
 

பத்திரிக்கை செய்தி 

 

சென்கை நதிைள் சீரகைப்பு அறக்ைட்டகள 

‘ச ொல்ைொப்பியப் பூங்ைொ’ 

 

செ. ந. சீ. அ / ச ொல்ைொப்பியப் பூங்ைொ  / நகடப்பயிற்சி /2021-01 நொள்: 16.12.2021 

 

 மிழ்நொடு அரசு, சென்கை நதிைள் சீரகைப்பு அறக்ைட்டகளயின் மூலம், 58 

ஏக்ைர் பரப்பிகை சைொண்ட அகடயொறு உப்பங்ைழியிகை சீரகைத்து, ச ொல்ைொப்பியப் 

பூங்ைொ என்ற சுற்றுச்சூழல் பூங்ைொகவ உருவொக்கி, பரொைரித்து வருகிறது. நைரிய 

ைடல்ெொர் ஈரப்புலங்ைளின் பொதுைொப்பு ைற்றும் சீரகைப்பின் அவசியத்க  சபொதுைக்ைள் 

உணர்ந்து சைொள்ள ஏதுவொை, ச ொல்ைொப்பியப்  பூங்ைொகவ சபொதுைக்ைள் பொர்கவயிட 

வொரத்தில் செவ்வொய், வியொழன் ைற்றும் ெனிக்கிழகைைளில் 

அனுைதிக்ைப்படுகின்றைர்.   

 ற்பபொது, ச ொல்ைொப்பியப் பூங்ைொவில், சபொதுைக்ைள் ைட்டணத்துடைொை 

நகடப்பயிற்சி பைற்சைொள்ள, ைொகல 6.30 ைணியிலிருந்து 8.00 ைணி வகர ைற்றும் 

ைொகல 4.30 ைணியிலிருந்து 6.00 ைணி வகர அனுைதிக்ைப்பட உள்ளைர்.  

நகடப்பயிற்சி பைற்சைொள்வ ற்ைொை விண்ணப்ப படிவத்க  ச ொல்ைொப்பியப் 

பூங்ைொவின் இகணய ளத்தில் www.chennairivers.gov.in பதிவிறக்ைம் செய்து 

சைொள்ளலொம் அல்லது கீழ்க்ைண்ட பூங்ைொ அலுவலைத்தில் படிவத்க  சபற்று 

சைொள்ளலொம்.  

சென்கை நதிைள் சீரகைப்பு அறக்ைட்டகள 

ச ொல்ைொப்பியப் பூங்ைொ, 

எண்.6/103, டொக்டர் டிஜிஎஸ் திைைரன் ெொகல, 

ரொஜொ அண்ணொைகலபுரம், 

சென்கை - 600028.  

ச ொடர்பு எண்:  044 - 246 145 23 / 97865 58397 / 98408 13321 

  - ஒம்/ - 

 மு ன்கை செயலர் / உறுப்பிைர்  செயலர்    

சென்கை நதிைள் சீரகைப்பு அறக்ைட்டகள 
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Press Release 

 

CHENNAI RIVERS RESTORATION TRUST 

‘Tholkappia Poonga’ 

 

CRRT/Tholkappia Poonga/Walkers/2021-01                    Dated: 16.12.2021 

 

The Government of Tamil Nadu had restored the Adyar Creek (58 acres) and created an 

ecological park - ‘Tholkappia Poonga’ under the aegis of the Chennai Rivers Restoration Trust. 

Public are allowed to visit Tholkappia Poonga on Tuesday, Thursday and Saturday to understand 

the significance of restoration and conservation of urban coastal wetlands eco-system. 

Now, public will be allowed for walking inside Tholkappia Poonga in the Morning    

(6.30 am to 8.00 am) and Evening (4.30 pm to 6.00 pm) hours with fee.  

For registration, the application forms can be downloaded from the CRRT website: 

www.chennairivers.gov.in, and also be obtained from below office;  

Chennai Rivers Restoration Trust 

‘Tholkappia Poonga’ 

No. 6/103, Dr. D.G.S. Dinakaran Salai,  

Raja Annamalai Puram, Chennai - 600 028. 

Contact No: 044 - 24614523 / 97865 58397 / 98408 13321 

 
 

-Sd/- 

Principal Secretary / Member Secretary  

         Chennai Rivers Restoration Trust 
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