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pttல்l,pப்.27- 
tல்lyல் வன்mைறைய tண்

ம் வைகyல் ேபcய பாஜக தைலவர்
கள் mt வழக்kப் பtய உத்தர vட்ட 
உயர்ntமன்ற ntபt mரllதர்,
பஞ்சாப் ஹrயானா உயர்nt 
மன்றத்tற்k t ெரன்  இடமாற்றம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளார்.

மக்கைள pளvப த்tம் வைக
yல் மத்tய பாஜக அரc ெகாண்  
வந்tள்ள k yrைம trத்தச் 
சட்டத்tற்k(cஏஏ) எtராக tல்lyல் 
ேபாரா யவர்கள் mt, அச்சட்டத்ைத 
ஆதrக்kம் ஆர்எஸ்எஸ்-பாஜக மத
ெவ க்kம்பல் தாக்kதல் நடத்tனர். 
இtல் பலர் பlயாkனர். tல்l வன்
mைறகள் ெதாடர்பான வழக்ைக 
vசாrத்த ntபt mரllதர் இடம் ெபற்ற 
அமர்v, பாஜக தைலவர்கள் கpல்
mஸ்ரா, அ ராக் தாக்kர், பர்ேவஷ்
வர்மா  ஆkய  mன்  ேப ர் 
வன்mைறையத் tண் ம் வைகyல் 
ேபcயதற்k வழக்kப் பtv ெசய்ய
காவல்tைறyனrக்k உத்தர 
vட்டt.

இைதத்ெதாடர்ந்t உடன யாக 
உச்சntமன்ற தைலைம ntபt 
எஸ்.ஏ.பாப்ேட k யரcத் தைலவர் 
ராம்நாத் ேகாvந்tடன் ஆேலாசைன 
நடத்tயைத அ த்t மத்tய அரc அ
vக்ைகைய ெவllyட் ள்ளt. கடந்த
12ஆம் ேதt உச்சntமன்றத்tன் 
ெகாljயம் அைமப்p ntபt mரll
தர் மாற்றல் k த்t பrந்tைர ெசய்t 
rந்ததாக kறப்ப kறt. ntபt 

எஸ். mரllதர் pதன்kழைம இரேவ 
பஞ்சாப் மற் ம் ஹrயாணா உயர் 
ntமன்றத்tக்k ப yட மாற்றம் 
ெசய்யப்பட்டார். இtெதாடர்பாக 
அ vக்ைகைய மத்tய சட்டத் tைற 
pதன்kழைமயன்  இரேவ அவசர 
அவசரமாக ெவllyட் ள்ளt.

உச்சntமன்ற ெகாljயத்tன் 
பrந்tைரyன்ப ேய tல்l உயர் nt
மன்ற ntபt எஸ். mரllதர் ப yட 
மாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ளார் என்  
மத்tய சட்டத் tைற அைமச்சர் ரv
சங்கர் pரசாத் சமாllப்pடன் ெதr 
vத்tள்ளார்.
cpஎம் கண்டனம்

ntபt mரllதைர இடமாற் ம்   
உத்தரைவ n த்t ைவத்tட ேவண் ம் 
என மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் 
கட்cyன் அரcயல் தைலைமக்k  
வly த்tyள்ளt. tல்l உயர்nt 
மன்ற பார் சங்கmம் இதற்k க ம்
எt ர் ப்p ெதrvத்trப்பைத 
மார்க்cஸ்ட் கட்c cட் yள்ளt.

(vrவான ெசய்t : 6)

tல்l வன்mைற ெவ யாட்டம்

பாஜக தைலவர்கள் mt வழக்k பtய உத்தரvட்ட
உயர்ntமன்ற ntபt mரllதர் t ர் இடமாற்றம்

pttல்l,pப்.27-
tல்lyல் வன்mைறையக் கட் ப்ப த்த இயலாததால் உள்tைற 

அைமச்சர் அmத்ஷாைவ உடன யாக பதvylrந்t nக்க ேவண் ம் 
என்  k யரcத் தைலவrடம்  காங்kரஸ் கட்cத் தைலவர்கள் ேநrல் 
ேகாrக்ைக ம  அllத்தனர்.

காங்kரஸ் தைலவர் ேசா யா காந்t மற் ம் mன்னாள் pரதமர் 
மன்ேமாகன் cங் தைலைமyலான காங்kரcன் ttக்k  pப்ரவr 27 
vயாழனன்   k யரcத் தைலவர் ராம்நாத் ேகாvந்ைத சந்tத்t ம  
ஒன்ைற அllத்தt. அந்த ம vல், tல்l வன்mைற ெதாடர்பாக மத்tய 
அரcக்k உrய அ த்தம் தர ேவண் ம் என்  வly த்tyள்ளனர்.

ம  அllத்த pன்னர் காங்kரஸ் தைலவர் ேசா யா காந்t 
ெசய்tயாளர்கllடம்  k யதாவt:

மக்கllன் வாழ்க்ைக, cதந்tரம் மற் ம் ெசாத்tக்கள் பாtகாக்கப்ப  
வைத உ tப்ப த்த k யரcத் தைலவrடம் ேகட் க்ெகாண் ள்ேளாம். 
tல்lyல் வன்mைறையக் கட் ப்ப த்த இயலாததால் உள்tைற 
அைமச்சைர உடன யாக nக்க ேவண் ம் என்  mண் ம் வly த்t 
yள்ேளாம். 4 நாட்களாக தைலநகrல் வன்mைறகள் தைலvrத்தா ன. மத்tய
அரcம், மாnல அரcம் ேவ க்ைக பார்த்tக்ெகாண் rந்தன என்  
ெதrvத்தார்.

mன்னாள் pரதமர் மன்ேமாகன் cங் k ைகyல், tல்l வன்mைற  
mkந்த கவைலக்krயtம் ேதcய அவமானmம் ஆkம். இt மத்tய 
அரcன் ெமாத்த ேதால்vyன் pரtபlப்பாkம் .  தைலநகrல் அைமt 
nலvவைத உ tப்ப த்த ேவண் ம். ராஜ தர்மத்ைத பாtகாக்க 
தனt அtகாரத்ைதப் பயன்ப த்tமா  k யரcத்தைலவrடம் 
வly த்tேனாம் என்றார்.

அmத்ஷாைவ nக்kக!
k யரcத் தைலவrடம் காங்kரஸ் வly த்தல்

ெசன்ைன, pப். 27 -
k yrைமக்கான ேபாராட்டம் 

ேதசத்ைத காக்kம் ேபாராட்டம் என்  
tmக தைலவர் m.க .ஸ்டாlன் 
k னார்.

தmழக மக்கள் ஒற் ைம ேமைட 
சார்pல் pதனன்  (pப். 26) ெசன்ைன 
yல் k yrைம பாtகாப்p மாநா  
நைடெபற்றt. இந்த மாநாட் ல் 
m.க.ஸ்டாlன் ேபcயதன் crக்கம் 
வrமா :

k yrைமப் பாtகாப்pற்காக நா
m வtம் மக்கள் ேபாரா  வr
kறார்கள். நா  ெகாந்தllப்பாகvம், பட
படப்pட ம், அtர்ச்cyல் உைரந்t, 
அச்சத்தால் p க்கப்பட்  இrக்kறt. 
tல்lyல் நடக்kம் காட்cகைளப் 
பார்த்தால், வன்mைறயாளர்கள் ைக
yல் தைலநகர் ேபாய்vட்டதா என்ற 
சந்ேதகம் எ kறt. உள்tைற 
அைமச்சர் என்ன ெசய்kறார்? சட்டம் 
ஒ ங்ைகக் காப்பாற்ற மத்tய அரc 
தவ  இrக்kறt. சட்டம் ஒ ங்ைகக் 
காப்பாற் வதற்கான மனம் மத்tய 
அரcக்k இல்ைல.

k yrைம trத்த சட்டத்tற்k 
எtரான ேபாராட்டத்ைத எtர்க் கட்cகள் 
tண்டvல்ைல .  இந்tயாைவ ; 
நாட் ன் ஒrைமப்பாட்ைட இந்tய 

மக்கைளக் காப்பாற் வதற்காக 
ஒன் பட்  nற்kேறாம்.

மtைர எய்ம்ஸ் மrத்tவமைன 
அைமய உள்ள இடத்ைத பார்க்க ெசன்ற
ேபாt, அங்k ைவத்trந்த ெபயர் 
பலைகையேய  காணvல்ைல . 
இtேபான்ற ஆyரம் pரச்cைனகள் 
அரcயல் ெசய்வதற்k இrக்kறt. 
எனேவ, k yrைமைய ைவத்t 
அரcயல் ெசய்ய ேவண் ய அவcயம் 
நமக்k இல்ைல.

k yrைம வழங்kவதற்காகத் 
தான் அரc சட்டம் இயற் ம். மாறாக, k
yrைமையப் ப ப்பதற்காக ஒr அரc 
சட்டம் இயற் kறt. cஏஏ, என்pஆர் 
ஆkயவற்றால் பாtக்கப்ப kேறாம் 
என்ற அச்சத்தால் மக்கள் ேபாரா
kறார்கள். அைதப் ேபாக்க ேவண் ய 
கடைம மத்tய அரcக்k உள்ளt. k
yrைமப் ேபார் என்பt இஸ்லாmயர் 
கllன், இந்tக்கllன் ேபார் அல்ல; 
இந்tயர்கைளக் காப்பதற்கான ேபார்.

என்ஆர்c-யால் அசாம் மாnலத்tல் 
k yrைம இழந்த 19 லட்சம் ேபrல் 13 
லட்சம் ேபர் இந்tக்கள். இந்t மதத்ைதக்
காப்பாற் வதற்காக அவதாரம் எ த்த
தாக ந ப்பவர்கள் எங்ேக ேபானார் கள்? 
k yrைமப் பtேவ களால் இஸ்லா
mயர்கllக்k மட் ம்தான் பாtப்p என்  
k , நம்ைம இந்tக்கllன் எtr 

களாகக் காட் வதற்k ஒr kட்டம் 
t க்kறt. அதற்காகத் சtத்tட்டம் 
tட்  ெசயல்ப kறார்கள்.

இந்tத்tவாைவ எtர்க்kேறாேம 
தvர இந்t மதத்tன் mt நம்pக்ைக 
ைவத்trக்kம் மக்கைள அல்ல. 
கடvள் நம்pக்ைகyல் தங்களt 
வன்மத்ைத, அராஜகத்ைதச் சர்வாt 
காரத்ைதத் t ப்பைதத்தான் 
எtர்க்kேறாம். ம த மனங்கைளப் 
pளvப த்tம் காrயங்கைள vட்  
மாற் வ ைய ேயாcyங்கள்.

என்pஆரால், யாrக்kம் பாtப்p 
வராt என்ற mதலைமச்சர் எடப்பா  
பழ சாm, ptதாக ேகட்கப்பட் ள்ள 
ேகள்vகைள தvர்க்க ேவண் ம் என்
மத்tய அரcக்k க தம் எ t
yrக்kறார். ஆபத்t இrக்kறt 
என்பைத அவேர ஒப்pக் ெகாண் ள் 
ளார். எனேவ என்pஆைர அ மtக்க 
மாட்ேடாம் என்  அ vக்க ேவண் ம். 
அைமச்சரைவையக் kட் , k  
yrைமத் trத்தச் சட்டத்ைதத் trம்பப் 
ெபற வly த்t tர்மானம் nைற 
ேவற்ற ேவண் ம்.

cஏஏ, என்pஆர், என்ஆர்cைய 
ைகvட் , இந்tயாைவ அைமtயான 
நாடாக மாற் ங்கள்.

இவ்வா  அவர் ேபcனர்.

k yrைமக்கான ேபாராட்டம்
ேதசத்ைத காக்kம் ேபாராட்டம்

தmழக மக்கள் ஒற் ைம ேமைட மாநாட் ல் m.க.ஸ்டாlன் ேபச்c பாஜக அரcன் 
நடவ க்ைகக்k கண்டனம்

pttல்l, pப். 27-
tல்lyல் k yrைம trத்தச் 

சட்டத்tற்k எtராக ேபாராட்டம் நடத்tம்
mஸ்lம் மக்கைள k  ைவத்t 
ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக kம்பல்கள் கடந்த
mன்  நாட்களாக நடத்tய ெகா ய 
வன்mைற ெவ யாட்டத்tற்k பlயான
வர்கllன் எண் க்ைக 38 ஆக அt 
கrத்tள்ளt.

இt நா  m வtம் ெபrம் 
அtர்ச்cைய ஏற்ப த்tyள்ளt.

தைலநகர் tல்lyன் வடkழக்kப் 
பktyல் உள்ள ஜாபராபாத், மவ்ஜ்pர்,
சந்த்பாக், ேகாkல்pr மற் ம் அைதச்
cற் yள்ள பktகllல் tல்l காவல்
tைறyனrன் உதvேயா  ஆர்எஸ்எஸ் 
- பாஜக kம்பல்கள் tப்பாக்k
கள் உள்llட்ட ெகா ய ஆyதங்கllடன் 
பkரங்கமாக tப்பாக்kச்c கள் நடத்t
னர்; mஸ்lம் மக்கllன் ெசாத்tக்கள், 
உைடைமகள், கைடகள் உள்llட்ட அைனத்
ைதyம் t ைவத்t ெகாllத்tனர்; v  
கைள cைறயா னர்; kழந்ைதகள் 
உட்பட எவைரyம் அவர்கள் vட்  
ைவக்கvல்ைல.

இந்தக் ெகா ய வன்mைற ெவ
யாட்டத்tல் பlயானவர்கllன் எண்  
க்ைக 38 ஆக அtகrத்tள்ளt என 
vயாழனன்  மாைல nலவரப்ப , kr
ேதஜ்பகtர் மrத்tவமைன மற் ம் 
இதர அரc மrத்tவமைனகள் ெவll 
yட் ள்ள vபரங்கllன் அ ப்பைடyல் 
ெதrய வந்tள்ளt. 

ேலாக் நாயக் ெஜய்pரகாஷ் நாரா 
யண் மrத்tவமைனyல் இrவrம், 
ேஜpc மrத்tவைனyல் ஒrவrம் 

உyrழந்tள்ளனர். krேதஜ் பகtர் 
மrத்tவமைனyல் 30 ேபர் உyrழந்tள்
ளனர். அவர்கllள் ஒr ெபண் உட்பட 9 
ேபர் tப்பாக்kயால் cடப்பட் rந்ததாக 
ெதrvக்கப்பட் ள்ளt.

ேமlம் nற் க்கணக்காேனார் காய 
மைடந்த nைலyல் மrத்tவமைனyல் 
ckச்ைச ெபற்  வrkன்றனர். kr 
ேதஜ்பகtர் மrத்tவமைனyல் 
மட் ம் 200க்kம் ேமற்பட்ேடார் அ
மtக்கப்பட் ள்ளனர் என ெதrய 
வந்tள்ளt.

144 தைட உத்தரv அமlல் உள்ள 
வடkழக்k tல்lyல் தற்ேபாt 45 
கம்ெப  tைண ரா வப்பைடyனர் 
பாtகாப்pப்ப yல் ஈ ப த்தப் 
பட் ள்ளனர். வன்mைறyல் உyrழந் 

ேதாrன் k ம்பங்கllக்kத் தலா பத்t 
லட்ச rபாய் இழப்p  வழங்கப்ப ம் 
என்  tல்l mதலைமச்சர் அரvந்த் 
ெகஜ்rவால் அ vத்tள்ளார்.
இரண்  cறப்p 
pலனாய்vக்k க்கள்

இந்nைலyல் tல்l காவல்tைற,
இந்த வன்mைற சம்பவங்கள் ெதாடர்
பான vசாரைணைய kற்றப்pலனாய்vப் 
prvடம் அllத்tள்ளt. இரண்  
cறப்pப் pலனாய்vக்k க்கள் அைமக் 
கப்பட் ள்ளன என tல்l காவல்tைற 
ெசய்tத் ெதாடர்பாளர் ரந்த்வானா ெதr
vத்tள்ளார். vயாழனன்  இப்பkt
கllல் எந்த சம்பவmம் நைடெபற 
vல்ைல; ேபாtமான அளv பைடyனர்
kvக்கப்பட் ள்ளனர் எனத் ெதrvத்த 

அவர், இtவைர 48 mதல் தகவல் 
அ க்ைககள் பtv ெசய்யப்பட் ள்ளன 
என் ம் ெதrvத்தார். 

இத ைடேய வன்mைற ெவ
யாட்டத்தால் பlயானவர்கllன் 
உடல்கள் பார்க்கvம் ெபறvம் kr
ேதஜ்பகtர் மrத்tவமைன உள்llட்ட
வற் ல் எண்ணற்ேறார் kvந்trந்த 
னர். எ ம் பாtகாப்p பலப்ப த்தப் 
பட் ள்ளt. பlயானவர்கllன் உற 
vனர்கள் கத  அ த காட்cகள் 
மனைதப் p ந்தன. சம்பவம் நடந்த 
இடங்கlllrந்t பல k ம்பங்கள் 
அச்சத்tன் காரணமாகvம் பாtகாப்p 
ேத yம் mட்ைட m ச்cகllடன் 
kழ ந்ைதக ேள ா  ெவllேய  
வrவtம் நடந்t ெகாண் rக்kறt 
எனத் தகவல்கள் ெதrvக்kன்றன.
k யரcத் தைலவrக்k 
cத்தாராம் ெயச்cr க தம்

இத ை ட ே ய  ம ா ர் க் cஸ்ட் 
கம்y ஸ்ட் கட்c உள்llட்ட எtர்க்கட்c 
கள், tல்l காவல்tைறக்kம் மத்tய 
உள்tைற அைமச்சர் அmத்ஷாvக்kம் 
pரதமர் நேரந்tர ேமா க்kம் க ம் 
கண்டனங்கள் ெதrvத்tள்ளன . 
நாட் ன் பல்ேவ  பktகllல் tல்l 
ெவ யாட்டத்tற்k எtராக கண்டனப் 
ேபாராட்டங்கள் ெவ த்tள்ளன.

இந்nைலyல், நைடெபற் ள்ள 
சம்பவங்கள் k த்t mைறy  
ெசய்வதற்k ேநரம் ஒtக்k அ மt 
தர ேவண் ெமனக் ேகாr k யரcத் 
தைலவர் ராம்நாத் ேகாvந்tக்k 
மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்cyன் 
ெபாtச் ெசயலாளர் cத்தாராம் 
ெயச்cr க தம் எ tyள்ளார்.

ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக ெவ யாட்டம் : பl 38 ஆக அtகrப்p
மயானமாக காட்cயllக்kறt வடkழக்k tல்l

  வன்mைற தாண்டவமா ய பktகlllrந்t அச்சத்tல் ெவllேய ம் ஒr k ம்பம்

  ெசங்கல்பட்  மாவட்டம் trக்க க்kன்றம் ஒன் யம் trம yல் tவக்கப்பட்ட மத்tய அரcன் த ப்pc தயாrக்kம் n வனத்ைத tவக்க 
nைலyேலேய m vட பாஜக அரc mயற்cக்kறt. இtெதாடர்பான தகவல் அ ந்t மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்cyன் மாnலங்களைவ தைலவர் 

.ேக.ரங்கராஜன் உள்llட்ட தைலவர்கள் vயாழனன்  ேநrல் ெசன்  அந்n வன ஊ யர்கைள சந்tத்t vபரம் அ ந்தனர். (ெசய்t : 3)
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ைபக் ேமாtய vபத்tல் 
வாlபர் பl

tத்tக்k , pப்.27-
vளாத்tkளம் அrேக ைபக்kகள் 

ேமாtய vபத்tல் வாlபர் உyr
ழந்தார்.

tத்tக்k  மாவட்டம், vளாத்t
kளம் ராஜூவ் நகைரச் ேசர்ந்தவர் ஆனந்த்
மகன் கrப்பசாm (34). இவர் pதனன்
tத்tக்k yல் இrந்t vளாத்t
kளத்tற்k ைபக்kல் ெசன்  ெகாண்
rந்தார். கrசல்kளம் பktyல் ெசன்ற
ேபாt எtேர வந்த மற்ெறாr ைபக் அவ
ரt ைபக் mt ேமாtயt. இtல் பலத்த
காயம் அைடந்த கrப்பசாm சம்பவ இடத்
tேலேய உyrழந்தார்.

இtk த்t vளாத்tkளம் ேபாlஸ்
இன்ஸ்ெபக்டர் பத்மநாப pள்ைள வழக்k
பtந்t vசாரைண நடத்t வrkறார்.
vபத்t ெதாடர்பாக ெபாம்ைமயா
pரத்ைதச் ேசர்ந்த ெபான் ச்சாm மகன் 
ம  (49) என்பவைரப் ேபாlசார் ைகt
ெசய்tள்ளனர்.

ைபக் trட்  வழக்kல் 
ஒrவர் ைகt 

tத்tக்k , pப்.27-
நாசேரத்tல் ைபக் trட் ல் ஈ பட்ட

கல்lr மாணவைர ேபாlசார் ைகt 
ெசய்தனர்.

tத்tக்k  மாவட்டம், நாசேரத்tல் 
உள்ள த யார் கல்lr mன்p மாணவர்
n த்t இrந்த cமார் r.1 லட்சம் மtப்p
லான ேமாட்டார் ைசக்kள் கடந்த 17–ம்
ேதt tr  ேபானt. pன்னர் கடந்த 24–ம்
ேதt நாசேரத் ஐசக் ெதrைவச் ேசர்ந்த
cடைல (53), நாசேரத் ேபrந்t nைலயம்
அrkல் உள்ள தனt எலக்ட்rகல் கைட
yன் mன்p ேமாட்டார் ைபக்ைக n த்t
இrந்தார். அந்த ைபக்ைகyம் மர்மநபர்
tr ச் ெசன்றார். இtk த்த pகார் 
கllன் ேபrல், நாசேரத் ேபாlஸ் இன்ஸ் 
ெபக்டர் சகாய சாந்t வழக்kப்பtv 
ெசய்t vசாரைண நடத்tனார். 

ைபக்kகைள tr ய நபைர p ப்
பதற்காக, த ப்பைட அைமக்கப்பட் 
டt. ைபக் trட்  நடந்த நாட்கllல், நாச
ேரத் பktyல் உள்ள கண்கா ப்p 
ேகமராக்கllல் பtவான காட்cகைள 
ேபாlசார் ஆய்v ெசய்தனர். இtல்
நாசேரத்tல் உள்ள த யார் கல்lryல்
பylம் tத்tக்k  ஐயா சாm கால

ைய ேசர்ந்த ராேஜந்tரன் மகன் 
ரத்tனகrஸ் (19) என்பவர் சக மாணவrன் 
vைல உயர்ந்த ைபக்kகைள tr ச் 
ெசன்  ெவllyrல் vற்றtம், அந்த 
மாணவேர cடைலyன் ைபக்ைக tr
யtம் ெதrயவந்தt.

இtk த்t நாசேரத் ேபாlசார் 
வழக்kப் பtந்t கல்lr மாணவைர 
ைகt ெசய்t சாத்தான்kளம் ேகார்ட் ல்
ஆஜர்ப த்tனர்.

தண் rல் mழ்k 
2 c வர்கள் 
உyrழந்தனர்

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k  மாவட்டம் ேசர்ைவக்கா

ரன்மடம் அrேக சக்கம்மாள்pரத்ைத 
ேசர்ந்தவர் pரபாகரன். தற்ேபாt 
ெசன்ைனyல் வcத்t வrkறார். இவ
ரt மகன்கள் மாேதஷ் (9), மாrஷ் (7).
சக்கம்மாள்pரத்tல் நைடெப ம் tr
மணத்tற்காகப் pரபாகரன் தனt 2 மகன்
கllடன் வந்tள்ளார். pதனன்  மாைல
c வர்கள் இrவrம் தங்கள் உறvனர் 
கllடன் ேசர்ந்t அங்kள்ள kளத்tல் 
mன் p க்கச் ெசன்றதாகத் ெதrkறt.

அப்ேபாt எtர்பாராதvதமாகத் 
தண் rல் mழ்kய 2 c வர்கllம் உyr
ழந்தனர். இt k த்த pகாrன் ேபrல் 
சாயர்pரம் ேபாlசார் வழக்k பtந்t vசா
ரைண நடத்t வrkன்றனர்.

இன்  த யார் tைற 
ேவைலவாய்ப்p mகாம் 

tத்tக்k , pப்.27-
மாவட்ட ேவைலவாய்ப்p மற் ம் 

ெதா ல் ெந  வ காட் ம் ைமயம் ெவll
yட்ட ெசய்tக் k ப்p: tத்tக்k  மாவட்ட 
ேவைலவாய்ப்p மற் ம் ெதா ல்ெந  
வ காட் ம் ைமயம் mலமாகத் த
யார் tைற ேவைலவாய்ப்p mகாம் 
ெவள்llக்kழைம காைல 10.30 ம  அள
vல் tத்tக்k  உள்ள மாவட்ட ேவைல
வாய்ப்p அlவலகத்tல் நைடெப
kறt.

mகாmல் பல mன்ன  n
வனங்கள் பங்ேகற்க உள்ளதால், 10ஆம்
வkப்p, pளஸ் 2, பட்டப்ப ப்p, ப்ளேமா, 
ஐ ஐ மற் ம் க  பyற்c கல்vத்
தktyைடய பtvதாரா்கள் கலந்t
ெகாள்ளலாம். mகாmல் பங்ேகற்ேபார் 
தங்களt cயvவரம் மற் ம் கல்vச் 
சான் கllடன் வரேவண் ம். ேமlம்,
vவரங்கllக்k 0461-2340159 என்ற
ெதாைலேபc எண் ல் ெதாடாp் ெகாள் 
ளலாம் எனத் ெதrvக்கப்பட் ள்ளt.

kைறtர் kட்டம் ரத்t
நாகர்ேகாvல், pப்.27-

கன் யாkமr மாவட்ட ஆட்cயர் pரசாந்த் வட
ேநேர ெவllyட் ள்ள ெசய்tக்k ப்p vபரம் வr
மா : கன் யாkமr மாவட்ட ஆட்cயர் தைலைம
yல் மாவட்ட ஆட்cயர் அlவலக நாஞ்cல் kட்ட
அரங்kல் 28 ஆம்.ேதtயன்  காைல 11 ம க்k
நைடெபற இrந்த mனவர் kைற tர்க்kம் நாள்
kட்டம் nர்வாக காரணங்களால் அ vக்கப்பட்ட
ேதtyல் நைடெபறாt என ெதrvக்கப்பட் ள்ளt.

க ெமா  எம்.p. ேபட்
tத்tக்k , pப்.27-

tத்tக்k  மாவட்டம், சாத்தான்kளம் 
அrேக உள்ள ஆcர்வாதpரம் ேமல்nைலப்
பள்llyல் நடந்த இலவச மrத்tவ 
mகாைமத் tத்tக்k  நாடாllமன்ற 
உ ப்pனர் க ெமா  tவக்k ைவத்தார். 
அதன்pன்னர் அவர் ெசய்tயாளர்கைளச் 
சந்tத்தார். அப்ேபாt அவர் ேபcயதா
வt:

ஆtச்சநல்lர் அகழ்வாராய்ச்c mக
vம் mக்kயமான ஒன் . தmழ் நாகr
கத்ைதப் பற் ய mக mக்kயமான கண்
p ப்pகள், ஆtச்சநல்lrல் இrந்t
kைடக்கப் ெபற் ள்ளன. ஆனால் அதற்kத்
தரப்பட ேவண் ய mக்kயத்tவம் தற் 
ேபாt வைர தரப்படvல்ைல.

அtமட் மல்லாமல் இங்k நடந்த 
அகழ்வாய்vன் அ க்ைக தற்ேபாt வைர

ெவllyடப்படvல்ைல. இt சம்பந்தமாக 
மத்tய அரcக்k நான் த ப்பட்ட mைறyல்
க தம் எ tyள்ேளன். ேமlம் பல mைற 
ேகாrக்ைக ைவத்ேதன். ெசன்ற சம்பர் 
மாதம் அ க்ைக ெவllyடப்ப ம் என்  
அைமச்சர் ெதrvத்trந்தார். ஆனால் 
தற்ேபாt வைர ெவllyடப்படvல்ைல.

எனேவ ஆtச்சநல்lrல் நடந்த 
அகழ்வாய்vன் அ க்ைகைய உடேன 
ெவllyட ேவண் ம். ேமlம் மத்tய அரc
ஆtச்சநல்lர் பktyல் அrங்காட்c
யகம் அைமக்க ேவண் ம். மாnல அரc 
சார்pல் ஆtச்சநல்lrல் அகழ்வாய்v 
ப கள் tவங்kம் என்  k yrந்தனர். 
ஆனால் அதற்கான எந்த vதப் ப கllம் 
தற்ேபாt வைர tவங்கvல்ைல. எனேவ 
உடன யாக அதற்கான நடவ க்ைகைய 
எ க்க ேவண் ம் என்றார். அப்ேபாt 
trச்ெசந்tர் சட்டமன்ற உ ப்pனர் 
அ தா ராதா krஷ்ணன் உட rந்தார்.

ஆtச்சநல்lர் அகழ்வாய்v 
அ க்ைகைய உடேன ெவllyட ேவண் ம்

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k  அனல் mன் nைலயத்tல் 

தலா 210 ெமகாவாட் mன் உற்பத்t tறன்
ெகாண்ட 5 y ட் கள் உள்ளன. இதன்
mலம் tனmம் 1,050 ெமகாவாட் mன்சாரம்
உற்பத்t ெசய்யப்பட்  வந்தt. சmபக் கால
மாக அனல் mன் nைலயத்tல் அ க்க  
ப t ஏற்பட்  வrkறt. 5வt y ட் 
கடந்த 3 மாதமாக இயங்கvல்ைல. இந்
nைலyல் 1, 3, 4வt y ட்கllல் pதனன்
t ெரனப் ப t ஏற்பட் ள்ளt. 

இைதத் ெதாடர்ந்t ப t nக்kம் ப
நைடெபற்றt. இைதய த்t 4வt y ட்

ல் ப t vயாழனன்  காைல சr ெசய்
யப்பட்டt. மற்ற y ட் கllல் ப t 
nக்kம் ப  tvரமாக நைடெபற்  வr
kறt. tத்tக்k  அனல் mன் nைல
யத்tல் 3y ட் கள் இயங்காததால் 
630 ெமகாவாட் mன் உற்பத்t பாtக்கப் 
பட் ள்ளt. தற்ேபாt 2, மற் ம் 4 வt 
y ்ட் கள் மட் ேம இயங்kவதால் 420 
ெமகா வாட் mன்சாரம் மட் ேம உற்பத்t
யாkறt. tத்tக்k  அனல்mன் nைல
யத்tல் அ க்க  ப t ஏற்பட்  வrkறt.
ேகாைட காலம் tவங்க உள்ள nைலyல், 
தmழகத்tல் mன் ெவட்  ஏற்ப ம் என்  
அஞ்சப்ப kறt.

tத்tக்k  அனல் mன் 
nைலயத்tல் 3 y ட் கள் ப t

tத்tக்k yல் அ mகம்
tத்tக்k , pப்.27-

ெதன் இந்tயாvல் mதன் mைறயாக 
ஸ்pக் சார்pல் tத்tக்k  மாவட்டத்tல் 
கண்ெடய்னர் tைண cகாதார nைலயம் 
அ mகப்ப த்தப்பட் ள்ளt. 

tத்tக்k  மாநகராட்c cன்னம  
நகர் பktyல் tைண cகாதார nைலயம் 
அைமத்tட ஸ்pக் n வனம் / AM பvண்
ேடசன் CSR ntylrந்t r.13 லட்சம் ெசல
vல் 40அ  nளmள்ள கண்ெடய்னrல் cகா
தார nைலயத்tற்k ேதைவயான வசtகள்
ெசய்யப்பட்  ஸ்pக் n வனம் mலம் tத் 
tக்k  மாநகராட்cக்k வழங்கப்பட்டt. 
இங்k கர்ப்p  தாய்மார்கள் பtv ெசய்
யப்பட்  mத்tெலட்cm மகப்ேப  tட்
டத்tன் mலம் பயன்ெப வதற்k வசtகள்
உrவாக்கப்பட் ள்ளt. 

kழந்ைதகள் மற் ம் கர்ப்p  தாய்
மார்கllக்k, வாரம் ேதா ம் mகாம்
அைமத்t பrேசாதைனகள் ெசய்யப்ப ம். 
அேதா  த ப்p ஊc மற் ம் cகாதார ஆேலா
சைனகள் வழங்கப்ப ம். இந்த tைண cகா
தார ைமயத்tன் tறப்p vழாைவ ெசய்t 
மற் ம் vளம்பரத்tைற அைமச்சர். கடம்
pர் ராj tவக்k ைவத்தார். இந்த மாநக
ராட்c கண்ெடய்னர் tைண cகாதார ைமயம்
ெதன் இந்tயாvேல , தmழகத்tல், அt
vம், tத்tக்k  மாநகராட்cyல் mதன் mத
லாக ஸ்pக் n வனம் / AM பvண்ேடசன்
CSR ntyன் mலம் tவக்k ைவக்கப் 
பட் ள்ளt. 

இதன் tவக்க vழாvல் மக்கள் 
ெதாடர்p அtகாr அmர்த ெகௗr மற் ம்
kணேசகர் கலந்t ெகாண்டனர். இவ்vழா
vற்கான ஏற்பா கைள மாநகராட்c அt
காrகள் ெசய்trந்தனர்.

ஸ்pக் n வனம் சார்pல் கண்ெடய்னர் 
tைண cகாதார nைலயம்

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k yல் மகllர் cய உதvக் 

k  ntyல் r.11.5 லட்சம் ேமாச  ெதாடர்
பாக தைலவர், ெசயலாளர் mt ேபாlசார் 
வழக்k பtந்tள்ளனர்.

tத்tக்k , மாப்pள்ைளyர  காம
ராஜர் ெதrைவச் ேசர்ந்தவர் ரத்tனராஜ் 
மைனv ெஜகtஸ்வr (40). அேத ெதr
ைவச் ேசர்ந்தவர் மாடசாm மைனv மrய
pஷ்பம் (35), இவர்கள் இrவrம் மகllர் cய
உதvக்k  k vன் தைலவராகvம், 
ெசயலாளராகvம் உள்ளனர். இவர்கள் 
வங்k mலமாகக் கடன் ெபற் க் k vல் 
உள்ள 15ேபrக்k ெகா த்tள்ளனர். 
ஆனால் k  உ ப்pனர்கள் மாதம்ேதா ம்
ெசlத்tய ெதாைகைய தைலவrம் ெசய
லாளrம் வங்kyல் ெசlத்தாமல் இrவ
rம் ேசர்ந்t r.11 லட்சத்t 57ஆyரத்ைத 

ேமாச  ெசய்t vட்டார்களாம்.
இந்nைலyல், வங்kyல் கடைனத் 

trப்pச் ெசlத்தாததால் மகllர் cய
உதvக்k  உ ப்pனர்கllக்k வங்kyன்
ேநாட் ஸ் அ ப்பப்பட்டt. இதனால் 
அtர்ச்cயைடந்த k  உ ப்pனர்கள் 
15ேபrம் இtk த்t ெஜகtஸ்வr, மrய
pஷ்பத்tடம் ேகட்டேபாt அவர்கள் mைற
யாகப் பtல் அllக்கvல்ைலயாம். இைத
ய த்t மகllர் k  உ ப்pனர்கள் சார்பாக
அேத பktையச் ேசர்ந்த krசாm மைனv
ராஜக  (49) என்பவர் தாளmத்tநகர் 
காவல் nைலயத்tல் pகார் அllத்tள்ளார். 
pகாrன் ேபrல் இrவர் mtம் வழக்k 
பtந்t vசாரைண நடத்t வrkறார்கள். 
தைலமைறவாக உள்ள ெஜகtஸ்வr, 
மrய pஷ்பத்ைதப் ேபாlசார் ேத  வr
kன்றனர்.

மகllர் cய உதvக்k  ntyல் 
11.5 லட்சம் ேமாச  : ேபாlசார் vசாரைண

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k  மாநகராட்c cவந்தாkளம் 

ந nைலப்பள்ll வளாகத்tல் தmழ் 
வளர்ச்cத் tைறyன் சார்pல் பள்ll மற் ம்
கல்lr மாணவ, மாணvயர் கலந்t 
ெகாண்ட ஆட்cெமா ச் சட்ட வார v ப்p
ணர்v ேபர  vயாழனன்  நைடெபற்
றt.

ேபர ைய ெசய்t மற் ம் vளம்ப
ரத்tைற அைமச்சர் கடம்pர் ெச.ராஜூ ெகா
யைசத்t tவக்k ைவத்தார். மாவட்ட ஆட்c

யர் சந்tப் நந்tr, மாநகராட்c ஆைண
யர் v.ப.ெஜயcலன், சட்டமன்ற உ ப்p
னர்கள் எஸ்.p.சண்mகநாதன் (trைவ
kண்டம்), cன்னப்பன் (vளாத்tkளம்) 
ஆkேயார் mன் ைல வkத்தனர். 

ேபர யானt cவந்தாkளம் ந
nைலப்பள்llyல் tவங்k தrைவ ைமதா
னத்tல் ெசன்  nைறவைடந்தt. இtல் 
100க்kம் ேமற்பட்ட பள்ll மற் ம் கல்lr 
மாணவ, மாணvயர்கள் v ப்pணர்v பதா
ைககைள ஏந்t ெசன்றனர்.

tத்tக்k yல் 
ஆட்c ெமா ச் சட்ட வார v ப்pணர்v ேபர

ெதன்காc, pப்.27-
ெசங்ேகாட்ைட வாைக

மரத்tடல் காந்t cைல mன்p 
மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்c
yன் தாlகா k  சார்pல் nt
யllப்p மற் ம் அரcயல் vளக்க
ெபாtக்kட்டம் நடந்தt.

kட்டத்tற்k மாவட்ட k  
உ ப்pனர் வன் யெபrமாள் 

தைலைமதாங்kனார். தாlகா 
ெசயலாளர் ேவlமyல், மாவட்ட 
k  உ ப்pனர் பால்ராஜ்
ஆkேயார் mன் ைலவkத்த
னர். மாnல ெசயற்k  உ ப்p
னர் கனகராஜ், மாவட்ட ெசய
லாளர் பாஸ்கரன் ஆkேயார் 
cறப்pைரயாற் னர். nகழ்ச்c
yல் காங்kரஸ் கட்cyன் 

மாவட்ட c பான்ைம நலப்prv
இைணச்ெசயலாளர் pபt
ராஜா, cpஎம் தாlகா k  
உ ப்pனர் பரமcவன், கட் மான 
சங்க  வட்ட ா ர த்தைலவர் 
ரyல்ேவmத்tசாm, ெசயலா
ளர் கசmத்t, mrகன் kைளச்
ெசயலாளர்கள் உள்பட ஏரா
ளமாேனார் கலந்t ெகாண்டனர்.

cpஎம் ntயllப்p - 
அரcயல் vளக்க ெபாtக்kட்டம்

trெநல்ேவl, pப்.27-
தmழ்நா  அங்கன்வா  மற் 

ம் உதvயாளர் சங்கத்tன் சார்
பாக தங்கllக்k மத்tய அரc 
ஏற்கனேவ அ vத்tள்ள ஊtய
உயர்ைவ உடன யாக வழங்க 
ேகாryம் அங்கன்வா  tட்டத்
tற்k மத்tய அரc nt kைற
த்t ஒtக்kயைத கண் த்tம் 
அங்கன்வா  ஊ யர் மற் ம் 
உதvயாளர் சங்கம் சார்பாக 
ெவள்llkழைம ெசன்ைன தர
ம yல் உள்ள மாnல இயக்k
னர் அlவலகம் mன்p ஆர்ப்பாட்

டம் நைடெபற உள்ளt 
ேமற்ப  ஆர்ப்பாட்டத்tல் பங்

ேகற்பதற்காக ெநல்ைல மாவட்
டத்tல் இrந்t 2 ஆyரத்tக்kம்
ேமற்பட்ட அங்கன்வா  ஊ
யர்கள் மற் ம் உதvயாளர்கள் 
30க்kம் ேமற்பட்ட ேபrந்tகllல் 
ெசன்ைன ெசல்kன்றனர். ேமற்
ப  ஊ யர்கைள cஐ y மாவட்ட
சார்பாக வாழ்த்t வ ய ப்pம் 
nகழ்ச்c cpஎம் மாவட்ட k
அlவலகத்tல் உள்ள ெல ன் 
cைல அrkல் நைடெபற்றt. 
nகழ்ச்cyல் cஐ y மாnல ெசய

லாளர் ஆர்.ரசல், மாவட்ட ெசய
லாளர் ஆர்.ேமாகன், மாவட்ட 
தைலவர் எம்.ேவல்mrகன், 
மாnல ெசயலாளர் ெசண்பகம், 
ெபாrளாளர் எஸ்.ெபrமாள் 
மாவட்ட nர்வாkகள் காமராஜ், 
ேஜாt ,mrகன், ம கண்டன் 
மற் ம் மாதர் சங்க மாவட்ட 
தைலவர் k.பழ , மாணவர் 
சங்க மாவட்ட தைலவர் சத்யா, 
ெவற்  உட்பட ஏராளமாேனார் 
கலந்t ெகாண்  அவர்கைள 
வ ய ப்p ைவத்தனர்.

அங்கன்வா  ஊ யர்கைள 
ெசன்ைன ேபாராட்டத்tற்k வ ய ப்pம் nகழ்ச்c

trெநல்ேவl, pப். 27-
ெநல்ைல அrேக c mக்k 

பாlயல் ெதால்ைல ெகா த்த 
பாtrயாைர ேபாlசார் ேபாக்ேசா 
சட்டத்tல் ைகt ெசய்t cைற
yல் அைடத்தனர்

கன் யாkமr மாவட்டம் 
ேபச்cபாைறைய ேசர்ந்தவர் 
ெசல்வராஜ்(வயt 52). மதேபாத
கரான இவர் ெநல்ைல மாவட்டம்
வள்llyர் அrேக உள்ள வடக் 
கன்kளம் அன்pநகrல் கடந்த 20 

வrடமாக ெஜபக்kடம் நடத்t
வrkறார்.

இந்த ெஜபக்kடத்tற்k அேத
பktைய ேசர்ந்த ஒr k ம்பத்t
னர் வழக்கமாக ெஜபம் ெசய்ய
வrவார்கள். அந்த தம்பtyன
rன் 8 வயt ெபண் kழந்ைதyம் 
tனmம் அங்k வந்t ெசல்lம். 
இந்nைலyல் அந்த c mக்k 
பாtrயார் ெசல்வராஜ் கடந்த cல
மாதங்களாக பாlயல் ெதால்ைல
ெகா த்tள்ளார். இேதேபால் 
கடந்த 23-ந்ேதtyம் c myடம் 

பாlயல் அத்tmறlல் ஈ பட் 
டார். இtk த்t அந்த c m 
தனt ெபற்ேறாrடம் k னார். 
இைதேகட்  அtர்ச்c அைடந்த 
அவரt ெபற்ேறார் வள்llyர் 
அைனத்t மகllர் ேபாlஸ் 
nைலயத்tல் pகார் ெசய்தனர்.

pகாrன்ேபrல் ேபாlசார் 
வழக்kப்பtv ெசய்t c mக்k 
பாlயல் ெதால்ைல ெகா த்த 
பாtrயார் ெசல்வராைஜ ேபாக்ேசா 
சட்டத்tல் இன்  ைகt ெசய்t 
பாைள cைறyல் அைடத்தனர்.

c mக்k பாlயல் ெதால்ைல- பாtrயார் ைகt

நாகர்ேகாvல், pப்.27-
மார்த்தாண்டம் அrேக ேமல

காட் vைள பktyல் உள்ள 
சானlல் ஒr ெபண் தனt 4 வயt
மகllடன் tனmம் kllக்க வr
வt வழக்கம். இேத ேபால் காட்
டாத்tைற ேமலகாட்  nரப்p
vைளைய ேசர்ந்த ேஜம்ஸ் (46)
என்பவrம் kllக்க வந்tள்ளார். 
அ க்க  kllக்க வrவதால் 
kழந்ைதyடன் பழkய ேஜம்ஸ், 
pதனன்  kழந்ைதக்k nச்சல் 
ெசால்l தrவதாக k  சான
lன் ஆழமான பktக்k அைழத்t
ெசன் ள்ளார். அப்ேபாt t
ெரன kழந்ைத அல yள்ளt. 
சத்தம் ேகட்  kழந்ைதyன் தாய்
kழந்ைதைய கைரக்k ெகாண்
வrமா  k  சத்தம் ேபாட்  
உள்ளார். உடேன ேஜம்ஸ்cம் kழ

ந்ைதைய கைரக்k அைழத்t 
வந்t vட்டார். அதன் pறk 
வழக்கம் ேபால் kழந்ைதைய 
பள்llக்k அ ப்pvட்  தாய் 
ேவைலக்k ெசன்  vட்டார். 

pன்னர் பள்ll m த்t மாைல
yல் kழந்ைதைய vட் க்k 
அைழத்t வந்தேபாt t ெரன 
kழந்ைத உடல் வlயால் t த் 
tள்ளt. உடேன kழந்ைதyன் 
தாய் k த்tைற அரc மrத்t
வமைனக்k அைழத்t ெசன் ள்
ளார். kழந்ைதைய பrேசாtத்த 
மrத்tவrக்k cல சந்ேதகங் 
கள் ஏற்பட்டைதய த்t kழந்ைத
yடம் ைநசாக ேபச்c ெகா த்தார்.
சானlல் kllக்kம் ேபாt nச்சல்
ெசால்l தrவதாக k  அைழ
த்t ெசன்ற ேஜம்ஸ் பாlயல் 

tன்p த்தlல் ஈ பட்டt ெதrய
வந்தt. 

இைதய த்t kழந்ைதக்k 
mதல் உதv ckச்ைச அllக்கப் 
பட்டt. இந்த தகவல் அ ந்த 
kழந்ைதyன் தாய் உடேன 
மார்த்தாண்டம் அைனத்t மக
llர் காவல் nைலயத்tல் pகார்
அllத்தார். இைதய த்t kழ
ந்ைதைய ேமல் ckச்ைசக்காக 
ஆசாrபள்ளம் அரc மrத்tவக் 
கல்lr மrத்tவமைனக்k 
அ ப்p ைவத்தனர். pகாrன் 
ேபrல் காவல் tைறyனர் ேபாக்ேசா
prvன் kழ் ேஜம்ஸ் mt வழக்kப்
பtv ெசய்t vசாrத்t வr
kன்றனர். ேமlம் தைல மைற
வான ேஜம்ைஸ காவல் tைற
yனர் ேத  வrkன்றனர்.

nச்சல் கற் த்தrவதாக k  பாlயல் வன்ெகா ைம
4 வயt c m மrத்tவமைனyல் அ மt

trவனந்தpரம், pப்.27-
ேகரள பாஜகvல் நடந்t வந்த k mp  சண்ைட

ptய மாnல தைலவராக ேக.cேரந்tரன் nயmக்கப் 
பட்டைதத் ெதாடர்ந்t tvரம் அைடந்tள்ளt. cேரந்tரன்
தைலைமyன் kழ் எந்த ெபா ப்ைபyம் ஏற்கப்ேபாவ
tல்ைல என ஏ.என்.ராதாkrஷ்ணன் ெதrvத்tள்ளார். 

தmழக பாஜகvக்k தைலவர் இல்லாதt ேபாலேவ 
கடந்த cல மாதங்களாக ேகரள பாஜகvக்kம் தைலவர்
பதvைய p ப்பtல் க ம் ேபாட்  nலv வந்தt. ஒr
வ யாக கடந்த வாரம் ேக.cேரந்tரன் ேகரள மாnல பாஜக
தைலவராக அ vக்கப்பட்டார். அவரt பதvேயற்p vழாைவ
kம்மனம் ராஜேசகரன், ேஷாபா cேரந்tரன் உள்llட்ட 

mக்kய தைலவர்கள் pறக்க த்தனர். இt vழாvல் சல
சலப்ைப ஏற்ப த்tயt. அைதத்ெதாடர்ந்t எச்.ராஜா
உள்llட்ட ேதcய nர்வாkகள், மாnல ெபாtச்ெசய
லாளர்களான .ரேமஷ், ஏ.என்.ராதாkrஷ்ணன் ஆk
ேயாைர அச்c த்t vழாvல் பங்ேகற்கச் ெசய்தனர். 

ஆனாlம் ேக.cேரந்tர ன் தைலைமைய ஏற்க 
m யாt என அந்த பதvைய p க்க ேபாட் yட்டவர்கள் 
கலகக்ெகா  p த்tள்ளனர். ேகரளத்tல் ெதாடர் ேதால்v
களாlம், மக்கள் ெசல்வாக்k kைறவதாlம் tவண்  
kடக்kறt பாஜக. ஆனாlம் பதvச்சண்ைட சண்ைட நடப்பt
மத்tய அtகாரத்ைத பயன்ப த்t பதv cகங்கைள அ
பvக்கேவ என்kறார்கள் ேகரள மக்கள்.

ேகரள பாஜகvல் tராத k mp  சண்ைட:
ேக.cேரந்tர க்k எtராக கலகம்

நாகர்ேகாvல், pப்.27-
kமr மாவட்டத்tல் உள்ள அரc

மற் ம் அரc உதvெப ம் பள்ll
கllல் 11 மற் ம் 12 ஆம் வkப்p பy
lம் மாணவ மாணvகllக்கான இல
வச mtவண்  வழங்kம் nகழ்ச்c 
நைடெபற்றt. 

நாகர்ேகாvlல் உள்ள எஸ்எல்p
அரc ேமல்nைலப் பள்llyல் நைட

ெபற்ற nகழ்ச்cyல் மாவட்ட ஆட்cயர் 
pரசாந்த் வடேநேர கலந்tெகாண்  
மாணவ மாணvகllக்k இலவச mt
வண் கைள வழங்kனார். 

இtல் தmழக அரcன் tல்l
cறப்p pரtnt தளவாய் cந்தரம்,
நாடாllமன்ற உ ப்pனர் வசந்த
kமார், மற் ம் எம்எல்ஏக்கள் உட்பட 
ஏராளமான மாணவ மாணvகள் கலந்t

ெகாண்டனர்.
vழாvல் மாவட்ட ஆட்cயர் pர

சாந்த் வடேநேர ேபcயதாவt: 
தmழக அரc 11 மற் ம் 12-ம் 

வkப்p ப க்kம் மாணவ மாணv
கllக்k இலவச mtவண் கைள 
வழங்k வrkறt. அதன்ப  2019-2020 
ஆம் கல்v ஆண் ல் kமr மாவட்
டத்tlள்ள 143 அரc மற் ம் அரc

உதvெப ம் பள்llகllல் 11 மற் ம்
12ம் வkப்p ப க்kம் 7473 மாண
வர்கllக்kம், 8677 மாணvகllக்kம் 
என ெமாத்தம்16150 மாணவ-மாணv
கllக்k இலவச mtவண் கள் 
வழங்கப்பட்டt இதன் ெமாத்த மtப்p
6 ேகா ேய 37 லட்சத்t 15 ஆyரத்t 
236 ஆkம் என அவர் k னார்.

kமryல் 
16150 இலவச 
mtவண் கள்

மாணவ-
மாணvகllக்k 
வழங்கப்பட்டt
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தஞ்சாvர், pப்.27-
trவாrர்- காைரக்k  

இைடேய அகல ரyல் பாைத
அைமக்kம் ப க்காக 2006 
ஆம் ஆண்  mதல் இந்த 
தடத்tல் ெசன்ைனக்கான 
vைரv ரyல் ேசைவ n த்
தப்பட்டt. இtல் 2019 ஆம்
ஆண்  ஜூன் மாதம் trவா
rர் - காைரக்k  இைடேய 
க ப்பைற வசt இல்லாத 
ஒr ெடm  ரyல், ெமாைபல் 
ேகட் kப்பர்கllடன் இயக்
கப்பட்  வrkறt. இவ்
வ த்தடத்tல் உள்ள 72
ரyல்ேவ ேகட் கllக்k 
ேபாtய nரந்தர ப யாட்கள் 
nயmக்கப்படாத காரணத்
tனால், 150 km tரத்ைத 
இந்த ரyல் கடக்க ஆறைர 
ம  ேநரத்ைத எ த்tக் 
ெகாள்kறt. இதனால் இப்
பkt மக்கllக்k இந்த
ெடm ரyல் பய ள்ளதாக 
இல்ைல. ேமlம் ெசன்ைனக்
கான vைரv ரyல் ேசைவ
yம் ேகட் kப்பர்கள் nய
mக்கப்படாததால் இன் ம்
இந்த தடத்tல் ெதாடங்கப்
படாமல் உள்ளt.

இத்தடத்tல் nண்ட 
நாட்கள் ரyல் ேசைவ 
இல்லாத காரணத்tனால் 
ெபாtமக்கள், vயாபாrகள் 
ெசன்ைன மற் ம் நாட் ன் 
இதர பktகllக்k ெசன்
வர இயலvல்ைல. சரக்k
ேபாக்kவரத்tம் நைடெபற
vல்ைல. cமார் 700 ேகா  
ெசலvல் அகல ரyல் பாைத
அைமக்கப்பட் ம், mைற
யான ரyல் ேபாக்kவரத்t 
tவங்கப்படாத காரணத்t
னால் ரyல்ேவக்k ெபாrளா
தார இழப்pம் ஏற்பட்  
வrkறt. இைதெதாடர்ந்t 
பட் க்ேகாட்ைட வட்ட ரyல் 
பய கள் நலச் சங்கம், 
trவாrர் பட் க்ேகாட்ைட 

காைரக்k  அகல ரyல்
பாைதyல் உள்ள ரyல் உப
ேயாkப்ேபார் சங்கங்கllன் 
kட்டைமப் p  ம ற் ம் 
தன்னார்வ அைமப்pகள் 
ஒன் ைணந்t, இத்தடத்tல் 
vைரvல் ரyல் ேசைவ 
ெதாடங்க வly த்tனர்.

இந்nைலyல் பல்ேவ  
mயற்cகllன் பலனாக இவ் 
வ த்தடத்tல் ேதைவப்ப
ம் ப யாளர்கைள nய

mக்க ரyல்ேவ nர்வாகம் 
tவங்kyள்ளt. mதற்கட்ட
மாக 2013 ஆம் ஆண் ற்k 
mன்னர் இத்தடத்tல் ப
யாற்  தற்ேபாt பல்ேவ  
இடங்கllல் மாற் ப் ப
yல் ப prந்t வrம் 39 
ப யாளர்கைள mண் ம் 
இவ் வ த்தடத்tல் ப
யாற்ற trச்c ேகாட்ட பர்ச
னல் அtகாr கடந்த pப்ரவr 
24ஆம் ேதt உத்தரv 
pறப்pத்தார் . இதனால் 
vைரvல் இத்தடத்tல் 
m ைமயான ரyல் ேசைவ
ெத ாடங்கப்ப ம்  என 
ெதrkறt.

இt k த்t ெதாடர் 
ேபாராட்டங்கைள mன்ென
த்t ெசல்lம் பட் க்

ேகாட்ைட ரyல் பய கள்
சங்க nர்வாk எம்.vேவகா
னந்தன் k ைகyல், “vைர
vல் ெசன்ைன -காைரக்k
க்k ரyல் ேசைவyைன 
tவங்க இrக்kம் ரyல்ேவ
nர்வாகத்tற்kம்   kட்டைமப்
pன் சார்பாக நன் yைன 
ெதrvத்tக் ெகாள்kேறாம். 
ேமlம் , இத்தடத்tற்k 
ேதைவப்ப ம் மற்ற அlவ
லர்கள் மற் ம் ப யாளர்க
ைள உடன யாக nய
மனம் ெசய்t காைரக்k -
ெசன்ைன, இராேமஸ்வரம்- 
ெசன்ைன மற் ம் அந்tேயா
தயா, ெகால்லம்- ேவளாங்
கண்  vைரv ரyல்கைள
yம் ,  மyலா tைறy
l r ந் t  t r வ ா r ர் 
பட் க்ேகாட்ைட காைரக்k  
வ யாக மtைரக்k பய
கள் ரyல்கைள இயக்க 
ரyல்ேவ nர்வாகம் நட
வ க்ைக எ க்க ேவண் ம்” 
என்றார். 

இன்  எrவாy 
nகர்ேவார் 

kட்டம் 
தஞ்சாvர், pப்.27-

தஞ்சாvர் மாவட்டம், ேபரா
vர  வட்டாரத்tல்  எrவாy 
இைணப்p ெபற் ள்ள nகர்ேவார் 
kைறtர் kட்டம் pப்.28 காைல 11 
ம க்k, ேபராvர  வட்டாட்cயர் 
அlவலகத்tல் மாவட்ட வrவாய் 
அlவலர் தைலைமyல் நைடெபற 
உள்ளt. எrவாy nகர்ேவார், எr
வாy உrைள ெப வtல் தாமதம்,
மா யம் ெப வtல் உள்ள cர
மங்கள் உள்llட்ட தங்களt kைற
கைள ம க்கள் mலmம், ேநrlம் 
ெதrvக்கலாம் என ஆட்cயர் 
ம.ேகாvந்தராவ் ெதrvத்tள்ளார். 

வ கvயல்  tைற 
கrத்தரங்கம் 

தஞ்சாvர், pப்.27-
தஞ்சாvர் மாவட்டம், ேபரா

vர  அரc கைல மற் ம் அ
vயல் கல்lryல், வ கvயல் 
tைற சார்pல், ‘தைலைமப் பண்p
cறப்pக்  கrத்தரங்கம் ’  நைட
ெபற்றt. கrத்தரங்kற்k கல்lr 
mதல்வர் நா.தனராஜன் தைலைம 
வkத்தார். வ கvயல் tைற 
ேபராcrயர் என்.பழ ேவல் வர
ேவற்றார். ெசன்ைன நந்தனம் அரc
கைலக் கல்lr mன்னாள் mதல்வ
rம், வ கvயல் வல்lநrமான 
டாக்டர் இரா.pரபாகரன் cறப்pைர
யாற் னார். nைறவாக ேபரா 
j.mத்tக் krஷ்ணன் நன்  
k னார். 

nரா பானம் 
vற்பைன 
ெதாடக்கம்

தஞ்சாvர், pப்.27-
ெதன்ைன vவசாyகllன் 

நலன் கrt, nரா பானம் உற்பத்t 
ெசய்t அதைன vற்பைன ெசய்வ
தற்k தmழக அரc அ மt வழங்k
yrந்தt. அதன்ப , ேபராvர  
ெதன்ைன உழவர் உற்பத்tயாளர் 
n வனத்tன் சார்pல், trச்cற்றம்
பலத்tல் nரா பானம் vற்பைன 
ைமயம் tறந்t ைவக்kம் nகழ்ச்c 
pதன்kழைம  நைடெபற்றt . 
nகழ்ச்cக்k  n வனத்tன் 
ேசர்ேமன், வழக்kைரஞர் c வா
சன் தைலைம வkத்தார். 

ேமலாண்ைம  இயக்kனர் 
tைர .  ெசல்வம்  mன் ைல 
வkத்தார். பட் க்ேகாட்ைட ேகாட்ட 
கலால் அlவலர் ைமtl nரா 
பானம்  mதல்  vற்பைனைய 
ெதாடங்k ைவத்தார். ேபராvர  
ேவளாண்ைம உதv  இயக்kனர் 
மாலt, ேவளாண் vற்பைன 
வ க அlவலர் தாரா உள்பட பலர்
கலந்t ெகாண்டனர். n வனத்tன்
mதன்ைம  ெசயல்  அlவலர் 
prtvராஜ் நன்  k னார். 

கல்லைணக் 
கால்வாய்

pனரைமப்p 
ப  ஆய்v

தஞ்சாvர், pப்.27-
தஞ்சாvர் மாவட்டம் ேபராv

ர , ேசtபாவாசத்tரம் ஒன் ய 
கைடமைடப்  பktகllல் ஆcயன்
வங்k ெபா yயல் ஆேலாசகர் 
pதன்kழைம  ஆய்v  ேமற்
ெகாண்டார். 

ஆcயன் வங்k ntyதvy
டன் கல்லைணக் கால்வாய் pனர
ைமப்p ப கள் r. 2,300 ேகா yல்
ேமற்ெகாள்வதற்கான  நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வrkறt. pனரைமப்p
ப க்k nt வழங்க  உள்ள 
ஆcயன் உள்கட்டைமப்p mதlட்
வங்kyன்  ெபா yயல் ஆேலாசகர்
ரkvர்pரp கைடமைட பktyல் 
ஏr kளங்கைள ஆய்v ெசய்தார். 

ேசtபாவாசத்tரம் ஒன் யம் 
கrசவயல்  ஏr,  வாய்க்கால் , 
ptப்பட் னம் வாய்க்கால் உள்llட்ட 
பktகllல் ஆய்v ேமற்ெகாண் , 
k மராமத்t tட்டத்tல் ஆண் க்
கா   kராமத்tல் r.63 லட்சத்tல்
pனரைமப்p ப  ேமற்ெகாள்ளப்
பட்ட கழ யாkளத்ைத பார்ைவ
yட்டார். ேபராvர  ஒன் யம் 
ஈச்சன்v t ெரkேலட்டைர (nர்
ஒ ங்k) ஆய்v ெசய்தார். ெசயற்
ெபா யாளர் mrேகசன், உதv
ெசயற் ெபா யாளர்கள் சண்mக
ேவல், அன்பரசன், உதv ெபா யா
ளர் நாராயணசாm உள்llட்ேடார் 
உட rந்தனர்.

trச்cராப்பள்ll, pப்.27-
tல்lyல் cஏஏைவ எtர்த்t 

ேபாரா ய அப்பாv மக்கள் mt 
தாக்kதல் மற் ம் tப்பாக்k c  
நடத்t 10 ேபர் உyைர பl வாங்kய 
வன்mைறயாளர்கைள ைகt ெசய்t 
உrய நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
மதெவ  சக்tகள் நா  m வtம் கல
வரத்ைத tண் வைத த க்க 
ேவண் ம் உள்llட்ட பல்ேவ  
ேகாrக்ைககைள வly த்t மார்க்
cஸ்ட் கட்cyன் மாநகர் மாவட்டக்k  
சார்pல் pதனன்  உைறyர் kறத்ெதr
பktyல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நைட
ெபற்றt.

ஆர்ப்பாட்டத்tற்k மாநகர் மாவட்ட
ெசயலாளர் ராஜா தைலைம வkத்தார்.
ஆர்ப்பாட்டத்ைத vளக்k மத்tய 
கட் ப்பாட் க்k  உ ப்pனர் srதர்,
v தைல c த்ைதகள் கட்cyன் 
கrத்tயல் prv மாnல tைண ெபா
tச்ெசயலாளர் ராஜாம , காங்kரஸ் 
கட்c ஜவஹர், இந்tய y யன் 
mஸ்lம்lக் ஹpyர்ரkமான், ம த
ேநய மக்கள் கட்c மாவட்ட ெசயலாளர்
உபயtல்லாரkமான், தmmக மாவட்ட
ெசயலாளர் ஜாபர், ஏஐ yc மாவட்ட 
ெசயலாளர் cேரஷ் ஆkேயார் ேபcனர்.
cpஎம் கட்cyனர், ேதாழைம சங்கத்t
னர் மற் ம் அைனத்t கட்cyனர் ஏராள
மாேனார் கலந்t ெகாண்டனர். cpஎம்
உைறyர் பkt ெசயலாளர் சந்tர
pரகாஷ் நன்  k னார்.
தஞ்சாvர்

இேத ேபால் தஞ்ைச பனகல் கட் டம்
mன்p, எஸ். .p.ஐ., கட்c சார்pல் ஆர்ப்

பாட்டம் நைடெபற்றt. எஸ். .p.ஐ 
கட்c மாவட்டச் ெசயற்k  உ ப்pனர் 
mகமt இக்பால் தைலைம வkத்தார். 
மாnலப் ேபச்சாளர் ஆvர் அன்சாr 
கண்டன உைரயாற் னார். 

மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்c 
மாவட்டச் ெசயலாளர் ேகா.nலேமகம், 
cpஐ மாவட்டச் ெசயலாளர் m.அ.
பாரt, மக்கள் ஒற் ைம ேமைட மாவட்ட
ஒrங்kைணப்பாளர் வழக்க ஞர் ெவ.
jவkமார், cpஎம் மாவட்டச் ெசயற்k
உ ப்pனர் என்.v.கண்ணன், மாநகரச் 
ெசயலாளர் என்.krசாm, தmழ்நா  
c பான்ைம மக்கள் நலக்k  
மாவட்டத் தைலவர் p.ெசந்tல்kமார், 
நகரத் தைலவர் அப்tல் நcர், cpஐ
மாவட்டப் ெபாrளாளர் பாலcப்pரம
யன், மாநகரச் ெசயலாளர் krஷ்ண

mர்த்t, மக்கள் அtகாரம் காllயப்பன்,
தmழர் ேதcய mன்ன  ெபாtச்ெசய
லாளர் அய்யனாpரம் c.mrேகசன், 

தஞ்ைச இலக்kய வட்ட ஒrங்k
ைணப்பாளர் எ த்தாளர் சண்mக
cந்தரம், அமmக வழக்kைரஞர் prv
nர்வாk அ.நல்லtைர, ம தேநய 
மக்கள் கட்c மாnல அைமப்p ெசயலா
ளர் ஐ.எம்.பாtஷா, இஸ்லாmய kட்ட
ைமப்p ஒrங்kைணப்பாளர் mகமt
அப்பாஸ், ஏஐ yc மாவட்ட tைணச்
ெசயலாளர் tைர. மtவாணன், இந்tய
y யன் mஸ்lம் lக் மாவட்ட ெசயலா
ளர் எஸ்.எம். ெஜy லாptன், vc  
சாmயார் mrகன் உள்llட்ேடார் 
ேபcனர். ஆர்ப்பாட்டத்tல் 200-க்kம் 
ேமற்பட்ேடார் கலந்t ெகாண்டனர்.

ப  ெசய்ய vடாமல் mரட் ய nர்வாk mt  
நடவ க்ைக ேகாr ஆர்இyvனர் ஆர்ப்பாட்டம்

trச்cராப்பள்ll : trச்c ேகாட்ட த ப்prv அlவலக ஊ யர்கைள 
மyலா tைறyல் ப  ெசய்ய vடாமல் த த்t mரட் ய ெரyல்ேவ ெதா ற்சங்கத்ைத 
ேசர்ந்த nர்வாk mt உrய நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். ஏற்கனேவ அllத்த 
pகாrன் ேமல் ேகாட்ட ேமலாளர் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்ற ேகாrக்ைககைள 
வly த்t ஆர்இy சார்pல் trச்c ஜங்ச ல் உள்ள ரyல்ேவ ேகாட்ட ேமலாளர் 
அlவலகம் mன் ஆர்ப்பாட்டம் நைடெபற்றt.

ஆர்ப்பாட்டத்tற்k ேகாட்ட தைலவர் ெமாய்tன் தைலைம வkத்தார். ஆர்ப்பாட்டத்ைத 
vளக்k ேகாட்ட ெசயலாளர் கண்ணன், உதv ேகாட்ட ெசயலாளர் சரவணன், cஐ y 
மாநகர் மாவட்ட ெசயலாளர் ெரங்கராஜன் ஆkேயார் ேபcனர். ஆர்ப்பாட்டத்tல் 
ஆர்இy nர்வாkகள் மற் ம் உ ப்pனர்கள் ஏராளமாேனார் கலந்t ெகாண்டனர்.

tல்l சம்பவம்: மதெவ  சக்tகள் கலவரத்ைத 
tண் வைத த க்கக் ேகாr ஆர்ப்பாட்டம்

காைரக்k - trவாrர் வ த்தடத்tல்
vைரvல் ெசன்ைனக்கான ரyல் ேசைவ

மாதர் சங்க மாnலக்k  kட்டம்

trச்cராப்பள்ll: trச்cyல், அைனத்tந்tய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்tன் மாnலக்k  
kட்டம் vயாழன் மற் ம் ெவள்llக்kழைமகllல் நைடெப kறt. mதல் நாளான 
vயாழக்kழைம நைடெபற்ற kட்டத்tற்k மாnலத் தைலவர் எஸ்.வாலண் னா தைலைம 
தாங்kனார். அkல இந்tய tைணத்தைலவர் உ.வாck k yrைம சட்டம் k த்t
ேபcனார். மாnல tைணத்தைலவர் ேக.பாலபாரt இன்ைறய அரcயல் cழ்nைல k த்t
vளக்k ேபcனார். அ க்ைகைய ெபாtச்ெசயலாளர் p.cகந்t வாcத்தார். 

kட்டத்tல் trச்c மாவட்ட ெசயலாளர் மல்lகா, மாவட்ட தைலவர் lங்கரா  
உள்பட மாnலக்k  உ ப்pனர்கள் கலந்t ெகாண்டனர்.  

நாைக ெகாள்llடம் பktyல்
அரc nலங்கள் ஆக்kரmப்p 

cர்கா : நாைக மாவட்டம் ெகாள்llடம் ஒன் யத்tல் உள்ள 42 ஊராட்cகllல் 200 
kராமங்கள் உள்ளன. இந்த 200 kராமங்கllல் ஊராட்cக்kச் ெசாந்தமான 400 kளங்கள் 
மற் ம் 200 c kட்ைடகள், அரcக்kச் ெசாந்தமான நஞ்ைச மற் ம் pஞ்ைச nலங்கள் cமார்
1500 ஏக்கrம் ஆக்kரmப்pல் உள்ளன. பல kளங்கள் tர்ந்t ேபாyள்ளன. cல kளங்கள் 
tர்க்கப்பட்  கட் டங்களாக காட்cயllக்kன்றன. kளங்கள் காணாமல் ேபானதால்
nலத்த  nர் கடந்த காலங்கllல் mகvம் ஆழமான பktக்k ெசன்  vட்டt. mைறயற்ற
nைலyல் vtக்kப் pறம்பாகvம் kளங்கள் mடப்பட் ள்ளன.

இேத ேபால் நஞ்ைச மற் ம் pஞ்ைச nலங்கllம் cலrன் ஆக்kரmப்pல் உள்ளன. பல
ஏைழக் k ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் ெசாந்த மைனப்பட்டா இல்லாமல், வாய்க்கால் 
கைரேயாரத்tlம், ஆற்றங்கைரேயாரத்tlம் பாtகாப்pன்  வாழ்ந்t வrம் nைலyல் 
ஆyரக்கணக்கான ஏக்கர் nலங்கள் இன் ம் ஆக்kரmப்pேலேய உள்ளt.

இt k த்t vவசாய சங்க தாlகா tைண ெசயலாளர் பாக்யராஜ் k ைகyல், 
ெகாள்llடம் ஒன் யத்tல் மட் ம் ஆyரக்கணக்கான ஏக்கர் அரc pறம்ேபாக்k மற் ம் kளம், 
kட்ைடகllம் ஆக்kரmப்pல் ஆலாலcந்தரம், பைழயபாைளயம், pllயந்tைற ஆkய
kராமங்கllல் மட் ம் ெமாத்தத்tல் 40 ஏக்கர் அரc pறம்ேபாக்k nலம் ஆக்kரmப்pல் 
உள்ளt. 

இேத ேபால் அைனத்t ஊராட்cகlllம் ஆக்kரmக்கப்பட் ள்ள அரc nலங்கைள mட்
ஏைழ, எllய மற் ம் மைனப்பட்டா இல்லாதவர்கllக்k வழங்க அரc நடவ க்ைக எ க்க
ேவண் ம். இt k த்t தmழக mதல்வர் மற் ம் மாவட்ட ஆட்cயrக்k ேகாrக்ைக ம
அ ப்pyள்ளதாகத் ெதrvத்தார்.

ப  பாtகாப்p வழங்kடக் ேகாr 
கல்lr ேபராcrயர்கள் ேபாராட்டம்

அறந்தாங்k : ptக்ேகாட்ைட மாவட்டம் ஆvைடயார்ேகாvைல அ த்த 
ெபrநாவlrல் அறந்தாங்k அரc கல்lr, ெதாடங்kய நாllல் இrந்t தற்காlக 
ேபராcrயர்கள் மற் ம் அlவலர்கைள ெகாண்  இயங்k வrkறt. இவர்கள் 
காலmைற ஊtயத்tற்k nகரான அைனத்t ப கைளyம் ெசய்t வrkறார்கள். 
இந்nைலyல் ேமற்கண்ட ஆcrயர்கைள pறக்க த்t அண்ணாமைல பல்கைலக்கழக 
mைகப் ேபராcrயர்கைள மாற்  ப யாக இக்கல்lryல் nயmக்கப்பட் ள்ளார்கள். 
இதனால் அtர்ச்c அைடந்த இக்கல்lr தற்காlக ஆcrயர்கllம் ப யாளர்கllம் 
pதன்kழைம mதல் ெதாடர் ேபாராட்டத்tல் ஈ பட்டனர். 

ெதாடர்ந்t vயாழன் அன்  ப க்k ெசல்லாமல் அைனத்t ஆcrயர்கllம் 
அlவலக ப யாளர்கllம் ேபராcrயர் என்.ேக.ராேஜந்tரன் தைலைமyல் கல்lr 
nைழvவாylல் அமர்ந்t ப  பாtகாப்p மற் ம் ப  nரந்tரம் வழங்kட ேகாr 
ேகாrக்ைக mழக்கம் எ ப்p ேபாராட்டம் நடத்tனர்.

கள்ளச்சாராயம் ஒ ப்p ேபர

அறந்தாங்k: ptக்ேகாட்ைட ஆட்cயரகம், மt vலக்k மற் ம் ஆயத்tர்ைவத் tைற
இைணந்t pதன் மாைல ஆvைடயார்ேகாvல் வட்டாட்cயர் அlவலகம் அrkல் இrந்t
கள்ளச்சாராயம் ஒ ப்p மற் ம் மt பழக்கத்tனால் ஏற்ப ம் vைளv k த்t v ப்pணர்v
ேபர  அறந்தாங்k அரcக் கல்lr mதல்வர் இரா.கண்ணன் தைலைமyல் ேபர  
ெதாடங்kயt. 

ேபர ைய, ஆvைடயார்ேகாvல் வட்டாட்cயர் மார்ட் ன் lதர் kங் ெதாடங்k 
ைவத்தார். ேபர  nைறvல் மtvன் tைமகள் பற் ய ெதrmைன pரச்சாரம் நைட
ெபற்றt. tைண வட்டாட்cயர் ஜபrல்லா உள்llட்ேடார் கலந்t ெகாண்டனர். ேமlம் கல்lr
yல் நைடெபற்ற ேபாட் கllல் ெவற்  ெபற்ற மாணவ, மாணvகllக்k பrc வழங்கப்
பட்டt. mன்னதாக வ கvயல் tைறத் தைலவர் என்.ேக.ராேஜந்tரன் வரேவற்றார் 
nைறவாக நாட்  நலப் ப த் tட்ட அlவலர் ந.jவெரத்tனம் நன்  k னார்.

vபத்t வழக்kல் 
ஜாm ல் vட 
லஞ்சம் ேகட்ட 
காவலர் ைகt 

கrர், pப்.27- 
கடந்த 16-ம் ேதt கrர் 

மாவட்டம், ேவலாyதம்பாைளயம் 
அrேக தvட் ப்பாைளயத்tல் 
plyைர ேசர்ந்த மகாm  ஓட்  
வந்த காrம், ேசலம் எrமப்பட்  
எம்.எஸ் நகைர ேசர்ந்த ைரவர் 
ராஜேசகரன் (24) ஓட்  வந்த 
காrம் ேமாtக் ெகாண்டன. இந்த 
vபத்tல் மகாm yன் மைனv 
மா க்கவல்l இறந்தார். 

இt ெதாடர்பான வழக்kல் 
ைரவரான ராஜேசகரைன ஜாm
ல் vட, கார் உrைமயாளரான 

ேசலம் மாவட்டம், அன்னதானப்
பட் ைய ேசர்ந்த அpேஷக் 
ம ா றன் ( 2 8 )  என் பவ r ட ம் 
ேவலாyதம்பாைளயம் காவல் 
nைலய எ த்தர் ெசந்tல்kமார் 
r. 15 ஆyரம் லஞ்சம் ேகட் ள்
ளார். இt k த்t அpேஷக்மா
றன் ,  கrர் லஞ்ச ஒ ப்p 
ேபாlcல் pகார் அllத்தார்.

இைதெதாடர்ந்t pதன்kழைம 
காைல ேவலாyதம்பாைளயம் 
காவல் nைலயம் ெசன்ற அp
ேஷக்மாறன் ரசாயனம் தடvய
பணத்ைத எ த்தர் ெசந்tல்kமா
rடம் ெகா த்தார். 

அைத அவர்  வாங்kய ேபாt 
அங்k மைறந்trந்த லஞ்ச 
ஒ ப்p tைறyனர், ெசந்tல்
kமாைர ைகyம் களvமாக 
p த்t ைகt ெசய்தனர். ேமlம் 
லஞ்சம் பண vவகாரத்tல் ேவ  
யாrக்காவt ெதாடர்p உள்ளதா 
என vசாrத்t வrkன்றனர்.

தஞ்சாvர், pப்.27-
k yrைமச் சட்டத்tக்k ஆதரவாக 

இன்  நடக்kம் ேபாராட்டத்ைத தmழக
அரc அ மtக்கkடாt என tராvடர்
கழகத் தைலவர் k.vரம  ெதrvத்தார்.

தஞ்சாvர் அrேக வல்லம் ெபrயார்
ம யம்ைம nகர்nைலப் பல்கைலக் 
கழகத்tல் vயாழக்kழைம நைடெபற்ற 
nகழ்ச்c ஒன் க்k வந்த k.vரம  
ெசய்tயாளர்கllடம் k யதாவt:

k yrைம சட்டத்t எtராக ேபாராட்
டம் நடந்த tல்lyல் ஒேர ேநரத்tல்
அtvம் உள்tைறைய வkக்கக்k ய 
அmத்ஷா இrக்க k ய இடத்tல் கல
வரம் நடந்tள்ளt. இந்த சம்பவத்ைதyம்,
காவல் tைற அtகாrகைளyம் nt
மன்றம் கண் த்tள்ளt.

அேத ேபால் அைமt pங்காவாக 
இrக்கக் k ய தmழகத்tல் இப்ேபாt 
k yrைம சட்டத்tக்k எtராக 
ஆர்ப்பாட்டம் நடக்க k ய இடத்tல், 
k yrைம சட்டத்tக்k ஆதரவாளர் 
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த tட்டmட் ள்ளனர். 
அதற்k அரc அ மtத்தால் கலவ
ரத்tக்k tட்டm kறார்கள் என்  தான்
ெபாrள். கலவரத்tக்k tட்டmட்டால் 
அதன் vைளv என்னவாkம். அைமt
யாக இrக்க k ய இடத்tல் k yrைமச்
சட்டம், ேதcய மக்கள் பtேவ  ேபான்ற
சட்டங்கள் ேதைவyல்ைல இைவ அரc
யல் சட்டத்tக்k எtராக உள்ளt என
ெபாt மக்கள் ெபாtவாக கrத்t ெதr
vத்t ேபாராட்டம் நடத்tkறார்கேள அவர்
கllக்k எtராக கலவரத்ைத tண்  
ேவ vதமான ேபாராட்டத்tல் ஈ பட
vள்ளதாக ெதrkறt. இந்த ேபாராட்
டத்ைத மாnல அரc அ மtக்கப் ேபாk
றதா என்பt தான் mகப்ெபrயேகள்v.

இந்tய ெபாrளாதாரத்ைத tைச
trப்ப மத்tய அரc இப்ப  நடந்t

ெகாண் rக்kறt. இந்tய ெபாrளா
தாரம் நாllக்k நாள் kேழ ேபாய் ெகாண்
rக்kறt. கடன் cைம அtகrக்kறt. 

ேவைல வாய்ப்pகள் ப  ேபாய் ெகாண்
rக்kறt. அவர்கள் ெசான்ன எந்த வாக்
k tyம் nைறேவற்றvல்ைல. இtl
rந்t மக்கைள tைச trப்பேவ இந்த
mன்  சட்டங்கைளyம் மத்tய அரc 
ெகாண்  வந்tள்ளt.

nட் ேதர்v ேமாச  என்பt நாllக்k 
நாள் ெவllேய வந்t ெகாண் rக்kறt. 
தற்ேபாt kட ேமாச யாக இந்த ேதர்v
எ tய vவரம் ெவllேய வந்t ெகாண்
rக்kறt. nட் ேதர்vல் நமt pள்ைளகள் 
உyர் ப க்கப்ப kறt. இtவைர 9 
pள்ைளகள் உyrழந்tள்ளனர். tராv
டர் கழகத்tன் மத்tய nர்வாக k vன்
m vன் ப  வrம் மார்ச் 23-ம் ேதt நா
த vய அளvல் nட்் ேதர்v ஒ க்கப்பட
ேவண் ம் என ஆர்ப்பாட்டம் நைடெபற
vள்ளt.

இந்tயாvல் 22 ெமா கள் உள்ள
tல் சமஸ்krத்tக்k மட் ம் அtக
சlைக வழங்கப்பட் ள்ளt. ெசம்ெமா
தm க்k நாllக்k நாள் சlைக ம க்
கப்ப k . மத்tய கல்vக் ெகாள்ைக 
என்ற kலக்கல்v ெகாள்ைகைய கண்
த்tம், nட் ேதர்vைன ஒ க்கப்பட 

ேவண் ம் என எtர்த்tம் ேபாராட்டத்
tல் ஈ பட உள்ேளாம்.

காvr ெடல்டா பktyல் பாtகாக்
கப்பட்ட ேவளாண்ைம மண்டலமாக  அ
vக்கப்பட் ள்ளt. ஒrபக்கம் ஏற்ெக
னேவ வழங்கப்பட்ட அ மt உள்ளt. 
இன்ெனாr பக்கம் தைட சட்டம் ேபாட் ள்
ளt. இt இரட்ைட ேவடம் ேபான்  
உள்ளt. இtல் ஏதாவt ஒr nைலப்
பாட்ைட தmழக அரc எ க்க ேவண் ம். 
இவ்வா  k.vரம  k னார்.

k yrைமச் சட்டத்tக்k ஆதரவான
ேபாராட்டத்ைத அ மtக்க kடாt

தஞ்சாvர்தஞ்சாvர்

trச்ctrச்c
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மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்cyன் 

கrர் மாவட்ட mத்த தைலவர் t.ரா.
ெபrயதம்p, மார்க்cஸ்ட் கட்cyன் 
கrர் மாவட்டத்tற்k mத்த தைலவர் 
என்  ெசால்வைத vட தmழகத்tற்k 
mத்த தைலவர் என்  ெசால்வt 
தான் ெபாrத்தமானதாக இrக்kம் 
என்  கட்cyன் மாnலச் ெசயற்k  
உ ப்pனர் மtக்kர் ராமlங்கம் 
கrrல் நடந்த பாராட்  vழாvல் 
ேபcனார்.

மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்cyன் 
கrர் மாவட்ட mத்த தைலவர் t.ரா.

ெபrயதம்p தனt 91-வt வயtல் 
அ ெய த்t ைவக்kன்றார். 

அவrக்k, மார்க்cஸ்ட் கம்y 
ஸ்ட் கட்cyன் கrர் மாவட்டக் 

k vன் சார்pல் பாராட்  vழா 
க.பரமத்tyல் நைடெபற்றt. கட்cyன் 
மாவட்டச் ெசயற்k  உ ப்pனர் 
j.jவானந்தம் தைலைம வkத்தார். 
mத்த தைலவர் j.ரத்tனேவl 
mன் ைல வkத்தார். 

மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்cyன் 
மாnலச் ெசயற்k  உ ப்pனர் 
மtக்kர் ராமlங்கம் ேபcைகyல், 
ேதாழர் t.ரா.ெப. அவர்கள், இரண்  

mைற க.பரமத்t ஊராட்cத் தைலவ
ராக பதvேயற்  ஏைழ, எllய, 
ஒ க்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட மக்கllக்
காக cறப்பான ப கைள ேமற்ெகாண் 
டார். அவர் ைடலர் ேவைல ெசய்t 
வந்tள்ளார், pன்னர் தன்ைன m வt
மாக அரcயlல் ஈ ப த்tக் 
ெகாண்டார்.  தங்களt வாழ்க்ைகyல் 
கட்cக்காக இைணத்tக் ெகாண்  
ெகாள்ைககைள ஏற் க் ெகாண் , 
தங்களt ப கைள அர்ப்ப ப்pடன் 
மக்கllக்காக ப யாற் , கட்cக்காக 
வாழ்ந்t வrkன்ற இtேபான்ற தைல
வர்கைள பாராட் வதன் mலம், கட்c

yன் உ ப்pனர்கllக்kம் ெபrம் 
உற்சாகத்ைத உண்டாக்kம் என்றார்.

‘‘க.பரமத்t பktyல் சாt ெகா
ைமயால் தlத் மக்கள் அடக்kmைற 
கைள எtர்ெகாண்ட ேபாt, உட  
rந்t அவர்கைள tரட்  சாtய அடக்k
mைறகllக்k எtராக பலகட்ட 
ேபாராட்டங்கைள நடத்t, ஒ க்kmைற 
கைள உைடத்ெத ந்தவர். தlத் மக்க 
llன் பாtகாப்ைப உ t ெசய்தவர் 
ேதாழர் t.ரா.ெப.’’ என் ம் k னார். 

கட்cக்k nt tரட் வt, மக்க
ைளத் tரட் ம் ப கllல் cறப்பாக 
ெசயல்பட் ள்ளா ர் .  வயதான 

காலத்tlம், ேநரத்ைத கைடp த்t 
சrயான ேநரத்tற்k எந்த ஒr 
nகழ்ச்cக்kம் வந்t மற்றவர்கllக்k 
mன் த ா ரணம ா க  வ ா ழ் ந்t 
வrkறார். மார்க்cஸ்ட் கட்cyன் 
ெகாள்ைகைய ஏற் க் ெகாண் , 
அதைன pன்பற் , எந்தvத த மாற்ற 
mம் இன்  இன் வைர கட்cக்காக 
வாழ்ந்t வrkறார். 

தனக்k kைடத்த rபாய் ஒr 
லட்சத்ைத கட்c ntக்காக அப்ப ேய
ெகா த்tள்ளார். ேதாழர் t.ரா.ெபrய 
தம்pyன் nறாவt pறந்தநாllல் 
mண் ம் நாம் பாராட்  vழா நடத்த 

ேவண் ம் எனvம் மtக்kர் ராம 
lங்கம் k னார்.

மார்க்cஸ்ட் கம்y ஸ்ட் கட்cyன் 
மாnலக் k  உ ப்pனர் எஸ்.srதர், 
மாவட்டச் ெசயலாளர் ேக.கந்தசாm, 
மாவட்டச் ெசயற்k  உ ப்pனர்கள் 
எம்.ேஜாtபாc, p.ராஜு, ெஜ.அன்ன
காமாட்c, c.mrேகசன், ஒன் யச் ெசய
லாளர்கள் பழ ச்சாm, சண்mகம் 
ராஜா, ராஜாmகமt உள்llட்ட  nற்
க்kம் ேமற்பட்ேடார் கலந்tெகாண்ட 
னர். கட்cyன் கrர்  மாவட்டக்k  
சார்pல் ேதாழர் t.ரா.ெபrயதம்pக்k 
nைனvப் பrc வழங்k cறப்pத்தனர்.

த ப்pc தயாrப்p n வனத்ைத 
பாtகாக்க  தmழக மக்கள் 

kரெல ப்ப ேவண் ம்
pttல்l,pப்.27- 

tல்lyல் வன்mைற ெவ யாட்டத்tல், 
k ப்pட்ட மதத்tனrன் வாகனங்கைளக் 
கண்ட ய, ெசல்ேபான் ெசயlைய சmக 
vேராtகள் பயன்ப த்tyrப்பதாக  
தகவல் ெதrய வந்tள்ளt.

tல்lyல் சாைலyல் n த்தப்
பட் rந்த வாகனங்கllல், k ப்pட்ட 
மதத்tனrன் வாகனங்கள் மட் ம் tக்kைர
யாக்கப்பட்டன. இதற்k, ெசல்ேபான் ெசயl 
mலம், ஒr வாகனத்tன் பtv எண்ைணக் 
ெகா த்தால், அtல் வாகனத்tன் உrைம
யாளrன் vவரங்கைளத் ெதrvக்kம் 
ெசல்ேபான் ெசயl mலம் சmக vேராtகள்,
ஒr வாகனம் எந்த சmகத்ைதச் ேசர்ந்த
வர்கllைடயt என்பைத கண்ட ந்t, 
அதைன tக்kைரயாக்kyம், அ த்t 
ெநா க்kyம் ேசதப்ப த்tyள்ளனர் என்  
தகவல் ெவllயாkyள்ளt.

இtேபான்ற ஒr cல ெசல்ேபான் ெசயl
கள் kkள் pேள ஸ்ேடாrlம் இலவசமாகக் 
kைடக்kறt. அந்த ெசயlகllல்,  ஒr 
வாகனத்tன் பtv எண்ைண ேபாட்டால் 
ேபாtம், அந்த வாகன உrைமயாளrன் 
அைனத்t vவரங்கllம் உட க்kடன் 
ெதrய வrம்.
தகவல்கைள த யாrக்k 
ெகா க்kம் அரc

வாஹன் ேடட்டா (வாகனங்கllன் தகவல்) 
என்ற ெபயrல் மத்tய சாைலப் ேபாக்k
வரத்t மற் ம் ெந ஞ்சாைலத்tைறயால் 
பராமrக்கப்ப ம் தகவல்கள், த யா
rக்kம் பrமாறப்ப kறt. லாப ேநாக்கத்t
டன் மத்tய சாைலப் ேபாக்kவரத்tத் tைற
த யாrடன் பkர்ந்t ெகாள்llம் இt
ேபான்ற தகவல்கள், தவறான mைறyல்
மற் ம் வ க rtyல் பயன்ப த்தப் 
ப வtம் தvர்க்கப்பட ேவண் ம் என்  சmக 
ஆர்வலர்கள் வly த்tyள்ளனர்.

pttல்l,pப்.27- 
k yrைம trத்தச் சட்டத்tற்k(cஏஏ) 

எtராக tல்lyல் ேபாரா யவர்கள் mt, 
அச்சட்டத்ைத ஆதrக்kம் ஆர்எஸ்எஸ் -
பாஜக மதெவ க்kம்பல் தாக்kதல் நடத்t
னர். இந்த வன்mைறyல்  காவல்tைற 
yனேர cc v ேகமராக்கைள உைடக்kம் 
காட்cகள் ெவllயாkyள்ளt.

tல்l வன்mைற ெதாடர்பான வழக்k
pப்ரவr 26 அன்  tல்l உயர் ntமன்றத்tல் 
ntபt mரllதர் mன்p vசாரைணக்k வந்த
ேபாt, காவல்tைறyனrடம் அ க்க க் 
கான ேகள்vகைள எ ப்pyrந்தார் . 

ெவ ப்pணர்ைவத் tண் ம் வைகyல் 
ேபcயவர்கள் mt எப்.ஐ.ஆர் பtv ெசய்யாத
தற்k க ம் கண்டனத்ைதப் பtv ெசய்trந்
தார். tல்l வன்mைறக்k, காவல்tைறyன் 
ெமத்தனப் ேபாக்ேக காரணம் என்  உச்ச 
ntமன்றmம் கண்டனம் ெதrvத்trந்தt. 
இந்nைலyல் காவல்tைறyனேர cc v 
ேகmராக்கைள உைடக்kம் காட்cகள் ெவll
யாk அtர்ச்cைய ஏற்ப த்tyள்ளt. சmக 
வைலதளங்கllல் இந்த காட்cகள் பkரப்பட்
வrkறt. kேரjகாஸ் ேபாராட்டக் களத்t
lrந்த cc vகைள ேபாlசார் உைடத்த
தாக இந்த v ேயா பtvல் k ப்pடப் 
பட் ள்ளt.

pttல்l,pப்.27-
வாடைகத்தாய் ஒ ங்kப த்tம் 

மேசாதா, வrkன்ற நாடாllமன்ற kட்டத் 
ெதாடrல் தாக்கல் ெசய்யப்பட உள்ளt. 
இந்nைலyல் pதனன்  நைடெபற்ற மத்tய 
அைமச்சரைவக் kட்டத்tல் இதற்k 
ஒப்pதல் அllக்கப்பட்டt. 

kழந்ைத ேப  இல்லாத தம்பt யrக்காக 
வாடைகத்தாயாக இrந்t kழந்ைத
ெபற் த்தrம் ெபண்கள் உள்ளனர். சம்பந்தப்
பட்ட தம்பtக்k ெநrங்kய உறvக்கார 
ெபண்கள் மட் ேம வாடைகத்தாயாக 
இrக்க ேவண் ம் என்  k ம் மேசாதா, 

கடந்த ஆகஸ்  மாதம் nைறேவற்றப்பட்டt.
இதற்k எtர்ப்p எ ந்ததால், மாnலங்க

ளைவ ேதர்vக்k vக்k அ ப்பப் 
பட்டt. அக்k  அllத்tள்ள பrந்tைர
கllன் அ ப்பைடyல் வாடைகத்தாய் 
ஒ ங்kmைற மேசாதா உrவாக்கப் 
பட் ள்ளt. ெநrங்kய உறvப்ெபண் மட்  
mன் , vrப்பmள்ள எந்த ெபண் ம் 
வாடைகத்தாயாக இrக்கலாம் என் ம் 
vதைவகள், vவாகரத்t ஆன ெபண்கள் 
ஆkேயாrம் பலன் அைடயலாம் என் ம் 
ெதrvக்கப்பட் ள்ளt. இதற்k மத்tய 
அைமச்சரைவ ஒப்pதல் அllத்tள்ளt. 

பாட்னா,pப்.27- 
பாஜக, ஐக்kய ஜனதா தளம், ஆம் 

ஆத்m உள்llட்ட அரcயல் கட்cகllக்k 
ேதர்தல் ேநரத்tல்  vyகம் வkப்பவர் 
என்ற ெபயrல் ஒப்பந்தம் ேபாட்  
ேவைலபார்த்த pரசாந்த் kேஷார் mt 
ேமாச  kற்றச்சாட் கllன் kழ் வழக்kப் 
பtv ெசய்யப்பட் ள்ளt.

 சாஸ்வத் கvதம் என்பவர் ேமாtகாr 
காவல்nைலயத்tல் pரசாந்த் kேஷார் 
mt pகார் அllத்tள்ளார் . அtல் , 

பாத் pகார் k என் ம் ெபயrலான 
தன் ைடய கrத்trைவப் pரசாந்த் 
kேஷா ர்  tr ப்  பயன்ப த்tக் 
ெகாண்டதாகக் k ப்pட் ள்ளார் . 
இைதய த்t ஏமாற் தல், நம்pக்ைகத் 
tேராகம் ெசய்தல் ஆkய prvகllல் 
pரசாந்த் kேஷார் mt வழக்kப் பtv 
ெசய்யப்பட் ள்ளt. பாத் pகார் k என்பt 
pகாைர நாட் ன் mன்ன  மாnலங்கllல் 
ஒன்றாக மாற் வதற்காகப் pரசாந்த் 
kேஷார் நடத்t வrம் இயக்கம் என்பt 
k ப்pடத்தக்கt.

tல்lyல் ெசல்ேபான் ெசயl mலம் 
சmக vேராtகள் தாக்kதல்

tல்l வன்mைறyல் cc v ேகmராக்கைள உைடத்த ேபாlசார்

‘வாடைகத் தாய்’ ஒ ங்காற்  மேசாதாvக்k 
மத்tய அைமச்சரைவ ஒப்pதல்

pரசாந்த் kேஷார் mt ேமாச
kற்றச்சாட் ல் வழக்kப் பtv

ெசன்ைன,pப்.27-
அரc ஊ யர்கள் ப ேநரத்tல் அைட

யாள அட்ைடையக் கட்டாயமாக அ ந்
trக்க ேவண் ம் என்   தmழக அரc உத்தர
vட் ள்ளt.

இtெதாடர்பாக தmழக அரcன் ப
யாளர் nர்வாகச் cர்trத்தத்tைற 
mதன்ைமச் ெசயலாளர், அைனத்tத்tைற 
mதன்ைமச்  ெசயலாளர்கllக்kம்  
cற்ற க்ைக அ ப்pyள்ளார். அtல், 

உயர்ntமன்ற உத்தரைவச் cட் க்காட்  
அரcப் ப யாளர்கள் அைனவrம் ப
ேநரத்tல் கட்டாயமாக அைடயாள அட்ைட 
அ ந்trக்க ேவண் ம். ப ேநரத்tல் 
அைடயாள அட்ைட அ யாதவர்கள் mt 
tைறrtயான ஒ ங்k நடவ க்ைக எ க்க
vம் அரc ஊ யர்கள் அைடயாள அட்ைட 
அ ந்trப்பைத அந்தந்தத் tைறச் ெசய
லாளர்கllம் மாவட்ட ஆட்cயர்கllம் உ t
ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் உத்தரvடப் 
பட் ள்ளt.

அரc ஊ யர்கள் அைடயாள அட்ைட 
அ ய ேவண் ம் : தmழக அரc உத்தரv

ெசங்கல்பட் , pப்.27
ெசங்கல்பட் ல் tவங்கப்பட்ட  மத்tய 

அரcன் த ப்pc தயாrக்kம் n வனம்  tவக்க 
nைலyேலேய m vட மத்tய பாஜக அரc 
mயற்cக்kறt.

இந் n வனத்ைத த்  ெ த ா ட ர் ந்t 
ெபாtத்tைற n வனமாகேவ நடத்tடvம் 
n வனத்ைதப் பாtகாக்கvம் தmழக மக்கள் 
kரல் ெகா க்க ேவண் ம் என்  மார்க்cஸ்ட் 
கம்y ஸ்ட் கட்cyன் மாnலங்களைவ உ ப்
pனர் .ேக.ரங்கராஜன் எம்p தmழக மக்க 
llக்k ேவண் ேகாள் v த்tள்ளார்.

ெசங்கல்பட்  மாவட்டம், trக்க க் 
kன்றம் ஒன் யம் trம  kராமத்tல் கடந்த
2012ம் ஆண்  மார்ச் மாதம் மத்tய அரc
mலம் எச்pஎல் n வனம் mலம் mகப்
ெபrய உyர்காக்kம் த ப்pc உற்பத்t
ெதா ற்சாைல அைமக்க m vெசய்யப் 
பட்டt.  ெபாrளாதார vவகாரங்கllக்கான 
அைமச்சரைவக் k  “ேதcய mக்kயத்tவ 
tட்டம்” என்  இதற்k ஒப்pதல் அllத்தt. 
நாட் ன் த ப்pc ேதைவyல் 75v க்கா  
எச்pஎல் n வனத்tடம் இrந்t kைறந்த 
vைலyல் வாங்kக்ெகாள்ளப்ப ம்.mதmள்ள 
த ப்pc மrந்tகைள ெவllநா கllக்k 
vற்பைன ெசய்யப்ப ம் என ஒப்பந்தம் 
ெசய்யப்பட்டt.
பலவைக த ப்pcகள்

100 ஏக்கர் பரப்பளvல் 55,685 சtர mட்டர் 
பரப்பளvல் த ப்pc ெதா ற்சாைல அைமக்கப்
பட்டt. இtல், tரவ ெபன்டாவலண்ட் த ப்pc 
(எல்pv), தட்டம்ைம மற் ம் rெபல்லா 
த ப்pc  ெஹபைட ஸ் p த ப்pc, 
(எல்pvக்k 40 எம். .எஸ் ேமாேனாெவலண்ட் 
+ 100 எம். .எஸ்). ̀hேமாpலஸ் இன்ஃப்ll 
யன்ஸா வைக p. ேரpஸ் த ப்pc, ஜப்பா 

ய என்ெசபாl ஸ் mன் த ப்pc, p.c.j 
த ப்pc உள்llட்ட உyர் காக்kம் மrந்tகள் 
தயாrக்kம் வைகyல் அைமக்கப்பட்  
அதற்கான ஆய்v தளவாடங்கள் அைனத்tம் 
n வப்பட்  த ப்pcகள் தயாrக்kம் 
வைகyல் தயார் nைலyல் உள்ளt. 
tட்டச்ெசலv அtகrப்p 

இப்ப கllல் பேயா ெடக்னாலj 
பyன்ற வல்lநர்கள் உள்பட 200க்kம் 
ேமற்பட்ட ப யாளர்கள் ஈ பட் ள்ளனர். 
இத்tட்டத்tக்k அங்kகrக்கப்பட்ட tட்டச் 
ெசலv r.594 ேகா  என இலக்k nர்ணyக்கப்
பட்டt .  ஆனால் ,  இத்tட்டத்ைதச் 
ெசயல்ப த்tவtல் காலதாமதமானதால், 
2017ம் ஆண் ல் r.710 ேகா யாகvம், 2019ம் 
ஆண் ல் r.904.33 ேகா யாக அtகrத்தt. 
mண் ம் trத்தப்பட்ட r.904.33 ேகா யாகத் 
tட்டச் ெசலv vrவாக்க அ க்ைகைய 
2018ம் ஆண்  சமர்ப்pத்தt. ஆனால், nt 
அைமச்சகம் tட்டத்tன் mன்ெமா v சாத்tய
mல்ைல  என க்k  nt  ஒt க் க 
nராகrத்ததாகக் kறப்ப kறt.

கடந்த 2019ம் ஆண்  ஜூன் மாதம் 
ேமற்கண்ட nர்வாகம் ntப் பற்றாக்kைறyடன் 
ெசயல்பட m யாt எனத் ெதrvத்tள்ளt. 
இதனால்,  n வனத்tல் ப pryம் 200க்kம் 
ேமற்பட்ட ஊ யர்கள் ேவைலyழக்kம் nைல 
உள்ளt. ேமlம் பல ஊ யர்கள் ேவ  இடங்
கllக்kக் கட்டாயமாக ப yைட மாற்றம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.   இந்nைலyல் கடந்த 
2017ம் ஆண்  ேம மாதம் ேமற்கண்ட ஒrங்k
ைணந்த த ப்pc வளாகத்ைதப் பார்ைவ
yட்ட தmழக cகாதாரத்tைற அைமச்சர் 
vஜயபாஸ்கர், த ப்pc ெதா ற்சாைலக்kத் 
தmழக அரc tைண nற்kம் எனத் ெதr 
vத்trந்தார்.  
.ேக.ரங்கராஜன் ஆய்v
இந்nைலyல்,மார்க்cஸ்ட் கட்cyன் 

மத்tயக்k  உ ப்pனrம், மாnலங் களைவ 
உ ப்pனrமான ேக.ரங்கராஜன் vயாழ
னன்  (pப் 27) த ப்pc ெதா ற்சாைலyல் 
பார்ைவyட்  ஆய்v ெசய்தார். இtல், 
த ப்pc தயாrப்பதற்கான அைனத்t கட்டைம
ப்pகள் இrப்பtம் மற் ம் த ப்pcகைள 
ஆராய்ச்c mைறyல் தயாrத்t ேமம்ப த்t
வதற்காகச் ேசாதைனyல் ெவற்  ெபற்
rப்பதாகvம். ஆனால், த யாrக்kத் 
ெதா ற்சாைலையத் தாைரவார்ப்பதற்காக, 
காலதாமதம் என்ற தவறான தகவல்கைள  
மத்tய அரc  அllத்t வrவtடன் ப
யாளர்கைளக் கட்டாயமாக ப yைட மாற்றம்
ெசய்யப்பட் ள்ளனர் என  ப யாளர்கள் 
அவrடம் ெதrvத்தனர். 

இைதய த்t, த ப்pc தயாrப்பதற்kப் 
பயன்ப த்தப்ப ம்  இயந்t ரங்கள் , 
ஆய்வகங்கள் மற் ம் ெதா ற்சாைல m
வைதyம் பார்ைவyட்  ஆய்v ேமற்ெகாண்
டார்.  இந்த ஆய்vன் ேபாt மார்க்cஸ்ட் கட்c
yன் மாவட்டச் ெசயலாளர் இ.சங்கர்,  மாn
லக்k  உ ப்pனர்கள் ஐ.ஆ mக நyனார், 
எஸ் .கண்ணன், வா .pரmளா, மாவட்ட 
ெசயற்k  உ ப்pனர்கள் j.ேமாகனன், 

மபா.நந்தன் ெசங்கல்பட்  பkt ெசயலாளர் 
ேக.ேவலன், ெதா ற்சங்க nர்வாkகள் 
பழ ச்சாm, பகத்cங்தாஸ், ரv உள்llட்ேடார் 
உட rந்தனர். 
ேபட்  

இதைனத் ெதாடர்ந்t ெசய்tயாளர்கllடம் 
ேக.ரங்கராஜன் எம்p ெதrvத்ததாவt: 

trம yல் பலேகா  rபாய் ெசலvல் 
அைமக்கப்பட் ள்ள இந்tஸ்தான் பேயா 
ெகmக்கல் n வனம் இt pரம்மாண்டமான 
n வனம்,  2007ம் ஆண்  tவக்கப்பட்ட  n
வனம் அt tவக்கப்பட்ட nைலyேலேய  
உள்ளt. தmழ்நாட் ல் ெசங்கல்பட் ல் tவக்கப்
பட் ள்ள n வனம் உலகம் m வtக்kம் 
ேசைவ ெசய்வதற்காகத் tவங்கப்பட்ட 
n வனம், tவங்கப்பட்ட நாlllrந்t 
உற்பத்t tவங்கப்படாமல் இrப்பt 
vயப்பllக்kன்றt. மத்tய அரc ntஆேயாக்
cகாதாரத்tைற, pரதமர் அlவலகம் 
இந்n வனத்tன் mt k தல் கவனம் 
ெசlத்த ேவண் ம், 

இந்n வனம் ெபாtத்tைறயாகேவ 
n க்க அைனத்t mயற்cையyம் எ க்க 
ேவண் ம். அ த்த வாரம் ெடல்l ெசல்lம்
ேபாt  இந்n வனம் ெதாடர்ந்t ெசயல்பட 
ேவண் ய அவcயத்ைத tைறசார்ந்த அl
வலர்கllடம் வly த்த இrக்kன்ேறன். 
தmழக அரc cகாதாரத் tைற  இந்த 
n வனத்ைதப் பாtகாப்பt என்பt 
தmழகத்tற்kப் ெபrைம ேசர்ப்பதாkம். இங்k 
ப யாற் ம் ேசைவ kணmக்க ப யாளர்
களாக உள்ளனர். நாட்  மக்கllக்kப் ெபrயள
vல் பயன்தரக்k ய mக mக mக்k யத்tவம் 
வாய்ந்த  த ப்pc மrந்t ெதா ற்சாைல
ையப் பாtகாக்கத் தmழக மக்கள் kரல் 
ெகா க்க ேவண் ம் என்றார்.

mன்னதாக ெதா ற்சாைலyல் ப
யாற் ம்  ஊ யர்கள் ேகாrக்ைக ம ைவ 
ேக.ரங்கராஜ டம் ெகா த்தனர்.

.ேக.ரங்கராஜன் எம்p 
ேவண் ேகாள்

cpஎம் mத்த தைலவர் t.ரா.ெபrயதம்pக்k பாராட்  vழாcpஎம் mத்த தைலவர் t.ரா.ெபrயதம்pக்k பாராட்  vழா

pttல்l,pப்.27- 
cனாvன் உகான் நகrல் ெகாேரானா

ைவரஸ் ேநாயால் பலர் பாtக்கப்பட் ள்ள 
னர். 

இந்nைலyல் உகா ல் இrந்t 76 
இந்tயர்கள் மற் ம் வங்காளம், mயான்மர், 
மாலத்tvகள், அெமrக்கா உள்llட்ட 7 நா
கைள ேசர்ந்த 36 ெவllநாட்டவர்கllடன் 
இந்tய vமானப்பைடyன் vமானம் vயா
ழனன்  tல்l வந்tள்ளதாக மத்tய ெவll
yறvத்tைற அைமச்சர் ெஜய்சங்கர் ெதr

vத்tள்ளார்.
இந்tயர்கைள trம்ப அைழத்tவர 

ஒத்tைழப்p அllத்த cன அரcக்k அைம
ச்சர் நன்  ெதrvத்tள்ளார். இந்tயா 
வந்tள்ள இந்tயர்கள் 14 நாட்கllக்k 
மrத்tவ கண்கா ப்pல் ைவக்கப்பட 
உள்ளதாக அtகாrகள் ெதrvத்tள்ளனர்.

இந்tய vமானப்பைடyன் ேபாyங் c 
17 vமானம் mலம்  cமார் 15 டன் மrந்t
கள் இந்tயா சார்pல் tல்lyல் இrந்t 
cனாvக்k அ ப்பப்பட்டன. 

உகா ல் இrந்t வந்த
76 ேபrக்k மrத்tவக் கண்கா ப்p



tல்l வன்mைறக்k 
காவல்tைறேய உடந்ைத!

k yrைம trத்தச்சட்டத்ைத ஆதrத்tப்
ேபர  என்ற ெபயrல் தைலநகர் tல்lyல் 
பாஜகvனர் நடத்tய வன்mைற  k த்t ptய
ptய தகவல்கள் நாள்ேதா ம் வந்t ெகாண்
rக்kன்றன. tட்டmட்  நடத்தப்பட்ட அந்த
வன்mைறyன் ேபாt த யார் ெதாைலக்காட்c 
ெசய்tயாளர்கள் 3 ேபர் கலவரக்காரர்களால் 
தாக்கப்பட்டனர். என். . .v ஆங்kல ெசய்t
ெதாைலக்காட்cyல் ெசய்tயாளராக ப யாற்
ம் அரvந்த் kணேசகர ம்,  ஜம்m-காஷ்mைரச்

ேசர்ந்த ஒr  24 ம ேநர ெசய்t அைல வrைசyன்
ெசய்tயாளrம் tப்பாக்kச்cட் னால் ப காய
மைடந்தனர். ெபண் பத்trைகயாளர் ஒrவைரyம்
வன்mைறக் kம்பல் ெவ ெகாண்  தாக்kயt. 

காவல்tைறyனர் ைகyல் இrக்கேவண் ய 
tப்பாக்kகள் வன்mைறயாளர்கllடம் இrந்தt.
காவல்tைறyனர் மட் மல்லாமல் பாஜக kம்பல்
ஒன் ம்  tப்பாக்kயால் cட்டதால்தான் 30க்kம்
ேமற்பட்ேடார் உyrழக்கக் காரணம் என்  ெசய்t
கள் வந்tள்ளன. இதைனத் tட்டmட்ேட, மத்tய
உள்tைற அைமச்சர் அmத்ஷாvம் அவரt கட் ப்
பாட் ல் உள்ள ல்l காவல்tைற ஆைணயrம்
மைறக்kறார்கள். பாஜகvனர் நடத்tய வன்mைற
ntமன்றத்தால் vசாரைணக்k உட்ப த்தப்
ப ம் என்பதால் பத்trைகயாளர்கள் அைதப் படம்
p க்kம் ேபாt சாட்cயத்ைத கைலப்பைதப்ேபால்
அவர்கைளத் தாக்kவேதா  ேகமராக்கைள
அ த்t ெநா க்kyrக்kறார்கள். 

vயாழனன்  ெவllயான மற்ெறாr v ேயா 
அtர்ச்cயllக்kறt. அmத்ஷா கட் ப்பாட்
ல் உள்ள tல்l காவல்tைற வன்mைறயாளர்க

ைளப் பாtகாக்kம் வைகyல் ெசயல்பட் rப்பt
அம்பலமாkyள்ளt. c பான்ைமyன மக்கள்
அtகமாக வcக்kம் பktyல் உள்ள ெபட்ேரால்
nைலயம் மற் ம் அதைனச்cற் yள்ள கைடகள் 
வர்த்தக n வனங்கள் cைறயாடப்பட்  t 
ைவத்tக் ெகாllத்தப்பட்டt. வன்mைறyல் 
ஈ ப ம்ேபாt அங்krந்த ேகமராக்கllல் 
காட்cகள் பtவாkம் என்பதால் அைத காவல்
tைறyனர் உைடத்t ெநா க்kம் காட்cகள் 
தற்ேபாt ெவllயாkyள்ளன. k yrைம 
trத்தச்சட்டத்tற்k எtராகப் ேபாராட்டம் ெதா
டங்kயt mதல் இன் வைர tல்l காவல்tைற
yனர் பாஜகvன் அ யாட்கள் ேபால் நடந்t
ெகாள்kறார்கள் என்  எtர்க்கட்cyனrம் 
மாணவர்கllம் ெதrvத்த kற்றச்சாட்  உ t
யாk vட்டt.

tல்l காவல்tைறyன் ஒr பktyனர் மத
rtyல் ெசயல்ப kறார்கேளா என்ற அச்சத்ைத 
இtேபான்ற nகழ்vகள் ஏற்ப த்tyள்ளன. இt 
ஆபத்தானt. k yrைம trத்தச்சட்டத்tற்k 
எtராகப் ேபாராட்டம் நைடெப ம் இடத்tன் 
அrேக ஆதரvப் ேபாராட்டம் நடத்த அ மt
அllத்தt ஏன்? வன்mைற nக ம் என்  mன்
kட் ேய உளvத்tைறyனர் எச்சrத்trந்த
ேபாtம் ேபாtய பாtகாப்p ஏற்பா கைளச் ெசய்யத்
தவ யt ஏன்? வன்mைற ெதாடங்kய pன்னர் 
உதv ேகட்  ெபாtமக்கள் ெதாைலேபcyல்
அைழத்த ேபாt காவல்tைறyனrம் tயைணப்pத்
tைறyனrம் உடன யாக வராதt ஏன்?  என
அ க்க க்காக எ ம் ேகள்vகllக்k ேமா yம்
அmத்ஷாvம் பtல் ெசால்ல ேவண் ம்.

2020 pப்ரவr 28 ெவள்llக்kழைம

28-02-2020மt
ைர தைலயங்கம்/கட் ைர4

pப்.pப்.

1947 - ைதவா ல், 228 nகழ்v 
(pப்ரவr(2)-28) என்  k ப்p

டப்ப ம் ப ெகாைலகைள, cயாங்-
ைக-ேஷக் தைலைமyலான cன அரc 
nகழ்த்tயt. இந்தப் ப ெகாைலyல் பl
யானவர்கllன் எண் க்ைக 5 ஆyரத்t

lrந்t, 28 ஆyரம்வைர மtப்pடப்ப k
றt. 1894-95இல் நைடெபற்ற mதல் cன-ஜப்பா யப் ேபாrல் cனா ேதால்v
யைடந்தேபாt, (ேபாrக்kத் ெதாடர்pல்லாத பktயான!) ைதவாைன, வற்p த்tப்
ெபற் க்ெகாண்டt. ஜப்பா ன் ஆllைகைய ஏற்காமல், ைதவான் மக்கள் உr
வாக்kய ஃபார்ேமாசா(ேபார்ச்ckcயர்கள் வந்தேபாt ைதவா க்kச் cட் ய
ெபயர்) k யரைச, 152 நாட்கllல் ஜப்பான் தன் கட் ப்பாட் க்kள் ெகாண் வந்தt.
ஜப்பா ன் mதல் கடல்கடந்த k ேயற்றம் என்பதாlம், ைதவான் மக்கைளச் 
சமாதானப் ப த்தேவண் ம் என்பதாlம், pற k ேயற்ற நா கள் vயக்kம்
வண்ணம், ‘மாtrக் k ேயற்றமாக’ ைதவாைன மாற் யt ஜப்பான். ைதவா ன்
ெபாrளாதாரத்ைத ேமம்ப த்த ஏராளமான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
tைறmகங்கள், ரyல் பாைதகள் என்  உட்கட்டைமப்p வசtகள் ேமம்ப த்தப்
பட்டன. ஜப்பான் ஆllைகக்kmன் 164 k.m.யாக இrந்த சாைலகள், 4,456 k.m.
யாக உயர்ந்தன என்பt மட் ேம, ைதவான் அைடந்த வளர்ச்cைய vளக்kv ம். 
இதனால் ஜப்பா யர்கைள ஏற்கத் ெதாடங்kய ைதவான் மக்கள், ஜப்பா யப் 
ெபயர்கைளச் cட்டத் ெதாடங்kயtடன், ஜப்பா ய மதமான ண்ட்ேடாைவyம் 
ஏற்றனர். ஜப்பான் ஏராளமாகத் ெதாடங்kய பள்llகள், மாணவர்கllைடேய, 
ஜப்பா ய ஆதரv உணர்ைவ vைதத்தன. இரண்டாம் உலகப்ேபார் ெதாடங்kம்
ேபாt, ெபrம்பாலான ைதவான் மக்கள், ஜப்பா ய ெமா ையேய நன்றாகப் ேபc
மளvக்k, ஜப்பா யர்கைள ஏற் rந்தனர். இந்nைலyல்தான், ேபாrன் m vல்,
ஜப்பான் ேதாற்றைதய த்t, ைதவாைன nர்வkக்kம் ெபா ப்ைப, ேநச நா கள் 
cனாvடம் வழங்kன. cனாvன் ஆட்cயtகாரத்ைத m ைமயாகக் கட் ப்பாட்
ல் ைவத்trந்த ெகாmண்ட்டாங் கட்cyனrம், அரc அlவலர்கllம், சட்டvேராத

மாக ெசாத்tகைளப் ப mதல் ெசய்வt உட்பட ஏராளமான mைறேக கllல் ஈ
பட்டt. ஏற்ெகனேவ, ஜப்பா யrக்k ஆதரவாக இrந்த ைதவான் மக்கைள ேபாராடச்
ெசய்தt. pப்ரவr 27இல் நைடெபற்ற ஒr ேபாராட்டத்tல் காவல்tைற cட்டtல்
காயmற்றவர் ம நாள் இறக்க, mகப்ெபrய அளvல் k ய மக்கைள பல்லாyரக்
கணக்kல் cட் க்ெகான்றேத இந்த nகழ்v. இைதத் ெதாடர்ந்t, அ த்த 38 
ஆண் கllக்k ைதவா ல் n த்த ‘ெவள்ைளப் பயங்கரம்’ என்  அைழக்கப்ப ம் 
ரா வ ஆட்cேய, உலkன் இரண்டாவt mகnண்டகால ரா வ ஆட்c!
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- அ vக்கடல்

தmழக பட்ெஜட் ம் 
mன்சாரத் tைறyம்

எஸ்.எஸ்.cப்pரம யன்

2020-2021ஆம் ஆண் ற்கான 
ntnைல அ க்ைகைய 
தmழக tைண mதல்வ

rம் nt அைமச்சrமான ஓ.p.எஸ். mன்  ம  ேநரம் 
உைரyடன் சமர்ப்pத்தார். 

nt nைல அ க்ைகyல் mன்tைறைய பற்  
k ப்p ம்  ேபாt  த நபர்mன்  nகர்vல்  1467 
y ட்கள் mன் nகர்v ெசய்t, இந்tயாvல் அtக 
த நபர் எrசக்t பயன்பா  ெகாண்ட மாnலங்கllல் 
ஒன்றாக tகழ்kறt என்  ெபrைம பட k ப்pட் ள்ளார்.

nt nைல அ க்ைகyல் mன்சார உற்பத்tைய 
ெபாrத்தவைரyல் cல ஆண் களாக மாnல மத்tய 
அரcகllன் tட்டங்கள் மற் ம் ptப்pக்கத்தக்க எrசக்t, 
mன்சார ெகாள்mதல் ேபான்றைவகள் mலம் 15,296 
ெமகாவாட் உற்பத்t tறன் k தலாக mன் கட்டைமப்pடன் 
இைணக்கப்பட் , தmழ்நா  mன் உற்பத்t n vத்tறன் 
21,780 ெமகாவாட்டாக உள்ளt. இtல் 13,343 ெமகாவாட் 
ptப்pக்கத்தக்க எrசக்t (crய ஒll காற்றாைல mன் 
உற்பத்t) tற ம் அடங்kம் என் ம், அதனால் தmழகம், 
mன் mைக மாnலம் என் ம் தற்ெபrைம ேபcவtம் 
அ க்ைகyன் உள்ளடக்கமாkம்.

அ க்ைகyல் தmழக mன் உற்பத்t tறன் 31,780 
ெமகாவாட் என்  k ப்pட்  அtல் 13,343 ெமகாவாட்
ptப்pக்கத்தக்க mன் உற்பத்t என் ம் k ப்p வtl
rந்t, இt nரந்தரமாக ஆண்  m வtம் kைடக்kம் 
உற்பத்t ஆதாரமாக ெசால்ல m யாt என்  k ப்p வ
tlrந்t, ெமாத்த mன் உற்பத்t tறனான 31,780 
ெமகாவாட் lrந்t  13,343 ெமகாவாட்  tறன் 
க ந்tvட்டால் 18,347 ெமகாவாட் mன் உற்பத்t 
என்பt அனல், pனல், எrவாy, மத்tய ெதாkப்p 
அtத vைலyல் mன்சார ெகாள்mதல் ஆkயவற் ன் 
mலேம 18,437 ெமகாவாட் mன்vnேயாகம் உற்பத்t 
ெசய்யப்ப kன்றன என்  வாrய pள்ll vபரங்கள் 
k kன்றன. அதாவt:

அனல் -    4380 ெமகாவாட்

pனல் -    2307 ெமகாவாட்

எrவாy -    516 ெமகாவாட்

மத்tய ெதாkப்p -   6152 ெமகாவாட்

mன்சார ெகாள்mதல் -   5451 ெமகாவாட்

ெமாத்த mன் உற்பத்t tறன் - 18,746 ெமகா 
வாட்டாkம்.

இtல் pனல் mலம் mன் உற்பத்t என்பt, அதாவt 
2307 ெமகாவாட் ,  என்பt  ேகாைடக்  காலத்tல் 
ெதாடர்ச்cயாக mன் உற்பத்t ெசய்yம் ஆதாரமாக 
ெகாள்ள m யாt. இைவகைள பார்க்kம் ேபாt ேகாைட 
ேதைவைய சமாllக்க 16,439 ெமகாவாட் mன்சாரேம 
kைடக்kம் nைலyல் உள்ளt. 16,439 ெமகாவாட் ல் 
kட 5451 ெமகாவாட் mன்சாரம் ெவllசந்ைதyல் 
அபrmதமான vைல ெகா த்t வாங்kம் mன்சாரmம் 
உள்ளடங்kமாம்.

ெவll  சந்ைதyல்  mன்சாரம்  வாங்kேவாைர 
ெபா த்தவைரyல் nண்டகால ஒப்பந்த அ ப்பைடyல் 
3180 ெமகாவாட் க்kம் ெசன்ற ஆண்  ேகாைட 
ேதைவைய சமாllக்க mதlல் 1000ெமகாவாட் ம், 
pன்னர் 500 ெமகாவாட் mன்சாரம் ெவllசந்ைதyல் 
ெகாள்mதல் ெசய்ய mன்வாrய ஒ ங்kmைற அ மt 

அllத்தt. nண்டகால ஒப்பந்தம், mன் ேதைவைய 
சமாllக்க அ மt அllத்த 1500 ெமகாவாட்ைட 
ேசர்த்தாேல 4680 ெமகாவாட் தான். ஆனால் இைவகைள 
எல்லாம் m  5451 ெமகாவாட் mன்சாரத்ைத ெவll 
சந்ைதyல் mன்சார ெகாள்mதல் ெசய்yம் m ேயட்டராக 
mன்tைற அைமச்சர் தங்கம  vளங்kkன்றார் 
என்றால் mைகயல்ல.

இந்த ஆண்  ேகாைட காலத்tல் தmழகத்tன் 
mன்சார ேதைவ 17,500 ெமகாவாட் இrக்kம். இைத 
தmழக mன் உற்பத்t tறைன ைவத்t எtர்ெகாள்ள 
m yம்.

தmழகம்  mன்mைக  மாnலமாக  உள்ளதால் , 
mன்ெவட்  இrக்காt என்  உண்ைமக்k pறம்பான 
ெசய்tைய ெவllyட் க் ெகாண் ள்ளார்.

தmழகத்tன் இந்த ஆண்  ேகாைடyல் mன்ேதைவ 
17,500 ெமகாவாட் தmழகத்tன் nரந்தர mன் உற்பத்t 
ஆதாரமான  அனல் ,  எrவாy, மத்tய  ெதாkப்p 
ஆkயவற்ைற  கணக்kல்  ெகாண்டால் ,  10988 
ெமகாவாட்தான் nரந்தரமாக kைடக்kம் ஆதாரமாkம். 
mதம் உள்ள 6512 ெமகாவாட் mன்சாரத்ைத jpம்பா 
ேபாட்  mன்சார உற்பத்tைய உயர்த்த உள்ளாரா 
அல்லt ெதா லாளர்கllன் உtரத்தால் உைழத்t 
உrவாக்kய mன்வாrய ntைய mன்சார சந்ைதyல் 
மயானக் ெகாள்ைளvட ேபாkன்றாரா என்பt தான் 
நம்mன் உள்ள ேகள்v.

ெசன்ற ஆண்  mன் பற்றாக்kைறைய எtர்ெகாள்ள 
mன்சார ெகாள்mதல் அதாவt 5451 ெமகாவாட் 
mன்சாரம்  வாங்க  ெசலவ த்த  ெதாைக  41,000 
ேகா யாkம். அந்த ஆண் ல் ெமாத்த வrமானேம 
46,000 ேகா .

இந்த  ஆண்  cமார்  ேதாராய  கணக்kன் 
அ ப்பைடyல் பார்க்kம் ேபாt cமார் 6512 ெமகாவாட் 
mன்சாரத்ைத ெகாள்mதல் ெசய்ய ேவண்  உள்ளதால் 
ெசன்ற  ஆண்  ெகாள்mதlக்காக  ெசலவ த்த 
ெதாைகையvட அதாவt r.41,000 ேகா ைய vட 
கண் ப்பாக k தலாக ெசலv ெசய்தால் தான் mன் 
ேதைவைய எtர்ெகாள்ள m yம்.

கடந்த  10 ஆண்  காலமாக  mன்  ேதைவைய 
எtர்ெகாண்ட வரலாற்ைறப் பார்ப்ேபாேமயானால் 
2013-2014ஆம் ஆண் ல் mன்சார உற்பத்t 30,543 
y ட் ெகாள்mதல் ெசய்தேதா 58517 y ட்கள், 2016-
2017ஆம் ஆண் ல் mன்சார உற்பத்t 29,079 y ட், 
ெகாள்mதல் ெசய்தேதா 76,505 y ட் 2017-2018 ஆம் 
ஆண் ல் mன்சார உற்பத்t 27,893 y ட் ெகாள்mதல் 
ெசய்தேதா 78,954 y ட். இந்த pள்ll vபரங்கைள 
பார்க்kம் ேபாt ேதைவயான mன் nைலயங்கைள 
அைமத்t mன் உற்பத்t ெசய்t mன் ேதைவைய 
எtர்ெகாள்வைதvட அந்த vைலyல் mன்சாரத்ைத 
ெகாள்mதல் ெசய்t mன்சார nt கஜானாைவ காl 
ெசய்yம்  mன்  ெகாள்mதல்  ெசய்yம்  நபராகேவ 
mன்tைற அைமச்சர் தங்கம  vளங்kkறார்.

ேமlம் nt nைல அ க்ைகyல் mன்வாrயத்tன் 
nt ெநrக்க ைய எtர்ெகாள்வதற்k ெதாடர்ந்t ஆதரv 
அllத்t வrவதாக k ப்pட் ள்ளt. nt ெநrக்க ேய 
அரcன் ெகாள்ைகயால், தைலyட்டால் ஏற்ப kன்றேத 
தvர, மற்ற வைகyல் அல்ல என்பைத k ப்pட ேவண்  
உள்ளt. 

அதாவt அரc mன்nகர்ேவாrக்k ேதைவயான 
mன்சாரத்ைத உற்பத்t ெசய்யாமல் அtத vைலyல் 

cயநல எtர்பார்ப்ேபா  mன்சார ெகாள்mதல் ெசய்வt, 
mன் nகர்ேவார்கllக்k மா ய vைலyல் mன்சாரம் 
அllப்பt, தளவாட சாமான்கள் ெகாள்mதல் vணான 
தைலyட்ைட ெசய்t nt இழப்ைப ஏற்ப த்tவt, 
mன் உற்பத்t nைலயங்கllல் கட் மான ப கள் 
அைமப்பtல்  vணான  தைலyட்ைட  ெசய்t  nt 
இழப்ைப ஏற்ப த்tவt, mன் உற்பத்t nைலயங்கள் 
கட் மான ப கள் அllப்பtல் vணான தைலy , 
mன் nைலயங்கள் அைமப்பைத k ப்pட்ட காலத்tல் 
m க்kம் தkt வாய்ந்த n வனங்கllக்k ஒப்பந்தம் 
அllக்காதt. 

mன்சாரம் பrமாற்றம் ெசய்yம் ேபாt வாrயத்tற்k 
வரேவண் ய  வrவாைய  வclப்பtல்  vணான 
தைலy  ேபான்றைவகளால் ஏற்ப ம் இழப்pட்ைட 
அரc தான் ஈ ெசய்ய ேவண் ம். அைத m ைமயாக 
ஈ  ெசய்யvல்ைல என்பtதான் அரcன் mt எ ம் 
kற்றம்சாட்டாkம். ஆனால் nt nைல அ க்ைகyல் 
மாறாக mன்வாrயத்tற்k ஏற்ப ம் nt ெநrக்க ைய 
எtர்ெகாள்llம் ப ைய இந்த nt அ க்ைகyல் 
ெசய்tள்ேளாம் என்  k ப்p வt உகந்தt அல்ல.

nt nைல அ க்ைகyல் mன்வாrயத்tற்k 20,115.58 
ேகா  nt ஒtக்k  ெசய்tள்ளதாக k ப்pடப்பட் ள்ளt. 
mன்வாrயத்tற்k nt nைல அ க்ைகyல் k தலான 
nt ஒtக்k  ெசய்t உள்ளதாகvம், அதற்k nல 
pன்ன  உள்ளதாகvம்  cல  ெசய்tகள்  கcந்t 
உள்ளன. ஆனால் mன்சாரம் ஒr தாய் n வனம், அt 
அைசந்தால் மாnலேம அைசyம். அtமட் மல்லாமல் 
mன்சாரத்tைற ஒr ேசைவத்tைறயாkம். 

அைத  மனtல்  ெகாண்  ஆllம்  அரcகள் 
பல  சlைககைள,  மா யங்கள்  ேபான்றவற்ைற 
அ vக்kன்றன. அந்த அ vப்pகைள nைறேவற்ற 
ேவண் மானால் அரc இந்த அ க்ைகyல் ஒtக்k  
ெசய்தt  என்பt  யாைனப் பcக்k ேசாளப்ெபா  
ேபா வt ேபால் தான் உள்ளt. 

ேமlம் மத்tய அரc இந்த ஆண்  nt nைல 
அ க்ைக  சமர்ப்pக்kம்  ேபாt ,  மாnலங்கllல் 
cற் ச்cழைல பாtக்kம் வைகyல் உள்ள அனல்mன் 
nைலயங்கள் mடப்ப ம் என்  அ vத்t mடப்பட 
உள்ள அனல்mன் nைலயங்கllன் பட் யைலyம் 
ெவllyட் ள்ளt. அந்தப் பட் யlல் தmழகத்tல் 
ேமட் ர் அனல் mன் nைலயம் அலk - 1, 840 ெமகாவாட், 
tத்tக்k  அனல்mன்nைலயம் 1050ெமகாவாட், 
வடெசன்ைன அனல்mன் nைலயம் 630 ெமகாவாட், 
ெநய்ேவl அனல்mன் nைலயத்tல் cல அலkகள், 
அதாவt தmழ்நா  mன்சார வாrயம் ேநrைடயாக mன் 
உற்பத்tyல் ஈ ப ம் அதாவt 2510 ெமகாவாட் tறன் 
ெகாண்ட mன் nைலயங்கைள 2022ல் m ம் பட் யlல் 
உள்ளt  என்பைத  பார்க்kம்  ேபாt  தmழகத்tல் 
அனல்mன் உற்பத்t ெசய்யப்ப ம் mன்சாரத்tன் அளv 
1810 ெமகாவாட்டாக crங்kம் ஆபத்தான nைலைம 
ஏற்பட் ள்ளt  என்பைத  mன்  nகர்ேவார்கllம் , 
mன்வாrய ஊ யர்கllம் உணர்ந்t மாற்  mன்உற்பத்t
ஏற்பாட் க்k தmழக அரைச nர்ப்பந்tக்க ேவண்  
உள்ளt.

  கட் ைரயாளர் : mன்னாள் தைலவர், 
தmழ்நா  mன் ஊ யர் மத்tய அைமப்p (cஐ y)

ெசன்ைன,pப்.27- 
த m ழ் ந ா  அ ை ன த் t

சமய nலங்கைள பயன்ப த்tேவார் 
பாtகாப்p சங்கத்tன்  மாnல அைமப்
பாளர்  சாm.நடராஜன் ெவllyட் ள்ள
அ க்ைகyல் k yrப்பதாவt:

தmழ்நா  அைனத்t சமய 
nலங்கைள பயன்ப த்tேவார் பாt
காப்p சங்க மாnல அைமப்pக்k  
kட்டம் pப்ரவr 27  அன்  தாம்
பரத்tல் நைடெபற்றt. kட்டத்tற்k 
மாnல அைமப்pக்k  உ ப்pனர் 
எம்.நடராஜன் தைலைம வkத்தார்.
kட்டத்tல் தmழ்நா  vவசாyகள்
சங்கத்tன் மாnலப் ெபாtச்ெசயலா
ளர் ெப.சண்mகம் பங்ேகற்றார்.  
kட்டத்tல் kழ்க்கண்ட tர்மானங்கள் 
nைறேவற்றப்பட்டன.

தmழ்நா  அைனத்t சமய 
nலங்கைள பயன்ப த்tேவார் பாt
காப்p சங்கத்tன் mதல் மாnல 
மாநாட்ைட எtர்வrம் மார்ச் 27,28 ேதt
கllல் trவாrர் மாவட்டம் மன்னார்
k yல் cறப்பாக நடத்tவt என்  
tர்மா க்கப்பட்டt. 

பல தைலmைறகளாக ேகாvல் 
இடத்tல் k yrப்பவர்கllக்k 
பட்டா ேகட் , அரைச வly த்t பல
ஆண் களாக ேபாரா  வந்த nைல
yல் தmழக அரc அரசாைண 318 ெவll
yட்  அtல் nண்ட காலமாக ேகாvல் 
இடத்tல் k yrப்பவர்கைள 
கணக்kட் , ஆய்v ெசய்t, அற
nைலயத்tைறyன் ஒப்pதைலப் 

ெபற்  அந்த இடங்கllக்கான உrய
ெதாைகைய ெகா த்t vட்  அந்த 
இடங்கைள வரன்mைறப்ப த்t 
ஏைழகllக்k வழங்kம் வைகyல் 
ெவllyடப்பட்ட அரசாைண 318-ஐ 
ெசயல்ப த்தக் kடாt என ெதாட
ரப்பட்ட வழக்kல் ெசன்ைன உயர்
ntமன்றம் இைடக்கால தைட vtத்
tள்ளt. தmழக அரc ெவllyட் ள்ள 
அரசாைண 318-ஐ ெசயல்ப த்tம் 
வைகyல் ntமன்றத்tல் உrய 
mைறyல் அரcன் nயாயமான, 
ஏைழ எllய மக்கllன் nண்டகால 
ேகாrக்ைகைய nைறேவற் ம் 
வைகyல் ntமன்றத்tல் வழக்ைக
நடத்t தான் ேபாட்ட அரசாைணைய
ெசயல்ப த்tட உrய நடவ க்ைக
கைள எ க்க ேவண் ம்.

இந்t சமய அறnைலயத்
tைறyன் ஆைணயர் ெவll
yட் ள்ள உத்தரvல் தmழகத்tல் 
அறnைலயத்tைறக்k ெசாந்தமான 
இடங்கllல் k yrப்ேபார், வ கம்
ெசய்ேவார், சாkப  ெசய்ேவாrக்k 
வாடைக/ kத்தைகைய tர்மா ப்ப
தற்k சந்ைத மtப்pன்ப  tர்மா க்க
உத்தரvட் ள்ளைத ரத்t ெசய்t 
அரசாைண எண்.298-ன் ப  வாடைக 
உயர்vைன tர்மா க்காமல் தன்

ச்ைசயாக சந்ைத மtப்pல் ptய
தாக வாடைக nர்ணயம் ெசய்ய  
ேவண் ம்.

இவ்வா  அtல் ெதrvக்கப்
பட் ள்ளt.
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mதல்வர் வrைகைய காரணம்

காட்  ெபாய்ப் pகாrல் இந்tய
ஜனநாயக வாlபர் சங்கத்tன்  
trச்c மாநகர் மாவட்டச் ெசயலா
ளர் ெல ைன காவல்tைறyனர் 
ைகt ெசய்tள்ளதற்k அச்சங்
கத்tன் மாnலக்k  கண்டனம் 
ெதrvத்tள்ளt. 

இ t k த் t  வ ா l ப ர் 
சங்கத்tன் மாnலத் தைலவர் என்.
ெரjஸ்kமார், மாnலச் ெசயலாளர்
எஸ்.பாலா ஆkேயார் ெவll
yட் ள்ள அ க்ைகyல் k
yrப்பதாவt:

தmழகத்t ைடய mதல்வ
rம், tைண mதல்வrம் தஞ்ைச
yல் நைடெபறக்k ய nகழ்vல் 
பங்ேகற்பதற்காக pப்ரவr 26 
அன்   trச்cylrந்t tr
ெவ ம்pர் வ யாக தஞ்ைச ேநாக்k
காrல் பயணப்பட் ள்ளனர் . 
அன்ைறய tனம் காைல 7 ம  
அளvல் trச்c, trெவ ம்pர் 
காவல் nைலய ஆய்வாளர்,வாl
பர் சங்க trச்c மாநகர மாவட்டச்
ெசயலாளர் ெல ைன  ைகப்ேபc
yல் அைழத்t, உங்கllடம் cல vப
ரங்கள் ேகட்ட ய ேவண் ம். 
உடன யாக காவல் nைலயத்tற்k 
வந்t ெசல்lமா  ேகட் ள்ளார். 
அதன் அ ப்பைடyல் காவல்

nைலயத்tற்kச் ெசன்ற ெல
டம், “nங்கள் mதல்வrக்kம், 
tைண mதல்வrக்kம் கrப்pக்
ெகா  காட் ப் ேபாராட்டம் நடத்தப்
ேபாவதாக உளvத்tைற mலம்
எங்கllக்k தகவல் வந்tள்ளt. 
அதன ப்பைடyல் உங்கைள 
காவல்nைலயத்tல் ைவத்t
rக்கச் ெசால்l trச்c மாவட்ட
காவல்tைற கண்கா ப்பாளr
டmrந்t உத்தரv வந்tள்ளt” 
என k  காவல் nைலயத்tல் 
உட்கார ைவத்tள்ளனர்.

நாங்கள் அtேபால எந்த 
இயக்கத்tற்kம் tட்டmடvல்ைல. 
அப்ப  இrக்kம் cழlல்  
எதற்காக காவல் nைலயத்tல் 
nங்கள் அமர ெசால்lk ர்கள் என
mைறyட் ள்ளனர். எங்கllக்k 
ரகcய தகவல் வந்tள்ளt. ஆைக
யால், உங்கைள காவல்nைல
யத்tல் ைவத்trக்க எங்கllக்k 
உத்தரv வந்tள்ளt என்  
mண் ம் ெதrvத்t ஒr காவலைர 
nயmத்t எங்kம் ெசல்லாமல் 
ெல ைன பார்த்tக் ெகாள்ள 
ஆய்வாளர் ஆைணyட் ள்ளார்.

pறk எங்கllன் அைமப்ைபச் 
ேசர்ந்த ேதாழர்கள் இத்தைகய அரா
ஜகத்ைதக் கண் த்t ேபாராட்டம் 
நடத்tேவாம் என எச்சrக்ைக 
ெசய்த pறk,  ஒr ம  ேநரத்tற்k 
ேமல் காவல் ஆய்வாளர் எந்த

vத ேபாராட்டmம் நடத்த மாட்ேடாம்
என்  க தம் எ t ைகெய த்t
ேபாட ைவத்t pறk v vத்tள்
ளார். ேமlம் இரண்  ேபர் 
ெபயைரச் ெசால்l அவர்கள் யார்
உங்கllைடய அைமப்pல் தான் 
உள்ளனரா என vசாரைண 
ெசய்tள்ளனர். அtேபால நபர்கள்
எங்கllைடய அைமப்pல் இல்ைல 
என்  k yம் ேமlம் ேமlம் 
ெதாடர்ந்t vசாrத்tக் ெகாண்ேட 
இrந்tள்ளனர்.

m த ல்வ ர்  வrை கைய 
பயன்ப த்t எங்கள் அைமப்pன் 
trச்c மாவட்டச் ெசயலாளர் பா.
ெல ைன vசாரைண என்ற 
ெபயrல் ைகt ெசய்t காவல் 
nைலயத்tல்  ைவத்tள்ள 
ெசயைல இந்tய ஜனநாயக 
வாlபர் சங்கத்tன் தmழ்நா  மாn
லக்k   வன்ைமயாகக் கண் க்k
றt. இத்தைகய ஜனநாயக உrைம
கைள ப க்kம் ெசயைல ஆட்c
யாளர்கள் ைகvட ேவண் ம். 
ேமlம் ெபாய்யான kற்றச்
சாட்ைடக் k   ைகt ெசய்த காவல் 
ஆய்வாளர், மாவட்டக் கண்கா

ப்பாளர் ஆkேயார் mt tைற 
rtயான நடவ க்ைகைய தmழக 
அரc எ க்க ேவண் ம்.

இவ்வா  அtல் ெதrvக்கப்
பட் ள்ளt. 

mதல்வர் வrைகைய காரணம்காட்  அத்tmறல்
வாlபர் சங்க trச்c மாவட்டச் ெசயலாளர் 

ெபாய்ப் pகாrல் ைகtக்k கண்டனம்

மார்ச் 27,28  மன்னார்k yல்  
அைனத்t சமய nலங்கைள  பயன்ப த்tேவார் 

பாtகாப்p சங்க mதல் மாnல மாநா
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இந்tக்கllக்kம் 

இஸ்லாmயர்கllக்kம் ேமாதல் 
ேபாக்ைக உrவாக்க பாஜகvனர் 
mயற்cப்பதாக  மார்க்cஸ்ட் 
கம்y ஸ்ட் கட்cyன் மாnலச் 
ெசயலாளர் ேக.பாலkrஷ்ணன்  
kற்றம் சாட் னார்.

ெசன்ைனyல் மக்கள் 
ஒற் ைம ேமைட சார்pல் 
pதனன்  (pப்.26) நைடெபற்ற 
k yrைம பாtகாப்p மாநாட் ல் 
அவர் ேபcயதாவt:

வரலாற் ல் என் ேம 
இல்லாத அளvற்k இஸ்லாmயப் 
ெபண்கள் vரப் ேபாராllகளாக 
களத்tல் nன்  ேபாரா க் 
ெகாண் rக்kறார்கள். ஏேதா 
இt இஸ்லாmயர்கllக்கான 
ேபாராட்டம் என்  
k  இந்tக்கllக்kம் 
இஸ்லாmயர்கllக்kம் 
ேமாதல் ேபாக்ைக உrவாக்க 
mயற்cக்kறார்கள். என்.
p.ஆர். என்.ஆர்.c. வந்தால் 
இஸ்லாmயர்கள் மட் ம் 
பாtக்கப்படமாட்டார்கள், 
நாட் ல் உள்ள தாழ்த்தப்பட்ட 
pற்ப த்தப்பட்ட, மைலவாழ் 
மக்கள் உள்llட்ட அைனத்t 
மதத்ைதச் ேசர்ந்த அ த்தட்  
மக்கllம் பாtக்கப்ப வார்கள் 
என்ற உண்ைமைய 
இந்த சmகத்tல் உள்ள 
அைனவrடத்tlம் prய ைவக்க 
ேவண் ய கடைம உள்ளt.

வண்ணாரப்ேபட்ைட
ஷாkன்பாக்kேல, 

வண்ணாரப்ேபட்ைடyேல 
இஸ்லாmயப் ெபண்கள் 
ேபாரா kறார்கள் என்றால் 
அவர்கllக்காக மட் ம் 
ேபாராடvல்ைல. ஒட் ெமாத்த 
இந்tயர்கllக்காகvம் 
ேபாரா kறார்கள். ஒr 
ெகா ரமான cஏஏ சட்டம் 
nைறேவற்றப்பட்டvடன் 
இந்tய மக்கள் என்ன 
ெசய்வெதன்  ெதrயாமல், 
எப்ப  எtர்ெகாள்வt என்  
tண க் ெகாண் rக்kம் ேபாt, 
ஒrேபாtம் இந்த சட்டத்ைத 
ஏற்க மாட்ேடாம் எனக் ேகரள 
அரc  சட்டமன்ற cறப்pக் 
kட்டத்ைதக் kட்  tர்மானம் 
nைறேவற்  இந்tயாvக்ேக 
வ காட் யt. அம்மாnலத்tல் 
கம்y ஸ்ட் கllம் காங்kரஸ் 
கட்cyனrம் ஆllங்கட்c, 

எtர்க்கட்c என்kற பாkபாட்ைட 
உைடத்ெத ந்t ஒேர ேமைடyல் 
nன்  இைத எtர்த்தார்கள்.
உச்சntமன்றம் எ ப்pய 
ேகள்v 

tmக தைலைமyலான 
மதச்சார்பற்ற kட்ட  
2 ேகா க்kம் ேமற்பட்ட 
ைகெய த்tகைளப் ெபற்  
k யரcத் தைலவrக்k 
அ ப்pyள்ளt. அt 
ெவ ம் ேபனாvனால் 
ேபாட்ட ைகெய த்tல்ைல, 
அt ரத்தத்தால் ேபாடப்பட்ட 
ைகெய த்t. அt ெவ ம் 
ைகெய த்tல்ைல, ேமா  
அரcன் தைலெய த்ைதத் 
tர்மா க்கப் ேபாkற 
ைகெய த்t. tல்lyேல 
கலவரம் நைடெபற் க் 
ெகாண் rக்kறt. அmத்ஷா 
கட் ப்பாட் ேல இrக்kன்ற 

காவல் tைற  கடைமேயா  
ெசயல்ப kறதா என்  
உச்சntமன்றம்  ேகள்v 
எ ப்pyள்ளt. ேமlம் காவல் 
tைற தன் ைடய கடைமைய 
nைறேவற்  இrந்தால் 
இப்ப ப்பட்ட அசம்பாvதங்கள் 
நைடெபற் rக்காt என் . இந்த 
ேபாராட்டம் tவங்kயtlrந்t 
30க்kம் ேமற்பட்ேடார் 
உyrழந்tள்ளனர். 
தv ெபா யாkம்

tல்lyல் tட்டmட்  
நடத்தப்பட்ட கலவரத்tல் 
மட் ம் 20க்kம் ேமற்பட்ேடார் 
உyrழந்tள்ளனர். ேதைவyல்லா 
மல் cஏஏ, என்.ஆர்.c., என்.
p.ஆர். ஆkயவற்ைற ெகாண்  
வந்t நாட்ைட pணக்காடாக 
மாற் வtதான் உங்கள் லட்cயம் 
என்றால், எங்கள் அைனவrன் 
mச்cம் ஒன்றாக எ மானால் 

உங்கள் ஆட்c தv ெபா யாk 
v ம் என எச்சrத்தார்.
ேவ க்ைக பார்க்kம் 
எடப்பா  அரc 

ஆyதங்கள் வrவதற்k 
mன்p nங்களாக அைமtயாகக் 
கைலந்t ெசல்ல ேவண் ம் என 
பாஜகைவச் ேசர்ந்த எச்.ராஜா 
ஒr பtv ெவllyட் ள்ளார். 
ஆyதங்கள் உங்கllக்k 
மட் ம்தான் ெசாந்தமா? 
நாட் ல் யார் வன்mைறைய 
உrவாக்kkறார்கள். ஆyதங்கள் 
வrவதற்kள் கைலந்t 
ெசல்lங்கள் என எச். ராஜா 
அ க்ைக v kறார். எடப்பா  
அரc ேவ க்ைக பார்க்kறt. எச்.
ராஜா ேபான்ற ேபட்ைட ரv கள் 
தmழகத்ைத ரணகளமாக்கப் 
பார்க்kறார்கள். ெநல்ைலக் 
கண்ணைனத் tvரவாt 
ேபால் நள்llரv 12 ம க்kக் 
ைகt ெசய்t cைறyல் 
அைடக்k ர்கள். ஆyதம் வrம் 
என்  k ய எச்.ராஜாைவக் 
ைகt ெசய்யvல்ைல. 
pரஜாபt அ களாrக்k 
mரட்டல்

pரஜாபt அ களார் என்ன 
இந்tமத vேராtயா அல்லt 
அந்nய நாட் ல் இrந்t 
சட்டvேராதமாக இங்k 
k ேய யவரா அல்லt அவர் 
ேவ  மதத்ைதச் ேசர்ந்தவரா? 
இல்ைலேய. ஆனால் அவrக்k 
nங்கள் k yrைம பாtகாப்p 
மாநாட் ல் ேபசக் kடாt 

என்  mரட்டல் vடப்ப kறt. 
pரஜாபt அ களார் 
மட் மல்ல மதச்சார்பற்ற 
ெகாள்ைகyேல நம்pக்ைக 
இrக்kற யாrக்ேக ம் ஒr 
c  பாtப்p ஏற்பட்டால் kட 
மக்கள் சக்t ேவ க்ைக 
பார்க்காt, உங்கllக்kத் 
தக்க பாடம் pகட் ம். மதத்ைத 
அ ப்பைடயாக ைவத்t 
நாட்ைட k  ேபா kற சk  
kட்டத்tற்kப் பாடம் pகட்ட 
ேவண் ய ேநரம் வந்t vட்டt.
ேபாராட்ட களம்

ேதcய ஜனநாயகக் kட்ட  
yேல இடம் ெபற் rக்kற 
ntஷ்kமார் என்ஆர்c 
ேதைவyல்ைல என்.p.ஆைர 
ெசயல்ப த்த மாட்ேடாம் 
என அ vத்t vட்டார். 
ntஷ்kமாrக்k இrக்kன்ற 
ைதrயம் kட இல்லாத nங்கள் 
ெஜயலlதா, எம்.j.ஆர். வாrc 
என்  k வதற்k ெவட்கமாக 
இல்ைலயா? தmழக அரc 
tர்மானம் nைறேவற் னால் 
ேபாராட்டங்கள் m vக்k வrம். 
ஆனால் ேமா க்kப் பயந்t 
ந ங்k tர்மானம் nைறேவற்ற 
மாட்ேடாம் என்றால் தmழகம் 
ேபாராட்டக் களமாக மா வைத 
யாராlம் த க்க m யாt.

இவ்வா  ேக.பாலkrஷ்ணன் 
ேபcனார்.

ntஷ்kமாrக்k  உள்ள  ைதrயம்  kட  எடப்பா க்k  இல்ைல:  ேக.பாலkrஷ்ணன்

ptைவ mதலைமச்சர் ேவ.நாராயணசாm 
ேபcைகyல், இந்tயாvன் 70 v க்கா  

மக்கைள pரtntத்tவப்ப த்tம் மாnலங் 
கள் cஏஏ-ைவ எtர்க்kன்றன. உ.p.-yல் 
cஏஏ எtர்ப்பவர்கள் mt அம்மாnல mதல
ைமச்சர் ெபாய் வழக்kகllல் ைகt ெசய்t 
cைறகllல் அைடத்t tன்p த்t வrkறார் 
என்றார்.

c ய மாnலம், ெபrய மாnலம் என எtவாக 
இrந்தாlம் அரcயலைமப்p சட்டப்ப  
மக்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அரcகllக்k 
சம அtகாரம், உrைம உள்ளt. மதத்ைதபற்  

யாrம் வkப்ெப க்கத் ேதைவyல்ைல. k yrைமைய ப ப்பதற்k 
ேமா , அmத்ஷா யாrக்kம் உrைம kைடயாt.

cஏஏ உள்llட்டைவகைள ஆதrத்த ntஷ்kமாrன் ஐக்kய ஜனதாதளம், 
தற்ேபாt அமல்ப த்த மாட்ேடாம் என்  சட்டமன்றத்tல் ஒrமனதாக 
tர்மானம் nைறேவற்  உள்ளt. அந்த kட்ட yல் உள்ள பாஜக ஆத
rத்tள்ளt. பாஜக kட்ட yேலேய ஓட்ைட v ந்tள்ளt. pகாrல் 
kட்ட ைய vட்  பாஜக ெவllேய மா? என்  ேகள்v எ ப்pனார்.

ெதன் மாnலங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் v ப்pணர்ேவா  உள்ளனர். 
மதத்தால் மக்கள் prய மாட்டார்கள். மதத்tன் ெபயரால் மக்கைள prப்ப
தற்k ஒrேபாtம் அ மtக்க மாட்ேடாம், ரத்தம் cந்tனாlம் மத ஒற்
ைமக்காக cந்tேவாம். எங்கள் ஆட்cைய கைலத்தாlம் கவைலப்பட 
மாட்ேடாம் என் ம் நாராயணசாm k னார்.

k yrைம பாtகாப்p மாநாட் ல் சமயத்தைலவர் பாலpரஜா
பt அ களார் ேபcைகyல், இந்tயாvன் அரcயல

ைமப்p சட்டம் டாக்டர் அம்ேபத்கரால் இயற்றப்பட்டt. 
உலக அரcயல் சட்டங்கllக்ெகல்லாம் mன்மாtrயான 
அந்த அரcயலைமப்p சட்டத்tற்k அைசv 
ஏற்ப kறt என்றால் நாட் ன் இைறயாண்ைம 
ேசாtத்tப் பார்க்கப்ப kறt என்  அர்த்தம். 
cதந்tரப் ேபாராட்டத்tல் யார் யார் பா பட்டார்கள் 
என்பைதyம், இஸ்லாmயர்கllன் பங்கllப்p 
k த்tம் மக்கllடம் ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம். 
இந்tக்கைள vட இஸ்லாmயர்கள் இந்த ேதசத்ைத 
அtகம் ேநcக்kறார்கள். “யாtம் ஊேர யாவrம் ேகllர் 
என அெமrக்காvல் ெசன்  pரதமர் ேமா  ேபcனால் 
ேபாதாt, காஷ்mrlrந்t கன் யாkமr வைர ேபச ேவண் ம். 
அtதான் இன்  நாட் ற்kத் ேதைவயானt. ேகரளா மாnலம் 
ைவக்கத்tேல ெபrம்பான்ைமயாக இrந்த நாடார்கllம், ஈழவர்க
llம் ேகாyல் இrக்kற ெதrvக்kச் ெசல்லக் kடாt, m  ேவட்  
கட்டக் kடாt, ெபண்கள் ேமலாைட அ யக் kடாt என்ற ெகா ம் 
சட்டம் இrந்தt. தந்ைத ெபrயார் ஆலயம் pரேவசம் நடத்tயtன் 
vைளவாக அங்krந்தவர்கllக்k உrைம kைடத்தt. k த்tவர்க
llம், இஸ்லாmயர்கllம் இல்ைலெயன்றால் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கllம், 
ஒ க்கப்பட்ட மக்கllம் mண் ம் ஒ க்கப்ப வார்கள்.

tப்p cல்தான் ஒrmைற trவாங்kைரக் கடந்t ெசல்lம் ேபாt, 
அங்krந்த ெபண்கள் ேமலாைட அ யாமல் இrப்பைதக் கண்ட 

அவர் அைமச்சrடம் ேகட்டார். தாழ்த்தப்பட்டவர்கllம், ெபண்க
llம் ேமலாைட அ யக் kடாt என்  சட்டம் இrக்k

றt என்  k னார். நான் mண் ம் இங்k வrம் 
ேபாt ெபண்கள் ேமலாைட அ யாமல் இrந்தால் 
trவாங்kர் மன்னrக்k எtராகப் ேபார் ெதா ப்ேபன் 
என்றார். இந்tயச் cதந்tரப் ேபாராட்டத்tன் mலவர் 
tப்p cல்தான், தmழகத்tன் ேவl நாச்cயார். 
இப்ப ப் பல வரலா கள் நமக்k உண் . ஆனால் 
ைகபர் கனவாய் வ யாக வந்த 3 v க்கா  மக்கள், 
வரலாேற இல்லாதவர்கள் இன்  நம்ைம ஆண்  

ெகாண் rக்kறார்கள். இஸ்லாmயர்கள் என்ன அரp 
நாட் lrந்t வந்தவர்களா? ைகபர் கனவாய் வ யாக 

இஸ்லாmயர்கள் வரvல்ைல. இஸ்லாmயர்கள் நம்mைடய 
உறvகள், இந்த மண் ன் ெசாந்தக்காரர்கள்.

மதம் இல்ைல, சாt இல்ைல, ஆ ம் ெபண் ம் சமம் என்  
k வதால் (அய்யா ைவkண்ட சாm) எங்கள் ெசாத்tக்கைள அறnைலயத் 
tைற mலம் ைகப்பற் ேவாம் என mரட் kறார்கள். உண்ைமயான 
இந்tக்கள் ம  தர்மத்ைதப் ப த்தால், வர்னாஸ்ரம தர்மத்tன் 
உள் அர்த்தத்ைதப் prந்t ெகாண்டால் அந்த 3 v க்காட் னர் 
இந்tயாvேல இrக்க m யாt, vரட் ய க்கப்ப வார்கள். 
ம த க்kள்ேள ேபதம் இrக்கக் kடாt, ஏற்றத்தாழ்v இrக்கக் 
kடாt. சாtயற்ற, மதமற்ற சmதாயம் உrவாக ேவண் ம். அதற்காக 
எத்தைன mரட்டல்கள், அச்c த்தல்கள் வந்தாlம் உ tyடன் 
ேபாரா  ெவற்  ெப ேவாம் என்றார்.

உலமாக்கள் தைலவர்  
காஜாெமாய்tன் பாகv 

ேபcைகyல்,இனத்தால், 
ெமா யால், மதத்தால், 
கலாச்சாரத்தால் நாம் 
ேவ பட்டவர்களாக 
இrக்கலாம். எட்  
இனங்கள் உள்ளன. 
9 ெபrய சமயங்கள் 
உள்ளன. 22 ெமா கள் 
உள்ளன. 130 ேகா  மக்கள் 
வாழ்kறார்கள். உலkல் 
nண்ட பரப்பளைவக் ெகாண்ட 
7ஆவt நா  இந்tயா. 3,300 
k.m. பாஸ்ேபார்ட் vசா இல்லாமல் 
vசாலமாக நாட் ல் ெசன்  வரm yம். 
nலப்பரப்pேல பரந்t vrந்த, இயற்ைக 
வளங்கைள ஏராளமாகக் ெகாண்ட 
இந்த நாட் ல் 800 ஆண் க்காலம் 

இஸ்லாmயர்கள் ஆட்c 
ெசய்trக்kறார்கள், 
k த்tவர்கள், 
டச்ckcயர்கள், 
ேபார்த்tக்kcயர்கள், 
prட் ஷார் ஆட்c 
ெசய்trக்kறார்கள். 
ஆட்c ெசய்தவர்கள் 
ஆட்cyல் கவனம் 
ெசlத்tனார்கேள தvர 
சமயத்ைத மாற் வtல் 

அவர்கள் கவனம் 
ெசlத்தvல்ைல.

இஸ்லாmயர்கள் மதபாkபா  
காட் யtல்ைல. kஜராத்tேல pகம்பம், 
ெசன்ைனyேல ெபrெவள்ளம், 
ேகரளத்tேல ெபr ெவள்ளம் ஏற்பட்ட 
ேபாt அைனவrம் சேகாதரர்கள் 
இந்tயர்கள் என உதvக் கரம் 

nட் யவர்கள் இஸ்லாmயர்கள். 
k yrைமையக் க ைமயாக 
அமல்ப த்tய நா கெளல்லாம் 
cன்னpன்னமாகச் cத ப் ேபானtதான் 
வரலா . ெசன்ைன சட்டமன்ற 
mற் ைக ேபாராட்டம் உள்llட்  நா  
m வtம் நடக்kம் ேபாராட்டங்கllல் 
c  அசம்பாvதம் kட ஏற்படvல்ைல. 
ஆனால் tல்l ேபாராட்டத்tல் 
த நபர்கள் tப்பாக்kyடன் வந்t 
ேபாராட்டக்காரர்கைளத் தாக்kkறார்கள், 
ெகாைல ெசய்kறார்கள். அங்ேக அரc 
பயங்கரவாதம் தைல tக்kyள்ளt. 
மதச்சார்பற்ற பன்mகத்தன்ைம ெகாண்ட 
ேதசம் இந்tயா என்ற ெபrைமையச் 
cர்kைலக்க mயற்cப்பவர்கைள 
m ய ப்ேபாம், ேதசத்tன் ஒற் ைமையப் 
பாtகாப்ேபாம்.

இவ்வா  அவர் ேபcனார்.

பன்mகத்தன்ைமக்கான ேபாராட்டம் ெதாடரேவண் ம்: ேபராயர் ேதவசகாயம் 
ேபராயர் ேதவசகாயம் ேபcைகyல், மத்tய அரc ெகாண் வந்tள்ள cஏஏ, என்.p.ஆர். என்.

ஆர்.c. அைனவrக்kம் ஆபத்தானt. தற்ேபாt 2ஆவt cதந்tரப் ேபார் tவங்kyள்ளt. 
v தைலப் ேபாராட்டத்tல் பங்ேகற்காதவர்கள் இtவைர ஆட்cyல் இrந்தtல்ைல. ஆனால் 
இந்tயாைவ இன்  அவர்கள் ஆட்c ெசய்yம் nைல ஏற்பட் ள்ளt. 2004ஆம் ஆண்  
கணக்ெக ப்pன் ேபாt 50 லட்சம் ேபர் மட் ேம சட்டvேராதமாக k ேய யவர்கள் உள்ளனர் 
எனக் kறப்பட்டt. 

இவர்கைள அைடயாளம் காண்பதற்காக 130 ேகா  மக்கைளyம் trv trv ேகள்v 
ேகட்ேபாம் என்  k வt mட்டாள்தனமானt. அசாம் அ பவத்tற்k pறkம் நா  m வtம் 
இந்த சட்டத்ைத vrvப த்tவt ேமாசமான ெசயலாkம். பாஜக ஆட்cக்k வந்த pறk 
இஸ்லாmயர்கllம், k த்tவர்கllம் tன்p த்தப்ப kறார்கள் என உலக நா கள் k kன்றன. 
vடற்றவர்களாக நாேடா களாக ெதrக்கllல் வாழ்பவர்கைள இந்த அரc என்ன ெசய்யப் 
ேபாkறt. இப்ப  பல ேகள்vகள் உள்ளன. இந்tயா பன்mகத்தன்ைம ெகாண்ட நாடாகேவ 

tகழ ேவண் ம், அதற்கான ேபாராட்டங்கள் ெதாடரட் ம் என்றார்.

காv kம்பைல vரட் ய ப்ேபாம்: ேபரா.அrணன்
mன்னதாக மாநாட் ற்k தைலைம தாங்k ேபராcrயர் அrணன் ேபcைகyல், இங்ேக 

ஒற்ைற k yrைமக்ேக வ yல்லாத ேபாt இரட்ைட k yrைம வாங்kத் தரப்ேபாவதாக 
அtmக அரc k kறt. இந்tக்கைள அெமrக்கா, tபாய் ேபான்ற நா கllல் ேவைலக்k 
ெசல்லக் kடாt என kறத் தயாரா? 5 mைற ெதா ைகyன் ேபாt இந்த மண்ைண mத்தm ம் 
இஸ்லாmயர்கllக்k இந்த மண் ெசாந்தmல்ைல என பாஜக k kறt. ேமா  அெமrக்க 
அtபர் ரம்ைப அைழத்tச் ெசன்  தாஜ்மகாைல காட் னாேர அt இஸ்லாmயர் கட் யt. 
எனேவ இந்த ேமாச  காv kம்பைல vரட் ய ப்ேபாம் என்றார்.

mன்னதாக ஒrங்kைணப்பாளர் க.உதயkமார் வரேவற்றார். ெசன்ைன ஒrங்kைணப்பாளர் 
எம்.ராமkrஷ்ணன் நன்  k னார்.

பாலpரஜாபt அ களார்

இஸ்லாmயர்கள் நம்mைடய உறvகள்
இந்த மண் ன் ெசாந்தக்காரர்கள்

tல்lyல் அரc பயங்கரவாதம்: காஜா ெமாய்tன் பாகv

ரj  ம பrcலைன 
ெசய்ய ேவண் ம்: என்.ராம்பத்trைகயாளர் என்.ராம் k ப்p  

ைகyல், cஏஏ-vக்k ஆதர வாக ட்ரம்ப் 
ஏதாவt ெசால்வார் என்  எtர்பார்த்t 
rந்தார்கள். மாறாக , அt உள்நாட்  

pரச்சைன என்  
k  vட்  ெசன்  
vட்டார் . நாட்  
nைலைம  ச r
yல்ைல. tல்lyல் 
நைடெப ம் வன் 
mைறக்k மத்tய 
அரcம், பாஜக kட் 
ட  கட்cகllம் 
ெ ப ா ப் ே ப ற் க 
ேவண் ம் என்றார்.

அண்ைமக் காலமாக உச்சntமன்றம் 
வழங்kம் tர்ப்pகைள ஏற்கக்k யதாக 
இல்ைல என்  ேவதைன ெதrvத்த அவர், 
ரj  cஏஏ-ைவ பற்  எந்தளvக்k prந்t 
ைவத்trக்kறார் என்  ெதrயvல்ைல. 
mஸ்lம்கள் பாtக்கப்பட்டால் mதல் ஆளாக 
வrேவன் என்றார். இப்ேபாt tல்lக்k 
ெசல்வாரா? தற்ேபாதாவt cஏஏ k த்த 
தனt nைலபாட்ைட ம பrcலைன ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  ேவண் ேகாள் v த்தார்.

மதஒற் ைமக்காக ஆட்cையyம்
இழக்க தயார்: ேவ.நாராயணசாm

ெதாkப்p: ெச.கவாஸ்கர், எஸ்.ராm, படங்கள்: ம.m.ஜாபர் உேசன்

காலத்ைத ெவன்றவர்கள்...காலத்ைத ெவன்றவர்கள்...

  ெபரணமல்lர் ேசகரன்
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trவாைனக்காவlல் pறந்t, உலக அ vயல் 
அ ஞர்கள் பட் யlல் இடம்p த்த அற்pதத் தmழர்,  

சர் c.v.ராமன். ப ப்pல் ப  cட் . ஆங்kலத்tlம் 
இயற்pயllம் தங்கப் பதக்கம் ெபற்றவர். ேமற்ப ப்pக்k 
இங்kலாந்t ெசல்ல nைனத்தார். ஆனால், இவrைடய 
உடல்nைல அதற்k ஏற்றதாக இல்ைல. ெவllநா  
ெசல்ல மrத்tவர்கள் இவrக்k ‘உடல்nைல தktச் 
சான் ’ அllக்கvல்ைல.
எனேவ இந்tயாvல் இrந்தப ேய அ vயlல் பல்ேவ  
சாதைனகள் ெசய்t, ேநாபல் பrைச ெவன்றார்.
அப்ேபாெதல்லாம் அ vயல் ஆய்வகத்tக்கான mக்kயக் 
கrvகைள ெவllநாட் ல் இrந்tதான் வாங்kவார்கள். 
ஆனால், ராமன் அtlம் cக்கனமானவர். ெஹளராvல் 
இrக்kம் மார்க்ெகட் ல் இrந்t ெபாrட்கைள 
வாங்k, ஆய்vக்கான கrvகைளத் தாேன தயாrப்பார். 
ராமன் vைளvக்கான ெபrம்பாலான ஆய்vகைள 
300 rபாyல் m த்t vட்டார் ராமன். இ tyல், 
ஸ்ெபக்ட்ேராmட்டர் கrv ேதைவப்பட்டேபாt, ‘இைத 
மட் ம் வாங்kத் தாrங்கள்’ என்  pர்லாvக்kக் க தம் 
எ tனார். அந்தக் கrvையக் ெகாண்  m ைமயாக 
ஆய்vகைள m த்தார். ந nலக் கடல் வ யாகப் பயணம் 
ெசன்றேபாt, ‘கடல் மற் ம் வானம் nல nறமாக இrப்பt 

ஏன்?’ என்  ேயாcத்தtன் 
vைளவாக எ ந்தேத, ராமன் 
vைளv. கப்பல் பயணத்tlம் 
cற்  இrப்பனவற்ைறக் 
கவ த்tக்ெகாண்  இrந்தார் 
ராமன்.
ஆங்kேலய அரc, அவைர 
ேநாபல் பrc வாங்கvடாமல் 
த க்க nைனத்தt. அவrக்k வர 
ேவண் ய தந்tைய mன்  mைற
த க்கvம் ெசய்தt. pறk தைட
கைள m  அt, அவர் ைகக்kப் 
ேபாய்ச் ேசர்ந்தt. ‘ஆங்kேலய 
ஆட்cக்k எtராக எtvம் ேபசக் 
kடாt’ என்  எச்சrத்ேத ேநாபல் 
பrc வாங்க அவைர அ ப்pனார்கள். அங்ேக ெசன்றவர், 
‘’ஆங்kேலயrன் அ ைமப்ப த்தைலத் ெதாடர்ந்t 
எtர்க்kம் v தைலப் ேபாராட்ட vரர்கllக்k, இந்த 
vrt சமர்ப்பணம்’ என்  கம்pரமாக ஆரம்pத்ேத  
தன் ைடய உைரைய வழங்kனார் ராமன். ராமன் 
vைளைவக் கண் p த்த நாேள, நம் ேதcய அ vயல் 
tனமாகக் ெகாண்டாடப்ப kறt.

சர் c.v.ராமன் vைளvகள் ெவllyட்ட நாள் 
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தனக்kத்
‘ெதrந்தவைர’
இல்ைல

pttல்l, pப்.27-
இந்tயன் வங்k தனt

ஏ எம்-கllல் 2 ஆyரம்
rபாய் ேநாட் க்கள் பயன் 
பாட்ைட n த்tவதாக 
அண்ைமyல் அ vத்தt. 
இtெதாடர்பாக அரcத் 
தரப்pல் அ vப்p எt
vம் ெவllyடப்படாத 
nைலyல், மத்tய nt
யைமச்சர் nர்மலா cதா
ராம டம் ெசய்tயாளர் 
கள் ேகள்v எ ப்pyள்ள
னர். அதற்k, “இந்த vவ
காரத்tல் தனக்kத் ெதrந் 
தவைர, வங்kகllக்k 
எந்தெவாr அ vைரyம் 
வழங்கப்படvல்ைல” 
என ெபாத்தாம் ெபாt
வாக பtலllத்tள்ளார்.

cைறyல்
ஆசம் கான், 
k ம்பத்tனர்

லக்ேனா, pப்.27-
ேபாl pறப்pச் சான்

தழ் தயாrத்ததாக ெதாட
ரப்பட்ட வழக்kல் சமாஜ் 
வாt கட்c எம்.p. ஆசம் 
கான், அவரt மைனv 
தன்cன் பாத்tமா, மகன்
அப்tல்லா ஆசம் ஆkய
mவrம் ராம்pர் ntமன் 
றத்tல் சரணைடந்தனர். 
அவர்கைள மார்ச் 2-ஆம் 
ேதt வைர காவlல் ைவக்க
ntமன்றம் உத்தரvட் ள்
ளt. இந்nைலyல், ஆசம்
கான் ைகt, அரcயல் ப
வாங்kம் நடவ க்ைக என
சமாஜ்வாt கட்c சா
yள்ளt. மாnல பாஜக-
ேவா ntமன்றத் tர்ப்ைப 
வரேவற் ள்ளt.

பதற்றத்ைத
tண் ய
வாlபர் ைகt

trவனந்தpரம், pப்.27-   
k yrைம சட்டத் 

trத்தத்tக்k எtராக 
நா  m வtம் ேபாரா
ட்டம் நைடெபற்  வr
kன்றன. tல்lyல் நடந்த
வன்mைறyல் 35 ேபர்
வைர ெகால்லப்பட் ள்ள
னர். இந்nைலyல், ேபாரா
பவர்கைள ெகாச்ைசப் 

ப த்t அவமtக்kம் vத
மாகvம், சmகத்tல் பதற்
றத்ைத ஏற்ப த்tம் வைக
ylம் சmகவைலத்தளத் 
tல் ேபாஸ்டர் ெவllyட்ட
பாலக்கா  ப ஞ்சாr
கைரைய ேசர்ந்த srjத்
ரvந்tரன் (24) என்பவ
ைரக் ேகரள ேபாlசார் 
ைகt ெசய்tள்ளனர்.

மகாராஷ் ராvல்
மராத்t பாடம்
கட்டாயம்

mம்ைப, pப்.27-
மகாராஷ் ராvல் 

உள்ள அைனத்t பள்ll
கlllம் மராத்t பாடத்ைத
கட்டாயமாக்க மாnல
அரc m v ெசய்trக்k
றt. இதற்காக, மராத்t
பாடத்ைத கட்டாயமாக் 
kம் மேசாதா, அம்மாnல 
சட்டேமலைவyல் nைற
ேவற்றப்பட்  உள்ளt. 
இந்த மேசாதாvன் ப ,
vtmைறகllக்k இணங் 
காத பள்llகllக்k r.
1 லட்சம் வைர அபராதம்
vtக்கப்ப ம் என்  kறப் 
பட் ள்ளt. மேசாதா 
nைற ேவற் ற த்t ற்k 
mதல்வர் உத்தவ் தாக்
கேர மkழ்ச்c ெதrvத் 
tள்ளார்.

ntபt mரllதைரக் கண்  ேமா  அரc அஞ்cவt ஏன்?
pttல்l, pப்.27-

tல்l வன்mைறச் சம்பவத்tல், 
பாஜக தைலவர்கள் கpல் mஸ்ரா, அ
ராக் தாக்kர், பர்ேவஷ் வர்மா, அேப வர்மா
உள்llட்ேடார் mt எப்.ஐ.ஆர். பtv
ெசய்ய உத்தரvட்டவர், tல்l உயர் nt
மன்ற ntபt mரllதர். 

அtமட் மல்ல, “tல்l வன்mைற
yல் 35 உyர்கள் ேபாyrக்kம் nைல
yல், எப்ஐஆர் பtv ெசய்வதற்k, ேநரம் 
காலம் பார்க்க ேவண் மா? இன் ம் 
எத்தைன உyர்கைள இழந்தால் 
எப்.ஐ.ஆர். பtv ெசய்vர்கள்? நகரேம
பற்  எrந்த pறkதான் எப்ஐஆர் பtv
ெசய்யப்ப மா?” என்  வழக்k vசார
ைணyன் ேபாt, மத்tய அரைச
ேகள்vக் கைணகளால் tைளத்ெத த்த
வர் ntபt mரllதர் ஆவார்.

ஆனால், அன்  நள்llரேவ, ntபt
mரllதைர, பஞ்சாப் - ஹrயானா உயர்
ntமன்றத்tற்k ப yட மாற்றம் 
ெசய்t மத்tய அரc உத்தரvட் ள்ளt. 
அரcன் இந்த நடவ க்ைக க ம் கண்ட
னத்tற்k உள்ளாk இrக்kறt.

tல்l வன்mைறச் சம்பவத்tல், nt
பt mரllதrன் vசாரைண, மத்tய அர
cக்k ெநrக்க ைய ஏற்ப த்tய pன்ன

yேலேய, இந்த இடமா தல் நடவ
க்ைகைய அரc ைகyல் எ த்tள்ள

தாக kற்றச்சாட் க்கள் எ ந்tள்ளன. 
மத்tய அரேசா, “உச்ச ntமன்ற 

தைலைம ntபt தைலைமyலான 
ெகாljயம் அllத்த பrந்tைரyன் 
அ ப்பைடyல்தான், ntபt mரllதர் 
ப yட மாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ளார்” 
என்  சமாllத்tள்ளt.

mரllதர் இடமாற்றத்tற்கான பrந்t
ைரைய, pப்ரவr 12-ஆம் ேதtேய ெகாl
jயம் அllத்t vட்டt உண்ைமதான். 
ஆனால் அப்ேபாேத ெகாljயத்tல் 
இrந்த 5 ntபtகள் இடமாற்ற m ைவ
எtர்த்தனர். உயர் ntமன்ற பார் அேசா
cேயஷ ம் ப yட மாற்ற பrந்tைர
ைய ம பrcலைன ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  ஒrநாள் ேவைலn த்தம் ெசய் 
தt. மத்tய அரcம் ப yட மாற்ற அ
vப்ைப ஒத்tைவத்தt.

ஆனால், tல்l வன்mைற வழக்kல் 
ntபt mரllதர் ேமற்ெகாண்ட vசா
ரைண ெநrக்க ைய ஏற்ப த்tயைதத் 
ெதாடர்ந்t, அவைரப் ப வாங்kவதற்k 
ெகாljயம் பrந்tைரைய ேநரம் 
பார்த்t மத்tய அரc பயன்ப த்tக் 
ெகாண் rக்kறt.

tல்l வன்mைற வழக்k ntபt 
mரllதர் அமர்vடம் ெசன் vடக் 
kடாt என்  ஆரம்பம் mதேல மத்tய
அரc பத யt. அதற்k ஏராளமான கார
ணங்கள் இrக்kன்றன.

ntபt mரllதர், வழக்க ஞராக 
ப யாற் ய காலம்ெதாட் , ெபrம்
பாlம், பாtக்கப்பட்ட மக்கllன் பக்கேம 
nன்றவர். 1984-ஆம் ஆண் , ெசன்ைன 
உயர்ntமன்றத்tல் சட்டப் பyற்c ெபற்ற
mரllதர், ேபாபால் எrவாyக் கcvல்
பாtக்கப்பட்டவர்கllக்k ஆதரவாக
vம், நர்மதா ஆற் ல் அைணகள் கட் ம்
ேபாt ெவllேயற்றப்பட்ட மக்கllக்k 
ஆதரவாகvம் tல்l உயர் ntமன்றம், 
உச்சntமன்றங்கllல் வாதா யவர். 
ஏைழ மக்கllக்k பல்ேவ  வழக்kகllல்
nt ெபற் த் தந்தவர்.

16 ஆண் கள் வழக்க ஞராகப் ப

யாற் ய mரllதர், 2006-ஆம் ஆண்  
tல்l உயர் ntமன்றத்tன் ntபtயாக 
nயmக்கப்பட்டார். அதன்pறkம் உrைம
ம க்கப்பட்ேடாrக்k nt வழங்kவtல் 
அவர் உ tயாக இrந்தார். வன்mைற
யால் பாtக்கப்பட்டவர்கள், vசாரைண
cைறவாcகள், மனேநாயால் பாtக்கப்
பட்டவர்கள், உடல் ஊனmற்ேறார், ப
yடத்tல் பாlயல் tன்p த்தlக்k 
ஆளான ெபண்கள் மற் ம் k ைசவாc
கள் உள்llட்ட பல்ேவ  தரப்p நபர்
கllக்k பாtகாப்p அllக்kம் tர்ப்p
கைள வழங்kனார்.

1984 cக்kயர்க்k எtரான வன்mைற,
உத்தரப்pரேதச ஆyத சட்ட வழக்k, 
எல்jp  உடல் உறv வழக்k, உச்ச
ntமன்ற ntபtகllன் ெசாத்tகைளத்
தகவல் அ yம் உrைமச் சட்டத்tன் 
mலம் ெதrந்tெகாள்வதற்கான வழக்k
என பலவற் ல் ntபt mரllதர் அtர
யான tர்ப்pகைள அllத்tள்ளார். 

“2002-இல் kஜராத்tல் நடந்த வன் 

mைற, 1993-இல் mம்ைபyல் நடந்த வன்
mைற, 2008-இல் ஒ சாvல் நடந்த வன்
mைற, 2013-இல் mசாபர் நகrல் நடந்த
வன்mைற ேபான்றவற் ல் எல்லாம், cல
அரcயல்வாtகள், pரபலங்கள் kllர் 
காய்kறார்கள்” என்  சஜ்ஜன் kமார் 
வழக்kல் t ச்சlடன் k ப்pட்டார்.

“இந்tயாvல் நடக்kம் பல வன் 
mைறகள் tண் vடப்பட்டைவதான். 
ஆனால் இைதத் tண் vட்டவர்கள் 
சந்ேதாசமாக இrக்kறார்கள். அரcயல் 
லாபங்கைளப் ெப kறார்கள். அவர் 
கllக்k எந்த cக்கlம் இல்ைல. இவர்
கள்தான் இந்tயாvன் சட்டத்tற்k எt
ரானவர்கள். இtேபான்ற krmனல்கள் 
இந்tய இைறயாண்ைமைய ெக க்k
றார்கள்” என்  மற்ெறாr tர்ப்pல் k ப்
pட்டார். c பான்ைமyனrக்k எtரான
வன்mைறகைள பலmைற கண் த்t
rக்kறார்.

அ ப்பைடyல், இைவ அைனத் 
tேம ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக cத்தாந்தத் 
tற்k எtரானைவ. 

இைவ எல்லாவற் க்kம் ேமலாக, 
ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக kட்டம் ntபt mரll
தேரா  ேநர யாக ேமாtயt எப்ேபாt
எ ல், ‘pமா ேகாேரகான்’ வழக்kல் cலர்
தவறாக ைகt ெசய்யப்பட்டைத ntபt
mரllதர் கண் த்t உத்தரvட்  இrந் 
தார். இந்த வழக்kல் ைகதான கvதம் 
நவ்லவ்காைவ உடேன v தைல 
ெசய்ய உத்தரvட்டார். mம்ைப காவல்
tைறக்k கண்டனத்ைதyம் tர்ப்pல் 
பtv ெசய்trந்தார். 

ntபt mரllதrன் இந்த tர்ப்ைபக்
ெகாச்ைசப்ப த்t, ஆ ட்டர் kr
mர்த்t ேபான்ற ஆர்எஸ்எஸ்-காரர்கள்

ேமாசமான கட் ைரகைள எ tனர். அப்
ேபாt krmர்த்tக்k எtராக, ntமன்ற
அவமtப்p வழக்k ெதாடர ntபt mரll
தர் உத்தரvட்டார். இt ஆர்எஸ்எஸ் 
தைலவர்கைள ஆத்tரமைடயச் ெசய்t
vட்டt. mரllதைர அவர்கள் ேமlம்
க ைமயாக vமர்சனம் ெசய்தனர். mரll
தர் mt நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என்  அ த்தம் ெகா த்தனர். ேமா  
அரcம், ntபt mரllதைர tல்l உயர் 
ntமன்றத்tlrந்t மாற்ற ெதாடர்ந்t 
mயற்cத்t வந்தt. ெகாljயம் பrந்t
ைரையyம் ெபற்றt. 

ஆனால், அதற்k உள்ளாகேவ tல்l
வன்mைற வழக்kல், mண் ம் ntபt 
mரllதrடம் வசமாகச் cக்kயt. tல்l
வன்mைற k த்t ஹர்ஷ் மந்தர் என்ப
வர் தாக்கல் ெசய்trந்த ெபாtநல 
வழக்ைக ntபt mரllதர் - தல்வாண்ட் 
cங் அமர்v அவசர வழக்காக 
ெசவ்வாயன்  நள்llரv 12.40 ம க்k 
vசாrத்தt. அப்ேபாேத அtர யான 
உத்தரvகைளப் pறப்pத்தt. மத்tய 
அரc தரப்p வழக்க ஞர் tஷார் 
ேமத்தா, வழக்ைக தள்llப்ேபாட 
எவ்வளv mயன் ம் ntபt mரllதர் 
அதற்k அ மtக்கvல்ைல.

இந்nைலyல்தான், இ yம் mரll
தர் இந்த வழக்ைக vசாரைண ெசய்வt 
தங்கllக்k சrயாக இrக்காt என் , 
பயந்tேபான ேமா  அரc, pப்ரவr 
12-இல் அllக்கப்பட்ட ெகாljயம் 
பrந்tைரைய பயன்ப த்t தந்tரமாக 
இடமாற்றம் ெசய்tள்ளt. அந்த உத்தர
vல் ேதt kட k ப்pடாமல் அவசரம் 
காட் yள்ளt.

ேதtேய இல்லாமல் அவசர அவசரமாக வந்த ப yட மாற்ற உத்தரv

tல்l வன்mைறyன்ேபாt ெசய்tயாளர்கள் கடந்t வந்த tkல் nmடங்கள்

rத்ராட்சத்ைதக் காட் யதால் உyர் தப்pேனாம்!

ெபங்கllr, pப்.27-
ேதசத் tேராkகைள ேநர யாக ‘ேமேல

அ ப்pம்’ ப  tவங்k vட்டதாக, tல்l
சம்பவத்ைதக் k ப்pட் , கர்நாடக பாஜக 
எம்எல்ஏ பசன கvடா ேபcyள்ளார்.

இதன்mலம் tல்l வன்mைறயானt, 
பாஜக உள்llட்ட சங்-பrவாரங்கllன் tட்ட
mட்ட ஏற்பாேட என்பைதyம் பkரங்கமாக 
அவர் ஒப்pக்ெகாண் ள்ளார்.

vஜயpராvல் இtெதாடர்பாக 
ெசய்tயாளர்கllக்kப் ேபட்  அllத்த 
பசனகvடா, “ேதசத்tேராkகைள cைறக்k
அ ப்p prயா  வழங்kம் காலம்
m ந்tvட்டt. அவர்கைள ேநர யாக
‘ேமேல அ ப்pம்’ ப  ஞாyற் க்kழைம 

mதேல ெதாடங்kvட்டt. சம்பவ இடத்t
ேலேய m v எ த்tvட ேவண் ம். நாட்
ல் இத்தைகய pரட்c நைடெபற ேவண் ம்.

இல்லாvட்டால் இந்tக்கைள பாtகாக்க 
m யாt” என்  ேபcyள்ளார்.

கvகாத்t, pப்.27-
அசாைமச் ேசர்ந்த nர் ேபகம் என்ப

வrன் k yrைமப் ப ப்ைப, கvகாத்t
உயர்ntமன்றmம் உ t ெசய்tள்ளt.
தான், இந்tயக் k மகள்தான் என்பைத
nrpக்க nர் ேபகம் 8 ஆவணங்க
ைளத் தாக்கல் ெசய்trந்தார். ஆனால்,
அந்த ஆவணங்கள் ேபாtமானt அல்ல
என்  ntபtகள் k yrக்kன்றனர்.

kழக்k அசாmன் ேகாலாகட் மாவட்
டத்tல் உள்ள ஹpகான் என்ற ஊைரச் 
ேசர்ந்தவர், nர்ேபகம். 1986-இல் pறந்த
இவர், என்ஆர்c பட் யlல் தனt
ெபயர் nக்கப்பட்டைத எtர்த்t, nt
மன்றத்tல் வழக்k ெதாடர்ந்trந்தார். 

k yrைமைய nrpக்க, பள்ll மாற்
ச்சான் தழ் உட்பட 8 ஆவணங்க

ைளத் தாக்கல் ெசய்trந்தார். 1997 ஆம்
ஆண்  வாக்காளர் பட் யlல் இவ
ரt ெபயர் ேசர்க்கப்பட்ட nைலyல்,
அதைனyம் ஆதாரமாக அllத்trந் 
தார். தந்ைத ெபயர் ராஜூ ஹூைசன், 
தாயார் ெபயர் ஜேஹாரன் ஹூைசன், 

தாத்தா ெபயர் ேஜ ராத்tன் என்ற தக
வல்கைளyம் ெதrvத்trந்தார்.

ஆனால், nர்ேபகம் அllத்த இந்த 
8 ஆவணங்கைளyம் ஆதாரங்களாக 
ஏற் க் ெகாள்ள m யாt என்  ntபt
கள் மேனாjத் pயான், பார்த்tவ் ேஜாt
ைசக்யா ஆkேயார் அடங்kய அமர்v 
tர்ப்பllத்tள்ளt.

தனt வம்சாவll mதாைதயர், மார்ச்
25, 1971-ஆம் ஆண் ற்k mன்னால் அசா
mல் வcத்தார்கள் என்பைதேயா, அவர்
கllடன் தனக்k இrக்kம் ெதாடர்ைப
ேயா nர்ேபகம் nrpக்கத் தவ  
vட்டார் என்  ntபtகள் tர்ப்pல் k ப்
pட் ள்ளனர்.

8 ஆவணங்கைள காட் yம் ntமன்றம் ஏற்க ம ப்p

அசாmல் ேமlம் ஒr இஸ்லாmய
ெபண் ன் k yrைம ப ப்p!

பாஜக எம்எல்ஏ ெகாக்கrப்p
ேதசத் tேராkகைள ‘ேமேல’ 
அ ப்pம் ப  tவங்kயt!

pttல்l, pப்.27-
tல்l வன்mைறyல் ஏற்பட் ள்ள 

உyrழப்pகள் வrத்தத்ைத ஏற்ப த்t
வதாக ஐக்kய நா கள் அைவyன் 
ெபாtச்ெசயலாளர் அண்ேடா ேயா 
kெடெரஸ் ேவதைன ெதrvத்tள்ளார்.

இtk த்t ஐக்kய நா கள் அைவ
yன் ெசய்tத் ெதாடர்பாளர் ஸ் பன் 
ஜrக் k yrப்பதாவt:
tல்lylrந்t வrம் உyrழப்p 

ெசய்tகள், ஐக்kய நா கள் அைவyன் 
ெபாtச் ெசயலாளrக்k வrத்தத்ைத 
அllத்tள்ளt. இtேபான்ற cழ்nைல
கllல், அtகபட்ச கட் ப்பா  ேவண் ம்
என் ம், வன்mைறையத் தvர்க்க 
ேவண் ம் என் ம் அவர் அைழப்p 
v த்tள்ளார்.

ேமlம், pttல்lyன் nைலைம
ைய kெடெரஸ் உன் ப்பாக கவ த்t 

வrkறார்; ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கைள 
அைமtயாக ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்ய அ
மtக்க ேவண் ம் என் ம், பாtகாப்pப் 
பைடyனர் சட்டம் - ஒ ங்ைக பாt
காக்க ேவண் ம் என் ம் அவர் வl
y த்tyள்ளார்.

இவ்வா  ஸ் பன் ஜrக் k ப்pட் 
ள்ளார்.

nyயார்க், pப்.27-
இந்tயாvல் நடக்kம் வன்mைறகள்,

ம த உrைமகllம், தைலைமப்பண்pம் 
ேதால்v அைடந்ததற்கான அைடயாளம் 
என்  அெமrக்க ஜனாtபt ேதர்த
lக்கான ேவட்பாளர்கllல் ஒrவரான 
ெபர்  சாண்டர்ஸ் சா yள்ளார்.

அெமrக்க ஜனாtபt ரம்ப், இந் 
tயா வந்trந்த ேபாtதான், tல்lyல் 
வன்mைற ெவ த்தt. இtk த்t 
ரம்ப்pடம் ெசய்tயாளர்கள் ேகள்v

எ ப்pயேபாt, “எனக்kத் ெதrந்தவைர
cல த ப்பட்ட தாக்kதல்கள் நடக்kன் 
றன; நான் அைதப்பற்  ேமா yடம் ேபச
vல்ைல. எ ம், இந்tயாதான் இைத 
கட் ப்ப த்த ேவண் ம். இந்tயா 
மட் ேம இவ்vவகாரத்tல் m v 
எ க்க m yம். நான் கrத்t ெசால்ல 
m யாt” என்  ரம்ப் k ப்pட்டார்.

ரம்pன் இந்த பtல், அெமrக்கா
vல் க ம் vமர்சனத்tற்k உள்ளானt. 
அெமrக்காvன் எtர்க்கட்cயான ஜன
நாயக் கட்c ரம்ைப க ைமயாக vமர்
சனம் ெசய்t வrkறt. அதன ப்பைட
yல், ஜனநாயக் கட்cyன் ஜனாtபt 
ேவட்பாளர்கllல் ஒrவரான ெபர்  
சாண்டர்ஸூம், ரம்pன் ேபட் ைய க
ைமயாக எtர்த்tள்ளார். 

“இந்tயாvல் 200 mல்lயன் இஸ்லா
mயர்கள் இrக்kறார்கள். அவர்கllக்k 
அtதாேன ெசாந்த நா . ஆனால் அங்k 
இஸ்லாmயர்கllக்k எtராக வன்mைற 
கட்டvழ்க்கப்பட் ள்ளt. அரc இைத 
த க்கvல்ைல. அங்k இtவைர 27 ேபர் 
பlயாk உள்ளனர். பலர் ேமாசமாக
காயம் அைடந்tள்ளனர். இந்த கல
வரத்ைத த க்க அந்நாட்  அரc தவ
vட்டt. ரம்ப்ேபா, இைத இந்tயா
தான் ைகயாள ேவண் ம் என்  k
yள்ளார். 

இந்த வன்mைறyம், ரம்pன் ேபச்cம்
தைலைமத்tவம் ேதால்v அைடந்த
தற்கான அைடயாளம் ஆkம். ேமlம்,
ம த உrைமகள் ேதால்v அைடந்த
தற்கான அைடயாளம் ஆkம்.”

இவ்வா  சாண்டர்ஸ் k ப்pட் 
ள்ளார்.

அெமrக்க ஜனாtபt ேவட்பாளர் க ம் சாடல்
tல்lyல் நடக்kம் வன்mைறகள்
தைலைமத்tவத்tன் ேதால்v..!

ஐ.நா. ெபாtச்ெசயலாளர் ேவதைன

tல்l உyrழப்pக்கள் 
வrத்தம் அllக்kன்றன!

pttல்l, pப்.27-
tல்lyல் சங்-பrவாரங்கள் நடத்tய வன் 

mைறyல், அப்பாv இஸ்லாmயர்கள் மட் மன் , 
காவல்tைறyனர், ஆம்pலன்ஸ் வாகனங்கள், 
பத்trைகயாளர்கள் என ஒrவrம் தப்பvல்ைல.

இந்nைலyல், c.என்.என். nyஸ்18 ெசய்tயா
ளர் rன்ஜ்ஹன் சர்மா அவrைடய அ பவத்ைத 
பkர்ந்tள்ளார். அவர் k yrப்பதாவt:

“c மா பார்த்ேதன் என்  நான் nைனத்ேதன்.
ஏென ல், அந்தக் காட்cகள் அச்ச mட் வதாகvம்,
ந ங்க ைவப்பதாகvம் இrந்தt. tல்lyன் வட
kழக்kப் பktயான காcr காஸ் பktyல் வாள்கள்,
இrம்pக் கம்pகள், ஹாக்k மட்ைடகllடன் ஒr
kம்பல் வந்தt. அtல் பலர் ெஹல்ெமட் அ ந்t
rந்தனர். எல்ேலாrம் ெஜய்srராம் என்  ேகாஷmட்டனர். 

நாங்கள் pைகப்ப ம் எ க்க mயன்றேபாt, 
பாக்ெகட் கlllrந்t உங்கllைடய ெமாைபல் 
ேபாைன எ க்காtர்கள். என்ன நடக்kறt என்
பார்த்t ரcyங்கள் என்  அந்தக் kம்பல் எங்கைள 
mரட் யt. எங்கைளச் cற்  கற்கள் vசப்பட்டன. 
ெதrக்கllல் ஆcட் ஊற்றப்பட்டt. மதத் தலங்கள்
tைவத்tக் ெகாllத்தப்பட்டன. v கள் தாக்கப்ப
வைத ேவதைனyடன் ேவ க்ைகப் பார்க்கேவண்
யt இrந்தt. 

ெமௗஜ்pர் பktகllக்k அrkல் நாங்கள்
ெசன்றேபாt, அங்ேக மற்ெறாr மதத்தலம் 
ெநா க்கப்பட்டt. அங்ேக, 300-க்kம் ேமற்பட்ட
வர்கள் மதத்தலத்ைத அ த்t ெநா க்kனார்கள். 
அங்ேக t பற்  எrந்தt. நான் அங்krந்t என்.

. v nrபர்களான சvரப் cக்லா, அரvந்த்
kணேசகர் ஆkேயாrடன் இைணந்t ெசய்t

கைளச் ேசகrத்tக் ெகாண் rந்ேதன். 
அப்ேபாt, trn  அ ந்த காவலர்கள், 

ஆyதங்கள் ைவத்trந்தவர்கைள இr சக்கர 
வாகனத்tல் ஏற் ச் ெசல்வைதப் பார்த்ேதாம். 
அந்தக் காட்cகைள என் டன் இrந்த அரvந்த் 
kணேசகர் v ேயா எ த்தார். cல nmடங்கllல் 
tப்பாக்k, இrம்pக் கம்pகள், ஹாக்k மட்ைடகள் 
ைவத்trந்த 50-க்kம் ேமற்பட்ட kம்பல் எங்கைளச்

cற் வைளத்தனர். 
இைதெயல்லாம் நாங்கள் கவ ப்பதற்k 

mன்னர் அரvந்த்ைத அவர்கள் தாக்kனார்கள். 
இன் ம் nைறயப் ேபர் எங்கைள ேநாக்kவந்தனர். 
சvரப் cக்லாvம் நா ம் ைகெய த்t kம்pட்  
எங்கைள மன் த்tv ங்கள். நாங்கள் ெசய்t
யாளர்கள் என்  ெதாடர்ச்cயாக k ேனாம். 
ஆனால், அவர்கள் எங்கllைடய வார்த்ைதகைளக் 
ேகட்கvல்ைல. அவர்கள் ெதாடர்ச்cயாக cல 
nmடங்கள் அரvந்த்ைத தாக்kனார்கள். 

அவர்கள் ஒவ்ெவாr ேபாட்ேடாைவyம் 
v ேயாைவyம் எங்கllைடய ேபா lrந்t 
அ க்கச் ெசய்தார்கள். அதற்k pறkதான் எங்க
ைளச் ெசல்ல அ மtத்தார்கள். அரvந்த்tன் 
வாylrந்t ரத்தம் ெகாட் யt. இரண்  பற்கள் 
உைடந்t v ந்தன.

அவர்கள், எங்கllைடய மத அைடயாளம் 
k த்t vசாrத்தார்கள். நான் என் ைடய nrபர் 
அைடயாள அட்ைடையக் காண்pத்ேதன். அந்த 
அைடயாள அட்ைடyல் என் ைடய இ tப் 
ெபயராக சர்மா என்  இrந்தt. சvரவ் cக்லா 
அவர் அ ந்trந்த rத்ராட்ச மாைலையக் 
காண்pத்தார் . எங்கllல் யாராவt ஒrவர் 
இஸ்லாmயரா? என்  அ ந்tெகாள்ள அவர்கள் 
vrம்pனார்கள். nண்ட ெகஞ்சlக்kப் pறk எங்க
llைடய மத அைடயாளத்ைத nrpத்த pறkதான்
அவர்கள் எங்கைள ெசல்வதற்k அ மtத்தார்கள்.
ைக kப்p kம்pட்டப ேய ‘ெஜய்srராம்’ ெசால்லச் 
ெசான்னார்கள் .  இப்ேபாt nைனத்தாlம் 
tklட்டக் k யைவயாக அைவ இrக்kன்றன.

இவ்வா  rன்ஜ்ஹன் சர்மா k yள்ளார்.
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நாகர்ேகாvல், pப்.27-
கன் யாkமr மாவட்ட இைணக்கப் 

பட்ட மற் ம் இைணக்கப்படாத trக் 
ேகாyல்கllல் ப prந்tவrம் ேகாyல்
ஊ யர்கllக்k ப mப்p அ ப்பைட
yல் தkt வாய்ந்த ப யாளர்கllக்k 
சட்டப்ப யான ப  உயர்v வழங்க 
ேவண் ெமன வly த்tyம், ப
யாளர்கைள ெதாkப்p ஊtயத்tல் ப
nயமனம் ெசய்வைத தைட ெசய்ய ேவண் 
ம் எனvம் வly த்தப்பட் ள்ளt. 
இtk த்t kமr மாவட்ட ஆலய ஊ

யர் சங்கம் சார்pல் இந்tசமய அறnைலய
ஆட்cத்tைற ஆைணயrக்k அllக்கப் 
பட் ள்ள ம vல் kறப்பட் ள்தாவt: 
kமr மாவட்ட இைணக்கப்பட்ட மற் ம் 
இைணக்கப்படாத trக்ேகாyல்கllல் 
nண்டகாலங்களாக ப யாற் வrம் ேகாyல்
ஊ யர்கllக்k அlவலகத்tல் காl
ப yடங்கllல் ப  உயர்v வழங்kவt
வழக்கம். அதன்ப யாக ஜனவr 12 ஆம்
ேதt வளர்ச்c பண்பா  மற் ம் அற
nைலயத்tைற அரசாைண nைல எண் - 17 
உத்தரvகள்ப  ேகாyல் ப yடங்கllல் 
ப prந்t வந்த 7 நபர்கllக்k ப  
mப்p அ ப்பைடyல் ப உயர்v 

வழங்கப்பட் ள்ளt. ஏற்ெகனேவ 131 
அlவலக ப yடங்களாக அ ம
tக்கப்பட் ள்ளt 2015 ஆகஸ்ட் 30 
mதல்வர் ெஜயலlதாவால் சட்டசைபyல் 
110 prvன்ப  65 ப yடங்களாக மாற்
அ மtக்கப்பட் ள்ளt. 

தற்ேபாt இந்த அlவலக ப
yடங்கllல் 28 ப யாளர்கேள ப யாற்
வrkன்றனர். காlயாக உள்ள ப
yடங்கllல் ேகாyல் ப யாளர்கllக்k 
ப mப்p அ ப்பைடyல் தktவாய்ந்த 
nரந்தர ஊ யர்கllக்k ப  உயர்v 
வழங்க ேவண் ம். 2012 ஆம் ஆண் ல்
எ க்கப்பட்ட trக்ேகாyல் ப யாளர் 
கllன் ப mப்p பட் யlன்ப  138 ப
யாளர்கள் தktவாய்ந்த ப யாளராக 
உள்ளt. அன்ைறய இைணயாளர்கைள 
ப mப்p பட் யlல் உள்ள ஐந்t ப
யாளர்கllக்k ப  உயர்v வழங்க
இவ்வlவலகத்tல் ம  அ ப்பப்பட் ள் 
ளt. ஆனால் அந்த ப யாளர்கllக்k 
இந்த நாள்வைரylம் ப உயர்v வழங்கப் 
படvல்ைல.

உயர்ntமன்ற உத்தரைவ pன்பற்
ப யாற்  வந்த காவலர் v.cவkமார்
என்பவrக்k அlவலக காlப yடங்க

llல் ப வழங்கப்ப ம் என்  kமr
மாவட்ட trக்ேகாyல் இைணயாைண
யர் அ க்ைக அ vத்தpன்pம் காl
யாக உள்ள அlவலக ப yடத்tல் அவர்
கllக்k ேவைல வழங்கப்பட்டtல்ைல. 

kமr மாவட்ட ஆலய ஊ யர் சங்கம்
2019 ேம மாதம் 3 ஆம் ேதt அ ப்pய
ம vன்ப  எவ்vதமான நடவ க்ைகyம் 
எ க்கப்படாமல் தற்ேபாt kமr
மாவட்ட trக்ேகாyல் அlவலக காlப்
ப yடங்கllல் ெதாkப்p ஊtயத்tல் 
ப யாளர்கைள nயமனம் ெசய்ய அ
மt வழங்கப்பட் ள்ளt. இந்த உத்தரv 
nண்ட காலங்களாக ேகாyல்கllல் ப
யாற்  வrம் ஊ யர்கllக்k ப உயர்v
தைட ஏற்ப ம் vதமாக உள்ளt. 

எனேவ, உச்சntமன்றம் மற் ம் 
உயர்ntமன்றம் ேபாட்ட உத்ததரvகllக்k 
எtராக உள்ள ப nயமனத்ைத தைட
ெசய்t ெசாற்ப ஊtயத்tல் nண்டகாலங்க
ளாக கன் யாkமr மாவட்ட trக் 
ேகாyல்கllல் ப யாற்  வrம் ேகாyல்
ஊ யர்கllக்k ப mப்p பட் யlன் 
அ ப்பைடylம் தkt அ ப்பைடylம், 
ஆைணயர் ப உயர்v வழங்க ேவண் 
ம் என அtல் kறப்பட் ள்ளt.

trக்ேகாyல் ஊ யர்கllக்k ப  உயர்v
சட்டப்ப  வழங்க ஆலய ஊ யர் சங்கம் வly த்தல்

8 வயt c mக்k 
பாlயல் 
வன்ெகா ைம 
ேபாக்ேசா சட்டத்tல் ஒrவர் ைகt

நாகர்ேகாvல், pப்.27-
ெகால்லங்ேகா  அrேக காஞ்சாம்pறம் 

kழக்k கlங்கராஜpரம் பktைய ேசர்ந்த
வர் srதரன் (53). ெதன்ைனமரம் ஏ ம் ெதா
லாll. 

இந்த பktைய ேசர்ந்த 3ஆம் வkப்p 
ப க்kம் c m, pதனன்  மாைல உறvனர் 
vட் ன் mன்p vைளயா  ெகாண் rந்தார். 
அப்ேபாt srதரன், c mைய தனt vட் ற்k
அைழத்t ெசன்  பாlயல் ெதால்ைல 
ெகா த்tள்ளார். வl தாங்க m யாத c m
கத யப  ெவllேய ஓ வந்தார். pன்னர் இt
k த்t தனt தாyடம் ெசால்l அ tள் 
ளார். 

இtk த்t kளச்சல் அைனத்t மகllர் 
காவல் nைலயத்tல் pகார் ெசய்யப்பட்டt. 
காவல் tைறyனர் srதரன் mt ேபாக்ேசா pr
vல் வழக்kப்பtv ெசய்t அவைர ைகt 
ெசய்தனர்.

pட் ய vட் க்kள் 
pkந்t நைக 
ெகாள்ைள

நாகர்ேகாvல், pப்.27-
pதப்பாண்  அrேக த க்காரன்ேகாணம் 

அண்ணா நகர் பktைய ேசர்ந்தவர் ேஜா .
ெகாத்தனார் ேவைல ெசய்t வrkறார். இவ
ரt மைனv pஷ்பலதா (32) அந்தப்பktyல் 
உள்ள த யார் பள்llyல் ஆcrயராக ேவைல
பார்த்t வrkறார். pதனன்  காைலyல் அவர்
ேவைலக்k ெசன்  vட்டார். pஷ்பலதாvம் 
vட்ைட pட் vட்  பள்llக்k ெசன்
vட்டார். அவர் பள்ll m ந்t மாைல 5.30 
ம யளvல் v  வந்t ேசர்ந்தார். vட்ைட 
tறந்t பார்த்த ேபாt அவரt vட் ல் இrந்த
pேரா tறந்த nைலyல் இrந்தt. அத ள் 
இrந்த ஒr பvன் ெசyன் 1, காப்p 2 ( ஒr 
பvன் ) ேமாtரம் அைர பvன் ஒன் , இரண்
kராம் எைடyள்ள 3 ேமாtரம் என்  mன்ேற
கால் பvன் நைககள் மற் ம் ஒr ேஜா
மக ன் pt t yம் காணாமல் ேபாy
rந்தt. tr  ேபான ெபாrட்கllன் மtப்p 
rபாய் 73 ஆyரம் ஆkம். 

vட் ன் pன் பக்க ஜன்னல் வ யாக யாேரா
மர்ம ஆசாm vட் ல் nைழந்t tr vட்  
ெசன்றt ெதrய வந்தt. இைதய த்t 
pஷ்பலதா krப்பாைற காவல் nைலயத்tல் 
pகார் அllத்தார். pகாrன் ேபrல் காவல் tைற
yனர் வழக்k பtv ெசய்t vசாரைண 
நடத்t வrkன்றனர்.

ேகா க் க vகllடன் 
kமrக்k வந்த லாr ப mதல்

நாகர்ேகாvல், pப்.27-
kமr மாவட்டத்tன் பல பktகllல் இrந்tம், ேகரள

மாnலத்tன் எல்ைலப்பktகllrந்tம் ேகா  மற் ம் 
இைறச்c க vகள் ெகாண்  வரப்பட்  kமr மாவட்டத்tல்
பல்ேவ  இடங்கllல் trட் த்தனமாக ெகாட்டப்ப
kன்றன. k ப்பாக, லாrகllல் ெகாண்  வரப்ப ம் ேகா
மற் ம் இைறச்c க vகைள ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத 
kளங்கள், ஆ கllன் கைரகlllம் ெகாட்  vட்  
ெசல்kன்றனர். 

இதனால், ேகா க் க v ெகாட்டப்ப ம் nர்nைலகllல் 
உள்ள தண் ர் மாcப வtடன் ெதாற்  ேநாய் ஏற்ப ம் 
அபாயம் ஏற்பட் ள்ளt. ேமlம் அப்பkt வ யாக ெசல்ல
m யாத அளv க ைமயான tர்நாற்றmம் vckறt. 
இதற்k ெபாtமக்கள் க ம் எtர்ப்p ெதrvத்ததால் ேகரளா
vல் இrந்t kமrக்k ேகா  க vகள் ெகாண்  வர தைட
vtக்கப்பட்டt.

இந்nைலyல் vயாழனன்  அtகாைல ேகரளாvல் 
இrந்t ேகா  மற் ம் இைறச்c க vகைள ஏற் க்ெகாண்
லாr ஒன்  அழகப்பpரம் ஊர் வ யாக வந்தt. அப்ேபாt
அப்பktyல் க ைமயான tர்நாற்றம் vcயதால் ஊர்
மக்கள் ஒன் tரண்  லாrைய மடக்k p த்t அஞ்ckரா
மம் காவல் nைலயத்tல் ஒப்பைடத்தனர்.

இைத ெதாடர்ந்t காவல் tைறyனர் லாr ஓட் நர் சcைய
ைகt ெசய்t லாrையyம் ப mதல் ெசய்தனர். லாr
ஓட் னrடம் நடத்tய vசாரைணyல், அவர் trவனந்த
pரத்ைத அ த்த pத்தன் v  பktைய ேசர்ந்தவர் என்ப
tம் ேகா  மற் ம் இைறச்c க vகைள kமr மாவட்டத்tல்
kளத்tன் கைரகllல் ெகாட்ட வந்தtம் ெதrயவந்தt. 
இt k த்t காவல் tைறyனர் vசாரைண நடத்t வr
kன்றனர். 

kடத்தாy ெதாடர் ெகாைலகள்
cைறyல் தற்ெகாைல ெசய்ய 
ேஜாll mயற்c

ேகா க்ேகா , pப்.27-
ேகரளத்ைத அtர ைவத்த kடத்தாy ெதாடர் ெகாைல

yல் ைகt ெசய்யப்பட்  cைறyல் உள்ள ேஜாll தனt
ைகம க்கட் ல் காயம் ஏற்ப த்t தற்ெகாைல ெசய்t
ெகாள்ள mயன் ள்ளார். 

ேகரளத்tல் ேகா க்ேகா  மாவட்டத்tல் உள்ள kடத் 
தாyைய ேசர்ந்தவர் ேஜாll. இவரt மாmயார், மாமனார், 
கணவர், உறvனர் ஒrவர் என நான்kேபrக்kம், தனt 
இரண்டாவt கணவ ன் மைனv, 2 வயt மகள் என
6 ேபrக்k சயைனட் vஷம் ெகா த்t ெகாைல ெசய்tள்ளார்.
இந்த ெகாைலகள் அைனத்tம் 2002 mதல் 2016 ஆம் 
ஆண் க்kள் ெதாடர்ச்cயாக நடந்tள்ளன. 

இந்த வழக்kல் ேஜாll ைகt ெசய்யப்பட்  ேகா க்ேகா
மாவட்ட cைறyல் அைடக்கப்பட் rந்தார். vயாழனன்  
அtகாைல தனt இடt mழங்ைகyல் காயம் ஏற்ப த்t 
தற்ெகாைலக்k mயன் ள்ளார். உடன யாக ேகா க்ேகா  
pச் மrத்tவமைனக்kம் pன்னர் மrத்tவக் கல்lr 
மrத்tவமைனக்kம் ேஜாll ெகாண்  ெசல்லப்பட்டார். 
ைக நரம்p tண் க்கப்பட் ள்ளt. பல்லால் க த்t காயம்
ஏற்ப த்tயதாக ேஜாll ெதrvத்tள்ளார். ஆனால் kர்ைம
யான ஆyதம் பயன்ப த்தப்பட் ள்ளதாக மrத்tவர்கள் 
ெதrvத்tள்ளனர். இt k த்t cைறyல் காவல்tைற
yனர் vசாrத்t வrkன்றனர்.

trவனந்தpரம், pப்.27-
ேகரளத்tன் கனvத் tட்ட

மான ‘cல்வர் ைலன்’ அtேவக
ரyல்பாைதக்கான vrவான
tட்ட அ க்ைக அ த்த மாதம்
(மார்ச்) தயாராkம் எனvம் 
உத்ேதச பாைதyன் வ ைமப்p
vைரvல் nைறவைடyம் என
vம் அtகாrகள் ெதrvத் 
tள்ளனர். 

trவனந்தpரம் – எர்ணா
kளம் உத்ேதச வ வைமப்p 
nைறவைடந்tள்ளt. காசர் 
ேகா  mதல் ெகாச்cேவl (tr
வனந்தpரம்) வைர 531.45 k.m
nளத்tற்k அைமக்கப்ப ம் 
பாைதக்கான வான்வ  சர்ேவ
கடந்த சம்பrல் நடத்தப் 
பட்டt. அதன் அ ப்பைடyல் 
இந்த உத்ேதச வ வைமப்p 
தயாrக்கப்பட்டt. மார்ச் மாத 
இ tக்kள் vrவான tட்ட
அ க்ைகைய அரcடம் சமர்ப் 
pக்க m yம் என்  ேக-ரyல்
nர்வாக இயக்kநர் v அjத் 

kமார் ெதrvத்தார். 
வான்வ  சர்ேவyன் தரv

கள் அ ப்பைடyல் அtக அள
vலான v கள் பாtக்கப்ப
வைத தvர்க்kம் வைகyல் 
ஆரம்ப வ வைமப்pல் c ய 
மாற்றம் ெசய்யப்ப kறt. 
ைஹதராபாத்ைதச் ேசர்ந்த 
jேயாேனா n வனம் வைர
vத் tட்டத்ைத தயாrத்t வr
kறt. 

pர்வாங்க வ வைமப்pல் 
v கள் மற் ம் வ பாட் த் 
தலங்கள் ெபrமளvல் தv
ர்க்கப்பட்டன. எர்ணாkளம் - 
காசர்ேகா  சர்ேவ தரvகைள 
ேகா ங் ெசய்yம் ப கள் 

நடந்t வrkன்றன. வ வ cர
ைமப்p m ந்தtம், ைகய
கப்ப த்தல் vவரங்கள் ெதrய
வrம். mன்னதாக, இந்த 
tட்டத்tற்k மத்tய அரcன் 
ஒப்pதல் kைடத்tள்ளதால் 

nலம் ைகயகப்ப த்தல் vைர
vல் ெதாடங்கப்ப ம் என்  
மாnல அரc அ vத்trந்தt.

மத்tய ரyல்ேவ அைமச்சக
mம் மாnல அரcம் ேசர்ந்t 
ேமற்ேகாள்llம் ஒr kட்  
mயற்cயாkம் இத்tட்டம். 
ஐந்t ஆண் கllல் இந்த 
tட்டம் nைறவைடyம். அதன்
mலம் tனmம் cமார் 7,500 வாக
னங்கள் மாnலம் m வtம் 
உள்ள பரபரப்பான சாைல
கllன் ெநrசlல் இrந்t 
mllம்.tனmம் 46,100 சாைல 
பய கllம், 11,500 ரyல் 
பய கllம் cல்வர் ைலைன 
பயன்ப த்tவார்கள். கட்
மான காலத்tல், ஆண் க்k 
50 ஆyரம் ேவைலகள் உr
வாக்கப்ப ம். ெமாத்த ெசலv 
r.66,079 ேகா . இtல் க ச
மான பkt சர்வேதச nt n
வனங்கllடmrந்t கடனாக 
மாnல அரc ெபற உள்ளt.

‘cல்வரன் ைலன்’ அt vைரv ரyல் பாைத; 
ேகரளத்tன் கனvத்tட்ட அ க்ைக மார்ச்cல்
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தஞ்சாvர், pப்.27-
தஞ்ைச மாவட்டம், ஒரத்தநா  

அரc மகllர் கைல மற் ம் அ
vயல் கல்lryல், 8 ஆண் கll
க்kம் ேமலாக தற்காlகமாக ப
யாற்  வந்த ேபராcrயர்கள் மற் ம்
அlவலர்கள் cமார் 113  ேபர் ப
nக்கம் ெசய்யப்பட்டனர். cதம்பரம்
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழ
கத்tல் ப யாற்  வந்த cலர்
இக்கல்lryல் nயmக்கப்பட் ள்ள
தாக kறப்ப kறt. இதைனக் 
கண் த்t ப nக்கம் ெசய்யப்பட்ட 
ேபராcrயர்கள், அவர்கllக்k 
ஆதரவாக கல்lr மாணvகள் 
pதன்kழைம mதல் ெதாடர் ேபாராட்
டத்tல் ஈ பட்டனர். 

இரண்டாவt நாளாக vயா
ழக்kழைம அன் ம் ேபாராட்டம் 
ெதாடர்ந்தt . ேபாராட்டத்tல் 
பங்ேகற்ற ேபராcrயர்கள் தங்கைள 
nரந்தர ேபராcrயர்களாக அரc அ
vக்க ேவண் ம் என் ம், ப  பாt
காப்p வழங்kட ேவண் ம் என் ம் 
ேகாrக்ைக ைவத்தனர். ேபராcrயர்க
llன் ேபாராட்டத்tற்k ஆதரவாக 
ஒரத்தநா  tmக ஒன் யச் ெசயலா
ளர் m.காந்t, மார்க்cஸ்ட் கம்y

ஸ்ட் கட்c ஒன் ய ெசயலாளர் என்.

cேரஷ்kமார், ஒரத்தநா  வக்kல்கள்
சங்கம் ஆkேயார் ஆதரv ெதr
vத்t ேபாரா ய ஆcrயர்கேளா  
அமர்ந்தனர். 

மாணvகைளyம், ேபராcrயர்க
ைளyம் காவல்tைற ைகt ெசய்ய
vடக்kடாt என்பதற்காக அரcயல்
கட்cகள் பாtகாப்பாக nன் rந்த
னர். இந்த தகவல் அ ந்தtம் ஒரத்த
நா  tmக எம்எல்ஏ p.ராமச்சந்tரன், 

தஞ்ைச நாடாllமன்ற உ ப்pனர் 
எஸ்.எஸ். பழ மா க்கம் ஆk
ேயார் ேநrல் வந்t ஆதரv ெதr
vத்தனர். 

அண்ணா tராvட mன்ேனற்றக் 
கழகத்tன் மாnலங்களைவ உ ப்p
னர் எம்.p ஆர்.ைவத்tlங்கmம் 
ேநர யாக வந்t ேபராcrயர்கைள 
சந்tத்தார். 

ெப ா ப்பற்ற  mைறyல் 
இrக்kம் கல்lr mதல்வைர இட
மா தல் ெசய்ய ேவண் ம் என் ம்
ேபராcrயர்கllம் மாணvகllம் 
ேவண் ேகாள் v த்தனர். ேபாராட்
டத்tல் ஈ பட்ட ேபராcrயர்கைள 
சந்tக்காமேலேய கல்lrக்k 
v mைற அ vத்t mதல்வர்
உத்தரvட் rந்தt k ப்pடத்தக்க
தாkம்.

த யார் ேபrந்ைத
cைறp த்t kராம மக்கள் ேபாராட்டம்

தஞ்சாvர்: தஞ்சாvர் ptய ேபrந்t nைலயத்tlrந்t pதன்kழைம இரv 
trச்cக்k த யார் ேபrந்t pறப்பட்டt. இtல் பய கள் ஏராளமாேனார் பயணம் 
ெசய்தனர். இந்த ேபrந்tல் mன்  ெபண்கள் உள்llட்ட 5 ேபர் வல்லத்tக்k 
க்ெகட் எ த்தனர். வல்லம் அrேக ெசன்ற த யார் ேபrந்t ஊrக்kள் ெசல்லாமல் 

pறவ ச்சாைலyல் ெசன்றt. இதனால் அந்த 5 பய கைளyம் வல்லத்tக்k mன்பாக 
உள்ள mன் நகrேலேய இறக்k vட் ள்ளனர். அந்த 5 பய கllம் இரv ேநரத்tல் 
அங்krந்t 1 kmட்டர் tரம் நடந்t ெசன்றனர்.

இந்nைலyல் vயாழக்kழைம காைல அேத த யார் ேபrந்t தஞ்சாvர் ேநாக்k 
வல்லம் ஊrக்kள் வந்t, ேபrந்t nைலயத்tக்k வந்தt. அப்ேபாt ெபாtமக்கள் இரv
ேநரத்tல் பய கைள pறவ ச்சாைலyேலேய இறக்k vட் ச் ெசன்றதால் ஆத்tரம
ைடந்t அந்த த யார் ேபrந்ைத cைறp த்t ஆர்ப்பாட்டத்tல் ஈ பட்டனர். தகவல ந்t
வந்த காவல்tைறyனர், ெபாtமக்கllடம் ேபச்cவார்த்ைத நடத்tனர். இதன்pன் த யார்
ேபrந்t அங்krந்t ெசல்ல ெபாtமக்கள் அ மtத்தனர்.

இtk த்t தஞ்சாvர் ேபாக்kவரத்t வட்டார அlவலர் கார்த்tேகயன் k ய
தாவt: தஞ்சாvrlrந்t  trச்c ெசல்lம் த யார் மற் ம் அரc ேபrந்tகள் வல்லம் 
ேபrந்t nைலயத்tக்k ெசன்  பய கைள ஏற் , இறக்k ெசல்ல ேவண் ம் என உத்தர
vடப்பட் ள்ளt. இtேபான்  ந வ yல் பய கைள இறக்kvட்  ெசன்றால் அந்த 
ேபrந்t ப mதல் ெசய்யப்பட்  ப யாளர்கள் mt நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்றார்.

cர்கா : இந்tய மாணவர் சங்க
நாைக மாவட்ட மாநா  cர்கா yல்
vயாழன் அன்  நைடெபற்றt.
மாணvகள் உபk  என்.தயா  
தைலைம ஏற்றார். .நந்t , சத்யா, 
prந்தா , காயத்r ஆkேயார் 
mன் ைல வkத்தனர். எஸ்எப்ஐ 

நாைக மாவட்டச் ெசயலாளர் 
ஏ.அmல் காஸ்ட்ேரா மாநாட்ைடத் 
tவக்k ைவத்t உைரயாற் னார். 
மாவட்டத் தைலவர் p.மாrயப்பன், 
tைண ெசயலாளர் m.kமேரசன், 
ேச.கpலன் ஆkேயார் cறப்p
ைரயாற் னர். 

மாநாட் ல் மாnல கன்vனர் 
எஸ்.காvயா nைறvைரயாற் னார். 
mன்னதாக y.ேமகலா வரேவற்p
ைரயாற் னார். மாநாட் ல் 15 ேபர் 
ெகாண்ட உபக்k க்கைள ேதர்v
ெசய்தனர். அtல் ptய  மாவட்ட 
கன்vனராக என்.தயா  ேதர்v 

ெசய்யப்பட்டார்.  

ம ா ந ா ட் ல்  2 0 0 - க் k ம்
ேமற்பட்ட மாணவ- மாணvகள் 
கலந்t ெகாண்டனர். nைறவாக 
ptய கன்vனர் சத்tயா நன்  
k னார்.

ப ப் பாtகாப்p ேகாr ேபராcrயர்கள் ேபாராட்டம்

மாணவர்கllக்k 
தடகளப் ேபாட் கள் 

ptக்ேகாட்ைட, pப்.27-
ச ர்வேதச  அளvல் 

பதக்கம் ெப ம் tறனாய்வா
ளர்கைள  கண்ட yம் 
tட்டத்tன் kழ், பள்llகllல்
நடத்தப்பட்ட உடற்tறன் 
ேதர்vகllல் ேதர்v ெசய்யப்
பட்ட மாணவ, மாணvக
llக்k ptக்ேகாட்ைட கல்v
மாவட்ட அளvலான தடகள 
ேபாட் கள் vயாழக்kழைம
யன்  மாவட்ட vைளயாட்
ைம த ான த்tல்  நை ட
ெபற்றt.

இtல் 100, 200 m ஓட்டப்
பந்தயம் உள்llட்ட ேபாட்
கள் மாணவ, மாணvகll
க்k த த்த யாக நைட
ெபற்றன . ேபாட் கைள 
மாவட்ட vைளயாட்  அlவ
லர் மாலt, உடற்கல்v 
ஆய்வாளர் தங்கராஜ் ஆk
ேயார் ெதாடங்k ைவத்தனர். 
இtல் ptக்ேகாட்ைட 
கல்v மாவட்டத்tல் உள்ள 
பள்llகைள ேசர்ந்த 500-
க்kம் ேமற்பட்ட மாணவ, 
ம ா ண v க ள்  க ல ந் t 
ெகாண்டனர். ேபாட் கllல் 
mதல் 3 இடங்கைள ெபற்ற
வர்கllக்k பrc மற் ம் 
சான் தழ் வழங்கப்ப ம். 
ேமlம் mதல் 2 இடங்கைள 
ெப ம் மாணவ, மாண
vகள் மண்டல அளvலான 
ேபாட் கllல்  கலந்t 
ெகாள்ள அரc ெசலvல் 
அைழத்t ெசல்லப்ப வர்.

ைபக் ேமாtய 
vபத்tல் 
வாlபர் பl

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k  மாவட்டம், vளாத்t

kளம் ராஜூவ் நகைரச் ேசர்ந்தவர்
ஆனந்த்மகன் கrப்பசாm (34).
இவர் pதனன்  tத்tக்k yல்
இrந்t  vளாத்tkளத்tற்k
ைபக்kல் ெசன்  ெகாண் rந்தார். 
கrசல்kளம் பktyல் ெசன்ற
ேபாt எtேர வந்த மற்ெறாr ைபக்
அவரt ைபக் mt ேமாtயtல்
பலத்த காயமைடந்த கrப்பசாm
சம்பவ இடத்tேலேய உyrழந்தார்.
இt k த்t  vளாத்tkளம்
ேபாlஸ் வழக்k பtv ெசய்t
vசாரைண நடத்t வrkறார்.

pv ெவப்பமயமாதல்
v ப்pணர்v ஓvயக் கண்காட்c

தரங்கம்பா : நாைக மாவட்டம், ெபாைறயார் த.ேப.மா.l கல்lryல் pv 
ெவப்பமயமாதைல த க்கக் ேகாr v ப்pணர்ைவ ஏற்ப த்tம் ஓvயக் கண்காட்c 
vயாழனன்  நைடெபற்றt. கல்lr மாணவ எக்ஸ்ேனாரா மற் ம் ஈர nலம் அைமப்pம் 
இைணந்t நடத்tய கண்காட்cைய ெபாtமக்கள் கண் கllத்தனர்.

கடlர் மாவட்டம், மன்னம்பா  ஊைர ேசர்ந்தவர் தmழரசன், ஈரnலம் என்ற ெபயrல் 
அைமப்p ஒன்ைற நடத்tkற ஓvயரான இவர் cற் ச்cழல் k த்t v ப்pணர்v ஏற்ப த்த 
வைரந்த ஓvயங்கllன் கண்காட்c நைடெபற்றt. இதன் tவக்க nகழ்ச்cக்k ெபாைற
யார் கல்lr mதல்வர் jன்ஜார்ஜ் தைலைம வkத்தார். மாைல கல்lr tைண mதல்வர்
ேஜாயல்எட்vன்ராஜ் வரேவற்றார். தரங்கம்பா  வட்டாட்cயர் cத்ரா கண்காட்cைய 
tறந்t ைவத்t உைரயாற் னார். tைண mதல்வர்(பகல் ேநர prv) ஜான்சன் 
ெஜயக்kமார் கrத்tைர வழங்kனார். 

தmழரசன் k ைகyல், தmழ்நாட் ல் உள்ள 300-க்kம் ேமற்பட்ட கல்lrகllல் மாணவ, 
மாணvகllடம் v ப்pணர்v ஏற்ப த்த இந்த கண்காட்cைய நடத்tyள்ேளன் என்றார். nைற
வாக மாணவ எக்ஸ்ேனாரா ஒrங்kைனப்பாளர் mைனவர் ேஜாtபாஸ் நன்  k னார்.

தஞ்சாvர், pப்.27-
தஞ்சாvர் மாவட்டம், ேபராvர  

அrேக நல்லாcrயர் vrt ெபற்ற,
krvக்கரம்ைப அரc ேமல்nைலப்
பள்ll தைலைமயாcrயர் v.மேனாகர

க்k பாராட்  vழா tங்கள்kழைம 
நைடெபற்றt. ெபற்ேறார் ஆcrயர் 
கழகத் தைலவர் k.வyரவன் தைலைம
வkத்தார். ெபாrளாளர் c.mத்tேவல் 
வரேவற்றார். 

mன்னாள் ஒன் ய தைலவர் ஆ.
பழ ேவl, ஊராட்c தைலவர் ேசா.
ைவரவன், ெபற்ேறார் ஆcrயர் கழக 
tைணத் தைலவர் k.cன்னப்பா ஆk
ேயார் mன் ைல வkத்தனர். சட்டமன்ற
உ ப்pனர் மா.ேகாvந்தராc வாழ்த்tப்
ேபcனார். கடlர் ஆட்cயர் ெவ.அன்pச்
ெசல்வன் vrt ெபற்ற cறப்pைர
யாற் னார். 

உயர்கல்vத்tைற mன்னாள் 
இைண இயக்kநர் v.இராசேகாபால், 
ஓய்v ெபற்ற காவல்tைற tைணக் 
கண்கா ப்பாளர் க.மா வாசகம், 
v.எம்.தmழ்ெசல்வன், ஆர்.என்.ஆர்.
மகாlங்கம், ஒன் யக்k  உ ப்p

னர் நா யம் cவ.மtவாணன், மாவட்ட 
ஊராட்cக்k  உ ப்pனர் cவாt
காமராஜ், ஊராட்c tைணத் தைலவர் 
இந்tரா ைவரவன், ஓய்v ெபற்ற 
ஆcrயர்கள் ெச.பன் ர் ெசல்வம், 
அ.ெஜயராமன் வாழ்த்tப் ேபcனர். 
தைலைம ஆcrயர் v.மேனாகரன் 
ஏற்pைரயாற் னார் .  mtகைல 
ஆcrைய ஆ.cத்ரா நன்  k னார். 

இப்பktையச் ேசர்ந்தவrம், 
கடlர் ஆட்cயrமான ெவ.அன்pச் 
ெசல்வன், தனt ெசாந்த பணத்tல் 

இrந்t r.1 லட்சத்tற்கான காேசாைல
yைன தைலைம ஆcrயrடம் வழங்k
னார். இந்த ெதாைகைய வங்k nரந்தர
ைவப்pத் ெதாைகyல் ைவத்t, 
அtlrந்t வrம் வட் த் ெதாைக 
mலம், cறப்pடம் ெப ம் 10, 11,12 ஆம் 
வkப்p மாணவர்கllக்k பrc வழங்k
மா  ேகட் க் ெகாண்டார். ேமlம் 
அரcன் இலவச mtவண்  வழங்kம் 
nகழ்ச்cைய சட்டமன்ற உ ப்pனர் 
மா.ேகாvந்தராc ெதாடங்k ைவத்தார்.
113 மாணவர்கllக்k mtவண்  
வழங்கப்பட்டt.

mன்னாள் மாணவர் சங்கம் tவக்கம் 

மன்னார்k : மன்னார்k  ராஜேகாபாலசாm அரc கைலக் கல்lryல் ேதcய 
மாணவர் பைடyன் mன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் tவக்கப்பட்டt. கல்lr 
வளாகத்tல் நைடெபற்ற kட்டத்tல் ேதcய மாணவர் பைடyல் பyற்c ெபற்  
தற்ேபாt பல்ேவ  tைறகllல் நா  m வtம் ப யாற் க் ெகாண் rக்kம் 
mன்னாள் மாணவர்கள் பலர் பங்ேகற்றனர். ஆcrயர் எஸ் பாரt தைலைம வkத்தார்.

தற்ேபாt பyற்c ெபற்  வrம் ேதcய மாணவர் பைட vரர்கllக்k உதvகள் 
ெசய்தல், அவர்கள் இந்tய ஆட்cப் ப  மற் ம் ரா வத்tல் ேசrவதற்கான 
பyற்cகள் மற் ம் உதvகைள வழங்kதல் உள்llட்டைவக்காக இச்சங்கம் 
tவக்கப்பட் ள்ளt. ேதcய மாணவர் பைடyன் mன்னாள் பyற்c அtகாrகள் 
ேசாமcந்தரம் j இrளப்பன் ஆkேயார் ஆேலாசகர்களாக nயmக்கப்பட்டனர்.

ஆcrயர் எஸ்.cேரஷ் சங்கத்tன் தைலவராகvம், nலகர் p ெசந்tல்kமார் tைணத் 
தைலவராகvம் தாமஸ் krபாகர பாண் யன் ெசயலாளராகvம் கrணாnt இைணச் 
ெசயலாளராகvம் ஆcrயர் எஸ் அன்பரc தகவல் ெதாடர்p ஒrங்kைணப்பாளராகvம் 
ேதர்v ெசய்யப்பட்டனர். ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ptய ெபா ப்பாளர்கள், கல்lr 
mதல்வர் ேசா ரv மற் ம் தற்ேபாைதய என்cc பைட அtகாr எஸ் ராஜன் 
ஆkேயாைர சந்tத்t ேபcனர். 

வrம் கல்vயாண் ல் கல்lrக்k வrைக தர இrக்kம் ேதcய தர nர்ணய k  
mன்பாக mன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் மற் ம் mன்னாள் ேதcய மாணவர் பைட 
மாணவர்கள் சங்கம் சார்பாக ெசய்ய ேவண் ய ப கள் k த்t ஆேலாcக்கப்பட்டt. 
ஆcrயர் ேஜ வாcேதவன் mன்னதாக வரேவற்றார். ேதcய ேமல்nைலப்பள்ll என்cc 
அtகாr எஸ் tவாகர் நன்  k னார்.

தஞ்சாvர், pப்.27-
தஞ்சாvர் மாவட்டம் பட் க்

ேகாட்ைட பாlெடக் க் கல்lryல் 
n வனர் நாள் மற் ம் கல்lr 
நாள் vழா ெசவ்வாய்க்kழைம நைட
ெபற்றt. 

nகழ்ச்cக்k கல்lr தாளாளர் எஸ்.
.எஸ். ெசல்வம் தைலைம வkத்தார்.

ஆட்c மன்றக் k  உ ப்pனர் ஏ.
mைகtன் மைரக்காயர் mன் ைல 
வkத்தார். கல்lr mதல்வர்(ெபா) p.
c வாசன் ஆண்ட க்ைக வாcத்தார். 
“ ேலாட் இந்tய” இயக்kனர் மேகஷ் 
ெவங்கட்ரம  cறப்p vrந்tனராக 
கலந்t ெகாண்டார்.

கல்v, vைளயாட்  மற் ம் பல்

கைலகllல் cறந்t vளங்kய mன்
மாணவர்கllக்k “எஸ். .எஸ் vrt
கள்” வழங்கப்பட்டன. இவ்வாண் ற்
கான நல்லாcrயர் vrt mதலா
மாண்  tைறத்தைலவர் எஸ்.அrள் 
ெநல்ச க்k வழங்கப்பட்டt. ேமlம், 

100 சதvதம் ேதர்ச்c வழங்kய 
அைனத்t ஆcrயர்கllக்kம் ெராக்கப்
பrc வழங்கப்பட்டt. pன்னர் நைட
ெபற்ற மாணவர்கllன் கைல nகழ்ச்c
கள் நைடெபற்றன.

தைலைமயாcrயrக்k பாராட்  vழா

பட் க்ேகாட்ைட பாlெடக் க் n வனர், கல்lr நாள் vழா

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k  மாவட்டம், சாத்தான்kளம் 

அrேக உள்ள ஆcர்வாதpரம் ேமல்nைலப்
பள்llyல் நடந்த இலவச மrத்tவ mகாைமத்
tத்tக்k  நாடாllமன்ற உ ப்pனர் 
க ெமா  tவக்k ைவத்தார். அதன்pன்னர்
அவர் ெசய்tயாளர்கைளச் சந்tத்தார். 
அப்ேபாt அவர் ேபcயதாவt:

ஆtச்சநல்lர் அகழ்வாராய்ச்c mக

vம் mக்kயமான ஒன் . தmழ் நாகr
கத்ைதப் பற் ய mக mக்kயமான கண்
p ப்pகள், ஆtச்சநல்lrல் இrந்t
kைடக்கப் ெபற் ள்ளன. ஆனால் அதற்kத்
தரப்பட ேவண் ய mக்kயத்tவம் தற் ேபாt
வைர தரப்படvல்ைல.

அtமட் மல்லாமல் இங்k நடந்த 
அகழ்வாய்vன் அ க்ைக தற்ேபாt வைர
ெவllyடப்படvல்ைல. இt சம்பந்தமாக 

மத்tய அரcக்k நான் த ப்பட்ட mைறyல்
க தம் எ tyள்ேளன். ேமlம் பல mைற 
ேகாrக்ைக ைவத்ேதன். ெசன்ற சம்பர் மாதம்
அ க்ைக ெவllyடப்ப ம் என்  அைமச்சர் 
ெதrvத்trந்தார். ஆனால் தற்ேபாt வைர 
ெவllyடப்படvல்ைல.

எனேவ ஆtச்சநல்lrல் நடந்த அகழ்
வாய்vன் அ க்ைகைய உடேன ெவllyட 
ேவண் ம். ேமlம் மத்tய அரc ஆtச்ச

நல்lர் பktyல் அrங்காட்cயகம் அைமக்க
ேவண் ம். மாnல அரc சார்pல் ஆtச்ச
நல்lrல் அகழ்வாய்v ப கள் tவங்kம் 
என்  k yrந்தனர். ஆனால் அதற்கான 
எந்த vதப் ப கllம் தற்ேபாt வைர tவங்க
vல்ைல. எனேவ உடன யாக அதற்கான நடவ
க்ைகைய எ க்க ேவண் ம் என்றார். 

அப்ேபாt trச்ெசந்tர் சட்டமன்ற உ ப்p
னர் அ தா ராதா krஷ்ணன் உட rந்தார்.

ஆtச்சநல்lர் 
அகழ்வாய்v 

அ க்ைகைய 
உடேன 

ெவlly க:
க ெமா  

எம்.p. ேபட்

இந்tய மாணவர் சங்க நாைக மாவட்ட மாநா

ேகாமாr ேநாய் த ப்pcப் ப கள் 
trவாrர்: trவாrர் மாவட்டத்tல் ேகாமாr ேநாய் த ப்pcப் ப கள் pப்.28-ம் ேதt

mதல் 19-ம் ேதt வைரkராம வாrயாக நைடெப kறt. இtல் மrத்tவக்k vனர்,
அந்த ந் த  க ா ல் நைட கllக்k  k ர ா மங் கllல்  க ாைல  6  m தல்  9
ம  வைர, மாைல 3 mதல் 5 ம  வைரylம் த ப்pcப் ப  ேமற்ெகாள்வர்.

இtல் 3 மாதத்tற்k ேமல்வயtள்ள கன் கள், cைனப்பc,கறைவப்பc, எrைம
கllக்k தவறாமல் த ப்pcyைன ேபாட் க் ெகாண்  பயன் ெப மா ம்,ேநாyனால் ஏற்ப ம்
ெபாrளாதார இழப்pைனத் தvர்க்கvம் ஆட்cயர்த.ஆனந்த் ெதrvத்tள்ளார்.

tத்tக்k , pப்.27-
tத்tக்k  அனல் mன் nைலயத்tல் 

தலா 210 ெமகாவாட் mன் உற்பத்t tறன்
ெகாண்ட 5 y ட் கள் உள்ளன. இதன்
mலம் tனmம் 1,050 ெமகாவாட் mன்சாரம்
உற்பத்t ெசய்யப்பட்  வந்தt. சmபக் கால
மாக அனல் mன் nைலயத்tல் அ க்க  
ப t ஏற்பட்  வrkறt. 5வt y ட் 
கடந்த 3 மாதமாக இயங்கvல்ைல. இந்
nைலyல் 1, 3, 4வt y ட்கllல் pதனன்
t ெரனப் ப t ஏற்பட் ள்ளt. 

இைதத் ெதாடர்ந்t ப t nக்kம் ப
நைடெபற்றt. இைதய த்t 4வt y ட்
ல் ப t vயாழனன்  காைல சr ெசய்

யப்பட்டt. மற்ற y ட் கllல் ப t 
nக்kம் ப  tvரமாக நைடெபற்  வr
kறt. tத்tக்k  அனல் mன் nைல
யத்tல் 3y ட் கள் இயங்காததால் 
630 ெமகாவாட் mன் உற்பத்t பாtக்கப் 
பட் ள்ளt. தற்ேபாt 2, மற் ம் 4 வt 
y ்ட் கள் மட் ேம இயங்kவதால் 420 
ெமகா வாட் mன்சாரம் மட் ேம உற்பத்t
யாkறt.

tத்tக்k  அனல் mன் nைலயத்tல் 3 y ட் கள் ப t
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31.7.1880 - 8.10.1936pகழ்mக்க இந்t - உrt 
எ த்தாளரான mன்  

pேரம்சந்த்tன் இயற்ெபயர் தன்பத்ராய் srவத்சவா. 
தனt ெபயைர எ த்tலkல் mன்  pேரம் 
சந்த் என்  மாற் க் ெகாண்டார். இவர் இrபதாம் 
nற்றாண் ன் cறந்த இந்tய எ த்தாளர் 
என்  ேபாற்றப்பட்டார். இவர் நாவல், c கைத 
நாடகங்கைள எ tக் kvத்தார். (உபன்யாஸ் 
சாம்ராட்) நாவல்கllன் ேபரரசர் என்  
எ த்தாளர்களால் pகழப்பட்டார். 14 நாவல்கள், 
300 c கைதகள், பலகட் ைரகள், ேமைல நாட்  
இலக்kயங்கைள இந்tyல் ெமா யாக்கம் என 
எ tயவர்.

இவர் காc அrேக லmk என்ற kராமத்tல் 
pறந்தார். எ வைதேய ெதா லாய் ெகாண்டார். 
இவரt மைனv cவரா  ேதv, மகன் 
அம்rத்ராய். இவரt pகழ்ெபற்ற பைடப்pகள் 
ேகாதான், பஜார் இksன்,  கர்மpm, சத்ரஞ்ச் 
ckல்வா , காபான், மாைஸ ேராவர், இட்கா 
ஆkயைவ.   

ஏ  வயtல் மதரசா பள்llyல் ேசர்ந்t உrt, 
பாரcக ெமா கள் கற்றார். எட் வயtல் தாயார் 
இறந்தpன் தந்ைத ம மணம் ெசய்தார். அக்காvம் 
trமணம் ெசய்t ேபானதால் அனாைதயாk 
பாட் yடம் வளர்ந்தார். ஓய்v ேநரத்tல் ஒr 
pத்தகக் கைடyல் ேவைல ெசய்தேபாt ஏராளமாக 
பாரcக இலக்kயங்கைளப் ப த்தார். உயர்nைலக் 
கல்v இங்klஷ் mஷனr பள்llyல் ப த்தார். 

அவர் ப த்த mதல் ஆங்kல 
nல் எட்  வால்yம் ெகாண்ட 

“லண்டன் ntமன்ற ரகcயங்கள்” 
என்ற nலாkம். அவர் mதlல் 
c கைத எ tனார். ஒr ேமல்சாt 
இைளஞன் kழ்சாtப் ெபண்ைண 
காதlக்kம் கைத. ஆனால் அt 
pரcரமாகvல்ைல. ஒன்பt ப க்kம் 
ேபாேத அவரt தாய்வ ப்பாட்டனார். 
15 வயtேலேய வயtல் mத்த 
வசtயான vட் ப் ெபண்ைண 
trமணம் ெசய்t ைவத்தார்.

pேரம் சந்த் தனt தந்ைதyன் 
மைறvக்kப் pறk மத்tய இந்tக் கல்lryல் 
ப த்தார். கணக்k பாடத்tல் ெபyலானதால் 
ஒr வக்kல் kமாஸ்தாவாக மாதம் ஐந்t rபாய் 
ஊtயத்tல் ேவைல ெசய்தார். pன்p மாதம் 
18 rபாய் ஊtயத்tல் ஆcrயப் ப yல் 
ேசர்ந்தார். அப்ேபாt கடvllன் ரகcயங்கள் 
என்ற k நாவைல எ tனார். அt ஒr 
வாரப்பத்trைகyல் ெதாடராக வந்தt. pன்p 
கான்prல் ஜமானா என்ற உrtப் பத்trைகyன் 
ஆcrயரானார். ேதச பக்tyட் ம் பல c கைதக 
ள் எ tனார். ேதசv தைலக்காக கைடcச் 
ெசாட்  ரத்தத்ைதyம் cந்தத் தயாராக ேவண் ம் 
என்பேத அவரt அைறkவலாக இrந்தt.

ஆcrயப் ப ylrந்t பள்llக் கல்vத்tைற 
அtகாrயாக 1909 -ல் பதv உயர்v ெபற்றார். 
அவரt nல்கllல் prட் ஷ் எtர்ப்p இrப்பதாய் 
அtகாrகllக்kப் pகார்கள் ெசன்றt. எனேவ 
prட் ஷ் கெலக்டர், pேரம்சந்த் vட்ைட 
ேசாதைன ேபாட உத்தரvட்டார். ேபாlஸ் 
ேசாதைனyட்  அவரt nல்கllன் 500 pரtகைள 
tyட் க் ெகாllத்tயt. இதற்ெகல்லாம் அவர் 
அஞ்சvல்ைல. உrt ெமா yல் எ தப்பட்ட 

தனt நான்k நாவல்கைள இந்tyல் 
ெமா யாக்கம் ெசய்t ெவllyட்டார். 

அவரt மைனv cவரா  ஒr 
vதைவ. vதைவைய trமணம் 
ெசய்ததற்காகேவ அவரt உற்றmம் 
cற்றmம் அவைர ஒtக்kயதால் தனt 
kராமத்ைத vட்ேட ெவllேய னார். 
pன்p தனt ேவைலைய ராjனாமா 
ெசய்tvட்  காcyல் 1921-ல் k ேய  
எ த்ைத நம்pேய வாழ்ந்தார். இதனால் 
வ ைம, ேநாய்ைமயால் தாக்kண்டார். 
1923-ல் சரஸ்வt pரஸ் என்ற 
அச்சகத்ைத n vனார். 1924ல் ரங்கpm 

என்ற நாவைல ெவllyட்டார். அt cர்தாஸ் என்ற 
கண்ெதrயாத pச்ைசக்கார ன் அவல வாழ்v 
பற் யt. அt ெபrம் பாராட்ைடப் ெபற்றt. 
அ த்t அவரt nர்மலா நாவல் வரதட்சைணக் 
ெகா ைமபற் யt. ெபrம் pகழ் ெபற்றt. vதைவத் 
trமணத்ைத வly த்tம் pரtக்யா நாவlம் 
பாராட்டப்பட்டt.

1931-ல் கான்prல் ஒr கல்lryல் ஆcrயராகப் 
ப யாற் னார். அt மார்வாrகளால் நடத்தப்பட்ட 
கல்lr. அவர்கேளா  கrத்t ேவ பாட்டால் 
அைத ராjனாமா ெசய்tvட்  காcக்ேக 
trம்pவந்t “கர்மpm” நாவைல ெவllyட்டார். 
ெகாஞ்சகாலம் காc vத்யாpட பள்llத் 
தைலைமயாcrயரானார். அப்பள்ll mடப்படேவ 
லக்ேனா ெசன்  மாtr என்ற பத்trைகyன் 
ஆcrயராய் ப யாற் னார். 

1934-ல் mம்ைபyல் c மா கதாcrயராக ேசர்ந்தார். 
அஜந்தா c மாஸ் n வனம் r. 8000 ஆண்  
ஊtயம் தர ஏற்றt. மஸ்tர் (ெதா லாll) என்ற 
படம் ெவllயானt. cல நாட்கllேலேய படம் 
தைடெசய்யப்பட்  n வனம் நட்டமைடந்தt. அவர் 
mம்ைபைய vட்  அலகாபாத் ெசன்றார். அங்k 

பylம் தனt மகன்கைளப் பார்த்t vட்  காc 
trம்pனார். அவர் mகvம் உடல் நlvற் rந்தார். 
லக்ேனாvல் நடந்த மாநாட் ல் mற்ேபாக்k 
எ த்தாளர் சங்கத்tன் தைலவரானார். அ த்த cல 
மாதங்கllேலேய 8.10.1936-ல் தனt 56வt வயtல் 
காலமானார். 

pேரம்சந்tன் ேகாதான் உபன்யாஸ் (ஒr பcvன் 
பrc) உலkன் பல ெமா கllல் ெவllyடப்பட்டt. 
அவர் கைடcயாக எ tய கைத “krக்ெகட் 
ேமட்cங்” ஆkம். அவரt பைடப்pகள் ஏைழ, 
ந த்தர மக்கள் பற் யதாகேவ இrந்தt. 
மக்கllடம் v ப்pணர்ைவyம், எ ச்cyம் 
ஏற்ப த்தேவ எ tனார். ஊழல்கள், kழந்ைத 
vதைவகள்,vபச்சாரம், nலப்pரpத்tவ அக்ரமங்கள், 
வ ைம, அந்nய ஆட்cக்ெகtரான v தைல 
ேவள்v பற் ேய அtகம் எ tனார். அரcயlல் 
அவர் mதlல் ேகாகேலையyம், pன்p tலகைரyம், 
அதன்pன் காந்tையyம் ஆதrத்தார்.

ஜாmன் எtர்ப்p, அரcயல் ஒ க்kmைற,vவசாy, 
ெதா லாllகllன் அவல வாழ்vக்ெகtராக 
எ tக்kvத்தார். அவரt அைனத்t nல்கllம் 
ஆங்kலத்tlம், ரஷ்ய lம் ெமா யாக்கம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. சர்கt, சtரங்க kல்லா  
tைரப்படங்களாய் வந்t ெவற் ெபற்றன. 
ேசவாஸ்தானம் (ேசைவ இல்லம்) எம்.எஸ்.
cப்pலட்cm ந த்t படம் ெவற் யைடந்தt. அவரt 
ஒr kராமத்tன் கைத நாவைல mrணாள் ெசன் 
ெதlங்kல் ஒக ஊr கதா என்  இயக்k பrc 
ெபற்றt. காபான் tைரப்படமாக c ல்தத் - சாதனா 
ந த்t நன்k ஓ யt.

சmகத்tல் nலvம் யதார்த்த வாழ்ைவேய 
யதார்த்தமாக cத்தrக்க ேவண் ம் என்பtல் 
கைடcவைர உ tேயா  nன்றார். மற்ற 
பைடப்பாllகllக்kம் இைதேய வ காட் னார்.
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இந்tயஇந்tய

 கம்y ஸ்ட் 
 கம்y ஸ்ட் 

இயக்கஇயக்க

nற்றாண்nற்றாண்

‘நாவல்கllன் ேபரரசர்’ mன்  pேரம்சந்த்‘நாவல்கllன் ேபரரசர்’ mன்  pேரம்சந்த்
எஸ்.ஏ.ெபrமாள் கம்y ஸ்ட் இயக்கmம் - கைல இலக்kய உலகmம் - 15கம்y ஸ்ட் இயக்கmம் - கைல இலக்kய உலகmம் - 15

vைளயாட்

nysல ா ந்t  ந ா ட் ற்k 
c ற் ப் ப ய ண ம் 

ேமற்ெகாண் ள்ள இந்tய krக்ெகட் 
அ  தற்ேபாt ெடஸ்ட்ெதாடrல் 
vைளயா  வrkறt.2 ேபாட் கைளக் 
ெகாண்ட இந்த ெடஸ்ட் ெதாடrன் 
mதல் ஆட்டத்tல் (ெவல்lங்டன்) 
nysலாந்t அ  10 vக்ெகட் 
vத்tயாசத்tல் அபார ெவற்  

ெபற்ற nைலyல், ச யன்  2-வt 
ெடஸ்ட் ேபாட்  நைடெப kறt. 

ெதாடைர ைகப்பற் ம் mைனப்pல் 
nysலாந்t அ yம், பtல  
ெகா க்kம் mைனப்pல் இந்tய 
அ yம் என இr அ கllம் ெவற் க்
காக வrந்t கட் வதால் 2-வt ெடஸ்ட் 
ேபாட்  பரபரப்பாக நைடெப ம் என 
எtர்பார்க்கப்ப kறt. 

  k ஸ்ட்சர்ச் 

பtல  ெகா க்kமா இந்tயா?
நாைள 2-வt ெடஸ்ட் ேபாட்

இடம் : ஹாக்ேல ஓவல், k ஸ்ட்சர்ச் / இடம் : ஹாக்ேல ஓவல், k ஸ்ட்சர்ச் / ேநரம் : ச யன்  அtகாைல 4 ம க்kேநரம் : ச யன்  அtகாைல 4 ம க்k

 ைஹதராபாத் 

ஐpஎல் 2020
சன்ைரசஸ் ேகப்டனாக ேடvட் வார்னர் 
krக்ெகட் உலkன் mகப்ெபrய உள்llர் -20 ெதாடரான ஐpஎல் ெதாடrன் 

நடப்பாண் ற்கான cசன் வrம் மார்ச் மாதம் ெதாடங்kkறt. இந்த ெதாடrல் 
பங்ேகற்kம் நட்சத்tர அ யான சன்ைரசர்ஸ் ைஹதராபாத் அ yன் ேகப்டனாக 
ஆஸ்tேரlயாvன் ெதாடக்க vரர் ேடvட் வார்னர் mண் ம்  nயmக்கப்பட் ள்ளார்.  

மகllர் -20 உலகக்ேகாப்ைப
அைரy tyல் இந்tய அ   

மகllர் -20 உலகக்ேகாப்ைப 
krக்ெகட் ெதாடrன் 7-வt cசன் 

ஆஸ்tேரlயாvல் நைடெபற்  வrkறt.
ஹர்மன்ப்rத் தைலைமyல்  களmறங்kyள்ள 
இந்tய அ  ெதாடக்கம் mதேல cறப்பாக 
vைளயா  வrkறt. mதல் lக் ஆட்டத்tல் 
ஆஸ்tேரlய அ yம், 2-வt lக்kல் வங்க
ேதச அ ையyம் pரட் ெய த்த இந்tய 
அ  mன்றாவt lக் ஆட்டத்tல் பலமான 
nysலாந்t அ ைய எtர்ெகாண்டt.  

vயாழனன்  நைடெபற்ற இந்த ஆட்டத்tல் டாஸ் ெவன்ற 
nysலாந்t அ  பந்tvச்ைச ேதர்v ெசய்தt. mதlல் 
களmறங்kய இந்tய அ  ெதாடக்க vராங்கைன ஷபl 
ெவர்மாvன் (46) அசத்தலான ஆட்டத்தால் 20 ஓவர்கllல் 8 
vக்ெகட் இழப்pற்k 133 ரன்கள் vளாcயt.

134 ரன்கள் எ த்தால் ெவற்  என்ற 
க னமான  இலக்kடன்  களmறங்kய 
nysலாந்t அ  ெதாடக்கம் mதேல 
tண யt. m ல் ஆர்டர் vராங்கைனகள் 
ெசாதப்ப pன் வrைச vராங்கைனகள் 
இ tக்கட்ட அtர yல் ஈ பட்டனர்.

ஆல்ரvண்டர் அெமlயா ெகர் 19 
ரன்கllல் 34 ரன்கள் எ த்t mரட் னார். 
எ ம்  இ t  ஓவrல்  ரன்  vkதம் 
அtகமாக இrந்ததால்  nysலாந்t 

அ யால் ெவற் ைய rcக்க m யvல்ைல. nysலாந்t 
அ  20 ஓவர்கllல் 6 vக்ெகட் இழப்pற்k 129 ரன்கள் எ த்t 
ேதால்vைய த vயt. 4 ரன்கள் vத்tயாசத்tல் ெவற்  
ெபற்ற இந்tய அ  ஹாட்rக் ெவற் yடன் mதல் அ யாக 
அைரy tக்k nைழந்t சாதைன பைடத்tள்ளt.

ெதன் ஆப்prக்கா-தாய்லாந்t (11-வt lக்)
ேநரம் : காைல 9:30 ம  (இந்tய ேநரப்ப )

இங்kலாந்t - பாkஸ்தான் (12-வt lக்)
ேநரம் : மtயம் 1:30 ம  (இந்tய ேநரப்ப )

இரண்  ஆட்டங்கllம் ஆஸ்tேரlய தைலநகர் கான்ெபராvல் நைடெப kறt. ேசனல் : ஸ்டார் ஸ்ேபார்ட்ஸ்

இன்ைறய ஆட்டங்கள்

trவனந்தpரம், pப்.27-
trவனந்தp ரத்tல் உள்ள 

pத்தrகந்தம்  ைமத ானத்tல் 
ச க்kழைம நைடெப ம் ைலப் 
mஷன் tட்டத்tல் இரண்  லட்சம் 
v கள் nைறவைடவைத ேகரள 
mதல்வர்  pனராy  vஜயன்  
அ vக்kறார் .  இதன் mலம் , 
நாட் ல் அtக எண் க்ைகyலான 
v கள் k kய காலத்tல் m த்த 
மாnலமாக ேகரளா இrக்kம் என்  
அைமச்சர்கள் ஏ .c ெமாய்tன், 
கடகம்பள்ll cேரந்tரன் ஆkேயார் 
ெதrvத்தனர்.

இt k த்t vயாழனன்  
அவர்கள் ெசய்tயாளர்கllடம் 
ேமlம் k யதாவt: ைலப் 
tட்டத்ைத cறப்பாக ெசயல்ப த்tய 
உள்ளாட்c அைமப்pகllக்கான 
vrtகைள mதல்வர் வழங்க 
உள்ளார். காரkளம் ஏ க்கைரyல் 
கட்  m க்கப்பட்ட vட் ன் tறப்p
vழாvல் mதல்வர் பங்ேகற்பார். 
அன்ைறய tனம் (pப்.29) பகல் 3
ம க்k அைனத்t மாவட்டங்கll 
lம் பஞ்சாயத்t அளvல் பய 
னாllகllன் சங்கமம் நைடெப ம். 

tட்டத்tன் mதல் கட்டமாக r.670 
ேகா  ெசலvல் 52,050 v கள்
கட்  m க்கப்பட்டன. இரண்டாம் கட்ட
மாக 74,674 v கள் கட்டப்பட்டன. 
ைலப் p.எம்.ஏ.ஒய் mலம் kராமப்
pறங்கllல் 47,144 மற் ம் நகர்ப்pறங்
கllல் 16,640 v கllம் கட்டப்பட்டன. 
இதற்காக மாnல அரc r.2,876.23 

ேகா ைய  ெசலvட் ள்ளt. 
பட்  யல் இனத்tைற 18,811, 
பட் யல் பழங்k yனர் tைற 
738 mன்வளத்tைற 3725 v கைள 
nைறvெசய்தன. pர்த்tெசய்யப்பட்ட 
ெமாத்த v கllன் எண் க்ைக 
2,14,000 ஆkம். 

tட்டத்tன் mன்றாம் கட்டம் 
ஏற்கனேவ ெதாடங்kvட்டt. v ம் 
nலmம் இல்லாதவர்கllக்k v  
கட் வt இtல் அடங்kம். 1,06,925 
k ம்பங்கள் இtல் பயனாllகளாக 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ளதாக 
ெதrvத்தனர்.
pனராy மkழ்ச்c

mன்னதாக இtெதாடர்பாக 
ெசய்tயாளர்கllடம் ேபcய mதலைம
ச்சர் pனராy vஜயன், தைலசாய்க்க 
ெசாந்தமாக ஓrடம் என்kற கனv
டன் லட்சக்கணக்கான k ம்பங்கள் 

நாட்கைள நகர்த்t வந்தன. அவர்களt 
கனvகைள nைறேவற்ற அரc
tைண nன்றt. அt ைலப் tட்டமாக 
வ வம் ெபற்றt. அந்த கனvகள் 
நனவாkன்றன. ஒன் ரண்டல்ல, 
இரண்  லட்சம் v கள் கட்  
m க்கப்பட் ள்ளன. 2 லட்சம் v கள்
கட்  m க்கப்பட்டைத அ vக்kம் 
nகழ்ச்c இம்மாதம் 29ஆம் ேதt நைட 
ெபற இrப்பt மkழ்ச்cஅllக்kறt. 

இத ைடேய ைலப் tட்டத்tன் 
mன்றாம் கட்ட ப கள் tவக்கப் 
பட் ள்ளன. இt ெசாந்த nலம் இல்லா
தவர்கllக்கானt. அவர்கllக்kம் 
வாழ்வllக்க அரc உ tpண் ள் ளt. 
எல் எப் அரcன் வளர்ச்c ெகாள்ைக
yன் ஒr பktேய vடற்றவர்கllக்k 
வாழ்வாதாரம் மற் ம் உயர்வான 
வ ா ழ் க்ை க  nைலைம கைள 
உrவாக்kவதாkம் என mதல்வர் 
pனராy vஜயன் ெதrvத்tள்ளார்.

k kய காலத்tல் 2 லட்சம் v கள்
கட்  m த்த mதல் மாnலம் ேகரளம்

pரதமைர pகழ்ந்t தள்llய ntபtக்k வழக்க ஞர்கள் கண்டனம்
pttல்l,pப்.27-

pரதமர் ேமா ையப் pகழ்ந்t 
ேபcய உச்சntமன்ற ntபt அrண் 
mஸ்ராvக்k வழக்க ஞர் சங்கம் 
கண்டனம் ெதrvத்tள்ளt.

tல்lyல் நைடெபற்ற பன்னாட்  
ntத்tைற மாநாட் ல் ேபcய உச்ச
ntமன்ற ntபt அrண்mஸ்ரா, pர

தமர் நேரந்tர ேமா  ெதாைல ேநாக்kப்
பார்ைவ உைடயவர். பல்tைறவல்l 
நர்,  உலகளாvய  cந்தைனயாளர் என்
pகழ்ந்t  தள்llனார்.

இவரt ேபச்cக்k உச்சntமன்ற 
வழக்க ஞர்கள் சங்கம் கண்டனம் ெதr
vத்tள்ளt. இtk த்t ெதrvக்ைக
yல், இவ்வாறான pகழ்ச்c ntத்t 

ைறyன் cதந்tரத்ைதப் பாtப்பtடன் 
வழக்k ெதா ப்பவர்கllன் நம்pக்ைக 
ையyம் cைதக்kம். வrங்காலத்tல் 
இtேபான்ற ேபச்cக்கைளyம், அர
c ய ல்  த ை ல வ ர் க ll ட ன ா ன 
ெநrக்கத்ைதyம் ntபtகள் தvர்க்க 
ேவண் ம் என்  வழக்க ஞர்கள் 
சங்கம் ேகட் க்ெகாண் ள்ளt. 

ஈேரா , pப்.27- 
tல்l ப ெகாைலகllக்k மத்tய 
அரேச ெபா ப்p ஏற்கேவண் ம் 
என்  தmழ்நா  c பான்ைம  
மக்கள் நலக்k  ெதrvத்tள்ளt.
இதெதாடர்பாக நலக்k vன் 
மாnல தைலவர் எஸ். nர்mகமt,  
ெபாtச் ெசயலாளர் ப. மாrmத்t 
ஆkேயார் ெவllyட் ள்ள 
அ க்ைகyல் k yrப்பதாவt,
மத்tய அரcன் மக்கள் vேராத 
k yrைம trத்த சட்டத்ைத 
எtர்த்t நா  m வtம் 
அைமtயான வ yல் அைனத்tப் 
பkt மக்கllம் ெதாடர்ச்cயாகப் 
ேபாரா  வrkறார்கள். tல்lyல் 
இரண்  மாதங்கllக்k ேமலாக 
மக்கள் ேபாராட்டம் ெதாடர்ந்t 
வrkறt. 
இைத cர்kைலக்kம் வைகyல் 

ஆர். எஸ். எஸ்.  பாஜக kட்டம் 
tட்டmட் , சட்டத்tக்k ஆதரவாக 
ேபாரா வதாக ெசால்lக்ெகாண் , 
வன்mைறயாளர்கைள 
களmறக்kyள்ளt. இந்த 
சங்பrவார் kம்பல் அைமtயான 
mைறyல் ேபாராட்டம் நடத்tக் 
ெகாண் rந்தவர்கள் mt 
ெகாைலெவ த் தாக்kதல் நடத்t 
வrkன்றனர். c பான்ைம 
மக்கllன் கைடகள், v கள், 
வாகனங்கள் ேபான்ற 
ெசாத்tக்கைள அ த்t 
ெநா க்kyம், tyட் க் 
ெகாllத்tyம் நாசமாக்k 
உள்ளனர்.  இtவைர ஏற்பட் ள்ள 
உyர்ப்பl 37 என்பt ெநஞ்ைசப் 
p வதாக இrக்kறt. 
காவல்tைறyன் பாtகாப்pடன் 
அரங்ேக yள்ள இந்த  வன்mைற 
ெவ யாட்டத்ைத தmழ்நா  

c பான்ைம மக்கள் நலக்k  
வன்ைமயாக கண் க்kறt. 
காவல்tைறைய ைகyல் 
ைவத்tள்ள மத்tய அரc இந்த 
tட்டmட்ட வன்mைறகllக்k 
ெபா ப்p ஏற்கேவண் ம். 
அைமtைய nைலநாட்ட 
மத்tய அரc உடன யாக 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
kற்றவாllகள் அைனவைரyம் 
ைகt ெசய்ய ேவண் ம்.  
உyைரyம், உைடைமகைளyம் 
இழந்t வா kறவர்கllன்  
k ம்பங்கllக்k உrய nவாரணம் 
வழங்க ேவண் ம். அைமtயான 
mைறyல் ேபாரா kற மக்கllக்k 
உrய பாtகாப்p வழங்க 
ேவண் ம்.
இவ்வா  அந்த அ க்ைகyல் 
வly த்தப்பட் ள்ளt.

tல்l ப ெகாைலகllக்k 
மத்tய அரேச ெபா ப்p

தmழ்நா  c பான்ைம மக்கள் நலக்k  கண்டனம்
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