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விழுப்புரம், மார்ச்.16-   
விழுப்புரம் மாவட்டம், 

உளுந்தூர்்பேட்்ட வட்டம், தாமல் 
கிராமத்தில் ந்்டபபேற்ற மக்கள் 
பதா்டர்பு திட்ட மு்காமுககு மாவட்ட 
்கபெக்டர் சுப்பிரமணியன் த்ெ்ம 
வகித்து 271 பேயனாளி்களுககு ரூ.21 
ெட்சத்து 41 ஆயிரம் நெத்திட்ட 
உதவி்க்ை வழங் கினார்.   

இம்மு்காமில் மாவட்ட ்கபெக்டர் 
சுப்பிரமணியன் த்ெ்ம வகித்து 
்கெந்து ப்காண்டு வருவாய்த் து்்றயின் 
மூெம் முதி்யார் உதவித்பதா்்கயா்க 
100 பேயனாளி்களுககு ரூ.12 ெட்சமும், 
42 பேயனாளி்களுககு ரூ.6,88,000 
மதிப்பீடடில் இெவ்ச வீடடும்னப் 
பேட்டாக்க்ையும், பேட்டா மாற்றம் 
52 பேயனாளி்களுககும், நத்தம் 
பேட்டா ்கணககு திருத்தம் 9 பேயனாளி 
்களுககும், 53 பேயனாளி்களுககு 
குடும்பே அட்்ட்க்ையும், 
்வைாண்்மத்து்்ற ்சார்போ்க 8 
பேயனாளி்களுககு சிறு விவ்சாய 
்சான்று்க்ையும், 7 பேயனாளி்களுககு 
ரூ.2,53,000 மதிப்பீடடில் ்வைாண் 
உபே்கரணங்்க்ையும் என பமாத்தம் 
271 பேயனாளி்களுககு ரூ.21,41,000 
மதிப்பீடடில் அரசு நெத்திட்ட 
உதவி்க்ை ்கபெக்டர் சுப்பிரமணியன் 
வழங்கினார்.

இவ்விழாவில் ்கபெக்டர் 
சுப்பிரமணியன் ்பேசியதாவது:–  

விழுப்புரம் மாவட்டம் 2011- ம் 
ஆண்டு முதல் தானிய உறபேத்தியில் 
பதா்டர்ந்து முதலி்டத்தில் உள்ைது. 
இதறகு ்காரணமா்க இருந்த 
ஒவ்பவாரு விவ்சாயி்களுககும் 
எனது நன்றியி்ன பதரிவித்துக 
ப்காள்கி்்றன். இவ்வரு்டம் 2017-18-ம் 
ஆண்டு நுண்ணீர் ப்சாடடு நீர் போ்சனம் 
மூெமா்க 41,000 ஏக்கர் நிெப்பேரப்பில், 
ரூ.318 ்்காடி ப்செவில் விழுப்புரம் 
மாவட்டத்தில் விவ்சாயம் ப்சய்ய 
ஏறபோடு ப்சய்யப்பேடடு, 30,000 ஏக்கர் 
நி்்றவுபபேறறு, 10,000 ஏக்கர் பேணி்கள் 
நிலு்வயில் உள்ைது. நுண்ணீர் 
ப்சாடடுநீர் போ்சனம் மூெம் பேயிர் ப்சய்ய 
குறு, சிறு விவ்சாயி்களுககு 100 ்சதவீத 
மானியமும், பபேரு விவ்சாயி்களுககு 
70 ்சதவீத மானியமும் அரசு 
வழங்குகி்றது. ்மலும், ்வைாண்்ம 
பேயிர் ்காப்பீடடுத் திட்டத்தின் 
மூெம் ஒரு ஏக்கருககு ரூ.353 
்காப்பீடு ப்சய்தால், ஒரு ஏக்கர் பேயிர் 
்்சதத்திறகு இழப்பீ்டா்க ரூ.23,500 
விவ்சாயி்களுககு வழங்்க வழிவ்்க 
ப்சய்யப் பேடடுள்ைது. 

இந்த வரு்டமும் நமது மாவட்டத்தில் 
ந்டப்பு ்காரிப் பேருவத்தில் ்சாகுபேடி 
ப்சய்யப்பேடடுள்ை பநல், ்கம்பு, 
பேருத்தி, மக்காச்்்சாைம், மணிொ 

மறறும் ்தாட்டக ்க்ெ பேயிர்்கைான 
வா்ழ, மஞ்சள், மரவள்ளி மறறும் 
பவங்்காயம் ஆகிய பேயிர்்களுககு 
அறிவிக்்க ப்சய்யப்பேடடுள்ை 
கிராமங்்களில் இருந்து விவ்சாயி்கள் 
பேயிர் ்காப்பீடடு ப்சய்து ப்காள்ைொம். 
இதற்கான ்காப்பீடடு ்கட்டணம் 
பதா்டக்க ்வைாண்்ம கூடடு்றவு 
வங்கி்கள், ்தசியமயமாக்கப்பேட்ட 
வங்கி்கள் மறறும் ்காப்பீடடு 
மு்கவர்்கள் மூெம் பபே்றப்பேடுகி்றது. 
இந்த வரு்டம் விவ்சாயி்களின் 
நென் ்கருதி தறபபோழுது அர்சால் 
புதியதா்க அங்கீ்கரிக்கப்பேடடுள்ை 
தங்்கள் பேகுதிககு அருகில் உள்ை 
பபோது ்்ச்வ ்மயங்்க்ை 
அணுகி ்காப்பீடடு ்கட்டணம் 
ப்சலுத்தி ப்காள்ைொம். ்மலும் 
விபேரங்்களுககு அந்தந்த வட்டார 
்வைாண்்ம மறறும் ்தாட்டக்க்ெ 
அலுவெர்்க்ை அணு்கொம்.   

்மலும்,விழுப்புரம் மாவட்டத்்த 
தி்றந்தபவளியில் மெம் ்கழித்தல் 
இல்ொத மாவட்டமா்க உருவாக்க 
்வண்டும். என்வ உ்டனடியா்க 
்கழிப்பே்்ற இல்ொதவர்்கள், அப்பேகுதி 
வட்டார வைர்ச்சி அலுவெ்ர ்நரில் 
்சந்தித்து, தனிநபேர் ்கழிப்பே்்ற ்கட்ட 
விண்ணப்பித்து அரசு வழங்கும் 
ரூ.12,000 நிதியுதவி பபேறறு 
உ்டனடியா்க தனிநபேர் ்கழிப்பே்்ற்க்ை 
்கட்ட ்்கடடுகப்காள்கி்்றன். ்மலும் 
குழந்்த திருமணத்்த முறறிலுமா்க 
தவிர்க்க ்வண்டும். 18 வயதிறகு 
முன் எவ்ரனும் திருமணம் ப்சய்தால் 
உ்டனடியா்க ்காவல்து்்றககு த்கவல் 
பதரிவிக்க ்வண்டும். இதற்கான 
உறுதிபமாழி யி்ன அ்னவரும் 
ஏற்க ்வண்டும். பபேண் ்கல்வி்ய 
ஊககுவிககும் வண்ணம் அரசு 
பேள்ளிக்கல்வித்து்்ற அ்னத்து 

உதவி்க்ையும் வழங்கி வருகி்றது. 
இத்ன பேயன்பேடுத்தி அ்னவரும் 
தங்்கள் குழந்்த்க்ை பேள்ளிககு 
அனுப்பே ்வண்டும். 

30 நாளில் நடவடிக்கை
மக்கள் பதா்டர்பு மு்காம் 

ந்்டபபேறுவதறகு முன்போ்க்வ 
இப்பேகுதியில் வசிககும் மக்களி்டம் 
்நரடியா்க மனுக்கள் பபே்றப்பேடடு, 
அம்மனுக்க்ை ்சம்மந்தப்பேட்ட 
து்்றயினால் பேரிசீலித்ததன் வாயிொ்க 
பேயனாளி்களுககு அரசு நெத்திட்ட 
உதவி்கள் வழங்்கப்பேட்டது. 
்நறறு அதி்க அைவில் மனுக்கள் 
ப ்க ா டு க ்க ப் பே ட டு ள் ை து . 
முன்னதா்க்வ இம்மனுக்க்ை 
ப்காடுத்திருந்தால், ்சம்மந்தப்பேட்ட 
து்்ற்களி்டம் அனுப்பேப்பேடடு, 
இவர்்களுககும் ்நறறு அரசு 
நெத்திட்ட உதவி்கள் வழங்்க ஏதுவா்க 
அ்மந்திருககும். என்வ, ்நறறு 
பபே்றப்பேட்ட மனுக்கள் ்சம்மந்தப்பேட்ட 
து்்ற்களி்டம் அனுப்பேப்பேடடு 30 
நாட்களுககுள் மனுக்கள் மீது உரிய 
்மல்ந்டவடிக்்க எடுக்கப்பேடும்.   

இவ்வாறு மாவட்ட ்கபெக்டர் 
சுப்பிரமணியன் பதரிவித்தார்.   

இம்மு்காமில் திருக்்காவிலூர் 
்சப்-்கபெக்டர் ்சாருஸ்ரீ, தனித்து்ண 
்கபெக்டர் ரஞ்சனி, மாவட்ட 
ஆதிதிராவி்டர் மறறும் பேழங்குடியினர் 
நெ அலுவெர் அருணா்செம், 
உதவி இயககுநர் (நிெஅை்வ) 
்சண்மு்கம், ்வைாண்்ம இ்ண 
இயககுநர் ப்சல்வ ராஜ், ்வைாண்்ம 
அலுவெர் சு்ரஷ், உளுந்தூர்்பேட்்ட 
வட்டாடசியர் போெசுப்பிர மணியன், 
உளுந்தூர்்பேட்்ட ்காவல் 
்கண்்காணிப்போைர் இரா்ேந்திரன் 
மறறும் அ்னத்துத் து்்ற 
அலுவெர்்கள் ்கெந்து ப்காண்்டனர்.   

தாமல் ஊராட்சியில் மக்கள் ததாடர்பு திட்ட மு்காமில்   
 271 பேருககு ரூ.21 லட்்சம் நலத்திட்ட உதவி்கள்:

 விழுப்புரம் ்கதலகடர் சுப்பிரமணியன் வழங்கினார்

த்சங்்கற்சூளையில் 
த்காத்தடிளம்கைா்க 

ேணிபுரிநத 
147 பேர் மீட்பு

திருவள்ளூர், மார்ச் 16–  
திருவள்ளூர் மாவட்டம், 

ஆவடி வட்டம், 
போண்்்டஷ்வரம் பேகுதியில் 
தனியார் ப்சங்்கறசூ்ையில் 
147 ்பேர் ப்காத்தடி்ம்கைா்க 
பே ணி பு ரிந் த வ ர் ்க ் ை 
வருவாய் அலுவெர்்கள் 
மூெம் மீட்கப்பேடடு தனியார் 
திருமண மண்்டபேத்தில் தங்்க 
்வக்கப்பேடடுள்ைவர்்க்ை 
மாவட்ட ்கபெக்டர் 
சுந்தரவல்லி ்நரில் ்சந்தித்து 
அடிப்பே்்ட வ்சதி்க்ை 
அ்னவருககும் ஏறபேடுத்தி 
தருமாறு ்சம்மந்தப்பேட்ட 
அ லு வ ெ ர் ்க ் ை 
அறிவுறுத்தினார்.   

மாவட்ட ்கபெக்டர் 
சுந் த ர வ ல் லி 
ப ்ச ய் தி ய ா ை ர் ்க ளி ்ட ம் 
கூறியதாவது:–   

 ஆவடி வட்டம், 
போண்்்டஷ்வரம் பேகுதியில் 
ப்சயல்பேடடு வந்த தனியார் 
ப்சங்்கறசூ்ையில் 147 
நபேர்்கள் ப்காத்தடி்ம்கைா்க 
பேணியில் ஈடுபேடடிருந்தனர். 
இத்த்கவ்ெ மாவட்ட 
நிர்வா்கத்தின் மூெம் 
்நரடியா்க ஆய்வு 
்மறப்காண்்டதில் 63 
ஆண்்கள், 49 பபேண்்கள் 
மறறும் 35 குழந்்த்கள் 
என பமாத்தம் 147 நபேர்்கள் 
உள்ைனர் என்பே்த 
்க ண் ்ட றி ய ப் பே ட டு 
மீ ட ்க ப் பே ட டு ள் ை ன ர் . 
இவர்்கள் அ்னவரும் 
்சதிஷ்்கர் மாநிெம் ராய்ப்பூர் 
பேகுதி ்்சர்ந்தவர்்கள் என 
்கண்்டறியப்பேடடுள்ைது.  

 இவர்்கள் அ்னவ்ரயும் 
மீடடு திருநின்்றவூரில் 
உள்ை தனியார் திருமண 
மண்்டபேத்தில் தங்்க 
்வக்கப்பேடடு உணவு, 
குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்பே்்ட 
வ்சதி்களும் அவர்்களுககு 
்த்வப்பேடும் மருத்துவ 
பே ரி ் ்ச ா த ் ன ்க ் ை யு ம் 
மாவட்ட நிர்வா்கத்தின் 
மூெம் ஏறபோடு ப்சய்யப்பே 
டடுள்ைது. 

்மலும், இவர்்கள் 
அ ் ன வ ரு க கு ம் 
அரசு விதியின் மூெம் 
ஒவ்பவாருவருககும் ரூ. 20 
ஆயிரம் நிதி அவர்்கைது 
்கணககில் ்்சர்க்க ்வண்டும். 
இவ்வாறு மாவட்ட ்கபெக்டர் 
கூறினார்.   


