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SSசென்னை தாம்பரம் எம்.இ.எஸ். சாலையில் மழைநீருடன் கலந்த கழிவுநீரில்
நடந்து சென்று ப�ொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார் சட்டப்பேரவை
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி.
படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

SSக�ோட்டூர்புரம் பகுதி மக்களுக்கு நேற்று நிவாரண
உதவிகளை வழங்கினார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்
ஓ.பன்னீர்செல்வம். 
படம்: க.பரத்

கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணமாக

ரூ.2,000 வழங்க பழனிசாமி வலியுறுத்தல்
சென்னை

சென்னை கிழக்கு தாம்பரம், கீழ்க்கட்
டளை, க�ோவிலம்பாக்கம், காரப்பாக்கம்,
க�ொட்டிவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்
நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்ட தமிழக
சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
பழனிசாமி, ப�ொதுமக்களுக்கு உணவு,
நிவாரணப் ப�ொருட்களை வழங்கினார்.
த�ொடர்ந்து, தரமணி, வேளச்சேரி, தேனாம்
பேட்டை, மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளி
லும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் டி.ஜெயக்
குமார், பா.வளர்மதி உள்ளிட்டோருடன்
சென்று ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம்
கூறியதாவது: திமுக அரசு சரியாக திட்ட
மிடாததால்தான் சென்னையில் மட்டும்
523 இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.
முதல்வர் ஸ்டாலின் த�ொகுதியான
க�ொளத்தூரிலேயே பெரும்பாலான இடங்
களில் தேங்கியுள்ள நீரை வெளியேற்ற
நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தண்ணீர்
தேங்கிய பகுதிகளில் குடிநீர், பால்,
சாப்பாடு கிடைக்காத அவநிலை உள்ளது.
அரசு இனியாவது வேகமாக செயல்பட
வேண்டும்.
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால்கள்

சரியாக தூர்வாரப்படாததால்தான் தண்
ணீர் வெளியேறவில்லை. அரசின் காழ்ப்பு
ணர்ச்சி காரணமாக அனுபவம் நிறைந்த
160 ப�ொறியாளர்களை வேறு மாநகராட்சி
களுக்கு மாற்றியுள்னர். அனுபவம் இல்லா
தவர்கள் இங்கு வந்ததால் அவர்களுக்கு
தண்ணீர் தேக்கம், நீரை வெளியேற்றும்
வழிகள் குறித்து தெரியவில்லை. நிர்
வாக திறமையில்லாத அரசாங்கம்
இருப்பதால்தான் சென்னை மக்கள்
அவலநிலையை சந்தித்துள்ளனர்.
மழைநீரை அகற்ற முடியாத நிலையில்
எங்கள் மீது குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குடியிருப்பு பகுதி
யில் இருந்து வெளியேற முடியாத நிலை
யில், அவர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் நிவா
ரணத் த�ொகை மற்றும் நியாயவிலைக்
கடைகளில் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை
இலவசமாக வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

ப�ொறுப்பை தட்டிக்கழிக்க கூடாது: ஓபிஎஸ்

சென்னை க�ோட்டூர்புரம், மேற்கு மாம்
பலம், வில்லிவாக்கம், விருகம்பாக்கம்,
சைதாப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளைப்
பார்வையிட்ட அதிமுக ஒருங்கிணைப்

sushant.chandel@hindutamil.co.in

பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு உணவு, அரிசி, பருப்பு, பாய்,
ப�ோர்வை வழங்கினார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம்
கூறும்போது, "சென்னையில் பல இடங்
களில் இன்னும் நீர் வடியாத சூழல் உள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அரசு முழுவீச்
சில் நிவாரண உதவிகளை வழங்கி,
அவர்களை விரைவாக மீட்க வேண்டும்.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியை குற்றம்
ச�ொல்லி ப�ொறுப்பை அரசு தட்டிக்கழிக்க
கூடாது. ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் அதிமுக
ஆட்சி மீது பழிப�ோடக் கூடாது" என்றார்.

வி.கே.சசிகலா க�ோரிக்கை

சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில்
மழை பாதிப்புகளை வி.கே.சசிகலா பார்
வையிட்டு, மக்களுக்கு ஆறுதல்கூறினார்.
தியாகராயநகரில் அவர் பேசும்
ப�ோது, ‘‘பாதிக்கப்பட்ட மக்களைக் காப்
பாற்றும் வகையில் தமிழக அரசுக்கு வேண்
டிய நிதியை மத்திய அரசு உடனடியாக
வழங்க வேண்டும்.
மத்திய அரசும்,
மாநில அரசும் விரைவாக செயல்பட்டு
நிவாரணப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டு மக்
களைக் காப்பாற்ற வேண்டும்’’ என்றார்.

மெர்கன்டைல் வங்கி நூற்றாண்டு நிறுவனர் தின விழா
சென்னை

தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கி
யின் (டிஎம்பி) நூற்றாண்டு
நிறுவனர் தின விழா தூத்துக்
குடியில் நேற்று முன்தினம்
க�ொண்டாடப்பட்டது.
இதுகுறித்து வங்கியின் நிர்
வாக இயக்குநர் மற்றும்
தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
கே.வி.ராமமூர்த்தி வெளியிட்
டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறி
யிருப்பதாவது:
டிஎம்பி நூற்றாண்டு நிறு
வனர் தின விழாவில், நிறுவ
னர்களுக்கு மரியாதை செலுத்
தப்பட்டது. வங்கியின் 100-வது
இ-லாபியை
தூத்துக்குடி
மாநகராட்சி ஆணையர் டி.சாரு
மதி
த�ொடங்கிவைத்தார்.
த�ொடர்ந்து, ரத்ததானம் மற்
றும் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்
பட்டது.
லட்சுமி மகாலில் நடை

 தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கியின் நூற்றாண்டு நிறுவனர் தின விழாவில்
பங்கேற்ற நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கே.வி.ராமமூர்த்தி உள்ளிட்டோர்.

பெற்ற கடன் வழங்கும் முகா
மில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர்
உரிமைத் துறை அமைச்சர்
கீதா ஜீவன், தூத்துக்குடி ஆட்
சியர் செந்தில்ராஜ் ஆகிய�ோர்
கலந்துக�ொண்டு, 200 பயனா
ளிகளுக்கு ரூ.103 க�ோடி கடனு
தவி வழங்கினர். இதேப�ோல,
12 மண்டலங்களிலும் கடனுதவி
முகாம்கள் நடைபெற்றன.
முன்களப் பணியாளர்கள்

100 பேருக்கு நாடு முழுவதும்
மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
100 சதவீத கர�ோனா தடுப்பூசி
இலக்கை அடையும் வகையில்,
161 கிராமங்களில் மக்களுக்கு
முழுமையாக தடுப்பூசி ப�ோடப்
பட்டது. இதில், 11,726 பேர்
பயனடைந்தனர்.
மேலும், 100-வது கிளையாக
சாத்தூர் கிளைக்கு ஐஎஸ்ஓ
தரச்சான்று
பெறப்பட்டது.

சிறப்பு விருந்தினராக க�ோபால்
னிவாசன் மற்றும் வங்கி
துணைத் தலைவர் சிதம்பர
நாதன், ப�ொது மேலாளர்கள்
சூரியராஜ்,
இன்பமணி,
துணைப் ப�ொது மேலாளர்
கே.விஜயன்,
முன்னாள்
தலைவர் எஸ்.அண்ணாமலை,
முன்னாள் இயக்குநர் சி.எஸ்.
ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர்
பங்கேற்றனர். 
l

7 மாவட்ட பாஜக
தலைவர்கள் மாற்றம்

சென்னை

பாஜக மாநிலத் தலைவர்
கே.அண்ணாமலை நேற்று
வெளியிட்ட அறிக்கையில்,
"மதுரை நகருக்கு பி.சரவ
ணன், திருச்சி நகருக்கு
எஸ்.ராஜசேகரன்,
திருச்சி
புறநகருக்கு ஆர்.அஞ்சாநெஞ்
சன், கரூருக்கு வி.செந்தில்
நாதன்,
பெரம்பலூருக்கு
பி.செல்வராஜ், விழுப்புரத்
துக்கு
ஏ.டி.ராஜேந்திரன்,
செங்கல்பட்டுக்கு ஏ.வேதா
சுப்பிரமணியம்,
க�ோவை
வடக்குக்கு சங்கீதா ஆகிய�ோர்
மாவட்டத் தலைவர்களாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேப�ோல, ல�ோகிதாஸ்
(திருச்சி நகர்), ஜிபிஎஸ்
நாகேந்திரன் (ராமநாதபுரம்)
ஆகிய�ோர் மாவட்டப் பார்வை
யாளர்களாக நியமிக்கப்பட்
டுள்ளனர்" என்று தெரிவித்
துள்ளார்.
ப�ொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்
கப்பட்ட மாவட்டத் தலைவர்
கள்,
பார்வையாளர்கள்
ஆகிய�ோர், கட்சியின் மாநில
செயற்குழு உறுப்பினர்களாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
பாஜக மாநிலத் தலைவர்
அண்ணாமலை தெரிவித்துள்
ளார்.
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