நக.நெகர்பாபு நேறறு ஆய்வு நமற 
சகாண்டார்.  அ்றநி்ையத து்்ற 
ஆ்ணயர் செ.குமரகுருபரன உள 
ளிட்ட அதிகாரிகள உ்டனிருநதனைர்.  

ஆய்வுக்குபபின செய்தியா்ளர் 
களி்டம்  நெகர்பாபு கூறியதாவது:

200 ஆணடுகள பழ்மயானை 
வ்டபழனி ஆதிமூைப சபருமாள 
நகாயிலில் க்டநத 1960-க்குப பின 
திருபபணி ே்்டசப்றவில்்ை. 
தறநபாது முதல்வர் உததரவுபபடி 
இநத நகாயிலிலும் திருபபணி 
செய்து கு்டமுழுக்கு ே்டததபப்ட 
உள்ளது. நகாயிலில் பணியாறறும் 
அர்செகர்கள உடப்ட 6 பணியா்ளர் 
க்்ள  பணி நிரநதரம் செய்ய 
ே்டவடிக்்க எடுக்கபபடும்.

இநத அரசு சபாறுபநபற்றது 
முதல் நகாயில்களுக்கு சொநதமானை 
79 ஏக்கர் நிைம் ஆக்கிரமிபபில் 
இருநது மீடகபபடடுள்ளது. ரூ.500 
நகாடி மதிபபுக்கு நமைானை சொத 
துகள மீடகபபடடுள்ளனை. ெமீன 
பல்ைாவரததில் அகததீஸ்வரர் 
நகாயிலுக்கு சொநதமானை 2.2 ஏக்கர்  
நிைம் மீடகபபடடுள்ளது. இநத 
நபானறு பல்நவறு நகாயில்களுக்கு 
சொநதமானை நிைஙக்்ள மீடகும் 
ே்டவடிக்்ககள சதா்டர்நது எடுக் 
கபபடடு வருகி்றது.

நகாயில் நிைஙகளுக்கானை 
வா்ட்க,  தறநபாதுள்ள சூழலுக்கு  
ஏறப திருததி அ்மக்கபபடும்.  
நகாயில் நிை ஆக்கிரமிபபா்ளர்க 
ளுக்கு பட்டா வழஙகபப்டாது. அநத 
நேரம் நீண்டகாைம் குழுவாக ஒநர 
பகுதியில் நகாயிலுக்கு சொநதமானை 
இ்டததில் குடியிருபபவர்க்்ள 
வா்ட்கதாரர்க்ளாக மாற்ற பரி 
சீலிக்கபபடடு வருகி்றது. இநத 
ஆடசியில் நகாயில் சொததுக்்ள 
யார் ஆக்கிரமிததாலும் பாரபடெ 
மினறி மீடகபபடுவது்டன, தவறு 

செய்யும் அலுவைர்கள மீது ே்ட 
வடிக்்கயும் எடுக்கபபடும்.

இவவாறு அவர் சதரிவிததார்.
சதா்டர்நது வ்டபழனி ஆண்டவர் 

நகாயிலின உப நகாயிைானை புலியூர்  
பரதவாநெஸ்வரர் நகாயிலுக்கு 
சொநதமானை இ்டததில் உள்ள சூ்்ள 
நமடு அஞ்சுகம் உதவிசபறும் 
சதா்டக்கபபளளி்ய ஆய்வு செய்த  
அ்மசெர், பளளியின சுறறுபபு்றத 
தில் உள்ள ஆக்கிரமிபபுக்்ள அகற 
்றவும், ெததுணவுக்கூ்டத்த புதுப 
பிக்கவும் உததரவிட்டார்.

்பாலிட்டகனிக கல்லூரிகளில் 

9-ம் ேகுப்பு மதிப்சபெண் 
அடிப்பெ்ையில் வெரக்கை
Sz்தமிழக அரசு அரசாணை வவளியீடு

 �சென்னை
கநரானைா பாதிபபால் 10-ம்  
வகுபபு சபாதுத நதர்வு ே்்ட 
சப்றாததால்,  9-ம் வகுபபு மதிப 
சபணகள அடிபப்்டயில் பாலி 
ச்டக்னிக் கல்லூரிகளில் மாணவர் 
நெர்க்்க  ே்டததிக்சகாள்ள 
தமிழக அரசு அரொ்ண சவளி 
யிடடுள்ளது.

பாலிச்டக்னிக் படிபபுக்்ளப 
சபாறுததவ்ர 10-ம் வகுபபு 
அல்ைது 12-ம் வகுபபு முடிநத 
பினனைர்தான  நெர்க்்க ே்்ட 
சபறும். 10-ம் வகுபபில் மாணவர் 
கள சபற்ற மதிபசபண அடிப 
ப்்டயில் நெர்க்்க ே்டததப 
படும்.

இநநி்ையில், கநரானைா 
பாதிபபு காரணமாக 10-ம் 
வகுபபு சபாதுத நதர்வு ரதது 

செய்யபபட்டது. அநதநபாை, 
க்டநத கல்வியாணடு 9-ம் வகுபபு  
மாணவர்களுக்கானை முழு 
ஆணடுத நதர்வும் ே்்டசப்ற 
வில்்ை. 

இநநி்ையில் அரசு முதன 
்மச செயைர்  தா.கார்ததிநகயன  
சவளியிட்ட அரொ்ணயில் 
கூறியிருபபதாவது:

ே்டபபு கல்வியாணடுக்கானை 
பாலிச்டக்னிக்  நெர்க்்கக்கு,  
10-ம் வகுபபு நதர்சசி சபற்ற 
மாணவர்களின 9-ம் வகுபபு 
மதிபசபணணின தர வரி்ெ 
அடிபப்்டயில்,  இ்டஒதுக்கீடு 
மு்்ற்யப பினபறறி ே்டததிக் 
சகாள்ள அனுமதி வழஙகப 
படுகி்றது. 

இவவாறு அரொ்ணயில் 
கூ்றபபடடுள்ளது.

கல்லூரிகள் திறபபு ட�ா்டர்பாக

து்ைவேந்தரகைளுைன்  
அ்மசெர இன்று ஆவ�ோெ்ை

 �சென்னை
தமிழகததில் கநரானைா பரவல்  
காரணமாக பளளி, கல்லூரிகள  
மூ்டபபடடுள்ளனை. இ்தயடுதது,  
மாணவர்களுக்கு வகுபபுகள 
மறறும் நதர்வுகள இ்ணயவழி 
யில் ே்டததபபடடு வருகின்றனை.

இதறகி்்டநய ோடு முழு 
வதும் நோய்த சதாறறு பரவல்  
கு்்றநதுவருவதால், பல்நவறு 
மாநிைஙகளில் பளளி, கல்லூரி 
க்்ளத தி்றக்க முடிவு செய்யப 
படடுள்ளது.

இநநி்ையில், உயர்கல்வித 
து்்றயினகீழ் செயல்படும் பல் 
க்ைக்கழகஙகளின து்ண 
நவநதர்களு்டன அ்மசெர் 
சபானமுடி சென்னை த்ை்மச 
செயைகததில் இனறு (ெூ்ை 1) 

ஆநைாெ்னை ே்டதத உள்ளார்.
இக்கூட்டததில், கல்லூரிகள 

தி்றபபு. பல்க்ைக்கழகஙகளின 
செயல்பாடுகள, புதிய கல்வி 
யாணடுக்கானை மாணவர் 
நெர்க்்க, இ்ணய வகுபபு 
களின நி்ை மறறும் நிலு்வத 
திட்டஙகள உடப்ட பல்நவறு 
விவகாரஙகள சதா்டர்பாக 
விவாதிக்கபப்ட உள்ளது.

புதிய கல்விக் சகாள்கயின 
பல்நவறு ொராம்ெஙக்்ள படிப 
படியாக அமல்படுததும் பணி 
கள முனசனைடுக்கபபடடுள்ளனை. 
அவற்்றத தவிர்க்கும் வழி 
மு்்றகள குறிததும் இக்கூட்டத 
தில் ஆநைாெ்னை செய்யபப்ட 
உள்ளதாக தகவல்கள சவளி 
யாகியுள்ளனை.

டென்லனை மாநகராடசியில்

746 ்தறகைோலிகை பெ்தவிகைள் 
3 ஆண்டுகைளுககு நீட்டிப்பு

 �சென்னை
சென்னை மாேகராடசியில் 
அ்னைதது து்்றகளிலும் தறகா 
லிகமாக 1,896 பதவிகள நதாறறு 
விக்கபபட்டனை. மாேகராடசியின 
செைவீனைத்த கு்்றக்கும் வ்க 
யில் நமறசகாள்ளபபட்ட ஆய் 
வில், 1,896 பதவிகளில் 1,150  
பதவிகள அவசியம் இல்ைாத 
தாக கருதி க்டநத 2012-ம்  
ஆணடு 746 தறகாலிக பதவி 
க்ளாக கு்்றக்கபபட்டது.

இபபதவிகளுக்கு ஏற 
சகனைநவ வழஙகபபட்ட பணி நீட 
டிபபு க்டநத மார்ச 31-ம் நததியு்டன 
முடிவ்்டநதது. இநநி்ையில், 
மாேகராடசி எல்்ை விரிவுபடுத 
தபபடடு, மக்கள சதா்கயும் 

சபருகி வரும் நி்ையில், இப 
பதவிகளுக்கு நமலும் 3 ஆணடு 
களுக்கு  நீடடிபபு  வழஙக மாேக 
ராடசி நிர்வாகம், ேகராடசி நிர் 
வாகம் மறறும் குடிநீர் வழஙகல்  
து்்ற செயைருக்கு மாேகராடசி  
ொர்பில் கருததுரு அனுபபபபட 
்டது. அ்த ஏறறு க்டநத வாரம்  
அரொ்ண பி்றபபிக்கபபட்டது.

அநதநபானறு சென்னை 
மாேகராடசி த்ை்மயகததில் 
தறகாலிகமாக உருவாக்கபபட்ட 
4 து்ண ஆ்ணயர் பதவிகள  
மறறும் அத்னை ொர்நத 4  
சுருக்சகழுதது தட்டசெர் பதவி 
களுக்கும் 3 ஆணடுகள 
நீடடிபபு வழஙகி அரசு உததர 
விடடுள்ளது.

CHENNAI
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