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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.
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்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

இருமபுலிச்ெரி ்பாலாற்று தரைப்பாலம உர்டந்து

6 ஆண்டுகள் கடந்தும் மேம்்பாலம் இல்ல
zzமழைக்காலம் த�காடங்கியுள்ள�கால் மக்ள அச்சம் 

 �திருக்கழுககுன்றம்
செங்கல்பட்டு மாவட்்டம், திருக் 
்கழுக்குன்றம் ஒனறியம் செரும்பூர் 
கிராமத்தில இருந்து இரும்புலிச் 
செரி, எட்டயாத்தூர் ஆகிய கிராமங 
்களுக்கு செலலும் வட்கயில 
்பாலாற்றின குறுக்ச்க தடரப் 
்பாலம் இருந்தது.  இந்நிடலயில, 
்க்டந்த 2015-ம் ஆண்டு இறுதியில 
ச்பயத ச்பருமடையில ்பாலாற்றில 
சவள்ளம் ஏற்்பட்டு தடரப்்பாலம் 
அடித்துச் செலலப்்பட்்டது. 

சவள்ளம் குட்றந்ததும், 
ஆற்றின குறுக்ச்க தற்்காலிமா்க 
தடரப்்பாலம் அடமக் 
்கப்்பட்்டது. இந்த தடரப்்பாலமும், 
அடுத்த மடை சவள்ளத்திசலசய 
செதமட்டந்ததால, இந்த கிராம 
மக்்கள ்பாலாற்றில சவள்ளம் 
ஏற்்படும்ச்பாசதலலாம் சவளிசய 
செலல முடியாமல சதா்டர்ந்து 
்பாதிக்்கப்்பட்டு வருகின்றனர். 

இந்நிடலயில, இரும்புலிச்செரி-
செரும்பூர் இட்டசய ்பாலம் அடமக் 

்கப்்படும் எனறு தமிை்க அரொல 
அறிவிக்்கப்்பட்டு, ்க்டந்த 2017-ம் 
ஆண்டு மண் ்பரிசொதடன்கள 
ெட்டச்பற்்றன. எனினும், சமம் 
்பாலம் அடமக்கும் ்பணி்கள 
சதா்டங்கப்்ப்டாமல உள்ளன.

தற்ச்பாது, ்காஞ்சிபுரம் மாவட் 
்டம் இரண்்டா்க பிரிக்்கப்்பட்டு 
செங்கல்பட்டு மாவட்்டம் உதயமாகி 
யுள்ளது. அதனால, மாவட்்ட 
ஆட்சியர் அலுவல்கத்தின அருகில 
உள்ள ்பகுதியா்க இரும்புலிச்செரி 
மாறியுள்ளது. எனசவ, மாவட்்ட 
ஆட்சியர் சமம்்பாலம் அடமக்கும் 
்பணி்கட்ள துரிதப்்படுத்த சவண் 
டும் என ச்காரியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, இரும்புலிச் செரி 
கிராம மக்்கள கூறும்ச்பாது, 
"தடரப்்பாலம் செதமட்டந்துள்ள 
தால, ்பாலாற்றில சவள்ளப் 
ச்பருக்கு ஏற்்படும்ச்பாது ச்பாக்கு 
வரத்து தட்ட்படுகி்றது. இதனால, 
கிராமத்தில அத்தியாவசிய ச்பாருட் 
்களுக்கு தட்டுப்்பாடு ஏற்்படுகி்றது. 

தற்ச்பாது மடைக்்காலம் 
சதா்டஙகியுள்ளதால ்பாலாற் 
றில சவள்ளப் ச்பருக்கு ஏற்்படும். 
சமலும், அருச்க வளளிபுரம் 
்பாலாற்றின குறுக்ச்க உள்ள தடுப் 
்படை நிரம்பும்ச்பாது தற்்காலி்க 
மண் ொடலயும் நீரில முழ்கும் 
நிடல உள்ளது. சமம்்பாலம் அடமத் 
தால மட்டுசம இப்பிரச்சிடனக்கு 
நிரந்தர தீர்வு ஏற்்படும் என்ற 
னர்.

இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு 
மாவட்்ட செடுஞ்ொடலத் துட்ற 
சி்றப்பு திட்்ட அதி்காரி்கள கூறும் 
ச்பாது, "இரும்புலிச்செரி ்பாலாற் 
றின குறுக்ச்க சமம்்பாலம் 
அடமக்்க பூர்வாங்க ்பணி்கள 
நிட்றவு ச்பற்றுள்ளன. சமலும், 
புதிய சமம்்பாலம் அடமக்்க 
திட்்ட மதிப்பீடு தயாரித்து அரசின 
ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியுளச்ளாம். 
விடரவில நிதி ஒதுக்கீடு சதா்டர் 
்பான அறிவிப்பு்கள வரும் என 
ெம்புகிச்றாம்" என்றனர்.

zS ப�ொது இடங்களில் விநொய்கர் சிலை்கலை லைத்து விநொய்கர் சதுர்த்திலய ப்கொணடொட அனுமதிக்கக க்கொரி, இந்து 
திரொவிட மக்கள் ்கட்சி சொர்பில் �ல்ைொைரத்தில் கநற்று ஆர்்ப�ொட்டம் நலடப�ற்்றது.  படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

பாலியல் பலாத்ாரம்  
சிறுவன் மீது  பபாகபசா 
வழககு பதிவு

 �மாமல்லபுரம்
மாமலலபுரம் அருச்க 
சிறுமிடய ்பாலியல ்பலாத் 
்காரம் செயததா்க சிறுவன 
மீது ச்பாக்சொ வைக்கு ்பதிவு 
செயது சிறுவர் சீர்திருத்த 
்பளளிக்கு அனுப்பினர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்்டம், 
மாமலலபுரம் அருச்க உள்ள 
கிராமத்டத செர்ந்த 4-ம் 
வகுப்பு ்படிக்கும் 9 வயது 
சிறுமி செற்று முனதினம் 
இயற்ட்க உ்பாடத ்கழிக்்க 
வீட்டின பினனால உள்ள 
முட்புதருக்கு செனறுள்ளார். 
அப்ச்பாது, அசத ்பகுதிடய 
செர்ந்த 16 வயது சிறுவன 
அருகில ்பாைட்டந்த 
்கட்டி்டத்துக்கு சிறுமிடய 
இழுத்துச் செனறு ்பாலியல 
்பலாத்்காரத்தில ஈடு்பட்்டதா்க 
கூ்றப்்படுகி்றது.

இது சதா்டர்்பா்க சிறுமி 
தனது ச்பற்ச்றாரி்டம் 
சதரிவித்தடத அடுத்து, 
சிறுமி செங்கல்பட்டு 
அரசு மருத்துவமடனயில 
சிகிச்டெக்்கா்க அனுமதித் 
தனர்.  சமலும், ச்பற்ச்றார் 
அளித்த பு்காரின ச்பரில, 
மாமலலபுரம் அடனத்து 
ம்களிர் ச்பாலீஸார் ச்பாக்சொ 
ெட்்டத்தின கீழ் வைக்கு 
்பதிவுசெயது சிறுவடன 
பிடித்து, செங்கல்பட்டு 
சிறுவர் சீர்திருத்த ்பளளிக்கு 
அனுப்பினர்.
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பசயய்ப�ட்ட திருைள்ளூர் மொைட்டத்ல்தச் கசர்ந்்த 13 க�ருககு �ொல்ைைத் துல்ற அலமச்சர் சொ.மு.நொசர் நல்ைொசிரியர் விருது ைழஙகி்ொர். உடன ஆட்சியர் ஆல்பி ஜொன ைர்கீஸ், மொைட்ட மு்தனலமக ்கல்வி அலுைைர் ஆறுமு்கம், 
அரகக்கொ்ணம் எம்.பி. பஜ்கத்ரட்ச்கன, எம்எல்ஏக்கள் சந்திரன, வி.ஜி.ரொகஜந்திரன, கிருஷ்ணசொமி உள்ளிட்கடொர். (அடுத்்த �டம்) பசங்கல்�ட்டு மொைட்டத்தில் நல்ைொசிரியர் விருது ப�ற்்ற ஆசிரியர்்களுடன ஆட்சியர் ஆ.ர.ரொகுல்நொத்.

ச்பாது இ்டங்களில் விநாய்கர் சிரல ரைக்க தர்ட  

இந்து திரபாவிட ேககள் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
 �்காஞ்சிபுரம்

விொய்கர் ெதுர்த்திடய முனனிட்டு ச்பாது 
இ்டங்களில விொய்கர் சிடல டவப்்பதற்கும், 
விொய்கர் ஊர்வலம் ெ்டத்தவும் தமிை்க அரசு 
தட்ட விதித்தடதக் ்கண்டித்து, இந்து திராவி்ட 
மக்்கள ்கட்சி ொர்பில செற்று ஆர்ப்்பாட்்டம் 
ெட்டச்பற்்றது.

்பலலாவரம் ச்பருந்து நிடலயம் அருச்க 
ெட்டச்பற்்ற ஆர்ப்்பாட்்டத்துக்கு அந்தக் 
்கட்சியின சதசிய ஒருஙகிடைப்்பா்ளர் 
ரசமஷ்பாபு தடலடம தாஙகினார். 

பினனர் அந்த அடமப்பின நிர்வாகி்கள 
சிலர் கூறியதாவது:

தமிை்கத்தில இந்த ஆண்டும் விொய்கர் 
ெதுர்த்தி ஊர்வலம் தட்ட செயயப்்பட்டுள்ளது.  

விொய்கர் சிடல்கட்ள, ச்பாலீஸார் ்பறிமுதல 
செயது வருகின்றனர். சமலும் சிடல செயயும் 
ட்கவிடனக் ்கடலஞர்்களுக்கும் ்கடுடமயான 
்கட்டுப்்பாடு்கட்ள விதித்து சிடல்கட்ள செயய 
வி்டாமல தடுத்துள்ளனர். இதனால இந்த 
சதாழிடல மட்டுசம ெம்பியுள்ள குடும்்பங்கள 
தங்க்ளது வாழ்வாதாரத்டத இைந்துள்ளன.

ெமது அண்ட்ட மாநிலங்க்ளான புதுச்செரி, 
ஆந்திரா, ்கர்ொ்ட்காவில,  விொய்கர் ெதுர்த்தி 
ஊர்வலம் ெ்டத்தலாம் எனறு அந்தந்த 
மாநிலங்கள அனுமதி அளித்துள்ளன. 
்கசரானா தடுப்பு விதி்கட்ளப் பின்பற்றி 
விொய்கர் ஊர்வலம் ெ்டத்த அனுமதிக்்க 
சவண்டும், இலடலசயல தட்டடய மீறி 
ஊர்வலம் ெ்டத்துசவாம் என்றனர்.

ஆந்திரபாவுககு கடந்்த இருந்்த 
5 டன் மரஷன் அரிசி ் றிமு்தல
zz2 �ற்காலி் ஊழியர்ள ழ்து

 �ப�ான்னேரி
ச்பானசனரி அருச்க சரஷன 
்கட்டயிலிருந்து ஆந்திர 
மாநிலத்துக்கு ்க்டத்த முயன்ற 
5 ்டன சரஷன அரிசிடய 
ச்பாலீஸார்  ்பறிமுதல  செயதனர். 
இதுசதா்டர்்பா்க  சரஷன 
்கட்டயின தற்்காலி்க ஊழியர்்கள 
இருவர் ட்கது செயயப்்பட்்டனர்.

திருவளளூர் மாவட்்டம், 
ச்பானசனரி அருச்க ஆலாடு 
கிராமத்தில உள்ள சரஷன 
்கட்டயில  செற்று முனதினம் இரவு 
ச்பாது விநிசயா்கத் திட்்டத்தில 
ச்பாதுமக்்களுக்கு இலவெமா்க 
வைங்கப்்படும் அரிசிடய,  
ஆந்திர மாநிலத்துக்கு ்க்டத்த 
முயலவதா்க குடிடம ச்பாருள 
வைங்கல குற்்றப்புலனாயவுத் 
துட்ற ச்பாலீஸாருக்கு ர்கசிய 
த்கவல கிட்டத்தது.

இடதயடுத்து, குடிடம ச்பாருள 
வைங்கல குற்்றப்புலனாயவுத் 
துட்றயின செனடன டிஎஸ்பி 

ஜானசுந்தர் தடலடமயில, 
திருவளளூர் அலகு ச்பாலீஸார் 
ெம்்பவ இ்டம் விடரந்து, 
சொதடனயில ஈடு்பட்்டனர்.

100 மூட்டைகள்
அச்சொதடனயில, சரஷன 

்கட்டயிலிருந்து, 100 மூட்ட்ட்களில 
5 ்டன சரஷன அரிசிடய மினி 
லாரியில, ஆந்திர மாநிலத்துக்கு 
்க்டத்த முயன்றது சதரிய வந்தது.

இதுகுறித்து வைக்குப் ்பதிவு 
செயத குடிடமப் ச்பாருள 
வைங்கல குற்்றப்புலனாயவுத் 
துட்றயினர்,  லாரியு்டன கூடிய 
5 ்டன சரஷன அரிசிடய ்பறிமுதல 
செயசதாடு, அடதக் ்க்டத்த முயன்ற 
சரஷன ்கட்டயின தற்்காலி்க  
ஊழியர்்க்ளான,  ச்பானசனரிடய 
அடுத்த த்டச்பரும்்பாக்்கம் 
மற்றும் சமதூடரச் செர்ந்த  
தாசமாதரன(61), செலவராஜ்(23) 
ஆகிய இருவடரக் ட்கது 
செயதனர்.

�zபசனல், டொகடர் ரொ்தொகிருஷ்ணன சொலையில் உள்ை உட்கைணட்ஸ் 
எனடர்பிலரசஸ் ப�ட்கரொல் நிர்பபும் நிலையத்தில் நலடப�ற்்ற நி்கழ்ச்சியில் 
இந்தியன ஆயில் நிறுை் ்தலைைர் எஸ்.எம்.லைத்தியொ �ஙக்கற்று, 
ைொடிகல்கயொைர்்களின வீட்டுகக்க டீசல் ச்பலை பசயயும் ஊழியர்்களுககு 
இனசூரனஸ் சொனறி்தலழ ைழஙகி்ொர். இந்நி்கழ்ச்சியில் ்தலைலம அலுைை்க 
பசயல் இயககுநர் (எல்பிஜி) சுர்ஜித் சிங ைொம்�ொ, ்தமிழ்நொடு மொநிை அலுைை்க 
பசயல் இயககுநர் பி.பஜயக்தைன உள்ளிட்கடொர் �ஙக்கற்்ற்ர்.

ஆைடி அரு்்க சநடுஞொரலயில்

குதி்ர ் ந்்தயம் நடத்த முயற்சி
zz 14 பேர ழ்து; குதிழை்ள, வண்டி்ள ேறிமு�ல் 

 �ஆவடி 
திருவளளூர் மாவட்்டம், ஆவடி அருச்க 
சவள்ளானூரில வண்்டலூர்-மீஞ்சூர் 
சவளிவட்்டச் ொடலயில அனுமதியினறி 
குதிடரப் ்பந்தயம் ெ்டக்்க இருப்்பதா்கவும், 
அதற்்கா்க ்பலசவறு ்பகுதி்களில இருந்து 
குதிடர்கள, குதிடர வண்டி்கள ச்காண்டு 
வரப்்பட்டுள்ளதா்கவும் செற்று முனதினம் 
இரவு செனடன ச்பருெ்கர ்காவல துட்ற 
யின அம்்பத்தூர் துடை ஆடையர் 
மச்கஷுக்கு த்கவல கிட்டத்தது.

இடதயடுத்து, பூந்தமலலி மற்றும் 
ஆவடி உதவி ஆடையர்்க்ளான முத்து 
சவல ்பாண்டியன, ெத்தியமூர்த்தி ஆகி 
சயார் தடலடமயிலான தனிப்்பட்ட 
ச்பாலீஸார், செற்று முன 
தினம் ெளளிரவு முதல, 
ஆவடி சுற்றுவட்்டார ்பகுதி 
்களில தீவிர ்கண்்காணிப் 
பில ஈடு்பட்்டனர்.

அப்ச்பாது, செற்று 
அதி்காடலயில சமாடர, 
சவள்ளானூர் உளளிட்்ட 
்பலசவறு ்பகுதி்களில சிறிய 
ெரக்கு வா்கனங்களில 
குதிடர்கள, வண்டி்கள 
ச்காண்டு வரப்்பட்்டது 
சதரிய வந்தது. இடத 

யடுத்து, 14 குதிடர்கள, 14 வண்டி்கள 
மற்றும் 10 சிறிய ெரக்கு வா்கனங்கட்ள 
ச்பாலீஸார் ்பறிமுதல செயதனர்.

அவ்விொரடையில, ்காஞ்சிபுரம் 
மாவட்்டம், ச்பரும்புதூர் அருச்க 
ஒர்க்டம் ்பகுதியில குதிடரப் ்பந்தயம் 
ெ்டத்த திட்்டமிட்டு, அதுமுடியாமல 
ச்பானதால, வண்்டலூர்-மீஞ்சூர் சவளி 
வட்்டச் ொடலயில குதிடரப் ்பந்தயம் 
ெ்டத்த முயன்றது சதரியவந்தது.

இதுகுறித்து, வைக்குப் ்பதிவு செயத 
ஆவடி ச்டஙக் ச்பக்்டரி ச்பாலீஸார், 
குதிடர உரிடமயா்ளர்்கள 14 ச்படர 
ட்கது செயது, அவர்்கட்ள ஜாமீனில 
விடுவித்தனர்.

செங்கல்்பட்டு மாைட்்டத்தில்

10 ம்ருககு நலலபாசிரியர விருது
 �பெங்கல�ட்டு

செங்கல்பட்டு மாவட்்டத்தில 
ஆசிரியர் தினத்டத முனனிட்டு 
்பளளிக்்கலவித் துட்ற ொர்பில 10  
ஆசிரியர்்களுக்கு ெலலாசிரியர் 
விருது்கள வைங்கப்்பட்்டன. 
ஊர்க சதாழில துட்ற அடமச்ெர் 
தா.சமா.அன்பரென இந்த விருது 
்கட்ள வைஙகினார்.

இந்த விருது வைஙகும் நி்கழ்ச் 
சிக்கு மாவட்்ட ஆட்சியர் 
ஆ.ர.ராகுலொத் தடலடம தாஙகி 
னார். மக்்க்ளடவ உறுப்பினர் 
செலவம், செங்கல்பட்டு எம்எலஏ 
வரலட்சுமி மதுசூதனன ஆகிசயார் 
முனனிடல வகித்தனர்.

இந்த நி்கழ்ச்சியில ஊர்க 
சதாழில துட்ற அடமச்ெர் 
தா.சமா.அன்பரென ்பஙச்கற்று 
ெலலாசிரியர் விருது்கட்ள 
வைஙகி ச்பசியதாவது:

ஆசிரியர்்கள இந்தப் 

ச்பருந்சதாற்று ்காலத்தில அரசுப் 
்பளளி மாைவர்்களுக்கு ்கலவித் 
சதாடலக்்காட்சி மற்றும் இடைய 
த்ள வகுப்பு்கள மூலம் ்பா்டங 
்கட்ள ்பயிற்றுவித்து அவர்்களின 
முனசனற்்றத்துக்கு வழிவட்க 
செயது வருகின்றனர். தமிை்க அரசு 
மாைவர்்கட்ள ெலவழிப்்படுத்தி 
ஒழுக்்கத்திலும், ்கலவியிலும் 
சி்றந்து வி்ளங்க ்பாடு்படும் 
ஆசிரியர்்கட்ள ்பாராட்டி விருது 
வைஙகி ்கவுரவித்து வருகி்றது.

2021-22-ம் ்கலவியாண்டில செங 
்கல்பட்டு மாவட்்டத்தில சி்றப்்பா்க 
்பணிபுரிந்த 10 ஆசிரியர்்கட்ள 
சதர்வு செயது அவர்்களுக்கு 
விருது வைஙகியுள்ளது. அவர் 
்கட்ள ்பாராட்டுகிச்றன என்றார்.

மாவட்்ட முதனடமக் ்கலவி அலு 
வலர் ்கா.சராஸ் நிர்மலா, மாவட்்ட 
்கலவி அலுவலர் அ.ொராயைன, 
ஆசிரியர் ்பலர் ்பஙச்கற்்றனர்.

zS ்கொஞ்சிபுரம்-ைந்்தைொசி பநடுஞ்சொலையில் உக்கம்ப�ரும்�ொக்கம் அருக்க கூழமந்்தல் 
ஏரிக்கலரயில் அலமந்துள்ை நட்சத்திர விருட்ச விநொய்கர் க்கொயிலுககு, விநொய்கர் 
சதுர்த்திலய முனனிட்டு, ்கொஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின மடொதி�தி  சங்கர 
விஜகயந்திர சரஸ்ைதி சுைொமி்கள் 2 திருககுலட்கலை ்கொணிகல்கயொ்க ைழஙகி்ொர். 
இந்்த திருககுலட்கள் முன்்தொ்க க்கொ பூலஜ பசயய்ப�ட்டு ஓரிகல்க மஹொ 
ப�ரியைர் மணி மணட�த்ல்த சுற்றி பிர்தட்சி்ணமொ்க எடுத்து ைர்ப�ட்டு க்கொயில் 
நிர்ைொகி்களிடம் ைழங்க்ப�ட்ட்.
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