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அணையை 152 அடி உயர்த்தக் கூடாது என்பதற்காக
கேரள அரசு தவறான குற்றச்சாட்டு

முல்லை பெரியாறு அணை
திறந்ததால் கேரளத்துக்கு
வெள்ள சேதம் என்பது சரியல்ல
எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி

திருச்சி, ஆக. 24–
முல்லை
பெரியாறு
அணை
திறக்கப்பட்டதால்
தான்
கேரளாவுக்கு
வெள்ள
சேதம்
ஏற்பட்டது என்று கேரள அரசு
கூறுவது
தவறானது
என்று
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
கூறினார்.
திருச்சி முக்கொம்பு அணையின் 9
மதகுகள் உடைந்த இடத்தை இன்று
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
நேரில் சென்று பார்த்தார்.
பின்னர் அவரை செய்தியாளர்கள்
சந்தித்தனர்.
கேரளாவினுடைய வெள்ளத்திற்கு
காரணம், நீங்கள் முல்லைப் பெரியாறு
அணையை திறந்ததுதான் என்று கேரள
அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளதே  என்று
நிருபர்கள் கேட்டனர்.
இதற்கு
முதல்வர்
எடப்பாடி
பழனிசாமி பதில் அளித்து கூறியதாவது:–
ஒரு இடத்தில்தான் நம்முடைய
தண்ணீர் செல்கின்றது.
அனைத்து
இடங்களுக்கும்
எங்கிருந்து
தண்ணீர்
வந்தது?
கேரளாவில்
ஒரு இடத்தில்
பாதிக்கவில்லை,
இருக்கின்ற 80 அணைகளிலிருந்து
உபரிநீர் வந்த காரணத்தினால்தான்
பல
இடங்களிலும்
தண்ணீர்
புகுந்து பாதித்திருக்கிறது.
அரசு,
வேண்டுமென்றே
152
அடிக்கு
உயர்த்தக்
கூடாது
என்பதற்காக
ஒரு தவறான கருத்தைச் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஏற்கனவே,
வெள்ளநீர் வருவதற்கு முன்பாகவே,

கேரள அணைகள் நிரம்பி உபரி நீர்
வெளியேறியதால் தான் வெள்ளம்
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, நிபுணர்
குழு
அங்கே
வந்து
ஆய்வு
செய்து,
அணை
முழுமையாக
பாதுகாப்பாக இருக்கின்றது என்று
தெரிவித்திருந்தார்கள்.
142
அடி
தண்ணீர் தேக்கிக் க�ொள்ளலாம் என்று
அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள்.
ப�ொதுப்பணித் துறை செயலாளர்கூட
இதில் கலந்து க�ொண்டார். அதற்கு
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள்,
நிபுணர்கள் மத்திய
அரசிலிருந்து
அனுப்பப்பட்டு, பார்வையிட்டு, ஆய்வு
செய்து, ஆய்வின்
அடிப்படையில்
142 அடி முழுமையாக தண்ணீரை
தேக்கி வைத்துக் க�ொள்ளலாம். அந்த
அளவிற்கு அணை பாதுகாப்பாக
இருக்கின்றதென்று
அவர்களே
தெரிவித்தார்கள்.
அதற்குப் பிறகு, 20 நாட்களுக்குப்
பிறகுதான்
மழையே
வந்தது.
மேலும், மழை வந்தது இந்தப்
பகுதியில் மட்டுமல்ல, கேரளாவிலே
பல்வேறு பகுதிகளில் மழை வந்தது,
பல்வேறு பகுதிகளில் நீர் சூழ்ந்தது.
இந்த ஒரு பகுதி
மட்டுமாக
இருந்தால்
ச�ொல்லலாம்,
மற்ற
பகுதிகளுக்கு எப்படி நீர் வந்தது?
அந்தந்த
பகுதியில்
இருக்கின்ற
அணையில் அதிக நீர் இருந்த
காரணத்தினாலே சேமிக்க முடியாத
நீரெல்லாம் உபரிநீராக வெளியேறிய

காரணத்தினாலே அங்கே வெள்ளநீர்
சூழ்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதே
ய�ொழிய,
முல்லைப்
பெரியாறு
அணையிலிருந்து
திறக்கப்பட்ட
நீரினால் அல்ல. மேலும், வெள்ளம்
புகுந்து,
பாதித்து, ஒரு வாரம்
கழித்துத்தான் அங்கே தண்ணீரே
திறக்கப்படுகிறது,
உடனடியாக
திறக்கப்படவில்லை.
மேலும், மூன்று முறை எச்சரிக்கை
விடப்பட்டிருக்கிறது,
139
அடி
வருகின்றப�ொழுதே
எச்சரிக்கை
விடப்படுகிறது, அதற்குப் பிறகு 141
அடி
வரும்பொழுது எச்சரிக்கை
விடப்படுகிறது,
பின்னர்
142
அடி வரும்பொழுது
எச்சரிக்கை
விடப்படுகிறது.
கிட்டத்தட்ட
11000, 12000 கனஅடி தண்ணீர்,
சிறிது சிறிதாகத்தான் திறக்கப்படுகி
றதேய�ொழிய, ஒரேயடியாக தண்ணீர்
திறக்கப்படவில்லை.
ஆகவே,
வெள்ளநீர் வருவதற்கு முன்பாகவே,
கேரளா பகுதியில்
ப�ொழிந்த
கனமழையின் காரணமாக அங்கே
இருக்கின்ற அணைகள் முழுவதும்
நிரம்பி, உபரி நீராக வெளியேறி, அந்த
உபரி நீரினால் தான் கேரளாவிலே
வெள்ளம் பாதித்தது
என்பதை
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி
கூறினார்.

ராகிங்கில் மாணவர் கை முறிவு -

துணைவேந்தர் விளக்கம் அளிக்க
கவர்னர் பன்வாரிலால் உத்தரவு

சென்னை,ஆக.24–
சட்ட
கல்லூரியில்
ராகிங்
பிரச்சினை
தொடர்பாக
சட்ட
பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரிடம்
கவர்னர் பன்வாரிலால் விளக்க
அறிக்கை கேட்டு இருக்கிறார்.
சென்னை அடையாறில் டாக்டர்
அம்பேத்கார் சட்ட பல்கலைக்கழகம்
உள்ளது. இதன்
துணைவேந்தராக
தம்மா
சூரியநாராயண
சாஸ்திரி
பதவி வகித்து வருகிறார். சட்டப்
பல்கலைக்கழகத்துக்கு
உட்பட்ட
சட்டக்
கல்லூரிகளில்
ராகிங்
க�ொடுமைகள்
நடைபெற்று
வருவது
தமிழக
கவர்னர்

பன்வாரிலால் கவனத்துக்கு க�ொண்டு
செல்லப்பட்டது.
சமீபத்தில்
சட்டக்
கல்லூரி
மாணவர்கள் ராகிங் த�ொடர்பாக
ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக இரு
பிரிவாக ம�ோதிக் க�ொண்டார்கள்.
இதில்
கே.கே.பிரசாந்த்
என்ற
மாணவர் தாக்கப்பட்டதில் அவரது
த�ோள்பட்டையில் எலும்பு முறிவு
ஏற்பட்டு விலகியது.
இது
த�ொடர்பாக
மாணவரின்
பெற்றோர் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம்
புகார் செய்தனர்.
அதன் பேரில்
இதுபற்றி
விசாரிக்க
ஆர்.
சிங்காரவேலன் தலைமையில் 5 பேர்

காஞ்சீபுரம் அருகே க�ோவிந்தவாடி அகரம் ஊராட்சி, ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி க�ோவிலில்
செய்தி மக்கள் த�ொடர்புத்துறையின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக அரசின்
சாதனை விளக்கப் புகைப்படக் கண்காட்சியை ப�ொதுமக்கள�ோடு புதுமணத் தம்பதிகள்
பார்வையிட்டனர்.

க�ொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது.
இந்த குழு நாளை (சனிக்கிழமை) கூடி
விசாரணை நடத்துகிறது.
இதற்கிடையே இந்த குழுவில்
இடம்
பெற்ற
சிண்டிகேட்
உறுப்பினர்கள் ராகிங் த�ொடர்பான
புகார்களை விசாரிப்பதில்லை என்றும்
குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. மாணவர்
பிரசாந்த் தாக்கப்பட்டது த�ொடர்பாக
வேளச்சேரி
ப�ோலீசில்
புகார்
செய்யப்பட்டு 6 மூத்த மாணவர்கள் மீது
வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் த�ொடர்புடைய 2 மாணவர்கள்
கல்லூரி நிர்வாகத்தால் சஸ்பெண்டு
செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
இதே ப�ோல் மற்றொரு 2-ம் ஆண்டு
மாணவர் கே. தனுஷ் என்பவரும்
ராகிங் க�ொடுமைக்கு
ஆளானார்.
இவரையும் இவரது நண்பரையும்
மூத்த மாணவர்கள் சிலர் அவர்கள்
தங்கி இருந்த அறைக்கு வரவழைத்து
பீர் பாட்டிலில் சிறுநீரை நிரப்பி குடிக்க
ச�ொல்லி
வற்புறுத்தி உள்ளனர்.
இதுபற்றியும் வேளச்சேரி ப�ோலீசில்
புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தில்
கடந்த ஆண்டு கல்லூரியில் சேர்ந்த
மாணவரை பரீட்சை எழுத விடாமல்
தடுத்து இருக்கிறார்கள். ராகிங் க�ொடுமை
த�ொடர்ந்து நீடிப்பதாலும், சரியான
நடவடிக்கை எடுக்காததாலும், கவர்னர்
பன்வாரிலால் சட்ட பல்கலைக்கழக
துணைவேந்தரிடம் விளக்க அறிக்கை
கேட்டு இருக்கிறார். இந்த நிலையில்
நாளை ராகிங் த�ொடர்பான விசாரணை
குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

பெயர் மாற்றம்
M ASAITHAMBI,
தந்தை
பெயர்
:
N.Murugesan,
பிறந்த தேதி:
09.06.1983,
எண்.581/1, 6வது
தெரு, ஐசிஎப் தெற்கு காலனி,
சென்னை–600
038,
என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
என்று
M.AASAITHAMBI,
அழைக்கப்படுகிறேன்.
M ASAITHAMBI
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ரூ.325 க�ோடியில் புதிய அணை...
(1ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி)

இன்றைக்கு பணிகள் நடைபெற்று
வருகிறது, அந்தப் பணிகள் முடியும்
தருவாயில் இருக்கின்றது. .
கேள்வி: 9 மதகுகள் உடைவதற்கு
என்ன காரணம்?

உடைய என்ன காரணம்?

பதில்: 1836ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட
பழமையான கதவணை, கிட்டத்தட்ட
182 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்த
அணை
கட்டப்பட்டிருக்கின்றது.
இது
முழுவதும்
செங்கற்களால்
கட்டப்பட்டிருக்கின்றது.
கடந்த
முறை 1924, 1977, 2005, 2013ம்
ஆண்டுகளில்
வெள்ளம்
வந்த
ப�ொழுது, இந்த க�ொள்ளிடம் ஆற்றின்
வழியாக, மேலணை வழியாக உபரிநீர்
வெளியேறியிருக்கிறது. அப்பொழுது,
ஐந்து,
ஆறு
நாட்கள்தான்
மேலணை
வழியாக
உபரிநீர்
வெளியேறியிருக்கிறது.
ஆனால்,
தற்பொழுது முதற்கட்டமாக 8 நாட்கள்
த�ொடர்ந்து அதிக அளவில் உபரிநீர்
இதன் வழியாக வெளியேறியது.
அதற்குப் பிறகு இரண்டாம் கட்டமாக,
12 நாட்கள் த�ொடர்ந்து அதிக வெள்ள
நீர், இந்த மேலணை வழியாக
வெளியேறியிருக்கிறது. அதனுடைய
அழுத்தத்தின்
காரணமாக
இது
தற்பொழுது உடைந்திருக்கின்றது.
கேள்வி:
ஆண்டுத�ோறும்
பராமரிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்,
இதை முதலிலேயே பார்த்திருக்க
வேண்டுமல்லவா?

ரூ.325 க�ோடியில்
புதிய அணை

பதில்: ஆண்டுத�ோறும் பராமரித்துக்
க�ொண்டுதான் வருகிற�ோம். நாம்
கூட நன்றாகத்தான் இருக்கிற�ோம்,
திடீரென்று காய்ச்சல் வந்துவிடுகிறது
அல்லவா?
எல்லோரும்
நன்றாகத்தான்
இருக்கிற�ோம்,
யாருக்காவது ந�ோய் வரும் என்று
தெரியுமா?
இது
தற்காலிகமாக
ஏற்பட்ட விபத்து. இதற்கான புதிய
திட்டம்
வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
க�ொடி
நடப்பட்டிருக்கின்றது,
ஏற்கனவே,
மேலணையிலிருந்து
100 மீட்டருக்கு அப்பால் புதிய
அணை ஒன்று கட்டுவதற்கு அரசு
நடவடிக்கை
எடுத்திருக்கின்றது,
முழுமையாக இரண்டு பக்கங்களிலும்
க�ொள்ளிடத்தில் கட்டுகிற�ோம். 325
க�ோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த பகுதியில்
செய்கிற�ோம்,
அந்தப்
பகுதியில்
10 கண்மாய் இருக்கிறது, அதற்கு
85 க�ோடி ரூபாய் மதிப்பில் அந்தப்
பணியை அங்கு துவக்குகிற�ோம்.
ஆகவே, இரண்டு பகுதிகளிலுமே,
புதிதாக 100 மீட்டருக்கு அப்பால்
கதவணை கட்டப்படும், கிட்டத்தட்ட
15 மாதத்தில் கட்டுவதற்கு நிபுணர்
குழு
தெரிவித்திருக்கின்றார்கள்.
அந்தப் பணிகளெல்லாம் வேகமாக,
துரிதமாக நடைபெறுவதற்குண்டான
நடவடிக்கையை
அரசு
மேற்கொள்ளும்.
கேள்வி: புதிய கதவணை கட்டும்
பணி எப்பொழுது துவங்கும்?

விரைவில் துவங்கும்

பதில்: இப்பொழுதுதான் நிபுணர்
குழு அமைக்கப்பட்டு, pile foundation
அமைத்து,
முதற்கட்டப்
பணி
நடைபெறவேண்டும்,
அதற்கு
விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க
பட்டு, விரைந்து வேகமாக துரிதமாக
அந்தப் பணிகள் நடைபெற்று, அதற்கு
estimate
தயாரிக்கப்பட்டு,
அதை
எந்த வடிவத்தில் கட்ட வேண்டும்
என்பதையெல்லாம் நிபுணர் குழு
மூலமாக ஆராயப்பட்டு, அந்தப் பணி
விரைவில் துவங்கும்.

பெயர் மாற்றம்
K.KHADER BAVA,
எண்.240,

அங்கப்ப

நாயக்கன்

தெரு, சென்னை–600 001, என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
K.KADER BAVA,

என்று

அழைக்கப்படுகிறார்.
K.KHADER BAVA

பெயர் மாற்றம்

முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி இன்று திருச்சி, முக்கொம்பு கொள்ளிடம்
மேலணையில் தேசமடைந்த கதவணைகளை பார்வையிட்ட பின்பு, அமைச்சர்கள்
மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்களுடன் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினார்.

கேள்வி:
சம்பா
விவசாயம்
பாதிக்குமா?
பதில்: எந்தவிதத்திலும் பாதிக்காது.
ஏனென்றால்,
மேலணையைவிட
காவிரி
2
அடி
குறைவாக
இருக்கின்றது. ஆகவே, இப்பொழுதே
அதில் கிட்டத்தட்ட 15000 கனஅடி
தண்ணீர் சென்று க�ொண்டிருக்கிறது.
இதில் மணல் மூட்டையை வைத்து,
ஒன்றரை
மீட்டர்
தற்காலிகமாக
தடுப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள்,
அப்படி தடுப்பு ஏற்படுத்தும்பொழுது
எல்லா
தண்ணீரும்
அங்கு
சென்று
க�ொண்டிருக்கும்.
கிருஷ்ணசாகரிலிருந்து,
கபினி
அணையிலிருந்து
தண்ணீரை
இப்பொழுது குறைத்து விட்டார்கள்.
இப்பொழுது மேட்டூரிலிருந்து வரும்
தண்ணீர் 15000 கனஅடி தான்.
கேள்வி: மணல் குவாரியினால்தான்
இந்தப்
பிரச்சினை
என்று
ச�ொல்கிறார்களே?

மணல் குவாரியால்
பிரச்சினையா?

பதில்: மணல் குவாரிக்கும் இதற்கும்
என்ன சம்பந்தம். மணல் குவாரியில்
மணல் அள்ளுவதற்கு ஒரு வரைமுறை
இருக்கின்றது. ஒரு அணையென்றால்,
அதிலிருந்து
எவ்வளவு
தூரம்
அள்ளவேண்டுமென்ற
வரைமுறைக்கு
உட்பட்டுத்தான்
மணல்
அள்ளுவார்களேய�ொழிய
புதிதாக
அள்ளுவது
கிடையாது.
அனைத்து ஆட்சியிலும் அப்படித்தான்
செய்தார்கள்,
அண்ணா
தி.மு.க.
ஆட்சியில் மட்டும்தான் என்பது
தவறான
கருத்து.
குறிப்பிட்ட
தூரத்திற்கு
அப்பால்தான்
மணல்
அள்ளுவதற்கு
அனுமதி
க�ொடுக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்ல,
நாம் படிப்படியாக இந்த மணலை தடை
செய்வதற்கு அரசு முயற்சி எடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
அதனால்தான்,
வெளிநாட்டிலிருந்து
மணல்
இறக்குமதி செய்வதற்கு, டெண்டர்
விடப்பட்டு, இறுதி செய்யப்பட்டி
ருக்கிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல்
மணலின்
பயன்பாட்டை
படிப்படியாக குறைத்து, எம்–சாண்ட்
பயன்படுத்த வேண்டுமென்று அரசால்
அ றி வு று த ்த ப்பட் டி ரு க் கின ்ற து .
கட்டுமான த�ொழில் செய்பவர்க
ளுக்கும்,
ப�ொதுமக்களுக்கும்
அறிவுறுத்தப்பட்டு,
ஆல�ோசனை
வழங்கப்பட்டு,
இப்பொழுது
கிட்டத்தட்ட 20-லிருந்து 30 சதவிகித
மக்கள் இன்றைக்கு எம்–சாண்ட்–ஐ
பயன்படுத்த
வந்துவிட்டார்கள்.
படிப்படியாக
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தி,
மணல்
அள்ளுவது
முழுவதும்
தடைசெய்யப்பட்டு,
முழுக்க,
முழுக்க
எம்–சாண்ட்
மூலமாக
கட்டுமானப்
பணியை
மேற்கொள்வதற்கு
அரசு
உரிய
நடவடிக்கை
எடுத்து
வருகிறது.
அதற்கு ப�ொதுமக்களும், கட்டுமானத்
த�ொழிலில்
ஈடுபட்டுள்ளவர்களும்
ஒத்துழைக்க வேண்டுமென்று இந்த
நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பெயர் மாற்றம்
Lakamshi Goutham Kumar,
தந்தை பெயர்
:
Bhanji
Patel Lakamshi,
பிறந்த தேதி:
03.04.1978, எண்.19, 2வது தெரு,
ஹேமாசந்திரா நகர், மீஞ்சூர் அஞ்சல்,
மீஞ்சூர், திருவள்ளூர் –601 203, என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
LAKAMSHI GOUTHAM PATEL,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Lakamshi Goutham Kumar

பெயர் மாற்றம்

KUMARESAN
THILLAI
ARASAN, தந்தை பெயர்: Murugan
Kumaresan,
பிறந்த தேதி:
08.05.1963, எண்.5/3, கிருஷ்ணப்பா
லேஅவுட்,
புதுப்பேட்டை,
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – 635001,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
KUMARESAN THILLAIRASAN,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
KUMARESAN
THILLAI ARASAN

ABDULLA
தந்தை பெயர்
SABARUTHEN,
:
Abdulla,
பிறந்த தேதி:
09.03.1957, எண்.12, S.K.M. நகர்,
பட்டூர், மாங்காடு, சென்னை–600
122, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
ABDULLA
என்று
SABARUTHEEN,
அழைக்கப்படுகிறேன்.
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ABDULLA SABARUTHEN

கேள்வி: தமிழ்நாடு முழுவதும்
பாதிப்பாக
இருக்கின்றது,
அடுத்தகட்டமாக என்ன செய்யப்
ப�ோகின்றீர்கள்? அணைகள் எல்லாம்
பாதுகாப்பாக
இல்லையென்று
ச�ொல்கிறார்கள்,
அவைகள்
கைவிடப்பட்ட
பாலங்களாக
இருப்பதால்..
அணைகள் பாதுகாப்பாக உள்ளது
பதில்:
அணைகள்
எல்லாம்
பாதுகாப்பாகத்தான்
இருக்கின்றது,
பாதுகாப்பாக
இல்லையென்பது
தவறான
கருத்து.
நீங்களே
கைவிடப்பட்ட
பாலம்
என்கிறீர்கள், வலுவிழந்த பாலம்,
கைவிடப்பட்ட
பாலம்
என்று
ச�ொல்லும்பொழுது அதை எப்படி
சீர்
செய்யமுடியும்?
வலுவிழந்த
பாலம் என்பதால்தான் ப�ோக்குவரத்து
தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில்,
அத்துமீறிப்போனால் என்ன செய்ய
முடியும்? வலுவிழந்த பாலத்திற்கு
பதிலாகத்தான்
அம்மா
அதற்கு
அருகாமையிலேயே புதிய
பாலம்
ஒன்று
கட்டவேண்டுமென்று
ஆணையிட்டு, அந்த ஆணையின்படி
நெடுஞ்சாலைத் துறையின் மூலமாக
அந்தப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு,
பணி நிறைவு செய்து, ப�ோக்குவரத்துப்
பயன்பாட்டிற்கு
அம்மாவின்
திருக்கரத்தாலேயே
திறக்கப்பட்டு,
அதில் ப�ோக்குவரத்து நடைபெற்றுக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
கேள்வி:
மாயனூரில்
காவிரி
கரையில் உடைப்பு ஆகிவிட்டது,
அதுப�ோல,
நாகப்பட்டினம்,
ஆலங்குடியிலும்
க�ொள்ளிடம்
கரையிலும் உடைப்பு ஆகிவிட்டது.
ப�ொதுப்பணித்துறை
நடவடிக்கை
எடுத்து
தடுத்துவிட்டார்கள்,
இருமாதிரி பல இடங்களில்...
பதில்: நீண்ட நாளைக்குப் பிறகு
தண்ணீர் வருகின்ற
காரணத்தி
னால்தான்.
இது,
இப்பொழுது
ஏற்பட்ட
பாதிப்பு
மட்டுமல்ல,
ஒவ்வொரு
முறையும் தண்ணீர்
வருகின்றப�ொழுது ஏதாவது ஒரு
இடத்தில்
உடைப்பு
ஏற்படும்.
இப்பொழுது
மட்டுமல்ல,
காலங்காலமாக,
பழங்காலத்தில்
இருந்து நடைமுறைகளை எடுத்துப்
பார்க்கின்றப�ொழுது, ஏதாவது ஒரு
பகுதியில் கரை சற்று பலவீனமாக
இருக்கின்றப�ொழுது
அந்த
இடத்தில்
உடைப்பு
ஏற்படும்,
உடனே சரி செய்து விடுவார்கள்.
வெள்ளம் திடீரென்று வருகிறது,
ச�ொல்லிக்கொண்டு வருவதில்லை.
அந்த
நேரத்தில்,
வேகமாக,
துரிதமாக, நம்முடைய அதிகாரிகள்
செயல்பட்டு,
உடைப்புகளை
எல்லாம் சரிசெய்து, எக்காரணத்தைக்
க�ொண்டும் மக்கள�ோ,
விளை
நிலங்கள�ோ பாதிக்காத அளவிற்கு
அம்மாவினுடைய
அரசால்
பாதுகாப்பான
அனைத்து
நடவடிக்கைகளும்
எடுக்கப்பட்டு
வருகிறது.
இவ்வாறு எடப்பாடி
பழனிசாமி கூறினார்.

பெயர் மாற்றம்

Given
Name:
Emilda
கணவர் பெயர்
Josephine,
:
Arun,
பிறந்த தேதி:
14.03.1984,
பு.எண்.4/1,
ப.எண்.30A,
அய்யாப்பிள்ளை
கார்டன் 2வது தெரு, காலடிபேட்டை,
திருவ�ொற்றியூர்,
சென்னை–600
019, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி Given Name: Emilda
Josephine, Surname: Henry
Babu, என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Given Name:
Emilda Josephine

பெயர் மாற்றம்

Syed
Liaqath
Hussain,
தந்தை பெயர்
:
Syed Abdul
பிறந்த தேதி:
Rahman,
01.08.1983,
எண்.7/4, திப்பு
தெரு, 2வது மாடி, ராயப்பேட்டை,
சென்னை–600
014,
என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
SYED LIAQUTH HUSSAIN,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Syed Liaqath Hussain

