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மாணவிகளுக்கு ₹1000 உயர் கல்வி 
உதவிததாகக வழஙக ஏற்ாடு தயார்
அமைச்சர் கீதாஜீவன் தகவல்

சென்னை, ஜூன 1 6 :   
முதி–ய�ோ–ருக்கு எதி–ரோன 
க�ோடுஞ்–கெ–�ல் எதிர்ப்பு 
தினத்தை முன்–னிட்டு 
பள்ளி மோண–வி–�–ரி–் ைய�, 
க�ோடுஞ்–கெ–�ல் எதிர்ப்பு  
உறு–தி–கமோழி எடுத–தைல் மற்–
றும் விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–
டுத–தும் நி�ழ்ச்சி கென்்ன 
அயெோக் ந�ர் கபண்–�ள் 
யமனி–்ைப் பள்–ளி–யில் 
யநற்று நைந்–தைது. இதில், 
ெமூ� நைத–து்ை அ்மச்–
ெர் கீதைோ–ஜீ–வன் பங்–ய�ற்–
ைோர். 

அப்–யபோது அவர் நிரு–
பர்–�–ளி–ைம் கூறி–�–தைோ–வது:

 முதி–ய�ோ்ர போது–
�ோக்� அரசு நை–வ–டிக்்� 
எடுதது வரு–கி–ைது. அவர்–
�ளுக்–�ோ� தைனிக்–க�ோள்்� 
வடி–வ–் மக்–�ப்–பட்டு வரு–கி–
ைது. வி்ர–வில் அது கவளி–
யி–ைப்–ப–டும். அடுததை 5 
ஆண்–டு–�–ளில் முதி–ய�ோ–ரின் 
எண்–ணிக்்� அதி–�–ரிக்–கும் 
என்–ப–தைோல் கதைோ்ை யநோக்–
கு–ைன் திட்–ைங்–�ள் கெ�ல்–ப–
டுத–தைப்–பட்டு வரு–கி–ைது. 
முதி–ய�ோர் இல்–ைங்–�யே 
கூைோது என்–பயதை அர–சின் 
எண்–ணம். ஆனோல் சூழல் 
அப்–படி இல்்ை. தைனி–

�ோ� இருப்–பது 
முதி–ய�ோ –ருக்கு 
போது–�ோப்–பில்்ை 
என்–ப–தைோல் முதி–
ய�ோர் இல்–ைங்–�்ே யதைடி 
பைர் வரு–கின்–ை–னர்.

 அர–சுப் பள்–ளி–�–ளில் 
1 முதைல் 5ம் வகுப்பு வ்ர 
படிக்–கும் குழந்–் தை–�ளுக்கு 
�ோ்ை சிற்–றுண்டி வழங்–
கும் திட்–ைத்தை முதைல்–வர் 
வி்ர –வில் கதைோைங்கி 
்வப்–போர். மோண–வி–�–ருக்கு 
உ�ர்–�ல்வி உறு–தித கதைோ்� 
₹1000 வழங்–கு–வ–தைற்–�ோன ஏற்–
போ–டு–�ள் தை�ோர் நி்ை–யில் 
உள்–ேது. முதை–ைோம் ஆண்டு  
மோண–வர்–�ளுக்கு �ல்–லூரி 
திைக்–�ப்–பட்–ை–வு–ைன் உறு–
தித கதைோ்� யநர–டி–�ோ� 
மோண–வி–�–ரின் வங்–கிக் 
�ணக்–குக்கு கெலுத–தைப்–ப–
டும். முதி–ய�ோர் உதை–வித 
கதைோ்� வழங்–கும் பணி 
இனி வி்ரவு படுத–தைப்–ப–
டும், தைோம–தைம் இருக்–�ோது. 

�ோ்ை சிற்–றுண்டி திட்–
ைத–துக்–�ோன பூர்–வோங்� 
பணி–�ள் நைந்–து–வ–ரு–கி–
ைது. வி்ர–வில் திட்–ைம் 
கதைோைங்–�ப்–ப–டும். பள்ளி 
மோண–வர்–�ளுக்–�ோன சீரு–
்ை–�ள் ் தைக்–கும் பணி–யும் 

நைக்–கி–ைது. வி்ர–வில் 
அவற்்ை வழங்–கு–
யவோம். 18 வ�்தை 
�ைந்தை சிைர் �ோதைல் 
திரு–ம–ணம் கெய்–வ–தும் 
குழந்்தை திரு–ம–ணம் 
என்–று–தைோன் �ரு–தைப்–ப–

டும். அ்தை தைடுக்� விழிப்–
பு–ணர்வு ஏற்–ப–டுத–தைப்–பட்டு 
வரு –கி –ைது. வி்ர –வில் 
நி்ை்ம மோறும், �ோதைல் 
திரு–மண எண்–ணிக்்� 
கு்ை–யும்.

 ெத–து–ணவு முட்்ை 
கைண்–ை–ரில் கிறிஸ்டி 
நிறு–வ–னம் மு்ை–ய�ட்–டில் 
ஈடு–பட்–ை–தைற்–�ோன தைர–வு–�ள், 
பு�ோர்–�ள் ஏதும் அர–சி–ைம் 
இல்்ை. கதைோைர்ந்து 
கைண்–ைர் ய�ோரும் நிறு–
வ–னங்–�ள் பட்–டி–�–லில் 
கிறிஸ்டி நிறு–வ–னம் உள்–
ேது. வி்ைப் பட்–டி–�–் ைப் 
கபோறுதது கைண்–ைர் 
ஒதுக்–�ப்–ப–டும். ெத–து–ணவு 
பணி–�ோ–ேர் நி�–ம–னம் 
கவளிப்–ப–் ைத தைன்–் ம–�–
ைன் நைக்–கும். அர–சுப் பள்–
ளி–�–ளில் எல்–ய�ஜி, யுய�ஜி 
நைத–து–வது குறிதது கதைளி–
வோன விேக்–�த்தை �ல்–வித–
து்ை க�ோடுத–து–விட்–ைது. 
ெமூ� நைத–து்ை ெோர்–பில் 
எல்–ய�ஜி, யுய�ஜி  நைத–தை–
வில்்ை.  இவ்–வோறு கீதைோ–
ஜீ–வன் கதைரி–வித–தைோர். 

1.19 லட்சம் ஊரக உள்ாடசி பிரதிநிதிகளுக்கு அமர்வுப்டி உயர்வு
அரசு ஆணை 
வெளியீடு

செல்லை, ஜூன 16: தைமி–ழ� 
ஊர� வேர்ச்–சித து்ை 
முதைன்–்மச் கெ�–ைோ–ேர் 
அமுதைோ பிைப்–பித–துள்ே உத–
தை–ர–வில் கூறி–யி–ருப்–ப–தைோ–வது: 

தைமி–ழ–�த–தில்  மோவட்ை 
ஊரோட்சி மற்–றும் ஊரோட்சி 
ஒன்–றி� பிர–தி–நி–தி–�ளுக்கு 
கூட்–ைங் –� –ளில் �ைந்து 
க�ோள்–ளும் நோட்–�–ளில் அமர்–
வுப்–ப–டித கதைோ்� 10 மைங்–
�ோ–�–வும், கிரோம ஊரோட்–சித 
தை்ை–வர், கிரோம ஊரோட்சி 
உறுப்–பி–னர்–�ளுக்கு ஐந்து 
மைங்–�ோ–�–வும் அமர்–வுப்–ப–
டித கதைோ்� உ�ர்ததி வழங்–
�ப்–ப–டும் என தைமி–ழ� முதைல்–

வர் 110 விதி–யின் கீழ் ெட்–ைப் 
யபர–் வ–யில் அறி–வித–தைோர்.

தைமி–ழ –�த –தில் மூன்று 
அடுக்கு ஊரோட்சி அ்மப்–
பு–�–ளின் பிர–தி–நி–தி–�–ேோன 
ம ோவட்ை  ஊர ோட்சி 
தை்ை–வர், உறுப்–பி–னர்–�ள், 
ஊரோட்சி ஒன்–றி–�க்–குழு 
தை்ை–வர்–�ள், உறுப்–பி–னர்–
�ள், கிரோம ஊரோட்சி தை்ை–
வர், உறுப்–பி–னர்–�ளுக்கு 
அமர் –வுப் –படி வழங்கி 
�ைந்தை 199 7ம் ஆண்டு 
ஆ்ண கவளி–யி–ைப்–பட்–
டுள்–ேது. பின்–னர் 2012ம் 
ஆண்டு கிரோம ஊரோட்சி 
தை்ை–வர், கிரோம ஊரோட்சி 
உறுப்–பி–னர்–�ளுக்கு மட்–
டும் அமர்–வுப்–படி உ�ர்ததி 
வழங்–�ப்–பட்–ைது. மற்ை உள்–
ேோட்சி பிர–தி–நி–தி–�ளுக்கு 

உ�ர்த –தைப் –ப –ை –வில்்ை. 
எனயவ பை ஆண்–டு–�–ேோ� 
உ�ர்த–தைப்–ப–ைோ–மல் இருந்தை 
அமர்–வுப்–ப–டி்� உ�ர்ததி 
வழங்–�க்–ய�ோரி வரப்–கபற்ை 
ய�ோரிக்்� அடிப்–ப–் ை–யில் 
தைற்–யபோது வழங்–�ப்–ப–டும் 
அமர்–வுப்–ப–டி–யில் இருந்து 
மோவட்ை ஊரோட்சி மற்–
றும் ஊரோட்சி ஒன்–றி� பிர–
தி–நி–தி–�ளுக்கு கூட்–ைங்–�–ளில் 
�ைந்து க�ோள்–ளும் நோட்–�–
ளில் மோதைம் ஒன்–றுக்கு ஒரு 
மு்ை மட்–டும் அமர்–வுப்–
படி கதைோ்� 10 மைங்–�ோ� 
உ�ர்ததி வழங்–�–வும், கிரோம 
ஊரோட்சி தை்ை–வர், உறுப்–
பி–னர்–�ளுக்கு மோதைம் ஒன்–
றுக்கு மட்–டும் அமர்–வுப்–படி 
கதைோ்�்� ஐந்து மைங்–கு–�–
ேோ� உ�ர்ததி வழங்–�–வும், 

இவ்–வோறு வழங்–கு–வ–தைன் 
மூைம் தைமி–ழ–�த–தில் உள்ே 
12 ஆயி–ரதது 525 கிரோம 
ஊரோட்சி தை்ை–வர்–�ள், 
99 ஆயி–ரதது 327 கிரோம 
ஊரோட்சி உறுப்–பி–னர்–�ள், 
388 ஊரோட்சி ஒன்–றி� 
தை்ை–வர்–�ள், 6 ஆயி–ரதது 
471 ஊரோட்சி ஒன்–றி–�க்–குழு 
உறுப்–பி–னர்–�ள், 36 மோவட்ை 
ஊரோட்சி தை்ை–வர்–�ள், 655 
மோவட்ை ஊரோட்–சிக் குழு 
உறுப்–பி–னர்–�ள் உள்–ளிட்ை 
1.19 ைட்–ெம் ஊர� ஊர� 
உள்–ேோட்சி பிர–தி–நி–தி–�ள் 
ப�ன்–கப–று–வர் என–வும் 
ஊர� வேர்ச்சி மற்–றும் 
ஊரோட்சி இ�க்–கு–நர் கதைரி–
வித–துள்–ேோர். அதைன்–படி 
அமர்–வுப்–ப–டி்� உ�ர்ததி 
வழங்–கிை அனு–ம –திதது 

அரசு ஆ்ண–யி–டு–கி–ைது. 
ஒவ்–கவோரு பதை–விக் –கும் 
உ�ர்த–தைப்–பட்–டுள்ே அமர்–
வுப்–படி வரு–மோறு (முந்–் தை� 
அமர்–வுப்–படி அ்ைப்–புக்–கு–
றிக்–குள்): கிரோம ஊரோட்சி 
தை்ை–வர் - ரூ.500 (100), கிரோம 
ஊரோட்சி உறுப்–பி–னர் - 
ரூ.250 (50), ஊரோட்சி ஒன்–
றி–�க்–குழு தை்ை–வர் - ரூ.750 
(75), ஊரோட்சி ஒன்–றி–�க்–குழு 
உறுப்–பி–னர் - ரூ.500 (50), 
மோவட்ை ஊரோட்சி தை்ை–
வர் - ரூ.1000 (100), மோவட்ை 
ஊரோட்சி உறுப்–பி–னர் - 
ரூ.1000 (100). ஒரு மோதைத–தில் 
பை கூட்–ைங்–�ள் நைத–தைப்–பட்–
ைோ–லும், மோதைம் ஒன்–றுக்கு 
ஒரு அமர்–வுப்–ப–டிய� வழங்–
�ப்–ப–டும். இவ்–வோறு உத–தை–ர–
வில் கூைப்–பட்–டுள்–ேது.

குடும்பத்தலைவிகளுக்கு

வெகு விரைவில் 
₹1,000 ஊக்கதவதொர்க
நிதியமைச்சர் பிடிஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் தகேல்

மது்ை, ஜூன 16: குடும்–பத–தை–
்ை–வி–�ளுக்கு வி்ர–வில் 
ரூ.1,000 ஊக்–�த–கதைோ்� 
வழங்� நை–வ–டிக்்� எடுக்–
�ப்–பட்டு வரு–கி–ைது என 
நிதி–�–்மச்–ெர் பிடி–ஆர்.
பழ–னி–யவல் தி�ோ–�–ரோ–ஜன் 
கதைரி–வித–தைோர்.

 மது்ர, ம�–பூப்–போ–் ே–
�த–தில் உள்ே உள்ே மத–
தி� கதைோகுதி ெட்–ை–மன்ை 
அலு–வ–ை–�த–தில் நிதி–�–் மச்–
ெர் பிடி–ஆர்.பழ–னி–யவல் 
தி�ோ–�–ரோ–ஜன், கபோது–மக்–�–
ளி–ைம் யநற்று ய�ோரிக்்� 
மனுக்–�்ே கபற்–ைோர். பின்–
னர் அவர் நிரு–பர்–�–ளி–ைம் 
கூறி–�–தைோ–வது: புதி� நிறு–வ–
னங்–�ள் (ஸ்ைோர்ட் அப்) 
தை�ோ–ரிததை கபோருட்–�்ே 
அர–சுத–து–்ை–யில் வோங்கி 
ப�ன்–ப–டுத–து–வது குறிதது 
முதைல்–வர் மு.�.ஸ்ைோ–லி–னு–
ைன் ஆயைோ–ெ்ன கெய்–
�ப்–பட்–ைது. அவ–ரும் ஒப்–பு–
தைல் அளித–துள்–ேோர். இந்தை 
நிறு–வ–னங்–�–ளி–ைம் க�ோள்–
மு–தைல் கெய்–வ–தைோல் இ்ே–
ஞர்–�ளுக்கு யவ்ை–வோய்ப்–
பும் கி்ைக்–கும். தைமி–ழ� 
கபோரு–ேோ–தைோ–ரம் யமலும் 
வேர்ச்சி அ்ை� வோய்ப்பு 

ஏற்–ப–டும். கவளி–நோட்டு 
நிறு–வ–னங்–�்ே ஈர்க்–� –
வும், தைமி–ழ–�த–தில் இல்–ைோதை 
புதி� கவளி–நோட்டு நிறு–வ–
னங்–�்ே இங்கு க�ோண்டு 
வரும் வ்�–யி–லும், அகம–
ரிக்–�ோ–வில் அரசு அதி–�ோ–
ரி–�–ளி–ைம்  யபச்–சு–வோர்த்தை 
நைத–தைப் –பட்–ைது. அது–
யபோை ஆஸ்–தி–யர–லி–�ோ–
விற்–கும், தைமி–ழ–�த–திற்–கும் 
வர்த–தை–�ம் வேர்க்–�–வும் 
யபச்–சு–வோர்த்தை நைத–தைப்–
பட்–டுள்–ேது.

 இல்–ைம் யதைடி மருத–து–
வம், �ல்வி திட்–ைங்–�–் ேப் 
யபோை வீடு யதைடி யரஷன் 
�ோர்டு, ஒய்வு கபற்–ை–வர்–
�ளுக்கு ஓய்–வூ –தி –� –மும் 
வரு–வ–தைற்–�ோ� தைபோல்–து–் ை–
யு–ைன் ஒப்–பந்–தைம் யபோைப்–
பட்–டுள்–ேது. திமு� யதைர்–தைல் 
அறிக்–்�–யில் குறிப்–பிட்–
டி–ருந்தை குடும்–பத–தை–்ை–வி–
�ளுக்கு ஆயி–ரம் ரூபோய் 
ஊக்–�த–கதைோ்� வி்ர–
வில் வழங்–�ப்–ப–டும். இதைற்–
�ோ� குடும்–பத–தை–்ை–வி–�ள் 
குறிததை புள்–ளி–வி–ப–ரங்–�ள் 
யெ�–ரிக்–�ப்–பட்டு வரு–கி–ைது. 
இவ்–வோறு அவர் கதைரி–வித–
தைோர்.

ஜனாதிபதி வதர்தலில் 
வபாட்டியிட 
நாைககல் காந்தியோதி 
ைனு தாககல்
செந்–த–மங்–க–லைம், ஜூன 
16: ஜனோ–தி–பதி யதைர்–தைல், 
அடுததை மோதைம் 18ம் யதைதி 
ந்ை–கபை உள்–ேது. இதைற்–
�ோன யவட்–பு–மனு தைோக்–
�ல் யநற்று கதைோைங்–கி–�து.  
நோமக்–�ல் மோவட்–ைம் 
புதுச்–ெத–தி–ரம் ஒன்–றி–�ம் 
கெல்–ைம்–பட்டி ஊரோட்சி 
யமற்கு போைப்–பட்–டி்� 
யெர்ந்தை �ோந்–தி–�–வோதி 
ரயமஷ். இவர் அகிம்ெோ 
யெோசி–�–லிஸ்ட் �ட்சி நிறு–
வ–னத தை்ை–வ–ரோ–�–வும்,  
ய�ோ�ோ மோஸ்–ை–ரோ–�–வும் 
உள்–ேோர். 
இ வ ர் 
ஜ ன ோ – தி – 
பதி யதைர்–தை– 
லில் யபோ 
ட்–டி–யி–டும் 
க ப ோ ரு 
ட் டு , 
கைல் – லி –
யில் நோைோ–
ளு – ம ன் ை 
வேோ –�த –
தில் உள்ே 
ஜனோ–தி–பதி 
ய தை ர் – தை ல் 
நைத –தும் 
அலு–வ–ை–ரி–
ைம் யநற்று 
ம தி – � ம் 
தை ன து 
ய வ ட் பு 
ம னு ் வ 
தை ோ க் – � ல் 
கெய்–தைோர். 

சென்னை, ஜூன 16: தமி–ழ–கத்–தில் கடநத மாதம் 6ம் தததி  
முதல் 30ம் தததி வரை  பத்–தாம் வகுப்பு மாண–வர்–களுக்–கான 
பபாதுத் ததர்வு நடந–தது. இநத ததர்ரவ 9 லட்–சத்து 55 
ஆயி–ைம் தபர்  எழு–தி–னர். ததர்வு முடிநத பிறகு விரடத்–தாள் 
திருத்–தும் பணி தமி–ழ–கத்–தில் 140 ரமயங்–க –ளில் ஜுன்  
1ம் தததி முதல் 9ம் தததி வரை நடந–தது. விரடத்–தாள் 
திருத்–திய பிறகு மாண–வர்–கள் பபறற மதிப்–பபண்–கரை ததர்–
வுத்–துரற கணி–னி–யில் பதி–தவற–றும் பணி–கள் முடிநது தற–தபாது 
மதிப்–பபண் பட்–டி–யல்–கள் அச்–ச–டித்து முடிக்–கப்–பட்–டுள்–ைது.  
பத்–தாம் வகுப்பு ததர்வு முடி–வு–கள் ஜூன் 17ம் தததி பவளி–யி–டப்–ப–
டும் என்று ஏற–க–னதவ ததர்–வுத்–துரற அறி–வித்–துள்–ை–படி, நாரை 
பத்–தாம் வகுப்பு ததர்வு முடிவு பவளி–யாக உள்–ைது. 

நாரை காரல 10 மணி அை–வில் http://www.dge.tn.gov.
in  என்ற இரணய தைத்–தில் ததர்–வுத்–துரற பவளி–யி–டு–கி–றது. 
இது–பதா–டர்–பான அறி–விப்பு ததர்–வுத்–து–ரற–யின் மூலம் அரனத்து 
மாண–வர்–களுக்–கும் பசல்–தபான்–கள் மூலம் அறி–விக்–கப்–ப–டும். பின்–
னர் மதிப்–பபண்–களு–டன் கூடிய முடி–வு–களும் அனுப்பி ரவக்–கப்–ப–
டும். இரத–ய–டுத்து, தற–கா–லிக மதிப்–பபண் பட்–டி–யல்–கள் இரணய 
தைம் மூலம் பள்–ளி–களுக்கு அனுப்பி ரவக்–க–வும் ததர்–வுத்–துரற 
ஏற–பாடு பசய்–துள்–ைது. இநத கல்–வி–ஆண்–டில் பிைஸ் 1 வகுப்–பு–கள் 
27ம் தததி பதாடங்–கும் என்று அறி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ை–தால், விரை–வில் 
பிைஸ் 1 வகுப்–பில் மாண–வர்–கள் தசர்க்–கப்–ப–டு–வார்–கள்.

இருக்கன்குடி மாரியமமன் ககாயிலில்

்யன்ாடடில் இல்லாத 20.56 கிலலா நகககள தஙகக்கடடிக்ாக மாற்றம்
சென்னை, ஜூன 16: �ைந்தை 
10  ஆண்–டு–�–ேோ� ய�ோயில்–�–
ளில் �ோணிக்–் �–�ோ� வரப்–
கபற்ை பை–மோற்று கபோன் 
இனங்–�–ளில்,  ய�ோயி–லுக்கு 
யதை்வப்–ப–டும் இனங்–�ள் 
நீங்–�–ைோ�, ஏ்ன� இனங்–
�்ே மும்–்ப–யில் உள்ே  
ஒன்–றி� அர–சுக்கு கெோந்–தை–
மோன தைங்� உருக்–�ோ–் ை–யில் 
உருக்கி, கெோக்–�த தைங்–�–மோ�  
மோற்றி, ய�ோயி–லுக்கு வரு–
வோய் ஈட்–டும் வ்�–யில் வங்–
கி–�–ளில் முதை–லீடு கெய்து,  
அதி–லி–ருந்து வரும் வட்டி 
மூை–மோ� ய�ோயில்–�–ளின் 
திருப்–ப–ணி–�ள்  யமற்–க�ோள்–
ேப்–ப–டும் என்–றும், இப்–ப–ணி–
�்ே �ண்–�ோ–ணிப்–ப–தைற்கு 
மூன்று மண்–ை–ைங்–�ள்  ஏற்–ப–
டுத–தைப்–பட்டு, ஓய்வு கபற்ை 
நீதி–ப–தி–�ள் தை்ை–்ம–யி–
ைோன குழுக்–�ள் மூைம்  இப்–
ப–ணி–�ள் யமற்–க�ோள்–ேப்–ப–
டும் என்–றும் இந்து ெம� 
அை–நி–்ை–�த–து–்ை–யின்  
2021-22ம் ஆண்–டிற்–�ோன 
மோனி–�க் ய�ோரிக்–்�–யில் 
அறி–விக்–�ப்–பட்–ைது.

அந்தை  அறி–விப்–பிற்–கி–
ணங்�, ய�ோயில்–� –ளில் 
எந்தை விதைத–தி–லும் ப�ன்–ப–
டுத–தைப்–ப–ைோ–மல்  இருப்–பில் 
உள்ே பை–மோற்று கபோன் 
இனங்–�்ே உருக்கி சுததை 
தைங்–�க்–�ட்–டி–�–ேோ�  கபற்று 
வங்–கி–யில் முதை–லீடு கெய்–தைல் 
பணிக்–�ோ� தைமி–ழ–�த–தில் 
கென்்ன பகுதி,  திருச்சி  
பகுதி மற்–றும் மது்ர பகுதி 

ஆகி� மூன்று பகு–தி–�–ளில் 
ஓய்வு கபற்ை  நீதி–பதி தை்ை–
்ம–யில் தைனிக்–கு–ழுக்–�ள் 
அ்மதது 9.9.2021 அன்று 
அர–ெோ்ண  கவளி–ைப்–பட்–
ைது.

அதைன்–படி, கென்்ன 
மண்–ை–ைம் - திரு–யவற்–�ோடு, 
யதைவி  �ரு–மோ–ரி–�ம்–மன் 
ய�ோயி–லில் ஓய்வு கபற்ை  
உச்ெ நீதி–மன்ை நீதி–பதி 
து்ர–ெோமி ரோஜு  தை்ை–
்ம–யி–லும், திருச்சி மண்–ை–
ைம்  ெம–�–பு–ரம் மோரி–�ம்–மன் 
ய�ோயி–லில் ஓய்வு கபற்ை  
உ�ர் நீதி–மன்ை நீதி–பதி 
ரவிச்–ெந்–திர போபு தை்ை–் ம–
யி–லும், மது்ர மண்–ை–ைம் -  
இருக்–�ன்–குடி  மோரி–�ம்–மன் 
ய�ோயி–லில் ஓய்வு கபற்ை 

உ�ர் நீதி–மன்ை நீதி–பதி ஆர்.
மோைோ தை்ை–்ம–யி–லும், 
குழுக்–�ள் அ்மக்–�ப்–பட்டு, 
இத–திட்–ைம் 13.10.2021ம் 
யதைதி  முதைல்–வர் மு.�.ஸ்ைோ–
லி–னோல் �ோகணோலி �ோட்சி 
வோயி –ைோ� கதைோைங்கி  
்வக்–�ப்–பட்–ைது. 

இதைன் கதைோைர்ச்–சி–�ோ�, 
விரு–து–ந–�ர் இருக்–�ன்–குடி 
மோரி–�ம்–மன்  ய�ோயி–லில் 
உள்ே ப�ன்–போட்–டில் இல்–
ைோதை பை–மோற்று கபோன் 
இனங்–�ள் பிரிதது  எடுக்–
கும் பணி ஆ்ண–�ர் உத–
தை–ர–வின்–படி, ஓய்வு கபற்ை  
உ�ர் நீதி–மன்ை நீதி–பதி  
ஆர்.மோைோ முன்–னி–்ை–
யில் 13.10.2021, 18.10.2021, 
19.10.2021, 20.10.2021  ஆகி� 
நோட்–�–ளில் கபோன் இனங்–�–
ளில் உள்ே அரக்கு, �ற்–�ள் 
மற்–றும் இதைர உயைோ–�ங்–�ள்  
நீக்–�ப்–பட்டு பை–மோற்று 
கபோன் இனங்–�ள் மட்–டும் 
பிரித–கதை–டுக்–�ப்–பட்–ைன.

நீதிபதி  தை்ை–்ம–யில் 
பிரித –கதை –டுக் –கும் பணி 
முடிக்–�ப்–பட்டு. 27250.500 
கிரோம்  எ்ை–யுள்ே பை–
மோற்–றுப்–கபோன் இனங்–�ள் 
1.4.2022 அன்று  இந்து ெம� 
அை–நி–் ை–�த–து்ை  அ்மச்–
ெர், வரு–வோய் மற்–றும் யபரி–
ைர் யமைோண்–் மத து்ை 
அ்மச்–ெர், இந்து ெம�  அை–
நி–் ை–�த–து்ை ஆ்ண–�ர் 
ஆகி–ய�ோர் முன்–னி–் ை–யில் 
மும்–் ப–யில் உள்ே ஒன்–றி�  
அர–சுக்–குச் கெோந்–தை–மோன 

உருக்–�ோ–் ைக்கு  எடுத–துச் 
கென்று, அதை்ன உருக்கி 
சுததை  தைங்–�க்–�ட்–டி–�–ேோ� 
மோற்–றும்–கபோ–ருட்டு ெோத–
தூர் கி்ே போரதை ஸ்யைட் 
வங்கி  யமைோ–ே–ரி–ைம் ஒப்–ப–
்ைக்–�ப்–பட்–ைது.

அதை்ன கதைோைர்ந்து 
போரதை ஸ்யைட் வங்–கி–யி–
ைம்  ஒப்–ப–்ைக்–�ப்–பட்ை 
கபோன் இனங்–�ள் 18.4.2022 
அன்று மும்–் ப–யில் உள்ே 
ஒன்–றி�  அர–சுக்கு கெோந்–தை–
மோன மிண்ட் தைங்� உருக்–
�ோ்ை நிறு–வ–னத–தில் வங்கி 
அதி–�ோ–ரி–�ள்  மற்–றும் நீதி–�–ர–
ெர்–�ள் தை்ை–்ம–யி–ைோன 
குழு–வின் முன்–னி–்ை–யில்  
மீண்–டும் எ்ை போர்க்–�ப்–
பட்–ை–தில் வோஸ்–தைவ எ்ை–
�ோன 27252.600 கிரோம், பை–
மோற்று  கபோன் இனங்–�ள் 
உருக்–�ப்–பட்டு 20567.892 
கிரோம் சுததை தைங்–�க்–�ட்–
டி–�–ேோ� மோற்றி  மும்்ப 
எஸ்–பிஐ கி்ே–யில் �ைந்தை 
29.4.2022 அன்று நிரந்–தைர 
முதை–லீடு  கெய்–�ப்–பட்–ைது. 
அவ்–வோறு முதை–லீடு கெய்–�ப்–
பட்ை சுததை தைங்–�க்–�ட்–டி–�–
ளின்  மதிப்பு ரூ.10 ய�ோடி. 
இதைன் மூைம் ஆண்–டிற்கு 
இரு–பததி நோன்கு ைட்–ெம்  
ரூபோய் வட்–டித–கதைோ–்�–
�ோ� கபைப்–பட்டு ய�ோயில் 
�ணக்–கில் வரவு ்வக்–�ப்–
பை  உள்–ேது.

இந்தை தைங்� முதை–லீட்–
டுப் பத–தி–ரத்தை முதைல்–வர் 
மு.�.ஸ்ைோ–லின்  இருக்–�ன்–

குடி, மோரி–�ம்–மன் ய�ோயில் 
நிர்–வோ–கி–�–ளி–ைம் ஒப்–ப–் ைத–
தைோர். 

கபோன்  இனங்–�ள் 
பிரித–கதை–டுக்–கும் பணி–�ள் 
முழு–வ–தும் நீதி–ப–�ள், கபோது–
மக்–�ள் மற்–றும்  பக்–தைர்–�ள் 
முன்–னி–்ை–யில் நைந்–தைன. 
யமலும், இந்தை பணி–�ள் 
அ்னத–தும் வீடிய�ோ  பதி–
வு–�ள் கெய்–�ப்–பட்டு, பிரித–
கதை–டுக்–�ப்–பட்ை கபோன் 
இனங்–�ள் அ்னத–தும் 
போரதை  ஸ்யைட் வங்–கி–யி–ைம் 
யநர–டி–�ோ� ஒப்–ப–் ைக்–�ப்–
பட்–ைது. 

ய�ோயி–லில் எத–தை–்��  
ப�ன்–போ–டு–மின்றி, முைங்கி 
கிைந்தை கபோன் இனங்–�்ே 
சுததை தைங்–�க்–�ட்–டி–�–ேோ� 
மோற்றி  முதை–லீடு கெய்–வ–
தைன் மூைம் ய�ோயில் வரு–
வோ–்�ப் கபருக்–கு–வ–து–
ைன் பக்–தைர்–�ள்  வழங்–கும் 
�ோணிக்–் �–�ளுக்கு சிைந்தை 
போது–�ோப்–போ–�–வும் விேங்–கு–
கி–ைது. இந்தை  முதை–லீட்–டின் 
மூைம் கபைப்–ப–டும் வட்–டித–
கதைோ்� அந்–தைந்தை ய�ோயி–
லின் திருப்–ப–ணி–�ள்  மற்–றும் 
வேர்ச்–சிப் பணி–�ளுக்–கும் 
ப�ன்–ப–டுத–தைப்–ப–டும்.

இந்–நி–�ழ்ச்–சி–யில், அை–நி–
்ை–�த–து்ை அ்மச்–ெர் 
யெ�ர்–போபு, கெ�–ைோ–ேர்  
ெந்–தை–ர–யமோ–�ன், ஆ்ண–
�ர் கும–ர–கு–ரு–ப–ரன், கூடு–
தைல் ஆ்ண–�ர் �ண்–ணன் 
உள்–பை உ�ர்  அதி–�ோ–ரி–�ள் 
பைர் �ைந்து க�ோண்–ை–னர்.

₹10 வகாடியில் 
தஙக முதலீட்டு 
பத்திரம்
முதல்ேர் 
மு.க.ஸடாலின் 
ேழஙகினார்

நொரை 10ம் ெகுப்பு 
ததர்வு முடிவு்கள்

f	சென்னை த்லை்ம செய–லை–கத்–தில முதல–வர் மு.க.ஸ்டா–லி்னை செற்று, மடாநிலை கல–விக்–
சகடாள்க குழு–வின த்லை–வர் ச்லலி உயர் நீதி–மன்ற முன–னைடாள த்லை்ம நீதி–பதி 
முரு–சக–ென, உறுப்–பி–னைர்–கள ஜவ–ஹர்–செ–ென, ைடாமடா–னு–ஜம், சுல–தடான இஸ–மடா–யில, ைடாம–
சீ–னு–வடா–ென, அருணடா ைத்–னைம், ைடாம–கி–ருஷ்–ணன, துள–சி–தடாஸ, மடா்–ெடாமி, படாலு, சஜய 
தடாசமடா–த–ைன ெந்–தித்து சபசி–னைர். அரு–கில, பளளி கல–வித்–து்்ற செய–லைடா–ளர் கடாகர்லைடா 
உஷடா, உயர் கல–வித்–து்்ற செய–லைடா–ளர் கடார்த்–தி–சக–யன உள–ளிட் அதி–கடா–ரி–கள.

முதல்–வ–ரு–டன் மாநில கல்–விக்–ககாள்க குழு சந்–திப்பு

மாநில கல்விக்தகாளகக குறிதத
ஆய்வுக்குழு முதல்வருடன ்சந்திபபு
சென்னை, ஜூன 16: மோநிை 
�ல்–விக் க�ோள்்� குறிதது 
ஆய்வு கெய்� அ்மக்–�ப்–
பட்ை நீதி–பதி முரு–ய�–ென் 
தை்ை–்ம–யி–ைோன குழு 
முதைல்–வர் மு.�.ஸ்ைோ–லி்ன 
யநற்று ெந்–தித–தைது. 

ஒன்–றி� அரசு க�ோண்–
டு–வந்–துள்ே புதி� �ல்–விக் 
க�ோள்–் �–யில் கதைரி–விக்–�ப்–
பட்–டுள்ே அம்–ெங்–�ள் மோநி–
ைங்–�–ளின் �ல்வி மற்–றும் உரி–
்ம–�–ளில் தை்ை–யி–டு–வ–தைோ� 
உள்–ேது என்று பை மோநி–ைங்–
�ள் �ண்–ை–னம் கதைரி–விதது 
வரு–கின்–ைன. இ்தை தைமி–ழ� 
அர–சும் ஏற்–�–வில்்ை. 

இந்–நி–்ை–யில், மோநிை 
�ல்–விக் க�ோள்–்�்� 
வகுக்–�ப் யபோவ–தைோ� தைமி–
ழ� முதைல்–வர் மு.�.ஸ்ைோ–
லின் அறி–வித–தைோர். யமலும், 
அது–கு–றிதது ஆய்வு கெய்து 
க�ோள்–்�–�்ே வகுக்� 
வல்–லு–நர் குழு ஒன்–்ை–
யும் அறி–வித–தைோர். நீதி–பதி 
முரு–ய�–ென் தை்ை–்ம–யில் 
அ்மக்–�ப்–பட்ை இந்தை 
குழு–வில் யபரோ–சி–ரி–�ர் ஜவ–
�ர்–யந–ென், ரோமோ–னு–ஜன், 
சுல்–தைோன் இஸ்–மோ –யில், 
மு்ன–வர்  அருணோ ரத–
தி–னம், எழுத–தைோ–ேர் ரோம–
கி–ருஷ்–ணன், கெஸ் ெோம்–பி–
�ன் விஸ்–வ–நோ–தைன் ஆனந்த, 
இ்ெக் �்ை–ஞர் டி.எம்.
கிருஷ்ணோ, �ல்–வி–�ோ–ேர் 
துே–சி–தைோ–ென், �ல்–வி–யி–�ல் 
எழுத–தைோ–ேர் மோை–ெோமி, 
ஊரோட்சி ஒன்–றி� நடு–நி–

்ைப் பள்ளி தை்ை்ம 
ஆசி–ரி–�ர் போலு, அ�–ரம் 
அைக்–�ட்–்ே–யின் தை்ை–
வர் கஜ�ஸ்ரீ–தைோ–யமோ–தை–ரன் 
இைம்–கபற்–றுள்–ே–னர். இந்தை 
குழு–வின் உறுப்–பி–னர் கெ�–
ை–ரோ� கமட்–ரிக்–கு–யை–ஷன் 
இ�க்–கு–னர் �ருப்–ப–ெோமி 
நி�–மிக்–�ப்–பட்–டுள்–ேோர். 
இந்தை குழு–வி–னர், முதைல்–வர் 
மு.�.ஸ்ைோ–லி்ன யநற்று 
தை்ை–்மச் கெ�–ை–�த–தில் 
ெந்–திதது அவ–ரது அறி–வு–் ர–
�்ே  ய�ட்–ை–னர். அதைற்கு 
பிைகு ஆயைோ–ெ்ன நைத–
தைப்–பட்–ைது. 

பின்–னர் குழு–வின் தை்ை–
வர் நீதி–பதி முரு–ய�–ென் நிரு–
பர்–�–ளி–ைம் கூறி–�–தைோ–வது: 

தைமி–ழ–�த–தின் வர–ைோற்று 
மரபு, அதைன் கதைோைர்ச்–சி–
�ோ�  தைமி–ழ–�த–தில் தைற்–யபோது 
ஏற்–பட்–டுள்ே மோற்–ைங்–�ள், 
மோநி–ைத–துக்–�ோன �ல்–விக் 
க�ோள்்� அ்மப்–ப–தில் 
எடுக்–�ப்–பை யவண்–டி� 
நை–வ–டிக்்� குறிதது ஆயைோ–
சிக்–�ப்–பட்–ைது. அதைன்–படி 
தைமி–ழ–�த–துக்–�ோன மோநிை 
�ல்–விக் க�ோள்–்�்�  
வகுப்–ப–தைற்கு முன்–ன–தைோ� 
கபற்–யைோர், மோண–வர்–�ள், 
�ல்–வி–�ோ–ேர்–�ள், ஆசி–ரி–�ர்–
�ள், �ல்வி நிறு–வ–னங்–�ள் 
உள்–பை கபோது–மக்–�ள் 
தைரப்–பில் இருந்து �ருத–து–
�ள் ய�ட்–�–வும், எதிர்–�ோை 
இ்ே–ஞர்–�–ளின் முன்–யனற்–
ைத்தை �ருத–தில் க�ோண்டு 
�ல்–விக் க�ோள்–் �்� வடி–

வ–் மக்� யவண்–டும் என்று 
முதைல்–வர் கதைரி–வித–துள்–ே–
தைோல்,  அது கதைோைர்–போ� 
இந்தை குழு இன்று ஆயைோ–
ெ்ன நைத–தி–�து. 

அத –து –ைன் �ல் –விக் 
க�ோள்–்�–யின் முக்–கி� 
அம்–ெ–மோ� இருக்� யவண்–
டி–�து என்–ன–கவன்–ைோல், 
தைமி–ழ–�த–தின் �ல்–வித தைரம் 
என்–பது உை� அே–வில் 
உள்ே யதை்வ்� பூர்ததி 
கெய்–யும் வ்�–யில் எதிர்–
�ோை இ்ே–ஞர்–� –ளின் 
முன்–யனற்–ைத–துக்–�ோன �ல்–
வி–�ோ–�–வும் கதைோழில்–நுட்–
பம்  யபோன்–ை–வற்்ை உள்–
ே–ைக்–கி–�–தைோ–�–வும் இருக்� 
யவண்–டும் என்–ப–து–தைோன் 
யநோக்–�ம். அயதை யநரத–தில் 
யவ்ை–வோய்ப்–பு–�்ே உரு–
வோக்–கும் �ல்–வி–�ோ–�–வும் 
அது அ்ம–யும் வ்�–யில் 
வடி–வ–் மக்–�ப்–ப–டும். யதைர்வு 
மு்ை–�–ளில்  திருத–தைங்–�ள் 
க�ோண்டு வர–வும், யமனி–
்ைக் �ல்வி முடித–தை–வர்–�ள் 
உ�ர்–�ல்–வி–யில் விட்–டு–வி–
ைோ–மல் கதைோைர்–வ–தைற்–�ோன 
வோய்ப்–பு–�ள் உள்–ே–தைோ–�–வும் 
அ்ம–யும். மோநிை �ல்–விக் 
க�ோள் –்�்� வடி–வ –
்மக்� ஒரு ஆண்டு �ோைம் 
அவ–�ோ–ெம் அளிக்–�ப்–பட்–
டுள்ே நி்ை–யில் வி்ர–வில் 
இந்தை க�ோள்்� தை�ோ–ரிதது 
அர–சி–ைம் வழங்–�ப்–ப–டும். 
இவ்–வோறு நீதி–பதி முரு–ய�–
ென் கதைரி–வித–தைோர்.

ஆசிரியர் ்யிறசி லதர்வுக்கு தனிதலதர்வர்கள விணணபபிக்கலாம்
சென்னை, ஜூன 16 : 
கதைோைக்� �ல்வி பட்–ை–
�த யதைர்வு என் –னும் 
ஆசி–ரி–�ர் பயிற்சி யதைர்வு 
ஆ�ஸ்ட் மோதைம் நைக்� 
உள்–ேது. இந்தை யதைர்்வ 
தைனித யதைர்–வர்–�–ேோ� எழுதை 
விரும்–பு–யவோர் www.dge.
tn.gov.in  என்ை இ்ண� 
தைேத–தின் மூைம் விண்–ணப்–
பங்–�்ே பூர்ததி கெய்து 
அனுப்–ப–ைோம். அதை–னு–
ைன் ஏற்–�–னயவ யதைர்வு 

எழுதி  யதைர்ச்சி கபற்ை 
மதிப்–கபண் ெோன்–று–�–் ே–
யும் இ்ணதது அந்–தைந்தை 
மோவட்ை ஆசி–ரி–�ர் �ல்வி  
மற்–றும் பயிற்சி நிறு–வ–னங்–
�–ளின் மூைம் 28ம் யதைதி  
முதைல் ஜூ்ை 7ம் யதைதி 
வ்ர விண்–ணப்–பிக்–�–ைோம். 
யதைர்–வுக் �ட்–ை–ண–மோ� 
ஒவ்–கவோரு போைத–துக்–கும்  
ரூ.50, மதிப்–கபண் ெோன்று 
(முதை–ைோம் ஆண்டு) ரூ.100, 
இரண்–ைோம் ஆண்டு மதிப்–

கபண் ெோன்று ரூ.100, பதிவு 
மற்–றும் யெ்வக் �ட்–ை–
ணம் ரூ.15, ஆன்–்ைன் 
பதி–வுக் �ட்–ை–ணம் ரூ.50 
கெலுததை யவண்–டும். 

யமற்–�ண்ை யதைதி–�–ளில் 
விண்–ணப்–பிக்� தைவ–றும் 
நபர்–�ள் சிைப்பு அனு–மதி 
திட்–ைத–தின் கீழ் ஜூ்ை 
8ம் யதைதி முதைல் 9ம் யதைதி 
வ்ர விண்–ணப்–பிக்–�–ைோம். 
இதைற்–�ோன �ட்–ை–ண–மோ� 
ரூ.1000 கெலுததை யவண்–டும். 

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(An autonomous organization of Ministry of Education, Govt. of India) 

Regional Office, Hyderabad
NOTIFICATION 

Engagement of Counsellors on contract basis for the session 2022-23
Navodaya Vidyalaya Samiti intends to engage Counsellors on contract basis in 

Jawahar Navodaya Vidyalayas residential co-educational schools having classes VI to XII. 
Online applications are invited from the eligible candidates for contract engagement for the 
academic session 2022-23. For detailed notification please visit NVS RO Hyderabad website  
https://navodaya.gov.in/nvs/ro/Hyderabad/en/home/
Remuneration:
Monthly consolidated remuneration of Rs.44,900/-
Essential Qualification
(a) Educational Qualification-

 1. Master’s degree (M.A./M.Sc.) in Psychology from a recognized university or institution.
and

 2. One year Diploma in guidance & counseling from a recognized university or institution
(b) Experience
At least one year experience in Guidance & Counselling / Counselling in educational institutes of 
Central or State or UT Government / Autonomous Bodies of Central or State Government / Public 
Sector Undertaking.
Age:
Above 28 years and below 50 years as 1st June 2022
Application Fee: Non refundable application Fee @ Rs.500/- per candidate will be charged. 
However, SC /ST and PH candidates are exempted.
Last date for online application:
Online applications may be submitted by visiting the website of NVS Regional Office, Hyderabad: 
https://navodaya.gov.in.nvs/ro/Hyderabad/en/home from 16th June 2022 to 25th June 2022.
NVS may reject candidature if it is found that candidate has applied for more than one Regions, 
even after engagement.
Note: Only shortlisted candidates will be called for Personal Talk.

Date: 16.06.2022 DEPUTY COMMISSIONER


