TAMILTH

ALL

1

TNadu_02

V.Vijayakumar

Time

வெள்ளி, ஜூன் 10, 2022

39.6 C

37.5 C

38.1 C

38.5 C

35.1 C

சென்னை

வேலூர்

திருச்சி

மதுரை

கோவை
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தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியின் ஒருசில இடங்களில் மழை
பெய்யக்கூடும். சென்னையில் ஓரளவு மேகமூட்டம்
காணப்படும். சில இடங்களில் மிதமான மழை
பெய்யக்கூடும். வெப்பநிலை 30 முதல் 40 டிகிரி
செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும்.
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சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வீரர், பழங்குடியின தலைவர்

தமிழக அரசுக்கு எதிராக அறிக்கைகளை வெளியிடும்

பிர்சா முண்டாவுக்கு ஆளுநர் மரியாதை

அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க வேண்டும்

உதகை

சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வீரரும், பழங்
குடியின தலைவருமான பிர்சா
முண்டாவின் நினைவு தினத்தை
முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.
என்.ரவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
5 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக
குடும்பத்துடன் நீலகிரி மாவட்டம்
உதகைக்கு கடந்த 5-ம் தேதி
வந்தார். கடந்த 7-ம் தேதி ஏகலைவா
பழங்குடியினர் பள்ளியில் நடந்த
நிகழ்ச்சியில் கலந்து க�ொண்டு
மாணவ-மாணவிகளுடன் கலந்
துரையாடினார்.
இதை த�ொடர்ந்து நேற்று சுதந்தி
ரப் ப�ோராட்ட வீரரும், பழங்குடியின
தலைவருமான பிர்சா முண்டாவின்
122-வது நினைவு தினத்தை முன்
னிட்டு, உதகை ராஜ் பவன் மாளி
கையில் அலங்கரித்து வைக்கப்
பட்டிருந்த பிர்சா முண்டாவின்
உருவப்படத்துக்கு ஆளுநர், மலர்
தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
இதில் ஆளுநரின் மனைவி
லட்சுமி ரவி, மாவட்ட ஆட்சி

zzபிரேமலதா

விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்
கடலூர்

SSஉதகை ராஜ்பவனில் பிர்சா முண்டா படத்துக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி
செலுத்திய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.

யர் சா.ப.அம்ரித் மற்றும் பழங்
குடியினர், ஏகலைவா பள்ளி
மாணவ, மாணவிகள் உட்பட
பலர் கலந்து க�ொண்டு, பிர்சா
முண்டாவின் உருவப்படத்துக்கு
மரியாதை செலுத்தினர்.
இதன் பின்னர் 5 நாட்கள் சுற்றுப்
பயணம் முடிந்து நேற்று காலை
11.30 மணி அளவில் உதகையில்

இருந்து சாலை மார்க்கமாக
க�ோவை விமான நிலையம் சென்று
அங்கிருந்து சென்னை திரும்பி
னார். ஆளுநரின் பயணத்தை ஒட்டி
க�ோவை மாவட்டத்தில் மேட்டுப்
பாளையம், நீலகிரி மாவட்டத்தில்
க�ோத்தகிரி சாலையில் பலத்த
ப�ோலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.

தமிழக அரசுக்கு எதிராக த�ொடர்ந்து
குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து
அறிக்கைகளை வெளியிடும் மாநில
பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை,
அதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று
தேமுதிக ப�ொருளாளர் பிரேமலதா
விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
கடலூர் மாவட்டம் முஷ்ணத்
தில் செய்தியாளர்களிடம் அவர்
கூறியதாவது: நெய்வேலி நிலக்கரி
நிறுவனத்தில் இரண்டாயிரம் ஏக்கர்
விவசாயிகளிடம் இருந்து நிலம்
எடுக்கப்பட்டு உரிய த�ொகை வழங்
கப்படவில்லை, உரிய த�ொகை
வழங்க வேண்டும், வீட்டிற்கு ஒருவ
ருக்கு வேலை வழங்க வேண்டும்.
முஷ்ணம் சுகாதார நிலை
யத்தை அரசு மருத்துவமனையாக
தரம் உயர்த்த வேண்டும்” என்
றார்.
தமிழகத்துக்கு அளிக்க வேண்
டிய ஜிஎஸ்டி முழு த�ொகை மற்
றும் மழை வெள்ள நிவாரணத்

எண்ணெய் குழாயில் கசிவுகளை கண்டறிய புதிய த�ொழில்நுட்பம்
zzதிருவாரூர்

மாவட்டத்தில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் அறிமுகம்
திருவாரூர்

எண்ணெய்க் குழாய்களில் கசிவு
களை கண்டறிந்து தடுக்க புதிய
த�ொழில்நுட்பத்தை ஓஎன்ஜிசி நிறு
வனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர், நாகை,
திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, ராம
நாதபுரம், கடலூர் மாவட்டங்களில்
உள்ள பல்வேறு கிராமங்களில்
விவசாய நிலங்களுக்கு அடியில்
ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் எண்ணெய்
குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தக் குழாய்களில் பல நேரங்க
ளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, அதில் செல்
லக்கூடிய கச்சா எண்ணெய், வாயு
ப�ோன்றவை வெளியேறி ப�ொது
மக்களுக்கும், விளைநிலங்களுக்
கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதை முற்றிலும் தடுக்கும் வகை
யில், நிலத்தில் புதைக்கப்பட்டுள்ள
குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்பு,
துருப்பிடித்தல் ப�ோன்ற பாதிப்பு
களை முன்கூட்டியே கண்டறி
யும் புதிய த�ொழில்நுட்பத்தை
ஓஎன்ஜிசி
நிறுவனம்

SSதிருவாரூர் மாவட்டம் க�ோவில் களப்பால் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு
நிலையத்தில், ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய்க் குழாய்களில் கசிவுகளைக்
கண்டறிந்து தடுப்பதற்கான புதிய த�ொழில்நுட்பக் கருவிகளை நேற்று
த�ொடங்கி வைக்கிறார் ஓஎன்ஜிசி அஸட் மேலாளர் மற்றும் செயல்
இயக்குநர் அனுராக்.

ச�ோதனை முயற்சியாக அறிமுகம்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவற்றை க�ோவில் களப்பால்
இயற்கை எரிவாயு சேகரிப்பு நிலை
யத்தில் காரைக்கால் ஓஎன்ஜிசி
செயல் இயக்குநர் அனுராக்
த�ொடங்கி வைத்தார். இங்கிருந்து,
அடியக்கமங்கலம் கிராமம் வரை
யுள்ள 30 கி.மீ த�ொலைவு வரையி

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, திருவாரூர் மாவட்டத்
தில் க�ோவில்களப்பால் கச்சா எண்
ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலி
ருந்து அடியக்கமங்கலம் வரை
விளைநிலங்களுக்கு
அடியில்
புதைக்கப்பட்டுள்ள
ஓஎன்ஜிசி
எண்ணெய்க் குழாய்களில் இந்த
புதிய த�ொழில்நுட்பம் நேற்று

தாய் உட்பட 2 பேருக்கு சாகும் வரை
ஆயுள் சிறை தண்டனை விதிப்பு
மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

புதுக்கோட்டை

பாலியல் வன்கொடுமையால் சிறுமி
தற்கொலை செய்து க�ொண்ட வழக்
கில் தாய் உட்பட 2 பேருக்கு சாகும்
வரை ஆயுள் சிறை தண்டனை
விதித்து புதுக்கோட்டை மகளிர்
நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்தது.
புதுக்கோட்டை கணேஷ்நகர்
பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சூரிய
கலா(34). இவர் கணவரைப் பிரிந்து
தனது 11 வயது மகளுடன் தனி
யாக வசித்து வந்தார். அதன்
பின்பு, சேங்கன்தோப்பு பகுதி
யைச் சேர்ந்த கணேசன்(32) என்ப
வருடன் நட்பு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், சூரியகலாவின்
மகளுக்கு தூக்க மாத்திரைகளை
குளிர்பானத்தில் கலந்துக�ொடுத்து,

த�ொகையை மத்திய அரசு வழங்க
வில்லை என்று மாநில அரசு ச�ொல்கி
றது. மத்திய அரசு நிதி அளித்ததாக
கூறுகிறது, இவ்விஷயத்தில், தமி
ழக எம்பிக்கள் டெல்லிக்குச் சென்று
மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தர
வேண்டும்.

பாலியல் வன்கொடுமையில் கணே
சன் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுத�ொடர்
பாக, தனது தாயிடம் கூறியும் கணே
சனை அவர் கண்டிக்காததுடன்,
மகளையே திட்டியதாகவும் கூறப்
படுகிறது.
இதனால், மனமுடைந்த சிறுமி,
கடந்த 2020-ல் வீட்டில் தூக்கிட்டு
தற்கொலை செய்துக�ொண்டார்.
இதுகுறித்து கணேஷ்நகர் ப�ோலீ
ஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து,
கணேசன், சூரியகலா ஆகிய�ோரை
கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மகளிர் நீதி
மன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்த
இந்த வழக்கில் நீதிபதி ஆர்.சத்யா
நேற்று தீர்ப்பளித்தார். அதில்,
குற்றம்சாட்டப்பட்ட கணேசன்,

1000 மீனவர்களுக்ககான
சிறப்புப் பயிற்சியை
முதலவர ஸ்காலின்
ததகா்ங்கி யவததகார.
இ்லங்ய்க ரகாணுவம
சுடுமகபகாது எப்படித
தப்பிககிறதுனு
அது்ல த�காலலித
தருவகாங்்கைகா?

சூரியகலா
ஆகிய�ோருக்கு
ப�ோக்ஸோ சட்டப் பிரிவின்கீழ்
சாகும் வரை ஆயுள் சிறை தண்ட
னையும், தலா ரூ.1 லட்சம் அபராத
மும், சிறுமியை தற்கொலைக்கு
தூண்டிய குற்றத்துக்காக தலா
10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
யும், ரூ.1 லட்சம் அபராதமும்
விதித்தார்.
மேலும், தூக்க மாத்திரை பயன்
படுத்திய குற்றத்துக்காக கணேச
னுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்ட
னையும், ரூ.1 லட்சம் அபராத
மும் விதித்தார். தண்டனைகளை ஏக
காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும்
எனவும் அதில் தெரிவித்தார். இந்த
வழக்கில் அரசு வழக்கறிஞராக
ய�ோகமலர் ஆஜரானார்.

கண்மாயில் மூழ்கி
2 சிறுவர் உட்பட
3 பேர் உயிரிழப்பு

திமுக அரசு இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை
zzஎதிர்க்கட்சித்

தலைவர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு

செய்தி : சிதமபரம ந்ரகாஜர க்ககாயில, தீட்சிதர்களின் த�காதது அல்ல!
- கே.பாலகிருஷ்ணன்
பஞ்ச் : அறநிய்லைத துயறகைகா் த�காததும இலய்லதகாகன?

- க.கீரொசந்த், விருதுநகர்.

செய்தி : தமிழ்கததில எதிரக்கட்சி்கள் இருப்பதுகபகா்லகவ ததரிை
விலய்ல!
- வைகோ
பஞ்ச் : எதிரக்கட்சி்கயை எல்லகாம மதிமு்கனு நியனச்சுககிட்டு
கபசுறகாருகபகா்ல!
- கு.வைரசசந்திரன், திருச்சி.
SSவாசகரகளே...
கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். cartoon@
hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி வரிகளோடு
ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப் �ரிசு ரூ.100.

தருமபுரி

முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
எதையும் திமுக அரசு இதுவரை
நிறைவேற்றவில்லை என எதிர்க்
கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி குற்றம்
சாட்டியுள்ளார்
தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டி
பட்டி வட்டம் ஹெச்.புதுப்பட்டி கிரா
மத்தில் அதிமுக கட்சி நிகழ்ச்சி மற்
றும் க�ோபிநாதம்பட்டியில் புதிதாக
கட்டப்பட்டுள்ள ராமா் க�ோயில்
கும்பாபிஷேக விழா ஆகியவற்
றில் கலந்துக�ொள்ள, முன்னாள்
முதல்வரும், எதிர்க்கட்சி தலை
வருமான பழனிசாமி நேற்று வந்
தார். ஹெச்.புதுப்பட்டி கட்சி நிகழ்ச்
சியின்போது கட்சிக் க�ொடியை ஏற்றி
வைத்த பின்னர் அவர் பேசியது:

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு
காலத்தில் நாட்டு மக்களுக்கு
எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை.
முந்தைய ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்
பட்ட திட்டங்களைத்தான் ஸ்டாலின்
தற்போது திறந்து வைத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறார். அதிமுக ஆட்சி
யின்போது கிராமங்களின் வளர்ச்
சியை கருத்தில் க�ொண்டு நகரங்
களுக்கு இணையான திட்டங்களை
கிராமங்களிலும் செயல்படுத்தி
ன�ோம்.
கடந்த தேர்தலின்போது அளித்த
முக்கிய வாக்குறுதிகள் எதையும்
திமுக இன்றுவரை நிறைவேற்ற
வில்லை. குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
மாதம் ரூ.1000, பெட்ரோல் - டீசல்
விலை குறைப்பு, கல்விக் கடன்

ரத்து ஆகிய வாக்குறுதிகள் இன்று
வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
விவசாயிகளுக்கான நகைக்
கடன் தள்ளுபடி விவகாரத்தி
லும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான
பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே தள்ளு
படி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால்,
அதிமுக
என்றுமே
தமிழக
மக்களுக்கு துணையாக இருக்கும்.
திமுக ஆட்சி அனைத்திலும்
முதலிடத்தில் இருப்பதாக கூறிக்
க�ொள்கின்றனர். மாறாக, தமிழக
அரசு லஞ்சத்தில் மட்டும்தான் முதலி
டத்தில் இருக்கிறது. இவ்வாறு
பேசினார்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில்,
எம்எல்ஏக்கள் கே.பி.அன்பழகன்,
க�ோவிந்தசாமி,
சம்பத்குமார்
கலந்து க�ொண்டனர்.

தமிழக அமைச்சர்கள் மீதான

ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம் உள்ளது

zzஏற்காட்டில்

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தகவல்
சேலம்

தமிழக அமைச்சர்கள் மீதான
ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம்
உள்ளது என ஏற்காட்டில் தமிழக
பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை
தெரிவித்தார்.
சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு
அடுத்த நாவலூர் கிராமத்தில் நேற்று
நடந்த மலைக் கிராம மக்களுடனான
கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் தமிழக
பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை
கலந்து க�ொண்டார். பின்னர் அவர்
செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
நெல் உள்ளிட்ட 14 விளை
ப�ொருளுக்கு மத்திய அரசு குறைந்த
பட்ச ஆதார விலையை உயர்த்தி
இருப்பது விவசாயிகளிடம் வர
வேற்பை பெற்றுள்ளது. நெல்லுக்கு
மட்டும் கடந்த 8 ஆண்டுகளில் 58
சதவீதம் விலை உயர்த்தப்பட்டு
உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும்
விலையை உயர்த்தி விவசாயி
களின் பாதுகாவலராக பிரதமர்
ம�ோடி திகழ்கிறார்.
மேகேதாட்டு அணை விவகாரத்

தில் தமிழக அரசு எடுக்கும்
அனைத்து
நடவடிக்கைக்கும்
துணை நிற்போம் என அனைத்
துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் எழுத்துப்
பூர்வமாக உறுதி அளித்துள்ளோம்.
தமிழகம், புதுச்சேரி, கேரளா
உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் அனுமதி
இல்லாமல்
மேகேதாட்டுவில்
அணை கட்டிவிட முடியாது.
மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில்
க�ோயில்கள் வரக்கூடாது என்று
தான் மதுரை ஆதினம் கூறினார்.
முதல்வரைய�ோ, அமைச்சரைய�ோ
அவர் விமர்சித்து பேசவில்லை.
தனது கருத்தை ச�ொல்ல ஆதினத்
துக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது.
எதுவும் ச�ொல்லக்கூடாது என
அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறுவதை
ஏற்க முடியாது.
தமிழக அமைச்சர்கள் மீது கூறப்
பட்டுள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டு
களுக்கு, தகுந்த ஆதாரங்கள்
உள்ளன. குற்றச்சாட்டின் மீது
வழக்குப்பதிவு செய்யவேண்டும்.
அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களும்

அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்
கூடாது என்பதே பாஜகவின்
கருத்து.
தமிழகத்தில் யார் பிரதான
எதிர்க்கட்சி என்பது முக்கியம் கிடை
யாது. இது மக்கள்தான் முடிவு செய்
வார்கள். தமிழகத்தில் பாஜகவை
பிரதான எதிர்க்கட்சியாக திமுக
உருவாக்கிக் க�ொண்டிருக்கிறது.
ஊழல் குறித்து முதல் பட்டி
யலை வெளியிட்டேன். உடனே
வழக்கு த�ொடர்ந்தால் நான் பயந்து
விடுவேன் என திமுக தப்புக் கணக்
குப் ப�ோட்டது. அடுத்த பட்டி
யலை 10 மடங்கு அதிகமாக வெளி
யிடுவ�ோம். இவ்வாறு அண்ணா
மலை கூறினார்.
பேட்டியின்போது,
மாநில
துணைத் தலைவர் கே.பி.ராம
லிங்கம், க�ோட்ட ப�ொறுப்பாளர்
அண்ணாதுரை
உள்ளிட்டோர்
உடனிருந்தனர். பின்னர் சேலம்
மரவனேரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்
சியில் அண்ணாமலை கலந்து
க�ொண்டார்.

மேட்டூர் அணையில் நீர்திறப்பு

12,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு
சேலம்/தருமபுரி

- ப�ொன்.முத்துக்குமொர், பணகுடி.

பெரியகுளம்

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம்
அருகே உள்ள கைலாசபட்டியில்
க�ோயில் திருவிழா நடக்கிறது.
இதற்காக தர்மராஜ் என்பவரது
வீட்டுக்கு நிலக்கோட்டை, ஒட்டன்
சத்திரம் ஆகிய ஊர்களில்
இருந்து உறவினர்கள் வந்தனர்.
அவர்களில் பன்னீர்செல்வம்
(25) என்பவர் மற்ற உறவினரின்
குழந்தைகளான சபரிவாசன்(11),
மணிமாறன்(12), ருத்ரன்(7) ஆகி
ய�ோருடன் பாப்பிபட்டி கண்மா
யில் நேற்று குளிக்கச் சென்றார்.
அப்போது 3 சிறுவர்களும்
நீரில் மூழ்கினர். காப்பாற்ற சென்ற
பன்னீர்செல்வமும் மூழ்கினார்.
இவர்களில் பன்னீர்செல்வம், சபரி
வாசன், மணிமாறன் ஆகிய�ோர்
மூச்சுத்திணறி இறந்தனர். ருத்ரன்
தேனி அரசு மருத்துவமனையில்
சேர்க்கப்பட்டார்.

சிதம்பரம் க�ோயிலில் தீட்சிதர்கள்
ஆய்வு செய்ய அனுமதித்திருக்க
வேண்டும். மடியில் கனம் இல்லை
யெனில் வழியில் பயம் இல்லை.
பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை,
எதையும் நிரூபிக்காமல் செய்தி
யாக்கும் வகையில் அறிக்கைளை

முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை

sushant.chandel@hindutamil.co.in

பாலியல் வன்கொடுமையால் சிறுமி தற்கொலை

zzபுதுக்கோட்டை

லான எண்ணெய் குழாய்களில்
ச�ோதனை செய்யப்பட உள்ளது.
இந்தக் கருவிகளின் உதவியு
டன், இனிவரும் காலங்களில்
திருவாரூர் மாவட்டம் மட்டுமின்றி,
மற்ற பகுதிகளிலும் உள்ள ஓஎன்ஜிசி
நிறுவன எண்ணெய் குழாய்களில்
ஏற்படும் பாதிப்புகள் த�ொடக்க
நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டு
சரிசெய்யப்படும் என ஓஎன்ஜிசி
அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில்,
ஓஎன்ஜிசி
காரைக்கால் அசட் ப�ொது மேலாளர்
மாறன், முதன்மை ப�ொது மேலாளர்
கள் சுதீஷ், வில்சன், ப�ொது மேலா
ளர்கள் சம்பத், சரவணா, கணேசன்,
மக்கள் த�ொடர்பு அதிகாரிகள் ராஜ
சேகர், முருகானந்தம், கார்த்தி,
ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்கள்
முத்தமிழ்ச் செல்வி வேல்முருகன்
(அக்கரை க�ோட்டகம்), சுஜாதா
பாஸ்கரன் (களப்பால்), சித்ரா பால
சுப்ரமணியன்
(கருப்புகிளார்),
ஹேமலதா
ஆர�ோக்கியசாமி
(நல்லூர்) கலந்துக�ொண்டனர்.

SSபண்ருட்டி வட்டம் குச்சிப்பாளையம் கிராமத்தில் கெடிலம் ஆற்றில்
உயிரிழந்த சிறுமிகளின் குடும்பத்தினரை தேமுதிக ப�ொருளாளர் பிரேமலதா
விஜயகாந்த் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார்.

வெளியிட்டு, தமிழக அரசின் மீது
தினம் குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகி
றார். அதை அவர் நிரூபிக்க வேண்
டும்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறினாலும்,
காட்சி மாறவில்லை. சில இடங்க
ளில் ரெய்டு நடத்துகின்றனர்.
ஆனால் ஏதும் வெளியில் வருவ
தில்லை. தேமுதிக கட்சி நிர்வாகிக
ளின் தேர்தல் நடைபெற்ற பிறகு
தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம்
நடைபெறும்” என்றார்.
பேட்டியின்போது, விருத்தாச
லம் தெற்கு ஒன்றிய தேமுதிக
இளைஞரணி செயலாளரும், 
சாய் க�ொளஞ்சியப்பர் சமுக நல
அறக்கட்டளை தலைவருமான
ஆதாரம் கார்த்திக் மற்றும் நிர்வாகி
கள் உடனிருந்தனர்.
இதைத் த�ொடர்ந்து, சமீபத்தில்
கெடிலம் ஆற்றில் உயிரிழந்த
சிறுமிகள் குடும்பத்துக்கு ஆறுதல்
கூறி
நிவாரண
உதவிகளை
வழங்கினார்,

மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா
பாசனத்துக்கு நீர்திறப்பு விநாடிக்கு 12,000
கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டூர் அணை நீர் மட்டம் திருப்திகர
மாக இருந்ததால், இந்தாண்டு டெல்டா
பகுதிகளில் குறுவை சாகுபடிக்காக வழக்க
மான ஜூன் 12-ம் தேதிக்கு முன்னதாக கடந்த
24-ம் தேதி அணை திறக்கப்பட்டது. அன்று
அணையின் நீர்மட்டம் 117.76 அடியாக இருந்
தது. அணையில் இருந்து த�ொடக்கத்தில்
விநாடிக்கு 5,000 கனஅடியும், பின்னர்
10,000 கனஅடியும் நீர் திறந்துவிடப்பட்டது.
இதனிடையே, கடந்த 2-ம் தேதி நீர்திறப்பு
விநாடிக்கு 8,000 கனஅடியாக குறைக்கப்
பட்டது. இந்நிலையில், டெல்டா பாசனத்
துக்கு கூடுதல் நீர் தேவை என விவசாயி
கள் க�ோரிக்கை விடுத்தனர். இதையடுத்து,
நேற்று காலை முதல் விநாடிக்கு 12,000
கனஅடி நீர் திறந்து விடப்பட்டது.
அணைக்கு நேற்று முன்தினம் விநா
டிக்கு 17,923 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து,
நேற்று 9,772 கனஅடியாக குறைந்தது.

நேற்று முன்தினம் 115.30 அடியாக இருந்த
நீர்மட்டம் நேற்று 115.22 அடியாக குறைந்
தது. நீர்இருப்பு 86.05 டிஎம்சியாக
உள்ளது.

காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து சரிவு

தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி
யாற்றில் கடந்த 6-ம் தேதி விநாடிக்கு
7,000 கன அடி என்ற அளவில் நீர்வரத்து
இருந்தது. இந்நிலையில், ஒகேனக்கல் சுற்று
வட்டாரப் பகுதிகளிலும், தமிழகத்தை
ந�ோக்கி வரும் காவிரியாறு அமைந்துள்ள
அடர்வனப் பகுதிகளிலும் பெய்த மழை கார
ணமாக 7-ம் தேதி காலை விநாடிக்கு 16 ஆயி
ரம் கனஅடி என நீர்வரத்து உயர்ந்தது.
இதன் காரணமாக ஒகேனக்கல் காவிரி
யாற்றிலும், அருவியிலும் குளிக்கவும்,
பரிசல் இயக்கத்துக்கும் மாவட்ட நிர்வா
கம் தடை அறிவித்தது.
8-ம் தேதியும் அதே அளவுடன் நீர்வரத்து
த�ொடர்ந்தது. இந்நிலையில், நேற்று
காலை விநாடிக்கு 9,000 கனஅடியாக
நீர்வரத்து குறைந்தது.
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