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சேலம், சேப். 8–   
சேலம் மாவட்டம், வீரபாண்டி 

ஊராடசி ஒன்றியத்திற்கு உடபட்ட 
பகுதிகளில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை, 
ச வ ள ா ண் ற ம த் து ற ை , 
ச�ாட்டககறலத்துறை உள்ளிட்ட 
துறைகளின் ோர்பில், ரூ.41.25 
லடேம் மதிப்பீடடில் நற்டசபற்று 
வரும் வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகறள, 
கசலக்டர் சராஹிணி சநரில் 
பார்றவயிடடு ஆய்வு 
சமற்சகாண்்டார். ஆய்வின் சபாது 
உ�வி ஆடசியர் (பயிற்சி) வந�னா 
உ்டன் இருந�ார்.  

ஆய்வுக்குப்பின் கலெக்்டர் 
லெரிவிதெொவது:–

வீரபாண்டி ஊராட்சி ஒன்றியததிற்கு 
உட்பட்்ட இனாம் பபரராஜி, 
ராக்கிபட்டி, லபரியசீரகாபாடி, உதெம 
ர�ாழபுரம் ஆகிய ஊராட்சிகளில் 
ரூ.41.25 ெட்� மதிப்பில் நப்டலபற்று 
வரும் பல்ரவறு வளர்ச்சிததிட்்ட 
பணிகள் ரநரடியாக ஆய்வு 
ல�ய்யப்பட்்டது.

இனாம் பபரராஜியில் நியாய 
விபெக்கப்ட ஆய்வு ல�ய்யப்பட்்டது. 
ராக்கிபட்டியில் ல�ாட்டுநீர் பா�னம் 
ரூ.1.18 ெட்�ம் மானியமாக லபற்று 
அபமக்கப்பட்டுள்ள மரவள்ளிகிழங்கு 
பயிர்ல�ய்யப்பட்்டது குறிதது ஆய்வு 
ல�ய்யப்பட்்டது.   

மண்வள அடற்ட
லபரியசீரகாபாடியில் ரூ.8.50 

ெட்�ம் மதிப்பில் கட்்டப்பட்டு வரும் 
ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவெக கட்டி்டம் 
கட்டும் பணியும், ஒருங்கிபைநெ 
குழநபெ வளர்ச்சிததிட்்டததின் 
அங்கன்வாடி பமயம் ஆய்வு 
ரமற்லகாள்ளப்பட்்டது. ரமலும், 
லபரியசீரகாபாடியில் விவ�ாயிகளுக்கு 
மண்வள அட்ப்ட மற்றும் 
இடுலபாருட்களும் வழங்கப்பட்்டது. 
ரவளாண்பமததுபையின் நீடிதெ 
நிபெயான மானாவாரி ரவளாண் 
இயக்கததின் �ார்பில், வீரபாண்டியில் 

ரூ.5 ெட்�ம் மதிப்பில் கட்்டப்பட்டு 
வரும் நீர் ெடுப்பபை குறிததும் 
ஆய்வு ல�ய்யப்பட்்டது.  

உதெமர�ாழபுரததில் ரூ.3 ெட்�ம் 
மதிப்பில் புதிய பண்பைக்குட்ப்ட 
அபமக்கப்பட்டு வரும் பணியிபன 
யும், ரூ.11 ஆயிரம் மதிப்பில் 
உரக்குழி அபமக்கும் பணியிபனயும், 
ெனிப்பட்்ட நிெததில் ரொட்்டக்கபெ 
பயிர்கபள வழங்குெலும், ரூ.1.70 
ெட்�ம் மதிப்பில் கட்்டப்பட்டு 
வரும் வீட்டிபனயும்,  ரூ.21.98 
ெட்�ம் மதிப்பில் நப்டலபற்று வரும் 
உதெமர�ாழபுரம் முெல் ரகாம்பக்காடு 
வபர �ாபெ அபமக்கும் 
பணியிபனயும், மியாவாக்கி 
முபையில் மரக்கன்று நடுெல் ஆய்வு 
ல�ய்யப்பட்்டது.  

அலுவலர்களு்டன் கலநதுறரயா்டல்
அரசின் வளர்ச்சிததிட்்டப்பணிகபள 

அலுவெர்கள் லொ்டர் 
ஆய்வு ரமற்லகாண்டு 
காெொமெமில்ொமலும், ெரததிபன 
உறுதி ல�ய்தும், விபரவாகவும் 
முடிதது லபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு 
லகாண்டு வர ரவண்டும். இவவாறு 
கலெக்்டர் ரராஹிணி லெரிவிதொர்.

முன்னொக, சின்னசீரகாப்பாடி 
ஊராட்சி ஒன்றிய லொ்டக்கப்பள்ளியில் 

மாலபரும் மரம் நடும் திட்்டததின் 
கீழ் மரங்கபள நட்டு பவததும், 
பள்ளி மாைவ, மாைவிகளிப்டரய 
தூய்பம இநதியா குறிததும், 
கலெக்்டர் கெநதுபரயாடினார். 
ரமலும், சின்னசீரகாப்பாடியில் கிராம 
வறுபம ஒழிப்பு �ங்கததினருக்கு 
மரக்கன்றுகபள வழங்கினர்.    
வீரபாண்டி ஊராட்சி ஒன்றியததின் 
வளர்ச்சிததிட்்டப்பணிகள் குறிதது, ஊரக 
வளர்ச்சிததுபை, ரவளாண்பமததுபை, 
ரொட்்டக்கபெததுபை ஆகிய துபை 
அலுவெர்களு்டனான ஆரொ�பனக் 
கூட்்டம் ந்டதெப்பட்்டது.   

ஆய்வின் ரபாது, கலெக்்டரின் 
ரநர்முக உெவியாளர் (ரவளாண்பம) 
ல�ல்ெததுபர, மாவட்்ட ஊரக வளர்ச்சி 
முகபம உெவி ல�யற்லபாறியாளர் 
அருள், ரொட்்டக்கபெததுபை 
உெவி இயக்குனர் இநதிரா காநதி, 
ரவளாண்பமததுபை உெவி 
இயக்குனர் ல�ல்வமணி, வட்்டார 
வளர்ச்சி அலுவெர்கள் ல�ல்வகுமார், 
விஜயெட்சுமி, வட்்டார லபாறியாளர் 
பார்கவி, வட்்டார உெவி லபாறியாளர் 
காநதிமதி, லெற்கு வட்்டாட்சியர் எஸ்.
சுநெர்ராஜன், ரவளாண் அலுவெர் 
ரஜாஸ்வா மற்றும் லொ்டர்புப்டய 
அலுவெர்கள் உ்டன் இருநெனர்.

வீரபாண்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில்
ரூ.41 லட்்சத்தில் வளர்ச்சிபபணிகள்:
கலலக்டர் ரராஹிணி ரேரில் ஆய்வு
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குப்றபகறள �ரம்பிரித்து 

வழஙக சவண்டும் என, திருப்பூர் 
மாநகராடசி கமிஷனர் சிவககுமார் 
சபாதுமககளுககு சவண்டுசகாள் 
விடுத்து உள்ளார்.

திருப்பூர் மாநகராட்சி தி்டக்கழிவு 
ரமொண்பம விதிகள் 2016ன்படி, 
திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில், 
நாள்ரொறும் 100 கிரொ குப்பபகபள 
உற்பததி ல�ய்யும் நிறுவனங்கள், 
உைவுவிடுதிகள் மற்றும் பிை 
நிறுவனங்கள், அலுவெகங்கள், 
விடுதிகள் மற்றும் 5000 �.மீ ரமல் 
பரப்பளவு லகாண்்ட குடியிருப்பு 
வளாகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் 
ர�காரமாகும் குப்பபகபள, மக்கும் 
குப்பப, மக்காெ குப்பப என ெரம் 
பிரிதது, ெங்கள் வளாகததிற்குள்ரளரய 
மாநகராட்சியின் வழி காட்டுெலின் 
படி, உரமாகரவா அல்ெது உயிரி 
வாயுவாக உற்பததி ல�ய்ய ரவண்டும்.

மக்காெ குப்பபகபள ெனியாக 
மாநகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
குப்பப ர�கரிப்பவர்களி்டரமா 
அல்ெது மறு சுழற்சி ல�ய்பவர்களி்டரமா 

ஒப்பப்டக்க ரவண்டும் என, 
தி்டக்கழிவு ரமொண்பம திட்்டததின் 
கீழ் ல�யல்படுதெ அறிவுறுதெப்பட்டு 
உள்ளது.  

இெபன லொ்டர்நது, மாநகராட்சி 
கமிஷனர் சிவகுமார் ெபெபமயில் 
ரமற்கண்்ட நிறுவனங்களின் 
நிர்வாகிகளு்டன் கெநொய்வு கூட்்டம் 
நப்டலபற்ைது. 

கூட்்டததில், ல�ப்்டம்பர் 15ந 
ரெதிக்குள் ெங்களது வளாகததில் 
குப்பபகபள ரமற்கண்்டவாறு 
ரமொண்பம ல�ய்து, 
மாநகராட்சியிபன தூய்பமயான 
மாநகராட்சியாக மாற்ை ஒததுபழப்பு 
ெருமாறும் ரகட்டுக் லகாள்ளப்பட்்டது. 

ெவறும் பட்�ததில், தி்டக்கழிவு 
ரமொண்பம திட்்டம் 2016ன் படி 
�ம்பநெப்பட்்ட நிறுவனததின் மீது 
ந்டவடிக்பக எடுக்கப்படும் என  
லெரிவிக்கப்பட்்டது.   

கூட்்டததில், மாநகர் நெ 
அலுவெர் ரக.பூபதி, மண்்டெ உெவி 
ஆபையர்கள், சுகாொர அலுவெர்கள் 
மற்றும் சுகாொர ஆய்வாளர்கள் கெநது 
லகாண்்டனர்.

குப்பைக்ை தரம்பிரித்து வழஙக 
பபைாதுமககள், நிறுவனஙகளுககு

கமிஷனர் சிவககுமார் அறிவுறுத்தல்
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எய்டஸ் பாதித்�வர்கறள ஒதுககி 

றவககாமல் அரவறைத்து சேல்ல 
சவண்டும் என, அரசு �றலறம 
மருத்துவமறனயின் நம்பிகறக றமய 
ஆசலாேகர் கருப்புோமி ச�ரிவித்�ார்.

திருப்பூர் சிக்கண்ைா 
அரசு கபெக்கல்லூரி நாட்டு 
நெப்பணிததிட்்டம் �ார்பில், கல்லூரி 
வளாகததில் உள்ள குமரன் அரங்கில், 
எய்ட்ஸ் விழிப்புைர்வு கருதெரங்கு 
நப்டலபற்ைது. ஒருங்கிபைப்பாளர் 
ரமாகன்குமார் வரரவற்ைார். முெல்வர் 
ராபமயா ெபெபமயுபரயாற்றினார். 

சிைப்பு விருநதினராக அரசு ெபெபம 
மருததுவமபனயின் நம்பிக்பக 
பமய ஆரெ�கர் கருப்பு�ாமி கெநது 

லகாண்டு ரபசுபகயில்,   
எய்ட்ஸ் பரிர�ாெபன ல�ய்ய 

வருபவர்களில் எய்ட்ஸ் இருப்பபெ 
கண்்டறிநொல் லபயர் மற்றும் 
விொ�ங்கபள ரகசியமாக 
பவததுக் லகாள்ளப்படும். லகாசு 
கடிதொல் இபவ பரவாது, எய்ட்ஸ் 
பாதிக்கப்பட்்டவர்கள் பயன்படுததிய 
�பமயல் பாததிரங்கள், கழிப்பபையின் 
மூெமாக பரவ வாய்ப்பில்பெ. 

எய்ட்ஸ பரவும் முறை
அவவாறு பாதிதெவர்கபள 

ஒதுக்கி பவக்காமல் �முொயததில் 
அரவபைததும், ஆறுெொகவும் 
இருக்கரவண்டும் என்றும், இநெ வபக 
ரநாய்கள் நான்கு வழிகளில் பரவுகிைது. 
பெரு்டன் பாதுகாப்பற்ை உ்டல் உைவு 

லகாள்வொல், பரிர�ாதிக்கப்ப்டாெ 
ரதெம் பயன்படுததுவொல், கிருமி 
நீக்கம் ல�ய்யப்ப்டாெ ஊசிகபள 
பயன்படுததுவொல், எச்ஐவி பாதிதெ 
ொயி்டமிருநது குழநபெகளுக்கு பரவ 
வாய்ப்புள்ளது. 

இெற்காக, ெமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் 
கட்டுப்பாடு �ங்கததின் �ார்பாக 
ெனிததிட்்டம் ல�யல்படுதெப்பட்டு 
வருகிைது என்றும் கூறினார். 
இறுதியில், மாைவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் 
விழிப்புைர்வு அ்டங்கிய பகரயடு 
வழங்கப்பட்்டது. இநந ரநாய் பற்றிய 
ஏொவது �நரெகங்கள் இருப்பின் 1800 
419 1800 என்ை கட்்டைம் இல்ொெ 
லொபெரபசி எண்பை லொ்டர்பு 
லகாள்ளாொம் என்றும் லெரிவிதொர். 

திருபபூர் சிககண்்ா கல்லூரி
்சார்பில் எய்ட்ஸ் விழிபபு்ர்வு

பவானிசாகர் அணையின் 
உயரம் 105 அடி: கலெக்டர் 
கதிரவன் தகவல் 

ஈசராடு, சேப். 8– 
ஈரராடு மாவட்்டம் �ததியமங்கெம் 

வட்்டம் பவானி�ாகரில் கீழ்பவானி 
நீர்ரெக்கம் (பவானி�ாகர் அபை) 
அபமநதுள்ளது. இநெ அபையில் 
அதிகபட்�மாக நீர் ரெக்கப்படும் 
அளவு 105 அடியாகும். 

க்டநெ மாெம் 31ந ரெதி, கலெக்்டர் 
அலுவெகததில் நப்டலபற்ை 
விவ�ாயிகள் குபைதீர்க்கும் 
கூட்்டததில், பவானி�ாகர் அபையின் 
உயரம் குறிதது விவாதிக்கப்பட்்டது. 

 பவானி�ாகர் அபையில் கால்வாய் 
மெகுகள், ஆற்று மெகுகள் மற்றும் உபரி 
நீர்ப்ரபாக்கி மெகுகள் அபமநதுள்ளது. 
லபாதுவாக அபையின் உயரம் என்பது 
அபைக்கட்டில் அபமநதுள்ள 
கீழ்நிபெயில் உள்ள மெகின் 
அடிமட்்டததிலிருநது அபையில் 
அதிகப்படியாக நீர்ரெக்கப்படும் 
அளவின் உயரம்ொன் ஒரு அபையின் 
உயரமாக கைக்கி்டப்படும். 

ெற்�மயம், பவானி�ாகர் 
அபையில் அபமநதுள்ள, ஆற்று 
மெகுொன் கீழ்நிபெ மெகாகும். 
இநெ ஆற்று மெகின் அடிமட்்ட 
அளவு 815 அடியாகும். அபையில் 
அதிகப்படியாக நீர்ரெக்கப்படும் 
அளவு 920 அடியாகும். எனரவ, 
அபையின் உயரம் என்பது 920–
815=105 அடியாகும். 

ரமலும், பவானி�ாகர் அபையின் 
உயரம் என்பது 105 அடி என 
லபாதுப்பணிததுபை ஆவைங்களில் 
பதியப்பட்டுள்ளது. இவவாறு 
கலெக்்டர் கதிரவன் லெரிவிததுள்ளார். 

உயர்திரு வருவாய் 
ரகாட்்டாட்சியர் அவர்கள் 

ரகாவவ
A.ம�ோகன் ரோஜ்.

  ...�னுதோரர்
–எதிர்–

வருவோய் மகோட்ோடசியர் 
அவர்கள், மகோவவ.

...எதிர்�னுதோரர்
அறிவிப்பு

ம�ற்படி �னுதோரரின் �கள் 
M.ரோதிகோ க்நத 09.06.1977ல் 
09, நஞ்சுண்ோபுரம் கிரோ�ம், 
வரப்்போவையம் (�ஜரோ), 
வரப்்போவையம் கிரோ�ம், 
வ்க்கு வட்ம், மகோவவ என்்ற 
முகவரியில் பி்றநததறகோன 
பி்றப்பு சோன்றிதழமகோரி 
வி ண ்ண ப் பி த் து ள் ை ோ ர் . 
இது குறித்து யோருக்மகனும் 
ஆடமச்பவன இருப்பின் 
ம�ற்படி வருவோய் 
ம க ோ ட ் ோ ட சி ய ர் 
சமூகத்தில் ஆஜரோகி 
த த ரி வி த் து க் த க ோ ள் ை வு ம் . 
தவறும் ்படசத்தில் ம�ற்படி 
�னுதோரர் மகோரிய்படி 
உத்தரவோகும் என்்பவத 
அறியவும்.

வருவாய் ரகாட்்டாட்சியர்
ரகாவவ.

மாண்பவம முதலாவது 
கூடுதல் ்சார்பு நீதிமன்்றம் 

(IASJ) ரகாயமுத்தூர்
I.A.No.1121/2017
O.S.No.47/2010

S.இநதிரோ �ணி.
  ...�னுதோரர்/வோதி

–எதிர்–
6. ஆறுமுகம்
7. அம்�ன் த�டிக்கல் ஏதஜன்சி.

...6 �றறும் 7 எதிர்�னுதோரர்கள்
அறிவிப்பு

ம�ற்படி �னுவில் 6 �றறும் 
7ம் எதிர்�னுதோரர்கள் / 6 �றறும் 
7ம் பிரதிவோதிகைோக மசர்க்க 
மகோரி ம�ற்படி �னுதோக்கல் 
தசய்யப்்படடு அதில் தோஙகள் 
ஆஜரோக 19.9.2018ம் மததியன்று 
வோய்தோ ம்போ்ப்்படடுள்ைது. 
அன்வ்றய தினம் தோஙகள் கோவை 
10 �ணி அைவில் ம�றகண் 
நீதி�ன்்றத்தில் மநரிமைோ 
வழக்கறிஞர் மூை�ோகமவோ 
ஆஜரோக மவணடும். தவறும் 
்படசத்தில் தஙகள் ம்பரில் 
ஒருதவை்படச�ோக தீர்ப்பு 
பி்றப்பிக்கப்்படும்.

K.S.லவஙகர்ட்சமூர்த்தி,
B.Com.,B.L.,

வழககறிஞர், ரகாவவ.

மாண்புமிகு முதன்வம ்சார்பு 
நீதிமன்்றம் ரகாயம்புத்தூர்

O.S.No.997/2016
துைசி�ணி.

  ...Plaintiff/வோதி
–எதிர்–

சதோம் உவசன், த/த்ப.நசீர் 
உவசன், #33A, கோளி கவுண்ர் 
கோடு, கோைரம்்படடி, மசைம்–15.

...Depandant/பிரதிவோதி–2
அறிவிப்பு

ம�மை கண் வோதியோனவர் 
ம�ற்படி �ோணபுமிகு 
நீதி�ன்்றத்தில் 14.08.2012ம் 
மததியிட் கிவரய ஒப்்பநத்படி 
தோவோ தசோத்துக்கவை கிவரயம் 
தசய்துதர மகோரி தோக்கல் 
தசய்துள்ை தோவோ ஆனது 
வருகின்்ற 10.09.2018ம் மததி 
வோய்தோ ம்போ்ப்்படடுள்ைது. 
அன்று கோவை 10.30 �ணிக்கு 
ம�ற்படி நீதி�ன்்றத்தில் 
மநரடியோகமவோ அல்ைது 
வழக்கறிஞர் மூை�ோகமவோ நீஙகள் 
ஆஜரோக மவணடும். தவறினோல் 
ம�ற்படி தோவோவனது தஙகளுக்கு 
எதிரோக ஒருதவை்படச�ோக 
தீர்�ோனம் ஆகிவிடும் என்்பவத 
கணடிப்்போக அறியவும்.

T.சிவகுரு,B.A.,B.L.,
வழககறிஞர், ரகாவவ.

ரகாயமுத்தூர் மாவட்்ட முதன்வம 
உரிவமயியல் நீதிமன்்றம்

ஆர்.பி.எண்.37/2018
அ.வ.எண்.1084/2002

1.தசல்வி எஸ்.சரணயோ & ஒருவர்.
  ...�னுவோதிகள்/வோதிகள்
–எதிர்–

1.சிவசணமுகம், த/த்ப.மைட.எம்.எஸ்.
துவரசோமி, க.எண.53 முகோசி �ஙகைம் 
கிரோ�ம், நோமதகவுண்ன்புதூர் அஞ்சல், 
ஆைோநதுவ்ற (வழி), மகோவவ–641101
2.மக.உணணிகிருஷ்ணன், 
த/த்ப.�ோதவ ம�னன், க்வநதரோ, 
மசோ்பனம், தகோச்சின்–20, மகரைோ 
�ோநிைம்
3.ஆர்.கோநதி�தி, க/த்ப.ரோஜமகோ்போல், 
முகோசி�ஙகைம், ஆைோநதுவ்ற அஞ்சல், 
மகோயமுத்தூர்–641101.

...1,2,& 4ம் எதிர்�னுவோதிகள்
அறிவிப்பு

ம�ற்படி வழக்கில் �னுவோதிகள்/
வோதிகள் தன்னுவ்ய ்பத்திரஙகவை 
திரும்்ப த்பறுவதறகோக தோக்கல் 
தசய்துள்ை ம�ற்படி இவ்�னுவில் 
1,2 �றறும் 4ம் எதிர்�னுவோதிகள்/ 1,2 
�றறும் 4ம் பிரதிவோதிகைோகிய நீஙகள் 
ஆஜரோக மவணடி 26.9.2018ம் மததி 
வோய்தோ ம்போ்ப்்படடுள்ைது. எனமவ 
ம�ற்படி வோய்தோவன்று கோவை 10.30 
�ணிக்கு ம�ற்படி எதிர்�னுவோதிகள் 
ஆகிய நீஙகள் மநரிமைோ அல்ைது 
வழக்கறிஞர் மூைம�ோ ம�ற்படி 
நீதி�ன்்றத்தில் ஆஜரோகி தஙகளின் 
ஆடமச்பவனவய ததரிவித்துக்தகோள்ை 
மவணடியது. தவறும் ்படசத்தில் 
ஒருதவை்படச�ோக தீர்�ோனிக்கப்்படும் 
என்பவத இதன் மூைம் அறியவும்.

T.V.ரத்தினகுமார்,B.Sc.,B.L.,
கல்பனா ரத்தினகுமார், B.A.,B.L.,

வழககறிஞர்கள், ரகாவவ.
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