செய்திக்குறிப்புநாள் 10.07.2021
ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதயமச்ெர்திரு.மு.க.ஸ்டாலின்அலர்களின்
ஆமைப்படிஸ்ரீங்கம் அருள்மிகு அங்கநாதசுலாமிதிருக்ககாயில் ற்றும் இதன்
உபககாயியானதிருசலள்ரமம அருள்மிகு புண்டரீகாட்ெ சபருாள் திருக்ககாயில் ற்றும்
ெபும் அருள்மிகு ாரிம்ன் திருக்ககாயில் ஆகி திருக்ககாயில்கமர ாண்புமிகு
இந்து ெ அமநிமயத்துமம அமச்ெர் திரு.பி.கக. கெகர்பாபுஆய்வு
திருச்சிாப்பள்ளி ாலட்டம், ஸ்ரீங்கம் அருள்மிகு அங்கநாதசுலாமிதிருக்ககாயில்

ற்றும் இதன் உபககாயியானதிருசலள்ரமம அருள்மிகு புண்டரீகாட்ெ சபருாள்
திருக்ககாயில் ற்றும் ெபும் அருள்மிகு ாரிம்ன் திருக்ககாயில் ஆகி
திருக்ககாயில்களில்இன்று

(10.07.2021) ாண்புமிகு இந்து ெ அமநிமயத்துமம

அமச்ெர் திரு.பி.கக. கெகர்பாபு அலர்கள் ஆய்வு கற்சகாண்டார்.
ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதயமச்ெர்

திரு.மு.க.ஸ்டாலின்அலர்களின் ஆமைப்படி

இன்று 10.07.2021 ஸ்ரீங்கம் அருள்மிகு அங்கநாதசுலாமிதிருக்ககாயி லில்பக்தர்களுக்கான
அடிப்பமட ெலதிகமரகம்படுத்திடஅலுலயர்களுக்குஅமச்ெர் அறிவுமலறங்கினார்.

திருக்ககாயிலில் அமந்துள்ர ககாொமயம நன்கு தூய்மாக பாரிக்க வும்,

அதிகாக பசுக்கள்காணிக்மகாக
ககாொமயம அமக்க

லருலதால்திருக்ககாயிலுக்கு அருகில் கலறு ஒரு

நடலடிக்மக டுக்கவு

ம்,ககாயிலுக்குள் அமந்துள்ர

ககாொமயயில் கபாதுான பசுக்கள்பாரிக்கப்படும் னவும், மிமகாகலப்சபறுபமல புதி
ககாொமயயில்பாரிக்கப்படும் லமகயில் நடலடிக்மக டுக்கப்படும் ன்றும் அமச்ெர்
சதரிவித்தார்.

லெந்த ண்டபத்தில் உள்ர குரத்திமன தூய்மாக பாரிக்க

வும், தண்ணீர் லரும்

பாமதகளில்அமடப்புகள்உள்ரதா ன ாநகாட்சி மூயம் ஆய்வு செய்

து நடலடிக்மக

டுக்கவும், ஆக்கிமிப்புகள் இருந்தால் ாநகாட்சி மூயம் அகற்மப்பட கலண்டும்

னவும்

சதரிவித்தார்.
ஸ்ரீங்கம் அடிமன பிச்ெமன சதாடர்பாக
உரிம செய்து லறங்கப்பட்ட உரிம ொெனம்
வீடுகள் / கமடகள்

1866ம் ஆண்டு அொல்திருக்ககாயிலுக்கு
TD 1027ல்330 க்கரில் அமந்துள்ர

கட்டியுள்ரலர்கள்திருக்ககாயில் உரிமம

ற்றுக்சகாண்டுலாடமகதாாகதாாககல முன்லந்து திருக்ககாயிலுக்கு னு அளித்தால்
ெட்டப்படி பரிசீலிக்கப்பட்டு நடலடிக்மக டுக்கப்படும்.
இத்திருக்ககாயில்அருங்காட்சித்தில் உள்ர

பறங்காய ஓமயச்சுலடி
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ண்ணிக்மகயியான2626 பக்கங்கள் சகாண்ட ஆறு சதாகுப்புகமர கடந்த ாதத்தில் நவீன

ககா மூயம் புமகப்படம் டுத்து டிஜிட்டமயஸ் செய்ப்பட்டுள்ரது.அதுகபாய பறங்காய

செப்புத்தகடுகள்44 ண்ணிக்மகயியான88 பக்கங்கள் சகாண்டமத டிஜிட்டமயஸ் செய்யும்
பணி நமடசபற்று லருகிமது

ஆழ்லார் - ஆச்ொர்ார்மலைல மத்தில் இரங்கமய / முதுகமய / மலைம் / ஸ்ரீபாஷ்ம்
படிப்பில் தற்கபாது 52 ாைலர்கள் பயின்று லருகின்மனர். தற்கபாது ஆன்மயன் மூயம்
லகுப்புகள் நமடசபற்று லருகிமது.

விண்ைப்பங்கள்21.07.2021வரரலகலற்கப்பட்டுள்ரது.
நியங்கள்,

மனகள்,

பதிகலட்டின்படி

2021ம் ஆண்டிற்கு

கட்டிடங்கள் (கட்டமர உள்பட) ககட்பு லசூல் நிலுமல

சென்ம இண்டு ாதங்களில் ட்டும் ரூ

,77.92 இயட்ெம் லசூல்

செய்ப்பட்டுள்ரது.

இத்திருக்ககாயிலின்உபககாயில்கரான1)

அன்பில் அருள்மிகு சுந்தாஜ சபருாள்

திருக்ககாயில்2) அன்பில் அருள்மிகு ெத்லாகீஸ்லர்திருக்ககாயில் 3) அன்பில் அருள்மிகு
பிம்புரீஸ்லர்திருக்ககாயில்

4) திருசலள்ரமம அருள்மிகு லடஜம்புநாதர் ஆகி

திருக்ககாயில்களுக்கு குடமுழுக்கு செய் சதால்லில்துமம ஆய்லறிக்மக

ககாப்பட்டுள்ரது. சதால்லில் துமம லல்லுநர் குழு ஆய்வு செய்து அறிக்மக
கிமடக்கப்சபற்ம பின்னர் உரி நடலடிக்மக டுக்கப்படும்.

திருக்ககாயிலில் உள்ர

கதமலற்ம இரும்பு தக ொான்கள் அகற்ம நடலடிக்மக டுக்கப்பட கலண்டும்
அமச்ெர் சதரிவித்தார்.

னவும்

திருசலள்ரமம அருள்மிகு புண்டரீகாட்ெ சபருாள் திருக்ககாயில்
திருசலள்ரமம அருள்மிகு புண்டரீகாட்ெ சபருாள் திருக்ககாயிலின் முன்பாக
ஊர்க்கரால் ெட்ட விகாதாக அமக்கப்பட்டுள்ர தக
சளட்டிமனஅகற்றுலதற்குாண்பம சென்மன உர்நீதின்ம தும கிமர
W.P.(MD)No. 10184 /2021 லறக்கில்21.06.2021 அன்று இண்டு லாத்திற்குள் அகற்றிட
உத்தவு பிமப்பிக்கப்பட்டுள்ரது. னகல உடனடிாக லருலாய்துமம ற்றும் காலல்துமம
மூயம் அகற்மப்படும்.
திருசலள்ரமமஇாஜககாபும் நூற்றுக்கைக்கான ஆண்டுகராக

முடிலமடாத

ககாபுாக உள்ரது. கற்படி ககாபும் சதால்லில்துமமயின்ஆகயாெமனப்படியும்
சென்மன உர்நீதின்ம லல்லுநர் குழுலால்லறங்கப்பட்டபரிந்துமகளின்படி திருப்பணி
செய்ப்பட்டுள்ரது. கலும் கற்படி ககாபுத்மத முழுமாக கட்டி முடித்திட ெட்ட
விதிகளின்படி உரி நடலடிக்மக டுக்கப்படும்.

அருள்மிகுாரிம்ன் திருக்ககாயில், ெபும்
ெபும் அருள்மிகு ாரிம்ன் திருக்ககாயி

லில் சுலாமி

தரிெனம் செய்த

அமச்ெர்திருக்ககாயில் லராகம் , பக்தர்கள் லரிமெ லராகம் கட்டும்பணி , முடிகாணிக்மக
ண்டபம் ற்றும்

அன்னதான கூடம் ஆகிலற்மம ஆய்வு செய்து

அலுலயர்களுக்குஅறிவுமகள்லறங்கினார்.

திருக்ககாயிலின் கிறக்கு நுமறலாயில் ழுநிமயஇாஜககாபுத் திருப்பணி
ரூ.3.15ககாடி திப்பீட்டில் நமடசபற்று லரு லமதபார்மலயிட்ட அமச்ெர் உபதார் மூயம்
நீண்ட நாட்களுக்கு சபாலிவுடன் இருக்க கூடி ஜப்பான் சபயிண்ட் பன்படுத்தி லர்ைம்
பூசி, பணிகமர விமந்து முடித்து குடமுழுக்கு நமடசபம

கலண்டும் னவும் , ெபும்

அருள்மிகு ாரிம்ன் திருக்ககாயிலின்உபககாயியான அருள்மிகு கனகாம்பிமக
உடனுமம முக்தீஸ்லர்திருக்ககாயிலில் 10.08.1960 அன்று குடமுழுக்கு நமடசபற்று
ஆண்டுகள் கடந்த நிமயயில் ரூ.
குடமுழுக்கு நடத்தப்படஉள்ர

60

17.00 இயட்ெம் திப்பீட்டில்திருப்பணிகள் செய்ப்பட்டு
மதயும்,

அருள்மிகு ாரிம்ன்

திருக்ககாயிலின்உபககாயியான அருள்மிகு உஜ்ஜயினிஓம்காளிம்ன்

திருக்ககாயிலில்

கடந்த 11.05.2008 அன்று குடமுழுக்கு நமடசபற்று , 12 ஆண்டுகள் முடிவுற்ம நிமயயில் ,
தற்கபாது ரூ. 58.00 இயட்ெம் திப்பீட்டில் திருப்பணி கலமயகமர விமவில் துலக்கி
குடமுழுக்கு நடத்தப்படஉள்ர
உத்தவிட்டார்.

மதயும் விமலாக கற்சகாள்ர அலுலயர்களுக்கு

முடிகாணிக்மக ண்டபத்மத ஆய்வு செய்த அமச்ெர் நாவிதர்கள், முடிகாணிக்மக

செலுத்த லரும் பக்தர்களிடம் கட்டாப்படுத்தி பைம் லசூல் செய்லதாக அடிக்கடி புகார்
லருலதால்,

டிக்சகட் கட்டைத்மத தவி கூடுதயாக கெலார்த்திகளிடம் பைம்

லசூலிக்கக்கூடாது னவும் , மீறி லசூலித்தால்நாவிதர்கள் மீது நடலடிக்மக டுக்கப்படும்
னவும் ச்ெரித்தார்.
அருள்மிகு ாரிம்ன் திருக்ககாயிலில் தற்கபாது நாள் ஒன்றுக்கு
நபர்களுக்குஅன்னதானத் திட்டம் மூயம் உைவு லறங்கப்பட்டு லருகிமது.

400
அதிகரவில்

பக்தர்கள் பன் அமடயும் விதத்தில் அன்னதான திட்டத்மத விரிவுபடுத்த கலண்டும் ன
சதரிவித்தார்.
தற்கபாது ரூ. 13.80 ககாடி திப்பீட்டில் நமடசபற்று லரும் க்யூகாம்ப்ரக்ஸ்பணிமத்
துரிதப்படுத்தி, விமந்து முடித்து பக்தர்களின்பன்பாட்டிற்கு சகாண்டு ல கலண்டும் ன
அறிவுறுத்தினார். ெபும் , அருள்மிகு ாரிம்ன் திருக்ககாயிலின் மூயலர் ென்னதி தங்க
விானத்மத ொம் கபாட்டு துமடத்து சபாலிவுடன் மலக்க அறிவுறுத்தினார்.

கலும், அமச்ெர் செய்திாரர்களிடம் கபசும்கபாது,

தமிழ்நாடு முழுலதும் உள்ர

திருக்ககாயில்களில் காலிாக உள்ர பணியிடங்கமரமுதற்கட்டாக மிக
அத்திாலசிபணியிடங்கமர மட்டும்ெட்ட விதிகளின்படிநிப்பிட

சபாது

விரம்பம்செய்ப்பட்டுள்ரது. தமிழ்நாடுமுழுலதும் திருக்ககாயில்பணிாரர்களுக்கான

ஓய்வு ஊதிம் உர்வு செய் ககாரிது சதாடர்பாக ாண்புமிகு முதயமச்ெர் அலர்களிடம்
ஆகயாெமன சபற்று நடலடிக்மக டுக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு முழுலதும் திருக்ககாயில்களில் தற்கபாது பணிபுரிந்து லரும் தற்காலிகம் /

சதாகுப்பூதிபணிாரர்கமர ெட்டன்ம 110 விதியின்படி பணி நிந்தம் செய் நடலடிக்மக
டுக்கப்பட்டு லருகிமது னவும் ாண்புமிகு இந்து ெ அமநிமயத்துமம அமச்ெர்
திரு.பி.கக. கெகர்பாபுஅவர்கள்செய்தியாளர்களிடம்செரிவித்ொர்.
இந்ெஆய்வுகளின்ப ாது,

ரி.இரா,கண்ைன்இ.ஆ. .,

இந்துெமயஅறநிரலயத்துரறகூடுெல்ஆரையர்

(நிர்வாகம்)

திருச்சிராப் ள்ளிமாவட்டஆட்சியர்திரு,சு.சிவராசுஇ.ஆ. .,ஸ்ரீங்கம்ெட்டமன்றஉறுப்பினர்திரு
.எம். ழனியாண்டி,
ஸ்ரீங்கம்அருள்மிகு

திருச்சிராப் ள்ளிமண்டலஇரைஆரையர்திரு.அர.சுெர்ென்,

அங்கநாதசுலாமிதிருக்ககாயில்இரைஆரையர்/செயல்அலுவலர்திரு.மாரிமுத்து,
ெபும் அருள்மிகு ாரிம்ன்
திருக்ககாயில்இரைஆரையர்/செயல்அலுவலர்திருமதிகல்யாணிமற்றும்அலுவலர்கள்க
லந்துசகாண்டனர்.

சவளியீடு. மக்கள்சொடர்புஅலுவலர், இந்துெமயஅறநிரலயத்துரற,
சென்ரன.34.

