
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியின் ஒருசில இடங்களில் மழை 
பெய்யக்கூடும். பசேன்ழனையில் ஓரளவு ் ம்கமூடடம் 
்கநாணபெடும். சில இடங்களில் மிதமநானை மழை 
பெய்யக்கூடும். பெபெநிழல 30 முதல் 40 டிகிரி 
பசேல்சி்யஸ் ெழர இருக்்கக்கூடும்.
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SS வாசகரகளே... 
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.

- ப�ொன்.முத்துக்குமொர், பணகுடி.

 

1000 மீனவர்களுக்ககான 
சிறப்புப் பயிற்சியை 
முதலவர ஸ்காலின் 
ததகா்ங்கி யவததகார.

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.

இ்லங்ய்க ரகாணுவம 
சுடுமகபகாது எப்படித 
தப்பிககிறதுனு 

அது்ல த�காலலித 
தருவகாங்்கைகா?

முக்கிய தேரேல் வாக்குறுதிகளை  
திமுக அரசு இதுவளர நிளைதவறைவில்ளலை 
zzஎதிர்க்கட்சித் தலைவர பழனிசாமி குற்றசசாட்டு  

 �தருமபுரி
முக்கிய தேரேல் வாக்குறுதிகள் 
எதேயும் திமுக அரசு இதுவதர 
நிதைதவறைவில்தலை என எதிரக் 
கட்சித் ேதலைவர பழனிசாமி குறைம் 
சாட்டியுள்்ார

ேருமபுரி மாவட்்டம் பாப்பிரரட்டி 
பட்டி வட்்டம் ரெச்.புதுப்பட்டி கிரா 
மத்தில் அதிமுக கட்சி நிகழ்ச்சி மற 
றும் தகாபிநாேம்பட்டியில் புதிோக 
கட்்டப்பட்டுள்் ராமா ்தகாயில் 
கும்பாபிதேக விழா ஆகியவற 
றில் கலைந்துரகாள்், முனனாள் 
முேல்வரும், எதிரக்கட்சி ேதலை 
வருமான பழனிசாமி தநறறு  வந் 
ோர. ரெச்.புதுப்பட்டி கட்சி நிகழ்ச் 
சியினதபாது கட்சிக் ரகாடிதய ஏறறி 
தவத்ே பினனர அவர தபசியது:

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து  ஓராண்டு 
காலைத்தில் நாட்டு மக்களுக்கு 
எந்ே நனதமயும் ரசயயவில்தலை. 
முந்தேய ஆட்சியில் நிதைதவறைப் 
பட்்ட திட்்டஙகத்த்ோன ஸ்டாலின 
ேறதபாது திைந்து தவத்துக் 
ரகாண்டிருக்கிைார. அதிமுக ஆட்சி 
யினதபாது கிராமஙகளின வ்ரச் 
சிதய கருத்தில் ரகாண்டு நகரங 
களுக்கு இதையான திட்்டஙகத் 
கிராமஙகளிலும் ரசயல்படுத்தி 
தனாம்.

க்டந்ே தேரேலினதபாது அளித்ே 
முக்கிய வாக்குறுதிகள் எதேயும் 
திமுக இனறுவதர நிதைதவறை 
வில்தலை. குடும்பத் ேதலைவிகளுக்கு 
மாேம் ரூ.1000, ரபட்தரால் - டீசல் 
விதலை குதைப்பு, கல்விக் க்டன 

ரத்து ஆகிய வாக்குறுதிகள் இனறு 
வதர நிதைதவறைப்ப்டவில்தலை. 

விவசாயிகளுக்கான நதகக்  
க்டன ேள்ளுபடி விவகாரத்தி 
லும் குதைந்ே எண்ணிக்தகயிலைான 
பயனாளிகளுக்கு மட்டுதம ேள்ளு 
படி வழஙகப்பட்டுள்்து. ஆனால்,  
அதிமுக எனறுதம ேமிழக 
மக்களுக்கு துதையாக இருக்கும்.

திமுக ஆட்சி அதனத்திலும் 
முேலி்டத்தில் இருப்போக கூறிக் 
ரகாள்கினைனர. மாைாக, ேமிழக 
அரசு லைஞசத்தில் மட்டும்ோன முேலி 
்டத்தில் இருக்கிைது. இவவாறு 
தபசினார. இந்நிகழ்ச்சிகளில், 
எம்எல்ஏக்கள் தக.பி.அனபழகன, 
தகாவிந்ேசாமி, சம்பத்குமார  
கலைந்து ரகாண்்டனர.

தேட்டூர அளையில் நீரதிைப்பு  
12,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

 �சேலம்/தருமபுரி
தமட்டூர அதையில் இருந்து ர்டல்்டா 
பாசனத்துக்கு நீரதிைப்பு விநாடிக்கு 12,000 
கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்்து.

தமட்டூர அதை நீர மட்்டம் திருப்திகர 
மாக இருந்ேோல், இந்ோண்டு ர்டல்்டா 
பகுதிகளில் குறுதவ சாகுபடிக்காக வழக்க 
மான ஜூன 12-ம் தேதிக்கு முனனோக க்டந்ே  
24-ம் தேதி அதை திைக்கப்பட்்டது. அனறு  
அதையின நீரமட்்டம் 117.76 அடியாக இருந் 
ேது. அதையில் இருந்து ரோ்டக்கத்தில்  
விநாடிக்கு 5,000 கனஅடியும், பினனர 
10,000 கனஅடியும் நீர திைந்துவி்டப்பட்்டது.

இேனித்டதய, க்டந்ே 2-ம் தேதி நீரதிைப்பு  
விநாடிக்கு 8,000 கனஅடியாக குதைக்கப் 
பட்்டது. இந்நிதலையில், ர்டல்்டா பாசனத் 
துக்கு கூடுேல் நீர தேதவ என விவசாயி 
கள் தகாரிக்தக விடுத்ேனர. இதேயடுத்து, 
தநறறு காதலை முேல் விநாடிக்கு 12,000 
கனஅடி நீர திைந்து வி்டப்பட்்டது.

அதைக்கு தநறறு முனதினம் விநா 
டிக்கு 17,923 கனஅடியாக இருந்ே நீரவரத்து, 
தநறறு 9,772 கனஅடியாக குதைந்ேது. 

தநறறு முனதினம் 115.30 அடியாக இருந்ே 
நீரமட்்டம் தநறறு 115.22 அடியாக குதைந் 
ேது. நீரஇருப்பு 86.05 டிஎம்சியாக 
உள்்து.

காவிரியாற்றில் நீர்வரத்து சரிவு
ேருமபுரி மாவட்்டம் ஒதகனக்கல் காவிரி 

யாறறில் க்டந்ே 6-ம் தேதி விநாடிக்கு 
7,000 கன அடி எனை அ்வில் நீரவரத்து 
இருந்ேது. இந்நிதலையில், ஒதகனக்கல் சுறறு 
வட்்டாரப் பகுதிகளிலும், ேமிழகத்தே 
தநாக்கி வரும் காவிரியாறு அதமந்துள்்  
அ்டரவனப் பகுதிகளிலும் ரபயே மதழ கார 
ைமாக 7-ம் தேதி காதலை விநாடிக்கு 16 ஆயி 
ரம் கனஅடி என நீரவரத்து உயரந்ேது. 
இேன காரைமாக ஒதகனக்கல் காவிரி 
யாறறிலும், அருவியிலும் குளிக்கவும், 
பரிசல் இயக்கத்துக்கும் மாவட்்ட நிரவா 
கம் ேத்ட அறிவித்ேது.

8-ம் தேதியும் அதே அ்வு்டன நீரவரத்து  
ரோ்டரந்ேது. இந்நிதலையில், தநறறு 
காதலை  விநாடிக்கு 9,000 கனஅடியாக 
நீரவரத்து குதைந்ேது.

சுதந்திரப் ப�ோரோட்ட வீரர், �ழங்குடியின தலைெர் 

பிர் ா முண்ாவுக்கு ஆளுநர ேரியாளே
 �உதகை

சுேந்திரப் தபாராட்்ட வீரரும், பழங 
குடியின  ேதலைவருமான பிரசா 
முண்்டாவின நிதனவு தினத்தே 
முனனிட்டு ேமிழக ஆளுநர ஆர.
என.ரவி மரியாதே ரசலுத்தினார.

ேமிழக ஆளுநர ஆர.என.ரவி 
5 நாட்கள் சுறறுப்பயைமாக 
குடும்பத்து்டன நீலைகிரி மாவட்்டம் 
உேதகக்கு க்டந்ே 5-ம் தேதி 
வந்ோர. க்டந்ே 7-ம் தேதி ஏகதலைவா 
பழஙகுடியினர பள்ளியில் ந்டந்ே 
நிகழ்ச்சியில் கலைந்து ரகாண்டு 
மாைவ-மாைவிகளு்டன கலைந் 
துதரயாடினார.

இதே ரோ்டரந்து தநறறு சுேந்தி 
ரப் தபாராட்்ட வீரரும், பழஙகுடியின 
ேதலைவருமான பிரசா முண்்டாவின 
122-வது நிதனவு தினத்தே முன 
னிட்டு, உேதக ராஜ் பவன மாளி 
தகயில் அலைஙகரித்து தவக்கப் 
பட்டிருந்ே பிரசா முண்்டாவின 
உருவப்ப்டத்துக்கு ஆளுநர, மலைர 
தூவி மரியாதே ரசலுத்தினார.

இதில் ஆளுநரின மதனவி 
லைட்சுமி ரவி, மாவட்்ட ஆட்சி 

யர சா.ப.அம்ரித் மறறும் பழங 
குடியினர, ஏகதலைவா பள்ளி 
மாைவ, மாைவிகள் உட்ப்ட 
பலைர கலைந்து ரகாண்டு, பிரசா 
முண்்டாவின உருவப்ப்டத்துக்கு 
மரியாதே ரசலுத்தினர.

இேன பினனர 5 நாட்கள் சுறறுப் 
பயைம் முடிந்து தநறறு காதலை 
11.30 மணி அ்வில் உேதகயில் 

இருந்து சாதலை மாரக்கமாக 
தகாதவ விமான நிதலையம் ரசனறு 
அஙகிருந்து ரசனதன திரும்பி 
னார. ஆளுநரின பயைத்தே ஒட்டி 
தகாதவ மாவட்்டத்தில் தமட்டுப் 
பாத்யம், நீலைகிரி மாவட்்டத்தில் 
தகாத்ேகிரி சாதலையில் பலைத்ே 
தபாலீஸ பாதுகாப்பு ஏறபாடு 
ரசயயப்பட்டிருந்ேது.

zS உதகை ராஜ்பவனில் பிர்ா முண்ா ்ப்த்துக்கு மலர தூவி அஞ்லி 
ச்லுத்திய ஆளுநர ஆர.என்.ரவி.

தமிழக அலைச்சர்கள் மீதோன 

ஊழல் குறைச்ாட்டுக்கு ஆோரம் உளைது
zzஏற்காட்டில் பாஜ்க மாநிை தலைவர அண்ாமலை த்கவல் 

 �சேலம்
ேமிழக அதமச்சரகள் மீோன 
ஊழல் குறைச்சாட்டுக்கு ஆோரம் 
உள்்து என ஏறகாட்டில் ேமிழக 
பாஜக ேதலைவர அண்ைாமதலை 
ரேரிவித்ோர.

தசலைம் மாவட்்டம் ஏறகாடு 
அடுத்ே நாவலூர கிராமத்தில் தநறறு 
ந்டந்ே மதலைக் கிராம மக்களு்டனான 
கலைந்ோயவு கூட்்டத்தில் ேமிழக 
பாஜக ேதலைவர அண்ைாமதலை 
கலைந்து ரகாண்்டார. பினனர அவர 
ரசயதியா்ரகளி்டம் கூறியோவது:

ரநல் உள்ளிட்்ட 14 வித் 
ரபாருளுக்கு மத்திய அரசு குதைந்ே 
பட்ச ஆோர விதலைதய உயரத்தி 
இருப்பது விவசாயிகளி்டம் வர 
தவறதப ரபறறுள்்து. ரநல்லுக்கு 
மட்டும் க்டந்ே 8 ஆண்டுகளில் 58 
சேவீேம் விதலை உயரத்ேப்பட்டு 
உள்்து. ஒவரவாரு ஆண்டும் 
விதலைதய உயரத்தி விவசாயி 
களின பாதுகாவலைராக பிரேமர 
தமாடி திகழ்கிைார.

தமதகோட்டு அதை விவகாரத் 

தில் ேமிழக அரசு எடுக்கும் 
அதனத்து ந்டவடிக்தகக்கும் 
துதை நிறதபாம் என அதனத் 
துக் கட்சிக் கூட்்டத்தில் எழுத்துப் 
பூரவமாக உறுதி அளித்துள்த்ாம். 
ேமிழகம், புதுச்தசரி, தகர்ா 
உள்ளிட்்ட மாநிலைஙகளின அனுமதி 
இல்லைாமல் தமதகோட்டுவில் 
அதை கட்டிவி்ட முடியாது.

மாநிலை அரசின கட்டுப்பாட்டில் 
தகாயில்கள் வரக்கூ்டாது எனறு 
ோன மதுதர ஆதினம் கூறினார. 
முேல்வதரதயா, அதமச்சதரதயா 
அவர விமரசித்து தபசவில்தலை. 
ேனது கருத்தே ரசால்லை ஆதினத் 
துக்கு முழு உரிதம இருக்கிைது. 
எதுவும் ரசால்லைக்கூ்டாது என 
அதமச்சர தசகர பாபு கூறுவதே 
ஏறக முடியாது.

ேமிழக அதமச்சரகள் மீது கூைப் 
பட்டுள்் ஊழல் குறைச்சாட்டு 
களுக்கு, ேகுந்ே ஆோரஙகள் 
உள்்ன. குறைச்சாட்டின மீது 
வழக்குப்பதிவு ரசயயதவண்டும்.
அதனத்து வழிபாட்டு ேலைஙகளும் 

அரசின கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக் 
கூ்டாது எனபதே பாஜகவின 
கருத்து.

ேமிழகத்தில் யார பிரோன 
எதிரக்கட்சி எனபது முக்கியம் கித்ட 
யாது. இது மக்கள்ோன முடிவு ரசய 
வாரகள். ேமிழகத்தில் பாஜகதவ 
பிரோன எதிரக்கட்சியாக திமுக 
உருவாக்கிக் ரகாண்டிருக்கிைது.

ஊழல் குறித்து முேல் பட்டி 
யதலை ரவளியிட்த்டன. உ்டதன 
வழக்கு ரோ்டரந்ோல் நான பயந்து 
விடுதவன என திமுக ேப்புக் கைக் 
குப் தபாட்்டது. அடுத்ே பட்டி 
யதலை 10 ம்டஙகு அதிகமாக ரவளி 
யிடுதவாம். இவவாறு அண்ைா 
மதலை கூறினார.

தபட்டியினதபாது, மாநிலை 
துதைத் ேதலைவர தக.பி.ராம 
லிஙகம், தகாட்்ட ரபாறுப்பா்ர 
அண்ைாதுதர உள்ளிட்த்டார 
உ்டனிருந்ேனர. பினனர தசலைம் 
மரவதனரியில் நத்டரபறை நிகழ்ச் 
சியில் அண்ைாமதலை கலைந்து 
ரகாண்்டார.

�ோலியல் ென்வகோடுலையோல் சிறுமி தறவகோலை

ோய் உட்்ப் 2 த்பருக்கு ் ாகும் வளர  
ஆயுள சிளை ேண்ளன விதிப்பு
zz புது்க்்காட்லடை ம்களிர நீதிமன்றம் தீரப்பு

 �புதுகசைோடகடை
பாலியல் வனரகாடுதமயால் சிறுமி 
ேறரகாதலை ரசயது ரகாண்்ட வழக் 
கில் ோய உட்ப்ட 2 தபருக்கு சாகும் 
வதர ஆயுள் சிதை ேண்்டதன 
விதித்து புதுக்தகாட்த்ட மகளிர 
நீதிமனைம் தநறறு தீரப்பளித்ேது.

புதுக்தகாட்த்ட கதைஷநகர 
பகுதிதயச் தசரந்ேவர சூரிய 
கலைா(34). இவர கைவதரப் பிரிந்து 
ேனது 11 வயது மகளு்டன ேனி 
யாக வசித்து வந்ோர. அேன 
பினபு, தசஙகனதோப்பு பகுதி 
தயச் தசரந்ே கதைசன(32) எனப 
வரு்டன நட்பு ஏறபட்்டது.

இந்நிதலையில், சூரியகலைாவின 
மகளுக்கு தூக்க மாத்திதரகத் 
குளிரபானத்தில் கலைந்துரகாடுத்து, 

பாலியல் வனரகாடுதமயில் கதை 
சன ஈடுபட்டுள்்ார. இதுரோ்டர 
பாக, ேனது ோயி்டம் கூறியும் கதை 
சதன அவர கண்டிக்காேது்டன, 
மகத்தய திட்டியோகவும் கூைப் 
படுகிைது. 

இேனால், மனமுத்டந்ே சிறுமி, 
க்டந்ே 2020-ல் வீட்டில் தூக்கிட்டு 
ேறரகாதலை ரசயதுரகாண்்டார. 
இதுகுறித்து கதைஷநகர தபாலீ 
ஸார வழக்குப் பதிவு ரசயது, 
கதைசன, சூரியகலைா ஆகிதயாதர 
தகது ரசயேனர.

புதுக்தகாட்த்ட மகளிர நீதி 
மனைத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்ே 
இந்ே வழக்கில் நீதிபதி ஆர.சத்யா 
தநறறு தீரப்பளித்ோர. அதில், 
குறைம்சாட்்டப்பட்்ட கதைசன, 

சூரியகலைா ஆகிதயாருக்கு 
தபாக்தஸா சட்்டப் பிரிவினகீழ் 
சாகும் வதர ஆயுள் சிதை ேண்்ட 
தனயும், ேலைா ரூ.1 லைட்சம் அபராே 
மும், சிறுமிதய ேறரகாதலைக்கு 
தூண்டிய குறைத்துக்காக ேலைா 
10 ஆண்டுகள் சிதை ேண்்டதன 
யும், ரூ.1 லைட்சம் அபராேமும் 
விதித்ோர. 

தமலும், தூக்க மாத்திதர பயன 
படுத்திய குறைத்துக்காக கதைச 
னுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிதை ேண்்ட 
தனயும், ரூ.1 லைட்சம் அபராே 
மும் விதித்ோர. ேண்்டதனகத் ஏக 
காலைத்தில் அனுபவிக்க தவண்டும் 
எனவும் அதில் ரேரிவித்ோர. இந்ே 
வழக்கில் அரசு வழக்கறிஞராக 
தயாகமலைர ஆஜரானார.

தமிழக அரசுக்கு எதிரோக அறிக்லககலை வெளியிடும் 

அணைாேளலை குறைச்ாட்டுகளை நிரூபிக்க தவணடும் 
zzபி்ேமைதா விஜய்காந்த் வலியுறுத்தல் 

 �ைடைலூர்
ேமிழக அரசுக்கு எதிராக ரோ்டரந்து 
குறைச்சாட்டுகத் முனதவத்து 
அறிக்தககத் ரவளியிடும் மாநிலை 
பாஜக ேதலைவர அண்ைாமதலை, 
அதே நிரூபிக்க தவண்டும் எனறு 
தேமுதிக ரபாரு்ா்ர பிதரமலைோ 
விஜயகாந்த் ரேரிவித்துள்்ார.

க்டலூர மாவட்்டம் முஷைத் 
தில் ரசயதியா்ரகளி்டம் அவர 
கூறியோவது: ரநயதவலி நிலைக்கரி 
நிறுவனத்தில் இரண்்டாயிரம் ஏக்கர  
விவசாயிகளி்டம் இருந்து நிலைம் 
எடுக்கப்பட்டு உரிய ரோதக வழங 
கப்ப்டவில்தலை, உரிய ரோதக 
வழஙக தவண்டும், வீட்டிறகு ஒருவ 
ருக்கு தவதலை வழஙக தவண்டும்.  
முஷைம் சுகாோர நிதலை 
யத்தே அரசு மருத்துவமதனயாக 
ேரம் உயரத்ே தவண்டும்” என 
ைார.

ேமிழகத்துக்கு அளிக்க தவண் 
டிய ஜிஎஸடி முழு ரோதக மற 
றும் மதழ ரவள்் நிவாரைத் 

ரோதகதய மத்திய அரசு வழஙக 
வில்தலை எனறு மாநிலை அரசு ரசால்கி 
ைது. மத்திய அரசு நிதி அளித்ேோக 
கூறுகிைது, இவவிேயத்தில், ேமி 
ழக எம்பிக்கள் ர்டல்லிக்குச் ரசனறு  
மத்திய அரசுக்கு அழுத்ேம் ேர 
தவண்டும்.

சிேம்பரம் தகாயிலில் தீட்சிேரகள்  
ஆயவு ரசயய அனுமதித்திருக்க 
தவண்டும். மடியில் கனம் இல்தலை 
ரயனில் வழியில் பயம் இல்தலை. 
பாஜக  ேதலைவர அண்ைாமதலை, 
எதேயும் நிரூபிக்காமல் ரசயதி 
யாக்கும் வதகயில் அறிக்தகத் 

ரவளியிட்டு, ேமிழக அரசின மீது  
தினம் குறைச்சாட்டுகத் கூறி வருகி 
ைார. அதே அவர நிரூபிக்க தவண் 
டும்.

ேமிழகத்தில் ஆட்சி மாறினாலும்,  
காட்சி மாைவில்தலை. சிலை இ்டஙக 
ளில் ரரயடு ந்டத்துகினைனர. 
ஆனால் ஏதும் ரவளியில் வருவ 
தில்தலை. தேமுதிக கட்சி நிரவாகிக 
ளின தேரேல் நத்டரபறை பிைகு 
ேமிழகம் முழுவதும் சுறறுப்பயைம் 
நத்டரபறும்” எனைார.

தபட்டியினதபாது, விருத்ோச 
லைம் ரேறகு ஒனறிய தேமுதிக 
இத்ஞரணி ரசயலைா்ரும்,  
சாய ரகா்ஞசியப்பர சமுக நலை 
அைக்கட்்டத் ேதலைவருமான 
ஆோரம் காரத்திக் மறறும் நிரவாகி 
கள் உ்டனிருந்ேனர. 

இதேத் ரோ்டரந்து, சமீபத்தில் 
ரகடிலைம் ஆறறில் உயிரிழந்ே 
சிறுமிகள் குடும்பத்துக்கு ஆறுேல் 
கூறி நிவாரை உேவிகத்  
வழஙகினார,

zS ்பணருட்டி வட்்ம் குச்சிப்பாகையம் கிராமத்தில் சைடிலம் ஆற்றில் 
உயிரிழநத சிறுமிைளின் குடும்்பத்தினகர ததமுதிை ச்பாருைாைர பிதரமலதா 
விஜயைாநத் ் நதித்து ஆறுதல் கூறி, நிவாரண உதவிைகை வழங்கினார.

கண்மாயில் மூழ்கி 
2 சிறுவர் உட்பட  
3 ப்பர் உயிரிழப்பு

 �பெரியகுளம்
தேனி மாவட்்டம் ரபரியகு்ம் 
அருதக உள்் தகலைாசபட்டியில் 
தகாயில் திருவிழா ந்டக்கிைது. 
இேறகாக ேரமராஜ் எனபவரது 
வீட்டுக்கு நிலைக்தகாட்த்ட, ஒட்்டன 
சத்திரம் ஆகிய ஊரகளில் 
இருந்து உைவினரகள் வந்ேனர.

அவரகளில் பனனீரரசல்வம் 
(25) எனபவர மறை உைவினரின 
குழந்தேக்ான சபரிவாசன(11), 
மணிமாைன(12), ருத்ரன(7) ஆகி 
தயாரு்டன பாப்பிபட்டி கண்மா 
யில் தநறறு குளிக்கச் ரசனைார.

அப்தபாது 3 சிறுவரகளும் 
நீரில் மூழ்கினர. காப்பாறை ரசனை  
பனனீரரசல்வமும் மூழ்கினார.  
இவரகளில் பனனீரரசல்வம், சபரி 
வாசன, மணிமாைன ஆகிதயார 
மூச்சுத்திைறி இைந்ேனர. ருத்ரன  
தேனி அரசு மருத்துவமதனயில் 
தசரக்கப்பட்்டார.

எண்ைய் குழாயில் கசிவுகளை கண்றிய புதிய ் ோழில்நுட்்பம் 
zzதிருவாரூர மாவட்டைத்தில் ஓஎனஜிசி நிறுவனம் அறிமு்கம் 

 �திருவோரூர் 
எண்ரையக் குழாயகளில் கசிவு 
கத் கண்்டறிந்து ேடுக்க புதிய  
ரோழில்நுட்பத்தே ஓஎனஜிசி நிறு 
வனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்்து.

ேமிழகத்தில் ேஞசாவூர, நாதக,  
திருவாரூர, மயிலைாடுதுதை, ராம 
நாேபுரம், க்டலூர மாவட்்டஙகளில் 
உள்் பல்தவறு கிராமஙகளில்  
விவசாய நிலைஙகளுக்கு அடியில் 
ஓஎனஜிசி நிறுவனத்தின எண்ரைய 
குழாயகள் பதிக்கப்பட்டுள்்ன. 
இந்ேக் குழாயகளில் பலை தநரஙக 
ளில் உத்டப்பு ஏறபட்டு, அதில் ரசல் 
லைக்கூடிய கச்சா எண்ரைய, வாயு  
தபானைதவ ரவளிதயறி ரபாது 
மக்களுக்கும், வித்நிலைஙகளுக் 
கும் பாதிப்தப ஏறபடுத்துகினைன.

இதே முறறிலும் ேடுக்கும் வதக 
யில், நிலைத்தில் புதேக்கப்பட்டுள்் 
குழாயகளில் ஏறபடும் உத்டப்பு,  
துருப்பிடித்ேல் தபானை பாதிப்பு 
கத் முனகூட்டிதய கண்்டறி 
யும் புதிய ரோழில்நுட்பத்தே 
ஓஎனஜிசி நிறுவனம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்்து.
அேனபடி, திருவாரூர மாவட்்டத் 

தில் தகாவில்க்ப்பால் கச்சா எண் 
ரைய சுத்திகரிப்பு நிதலையத்திலி 
ருந்து அடியக்கமஙகலைம் வதர 
வித்நிலைஙகளுக்கு அடியில் 
புதேக்கப்பட்டுள்் ஓஎனஜிசி 
எண்ரையக் குழாயகளில் இந்ே 
புதிய ரோழில்நுட்பம் தநறறு 

தசாேதன முயறசியாக அறிமுகம் 
ரசயயப்பட்டுள்்து.

இவறதை தகாவில் க்ப்பால் 
இயறதக எரிவாயு தசகரிப்பு நிதலை 
யத்தில் காதரக்கால் ஓஎனஜிசி  
ரசயல் இயக்குநர அனுராக் 
ரோ்டஙகி தவத்ோர. இஙகிருந்து, 
அடியக்கமஙகலைம் கிராமம் வதர 
யுள்் 30 கி.மீ ரோதலைவு வதரயி 

லைான எண்ரைய குழாயகளில் 
தசாேதன ரசயயப்ப்ட உள்்து.

இந்ேக் கருவிகளின உேவியு 
்டன, இனிவரும் காலைஙகளில் 
திருவாரூர மாவட்்டம் மட்டுமினறி, 
மறை பகுதிகளிலும் உள்் ஓஎனஜிசி 
நிறுவன எண்ரைய குழாயகளில் 
ஏறபடும் பாதிப்புகள் ரோ்டக்க 
நிதலையிதலைதய கண்்டறியப்பட்டு 
சரிரசயயப்படும் என ஓஎனஜிசி 
அதிகாரிகள் ரேரிவித்ேனர.

இந்நிகழ்ச்சியில், ஓஎனஜிசி 
காதரக்கால் அசட் ரபாது தமலைா்ர  
மாைன, முேனதம ரபாது தமலைா்ர 
கள் சுதீஷ, வில்சன, ரபாது தமலைா 
்ரகள் சம்பத், சரவைா, கதைசன, 
மக்கள் ரோ்டரபு அதிகாரிகள் ராஜ 
தசகர, முருகானந்ேம், காரத்தி, 
ஊராட்சி மனைத் ேதலைவரகள் 
முத்ேமிழ்ச் ரசல்வி தவல்முருகன 
(அக்கதர தகாட்்டகம்), சுஜாோ 
பாஸகரன (க்ப்பால்), சித்ரா பாலை 
சுப்ரமணியன (கருப்புகி்ார), 
தெமலைோ ஆதராக்கியசாமி 
(நல்லூர) கலைந்துரகாண்்டனர.

zS திருவாரூர மாவட்்ம் தைாவில் ைைப்பால் ைச்்ா எணசணய் சுத்திைரிபபு 
நிகலயத்தில், ஓஎன்ஜிசி எணசணய்க் குழாய்ைளில் ைசிவுைகைக் 
ைண்றிநது தடுப்பதற்ைான புதிய சதாழில்நுட்்பக் ைருவிைகை தநற்று 
சதா்ங்கி கவக்கிறார ஓஎன்ஜிசி அஸட் தமலாைர மற்றும் ச்யல் 
இயக்குநர அனுராக்.
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