
 
 

 

ஓர் நூறாண்டு த ாலை ந ாக்கு; எண்ப ாண்டு சா லை! 

 

தென்னிந்தியாவில் அந்ெ காலத்தில் இருந்தெ கடல் வழி வாணிபம் சிறந்து விளங்கியது. சங்க காலம் 

மற்றும் தசர, தசாழ, பாண்டியர் ஆட்சியின் தபாதும் ‘தகாற்கக’ என்ற துகறமுகம் முத்துக்கு தபர் 

தபற்றது. இதுதவ பிற்காலத்தில் “ முத்து நகர்” என அகடதமாழி தபற்ற தூத்துக்குடியாகும். 

 

தொழிற் துகறயில் இன்று முன்தனற்றம் கண்டிருக்கும் தூத்துக்குடியின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் 

அங்குள்ள துகறமுகம். இன்று இந்ெ துகறமுகம் இவ்வளவு வளர்ச்சியகடவெற்கு காரணமாக இருந்ெவர் 

திரு. திரவியரத்தினம் அவர்கள்.  

20ஆம் நூற்றாண்டின் முன்பகுதியில் திரு.PSTS சங்கரலிங்க நாடார் கடல்மார்க்கமாக பருப்பு, சீனி 

வியாபாரத்கெ தமற்தக கராச்சி முெல் கிழக்தக இந்தொதனஷியா வகர விரித்திருந்த்ொர். 1940ல், ெனது 

20ஆம் வயதில், தூத்துக்குடி துகறமுகத்திற்கு வரும் கப்பலில் சரக்குககள ஏற்றுவதும், பின் அவற்கற 

வாடிக்ககயாளர்களிடம் பத்திரமாகக் தகாண்டு தசற்கும் ‘கடல்சாற் லாஜிஸ்டிக்ஸ்’ தசய்யும் 

நிறுவனமான PSTS & Sons ஐ துவங்கி பின்னர் அது PSTS லாஜிஸ்டிக்ஸ் என தபயர் தபற்றது. 

 

“அந்ெ காலத்தில் தூத்துக்குடி துகறமுகத்தின் ஆழம் குகறவானொல், தபரிய கப்பல்கள் வர இயலாது. 

அகவ துகறமுகத்திலிருந்து 6 கமல் ெள்ளிதய நடுக்கடலில் நின்று விடும். கப்பலில் ஏற சிறப்பு வழிகள் 

கிகடயாது . கயிற்கறப் பிடித்துொன் ஏற தவண்டும்; அகலகள் சீற்றமாக இருந்ொல் சரக்கக இறக்குவது 

கஷ்டம்; சில சமயம் சரக்கு கடலில் விழுந்துவிடும்!” என என் ெந்கெயார் எங்களிடம் ககெகள் கூறக் 

தகட்டுள்தளாம் என நிகனவு  கூர்ந்ொர் அவரது இரண்டாவது மகன் PSTS T. உெயசங்கர். இவர் 

ெற்தபாழுது PSTS லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் தசர்மன் கம் தமதனஜிங் கடரக்டர் ஆவார்.  

 

1958 ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடி, மதுகர,ராம நாெபுரம், திரு தநல்தவலி சுத்துப்புறம் உள்ள எல்லா கப்பல் 

தொழில் தசய்பவர்கள் தசர்ந்து “ தூத்துக்குடி துகறமுக வளர்ச்சி கழகத்கெ” துவக்கினர். இென் 

காரியெரிசியாக திரு PSTS திரவியரத்தினம் நியமிக்கப் பட்டார். 20 தபர் தகாண்ட இந்ெக் குழு தடல்லி 

தசன்று பிரெமர் ஜவஹர்லால் தநருகவ சந்தித்து துகறமுகத்கெ விரிவுபடுத்தும் மனுகவக் தகாடுத்ெனர். 

பிரெமரும் அந்ெக் தகாரிக்கககய உடதன எற்று நிதி ஒதிக்கியபின் 1974ல், இந்தியாவின் ஒரு 

முக்கியமான  துகறமுகமாக மாறியது. இங்தக முெல் முெலாக வந்ெ தபரிய கப்பலான ‘ தசன்கன 

ஊக்கம்’ மின் கயிற்கற இழுத்துக் கட்டியப் தபருகம திரு. திரவியரத்தினத்திற்கு உண்டு!  

பின்னர் 1979ல் பகழய- புதிய துகறமுகங்ககள இகணத்து ‘தூத்துக்குடி தபார்ட் டிரஸ்ட்’ உருவானது.  

தபரிய கப்பல்கள் வர ஆரம்பித்ெதிலிருந்து, தூத்துக்குடியில் ஸ்பிக், ஸிப்காட், அனல்மின் நிகலயம் என 

பல தொழிற்சாகலகள் உருவாக ஆரம்பமானது.  

 

1960ளில் திரு.திரவியரத்தினம் திரு. J. வில்பிரட் தபர்னாதடா என்பவருடன் தசர்ந்து சரக்கு தகாள்முெல் 

தசகவகய பகழய துகறமுகத்தில் தொடங்கினார். 

 



1970களின் நடுவில் தூத்துக்குடியிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு ஒரு லட்சம் டன் 

உப்பு ஏற்றுமதி சரக்கக ககயாண்டது PSTS லாஜிடிக்ஸ்  நிறுவனதம ஆகும்.  

 

திரு.திரவியரத்தினம் 1979-1991 வகர தூத்துக்குடி துகறமுக டிரஸ்டியாக பணியாற்றினார். பின்னர் 

1989-91 வகர திரு.PSTS T. உெயசங்கர் அதெ தபாறுப்பில் இருந்ொர்.  

 

தூத்துக்குடி துகறமுக வளர்ச்சிப்பணிகய தசவ்வதன தசய்ெ திரு. திரவியரத்தினத்கெ இந்திய அரசு 

பலமுகற தகௌரவித்ெது. 2006ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாெம், தூத்துக்குடி துகறமுகத்தின் புதிய தபர்த் 

எண் 9 அடிக்கல் நாட்டு விழாவில், கப்பல் துகற அகமச்சர் திரு. டி.ஆர்.பாலு முன்னிலயில் அப்தபாழுது 

தூத்துக்குடி தசர்மனாகப் பணியாற்றிய திரு.NK ரகுபதி அவர்கள் திரவியரத்தினத்திற்கு ‘தூத்துக்குடி 

துகறமுக ெந்கெ’ எனப் பட்டம் வழங்கினார். 

 

“துகறமுக துகறயில் ஒரு “தலதஜண்டாக” திகழ்ந்ெவரின் 

உயிர் ஜூன் 17ஆம் தெதி பிரிந்ெது. அவர் ஆன்மாவின் ஆளுகம இன்றுவகர எங்ககள வழி 

நடத்துகிறது!” என்கிறார் திரு.திரவியரத்தினத்தின் மூத்ெ தபரனும், PSTS லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவன CEO திரு. 

கதணஷ் ராம். 

 

கடந்ெ 80 ஆண்டுகளாக PSTS லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் பல்க், ப்தரக்-பல்க், கண்தடனர் மூலம் கரி, 

பல்தவறு  உரங்கள், தகமிக்கல்கள்,ஸ்டீல் பிதளட்டுகள் மற்றும் காயில்கல், காற்றகல மின்விசிறிகள், 

இரயில் தபட்டிகள் தபான்ற பலெரப்பட்ட சரக்குககள தெற்தக தூத்துக்குடி முெல் காகரக்கால், 

காட்டுப்பள்ளி, எண்ணூர்,கிருஷ்னப்பட்டினம், வடக்தக ொம்ரா வகர மற்றும் தமற்தக தகாவா 

துகறமுகத்தில் தவற்றிகரமாக தசயலாற்றி வருகிறது.  

 

PSTS லாஜிஸ்டிக்ஸ் சரக்கு தகாள்முெல் திறனிலும், வாடிக்ககயாளர்களின் நம்பிக்கககய தபற்றொல் 

ஐந்து முகற தொடர்ச்சியாக “ ஸ்டீவிதடார் ஆப் ெ இயர்” அவார்ட், சர்வதெச பிகரட் பார்வர்டிங் 

அவார்ட், ஸ்மால்/ மீடியம் பிஸினஸ் தகௌரவ் அவார்ட், சிறந்ெ பிஸிதனஸ் குடும்பம் அவார்ட் மற்றும் 

பல துகறமுக டிராபிக் விருதுகளும் வருடா வருடம் குவிந்ெ வண்ணம் உள்ளன.  

 

இன்றய சமூகப் தபாருளாொர வளர்ச்சி மட்டுமின்றி, நாகளய ெகலமுகறக்கும் ென் தசகவகய  விரித்து 

திரு. திரவியரத்தினம் ெனது 3 மகன் களுடன் தசர்ந்து PSTS தபௌண்தடஷன் என்ற பப்ளிக் டிரஸ்கட 

நிறுவினார்.ெற்தபாழுது இென் தமதனஜிங் டிரஸ்டியாக திரு PSTS T உெயசங்கர், மற்றும் இெர 

டிரஸ்டிகளாக திரு PSTS T தவல்சங்கர் & திரு PSTS TJ கதணஷ் ராம் உள்ளனர்.PSTS தொழிற்சார் பயிற்சி 

கமயத்தில் நலிந்ெ/ஏகழ இகளஞர்களுக்கு கிதரன், JCB, தபார்க் லிப்ட் ஆபதரட்டர் பயிற்ச்சியளித்து, 

தவகல வாயிப்பும் அளிக்கப்படுகிறது. PSTS தபௌண்தடஷன் நடத்தும் ‘சுந்ெரம் ஸ்கமல் ஸ்கூல்’ 

இளம் சிறார்களுக்கு முெல் கல்வி அனுபவத்கெயும், திரு PSTS T தவல்சங்கர் தமற்பார்கவயில் ‘விகாஸா 

ICSC பள்ளியும், விகாஸா சர்வதெச IGCSC பள்ளியும், விகாஸா ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளியும் 

இயங்குகின்றன.  

 

திரு. திரவியரத்தினத்தின் 100 ஆவது பிறப்பு நிகனவு தினத்கெ ஒட்டி ஓய்வுதபற்ற IAS அதிகாரிகளான 

திரு மச்தசந்திர நாென் ( ex-Chairman, Tuticorin Port Trust), திரு NK ரகுபதி ( ex-Chairman, Tuticorin 

Port Trust) மற்றும் பலரிடமிருந்த்து வாழ்த்துகள் குவிந்ெ வண்ணம் உள்ளன! 


