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பத்திரிக்கை செய்தி 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா ெளர்ச்ெி ைழைத்தின் சபாருட்ைாட்ெியில் 
சென்கை சமட்ர ா இ யில் அ ங்கு 3-ெது இடம்  

சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெை 
 இயக்குநர் (நிதி) டாக்டர். பி ென்ை குமார் ஆச்ொர்யா தைெல் 

சென்கை தீவுத்திடலில் தமிழ்நாடு சுற்றுலா ெளர்ச்ெி ைழைத்தின் ொர்பாை     
47-ெது அைில இந்திய சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெி நகடசபற்றது. இந்த சபாருட்ைாட்ெியில் 

தமிழ்நாடு அ ெின் பல்ரெறு அ சு அ ங்ைங்ைளும், அ சு ொர்ந்த நிறுெைத்தின் 

அ ங்ைங்ைளும் தைியார் அ ங்ைங்ைளும் அகமக்ைப்பட்டு சபாதுமக்ைள் பார்கெயிட்டு 
ெந்தைர். 

இந்த சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெியில், நந்தைத்தில் உள்ள சென்கை சமட்ர ா 

இ யில் நிறுெைத்தின் தகலகம அலுெலை ைட்டிடம் ைண்ைெர் அ ங்ைமாை 

சபாதுமக்ைளின் பார்கெக்கு இடம்சபற்றது.  

சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெி நிகறவு நாளன்று சபாருட்ைாட்ெியில் அ சுத் துகற 
மற்றும் அ சு ொ ா நிறுெைங்ைளில் அகமக்ைப்பட்ட அ ங்குைளில் ெிறந்த 
அ ங்குைளுக்ைாை பரிசுைள் ெழங்ைப்பட்டது. அதன் அடிப்பகடயில் அ சு ொர்ந்த 
நிறுெைங்ைளில் சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெை அ ங்கு 3-ெது இடம் 
பிடித்து அதற்ைாை பரிெிகை சபற்றுள்ளது.  

சென்கை தீவுதிடலில் நகடசபற்ற நிகறவு ெிழாெில் சென்கை சமட்ர ா 
இ யில் நிறுெை அ ங்கு 3-ெது இடம் பிடித்தகமக்ைாை அதற்ைாை பரிெிகை 
மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துகற அகமச்ெர் ைா. ாமெந்தி ன் மற்றும் மாண்புமிகு 
மருத்துெம் மற்றும் மக்ைள் நல்ொழ்வுத் துகற அகமச்ெர் மா.சுப்பி மணியன் 
ஆைிரயார் சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெை இயக்குநர் (நிதி) டாக்டர். பி ென்ை 

குமார் ஆச்ொர்யாவுக்கு ெழங்ைிைார்ைள். அப்ரபாது அ சு முதன்கம செயலாளர் 
மற்றும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா ெளர்ச்ெிக் ைழை தகலெர் பி.ெந்தி ரமாைன், தமிழ்நாடு 
சுற்றுலா ெளர்ச்ெிக் ைழை ரமலாண்கம இயக்குநர் ெந்தீப் நந்தூரி ஆைிரயார் 
உடைிருந்தைர். 

பரிெிகை சபற்றுக்சைாண்ட சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர் 
டாக்டர். பி ென்ை குமார் ஆச்ொர்யா (நிதி) ரமலும் சதரிெித்துள்ளதாெது:- 

அடுத்த ஆண்டு நகடசபறும் சுற்றுலா சபாருட்ைாட்ெியில் சென்கை 
சமட்ர ா இ யில் நிறுெைம் முதல் இடத்கத பிடிக்ை நடெடிக்கை எடுக்ைப்படும். 
ரமலும், ஒட்டுசமாத்த ெகையில் ெிறந்த அ ங்ைிற்ைாை பரிகெ சபற முயற்ெி 
ரமற்சைாள்ளப்படும். 



இந்த அ ங்கை ொ  நாட்ைளில் நாள் ஒன்றுக்கு ெ ாெரியாை 500 
பார்கெயாளர்ைளும், ொ  இறுதி நாட்ைளில் ெ ாெரியாை 1200 பார்கெயாளர்ைளும் 

எை இந்த அ ங்கை 54 ஆயி த்து 900 பார்கெயாளர்ைள் பார்கெயிட்டுள்ளார்ைள். 

இந்த அ ங்ைில் 700-க்கும் ரமற்பட்ட சபாதுமக்ைள் தங்ைளது ைருத்துக்ைகள அங்கு 

கெக்ைப்பட்டிருந்த QR குறியடீு மூலமாைவும், பதிரெடு மூலமாைவும் 

சதரிெித்துள்ளார்ைள்.  

சபாதுமக்ைளின் ெெதிக்ைாை சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் 

அ ங்ைில் பயண அட்கட ெிற்பகையும் நகடசபற்றது. இந்த அ ங்ைில் இதுெக  893 

பயண அட்கடைள் ெிற்பகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மாண்புமிகு அகமச்ெர் 

சபருமக்ைள் மூன்றாம் பரிெிகை இந்த அ ங்ைிற்கு ெழங்ைியதில் சபரும் 

மைிழ்ச்ெியும் ஊக்ைமும் அளிக்ைிறது. 

அ சு ொர்ந்த நிறுெைங்ைளில் சென்கை சமட்ர ா நிறுெைத்கத மூன்றாம் 

இடதிற்கு ரதர்வு செய்தகமக்கு எங்ைளது மைமார்ந்த நன்றிகய 

சதரிெித்துக்சைாள்ைிரறாம். 

இவ்ொறு சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெைத்தின் இயக்குநர் (நிதி) 

டாக்டர். பி ென்ை குமார் ஆச்ொர்யா சதரிெித்துள்ளார். 

  

 

செளியடீு: இகண இயக்குநர் / மக்ைள் சதாடர்பு அலுெலர் 

      சென்கை சமட்ர ா இ யில் நிறுெைம், சென்கை – 600 035. 

 


