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 மாநிலம்   ேபைரவ கூடுகிறது
துைற வாரியான மானியக் 

ேகாரிக்ைககைள நிைறேவற்றுவதற்காக 
தமிழக சட்டப்ேபரைவ மார்ச் 9-ம் 

ேததி மீண்டும் கூடுகிறது.

 ரஜினி கட்சி   சேகா்ைர் ் கவல்
ரஜினி கட்சி ெதாடங்குவதற்கான 

காலம் ெநருங்கிவிட்டதாக அவரது 
சேகாதரர் சத்யநாராயண ராவ் 

ெதரிவித்துள்ளார்.

 ேதசம்   குற்றச்சாட்டு
ெடல்லி கலவர விவகாரத்ைத 

ேசானியா அரசியல் ஆக்குவதாக 
மத்திய அைமச்சர் பிரகாஷ் 

ஜவேடகர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

 வணிகம்   ஜவுளி திட்டம்
ரூ. 1,480 ேகாடி மதிப்பிலான 
ேதசிய ெதாழில்துைற ஜவுளி 

திட்டத்துக்கு மத்திய அைமச்சரைவ 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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இன்ைறய  நாளிதழுடன்

4 பக்க  இைணப்பு
ேகட்டு  வாங்குங்கள்

   ெடல்லியில் கலவரம் நடந்த பகுதியில் துைண ராணுவப் பைடயினர் குவிப்பு

  மக்கள் அைனவரும் அைமதி காக்க  ேவண்டும்
   பிரதமர் ேமாடி ேவண்டுேகாள்

     புதுெடல்லி
  ெடல்லியில் வன்முைறையக் 
ைகவிட்டு ெபாதுமக்கள் அைன 
வரும் அைமதி காக்க ேவண்டும் 
என்று பிரதமர் நேரந்திர ேமாடி 
ேவண்டுேகாள் விடுத்தார்.

  மத்திய அரசு ெகாண்டுவந்த 
குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத்துக்கு 
(சிஏஏ) எதிராக ஏற்ெகனேவ ெடல்லி 
ஷாஹின் பாக் பகுதியில் 70 நாட் 
களுக்கும் ேமலாகப் ேபாராட்டம் 
நடந்து வருகிறது. இந்த சூழலில் 
வடகிழக்கு ெடல்லியில் உள்ள 
ஜாப்ராபாத், மஜுபூர், சாந்த்பாக், 
குேரஜ்காஸ், பாஜன்புரா ஆகிய 
பகுதிகளில் சிஏஏ ஆதரவாளர் 
களுக்கும், எதிர்ப்பாளர்களுக்கும் 
இைடேய கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழைம 
ேமாதல் ஏற்பட்டது. 

  இதனால் அங்கு வன்முைற 
ெவடித்துள்ளது. இப்பகுதிகளில் 
ெதாடர்ந்து 4-வது நாளாக 
ேநற்றும் கலவரம் நடந்தது. இந்தக் 
கலவரத்தில் இதுவைர 24 ேபர் 
உயிரிழந்துள்ளனர். 150-க்கும் 
ேமற்பட்ட ெபாது மக்கள், ேபாலீஸார் 
காயமைடந்துள்ளனர். கலவரத்ைத 
ஒடுக்க துைண ராணுவப் பைடயினர் 
வரவைழக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  பிரதமர் ேவண்டுேகாள்
  கடந்த இரு நாட்களாக அெம 

ரிக்க அதிபர் ெடானால்டு ட்ரம்ப் 
இந்திய வருைகயில் அவருடன் 
இருந்த பிரதமர் ேமாடி, கருத்து 
ஏதும் ெதரிவிக்காமல் இருந்தார். 
இந்நிைலயில் ெடல்லி கலவரம் 
ெதாடர்பாக ேநற்று ட்விட்டரில் 
அவர் மக்களுக்கு ேவண்டுேகாள் 
விடுத்துள்ளார்.

  ேமாடி தனது ட்விட்டர் பதிவில், 
"ெடல்லியில் பல்ேவறு பகுதிகளில் 
நடந்த கலவரம் ெதாடர்பாகவும், 
அங்கு நிலவும் சூழல் குறித்தும் 
தீவிரமாக ஆய்வு ெசய்யப்பட்டது. 
அைமதியும், இயல்பு நிைலயும் 
திரும்ப ேபாலீஸார் களப்பணியில் 
தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

  ெடல்லியில் உள்ள அைனத்து 

சேகாதர, சேகாதரிகளிடமும் ேகட் 
டுக்ெகாள்வது என்னெவனில், 
அைமதிையயும் நல்லிணக்கத்ைத 
யும் எப்ேபாதும் பராமரிக்க ேவண் 
டும். ெடல்லி மக்கள் அைனவரும் 
அைமதி காக்க ேவண்டும்" என்றார்.

  உயிரிழப்பு அதிகரிப்பு
  ேநற்றுவைர நடந்த ேமாதல் 

களில் கைடகள், கார்கள், வாகனங் 
கள் என தங்கள் கண்ணில்பட்ட 
வற்ைறெயல்லாம் வன்முைறயாளர் 
கள் தீைவத்தனர். கைடகள் ெகாளுத் 
தப்பட்டன. ெபாருட்கள் சூைறயாடப் 
பட்டன. காயமைடந்தவர்கைள 
ஏற்றிச் ெசல்லும் ஆம்புலன்சுகளும் 
மருத்துவமைனகளுக்கு ெசல்ல 
முடியாத நிைல ஏற்பட்டது.

  இந்நிைலயில், வன்முைறயில் 
உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்ைக 24-
ஆக உயர்ந்துள்ளது. சுமார் 150 
ேபர் படுகாயமைடந்து மருத்துவ 
மைனகளில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

  காயமைடந்து மருத்துவமைன 
யில் சிகிச்ைச ெபற்று வந்த உளவுத் 
துைற அதிகாரி அங்கித் சர்மா 
ேநற்று உயிரிழந்தார்.

  இதனிைடேய, வடகிழக்கு 
ெடல்லியில் இயல்புநிைல திரும்ப 
ேபாதிய நடவடிக்ைககைள 
எடுக்குமாறு ேதசிய பாதுகாப்பு 
ஆேலாசகர் அஜித் ேதாவலுக்கு 
பிரதமர் ேமாடி உத்தரவிட்டார்.

  இைதயடுத்து ெடல்லி கல 
வரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சீலம்பூர், 
ஜாப்ராபாத், மஜுபூர், ேகாகுல்புரி 
சவுக் உள்ளிட்ட கலவரத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ேதசிய 
பாதுகாப்பு ஆேலாசகர் அஜித் 
ேதாவல் ேநரில் ஆய்வு ெசய்தார்.

  பின்னர் சட்டம்-ஒழுங்கு குறித்து 
ெடல்லி அரசு அதிகாரிகள், 
ேபாலீஸ் அதிகாரிகளுடன் ேதாவல் 
ஆேலாசைன நடத்தினார். இந்த 
கூட்டத்தில், முதல்வர் அர்விந்த் 
ேகஜ்ரிவால், ெடல்லி துைண நிைல 
ஆளுநர் அனில் ைபஜால், ேபாலீஸ் 
உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்ேடார் 
கலந்து ெகாண்டனர்.

  இந்நிைலயில், ெடல்லியின் 
மஜுபூரில் நடந்த சிஏஏ எதிர்ப்பு 
ேபாராட்டத்தில் பலியான தைலைம 
காவலர் ரத்தன் லால் குடும்பத்துக்கு 
தலா 1 ேகாடி ரூபாய் நிவாரண நிதி 
வழங்கப்படும் என ெடல்லி மாநில
அரசும், பாஜகவும் அறிவித்து
உள்ளது.

  ெடல்லி சட்டப் ேபரைவக் கூட்டத் 
தில் இதற்கான அறிவிப்ைப முதல் 
வர் ேகஜ்ரிவால் ெவளியிட்டார்.

  ேமலும் ரத்தன் லால் குடும்பத் 
தில் ஒருவருக்கு அரசு ேவைல 
வழங்கப்படும் என்றும் அவர் 
ெதரிவித்துள்ளார்.

  இேதேபால், ரத்தன் லால் 
குடும்பத்துக்கு பாஜக தரப்பிலும் 
ஒரு ேகாடி ரூபாய் வழங்கப்படும் 
என்று பாஜக ேதசியத் தைலவர் 
ேஜ.பி.நட்டா ெதரிவித்தார்.

  முதல் தகவல் அறிக்ைக
  ெடல்லி வன்முைற ெதாடர்பான 

வழக்கில், வன்முைறையத் தூண் 

டும் வைகயில் ேபசிய பாஜக தைல 
வர்கள் கபில் மிஸ்ரா, அனுராக் 
தாக்குர், பர்ேவஷ் வர்மா ஆகிய 
3 ேபர் மீது முதல் தகவல் அறிக் 
ைகைய(எப்ஐஆர்) பதிவு ெசய்ய 
ெடல்லி உயர் நீதிமன்றம் 
உத்தரவிட்டுள்ளது.

  ெடல்லி வடகிழக்குப் பகுதியில் 
நடந்த வன்முைறயில் ஈடுபட்ட 
வர்கள், தூண்டிவிட்டவர்கள் மீது 
நடவடிக்ைக எடுக்கக் ேகாரி தாக்கல் 
ெசய்த மனுைவ ேநற்று ெடல்லி 
உயர் நீதிமன்றம் விசாரித்தது.

  ெடல்லி கலவரம் ெதாடர்பாக 
மனித உரிைம ஆர்வலர் ஹர்ஷ் 
மந்தர், சமூக ெசயற்பாட்டாளர் பரா 
நக்வி ஆகிேயார் மனு ஒன்ைறத் 
தாக்கல் ெசய்திருந்தார்கள். அதில், 
ெடல்லி கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர் 
கள், கலவரத்ைத தூண்டிவிட்டவர் 
கள் மீது நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண் 
டும். வடகிழக்கு ெடல்லியில் நடக் 
கும் வன்முைற ெதாடர்பாக வன் 
முைறயாளர்கள் மீதும், வன் 

முைறையத் தூண்டிவிட்டவர்கள் 
மீதும் முதல் தகவல் அறிக்ைகையப் 
பதிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்று 
ெதரிவித்துள்ளனர்.

  ேமலும், பாஜக தைலவர்கள் 
கபில் மிஸ்ரா, அனுராக் தாக்குர், 
பர்ேவஷ் வர்மா, ஆகிேயார் 
ெவறுப்புணர்வுடன் ேபசியுள்ளார் 
கள். அவர்கள் மீது நடவடிக்ைக 
எடுக்க ேவண்டும் என மனுவில் 
ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  இந்த மனு ெடல்லி உயர் 
நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முரளிதர், 
தல்வந்த் சிங் ஆகிேயார் முன் 
ேநற்று விசாரைணக்கு வந்தது. 
அப்ேபாது ெடல்லி ேபாலீஸ் 
துைண ஆைணயர் ராேஜஷ் 
திேயாவும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி 
இருந்தார். மத்திய அரசு சார்பில் 
ெசாலிசிட்டர் ெஜனரல் துஷார் 
ேமத்தா ஆஜரானார்.

  விசாரைணயின் முடிவில் பாஜக 
தைலவர்கள் 3 ேபர் மீது முதல் 
தகவல் அறிக்ைகையப் பதிவு 

ெசய்ய ேபாலீஸாருக்கு உயர் 
நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. 
இந்த வழக்கு நாைளயும் (இன்று) 
விசாரிக்கப்படும் என்று நீதிபதிகள் 
ெதரிவித்தனர்.

  வழக்கு விசாரைணயின் ேபாது 
நீதிபதி முரளிதர், ‘மீண்டும் 
தில்லியில் ஒரு 1984 சம்பவத்ைத 
எங்கள் கண்முன்ேன அனுமதிக்க 
முடியாது; நாம் விழிப்புடன் இருக்க 
ேவண்டும்’ என்று ெதரிவித்தார். 

  ேதாவல் விளக்கம்
  இதனிைடேய, ெடல்லியில் 

நிலவி வரும் சட்டம்-ஒழுங்கு, சூழ் 
நிைல குறித்து மத்திய உள்துைற 
அைமச்சர் அமித் ஷாவிடம், ேதசிய 
பாதுகாப்பு ஆேலாசகர் அஜித் 
ேதாவல் ேநற்று விளக்கினார். 
வன்முைறயால் பாதிக்கப்பட்ட 
இடங்கைள ஆய்வு ெசய்த பின்னர், 
அமித் ஷாைவ சந்தித்து ேதாவல் 
விளக்கமளித்தார்.

  இைதத் ெதாடர்ந்து ெடல்லியில் 
சட்டம் ஒழுங்கு ெதாடர்பாக மத்திய 
அைமச்சர் அமித் ஷா. அஜித் 
ேதாவல், முதல்வர் ேகஜ்ரிவால் 
ஆகிேயார் ஆேலாசைன நடத்தினர்.

  ேகஜ்ரிவால் ேவண்டுேகாள்
  முன்னதாக ேநற்று காைல 

ெடல்லி சட்டப் ேபரைவக் கூட்டத்தில் 
முதல்வர் அர்விந்த் ேகஜ்ரிவால் 
ேபசும்ேபாது, “ெடல்லியில் நடந்த 
வன்முைறச் சம்பவங்களால் 
பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற் 
ேபாது ெடல்லி மக்களிடம் 2 வழிகள் 
மட்டுேம உள்ளன. மக்கள் ஒருங் 
கிைணந்து அைமதி காக்க ேவண் 
டும். இல்லாவிட்டால் களத்தில்் 
இறங்கி ஒருவைர ஒருவர் அடித்துக் 
ெகாண்டு உயிரிழக்கேவண்டும்.

  இதுவைர நடந்த சம்பவங்கள் 
ேபாதும். இனியும் வன்முைற 
ேவண்டாம்.

  வன்முைறையக் ைகவிடுங்கள். 
வன்முைறயில் ஈடுபட்டவர்கள் நக 
ருக்கு ெவளியிலிருந்து அைழத்து 
வரப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் 

யாெரன்பைதக் கண்டறிந்து அைத 
ேபாலீஸாருக்கு ெதரிவியுங்கள். 
கலவரக்காரர்களுக்கு ேபாலீஸார் 
உதவியதாக ெதரியவந்தால் 
அவர்கள் மீதும் கடும் நடவடிக்ைக 
எடுக்கப்படும்” என்றார்.

  இந்நிைலயில், ேநற்று முதல் 
கலவரம் பாதித்த பகுதிகளில் 
துைண ராணுவப் பைடயினர் 
குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். முக்கிய 
இடங்களில் அவர்கள் ேராந்து சுற்றி 
வருகின்றனர். முன்னதாக ெகாடி 
அணிவகுப்ைபயும் அவர்கள் 
நடத்தியுள்ளனர்.

  கண்டதும் சுட உத்தரவு
  இதனிைடேய, வன்முைற 

சம்பவம் ெதாடர்பாக 106 ேபர் ைகது 
ெசய்யப்பட்டதாகவும், 18 முதல் 
தகவல் அறிக்ைககள் (எப்ஐஆர்) 
பதிவு ெசய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் 
கூடுதல் ேபாலீஸ் கமிஷனர் (குற்றம்) 
மன்தீப் சிங் ரந்தவா ெதரிவித்தார்.

  ேமலும், வன்முைறயில் ஈடுபட 
முயல்பவர்கைள கண்டதும் சுடவும் 
ேபாலீஸார் உத்தரவு பிறப்பித்து 
உள்ளனர்.  - பிடிஐ
 

  கலவரம் நடந்த வடகிழக்கு ெடல்லி பாகீரதி பகுதியில் ேநற்று துைண ராணுவப் பைடயினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். 
முக்கிய சாைலயில் ேராந்து சுற்றி வரும் துைண ராணுவ வீரர்கள். படம்: பிடிஐ

 உயிரிழந்ேதார் எண்ணிக்ைக 24-ஆக உயர்வு   ேதசிய பாதுகாப்பு ஆேலாசகர் ேநரில் ஆய்வு

   ஆற்றில் பஸ் கவிழ்ந்து 
24 ேபர் உயிரிழப்பு

   ேகாட்டா (ராஜஸ்தான்) 
  ராஜஸ்தானில் தனியார் ேபருந்து எதிர்பாராதவிதமாக 
ஆற்றில் கவிழ்ந்த விபத்தில் 3 குழந்ைதகள், 11 
ெபண்கள் உட்பட 24 ேபர் உயிரிழந்தனர். 

  ராஜஸ்தானின் ேகாட்டா நகரில் இருந்து ஒரு குடும் 
பத்தினர்  திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துெகாள்வதற் 
காக தங்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் 
சுவாமி மாேதாபூர் ேநாக்கி ேபருந்தில் புறப்பட்டனர். 
இப்ேபருந்தில் ஓட்டுநர் உட்பட 29 ேபர் இருந்தனர். 

  இவர்களின் ேபருந்து ேகாட்டா – தவுசா ெநடுஞ் 
சாைலயில், பண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள பாப்டி 
என்ற கிராமத்துக்கு அருகில் ேநற்று காைலயில் 
ெசன்று ெகாண்டிருந்தது.

  இந்நிைலயில், நீேராட்டம் ெகாண்ட ெமஜ் ஆற்றின் 
பாலத்தில் ேபருந்து ெசல்லும்ேபாது, ஓட்டுநரின் கட்டுப் 
பாட்ைட இழந்து ஆற்றில் கவிழ்ந்தது. இைதயடுத்து 
உள்ளூர் மக்களின் உதவியுடன் ேபாலீஸார்   மீட்புப் 
பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில் டிைரவர் உட்பட 
13 ேபர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். காயமைடந்த 
மற்றவர்கள் லக்ேகரி என்ற இடத்தில் உள்ள அரசு 
மருத்துவமைனக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர். 
இதில் 11 ேபர் வழியிேலேய உயிரிழந்தனர். 

  இந்த விபத்து குறித்து ராஜஸ்தான் முதல்வர் 
அேசாக் ெகலாட் ஆழ்ந்த இரங்கல் ெதரிவித்
துள்ளார். ேமலும் விபத்தில் இறந்தவர்களின் 
குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி 
அறிவித்துள்ளார்.

  விபத்து குறித்து லக்ேகரி காவல் நிைலய 
ேபாலீஸார் வழக்குப் பதிவு ெசய்து விசாரைண 
ேமற்ெகாண்டுள்ளனர். விசாரைணக்கு பிறேக 
விபத்துக்கான காரணம் ெதரியவரும் என டிஎஸ்பி 
ஷ்யாம் சுந்தர் விேஷானி ெதரிவித்தார்.  - பிடிஐ    

  ராஜஸ்தானில் ஆற்றில் விழுந்த ேபருந்தில் சிக்கியவர்கைள 
மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்ட மீட்புக் குழுவினர். 

  இரும்புக்கரம் ெகாண்டு ஒடுக்கியிருக்க ேவண்டும்

  ெடல்லியில் நடந்த வன்முைறக்கு 
உள்துைற ேதால்விேய காரணம்
   மத்திய அரசுக்கு ரஜினிகாந்த் கண்டனம்

   ெசன்ைன 
  ெடல்லியில் நடந்த வன்முைறக்கு 
மத்திய உள்துைற அைமச்சகம் 
மற்றும் உளவுத் துைறயின் ேதால் 
விேய காரணம். அதற்காக மத்திய 
அரைச வன்ைமயாக கண்டிக் 
கிேறன் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் 
குற்றம்சாட்டியுள்ளார். வன் 
முைறைய இரும்புக்கரம் 
ெகாண்டு ஒடுக்கியிருக்க ேவண் 
டும் என்றும் அவர் ெதரிவித்து 
உள்ளார்.

  இதுகுறித்து ெசன்ைனயில் 
ெசய்தியாளர்களிடம் அவர் 
ேநற்று கூறியதாவது:

  குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத் 
தால் (சிஏஏ) முஸ்லிம்கள் யாரா
வது பாதிக்கப்பட்டால் அவர் 
களுக்காக முதல் ஆளாக துைண 
நிற்ேபன் என்று ெசால்லியிருக் 
கிேறன். ெடல்லியில் நடந்த 
வன்முைறக்கு மத்திய உள்துைற 
அைமச்சகம் மற்றும் உளவுத் 
துைறயின் ேதால்விேய காரணம். 
அதற்காக மத்திய அரைச 
வன்ைமயாக கண்டிக்கிேறன். 

  அெமரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் 
வந்திருக்கும்ேபாது மத்திய 
அரசு மிகவும் ஜாக்கிரைதயாக 
இருந்திருக்க ேவண்டும். மத்திய 
உளவுத்துைற தனது ேவைலைய 
சரியாகச் ெசய்யவில்ைல. ெடல்லி 
வன்முைறைய இரும்புக்கரம் 
ெகாண்டு ஒடுக்கியிருக்க ேவண் 
டும். இனியாவது ஜாக் 
கிரைதயாக இருப்பார்கள் என 
எதிர்பார்க்கிேறன். இது 
ேபான்ற ேபாராட்டங்கைள முைள 
யிேலேய கிள்ளி எறிய ேவண்டும். 
இப்பிரச்சிைனைய மத்திய, மாநில 
அரசுகள் தீவிரமாக கவனத்தில் 

ெகாள்ள ேவண்டும். இதுேபான்ற 
ேபாராட்டங்கைள மத்திய 
அரசு இரும்புக்கரம் ெகாண்டு 
ஒடுக்காவிட்டால் எதிர்காலத்தில் 
மிகவும் கஷ்டமாகிவிடும்.

  சில ேபர், சில கட்சிகள் 
மதத்ைத ைவத்து அரசியல் 
ெசய்வைத வன்ைமயாக கண் 
டிக்கிேறன். இது சரியான 
ேபாக்கு இல்ைல. யாராவது 
ஒருவர் ேபசினால், ெபாதுவாக 
எல்ேலாரும் ேபசியதுேபால 
கூறி, பழி அவர் மீது விழுகிறது. 
ெபாதுமக்கள், குறிப்பாக ஊட 
கங்கைள ைககூப்பி ேகட்டுக் 
ெகாள்கிேறன். இதுேபான்ற 

ேநரத்தில் எது நியாயம் என்பைத 
சரியாகச் ெசால்ல ேவண்டும். 
இது எனது ேவண்டுேகாள். 

  திரும்பப் ெபறாது
  குடியுரிைமச் சட்டம் நாடாளு 

மன்ற இரு அைவகளிலும் 
நிைறேவற்றப்பட்டு, அதற்கு 
குடியரசுத் தைலவரும் ஒப்பு 
தல் அளித்துவிட்டார். உச்ச 
நீதிமன்றம்வைர ேபாய் அது 
சட்டமாக நைடமுைறக்கு வந்து 
விட்டது. இந்த சட்டத்ைத மத்திய 
அரசு திரும்பப் ெபறும் என்ற 
நம்பிக்ைக எனக்கு கிைடயாது. 
என்ன ேபாராட்டம் நடத்தினா
லும் இச்சட்டத்ைத திரும்பப் 
ெபறமாட்டார்கள் என்பது எனது 
கருத்து.

  இப்படி ெதரிவிப்பதால், நான் 
பாஜகவின் ஆள், ஊதுகுழல், 
என் பின்னால் பாஜக இருக்கிறது 
என்ெறல்லாம் ெசால்கிறார்கள். 
அதிலும் சில மூத்த பத்திரிைக 
யாளர்கள், மூத்த அரசியல் 
விமர்சகர்கள் அப்படி கூறு 
வதுதான் ேவதைனயாக இருக் 
கிறது. என்ன உண்ைமேயா 
அைத நான் ெசால்கிேறன். 
அவ்வளவுதான். என்ஆர்சி 
பற்றி மத்திய அரசு ஏற்ெகனேவ 
ெதளிவாக கூறிவிட்டது. அதில் 
இன்னும் குழப்பம் ஏன்? 

  ெடல்லி வன்முைறைய 
ஒடுக்கியாக ேவண்டும். அது 
மிகவும் தீவிரமாக ேபாய்க் 
ெகாண்டிருக்கிறது. அைமதி 
யாகப் ேபாராடலாம். வன் 
முைறக்கு இடம் தரக்கூடாது.

  இவ்வாறு ரஜினிகாந்த் 
கூறினார். 
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ேமஷம்: கணவன் - மைனவிக்குள் ஒருவருக்ெகாருவர் அனுசரித்து 
ேபாவது நல்லது. ஆடம்பரச் ெசலவுகளால் ேசமிப்புகள் கைரயும். 
சேகாதரர் வைகயில் மனத்தாங்கல் வரும்.

ரிஷபம்: ஆன்மிகப் ெபரிேயாரின் ஆசி கிட்டும். பைழய கடைன 
ைபசல் ெசய்வீர்கள். ெநருங்கியவர்களுக்காக மற்றவர்களின் 
உதவிைய நாடுவீர்கள். வாகனம் திடீர் ெசலவு ைவக்கும்.

மிதுனம்: பிள்ைளகளால் உறவினர் மத்தியில் ெபருைமயைடவீர்கள். 
புண்ணிய தலங்களுக்கு குடும்பத்துடன் ெசன்று வருவீர்கள். 
ெவளிவட்டாரத்தில் மதிப்பு கூடும். கைலப்ெபாருட்கள் ேசரும்.

கடகம்: கணவன் - மைனவிக்குள் அன்ேயான்யம் அதிகரிக்கும். 
ைகமாற்றாக வாங்கியிருந்த பணத்ைத திருப்பித் தருவீர்கள். 
விஐபியுடன் எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். பணவரவு உண்டு.

சிம்மம்: எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் எடுத்து ைவக்க முடிய 
வில்ைலேய என்று ஆதங்கப்படுவீர்கள். சில விஷயங்களுக்கு 
அனுபவ அறிைவ பயன்படுத்துவது நல்லது.

கன்னி: மூத்த சேகாதரர் வைகயில் உதவிகள் கிைடக்கும். உங்களின்
முயற்சிகளுக்கு தாயாரின் ஆதரவு கிைடக்கும். இழுபறியாக 
இருந்துவந்த ெசாத்து விவகாரத்தில் சுமுக தீர்வு கிைடக்கும்.

துலாம்: குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்ைதக்கு மதிப்பு கூடும். 
அதிகாரப் பதவியில் இருப்பவர்கள் அறிமுகமாவார்கள். எதிர்பார்த்த 
இடத்திலிருந்து நல்ல ெசய்திகள் வரும். திடீர் பயணம் உண்டு.

விருச்சிகம்: குடும்பத்தில் உங்கள் ைக ஓங்கும். உங்கைளச் 
சுற்றியிருப்பவர்களின் சுயரூபத்ைத புரிந்து ெகாள்வீர்கள். நட்பால் 
ஆதாயம் உண்டு. விருந்தினர் வருைகயால் வீடு கலகலப்பாகும்.

தனுசு: பிள்ைளகள் மீது பாசமைழ ெபாழிவீர்கள். தாய்வழி 
உறவினருடன் கருத்துேவறுபாடு வந்து நீங்கும். அநாவசிய ெசலவு 
கைள கட்டுப்படுத்துவீர்கள். வீடு பராமரிப்ைப ேமற்ெகாள்வீர்கள்.

மகரம்: வாழ்க்ைகயின் ெநளிவு, சுளிவுகைள கற்றுக் ெகாள்வீர்கள். 
பைழய பிரச்சிைனகளுக்கு முக்கிய தீர்வு காண்பீர்கள். 
பிரபலங்களின் நட்பு கிட்டும். அரசால் அனுகூலம் உண்டு.

கும்பம்: புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாவார்கள். விைல உயர்ந்தப் 
ெபாருட்கள் வாங்குவீர்கள். ெவளிவட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள். 
வீடு, மைன வாங்குவது குறித்து ேயாசிப்பீர்கள்.

மீனம்: முக்கிய ேகாப்புகைள ைகயாளும்ேபாது அலட்சியம் 
ேவண்டாம். முன்ேகாபத்தால் இழப்புகள் ஏற்படக் கூடும். மற்றவர்கள் 
விஷயத்தில் அநாவசியமாக தைலயிட ேவண்டாம்.

மாசி

விகாரி

ேஜாதிஷபூஷண் ேவங்கடசுப்பிரமணியன்

27-02-2020
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வியாழக்கிழைம

சுவாமிமைல முருகப் ெபருமான் தங்கக் கவசம்
அணிந்து ைவரேவல் தரிசனம். ரங்கம் நம்ெபருமாள் 
புறப்பாடு,  திருப்பதி ஏழுமைலயப்பன் புஷ்பாங்கி.

ராகு காலம் மதியம் 1.30-3.00
எமகண்டம் காைல 6.00-7.30
குளிைக காைல 9.00-10.30

நாள் வளர்பிைற
அதிர்ஷ்ட எண் 2, 6, 9
சந்திராஷ்டமம் பூரம், உத்திரம்

ேயாகா, தியானம் ெசய்ய, கதிர் அறுக்க, பயணம் ெதாடங்க, 
மருந்துண்ண, வாகனம் வாங்க, விற்க நன்று.

திதி : சதுர்த்தி பின்னிரவு 4.48 மணி வைர. பிறகு பஞ்சமி.
நட்சத்திரம் : ேரவதி இரவு 11.28 மணி வைர. பிறகு அசுவினி.
நாமேயாகம் : சுபம் காைல 9.12 மணி வைர. அதன் பிறகு சுப்பிரம்.
நாமகரணம் : வணிைச பிற்பகல் 3.48 மணி வைர. அதன் பிறகு பத்திைர.
நல்லேநரம் : காைல 9.00-12.00, மாைல 4.00-7.00,
   இரவு 8.00 - 9.00 மணி வைர.
ேயாகம் :  சித்தேயாகம் இரவு 11.28 மணி வைர. பிறகு அமிர்தேயாகம்.
சூலம் : ெதற்கு, ெதன்கிழக்கு பிற்பகல் 2.00 மணி வைர.
பரிகாரம் : நல்ெலண்ெணய்.
சூரியஉதயம் : ெசன்ைனயில் காைல 6.26 அஸ்தமனம்: மாைல 6.17

கைத: மானா  ஓவியம்: தர்மா
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 ெதன்னிந்தியாவில் முதல் முைறயாக 

  100 அடி உயரமுள்ள உலக அைமதிக்கான புத்த ேகாபுரம் 
  சங்கரன்ேகாவில் அருேக  மார்ச் 4-ல் திறக்க ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

   ஒய்.ஆண்டனி ெசல்வராஜ்
   மதுைர

  ெதன்னிந்தியாவிேலேய தமிழ
கத்தில் முதல்முைறயாக 100 அடி
உயரமுள்ள உலக அைமதிக்
கான புத்த ேகாபுரம் அைமக்கப் 
பட்டுள்ளது. சங்கரன்ேகாவில் 
அருேக  வரும் 4-ம் ேததி 
நைடெபறும் இதன் திறப்பு விழாவில் 
ஜப்பானில் இருந்து 30 புத்தமத 
குருக்கள் பங்ேகற்கின்றனர்.

  தகவல் ெதாழில்நுட்பம் பல 
மடங்கு ேமம்பட்டு உலகேம ஒரு
கிராமமாக சுருங்கிவிட்டது. இருந்த
ேபாதிலும், இேத காலகட்டத்தில் 
தான் ேபார், அணு ஆயுதங்கள் 
ேபான்ற மனித கண்டுபிடிப்புகளால் 
உயிரினங்கள் அழிைவச் சந்தித்து 
வருகின்றன. இச்சூழ்நிைலயில் 
புத்தர் பின்பற்றிய ெகாள்ைககள், 
காந்தியின் அகிம்ைச வழிையக் 
கைடப்பிடிப்பது அவசியமாகிறது.

  பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு
ேபரரசர் அேசாகர் ேபாைரக் 
ைகவிட்டு புத்த அைமதி ேகாபுரங்
கைள உருவாக்கி அைமதிைய 
நிைலெபறச் ெசய்தார். அேத 
ேநாக்கத்தில் 20-ம் நூற்றாண்டில் 

வாழ்ந்த ஜப்பான் நாட்ைடச் 
ேசர்ந்த புத்த துறவி நிட்சு தட்சு 
பியூஜீ  உலகம் முழுவதும் அைம
திக் ேகாபுரத்ைத உருவாக்கி அைம
திைய நிைலநாட்டும் பணியில் 
ஈடுபட்டு வந்தார்.

  இந்த நிட்சு தட்சு பியூஜீ, காந்தி

யடிகளுக்கு மிகவும் ெநருக்கமான
வராக இருந்தவர். 1969-ம் ஆண்டில் 
அப்ேபாைதய பிரதமர் ேநரு உதவி 
ேயாடு முதன் முதலில் புத்தர் 
உபேதசம் ெசய்த பிகார் மாநிலம் 
ராஜ்கீர் மைலயில் உலக அைமதி 
புத்த ேகாபுரம் அைமக்கப்பட்டது. 

முன்னாள் குடியரசுத்  தைலவர் 
விவி.கிரி அைமதி ேகாபுரத்ைத 
திறந்து ைவத்தார். பின்னர் இேத 
ேபான்று அைமதி ேகாபுரங்கள் 6 
மாநிலங்களில் அைமக்கப்பட்டன.

  இந்நிைலயில், ெதன்னிந்தியா 
வில், தமிழகத்தில் முதன்முைற
யாக அைமதி ேகாபுரம் அைமக்கப்
படுகிறது. ெதன்காசி மாவட்டம் சங்
கரன்ேகாவில் அருேக வீரிருப்பு
கிராமத்தில் ‘தமிழ்நாடு நிப்ெபான் 
சன் மிெயா ெஹாஜி’ புத்த அைமப்பு,
உலக அைமதிக்கான புத்த அைமதி
ேகாபுரத்ைத அைமத்து வருகிறது.

  100 அடி உயரம் 150 அடி 
விட்டம் உள்ள இந்தக் ேகாபுரத்தின் 
ேமேல புத்தரின் சிறிய அளவிலான 
அஸ்தி ைவக்கப்பட உள்ளது. 
புத்தரின் உபேதசம் சாதி, மதத்
துக்கு அப்பாற்பட்டது. இந்தக் 
ேகாபுரத் திறப்பு விழா மார்ச் 
4-ம் ேததி நைடெபறுகிறது. இந்த 
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகைள, 
தமிழ்நாடு நிப்ெபான்சன் மிெயா 
ெஹாஜி அைமப்புடன் மதுைர 
காந்தி அருங்காட்சியக நிர்வாகமும் 
ஒருங்கிைணந்து ெசய்து வருகிறது.

  இதுகுறித்து, காந்தி அருங் 
காட்சியக இயக்குநர் ேக.ஆர்.

நந்தா ராவ் கூறியதாவது: புத்தரின் 
ேகாட்பாட்ைடப் பின்பற்றி  நாட்டின் 
விடுதைலக்காக அகிம்ைச வழிப் 
ேபாராட்டத்ைத காந்தியடிகள் 
ேதர்வு ெசய்தார். அைதக் ேகள்விப் 
பட்ட ஜப்பான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த 
நிட்சு தட்சு பியூஜீ, இந்தியா 
வந்து அகிம்ைசப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்ட காந்தியடிகைள வார்தா 
ஆசிரமத்தில் சந்தித்தார்.

  30 புத்தமத குருக்கள்
  காந்தியடிகளின் சர்வ சமய 

வழிபாட்டில் புத்த மந்திரத்ைதச் 
ெசால்லி உலக அைமதிக்காகப் 
பிரார்த்தைன ெசய்தார். அதனால், 
இந்தியாவில் உலக அைமதிக்கான 
புத்த ேகாபுரங்கள் அைமப்பதற்கு 
காந்தி அருங்காட்சியகம் உதவி 
ெசய்து வருகிறது. வீரிருப்பில் 
திறக்கப்படும் உலக அைமதிக்கான 
புத்த ேகாபுர விழாவில் ஜப்பானில் 
இருந்து 30 புத்தமத குருக்கள் 
பங்ேகற்கின்றனர். இந்தக் ேகாபு
ரத்தில் தினமும் உலக அைமதிக்
கான பிரார்த்தைன, வழிபாடு 
உள்ளிட்டைவ காைல, மாைல 
ேநரங்களில் நைடெபறும். 

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.   

 ெதன்னிந்தியாவின் முதல் தங்க நைக ெதாழிற்பூங்கா அறிவிப்பு

  நைக உற்பத்தி ேகந்திரமாக ேகாைவ நிச்சயம் மாறும்
   ஏற்றுமதி, ேவைலவாய்ப்பு அதிகரிக்குெமன ெபாற்ெகால்லர்கள் நம்பிக்ைக

   ஆர்.கிருஷ்ணகுமார்
   ேகாைவ

  ெதன்னிந்தியாவிேலேய முதல்
முைறயாக தங்க நைகக்ெகன 
ேகாைவயில்தான் ெதாழிற்பூங்கா 
அைமய உள்ளது. இதன் மூலம்
ேகாைவ தங்க நைக உற்பத்தி 
ேகந்திரமாக (ஜுவல் ஹப்) மாறு
வதுடன், ஏற்றுமதி, ேவைலவாய்ப்பு 
அதிகரிக்கும் என்றும் ெபாற்
ெகால்லர்கள் நம்பிக்ைக ெதரி
வித்துள்ளனர்.

  தமிழகத்தில் ெசன்ைனக்கு 
அடுத்தபடியாக ெபரிய ெதாழில்
நகரமான ேகாைவயில் தங்க
நைக உற்பத்தித் ெதாழில்
பாரம்பரியமாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டு வருகிறது. குைறந்த எைடயில், 
ெபரிய அளவிலான நைககள், 
சிறந்த ேவைலப்பாடுகள் என 
ேகாைவ நைகக்கு  உலெகங்கும் 
வரேவற்பு உண்டு.

  ேகாைவயில் 50 ஆயிரத்துக்கும் 
ேமற்பட்ட சிறு, குறு நைகப் 

பட்டைறகள் ெசயல்படுகின்றன. 
ஏறத்தாழ 2 லட்சம் ெதாழிலாளர்கள் 
இைத நம்பியுள்ளனர். 2000-ம்
ஆண்டில் 3 லட்சம் ெதாழி
லாளர்கள் தங்க நைகத் ெதாழிலில் 
ஈடுபட்ட நிைலயில், ெதாடர் குண்டு 
ெவடிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்
களால் இந்த எண்ணிக்ைக 
குைறந்துவிட்டது.

  எனினும், மும்ைபக்கு அடுத்த
படியாக ேகாைவதான் தங்க 
நைக ெதாழிலில் பிரசித்தி ெபற்று 
விளங்குகிறது. ேகாைவயில் 
தயாரிக்கப்படும் நைககள், பல்
ேவறு மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி, 
அெமரிக்கா, ஐேராப்பா, வைள
குடா நாடுகள் உள்ளிட்ட பல்ேவறு
நாடுகளுக்கும் அனுப்பி ைவக்கப் 
படுகின்றன.

  இந்நிைலயில், ேகாைவயில் 
ஒருங்கிைணந்த தங்க நைக 
ெதாழிற்பூங்கா அைமக்க ேவண்டு
ெமன ெபாற்ெகால்லர்கள் 
ெதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த 
நிைலயில், ேகாைவயில் தங்க

நைக ெதாழிற்பூங்கா அைமக்கப்பட 
உள்ளதாக சட்டப்ேபரைவயில் 
தமிழக ஊரக ெதாழில் துைற 
அைமச்சர் ெபஞ்சமின் அறி
வித்துள்ளார். ெதாண்டாமுத்தூர் 
ெதாகுதிக்கு உட்பட்ட ேபரூர் 
வட்டத்தில் இதற்கான நிலம் 
ேதர்வு ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், 
விைரவில் ெதாழிற்பூங்கா அைமப்
பதற்கான பணிகள் ெதாடங்கும் 
என்றும் ெதரிவிக்கப்பட்டது.

  இதுகுறித்து ேகாைவ ெபாற்
ெகால்லர்கள் கூட்டைமப்பு 

தைலவர்  எஸ்.எம்.கமலஹாசன் 
`இந்து தமிழ்' ெசய்தியாளரிடம் 
கூறியதாவது:  தங்கத்ைத 
உருக்குதல், கம்பி நீட்டுதல், 
எம்ேபாசிங், ேமக்கிங், ப்ராசசிங், 
டிைசனிங், ெமருேகற்றுதல், தரக் 
கட்டுப்பாடு உள்ளிட்டைவ ஒேர 
இடத்தில் அைமயும் வைகயில், 
தங்க நைக ெதாழிற்பூங்கா அைமக்க 
ேவண்டுெமன பல ஆண்டு
களாக வலியுறுத்தி வருகிேறாம்.

  ேகாைவயில் ெதாழிற்பூங்கா 
அைமக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு 
மிகவும் வரேவற்கத்தக்கது. இந்தி
யாவில் மும்ைப, குஜராத், ெகால்
கத்தாவில் மட்டும்தான் தங்க,
வைர நைககளுக்கான ெதாழிற்
பூங்காக்கள் உள்ளன. ெதன்னிந்தி
யாவிேலேய முதல் தங்க 
நைக ெதாழிற்பூங்கா ேகாைவ
யில் அைமக்கப்பட உள்ளது. 

  ேபரூரில் இதற்கான 
இடத்ைத தமிழக அரசு ேதர்வு 
ெசய்துள்ளது. முதல்கட்டமாக 
500 ெதாழிற்கூடங்கள் அங்கு 

அைமயும். ேமலும், மத்திய 
அரசும் ெதாழில்நுட்ப உதவிகள், 
நவீனத் ெதாழில் உபகரணங்கள், 
ஏற்றுமதிக்கான ஆேலாசைனகைள 
வழங்கும். இதன் மூலம், புதிய 
ெதாழில்முைனேவார் உருவாகி,
ஏராளமாேனாருக்கு ேவைல 
வாய்ப்பு கிைடக்கும்.

  தற்ேபாது தினமும் சுமார் 100 
கிேலா அளவுக்கு தங்க நைக
கள் ேகாைவயிலிருந்து ஏற்றுமதியா
கின்றன. இந்த அளவு இரண்டு 
மடங்காக உயரும். ெபரு நிறு
வனங்களுடன் ேபாட்டி ேபாடவும் 
இந்தப் பூங்கா உதவியாக 
இருக்கும்.

  ஜவுளி, இயந்திர உற்பத்தி, 
கல்வி, மருத்துவத் துைறகளில் 
சிறந்து விளங்கும் ேகாைவ, தங்க 
நைக உற்பத்தித் ெதாழிலிலும் 
அடுத்த கட்டத்ைத எட்டுவதுடன், 
ஒட்டுெமாத்த ேகாைவயின் ெபாரு
ளாதார வளர்ச்சிக்கும் இது 
உதவும்.

  இவ்வாறு அவர் கூறினார்.   

  எஸ்.கமலஹாசன்

  சங்கரன்ேகாவில் அருேக வீரிருப்பில் அைமக்கப்பட்டுள்ள உலக அைமதிக்கான புத்த 
ேகாபுரம்.

ேபக்கரின் அைழப்ைப ஏற்று  கிறிஸ்துவ பிரார்த்தைனக் கூட்டத்துக்கு ெசன்றார் ேமாகன் தாஸ் காந்தி.
மிஸ்டர் ேகாட்ஸ்… இவர் ேமாகன் தாஸ் காந்தி. பாரிஸ்ட்டர். எனது நண்பர்.

பிரார்த்தைன முடிந்ததும்... ‘குேவக்கர்’ எனும் கிறிஸ்துவ அைமப்ைபச் ேசர்ந்த ேகாட்ஸ்...ஹாரிஸ், காப் என்ற வயதான கன்னிகாஸ்திரிகைள  காந்திக்கு அறிமுகம் ெசய்துைவத்தார். மிஸ்டர் காந்தி ஒவ்ெவாரு ஞாயிற்றுக்கிழைமயும் மாைல 4 மணிக்கு எங்கள் இல்லத்துக்கு ேதநீர் சாப்பிட வரேவண்டும்!  உங்கள் ேதநீர் அைழப்ைப நான் ஏற்கிேறன்!

ேபக்கரின் நண்பெரன்றால் இனி நீங்கள்எனக்கும் நண்பர்தான்!உங்கள் வருைக கர்த்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்படும்...வாருங்கள்!

 த்ரிஷாவின் பயிற்சி!
  ஒேர ேநரத்தில் தமிழ், மைலயாளம், ெதலுங்கு ஆகிய ெமாழிகளில் கவனம் 

ெசலுத்தும் த்ரிஷாவின் நடிப்பில்  தமிழில் ‘பரமபதம் விைளயாட்டு’  படம் 
விைரவில் ெவளிவர உள்ளது. இப்படத்தில் த்ரிஷாவுடன் மானஸ்வி என்ற 
சிறுமி முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்றிருக்கிறார். அதிலும், திரிஷாவின் மகளாக 
அவர் நடித்திருக்கிறார். காது ேகட்காத,  வாய் ேபசமுடியாத குழந்ைதயாக 
நடித்திருக்கும் அவருக்கு த்ரிஷா  சில பயிற்சிகைளக் கற்றுத் தந்துள்ளார். 
அந்த அளவுக்கு படக்குழுவினேராடும், நட்சத்திரங்கேளாடும் ஒத்துைழப்பு 
அளித்துள்ளார் த்ரிஷா. ஆனால் இப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் 
கலந்துெகாண்ட தயாரிப்பாளர் டி.சிவா ேபசும்ேபாது, ‘‘இதுேபான்ற படங்களுக்கு த்ரிஷா 
புெராேமாஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்துெகாள்ள அைழத்தால் தவிர்க்கிறார். ெதாடர்ந்து 
இதுேபான்று அவர் நடந்துெகாண்டால்   சம்பந்தப்பட்ட படத்துக்காக  வாங்கிய 
சம்பளத்தில் ஒரு பகுதிைய தயாரிப்பாளருக்கு மீண்டும் தர ேவண்டும். த்ரிஷாைவ 
ேபாலேவ  இன்னும் சில முன்னணி நடிைககள் இப்படி நடந்து ெகாள்கின்றனர்’’ என்று 
ேபசியுள்ளார்.

  இயக்குநர் நடிகரான கைத!
  சிபிராஜ் நடிப்பில் உருவாகும் ‘கபடதாரி’ படத்தில் ‘சத்யா’ பட இயக்குநர் பிரதீப் 

கிருஷ்ணமூர்த்தி நடிகராக அறிமுகமாகிறார். இதுகுறித்து படக்குழு சார்பில் 
கூறியதாவது: இக்கைதக்கு நல்ல உடல்கட்டுடன், மாடர்ன் லுக்கில் ஒரு நடிகர் 
ேதைவப்பட்டார். யாைர நடிக்க ைவக்கலாம் என விவாதித்தேபாது, பிரதீப் 
கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்தக் கதாபாத்திரத்ைத அருைமயாக ைகயாள்வார் என 
ேதான்றியது. ஆனால் அவர் முதலில் சம்மதிக்கவில்ைல. ெபரும் 
வற்புறுத்தலுக்கு பின்ேப ஒப்புக்ெகாண்டார். அவருைடய 
கதாபாத்திரம் கைதைய அடுத்த தளத்துக்குக் 
ெகாண்டு ெசல்லும் மிக முக்கிய 
பாத்திரம். படத்தில் மிக 
அழுத்தமான பாதிப்புகைள 
ஏற்படுத்துவதாக அந்த 
கதாப்பாத்திரம் இருக்கும். 
இப்படத்துக்குப் 
பிறகு இயக்குநர் 
பிரதீப் கிருஷ்ணமூர்த்தி 
தமிழ் சினிமாவில் மிக 
முக்கிய நடிகராக வலம் 
வருவார்!’’ என்றனர். 
இப்படத்தில் சிபிராஜ் 
நாயகனாக நடிக்க நந்திதா 
ஸ்ேவதா நாயகியாக 
நடிக்கிறார். .  

 கமலின்
 கட்டைள

!
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ார்.
   

 ெவற்றி  -  தனுஷின் 
எல்ைல
  கா ர்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் 

தனுஷ் நடிக்கும்  ‘ஜகேம 
தந்திரம்’ படத்தின் இறுதிகட்ட ேவைலகள் 
நடந்து வருகின்றன. இந்நிைலயில் 
தனுஷ் நடிப்பில்  மாரி ெசல்வராஜ் 
இயக்கத்தில் கடந்த ஜனவரியில் 
திருெநல்ேவலியில் ெதாடங்கிய 
‘கர்ணன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பும்  
90 சதவீதம் நிைறவுெபற்றுள்ளது. 
கிராமப் பின்னணியில் சமூகம் 
சார்ந்த விஷயங்கைள 

ேபசும் இப்படத்தில் தனுஷுக்கு ேஜாடியாக 
ராஜிஷா விஜயன் நடிக்கிறார். ேயாகிபாபு 
முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் 
இப்படத்ைத ெதாடர்ந்து  கார்த்திக் நேரன் 
இயக்கத்தில் நடிக்க  தனுஷ் திட்டமிட்டுள்ளார். 
இதற்கிைடேய, ‘அசுரன்’ படத்ைதத் ெதாடர்ந்து 
ெவற்றிமாறனும், தனுஷும் சிறு இைடெவளி 
எடுத்துக்ெகாண்டு மீண்டும் இைணயலாம் என 
திட்டமிட்டுள்ளனர்.  இந்நிைலயில்  தனித்தனி 

திைசயில் பயணிக்க ெதாடங்கியுள்ள 
இருவரும் மீண்டும் இைணய  
இன்னும் ஓராண்டு காலத்துக்கு 
ேமல் ஆகும் என்கின்றனர்.    

 4 படங்களுக்கான 
உைழப்பு!

  அருண் விஜய் நடிப்பில் 
ெவளிவந்த ‘மாஃபியா’ 

படத்ைதத் ெதாடர்ந்து 
‘அக்னிச் சிறகுகள்’, ‘சினம்’ 
மற்றும் ‘பாக்ஸர்’ ஆகிய 
படங்களின் நடிப்பில் கவனம் 
ெசலுத்தி வந்தார். அவற்றில் 
‘அக்னிச் சிறகுகள்’ படத்துக்கு 

ெவளிநாடுகளில் 
படப்பிடிப்பும், ‘சினம்’ 

படத்துக்கு ெசன்ைனயில் 
அரங்கு அைமத்து 
பிரம்மாண்ட ஆக் ஷன் 
காட்சிகளும் எடுக்கப்பட்டு  
வருகின்றன. இந்நிைலயில், 
அருண் விஜய்யின் 

அடுத்த படமான ‘பாக்ஸர்’ 
படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ெவளியாகி 

இைணயத்தில் ெபரும் வரேவற்பு 
ெபற்றது. ஆனால், படத்தின் படப்பிடிப்பு 
இன்னும் ெதாடங்கவில்ைல. 
இப்படத்ைத பாலாவிடம் உதவி 
இயக்குநராகப் பணிபுரிந்த விேவக் 
இயக்க உள்ள நிைலயில் இது 
குறித்து அருண் விஜய் சமீபத்தில் 
கூறும்ேபாது, “நான்கு படங்களுக்கான 
உைழப்ைபக் ெகாடுக்க ேவண்டிய 
படம். உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் 
ெராம்பேவ கடினமான, எேமாஷனலான 
படம். அதற்காக உடல்ரீதியாக 
முழுைமயாகத் தயாராேனன். படத்தில் 
3 வித்தியாசமான உடலைமப்புகளில் 
நான் நடித்துள்ேளன்” என்றார்.   ராஜிஷா விஜயன்   ப்ரியா பவானி சங்கர்
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Usman Road, T.Nagar, Ch-17. Ph: 2434 5555
SS ‘தமிழக மககள் ஒற்றுமம மமமை’ அமமப்பு சார்பில் குடியுரிமம பாதுகாப்பு மாநாடு சசனமனை ராயப்மபடமை ஒய்எம்சிஏ மமதானைத்தில் மநற்று நமைசபற்்றது. இதில் திமுக தமைவர் மு.க.ஸைாலின, புதுசமசரி முதல்வர் நாராயணசாமி,  
‘இந்து’ என.ராம், அய்யா வழி பாைபிரஜாபதி அடிகளார், மார்கசிஸட மாநிை சசயைாளர் மக.பாைகிருஷணன, மபராயர் மதவசகாயம், தமிழக மககள் ஒற்றுமம மமமை அமமப்பின ஒருங்கிமணப்பாளர்கள்  மவுைானைா சமாய்தீன பாகவி, 
அருணன ஆகிமயார் பங்மகற்்றனைர். (அடுத்த பைம்) மாநாடடில் கைந்துசகாணை கூடைத்தின ஒரு பகுதி. படங்கள்: ்க.பரத்

தமிழகத்தில் என்பிஆரை அனுமதிகக மாட்டோம் என

அமைச்சரமையில் தீரைமானம் நிமைவைறை வைண்டும்
z குடியுரிமை பாதுகாப்பு ைாநாட்டில் மு.க.ஸ்ாலின் வலியுறுத்தல்

 �சென்மனை
தமிழகத்தில் ததசிய மககள் ததாகக  
பதிதேடகடை (என்பிஆர்) அனுமதிகக 
மாடதடைாம் என அகமச்சரகேகயக 
கூடடி தீர்மானம் நிகைதேறை 
தேண்டும் என்று திமுக தகைேர் 
மு.க.ஸடைாலின் ேலியுறுத்தியுள்்ார்.

‘தமிழக மககள் ஒறறுகம தமகடை'  
அகமப்பு ்சார்பில் த்சன்கன 
ராயப்தபடகடை ஒய்எம்சிஏ திடைலில் குடி 
யுரிகம பாதுகாப்பு மாநாடு தநறறு 
நடைநதது. இதில் ஸடைாலின் தபசிய 
தாேது:

குடியுரிகமகய பாதுகாகக நாடு 
முழுேதும்  மககள் தபாராடடைத்தில் 
ஈடுபடடு ேருகின்ைனர். தடைல்லியில் 
கடைநத 3 நாடக்ாக நகடைதபறும் 
கைேரஙகக் பார்ககும்தபாது 
யாருகடைய கககளில் அதிகாரம் 
உள்்து என்ை தகள்வி எழுகிைது. 
குடியுரிகம பறிககப்படும் என்ை 

அச்சத்தால் மககள் தபாராடு 
கின்ைனர். அநத அச்சத்கத தபாகக 
தேண்டியது மத்திய பாஜக அரசின் 
கடைகம. குடியுரிகமச ்சடடைத்கத 
எதிர்ப்பதால் எஙகக் இநதுக 
களுககு எதிரானேர்க்ாக சித் 
தரிகக முயறசி த்சய்து ேரு 
கின்ைனர். இநதுத்துேத்கத 
எதிர்ககிதைாதம தவிர இநது 
மத நம்பிககக தகாண்டை 
ேர்கக் எதிர்ககவில்கை. 

முதல்வர் ஒப்புக்கொண்டுள்ொர்
ததசிய மககள்ததாகக பதிதேட 

டைால் (என்பிஆர்) முஸலிம்களுககு 
மடடுமின்றி, அகனேருககுதம 
பாதிப்பு ேரும். தநகத, தாயாரின் 
பிைநத இடைம் தபான்ை ஆேணஙகக் 
எல்தைாராலும் தர முடியாது. 

்சடடைப்தபரகேயில் இநதச 
்சடடைத்கத நாஙகள் எதிர்த்த 

தபாது, இதனால், எநத பாதிப்பும் 
ேராது என முதல்ேர் பழனி்சாமி 
ததரிவித்தார். ஆனால், இப்தபாது 
அேர்கத், ததகேயறை ஆே 
ணஙகக் மககளிடைம் தகடகக 
கூடைாது என பிரதமருககு கடிதம் 
எழுதியுள்்னர். இதன்மூைம் குடியு 
ரிகமச ்சடடைத்தால் பாதிப்பு இருப் 
பகத முதல்ேர் ஒப்புகதகாண்டுள் 
்ார். 

மத்திய அரசு நட்வடிக்க
எனதே, என்பிஆகர அனு 

மதிகக மாடதடைாம் என்று தமிழக 
அகமச்சரகேகயச கூடடி உடைதன 
தீர்மானம் நிகைதேறை தேண்டும். 
இப்தபாதும் காைம் கடைநதுவிடை 
வில்கை. குடியுரிகமச ்சடடைத்கத 
உடைதன திரும்பப் தபறறு, மககள் 
அகமதியாக ோழ ேழி ஏறபடுத்த 
மத்திய அரசு நடைேடிககக எடுகக 

தேண்டும். இவோறு ஸடைாலின் 
தபசினார்.

ரஜினி ப�ொரொட ்வரப்வண்டும்
மாநாடடில் ‘இநது’ என்.ராம் தபசிய 

தாேது:
 கடைநத 1989 முதல் ஒவதோரு  

ததர்தல் அறிகககயிலும் ததசிய குடி 
மககள் பதிதேடகடை தகாண்டு ேரு 
தோம் என்று பாஜகவினர் ோககுறுதி 
அளித்து ேருகின்ைனர். குடியுரிகமச 
்சடடைம் என்பது இநதிய அரசியல் 
்சா்சனத்துககு முறறிலும் விதராத 
மானது. இதறகு இநத அ்வுககு 
எதிர்ப்பு ேரும் என்பகத பாஜக 
அரசு எதிர்பார்ககவில்கை. 

என்பிஆர், என்ஆர்சி இரண்டும் 
தேவதேைல்ை. என்ஆர்சி தகாண்டு 
ேருேதறகான முதல்படிதான் 
என்பிஆர். என்பிஆகர அமல்படுத்த 
மாடதடைாம் என்று தமிழக அரசு 

அறிவிகக தேண்டும். குடியுரிகமச 
்சடடைம், என்பிஆரால் ஒரு இநதிய 
முஸலிம் பாதிககப்படடைாலும் 
தபாராடுதேன் என்று நடிகர் ரஜினி 
காநத் கூறினார். இப்தபாது தடைல்லி 
யில் கைேரம் ஏறபடடு முஸலிம்கள்  
பாதிககப்படடுள்்னர். எனதே,  
ரஜினி தபாராடை ேர தேண்டும். குடி 
யுரிகமச ்சடடைம், என்பிஆர் பறறிய 
தனது நிகைப்பாடகடை ரஜினி மறுபரி 
சீைகன த்சய்ய தேண்டும்.

இவோறு அேர் தபசினார். 
புதுசத்சரி முதல்ேர் நாராயண 

்சாமி, தமிழக மககள் ஒறறுகம 
தமகடை அகமப்பின் ஒருஙகிகணப் 
பா்ர்கள் அருணன், க.உதயகுமார், 
கல்வியா்ர் தாவூத் மியாகான்,  
அய்யா ேழி பாைபிரஜாபதி அடிக 
்ார், மவுைானா தமாய்தீன் பாகவி, 
தபராயர் ததே்சகாயம் உள்ளிடதடைார் 
பஙதகறைனர். 

CHENNAI

ரஜினிகாந்த் கருத்துக்கு 
கமல்ாசன் வரவவற்பு

 �சென்மனை
த்சன்கனயில் தனது 
இல்ைத்தில், நடிகர் ரஜினி 
காநத் தநறறு இரவு த்சய்தி 
யா்ர்கக் ்சநதித்தார். 
அப்தபாது, தடைல்லியில் 
நகடைதபறறு ேரும் குடியுரிகம 
்சடடைம் ததாடைர்பான ேன்முகை 
்சம்பேஙகள் குறித்து கருத்து 
ததரிவித்திருநதார். அநத 
ேன்முகைகளுககு மத்திய 
அரசுதான் காரணம் என 
குறைம்்சாடடி இருநதார். 

இநநிகையில், ரஜினியின் 
கருத்கத ேரதேறறு மககள் 
நீதி மய்யம் கடசியின் 
தகைேர் கமல்்ா்சன், 
தனது டவிடடைர் பககத்தில் 
பதிவிடடிருநதார். அதில், 
“்சபாஷ் நண்பர் ரஜினிகாநத் 
அேர்கத், அப்படி ோஙக. 
இநத ேழி நல்ை ேழி. தனி 
ேழி அல்ை, ஒரு இனதம 
நடைககும் ராஜபாடகடை. 
ேருக, ோழ்த்துகள்” என்று 
குறிப்பிடடுள்்ார்.

SS சபாதுத் மதர்வுகளுககானை வினைாத்தாள் மவககப்படடுள்ள அம்றககு 
சவளிமய பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடடுள்ள துப்பாககி ஏந்திய சபண 
காவைர். இைம்: மைடி சவலிங்ைன மமல்நிமைப் பள்ளி. படம்: ்க.பரத்

மாநக்ராட்சி பள்ளி மாணவரகளுககான 

வாழக்்க வழிகாட்டி ் கவேடு
Szஆணையர் க�ோ.பிர�ோஷ் வெளியிட்ோர்

 �சென்மனை
த்சன்கன மாநகராடசி தேளி 
யிடடை த்சய்திககுறிப்பில் கூறி 
யிருப்பதாேது:

த்சன்கன மாநகராடசியும், 
த்சன்கன தராடடைரி கி்ப் (கிழககு) 
ஆகியகே இகணநது  ‘ோழ்ககக 
ேழிகாடடி’ என்ை நிகழ்சசி ரிப்பன் 
மாளிகக ே்ாகத்தில் தநறறு 
நகடைதபறைது.  இதில் மாநகராடசி 
ஆகணயர் தகா.பிரகாஷ் பங 
தகறறு, மாநகராடசி பள்ளியில் 
12-ம் ேகுப்பு பயிலும் மாணே, 
மாணவிகளுககு உதவும் ேகக 
யில் பல்தேறு  ஆதைா்சகனகள் 
அடைஙகிய, இநதியக கல்வி 
அறிவுத் திடடைக குழுோல் 
தயாரிககப்படடை  ோழ்ககக ேழி 
காடடி ககதயடகடை தேளியிடடைார். 

பின்னர், மாணே, மாணவியர் 

கள் 12-ம் ேகுப்புககு பிைகு எநத 
உயர் கல்விகய ததர்நததடுப்பது, 
அதன் ோயிைாக எப்படி ோழ்க 
கககய த்சம்கமயாக அகமத்து  
தகாள்ேது என்பகத ககதயடு  
மூைம் அறிநதுதகாள்்ைாம் என 
எடுத்துகரககப்படடைது. 

இநத விழிப்புணர்வு நிகழ்சசி 
யில் 32 மாநகராடசி தமல் 
நிகைப் பள்ளிகளில் இருநது  
1000-ககும் தமறபடடை அறிவியல்,  
ககைப்பிரிவு மறறும் ேணிகவியல்  
்சார்நத மாணே, மாணவியர் 
பஙகு தபறைனர். இநநிகழ்சசியில் 
கல்வி அலுேைர் பாரதிதா்சன் 
மறறும் உதவி கல்வி அலுேைர் 
கள், தராடடைரி கி்ப் பிரதிநிதிகள் 
உடபடை பைர் கைநது தகாண்டைனர்.

இவோறு த்சய்திககுறிப்பில் 
கூைப்படடுள்்து.

சீன இறககுமதி ச்ரககுகளுககு

தாமதமாக தாக்கல சசய்யும் ரசீதுக்கு அபராதம் ரத்து
 �சென்மனை

கதரானா கேரஸ பாதிப்கபத் 
ததாடைர்நது, சீனாவில் இருநது இைககு 
மதி த்சய்யப்படும் ்சரககுகளுககு 
தாமதமாக தாககல் த்சய்யப்படும் 
ரசீதுகளுககான அபராதத்கத ரத்து 
த்சய்ேதாக த்சன்கன சுஙகத் துகை 
ததரிவித்துள்்து.

சீனாவில் இருநது தமிழகத்துககு 
ஏரா்மான தபாருடகள் இைககுமதி 
த்சய்யப்படடு ேருகின்ைன. இந 
நிகையில், சீனாவில் பரவியுள்் 
கதரானா கேரஸ காரணமாக, அநநாட 
டில் உள்் ஏரா்மான ்சரககு 
ஏறறுமதி, இைககுமதி நிறுேனஙகள் 

மூடைப்படடுள்்ன.
இதனால், அநநாடடில் இருநது 

இைககுமதி த்சய்யப்படடுள்் ்சரககு 
களுககான ரசீதுகள் சுஙக அலுேை 
கத்தில் இைககுமதியா்ர்க்ால் 
தாககல் த்சய்ய முடியாத நிகை 
ஏறபடடுள்்து.

தபாதுோக, இவோறு இைககுமதி 
த்சய்யப்படடை ்சரககுகள் த்சன்கன 
துகைமுகத்கத ேநதகடைநத உடைன்,  
்சரககுககான ரசீதுகக் ஏதஜன்டகள் 
அல்ைது இைககுமதியா்ர்கள் 
சுஙகத்துகை அலுேைகத்தில் தாககல்  
த்சய்ய தேண்டும். இல்கை எனில்,  
முதல் மூன்று நாளுககு ரூ.5 ஆயிரமும்,  

அதன் பிைகும் தாககல் த்சய்யவில்கை 
எனில், நாத்ான்றுககு ரூ.10 ஆயிரம் 
அபராதம் விதிககப்படும்.

இநநிகையில், சீனாவில் ஏறபட 
டுள்் கதரானா கேரஸ பாதிப்பு 
காரணமாக, இைககுமதியா்ர்களின் 
நைன் கருதி, இநத ரசீதுகக் காை 
தாமதமாக தாககல் த்சய்தாலும் 
அதறகு அபராதம் எதுவும் ேசூலிககப் 
படைாது என்று சுஙகத் துகை தேளியிட 
டுள்் சுறைறிகககயில் ததரிவிககப் 
படடுள்்து. தமலும், இதுததாடைர்பான 
தகேல்கக்ப் தபை த்சன்கன சுஙகத் 
துகை அலுேைகத்தில் சிைப்பு உதவி 
கமயமும் அகமககப்படடுள்்து.

விலலிவாக்கம் ரயில நி்ைே வமம்பாை பணிகள் தாமதம் 
Sz க�ோக்குெரத்து வெரிசலோல் வ�ோதுமக்�ள் அெதி 

 �சென்மனை 
வில்லிோககம் ரயில் நிகையம் 
அருதக அகமககப்படடு ேரும் 
புதிய தமம்பாைப் பணிகள் 
தாமதமாக நடைப்பதால், அப் 
பகுதிகயச த்சர்நத  மககள் 
தபாககுேரத்து தநரி்சைால் 
அேதிப்படடு ேருகிைார்கள்.

த்சன்கன - அரகதகாணம் 
தடைத்தில் அகமநதுள்் வில்லி 
ோககம் ரயில் நிகையத்கத 
தயாடடி ரயில்தே தகட இயஙகி 
ேநதது. இகத தினநததாறும் 
ஆயிரககணககான மககள் 
பயன்படுத்தி ேநதனர். இதன் 
காரணமாக அப்பகுதியில் 
தபாககுேரத்து தநரி்சல் 
ஏறபடடைதால், அநத தகடகடை 
அகறறி, தமம்பாைம் அகமகக 
தேண்டும் என்று தபாதுமககள் 
ேலியுறுத்தினர்.

இகதயடுத்து,  அஙகு தமம் 
பாைம் அகமகக மத்திய அரசு 
ரூ.7.35 தகாடி நிதி ஒதுககியது. 
அதன்படி, ரயில் தகடகள்  
மூடைப்படடு, கடைநத 2018-ம் 
ஆண்டு ஜூகை மாதத்தில் 
தமம்பாைம் அகமப்பதறகான 
பணி ததாடைஙகியது.  தமம் 
பாைம் அகமகக ததகேயான  

தூண்கள்  சிை மாதஙகளி 
தைதய அகமககப்படடைன. 
ஆனால் அதன்பிைகு தமம் 
பாைம் கடடும் பணிகள் தாமத 
மாக நகடைதபறறு ேருகிைது. 
இதனால், அப்பகுதிகய சுறறி 
யுள்் தபாதுமககளும், ோகன  
ஓடடிகளும் தினமும் தபாககு 
ேரத்து தநரி்சைால் அேதிப் 
படுகின்ைனர்.

இதுததாடைர்பாக அப்பகுதி 
மககள் சிைர் கூறும்தபாது, 
“அண்ணாநகர், ஐசிஎப், 
வில்லிோககம் உள்ளிடடை 
பகுதிகளில் இருநது தகா்த் 

தூர், பூம்புகார் நகர், த்சங 
குன்ைம் பகுதிகளுககு த்சல்ை  
இநத தகட பிரதான ேழியாக  
இருநதது. இநத இடைத்தில் 
புதிய ரயில்தே தமம்பாைம் 
கடடுேதறகு முன்தப மாறறுப் 
பாகத ே்சதி த்சய்ய தேண்டு 
தமன ேலியுறுத்திதனாம். 
ஆனால், தமம்பாைப் பணி 
யில் எநத ததாய்வும் ஏறபடைாது,  
பணிகள் 8 மாதஙகளிதைதய 
முடிககப்படும் என அறிவிக 
கப்படடைது. ஆனால், அறிவித்த 
படி பணிகள் முழு வீசசில் 
நடைககவில்கை.   இதனால், 

பள்ளி, கல்லூரி மாணேர்கள், 
தேகைககு த்சல்தோர் 
மாறறுபாகதயில் நீண்டை தூரம் 
பயணம் த்சய்து கடுகமயாக 
அேதிப்படுகின்ைனர்.  அப் 
பாகதயில் தபாககுேரத்து 
தநரி்சலும் அதிகமாக உள்்து.  
எனதே, இப்பகுதி மககளின் 
அேசியத்கத கருத்தில் 
தகாண்டு பணிகக் விகரநது 
முடிகக தேண்டும்’‘ என்ைனர்.

இதுததாடைர்பாக ததறகு 
ரயில்தே அதிகாரிகளிடைம் 
தகடடைதபாது, ‘‘வில்லிோககம் 
ரயில் நிகையம் அருதக 
அகமககப்படடு ேரும் தமம் 
பாைப் பணிகளில் ரயில்தே 
தமறதகாள்் தேண்டிய 
அகனத்து பணிகளும் முடிநது 
விடடைன.  மாநிை அரசின் தநடுஞ் 
்சாகைத் துகையால் தமற 
தகாள்் தேண்டிய பணிகள் 
முடியாமல் உள்்ன.  இதற 
கான நிைத்கத ககயகப் 
படுத்துேதில் தாமதம் ஏறபடடு 
ேருகிைது. எனதே, நிைம் 
ககயகப்படுத்திய பிைகு, 
எஞ்சியுள்் பணிகள்  விகரவில் 
தமறதகாள்்ப்படும் என்று  
எதிர்பார்ககிதைாம்’’ என்ைனர்.

த�ாழில் முனனவவாருககு

மின்்னணு சந்்தபடுத்தல பயிற்சி 
Szவசனணனையில் ெோணை ெ்க்கிறது 

 �சென்மனை
தமிழ்நாடு ததாழில் முகனதோர்  
தமம்பாடு, புத்தாகக நிறுேனம் 
தேளியிடடை த்சய்திககுறிப்பு:

ததாழில் முகனதோர்களுககு, 
‘மின்னணு முகையில்  ்சநகதப் 
படுத்தல்’ குறித்த பயிறசி, த்சன்கன  
ஈககாடடுத்தாஙகல்,  பார்த்த்சாரதி 
தகாயில் ததருவில் அகமநதுள்் 
ததாழில்முகனதோர் தமம்பாடு 
மறறும் புத்தாகக நிறுேனத்தில் 
நாக் (பிப்.28) காகை 10.00 
முதல் 5.00 மணி நகடைதபறுகிைது.  

இப்பயிறசியில், 18-ேயது 
நிரம்பிய 10-ம் ேகுப்பு ததர்சசி 
தபறை ஆண், தபண் இருபாைரும் 

த்சரைாம். த்சர விரும்புதோர் 
தஙகள் தபயகர தநரிதைா அல்ைது  
ததாழல்முகனதோர் மறறும் 
புத்தாகக நிறுேனத்தின் www.
editn.in   இகணயத்ம் மூைதமா 
பதிவு த்சய்து தகாள்்ைாம்.

இப்பயிறசி குறித்த கூடுதல் 
விேரஙகளுககு, அலுேைக 
தேகை நாடகளில் காகை 10 
மணி முதல் மாகை 5.45 மணி 
ேகர ததாடைர்பு தகாள்்ைாம். 
இதுதவிர 8668102600, 8668100336 
ஆகிய ததாகைதபசி எண்களிலும் 
ததாடைர்பு தகாள்்ைாம்.

இவோறு அதில் கூைப்பட 
டுள்்து.

SS வில்லிவாககம் ரயில் நிமையம் அருமக நமைசபற்று வரும் புதிய 
மமம்பாைப் பணி. படம்: ம.பிரபு

வழிபறி செய்த ச�ொள்ளையர�ள,  
மொணவர உடபட 3 பபர ் �து 

 �சென்மனை
துகரப்பாககம் தேஙகதடைஷ்ேராநகர், 7-ேது 
ததருகேச த்சர்நதேர் சிேலிஙகம்(32). கடடிடைத் 
ததாழிைாளியான இேர், துகரப்பாககம் ராஜீவகாநதி 
்சாகையில் தநறறு முன்தினம் இரவு நடைநது த்சன்று 
தகாண்டிருநதார்.

அப்தபாது அஙகு இரு்சககர ோகனத்தில் ேநத 
3 இக்ஞர்கள் திடீதரன சிேலிஙகம் கேத்திருநத 
த்சல்தபாகன பறித்துக தகாண்டு தப்பினர். இந 
நிகையில்,  அதத பகுதியில் உள்் தபருநது நிறுத்தம் 
அருதக த்சல்லும்தபாது அஙகு ்சாகையில் குறுகதக 
நடைநது த்சன்றுக தகாண்டிருநத ஏழுமகை என்பேர் 
மீது அேர்களின் இரு்சககர ோகனம் தமாதியது.

இதில் ஏழுமகையும், இரு்சககர ோகனத்தில் 
ேநத 3 தபரும் காயமகடைநதனர். இதறகிகடைதய அங 
கிருநத தபாதுமககள் விபத்கத ஏறபடுத்திய 3 
தபகரயும் பிடித்து கண்ணகி நகர் காேல் நிகையத்தில் 
ஒப்பகடைத்தனர். தபாலீஸார் வி்சாரகண நடைத்தியதில், 
அேர்கள் தபரும்பாககம் கல்லுககுடகடைப் பகுதிகயச 
த்சர்நத பரதமஸேரன் (23), குமரதேல் (24), ்சநததாஷ் 
(23) என்பதும், அேர்கள்தான், சிேலிஙகத்திடைம் 
ேழிப்பறி த்சய்தேர்கள் என்பதும் ததரியேநதது. 
இதில் ்சநததாஷ், தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் படித்து 
ேருேதாகக கூைப்படுகிைது.

விபத்தில் பைத்த  காயமகடைநத ஏழுமகை, ஒரு 
தனியார் மருத்துேமகனயில் அனுமதிககப்படடைார். 
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தனியார் கல்வி நிறுவன வளாகஙகளள

வணிக ந�ோக்கில் பயனபடுத்தக்கூடோது 
zzஉயர் நீதிமன்றத்தில் உயர்்கல்வித் துற்ற த்கவல் 

 �சென்னை 
தனியார் கல்வி நிறுவன வளா 
கஙகளள வணிக ந�ாக்கில் 
பயனபடுததக் கூடாது என 
அறிவுறுததபபடும் என உயர் 
கல்வித துளை சார்பில் 
உயர் நீதிமனைததில் தகவல் 
ததரிவிக்கபபட்டுளளது.

கடநத 2016-ம் ஆண்டு 
�டிகர் சஙக தபாதுக்குழு 
கூட்டம் தசனளன லநயாலா 
கல்லூரி கூட்ட அரஙகில் �ளட 
தபறுவதாக இருநதது.  பினனர் 
அஙகு �ளடதபைவிருநத 
கூட்டம் ரதது தசயயபபட்டது.

இநநிளலயில் லநயாலா 
கல்லூரி வளாகதளத �டிகர் 
சஙகததின தபாதுக்குழுக் 
கூட்டததுக்கு வாடளகக்கு 
விடபபட்டளத எதிர்தது 
பததிரிளகயாளர் சுஜிதா 
எனபவர் உயர் நீதிமனைததில் 
வழக்கு ததாடர்நது இருநதார்.

இநத வழக்ளக உயர் நீதி 
மனைம் தாமாக முனவநது 
தபாது�ல வழக்காக 
விசாரிக்க நீதிபதி என.
கிருபாகரன உததரவிட்டார்.

அதனபடி தசாதது 
வரி, மின கட்டணம் 
என அரசுக்கு தசலுதத 
நவண்டிய கட்டணம் மற்றும் 
வரியில் பல்நவறு சலுளக 
களளப தபறும் மருததுவம், 
தபாறியியல் மற்றும் ததாழில் 
நுட்ப கல்லூரிகள, பளளிகள 

உளளிட்ட தனியார் கல்வி நிறு 
வனஙகள, தஙகளது வளாகங 
களள வணிக ந�ாக்கில் கல்வி 
சாராத பிை பணிகளுக்கு 
பயனபடுததக் கூடாது என 
உயர் நீதிமனைம் ஏற்தகனநவ 
அறிவுறுததியிருநதது.

இநநிளலயில் இநத 
வழக்கு நீதிபதிகள எம்.சததிய 
�ாராயணன, ஆர்.நேமலதா  
ஆகிநயார் அடஙகிய அமர் 
வில் ந�ற்று மீண்டும் விசா 
ரளணக்கு வநதது.  அப 
நபாது லநயாலா கல்லூரி 
தரபபில்,  தஙகளது கல் 
லூரி வளாகதளத வணிக  
ந�ாக்கில் பயனபடுதத 
வில்ளல எனறும், இது 
ததாடர்பாக விரிவான 
பதில் மனு தாக்கல் தசயய 
அவகாசம் நவண்டும் எனவும் 
வாதிடபபட்டது.

உயர்கல்வித துளை  தரப 
பில், தமிழகததில் அரசு 
மற்றும் அரசு உதவிதபறும் 
கல்லூரி நிறுவனஙகள 
தஙகளது வளாகஙகளள 
வணிக ந�ாக்கில் பயன 
படுததக் கூடாது என  
ஏற்தகனநவ  அறிவுறுததப 
பட்டு சுற்ைறிக்ளக பிைபபிக் 
கபபட்டுளளது. இநதநபால்  
தனியார் கல்வி நிறுவனங 
களும் தஙகளது வளாகங 
களள வணிக ந�ாக்கில் 
பயனபடுததக் கூடாது என  

அறிவுறுததபபடும். இது 
ததாடர்பாக சுற்ைறிக்ளக பிைப 
பிக்க �டவடிக்ளக எடுக்கப 
பட்டு வருவதாக ததரிவிக்கப 
பட்டது.

இளதயடுதது நீதிபதிகள 
இநத வழக்கில் தமிழக 
அரசு மற்றும் மினஉற்பததி 
பகிர்மான கழகம், லநயாலா 
கல்லூரி சார்பில் பதிலளிக்க 
உததரவிட்டு விசாரளணளய, 
வரும் ஏப.9-க்கு தளளி ளவத 
துளளனர்.
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சபாறுப்பல்ை: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ோடர்புத்கோள்ை 
குறுஞதசய்தி: HTS<ஸபேஸ> உங்கள் 

பினப்கோடு இள� ளடப் தசய்து 
 எண்ணுக்கு அனுப்ேவும்.மின்னஞ்சல்:

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.
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வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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308 கில�ோ கஞ்ோ 
பறிமுதல் 

2 லபர் ககது
 �சென்னை

ஆநதிர மாநிலம் விசாகபபட்டி 
னததில் இருநது தசனளனக்கு 
லாரி ஒனறில் கஞசா கடததி 
வரபபடுவதாக மததிய நபாளதப 
தபாருள தடுபபுப பிரிவு 
தசனளன மண்டல இயக்கு�ர் 
புரூநனாவுக்கு ரகசியத தகவல் 
கிளடததது. இநதத  தகவலின 
அடிபபளடயில் சம்பநதபபட்ட 
அதிகாரிகள, ந�ற்று முனதினம் 
இரவு தசனளன அருநக கார 
நனாளட சுஙகசசாவடியில் திடீர்  
வாகன நசாதளனயில் ஈடுபட் 
டிருநதனர்.

அபநபாது அஙகு அவர்கள,  
காகிதஙகளள ஏற்றி வநத 
லாரிளய வழி மறிதது நசாதளன 
யிட்டனர். நசாதளனயில், அநத 
லாரியில் 810 தபட்டிகளில் 308 
கிநலா கஞசா கடததிக் தகாண்டு 
வரபபட்டது ததரியவநதது. 
இளதயடுதது அளத அதிகாரிகள 
பறிமுதல் தசயது, லாரியில் 
இருநத மதுளரளயச நசர்நத 
ஆண்டி (30), மருதுபாண்டி (42)  
ஆகிய 2 நபளரக்  ளகது 
தசயதனர்.

நமலும்,  இது ததாடர்பாக 
வழக்குப பதிவு தசயது, கஞசா  
கடததலுக்கு பினனணியில் 
இருநது மூளளயாக தசயல்பட் 
டவர்கள யார், மாணவர்கள 
அல்லது ஐ.டி.  பணியாளர்களள 
குறி ளவதது,  அவர்களுக்கு விநி 
நயாகிபபதற்காக கஞசா கடததி 
வரபபட்டதா எனபன உளளிட்ட 
பல்நவறு நகாணஙகளில் மததிய 
நபாளதப தபாருள தடுபபுப 
பிரிவு அதிகாரிகள ததாடர்நது 
விசாரிதது வருகினைனர்.

அளைதி பூஙகாவான இந்தியாளவ

நவறு திசையில் ககோண்டு கைல்்ல முயற்சி 
zz்காங்கிரஸ் செய்தித் சதாடர்்ாளர் குஷ்பு குற்றசொட்டு 

 �சென்னை 
அளமதிப பூஙகாவான இநதியாளவ 
நவறு திளசயில் தகாண்டு தசல்ல 
முயற்சிக்கினைனர் எனறு காஙகிரஸ் 
கட்சியின நதசிய தசயதித ததாடர்பாளர் 
�டிளக குஷ்பு ததரிவிததார்.

இதுததாடர்பாக தசனளன விமான 
நிளலயததில் தசயதியாளர்களிடம் 
அவர் ந�ற்று கூறியதாவது:

குடியுரிளமச சட்டம் குறிதது 
மக்களுக்கு சரியான புரிதல் இல்ளல 
எனறு பாஜக கூறுகிைது. ஆனால், 
மக்களுக்கு புரியும்படி தசால்ல 
நபசசுவார்தளதக்கு வருவதில்ளல. 
தடல்லியில் தபரும் கலவரம் �டந 
துக் தகாண்டு இருக்கும் நபாது, அதம 
ரிக்க அதிபர் டிரம்ப வநததால் கவ 

னிக்க முடியவில்ளல எனகினைனர். 
�ாடுமுழுவதும் நபாராட்டம் �டநது 
தகாண்டிருக்கிைது. ஆனால், மததிய 
அரசு பிடிவாதமாக இருக்கிைது. 
எனஆர்சி பற்றி நபசநவ இல்ளல எனறு 
பிரதமர் நமாடி ததரிவிக்கிைார். ஆனால், 
எனஆர்சி தகாண்டு வரபபடும் எனறு 
அமித்ா கூறுகிைார். பிரதமருக்கும், 
உளதுளை அளமசசருக்கும் இளடநய 
கருதது நவறுபாடுகள உளளன. இதில் 
யார் தபாய நபசுகினைனர் எனறு 
ததரியவில்ளல. 

ஜன�ாயக �ாட்டில் மக்கள எழுபபும் 
நகளவிகளுக்கு பதிலளிக்க நவண்டும். 
பல்களலக்கழகததில் தாக்குதல் �டததி 
யவர்கள, வனமுளைளயத தூண்டும் 
விதமாக நபசிய பாஜகவினளர ஏன 

ளகது தசயயவில்ளல. தடல்லி 
நபாலீஸ் எனன தசயது தகாண்டு 
இருக்கிைது எனநை ததரியவில்ளல.
தடல்லி கலவரததில் உளதுளை 
அளமசசர் அமித்ா கவனம் தசலுததி 
இருக்க நவண்டும்.

�ாடு எநத திளசயில் நபாகிைது, 
எஙநக நபாய முடியப நபாகிைது 
எனை பயம் ஏற்பட்டுளளது. 
அளமதிப பூஙகாவான இநதியாளவ 
நவறு திளசயில் தகாண்டு தசல்ல 
நிளனக்கிைார்கள. குடியுரிளமச 
சட்டதளத பற்றி நகளவி நகட்டு மக்கள 
நபாராடுகினைனர். அதற்கு பதில் 
தசால்ல ததரியாததால், இளத திளச 
திருபப பாஜக முயற்சி தசயகிைது.

இவவாறு குஷ்பு ததரிவிததார்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 

3.31 லட்சம் சுவாமி சிலலகள்  
டிஜிட்டல் தரத்துக்கு மாற்றம்
z உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்  

 �சென்னை
தமிழகம் முழுவதும் 31 ஆயிரம் நகாயில் 
களில் உளள 3 லட்சதது 31 ஆயிரம்  
சுவாமி சிளலகள  படம்பிடிக்கபபட்டு, 
டிஜிட்டல் தரததுக்கு மாற்ைபபட்டு 
இளணயதள சர்வரில் நசகரிக்கபபட் 
டுளளது என உயர் நீதிமனைததில் தமி 
ழக அரசு தகவல் ததரிவிததுளளது.

தமிழக நகாயில்களில் உளள 
சுவாமி சிளலகள அரிதிலும் அரி 
தானளவ எனபதால் அளவ பாதுகாப 
பாக இருக்க எனன �டவடிக்ளக எடுக் 
கபபட்டுளளது எனபது குறிதது தமி 
ழக அரசு பதிலளிக்க நவண்டும் என 
உயர் நீதிமனைம் உததரவிட்டுளளது.

சிளல கடததல் தடுபபுப பிரிவு சிைபபு 
அதிகாரியாக நியமிக்கபபட்டிருநத  
தபான மாணிக்கநவல் மீது குற்ைம் 
சாட்டி தசனளனளயச நசர்நத ஒரு 

வர் உயர் நீதிமனைததில் வழக்கு 
ததாடர்நதிருநதார்.

இநத வழக்கு விசாரளண நீதிபதி 
கள என.கிருபாகரன, பி.நவல்முருகன 
ஆகிநயார் அடஙகிய அமர்வில் ந�ற்று  
�டநதது. அபநபாது தமிழக அரசு  
தரபபில் கூடுதல் தளலளம வழக்கறி 
ஞர் பி.எச.அர்விநத பாண்டியன ஆஜ 
ராகி, அைநிளலயத துளை இளண 
ஆளணயர் சிவக்குமார் சார்பில் 
அறிக்ளக தாக்கல் தசயதார்.

அதில், தமிழகம் முழுவதும் உளள  
சிளலகளளப  பாதுகாக்க 15 பாது 
காபபு தபட்டகஙகள அடஙகிய ளமயங 
கள அளமக்கபபட்டுளளன. இநது சமய  
அைநிளலயத துளையின கட்டுபபாட் 
டில் உளள 31 ஆயிரம்  நகாயில்களில்  
உளள 3 லட்சதது 31 ஆயிரம் சிளலகள  
படம்பிடிக்கபபட்டு, டிஜிட்டல் தரத 

துக்கு மாற்ைபபட்டு இளணயதளததில்  
நசகரிக்கபபட்டுளளது.

இனனும் 3,087 நகாயில்களில் தலா  
ரூ.10 லட்சம் தசலவில் சிளலகள 
பாதுகாபபு அளைகள கட்ட தமிழக அரசு 
ரூ. 308 நகாடி ஒதுக்கீடு தசயதுளளது 
என ததரிவிக்கபபட்டிருநதது.

இளதயடுதது நீதிபதிகள, தமிழக 
நகாயில்களில் உளள சுவாமி சிளல 
கள அரிதிலும் அரிதானளவ. மிகப  
பழளமயானளவ. இநத சிளலகள  
தவளி�ாடுகளுக்கு கடததபபட்டுளள 
தாக �ாளிதழகளிலும் தசயதிகள 
தவளிவநதுளளன. எனநவ நகாயில் 
சிளலகளின பாதுகாபபு வி்யததில் 
தமிழக அரசு அதிக அக்களை எடுததுக் 
தகாளள நவண்டும் எனக் கூறி  
விசாரளணளய பிப. 27-ம் நததிக்கு 
(இனறு) தளளி ளவததுளளனர்.

�zபாரத ஸ்டேட் வங்கியின் சென்்னை வட்டேம் ொர்பில், ெமூக சபாறுப்புணர்வு செயல்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக சபணகளுககானை மரபு ொரா 
்வ்ைவாய்ப்புககானை ெங்கம் என்்ற அ்மப்புககு கம்ப்யூட்டேர், மடிககணினிகள் வாங்க ரூ.2.23 ைட்ெமும், சுவாமி வி்வகானைநதர் ஊரக வளர்ச்சி 
ெமூகம் என்்ற அ்மப்புககு 10 கழிப்ப்்றகள் கட்டுவதறகாக ரூ.5 ைட்ெமும் வழங்கப்பட்டேது. இதறகானை கா்ொ்ைக்ள வங்கியின் சபாது 
்மைாளர்கள் ெங்கர், ஷர்லி தாமஸ ஆகி்யார் பயனைாளிகளிடேம் வழங்கினைர்.

உயர் நீதிைன்்றத்தில் வவளைவாஙகித் தருவதாக கூறி

ரூ. 37 ்லடைம் ந�ோைடி கைய்த வழக்கறிஞர் சகது 
 �நாமககல்

தசனளன உயர் நீதிமனைததில் 
நவளல வாஙகித தருவதாகக் 
கூறி ரூ.37 லட்சம் நமாசடி தசயத 
முசிறிளயச நசர்நத வழக்கறிஞளர 
�ாமக்கல் மாவட்ட குற்ைபபிரிவு 
காவல் துளையினர் ளகது தசய 
தனர்.

திருசசி மாவட்டம் முசிறிளயச 
நசர்நதவர் பி.சதீஸ்குமார் (35). இவர்  
தசனளன உயர் நீதிமனைததில்  
வழக்கறிஞராக உளளார். இவர்  
�ாமக்கல் மாவட்டம், முட்டாஞ 
தசட்டிளயச நசர்நத களலதசல் 
வன, கனிதமாழி தம்பதி மகன 
அடல்பிோரி அதலக்சாண்டருக்கு, 
தசனளன உயர் நீதிமனைததில் 
எழுததாளார் நவளல வாஙகித 
தருவதாக கூறியுளளார். இதற்காக 

ரூ.4.50 லட்சம் வழஙக நவண்டும், 
எனவும் ததரிவிததுளளார். 

இளத உண்ளமதயன �ம்பி 
சதீஸ்குமார் வஙகி கணக்கில் ரூ. 
3.50 லட்சதளத களலசதசல்வன 
தசலுததியுளளார். நமலும், ந�ரில் 
ரூ.1 லட்சம் தராக்கமாகவும் வழஙகி 
உளளார். எனினும், வழக்கறி 
ஞர் சதீஸ்குமார் கூறியபடி நவளல 

எதுவும் வாஙகித தரவில்ளல. இது 
குறிதது �ாமக்கல் மாவட்ட காவல் 
கண்காணிபபாளரிடம் கனிதமாழி 
புகார் அளிததார்.

11 பேரிடம் ப�ோசடி
புகாரினநபரில் �ாமக்கல் 

மாவட்ட குற்ைபபிரிவு நபாலீஸார் 
வழக்கு பதிவு தசயது விசாரளண 
�டததினர். விசாரளணயில் 
இதுநபால் 11 நபரிடம் வழக்கறிஞர் 
சதீஸ்குமார் நமாசடி தசயதது 
ததரியவநதது. இதற்காக ரூ.37 லட் 
சதது 8 ஆயிரம் வாஙகியதும் 
ததரியவநதது. இளதயடுதது முசிறி 
யில் பதுஙகி இருநத சதீஸ்குமாளர, 
மாவட்ட குற்ைபபிரிவு நபாலீஸார் 
ளகது தசயது விசாரளண �டததி 
வருகினைனர்.

எனஎல்சி ஒபபந்த க்தோழி்லோளர் நபச்சுவோர்தச்தயில் சுமூக தீர்வு
zzநீணட நாள் க்காரிகற்க நிற்றகவறியதால் சதாழிலாளர்்கள் மகிழ்சசி

 �கடலூர்
த�யநவலி எனஎல்சி ஒபபநத 
ததாழிலாளர்கள நபசசுவார்தளதயில் 
ந�ற்றிரவு  சுமூக தீர்வு  ஏற்பட்டது. 
இதனால் ததாழிலாளர்கள மகிழசசி 
அளடநதுளளனர்.

த�யநவலி எனஎல்சி இநதியா 
நிறுவனததில் 13 ஆயிரததுக்கும் 
நமற்பட்ட ஒபபநத ததாழிலாளர்கள 
பணிபுரிநது வருகினைனர். இவர்கள 
பணி நிரநதரம், ஊதிய உயர்வு, 
நபானஸ் உட்பட பல்நவறு நகாரிக் 
ளகளய வலியுறுததி பல ஆண்டுகளாக 
நபாராட்டம் �டததி வருகினைனர்.

ஒபபநத ததாழிலாளர்கள தஙகள  
நகாரிக்ளககள  குறிதது கடநத 10-ம்  
நததி எனஎல்சி நிர்வாகததிடம் 

நவளல நிறுதத அறிவிபபு ந�ாட் 
டீஸ் தகாடுததிருநதனர். இதுவளர   
நிர்வாகததில் �டநத நபசசு 
வார்தளதயில் முனநனற்ைம் ஏற்பட் 
டாலும் இழுபறி நீடிதது வநதது.

இநநிளலயில் எனஎல்சி த�யநவலி 
இல்லததில் நசர்மன ராநகஷ்குமார் 
தளலளமயில் ந�ற்று மீண்டும் நபசசு 
வார்தளத �டநதது. இதில் நிரநதர 
ததாழிற்சஙகஙகளான  ததாமுச, சிஐ 
டியூ மற்றும் ஒபபநத ததாழிற்சஙக 
நிர்வாகிகள கலநது தகாண்டனர். 
நபசசுவார்தளத ந�ற்றிரவு முடிவுக்கு 
வநதது. இதில் தற்நபாது வாஙகும் 
ஊதியதளதவிட மாதம் ரூ. 8 ஆயிரம்  
கூடுதலாகவும். ஆண்டுக்கு 750 நபளர  
பணி நிரநதரம் தசயவது உட்பட 

பல்நவறு நகாரிக்ளககள குறிதது ஒப 
பநதம் ளகதயழுதது ஆகி உளளது.

பல ஆண்டுகளாக நீடிதது வநது  
ஒபபநத ததாழிலாளர்களின நகாரிக்ளக  
ததாடர்பாக �டநத நபசசுவார்தளதயில்  
சுமூகமாக தீர்வு ஏற்பட்டுளளது.  
எனஎல்சி நசர்மன ராநகஷ் குமார் 
முனனிளலயில் ஏற்பட்டுளள  இநத 
ஒபபநதம், ஒபபநத ததாழிலாளர்கள 
இளடநய மகிழசசிளய ஏற்படுததி 
உளளது.

இதுகுறிதது தசயதியாளர்களிடம் 
ராநகஷ் குமார்  கூறும்நபாது, ‘‘இது  
வரலாற்று சிைபபுமிக்க ஒபபநதம்.  
இநத ஒபபநதம் ததாழிலாளர்கள  
வாழக்ளகயில் முனநனற்ைதளத அளிக் 
கும்.  நீண்டகாலமாக நபாராடி வநத   

அவர்களுக்கு �ல்லததாரு தீர்ளவ 
தகாடுக்கும் ஒபபநதம் ளகதயழுததாகி 
உளளது’’ எனறு ததரிவிததார்.

மனிதவளததுளை இயக்கு�ர் 
விக்ரமன கூறும்நபாது, ‘‘10 ஆயிரம்  
ஒபபநத ததாழிலாளர்கள  வாழவா 
தாரதளத காக்கும் ஒரு சிைபபான 
ஒபபநதம் இது.  ஒபபநத ததாழிலாளர் 
களின  நீண்ட �ாள நகாரிக்ளகயான பணி  
நிரநதரம் , ஊதிய உயர்வு, நபானஸ் 
உளளிட்ட பல்நவறு நகாரிக்ளகக 
ளுக்கு இநத ஒபபநதம் ஒரு நிரநதர 
தீர்ளவ ஏற்படுததி இருபபதால் ததாழி 
லாளர்களிளடநய தபரும் மகிழசசிளய 
ஏற்படுததியுளளது. இநத ஒபபநதம் 
ஆறு ஆண்டு காலததுக்கு நீடிக்கும்’’ 
எனறு ததரிவிததார்.

அரசியல் கட்சிகள், சஙகஙகள் தஙகளது சசய்திகளள 
press.release@
hindutamil.co.in என்ற மின்னஞசலில் அனுப்பலாம்.

விமோன நிக�யத்தில் 
ரூ.63 �ட்ம்   
தஙகம் பறிமுதல் 

 �சென்னை
இலஙளக தளல�கர் தகாழும்பில் 
இருநது வநத பயணிகளிடம் 
ரூ.63 லட்சம் மதிபபுளள தஙகம்,  
தசனளன விமான நிளலயததில் 
பறிமுதல் தசயயபபட்டது.
 தகாழும்பில் இருநது விமானம் 
ஒனறு ந�ற்று தசனளனக்கு வந 
தது. அதில் வநத பயணிகளள 
சுஙகத துளை அதிகாரிகள பரி 
நசாதளன தசயதனர். ராம�ாத 
புரம் சாகுல் அமீது, கடலூர்  
அபுபக்கர், சிவகஙளக சுநதர 
பாண்டியன ஆகிநயாரிடம்  அதி 
காரிகள நசாதளன தசயததில், 
ரூ.48 லட்சம் மதிபபுளள 1.1  
கிநலா தஙகம் மளைதது ளவத 
திருநதது கண்டுபிடிக்கபபட்டது. 
இளதயடுதது, தஙகதளத பறி 
முதல் தசயது சாகுல் அமீளத 
ளகது தசயதனர்.

இநதநபால், தகாழும்பில்  
இருநது தசனளன வநத விமானத 
தில் திருசசி ஆநராக்கியநமரி 
எனபவரிடம்  ரூ.15 லட்சம் மதிப 
புளள 340 கிராம் தஙகம் பறிமுதல் 
தசயயபபட்டது.

எல்.ஐ.சி. உடன் இளைந்து இந்வதா ்ரஷயன் வேம்பர் ஆஃப காைர்ஸ் & 
இணடஸ்ட்ரீஸ் ைற்றும ‘இந்து தமிழ் திளே’ நாளிதழ் நடத்தும 

‘அறிவியல் விநாடி வினா-2020’ 
சென்னயில் நா்ை ந்ைசெறுகிறது

மாணவர்்கள் ரஷ்ய விணசவளி றமயத்துககு செல்ல வாய்ப்பு
எல்.ஐ.சி.  உடன் இணைந்து  
இந்்தோ ரஷ்யன் ் ேம்பர் ஆஃப்  
கோமர்ஸ் & இணடஸ்ட்ரீஸ்  
மற்றும ‘இந்து தமிழ் திணே’ 
நோளிதழ் வழங்கும ‘அறிவி்யல்  
விநோடி வினோ - 2020’ ் ்போட்டி  
சேன்ணனயில் நோணை நணட 
ச்பறுகிறது.  இந்தப் ் ்போட்டியில் 
சேன்ணன, கோஞ்சிபுரம, சேங்கல் 
்பட்டு, திருவள்ளூர், ்வலூர்,  
திருப்்பத்தூர், ரோணிப்்்பட்ணட, 
திருவணைோமணை, கடலூர், 
விழுப்புரம, கள்ைக்குறிச்சி 
ஆகி்ய மோவட்டங்கள் மற்றும  
புதுச்்ேரிண்யச் ் ேர்ந்த 6 முதல்  
8-ம வகுப்புப் ்படிக்கும மோைவ –  
மோைவி்யர் ்பங்்கற்கைோம.

இப்்்போட்டி நோணை (பிப் . 28,  
சவள்ளிக்கிழணம) கோணை 9  
மணிக்கு சேன்ணன ஆழ்வோர் 
்்பட்ணட கஸ்தூரிரங்கன் ேோணை 

யில் உள்ை ரஷ்ய கைோச்ேோர 
ணம்யத்தில் நணடச்பறுகிறது.

இப்்்போட்டியில் ்பங்்கற்க 
விருமபும அரசு உதவி ச்பறும  
மற்றும தனி்யோர் ்பள்ளி மோைவர் 
கள், ் ்போட்டி நணடச்பறும இடத் 
தி்ை்்ய ரூ.300 ்பதிவுக்கட்டை 
மோகச் சேலுத்தி, ்பங்்கற்கைோம.

அரசுப் ்பள்ளி மோைவர் 
களுக்கு ்பதிவுக் கட்டைம கிணட 
்யோது. இந்த்்போட்டியில் சவற்றி 
ச்பறும மோைவ-மோைவி்யர்  
ரஷ்ய விணசவளிணம்யத்துக்கு 
அணழத்துச் சேல்ைப்்படவிருக் 
கிறோர்கள். ்மலும விவரங் 
களுக்கு 9003196509 என்ற  
சேல்்்பசி எணணைத் சதோடர்பு 
சகோள்ைவும. இந்நிகழ்ச்சிண்ய  
UNIBIC, AMW VACAY,  
REPUTE ஆகி்யணவ இணைந்து  
வழங்குகின்றன.

WW சதீஸ்குமார்  
வங்கி கணக்கில் ரூ. 3.50 
லடசத்தை க்லச்சல்வன் 
்சலுததியுள்ார். மமலும், 
மேரில் ரூ.1 லடசம் 
்�ாக்கமாகவும் வழங்கி 
உள்ார்.
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சென்்னை மாநக்ராட்சி தேரேலில் 200 வாரடுகளுககானை

வரைவு வாக்குச்ாவடி பட்டியரை 
மாநகைாட்சி ஆரையர் வவளியிட்்ார் 

 �சென்னை 
சென்னை மாநகராட்சி உள் 
ளாட்சித்  தேரேலுககாக 200 வாரடு 
களுககானை வ்ரவு வாககுசொவடி 
பட்டியலக்ள சென்னை மாநக 
ராட்சி ஆ்ையர  தகா.பிரகாஷ் 
தநற்று சவளியிட்்ார.

இதுகுறித்து சென்னை மாநக 
ராட்சி தநற்று சவளியிட்்  செய்திக 
குறிப்பில, “சபருநகர சென்னை  
மாநகராட்சி உள்ளாட்சித்  தேரேலுக 
காக 200 வாரடுகளுககானை 

வாரடு வாரியானை வாககுசொவடி 
பட்டியல ேயாரிககப் பட்டுள்ளது.  
அேனபடி, ஆண் வாககாளரகளுக 
காக 135 வாககுசொவடிகளும், 
சபண் வாககாளரகளுககாக 135  
வாககுசொவடிகளும், அ்னைத்து  
வாககாளரகளுககாக 5,489 வாக 
குசொவடிகளும் ஆக சமாத்ேம்  
5,759 வாககுசொவடிகள் உருவாக 
கப்பட்டுள்ளனை.

இநே பட்டியலக்ள மாவட்்  
தேரேல அலுவலரும், சென்னை 

மாநகராட்சி ஆ்ையருமானை  
தகா.பிரகாஷ் சவளியிட்்ார. 
வ்ரவு வாககுசொவடி பட்டியல  
பிப்.26-ம் தேதி முேல அ்னைத்து 
வாரடு அலுவலகஙகள், மண்்ல  
அலுவலகஙகள், மாவட்் தேரேல  
அலுவலர / ஆ்ையர அலுவல 
கம், வாககாளர பதிவு அலு 
வலர, வருவாய் அலுவலர ஆகிய  
அலுவலஙகளில சபாதுமககள் பார 
்வககாக ்வககப்பட்டுள்ளது’’ 
எனறு சேரிவிககப்பட்டுள்ளது.

சென்னை எழும்பூருக்கு இ்ையாக 

தாம்பரம ரயில் முனையத்தில் 13 நனைமேனைகள் 
z 5 தனியார் ரயில்க்ை இயக்க வாரியம் முடிவு

 �கி.ஜெயப்பிரகாஷ்
 �சென்னை 

சென்னை எழும்பூர ரயில மு்னை 
யத்துககு இ்ையாக ோம்பரம் 
ரயில மு்னையத்தில 13 ந்் 
தம்்கள் அ்மத்து, கூடுேல 
ரயிலக்ள இயகக சேற்கு 
ரயிலதவ திட்்மிட்டுள்ளது. இங 
கிருநது 5 ேனியார ரயிலக்ள 
இயககவும் ரயிலதவ வாரியம் 
ஆதலாெ்னை ந்த்தி வருகிறது.

சவளியூரில இருநது சென 
்னைககு வரும் மககள் சோ்க 
நாளுககு நாள் அதிகரித்து வருவ 
ோல, தபாககுவரத்து தே்வ பல  
ம்ஙகு அதிகரித்துள்ளது. இதே 
தபால, பிற மாநிலஙகளில இருநது 
சென்னைககு வரும் ரயிலகளின 
எண்ணிக்கயும் அதிகரித்து 
வருகிறது.

இேனைால, ஏற்சகனைதவ ரயில 
க்ள இயககி வரும் சென்னை 
செனட்ரல, சென்னை எழும்பூர 

ரயில மு்னையஙகளில இ்சநருக 
கடி ஏற்படுகிறது. இ்ேயடுத்து, 
ோம்பரத்தில 3-வது ரயில மு்னை 
யம் அ்மககப்பட்டு, க்நே 2018-ம்  
ஆண்டு முேல செயலபடுகிறது.

எழும்பூரில இருநது சவளிமாநி 
லஙகளுககு இயககப்பட்டு வநே 
சபரும்பாலானை தினைெரி மற்றும் 
வாராநதிர வி்ரவு ரயிலகள் ேற் 
தபாது ோம்பரத்தில இருநது 
இயககப்பட்டு வருகினறனை. 
சென்னை புறநகர பகுதிகளானை 
ோம்பரம், சபருஙகளத்தூர, வண்் 
லூர, கூடுவாஞதெரி உள்ளிட்் சுற்று 
வட்்ாரப்  பகுதி மககள் ோம் 
பரம் ரயில மு்னையத்்ே அதிக  
அளவில பயனபடுத்தி வருகின 
றனைர. இேனைால, இஙகு வநது 
செலலும் தினைெரி பயணிகளின 
எண்ணிக்க சுமார 2 லட்ெத்்ேத்  
சோட்டுள்ளது.

ரயிலதவ வாரியம் நாடுமுழுவ 
தும் முககிய நகரஙக்ள தேரவு 
செய்து முேலகட்்மாக 150 ேனியார 

ரயிலக்ள இயககுவேற்கு முடிவு 
செய்து, அேற்கானை பணிக்ள 
தமற்சகாண்டு வருகிறது. இதில,  
சேற்கு ரயிலதவயில சமாத்ேம் 
11 ேனியார ரயிலகள் இயககப் 
ப்வுள்ளனை.

ோம்பரம் ரயில மு்னையத்தில 
இருநது மட்டுதம ோம்பரம் - 
திருசசி, ோம்பரம் - மது்ர, ோம் 
பரம் - கனனியாகுமரி, ோம்பரம் -  
சபஙகளூரு, ோம்பரம் - திருசசி 
எனை 5 ேனியார ரயிலகள் இயககு 
வது குறித்து ரயிலதவ வாரியம் 
ஆதலாசித்து வருகிறது. எனைதவ,  
ோம்பரம் ரயில மு்னையத் 
தில படிப்படியாக கட்்்மப்பு  
பணிக்ள தமம்படுத்ேப்ப் 
வுள்ளது.

கூடுதல் ரயில்்கள்
இதுசோ்ரபாக சேற்கு 

ரயிலதவ அதிகாரிகளி்ம் தகட் 
்தபாது, ‘‘சென்னை செனட்ரல, 
எழும்பூர ரயில மு்னையத்தில 

இ்சநருககடி ஏற்பட்டுள்ளோல, 
கூடுேல ரயிலக்ள  இயகக 
முடியவில்ல. இேனைால, ோம் 
பரம் ரயில மு்னையத்்ே  விரிவாக 
கம் செய்து கூடுேல ரயிலக்ள 
இயககவுள்தளாம். தே்வப்படும் 
இ்ஙகளில நகரும் படிககட்டுகள், 
மினதூககிகள், கண்காணிப்பு தகம 
ராககள் சபாருத்துவது தபானற  
பணிக்ள தமற்சகாள்ளவுள் 
தளாம்.

குறிப்பாக, ேற்தபாதுள்ள 8  
ந்்தம்்களின எண்ணிக 
்க்ய 13 ஆக உயரத்ேவுள்தளாம். 
இேனமூலம் ேமிழகத்தின பலதவறு 
பகுதிகளுககு கூடுேல ரயிலக்ள 
இயகக முடியும். அதுதபால, 
இஙகிருநது சில இ்ஙகளுககு 
ேனியார ரயிலக்ள இயககவும், 
வழித்ே்ஙக்ளத்  தேரவு செய்து 
ரயிலதவ வாரியம் ஆதலாெ்னை 
ந்த்தி வருகிறது. இேற்கானை, 
ச்ண்்ரக்ள  ரயிலதவ வாரியம் 
வி்ரவில சவளியிடும்’’ எனறனைர.

கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் ்தவக்காைம் வ்தா்ங்கியது
zz சாம்பல் புதனைய�ாட்டி ததவால�ங்களில் சிறப்பு ஆராதனை

 �சென்னை
கிறிஸேவரகள் க்்பிடிககும் 40  
நாள் ேவககாலம், ொம்பல புே 
னு்ன தநற்று சோ்ஙகியது. இ்ே 
சயாட்டி, தேவாலயஙகளில சிறப்பு 
ஆராே்னையும், கத்தோலிகக 
கிறிஸேவ தேவாலயஙகளில 
சிலு்வப்பா்ேயு்ன கூடிய 
திருப்பலியும் ந்்சபற்றனை.

இதயசு கிறிஸது  சிலு்வயில 
அ்றயப்பட்டு மரித்து, 3-ஆம் 
நாள் உயிரத்சேழுநேோக கிறிஸே 
வரகளின புனிே நூலானை ்பபி 
ளில கூறப்பட்டுள்ளது. இதயசு 
உயிரத்சேழுநே தினைத்்ே கிறிஸ 
ேவரகள் ஈஸ்ர பண்டி்கயாக 
சகாண்்ாடி வருகினறனைர. ஈஸ்ர 
சபருவிழாவுககு முந்ேய 40 

நாட்க்ள  ேவககாலமாக அவர 
கள் க்்பிடிககினறனைர. ேவக 
காலத்தின முேலநாள் ொம்பல  
புேனகிழ்மயாக அனுெரிக 
கப்படும்.

ேவககாலத்தில சபரும்பாலானை 
கிறிஸேவரகள் அ்ெவ உைவு 
க்ள ொப்பி் மாட்்ாரகள். தமலும், 
வீடுகளில திருமைம், பிறநேநாள் 
விழா தபானற நிகழ்சசிக்ளயும், 
சகாண்்ாட்்ஙக்ளயும்  ேவிரத்து  
விடுவது வழககம். இதயசுவின 
சிலு்வப்பாடுக்ள நி்னைவு 
கூரும் வ்கயில கத்தோலிகக 
தேவாலயஙகளில சவள்ளிக 
கிழ்மதோறும் சிலு்வப்பா்ே 
வழிபாடு ந்்சபறும்.   ேவககாலத் 
தில ஏ்ழகளுககு உைவு அளிப் 

பது, ேரம காரியஙகள் செய்வது 
எனை பலதவறு நற்செயலகளிலும் 
ஈடுபடுவாரகள்.

இநே ஆண்டு ஈஸ்ர பண் 
டி்க வரும் ஏப்ரல 12-ம் தேதி  
சகாண்்ா்ப்படுகிறது. எனைதவ, 
புனிே வாரத்துககு முந்ேய 40  
நாட்கள் ேவககாலமாக அனுெரிக 
கப்படும்.  அநே வ்கயில, ொம்பல  
புேனகிழ்மயு்ன ேவககாலம் 
தநற்று சோ்ஙகியது. இ்ே 
சயாட்டி கிறிஸேவ ஆலயஙகளில 
சிறப்பு ஆராே்னைகள் ந்்சபற் 
றனை.   சென்னை ொநதோம் திருத் 
ேலத்தில தபராயர ஜாரஜ் 
அநதோணிொமி ே்ல்மயில 
திருப்பலியும் சிறப்பு ஆராே்னையும் 
ந்்சபற்றனை.  

zS பெருநகர பென்னை மாநகராட்சி உள்ாட்சித் தேரேலுககாக 200 வாரடுகளுககானை வ்ரவு வாககுசொவடி ெட்டிய்ை பென்னை மாநக 
ராட்சி ஆ்ையர தகா.பிரகாஷ் தநற்று பவளியிட்்ார. உ்ன கூடுேல் மாவட்் தேரேல் அலுவைர பி.குமாரதவல் ொண்டியன.

zS கிறிஸேவரகள க்்பிடிககும் 40 நாட்கள ேவககாைம், ொம்ெல் புேனகிழ்மயானை தநற்று முேல் போ்ங்கியது. பென்னை ொநதோம் 
தேவாையத்தில் ந்்பெற்்ற சி்றப்பு ஆராே்னையில் ெங்தகற்்ற கிறிஸேவரகளின பநற்றியில் ொம்ெல் சிலு்வ அ்்யா்மிட்் 
தெராயர ஜாரஜ் அநதோணிொமி.  படம்: ம.பிரபு

சென்்னை ஐஐடி வளாகத்தில் 

குபரப மமைாணரமரய கணகாணித்து 
அறிக்ரக அளிக்க மவணடும்
zzமாசு ்கட்டுப்்பாட்டு வாரி�த்துக்கு ்பசுனம தீரப்்பா�ம உத்தரவு

 �சென்னை
சென்னை்யச தெரநே ஆண்்னி 
கிளசமண்ட் ரூபின, தேசிய பசு்ம 
தீரப்பாயத்தின சேனமண்்ல 
அமரவில க்நே 2017-ம் ஆண்டு 
ோககல செய்ே மனுவில கூறியிருப் 
போவது:

சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில 
க்லமான, புள்ளிமான, குள்ளநரி, 
காட்டு பூ்னை உள்ளிட்் வனை உயி 
ரினைஙகள் வசிககினறனை. 40 வ்க 
யானை வண்ைத்துப் பூசசிகளும் 
வசிககினறனை. அநே வளாகத்தில 
வசிககும் 1300-ககும் தமற்பட்் 
குடும்பஙகள், 8 ஆயிரத்து 500 மாை 
வரகள் ஆகிதயாரால அப்பகுதியில 
பிளாஸடிக உள்ளிட்் குப்்பகள் 
அதிக அளவில உருவாகினறனை.

அநே குப்்பக்ள உண்போ 
லும்,உைவுககாக வரும் 
நாய்கள் கடிப்போலும் 
மானகள் உயிரிழககிறது. 
எனைதவ ஐஐடி வளாகத் 
தில பிளாஸடிக பயன 
பாட்டுககு ே்் விதிகக 
தவண்டும்.

இவவாறு மனுவில 

தகாரியிருநோர.
இநே மனு, அமரவின நீதித் 

து்ற உறுப்பினைர நீதிபதி தக.ராம 
கிருஷ்ைன, சோழிலநுட்ப உறுப் 
பினைர ொய்பால ோஸகுப்ோ ஆகி 
தயார முனனி்லயில தநற்று 
விொர்ைககு வநேது. அப்தபாது,  
‘‘சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில 
குப்்ப்ய மு்றயாக ் கயாள் 
வேற்கானை ந்வடிக்க தமற்சகாள் 
ளப்பட்டுள்ளது’’ எனறு சென்னை  
ஐஐடி மற்றும் ேமிழ்நாடு மாசுககட் 
டுப்பாட்டு வாரியம் ொரபில,ஏற் 
சகனைதவ ோககல செய்யப்பட்் 
அறிக்க குறித்து சேரிவிககப் 
பட்்து.

அே்னைத் சோ்ரநது, அமர 
வின உறுப்பினைரகள் வழஙகிய  
உத்ேரவில கூறியிருப்போவது:

குப்்ப்ய ்கயாள்வது 
மற்றும் வனைவிலஙகுகள் பாதுகாப் 
புககு, சென்னை ஐஐடி நிரவாகம்  
ந்வடிக்க தமற்சகாண்டிருப்ப 
ோல,இநே வழககு முடித்து ் வக 
கப்படுகிறது.தமலும்,சென்னை 
ஐஐடி வளாகத்தில ஆய்வு செய்ய, 
ேமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரி 
யம், ேமிழக வனைத்து்ற,சென்னை 
ஐஐடி அதிகாரிகள் அ்ஙகிய குழு  
அ்மககப்படுகிறது.இநே குழு, 
ஐஐடி வளாகத்தில குப்்ப 
்கயாள்வது வனை உயிரினை பாது 
காப்பு குறித்து அவவதபாது ஆய்வு  
ந்த்ே தவண்டும்.இநே ஆய்வறிக 
்க்ய, 6 மாேஙகளுககு  ஒரு 
மு்ற, பசு்ம தீரப்பாயத்தில 
ோககல செய்ய தவண்டும். இவ 
வாறு உத்ேரவில கூறப்பட்டுள்ளது.

ேண்டவாள ப்ராமரிபபு பணியால்

2 மின்்ாை ையிலகளின் ம்ரவ ைத்து 
 �சென்னை

சகாருககுப்தபட்்் மற்றும் திரு 
சவாற்றியூர இ்்தய ேண்்வாள 
பாமரிப்பு பணி ந்ககவுள்ளோல, 
2 மினொர ரயிலகளின தெ்வ 
ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இதுசோ்ரபாக சேற்கு 
ரயிலதவ தநற்று சவளியிட்டுள்ள 
செய்திககுறிப்பில கூறியிருப்ப 
ோவது:

சகாருககுப்தபட்்் மற்றும் 
திருசவாற்றியூர இ்்தய ேண்் 
வாள பாமரிப்பு பணி வரும் 28-ம்  
தேதி முேல மாரச 2-ம் தேதி 
வ்ரயில நள்ளிரவு 12.05 மணி 

முேல அதிகா்ல 3.05 மணி  
வ்ரயில ந்ககிறது. இ்ே 
சயாட்டி, சென்னை செனட்ரல -  
கும்மிடிப்பூண்டிககு நள்ளிரவு 
12.15 மணி ரயில தெ்வயும், கும் 
மிடிப்பூண்டி - சென்னை செனட் 
ரலுககு அதிகா்ல 2.45 மணி  
ரயில தெ்வயும் ரத்து செய்யப் 
படுகிறது.

ரயில்்சேவையில் மாற்றம்
இதேதபால, பட்்ாபிராம் ரயில  

நி்லயத்தில வரும் 28-ம் தேதி நள் 
ளிரவு 12.25 மணி முேல அதிகா்ல 
5.20 மணி வ்ரயில ேண்்வாள 

பராமரிப்பு பணி ந்ககவுள்ளோல, 
மினொர ரயிலகளின தெ்வயில 
மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
அேனபடி, திருவள்ளூர - சென்னை 
செனட்ரல அதிகா்ல 3.50 மணி 
ரயில, அரகதகாைம் - சென்னை 
செனட்ரல அதிகா்ல 3.45 மணி 
ரயில, அரகதகாைம் - தவளசதெரி 
அதிகா்ல 4 மணி ரயில, 
திருவள்ளூர - சென்னை செனட்ரல 
அதிகா்ல 4.55 மணி ரயில 
ஆகிய்வ புட்லூர, திருநினறவூர, 
சநமிலிசதெரி, பட்்ாபிராம் ஆகிய 
ரயில நி்லயஙகளில நிற்காமல 
செலலும்.

்தமிழக காங்கிைஸ கட்சியில  
வ்ாத்து மீட்பு குழு அரமபபு

 �சென்னை
ேமிழக காஙகிரஸ ே்லவர 
தக.எஸ.அழகிரி தநற்று 
சவளியிட்் அறிக்கயில 
கூறியிருப்போவது:

அகில இநதிய காஙகிரஸ 
அறிவு்ரயின தபரில ேமிழக  
காஙகிரஸ சொத்து பாது 
காப்பு மற்றும் மீட்புககுழு 
அ்மககப்பட்டுள்ளது. மக 
கள்வ முனனைாள் உறுப்பினைர 
கள் தஜ.எம்.ஆருண், எஸ.
எஸ.ராமசுப்பு, காஙகிரஸ 
மாநில சபாருளாளர நாதெ 
ராமசெநதிரன, ஊ்கப் பிரிவு  
மாநிலத் ே்லவர 
ஆ.தகாபண்ைா, மாநில 
சப ாதுசசெயலாளரகள் 
தக.ேணிகாெலம், டி.செலவம், 

அகில இநதிய காஙகிரஸ 
கமிட்டி உறுப்பினைர சபான. 
கிருஷ்ைமூரத்தி,  ெட்்ப் 
தபர்வ முனனைாள் உறுப்பினைர 
டி . என .முருக ானை ந ே ம் , 
வழககறிஞரகள் ஏ.பி.சூரிய 
பிரகாெம், எஸ.தக.நவாஸ, மத் 
திய சென்னை மாவட்் எஸ.சி.  
பிரிவு ே்லவர எம்.பி.ரஞ 
ெனகுமார ஆகிதயார இநேக  
குழுவில நியமிககப்பட்டுள் 
ளனைர. இககுழுவின முேல கூட் 
்ம், மாரச 6-ம் தேதி கா்ல 11 
மணிககு காஙகிரஸ ே்ல்ம 
அலுவலகமானை சென்னை 
ெத்தியமூரத்தி பவனில எனைது 
ே்ல்மயில ந்ககும்.

இவவாறு தக.எஸ.அழகிரி 
சேரிவித்துள்ளார.

அதிமுக கூட்்டணியில் தேமுதிகவுககு 

மாநிைங்களரவ எம்.பி. ப்தவி கிர்க்கும்
zz ததமுதி்க ய்பாருளாளர பிதரமலதா நமபிக்ன்க

 �சென்னை 
அதிமுக கூட்்ணியில தேமுதிக 
வுககு மாநிலஙகள்வ எம்.பி. 
பேவி கி்்ககும் எனை நம்புவோக 
தேமுதிக சபாருளாளர பிதரமலோ 
சேரிவித்துள்ளார.

ேமிழகத்்ேச தெரநே மாநிலங 
கள்வ எம்.பி.ககளின பேவிக 
காலம் முடிவ்்வ்ே சோ்ரநது 
அதிமுக, திமுகவில ேலா 3 எம்.
பி.ககள் தேரவு செய்யப்ப் 
உள்ளனைர. இநநி்லயில, அதிமுக 
வில எம்.பி. பேவி்யப் சபற 
மூத்ே நிரவாகிகள் பலர முயனறு 
வருகினறனைர. அதேதநரம், கூட்்ணி 
யில உள்ள தேமுதிகவுககு ஒரு 
மாநிலஙகள்வ எம்.பி. பேவி 
ஒதுககப்படுமா? எனறு தகள்வி 
எழுநதுள்ளது.

இேற்கி்்தய, தேமுதிக சபாரு 
ளாளர பிதரமலோ விஜயகாநத், 
சென்னை விமானை நி்லயத்தில 

தநற்று செய்தியாளரகளின தகள்வி 
களுககு பதில அளித்து கூறிய 
ோவது:

குடியுரி்ம ெட்்த்ோல மககள் 
குழப்பத்துககு ஆளாகியுள்ளனைர. 
இது ச்லலியில வனமு்றயாக 
மாறியதில 13 தபரின உயி்ரப் 
பறித்துள்ளது. அதுமட்டுமலல, 
அஙகு ெட்்ம் ஒழுஙகும் சீரசகட் 
டுள்ளது. குடியுரி்ம ெட்்ம் பற்றி  

நி்றய தபருககு புரியவில்ல. 
அதுோன உண்்ம. இ்ே 
எதிரககட்சிகள் அரசியல ஆககுகின 
றனை. எனைதவ குடியுரி்மச ெட்்ம் 
குறித்ே உண்்ம நி்ல்ய மக 
களுககு விளஙக ் வகக  மத்திய, 
மாநில அரசுகள் முனவரதவண்டும்.

இநதியாவின பாதுகாப்பு மிக 
முககியம். அ்ே ஒவசவாருவரும் 
கருத்தில சகாண்்ால குடியுரி்ம 
ெட்்த்்ே நிசெயம் அ்னைவரும் 
வரதவற்பாரகள். இஙகு வாழும் 
முஸலிம் மககளுககு ஏோவது 
பிரசசி்னை வநோல தேமுதிக 
முேல கட்சியாக களமிறஙகும். 

தேமுதிக என்றககும் கூட்்ணி  
ேரமத்்ே க்்பிடித்து சகாண்டு 
ோன இருககும். முேலவரும் அதே 
கூட்்ணி ேரமத்தோடு மாநிலங 
கள்வ எம்.பி. பேவி்ய 
ேருவார எனை நம்புகிதறாம். எனனை  
ந்ககிறது எனப்ே சபாறுத் 

திருநது பாரப்தபாம். இவவாறு 
அவர கூறினைார. 

முதல்ைர் பதில்
இேற்கி்்தய திருசசி முக 

சகாம்பில தநற்று செய்தியாளர 
களி்ம் தபசிய முேலவர பழனி 
ொமியி்ம், ‘‘காலியாகும் மாநிலங 
கள்வ இ்ஙகளுககானை அதி 
முக தவட்பாளரகள் தேரவு செய் 
யப்பட்டுள்ளனைரா? தேமுதிகவுககு 
ஒரு இ்ம் ஒதுகக தவண்டும் எனறு 
பிதரமலோ தகட்டுள்ளாதர? ’’ எனை 
தகட்கப்பட்்து.

அேற்கு, “இ்ம் தகட்க 
கூட்்ணிக கட்சிகளுககு உரி்ம 
உள்ளது. இதுசோ்ரபாக இது 
வ்ர எநே முடிவும் எடுகக 
வில்ல. அதிமுகவில உள்ள 
மூத்ே நிரவாகிகள் கூடி தேரந 
சேடுத்து அறிவிப்பாரகள்” எனறார 
முேலவர.

zS பிதரமைோ

மெரினாவில் மூழ்கி ொணவர் உயிரிழப்பு
 �சென்னை

திருவள்ளூர மாவட்்ம், திருநினறவூர, பாககம் கிராமத்்ேச 
தெரநேவர தேமநாேன (20). இவர அரும்பாககத்தில உள்ள 
ேனியார கலலூரி ஒனறில பி.ஏ.  ஆஙகிலம் முேலாம் 
ஆண்டு படித்து வநோர.

இநநி்லயில, தநற்று கா்ல 10.30 மணியளவில சமரினைா 
க்ற்க்ரககு அண்ைன தமாகன, அககா க்லவாணி, 
ேங்க ஜீவிோ ஆகிதயாரு்ன செனறுள்ளார. அ்னைவரும் 
உ்ழப்பாளர சி்ல பினபுறம் உள்ள க்ற்பரப்பில குளித்ே 
ோகக கூறப்படுகிறது. அப்தபாது எழுநே ராட்ெே அ்ல 
தேமநாே்னை உள்தள இழுத்துச செனறுள்ளது. அவரது 
உறவினைரகளின கூசெ்லக தகட்டு சமரினைா வநதிருநே 
சுற்றுலாப் பயணிகள் தேமநாே்னை மீட்டுள்ளனைர. 

தேமநாே்னை சிகிச்ெககாக அரசு சபாது மருத்துவ 
ம்னைககு அ்ழத்துச செனறனைர. பரிதொதித்ே மருத்துவ 
குழுவினைர தேமநாேன, ஏற்சகனைதவ இறநது விட்்ோகத்  
சேரிவித்ேனைர. இதுகுறித்து அண்ைா ெதுககம் தபாலீஸார 
வழககுப் பதிநது விொரித்து வருகினறனைர.

தங்கம்  பவுனுக்கு 
ரூ.96 குறைவு

 �சென்னை 
ெரவதேெ அளவில ேஙகத்தின 
வி்ல க்நே சில நாட்களாக 
கு்றநது வருவோல, உள் 
ளூரிலும் ேஙகத்தின வி்ல 
சோ்ரநது கு்றநது சகாண்த் 
வருகிறது. 

சென்னையில ேஙகம் வி்ல  
பவுனுககு தநற்று ரூ.96 கு்றநது,  
ரூ.32 ஆயிரத்து 640-ககு விற் 
ப்னை செய்யப்பட்்து. 

22 தகரட் சகாண்் ஒரு கிராம் 
ேஙகம் ரூ.4,080ககு விற்ப்னை 
ஆனைது. இதுதவ, தநற்று முன 
தினைம் ரூ.4 ஆயிரத்து 92-ககு 
விற்கப்பட்்து.
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 விபத்தில்லா 
சாைலப் பயணம்

எப்ேபாது சாத்தியம்? 

தி ருப்பூர் அருேக சில நாட்களுக்கு முன்னால் நடந்த 
விபத்தில் 19 ேபர் இறந்த சம்பவம் ெபரும் அதிர்ச்சிைய 
ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நாடு முழுவதும் அவ்வவ்ேபாது 

சாைல விபத்துகள் நடப்பைதயும், அதில் பல உயிர்கைள 
இழப்பைதயும் ெவறும் ெசய்தியாகக் கடந்துேபாகப் 
பழகிவிட்ேடாமா என்று நிைனக்கத் ேதான்றுகிறது.

ெபங்களூரிலிருந்து எர்ணாகுளம் ேநாக்கிச் ெசன்ற 
ேபருந்து ேகரள அரசுக்குச் ெசாந்தமானது. சரக்குப் ெபட்டக 
லாரிைய ஓட்டுநர் தனியாக ஓட்டியிருக்கிறார். அசதியில் 
அவர் கண்ணயர்ந்தேபாது வாகனம் கட்டுப்பாட்ைட 
இழந்து ேபருந்துடன் ேமாதியதாக முதல் கட்ட விசாரைண 
ெதரிவிக்கிறது. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கும் ேமல் பாரம் 
ஏற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்ேதகமும் நிலவுகிறது. அந்த 
லாரியில் உதவியாளர் இருந்திருந்தால் ஓட்டுநருக்குத் தூக்கக் 
கலக்கம் ஏற்பட்டேபாேதா, வாகனம் தடுமாறியேபாேதா எச்சரித்து 
விபத்ைதத் தவிர்த்திருக்கக்கூடும். தற்ேபாது சாைலகளில் 
வாகனப் ெபருக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது. பகலுக்கு நிகராக 
இரவிலும் சாைலகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சாைல 
வழியிலான பயணம் என்பேத - குறிப்பாக, இரவுப் பயணம் 
- உயிைரப் பணயம் ைவப்பதற்கு நிகராகப் ெபாதுமக்களால் 
பார்க்கப்படுகிறது. பயணிகளுைடய பாதுகாப்ைப 
ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரிகளும் வாகன உரிைமயாளர்களும் 
உறுதிெசய்வதில் முைனப்பு காட்ட ேவண்டும்.

விபத்துகைளக் குைறக்கும் ேநாக்கில்தான் ேமாட்டார் 
வாகனச் சட்டம் திருத்தப்பட்டது. தவறு ெசய்யும் வாகன 
ஓட்டிகளுக்கு அபராதம், சிைறத்தண்டைன ஆகியைவ 
அதிகரிக்கப்பட்டன. அபராதம் பல மடங்காக்கப்பட்டது ெபரும் 
எதிர்ப்புக்கு உள்ளானது. உயர்த்தப்பட்ட அபராதங்கைள 
நாங்கள் வசூலிக்க மாட்ேடாம் என்று சில மாநில அரசுகள் 
அறிவித்தன. நல்ல ேநாக்கத்தில் சட்டம் திருத்தப்பட்டது 
என்றாலும் அது ெசயல்படுத்தப்பட்ட முைறயில் ேபாதாைமகள் 
இருந்தன. அைவ கைளயப்பட்டு மீண்டும் அதற்குப் 
புத்துயிரூட்ட ேவண்டும். ஸ்டாக்ேஹாம் நகரில் நடந்த உலக 
அளவிலான ேபாக்குவரத்து அைமச்சர்கள் மாநாட்டில் பங்ேகற்ற 
மத்திய சாைலப் ேபாக்குவரத்து அைமச்சர் நிதின் கட்கரி, 
‘விபத்துகைளக் குைறப்ேபாம்’ என்று உறுதியளித்துவிட்டுத் 
திரும்பியிருக்கிறார்.

இந்தியாவில் சாைல விபத்துகளில் இறப்ேபாரில் 69% 
ேபர் 18 வயது முதல் 45 வயது வைரயில் ஆனவர்கள். 
மிதிவண்டி ஓட்டிகள், இருச்சக்கர வாகன ஓட்டிகள், 
சாைலையக் கடக்கும் பாதசாரிகள்தான் விபத்துகளில் 
அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இத்தைகய விபத்துகள்தான் 
ெமாத்த விபத்தில் 54% ஆக இருக்கிறது. 2018-ல் மட்டும் 
இந்தியச் சாைலகளில் விபத்தால் இறந்துேபானவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 1,51,417. இந்த எண்ணிக்ைகைய அடுத்த பத்து 
ஆண்டுகளுக்குள்ளாவது குைறக்க ேவண்டிய எண்ணத்ேதாடு 
ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசுகளும் திட்டங்கள் வகுக்க 
ேவண்டும். இந்தியச் சாைல விபத்துகைள 50% என்ற 
அளவில் குைறப்பதற்கு ரூ.7,65,000 ேகாடி நிதியும் 
பத்து ஆண்டுகளும் ேதைவப்படுவதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. 
விபத்துகைளத் தடுக்க ேதசிய அளவில் சாைல பாதுகாப்பு 
வாரியம் ேபாதிய அதிகாரங்களுடன் அைமக்கப்பட ேவண்டும். 
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் அைனத்து அம்சங்கள் 
குறித்தும் மாநில அரசுகளுக்கு அது ஆேலாசைனகைள 
வழங்க ேவண்டும். சாைலப் பாதுகாப்புக்கு மாநில அரசு 
முகைமகள் ெபாறுப்பாக்கப்பட ேவண்டும்.

கடந்த ஆண்டில் தமிழக அரசு ேசலத்ைதயும் ெசன்ைனையயும் இைணக்க, புதிதாக எட்டுவழிச் 
சாைல அைமக்கும் திட்டத்ைத ெவளியிட்டது. இதனால், இந்த நகரங்களுக்கு இைடேயயான 
தூரம் 60 கிமீ வைர குைறயும் என்று ெதரிவிக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் 

ேவளாண் மக்கள் ெபரும் எதிர்ப்ைபத் ெதரிவித்தார்கள். ெபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு இதுேபான்ற திட்டங்கள் 
முக்கியம் எனும் வாதம் ஒரு புறமும், நிலங்கைள மட்டுேம நம்பி வாழும் மனிதர்களின் வாழ்வாதாரம் 
பாதிக்கப்படக் கூடாது எனும் வாதம் இன்ெனாரு புறமும் எழுந்தன.

2018-ல் ேகரளம் வரலாறு காணாத ெபரும் 
மைழ ெவள்ளத்ைதச் சந்தித்தது. அது ேபான்ற 
ேபரழிவுகள் நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முைற வரும், 
அைத எதிர்ெகாள்வது கடினம் எனும் வைகயில் 
அரசும் நிர்வாகமும் கடந்துேபாயின. ஆனால், 
2019-ல் ேகரளத்தில் மீண்டும் ெபரும் மைழயும் 
ெவள்ளமும் ேசதமும் நிகழ்ந்தன. இரண்டு ஆண்டுகள் 
ெதாடர்ச்சியாகப் ேபரழிவு நிகழும் சாத்தியங்கள் 
பத்தாயிரத்தில் ஒன்று என்றாலும், இந்தத் ெதாடர் 
நிகழ்ைவ நாம் சாதாரணமாகக் கடந்துேபாக முடியாது 
என்கிறார் இந்தியாவின் தைலசிறந்த சூழலியல் 
ஆய்வாளரான மாதவ் காட்கில். நாட்டின் ெபாருளாதார 
வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பலவும் ைமயப்படுத்தப்பட்ட 
நிர்வாக அலகுகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 
இன்ைறய அதீத நுகர்வு, அதீத சக்தி உபேயாகம் 
எனும் வாழ்க்ைக முைறைய ேமலும் வலுப்படுத்தேவ 
இந்தத் திட்டங்கள் உதவுகின்றன. அதீத சக்தி நுகர்வு 
வாழ்க்ைக முைற, சூழல் சமநிைலையப் ெபரிதும் 
குைலக்கும் திைசயில் ெசல்கிறது என்பது அவர் 
கருத்து.

இயற்ைக வளங்கைள அழிக்கும் திட்டங்கள்
இதற்கு உதாரணமாக, அவர் சாலக்குடி ஆற்றின் 

குறுக்ேக ஏற்படுத்தப்படவுள்ள 163 ெமகாவாட் 
அதிரப்பள்ளி நீர்மின் திட்டத்ைதக் குறிப்பிடுகிறார். இந்த 
நதியின் கைரயில் உள்ள பசுைமமாறாக் காடுகளும் 
மீன்வளமும் மிகவும் அபூர்வமானைவ. ேமற்குத் 
ெதாடர்ச்சி மைலயின் மிக முக்கியமான இந்தச் 
சூழைல மின் திட்டம் அழித்துவிடும் என்று ேகரள 
பல்லுயிர்க்கழகம் இைத எதிர்த்தது. உள்ளூர் மக்கள் 
இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிராகப் ேபாராடிவருகிறார்கள். 
நதிநீர் ஆராய்ச்சிக் கழகமும் இந்தத் திட்டத்தில் 
பல பிைழகைளச் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது. அதில் 
மிக முக்கியமானது, மின் உற்பத்தித் திட்டத்துக்குத் 
ேதைவயான அளவு நீர் இல்ைல என்பேத.

எனினும், மாநில அரசின் ெதாடர்ந்த அழுத்தம் 
காரணமாக, காட்கிைல மத்திய சுற்றுச் சூழல் 
அைமச்சகம் அந்தத் திட்டத்ைத மறுபரிசீலிக்கச் 
ெசான்னது. காட்கில் குழு, ேகரள வனத் துைற 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ேகரள பல்லுயிர்க்கழகம், 
ெவப்ப மண்டலத் தாவரவியல் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனம், பழங்குடியினர் என அைனத்துத் தரப்பு 

வாதங்கைளயும் ேகட்டறிந்து, திட்டத்தின் பாதகங்கைள 
ேகரள மின்வாரியத்தின் முன் ைவத்தார். அவர் முன் 
ைவத்த எந்தத் தரைவயும் ேகரள மின் வாரியம் 
எதிர்க்கவில்ைல. இதற்குப் பின்பும் அந்தத் திட்டம் 
நிைறேவற்றப்படுமானால், அதனால் பயனைடபவர்கள் 
ஒப்பந்ததாரர்களும் அரசியலர்களும் மட்டுேம 
என்கிறார் காட்கில்.

வளர்ச்சி நிைலயானதுதானா?
சீன நாட்டின் ெபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 

முக்கியமான காரணமாக, அது உருவாக்கிய 
ெபரும் கட்டைமப்ைபச் ெசால்கிறார்கள். நாெடங்கும் 
அகலமான ெநடுஞ்சாைலகள் அைமக்கப்பட்டதும், 
ெதாழிற்சாைலகளும் வீடுகளும் கட்டப்பட்டதும், 
ெபாருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகித்தன. 
இதற்காக, சீனா 2011-2013 ஆண்டுகளில் உபேயாகித்த 
சிெமன்ட், அெமரிக்கா 20-ம் நூற்றாண்டு முழுதும் 
உபேயாகித்த அளவுக்குச் சமமானது என்கிறது 
‘எகனாமிஸ்ட்’ இதழ். சிங்கப்பூர் 1960-லிருந்து 
உலெகங்குமிருந்து மணைல இறக்குமதிெசய்து, தன் 
நிலப்பரப்ைப 25% அதிகரித்திருக்கிறது. அளவற்ற 
மணல் இருந்தாலும் கட்டுமானத்துக்கு உதவாது என 
உலக ஏைழ நாடுகளிலிருந்து மணைல இறக்குமதி 
ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றன அமீரக நாடுகள்.

அடுத்த 40 ஆண்டுகளில், கட்டுமானத் 
துைறக்கான மணல் ேதைவ 200% அதிகரிக்கும் 
என மதிப்பிடப்படுகிறது. அதில் ெபரும்பாலும் ஆசிய 
நாடுகளிலிருந்து ஏற்றுமதி நடக்கப்ேபாகிறது. இதனால், 
ஆறுகள் தங்கள் நீர்ப் ேபாக்ைக இழந்து, நிலத்தடி நீர் 
குைறந்து, சூழல் மாறி, உணவு உற்பத்தி ெபரிதும் 
பாதிக்கப்படப்ேபாகிறது. தமிழகத்தில் காவிரியும் 
பாலாறும் மணல் சுரங்கங்கள் ஆனது நம் கண் 
முன்ேன நிகழ்ந்துெகாண்டிருக்கும் சூழலியல் 
சூைறயாடல். காவிரிப் படுைக ேவளாண்ைம 
பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தற்ெசயல் அல்ல. மணல் 
அள்ளுவதால் கட்டுமானத் துைற வளர்ச்சி ெபற்றுப் 
ெபாருளாதாரம் வளர்கிறது. ஆனால், சூழல் என்ன 
ஆகியிருக்கிறது? இந்த வளர்ச்சி நிைலயானதுதானா?

ேஜாசஃப் ஸ்டிக்லிஸ் எனும் ேநாபல் பரிசு 
ெபற்ற ெபாருளியல் அறிஞர், ஒரு நாடு மனிதனால் 
உற்பத்திெசய்யப்படும் ெபாருட்களின் பணமதிப்பு 

எனும் அலகுடன் அதன் இயற்ைக வளம், மனித 
வளம், சமூக வளம் எனும் நான்கு மூலதனங்களும் 
ஒத்திைசந்த வளர்ச்சிையேய முன்ெனடுக்க 
ேவண்டும் என்கிறார். ஆனால், தற்ேபாது நாட்டின் 
தைலவர்களால் மிக ேவகமாக முன்ெனடுக்கப்படும் 
ெபாருளாதாரத் திட்டங்கள், நிறுவனங்கள் 
உற்பத்திெசய்யும் ெபாருட்களின் மதிப்ைப மட்டுேம 
அதிகரிக்கும் வைகயிலானைவ. ேகரளத்தில் 2018, 
2019-ம் ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த ெவள்ளத்ைதயும் 
நிலச்சரிைவயும் அதனால் ஏற்பட்ட ெபாருட்ேசதத்ைதயும் 
கணக்கில்ெகாள்ளாமல், அைதயடுத்து வீடுகளுக்கான 
ேதைவ அதிகரிப்பைதயும், அதற்காகக் கல்குவாரிகள் 
ேதாண்டப்படுவைதயும் வளர்ச்சியாகப் பார்க்கும் ஒரு 
பார்ைவ. கல்குவாரிகள் ேதாண்டுவதால் ஏற்படும் 
ேபாக்குவரத்துத் துைறயின் வளர்ச்சி, குவாரித் 
ெதாழிலால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கான மருத்துவத் 
துைறயின் வளர்ச்சி என்று மட்டுேம பார்க்கும் குறுகிய 
வளர்ச்சியியல் பார்ைவ என்கிறார் காட்கில்.

முழுைமயான பார்ைவ ேவண்டும்
ேமற்கத்திய முதலாளித்துவம், தனது காலனிகளி 

லிருந்து ெகாள்ைளயடித்த ெசல்வங்கைளயும் 
இயற்ைக வளங்கைளயும் ெகாண்டு, அதிக ெசல்வ 
வளத்தால் கட்டப்பட்ட ஒரு ெபாருளாதார மாதிரிைய 
உருவாக்கி விஸ்தரித்தது. இது அதிக இயற்ைக 
வளத்ைத வீணடிக்கும் ெபாருளாதார மாதிரி. ஆனால், 
இந்தியா நிதியாதாரங்களும் இயற்ைக வளங்களும் 
குைறந்த, ஆனால் மிக அதிக மக்கள்ெதாைக 
ெகாண்ட நாடு. எனேவ, இயற்ைக வளங்கைள 
அளவாக உபேயாகித்து காத்துக்ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு 
உள்ளூர் மக்களிடேம இருக்கும்படி, அதிக மனித 
ேவைலவாய்ப்ைப உருவாக்கும் வைகயில் இந்தியப் 
ெபாருளாதாரத் திட்டங்கள் மிகவும் புதிய முைறயில் 
உருவாக்கப்பட ேவண்டும் என்பது ேஜ.சி.குமரப்பா 
முன்ைவத்த கருத்து.

உற்பத்தி மற்றும் அதீத நுகர்வுப் ெபாருளாதார 
வளர்ச்சியின் பக்கவிைளவுகள்தான் ெசன்ைனயிலும் 
ேகரளத்திலும் நிகழ்ந்த ெவள்ளச் ேசதம். உற்பத்திப் 
ெபருக்கு எனும் குறுகிய பார்ைவைய விடுத்து 
இயற்ைக வளம், மனித வளம், சமூக வளம் 
எனும் முழுைமயான பார்ைவைய உள்ளடக்கிய 
வளர்ச்சித் திட்டங்கள், மக்களின் பங்களிப்ேபாடு 
உருவாக்கப்பட்டு முன்ெனடுக்கப்பட ேவண்டும்.

- பாலசுப்ரமணியம் முத்துசாமி,‘இன்ைறய காந்திகள்’ நூலாசிரியர்.
ெதாடர்புக்கு: arunbala9866@gmail.com   

பாலசுப்ரமணியம் முத்துசாமி

அரசின் திட்டங்கள் 
யாருக்காக?
சீனா 2011-2013 ஆண்டுகளில் உபேயாகித்த 
சிெமன்ட், அெமரிக்கா 20-ம் நூற்றாண்டு 
முழுதும் உபேயாகித்த அளவுக்குச் சமமானது. 
சிங்கப்பூர் 1960-லிருந்து உலெகங்குமிருந்து 
மணைல இறக்குமதிெசய்து, தன் நிலப்பரப்ைப 
25% அதிகரித்திருக்கிறது. அளவற்ற மணல் 
இருந்தாலும் கட்டுமானத்துக்கு உதவாது என 
உலக ஏைழ நாடுகளிலிருந்து மணைல இறக்குமதி 
ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றன அமீரக நாடுகள்.
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வாசகர்களின் சூடான, சுைவயான கருத்துகள், விமர்சனங்கள் வரேவற்கப்படுகின்றன. உங்கள் எண்ணங்கள் உடனடியாக எங்கைள வந்தைடய feedback@hindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்ேகா, 044-28552215 என்ற ெதாைலநகலுக்ேகா அனுப்புங்கள். அஞ்சல் மூலம் கடிதம் அனுப்ப: ஆசிரியர் இலாகா, இந்து தமிழ், கஸ்தூரி ைமயம், 124, வாலாஜா சாைல, ெசன்ைன - 2.
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சிங்கப்பூரில் ஒலிக்கும் தமிழ்
தமிழ்நாட்டிலும் ஒலிக்கட்டும்

மு.இராமனாதன் எழுதிய 
‘தமிழ்நாட்டுக்குள் பறக்கும் 
விமானத்தில் தமிழ் ஏன் 
ஒலிக்கவில்ைல?’ கட்டுைர 
படித்ேதன். ரயில்ேவயிலும் 
இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் 
அறிவிப்பு ெசய்தேபாது, 
குமரி அனந்தனின் தீவிர 
முயற்சியால் தமிழில் அறிவிப்பு 
ெசய்யப்பட்டது. அதுவும் 
அவ்வளவு வாஞ்ைசயாக, 
கனிவாக... ‘பயணிகளின் 
கனிவான கவனத்திற்கு’ 
என்று ெசால்ல ைவத்தவர் 
குமரி அனந்தன். இவர் 
ேபான்ற தமிழ் ஆர்வலர்கள் 
அரைச அணுகி, தமிழில் 
அறிவிப்பு ெசய்ய வலியுறுத்த 
ேவண்டும். தமிழகத்திலிருந்து 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இலக்கிய 
ஆளுைமகளான நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் இைத அமலாக்க 
முயற்சி எடுக்க ேவண்டும். 
சிங்கப்பூரில் ஒலிக்கும் தமிழ், 
தமிழ்நாட்டிலும் ஒலிக்க 
ேவண்டும்.- ப.தாணப்பன், தச்சநல்லூர்.

நம் நாடு பலவீனமானது என்று ேகலிெசய்யப்பட விரும்புகிறீர்களா?
பிப்ரவரி 14 அன்று ெவளியான ‘ேமாடி, ேசானியா ெபாம்ைமகளுக்கு ெடல்லி 

ேதர்தலில் என்ன ேவைல?’ கட்டுைர படித்ேதன். அந்தக் கட்டுைரயில், பாதுகாப்புத் 
துைறக்கு அதிகம் ெசலவிடும் மத்திய அரசின் ேபாக்ைக சமஸ் விமர்சிக்கிறார். 
நடந்து முடிந்த ேதர்தலில் ஆம் ஆத்மி ெபற்ற சிறப்பான ெவற்றிக்கும், மத்திய அரசு 
பாதுகாப்புத் துைறக்கு அதிகம் ெசலவிடுவதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? மாநிலங்கைள 
நிர்வகிக்கும் அரசுகளுக்கு உள்ள முன்னுரிைம ேவறு; ேதசத்தின் ஒட்டுெமாத்தப் 
பாதுகாப்பின் நிமித்தமாக மக்களுக்குப் பதில் ெசால்லக் கடைமப்பட்டுள்ள மத்திய 
அரசின் முன்னுரிைம ேவறு. நமது நாடு ஒவ்ெவாரு நாளும் எல்ைலப்புறத்தில் 
அண்ைட நாடுகளிடமிருந்து அச்சுறுத்தைலச் சந்தித்துவருகிறது. இந்தச் 
சூழ்நிைலயில், மிகவும் பலமான ராணுவம் நம் நாட்டுக்குத் ேதைவ. நமது அண்ைட 
நாடுகள் அகிம்ைசவாதிகள் அல்ல. ஜவாஹர்லால் ேநரு காலத்திலும் சரி, அதற்குப் 
பிறகும் சரி, அவர்களால் நம் நாடு அைடந்த இன்னல்கள் ெசால்லி மாளாது. 
அைதக் கட்டுைரயாளர் உணர ேவண்டும். எவ்வளவு காலத்துக்கு எழுத்தாளர்கள் 
நமது நாடு பலவீனமான நாடாக உலக அரங்கில் ேகலிெசய்யப்பட ேவண்டும் 
என விரும்புகிறார்கள்? - ரா.பாலசந்தர், ஓசூர்.

மாணவர்களிடம் எல்லாச் சூழல்களிலும் உைரயாடுவது முக்கியமானது. உங்களுடன் உடன்படாதவர்கேளாடும்கூட பிரியத்துடனும் நட்பாகவும் இருக்க அது உதவுகிறது. இந்தத் தார்மீகத் துணிவானது, காந்தியத் தத்துவமான பைகவரில்லாத் தன்ைமயிலிருந்து மட்டும்தான் வர முடியும். இந்த நிைலயில் ேகாபம், ெவறுப்பு, ேமல் கீழ் என்ற படிநிைல ேபான்றைவ மைறந்து ேமலும் கருைணயுடன் கூடிய கற்றல் சூழைல உருவாக்கும். கல்வி நிைலயங்களின் வளாகங்கள் ஆேராக்கியமான விவாதங்கைள வளர்த்ெதடுக்க ேவண்டும். அங்ேக கருத்து ேவறுபாட்டுக்கும் உைரயாடலுக்கும் இடம் இருக்க ேவண்டும். அதுதான் அச்சமற்ற மனம் இருக்கும் இடமாகும்.
- சந்ேதாஷ் ேக சிங், சமூகவியலாளர்.

குழந்ைதகளின் ஆேராக்கியமான வளர்ச்சிக் குறியீட்டின்படி, இந்தியா வகிக்கும் இடம். உலக சுகாதார நிறுவனம், யுனிெசப் மற்றும் லான்ெசட் மருத்துவ ஆய்விதழ் இைணந்து நடத்திய ஆய்வில் 180 நாடுகள் கணக்கில் ெகாள்ளப்பட்டன.131
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செல்வ புவியரென்

மக்களால தேர்நசேடுக்கப்பட்ட 
நா்டாளுமன்்றதம அதி்காரம் 

்வாய்நேது என்று த்பெப்பட்டத்பாது 
அது ச்வளிப்பார்்வககு 

ெரியா்கவும் உண்மயில அவ்வாறு 
இல்ாேதுமான ஒரு முழக்கம் என்று 
விமரசிதே்வர ெ்நோனம். இ்நதியாவின் 

கூட்டாடசி ஜனநாய்கத்ேப 
்பாது்காக்க த்வணடும் என்்றால, 

இயற்றப்பட்ட அரெ்மபபுச் ெட்டமும் 
அதி்காரம் ்வாய்நே ொரபுநி்்யற்ற 

உச்ெ நீதிமன்்றமும் மி்கவும் 
அ்வசியமான்்வ என்று  

அ்வர எழுதினார.

துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் மு்தல் மாணவர்கள், 
ப�ாதுமக்கள் வறை த்தறவப�டும் ்த்கவல்்கறை 
உடனுககுடன் த்தடிப ப�ை கூகுள் த�ான்ை 

த்தடு ப�ாறி்கள் ப�ரும் உ்தவியா்க உள்ைன. எனினும், 
ப�ரும்�ாலான ்த்கவல்்கள் ஆங்கிலத்தில்்தான் இருககின்ைன. 
ஆனால், உலப்கங்கும் ்த்கவல்்கறைத் த்தடுதவார எண்ணிகற்க 
ஆங்கிலம் ்தவிரத்்த பிை பமாழி்களில் 68% உள்ைது. 
இ்நநிறலயில், �ல்தவறு துறை சார்ந்த ்த்கவல்்கள் இ்நதிய 
பமாழி்களில் விககிபபீடியாவில் கிறடக்கச் பசயவ்தற்கான 
ஏைாைமான ப்தாடர முயறசி்கள் எடுக்கப�ட்டுவருகின்ைன.

அவவற்கயில், ்தமிழ் பமாழி ்த்கவல்்கறை இறணயத்தில் 
இடம்ப�ைச் பசயவதில் ்தமிழ் விககிபபீடியாவின் �ங்்களிபபு 
அதி்கைவில் உள்ைது. ்தமிழ் விககிபபீடியா 2003 பசபடம்�ரில் 
ப்தாடங்்கப�ட்டது. ்தன்னாரவமிக்க ்தமிழ் ஆரவலர்களின் 
�ங்்களிப�ால் இ்ந்தக ்கறலக்கைஞ்சியத்தில் ்தமிழ்க 
்கட்டுறை்களின் எண்ணிகற்க நாளுககு நாள் கூடிவருகிைது. 
விககிபபீடியாவில் ்தறத�ாது 1 லட்சத்து 27 ஆயிைத்துககும் 
தமற�ட்ட ்தமிழ்க ்கட்டுறை்கள் உள்ைன.

விககிபபீடியாவில் இ்நதிய பமாழி்களின் ஆளுறமறய 
வைப�டுத்தும் தநாககில் �ல்தவறு ப்தாடர முயறசி்கள் 
எடுக்கப�ட்டுவருகின்ைன. ப்தாடரச்சியா்க சிைப�ான �ங்்களிபற� 

நல்கும் ்கட்டுறையாைர்கள் ஊக்கப�டுத்்தப�டுகின்ைனர. 
விககிபபீடியா �யிறசிப �ட்டறை்கள், மாநாடு்கள் நடககின்ைன. 
்தமிழ் விககிபபீடியாவின் 16-வது சரவத்தச மாநாடு ்கட்ந்த 
ஆண்டு அகதடா�ர மா்தம் இலங்ற்கயின் யாழ்ப�ாணத்தில் 
நறடப�றைது. இ்ந்த மாநாட்டில் ்தமிழ் விககிபபீடியா வைரச்சியில் 
ஆரவம் ப்காண்ட 50-ககும் தமற�ட்தடார �ங்த்கறைனர. 
்தமிழ்நாட்டிலிரு்நது 13 த�ர ்கல்நதுப்காண்டனர. ்தமிழ்நாட்டு 
பிைதிநிதி்களில் ஒருவைான ஏற்காடு இைங்த்கா, “இத்்தற்கய 
ச்நதிபபு்களும் மாநாடு்களும் ்தமிழ் விககிபபீடியாவில் 
பமன்தமலும் எழு்தத் தூண்டுகிைது” என்கிைார.

்தமிழில் அறிவியல் ்கட்டுறை்கள் எழுதுவதில் வல்லவைான 
இைங்த்கா, ஏற்காடு மறலப �குதி்களில் உள்ை ்தாவைங்்கறை 
அறடயாைம் ்கண்டு, வற்கப�டுத்தி, ப�யரிட்டு, அவறறின் 
புற்கப�டங்்கறை ்தமிழ் விககிபபீடியாவில் ப்தாடர்நது 
�திதவறறிவருகிைார. ்தாவைங்்கள் மட்டுமின்றி, விலங்கு்கள், 
�ாம்பு்கள், �ைறவ்கள், பூச்சி்கள் எனக ்கட்ந்த 5 
ஆண்டு்களில் 15 ஆயிைத்துககும் தமற�ட்ட புற்கப�டங்்கறைப 
�திதவறறியுள்ைார. ஏற்காடு இைங்த்காவின் �டங்்கள் சரவத்தச 
அைவிலான ஆயவுக ்கட்டுறை்களிலும் �யன்�டுத்்தப�ட்டுள்ைன.

இ்நதிய பமாழி்களில் ்கட்டுறை்கறை அதி்கப�டுத்தும் 
தநாககில் கூகுள் நிறுவனமும் விககிமீடியா அைக்கட்டறையும் 

இறண்நது இறணயம் மறறும் சமூ்கத்துக்கான றமயத்தின் 
ஆ்தைவுடன் ்கட்ந்த இைண்டு ஆண்டு்கைா்க இ்நதிய பமாழிக 
்கட்டுறையாைர்களிறடதய த�ாட்டி்கறை நடத்திவருகின்ைன. 
‘பைாபெகட் றட்கர’ என்ை ப�யரில் 2018-19-லும், ‘பைாபெகட் 
றட்கர 2.0’ என்ை ப�யரில் 2019-20-லும் இ்ந்தப த�ாட்டி்கள் 
நறடப�றறுள்ைன. மூன்று மா்த ்காலம் நறடப�றும் இ்ந்தப 
த�ாட்டிறய ்தமிழில் ‘தவங்ற்கத் திட்டம்’ என்கிைார்கள்.

இ்நதிய பமாழி்களில் அதி்கம் த்தடப�டும் ்தறலபபு்கறை 
கூகுள் நிறுவனம் �ரி்நதுறைககிைது. அத்தத�ால், இ்நதிய 
பமாழி்களில் எ்நப்த்ந்த ்தறலபபு்களில் இன்னும் அதி்கம் 
்த்கவல் த்தறவப�டுகிைத்தா, அத்்தற்கய ்தறலபபு்கறை பமாழி 
சார்ந்த நிபுணர்கள் �ரி்நதுறைககிைார்கள். இ்ந்தத் ்தறலபபு்களில் 
த�ாட்டியாைர்கள் ்கட்டுறை்கள் எழுதி சமரபபிக்க தவண்டும். 
2018-19-ல் நறடப�றை த�ாட்டியில் 12 இ்நதிய பமாழி்களில் 
பமாத்்தம் 4,466 ்கட்டுறை்கள் சமரபபிக்கப�ட்டன. 220 த�ர 
த�ாட்டியில் �ங்த்கறைனர. அவறறில் 1,320 ்கட்டுறை்களுடன் 
�ஞ்சாபி பமாழி மு்தலிடத்ற்தத் ்தட்டிச்பசன்ைது. 1,241 
்கட்டுறை்களுடன் பவறறிகத்காட்டுககு மி்க அருத்க ்தமிழ் 
பசன்ைது. உருதில் 694 ்கட்டுறை்களும், வங்்கத்தில் 379 
்கட்டுறை்களும், மறலயாைத்தில் 251 ்கட்டுறை்களும், இ்நதியில் 
143 ்கட்டுறை்களும் எழு்தப�ட்டன.

இ்நநிறலயில், ‘தவங்ற்கத் திட்டம் 2.0’ த�ாட்டி அகதடா�ர 
11, 2019 மு்தல் ெனவரி 10, 2020 வறை நறடப�றைது. 
இைண்டாம் ஆண்டு த�ாட்டியில் 2,942 ்கட்டுறை்களுடன் ்தமிழ் 
பமாழிககு மு்தலிடம் ப�றைது. �ஞ்சாபி (குரமுகி) பமாழியில் 
1,747 ்கட்டுறை்கள் எழு்தப�ட்டு இைண்டாம் இடத்ற்தப 
ப�றறுள்ைது. ்தமிழ் விககிபபீடியா நிரவாகி்களில் ஒருவைான 
ைாொைாமன் உள்ளிட்தடார தமறப்காண்ட முயறசி்கதை இ்ந்த 
பவறறிககுப பிை்தான ்காைணம். ‘நீச்சல்்காைன்’ என்ை ப�யரில் 
்தமிழ் இறணய வாச்கர்களிடம் பிை�லமானவர ைாொைாமன். 
2018-ல் ்தமிழ்நாடு அைசு பவளியிட்ட ‘்தமிழ் இறணயப 
பிறைதிருத்தி’றய உருவாககியவர இவர. இைண்டாம் 
ஆண்டு தவங்ற்கத் திட்டத்துககு ்தமிழ் ்கட்டுறையாைர்கறைத் 
்தயார�டுத்தும் வி்தத்தில் பசன்றன, மதுறையில் 3 �யிறசி 
மு்காம்்கறை இவரும், இவைது நண்�ர்களும் நடத்தியுள்ைனர. 
ஏைாைமான ்தமிழ் பமாழி ்கட்டுறையாைர்கறை ஒருங்கிறணத்து 
ஊககுவிககும் வி்தத்தில் இவர்கள் பசயல்�ட்டது நல்ல 
�லறனத் ்த்நதுள்ைது.

த�ாட்டிக ்காலத்தில் ஒவபவாரு மா்தமும் பமாழி வாரியா்கச் 
சிை்ந்த �ங்்களிப�ாைர்கள் 3 த�ர த்தர்நப்தடுக்கப�ட்டு 
�ரிசு்கள் வைங்்கப�டுகின்ைன. த�ாட்டியின் இறுதியில் 
த்தர்நப்தடுக்கப�டும் சிை்ந்த பமாழியின் �ங்த்கற�ாைர்கள் 
்தங்்கள் திைன்்கறை தமலும் வைரத்துகப்காள்ை உ்தவும் 
வற்கயில் திைன் வைரபபுப �யிறசியும் அளிக்கப�டுகிைது.

குறுகிய ்காலத்தில் ஆயிைத்துககும் தமற�ட்ட ்தறலபபு்களில் 
்தமிழ்க ்கட்டுறை்கள் விககிபபீடியாவில் இடம்ப�றுவ்தானது 
உலப்கங்கும் வாழும் ்தமிைர்களுககுப ப�ரிய அைவில் நிச்சயம் 
உ்தவும். எதிர்காலத்தில் விககிபபீடியா த�ான்று ்தமிழுகப்கன 
்தனித்்த இறணயக ்கறலக்கைஞ்சியப �க்கம் உருவாகும்த�ாது 
விககிபபீடியா �க்கத்தில் இடம்ப�றறுள்ை ்கட்டுறை்கறை 
இடமாறைம் பசயதுப்காள்ை எவவி்தத் ்தறடயும் இருக்காது என 
நிபுணர்கள் கூறுகின்ைனர. உல்கைாவிய ்த்கவல் ்கைஞ்சியப 
�க்கத்தில் ்தமிழ் பமாழியில் ்த்கவல்்கறை அதி்கரிப�த்தாடு, 
தமலும் �ல புதிய ஆரவலர்களின் �ங்்களிபற� அதி்கப�டுத்்த 
இ்ந்தப த�ாட்டி ப�ரும் உ்நது சகதியா்க அறம்நதுள்ைது.

- வி.தேவோசன்,தோடர்புக்கு: devadasan.v@hindutamil.co.in

வி.தே்வோென்விக்கிப்பீடியாவில் தமிழ்  
முன்னணியில் இருப்்பது எப்்படி?

ப�ோட்டித் தேர்வு எழுதுகிற மாணவர்்களுக்கு ்க.சநோனத்தின் பெயர் ேவிர்க்்க முடியாேது. 
அவர் ேலைலமயிைான குழுவினுலைய அறிக்ல்கயின் அடிபெலையிலோன் மத்திய ஊழல 
்கண்காணிபபு ஆலணயம் அலமக்்கபெட்ைது. எனதவ, பெரும்ொைான தொட்டித் தேர்வு்களில 

அவர் ஒரு எதிர்ொர்க்்கபெடும் த்கள்வி-ெதிைா்க அலமநதிருக்கிறார். ஆனால, அபெடி ஒறலற வரித் ே்கவலுக்குள் 
அைக்்க முடியாே ென்மு்க ஆளுலம, ்கஸ்தூரிரங்க சநோனம்.

தவோரணயத்தில நைநே உபபு சத்தியாகிர்கத்லேத் 
ேலைலமதயறறு நைத்திய ராஜாஜிக்கு ஆறு மாேம் 
சிலறத்ேணைலன விதிக்்கபெட்ைது. போைர்நது 
அநேப தொராட்ைத்லே வழிநைத்தும் ேலைவரா்க 
நியமிக்்கபெட்ைவர் சநோனம். அவரும் ராஜாஜிலய 
அடிபயாறறி தொராட்ைத்லேத் போைர்நது நைத்தி 
சிலறக்குச் பசன்றார். ராஜாஜிலய அடுத்து திரு.வி.்க. 
அநேப தொராட்ைத்தின் இரணைாவது ேலைவரா்க 
ஏறப்கனதவ தேர்நபேடுக்்கபெட்டிருநோர். ்காஙகிரஸ் 
்கட்சியிலிருநது திரு.வி.்க. விைகி நிற்கவும் அது ஒரு 
்காரணமாயிறறு. எனினும், சநோனத்தின் மீது ராஜாஜி 
லவத்ே நம்பிக்ல்க வீணதொ்கவிலலை.

1895-ல மன்னார்குடிக்கு அருகிலுள்்ள குமட்டித்திைல 
கிராமத்தில பிறநேவர் ்க.சநோனம். ஒருஙகிலணநே 
ேஞலச மாவட்ைத்தின் ்காஙகிரஸ் மு்கங்களில ஒருவரா்க 
இருநேவர் அவர். 1920-்களின் போைக்்க ஆணடு்களிதைதய 
மா்காண அ்ளவில ல்கத்ேறிப பிரச்சாரத்தின் பொறுபலெ 
ஏறறுக்ப்காணடிருநோர். திருபபூரில போைங்கபெட்ை ்கேர் 
வாரியத்தில ேலைவரா்க பெரியாரும், பசயைா்ளரா்க 
சநோனமும் பசயலெட்டிருக்கிறார்்கள். உள்ளூர் அ்ளவில 
்கள்ளுக்்கலை மறியலிலும் சநோனம் தீவிரமா்கத் 
ேன்லன ஈடுெடுத்திக்ப்காணைவர். தவோரணயத்தில ்கள் 
வியாொரி ஒருவரால அவரின் ேலையில ்கள்ளுபொலன 
உலைக்்கபெட்டிருக்கிறது. ெஞசாபின் நொ சமஸ்ோனம் 
பிரிட்டிஷ் அரசால இலணத்துக்ப்காள்்ளபெட்ைதொது 
ேலைலய மீறி நுலழநேேற்கா்க ஜவாஹர்ைால தநருவுைன் 
பிலணத்து ல்கவிைஙகு பூட்ைபெட்ைவர் சநோனம்.

‘இந்திய மக்களாகிய நாம்’
அரசலமபபுச் சட்ை அலவக்்கான தேர்ேல 

ெணி்கள் நைக்கும்தொதே ஜவாஹர்ைால தநருவின் 
ேலைலமயில அரசலமபபுச் சட்ை வலரவுக் குழு 
ஒன்று உருவாக்்கபெட்டிருநேது. அநே வலரவுக் 
குழுவில ்க.சநோனமும் ஒருவர். இநேக் குழுவால 
விவாதிக்்கபெட்டு எழுேபெட்ை அரசலமபபுச் சட்ைத்தின் 
குறிக்த்காள்்கள்ோன் பின்பு அரசலமபபுச் சட்ை 
அலவயில விவாதிக்்கபெட்டு, இன்லறய அரசலமபபுச் 
சட்ைத்தின் மு்கபபுலரயா்க வி்ளஙகுகிறது. அரசலமபபுச் 
சட்ை அலவயில உறுபபினரா்க இருநே சநோனம், 
விவாேங்களில தீவிரமா்கப ெஙப்கடுத்துக்ப்காணைார். 
முக்கியமா்க, அரசலமபபுச் சட்ை அலவயின் வலரவுக் 
குழு, அரசலமபபுச் சட்ைக் குழுவா்கதவ ேன்லனக் 
்கருதிக்ப்காள்கிறது என்ற அவரது விமர்சனம் இன்ற்ளவும் 
போைர்நது தமறத்காள் ்காட்ைபெட்டுவருகிறது. 
விவாேத்தில ஏறறுக்ப்காள்்ளபெட்ை முக்கியமான 
கூறு்கல்ளத் திருத்ேம்பசய்துப்காள்ளும் பொறுபலெ 
வலரவுக் குழு ோதன எடுத்துக்ப்காள்கிறது என்ெலே 
அழுத்ேம் திருத்ேமா்க அவர் சுட்டிக்்காட்டியிருக்கிறார்.

அரசலமபபுச் சட்ைம் நலைமுலறக்கு வநே பிறகும்கூை 
அேன் அடிபெலை தநாக்்கங்களுக்கு இைர்பொடு்கள் 
தநர்நேதொபேலைாம் ஓர் அரசலமபபுச் சட்ைவியரா்கத் 
போைர்நது குரலப்காடுத்துவநேவர் சநோனம். இநதிய 
அரசலமபபுச் சட்ைத்தின் உருவாக்்கத்லேப ெறறியும் 
வ்ளர்ச்சிலயப ெறறியும் கிரான்வில ஆஸ்டின் எழுதிய 
புத்ே்கங்களில ்க.சநோனத்தின் புத்ே்கங்களும் 
‘இநதியன் எக்ஸ்பிரஸ்’, ‘ஸ்வராஜயா’ ஏடு்களில 
அவர் எழுதிய ்கட்டுலர்களும் அடிக்்கடி தமறத்காள் 
்காட்ைபெட்டிருக்கின்றன. அரசலமபபுச் சட்ைத்தின் 
உருவாக்்கத்தில மட்டுமின்றி, அேன் அடிபெலைக் 
்கருத்ோக்்கங்களின் ெரிணாம வ்ளர்ச்சியிலும் சநோனம் 
ஆறறியிருக்கும் ெஙல்க அநேக் குறிபபு்களிலிருநது 
அறிநதுப்காள்்ள முடிகிறது.

கூட்ாடசியும் ஜனநாய்கமும்
நீதித் துலற பொறுபதெறகும் வழக்்கறிஞர்்கள் 

எநேபவாரு புறக்்காரணி்க்ளாலும் ொதிக்்கபெைாேவர்்க்ளா்க 
இருக்்க தவணடும் என்ெலேயும், நீதித் துலறயின் 
சுேநதிரத்தில நிர்வா்கத்தினர் குறுக்கிடுவலேத் 
ேவிர்க்்க தவணடும் என்ெலேயும் சநோனம் போைர்நது 
வலியுறுத்திவநதிருக்கிறார். ஆட்சித் ேலைலமயும் 
்கட்சித் ேலைலமயும் ஒன்தறாபைான்று ்கைநதுவிைக் 
கூைாது என்றும், மாநிைங்களின் அலமச்சரலவலயக் 
்கட்டுபெடுத்ே தவணடியவர் மாநிைத்தின் முேலவதர ேவிர 
்கட்சியின் ேலைலம அலை என்றும் அவர் போைர்நது 
தெசிவநதிருக்கிறார். மக்்க்ளால தேர்நபேடுக்்கபெட்ை 
நாைாளுமன்றதம அதி்காரம் வாய்நேது என்று 
தெசபெட்ைதொது அது பவளிபொர்லவக்கு சரியா்கவும் 
உணலமயில அவவாறு இலைாேதுமான ஒரு முழக்்கம் 
என்று விமர்சித்ேவர் சநோனம். இநதியாவின் கூட்ைாட்சி 
ஜனநாய்கத்லேப ொது்காக்்க தவணடும் என்றால, 
இயறறபெட்ை அரசலமபபுச் சட்ைமும் அதி்காரம் 
வாய்நே சார்புநிலையறற உச்ச நீதிமன்றமும் மி்கவும் 
அவசியமானலவ என்று அவர் எழுதினார்.

இநதிரா ்காநதியின் ஆட்சிக் ்காைத்தில அரசலமபபுச் 
சட்ைத்தில திருத்ேங்கல்ள தமறப்காள்ளும் முயறசி்கள் 
நைநேதொது அலே எதிர்த்ே அதசாக் தமத்ோ, 
என்.ஏ.ெலகிவாைா, சுபொ ராவ முேைான சட்ைத் துலற 
அறிஞர்்களில ்க.சநோனமும் ஒருவர். 1975-ன் இறுதியில 
கூடிய ்காஙகிரஸ் ்கமிட்டியில, அரசலமபபுச் சட்ைத்தில 
திருத்ேங்கள் தமறப்காள்வேற்கான அறிக்ல்கபயான்று 
விவாதிக்்கபெட்ைது. அேன் போைர்ச்சியா்க, இநதியாவில 
அதிெர் ஆட்சிமுலறலய அறிமு்கபெடுத்துவது என்ற 
தயாசலனபயலைாமும்கூை பசாலைபெட்ைன. உயர் 
நீதிமன்றங்களிலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் நீதிப 
தெராலண்கல்ளக் த்காருவேற்கான உரிலம்கல்ள 
நீக்குவது என்பறலைாம்கூை அநே தயாசலன்கள் 
நீணைன. அபதொது, ‘இம்முயறசி்கள் கூட்ைாட்சிலய 
வலுபெடுத்துவேறகுப ெதிைா்க அலேப ெைவீனபெடுத்ேதவ 
பசய்யும். அரசலமபபுச் சட்ைத்தில எநேபவாரு 
திருத்ேத்லேச் பசய்வேறகு முன்னாலும் அது ்கட்சி சாராே 
உயர்மட்ைக் குழுவில விவாதிக்்கபெை தவணடும்’ என்று 
ஆதைாசலனலய சநோனம் முன்லவத்ோர்.

மாநில உரிமம்களுக்கான குரல்
அரசலமபபுச் சட்ைத் திருத்ேங்கள் போைர்ொன ஸ்வரண 

சிங ்கமிட்டியின் அறிக்ல்கலய ஆய்வுக்கு உட்ெடுத்திய 
தேசியக் குழுவிலும் சநோனம் இைம்பெறறிருநோர். 
பஜயபர்காஷ் நாராயண முன்னிலையில கூடிய 
அநேக் குழுவுக்கு இரா.பசழியன், கிருஷ்ண்காநத் 
இருவரும் ஒருஙகிலணபொ்ளர்்க்ளா்க இருநேனர். 
ஜூலை 18, 1976-ல பசன்லனயில ரசி்க ரஞசனி 
சொவில நலைபெறற சிவில உரிலம்களுக்்கான மாநாடு 
மிகுநே முக்கியத்துவம் வாய்நேது. இநே மாநாட்டில 
தெசிய ்க.சநோனம் பநருக்்கடிநிலை என்ெலே நாடு 
முழுலமக்குமா்க ஒருதொதும் நலைமுலறபெடுத்ேக் 
கூைாது என்றும், எநபேநே மாநிைங்களில சட்ைம் ஒழுஙகு 
ொதிக்்கபெடுகிறதோ அஙகு மட்டுதம நலைமுலறபெடுத்ே 
தவணடும் என்றும் தெசினார்.

மாநிைங்களில சட்ைம் ஒழுஙகு சீர்குலைநோல 
மத்திய அரசு ேன்னுலைய ெலை்கல்ள அனுபபுவேறகு 
வல்கபசய்யும் கூறு 31 (ஈ) அறிமு்கபெடுத்ேபெட்ைதொது 
அது நலைமுலறயில அடிபெலை உரிலம்கல்ளச் 
பசலைாேோக்்கக்கூடியது என்று ்கடுலமயா்க விமர்சித்ேவர் 
்க.சநோனம். ேலையறற நாைாளுமன்ற அதி்காரமானது 

அரசலமபபுச் சட்ைத்லே வலுவிலைாேோ்க ஆக்குவதோடு 
வகுபபுவாேக் கூறு்களுைன் ெயன்ெடுத்ேபெைைாம் என்று 
எச்சரித்ோர். ஆட்சிமாறறத்துக்குப பிறகு, அநேக் கூறு 
நீக்்கபெட்டுவிட்ைது. மாநிைங்களின் அரசியல பொரு்ளாோர 
உரிலம்களுக்்கா்கத் போைர்நது குரலப்காடுத்ேவர் 
சநோனம். ஆளுநர் நியமனத்துக்கு முன்னால அது குறித்து 
மத்திய, மாநிை அரசு்கள் ஆதைாசித்துக்ப்காள்்ள தவணடும் 
என்று மரலெ உருவாக்குவேறகு அவரது ெரிநதுலர்களும் 
முக்கியக் ்காரணம். திட்ைக் குழு இநதியாவின் 
ென்லமத்துவத்லே அைட்சியபெடுத்துகிறது என்ற 
விமர்சனமும் அவருக்கு இருநேது. நாடு முழுலமக்கும் 
பொதுவானோ்கத் திட்ைங்கல்ள வகுக்கும்தொது அது 
நலைமுலறக்குத் ேகுநேவாறு இருக்்க தவணடும் என்று 
அவர் வலியுறுத்தினார்.

எல்்லாரும் அறிந்்த பெயர்!
அரசலமபபுச் சட்ைம் குறித்ே விவாேங்களில 

போைர்நது ்க.சநோனம் தமறத்காள் ்காட்ைபெடுகிறார். 
அரசலமபபுச் சட்ைம், பொரு்ளாோரத் திட்ைமிைல, இநதிய 
தேசியம், ்காநதியம் என்று ெலதவறு துலற்கல்ளப 
ெறறி அவர் இருெதுக்கும் தமறெட்ை புத்ே்கங்கல்ள 
எழுதியிருக்கிறார். போகுக்்கபெைாே ்கட்டுலர்கள் 
நூறறுக்்கணக்கில இருக்்கைாம். ேமிழில அவர் எழுதிய 
அறிமு்க நூல்கள் மி்கவும் குறிபபிைத்ேக்்கலவ. சக்தி 
்காரியாையம் பவளியிட்ை ‘பசலவம்’, பொருளியல 
துலறலயப ெறறிய மி்கச் சிறநே எளிலமயான அறிமு்கம். 
திருச்சி சிலறயில இருநேதொது சநோனம் எழுதிய 
நூல இது. சிலறயில இருநேதொது ேன்னுலைய 
ச்காக்்களுக்கு சம்ஸ்கிருே வகுபபு்கல்ளயும் அவர் 
நைத்தியிருக்கிறார். ேமிழில பவளியான ‘சாகுநேைம்’ 
பமாழிபெயர்பபு்களில சநோனத்தின் பமாழியாக்்கம் 
சிறபொனோ்க மதிபபிைபெடுகிறது. ‘மக்்கள் ஆட்சி’ 
என்ற ேலைபபில அவர் எழுதிய மறபறாரு நூல 
இநதிய ஜனநாய்க முலறலய பிரிட்ைன், அபமரிக்்க 
முலற்கத்ளாடு ஒபபிட்டு வி்ளக்குகிறது. ‘சத்திய சமாஜம்’ 
என்ற ேலைபபிைான அவரது மறபறாரு நூல ்காநதிலயப 
ெறறிய அறிமு்கம். ்காநதியின் கீலே வி்ளக்்கத்லேத் 
ேமிழில பமாழிபெயர்த்தும் இருக்கிறார்.

‘தினமணி’யில ‘பசலவமும் பசாத்தும்’ என்ற 
ேலைபபில இரணடு மாேங்களுக்கும் தமைா்க 
பநடுநபோைர் ஒன்லறயும் எழுதியிருக்கிறார் சநோனம். 
1934-ல எஸ்.ஸோனநதின் ‘பரீ பரஸ்’ பசன்லன 
லிமிபைட்டின் நிர்வாகியா்க இருநேதொது எஸ்.
வி.ஸ்வாமியுைன் இலணநது ‘தினமணி’ நாளிேலழத் 
போைஙகியவரும் அவர்ோன். சமீெத்தில அலையன்ஸ் 
்கம்பெனி 1942-ல பவளிவநே ‘்கலேக்த்காலவ’யின் 
முேல போகுதிலய மறுெதிபபு பசய்திருக்கிறது. உ.தவ.
சா, ராஜாஜி ஆகிதயாலர அடுத்து ்க.சநோனத்தின் 
‘தசாேலன’ என்ற சிறு்கலேயும் அத்போகுபபில 
இைம்பெறறிருக்கிறது. கு.அழகிரிசாமியின் பநருக்்கத்தில 
வநது நிறகும் சிறு்கலே அது.

எழுத்ோ்ளர், பமாழிபெயர்பொ்ளர், ெத்திரில்கயா்ளர், 
்காநதியர், வழக்்கறிஞர், அரசலமபபுச் சட்ைவியர், 
பொருளியல அறிஞர், நாைாளுமன்றவாதி, முன்னாள் 
மத்திய அலமச்சர், மாநிை ஆளுநர் என்று ோன் போட்ை 
துலற்கல்ளபயலைாம் சிறக்்கச் பசய்ேவர் ்க.சநோனம். 
ஆனால, ஆஙகிைத்திலும் ேமிழிலும்  அவர் எழுதிய 
புத்ே்கங்களில பெரும்ொைானலவ இன்று சநலேயில 
இலலை என்ெலே என்னபவன்ெது?

- தசலவ புவியரசன்,தோடர்புக்கு: puviyarasan.s@hindutamil.co.in
பிபரவரி 28: ்க.சந்்தானம் நிமனவு தினம்

க.சநதா்னம்: 
கூட்ாடசிக்கா்ன தமிழ்க் குரல்
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நம்முைடய நற்பண்புக்கும், 
அறிவாற்றலுக்கும் ஏற்றபடிதான் 
நாம் அைடயும் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.

- அரிஸ்டாட்டில்.

ெபாதுஅறிவு: மவுரிய வம்சத்ைத கி.மு. 322-ல்
 ேதாற்றுவித்தவர் சந்திரகுப்த மவுரியர். மயிைல 
குறிக்கும் 'மயூர்' என்ற ெசால்லில் இருந்து அல்லது 
சந்திரகுப்த மவுரியரின் தாய் ெபயரான 'முரா' 
என்பதிலிருந்து 'மவுரியர்' என்ற ெபயர் வந்திருக்கலாம் 
என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இைணயம்: ஆன்ைலனில் தமிழ் ெசய்திகைள படிக்க 
https://tamil.trendingonlinenow.in/ இைணயதளம் 
உதவும். இந்தியா மற்றும் உலகம் சார்ந்த ெசய்திகள், அரசியல், 
சினிமா, ெதாழில்நுட்பம், விைளயாட்டு, விவசாயம், வர்த்தகம், 
கல்வி, அறிவியல், சுகாதாரம், பயணம் ேபான்ற தைலப்புகளில் 
ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. நூல் மதிப்புைரகைளயும் படிக்கலாம்.

 ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட 11 ேபைரயும் 
தகுதிநீக்கம் ெசய்ய ேவண்டும்
   ேபரைவத் தைலவரிடம் திமுக மனு 

   ெசன்ைன
  ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட 11 எம்எல்ஏக்
கைள உடனடியாக தகுதிநீக்கம் 
ெசய்ய ேவண்டும் என ேபரைவத் 
தைலவரிடம் திமுக சார்பில் தங்க. 
தமிழ்ச்ெசல்வன் ேகாரிக்ைக மனு 
அளித்துள்ளார்.

  முன்னாள் முதல்வர் ெஜய
லலிதா மைறவுக்குப் பிறகு 
அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் 
தனி அணியாக பிரிந்து ெசயல்
பட்டார். அப்ேபாது சட்டப்ேபரைவ
யில் நடந்த  நம்பிக்ைக வாக்
ெகடுப்பில், ஓபிஎஸ் தைலைம
யிலான 11 எம்எல்ஏக்கள் அரசுக்கு
எதிராக வாக்களித்ததால் அவர்
கைள தகுதிநீக்கம் ெசய்ய 
ேவண்டும் என ேகாரி உச்ச நீதி
மன்றத்தில் வழக்கு ெதாடரப்
பட்டது. இந்த வழக்கில் சமீபத்தில் 
தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், ேபரைவத் 
தைலவர் முடிெவடுப்பார் என்று 
ெதரிவித்தனர்.

  இந்நிைலயில், திமுகைவச் 
ேசர்ந்த தங்க. தமிழ்ச்ெசல்வன், 
ேபரைவத் தைலவைர சந்தித்து 
மனு அளிப்பதற்காக தைலைமச் 
ெசயலகத்துக்கு வந்தார். 
ேபரைவத் தைலவர் இல்லாததால் 
அவரது ெசயலரிடம் மனு அளித்
தார்.

  பின்னர் ெசய்தியாளர்களிடம் 
அவர் கூறியதாவது:

  உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி 
ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் உள்ளிட்ட 11 
எம்எல்ஏக்கைள உடனடியாக 
தகுதிநீக்கம் ெசய்ய ேவண்டும் 
என்ற மனுைவ சட்டப்ேபரைவ 
தைலவருக்கு ெகாடுத்துள்ேளாம். 

தகுதி நீக்க விவகாரத்தில் சட்டப்
ேபரைவ தைலவர் 3 மாதங்களில் 
முடிெவடுக்க ேவண்டும் என்று 
மணிப்பூர் மாநில வழக்கில் 
நீதிமன்றம் ெதரிவித்துள்ளது. 
அந்த அடிப்பைடயில் பார்த்
தால், ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட 
11 ேபர் மீது தமிழக சட்டப்
ேபரைவத் தைலவர் 3 ஆண்டு
களாக தகுதிநீக்க நடவடிக்ைக 
எடுக்காமல் இருப்பது தவறு. 
இன்னும் ஓராண்டு இருக்கும் 
நிைலயில், அவசரமாக தகுதி
நீக்கம் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது
தான் எங்கள் ேகாரிக்ைக.

  ஒரு கட்சியின் சார்பில் ேதர்வு 
ெசய்யப்பட்டவர்கள், அக்கட்சி 
ெகாறடா உத்தரைவ மீறி மாற்றி
வாக்களித்தால் ேதர்வு ெசய்த 
மக்கைள அவமதித்ததாக அர்த் 
தம். அவர்கள் மீது 15 நாட்களுக்
குள் ேபரைவத் தைலவர் நட 
வடிக்ைக எடுத்திருக்க ேவண்டும். 

  ஆனால், உச்ச நீதிமன்றத்
தில் உள்ள வழக்கில் எங்கள்
தரப்பு வழக்கறிஞர் ேகட்ட பிறகு
தான் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு 
ேபரைவத் தைலவர் ேநாட்டீஸ் 
வழங்கியுள்ளார். எனேவ, 11 
உறுப்பினர்கள் மீது தகுதிநீக்க 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும்.

  உச்ச நீதிமன்ற உத்தரைவ 
நாங்கள் மதிக்கிேறாம். சட்டத்
தின்படி ேபரைவத் தைலவர் 
முடிெவடுப்பார் என நம்புகிேறாம். 
திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டாலின் 
அறிவுைரப்படி இந்த மனுைவ 
அளித்துள்ேளாம்.

  இவ்வாறு அவர் ெதரிவித்தார். 

 தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டில்
72 லட்சம் ெமட்ரிக் டன் அரிசி உற்பத்தி 
   கடந்த ஆண்ைடவிட 10.68 லட்சம் ெமட்ரிக் டன் அதிகம்  

   டி.ெசல்வகுமார்
   ெசன்ைன

  தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு (2019-
20) அரிசி உற்பத்தி 72 லட்சம் 
ெமட்ரிக் டன்னாக இருக்கும் என்று 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

  கர்நாடகத்தில் அதிக மைழ 
ெபய்ததால், இந்த ஆண்டு ேமட்டூர் 
அைண 3 முைற  நிரம்பியது. கடந்த 
ஆண்டு ஜூைல மாதம் ேமட்டூர் 
அைணயில் இருந்து தண்ணீர் 
திறந்து விடப்பட்டதால் காவிரி நீர், 
ெடல்டா மாவட்டங்களின் கைட 
மைட பகுதிகள் வைர ெசன்றது. 
ெடல்டா மாவட்டம் தவிர பிற மாவட்
டங்களிலும் ேபாதிய அளவு மைழ 
ெபய்ததால்  நீராதாரங்களில் ேதைவ
யான அளவு நீர் இருப்பு இருந்தது.

  இதனால், தமிழ்நாடு முழு
வதும் 18.174 லட்சம் எக்ேடரில் 
(ஒரு எக்ேடர் என்பது 2.5 ஏக்கர்)
ெநல் சாகுபடி நைடெபற்றது. 
குறிப்பாக நாைக மாவட்

டத்தில் 1.693 லட்சம் எக்ேடர், திரு
வாரூர் - 1.72 தஞ்சாவூர் - 1.732, 
திருவண்ணாமைல - 1.558, விழுப்
புரம் - 1.532, புதுக்ேகாட்ைட - 
0.86, ராமநாதபுரம்  1.274, திருவள்
ளூர் - 0.776, திருச்சி - 0.484,  
சிவகங்ைக - 0.7  லட்சம் எக்ேட
ரில் ெநல் சாகுபடி ெசய்யப் 
பட்டது. இதில் புதுக்ேகாட்ைட, 
தஞ்ைச, திருவாரூர் ஆகிய மாவட்
டங்களில் சுமார் 12 ஆயி 
ரத்து 590 எக்ேடரில் ஆைனக் 
ெகாம்பன் ஈ தாக்குதலும், திருவள்
ளூர் மாவட்டத்தில் 11 ஆயி
ரத்து 900 எக்ேடரில் புைகயான்  
ேநாய் தாக்குதலும் காணப்
பட்டது. இருப்பினும், ‘ெபறப்
பட்ட மைழ அளவு மற்றும் ெதாழில்
நுட்ப உத்திகைள உரிய முைற
யில் ேமற்ெகாண்டதால் ேநாய்த் 
தாக்குதலால் விைளச்சல் பாதிக்க 
வில்ைல’ என்று ேவளாண்துைற 
தரப்பில் ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  இதுெதாடர்பாக ேவளாண் 

உயர் அதிகாரி கூறும்ேபாது, 
“தமிழகத்தில் இதுவைர 13.273 
லட்சம் எக்ேடரில் ெநல் அறுவைட 
முடிவைடந்துள்ளது.  இந்த ஆண்டு 
(2019-20) அரிசி உற்பத்தி 72 லட்சம்  
ெமட்ரிக் டன்னாக இருக்கும் 
என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
இது, கடந்த ஆண்ைடவிட 10.68 
லட்சம் ெமட்ரிக் டன் அதிகமாகும். 
தமிழகத்தில் அைமக்கப்பட்டுள்ள 
ெநல் ெகாள்முதல் நிைலயங்கள் 
மூலம் இதுவைர 5.80 லட்சம் 
ெமட்ரிக் டன் ெநல் ெகாள்முதல் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

  இந்தியாவில் பரவலாக மைழப்
ெபாழிவு குைறவு, ேநாய் தாக்கு 
தல் காரணமாக நாடு முழுவதும் 
ெநல் உற்பத்தி 28 சதவீதம் வைர 
குைறவாக இருக்கும் என்று 
மத்திய அரசு மதிப்பிட்டுள்ளது. இந்
நிைலயில், தமிழகத்தில் கடந்த 
ஆண்ைடக் காட்டிலும் இந்த 
ஆண்டு ெநல் உற்பத்தி அதிக 
மாகேவ இருக்கும்”  என்றார். 

 குடியுரிைம சட்டத்துக்கு ஆதரவாக 

  தமிழகம் முழுவதும்
பாஜக நாைள ேபரணி
   ெசன்ைனயில் இல.கேணசன் பங்ேகற்பு

   ெசன்ைன
  குடியுரிைமச் சட்டத்துக்கு ஆதர
வாக  தமிழகம் முழுவதும் 
மாவட்டத் தைலநகர்களில் பாஜக
சார்பில் நாைள ேபரணி 
நடத்தப்பட உள்ளது.

  குடியுரிைமச் சட்டம், ேதசிய 
குடிமக்கள் பதிேவடு (என்ஆர்சி), 
ேதசிய மக்கள்ெதாைக பதிேவடு 
(என்பிஆர்) ஆகியவற்றுக்கு 
எதிராக நாடு முழுவதும் ேபாராட்
டங்கள் நடந்து வருகின்றன. 

  அேதேநரத்தில் குடியுரிைமச் 
சட்டத்துக்கு ஆதரவாக பாஜக
வினரும் ேபரணி நடத்தி வருகின்
றனர். தைலநகர் ெடல்லியில் நடந்த 
இருதரப்பு ேபாராட்டத்தின்ேபாது 
கலவரம் ெவடித்ததில் 20-க்கும்
ேமற்பட்ேடார் உயிரிழந்துள்ள
னர். ெசன்ைன வண்ணாரப்ேபட்
ைடயில் முஸ்லிம்கள் ெதாடர் 
ேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரு
கின்றனர்.

  இந்நிைலயில், தமிழக பாஜக 
சார்பில் மாவட்டத் தைலநகர்களில் 
குடியுரிைமச் சட்டத்துக்கு ஆதர
வாக நாைள (பிப்.28) 
ேபரணி நடத்தப்பட உள்ளது. 
ெசன்ைனயில் ேசப்பாக்கம் விருந்
தினர் மாளிைக அருேக இருந்து
தைலைமச் ெசயலகம் ேநாக்கி
யும், மற்ற மாவட்டங்களில் 
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 
ேநாக்கியும் ேபரணி நடக்கும் 
என்று பாஜக மாநில அைமப்பு 
ெபாதுச்ெசயலாளர் ேகசவ 

விநாயகன் ெதரிவித்துள்ளார்.
  நாைள மாைல 3 மணிக்கு 

ெசன்ைன ேசப்பாக்கம் அரசு 
விருந்தினர் மாளிைக அருேக 
ெதாடங்கும் ேபரணியில் பாஜக 
ேதசிய ெசயற்குழு உறுப்பினர் 
இல.கேணசன், மாநில ெபாதுச்
ெசயலாளர் ேக.எஸ்.நேரந்திரன், 
நடிகர் ராதாரவி உள்ளிட்ேடார் 
பங்ேகற்கின்றனர்.  

  திருவள்ளூரில் மாநிலப் 
ெபாதுச்ெசயலாளர் எஸ்.
ேமாகன்ராஜூலு, திைரப்பட 
இயக்குநர் கஸ்தூரிராஜா, காஞ்சி
புரத்தில் மாநிலச் ெசயலாளர் ேக.டி.
ராகவன், ெசங்கல்பட்டில் மாநிலச் 
ெசயலாளர் அனுசந்திரமவுலி 
பங்ேகற்கின்றனர்.

  சிவகங்ைகயில் பாஜக ேதசிய 
ெசயலாளர் எச்.ராஜா, ேகாைவயில் 
மாநில ெபாதுச்ெசயலாளர் 
வானதி சீனிவாசன்,  திருப்பூரில் 
முன்னாள் மாநிலத் தைலவர் சி.பி.
ராதாகிருஷ்ணன், திருெநல்ேவலி
யில் மாநில துைணத் தைலவர் 
நயினார் நாேகந்திரன், நாைக
யில் முன்னாள் எம்எல்ஏ எஸ்.
ேக.ேவதரத்தினம், திண்டுக்கல்
லில் சிறுபான்ைமயினர் அணி 
ேதசிய துைணத் தைலவர் முனவரி 
ேபகம், திருவண்ணாமைலயில் 
மாநில ஊடகப் பிரிவு தைலவர் 
ஏ.என்.எஸ்.பிரசாத் உள்ளிட்
ேடார் பங்ேகற்க இருப்பதாக
ேகசவ விநாயகன் ெதரிவித்
துள்ளார். 

 மானிய ேகாரிக்ைககள் விவாதத்துக்காக

  சட்டப்ேபரைவ மார்ச் 9-ல் மீண்டும் கூடுகிறது
    ெசன்ைன

  துைறவாரியான மானிய
ேகாரிக்ைககைள நிைறேவற்று
வதற்காக தமிழக சட்டப்ேபரைவ 
கூட்டத் ெதாடர், மார்ச் 9-ம் ேததி 
மீண்டும் ெதாடங்குகிறது.

  தமிழக சட்டப்ேபரைவயின் பட்
ெஜட் கூட்டத் ெதாடர், பிப்.
14-ம் ேததி ெதாடங்கியது. முதல் 
நாளில், 2020-21 நிதியாண்டுக்கான 
நிதிநிைல அறிக்ைகைய துைண 
முதல்வர் ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் தாக்
கல் ெசய்தார். 

  இைதத் ெதாடர்ந்து 17 முதல் 
20-ம் ேததி வைர 4 நாட்கள் 
நிதிநிைல அறிக்ைக மீதான 
விவாதம் நடந்தது. விவாதத்
துக்கு பதிலளித்து துைண முதல்
வர் ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் 20-ம் ேததி
ேபசினார். அத்துடன் ேபரைவ ேததி
குறிப்பிடாமல் ஒத்திைவக்கப்
பட்டது. 

  இந்த கூட்டத் ெதாடரில், 
காவிரி ெடல்டா மாவட்டங்கைள 
பாதுகாக்கப்பட்ட ேவளாண் மண்ட
லமாக மாற்றுவது ெதாடர்பான சட்ட 
முன்வடிவு தாக்கல் ெசய்யப்பட்டு, 
நிைறேவற்றப்பட்டது.

  வழக்கமாக நிதிநிைல 
அறிக்ைக மீதான விவாதத்ைதத் 
ெதாடர்ந்து துைற வாரியான 
மானியக் ேகாரிக்ைககள் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டு, விவாதத்துக்கு 
பிறகு நிதி ஒதுக்கப்படும். ஆனால்,
கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிதி

நிைல அறிக்ைக மீதான விவாதம் 
முதலிலும் சில மாதங்கள் கழித்து
மானியக் ேகாரிக்ைககள் மீதான 
விவாதமும் நடத்தப்பட்டு வரு
கிறது.

  ேபரைவச் ெசயலர் அறிவிப்பு
  இந்நிைலயில், மானியக் ேகாரிக்

ைககைள நிைறேவற்றுவதற்காக 
சட்டப்ேபரைவ கூட்டத் ெதாடர், 
மார்ச் 9-ம் ேததி ெதாடங்குகிறது. 
இது ெதாடர்பாக சட்டப்ேபரைவச் 
ெசயலர் ேக.சீனிவாசன் ேநற்று 
ெவளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘தமிழக 
சட்டப்ேபரைவயின் அடுத்த கூட்
டத்ைத மார்ச் 9-ம் ேததி திங்கள்
கிழைம காைல 10 மணிக்கு 
தைலைமச் ெசயலகத்தில் உள்ள 

சட்டப்ேபரைவ மண்டபத்தில் 
ேபரைவத் தைலவர் கூட்டியுள்
ளார்’ என்று ெதரிவிக்கப்பட்டுள்
ளது.

  இதற்கிைடேய, மார்ச் 2-ம் ேததி 
ேபரைவத் தைலவர் பி.தனபால்  
தைலைமயில் அலுவல் ஆய்வுக்
குழு கூட்டம் நடக்க உள்ளது. 
இதில், ேபரைவைய எத்தைன 
நாள் நடத்துவது, எந்ெதந்த துைற
மானியக் ேகாரிக்ைகைய எப்
ேபாது எடுத்துக் ெகாள்வது 
என்பது குறித்து ஆேலாசித்து 
முடிவு எடுக்கப்படும். 

  கடந்த ஆண்டு ேவலூர் 
மக்களைவத் ேதர்தல் நடந்ததால், 
மானியக் ேகாரிக்ைககளுக்கான 
ேபரைவ கூட்டத் ெதாடர், 17 அலு

வல் நாட்களில் முடிக்கப்பட்டது. 
ெபரும்பாலான நாட்களில் காைல, 
மாைல என 2 ேநரங்களில் 
விவாதம் நடத்தப்பட்டது.

  விடுபட்ட 9 மாவட்ட ஊரக
உள்ளாட்சிகளுக்கும் தமிழகம் 
முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி
களுக்கும் ஏப்ரலில் ேதர்தல் நடக்க 
வாய்ப்புள்ளதாக ெதரிகிறது. 
இைத கருத்தில் ெகாண்டு இந்த 
ஆண்டும் ேபரைவ கூட்டத் 
ெதாடைர விைரவாக முடிக்க 
திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மார்ச் 9-ம்
ேததி  ெதாடங்கி 28-ம் ேததிக்
குள் அல்லது ஏப்ரல் முதல் வாரத்
தில் ேபரைவக் கூட்டம் முடிக்கப்
பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்
படுகிறது.

  இந்த கூட்டத்ெதாடரில், குடி
யுரிைமச் சட்டம், நீட்ேதர்வு, 
டிஎன்பிஎஸ்சி விவகாரம், பாது
காக்கப்பட்ட ேவளாண் மண்டலம் 
ெதாடர்பான விவகாரங்கைள மீண்
டும் எதிர்க்கட்சிகள் கிளப்ப 
வாய்ப்புள்ளது.  

  புதிய அறிவிப்புகள்
  அேதேநரத்தில், நகர்ப்புற உள்

ளாட்சித் ேதர்தல், அடுத்த 
ஆண்டு நடக்கவுள்ள சட்டப் ேபர
ைவத் ேதர்தைல கருத்தில் 
ெகாண்டு துைறகள் ேதாறும்
புதிய அறிவிப்புகள் ெவளியிடப்
படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படு
கிறது.  

 பல நாடுகளில் ேவகமாக பரவி வரும் ேகாவிட்-19 ைவரஸ் 

  இத்தாலி, ஈரான், ெகாரியா நாடுகளில் இருந்து
தமிழகம் வருபவர்கள் 28 நாட்கள் கண்காணிப்பு 

   ெசன்ைன
  உலகின் பல நாடுகளில் ேகாவிட்-
19 ைவரஸ் ேவகமாக பரவி வருவ
தால் சீனாவுடன் ேசர்த்து இத்தாலி, 
ஈரான், ெகாரியா நாடுகளில் 
இருந்து தமிழகம் வருபவர்கைள 
28 நாட்கள் தனிைமப்படுத்தி 
கண்காணிக்க நடவடிக்ைக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  உலைகேய அச்சுறுத்தி வரும் 
கேரானா ைவரஸ் காய்ச்சல் 
(ேகாவிட்-19) சீனாைவத் 
ெதாடர்ந்து பல்ேவறு நாடுகளுக்கு 
ேவகமாக பரவி வருகிறது. இந்த
ைவரஸால் இதுவைர 80 ஆயிரத்
துக்கும் ேமற்பட்ேடார் பாதிக்கப்பட்
டுள்ளனர். காய்ச்சலின் தீவிரத்தால் 
2,700-க்கும் ேமற்பட்ேடார் உயிரி
ழந்துள்ளனர்.

  சீனாவில் இருந்து ேகரளா வந்த 
3 ேபருக்கு இந்த ைவரஸ் இருப்பது 
உறுதி ெசய்யப்பட்டது. இைதத் 
ெதாடர்ந்து ைவரஸ் பரவுவைதத் 

தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் 
தீவிர தடுப்பு நடவடிக்ைககைள 
எடுத்து வருகின்றன. அதன்படி, 
நாடுமுழுவதும் விமான நிைல
யங்களில் மருத்துவக் குழு 
அைமக்கப்பட்டு, சீனா உள்ளிட்ட
நாடுகளில் இருந்து வருபவர்
களுக்கு மருத்துவப் பரிேசாதைன 
ெசய்யப்படுகிறது.

  தமிழகத்தில் ெசன்ைன, திருச்சி,
மதுைர, ேகாைவ விமான நிைல
யங்களில் அைமக்கப்பட்டுள்ள 
மருத்துவக் குழுவினர், சீனாவில்
இருந்து வரும் பயணிகைள வீடு
களிலும், மருத்துவமைனகளிலும் 
தங்கைவத்து 28 நாட்கள் ெதாடர்ந்து 
கண்காணித்து வருகின்றனர். 

  இேதேபால், ைவரஸ் பரவி
யுள்ள ஹாங்காங், தாய்லாந்து, 
சிங்கப்பூர், ஜப்பான், ெதன் 
ெகாரியா, ேநபாளம், இந்ேதாேன
சியா, மேலசியா, வியட்நாம் ஆகிய
8 நாடுகளில் இருந்து வரும் 

பயணிகளில் யாருக்காவது காய்ச்
சல், இருமல், சளி ேபான்ற அறி
குறிகள் இருந்தால், அவர்கைளயும் 
28 நாட்கள் கண்காணிக்கின்றனர்.

  தற்ேபாது இத்தாலி, ஈரான், 
ெகாரியா ஆகிய நாடுகளிலும் 
ைவரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது. 
அதனால், அந்த நாடுகளில் 
இருந்து இந்தியா வந்தவர்களுக்கு 
அறிகுறிகள் இருந்தாலும், இல்லா
விட்டாலும், அவர்கைள 28 நாட்கள்
தனிைமப்படுத்தி கண்காணிக்கும்
படி மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய 
அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

  இதுெதாடர்பாக தமிழக சுகா
தாரத் துைற அதிகாரிகளிடம் ேகட்ட
ேபாது, “ைவரஸ் பாதிப்புள்ள நாடு
களில் இருந்து கடந்த ஒன்றைர
மாதங்களில் தமிழகம் வந்த
73,334 ேபர் விமான நிைலயங்
களில் பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்
டுள்ளனர். இதில், 2,327 ேபர் 28
நாட்கள் ெதாடர் கண்காணிப்பில் 

உள்ளனர். அதிகபட்சமாக 
ெசன்ைனயில் 682 ேபரும்,
ராமநாதபுரத்தில் 219 ேபரும், புதுக்
ேகாட்ைடயில் 150 ேபரும் காஞ்சி
புரத்தில் 103 ேபரும், தனிைமப்
படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு 
வருகின்றனர். 

  48 ேபருக்கு ரத்த மாதிரி ேசாதைன
  இதுவைர 48 ேபருக்கு ரத்த 

மாதிரிகள் எடுத்து பரிேசாத
ைனக்காக ெசன்ைன கிண்டியில் 
உள்ள கிங் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதில், 47 
ேபருக்கு பாதிப்பு இல்ைல என 
ெதரியவந்துள்ளது.

  ஒருவரது ரத்த மாதிரி பரி
ேசாதைன முடிவுகள் இன்னும் 
வரவில்ைல. கன்னியாகுமரி அரசு
மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவ
மைனயில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 
ஒருவரின் உடல்நிைல நன்றாக 
உள்ளது” என்றனர். 

 நீட் ேதர்வு ஆள்மாறாட்ட முைறேகடு

  இந்தி ெதரியாதவர் இந்தியில் ேதர்வு எழுதி 
மருத்துவப் படிப்பில் ேசர்ந்தது அம்பலம்
   ெசன்ைன மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர், தந்ைத ைகது

   ெசன்ைன
  நீட் ேதர்வு முைறேகடு விவகாரத்தில் 
இந்தி ெமாழி ெதரியாத மாணவர், 
ஆள்மாறாட்டம் ெசய்து, இந்தியில் 
நீட் ேதர்வு எழுதி ேதர்ச்சி ெபற்றி 
ருப்பது ெதரியவந்துள்ளது.

  நீட் ேதர்வு ஆள்மாறாட்ட வழக்கு 
ெதாடர்பாக தமிழக சிபிசிஐடி 
ேபாலீஸார் வழக்குப்பதிவு ெசய்து 
2 மாணவிகள், 9 மாணவர்கள் 
மற்றும் அவர்களின் ெபற்ேறார் 
என 19 ேபைர இதுவைர ைகது 
ெசய்துள்ளனர். ஆள்மாறாட்டம் 
ெசய்து ேதர்வு எழுதியவர்களின் 
புைகப்படங்கைள ெவளியிட்டு 
அவர்கைளப் பிடிக்கும் முயற்சியில் 
ஈடுபட்டுள்ளனர். 

  இந்நிைலயில், மருத்துவக் 
கல்வி இயக்குநரகத்தின் இைணய

தள முகவரிக்கு ஒரு இ-ெமயில் 
வந்தது. அதில், ெசன்ைன மருத்
துவக் கல்லூரியில் 2-ம் ஆண்டு
படிக்கும் மாணவர் தனுஷ்
குமாருக்கு இந்தி ெமாழி ெதரியாது, 
ஆனால் பிஹாரில் இந்தியில் 
நீட் ேதர்வு எழுதி மருத்துவப் 
படிப்பில் ேசர்ந்துள்ளதாக குறிப்
பிடப்பட்டிருந்தது.

  அதன்ேபரில், மாணவர் தனுஷி
டம் மருத்துவக் கல்வி மற்றும், 
கல்லூரி அதிகாரிகள் விசாரைண 
நடத்தியேபாது, அவருக்கு இந்தி 
ெதரியவில்ைல என்பது உறுதி 
ெசய்யப்பட்டது. ஆனால் தனுஷ், 
2018-ம் ஆண்டு நீட் ேதர்வில் 
பிஹார் மாநிலத்தில் இந்தியில் 
ேதர்வு எழுதி, ேதர்ச்சி ெபற்று, 
ெசன்ைன மருத்துவக் கல்லூரியில் 

ேசர்ந்திருப்பது ெதரிவந்தது. 
  இதுகுறித்து சிபிசிஐடி ேபாலீ

ஸாருக்கு தகவல் கிைடக்க, 
அவர்கள் மாணவர் தனுஷ் மற்றும் 
அவரது தந்ைத ேதேவந்திரனிடம் 
விசாரைண நடத்தினர். அைதத் 
ெதாடர்ந்து இருவைரயும் ைகது
ெசய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி 
புழல் சிைறயில் அைடத்தனர்.

  கிருஷ்ணகிரிையச் ேசர்ந்த
மாணவரான தனுஷ், ஆள்மாறாட்
டம் ெசய்து தனக்காக ேதர்வு 
எழுதிய மாணவருக்கும், இதற்கு 
ஏற்பாடு ெசய்த இைடத்தரகருக்கும் 
ேசர்த்து ெமாத்தம் ரூ.20 லட்சம் 
ெகாடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 
இதுகுறித்தும் சிபிசிஐடி ேபாலீ
ஸார் தீவிர விசாரைண நடத்தி 
வருகின்றனர். 

 பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துக்கான

  ெசய்முைறத் ேதர்வு ெதாடங்கியது
   ெசன்ைன

  பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்
துக்கான ெசய்முைறத் ேதர்வு 
ேநற்று ெதாடங்கியது. பள்ளியில் 
படிக்கும் மாணவர்கைளத்  தவிர 
தனித்ேதர்வர்களும் இதில் பங்
ேகற்றனர்.

  தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளில்
படிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாண
வர்கள் மற்றும் தனித்ேதர்வர்கள் 
என 9.5 லட்சம் மாணவர்கள் இந்த 
ஆண்டு ெபாதுத்ேதர்வு எழுது
கின்றனர். இவர்களுக்கான ெபாதுத்
ேதர்வு மார்ச் 27-ம் ேததி ெதாடங்கி
வரும் ஏப்ரல் 13-ம் ேததி நிைற

வைடகிறது. ெபாதுத்ேதர்வு எழுதும் 
மாணவர்களுக்கான அறிவியல் 
பாட ெசய்முைறத்ேதர்வு அவர்கள் 
ேதர்ெவழுதும் பள்ளிகளில் பிப்.26 
முதல் 28-ம் ேததி வைர 3 நாட்கள் 
நைடெபறும் என அரசுத் ேதர்வுகள் 
இயக்ககம் அறிவித்திருந்தது.

  ேமலும், மாவட்ட முதன்ைம 
கல்வி அலுவலர்கள், எந்ெதந்த 
பள்ளிகளில் எப்ேபாது ெசய்முைறத் 
ேதர்வு நடத்துவது என்பைத 
முடிெவடுத்து அறிவித்துள்ளனர்.

  அதன்படி, ேநற்று 10-ம் 
வகுப்பு மாணவர்களுக்கான 
அறிவியல் ெசய்முைறத் ேதர்வு 

ெதாடங்கியது. மாணவ, மாணவியர் 
ஆர்வத்துடன் வந்து ெசய்முைறத் 
ேதர்வில் பங்ேகற்றனர். இதுதவிர, 
10-ம் வகுப்பு ேதர்ெவழுதும் 
தனித்ேதர்வர்களுக்கும் இேத 
நாட்களில் ெசய்முைறத் ேதர்வு 
நடத்தப்படுகிறது.  அவர்கள், 
தாங்கள் பயிற்சி ெபற்ற 
பள்ளிகளிேலேய ேதர்ெவழுதலாம் 
என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

  அதன்படி அவர்களும் ேநற்று 
ெதாடங்கிய ெசய்முைறத் ேதர்வில் 
பங்ேகற்றனர். ெதாடர்ந்து இன்றும், 
நாைளயும் ெசய்முைறத்ேதர்வு 
நைடெபறுகிறது.    

  பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துக்கான ெசய்முைறத் ேதர்வு ேநற்று ெதாடங்கியது. ெசன்ைன திருவல்லிக்ேகணி ேலடி ெவலிங்டன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளியில் ேவதியியல் பாடத்துக்கான ெசய்முைற ேதர்வில் பங்ேகற்ற மாணவிகள்.  படம்: க.பரத்

 5 நகரங்களில் 95 டிகிரிக்கு ேமல் ெவயில் பதிவு
   ெசன்ைன

  தமிழகத்தில் 5 நகரங்களில் 
ேநற்று 95 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் 
ெவப்பநிைலக்கு ேமல் ெவயில் 
பதிவாகியுள்ளது.

  தமிழகத்தில் பிப்ரவரி மாதத் 
திேலேய ெவயில் சுட்ெடரித்து 
வருகிறது. பல நகரங்களில் 
ெவப்பம் ெதாடர்ந்து உயர்ந்து 
வருகிறது. இதுெதாடர்பாக 
ெசன்ைன வானிைல ஆய்வு ைமய 
அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

  தமிழகம் மற்றும் அதைன 
ஒட்டிய பகுதிகளில் தற்ேபாது 
காற்று சூழற்சி ஏதும் 
இல்லாததாலும், ஈரப்பதம் மிகுந்த 
காற்று வீசாததாலும், வானில் 
ேமகக்கூட்டங்கள் குைறவாக 
இருப்பதாலும் பல ஊர்களில் 
ெவப்பநிைல உயர்ந்து வருகிறது. 

  தமிழகம், புதுச்ேசரியில் 
அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வறண்ட 
வானிைல நிலவக்கூடும். சில
இடங்களில் அதிகாைல 

ேநரங்களில் பனிமூட்டம் ஏற்பட 
வாய்ப்புள்ளது.

  புதன்கிழைம மாைல 5.30 
மணிக்கு எடுக்கப்பட்ட ெவப்பநிைல 
அளவுகளின்படி அதிகபட்சமாக  
கரூர் பரமத்தி, மதுைர விமான 
நிைலயம், நாமக்கல், ேசலம், 
திருச்சி ஆகிய 5 இடங்களில் 
தலா 95 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் 
ெவப்பநிைலக்கு ேமல் ெவயில் 
பதிவாகியுள்ளது.

  இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறினர். 

CHENNAI
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CH-X
   வாசகர்கேள...
கருத்துச் சித்திரம் ேபாலேவ, இதுவும் உங்கள் களம்தான். cartoon@
hindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்ேக ‘நறுக்’ ெசய்தி வரிகேளாடு 
ேசர்த்து அனுப்புங்கள். பிரசுரமாகும் உங்கள் ‘பஞ்ச்’களுக்குப்  பரிசு ரூ.100.  

- ஏ.எஸ்.நடராஜன், சிதம்பரம்.

வரும் சட்டப்ேபரைவ 
ேதர்தலில் 

நல்ல கூட்டணி அைமயும்! 
- டி.டி.வி.தினகரன்

ெசய்தி: திமுக ெசய்த தவைற மக்கள் மறக்க மாட்டார்கள்!  
 - அைமச்சர் ெசல்லுர் ராஜு

பஞ்ச்: உங்ககிட்ட ஆட்சிைய நழுவ விட்டைதச் ெசால்றீங்களா?
 - பா.ெஜயக்குமார், வந்தவாசி.
ெசய்தி: இனிவரும் நாட்கள் எல்லாம் ெசயல் மட்டுேம!  
 - கமல்ஹாசன்
பஞ்ச்: தமிழ் அகராதிக்கு இனிேம ேவைலேய இல்ைலனு ெசால்
லுங்க! - ெசன்னா, அரூர்.

அந்தக் கூட்டணியில 
ேசர முடியாம 

எட்டி நின்னு ேவடிக்ைக 
பார்ப்பீங்களா?

 ேமல்மருவத்தூரில் பங்காரு அடிகளார் 
சதாபிேஷக திருக்கல்யாண விழா

   காஞ்சிபுரம்
  ேமல்மருவத்தூர் பங்காரு 
அடிகளாரின் 80-வது பிறந்தநாைள 
ஒட்டி சதாபிேஷக  திருக்கல்யாணம் 
ேநற்று நைடெபற்றது.

  ேமல்மருவத்தூர் பங்காரு 
அடிகளாரின் 80-வது பிறந்தநாள் 
விழா வரும் மார்ச் 3-ம் ேததி நைட
ெபறுகிறது. இைதெயாட்டி பல்
ேவறு பகுதிகளில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி
களும், நலத்திட்ட உதவிகளும் 
வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

  இந்நிைலயில், ேமல்மருவத்தூ
ரில் பங்காரு அடிகளாருக்கும், 
லட்சுமி பங்காரு அடிகளாருக்
கும் சதாபிேஷக திருக்கல்யாணம்
ேநற்று நைடெபற்றது. இந்நிகழ்ச்
சிைய முன்னிட்டு சித்தர்பீடம் முழு
வதும் மலர்களாலும், மின் விளக்கு
களாலும்  அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்
தது. கருவைற அம்மனுக்கு சிறப்பு 
அலங்காரம் ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

  அதிகாைலயில் ஆதிபராசக்தி 

அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் 
நைடெபற்றைதத் ெதாடர்ந்து திரு
மாங்கல்ய பூைஜயும், சதாபிேஷக 
ேவள்வியும் நைடெபற்றன. இதில் 
பல்ேவறு ேவள்வி குண்டங்கள் 
அைமக்கப்பட்டு ேவள்விகள் 
நைடெபற்றன. இதில் லட்சுமி 
பங்காரு அடிகளார் மற்றும் அவர்
களின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெபண்கள் பங்ேகற்றனர்.

  காைலயில் சித்தர் பீடத்துக்கு 
பங்காரு அடிகளார் மற்றும் லட்சுமி 
பங்காரு அடிகளார் இருவரும் 
ரதத்தில் அைழத்து வரப்பட்டனர். 
பக்தர்கள் பங்காரு அடிகளாருக்கு 
பாத பூைஜ ெசய்து வரேவற்பு 
அளித்தனர். பின்னர் நைடெபற்ற 
சதாபிேஷக திருக்கல்யாணத்தில் 
பங்காரு அடிகளார் தனது மைனவி 
லட்சுமி பங்காரு அடிகளாருக்கு 
திருமாங்கல்யம் அணிவிக்கும் 
நிகழ்ச்சி நைடெபற்றது.

  இந்த விழாவில் பல்ேவறு 

பகுதிகளில் இருந்து ெசவ்வாைட 
பக்தர்கள் பங்ேகற்றனர். விழா
வில் தமிழக அைமச்சர்கள் ேக.சி.
வீரமணி, எம்.சி.சம்பத், ேக.ஏ.ெசங்
ேகாட்ைடயன், சி.வி.சண்முகம், 
பாமக  இைளஞர் அணித் தைல
வர் அன்புமணி ராமதாஸ், 
ெசன்ைன உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி 
டீக்காராமன், மாநில சட்ட ெமாழி 
ஆைணயத் தைலவர் ஓய்வுெபற்ற
நீதிபதி கைலயரசன், உறுப்பினர் 
சங்கர், ெசங்கல்பட்டு மாவட்ட 
காவல் கண்காணிப்பாளர் 
கண்ணன், பாஜக மாநிலச் ெசயலர் 
ேக.டி.ராகவன், தமிழ்நாடு குடிநீர் 
வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரிய 
தைலவர் மேகஸ்வரன் உள்ளிட்ட 
பலர் பங்ேகற்றனர்.

  இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடு
கைள  ேகா.ப.அன்பழகன், ேகா.ப.
ெசந்தில்குமார் உள்ளிட்ட பங்காரு 
அடிகளாரின் குடும்பத்தினர் ெசய்
திருந்தனர்.   

  ேமல்மருவத்தூரில் நைடெபற்ற பங்காரு அடிகளாரின் சதாபிேஷக திருக்கல்யாண விழாைவெயாட்டி மாைல மாற்றிக்ெகாண்ட தம்பதி.

 வதந்தி பரப்பினால் 
நடவடிக்ைக: 
ராமதாஸ் ேகாரிக்ைக

   திருவண்ணாமைல 
  குடியுரிைம சட்டத்துக்கு எதிராக 
வதந்திகைள பரப்புேவார் மீது 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் 
என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் 
ெதரிவித்துள்ளார்.

  திருவண்ணாமைலயில் 
ேநற்று திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் 
அவர் ேபசியதாவது: தமிழகத்ைத 
கலவர பூமியாக மாற்றும் 
ேவைலைய திமுக ெசய்து வருகி
றது. பிஹாரில் இருந்து வர
வைழக்கப்பட்டுள்ள பிரசாந்த் 
கிேஷார், தற்ேபாது, திமுகவின் 
ேதர்தல் உத்திகைள வகுத்து தர
உள்ளார். தருமபுரி நாடாளு
மன்ற உறுப்பினர் ெசந்தில்குமார், 
2 சமூகங்களுக்கு இைடயில் 
ேமாதல் ஏற்படுத்தும் ேநாக்கில் 
ஈடுபட்டதற்காக அவைர காவல் 
துைறயினர் தண்டிக்க ேவண்டும்.

  குடியுரிைம சட்ட மேசாதா
வுக்கு எதிராக வதந்திகைள பரப்
புேவார் மீது உரிய நடவடிக்ைக 
எடுக்க ேவண்டும். சமூக ஊடகங்
கள் வழியாக தவறான கருத்துக
ைளப் பரப்பி வருபவர்கள் 
மீது தமிழக அரசும் காவல் 
துைறயும் உரிய நடவடிக்ைக 
எடுத்து ைகது ெசய்ய ேவண்டும் 
என்றார். 

 என்ஆர்சி-க்கு எதிராக தீர்மானம்? 
   அரசின் பரிசீலைனயில் உள்ளதாக முதல்வர் தகவல் 

   திருச்சி
  பிஹார் மாநிலத்ைதப்ேபால ேதசிய 
குடிமக்கள் பதிேவட்டுக்கு (என்.
ஆர்.சி) எதிராக தமிழ்நாட்டிலும் 
தீர்மானம் நிைறேவற்றப்படுமா 
என்பது அரசின் பரிசீலைனயில் 
உள்ளது என்று முதல்வர் 
பழனிசாமி ெதரிவித்தார்.

  திருச்சி முக்ெகாம்பில் உைடந்த 
ெகாள்ளிடம் கதவைணக்குப் பதி
லாக புதிய கதவைண கட்டும் பணி 
நைடெபற்று வருவைத ேநற்று 
பார்ைவயிட்டு ஆய்வு ெசய்த அவர்,
பின்னர் ெசய்தியாளர்களிடம் 
கூறியது:

  கதவைண பணிகள் பாதிக்காது
  முக்ெகாம்பில் உைடந்த ெகாள்

ளிடம் கதவைணக்குப் பதிலாக 
புதிய கதவைண கட்டும் பணி
ரூ.387.60 ேகாடியில் ேமற்ெகாள்
ளப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது 
வைர 35 சதவீத பணிகள் நிைற
வைடந்துள்ள நிைலயில், 2021-ம்
ஆண்டு ஜனவரி இறுதிக்குள் பணி
கைள முழுைமயாக முடித்து பயன்
பாட்டுக்கு ெகாண்டு வர திட்டமிடப்
பட்டு, இரவு பகலாக பணிகள் 
விைரவாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன. 

  ேமட்டூரில் இருந்து அதிகளவு 
தண்ணீர் ெவளிேயற்றப்பட்டாலும், 
இந்தப் பணிகள் பாதிக்காத வைக
யில் முன்ேனற்பாடுகள் ஏற்ெகனேவ 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

  காவிரி நதிநீர் பங்கீடு ெதாடர்
பான உச்ச நீதிமன்ற இறுதித் தீர்ப்
பில் தமிழ்நாட்டுக்குரிய உரிைம 
ெதளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ேமேகதாட்டு அைண விவகாரம் 
ெதாடர்பாக நாம் ெதாடர்ந்த வழக்
கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுைவ
யில் உள்ளது. ஆனால், கர்நாடக 

அரசு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு 
எதிராகச் ெசயல்படுகிறது.

  மாநில அரசுக்கு உள்ள அதி
காரத்ைதப் பயன்படுத்திேய பாது
காக்கப்பட்ட ேவளாண் மண்டல 
அறிவிப்பு ெவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
இதுெதாடர்பான அறிவிப்பு அரசித
ழில் ெதளிவாக ெவளியிடப்பட்டுள்
ளது. இதுகுறித்து மத்திய அரசுக்
கும் ெதரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

  2-வது தைலநகரம் இல்ைல
  திருச்சி, அரியலூர், கரூர் ஆகிய 

பகுதிகைள பாதுகாக்கப்பட்ட 
ேவளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க 
ேவண்டும் என்ற ேகாரிக்ைக 
இதுவைர எனக்கு வரவில்ைல. 
இந்த மாவட்டங்களில் ஏராளமான 
ெதாழிற்சாைலகள் உள்ள நிைல
யில், ேவளாண் மண்டலமாக 
அறிவித்தால் ெதாழிற்சாைலகைள 

ெசயல்படுத்த முடியாது. 
திருச்சிைய 2-வது தைலநகரமாக 
ஆக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணம் 
அரசுக்கு இதுவைர இல்ைல.

  ெபாதுப்பணித் துைறயில் 10
ஆண்டுகள் பணி முடித்த கைரக்
காவலர்கைள பணி நிரந்தரம் 
ெசய்ய அரசு உத்தரவிட்டு, சுமார் 
1,000 ேபருக்கும் அதிகமாேனாைர 
நிரந்தரம் ெசய்ய நடவடிக்ைக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  காவிரியில் மணல் அள்ளுவது 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிஏஏ, 
ேதசிய மக்கள்ெதாைக பதிேவடு, 
ேதசிய குடிமக்கள் பதிேவடு ஆகிய
வற்றால் தமிழ்நாட்டில் எவ்வித 
பாதிப்பும் கிைடயாது. ேதர்தல் வியூ
கத்ைத வகுத்து அளிக்க தனியார் 
நிறுவனத்ைத ஆேலாசகராக திமுக 
நியமித்துள்ளதன் மூலம் திமுகவின் 
பலவீனம் ெவளிப்படுகிறது. இவ்

வாறு முதல்வர் பழனிசாமி கூறி
னார்.

  அப்ேபாது, “பாஜக கூட்டணிக்
கட்சி ஆட்சி ெசய்யும் பிஹாரில்
ேதசிய குடிமக்கள் பதிேவட்டுக்கு
எதிராக தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்
டுள்ள நிைலயில், தமிழ்நாட்டில் 
அதற்கான வாய்ப்பு உண்டா?” 
என ெசய்தியாளர்கள் ேகள்வி 
எழுப்பினர். அதற்கு, “அது அரசின் 
பரிசீலைனயில் உள்ளது” என்று 
முதல்வர் ெதரிவித்தார். ேமலும், 
“மீத்ேதன், ைஹட்ேராகார்பன் 
ஆகிய திட்டங்களுக்கு எதிராக 
ேபாராடியவர்கள் மீது பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழக்குகள் வாபஸ் 
ெபறப்படுமா?” என்ற ேகள்விக்கு, 
“அதுவும் அரசின் பரிசீலைனயில் 
உள்ளது” என்று முதல்வர் 
ெதரிவித்தார்.   

  திருச்சிைய அடுத்த முக்ெகாம்பு ெகாள்ளிடத்தில் நைடெபற்றுவரும் புதிய கதவைண கட்டும் பணிைய முதல்வர் பழனிசாமி ேநற்று 
பார்ைவயிட்டு ஆய்வு ெசய்தார். உடன், மாநில அைமச்சர்கள் என்.நடராஜன், எஸ்.வளர்மதி உள்ளிட்ேடார். படம்: ஜி.ஞானேவல்முருகன்

 பாஜக பிரமுகர் 
வீட்டில் ெபட்ேரால் 
குண்டு வீச்சு

   தஞ்சாவூர்
  தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்
ேகாட்ைட ேகாரிக்ெகால்ைல 
பகுதிையச் ேசர்ந்தவர் ராஜ்குமார்
(37). இவர் தஞ்சாவூர் ெதற்கு 
மாவட்ட பாஜகவின் முன்னாள் 
மாவட்ட பிரச்சார பிரிவு தைலவ
ராக பதவி வகித்தார். 

  ேநற்று முன்தினம் இரவு 9 
மணிக்கு அவருைடய வீட்டுக்கு 
இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 
முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர்கள்
இருவர், வீட்டின் மீது ெபட்ேரால்
குண்ைட வீசிவிட்டுச் ெசன்று
விட்டனர்.

  இதில், இருசக்கர வாகனம் 
ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்தது. உடேன,
அங்கிருந்தவர்கள் தீைய 
அைணத்தனர். இதுகுறித்து 
பட்டுக்ேகாட்ைட ேபாலீஸார் 
விசாரைண நடத்தி வருகின்றனர். 

 பாதுகாக்கப்பட்ட ேவளாண் மண்டலமாக அறிவித்த

  முதல்வருக்கு மார்ச் 7-ல் பாராட்டு விழா
   விவசாய சங்கங்கள் சார்பில் திருவாரூரில் நைடெபறுகிறது

   திருச்சி
  பாதுகாக்கப்பட்ட ேவளாண் 
மண்டலமாக அறிவித்த முதல்வர் 
பழனிசாமிக்கு திருவாரூரில் மார்ச் 
7-ம் ேததி விவசாய சங்கங்கள் 
சார்பில் பாராட்டு விழா நைடெபற 
உள்ளது.

  காவிரி ெடல்டா பகுதிகைள பாது
காக்கப்பட்ட ேவளாண் மண்டல
மாக அறிவித்தைத அடுத்து, விவ
சாய சங்க நிர்வாகிகள் திருச்சிக்கு 
ேநற்று வந்திருந்த முதல்வர் பழனி
சாமிையச் சந்தித்து நன்றி ெதரி
வித்தனர்.

  பின்னர், காவிரி விவசாயிகள் 
நலச் சங்க ெபாதுச் ெசயலாளர் 
மன்னார்குடி எஸ்.ெரங்கநாதன் 
ெசய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: 
ைஹட்ேராகார்பன் திட்டங்கள் 
எங்கைள அதிர்ச்சியைடய 
ைவத்து, ெடல்டாைவேய அழிந்து

விடுேமா என்ற அச்சத்ைத ஏற்படுத்தி
யது. இந்நிைலயில் காவிரி ெடல்டா
பகுதிகைள நிரந்தரமாக பாதுகாக்
கும் வைகயில், பாதுகாக்கப்பட்ட 
ேவளாண் மண்டலமாக்கப்படும் 
என தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி 
அறிவித்துள்ளார்.

  இந்த அறிவிப்பு விவசாயி
களுக்கு மகிழ்ச்சிைய ெகாடுத்
துள்ளதால் வரும் மார்ச் 7-ம் ேததி 
திருவாரூர் அம்மா சதுக்கத்தில் 
முதல்வர் பழனிசாமிக்கு பாராட்டு 
விழா நடத்த உள்ேளாம்.

  அரசியல் ெசய்ய ேவண்டாம்
  ஏற்ெகனேவ அறிவித்த 

ைஹட்ேரா கார்பன் திட்டங்களுக்கு 
அனுமதி அளித்துவிட்டு, ேவளாண்
மண்டலமாக அறிவித்துள்ளதாக 
முதல்வர் மீது கூறப்படுவது அரசி
யல்ரீதியான குற்றச்சாட்டு. 

காவிரிைய ைவத்து யாரும் அரசி
யல் ெசய்ய ேவண்டாம். இச்சட்டத்
தில் தவறு நைடெபற்றுள்ளதாக 
நாங்கள் கருதவில்ைல என்றார்.

  முன்னதாக, தமிழக முதல்
வருக்கு ெநகிழ்வுடன் நன்றி ெசலுத்
தும் விதமாக, அவர் முன் 
மன்னார்குடி எஸ்.ெரங்கநாதன் 
குனிந்து வணங்க முயன்றார். 
உடனடியாக முதல்வரும் குனிந்து 
அவைரத் தடுத்தார்.

  இச்சந்திப்பின்ேபாது உணவுத் 
துைற அைமச்சர் ஆர்.காமராஜ், 
காவிரி ெடல்டா விவசாயிகள் நலச் 
சங்கத் தைலவர் மகாதானபுரம் 
ராஜாராம், காவிரி ெடல்டா 
விவசாயிகள் குழுமச் ெசயலாளர் 
சத்யநாராயணன், தமாகா 
விவசாய அணி மாநிலத் தைலவர் 
புலியூர் நாகராஜன் உள்ளிட்ேடார் 
உடனிருந்தனர். 

 ரஜினி கட்சி 
ெதாடங்குவது உறுதி
  சேகாதரர் கருத்து

   கிருஷ்ணகிரி
  ரஜினிகாந்த் கட்சி ெதாடங்குவ
தற்கான காலம் ெநருங்கிவிட்டது 
என்று அவரது சேகாதரர் சத்திய
நாராயண ராவ் கூறியுள்ளார்.

  கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூ
ரில் நடந்த ரஜினி மக்கள் மன்ற 
நிர்வாகி திருமணத்தில் பங்ேகற்ற 
ரஜினிகாந்தின் சேகாதரர் சத்திய
நாராயணராவ் ெசய்தியாளர்களி
டம் கூறியதாவது:

  ரஜினிகாந்த் கட்சி ெதாடங்குவ
தற்கான காலம் ெநருங்கிவிட்டது. 
இதுகுறித்து புதிய ஆண்டில் 
அவர் ெதரிவிப்பார். கட்சி, 
கூட்டணி மற்றும் ேவப்பனப்பள்ளி 
ெதாகுதியில் ேபாட்டியிடுவது 
உள்ளிட்ட கட்சி ெதாடர்பான 
அைனத்து தகவல்கைளயும் 
அவேர அறிவிப்பார். கட்சி 
ெதாடங்குவதற்கு முன்பு எங்க
ளது ெசாந்த கிராமமான ேவப்ப
னப்பள்ளி அருேக உள்ள நாச்சி
குப்பத்துக்கு அவர் நிச்சயம் வந்து 
ெசல்வார். இதற்காக மாவட்டச் 
ெசயலாளர் சீனிவாசன் உள்
ளிட்ட நிர்வாகிகள் முயற்சி 
ெசய்து வருகின்றனர்.

  குடியுரிைம சட்டத்துக்கு 
எதிராக மக்கள் திைச மாற்றப்
பட்டுள்ளார்கள். மக்களிடம் 
சேகாதரத்துவம் இல்லாத நிைல 
உருவாகி உள்ளது. சிஏஏ சட்டம் 
ெதாடர்பாக பிரதமர் ேமாடி சிறப்
பாக ெசய்து வருகிறார். சில நாட்க
ளில் அைனத்து பிரச்சிைனகளும் 
சரியாகிவிடும். 

  இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 குடியுரிைம திருத்தச் சட்டம் நிைறேவற

  அதிமுக, பாமக கட்சிகேள காரணம்
   திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டாலின் புகார்

   ேசாளிங்கர்
  ராணிப்ேபட்ைட மாவட்டம் ேசாளிங்
கரில் ேநற்று  நைடெபற்ற திமுக 
பிரமுகர் இல்லத் திருமண விழா
வில் திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டாலின் 
கலந்து ெகாண்டார். 

  அப்ேபாது அவர் ேபசியதாவது: 
தமிழகத்ைத ெபாறுத்த வைர 
குடியுரிைம சட்டத்ைத அதிமுக 
கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுேம 
ஆதரித்து வருகின்றன. இச்சட்ட 
மேசாதா நிைறேவற்றும்ேபாது 2 
அைவகளிலும் திமுக எதிர்த்து 
வாக்களித்தது. ஆனால், பாஜக 
ஆதரவுெபற்ற அதிமுக, பாமக 
உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரித்து 
வாக்களிக்காமல் இருந்திருந்தால் 
இச்சட்டம் நிைறேவறியிருக்காது. 
இந்திய குடியுரிைம சட்டத்தால் 
இஸ்லாமியர்கள், இலங்ைக 
தமிழர்களுக்கு மட்டும் ஆபத்து 

இல்ைல, இந்து மக்களுக்கும் 
ஆபத்து உண்டு.

  இந்தியாவில் வசிப்பவர்கள் 
பிறந்த ேததி, அதற்கான பதிவு,
ெபற்ேறார் ெபயர், அவர்கள் 
எங்ேக பிறந்தார்கள், நம் முன்
ேனார் விவரம் என அைனத்
ைதயும் ெதரிவிக்க ேவண்டும். 
இந்த விவரங்கள் முழுைமயாக 

கிைடக்காவிட்டால், நம்ைமயும் 
சந்ேதக பட்டியலில் ேசர்த்து 
விடுவார்கள்.

  இதுேபான்ற பல பிரச்சிைன
கைள மக்கள் சந்திக்க ேநரிடும் 
என்பதால் தான் ேமற்குவங்கம், 
ேகரளா, புதுச்ேசரி ேபான்ற மாநிலங்
களில் இச்சட்டத்ைத எதிர்த்து 
தீர்மானம் நிைறேவற்றியுள்ளனர். 
இேதேபால, தமிழக அரசும் 
இச்சட்டத்ைத எதிர்க்க ேவண்டும் 
என வலியுறுத்தி அரசியல் கட்சி 
மற்றும் சமுதாய தைலவர்கள் 
என பலரும் கூட்டாகச் ெசன்று 
முதல்வர் பழனிசாமிைய சந்தித்து, 
சட்டப்ேபரைவயில் இந்திய 
குடியுரிைம சட்டத்ைத எதிர்த்து 
தீர்மானம் நிைறேவற்ற ேவண்டும் 
என வலியுறுத்தினர். ஆனால், 
அைத அவர்கள் ெசய்யவில்ைல 
என்றார்.  

 திருச்சி திருவாைனக்காவல்

  அகிலாண்ேடஸ்வரி ேகாயிலில் தங்கப் புைதயல்
   505 தங்கக் காசுகள் கிைடத்தன

   திருச்சி
  திருச்சி திருவாைனக்காவலில் 
உள்ள அகிலாண்ேடஸ்வரி உட
னுைற ஜம்புேகசுவரர் ேகாயிலில் 
ேநற்று பள்ளம் ேதாண்டியேபாது 
தங்கப் புைதயல் கிைடத்தது.

  இந்தக் ேகாயில் பிரகாரத்துக்
குள் அகிலாண்ேடஸ்வரி அம்மன் 
சந்நிதிக்கு ேநெரதிேர ெவகு 
காலமாக பயன்படுத்தப்படாத 
வாைழக்ெகாட்டம் என்ற இடம் 
உள்ளது. ெசடிெகாடிகள் முைளத்
துக் கிடந்த இந்த இடத்தில் நந்த
வனம் அைமக்க முடிவு ெசய்யப்
பட்டது.

  இைதயடுத்து, ேகாயில் 
உதவி ஆைணயர் மாரியப்பன் 
முன்னிைலயில் ேநற்று அந்த 
இடத்தில் பள்ளம் ேதாண்டும் 
பணியில் ெதாழிலாளர்கள் ஈடு
பட்டனர். அப்ேபாது, பித்தைள 
வடிவ கலசம் ஒன்று கிைடத்தது. 
அைத எடுத்து திறந்து பார்த்த
ேபாது, 505 தங்கக் காசுகள் அதில் 
இருப்பது ெதரிய வந்தது. இைவ, 
தலா 3.4 கிராம் எைட ெகாண்டைவ 
எனவும், ெமாத்த எைட 1,716 கிராம் 
எனவும் ேகாயில் அலுவலர்கள் 
ெதரிவித்தனர்.

  இதுகுறித்து தகவலறிந்த 

மாவட்ட ஆட்சியர் சு.சிவராசு, 
வருவாய்த் துைறயினைர 
அைழத்து தங்கக் காசுகைள 
மீட்டு கருவூலத்தில் ஒப்பைடக்க 
உத்தரவிட்டார். அதன்ேபரில், 
ரங்கம் வட்டாட்சியர் தர் 
தங்கக் காசுகைள மீட்டு திருச்சி 

கருவூலத்தில் ஒப்பைடத்தார்.
  ெதாடர்ந்து, அந்த தங்கக் 

காசுகள் எந்தக் காலத்ைதச் 
ேசர்ந்தைவ என்பைதக் கண்டறிய 
ெதால்லியல் துைறயினர் இன்று 
ஆய்வு ெசய்வார்கள் என்று 
கூறப்படுகிறது. 

   திருச்சி திருவாைனக்காவல் அகிலாண்ேடஸ்வரி உடனுைற ஜம்புேகஸ்வரர் ேகாயி
லில் ேநற்று கண்ெடடுக்கப்பட்ட தங்க நாணயங்கள். 

 வாடைக வீட்ைட அபகரிக்க முயற்சித்ததாக புகார்

  சமூக ஆர்வலர் பியூஸ் மானுஷ் ைகது
   4 பிரிவுகளின்கீழ் ேசலம் ேபாலீஸ் வழக்குப்பதிவு

   ேசலம்
  தனது வீட்ைட அபகரிக்க முயற்சி 
ெசய்ததாக ெபண் ெகாடுத்த 
புகாரின் அடிப்பைடயில் சமூக 
ஆர்வலர் பியூஸ் மானுைஷ ேசலம் 
ேபாலீஸார் ைகது ெசய்தனர்.

  ேசலம் அடுத்த ெகாண்டப்ப
நாயக்கன்பட்டி பகுதியில் எஸ்என் 
சிங், ஆஷாகுமாரி தம்பதிக்கு 
ெசாந்தமான வீட்ைட, கடந்த 
2015-ம் ஆண்டு சமூக  ஆர்வலர் 
பியூஸ் மானுஷூக்கு ஒப்பந்த 
அடிப்பைடயில் வாடைகக்கு 
விட்டனர்.

  இந்நிைலயில் கடந்த 2017-ம்
ஆண்டு எஸ்என் சிங் இறந்து 
விட்டார். இவரது மைனவி ஆஷா
குமாரி, ெபங்களூருவில் உள்ள 
மகள் அக்கன்க்ஸ் வீட்டில் வசித்து 
வருகிறார். ேநற்று ேசலம் ஆட்சியர் 
அலுவலகத்துக்கு மகளுடன் வந்த 
ஆஷாகுமாரி, “தனது வீட்ைட 
வாடைகக்கு எடுத்த பியூஸ் 
மானுஷ், வீட்ைட காலி ெசய்ய 
மறுத்து மிரட்டல் விடுப்பதாக” 
புகார் மனு அளித்தார். ேமலும்  
இதுகுறித்து கன்னங்குறிச்சி 

காவல் நிைலயத்திலும் பியூஸ் 
மானுஷ் மீது புகார் ெகாடுத்தார்.

  இதுகுறித்து ேபாலீஸார் 
நடத்திய விசாரைணயில், கடந்த 
ஆண்டு ஜனவரி மாதத்துடன் 
வீடு வாடைக ஒப்பந்தம் முடிந்த 
நிைலயில், வீட்ைட காலி ெசய்ய 
ெசால்லி ஆஷாகுமாரி, பியூஸ் 
மானுஷிடம் ேகட்டும், அதற்கு 
அவர் மறுப்பு ெதரிவித்தது ெதரிய
வந்தது.

  இைதயடுத்து, பியூஸ் 
மானுைஷ ேபாலீஸார் கன்னங்
குறிச்சி காவல்நிைலயத்துக்கு 

அைழத்துவந்து விசாரித்தனர். 
விசாரைணயில், பியூஷ் மானுஷ்
வீட்ைட காலி ெசய்ய மறுத்தேதாடு, 
வீட்டின் உரிைமயாளர் மீது 
தாக்குதல் நடத்தியதும் ெதரிய
வந்தது.

  இைத ெதாடர்ந்து பியூஸ் 
மானுஷ் மீது ெபண் வன்ெகாடுைம, 
தகாத வார்த்ைதயில் திட்டுதல், 
காயங்கள் ஏற்படுதல் ெகாைல 
மிரட்டல் உள்ளிட்ட நான்கு 
பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு 
ெசய்த ேபாலீஸார் அவைர ைகது 
ெசய்தனர்.     

  ஆஷாகுமாரி  பியூஸ் மானுஷ்

CHENNAI

E-Paper



© 2006-2017 Kasturi & Sons Ltd. - -myrsuga@outlook.com -

#0

வியாழன், பிப்ரவரி 27, 202010

TAMILTH Chennai 1 National_01 K KATHIRAVAN 215213

CH-X

சபர்மதி ஆசிரமம் ெசன்ற அெமரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், 
அங்கிருந்த பார்ைவயாளர்கள் பதிேவட்டில் 
மகாத்மா காந்தி பற்றி குறிப்பிடவில்ைல. 
இது நாட்டின் புகைழ ெகடுக்கும் ெசயல்.

 அேசாக் ெகலாட், ராஜஸ்தான் முதல்வர் 

வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கு ேதைவயான 
நடவடிக்ைககைள மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது. 

அம்மாநிலங்களுக்கு தரமான கல்வி, ேவைலவாய்ப்பு 
ஆகியவற்ைற வழங்குவேத அரசின் லட்சியம்.

 ராம்தாஸ் அத்வாேல, மத்திய அைமச்சர் 

 தஞ்ைச உணவுத் ெதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துக்கு 
ேதசிய முக்கியத்துவம்: அைமச்சரைவ ஒப்புதல்
  புதுெடல்லி: தஞ்சாவூரில் உள்ள உணவுத் ெதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துக்கு 
ேதசிய முக்கியதுவம் அந்தஸ்து வழங்குவதற்கு மத்திய அைமச்சரைவ 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

  ெடல்லியில் பிரதமர் நேரந்திர ேமாடி தைலைமயிலான மத்திய 
அைமச்சரைவக் கூட்டம் ேநற்று நைடெபற்றது. இதில் அரசின் பல்ேவறு 
திட்டங்கள், மேசாதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டன. அந்த வைகயில், 
ஹரியாணா மாநிலம் கண்ட்லி மற்றும் தமிழகத்தின் தஞ்சாவூரில் 
அைமந்துள்ள ேதசிய உணவுத் ெதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு ‘ேதசிய 
முக்கியத்துவ அந்தஸ்து’ வழங்க வைக ெசய்யும் சட்டத்திருத்த மேசாதாவுக்கு 
மத்திய அைமச்சரைவ ஒப்புதல் வழங்கியது.

  இேதேபால், வாடைகத் தாய் மேசாதாவுக்கும் மத்திய அைமச்சரைவயில் 
ேநற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. வாடைக தாய் முைறயில் பல்ேவறு 
குளறுபடிகளும், ேமாசடிகளும் நடப்பதாக ெதாடர்ந்து புகார்கள் வந்தன. 
இைதயடுத்து, இதைன சரிெசய்யும் விதமாக வாடைக தாய் ஒழுங்குமுைற 
மேசாதாைவ மத்திய அரசு உருவாக்கியது. இந்த மேசாதா கடந்த ஆண்டு 
மக்களைவயில் நிைறேவற்றப்பட்டது. எனினும், மாநிலங்களைவயில் 
ெபரும்பாலான உறுப்பினர்களின் எதிர்ப்பு காரணமாக இந்த மேசாதா 
அங்கு நிைறேவறவில்ைல. குறிப்பாக, இந்த மேசாதாவில் இடம்ெபற்றிருந்த 
இரண்டு அம்சங்கைள நீக்க ேவண்டும் என  மாநிலங்களைவ உறுப்பினர்கள் 
வலியுறுத்தினர்.

  அதாவது, வாடைகத் தாய் முைறயில் குழந்ைத ெபற ேவண்டுெமனில், 
சம்பந்தப்பட்ட தம்பதியினருக்கு ெநருங்கிய உறவு முைறயில் இருக்கும் 
ெபண்ைணேய ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும்; 5 ஆண்டுகள் வைர குழந்ைத 
இல்லாத தம்பதியினேர இந்த வாடைக தாய் முைறைய  ேதர்ந்ெதடுக்க 
ேவண்டும் ஆகிய இரண்டு அம்சங்கைள நீக்குமாறு ேகாரப்பட்டது.

  இைதயடுத்து, இந்த மேசாதாவானது மாநிலங்களைவ ேதர்வுக் குழுவுக்கு 
அண்ைமயில் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டது. அங்கு ேமற்குறிப்பிட்ட இரண்டு 
அம்சங்களும் நீக்கப்பட்டன. இந்நிைலயில், திருத்தங்களுடன் கூடிய இந்த 
வாடைகத் தாய் மேசாதாவுக்கு மத்திய அைமச்சரைவ ேநற்று ஒப்புதல் 
அளித்தது. எனேவ, அடுத்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத்ெதாடரில் இந்த மேசாதா 
மீண்டும் தாக்கல் ெசய்யப்படும் என அரசு வட்டாரங்கள் ெதரிவிக்கின்றன. 

   வாசகர்கேள... இந்த இடம் உங்களுக்கு. கருத்துச் சித்திரத்துக்கான உங்கள் எண்ணத்ைத முடிந்தவைரயில் வைரந்ேதா, 
எழுத்தில் விவரித்ேதா அனுப்பிைவயுங்கள். சிறந்த கருத்துகைளச் சித்திரமாக்க எங்கள் ஓவியர் காத்திருக்கிறார். cartoon@
hindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்ேகா, 044-28552215 என்ற ெதாைலநகல் எண்ணுக்ேகா உங்கள் எண்ணங்கைள 
அனுப்பலாம். பிரசுரிக்கப்படும் கருத்துச் சித்திரங்களுக்குத் தக்க சன்மானம் காத்திருக்கிறது.

   உங்கள் அைலேபசி / ெதாைலேபசி எண் மற்றும் பின்ேகாடு ஆகியவற்ைறத் தவறாமல் குறிப்பிட்டு அனுப்பவும். 

கருத்து: ஆ.நல்லமுத்து, ேகாவில்பட்டி.கருத்துச் சித்திரம்

 ெடல்லி வன்முைறக்கு ெபாறுப்ேபற்று 

  அைமச்சர் அமித் ஷா பதவி விலக ேவண்டும்
    காங்கிரஸ் தைலவர் ேசானியா வலியுறுத்தல்

   புதுெடல்லி
  ெடல்லியில் நடந்த வன்முைறக்கு 
ெபாறுப்ேபற்று மத்திய உள்துைற 
அைமச்சர் அமித் ஷா பதவி விலக 
ேவண்டும் என்று காங்கிரஸ் தைல
வர் ேசானியா காந்தி கூறினார்.

  ெடல்லியில் ேநற்று காங்கிரஸ் 
கட்சியின் காரிய கமிட்டி கூட்டம் 
நைடெபற்றது. பின்னர் கட்சியின் 
தைலவர் ேசானியா காந்தி ெசய்தி
யாளர்கைள சந்தித்தார். அப்ேபாது 
அவர் கூறியதாவது:

  ெடல்லியில் நடந்த வன்முைற
யானது முன்கூட்டிேய திட்டமிடப்
பட்ட ஒன்று. பாஜக தைலவர்கள் 
ெவறுப்புணர்ைவ தூண்டும் வைக
யில் ேபசி வருகின்றனர். இது 
ஒரு அரசியல் சூழ்ச்சி. அரசியல் 
லாபத்துக்காக ேவண்டும் என்ேற 
பாஜக இப்படி ெசய்கிறது. ெடல்லி 
ேதர்தலில் பாஜக ேதால்வி 
அைடந்தது. ெடல்லி ேதர்தலுக்கு 
பிறகு ேவண்டுெமன்ேற இது

ேபான்ற சம்பவத்ைத நிகழ்த்தி 
உள்ளனர். இந்த கலவரம் காரண
மாக மக்கள் ேமாசமாக பாதிக்கப்
பட்டு இருக்கிறார்கள். காயமைடந் 
தவர்கள் விைரவில் குணமைடய 
ேவண்டும் என விரும்புகிேறன்.

  ெடல்லியில் நிைலைமைய 
கட்டுக்குள் ெகாண்டு வர நட
வடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். வன்
முைற ெதாடர்பாக உளவுத்
துைறக்கு முன்கூட்டிேய  தகவல் 
கிைடக்கவில்ைலயா? கலவரத்
ைதத் தடுக்க துைண ராணுவத்ைத 
முன்கூட்டிேய அைழக்காதது ஏன்?

  இந்த வன்முைறகளுக்கு மத்
திய அரேச ெபாறுப்ேபற்க ேவண்
டும். வன்முைறக்கு ெபாறுப்ேபற்று 
மத்திய உள்துைற  அைமச்சர் 
அமித் ஷா அமித் ஷா பதவி விலக 
ேவண்டும். 

  இந்த விவகாரத்ைத ெடல்லி 
முதல்வர் அர்விந்த் ேகஜ்ரி
வாலும்  சரியாக ைகயாளவில்ைல. 

அவர் துரிதமாக ெசயல்பட 
ேவண்டிய ேநரத்தில் ெபாறுப்
பற்று இருந்துள்ளார்.

  கலவரம் நடக்கும் பகுதியில் 
நிைலைமைய கட்டுக்குள் ெகாண்டு 
வர கூடுதல் பாதுகாப்பு பைட
யினைர குவிக்க ேவண்டும். 
ஆனால் அைத ெசய்யவில்ைல. 
அங்கு இருந்த ேபாலீஸார் கூட 
கலவரத்ைத கட்டுப்படுத்தாமல் 
ைககட்டி ேவடிக்ைக பார்த்துக் 
ெகாண்டுதான் இருந்தனர். ெவறுப்பு 
மற்றும் சூழ்ச்சி அரசியைல ைக
விட ேவண்டும். இவ்வாறு அவர் 
கூறினார்.

  ேமலும் 6 ேகள்விகைளயும் 
ேசானியா காந்தி எழுப்பியுள்ளார்.

  1. சம்பவம் நடந்த அன்று உள
வுத்துைற ெகாடுத்த தகவல் 
என்ன? 2. கலவரம் நடந்த ேபாது 
உள்துைற அைமச்சர் அமித் ஷா 
என்ன ெசய்து ெகாண்டு இருந்தார்? 
3. கலவரத்ைத கட்டுப்படுத்துவதில் 

ேபாலீஸ் ேதால்வி அைடந்தது 
எப்படி? 4. கலவரப் பகுதிகளில் 
துைண ராணுவ பைடயினைர ஏன் 
அைழக்கவில்ைல? 5. கலவரம் 
ெபரிதாகும் வைர ேபாலீஸார் ஏன் 
காத்திருந்தனர்? 6. ேபாலீஸார் ஏன் 
துரிதமாக ெசயல்படவில்ைல.? 
என்று ஆறு ேகள்விகைள அவர் 
முன்ைவத்துள்ளார்.

  அைமதிப் ேபரணி
  இதனிைடேய ெடல்லி வன்

முைறச் சம்பவத்ைதக் கண்டித்து 
காங்கிரஸ் கட்சியின் தைலைம 
அலுவலகத்திலிருந்து கட்சி 
சார்பில் அைமதிப் ேபரணி ேநற்று 
நைடெபற்றது. இதில் கட்சி 
ெபாதுச் ெசயலர் பிரியங்கா காந்தி, 
மூத்த தைலவர்கள் முகுல் வாஸ்
னிக், ேக.சி.ேவணுேகாபால், ரந்தீப் 
சுர்ேஜவாலா, ராஜீவ் கவுடா,   மணி 
சங்கர் அய்யர்  உள்ளிட்ேடார் 
பங்ேகற்றனர்.  - பிடிஐ 

 மார்ச் 23 முதல் 
ேகாதண்டராமர் 
பிரம்ேமாற்சவம்

   திருப்பதி 
  திருப்பதி நகரின் ைமயப்பகுதி
யில் அைமந்துள்ளது பிரசித்தி 
ெபற்ற ேகாதண்டராமர் திருக்
ேகாயில். திருமைல திருப்பதி 
ேதவஸ்தானத்தினர் பராமரிக்கும் 
இக்ேகாயிலில் ஒவ்ெவாரு 
ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தில் பிரம்
ேமாற்சவம் ெவகு சிறப்பாக 
நைடெபறுவது வழக்கம்.

  அதுேபால் இந்த ஆண்டு 
வரும் மார்ச் 23-ம் ேததி இக்
ேகாயிலில் பிரம்ேமாற்சவ விழா 
ெகாடிேயற்றத்துடன் ெதாடங்க 
உள்ளது. 23-ம் ேததி முதல் மார்ச் 
31-ம் ேததி வைர ெதாடர்ந்து 9 
நாட்கள் வைர நைடெபறும் இந்த 
பிரம்ேமாற்சவ விழாவில் தின
மும் காைல, இரவு ஆகிய இரு 
ேவைளகளிலும் உற்வச மூர்த்தி
கள் பல்ேவறு வாகனங்களில் 
மாட வீதிகளில் பவனி வந்து 
பக்தர்களுக்கு காட்சியளிப்பர்.

  இதற்கான ஏற்பாடுகைள 
திருப்பதி ேதவஸ்தானம் ெசய்து 
வருகிறது. 

 ெடல்லி கலவர விவகாரத்ைத  
அரசியலாக்குகிறார் ேசானியா  
   மத்திய அைமச்சர் குற்றச்சாட்டு

   புதுெடல்லி
  ெடல்லி கலவர விவகாரத்ைத காங்
கிரஸ் தைலவர் ேசானியா காந்தி 
அரசியலாக்குவதாக மத்திய 
அைமச்சர் பிரகாஷ் ஜவேடகர் 
குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

  ெடல்லியில் ெசய்தியாளர்
களுக்கு ேபட்டியளித்த காங்கிரஸ் 
தைலவர் ேசானியா காந்தி, 
“ெடல்லி கலவரத்துக்கு மத்திய 
அரசும் ெடல்லி அரசுேம காரணம். 
இதற்கு ெபாறுப்ேபற்று மத்திய 
உள் துைற அைமச்சர் அமித் ஷா 
பதவி விலக ேவண்டும்” என்றார்.

  இதுகுறித்து பாஜக மூத்த 
தைலவரும் மத்திய அைமச்சரு
மான பிரகாஷ் ஜவேடகர் ேநற்று 
கூறியதாவது:

  ெடல்லி கலவரத்ைதக் கட்டுப்
படுத்துவது ெதாடர்பாக உள் 
துைற அைமச்சர் அமித் ஷா 
அைனத்துக் கட்சியினருடன் 

ஆேலாசைன நடத்தினார். பின்
னர் காவல் துைறயினருடன் 
ெதாடர்ந்து ஆேலாசைன நடத்தி 
வருகிறார். அவ்வப்ேபாது தகுந்த 
உத்தரைவ பிறப்பித்து வருகிறார். 
இந்நிைலயில், அவர் பதவி விலக 
ேவண்டும் என ேசானியா காந்தி 
கூறியிருப்பது நைகச்சுைவயாக 
உள்ளது. இந்த விவகாரத்ைத 
அரசியலாக்க ேவண்டாம் என 
அவர்கைள ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன். 
தைலநகரில் அைமதிைய நிைல
நாட்டுவதில் அைனத்து கட்சிகளுக்
கும் ெபாறுப்பு உள்ளது. எனேவ 
இந்த விவகாரத்தில் அைனத்து 
கட்சிகளும் இைணந்து பணியாற்ற 
ேவண்டும். 

  இதுேபான்ற தருணத்தில் அரசு 
மீது குைற கூறுவதும் கலவர 
விவகாரத்ைத அரசியலாக்குவதும் 
ேமாசமான அரசியல் ெசயல்
பாடாகும் என்றார்.  - பிடிஐ 

   ெடல்லியில் காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டம் ேநற்று நைடெபற்றது. இதில் கட்சியின் தைலவர் ேசானியா காந்தி, முன்னாள் பிரதமர் 
மன்ேமாகன் சிங், மூத்த தைலவர்கள் குலாம் நபி ஆசாத், ஏ.ேக.அந்ேதானி உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர்.  படம்: பிடிஐ  

 ேபாலி ஆவணம்  ெதாடர்பான வழக்கில் சரணைடந்த 

சமாஜ்வாதி எம்.பி. ஆசம் கான், மைனவி 
மகனுக்கு மார்ச் 2 வைர நீதிமன்ற காவல்  

   லக்ேனா
   ேபாலி ஆவணம் தயாரித்ததாக 
ெதாடரப்பட்ட வழக்கில் ராம்பூர் 
நீதிமன்றத்தில் சரணைடந்த சமாஜ்
வாதி கட்சி எம்.பி. ஆசம் கான், 
அவரது மைனவி தன்சீன் பாத்திமா, 
மகன் அப்துல்லா ஆசம் ஆகிய 
மூவரும் மார்ச் 2 வைர நீதிமன்ற 
காவலில் ைவக்கப்பட்டனர்.

   சமாஜ்வாதி கட்சியின் மூத்த 
தைலவர்களில் ஒருவரான ஆசம் 
கான், உ.பி.யின் ராம்பூர் ெதாகுதி 
எம்.பி.யாக உள்ளார். அவரது 
மைனவி தன்சீன் பாத்திமா, 
மகன் அப்துல்லா ஆசம் ஆகிய 
இருவரும் உ.பி.யில் கடந்த 2017-ல் 
நடந்த ேதர்தலில் முைறேய 
ராம்பூர் மற்றும் சுவார் ெதாகுதியில் 
இருந்து சட்டப்ேபரைவக்கு ேதர்வு 
ெசய்யப்பட்டனர்.

  இந்நிைலயில் அப்துல்லா 
ஆசம், ேதர்தலில் ேபாட்டியிடு
வதற்கான 25 வயைத அைடய
வில்ைல என அலகாபாத் உயர் 
நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ெதாடரப்
பட்டது. இந்த வழக்கில் அப்துல்லா 
ஆசம் எல்எல்ஏவாக ேதர்வு 
ெசய்யப்பட்டது ெசல்லாது என 

உயர் நீதிமன்றம் கடந்த டிசம்பர் 
மாதம் அறிவித்தது.

  இைதயடுத்து ேபாலி பிறப்புச் 
சான்றிதழ் தயாரித்ததாக ஆசம் 
கான், தன்சீன் பாத்திமா, அப்துல்லா 
ஆசம் ஆகிேயாருக்கு எதிராக 
ராம்பூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 
வழக்கு ெதாடரப்பட்டது.

  இவ்வழக்கில் ெதாடர்ந்து நீதி
மன்றத்தில் ஆஜராக மூவருக்கு 
எதிராகவும் ைகது உத்தரவு 

பிறப்பிக்கப்பட்டது. இைதயடுத்து 
மூவரும் ராம்பூர் மாவட்ட நீதி
மன்றத்தில் ேநற்று சரண் அைடந்
தனர். இவர்கைள வரும் மார்ச் 2 
வைர நீதிமன்ற காவலில் ைவக்க 
நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

   இது அரசியல் பழிவாங்கும் 
நடவடிக்ைக என சமாஜ்வாதி 
கட்சி மைறமுகமாக சாடியுள்ளது.  
நீதிமன்ற உத்தரைவ மாநில பாஜக 
வரேவற்றுள்ளது.  

 இந்தியைர மீட்டு வர  சீனாவுக்கு 
ெசன்றது ராணுவ விமானம்

   புதுெடல்லி
  சீனாவில் ேகாவிட் - 19 ைவரஸ் 
காய்ச்சல் ேவகமாக பரவி வரு
கிறது. குறிப்பாக, அந்நாட்டின் 
ஹுெபய் மாகாணத்தில் உள்ள 
வூஹான் நகரில்தான் இதன் 
பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

  இைதயடுத்து, முன்ெனச்
சரிக்ைக நடவடிக்ைகயாக அந்நக
ரில் வசித்து வரும் 640 இந்தி
யர்கைள ஏர்-இந்தியா விமானம் 
மூலமாக மத்திய அரசு அண்ைம
யில் மீட்டு தாயகம் ெகாண்டு 
வந்தது.

  இதனிைடேய, அங்கு மீதமுள்ள 
80 இந்தியர்கைள மீட்பதற்காக 
விமானப் பைடக்கு ெசாந்தமான 
ராணுவ விமானத்ைத மத்திய 
அரசு ேநற்று அனுப்பியுள்ளது.

  இந்த விமானத்தில் ைவரஸ் 
காய்ச்சல் பாதிப்பைத கட்டுப்படுத்
துவதற்கான ேநாய் எதிர்ப்பு 
மருந்துகள், முகமூடிகள், ைகயுைற
கள் உட்பட 15 டன் எைடெகாண்ட 
மருத்துவ உபரகரணங்களும் 
ெகாண்டு ெசல்லப்படுகின்றன. 
இைவ சீன அரசு அதிகாரிகளி
டம் ஒப்பைடக்கப்படவுள்ளன. 

  ேபாலி ஆவணம் தயாரித்ததாக ெதாடரப்பட்ட வழக்கில் சமாஜ்வாதி கட்சி எம்.பி. 
ஆசன் காைன சிைறக்கு அைழத்துச் ெசல்லும் ேபாலீஸார்.   படம்: பிடிஐ

 கபில் மிஸ்ரா ட்வீட்டுக்குப் பின் 
எச்சரித்த ெடல்லி உளவுத்துைற
   அலட்சியத்தால் கலவரம் மூண்டதா?

   ஆர்.ஷபிமுன்னா
   புதுெடல்லி

  பாஜகவின் தைலவர்களில் ஒருவ
ரான கபில் மிஸ்ராவின் ட்விட்டர் 
பதிவுக்குப் பின் ெடல்லி உளவுத்
துைற கலவரம் மூளும் அபாயம் 
குறித்து எச்சரித்துள்ளது. இது
ெதாடர்பாக ேபாலீஸார் அலட்சிய
மாக இருந்ததால் கலவரம் மூண்
டதாக ெதரியவந்துள்ளது.

  குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத்
துக்கு (சிஏஏ) எதிராக ஷாஹீன்
பாக்ைக ேபால் ெடல்லியில் ேமலும் 
சில இடங்களில் ேபாராட்டம் 
துவங்கியது. ஜாப்ராபாத்தின் 
ேமாஜ்பூர் சந்திப்பில் சுமார் 
இரு வாரங்களாக முஸ்லிம்கள் 
ேபாராட்டம் நடத்தி வந்தனர். 
இதனால், அப்பகுதியின் மூன்று 
ெமட்ேரா ரயில் நிைலயங்களும் 
மூடப்பட்டு ெபாதுமக்கள் அவதிக்
குள்ளாகி வந்தனர். இந்த ேபாராட்
டக்காரர்கள் மீது ெடல்லி ேபாலீ
ஸாரும் நடவடிக்ைக எடுக்க 
முடியாமல் இருந்தனர். இச்சூழ
லில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழைம 
ெடல்லி பாஜகவின் முக்கியத் 
தைலவர்களில் ஒருவரான கபில் 
மிஸ்ரா ஒரு ட்வீட் ெசய்து ெபாது
மக்கைள அங்கு அைழத்திருந்தார். 
இவர் சமீபத்தில் முடிந்த சட்டப்

ேபரைவ ேதர்தலில் அத்ெதாகுதி
யில் பாஜக சார்பில் ேபாட்டியிட்டு 
ேதால்வி அைடந்தவர்.

  இந்நிைலயில், கபில் மிஸ்ரா
வின் ட்வீட் அைழப்பால் கூடும் 
சிஏஏ ஆதரவாளர்களால் இரு 
தரப்பிலும் ேமாதல் உருவாகும் 
என உளவுத்துைற எச்சரித்தது. 
இது மதக் கலவரமாகவும் மாறும் 
வாய்ப்பிருப்பதாக ெடல்லி உளவுத்
துைறயால் அப்பகுதி காவல் நிைல
யங்களுக்கு தகவல் அனுப்பப்பட்
டுள்ளது. ஆனால், ேபாலீஸார் 
இைத ெபரிதாக எடுத்துக் ெகாள்ளா
மல் கவனக்குைறவாக இருந்துள்
ளனர். இந்த அலட்சியேம கல
வரம் மூள்வதற்கு காரணமாகி 
விட்டதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.

  இதுகுறித்து ‘இந்து தமிழ்’ 
நாளிதழிடம் ெடல்லி உளவுத்துைற 
வட்டாரத்தினர் கூறும்ேபாது, 
‘‘கபில் மிஸ்ராவின் அைழப்ைப 
ஏற்று வந்த கூட்டத்துடன் இரு
தரப்பிலும் ேமாதல் ஏற்பட்டு கல
வரம் துவங்கியது. அப்ேபாது, 
அப்பகுதி ேபாலீஸார் மிகவும் 
தாமதமாக வந்து ேசர்ந்தனர். 
நான்கு முைற எழுத்து மூலம் நாங்
கள் அளித்த தகவைல உயர் அதி
காரிகளும் புறக்கணித்தது கல
வரத்திற்கு காரணமாகி விட்டது’’ 
என்றனர். 

 இடதுசாரி ெசயற்பாட்டாளர்

  எழுத்தாளர் பிரபா வர்மாவுக்கு  
குருவாயூர் ேதவஸ்தானம் விருது
   விஷ்வ இந்து பரிஷத் எதிர்ப்பு

    திருவனந்தபுரம்
   பிரசித்திெபற்ற மைலயாளக் 
கவிஞரும், கிருஷ்ண பக்தருமான 
பூந்தானத்தின் ெபயரில் குருவா
யூர் ேதவஸ்தானம் ஆண்டுேதாறும் 
பக்திப் பைடப்புகளுக்கு விருது 
வழங்கி வருகிறது.

  இந்த ஆண்டுக்கான பூந்தானம் 
விருது, தீவிர இடதுசாரி ெசயற்
பாட்டாளர் பிரபா வர்மாவுக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு விஷ்வ 
இந்து பரிஷித் அைமப்பு கடும் 
எதிர்ப்பு ெதரிவித்துள்ளது.

  ேகரளத் தைலநகர் திருவனந்த
புரத்ைதச் ேசர்ந்த பிரபா வர்மா
வுக்கு அவர் எழுதிய ‘ஷியாமா 
மாதவம்’ என்னும் கவிைதத் 
ெதாகுப்புக்காக பூந்தானம் 
விருைத அறிவித்திருக்கிறது குரு
வாயூர் ேதவசம் ேபார்டு.

  இதுகுறித்து விஷ்வ இந்து 
பரிஷித் அைமப்பின் ேகரள மாநில 
இைணச் ெசயலாளர் வி.ஆர்.
ராஜேசகரன் கூறியதாவது:

  மகாபாரதம், பகவத் கீைத உள்
ளிட்ட கிருஷ்ணனரின் ெபரு
ைமைய ெசால்லும் பைடப்புகைள 
பிரபலமாக்கும் ேநாக்கத்திேலேய 
ேகாயில் காணிக்ைக பணத்தில் 
இருந்து இந்த விருது வழங்கப்
படுகிறது.

ஆனால்,   இந்துத்துவ சிந்
தைனக்கு அப்பால் இருக்கும் ஒரு
வருக்கு, ேதவசம் ேபார்டு விருது 
ெகாடுப்பைத எப்படி ஏற்க முடியும்? 
அவரது கவிைதத் ெதாகுப்ைப 
ஆராயாமேலேய விருது அறிவித்து 
இருக்கிறார்கள். அதில் அவர் 
கிருஷ்ணைர ெகாச்ைசப்படுத்தி
யிருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் 
கூறினார்.

  விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் 
பிரபா வர்மா, ேகரள முதல்வர் 
பினராயி விஜயனின் ஊடகச் 
ெசயலாளராக இருக்கிறார். 
இதற்கு முன்பு ேகரளத்தில் இடது
சாரிகளின் அதிகாரப்பூர்வ ஏடான 
ேதசாபிமானியில் ஆசிரியராகவும் 
இருந்திருக்கிறார். ஈ.ேக.நாய
னார் ேகரள முதல்வராக இருந்த
ேபாது, அவரது பத்திரிைக ெசய
லாளராகவும் இருந்த பிரபா 
வர்மா, ஊடக விவாதங்களிலும் 
இடதுசாரி தளத்தில் இருந்து 
ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கைள 
முன்ைவப்பவர்.

  பிரபா வர்மா இடதுசாரி 
என்பதாேலேய இந்த விருது 
அறிவிப்புக்கு இந்து அைமப்புகள் 
எதிர்ப்பு ெதரிவிப்பதாக இடதுசாரி 
தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

பூந்தானம் விருது  , ரூ.25 ஆயிரம் 
ெராக்கப்பரிசு, ேகடயம், சான்றிதழ் 
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியது. 
இவ்விருது வழங்கும் நிகழ்வு 
குருவாயூர் கிருஷ்ணன் ேகாயிலில் 
நாைள நைடெபறவுள்ள நிைலயில் 
இந்த சர்ச்ைச கிளம்பியிருப்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

  பிரபா வர்மா

  குருவாயூர் ேகாயில் யாைன 
பத்மநாபன் உயிரிழப்பு

   திருச்சூர்
  குருவாயூர் கிருஷ்ணர் ேகாயிலுக்
குச் ெசாந்தமான 84 வயதான 
ஆண் யாைன பத்மநாபன் ேநற்று 
உயிரிழந்தது.

  ேகரள மாநிலம் திருச்சூர் 
மாவட்டம் குருவாயூரில் உலகப் 
புகழ்ெபற்ற கிருஷ்ணர் ேகாயில் 
உள்ளது.  திருச்சூர் பூரம் திருவிழா, 
மாதந்ேதாறும் நைடெபறும் 
ேகாயில் திருவிழாக்கள், விேசஷங்
களில் இந்த யாைனதான் குரு
வாயூரப்பனின் சிைலைய சுமந்து 
ெசல்லும். இந்த யாைனக்கு கஜ
ரத்னம் என்றும் ெபயருண்டு

   இந்நிைலயில் கடந்த சில வாரங்
களாக இந்த யாைன ேநாய்வாய்ப்
பட்டிருந்தது. உடலில் வீக்கம் 
இருந்ததால் மருத்துவர்கள் 
அதற்கு சிகிச்ைச அளித்து 
வந்தனர்.

  இந்நிைலயில் ேநற்று பிற்பகல் 
2.10 மணிக்கு யாைன உயிரிழந்
தது என்று குருவாயூர் ேதவஸ்வம் 
ேபார்டு தைலவர் ேக.பி.

ேமாகன்தாஸ் ெதரிவித்தார்.
  1954-ம் ஆண்டு இந்த யாைன, 

குருவாயூர் ேகாயிலுக்குக் 
ெகாண்டு வரப்பட்டு பராமரிக்கப்
பட்டு வந்தது. சுமார் 66 ஆண்டு
களாக ேகாயில் பராமரிப்பிேலேய 
இருந்தது. பத்மநாபன் யாைன 
இறந்த ெசய்திையக் ேகட்டு பக்
தர்கள் ேநரில் வந்து அஞ்சலி 
ெசலுத்தினர். - பிடிஐ 

  குருவாயூர் கிருஷ்ணன் 
ேகாயில் யாைன பத்மநாபன்(ேகாப்புப் படம்)
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 மகளிர் டி 20 உலகக் ேகாப்ைப கிரிக்ெகட்

  அைர இறுதி முைனப்பில் இந்திய அணி
   நியூஸிலாந்துடன் இன்று ேமாதல்

    ெமல்பர்ன்
  மகளிர் டி 20 உலகக் ேகாப்ைப 
கிரிக்ெகட் ெதாடரில் இந்திய அணி
தனது 3-வது ஆட்டத்தில் நியூஸி
லாந்துடன் இன்று ேமாதுகிறது.

  ஆஸ்திேரலியாவில் நைட
ெபற்று வரும் மகளிருக்கான 
7-வது  டி 20 உலகக் ேகாப்ைப 
கிரிக்ெகட் ெதாடரின் ‘ஏ’ பிரிவில் 
இடம் ெபற்றுள்ள இந்திய அணி
முதல் ஆட்டத்தில் 17 ரன்கள் 
வித்தியாசத்தில் நடப்பு சாம்பிய
னான ஆஸ்திேரலியாைவ வீழ்த்தி
யது. ெதாடர்ந்து 2-வது ஆட்டத்தில் 
18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்க
ேதசத்ைத ேதாற்கடித்தது.

  இதன் மூலம் 4 புள்ளிகளுடன் 
தனது பிரிவில் இந்திய அணி முத
லிடம் வகிக்கிறது. இந்நிைலயில் 
ெமல்பர்னில் இன்று நைடெபறும் 
ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்ைத சந்திக்
கிறது இந்திய மகளிர் அணி. 
இன்ைறய ஆட்டத்தில் ெவற்றி 

ெபறும் பட்சத்தில் அைர இறுதிக்கு 
முன்ேனறுவைத இந்திய அணி 
உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ள முடியும்.

  முதல் இரு ஆட்டங்களிலும் 
இந்திய அணியின் மட்ைட வீச்சு 
மற்றும் பந்து வீச்சு கவனத்ைத 
ஈர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. 16 
வயதான ஷஃபாலி வர்மா, வங்க
ேதசத்துக்கு எதிராக 17 பந்துகளில் 
39 ரன்கள் விளாசினார். ஆஸ்திேர
லியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்திலும் 
29 ரன்கள் ேசர்த்து அணிக்கு பலம் 
ேசர்த்திருந்தார் ஷஃபாலி வர்மா.

  இேதேபால் ெஜமிமா ேராட்
ரிக்ஸும் முைறேய 26, 34 ரன்கள் 
ேசர்த்து அணியின் ெவற்றிக்கு 
பங்களிப்பு ெசய்திருந்தார். டாப் 
ஆர்டரில் ேகப்டன் ஹர்மான்பிரீத் 
கவுரிடம் இருந்து மட்டுேம 
ெபரிய அளவிலான ரன் குவிப்பு 
ெவளிப்படவில்ைல. கடந்த 
ஆட்டத்தில் காய்ச்சல் காரணமாக 
களமிறங்காத ஸ்மிருதி மந்தனா 

இன்று களமிறங்கக்கூடும்.
  நடுவரிைசயில் தீப்தி சர்மா, 

ேவதா கிருஷ்ணமூர்த்தி பலம் 
ேசாக்கக்கூடியவர்களாக உள்ள
னர். இதில் தீப்தி சர்மா, ஆஸ்திேர
லியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 49 
ரன்கள் ேசர்த்து அசத்தியிருந்தார். 
அேதேவைளயில் ேவதா கிருஷ்
ணமூர்த்தி, வங்ேதச அணிக்கு 
எதிரான ஆட்டத்தில் இறுதிக்கட்ட 
ஓவர்களில் 11 பந்துகளில் 20 
ரன்கள் விளாசினார்.

  இவர்களிடம் இருந்து ேமலும்
ஒரு சிறந்த ஆட்டம் ெவளிப்படக்
கூடும். பந்து வீச்சு துைறயில் பூணம்
யாதவ் தனது சுழலால் இரு 
ஆட்டங்களிலும் கூட்டாக 7 விக்
ெகட்கள் வீழ்த்தி அசத்தினார். 
ேவகப் பந்து வீச்சில் 5 விக்ெகட்
கள் ைகப்பற்றியுள்ள ஷிகா பாண்
ேடவும் அணிக்கு பலம் ேசர்த்து 
வருகிறார்.

  நியூஸிலாந்து மகளிர் அணி 

தனது முதல் ஆட்டத்தில் இலங்
ைகைய 7 விக்ெகட்கள் வித்தியா
சத்தில் ெவன்ற நிைலயில் தற்
ேபாது இந்தியாவுக்கு எதிராக 
களமிறங்குகிறது. கடந்த ஆண்டு 
நைடெபற்ற இருதரப்பு டி 20 ெதாட
ரில் நியூஸிலாந்து 3-0 என்ற கணக்
கில் இந்தியாைவ வீழ்த்தியிருந்தது.

  நியூஸிலாந்து அணியில் ேகப்
டன் ேசாஃபி ெடவின், சுஸி ேபட்ஸ்
ஆகிேயார் ேபட்டிங்கில் சிறந்த 
பார்மில் உள்ளனர். இதில் ேசாஃபி 
ெடவின், இலங்ைகக்கு எதிரான 
ஆட்டத்தில் 55 பந்துகளில் 75 ரன்
கள் விளாசியிருந்தார். பந்து வீச்சு
துைறயில் ேவகப் பந்து வீச்சாள
ரான லியா தஹுஹுவும், சுழலில் 
அெமலியா ெகரும் இந்திய 
அணிக்கு அழுத்தம் ெகாடுக்க 
ஆயத்தமாக உள்ளனர்.

  ேநரம்: காைல 9.30
  ேநரைல: ஸ்டார் ஸ்ேபார்ட்ஸ் 1, 2 

 குைறந்த ரன்கைள ைவத்து மதிப்பிட முடியாது

  விளாசத் ெதாடங்கினால் பிரித்வி ஷா அபாயகரமான ேபட்ஸ்ேமன்
   ேகப்டன் விராட் ேகாலி கருத்து

    கிைறஸ்ட்சர்ச் 
  நியூஸிலாந்து அணிக்கு எதிராக 
ெவலிங்டனில் நைடெபற்ற முதல் 
ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் இந்திய அணி 
10 விக்ெகட்கள் வித்தியாசத்தில் 
ேதால்வி கண்டது. இந்த ஆட்டத்
தில் இந்திய அணியின் ெதாடக்க 
வீரரான பிரித்வி ஷா இரு இன்னிங்
ஸிலும் முைறேய 16 மற்றும் 14 
ரன்கள் ேசர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.

  முதல் இன்னிங்ஸில் டிம் சவுதி
யின் அவுட் ஸ்விங் பந்தில் ேபால்
டானா அவர், 2-வது இன்னிங்ஸில்
டிெரன்ட் ேபால்ட் அரவுண்ட் தி விக்
ெகட்டில் இருந்து வீசிய பந்ைத, 
ஷார்ட் ேபக்ேவர்டு ஸ்ெகாயர் 
ெலக் திைசயில் ேகட்ச் ெகாடுத்து 
ெவளிேயறினார்.

  20 வயதான பிரித்வி ஷா ஆட்ட
மிழந்த விதம் தற்காப்பு ஆட்டத்தில் 
அவருக்குள்ள ெதாழில்நுட்ப குைற
பாடுகைள ெவளிச்சம் ேபாட்டு 
காட்டி உள்ளது. இந்நிைலயில் 

பிரித்வி ஷாவிற்கு ஆதரவாக 
ேகப்டன் விராட் ேகாலி கருத்து 
ெதரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து 
விராட் ேகாலி கூறியதாவது:

  8 அல்லது 10 ஆட்டங்களில் 
பிரித்வி ஷா இேத ேபான்று ஆட்ட
மிழந்தால் அப்ேபாது நாங்கள் 
உட்கார்ந்து பகுப்பாய்வு ெசய்ய
லாம். தற்ேபாதுதான் அவர், முதன்
முைறயாக ெவளிநாட்டு ஆடுகளத்
தில் விைளயாடுகிறார். உள்நாட்

டில் விைளயாடுவதுடன் ஒப்பிடும்
ேபாது ெவளிநாட்டு ஆடுகளங்
களில் சர்வேதச அளவில் வித்தி
யாசமான பந்து வீச்சு தாக்குதைல 
எதிர்ெகாள்ள ேவண்டியது 
இருக்கும்.

  ரன்கள் ேசர்ப்பதற்கான வழி
கைள பிரித்வி ஷா கண்டுபிடிப்பார். 
ஏெனனில் அவர், இயல்பாகேவ 
அடித்து விைளயாடக்கூடிய வீரர். 
குைறந்த ரன்கைள எடுப்பைத 
ைவத்து அவைர எைட ேபாட 
முடியாது. பிரித்வி ஷா ெபரிய 
அளவில் ரன்கைள குவிப்பார், 
எப்படி ரன்கைள எடுக்க ேவண்டும் 
என்பதும் அவருக்கு ெதரியும்.

  ஆடுகளத்தின் தன்ைம மற்றும் 
சூழ்நிைலகைள விைரவாக 
புரிந்துெகாள்வதில்தான் விஷயம்
உள்ளது. ெதளிவான மனநிைலயில் 
பிரித்வி ஷா இருக்கும் ேபாது 
மிகவும் அபாயகரமான ேபட்ஸ்
ேமனாக இருப்பார். 

  நாங்கள் ெவளிநாடுகளில் சிறப்
பாக ெசயல்பட்ட ேபாெதல்லாம் 
ெதாடக்க வீரர்களின் பார்ட்னர்ஷிப் 
அதிக ெதளிவுடனும், ேநர்மைறயாக
வும் இருந்தன, இதனால் பந்து 
வீச்சாளர்கைளயும் அழுத்தத்துக்கு 
உட்படுத்த முடிந்தது. அதுேபான்ற
ஆட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ளக்கூடிய
வர்தான் பிரித்வி ஷா.

  அவர் அைத ெசய்ய முடியும் 
என உணர்ந்துவிட்டால், ஆட்டம் 
வித்தியாசமானதாக இருக்கும். 
மனநிைலயும் விைரவாக மாறும். 
பிரித்வி ஷா உண்ைமயிேலேய 
ெசயல்திறைன ெவளிப்படுத்த 
விரும்புபவர். அதில் எந்த சந்ேதக
மும் இல்ைல.

  சூழ்நிைலகைள பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ள அவருக்கு ேநரம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ஒரு முைற அவர், ரன்கள்
ேசர்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் 
அதிக நம்பிக்ைக ெபற்றுவிடுவார்.

  இவ்வாறு ேகாலி கூறினார்.  

 ஸ்டார்ட் அப்-கைள ஈர்க்க
ேபங்க் ஆஃப் பேராடா திட்டம்
  புதுெடல்லி: ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கைள கவரும் விதமாக, ேபங்க் 
ஆஃப் பேராடா, ‘ஸ்டார்ட் அப் ேபங்க்கிங்’ என்ற புதிய வசதிைய 
அறிமுகம் ெசய்துள்ளது. குறிப்பிட்ட 15 நகரங்களில் உள்ள அதன் 
கிைளகளில் ‘பேராடா ஸ்டார்ட் அப் ேபங்க்கிங்’ வசதி ேநற்று 
ெதாடங்கப்பட்டன. நிதித் துைற ெசயலர் ராஜிவ் குமார்  இத்திட்டத்ைத 
ெதாடங்கிைவத்தார். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் ேதர்வுக்குரிய 
வங்கியாக மாறும் ேநாக்கில் ேபங்க் ஆஃப் பேராடா இந்த முயற்சியில் 
இறங்கியுள்ளது. அந்தவைகயில் அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் 2000 ஸ்டார்ட் 
அப் நிறுவனங்களுடன் ெதாடர்பு ஏற்படுத்திக்ெகாள்ள ேபங்க் ஆஃப் 
பேராடா திட்டமிட்டுள்ளது. 

 புளூ ஸ்டாரின் புதிய இலக்கு
  ெசன்ைன: பிரீமியம் வைக ஏசிகைளத் தயாரித்து வரும் புளூ ஸ்டார் 
நிறுவனம், இந்திய நடுத்தர வர்க்க வாடிக்ைகயாளர்கைள ஈர்க்கும் 
வைகயில் உயர் தர ஏசிகைள வாங்கத்தக்க விைலயில் அறிமுகம் 
ெசய்துள்ளது. ஏசி விற்பைனயில் இந்தியா ெபரும் சந்ைதயாக 
உருெவடுத்து வருகிறது. இந்நிைலயில் அைனத்து தரப்பினர்கைளயும் 
உள்ளடக்கும் விதமாக ‘உயர்தரம் ஆனால் வாங்கக் கூடிய விைலயில்’ 
என்ற புதிய முயற்சியில்  புளூ ஸ்டார் இறங்கியுள்ளது. அதன்படி, 
1 டன் 3-ஸ்டார் இன்ெவர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசிகளின் விைல ரூ.31,900 
முதலும் 1.5 டன் 3-ஸ்டார் இன்ெவர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசிகளின் விைல 
ரூ.37,900 முதலும் ஆரம்பமாகின்றது. 

 ரூ.1,480 ேகாடியில் ெதாழில் துைற ஜவுளி திட்டம்
   மத்திய அைமச்சரைவ ஒப்புதல்

   புதுெடல்லி
  ேதசிய ெதாழில் துைற ஜவுளி
திட்டத்துக்கு மத்திய அைமச்
சரைவ ேநற்று ஒப்புதல் அளித்
தது. இத்திட்டத்துக்கான நிதி 
ஒதுக்கீடு ரூ.1,480 ேகாடியாகும். 
இத்திட்டத்ைத ெசயல்படுத்துவதன் 
மூலம் ெதாழில் துைற துணிகள் 
உற்பத்தியில் இந்தியா முன்னணி 
நாடாக உயரும். இத்தைகய 
துணி வைககள் ெதாழில் துைற 
பயன்பாடுகளுக்கானதாகும்.

  பிப்ரவரி 1-ம் ேததி மத்திய 
நிதி அைமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 
தாக்கல் ெசய்த பட்ெஜட்டில் ேதசிய
ெதாழில்நுட்ப ஜவுளி இலக்கு 
திட்டத்ைத நான்கு ஆண்டுகளில் 
(2020-21 முதல் 2023-24)  ெசயல்
படுத்தப் ேபாவதாக அறிவித்தார்.

  இத்திட்ட ெசயலாக்கம் குறித்த 
விவாதம் பிரதமர் நேரந்திர ேமாடி 
தைலைமயில் ேநற்று நைடெபற்ற 

அைமச்சரைவ கூட்டத்தில் விவா
திக்கப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட
தாக ஜவுளித் துைற அைமச்சர்
ஸ்மிருதி இராணி ெசய்தியாளர்
களிடம் ெதரிவித்தார்.

  ெதாழில்நுட்ப ஜவுளி ரகங்களில்
பிரதானமானது ெதாழில் துைறக்
கான மூலப்ெபாருட்கைள அவற்
றின் ெசயல்பாட்டுக்கு உதவும்
வைகயில் உருவாக்கப்படுவ
தாகும். ேவளாண் ஜவுளி, மருத்
துவ ஜவுளி, ஜிேயா ஜவுளி, 
பாதுகாப்பு ஜவுளி, ெதாழில் துைற 
ஜவுளி, விைளயாட்டுத்துைற 
ஜவுளி உள்ளிட்ட பல்ேவறு துைற
களுக்கான பயன்பாடுகைளக் 
ெகாண்டது.

  ெதாழில்துைற ஜவுளித் துைற
வளர்ச்சி அைடயும்ேபாது அது 
சார்ந்த ேவளாண்துைற, ேதாட்டக்
கைலத் துைற உள்ளிட்டைவ 
பயனைடயும். அத்துடன் ராணுவ 

பாதுகாப்புக்கான ஜவுளிகள், 
துைண ராணுவத்தினருக்கான 
ஜவுளிகள், ேபாலீஸாருக்கான 
சீருைடகள் உள்ளிட்டவற்ைற தர
மாக உற்பத்தி ெசய்யவும் வழிேயற்
படும். சாைல கட்டைமப்புத் 
ெதாழிலிலும் இது பயன்படும்.

  ெதாழில் துைற ஜவுளி சந்ைத
வாய்ப்பு 2017-18-ம் ஆண்டில் 
ரூ.1.16,217 ேகாடி என மதிப்பிடப்
பட்டது. 2020-21-ம் ஆண்டில் இது 
எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியைடயும் 
என மதிப்பிடப்படாவிடினும் இதற்
கான சந்ைத வாய்ப்பு வளர்ச்சி 
விகிதத்ைதக் கருத்தில் ெகாண்டு, 
இத்துைறயில் அதிக கவனம் 
ெசலுத்த மத்திய அரசு முடிவு 
ெசய்துள்ளது.

  இருப்பினும் உள்நாட்டு 
சந்ைதயில் இதற்கான வாய்ப்பு 
ரூ.2 லட்சம் ேகாடிையத் ெதாடும் 
என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 முதலிடத்ைத இழந்தார் 
விராட் ேகாலி

   துபாய்
  ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட் தரவரிைச பட்டியைல 
ஐசிசி ெவளியிட்டுள்ளது. இதில் இந்திய 
அணியின் ேகப்டன் விராட் ேகாலி 906 
புள்ளிகளுடன் முதலிடத்ைத ஆஸ்திேர
லியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித்திடம் (911) 
இழந்துள்ளார். நியூஸிலாந்துக்கு எதி
ரான முதல் ெடஸ்டில் விராட் ேகாலி 
21 ரன்கேள மட்டுேம ேசர்த்திருந்தார். 
இதனால் தரவரிைசயில் 5 புள்ளிகைள 
இழந்ததுடன் முதலிடத்ைதயும் பறி
ெகாடுத்துள்ளார்.

  அேதேவைளயில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 
8-வது முைறயாக முதலிடத்துக்கு 
முன்ேனறியுள்ளார். அஜிங்க்ய ரஹாேன
ஒரு இடம் முன்ேனறி 8-வது இடத்ைத
யும், ேசேதஷ்வர் புஜாரா 2 இடங்கைள 
இழந்து 9-வது இடத்திலும் உள்ளனர். 
ெவலிங்டன் ெடஸ்ட்டில் 92 ரன்கள் 
ேசர்த்த மயங்க் அகர்வால் 10-வது 
இடத்ைத பிடித்துள்ளார்.

  பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிைசயில் 
இந்தியாவின் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 
765 புள்ளிகளுடன் ஒரு இடம் பின்தங்கி 
9-வது இடத்தில் உள்ளார். அவைர 
தவிர்த்து முதல் 10 இடங்களுக்குள் 
இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் யாரும் 
இடம் ெபறவில்ைல.  

   ெடல்லியில் உள்ள சஞ்சார் பவனுக்கு வருைக தந்த ைமக்ேராசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் 
தைலைமச் ெசயல் அதிகாரி சத்யா நாெதள்ளாைவ வரேவற்கும், மத்திய
தகவல் ெதாடர்புத் துைற அைமச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத். உடன் ைமக்ேராசாஃப்ட் 
நிறுவனத்தின் இந்தியப் பிரிவுத் தைலவர் அனந்த் மேகஸ்வரி (வலது).  

 நடப்பு ஆண்டில் கார் விற்பைன அதிகரிக்கும்
   ெபாருளாதார ஆய்வு நிறுவனம் மூடி’ஸ் தகவல்

   புதுெடல்லி
  இந்தியாவில் கார்கள் விற்பைன 
கடந்த ஓராண்டாக சரிந்துள்ள 
நிைலயில், நடப்பு ஆண்டில்  சற்று 
நிைலத் தன்ைம அைடயும் என்று 
ெபாருளாதார ஆய்வு நிறுவனம் 
மூடி’ஸ் ெதரிவித்துள்ளது.  கடந்த 
ஆண்டில் கார்கள் விற்பைன 11.8 
சதவீதம் சரிந்தது. 

  இந்நிைலயில் நடப்பு 
ஆண்டில் விற்பைன 0.5 சதவீதம் 
அளவில் உயரும் என்று மூடி’ஸ் 
ெதரிவித்தது. இந்திய வாகன 
நிறுவனங்கள் கடந்த ஓராண்டுக்கு 
ேமலாகேவ கடுைமயான சரிைவ 
எதிர்ெகாண்டு வருகின்றன. 

  வாகன விற்பைன ெபரும் 
சரிைவக் கண்டதால் பல 
முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் 
உற்பத்திையக் குைறத்தன. 3.5 
லட்சம் அளவில் ஊழியர்கள் 
ேவைலயிழந்தனர். 

  இந்நிைலயில் நடப்பு ஆண்டில் 
விற்பைன சற்று உயரக்கூடும் 
என்று மூடி’ஸ் ெதரிவித்துள்ளது. 
வரும் ஏப்ரல் முதல் பிஎஸ் 6 வாக
னங்கள் மட்டுேம விற்பைன
ெசய்யப்பட ேவண்டும். அைதத்
ெதாடர்ந்து விற்பைன சற்று
அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்
படுகிறது.

  இதுகுறித்து மூடி’ஸ் கூறியதா
வது, ‘பிஎஸ் 6 விதி, அரசின் சலுைக 
திட்டங்கள் ேபான்றவற்றால் இந்தி
யாவில் நடப்பு ஆண்டில் கார்கள் 
விற்பைன 0.5 சதவீதம் அளவில் 
உயரும். ஆனால் தற்ேபாது 
நுகர்வு திறன் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மட்டுமல்லாமல் நிதிச் சுழற்சியும் 
குைறந்துள்ளது. 

  இதன் விைளவாக ெபரிய 
அளவு ஏற்றம் இவ்வாண்டில் 
எதிர்பார்க்க முடியாது. 2021-ம்
ஆண்டில் விற்பைன 2 சதவீதம்

வைர உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்
படுகிறது’ என்று ெதரிவித்தது.

  அேதேபால், காேராேனா 
ைவரஸ் தாக்கத்தில் உலகளாவிய 
விற்பைன சரியும் என்று கூறியுள்
ளது. ‘உலகளாவிய அளவில் 
ெசன்ற ஆண்டில் வாகன விற்
பைன 4.6 சதவீதம் குைறந்தது.  
2020-ல் விற்பைன 2.5 சதவீதம் 
அளவில் குைறயும். ஆனால் தற்
ேபாைதய சூழலில் அது 2.5 சதவீத
மாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் 
அடுத்த ஆண்டு வாகன விற்பைன 
1.5 சதவீதம் அளவில் உயரும்’ 
என்று ெதரிவித்தது.

  ஆனால் ெமாத்தத்தில் வாகனத் 
துைற மீதான அதன் பார்ைவ 
எதிர்மைறயாக இருப்பதாக 
குறிப்பிட்டது. காேராேனா ைவரஸ் 
தாக்கத்தால் சீனாவில் வாகன 
விற்பைன 2.9 சதவீதம் அளவில் 
சரியும் என்று ெதரிவித்தது. 

 ̀ேகாவிட் 19’ பாதிப்பு தீவிரம்

  சர்வேதச சந்ைதகளில் கடும் பாதிப்பு
   மும்ைப பங்குச் சந்ைத 392 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி

   மும்ைப
  ெதாடர்ந்து நான்காவது நாளாக 
மும்ைப பங்குச் சந்ைத கடுைமயான 
சரிைவ எதிர்ெகாண்டது. உலைக 
அச்சுறுத்தி வரும் ேகாவிட்19 பிற 
நாடுகளுக்கும் பரவி வருவதாக 
ெசய்தி ெவளியானைத ெதாடர்ந்து 
பல நாடுகளின் பங்குச் சந்ைதகளும் 
கடுைமயான பாதிப்புக்குள்ளாயின.

  மும்ைப பங்குச் சந்ைதயில் 
வர்த்தகம் ெதாடங்கியதிலிருந்ேத 
சரிவு காணப்பட்டது. ஒரு கட்டத்
தில் 521 புள்ளிகள் வைர சரிவு 
காணப்பட்டது. இறுதியில் வீழ்ச்சி
யின் அளவு 392 புள்ளிகளாகக் 
குைறந்ததில் குறியீட்ெடண் 
39,888 புள்ளிகளில் நிைல ெகாண்
டது. இேதேபால ேதசிய பங்குச் 

சந்ைதயில் 119 புள்ளிகள் 
சரிந்ததில் குறியீட்ெடண் 11,678 
புள்ளிகளானது.

  சன் பார்மா பங்குகள் பலத்த
சரிைவ சந்தித்தன. இதற்கு அடுத்த
படியாக மாருதி, லார்சன் அண்ட் 
டூப்ேரா, ஹீேரா ேமாட்ேடாகார்ப், 
இன்ஃேபாசிஸ், ஓஎன்ஜிசி, ரிைல
யன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன 
பங்குகளும் சரிைவச் சந்தித்தன.

  உேலாக நிறுவன பங்குகளில் 
ஜின்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர்
நிறுவனப் பங்குகள் 5 சதவீத அள
வுக்கு சரிந்தன. இைதத் ெதாடர்ந்து 
என்எம்டிசி, ஹின்டால்ேகா இண்
டஸ்ட்ரீஸ், ேவதாந்தா, ெசயில், 
நால்ேகா, டாடா ஸ்டீல் நிறுவன 
பங்குகளும் சரிைவச் சந்தித்தன.

  ஆட்ேடாெமாைபல் துைறையப் 
ெபாறுத்தமட்டில் அப்பல்ேலா 
டயர்ஸ், டாடா ேமாட்டார்ஸ், 
அேசாக் ேலலண்ட், மதர்சன் 
சுமி சிஸ்டம்ஸ், மாருதி சுஸுகி, 
எக்ைஸடு இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஐஷர் 
ேமாட்டார்ஸ், அமரராஜா ேபட்டரீஸ் 
உள்ளிட்ட நிறுவன பங்குகளும் 
சரிவிலிருந்து தப்பவில்ைல.

  அேதசமயம் பாரத ஸ்ேடட் 
வங்கி (எஸ்பிஐ), ஹிந்துஸ்தான் 
யுனி லீவர் (ெஹச்யுஎல்), ஏசியன் 
ெபயின்ட்ஸ், அல்ட்ராெடக் 
சிெமன்ட் ஆகிய நிறுவன பங்குகள் 
கணிசமாக ஏற்றம் ெபற்றன.

  ேகாவிட் 19 (கேரானா ைவரஸ்) 
பாதிப்பு பல நாடுகளிலும் ெதரிவ
தாக தகவல்கள் ெவளியானைதத் 

ெதாடர்ந்து சர்வேதச பங்குச் 
சந்ைதகளும் சரிைவச் சந்தித்தன. 
ஷாங்காய், ேடாக்கிேயா, சிேயால்,
ஹாங்காங் உள்ளிட்ட நாடுகளின் 
பங்குச் சந்ைதகளும் சரிைவச் 
சந்தித்தன. 

  இந்த ஆண்டு ஜூைல மாதம் 
ஜப்பானில் ெதாடங்க உள்ள 
ஒலிம்பிக் ேபாட்டிகள் கேரானா 
ைவரஸ் பீதி காரணமாக ரத்து 
ெசய்யப்படலாம் என்ற ெசய்திகள் 
ெவளியாகியுள்ளன. இதனால் 
அந்நாட்டு பங்குச் சந்ைத 1.1 
சதவீத அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டது.

  டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் 
மாற்று மதிப்பு 21 காசுகள் 
உயர்ந்து ரூ.71.64 என்ற விைலயில் 
வர்த்தகமானது. 

 ஐஎஸ்எல் கால்பந்து அைர இறுதியில்

  ெசன்ைன - ேகாவா 29-ம் ேததி ேமாதல்
   மும்ைப

  ஐஎஸ்எல் கால்பந்து ெதாடரின் 
அைர இறுதியின் முதற்கட்ட 
ஆட்டத்தில் ெசன்ைனயின் எப்சி -
ேகாவா எப்சி வரும் 29-ம் ேததி
ெசன்ைன ேநரு விைளயாட்டரங்
கில் ேமாதுகின்றன.

  ஐஎஸ்எல் கால்பந்து ெதாடரின் 
லீக் ஆட்டங்களின் முடிவில் ேகாவா
எப்சி, அட்ெலடிேகா டி ெகால்கத்தா, 
ெபங்களூரு எப்சி, ெசன்ைனயின் 
எப்சி ஆகியைவ முைறேய முதல்
4 இடங்கைள பிடித்து அைர 
இறுதிக்கு தகுதி ெபற்றன. இந்
நிைலயில் அைர இறுதி சுற்றுக்
கான அட்டவைணைய ேபாட்டி 
அைமப்பாளர்கள் ேநற்று ெவளி
யிட்டனர்.

  இதன்படி இரு கட்டங்களாக 
அைர இறுதி ஆட்டங்கள் நைட
ெபறுகிறது. வரும் 29-ம் ேததி
ெசன்ைன ேநரு விைளயாட்டரங்
கில் நைடெபறும் முதற்கட்ட அைர 
இறுதி ஆட்டத்தில் லீக் சுற்றில் 

4-வது இடம் பிடித்த ெசன்ைனயின் 
எப்சி அணியானது, முதலிடம் 
பிடித்த ேகாவா எப்சி-ைய எதிர்த்து 
விைளயாடுகிறது. ெதாடர்ந்து இரு 
அணிகளும் தங்களது 2-வது கட்ட 
அைர இறுதியில் மார்ச் 7-ம் ேததி 
மீண்டும் பலப்பரீட்ைச நடத்தும். 
இந்த ஆட்டம் ேகாவாவில் 
நைடெபறுகிறது.

  இரு ஆட்டங்களிலும் அடிக்கப்
படும் ேகால்களின் சராசரி விகிதப்

படி இறுதி சுற்றுக்கு முன்ேனறும் 
அணி முடிவு ெசய்யப்படும். இறுதி 
சுற்று மார்ச் 14-ம் ேததி ேகாவாவில் 
நைடெபறுகிறது. மற்ெறாரு அைர 
இறுதியில் லீக் சுற்றில் 3-வது 
இடம் பிடித்த நடப்பு சாம்பியனான 
ெபங்களூரு எப்சி, 2-வது 
இடம் பிடித்த அட்ெலடிேகா டி 
ெகால்கத்தாவுடன் மார்ச் 1-ம் ேததி 
ெபங்களூருவில் ேமாதுகிறது.

  இரு அணிகளும் தங்களது 
2-வது கட்ட அைர இறுதியில் 
மார்ச் 8-ம் ேததி ெகால்கத்தாவில் 
பலப்பரீட்ைச நடத்துகின்றன.

  டிக்ெகட் விற்பைன
  இதற்கிைடேய 29-ம் ேததி 

ெசன்ைனயில் நைடெபறும் அைர 
இறுதி ஆட்டத்துக்கான டிக்
ெகட்கைள ரசிகர்கள் ேநரு விைள
யாட்டரங்கில் உள்ள  ைமயத்தில் 
வாங்கிக் ெகாள்ளலாம் எனவும் 
டிக்ெகட் ஒன்றின் விைல ரூ.250 
எனவும் ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இந்தியா ஓபன் பாட்மிண்டன் 
மார்ச் 24-ல் ெதாடக்கம்
   முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பங்ேகற்பு

    புதுெடல்லி
  10-வது இந்தியா ஓபன் 
பாட்மிண்டன் ெதாடர் மார்ச் 
24 முதல் 29-ம் ேததி வைர 
ெடல்லியில் நைடெபறும் என 
இந்திய பாட்மிண்டன் சங்கம் 
ெதரிவித்துள்ளது.

  சுமார் ரூ.2.86 ேகாடி பரிசுத் 
ெதாைக ெகாண்ட இந்தத் 
ெதாடரின் மகளிர் பிரிவில் 
உலகத் தரவரிைசயில் முதல்
10 இடங்களுக்குள் உள்ள 8 
வீராங்கைனகளும், ஆடவர்
பிரிவில் முதல் 10 இடங்களுக்
குள் உள்ள 3 வீரர்களும் 
கலந்து ெகாள்கின்றனர். 

  சீனாைவச் ேசர்ந்த 
நட்சத்திரங்களான ெசன்
யூஃபி, ஹீ பிங்ஜியாேவா ஆகி
ேயாரும் இந்தத் ெதாடரில் 
பங்ேகற்கக்கூடும் என எதிர்
பார்க்கப்படுகிறது.

  ஜப்பானின் அகாேன 
யமகுச்சி, ஸ்ெபயினின் 
கேராலினா மரின், ெகாரி

யாவின் அன் சி யங், கனடா
வின் மிட்ெசலி லி, தாய்லாந்
தின் ரட்சேனாக் இன்டனான், 
இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, 
சாய்னா ெநவால் ஆகிேயாரும் 
கலந்து ெகாள்கின்றனர்.

  ஆடவர் பிரிவில் ெடன்மார்க்
கின் விக்டர் ஆக்ஸல்
ெசன், இந்தியாவின் சாய் 
பிரணீத், கிடாம்பி காந்த், 
பாருபள்ளி காஷ்யப், ெஹச்
எஸ் பிரேனாய், சவுரப் வர்மா, 
சமீர் வர்மா, லக்சயா ெசன், 
சீனாவின் ஷி யூ குயி, ெகாரி
யாவின் சன் வான் ேஹா, 
தாய்லாந்தின் குன்லவுத் விதித்
சரன் உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்
கின்றனர்.

  ஒலிம்பிக் ேபாட்டிக்கு முன்
னதாக நைடெபறும் இந்தத்
ெதாடரானது வீரர், வீராங்
கைனகள் தங்களது தரவரி
ைசைய முன்ேனற்றிக்ெகாள்ள 
உதவியாக இருக்கக்
கூடும். 
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கலவரம் குறித்த மனுவவ விசாரிகக முடியாது
z டெல்லி காவல் துறைறை கடிந்துடகாணெ உச்ச நீதிமனைம்

 �புதுடெல்லி
டெல்லியில் நெந்த கலவரத்்த 
சடெப்படி கடடுப்படுத்தத ்தவறிய 
்தாகக் கூறி காவல் து்ைக்கு 
கணெனம் ட்தரிவித்த உசச நீதி 
மனைம், இது ட்தாெர்பான மனு்வ 
விசாரிக்க மறுததுவிடெது.

குடியுரி்ம திருத்த சடெததுக்கு 
(சிஏஏ) எதிராக டெல்லியின 
ஷாகீன ்பாக் ்பகுதியில் கெந்த 2 
மா்தஙகளாக ட்தாெர ப்பாராடெம் 
ந்ெட்பற்று வருகிைது. இ்தனால் 
ட்பாதுமக்கள் ப்பாக்குவரததுக்கு 
்பாதிபபு ஏற்்படுவ்தாகக் கூறி உசச 
நீதிமனைததில் மனு ்தாக்கல் 
டசயயப்படெது. இந்த மனு்வ 
நீதி்பதிகள் எஸ்.பக.கவுல் மற்றும் 
பக.எம்.ப�ாசப அமரவு விசாரிதது 
வருகிைது.

டெல்லியின வெகிழக்கு ்பகுதி 
யில் சிஏஏ எதிரப்பாளரகள் மற்றும் 
ஆ்தரவாளரகள் இ்ெபய கெந்த 3 
நாடகளாக நெந்த கலவரததில் 20-
க்கும் பமற்்படபொர உயிரிழந்தனர. 
இநநி்லயில், ஷாகீன ்பாக் 
ப்பாராடெததுக்கு எதிரான 
வழக்கு பநற்று விசார்ைக்கு 
வந்தது. அபப்பாது, டெல்லியில் 
நெநதுவரும் கலவரம் குறிததும் 
விசாரிக்குமாறு சிலர பகாரிக்்க 
்வத்தனர.

இ்்தயடுதது, “சிலர வனமு்ை 
்யத தூணடும் வ்கயில் ப்பசிய  
நி்லயில் பமலிெ உத்தரவுக்கு 
காததிருக்காமல் காவல் து்ை 
யினர சடெப்படி நெவடிக்்க எடுத 
திருந்தால் கலவரம் ஏற்்படடிருக் 
காது. காவல் து்ையினரின 

டமத்தனப ப்பாக்கு்தான இ்தற்குக் 
காரைம்” என நீதி்பதிகள் ட்தரி 
வித்தனர.

மததிய அரசு சாரபில் ஆ�ரான 
டசாலிசிடெர ட�னரல் துஷார 
பமத்தா, “கலவரம் ட்தாெர்பான 
மனுக்க்ள டெல்லி உயர நீதி 
மனைம் விசாரிதது வருவ்தால், 
ப்பாலீஸார குறிதது எந்தக் 
கருததும் ட்தரிவிக்க பவணொம்” 
என வா்தாடினார. 

இ்்தயடுதது, ஷாகீன ்பாக் 
ப்பாராடெ வழக்குென கலவரம் 
ட்தாெர்பான மனுக்க்ள விசாரிக்க  
முடியாது எனறும், உயர நீதிமனைம் 
இதுகுறிதது விசாரிக்கும் எனறும் 
நீதி்பதிகள் ட்தரிவித்தனர. 

அப்தபநரம், நீதி்பதி ப�ாசப 
கூறும்ப்பாது, “நீதிமனைததின 

மீ்தான விசுவாசம் காரைமாக சில 
கருததுக்ள ட்தரிவிபப்பன. இந்த 
விவகாரம் குறிதது என மனதில் 
ப்தானறுவ்்த ப்பசாமல் விடொல் 
எனது கெ்ம்ய டசயயத 
்தவறிய்தாக ஆகிவிடும். 

கலவரத்்தக் கடடுப்படுத்த 
ப்பாலீஸார சடெப்படி நெவடிக்்க 
எடுக்கவில்்ல. பிரிடென, 
அடமரிக்காவில் ப்பாலீஸார 
எப்படி டசயல்்படுகினைனர என 
்ப்்தப ்பாருஙகள். அஙகு அவர 
கள் சடெப்படி டசயல்்பெ 
யாரு்ெய உத்தரவுக்காகவும் 
காததிருப்பதில்்ல” எனைார. 

பினனர ஷாகீன ்பாக் 
ப்பாராடெம் ட்தாெர்பான வழக்்க 
மாரச 23-ம் ப்ததிக்கு நீதி்பதிகள் 
்தள்ளி ்வத்தனர.   - பிடிஐ

டெல்லி கலவர கும்பலால்  உளவுத் துறை அதிகாரி டகாறல
 �புதுடெல்லி

வெகிழக்கு டெல்லியில் பநற்று 
முனதினம் நெந்த கலவரததில் 
உளவுத து்ை அதிகாரி ஒருவர  
கும்்பலால் டகா்ல டசயயப 
்படொர. அவரது உெல், டெல்லி 
சநத ்பாக் ்பகுதியில் உள்ள 
கழிவுநீர கால்வாயில் இருநது 
பநற்று மீடகப்படெ பிைபக இந்த 
சம்்பவம் டவளிசசததுக்கு வந்தது.

மததிய அரசின உளவுத 
து்ையில் (ஐபி) ்பாதுகாபபு உ்தவி 
யாளராக ்பணியாற்றி வந்தவர 
அஙகிட சரமா (26). வெகிழக்கு 

டெல்லியில் உள்ள ஒரு ்பகுதியில் 
வசிதது வந்தார.

வெகிழக்கு டெல்லியில் குடி 

யுரி்ம திருத்த சடெ எதிரப்பாளர 
கள் மற்றும் ஆ்தரவாளரகள் 
இ்ெபய பநற்று முனதினம் 
3-வது நாளாக பமா்தல் ஏற்்படெது. 
இநநி்லயில் பநற்று முனதினம் 
மா்ல 4.30 மணிக்கு ்பணி முடிநது 
வீடு திரும்பிய அஙகிட சரமா, 
்தஙகள் ்பகுதியில் எனன நெக்கிைது 
என்ப்்த ்பாரப்ப்தற்காக டவளியில் 
டசனைார. அபப்பாது குடியுரி்ம 
சடெ எதிரப்பாளரகளிெம் சிக்கிக் 
டகாணொர.

இதுகுறிதது அவரது சபகா்தரர  
கூறும்ப்பாது, “அஙகிட சரமா  

ப்பாராடெக்காரரகளால் கததியால்  
குத்தப்படொர. பிைகு கழிவு நீர கால் 
வாயில் ்தள்ளப்படொர. அவ்ர  
காப்பாற்ை முயனை நண்பரக்ள 
யும் ப்பாராடெக்காரரகள் பிடிததுக் 
டகாணெனர.  ப்பாராடெக்காரரகள் 
ட்தாெரநது துப்பாக்கியால் சுடெனர. 
எவ்ரயும் அவரகள் அஙகிட 
சரமா்வ டநருஙகவிெவில்்ல” 
எனைார.

அஙகிட சரமாவின ்தந்்த 
ப்தபவநதிர சரமா, டெல்லி காவல் 
து்ையில் சப-இனஸ்ட்பக்ெராக 
்பணியாற்றி வருகிைார.

SS அங்கிட் சர்மா

SS வடகிழக்கு டடல்லியில் கலவரக்கமாரரகளமால் தீவவத்து எரிக்கப்பட்ட வமாகனங்கள். (அடுத்்த ்படம்)  டடல்லியில் கலவரத்்தமால் ்பமாதிக்கப்பட்ட ்பகுதிகவள த்தசிய ்பமாதுகமாபபு ஆதலமாசகர அஜித் த்தமாவல் தேற்று 
்பமாரவவயிட்டு, கள நிலவரம் குறித்து ஆய்வு டசய்்தமார. அபத்பமாது அப்பகுதி ் க்களுடன் அவர உவரயமாடினமார. 

SS  வடகிழக்கு டடல்லி தகமாகுல்புரி ்பகுதியில் கலவரக்கமாரரகள் தீ வவத்்த்தமால் டகமாழுந்துவிட்டு எரியும் கவட. 
 படங்கள்: பிடிஐ

குடியுரிமை திருத்த சட்ட எதிரப்ாளர 

துப்பாக்கிறைக் காட்டி மிரட்டிைப்பாது  
றைரிைமாக எதிரடகாணபென்
Szடெல்லி தலைலைக் காவைர் பேட்டி

 �புதுடெல்லி
டெல்லியில் நெந்த வனமு்ை 
யினப்பாது கலவரததில் ஈடு்படெ  
ஒருவர என்ன பநாக்கி துப்பாக் 
கி்யக் காடடி மிரடடியப்பாது 
அ்்த ்்தரியமாக எதிரடகாண 
பென எனறு டெல்லி காவல் 
து்ை்யச பசரந்த ்த்ல்மக் 
காவலர தீ்பக் ்தாஹியா (31) 
ட்தரிவித்தார.

டெல்லியில் குடியுரி்ம சடெத 
தின (சிஏஏ) ஆ்தரவாளரகள், எதிரப 
்பாளரகள் இ்ெபய கெந்த ஞாயிற் 
றுக்கிழ்ம மு்தல் பமா்தல் ந்ெ 
ட்பற்று வருகிைது. இநநி்லயில் 
கெந்த திஙகள்கிழ்ம கிழக்கு 
டெல்லி ்பகுதியில் கலவரத்்த 
அெக்கச டசனை ப்பாலீஸா்ர 
பநாக்கி துப்பாக்கி்யக் காடடி 
இ்ளஞர ஒருவர மிரடடிய 
வீடிபயா ்வரலானது.

அந்த ந்ப்ர ப்பாலீஸார 
அ்ெயாளம் கணடுபிடிதது ் கது  
டசயதுள்ளனர. அவர டெல்லி 
்யச பசரந்த ஷாருக் என்பது 
ட்தரியவநதுள்ளது.

இநநி்லயில் மிரடெப்படெ 
ப்பாலீஸ் ்த்ல்மக் காவலர 
தீ்பக் ்தாஹியா கூறும்ப்பாது, 
“நான பசாபன்பட ்பகுதி்யச 
பசரந்தவன. டெல்லி ப்பாலீஸில் 
2010-ம் ஆணடு பசரநப்தன. 
இ்தனி்ெபய ப்தரவு எழுதி 
்த்ல்மக் காவலராக ்ப்தவி 

உயரவு ட்பற்பைன.
கலவரம் நெந்த அனறு எனக்கு  

மவுஜ்புர சவுக் ்பகுதியில் ்பாது 
காபபுப ்பணி வழஙகப்படடிருந்தது. 
வனமு்ைச சம்்பவஙகள் அதிக 
மாகி வந்த நி்லயில் நான ் கயில் 
லததியுென கலவரக்காரரக்ள 
்தடியடி நெததி விரடெ முயனபைன. 
அபப்பாது திடீடரன துப்பாக்கி 
டவடிக்கும் சத்தம் பகடெது. சிவபபு 
நிை டி-ஷரட அணிந்த இ்ளஞர 
ஒருவர துப்பாக்கி்ய என்ன 
பநாக்கி காடடிய்படி மிரடடினார. 
எனது ்கயில் லததி மடடுபம 
இருந்த்தது. பவறு ஆயு்தஙகள் 
இல்்ல. அபப்பாது அவரது 
கவனத்்தத தி்ச திருப்ப நான 
மறு்பக்கம் குதிதப்தன.

பவறு யாரும் என வழியில் 
குறுக்கிொ்த்படி அந்த இ்ளஞ்ர 
என வசபம ்வததிருநப்தன.

கலவரததில் பவறு யாரும் 
அஙகு இைக்கக்கூொது என்பதில் 
உறுதியாக இருநப்தன. அவ்ர 
பநாக்கி ்்தரியமாக நெநப்தன. 
மக்களுக்கு ்பாதுகாப்்பத ்தருவது  
எனது ்பணி. அ்்தச டசய்தாக 
பவணடும் என்பதில் உறுதியாக 
இருநப்தன. பினனர அந்த ந்பர 
வா்ன பநாக்கி துப்பாக்கியால் 
சுடொர. அ்தற்குள் கல்வீசசு சம்்ப 
வஙகள் நெந்தன. அந்த நி்ல 
்ம்ய நான ்்தரியமாக எதிர 
டகாணபென. இந்த விவரம் எனது 
குடும்்பத்தாருக்கு ட்தரியாது.

எனனு்ெய பு்கப்பெம் சமூக 
வ்லத்தளஙகளில் டவளியான 
தும், எனது ம்னவி என்ன 
அ்ழதது ப்பசினார. எனனு்ெய 
்பெம் ட்தா்லக்காடசியில் சரி 
யாகத ட்தரியாவிடொலும், அது 
நான்தான என்ப்்த எனனு்ெய 
உ்ெ்ய ் வதது எனது ம்னவி 
கணடுபிடிததுவிடொர. அவர 
மிகவும் கவ்லயாக இருந்தார. 
அவருக்கு நான ஆறு்தல் 
கூறிபனன” எனைார.

தீ்பக் ்தாஹியாவின ்தந்்த,  
இநதிய கெபலாரக் காவல்்ப்ெயில் 
்பணியாற்றி ஓயவு ட்பற்ைவர. 
இவரது 2 சபகா்தரரகளில் ஒருவர 
டெல்லி ப்பாலீஸிலும், மற்டைாருவர 
கெபலாரக் காவல்்ப்ெயிலும் 
்பணிபுரிகினைனர என்பது குறிப 
பிெத்தக்கது.
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