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மாம்பலம் கால்வாய் கரைய�ோரத்தில்
க�ொட்டப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்
zzஉடனே

அகற்ற நகராட்சி நிர்வாக செயலர் உத்தரவு
சென்னை

SSசென்னை வேளச்சேரி 100 அடி சாலையில் நேற்று மாலை பெய்த திடீர் மழையில் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி சென்ற வாகனங்கள். (அடுத்த படம்)
சென்னையில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த கன மழையால் துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் தேங்கிய
மழைநீரில் நேற்று நடந்து சென்ற மாணவர்கள். 
படங்கள்: பு.க.பிரவீன்

சென்னை, புறநகரில் க�ொட்டித் தீர்த்த கனமழை
z அதிகபட்சமாக தாம்பரத்தில் 13 செமீ பதிவு
சென்னை

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதி
களில் நேற்று முன்தினம் இரவு
க�ொட்டித் தீர்த்த கனமழையால்
மாநகரம் முழுவதும் குளிர்ந்த
சூழல் நிலவியது. அதிகபட்சமாக
தாம்பரத்தில் 13 செமீ மழை பதி
வானது.
கடந்த மே மாத இறுதியில்
தென்மேற்கு பருவமழை த�ொடங்
கியது. அதன் பிறகு சென்னையில்
மழை பெய்யவில்லை. கடந்த மே,
ஜூன் ஆகிய மாதங்களில் குறிப்
பிடும்படியாக க�ோடை மழையும்
பெய்யவில்லை. ஜூன் மாதம்
த�ொடங்கியது முதல், தமிழகத்தின்

பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்
தாலும், சென்னை மற்றும் புறநகர்
பகுதிகளில் கடும் வெயில் சுட்
டெரித்து வந்தது. இரவிலும் புழுக்
கம் நிலவியது. ஆங்காங்கே இரவு
நேரங்களில் ஏற்படும் மின் தடை
யால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாயினர்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம்
இரவு சுமார் 9 மணி அளவில் ஒரு
சில இடங்களில் லேசான சாரல்
மழை இருந்து வந்தது. அதன்
பின்னர் கடும் காற்று, இடி, மின்ன
லுடன் மழை பெய்யத் த�ொடங்கி
யது. நேரம் ஆக ஆக மாநகர் மற்றும்
புறநகர் பகுதிகளில் பரவலாக
கனமழை க�ொட்டித் தீர்த்தது.

அதிகபட்சமாக தாம்பரத்தில் 13
செமீ, தரமணி, க�ொரட்டூரில் தலா
11, பெரும்புதூர், காட்டுக்குப்பம்,
சென்னை விமான நிலையம்,
ஆலந்தூர், கிண்டி, மயிலாப்பூர்
ஆகிய இடங்களில் தலா 9, நுங்கம்
பாக்கம், ஏசிஎஸ் மருத்துவக்
கல்லூரி, அம்பத்தூர், ஊத்துக்
க�ோட்டை, திருவாலங்காடு ஆகிய
பகுதிகளில் தலா 8, ச�ோழிங்க
நல்லூரில் 7, எம்ஜிஆர் நகர், அயனா
வரம் ஆகிய இடங்களில் தலா 6,
பெரம்பூரில் 5, தண்டையார்பேட்டை
யில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
யாரும் எதிர்பாராத திடீர்
மழையால் சென்னை மற்றும் புற

நகர் பகுதிகளில் இரவு முழுவதும்
குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது.

நேற்றும் மழைப் ப�ொழிவு

சென்னையில் நேற்று காலை
முதல் கடும் வெயில் நிலவியது.
பகல் நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேக
மூட்டமாக இருந்தது. மாலையில்
சுமார் 6.30 மணி அளவில் 2-வது
நாளாக மழை பெய்தது. மாநகரம்
முழுவதும் பரவலாக மிதமான மழை
பெய்த நிலையில், அலுவலகம்
முடிந்து வீடு திரும்ப பேருந்து
நிலையங்களில் காத்திருந்த த�ொழி
லாளர்கள், பெண்கள், வாகன
ஓட்டிகள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர்.

சென்னை, மாம்பலம் கால்வாய்
கரைய�ோரங்களில் க�ொட்டப்படும்
பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்களை அகற்று
மாறு அலுவலர்களுக்கு நகராட்சி
நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
துறை செயலர் சிவ் தாஸ் மீனா
உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக மாநகராட்சி
வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை
மாநகராட்சியில்
48.80 கிமீ நீளமுள்ள 30 நீர்வழிக்
கால்வாய்கள் பராமரிக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இதில் தேனாம்
பேட்டை மற்றும் க�ோடம்பாக்கம்
மண்டலங்களுக்கு உட்பட்ட தியாக
ராய நகர், நந்தனம், நுங்கம்பாக்கம்
ஆகிய பகுதிகளின் வழியே
மாம்பலம் கால்வாய் சுமார் 5.7
கிமீ நீளத்தில் 113-வது வார்டில்
த�ொடங்கி, 169-வது வார்டில் அடை
யாற்றில் சேருகிறது.
பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கையாக மாம்பலம் கால்
வாயில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும்

தூர்வாரும் பணிகளை நகராட்சி உத்தரவிட்டார்.
மாம்பலம் கரையை ஒட்டியுள்ள
நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
துறை செயலர் சிவ் தாஸ் மீனா நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு
நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய் வாரிய குடியிருப்புகளான பத்திக்
கரை திட்டப் பகுதி, திரு.வி.க.
தார்.
பின்னர், மாம்பலம் கால்வாயில் நகர் குடியிருப்பு, அன்பு நகர்
ஆங்காங்கே மேற்கொள்ளப்பட உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு
வேண்டிய சிறு பராமரிப்பு மற்றும் செய்து குப்பையை மக்கும்,
மறுசீரமைப்பு பணிகள் த�ொடர்பாக மக்காத குப்பைகளாக பிரித்து
மாநகராட்சி
அலுவலர்கள், வழங்குவது குறித்து விழிப்புணர்வு
சென்னை குடிநீர் வாரிய அலு ஏற்படுத்தினார்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாநக
வலர்கள் ஆகிய�ோருடன் ஆல�ோ
ராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங்
சனை மேற்கொண்டார்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாம் பேடி, சென்னை குடிநீர் வாரிய
பலம் கால்வாய் கரைய�ோரங்களில் மேலாண் இயக்குநர் ஆர்.கிர்லோஷ்
உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் குமார், மாநகராட்சி மத்திய
ஆங்காங்கே தடை செய்யப்பட்ட வட்டார துணை ஆணையர் ஷேக்
பிளாஸ்டிக் ப�ொருட்களும், திடக் அப்துல் ரஹ்மான், மாநகராட்சி
KSL Media
Ltd.ப�ொறியாளர் (ப�ொது)
தலைமைப்
கழிவுகளும் (C)
க�ொட்டப்படுவதை
பார்வையிட்ட சிவ் தாஸ் மீனா, எஸ்.ராஜேந்திரன், சென்னை குடிநீர்
தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபடும் வாரிய தலைமைப் ப�ொறியாளர்
உர்பேசர் சுமித் நிறுவனத்தின் அலு ராமசாமி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்
வலர்களை அழைத்து உடனடியாக தனர்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில்
இப்பகுதிகளில் தீவிர தூய்மைப்
பணிகளை
மேற்கொள்ள கூறப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை தமிழர் க�ோரிக்கை குறித்து உரிய நடவடிக்கை

zzஅகதிகள்

தினத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி
சென்னை

இலங்கைத் தமிழர் வாழ்வுரிமை,
குடியுரிமை சார்ந்த க�ோரிக்கைகள்
குறித்து உரிய நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்படும்
என்று
உலக
அகதிகள் தினத்தில் முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட
ட்விட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

ஐக்கிய நாடுகளின் ப�ொது அவை
யில் 2000-ம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்
பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில்,
ஆண்டுத�ோறும் ஜூன் 20-ம் தேதி
உலக அகதிகள் தினம் கடைபிடிக்
கப்படுகிறது. ‘யாதும் ஊரே,
யாவரும் கேளிர்’ என்பதே தமிழர்
வாழ்வியல் மரபு.
உலகெங்கும்
அகதிகளாக

வாழ்பவர்களின் உரிமைகள் காக்
கப்பட வேண்டிய நிலையில், தாய்த்
தமிழகத்தை நாடி வந்த இலங்கைத்
தமிழ் ச�ொந்தங்களின் வாழ்க்கை
மேம்பட அரசு உறுதியான செயல்
பாடுகளை மேற்கொண்டு வரு
கிறது.
அகதிகள் முகாம் என்ற பெயரை
இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு

முகாம்எனமாற்றம்செய்துஅவர்கள்
வாழ்வில் ஏற்றம் பெறுவதற்கான
திட்டங்கள்
நடைமுறைப்படுத்
தப்பட்டு வருகின்றன. வாழ்வுரிமை,
குடியுரிமை சார்ந்த க�ோரிக்கைகள்
குறித்து உரிய நடவடிக்கை மேற்
க�ொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்
துள்ளார்.

SSபுதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி,

தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் எஸ்.எஸ்.சுப்பிரமணியன் தலைமையில்
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலக பின்புறம் நேற்று தர்ணா ப�ோராட்டம்
நடைபெற்றது. இதில், சிஐடியு துணைப் ப�ொதுச் செயலாளர் வி.குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.  படம்: ம.பிரபு

selvakumar.m@hindutamil.co.in

கர�ோனா த�ொற்று அதிகரித்து வருவதால்

ப�ொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும்

zzமக்களுக்கு

மாநகராட்சி ஆணையர் வேண்டுக�ோள்
சென்னை

சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் கர�ோனா
த�ொற்று அதிகரிப்பதைத் தடுக்க
மக்கள் ப�ொது இடங்களில் முகக்கவசம்
அணிய வேண்டும் என்று மாநகராட்சி
ஆணையர்ககன்தீப்
சிங்
பேடி
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட
செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட
பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக
கர�ோனா த�ொற்று அதிகரித்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் புதிதாக 306 பேர்
கர�ோனா த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
னர். நேற்றைய நிலவரப்படி 1,697 பேர்

மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகளில்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று
வருகின்றனர். அதனால் ப�ொதுமக்கள்
கர�ோனா த�ொற்றிலிருந்து தங்களைப்
பாதுகாத்துக்கொள்ள ப�ொது இடங்
களில் முகக்கவசம் அணியுமாறு கேட்டுக்
க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.
காய்ச்சல், இருமல், த�ொண்டை வலி
மற்றும் சளி ப�ோன்ற கர�ோனா த�ொடர்
பான அறிகுறி உள்ள நபர்கள் குறித்த
விவரங்களை தெரியப்படுத்த தனியார்
மருத்துவமனைகளுக்கு ஏற்கெனவே
கடிதம் வாயிலாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்
ளது. தற்போது 448 தனியார் மருத்துவ
மனைகள் மற்றும் ப�ொது சிகிச்சை

மையங்கள் சார்பில் விவரங்கள் பெறப்
பட்டு வருகின்றன. 19-ம் தேதி தனியார்
மருத்துவமனைகளில் இருந்து காய்ச்சல்
ப�ோன்ற அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சை பெற்ற
227 பேரின் விவரம் பெறப்பட்டுள்ளது.
இவற்றில் ராயபுரம் மற்றும் திரு.வி.க.
நகர் மண்டலங்களில் தனியார் மருத்துவ
மனைகளில் இருந்து மிகக் குறைந்த அள
விலான எண்ணிக்கையில் விவரங்கள்
பெறப்படுகின்றன. இந்த மண்டலங்
களைச் சார்ந்த பூச்சியில் வல்லுநர்கள்
தனியார்
மருத்துவமனைகளுக்குச்
சென்று ஆய்வு செய்து விவரங்களைப்
பெற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு
செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில்

SSமுன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமியை, ‘தி இந்து’வின்

கேஎஸ்எல் குழும இயக்குநர்களில் ஒருவரான ர�ோஹித் ரமேஷ்,
மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்துப் பேசினார்.

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

தங்கம் பவுனுக்கு
ரூ.80 உயர்வு

சென்னை

தங்கம் விலை நேற்று உயர்ந்
தது. சென்னையில் 22 கேரட்
தங்கம் நேற்று பவுனுக்கு ரூ.80
உயர்ந்து ரூ.38 ஆயிரத்து
200-க்கு விற்கப்பட்டது. 22
கேரட் க�ொண்ட ஒரு கிராம்
தங்கம் ரூ.4 ஆயிரத்து
775-க்கு விற்பனை ஆனது.
இதுவே, நேற்று முன்தினம்
ரூ.4 ஆயிரத்து 765-க்கு
விற்கப்பட்டது.

பிளஸ் 2-வில் 86.53%,
10-ம் வகுப்பில் 75.84% தேர்ச்சி

சென்னை

சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ம�ொத்தம் 5,642
மாணவ, மாணவிகள் 12-ம் வகுப்பு அரசு ப�ொது தேர்வை
எழுதினர். இதில் 4,882 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்; தேர்ச்சி
விகிதம் 86.53 சதவீதம் ஆகும்.
மதிப்பெண் அடிப்படையில் 47 மாணவ, மாணவிகள் 551
மதிப்பெண்களுக்கு மேலும், 164 பேர் 501 முதல் 550 மதிப்பெண்
கள் வரையிலும், 382 பேர் 451 முதல் 500 மதிப்பெண்கள் வரை
யிலும் பெற்றுள்ளனர்.
அதேப�ோல் 10-ம் வகுப்பு ப�ொதுத் தேர்வை 6,448 மாணவ,
மாணவிகள் எழுதினர். இதில் 4,890 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்
ளனர்; தேர்ச்சி விகிதம் 75.84 சதவீதம் ஆகும். 24 மாணவ, மாண
விகள் 451 மதிப்பெண்களுக்கு மேலும், 148 பேர் 401 முதல்
450 மதிப்பெண்கள் வரையிலும், 359 பேர் 351 முதல் 400 மதிப்
பெண்கள் வரையிலும் பெற்றுள்ளனர். சென்னையில் 10-ம்
வகுப்பு ப�ொது தேர்வில் சூளைமேடு சென்னை உயர்நிலைப்
பள்ளி 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று முதல் இடம் பெற்றுள்ளது.

வ ளபரக
ய ெச
ெபயமாற
செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?
I P.Arumugam S/O, A.Ponஎங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
nusamy
R/oHTS<ஸ்பேஸ>
No.4, Janaகுறுஞதசெய்தி:
உங்கள்
ki பின்்கொடு
Avenue,இள�Rattinamanளடப் தசெய்து
galam, Chennai-48
have
எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.
9773001174
மின்னஞ்சல்:
changed my
name to P.Arucirc@thehindutamil.co.in
mugaprabu
for all purposes
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வி்ளம்்பரங்களின்
அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில்
மதுைர மாவட்டம்
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு
விெதாரிதது அருகில்
ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு
வrச்சூ
1கி.மீ . வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ தட்சேணந்தல்
அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / ெமயின்
பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
ேராட்டில்
34 &ஏக்க
இடம்
்பதிப்பதா்ளருமதான
்கஸ்தூரி
ென்ஸ் லிமிசைட்
/ ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
விற்பைனக்கு உள்ளது.
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம்
அல்லைது இழபபு
ஏற்்படும் ்பட்ெததில்,
இந்தச் செய்தித
மூன்று
பக்கமும்
ேராடு
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
்பதிப்பதா்ளர்,
ஆசிரியர்,
இயககுநர்்கள, ஊழியர்
வசதி அச்சிடுபவதார்,
உள்ளது.
மிக
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
அருகில் ேபாlஸ் ேகம்ப்,
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள
அனுபபுபவதார்
பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
ேகந்திrய
வித்யாலயா
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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