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கனமழையால் பாதிககபபட்டவரகளுககு நிவாரணமாக

ரூ.2,000 வழங்க பழனிசாமி வலியுறுத்தல்
 �சென்னை 

சென்னை  கிழக்கு தாம்பரம, கீழக்்கட் 
ட்ை, க்காவிலம்பாக்்கம, ்காரப்பாக்்கம, 
ச்காட்டிவாக்்கம உள்ளிட்ட ்பகுதி்களில் 
கேற்று ஆய்வு கேற்ச்காணட தமிழ்க 
ெட்டபக்பர்வ எதிரக்்கட்சித் த்லவர 
்பழனிொமி, ச்பாதுேக்்களுக்கு உணவு, 
நிவாரணப ச்பாருட்்க்ை வழங்கினைார. 
சதாடரந்து, தரேணி, கவைசகெரி, கதனைாம 
க்பட்்ட, ேயிலாபபூர உள்ளிட்ட ்பகுதி்களி 
லும,  முனனைாள் அ்ேசெர்கள்  டி.செயக் 
குோர, ்பா.வைரேதி உள்ளிட்கடாருடன 
செனறு ஆய்வு செய்தார.
 பினனைர அவர செய்தியாைர்களிடம 
கூறியதாவது: திமு்க அரசு ெரியா்க திட்ட 
மிடாததால்தான சென்னையில் ேட்டும 
523 இடங்்களில் ே்ழநீர கதங்கியுள்ைது. 

முதல்வர ஸடாலின சதாகுதியானை 
ச்காைத்தூரிகலகய ச்பரும்பாலானை இடங் 
்களில் கதங்கியுள்ை நீ்ர சவளிகயற்்ற 
ேடவடிக்்்க எடுக்்கவில்்ல. தணணீர 
கதங்கிய ்பகுதி்களில் குடிநீர, ்பால், 
ொப்பாடு கி்டக்்காத அவநி்ல உள்ைது. 
அரசு இனியாவது கவ்கோ்க செயல்்பட 
கவணடும.

 சென்னையில் ே்ழநீர வடி்கால்்கள் 

ெரியா்க தூரவாரப்படாததால்தான  தண 
ணீர சவளிகய்றவில்்ல. அரசின ்காழபபு 
ணரசசி ்காரணோ்க அனு்பவம நி்்றந்த 
160 ச்பாறியாைர்க்ை கவறு ோே்கராட்சி 
்களுக்கு ோற்றியுள்னைர. அனு்பவம  இல்லா 
தவர்கள் இங்கு வந்ததால் அவர்களுக்கு 
தணணீர கதக்்கம, நீ்ர சவளிகயற்றும 
வழி்கள் குறித்து சதரியவில்்ல. நிர 
வா்க தி்ற்ேயில்லாத அரொங்்கம 
இருப்பதால்தான சென்னை ேக்்கள் 
அவலநி்ல்ய ெந்தித்துள்ைனைர.

ே்ழநீ்ர அ்கற்்ற முடியாத நி்லயில் 
எங்்கள் மீது குற்்றம சுேத்துகின்றனைர.  
்பாதிக்்கப்பட்ட ேக்்கள் குடியிருபபு ்பகுதி 
யில் இருந்து சவளிகய்ற முடியாத நி்ல 
யில்,  அவர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம நிவா 
ரணத் சதா்்க ேற்றும நியாயவி்லக் 
்க்ட்களில் அத்தியாவசியப ச்பாருட்்க்ை 
இலவெோ்க வழங்்க கவணடும.

இவவாறு அவர சதரிவித்தார.

ப�ொறுப்� தட்டிக்கழிக்க கூடொது: ஓபிஎஸ்
சென்னை க்காட்டூரபுரம, கேற்கு ோம 

்பலம, வில்லிவாக்்கம, விரு்கம்பாக்்கம, 
்ெதாபக்பட்்ட உள்ளிட்ட ்பகுதி்க்ைப 
்பார்வயிட்ட  அதிமு்க ஒருங்கி்ணப 

்பாைர ஓ.்பனனீரசெல்வம,  ்பாதிக்்கப்பட்ட 
ேக்்களுக்கு உணவு, அரிசி, ்பருபபு, ்பாய், 
க்பார்வ வழங்கினைார. 

பினனைர அவர செய்தியாைர்களிடம 
கூறுமக்பாது, "சென்னையில்  ்பல இடங் 
்களில் இனனும நீர வடியாத சூழல் உள்ைது. 
்பாதிக்்கப்பட்ட ேக்்களுக்கு அரசு முழுவீச 
சில் நிவாரண உதவி்க்ை வழங்கி, 
அவர்க்ை வி்ரவா்க மீட்்க கவணடும. 
்கடந்த அதிமு்க ஆட்சி்ய குற்்றம 
சொல்லி ச்பாறுப்்ப அரசு தட்டிக்்கழிக்்க 
கூடாது. ஸோரட் சிட்டி திட்டத்தில் அதிமு்க 
ஆட்சி மீது ்பழிக்பாடக் கூடாது" என்றார.

வி.க்க.சசி்கலொ க்கொரிக்்க
சென்னையில் ்பல்கவறு இடங்்களில்  

ே்ழ ்பாதிபபு்க்ை வி.க்க.ெசி்கலா ்பார 
்வயிட்டு,   ேக்்களுக்கு ஆறுதல்கூறினைார.

தியா்கராயே்கரில் அவர க்பசும 
க்பாது, ‘‘்பாதிக்்கப்பட்ட ேக்்க்ைக் ்காப 
்பாற்றும வ்்கயில் தமிழ்க அரசுக்கு கவண 
டிய நிதி்ய ேத்திய அரசு உடனைடியா்க 
வழங்்க கவணடும.   ேத்திய அரசும, 
ோநில அரசும வி்ரவா்க செயல்்பட்டு 
நிவாரணப ்பணி்க்ை முடுக்கிவிட்டு ேக் 
்க்ைக் ்காப்பாற்்ற கவணடும’’ என்றார. 

SS சென்னை தாம்பரம எம.இ.எஸ். ொ்ையில் ம்ைநீருடன கைநத கழிவுநீரில் 
நடநது செனறு ச்பாதுமககளிடம கு்ைக்ைக ககடடறிநதார் ெடடபக்பர்ை  
எதிர்ககடசித் த்ைைர் ்பைனிொமி. படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

SS ககாடடூர்புரம ்பகுதி மககளுககு கநற்று நிைாரண 
உதவிக்ை ைைங்கினைார் அதிமுக ஒருங்கி்ணப்பாைர் 
ஓ.்பனனீர்செல்ைம.  படம்: க.பரத்

மெர்கன்டைல் வங்கி நூற்றாண்டு நிறுவனர தின விழறா
 �சென்னை

தமிழோடு சேர்கன்டல் வங்கி 
யின (டிஎமபி) நூற்்றாணடு 
நிறுவனைர தினை விழா தூத்துக் 
குடியில் கேற்று முனதினைம 
ச்காணடாடப்பட்டது.

இதுகுறித்து வங்கியின நிர 
வா்க இயக்குேர ேற்றும 
த்ல்ே நிரவா்க அதி்காரி 
க்க.வி.ராேமூரத்தி சவளியிட் 
டுள்ை செய்திக்குறிபபில் கூறி 
யிருப்பதாவது:

டிஎமபி நூற்்றாணடு நிறு 
வனைர தினை விழாவில், நிறுவ 
னைர்களுக்கு ேரியா்த செலுத் 
தப்பட்டது. வங்கியின 100-வது 
இ-லாபி்ய தூத்துக்குடி 
ோே்கராட்சி ஆ்ணயர டி.ொரு 
ேதி சதாடங்கி்வத்தார. 
சதாடரந்து, ரத்ததானைம ேற் 
றும ேருத்துவ மு்காம ேடத்தப 
்பட்டது.

லட்சுமி ே்காலில் ே்ட 

ச்பற்்ற ்கடன வழங்கும மு்கா 
மில், ெமூ்க ேலன ேற்றும ே்களிர 
உரி்ேத் து்்ற அ்ேசெர 
கீதா ஜீவன, தூத்துக்குடி ஆட் 
சியர செந்தில்ராஜ் ஆகிகயார 
்கலந்துச்காணடு, 200 ்பயனைா 
ளி்களுக்கு ரூ.103 க்காடி ்கடனு 
தவி வழங்கினைர. இகதக்பால, 
12 ேணடலங்்களிலும ்கடனுதவி 
மு்காம்கள்  ே்டச்பற்்றனை.

  முன்கைப ்பணியாைர்கள் 

100 க்பருக்கு ோடு முழுவதும 
ேரியா்த செலுத்தப்பட்டது. 
100 ெதவீத ்ககரானைா தடுபபூசி 
இலக்்்க அ்டயும வ்்கயில்,  
161 கிராேங்்களில் ேக்்களுக்கு 
முழு்ேயா்க தடுபபூசி க்பாடப 
்பட்டது. இதில், 11,726 க்பர 
்பயனை்டந்தனைர.

கேலும, 100-வது கி்ையா்க 
ொத்தூர கி்ைக்கு ஐஎஸஓ 
தரசொனறு ச்ப்றப்பட்டது.  

சி்றபபு விருந்தினைரா்க க்கா்பால் 
னிவாென ேற்றும வங்கி 
து்ணத் த்லவர சிதம்பர 
ோதன, ச்பாது கேலாைர்கள் 
சூரியராஜ், இன்பேணி, 
து்ணப ச்பாது கேலாைர 
க்க.விெயன, முனனைாள் 
த்லவர எஸ.அணணாே்ல, 
முனனைாள் இயக்குேர சி.எஸ.
ராகெந்திரன உள்ளிட்கடார 
்பங்க்கற்்றனைர.  l

�Sதூத்துககுடியில் ந்டச்பற்ை தமிழநாடு சமர்கன்டல் ைங்கியின நூற்ைாண்டு நிறுைனைர் தினை விைாவில் 
்பங்ககற்ை நிர்ைாக இயககுநர் மற்றும த்ை்ம நிர்ைாக அதிகாரி கக.வி.ராமமூர்த்தி உள்ளிடகடார்.

7 மாவட்ட பாஜக 
தலைவரகள் மாற்றம்

 �சென்னை
்பாெ்க ோநிலத்  த்லவர 
க்க.அணணாே்ல கேற்று 
சவளியிட்ட அறிக்்்கயில், 
"ேது்ர ே்கருக்கு  பி.ெரவ 
ணன, திருசசி ே்கருக்கு 
எஸ.ராெகெ்கரன,  திருசசி 
பு்றே்கருக்கு  ஆர.அஞொசேஞ 
ென, ்கரூருக்கு  வி.செந்தில் 
ோதன, ச்பரம்பலூருக்கு  
பி.செல்வராஜ், விழுபபுரத் 
துக்கு ஏ.டி.ராகெந்திரன, 
செங்்கல்்பட்டுக்கு  ஏ.கவதா 
சுபபிரேணியம, க்கா்வ 
வடக்குக்கு ெங்கீதா ஆகிகயார 
ோவட்டத் த்லவர்கைா்க 
நியமிக்்கப்பட்டுள்ைனைர.

இகதக்பால, கலாகிதாஸ 
(திருசசி ே்கர), ஜிபிஎஸ 
ோக்கந்திரன (ராேோதபுரம) 
ஆகிகயார ோவட்டப ்பார்வ 
யாைர்கைா்க நியமிக்்கப்பட் 
டுள்ைனைர" எனறு சதரிவித் 
துள்ைார.

ச்பாறுபபிலிருந்து விடுவிக் 
்கப்பட்ட ோவட்டத் த்லவர 
்கள், ்பார்வயாைர்கள் 
ஆகிகயார, ்கட்சியின  ோநில 
செயற்குழு உறுபபினைர்கைா்க 
நியமிக்்கப்பட்டுள்ைதா்கவும 
்பாெ்க ோநிலத் த்லவர 
அணணாே்ல சதரிவித்துள் 
ைார.
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