
 
1050                          07.11.2021 

 

செய்தி சயளியீடு 
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தமிழ்ாட்டில் கடந்த 24 நணி நபத்தில், 36 நாயட்டங்களில் அதிக 

அவில் நழம   ய்துள்து. சென்ழ நாயட்டத்தில் அ கட்ெநாக 

134.29 மி.மீட்டரும், அரினலூர் நாயட்டத்தில் குழந்தட்ெநாக 0.20  

மி.மீ நழமயும் தியாகியுள்து.   
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நநலும், நரிடர்களின் நாது மீட்பு நற்றும் நியாபணப் ணிகழ 

துரிதப்டுத்தும் சாருட்டு, நதசின நரிடர் மீட்புப் ழடயின் இபண்டு 

குழுக்கள் நதுழபக்கும், செங்கல்ட்டு நற்றும் திருயள்ளூர் 

நாயட்டத்திற்கு தா ஒரு குழுவும் அனுப்பி ழயக்கப்ட்டுள்ர்.  

நநலும் தமிழ்ாடு நரிடர் மீட்புப் ழடயின் இபண்டு குழுக்கள் தஞ்ொவூர் 

நற்றும் கடலூர் நாயட்டங்களுக்கு அனுப்பி ழயக்கப்ட்டுள்ர். 

நநலும், தமிழ்ாடு தீனழணப்புத் துழயும், அழத்து விதநா 

நதடல் நற்றும் மீட்பு உகபணங்களுடன் தனார் நிழயில் உள்து. 

மீன்யத் துழ மூம் நாதுநா டகுகள் தனார் நிழயில் 

ழயக்கப்ட்டுள். 

இந்நிழயில் இன்று  (07.11.2021) சென்ழயின்  

குதிகளிலும் நபடினாக ஆய்வு நநற்சகாண்ட நாண்புமிகு தமிழ்ாடு 

முதழநச்ெர் அயர்கள் மீட்பு நற்றும் நியாபண டயடிக்ழககழ 

விழபவுடுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தபவிட்டார். நாநித்தில் பயாக 

சய்து யரும் கநழமயின் காபணநாக ொழகள் நற்றும் குடியிருப்பு 

குதிகளில் நீர் நதங்காத யண்ணம் யருயாய்த் துழ, சாதுப்ணித் 



துழ, உள்ாட்சித் துழ அழநப்புகள் மூம் விழபயாக 

டயடிக்ழககள் நநற்சகாள்ப்ட நயண்டும்  அறிவுறுத்திார்.   

தாழ்யா குதிகளில் யசிக்கும் நக்கழ உடடினாக 

ாதுகாப்ா ழநனங்களுக்கு அழமத்துச் செல்வும், அயர்களுக்கு 

உணவு நற்றும் நதழயனா இதப யெதிகழ செய்து தபவும் நாண்புமிகு 

முதழநச்ெர் அயர்கள் உத்தபவிட்டார்.  ல்ா இடங்களிலும் உரின 

நருத்தய யெதிகள் கிழடப்ழதயும், நகாவிட் யழிகாட்டு ழடமுழகள் 

தயாது கழடபிடிக்கப்டுயழத உறுதி செய்னவும் அறிவுறுத்திார். 

பின்ர் நாண்புமிகு தமிழ்ாடு முதழநச்ெர் அயர்கள் சென்ழ 

ழிகத்தில் உள் நாநி அயெபக் கட்டுப்ாட்டு ழநனத்தில் 

நாநித்தில் நழம சயள்ம் குறித்த தகயல் கட்டுப்ாடு விபங்கழ 

நகட்டறிந்தார்.  கூடுதல் தழழநச் செனர் / யருயாய் நிருயாக 

ஆழணனர் திரு. ணீந்திப சபட்டி, இ.ஆ.., நற்றும் நரிடர் நநாண்ழந 

இனக்குர்  டாக்டர் ன். சுப்ழனன், இ.ஆ.., ஆகிநனாருடன் 

ஆநாெழ நநற்சகாண்டு, நாயட்ட ஆட்சினர்களுக்கும், 

சாதுநக்களுக்கும் அனுப் நயண்டின முன்சச்ெரிக்ழக செய்திகழ 

உடடினாக அனுப்வும், கட்டணமில்ா சதாழநசி 1070 மூம் 

யபப்சறும் புகார்கள் மீது உடடினாக டயடிக்ழக நநற்சகாள்வும் 

அறிவுழப யமங்கிார்கள்.   

தமிழ்ாட்டில் சதாடர்ந்து நழம சய்து யரும் கநழமயின் 

காபணநாகவும், சரும்ாா நாயட்டங்களில் க நழம சதாடரும் 

 இந்தின யானிழ ஆய்வு ழநனம் சதரிவித்துள் நிழயிலும், 

08.11.2021 நற்றும் 09.11.2021 ஆகின இபண்டு ாட்களுக்கு  சென்ழ, 

திருயள்ளூர், காஞ்சிபுபம் நற்றும் செங்கல்ட்டு நாயட்டங்களில் உள் 



அழத்து ள்ளி நற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுழ 

அறிவிக்கப்டுகிது. 

தற்நாது சென்ழ, திருயள்ளூர் நற்றும் காஞ்சிபுபம் 

நாயட்டங்களில் சதாடர்ந்து நழம சய்து யருயதாலும், இந்த 

நாயட்டங்களில் அழநந்துள் அழணகளிலிருந்து உரி நீர் திந்து 

விடப்டுயதாலும், தீாயளி ண்டிழகக்காக சென்ழயிலிருந்து 

சொந்த ஊருக்கு சென்றுள் சாது நக்கள் இபண்டு/மூன்று ாட்கள் 

கழித்து சென்ழக்கு திரும்புநாறும் நாண்புமிகு தமிழ்ாடு 

முதழநச்ெர் அயர்கள் நயண்டுநகாள் விடுத்துள்ார். 

நாண்புமிகு தமிழ்ாடு முதழநச்ெர் அயர்களின் ஆய்வின் நாது 

நாண்புமிகு கபாட்சி நிருயாகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் துழ 

அழநச்ெர் திரு.நக. ன். நரு, நாண்புமிகு நருத்துயத் துழ அழநச்ெர் 

திரு. நா. சுப் பநணினன், நாண்புமிகு இந்து ெநன அநிழனத் துழ 

அழநச்ெர் திரு. நெகர் ாபு, தழழநச் செனார் திரு. சய. 

இழனன்பு, இ.ஆ.., காயல் துழத் தழயர் திரு. ழெநந்திப ாபு, 

இ.கா.., சருகப சென்ழ நாகபாட்சி ஆழணனர் திரு. ககன் தீப் 

சிங் நடி, இ.ஆ.., நற்றும்  அலுயர்கள் உடனிருந்தர்.  
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