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மாவட்ட காவல் கணகாணிப்ாளர் அலுவலக 
வளாகத்தில் மரககன்றுகள் நடும் ்ணி
 zசெங்கல்பட்டு

செங்கல்பட்டை அடுத்த வேண்பபாக்கம் ்பகுதியில ரூ.12 
வ்கபாடிவே 70 லடெம் மதிப்பீடடில புதிே்தபா்க மபாேடடை ்கபாேல  
்கபாண்கபாணிப்்பபாளர் அலுேல்கம் ்கடடைப்்படடு ேருகிறது. ்தற் 
வ்பபாது ்பணி்கள் முடியும் ்தருேபாயில உள்ளன. இந்நி்ல 
யில உல்க ேன நபா்ளசேபாடடி செங்கல்படடு ேனதது்ற 
ெபார்பில மரக்கன்றுக்கள் நடைவு விழபா புதி்தபா்க ்கடடைப்்படடு 
ேரும் ்கண்கபாணிப்்பபாளர் அலுேல்கததில ந்டைச்பற்றது.

இதில செங்கல்படடு மபாேடடை ஆடசிேர் ஆ.ரபா.ரபாகுல 
நபாத, மபாேடடை ்கபாேல ்கண்கபாணிப்்பபாளர் பிரதீப் ஆகிவேபார்  
புதிே்தபா்க ்கடடைப்்படடு ேரும் மபாேடடை ்கபாேல ்கண்கபாணிப் 
்பபாளர் ேளபா்கததில மரக்கன்று்க்ள நடைவு செய்தனர்.

வமலும் ேன நபா்ளசேபாடடி விேெபாயி்கள் மற்றும் கிரபாம  
ச்பபாதுமக்களுககு மரக்கன்று்க்ள ேழஙகினர். இவ்விழபா 
வில உ்தவி ேன ்பபாது்கபாேலர் கில்பர்ட, ேனககுழு ்த்லேர் 
திரும்ல, ்கபாேலது்ற, ேனதது்ற அதி்கபாரி்கள், ்கபாேலர் 
்கள், ச்பபாதுமக்கள், மபாணேர்்கள் ்பஙவ்கற்றனர்.

செங்க அரசு மருத்துவம்ையில்
தீ வி்த்து தடுபபு விழிபபுணர்வு ஒத்தி்க
 zசெங்கல்பட்டு

செங்கல்படடு அரசு மருததுேம்ன மற்றும் மருததுேக 
்கலலூரி ஒருஙகி்ணந்்த ்தபாய வெய தீவிர சிகிச்ெ 
பிரிவு ேளபா்கம் அ்மந்துள்ளது. இதில தீே்ணப்பு 
மபாேடடை அலுேலர் ்ெேது மு்கமது ஷபா உத்தரவின் 
ச்பேரில செங்கல்படடு தீே்ணப்பு மற்றும் மீடபு ்பணி்கள் 
து்றயினர் ெபார்பில தீ வி்பதது குறித்த விழிப்புணர்வு 
ஒததி்்க நி்கழ்சசி வநற்று ந்டைச்பற்றது. 

நி்லே அலுேலர் ்கபார்ததிவ்கேன் ்த்ல்மயில, 
மருததுேக ்கலலூரி மருததுேம்ன மு்தலேர் 
நபாரபாேணெபாமி முன்னி்லயில ந்டைச்பற்ற இந்நி்கழ்சசியில 
20-ககும் வமற்்படடை தீே்ணப்புத து்றயினர் தீ வி்பதது 
குறிதது விளககியும், தீ வி்பதது ஏற்்படும்வ்பபாது எவ்ேபாறு 
தீ்ே அ்ணப்்பது, தீயில சிககிக ச்கபாணடைேர்்க்ள 
்தனி ந்பரபா்கவும், கூடடைபா்கவும் இருந்து எவ்ேபாறு மீட்பது 
என்்ப்்த ்ததரூ்பமபா்க செயது ்கபாடடினர். 

இந்நி்கழ்சசி மருததுேக ்கலலூரி மபாணே மபாணவி்கள், 
செவிலிேர்்கள், மருததுேர்்கள், மருததுேம்ன 
்பணிேபாளர்்கள், ்கபாேலபாளி்கள் முன்்பபா்க ந்டைச்பற்றது.

வாழ்ந்து ்காட்டுவவாம் திட்்டம் மூலம்

காஞ்சியில் மரச்செக்கு எண்ணெய் உற்பத்தி கூடம்
hh மாவட்்ட ஆட்சியர் ச�ா்டஙகி வவத�ார்

 z்காஞ்சிபுரம்
ேபாழ்ந்து ்கபாடடுவேபாம் திடடைததின் 
மூலம் ்கபாஞ்சி மபாேடடைததில 
மரசசெககு எணசணய உற்்பததி 
கூடைம் ச்தபாடைஙகி ் ேக்கப்்படடைது.

ேபாழ்ந்து ்கபாடடுவேபாம் திடடைம்  
மூலம் அயேம்வ்பட்டை ஊரபாடசி 
யில ரூ.10 லடெம் மதிப்பில வே்க 
ேதி உழேர் உற்்பததிேபாளர் நிறு 
ேனம் ெபார்பில மரசசெககு 
எணசணய உற்்பததிக கூடைம் 
ச்தபாடைஙகி ்ேக்கப்்படடைது.

இந்்த உற்்பததிக கூடைத்்த 
மபாேடடை ஆடசிேர் மபா.ஆர்ததி 
ச்தபாடைஙகி ் ேத்தபார். ்கபாஞ்சிபுரம் 
மற்றும் ேபாலபாஜபா்பபாத ஊரபாடசி ஒன் 
றிேங்களில உள்ள கிரபாமங்களில 
ச்தபாடைங்கப்்படடை ம்களிர் உழேர் உற் 
்பததிேபாளர் குழுக்களில உள்ள  
1,947 உறுப்பினர்்க்ள ஒருங 
கி்ணதது வே்கேதி உழேர் உற் 
்பததிேபாளர் நிறுேனம் உருேபாக 
்கப்்படடைது.

இந்்த நிறுேனததின் மூலம் 
விேெபாயி்களின் வி்ள ச்பபாருட 
்க்ள ச்கபாள்மு்தல செயது மதிப்புக  
கூடடு ச்பபாருட்களபா்க மபாற்றி  
விற்்ப்ன செயே வே்கேதி  

உழேர் உற்்பததிேபாளர் நிறு 
ேனததின் மூலம் மரசசெககு 
எணசணய உற்்பததி கூடைம்  
ச்தபாடைங்கப்்படடைது. வமலும் இ்தன்  
ச்தபாடைக்க நி்கழ்சசியில ச்தபாழில  
மு்னவேபாருககு ரூ.8 லடெததுக 
்கபான ்கபாவெபா்ல்க்ள ேழங 
கினபார்.

இந்்த நிறுேனததின் மூலம் விே 
ெபாயி்களிடைம் வநரடிேபா்க உழேர் 
உற்்பததிேபாளர் குழுக்கள் மூலம் 

வேர்்கடை்ல, எள் மற்றும் வ்தங்கபாய  
ச்கபாள்மு்தல செயது மதிப்பு கூடடு 
்தல நடைேடிக்்கேபா்க எணசணய 
உற்்பததி செயது விற்்ப்ன 
செயேேப்்படுகிறது. ்கபாஞ்சிபுரம் 
மபாேடடைததில 113 உற்்பததிேபாளர் 
குழுக்கள் அ்மக்கப்்படடுள்ளன. 
இந்்த நி்கழ்சசியில ேபாழ்ந்து 
்கபாடடுவேபாம் திடடை செேலர் 
அலுேலர் தின்கர் ரபாஜ்குமபார் 
உட்படை ்பலர் ்பஙவ்கற்றனர்.

hÏ வாலாஜா்பாத ஒன்றியம் அயயம்வ்பட்வ்ட ஊராட்சியில வவ்கவதி உழவர் 
உற்பததியாளர் நிறுவனம் மூலம் மரசசெக்கு எணசணெய நிறுவனதவ� 
ச�ா்டஙகி வவக்கிறார் மாவட்்ட ஆட்சியர் மா.ஆர்ததி.
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I, BHAVANI Devi W/O 
K.Krishnamurthy Age 48yrs 
residing at plot No.3747, 
B-Type, TNHB, Avadi, 
Chennai-600054, shall 
henceforth be known as 
Bhavani - Bhavani Devi

I, K.SHALINI Rao D/o.
Kottakki Somasekhara Rao, 
D.O.B 27.12.2001, Native 
District: Visakapatnam, 
residing at No 32, Bobbili-
raja Salai, K.K.Nagar, Chen-
nai-600078, shall henceforth 
be known as Kottakki Shalini 
Rao for all record purpose.

தாம்பரத்தில் செவ்ாய், வியாழக்கிழமைததாறும

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற குழு அளைப்பு
z நட்டிக்மகை குறித்து அறிக்மகை அளிக்கைவும உத்தரவு

 z�ாம்்பரம்
்தபாம்்பரம் மபாந்கரபாடசி ்பகுதியில  
செவ்ேபாய மற்றும் விேபாழன் 
வ்தபாறும் ஆககிரமிப்பு்க்ள அ்கற்ற  
திடடைமிடைப்்படடு உள்ளது. இ்தற்்கபா்க 
5 குழுக்கள் அ்மக்கப்்படடுள்ளன.

்தபாம்்பரததின் புறந்கரில இருந்்த  
்தலபா 5 ந்கரபாடசி்கள், வ்பரூரபாடசி 
்க்ள இ்ணதது புதிே்தபா்க 
்தபாம்்பரம் மபாந்கரபாடசி உருேபாக 
்கப்்படடைது. இம்மபாந்கரபாடசியில 
இடைம்ச்பற்றுள்ள ்தபாம்்பரம், குவரபாம் 
வ்பட்டை, வெ்லயூர், செம்்பபாக்கம் 
ஆகிே ்பகுதி்கள் நபாளுககு நபாள்  
அசுர வே்கததில ேளர்சசி அ்டைந்து  
ேருகின்றன.

வமலும் சென்்னயின் நு்ழ 
ேபாயிலபா்க ்தபாம்்பரம் உள்ள்தபால 
தினெரி, ்பலவேறு ்பணி்களுக்கபா்க 
லடெக்கணக்கபான மக்கள் ேந்து 
செலகின்றனர். ச்பபாதுமக்களின் 

புழக்கததுககு ஏற்ற்படி ெபா்ல 
வேபார ஆககிரமிப்பு ்க்டை்களின் 
எணணிக்்கயும் மறுபுறம் அதி 
்கரிதது ேருகிறது.

அந்்த ே்்கயில ெணமு்கம் 
ெபா்ல, ரபாஜபாஜி, ்கபாந்தி, அப்துல  
ரெபாக, முததுலிங்கம், சேங்கவடைென்,  
்பலலபாேரம்- திருநீர்ம்ல, ்பம்மல- 
திருநீர்ம்ல, சிஎலசி, ரபா்தபா ந்கர்  
சமயின்வரபாடு, ரபாவஜந்திர பிரெபாத,  
்தபாம்்பரம்- வேளசவெரி, ்தபாம்்பரம்-  
முடிசசூர், ்பலலபாேரம்- குன்றத 
துபார், ்தர்்கபா ெபா்ல்களில ெபா்ல 
வேபார ஆககிரமிப்பு்கள் அதி்கரித்த 
ேணணம் உள்ளன.

மபாந்கரபாடசி நிர்ேபா்கம் அவ்ேப் 
வ்பபாது ஆககிரமிப்பு்க்ள அ்கற்றி 
னபாலும் அ்்த ்தடுக்க நிரந்்தர 
நடைேடிக்்க எடுப்்பதில்ல. சில  
நபாட்களுககு முன் கூடை ச்பேருக 
்கபா்க ெணமு்கம், அப்துல ரெபாக  

ெபா்ல்களில உள்ள ஆககிரமிப்பு 
்க்ள அ்கற்றினர். ஆனபாலும் 
ஆககிரமிப்்பபாளர்்கள் ்தங்கள் 
எல்ல்ே மீறி அதி்க அளவில 
ஆககிரமிப்பு செயது ேருகின்றனர். 
இ்தற்கு நிரந்்தர தீர்வு ்கபாண 
மபாந்கரபாடசிக குழு அ்மதது 
ஆககிரமிப்பு்க்ள ச்தபாடைர்ந்து 
அ்கற்ற முடிவு செய்தது.

அ்தன்்படி மபாந்கரபாடசி ஆ்ண 
ேர் ஆர்.அழகு மீனபா உத்தரவின் 
வ்பரில, ெபா்லவேபார ஆககிரமிப்பு 
்க்ள அ்கற்றி, ெபா்ல்க்ள ஒழுங 
குப்்படுத்த ேெதிேபா்க, 5 மணடைலத 
துககு ்தலபா ஒரு குழு அ்மக 
்கப்்படடுள்ளது. இந்்த குழுவில 
ந்கர்மப்பு ஆயேபாளர், உ்தவி 
ச்பபாறிேபாளர், துப்புரவு ஆயேபாளர் 
ஆகிவேபார் இருப்்பபார்்கள்.

இககுழு ேபாரததில, செவ்ேபாய  
மற்றும் விேபாழககிழ்ம்களில 

மணடைல ேபாரிேபா்க ெபா்லவேபார  
்க்டை்க்ள ஆயவு செயயும். 
அதில, மபாந்கரபாடசி ெபார்பில 
ேழங்கப்்படடுள்ள அ்டைேபாள 
அட்டை இலலபா்த ்க்டை்க்ள 
்கணடைறிந்து அ்கற்றப்்படும். வமலும்  
ெபா்ல்க்ளயும் ஒழுஙகுப்்படுத 
தும் நடைேடிக்்கயில இககுழு 
ஈடு்படும். வமலும், ெபா்ல 
ேபாரிேபா்க ஆககிரமிப்பு அ்கற்றி 
புதிே ஆககிரமிப்பு உருேபா்கபாமல  
்கண்கபாணிக்க உத்தரவிடைப்்பட 
டுள்ளது.

வமலும் ஒரு குழுவில ஒரு 
லபாரி, வஜசிபி, ஒரு ேபா்கனம் இருக 
கும். ஆககிரமிப்பு ச்தபாடைர்்பபா்க 
எடுக்கப்்படடை நடைேடிக்்க்கள் 
ச்தபாடைர்்பபான அறிக்்க்ே ஒவ் 
சேபாரு ேபாரமும் உேர் அலுேலரி 
டைம் இந்்த குழு ெமர்ப்பிக்க வேணடும் 
என்றும் அறிவுறுத்தப்்படடுள்ளது.

காஞ்சி ்�ாழிலதி்பர் வீட்டில்  
ரூ.50 லட்செம் நகக ்காளகளை
 z்காஞ்சிபுரம்

்கபாஞ்சிபுரததில ச்தபாழிலதி்பரின் 
வீடடில சுமபார் ரூ.50 லடெம்  
மதிப்புள்ள ்தங்கம், சேள்ளி  
ந்்க்கள் வநற்று ச்கபாள்்ள 
ேடிக்கப்்படடைன. இதுச்தபாடைர் 
்பபா்க மபாேடடை ்கபாேல ்கண 
்கபாணிப்்பபாளர் எம்.சு்தபா்கர் 
ச்கபாள்்ள நடைந்்த இடைததில 
ஆயவு நடைததினபார்.

்கபாஞ்சிபுரம் மபாந்கரபாடசிககு 
உட்படை ்பச்ெேப்்பன் ம்களிர்  
்கலலூர் அருவ்க ்கணணப்்பன் 
ச்தருவில ேசிப்்பர் ெததிே 
மூர்ததி. இேர் ்கடடுமபான ச்தபாழி 
லுக்கபான ச்பபாருட்க்ள விற் 
்ப்ன செயயும் ஹபார்டவேர்ஸ் 
்க்டை்க்ள நடைததி ேருகிறபார்.

இேர் ்தனது ம்னவி, ம்கன்  
மற்றும் ம்களுடைன் ்கடைந்்த ேபாரம் 
13-ம் வ்ததி சுவிடெர்லபாந்து உள் 
ளிடடை நபாடு்களுககு சுற்றுலபா 
சென்றிருந்்தபார். சுற்றுலபா 
முடிததுவிடடு வநற்று ்கபா்ல 
்தனது வீடடுககு ெததிேமூர்ததி 
ேந்து ்பபார்த்தவ்பபாது வீடடின் 
்க்தவு உ்டைக்கப்்படடிருப் 
்ப்்த ்கணடு அதிர்சசி 
அ்டைந்்தபார்.

வீடடின் மு்கப்பில ச்பபாருத 
்தப்்படடிருந்்த வி்ல உேர்ந்்த 
நவீன லபாக்க்ர நீககிவிடடு 
்க்த்ே திறந்து உள்வள சென்று  
மர்ம ந்பர்்கள் ச்கபாள்்ளேடித 
துள்ளனர். இது ச்தபாடைர்்பபா்க 
விஷ்ணு ்கபாஞ்சி ்கபாேல நி்ல 
ேததில பு்கபார் ச்தரிவித்தபார்.

ெம்்பே இடைததுககு வி்ரந்து  
ேந்்த ்கபாேல து்றயினர் 
உள்வள சென்று ்பபார்த்தவ்பபாது 
பீவரபா இருந்்த அ்றயின் பூடடும் 
உ்டைக்கப்்படடிருந்்தது. பீவரபா 

வில இருந்்த சுமபார் 120 ்பவுன்  
ந்்க்கள், 5 கிவலபா சேள்ளி  
ச்பபாருட்கள், ரூ.5 லடெம் 
சரபாக்கப் ்பணம் ஆகிே்ே 
ச்கபாள்்ள அடிக்கப்்படடைது 
ச்தரிந்்தது. இேற்றின் சமபாத்த  
மதிப்பு ரூ.50 லடெம் இருக்க 
லபாம் என்று ச்தரிகிறது.

மபாேடடை ்கபாேல ்கண்கபாணிப் 
்பபாளர் எம்.சு்தபா்கர் ச்கபாள்்ள 
நடைத்த இடைததில ஆயவு வமற் 
ச்கபாணடைபார். வமலும் ் ்கவர்்க 
நிபுணர்்கள் ேரே்ழக்கப் 
்படடு ்தடைேங்கள் வெ்கரிக்கப் 
்படடைன.

பிர்பல ஹபார்டுவேர் ்க்டை 
்கள் நடைததும் ச்தபாழிலதி்பரின் 
வீடடில ்கண்கபாணிப்பு வ்கமரபா 
ச்பபாருத்தப்்படைபா்த்தபால ச்கபாள் 
்ளயில ஈடு்படடை மர்ம ந்பர் 
்க்ள ்கணடுபிடிப்்பதில வ்பபாலீ 
ஸபாருககு சிரமம் ஏற்்படடுள் 
ளது. அந்்தப் ்பகுதி்களில உள்ள  
்பலவேறு ்கண்கபாணிப்பு வ்கம 
ரபாக்களில ெந்வ்த்கப்்படும்்படி 
ேபாவரனும் நடைமபாடுகின்றனரபா 
என்று ஆயவு செயது ேரு 
கின்றனர்.

சுமபார் 4 மபா்தங்களுககு 
முன்பு ்தபாலுக்கபா ்கபாேல நி்ல  
எல்லககு உட்படடை ச்பரிேபா 
நத்தம் கிரபாமததில ரூ.2 வ்கபாடி  
மதிப்புள்ள ்தங்கம், ்ேரம்,  
சேள்ளி ந்்க்கள் ச்கபாள்்ள 
ேடிக்கப்்படடைன. அந்்த 
ச்கபாள்்ள ேழககில இதுே்ர 
குற்றேபாளி்கள் ்்கது செய 
ேப்்படைபா்த நி்லயில ்தற்வ்பபாது 
மீணடும் ஒரு ச்பரிே ச்கபாள்்ள 
ெம்்பேம் அரஙவ்கறியுள்ளது. 
இந்்தப் ்பகுதியில ச்பரும் 
்பர்பரப்்்ப ஏற்்படுததியுள்ளது.

வவட்வ்டக்்காரன் இன மக்்களுக்கு வழஙகிய

்பட்டாகை ்பதிவைற்ற வகாரி 
காத்திருப்பு வ்பாராட்டம்
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ஊததுகவ்கபாட்டை அருவ்க 29 ஆணடு 
்களுககு முன்பு வேட்டைக்கபாரன் இன  
மக்களுககு ேழங்கப்்படடை வீடடும்ன  
்படடைபா்ே கிரபாம ்கணககில ்பதிவேற் 
றம் செயேகவ்கபாரி ேடடைபாடசிேர் அலு 
ேல்கததில வேட்டைக்கபாரன் இன 
மக்கள் ்கபாததிருப்பு வ்பபாரபாடடைததில 
ஈடு்படடைனர்.

திருேள்ளூர் மபாேடடைம், ஊததுக 
வ்கபாட்டை அருவ்க உள்ள வேள்கபாபுரத 
தில ேசிககும் வேட்டைக்கபாரன் இனத 
்்தச வெர்ந்்த 85 வ்பருககு ்கடைந்்த 29 
ஆணடு்களுககு முன்பு ேருேபாயத 
து்ற ெபார்பில வீடடும்ன ்படடைபா 
ேழங்கப்்படடைது. ஆனபால, இதுே்ர 
அந்்த ்படடைபாக்க்ள கிரபாம ்கணககில 
்பதிவேற்றம் செயேபா்த்தபால, அ்ே 
செலலபா ்படடைபாக்களபா்க உள்ளன.

இதுகுறிதது, ்பலமு்ற ேருேபாயத  
து்ற அதி்கபாரி்களிடைம் மு்றயிடடும் 
்பலனிலலபா்த்தபால, ்கடைந்்த ஆணடு மபார்ச 
மபா்தம் ஊததுகவ்கபாட்டை ேடடைபாட 
சிேர் அலுேல்கம் முன்பு ்கபாததிருப்பு 
வ்பபாரபாடடைம் ந்டைச்பற்றது.

அப்வ்பபாது ேடடைபாடசிேர் அளித்த  
ேபாககுறுதி நி்றவேற்றப்்படை 

வில்ல. இந்நி்லயில இவ்த வ்கபாரிக 
்்க்ே ேலியுறுததி வநற்று ஊததுக 
வ்கபாட்டை ேடடைபாடசிேர் அலுேல்க 
ேளபா்கததில மீணடும் ்கபாததிருப்பு 
வ்பபாரபாடடைம் ந்டைச்பற்றது.

்தமிழ்நபாடு ம்லேபாழ் மக்கள் 
ெங்கம் மற்றும் ்தமிழ்நபாடு வேட்டைக 
்கபாரன் ்பழஙகுடி மக்கள் முன்வனற்ற 
ெங்கம் ஆகிே்ே ெபார்பில நடைந்்த இந்்த  
வ்பபாரபாடடைததில ெங்கததின் மபாநில 
து்ணத ்த்லேர் ஏ.வி.ெணமு்கம், 
மபாேடடைச செேலபாளர் ஆர்.்தமிழ்அரசு, 
மபாநில ச்பபாதுச செேலபாளர் இ.்கங்கபா 
து்ர உள்ளிடவடைபார் ்பஙவ்கற்றனர்.

இ்்தேடுதது, ஊததுகவ்கபாட்டை 
ேடடைபாடசிேர் ெபாந்தி, வேள்கபாபுரம் 
கிரபாமததுககு சென்று ஆயவு நடைததி 
னபார். ச்தபாடைர்ந்து, நடைந்்த வ்பசசுேபார்த 
்்தயில, துரி்த நடைேடிக்்க எடுக்கப் 
்படும் என உறுதிேளித்தபார். ்படடிேலின  
மக்கள் 5 வ்பருககு மு்தல ்கடடைமபா்க 
வீடடும்ன ்படடைபா ேழஙகினபார். மற்ற 
ேர்்களுககு வி்ரவில வீடடும்ன 
்படடைபா ேழங்கப்்படும் என ச்தரி 
வித்தபார். ஆ்கவே, சுமபார் 5 மணி வநரம்  
நீடித்த ்கபாததிருப்பு வ்பபாரபாடடைம் முடி 
வுககு ேந்்தது.

திருவள்ளூரில உல்க ்டவுன் சிணட்வராம் தினதவ�சயாட்டி

விழிப்புணெர்வு வ்பரணி, கக்ெழுத்து இெக்கம்
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உல்க டைவுன் சிணடவரபாம்(மன நலிவு)  
தினத்்த முன்னிடடு, மபாற்றுததிற 
னபாளி்கள் நலதது்ற ெபார்பில விழிப் 
புணர்வு வ்பரணி உள்ளிடடை நி்கழ்சசி 
்கள் வநற்று திருேள்ளூரில ந்டை 
ச்பற்றன. இதில மபாற்றுததிறனபாளி 
்கள் நலதது்ற மற்றும் ்தனிேபார் 
ச்தபாணடு நிறுேன அதி்கபாரி்கள், 
சிறப்பு ்பள்ளி ஆசிரிேர்்கள், மபாண 
ேர்்கள் ்பஙவ்கற்றனர்.

ச்தபாடைர்ந்து, திருேள்ளூர் மபாேடடை  
ஆடசிேர் அலுேல்க ேளபா்கததில 
நடைந்்த விழிப்புணர்வு ் ்கசேழுதது 
இேக்கததில ஆடசிேர் ் ்கசேழுத 
திடடைபார். மனேளர்சசிக குன்றிே  
மபாணேர்்களுககு ஆடசிேர் ஆலபி 
ஜபான் ேர்கீஸ் வ்கக ஊடடினபார். 
பின்னர் அேர் ச்தரிவித்த்தபாேது:

டைவுன் சிணடவரபாம் உள்ளேர்்கள், 
உள்ளததில அழ்கபான மனி்தர்்கள். 
ஆ்கவே, அேர்்க்ள குடும்்பம் 

மற்றும் ெமூ்கம் ஏற்று மரிேபா்்த 
செயது அேர்்களின் ேளர்சசி மற்றும்  
வமம்்பபாடடுககு ஆ்தரேபா்க இருக்க 
வேணடும். இவ்ேபாறு கூறினபார்.

இந்நி்கழ்வு்களில, மபாற்றுததிற 
னபாளி்கள் நல அலுேலர் ்பபாபு, ஆஷபா  
ச்தபாணடு நிறுேனததின் ெரேணன், 
வ்பசசுப் ்பயிற்சிேபாளர் சுப்புலடசுமி, 
முடை நீககு ேலலுநர் ஆஷபா, ் ெ்்க 
சமபாழிச்பேர்ப்்பபாளர் ெசி்கலபா உள் 
ளிடவடைபார் ்பஙவ்கற்றனர்.

hÏ ்காஞ்சிபுரம் யவ�ாக்�்காரி ச்பருமாள் வ்காயிலில ்பஙகுனி உததிர பிரம்வமாறெவம் நவ்டச்பறறு வருகிறது. இந்� 
பிரம்வமாறெவததின் 7-ம் நாள் நி்கழ்வா்க வநறறு வ�வராட்்டம் நவ்டச்பறறது. யவ�ாக்�்காரி ச்பருமாள் ராஜ 
அலங்காரததில எழுந்�ருளினார். வழியில ச்பருமாவள ச்பாதுமக்்கள் ்பலர் வழி்பாடு செய�னர்.

�ாம்்பரம் குடிநீர் திட்டம் 
கவுன்சிலர்களுடன் ஆவலாசெகை
 z�ாம்்பரம்

்தபாம்்பரம் மபாந்கரபாடசிகச்கன ஒருங 
கி்ணந்்த குடிநீர் அபிவிருததி  
மற்றும் ம்ழநீர் ்கபாலேபாய திட 
டைங்கள் செேல்படுத்தப்்படைவுள்ளன. 

இதுச்தபாடைர்்பபா்க, வநற்று 2 மற்றும் 
5-ேது மணடைல ்கவுன்சிலர்்களுடைன் 
மபாந்கரபாடசி அதி்கபாரி்கள் ஆவலபா 
ெ்ன நடைந்தினர். இதில  
ேரும் ்கருததுக்களின் அடிப்்ப்டை 
யில இததிடடைம் செேல்படுத்தப் 

்படைவுள்ள்தபா்க அதி்கபாரி்கள் அப் 
வ்பபாது ச்தரிவித்தனர்.

இ்தன்்படி மபாந்கரபாடசியில 
குடிநீர் மற்றும் ம்ழநீர் ்கபாலேபாய  
திடடைங்கள் குறிததும், செேல்படுத 
தும் வி்தம் குறிததும் அதி்கபாரி்கள் 
விளககினர். இ்தனி்டைவே குடி 
யிருப்வ்பபார் ெங்கங்களிடைமும் இத 
திடடைம் குறிதது விளககி ்கருதது 
்க்ள வ்கட்க வேணடும் என்ற 
வ்கபாரிக்்கயும் எழுந்துள்ளது.

CHENNAI

iyappan.s@hindutamil.co.in
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~1.48-trn demand for grants
sails through LS sans debate

ALL-PARTY MEETINGS FAIL TO END LOGJAM

OppositionMPsprotest on the first floor of Parliamentdemanding a joint parliamentarypanel
probe into theAdaniGroup issue, onTuesday. The all-partymeetings calledbyRajya Sabha
ChairpersonJagdeepDhankhar andLokSabhaSpeakerOmBirla producednobreakthrough
to end thedeadlock inParliament PHOTO: PTI

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 21 March

L ok Sabha on Tuesday
gave its approval to the
central government to

spend an additional ~1.48 tril-
lionduringthecurrentfinancial
year 2022-23, amid uproar by
OppositionpartiesontheAdani
issue. OnMarch 13, Minister of
State for Finance Pankaj
Chaudhary had tabled the sec-
ond batch of supplementary
demands for grants in the
House amounting to a total of
~2,70,508.89 crore.

“However, the net cash out-
go aggregate is estimated at
only ~1,48,133.23 crore. The
remaining expenditure will be
matchedbysavingsof themin-
istries/departments or by
enhanced receipts/recoveries
aggregatesto~1,22,374.37crore,”
said the statement on supple-
mentarydemands for grants. IN THE

HOUSE

BUDGET
SESSION

India exploited 29% of
hydropower potential

Renewable energy capacity
reached 168.96GwinFeb’23

Naxal violence
down by 77%

India has exploited 29 per cent of its
hydropowerpotentialagainstover80
per cent and 70 per cent developed by
the US and European Union respec-
tively, Parliament was informed
onTuesday. PTI

India’s renewable energy capacity
touched168.96GwmarkbyFebruary2023-
end.Out of the total 168.96Gw,64.38Gw is
solar power capacity, 51.79Gwhydro, 42.02
Gw wind and 10.77 Gw bio power, Union

MinisterRKSinghsaidinRajyaSabha. PTI

The violence by
Naxalshascome
down by 77 per
cent in over a
decade while

casualties of the
security forces and civilians
dropped by 90 per cent, Lok
Sabhawas informed. PTI

Housepanel forallocating
1%of totalBudget toMEA

N DELHI EXCISE POLICY CASE N

KavithaappearsbeforeED
for3rdroundofquestioning

Sisodia claims cooperated in
probe, CBIopposesbail plea
Former Delhi Deputy Chief Minister Manish
SisodiaonTuesdaytoldaDelhicourthehascoop-

erated with the CBI investiga-
tion into the excise scam
case and none of the
searches have revealed
any incriminating mate-
rial againsthim.

Sisodia’s counsel,
whilemaking submissions

on the bail plea of the AAP
leader, saidhiscustodial interrogationwas
no longer requiredandhewasnota flight risk. “I
ampublic servant but twootherpublic servants,
against whom allegations are graver have not
beenarrested,”his counsel contended. PTI

BRSleaderKKavitha (pictured)Tuesday
said she was submitting the phones
used by her so far to the Enforcement
Directorate (ED) as she appeared for
questioning before the agency in the
Delhi excise policy linkedmoney laun-
deringcase. Ina letter to theED, the44-
year-old MLC daughter of Telangana
Chief Minister K Chandrashekar Rao,
said“Thesephonesaresubmittedwith-
out prejudice to my right and con-
tentionsandlargercontentionswhether
a woman's phone can be intruded, in
the teethof her right toprivacy”. PTI

DigitalcompetitionBillbasedon
standingcommitteereport: Sinha
SOURABHLELE
NewDelhi, 21March

Jayant Sinha (pictured), member of
ParliamentintheLokSabhaandchairman
of the Standing Committee on Finance,
said the private member’s Bill on digital
competition that proposes to table will
includeall theprovisionssuggestedbythe
committee in its report on anti-competi-
tive practices bybig tech companies.

“The Bill will be completely modelled
on the digital competition report.
Everythingwehavesaid in the report is in
theBill—identifyingsystemically impor-
tantdigital intermediaries (SIDIs),making
sure that they are compliant with the 10
anti-competitive practices, and they
should file an annual report,” Sinha said.

The parliamentary panel on finance,
chaired by Sinha, presented a report in

December identifying10anti-competitive
practices indigitalmarketsandaneedfor
ex-ante regulations to address them. The
committee also called upon the govern-
menttocomeupwithadefinitionforSIDIs
thatneed tighter regulations.Theclassifi-
cation could be done based on revenues,
market capitalisation, and the number of

activeusers, thepanel suggested.
SinhasaidheworkedontheBillalong-

side the report on anti-competitive prac-
tices by big tech companies,which took a
year to research. The Bill is another input
for the government to deliberate on and
will be tabled soon, he added.

“We put together our digital competi-
tionreport inDecember.That’swhenIalso
put together this (Bill) as a helpful com-
panionto itandthat’swhenwesubmitted
it to the Lok Sabha. The idea of this was
always just to providehelpful input to the
governmenttothinkabouthowsuchaBill
couldbeput together,” Sinha said.

The Ministry of Corporate Affairs in
February set up a 16-member committee
of Union secretaries, law experts, and
industrystakeholderstodraftwithinthree
months the Digital Competition Bill after
studying anti-competitive practices.

PRESS TRUST OF INDIA
NewDelhi, 21March

The Ministry of External Affairs (MEA)
should strengthen manpower in its
embassies abroad and set up missions in
all UNmember states in line with India’ s
expanding global stakes and considering
theprofoundchanges in the foreignpolicy
domain, a parliamentary panel report said

onTuesday.
In the report, the

committee on exter-
nalaffairsalsorecom-
mendedanallocation
ofatleastonepercent
of the overall annual
budgetof thegovern-
ment to the ministry

in viewof its challengingmandate tomake
India an influentialnation in theworld.

Thepanel said theMEA remainsoneof
the least funded central ministries as its
revised budget hover around just 0.4 per
centof thetotalbudgetaryallocationof the
governmentfrom2020-21.Thereportof the
committee headed by P P Chaudhary was
tabled inLokSabhaonTuesday.

Panel said the MEA
should strengthen
manpower in its
embassies
abroad and set up
missions in all UN
member states

HC slams Punjab
govt as Amritpal
still on the run

‘Discloserecord
ofjobplacement
onNCSportal’
Theparliamentarystandingcommitteeon labour
has recommended the government to widen the
scopeof theNationalCareerServices (NCS)portal
bydisclosingtheplacementrecordagainstthecur-
rentpracticeofonly revealing thedataof registra-
tion/shortlistedcandidates.TheNCSportalbrings
together jobseekers, employers, and trainers.

“The committee is of the considered view that
in the absence of empirical/quantifiable data of
direct employment generated through the NCS
portal, accurate assessment of the outcomeof the
project cannot bedone,” thepanel has stated.

In its response to a query regarding the place-
ment figuresof thepast threeyearsand themeas-
ures to improve the quality ofworkforce, the gov-
ernment has said that the reporting of hiring
figures by employers or the placement data is not
mandatory on NCS portal, and it only
captures data of candidates being shortlisted by
the employers. SHIVA RAJORA

The stringent National
Security Act had been
invoked against Amritpal
Singh, the Punjab govern-
ment on Tuesday told
the High Court, which
rapped it over the “intelli-
gencefailure” that ledtopro-
Khalistan preacher giving
police the slip.

The Punjab and Haryana
High Court was hearing the
habeas corpus petition filed
by advocate Imaan Singh
Khara, seeking the “release”
of Singh from alleged police
custody. Justice N S
Shekhawat asked Punjab
AdvocateGeneralVinodGhai
howSinghgavepolicetheslip
when the operation was
meticulously planned, and
called it an intelligence fail-
ure, a lawyer said.

Delhi Chief Minister
Arvind Kejriwal said the
Punjab government was not
afraid of taking stringent
measures to curb criminal
activities in the state. PTI

DoT seeks ~33,111 cr
for BSNL AGR dues
The Department of Telecom
has sought ~33,111 crore for
paymentof adjustedgross rev-
enue dues of state-run BSNL
which is likely to be made in
the upcoming April-June
quarter, according to a
Parliamentary panel report.

The DoT has informed the
panel thatBSNLwill gradually
improve and is expected to be
profitable in the financial year
2026-27. PTI
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