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 மாநிலம்   வீடு ஒதுக்கீடு
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த 

தைலவர் நல்லகண்ணுவுக்கு வீடு 
ஒதுக்கீடு ெசய்து தமிழக அரசு 

அரசாைண ெவளியிட்டது.

 கருத்து   எதிர்மரற பிைச்சாைம்
தமிழகத்தில் எதிர்மைற பிரச்சாரேம 
அதிகம் உள்ளதாக ெதலங்கானா 
ஆளுநர் தமிழிைச சவுந்தரராஜன் 

கருத்து ெதரிவித்துள்ளார்.

 ேதசம்   ெ்ாடர்பு?
ெடல்லி கலவரத்தில் உளவுத் 

துைற அதிகாரி ெகாைலயில் ஆம் 
ஆத்மி கவுன்சிலருக்கு ெதாடர்பு 
இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

 கைடசிப் பக்கம்   நடவடிக்ரக
தமிழக அரசு ஊழியர்கள் 

பணியின்ேபாது அைடயாள அட்ைட 
அணியாவிட்டால் நடவடிக்ைக 

எடுக்க அரசு முடிவு ெசய்துள்ளது.
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இன்ைறய  நாளிதழுடன்

4 பக்க இைணப்பு 
ேகட்டு  வாங்குங்கள்

   ெடல்லி கலவரத்ைத கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு தவறிவிட்டது

  உள்துைற அைமச்சர் அமித் ஷா 
பதவி விலக வலியுறுத்த ேவண்டும்
    குடியரசுத் தைலவரிடம் ேசானியா தைலைமயிலான குழு மனு

   புதுெடல்லி
  காங்கிரஸ் தைலவர் ேசானியா காந்தி 
தைலைமயிலான குழுவினர் குடியரசுத் 
தைலவர் ராம்நாத் ேகாவிந்ைத ேநற்று 
சந்தித்தனர். அப்ேபாது, ெடல்லி கல 
வரத்ைத கட்டுப்படுத்த தவறிய மத்திய 
உள்துைற அைமச்சர் அமித் ஷாைவ 
பதவி விலக வலியுறுத்த ேவண்டும் 
என்று ேகாரி மனு அளித்தனர்.

  மத்திய அரசு புதிதாக இயற்றியுள்ள 
குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத்துக்கு (சிஏஏ) 
எதிராக ெடல்லியின் ஷாஹின் பாக் பகுதி 
யில் 2 மாதங்களுக்கும் ேமலாக ெதாடர் 
ேபாராட்டம் நைடெபற்று வருகிறது. இந் 
நிைலயில், வடகிழக்கு ெடல்லியில் கடந்த 
23-ம் ேததி சிஏஏ ஆதரவாளர்களுக்கும் 
எதிர்ப்பாளர்களுக்கும் இைடேய ேமாதல் 
ெவடித்தது. இது கலவரமாக மாறியது. 
4 நாட்களாக நைடெபற்ற கலவரத்தில் 
30-க்கும் ேமற்பட்ேடார் உயிரிழந்தனர். 
காயமைடந்த சுமார் 200 ேபர் சிகிச்ைச 
ெபற்று வருகின்றனர். கலவரம் ேமலும் 
பரவுவைதத் தடுக்க அப்பகுதியில் ேபாலீ 
ஸார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத் 
தப்பட்டுள்ளனர். இதனால் கலவரம் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

  இந்நிைலயில், காங்கிரஸ் தைலவர் 
ேசானியா காந்தி தைலைமயிலான 

குழுவினர், குடியரசுத் தைலவர் ராம்நாத் 
ேகாவிந்ைத ேநற்று சந்தித்து ஒரு 
மனுைவ சமர்ப்பித்தனர். இக்குழுவில், 
முன்னாள் பிரதமர் மன்ேமாகன் சிங், 
கட்சியின் மூத்த தைலவர்கள் ப.சிதம்பரம், 
குலாம் நபி ஆசாத், ேக.சி.ேவணு 
ேகாபால், மல்லிகார்ஜுன கார்ேக, 
பிரியங்கா காந்தி, ஆனந்த் சர்மா, ஏ.ேக. 
அந்ேதாணி உள்ளிட்ேடார் இடம் 
ெபற்றிருந்தனர்.

  குடியரசுத் தைலவைர சந்தித்த 
பிறகு, அவரிடம் வழங்கிய மனு
வில் உள்ள அம்சங்கள் குறித்து 
ேசானியா காந்தி ெசய்தியாளர்களிடம் 
கூறியதாவது:

  ெடல்லியில் கலவரம் ெவடித்த நிைல 
யில் மத்திய அரசும், ெடல்லி அரசும் 
அைதக் கட்டுப்படுத்த உடனடியாக 
நடவடிக்ைக எடுத்திருக்க ேவண்டும். 
ஆனால் இரு அரசுகளும் அைமதியாக 
இருந்ததால் கலவரம் ேமலும் பரவியது. 
இதனால் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். 
வீடுகள், கைடகள், வாகனங்கள் 
ேசதமைடந்துள்ளன.

  ெடல்லி ேபாலீஸாரும் தங்கள் 
கடைமைய ெசய்யத் தவறி உள்ளனர். 
கலவரம் ெவடித்த பகுதியில் குைறவான 
அளவிேலேய ேபாலீஸார் இருந்தனர். 

அங்கு கூடுதல் ேபாலீஸாைர பணியில் 
ஈடுபடுத்தாதது ஏன் என்ற ேகள்வி 
எழுகிறது. உளவுத் துைறயும் ேதால்வி 
அைடந்துள்ளது.

  இந்த விவகாரத்தில் ெடல்லி உயர் 
நீதிமன்றம் தைலயிட்டு, ேபாலீஸார் 
தங்கள் கடைமையச் ெசய்யாதது ஏன் 
என ேகள்வி எழுப்பி உள்ளது. இது 
மத்திய அரசு, உள்துைற அைமச்சகம் 
மற்றும் அத்துைற அைமச்சருக்ேக 
அவமானம் ஆகும்.

  எனேவ, தனது கடைமைய 
ெசய்யத் தவறிய மத்திய உள்துைற 
அைமச்சர் பதவி விலக வலியுறுத்த 
ேவண்டும் என குடியரசுத் தைலவரிடம் 
ேகாரி உள்ேளாம். இவ்வாறு அவர் 
ெதரிவித்தார்.

  மன்ேமாகன் சிங் கருத்து
  முன்னாள் பிரதமர் மன்ேமாகன் சிங் 

கூறும்ேபாது, “குடியரசுத் தைலவர் தனது 
அதிகாரத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டும் 
என வலியுறுத்தி உள்ேளாம். குறிப்பாக, 
ராஜ தர்மத்ைத காப்பாற்ற நடவடிக்ைக 
எடுக்குமாறு மத்திய அரைச அவர் 
வலியுறுத்த ேவண்டும். அப்ேபாதுதான், 
தைலநகரில் அைமதிைய நிைலநாட்ட 
முடியும்” என்றார். - பிடிஐ 

  குடியரசுத் தைலவர் ராம்நாத் ேகாவிந்ைத காங்கிரஸ் தைலவர் ேசானியா காந்தி தைலைமயில் அக்கட்சியின் மூத்த தைலவர்கள், ேநற்று சந்தித்து ெடல்லி 
கலவரம் ெதாடர்பாக மனு அளித்தனர். படம்: பிடிஐ

  வடகிழக்கு ெடல்லியில் கலவரம் ஏற்பட்டைத அடுத்து அங்கு 144 தைட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 
காரணமாக, ெவறிச்ேசாடி கிடந்த சாைலயில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ேபாலீஸார்.  

     குடியுரிைம சட்டம் ெதாடர்பான கலவரத்ைத அடுத்து

  வடகிழக்கு ெடல்லியில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு
   வன்முைறக்கு பலியாேனார் எண்ணிக்ைக 34-ஆக உயர்வு

   புதுெடல்லி
  குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத்ைத 
ைமயமாக ைவத்து வடகிழக்கு 
ெடல்லியில் நைடெபற்ற கலவரச் 
சம்பவங்கைள ெதாடர்ந்து அங்கு 
உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

  இதன் ஒரு பகுதியாக, 
அப்பகுதிகளில் ேபாலீஸார் ேநற்று 
ெகாடி அணிவகுப்பு நடத்தினர்.

  மத்திய அரசின் குடியுரிைம திருத் 
தச் சட்டத்துக்கு எதிராக வடகிழக்கு 
ெடல்லியின் ஜாப்ராபாத் பகுதியில் 
கடந்த சனிக்கிழைம ேபாராட்டம் 
ெதாடங்கியது. இதில் 500-க்கும் ேமற்
பட்ேடார் பங்ேகற்றனர்.

  இதற்கு பதிலடியாக, ஜாப்ராபாத் 
துக்கு அருேக உள்ள மவுஜ்பூர் 
பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழைம நூற் 
றுக்கணக்காேனார் திரண்டு 
குடியுரிைம சட்டத்துக்கு ஆதரவாக 
ேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப் 
ேபாது இருதரப்புக்கும் இைடேய 
ேமாதல் ெவடித்து கலவரமாக 
மாறியது. இதில் ஏராளமாேனார் 
காயமைடந்தனர்.

  பின்னர், வடகிழக்கு ெடல்லியின் 
சாந்தாபாக், ேகாகுல்புரி, கர்டாம்புரி,  
ஆகிய பகுதிகளிலும் இந்தக் கல
வரம் பரவியது. ெதாடர்ந்து 4 நாட்
களாக நைடெபற்ற இந்த கலவரச் 
சம்பவங்களில் ஏராளமான வீடு
கள், கைடகள், வாகனங்கள் ஆகி
யைவ தீக்கிைரயாக்கப்பட்டன. 
200-க்கும் ேமற்பட்ேடார் காயமைடந்
தனர். அவர்கள் அைனவரும் 

ெடல்லி மருத்துவமைனகளில் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  இந்த வன்முைறச் சம்பவங் 
களுக்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண் 
ணிக்ைக ேநற்று முன்தினம் இரவு 
வைர 27-ஆக இருந்தது. இந்நிைல 
யில், ேநற்று ஒேர நாளில் ெவவ் 
ேவறு மருத்துவமைனகளில் அனு 
மதிக்கப்பட்டிருந்த 7 ேபர் உயிரிழந் 
தனர். இதனால் பலி எண்ணிக்ைக 
34-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

  இந்த வன்முைறச் சம்பவங்கள் 
ெதாடர்பாக இதுவைர 130 ேபர் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

கலவரம் ெதாடர்பான வழக்குகள் 
அைனத்தும் குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்
றப்பட்டு உள்ளன. ேமலும், 
இதுகுறித்து விசாரிப்பதற்காக 
இரண்டு சிறப்பு புலனாய்வுக் 
குழுக்கைள (எஸ்ஐடி) ெடல்லி 
காவல்துைற அைமத்துள்ளது.

  சிஆர்பிஎப் பைடயினர் குவிப்பு
  இதனிைடேய, கலவரம் பாதிக் 

கப்பட்ட வடகிழக்கு ெடல்லியில் 
உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன. மீண்டும் 
கலவரம் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காக 

அங்கு ஒரு மாத காலத்துக்கு 144 
தைட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு 
உள்ளது. ேமலும், ஆயிரக்கணக் 
கான ேபாலீஸார் பாதுகாப்புப் 
பணிகளுக்காக குவிக்கப்பட்டு 
உள்ளனர். இதுதவிர, கலவரம் 
ஏற்பட்டால் கட்டுப்படுத்துவதற்காக 
சிஆர்பிஎப், பிஎஸ்எப் ஆகிய துைண 
ராணுவப் பைடகளில் இருந்து 
45 கம்ெபனிகள் வரவைழக்கப்பட்டு 
உள்ளன. ஒரு கம்ெபனியில் 120 
முதல் 134 வீரர்கள் வைர இருப் 
பார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

  இந்நிைலயில், மக்களின் 

அச்சத்ைத ேபாக்கும் விதமாக 
ெடல்லி ேபாலீஸார் ேநற்று ெகாடி 
அணிவகுப்ைபயும் நடத்தினர்.

  உயர் நீதிமன்றம் அவகாசம்
  ெடல்லியில் வன்முைறைய 

தூண்டும் விதமாக ேபசியதாக 
பாஜக தைலவர்கள் கபில் மிஸ்ரா, 
அனுராக் தாக்குர், பர்ேவஷ் ஆகிய 
3 ேபர் மீது நடவடிக்ைக எடுக்கக் 
ேகாரி ெடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் 
ேநற்று முன்தினம் மனு தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டது. இதைன விசாரித்த 
உயர் நீதிமன்றம், அவர்கள் மீது 

முதல் தகவல் அறிக்ைக பதிவு 
ெசய்யுமாறு ேபாலீஸாருக்கு 
உத்தரவிட்டது.

  இந்நிைலயில், இதுெதாடர்பான 
விசாரைண, ெடல்லி உயர் நீதிமன் 
றத்தில் ேநற்று நைடெபற்றது. அப்
ேபாது, ெடல்லி காவல்துைற சார்
பில் ஆஜரான ெசாலிசிட்டர் ெஜன
ரல் துஷார் ேமத்தா கூறியதாவது:

  ெவறுப்புணர்ைவ ஊட்டும் வைக 
யில் ேபசியதாக சிலரது ேபச்சு 
கைள மட்டும் மனுதாரர்கள் சுட்டிக் 
காட்டியுள்ளனர். இவ்வாறு, குறிப் 
பிட்ட சிலரது ேபச்சுகைள மனு 

தாரேர ேதர்ந்ெதடுத்து ெகாடுப் 
பைத ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. 
ெவறுப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும் 
வைகயில் ேபசிய பலரது ேபச்ைச 
யும் இதில் ேசர்க்க ேவண்டியுள்ளது. 
எனேவ, இதற்கு கால அவகாசம் 
ேவண்டும் எனக் ேகாரினார்.

  இைதயடுத்து, வன்முைறைய 
தூண்டும் வைகயில் ேபசியவர் 
கைள கண்டறிந்து அவர்கள் மீது 
நடவடிக்ைக எடுக்க 4 மாத கால 
அவகாசம் வழங்கி நீதிபதிகள் 
உத்தரவிட்டனர்.

  நிவாரணம் - அரசு அறிவிப்பு
  இந்த சூழலில், ெடல்லி வன் 

முைற சம்பவங்களில் பாதிக்கப் 
பட்டவர்களுக்கு நிவாரண உதவி 
கைள முதல்வர் அர்விந்த் ேகஜ்ரி 
வால் ேநற்று அறிவித்தார். இது 
ெதாடர்பாக ெசய்தியாளர்களிடம் 
அவர் கூறியதாவது:

  வன்முைறச் சம்பவங்களில் உயி 
ரிழந்தவர்களுக்கு ெடல்லி அரசு 
சார்பில் ரூ.10 லட்சம் நிவாரண உதவி 
யாக வழங்கப்படும். படுகாய 
மைடந்தவர்களுக்கு  ரூ.2 லட்சம் 
வழங்கப்படும். அதுமட்டுமின்றி, 
காயமைடந்தவர்களின் மருத்துவ 
ெசலவுகைள அரேச ஏற்கும்.

  கலவரச் சம்பவங்களின்ேபாது 
தீக்கிைரயான அல்லது காணாமல் 
ேபான முக்கிய ஆவணங்கைள 
திரும்ப வழங்குவதற்காக சிறப்பு 
முகாம்கள் நடத்தப்படும். இவ்வாறு 
அர்விந்த் ேகஜ்ரிவால் கூறினார். 

  கலவரத்தால் கடுைமயாக பாதிக்கப்பட்ட ஷிவ் விஹார் பகுதியிலிருந்து தனது குழந்ைதகளுடன் 
ெவளிேயறுகிறார் ஒருவர்.  படங்கள்: பிடிஐ
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ேமஷம்: குடும்பத்தாருடன் ஈேகா பிரச்சிைன வந்து நீங்கும். மன 
அழுத்தம் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு. முன்ேகாபத்ைதக் குைறத்து 
நிதானமாக ெசயல்படுங்கள். திடீர் பயணம் உண்டு.

ரிஷபம்: வாகனத்ைத எடுக்கும் முன் எரிெபாருள் இருக்கிறதா 
என சரி பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். பிள்ைளகளால் ெடன்ஷன் 
அதிகரிக்கும். பைழய பிரச்சிைனகள் தைலதூக்கும்.

மிதுனம்: சுறுசுறுப்புடன் ெசயல்படுவீர்கள். சிந்தைனத் திறன் 
அதிகரிக்கும். விருந்தினர் வருைகயால் வீட்டில் கலகலப்பான 
சூழல் ஏற்படும். பிள்ைளகளின் உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.

கடகம்: கணவன் - மைனவிக்குள் நிலவிய கருத்து ேவறுபாடு 
நீங்கும். எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகைள சாமர்த்தியமாக சமாளிப்பீர்கள். 
விருந்தினர், நண்பர்கள் வருைகயால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி தங்கும்.

சிம்மம்: அசதி, ேசார்வு, ேகாபம் யாவும் நீங்கும். குடும்பத்தில் அைமதி
திரும்பும். இழுபறியாக இருந்த ேவைலகள் முடியும். உறவினர்கள் 
உதவுவார்கள். வீடு, வாகன பராமரிப்ைப ேமற்ெகாள்வீர்கள்.

கன்னி: முக்கிய முடிவுகைள தள்ளிப் ேபாடுங்கள். ஒருவர் மீது 
ஒருவர் குைறகூறிக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டாம். ேகாபத்தால் பைக 
உண்டாகும். யாைரயும் யாருக்கும் பரிந்துைர ெசய்யாதீர்கள்.

துலாம்: பைழய இனிய சம்பவங்கைள அடிக்கடி நிைனவுகூர்ந்து மகிழ்
வீர்கள். கணவன் - மைனவிக்குள் அன்ேயான்யம் அதிகரிக்கும். 
வாகன ெசலவுகள் நீங்கும். கைலப்ெபாருட்கள் ேசரும்.

விருச்சிகம்: ஆரவாரமின்றி சில ேவைலகைள முடிப்பீர்கள். 
குடும்பத்தில் குழப்பம் நீங்கி அைமதி திரும்பும். ெவளியூர் 
பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. பால்ய நண்பைர சந்திப்பீர்கள்.

தனுசு: சேகாதரர் பாசமைழ ெபாழிவார். இங்கிதமாகப் ேபசி 
கடினமான காரியங்கைளயும் சாதிப்பீர்கள். ஆைட, ஆபரணங்கள் 
ேசரும். பிரபலங்களின் நட்பு கிட்டும். பணவரவு திருப்தி தரும்.

மகரம்: பிள்ைளகள் உங்கள் ேபச்சுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். 
உறவினர்கள் மத்தியில் மதிக்கப்படுவீர்கள். எதிர்பார்த்த ேவைலகள் 
தைடயின்றி முடியும். நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டு.

கும்பம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ைளகளால் 
ெபருைமயைடவீர்கள். நல்ல நண்பர்கைள சந்திப்பீர்கள். ெவளி 
வட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள். வாகனம் ெசலவு ைவக்கும்.

மீனம்: புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள். கணவன் - 
மைனவிக்குள் இருந்துவந்த கருத்துேவறுபாடுகள் நீங்கும். வீடு, 
மைன வாங்குவது குறித்து குடும்பத்தினருடன் ஆேலாசிப்பீர்கள்.

மாசி

விகாரி

ேஜாதிஷபூஷண் ேவங்கடசுப்பிரமணியன்
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நத்தம் மாரியம்மன் பால் காவடி உற்சவம். தங்க ரதத்தில் 
பவனி. திருச்ெசந்தூர் முருகப்ெபருமான், மதுைர 
இன்ைமயில் நன்ைம தருவார் உற்சவம் ஆரம்பம்.

ராகு காலம் காைல 10.30-12.00
எமகண்டம் மாைல 3.00-4.30
குளிைக காைல 7.30-9.00

நாள் வளர்பிைற
அதிர்ஷ்ட எண் 1, 3, 7
சந்திராஷ்டமம் உத்திரம், அஸ்தம்

ெதன்ைன, பலா, மாமரக்கன்றுகள் நட, பசுமாட்டுத் ெதாழுவம் 
அைமக்க, அரசு அதிகாரிகைள சந்திக்க நன்று.

திதி : பஞ்சமி இன்று முழுவதும்.
நட்சத்திரம் : அசுவினி பின்னிரவு 1.45 மணி வைர. பிறகு பரணி.
நாமேயாகம் : சுப்பிரம் காைல 9.34 மணி வைர. அதன் பிறகு பிராம்யம்.
நாமகரணம் : பவம் மாைல 5.40 மணி வைர. அதன் பிறகு பாலவம்.
நல்லேநரம் : காைல 6.00-9.00, மதியம் 1.00-3.00, 
   மாைல 5.00-6.00, இரவு 8.00-10.00 மணி வைர.
ேயாகம் : அமிர்தேயாகம் பின்னிரவு 1.45 மணி வைர. பிறகு சித்தேயாகம்.
சூலம் : ேமற்கு, ெதன்ேமற்கு காைல 10.48 மணி வைர.
பரிகாரம் : ெவல்லம்
சூரியஉதயம் : ெசன்ைனயில் காைல 6.26 அஸ்தமனம்: மாைல 6.17

கைத: மானா  ஓவியம்: தர்மா

194

ெதன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு... வழக்காடத்தாேனகாந்தி ேபானார்?
ஏன் திடீர்னு இப்படி ேகட்கிேற? ேகட்கட்டும் நண்பா...ேகள்வி ேகட்க ேகட்கத்தான் ெதளிவு பிறக்கும்.

அப்படீன்னா... நானும் ஒரு ேகள்வி ேகட்ேபன்... காந்திக்கு ஏசுைவ ெராம்பப் பிடிக்கும்தாேன?

காந்திக்கு… ராமர், ஏசு, நபிகள் எல்ேலாைரயும் பிடிக்கும். அதனால் காந்தி தாத்தாைவ எல்ேலாருக்கும் பிடிக்கிறது!

 தனியார்மயமாகிறதா தமிழக நில அளைவத் துைற?

   63 சதவீத காலியிடத்தால் மறு நில அளைவ ெசய்வதில் சிக்கல்
   இ.ெஜகநாதன்

   சிவகங்ைக
  தமிழகத்தில் நில அளைவத் 
துைறயில் 63 சதவீத பணியிடங்கள் 
காலியாக இருப்பதால், மறு நில 
அளைவச் ெசய்வதில் ெதாடர்ந்து 
சிக்கல் நீடிக்கிறது. இந்நிைலயில், 
நில அளைவப் பணிைய தனி
யார்மயமாக்க அரசு முடிவு ெசய்
துள்ளதாகத் தகவல்கள் ெவளியாகி 
உள்ளன.

  அரசின் ெகாள்ைக முடிவின்படி, 
நில அளைவ மாற்றங்கைள அறிய 
30 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற 
நிலஅளைவ ெசய்ய ேவண்டும். 
கடந்த 1979-ம் ஆண்டு மாநிலம் 
முழுவதும் நில உடைமப் பதிவு
ேமம்பாட்டு திட்டம் (யுடிஆர்) 
ெசயல்படுத்தப்பட்டது. அதன்
மூலம் அப்ேபாது இருந்த 169 
வட்டங்கள் அளவீடு ெசய்யப்பட்டு 
96 லட்சத்துக்கும் ேமற்பட்ட 
பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன.

  ெதாடர்ந்து 1988-ம் ஆண்டு 
நத்தம் நிலஅளைவத் திட்டம் 
மூலம் அப்ேபாது இருந்த 28 மாவட்
டங்களில் அளவீடு ெசய்யப்பட்டு 

11.2 ேகாடி பட்டாக்கள் வைர 
படத்துடன் வழங்கப்பட்டன. 32 
ஆண்டுகள் கடந்த நிைலயில் 
நில அளைவயில் பல மாற்றங்கள் 
ஏற்பட்டுள்ளன. ஆனால் அரசு 
மறுநில அளைவ ெசய்யவில்ைல.

  சமீபத்தில் ெவளியிடப்பட்ட 
அரசாைணயில் மணலி, அரியலூர், 
ெஜயங்ெகாண்டான், திருத்தங்கல், 
தூவாக்குடி, அம்பாசமுத்திரம், 
விக்ரமசிங்கபுரம் உள்ளிட்ட 29 
நகரங்களில் நவீன கருவிகள் மூலம் 
மறுநில அளைவ ெசய்யப்பட 
உள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. 
இப்பணி ரூ.30.29 ேகாடியில் 3 
ஆண்டுகளில் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
உள்ளது.

  இந்நிைலயில், நிலஅளைவத் 
துைறயில் 63 சதவீத பணியிடங் 
கள் காலியாக உள்ளன. அனு 
மதிக்கப்பட்ட 1,690 நில அளைவயர் 
பணியிடங்களில் 547 இடங்கள், 
அனுமதிக்கப்பட்ட 586 பிர்க்கா 
நில அளைவயர் பணியிடங்களில் 
306, அனுமதிக்கப்பட்ட 1,536 சார்-
ஆய்வாளர் பணியிடங்களில் 956 
இடங்கள் காலியாக உள்ளன. 
இதனால் மறுநிலஅளைவ ெசய்வ 

தில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.
  இைதயடுத்து தனியார் சில

ருக்கு பயிற்சி அளித்து நில
அளைவ ேமற்ெகாள்ள அரசு திட்ட
மிட்டுள்ளது. ஆனால் நிலங்களின் 
மதிப்பு உயர்ந்து வருவதால், 
அைத அளவீடு ெசய்வது மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. தனியார் 
மூலம் ேமற்ெகாண்டு, அதில் 
தவறு நடந்தால் ேதைவயில்லாத 
பிரச்சிைன ஏற்படும். இதனால் 
காலியிடங்கைள நிரப்பி முைறயாக 
மறுஅளவீடு ெசய்ய ேவண்டுெமன,  
நிலஅளைவத் துைறயினர் வலி
யுறுத்தியுள்ளனர். ேமலும் கிராம 

நிர்வாக அலுவலர்கள் நில
அளைவ ெசய்ய அரசு ஒப்புதல் 
அளித்ததற்கும் எதிர்ப்பு ெதரிவித் 
துள்ளனர்.

  இதுகுறித்து நிலஅளைவத் 
துைறையச் ேசர்ந்த சிலர் கூறிய 
தாவது:

  8 விதமான திட்டம்
  நிலஅளைவத் துைற 1853-ம் 

ஆண்டில் இருந்து ெசயல்பட்டு 
வருகிறது. ஜமீன் ஒழிப்புச் 
சட்டம், வீடற்ற ஏைழகளுக்கு 
நில எடுப்பு உள்ளிட்ட 8 விதமான 
திட்டங்களில் அளவீடு ெசய்து 
பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

  யுடிஆர்-ல் மட்டும் 30 ஆயிரம் 
சதுர கிேலா மீட்டர் நிலம் 
எங்கள் துைறயினரால் அளவீடு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 
காலப்ேபாக்கில் எங்கள் துைறயில் 
காலியிடங்கைள நிரப்பாமல் விட்டு 
விட்டனர்.

  தற்ேபாது தனியாருக்குப் 
பயிற்சி அளித்து நிலஅளைவ 
ேமற்ெகாள்ள உள்ளனர். இதன்
மூலம் பல குழப்பங்கள் ஏற்படும். 
ஏற்ெகனேவ தனியார் மூலம் 

கணினிமயமாக்கப்பட்டதில் பல 
குளறுபடிகள் ஏற்பட்டன. அப்பிரச் 
சிைன இன்னும் தீர்க்க முடியாமல் 
உள்ளது.

  ெபாதுவாக நிலஅளைவைய 
கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் 
கள ஆய்வு ெசய்ய ேவண்டும். 
பணிப்பளுவால் அவர்கள் அப்
பணிைய ெசய்வதில்ைல.

  இந்நிைலயில் சார்-பதிவாளர் 
அலுவலகங்களில் பத்திரப்பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட 6.86 லட்சத்துக்கும் 
ேமற்பட்ட நிலங்களுக்கு பட்டா 
நிலுைவயில் இருப்பதால் கிராம 
நிர்வாக அலுவலர்கள் நில 
அளவீடு ெசய்ய அரசு அனுமதி 
அளித்துள்ளது. இந்த உத்தரவுக்கு 
விஏஓக்கள் சிலர் எதிர்ப்பு 
ெதரிவித்து வருகின்றனர்.

  நிலஅளைவப் பணியில் தனி
யாைர ஈடுபடுத்தும் முடிைவ 
ைகவிட்டு, இத்துைறயில் உள்ள 
காலிப் பணியிடங்கைள நிரப்பி 
மாநிலம் முழுவதும் மறுநில 
அளைவ ெசய்ய அரசு நடவடிக்ைக 
எடுக்க ேவண்டும். 

  இவ்வாறு நிலஅளைவத் துைற 
ையச் ேசர்ந்தவர்கள் கூறினர்.  

 ெபாதுத்ேதர்வு எழுதும் மாணவர்களின் ெபற்ேறாரிடம் ேவண்டுேகாள்

  வீடுகளுக்கு ெசன்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் தமிழாசிரிைய
   ந.முருகேவல்

   விருத்தாசலம்
  ப்ளஸ் 1 மற்றும் ப்ளஸ் 2 
ெபாதுத்ேதர்ைவ எதிர்ெகாள்ளும் 
மாணவர்களின் இல்லங்களுக்குச் 
ெசன்று ெபற்ேறாரிடம் ேதர்வின் 
முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்
துைரத்து, மாணவர்கைளத் 
ெதாடர்ந்து சிறப்பு வகுப்புக்காக 
பள்ளிக்கு அனுப்பி ைவக்கும்படி 
ேவண்டுேகாள் விடுத்து வருகிறார் 
தமிழாசிரிைய ஒருவர்.

  கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 
குதிைரச்சந்தல் அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளியின் தமிழ் பாடப்பிரிவில்  
முதுநிைல ஆசிரிையயாக பணி
புரிபவர் துைர.மணிேமகைல. 
இவரது கணவர் அமுதன் மைல
வாழ் மக்கள் வாழும் பகுதியான 
கல்வராயன்மைலயில் உள்ள 
பரிகம் அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி
யில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து 
வருகிறார்.

  கடந்த சில தினங்களாக 
மாணவர்களின் இல்லங்களுக்கு 
தனது ஒரு வயைதக் குழந்ைத
யுடன் ெசல்லும் ஆசிரிைய 
மணிேமகைல, அம்மாணவரின் 
ெபற்ேறாைர சந்தித்து ேபசுகிறார்.

  ‘‘உங்கள் குடும்பச் சூழல் அைன
வரும் அறிந்தேத. இருப்பினும் 

உங்கள் பிள்ைளகள் தற்ேபாது முக்
கியமானைத கடந்து ெசல்ல ேவண்
டிய தருணம்.எனேவ அவர்கைளத் 
ெதாடர்ந்து கண்காணித்து. பள்
ளிக்கு அனுப்பி ைவயுங்கள். 
ேதர்வு சமயத்தில் அவர்கள் உணவு
உட்ெகாள்ளும்ேபாது, உறங்கும்
ேபாது உடனிருந்து கவனித்துக் 

ெகாள்ளுங்கள்'' என்று அறிவுைர 
வழங்கி வருகிறார்.

  ஆசிரியரின் இந்த அணுகு
முைறயால் குதிைரசந்தல் கிராமப் 
புறத்ைதச் ேசர்ந்த மாணவர்கள் 
தற்ேபாது ெதாடர்ந்து சிறப்பு 
வகுப்புகளுக்குச் ெசன்று வருகின்
றனர்.

  இதுபற்றி ஆசிரிைய துைர. 
மணிேமகைலயிடம் ேகட்டேபாது, 
‘‘ப்ளஸ் 1 மற்றும் ப்ளஸ் 2 
மாணவர்களுக்கான ெசய்முைற 
ேதர்வு கடந்த வாரம் முடிந்து விட்டது. 
இைதயடுத்து ெபரும்பாலான 
மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருவைத 
தவிர்ப்பதுண்டு. மாணவர்கைள 
குைறகூற முடியாது. 

  கிராமப்புற மாணவர்களின் 
சூழைல நன்கு அறிேவன். 
வருமானத்துக்காக ெபற்ேறார் 
ேவைலக்குச் ெசன்று விடுவர். 
பிள்ைளகைள கவனிக்க  முடியாத 
சூழலில் அவர்கள் உள்ளனர். 
வீட்டில் உள்ள ேவைலகைளயும் 
பிள்ைளகேள ெசய்ய ேவண்டும். 
ெபண் பிள்ைளயாக இருந்தால், 
வீட்டு ேவைலச் சுைம அதிகம்.

  இதுெதாடர்பாக சில மாணவ- 
மாணவியர் ‘‘எங்கள் வீட்டில் வந்து 
ேபசுங்கள்'’ எனக் ேகட்டுக் ெகாண் 
டனர்.

  இைதத் ெதாடர்ந்து,  தனிப்பட்ட 
முைறயில் நாேன மாணவர்களின் 
வீடுகளுக்குச் ெசன்று ெபற்ேறாரிடம் 
ேபசிேனன். அதற்கு நல்ல பலன் 
கிைடத்துள்ளது. தற்ேபாது மாண 
வர்கள் விடுப்பின்றி பள்ளிக்கு 
வருகின்றனர். இது எனக்கு 
மகிழ்ச்சிைய அளித்துள்ளது'' 
என்றார்.   

  பல்லகச்ேசரி கிராமத்தில் ெபற்ேறாரிடம் ஆேலாசைன வழங்கும் தமிழாசிரிைய 
துைர.மணிேமகைல. 

   சார்-பதிவாளர் அலுவல
கங்களில் பத்திரப்பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட 6.86 
லட்சத்துக்கும் ேமற்பட்ட 
நிலங்களுக்கு பட்டா 
நிலுைவயில் இருப்பதால் 
கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் 
நில அளவீடு ெசய்ய அரசு 
அனுமதி அளித்துள்ளது.  

 தமிழக ேகாயில்கள் தல வரலாறு குறித்த ஆவணப்படம் தயாரிப்பு 
   இைணயதளத்தில் ெவளியிட ஏற்பாடு 

   ெசன்ைன 
  தமிழகத்தின் முக்கிய ேகாயில்
களின் தல வரலாறு, உள்கட்ட
ைமப்பு வசதிகைள உள்ளடக்
கிய ஆவணப் படம் தயாரிக்கப்
பட்டுள்ளது. இைவ  விைரவில் 
இந்து சமய அறநிைலயத் துைறயின் 
அதிகாரப்பூர்வ இைணயதளத்தில் 
ெவளியிடப்படும் என்று அதிகாரி
கள் ெதரிவித்தனர்.

  தமிழகம் முழுவதும் இந்து சமய 
அறநிைலயத் துைறயின் சார்பில் 
44,121 ேகாயில்கள் உள்ளன. 
இவற்றில், வடபழனி முருகன் 
ேகாயில், திருவல்லிக்ேகணி பார்த்த
சாரதி ேகாயில், மயிலாப்பூர் 
கபாலீஸ்வரர் ேகாயில், பழனி 
முருகன் ேகாயில் உள்ளிட்ட 150 
முதுநிைல ேகாயில்கள் உள்ளன. 

  தமிழகம் மட்டுமின்றி பிற 

மாநிலங்களில் இருந்து வரும் 
பக்தர்கள் ேகாயில்கைள பற்றி 
அறிந்து ெகாள்வதற்காக 150 முது
நிைல ேகாயில்களுக்கும் தனிதனி
யாக தல வரலாறு, ேகாயிலுக்கு 
அருகாைமயில் உள்ள முக்கிய 
நகரங்கள், ேபாக்குவரத்து வசதி,

உள்கட்டைமப்பு வசதி உள்ளிட் 
டைவ அடங்கிய ஆவணப்படம் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  இது இந்து சமய அறநிைலயத் 
துைறயின் அதிகாரப்பூர்வ 
இைணயதளத்தில் விைரவில் 
ெவளியிடப்பட உள்ளது.

  இதுெதாடர்பாக, இந்து சமய
அறநிைலயத் துைற அதிகாரி 
ஒருவர் கூறியதாவது: ஆவணப்
படங்கள் அைனத்தும் தயாரிக்கும் 
பணிகள் முடிந்துவிட்டன. இருப்
பினும், ஆவணப்படங்கைள 
ஆராய,  குழு அைமக்கும் படி 
ஆைணயர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
இக்குழுவினர் மூலம் ஆவணப்
படங்களில் அைனத்து தகவல்
களும் இடம் ெபற்றுள்ளதா, 
ஏதாவது தகவல்கைள இைணக்க 
ேவண்டுமா என்பன உள்ளிட்டைவ 
குறித்து ஆேலாசித்து இறுதி முடிவு 
எடுக்கப்பட உள்ளது. இதுவைர 
இக்குழு அைமக்கப்படவில்ைல. 
இக்குழுவின் மூலம் இறுதி ெசய்யப் 
பட்டவுடன் ஆவணப்படங்கள் 
இைணயதளத்தில் பதிேவற்றம் 
ெசய்யப்படும்.  

 குரூப்-4 ேதர்வு முைறயில் மாற்றம்

  கிராமப்புற ேதர்வர்கைள பாதிக்குமா?
   டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரிகள் விளக்கம்

   சி.பிரதாப்
   ெசன்ைன

  அரசுப் பணிகளுக்கு தகுதியான
பணியாளர்கைள ேதர்ந்ெதடுக் 
கேவ குரூப் - 4 மீண்டும் இரு
ேதர்வு நைடமுைறயாக மாற்றப்
பட்டுள்ளது என டிஎன்பிஎஸ்சி 
அதிகாரிகள் ெதரிவித்தனர்.

  தமிழக அரசுப் பணியிடங்கைள 
டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் ேபாட்டித் 
ேதர்வுகள் நடத்தி நிரப்பப்படு
கின்றன. இந்நிைலயில் குரூப்-4 
பதவிகளுக்கு மீண்டும் முதன்ைமத் 
ேதர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இந்த மாற்றத்தால் கிராமப்புற 
மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் 
என பரவலாக எதிர்ப்புகள் எழுந்
துள்ளன.

  இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி 
அதிகாரிகள் கூறியதாவது: குரூப்-4 
பதவிகளுக்கான ேபாட்டித் ேதர்வு 
தற்ேபாது ெகாள்குறி வைக வினா 
அடிப்பைடயில் ெமாத்தம் 300 
மதிப்ெபண்களுக்கு நைடெபறு
கிறது. இதில் ேதர்ச்சி ெபற்று 
பணிக்குச் ெசல்பவர்களில் சராசரி
யாக 40 சதவீதம் ேபர் ேபாது
மான தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்ப
தில்ைல. அடிப்பைடயான ஆங்கில 
ெமாழி புரிதல் இல்லாததுடன், 
அலுவலக ேகாப்புகள் மற்றும் துைற 
சார்ந்த குறிப்புகைள பிைழயின்றி 

எழுதவும் கடிதங்கைள படித்து 
புரிந்து ெகாள்ளவும் ெபரிதும் 
சிரமப்படுகின்றனர்.

  ெகாள்குறி ேதர்வு முைறயில் 
சமச்சீர் பாடத்திட்டத்தில் இருந்து 
மட்டுேம ேகள்வி ேகட்கப்படுவதால் 
மனப்பாடம் ெசய்து ேதர்ச்சி ெபற்று
விடுகின்றனர். அதன்விைளவு தமி
ழில்கூட பிைழயின்றி எழுத 
பலர் சிரமப்படுகின்றனர். இதன்
காரணமாக அரசு அலுவலக 
பணிகைள முடிப்பதில் தாமதம் 
ஏற்படுவதுடன், பல்ேவறு நிர்வாக 
சிக்கல்கள் ஏற்படுவதாக புகார்கள் 
வருகின்றன.

  விரிவாக விைட அளித்தல்
  அதனால் குைறந்தபட்சம் 

தமிழ், ஆங்கில ெமாழி திறன்
மிக்கவர்களாக இருக்க ேவண்
டும் என்பதற்காக குரூப் - 4 
பதவிகளுக்கு மீண்டும் முதன்ைமத் 
ேதர்வு ைவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
ேதர்வு கட்டுைர, கடிதம் எழுதுதல், 
பத்திைய படித்து விைட அளித்தல், 
ெமாழிப்ெபயர்ப்பு, சுருக்கமாக 
மற்றும் விரிவாக விைட அளித்தல் 
ஆகியைவ இடம்ெபறும். இதற்
கான பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 
ேதர்வுமுைறகள் விைரவில் ெவளி
யிடப்படும்.

  முதல்நிைல ேதர்வு வழக்கம்
ேபால ெகாள்குறி வைகயில் 

ேகட்கப்படும். தமிழக வரலாறு, 
வளர்ச்சி நிர்வாகம், பண்பாடு, 
சமூகநல இயக்கங்கள் ேபான்ற
பகுதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்
துவம் தந்து ேகள்விகள் ேகட்கப்
படும்.

  இந்த 2 ேதர்வுகளிலும் 
ேதர்வர்கள் ெபறும் மதிப்ெபண் 
அடிப்பைடயில் தகுதியானவர்கள் 
பணிக்குத் ேதர்வு ெசய்யப்படு 
வார்கள். அதனால் இந்த மாற்றம் 
எவ்விதத்திலும் கிராமப்புற மாண
வர்களுக்கு பாதிப்ைப ஏற்
படுத்தாது.

  மத்திய பணியாளர் ேதர்
வாைணயமானது இேத 10-ம்
வகுப்பு கல்வித் தகுதி ெகாண்ட 
அலுவலக ஊழியர் பணியிடங்
களுக்கும் முதன்ைமத் ேதர்வுடன்
தட்டச்சு ேதர்வும் நடத்தி வரு
கிறது. ேதர்வில் எதிர்மைற மதிப்
ெபண்ணும் வழங்கப்படுகின்றன. 
ஆனால், நம் ேதர்வுமுைறயில் 
அத்தைகய கடுைம பின்பற்றப்
படுவதில்ைல. ேமலும், ேதர்
வாைணயத்தின் அைனத்து 
நடவடிக்ைககளும் தமிழ்வழி 
மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்
கைள மனதில் ைவத்ேத ேமற்
ெகாள்ளப்படுகின்றன. எனேவ, 
ேதர்வர்கள் அச்சமின்றி ேதர்ைவ 
எதிர்ெகாள்ளலாம். இவ்வாறு 
அவர்கள் கூறினர். 

 தாம்பரம், ெசங்கல்பட்டு, அரக்ேகாணம் உள்ளிட்ட 

  8 ரயில் நிைலயங்களில் விைரவில் ேபட்டரி வாகன வசதி
   ெசன்ைன

  ெசன்ைன தாம்பரம், ெசங்கல்பட்டு, 
அரக்ேகாணம் உள்ளிட்ட 8 ரயில்
நிைலயங்களில் ேபட்டரி வாகன
வசதிையக் ெகாண்டு வருவதற்
கான பணிைய ெதற்கு ரயில்ேவ 
ேமற்ெகாண்டு வருகிறது.

  இதுெதாடர்பாக ெதற்கு 
ரயில்ேவ அதிகாரிகள் கூறிய
தாவது: ெசன்ைனயில் ெசன்ட்ரல், 

எழும்பூர், தாம்பரம் ேபான்ற ெபரிய 
ரயில் நிைலயங்களில் பயணிகள் 
கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து 
வருகிறது. எனேவ, முக்கிய ரயில் 
நிைலயங்களில் படிப்படியாக அடிப்
பைட வசதிகைள ேமம்படுத்தி வரு
கிேறாம். ெபரிய ரயில் நிைல
யங்களில் மூத்த குடிமக்கள், 
மாற்று திறனாளிகள், ேநாயாளிகள் 
ேபான்றவர்கள் விைரவு ரயில் 

ெபட்டிகைளக் கண்டறிந்து பயணம் 
ெசய்வது சிரமமாக உள்ளது. 

  அவர்களின் வசதிையக் கருத்
தில் ெகாண்டு, ரயில் நிைலயங்
களில் ேபட்டரி வாகன வசதிைய 
விரிவுபடுத்த உள்ேளாம். ெசன்ைன 
ெசன்ட்ரலில் தற்ேபாது 4 ேபட்டரி 
வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டு வரு
கின்றன. இங்கு கூடுதலாக ேபட்டரி
வாகனங்கைள இயக்க உள்ேளாம். 

  இதுதவிர, தாம்பரம், காட்
பாடி, அரக்ேகாணம், ெசங்கல்
பட்டு, ேஜாலார்ேபட்ைட, திருவள்
ளூர், ஆவடி ஆகிய ரயில் நிைல
யங்களிலும் ேபட்டரி வாகன 
ேசைவைய ெதாடங்க உள்ேளாம். 
இதற்கான, பணிகள் நைடெபற்று 
வருகின்றன. அடுத்த சில மாதங்
களில்  ேபட்டரி வாகன ேசைவ 
ெதாடங்கப்படும். 

 துைண மருத்துவம் 
படித்தவர்களுக்கு 
ேவைலவாய்ப்பு 

   ெசன்ைன
  ேவைலவாய்ப்பு, பயிற்சித் 
துைற இயக்குநர் வி.விஷ்ணு 
ெவளியிட்ட ெசய்திக்குறிப்பு:

  துைண மருத்துவப் படிப்பு 
கைள முடித்தவர்களுக்கான தனி
யார் துைற ேவைலவாய்ப்பு 
முகாம் ெசன்ைனயில் வரும் 
மார்ச் 5-ம் ேததி நடக்க உள்ளது.
கிண்டி திருவிக ெதாழிற்ேபட்ைட 
யில் டான்சி கார்ப்பேரட் வளாக 
முதல் தளத்தில் உள்ள மாநில 
ெதாழில்ெநறி வழிகாட்டும் 
ைமயத்தில் காைல 10 மணி 
முதல் பிற்பகல் 2 மணி வைர 
இந்த முகாம் நடக்கிறது. துைண 
மருத்துவம் சார்ந்த 10-க்கும் 
ேமற்பட்ட நிறுவனங்கள் இதில் 
பங்ேகற்கின்றன.

  பிஎஸ்சி பேயாெகமிஸ்ட்ரி, 
ைமக்ேராபயாலஜி உள்ளிட்ட 
படிப்புகைள படித்துள்ள ேவைல
வாய்ப்பற்ற இைளஞர்கள் பங்
ேகற்கலாம். முகாமில் பங்ேகற்க
முன்பதிவு அவசியம் இல்ைல.
பயணப்படி ஏதும் வழங்கப்
படாது. ேமலும் விவரங்களுக்கு, 
மாநில ெதாழில்ெநறி வழிகாட்டும் 
ைமயத்ைத ேநரிேலா, 044-
22500134 என்ற ெதாைலேபசி எண்
ணிேலா ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். 
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கல்லீ்ரல் மாற்று அறுவெ சிகிசவசைக்கு

மியாட் மருத்துவமனையில் புதிய தொழில்நுட்்பம்
 �சென்னை

கல்லீரல் மாற்று அறுவை 
சிகிசவசைக்கு பயனபடுத்தும் 
புதிய தொழில்நுடபமும், 
பிரத்்யக கருவியும் நாடடி்ே்ய 
முெல்முவையாக தசைனவனை 
மணபபாக்கத்தில் உள்ள மியாட 
மருத்துைமவனையில் அறிமுகம் 
தசையயபபடடுள்ளது.

ெமிழகத்தில் உறுபபு மாற்று 
சிகிசவசைவயப தபாருத்ெைவர 
சிறுநீரகம், விழித்திவரக்கு 
அடுத்ெபடியாக கல்லீரல்க்்ள 
அதிக அ்ளவில் ொனைமாகப 
தபைபபடடு பயனைாளிகளுக்கு 
தபாருத்ெபபடடு ைருகினைனை. 
ஆனைால், கல்லீரவே ொனைமாக 
அளிக்க முனைரும் பேருக்கும் 
கல்லீரல் தகாழுபபு பாதிபபு 
அதிகம் இருக்கிைது. இெனைால், 
கல்லீரல் மாற்று சிகிசவசைக்கு 
ெகுதியானை தகாவையாளிகள 
கிவைபபதில் சிரமம் உள்ளது.

கலந்துரையாடல்
இநெ சூழலில், 30 சைெவீெம் 

ைவர தகாழுபபு பாதிபபு உள்ள 
கல்லீரவேயும் உறுபபு மாற்று 
சிகிசவசையில் பயனபடுத்தும் 
தொழில்நுடபம் குறித்ெ கேந 
துவரயாைல் தசைனவனை மணப 
பாக்கத்தில் உள்ள மியாட மருத்துை 
மவனையில் ்நற்று நைநெது.

இதில், பிரிடைனில் உள்ள குயின 
எலிசைதபத் மருத்துைமவனையின 
கல்லீரல் அறுவை சிகிசவசை 
நிபுணர் ஆண்டரியா ஸ்கிலீகல், 
மியாட மருத்துைமவனை ெவேைர் 
மல்லிகா ்மாகனொஸ், உறுபபு 
மாற்று அறுவை சிகிசவசைத் துவை 
முதுநிவே மருத்துைர் இ்ளங்கா 
உளளிட்ைார் கேநதுதகாண்ைனைர். 

கேநதுவரயாைலில் அைர்கள 
கூறியொைது:

ககாழுப்பு பாதிப்பு இருந்்ால்
மனிெ உைலில் இருநது சிறு 

நீரகஙகள, கல்லீரவே தைளி்ய 
எடுத்ெ பிைகு, குறிபபிடை 
காே ைரம்பு ைவர, அதிலும் 
குறிபபாக சிே மருத்துை 
தொழில்நுடபஙகளின உெவி 
யுைனொன அைற்வை உயிர்பபுைன 
பாதுகாக்க முடியும். கல்லீரவே 
தபாருத்ெைவர தகாழுபபு பாதிபபு  
இருநொல், அவெ தைளி்ய 
எடுத்து பாதுகாத்ொலும் பயனைாளி 
களுக்கு தபாருத்ெ முடியாெ நிவே 
இருநெது.

இநெ சூழலில்ொன ‘வைப்பா 
தெர்மிக் ஆக்சிஜ்னைடைட 

தபர்ஃபயூஷன (்ைாப)’ எனைப 
படும் நவீனை தொழில்நுடபமும், 
அெற்கானை பிரத்்யக கருவியும்  
உேக அ்ளவில் அறிமுகபபடுத்ெப 
படடு பயனபாடடில் இருநது 
ைருகிைது.

இநதியாவில் முெல்முவையாக 
இநெ தொழில்நுடபம் மற்றும் 
கருவிவய மியாட மருத்துைமவனை 
அறிமுகம் தசையதுள்ளது. இநெ 
புதிய தொழில்நுடபம் மூேம் 96 
சைெவீெம் கல்லீரல், சிறுநீரகஙகவ்ள 
துல்லியமாக பாதுகாத்து தைற்றி 
கரமாக பயனைாளிகளுக்கு தபாருத்ெ 
முடியும். இநெ தொழில்நுடபம் 
மற்றும் கருவிவய வகயா்ள 
மருத்துைர்களுக்கு சிைபபு பயிற்சி 
அளிக்கபபடடு ைருகிைது.

இவைாறு அைர்கள கூறினைர்.

வசைனவனையில் மார்ச 1-ம் தேதி 

அரிய வனை ந�ாய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஓட்்டம் 
 �சென்னை 

அரிய ைவக ்நாயகள குறித்து 
விழிபபுணர்வு ஓடைத்வெ,  அரிய 
்நாயகளுக்கானை அவமபபு 
(ஓஆர்டிஐ) சைார்பில் ைரும் 
மார்ச 1-ம் ்ெதி தசைனவனையில் 
நவைதபறுகிைது. இதில் ஆயிரத்துக் 
கும் ்மற்பட்ைார் பங்கற்க 
உள்ளனைர்.

இதுதொைர்பாக அநெ அவமப 
பின உறுபபினைரும் மருத்துைரு 
மானை எஸ்.சு்ரஷ், மரபியல் 
மருத்துைர் பீனைா ஆகி்யார் கூறிய 
ொைது:

இநதியாவில் சுமார் 7 ்காடி 
்பர் அரிய ைவக ்நாயக்ளால் 
பாதிக்கபபடடுள்ளனைர். இதுைவர 
7 ஆயிரத்துக்கும் ்மற்படை 
்நாயகள அரிய ைவக ்நாய 
க்ளாக இருக்கினைனை.

இநெ ்நாயகள குறித்து 
தபாதுமக்களிைம் ் பாதிய அ்ளவில்  
விழிபபுணர்வு இல்ோமல் 
உள்ளது.  அெனைால், அைர்கள 
அடுத்ெடுத்து ்மற்தகாள்ள 
்ைண்டிய ைழிமுவைகள தெரிை 
தில்வே.

இதுதொைர்பாக மக்களிைம் 
விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்துெல், 
ஆ்ோசைவனை ைழஙகுெல், 
உெவிகள ைழஙகுெல் ்பானை 
பணிகவ்ள நாஙகள ் மற்தகாண்டு 
ைருகி்ைாம். அநெ ைவகயில், 
ஆண்டு்ொறும் விழிபபுணர்வு 
ஓடைத்வெ நைத்தி ைருகி்ைாம்.

‘ரைஸ் ஃபர் கெவன்’ 
இெற்கிவை்ய, இநெ ஆண்டு 

தசைனவனையில் 2-ைது முவையாக,  
ைரும் மார்ச 1-ம் ்ெதி தபசைனட 
நகரில் ‘்ரஸ் ஃபர் தசைைன’ எனை 
தபயரில் விழிபபுணர்வு ஓடைம் 
நைத்ெ உள்்ளாம். நாடடில் 
உள்ள 7 ஆயிரம் அரிய ைவக 
்நாயகவ்ள குறிக்கும் ைவகயில் 
இவைாறு தபயரிடடுள்்ளாம். 

தபசைனடநகரில் உள்ள அக்கார்டு 
பளளி அரு்க இநெ ஓடைம் 
தொைஙகி, சுமார் 7 கிமீ ைவரயில்  
தசைனறு முடிைவையும்.

இநெப ்பரணியில் பளளி 
மாணைர்கள, மருத்துைம் சைார்நெ 
அவமபபுகள, அரிய ைவக 
்நாயக்ளால் பாதிக்கபபட்ைார் 
எனை ஆயிரத்துக்கும் ் மற்பட்ைார் 
பங்கற்பார்கள எனை 
எதிர்பார்க்கி்ைாம்.

அரிய ைவக ்நாயக்ளால் 
பாதிக்கபபட்ைாருக்கு மருத்துை 
உெவிகவ்ள தசையய ெனியார், அரசு 
நிறுைனைஙகள முனைர ்ைண் 
டும். ் மலும், அரிய ைவக ் நாய 
கவ்ள ைரும்முன ெடுபபெற்கானை 
மருத்துை ் சைாெவனைகவ்ள விரிவு 
படுத்ெ ்ைண்டும்.

இவைாறு அைர்கள கூறினைர்.
இநெ நிகழ்வின்பாது விழிப 

புணர்வு ஒடைத்துக்கானை ்பாஸ் 
ைர்கள தைளியிைபபடைனை. 
அரிய ் நாயகளுக்கானை அவமப 
பின ் ெசிய ஒருஙகிவணபபா்ளர் 
எஸ்.சுொகரன உளளிடை பேர் 
பங்கற்ைனைர்.

டிஎனபிஎஸ்சி தேர்வு முவைதகடு விெகா்ரம்

இன்டத்ெரைர் தெயக்குமார், 
ஊழியர் மீண்டும் னைது

 �சென்னை
இவைத்ெரகர் தஜயக்குமார், 
டிஎனபிஎஸ்சி ஊழியர் ஓம்காநென 
ஆகிய இருைவரவும் கிராம 
நிர்ைாக அலுைேர் ்ெர்வில் 
்மாசைடி தசையெொக 3-ைது 
முவையாக மீண்டும் வகது 
தசையயபபடடுள்ளனைர்.

டிஎனபிஎஸ்சியின குரூப-2, 
குரூப-2 ஏ, குரூப-4 ் ெர்வுகளில் 
நைநெ முவை்கடுகள தொைர்பாக 
சிபிசிஐடி ்பாலீஸார் ைழக்குப 
பதிவு தசையது விசைாரவண நைத்தி 
ைருகினைனைர். இநெ ைழக்குகளில் 
இதுைவர 51 ்பர் வகது 
தசையயபபடடுள்ளனைர்.

இநநிவேயில் குரூப-4 ் ெர்வில் 
இவைத்ெரகராக தசையல்படைொக 
தஜயக்குமார், ்மாசைடிக்கு 
உெவி தசையெொக டிஎனபிஎஸ்சி 
அலுைேக பணியா்ளர் ஓம்காநென 
ஆகி்யார் மீது ைழக்குப 
பதிவு தசையயபபடடு வகது 
தசையயபபடைனைர். இருைரும் 

ெற்்பாது புழல் சிவையில் 
அவைக்கபபடடுள்ளனைர்.

இநநிவேயில், இருைரும் 
2018-ம் ஆண்டு நைநெ குரூப-2 
மற்றும் குரூப-2 ஏ ் ெர்வுகளிலும் 
பணம் ைசூல் தசையது ் மாசைடியில் 
ஈடுபடைது கண்டுபிடிக்கபபடைது. 
இவெயடுத்து இருைர் மீதும் 
்மலும் 2 ைழக்குகள பதிவு 
தசையயபபடடு கைநெ 18-ம் 
்ெதி 2-ைது முவையாக வகது 
தசையயபபடைனைர்.

இெற்கிவை்ய, இவைத்ெரகர் 
தஜயக்குமார், டிஎனபிஎஸ்சி 
பணியா்ளர் ஓம்காநென ஆகி்யார் 
2016-ம் ஆண்டு நைநெ கிராம 
நிர்ைாக அலுைேர் ்ெர்விலும் 
்மாசைடி தசையதிருபபது சிபிசிஐடி 
்பாலீஸாரின விசைாரவணயில் 
தெரியைநெது. இவெத் தொைர்நது 
2 ்பர் மீது மீண்டும் ைழக்கு 
பதிவு தசையது 3-ைது முவையாக 
அைர்கவ்ள சிபிசிஐடி ் பாலீஸார் 
்நற்று வகது தசையெனைர்.

இந்திய ொனிவை ஆய்வு வமயம் எசசைரிக்வக

நைான்ட ைாலத்தில் �ாட்டின் ்பல்நவறு 
்பகுதிைளில் தவப்்பம் அதிைரிக்கும்
zzதமிழகத்தில் பாதிப்பு இல்்லை என எஸ்.பாலைசந்திரன் தகவல்

 �சென்னை
இநெ ஆண்டு ் காவை காேத்தில்  
நாடடின பல்்ைறு பகுதிகளில் 
தைபபம் அதிகரிக்கும் எனறு 
இநதிய ைானிவே ஆயவு வமயம் 
எசசைரிக்வக விடுத்துள்ளது. அ்ெ  
்நரத்தில் ெமிழகத்தில் தைபப 
நிவே ைழக்கமானை அ்ள்ை 
இருக்கும் எனபொல் தபாதுமக்கள 
அசசைபபைத் ்ெவையில்வே 
எனறு இநதிய ைானிவே ஆயவு 
வமயத்தின தென மண்ைேத் 
ெவேைர் எஸ்.பாேசைநதிரன 
தெரிவித்துள்ளார். 

இநதிய ைானிவே ஆயவு 
வமயம் சைார்பில் கைநெ 2016-ம்  
ஆண்டு முெல்  நாடு முழுைதும், 
்காவை மற்றும் குளிர் தொைர் 
பானை பருைகாே ைானிவே முன 
னைறிவிபபுகவ்ள ைழஙகி ைருகிைது.   
அென அடிபபவையில் இநெ ஆண்டு 

பருைமவழக்கு முநவெய காே 
மானை ் காவை காேத்தில் (மார்ச, 
ஏபரல், ் ம) தைபபநிவே எபபடி  
இருக்கும் எனபது குறித்ெ முனனைறி 
விபவப ்நற்று தைளியிடைது. 

அதில், இநெ ஆண்டு ் காவை 
காேத்தில், நாடடின ைை ் மற்கு, 
்மற்கு மற்றும் மத்திய இநதிய 
பகுதிகள, தெனனிநதியாவின 
சிே பகுதிகளில் தபரும்பாோனை 
இைஙகளில் தைபபம் ைழக்கத்வெ 
விை உயர ைாயபபுள்ளொகவும், 
அது தைபப அவேயாக மாைவும்  
ைாயபபுள்ளொகவும் தெரிவிக்கப 
படடுள்ளது. 

இதுதொைர்பாக இநதிய 
ைானிவே ஆயவு வமயத்தின 
தெனமண்ைேத் ெவேைர் எஸ்.
பாேசைநதிரனிைம் ்கடை்பாது 
அைர் கூறியொைது: 

தைபபநிவே தொைர்பானை 

இநெ அறிவிபபு அடுத்து ைரும் 
3 மாெஙகளுக்கானைொகும். இதில் 
உத்ெரபபிர்ெசைம், தைல்லி,  
ராஜஸ்ொன, மத்திய பிர்ெசைம், 
ஒடிசைா, ் காைா, குஜராத், கை்ோர  
கர்நாைகம், ் கர்ளா, ைை கர்நாைகத் 
தின உளபகுதிகளில் ைழக்கத்வெ 
விை தைபபம் அதிகரிக்கும் எனறும்,  
இெர பகுதிகளில் இயல்வப 
ஒடடி்ய இருக்கும் எனறும் 
குறிபபிைபபடடுள்ளது. 

எனை்ை ெமிழகத்தில் ்காவை 
காேத்தில் தைபபநிவே இயல்வப 
ஒடடி்ய இருக்கும். அெனைால் 
தபாதுமக்கள யாரும் தைபபநிவே 
உயர்வு தொைர்பாக  அசசைபபைத் 
்ெவையில்வே. தைபபநிவே 
உயர ைாயபபிருநொல், அது  
தொைர்பாக உரிய ் நரத்தில் தபாது 
மக்களுக்கு தெரிவிக்கபபடும். 

இவைாறு அைர் கூறினைார்.

சட்டத் துறைக்கு  
புதிய சசயலாளர் நியமனம்

 �சென்னை
ெமிழக சைடைத் துவைச  தசையேராக ் காபி 
ரவிக்குமார் நியமிக்கபபடடுள்ளார்.

ெமிழக சைடைத் துவையின தசையேராக 
கைநெ 2015-ம் ஆண்டு பிபரைரி மாெம் 
ைவர இருநெ தஜயசசைநதிரன திருைளளூர் 
மாைடை நீதிபதியாக நியமிக்கபபடைார். 
இவெயடுத்து அப்பாது சைடைத் துவை 
கூடுெல் தசையேராக இருநெ பூைலிஙகம், 
சைடைத் துவைச தசையேராக நியமிக்கபபடைார். 
கைநெ 4 ஆண்டுகளுக்கும் ் மோக சைடைத் 
துவைச  தசையேராக இருநெ பூைலிஙகம் 
சைமீபத்தில் ஓயவுதபற்ைார்.

இவெயடுத்து, கூடுெல் தசையேராக இருநெ  
்காபி ரவிக்குமார் தசையேர் தபாறுபவபயும் 
கூடுெோக கைனித்து ைநொர். இநநிவேயில், 
்காபி ரவிக்குமார் முழுவமயாக சைடைத் 
துவைச  தசையேராக நியமிக்கபபடடுள்ளார்.

ஆசிரியர் தகுதித் ததர்வில் முறைதேடா?

ஆதாரத்துடன் புகார் அளித்தால் நடவடிக்க
z அ்ைசெர் செங்கோட்டையன விளககம்

 �சென்னை
ஆசிரியர் ெகுதித் ் ெர்வில் முவை 
்கடு நைநதுள்ளொக ஆொரத்துைன 
புகார் அளித்ொல் நைைடிக்வக 
எடுக்கபபடும் எனறு அவமசசைர் 
்க.ஏ.தசைங்காடவையன தெரிவித் 
துள்ளார்.

ெமிழகத்தில் கைநெ 2013-ம்  
ஆண்டு நைநெ ஆசிரியர் 
ெகுதித் ்ெர்வில் முவை்கடுகள 
நைநதுள்ளொக, அநெத் ் ெர்வில்  
்ெர்சசி தபற்ைைர்கள கூடைவமப 
பின சைார்பில் ஆொரஙகளுைன மனு  
ஒனவை ஆசிரியர் ் ெர்வு ைாரிய  
அலுைேகத்தில் ்நற்று அளித்ெ 
னைர். இதுபற்றி தசையதியா்ளர் 
களிைம், கூடைவமபபின ஒருங 
கிவணபபா்ளர் இ்ளங்காைன 
கூறியொைது:

கைநெ 2013-ம் ஆண்டில் 

நைநெ ஆசிரியர் ெகுதித் ் ெர்வில் 
முவை்கடுகள நைநதுள்ளனை. 
்ெர்வு தினைத்தில் காவேயில் நைநெ 
இவைநிவே ஆசிரியருக்கானை 
ெகுதித் ்ெர்வில் 10 அல்ேது 20 
மதிபதபண்கள தபற்ைைர்கள, 
மாவேயில் நைநெ படைொரி 
ஆசிரியர்களுக்கானை ் ெர்வில் 130 
முெல் 140 மதிபதபண்கள ைவர 

தபற்றுள்ளனைர். இது சைந்ெகத்வெ 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

குறிபபாக ் சைேம் மாைடைத்தில்  
ஒ்ர வமயத்தில் ் ெர்தைழுதியைர் 
கள அதிக அ்ளவில் ் ெர்சசி தபற் 
றுள்ளனைர். அநெ மாைடைத்தில் 
700 ்பர் ்ெர்ைாகியுள்ளனைர். 
சிே மாைடைஙகளில் குறிபபிடை 
வமயஙகளில் ்ெர்வு எழுதி 
யைர்கள ் ெர்சசி தபற்று பணியில் 
்சைர்நதுள்ளனைர்.

ஆசிரியர் ்ெர்வு ைாரியத்தில் 
இருநது ெகைல் அறியும் உரிவமச 
சைடைத்தின கீழ் தபைபபடை 
ஆொரஙகள அடிபபவையில்ொன 
இநெ குற்ைசசைாடடுக்கவ்ள தெரி 
வித்துள்்ளாம். அவமசசைரிைமும் 
இது தொைர்பாக புகார் அளித் 
துள்்ளாம். ்ெர்வு முவை்கடு 
குறித்து சிபிஐ விசைாரவணக்கு 

முெல்ைர் உத்ெரவிை ்ைண்டும். 
அெற்கானை ஆொரஙகவ்ள ெர 
ெயாராக உள்்ளாம்.

இவைாறு அைர் தெரிவித்ொர்.
புகார் தொைர்பாக அவமசசைர் 

்க.ஏ.தசைங்காடவையன கூறும் 
்பாது, ‘‘ெமிழகத்தில் கைநெ 
2012-13-ம் ஆண்டு ஆசிரியர் 
ெகுதித் ் ெர்வில் முவை்கடு நைந 
துள்ளொக கடிெம் ைநெது. அதில்  
வகதயழுத்து எதுவும் இல்வே.  
தமாடவைக் கடிெ்ம எல்்ோ 
ருக்கும் அனுபபி வைக்கபபட 
டுள்ளது. 

இதுகுறித்து விசைாரவண 
நைத்திய்பாது, ்ெர்வில் முவை 
்கடுகள நைக்கவில்வே எனபது  
தெரியைநெது. உரிய ஆொரங 
களுைன புகார் அளித்ொல் நை 
ைடிக்வக எடுக்கபபடும்’’ எனைார்.

zS ஆட்டோவில் ஆயுதங்களுடன் தப்பிய வழிப்்பறி க்கோள்ளையர்க்ளை பூநதமல்லி ்கோவல் நி்ைய ் ்போலீஸோர 7 கி்ைோ மீடடர தூரம் 
விரடடிச் கென்று ்ேற்று முன்தினம் ்்கது கெயதனர. இ்தத் கதோடரநது, ்பணியின்்்போது விழிப்புடன் கெயல்்படட பூநதமல்லி 
்கோவல் நி்ைய உதவி ஆயவோளைர்கள ஆனநத், சு்ரஷ், முதல் நி்ைக் ்கோவைர தர, திரு்வற்்கோடு ்கோவல் நி்ைய முதல்நி்ைக் 
்கோவைர சு்ரஷ்்போபு, ஊர்கோவல் ்ப்ட ்கோவைர எல்ைப்்பன் மற்றும் ்கோவைர்களுக்கு உதவி கெயத ்கண்ண்போ்ளையம் ்பஞெோயத்து 
த்ைவர ஆதி்்கெவன் ஆகி்யோ்ர ் ேற்று ் ேரில் அ்ைத்து ்கோவல் ஆ்்ணயர ஏ.்்க.விஸவேோதன் ்போரோடடினோர.

zS ்கல்லீரல் ்போதிப்பு்கள மற்றும் அறு்வ சிகிச்்ெ்கள குறித்த ்கைநது்ரயோடல் 
கென்்ன ம்ணப்்போக்்கத்தில் உளளை மியோட மருத்துவம்னயில் ் ேற்று ே்டக்பற்்றது. 
பிரிடடனின் குயின் எலிெக்பத் மருத்துவம்ன ்கல்லீரல் அறு்வ சிகிச்்ெ நிபு்ணர 
டோக்டர ஆணடரியோ ஸகிலீ்கல், மியோட மருத்துவம்னயின் த்ைவர மல்லி்கோ 
்மோ்கன்தோஸ, உறுப்பு மோற்று அறு்வ சிகிச்்ெத் து்்ற முதுநி்ை மருத்துவர 
டோக்டர இளைங்்கோ உளளிட்டோர ்பங்்கற்்றனர.   படம்: ஆர்.ரகு

zS கென்்ன ்பல்்க்ைக்்கை்கம் மற்றும் டோக்டர அம்்்பத்்கர மக்்கள ்கல்வி அ்றக்்கடட்ளை அ்கோடமி ெோரபில் ஆதி 
திரோவிடர மற்றும் ்பைஙகுடியின்ர உளளைடக்கிய ெமத்துவ ெமூ்கம் கதோடர்போன அ்றக்்கடட்ளை கெோற்க்போழிவு 
்பல்்க்ைக்்கை்கத்தில் ் ேற்று ேடநதது.  அ்றக்்கடட்ளை நி்னவுச் கெோற்க்போழிவு ஆற்றிய ேோடோளுமன்்ற உறுப்பினர 
்்க.கெயக்குமோருக்கு மி்ெோரம் மோநிை முன்னோள ஆளுேர ஏ.்பத்மேோ்பன் நி்னவுப் ்பரிசு வைஙகினோர. உடன் 
(இடமிருநது) து்்ண்வநதர பி.து்ரெோமி, அ்கோடமியின் க்போதுச்கெயைோளைர கெ.ரோமலிங்கம், மக்்கள ்கல்வி 
அ்றக்்கடட்ளை அ்றங்கோவைர சி.கெல்ைப்்பன் ஆகி்யோர உளளைனர.   படம்.பு.க.பிரவீன்

WW பெசன்ட்நகரில் உள்ள 
அகககார்டு ெளளி அருகக 
இந்த ஓ்ட்டம் ப்தகா்டங்கி, 
சுமகார் 7 கிமீ வரையில்  
பசனறு முடிவர்டயும்.

வெல்லி கைெ்ரம் 

ைவுன்சிலர் மீது தைானல வழக்கு
 �புதுசடைல்லி

தைல்லி கேைரத்தில் உ்ளவுத் 
துவை அதிகாரி தகால்ேப 
படைது தொைர்பாக ஆம் ஆத்மி  
கடசி கவுனசிேர் மீது ்பாலீ 
ஸார் தகாவே ைழக்கு பதிவு 
தசையதுள்ளனைர்.

தைல்லியில் நைநெ கேைரத் 
தின்பாது உ்ளவுத்துவை 
அதிகாரி அனகிட சைர்மா 
எனபைர் தகால்ேபபடைார். 
அைவர ஆம் ஆத்மி கவுன 
சிேர் முகமது ொஹிர் உ்சைன  
ெவேவமயிோனை கும்பல் 
கைத்திச தசைனறு தகாவே 
தசையெொக அனகிட சைர்மா  

குடும்பத்தினைர் குற்ைம்சைாடடி 
னைர். இது தொைர்பாக 
ெயாளபூர் காைல் நிவேயத்தில் 
முகமது ொஹிர் உ்சைன 
மீது புகார் அளிக்கபபடைது. 
இவெத் தொைர்நது அைர் 
மீது ்பாலீஸார் தகாவே 
ைழக்கு பதிவு தசையதுள்ளனைர். 
இெனிவை்ய, குற்ைைாளிகள 
யாராக இருநொலும் ெண்டிக் 
கபபை ் ைண்டும் எனறும் விசைா 
ரவண முடியும் ைவர கவுனசிேர் 
முகமது ொஹிர் உ்சைன 
கடசியில் இருநது சைஸ்தபண்ட 
தசையயபபடுைொகவும் ஆம் 
ஆத்மி அறிவித்துள்ளது.

 அனந்த பத்மநாபஸ்ாமி க�ாயிலில் 
பிரமக்மாற்ச்ம த்தாடக�ம: 2-்து பிர்தான 
்சாலை, �ாநதி ந�ர், அலடயாறு. �ாலை 7.

 திரு்ல்லிகக�ணி பார்த்த்சாரதி க�ாயிலில் 
ரா்மர் த்தபபம. ்மாலை 6.30.

 �ாஞ்சி �ா்மக�ாடி குழநல்த�ள் நை அறக�டடலை 
்மருதது்்மலனயில் பாைவிநாய�ர் க�ாயில் 
குமபாபிகே�ம: விஜகயநதிர ்சரஸ்தி 
சு்ாமி�ள், அறக�டடலை ்தலை்ர் ஏ.சி.
முதல்தயா பஙக�றபு. நுங�மபாக�ம. �ாலை 7.30.

 அரசியைல்மபபு பாது�ாபபு ்மனறம ்சார்பில், 
‘அரசியைல்மபபு உரில்ம�லை பாது�ாபபதில் உள்ை 
்ச்ால்�ள்’ எனற �ருத்தரங�ம: ‘இநது’  
என.ராம, மூத்த ்ழக�றிஞர் ல்ல�, எம.
ஜி.்தாவூத மியா�ான பஙக�றபு. மியூசிக அ�ாடமி, 
டிடிக� ்சாலை. ்மாலை 6.

 பிரினஸ ்ாரி க்மல்நிலைப பள்ளி 8-்து 
ஆண்டு விழா: விக்�ானந்தா �ல்லூரி 
கபராசிரியர் தஜ.�ாநதிராஜ், இல்ச அல்மபபாைர் 
ஏ.ஆர்.தரஹானா பஙக�றபு. ்மடிபபாக�ம - 
புழுதி்ாக�ம. ்மாலை 4.35.

ெண்ா்ரபதபேடவெ தபோ்ராடெத்தில் ஈடுபேடடுள்்ள

முஸ்லிம் கூட்்டனமப்பிைர் 
முெல்வர் ்பழனிசாமியு்டன் சந்திப்பு

 �சென்னை
குடியுரிவமச சைடைத்துக்கு எதிராக  
ைண்ணாரப்படவையில் ் பாராட 
ைம் நைத்தி ைரும் முஸ்லிம் அவமப 
பினைர், முெல்ைர் பழனிசைாமிவய  
அைரது முகாம் அலுைேகத்தில் 
்நற்றிரவு சைநதித்ெனைர்.

மத்திய அரசு தகாண்டு 
ைநதுள்ள குடியுரிவமச சைடைத் 
துக்கு எதிராக நாடு முழுைதும் 
்பாராடைஙகள நைநது ைரு 
கினைனை. அ்ெ ் நரத்தில் சைடைத் 
துக்கு ஆெரைாக ் பரணிகளும் 
நைத்ெபபடடு ைருகினைனை.  குடி 
யுரிவம சைடைத்துக்கு எதிராக 
சைடைப்பரவையில் தீர்மானைம் 
நிவை்ைற்ை  ைலியுறுத்தி பல் 
்ைறு முஸ்லிம் அவமபபுகள  
தசைனவனை ைண்ணாரப்படவை 
யில் கைநெ 14-ம் ் ெதி ் பாராட 
ைம் நைத்தினைர். அப்பாது, ் பாலீ 
ஸார் ெஙகள மீது ெடியடி 
நைத்தியொக குற்ைம்சைாடடிய 
முஸ்லிம்கள, இெற்கு கண்ைனைம் 

தெரிவித்தும், குடியுரிவமச சைடை 
துக்கு எதிராக  தீர்மானைம் நிவை 
்ைற்ைக் ்காரியும் ைண்ணாரப 
்படவையில் தொைர் ் பாராடைத் 
தில் ஈடுபடடு ைருகினைனைர். 
14-ைது நா்ளாக ்நற்றும் 
்பாராடைத்வெ தொைர்நெனைர்.

குடியுரிவமச சைடைத்துக்கு 
ஆெரைாக ெமிழகம் முழுைதும்  
பாஜகவினைர் இனறு ்பரணி  
நைத்ெ உள்ளனைர். இநநிவேயில்,  
ை ண் ண ா ர ப ்ப ட வை யி ல் 
்பாராடைத்தில் ஈடுபடடு ைரும்  
முஸ்லிம் கூடைவமபபினைர் 12 ் பர்  
்நற்றிரவு முெல்ைர் பழனி 
சைாமிவய சைநதித்து ் பசினைர். அப 
்பாது, ‘குடியுரிவமச சைடைத்வெ  
ெமிழகத்தில் அமல்படுத்ெ மாட 
்ைாம் எனை ்பரவையில் தீர் 
மானைம் நிவை்ைற்ை ் ைண்டும்.  
அதுைவர ்பாராடைத்வெ 
வகவிை மாட்ைாம்’ எனை முெல்ை 
ரிைம் அைர்கள உறுதியுைன  
கூறியொக தெரிகிைது.

E-Paper



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

#0

வெள்ளி, பிப்ரெரி 28, 20204

TAMILTH Chennai 1 Regional_02 233604

CH-CH

வியாழன, மார்ச் 28, 2019

ப�ொறுப்�ல்ை: 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.

எஙகள் முகவர் உஙக்ைத் த�ாடர்புதகாள்ை 
குறுஞதசய்தி: HTS<ஸபேஸ> உஙகள் 

பினபகாடு இ்� ் டப் தசய்து 
 எண்ணுக்கு அனுப்ேவும்.மின்னஞ்சல்:

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.

சந�ா�ாரர் ஆக பவண்டுமா?
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ப�ொறுப்�ல்ை: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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‘இந்தியன் - 2’ படப்பிடிப்பில் நடந்்த விபத்துக்கு

அனைவரும் கூட்டாக ப�டாறுப்�றக ் வண்டும்
z கமல்ஹாசனின் கடிதத்துக்கு லைகஹா நிறுவனம் பதில

 �சசன்லன
‘இந்தியன்-2’ படப்பிடிப்பின்்போது 
நடந்்த துயர சமபவம துரதிர்ஷட 
வசமோனது. இயற்கையோகை நடந்்த 
இது்போன்்ற சமபவஙகைளுக்கு நோம 
அ்னவரும கூடடோகைப் பபோறுப் 
்பறறு ்கையோள ்வண்டியது 
அவசியம என்று கைமல்ோசனின் 
கைடி்தத்துக்கு ்ைகைோ நிறுவனம 
பதில அளித்துளளது.

பசன்்ன பூந்்தமலலி சோ்ை 
யில உளள ஈவிபி வளோகைத்தில 
கைடந்்த 19-ம ்்ததி ‘இந்தியன்-2’ 
படப்பிடிப்பின்்போது கி்ரன் 
சரிந்து விபத்து ஏறபடடது. இதில 
3 ்பர உயிரிழந்்தனர. 10 ்பர 
கைோயம்டந்்தனர. போதிக்கைப்படட 
வரகைளின் குடுமபத்துக்கு கைமல 
்தரப்பில ரூ.1 ்கைோடியும, ்ைகைோ 
நிறுவனம ்தரப்பில ரூ.2 ் கைோடியும 
இழப்பீடு அறிவிக்கைப்படடது.

இந்நி்ையில, படப்பிடிப்பு 
குழுவினருக்கு ்தயோரிப்பு 

நிறுவனம வழஙகை்வண்டிய 
போதுகைோப்பு, குடுமபத்தினருக்கைோன 
உ்தவிகைள உளளிடட்வ குறித்து 
ப்தளிவோன விளக்கைம ்கைடடு 
்ைகைோ நிறுவனத்துக்கு கைமல 2 
நோடகைளுக்கு முன்பு ஒரு கைடி்தம 
அனுப்பினோர. இ்தறகு பதில 
அளித்து கைமலுக்கு ் ைகைோ நிறுவ 
னம அனுப்பியுளள கைடி்தத்தில 
கூறியிருப்ப்தோவது:

சமபவம குறித்து ் கைளவிப்படட 
தும ்ைகைோ ்த்ைவர சுபோஸகைர 
னும, மூத்்த நிரவோகியும உடனடி 
யோகை விமோனத்்்தப் பிடித்து 
பசன்்ன வந்்தனர. மருத்துவ 
ம்னக்கு பசன்று, உயிரிழந்்தவர 
கைளுக்கு அஞசலி பசலுத்திவிடடு, 
குடுமபத்தினருக்கு ஆறு்தல 
ப்தரிவித்்தனர. சவக் கிடஙகுக்கு 
நீஙகைள பசன்று போரத்்த 15 நிமிடங 
கைளில அஙகு வந்்த நோஙகைள, அ்தன் 
பி்றகு உஙகைள அலுவைகைத்்்தோடு 
ப்தோடரந்து ் பசி வந்்்தோம. அந்்த 

்தருணத்தில, இ்றந்்தவரகைளின் 
குடுமபத்துக்கு ரூ.2 ்கைோடியும, 
கைோயம்டந்்தவரகைளுக்கு சிகிச்ச 
பசை்வ ஏறறுக் பகைோளவ்தோகைவும 
சுபோஸகைரன் அறிவித்்தோர.

இ்வ அ்னத்தும உஙகைள 
கைடி்தம எஙகைளுக்கு கி்டப்ப்தறகு 
முன்்ப நடந்்த்வ. துரதிர்ஷடவச 
மோகை இ்வ யோவும 22-ம ் ்ததிக்கு 
முன்பு உஙகைள கைவனத்துக்கு 
வரோமல ்போய்விடடது.

இயற்கையோகை நடந்்த இது 
்போன்்ற சமபவஙகைளுக்கு அ்னவ 
ரும கூடடோகைப் பபோறுப்்பறறு, 
்கையோள ் வண்டியதும, திருத்்தப் 
பட ்வண்டியதும அவசியம.

அனுபவம, தி்ற்ம வோய்ந்்த 
சி்றந்்த நடிகைரும, ப்தோழிலநுடபக் 
கை்ைஞருமோன உஙகைளது மறறும 
முன்னணி இயக்குநர ஷஙகைரின் 
சி்றந்்த ஈடுபோடு, போதுகைோப்பு அமசங 
கைள மீ்தோன எஙகைள நமபிக்்கை்ய 
இரடடிப்போக்குகி்றது. ஒடடுபமோத் 

்தப் படப்பிடிப்பும உஙகைள 
இருவரது கைடடுப்போடடிலும, 
்மறபோர்வயிலும்தோன் இருந்்தது.

படத்தின் ்தயோரிப்புக்கு மிகைப் 
பபரிய ப்தோ்கை்ய மு்தலீடு 
பசய்துள்ளோம. என்வ போதுகைோப்பு 
அமசஙகைளில நோஙகைள சமரசம 
பசய்யமோட்டோம என்ப்்த 
நீஙகைள போரோடடுவீரகைள.

படப்பிடிப்பு ்தளத்தில பணிபுரி 
யும ஒவபவோரு ஊழியருக்கும 
ஒரு பிரபை கைோப்பீடு நிறுவனத்தில 
கைோப்பீடு பசய்துள்ளோம. படப் 
பிடிப்புத் ்தளத்தின் போதுகைோப்பு 
அமசஙகை்ள உறுதிபசய்ய, அனு 
பவம வோய்ந்்த இருவ்ர பணிய 
மரத்தியுள்ளோம. இவரகைள இரு 
வரும்தோன் பமோத்்த படத்தின் 
்தயோரிப்பு பணிகைள, போதுகைோப்பு 
அமசஙகைளுக்கு பபோறுப்போளரகைள. 
அவரகைளிடம கூடு்தல விளக்கைஙகைள 
்கைடடுள்ளோம. இவவோறு அதில 
கூ்றப்படடுளளது.

காசிமேட்டில் ரவுடி ககாலை
zzகொலையாளிெலை பிடிகெ தனிப்பலை

 �சசன்லன
கைோசி்மடு ரவுடி பகைோ்ை 
வழக்கில ்த்ைம்்றவோகை உளள 
குற்றவோளிகை்ளக் ் கைது பசய்ய 
்போலீஸோர ்தனிப்ப்ட அ்மத் 
துளளனர.

கைோசி்மடு, சிஙகைோர்வைன் 
நகைர, 2-வது ப்தரு்வச ் சரந்்தவர 
திவோகைரன்(28). இவர மீது 3 
பகைோ்ை முயறசி வழக்கு உடபட 
பை வழக்குகைள நிலு்வயில 
உளள்தோகைக் கூ்றப்படுகி்றது.

இந்நி்ையில ்நறறு 
முன்தினம இரவு கைோசி்மடு கைடல 
உணவு வியோபோரிகைள நை சஙகைம 
எதி்ர இவர நடந்து பசன்்ற 
்போது, இருசக்கைர வோகைனஙகைளில 
வந்்த 8 ் பர குமபல திவோகைர்ன 
அரிவோளோல பவடடி பகைோ்ை 
பசய்துவிடடு ்தப்பியுளளது.

்தகைவல அறிந்து கைோசி்மடு 
கைோவல நி்ைய ்போலீஸோர 
வி்ரந்து வந்்தனர. திவோகைரனின் 
சடைத்்்த மீடடு பி்ர்த பரி்சோ்த 

்னக்கைோகை ஸடோன்லி அரசு 
மருத்துவம்னக்கு அனுப்பினர.

இ்்தத் ப்தோடரந்து ்த்ைம்்ற 
வோகை உளள பகைோ்ையோளிகை்ளப் 
பிடிக்கை ்போலீஸோர ்தனிப்ப்ட 
அ்மத்துளளனர. முன்வி்ரோ 
்தத்தில பகைோ்ை பசய்யப்படடோரோ? 
ரவுடிகைள ்மோ்தல கைோரணமோ? 
என்்ற ் கைோணஙகைளில விசோர்ண 
நடந்து வருகி்றது. 

6 பேர் சரண்
்மலும, சமபவம ந்டபபற்ற 

பகுதிகைளில  சிசிடிவி ்கைமரோக் 
கைளில பதிவோன கைோடசிகை்ள ஆய்வு 
பசய்து பகைோ்ையோளிகை்ள 
அ்டயோளம கைோணும பணியும 
ந்டபபறறு வருவ்தோகை ் போலீஸ 
்தரப்பில ப்தரிவிக்கைப்படடு 
உளளது. 

இ்தறகி்ட்ய, பகைோ்ையில 
ப்தோடரபு்டய 6 ்பர ்நறறு 
சரண்டந்்த்தோகை ் போலீஸோர ப்தரி 
வித்்தனர.

கத்தி முனையில் வழிப்பறி 
சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்பனையில் 
ரவுடி உட்்பை 3 ப்பர் னகது

 �சசன்லன
சிசிடிவியில பதிவோன கைோடசிகைளின் அடிப்ப்டயில, 
வழிப்பறியில ஈடுபடட்தோகை ரவுடி உடபட 3 ்ப்ர 
்போலீஸோர ்கைது பசய்துளளனர.

பகைோடுங்கையூ்ரச ்சரந்்தவர சஙகைர (47). 
இவர அ்்த பகுதியில உளள டோஸமோக் கை்டயில 
்மறபோர்வயோளரோகை உளளோர. 

12-ம வகுப்பு படித்து வரும இவரது மகைன்,  
மூைக்கை்ட ்பருந்து நிறுத்்தம அருகில நின்று 
பகைோண்டிருந்்த்போது ஆட்டோவில வந்்த 2 ்பர 
கைத்திமு்னயில மோணவனின் பசயி்ன பறித்துக் 
பகைோண்டு  ்தப்பினர.

இதுகுறித்து மோ்தவரம ் போலீஸோர வழக்கு பதிவு 
பசய்து விசோரித்்தனர. மு்தலகைடடமோகை சிசிடிவியில 
பதிவோன கைோடசிகைள அடிப்ப்டயில,  மோணவனின் 
பசயி்ன பறித்துச பசன்்ற்தோகை பபரிய போ்ளயத்்்தச 
்சரந்்த ஆட்டோ ஓடடுநர போைோஜி (24), அவரது 
நண்பர பகைோடுங்கையூர சரண் (19) ஆகிய 2 ் ப்ர 
்கைது பசய்துளளனர.

இ்்த்போல கைண்ணகி நகைரில வழிப்பறியில 
ஈடுபடட்தோகை குற்றப் பின்னணி பகைோண்ட கைண்ணகி 
நகை்ரச ்சரந்்த ரோஜன் (24) என்பவ்ர கைண்ணகி 
நகைர ்போலீஸோர ்கைது பசய்துளளனர.

ப்தோடரந்து விசோர்ண நடந்து வருகி்றது.

பிரின்ஸ் கல்லூரிகள் பட்்டேளிப்பு விழா
zz600-ககும் மேற்படை ோணவரெள் ்படைம் க்பற்றனர

 �சசன்லன
பபோன்மோர பிரின்ஸ 
 பவஙகை்டஸவரோ 
பத்மோவதி பபோறியியல 
கைலலூரியின் 15–ம ஆண்டு 
படடமளிப்பு விழோ, டோக்டர 
்கை.வோசு்்தவன் பபோறியியல 
ப்தோழிலநுடப கைலலூரியின் 
7–ம ஆண்டு படடமளிப்பு 
விழோ ந்டபபற்றது. 

பிரின்ஸ கைலவிக் குழும 
்த்ைவர ்கை.வோசு்்தவன் 
அ்னவ்ரயும வர்வற 
்றோர. சி்தமபரம அண்ணோ 
ம்ை பலகை்ைக்கைழகை 
து்ண்வந்்தர வி.முரு்கை 
சன், ்தமிழநோடு முன்னோள 
்்தர்தல ஆ்ணயர டி.சந்திர 
்சகைரன் ஆகி்யோர சி்றப்பு 

விருந்தினரகைளோகைப் பங 
்கைறறு 600 மோணவ, மோணவி 
கைளுக்கு படடஙகைள, சோன்றி 
்தழகை்ள வழஙகினர.

பின்னர, சி்தமபரம 
அண்ணோம்ை பலகை்ைக் 
கைழகை து்ண்வந்்தர முரு்கை 
சன் ்பசிய்தோவது:

பபோறியியல மோணவர 
கைள நோடடின் இன்றிய்ம 
யோ்த ்்த்வகைளோன இயற்கை 
விவசோயம, நீர ் மைோண்்ம, 
சுறறுசசூழல, போதுகைோப்பு, 
சுகைோ்தோரம, ்பரிடர 
்மைோண்்ம, எரிசக்தி ் போன் 
்றவறறில ்தன்னி்்றவு 
அ்டய ்்த்வயோன 
ப ்த ோ ழிலநுட பங கைளில 
ஆரோய்சசி ்மற 

பகைோளள ்வண்டும. 
புதிய கைண்டுபிடிப்புகை்ள 
உருவோக்கி நோடடின் வளரச 
சிக்கு பஙகைளிப்்ப வழஙகை 
்வண்டும

இவவோறு அவர கூறினோர.
முன்ன்தோகை து்ணத் 

்த்ைவரகைள வோ.வி்ஷணு 
கைோரத்திக், வோ.பிரசன்னோ 
பவஙகை்ட்ஷ சி்றப்பு விருந்தி 
னரகை்ள அறிமுகைம பசய்்த 
னர. கைலலூரி மு்தலவரகைள 
வி.மகைோைடசுமி, டி.சுந்்தர 
பசலவின் முன்னி்ை வகித் 
்தனர. நிரவோகை அதிகைோரிகைள 
்கை.போரத்்தசோரதி, எ.என்.
சிவப்பிரகைோசம, எம.்தருமன் 
உளளிட்டோர கைைந்துபகைோண் 
டனர.              

�zப�ொன்ொர் பிரினஸ்  பெங்கடேஸ்ெரொ �த்ொெதி ப�ொறியியல் ்கல்லூரி, ேொகேர் ட்க.ெொசுடேென ப�ொறியியல் 
பேொழில்நுட� ்கல்லூரி ஆகியெற்றின �டே்ளிப்பு விழொவில் சிேம�ரம அண்ொ்லை �ல்்கலைக்கழ்க 
துல்டெநேர் வி.முருட்கசன, ேமிழ்ொடு முன்ொள் டேர்ேல் ஆல்யர் டி.சநதிரடச்கரன, பிரினஸ் ்கல்வி 
குழு் ேலைெர் ட்க.ெொசுடேென, துல்த ேலைெர்்கள் ெொ.விஷ்ணு்கொர்ததிக, ெொ.பிரசன்ொ பெங்கடேஷ், 
்கல்லூரி முேல்ெர்்கள் வி.்்கொைடசுமி, டி.சுநேர் பசல்வின உள்ளிடடேொர் ்கைநது ப்கொணே்ர்.

�zஅகிை இநதிய பேொழில்நுட� ்கல்வி ்கவுனசில் (ஏஐசிடிஇ) சொர்பில் ்ேதேப்�டே டேசிய அளவிைொ் 
ட�ொடடியில் எஸ்ஆர்எம ்கடடிேக ்கலை ப�ொறியியல் ் ொ்ெர்்களொ் அரவிநத, சங்கர் ்கநேசொமி, திவயொ, 
்கொவியொ ஆகிடயொர் அேஙகிய எஸ்ஆர்எம ஸ்டேமிலைசர்ஸ் அணி முேலிேம பிடிதது 'சதர விஷ்ெ்கர்்ொ 
2019' விருலே ப�ற்்றது. இவவிருலே ்ததிய ்னிேெள ட்ம�ொடடுத துல்ற அல்சசர் ரட்ஷ் 
ப�ொகரியொல் ெழஙகி்ொர். பெற்றி ப�ற்்ற ் ொ்ெர்்கலள ்கடடிேக ்கலை ப�ொறியியல் பிரிவு ட�ரொசிரியர் 
பசழியன �ொரொடடி்ொர். இப்ட�ொடடியில் ப்ொதேம 6,676 குழுக்கள் �ஙட்கற்்றது குறிப்பிேதேக்கது.

�zஅறிவியல் பேொழில்நுட�ம சொர்நது சிநதிக்கவும, புதுல்யொ் ேொனியஙகி டரொட�ொக்கலள ் ொ்ெர்்கள் உருெொக்கம பசய்யும ெல்கயிலும, எஜுபேக இநதியொ 
்ற்றும பசனல் ஓைஜ் பேக அ்கொேமி இல்நது பேனனிநதியொவுக்கொ் ‘முேல் பைட்கொ லீக டேசிய சொமபியனஷிப் 2019-20' ட�ொடடி ் ேதேப்�டேது. 
இதில் பேனனிநதியொவின �ல்டெறு �குதி்கலளச டசர்நே 50 அணி்கள் �ஙட்கற்்ற். இப்ட�ொடடியில் டெைம்ொள் சர்ெடேசப் �ள்ளி அணிககு ‘லரசிங ஸ்ேொர் 
விருது', ‘ப�ஸ்ட டரொட�ொ விருது' ஆகியலெ கிலேதே். இநதியொ ் ற்றும யுஎஸ்ஏ எஜுபேக இயககு்ர் ட்க.ஆர்.சஜீவ, டெைம்ொள் ்கல்வி அ்றக்கடேலள 
இயககு்ர் எம.வி.எம.சசிகு்ொர், டெைம்ொள் அறிவுப் பூங்கொ முேனல் முேல்ெர் ட்கொேணேரொ்ன ஆகிடயொர் ்கைநதுப்கொணடு ் ொ்ெர்்களுககு விருது்கள், 
சொனறிேழ்கலள ெழஙகி்ர்.

காஞ்சிபு்ரம் ககாயிலில் ெடகலை, வெனகலை பி்ரச்சிலை

இருதரப்பும் இலைந்து வழிபாடு ந்டதத 
கென்லனை உயர் நீதிேன்்றம் உததரவு
zzமீறினால் ம்பாலீஸில் புொர அளிகெவும் அறிவுறுததல்

 �சசன்லன
கைோஞசிபுரம ் கைோயிலில வடகை்ை, 
ப்தன்கை்ை பிரசசி்ன ப்தோடரபோகை 
இரு்தரப்பும இ்ணந்து வழிபோடு 
நடத்்த ் வண்டும என்றும, மீறினோல 
்போலீஸில சடடரீதியோகை புகைோர 
அளிக்கை ் வண்டும என்று ் கைோயில 
உ்தவி ஆ்ணயருக்கு உயர 
நீதிமன்்றம உத்்தரவிடடுளளது.

கைோஞசிபுரத்்்தச ்சரந்்த 
டி.ஏ.ரஙகைநோ்தன் என்பவர உயர 
நீதிமன்்றத்தில ்தோக்கைல பசய் 
திருந்்த நீதிமன்்ற அவமதிப்பு 
வழக்கில, ‘‘கைோஞசிபுரம சந்நிதி 
ப்தருவில உளள ்்தவரோஜ 
சுவோமி ் கைோயிலில ் வ்த மந்திரங 
கைள மறறும பிரபந்்தஙகை்ள யோர 
மு்தலில போடுவது என்பதில வட 
கை்ை மறறும ப்தன்கை்ை பிரி 
வினருக்கு இ்ட்ய ்மோ்தல 
ஏறபடடு வருகி்றது.

இ்தனோல ் கைோயில திருவிழோ 
சமயஙகைளில பக்்தரகைள பபரிதும 
அவதிய்டயும சூழல ஏறபடு 
கி்றது. நிமமதி ் ்தடி ் கைோயிலுக்கு 
வருபவரகைள இப்பிரசசி்ன 
யோல நிமமதி்ய இழக்கை ் வண் 
டிய சூழலுக்கு ்தளளப்படுகின்்ற 
னர.

இதுப்தோடரபோகை பசன்்ன 
உயர நீதிமன்்றம கைடந்்த 1915 மற 
றும 1969 ஆகிய ஆண்டுகைளில 
ப்தன்கை்ை பிரிவினர மு்தலில 
பிரபந்்தஙகைள போடவும, வடகை்ை 
பிரிவினர அடுத்து ் வ்த மந்திரங 
கைள முழஙகைவும உத்்தரவிடடு 
இருந்்தது. அந்்த உத்்தர்வ 
அமலபடுத்்தோ்த அதிகைோரி்ய நீதி 
மன்்ற அவமதிப்பு சடடத்தின்கீழ 
்தண்டிக்கை ்வண்டும என்று 

்கைோரியிருந்்தோர.
இந்்த வழக்கு விசோர்ண 

நீதிபதி எஸ.எம.சுப்ரமணியம 
முன்போகை நடந்்தது. அப்்போது 
மனு்தோரர ்தரப்பில வழக்கைறிஞர 
டி.எஸ.ரோமசுவோமியும, அ்ற 
நி்ையத் து்்ற சோரபில சி்றப்பு 
அரசு ப்ளீடர எம.கைோரத்தி்கைய 
னும ஆஜரோகி வோதிடடனர.

இந்்த வழக்கில நீதிபதி 
எஸ.எம.சுப்ரமணியம பி்றப்பித் 
துளள உத்்தரவில கூறியிருப்ப 
்தோவது:

சுமுகமான வழிோடு இல்லை
்கைோயிலகைளில மந்திரஙகைள 

மறறும பிரபந்்தம போடி வழிபோடு 
நடத்துவது என்பது வழிபோடடு 
உரி்ம. அ்்த நீதிமன்்றம 
்தடுக்கை முடியோது. இரு பிரிவின 
ருக்கு இ்ட்ய ஏறபடடுளள 
இப்பிரசசி்னயோல கைடந்்த 2 
ஆண்டுகைளோகை சுமுகைமோன வழி 
போடு இல்ை.

அ்்த்போை ்கைோயில வழி 
போடடுத் ்தைஙகைளில ்தனிநபர 
ப்கை அலைது எ்்தசசதிகைோரத் 
துக்கும இடம கி்டயோது. நீதி 
மன்்றம உத்்தரவு பி்றப்பித்து 50 
ஆண்டுகைள கைடந்துவிடட நி்ை 
யில இந்்த மனு ்தோக்கைல பசய் 
யப்படடுளள்தோல, நீதிமன்்ற 
அவமதிப்போகை எடுத்துக் பகைோளள 
இடமில்ை.

்மலும, ்கைோயில மறறும 
்கைோயிலுக்கு வரும பக்்தரகைளின் 
நைன் கைருதி கீழகைண்ட உத்்த 
ர்வ பி்றப்பிக்கி்்றன். ் கைோயில 
நிரவோகை அதிகைோரி பூ்ஜ ்நரங 
கைளில மு்தலில ப்தன்கை்ை 

பிரிவின்ர சி்ைக்கு முன் 
பக்கைமோகை அ்ழக்கை ்வண்டும. 
அவரகை்ள ்ச்ைச ்தயோ 
போத்ரத்தின் மு்தல 2 வரிகை்ள 
மடடும போட அனுமதிக்கை ் வண் 
டும. அ்தன்பி்றகு வடகை்ை பிரிவி 
ன்ர அ்ழத்து  ரோமோனுஜ 
்தயோ போத்ரத்தில உளள மு்தல 
2 வரிகை்ள போட அனுமதிக்கை 
்வண்டும.

அ்தன்பி்றகு ப்தன்கை்ை 
மறறும வடகை்ை பிரிவினர இரு 
வரும ஒன்்றோகை இ்ணந்து 
பிரபந்்தம போட ் வண்டும. பிரபந் 
்தம போடிய பி்றகு, இறுதியோகை 
ப்தன்கை்ையினர மணவோள 
மோமுனிகைள வோழித் திருநோமம 
போட ்வண்டும.

அடுத்து, வடகை்ையினர 
்்தசிகைன் வோழித் திருநோமம போடி 
பூ்ஜ்ய நி்்றவு பசய்ய 
்வண்டும. ஒரு்வ்ள இந்்த 
உத்்தரவுப்படி ஒரு்தரப்பு மறுப்பு 
ப்தரிவித்்தோல போட முன்வரும 
மறப்றோரு ்தரப்்ப பசயல அதி 
கைோரி அனுமதிக்கை ்வண்டும.

இந்்த உத்்தர்வ இரு்தரப் 
பும மதித்து நடக்கை ்வண்டும. 
மீறி சடடம - ஒழுஙகு பிரச 
சி்ன்ய ஏறபடுத்தினோல 
்கைோயில நிரவோகை அதிகைோரி சம 
பந்்தப்படடவரகைள மீது ்போலீ 
ஸில சடடரீதியோகை புகைோர அளிக்கை 
்வண்டும. 

்போலீஸோர உரிய நட 
வடிக்்கை எடுக்கை ்வண்டும. 
இந்்த உத்்தர்வ வரும மோரச 
1-ம ்்ததி மு்தல அமலபடுத்்த 
்வண்டும. இவவோறு நீதிபதி 
உத்்தரவில குறிப்பிடடுளளோர.

CHENNAI

அரசியல் கட்சிகள், சஙகஙகள்,  சமூக அமைப்புகள், தன்னார்வ ததனாண்டு நிறு்வ்ஙகள் ைற்றும்  இதர அமைப்புகள் தஙகளது  தசய்தி அறிகமககள், நிகழ்ச்சிகள் குறிதத வி்வரஙகமள எஙகளது நனாளிதழுககு மின்ஞசல் அல்்லது  ததனாம்லநகல் ்வழியனாக அனுப்்ப்லனாம். 
மினனஞசல முகவரி:

press.release@hindutamil.co.in
த�ா்லைநகல (FAX) எண்:  

044-28552215

ஏடிஎம் உனைபபு 
2 ப்பர் னகது

 �சசன்லன
பசன்்ன போரிமு்ன பகுதி 
யில உளள பூக்கை்ட ரத்்தன் பஜோர 
சோ்ையில ்தனியோர வஙகி ஏடிஎம 
உளளது. கைடந்்த 23-ம ்்ததி 
இரவு இந்்த ் மயத்துக்கு வந்்த 
2 இ்ளஞரகைள  ஏடிஎம இயந் 
திரத்்்த உ்டத்துளளனர.

இ்்தயடுத்து, போதுகைோப்பு 
கைருவி, எசசரிக்்கை ஒலி எழுப்பி 
ய்்தக் ் கைடடு, அக்கைம பக்கைத்தி 
னர வந்்தனர. அ்தறகுள, 2 
்பரும அஙகிருந்து ்தப்பிஓடினர.

இதுகுறித்து பூக்கை்ட ் போலீ 
ஸோர வழக்குப்பதிவு பசய்து 
விசோர்ண நடத்தினர. இதில, 
அவரகைள இருவரும கைடலூர 
மோவடடம சி்தமபரத்்்த ் சரந்்த 
சு்தோகைர (27), சூரியோ (25) என்பது 
ப்தரியவந்்தது. இருவ்ரயும 
்போலீஸோர ் நறறு ் கைது பசய்்த 
னர. 
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கடல�ோர கோவல் படடயின்  
ஆழகடல் லரோந்து கபபல் லேடவ
z மத்திய இணை அணமச்சர் த�ொடங்கி ணைத்�ொர்

 �த்சனணனை
சென்னை்ை அடுத்த காட்டுப் 
பள்ளியில் இந்திை கடல�ார 
காவல் ப்டயின 6-வது ஆழகடல் 
லராந்து கப்பல் லெ்வ்ை 
மததிை இ்ை அ்மசெர் மனசுக் 
மணடாவிைா லேற்று ச்தாடங்கி 
்வத்தார்.

இதுச்தாடர்பாக மததிை 
பததிரி்க ்தகவல் அலுவ�கம் 
சவளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் 
கூறியிருப்ப்தாவது:

பிர்தமரின ‘லமக் இன 
இந்திைா’  திட்டததினகீழ பாது 
காப்பு அ்மசெகததுக்கும், எல் 
அணடு டி நிறுவனைததுக்கும்  
இ்டலை கடந்்த 2015-ம் ஆணடு 
செய்துசகாள்்ளப்பட்ட ஒப்பந்்தத 
தினபடி,  இந்திை கடல�ாரப் பாது 
காப்புப் ப்டக்கு ல்த்வைானை  
7 ஆழகடல் லராந்து கப்பல் 
க்்ள  கட்டுவ்தற்கானை 

ஒப்பந்்தம் அந்நிறுவனைததுக்கு  
வழங்கப்பட்டது.

அந்்த ஒப்பந்்தததினபடி கட்டப் 
பட்ட 6-வது கப்பல் லெ்வ ச்தாடக்க 
விழா காட்டுப்பள்ளியில் உள்்ள 
எல் அணடு  டி கப்பல் கட்டும் 
நிறுவனை வ்ளாகததில் லேற்று ே்ட 
சபற்்றது.  அதில்   மததிை கப்பல் 
து்்ற இ்ை அ்மசெர் மனசுக் 
மணடாவிைா பங்லகற்று, கப்பல் 
லெ்வ்ை ச்தாடங்கி ் வத்தார்.

2,100 டன் எடட
இந்்த ஆழகடல் லராந்துக் கப்பல், 

விரிவானை பரிலொ்த்னைகளுக்குப் 
பி்றகு, அக்லடாபர்  மா்தம் இந்திை 
கடல�ாரப் பாதுகாப்புப் ப்டயில்  
பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும். இந்்த 
லராந்து கப்பல்,  98 மீட்டர் நீ்ளம், 
15 மீட்டர் அக�ம் சகாணடது.  
அ்தன  சமாத்த எ்ட 2,100 டன. 
இந்்தக் கப்பல் 5 ஆயிரம் கடல் 

்மல் ச்தா்�வுக்கு செல்�க் 
கூடிை்தாகும். ்த�ா 9 ஆயிரம் கில�ா 
வாட் தி்றன சகாணட இரட்்ட 
டீெல் இஞ்ஜினக்ளால் இக்கப்பல் 
இைக்கப்படும். இந்்தக் கப்பல்,  
கு்்றந்்த எரிசபாருள் செ� 
வில் அதிகபட்ெமாக மணிக்கு 26 
கடல் ் மல் லவகததில் செல்லும்.  
இந்்தக் கப்பலில் சி.ஆர்.என-91 
மற்றும் இரு 12.7 மிமீ துப்பாக்கிகள் 
சபாருத்தப்பட்டிருப்பதுடன, 
இரட்்ட இஞ்ஜின சபாருத்தப்பட்ட 
செலிகாப்டர் ்த்ரயி்றங்கும் 
வெதியும் செய்ைப்பட்டுள்்ளது.

இவ்விழாவில் இந்திை 
கடல�ாரப் பாதுகாப்புப் ப்டயின 
்த்�்ம இைக்குேர் லக. 
ேடராஜன, கிழக்கு பிராந்திை 
ஐஜி எஸ்.பரலமஷ் உள்ளிட்லடார் 
க�ந்துசகாணடனைர்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் 
கூ்றப்பட்டுள்்ளது.

திருவண்ணாமலையில்  
ரணாணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகணாம்
zz 11 மாவட்ட இளைஞர்கள் பங்்கற்கலாம்

 �த்சனணனை
இந்திை ராணுவததுக்கு  ஆள் 
ல்தர்வு செய்வ்தற்கானை சி்றப்பு 
முகாம்   திருவணைாம்�யில் 
ே்டசப்ற உள்்ளது.  இதில், 
சென்னை உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங் 
க்்ளச லெர்ந்்த இ்்ளஞர்கள் 
பங்லகற்க�ாம் எனறு அறிவிக்கப் 
பட்டுள்்ளது.

இந்திை ராணுவததில் கி்ளார்க், 
ஸ்லடார் கீப்பர், டிலரட்ஸ்லமன, 
ேர்சிங் அசிஸ்சடனட், சடக்னிக் 
கல், சபாதுப்பணி உள்ளிட்ட 
பல்லவறு ப்தவிகளுக்கு ஆட்கள் 
ல்தர்வு செய்ைப்பட உள்்ளனைர். 
இ்தற்கானை ஆட்லெர்ப்பு முகாம், 
திருவணைாம்�யில் உள்்ள 
அரு்ை சபாறியிைல் கல்லூரி 
வி்்ளைாட்டு ்ம்தானைததில் 
வரும் ஏப்.15-ம் ல்ததி மு்தல் 25-ம் 
ல்ததி வ்ர ே்டசபறுகி்றது.

இதில், சென்னை, திருவள்ளூர், 
காஞ்சிபுரம், கடலூர், லவலூர், 
திருப்பததூர், ராணிப்லபட்்ட, 

திருவணைாம்�, விழுப்புரம், 
கள்்ளக்குறிசசி, செங்கல்பட்டு  
ஆகிை மாவட்டங்க்்ளச லெர்ந்்த 
விணைப்ப்தாரர்கள் மற்றும் புதுச 
லெரி மாநி�த்்தச லெர்ந்்த விண 
ைப்ப்தாரர்கள்  பங்லகற்க�ாம்.

ஆன்�ன மூ�ம் மட்டுலம 
(www.joinindianarmy.nic. in) 
இ்தற்கு விணைப்பிக்க லவண 
டும். ஆன்�ன மூ�ம் விண 
ைப்பிக்கும் வெதி வரும் மார்ச 
1-ம் ல்ததி ச்தாடங்கி 31-ம் ல்ததி 
நி்்றவ்டயும். இதல்தர்வு 
மு்்ற அ்னைததும் நிைாைமாக 
வும், சவளிப்ப்டத ்தன்மயுட 
னும் ே்டசபறும். எனைலவ, லவ்� 
வாங்கித ்தருவ்தாகக் கூறி ைாரா 
வது ஆ்ெ வார்த்்தகள் கூறி 
லமாெடியில் ஈடுபட்டால், அவர் 
க்்ள ேம்பி விணைப்ப்தாரர்கள் 
ஏமா்ற லவணடாம் எனறு பாது 
காப்புத து்்ற பததிரி்க அலுவ� 
கம் சவளியிட்டுள்்ள செய்திக் 
குறிப்பில்  ச்தரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

zS பிரதமரின் ‘மமக் இன் இந்தியா’ என்்ற திட்டத்தின் கீழ், மீஞ்சூர் அடுத்த 
காடடுப்பள்ளியில் எல் அன்டு டி நிறுவனம் சார்பில் கட்டப்பட்ட, இந்திய க்டம�ார 
காவல் ்பட்டக்கான ஆழ்க்டல் மராந்து கப்பல் மசடவடய ததா்டங்கிடவக்கி்றார் 
மத்திய கப்பல் துட்ற இடையடமசசர் மன்சுக் மண்டாவியா. உ்டன் க்டம�ாரப 
்பாதுகாபபுப ்பட்டயின் தட�டம இயக்குநர் மக. ந்டராஜன், கிழக்கு பிராந்திய ஐஜி 
எஸ்.்பரமமஷ் உள்ளிடம்டார்.  படம்: எஸ்.ஆர்.ரகுநாதன்

zS தசன்டனடய அடுத்த த்பரும்்பாக்கத்தில் ்டா்டா குழுமம் மற்றும் மராட்டரி சங்கத்தினரால் ரூ.7 மகாடி தச�வில் கட்டப்பட்ட ்பள்ளி 
கடடி்டத்தின் சாவிடய த்பரும்்பாக்கம் அரசு உயர்நிட�ப ்பள்ளி தட�டம ஆசிரியர் எஸ். சுந்தரமூர்த்தியி்டம் ்பள்ளிக்கல்வித் துட்ற 
அடமசசர் மக.ஏ. தசங்மகாடட்டயன் வழங்கினார். உ்டன் துட்ற தசய�ாளர் தீரஜ் குமார், தனியார் நிர்வாகிகள் சித்தார்த் சர்மா, 
சுமரஷ் ராமன், சி.மக.தவங்கடராமன் மற்றும் தசன்டன மராட்டரி சங்க மாவட்ட ஆளுநர் ஜி.சந்திரமமாகன் மற்றும் நிர்வாகிகள் விஜய 
்பாரதி ரங்கராஜன், மசஷசாயி, ரவிசங்கர், அமசாக் தக்கர் உள்ளிடம்டார் ்பங்மகற்்றனர்.  படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

வெருமெபாக்கத்தில் தனியபார் நிறுெனங்கள் சபார்பில்

ரூ.7 ் கணாடி மதிப்பில் கட்டப்்பட்ட  
்பளளி கடடி்டம் அரசி்டம் ஒப்்பல்டப்பு
zzஅளமச்சர ச்சங்்காடள்டயன் பங்்கறபு

 �தெருமெொக்கம
சபரும்பாக்கததில் ்தனிைார் 
நிறுவனைங்க்ளால் ரூ.7 லகாடியில் 
கட்டப்பட்ட பள்ளிக் கட்டிடம் 
அரசிடம் ஒப்ப்டக்கப்பட்டது.

சென்னை லராட்டரி ெங்கம் 
ொர்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 
சபரும்பாக்கததில் ்தனிைார் 
நிறுவனைங்கள் உ்தவியுடன 
1.2 ஏக்கர் நி�ததில் ரூ.6.94 
லகாடியில் 29 ஆயிரம் ெதுர 
அடியில் 2 ்த்ளங்களில் பள்ளி 
கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்்ளது. 
இதில் 14 ேவீனை வகுப்ப்்றகள், 
7 ஆய்வகங்கள், ஆசிரிைர்கள் 
அ்்ற, பார்்வைா்ளர் அ்்ற, 
்த்�்ம ஆசிரிைர் அ்்ற, மாைவ, 
மாைவிகளுக்கு ்தனித்தனிலை 
கழிவ்்ற உள்ளிட்ட்வ 
அ்மக்கப்பட்டுள்்ளனை.

பள்ளிக்கல்வி து்்றயிடம் 
இந்்த கட்டிடத்்த ஒப்ப்டக்கும் 
நிகழசசி லேற்று ேடந்்தது. 
இந்்த விழாவில் பள்ளிக்கல்வி, 
இ்்ளஞர் ே�ன, வி்்ளைாட்டு 
லமம்பாட்டுத து்்ற அ்மசெர் 
லக.ஏ.செங்லகாட்்டைன சி்றப்பு 

விருந்தினைராக பங்லகற்்றார்.
பள்ளிக் கட்டிடததின ொவி 

அ்மசெரிடம் ஒப்ப்டக்கப்பட் 
டது. அ்்த சபரும்பாக்கம் அரசு 
உைர்நி்�ப் பள்ளி ்த்�்ம 
ஆசிரிைர் எஸ்.சுந்்தரமூர்ததியிடம் 
அ்மசெர் வழங்கினைார். விழாவில் 
அ்மசெர் செங்லகாட்்டைன 
லபசிை்தாவது:

ேவீனை வெதிகளுடன பள்ளி 
கட்டிடத்்த கட்டி வழங்கியுள்்ள 
அ்னைதது நிறுவனைங்களுக்கும் 
ேனறி ச்தரிவிததுக் சகாள்கில்றன. 
இன்்றை மாைவர்கள் செல் 
லபானில் அதிக லேரத்்த வீைடிக் 
கின்றனைர்.  மாைவர்கள் செல் 
லபா்னை ்தவிர்தது வி்்ளைாட்டில் 
அதிக கவனைம் செலுத்த லவணடும்.

மாைவர்களிடம் வி்்ளைாட்டு 
தி்ற்ம்ை வ்ளர்க்க ஊரக, ேகரப் 
பகுதிகளில் ரூ.76 லகாடியில் 
அம்மா வி்்ளைாட்டு ் ம்தானைம் 
அ ் ம க் க ப் ப ட் டு ள் ்ள து . 
ோட்டில�லை ்தமிழகததில்்தான 
வி்்ளைாட்டு பல்க்�க்கழகம் 
அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது. சி்றந்்த 
வி்்ளைாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு 

நிதி உ்தவி வழங்கி வருகி்றது. 
இல்தலபா�, ்தனிைார் நிறுவனைங் 
களும் வி்்ளைாட்டு வீரர்களுக்கு 
உ்தவ லவணடும்.

கல்வி மட்டுமினறி, சுகா்தாரததுக் 
கும் நிறுவனைங்கள் முக்கிைததுவம் 
்தர லவணடும். குறிப்பாக, பள்ளி 
களில் கழிவ்்ற வெதி்ை 
ஏற்படுத்த ்தனிைார் நிறுவனைங்கள் 
முனவர லவணடும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினைார்.
இந்்த பள்ளிக் கட்டிடம் கட்ட 

டாடா நிறுவனைம் உள்ளிட்ட 12 நிறு 
வனைங்கள் நிதி உ்தவி செய்துள்்ளனை. 
டாடா நிறுவனைம் மட்டும் ரூ.3.40 
லகாடி நிதியு்தவி வழங்கியுள்்ளது.

விழாவில் பள்ளிக்கல்வித து்்ற 
மு்தன்மச செை�ா்ளர் தீரஜ் 
குமார், ்தனிைார் நிறுவனை நிர்வாகி 
கள் சித்தார்த ெர்மா, சுலரஷ் 
ராமன, சி.லக.சவங்கட்ராமன, 
சென்னை லராட்டரி ெங்க மாவட்ட 
ஆளுேர் ஜி.ெந்திரலமாகன 
மற்றும் நிர்வாகிகள் விஜைபாரதி 
ரங்கராஜன, லெஷொயி, ரவிெங்கர், 
அலொக் ்தக்கர் உள்ளிட்ட ப�ர் 
பங்லகற்்றனைர்.

விளம்்பரஙகலள வவளியிடுவதில் வ்பணாறுப்பு்ர்வு அவசியம்
zz ஊ்ட்க நிறுவனங்களுக்கு ‘இந்து' என்.ராம் ் வண்டு்்காள்

 �த்சனணனை
வி்ளம்பரங்க்்ள சவளியிடுவதில் 
ஊடக நிறுவனைங்கள் உள்ளிட்ட 
ெம்பந்்தப்பட்ட அ்னைவரும் 
சபாறுப்புைர்வுடன செைல்பட 
லவணடும் எனறு ‘இந்து' என.ராம் 
லவணடுலகாள் விடுததுள்்ளார்.

சென்னை நிருபர்கள் ெங்கம் 
ொர்பில் சென்னையில் லேற்று 
ே்டசபற்்ற, ‘ஊடகத து்்றயும் 
வி்ளம்பர ெர்ச்ெகளும்' என்ற 
கருத்தரங்கில் அவர் லபசிை்தாவது:

முக்கிைமானை பிரசசி்னை 
களினலபாது ்தமிழ செய்தி லெனைல் 
களில் செய்திகள், அ�ெல்கள், 
விவா்தங்கள் சி்றப்பாகலவ உள் 
்ளனை. சி� ஆங்கி� செய்தி லெனைல் 
க்்ளப் லபா� உரத்த குரலில், 
உைர்சசிக்்ள தூணடுவ்தாக 
இல்�ாமல் மக்களுக்கு உண்ம 
க்்ளச சொல்� லவணடும். செய்தி 
யின பினனைணி்ை ஆழமாக அ�சு 
கி்றார்கள். அந்்த வ்கயில் ்தமிழ 
செய்தி லெனைல்கள் ஊடக சேறி 
மு்்றக்்ள பினபற்றுகின்றனை. 
இது மகிழசசி அளிக்கி்றது. 

வி்ளம்பரங்க்்ள சவளியிடும் 
லபாது ஊடக நிறுவனைங்களும், 
அதில் ெம்பந்்தப்பட்ட அ்னைவரும் 

சபாறுப்புைர்வுடன செைல்பட 
லவணடிைது அவசிைம். செய்தியின 
உண்மத்தன்ம, ஊடக 
சேறிகளுக்லக முக்கிைததுவம் 
அளிக்க லவணடும்.

இ்ைை்த்ளங்கள், ெமூக 
ஊடகங்களில் எவ்வி்த சேறிமு்்ற 
களும் கட்டுப்பாடுகளும் இல்�ா 
மல் வி்ளம்பரங்கள் வருவ்தாக 
இங்லக லபசிை ப�ரும் குறிப் 

பிட்டார்கள். இது உண்ம. 
இ்ைை்த்ளங்களில் வி்ளம்பரங் 
க்்ள கட்டுப்படுததுவது கடினைமா 
னைது. ஆனைாலும், இ்ைை்த்ள 
வி்ளம்பரங்க்்ள சேறிமு்்றப் 
படுத்த சகாள்்ககள் வகுக்கப்பட 
லவணடும்.

இவ்வாறு என.ராம் லபசினைார்.
சென்னை நிருபர்கள் ெங்கத 

தின ்த்�வர் ஆர். ரங்கராஜ் 
லபசும்லபாது, ‘‘்தமிழ செய்தி 
ச்தா்�க்காட்சி சேறிைா்ளர்க்்ள 
லகலி செய்து சவளிைானை வி்ளம் 
பரம் மனைதுக்கு சபரும் 
லவ்த்னை அளித்தது. அவர்கள் 
சேறிைா்ளர்கள் மட்டுமல்�ாது 
்தமிழகததின மூத்த பததிரி்கைா 
்ளர்கள். செய்தி லெனைல்களின 
ஆசிரிைர்கள். எனைலவ, அவர்கள் 
பக்கம் நிற்கில்றாம் எனப்்த 
உைர்ததுவ்தற்காகலவ இந்திை 
வி்ளம்பர சேறிமு்்றகள் கவுன 
சிலில் புகார் அளிதல்தாம். சவற்றி 
யும் சபற்றுள்ல்ளாம்’’ என்றார்.

கருத்தரங்கில் மூத்த பததிரி்க 
ைா்ளர்கள் பாரதி ்தமிழன, 
மு.குைலெகரன, எஸ்.கார்ததி்கச 
செல்வன உள்ளிட்லடார் லபசி 
னைர்.

zS அணைா ்பல்கட�க்கழகத்தின் 16-வது ்பட்டமளிபபு விழா தசன்டன ்பல்கட�க்கழக நூற்்றாணடு அரங்கில் மநற்று நட்டத்பற்்றது. 
இதில் அறிவியல் மற்றும் ததாழி�க ஆய்வுத் துட்ற தட�டம இயக்குநர் மசகர் சி.மணம்ட க�ந்து தகாணடு மாைவர்களுக்கு 
்பட்டங்கடள வழங்கினார். உ்டன் அணைா ்பல்கட�. துடைமவந்தர் எம்.மக.சுரப்பா, ்பதிவாளர் கருைாமூர்த்தி.  படம்: ம.பிரபு

அண்ணா ்பல்கலை 16-வது ்பட்டமளிப்பு விழணா
zz 4,075 மாணவ, மாணவி்கள் பட்டம் சபற்றனர 

 �த்சனணனை
அணைா பல்க்�க்கழக 16-வது 
பட்டமளிப்பு விழாவில் 4,075 
மாைவ, மாைவிைருக்கு பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது. 

அணைா பல்க்�க்கழக 16-
வது பட்டமளிப்பு விழா பல்க்�க் 
கழகததின து்ை லவந்்தர் 
எம்.லக.சுரப்பா ்த்�்மயில் 
சென்னைப் பல்க்�க்கழக 
நூற்்றாணடு விழா க்�ைரங்கில் 
லேற்று ே்டசபற்்றது. அணைா 
பல்க்�க்கழக பதிவா்ளர்  
எல்.கருைாமூர்ததி வரலவற்்றார். 
இவ்விழாவில், சி்றப்பு அ்ழப் 
பா்ளராகக் க�ந்துசகாணட அறிவி 
ைல் மற்றும் ச்தாழி�க ஆய்வுக் 
கவுனசில் ் டரக்டர் சஜனைரல் லெகர் 
சி.மணலட மாைவ, மாைவி 
ைருக்கு பட்டம் வழங்கிப் லபசினைார். 
அப்லபாது அவர் கூறிை்தாவது:-

அணைா பல்க்�க்கழகம் 
மிகக் கு்்றந்்த கா�ததில் ோட்டி 
ல�லை மிகசசி்றந்்த ச்தாழில்நுட்பப் 
பல்க்�க்கழகங்களில் ஒன்றாக 
உருவானைது. இங்கு கடினைமாக 
படிதது முடிதது பட்டம் சபறும் 
மாைவ, மாைவிகளின வாழவில் 
இன்்றை ோள் முக்கிை ்தருை 
மாகும்.  எதிர்கா�ததில் நீங்கள் 
நி்னைப்பது எல்�ாம் அப்படிலை 
ேடக்கும் எனறு கூ்ற முடிைாது. 
ஆனைால், அ்தனமூ�ம் கி்டக்கும் 
அனுபவம் புதிை பாடத்்தக் 
கற்றுக் சகாடுக்கும். 

இந்்த பல்க்�க்கழகததில் 
நீங்கள் செ�விட்ட லேரம், 
எத்த்கை சூழ்�யும் எதிர் 
சகாள்ளும் ஆற்்ற்� உங்களுக்கு 
வழங்கும். சபாதுவாக ஒனறு சொல் 
வார்கள். புள்ளிவிவரம் எனபது 
சவறும் ்தகவல் மட்டுமல்�. அதுலவ 
அறிவு மற்றும் புததிக்கூர்்ம 
ஆகும். இப்பல்க்�க்கழகததில் 
ஆசிரிைர்கள் உங்களுக்கு 
ஏரா்ளமானை புள்ளிவிவரங்க்்ள, ்தக 
வல்க்்ள சொல்லிக் சகாடுத 
திருப்பார்கள். ஆனைால், சி்றந்்த 
ஆசிரிைர்கள் அத்தகவல்க்்ள 
உங்களுக்கு அறிவுத ச்தாகுப்பாக 

்தந்திருப்பார்கள். 
பூமியில் சி்றந்்த உயிரினைமாக கரு 

்தப்படும் மனி்த இனைம், இைற்்க 
லைாடு இ்ைந்து வாழவதுடன, 
எதிர்கா� ெந்்ததியினை்ரக் கருத 
தில் சகாணடு இைற்்க்ை அறிவி 
ைல் பூர்வமானை அணுகுமு்்றயுடன 
காப்பாற்்ற லவணடிை கட்மயும் 
இருக்கி்றது. 

இங்குள்்ள இ்ளம் 
பட்ட்தாரிகள் ெமூக ெவால்க்்ள 
அறிவிைல் மற்றும் ச்தாழில்நுட்ப 
அணுகுமு்்றயுடன எதிர் 
சகாள்வார்கள் எனை ேம்புகில்றன. 
அதுலவ வரும்  ஆணடுகளில் சபரிை 

வ்ளர்சசிக்கு அத்தாட்சிைாகத 
திகழும். கணடுபிடிப்புகளும், புதிை 
ச்தாழில்நுட்பமும்்தான எதிர்கா� 
வ்ளர்சசி்ைத தீர்மானிக்கும்.

இவ்வாறு மணலட கூறினைார்.
விழாவில், சிவில் இனஜினீை 

ரிங், சமக்கானிக்கல், எ�க்ட்ரிக் 
கல், ்தகவல் மற்றும் ச்தா்�த 
ச்தாடர்பு, ச்தாழில்நுட்பம், கட்டிடக் 
க்� உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவு 
களில் பயின்ற 4,075 மாைவ, 
மாைவிைருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட் 
டது. அணைா பல் க்�க்கழக 
ல்தர்வுக் கட்டுப்பாட்டா்ளர் எம்.
சவங்கலடென ேனறி கூறினைார்.

ரஜினி நிலைப்பாட்டில் ஏற்ட்்ட  
மபாற்றத்துக்கு வரவவறபு
கருத்தரங்கில் பங்்கற்றபின் செய்தியாளரகளிடம் என்.ராம் 
கூறிய்தாவது: குடியுரிமைச் ெடடதம்த பாஜக அரசு திரும்பப் 
சப்றாது என்று நடிகர ரஜினிகாந்த கூறியிருப்பது ெரி்தான். 
ெடடம் திரும்பப் சப்றப்படும் என்்ற நம்பிகமக எனககும் 
இல்மலை. இச்ெடடதம்த திரும்பப் சப்றககூடாது என்று 
ரஜினிகாந்த கூறியிருந்்தால் அது ்தவறு.

குடியுரிமைச் ெடடம், என்பிஆர, என்ஆரசி பறறி 
முழுமையாக படிதது ச்தரிந்துசகாளளாைல் ் ை்லைாடடைாக 
பாரதது ரஜினி கருதது கூறிவிடடார என்று நிமனககி்்றன். 
மூத்த வழககறிஞரகள பலைர இதுபறறி விரிவாக ஆராய்ந்து 
கடடுமரகள எழுதியுளளனர. 

குடியுரிமைச் ெடடம், என்பிஆர, என்ஆரசி பற்ற ரஜினிகாந்த 
முழுமையாக ச்தரிந்துசகாளள ் வண்டும். ் வண்டுைானால் 
அவருககு உ்தவ நான் ்தயாராக இருககி்்றன். இப்்பாது 
ரஜினியின் நிமலைப்பாடடில் ைாற்றம் ச்தரிகி்றது. சடல்லி 
கலைவரதம்த ்தடுககத ்தவறிய காவல் தும்றமயயும், ைததிய 
அரமெயும் ரஜினி கண்டிததுளளது வர்வறகத்தககது. 
இவவாறு அவர கூறினார.

அனுமதியின்றி வசயல்ெடும குடிநீர் ஆலை்கலை மூடபாவிடடபால்

 தலைலமச் வசேயைணாளர் ் ேரில் ஆஜரணாக ் ேரிடும்
zz  தமிழ்க அரசுக்கு உயர நீதிமன்்றம் எச்சரிக்ள்க 
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அனுமதியினறி செைல்படும் குடிநீர் 
ஆ்�க்்ள மூடாவிட்டால், ்த்� 
்மச செை�ர் ஆஜராக லேரிடும் 
எனை ்தமிழக அரசுக்கு உைர் 
நீதிமன்றம் எசெரிக்்க விடுத 
துள்்ளது.

ெட்டவிலரா்தமாக செைல்படும் 
குடிநீர் ஆ்�க்்ள மூட லவண 
டும், நி�த்தடி நீ்ர உறிஞ்ெ 
்த்ட விதிக்க லவணடும் எனறு 
லகாரி சென்னை புழ்�ச லெர்ந்்த 
சிவமுதது எனபவர் உைர் நீதிமன்றத 
தில் வழக்கு ச்தாடர்ந்திருந்்தார். 
இந்்த வழக்்க விொரித்த உைர் நீதி 

மன்றம்,  ெட்டவிலரா்தமாக நி�த்தடி 
நீ்ர உறிஞ்சும் நிறுவனைங்களுக்கு 
எதிராக ேடவடிக்்க எடுதது, 
அதுச்தாடர்பாக அறிக்்க ்தாக்கல் 
செய்ைாவிட்டால், ெம்பந்்தப்பட்ட 
மாவட்ட ஆட்சிைர்களுக்கு அபரா 
்தம் விதிக்கப்படும் எனை எசெரித 
திருந்்தது.

இந்நி்�யில், இந்்த வழக்கு நீதி 
பதிகள் வினீத லகாத்தாரி, ஆர்.
சுலரஷ்குமார் அமர்வில் லேற்று 
மீணடும் விொர்ைக்கு வந்்தது. 
அப்லபாது அரசு ்தரப்பில் ஆஜரானை 
வழக்கறிஞர், மாவட்ட வாரிைாக 
உள்்ள குடிநீர் ஆ்�கள் 

ச்தாடர்பானை பட்டிை்� ்தாக்கல் 
செய்்தார். 

லமலும், உரிை அனுமதியினறி 
செைல்படும் 132 குடிநீர் ஆ்� 
க்்ள மூட அ்னைதது மாவட்ட 
ஆட்சிைர்களுக்கும் சுற்்றறிக்்க 
பி்றப்பிக்கப்பட்டுள்்ள்தாகவும் 
அதில் ச்தரிவிக்கப்பட்டிருந்்தது.

இந்்த அறிக்்கக்கு அதிருப்தி 
ச்தரிவித்த நீதிபதிகள், ‘‘நி�த்தடி 
நீ்ர எடுக்கும் ஆ்�களுக்கு 
உரிமம் வழங்க வ்கசெய்யும் 
வ்கயில் கடந்்த 2018-ம் 
ஆணடு  உைர் நீதிமன்றம் ்தகுந்்த 
உத்தர்வ பி்றப்பிததுள்்ளது. 

ெட்டவிலரா்தமாக நி�த்தடி நீ்ர 
உறிஞ்சுபவர்கள் மீது குற்்ற 
ேடவடிக்்க எடுக்க லவணடும் 
எனைவும் அதில் வலியுறுத்தப் 
பட்டு இருந்்தது. ஆனைால் அந்்த 
உத்தர்வ ்தமிழக அரசு 
முழு்மைாக அமல்படுத்த 
வில்்�. எனைலவ, இதுச்தாடர்பாக 
அந்்தந்்த மாவட்ட ஆட்சிைர்கள் 
உரிை ேடவடிக்்க எடுக்கா 
விட்டால் ்த்�்மச செை�்ர 
லேரில் ஆஜராக உத்தரவிட 
லேரிடும்’’ எனை எசெரிதது வழக்கு 
விொர்ை்ை மார்ச 3-ம் 
ல்ததிக்கு ்தள்ளி ் வததுள்்ளனைர்.

CHENNAI

வெருநிறுென சமூ்க வெபாறுபபு திடட ெணி்களுக்கபா்க

ரணாம்்கணா சிவமன்டஸ் நிறுவனத்துக்கு விருது
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இ.டி. ேவ் ேடததிை லவர்ல்ட் 
சிஎஸ்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் விருது 
கள் வழங்கும் விழாவில் 
அரிைலூர் ராம்லகா சிசமனட்ஸ் 
நிறுவனைததுக்கு 'முழு்மைானை 
ெமு்தாை லமம்பாடு' விருதும், 
ொனறி்தழும் வழங்கப்பட்டுள்்ளது.

இதுகுறிதது சவளிைாகியுள்்ள 
செய்திக்குறிப்பு:

விருதுக்கு 120-க்கும் லமற்பட்ட 
நிறுவனைங்கள், 70 ்தனனைார்வ 
அ்மப்புகள் லபாட்டியிட்டனை. 
அவற்றில் 30 நிறுவனைங்கள், 20 
்தனனைார்வ ச்தாணடு அ்மப்பு 
களுக்கு விருதுகள் வழங்கப் 
பட்டனை.

ராம்லகா சிசமனட்ஸ் நிறுவனைத 
துக்கு 'முழு்மைானை ெமு்தாை 
லமம்பாடு' விருது கி்டததுள்்ளது. 
ஐக்கிை ோடுகள் கனைடா எனசி 
பவுணலடஷன ்த்�வர் அல்மாஸ் 
ஜிவானி, பிர்�ா நிர்வாக 
ச்தாழில்நுட்ப ் மை மூத்த நூ�கர் 
மற்றும் மாைவர் ே� அதிகாரி 
ரிஷி திவாரி ஆகிலைார் விரு்்த 
வழங்க ராம்லகா உ்தவி சபாது 
லம�ா்ளர் எம்.எஸ்.காலவரிைப்பா 
சபற்றுக்சகாணடார்.

அரிைலூரில் செைல்படும் 
ராம்லகா நிறுவனைம் பல்லவறு சபரு 
நிறுவனை ெமூக சபாறுப்புைர்வு 
பணிக்்ள செைல்படுததி வரு 
கி்றது. சுகா்தாரம், லோய் ்தடுப்பு பணி 
க்்ள லமற்சகாணடு வருகி்றது.

ராம்லகா நிறுவனைம் ொர்பில் 
மருததுவ முகாம்கள் ேடத்தப் 
படுகின்றனை. லமலும் 4 கிராமங்களில் 
தூய்்மைானை சுததிகரிக்கப்பட்ட 
குடிநீர் கி்டக்க வ்க செய்ைப் 
பட்டுள்்ளது. கழிப்ப்்ற வெதி 
கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு லோய் ்தடுப்பு 
ேடவடிக்்ககள் லமற்சகாள்்ளப் 
பட்டுள்்ளனை. பள்ளிகளில் கழிப்ப்்ற 
கள் தூய்்ம செய்ைப்பட்டு 
அவற்்்ற குழந்்்தகள், மாைவி 
கள் பைனபடுத்த விழிப்புைர்வு 
ஏற்படுத்தப்பட்டது.

லமலும் 19 அரசுப் பள்ளிகளில் 
கல்வித ்தரத்்த உைர்ததும் வ்க 
யில் கூடு்தல் ஆசிரிைர்க்்ள 

நிைமிதது, பள்ளிகளின உள்கட் 
ட்மப்புகள் லமம்படுத்தப்பட்டுள் 
்ளனை. ஆணடுல்தாறும் 1000 
பிள்்்ளகளுக்கு சீரு்ட, 
புத்தகப்்ப, கல்வி உபகரைங்கள் 
லபான்ற்வ வழங்கப்படுகின்றனை. 

அதுமட்டுமினறி சபணகள் 
வருவாய் ஈட்டும் வ்கயில் 
அவர்களுக்கு ல்த்வைானை 
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றனை 
இ்்ளஞர்கள் தி்ற்ம்ை 
சவளிப்படுததும் வ்கயில் வி்்ள 
ைாட்டுப் லபாட்டிகள் ேடத்தப் 
படுகின்றனை. விவொயிகளுக்கு 
ேவீனை லவ்ளாண உததிகள் 
லபாதிக்கப்படுகின்றனை.

�zராம்மகா சிதமன்டஸ் நிறுவனத்துக்கு 'முழுடமயான சமுதாய மமம்்பாடு' விருடத 
ஐக்கிய நாடுகள் கன்டா என்சி ்பவுணம்டஷன் தட�வர் அல்மாஸ் ஜிவானி, பிர்�ா 
நிர்வாக ததாழில்நுட்ப டமய மூத்த நூ�கர் மற்றும் மாைவர் ந� அதிகாரி ரிஷி 
திவாரி ஆகிமயார் வழங்க ராம்மகா உதவி த்பாது மம�ாளர் எம்.எஸ்.காமவரியப்பா 
த்பற்றுக்தகாண்டார்.
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சென்னை நந்தனைத்தில்

நல்லகண்ணுவுக்கு  
வாடகக வீடு ஒதுக்கீடு
zzஅரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு

 �சென்னை
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த ்தலை 
வர் நலைகண்ணுவுக்கு, நந்்தனம் 
பகுதியில வாடலக வீடு ஒனலறை 
்தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது.

கடந்்த 1953-ம் ஆண்டு நகர 
அபிவிருததிக் கழகம் மூைம் 
செனலன சிஐடி காைனியில, 
119 வீடுகள கட்டபபட்டு, சபாது 
மக்களுக்கு சபாது ஒதுக்கீடு 
முலறையில மா்த வாடலக அடிப 
பலடயில ஒதுக்கபபட்டன. இக் 
குடியிருபபுகளில, இந்திய கம்யூ 
னிஸ்ட் மூத்த ்தலைவர் ஆர்.நலை 
கண்ணுவுக்கு கடந்்த 2007-ம் 
ஆண்டு வீடு ஒதுக்கபபட்டது. 

இக்கட்டிடம் மிகவும் பழு்தலடந் 
திருந்்த்தால, கடந்்த 2011-ம் 
ஆண்டில சுயநிதி திட்டததினகீழ் 
புதிய அடுக்குமாடி குடியிருபபு 
கட்டும் திட்டம் சகாண்டுவரபபட்டு, 
அங்கு குடியிருபபவர்கள வீட்லட 
காலி செய்யும்படி நநாட்டீஸ் 
அனுபபபபட்டது.  

இல்த எதிர்தது வழக்கு ச்தாட 
ரபபட்டது. இந்்த வழக்கில நீதி 
மனறைம் அறித்த தீர்பபின அடிப 
பலடயில, கடந்்த ஏபரல மா்தம் 
வீடுகள காலி செய்யபபட்டன. 
இதில, நலைகண்ணு மற்றும்  
முனனாள அலமசெர் கக்கன  
குடும்பததுக்கு வழங்கபபட்ட 
வீடுகல்ளயும் காலி செய்ய 

வற்புறுததுவ்தாக ெர்சலெ 
எழுந்்தது.

ஓபிஎஸ் உறுதி
இ்தற்கிலடயில, கடந்்த ஆண்டு 

நம 10-ம் ந்ததி நலைகண்ணு, 
்தாமாகநவ முனவந்து வீட்லட காலி 
செய்்தார். ச்தாடர்ந்து நலடசபற்றை 
ெட்டபநபரலவ கூட்டததில, நலை 
கண்ணுவுக்கு வீடு ஒதுக்குவது 
குறித்த நகளவிக்கு துலை மு்தல 
வர் ஓ.பனனீர்செலவம் பதில அளிக் 
லகயில, ‘‘அரசு ொர்பில அவர்கள 
விரும்பிய இடததில வாடலக 
யினறி வீடு ஒதுக்கித்தரபபடும்’’ 
எனறைார். 

இந்நிலையில நந்்தனம் பகுதி 
யில உள்ள வீட்டுவெதி வாரிய குடி 
யிருபபில, நலை கண்ணுவுக்கு 
வாடலக வீடு ஒதுக்கபபட்டு அ்தற் 
கான அரொலை சவளியிடபபட் 
டுள்ளது.

செள்ளி, பிப்ரெரி 28, 20206
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பிறருக்கு தேவைப்படும் த்போது 
நல்லைர்களோ்க தேரியும் நோம்ேோன், 
அைர்களது தேவை்கள் முடிநேவுடன் 
த்கடடைர்களோகி விடுகின்தறோம்.

- முன்னாள் முதல்வர் அண்னா

பொதுஅறிவு: இநதியோவின் முேல மக்்கள் தேோவ்க 
்கணக்த்கடுபபு 1872-ல நவடத்பறறது. 1881 முேல  
1941-ம் ஆண்டு ைவை மக்்கள் தேோவ்க ஆவணயர 
இபத்போறுபவ்ப ைகிதேோர. சுேநதிைததுக்கு பின் ேவ்லவம 
்பதிைோளர மறறும் இநதிய மக்்கள்தேோவ்க ்கணக்த்கடுபபு 
ஆவணயரிடம் இபத்போறுபபு ைழங்கப்படடது.

இணையம்: த்பயின்ட ேயோரிபபில 100 ஆண்டு்களுக்கும் 
தம்லோ்க தெயல்படும் டியூ்லக்ஸ் நிறுைனதவே 2008-ல 
அக்தெோதநோ்பல குழுமம் ேன்னுடன் இவணததுக் த்கோண்டது. 
இேன் www.dulux.in இவணயேளம் மூ்லம் த்பயின்ட 
அடிக்கும் குறிபபு்கள் மறறும் தயோெவன்கள், ைவ்க்கவள 
அறிய்லோம். ெரியோன த்பயின்டவட தேரவு தெயயவும் முடியும்.

zS இந்தியாவுக்ான நெதர்ாந்து ொட்டின் தூதர மார்டன் வான் ந்டன் நெரக, நென்்ன த்்்ம் நெய்்த்தில் முதல்வர 
ெழனிொமி்ய மரியா்த நிமித்தமா் நெற்று ெந்தித்தார. உ்டன், நென்்னயில் உள்ள நெதர்ாந்து ொட்டின் ் வுரவ தூதர ந்ாொல் 
சீனிவாென், த்்்ம நெய்ா்ளர ெண்மு்ம், நவ்ளாண்்மத் து்ை நெய்ா்ளர  ் ்ன்தீப் சிங் நெடி உளளிட்ந்டார.

‘இநதியன-2’ படபபிடிபபில்  3 பபர் உயிரிழந்த விெகா்ரம்

மத்திய குற்றப்பிரிவு ப�ாலீஸார் முன்பு 
இயக்குநர் ஷஙகர் ஆஜராகி விளக்கம்

 �சென்னை
இந்தியன-2 படபபிடிபபில ஏற்பட்ட 
விபதது  ச்தாடர்பான  விொரலைக் 
காக செனலன மததிய 
குற்றைபபிரிவு நபாலீஸார் முன 
இயக்குநர் ஷங்கர்  நநற்று நநரில 
ஆஜராகி வி்ளக்கம் அளித்தார்.

செனலன பூந்்தமலலி அருநக  
‘ஈவிபி பிலிம் சிட்டி’யில,  கமல 
ஹாென நடிததுவரும் ‘இந்தியன-2’  
படததின  படபபிடிபபு நலட 
சபற்றைது. கடந்்த 19-ம் ந்ததி இரவு 
நலடசபற்றை படபபிடிபபினநபாது 
நடந்்த விபததில 3 நபர் உயிரி 
ழந்்தனர்.  10-க்கும் நமற்பட்நடார் 
காயம் அலடந்்தனர். விபதது 
ச்தாடர்பாக செனலன காவல 
நிலைய எலலைக்கு உட்பட்ட 
நெரதநபட்லட காவல நிலைய 
நபாலீஸார் வழக்குப பதிந்து 
விொரலை நடததினர்.

இந்நிலையில இந்்த வழக்கு 
விொரலைலய செனலன மததிய 
குற்றைபபிரிவு நபாலீஸாருக்கு 
மாற்றி செனலன காவல 
ஆலையர் ஏ.நக.விஸ்வநா்தன 
உத்தரவிட்டார். இல்ததச்தாடர்ந்து 
மததிய குற்றைபபிரிவு நபாலீஸார் 
விொரலைலய ச்தாடங்கினர். 
மு்தலகட்டமாக செனலன மததிய 
குற்றைபபிரிவு காவல கூடு்தல 
ஆலையர் சி.ஈஸ்வரமூர்ததி, 
துலை ஆலையர் ஜி.நாக 
நஜாதி ஆகிநயார் விபதது நிகழ்ந்்த 

இடததுக்கு கடந்்த ஞாயிற்றுக் 
கிழலம நநரில செனறு ஆய்வு 
நமற்சகாண்டனர்.

இல்ததச்தாடர்ந்து ‘இந்தியன2’ 
திலரபபடதல்த ்தயாரிக்கும்  
லைகா நிறுவன நிர்வாகிகளுக்கு 
விொரலைக்கு ஆஜராகுமாறு  
ெம்மன அனுபபி இருந்்தனர். இயக் 
குநர் ஷங்கருக்கும் ெம்மன அனுப 
பபபட்டிருந்்தது. 

இல்தத ச்தாடர்ந்து செனலன 
நவபநபரியில உள்ள காவல 
ஆலையர் அலுவைகததில  இயக் 
குநர் ஷங்கர் நநற்று காலை  ஆஜ 

ரானார். அவரிடம், “படபபிடிபபின 
நபாது விபதது ஏற்பட்டது எப 
படி? நீங்கள அபநபாது எங்கு 
இருந்தீர்கள?  படபபிடிபபினநபாது 
முழு பாதுகாபபு ஏற்பாடுகள செய் 
யபபட்டிருந்்த்தா?” எனபன உட்பட 
பலநவறு நகளவிகள நகட்கப 
பட்டன.  சுமார் இரண்டலர மணி 
நநரம் இந்்த விொரலை நலட 
சபற்றைது.  

ஷங்கர் அளித்த அலனதது 
்தகவலகல்ளயும் நபாலீ 
ஸார் வீடிநயாவாகவும், எழுதது 
பூர்வமாகவும் பதிவு செய்துள்ளனர்.  
அடுத்த்தாக நடிகர் கமலஹாென, 
நடிலக காஜல உளளிட்நடாலரயும் 
விொரிக்க மததிய குற்றைபபிரிவு 
நபாலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

முனன்தாக விபதது 
நிகழ்ந்்தநபாது இயக்குர் ஷங்கர் 
ெமூக வலை்த்ளப பக்கததில ்தனது 
வருத்ததல்தப பகிர்ந்திருந்்தார். 
அதில ‘நமாெமான விபதது நடந்்த 
நாளிலிருந்து நான அதிர்சசியில 
இருக்கிநறைன. எனது உ்தவி இயக் 
குநர், குழுலவச நெர்ந்்தவர்களின 
மரைதல்த நிலனததுத தூக்கம் 
வருவதிலலை. நூலிலழயில அந்்த 
கிநரன விபததிலிருந்து ்தபபித 
ந்தன. ஆனால, அது என மீது 
விழுந்திருந்்தால நனறைாக இருந் 
திருக்கும் எனறு நிலனக்கிநறைன” 
எனறு உருக்கமாக பதிவிட்டி 
ருந்்தார்.

திருவவாறறியூர் வ�ாகுதி திமுக எம்எலஏ பக.பி.பி.சாமி மக்றவு
zzஆளுநர் இரஙகல்; மு.க.ஸ்டாலின் அஞசலி

 �சென்னை
முனனாள அலமசெரும், திரு 
சவாற்றியூர் ச்தாகுதி திமுக ெட்டப
நபரலவ உறுபபினருமான நக.பி.
பி. ொமி (57) உடலநைக் குலறைவால  
காைமானார். அவரது உடலுக்கு 
திமுக ்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின 
அஞெலி செலுததினார்.

கடந்்த 6 மா்தங்க்ளாக சிறுநீரக 
செயலிழபபால பாதிக்கபபட்டு 
சிகிசலெ சபற்று வந்்த நக.பி.
பி.ொமி, நநற்று காலை மரைம் 
அலடந்்தார். திருசவாற்றியூர் 
நக.வி.நக.குபபததில உள்ள 
இலைததில லவக்கபபட்டிருந்்த 
அவரது உடலுக்கு திமுக ்தலைவர் 
மு.க.ஸ்டாலின, சபாரு்ளா்ளர் 
துலரமுருகன, மு்தனலமச செய 
ைா்ளர் நக.என.நநரு, மகளிரணி 
செயைா்ளர் கனிசமாழி, இல்ள 
ஞரணி செயைா்ளர் உ்தயநிதி 
ஸ்டாலின, முனனாள அலமசெர் 
எ.வ.நவலு,  எம்.பி.க்கள டி.நக.எஸ். 
இ்ளங்நகாவன, கைாநிதி வீராொமி, 
்தமிழசசி ்தங்கபாண்டியன, 
எம்எலஏக்கள பி.நக.நெகர்பாபு, 
ரங்கநா்தன, மா்தவரம் சு்தர்ெனம், 
வி.ஜி.ராநஜந்திரன உளளிட்நடார் 
மாலை அணிவிதது அஞெலி 
செலுததினர். நக.பி.பி.ொமியின 
மகன பரசு பிரபாகரன உளளிட்ட 
குடும்பததினருக்கு ஸ்டாலின 
ஆறு்தல கூறினார்.

திமுக மீனவரணிச செயைா்ள 

ராக இருந்்த நக.பி.பி.ொமி, கடந்்த 
2006 ெட்டபநபரலவத ந்தர்்தலில 
திருசவாற்றியூர் ச்தாகுதியில 
சவற்றி சபற்று, மீனவ்ளத துலறை 
அலமசெரானார். 2011 ந்தர்்தலில 
ந்தாலவி அலடந்்தவர், 2016-ல 
மீண்டும் திருசவாற்றியூரில சவனறு 
2-வது முலறையாக எம்எலஏ ஆனார்.

நக.பி.பி.ொமியின ்தந்ல்த 
பரசுராமன, திருசவாற்றியூர் நக 
ராட்சி உறுபபினராக இருந்்தவர். 
்தந்ல்த ் வழியில அரசியலுக்கு 
வந்்த ொமி,  கட்சியில பலநவறு 

ப்தவிகல்ளப சபற்று, பினனர் 
அலமசெர் ப்தவி வலர உயர்ந் 
்தார். மலறைந்்த திமுக ்தலைவர் 
கருைாநிதிக்கு மிகவும் சநருக்க 
மானவராக இருந்்தார்.

நக.பி.பி.ொமியின மலனவி 
உமா, மூத்த மகன இனியவன 
ஆகிநயார் ஏற்சகனநவ காைமாகி 
விட்டனர். ்தற்நபாது பரசு பிரபாக 
ரன எனறை மகனும், உ்தயா எனறை 
மகளும் உள்ளனர். திருசவாற்றியூர் 
பட்டினத்தார் நகாயில ச்தரு 
அருநக உள்ள மயானததில அவ 

ரது உடல இனறு ்தகனம் செய்யப 
பட இருபப்தாக குடும்பததினர் 
ச்தரிவிததுள்ளனர்.

நக.பி.பி.ொமியின மலறைவுக்கு 
்தமிழக ஆளுநர், அரசியல கட்சித 
்தலைவர்கள இரங்கல ச்தரிவித 
துள்ளனர்.

ஆளுநர் பன்வாரிலவால் 
புர�வாஹித்: ெட்டபநபரலவ உறுப 
பினர் நக.பி.பி.ொமியின மலறைவு 
அதிர்சசி அளிக்கிறைது. அவரது 
மலறைவு திருசவாற்றியூர் ச்தாகுதி 
மக்களுக்கு நபரிழபபாகும். நக.பி.
பி.ொமிலய இழந்து வாழும் குடும்ப 
உறுபபினர்களுக்கு ஆழ்ந்்த இரங் 
கலை ச்தரிவிததுக் சகாளவதுடன, 
அவரது ஆனமா இலறைவன திரு 
வடி நிழலில இல்ளபபாறை பிரார்த 
திக்கிநறைன. அவரது இழபலப ்தாங் 
கிக் சகாளளும் மன வலிலமலய 
குடும்பத்தாருக்கு வழங்க நவண் 
டும் எனறும் நவண்டுகிநறைன.

திமுக தலல்ர் மு.க.ஸ்வாலின: 
நக.பி.பி.ொமியின திடீர் மலறைவு 
செய்தி நகட்டு அதிர்சசி அலடந் 
ந்தன. திமுக இல்ளஞரணி மாவட்ட 
அலமபபா்ளர், ்தலைலம செயற் 
குழு உறுபபினர், மாநிை மீனவர் 
அணிச செயைா்ளர் ஆகிய பலநவறு 
சபாறுபபுகளில பணியாற்றி கரு 
ைாநிதியின அனலபயும், பாராட் 
லடயும் சபற்றைவர். மீனவ்ளத 
துலறை அலமசெராக இருந்்தநபாது 
மு்தலவராக இருந்்த கருைாநிதி 

யிடமும், துலை மு்தலவராக 
இருந்்த எனனிடமும் வா்தாடி மீன 
வர்களுக்கு பலநவறு திட்டங்கல்ள 
நிலறைநவற்றினார்.

மக்களுக்காகவும், மீனவர் 
ெமு்தாயததுக்காவும் இரவு பகைாக 
பணியாற்றும் ஒரு செயல வீரலர 
திருசவாற்றியூர் ச்தாகுதி மக்கள 
இழந்து வாடுகினறைனர். திமுகவின 
நபாராட்டங்கல்ள நடத்தவும்,  
உற்ொகமிக்க ச்தாண்டர்கல்ள 
உருவாக்கவும் ஆர்வம் குலறை 
யாமல ச்தாடர்ந்து உலழதது 
வந்்த நக.பி.பி.ொமிலய இழந்து 
நானும், திமுக ச்தாண்டர்களும் 
்தவிக்கிநறைாம்.

தமிழக கவாங்கி�ஸ தலல்ர் 
ரக.எஸ.அழகிரி: மீனவர் ெமு்தாயத 
தின நைனுக்காக அரும்பாடுபட்ட, 
மீனவர்களின உரிலமகல்ள காக்க 
நபாராடிய நக.பி.பி.ொமியின 
இழபபு ஈடு செய்ய முடியா்த நபரி 
ழபபாகும். அவலர இழந்து வாடும் 
குடும்பததினருக்கும், உறைவினர் 
களுக்கும், திமுகவினருக்கும் 
எனது ஆழ்ந்்த இரங்கலையும், 
அனு்தாபதல்தயும் ச்தரிவிததுக் 
சகாளகிநறைன.

இவவாறு அவர்கள கூறி 
யுள்ளனர். 

முனனாள மததிய அலமசெர் 
சு.திருநாவுக்கரெர் உளளிட்நடாரும் 
நக.பி.பி.ொமி மலறைவுக்கு இரங்கல 
ச்தரிவிததுள்ளனர்.

மதுபானக்கடை்கள் வேணைாம் என்று நிடைவேற்றிய 

கிராமசபை தீரமானதபதை அமலைடுததை தையக்கம் ஏன்?

z தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் ககள்வி
 �சென்னை

மதுபானக்கலடகள நவண்டாம் 
என கிராமெலபக் கூட்டததில 
சபாதுமக்கள தீர்மானம் நிலறை 
நவற்றினால அல்த அமலபடுத்த 
்தமிழக அரசு ்தயங்குவது ஏன 
எனறு உயர் நீதிமனறைம் நகளவி 
எழுபபியுள்ளது.

டாஸ்மாக் கலட இடமாற்றைம் 
ச்தாடர்பான வழக்கு விொரலை 
்தலைலம நீதிபதி ஏ.பி.ொஹி 
மற்றும் நீதிபதிகள சி.வி.
கார்ததிநகயன, பி.டி.ஆதிநகெவலு 
ஆகிநயார் அடங்கிய அமர்வில 
நநற்று நடந்்தது.

அபநபாது நீதிபதிகள, ‘‘டாஸ் 
மாக் ச்தாடர்பான பிரசசிலன 
முழுக்க, முழுக்க அரசியைலமபபு 
ெட்டம் ொர்ந்்த பிரசசிலனயாக 
உள்ளது. மாநிை அரசு எப 
நபாதும் மக்கள நைன காக்கும் 
அரொக செயலபட நவண்டும். குடி 
மக்கள ஒவசவாருவருலடய 
கண்ணியதல்தயும் காக்க நவண் 
டியது அரசின கடலம. டாஸ்மாக் 
மதுபானக்கலடகள நவண்டாம் 
என கிராமெலபக் கூட்டததில 
சபாதுமக்கள ஒனறு கூடி தீர்மானம் 
நிலறைநவற்றினால, அல்த அமல 
படுத்த அரசு ்தயங்குவது ஏன? 

எனபது ்புரியவிலலை. 
 மக்கள நைன ொர்ந்து கிராம 

பஞொயததுக்கள எடுக்கும் முடிவு 
களுக்கு மாநிை அரசுகள ஏன செவி 
ொய்க்கக்கூடாது? ந்தர்்தல அறிக் 
லகயில மதுவிைக்லக அமல 
படுததுநவாம் எனக்கூறும் அரசியல 
கட்சிகள ஆட்சிக்கு வந்்தபிறைகு 
அல்த அமலபடுத்தாமல விட்டு 
விடுவது ஏன? மதுபான விற்பலன 
அரசின சகாளலக முடிவாக இருந் 
்தாலும் கூட வருங்காை இல்ளய 
்தலைமுலறையின நைன ொர்ந்தும் 
சிை முடிவுகல்ள எடுக்கைாம் என 
கருதது ச்தரிவித்தனர்.

அபநபாது அரசு ்தலைலம 
வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் 
ஆஜராகி,  கடந்்த  2004 மு்தல 

2020 வலர  35 ெ்தவீ்தம் மதுபானக் 
கலடகளின எண்ணிக்லக குலறைக் 
கபபட்டுள்ளன. 12 மணி நநரமாக 
இருந்்த மதுபான கலடயின 
விற்பலன நநரம் 10 மணி 
நநரமாக குலறைக்கபபட்டுள்ளது. 
கிராமெலபக் கூட்டங்களில 
ஏற்சகனநவ 8 வழிசொலை, சிஏஏ, 
நீட் நபானறை ந்தர்வுகளுக்கு எதிராக 
தீர்மானம் நிலறைநவற்றியநபாது, 
அந்்த தீர்மானங்கல்ள ெட்டவிதி 
களுக்கு உட்பட்டு பரிசீலிதது 
வருகிநறைாம் எனறைார். 

 அல்தயடுதது நீதிபதிகள, ‘‘மது 
பான கலடகள அலமபப்தற்கு 
முன அந்்த பகுதி மக்களிடம் 
கருதது நகட்க நவண்டும் எனபல்த 
ஏன ெட்டமாக்கக் கூடாது? மது 
விற்பலனலய ்தடுபப்தற்காக உரு 
வாக்கபபட்ட மதுவிைக்கு மற்றும் 
ஆயததீர்வு துலறையின மூைமாக 
ெட்டவிநரா்தமாக மதுவிற்பலன 
நலடசபறுவது நவ்தலனக்குரியது. 
நகாயில பகுதியில அலெவ உைவு 
கலடகள நடத்தக்கூடாது என 
அறிவித்த ்தமிழக அரசு, மதுபானக் 
கலடகள லவக்கக்கூடாது என 
ஏன அறிவிக்கவிலலை? கடந்்த 
16 ஆண்டுகளில மதுபானக் கலட 
களின எண்ணிக்லக குலறைந்துள்ள 

்தாகக் கூறும் அரசு, மது அருந்து 
நவாரின எண்ணிக்லக  குலறைந் 
துள்ளது என உறுதிபடக் 
கூறை முடியுமா? எனறைனர். 

அ்தனபிறைகு கடந்்த 2017-ம் 
ஆண்டு டாஸ்மாக் மதுபானக் 
கலடகள அலமபப்தற்கான 
நலடமுலறை குறிதது டாஸ்மாக் 
நிர்வாக இயக்குநர் பிறைபபித்த 
சுற்றைறிக்லகலய ஏற்க முடியாது 
எனறை நீதிபதிகள, ்தமிழ்நாடு 
மதுபான சிலைலறை விற்பலன 
விதிகளில திருத்தம் சகாண்டு 
வருவது குறிதது ்தமிழக  அரசு 
6 வாரங்களுக்குள பதில அளிக்க 
நவண்டும் என உத்தரவிட்டு 
விொரலைலய ஏப.17-க்கு ்தளளி 
லவததுள்ளனர்.

எனஆர்சி-க்கு எதி்ராக 

சடடப்ப�ரகவயில தீர்மானம் 
நிக்றபவற்ற பவண்டும்
zz பாமக நிறுெனர் ராமதாஸ ெலியுறுததல் 

 �சென்னை
பிஹார் மாநிைதல்தப பினபற்றி 
்தமிழக ெட்டபநபரலவயிலும் 
ந்தசிய குடிமக்கள பதிநவடுக்கு 
(எனஆர்சி) எதிராக தீர்மானம் 
நிலறைநவற்றை நவண்டும் எனறு 
பாமக நிறுவனர் ராம்தாஸ் 
வலியுறுததியுள்ளார். 
இது ச்தாடர்பாக அவர் ்தனது 
ட்விட்டர் பக்கததில பதிவிட்டிருபப 
்தாவது:

பிஹார் மாநிை ெட்டபநபரலவ 
யில ந்தசிய குடிமக்கள பதிநவ 
டுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிலறை 
நவற்றைபபட்டிருபபது வரநவற்கத 
்தக்கது. பாமகவின சகாளலகயும் 
இது்தான. கடந்்த டிெம்பர் 31-ம் 
ந்ததி நடந்்த பாமக சபாதுக்குழு 
கூட்டததில இல்த வலியுறுததி 
தீர்மானம் நிலறைநவற்றைபபட்டு 
உள்ளது. 

பிஹார் மாநிைதல்த பினபற்றி 
்தமிழக ெட்டபநபரலவயிலும் 
ந்தசிய குடிமக்கள பதிநவடுக்கு 
(எனஆர்சி) எதிராக தீர்மானம் 
நிலறைநவற்றை நவண்டும். 2010-ம் 
ஆண்டு நடத்தபபட்ட அந்த 
வடிவததில ந்தசிய மக்களச்தாலக 
பதிநவடு (எனபிஆர்) ்தயாரிக்க 
நவண்டும். 

அொம் மாநிைதல்தத ்தவிர 
இந்தியாவின எந்்த மாநிைததிலும் 
எனஆர்சி ்தயாரிக்கபபடாது. அது 
குறித்த விவா்தம் ந்தலவயிலலை 
எனறு பிர்தமர் நமாடி கூறியிருப 
பதும், அல்த உளதுலறை அலமச 
ெர் அமித ஷா வழி சமாழிந்திருப 
பதும் வரநவற்கத்தக்கது. ்தமிழக  
ெட்டபநபரலவயில எனஆர்சி-க்கு 
எதிராக தீர்மானம் சகாண்டு 
வருவது குறிதது பரிசீலிக்கபபட்டு 
வருவ்தாக மு்தலவர் பழனிொமி 
கூறியிருபபது ெரியான நிலைப 
பாடு. ந்தசிய மக்களச்தாலக 
பதிநவடு (எனபிஆர்) ச்தாடர்பாக 
மக்களிடம் நிைவி வரும் அசெத 
ல்தயும், ஐயதல்தயும் அரசு 
நபாக்க நவண்டும். இவவாறு 
ராம்தாஸ் கூறியுள்ளார்.

நீட் ப்தர்வு ஆள்்ாறாட்ட ெழக்கு விொ்ர்ை

சிபிஎஸ்இ அதிகாரிகள்  
ஆஜராக சிபிசிஐடி சம்மன்

 �சென்னை
நீட் ந்தர்வு ஆளமாறைாட்ட 
வழக்கு விொரலைக்கு நநரில 
ஆஜராகுமாறு, ந்தர்லவ நடததிய 
சிபிஎஸ்இ அதிகாரிகளுக்கு 
சிபிசிஐடி ெம்மன அனுபபியுள்ளது.

நீட் ந்தர்வு ஆளமாறைாட்ட வழக்கு 
ச்தாடர்பாக ்தமிழக சிபிசிஐடி 
நபாலீஸார் வழக்குபபதிவு செய்து 
2 மாைவிகள, 9 மாைவர்கள, 
அவர்களின சபற்நறைார் மற்றும் 
இலடத்தரகர்கள என 18 நபலர 
இதுவலர லகது செய்துள்ளனர்.  

நீட் ந்தர்லவ ்தற்நபாது உத்தரப 
பிரந்தெம் மாநிைம் சநாய்டாவில 
உள்ள நநஷனல சடஸ்டிங் 
ஏசஜனசி  (NTA) நடததி வருகிறைது. 
2019-ம் ஆண்டுக்கு முனபு நீட்  
ந்தர்வுகல்ள மததிய இலடநிலைக் 
கலவி வாரியம் (சிபிஎஸ்இ) நடத 
தியது. இந்நிலையில, மருததுவ 
கலவி இயக்குநரகததின இலைய 
்த்ள முகவரிக்கு ஒரு இ.சமயில 
வந்்தது. 

இந்தியில் நீட் தேர்வு
அதில, செனலன மருத 

துவக் கலலூரியில 2-ம் ஆண்டு 
படிக்கும் மாைவன ்தனுஷ் 
குமாருக்கு இந்தி ச்தரியாது, 
ஆனால பிஹாரில  இந்தியில 
நீட் ந்தர்வு எழுதி மருததுவப படிப 
பில நெர்ந்துள்ள்தாக குறிபபிடப 
பட்டிருந்்தது.

அ்தனநபரில, மாைவன ்தனுஷி 

டம் மருததுவக் கலவி மற்றும், 
கலலூரி அதிகாரிகள விொரலை 
நடததினர். அபநபாது,  அவருக்கு 
இந்தி ச்தரியாது எனபது உறுதி 
செய்யபபட்டது. ஆனால ்தனுஷ், 
2018-ம் ஆண்டு   பிஹார் மாநிைத 
தில இந்தியில நீட் ந்தர்வு எழுதி, 
ந்தர்சசி சபற்று, செனலன மருத 
துவக் கலலூரியில நெர்ந்திருபபது 
ச்தரியவந்்தது. இதுகுறிதது 
சிபிசிஐடி நபாலீஸாருக்கு ்தகவல 
கிலடக்க, அவர்கள மாைவர் 
்தனுஷ் மற்றும் அவரது ்தந்ல்த 
ந்தநவந்திரன ஆகிநயாலர லகது 
செய்்தனர்.

2018-ல் நடந்ே தேர்வு விவரம்
்தனுஷுக்கு  பதில ஆளமாறைாட் 

டம் செய்து ந்தர்வு எழுதிய 
மாைவர், இ்தற்கு ஏற்பாடு 
செய்து சகாடுத்த இலடத்தரகர் 
ஆகிநயாலர பிடிக்கும் முயற்சி 
யில நபாலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.  
இந்நிலையில 2018-ம் ஆண்டு 
நீட் ந்தர்லவ நடததிய சிபிஎஸ்இ 
அதிகாரிகளிடம் விொரலை 
நடததுவ்தற்காக, அவர்கல்ள 
நநரில ஆஜராகச சொலலி ்தமிழக 
சிபிசிஐடி நபாலீஸார் ெம்மன அனுப 
பியுள்ளனர். 

நமலும், 2018-ம் ஆண்டு ந்தர்வு 
எழுதிய ்தமிழக மாைவர்களின 
விவரங்கல்ள வழங்கக்நகாரி  
சிபிஎஸ்இ-க்கு  கடி்தமும் அனுபபப 
பட்டுள்ளது.

zS ம்ைந்த திமு் எம்எல்ஏ ந்.பி.பி.ொமியின் உ்டலுககு திமு் த்்வர 
மு.்.ஸ்டாலின் உளளிட்்ட நிரவாகி்ள மா்் அணிவித்து அஞெலி நெலுத்தி, 
குடும்ெத்தினருககு ஆறுதல் கூறினர.   படம்: க.பரத்

WW தேரேல் அறிக்கையில் 
மதுவிலக்கை 
அமல்்படுத்துத�ோம் 
எனககூறும் அரசியல் 
கைட்சிகைள் ஆட்சிககு 
�நேபிறகு அ்ே 
அமல்்படுத்ேோமல்  
விட்டுவிடு�து ஏன்?

வந�ர்்லாந்து நாடடு கவுரவ தூ�ராக  
பகா�ால சீனிவாசன் நியமனம்
zzமுதல்ெர் பழனிசாமியு்டன் சந்திப்பு

 �சென்னை
செனலனயில உள்ள சந்தர்ைாந்து 
நாட்டு தூ்தரகததின கவுரவ 
தூ்தராக, டிவிஎஸ் நகபிடல 
ஃபண்டு நிறுவனததின நமைாண் 
இயக்குநர் நகாபால சீனிவாென 
நியமிக்கபபட்டுள்ளார். அ்தலனத 
ச்தாடர்ந்து மரியால்த நிமித்தமாக 
மு்தலவர் பழனிொமிலய ்தலை 
லமச செயைகததில ெந்தித்தார். 

செனலனலய ்தலைலமயிட 
மாக சகாண்ட டிவிஎஸ் குழுமத 
தின 3-வது ்தலைமுலறை ச்தாழில 
முலனநவாராக வி்ளங்குபவர் 
நகாபால சீனிவாென. இவர் இ்ளங் 

கலை பட்டபபடிபலப செனலன 
ைநயாைா கலலூரியிலும், எம்பிஏ 
படிபலப மிசசிகான பலகலைக் 
கழகததிலும் முடிததுள்ளார்.  
இவர் டிவிஎஸ் நகபிடல ஃபண்டு 
நிறுவனததின ்தலைவர் மற்றும் 
நமைாண் இயக்குநராக உள்ளார்.

்தமிழகதல்தச நெர்ந்்த பிரபை 
ச்தாழிைதிபர் நகாபால சீனிவாென 
சந்தர்ைாந்து கவுரவ தூ்தராக 
நியமனம் செய்யபபட்ட்தன மூைம் 
வர்த்தகம், புதிய மு்தலீடு, கலவி, 
சுற்றுைா மற்றும் கைாசொரம் 
நபானறை துலறைகளில  ்தற்நபாது 
சந்தர்ைாந்து - ்தமிழகம் இலடநய 

ஒததுலழபபு நமலும் அதிகரிக்கும் 
எனக் கூறைபபடுகிறைது. 

இந்நிலையில, இந்தியாவுக் 
கான சந்தர்ைாந்து நாட்டு தூ்தர் 
மார்டின வான சடன சபர்க், சென 
லனயில உள்ள சந்தர்ைாந்து நாட் 
டுக்கான கவுரவ தூ்தர் நகாபால 
சீனிவாென ஆகிநயார் மரியால்த 
நிமித்தமாக மு்தலவர் பழனி 
ொமிலய, ்தலைலமச செயைகததில 
நநற்று ெந்திதது உலரயாடினர். 
அபநபாது அரசு ்தலைலமச 
செயைர் க.ெண்முகம், நவ்ளாண் 
துலறை செயைர் ககனதீப சிங் நபடி 
உளளிட்நடார் உடனிருந்்தனர்.

WW ஷஙகைர அளித்ே அ்னத்து 
ேகை�ல்கை்ையும் த்போலீஸோர 
வீடிதயோ�ோகைவும், எழுத்து 
பூர�மோகைவும் ்பதிவு 
செய்துள்ைனர.
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தமிழகம், காைரக்கால், புதுச்ேசரியில் வறண்ட 
வானிைல நிலவும். ெசன்ைனயில் ஓரளவு ேமகமூட்டம் 
காணப்படும். காைல ேநரங்களில் ேலசான 
பனிமூட்டம் நிலவும். ெவப்பநிைல 24 முதல் 
33 டிகிரி ெசல்சியஸாக இருக்கும்.
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CH-X

 தமிழகத்தில் எதிர்மைற பிரச்சாரேம இருக்கிறது 
   ெதலங்கானா ஆளுநர் தமிழிைச சவுந்தரராஜன் கருத்து 

   புதுச்ேசரி / விழுப்புரம் 
  தமிழகத்தில் எதிர்மைற பிரச்சாரேம
அதிகம் இருக்கிறது; மைறக்கப்
பட்ட இந்திய வரலாற்ைற மீட்டு 
உருவாக்குதல் அவசியம் என்று 
ெதலங்கானா ஆளுநர் தமிழிைச 
சவுந்தரராஜன் ெதரிவித்துள்ளார்.

  இந்தியா - ெதன்கிழக்கு ஆசிய 
நாடுகளுக்கு இைடயிலான கடல் 
சார்ந்த பைழய சேகாதரத்துவத்ைத 
நிைனவூட்டும் சர்வேதச கருத்
தரங்கம் புதுச்ேசரியில் ேநற்று 
ெதாடங்கியது. 

  இதில் பங்ேகற்று ஆளுநர்
தமிழிைச ேபசியதாவது: இந்தியா
வுக்கும் ெதன்கிழக்கு ஆசிய நாடு
களுக்கும் கலாச்சார, வர்த்தக 
ெதாடர்புகள் பழங்காலம் ெதாட்ேட
இருந்து வந்தது. ஆனால் வரலாறு
தவறாக புரிந்துெகாள்ளப்பட்
டுள்ளது. அைத மீட்டு உருவாக்கம் 
ெசய்தல் அவசியம்.

  தமிழகத்திலும் தவறான தகவல் 
ெதாடர்பு காரணமாக  வரலாறு 
தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்திய வரலாறு நிைறய மைறக்கப்
பட்டுள்ளது.

  கடல் கடந்த தமிழர் ெபருைமக்
குச்  சான்றாக மகாராஷ்டிரா துைற
முகத்துக்கு ராேஜந்திர ேசாழன்
ெபயருடன் சிைல ைவக்கப்பட்
டுள்ளது. இது தமிழராக, 
இந்தியராக ெபருைம தருகிறது. 
ஆனால்,  தமிழகத்திேலா எதிர்
மைறயான பிரச்சாரேம அதிகம் 
இருக்கிறது. தாய்லாந்தில் 

தங்க புத்தர் சிைல மீது மண் 
பூசி ைவத்திருப்பதுேபால் 
மைறக்கப்பட்ட தங்கமான இந்திய 
வரலாற்ைற மீட்டு உருவாக்குதல் 
அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார்.

  கருத்தரங்கில் ேபசிய துைண
நிைல ஆளுநர் கிரண்ேபடி, "புதுச்
ேசரிக்கு ேராமானியார்கள், பிெரஞ்
சுக்காரர்கள் என பல நாட்டவர்கள் 
வந்துள்ளனர். பண்ைடய கடல்
வாணிபச் சான்றாக உள்ள அரிக்
கன்ேமட்டில் அருங்காட்சியகம் 
அைமக்கப்படுகிறது. அத்துடன் 
ேகாயில் சுற்றுலாவுக்கும் புதுச்
ேசரியில் முக்கியத்துவம் தரு
கிேறாம்" என்று குறிப்பிட்டார்.

  இந்நிகழ்வில் ஆர்எஸ்எஸ் 
ேதசிய ெசயற்குழு உறுப்பினர் 

இந்திேரஷ் குமார், ஓய்வு ெபற்ற 
கடற்பைட அதிகாரி சுனில் லன்பா 
உள்ளிட்ேடார் ேபசினர். இரு 
நாட்கள் நடக்கும் இம்மாநாடு 
இன்று நிைறவைடகிறது.

  ேகாயிலில் தரிசனம்
  இந்நிகழ்வில் பங்ேகற்ற ெதலங்

கானா ஆளுநர் தமிழிைச, 
ெதாடர்ந்து விழுப்புரம் மாவட்
டம் வானூர் அருேகயுள்ள திருவக்
கைர வக்கிர காளியம்மன் ேகாயி
லுக்குச் ெசன்றார்.  பின்னர் மயிலம்
முருகன் ேகாயிலுக்கும் ெசன்று 
சுவாமி தரிசனம் ெசய்தார். ேமல்மரு
வத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்
தில் அம்மனுக்கு குங்கும அர்ச்
சைன ெசய்து வழிபாடு நடத்தினார்.   

   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.  

- சு.சுஸ்ருதாசுந்தர், ெமாரப்பூர்.

காங்கிரைஸ இனி 
ேதடிக் கண்டுபிடிக்க 

ேவண்டும்! 
- பீட்டர் அல்ேபான்ஸ்

ெசய்தி: காங்கிரஸில் ெசாத்து பாதுகாப்புக் குழு அைமப்பு!  
 - ேக.எஸ்.அழகிரி
பஞ்ச்: அதில் எல்லா ேகாஷ்டி ஆளுங்கைளயும் ேபாட்டாச்சுங்களா? 
 - எஸ்.சாய் ஸாத்விகா, சீர்காழி.
ெசய்தி: ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட 11 எம்.எல்.ஏ-க்கைளயும் தகுதிநீக்கம் 
ெசய்ய திமுக மனு!  - ெசய்தி
பஞ்ச்: இைத இன்னும் இந்த ஊர் நம்புது! 
 - அமுது அரட்ைட, ெபாள்ளாச்சி.

‘பீலிங்'
அல்ேபான்ஸ்?

 அதிமுக அரைச விமர்சிக்கும் 

  ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் 
   அைமச்சர் ெசல்லூர் ேக.ராஜூ விமர்சனம் 

   மதுைர
  எதற்ெகடுத்தாலும் அதிமுக அரைச
விமர்சனம் ெசய்யும் ஸ்டாலின் 
வீட்டுக்கும், தமிழக அரசு 100 
யூனிட் மின்சாரத்ைத இலவசமாக 
வழங்குகிறது என கூட்டுறவுத் துைற
அைமச்சர் ெசல்லூர் ேக.ராஜூ ெதரி
வித்தார்.

  மதுைர பழங்காநத்தத்தில் முன்
னாள் முதல்வர் ெஜயலலிதாவின் 
72-வது பிறந்த நாள் விழா மற்றும் 
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் 
விழா  நடந்தது. கூட்டத்தில் அைமச்
சர் ெசல்லூர் ேக.ராஜூ ேபசிய
தாவது:

  தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி 
இருண்ட காலமாக இருந்தது. 
ெபரும் நிறுவனங்களுக்கும், 

ெபரும் பணக்காரர்களுக்குமான 
ஆட்சியாக அது இருந்தது. 
ஆனால், அதிமுக ஆட்சி ஏைழ, 
எளிய மக்களுக்கான ஆட்சி. திமுக 
ஆட்சியில் மின்தைட நிரந்தரமாக 

இருந்தது. அதிமுக ஆட்சியில் இது
வைர மின்தைட ஏற்பட்டேத 
இல்ைல. மின் மிைக மாநிலமாகச் 
ெசயல்படுகிறது.

  தமிழகத்தில் அைனத்து வீடு
களுக்கும் 100 யூனிட் மின்சாரம் 
இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. 
அதிமுக அரைச எதற்ெகடுத்தாலும் 
குைற ெசால்லும் எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கும் 
100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக 
அரசு வழங்குகிறது. அவர் தமிழக
அரசின் சலுைககைளப் ெபற்றுக் 
ெகாண்டு விமர்சனம் ெசய்கிறார். 
மக்கைள அரசுக்கு எதிராகத் தூண்டி
விடுகிறார். அவரது முதல்வர் 
கனவு பகல் கனவாகேவ முடியும்.  
இவ்வாறு அவர் ேபசினார்.   

  ெசல்லூர் ேக.ராஜூ

 இந்திய பகுதிக்குள் நுைழந்த

  இலங்ைக மீனவர்கள் 5 ேபர் ைகது 
   ராேமசுவரம்

  எல்ைல தாண்டி இந்திய கடல் 
பகுதிக்குள் படகில் வந்த 5 
இலங்ைக மீனவர்கைள இந்திய 
கடற்பைடயினர் ைகது ெசய்தனர்.

  தனுஷ்ேகாடி அரிச்சல்முைன 
அருேக இந்திய கடற்பைடயின் 
ெஹலிகாப்டர் ேநற்று வழக்கமான 
ேராந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தது. 
அப்ேபாது, இலங்ைகையச் ேசர்ந்த
படகு ஒன்று  சர்வேதச கடல் 
எல்ைலப் பகுதிைய தாண்டி வந்து 
ெகாண்டிருந்தது. 

  உடேன இந்திய கடற்பைட 
வீரர்கள் ெஹலிகாப்டைர தாழ்
வாக பறக்கவிட்டு படைகயும் 
அதிலிருந்த 5 ேபைரயும் அரிச்சல்
முைன கடல் பகுதிக்குக் ெகாண்டு 
வந்து கடற்பைட ேபாலீஸாரிடம் 
ஒப்பைடத்தனர்.

  விசாரைணயில், படகில் இருந்
தது இலங்ைகயில் உள்ள 
மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஸ்டீபன் ராஜ், இேயசு ராஜா, 
உதயக்குமார், ரவீந்திரன், ெரக்சன் 
என்று ெதரியவந்தது. காற்றின் 

திைசயினால் இந்திய எல்ைலப் 
பகுதிக்குள் திைச மாறி வந்ததாக 
அவர்கள் ெதரிவித்தனர். படைக 
பறிமுதல் ெசய்த ேபாலீஸார், அதி
லிருந்த ஜிபிஎஸ் கருவி, மீன்வைல
கள், மீனவர்களின் ெசல்ேபான்கள் 
உள்ளிட்டவற்ைற பறிமுதல் 

ெசய்தனர்.
  ைகது ெசய்யப்பட்ட மீனவர்

கள் விசாரைணக்குப் பிறகு, நீதி
மன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு 
புழல் சிைறயில் அைடக்கப்படு
வார்கள் என ேபாலீஸார் ெதரி
வித்தனர்.   

  எல்ைல தாண்டி படகில் வந்த இலங்ைக மீனவர்கைள தனுஷ்ேகாடி கைரக்கு 
ெகாண்டு வரும் இந்திய கடற்பைட ெஹலிகாப்டர்.

 ேவலூர் ெபண்கள் தனி சிைறயிலிருந்து

  புழல் சிைறக்கு மாற்ற நளினி மனு
   ேவலூர் 

  ேவலூர் ெபண்கள் சிைறயில் 
நளினிைய ெசல்ேபான் வழக்கில் 
சிக்க ைவக்க சதி நைடெபறுகிறது. 
எனேவ, தன்ைன ெசன்ைன புழல் 
சிைறக்கு மாற்ற ேவண்டும் எனக் 
ேகாரி நளினி மனு அளித்துள்ளார் 
என அவரது வழக்கறிஞர் புக
ேழந்தி ெதரிவித்தார். 

  ேவலூர் ெபண்கள் சிைறயில்
அைடக்கப்பட்டுள்ள நளினிைய 
அவரது வழக்கறிஞர் புகேழந்தி
ேநற்று சந்தித்துப் ேபசினார். 
பின்னர் அவர் ெசய்தியாளர்களிடம் 
கூறும்ேபாது, ‘‘ேவலூர் சிைறயில்
சில நாட்களுக்கு முன்பு ைமதிலி
என்ற ைகதியிடம் இருந்து 2 
ெசல்ேபான்கள் பறிமுதல் ெசய்
யப்பட்டன.  அந்த ெசல்ேபாைன
தான் ஒருேபாதும் பயன்படுத்த
வில்ைல என ைமதிலி சிைற 
அதிகாரிகளிடம் கூறியுள்ளார். 

  இது ெதாடர்பாக உளவுத்துைற 
அதிகாரிகள் விசாரைண நடத்தி
யதில், அந்த ெசல்ேபாைன ைவத்த
வர் ஒரு சிைற வார்டர் என ெதரிய

வந்துள்ளது. அவரிடம் விசாரித்த
ேபாது, ஒரு உயர் அதிகாரியின் 
அழுத்தம் காரணமாக அந்த 
ெசல்ேபாைன அவர் சிைறக்குள் 
எடுத்து வந்துள்ளார். 

  நளினியின் அைறயில் அந்த
ெசல்ேபாைன ைவத்து, அதன் 
மூலம் அவைர சிக்க ைவக்க 
சதி ெசய்துள்ளனர். இந்த தகவல்
நளினியின் கவனத்துக்கு ெசன்றுள்
ளது. ெசல்ேபான் வழக்கில் தன்ைன 
சிக்க ைவக்க சிைற அதிகாரிகள் 
முயற்சி ெசய்யும் தகவலால் 
அதிர்ச்சி அைடந்துள்ளார்.  இதன்
காரணமாகேவ, அவர் சரியான
முைறயில் உணவு எடுத்துக்
ெகாள்ளவில்ைல. 

  ேமலும், தனது ெபற்ேறார் 
ெசன்ைனயில் இருப்பதால் 
ெசன்ைன புழல் சிைறக்கு 
மாற்ற ேவண்டும் எனக் ேகாரி 
சிைறத்துைற தைலவருக்கு 
ேவலூர் சிைற கண்காணிப்பாளர் 
வழியாக நளினி கடிதம் ெகாடுத்
துள்ளார்’’ என்று ெதரிவித்
தார். 

 ஊதிய உயர்வு ேகாரிக்ைககைள வலியுறுத்தி மார்ச் 11, 12, 13-ல்

  வங்கி ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் ேவைலநிறுத்தம்
   கூட்டைமப்பின் ெபாதுச் ெசயலாளர் தகவல்

   திருச்சி
  ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்ேவறு
ேகாரிக்ைககைள வலியுறுத்தி 
மார்ச் 11, 12, 13 ஆகிய 3 நாட்கள்
வங்கி ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் 
ேவைலநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவுள்ள
னர்.

  அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்
கள், அதிகாரிகள் சங்கங்களின் 
கூட்டைமப்பினர், ஸ்ேடட் ேபங்க் 
ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு- புதுச்
ேசரி மாநில ெபாதுச் ெசயலாளர் 
ஜி.கிருபாகரன் தைலைமயில் 
திருச்சியில் ேநற்று காங்கிரஸ் 

எம்பி சு.திருநாவுக்கரசைரச் சந்
தித்து ேகாரிக்ைக மனு ஒன்ைற 
அளித்தனர்.

  அதன் பிறகு ெசய்தியாளர்களி
டம் கிருபாகரன் கூறியதாவது:

  ஊதிய உயர்வு ேகட்டு அகில
இந்திய அளவில் ெபாதுத்துைற 
வங்கி ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் 
10 லட்சம் ேபர் கடந்த 3 மாதங்
களாக ெதாடர் ேபாராட்டம் நடத்தி
வருகின்றனர். 

  வங்கி ஊழியர்கள், அதிகாரி
கள் ஆகிேயாருக்கு இந்திய 
வங்கிகள் சங்கமும், அகில 

இந்திய வங்கி ஊழியர்கள், 
அதிகாரிகள் சங்கங்களின் கூட்ட
ைமப்பினரும் ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்தி ஊதிய உயர்ைவ நிர்ண
யிக்க ேவண்டும்.

  இதன்படி, எங்களுக்கு 2017-ல்
வழங்கியிருக்க ேவண்டிய ஊதிய 
உயர்ைவ, கடந்த 26 மாதங்களாக, 
40 சுற்று ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தியும் 
இதுவைர இறுதி ெசய்யாமல் 
மத்திய அரசு தாமதப்படுத்தி வரு
கிறது.

  ெபருநிறுவனங்கள் ெபற்ற 
ேகாடிக்கணக்கான ரூபாய் வாராக்

கடன்கைள தள்ளுபடி ெசய்து
விட்டு, எங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு 
தராததற்கு அைதக் காரணம் 
காட்டுவது சரியல்ல.

  கடந்த மாதம் 2 நாட்கள் ேவைல
நிறுத்தம் ெசய்த நிைலயில், மார்ச் 
11, 12, 13 ஆகிய 3 நாட்கள் ெதாடர் 
ேவைல நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்
ேளாம். அதற்கும் இந்திய வங்கிகள்
சங்கமும், மத்திய அரசும் ெசவி
சாய்க்கவில்ைல என்றால் ஏப்.1-ம்
ேததி முதல் ெதாடர் ேவைல நிறுத்
தத்ைதத் ெதாடங்க உள்ேளாம்" 
என்றார். 

 உரிமம் ெபறும் வழிமுைறைய அரசு உருவாக்க ேகாரி 

  ேகன் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் 
காலவைரயற்ற ேவைலநிறுத்தம் 
   குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்

   ெசன்ைன
  நிலத்தடி நீர் எடுப்பதற்கான உரிமம்
இல்லாமல் இயங்கும் ஆைலகைள 
மூட ேவண்டும் என தமிழக 
அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தர
விட்டுள்ள நிைலயில், இந்த உரிமம் 
ெபறுவதற்கான வழிவைககைள 
உருவாக்க வலியுறுத்தி ேகன் குடி
நீர் உற்பத்தியாளர்கள் காலவைர
யற்ற ேவைலநிறுத்தப் ேபாராட்
டத்ைதத் ெதாடங்கியுள்ளனர். 

  தமிழகம் முழுவதும் 1,689 
ேகன் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் 
உள்ளனர். ெசன்ைன, காஞ்சிபுரம், 
ெசங்கல்பட்டு, திருவள்ளூரில்  சுமார் 
400-க்கும் ேமற்பட்ட குடிநீர் உற்
பத்தி ஆைலகள் உள்ளன. இந்த
மாவட்டங்களில் மட்டும் தினமும் 
4 லட்சத்துக்கும் ேமற்பட்ட ேகன் 
குடிநீர் விற்பைனயாகிறது. 

  இதற்கிைடேய அளவுக்கு அதிக
மாக நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்
படுவைதத் தடுக்க 2014-ம் ஆண்டு 
சட்டம் ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
ேகன் குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் 
அளவுக்கு அதிகமாக நிலத்தடி 
நீைர உறிஞ்சுவைதக் கட்டுப்படுத்த 
உத்தரவிடக் ேகாரி வழக்கும் ெதாட

ரப்பட்டது. இதுெதாடர்பான வழக்
கில் நிலத்தடி நீர் எடுப்பதற்கான 
உரிமம் இல்லாமல் ெசயல்படும் 
குடிநீர் ஆைலகைள மூட ேவண்டும் 
என்று ெசன்ைன உயர் நீதிமன்ற 
அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது. இத
னால் ேகன் குடிநீர் உற்பத்தி ெசய்ய 
முடியாத நிைல உருவாகியுள்ளது.

  எனேவ, நிலத்தடி நீர் எடுப்ப
தற்கான உரிமத்ைத எளிய முைற
யில் ெபறுவதற்கான வழிவைக
கைள தமிழக அரசு உருவாக்க வலி
யுறுத்தி, ேகன் குடிநீர் உற்பத்தி
யாளர்கள் சங்கங்கள் ேநற்று 
(பிப்.27) மாைல முதல் காலவைர
யற்ற ேவைலநிறுத்தப் ேபாராட்
டத்ைத அறிவித்துள்ளன.  

  இதுகுறித்து தமிழ்நாடு ேகன் 
குடிநீர் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத் 
தைலவர் ஆர்.ராஜேசகரன் கூறிய
தாவது: நிலத்தடி நீர் எடுப்பைதக்
கட்டுப்படுத்த 2014-ல் சட்டம் 
ெகாண்டுவரப்பட்டது. அதன்
பிறகு குடிநீர் ஆைல ெதாடங்குபவர்
களுக்ேக இந்தச் சட்டம் ெபாருந்த
ேவண்டும். ஆனால், 2014- க்கு முன்பு
குடிநீர் ஆைல நடத்துபவர்களும் 
உரிமம் ெபற ேவண்

டும் என உத்தரவிட்ட உயர் நீதி
மன்றம், அதற்கான வழிவைக
கைளக் காணும்படியும் தமிழக 
அரைச அறிவுறுத்தியது. ஆனால்,
இதுவைர வழிவைககள் உருவாக்
கப்படவில்ைல. 

  தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர் எடுக்க
பாதுகாப்பான பகுதி, அபாயகர
மானது, மிகவும் அபாயகரமானது, 
அளவுக்கு அதிகமாக நிலத்தடி நீர் 
உறிஞ்சப்பட்ட பகுதி என பல்ேவறு 
வைகப்பாடுகள் உள்ளன.

  ேமலும், ஒரு ஆழ்குழாய் கிண
றுக்கும் அடுத்த ஆழ்குழாய் கிண
றுக்கும் இைடேய 175 மீட்டர் இைட
ெவளி இருக்க ேவண்டும் என்பன 
ேபான்ற கட்டுப்பாடுகளும் இருக்
கின்றன. இதுேபான்ற காரணங்
களால் நிலத்தடி நீர் எடுப்பதற்கான 
உரிமம் வாங்க முடியாமல் 
ஏராளமாேனார் தவிக்கின்றனர். 

  உயர் நீதிமன்ற உத்தரவால் 
1,300 குடிநீர் ஆைலகள் மூடப்படும் 
அபாயத்தில் உள்ளன. ேகன் குடிநீர் 
உற்பத்திைய நம்பி ேநரடியாகவும், 
மைறமுகமாகவும் உள்ள 10 
லட்சம் ேபர் பாதிக்கப்படுவார்கள். 
தமிழகத்தில் உள்ள 1,689 குடிநீர் 

ஆைலகளும் உணவுப் பாதுகாப்புத் 
துைற உரிமம், பிஐஎஸ்-யிடம் 
இருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு சான்றி
தழுடன் இயங்குகின்றன. நிலத்தடி
நீர் எடுப்பதற்கான உரிமம் ெபறும்
வழிமுைறகைள அரசு உடனடி
யாக உருவாக்கக் ேகாரி ேவைல
நிறுத்தத்ைதத் ெதாடங்கியுள்
ேளாம்.

  இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
  இதுெதாடர்பாக ெபருநகர 

ெசன்ைன ேகன் குடிநீர் உற்பத்தி
யாளர்கள் சங்க நிறுவனர் வி.முரளி
கூறும்ேபாது, “குடிநீர் ேதைவக்காக 
மட்டுேம நிலத்தடி நீர் எடுக்கிேறாம். 
ெதாழில்துைறயின் ேதைவக்காக 
எடுக்கவில்ைல. குடிநீர் ஆைலகள்,
எளிய முைறயில் நிலத்தடி நீர் எடுப்ப
தற்கான உரிமம் ெபற அரசு உட
னடியாக ெகாள்ைக அடிப்பைடயில் 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். 
சட்டப்படி ெசயல்படும் எங்கள் 
ஆைலகைள மூடினால், சட்ட
விேராதமாக நிலத்தடி நீர் எடுப்ேபார் 
எண்ணிக்ைக அதிகமாகிவிடும். 
இதில் அரசு உடனடி நடவடிக்ைக 
எடுக்காவிட்டால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு 
ஏற்படும்” என்றார்.  

 தூத்துக்குடியில் 

  அதிமுக முன்னாள் அைமச்சரின் அண்ணன் 
வீடு, நிறுவனங்களில் வருமான வரி ேசாதைன

   தூத்துக்குடி
  தூத்துக்குடியில் அதிமுக 
முன்னாள் அைமச்சர் சி.த.ெசல்ல
பாண்டியனின் அண்ணன் வீடு
மற்றும் நிறுவனங்களில் வருமான 
வரித் துைறயினர் ேநற்று 
ேசாதைன நடத்தினர்.

  ெஜயலலிதாவின் அைமச்சர
ைவயில் இடம்ெபற்றிருந்தவர் 
சி.த.ெசல்லபாண்டியன்.  தூத்துக்
குடி மாவட்ட  அதிமுக ெசயலாள
ராக இருந்தவர். தற்ேபாது, அதிமுக
அைமப்பு ெசயலாளராக உள்ளார்.

  சி.த.ெசல்லபாண்டியனின் 

அண்ணன் சி.த.சுந்தரபாண்டி
யனுக்கு ெசாந்தமான, தூத்துக்
குடியில் உள்ள காமராஜர் 
காய்கனி மார்க்ெகட், அங்குள்ள 
அலுவலகம், ஸ்டார் ஓட்டல், 
திைரயரங்கம், தங்கும் விடுதி, 
மில்லர்புரத்தில் உள்ள வீடு, 
சிட்பண்ட் அலுவலகம், பாைள
யங்ேகாட்ைட சாைலயிலுள்ள 
ெபட்ேரால் பங்க், மீன்வள 
கல்லூரி அருேகயுள்ள ெதாழில் 
நிறுவனம், இருசக்கர வாகன 
விற்பைனயகம் உள்ளிட்ட
வற்றில் வருமான வரித்துைற அதி

காரிகள் ேநற்று ேசாதைன நடத்தி
னர்.

  காய்கறி கைடகள் அைடப்பு
  காைல 9 மணிக்கு ெதாடங்கிய

ேசாதைன இரவு வைர நீடித்தது.
வருமான வரித் துைற ேசாத
ைனயால் காய்கறி மார்க்ெகட்டில் 
கைடகள் அைடக்கப்பட்டன.  

  காய்கறி வாங்க வந்த மக்கள் 
ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் ெசன்றனர் 
வருமான வரித் துைற அதிகாரி
களின் ேசாதைன விவரம் உடனடி
யாக ெதரியவில்ைல. 

  ேமல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் ெதலங்கானா ஆளுநர் தமிழிைச 
சவுந்தரராஜன், ேநற்று அம்மனுக்கு குங்கும அர்ச்சைன ெசய்து வழிபாடு நடத்தினார்.

 தினமலர் பங்குதாரர் ஆர்.ராகவனின் மைனவி காலமானார்
   முதல்வர் பழனிசாமி, திமுக தைலவர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

   திருச்சி
  தினமலர் நாளிதழின் பங்குதாரர் 
மைறந்த ஆர்.ராகவனின் மைனவி 
சுப்புலட்சுமி(77) ேநற்று மாைல 
திருச்சியில் காலமானார்.

  நாகர்ேகாவிலில் சுப்பிரமணி 
அய்யர், ேவங்கடலட்சுமி தம்பதிக்கு
1943-ல் பிறந்தவர் சுப்புலட்சுமி. தின
மலர் பங்குதாரர் ஆர்.ராகவைன 
1964-ல் மணந்தார். 

  இவர்களுக்கு தினமலர் நாளி
தழின் திருச்சி, ேவலூர் பதிப்பு
களின் ஆசிரியர் ஆர்.ராமசுப்பு, 
ெவளியீட்டாளர் ஆர்.ஆர்.
ேகாபால்ஜி ஆகிய இரு மகன்கள் 
உள்ளனர். திருச்சியில் வசித்து 
வந்த சுப்புலட்சுமி ேநற்று மதியம் 
காலமானார். 

  இறுதிச் சடங்குகள், இன்று 

(பிப்.28) பிற்பகல் 3 மணிக்கு திருச்சி
கன்ேடான்ெமன்ட் ேபர்ட்ஸ் ேராடு 
இல்லத்தில் நைடெபறும்.

  இறுதி ஊர்வலம் மதியம் 3.30 
மணிக்குப் புறப்பட்டு, ரங்கம் 
ெகாள்ளிடக்கைர மயானத்தில் 

தகனக் கிரிையகள் நைடெபற 
உள்ளன.

  முதல்வர் இரங்கல்
  முதல்வர் பழனிசாமி ெவளி

யிட்டுள்ள இரங்கல் ெசய்தியில், 
'தினமலர் நாளிதழின் பங்குதாரரான 
ராகவன் மைனவியும், அப்பத்திரி
ைகயின் ஆசிரியர் ராமசுப்பு 
மற்றும் ெவளியீட்டாளர் 
ேகாபால்ஜி ஆகிேயாரின் தாயா
ருமான சுப்புலட்சுமி அவர்கள், 
உடல்நலக் குைறவால் கால
மானார் என்ற ெசய்தி அறிந்து 
ேவதைன அைடந்ேதன். 

  சுப்புலட்சுமிைய இழந்து வாடும் 
அவரது குடும்பத்தினருக்கும், தின
மலர் குழுமத்துக்கும் எனது 
ஆழ்ந்த இரங்கைலயும், அனு

தாபத்ைதயும் ெதரிவித்துக் ெகாள்
கிேறன்” என்று கூறியுள்ளார்.

 திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டா
லின்:  ஆர்.சுப்புலட்சுமி மைறெவய்
தினார் என்ற துயரச் ெசய்தி ேகட்டு
மிகுந்த ேவதைனயுற்ேறன். பத்தி
ரிைக சுதந்திரத்ைத பாதுகாக்கும் 
மாெபரும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள 
தினமலர் பத்திரிைகயின் வளர்ச்
சிக்குத் துைண நின்ற ஆர்.சுப்பு
லட்சுமி அவர்கைள இழந்து தவிக்
கும் ராமசுப்பு, ேகாபால்ஜி  ஆகி
ேயாருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்
கைல ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறன். 

அமமுக ெபாதுச் ெசயலாளர் 
டிடிவி.தினகரன், தமிழ்நாடு காங்
கிரஸ் முன்னாள் தைலவர் திருநா
வுக்கரசர் ஆகிேயாரும் இரங்கல் 
ெதரிவித்துள்ளனர்.  

  சுப்புலட்சுமி
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 நுகர்நவொர் ் ககளில 
உள்ளைது 

மபொருளைொதொர மீட்சி  

மத்திய நிதிநிடல அறிகடகயில் நுகரடவயும் 
உறெத்திடயயும் ஊககுவிககும் சி்றப்புத் 
திட்்டஙகள இல்டல எனறு கூறியவரகளுககுப் 

ெதில் கூறும் வடகயில், பொரு்ளா்தாரம் மீட்சி அட்டவ்தறகான 
அட்டயா்ளமாக ‘ெசுந்்தளிரகள’ பவளிப்ெட்டிருப்ெ்தாக 
நிதியடமச்ெர நிரமலா சீ்தாராமன ெட்டியலிட்்டார. அதில் 
ப்தாழில் துட்ற உறெத்தித் ்தரவும் ஒனறு. ஆகஸ்ட் மு்தல் 
அகம்டாெர வடரயில் சுருஙகியிருந்்த இது, நவம்ெரில் 
1.8% உயரந்துவிட்்டட்தச் சுட்டிககாட்டினார. ஆனால், அது 
டிெம்ெர மா்தம் மீணடும் 0.3% குட்றந்துவிட்்டட்தக க்டந்்த 
வாரம் பவளியான ்தரவுகள ப்தரிவிககின்றன.

நிலககரி, கச்ொ பெட்மராலிய எணப்ணய, இயறடக 
எரிவாயு, பெட்மராலிய எணப்ணய சுத்திகரிப்பு ஆடல, 
உரஙகள, உருககு, சிபமனட், மின உறெத்தி ஆகியடவ 
பி்ற ப்தாழில் துட்றகளின பெயல்ொட்டுககான 
‘அடிப்ெட்டத் துட்றகள’. ப்தாழில் துட்ற உறெத்திக 
குறியீட்ப்டணணில் இடவ மட்டுமம 40% ெஙகு 
வகிககின்றன. இந்்தத் ப்தாழில்களில் வ்ளரச்சி டிெம்ெர 
மா்தம் 1.3% ஆக இருந்்தது. ஆனால், ெரிமவா உறெத்தித் 
துட்றயில்்தான ஏறெட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்ொக, 
நிடலத்்த நுகரபொருட்கள - நிடலயற்ற நுகரபொருட்கள 
உறெத்திப் பிரிவுகளில் உறெத்தி குட்றந்துள்ளது. ப்தாழில் 
துட்றயில் உறெத்தி ஏறெட்டிருந்்தாலும் அது மா்தவாரியாக 
மாறிகபகாணம்ட இருககி்றது. ப்தாழில் துட்ற மீட்சி எல்லாத் 
ப்தாழில்களிலும், எல்லாப் ெகுதிகளிலும் ெமமாக இல்டல 
எனெதும் இதிலிருந்து ப்தரிகி்றது. சீனாவில்  ‘மகாவிட்-19’ 
காயச்ெலால் ஏறெட்டுள்ள ொதிப்பு ப்தா்டரந்்தால், இந்தியத் 
ப்தாழில் துட்ற உறெத்தியும் ொதிககப்ெ்டககூடும். இந்தியத் 
ப்தாழில் துட்றகளின உறெத்திககான ெல இடுபொருட்களும் 
துட்ணப் பொருட்களும் சீன ஆடலகளிலிருந்து்தான 
கிட்டககின்றன. பெல்மெசிகள, மமாட்்டார வாகன உறெத்தி 
ஆகிய துட்றகளின ஆடலகளில் டகயிருப்பில் உள்ள 
குட்றந்்த இடுபொருட்கள, துட்ணப் பொருட்கட்ளக 
பகாணடு சில நாட்களுககு மட்டுமம உறெத்திபெயய 
முடியும். சீனாவிலிருந்து அடவ ஏறறுமதியாகாவிட்்டால் 
இஙகும் உறெத்திடய நிறுத்்த மநரும்.

இ்தறகிட்டயில், ெ்ணவீகக விகி்தமும் உயரந்துவருகி்றது. 
நுகரமவார விடலக குறியீட்ப்டணணும் (7.59%), பமாத்்த 
விடலக குறியீட்ப்டணணும் (3.1%) ஒமர ெமயத்தில் 
உயரந்துவருகின்றன. உ்ணவுப் ெண்டஙகளின விடல 
உயரந்்த்தால் இந்்த அதிகரிப்பு. அடிப்ெட்டப் பொருட்களின 
விடலயும் மலொக உயரந்துவருகி்றது. ெடமயல் எரிவாயு 
விடல சிலிண்டருககு ரூ.144 உயரந்திருககி்றது. எனமவ, 
வட்டி வீ்தத்ட்த ரிெரவ வஙகி குட்றககாது எனறு ப்தரிகி்றது. 
மு்தலீட்டுத் ப்தாடகககான வட்டி அதிகமாக இருப்ெது 
மட்டுமம மு்தலீட்்டா்ளரகளின ்தயககத்துககுக கார்ணமல்ல. 
க்டன வாஙகி உறெத்தி பெய்தாலும் அட்த விறக முடியுமா, 
மு்தலீட்டுககு ஏற்ற லாெம் கிட்டககுமா எனெது்தான 
்தயககத்துககுக கார்ணம். ப்தாழில் துட்றயினர மு்தலீடு 
பெயயத் ்தயஙகுவ்தால், வஙகிகளி்டம் க்டன மகட்ெது 
குட்றவாக இருககி்றது எனறு ெந்ட்த வட்்டாரஙகள 
ப்தரிவிககின்றன. இ்தறகுக கார்ணம், பொருட்கட்ள 
வாஙக நுகரமவார முனவருவதில்டல. இனி, இந்தியப் 
பொரு்ளா்தாரம் மீட்சி பெறுவது நுகரமவார டககளில்்தான 
இருககி்றது.

சீ னோரவ ெட்டுெல்ல, உலெ நோடுெள் அரனதரதயும் அலற ரவததிருககிறது ‘்ெோவிட்-19’  
ெோய்ச்சல். இது ெரவோெல் தடுபெதற்கும் ெரவியவர்ெளுககு ெருததுவப ெோதுெோபபு தருவதற்கும் 
30-ககும் ்ெற்ெட்ட நோடுெள் முரனபபுக ெோட்டிவருகின்றன. இநத நிரலயில், ‘்ெோவிட்-19’ 

ெோய்ச்சலுகெோன சிகிசர்சயில் சீனோ 80-ககும் ்ெற்ெட்ட புதிய முயற்சிெரளயும் ஆரோய்சசிெரளயும் 
்ெற்கெோணடுள்ள விவரம் கதரியவநதுள்ளது. அவற்றில் சில கவற்றியும் கெற்றுள்ளன.

ெத்த நோட்ெளில் 2,300 ெடுகரெ வ்சதிெள் 
கெோணட இரணடு புதிய ெருததுவெரனெரள 
வூஹோன் நெரததுககு கவளியில் ெட்டி முடிதத 
்சோதரனயில் கதோடங்குகிறது சீனோவின் புதுரெப 
புறபெோடு. கெோததுக கெோததோெப ெரவும் கெோள்ரள 
்நோய்ெரளக ெட்டுபெடுதத ்நோயோளிெரளத 
தனிரெபெடுதத ் வணடியது மிெ முககியம். அதற்கு 
ஏற்கென்வ இருககும் ெருததுவெரனெளில் தனி 
வோர்டுெரள ஒதுககுவதுதோன் கெரும்ெோலோன 
நோடுெளின் வழகெம். அதற்கு ெோறோெ, ஒட்டுகெோதத 
்நோயோளிெரளயும் நெருககு கவளியில் கெோணடுவநது 
தனிததனி ெருததுவெரனெளில் சிகிசர்ச கெோடுபெது 
ஒரு ெருததுவப புதுரெ. இதற்ெோெ சீனோ இரணடோம் 
முரறயோெ வரலோற்றில் இடம்பிடிததுள்ளது.

இரணடோவதோெ, ெோய்ச்சலுககுக ெோரணம் 
‘்ெோவிட்-19’  ரவரஸதோன் என்ெரத உறுதிக்சய்ய 
்நோயோளியின் ரததம், மூககுச ்சளி, கநஞசுச ்சளிரயப 
ெரி்்சோதிபெது வழகெம். முககியெோெ,  ‘ஆர்டி-பிசிஆர்’ 
(RT-PCR), ‘்நட்’ (NAAT) ்ெோன்ற நுட்ெெோன 
ெரி்்சோதரனெள் இதற்கு உதவுகின்றன. குரறெோடுெள் 
என்னகவன்றோல், இநதப ெரி்்சோதரனெரள எல்லோ 
ஆய்வுககூடங்ெளிலும் ் ெற்கெோள்ள முடியோது; சிறபபு 
ஆய்வுககூடங்ெள் ் தரவ. அபெடி்ய இருநதோலும் 
இவற்றின் முடிவுெள் கவளியோெச சில நோட்ெள் 
ஆகும். அதுவரர ் நோயோளிெள் உரிய சிகிசர்சககுக 
ெோததிருகெ ் வணடும். இநத ் நரததில் ் நோயோளிககு 
்நோய்த தோககுதல் தீவிரெோகி உயிருககு ஆெதது 
்நரலோம்.

புதுைம ெசய்த பிளாஸ்மாெதரபி
இநதக கெோடுரெரயத தவிர்கெ சீன ெருததுவர்ெள் 

ஓர் எளிய வழிரயப புகுததினோர்ெள். ் நோயோளியின் 
கநஞசு எகஸ-்ரரவப ெோர்தது உடனடியோெ 
்நோரய அறிநது சிகிசர்சரயத கதோடங்ெலோம் 
என்று முடிகவடுததோர்ெள். இது 100% ்நோரய 
உறுதிபெடுததோது என்றோலும், இதன் மூலம் தினமும் 
ஆயிரகெணககில் ெருததுவெரனககு வரும் புதிய 
்நோயோளிெளுககு உடனடியோெ சிகிசர்ச தரபெடுவது 
எளிதோனது. இதற்ெோன க்சலவும் குரறவு.

இநதப ெரி்்சோதரன வ்சதிரய ஆரம்ெ 
சுெோதோர நிரலயங்ெளி்ல்ய ்ெற்கெோள்ள 
முடியும். ்ெலும், அங்கு ‘்ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சல் 
உறுதிபெடுததபெட்டோல், அவ்சர ் ெல் சிகிசர்சககு 
உடனடியோெ ெோவட்ட ெருததுவெரனெளுககுப 
ெரிநதுரரகெபெடுவதும் எளிதோனது. ெோய்ச்சலோல் 
ெோதிகெபெட்டவர் ்சோதோரண ரவரஸ ெோய்ச்சல் 
்நோயோளியோ, ‘்ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சல் ்நோயோளியோ 
எனப பிரிததறிவதும் சுலெெோனது. இதன் மூலம் 
்நோயின் முதற்ெட்டததி்ல்ய ஆயிரததுககும் 
்ெற்ெட்டவர்ெளின் அச்சம் அெற்றபெட்டது.

‘்ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சலுககு ெருநது இல்ரல; 
ெோற்று இல்ரல என்று உலெ நோடுெள் ெலவும் 
ரெெரளப பிர்சநதுகெோணடிருநத ்நரததில், 
சீனோவின் ்தசிய சுெோதோரக ெழெம் மூன்றோவது 
முயற்சிரயக ரெயில் எடுததது. எநதகவோரு ரவரஸ 
்நோய்ககும் அதற்குணடோன ் நோகயதிர்பகெோருட்ெரள 
(ஆன்டிெயோடிஸ) க்சலுததினோல், அநத ரவரஸ 
கிருமிெள் அழியும் என்னும் அறிவியல் அடிபெரடயில், 
‘் ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சலிலிருநது மீணட ் நோயோளிெளின் 
ரதததரதப கெற்று, அதிலிருநது ‘பிளோஸெோ’ 
என்னும் திரவதரதப பிரிதகதடுதது, ்ெோ்செோன 
ெட்டததில் உயிருககுப ்ெோரோடிககெோணடிருநத 
புதிய ்நோயோளிெளுககுச க்சலுததினோர்ெள். 
இபெடிச க்சலுததபெட்ட பிளோஸெோவில் ‘்ெோவிட்-19’  
கிருமிெரள முறியடிககும் ்நோகயதிர்பகெோருட்ெள் 
்ெோடிகெணககில் இருநத ெோரணததோல், அநத 
்நோயோளிெள் ஆெததோன ெட்டததிலிருநது மீணடோர்ெள். 
இநதப பிளோஸெோரவ ் நோய் வரும் முன்னர் தடுபபு 
ெருநதோெப ெயன்ெடுததினோல் இன்னும் நல்ல 
ெலரனத தரும் என்கிற ெருததும் உள்ளது. இதன் 
அடிபெரடயில், இதற்குத தடுபபூசி தயோரிகெவும் 
ஆரோய்சசிெள் கதோடங்ெபெட்டிருககின்றன.

ேராேபாட்டிக் பயன்பாடு
சுனோமி ்வெததில் ‘்ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சல் 

ெரவும் ் நோயோெ இருபெதோல், அரதக ெட்டுபெடுதத 
்நோயோளிெளுடன் ெற்றவர்ெள் கநருங்குவரதத 
தடுபெது முககியம். அதற்ெோன புதிய முயற்சியோெ 
இநத ்நோய் ெணடவர்ெளுககு உணவுெரளயும் 
ெருநதுெரளயும் எடுததுககெோடுகெ சீனோவில் 
்ரோ்ெோட்டுெரளப ெயன்ெடுததுகிறோர்ெள். வூஹோன் 
ெோநிலததில் உள்ள கெரிய ெருததுவெரனெளில் 
30 ்ரோ்ெோட்டுெள் இநதப ெணியில் 
அெர்ததபெட்டுள்ளன. ் நோயோளியின் ெடுகரெ அரற 
ெற்றும் ெருததுவெரனரயச சுததபெடுததுவதற்கும் 
ெருததுவெரனககு வருெவர்ெரள வர்வற்ெவும் 
வழிெோட்டவும் ்ரோ்ெோட்டுெ்ள ெயன்ெடுகின்றன. 
இதன் ெலனோெ, ‘்ெோவிட்-19’  ்நோயோளிெ்ளோடு 
ெருததுவெரனப ெணியோளர்ெள் ்நரடியோெத 
கதோடர்புகெோள்வது ஓரளவு குரறகெபெட்டுள்ளது; 
்நோய்ப ெரவலும் தடுகெபெட்டுள்ளது. இதன் 
கதோடர்சசியோெ, க்சயற்ரெ நுணணறிவு மூலம் இநத 
ரவரஸ ெோய்ச்சரல வரும் முன்ன்ர ெணடறிய 
முடியுெோ என்னும் ஆரோய்சசியில் சீனோவின் 
அறிவியல் ெற்றும் கதோழில்நுட்ெத துரற ்சோர்நத 
அறிவியலோளர்ெள் முடுககிவிடபெட்டுள்ளனர்.

ெ்லரியோவுககு சீனோவின் ெோரம்ெரிய 
மூலிரெயிலிருநது ஆர்ட்டிமிசினின் (Artemisinin) 
ெருநது ெணடுபிடிகெபெட்டது்ெோல் ‘்ெோவிட்-19’  
ெோய்ச்சலுககும் புதிய ெருநரதக ெணடுபிடிகெ 

மூலிரெ ஆரோய்சசிெள் நடககின்றன. தற்்ெோது  
‘ஃ்ெவிலோவிர்’ (Favilavir) ெருநரதக கெோடுததோல் 
‘்ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சல் ெட்டுபெடுகிறது என்ெதும் 
கதரியவநதுள்ளது. இநத ெருநரதத தயோரிபெதற்கும் 
்நோயோளிெளிடம் ெயன்ெடுததுவதற்கும் சீனோவின் 
சுெோதோரத துரற அனுெதி கெோடுததுவிட்டது. 
‘் ெோவிட்–19’ ெோய்ச்சலுககு அனுெதி கெறபெட்ட ரவரஸ 
எதிர்ெருநது இதுதோன். ்ெலும், ‘கு்ளோ்ரோகுயின்’,  
‘கரம்கடஸிவிர்’ என்னும் இரணடு ெருநதுெரளயும் 
்்சோதரன முரறயில் ெயன்ெடுததவும் ்யோ்சரன 
க்சோல்லபெட்டிருககிறது. நோட்டின் கெோருளோதோர 
வளதரத ெட்டுெல்லோெல் ரோணுவ ெலம், ெனித 
வளம், அறிவியல் வளங்ெரளயும் ெயன்ெடுததிப 
்ெோரோடியதோல் சீனோரவ அசசுறுததிககெோணடிருநத 
‘்ெோவிட்-19’ சுனோமி தற்்ெோது அடங்கிவருகிறது.

சீனா கற்றுக்ெகாடுத்தது என்ன?
சீனோ்ெோல் 10 நோட்ெளில் 25,000 ்சதுர மீட்டர் 

ெரபெளவில் புதிய ெருததுவெரனெரளக ெட்டுவது, 
்ரோ்ெோட்டுெரளப ெயன்ெடுததுவது ்ெோன்ற 
அ்சோததிய வழிெரள இநதியோ ்ெோன்ற வளரும் 
நோடுெளிலும் கெோருளோதோரததில் பின்தங்கியுள்ள 
பிற நோடுெளிலும் எதிர்ெோர்கெ முடியோது. 
என்றோலும், இநத ரவரஸெளின் கெோடுங்ெரங்ெள் 
நம் ெழுதரத இறுககும் இகெட்டோன சூழலில், 
்நோய்க ெணடுபிடிபபில் அதிெம் க்சலவு பிடிககும் 
ஆய்வுககூடப ெரி்்சோதரனெளுககு ெோற்றோெ மிெ 
எளிய எகஸ-்ர ெரி்்சோதரனரயப ெயன்ெடுததலோம் 
என்னும் ஒரு புதிய வழிரய சீனோ ெோட்டியுள்ளது. 
இநத வழிெோட்டுதரல இநதியோ உள்ளிட்ட ெற்ற 
நோடுெளும் ெயன்ெடுதத முடியும்.

அடுதததோெ, விெததுெளின்்ெோது உயிர்ெோகெ 
உதவும் ரததக கெோரட்ெோல் ‘்ெோவிட்-19’  
ெோய்ச்சல் வநதவர்ெளிடமிருநது பிளோஸெோரவக 
கெோரடயோெப கெற்று, புதிய ்நோயோளிெளுககுச 
சிகிசர்ச தருவரதயும் தடுபபு ெருநதோெப 
ெயன்ெடுததுவரதயும் இநதியோவிலும் பின்ெற்ற 
முடியும். ஆரம்ெததில், சீனோவில் ்சோதோரணெோெத 
கதரிநத ‘்ெோவிட்-19’  ெோய்ச்சல், ்ெோெப்ெோெத 
தீவிரெரடநது கெரிய அளவில் உயிர்பெலிெரள 
ஏற்ெடுததினோலும் சீனோ அதற்கு அ்சரவில்ரல; 
ெற்ற நோடுெளின் உதவிெரளயும் ்ெோரவில்ரல; 
உலெ சுெோதோர நிறுவனததின் வழிெோட்டுதரலயும் 
எதிர்ெோர்கெவில்ரல. அ்சோததியத துணிச்சலுடன், 
அரசு இயநதிரங்ெரள முடுககி, நவீன 
கதோழில்நுட்ெங்ெரளப புகுததி, புதிய ஆரோய்சசிெரள 
்ெற்கெோணடு, ‘்ெோவிட்-19’  எனும் டிரோெரனத 
தன்னிசர்சயோெ வீழததிககெோணடிருககிறது. 
இநதியோ ் ெோன்ற வளரும் நோடுெள் ெற்றுககெோள்ள 
்வணடிய ெோடம் இது.

- கு.கேணசன், ெபாதுநல மருத்துவர்.
ெதாடர்புக்கு: gganesan95@gmail.com     

கு.கேணைன்

 ‘நகொவிட்-19’ சிகிச்்சயில 
சீனெொ புகுத்திய புது்ெகள்! 

பத்ேத நாட்களில் 2,300 படுக்சககள் ெகாண்ட இரண்டு 
மருத்துவமசனகசளக் கட்டி முடித்த ைாதசனயில் ெதாடங்குகிறது, சீனாவின் 
புதுசமப் புறப்பாடு. உணவு மற்றும் மருந்துகசளக் ெகாடுக்க ேராேபாக்கள், 

புதிது புதிதான ஆராய்ச்சிகள் என வரலாறு பசடத்துவருகிறது சீனா!

வாசிப்ைப ேநசிக்கும் ஒரு இளம் சமூகம் வளர்ந்துவருகிறது
ெநல்ரைப புதத்கக்காட்சி குறிதத ‘தமிழ்கரமஙகும் விரியட்டும் 

ர்ல்ரையின் சாதரன்கள’ தரையங்கம் �டிதவதன். மாேட்்ட 
நிரோ்கம் விழாவில் வ்ெடியா்கப �ஙவ்கற�தால் கூடுதல் அக்கரறவயாடு 
்்டததப�டுகிறது. ்கல்விசசாரை்கள நிரறந்த ர்ல்ரை ்்கெம் 
இரத மாணேர்களின் திருவிழாோ்கவும் அணுகுகிறது. ்ாங்களும் 
எம் �ளளி மாணேர்கர்ள அரழததுசரசன்வறாம். சாகிதய அ்கா்டமி 
�ரிசு ர�றறேர்களின் புர்கப�்டதரத மாணேர்களி்டம் ்காணபிதது 
அேர்கர்ளப �றறிக கூறிகர்காணடிருந்தவ�ாது ஒருேர, “அெசுப 
�ளளி மாணேர்கர்ள அரழததுேந்தீர்க்ளா?” என்று வ்கட்்டார. 
“ஆமாம்” என்றதும் ஒரு ரதார்கரயக ர்காடுதது, “மாணேர்களுககு 
புதத்கங்கள ோஙகிகர்காடுங்கள” என்று ரசால்லிவிட்டுச ரசன்றார. 
இதுவ�ான்ற நி்கழவு்கள மாணேர்களுககுப புதத்க ோசிபபின் மீது 
ஆரேதரத உண்டாககுகின்றன. ோசிபர� வ்சிககும் ஒரு இ்ளம் 
சமூ்கம் ே்ளரந்துேருகிறது. அரதத ரதா்டரந்து ே்ளெச ரசயேது 
�ளளி ஆசிரியர்க்ளாகிய எங்கள ்க்டரம என இந்தப புதத்கத திருவிழா 
உணெச ரசயதது. - ச.கார்த்திக்குமார், ஆசிரியர், 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்பள்ளி, ெதன்காசி.

புதன், பிப்ரவரி 26, 20206

தமிழகமெங்கும் விரியட்டும்  
மெல்லையின் முன்மனெடுப்புகள் 

அறிவுத் திருவிழாவான புத்்தகககாட்சி ்தமிழகத்தில் 
சில குறிப்பிட்்ட நகரஙகளில் மட்டுமம நட்டபெறும் 
என்ற நிடல மாறி, இனறு அது ்தமிழகம் 

முழுககவும் விரிந்துபகாணம்ட பெல்வது ஒரு நல்ல அறிகுறி. 
புத்்தகககாட்சியானது வாசிப்புப் ெழககம் உள்ளவரகளுககானது 
என்ற நிடலயும் மாறி, வாசிப்புககு பவளிமய இருப்ெவரகட்ளயும் 
உளளிழுககும் வடகயில் ஒவபவாரு ஊரிலும் புதுப்புது 
அம்ெஙகட்ளச் சூட்டிகபகாளகி்றது. இந்்த விஷயத்தில் அணடமயில் 
ந்டந்து முடிந்்த பநல்டலப் புத்்தகககாட்சிககு அட்த முனனினறு 
ந்டத்திய மாவட்்ட நிரவாகம் மெரத்திருககும் வண்ணஙகள ஏடனய 
மாவட்்டஙகளுககும் முனனு்தார்ணம் ஆகின்றன.

முனன்தாக, ‘இனட்றய இட்ளமயாரி்டம் வாசிப்பு இல்டல’ 
என்ற பொதுப் மெச்சுககு முடிவுகட்டும் வடகயில், அவரகட்ள 
புத்்தகககாட்சிககு வரவடழககும் ெல்மவறு ந்டவடிகடககட்ளயும் 
மாவட்்ட நிரவாகத்தினர ஒருஙகிட்ணத்திருந்்தனர. இந்்த 
விஷயத்தில் ஈமராடு புத்்தகககாட்சி ஏறொடுகட்ள அவரகள 
முனனு்தார்ணமாகக பகாணடிருந்்தனர எனறு பொல்லலாம். 
மாவட்்டத்திலுள்ள ெளளிககூ்டஙகள, கல்லூரிகளுககு இந்்தப் 
புத்்தகககாட்சியில் ெஙமகறெ்தறகான அடழப்பும் ஊககமும் 
பெனறிருந்்தம்தாடு, அப்ெடி வரும் மா்ணவ - மா்ணவிகள 
ஆரவத்ம்தாடு ெஙபகடுத்துகபகாளளும் நிகழ்ச்சிகளும் மாவட்்ட 
நிரவாகத்்தால் ஒருஙகிட்ணககப்ெட்டிருந்்தன. கல்லூரி மா்ணவரகள 
கலந்துபகாண்ட ‘ப்தா்டர புத்்தக வாசிப்பு’ நிகழ்ச்சிடயயும்,  
விடிய விடிய 24 மணி மநர வாசிப்பு நிகழ்த்துவ்தறகாகச் 
பெயயப்ெட்டிருந்்த ஏறொடுகட்ளயும் ஒரு முனனு்தார்ணமாகச் 
பொல்லலாம். நிகழ்ச்சிடயக காட்டிலும் இதில் காட்்டப்ெட்்ட 
அககட்ற கவனிககக கூடிய்தாகி்றது. 

பநல்டலப் புத்்தகககாட்சியின ஆக முககியமான சி்றப்ெம்ெம் 
எனறு அது ்தன மணணின ெட்டப்ொளிகட்ளக பகாண்டாடியட்தச் 
பொல்லலாம். திருபநல்மவலி மாவட்்டத்திலிருந்து ொகித்ய அகா்டமி 
விருது பவன்ற ெட்டப்ொளிகட்ளப் ெட்டியலிட்டு, அன்றா்டம் 
அவரகளுட்டய குடும்ெத்தினடர மமட்டயில் ஏறறி பகௌரவித்்தது 
மாவட்்ட நிரவாகம். எல்மலாடரயும் ஒமர நாளில் மமட்டயில் 
ஏறறி பகௌரவிககும் முட்றககு மாற்றாக,  ஒவபவாரு நாளும் 
ஒருவர அல்லது இருவர என்ற வடகயில் ெட்டப்ொளிகள 
பகௌரவிககப்ெட்்டனர. இப்ெடி பகௌரவிககப்ெட்்ட ெட்டப்ொளியின 
வாழ்டவயும் அவருட்டய ெட்டப்புச் சி்றப்டெயும் மககளுககு   
அறிமுகப்ெடுத்தும் வடகயில் குறும்ெ்டஙகள ஒளிெரப்ெப்ெட்்டது 
ொரடவயா்ளரகளி்டம் பெரும்  வரமவறடெப் பெற்றது. 
மாவட்்ட ஆட்சியர ஷில்ொ பிரொகர ெதீஷ் புத்்தகககாட்சியின 
புதிய முயறசிகளுககுக கார்ணகரத்்தாவாக இருந்்தம்தாடு, 
புத்்தகககாட்சியின முககிய நிகழ்வுகள அத்்தடனயிலும் 
ெஙபகடுத்துபகாண்டார. மா்ணவரகட்ள ஊககுவிககும் வி்தமாக 
வாசிககும் நிகழ்ச்சியில் அவரகள கூ்டமவ உட்காரந்து ஷில்ொ 
புத்்தகஙகட்ள வாசித்்ததும், புத்்தகககாட்சிககு அன்றா்டம் வந்்த 
ஒரு மூ்தாட்டிடய மமட்டககு அடழத்து பொனனாட்ட மொரத்தி 
அவர பகௌரவித்்ததும், உள்ளாட்சி நிரவாகஙகள ஒரு குறிப்பிட்்ட 
ப்தாடகககுப் புத்்தகஙகள வாஙக அறிவுறுத்தியிருந்்ததும்  
புத்்தகககாட்சியில் அவர காட்டிய அககட்றககான பவளிப்ொடுகள.  

்தமிழகம் முழுவதும் உள்ள எழுத்்தா்ளரகள பநல்டல வந்து 
்தஙகி எழுதுவ்தறமகறெ பநல்டலயில் அரசு ொரபில் ஓர உட்றவி்டம் 
அடமகக மவணடும் எனறு இந்்தப் புத்்தகககாட்சியினமொது 
மகாரினார மெராசிரியரும் அறிவாளுடமயுமான அ.ராமொமி; 
ெரிசீலிககக கூடிய ஒரு மவணடுமகாள இது. ெட்டப்ொளிகட்ளப் 
மொறறும் ஒரு புதிய மரபு அரசு நிரவாகத்தில் வ்ளரத்ப்தடுககப்ெ்ட 
பநல்டல வழிகாட்்டட்டும்;  ்தமிழகத்தின ஏடனய 
பிராந்தியஙகளுககும் இம்மரபு பெழித்துப் ெரவட்டும்!

பு்தன, பிப்ரவரி 26, 2020

உண்மை நின்றிட வேணடும்
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அரிய ெபாக்கிஷங்கைளப் பாதுகாப்ேபாம்
நி வேதிதா லூயிஸ் 

எழுதிய ‘ோவிள்ள 
பிரெஸ்்ஸும் ே.ரே.சா.வும்: 
மறந்துவ�ான �க்கங்கள!’ 
்கட்டுரெ �டிதவதன். 
ரசன்ரனயின் எஙவ்கா ஒரு 
மூரையில் உள்ள, ர�ாது 
்கேனததுககு ேொமல் 
இருககும் அரிய ோவிள்ள 
பிரெஸ்ர் அறிமு்கப�டுததி, 
அதன் முககியததுேதரத 
விேரிததிருப�து ரேகு 
அருரம. �ை அரிய 
ஈொயிெம் நூல்்கள தங்களின் 
�க்கங்கர்ளப புெட்்ட சிை 
ர்க்கள ேொதா என்று 
எதிர�ாரததிருககின்றன 
என்�தா்கக ்கட்டுரெரய 
முடிததிருந்தார. இந்தக 
்கட்டுரெககுப பிற்கா்கப 
�ை ்கெங்கள அந்தப 
�க்கங்கர்ளப புெட்்டக 
கி்ளம்பியிருககும். அரிய 
ர�ாககிஷங்கர்ளக ்காக்க 
நிரனககும் நிவேதிதா 
லூயிஸின் மனதுககுப 
�ாொட்டு்கள.- மா.சரவணன், திருவண்ணாமைல.

தமிழநாட்டுக்குள் தமிழ ஒலிக்கட்டும்
மு .இொமனாதன் எழுதிய ‘தமிழ்ாட்டுககுள �றககும் விமானததில் தமிழ ஏன் 

ஒலிக்கவில்ரை?’ ்கட்டுரெ �டிதவதன். ரெரமன் ்ாட்டின் பிொஙக�ரட் விமான 
நிரையததில் தமிழில் அறிவிபபுக வ்கட்டு மகிழந்ததா்க ெனேரி 3, 2019 அன்று 
‘இந்து தமிழ’ ்ாளிதழில் குறிபபிட்டிருந்தார எழுததா்ளர ர�ருமாளமுரு்கன். 
அரதத ரதா்டரந்து, அடுதத ்ாள ரேளியான ‘இப�டிககு இேர்கள’ �குதியில் 
எனது ைண்டன்-ரசன்ரன விமானப �யணததின் அனு�ேதரதயும், அதன் தமிழ 
அறிவிபர�யும், அதில் �ணிபுரிந்தேர்கள �யணி்களுககுத தமிழில் உதவியரதயும் 
குறிபபிட்டிருந்வதன். ்க்டந்த ்ா்டாளுமன்றத வதரதல் பிெசசாெததின்வ�ாது பிெதமர 
வமாடி, தமிழ்ாட்டுககுள �றககும் விமானங்களில் தமிழில் அறிவிபபு்கள 
ரசயயப�டும் என உறுதியளிததார. வமாடி உட்�்ட, ்மது அரமசசர்கள �ைரும் 
�ல்வேறு தருணங்களில் �ழந்தமிழ நூல்்களிலிருந்து வமறவ்காள ்காட்டுகின்றனர. 
இப�டி இருககும் நிரையில், ர�ாதுமக்கவ்ளாடு ரதா்டரபுர்டய விஷயங்களில் 
தமிழ ரமாழிரய முன்னிறுததுேதும் தமிழ மீதான அக்கரறரய ரேளிப�டுததும். 
தமிழ்ாட்டுககுள தமிழ ஒலிக்கட்டும்! - பட்டவராயன், திருசெசந்தூர்.

மாதவிடாய் என்பது இயற்ைகயானது; ெபண்ணின் இனப்ெபருக்கச் சுழற்சியில் மிகவும் அடிப்பைடயான பங்கு வகிப்பது. அது இல்ைலெயன்றால், ஆண்களும், ைபயன்களும், ெபண்களும், சிறுமிகளும் உருவாகியிருக்க முடியாது. எனினும், அைதச் சுற்றி அவ்வளவு கட்டுக்கைதகளும் தவறான நம்பிக்ைககளும் தைடகளும் நிலவுகின்றன. மாதவிடாையத் தீட்டு என்று கருதுவது பாகுபாட்ைட வலுப்படுத்துகிறது, பாலினரீதியிலான சமத்துவமின்ைமைய நீடிக்கச் ெசய்கிறது. சில வீடுகளிலும் சமூகங்களிலும் இந்த நைடமுைற இருப்பது நமக்குத் ெதரிந்தாலும் ஒளிைய ஏந்திச் ெசல்லும் வழிகாட்டிகளாகக் கருதப்படும் கல்வி நிைலயங்களும் அதன் தைலவர்களும் மாதவிடாைய முன்னிறுத்திப் ெபண்கைள ேமாசமான முைறயில் அவமானத்துக்குள்ளாக்குவது 
அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.

- அர்ெஜண்டினா மாடேவல் பிக்சின்,  
ஐநாவுக்கான மக்கள்ெதாைக நிதியத்தின் பிரதிநிதி

இந்தியாவின் ஜவுளித் துைற ஏற்றுமதியில் திருப்பூரின் பங்களிப்பு. திருப்பூரில் பின்னலாைட, சாயேமற்றுதல், ெவளுத்தல் உள்ளிட்ட ஜவுளித் துைற ெதாழிலகங்களின் எண்ணிக்ைக 8,350. கடந்த 2018-ல் திருப்பூரின் ஏற்றுமதி 7%  சரிந்துள்ளது.

உலகெங்கும் நடுகெத்தோடு உச்சரிககும் கெயர் ‘்ெோவிட்-19’. சீனோவின் வூெோன் நெரில் 
ெரவத கதோடங்கிய இநத ்நோய் கெல்ல கெல்ல உலகின் பிற நோடுெளுககும் ெரவ 
ஆரம்பிததிருககிறது. சீனோவில் ெட்டும் இதுவரர சுெோர் 77,600 ் ெருககு இநத ் நோய் இருபெது 

ெணடறியபெட்டிருககிறது. அவர்ெளில் 2,663 ்ெரின் உயிரர இநத ்நோய் ெலிகெோணடிருககிறது. 
கதன்கெோரியோவில் கிட்டததட்ட ஆயிரம் ் ெர் இநத ் நோயோல் ெோதிகெபெட்டிருககிறோர்ெள். சீனோவுககு 
கவளியில் அதிெ உயிரிழபபு ்நர்நதிருபெது கதன்கெோரியோவில்தோன். இப்ெோது இததோலி, ஈரோன், 
இஸ்ரல், கலெனோனிலும் ‘்ெோவிட்-19’ தனது ெரணக ெணகரெத கதோடங்கியிருககிறது. இது 
்சர்வ்த்ச அளவிலோன கநருகெடிநிரலகெோன தருணம். நிரலரெ மிெவும் ் ெோ்செோனது என்றோலும், 
இது்ெோன்ற கெோள்ரள்நோய்ெரள வரலோறு கநடுகிலும் ெோர்கெ முடியும். அவற்றுள் ெலவும் ‘்ெோவிட்-
19’-ஐவிட மிெவும் ்ெோ்செோனரவ.

ஜஸ்டீனியக் ெகாள்ைளேநாய்
தற்்ெோது இஸதோன்புல் என்று அரழகெபெடும் 

முநரதய ரெஸோணட்ரடன் ்சோம்ரோஜயததில் கி.மு. 
ஆறோம் நூற்றோணடில் ஏற்ெட்ட மிெ ்ெோ்செோன 
கெோள்ரள்நோய் இது. அப்ெோது ரெஸோணட்ரடன் 
்சோம்ரோஜயதரத ஆணடுகெோணடிருநத ்ெரர்சர் 
ஜஸடினியன் கெயரி்ல்ய இநதக கெோள்ரள்நோய் 
வழங்ெபெடுகிறது. எகிபதிலுள்ள எலிெளிடமிருநது 
்தோன்றிய இநத ்நோய், இஸதோன்புல்லுககுப 
ெரவியது. அநத நெரததின் ெகெள்கதோரெயில் 
ெோதிப ் ெர் இநத ் நோய்ககுப ெலியோகியிருககிறோர்ெள். 
அங்கிருநது ெததியத தரரகெடல் வழியோெப 
பிற ஐ்ரோபபிய நோடுெளுககும் இநத ்நோய் 
ெரவியது. சுெோர் அரர நூற்றோணடு ெோல அளவில் 
ஐ்ரோபெோவிலும் ஆசியோவிலும் இநத ் நோயோல் 2.5 
்ெோடியிலிருநது 10 ் ெோடிப ் ெர் உயிரிழநதிருகெலோம் 
என்று வரலோற்றோசிரியர்ெள் ெருதுகிறோர்ெள்.

கருப்புக் ெகாள்ைளேநாய்
கி.பி. 1346-ல் கதோடங்கி 1353 வரர ஐ்ரோபெோ, 

ஆபபிரிகெோ, ஆசியோ ்ெோன்ற ெணடங்ெளில் 
தோணடவெோடிய கெோள்ரள்நோய் இது. இநதக 
கெோள்ரள்நோயோல் ெலியோனவர்ெளின் எணணிகரெ 
7.5 ் ெோடியிலிருநது 20 ் ெோடி வரர இருகெலோம் 
என்று ெணிகெபெடுகிறது. ‘கயர்ஸினியோ கெஸடிஸ’ 
என்ற ெோகடீரியோவோல் ஏற்ெட்ட கெோள்ரள்நோய் 
இது. வணிெக ெபெல்ெளில் உள்ள எலிெளின் 
உடலில் ெோணபெட்ட உணணிெளோல் இநத 
்நோய் ெரவியிருகெலோம் என்று கூறபெடுகிறது. 
இநதக கெோள்ரள்நோயோல் ஐ்ரோபெோவின் 
ெகெள்கதோரெயில் 30%-60% ெலியோனோர்ெள். இநத 
்நோயோல் இழநத ெகெள்கதோரெரய ஐ்ரோபெோ 
திரும்ெ எட்டுவதற்கு ்ெலும் 200 ஆணடுெள் 
ஆயின என்ெது குறிபபிடததகெது. இரடகெோலததில் 
ஐ்ரோபபிய வரலோற்ரற்ய ெோற்றியரெதத 
கெோள்ரள்நோய் இது.

மூன்றாவது ெகாள்ைளேநாய்
 ‘்ெோவிட்-19’-ஐப ் ெோல்வ இநதக கெோள்ரள 

்நோயும் சீனோவில்தோன் உருவோனது. சீனோவின் 
யூனோன் ெோெோணததில் 1850-ெளில் உருவோன இநதக 
கெோள்ரள்நோய், சீனோரவத தோணடியும் ெரவியது. 
ெஞ்சள் ெோர்பு எலிெளிடமிருநது உணணிெள் 
வழியோெ ெனிதர்ெளுககு இநத ்நோய் ெரவியது. 
சீனோ ஒரு முககியெோன வணிெக ்ெநதிரெோெ 

இருநததோல் இநதக கெோள்ரள்நோய் ஹோங்ெோங், 
இநதியோவில் ெம்ெோய், கதன்னோபபிரிகெோவில் ் ெப 
டவுன், அகெரிகெோவில் ்சோன் ஃபரோன்ஸிஸ்ெோ 
என்று ெடல் நெரங்ெரளத தோககியது. 1.2 ் ெோடிககும் 
்ெற்ெட்டவர்ெரள இநதக கெோள்ரள்நோய் 
ெோவுவோங்கியிருநதது. இதில் இநதியோவில் ெட்டும் 
ஒரு ் ெோடிககும் ் ெற்ெட்டவர்ெள் ெலியோனோர்ெள். 
இநதக கெோள்ரள்நோய் 1960-ெள் வரர ்சற்்ற 
குரறநத தீவிரததுடன் நீடிததது.

ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ
முதல் உலெப ்ெோர் இறுதிக ெட்டதரத 

கநருங்கிய்ெோது கவடிததது இநதக கெோள்ரள்நோய். 
கெயரில் ஸெோனிஷ் இருநதோலும் இது ஸகெயினில் 
்தோன்றிய ்நோய் அல்ல. பிரோன்ஸில்தோன் 
இநதக கெோள்ரள்நோய் கவடிததது. இது 
ஸகெயினிலிருநது வநதிருகெககூடும் என்று 
நிரனதது பிகரஞசுகெோரர்ெள் ரவதத கெயர்தோன் 
‘ஸெோனிஷ் ஃபளூ’. அதனோல்தோன், இன்று வரர 
இநதக கெோள்ரள்நோரய ‘ஸெோனிஷ் ஃபளூ’ என்ற 
கெயரில் அரழபெது ஸகெயினில் குற்றெோெக 
ெருதபெடுகிறது.

1918-1919 ஆகிய ஆணடுெளில் உலெகெங்கும் 
இநத ் நோய் தோணடவெோடியதில் 5 ் ெோடியிலிருநது 
10 ் ெோடிப ் ெர் வரர உயிரிழநதோர்ெள். இது இரணடு 
உலெப ்ெோர்ெளோலும் ஏற்ெட்ட உயிரிழபரெக 
ெோட்டிலும் அதிெம். முதல் உலெப ் ெோரில் தங்ெள் 
்தோல்விககுக ெோரணம் ‘ஸெோனிஷ் ஃபளூ’தோன் 
என்று கஜர்ெோனியர்ெள் ெருதினோர்ெள். ெனிதர்ெள் 
உருவோககிய எல்லோ எல்ரலக்ெோடுெரளயும் 
‘ஸெோனிஷ் ஃபளூ’ தோணடியது. இநதக ெோய்ச்சலோல் 
ெோதிகெபெட்டு மீணடவர்ெளின் எணணிகரெ 
ெோநதியில் ஆரம்பிதது துருககியின் முதல் அதிெர் 
முஸதஃெோ கெெோல் அதோதுர்க வரர நீளும். 
ஆங்கிலக ெவிஞர் டி.எஸ.எலியட், ஃபரோங்களின் 
ரூஸகவல்ட், ஃபரன்ஸ ெோஃபெோ, டி.எச.லோரன்ஸ, 
வோல்ட் டிஸனி என்று ெல ஆளுரெெளும் இநதக 
ெோய்ச்சலோல் பீடிகெபெட்டு மீணடோர்ெள். பிகரஞசுக 
ெவிஞர் கி்யோம் அப்ெோலி்னர், கலனினின் 
வலகெரெோெத திெழநத யோக்ெோவ் ஸகவர்த்லோவ், 
ஆர்தர் ்ெோனோன் டோய்லின் ெென், கடோனோல்டு 
ட்ரம்பபின் தோததோ என்று ெோணடவர்ெள் ெட்டியல் 
நீளும். மிெ ் ெோ்செோன வலிரயத கதோடர்நது ெரணம் 
ஏற்ெடுததிய ் நோய் அது. இறநதவர்ெளின் உடரலப 
பி்ரதப ெரி்்சோதரன க்சய்து ெோர்தத்ெோது, 

அவர்ெளின் நுரரயீரல் நீல நிறததிலும் திரவததோல் 
நிரம்பியது்ெோலவும் ெோணபெட்டிருககிறது. நீரில் 
மூழகி இறநதோல் நுரரயீரல் எபெடி இருககு்ெோ 
அபெடி இருநதிருககிறது.

எச.ஐ.வி.
எய்ட்ஸ கெோததுககெோததோெக கெோல்வதில்ரல 

என்றோலும் அதனோல் ஏற்ெடும் ெோதிபபு மிெ அதிெம். 
எய்ட்ஸஸுககுக ெோரணெோெ இருககும் ‘ஹ்யூென் 
இம்யூ்னோகடஃபிஷியன்ஸி ரவரஸ’ கதோற்று 
ெணடுபிடிகெபெட்ட 1980-ெளின் முற்ெகுதியில் 
ஆரம்பிதது தற்்ெோது வரர 7.5 ்ெோடிப ்ெரரத 
கதோற்றியிருககிறது. இதுவரர எச.ஐ.வி.யோல் 3.2 
்ெோடிப ்ெர் ெரணெரடநதிருககிறோர்ெள். உலெ 
சுெோதோர நிறுவனம் கவளியிட்டிருககும் தெவல்ெடி 
ஆபபிரிகெோவில் 25 ்ெரில் ஒருவர் எச.ஐ.வி. 
கதோற்்றோடு வோழநதுகெோணடிருககிறோர். இதுவரர 
எய்ட்ஸஸுககு ெருநது ெணடுபிடிகெபெடவில்ரல 
என்றோலும், இந்நோய்ககு எதிரோன, கதோடர்சசியோன 
பிரச்சோரங்ெளோல் குறிபபிடததகெ விழிபபுணர்வு 
ஏற்ெட்டிருககிறது. இதனோல், 2005-2012 
ஆணடுெளுககு இரடபெட்ட ெோலததில் எய்ட்ஸோல் 
ஏற்ெடும் ெரணம் 22 லட்்சததிலிருநது 16 லட்்செோெக 
குரறநதிருககிறது.

 ‘்சோர்ஸ’, ‘ஸிெோ’, ‘எ்ெோலோ’, ‘நிெோ’, ‘கெர்ஸ’ 
என்று ்சமீெ ெோலெோெ உலெம் எதிர்கெோள்ளும் 
அசசுறுததல்ெள் அதிெம். நவீன ெருததுவததின் 
உதவியோலும், உரிய தடுபபு நடவடிகரெெளோலும் 
இந்நோய்ெள் ெட்டுககுள் ரவகெபெடுகின்றன. 
இது எதுவும் இல்லோத ெோலததில் ெனிதர்ெள் 
கெோததுககெோததோெ எபெடி க்சதது வீழநதிருபெோர்ெள் 
என்ெரதக ெற்ெரனக்சய்து ெோர்ததோல், நம் 
ெோலததின் நிரல எவ்வள்வோ ்ெல் என்ெது 
நெககுப புலபெடும். கெோள்ரள்நோய்ெளில் 
ெலவும் சூறோவளி்ெோல் வநதுவிட்டுத தோெோெ்வ 
க்சன்றுவிடுெரவ. அவற்றுககுத தடுபபு நடவடிகரெ 
எடுபெதற்குள்ளும் ெருநது ெணடுபிடிபெதற்குள்ளும் 
லட்்சகெணகெோ்னோரரக கெோன்றுவிடுெரவ. 

உலெம் முன்பு எப்ெோரதயும்விட அதிெ அளவில் 
கதோடர்பில் இருககும் ெோரணததோல் - சீனோவில் 
எங்்ெோ ஒரு நெரில் ் தோன்றிய ் நோய்கெோெ - இன்று 
ெரதெரதததுககெோணடிருககி்றோம் என்றோலும், 
இநத விழிபபுணர்வு ் தரவயோனதுதோன். அ்த்செயம், 
ஏழரெயும் பீதியும் அச்சமும் கெோள்ரள்நோய்ெளின் 
தீவிரதரத ்ெலும் அதிெபெடுததககூடும் 
என்ெரதயும் நோம் ெறநதுவிடலோெோது; 
ஆெ்வதோன், கெோள்ரள்நோய்ெளின் ெோலததில் 
நிதோனததுடன் கூடிய விழிபபுணர்வு அவசியெோகிறது. 
முன்கனச்சரிகரெ நடவடிகரெெள் ்சரியோன 
திர்சயில் க்சல்ல பீதி அல்ல; நிதோன்ெ அவசியம்! 

 - ஆைச,  ெதாடர்புக்கு: asaithambi.d@hindutamil.co.in

ஆசை

உலை்க உலுக்கிய  
மகொள்்ளைநெொயகள்
உலகம் முன்பு எப்போததயும்விட அதிக அளவில் ததோடர்பில் 
இருக்கும் கோ்ரணததோல் இப்போது நோம் இப்போது கூடுதலோகப 
பததபததக்கி்�ோம் என்�ோலும், இநத விழிபபுணர்வு 
்ததவயோனதுதோன். ஏதனன்�ோல், தகோளதள்நோயகளில் 
பலவும் தடுபபு நடவடிக்தக எடுபபதற்குளளும் மருநது 
கண்டுபிடிபபதற்குளளும் லட்சக்கணக்கோ்னோத்ரக் 
தகோன்றுவிடுபதவ! 

ெபரும்பான்ைமயின் ஆட்சி என்பது ஜனநாயகத்தின் உள்ளடங்கிய ஒரு பகுதிதான்.  அதிக வாக்குகைளப் ெபற்றவைர ெவன்றவராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ேதர்தல் முைறயின்  அடிப்பைடயிலான இந்தியாைவப் ேபான்ற ஜனநாயகத்தில்  ெபரும்பாலான சமயங்களில் அரசு என்பது மக்களில் ெபரும்பான்ைமயினைரப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக அைமவதில்ைல; இன்னும்  ெசால்லப்ேபானால், வாக்களிப்பவர்களின் ெபரும்பான்ைமையயும்கூட அைவ அடிக்கடி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்ைல. வாக்களிப்பவர்களில் 50%-க்கும் அதிகமானவர்களின் பிரதிநிதி என ஒருவைரக் ெகாண்டால், மிச்சமிருக்கும் 49% மக்களுக்கு எந்தக் குரலும் இல்ைலெயன்றுதாேன அர்த்தமாகிறது?
- தீபக் குப்தா, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி  
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அறிவுக்கடல்எல்ஐசியின் வாடிக்ைகயாளர்களாகிய எளிய மக்களிடம் சில தனியார் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் 
தற்ேபாது ெசய்துெகாண்டிருக்கும் பிரச்சாரம் இதுதான்: ‘எல்ஐசிையத் தனியாரிடம் தரப்ேபாகிறார்களாம், 
உங்கள் பணத்ைத உடேன எடுத்துவிடுங்கள்.’ அது மட்டுமில்ைல. ‘அரசு தன் நிதித் ேதைவகளுக்காக 

எல்ஐசியின் பங்குகைளக் ெகாஞ்சம் விற்பதாக அறிவித்துள்ளது...’, ‘அரசுக்கு எல்ஐசியில் 5% பங்குகள் மட்டுேம 
உள்ளன, அைதத்தான் விற்கிறது...’ இப்படி ஏராளமான தவறான புரிதல்களும், தவறான பிரச்சாரங்களும் 
வலம்வந்துெகாண்டிருக்கின்றன.

உண்ைமயில், எல்ஐசி முழுக்க முழுக்க 100% 
அரசு நிறுவனம். இந்தியன் வங்கி, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் 
வங்கி முதலான ெபாதுத் துைற வங்கிகளில் ெகாஞ்சம் 
பங்கு விற்பைன ெசய்ததுேபாலேவ, எல்ஐசியிலும் 
ெசய்யப்ேபாவதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. அைவ 
இப்ேபாதும் அரசு வங்கிகளாகச் ெசயல்படுவைதப் ேபாலேவ 
எல்ஐசியும் ெதாடர்ந்து ெசயல்படும்.

லாபம் இல்ைல... உபரி!
எல்ஐசியின் லாபத்தில் அரசு 5% மட்டும் தாேன 

எடுத்துக்ெகாள்கிறது, அப்படியானால் அரசின் பங்கு 
அவ்வளவுதாேன இருக்க முடியும்? அப்படி அல்ல! 
காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் லாபம் என்ற ஒன்ேற கிைடயாது. 
பலரிடமிருந்தும் ‘பிரிமியங்கள்’ வாங்கி, அவற்றில் இழப்பு 
ஏற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கியதுேபாக மீதமிருப்பது உபரி 
என்று அைழக்கப்படும். அந்த உபரியில் நிறுவனத்தின் 
உரிைமயாளர் சிறிய பங்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு, மீதத்ைதப் 
பாலிசிதாரர்களுக்குத் தந்துவிட ேவண்டும். அதனால்தான், 
வட்டி என்று எதுவும் இல்லாமல் ‘ேபானஸ்’ என்று அந்த 
95% பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.

அப்படியானால், எல்ஐசியின் பாலிசிதாரர்களுக்குப் 
பாதிப்ேப இல்ைலயா? இல்ைல என்பதுதான் உண்ைம. 
எல்ஐசியின் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்ைல என்பதுடன், 
எல்ஐசிக்கு அளித்துவருகிற அரசு உத்தரவாதத்ைதயும் 
ெதாடர்ந்து அளிக்கப்ேபாவதாகேவ அரசு கூறியுள்ளது. 64 
ஆண்டுகளில் எல்ஐசி நஷ்டேம அைடந்ததில்ைல என்பதால், 
1956-ல் எல்ஐசி ெதாடங்கும்ேபாது வழங்கப்பட்ட இந்த 
உத்தரவாதத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டிய அவசியேம 
வரவில்ைல என்பது மைறக்கப்படுகிற மற்ெறாரு 
உண்ைம. சரி, பாலிசிதாரர்களுக்கு எந்தப் பாதிப்புேம 
இல்ைலெயன்றால் ஏன் ஊழியர்கள் ேபாராடுகிறார்கள்? 
அவர்களின் ேவைலக்கு ஆபத்தா? அதுவும் இல்ைல. 
எல்ஐசியின் பாலிசிதாரர்கள், முகவர்கள், ஊழியர்கள் 
ஆகிேயாருக்கு எந்தப் பாதிப்புேம வரப்ேபாவதில்ைல.

1947-ல் இந்தியா விடுதைல அைடந்தேபாது, 
ேபாதுமான உள்கட்டைமப்பு வசதிகேளா கனரகத் 
ெதாழில்கேளா இல்ைல. அவற்ைறத் ெதாடங்க மிகப் 

ெபரிய அளவில் நிதி ேதைவப்பட்டது. ஆயுள் காப்பீடு 
என்பது நீண்ட காலத்துக்கானது என்பதால், மக்களின் 
பணம் அதிக காலம் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் இருக்கும். 
இந்தியாவில் அப்ேபாது இருந்த தனியார் ஆயுள் 
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், மக்கள் பணத்ைதத் தங்கள் 
ெதாழில்களுக்குப் பயன்படுத்திக்ெகாண்டு, லாபம் வந்தால் 
தாங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு, நஷ்டம் வந்தால் மக்கள் 
தைலயில் சுமத்தி, மக்கைள ஏமாற்றிக்ெகாண்டிருந்தன. 
மக்கள் பணத்துக்குப் பாதுகாப்பு ேவண்டும். அேதேநரத்தில், 
அது நாட்டுக்கும் பயன்பட ேவண்டும் என்ற ‘ஒேர கல்லில் 
இரண்டு மாங்காய்’ ேநாக்கத்துடன் 1956-ல் அப்ேபாைதய 
பிரதமர் ேநருவும் நிதியைமச்சர் சி.டி.ேதஷ்முக்கும் 245 
தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கைளத் ேதசியமயமாக்கி 
எல்ஐசி நிறுவனத்ைத உருவாக்கினர்.

அப்ேபாது அந்த 245 நிறுவனங்களினுைடய 
பாலிசிதாரர்களின் பணத்ைதத் திருப்பித்தர அந்த 
நிறுவனங்களிடம் ேபாதுமான ைகயிருப்பு இல்லாததால், 
அதற்கு வசதியாக ரூ.5 ேகாடிைய மத்திய அரசு வழங்கியது. 
அந்தக் ைகயிருப்ைப முதலீடாகக் கணக்கில் காட்டிய 
எல்ஐசி, அன்று முதல் இன்று வைர நஷ்டம் அைடயேவ 
இல்ைல. அைடயாளபூர்வமாக உபரியில் 5%-ஐ அரசு 
எடுத்துக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கியது.

ேபாராட்டங்கள் ஏன்?
தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மீண்டும் 

அனுமதிக்கப்பட்டேபாது, குைறந்தபட்சம் ரூ.100 ேகாடி 
முதலீடுெசய்ய ேவண்டும் என்ற விதி உருவாக்கப்பட்டது. 
எனேவ, எல்ஐசி தனது லாபத்தில் 5% பங்காக ரூ.1,031 
ேகாடிையக் ெகாடுத்த 2009-10-ல் அரசு ரூ.95 ேகாடிைய 
முதலீடுெசய்வதாக அறிவித்தது. ஆக, அரசின் முதலீடு 
ெமாத்தம் ரூ.100 ேகாடியாகியது. ஆனாலும், 95% உபரிையப் 
பாலிசிதாரர்களுக்குப் பிரித்துத்தரும் நைடமுைறேய இன்று 
வைர ெதாடர்கிறது. 2018-19-ம் ஆண்டுக்கு அரசுக்குரிய 
அந்த 5% லாபப் பங்காக, ரூ.2,610 ேகாடிைய எல்ஐசி 
வழங்கியுள்ளது. ரூ.100 ேகாடி முதலீட்டுக்கு ரூ.2,610 
ேகாடி லாபம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தின் 
பங்குகைள விற்பது அவசியமல்ல என்பதாேலேய அது 
எதிர்க்கப்படுகிறது.

மக்கள் பணத்ைதப் பாதுகாப்பதுடன் மக்கள் 
ேசமிப்ைபத் திரட்டி அரசின் திட்டங்களுக்குத் தர ேவண்டும் 
என்பதும் எல்ஐசி ெதாடங்கப்பட்டதற்கான ேநாக்கங்களில் 
அடிப்பைடயானது. அதன்படிேய, இந்தியாவின் ஐந்தாண்டுத் 
திட்டங்களுக்கு இதுவைர சற்ேறறக்குைறய ரூ.35 லட்சம் 
ேகாடிைய எல்ஐசி திரட்டித் தந்துள்ளது. ெதாடங்கப்பட்ட 
ேநாக்கத்ைத மிகச் சிறப்பாக நிைறேவற்றிவருகிற ஒரு 
நிறுவனத்தின் பங்குகைள விற்பது நியாயமல்ல என்பதால் 
அது எதிர்க்கப்படுகிறது.

தற்ேபாது, எல்ஐசி ரூ.100 முதலீடுெசய்தால் அதில் ரூ. 85ஐ 
அரசின் பங்குகள், திட்டங்களில் முதலீடுெசய்கிறது. அரசுப் 
பத்திரங்களின் வட்டி விகிதம் மிகக் குைறவு என்றாலும், 
எல்ஐசி அவற்றில் முதலீடு ெசய்துவருகிறது. பங்கு 
விற்பைனக்குப் பின், இைதவிட லாபம் தரும் முதலீடுகைள 
ேநாக்கி எல்ஐசியின் முதலீடுகள் திருப்பிவிடப்பட்டால் 
அரசுக்குக் கிைடக்கும் நிதி குைறயும். சாப்பிட்டால் 
ஜிஎஸ்டி, கடனுக்கு வட்டி கட்டினால் ஜிஎஸ்டி என்று 
ஏற்ெகனேவ சகலத்துக்கும் எளிய மக்கள் மீது வரிகைளச் 
சுமத்தும் அரசு, ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.4 லட்சம் ேகாடி 
(2017-18-ல் ரூ.3.82 லட்சம் ேகாடி!) எல்ஐசி ெசய்யும் 
முதலீடு கிைடக்காவிட்டால் இன்னும் வரி ேபாடுேம! அது 
எல்ஐசியின் பாலிசிதாரர்கள், முகவர்கள், ஊழியர்கள் 
உள்ளிட்ட அைனத்துப் ெபாதுமக்கைளயும் பாதிக்கும் 
என்பதால், மக்களும் இந்தப் ேபாராட்டத்தில் இைணந்து 
நிற்கிறார்கள். எல்ஐசி மீது அடி விழுந்தால், அைனத்து 
மக்கள் மீதும் விழும் என்பதாேலேய அது எதிர்க்கப்படுகிறது.

2018-19 நிதிநிைல அறிக்ைகயில் திட்டமிட்டைதவிட 
ரூ.1.7 லட்சம் ேகாடி குைறவாகேவ உண்ைமயான வருவாய் 
வந்துள்ளது. இைதத்தான், ‘இந்தியப் ெபாருளாதாரம் ஒரு 
அைமதியான மாரைடப்ைபச் சந்தித்துக்ெகாண்டிருக்கிறது’ 
என்று கடந்த ஆண்டு வைர பிரதமரின் ெபாருளாதார 
ஆேலாசைனக் குழுவில் இருந்தவரான ரத்தின் ராய் 
குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இவ்வாறான ேமாசமான சூழலில், 
எல்ஐசியின் பங்குகளும் விற்கப்படுவது என்பது அரசின் 
நிதிநிைலைய ேமலும் ேமாசமாக்கேவ ெசய்யும் 
என்பதாலும், இந்தியப் ெபாருளாதாரத்துக்கு அது 
நல்லதல்ல என்பதாலுேம எல்ஐசியின் ஊழியர்கள் இன்று 
ேபாராட்டக்களத்தில் நிற்கிறார்கள்.

ெதாடரும் நம்பிக்ைக
எவ்வளவு லாபம் ஈட்டினாலும் மக்கள் பணத்ைதப் 

பாதுகாக்க ேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்ைத எல்ஐசி என்றுேம 
விட்டுக்ெகாடுக்கவில்ைல. மற்ற துைறகளில் எல்லாம் 
தனியாரின் ேசைவேய சிறப்பு என்று நம்பைவக்கப்பட்டாலும், 
ஆயுள் காப்பீட்டில் இன்று வைர எல்ஐசிதான் மிக 
அதிக விகிதத்தில் பாலிசிதாரர்களின் பணத்ைதத் 
திருப்பித்தருகிறது. அதனால்தான், 2000-ல் தனியார் 
நிறுவனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பின், 23 தனியார் 
நிறுவனங்கள் ஏறக்குைறய 20 ஆண்டுகளாக முயன்றும் 
70-75% சந்ைதப் பங்ைக எல்ஐசிேய ெகாண்டிருக்கிறது. 
வங்கி, ெதாைலத்ெதாடர்பு என்று தனியார் முதலீடு 
அனுமதிக்கப்பட்ட அைனத்துத் துைறகளிலும் முக்கிய 
இடத்ைதக் ைகப்பற்றிய தனியார் நிறுவனங்கள், ஆயுள் 
காப்பீட்டுத் துைறயில் மட்டும் சராசரியாக 1% சந்ைதப் 
பங்ைக மட்டுேம ெகாண்டிருக்கின்றன.

எல்ஐசியுடன் நியாயமாகப் ேபாட்டியிட்டு அைதத் 
ேதாற்கடிக்க முடியாது என்பதால்தான், ‘எல்ஐசி 
தனியார்மயமாகிறது, பணம் ேபாய்விடும்’ என்று பிரச்சாரம் 
ெசய்கிறார்கள். 5% அல்லது 10% எல்ஐசியின் பங்குகள் 
விற்கப்பட்டாேல அங்கு மக்கள் பணம் பாதுகாப்பாக 
இருக்காது என்றால், 100% பங்குகள் தனியாரிடம் உள்ள 
நிறுவனங்களில் பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும் என்று மக்கள் 
சிந்திக்க மாட்டார்களா? எல்ஐசி பாதுகாப்பாகத்தான் 
உள்ளது, அதிலுள்ள மக்களின் பணமும் பாதுகாப்பாகத்தான் 
உள்ளது. ஆனால், எல்ஐசியின் பங்கு விற்பைன நாட்டுக்கும் 
நாட்டின் ெபாருளாதாரத்துக்கும் மக்களுக்கும் நல்லதல்ல.

- அறிவுக்கடல், ெதாடர்புக்கு: kadal27@gmail.com   

எல்ஐசி என்னும் எஃகுக் ேகாட்ைட

 இப்படித்தான் உருவானது எல்ஐசி
ஜனவரி 19, 1956 அன்று இரவில் ஆயுள் காப்பீட்ைடத் ேதசியமயமாக்கவும், 243 தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கைள அரசுக் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்ெகாள்ளவும் வைகெசய்யும் அவசரச் சட்டம் இயற்றப்பட்டு, குடியரசுத் தைலவரால் ஒப்புதலும் ெபறப்பட்ட தகவல் ெவளியானது. அதுவைரக்கும் அந்த அறிவிப்ைப மிகவும் ரகசியமாகேவ ைவத்திருந்தார் அன்ைறய மத்திய நிதியைமச்சர் சி.டி.ேதஷ்முக். அடுத்த நாள், தனியார் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் தைலைம அலுவலகங்கள் திறக்கப்பட்டேபாது, அதிர்ச்சிகள் காத்திருந்தன. அந்நிறுவனங்களின் தைலைமச் ெசயல் அதிகாரிகைளேய ெபாறுப்பாளராக்கி, மத்திய அரசு பணிநியமன ஆைணகைள வழங்கியது. காப்பீடு குறித்த அைனத்து விவரங்கைளயும் அவர்களிடமிருந்து ெபற்றுக்ெகாண்டது. ேதசியமயமாக்கும் நடவடிக்ைக இவ்விதமாக ஒரு சில மணி ேநரங்களிேலேய நடந்து முடிந்தது. அடுத்துவந்த ஒவ்ெவாரு வார இறுதியிலும் மும்ைபயில் இருந்த ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் ெபாறுப்பாளர்கள் கூட்டம் நைடெபற்றது. அப்ேபாைதய நிதிச் ெசயலரும் எல்ஐசியின் தைலவருமான ெஹச்.எம்.பேடல் அந்தக் கூட்டங்கைளத் தைலைமேயற்று நடத்தினார். ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய ஊழியர்களின் விவரங்களும் திரட்டப்பட்டன. ெசப்டம்பர் 1, 1956 அன்று எல்ஐசிையத் ெதாடங்குவதற்கு நாள் குறிக்கப்பட்டிருந்தது. அேத நாளில் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்கைள எல்ஐசியின் ஊழியர்களாகப் பணியில் நியமிக்கவும் ஏற்பாடானது. ஊழியர்களும் தாங்கள் நியமிக்கப்படுகிற இடத்தில் பணிபுரியத் தயாராகேவ இருந்தார்கள். ஆயுள் காப்பீட்ைடத் ேதசியமயமாக்குவது குறித்தும், தனியார் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கைள இைணத்து புதிய நிறுவனத்ைத உருவாக்குவது குறித்தும் தனித்தனியாக இரண்டு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. ெசப்டம்பர் 1, 1956 அன்று எல்ஐசி ெதாடங்கப்பட்டது. தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 97 ைமயங்களில் மட்டுேம ெசயல்பட்டுவந்தன. எல்ஐசியின் ெதாடக்கேமா 5 பிராந்திய அலுவலகங்கள், 33 ேகாட்டங்கள், 200 கிைளகள் என்று நாடு முழுவைதயும் இைணத்துைவத்தது.

 ஏைழகளின் பாதுகாவலன்
இந்திய மக்கள் அைனவரிடமும் காப்பீட்ைடப் பரப்புவதும் எல்ஐசி ெதாடங்கப்பட்டதற்கான ேநாக்கங்களுள் முக்கியமானது. இந்திய மக்களில் ெபரும் பகுதியினர் குைறந்த வருவாய் ெகாண்டவர்கேள. அவர்களுக்கும் காப்பீடு அளிப்பதால்தான் எல்ஐசியின் சராசரிப் பிரிமிய வருவாய் ரூ.13,127 ஆக உள்ளது. ஆனால், தனியார் நிறுவனங்கள் ெபரும் ெசல்வந்தர்களுக்கு மட்டுேம காப்பீடு அளிப்பதால்தான் அவற்றின் சராசரிப் பிரிமிய வருவாய் ரூ.56,383 ஆக உள்ளது. சரியாகச் ெசான்னால், ெசலவு குைறவான இந்தப் ெபரிய பிரிமியங்களும் எல்ஐசியிடம் வந்திருந்தால், அரசுக்குக் கூடுதல் நிதியும் லாபமும் பாலிசிதாரர்களுக்குக் கூடுதல் ேபானஸும் கிைடத்திருக்கும்.

 உலகிேலேய நம்பர் 1
எல்ஐசியின் நடப்பிலுள்ள பாலிசிகள் 29.09 ேகாடி. 11.61 ேகாடி குழுக் காப்பீட்டுப் பாலிசிதாரர்கைளயும் ேசர்த்தால் ெமாத்தம் 40.7 ேகாடிப் ேபருக்கு எல்ஐசி காப்பீடு அளித்துள்ளது. 142 ேகாடி மக்கைளக் ெகாண்ட சீனா, 134 ேகாடி மக்கைளக் ெகாண்ட இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு அடுத்து எல்ஐசியின் பாலிசிதாரர் எண்ணிக்ைகேய அதிகம்! மூன்றாவது ெபரிய மக்கள்ெதாைக ெகாண்ட நாடான அெமரிக்காவின் 33 ேகாடி மக்கள்ெதாைகையவிட எல்ஐசியின் பாலிசிதாரர்கள் எண்ணிக்ைக 23.7% அதிகம். உலகிேலேய மிக அதிகம் ேபருக்குக் காப்பீடு வழங்கியுள்ள நிறுவனம் எல்ஐசிதான்.

 ெநாடிக்கு ெநாடி...
2018-19 நிதியாண்டில் பாலிசிதாரர்களுக்கு எல்ஐசி வழங்கியுள்ள ெதாைக ரூ.1.63 லட்சம் ேகாடி. அதாவது, ேவைல நாளின் ஒவ்ெவாரு ெநாடியிலும் ரூ.2.72 லட்சம் பாலிசிதாரர்களுக்கு எல்ஐசி பாதுகாப்பாகத் திருப்பி அளித்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. பணம் ெபற்றவர்கள் 2.6 ேகாடிப் ேபர். அதாவது, ஒவ்ெவாரு ெநாடிக்கும் 4.34 ேபருக்கு எல்ஐசி பணம் வழங்குகிறது.
 காப்பீட்டின் உண்ைமயான பலன்
பாலிசி எடுக்கும்ேபாது ேநாய்கைள மைறத்தல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் இறந்த பின் காப்பீட்டுத் ெதாைக மறுக்கப்படலாம். கடந்த ஆண்டில் அவ்வாறு எல்ஐசியால் 10 ஆயிரத்துக்கு 67 என்ற விகிதத்தில் உரிமங்கள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன. அேத ேநரத்தில், தனியாரால் 10 ஆயிரத்துக்கு 397 என்ற விகிதத்தில் உரிமங்கள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன. எப்படியாவது மக்களுக்கு வழங்கிவிடுவது எல்ஐசியின் ேநாக்கமாக இருப்பைதேய இது காட்டுகிறது.
 உலகிேலேய நம்பர் 1

எல்ஐசியுடன் நியாயமாகப் 
ேபாட்டியிட்டு அைதத் 
ேதாற்கடிக்க முடியாது 

என்பதால்தான், ‘எல்ஐசி 
தனியார்மயமாகிறது, 

பணம் ேபாய்விடும்’ என்று 
பிரச்சாரம் ெசய்கிறார்கள்.
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ெடல்லி கலவரம் ேவதைனயளிக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் 
பிரதான கட்சிகள் அநாகரிகமான அரசியலில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றன. கலவரம் ெதாடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் 
ேமற்பார்ைவயில் விசாரைண நைடெபற ேவண்டும்.

 மாயாவதி, பகுஜன் சமாஜ் தைலவர் 

ெடல்லியில் நடந்த கலவரத்துக்கு பாஜகேவ காரணம். 
இதுேவ அக்கட்சியினரின் குஜராத் முன்மாதிரி ஆகும். 

இது, மக்களிைடேய ெவறுப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும் 
அரசியேல தவிர ேவெறான்றும் இல்ைல.

 அகிேலஷ் யாதவ், சமாஜ்வாதி கட்சித் தைலவர் 

    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: மலர்சூர்யா, புதுச்ேசரி.கருத்துச் சித்திரம்

 ெபங்களூரு சர்வேதச திைரப்பட விழாவில்
  ஒத்த ெசருப்பு உட்பட 2 தமிழ் படங்கள்
  ெபங்களூரு: ெபங்களூரு சர்வேதச திைரப்பட விழா ேநற்று 
ெதாடங்கியது. ராஜாஜி நகர் ஓரியன் மாலில் மார்ச் 4-ம் ேததி வைர 7 
நாட்களுக்கு திைரப்பட விழா நைடெபறுகிறது. ெபங்களூருவில் உள்ள 
கண்டீரா அரங்கத்தில் ேநற்று முன்தினம் மாைல நைடெபற்ற ெதாடக்க 
விழாவில் முதல்வர் எடியூரப்பா, நடிகர் யஷ், நடிைக ெஜயப்பிரதா, 
தயாரிப்பாளர் ேபானி கபூர் உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர். இந்த திைரப்பட 
விழாவில் கன்னடம், தமிழ், மைலயாளம், இந்தி உள்ளிட்ட இந்திய 
ெமாழிகளின் திைரப்படங்கள் மட்டுமின்றி 60 நாடுகைளச் ேசர்ந்த 
225 திைரப்படங்கள் திைரயிடப்படுகின்றன. கன்னடம், இந்தியா, 
சர்வேதசம், ஆவணப்படம் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளின் கீழ் திைரப்படங்கள் 
திைரயிடப்படுகின்றன. இந்தியப் பிரிவில் இயக்குநர் பார்த்திபன் 
இயக்கி நடித்த ஒத்த ெசருப்பு, இயக்குநர் ஹலிதா ஷமீம் இயக்கிய 
சில்லுக்கருப்பட்டி ஆகிய 2 தமிழ்த் திைரப்படங்கள் மட்டுேம திைரயிட 
ேதர்வு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

  திைரப்பட விழாைவ முன்னிட்டு பல்ேவறு கருத்தரங்குகள், 
பயிலரங்குகளும் நைடெபறுகின்றன. இதில் இந்திய திைரக் கைலஞர்கள் 
மட்டுமின்றி ஈரான், பிரான்ஸ், இலங்ைக, ெகாரியா உள்ளிட்ட பல்ேவறு 
நாடுகைளச் ேசர்ந்த இயக்குநர்கள், ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பங்ேகற்று 
திைரக்கைல குறித்து உைரயாற்றுகின்றனர். 

 ெடல்லியில் அைமதி திரும்புவைத
அரசு உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்: ஆர்எஸ்எஸ் 
  நாக்பூர்: ெடல்லியில் அைமதி திரும்புவைத அரசு உறுதிப்படுத்த 
ேவண்டும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் ெபாதுச் ெசயலாளர் சுேரஷ் ைபயாஜி 
ேஜாஷி கூறினார்.

  திருத்தப்பட்ட குடியுரிைம சட்டம் ெதாடர்பாக வடகிழக்கு ெடல்லியின் 
பல்ேவறு இடங்களில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழைம வன்முைற ெவடித்தது. இதில் 
இதுவைர 34 ேபர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது ெதாடர்பாக ஆர்எஸ்எஸ் ெபாதுச் 
ெசயலாளர் சுேரஷ் ைபயாஜி ேஜாஷி ேநற்று நாக்பூரில் ெசய்தியாளர்களிடம் 
கூறும்ேபாது, “சட்டத்ைத தங்கள் ைகயில் எடுத்துக்ெகாள்ள யாருக்கும் 
உரிைம இல்ைல. வன்முைறயால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் அைமதி 
திரும்புவைத அரசு உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்” என்றார். - பிடிஐ 

   கலவரத்தின்ேபாது நடந்த கல்வீச்சு மற்றும் தீ ைவப்பு சம்பவங்களால் ஷிவ் விஹார் பகுதி ேபார்க்களம் 
ேபால காட்சி அளிக்கிறது. படங்கள்: பிடிஐ  

   ெடல்லியில் கலவரம் நடந்த பகுதியில் பாதுகாப்புப் பைடயினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். வீரர்களுக்கு 
நடுேவ சாைலயில் நடந்து ெசல்கிறார் ஒரு ெபண்.  

   இந்தியா வந்துள்ள மியான்மர் அதிபர் யு வின் மின்ட் ெடல்லியில் பிரதமர் 
நேரந்திர ேமாடிைய ேநற்று சந்தித்துப் ேபசினார். அப்ேபாது இருதரப்பு உறைவ 
பலப்படுத்துவது குறித்து இருவரும் ஆேலாசைன நடத்தினர். படம்: பிடிஐ  

 தீவிரவாத ெசயலுக்கு நிதி 

  வங்கேதச தீவிரவாதி உட்பட
2 ேபர் குற்றவாளிகள் 
   ெகால்கத்தா நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

    ெகால்கத்தா
  சட்டவிேராத பணப் பரிவர்த்தைன 
மற்றும் தீவிரவாத ெசயலுக்கு 
நிதி வழங்கியது ெதாடர்பான 
வழக்கில் வங்கேதச தீவிரவாதி 
உட்பட 2 ேபர் குற்றவாளிகள் என 
ெகால்கத்தா நீதிமன்றம் ேநற்று 
தீர்ப்பு வழங்கியது.

  ேமற்கு வங்க மாநிலம் புர்த்வான் 
நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் கடந்த 
2014-ம் ஆண்டு அக்ேடாபர் 
2-ம் ேததி குண்டு ெவடித்
தது. இதில் 2 ேபர் உயிரிழந்தனர். 
இது ெதாடர்பாக ேதசிய புலனாய்வு 
அைமப்பு (என்ஐஏ) சட்டவிேராத 
ெசயல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் 
வழக்கு பதிவு ெசய்தது. இதில் 
வங்கேதச ஜமாத்-உல்-முஜா
ஹிதீன் (ேஜஎம்பி) தீவிரவாத 
அைமப்பின் ரஹமத்துல்லா (எ) 
சாஜித் மற்றும் இந்தியரான முகமது
புர்ஹான் ஆகிேயார் மீது குற்றம்
சாட்டப்பட்டது. 

  இவர்கள் தீவிரவாத ெசய
லுக்கு நிதியுதவி வழங்கியது 
விசாரைணயில் ெதரியவந்தது. 
இைதயடுத்து, சட்டவிேராத பணப்
பரிவர்த்தைன தடுப்பு சட்டத்தின் 
கீழ் இவர்கள் மீது அமலாக்கத் 
துைறயும் வழக்கு பதிவு

ெசய்தது. 
  இது ெதாடர்பாக ெகால்கத்தா 

ெசஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
பதிவு ெசய்யப்பட்டது. இைத
யடுத்து, சட்டவிேராத பணப்பரி
வர்த்தைன தடுப்பு சட்டத்தின் 
கீழ் இவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு 
பதிவு ெசய்யப்பட்டு விசாரைண 
நைடெபற்றது. 

  17-ல் தண்டைன விவரம்
  விசாரைண முடிந்த நிைலயில், 

வங்கேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ரஹ
மத்துல்லாவும் முகமது புர்ஹானும் 
குற்றவாளிகள் என ெகால்கத்தா 
நீதிமன்றம் ேநற்று அறிவித்தது. 
இவர்களுக்கான தண்டைன 
விவரம் அடுத்த மாதம் 17-ம் ேததி 
அறிவிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் 
ெதரிவித்துள்ளது.

  கடுைமயாக்கப்பட்ட சட்டவி
ேராத பணப் பரிவர்த்தைன தடுப்பு 
சட்டத்தின் கீழ் ெவளிநாட்டவைர 
குற்றவாளி என அறிவித்திருப்பது 
2-வது முைறயாகும். கடந்த 2017-
ம் ஆண்டு பாகிஸ்தாைனச் ேசர்ந்த 
அல்-பாத் தீவிரவாத அைமப்ைபச் 
ேசர்ந்த ஒருவர் இந்த சட்டத்தின் கீழ் 
குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டது 
குறிப்பிடத்தக்கது. - பிடிஐ 

 பிரதமர் ேமாடி பாராட்டிய

  105 வயதான மூதாட்டிக்கு 
விைரவில் ஆதார் கார்டு

   திருவனந்தபுரம்
  ேகரள மாநிலம் ெகால்லத்ைதச் 
ேசர்ந்த 105 வயதான மூதாட்டி 
பாகீரதி அம்மாள். சிறு வயதில் 
குடும்ப சூழல் காரணமாக 3-வது 
வகுப்புடன் பள்ளிப் படிப்ைப 
நிறுத்தினார். 

  எனினும், படிப்பு மீது ெகாண்ட 
ஆர்வம் காரணமாக வயது 
முதிர்ந்த நிைலயிலும் சுற்றுச் 
சூழல், கணிதம், மைலயாளம் 
ஆகிய பாடங்களில் மாநில 
எழுத்தறிவு இயக்கம் நடத்திய 
ேதர்ைவ எழுதி சுமார்  70 
சதவீத மதிப்ெபண்கைளப் ெபற்று 
ெவற்றி ெபற்றார். இவைரப் பற்றி 
பிரதமர் நேரந்திர ேமாடி தனது 
சமீபத்திய ‘மன் கி பாத்’ உைரயில் 
குறிப்பிட்டு பாராட்டினார். 

  இதனிைடேய, ஆதார் கார்டு 
இல்லாததால் அரசு நலத்திட்ட 
உதவிகைளப் ெபற முடியவில்ைல 

என்று பாகீரதி அம்மாள் சமீபத்தில் 
கவைல ெதரிவித்திருந்தார். 
இந்த ெசய்தி ஊடகங்களில் 
ெவளியானது. இைதயறிந்த, 
அதிகாரிகள் சமீபத்தில் பாகீரதி 
அம்மாளின் வீட்டுக்குச் ெசன்று 
அவருக்கு ஆதார் கார்டு வழங்க 
ேதைவயான நைடமுைறகைள 
ேமற்ெகாண்டனர்.

  ‘‘ஏற்ெகனேவ ஆதார் 
கார்டு ெபற பாகீரதி அம்மாள் 
முயற்சித்ததாகவும் ஆனால், 
அவரது வயது முதிர்வு காரணமாக 
ைகேரைகப் பதிவு எடுக்க 
முடியாததால் ெதாழில்நுட்பக் 
காரணங்களால் ஆதார் கார்டு 
வழங்கப்படவில்ைல. இப்ேபாது 
அதற்கான நைடமுைறகள் 
முடிந்த நிைலயில், ஒரு சில 
நாட்களில் அவருக்கு ஆதார் 
கார்டு வழங்கப்படும்’’ என்று 
அதிகாரிகள் ெதரிவித்தனர். 

 சாதிவாரி மக்கள் ெதாைக கணக்ெகடுப்பு  
பிஹார் ேபரைவயில் மீண்டும் தீர்மானம்
  ெபங்களூரு: வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாடு முழுவதும் மக்கள் 
ெதாைக கணக்ெகடுப்பு நடக்க உள்ளது. இந்த மக்கள் ெதாைக 
கணக்ெகடுப்ைப சாதி அடிப்பைடயில் நடத்த ேவண்டும் என்று 
பிஹார் சட்டப்ேபரைவயில் ேநற்று தீர்மானம் ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
சட்டப்ேபரைவயின் உணர்வுகைள சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ெதரிவிக்க 
இது சரியான தருணம் என்றும் மாநிலத்தில் எல்லா கட்சிகளின் 
ஆதரவும் இதற்கு உள்ளதாகவும் சபாநாயகர் விஜய் குமார் 
சவுத்ரி அறிவித்தார்.  இைதத் ெதாடர்ந்து தீர்மானம் ஒருமனதாக 
நிைறேவறியது.

  ஏற்ெகனேவ, கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 18-ம் ேததி சாதி வாரி மக்கள் 
ெதாைக கணக்ெகடுப்பு நடத்த ேவண்டும் என்று பிஹார் சட்டப்ேபரைவயில் 
ஒருமனதாக தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்டது. அேதேபான்ற தீர்மானம் 
ேநற்று மீண்டும் இரண்டாவது முைறயாக நிைறேவற்றப்பட்டது. கடந்த 
ெசவ்வாய்கிழைமயன்று ேதசிய குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத்ைத 
அமல்படுத்த மாட்ேடாம் என்று ேபரைவயில் தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்டது. 
அப்ேபாது ேபசிய முதல்வர் நிதிஷ் குமார் சாதி வாரியாக மக்கள் ெதாைக 
கணக்ெகடுப்பு நடத்த ேவண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ெகாள்ைக என்று 
அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 உளவுத் துைற அதிகாரி ெகாைலயில்

  ஆம் ஆத்மி கவுன்சிலருக்கு ெதாடர்பு?
    புதுெடல்லி

  ெடல்லி கலவரத்ைத ஆம் ஆத்மி 
கவுன்சிலர் முகமது தாஹிர் உேசன் 
(42) முன்னின்று நடத்தியதாகவும் 
உளவுத் துைற அதிகாரி அன்கிட் 
சர்மாவின் (26) ெகாைலயில் 
அவருக்கு ெதாடர்பிருப்பதாகவும் 
குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

  ெடல்லி மாநகராட்சியின் 59-வது
வார்டான ேநரு விஹார் கவுன்சில
ராக முகமது தாஹிர் உேசன் 
பதவி வகிக்கிறார். முஸ்தபாபாத் 
பகுதியில் உள்ள 5 மாடிகள் 
ெகாண்ட வீட்டில் இவர் வசிக்கிறார். 
இவரது வீட்டுக்கு அருேக பாஜக 
முன்னாள் கவுன்சிலர் ேமகக் 
சிங்கின் குேடான் உள்ளது. இந்த
குேடானில் ஏராளமான கார்கள்
நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. கலவரத்தின்
ேபாது இந்த கார்கள் அைனத்தும் 
தீ ைவத்து எரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
அப்பகுதிையச் ேசர்ந்த சிலரின்
வீடுகளுக்கும் தீ ைவக்கப்பட்டுள்
ளது. ஆனால் தாஹிர் உேசன் 
வீட்டுக்கு எவ்வித ேசதமும் 
இல்ைல.

  அவரது வீட்டில் இருந்து ெபட்
ேரால் குண்டுகள், அமிலம், கத்தி,
அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயு
தங்கள் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளன. 
அவரது வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள 
கால்வாயில் உளவுத் துைற 
அதிகாரி அன்கிட் சர்மாவின் உடல் 

மீட்கப்பட்டுள்ளது. 
  காைலயில் பணிக்குச் ெசன்று 

மாைலயில் வீடு திரும்பிய அன்கிட் 
சர்மாைவ  காணவில்ைல. அவைர
கவுன்சிலர் முகமது தாஹிர் 
உேசன் தைலைமயிலான கும்பல் 
கடத்திச் ெசன்று ெகாைல 
ெசய்துவிட்டதாக குடும்பத்தினர் 
குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

  இதைன கவுன்சிலர் முகமது 
தாஹிர் உேசன் மறுத்துள்ளார். 
அவர் கூறும்ேபாது, "கடந்த 24-ம்
ேததி எனது வீட்ைட ஒரு கும்
பல் முற்றுைகயிட்டது. நான்
ேபாலீஸாரிடம் உதவி ேகாரி
ேனன். ேபாலீஸார் விைரந்து 
வந்து என்ைனயும் எனது குடும்
பத்தினைரயும் மீட்டு அைழத்துச் 
ெசன்றனர். கடந்த 25-ம் ேததி 
வீட்டுக்கு திரும்பியேபாது கல

வரம் அதிகரித்திருந்தது. ேபாலீ
ஸாரின் அறிவுைரப்படி நான் 
எனது வீட்டுக்கு ெசல்லவில்ைல. 
எனக்கும் கலவரத்துக்கும் துளி
யும் ெதாடர்பில்ைல" என்று ெதரி
வித்துள்ளார்.

  இந்த விளக்கத்ைத பாஜக வட்
டாரங்கள் மறுத்துள்ளன. கலவரத்
தில் ஈடுபட்டதற்கு ஆதாரமாக 
முகமது தாஹிர் உேசன் ைகயில் 
தடியுடன் இருக்கும் புைகப்படத்ைத 
பாஜக வட்டாரங்கள் சமூக வைல
தளங்களில் ெவளியிட்டுள்ளன.

  இந்த பின்னணியில் கவுன்சிலர் 
முகமது தாஹிர் உேசனின் வீட்
டுக்கு ேபாலீஸார் ேநற்று சீல் ைவத்
தனர். உளவுத் துைற அதிகாரி 
ெகாைல குறித்தும் கவுன்சிலர் 
வீட்டில் ைகப்பற்றப்பட்ட ஆயுதங்
கள் குறித்தும் ெடல்லி ேபாலீஸார் 
தீவிர விசாரைண நடத்தி 
வருகின்றனர்.

  ஆம் ஆத்மி மூத்த தைலவர்கள் 
சஞ்சய் சிங், ேகாபால் ராய் 
ெடல்லியில் ேநற்று கூறும்ேபாது, 
"கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் 
யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் 
மீது கடும் நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட 
ேவண்டும். முகமது தாஹிர் உேசன்
அல்லது கபில் மிஸ்ரா, யாராக
இருந்தாலும் மதம், சாதி பார்க்கா
மல் நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட 
ேவண்டும்" என்று ெதரிவித்தனர்.   

  முகமது தாஹிர் உேசன் 

 ெடல்லி கலவரத்துக்கான பின்னணி என்ன?

  வாட்ஸ் அப் குழுக்கள், ெவளி மாநிலத்தவர்களின் 
ெதாடர்பு குறித்து ேபாலீஸார் விசாரைண

   ஆர்.ஷபிமுன்னா
   புதுெடல்லி

  ெடல்லி கலவரம் ெதாடர்பாக 
வாட்ஸ் அப் குழுக்கள் மற்றும் ெவளி
மாநிலத்தவர்களின் ெதாடர்பு
குறித்து விசாரைண ெதாடங்கி
யுள்ளது.

  ெடல்லியில் குடியுரிைம 
திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராகப் 
ேபாராடியவர்கள் மற்றும் ஆதர
வாளர்களுக்கு இைடேய ஏற்பட்ட 
ேமாதல் கலவரமாக ெவடித்தது. 
வடகிழக்கு ெடல்லியில் நடந்த 
இந்த கலவரத்தில் 34 ேபர் 
பலியாகியுள்ளனர். இதில், ெடல்லி
யின் தைலைம காவலர் மற்றும் 
உளவுப்பிரிவு காவலரும் 
அடங்குவர். இக்கலவரம் ஏற்படு
வதற்கு வாட்ஸ் அப்பில் ெவளி
யான பல்ேவறு வைக வதந்தி
களும் முக்கியக் காரணம் எனத்

ெதரியவந்துள்ளது. இதன் பின்
னணியில், ெடல்லிக்கு ெவளிேய 
உள்ள மாநிலங்கைளச் ேசர்ந்த 
வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் இருப்பதாக 
கருதப்படுகிறது.

  இேதேபால், வடகிழக்கு 
பகுதிைய ஒட்டியுள்ள உத்தரபிர
ேதசத்தில் இருந்து ஊடுருவிய
வர்களும் கலவரத்தில் ஈடுபட்ட
தாக கூறப்படுகிறது. இதுெதாடர்
பான புகாரால், ெடல்லியின் எல்ைல
களுக்கு சீல் ைவக்கப்பட்டன. 
தற்ேபாது அவர்கைள கண்டறிவதற்
காக ெடல்லி ேபாலீஸாரால் ஒரு 
தனிப்பைட அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

  இதில், சாந்த்பாக் பகுதியில் 
பிணமாக மீட்கப்பட்ட ெடல்லி 
உளவுத்துைற காவலர் அங்கித் 
சர்மா மற்றும் தைலைம காவலர் 
ரத்தன்லால் ெகால்லப்பட்ட வழக்
கிலும் தனிப்பைட அைமக்கப்
பட்டுள்ளது.

  கலவரம் பற்றிய தகவல் அளிக்க 
ெடல்லி ேபாலீஸார் சார்பில் 112 
எனும் சிறப்பு ெதாைலேபசி எண்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 
தகவல் அளிப்பவர்களின் விவரங்
கள் ரகசியமாக ைவக்கப்படும் 
எனத் ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  கலவரத்தின்ேபாது ெடல்லிவாசி
களின் வாட்ஸ்அப்பில் பல புைகப்
படங்களும், வீடிேயா பதிவுகளும் 
பரவி பதற்றத்ைத ஏற்படுத்தின. 
இவற்றில் பல பதிவுகள் உ.பி. 
உள்ளிட்ட பல்ேவறு மாநிலங்களில் 
பதிவான பைழய வீடிேயாக்கள் 
எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

  இதுெதாடர்பாக ெடல்லி 
ேபாலீஸாரின் சமூக வைலதள 
விசாரைண பிரிவு, அவற்ைற அனுப்
பியவர்கள் பட்டியைல ேசக
ரித்து வருகிறது. அவர்கள் அைன
வரும் விைரவில் ைகது ெசய்யப்
படுவார்கள் எனத் ெதரிகிறது. 

   குடியுரிைமச் சட்டம் ெதாடர்பாக வடகிழக்கு ெடல்லியில் நைடெபற்ற கலவரத்தின்ேபாது அங்குள்ள 
ஷிவ்புரி பகுதியில் உள்ள பள்ளி ஒன்று தீக்கிைரயாக்கப்பட்டது.  

 ேசானியா, ராகுல், பிரியங்கா மீது 
வழக்கு பதிவு ெசய்யக் ேகாரி மனு

   புதுெடல்லி
  ெவறுப்புணர்ைவ தூண்டும் வைக
யில் ேபசிய காங்கிரஸ் தைலவர் 
ேசானியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, 
பிரியங்கா காந்தி மீது வழக்கு 
பதிவு ெசய்ய உத்தரவிடக் ேகாரி 
ெடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

  ெடல்லியில் கடந்த சில நாட்க
ளாக வன்முைற நீடித்து வருகிறது.
இதுெதாடர்பாக பாஜக, காங்
கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட அரசி
யல் கட்சிகள் பரஸ்பரம் குற்றச்
சாட்டுகைள சுமத்தி வருகின்றன. 

  இதனிைடேய வழக்கறிஞர்
களின் குரல் என்ற அைமப்பின் 
சார்பில் ெடல்லி உயர் நீதிமன்றத்
தில் மனு தாக்கல் ெசய்யப்பட்
டுள்ளது. அதில் கூறியிருப்பதாவது:

  காங்கிரஸ் தைலவர் ேசானியா
காந்தி, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா
காந்தி ஆகிேயார் ெவறுப்
புணர்ைவ தூண்டும் வைகயில் 

ேபசினர். அவர்கள் மீது முதல் 
தகவல் அறிக்ைக பதிவு ெசய்ய
உத்தரவிட ேவண்டும். 

  இேத விவகாரம் ெதாடர்பாக 
ெடல்லி துைண முதல்வர் 
மணீஷ் சிேசாடியா, ஆம் ஆத்மி 
எம்எல்ஏ அமானுதுல்லா கான், 
ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியின் தைலவர் 
அக்பருதீன் ஓைவசி, அந்த 
கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ 
வாரிஸ் பதான் ஆகிேயார் மீதும் 
முதல் தகவல் அறிக்ைக பதிவு 
ெசய்ய உத்தரவிட ேவண்டும்.

  இவ்வாறு மனுவில் 
ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  இந்த மனு தைலைம நீதிபதி 
டி.என்.பேடல், நீதிபதி ஹரி சங்
கர் முன் ேநற்று விசாரைணக்கு 
வந்தது. அப்ேபாது மனுைவ 
தைலைம நீதிபதி விசார
ைணக்கு ஏற்றுக் ெகாண்டார்.
இம்மனு இன்று பட்டியலிடப்படு
கிறது.  
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வெல்லி கலெ்ரம் வ�ொெர்ொன ெழக்க விசொரித்து ெந�

நீதிபதி எஸ்.முரளிதர் பணியிட மாற்றம்
zzவழக்கமான நடவடிக்்க என மத்திய அ்மச்சர் விளக்கம்

 �புதுடெல்லி
டெல்லி கலவரம் குறித்த 
வழக்க விசாரிதது வந்த உயர் 
நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.முரளி்தர் 
பஞசாப் மற்றும் ஹரியாணா 
உயர் நீதிமன்றததுககு பணியிெ 
மாற்்றம் டசயயப்பட்டுள்ார். இது 
பழிவாங்கும் நெவடிக்க என 
காங்கிரஸ் குற்்றம்சாட்டி உள்து.

டெல்லியில் நெந்த கலவரம் 
ட்தாெர்பாக டெல்லி உயர் நீதி 
மன்றததில் வழககு ட்தாெரப்பட்ெது. 
இந்த வழககு நீதிபதி எஸ்.முரளி்தர் 
்த்ல்மயிலான அமர்வு முனபு 
நநற்று முனதினம் விசார்ணககு 
வந்தது. அப்நபாது, கலவரத்்தத 
்தடுககத ்தவறிவிட்ெ்தாகக கூறி 
டெல்லி நபாலீஸாருககு கணெனம் 
ட்தரிவித்த நீதிபதி முரளி்தர், 
கலவரத்்த தூணடிய்தாக 
கூ்றப்படும் புகாரின நபரில் 3 பாஜக 
மூத்த ்த்லவர்கள மீது வழககு 
பதிவு டசயயவும் உத்தரவிட்ொர்.

இநநி்லயில், மததிய 

சட்ெம் மற்றும் நீதித து்்ற 
அ்மசசகம் டவளியிட்ெ 
அறிக்கயில், “டெல்லி உயர் 
நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.முரளி்தர் 
பஞசாப் மற்றும் ஹரியாணா 
உயர் நீதிமன்றததுககு பணியிெ 
மாற்்றம் டசயயப்பட்டுள்ார். உசச 
நீதிமன்ற ்த்ல்ம நீதிபதியுெனான 
ஆநலாச்னககுப் பி்றகு குடியரசுத 
்த்லவர் ராம்நாத நகாவிநத 
இந்த முடி்வ எடுத்தார்” என 
கூ்றப்பட்டுள்து. ஆனால் அவர் 
எப்நபாது டபாறுப்நபற்றுக டகாள் 
நவணடும் எனபது பற்றி அதில் 
எதுவும் குறிப்பிெப்பெவில்்ல.

இ்தனி்ெநய, இந்த நெவ 
டிக்க பாஜக ்த்ல்மயிலான 
மததிய அரசின பழிவாங்கும் டசயல் 
என காங்கிரஸ் கட்சி குற்்றம்சாட்டி 
உள்து. 

காங்கிரஸ் முனனாள ்த்லவர் 
ராகுல் காநதி ்தனது ட்விட்ெர் 
பககததில், “நீதிபதி முரளி்தர் திடீ 
டரன பணியிெ மாற்்றம் டசயயப் 

பட்டுள்ார். இது துணிசசல் மிகக 
நீதிபதி நலாயா பணியிெ மாற்்றம் 
டசயயப்பட்ெ்்த நி்னவுபடுதது 
வ்தாக உள்து” என பதிவிட் 
டுள்ார்.

குஜராத நபாலி எனகவுனட்ெர் 
வழக்க விசாரிதது வந்த நீதிபதி 
நலாயா, பணியிெ மாற்்றம் டசயயப் 
பட்ொர். பினனர் 2014-ம் ஆணடு 
டிசம்பர் 1-ம் ந்ததி அவர் மார்ெப் 
பால் மரணம்ெந்தார். ஆனால் 
இவரது மரணததில் சநந்தகம் 
இருப்ப்தாக குற்்றம்சாட்ெப்பட்ெது 
குறிப்பிெத்தககது.

காங்கிரஸ் டபாதுச டசயலா்ர் 
பிரியங்கா காநதி ட்விட்ெரில், 
“இப்நபா்்தய ஆட்சியில், நீதிபதி 
முரளி்தர் நளளிரவில் பணியிெ 
மாற்்றம் டசயயப்பட்டிருப்பதில் 
ஆசசரியம் ஒனறும் இல்்ல. 
ஆனால் அது வருத்தமான மற்றும் 
அவமானகரமான டசயல்” என 
பதிவிட்டுள்ார். 

இதுநபால, டெல்லி கலவர 

வழககிலிருநது பாஜக மூத்த 
்த்லவர்க்் காப்பாற்்றநவ, 
முரளி்தர் பணியிெ மாற்்றம் டசயயப் 
பட்டுள்ார் என காங்கிரஸ் மூத்த 
்த்லவர் ரநதீப் சுர்நஜவாலா 
ட்தரிவிததுள்ார். 

க�ொலீஜியம் பரிந்துரை
இதுகுறிதது மததிய சட்ெ 

அ்மசசர் ரவி சங்கர் பிரசாத 
நநற்று கூறும்நபாது, “்த்ல்ம 
நீதிபதி ்த்ல்மயிலான உசச 
நீதிமன்ற டகாலீஜியம் கெந்த 12-ம் 
ந்ததி வழங்கிய பரிநது்ர அடிப் 
ப்ெயில் நீதிபதி முரளி்தர் மு்்றப் 
படி பணியிெ மாற்்றம் டசயயப் 
பட்டுள்ார். நமலும் எந்த ஒரு 
நீதிபதி்யயும் பணியிெ மாற்்றம் 
டசயவ்தற்கு முனபு சம்பந்தப்பட்ெ 
நீதிபதியிெம் முனகூட்டிநய ஒப்பு்தல் 
டப்றப்படுகி்றது.  வழககமான இந்த 
நெவடிக்க்ய காங்கிரஸ் கட்சி 
அரசியலாகக முயற்சிககி்றது” 
என்றார்.  - பிடிஐ

சீனாவின் வூஹான் நகரிலிருந்து

76 இந்தியர்கள் உட்பட 112 ப்பரை 
மீடடு வந்்தது ைாணுவ விமானம்

 �புதுடெல்லி
நகாவிட் - 19 ்வரஸ் அசசுறுத 
்தலின காரணமாக, சீனாவின 
வூஹான நகரில் ்தங்கியிருந்த 
76 இநதியர்கள உட்பெ 112 
நபர் விமானப்ப்ெ விமானததின 
மூலமாக நநற்று டெல்லி அ்ழதது 
வரப்பட்ெனர்.

சீனாவின ஹுடபய மாகாணத 
தில் உள் வூஹான நகரததில்்தான 
மு்தனமு்தலில் நகாவிட் - 19 ் வரஸ் 
பரவத ட்தாெங்கியது. பினனர், 
படிப்படியாக சீனாவின அ்னதது 
மாகாணங்களுககும் அந்த ் வரஸ் 
காயசசல் பரவியது. இந்தக 
காயசசலுககு இதுவ்ர அங்கு 
2,744நபர் உயிரிழநதிருககின்றனர். 
78,497 நபர் பாதிககப்பட்டுள்னர்.

இ்தனி்ெநய, முனடனச 
சரிக்க நெவடிக்கயாக வூஹான 
நகரில் வசிதது வந்த 650 இநதியர் 
க்் ஏர்-இநதியா விமானம் மூல 
மாக மததிய அரசு அண்மயில் 
மீட்ெது. எனினும்,  அநநகரில் 
70-ககும் நமற்பட்ெ இநதியர்கள 
இருந்தனர்.

எனநவ, அவர்க்் மீட்ப்தற் 
காகவும், சீனாவில் நகாவிட் - 19 
்வரஸ் காயசசலால் பாதிககப் 
பட்ெவர்களுககு நிவாரண 
உ்தவிக்் வழங்குவ்தற்காகவும் 
ராணுவ சரககு விமானத்்த 
அனுப்ப மததிய அரசு முடிவு 

டசய்தது.
இந்த விமானம் கெந்த 20-ம் 

ந்ததி சீனா டசல்ல இருந்த நி்ல 
யில், அநநாட்டு அரசு இ்தற்கு 
அனுமதி வழங்கவில்்ல. இ்த 
னால் அன்்றய தினம், சீனாவுககு 
விமானம் டசல்ல முடியா்த சூழல் 
ஏற்பட்ெது.

இ்தன ட்தாெர்சசியாக, அ்தற்கு 
அடுதது ஒவடவாரு நாளும் 
இநதியத ்தரப்பில் இருநது அனு 
மதி நகாரப்பட்ெ நபாதிலும்  சீனா 
இ்சவு வழங்க மறுதது வந்தது. 
இ்தன காரணமாக, வூஹான 
நகரில் உள் இநதியர்க்் 
மீட்பதில் ட்தாெர்நது ்தாம்தம் 
ஏற்பட்ெது.

இநநி்லயில், மததிய டவளி 
யு்றவுத து்்ற அ்மசசக அதிகாரி 
கள ட்தாெர்நது நெததிய நபசசு 
வார்த்்தயின வி்்வாக, 
இநதிய ராணுவ விமானம் டசல்வ 
்தற்கு சீன அரசு அனுமதி வழங் 
கியது.

இ்்தயடுதது, இநதிய விமானப் 
ப்ெககு டசாந்தமான சி-17 ரக 
ராணுவ சரககு விமானம் சீனாவின 
வூஹான நகருககு நநற்று முன 
தினம் மா்ல டசன்ற்ெந்தது. 
பினனர், அங்கிருந்த சீன அதி 
காரிகளிெம் 15 ென எ்ெடகாணெ 
மருததுவ உபகரணங்கள ஒப் 
ப்ெககப்பட்ென.

இ்த்னத ட்தாெர்நது, வூஹான 
நகரில் ்தங்கியிருந்த 76 இநதியர் 
கள, 36 டவளிநாட்டினர் என 
டமாத்தம் 112 நபருென ராணுவ 
விமானம் டெல்லிககு நநற்று 
அதிகா்ல திரும்பியது.

மீட்கப்பட்ெ டவளிநாட்டினரில் 
23 நபர் வங்கந்தசத்்தயும், 6 நபர் 
சீனா்வயும் நசர்ந்தவர்கள ஆவர். 
மாலததீவு, மியானமர் நாடுக்்ச 
நசர்ந்த ்தலா 2 நபர், ட்தன 
ஆப்பிரிககா, அடமரிககா, மெகாஸ் 
கர் ஆகிய நாடுக்்ச நசர்ந்த 
்தலா ஒருவர் என டமாத்தம் 36 
நபர் மீட்கப்பட்டிருககின்றனர்.

இவர்கள அ்னவரும் டெல்லி 
யில் உள் இநந்தா - திடபத 
எல்்லக காவல் ப்ெ சி்றப்பு 
முகாம்களில் மருததுவக கண 
காணிப்பின கீழ் ் வககப்பட்டுள் 
்தாக மததிய அரசு வட்ொரங்கள 
ட்தரிவிககின்றன.

ஜபபொனிலிருந்து 124 பபர் மீட்பு
இந்தநபால், ஜப்பானின நயாநகா 

ஹமா து்்றமுகததில் நிறுததி 
்வககப்பட்டுள் ்ெமணட் 
பிரினசஸ் டசாகுசுக கப்பலில் 
இருநது 124 இநதியர்கள மற் 
றும் 5 டவளிநாட்டினர் ஏர்-இநதியா 
விமானம் மூலம் நநற்று மீட்கப் 
பட்டு டெல்லி அ்ழதது வரப் 
பட்ெனர். 

அசாஞபசவுக்கு பேரந்்தர்த உல்கம் அறியும்
z  பிரிடென் மூத்த பததிரிகையாளர் வே்தகை

 � மீரா நிவாசன்
பிரிட்ெ்ன நசர்ந்த மூத்த பததிரி 
்கயா்ர் நகரி யாங். ‘தி கார்டி 
யன' நாளி்தழ் சார்பில் அடமரிககா 
வில் நீணெ காலம் பணியாற்றியவர். 
பததிரி்க பணிககாக பல்நவறு 
விருதுக்்ப் டபற்றுள்ார். 
‘தி இநது' ஆங்கில நாளி்தழின 
மூத்த நிருபர் மீரா நிவாசனுககு 
ஸ்்கப் வழியாக அவர் நபட்டி 
யளிததுள்ார். 

பணி ரீதியொ�, தனிபபட்்ட முரை யில் �ற்றுகக�ொண்ட பொ்டம் என்ன?
கெந்த 2008-ம் ஆணடில் 

அடமரிகக அதிபர் ந்தர்்தல் நெந 
்தது. இந்த ந்தர்்தல் வாககு எண 
ணிக்கயினநபாது ஜனநாயக 
கட்சியின அதிபர் நவட்பா்ர் 
பராக ஒபாமா சிகாநகாவில் உள் 
கிரானட் பார்க நட்சததிர ஓட்ெ 
லில் ்தங்கியிருந்தார். அ்னதது 
பததிரி்கயா்ர்களும் அந்த நட் 
சததிர ஓட்ெலில் குவிநதிருந்தனர். 

நான அங்கு டசல்லவில்்ல. 
அந்தநகரில் கருப்பின மககள 

வசிககும் பகுதிககு டசனந்றன. 
அங்நக நிருபர்கள கி்ெயாது. 
ட்தா்லககாட்சி நகமராககள கி்ெ 
யாது. அப்பகுதியில் உள் 
விடுதிககு டசனந்றன. அங்கு 
பராக ஒபாமா டவற்றி டசயதி்ய 
நகட்ெ  ஓர் இ்்ஞரின கணகளில் 
ஆனந்த கணணீர் வடிந்தது. 
இ்தற்கு நநர்மா்றாக மற்ட்றாரு 
டபண அதிர்சசியில் உ்்றநது நின 
்றார். அவரது கணவர் ராணுவ 

வீரர். ஆப்கானிஸ்்தானில் பணி 
யாற்றுகி்றார். ஆப்கானிஸ்்தான 
நபா்ர, ஒபாமா ஆ்தரிப்ப்தால் 
எனது கணவர் வீடு திரும்ப மாட் 
ொர் எனறு அந்த டபண கணணீர் 
விட்டு அழு்தார். அதிகார ் மயத 
தில் இருநது சற்று ்தளளிச டசன 
்றால் எணணிலெங்கா விஷயங் 
க்் அறிநது டகாள் முடியும்.

உங�ள் எழுத்து�ளில் இ்னம், வர்க� ரீதியொ்ன தொக�ம் உள்்ளபத?
உ்ழககும் டவள்் இன 

மககள மததியில் நான வ்ர்நந்தன. 
அரசியல் ரீதியான எனது மு்தல் 
அறிமுகம் மார்கஸ், டிராட்ஸ்கி. 
என்னப் டபாறுத்தவ்ர இனம், 
பாலினம், ம்தங்கள, ஏ்ழ-பணக 
கார வர்ககம் குறிதது விவாதிப்ப 
வர்கள அ்னவரும் அடிப்ப்ெ 
வாதிகள. இனம், வர்ககம், நி்றம், 
ம்தம், ந்தசம் குறித்த அ்னதது 
அடிப்ப்ெவா்த சிந்த்னக்்யும் 
நான டவறுககிந்றன. அ்வ 
எனது எழுததுகளில் பிரதிபலிக 
கின்றன.

விககிலீகஸ், எட்வர்ட் ஸ்ப்னொ்டன, ப்னொமொ பபபபர்ஸ் குறித்து...
தி்ரம்்றவு ரகசியங்க்் 

அம்பலப்படுததி சமூகததில் 
மாற்்றத்்த ஏற்படுததும் ஊெகங் 
களின வலி்ம மகிழ்சசியளிக 
கி்றது. அந்தநநரம் விககிலீகஸ் 
நிறுவனர் ஜூலியன அசாஞநச, 
எட்வர்ட் ஸ்நனாெனுககு எனன 
நநர்ந்தது எனப்்த உலகம் அறியும்.  
பனாமா நபப்பர்ஸ் அறிக்க்ய 
நிருபர்கள குழு டவளியிட்ெ்தால் 
்தனிப்பட்ெ மு்்றயில் யாரும் 
பாதிககப்பெவில்்ல.

சமூ� ஊ்ட�ங�ளு்ட்னொ்ன கதொ்டர்பு...
ட்விட்ெர் எனபது உலகம் கி்ெ 

யாது. அது உலகததின ஒரு 
பகுதி. ஆனால் இ்ம் ்த்லமு்்ற 
பததிரி்கயா்ர்கள அதுநவ 
்தங்கள உலகமாக கருதுகின்றனர். 
எனது குடும்பம் டபரியது. அவர் 
களுககாக எனது குடும்பததின 
முககிய நிகழ்வுக்் நபஸ்புககில் 
பகிர்நது டகாளகிந்றன. 

zS கேரி யாங்

zS சீனாவின் வூஹான் நேரத்திலிருந்து விமானப்படை விமானத்தில் டைல்லிக்கு கநற்று அடைத்து வரப்படை இந்தியரேள், சிறபபு 
முோமேளுக்கு டெல்வதற்ோே வரிடெயில் ோத்திருந்தனர. படம்: பிடிஐ

zS அடமரிக்ே ராணுவத்டத கெரந்த 28,500 வீரரேள் டதன்டோரியாவில் முோமிடடுள்்ளனர. வைடோரியாவுக்கு ெவால் விடுக்கும வடேயில் இரு நாடுேளும இடைந்து 
ஆண்டுகதாறும க்பார ்பயிற்சி நைத்துவது வைக்ேம.  தற்க்பாது டதன்டோரிய, அடமரிக்ே ராணுவ வீரரேள் மத்தியில் கோவிட-19 ோய்செல் ்பரவி வருவதால் க்பார ்பயிற்சி 
தள்ளி டவக்ேப்படடுள்்ளது. இதன் ோரைமாே டதன்டோரியாவின் பியாங்ைாக் நேரில் உள்்ள அடமரிக்ே ராணுவ த்ளத்தில் ட்பரும்பாலான டஹலிோபைரேள் கநற்று 
இயக்ேப்பைவில்டல. படம்: பிடிஐ

அரசியல் கருத்த திருடியதாக 
பிரசாந்த கிஷ�ார் மீது வழக்கு

 � பாடைா
அரசியல் கருத்்த திருடிய்தாக 
ந்தர்்தல் வியூக ஆநலாசகர் பிர 
சாநத கிநஷார் மீது வழககு 
பதிவு டசயயப்பட்டுள்து.

பிஹாரில் ஐககிய ஜன்தா 
்த்ம், பாஜக கூட்ெணி ஆட்சி 
யில் உள்து. ஐககிய 
ஜன்தா ்த்ததின து்ணத 
்த்லவராக, பிரசாநத 
கிநஷார் ப்தவி வகித்தார். குடி 
யுரி்ம சட்ெ விவகாரத்தால் 
அவருககும் மு்தல்வர் நிதிஷ் 
குமாருககும் இ்ெநய கருதது 
நவறுபாடு ஏற்பட்ெது. இ்தன 
காரணமாக ஐககிய ஜன்தா 
்த்ததில் இருநது அவர் நீககப் 
பட்ொர்.

இ்்தத ட்தாெர்நது, ‘பாத 
பிஹார் கி' என்ற டபயரில் பிரச 
சார இயககத்்த கெந்த ஜன 
வரி 20-ம் ந்ததி பிரசாநத 
கிநஷார் ட்தாெங்கினார். 
இ்ணய்த்ம் வாயிலாக சில 
மணி நநரங்களில் 3 லட்சம் 
நபர் இந்த இயககததில் 

இ்ணந்தனர். 100 நாட்களில் 
10 லட்சம் நப்ர இ்ணகக 
கிநஷார் திட்ெமிட்டுள்ார்.

இநநி்லயில் பிஹாரின 
நமாதிஹரி பகுதி்ய நசர்ந்த 
கவு்தம் எனபவர்  பிரசாநத 
கிநஷாருககு எதிராக பாெலி 
புததிரா காவல் நி்லயததில் 
புகார் அளிததுள்ார். ‘பிஹார் 
கி பாத' என்ற எனது அரசியல் 
கருத்்த பிரசாநத கிநஷார் 
திருடி ‘பாத பிஹார் கி' எனறு 
டபயரிட்டுள்ார். எனனுென 

பணியாற்றிய ஒசாமா எனபவர், 
எனது அரசியல் கருத்்த 
கிநஷாருககு வழங்கியுள்ார்.
இருவர் மீதும் நெவடிக்க 
எடுகக நவணடும் எனறு ்தனது 
மனுவில் கவு்தம் நகாரியுள்ார்.

இ்தனநபரில் பிரசாநத 
கிநஷார், ஒசாமா மீது 420, 406 
ஆகிய பிரிவுகளின கீழ் வழககு 
பதிவு டசயயப்பட்டுள்து. 
ட்தாெர்நது விசார்ண ந்ெ 
டபற்று வருகி்றது. இதுகுறிதது 
பிரசாநத கிநஷார் வட்ொரங் 
கள கூறும்நபாது, சுயவி்ம்பரத 
துககாக இதுநபான்ற புகார் 
அளிககப்பட்டுள்து எனறு 
ட்தரிவிககப்பட்டுள்து.

ஒயஎஸ்ஆர் காங்கிரஸ், 
ஆம் ஆதமி, திரிணமூல் காங் 
கிரஸ், திமுக உட்பெ பல் 
நவறு கட்சிகளின அரசியல் 
ஆநலாசகராக பிரசாநத 
கிநஷார் டசயல்படுகி்றார். 
அண்மயில் நெந்த டெல்லி 
சட்ெப்நபர்வத ந்தர்்தலில் 
ஆம் ஆதமி டவற்றி டபற்்றது.

zS பிரொந்த் கிக�ார

சத்தீஸ்கர் அரசின் ஐஏஎஸ 
அதி்காரி்கள் வீடு்களில் 
வருமான வரி சசாதனன

 �புதுடெல்லி / ராய்ப்பூர்
வரி ஏயப்பு புகாரின நபரில் சததீஸ்கர் அரசு  
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள மற்றும் குடும்ப உறுப்பி 
னர்களுககு டசாந்தமான 25 இெங்களில் 
வருமான வரித து்்ற அதிகாரிகள நநற்று 
நசா்த்ன நமற்டகாணெனர்.

சததீஸ்கர் அரசின வர்த்தகம் மற்றும் 
ட்தாழில்து்்ற இ்ணச டசயலா்ர் ஏ.நக.
துநஜ்தா, முனனாள ்த்ல்மச டசய 
லா்ரும் சததீஸ்கர் ரியல் எஸ்நெட் 
ஒழுங்குமு்்ற ஆ்ணயததின ்த்லவரு 
மான விநவக ்தணட், ஆளும் காங்கிரஸ் 
கட்சி்ய நசர்ந்த ராயப்பூர் நமயர் 
இஜாஸ் ந்தபர், மதுபான ஆ்ல உரி்ம 
யா்ர்கள அனவர் ந்தபர் (நமயர் 
இஜாஸ் ந்தபரின சநகா்தரர்), பப்பு 
பாட்டியா உளளிட்நொருககு டசாந்தமான 
இெங்களில் இந்த நசா்த்ன ந்ெடபற்்றது.

இதுகுறிதது மாநில காங்கிரஸ் ்த்லவர் 
நமாகன மர்கம் கூறும்நபாது, “ராயப் 
பூரில் காங்கிரஸ் நமயர் மற்றும் அரசு 
அதிகாரிகளின வீடுகளில் நெககும் 
நசா்த்ன குறிதது ஊெகங்கள மூலம் 
ட்தரிநதுடகாணநென. இது வருமான 
வரித து்்றயினரின ஆயவுப் பணி 
யாகும். அவர்கள ்தங்களுககு ந்த்வயான 
விவரங்க்் நசகரிககின்றனர்" என்றார்.

ககொவிட்-19 கொய்சசல் ் ொதிபபு அ்சசம்

உம்ரா புனித பயணததுக்கு 
சவுதி அஷரபியா தறகாலிக த்ட

 �ரியாத
நகாவிட்-19 காயசசல் அசசுறுத்தல் 
காரணமாக ்தங்கள நாட்டில் 
உம்ரா புனி்த யாததி்ரககு சவுதி 
அநரபிய அரசு ்தற்காலிக ்த்ெ 
விதிததுள்து.

சவுதி அநரபிய அரசின 
முனடனப்நபாதும் இல்லா்த இந்த 
நெவடிக்கயால் வருொநதிர 
ஹஜ் யாததி்ர குறிதது நகளவி 
எழுநதுள்து. 

சவுதி அநரபியாவில் முஸ்லிம் 
களின புனி்தத ்தலங்க்ாக டமககா 
வும் டமதீனாவும் உள்ன. இங்கு 
பகரீத பணடி்க காலததில் 
முஸ்லிம்கள ஹஜ் யாததி்ர 
யும் மற்்ற காலங்களில் உம்ரா 
யாததி்ரயும் நமற்டகாள 
கின்றனர்.

உலகம் முழுவதிலும் இருநது 
ஒவடவாரு ஆணடும் லட்சககணக 
காநனார் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா 

யாததி்ர நமற்டகாளகின்றனர். 
இநநி்லயில் சீனாவில் கெந்த 

ஆணடு டிசம்பரில் ஏற்பட்ெ 
நகாவிட்-19 காயசசல் மற்்ற நாடு 
களுககும் அசசுறுத்த்ல ஏற் 
படுததி வருகி்றது. 

மததிய கிழககு நாடுகளில் 
ஈரா்ன ட்தாெர்நது ஐககிய 
அரபு அமீரகம், கு்வத, 
பஹ்ரன, ஓமன ஆகிய நாடு 
களில் இ்தன பாதிப்பு ஏற்பட்டு 
உள்து.

இநநி்லயில் நகாவிட்-19 
காயசசல் அசசுறுத்தல் காரணமாக 
உம்ரா புனி்த யாததி்ரககாக 
யாதரீகர்களுககு வழங்கப்பட்ெ 
விசாகக்் சவுதி அநரபிய அரசு 
நநற்று ்தற்காலிகமாக நிறுததி 
்வத்தது. 

நமலும் நகாவிட்-19 பாதிப்பு 
ஏற்பட்ெ நாடுக்் நசர்ந்த 
வர்களுககு வழங்கப்பட்ெ சுற்றுலா 

விசாகக்்யும் சவுதி அநரபிய 
அரசு நிறுததி ்வததுள்து.

சவுதி அநரபியாவில் எவருககும் 
நகாவிட்-19 காயசசல் ஏற்பட்ெ்தாக 
இதுவ்ர ்தகவல் இல்்ல. 
என்றாலும் அண்ெ நாடுகளில் 
இந்தக காயசசல் ஏற்பட்டுள்்தால் 
முனடனசசரிக்க நெவடிக்க 
யாக சவுதி அநரபிய அரசு இத 
்த்ெ்ய விதிததுள்து.

யொத்ரீ�ர்�ள் ஏமொற்ைம்
இந்த ்த்ெ எப்நபாது நீககப் 

படும் என ட்தரிவிககவில்்ல. 
இ்தனால் உலகம் முழுவதிலும் 
இருநது சவுதி அநரபியாவுககு 
யாததி்ர டசல்ல திட்ெமிட்டிருந்த 
ஆயிரககணககான யாதரீகர்கள 
ஏமாற்்றம் அ்ெநதுள்னர். நமலும் 
இத்த்ெயால் வருொநதிர ஹஜ் 
யாததி்ர குறிதது நகளவி 
எழுநதுள்து.
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இந்தியாவுடன் உ்றவு வலுவ்டந்துள்ளது
zzஅமமரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் பு்கழா்ரம்

 �ோஷிஙென்
பிர்தமர் நநரநதிர நமாடி நல்ல 
மனி்தர், மிகச சி்றந்த ்த்லவர் 
எனறு அடமரிகக அதிபர் 
டொனால்டு ட்ரம்ப் புகழாரம் 
சூட்டியுள்ார்.

கெந்த 24, 25-ம் ந்ததிகளில் 
அதிபர் ட்ரம்ப் இநதியாவில் அரசு 
மு்்ற பயணம் நமற்டகாணொர். 
கெந்த 24-ம் ந்ததி அகம்தாபாத 
விமான நி்லயததில் வநதி்றங்கிய 
ட்ரம்்ப, பிர்தமர் நநரநதிர 
நமாடி நநரில் வரநவற்்றார். 
அங்கு ந்ெடபற்்ற ‘நமஸ்ந்த 
ட்ரம்ப்' நிகழ்சசியில் 1.6 லட்சம் 
நபர் பங்நகற்்றனர். பினனர் 
ஆகராவுககு டசன்ற ட்ரம்பும் 
அவரது ம்னவி டமலானியாவும் 
்தாஜ் மஹாலின அழ்க கணடு 
ரசித்தனர்.

கெந்த 25-ம் ந்ததி குடியரசுத 
்த்லவர் மாளி்கயில் அதிபர் 
ட்ரம்புககு சிவப்பு கம்ப் வரநவற்பு 
அளிககப்பட்ெது. இ்தனபி்றகு 
பிர்தமர் நநரநதிர நமாடி்ய அவர் 

சநதிததுப் நபசினார். அப்நபாது 
இரு நாடுகளுககும் இ்ெநய 
ரூ.21,000 நகாடிககு ராணுவ 
ஒப்பந்தம் ்கடயழுத்தானது. 
இ்தன பி்றகு நிருபர்களுககு 
்தனியாக நபட்டியளித்த ட்ரம்பிெம், 
குடியுரி்ம சட்ெம், டெல்லி 
வனமு்்ற ட்தாெர்பாக நிருபர்கள 
நகளவி எழுப்பினர். இ்தற்கு 
பதிலளித்த அவர், 'குடியுரி்ம  

சட்ெம், டெல்லி வனமு்்ற 
ஆகிய்வ இநதியாவின 
உளநாட்டு விவகாரம்' எனறு 
ட்தரிவித்தார்.

இதுகுறிதது அடமரிகக எதிர்க 
கட்சியான ஜனநாயக கட்சியின 
மூத்த ்த்லவர் டபர்னி 
சாணெர்ஸ் கூறும்நபாது, "டெல்லி 
கலவரத்்த, மனி்த உரி்ம 
மீ்ற்ல அதிபர் ட்ரம்ப் கணடிகக 
்தவறிவிட்ொர். அவருககு 
்த்ல்ம பணபு இல்்ல" எனறு 
குற்்றம் சாட்டினார்.

இ்தற்கு பதிலளிககும் வ்க 
யில் அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் 
வாஷிங்ெனில் நநற்று முனதினம் 
நிருபர்களிெம் கூறும்நபாது, 
“பிர்தமர் நநரநதிர நமாடி நல்ல 
மனி்தர், மிகசசி்றந்த ்த்லவர், 
இநதியா வியககத்தகக நாடு. 
எனது பயணத்தால் இருநாட்டு 
உ்றவு நமலும் வலுவ்ெநதுள்து. 
இநதியாவுென பல நகாடி ொலர் 
மதிப்புள் வணிகததில் ஈடுபெ 
உளந்ாம்” எனறு ட்தரிவித்தார்.
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 நிறுவனங்களின் ேமாசடிைய தடுக்க 

  புதிய தணிக்ைக நைடமுைறகள்  
   நிறுவன விவகாரங்களுக்கான அைமச்சகம் ெவளியீடு

   புதுெடல்லி
  நிறுவன ேமாசடிையத் தடுக்கும் 
விதமாக புதிய தணிக்ைக 
நைடமுைறகள் ெகாண்டு வரப்
பட்டுள்ளன. நிறுவனங்கைளத் 
தணிக்ைக ெசய்யும் தணிக்ைக
யாளர்கள், அந்நிறு வனங்களில் 
ேமாசடி நிகழ்வதற்கான சாத்தி 
யங்கள், கடைனத் திருப்பிச் 
ெசலுத்தும் தகுதி ஆகிய 
விவரங்கைள இனி தணிக்ைக 
அறிக்ைகயில் பதிவு ெசய்ய ேவண் 
டும் என்று நிறுவன விவகாரங் 
களுக்கான அைமச்சகம் ெதரி 
வித்துள்ளது. இதுெதாடர்பான 
அறிவிப்ைப நிறுவன விவகாரங் 
களுக்கான அைமச்சகம் ேநற்று 
முன்தினம் ெவளியிட்டது. 

  நிறுவனங்களில் ேமாசடி அதி 
கரித்து வருகிற நிைலயில் இந்த 

நைடமுைற ெகாண்டுவரப்படு 
கிறது. நிறுவன ேமாசடிகைளக் 
கட்டுப்படுத்தும்விதமாக நிறு
வனங்கைளத் தணிக்ைக ெசய்யும் 
தணிக்ைகயாளர்கள் அந்நிறுவனங் 
களின் ேமாசடி ெதாடர்பான விவரங்
கைள பதிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்று 
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

  இதுெதாடர்பாக நிறுவன விவ 
காரங்களுக்கான அைமச்சகம் 
ெவளியிட்ட அறிவிப்பில், நிறுவனங் 
களில் நிகழும் ேமாசடிகைள ஆரம் 
பக்கட்டத்திேலேய தடுக்க ேவண் 
டும். அதற்ேகற்ப தணிக்ைகயாளர் 
கள் நிறுவனத்தின் ெசயல்பாடுகள் 
மீதான தங்கள் பார்ைவைய முன் 
ைவக்க ேவண்டும். நிறுவனத்தின் 
நிதி நிைல, கடைனச் ெசலுத்தும் 
திறன் ஆகியவற்ைற மதிப்பீடு 
ெசய்ய ேவண்டும். அேதேபால், 

வங்கிகளிடமிருந்து அந்நிறுவனம் 
ெபற்ற கடன் முைறயாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா ேபான்ற 
விவரங்கைள அறிய ேவண்டும் 
என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. 

  இந்த உத்தரவு 10 ேகாடிக்கு 
கீழ் வருவாய் உள்ள நிறுவனங் 
கள், வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறு 
வனங்கள், ஒரு நபர் நிறுவனங் 
கள், லாப ேநாக்கற்ற நிறுவனங் 
கள் ஆகியவற்ைறத் தவிர்த்து 
பிற அைனத்து நிறுவனங்களுக் 
கும் ெபாருந்தும் என்று ெதரிவிக் 
கப்பட்டுள்ளது. தணிக்ைகத் ெதாடர் 
பாக 2016-ம் ஆண்டின் நைடமுைற 
யின்படி தணிக்ைகயாளர்கள் நிறு 
வனங்கள் ெதாடர்பான 21 விவ 
ரங்கைள அளிக்க ேவண்டும். 
தற்ேபாைதய புதிய நைடமுைறயில் 
அது 50-ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

 ஏஜிஆர் ெசலுத்த நிதி இல்ைல
  அரசுக்கு ேவாடஃேபான் ஐடியா கடிதம்

   புதுெடல்லி
  வருவாய் பகிர்வு அடிப்பைடயில் தங்கள் நிறுவனம் 
ெசலுத்த ேவண்டிய நிலுைவத் ெதாைகைய ெசலுத்த 
ேபாதிய நிதி வளம் இல்ைல என்று ேவாடஃேபான் 
ஐடியா நிறுவனம் ெதரிவித்துள்ளது. இதுெதாடர்பாக 
மத்திய ெதாைலத் ெதாடர்பு துைறக்கு எழுதிய 
கடிதத்தில், ேவாடஃேபான் நிறுவனம் ெசலுத்த 
ேவண்டிய நிலுைவத் ெதாைகைய ெசலுத்தும் 
அளவுக்கு நிதி இல்ைல. இந்த விஷயத்தில் அரசு 
உடனடியாக நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் என்று 
வலியுறுத்தியுள்ளது.

  ேவாடஃேபான் ஐடியா நிறுவனம் ெசலுத்த 
ேவண்டிய ஏஜிஆர் ெதாைக ரூ.53 ஆயிரம் 
ேகாடியாகும். இதில் 7 சதவீத ெதாைகைய மட்டுேம 
அந்நிறுவனம் ெசலுத்தியுள்ளது. தங்கள் நிறுவனத்தின் 
நிதி நிைல வலுவாக இல்ைல என்றும் அரசு இந்த 
விஷயத்தில் துரித நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் 
என்றும், குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் ெதாைகைய 
நிலுைவத் ெதாைகக்காகக் கழித்துக்ெகாள்ளலாம். 
ேமலும் நிலுைவத் ெதாைகைய ெசலுத்துவதற்கு 
கால அவகாசமும், வட்டி குறித்தும், அபராத 
வட்டி குறித்தும் அரசு ெதளிவான வழிகாட்டுதைல 
உருவாக்க ேவண்டும் என்றும் அது கடிதத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 ெதாைலத் ெதாடர்பு நிறுவனங்களின் 
உரிமக் கட்டணத்ைத குைறக்க ேவண்டும்
   ெசல்லுலார் ஆப்ேரட்டர்கள் சங்கம் ேவண்டுேகாள்

   புதுெடல்லி
  கடும் ெநருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக் 
கும் ெதாைலத் ெதாடர்பு நிறுவனங் 
கைள மீட்ெடடுக்கும் வைகயில் 
மத்திய அரசு ஏஜிஆர் முைறைய 
எளிைமப்படுத்த ேவண்டும் என்றும் 
உரிமக் கட்டணத்ைதக் குைறக்க 
ேவண்டும் என்றும் இந்திய 
ெசல்லுலார் ஆப்ேரட்டர்கள் சங்கம் 
ேகட்டுக்ெகாண்டுள்ளது. தற்ேபாது 
வங்கிகள் ெதாைலத் ெதாடர்பு நிறு 
வனங்களுக்குக் கடன் வழங்கு 
வதில் கடும் தயக்கம் காட்டி வரு 
கின்றன. இதுகுறித்து மத்திய 
அரசு வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்த 
ேவண்டும் என்று அவ்வைமப்பு 
ேகட்டுக் ெகாண்டுள்ளது. 

  இதுகுறித்து ெசல்லுலார் ஆப் 
ேரட்டர்கள் சங்கத்தின் ெபாது 
இயக்குநர் ராஜன் ேமத்யூஸ், 
ெதாைலத் ெதாடர்பு ெசயலர் 
அனுஷூ பிரகாஷுக்கு எழுதிய 
கடிதத்தில், ‘வங்கிகள் ெதாைலத் 
ெதாடர்பு நிறுவனங்களுக்கு உதவி 
கள் வழங்க தயக்கம் காட்டுகின்றன. 
அந்நிறுவனங்களுக்குப் புதிய 
கடன் உத்திரவாதங்கள் வழங்க 
வங்கிகள் மறுக்கின்றன’ என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

  மத்திய அரசு ெதாைலத் ெதாடர் 
புத் துைறக்கு உறுதுைணயாக 
இருக்கும் என்பைத வங்கிகளுக் 
குத் ெதரிவிக்க ேவண்டும் என்று 
அவர் கூறினார். அேதேபால் 

ெதாைலத் ெதாடர்பு நிறுவனங் 
கைள ெநருக்கடியிலிருந்து மீட் 
ெடடுக்கும் வைகயில் அைலக் 
கற்ைற பயன்பாட்டுக்கான ெதாைக 
ையயும், உரிமக் கட்டணத்ைதயும் 
குைறக்க ேவண்டும் என்று அவர் 
ேகட்டுக்ெகாண்டார். 

  அெமரிக்கா, ெஜர்மனி, 
பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுடன் ஒப் 
பிடுைகயில் இந்தியாவில் இைண 
யக் கட்டணம் மிக மிக குைறவு. 
சீனா, பிேரசில், ரஷ்யா ஆகிய 
நாடுகளுடன் ஒப்பிடுைக
யில் இந்தியாவில் ெதாைலத் 
ெதாடர்பு நிறுவனங்களின் 
வருவாய் குைறவு என்பைதயும் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

 பிளிப்கார்ட் மீதான திவால் நடவடிக்ைக ரத்து
   ேதசிய நிறுவன சட்ட ேமல்முைறயீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவு

   புதுெடல்லி
  பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் மீதான 
திவால் நடவடிக்ைக உத்தரைவ 
ேதசிய நிறுவன சட்ட ேமல்முைற 
யீட்டு தீர்ப்பாயம் ேநற்று ரத்து 
ெசய்தது. திவால் நடவடிக்ைக 
ெதாடர்பாக பிளிப்கார்ட் நிறுவனத் 
திடமிருந்து ெபறப்பட்ட ெசாத்து 
கைளயும், ஆவணங்கைளயும் 
மீண்டும் அந்நிறுவனத்திடம் ஒப் 
பைடக்க ேவண்டும் என்று  உத்தர 
விட்டு, திவால் நடவடிக்ைகயி 
லிருந்து பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்ைத 
என்சிஎல்ஏடி விடுவித்துள்ளது.

  வர்த்தக ஒப்பந்தத்ைத மீறி 
ேமாசடி ெசய்ததாக கிளவுட்வாக்கர் 
ஸ்டிரீமிங் ெடக்னாலஜிஸ் நிறு 
வனம், பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் 
மீது ேதசிய நிறுவன சட்ட 

தீர்ப்பாயத்திடம் (என்சிஎல்டி) 
புகார் மனு அளித்தது. அைதத் 
ெதாடர்ந்து பிளிப்கார்ட்மீது  திவால் 
நடவடிக்ைக  ேமற்ெகாள்ள 
என்சிஎல்டி கடந்த ஆண்டு அக் 
ேடாபர் மாதம் உத்தரவு பிறப்பித் 
தது. இந்நிைலயில் என்சிஎல்ஏடி 
அந்த உத்தரைவ ரத்து ெசய்து 
உள்ளது.

  கிளவுட்வாக்கர் ஸ்டிரீமிங் 
ெடக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்துக்கும் 
பிளிப்கார்ட்டுக்கும் இைடேய 
2016-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 

ஒப்பந்தம் ஒன்று ைகெயழுத்தானது. 
அதன்படி, கிளவுட்வாக்கர் நிறு 
வனம் ெவளிநாடுகளில் இருந்து 
எல்இடி டிவிகைள இறக்குமதி 
ெசய்து பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்துக்கு 
விநிேயாகம் ெசய்துவந்தது. 
ஆனால் சில மாதங்களிேலேய 
பிளிப்கார்ட்  கிளவுட்வாக்கர் நிறு 
வனத்திடமிருந்து டிவிகைள வாங்கு 
வைத நிறுத்திக் ெகாண்டதாகக் 
கூறப்படுகிறது. இதனால் இறக்கு 
மதி ெசய்த டிவிகள் முடங்கிய 
தாகவும் அதனால் நஷ்டம் ஏற் 
பட்டுள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் 
ெதரிவித்தது. அந்த வைகயில் 
ஒப்பந்தத்ைத மீறி பிளிப்கார்ட் 
நிறுவனம் ரூ.26.95 ேகாடி 
ேமாசடி ெசய்ததாக அந்நிறுவனம் 
குற்றம்சாட்டியது. 

  கிளவுட்வாக்கர் நிறுவனத் 
தின் குற்றச்சாட்ைட பிளிப்கார்ட் 
மறுத்தது. ஒப்பந்தத்தின்படி, 
ரூ.85.57 ேகாடி ெசலுத்திவிட்ட 
தாகவும், கிளவுட்வாக்கர் நிறுவனத் 
தில் கடன் பாக்கி எதுவும் 
ெகாண்டிருக்கவில்ைல என்றும் 
பிளிப்கார்ட் கூறியது.

  கிளவுட்வாக்கர்  புகாைர 
எதிர்த்து பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் 
இந்திய தைலவர் நீரஜ் ெஜயின் 
மனு தாக்கல் ெசய்தார். 
அம்மனுைவ விசாரித்த என்சிஎல்
ஏடி, கிளவுட் வாக்கர் நிறுவனம் 
உரிய ஆவணங்கைளச் சமர்பிக்க
வில்ைல என்று கூறி பிளிப்கார்ட் 
நிறுவனத்ைத திவால் நட
வடிக்ைகயிலிருந்து ேநற்று 
விடுவித்தது.  

   சீனாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள லிேயானிங் மாகாணத்தில் உள்ள ெஷங்யாங் 
மருத்துவமைனயில் நிறுவப்பட்டுள்ள ேராேபா. இது மனிதர்களின் உடல் ெவப்பநிைல, அவர்களுக்கு 
ேநாய்த் ெதாற்று உள்ளதா என்பைத இைத கடந்து ெசல்லும்ேபாேத கண்டுபிடித்துவிடும். ேநாய்த் ெதாற்று 
உள்ளவர்கள் மருத்துவமைனயினுள் நடமாடுவைதக் கட்டுப்படுத்த நிறுவப்பட்டுள்ளது.   

  ேராேபா டாக்டர்

 இ தழியல், இலக்கியம், அரசியல்.. 
இைவதான் எனக்கு பிடித்த 
இடங்கள். என் பயணமும் 

இைதெயாட்டிேய இருக்க ேவண்டும் 
என்பதிலும் ெதளிவாக இருக்கிேறன். அதனால்தான், திைரப்பட 
நடிப்பு மீது ெபரிதாக ஆர்வம் ஏற்படவில்ைல என்கிறார் விஜய் 
ெதாைலக்காட்சியின் ‘ஆயுத எழுத்து’ ெதாடரின் நாயகி 
சரண்யா. காளியம்மா - கெலக்டரம்மா ஆகிய இருவர் 
இைடேய நடக்கும் ஆக்ேராஷமான சம்பவங்கைள 
பின்னணியாகக் ெகாண்டு ஒளிபரப்பாகும் ‘ஆயுத 
எழுத்து’ ெதாடரில் ‘கெலக்டரம்மா’வாக ரசிகர்கள் 
மனதில் இடம்பிடித்திருப்பவர் சரண்யா. அவருடன் 
உைரயாடியதில் இருந்து..
   விஜய் ெதாைலக்காட்சியில் நீங்கள் நடித்த ‘ெநஞ்சம் மறப்பதில்ைல’ ெதாடர் அளவுக்கு ‘ஆயுத எழுத்து’ ெதாடர், ரசிகர்கள் வட்டத்ைத ஏற்படுத்தி ெகாடுத்துள்ளதா?
  ெசய்தி வாசிப்பாளராக, ெதாகுப்பாளினியாகேவ 

சுற்றிக்ெகாண்டிருந்த நிைலயில் 6 மாதம் 
உற்சாகமாக நடித்துவிட்டு வரலாேம என்று 
நிைனத்துதான் விஜய் ெதாைலக்காட்சியின் 
‘ெநஞ்சம் மறப்பதில்ைல’ ெதாடருக்கு வந்ேதன். 
சின்னத்திைரயில் நடிக்க வந்து இரண்டைர 
ஆண்டுகள்தான் ஆகின்றன. என்னேமா 
எனக்கும், நடிப்புக்கும் பல வருஷ பந்தம் 
என்பதுேபால அப்படி ஒரு அங்கீகாரம். 
அதற்கு ‘ெநஞ்சம் மறப்பதில்ைல’ 
ெதாடர் முக்கிய காரணம். நான் 
ஐஏஎஸ் படிச்சு கெலக்டர் ஆகணும்னு 
என் அப்பாவுக்கு ெராம்ப ஆைச. 
ஆனால், இதழியல் படித்து 
ஊடகத் துைறக்குள் வந்ததால், 
அந்த ஆைச நிைறேவறவில்ைல. 
இப்ேபாது என்ைன ‘கெலக்டர்’ 
ஆக்கி அழகு பார்க்கிறது ‘ஆயுத 
எழுத்து’ ெதாடர். ரசிகர்களும் 
‘கெலக்டரம்மா’ என்று 
ெசல்லமாக அைழப்பது ெராம்ப 
மகிழ்ச்சி.
   சன் ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகத் ெதாடங்கிய சில வாரங்களிேலேய ‘ரன்’ ெதாடரில் இருந்து ெவளிேயறியது ஏன்?
  ‘ெநஞ்சம் மறப்பதில்ைல’ 

ெதாடர் முடிந்ததும், 
ெதாடர்களில் 
நாயகியாக நடிக்க பல 
ெதாைலக்காட்சிகளில் 
இருந்தும் வாய்ப்பு வந்தது. 
திரில்லர் களமான 
‘ரன்’ ெதாடைர 
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். 
சில அத்தியாயங்கள் 
நடித்தாலும், அது 
அற்புதமான அனுபவம். 
சில தனிப்பட்ட 
காரணங்களால் 
ெவளிேயறிேனன், 

ெதாைலக்காட்சி மற்றும் தயாரிப்பு 
தரப்பின் அன்ேபாடுதான் விைடெபற்ேறன். 
எனக்கு பிறகு, அத்ெதாடரில் நாயகனாக 
நடிக்கும் கிருஷ்ணாவின் மைனவி 

சாயாசிங் என் கதாபாத்திரத்ைத ஏற்றார். அதுவும் சிறப்பாகேவ 
அைமந்தது.

   திைரப்படம் ேபால, சின்னத்திைரயிலும் மறு உருவாக்க (ரீேமக்) கலாச்சாரம் அதிகரிக்கிறேத?
  டப்பிங் ெதாடர்கள் அந்நியமாக இருந்தது 

உண்ைம. ஆனால், ேவெறாரு ெமாழியில் ெவற்றி 
ெபற்ற ெதாடைர நம் கலாச்சாரம், வாழ்வியலுக்கு 
ஏற்ப மாற்றி வழங்குவது வரேவற்கத்தக்கேத. 
என் ‘ெநஞ்சம் மறப்பதில்ைல’ ெதாடேர 
ெபங்காலியில் இருந்து மறு ஆக்கம் 
ெசய்யப்பட்டதுதான். என்ன மாதிரி கைத, 
கைதக் களத்ைத மறு ஆக்கம் ெசய்கிேறாம் 
என்பது முக்கியம். ெபங்காலி ெதாடர்களில் 
ெபண்கள் கம்பீரமாக, வீரம் மிக்கவர்களாக 
இருப்பார்கள். இங்கு கம்பீரமான ெபண்கள் 
ெபரும்பாலும் வில்லி பாத்திரத்தில்தான் 
ெபாருந்துகிறார்கள். நாயகி கதாபாத்திரம் 

ெமன்ைமயானதாக இருக்கிறது. 
இதுேபான்ற விஷயங்கைள 

சரிெசய்தால் ரீேமக்கிலும் 
ெவற்றி ெபறலாம். 
ேநரடியாக ஒரு கைதைய 
ெசால்வது எளிது. ரீேமக் 
சவாலானது.
   நடிைக பிரியா பவானிசங்கர், ‘புதிய தைலமுைற’ ெதாைலக்காட்சியில் உங்கேளாடு சக ெசய்தி வாசிப்பாளராக பயணத்ைத ெதாடங்கியவர்தாேன..

  சின்ன ெபண்களாக 
இருவரும் ெசய்திப் பிரிவில் 

ேவைல பார்த்த காலம் அது. 
அப்ேபாேத அரசியல் உட்பட பல 

துைறகளிலும் ெதாைலக்
காட்சி தரப்பு எங்களுக்கு வாய்ப்பு தந்தது. 
அந்த சுதந்திரத்ைத நன்கு பயன்படுத்திக்
ெகாண்ேடாம். இப்ேபாதும் வைலதளங்களில் 
அரசியல், சமூக கருத்துகைள நாங்கள் 
பகிர்வதற்கு அதுேவ அடிப்பைட. ஒரு 
காலகட்டத்தில் இருவரும் திைரத்துைறக்கு 
வந்ேதாம். இதழியல், இலக்கியம், அரசியல் 
சார்ந்து தமிழ் ெமாழியில் இயங்குவேத 
என் விருப்பம். அதற்கு திைரக் களம் 
ேதைவ இல்ைல என்பதால், அதில் 
ஆர்வம் காட்டவில்ைல. எப்ேபாதும் 
ெதாடர்கேள ேபாதும் என்பதில் 
ெதளிவாக இருக்கிேறன். பிரியா 
பவானிசங்கர் ேபாலேவ வாணி 
ேபாஜனும் ெநருங்கிய ேதாழி. 
ெநருங்கிய ேதாழிகளின் 
வளர்ச்சியும், பங்களிப்பும் 
மிகுந்த மகிழ்ைவ 
ெகாடுக்கிறது!  

நடுவர்கள் ஓர் அறிமுகம்!

 எ  ட்டு சீசன்கைள கடந்து 9-வது சீசனாக விஜய் 
ெதாைலக்காட்சியின் ‘கலக்கப்ேபாவது யாரு?’ 

நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகிவருகிறது. இதில் இந்த வாரம் 
‘நடுவர்கள் அறிமுக வாரம்’. இதுகுறித்து நிகழ்ச்சி 
தரப்பில் கூறியதாவது:

 ‘கலக்கப்ேபாவது யாரு?’ 9-வது சீசனுக்காக 
தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து 60-க்கும் ேமற்பட்ட 
ேபாட்டியாளர்கள் கலந்துெகாண்டனர். கடந்த 3 
வாரங்களாக நடந்த ேதர்வில் தணிக்ைக ெசய்யப்பட்டு, 
30 ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் பல்ேவறு 
விதமான காெமடி தர்பார் அலப்பைறகைள அரங்ேகற்ற 
காத்திருக்கின்றனர். சிவா - கிரி, காயத்ரி, ப்ரகதீஷ் 
- ெசந்தில் என சில ேபாட்டியாளர்கள் இந்த வாரம் 
சிறப்பான நைகச்சுைவைய வழங்க உள்ளனர்.

  ேமலும், இந்த வாரம் நடுவர்கள் அறிமுக வாரம் 
என சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பாக உள்ளது. 
அதில், ரம்யா பாண்டியன், வனிதா விஜயகுமார், 

மஹா

 ‘ஆயுத எழுத்து’ ெதாடரின் 
  நாயகி சரண்யா ேநர்காணல் 

திருமணங்கள் உருவாகும் கைத!

 தி ருமணத்துக்கு தயாராகும் தம்பதிகளுக்காக 
‘திருமணங்கள் உருவாகும் கைத’ என்ற ெபயரில் 

கைலஞர் ெசய்திகள் ெதாைலக்காட்சியில் ஒரு 
நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. நடிைகயும், 
ெதாகுப்பாளினியுமான ைவஷாலி தணிகா இைத 
ெதாகுத்து வழங்குகிறார்.

 ‘‘எளிைமயாக திருமண வரவு - ெசலவு கணக்கில் 
ெதாடங்கி, மண்டபம், மண்டப அலங்காரம், புடைவகள், 
நைககள், சைமயல் வைர அைனத்து விஷயங்கைளயும் 
தனித் தன்ைமேயாடு வழங்குவதுதான் திருமண 
நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு. வரேவற்பு, ெபண் அைழப்பு, 
மாப்பிள்ைள அைழப்பு, ெமகந்தி திருவிழா, திருமண 
ைவபவம் என பல நிகழ்வுகள் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிைய 
ஒட்டி அரங்ேகறும். திருமணம் ெசய்துெகாள்ள இருக்கும் 
தம்பதிகள், அவர்களது வீட்டாருக்கு ெபரிய குறிப்ேபடு 
ேபான்ற நிகழ்ச்சியாக இைத வழங்கி வருகிேறாம். 
உைட, கூந்தல், முக அலங்காரம், நைககள் என பல 
பரிமாணங்கைள அலசி ஆராய்கிேறாம். சமீபத்தில்கூட 
‘அரண்மைன’, ‘ஏரி’, ‘கிராமம்’ என பல்ேவறு ைமயக் 
கருத்துகளுடன் கூடிய திருமண ைவபவ நிகழ்ச்சிைய 
இதன்மூலம் வழங்கிேனாம். இதுேபால இன்னும் 
ஏராளமான அம்சங்கள் வர இருக்கின்றன’’ என்கிறார் 
ெதாகுப்பாளினி ைவஷாலி தணிகா.

   

ஈேராடு மேகஷ், மதுைர முத்து, ஆதவன் ஆகிேயார் 
பங்ேகற்க உள்ளனர். அவர்கள் தனித்தனியாக அறிமுகம் 
ெசய்து ைவக்கப்படுகின்றனர். நடுவர்களில் ஒவ்ெவாரு 
வாரமும் ஒவ்ெவாரு நடுவர் தனிேய நிகழ்த்தும் நைகச்சுைவ 
நிகழ்ச்சியும் இடம்ெபறும். அந்த வைகயில், மதுைர முத்து 
நீண்ட இைடெவளிக்கு பிறகு தனிேய நிகழ்த்தும் நைகச்சுைவ 
சரெவடிகள் இந்த வாரம் இடம்ெபற உள்ளன.   

 மறு ஆக்க கைதகள் சவாலானது! 
  ைவஷாலி தணிகா

  ‘கலக்கப்ேபாவது யாரு’ சீசன்-9 நடுவர் குழு.
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ேபட்டிங்கில் விராட் ேகாலி வலுவாக மீண்டு வருவார் 
என்று எதிர்பார்க்கிேறன். புஜராவும் ரன்கள் ேசர்க்க 
ேவண்டும். இவர்கள் தங்களது ேபட்டிங்ைக 3 இலக்க 
ரன்களாக மாற்றுவது மிகவும் முக்கியம்.

 வாசிம் ஜாஃபர், இந்திய கிரிக்ெகட் முன்னாள் வீரர் 

ெடஸ்டில் புஜாரா ஸ்ட்ைரக்ைக ெராேடட் ெசய்யும் 
திறைமைய வளர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

இல்ைலெயனில் அவருடன் ேபட் ெசய்யும் எதிர் முைன 
வீரருக்கு ெநருக்கடி ஏற்படும்.

 திலிப் ெவங்சர்க்கார், இந்திய கிரிக்ெகட் முன்னாள் வீரர் 

      ெமல்பர்ன் 
  மகளிர் டி 20 உலகக் ேகாப்ைபயில் நியூஸிலாந்து 
அணிைய 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய 
இந்திய மகளிர் அணி லீக் சுற்றில் 3-வது 
ெவற்றிைய பதிவு ெசய்ததுடன் அைர இறுதி 
சுற்றுக்கு முன்ேனறியது.

  ஆஸ்திேரலியாவின் ெமல்பர்ன்  நகரில் ேநற்று
நைடெபற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ேபட் 
ெசய்த இந்திய மகளிர் அணி 8 விக்ெகட்கள் இழப்
புக்கு 133 ரன்கள் எடுத்தது. ஸ்மிருதி மந்தனா
11 ரன்களில் தஹுஹு பந்தில் ேபால்டான நிைல
யில் மற்ெறாரு ெதாடக்க வீராங்கைனயான 
ஷஃபாலி வர்மா மட்ைடைய சுழற்றினார். இத
னால் பவர்பிேளவில் 49 ரன்கள் ேசர்க்கப்பட்டது.

  அவருக்கு உறுதுைணயாக விைளயாடி வந்த
தானியா பாட்டியா 25 பந்துகளில், 3 பவுண்டரி
களுடன் 23 ரன்கள் எடுத்த நிைலயில் ேராஸ்ேமரி
பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். 2-வது விக்ெகட்டுக்கு 
ஷஃபாலி வர்மாவுடன் இைணந்து தானியா பாட்
டியா 51 ரன்கள் ேசர்த்தார். இைதயடுத்து களமிறங்
கிய ெஜமிமா ேராட்ரிக்ஸ் 10, ேகப்டன் ஹர்மான்
பிரீத் கவுர் 1 ரன்னில் நைடைய கட்டினர்.

  ஷஃபாலி வர்மா 34 பந்துகளில், 3 சிக்ஸர்
கள், 4 பவுண்டரிகளுடன் 46 ரன்கள் எடுத்த
நிைலயில் அெமலியா ெகர் பந்தில் ேஹலி
ெஜன்சனிடம் ேகட்ச் ெகாடுத்து ஆட்டமிழந்
தார். அப்ேபாது ஸ்ேகார் 13.5 ஓவர்களில் 95 
ஆக இருந்தது. இதன் பின்னர் களமிறங்கிய 
வீராங்கைனகளிடம் இருந்து ெபரிய அளவிலான 
ரன் குவிப்பு ெவளிப்படவில்ைல. தீப்தி சர்மா 
8, ேவதா கிருஷ்ணமூர்த்தி 6, ராதா யாதவ் 
14 ரன்களில் ெவளிேயறினர். ஷிகா பாண்ேட 
10 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். 

  134 ரன்கள் இலக்குடன் ேபட் ெசய்த
நியூஸிலாந்து மகளிர் அணி 8.1 ஓவர்களில் 
33 ரன்கைள ேசர்ப்பதற்குள் 3 விக்ெகட்கைள 
இழந்து தடுமாறியது. ேரச்சல் 12, சுஸி ேபட்ஸ் 6, 
ேசாஃபி ெடவின் 14 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

  சிறிது தாக்குப்பிடித்து விைளயாடிய ேமடி 
கிரீன் (24), ராேஜஷ்வரி ெகய்க்வாட் பந்திலும், 
ேகட்டி மார்ட்டின் (25), ராதா யாதவ் பந்திலும் 
ெவளிேயறினர். 18 ஓவர்களில் நியூஸிலாந்து 
மகளிர் அணியானது 5 விக்ெகட்கள் இழப்புக்கு 
100 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 12 பந்துகளில் 
ெவற்றிக்கு 34 ரன்கள் ேதைவயாக இருந்த 

நிைலயில் பூணம் யாதவ் வீசிய 19-
வது ஓவரில் அெமலியா ெகர் 
4 பவுண்டரிகள் உட்பட 18 
ரன்கைள விளாசினார்.

  இதனால் ஆட்டத்தில் 
பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 
ஷிகா பாண்ேட வீசிய 
கைடசி ஓவரில் 16 ரன்கள் 
ேதைவயாக இருந்த நிைலயில் 
முதல் பந்ைத ேஹலி ெஜன்சன் 
பவுண்டரிக்கு விரட்டினார். 
அடுத்த 3 பந்துகளிலும் தலா 
ஒரு ரன் ேசர்க்கப்பட்டது. 5-வது 
பந்ைத அெமலியா ெகர் பவுண்டரிக்கு 
அடிக்க ஆட்டத்தின் பரபரப்பு அதிகமானது.

  கைடசி பந்தில் 4 ரன்கள் ேசர்க்கப்பட்டால் ஆட்
டம் சூப்பர் ஓவருக்கு ெசல்லும் என்ற சூழ்நிைல 
உருவாக ஷிகா பாண்ேட ஆஃப் ஸ்ெடம்புக்கு 
நன்கு ெவளிேய வீசிய பந்ைத அெமலியா ெகர்,
ஸ்கூப் ஷாட் ேமற்ெகாள்ள முயன்றார். ஆனால்
பந்து அவரது கால்காப்பில் பட்டு ஏமாற்றம் அளித்
தது. இதனால் ெலக் ைப மூலம் ஒரு ரன் எடுக்க 
அெமலியா ெகர் ஓடினார். மறுமுைனயில் 
ேஹலி ெஜன்சன் (11) 2-வது ரன்னுக்கு ஓட 
முயன்ற ேபாது ரன் அவுட் ஆனார்.

  முடிவில் நியூஸிலாந்து மகளிர் அணி 20 
ஓவர்களில் 6 விக்ெகட்கள் இழப்புக்கு 130 
ரன்கள் ேசர்த்து ேதால்வி அைடந்தது. அெமலியா 
ெகர் 19 பந்துகளில், 6 பவுண்டரிகளுடன் 34 
ரன்கள் ேசர்த்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். 
இந்திய அணி சார்பில் தீப்தி சர்மா, ஷிகா 
பாண்ேட, ராேஜஷ்வரி ெகய்க்வாட், பூணம் 
யாதவ், ராதா யாதவ் ஆகிேயார் தலா ஒரு 
விக்ெகட் ைகப்பற்றினர்.

  3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ெவற்றி 
ெபற்ற இந்திய அணி ெதாடரில் 3-வது 
ெவற்றிைய பதிவு ெசய்தது. இதன் 
மூலம் இந்திய அணி ஏ பிரிவில் 6 புள்ளி
களுடன் முதல் அணியாக அைர 
இறுதியில் கால் பதித்தது. இந்தியா
தனது முதல் இரு ஆட்டங்களில் 
ஆஸ்திேரலியா, வங்கேதசத்ைத 
வீழ்த்தியிருந்தது. இந்தியா தனது
கைடசி லீக் ஆட்டத்தில் நாைள 
இலங்ைகயுடன் ேமாதுகிறது. 
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பந்து அவரது கால்காப்பில் பட்டு ஏமாற்றம் அளித்
தது. இதனால் ெலக் ைப மூலம் ஒரு ரன் எடுக்க 
அெமலியா ெகர் ஓடினார். மறுமுைனயில் 
ேஹலி ெஜன்சன் (11) 2-வது ரன்னுக்கு ஓட 
முயன்ற ேபாது ரன் அவுட் ஆனார்.

  முடிவில் நியூஸிலாந்து மகளிர் அணி 20 
ஓவர்களில் 6 விக்ெகட்கள் இழப்புக்கு 130 
ரன்கள் ேசர்த்து ேதால்வி அைடந்தது. அெமலியா 
ெகர் 19 பந்துகளில், 6 பவுண்டரிகளுடன் 34 
ரன்கள் ேசர்த்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். 
இந்திய அணி சார்பில் தீப்தி சர்மா, ஷிகா 
பாண்ேட, ராேஜஷ்வரி ெகய்க்வாட், பூணம் 
யாதவ், ராதா யாதவ் ஆகிேயார் தலா ஒரு 
விக்ெகட் ைகப்பற்றினர்.

  3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ெவற்றி 
ெபற்ற இந்திய அணி ெதாடரில் 3-வது 
ெவற்றிைய பதிவு ெசய்தது. இதன் 
மூலம் இந்திய அணி ஏ பிரிவில் 6 புள்ளி
களுடன் முதல் அணியாக அைர 
இறுதியில் கால் பதித்தது. இந்தியா
தனது முதல் இரு ஆட்டங்களில் 
ஆஸ்திேரலியா, வங்கேதசத்ைத 
வீழ்த்தியிருந்தது. இந்தியா தனது
கைடசி லீக் ஆட்டத்தில் நாைள 
இலங்ைகயுடன் ேமாதுகிறது. 

   ெதன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான

  டி 20 ெதாடைர ெவன்றது ஆஸ்திேரலியா
   ேகப்டவுன் 

  ெதன் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான 
3-வது டி 20 கிரிக்ெகட் ஆட்டத்தில் 
97 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ெவற்றி 
ெபற்ற ஆஸ்திேரலிய அணி 
ெதாடைர 2-1 என ைகப்பற்றி 
ேகாப்ைபைய ெவன்றது.

  ெதன் ஆப்பிரிக்காவின் ேகப்ட
வுன் நகரில் ேநற்று முன்தினம் 
நைடெபற்ற கைடசி டி 20 ஆட்
டத்தில் முதலில் ேபட் ெசய்த 
ஆஸ்திேரலிய அணி 5 விக்ெகட்கள் 
இழப்புக்கு 193 ரன்கள் குவித்தது. 
ெதாடக்க வீரர்களான ேடவிட் 
வார்னர் 37 பந்துகளில், 2 சிக்ஸர்
கள், 5 பவுண்டரிகளுடன் 57 ரன்
களும், ேகப்டன் ஆேரான் பின்ச் 
37 பந்துகளில், ஒரு சிக்ஸர், 6 
பவுண்டரிகளுடன் 55 ரன்களும் 
விளாசினர்.

  முதல் விக்ெகட்டுக்கு இந்த 
ேஜாடி 11.3 ஓவர்களில் 120 ரன்
கைள ேவட்ைடயாடியது. ேமத்யூ 
ேவட் 10, மிட்ெசல் மார்ஷ் 19, 
அெலக்ஸ் காேர 7 ரன்களில் ஆட்ட
மிழந்தனர். இறுதிகட்ட ஓவர்களில் 
ஸ்டீவ் ஸ்மித் அதிரடியாக விைள
யாடி 15 பந்துகளில், 2 சிக்ஸர்
களுடன் 30 ரன்கள் ேசர்த்தார்.

  194 ரன்கள் இலக்குடன் ேபட் 
ெசய்த ெதன் ஆப்பிரிக்க அணி 
மிட்ெசல் ஸ்டார்க், ஆஷ்டன் அகர், 
ஆடம் ஸம்பா ஆகிேயாரது பந்து 
வீச்ைச தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் 
15.3 ஓவர்களில் 96 ரன்களுக்கு 

அைனத்து விக்ெகட்கைளயும் 
இழந்தது. அதிகபட்சமாக வான் 
ெடர் டஸ்ெசன் 24, ஹன்ரிச் கிளா
ெசன் 22, ேடவிட் மில்லர் 15, டுைவன்
பிரிட்ேடாரியஸ் 11 ரன்கள் ேசர்த்
தனர்.

  ேகப்டன் குயிண்டன் டி காக் 
(5), டுபிெளஸ்ஸிஸ் (5) உட்பட 
மற்ற எந்த ேபட்ஸ்ேமன்களும் 
இரட்ைட இலக்க ரன்கைள எட்ட
வில்ைல. ஆஸ்திேரலிய அணி 
சார்பில் மிட்ெசல் ஸ்டார்க் 3, 
ஆஷ்டன் அகர் 3, ஆடம் ஸம்பா 
2 விக்ெகட்கள் ைகப்பற்றினர். 97 

ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ெவற்றி 
ெபற்ற ஆஸ்திேரலிய அணி 
3 ஆட்டங்கள் ெகாண்ட டி 20 
கிரிக்ெகட் ெதாடைர 2-1 என 
ைகப்பற்றி ேகாப்ைபைய ெவன்றது. 
முதல் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திேரலிய 
அணி 107 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 
ெவற்றி ெபற்றிருந்தது. 2-வது 
ஆட்டத்தில் ெதன் ஆப்பிரிக்க 
அணி 12 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 
ெவற்றி கண்டிருந்தது. ஆட்ட 
நாயகனாக மிட்ெசல் ஸ்டார்க், 
ெதாடர் நாயகனாக ஆேரான் 
பின்ச் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டனர். 

  ெதன் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான டி 20 கிரிக்ெகட் ெதாடைர ெவன்ற ஆஸ்திேரலிய 
அணியினர் ேகாப்ைபயுடன் ெகாடுத்த உற்சாக ேபாஸ்.

    ெமக்சிேகாவின் அகாபுல்ேகா நகரில் நைடெபற்று வரும் ெமக்சிேகா ஓபன் ெடன்னிஸ் ெதாடரின் 2-வது சுற்றில் ெசர்பியாவின் 
இளம் வீரரான மிேயாமிர் ெகக்மேனாவிச்சுக்கு எதிராக பந்ைத திருப்புகிறார் 2-ம் நிைல வீரரான ஸ்ெபயினின் ரேபல் நடால். இந்த 
ஆட்டத்தில் ரேபல் நடால் 6-2, 7-5 என்ற ேநர் ெசட்டில் ெவற்றி ெபற்று கால் இறுதி சுற்றுக்கு முன்ேனறினார்.  படம்: ஏஎப்பி  

    ெசன்ைன எழும்பூரில் உள்ள ேமயர் ராதாகிருஷ்ணன் விைளயாட்டரங்கில் 
நைடெபற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ேகாப்ைபக்கான மாநில அளவிலான ஹாக்கி, 
வாலிபால் ேபாட்டிகைள தமிழக பள்ளிக் கல்வி, இைளஞர் நலன் மற்றும் விைளயாட்டு 
ேமம்பாட்டுத் துைற அைமச்சர் ேக.ஏ.ெசங்ேகாட்ைடயன் ெதாடங்கி ைவத்தார்.  

        கிைறஸ்ட்சர்ச்
  இந்தியா - நியூஸிலாந்து அணிகள் 
இைடயிலான 2-வது மற்றும் 
கைடசி ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட் ேபாட்டி 
கிைறஸ்ட்சர்ச் நகரில் உள்ள ஹக்லி
ஓவல் ைமதானத்தில் நாைள அதி
காைல 4 மணிக்கு ெதாடங்கு
கிறது.

  ெவலிங்டனில் நைடெபற்ற முதல் 
ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் விராட் ேகாலி 
தைலைமயிலான இந்திய அணிைய 
10 விக்ெகட்கள் வித்தியாசத்தில் 
ேதால்வி கண்டிருந்தது. ஐசிசி 
ெடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய 
அணிக்கு இது முதல் ேதால்வியாக 
அைமந்தது. இந்த ேதால்வியால் 
ெதாடரில் 0-1 என பின்தங்கிய நிைல
யில் 2-வது ெடஸ்ட் ேபாட்டிைய எதிர்
ெகாள்கிறது இந்திய அணி. பசுந்தைர
ஆடுகளமான ஹக்லி ஓவலில் 
இந்திய அணி கூடுதல் திறனுடன் 
ெசயல்பட்டால் மட்டுேம நியூஸி
லாந்து அணிக்கு பதிலடி ெகாடுத்து 
ெடஸ்ட் ெதாடைர சமன் ெசய்ய 
முடியும் என்ற நிைல உள்ளது.

  ெவலிங்டன் ேபாட்டியில் ஒரு 
இன்னிங்ஸில் கூட இந்திய அணி 200 
ரன்கைள ேசர்க்கவில்ைல. மயங்க் 
அகர்வால், அஜிங்க்ய ரஹாேன 
ஆகிேயார் மட்டுேம ஓரளவு 
ரன்கள் ேசர்த்தனர். ேசேதஷ்வர் 
புஜாரா, ஹனுமா விகாரி உள்ளிட்ட 
சில ேபட்ஸ்ேமன்கள் தற்காப்பு 
ஆட்டம் என்ற ெபயரில் அடித்து 
விைளயாடக்கூடிய பந்துகளில் கூட 
ரன்கள் ேசர்க்க முயற்சி ெசய்யாதது 
ெபரிய பின்னைடைவ ெகாடுத்தது.

  அதீத தடுப்பாட்டத்தால் எதிர்
தாக்குதல் ெதாடுக்கும் திறைன மறந்
தது ேபான்று இந்திய ேபட்ஸ்
ேமன்கள் ெசயல்பட்டது நியூஸி
லாந்து பந்து வீச்சாளர்கள் ேமலா
திக்கம் ெசலுத்த வழிவகுத்திருந்தது.

   எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக 
ேவகம், ஸ்விங் பந்து வீச்சு ஆடு
களத்தால் முதல் நாளிேலேய
இந்திய அணி மனரீதியான ேபாராட்
டத்ைத எதிர்ெகாள்வதில் ேதக்கம் 
அைடந்தது. ேபட்டிங்கில் எதி
ெராலித்த இந்த தாக்கம் பந்து
வீச்சுத் துைறையயும் விட்டுைவக்க
வில்ைல.

  இஷாந்த் சர்மா மட்டுேம ெநருக்
கடி ெகாடுத்த நிைலயில் அவருக்கு 
உறுதுைணயாக ெசயல்படுவதில் 
ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ெமாகமது ஷமி 
ஆகிேயார் சுனக்கம் அைடந்தனர். 
நியூஸிலாந்து வீரர்களின் பந்துகள் 

ைமதான ராசி
 ெஹக்லி ஓவல் ைமதானத்தில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதல் 

சர்வேதச ெடஸ்ட் ேபாட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 
 இங்கு இதுவைர நியூஸிலாந்து அணி 6 ெடஸ்ட் ேபாட்டிகளில் 

விைளயாடி 4 ெவற்றி, ஒரு டிரா, ஒரு ேதால்விைய பதிவு 
ெசய்துள்ளது. இதில் 3 ெவற்றி, ஒரு டிரா வில்லியம்சன் 
தைலைமயில் கிைடக்கப் ெபற்றைவயாகும். 

 இலங்ைகைய இரு முைறயும் பாகிஸ்தான், வங்கேதச 
அணிகைள ஒரு முைறயும் ெஹக்லி ஓவல் ைமதானத்தில் 
வீழ்த்தியுள்ளது நியூஸிலாந்து அணி. அேதேவைளயில் 
ஆஸ்திேரலிய அணியிடம் ேதால்வி கண்டது. இங்கிலாந்து 
அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்ைத டிரா ெசய்திருந்தது.

  ஐபிஎல் ெதாடரில் 
வார்னருக்கு மீண்டும் 
ேகப்டன் பதவி
   புதுெடல்லி: ஐபிஎல் டி 

20 கிரிக்ெகட் ெதாடரில் 
சன் ைரசர்ஸ் ைஹதராபாத் 
அணியின் ேகப்டனாக 
மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 
ஆஸ்திேரலியாவின் அதிரடி 
வீரரான ேடவிட் வார்னர்.

  பந்ைத ேசதப்படுத்திய 
விவகாரத்தில் தைடெபற்ற 
ேடவிட் வார்னர் கடந்த 
2018-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் டி 
20 ெதாடரில் ைஹதராபாத் 
அணியின் ேகப்டன் 
ெபாறுப்பில் இருந்து 
நீக்கப்பட்டார்.  

  தைடக்கு பிறகு கடந்த 
ஆண்டு வார்னர், ஐபிஎல் 
ெதாடரில் விைளயாடிய 
ேபாதிலும் ேகன் 
வில்லியம்சேன, ைஹதராபாத் 
அணிைய வழிநடத்தினார்.

  இந்நிைலயில் மார்ச் 29-ம் 
ேததி ெதாடங்கும் ஐபிஎல் 
டி 20 ெதாடரின் 13-வது 
சீசனுக்கு ைஹதராபாத் அணி
யின் ேகப்டனாக ேடவிட் வார்
னர் மீண்டும் ெசயல்படுவார் 
என ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
33 வயதான வார்னர் தைல
ைமயின் கீழ் ைஹதராபாத் 
அணி கடந்த 2016-ம் ஆண்டு
ஐபிஎல் ெதாடரில் வாைக சூடி
யிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்
தக்கது. இந்த சீசனில் 
ைஹதராபாத் அணி தனது 
முதல் ஆட்டத்தில் ஏப்ரல் 1-ம் 
ேததி நடப்பு சாம்பியனான 
மும்ைப இந்தியன்ஸ் அணிைய 
எதிர்ெகாள்கிறது.  - பிடிஐ 

  ேடவிட் வார்னர்

  ஐ லீக் கால்பந்து

  இந்தியன் ஏேராஸ் அணியுடன் 
ெசன்ைன சிட்டி இன்று ேமாதல்

    மும்ைப 
  ஐ லீக் கால்பந்து ெதாடரில் இன்று 
மாைல 5 மணிக்கு மும்ைபயில் 
நைடெபறும் ஆட்டத்தில் நடப்பு 
சாம்பியனான ெசன்ைன சிட்டி 
அணி, இந்தியன் ஏேராஸ் அணிைய 
எதிர்த்து விைளயாடுகிறது.

  ெசன்ைன சிட்டி 13 ஆட்டங்களில் 
விைளயாடி 4 ெவற்றி, 4 டிரா, 
5 ேதால்விகளுடன் 16 புள்ளிகள் 
ெபற்று பட்டியலில் 7-வது இடத்
தில் உள்ளது. இந்தியன் ஏேராஸ் 
13 ஆட்டங்களில், 2 ெவற்றி, 2
டிரா, 9 ேதால்விகளுடன் 8 புள்ளி
கள் ெபற்று பட்டியலில் கைடசி 
இடத்தில் (11-வது) உள்ளது.

  ெசன்ைன சிட்டி அணி கைட
சியாக விைளயாடிய 3 ஆட்டங்
களிலும் ெவற்றிைய பதிவு ெசய்ய
வில்ைல. இதனால் ெவற்றிப் 
பாைதக்கு திரும்புவதில் அந்த 
அணி முைனப்பு காட்டக்கூடும். 
இந்த சீசனில் இரு அணிகளும் 
2-வது முைறயாக சந்திக்கின்றன. 
ேகாைவயில் நைடெபற்ற 

ஆட்டத்தில் ெசன்ைன சிட்டி 1-0 
என்ற ேகால் கணக்கில் இந்தியன் 
ஏேராைஸ வீழ்த்தியிருந்தது.

  ெசன்ைன சிட்டி அணியின் ேகப்
டன் ராபர்ேடா எஸ்லாவா கூறும்
ேபாது, “ஒவ்ெவாரு ஆட்டமும் 
ஒரு வாய்ப்புதான். கால்பந்ைத 
ெபாறுத்தவைர விஷயங்கைள 
கணிக்க முடியாது, ஆட்டம் இரு 
வழிகளிலும் ெசல்லக்கூடும்.

  நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும் 
சிறப்பாகச் ெசய்கிேறாம் என்ேற 
நிைனக்கிேறன். நாங்கள் எைதயும் 
மாற்றத் ேதைவயில்ைல. மாற்ற
ேவண்டியது ஒன்று மட்டுேம. 
அது அதிர்ஷ்டம்தான். ஒவ்ெவாரு
ஆட்டத்திலும் ேகால் அடிப்பத
ற்கான ெதளிவான வாய்ப்புகள் 
கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற 
எங்களால் ேகால்களாக மாற்ற 
முடியவில்ைல. இந்த விஷயத்தில் 
நாங்கள் கூடுதல் முைனப்புடன் 
ெசயல்பட 
ேவண்டும்” 
என்றார். 

பிரித்வி ஷா காயம்
இந்திய கிரிக்ெகட் 
அணியின் ெதாடக்க 
வீரரான பிரித்வி ஷா 
இடது பாதத்தில் 
ஏற்பட்ட வீக்கம் 
காரணமாக ேநற்று 
பயிற்சியில் கலந்து 

ெகாள்ளவில்ைல. வீக்கத்துக்கான 
காரணத்ைத கண்டறிய பிரித்வி 
ஷாவிற்கு ரத்த பரிேசாதைன 
ெசய்யப்பட உள்ளது. மருத்துவ 
அறிக்ைக சாதகமாக இருந்தால் 
மட்டுேம கிைறஸ்ட் சர்ச்சில் நாைள 
ெதாடங்கும் 2-வது ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
பிரித்வி ஷா இடம் ெபறுவார். 
இதற்கிைடேய ேநற்ைறய பயிற்சியின் 
ேபாது ஷுப்மன் கில் அதிக கவனத்ைத 
ஈர்த்தார். அவரது வைல பயிற்சி 
ேபட்டிங்ைக நீண்ட ேநரம் பார்ைவயிட்ட 
பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி சில 
ஆேலாசைனகைளயும் வழங்கினார். 
பிரித்வி ஷா முழு உடற்தகுதிைய 
அைடயாவிட்டால் அவருக்கு பதிலாக 
ஷுப்மன் கில் இடம் ெபறக்கூடும். 
ெவலிங்டனில் நைடெபற்ற முதல் 
ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் பிரித்வி ஷா 
முைறேய 16 மற்றும் 14 ரன்கள் மட்டுேம 
ேசர்த்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கிைறஸ்ட்சர்ச்சில் 2-வது ெடஸ்ட் நாைள ெதாடக்கம்

மீண்ெடழுமா இந்திய கிரிக்ெகட் அணி

நன்கு ஸ்விங் ஆன நிைலயில் 
இந்திய அணியின் ேவகப்பந்து 
வீச்சு துைற கூட்டாக தாக்கத்ைத 
ஏற்படுத்தத் தவறியது.

  முதல் இன்னிங்ஸில் ஒரு கட்டத்
தில் நியூஸிலாந்து அணி 216 ரன்
களுக்கு 6 விக்ெகட்கைள இழந்
திருந்தது. ஆனால் எஞ்சிய விக்
ெகட்கைள இந்திய பந்து வீச்சாளர்
கள் விைரவாக ைகப்பற்றத் தவறி
னர். இதன் விைளவால் நியூஸி
லாந்து அணி ெபரிய அளவி
லான முன்னிைலைய ெபற்றது. 
இதனால் பந்து வீச்சு துைறயிலும் 
இந்திய அணி எழுச்சி காண்பது 
அவசியம்.

  அேநகமாக இன்ைறய ஆட்டத்

தில் ெமாகமது ஷமி, ரவிச்சந்திரன் 
அஸ்வின் ஆகிேயார் நீக்கப்பட்டு 
உேமஷ் யாதவ், ரவீந்திர ஜேடஜா 
ேசர்க்கப்படக்கூடும். ேபட்டிங்கில் 
விராட் ேகாலி, புஜாரா, ஹனுமா 
விகாரி ஆகிேயார் ேமம்பட்ட 
திறைன ெவளிப்படுத்தும் பட்சத்
தில் ெபரிய அளவிலான ஸ்ேகாைர 
குவிக்கலாம். இதன் வாயிலாக 
பந்து வீச்சு துைறைய கூடுதல் 
நம்பிக்ைகயுடன் ெசயல்பட 
வழிவகுக்கலாம்.

  நியூஸிலாந்து அணியானது 
மீண்டும் ஒரு முைற உயர்மட்ட 
ெசயல்திறைன ெவளிப்படுத்தும் 
ேநாக்கில் களமிறங்கக்கூடும். 
டிெரன்ட் ேபால்ட், டிம் சவுதி, 

ைகல் ேஜமிசன் ஆகிேயாைர 
உள்ளடக்கிய ேவகக்கூட்டணி 
ெவலிங்டன் ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
18 விக்ெகட்கைள ேவட்ைடயாடி 
அணியின் ெவற்றியில் பிரதான 
பங்கு வகித்தனர்.

  கிைறஸ்ட் சர்ச் ஆடுகளமும் 
ேவகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமானது 
என்பதால் இந்த மூவர் கூட்டணி 
இந்திய ேபட்டிங் வரிைசக்கு 
கடும் சவால் அளிக்கக்கூடும். 
இவர்களுடன் ‘ஷார்ட் பிட்ச்’ பந்து 
வீச்சில் ைக ேதர்ந்த நீல் வாக்னரும் 
மிரட்ட ஆயத்தமாகி உள்ளார். நீல் 
வாக்னர் களமிறங்கும் பட்சத்தில் 
சுழற்பந்து வீச்சாளரான அஜாஸ் 
பேடல் நீக்கப்படக்கூடும். 

முதல் முைற: கிைறஸ்ட் சர்ச்சில் உள்ள ெஹக்லி ஓவல் ைமதானத்தில் 
இந்திய அணி இதற்கு முன்னர் ெடஸ்ட் ேபாட்டிகளில் பங்ேகற்றது 
இல்ைல. மாறாக இேத நகரில் உள்ள ஏஎம்ஐ ைமதானத்தில் 
நியூஸிலாந்துக்கு எதிராக 4 ெடஸ்டில் விைளயாடி உள்ளது. இதில் 
2 ேதால்வி, 2 டிராைவ பதிவு ெசய்துள்ளது இந்திய அணி. ஏஎம்ஐ 
ைமதானத்தில் 2006-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு சர்வேதச ெடஸ்ட் ேபாட்டிகள் 
நடத்தப்படுவது இல்ைல.

ரத்தான ேபாட்டி: ெஹக்லி ஓவல் ைமதானத்தில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் 
மாதம் நியூஸிலாந்து - வங்கேதசம் இைடேய நைடெபற இருந்த ெடஸ்ட் 
ேபாட்டி ரத்து ெசய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த ைமதானம் அருேக இருந்த 
மசூதியில் தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில் 49 ேபர் இறந்தைத 
அடுத்து ெடஸ்ட் ேபாட்டிைய ரத்து ெசய்துவிட்டு வங்கேதச வீரர்கள் தாயகம் 
திரும்பினர். தாக்குதல் நைடெபற்று சுமார் ஓராண்டு ஆன நிைலயில் 
தற்ேபாது நியூஸிலாந்து - இந்தியா ெடஸ்ட் ேபாட்டி நைடெப உள்ளது.

ேநரம்: அதிகாைல 4.00;  ேநரைல: ஸ்டார் ஸ்ேபார்ட்ஸ்

  அதிரடியாக விைளயாடிய 
இந்தியாவின் ஷஃபாலி வர்மா.

மகளிர் டி 20 உலகக் ேகாப்ைப

அைர இறுதியில் இந்தியா
  ஷஃபாலி வர்மா, பந்து வீச்சாளர்கள் அசத்தல்
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SS 2008-ம் ஆண்டு மாலேகான் குண்டுவெடிப்பு ெழககானது மும்்பையில் உள்ள 
என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ந்ைவபைற்று ெருகிறது. இவெழககில் குற்றம் 
சாடைப்பைடைெரகளில் ஒருெரான பைாஜக எம்.பி. பிரக்ா சிங் தாககுர லநற்று 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார.  படம்: பிடிஐ

SS கைநத ஜூ்ே மாதம் கரநாைக முதல்ெராக பைதவில்ற்ற எடியூரப்பைா லநற்று தன து 78 ெது பிறநதநா்்ள முன்னிடடு, வசாநத வீட்ை 
காலி வசய்து அரசு இல்ேமான காலெரியில் குடும்பைத்தினருைன் குடில்றினார.

SS வபைங்களூருவில் உள்ள வெச்.ஏ.எல். திைலில்  லநற்று பைாதுகாப்புத் து்ற அ்மச்சர ராஜநாத் சிங் இேகு ரக லபைார வெலிகாப்ைர 
இறுதி இ்ைப்பு கூைத்்த திறநது ்ெத்தார. அப்லபைாது வெ.ஏ.எல். த்ேெரும், நிரொக இ்ககுநருமான ஆர.மாதென் 
உைனிருநதார.

அரசு ஊழியர்கள் பணியின்போது 

அடையாள அடடை அணியாவிடைால் நைவடிகடகை 
z துறை தறைவர்களுக்கு பணியாளர நைத்துறை ்கடிதம் 

 �செனறனை
அரசு ஊழியர்கள் பணியின்போது 
புக்கபபடத்துடன கூடிய அகட 
யோள அடகட அணியோவிடடோல் 
ஒழுங்கு நடவடிகக்க எடுககுமபடி, 
துகைத் தகைவர்ககள 
பணியோளர நைத்துகை செயைர 
அறிவுறுத்தியுள்ளோர.

தமிழ்க அரசில் 12 ைடெத்துககும 
்ேறபடட அரசு ஊழியர்கள், 
ஆசிரியர்கள் பணியோறறி 
வருகினைனர. இவர்களுககு 
அவரவர ெோர்நத துகை்களில் 
இரு்நது புக்கபபடத்துடன 
கூடிய அகடயோள அடகட்கள் 
வழங்்கபபடடுள்ளன. பணியில் 
இருககும்போது அகடயோள 
அடகடகய ்கடடோயம 
அணி்நதிருக்க ்வண்டும எனறு 

அறிவுறுத்தபபடடிரு்நதது. இருப 
பினும அரசு ஊழியர்கள் இகத 
்ககடபிடிபபதில்கை. 

இ்நநிகையில் செனகன உயர 
நீதிேனைம ்கட்நத 2018-ம ஆண்டு 
ஜூகை 16-ம ்ததி பிைபபித்த 
உத்தரவில், ‘அகடயோள 
அடகட அணிவகத ்கடடோயேோ்க 

அேல்படுத்த ்வண்டும. 
விதி்ககள மீறுபவர்கள் மீது 
நடவடிகக்க எடுக்க ்வண்டும’ 
எனறு கூறியிரு்நதது. இகதத் 
சதோடர்நது, அகனத்து அரசு 
ஊழியர்களும பணியின்போது 
அகடயோள அடகட அணிவகத 
உறுதிபபடுத்த வலியுறுத்தி, ்கட்நத 
2018-ம ஆண்டு ஆ்கஸ்ட 23-ம 
்ததி பணியோளர நைன ேறறும 
நிரவோ்க சீரதிருத்தத் துகை செயைர 
்கடிதம எழுதினோர.

இருபபினும, பை ஊழியர்கள் 
புக்கபபட அகடயோள அடகட 
அணியோேல் பணியோறறுவதோ்க 
பணியோளர நைத் துகைககு 
பு்கோர்கள் வ்நதன. இகதயடுத்து, 
அகனத்து துகை செயைர்கள், 
துகை அலுவை்கங்்களுககு 

புதிய ்கடிதம ஒனகை பணியோளர 
நைத் துகை செயைர ஸ்வர்ோ 
அனுபபியுள்ளோர. 

அக்கடிதத்தில், ‘‘அரசு ஊழியர 
்கள் பணியின்போது, அரசு 
அறிவித்துள்ள விதி்களினபடி 
உருவோக்கபபடட புக்கபபடத்துடன 
கூடிய அகடயோள அடகட 
அணிவது ்கடடோயம எனபகத 
சதரிவிககும வக்கயில், அகனத்து 
துகை்களின தகைவர்கள், 
ேோவடட ஆடசியர்கள் தங்்கள் 
கீழ் பணியோறறும அதி்கோரி்களுககு 
உரிய உத்தரவு்ககள வழங்்க 
்வண்டும. அகடயோள அடகட 
அணியோத படெத்தில், அவர்கள் 
மீது துகைரீதியோன நடவடிகக்க 
எடுக்க ்வண்டும’’ எனறு 
அறிவுறுத்தியுள்ளோர. 

மிகவும் ெயதானெ்ராக கூறப்பட்ட 

சுதாகர் சதுர்்வேதி 
பெஙகளூருவில் காலமானார்

 �சபங்களூரு

்கரநோட்க ேோநிைம துேக 
கூருகவ ்ெர்நதவர சுதோ்கர 
கிருஷ் ரோவ். ்கட்நத 1897-ம  
ஆண்டு ஏபரல் 20-ம ் ததி இவர  
பிை்நததோ்க ஊட்கங்்களில் செய்தி 
சவளியோகியுள்ளது. 

இதனோல் இ்நதியோவில் 
மி்கவும வயதோனவரோ்க இவர  
்கருதபபடடோர. இவர ஹரித்துவோ 
ரில் உள்ள குருகுைத்தில்  
நோனகு ் வதங்்ககளயும ்கறறுத் 
்தர்நது,  ‘ெதுர்வதி' என படடம 
சபறைோர.

சதோடக்கத்தில் ஆரிய ெேோஜத் 
தில் இக்்நத சுதோ்கர ெதுர 
்வதி பினனர ்கோ்நதியுடன இக்்ந 
தோர. ்கோ்நதியின ச்கோள்க்க்களோல் 
ஈரக்கபபடடு, அவரது சுத்நதிரப  
்போரோடடத்தில் பங்்்கறைோர. 
்கட்நத 1919-ம ஆண்டு ஏபரல்  
13-ம ் ததி நட்நத ஜோலியனவோைோ 
போக படுச்கோகை உடபட 

பல்்வறு சுத்நதிர ்கோை  
ெமபவங்்ககள ் நரில் ்கண்ட ெோடசி 
யோ்க விளங்கினோர.

முதுகே ்கோைத்தில் சபங்்க 
ளூருவில் உள்ள சஜயந்கரில் 
தனது உைவினர்களுடன வசித்த 
சுதோ்கர ெதுர்வதி ்நறறு ்கோை 
ேோனோர. அவரது ேகைவுககு 
்கரநோட்க முதல்வர எடியூரபபோ, 
முனனோள் முதல்வர குேோரெோமி 
உள்ளிட்டோர இரங்்கல் சதரிவித் 
துள்ளனர.

SS சுதாகர சதுரலெதி

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத்்தர்வு 
மார்ச் 2-ம் ் ததி பதாடஙகுகிறது

 �செனறனை
தமிழ்கத்தில் பிளஸ் 2 ்தரவு 
ேோரச் 2-ம ்ததியும, பிளஸ் 
1 ்தரவு ேோரச் 4-ம ்ததியும 
சதோடங்குகிைது.

இ்நத 2019-20-ம ்கல்வியோண் 
டுக்கோன பிளஸ் 2  சபோதுத்்தரவு்கள் 
வரும ேோரச் 2-ம ்ததி 
சதோடங்கி 24-ம ்ததி வகர 
நகடசபறுகிைது. அ்த ்போல், 
பிளஸ் 1 சபோதுத்்தரவோனது 
ேோரச் 4-ம ்ததி சதோடங்கி 26-
ம ்ததி வகரயும, 10-ம வகுபபு 
சபோதுத்்தரவு ேோரச் 27-ம ்ததி 
சதோடங்கி ஏபரல் 13-ம ் ததி வகர 
நகடசபறுகிைது.

இதில், பிளஸ் 2- சபோதுத் 
்தரகவ சபோறுத்தவகர, தமிழ்கம 
ேறறும புதுச்்ெரியில் 7 ஆயிரத்து 
276 ்ேல்நிகைபபள்ளி்களில் 
இரு்நது 8 ைடெத்து 16 ஆயிரத்து 
359 ேோ்வர்கள் ்தரவு 
எழுதுகினைனர. பகழய ேறறும 

புதிய போடத்திடடங்்களில் 19 
ஆயிரத்து 166 தனித்்தரவர்கள் 
என 8 ைடெத்து 35 ஆயிரத்து 
525 ்பர ்தரவு எழுதுகினைனர. 
செனகனயில் ேடடும, 410 பள்ளி 
்களில் இரு்நது 160 கேயங்்களில் 
47 ஆயிரத்து 264 ேோ்வர்கள் 
்தரவு எழுதுகினைனர.

அ்த ்போல் ேோரச் 4-ம 
்ததி சதோடங்கும பிளஸ் 1- 
சபோதுத்்தரகவ தமிழ்கம, 
புதுச்்ெரியில் 7 ஆயிரத்து 400 
பள்ளி்களில் இரு்நது 8 ைடெத்து 
32 ஆயிரத்து 475 ேோ்வ, 
ேோ்வியர எழுதுகினைனர. 
்ேலும, ்கட்நதோண்டு நகடசபறை 
ேோரச், ஜூன ்ேல்நிகை 
முதைோண்டு சபோதுத்்தரவில் 
்தரச்சிசபைோேல், தற்போது 
பிளஸ் 2 பயிலும 50 ஆயிரத்து 
650 பள்ளி ேோ்வர்கள் ்தரச்சி 
சபைோத போடங்்களுககு மீண்டும 
்தரவு எழுதுகினைனர.

ேோரச் 27-ம ் ததி சதோடங்கும 
10-ம வகுபபு சபோதுத்்தரகவ 
தமிழ்கம ேறறுமபுதுச்்ெரியில் 
12 ஆயிரத்து 687 பள்ளி்களில் 
இரு்நது 9 ைடெத்து 45 ஆயிரத்து 6 
ேோ்வர்கள், தனித்்தரவர்கள் 10 
ஆயிரத்து 742 ் பர என 9 ைடெத்து 
55 ஆயிரத்து 748 ேோ்வர்கள் 
எழுதுகினைனர.

கடும் நடவடிக்க
்தரகவ சபோறுத்தவகர, ் தரவு 

கேய வளோ்கத்துககுள் செல்்போன 
எடுத்து வருதல் முறறிலும 
தகட செய்யபபடடுள்ளது. 
்தரவின ்போது ஒழுங்கீனத்தில் 
ஈடுபடடோல் ்கடும தண்டகன்கள் 
வழங்்கபபடும எனறும இதறகு 
உட்நகதயோ்க செயல்படும 
்கல்வி நிறுவனம மீதும ்கடும 
நடவடிகக்க எடுக்கபபடும எனறு  
அரசுத்்தரவு்கள் துகை இயககுநர 
எச்ெரித்துள்ளோர, 

காரைககாலில் இருந்து இலஙரகககு 
விரைவில் ெயணிகள் கபெல் ் ொககுவேைத்து 
Szமத்திய இணையணமச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தகவல்  

 �புதுச்ெரி
்கோகரக்கோல் - இைங்க்க இகட்ய 
பயணி்கள் ்கபபல் ் போககுவரத்து 
விகரவில் சதோடங்்கபபடும  என 
ேத்திய ்கபபல் ்போககுவரத்து 
துகை இக் அகேச்ெர ேனசுக 
ேோண்டவியோ சதரிவித்தோர.

புதுச்்ெரி யூனியனபிர்தெத்து 
குடபடட  ்கோகரக்கோலில் இரு்நது 
இைங்க்கயில் உள்ள யோழ்பபோ்ம 
துகைமு்கத்துககு பயணி்கள் ்கபபல் 
்போககுவரத்து  சதோடங்குவது 
சதோடரபோ்க புதுச்்ெரி தகைகேச் 
செயை்கத்தில்  ஆ்ைோெகன 
கூடடம ்நறறு நகடசபறைது.

ேத்திய ்கபபல் ் போககுவரத்து 
இக்யகேச்ெர  ேனசுக ேோண்ட 
வியோ தகைகேயில் நட்நத இக 
கூடடத்தில் புதுச்்ெரி  துகைமு்கத் 
துகை அகேச்ெர ்க்நதெோமி, 
சுறறுைோத் துகை அகேச்ெர 
ேல்ைோடி கிருஷ்ோரோவ், 
இ்நதிய ்கட்ைோரக ்கோவல்பகட 
அதி்கோரி்கள் ேறறும இ்நதிய 
இைங்க்க துகைமு்கத்துகை அதி 
்கோரி்கள் உள்ளிட்டோர பங் 
்்கறைனர.

கூடடத்துககு பினனர ேத்திய 
அகேச்ெர ேனசுக ேோண்டவியோ 
செய்தியோளர்களிடம கூறியதோவது:

்கோகரக்கோலில் இரு்நது 
இைங்க்கயில் ஜோபனோ துகைமு்கத் 

துககு  பயணி்கள் ்கபபல் ் போககு 
வரத்து திடடத்கத விகரவில் 
செயல்படுத்த இருககி்ைோம. 
இதற்கோ்க புதுச்்ெரி தகைகேச் 
செயைர தகைகேயில், சுறறுைோத் 
துகை, துகைமு்கத் துகை செய 
ைர்கள் அடங்கிய குழு அகேக 
்கபபடும. அ்நத குழுவினரின 
பரி்நதுகரயின ்பரில் திடடம 
குறித்து விகர்நது முடிவு செய் 
யபபடும.

சபோது ேறறும தனியோர 
ஒத்துகழபபுடன ேத்திய, ேோநிை 

அரசு்களின ஆதர்வோடு இத்திடடம  
செயல்படுத்தபபடும.

இ்நதக ்கபபல் ் போககுவரத்து 
மூைம ஆனமி்க பய்ேோ்க  
இைங்க்கயில் இரு்நது அதி்க  
அளவிைோன சுறறுைோப பயணி்கள்  
்கோகரக்கோலுககு வருக்க தரு 
வோர்கள். இதனோல் ்கோகரக்கோல் 
அகதச் சுறறியுள்ள தமிழ்கப பகுதி 
யில் சுறறுைோ ேறறும சதோழில்துகை 
வளரச்சி சபறும’’ எனைோர.

சுறறுைோத்துகை அகேச்ெர 
ேல்ைோடி கிருஷ்ோரோவ் கூறும 

்போது, ‘‘்கபபல் ்போககுவரத்து 
சதோடங்கிய பிைகு ்கோகரக்கோலில் 
இரு்நது இைங்க்ககய 3 ேணி  
்நரத்தில் அகடயைோம. இதற்கோ்க  
ரூ.7 ஆயிரம ்கடட்ம நிர்யிக 
்கபபடும. 4 ஆண்டு முயறசிககு 
தற்போது பைன கிகடத்துள்ளது. 
நிதிச்சுகே இல்ைோத வக்கயில் 
திடடத்துககு முழு ஒத்துகழபபு 
வழங்்க புதுச்்ெரி அரசு தயோரோ்க 
உள்ளது. இது குறித்து விகரவில் 
இறுதி முடிவு எடுக்கபபடும, 
எனைோர.

SS கா்ரககாலில் இருநது இேங்்கககு பை்ணிகள கப்பைல் லபைாககுெரத்து வதாைங்குெது வதாைரபைாக புதுச்லசரியில் நைநத கூடைத்தில்  
மத்தி் இ்ை்்மச்சர மன்சுக மாண்ைவி்ா லபைசினார. உைன் புதுச்லசரி அ்மச்சரகள கநதசாமி,மல்ோடிகிருஷைாராவ, 
்ெத்திலிங்கம் எம்.பி. 

திமுக வ்பாதுச் வெயலாளர் 

க.அனெழகனுககு தீவிை சிகிச்ரச
Szமு.க.ஸ்டாலின் நேரில் ேலம் வி்சாரிப்பு

 �செனறனை
உடல் நைககுகைவு ்கோர் 
ேோ்க ேருத்துவேகனயில் அனு 
ேதிக்கபபடடுள்ள திமு்க சபோதுச் 
செயைோளர ்க.அனபழ்கனுககு 
(98) தீவிர சிகிச்கெ அளிக்கபபடடு 
வருகிைது.

வயது மூபபு ்கோர்ேோ்க 
ஏறபடட உடல் நைக குகைவோல் 
்கட்நத ஓரோண்டுககும ்ேைோ்க 
ேருத்துவேகனயிலும, வீடடிலும 
சிகிச்கெ சபறறு வ்நத அனபழ்க 
னுககு ்கட்நத 24-ம ் ததி மூச்சுத் 
தி்ைல் ஏறபடடது. இகதத் 
சதோடர்நது செனகன கிரீமஸ்  ெோகை 
யில் உள்ள அப்போ்ைோ ேருத்துவ 
ேகனயில் அனுேதிக்கபபடடோர. 
திமு்க தகைவர மு.்க.ஸ்டோலின  
உள்ளிடட அக்கடசியின முககிய 
நிரவோகி்கள் ேருத்துவேகனககு 
செனறு அனபழ்கனின உடல்நைம 
குறித்து விெோரித்தனர.

இ்நநிகையில், அவரது உடல் 
நிகையில் முன்னறைம ஏறபடோத 
தோல் தீவிர சிகிச்கெப பிரிவில்  
அனுேதிக்கபபடடு செயறக்க  
சுவோெக ்கருவி சபோருத்தபபடடுள்ள 
தோ்கவும, அவரது உடல்நிகைகய 
ேருத்துவர்கள் குழு தீவிரேோ்க 
்கண்்கோணித்து வருவதோ்கவும 
ேருத்துவேகன வடடோரங்்கள் 
சதரிவித்தன.

திமு்க தகைவர மு.்க.ஸ்டோலின, 

்நறறும ேருத்துவேகனககு 
செனறு அனபழ்கன உடல்நைம 
குறித்து விெோரித்தோர. திமு்க சபோரு 

ளோளர துகரமுரு்கன, முதனகேச்  
செயைோளர ்்க.என.்நரு உள் 
ளிட்டோரும உடன செனைனர. 
்க.அனபழ்கனின உடல்நிகை 
குறித்தும, அவருககு அளிக்கப 
படும சிகிச்கெ்கள் குறித்தும 
ஸ்டோலினிடம ேருத்துவர்கள் 
எடுத்துக கூறினர.

திமு்க நிரவோகி்கள், எம.பி.,  
எமஎல்ஏக்கள், முனனோள் அகேச் 
ெர்கள் பைரும அப்போ்ைோ 
ேருத்துவேகனககுச் செனறு 
அனபழ்கன குடுமபத்தினரிடம 
உடல்நைம விெோரித்தனர.

பிறந்த நாள்: ஸ்ாலின் வேண்டுவ�ாள்
வரும் மார்ச் 1-ம் தேதி ேனக்கு பிறநே நாள் வாழ்த்து தேரிவிக்்க 
வர தவண்ாம் என்று திமு்கவினருக்கு அக்்கட்சியின் ேலைவர் 
மு.்க.ஸ்ாலின் தவணடுத்காள் விடுத்துள்்ார்.

இதுதோ்ர்்ா்க தநற்று அவர் தவளியிட்் அறிக்ல்க: திமு்க 
த்ாதுச்தசெயைா்ரும் எனது த்ரியப்ாவுமான ்க.அன்்ழ்கன்  
வயது முதிர்வு ்காரணமா்க உ்லநைம் ் ாதிக்்கப்ட்டு தீவிர 
சிகிச்லசெ த்ற்று வருகிறார்.  

 இேனால மார்ச் 1-ம் தேதி எனது பிறநேநால் 
த்காண்ாடும் மனநிலையில இலலை. எனதவ, திமு்க 
நிர்வாகி்கள், தோண்ர்்கள், என்மீது அன்பு த்காண் நண்ர்்கள் 
யாரும் மார்ச் 1-ம் தேதி என்லன தநரில செநதித்து வாழ்த்துச் 
தசொலை வரதவண்ாம் என ் ணிவன்பு்ன் தவணடுகிதறன். 
ேமிழர் நைன்்காக்்க ேன்லன ஒப்ல்த்துக் த்காண் அன்்ழ்கன்  
நைம் த்ற அலனவரும் ேங்க்து உள்்ார்நே நலதைணணத்லே 
தவளிப்டுத்திக் த்காள்தவாம். இவவாறு ஸ்ாலின் கூறியுள்்ார்.

WW புகைப்படத்துடன் 
கூடிய அகடயாள 
அடகட அணியாத 
அரசு ஊழியரைள் மீது 
துகைரீதியான  
நடவடிககை எடுகை 
வவண்டும்.

ககாவிட-19 காயச்ெலால் ெவுதி அ்ரசு உதத்ரவு எதிவ்ராலி

67 இந்தியர்கரள விமானத்தில் ஏறற 
இலஙரக விமான நிறுவேனம் மறுபபு

 �மதுறை
்்கோவிட-19 ்கோய்ச்ெல் பரவகைத் 
தடுக்க இ்நதியப பயணி்ககள 
அனுேதிக்க ெவுதி அரசு ேறுத்த 
தோல், உமரோ பயணி்கள் 67 ் பகர  
விேோனத்தில் ஏறை ைங்்கன 
ஏரகைனஸ் ேறுத்துவிடடது.

ேதுகரயிலிரு்நது ்நறறு 
்கோகை 10 ேணிககு இைங்க்க 
செல்ை ைங்்கன ஏரகைனஸ் 
நிறுவன விேோனம தயோரோ்க 
இரு்நதது. இ்நத விேோனத்தில் 
உமரோ பய்த்துக்கோ்க இைங்க்க 
வழியோ்க ெவுதி  செல்ை 67 ்பர 
தயோரோ்க இரு்நதனர.

உகடகே்கள் பரி்ெோதகன 
முடி்நத நிகையில் ்்கோவிட-19 
்கோய்ச்ெல் பரவகைக ்கோர்ம 
்கோடடி இ்நதியோவிலிரு்நது வரும 
சுறறுைோப பயணி்ககள அனுேதிக்க 
ெவுதி அரசு ேறுத்துவிடடது. இ்நதத்  
த்கவல் அப்போதுதோன 
விேோன நிறுவனங்்களுககுத் 

சதரிவிக்கபபடடது.
இகதயடுத்து 67 பயணி 

்ககளயும விேோனத்தில் ஏறை 
ைங்்கன ஏரகைனஸ் நிறுவனம 
ேறுத்துவிடடது.  இகதயடுத்து 
67 பயணி்களும ஏேோறைத்துடன 
ேதுகர விேோன நிகையத்திலிரு்நது 
திருமபிச்செனைனர.

இதுகுறித்து ரோேநோதபுரம 
ேோவடடம முதுகுளத்தூகரச் 
்ெர்நத பயணி மு்கமேது ரபீக 
கூறுக்கயில்,  முதல்முகையோ்க 
இப்போதுதோன உமரோ பய்ம 
்ேறச்கோள்ளத் திடடமிட்டோம. 
இதற்கோ்க மி்கவும ஆவலுடன 
வ்ந்தோம. விேோனத்தில் ஏறும 
ெேயத்தில் திடீசரன ெவுதி 
அரசின உத்தரவோல் அனுேதி 
ேறுக்கபபடடுள்்ளோம.  அனுேதி 
அளிபபதும, ேறுபபதும ெவுதி 
அரசின உரிகே எனைோலும 
அகத முனகூடடி்ய சதரிவித் 
திருக்க ் வண்டும. விேோனத்தில் 

ஏறும்போது அனுேதி ேறுக்கப 
படடுள்ளது எங்்களுககு சபருத்த 
ஏேோறைத்கத ஏறபடுத்தி உள்ளது. 
எனினும எங்்களோல் எதுவு்ே 
செய்ய முடியோத நிகையில் ஊர 
திருமபுகி்ைோம எனைோர.

சரவதேச விமான தச்வ
ஈரோனில் ் ்கோவிட-19 ்கோய்ச்ெல் 

்வ்கேோ்க பரவி வருகிைது. அங் 
கிரு்நது விேோனத்தில் போகிஸ்தோ 
னுககு திருமபிய 2 பயணி்கள்  
இ்நத ்கோய்ச்ெைோல் போதிக்கபபட 
டுள்ளனர. 

இகதயடுத்து ஈரோனுடனோன 
விேோனப ் போககுவரத்கத போகிஸ் 
தோன முழுகேயோ்க ரத்து செய் 
துள்ளது. இ்த்போை சதன 
ச்கோரியோ, இத்தோலியில் ் ்கோவிட-
19 ்கோய்ச்ெல் ்வ்கேோ்க பரவி 
வருவதோல் அ்நத நோடு்களுடனோன 
விேோன ்ெகவ்ககள பல்்வறு 
நோடு்கள் ரத்து செய்துள்ளன.

புகுஷிமா விவகாரம் 
ஐஏஇஏ விளககம்

 �்�ாக்கி்யா
ஜபபோனில் சுனோமியோல் போதிக 
்கபபடட புகுஷிேோ அணுமின 
நிகையத்தின ்கதிரவீச்சு ்கை்நத 
நீகர ்கடலில் திை்நதுவிடும 
அ்நநோடடு அரசின திடடத்துககு 
உைகின அணுெகதி ்கண்்கோணிபபு 
அகேபபோன ெரவ்தெ அணு 
ெகதி ்கழ்கம(ஐஏஇஏ) ஆதரவு 
சதரிவித்துள்ளது.

ெரவ்தெ அணுெகதி ்கழ்க 
இயககுநர ரஃ்பல் கிரோஸி 
்நறறு ் டோககி்யோவில் செய்தி 
யோளர்களிடம கூறும்போது, “நிபு 
்ர குழுவின பரி்நதுகர்கள் 
சபோருத்தேோனதோ்க ்தோனறு 
கிைது. எனைோலும அ்நத நீகர 
எபபடி அ்கறறுவது எப்போது 
அ்கறறுவது எனபகத ஜபபோன 
அரசுதோன முடிவு செய்ய ் வண் 
டும. இத்தக்கய நீகர ்கடலில் 
திை்நதுவிடுவது  உைகில் புதிய 
நகடமுகை அல்ை. எனினும 
அதனோல் போதிபபு ஏறபடோதவோறு 
போரத்துக ச்கோள்ள ் வண்டும” 
எனைோர.
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