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இன்ைறய  நாளிதழுடன்

இைணப்புகள்
ேகட்டு  வாங்குங்கள்

+

 ஒேர குடும்பத்தில் மூவர் ெகாைல

  ஆலங்குளம் இைளஞருக்கு 
தூக்கு தண்டைன விதிப்பு
   ெதன்காசி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

   ெதன்காசி
  ஆலங்குளம் அருேக ஒேர குடும்
பத்ைதச் ேசர்ந்த 3 ேபைர ெகாைல 
ெசய்த வழக்கில், இைளஞருக்கு 
தூக்கு தண்டைன விதித்து, ெதன்
காசி நீதிமன்றம் ேநற்று தீர்ப்
பளித்தது.

  ெதன்காசி மாவட்டம் ஆலங்
குளம் அருேக உள்ள ெநட்டூைரச் 
ேசர்ந்தவர் முத்துராஜ் என்ற ஆண்ட
வர் (36).  இவர் மீது பல்ேவறு 
வழக்குகள் நிலுைவயில் உள்ளன. 
வழக்கு ஒன்றில் சிைறயில் இருந்து 
ெவளிேய வந்த முத்துராஜ், கடந்த 
12.2.2016-ல், அேதபகுதிையச் 
ேசர்ந்த ேகாவிந்தசாமியின் மகள்
ேபச்சித்தாய் (48) மற்றும் ேபச்சித்
தாயின் மகள் ேகாமதி(21) ஆகி
ேயாரிடம்  தகராறு ெசய்துள்ளார். 
இது ெதாடர்பாக ேபச்சித்தாய் 
அளித்த புகாரின்ேபரில், முத்துராஜி
டம் ஆலங்குளம் ேபாலீஸார் விசா
ரைண நடத்தி, எச்சரித்து 
அனுப்பினர்.

  கடந்த 16.2.2016-ல் ேபச்சித்
தாயிடம், முத்துராஜ் மீண்டும் 
தகராறு ெசய்துள்ளார். இருவருக்
கும் வாக்குவாதம் ஏற்படேவ, 
ேபச்சித்தாைய அரிவாளால் 
ெவட்டினார் முத்துராஜ். இதில்
சம்பவ இடத்திேலேய ேபச்சித்
தாய் உயிரிழந்தார். இைதப்பார்த்து 
அங்கு ஓடிவந்த ேபச்சித்தாயின் 
மற்ெறாரு மகள் மாரிையயும் அரி
வாளால் தாக்கி, முத்துராஜ் 
ெகாைல ெசய்தார். முத்துராைஜ, 
ேபச்சித்தாயின் சேகாதரர் முருகன்
பிடிக்க முயன்றார். அப்ேபாது 
முத்துராஜ்,  “உனது த ந்ைதையயும் 
ெகாைல ெசய்ேவன்” என்று 
கூறிவிட்டு தப்பியுள்ளார்.

  முதியவரும் ெகாைல
  ஊருக்கு வடக்கு பகுதியில் 

உய்க்காட்டு சுடைலமாட சுவாமி 
ேகாயில் அருேக  மாடு ேமய்த்துக்

ெகாண்டிருந்த முருகனின் 
தந்ைத ேகாவிந்தசாமி (74),
அரிவாளுடன் வந்த முத்துராைஜப்
பார்த்தவுடன் தப்பி ஓடமுயன்றுள்
ளார். ஆனால், ேகாவிந்தசாமியும் 
ெவட்டிக் ெகாைல ெசய்யப்பட்
டார். அடுத்தடுத்து, ஒேர குடும்பத்
தில் மூன்று ேபர் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி
யில் அதிர்ச்சிைய ஏற்படுத்தியது.

  முத்துராைஜ ஆலங்குளம் 
ேபாலீஸார் ைகது ெசய்து, அவர்
மீது ெதன்காசி கூடுதல் மாவட்ட  
அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு 
ெதாடுத்து விசாரைண நைடெபற்று 
வந்தது. இந்நிைலயில் ேநற்று 
தீர்ப்பு அளிப்பதாக நீதிபதி அறிவித்
திருந்தார். அதன்படி முத்து
ராஜுக்கு தூக்கு தண்டைன 
விதித்து, நீதிபதி விஜயகுமார் 
தீர்ப்பளித்தார். ேபாலீஸ் தரப்பில் 
அரசு வழக்கறிஞர் ராமச்சந்திரன் 
ஆஜரானார்.   

  முத்துராஜ்.

 ஆட்ேடாக்கள், டாக்ஸிகள் இயங்கின

  ெடல்லியில் பதற்றம் தணிந்தது
   உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 42 ஆக உயர்வு

   புதுெடல்லி
  கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ெடல்லி
யில் பதற்றம் தணிந்து இயல்பு 
வாழ்க்ைக திரும்பி வருகிறது.

  மத்திய அரசின் குடியுரிைம 
திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக 
வடகிழக்கு ெடல்லியில் உள்ள 
ஜாப்ராபாத் பகுதியில் கடந்த 
சனிக்கிழைம ேபாராட்டம் 
நைடெபற்றது. இதில் 500-க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் கலந்து ெகாண்டனர்.

  அேதசமயத்தில், இந்த சட்டத்
துக்கு ஆதரவாக ஜாப்ராத்துக்கு 
அருேக உள்ள மவுஜ்புரி பகுதியில் 
ஞாயிற்றுக்கிழைம ஏராளமாேனார் 
திரண்டு ேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
அப்ேபாது, இரு தரப்புக்கும் 
இைடேய ேமாதல் ெவடித்து 
கலவரமாக மாறியது. இதில் இரு 
பிரிவினரும் ஒருவைரெயாருவர் 
கடுைமயாக தாக்கிக் ெகாண்டனர்.

  இதுகுறித்து வாட்ஸ் அப், 
ெதாைலக்காட்சி உள்ளிட்ட ஊடகங்
களில் தகவல் ெவளியானைத 
அடுத்து, சாந்தாபாக், ேகாகுல்புரி, 
கர்டாம்புரி, குேரஜ்காஸ், பஜன்புரா 
ஆகிய பகுதிகளுக்கும் கலவரம் 
பரவியது. அந்தப் பகுதிகைளச் 
ேசர்ந்தவர்கள் இரு தரப்பாக பிரிந்து 
ேமாதிக் ெகாண்டனர். ெதாடர்ந்து 
4 நாட்களாக நைடெபற்ற இந்தக் 
கலவரச் சம்பவங்களில் ஏராளமான 
வீடுகள், கைடகள், வாகனங்கள் 
தீக்கிைரயாக்கப்பட்டன. 200-க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் காயமைடந்தனர்.

  42 ேபர் உயிரிழப்பு
  இந்தக் கலவரத்தில் உயிரிழந்த

வர்களின் எண்ணிக்ைக முதலில் 
28-ஆக இருந்த நிைலயில், தற்
ேபாது படிப்படியாக உயர்ந்து 
42-ஐ எட்டியுள்ளது. காயமைடந்து 
மருத்துவமைனகளில் அனுமதிக்
கப்பட்டிருக்கும் சிலரது நிைலைம

கவைலக்கிடமாக இருப்பதால் 
உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என 
அஞ்சப்படுகிறது.

  இதனிைடேய, இந்தக் கலவரச்
சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக ெடல்லி
ேபாலீஸார் தீவிரமாக விசாரைண
நடத்தி வருகின்றனர். கலவரத்ைத
தூண்டிவிட்டது யார், ெவளி
மாநிலத்ைதச் ேசர்ந்த சமூக விேராதி
கள் ெடல்லிக்குள் நுைழந்து கல
வரத்தில் ஈடுபட்டார்களா என்பன 
உள்ளிட்ட பல்ேவறு ேகாணங்களில் 
ேபாலீஸார் விசாரைண ெசய்து 
வருகின்றனர்.

  அேதேபால், இந்த சம்பவங்கள் 
குறித்து விசாரிப்பதற்காக பிரத்
ேயகமாக 2 சிறப்பு புலனாய்வுக் 

குழுக்களும், 20-க்கும் ேமற்பட்ட
தனிப்பைடகளும் அைமக்கப்பட்
டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, வாட்ஸ் - 
அப், ேபஸ்புக் ேபான்ற சமூக வைல
தளங்களில் கலவரத்ைத தூண்
டும் விதமாக வதந்திகைள பரப்பிய
வர்கைள கண்டுபிடிக்கவும் தனிப்
பைட அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

  630 ேபர் ைகது
  இந்நிைலயில், வடகிழக்கு 

ெடல்லியில் நடந்த கலவரச்
சம்பவம் ெதாடர்பாக இதுவைர
630 ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ள
தாகவும், 123 முதல் தகவல் 
அறிக்ைககள் பதிவு ெசய்யப்
பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துைற 

ெதரிவித்துள்ளது.
  இருதரப்பு ேமாதல் காரணமாக 

சில நாட்களுக்கு முன்பு கலவர
பூமியாக காட்சியளித்த தைலநகர்
ெடல்லி, படிப்படியாக இயல்பு 
வாழ்க்ைகைய ேநாக்கி நகரத் 
ெதாடங்கியுள்ளது. மீண்டும் கல
வரம் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காக 
பதற்றம் நிைறந்த பகுதிகளில் 
ஒரு மாத காலத்துக்கு
144 தைட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்
பட்டுள்ளது. ேமலும், ஆயிரக்
கணக்கான ேபாலீஸாரும், துைண
ராணுவத்தினரும் குவிக்கப்பட்டி
ருக்கின்றனர்.

  கடந்த இரண்டு நாட்களாக 
அசம்பாவிதச் சம்பவங்கள் 

ஏதும் நைடெபறாததால் மக்கள்
அச்சமின்றி ேநற்று ெவளியில் 
நடமாடுவைதக் காண முடிந்தது.
பல்ேவறு பகுதிகளில் ஆட்ேடாக்
கள், டாக்சிகள், இ-ரிக்�ஷாக்கள்
வழக்கம் ேபால இயங்கின. ஆங்
காங்ேக கைடகளும், உணவகங்
களும் திறக்கப்பட்டிருந்ததால் 
ெபாதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்ைக 
திரும்பி வருகிறது.

  இேதேபால், வரும் திங்கட்
கிழைம முதல் பள்ளிகைள திறக்க
ஏதுவாக தைலைம ஆசிரியர்களும், 
ஆசிரியர்களும் தங்கள் பள்ளி
களுக்கு இன்று ெசன்று ஆய்வு 
நடத்துமாறு பள்ளிக் கல்வி 
இயக்ககம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

  ஆைணயர் நியமனம்
  இதற்கிைடேய, கலவரத்ைத 

கட்டுப்படுத்துவதற்காக ெடல்லி 
காவல்துைற சிறப்பு ஆைணயராக 
கடந்த வாரம் நியமிக்கப்பட்ட வத்ச
வாவுக்கு காவல்துைற ஆைணய
ராக கூடுதல் ெபாறுப்பு வழங்கி 
மத்திய உள்துைற அைமச்சகம் 
ேநற்று உத்தரவிட்டது.

  துைணநிைல ஆளுநர் ஆய்வு
  இந்நிைலயில், கலவரத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட மவுஜ்புரி, ஜாப்ரா
பாத், ேகாகுல்புரி ஆகிய 
பகுதிகைள ெடல்லி துைணநிைல 
ஆளுநர் அனில் ைபஜால் ேநற்று 
பார்ைவயிட்டு ஆய்வு ெசய்தார்.

  கலவரத்தால் வீடுகைள இழந்த
மக்களுக்காக வடகிழக்கு ெடல்லி
யில் 9 தற்காலிக தங்கும் முகாம்
கைள ெடல்லி அரசு அைமத்துக் 
ெகாடுத்துள்ளது. அங்கு அவர்
களுக்கு உணவுகளும், மருந்து
களும் வழங்கப்பட்டு வருவதாக 
ெடல்லி அரசு வட்டாரங்கள் 
ெதரிவிக்கின்றன. - பிடிஐ   

  ெடல்லியில் பதற்றம் தணிந்து இயல்பு நிைல திரும்பி வருகிறது. வடகிழக்கு ெடல்லியில் உள்ள பிரிஜ்புரி பகுதியில் கலவரத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு ெசல்கின்றனர்.   படம்: பிடிஐ
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ேமஷம்: கணவன் - மைனவிக்குள் வீண் சந்ேதகம் வந்து நீங்கும்.
யாைர நம்புவது என்கிற குழப்பம் ஏற்படும். நீங்கள் நைகச்சுைவக்
காக கூறும் கருத்துகள்கூட ேமாதைல ஏற்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்:  விவாதங்கைள தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்ைதப் பற்றிய 
கவைலகள் வந்து நீங்கும். பைழய பிரச்சிைனகளுக்கு சுமுக தீர்வு 
காண முயல்வீர்கள். வாகனம் திடீர் ெசலவு ைவக்கும்.

மிதுனம்: ெவளியூரிலிருந்து எதிர்பார்த்திருந்த ெசய்தி வந்து ேசரும். 
குடும்பத்தினருடன் கலந்துைரயாடி முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். 
ேவைலச்சுைம குைறயும். கைலப்ெபாருட்கள் ேசரும்.

கடகம்:  உங்கைளச் சுற்றியிருப்பவர்களால் இருந்துவந்த ெதால்ைல
நீங்கும். ெவளிவட்டாரத்தில் மதிப்பு கூடும். நீண்ட நாட்களாக 
விலகியிருந்த உறவினர்கள், நண்பர்களின் சந்திப்பு நிகழும்.

சிம்மம்: பிள்ைளகளின் உடல்நலத்தில் அக்கைற காட்டுவீர்கள். 
பிரியமானவர்கைள எதிர்பாராது சந்திப்பீர்கள். பணிகள் விைரந்து 
முடியும். வாகனத்ைத சீர்ெசய்வீர்கள். பண வரவு உண்டு.

கன்னி: மற்றவர்கைள நம்பி ெபரிய முடிவுகள் எடுக்க ேவண்டாம். 
யாைரயும் மனம்ேநாகும்படி எடுத்ெதறிந்து ேபசாதீர்கள். எதிர்பார்த்த 
பணம் தாமதமாக வரும். திடீர் பயணம் உண்டு.

துலாம்: சாதுர்யமாகப் ேபசி கடினமான காரியங்கைளயும் எளிதாக 
முடிப்பீர்கள். நவீன ஆைட ஆபரணங்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். 
பிள்ைளகளின் ெபாறுப்புணர்ைவ பாராட்டுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: குடும்பத்தில் உங்கள் ைக ஓங்கும். பிள்ைளகள் உங்கள் 
ேபச்சுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். உறவினர்கள் பாராட்டுவார்கள். 
எதிர்பார்த்த ேவைலகள் தைடயின்றி முடியும்.

தனுசு: மைனவிவழி உறவினர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். 
ஆடம்பரச் ெசலவுகைள தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய நண்பர்கள் 
அறிமுகமாவார்கள். அரசு காரியங்கள் சாதகமாக முடியும்.

மகரம்: ெசாத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனக்கு சுமுகத் தீர்வு 
காண்பீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வாகனத்ைத 
சீர்ெசய்வீர்கள். தந்ைதவழி உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டு.

கும்பம்:  கணவன் - மைனவிக்குள் அன்ேயான்யம் அதிகரிக்கும். 
உடன்பிறந்தவர்களால் பண உதவி கிைடக்கும். அக்கம்பக்கத்து 
வீட்டாரின் அன்புத்ெதால்ைல விலகும். ஆன்மிக பயணம் ஏற்படும்.

மீனம்: எதிர்பார்ப்புகள் மளமளெவன்று பூர்த்தியாகும். குடும்பத்தின 
ருடன் மனம்விட்டு ேபசுவீர்கள். பிள்ைளகள் ெபாறுப்பாக நடந்து 
ெகாள்வார்கள். அரசு காரியங்களில் நிலவிய சுணக்கம் நீங்கும்.

மாசி

விகாரி

ேஜாதிஷபூஷண் ேவங்கடசுப்பிரமணியன்

29-02-2020
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சனிக்கிழைம

சஷ்டி விரதம். காங்ேகயநல்லூர் முருகப்ெபருமான் 
மயில் வாகனத்தில் திருவீதி உலா.

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

நாள் வளர்பிைற
அதிர்ஷ்ட எண் 2, 4, 8
சந்திராஷ்டமம் அஸ்தம்

அடுப்பு அைமக்க, சைமயலைற சாதனங்கள் வாங்க,
மூலிைககள் ேசகரிக்க, ேவலி அைமக்க நன்று.

திதி : பஞ்சமி காைல 6.33 மணி வைர. அதன் பிறகு சஷ்டி.
நட்சத்திரம் : பரணி பின்னிரவு 3.43 மணி வைர. பிறகு கார்த்திைக.
நாமேயாகம் : பிராம்யம் காைல 9.45 வைர. அதன் பிறகு ஐந்திரம்.
நாமகரணம் : பாலவம் காைல 6.33 வைர. அதன் பிறகு ெகௗலவம்.
நல்ல ேநரம் : காைல 7.00-8.00, 10.30-1.00, மாைல 5.00-8.00,  
   இரவு 9.00-10.00 மணி வைர.
ேயாகம் : சித்தேயாகம் பின்னிரவு 3.43 வைர. பிறகு அமிர்தேயாகம். 
சூலம் : கிழக்கு, ெதன்கிழக்கு காைல 9.12 மணி வைர.
பரிகாரம் : தயிர் 
சூரிய உதயம் : ெசன்ைனயில் காைல 6.26 அஸ்தமனம்: மாைல 6.17

கைத: மானா  ஓவியம்: தர்மா
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அது துளசிமணி மாைல. ைவஷ்ணவ பற்றாளரான என் அன்ைன எனக்கு அணிவித்தது. இைத நான் மதத்தின் அைடயாளமாக பார்க்கவில்ைல. அன்பின் பரிசாக கருதுகிேறன். உங்கள் விருப்பத்ைத என் மீது புகுத்த ேவண்டாம்!

நீங்கள் ஒரு மணிமாைல அணிந்திருப்பைத பார்த்ேதன். மூட நம்பிக்ைகயின் அைடயாளம் அல்லவா அது?
நீங்கள் ெகாடுக்கும் ேதநீைரப் ேபால நமது உைடயாடலிலும் சூடு பறக்கப் ேபாகிறது!

வாருங்கள்... கூடத்தில் அமர்ந்து ேதநீர் அருந்திெகாண்ேட நாம் உைரயாடலாம்.
எங்களின் ஞாயிற்றுக்கிழைம ேதநீர் அைழப்புக்கு வரும் உங்கைள அன்புடன் அைழக்கிேறாம் ேமாகன் தாஸ்!

 கஜா புயல் பாதித்த ஓராண்டுக்கு பிறகு ெடல்டா மாவட்ட

  சரணாலயங்களில் பறைவகள் கணக்ெகடுப்பு ெதாடக்கம்
   எஸ்.கல்யாணசுந்தரம்

   திருச்சி
  ெடல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள 
பறைவகள் சரணாலயங்களில் 
பறைவகள் கணக்ெகடுப்பு ேநற்று 
ெதாடங்கியது.

  கஜா புயல் பாதித்த ஓராண்
டுக்குப் பிறகு நைடெபறும் இந்த 
கணக்ெகடுப்பின் மூலம் வலைச 
பறைவகளின் வருைகயில் ஏற்பட்
டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து ெதரிய
வரும் என்பதால் இந்த கணக்
ெகடுப்பு முக்கியத்துவம் ெபற்றுள்
ளது.

  திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 
உள்ள வடுவூர், முத்துப்ேபட்ைட 
மற்றும் உதயமார்த்தாண்டபுரம், 
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 

ேகாடியக்கைர ஆகிய இடங்களில் 
ஆண்டுேதாறும் நைடெபறும் 
ஒருங்கிைணந்த பறைவகள் கணக்
ெகடுப்பு தற்ேபாது ெதாடங்கப்பட்
டுள்ளது.

  வனத்துைற மற்றும் திருச்சி
பல்லுயிரி பாதுகாப்பு அறக்கட்
டைள (Bio-Diversity Conservation 
Foundation) இைணந்து இந்த 
பணிைய ேமற்ெகாண்டுள்ளன. 
இந்த பணியில் வனத் துைறயினர், 
பறைவகள் ஆர்வலர்கள், இயற்ைக 
ஆர்வலர்கள் என 50-க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

  தஞ்சாவூர் ேகாட்ட வனப் 
பாதுகாவலர் ராமசுப்பிரமணியன் 
தைலைமயில், திருவாரூர் மாவட்ட 
வன அலுவலர் ேக.அறிெவாளி 
கணக்ெகடுப்புப் பணிைய ேநற்று 

ெதாடங்கி ைவத்தார்.
  பல்லுயிரி பாதுகாப்பு அறக்

கட்டைளயின் விஞ்ஞானி முைன
வர் ஏ.குமரகுரு, பறைவகள் 
கணக்ெகடுப்பில் ேமற்ெகாள்ளப்
பட ேவண்டிய மற்றும் பின்பற்றப்பட 
ேவண்டிய வழிமுைறகள் குறித்து
தன்னார்வலர்களுக்கு பயிற்சி
யளித்த அவர், கணக்ெகடுப்புப் 
பணி ஒருங்கிைணப்ைப ேமற்ெகாள்
கிறார். இதுகுறித்து ஏ.குமரகுரு, 
‘இந்து தமிழ்’ நாளிதழிடம் கூறியது:

  ெவளிநாடு மற்றும் உள்நாட்டுப் 
பறைவகள் தாங்கள் வசிக்கும் 
பகுதியிலிருந்து உணவு, குளிர் அல்
லது ெவப்பம் மற்றும் இன
விருத்தி ஆகியவற்றுக்காக பல்
ேவறு இடங்களுக்கு வலைச 
ெசல்கின்றன.

  அந்தவைகயில் திருவாரூர் 
மாவட்டத்தில் உள்ள வடுவூர், 
உதயமார்த்தாண்டபுரம், முத்துப்
ேபட்ைட மற்றும் நாைக மாவட்
டத்தில் உள்ள ேகாடியக்கைர ஆகிய 
பறைவகள் சரணாலயங்களுக்கு 
ஆண்டுேதாறும் ஆஸ்திேரலியா, 
ைசபீரியா, மங்ேகாலியா, ெதன் 
அெமரிக்கா உள்ளிட்ட பல்ேவறு 
நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவின் 
பல்ேவறு மாநிலங்களிலிருந்தும் 
பறைவகள் வலைச வருகின்றன.

  ஆண்டுேதாறும் நடத்தப்படும் 
இந்த கணக்ெகடுப்பின் மூலம் 
வலைச வரும் பறைவகளின் 
வைககள், எந்ெதந்த நாடுகள் மற்றும் 
பகுதிகளிலிருந்து வருகின்றன 
என்பைத அறிந்துெகாள்ள முடியும்.

  கடந்த ஆண்டு கஜா புயல் 

வீசியதில் ெடல்டா மாவட்டங்களில் 
விவசாயிகள் மற்றும் மரங்கள் 
உள்ளிட்டைவகள் மட்டுமின்றி 
இயற்ைக வளங்களும் ெபருமள
வில் பாதிக்கப்பட்டன.

  கஜா புயல் வீசியவுடன் கடந்த
ஆண்டு பிப்.7, 8 ஆகிய நாட்
களில் கணக்ெகடுப்பு நடத்தப்பட்
டது. அைதயடுத்து, ஓராண்டுக்
குப் பிறகு தற்ேபாது நைட
ெபறும் இந்த பறைவகள் கணக்
ெகடுப்பின் நிைறவில்தான் 
பறைவகளின் வரத்தில் ஏேதனும் 
மாற்றம்(எண்ணிக்ைக குைறவு) 
உள்ளதா என்பது ெதரியவரும். 
அவ்வாறு மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தால், 
அைத சரிெசய்ய எடுக்கப்பட 
ேவண்டிய நடவடிக்ைககைள 
வனத் துைற திட்டமிடும் என்றார்.    

  திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூர் பறைவகள் சரணாலயத்தில் ேநற்று பறைவகள் கணக்ெகடுப்பில் ஈடுபட்ட விஞ்ஞானி ஏ.குமரகுரு மற்றும் தன்னார்வலர்கள். (அடுத்த படம்) பறைவகள் சரணாலயத்தில் கூடுகட்டியுள்ள நத்ைதகுத்தி 
நாைரகள்.

 நீலகிரி, ெகாைடக்கானல், ேதனியில் நிலச்சரிவு அபாயம்
   தமிழக வருவாய் ஆைணயர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்

   உதைக
  நீலகிரி, ெகாைடக்கானல், ேதனி
ஆகிய பகுதிகளில் நிலச்சரிவு 
அபாயம் உள்ளதாக  தமிழக வரு
வாய் ஆைணயர் ேஜ.ராதா 
கிருஷ்ணன் ெதரிவித்துள்ளார்.

  இந்திய மண் வளப் பாதுகாப்பு 
சங்கம், மண் மற்றும் நீர்வளப் 
பாதுகாப்பு நிறுவனம் சார்பில் 
‘மைலப்பாங்கான பகுதிகளில் 
நிலச்சரிைவக் கட்டுப்படுத்தும் 
உத்திகள்’ ெதாடர்பான இரு நாள் 
ேதசிய கருத்தரங்கம் உதைகயில் 
ேநற்று ெதாடங்கியது.

  மாநில மண் வளப் பாதுகாப்புச் 
சங்கத் தைலவர் எஸ்.மணிவண்
ணன், கருத்தரங்கின் ேநாக்கம் 
குறித்து ேபசினார். இந்திய மண் 
மற்றும் நீர் வளப் பாதுகாப்பு நிறு
வனத் தைலவர் (ெபா) கண்ணன் 
தைலைம வகித்தார்.

  மாவட்ட ஆட்சியர் ெஜ.இன்ன
ெசன்ட் திவ்யா ேபசும்ேபாது, 
‘‘கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் ெபய்த
கன மைழ காரணமாக 77 ெபரிய 
நிலச்சரிவுகளும், 20 சிறிய நிலச்
சரிவுகளும் ஏற்பட்டன.  நீலகிரி 
மாவட்டத்தில் ஏற்படும் நிலச்சரிவு
களுக்கு விவசாய முைறகளில் 
மாற்றம் மற்றும் வளங்களின் 
முைறயற்ற பயன்பாேட காரணம். 
நிலச்சரிவு அபாயமுள்ள பகுதிகள் 
101-ல் இருந்து 283-ஆக உயர்ந்
துள்ளன’’ என்றார். 

  இந்திய புவியியல் ஆய்வு 

ைமயத்தின் துைண இயக்குநர் 
அமித்வா குந்து ேபசியதாவது: இந்
திய புவியியல் ஆய்வு ைமயம் 
சார்பில் 1980-ம் ஆண்டு முதல் 
நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதி
கைள வைரயறுத்து வருகிேறாம். 
41 அம்சங்கைளக் ெகாண்டு ஆய்வு
ெசய்து 14 ஆயிரம் நிலச்சரிவுப்
பகுதிகைளக் கண்டறிந்து, அது
குறித்த தகவல்கைள இைணய
தளத்தில் பதிேவற்றியுள்ேளாம். 
கடந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் 206, 
ேகரளாவில் 1,595, கர்நாடகாவில் 
84 இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்
டுள்ளது என்றார். 

  மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் உரு
வாக்கப்பட்டுள்ள ‘நீட்’ ெசயலிைய 

அறிமுகப்படுத்தி தமிழக வருவாய் 
ஆைணயர் ேஜ.ராதாகிருஷ்ணன் 
ேபசியதாவது: 

  இந்தியாவில் 15 சதவீத பகுதிகள் 
நிலச்சரிவு அபாயமுள்ளைவ. இமா
லயா, வடகிழக்கு மாநிலங்கள் 
மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் 
அடிக்கடி நிலச்சரிவு ஏற்படுகிறது. 
தமிழகத்தில் நீலகிரி, ெகாைடக்
கானல், ேதனி ஆகிய பகுதிகளில் 
நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ளது. 
ேபரிடர் ஏற்படுவைத முன்னேர 
கணிக்க விஞ்ஞானிகளின் அறிவாற்
றலும், உள்ளூர் மக்கள், அரசு
அதிகாரிகள் மற்றும் ஆய்வாளர்
களின் ஒருங்கிைணந்த ெசயல்
பாடும் ேதைவ. 

  ேதசிய ேபரிடர் நிதியில் உள்ள 
தமிழக பங்கில் இருந்து ேபரிடைரத் 
தவிர்க்க ெசயல்படுத்தப்படும் முன்
ேனாடித் திட்டங்களுக்கு நீலகிரி 
மாவட்டத்துக்கு ரூ.1.25 ேகாடி 
நிதி ஒதுக்கப்படும். ேபரிடர்கைள 
தடுக்க சதுப்புநிலக் காடுகள், 
மணல்ேமடுகைளப் பாதுகாக்க 
ேவண்டும். ேபரிடர் அபாயமுள்ள 
பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு
மாற்றிடம் வழங்குவது குறித்து 
ஆய்வு ெசய்யப்படும் என்றார். 

  கருத்தரங்கில், நாட்டின் பல்
ேவறு பகுதிகைளச் ேசர்ந்த 200-க்
கும் ேமற்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள், 
விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் 
பங்ேகற்றனர்.   

  உதைகயில் நைடெபற்ற கருத்தரங்கில் மாவட்ட ேபரிடர் தகவல் களஞ்சியமான ‘நீட்’ ெசயலிைய அறிமுகப்படுத்திய தமிழக வருவாய் 
ஆைணயர் ேஜ.ராதாகிருஷ்ணன். படம்:ஆர்.டி.சிவசங்கர்

 ெபரு நிறுவனங்களின்  ஆதிக்கம் அதிகரிப்பு 

  ஆயத்த ஆைடகள் ேமாகத்தால்
நலிவைடந்த ைதயல் ெதாழில்
   ெதாழிலாளர்கள் ேவைலயின்றி தவிப்பு

   ஒய்.ஆண்டனி ெசல்வராஜ்
   மதுைர

  உலக ைதயல்காரர்கள் தினம் 
ேநற்று ெகாண்டாடப்பட்ட 
நிைலயில் ஆயத்த ஆைடகள் 
மீதான ேமாகத்தால் பாரம்பரியமாக 
ைதயல் ெதாழிலில் ஈடுபட்ட 
ெதாழிலாளர்கள் ேவைல
வாய்ப்ைப இழந்து நலிவைடந்து 
வருகின்றனர்.

  கடந்த கால் நூற்றாண்டுக்கு 
முன்புவைர நிைனத்தவுடன் 
புத்தாைடகள் எடுக்கும் பழக்கம் 
ெபாதுமக்களிடமில்ைல. திரு
விழாக்கள், திருமணம் உள்ளிட்ட 
முக்கிய ெகாண்டாட்டங்களுக்ேக 
புத்தாைட அணிவார்கள். அப்
ேபாது ைதயல் கைடகளில் புத்
தாைடகள் ைதப்பதற்கு கூட்டம் 
நிரம்பி வழியும்.

  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் ெபற்ற
துணிகைள ைதத்துக் ெகாடுக்க
ைதயல் கைலஞர்கள், பண்டி
ைகையக்கூட குடும்பத்துடன் 
ெகாண்டாட முடியாமல் இரவு, 
பகலாக ேவைலப்பார்த்தனர்.

  ஆனால், தற்ேபாது  ெபாது 
மக்கள் புத்தாைடகள் உடுத்த 
விழாக்களுக்காக காத்திருக்காமல் 
நிைனத்தேநரத்தில் ஜவுளிக் 
கைடகளில்  ஆயத்த ஆைடகைள 
எடுக்கின்றனர். அதாவது, ஏற்
ெகனேவ ைதத்து கைடகளில் விற்
பைனக்கு ைவத்திருக்கும் ஆயத்த 
ஆைடகைள வாங்கி உடுத்துவதால் 
ைதயல் ெதாழிலாளர்கள்  ேவைல
வாய்ப்புகள் இல்லாமல் 
நலிவைடந்துள்ளனர்.

  மதுைர திருப்பாைலையச் 
ேசர்ந்த ைதயல் கைலஞர் பிரகாஷ் 
கூறியதாவது:

  ஒரு காலத்தில் ெபரிய முதலீடு 
எதுவும் இல்லாமல்,  ஆண்கள், 
ெபண்கள் வீட்டில் இருந்தவாேற 
சம்பாதிக்கக்கூடிய ெதாழிலாக 
ைதயல் ெதாழில் இருந்தது. 
இதற்கு ஒரு ைதயல் எந்திரமும், 
நூல், ஊசி, ெபாத்தான், கத்தரிக்
ேகால், அளெவடுக்கும் பட்ைட 
இருந்தாேல ேபாதும். ெசாந்தமாக 
ைதயல் ெதாழில் ெதாடங்கி சம்
பாதிக்க முடியும்.

  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் கனி
வாகப் ேபசவும், ேநர்த்தியாக, 
ரசைனயாக ஆைடகைளத் ைதக்
கத் ெதரிந்திருந்தால் இந்தத் 
ெதாழிைல ெவற்றிகரமாக நடத்த
லாம். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
வைர தீபாவளி ஆர்டர்களுக்கு 
3 மாதங்கள் வைர விடிய விடிய 

இருந்து ைதப்ேபாம். தற்ேபாது 
நிைலைம தைலகீழ். அதிகபட்சம் 
20 நாட்கள்  ைதப்பதற்கு துணிகள் 
வருவேத அபூர்வமாக உள்ளது.

  பள்ளிச் சீருைடகைளத் ைதக்
கேவ தற்ேபாது அதிக அளவு துணி
கள்  வருகின்றன. கிராமப்புறங்கள், 
நகர்ப்புறங்கள் என்ற ேவறுபாடின்றி 
இைளஞர்கள் தற்ேபாது  ஆயத்த 
ஆைடகைளேய விரும்பி அணி
கின்றனர்.  ஆனால், ஆயத்த
ஆைடகைளவிட எங்கள் ைதயல்
தரமானது. மீண்டும் வாடிக்ைக 
யாளர்கள்  ஆைடகைளத் ைதக்க 
வர ேவண்டும் என்பதற்காக கவன
மாகவும், ேநர்த்தியாகவும் துணி
கைளத் ைதப்ேபாம். ஏதாவது தவறு 
நடந்தால் வாடிக்ைகயாளர்கள் 
பணம் ெகாடுக்க மாட்டார்கள்.

  ஆனால், ஆயத்த  ஆைடகைளத்
ைதப்பவர்கள்,  வாடிக்ைகயாளர் 
கள் யாெரன்று ெதரியாமேல ைதப்
பார்கள். அதனால், அவர்களிடம் 
எங்கள் அளவுக்குத் ெதாழிலில் 
ேநர்த்தி இருக்காது.

  எங்களால் ஆயத்த ஆைட 
தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் 
ேபாட்டியிட முடியவில்ைல. இந்தத்
ெதாழிைல தவிர ேவறு ேவைலக்
கும் ெசல்ல முடியாமல், கைடசியில் 
அந்தப் ெபருநிறுவனங்களிடேம 
ெகாத்தடிைமயாக ேவைலக்குச் 
ெசல்லும்நிைல உள்ளது.

  இேதநிைல நீடித்தால் அடுத்த 10, 
15 ஆண்டுகளில் ைதயல் கைலஞர்
களும், ைதயல் ெதாழிலும் காணா
மல் ேபாய்விடும்.  ைதயல்
ெதாழிைலயும், ெதாழிலாளர்கைள 
யும் பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்ைக 
எடுக்க ேவண்டும் என்று கூறி
னார்.    

  மதுைர எஸ்.எஸ்.காலனியில் வீட்டில் குடிைசத் ெதாழில்ேபால ெபண்கேள நடத்தும் 
ைதயல் கைட. படம்: எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

‘ரசைன அறிந்து ைதத்தால் லாபகரமாகும்’
மதுைர எஸ்.எஸ்.காலனி ெடய்லரிங் ஷாப்  உரிைமயாளர் 

விஜயெலட்சமி கூறும்ேபாது, ‘‘ெடய்லரிங் துைறயில் எப்ேபாதுேம 
ேபாட்டி இருக்கும். புத்தாைடகள் அணிவதில் ட்ெரண்டிங் 
மாறிவிட்டது. சுடிதார், ப்ளவுஸ் ேபாட்ட ெபண்கள் தற்ேபாது 
ேபன்ட், சர்ட் என நவீனமான ஆைடகைள உடுத்துகின்றனர். 
அதனால், ெடய்லரிங் ெதாழில் சவாலாக உள்ளது.

ஆனால், விழாக்காலங்களில் மக்கள் கலாச்சாரம் 
சார்ந்த ஆைடகைளேய அணிகின்றனர். அதற்கான 
ேவைலவாய்ப்பு இன்னமும் இருக்கிறது. அதனால், தரமாகவும், 
வாடிக்ைகயாளர்கள் விரும்பும் ரசைனக்ேகற்ப ஆைடகைளத் 
ைதத்துக் ெகாடுத்தால் ைதயல் ெதாழிைல லாபகரமாகச் 
ெசய்யலாம். ைதயல் கைலஞர்களின் ைதயல் 
10 ஆண்டுகளானாலும் அப்படிேய இருக்கும். ஆனால், ஆயத்த 
ஆைடகளில் அைத எதிர்பார்க்கேவ முடியாது. எந்த ஒரு 
வடிவைமப்ைபயும் ெபாதுவாகேவ ெசய்வார்கள்’’  என்றார்.

 அரசுக் கல்லூரிகளில் 
பாடேவைள ேநரம் மாற்றம்

   ெசன்ைன
  அரசு கைல, அறிவியல் கல்லூரி
களில் பாடேவைள ேநரங்களில் 
மாற்றம் ெகாண்டுவர கல்லூரிக் 
கல்வி இயக்குநரகம் முடிவு 
ெசய்துள்ளது.

  தமிழகத்தில் ெமாத்தம் 114 
அரசுக் கல்லூரிகள் இயங்கு
கின்றன. இதில் 70 சதவீத கல்லூரி
களில் காைல, மாைல என இரு 
பணி ேநரமுைறயில் (ஷிப்ட்) 
வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. 
இதில் காைல வகுப்புகள் காைல
8.45 முதல் மதியம் 1.15 மணி
வைரயும், மாைல வகுப்புகள் மதி
யம் 1.30 முதல் மாைல 6 மணி வைர
யும் நைடெபறுகின்றன. காைல 
ேநர வகுப்பில் நிரந்தர ேபராசிரி
யர்களும், மாைல ேநர வகுப்பில் 
கவுரவ விரிவுைரயாளர்களும் 
பணிபுரிகின்றனர்.

  இந்நிைலயில் அரசுக் கல்லூரி
களில் உள்ள தற்ேபாைதய 
நைடமுைறைய மாற்றிவிட்டு, 
காைல 10 முதல் மாைல 4 
மணி வைர வகுப்புகள் நடத்த
உயர்கல்வித் துைற திட்டமிட்டுள் 
ளது. மாணவர்களுக்கு கல்வி 
கற்க ேபாதுமான ேநரமின்ைம 
மற்றும் மாைலேநர வகுப்புகளில் 
குைறவான மாணவர்கேள படித்து
வருவதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்
பட்டுள்ளது. இைதயடுத்து புதிய
பணி நைடமுைறக்ேகற்ப ேதைவப்
படும் கூடுதல் வகுப்பைறகள், 
ஆசிரியர்கள் ேபான்ற உட்கட்ட
ைமப்பு வசதிகளின் விவரங்கைள 
விைரவாக அனுப்பி ைவக்க
அைனத்து அரசுக் கல்லூரி முதல்
வர்களுக்கும் சுற்றறிக்ைக வாயி
லாக கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர
கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
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SS சென்னை நுங்கம்பாக்கம ்கபாஞ்சி ்கபாமக்கபாடி குழந்தை்கள் நல அறக்கட்ட்ை 
மருத்துவம்னை வைபா்கத்தில் உள்ை ் பால விநபாய்கர் க்கபாயில் கும்பாபிகே்கம கநற்று  
ந்டநதைது. க்கபாபுர ்கலெம மீது புனிதை நீர் ஊற்றுகிறபார் ்கபாஞ்சி ்கபாமக்கபாடி பீ்டபாதி்தி 
 விஜகயநதிர ெரஸவதி சுவபாமி்கள். படம்: க.பரத்

2 புதிய அ்ரசு மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு

முதல்வர் பழனிசாமி 
நாளை அடிக்கல நாட்டுகிறார் 

 �சென்னை
ராமநாதபுரம், விருதுநகரில் 
அமமய உள்ள அரசு 
மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு 
முதல்வர் பழனிசாமி நாம்ள 
அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.

தமிழகத்தில் ராமநாதபுரம், 
விருதுநகர், திண்டுக்கல், 
நாமக்கல், திருப்பூர், ஊட்டி, 
திருவளளூர், கிருஷ்ணகிரி, 
நாகப்பட்டினம், அரியலூர், 
கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய 11 
இடஙகளில் புதிய மருத்துவ 
கல்லூரிகள அமமக்க மத்திய 
அரசு ஒப்புதல் வழஙகி 
உள்ளது. மத்திய அரசின் 60 
சதவீத நிதி மற்றும் மாநில 
அரசின் 40 சதவீத நிதியில் 
இநத கல்லூரிகள தலா 
ரூ.325 ககாடியில் கட்டப்பட 
உள்ளன.  

இநநிமலயில், ராமநாத 
புரம், விருதுநகர் ஆகிய  
மாவட்டஙகளில் அமமய 

வுள்ள புதிய அரசு மருத்துவக் 
கல்லூரிகளுக்கு முதல்வர் 
பழனிசாமி நாம்ள (மார்ச் 1)  
அடிக்கல் நாட்டுகிறார். 
இமதத் ததாடர்நது அம்  
மாவட்டஙகளில் ததாடங 
கப்பட உள்ள புதிய திட்டப் 
பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டு 
வகதாடு, முடிவுற்ற பணி 
கம்ளயும் முதல்வர் ததாடஙகி 
மவக்கிறார்.

ராமநாதபுரம் ஒருங 
கிம்ணநத மாவட்ட ஆட்சியர் 
அலுவலக வ்ளாகத்தில் 
காமல 10 மணிக்கும், விருது 
நகர் மாவட்ட ஆட்சியர் தபருந 
திட்ட வ்ளாகத்தில், மாமல  
3 மணிக்கும் விழா நடக்கிறது.  
விழாவுக்கு மத்திய சுகாதாரத்  
துமற அமமச்சர் ஹர்ஷ 
வர்தன் தமலமம தாஙகு 
கிறார். தும்ண முதல்வர்  
ஓபன்னீர்தசல்வம் முன் 
னிமல வகிக்கிறார். 

திமுக எம்.பி.ககள் 
கூட்டம் ஒத்திவைப்பு

 �சென்னை
இன்று நமடதபறுவதாக 
இருநத திமுக எம்.பி.க்கள 
கூட்டம் ஒத்திமவக்கப்படுவதாக 
அக்கட்சியின் தபாதுச்தசயலா 
்ளர் க.அன்பழகன் அறிவித் 
துள்ளார்.

இது ததாடர்பாக கநற்று  
அவர் தவளியிட்ட அறிவிப்பில்,   
“நாடாளுமன்ற திமுக உறுப் 
பினர்களின் கூட்டம் கட்சியின் 
தமலவர்  மு.க.ஸடாலின் 
தமலமமயில் பிப்ரவரி 29-ம்  
கததி (இன்று) தசன்மன 
அண்்ணா அறிவாலயத்தில் 
உள்ள முரதசாலி மாறன் 
வ்ளாகத்தில் நமடதபறுவதாக 
அறிவிக்கப்பட்டிருநதது. 

தவிர்க்க முடியாத கார்ணத் 
தால் எம்.பி.க்கள கூட்டம் ஒத்தி 
மவக்கப்படுகிறது. கூட்டம் 
நமடதபறும் கததி பின்னர் 
அறிவிக்கப்படும்” என்று ததரிவித் 
துள்ளார்.

நில ததாகுப்பு ்வைர்ச்சி திட்்டத்துக்கான  
்வளைவு விதி்கள் இளையத்தில த்வளியீடு
Szப�ொதுமக்கள் ்கருத்து பெரிவிக்க 4 வொரம் அவ்கொசம் 

 �சென்னை
நில ததாகுப்பு பகுதி வ்ளர்ச்சித் 
திட்டத்துக்கான வமரவு விதிகள  
இம்ணயத்தில் தவளியிடப்பட் 
டுள்ளன. இதன்மீது 4 வாரஙகளுக் 
குள தபாதுமக்கள கருத்துகம்ள 
ததரிவிக்கலாம் என நகர ஊர 
மமப்புத் துமற இயக்குநர் 
அறிவித்துள்ளார்.

தனியார் நிலஙகள, ததாகுப்பாக 
உள்ள தனியார் நிலஙகளின் 
உரிமமமய வாஙகி, அநத நிலங 
கம்ள கமம்படுத்தி அவற்மற 
மீண்டும் தனியாருக்கக வழஙகுதல், 
அநத நிலஙகளில் தபாதுப் 
பயன்பாட்டுக்கான நிலஙகம்ள  
பிரித்து அவற்றில் கதமவயான 

கட்டமமப்பு வசதிகம்ள கமம் 
படுத்துதல் அல்லது விற்பமன 
தசயதல் ஆகியவற்றுக்காக நிலத் 
ததாகுப்பு பகுதி வ்ளர்ச்சித் திட்ட 
குழுமம் உருவாக்கப்படும் என்று 
தமிழக அரசு அறிவித்தது. 

இமதயடுத்து, இநத திட்டத்மத 
தசயல்படுத்துவதற்கான வமரவு 
விதிகள உருவாக்கப்பட்டன. இநத 
விதிகள தற்கபாது தபாதுமக்கள 
கருத்துகம்ள அறிவதற்காக தவளியி 
டப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து நகர ஊரமமப்பு 
இயக்குநர் தவளியிட்ட தசயதிக் 
குறிப்பு:

தமிழநாடு நகர ஊரமமப்புச் 
சட்டத்தின்கீழ, நில கசர்மம் பகுதி 

(நில ததாகுப்பு பகுதி)  வ்ளர்ச்சித் 
திட்டத்மத தசயல்படுத்துவதற்கான 
விதிகம்ள இறுதி தசயயும் பணி 
கள நகர ஊரமமப்பு இயக்குநரகம் 
மற்றும் தசன்மன தபருநகர வ்ளர்ச்சிக் 
குழுமத்தால் கமற்தகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன. 

வமரவு விதிகள, www.tcp.tn.gov.
in மற்றும் www.cmdachennai.tn.gov.
in’ ஆகிய இம்ணயத்ளஙகளில் 
தவளியிடப்பட்டுள்ளன. வமரவு 
விதிகள மீது தபாதுமக்கள தஙகள  
ஆட்கசபஙகள, ஆகலாசமனகம்ள 
4 வாரஙகளுக்குள ‘egovdtcp@
tn.gov.in’ என்ற மின்னஞசல் முகவரி 
யில் பதிவு தசயயலாம்.

இவவாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

வவளிநாடுகளில் இருந்து வந்து 28 நாடகளாக கணகாணிக்கப்பட்ட

786 பபருககு ‘ப்காவிட்-19’ பாதிப்பு இலலாததால விடுவிப்பு
Szசு்கொெொரத் துறை அறமசசர் சி.விஜய�ொஸ்கர் ெ்கவல்

 �சென்னை
‘ககாவிட்-19’ பாதிப்புள்ள சீனா  
உளளிட்ட நாடுகளில் இருநது 
வநததால் 28 நாட்கள கண்காணிக் 
கப்பட்டு வநத 786 கபருக்கு பாதிப்பு  
இல்மல என்பதால், அவர்கள கண் 
காணிப்பில் இருநது விடுவிக்கப் 
பட்டனர். 

தமிழகத்தில் ‘ககாவிட்-19’ கநாய  
பாதிப்புடன் யாரும் மருத்துவ 
மமனகளில் இல்மல என்று சுகா 
தாரத் துமற அமமச்சர் சி.விஜய 
பாஸகர் ததரிவித்தார்.

தமிழநாடு மாநில எயட்ஸ கட்டுப் 
பாடு சஙகத்தின் 25-ம் ஆண்டு 
ததாடர் கசமவ மற்றும் உலக 
எயட்ஸ தின நிகழச்சி, தசன்மன 
எழும்பூரில் உள்ள நல்வாழவு, 
குடும்ப நல பயிற்சி நிமலயத்தில் 
கநற்று நடநதது. 

இதில் சுகாதாரத் துமற 

அமமச்சர் சி.விஜயபாஸகர் 
கலநதுதகாண்டு, தவளளி விழா 
சிறப்பு மலமர தவளியிட்டார். 
சிறப்பாக தசயல்பட்ட தன்னார்வ 
ததாண்டு நிறுவனஙகள மற்றும் 
தமிழநாடு எயட்ஸ கட்டுப்பாட்டு 
சஙகத்தில் சிறப்பாக  பணியாற்றிய 
ஊழியர்களுக்கு நிமனவுப் பரிசு, 
பாராட்டு சான்றிதழகம்ளயும் 
அமமச்சர் வழஙகினார்.

பின்னர், தசயதியா்ளர்களிடம் 
அவர் கூறியதாவது:

எயட்ஸ கட்டுப்பாட்டில் கதசிய 
அ்ளவில் தமிழகம் முதன்மம இடம் 
தபற்றுள்ளது. தாயிடம் இருநது 
குழநமதக்கு கநாயத் ததாற்று 
பரவுவமத தடுப்பதில், உலக 
அ்ளவில் கியூபாவுக்கு அடுத்து,  
தமிழகம் சிறநது வி்ளஙகுகிறது.

தமிழகத்தில் 25 மாவட்டஙகளில் 
தாய - கசய ததாற்றுகள முழுமம 
யாக தடுக்கப்பட்டுள்ளன. பிரசவத் 
தின்கபாது தாய உயிரிழக்கும் 
விகிதம் தபரும்ளவு குமறக்கப் 
பட்டுள்ளது. இமத முழுவதுமாக 
தடுக்க நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு 
வருகிறது. இமத ஊக்குவிக்கும் 
வமகயில் சான்றிதழகளும் வழங 
கப்பட்டுள்ளன.

‘ககாவிட்-19’ (ககரானா மவரஸ)  
தடுப்பு நடவடிக்மககள ததாடர்நது  

எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இநத  
மவரஸ பாதிப்புடன் யாரும்  
மருத்துவமமனகளில் இல்மல. 
மவரஸ பரவியுள்ள சீனா 
உளளிட்ட நாடுகளில் இருநது 
தமிழகம் வருபவர்கள ததாடர்நது 
பரிகசாதமன தசயயப்பட்டு வரு 
கின்றனர்.  புதிதாக எநத நாடுகளில் 
மவரஸ பரவி இருப்பதாக   உலக  
சுகாதார மமயம் தசால்கிறகதா, 
அஙகிருநது வருபவர்களும் பரிகசா 
தமன தசயயப்படுகின்றனர். இது 
வமர சீனா உளளிட்ட நாடுகளில் 
இருநது தமிழகம் வநதவர்களில் 28 
நாட்கள ததாடர்நது கண்காணிக் 
கப்பட்ட 786 கபருக்கு மவரஸ 
பாதிப்பு இல்மல என்பது உறுதி 
தசயயப்பட்டதால், அவர்கள கண் 
காணிப்பில் இருநது விடுவிக்கப் 
பட்டுள்ளனர். 

இவவாறு அவர் கூறினார்.

SS சென்னை து்றமு்கத்தில் கநற்று ந்டநதை நி்கழ்ச்சியில், இநதிய ்க்டகலபார ்கபாவல்்்்டயின கரபாநது ் ணிக்கபா்க புதிதைபா்க தையபாரிக்கப்டடுள்ை 
‘வரபாத்’ ்கப்்ல  மத்திய ்கப்ல் து்ற இ்ைய்மச்ெர் மனசுக மபாண்டவியபா ்க்டகலபார ்கபாவல்்்்டககு அர்ப்ணித்தைபார். இநநி்கழ்ச்சியில் 
்க்டகலபார ்கபாவல்்்்ட கிழககுப பிரபாநதிய ஐ.ஜி ்ரகமஷ், இநதியக ்க்டகலபார ்கபாவல்்்்ட இயககுநர் சஜனைரல் க்க.நடரபாஜன சென்னை 
து்றமு்க ச்பாறுபபுக ்கழ்க தை்லவர் ரவீநதிரன உள்ளிட்ட ் லர் ் ஙக்கற்றனைர்.   படஙகள்: ம.பிரபு 

குரூப் 1 தேர்வு முறைதேடு தேொடர்்ொே திமுே வழக்கு

தமிழக அரசு, சிபிஐ பதிலளிகக உயர் நீதிமன்றம் உததரவு
 �சென்னை

குரூப் 1 கதர்வு முமறககடு 
ததாடர்பாக சிபிஐ விசாரம்ண ககாரி 
திமுக ததாடர்நத வழக்மக விசாரித்த 
உயர் நீதிமன்றம், இதுகுறித்து ஏப்ரல் 
6-ம் கததிக்குள சிபிஐ மற்றும் தமிழக 
அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. 

தசன்மன உயர் நீதிமன்றத்தில் 
சில வாரஙகளுக்கு முன்பு நீதிபதிகள 
ஆர்.சுப்மபயா, ஆர்.தபாஙகியப்பன் 
ஆகிகயார் அடஙகிய அமர்வில் 
வழக்கறிஞர் எம்.புருக�ாத்தமன் 
ஆஜராகி, ‘‘குரூப் 4 மற்றும் 
குரூப் 2 கதர்வுகளில் முமறககடு 
நடநதிருப்பது கபாலகவ 2015 முதல் 
2017 வமர நடத்தப்பட்ட குரூப் 1 
கதர்விலும் தபரிய அ்ளவில் கமாசடி 
நடநதுள்ளது. 

ஒகர மமயத்மதச் கசர்நத 
பலர் முமறககடாக கதர்ச்சி 
தபற்றுள்ளனர். இதுததாடர்பாக 
திருநஙமக ஸவப்னா சார்பில் கடநத 
2017-ம் ஆண்டு தசன்மன உயர் 
நீதிமன்றத்தில் ததாடர்நத வழக்கு 
நிலுமவயில் இருநது வருகிறது. 
இநத வழக்கு விசாரம்ணயின்கபாது, 
டிஎன்பிஎஸசி-யில் இருநது 64 

விமடத்தாளகள திருடப்பட்டுள்ளன 
என கபாலீஸ தரப்பில் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இநத 
வழக்கு கடநத ஆண்டு ஏப்ரல் மாதகம 
விசாரம்ணக்கு வரகவண்டியது. 
ஆனாலும் இதுவமர விசாரம்ணக்கு 
வரவில்மல. 

அரசு அதிகாரிகளின் தும்ண 
யுடன் தனியார் பயிற்சி மமயஙகள 
தநட்தவார்க் அமமத்து மிகப் 
தபரிய அ்ளவில் கமாசடியில் ஈடுபட் 
டுள்ளன. இதுததாடர்பாக கூடுதல் 
தகவல்கம்ளத் தர தயாராக உள 
க்ளாம்’’ என முமறயிட்டார். அப் 
கபாது, இநத வழக்கு விமரவில்  
விசாரம்ணக்கு எடுத்துக்தகாள்ளப் 
படும் என நீதிபதிகள உறுதி 
அளித்திருநதனர். 

இநநிமலயில், இகத பிரச்சிமன 
ததாடர்பாக திமுக சார்பிலும் 
உயர் நீதிமன்றத்தில் புதிதாக 
மனு தாக்கல் தசயயப்பட்டிருநதது. 
அதில், ‘கடநத 2015 முதல் 2017-ம்  
ஆண்டு வமர நடநத குரூப் 1 
கதர்வில் தசன்மனயில் உள்ள   
பிரபலமான 2 பயிற்சி மமயஙகளில் 
இருநது அதிகமாகனார் கதர்ச்சி 

தபற்றுள்ளனர். இதில் தபரும் 
முமறககடுகள நடநதுள்ளன. தவளி 
மாநிலத்தில்  பிரின்ட் தசயயப்பட்ட 
மமயஙகளின் உதவியுடன் விமடத் 
தாளகள திருத்தப்பட்டுள்ளன. 

இதுததாடர்பாக மத்திய குற்றப் 
பிரிவு கபாலீஸார் விசாரம்ண நடத்தி 
வருகின்றனர். இநத மமயஙகள 
ஆளுஙகட்சியில் தசல்வாக்கு 
மிக்கவர்க்ளால் நடத்தப்படுவதால், 
இது ததாடர்பான வழக்மக  
சிபிஐக்கு மாற்றினால்தான் உண்மம 
தவளிகய வரும்’ என ககாரப்பட்டு 
இருநதது.

திருநஙமக ஸவப்னா மற்றும் 
திமுக சார்பில் ததாடரப்பட்ட வழக்கு 
கள, நீதிபதிகள ஆர்.சுப்மபயா, 
ஆர்.தபாஙகியப்பன் ஆகிகயார் 
அடஙகிய அமர்வில் கநற்று 
விசாரம்ணக்கு வநதது. அப்கபாது 
திமுக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த 
வழக்கறிஞர் பி.வில்சன், ‘‘குரூப் 
1 கதர்வில் மிகப்தபரிய அ்ளவில் 
டிஎன்பிஎஸசி அதிகாரிகளின் 
உதவியுடன் விமடத்தாளகம்ள 
திருத்தி கமாசடி நடநதுள்ளது. 

உயரதிகாரிகள முதல் கீழ 

மட்ட பணியா்ளர்கள வமர அமன 
வருக்கும் இதில் ததாடர்புள்ளது. 
டிஎன்பிஎஸசி தமலவராக பதவி  
வகித்தவருக்கும் இதில் ததாடர்பு  
உள்ளது. ஆனால், கீழமட்ட ஊழியர் 
கள மட்டுகம மகது தசயயப் 
பட்டுள்ளனர். 

ஆளுஙகட்சியினருக்கு ததாடர்பு 
இருப்பதால், இதுவமர 3 விசாரம்ண 
அதிகாரிகள மாற்றப்பட்டுள்ளனர். 
எனகவ, இநத வழக்மக உளளூர் 
கபாலீஸார் விசாரித்தால் உண்மம 
தவளிகய வராது என்பதால்தான் 
சிபிஐ விசாரம்ண ககாருகிகறாம்’’ 
என்றார்.

அரசு தரப்பில் ஆஜரான தமலமம 
வழக்கறிஞர் விஜய நாராயண், 
‘‘இநத வழக்கு ததாடர்பாக புலன்  
விசாரம்ண முடிவமடநது, எப்ஐஆர் 
பதிவு தசயயப்பட்டுள்ளது. 6 விசா 
ரம்ண அறிக்மககள நீதிமன்றத்தில்  
ஏற்தகனகவ  தாக்கல் தசயயப்பட் 
டுள்ளன. விமரவில் சம்பநதப்பட்ட  
நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிமக  
தாக்கல் தசயயப்பட உள்ளது’’ 
என்றார்.

டிஎன்பிஎஸசி தரப்பில் ஆஜரான 

மூத்த வழக்கறிஞர் சி.எஸ.
மவத்தியநாதன், ‘‘இதுததாடர்பாக 
ஏற்தகனகவ டிஎன்பிஎஸசி சட்டப் 
பூர்வமாக நடவடிக்மக எடுத்துள்ளது. 
குரூப் 1 கதர்வு முமறககட்டில் 
ஈடுபட்ட டிஎன்பிஎஸசி அதிகாரிகள 
மீது லஞச ஒழிப்பு சட்டத்தின்கீழ 
வழக்கு ததாடர அரசிடம் அனுமதி 
தபறப்பட்டுள்ளது. விமரவில் 
அவர்கள மீது நடவடிக்மக எடுக் 
கப்படும்’’ என்றார். 

தனியார் பயிற்சி மமயஙகள 
தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக் 
கறிஞர் ஏ.ஆர்.எல்.சுநதகரசன், ‘‘ஒகர  
பயிற்சி மமயஙகளில் படித்து  
கதர்ச்சி தபற்றவர்கள எநத முமற 
ககடுகளிலும் ஈடுபடவில்மல என 
ஏற்தகனகவ ததரிவித்துளக்ளாம்’’ 
என்றார்.

அமதயடுத்து நீதிபதிகள, 
‘‘இதுததாடர்பாக சிபிஐ, தமிழக 
அரசு, டிஎன்பிஎஸசி மற்றும் சம்பந 
தப்பட்ட கபாலீஸார் உளளிட்கடார் 
வரும் ஏப்.6-ம் கததிக்குள பதில்  
அளிக்க கவண்டும்’’ என உத்தர 
விட்டு விசாரம்ணமய தளளி 
மவத்துள்ளனர்.

நுஙகம்பாக்கத்தில் விமரிசசயாக ந்டந்்தது

பால விநாய்கர் ப்காயில 
குமபாபிபே்க விழா
Sz விஜயயந்திர சரஸவதி சுவொமி்கள் �ஙய்கற்பு
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நுஙகம்பாக்கம் பால விநாயகர் 
ககாயில் கும்பாபிக�க விழா 
விமரிமசயாக நடநதது. காஞசி 
காமககாடி பீடாதிபதி  
விஜகயநதிர சரஸவதி சுவாமிகள 
ககாபுர கலசத்தின் மீது புனிதநீர் 
ஊற்றி, கும்பாபிக�கத்மத 
நடத்தி மவத்தார்.

தசன்மன நுஙகம்பாக்கத்தில் 
உள்ள காஞசி காமககாடி குழநமத 
கள மருத்துவமமன வ்ளாகத்தில் 
பால விநாயகர் ககாயில் உள்ளது. 
இநத ககாயில் 40 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு கட்டப்பட்டது.

காஞசி காமககாடி குழநமதகள 
மருத்துவமமன மற்றும் காஞசி 
காமககாடி குழநமதகள அறக் 
கட்டம்ள இம்ணநது இக்ககாயி 
லுக்கு கும்பாபிக�கம் நடத்து 
வதற்கான ஏற்பாடுகம்ள தசயதன. 

இமததயாட்டி, கடநத 2 
நாட்க்ளாக ககாயிலில் யாகசாமல 
பூமஜகள நடத்தப்பட்டன. கநற்று 
காமல சிறப்பு கஹாமஙகள 

நடத்தப்பட்டன. 
ககாயில் ககாபுர கலசத்தின் 

மீது காஞசி காமககாடி பீடாதிபதி 
 விஜகயநதிர சரஸவதி 
சுவாமிகள புனிதநீமர ஊற்றி, 
கும்பாபிக�கத்மத நடத்தி 
மவத்தார். ஏரா்ளமான பக்தர்கள 
பக்திப் பரவசத்துடன் தரிசனம் 
தசயதனர்.

காஞசி காமககாடி குழநமதகள  
அறக்கட்டம்ள தமலவர் ஏ.சி.
முத்மதயா உளளிட்கடார் விழா 
வில் பஙககற்றனர்.

பின்னர் மகா தீபாராதமன 
நடநதது. சிறப்பு அலஙகாரத்தில் 
பால விநாயகர் அருளபாலித்தார்.  

இமதத் ததாடர்நது, மருத்துவ 
மமன வ்ளாகத்தில் அமமக்கப் 
பட்டுள்ள காஞசி காமககாடி 
மடத்தின் முன்னாள பீடாதிபதி  
தஜகயநதிர சரஸவதி சுவாமிகளின் 
திருவுருவச் சிமலமய  
விஜகயநதிர சரஸவதி சுவாமிகள 
திறநது மவத்து மலர் கிரீடம் 
அணிவித்தார்.

்காலா்வதியான சுங்கச்சா்வடி்களை மூ்டாவிட்்டால ப்வளலநிறுத்தம
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ததன் மாநிலஙகளில் காலாவதியான 
சுஙகச்சாவடிகம்ள மூடாவிட்டால் 
காலவமரயற்ற  கவமலநிறுத்தப் 
கபாராட்டம் நடத்தப்படும் என, ததன் 
மண்டல கமாட்டார் டிரான்ஸகபார்ட் 
நலச்சஙகம் தீர்மானம் நிமறகவற்றி 
யுள்ளது.

ததன் மண்டல கமாட்டார் டிரான்ஸ 
கபார்ட் நலச்சஙகத்தின் 26-வது நிர் 
வாகக் குழு கூட்டம் கநற்று முன் 
தினம்,  கவலப்பன்சாவடியில் நமட 
தபற்றது. சஙகத்தின் தமலவர்  ககாபால்,   
தபாதுச் தசயலா்ளர் சண்முகப்பா,  
பாண்டிச்கசரி மாநிலத் தமலவர் 

தசநதில்குமார், ததலஙகானா 
மாநிலத் தமலவர் பாஸகர் தரட்டி, 
ககர்ள மாநிலத் தமலவர் ஹம்சா,  
தமிழக லாரி உரிமமயா்ளர் சஙகத் 
தமலவர் குமாரசாமி உளளிட்கடார் 
பஙககற்றனர். 

இநதக் கூட்டத்தில், “ததன் மாநிலங 
களில் உள்ள  112 சுஙகச் சாவடிகளில்,  
தபரும்பாலானவற்றில் 10 ஆண்டு 
களுக்கு கமலாக சுஙகக் கட்ட்ணம் 
வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆககவ, 
ததன் மாநிலஙகளில் காலாவதியான 
அமனத்து சுஙகச்சாவடிகம்ளயும் 
மத்திய அரசு மூடகவண்டும். அவவாறு 
மூடாவிட்டால் ததன் மண்டல கமாட்டார் 
டிரான்ஸகபார்ட் நலச்சஙகம் சார்பில்  
காலவமரயற்ற கவமலநிறுத்தப் 
கபாராட்டம் நடத்தப்படும்.

தநடுஞசாமலகளில் தபருகிவரும் 
விபத்துகம்ள தவிர்க்க  மத்திய, மாநில 
அரசுகள உரிய நடவடிக்மககள எடுக்க 

கவண்டும். கதசிய தநடுஞசாமலகளில் 
ஓட்டுநர்கள ஓயவு எடுக்கும் இடஙகம்ள 
அதிகரிக்க கவண்டும்.  மாநில எல்மல 
களில் உள்ள கசாதமனச் சாவடிகம்ள 
அகற்ற கவண்டும். டீசல் விமலமய 3 
மாதஙகளுக்கு ஒருமுமற நிர்்ணயிக்க 
கவண்டும். 

பல இடஙகளில் 4 வழிச்சாமல 
கம்ள 6 வழிச் சாமலக்ளாக மாற்றும் 
பணி முடிவமடயாத நிமலயில்  சுஙகக்  
கட்ட்ணம் வசூலிப்பமத தவிர்க்க கவண் 
டும்” என ததன் மண்டல கமாட்டார் 
டிரான்ஸகபார்ட் நலச்சஙக நிர்வாகக் 
குழு கூட்டத்தில் தீர்மானஙகள 
நிமறகவற்றப்பட்டன.

WW பல இடங்களில் 4 வழிச் 
சாலல்கலை 6 வழிச் 
சாலல்கைா்க மாற்றும் பணி 
முடிவலடயாத நிலலயில்  
சுங்கக் ்கடடணம் வசூலிபபலத 
தவிரக்்க வவண்டும்.

செனவனையில் ப�ோரோட்டம் ந்டத்்த ்தவ்ட
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தசன்மன மாநகர காவல் ஆம்ணயர் ஏ.கக.விஸவநாதன் 
கநற்று தவளியிட்ட அறிவிப்பு:

தசன்மன மாநகர காவல் எல்மலக்கு உட்பட்ட தபாது 
இடஙகள, கபாக்குவரத்து பகுதிகள, சாமல மற்றும் 
ததருக்களில் கூட்டம், கபரணி, உண்்ணாவிரதம், ஆர்ப்பாட்டம், 
மனித சஙகிலி உளளிட்ட கபாராட்டஙகள நடத்த மார்ச் 
14-ம் கததி காமல 9 மணி வமர 15 நாட்களுக்கு தமட 
விதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அனுமதி கதமவப்படும் 
விண்்ணப்பதாரர்கள 5 நாட்களுக்கு முன்பு அனுமதி ககாரி 
விண்்ணப்பிக்கலாம். இவவாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

அரசியல் கட்சிகள், சஙகஙகள், சமூக அமமப்புகள், தன்னார்வ ததனாண்டு நிறு்வ்ஙகள்மற்றும் இதர அமமப்புகள் தஙகளது தசய்தி அறிகமககள், நிகழ்ச்சிகள் குறித்த வி்வரஙகமள எஙகளது நனாளிதழுககு மின்ஞசல் ்வழியனாக அனுப்பலனாம்.  
மின்னஞ்சல் முகவரி: press.release@hindutamil.co.in
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ஈ்ரானில் க�ாவிட்-19 �ாய்சசல் அ்சசம்

800 தமிழக மீனவரகளை மீடக 
அரசுக்கு டி.ஆர.பாலு கடிதம்

 �சென்னை
மத்திய வெளியுறவுத் துறற 
அறமச்சர் வெய்சங்கருக்கு 
நாடாளுமனற திமு்க குழுத் 
தறைெர் டி.ஆர்.பாலு அனுப்பி 
யுள்ள ்கடிதத்தில் கூறியிருப்ப 
தாெது:

சீனா மற்றும் வ்காரியாறெத் 
வதாடர்ந்து ஈரானிலும் 
க்காவிட்-19 ்காயச்சல் பரவி 
ெருகிறது. இறதத் வதாடர்ந்து 
வபரும்பாைான ெற்ளகுடா 
நாடு்களில் விமான க்சறெ்கள 
நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. எனகெ, 
ஈரான மற்றும் அருகில் உள்ள 

கிஸ், அ்சாலுகய, ்காம்கு மற்றும் 
ஸ்ட்ராக் கபானற தீவு்களில் 800-
க்கும் கமற்பட்ட ்கனனியாகுமரி 
மற்றும் மதுறர மாெட்ட மீனெர் 
்கள தஙகி பணியாற்றி ெருகினற 
னர். அெர்்களின உயிறரயும் 
ொழொதாரத்றதயும் பாது்காக் 
கும் ெற்கயில், சீனாவின 
வூ்கான மற்றும் கயாக்கா்காமா 
ந்கரில் இருந்து, இந்தியர்்கற்ள 
மீட்டறதப் கபாை,  தமிழ்க 
மீனெர்்கற்ள மீட்்க கபார்க்்காை 
அடிப்பறடயில் அரசு நடெடிக்ற்க 
எடுக்்க கெண்டும்.

இவொறு அதில் கூறியுள்ளார்.

317 டன் பிைாஸ்டிக் பறிமுதல்
zzசென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்க

 �சென்னை
தமிழ்க அரசு அறிவிப்றபத் 
வதாடர்ந்து வ்சனறன மாந்க 
ராட்சியில் ்கடந்த  ஆண்டு ெனெரி 
1-ம் கததி முதல், 14 ெற்கயான 
பி்ளாஸ்டிக் வபாருட்்கள மீதான 
தறட அமல்படுத்தப்பட்டு ெரு 
கிறது. 

விதி்கற்ள மீறி பயனபடுத் 
தும் ்கறட்களில் பி்ளாஸ்டிக் 
வபாருட்்கற்ள பறிமுதல் வ்சயெது 
டன, அந்த ்கறட்களுக்கு அபராத 
மும் விதிக்்கப்பட்டு ெருகிறது.

அதனபடி வ்சனறன மாந்கராட் 
சிக்கு உட்பட்ட அறனத்து மண்ட 
ைங்களிலும், இதுநாள ெறர 
4.40 ைட்்சம் ்கறட்களில் ்க்ள ஆயவு 
கமற்வ்காள்ளப்பட்டது. விதிமீறிய 
்கறட்களிடம் இருந்து ரூ.1.27 
க்காடி அபராதம் ெசூலிக்்கப்பட் 
டுள்ளது. 

இதுெறர 317 டன தறட 
வ்சயயப்பட்ட பி்ளாஸ்டிக் வபாருட் 
்கள பறிமுதல் வ்சயயப்பட்டதா்க 
வ்சனறன மாந்கராட்சி வ்சயதிக் 
குறிப்பு வதரிவிக்கிறது.

ப�ோலி ஆவணம் மூலம் நில விற�னைனை தடுக்க

பத்திரப் பதிவுக்கு முன்னரர 
உட்பிரிவுகளுக்கு ஒப்புதல்
z முதல்கட்டமா்க கிருஷ்ணகிரி, செரமெலூரில அறிமு்கம 

 �சென்னை
கபாலி ஆெணங்கள மூைம் 
நிைங்கள பதியப்படுெறத தடுக்்க,  
பத்திரப் பதிவுக்கு முனனகர உட் 
பிரிவு்களுக்கு ஒப்புதல் வபறும் 
புதிய நறடமுறறறய கிருஷண 
கிரி, வபரம்பலூரில் முதல்்கட்ட 
மா்க  ெருொயத் துறற அறிமு்கப் 
படுத்தியுள்ளது.

்சட்டப்கபரறெயில் ்கடந்த 
ஆண்டு ெருொயத் துறற மானிய 
க்காரிக்ற்கயினகபாது அறமச்சர் 
ஆர்.பி.உதயகுமார் வெளியிட்ட 
அறிவிப்பில், “கபாலியான ஆெ 
ணங்கற்ள பயனபடுத்தி நிைங்கள  
பத்திரப்பதிவு வ்சயயப்படுெறத 
தடுக்்க, பத்திரப்பதிவுக்கு முனன 
தா்ககெ உட்பிரிவு்கற்ள அஙகீ 
்காரம் வ்சயயும் நறடமுறற 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும். இந்த 
நறடமுறறயினகீழ நிைங்கற்ள 
விற்பெர்்கள  அது ்சார்ந்த  ெட்ட 
அலுெை்கங்களுக்கு வ்சனறு,  
தான விற்்க விரும்பும் நிைம், 
வ்சாத்து்களின  ்சானறளிக்்கப்பட்ட 
ந்கறை விண்ணப்பித்து வபற 
கெண்டும்.

இதற்்கான விண்ணப்பங்கள 
வபறப்பட்டதும் ெட்ட அலுெை 

்கங்களில் உள்ள நிை அ்ளறெ பணி 
யா்ளர்்கள வி்சாரறண கமற்வ்காள 
ொர்்கள. அதனபின  ஒப்புதல் 
அளிக்்கப்பட்ட உட்பிரிவு ஆெணங 
்கள, இறணயத்ள ெழியில் வதாடர்பு 
றடய ்சார் பதிெ்கம் மற்றும் 
நிை உரிறமயா்ளருக்கு அனுப்பி 
றெக்்கப்படும்.  அதன பினனகர, 
நிை உரிறமயா்ளர் தனது நிை 
பரிெர்த்தறனறய ்சார்பதிெ்கம் 
மூைம் கமற்வ்காள்ள முடியும். அதன 
பின இறணயத்ள ெழி பட்டா மாறு 
தல் விெரங்கள, மீண்டும் புைத் 
தணிக்ற்க ஏதுமினறி வதாடர்பு 
றடய ஆெணங்களில் பதிவு வ்சய 
யப்படும்’ எனறு அறிவித்திருந்தார்.

இதற்்கான நறடமுறற்கள 
ெகுக்்கப்பட்டு, ெருொயத்துறற 
யில் அர்சாறண பிறப்பிக்்கப்பட் 
டுள்ளது.  அதில்  கூறியிருப்பதாெது:

கிராமப்பகுதி்களில் நிைங்கற்ள 
விற்்க விரும்பும் உரிறமயா்ளர்்கள, 
தங்கள நிைத்துக்கு ஆனறைன 
பட்டா வபறாமல் இருந்தால்,   
முதலில் ஆனறைனில் நிைங்கள 
குறித்த ்சானறளிக்்கப்பட்ட புைப் 
பட ந்கலுக்கு விண்ணப்பிக்்க கெண் 
டும்.    இதற்்கா்க கிராமப்பகுதி்களில் 
2 ஏக்்கர் ெறர ஒரு உட்பிரிவுக்கு 

ரூ.1000 அதனபின ஒவவொரு 
கூடுதல் ஏக்்கருக்கும் ரூ.500 ்கட்ட 
ணம் வ்சலுத்த கெண்டும். ந்கர்ப் 
புறங்களில் ஒரு கிரவுண்டு அதாெது 
2400 ்சதுரடி ெறர ரூ.1000 வ்சலுத்த 
கெண்டும். அதற்கு கமல் இடத்றதப் 
வபாறுத்து ்கட்டணத்வதாற்க  அதி 
்கரிக்கும்.

இதற்்கான விண்ணப்பம் வபறப் 
பட்ட 30 நாட்்களுக்குள புைப்படம் 
ெழங்கப்படும். விண்ணப்பம் ஏற் 
்கப்படாவிட்டால் 30 நாட்்களுக்குள 
தளளுபடி வ்சயயப்படும். முன 
னுரிறம அடிப்பறடயிைான விண் 
ணப்பங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் 
அடிப்பறட ்கட்டணமா்க ெசூலிக் 
்கப்படும். நிைத்தின அ்ளறெ 
வபாறுத்து ்கட்டணம் பை மடங 
்காகும். இந்த விண்ணப்பங்களுக்கு 
10 நாட்்களில் புைப்படம் ெழங்கப் 
படும். இந்த திட்டம் க்சாதறன 
அடிப்பறடயில் கிருஷணகிரி 
மாெட்டம் ஓசூர், சூ்ளகிரி தாலு 
்காக்்கள, வபரம்பலூர் மாெட்டத் 
தில் வபரம்பலூர், ஆைத்தூர் 
தாலு்காக்்களில் அறிமு்கப்படுத் 
தப்படுகிறது.

இவொறு அதில் கூறப்பட் 
டுள்ளது.

zS திருவ�ொற்றியூர் திமுக எம்எல்ஏ, கக.பி.பி. சொமியின் இறுதி ஊர்�லத்தில் திமுக 
தலல�ர் மு.க.ஸ்ொலின், முதன்லமைச் வசயலொளர் கக.என்.கேரு, முன்்ொள் 
மைத்திய அலமைச்சர் ஆ.ரொசொ, முன்்ொள் தமிழக அலமைச்சர் எ.�.க�லு உள்ளிடக்ொர் 
சுமைொர் 3 கி.மீ., தூரம் ே்ந்து வசன்று இறுதி அஞசலி வசலுத்தி்ர்.
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வபொறுபபல்ல: 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.

�டன் த்ராததால் விபரீத விளையாட்டு 

ககாழி இளைச்சியில் ககரானா ளவரஸ் 
இருபபதாக வாடஸ் அபபில் வதந்தி 
zzசநய்வலியில் சிறுவன சிககினைான 

 �்க்டலூர்
இறறசசிக் ்கறடயில் தனக்கு 
்கடன தராத ஆத்திரத்தில், க்காழி 
இறறசசியில் ்ககரானா றெரஸ் 
பரவி ெருெதா்க ொட்ஸ்அப்பில் 
ெதந்தி பரப்பிய சிறுென கபாலீ 
ஸாரிடம் சிக்கினான. 

வநயகெலியில் க்காழி இறறச 
சிக் ்கறட ஒனறில், இறறசசி ொஙகி 
்சாப்பிட்ட ஒருெர்  ெயிற்று ெலி 
யால் பாதிக்்கப்பட்டு, எனஎல்சி 
மருத்துெமறனயில் க்சர்க்்கப் 
பட்டார். கமலும், அெர் கூடுதல் 
சிகிசற்சக்்கா்க ்கடலூர் அரசு 
மருத்துெமறனயில் க்சர்க்்கப்பட் 
டுள்ளதா்கவும் அெருக்கு 
்ககரானா றெரஸ் வதாற்றி, அெர் 
ஆபத்தான நிறையில் சிகிசற்ச 
வபற்று ெருெதா்கவும் ்கடந்த 
இரு நாட்்க்ளா்க ொட்ஸ் அப்பில் 
த்கெல் றெரைா்க பரவி ெந்தது. 

குறிப்பிட்ட இறறசசிக் ்கறட 

யின வபயரும் அந்த கபாலித் 
த்கெலில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 
இந்த கபாலித் த்கெல் ்கடலூர் 
மாெட்டத்தில் பரெைா்க பகிரப்பட, 
மக்்கள மத்தியில் பீதி கி்ளம்பியது. 

இந்தத் த்கெைால் மன ரீதி 
யா்கவும், ெணி்க ரீதியா்கவும் பாதிக் 
்கப்பட்ட இறறசசிக் ்கறட உரிறம 
யா்ளர்  வநயகெலி வதர்மல் ்காெல் 
நிறையத்தில் பு்கார் அளித்தார். 
்காெல் துறறயினர் நடத்திய வி்சார 
றணயில், வநயகெலி ெட்டம் 
21-ஐ க்சர்ந்த 17 ெயதுறடய 
சிறுென, இந்த இறறசசிக் ்கறட 
யில் அடிக்்கடி க்காழி இறறசசி 
ொஙகி ெந்தது வதரியெந்தது. 

அசசிறுென பறழயக் ்கடறனத் 
தராமல், ்கறட உரிறமயா்ளரிடம் 
த்கராறு வ்சயது ெந்துள்ளார். இத 
னால் ஏற்பட்ட க்காபத்தில் 
இறறசசிக் ்கறட மீது அெப்வபயர் 
ஏற்படுத்த ொட்ஸ்அப்பில் இந்த 

ெதந்திறய பரெ விட்டிருப்பது 
வதரியெந்தது. 

இறதயடுத்து, வநயகெலி 
வதர்மல் ்காெல் நிறையத்தினர், 
அந்த நபர் மீது  தெறான த்கெ 
றைப் பரப்புதல் மற்றும் வபாது 
அறமதிக்குக் குந்த்கம் விற்ளவித் 
தல் உளளிட்ட பிரிவு்களில் ெழக் 
குப்பதிவு வ்சயது ்கடந்த 2 தினங 
்களுக்கு முனபுற்கது வ்சயதனர். 
அந்த நபருக்கு 17 ெயகத ஆெ 
தால் நீதிமனறத்தில் ஆெர்படுத்தப் 
பட்டு, ்கடலூர் கூர்கநாக்கு இல் 
ைத்தில் அறடக்்கப்பட்டார்.

இதற்கிறடகய தெறான முறற 
யில் ெதந்தி பரப்பிய அந்தச 
சிறுென, தான தெறான த்கெல் 
பரப்பியதா்கவும் தான கூறிய 
த்கெல் தெறு எனறும் கூறும்  
மற்வறாரு புதிய வீடிகயா  ொட்ஸ் 
அப்பில் ெைம் ெரத் வதாடஙகி 
யிருக்கிறது. 

�zபொரத ஸக்ட �ங்கியின் வசன்ல் �ட்ொரம் சொர்பில் கல்லூரி மைொண�ர்களுககொ் 'எஸபிஐ நியுவமைகரொ கயொக்ொ விேொடி வி்ொ 
கபொடடி'  ே்த்தபபட்து. குழுவுககு 3 பங்ககற்பொளர்கள் வகொண் 100 குழுககள் இதில் பங்ககற்்ற். இதில் வசன்ல் ஐஐடி குழு 
முதலி்மும், வசன்ல் கிறிஸத�க கல்லூரி 2-ம் இ்மும், சவீதொ மைருத்து�க கல்லூரி அணி 3-ம் இ்மும் வபற்்ற். கபொடடிலய 
�ங்கியின் வபொது கமைலொளர் பி.சங்கர் வதொ்ங்கி ல�த்தொர். மைற்வ்றொரு வபொது கமைலொளர் ஷிர்லி தொமைஸ வ�ற்றியொளர்களுககு 
பரிசுகலள �ழங்கி்ொர்.

zS பரு�மைலழ லகவகொடுககொத நிலலயில், வசன்ல் மைற்றும் பு்றேகர் பகுதிகளுககு �ரப பிரசொதமைொக அலமைந்திருபபல� இங்குள்ள கு�ொரிகள். சிககரொயபுரம், அ்கொபுத்தூர், பம்மைல் கபொன்்ற கு�ொரி பள்ளங்களில் கதங்கும் நீர், �்றடசியின்கபொது 
சுத்திகரிககபபடடு குடிநீரொக வசன்ல் மைககளுககு விநிகயொகம் வசயயபபடுகி்றது. க்ந்த ஆணடு அளவுககு இல்லொவிட்ொலும், தற்கபொதும் இந்த கு�ொரி பள்ளங்களில் ஓரளவு நீர் கதங்கியுள்ளது. தனித்தனிகய கசகரித்து சுத்திகரிபபதற்கு பதிலொக, 
�ொயபபு உள்ள கு�ொரி பள்ளங்கலள ஒன்க்றொடு ஒன்று இலணத்து, அல்யொறு ஆற்றின் உபரி நீலரயும் திருபபிவிட்ொல், மிகபவபரிய நீர்த்கதககமைொக பயன்படுத்தலொம் என்்ற கருத்து மைககள் மைத்தியில் உள்ளது.  படங்கள்: எம்.முத்து்கணேஷ்

திருவவாற்றியூர் திமு� எம்எல்ஏ

கக.பி.பி.சாமி உடல் தகனம்
zzஇறுதி ஊரவலத்தில் ஸடாலின பங்கற்பு

 �சென்னை
திமு்க மீனெரணிச வ்சயைா்ள 
ரும், திருவொற்றியூர் வதாகுதி 
்சட்டப்கபரறெ உறுப்பினருமான 
க்க.பி.பி.்சாமி (57) உடல்நைக் 
குறறொல் கநற்று முனதினம் 
்காைமானார். திருவொற்றியூர் 
க்க.வி.க்க. குப்பத்தில் உள்ள 
இல்ைத்தில் றெக்்கப்பட்டிருந்த 
அெரது உடலுக்கு ஆயிரக்்கணக் 
்கான திமு்கவினரும், வபாது 
மக்்களும் அஞ்சலி வ்சலுத்தினர்.

க்க.பி.பி.்சாமியின உடல் கநற்று 
பிற்ப்கல் 2.30 மணிக்கு திறந்த 
ொ்கனத்தில் ஊர்ெைமா்க எடுத் 
துச வ்சல்ைப்பட்டு திருவொற்றியூர் 

பட்டினத்தார் க்காயில் வதரு 
அருக்க உள்ள மாந்கராட்சி 
மயானத்தில் த்கனம் வ்சயயப் 
பட்டது. சுமார் 3 கி.மீ. தூரம் 
நடந்த இறுதி ஊர்ெைத்தில் திமு்க 
தறைெர் மு.்க.ஸ்டாலின நடந்து 
ெந்தார்.

 திமு்க முதனறமச வ்சயைா்ளர் 
க்க.என.கநரு, முனனாள மத்திய 
அறமச்சர் ஆ.ரா்சா, முனனாள 
அறமச்சர் எ.ெ.கெலு,  எம்.பி. 
்கைாநிதி வீரா்சாமி, எம்எல்ஏக்்கள 
க்ச்கர்பாபு, வி.ஜி.ராகெந்திரன, 
மாதெரம் சுதர்்சனம் மற்றும் ஆயிரக் 
்கணக்்கான திமு்க வதாண்டர்்கள 
இறுதி ஊர்ெைத்தில் பஙக்கற்றனர்.

தினமலர பங்குதாரர ஆர.ராகவனின் 
மளனவி சுபபுலடசுமி உடல் தகனம்
zzஅ்மசெரகள், அரசியல் கட்சியினைர அஞெலி

 �திருச்சி
தினமைர் நாளிதழின பஙகுதாரர் 
மறறந்த ஆர்.ரா்கெனின மறனவி 
சுப்புைட்சுமியின உடல் கநற்று மாறை 
திருசசி வ்காளளிடக்்கறரயில் த்கனம் 
வ்சயயப்பட்டது.

தினமைர் பஙகுதாரர் மறறந்த 
ஆர்.ரா்கெனின மறனவி சுப்பு 
ைட்சுமி (77). இெர்்களின ம்கன்கள தின 
மைர் நாளிதழின திருசசி, கெலூர் 
பதிப்பு்களின ஆசிரியர் ஆர்.ராம 
சுப்பு, வெளியீட்டா்ளர் ஆர்.ஆர்.
க்காபால்ஜி.

திருசசியில் ெசித்து ெந்த சுப்பு 
ைட்சுமி கநற்று முனதினம் மதியம் 
உடல்நைக் குறறொல் ்காைமானார். 
இறுதிச்சடஙகு்கள, கநற்று மாறை 3 
மணிக்கு திருசசி ்கனகடானவமனட், 
கபர்ட்ஸ் கராடு இல்ைத்தில் நறட 
வபற்றது.

வதாடர்ந்து, இறுதி ஊர்ெைம் 
3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, ரங்கம் 
வ்காளளிடக்்கறரயில் திருமஙற்க 
மனனன படித்துறறயில் இறுதிச 
்சடஙகு்கள வ்சயயப்பட்டு, உடல் 

த்கனம் வ்சயயப்பட்டது.
முனனதா்க, மறறந்த சுப்புைட்சுமி 

யின உடலுக்கு, தமிழ்க அறமச 
்சர்்கள வ்சல்லூர் ராெூ, என.நட 
ராென, சி.விெயபாஸ்்கர், ஆர்.்காம 
ராஜ், எஸ்.ெ்ளர்மதி, அதிமு்க மாந்கர் 
மாெட்டச வ்சயைா்ளர் ப.குமார், 
கதமுதி்க வபாரு்ளா்ளர் பிகரமைதா, 
திமு்க முதனறமச வ்சயைா்ளர் 
க்க.என.கநரு, திருசசி என.சிொ 
எம்.பி., திமு்க எம்.எல்.ஏக்்கள 
அனபில் மக்கஷ வபாயயாவமாழி, 
எஸ்.ரகுபதி, 

பாெ்க கதசியச வ்சயைா்ளர் 
எச.ராொ, அமமு்க வபாதுச வ்சய 
ைா்ளர் டி.டி.வி.தின்கரன, மாந்கர 
்காெல் ஆறணயர் வி. ெரதராெூ, 
மத்திய மண்டை ்காெல் துறற ஐஜி 
அ.அமல்ராஜ், டிஐஜி பாைகிருஷ 
ணன, ெணி்கர் ்சங்கங்களின கபரறமப் 
புத் தறைெர் விக்கிரமராொ உளளிட்ட 
அறனத்துக் ்கட்சி நிர்ொகி்கள, அரசு 
அலுெைர்்கள, ்கல்வி நிறுெனங 
்கற்ளச க்சர்ந்தெர்்கள அஞ்சலி 
வ்சலுத்தினர்.

zS தி்மைலர் ேொளிதழின் பங்குதொரர் மைல்றந்த ஆர்.ரொக�னின் மைல்வி சுபபுலடசுமியின் உ்லுககு 
கேற்று அஞசலி வசலுத்திய சுற்றுலொத் துல்ற அலமைச்சர் என்.ே்ரொஜன். உ்ன் தி்மைலர் திருச்சி, 
க�லூர் பதிபபுகளின் ஆசிரியர் ஆர்.ரொமைசுபபு, அதிமுக மைொேகர் மைொ�ட்ச் வசயலொளர் ப.குமைொர் 
உள்ளிடக்ொர்.

குடும்பத் தகராறில் இளைஞர ககாளல 
 �சென்னை

வ்சனறன, வ்காடுஙற்கயூர் இந்திரா ந்கறரச 
க்சர்ந்தெர் ்சந்துரு. இெரது மறனவி தாரணி 
்கணெறர பிரிந்து, வியா்சர்பாடிறயச க்சர்ந்த 
கெறு ஒருெருடன தனியா்க ெசித்து ெந்தார். 

தாரணியிடம் தான ஏற்்கனகெ ொஙகித் 
தந்த தங்க நற்க்கற்ள திருப்பித் தருமாறு 
்சந்துரு க்கட்டு ெந்தார். ஆனால் தாரணி, 
அறத ெழங்காமல் இழுத்தடித்து ெந்தாராம். 
இறதயடுத்து ்சந்துருவின ்சக்காதரர் தயா்ளன 

கநற்று முனதினம் தாரணி வீட்டுக்குச வ்சனறு 
நற்க்கற்ள க்கட்டுள்ளார். இதில் த்கராறு 
முற்றிய நிறையில் தாரணி குடும்பத்தினர், 
தயா்ளறன ்கத்தியால் தாக்கியுள்ளனர். இதில் 
அெர் உயிரிழந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து வ்காடுஙற்கயூர் ்காெல் நிறைய 
கபாலீஸார் ெழக்குப் பதிவு வ்சயது, தாரணி 
யின தந்றத சுகுமார், அெரது உறவினர்்கள 
தனுஷ, திருமறை, விகனாத், சுகரஷ ஆகிய 
5 கபறர கநற்று ற்கது வ்சயதனர்.

ஒழுங்கு நடவடிக்கை: 
ஆசிரியரகைள் விவரம் சேகைரிப்பு 

 �சென்னை
வதாடக்்கக் ்கல்வி இயக்குநர்கம் ்சார்பில் 
அறனத்து ெட்டாரக் ்கல்வி அதி்காரி்களுக்கும் 
அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்ற்க விெரம்: அரசு 
வதாடக்்க, நடுநிறைப் பளளி்களில் பணிபுரியும் 
ஆசிரியர்்கள மீது தமிழநாடு குடிறமப்பணி (ஒழுஙகு 
முறற மற்றும் கமல்முறறயீடு) விதி்களில் 17-
பி விதியினபடி ஒழுஙகு நடெடிக்ற்க கமற் 
வ்காள்ளப்பட்டெர்்கள வபயர், விெரம், வி்சாரறண 
அதி்காரி நியமிக்்கப்பட்ட விெரம், வி்சாரறண 
அறிக்ற்க வபறப்பட்ட விெரம் மற்றும் இறுதி 
ஆறண ெழங்கப்பட்ட விெரங்கற்ள அந்தந்த 
ெட்டாரக்்கல்வி அதி்காரி்கள தயாரித்து மார்ச 2-ம் 
கததிக்குள துறற இயக்குநர்கத்துக்கும் அனுப்பி 
றெக்்க கெண்டும். 

இவொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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புதுச்சேரியில் மாநில நெடுஞசோலலகலை 

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளசாக மசாற்ற அவகசா ம் தேலவ
zzநாராயணசாமிக்கு அமைசசர் நிதின் கடகரி விளக்கம்

 �புதுச்சேரி 
மாநில நெடுஞ்ாலலகலை தேசிய 
நெடுஞ்ாலலகைாக மாற்றி 
அலமகக புதிய திட்டதலே வகுகக 
உளதைாம் என மததிய ்ாலல 
த�ாககுவரதது துலை அலமச்ர் 
நிதின் கடகரி நேரிவிததுளைார்.

புதுசத்ரி யூனியன் பிரதே்ம் 
மற்றும் அேலனநயாடடிய ேமிழகப்  
�குதிகளில் மததிய நெடுஞ்ாலலத 
துலை ் ார்பில் ெல்டந�ற்று வரும் 
�ணிகள மற்றும்  புதிய திட்டஙகள 
குறிதே ஆய்வுக கூட்டம்  மததிய 
நெடுஞ்ாலலததுலை அலமச்ர் 
நிதின் கடகரி ேலலலமயில் புதுச 
த்ரி ேலலலமச ந்யலகததில் 
தெற்று  ெ்டநேது.

ஆய்வுக கூட்டததில் முேல்வர் 
ொராயண்ாமி உளளிட்ட அதிகாரி 
கள �ஙதகற்ைனர். கூட்டததுககுப் 
பிைகு மததிய அலமச்ர் நிதின்  
கடகரி கூறியோவது: 

புதுசத்ரியில் ெகரப் �குதிகளில்  
புதிய ்ாலலகள  
அலமககும் �ணி தீவிரப்�டுதேப் 
�டடுளைது. மாநில ்ாலலகள 
மற்றும் தேசிய ் ாலலகலைப் பிரிக 
கும் �ணி ெல்டந�ற்று வருகிைது.  
இப்�ணிகள முடிவல்டநே பின்பு   
புதுசத்ரியில் புதிய  தமம்�ாலங 
கள அலமப்�து நோ்டர்�ான 
தகாரிகலககள �ரிசீலிககப்�டும். 
ஏற்நகனதவ ஒப்புேல் ேநே திட 
்டஙகள நிலைவுககு பிைகு, புதிய 
திட்டஙகள குறிதது �ரிசீலிப்த�ாம். 
மாநில நெடுஞ்ாலலகலை தேசிய  
நெடுஞ்ாலலகைாக அறிவிகக 
தவண்டும் என்ை முேல்வரின் 
தகாரிகலகலய �ரிசீலிகக சில  
காலம் அவகா்ம் தேலவப்�டு 
கிைது. மாநில நெடுஞ்ாலலகலை 
தேசிய நெடுஞ்ாலலகைாக மாற்றி 
அலமககும் இ்டஙகளில் புதிய 
திட்டதலே வகுகக உளதைாம். 

இவவாறு அவர்  நேரிவிதோர்.
முேல்வர் ொராயண்ாமி கூறு 

லகயில், "புதுசத்ரியில் தேசிய  
நெடுஞ்ாலலகலை விரிவு�டுத 
துேல், அகலப்�டுததுேல், புதிய  
்ாலலகள அலமப்�து நோ்டர்�ாக  
நேரிவிததோம். குறிப்�ாக  புதுச 
த்ரி முேல் மகா�லிபுரம், விழுப் 
புரம் முேல் ொகப்�டடினம், புதுச 
த்ரியினுள முருஙகப்�ாககம் 
முேல் சிவாஜி சிலல, மேகடிப்�டடு  
முேல் புதுசத்ரி ெகர்ப் �குதி 
வலரயிலும் ொன்கு வழிச்ாலல 
அலமப்�து நோ்டர்�ான 4 திட 
்டஙகலை மததிய அலமச்ர் நிதின் 
கடகரியி்டம் அளிததுளதைாம். 
அவற்லை ந்ய்துேர மததிய அரசு 
ஒப்புகநகாண்டுளைது' என்று 
நேரிவிதோர்.

ஆய்வுக கூட்டததுககுப் பிைகு, 
அலமச்ர் நிதின் கடகரி அரவிநேர் 
ஆசிரமம் ந்ன்று வழி�ட்டார்.
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17,500 நமகாவாட் அைவுக்கு மின் உற்பத்தி உயரும்

ேமிழகத்தில் தகசாலை கசாைத்தில் மினநவட்டு வரசாது
zzமின் துமை அமைசசர் தஙகைணி உறுதி

 �சசேன்னை
ேமிழகததில் வரும் தகால்டயில் 
மின்நவடடு ஏற்�டுவேற்கான 
வாய்ப்த� கில்டயாது என 
மின்துலை அலமச்ர் ேஙகமணி 
உறுதியாக நேரிவிதோர்.

புதுப்பிககதேகக எரி்கதி 
மின்னுற்�ததியின் முககியதது 
வதலே கருததில் நகாண்டு, 
மததிய அரசு மின்கட்டலமப்புக 
கழகம் மூலம் புதுப்பிககதேகக  
எரி்கதி தமலாண்லம லமயங 
கலை 7 மாநிலஙகளில் அலமத 
துளைது. 

இேன்�டி,  ேமிழகததில் புதுப் 
பிககதேகக எரி்கதி தமலாண்லம 
லமயம், மாநில மின்�குப்பு லமயம் 
மததிய அரசின் நிதியுேவியு்டன் 
ரூ.49 தகாடி ந்லவில் அலமககப் 
�டடுளைது. இலே மததிய எரி்கதி 
துலை அலமச்ர் ஆர்.தக.சிங 
காநணாலிக காடசி மூலம் திைநது 
லவதோர்.

இநநிகழ்சசியில் �ஙதகற்ை 
மின்துலை அலமச்ர் ேஙகமணி 

பின்னர் ந்ய்தியாைர்களி்டம் 
கூறியோவது:

இநே லமயம் திைககப்�டடுளை 
ேன் மூலம் காற்ைாலல, சூரிய்கதி 
மூலம் கில்டககும் மின்்ாரதலேக 
கணககிடடு அேற்தகற்ை வலகயில், 
அனல்மின் நிலலயஙகளில் 
உற்�ததி தமற்நகாளை முடியும்.  
புதுப்பிககதேகக எரி்கதி மூலம் 
37,608 நமகாவாட அைவுககு 
மின்்ாரம் கில்டககிைது. இதில், 
ேமிழகததின் �ஙகளிப்பு 43 
்ேவீேம் உளைது.

கமுதியில் அமைகிறது
ொடடிதலதய ேமிழகததில்ோன் 

அதிகைவு புதுப்பிககதேகக எரி்கதி 
உற்�ததி ந்ய்யப்�டுகிைது. சூரிய 
்கதி மூலம் 4 ஆயிரம் நமகாவாட 
மின்்ாரம் கில்டககிைது. ேமிழகத 
தில் காற்ைாலல,  சூரிய்கதி மின் 
்ாரம் அதிகைவு �யன்�டுதேப்�டடு 
வருகிைது. க்டலாடியில் 500 நமகா 
வாட மின்்ாரம் உற்�ததி ந்ய்வ 
ேற்காக தேர்வு ந்ய்யப்�ட்ட 

இ்டததில் சில பிரசசிலனகள 
உளைோல் கமுதியில் அலமககப் 
�டும். இதுநோ்டர்�ாக ொளிேழ் 
களில் நவளியான ந்ய்தி ேவ 
ைானது.

ேமிழகததின் ேற்த�ாலேய 
மின்தேலவ ேற்த�ாலே 15 ஆயிரம் 
நமகாவாட அைவுககு உளைது. 
வரும் தகால்டயில் 17,500 
நமகாவாட அைவுககு உயரும் 
என எதிர்�ார்ககப்�டுகிைது. அநே 
அைவுககு மின்னுற்�ததி தமற் 
நகாளைப்�டும். எனதவ, ேமிழ 
கததில் தகால்டககாலததில் மின் 

நவடடு பிரசசிலன வருவேற்கு 
்ாததியதம கில்டயாது.

நுகர்தவாருககு ேற்த�ாது 
வழஙகப்�டும் 100 யூனிட இலவ் 
மின்்ாரம் ரதது என்ைத�சசுக 
கும் இ்டமில்லல. ேமிழகததில் 
சில அனல்மின் நிலலயஙகலை 
வரும் 2022-ம் ஆண்டுககுள மூடி 
விடுமாறு மததிய மின்்ார 
ஆலணயம்  உதேரவிடடுளைோக 
ந்ய்திகள நவளியாகியுளைன. 

உண்லமயில், சுற்றுசசூழலுக 
குப் �ாதிப்பு இல்லாே வலகயில், 
அநே அனல்மின் நிலலயஙகளில் 
சில உ�கரணஙகலை லவககுமாறு 
அறிவுறுததியுளைனர். 

அநே உ�கரணஙகள அலமக 
கப்�டடு அநே மின்நிலலயஙகள 
நோ்டர்நது ந்யல்�டுதே ெ்ட 
வடிகலக தமற்நகாளைப்�டும்.  
தகஙதமன் �ணிககு எழுததுத  
தேர்வு இன்னும் 20 ொடகளுக 
குள ெ்டதே ெ்டவடிகலக எடுககப் 
�டும். இவவாறு அலமச்ர் ேஙக 
மணி கூறினார்.

ப�ொதுத்தேர்வில் கொப்பி அடிததேொல் 
2 ஆண்டுகள் ் தேர்பவெழுதே தேடை
z மாணவர்களுக்கு அரசு ் ேரவுத் து்ை எசசேரிக்்்க

 �சசேன்னை
10, 11, 12-ம் வகுப்பு ந�ாதுத 
தேர்வில் காப்பி அடிதோதலா, 
காப்பி அடிகக முயன்ைாதலா 2 
ஆண்டுகள தேர்நவழுே ேல்ட 
விதிககப்�டும் என  அரசு தேர்வுத 
துலை எச்ரிகலக விடுததுளைது.

ேமிழகம் மற்றும் புதுசத்ரியில் 
பிைஸ்-2 ந�ாதுததேர்வு மார்ச 2-ம் 
தேதியும், பிைஸ்-1 ந�ாதுததேர்வு 
மார்ச 4-ம் தேதியும் எஸ்எஸ்எல்சி 
ந�ாதுததேர்வு மார்ச 27-ம் தேதி 
யும்  நோ்டஙக உளைன. இநநிலல 
யில், ந�ாதுததேர்வில் மாணவர் 
கள காப்பி அடிதோல் அவர்கள 
மீது கடும் ெ்டவடிகலக எடுககப் 
�டும் என அரசு தேர்வுத துலை 
எச்ரிததுளைது. இதுநோ்டர்�ாக 
அரசுததேர்வுகள இயககுெர் 
சி.உஷாராணி தெற்று நவளி 
யிட்ட ந்ய்திககுறிப்பில் கூறி 
யிருப்�ேவது:

ந�ாதுததேர்வு எழுதும் மாண 

வர்களி்டம் �ா்டம் நோ்டர்புல்டய 
துண்டுச சீடடுகள, தொடடுகள, 
புதேகஙகள கண்டுபிடிககப்�ட 
்டால் அநே மாணவரி்டம் எழுத 
துப்பூர்வமான விைககம் ந�ற்று 
உ்டனடியாக அவர் தேர்வுக 
கூ்டதலே விடடு நவளிதயற்ைப் 
�டுவார்.  தேர்வுககூ்டததில்  �ககத 
தில் அமர்நதிருககும் மாணவரின் 
வில்டதோலைப் �ார்தது  காப்பி 
அடிப்�து கண்டுபிடிககப்�ட்டாலும் 
அவர் உ்டனடியாக நவளிதயற் 
ைப்�டுவார். அவர் ஓராண்டுககு 
தேர்நவழுே முடியாது.

ஆளைமாறமாட்டம் 
அதேத�ால், ஒரு மாணவர் 

காப்பி அடிககும்த�ாதோ அல்லது 
காப்பி அடிகக முயலும்த�ாதோ 
பிடி�ட்டால் அவர் அடுதே  
2 ஆண்டுகள தேர்நவழுே ேல்ட 
விதிககப்�டும்.

ஆளமாைாட்டம் ந்ய்ோல் 

அவரது தேர்வு �ஙதகற்பு ரதது 
ந்ய்யப்�டுவது்டன்,  தேர்நவழுே 
வாழ்ொள ேல்ட விதிககப்�டும். 
வில்டதோளகளில் ஒரு ோளுககுப் 
�தில் தவறு வில்டதோலை 
இலணதோல் தேர்வு �ஙதகற்பு 
ரதது ந்ய்யப்�டும். தமலும், குறிப் 
பிட்ட ஆண்டுகளுககு தேர்நவ 
ழுே முடியாது. வில்டதோளில் 
அொகரீகமாக ஏதேனும் எழுதியிருந 
ோதலா அல்லது தேர்சசி மதிப் 
ந�ண் வழஙகுமாறு தகாரி ஏதே 
னும் குறிப்பிடடிருநோதலா அநே 
வில்டதோள ரதது ந்ய்யப்�டும்.

தேர்வுககூ்ட கண்காணிப்�ாை 
ரி்டம் ேவைாக ெ்டநோல் அநே 
மாணவர் தேர்வுககூ்டதலே விடடு 
உ்டனடியாக நவளிதயற்ைப்�டு 
வார்.  தேர்வு முடிநேதும் மற்ை 
மாணவர்கள மீது வினாதோலை 
வீசும் மாணவரின் வில்டதோள 
ரதது ந்ய்யப்�டும். இவவாறு 
அதில் கூைப்�டடுளைது.

குடியுரிலம சேட்்டத்துக்கு எதி்ராக

15-வது ெசாளசாக நீடிக்கும் 
வண்சாரபதபேட்லை தபேசாரசாட்ைம்
zz ககாரிக்மகமய நிமைகேறை ேலியுறுததல் 

 �சசேன்னை
குடியுரிலம ் ட்டததுககு எதிராக 
வண்ணாரப்த�டல்டயில் ெல்ட 
ந�ற்று வரும் நோ்டர் த�ாராட்டம் 
தெற்று்டன் 15-வது ொலை எட 
டியது.

குடியுரிலம திருதேச ்ட்டம், 
தேசிய மககள நோலக �தி 
தவடு, தேசிய குடியுரிலம �தி 
தவடு ஆகியவற்றுககு எதிர்ப்பு 
கிைம்பியுளைது. இேன் ஒரு 
�குதியாக ந்ன்லன வண்ணாரப் 
த�டல்டயில் முஸ்லிம்கள உள 
ளிட்ட ஏராைமாதனார் ஒன்று த்ர்நது 
‘ந்ன்லனயின் ஷாகீன்�ாக’ 
என்ை ந�யரில் க்டநே 14-ம் 
தேதி முேல் த�ாராட்டம் ெ்டததி 
வருகின்ைனர். இதில் ந�ண்கள, 
சிறுவர்கள என �லரும் கலநது 
நகாண்டு குடியுரிலம ் ட்டததுககு 
எதிராக தகாஷஙகலை எழுப்பி 
வருகின்ைனர்.

வமைகமாப்பு
த�ாராட்டததின் 4-வது ொளில்  

ஒரு முஸ்லிம் த�ாடிககு திரு 
மணமும் 13-வது ொளில் இநது 
ந�ண் ஒருவருககு முஸ்லிம் ந�ண் 
கள வலைகாப்பும் ெ்டததினர். 
தெற்று முன்தினம் முஸ்லிம் ந�ண் 
கள ேண்ணீர் அருநோமலும் 
உணவு ்ாப்பி்டமாலும் 14 மணி 
தெரம் தொன்பு இருநேனர்.

இநநிலலயில் தெற்று முன் 
தினம் இரவு வண்ணாரப்த�டல்ட 
த�ாராட்டக குழுலவ த்ர்நே 
முககிய நிர்வாகிகள முேல்வலர 
அவரது இல்லததில் ்நதிதது 

ேஙகைது தகாரிகலக குறிதது 
த�சினர். இநே ் நதிப்பு ஒரு மணி 
தெரம் ெல்டந�ற்ைது. அப்த�ாது, 
முேல்வர் ேஙகைது கருததுகலை 
கனிதவாடு தகட்டோகவும் 
முஸ்லிம்கலை �ாதுகாககும் 
அர்ாக இநே அரசு இருககும் 
என்று கூறியோகவும் த�ாராட்டக 
குழுவினர் நேரிவிதேனர்.

பேரமவயில் தீரைமானம்
இலேயடுதது த�ாராட்டககுழு 

்ார்பில் அறிகலக ஒன்று நவளி 
யி்டப்�ட்டது. அதில், மககள 
நோலக கணகநகடுப்ல� ெ்டதே 
மாடத்டாம் என ் ட்டப்த�ரலவயில் 
தீர்மானம் நிலைதவற்ை தவண்டும். 
அதோடு குடியுரிலம ் ட்டம், மக 
கள நோலக �திதவடு, தேசிய  
குடியுரிலம �திதவடு ஆகிய 
வற்லை ேமிழகததில் அமல்�டுதே 
மாடத்டாம் என உறுதியளிகக 
தவண்டும் என்று முேல்வரி்டம் 
வலியுறுததி உளதைாம். எஙகள 
தகாரிகலககள நிலைதவறும் 
வலர த�ாராட்டம் நோ்டரும் 
என அதில் நேரிவிததிருநேனர்.

அேன் நோ்டர்சசியாக தெற்று 
15-வது ொைாக த�ாராட்டம் 
நோ்டர்நேது. மாலலயில் த�ாராட 
்டக குழுலவச த்ர்நே நிர்வாகிகள 
கூடி ஆதலா்லன ெ்டததினர். 
த�ாராட்டதலே முன்நனடுதது 
ந்ல்வது குறிததும் முேல்வர் 
கூறிய கருதலே லவதது அடுதது 
என்ன ந்ய்வது என்�து �ற்றியும் 
ஆதலாசிதேோக நிர்வாகிகள 
ேரப்பில் நேரிவிககப்�ட்டது.

க்டல்நீல்ர குடிநீ்ராக்கும் திட்்டத்்ால்  சூ்ைரிகாட்டுக்குப்பம் மீனவ கி்ராமத்தில் 

24 மணி தெரமும் குடிநீர் வழஙக தீவிர ெைவடிக்லக
zzசசன்மனை குடிநீர் ோரியம் உறுதி

 �சசேன்னை
க்டல்நீலர குடிநீராககும் திட்டம் 
ந்யல்�டுதேப்�்ட உளை ந்ஙகல் 
�டடு மாவட்டம் சூதைரிகாடடுக 
குப்�ம் மீனவ கிராமததில் 24 மணி 
தெரமும் குடிநீர் வழஙகப்�டும் 
என்று ந்ன்லன குடிநீர் வாரியம் 
உறுதியளிததுளைது.

இதுநோ்டர்�ாக ந்ன்லனகுடி 
நீர் வாரியம் நவளியிட்ட ந்ய்திக 
குறிப்பில் கூறியிருப்�ோவது:

ந்ன்லன குடிநீர் வாரியம் 
்ார்பில் நெம்தமலியில், ொநைான் 
றுககு 150 மில்லியன் லிட்டர் 
உற்�ததி திைன் நகாண்்ட க்டல்நீலர 
குடிநீராககும் நிலலயம் அலமககும் 
திட்டம் ந்யல்�டுதேப்�்ட உள 
ைது. அேற்கான அததிட்டம் 
ந்யல்�டுதேப்�்ட உளை இ்டத 
துககு அருகில் உளை சூதைரிக 
காடடுககுப்�ம் கிராம மககளுக 
கான வாழ்வாோரம் குறிதே 

கலநோய்வுக கூட்டம், அக 
கிராமததில் தெற்று முன்தினம் 
(பிப்.27) ெல்டந�ற்ைது. 

 அதில் ந்ன்லன குடிநீர் வாரிய 
ந்யல் இயககுெர் ே.பிரபு்ஙகர் 
�ஙதகற்று, ந�ாதுமககளி்டம் கலந 
துலரயாடினார். அவர்களி்டம் 
தகாரிகலக மனுககலையும் ந�ற் 
ைார். பின்னர் அவர் த�சியோவது:

இநே சூதைரிககாடடுககுப்� 

மீனவ கிராமததுககு, க்டல்நீலர 
குடிநீராககி, தமல்நிலல நீர்ததேகக 
நோடடி மூலம் த்மிதது, 
அலனதது வீடுகளுககும் 24 மணி 
தெரமும் குழாய் மூலம் குடிநீர் 
வழஙக ெ்டவடிகலக எடுககப்�டும். 
அலனதது வீடுகளுககும் வீடடு 
மலனப்�ட்டா வழஙக ேகக ெ்ட 
வடிகலக எடுககப்�டும். 

பவமைவமாய்ப்பு
க்டல்நீலர குடிநீராககும் நிலலய  

�ராமரிப்பு �ணியில் சூதைரிக 
காடடுககுப்�ம் �குதிலய ் ார்நே  
�டிதே இலைஞர்களுககு நிரநேர  
தவலலவாய்ப்பு அளிகக ெ்ட 
வடிகலக எடுககப்�டும். தகாவைம்  
த�ான்ை க்டல் �குதியில் ந்யற்லக 
�வைப்�ாலைகள ஏற்�டுதேப்�டடு 
மீனவர்களுககு தவலலவாய்ப்பு 
அளிககப்�டும். மீன் பிடிப்பு அல் 
லாே காலஙகளில் மீனவர்களுககு 

மாேம் ரூ.5 ஆயிரம் நிதியுேவி 
வழஙகப்�டும். 

இப்�குதியில் உளை �ளளி, 
உலகதேரம் வாய்நே ஸ்மார்ட 
�ளளியாக மாற்ைப்�டும். இப் 
�ளளி மாணவர்களுககு கல்வி 
உேவிதநோலக வழஙகப்�டும். 
தமலும் விலையாடடு லமோனம், 
கழிவுநீர் வ்தி, ்முோய கூ்டம், 
அஙகன்வாடி த�ான்ை அடிப்�ல்ட 
வ்திகளும் ஏற்�டுததித ேரப்�டும்.

இவவாறு அவர் உறுதி 
யளிதோர்.

இககூட்டததில், ந்ன்லன 
குடிநீர் வாரிய ந�ாறியியல் இயககு 
ெர் தக.மதுலரொயகம், ேலலலம  
ந�ாறியாைர் என்.ராத�நதிரன், 
தமற்�ார்லவ ந�ாறியாைர் ரா�ா 
ராம், ந்யற்ந�ாறியாைர் தமாகன் 
உளளிடத்டார் கலநதுநகாண்்டனர்.

இவவாறு ந்ய்திககுறிப்பில் 
கூைப்�டடுளைது.

குரூப-4  முலை்கடு விவகா்ரத்்ால்

புதிய தேர்வு அறிவிபபுகலள  
நவளியிடுவதில் ேசாமேம்
zz கதர்ேர்கள் ஏைாறைம் 

 �சசேன்னை
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 தேர்வு  
முடிவுகள முலைதகடு விவகாரத 
ோல், புதிய தேர்வுகளுககான 
அறிவிப்புகள நவளியாவதில் 
ோமேம் ஏற்�டடுளைது. தேர்வு  
காலஅட்டவலணப்�டி �னவரி 
யில் ெ்டகக தவண்டிய 3 தேர்வு 
களுககான அறிவிப்புகள இது 
வலர நவளியாகவில்லல.

அரசுப்�ணிககாக டிஎன்பிஎஸ்சி 
த�ாடடித தேர்வுகள ெ்டததி ஆட 
கலை தேர்வு ந்ய்து வருகிைது.  
இநே த�ாடடித தேர்வர்களுக 
கான வரு்டாநதிர தேர்வு கால 
அட்டவலணலய டிஎன்பிஎஸ்சி  
ஆண்டுதோறும் நவளியிடுகிைது. 
முன்கூடடிதய தேர்வர்கள ேயா 
ராகும் வலகயில் இநே ெல்டமுலை 
பின்�ற்ைப்�டுகிைது. அநே வலக 
யில், ெ்டப்�ாண்டுககான அட்ட 
வலணப்�டி, �னவரி மாேததில் 
குரூப்-1, உேவி தவைாண் விரி 
வாகக அலுவலர் தேர்வு, தோட்டக 
கலல உேவி இயககுெர் தேர்வு, 
உேவி தோட்டககலல அலுவலர் 
தேர்வு ஆகிய 4 தேர்வுகளுககான 
அறிவிப்புகள நவளியாகியிருகக 
தவண்டும்.

இதில், குரூப்-1 தேர்வுககான 
அறிவிப்பு மடடுதம �னவரி 20-ல்  
நவளியி்டப்�டடு ஆன்லலன்  
விண்ணப்�ம் நிலைவல்டநதுள 
ைது. மீேமுளை 3 தேர்வுகளுககான 
அறிவிப்புகள இன்னும் நவளியி்டப் 
�்டவில்லல. பிப்ரவரி நிலை 
வல்டயும் நிலலயில் இநே 

மாேததில் வநதிருகக தவண்டிய 
ஒருஙகிலணநே  இன்ஜினீயரிங 
�ணி தேர்வுககும் அறிவிப்பு 
நவளியாகவில்லல.

க்டநே ஆண்டு ந்ப். 1-ம் 
தேதி ெ்டநே குரூப்-4 தேர்வில் 
ெ்டநே முலைதகடு விவகாரம் 
விஸ்வரூ�ம் எடுதேது. ராமொே 
புரம் மாவட்டததில், ராதமசுவரம், 
கீழககலர தேர்வு லமயஙகளில் 
எழுதியவர்கள �லர் முலைதக்டாக  
தேர்சசி ந�ற்ைது நேரியவநேது. 
இதுகுறிதது வி்ாரலண ெ்டத 
திய சிபிசிஐடி த�ாலீஸார் இல்டத 
ேரகர் ந�யககுமார் உட�்ட 20-க 
கும் தமற்�டத்டாலர லகது ந்ய் 
ேனர். அவர்களி்டம் நோ்டர்நது 
வி்ாரலண ெ்டநது வருகிைது. 

இநே விவகாரம் காரண 
மாகதவ புதிய தேர்வுகளுககான 
அறிவிப்புகலை நவளியிடுவதில் 
காலோமேம் ஏற்�டடிருப்�ோக 
டிஎன்பிஎஸ்சி வட்டாரஙகள 
நேரிவிதேன.

ைமாரச் 17-க்கு பைல்..
இேற்கில்டதய, ் ர்சல்ககுள 

ைான குரூப்-4 தேர்வில் தேர்சசி 
ந�ற்ைவர்களின் ்ான்றிேழ் ்ரி 
�ார்ப்பு மற்றும் கலநோய்வு பிப்ர 
வரி 19-ம் தேதி நோ்டஙகி ெ்டநது 
வருகிைது. இககலநோய்வு மார்ச 
17-ம் தேதி நிலைவல்டகிைது. 
இேன்பிைதக, அடுதேடுதே தேர்வு 
களுககான அறிவிப்புகள நவளி 
யாகும் என தேர்வர்கள எதிர் 
�ார்ககிைார்கள.

‘அறிவியல் விொடி வினா - 2020’ 

இறுதிச்சுறறு  தபேசாட்டிக்கு 3 பேள்ளிகள் தேர்வு
 �சசேன்னை

எல்.ஐ.சி. உ்டன் இலணநது 
இநதோ ரஷயன் த்ம்�ர் ஆஃப் 
காமர்ஸ் அன்ட இண்்டஸ்டரீஸ் 
மற்றும் ‘இநது ேமிழ் தில்’ 
ொளிேழ் ெ்டததிய ‘அறிவியல் 
விொடி வினா-2020’ த�ாடடியில் 
இறுதிசசுற்றுககு 3 �ளளிகள 
தேர்வு ந்ய்யப்�ட்டன. 

ந்ன்லன ஆழ்வார்த�டல்ட 
கஸ்தூரி ரஙகன் ் ாலலயிலுளை 
ரஷய கலாச்ார லமயததில் 
தெற்று ெல்டந�ற்ை இப் 
த�ாடடியில் 100-ககும் தமற்�ட்ட 
குழுககள �ஙதகற்ைன. ந்ன்லன, 
காஞசிபுரம், விழுப்புரம், க்டலூர், 
புதுசத்ரிலயச த்ர்நே 6 முேல் 
8-ஆம் வகுப்புப் �டிககும் மாணவ 
– மாணவிகள இக குழுககளில் 
இ்டம்ந�ற்றிருநேனர்.

இநநிகழ்சசியில், நேன்னிநதி 
யாவுககான ரஷய தூேர் அநலக 
அவதேவ நிகதகாலிதயவிச, 
இநதோ ரஷயன் த்ம்�ர் ஆஃப் 

காமர்ஸ் ந�ாதுசந்யலாைர் பி.ேங 
கப்�ன் ஆகிதயார் வாழ்ததுலர 
வழஙகினர். எல்ஐசி உேவி கிலை 
தமலாைர் ஐ.ந்நதில், AMW 

VACAY சீஇஓ அருண் பிர்ாத 
ஆகிதயார் கலநதுநகாண்்டனர். 
விொடி வினா த�ாடடிகலை 
குவிஸ் மாஸ்்டர் அரவிநத ராஜீவ, 
அ�ய் கிருஷணன் இருவரும் 
ஒருஙகிலணதேனர்.

இப்த�ாடடியில் ந்ன்லன 
தி.ெகர் �தமத்ஷாதரி �ால�வன், 
புதுசத்ரி அமதலார்�வம் தமல் 
நிலலப்�ளளி, காஞசிபுரம் ஓதலாஜி 
ந்டக ஸ்கூல் ஆகிய 3 �ளளிகள 
மாநில அைவில் ெல்டந�றும் 
இறுதிச சுற்று த�ாடடிககு தேர்வு 
ந்ய்யப்�ட்டன.

விலரவில் ெல்டந�ைவுளை 
மாநில அைவிலான இறுதிப்த�ாடடி 
யில் நவற்றிந�றும் மாணவ-
மாணவிகள ரஷய விண்நவளி 
லமயததுககு அலழததுச ந்ல் 
லப்�்ட உளைனர் என்�து குறிப் 
பி்டதேககது. 

இநநிகழ்சசிலய UNIBIC, AMW 
VACAY, REPUTE ஆகியலவ 
இலணநது வழஙகின.

zS எல்.ஐ.சி. உடன் இணைந்து இந்்தோ ரஷ்யன் ் ேம்பர் ஆஃப் கோமர்ஸ் அன்ட் இணடஸ்ட்ரீஸ் மற்றும ‘இந்து தமிழ் திணே’ நோளிதழ் நடத்தி்ய ‘அறிவி்யல் விநோடி வினோ - 2020’ இரணடோம கட்டப் ் ்போட்டியில் ்பங்கற்்ற குழுககளுடன் 
எல்ஐசி உதவி கிணை ் மலோைர் ஐ.சேந்தில், AMW VACAY சீஇஓ அருண பிரேோத், ‘இந்து தமிழ்’ வர்த்தகப் பிரிவுத் தணலவர் ேஙகர் வி.சுப்ரமணி்யன், ரஷ்ய தூதர் அசலக அவ்தவ நிக்கோலி்்யவிச், இந்்தோ ரஷ்யன் ் ேம்பர் 
ஆஃப் கோமர்ஸ் ச்போதுச்சே்யலோைர் பி.தஙகப்்பன், குவிஸ் மோஸ்டர் அரவிந்த் ரோஜீவ ஆகி்்யோர். (அடுத்த ்படம) மோைவர்களிடம விநோடி வினோ ் ்போட்டி நடத்துகி்றோர் குவிஸ் மோஸ்டர் அரவிந்த் ரோஜீ்வ.  படங்கள்: ்க.பரத்

zS புதுச்்ேரி யூனி்யன் பிர்தேம மற்றும அணதச்யோட்டி்ய தமிழகப் ்பகுதிகளில் மத்தி்ய சநடுஞேோணலத் துண்ற ேோர்பில் நணடச்பற்று 
வரும ்பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம  மத்தி்ய சநடுஞேோணலத் துண்ற அணமச்ேர் நிதின் கட்கோரி தணலணமயில் புதுச்்ேரி தணலணம 
சே்யலகத்தில்  நடந்தது.  ்படம: எம.ேோமரோஜ் 

உ்வக ஊழியர்களுக்கு பேயிறசி 
 �சசேன்னை 

அம்மா உணவக ஊழியர்களுககு 
உணவு �ாதுகாப்பு துலை அதி 
காரிகள �யிற்சி அளிதேனர்.

ந்ன்லன மாெகராடசிககு 
உட�ட்ட �குதிகளில் 407 அம்மா  
உணவகஙகள ந்யல்�டடு வரு 
கின்ைன.  இநநிலலயில், இஙகு 
விற்�லன ந்ய்யப்�டும் உணவு 
கள ேரமானோக இருப்�லே உறுதி 
ந்ய்ய உணவு �ாதுகாப்பு துலை 
யின் மூலம் தெற்று முன்தினம் 
முேல் �யிற்சி அளிககப்�டடு 
வருகிைது.

ந்ன்லன ரிப்�ன் மாளிலகயில் 
தெற்று முன்தினம் 200 அம்மா 
உணவக ஊழியர்களுககும், 

தெற்று 200 அம்மா உணவக ஊழி 
யர்களுககும் �யிற்சி அளிககப் 
�ட்டது. �யிற்சியில், உணவுகள 
ேயாரிப்�ேற்கு �யன்�டுததும் 
ந�ாருடகலை வாஙகும்த�ாது 
காலாவதி தேதிலய �ார்தது 
வாஙகுவேன் அவசியம், உணவு  
்லமககும் இ்டததிலன சுகாோர 
மாக லவததிருப்�து, உணவு 
்லமதே பிைகு �ாதுகாப்�ாக 
மூடி லவப்�து, உணவு �ரிமாறும்  
த�ாது எதேலகய �ாதுகாப்பு விஷ 
யஙகலை தமற்நகாளை தவண்டும் 
என்�ன உளளிட்டலவ குறிதது 
அம்மா உணவக ஊழியர்களுககு 
உணவு �ாதுகாப்பு துலை அதி 
காரிகள எடுததுலரதேனர். 

WW கடல்நீரை 
குடிநீைாக்கும் நிரைய 
பைாமரிப்பு பணியில் 
சூளேரிக்காட்டுக்குப்பம் 
பகுதிரய சார்ந்த படித்த 
இரேஞரகளுக்கு நிை்ந்தை 
ளேரை ோய்ப்பு அளிக்க 
நடேடிக்ரக எடுக்கப்படும்.
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இைளயராஜா
ெவகுஜனக் கைலகளில் ஒரு மக்கள் திரள் ஒரு குறிப்பிட்ட 

வைக ரசைனமுைறக்குப் பழக்கப்பட்ட பின்னர், அைத 
முற்றிலும் மறுதலித்துப் புதிதான ஒன்றுக்குத் தன் ரசைனைய 
மாற்றிக்ெகாள்வெதன்பது எளிதான ஒன்றல்ல. ஏற்ெகனேவ 
நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் ஆயிரக்கணக்கான 
பாடல்கைளக் ேகட்டுப் பழகிய தமிழ்க் காதுகள் 
இைளயராஜாைவ இறுகப் பற்றிக்ெகாண்டைமக்கு அவரது 
புதிய பரிமாணங்கைள, இைசயின் தனித்தன்ைமகைள 
முக்கியக் காரணங்களாகக் குறிப்பிடலாம்.

தமிழ்த் திைரப்பட இைச வரலாற்றில் முதன்முைறயாக 
எல்லா அர்த்தத்திலும் மண்ணின் ைமந்தனாகக் கருதத் 
தக்கவராக இைளயராஜா இருந்தார். மற்ற எல்லா 
இைசயைமப்பாளருக்கும் இருந்த சாஸ்திரீய இைசப் 
பின்புலம் இல்ைல என்பைதவிட, அதன் எதிர்வாகப் 
பார்க்கப்பட்ட நாட்டுப்புற இைசேயாடு பிறந்துவளர்ந்தவராக 
இைளயராஜா இருந்தார். முற்றிலும் மாறுபட்ட 
ெமட்டைமப்புக்கான உந்துதைல நாட்டுப்புற இைசயிலிருந்து 
ெபற்றது இைளயராஜாவின் பலம் ஆயிற்று. இந்தியாவின் 
பன்ைமத்துவப் பண்பாட்டில் தமிழகத்தின் தனித்த பண்பாட்டு 
ஊடாட்டங்கைளப் புரிந்துெகாண்டால்தான் இைளயராஜாவின் 
ெமட்டுகளின் தனித்துவத்ைத மதிப்பிட முடியும்.

நாட்டுப்புற இைசக்கூறுகைளக் ைகயாண்ட விதத்தில் 
இைளயராஜாவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருந்த 
அடிப்பைடயான ேவறுபாடு, நாட்டுப்புற இைசையப் 

பார்த்த விதம்தான். ெபாதுவாக ேகலிகிண்டல், 
ைநயாண்டித்தன்ைமயுள்ள, இரட்ைட அர்த்தமுள்ள 
பாடல்கள், குறிப்பாக ‘சி கிளாஸ்’ என்று ெசால்லத்தக்கப் 
பார்ைவயாளைர மனதில் ெகாண்டைவயாக அைமயும் 
பாடல்கேள நாட்டுப்புற ெமட்டுகளில் அைமயும். 
அக்காலச் சமூகப் ெபாதுப்புத்திையப் பிரதிபலிப்பதாகேவ 
இைத எடுத்துக்ெகாள்ள முடியும். அத்தைகய சூழலில், 
இைளயராஜாதான் முதன்முைறயாக எல்லா வைகயான 
சூழல்களுக்கும் நாட்டுப்புற ெமட்டுகைளப் பயன்படுத்த 
முடியும் என்பைதச் சாத்தியமாக்கினார்.

ெவகுஜனத் திைரப்படத் துைறயில் ஒருவர் ெசல்வாக்கு 
ெபற்றவராக இருப்பைத மதிப்பிட சில வழிமுைறகள் உண்டு. 
முதலாவதாக, அவர் தன் கைலக்காகப் ெபறும் ஊதியம். 
இரண்டாவதாக, பிரபலமான இயக்குநர்களும் நடிகர்களும் 
தங்கள் படங்களில் அவைர இைணத்துக்ெகாள்வைத 
வியாபாரரீதியாகவும் கலாபூர்வமாகவும் பலமாகக் கருத 
ேவண்டும். மூன்றாவதாக, ெவகுஜன ஊடகங்களில் 
அந்தக் கைலஞைரப் பற்றிய ெசய்திகள், கிசுகிசுக்கள், 
ேபட்டிகள், புைகப்படங்கள் ெவளிவந்துெகாண்ேட இருக்க 
ேவண்டும். இைவெயல்லாம் இைளயராஜாவின் விஷயத்தில் 
முற்றிலும் ெபாருந்தக்கூடியனவாக இருந்தன. இதற்கு 
ேமலும் கூடுதலாக, இைளயராஜாவின் புைகப்படங்கள் 
திைரப்படச் சுவெராட்டிகளில் இடம்பிடித்தன. தமிழ்த் 
திைரப்பட வரலாற்றில் ஓர் இைசயைமப்பாளரின் உருவம் 
நாயக நடிகர்கேளாடு இடம் ெபற்றது என்றால் அது 
இைளயராஜாவுக்குப் பிறகுதான்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
இந்தியாவில் திைரயிைச உருவாக்க முைறைமயில் 

இருந்த மரபுகைள முழுைமயாக மாற்றி அைமத்தார் ஏ.ஆர்.
ரஹ்மான். அவர் இந்தியாவில் இைசயைமப்பாளர் என்ற 
பிம்பத்ைதேய மாற்றி அைமத்தார். ெவற்றிைல குதப்பும் 
வாயுடன் ஜிப்பா அணிந்து, ெநற்றியில் பட்ைட, குங்குமமிட்டு 
ஹார்ேமானியத்தில் ைக ைவத்திருக்கும் பிம்பத்ைத 
மாற்றி கம்ப்யூட்டர்கள், கலைவச் சாதனங்கள் முன் 
அமர்ந்திருப்பவராக மாற்றினார். இைச உருவாக்கத்ைதப் 
ெபாறுத்தவைர ெமட்டைமப்பது, இைசச் ேசாடைன 
ெசய்வது, பாடகர்கள், கருவியிைசக் கைலஞர்கைளக் 
ைகயாள்வது என அைனத்து விஷயங்களிலும் ரஹ்மான் 
புதிய அணுகுமுைறையக் ெகாண்டிருந்தார்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தன் இைசயில் பாடகர்கள், கருவியிைசக் 
கைலஞர்கள், ஒலிப் ெபாறியாளர்கள் என அைனவைரயும் 
பைடப்பின் பங்காளர்களாக அங்கீகரிப்பதன் மூலம் பைடப்பு 
என்பது ஒரு ெவளிப்பைடத்தன்ைமையப் ெபறுகிறது. இைச 
உருவாக்கத்தில் ரஹ்மானின் இந்தத் தைலகீழ் அணுகுமுைற 
புதிய ெதாழில்நுட்பத்தாேலேய விைளந்தது. டிஜிட்டல் 
ஒலிப்பதிவு, எண்ணற்ற தடங்களில் இைசையப் பதிவுெசய்யும் 
வசதி ேபான்றைவ ரஹ்மானின் பரிேசாதைனகளுக்கான 
சாத்தியங்கைள உருவாக்குகிறது. பாடகர் பாடுவெதன்பது 
பக்கவாத்தியங்கள், ஊடிைச, இைசச் ேசாடைன ஆகிய 
எல்லாவற்ைறயும் முடிவுெசய்த பின் இறுதியாக நிகழ்வதாகும். 
ரஹ்மான் பாடைல முதலில் பாடச் ெசய்து, அதற்கான இைசப் 
பகுதிகைளப் படிப்படியாக நாள்கணக்கில் வாரக்கணக்கில் 

உருவாக்குகிறார். ெசன்ைனயில் ஆரம்பிக்கும் ஒரு பாடல் 
மும்ைபயிலும் லண்டனிலும் ெசப்பனிடப்படுகிறது. ஒரு தமிழ் 
இைசயைமப்பாளனின் ெமட்டுக்கு மஹாராஷ்டிரப் பாடகர் 
குரல் ெகாடுக்க, ஒரு அெமரிக்கக் கருவியிைசக் கைலஞர் 
கருவியிைசக்க, ஒரு இலங்ைகப் பாடகி இைடக்குரல் வழங்க, 
இங்கிலாந்தின் ஒலிப் ெபாறியாளர் ஒலிக் கலைவெசய்யும் 
ஒரு பைடப்பாக மாறுகிறது.

ஒலிப் ெபாறியியல் சரியான வளர்ச்சி ெபறாத 
இந்தியச் சூழலில் ஓர் இைசயைமப்பாளர் தாேன அைதக் 
கற்றுத் ேதர்வதன் மூலமாக மட்டுேம உலகத்தரத்ைதப் 
ெபறக்கூடியவராக இயங்க முடியும் என்பைத ரஹ்மான் 
ெவளிப்படுத்தினார். இந்தியாவின் முன்னனித் தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப இதழான ‘எக்ஸ்பிரஸ் கம்ப்யூட்டர்’, ெதாழில் 
நுட்பத்ைத ரஹ்மான் பயன்படுத்தும் விதத்ைத வியந்தது. 
“நான் ஏன் ஆப்பிள் ேமக்கிண்டாஷ் உபேயாகிக்கிேறன்? 
இைச மற்றும் பைடப்புக் கைலகைள உருவாக்குவதற்கு 
அதுதான் சிறந்தது. ேமக் எனக்கு ெநருக்கமானதாக 
இருக்கிறது. அது ‘ஆட்டிட்யூட்’ உள்ள எந்திரம்” என்றார் 
ரஹ்மான். ஒரு இயந்திரத்துக்கு மனிதப் பண்புகைள ஏற்றிக் 
கூறுமளவுக்கு அவர் இருக்கிறார்.

சர்வேதச அங்கீகாரம் ெபற்ற இந்திய இயக்குநர் ேகாவிந்த் 
நிகாலினி, “அடுத்த நூற்றாண்டின் இைசயைமப்பாளர் ஏ.ஆர்.
ரஹ்மான். அவர் ெவறும் ெமட்டுகைள உருவாக்குபவர் 
அல்ல. அவர் முழுைமயான இைசைய உருவாக்குபவர். 
அவர் இைசத் துைறயின் ேபாக்குகைளயும் வளர்ச்சிகைளயும் 
ெதாடர்ந்து கவனித்துவருபவர்” என்கிறார்.   

இைளயராஜாவும் 
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானும்

நூல்ேநாக்கு
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சர்வாதிகாரியா ஸ்டாலின்?

ஏகாதிபத்தியத்ைதயும் நாஜிஸத்ைதயும் 
வீழ்த்தி ேசாவியத் ரஷ்யாவில் 
ேசாஷலிஸக் குடியரைசச் ெசதுக்கியவர் 

ஸ்டாலின். என்றாலும், அதிகாரத்ைதத் 
தவறாகப் பயன்படுத்தியவர் என்ற 
விமர்சனமும் அவர் மீது உண்டு. இத்தைகய 
விமர்சனங்கள் குருச்ேசவ் குழுவினரின் 
திருத்தல்வாதேம என்றும், ஸ்டாலிைனப் பற்றி 
அறிந்துெகாள்ள அவரது எழுத்துகைளேய 
படியுங்கள் என்றும் பரிந்துைரக்கிறது 
‘அைலகள்’ பதிப்பகம். தமிழில் முதன்முதலாக 
ஸ்டாலின் எழுத்துகள் முழுைமையயும் 
15 ெதாகுதிகளில் ெமாழிெபயர்த்து 
ெவளியிட்டிருக்கிறது. முதல் ெதாகுதி, 
1901-1907 காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டைவ. 
டிப்லிஸ் நகரத்ைத ைமயப்படுத்தி 
நடத்தப்பட்ட புரட்சிகரச் ெசயல்பாடுகளுடன் 
ெதாடர்புைடயைவ. ரஷ்யப் புரட்சிக்கான 
அடித்தளங்கள் உருவான காலக்கட்டம் இது.

- புவி

நூல்ேநாக்குநூல்ேநாக்கு நம் ெவளியீடு

கல்ெவட்டுகளில் ேதவதாசிஎஸ்.சாந்தினிபீவிஜயா பதிப்பகம்ராஜ வீதி, ேகாயம்புத்தூர்-641001.ெதாடர்புக்கு: 0422-2382614விைல: ரூ.100

அடியாரின் வரலாறு

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கைலக்கழகத்தின் 
வரலாற்றுத் துைற இைணப் 
ேபராசிரியரான எஸ்.சாந்தினிபீ 

எழுதிய சமீபத்திய நூல். ‘இைடக்கால 
ெதன்னகக் ேகாயில்களில் பணிப்ெபண்கள்’ 
என்ற தைலப்பில் சர்வேதசக் கருத்தரங்கு 
ஒன்றில் வாசிக்கப்பட்ட ஆய்வுக் 
கட்டுைரயின் நூல் வடிவம். ஆணுக்கு 
நிகராக ேதவரடியார்கள் ெபற்ற சன்மானம், 
ேகாயில்களுக்கு அவர்கள் வழங்கிய 
நன்ெகாைடகள், அவர்கள் நடத்திய 
ேவைலநிறுத்தப் ேபாரட்டம் உள்ளிட்ட 
வரலாற்றுத் தகவல்கைளக் கல்ெவட்டு 
ஆதாரங்களுடன் இந்நூலில் விவரித்துள்ளார். 
ேதவரடியார் முைறயின் ேதாற்றம் ெதாடங்கி 
1947-ல் முத்துலட்சுமி ெரட்டியின் முயற்சியில் 
ெகாண்டுவரப்பட்ட ‘ேதவதாசி முைற ஒழிப்புச் 
சட்டம்’ வைரயிலான வரலாறு, விரிவான 
சான்றுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

- ெச.இளேவனில்

வித்தியாசம்தான் அழகுச.மாடசாமிஅகரம் அறக்கட்டைள ெவளியீடுதி.நகர், ெசன்ைன-17.ெதாடர்புக்கு: 044-43506361விைல ரூ.100

எல்ேலாருக்குமான உைரயாடல்

அன்பின் ைம ெதாட்டு எழுதும் ச.மாடசாமி, 
ஆங்கில ெமாழியில் வாசித்திருக்கும் 
குழந்ைதகளுக்கான கைதகைளத் தமது 

ேபரக் குழந்ைதகளுக்குச் ெசான்ன அனுபவத்தின் 
ருசிேயாடு இந்நூலில் ெசால்கிறார். குைரக்கச் 
ெசான்னால் ெவவ்ேவறு விலங்குகளின் ஒலிக் 
குறிப்ைப எழுப்பும் நாய்க்குட்டி, பல் டாக்டர் 
சுண்ெடலி, சட்ைட ெபாத்தான் இழந்ததால் 
யாருேம வாங்காதுேபாவதில் வருத்தமுறும் கரடி 
ெபாம்ைம என்று பல விலங்குகள் சுவாரஸ்யமாக 
உைரயாடுகின்றன. ேபாட்டி, ெபாறாைம, கர்வம் 
ேபான்றவற்ைறக் குழந்ைதகள் கடந்துேபாவதில் 
எப்படி ெபரியவர்கள் குறுக்கிட்டுக் குழப்புகிேறாம் 
என்பைத ரசமான கைதகைள முன்ைவத்துப் 
ேபசுகிறார். நமது பார்ைவைய விசாலப்படுத்தவும், 
அணுகுமுைறகைள மறுவாசிக்கவும், 
வாழ்க்ைகைய ேமலும் அர்த்தமுள்ளதாக்கவும் 
மாற்றும் புத்தக வரிைசயில் இந்நூல் நிச்சயம் 
இடம் ெபறும். - எஸ்.வி.ேவணுேகாபாலன்

அன்பாசிரியர்க.ேச.ரமணி பிரபா ேதவிஇந்து தமிழ் திைச ெவளியீடு124, கஸ்தூரி ைமயம்,வாலாஜா சாைல, ெசன்ைன-2.ெதாடர்புக்கு: 74012 96562விைல: ரூ.200

விைதப்பேத ேநாக்கம்

நல்லது எங்கு நடந்தாலும், 
சாதைனகள் எங்ேக அரங்ேகறினாலும் 
அவற்றுக்குத் தனி முக்கியத்துவம் 

தர ேவண்டும். அதன் மூலம் சமூகத்தின் 
அவநம்பிக்ைகையத் துைடத்து, 
நன்னம்பிக்ைகைய விைதக்க முடியும். அந்த 
வைகயில், உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் 
வாசகர்களின் பாராட்ைடப் ெபற்றது ‘இந்து 
தமிழ்’ நாளிதழின் இைணயத்தில் ெவளிவந்த 
‘அன்பாசிரியர்’ ெதாடர். தனித்துவத்ேதாடு 
ெசயல்பட்டு மாணவர்களுக்கு ஊக்கமும், 
பள்ளிகளுக்குப் ெபருைமயும் ேசர்த்த 
ஆசிரியர்களுக்கு இந்தத் ெதாடர் ஊக்கம் 
தருவதாக அைமந்தது. 28 பள்ளிகளில் 
74 ெசயல்திட்டங்களுக்கான உதவிகள் 
கிைடத்தன. ‘இந்து தமிழ்’ வாசகர்கள் 
இதுவைர ெகாடுத்த ரூ.58.89 லட்சம் 
மூலம் அரசுப் பள்ளிகள் அடுத்த நிைலக்கு 
ேமம்படுத்தப்பட்டன. ‘அன்பாசிரியர்’ இப்ேபாது 
நூல் வடிவம் ெபற்றிருக்கிறது.

பத்திரிைககளில் துணுக்கு 
எழுதியவர்கள் எந்தக் 

காலத்திலும் தங்களுக்கு 
இலக்கிய அந்தஸ்து 

ேகாரியதில்ைல. ஆனால், 
இலக்கியவாதிகள் தாங்கள் 
ஃேபஸ்புக்கில் எழுதக்கூடிய 

துணுக்குகளும் கிசுகிசுக்களும்கூட 
இலக்கியம்தான் என்று தீவிரமாக 

நம்புகிறார்கள்.- யுவகிருஷ்ணா

தூத்துக்குடி, 
நாகர்ேகாவிலில் 
புத்தகக்காட்சி
தூத்துக்குடி ராைமயா மகாலில் பிப்ரவரி 

28 ெதாடங்கி மார்ச் 12 வைர 
புத்தகக்காட்சி நடக்கிறது. மக்கள் வாசிப்பு 
இயக்கம் நடத்தும் 4-வது புத்தகக்காட்சி 
நாகர்ேகாவிலில் உள்ள பேயானியர் முத்து 
மகாலில் பிப்ரவரி 27 ெதாடங்கி மார்ச் 8 
வைர நடக்கிறது. தமிழகத்தின் முன்னணி 
பதிப்பகங்களும் விற்பைனயாளர்களும் 
பங்ேகற்கும் இந்தப் புத்தகக்காட்சியில் 
அைனத்து நூல்களுக்கும் 10% தள்ளுபடி 
உண்டு.

ேகாமல் 
அன்பரசனுக்கு 
ஆய்வரங்கம்
தமிழகத்தின் பாரம்பரியமான 

தமிழ்க் கல்வி 
ைமயங்களில் ஒன்றான 
தருமபுரம் ஆதினம் 
கைலக் கல்லூரியானது 
மூத்த பத்திரிைகயாளரான 
ேகாமல் அன்பரசைனக் 
ெகௗரவித்துள்ளது. 
அவர் எழுதிய எட்டு 
புத்தகங்களுக்கான முழு நாள் 
ஆய்வரங்ைக ேநற்று (பிப்ரவரி 
28) நடத்தியிருக்கிறது.

ரூ.1.5 லட்சம் சிறு ெதாைகதான்!

‘பு து எழுத்து’ இலக்கிய இதழின் ஆசிரியரும், சவுளூர் 
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியருமான சுகவன முருகன் வரலாற்று 

ஆய்வுகளில் மிகுந்த அக்கைற ெகாண்டவர். அவர் தன்னுைடய 
ஊக்க ஊதிய நிலுைவத் ெதாைகயில் ரூ.1,50,001-ஐ ெசன்ைன 
ேராஜா முத்ைதயா ஆய்வு நூலகத்துக்கு நன்ெகாைடயாக 
வழங்கியிருக்கிறார். “நம் தமிழில் ெபாக்கிஷங்கைளப் 
பாதுகாக்கும் ெபட்டகம் ேராஜா முத்ைதயா நூலகம். ஆனால், 
நிதிப் பற்றாக்குைறயால் அது தள்ளாடுகிறது. என்னால் 
இயன்றது இவ்வளவுதான். வாய்ப்பிருந்தால் இன்னமும் ெபரும் 
ெதாைகையக் ெகாடுத்திருப்ேபன்” என்கிறார்.

அழகிய ெபரியவனுடன் 
ஒரு நாள்ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சிக்கல்கைள முப்பது ஆண்டுகளாகத் ெதாடர்ந்து எழுதிவரும் அழகிய ெபரியவனுக்கு நாைள (மார்ச் 1) ேவலூர் ெசயின்ட் ேமரிஸ் கல்வியியல் கல்லூரியில் முழு நாள் அமர்வு ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அவருைடய பைடப்புகள் சார்ந்த உைரயாக மட்டுமல்லாமல் கவிைத வாசிப்பு, பவா ெசல்லதுைரயின் கைத ெசால்லல், அழகிய ெபரியவனுடன் உைரயாடல் என்பதாக நிகழ்வு வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாைவத் தாண்டி கவனம் ஈர்க்கும் இைச ஆளுைமகளான இைளயராஜா, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இருவரும் ேவறு நாட்ைடச் சார்ந்தவர்களாக இருந்திருந்தால் அவர்கைளப் பற்றி பல்ேவறு 
புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். இைளயராஜாவும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானும் ேமேலாட்டத்தில் விமரிைசயாகக் ெகாண்டாடப்பட்டாலும், அவர்களுைடய இைசையத் தீவிரமாக ஆய்வுெசய்து ெவளிவந்திருக்கும் 

புத்தகங்கள் மிகக் குைறவு. இரா.பிரபாகர் எழுதி ‘கருத்து=பட்டைற’ ெவளியீடாக வந்திருக்கும் ‘தமிழக ெவகுசன இைசயின் அரசியலும் அரசியலற்ற இைசயும்’ புத்தகமானது இைளயராஜா, ரஹ்மான் 
இருவரின் இைசையயும் விரிவாகப் ேபசுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல், தமிழ் ெவகுஜன இைசயின் ெநடிய வரலாற்ைறக் கலாச்சாரக் கண் ெகாண்டும் பார்க்கிறது. நூலிலிருந்து...

தமிழக ெவகுசன இைசயின் அரசியலும் அரசியலற்ற இைசயும்இரா.பிரபாகர்கருத்து=பட்டைற ெவளியீடுதிருநகர், மதுைர-6.ெதாடர்புக்கு: 98422 65884விைல: ரூ.250
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அலுவலக உதவியாளர் 
பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் 
zz கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் அறிவிப்பு

 �சென்னை
கல்லூரிக் கல்வி சென்னை  
மண்டல இயக்குநர் இரா.ராவணன  
சவளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

 கல்லூரிக் கல்வி  சென்னை 
மண்டல இ்ண இயக்குநர் அலு 
வலகத்தில் அலுவலக உதவி 
யா்ளர் பணியில் 2 இ்டஙகள 
(எஸ்சி-அருநததியர் (ஆதரவற்ற 
வித்வ) மறறும் எம்பிசி வகுப்பு) 
காலியாக உள்ளனை. இப்பணிக்கு 
8-ம் வகுப்பு ததர்ச்சி சபற்றவர்கள 
விணணப்பிக்கலாம். அருநததியர் 
பிரிவுக்கு வயது  18 முதல் 35 
வ்ரயிலும், எம்பிசி பிரிவுக்கு 18 
முதல் 32 வ்ரயிலும் இருக்க 

தவணடும். 
கல்விச் ொனறிதழ், வயது 

ொனறிதழ், ொதி ொனறிதழ் 
நகல்களு்டன சவள்்ளத்தாளில்  
தன விவரஙக்்ள குறிப்பிட்டு 
(பாஸ்தபார்ட் தபாட்த்டா, முகவரி, 
செல்தபான எண ஆகியவறறு்டன) 
“இ்ண இயக்குநர், கல்லூரிக் 
கல்வி இ்ண இயக்குநர் 
அலுவலகம், சென்னை மண்டலம், 
்ெதாப்தபட்்்ட, சென்னை 600 
015” என்ற முகவரிக்கு மார்ச்  16-ம் 
தததி மா்ல 5 மணிக்குள தநரில் 
அல்லது தபாலில் வநத்்டய 
தவணடும்.

இவவாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

வட தமிழக கடல�ோர 
மோவடடஙகளில் 
மழழக்கு வோய்ப்பு

 �சென்னை
சென்னை வானி்ல ஆய்வு 
்மய அதிகாரிகள கூறியதாவது:

தமிழகப் பகுதியில் நிலவும் 
காறறு சுழறசி காரணமாக வ்ட  
தமிழகத்தின க்டதலார மாவட்்டங 
கள மறறும் தமறகு சதா்டர்ச்சி 
ம்ல்ய ஒட்டிய பகுதிகளில் 
ஓரிரு இ்டஙகளில் தலொனை ம்ழ 
சபய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதர 
பகுதிகளில் வ்றண்ட வானி்ல 
நிலவக்கூடும். சென்னை மறறும் 
பு்றநகர் பகுதிகளில் வானைம் 
ஓர்ளவு தமகமூட்்டத்து்டன காணப் 
படும். ம்ழ சபய்ய வாய்ப் 
பில்்ல.

சவளளிக்கிழ்ம மா்ல 5.30 
மணிக்கு எடுக்கப்பட்்ட சவப்ப 
நி்ல அ்ளவுகளினபடி அதிகபட்ெ 
மாக மது்ர சதறகில் 97 டிகிரி, 
மது்ர விமானை நி்லயம், கரூர் 
பரமத்தி ஆகிய இ்டஙகளில் தலா 
95 டிகிரி, தகா்வ, கனனியா 
குமரி, தெலம் ஆகிய பகுதிகளில் 
தலா 93 டிகிரி ஃபாரனஹீட் 
சவயில் பதிவாகியுள்ளது.இவ 
வாறு அதிகாரிகள கூறினைர்.

100 கால்நடை மருந்தகஙகளுக்கு

ரூ.43 க�ோடி மதிப்பில் புதிய �ட்டிடங�ள் 
z தமிழக அரசு நிர்வாக ஒப்புதல்

 �சென்னை
தமிழகத்தில் 100 கால்ந்்ட மருந 
தகஙகள மறறும் 2 தநாய் புல 
னைாய்வு பிரிவுகளுக்கு ரூ.43 
தகாடிதய 30 லட்ெத்து 80 ஆயிரம் 
மதிப்பில் புதிய கட்டி்டஙகள 
கட்டுவதறகு நிர்வாக ஒப்புதல் 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ெட்்டப்தபர்வயில் க்டநத 
ஆணடு ஜூ்ல 9-ம் தததி 110-விதி 
யினகீழ் முதல்வர் பழனிொமி 
சவளியிட்்ட அறிவிப்பில், ‘சி்றநத 
கால்ந்்ட மருத்துவ தெ்வ்ய 
வழஙக அ்னைத்து வெதிகளு்டன 
கூடிய கட்்ட்மப்பு  அவசியமாகும். 
அநதவ்கயில் புதிதாக தரம்  
உயர்த்தப்பட்்ட 100 கால்ந்்ட  
மருநதகஙகளுக்கு அ்்றகலன 
களு்டன கூடிய புதிய கட்டி்டஙகள 
ரூ.37 தகாடியில் ந்டப்பாணடில் 

கட்டித்தரப்படும்’ எனறு சதரிவித் 
திருநதார்.

அதறகு முனனைதாக, கால்ந்்ட  
பராமரப்புத் து்்ற மானிய 
தகாரிக்்க முடிவில் து்்ற 
அ்மச்ெர் சவளியிட்்ட அறிவிப்பில், 
‘கால்ந்்ட தநாய் கணகாணிப்பு 
தநாய் முனனைறிவிப்பு மறறும் 
தநாய்க்கி்ளர்ச்சி தநரஙகளில் 

உ்டனைடியாக ந்டவடிக்்க தமற 
சகாள்ள புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்்ட 
நாமக்கல் மறறும் திருவாரூர் 
மாவட்்டஙகளில் உள்ள கால்ந்்ட  
தநாய் புலனைாய்வு பிரிவுகளுக்கு 
ரூ.2 தகாடியில் புதிய கட்டி்டங 
கள கட்்டப்படும்’ எனை அறிவிக்கப் 
பட்டிருநதது.

இநத அறிவிப்புக்்ள செயல் 
படுத்தும் வ்கயில், கால்ந்்ட 
பராமரிப்புத் து்்ற இயக்குநர், 100 
கால்ந்்ட மருநதகஙகள மறறும் 2 
கால்ந்்ட தநாய் புலானைய்வு பிரிவு 
ஆகியவறறுக்கு புதிய கட்டி்டஙகள 
கட்்ட ரூ.43 தகாடிதய 30 லட்ெத்து 80 
ஆயிரம் மதிப்பில் விரிவானை திட்்ட 
அறிக்்க தயாரித்து அரசுக்கு 
அளித்தார். அதில், ொதாரண நிலப் 
பரப்பு, ம்லப்பகுதி, க்டதலாரப் 
பகுதிகளில் அ்மக்கப்படும் 

இநத மருநதகஙகள, புலனைாய்வு 
பிரிவுக்கானை கட்டி்டஙகளுக்கு எவ 
வ்ளவு நிதி தத்வப்படும் என 
ப்தயும் சதளிவுபடுத்தியது்டன, 
நபார்டு நிதியுதவி திட்்டத்தில் நிதி 
ஒதுக்கவும் தகாரியிருநதார்.

இ்த பரிசீலித்த தமிழக அரசு, 
26 மாவட்்டஙகளில் 100 கால் 
ந்்ட மருநதகஙகள மறறும் 
நாமக்கல், திருவாரூரில் புதிதாக  
அ்மக்கப்பட்்ட 2 தநாய்  
புலனைாய்வு பிரிவுக்கானை கட்டி்டம்  
ஆகியவற்்ற நபார்டு நிதித் 
திட்்டத்தில் ரூ.43 தகாடிதய 30 
லட்ெத்து 80 ஆயிரம் மதிப்பில் 
கட்டி்ட நிர்வாக ஒப்புதல் 
வழஙகியுள்ளது. இதறகானை அர 
ொ்ண்ய கால்ந்்ட பராமரிப் 
புத்து்்ற செயலர் தக.தகாபால் 
சவளியிட்டுள்ளார்.

மிஸ்டுகால் திட்டத்தின் மூலம்

தமிழகத்தில் 3.5 லட்சம் பபரை 
ப்சர்க்க ஆம் ஆத்மி இலக்கு 

 �சென்னை
மிஸ்டு கால் திட்்டத்தின மூலம், 
வரும் மார்ச் 23-ம் தததிக்குள 3.5 
லட்ெம் தப்ர தெர்க்க ஆம் ஆத்மி 
இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

இதுசதா்டர்பாக ஆம் ஆத்மி 
கட்சியின மாநில இ்ணச் 
செயலா்ளர் டி.சுதா சென்னையில் 
தநறறு செய்தியா்ளர்களி்டம் 
கூறும்தபாது, “கட்சியின ததசிய 
கட்்ட்மப்்ப வலுப்படும் வ்க 
யில் மிஸ்டுகால் திட்்டத்்த நாடு 
முழுவதும் செயல்படுத்தி வரு 
கித்றாம். ச்டல்லி ததர்தல் 
முடிவுக்கு பி்றகு, அடுத்த 
24 மணி தநரத்தில் பல்தவறு 
மாநிலஙகளில் இருநது சமாத்தம் 

10 லட்ெம் தபர் ஆதரவு சதரிவித்து 
கட்சியில் இ்ணநதுள்ளனைர். 
தமிழகத்தில் எஙகள கட்சி 
மிஸ்டுகால் திட்்டத்்த சபரிய 
அ்ளவில் செயல்படுத்தவுள்ளது. 

தமிழகத்தில் மாவட்்டஙகள 
ததாறும், சதாகுதிகள, வார்டு 
களில் மக்க்்ள தநரடியாக ெநதித்து  
எஙகள கட்சியின சகாள்கக்்ள 
யும், ச்டல்லியில் செயல்படுத்தி 
வரும் நலத்திட்்டஙகள குறித்தும்  
மக்களி்டம் எடுத்து்ரக்கவுள 
த்ளாம். தமிழகத்தில் மிஸ்ட்கால் 
திட்்டம் மூலம் வரும் 23-ம்  
தததிக்குள புதியதாக 3.5 லட்ெம்  
தப்ர கட்சியில் தெர்க்கவுள 
த்ளாம்’’ என்றார்.

திமுக, அதிமுக இல்லாமல்

காங்கிைஸ் உள்ளிட்ட கடசிகளு்டன் கூட்டணி அரைக்க வாய்ப்பு
zzமக்கள் நீதி மயயம் தலைவர் கமல்்ஹாசன் தகவல்

 �சென்னை 
திமுக, அதிமுக இல்லாமல் காங 
கிரஸ் உளளிட்்ட கட்சிகளு்டன கூட் 
்டணி அ்மத்து ததர்த்ல ெநதிக்க 
வாய்ப்பு உள்ளதாக மக்கள நீதி 
மய்யம் த்லவர் கமல்்ாென 
கூறியுள்ளார்.

மக்கள நீதி மய்யம் சதா்டங 
கப்பட்டு 2 ஆணடுகள நி்்றவ்்டந 
துள்ளது. இ்தசயாட்டி, கட்சித்  
த்லவர் கமல்்ாென சென்னை 
யில் செய்தியா்ளர்களு்டன தநறறு 
கலநது்ரயாடினைார். அவர்க்ளது 
தகளவிகளுக்கும் பதில் அளித்தார். 
அப்தபாது, அவர் கூறியதாவது:

உலக அரஙகில் அதிக சதாழில் 
சதா்டஙகுதவார் வரி்ெயில் 
இநதியா 2-ம் இ்டத்தில் உள்ளது. 
ஆனைால், இநத முதலீட்டில் தமிழகத் 
தின பஙகு சவறும் 0.79 ெதவீதம் 
தான. தமிழகத்தில் தவ்லவாய்ப் 
பின்ம 6.2 ெதவீதமாக உயர்ந 
துள்ளது.

புரட்சிகர பொருளாதார திட்்டம்
எல்தலாருக்கும் வ்ளமானை 

வாழ்க்்க எனபது சவறறுக்  

கனைவு அல்ல. புரட்சிகரமானை சபாரு 
்ளாதாரத் திட்்டத்தால் ொத்தியமாகக் 
கூடியதுதான. வறு்ம்ய 
ஒழிப்பததாடு, அ்னைவருக்கும் 
தவ்லவாய்ப்புக்்ள உருவாக் 
கும் இநத புரட்சியினைால் தவ்ல  
ததடும் இ்்ளஞர்கள மட்டுமில்லா 
மல் மாணவர்கள, இல்லத்தரசிகள 
எனை எல்தலாருக்கும் வருவாய் 
வாய்ப்புகள உருவாகும்.

இல்லத்தரசிகளின தவ்லக்கு 
இதுவ்ர அஙகீகாரதமா, 
ஊதியதமா இல்்ல. வீட்டில் அவர் 
கள செய்யும் பணிக்கும் ஊதியம் 
வழஙகி வீட்டில் இருநதபடிதய 
அவர்க்ளது வாழ்வாதாரத்்தயும், 
நாட்டின சபாரு்ளாதாரத்்தயும் 
சபருக்க வழிவ்க செய்ய உள 
த்ளாம். மாணவர்கள, மீனைவர்கள,  
விவொயிகள முதல் சபரும் சதாழில 
திபர்கள வ்ர அ்னைவருக்கும்  
வாய்ப்புக்்ள வழஙகும் இநத  
புரட்சிகரமானை சபாரு்ளாதாரத்  
திட்்டத்தால், வ்ளமானை வாழ்க்்க  
எல்தலாருக்குமானைது எனப்த  
உறுதிப்படுத்துதவாம்.

உலகத் தரத்தில் கட்்ட்மப்பு, 

மாணவர்களுக்கு தரமானை கல்வி, 
அ்னைத்து விவொயிகளுக்கும் 
தநரடி ெந்த, மீனைவர்களுக்கு 
உயிர் காக்கும் சதாழில்நுட்பம் 
தமம்பாடு, ஒவசவாரு தமிழனுக்கும் 
சொநத வீடு எனை எல்தலா்ரயும் 
வ்ளமாக்கும் திட்்டமாகும். 

இது தமிழகத்்த மிக தவகமாக  
வ்ளரும் மாநிலமாக மட்டுமல்லாமல் 
1 டிரில்லியன ்டாலர் சபாரு்ளாதாரம் 
சகாண்ட மாநிலமாக மாறறும். 
சபரும் சதாழிலதிபர்கள 50 தபர்  
நமது சபாரு்ளாதாரத்துக்கு 
தத்வதான என்றாலும், 5 லட்ெம் 
சிறுசதாழில் மு்னைதவார் நம் 
சபாரு்ளாதாரத்்த இனனும் 
தவகமாக வலுப்படுத்துவார்கள.  

உண்மையான தீர்வு
புரட்சிகரமானை சபாரு்ளாதாரத் 

திட்்டம், மாற்றத்்த தநாக்கி 
பயணிக்கும் அரசியல் பா்த, அ்த  
வழிந்டத்த தநர்்மயானை, தி்ற்ம 
யானை, ் தரியமானை, புத்துணர்ச்சி 
யு்டன கூடிய த்ல்ம ஆகிய்வ 
தான தமிழகத்தின பிரச்சி்னை 
களுக்கு உண்மயானை தீர்வு.

முதல்வர் தவட்பா்ளர்களில் 
இத்த்கய த்ல்மப் பணபுகள 
சகாண்டவர்கள யாரும் இல்்லயா  
எனறு தகளவி எழுகி்றது. கணடிப் 
பாக இல்்ல. 

இதில் ரஜினியும் உண்டா 
எனகிறீர்கள. ரஜினியும், நானும் 

தமிழகத்தின தமம்பாடு குறித்து 
தான தபசிக்சகாணடு இருக் 
கித்றாம். அதில் சகாள்க ரீதியாக  
மாறுதல் இருக்கலாம் எனறு பரவ 
லாக தபச்சு வருகி்றது. ரஜினி  
ெமீபத்தில் தபசியுள்ள விஷயஙகள  
ெறத்ற மாறுபட்்ட கணதணாட்்டத் 
து்டன, தமிழகத்தின, ததெத்தின 
நலன தநாக்கியதாக, அணி ொராத 
நி்லயில் இருப்பதாக சதரிகி்றது. 
அதனைால், அவரு்டன தபச்சு 
ந்டத்தவும் வாய்ப்பு இருக்கி்றது. 
தத்வப்பட்்டால் இ்ணநது 
செயல்படுதவாம் எனறுதான 
முனபும் கூறியுளத்ளாம்.

நல்ல எதிர்காலத்்த தநாக்கி 
தமிழகத்்த வழிந்டத்த தவணடும் 
எனபதத மக்கள நீதி மய்யத்தின 
தநாக்கம். அதறகாக, தநர்்ம்ய 
தநாக்கி நகர துணியும் அ்னைவரும் 
ஒனறுதெருவார்கள எனறு நம்பு 
கித்றாம். திமுக, அதிமுக இல்லாமல்  
காஙகிரஸ் உளளிட்்ட கட்சிகத்ளாடு 
தெர்நது ததர்த்ல ெநதிப்பதறகானை 
வாய்ப்பும் கட்்டாயம் இருப்ப 
தாகதவ நி்னைக்கித்றன.

இவவாறு கமல் கூறினைார்.

உளவுத்துறை தகவல் ததரிவித்தும்

முன்்னெச்சரிக்ரக ந்டவடிக்ரக எடுக்காத 
ஆய்வாளர் ஆயுதப்பர்டக்கு ைாற்றம்
zzகஹாசிமமடு ரவுடி ககஹாலையில் ஆலையர் உததரவு

 �சென்னை
காசிதமட்டில் ரவுடி சகா்ல செய் 
யப்பட்்ட விவகாரத்தில் உ்ளவுத்
து்்ற எச்ெரித்தும் முனசனைச் 
ெரிக்்க ந்டவடிக்்க எடுக்கத் 
தவறியதாக காசிதமடு காவல்  
நி்லய ஆய்வா்ளர் ஆயுதப் 
ப்்டக்கு பணியி்ட மாற்றம் செய் 
யப்பட்்டார்.

காசிதமடு சிஙகாரதவலன நகர், 
2-வது சதரு்வச் தெர்நதவர் 
திவாகரன(28). இவர்மீது 3 சகா்ல 
முயறசி வழக்கு உட்ப்ட பல 
வழக்குகள நிலு்வயில் உள்ள 
தாகக் கூ்றப்படுகி்றது. 

இநநி்லயில் இவர் க்டநத 
26-ம் தததி இரவு காசிதமடு 
க்டல் உணவு வியாபாரிகள 
நலச்ெஙகம் எதிதர ந்டநது செனறு 
சகாணடிருநததபாது சவட்டிக் 
சகா்ல செய்யப்பட்்டார். 
இதுகுறித்து காசிதமடு தபாலீஸார் 

வழக்குப்பதிநது தப்பி ஓடிய 
சகா்லயாளிக்்ள ததடி 
வநதனைர்.

இநநி்லயில், திவாகரன 
சகா்ல சதா்டர்பாக அதத பகுதி 
்யச் தெர்நத ஆண்டனி, தலாதகஷ்,  
ஸ்டீபன, விமல், ெரத், தவல்முருகன  
ஆகிய 6 தபர் காசிதமடு காவல்  
நி்லயத்தில் தநறறு முனதினைம்  
ெரண அ்்டநதனைர். பினனைர், 
அவர்கள நீதிமன்ற காவலில் புழல் 
சி்்றயில் அ்்டக்கப்பட்்டனைர்.

இநநி்லயில் உ்ளவுத் து்்ற  
தபாலீஸார், வியாெர்பாடி காவல்  
நி்லய ெட்்டம் ஒழுஙகு காவல்  
ஆய்வா்ளர் இெக்கி பாணடிய்னை  
எச்ெரித்தும், அவர் முனசனைச்ெ 
ரிக்்க ந்டவடிக்்க எடுக்கத் 
தவறியதால்தான சகா்ல  ந்்ட 
சபற்றதாக குற்றச்ொட்டு எழுநதது. 
தறதபாது ெரண அ்்டநத ரவுடி 
தலாதகஷுக்கும் திவாகரனுக்கும் 

இ்்டதய முன விதராதம் 
இருநதுள்ளது.

இநநி்லயில் சகா்லக்கு 
முனதினைம் தலாதகஷின நணபர் 
விம்ல, திவாகரன முட்டி 
தபா்ட ் வத்து தணடித்துள்ளார். 
இதனைால், தமலும் ப்க அதிகரித் 
துள்ளது. மீணடும் தமாதல் ஏறப்ட  
வாய்ப்புள்ளதாக அறிநத உ்ளவுப் 
பிரிவு மறறும் நுணணறிவு பிரிவு  
தபாலீஸார், காவல் ஆய்வா்ளர் 
இெக்கி பாணடிய்னை முனசனைச் 
செரிக்்க ந்டவடிக்்க எடுக்குமாறு 
எச்ெரித்தனைர். ஆனைால், அவர் 
உரிய ந்டவடிக்்க எடுக்கவில்்ல 
எனறு கூ்றப்படுகி்றது.

இ்தயடுத்து சகா்லச் 
ெம்பவத்்த தடுக்கத் தவறியதாக 
இெக்கி பாணடிய்னை ஆயுதப் 
ப்்டக்கு மாறறி சென்னை காவல் 
ஆ்ணயர் ஏ.தக.விஸ்வநாதன 
உத்தரவிட்்டார்.

்வறுப்பு பபசசுகரள கடடுப்படுத்த  
குற்றவியல் நர்டமுர்ற ்சட்டத் திருத்தம் 
zz பஹாமக நிறுவனர் ரஹாமதஹாஸ் வலியுறுததல் 

 �சென்னை
சவறுப்பு தபச்சுக்்ள கட்டுப்படுத்த 
குற்றவியல் ந்்டமு்்ற ெட்்டத் 
திருத்தத்்த மத்திய அரசு 
சகாணடுவர தவணடும் எனறு 
பாமக நிறுவனைர் ராமதாஸ் 
வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுசதா்டர்பாக அவர் தநறறு 
சவளியிட்்ட அறிக்்கயில் கூறி 
யிருப்பதாவது:

இநதியாவில் அரசியல் மறறும்  
ெமூகத் த்ளஙகளில் அண்மக் 
காலஙகளில் ந்டக்கும் நிகழ்வு 
க்்ளப் பார்த்தால், இனிவரும் 
காலஙகளில் மக்கள நட்பு்டனும், 
நல்லிணக்கத்து்டனும் வாழ 
முடியுமா எனபதத ெநததகமாக 
இருக்கி்றது. அடுத்தவர்கள மீது  
சவறுப்்ப உமிழக்கூடிய தபச்சு 
களும், தீய பிரச்ொரஙகளும் 
நாளுக்கு நாள அதிகரித்து 
வருவதத இதறகு காரணம்.  
சவறுப்பு தபச்சு, சவறுப்பு பிரச் 
ொரம் ஆகியவற்றால் அடிக்கடி 
தமாதல்கள நிகழ்வது வாடிக்்க 

யாகிவிட்்டது.
ததர்தலினதபாது சவறுப்புப்  

பிரச்ொரஙக்்ள கட்்டவிழ்த்து 
விட்டு, வாக்குக்்ள வாஙகத் துடிப் 
ப்த சில கட்சிகள வாடிக்்க 
யாக ்வத்துள்ளனை. இத் 
த்கய பிரச்ொரத்்த செய்வதற 
காக தகாடிக்்ள சகாட்டிக் 
சகாடுத்து தனியார் அ்மப்புக்்ள 
நியமிக்கும் கட்சிகளும் உள்ளனை.

ஒரு நாட்டில் தபச்சு 
சுதநதிரமும், கருத்து சுதநதிரமும் 
பாதுகாக்கப்ப்ட தவணடியது எநத 
அ்ளவுக்கு முக்கியதமா, அ்தவி்ட 

சவறுப்பு தபச்சுகளும், சவறுப்பு 
பிரச்ொரமும் முறியடிக்கப்ப்ட 
தவணடியதும் முக்கியமாகும்.   
நாட்டின ஒறறு்மக்கும், ஒரு்மப் 
பாட்டுக்கும் சவறுப்பு தபச்சுகள  
சபரும் அச்சுறுத்தலாக 
மாறியுள்ள நி்லயில், அ்தக் 
கட்டுப்படுத்துவதறகாக கடு்ம 
யானை தண்ட்னைகளு்டன கூடிய  
ெட்்டப்பிரிவுக்்ள  ஏறபடுத்தப்ப்ட 
தவணடியது மிகவும் அவசிய 
மாகும்.  

எனைதவ, அ்னைத்துப் பிரிவினை 
ருக்கும் எதிரானை சவறுப்பு தபச்சு 
க்்ளத் தடுக்கும் வ்கயில் 
இநதிய தண்ட்னை ெட்்டத்தில் 
153சி, 505ஏ ஆகிய பிரிவுக்்ள 
தெர்ப்பதறகானை குற்றவியல் ந்்ட 
மு்்ற ெட்்டத் திருத்த மதொதா்வ   
நா்டாளுமன்ற நிதிநி்ல 
அறிக்்கக் கூட்்டத்சதா்டரில் 
மத்திய அரசு தாக்கல் செய்து 
நி்்றதவற்ற தவணடும். 

இவவாறு ராமதாஸ் சதரிவித் 
துள்ளார்.

அறைவருக்கும் அடிப்பற்ட உரிறமகள் வழங்கும்

அைசியல் ்சட்டம் 21-வது பிரிரவ 
விவாதிக்க ைக்கள் முன்வை பவணடும்   
zzஉயர் நீதிமன்்ற தலைலம நீதிபதி ஏ.பி.சஹாஹி கருதது

 �சென்னை
அரசியல் ெட்்டம் 21-வது பிரிவு 
குறித்து விவாதிக்க மக்கள முனவர  
தவணடும் எனறு உயர் நீதிமன்ற 
த்ல்ம நீதிபதி ஏ.பி.ொஹி 
சதரிவித்தார்.

சென்னை பல்க்லக்கழக 
குற்றவியல் து்்ற, இநதிய பாதிக் 
கப்பட்த்டார் இயல் ெஙகம் மறறும் 
ஸ்ச்டல்லா தமரிஸ் கல்லூரி உ்ள 
வியல் து்்ற ொர்பில் ‘அதிகரித்து 
வரும் பழிவாஙகும் ப்டலம்’ என்ற 
த்லப்பில் 3 நாள ெர்வததெ 
கருத்தரஙகம் சென்னை ஸ்ச்டல்லா 
தமரிஸ் மகளிர் கல்லூரியில் 
தநறறு சதா்டஙகியது. இதில் 
சி்றப்பு விருநதினைராக பஙதகற்ற 
சென்னை உயர் நீதிமன்ற 
த்ல்ம நீதிபதி ஏ.பி.ொஹி 
தபசியதாவது:

இநதிய அரசியல்மப்புச் 
ெட்்டம் அ்னைத்து தரப்பு மக்களுக் 
கும் அடிப்ப்்ட உரி்மக்்ள தந 
துள்ளது. அதனைால் அரசியல் ெட்்டம் 
21-வது பிரிவு குறித்து சிநதிக்கவும் 
விவாதிக்கவும் சபாதுமக்கள 
முனவர தவணடும். ஒவசவாரு 
வழக்கின விொர்ணயிலும் பாதிக் 
கப்பட்்டவர்களுக்காக சிநதிக்கும்  

மனைம் தண்ட்னை அறிவிக்கும் 
தபாது, குற்றவாளிகளின நி்ல்ய  
எணணி தவத்னை அ்்டகி்றது.

ெமூகம் மறறும் உ்றவினைர்க்ளால் 
உ்டல் ரீதியாகவும் மனைரீதியாகவும் 
லட்ெக்கணக்கானை குழந்தகள 
துனபுறுத்தப்படுகின்றனைர். இத 
னைால் பளளி இ்்டநிற்றல் அதிகரிப் 
பது்டன, குழந்தகளின வாழ்நாள 
முழுவதும் இதனதாக்கம் இருக் 
கி்றது. செல்தபான, கணினி  உட்ப்ட  
சதாழில்நுட்ப வ்ளர்ச்சிக்ளால் ஏற 
படும் ் ெபர் குற்றஙகளுக்கு நம்  ெட் 
்டஙகள தபாதுமானைதாக இல்்ல. 
இவவாறு அவர் தபசினைார்.

ஓய்வுசபற்ற உயர் நீதிமன்ற 
நீதிபதி எஸ்.விமலா தபசும்தபாது, 
‘‘ஒரு குற்றச்ெம்பவத்தால் பாதிக் 
கப்பட்்டவர், அ்த செய்தவர் எனை  
இருதரப்பும் இழப்புக்்ள ெநதிக்க  
தவணடியுள்ளது. அதனைால் குற்றங 
க்்ள ந்்டசபறுவ்த தவிர்ப் 
பதறகானை ொத்தியக்கூறுக்்ள 
தநாக்கிதான நாம் நகர தவணடும். 
அதறகானை முயறசிக்்ள முன 
சனைடுக்க தவணடும்’’ என்றார்.

சென்னை பல்க்லக்கழக 
குற்றவியல் து்்றத் த்லவர் 
எம்.சீனிவாென தபசும்தபாது, 

‘‘இநதிய பாதிக்கப்பட்த்டார் இயல்  
ெஙகத்தின மூலம் க்டநத 27 ஆணடு 
க்ளாக குற்றஙக்ளால் பாதிக்கப் 
படும் நபர்களுக்கானை உரி்மகள 
சதா்டர்பானை விழிப்புணர்்வ 
ஏறபடுத்தி வருகித்றாம். குற்றத்தால் 
பாதிக்கப்படுபவர்களின மனைநி்ல, 
அவர்களி்டம் உருவாகும் மாற்றம் 
குறித்து செய்யப்பட்்ட ஆய்வுகளில் 
பழிவாஙகும் எணணம் அதிகரிப் 
பது சதரியவநதது. எனைதவ, இநத  
விவகாரத்தில் அதிக விவாதங 
க்்ள ந்டத்த தவணடிய சூழல்  
தறதபாது நிலவுகி்றது. அநத வ்க 
யில் பாதிக்கபட்்டவர்கள நலன 
ொர்நது அவர்கள மீணச்டழுவற 
கானை ொத்தியக்கூறுகள குறித்து 
விவாதிக்கப்படும்’’ எனறு சதரி 
வித்தார்.

இநத நிகழ்ச்சியில் சென்னை 
பல்க்லக்கழக து்ணதவநதர் 
பி.து்ரொமி, ததசிய ெட்்டப்பல் 
க்லக்கழக பதிவா்ளர் ஜி.எஸ்.
பாஜபாய், ராஜீவகாநதி ததசிய  
இ்்ளஞர் தமம்பாட்டு ் மய செயற 
குழு த்லவர் தக.சொக்கலிஙகம், 
ஸ்ச்டல்லா தமரிஸ் கல்லூரி 
முதல்வர் தராசி தஜாெப் உளளிட் 
த்டார் பஙதகற்றனைர்.

த்டல்லி கலவ்ரத்றத ஒடுக்க 

தமிழக காவல் பர்டரய 
அனுப்ப பவணடும்
zz பழ.கெடுமஹா்றன் வலியுறுததல்

 �சென்னை
ச்டல்லி கலவரத்்த ஒடுக்க 
தமிழக காவல் ப்்ட்ய அனுப்ப  
தவணடும் எனறு தமிழர் ததசிய  
முனனைணி த்லவர் பழ.சநடு 
மா்றன வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுசதா்டர்பாக தநறறு சவளி 
யிட்்ட அறிக்்கயில் அவர் 
கூறியிருப்பதாவது:

குடியுரி்மச் ெட்்டத்துக்கு 
எதிராக ச்டல்லியில் ந்்டசபறறு 
வநத தபாராட்்டத்துக்கு எதிராக 
ந்்டசபற்ற தபாராட்்டத்தின வி்்ள 
வாக க்டநத 4 நாட்க்ளாக ச்டல்லி 
யில் மூணச்டழுநத கலவரத்தில் 
35-க்கும் அதிகமாதனைார் உயிரிழந 
துள்ளனைர். 500-க்கும் தமறபட்த்டார் 
காயம்்டநதுள்ளனைர். கலவரம் 
ந்்டசபற்றதபாது காவல்து்்ற 
்ககட்டி தவடிக்்கப் பார்த்தது  
எனபது அதிர்ச்சி்ய அளித் 
துள்ளது.

1947-ல் இநதியா பிரிக்கப் 
பட்்டதபாது ச்டல்லியில் சபரும் 

மதக்கலவரம் மூண்டது. காவல்  
து்்றக்குளத்ளதய மததமாதல்  
இருநததால் கலவரம் அதிகரித் 
ததத தவிர அ்டஙகவில்்ல. 
அப்தபாது மத்திய உளது்்ற 
அ்மச்ெராக இருநத வல்லப பாய் 
பட்த்டல் உ்டனைடியாக சென்னை 
காவல்து்்ற ஆ்ணயா்ளராக 
இருநத ெஞ்சீவி்ய பணியில் 
அமர்த்தினைார். 

இரணத்ட நாட்களில் ச்டல்லி  
கலவரம் ஒடுக்கப்பட்டு மக்களுக் 
குப் பாதுகாப்புக் கி்்டத்தது. 
பல மாதஙகள சதா்டர்நது தமிழ் 
நாட்டுக் காவல்ப்்டயினைர் ச்டல்லி 
யில் அ்மதி்ய நி்லநிறுத்தினைர் 
எனபது வரலா்றாகும். அதுதபால 
இப்தபாதும் மததவறுபாடுகளுக்கு 
அப்பாறபட்்ட தமிழக காவல் 
ப்்ட்ய ச்டல்லிக்கு அனுப்பிக் 
கலவரத்்த ஒடுக்குவதறகானை 
முயறசிக்்ள தமறசகாள்ள  
தவணடும். இவவாறு பழ.சநடு 
மா்றன தகட்டுசகாணடுள்ளார். 

zS சென்னை பல்க்ைக்கழ்க குற்றவியல து்்ற, இந்திய பாதிக்கபபட்டார் இயல ெங்கம் மறறும் ஸசடலைா ்மரிஸ ்கலலூரி 
உளவியல து்்ற ொர்பில ‘அதி்கரித்து வரும் பழிவாஙகும் படைம்’ என்ற த்ைபபில 3 நாள் ெர்வ்தெ ்கருத்தரங்கம் சென்னை 
ஸசடலைா ் மரிஸ ம்களிர் ்கலலூரியில ் நறறு சதாடஙகியது. இதில சி்றபபு விருந்தினைரா்க பங்்கற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்ற 
த்ை்ம நீதிபதி ஏ.பி.ொஹி ்பசுகி்றார். உடன ஓய்வுசபற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ.விமைா, சென்னை பல்க்ைக்கழ்க 
து்ை்வந்தர் பி.து்ரொமி, யுனிசெப த்ை்ம நிர்வாகி (ெமூ்க ச்காள்்்க) பினைாகி ெகரா்பார்டி, ஸசடலைா ்மரிஸ 
்கலலூரி முதலவர் ்ராசி ்�ாெப, ்தசிய ெடடப பல்க்ைக்கழ்க பதிவாளர் ஜி.எஸ.பாஜபாய், ்பராசிரியர்்கள் எம்.சீனிவாென, 
்்க.சொக்கலிங்கம், பி.மாதவ ் ொமசுந்தரம், உதவி ் பராசிரியர் ் மரி ொந்தா ் �ாெப ஆகி்யார் உள்ளனைர்.   படம்: க.பரத்

WW 100 கால்நடை மருந்தகங் 
கள், புதிய 2 ந்நாய் 
புலனாய்வு பிரிவு கட்டிைங் 
கடை ்நபார்டு நிதித்திட்ைத் 
தில ரூ.43,30,80,000 
மதிப்பில கட்ை ஒப்பு்தல 
வழங்கியுள்ைது.

zS சென்னை நந்தனைம் வீடடு வெதி வாரிய வளா்கத்தில  தமிழ்க  அரசு ொர்பில இந்திய 
்கம்யூனிஸட ்கடசியின மூத்த த்ைவர் நலை்கண்ணுவுககு ஒதுக்கபபடடுள்ள வீடு. 
வீடடின சுறறுச்சுவர் அ்மககும் பணி நடந்து வருகி்றது.  படம்: ம.பிரபு
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குடியுரிமை சட்டத்துக்கு ஆதரவாக ைாவட்ட தமைநகரஙகளில் பேரணி

நாடு முழுவதும் என்பிஆர் கணக்கடுப்பை யாராலும் தடுகக முடியாது
zzபாஜக மூத்த ்தலைவர் இை.கணேசன் திட்டவட்டம்

 �சென்னை
நாடு முழுவதும் தேசிய மக்கள் 
தோக்க பதிதவடு (என்பிஆர்) 
்கணகத்கடுப்பு நடப்பகே யாராலும் 
ேடுக்க முடியாது என்று பாஜ்க 
மூதே ேகைவர் இை.்கதணசன் 
தேரிவிததுள்்ார்.

குடியுரிகமச் சடடததுககு ஆேர 
வா்க ேமிழ்கம் முழுவதும் 
மாவடடத ேகைந்கரங்களில்  
பாஜ்கவினர் தநற்று தபரணி 
நடததினர். 

தசன்கன மாந்கர பாஜ்க சார்பில் 
தசப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிக்க 
அருத்க நடந்ே தபரணியில் பாஜ்க 
மூதே ேகைவர் இை.்கதணசன், 
மாநிை தபாதுச்தசயைா்ர் த்க.எஸ்.
நதரந்திரன், தசன்கன த்காடட 
தபாறுப்பா்ர் சக்கரவர்ததி, தஜய் 
சங்கர், நடி்கர் ராோரவி, முஸ்லிம் 
ராஷ்டரீய மஞ்ச் அகமப்பின் 
ேமிழ்க ேகைவர் பாததிமா அலி 
உள்ளிடதடார் பஙத்கற்்றனர். 

திமுகவை கண்டித்து ககாஷம்
தபரணியில் பஙத்கற்்றவர்்கள் 

குடியுரிகமச் சடடம், என்பிஆர், 
தேசிய குடிமக்கள் பதிதவடு 
(என்ஆர்சி) ஆகியவற்றுககு ஆேர 
வா்கவும், குடியுரிகமச் சடடததுககு 
எதிரா்க தபாராடும் திமு்ககவ 
்கண்டிததும் த்காஷமிடடனர்.

அப்தபாது இை.்கதணசன் 
தபசியோவது:

குடியுரிகமச் சடடதகே ஒதர 

நாளில் ர்கசியமா்க மததிய பாஜ்க 
அரசு த்காண்டு வந்துவிடவில்கை. 
பாஜ்க தோடங்கப்படட ்காைததில் 
இருந்தே ஒவதவாரு தேர்ேல் 
அறிகக்கயிலும் குடியுரிகமச் 
சடடம், என்ஆர்சி த்காண்டு வரு 
தவாம் என்று மக்களுககு வாககுறுதி 
அளிததிருந்தோம். தேர்ேல்்களின் 
தபாது மக்களிடம் பிரச்சாரமும் 
தசய்தோம். அகே ஏற்று மக்கள் 
பாஜ்ககவ ஆடசியில் அமர்ததி 
உள்்னர்.

மக்களுககு த்காடுதே 

வாககுறுதிகய நிக்றதவற்றும் 
வக்கயில், நாடாளுமன்்றததின் 
இரு அகவ்களிலும் விவாேம் 
நடததி சடடப்படி குடியுரிகமச் 
சடடதகே த்காண்டு வந்துள்த்ாம். 

முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பிலவலை
இந்ேச் சடடதோல் இந்தியாவில் 

வசிககும் யாருககும் குறிப்பா்க 
முஸ்லிம்்களில் ஒருவருககுகூட 
பாதிப்பு இல்கை. ஆனாலும், திமு்க 
உள்ளிடட ்கடசி்கள் முஸ்லிம்்கக் 
தூண்டிவிடடு தபாராடடம் நடததி 

வருகின்்றன.
முஸ்லிம்்களின் வாககு்கக்ப் 

தப்ற தவண்டும் என்்ற குறுகிய 
அரசியல் ைாபததுக்கா்க, நாடடு 
நைனுக்கா்க த்காண்டுவரப்படட 
சடடதகே திமு்க உள்ளிடட 
்கடசி்கள் எதிர்ககின்்றன. 

என்ன நடந்ோலும் நாடு 
முழுவதும் என்பிஆர் ்கணக 
த்கடுப்பு நடப்பகே யாராலும் ேடுக்க 
முடியாது. முஸ்லிம் சமுோயத 
தினர் திமு்ககவ நம்பி ஏமா்றாமல் 
நாடடு நைனுக்கா்க குடியுரிகமச் 

சடடதகே ஏற்்க தவண்டும்.
இவவாறு இை.்கதணசன் 

தபசினார்.

தவலைவை செயலைரிடம் ைனு 
பின்னர் இை.்கதணசன், த்க.எஸ். 

நதரந்திரன், சக்கரவர்ததி, தஜய் 
சங்கர் உள்ளிடட பாஜ்க நிர்வாகி்கள் 
ேகைகமச் தசயை்கததில் ேகை 
கமச் தசயைா்ர் த்க.சண்மு்கதகே 
சந்திதது மனு அளிதேனர். 

அதில், ‘குடியுரிகமச் சடடத 
துககு எதிரான தபாராடடம் என்்ற 

தபயரில் ேமிழ்கததில் வன் 
முக்றகய தூண்டுதவார் மீது 
நடவடிகக்க எடுக்க தவண்டும், 
குடியுரிகமச் சடடததுககு எதிரான 
தபாராடட தமகட்களில் மே 
தமாேகைத தூண்டும் வக்கயில் 
தபசும் திமு்க மற்றும் அேன் 
கூடடணி ்கடசி்களின் ேகைவர்்கள் 
மீது நடவடிகக்க எடுக்க தவண்டும். 
ேமிழ்கததின் அகமதிகய குகைக 
கும் தபாராடடங்களுககு ேகட 
விதிக்க தவண்டும்’ என குறிப் 
பிடப்படடு இருந்ேது.
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கல்வி கற்பதும், கறபிப்பதும் 
மிகவும் முக்கியம். அதேதேரத்தில் 
சிறநே மனிேனை உருவாக்குவோக 
அனவ அனமய தவண்டும்.

- முன்னாள் பிரதமர் இந்திரனா கனாந்தி

பொதுஅறிவு: ஐங்குறுநூறு நூலில் 5 நிலம் சாரநே 
தினைகளில் 500 ்பாடல்கள் உள்்ளை. மருேத்தில் 
ஓரம்த்பாகியார 100 ்பாடல்கன்ள இயறறியுள்்ளார. 
அதேத்பால நேயேலில் அம்மூவைார, குறிஞ்சியில் 
கபிலர, ்பானலயில் ஓேலாநனேயார, முல்னலயில் 
த்பயைார ேலா 100 ்பாடல்கன்ள இயறறியுள்்ளைர.

இணையம்: www.brandfactoryonline.com இனைய 
ே்ளத்தில் ந்பப்பா ஜீன்ஸ், லீ கூப்பர, லீனவஸ், தலாடதடா, 
த்பசிக்ஸ், ஆலன்தசாலி, கில்லர உள்ளிடட ்பல்தவறு சரவதேச 
முன்ைணி பிராண்டகளில் ஆண், ந்பண், குழநனேகளுக்கு 
தேனவயாை அனைத்து வனக ஆனடகன்ளயும், ஷூக்கள், ந்பல்ட, 
வாலட, னட த்பான்றவறனறயும் வாங்க முடியும்.

zS முதல்வர் பழனிசாமியை சசனயனை தயையை சசைைகத்தில ைத்திை கபபல பபாக்கு்வரத்து, ரசாைனைம் ைற்றும் உரத்துயை இயை 
அயைசசர் ைனசுக் எல.ைண்ாவிைா ைரிைாயத நிமித்தைாக சந்தித்தார். உ்ன, தயையைச சசைைாளர் க.சணமுகம், ைத்திை 
கபபல பபாக்கு்வரத்து அயைசசகத்தின கூடுதல சசைைாளர் சஞசய் பணப்ாபத்ைாய், சசனயனை துயைமுக தயை்வர் பி.ரவீந்திரன, 
ஐபிஆர்சிஎல பைைாணயை இைக்குநர் ஏ.பக.அகர்்வால, காைராஜர் துயைமுக தயை்வர் சுனில பாலி்வால உள்ளிடப்ார்.

போராட்டத்தில் ஈடுேட்ட அரசு ்டாக்்டரகமை 

இடமாற்றம் ் ெய்து அரசு பி்றபபிதத உததரவு ரதது
zzஅததியாவசிய பணிகளில் இருபணபார் ணபாரா்ட உரிலை இல்லை என நீதிைன்்றம் கருதது

 �சென்னை 
தபாராடடததில் ஈடுபடட அரசு 
டாகடர்்கக் தோகைதூரததுககு 
இடமாற்்றம் தசய்து அரசு பி்றப் 
பிதே உதேரகவ ரதது தசய்து 
உயர் நீதிமன்்றம் உதேரவிட 
டுள்்து. அதேதபாை தபாராட, 
டாகடர்்களுககு உரிகம இல்கை 
எனவும் ்கருதது தேரிவிததுள்்து.

ஊதிய உயர்வு உள்ளிடட பல் 
தவறு த்காரிகக்க்கக் வலியுறுததி 
அரசு டாகடர்்கள் ்கடந்ே ஆண்டு 
அக.25-ம் தேதி முேல் ்காைவகர 
யற்்ற தவகை நிறுதேப் தபாராடடத 
தில் ஈடுபடடனர். ேமிழ்க அரசு நடத 
திய தபச்சுவார்தகேககுப் பி்றகு 
தபாராடடம் க்கவிடப்படடது. 

இந்நிகையில் தபாராடடததில் 
ஈடுபடட 100-ககும் தமற்படட 
டாகடர்்கள் தசன்கனயில் இருந்து 
தோகைதூர கிராமங்களுககும், 
மகைப்பிரதேசங்களுககும் அதிரடி 
யா்க இடமாறுேல் தசய்யப்படடனர்.  
தமலும் அவர்்கள் மீது ஒழுஙகு 
நடவடிகக்க எடுப்பேற்கும் குற்்றச் 
சாடடு குறிப்பாகணயும் வழங 
்கப்படடது. 

இகேததோடர்ந்து, தசன்கன 
ஸ்டான்லி மருததுவமகன டாகடர் 
பி.பாைகிருஷ்ணன் ேன்கன 
ராமநாேபுரததுககு இடமாற்்றம் 
தசய்யப்படடகே எதிர்ததும், ேன் 
மீோன குற்்றச்சாடடு குறிப்பா 
கணகய ரதது தசய்யக த்காரியும் 
தசன்கன உயர் நீதிமன்்றததில் 
வழககு தோடர்ந்ோர். இதேதபாை 
தமலும் பை டாகடர்்கள் 
உயர் நீதிமன்்றததில் வழககு 
தோடர்ந்திருந்ேனர்.

இந்ே வழகக்க ஏற்த்கனதவ 
விசாரிதே நீதிபதி எம்.ேண்டபாணி, 
குற்்றச்சாடடு குறிப்்பாகணககு 
மடடும் ேகட விதிதது உதேர 
விடடு இருந்ோர். ஆனால், இடமாறு 
ேலுககு ேகட விதிக்கவில்கை. 

இந்நிகையில் இந்ே வழககு 
நீதிபதி என்.ஆனந்த தவங்கதடஷ் 
முன்பா்க  விசாரகணககு வந்ேது. 
அப்தபாது மனுோரர்்கள் ேரப்பில் 
வழக்கறிஞர்்கள் சி.்கன்கராஜ், 
்கார்ல்மார்கஸ் உள்ளிடதடாரும், 
அரசு ேரப்பில் ேகைகம 

வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், 
சி்றப்பு அரசு ப்ளீடர் ஏ.என்.
ேம்பிதுகர ஆகிதயாரும் ஆஜராகி 
வாதிடடனர். 

அகனதது ேரப்பு வாேங 
்கக்யும் த்கடட நீதிபதி ஆனந்த 
தவங்கதடஷ் தநற்று பி்றப்பிததுள்் 
உதேரவில் கூறியிருப்போவது:

உயிர்்காககும் இன்றியகமயாே 
பணியில் ஈடுபடடுள்் அரசு 
டாகடர்்களின் தசகவ என்பது 
ம்கதோனது. ஆனால் அந்ே 
டாகடர்்கள் எக்காரணம் த்காண்டும் 
தபாராடுவகேதயா அல்ைது பணி 
பு்றக்கணிப்பு தசய்வகேதயா ேங 

்க்து உரிகமயா்க எடுததுக 
த்காள்் முடியாது. 

அதேதநரம் தநாயாளி்களிடம் 
இன்மு்கததுடன், அன்பு ்காடடி 
மருததுவம் பார்தோல் மடடுதம 
தநாயாளி்கள் பரிபூரணமா்க 
குணமகடய முடியும்.  அேற்கு 
அந்ே டாகடர்்கள் மனதிருப்தி 
யுடன், மகிழ்ச்சியா்கப் பணிபுரிய 
தவண்டும். 

ஊதிய உயர்வு, பேவி உயர்வு 
உள்ளிடட பல்தவறு பிரச்சிகன 
்கக் வலியுறுததி அரசு டாகடர் 

்கள் பை நாட்க்ா்க அரசிடம் 
த்காரிகக்க விடுததும், அதில் 
பைன் கிகடக்காமல் தபானோல் 
ோன் தபாராடடம் என்்ற முடி 
வுககு வந்துள்்னர். இந்ேப் 
தபாராடடமும் தநாயாளி்களுககு 
பாதிப்பின்றிோன் நடதேப்பட 
டுள்்ோ்க டாகடர்்கள் ேரப்பில் 
தேரிவிக்கப்படடுள்்து. 

டாகடர்்களின் தபாராடடததுககு 
அரசுோன் முககிய ்காரணம். 
அரசு அவர்்களின் த்காரிகக்க 
தோடர்பா்க முன்கூடடிதய முடிவு 
எடுதது இருந்ோல் இந்ேச் சூழல் 
ஏற்படடு இருக்காது. இந்ேப் 

தபாராடடததில் தமாதேம்  
18 ஆயிரம் அரசு டாகடர்்கள் ஈடுபட 
டுள்் நிகையில், அதில் குறி 
கவதது 135 டாகடர்்கள் மடடுதம 
தோகைதூரங்களுககு இடமாறு 
ேல் தசய்யப்படடுள்்னர். அவர் 
்கள் மீது மடடுதம குற்்றச்சாடடு 
குறிப்பாகணயும் வழங்கப்பட 
டுள்்து. 

அதேதபாை ஒரு இயககுநர்கத 
தில் பணிபுரிந்ே டாகடர்்கள், பி்ற 
இயககுநர்கததின் கீழ் பணிமாறுேல் 
தசய்யப்படடுள்்னர். இேனால் 
அவர்்களின் தி்றகம மற்றும் 
பணி அனுபவம் வீணடிக்கப்பட 
டுள்்ோ்க மனுோரர்்கள் ேரப் 
பில் தேரிவிக்கப்படடுள்்து. இது 
தபான்்ற தி்றகமயான டாகடர்்களின் 
தசகவகய அரசு ஒருதபாதும் 
பு்றந்ேள்ளி அவர்்கள் மீது பழிவாங 
கும் நடவடிகக்ககய தமற்த்காள் 
்ககூடாது. 

எனதவ தபாராடடததில் ஈடுபடட 
அரசு டாகடர்்கக் இடமாறுேல் 
தசய்தும், அவர்்கள் மீது குற்்றச் 
சாடடு குறிப்பாகணயும் வழஙகி 
பி்றப்பிக்கப்படட உதேரவு்கள் ரதது 
தசய்யப்படுகின்்றன. அவர்்கள் 
முன்பு எஙகு பணிபுரிந்ோர்்கத்ா 
அதே இடததில் மீண்டும் அவர்்கக் 
பணியமர்தே தவண்டும். 

அதுதபாை அரசு டாகடர்்களின் 
இந்ே நீண்ட்காைப் பிரச்சிகன 
தோடர்பா்க அரசும், அரசு டாகடர் 
்கள் சங்கமும் மனமுவந்து தபச்சு 
வார்தகே நடததி விகரவில் இந்ே 
பிரச்சிகனககு சுமு்கத தீர்வு ்காண 
தவண்டும். இவவாறு உதேரவில் 
கூ்றப்படடுள்்து.

ப�ொதுப�ணி, பெடுஞ்ொலைத்துலைகளில் புதிய திட்டஙகள்

உயர் அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆய்வு 
 �சென்னை

சடடப்தபரகவ மானிய த்காரிகக்க 
விவாேம் தோடங்கப்பட உள்்கே 
தோடர்ந்து, தபாதுப்பணிததுக்ற 
மற்றும் தநடுஞ்சாகைததுக்ற 
்களின் புதிய திடடங்கள் தோடர் 
பா்க அதி்காரி்களுடன் முேல்வர் 
பழனிசாமி 2 நாட்க்ா்க ஆதைா 
சகன நடததினார்.

ேமிழ்க சடடப்தபரகவயில் 
்கடந்ே பிப்.14-ம் தேதி 2020-21-ம் 
நிதியாண்டுக்கான நிதிநிகை 
அறிகக்ககய துகண முேல்வர் 
ஓ.பன்னீர்தசல்வம் ோக்கல் 
தசய்ோர். தோடர்ந்து நிதி 
நிகை அறிகக்க மீோன விவாேம் 
பிப்.20-ம் தேதி வகர நகட 
தபற்்றது. 

இகேத தோடர்ந்து துக்ற்கள் 
தோறும் நிதி ஒதுககுவேற்்கான 
மானிய த்காரிகக்க விவாேததுக 
்கா்க தபரகவ மார்ச் 9-ம் தேதி 
கூடும் என்றும், இேற்்கான 
அலுவல் ஆய்வுககுழு கூடடம் 
வரும் மார்ச் 2-ம் தேதி நகடதபறும் 

என்றும் சடடப்தபரகவ தசயை்கம் 
தேரிவிததுள்்து.

இந்நிகையில், துக்ற்கள் 
தோறும் அதி்காரி்களுடன் ஆய்வுக 
கூடடங்கக் நடததி, சடடப்தபர 
கவயில் புதிய திடடங்கள் 
அறிவிப்பு, பகழய திடடங்கக் 
தோடருவது, நிதி ஒதுககுவது 
ஆகியகவ குறிதது அகமச்சர்்கள் 
ஆதைாசிதது வருகின்்றனர். இேன் 
ஒரு பகுதியா்க முேல்வர் பழனி 
சாமியும் ்கடந்ே இரு தினங்க்ா்க  
ஆய்வு தசய்து வருகி்றார்.

அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல
தநற்று முன்தினம், தநடுஞ் 

சாகைததுக்ற தோடர்பான ஆய் 
வுககூடடம் நகடதபற்்றது.  சடடப் 
தபரகவயில் மானிய த்காரிகக்க 
இறுதியில் துக்ற சார்பில் அறி 
விக்கப்பட தவண்டிய திடடங்கள், 
ஏற்த்கனதவ ்கடந்ோண்டில் அறி 
விக்கப்படடு ேற்தபாதுவகர தசயல் 
படுதேப்படடுள்் திடடங்களின் 
நிகை குறிததும் அதி்காரி்களுடன் 

விவாதிதது அவற்க்ற விகரவில் 
முடிக்க அறிவுறுததினார்.

இகேயடுதது, தநற்று ேகை 
கமச் தசயை்கததில் உள்் கூடட 
அரஙகில், தபாதுப்பணிததுக்ற திட 
டங்கள் குறிதது ஆதைாசகன நடத 
தினார். அப்தபாது ேகைகமச் தசய 
ைர் த்க.சண்மு்கம், தபாதுப்பணித 
துக்ற தசயைர் த்க.மணிவாசன், 
ேமிழ்நாடு நதிநீர் பாது்காப்புக்கழ்க 
ேகைவர் த்க.சதயத்காபால், ்காவிரி 
தோழில்நுடபக குழு ேகைவர் 
சுப்பிரமணியன் உள்ளிடதடார் 
பஙத்கற்்றனர்.

நீரபாென திடடஙகள்
இககூடடததில் குடிமராமதது 

திடடம், மாநிைங்களுககிகட 
யிைான நதிநீர் பஙகீடு, அததிக 
்கடவு - அவிநாசி திடடம், பாண்டி 
யாறு - புன்னம்புழா திடடம்,  ்காவிரி 
நதிநீர் இகணப்பு திடடங்கள் என 
பல்தவறு திடடங்கள் குறிததும் 
தபாதுப்பணித துக்றயினருடன் 
ஆதைாசகன நடததினார்.

அடுத்தடுத்த நாளில் 2 எம்எல்ஏக்கள் ைரணம்

பபைர் வயில் திமுக பைலம் 98 ஆக கு்்றநதது
zz 15-வது சட்டபணபரலவயில் இதுவலர 8 எம்எல்ஏககள் ைல்றவு

 �சென்னை
அடுதேடுதே நாளில் 2 எம்எல்ஏக்கள் 
மரணம் அகடந்ேகேத தோடர்ந்து 
சடடப்தபரகவயில் திமு்கவின் 
பைம் 98 ஆ்க குக்றந்துள்்து.

்கடந்ே 2016-ல் நடந்ே 15-வது 
சடடப்தபரகவத தேர்ேலில் தவன்று 
தோடர்ந்து 2-வது முக்றயா்க 
அதிமு்க ஆடசி அகமதேது. தஜய 
ைலிோ முேல்வரானார். அன்று 
முேல் இதுவகர 15-வது சடடப்தபர 
கவயில் 8 எம்எல்ஏக்கள் மரணம் 
அகடந்துள்்னர்.

மதுகர மாவடடம் திருப்பரங 
குன்்றம் தோகுதியில் அதிமு்க சார் 
பில் தபாடடியிடடு தவன்்ற எஸ்.
எம்.சீனிதவல், எம்எல்ஏவா்க பேவி 
தயற்பேற்கு முன்தப ்காைமானார். 
அகேத தோடர்ந்து அதிமு்க 
தபாதுச்தசயைா்ரா்கவும், முேல் 
வரா்கவும் இருந்ே தஜயைலிோ 
(ஆர்.த்க.ந்கர்), ஏ.த்க.தபாஸ் (திருப் 
பரஙகுன்்றம்), ஆர்.்கன்கராஜ் 

(சூலூர்) ஆகிய 4 அதிமு்க 
எம்எல்ஏக்கள் மரணம் அகடந்ேனர்.

திமு்க ேகைவரா்க இருந்ே 
்கருணாநிதி (திருவாரூர்), த்க.ராோ 
மணி (விககிரவாண்டி), த்க.பி.
பி.சாமி (திருதவாற்றியூர்), எஸ்.
்காதேவராயன் (குடியாதேம்) 
ஆகிய 4 எம்எல்ஏக்கள் மரணம் 
அகடந்துள்்னர். இதில், த்க.பி.
பி.சாமி தநற்று முன்தினமும், 
்காதேவராயன் தநற்றும் 
அடுதேடுதே நாளில் உயிரிழந்ேனர்.

ேகுதி நீக்கம் தசய்யப்படட 
அதிமு்க எம்எல்ஏக்களின் தோகுதி 
்கள், மரணம் அகடந்ே எம்எல்ஏக 
்களின் தோகுதி்களில் என இது 
வகர 25 தோகுதி்களுககு இகடத 
தேர்ேல் நடந்துள்்து. இதில் திருப் 
பரஙகுன்்றம் தோகுதியில் 2 முக்ற 
இகடததேர்ேல் நடந்துள்்து.

அடுதேடுதே நாளில் 2 
எம்எல்ஏக்களின் மக்றவால் 
சடடப்தபரகவயில் திமு்கவின் 

பைம் 98 ஆ்க குக்றந்துள்்து. 
ேற்தபாகேய நிகையில் சடடப் 
தபரகவயில் ்கடசி்களின் பைம்:

தபரகவத ேகைவர் உள்பட 
அதிமு்க - 125, திமு்க - 98, 
்காஙகிரஸ் - 7, இந்திய யூனியன் 
முஸ்லிம் லீக - 1, சுதயச்கச 
(டிடிவி தின்கரன்) - 1 என 232 
எம்எல்ஏக்கள் உள்்னர்.

இவடத்கதரதலுக்கு ைாய்ப்பிலவலை
15-வது சடடப்தபரகவயின் 

ஆயுட்காைம் ஓராண்டுககு தமைா்க 
 இருப்போல் ேற்தபாது ்காலியா்க 
உள்் திருதவாற்றியூர், குடியாத 
ேம் தோகுதி்களுககு சடடப்படி 
இகடததேர்ேல் நடதேைாம். 
ஆனால், 2021 ஏப்ரல் அல்ைது தம 
மாேததில் சடடப்தபரகவ தபாதுத 
தேர்ேல் நடக்க இருப்போல் 
இகடததேர்ேலுககு வாய்ப்பு 
மி்கக குக்றவா்கதவ இருப்போ்க 
கூ்றப்படுகி்றது.

மத்திய அமமச்சருக்கு 
முதல்வர் பழனி்சாமி 
கடிதம்

 �சென்னை 
ஈரானில் சிககியுள்் ேமிழ்கத 
கேச் தசர்ந்ே 300 மீனவர்்கள் 
உடனடியா்க நாடு திரும்புவேற் 
்கான ஏற்பாடு்கக் தசய்ய 
தவண்டும் என மததிய தவளியு்ற 
வுத துக்ற அகமச்சர் தஜய்சங்க 
ருககு முேல்வர் பழனிசாமி 
்கடிேம் எழுதியுள்்ார்.

இதுதோடர்பா்க அவர் தநற்று 
எழுதிய ்கடிேததில் கூறியிருப்ப 
ோவது: ஈரானில் உள்் பல் 
தவறு துக்றமு்கங்களில் நிறுத 
ேப்படடுள்் மற்றும் இயக்கப் 
படடுவரும் பை நிறுவனங்களுக 
குச் தசாந்ேமான மீன்பிடிக 
்கப்பல்்களில் ேமிழ்கதகேச் 
தசர்ந்ே 300 தபர் உடபட இந்தியா 
கவச் தசர்ந்ே 450 மீனவர்்கள் 
பணியாற்றி வருகின்்றனர்.  

ஈரானில் ்கதரானா கவரஸ் 
(த்காவிட-19) ோககுேல் ்கண்டு 
பிடிக்கப்படடோல், விமானங்கள் 
ரதது தசய்யப்படடுள்்ன. இே 
னால், ேமிழ்க மீனவர்்கள் ேற் 
தபாது  ஈரானின் தபார்ட கிஷ், 
சீரு மற்றும் இேர பகுதி்களில் 
ேவிதது வருவோ்கத தேரியவரு 
கி்றது.

எனதவ, ஈரானில் உள்் இந் 
தியத தூேர்கம் மூைம் மீனவர் 
்களுககுத தேகவயான உேவி 
்கக் வழஙகி, அவர்்கள் பாது 
்காப்பா்க ேமிழ்கம் திரும்ப நட 
வடிகக்க எடுககும்படி ேங்கள் 
துக்ற அதி்காரி்களுககு உதேர 
விட தவண்டும். இவவாறு 
்கடிேததில் கூ்றப்படடுள்்து.

ைாநிைஙகைமவ உறுபபினரகமை பதரவு சசயவதறகான 

பதர்தல் நடததும் அதிகாரியாக பபைர் வ ் ெயலர் நியமனம்
zz ணவடபுைனு ்தாககல் ைார்ச் 6-ல் த்தா்டககம்

 �சென்னை
ேமிழ்கததில் இருந்து மாநிைங 
்க்கவககு 6 புதிய உறுப்பினர் 
்கக் தேர்வு தசய்வேற்்கான 
தேர்ேல் நடததும் அதி்காரியா்க 
தபரகவச் தசயைர் த்க.சீனிவாசகன 
இந்திய தேர்ேல் ஆகணயம் 
நியமிததுள்்து.

மாநிைங்க்கவயில் ேமிழ்கத 
துககு 18 உறுப்பினர்்கள் உள்்னர். 
இதில், அதிமு்ககவச் தசர்ந்ே 
சசி்கைா புஷ்பா, த்க.தசல்வராஜ், 
விஜிைா சதயானந்த, எஸ்.முததுக 
்கருப்பன், திமு்ககவச் தசர்ந்ே 
திருச்சி சிவா, மார்கசிஸ்ட ்கம்யூ 
னிஸ்ட ்கடசிகயச் தசர்ந்ே 
டி.த்க.ரங்கராஜன் ஆகிதயாரின்  
பேவிக்காைம் வரும் ஏப்ரல் 2-ம் 
தேதியுடன் நிக்றவகடகி்றது. 

புதிய உறுப்பினரகள் கதரவு
இகே முன்னிடடு, புதிய உறுப் 

பினர்்கக் தேர்வு தசய்வேற்்கான 

தேர்ேகை இந்திய தேர்ேல் 
ஆகணயம்  ்கடந்ே  25-ம் தேதி 
அறிவிதேது.  இந்நிகையில், தேர் 
ேல் நடததும் அதி்காரி, உேவி 
தேர்ேல் நடததும் அதி்காரி ஆகி 
தயாகர இந்திய தேர்ேல் ஆகண 
யம் நியமிததுள்்து.

இதுகுறிதது ேமிழ்க ேகைகம 
தேர்ேல் அதி்காரி சதயபிரே  
சாஹூ தவளியிடட தசய்திக 
குறிப்பில் கூறியிருப்போவது:

ேமிழ்கததில் இருந்து தேர்வு 
தசய்யப்படட 6 உறுப்பினர்்களின் 
பேவிக்காைம் முடிவகேத 
தோடர்ந்து, அந்ே ்காலியிடங்கக் 
நிரப்புவேற்்கான தேர்ேல் அறி 
விகக்க மார்ச் 6-ம் தேதி தவளி 
யிடப்படடு, அன்த்ற தவடபுமனு  
ோக்கல் தோடஙகும். தவடபுமனுக 
்கக்த  ோக்கல் தசய்ய மார்ச் 
13-ம் தேதி ்ககடசி நா்ாகும்.

ைாரச் 26-ல கதரதல
மனுக்கள் மார்ச் 16-ம் தேதி 

பரிசீலிக்கப்படும். மார்ச் 18-ம் தேதி 
மனுக்கக் திரும்ப தப்ற ்ககடசி 
நா்ாகும்.  மார்ச் 26-ம் தேதி 
்காகை 9 மணிமுேல் மாகை 4 மணி 
வகர வாககுப்பதிவு நகடதபறும். 
அன்று மாகை 5 மணிககு வாககு 
எண்ணிகக்க நகடதபறும்.

ேமிழ்க சடடப்தபரகவ தசயை 
்கததின் தசயைா்ர் த்க.சீனி 
வாசகன தேர்ேல் நடததும் அதி்காரி 

யா்கவும், கூடுேல் தசயைா்ர் 
பா.சுப்பிரமணியதகே உேவி 
தேர்ேல் நடததும் அதி்காரியா்க 
வும் இந்திய தேர்ேல் ஆகண 
யம்  நியமிததுள்்து. தவடபுமனுக 
்கக் பி்ற ஆவணங்களுடன் 
தேர்ேல் நடததும் அதி்காரி 
முன்தபா அல்ைது உேவி தேர்ேல் 
நடததும் அதி்காரி முன்தபா 
ேகைகமச் தசயை்கததில் உள்் 
அவர்்கள் அலுவை்கததில் மார்ச் 
6-ம் தேதி முேல் 13-ம் தேதி 
வகர ்காகை 11 மணி முேல் 
பிற்ப்கல் 3 மணி வகர, தபாது 
விடுமுக்ற நா்ான மார்ச் 8-ம் 
தேதி ஞாயிற்றுககிழகம ேவிர பி்ற 
நாட்களில் ோக்கல் தசய்யைாம்.  
தேகவப்படடால் சடடப்தபரகவ 
குழுக்கள் அக்றயில் மார்ச் 23-ம் 
தேதி  வாககுப்பதிவு நகட 
தபறும்.

இவவாறு தசய்திககுறிப்பில் 
கூ்றப்படடுள்்து.

zS குடியுரியைச சட்த்துக்கு ஆதர்வாக சசனயனை பசபபாக்கம் விருந்தினைர் ைாளியக அருபக பாஜகவினைர் பநற்று பபரணி ந்த்தினைர். இதில, பாஜக மூத்த தயை்வர் இை.கபைசன, ைாநிைப சபாதுசசசைைாளர் பக.எஸ்.நபரந்திரன, 
சசனயனை பகாட் சபாறுபபாளர் சக்கர்வர்த்தி, சஜய்சஙகர், நடிகர் ராதாரவி, முஸ்லிம் ராஷ்டரீை ைஞச அயைபபின தமிழகத் தயை்வர் பாத்திைா அலி உள்ளிடப்ார் பஙபகற்ைனைர். (அடுத்த ப்ம்) பபரணியில பஙபகற்ை கூட்த்தின 
ஒரு பகுதி.  படங்கள்: ம.பிரபு

WW மனுக்கள் மார்ச் 16-ம் தேதி 
பரிசீலிக்கபபடும். மார்ச் 
18-ம் தேதி மனுக்களை 
திரும்ப பபற ்களைசி 
நாைாகும்.  மார்ச் 26-ம் 
தேதி ்காளை 9 மணிமுேல் 
மாளை 4 மணி வளை 
வாககுபபதிவு நளைபபறும். 

உயிர்காக்கும் இன்றியமையகாத பணியில் 
ஈடுபட்டுள்ள அரசு டகாக்டர்ளின் சேமை என்பது 
ை்ததகானது. ஆனகால் அநத டகாக்டர்ள 
எக்்காரணம் க்காண்டும் சபகாரகாடுைமதசயகா 
அல்்லது பணி புறக்்ணிப்பு கேயைமதசயகா 
தங்்ளது உரிமையகா் எடுததுக்க்காள்ள முடியகாது.
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CH-X

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

- எஸ்.ேமாகன், ேகாவில்பட்டி

ெடல்லி வன்முைறக்கு 
உள்துைறயின் 

ேதால்விேய காரணம்! 
- ரஜினிகாந்த்

ெசய்தி: அதிக தைலவர்கள் இருப்பேத தமிழக பாஜக தைலவர் 
நியமன தாமதத்துக்குக் காரணம்!  - ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்
பஞ்ச்: ெதாண்டர்கைளவிட தைலவர்கள் ஜாஸ்தியா இருக்குற 
கட்சியாச்ேச? - எம்.விக்ேனஷ், மதுைர.
ெசய்தி: ‘மதுபானக் கைடகள் ேவண்டாம்’ என்கிற கிராமசைப 
தீர்மானத்ைத அமல்படுத்தாதது ஏன்?  - உயர் நீதிமன்றம்
பஞ்ச்: அதில் கிைடக்கிற வருமானம்தான் யுவர் ஹானர்! 
 - மு.சுப்ைபயா, தூத்துக்குடி.

நல்லேவைள, 
சமூக விேராதிகள்தான் 
காரணம்னு ெசால்லி 

மாட்டிக்கைல!

 படப்பிடிப்பில் ஏற்படும் விபத்துகளில் 

  பாதிக்கப்படுேவாருக்கு 
இழப்பீடு வழங்க பரிசீலைன
   அைமச்சர் கடம்பூர் ராஜு தகவல்

   ேகாவில்பட்டி
  ‘சினிமா படப்பிடிப்பின்ேபாது 
விபத்துகளில் சிக்கி பாதிக்கப்
படுேவாருக்கு உரிய நஷ்டஈடு தரு
வதற்கான வழிமுைறகள் குறித்து, 
அரசு ஆேலாசித்து வருகிறது' என 
தமிழக ெசய்தி மற்றும் விளம்
பரத் துைற அைமச்சர் கடம்பூர் 
ராஜு ெதரிவித்தார்.

  ேகாவில்பட்டியில் ெசய்தியா
ளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:

  தூத்துக்குடி ஸ்ெடர்ைலட் 
ஆைலைய  நிரந்தரமாக மூட
ேவண்டும் என, தமிழக அரசு முடி
ெவடுத்து, தீர்மானம் நிைறேவற்றி
யுள்ளது.  ஆைல மூடி சீல்
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. 

  இதுெதாடர்பாக, அரசாைண
யும் ெவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
தற்ேபாது, இந்த வழக்கு நீதி
மன்றத்தில் உள்ளது. இதுகுறித்து, 
நீதிமன்றம்தான் முடிவு எடுக்க 
ேவண்டும்.

  தமிழகத்தில் திைரப்படக் குழு
வினருக்கு அரசு ேபாதிய பாது
காப்பு வழங்கி வருகிறது. சில 
படத் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், 
எந்தத் தகவைலயும் அரசுக்கு 
ெதரிவிக்காமல் படப்பிடிப்ைப 

நடத்துகின்றன. அதனால்தான் 
விபத்துகள் நடந்துள்ளன.

  திைரப்படத் துைறயினர் காட்சி
கைள படமாக்குவதற்கு மட்டும்
தான் அரசிடம் அனுமதி ெபறுகின்ற
னர். அதில் பயன்படுத்தப்படும் 
ெபாருட்களின் உறுதித்தன்ைம 
குறித்தும், ெவளிநாட்ைடச் ேசர்ந்த 
கிேரன் உள்ளிட்ட இயந்திரங்கைள 
பயன்படுத்தப்படுவது குறித்தும், 
அரசு ஆய்வு ெசய்யும்.

  படப்பிடிப்பில் விபத்துகளில் 
சிக்குபவர்களுக்கு உரிய நஷ்ட
ஈடு தருவது குறித்து அரசு ஆேலா
சித்து வருகிறது. இதுெதாடர்
பாக, அரசு விைரவில் நல்ல முடிவு 
எடுக்கும் என்றார் அைமச்சர்.  

 குடியுரிைம சட்டத்தால் முஸ்லிம்களுக்கு 

  ஆபத்து என நிரூபித்தால் ரூ.10 லட்சம் ெவகுமதி
   தமிழ்நாடு ஏகத்துவ ஜமாத் மாநிலத் தைலவர் இப்ராகிம் அறிவிப்பு

   விருதுநகர்
  குடியுரிைம சட்டத்தால் இந்தியா
வில் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு 
ஆபத்து என நிரூபித்தால் ரூ.10 
லட்சம் வழங்கத் தயார் என்று 
தமிழ்நாடு ஏகத்துவ ஜமாத் மாநி
லத் தைலவர் இப்ராகிம் ெதரி
வித்தார்.

  குடியுரிைம சட்டத்ைத ஆதரித்து
விருதுநகரில் உள்ள மதுைர 
சாைலயில் விவிஆர் சிைல அருேக 
பாஜக சார்பில் ெபாதுக்கூட்டம் 

நைடெபற்றது. இதில் தமிழ்நாடு 
ஏகத்துவ ஜமாத் மாநிலத் தைலவர் 
இப்ராகிம் ேபசியதாவது:

  இந்த ெபாதுக்கூட்டத்தில் பங்
ேகற்றால் தைலைய துண்டித்து 
விடுேவாம் என சிலர் மிரட்டல் 
விடுத்தனர். நாட்டுக்காக மரணித்
தால் ேதசபக்தன் என்றுதான் 
ெபயர்.

  மதத்ைத முன்னிறுத்திேய 
இந்தியாவில் ஆட்சி அைமக்க 
ேவண்டும் என காங்கிரஸ் நிைனக்

கிறது. குடியுரிைம சட்டத்தால் 
இந்தியாவில் உள்ள ஒரு முஸ்லி
முக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து என்று 
அரசியல் கட்சிகள் நிரூபித்தால் 
ரூ 10 லட்சம் வழங்கத் தயாராக 
உள்ேளன்.

  குடியுரிைம சட்டத்தால் முஸ்
லிம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் 
இல்ைல. நாடு பாதுகாப்பாக உள்
ளது. அதற்காக பிரதமரின் கரத்ைத 
வலுப்படுத்துவது முஸ்லிம்கள் 
ஒவ்ெவாருவரின் கடைம என்றார்.   

  விருதுநகரில் ேநற்று பாஜக சார்பில் நைடெபற்ற குடியுரிைம சட்டத்துக்கு ஆதரவான ெபாதுக் கூட்டத்தில் ேபசும் தமிழ்நாடு ஏகத்துவ 
ஜமாத் மாநிலத் தைலவர் இப்ராகிம்.

 களியக்காவிைளயில் சுட்டுக்ெகால்லப்பட்ட 

  எஸ்.ஐ. வில்சன் மகளுக்கு 
அரசுப் பணி ஆைண

   நாகர்ேகாவில்
  களியக்காவிைள ேசாதைனச்
சாவடியில் ஜனவரி  8-ம் ேததி 
பணியில் இருந்த சிறப்பு எஸ்.ஐ. 
வில்சன், தீவிரவாதிகளால் துப்
பாக்கியால் சுட்டுக் ெகாைல ெசய்
யப்பட்டார்.

  அவரது குடும்பத்தினருக்கு 
தமிழக அரசு ரூ.1 ேகாடி நிதியுதவி
வழங்கியது. ேமலும், `அவரின் 
வாரிசுக்கு அரசு பணி வழங்கப்
படும்’ என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

  நாகர்ேகாவில் மாவட்ட ஆட்சி
யர் அலுவலகத்தில் ேநற்று, எஸ்.ஐ.

வில்சனின் மகள் ஆன்றீஸ் ரினிஜா
வுக்கு கருைண அடிப்பைடயில், 
வருவாய்த் துைறயில் இளநிைல 
உதவியாளர் பணிக்கான 
ஆைணைய, தமிழக அரசின் 
ெடல்லி பிரதிநிதி தளவாய் சுந்தரம்,
குமரி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த்
மு.வடேநேர ஆகிேயார் வழங்கி
னர்.

  மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 
ேரவதி, எஸ்.பி. நாத், பத்மநாப
புரம் சார் ஆட்சியர் ஷரண்யா 
அறி மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து
ெகாண்டனர்.   

  எஸ்.ஐ. வில்சனின் மகளுக்கு அரசு பணிக்கான ஆைணைய, தமிழக அரசின் 
ெடல்லி பிரதிநிதி தளவாய் சுந்தரம், குமரி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு.வடேநேர 
ஆகிேயார் வழங்கினர்.

 மாநிலங்களைவ உறுப்பினர் பதவி

  அதிமுகவிடம் நல்ல முடிைவ எதிர்பார்க்கிேறாம்
   ேதமுதிக ெபாருளாளர் பிேரமலதா நம்பிக்ைக

   திருச்சி
  ேதமுதிகவுக்கு மாநிலங்களைவ 
உறுப்பினர் பதவி தருவது 
குறித்து அதிமுகவிடமிருந்து நல்ல 
முடிைவ எதிர்பார்க்கிேறாம் என 
ேதமுதிக ெபாருளாளர் பிேரமலதா 
விஜயகாந்த் ெதரிவித்தார்.

  திருச்சியில் ேநற்று ெசய்தியாளர்
களுக்கு அவர் அளித்த ேபட்டி:

  தமிழ்நாட்டில் இைளஞர்கள் 
உட்பட 1 ேகாடி ேபருக்கும் ேமல்
ேவைலயின்றி உள்ளனர். அவர்
களுக்கு ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்
படுத்தித் தர ேவண்டும்.

  ேதமுதிகவுக்கு மாநிலங்களைவ 
உறுப்பினர் பதவி தர ேவண்டும் 
என ஆரம்பத்தில் கூட்டணி ேபசிய
ேபாேத அதிமுகவிடம் கூறியுள்
ேளாம். நாங்கள் நல்ல முடிைவ 
எதிர்பார்க்கிேறாம். ெபாறுத்திருந்து 
பார்ப்ேபாம். நல்ல பதில் கிைடக்க

வில்ைலெயன்றால், அடுத்து 
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத 
முடிவு ெசய்ேவாம்.

  குடியுரிைமச் சட்டம், என்ஆர்சி, 
என்பிஆர் ஆகியைவ நாட்டின் 
பாதுகாப்புக்காக ெகாண்டு வரப்
படுவதாக மத்திய அரசு கூறினா
லும், தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்ைம
யினருக்கு எதிரான விஷயமாக 

திைச திருப்பிவிட்டுள்ளனர். இது
குறித்து மக்களுக்கு புரிய ைவக்க 
ேவண்டியது மத்திய, மாநில அரசு
களின் கடைம.

  இந்தியாவில் வாழும் முஸ்லிம்
களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு
ஏற்பட்டால், ேதமுதிக முதல் கட்சி
யாக களத்தில் இறங்கும் என்
றார். 

  முதல்வருடன சுதீஷ் ்சந்திப்பு
  இந்நிைலயில் ெசன்ைன 

ஆர்.ஏ.புரம் பசுைம வழிசாைலயில் 
உள்ள முதல்வரின் இல்லத்தில் 
முதல்வர் பழனிசாமிைய ேதமுதிக 
துைணச் ெசயலாளர் எல்.ேக.சுதீஷ் 
ேநற்று சந்தித்தார். 

  அப்ேபாது, ேதமுதிகவுக்கு 
மாநிலங்களைவ எம்.பி. பதவி 
வழங்குவது குறித்து அவர் ேபசிய
தாக கூறப்படுகிறது.  

 குடியாத்தம் ெதாகுதி 

  திமுக எம்எல்ஏ காததேராயன் மர்ணம்
   திமுக தைலவர் ஸ்டாலின் இன்று ேநரில் அஞ்சலி ெசலுத்துகிறார் 

   ேபரணாம்பட்டு 
  குடியாத்தம் தனி ெதாகுதி திமுக 
சட்டப்ேபரைவ உறுப்பினர் எஸ்.
காத்தவராயன்,  உடல்நலக் குைற
வால் ேநற்று காலமானார். 

  தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு 
ஏப்ரல் மாதம் நைடெபற்ற 18 ெதாகுதி
களுக்கான சட்டப்ேபரைவ இைடத் 
ேதர்தலில் குடியாத்தம் தனி ெதாகுதி
யில் திமுக ேவட்பாளராக ேபாட்டி
யிட்டு ெவற்றி ெபற்றவர் எஸ்.காத்த
வராயன் (59). 

  கடந்த சில நாட்களாக உடல்
நலக்குைறவால் பாதிக்கப்பட்டி
ருந்த இவர், ெசன்ைன கிரீம்ஸ் 
சாைலயில் உள்ள அப்ேபாேலா 
மருத்துவமைனயில் ஜனவரி மாதம் 
31-ம் ேததி அனுமதிக்கப்பட்டார். 
அவருக்கு, கடந்த 4-ம் ேததி இதய
அறுைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்பட்டது.  

  தீவிர சிகிச்ைசப் பிரிவில் மருத்து
வர்களின் கண்காணிப்பில் இருந்த
அவருக்கு ேநாய்த் ெதாற்று காரண
மாக உடல்நலம் ேமலும் பாதிக்
கப்பட்டது. ேநற்று காைல 9.30
மணியளவில் அவர் காலமானார். 
அவரது உடலுக்கு ேவலூர் மத்திய
மாவட்டச் ெசயலாளரும் அைணக்
கட்டு சட்டப்ேபரைவ உறுப்பின
ருமான ஏ.பி.நந்தகுமார், ஆம்பூர் 
சட்டப்ேபரைவ ெதாகுதி திமுக 
உறுப்பினர் ஏ.சி.வில்வநாதன் உள்
ளிட்ேடார் அஞ்சலி ெசலுத்தினர்.  

  ேவலூர் மாவட்டம் ேபரணாம்

பட்டு நகரம் சின்ன பஜார் வீதியில் 
உள்ள இல்லத்தில் அவரது உடல் 
ெபாதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக 
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று (29-ம் 
ேததி) காைல 10.30 மணியளவில் 
நைடெபறும் இறுதி ஊர்வலத்தில் 
திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டாலின் 
பங்ேகற்க உள்ளார். 

  எஸ்.காத்தவராயன் கடந்த 
1961-ம் ஆண்டு ஜூைல மாதம்
8-ம் ேததி பிறந்தவர். ெபற்ேறார்
சிவலிங்கம், ெபான்னம்மாள். 10-ம்
வகுப்பு வைர படித்துள்ளார். 
திருமணமாகவில்ைல. 1980-ம் 
ஆண்டு திமுகவில் அடிப்பைட
உறுப்பினராக இைணந்தார்.  

  ேபரணாம்பட்டு நகர திமுக 
இைளஞரணி அைமப்பாளர், ேபர
ணாம்பட்டு ஒன்றிய திமுக இைள
ஞரணி அைமப்பாளர், மாவட்ட 
பிரதிநிதி, ேவலூர் மத்திய மாவட்ட

துைணச் ெசயலாளர் என பல்ேவறு
கட்சிப் பதவிகளில் இருந்துள்ளார். 

  கடந்த 2011-16-ம் ஆண்டு வைர
ேபரணாம்பட்டு நகராட்சித் தைல
வராக இருந்துள்ளார். குடியாத்
தம் தனி ெதாகுதி சட்டப்ேபரைவ 
இைடத் ேதர்தலில் முதல்முைறயாக 
ேபாட்டியிட்ட எஸ்.காத்தவராயன், 
அதிமுக ேவட்பாளர் கஸ்பா 
மூர்த்திையவிட 27,841 வாக்குகள் 
அதிகம் ெபற்று ெவற்றி ெபற்றார். 

  ஆளுநர் இரங்கல்
  ஆளுநர் பன்வாரிலால் புேரா

ஹித் ெவளியிட்டுள்ள இரங்கல் 
ெசய்தியில், 'தமிழக சட்டப்ேபரைவ 
உறுப்பினர் எஸ்.காத்தவராயன் 
மைறவு அதிர்ச்சிையயும் துக்கத்
ைதயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடி
யாத்தம் ெதாகுதி மக்களுக்கு காத்த
வராயனின் மைறவு ஈடு ெசய்ய
முடியாத ேபரிழப்பாகும். அவரது 
குடும்பத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கைல 
ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறன்' என்று 
ெதரிவித்துள்ளார்.

  அைமச்்சர் வீரமணி அஞ்சலி 
 ேபரணாம்பட்டில் ெபாது

மக்கள் அஞ்சலிக்காக ைவக்கப்
பட்ட காத்தவராயனின் உடலுக்கு
தமிழக வணிகவரி மற்றும் 
பத்திரப் பதிவுத்துைற அைமச்சர் 
ேக.சி.வீரமணி ேநற்று ேநரில் 
ெசன்று அஞ்சலி ெசலுத்தினார். 

பின்னர் அவர் ெசய்தியாளர்
களிடம் கூறும்ேபாது, “உயிரிழந்த
குடியாத்தம் திமுக எம்எல்ஏ நீண்ட 
காலமாக ெபாது வாழ்க்ைக
யில் இருந்தவர். மக்கள் நிைனத்து
பார்க்கும் வைகயில் பணியாற்றி
உள்ளார். அைனத்து தரப்பு 
மக்களுக்கும் பணியாற்றிய
வர். அவரது இறப்பு வருத்தம் 
அளிக்கிறது. அவைர பிரிந்து 
வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் உற
வினர்களுக்கும் அதிமுக சார்பாக
ஆழ்ந்த வருத்தத்ைத ெதரிவித்
துக்ெகாள்கிேறாம்” என்று ெதரி
வித்தார்.

 திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டாலின்: 
எளிைமக்கு இலக்கணமாகத் 
திகழ்ந்தவரும், குடியாத்தம் சட்டப்
ேபரைவ உறுப்பினருமான எஸ்.
காத்தவராயன் மைறந்தார் என்ற 
ேவதைனச் ெசய்தி ேகட்டு  துயரத்
துக்கு உள்ளாேனன்.  அவரது 
மைறவுக்கு திமுக சார்பில் எனது
ஆழ்ந்த இரங்கைலத் ெதரிவித்
துக் ெகாள்கிேறன். என்னுடன் பணி
யாற்றிவரும் திமுக சட்டப்ேபரைவ  
உறுப்பினர்களில் ேக.பி.பி.சாமிைய
யும், காத்தவராயைனயும் பறி
ெகாடுத்திருப்பது எனக்கு ேபரிழப்
பாகும்.

  காங்கிரஸ் மக்களைவ உறுப்
பினர் சு.திருநாவுக்கரசரும் காத்த
வராயன் மைறவுக்கு இரங்கல் 
ெதரிவித்துள்ளார்.   

 ெபாதுத் ேதர்வு எழுத 3 மணி ேநரம்
   ேகள்வித்தாைள படிப்பதற்கும் 15 நிமிடம் என அைமச்சர் தகவல்

   திருப்பூர் 
  திருப்பூரில் ேநற்று ெசய்தியாளர்
களிடம் பள்ளிக்கல்வித் துைற 
அைமச்சர் ேக.ஏ.ெசங்ேகாட்ைட
யன் கூறியதாவது: 

  பிளஸ் 2 ெபாதுத் ேதர்வுகள் 
மார்ச் 2-ம் ேததி ஆரம்பித்து, 21-ம்
ேததி வைர நைடெபறுகிறது. 
ேதர்வு முடிவுகள் ஏப்ரல் 24-ம் ேததி

ெவளியிடப்படும். 10-ம் வகுப்பு 
ெபாதுத் ேதர்வுகள் மார்ச் 27-ம்
ேததி ெதாடங்கி, ஏப்ரல் 13 வைர
நைடெபறும். ேதர்வு முடிவு ேம 
4-ம் ேததி ெவளியிடப்படும்.

  பிளஸ்1 ேதர்வுகள் மார்ச் 4-ம் 
ேததி ெதாடங்கி மார்ச் 26-ம்
ேததி வைர நைடெபறும். ேதர்வு 
முடிவுகள் ேம 14-ம் ேததி ெவளியிடப்

படும். நடப்பாண்டு ெபாதுத் ேதர்வு 
எழுதும் மாணவர்களுக்கான ேநரம், 
இரண்டைர மணி ேநரத்திலிருந்து 
மூன்று மணி ேநரமாக உயர்த்தி
வழங்கப்படுகிறது. காைல 10
மணிக்கு ெதாடங்கி பகல் 1.15
வைர நைடெபறும். 15 நிமிடம் 
ேகள்வித் தாைள படிப்பதற்காக 
ஒதுக்கப்படும் என்றார்.  

  காத்தவராயன்

யுவன் இல்லாமல 
படம் எடுக்க மலாட்டன்!
இயக்குநர் பத்ரி வெங்கடேஷ்

விசிக ப�ொதுசபசெயலொளர் ரவிக்குமொர் ககள்வி

ஆர்.எஸ்.பாரதியை விமர்சிபபவர்்கள்
பாஜ்கயவயைா பாம்கயவயைா
விமர்சிக்காதது ஏன்?

பாதுகாககபபட்ட 
வேளாண் மண்்டலம்!
- அககறையா, கண்துற்டபபா?

கப்ட நா்டகமாடுகிைது 
எ்டபபாடி அரசு!
-ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

கதாசிரியரகளின் உறைபபு 
சுரண்்டபபடுகிைது!
- எழுததாளர அஜயன் பாலா

நாளை ்களே்களில்...
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 கரும்புத் ேதாட்ட மின்ேவலியில் சிக்கி 2 யாைனகள் உயிரிழப்பு
   ஈேராடு மாவட்டம் தாளவாடி அருேக பரிதாபம் 

   ஈேராடு 
  தாளவாடி அருேக கரும்புத்
ேதாட்டத்தில் அைமக்கப்பட்டு 
இருந்த மின்ேவலியில் சிக்கி 2 
யாைனகள் உயிரிழந்த சம்பவம் 
குறித்து வனத்துைறயினர் விசா
ரித்து வருகின்றனர்.

  ஈேராடு மாவட்டம் தாளவாடிைய 
அடுத்த ஜீரஹள்ளி வனச்சரகப் 
பகுதியில் கரளவாடி கிராமம் 
உள்ளது. இக்கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த
விவசாயி கருப்புசாமி, தனது
ேதாட்டத்தில் கரும்பு பயிரிட்டுள்
ளார். 

  வனப்பகுதிையெயாட்டி உள்ள
தால், ேதாட்டத்துக்குள் வன விலங்கு
கள் நுைழந்துவிடாதபடி ேதாட்டத்
ைதச் சுற்றிலும் மின் ேவலி அைமத்
துள்ளார். இந்நிைலயில் கரும்புக்
காட்டிற்குள் நுைழய முயன்ற ஒரு 
ஆண் யாைன மற்றும் ஒரு ெபண் 
யாைன ஆகியைவ மின்ேவலியில் 
சிக்கி ேநற்று உயிரிழந்தன.

  வனப்பகுதிகளில் உள்ள
விைளநிலங்களில் விைளெபாருட்
கைளப் பாதுகாக்க வனத்துைற 

அனுமதியுடன் மின்ேவலி அைமத்
துக் ெகாள்ள அனுமதி வழங்கப்
படுகிறது. ஆனால், ேவலியில் 
குைறந்த மின் அழுத்தம் மட்டுேம 
பாய்ச்ச ேவண்டும் என்ற விதிமுைற 
உள்ளது. விைளநிலத்தில் நுைழய 
முயலும் வனவிலங்குக்கு எச்சரிக்
ைகைய ஏற்படுத்தும் வைக

யிேலேய மின்ேவலி அைமக்கப்பட 
ேவண்டும். 

  மாறாக, விவசாயி கருப்புசாமி 
மின்ேவலியில் அதிக மின் அழுத்
தம் பாய்ச்சி இருந்ததால், யாைன
கள் இரண்டும் அடுத்தடுத்து உயிரி
ழந்து இருக்கலாம் என வனத்
துைறயினர் சந்ேதகிக்கின்றனர். 

இது ெதாடர்பாக விசாரைண ேமற்
ெகாண்டுள்ள ஜீரஹள்ளி வனத்
துைறயினர், கருப்புசாமிையத் 
ேதடி வருகின்றனர்.

  பணப்பயிருக்கு தைட ேவண்டும் 
  மின்சார ேவலியில் சிக்கி இரு 

யாைனகள் இறந்த சம்பவம் 

குறித்து ேவதைன ெதரிவித்த 
சுற்றுச்சூழலியலாளர்கள், வனப்
பகுதிையெயாட்டிய பகுதிகளில் 
வனவிலங்குகள் விரும்பி உண்
ணும் கரும்பு ேபான்ற பணப்
பயிர்கைள பயிரிடுவதற்கு தைட 
விதிக்க ேவண்டும். 

  வனப்பகுதியில் உணவு இல்
லாத நிைலயில், தனக்கு பிடித்த
மான கரும்புத் ேதாட்டம் அருகில் 
இருந்தால், இயல்பாகேவ யாைன
கள் வரத்தான் ெசய்யும். எனேவ, 
வனப்பகுதியில் யாைனகள் 
விரும்பி உண்ணும் புல் வைககள், 
தாவரங்கள் ேபாதுமான அளவு 
உள்ளதா என்பைத வனத்துைற
யினர் கண்காணித்து, அவற்ைற 
விைளவிக்க ேதைவயான நட
வடிக்ைககைள எடுக்க ேவண்டும். 

  இந்த ேவலியில் மனிதர் ஒருவர்
ெதாட்டிருந்தாலும் மரணம் ஏற்பட்டி
ருக்கும் என்பதால், மின்ேவலியில் 
அதிக மின்சாரம் பாய்ச்சுவைத 
ெகாடுங்குற்றமாக கருதி நட
வடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் என்று 
ெதரிவித்தனர்.   

  தாளவாடி அருேக மின்ேவலியில் சிக்கி இறந்த யாைனகள்.
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ெடல்லி கலவரத்துக்கு காங்கிரஸ் தைலவர்களின் 
ஆத்திரமூட்டும் ேபச்சுகேள காரணம். ெடல்லியில் 
ஆட்சியில் உள்ள ஆத் ஆத்மி கட்சிக்கும் 
வன்முைறயில் ெதாடர்பு உள்ளது. 

 ராம்தாஸ் அதவாேல, மத்திய அைமச்சர் 

பஞ்சாபில் அரசுப் பணியாளர்கள் ஓய்வு ெபறும் 
வயது 60-ல் இருந்து 58 ஆக குைறக்கப்படும். 

இதன் மூலம் இைளஞர்களுக்கு அதிக 
ேவைலவாய்ப்புகள் கிைடக்கும்.

 மன்பிரீத் சிங் பாதல், பஞ்சாப் நிதியைமச்சர் 

    

  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: ந.பகவதி, ேகாவில்பட்டி.கருத்துச் சித்திரம் ேசானியா, ராகுலுக்கு எதிராக 
வழக்கு பதிவு ெசய்யக் ேகாரி மனு 
   மத்திய அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் ேநாட்டீஸ் 

  புதுெடல்லி 
 ெவறுப்புணர்ைவ தூண்டும் 
வைகயில் ேபசியதாக காங்கிரஸ் 
தைலவர்கள் ேசானியா காந்தி, 
ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ேடார் மீது 
வழக்குப் பதிவு ெசய்யக் ேகாரி 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட மனுவுக்கு 
பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு 
ெடல்லி உயர் நீதிமன்றம் 
ேநாட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

வடகிழக்கு ெடல்லியில் 
குடியுரிைம திருத்த சட்ட எதிர்ப்
பாளர்களுக்கும், ஆதரவாளர்
களுக்கும் இைடேய ஏற்பட்ட 
ேமாதல் கலவரமாக மாறியது. 

இந்த விவகாரம் ெதாடர்பாக 
'லாயர்ஸ் வாய்ஸ்' என்ற 
அைமப்பின் சார்பில் ெடல்லி 
உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்டது. அதில் 
கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

ெவறுப்புணர்ைவ தூண்டும் 
விதமாக ேபசி வரும் காங்கிரஸ் 
தைலவர்கள் ேசானியா காந்தி, 
ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, 
ெடல்லி துைண முதல்வர் மணீஷ் 
சிேசாடியா, ஆம் ஆத்மி எல்எல்ஏ 
அமானத்துல்லா கான், ஏஐஎம்எம் 
கட்சித் தைலவர் ஒைவசி ஆகிேயார் 
மீது முதல் தகவல் அறிக்ைக 
பதிவு ெசய்யப்பட ேவண்டும் என 
அதில் ேகாரப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு மீதான விசாரைண, 
தைலைம நீதிபதி டி.என். பேடல்,
நீதிபதி ஹரி சங்கர் ஆகிேயார் 
முன்னிைலயில் ேநற்று நைட
ெபற்றது. இருதரப்பு வாதங்கைள
யும் ேகட்ட நீதிபதிகள், இந்த 
மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு மத்திய 
அரசு, ெடல்லி அரசு மற்றும் 
ெடல்லி காவல்துைறக்கு ேநாட்டீஸ் 
அனுப்பி உத்தரவிட்டனர். - பிடிஐ       

 முன்னாள் பாஜக எம்எல்ஏ மீது 
பாலியல் வன்ெகாடுைம வழக்கு 
 தாேண :  மகாராஷ்டிராவின் தாேண மாவட்டம், மிரா-பாயந்தர் ெதாகுதி 
முன்னாள் எம்எல்ஏ நேரந்திர ேமத்தா. பாஜகைவ ேசர்ந்த இவர் 
அக்கட்சிைய விட்டு விலகுவதாக அண்ைமயில் அறிவித்தார்.

இந்நிைலயில் நேரந்திர ேமத்தா மீது பாயந்தர் நகர ெபண் கவுன்சிலர் 
ஒருவர் பாலியல் வன்ெகாடுைம புகார் கூறினார். கடந்த ஆண்டு முதல் 
நேரந்திர ேமத்தா தன்ைன பாலியல் வன்ெகாடுைம ெசய்து வருவதுடன் தனது 
குடும்பத்தினைர அச்சுறுத்தி வருவதாக அப்ெபண் கூறியிருந்தார்.இந்நிைலயில் 
நேரந்திர ேமத்தா மற்றும் அவரது கூட்டாளி சஞ்சய் தத்தாத்ேர மீது பாலியல் 
வன்ெகாடுைம மற்றும் அச்சுறுத்தல் வழக்குப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக மிரா-
பாயந்தர் காவல் நிைலய அதிகாரி ெதரிவித்தார்.

இந்திய தண்டைனச் சட்டத்தின் 376-வது பிரிவு (பாலியல் வன்ெகாடுைம) 
மற்றும் எஸ்சி, எஸ்டி வன்ெகாடுைம தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 சுவாமி சின்மயானந்தா மீதான பாலியல் வழக்கு 

 ெடல்லிக்கு மாற்றக் ேகாரும் மனுைவ 
விசாரைணக்கு ஏற்றது உச்ச நீதிமன்றம் 

   புதுெடல்லி 
 முன்னாள் மத்திய அைமச்சர் 
சுவாமி சின்மயானந்தா மீதான 
பாலியல் வன்ெகாடுைம வழக்ைக 
ெடல்லிக்கு மாற்றக் ேகாரும் 
மனுைவ உச்ச நீதிமன்றம் 
விசாரைணக்கு ஏற்றுக்ெகாண்டது. 
வரும் 2-ம் ேததி இம்மனு 
விசாரைணக்கு வருகிறது.

உத்தரபிரேதச மாநிலம் 
சகரான்பூரில் சின்மயானந்தாவின் 
அறக்கட்டைள நடத்தும் சட்டக் 
கல்லூரி உள்ளது. இங்கு சட்டம் 
படித்து வந்த 23 வயது மாணவி 
ஒருவர் சின்மயானந்தாவுக்கு 
எதிராக பாலியல் வன்ெகாடுைம 
புகார் அளித்தார். ேதசிய அளவில் 
பரபரப்ைப ஏற்படுத்திய இந்த 
விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற 
உத்தரவின் ேபரில் உ.பி. அரசு 
சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு 
அைமத்தது. 

இக்குழு ஒரு மாத விசா
ரைணக்கு பிறகு சின்மயானந்
தாைவ கடந்த ஆண்டு ெசப்டம்பர் 

20-ம் ேததி ைகது ெசய்தது.  
சின்மயானந்தா தற்ேபாது ஜாமீ
னில் உள்ளார்.

இந்நிைலயில் இந்த வழக்ைக 
ெடல்லிக்கு மாற்ற ேவண்டும் என 
உச்ச நீதிமன்றத்தில் மாணவி 
முைறயிட்டார்.

இம்மனு தைலைம நீதிபதி 
எஸ்.ஏ.பாப்ேட தைலைமயிலான 
அமர்வு முன் ேநற்று விசாரைணக்கு 
வந்தது. அப்ேபாது மாணவி சார்பில் 

ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் 
ெகாலின் கான்சல்வ்ஸ், “உ.பி.
யில் தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் 
இருப்பதாக மாணவி கருதுவதால் 
பாலியல் வன்ெகாடுைம வழக்ைக 
ெடல்லிக்கு மாற்ற ேவண்டும்” என 
முைறயிட்டார்.

உத்தர பிரேதசத்தில் சின்மயா
னந்தாவுக்கு ெசல்வாக்கு உள்ளது. 
அவர் வழக்கின் சாட்சிகைள 
கைலக்க முயற்சிக்கிறார். ேமலும் 
மாணவியின் உயிருக்கு அச்சுறுத்
தல் இருக்கிறது என்றும் வழக்
கறிஞர் ெகாவின் கான்சல்வ்ஸ் 
குற்றம் சாட்டினார்.

இைதயடுத்து மனுைவ 
விசாரைணக்கு ஏற்றுக்ெகாண்ட 
நீதிபதிகள் வரும் 2-ம் ேததி 
விசாரிப்பதாக ெதரிவித்தனர்.

இந்த விவகாரத்தில் சின்மயா
னந்தாைவ அச்சுறுத்தி பணம் 
பறிக்க முயன்றாத மாணவியும் 
ைகது ெசய்யப்பட்டார். பின்னர் 
அவருக்கு அலகாபாத் உயர் 
நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது.   

 மரண தண்டைனைய ரத்து ெசய்யக் ேகாரி 

 நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளி 
பவன் குப்தா சீராய்வு மனு தாக்கல் 

  புதுெடல்லி 
 தனது மரண தண்டைனைய ரத்து 
ெசய்யக் ேகாரி நிர்பயா வழக்கு 
குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன் 
குப்தா, உச்ச நீதிமன்றத்தில் 
ேநற்று சீராய்வு மனு தாக்கல் 
ெசய்துள்ளார்.

கடந்த 2012 டிசம்பர் 16-ம் ேததி 
ெடல்லியில் ஓடும் ேபருந்தில் 
பிசிேயாெதரபி மாணவி 6 ேபர்
கும்பலால் பாலியல் வன்ெகாடுைம 
ெசய்யப்பட்டார். இதில் பலத்த 
காயமைடந்த அந்த மாணவி 
மருத்துவமைனயில் உயிரிழந்தார். 
இதுெதாடர்பாக 6 ேபர் ைகது 
ெசய்யப்பட்டனர். இதில் ஒருவர் 
திஹார் சிைறயில் தூக்கிட்டு 
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டார். 
மற்ெறாருவர் 18 வயதுக்கு 
உட்பட்ட சிறுவன் என்பதால் 3 
ஆண்டுகள் சிைற தண்டைனக்கு 
பிறகு விடுதைல ெசய்யப்பட்டார்.

பல்ேவறு திருப்பங்களுக்குப் 
பிறகு நிர்பயா வழக்கு குற்ற
வாளிகள் நால்வருக்கும் மரண
தண்டைனைய நிைறேவற்றுவதற்
கான வாரண்ட்டுகள் கடந்த மாதம் 

இரண்டு முைற பிறப்பிக்கப்பட்டன.
ஆனால், குற்றவாளிகள் தங்கள்

சட்ட வாய்ப்புகைள பயன்படுத்தி
யதால் அவர்கைள தூக்கிலிடுவது 
தள்ளிப்ேபானது. இந்த சூழலில், 
குற்றவாளிகள் அைனவைரயும் 
மார்ச் 3-ம் ேததி அதிகாைல 
தூக்கிலிடுமாறு ெடல்லி நீதிமன்றம் 
கடந்த 17-ம் ேததி உத்தரவிட்டது.

இைதயடுத்து, அவர்களின் 
மரண தண்டைனைய நிைறேவற்று
வதற்கான பணிகைள திஹார் 
சிைற நிர்வாகம் ேமற்ெகாண்டு 
வருகிறது.

இந்நிைலயில், நிர்பயா வழக்கு 
குற்றவாளிகளில் ஒருவரான 
பவன் குப்தா சார்பில் உச்ச 
நீதிமன்றத்தில் ேநற்று சீராய்வு 
மனு தாக்கல் ெசய்யப்பட்டது. 
அதில், தனக்கு விதிக்கப்பட்ட 
மரண தண்டைனையயும், தூக்கி
லிடுவதற்கான புதிய வாரண்ட்
ைடயும் ரத்து ெசய்ய ேவண்டும் 
எனக் ேகாரப்பட்டுள்ளது.

அவர் தனது மனுவில் ேமலும் 
கூறும்ேபாது, “நான் 1996 
அக்ேடாபர் 8-ம் ேததி பிறந்ேதன். 
இதற்கு ஆதாரமாக பள்ளிச் 
சான்றிதழ் உள்ளது. குற்றம் ேநர்ந்த
ேபாது நான் சிறுவன். இைத
கருத்தில் ெகாண்டு எனது மரண
தண்டைனைய ஆயுள் தண்டைன
யாகக் குைறக்க ேவண்டும்” என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளி
களில் பவன் குப்தாைவ தவிர
மற்ற மூவரும் மரண தண்ட
ைனக்கு எதிரான தங்கள் சட்ட 
வாய்ப்புகள் அைனத்ைதயும் 
பயன்படுத்திவிட்டனர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  - பிடிஐ         

  பவன் குப்தா

  சுவாமி சின்மயானந்தா

 மகாராஷ்டிராவில் முஸ்லிம்களுக்கு 
5% இடஒதுக்கீடு வழங்க திட்டம் 
 மும்ைப :  மகாராஷ்டிராவில் சிவேசனா, காங்கிரஸ், ேதசியவாத காங்கிரஸ் 
ஆகிய கட்சிகள் ‘மகாராஷ்டிர வளர்ச்சி முன்னணி’ என்ற ெபயரில் 
கூட்டணி ஏற்படுத்தி, ஆட்சி அைமத்துள்ளன.

இந்நிைலயில் மாநில சட்டப்ேபரைவயில் ேநற்று காங்கிரஸ் உறுப்பினர் 
ஒருவர் எழுப்பிய ேகள்விக்கு ேதசியவாத காங்கிரைஸ ேசர்ந்த அைமச்சர் 
நவாப் மாலிக் கூறும்ேபாது, “மாநிலத்தில் அரசுக் கல்வி நிறுவனங்களில் 
முஸ்லிம்களுக்கு 5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது 
ெதாடர்பான சட்டம் விைரவில் நிைறேவற்றப்படுவைத அரசு உறுதி ெசய்யும். 
வரும் கல்வி ஆண்டில் மாணவர் ேசர்க்ைக ெதாடங்குவதற்கு முன் இந்த 
சட்டத்ைத நிைறேவற்ற நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்” என்றார்.

ஆனால் சிவேசனா மூத்த தைலவரும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துைற 
அைமச்சருமான ஏக்நாத் ஷிண்ேட பின்னர் ெசய்தியாளர்களிடம் கூறும்ேபாது, 
“மகாராஷ்டிராவில் எந்தெவாரு சமூகத்தினருக்கும் இடஒதுக்கீடு அளிப்பது 
ெதாடர்பாக கூட்டணிக் கட்சித் தைலவர் ஒன்றுகலந்து ேபசி முடிவு எடுப்பார்கள். 
முதல்வர் உத்தவ் தாக்கேர உரிய முடிவுகைள உரிய ேநரத்தில் எடுப்பார் ” 
என்றார். - பிடிஐ       

 இடஒதுக்கீடு  ேபாராட்ட  வழக்கு

ஹர்திக் பேடலுக்கு மார்ச் 6 வைர முன்ஜாமீன் 
  புதுெடல்லி :  

குஜராத்தில் பேடல் சமூக மக்களுக்கு 
இடஒதுக்கீடு ேகாரி 2015-ல்  
ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றன. இதில் 
பல இடங்களில் கலவரம் ஏற்பட்டது. 
12-க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர்கள் 
ெகால்லப்பட்டனர். ெபாதுச் 
ெசாத்துக்கள் சூைறயாடப்பட்டன. 

இது ெதாடர்பாக ேபாராட்டத்ைத  
முன்னின்று நடத்திய ஹர்திக் பேடல் மீது 
பல்ேவறு வழக்குகள் ெதாடரப்பட்டன. 
பல வழக்குகளில் அவர் ஜாமீனில் 
உள்ளார். ேமலும் சில வழக்குகளில் 
அவைர ேபாலீஸார் ேதடி வரும் 
நிைலயில், அவர் தைலமைறவாக 
உள்ளார். கலவரம் ெதாடர்பான ஒரு 

வழக்கில் ஹர்திக் பேடலின் முன் 
ஜாமீன் மனுைவ குஜராத் உயர் 
நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி 17-ம் ேததி 
நிராகரித்தது. 

இந்நிைலயில், தன் மீதான வழக்ைக 
ரத்து ெசய்யக் ேகாரியும் முன்ஜாமீன் 
வழங்கக் ேகாரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் 
ஹர்திக் பேடல்  மனு தாக்கல் 
ெசய்தார். இைத நீதிபதி யு.யு. லலித் 
, வீனீத் சரண் ஆகிேயார் ெகாண்ட 
அமர்வு ேநற்று விசாரித்தது. மனு மீது 
பதிலளிக்க குஜராத் அரசுக்கு ேநாட்டீஸ் 
அனுப்பவும், மார்ச் 6-ம் ேததி வைர 
ஹர்திக் பேடலுக்கு முன் ஜாமீன் 
வழங்கியும் உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் 
விசாரைணைய ஒத்திைவத்தனர். 

 ேகஜ்ரிவால் மீதான அவதூறு வழக்கு 
விசாரைண நிறுத்தி ைவப்பு 
 புதுெடல்லி :  ெடல்லியில் பாஜக உத்தரவின் ேபரில் 30 லட்சம் 
வாக்காளர்களின் ெபயைர ேதர்தல் ஆைணயம் நீக்கியுள்ளதாக அர்விந்த் 
ேகஜ்ரிவால் மற்றும் அவரது கட்சிைய ேசர்ந்த சுஷில் குமார் குப்தா, 
மேனாஜ் குமார், ஆதிஷி மர்ேலனா ஆகிேயார் கூறியதாகவும் இதனால் 
பாஜகவின் நற்ெபயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி ெடல்லி 
பாஜக தைலவர் ராஜீவ் பப்பர் வழக்கு ெதாடர்ந்தார்.

இவ்வழக்கில் நால்வைரயும் விசாரைணக்கு அைழக்க ெடல்லி ெபருநகர 
குற்றவியல் நடுவர் மன்றம் முடிவு ெசய்தது. இதைன அமர்வு நீதிமன்றம் உறுதி 
ெசய்தது. இதற்கு எதிராக ேகஜ்ரிவால் உள்ளிட்ேடார் ெதாடர்ந்த ேமல்முைறயீட்டு 
வழக்கு ெடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் ேநற்று விசாரைணக்கு வந்தது.

அப்ேபாது வழக்கு விசாரைணக்கு நீதிபதி அனு மல்ேஹாத்ரா இைடக்கால 
தைட விதித்தார். ெடல்லி அரசும் ராஜீவ் பப்பரும் ஏப்ரல் 23-ம் ேததிக்குள் பதில் 
அளிக்க உத்தரவிட்டார். 

 ெடல்லியில் அைமதிைய ஏற்படுத்த 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் 
  குடியரசுத் தைலவருக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடிதம் 

  புதுெடல்லி 
 கலவரம் பாதித்த ெடல்லியில் 
அைமதிைய ஏற்படுத்த 
நடவடிக்ைக எடுக்கக் ேகாரி 
குடியரசுத் தைலவர் ராம்நாத் 
ேகாவிந்த்துக்கு எதிர்க்கட்சிகளின் 
தைலவர்கள் கடிதம் 
எழுதியுள்ளனர்.

ேதசியவாத காங்கிரஸ், 
ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், திமுக 
உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகைளச் 
ேசர்ந்த தைலவர்கள் ெடல்லி 
கலவரம் ெதாடர்பாக குடியரசுத் 
தைலவர் ராம்நாத் ேகாவிந்த்துக்கு 
ேநற்று கடிதம் எழுதியுள்ளனர். 
அக்கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
ெடல்லியில் உடனடியாக 
அைமதிைய ஏற்படுத்தவும் 
இயல்பு நிைல திரும்பவும் 
குடியரசுத் தைலவர் நடவடிக்ைக 
எடுக்க ேவண்டும். இது ெதாடர்
பாக ெடல்லி ஆளுநர் ேபான்ற
சம்பந்தப்பட்ட ெபாறுப்பில் 
உள்ளவர்களுக்கு உத்தரவிட
ேவண்டும். பதற்றத்ைத ஏற்படுத்

தும் வைகயில் ேபசிய அைனவர்
மீதும் வழக்குப் பதிவு ெசய்து
 வன்முைறக்கு காரணமானவர்கள் 
மீது நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். 
கலவரத்தால் வீடுகைள இழந்த
வர்களுக்கு நிவாரண முகாம்கள் 
அைமத்து அவர்களுக்கு ேபாது
மான பாதுகாப்பு வழங்க ேவண்
டும். கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பகுதிகளில் மத நல்லிணக்க 
கூட்டங்கள் நடத்த எங்கைள 
அனுமதிக்க ேவண்டும். பாதிக்
கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆேலாச
ைனகள் வழங்கும் வைகயில் 
ஆேலாசைன ைமயங்கள் திறக்க 
ேவண்டும். 

இவ்வாறு அந்தக் கடிதத்தில் 
கூறப்பட்டுள்ளது. இக்கடிதத்தில் 
ேதசியவாத காங்கிரஸ் தைலவர் 
பிரபுல் பேடல், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா 
தளத்தின் மேனாஜ் ஜா, திமுகவின் 
டி.ஆர்.பாலு, மார்க்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சீதாராம் 
ெயச்சூரி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியின் டி.ராஜா உள்ளிட்ேடார் 
ைகெயழுத்திட்டுள்ளனர்.       

  ேமற்குவங்க தைலநகர் ெகால்கத்தாவில் குடியுரிைம திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக 
ேதசியக் ெகாடிைய ஏந்தி ேநற்று ேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள்.   படம்: ஏஎப்பி

  ெடல்லி கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மவுஜ்புரி பகுதிைய ெடல்லி துைணநிைல ஆளுநர் அனில் 
ைபஜால் ேநற்று பார்ைவயிட்டார். உடன், ெடல்லி காவல் ஆைணயர் வத்சவா.   

  வன்முைற நிகழ்ந்த ெடல்லியின் கராவல் நகர் பகுதியில் ஆய்வு ெசய்யும் தடயவியல் நிபுணர்கள். 
 படங்கள்: பிடிஐ  

 ‘‘கபில் மிஸ்ராவின் கருத்துகைள 
பாஜக அங்கீகரிக்கவில்ைல’’    
 புதுெடல்லி :   குடியுரிைம திருத்தச் சட்டத்ைத ைமயமாக ைவத்து 
ெடல்லியில் இரு தரப்பினர் நடத்திய ேபாராட்டமானது ேமாதலாக ெவடித்து 
கலவரமாக மாறியது. தைலநகர் ெடல்லியில் நைடெபற்ற இந்தக் கலவரம் 
நாடு முழுவதும் பரபரப்ைப ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனிைடேய, இந்தக் கலவரம் நைடெபறுவதற்கு முன்பாக பாஜக மூத்த 
தைலவர்கள் கபில் மிஸ்ரா, பர்ேவஷ் வர்மா ஆகிேயார் அந்தப் பகுதிகளில் 
ெபாதுக்கூட்டங்களில் ேபசினர். ெவறுப்புணர்ைவ தூண்டும் விதமாக 
அவர்களின் ேபச்ேச இந்த வன்முைறக்கு காரணம் என காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டி 
வருகிறது. இந்நிைலயில், இந்த விவகாரம் ெதாடர்பாக மத்திய அைமச்சர் 
ரவிசங்கர் பிரசாத்திடம் ெசய்தியாளர்கள் ேகள்விெயழுப்பினர். அதற்கு 
பதிலளித்து அவர் கூறியதாவது:

கபில் மிஸ்ரா, பர்ேவஷ் வர்மா ஆகிேயாரின் கருத்துகைள பாஜக 
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவா, அங்கீகரிக்கேவா இல்ைல. இதுெதாடர்பாக கட்சித் 
தைலைம தமது நிைலப்பாட்ைட ஏற்கனேவ ெதரிவித்துவிட்டது. தற்ேபாது இந்த 
விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. கட்சி ரீதியாக அவரகள் மீது நடவடிக்ைக 
எடுப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருகிேறாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.  - பிடிஐ       

 சிஏஏ பற்றி எதிர்க்கட்சிகள்  ெபாய் பிரச்சாரம் 

 மதக் கலவரத்ைத தூண்டுவதாக 
அைமச்சர் அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு 

  புவேனஸ்வர் 
 குடியுரிைம திருத்த சட்டம் (சிஏஏ) 
பற்றி ெபாய் பிரச்சாரம் ெசய்வதன் 
மூலம் மதக் கலவரத்ைத 
எதிர்க்கட்சிகள் தூண்டிவிடுவதாக 
மத்திய உள்துைற அைமச்சர் 
அமித் ஷா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஒடிசா மாநிலம் புவேனஸ்வரில் 
பாஜக சார்பில் சிஏஏ-க்கு ஆதர
வாக ேநற்று நடந்த கூட்டத்தில் 
அைமச்சர் அமித் ஷா கலந்து 
ெகாண்டார். அப்ேபாது அவர் 
ேபசியதாவது:

காஷ்மீருக்கு சிறப்பு 
அந்தஸ்து ரத்து, முத்தலாக் 
தைட சட்டம், ராமர் ேகாயில், 
சிஏஏ ேபான்ற நாட்டின் பாதுகாப்பு 
மற்றும் உணர்வுபூர்வமான, 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சி
ைனகளுக்கு பிரதமர் நேரந்திர 
ேமாடி தீர்வு கண்டுவருகிறார். 
நாட்டின் பாதுகாப்ைப உறுதிப்
படுத்தவும், அண்ைட நாடுகளில் 
இருந்து இந்தியாவுக்குள் சட்ட 
விேராதமாக ஊடுருவியவர்கைள 
ெவளிேயற்றவும் சிஏஏ ெகாண்டு
வரப்பட்டது. ஆனால், சிஏஏ 
பற்றி எதிர்க்கட்சிகள் ெபாய் பிரச்
சாரம் ெசய்கின்றன. சிஏஏ-வால்

முஸ்லிம்கள் குடியுரிைமைய 
இழப்பார்கள் என்று ெபாய் பிரச்
சாரம் ெசய்கின்றனர். இதன் மூலம்
மதக் கலவரத்ைத எதிர்க்கட்
சிகள் தூண்டிவிடுகின்றன.

சிஏஏ பற்றி ஏற்ெகனேவ 
ெதளிவுபடுத்தி இருக்கிேறன். 
இப்ேபாதும் மீண்டும் ெசால்
கிேறன். சிஏஏ-வால் எந்த ஒரு
இந்திய முஸ்லிமும் குடியுரி
ைமைய இழக்கமாட்டார். 
பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், 
வங்கேதசம் ஆகிய நாடுகளில் 
மதரீதியாக துன்புறுத்தலுக்கு 
ஆளாகி இந்தியாவுக்கு அகதி
களாக வந்தவர்களுக்கு குடியு
ரிைம வழங்குவதற்காகேவ சிஏஏ
ெகாண்டுவரப்பட்டது. யாரு
ைடய குடியுரிைமையயும் பறிப்
பதற்காக இச்சட்டத்ைத ெகாண்டு
வரவில்ைல. சிஏஏ ஒரு வரலாற்றுச் 
சிறப்புமிக்க நடவடிக்ைக. காங்
கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட்கள், சமாஜ்
வாதி, பகுஜன் சமாஜ் ேபான்ற 
கட்சிகளும் ேமற்கு வங்க 
முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ேபான்ற
வர்களும் சிஏஏ பற்றி ெபாய்கைள 
பரப்பி வருகின்றனர்.

இவ்வாறு அமித் ஷா ேபசினார். 
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டெல்லி கலவ்ரம் குறித்து

கள ஆய்வு செய்்ய 5 பேர் குழுவை 
அவைத்தது காங்கிரஸ்

 �புதுடெல்லி
டெல்லியில் கலவரத்தால் பதாதிக் 
கபபடெ பகுதிகளில் கள ஆய்வு 
மேறடகதாளவ்றகதாக 5 மபர் 
அெங்கிய குழுவவ கதாங்கிரஸ் 
்வலவர் ம�தானியதா கதாந்தி 
நியமிததுளளதார்.

டெல்லியில் குடியுரிவே திருத 
்ச் �டெ ஆ்ரவதாளர்களுக்கும், 
எதிர்பபதாளர்களுக்கும் இவெமய 
அணவேயில் ஏறபடெ மேதா்ல் 
கலவரேதாக ேதாறியது. இதில் 39 
மபர் வவர பலியதாகியுளளனர். 
200-க்கும் மேறபடமெதார் கதாய 
ேவெந்திருக்கின்றனர்.

இந்நிவலயில், இந்் கலவரத 
்தால் பதாதிக்கபபடெ பகுதிகவள 
ஆய்வு ட�ய்து அறிக்வக அளிப 
ப்றகதாக 5 மபர் அெங்கிய குழுவவ  
கதாங்கிரஸ் ்வலவர் ம�தானியதா 
கதாந்தி மேறறு நியமிததுளளதார்.

கதாங்கிரஸ் டபதாதுச் ட�யலதாளர் 
முகுல் வதாஸ்னிக், கடசியின 
டெல்லி டபதாறுபபதாளர் �க்திசிங் 
மகதாஹில், ஹரியதாணதா கதாங்கிரஸ் 
கமிடடி ் வலவர் குேதாரி ட�ல்்தா, 
முனனதாள எம்.பி. ் தாரிக் அனவர், 
ேகளிர் அணித ் வலவர் சுஷ்மி்தா 
ம்வ் ஆகிமயதார் இந்்க் குழுவில் 
இெம்டபறறுளளனர்.

டெல்லியில் உளள கதாங்கிரஸ் 
்வலவே அலுவலகததில் 5 மபர் 
குழுவின மு்ல் கூடெம் மேறறு 
ேவெடபற்றது. இதில் டெல்லி 
கலவரம் ட்தாெர்பதாக பல்மவறு 
விவகதாரங்கள விவதாதிக்கபபடென. 
வனமுவ்ற ட்தாெர்பதான முக்கிய 
ஆ்தாரங்கவள திரடெ கூடெததில் 
முடிவு எடுக்கபபடெது.  

இ்னபின கதாங்கிரஸ் ் வலவே 
அலுவலகம் டவிடெரில் மேறறு 
டவளியிடெ பதிவில், “டெல்லியில் 
இனனும் எத்வன உயிரிழபபுகள 
ஏறபடும். டவறுபபுணர்வவ தூண 
டும் பிரச்�தாரதவ் பதா்க இனி 
மேலதாவது நிறுததுேதா” எனறு 
மகளவி எழுபபபபடடுளளது.

இந்்க் குழுவினரின ஆய் 
வறிக்வக ம�தானியதா கதாந்தியிெம் 
�ேர்பபிக்கபபடும் என கதாங்கிரஸ் 
வடெதாரங்கள ட்ரிவிக்கின்றன. 

முனனதாள பிர்ேர் ேனமேதாகன 
சிங் கூறும்மபதாது, “கெந்் 4 ேதாட 
களதாக டெல்லியில் வனமுவ்ற 
�ம்பவங்கள ேவெடபறறு வருகின 
்றனர். 

கலவரதவ் கடடுபபடுத் ேத 
திய அரசு உறுதியதான ேெவடிக்வக 
கவள எடுக்கவில்வல.” எனறு குற 
்றம் �தாடடினதார். - பிடிஐ

க�ோவிட்-19 வைரஸ் �ோய்ச்சலோல் 

உலகம் முழுவதும் இதுவரை 2,858 பேர் உயிரிழப்பு
 �டெய்ஜிங்

உலகம் முழுவதும் மகதாவிட-19 
கதாய்ச்�லதால் உயிரிழந்ம்தாரின 
எணணிக்வக 2,858 ஆக 
உயர்ந்துளளது. 

சீனதாவின ஹுடபய் ேதாகதாணம் 
வூஹதானில் கெந்் ஆணடு டி�ம் 
பரில் மகதாவிட-19 வவரஸ் கதாய்ச்�ல்  
பரவுவது கணடுபிடிக்கபபடெது.  
இந்் கதாய்ச்�ல் ் றமபதாது உலகம் 
முழுவதும் பரவியுளளது.   சீனதா 
வில் மேறறு முனதினம் 44 மபர் 
கதாய்ச்�லதால் உயிரிழந்்னர்.  327  
மபருக்கு புதி்தாக கதாய்ச்�ல்  
ட்தாறறியிருபபது கணடுபிடிக்கப 
படெது. இ்னமூலம் மகதாவிட-19  
வவரஸ்  கதாய்ச்�லதால் சீனதாவில்  
உயிரிழந்ம்தாரின எணணிக்வக  
2,788 ஆக உயர்ந்துளளது. 78,824  
மபர் கதாய்ச்�லுக்கு சிகிச்வ� டபறு 
கின்றனர்.

பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
சீனதாவவவிெ ட்னடகதாரியதா 

வில் மகதாவிட-19 வவரஸ் கதாய்ச் 
�ல் அதிமவகேதாகப பரவி வருகி்றது. 
அந்் ேதாடடில் மேறறு 571 மபர் 
கதாய்ச்�லதால் பதாதிக்கபபடடிருபபது 
கணடுபிடிக்கபபடெது. ஒடடுடேதாத 
்ேதாக ட்னடகதாரியதாவில் 2,337 
மபர் கதாய்ச்�லுக்கு சிகிச்வ� டபறு 
கின்றனர். ட்னடகதாரியதாவின 
உல்�ன ேகரில் ஹுணெதாய் கதார்  
ஆவல உளளது. அங்கு பணியதாற 
றும் ஊழியர் ஒருவருக்கு கதாய்ச்�ல் 
பதாதிபபு இருபபது உறுதி ட�ய்யப 
படெ்தால் அந்் ஆவல மூெப 
படெது. 

்பபதானின மயதாமகதாஹதாேதா 
துவ்றமுகததில் நிறுத்பபடடுளள 
ெயேணட பிரின�ஸ் கபபலில் 
705 மபருக்கு கதாய்ச்�ல் பதாதிபபு  
உளளது. ் பபதானின இ்ர பகுதி 
களில் 186 மபர் ேருததுவேவன 
களில் அனுேதிக்கபபடடுளளனர். 
்பபதானின மஹதாக்வகமெதா தீவில்  
சுகதா்தார அவ�ர நிவல அேல் 
ட�ய்யபபடடுளளது. ் பபதான முழு 
வதும் மேறறு மு்ல் பளளிகளுக்கு 
ஒரு ேதா்ம் விடுமுவ்ற விெபபட 
டுளளது. 

ஈரானில் 26 பபர் உயிரிழப்பு
சீனதாவுென டேருக்கேதான 

ட்தாெர்வப டகதாணடுளள 
ஈரதானில் மகதாவிட-19 கதாய்ச்�ல் 
மவகேதாகப பரவி வருகி்றது. 

இந்்க் கதாய்ச்�லதால் இதுவவர 
26 மபர் உயிரிழந்துளள்தாகவும் 
245 மபருக்கு கதாய்ச்�ல் பதாதிபபு 
உளள்தாகவும் அந்் ேதாடடு 
அரசு ட்ரிவிததுளளது. ஈரதானில் 
7 துவண அதிபர்கள உளளனர். 
இதில் ேசூமே எபம்கர் என்ற 
டபண துவண அதிபருக்கு கதாய்ச் 
�ல் பதாதிபபு இருபபது உறுதி 
ட�ய்யபபடடுளளது.

ேங்மகதாலிய அதிபர் பதுல்கதா 
கெந்் 27-ம் ம்தி சீன அதிபர் 
ஜி ஜினபிங்வக டபய்ஜிங்கில் 
�ந்திததுப மபசினதார். அவர் மேறறு 
ேதாடு திரும்பினதார். அதிபரும் 
அவரது குழுவினரும் 14 ேதாடகள 
்னிவேபபடுத்பபடடிருபப்தாக 
ேங்மகதாலிய அரசு அறிவிததுளளது.

ஐபராப்பாவில் அச்சம்
ஐமரதாபபிய ேதாெதான இத்தாலி 

யில் மகதாவிட-19 வவரஸ் கதாய்ச் 
�லதால் பதாதிக்கபபடமெதாரின  எண 
ணிக்வக 650 ஆக உயர்ந்துள 
ளது. அந்் ேதாடடில் இதுவவர 17  
மபர் உயிரிழந்துளளனர். முன 
டனச்�ரிக்வகயதாக இத்தாலியில் 
கதால்பந்து விவளயதாடடு மபதாடடி 
கள, ஆவெ அலங்கதார அணிவகுபபு 
கள ரதது ட�ய்யபபடடுளளன. 

பிரதானஸ், ட்ர்ேனி, பிரிடெனி 
லும் மகதாவிட-19 கதாய்ச்�லதால் 
பதாதிக்கபபடமெதாரின எணணிக்வக 

அதிகரிதது வருகி்றது. கதாய்ச்�ல் 
பரவுவவ் ்டுக்க பிரிடெனில் 
பளளிகளுக்கு 2 ேதா்ங்கள 
விடுமுவ்ற விெ ஆமலதாசிக்கபபடடு 
வருகி்றது.  ஐமரதாபபதாவின டபரும் 
பதாலதான ேதாடுகளில் டபதாது நிகழ்ச் 
சிகள ரதது ட�ய்யபபடடுளளன. 

அடேரிக்கதாவில் 60 மபருக்கு 
மகதாவிட-19 கதாய்ச்�ல் பதாதிபபு 
உளளது. அங்குளள கலிமபதார்னியதா 
ேதாகதாணததில்  மேறறு டபண 
ஒருவருக்கு கதாய்ச்�ல் பதாதிபபு 
இருபபது உறுதி ட�ய்யபபடெது. 
இவ்த ட்தாெர்ந்து அந்் ேதாகதா 
ணததில் 8,400 மபர் ்னிவேப 
படுத்பபடடுளளனர்.

ஆபபிரிக்க கணெததில் எகிபதில் 
ஒருவருக்கு மகதாவிட-19 கதாய்ச்�ல் 
பதாதிபபு இருபபது அணவேயில் 
கணடுபிடிக்கபபடெது. இந்நிவல 
யில் ஆபபிரிக்கதாவின ஏவழ 
ேதாெதான வேஜீரியதாவில் பணியதாற 
றும் இத்தாலிய இவளஞருக்கு 
கதாய்ச்�ல் பதாதிபபு இருபபது 
மேறறு உறுதி ட�ய்யபபடெது.  
ஆபபிரிக்க ேதாடுகளில் கதாய்ச்�ல் 
பரவுவவ் ் டுக்க உலக சுகதா்தார 
அவேபபு முனனுரிவே அளிதது 
வருகி்றது.

சீனதாவவயும் ம�ர்தது உலகம்  
முழுவதும் மகதாவிட-19 கதாய்ச்� 
லுக்கு இதுவவர 2,867 மபர் உயி 
ரிழந்துளளனர். 83,731 மபருக்கு 

கதாய்ச்�ல் பதாதிபபு உளளது.
உலக டபதாருளதா்தாரததில் சீனதா,  

்பபதான, ட்னடகதாரியதா ஆகியவற 
றின பங்களிபபு 24 �்வீ்ம் ஆகும். 
இந்் 3 ேதாடுகளும் மகதாவிட-19  
கதாய்ச்�லதால் கடுவேயதாகப பதாதிக் 
கபபடடிருபபதால் உலக டபதாருளதா 
்தாரம் �ரிவவ மேதாக்கிச் ட�ல்கி்றது. 
அடேரிக்கதா, ஐமரதாபபதா, ஆசிய 
ேதாடுகளின பங்குச் �ந்வ்கள 
கடும் வீழ்ச்சிவய �ந்திததுளளன. 
மகதாவிட-19 கதாய்ச்�லதால் உலக 
டபதாருளதா்தாரததில் ரூ.72,16,550 
மகதாடி வவர இழபபு ஏறபடும் எனறு 
ஆக்ஸ்மபதார்டு பல்கவலக்கழக 
டபதாருளதா்தார நிபுணர்கள 
ட்ரிவிததுளளனர்.

சீனதா, ட்னடகதாரியதா, ்ப 
பதான உளளிடெ ேதாடுகளில் ஏரதாள 
ேதான ஆவலகள மூெபபடடிருப 
ப்தால் லட�க்கணக்கதான ட்தாழி 
லதாளர்கள மவவலயிழந்துளளனர்.  
உலகம் முழுவதும் சுறறுலதா 
ட்தாழில் முழுவேயதாக முெங்கி 
யுளளது.  விேதான ம�வவ நிறு 
வனங்கள டபரும் இழபவப �ந் 
திததுளளது.  மகதாவிட-19 கதாய்ச்� 
லதால் உலக டபதாருளதா்தாரம் �ரிந்து 
வருவ்தால், இந்்க் கதாய்ச்�வல 
கடடுபபடுத் �ர்வம்� ேதாடுகள 
ஒனறிவணந்து ட�யல்பெ மவண 
டும் எனறு டபதாருளதா்தார நிபுணர் 
கள அவழபபு விடுததுளளனர்.

அசைரிககா, ்தலிோன் இவைப்ய  
இன்று அவைதி ஒபேந்தம்

 �வாஷிங்ென்
அடேரிக்கதா, ்லிபதான இவெமய 
இனறு அவேதி ஒபபந்்ம் 
வகடயழுத்தாகும் எனறு எதிர் 
பதார்க்கபபடுகி்றது.

அல்-கதாய்்தா தீவிரவதாதிகவள 
அழிக்க கெந்் 2001 டி�ம்பரில் 
ஆபகதானிஸ்்தான மீது அடே 
ரிக்கதா மபதார் ட்தாடுத்து. அல்-கதாய் 
்தாவுக்கு ஆ்ரவு அளித் ்லி 
பதானகளின ஆடசி அகற்றபபடெது. 
ஆபகதானிஸ்்தானின பதாதுகதாபபுக் 
கதாக அடேரிக்க ரதாணுவம் அங்கு  
முகதாமிடடுளளது. 

கெந்் 18 ஆணடுகளுக்கும் 
மேலதாக அடேரிக்க ரதாணுவததுக் 

கும் ் லிபதானகளுக்கும் இவெமய 
�ணவெ ேவெடபறறு வருகி்றது.

இ்னிவெமய இரு்ரபபுக்கும் 
டபதாதுவதான கத்தார் ேதாடடில் 
அவேதி மபச்சுவதார்தவ்கள 
ேவெடபற்றன. இதில் உெனபதாடு 
எடெபபடடு கெந்் வதாரம் ஒரு 
வதார மபதார் நிறுத்ம் அேலுக்கு 
வந்்து. இ்ன கதாரணேதாக ஆப 
கதானிஸ்்தானில் கெந்் ஒரு வதாரேதாக 
எவ்வி் அ�ம்பதாவி்ங்களும் ேவெ 
டப்றவில்வல.

இவ்த ட்தாெர்ந்து கத்தார் 
்வலேகர் ம்தாஹதாவில்  அடே 
ரிக்கதா, ்லிபதானகள இவெமய 
இனறு அவேதி ஒபபந்்ம் 

வகடயழுத்தாகும் எனறு எதிர் 
பதார்க்கபபடுகி்றது. அபமபதாது 
ரஷ்யதா, ஈரதான உடபெ பல்மவறு 
ேதாடுகளின பிரதிநிதிகள கலந்து 
டகதாளவதார்கள எனறு ட்ரிகி்றது. 
இந்தியதா �தார்பிலும் தூ்ர்கள 
பங்மகறபதார்கள எனறு ் கவல்கள 
டவளியதாகி உளளன.

அவேதி ஒபபந்் விவரங்கள 
ரகசியேதாக வவக்கபபடடுள 
ளன. இந்் விவரங்கவள பகிரங்க 
ேதாக டவளியிெ மவணடும் எனறு 
அடேரிக்கதாவின ் னேதாயக கடசி 
யின மூத் ்வலவர்கள அதிபர்  
டெதானதால்டு டரம்பிெம் வலியுறுத 
தியுளளனர்.

சிரியாவில்  
33 துருக்கி வீரர்கள் 
உயிரிழப்பு

 �அங்்ாரா
சிரியதாவின இடலிப ேதாகதாணததில் 
அந்் ேதாடடு விேதானபபவெ 
ேெததிய ் தாக்கு்லில் 31 துருக்கி 
வீரர்கள உயிரிழந்்னர். 

சிரியதாவில் ஷியதா பிரிவவ 
ம�ர்ந்் அதிபர் ஆ�தாததுக்கும் 
�னனி பிரிவவச் ம�ர்ந்் கிளர்ச்சிப 
பவெகளுக்கும் இவெமய கெந்் 
8 ஆணடுகளுக்கும் மேலதாக 
உளேதாடடுப மபதார் ேவெடபறறு 
வருகி்றது. அதிபர் ஆ�தாததுக்கு 
ரஷ்யதாவும் ஈரதானும் ஆ்ரவு 
அளிக்கின்றன. கிளர்ச்சிப பவெ 
களுக்கு ஆ்ரவதாக அடேரிக்கதா 
வும் துருக்கியும் ட�யல்படு 
கின்றன.

இந்நிவலயில் சிரியதாவின 
இடலிப ேதாகதாணததின டபகுன 
ேகர் அருமகயுளள கிளர்ச்சிப 
பவெகவள குறிவவதது அதிபர் 
ஆ�தாததின விேதானபபவெ 
மேறறு முனதினம் ்தாக்கு்ல் 
ேெததியது. அபமபதாது கிளர்ச்சிப 
பவெயுென இருந்் 31 துருக்கி 
வீரர்கள உயிரிழந்்னர்.

இ்றகு துருக்கி அரசு 
கடும் கணெனம் ட்ரிவிததுள 
ளது. அடேரிக்கதா ்வலவேயி 
லதான மேடமெதா அவேபபும் 
துருக்கி வீரர்கள உயிரிழபபுக்கு 
கடும் எதிர்பவப பதிவு ட�ய்துள 
ளது.

தீவிரைா்தததுககு எதிரான போரில் 
இநதி்யாவுககு ஆ்தரவு அதிகரிககிறது
zz மத்திய அமமச்சர் ராஜ்ாத் சிங் கருத்து

 �புதுடெல்லி
தீவிரவதா்ததுக்கு எதிரதாக மபதாரிடும்  
இந்தியதாவுக்கு உலக ேதாடுகளின 
ஆ்ரவு அதிகரிதது வருகி்றது 
எனறு ேததிய பதாதுகதாபபுத துவ்ற  
அவேச்�ர் ரதாஜேதாத சிங் ட்ரிவித 
துளளதார்.

விேதானபபவெ �தார்பில் 
டெல்லியில் மேறறு ேவெடபற்ற 
கருத்ரங்கில் அவேச்�ர் ரதாஜேதாத 
சிங், முபபவெகளின ் ளபதி பிபின 
ரதாவத, விேதானப பவெத ் ளபதி 
ஆர்.மக.ப்தாரியதா உளளிடமெதார் 
பங்மகற்றனர். இதில் அவேச்�ர் 
ரதாஜேதாத சிங் மபசிய்தாவது:

தீவிரவதா்ததுக்கு எதிரதான 
மபதாரில் உலக ேதாடுகள ஒன 
றிவணந்துளளன. உலக அவேதிக் 
கதாக பதாகிஸ்்தானில் ட�யல்படும் 
தீவிரவதா் அவேபபுகவள அழிக்க  
இந்தியதா ேெவடிக்வக எடுதது  
வருகி்றது. இ்றகதாக இந்தியதா 
வுக்கு உலக ேதாடுகளின ஆ்ரவு 
அதிகரிதது வருகி்றது.

பதாகிஸ்்தாவன ம�ர்ந்் தீவிர 
வதாதி அந்் ேதாடடில் விஐபி ஆக 
வதாழ்ந்து வந்்தார். இந்தியதாவின 
ேெவடிக்வகயதால் அவர் இப 
மபதாது சிவ்றயில் இருக்கி்றதார். 

தீவிரவதா்ம் மூலம் இந்தியதாவுக்கு 
எதிரதாக ேவ்றமுக மபதாரில் பதாகிஸ் 
்தான ஈடுபடடு வருகி்றது. பதால 
மகதாட ்தாக்கு்ல் உடபெ பல் 
மவறு ேெவடிக்வககளின மூலம்  
பதாகிஸ்்தானுக்கு ் குந்் பதாெதவ்  
கறபிதது வருகிம்றதாம்.  தீவிரவதா்த 
துக்கு எதிரதான மபதாரில் இந்தியதா 
தீரேதாக ட�யல்படும்.

பதாகிஸ்்தானின பதாலமகதாடடில் 
ட�யல்படெ தீவிரவதா் முகதாம் 
கவள இந்திய விேதானபபவெ 
குணடுகவள வீசி அழித்து. இ்ன 
மூலம் எல்வல ்தாணடி பதுங்கி 
இருந்்தாலும் தீவிரவதாதிகவள 
இந்தியதா அழிக்கும் எனபவ் 

உலகுக்கு எடுததுவரதம்தாம். 
ேேது ரதாணுவ வலிவே பனேெங்கு 
அதிகரிததிருக்கி்றது. நிலம், கெல், 
வதான என எந்் வவகயில் அச்சு 
றுத்ல் எழுந்்தாலும் இந்திய பதாது 
கதாபபுப பவெகள அவறவ்ற 
்கர்தட்றியும். கெந்் 5 ஆணடு 
களில் ேதாடடின பதாதுகதாபபு அதி 
கரிததிருக்கி்றது. எல்வல ் தாணடிய  
தீவிரவதா்ம் கடடுபபடுத்பபட 
டுளளது. தீவிரவதா் �திததிடெங் 
கள முறியடிக்கபபடடுளளன.

இவ்வதாறு அவர் மபசினதார்.
முபபவெகளின ் ளபதி பிபின 

ரதாவத மபசும்மபதாது, "கடினேதான  
சூழ்நிவலயில் இந்திய அரசியல்  
்வலவேயும் ரதாணுவ ்வலவேயும்  
மிகச் �ரியதான முடிவவ எடுததுள 
ளன. கதார்கில், உரி ்தாக்கு்ல், 
புல்வதாேதா ் தாக்கு்லினமபதாது எதிரி 
களுக்கு ் குந்் பதாெம் கறபிக்கப 
படெது" எனறு ட்ரிவித்தார்.

விேதானபபவெத ்ளபதி ப்தா 
ரியதா மபசும்மபதாது, "இந்திய விேதா 
னபபவெயில் விவரவில் ரஃமபல் 
மபதார் விேதானங்கள ம�ர்க்கபபடும். 
இ்னமூலம் விேதானபபவெயின 
பலம் மேலும் அதிகரிக்கும்" எனறு  
ட்ரிவித்தார்.

zS தெனதகொரியொவில் ககொவிட்-19 வைரஸ் கொய்ச்சல் கைகமொகப் பரவி ைருகிறது. இெனகொரணமொக அநெ நொட்டின ெவைநகர் 
சிகயொலில் முகமூடி ைொங்குைெறகொக ஒரு கவையின முனபு கநறறு தபருநதிரளொன மககள் ைரிவ்சயில் தபொறுவமயொக 
கொத்திருநெனர். படம்: பிடிஐ

zS உத்ெரபிரகெ்சம், பிரயொகரொஜ் நகரில் கங்வக நதிக கவரகயொரம் பகை அனுமன ககொயில் உள்ளது. இநெ ககொயிலில் 26 அடி நீளம், 
164 ைன எவை தகொணை அனுமன சிவை உள்ளது. அங்குள்ள திரிகைணி ்சங்கமத்தில் அனுமன சிவைககு கநறறு புனிெ நீரொைல் 
நவைதபறறது. படம்: ஏஎப்பி

மண்டல ்கவுன்சில் 
கூட்டத்தில்
அமித் ஷா, மம்ா

 �புவனேஸவர்
கிழக்கு ேணெல கவுனசிலில் 
பிஹதார், ்தார்க்கணட, ஒடி�தா,  
மேறகுவங்கம் உறுபபினர்களதாக 
உளளன. இந்் கவுனசிலின கூட 
ெம் ேததிய உளதுவ்ற அவேச் 
�ர் அமித ஷதா ்வலவேயில்  
புவமனஸ்வரில் மேறறு ேவெ 
டபற்றது.

இதில் ஒடி�தா மு்ல்வர் 
ேவீன படேதாயக், மேறகுவங்க 
மு்ல்வர் ேம்்தா பதானர்ஜி, 
பிஹதார் மு்ல்வர் நிதிஷ்குேதார் 
பங்மகற்றனர். ்தார்க்கணட  
மு்ல்வர் மஹேந்த ம�தாரனுக்கு 
பதிலதாக ேதாநில நிதித துவ்ற  
அவேச்�ர் ரதாமேஸ்வர் ஓரதான  
கலந்து டகதாணெதார். கூடெதவ் 
டயதாடடி மு்ல்வர் ேவீன பட 
ேதாயக் விருந்து அளித்தார். 
இதில் அமித ஷதா, ேம்்தா, நிதிஷ் 
குேதார் பங்மகற்றனர்.

ஐநா சபை கூடெத்தில் இந்தியா ஆட்சைம்

தீவிரைாதிகளுககு ோகிஸ்்தான் 
நிதியு்தவி அளிகக கூைாது

 �டெனீவா
“தீவிரவதாதிகளுக்கு நிதியு்வி 
அளிபபவ் பதாகிஸ்்தான உெனடி 
யதாக நிறுத் மவணடும்” எனறு 
ஐேதா �வபயில் ேவெடபற்ற 
ேனி் உரிவேகள கவுனசில் கூட 
ெததில் பங்மகற்ற இந்திய பிரதி 
நிதி கணெனம் ட்ரிவித்தார்.

ட்னிவதாவில் ேவெடபற்ற 43-
வது ேனி் உரிவேகள கவுனசில் 
கூடெததில் ்ம்மு கதாஷ்மீரின 
ேனி் உரிவே மீ்றல் ேெபப்தாக 
பதாகிஸ்்தான விேர்சித்து. அ்றகு  
பதிலளிக்கும் வி்ேதாக, “தீவிரவதாதி 
களுக்கு நிதியு்வி அளிபபவ் 
பதாகிஸ்்தான உெனடியதாக நிறுத் 
மவணடும். 

தீவிரவதா் முகதாம்கவள 
அவர்கள உெனடியதாக அகற்ற 
மவணடும். ்ம்மு கதாஷ்மீரில்  
ேவெடபறறு வரும் வளர்ச்சிப  
பணிகவளத ்டுதது நிறுததும்  
முயறசிவய வகவிெ மவணடும்.  
பதாகிஸ்்தான தீவிரவதா் குழுக் 
களின �தித திடெங்கவள முறி 
யடிதது ்ம்மு கதாஷ்மீரில் சீர 
வேபபு பணி மவகேதாக ேவெ 
டபறறு வருகி்றது. அங்கு இயல்பு 
நிவல விவரவில் திரும்பும்” எனறு 
கூறினதார்.

மேலும் அவர் மபசுவகயில் 
பதாகிஸ்்தானுக்கு 10 அறிவுவர 

கவள வழங்கினதார்:
தீவிரவதாதிகவள தூக்கிபபிடிப 

பவ்ப பதாகிஸ்்தான ்வலவே  
வகவிெ மவணடும். �டெததுக்கு  
பு்றம்பதான ஆக்கிரமிபபுக்கு, 
எல்வல ் தாணடிய பயங்கரவதா்த 
துக்கு முறறுபபுளளி வவக்க 
மவணடும். பதாகிஸ்்தான ஆக்கிர 
மிபபு ் ம்மு-கதாஷ்மீரில் இருந்து 
பதாகிஸ்்தான விலகிச் ட�ல்ல 
மவணடும். 

பதாகிஸ்்தானில் வதாழும் ே்ச் 
சிறுபதானவேயினருக்கு எதி 
ரதான வனடகதாடுவேகவள நிறுத் 
மவணடும். இந்து, சீக்கிய ேறறும் 
கிறிஸ்்வ ே்தவ்ச் ம�ர்ந்் டபண 
கவளயும் சிறுமிகவளயும் துன 
புறுததி அவர்கவள ே் ேதாற்றம் 
ட�ய்யும் ேெவடிக்வககவள 
வகவிெ மவணடும். 

ஷியதா முஸ்லிம்கள, அகேதியர் 
கள, இஸ்ேதாலியதா, ஹ்தாரதா உள 
ளிடெ முஸ்லிம் இன ேக்களுக்கு  
எதிரதான ே் துனபுறுத்வல  
நிறுததிக் டகதாளள மவணடும். சிறு 
வர்கவள ் றடகதாவல பவெ ் தாக் 
கு்ல் உளளிடெ டகதாடூரேதான 
தீவிரவதா் ட�யல்களில் ஈடுபடுத் 
வவ் உெனடியதாக நிறுத்  
மவணடும். 

 இவ்வதாறு இந்திய பிரதிநிதி 
மபசினதார். - பிடிஐ

இந்தியாவின் கண்டுபிடிப்புகளால்  
உலகம் ேயன் அரைகிறது
z அறிவியல் திேத்தில் பிரதமர் னமாடி டெருமிதம்

 �புதுடெல்லி
இந்திய விஞஞதானிகளின கணடு 
பிடிபபுகளதால் இந்தியதா ேடடுேனறி 
ஒடடுடேதாத் உலகமும் பயன 
அவெகி்றது எனறு பிர்ேர் ேமரந் 
திர மேதாடி ட்ரிவிததுளளதார்.

இந்திய விஞஞதானி �ர் 
சி.வி.ரதாேவன டபருவேபபடுத 
தும் வவகயில் ஒவ்டவதாரு ஆண 
டும் பிபரவரி 28-ம் ம்தி  
ம்சிய அறிவியல் தினம் டகதாண 
ெதாெபபடுகி்றது. அவர் கணடு 
பிடித் ரதாேன விவளவு மகதாட 
பதாடவெ உலகுக்கு அறிவித் 
ேதாள பிபரவரி 28-ம் ம்தியதாகும். 
அனவ்றய தினம் ம்சிய அறிவி 
யல் தினேதாக டகதாணெதாெப 
படடு வருகி்றது.

இதுட்தாெர்பதாக பிர்ேர் 
ேமரந்திர மேதாடி டவிடெரில் மேறறு  
டவளியிடெ பதிவுகளில் கூறியிருப 
ப்தாவது:

ம்சிய அறிவியல் தினததில் 

இந்திய விஞஞதானிகளின தி்றவே,  
அர்பபணிபபு உணர்வவ பதாரதாட 
டுகிம்றன. அவர்களுக்கு வதாழ்தது 
கவள ட்ரிவிததுக் டகதாளகிம்றன. 
இந்திய விஞஞதானிகளின புதுவே 
யதான கணடுபிடிபபுகள இந்தியதா 
வுக்கு ேடடுேனறி ஒடடுடேதாத் 
உலகததுக்கும் பயன அளிக்கி்றது. 
அவர்களின ம�வவ ட்தாெர 
மவணடும்.

அறிவியல் ஆரதாய்ச்சிக்கு 
ஏற்ற சூழவல உருவதாக்க ேததிய 
அரசு பல்மவறு ேெவடிக்வககவள 
எடுதது வருகி்றது. இவளய ் வல 
முவ்றயினர் அறிவியல் ஆரதாய்ச்சி 
களில் ஆர்வம் கதாடெ மவணடும்.

இவ்வதாறு அவர் ட்ரிவித 
துளளதார்.

zS ரொஜ்நொத் சிங்

ஆராய்ச்சியில் சேணகளின் 
ேங்களிபபு குவறைாக உளளது  
zzகுடியரசுத் தமைவர் கவமை

 �புதுடெல்லி
அறிவியல் ஆரதாய்ச்சிப பணியில் 
டபணகளின பங்களிபபு குவ்றவதாக 
உளளது என குடியரசுத ் வலவர் 
ரதாம்ேதாத மகதாவிந்த கவவல 
ட்ரிவித்தார்.

ம்சிய அறிவியல் தினதவ் 
முனனிடடு டெல்லியில் மேறறு 
அறிவியல் விஞஞதானிகள ேததி 
யில் குடியரசுத ் வலவர் ரதாம்ேதாத 
மகதாவிந்த மபசினதார்.

அபமபதாது அவர் கூறும்மபதாது, 
“கெந்் ஆணடு �ந்திரயதான-2 
விணகலம் விணணில் ஏவபபடும் 
மபதாது ேதான ஹரிமகதாடெதா 
ட�னறிருந்ம்ன. அபமபதாது டபண  
விஞஞதானி ஒருவர் மிகுந்் அர்ப 
பணிபபு உணர்வுென பணியதாறறு 
வவ் கணமென. அவர் ் னது 6 
ேதா் ேகவன ் னது டபறம்றதாரிெம் 
டகதாடுததுவிடடு திடெபபணியில் 
ஈடுபடடிருந்்தார்.

மிகுந்் உதமவகம் டபற்ற 
டபண விஞஞதானிகள இங்கு 
இருந்்மபதாதிலும் ேதாடடில் அறி 
வியல் ஆரதாய்சி ேறறும் மேம்பதாட 
டுப பணியில் டபணகளின பங் 
களிபபு குவ்றவதாகமவ உளளது.  
உலகில் அறிவியல் ஆரதாய்ச்சி 
யதாளர்களில் 30 �்வீ்ம் மபர் 

டபணகளதாக உளள நிவலயில் ேம்  
ேதாடடில் 15 �்வீ்ம் மபர் ேடடுமே 
உளளனர்.

அறிவியல் ட்தாழில்நுடப கல்வி  
நிறுவனங்களில் இந்் எணணிக் 
வகயில் எந்் மவறுபதாடும் 
இல்வல. என்றதாலும் குவ்றந்் 
எணணிக்வகயிலதான டபணகள 
ேடடுமே ஆய்வுப பணியில் ் ங்கள 
பங்களிபவப ட�லுததுகின்றனர்.

அறிவியலில் டபணகள உயர்  
கல்வி கறபவ் ஊக்குவிக்கும்  
வவகயில் ேததிய பல்கவலக்கழ 
கங்களில் அவர்களின பிரதிநிதித 
துவதவ் அதிகரிக்க மவணடும்.  
இவ்வதாறு ரதாம்ேதாத மகதாவிந்த 
கூறினதார்.

zS ரொம்நொத் ககொவிநத்

zS நகரநதிர கமொடி
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 ேகாைவயில் சர்வேதச 
ெபாறியியல் கண்காட்சி

   ெசன்ைன
  இந்திய ெபாறியியல் ஏற்றுமதி 
ேமம்பாட்டு கவுன்ஸில் (இஇபிசி), 
சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் 
வளர்ச்சிைய ேமம்படுத்தும் 
ேநாக்கில் ‘சர்வேதச ெபாறியியல் 
ெசயலாக்கக் கண்காட்சி’ைய 
வரும் மார்ச் மாதம் 4ம் ேததி முதல் 
6-ம் ேததி வைர ேகாைவயில் 
நடத்த உள்ளது. 

  மூன்று நாட்கள் நைடெபறும் 
இந்த நிகழ்ச்சியில் 300-க்கும் ேமற்
பட்ட நிறுவனங்கள் பங்ேகற்கின்
றன. இஇபிசி இந்தியா, சிறு குறு 
நடுத்தர நிறுவனங்கைள ேமம்
படுத்தும் வைகயில் கடந்த 2012-ம்
ஆண்டு முதல் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் 
இத்தைகய கண்காட்சிைய நடத்தி 
வருகிறது. 

  இதுவைர மும்ைபயில் 5 முைற
யும், ெசன்ைனயில் 3 முைற

யும் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த
ஆண்டு இந்திய அளவில் முக்கிய
ெதாழில்நகரமாக உருெவடுத்
துள்ள ேகாைவயில் நடத்தப்பட 
உள்ளது.  சிறு, குறு நடுத்தர நிறு
வனங்களுக்கு புதிய ெதாழில்
நுட்பங்கைள ெகாண்டு ெசல்லும் 
வைகயிலும், ஏற்றுமதிக்கான 
புதிய வாய்ப்புகைள உருவாக்கித் 
தரும் வைகயிலும் இந்த ஆண்டு 
கண்காட்சி அைமயும் என்று 
ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இனிப்பு பலகாரங்களுக்கு 
இனி காலாவதி ேததி கட்டாயம்

   புதுெடல்லி
  இனிப்பு பலகாரங்கைள விற்
பைன ெசய்யும் கைடகள் இனி
இனிப்புப் ெபாருட்களின் காலாவதி 
ேததிையக் கட்டாயம் குறிப்பிட 
ேவண்டும் என்று இந்திய உணவு 
பாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு 
ஆைணயம் ெதரிவித்துள்ளது. 

  ேபக்கிங் ெசய்யப்படாமல் 
விற்கப்படும் இனிப்புகளின் தயா
ரிப்பு ேததி, தயாரிப்புப் ெபாருட்
கள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் அப்
ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்டிருக்கும் 
ெபட்டிகளில் குறிப்பிட ேவண்டும்
என்று உணவு பாதுகாப்பு 
ஆைணயம் ெதரிவித்துள்ளது.

  கைடகளில் விற்கப்படும் 
இனிப்புகளின் தரம் குறித்து பல்

ேவறு புகார்கள் வந்த நிைலயில்,
உணவு பாதுகாப்பு ஆைணயும் 
இந்த முடிைவ எடுத்துள்ளது. 
அதன்படி வரும் ஜூன் 1 முதல் இந்த 
புதிய நைடமுைறைய கைடபிடிக்க 
ேவண்டும் என்று உணவு வணிக 
ெசயல்பாட்டாளர்களுக்கு அறிவு
றுத்தியுள்ளது.

  ஏற்ெகனேவ ேபக்கிங் ெசய்யப்
பட்டு விற்கப்படும் ெபாருட்களில் 
காலாவதி ேததி, தயாரிப்புப் 
ெபாருட்கள் உள்ளிட்ட விவரங்
கைள குறிப்பிட ேவண்டும் என்று
விதி உள்ளது. இந்நிைலயில் தற்
ேபாது ேபக்கிங் ெசய்யப்படாமல் 
சில்லைரயாக விற்கப்படும் 
இனிப்புகளுக்கும் அவ்விவரங்கள் 
குறிப்பிட ேவண்டும். 

 சீனாைவத் தாண்டி பிற நாடுகளுக்குப் பரவும் ‘ேகாவிட் 19’

  சர்வேதச பங்குச் சந்ைதயில் கடும் வீழ்ச்சி
   ெசன்ெசக்ஸ் 1,448 புள்ளிகள் சரிவு

   புதுெடல்லி
  ‘ேகாவிட் 19’ (கேரானா ைவரஸ்) 
சீனாைவத் தாண்டி பிற நாடு
களுக்கும் பரவி வருகிற நிைலயில், 
உலகளாவியப் ெபாருளாதாரம் 
பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. 
ேநற்ைறய தினம் உலக நாடுகளின் 
பங்குச் சந்ைதயில் கடும் சரிவு ஏற்
பட்டது.

  மும்ைப பங்குச் சந்ைதயில் சமீப 
ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில்
வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. ேநற்ைறய 
வர்த்தக முடிவில் மும்ைப பங்குச் 
சந்ைதயில் 1,448 புள்ளிகள் 
குைறந்து குறியீட்ெடண் 38,297.29 
ஆக சரிந்தது. அேதேபால் 
ேதசிய பங்குச் சந்ைதயில் 431.55 
புள்ளிகள் சரிந்து குறியீட்ெடண் 
11,201.75-ஆக சரிந்தது. ெமாத்த 
அளவில் மும்ைப பங்குச் சந்ைத 
3.64 சதவீதம் அளவிலும், ேதசியப் 
பங்குச் சந்ைத 3.71 சதவீதம் 

அளவிலும் வீழ்ச்சி அைடந்தன. 
இது சமீப ஆண்டுகளில் 
ஏற்பட்ட ெபரும் வீழ்ச்சி என 
ெபாருளாதார நிபுணர்கள் கருத்து 
ெதரிவிக்கின்றனர்.

  சீனாவில் பரவிய ேகாவிட் 19,
தற்ேபாது பிற நாடுகளிலும் 
பரவத் ெதாடங்கியுள்ளது. அதன் 
நீட்சியாக பங்குச் சந்ைதயில் 
வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் 
சில மாதங்கள் ேகாவிட் 19 ைவரஸ் 
தாக்கம் குைறயும் என்றும், 
அதன்பிறகு பங்குச் சந்ைத 
பைழய நிைலைய அைடயும் 
என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். 
இருந்தேபாதிலும் தற்ேபாது 
ஏற்பட்டிருக்கும் சரிவு, பங்குச் 
சந்ைத முதலீட்டாளர்களிடம் கடும் 
அச்சத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளது.

  அெமரிக்கப் பங்குச் சந்ைத 
கடந்த 6 நாட்களில் 12 சதவீதம் 
அளவில் சரிைவக் கண்டுள்ளது. 

அேதேபால், ஆசியாவில் ஜப்பான் 
பங்குச் சந்ைத 4 சதவீதம் அளவில் 
சரிந்துள்ளது.

  ரூ.11.4 டிரில்லியன் ேகாடி இழப்பு 
  இந்தியாைவப் ெபாறுத்தவைர

யில் கடந்த 6 தினங்களில் மட்டும் 
பங்குச் சந்ைத முதலீட்டாளர்கள் 
ரூ.11.4 டிரில்லியன் ேகாடி அளவில் 
இழப்ைபச் சந்தித்துள்ளனர். எண்
ெணய் சுத்திகரிப்பு, நிதி நிறுவனங்
கள், தகவல் ெதாழில்நுட்ப நிறு
வனங்களின் சந்ைத மதிப்பு கடும் 
சரிைவ எதிர்ெகாண்டுள்ளன. கடந்த
6 தினங்களில் மும்ைப பங்குச் 
சந்ைத 7 சதவீதம் அளவிலும், 
ேதசியப் பங்குச் சந்ைத 7.2 
சதவீதம் அளவிலும் சரிந்துள்ளன.

  ரிைலயன்ஸ் இண்ட்ஸ்ட்ரீஸ் 
நிறுவனத்தின் சந்ைத மதிப்பு கடந்த 
6 நாட்களில் ரூ.1.04 டிரில்லியன் 
அளவில் குைறந்துள்ளது. அேத

ேபால் டிசிஎஸ் ரூ.53,133 ேகாடி, 
ஐசிஐசிஐ வங்கி ரூ.31,063 ேகாடி, 
ெஹச்டிஎஃப்சி ரூ.28,996 ேகாடி, 
இன்ஃேபாசிஸ் ரூ.25,339 ேகாடி, 
ெஹச்டிஎஃப்சி வங்கி ரூ.24,270 
ேகாடி அளவில் இழப்ைபச் 
சந்தித்துள்ளன.

  ேநற்ைறய வர்த்தக முடிவில் 
ேவதாந்தா நிறுவனத்தின் பங்கு 
மதிப்பு 13.56 சதவீதம் அளவில் 
சரிந்தது. அைதத்ெதாடர்ந்து டாடா
ேமாட்டார்ஸ் 10.74 சதவீதம் அளவி
லும், ெடக் மஹிந்திரா 7.7 சதவீதம் 
அளவிலும் சரிந்தன.

  உலகளாவிய ஏற்றுமதியில் சீனா 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பங்கு
வகிக்கிறது. தற்ேபாது அங்கு 
ேகாவிட் 19 பரவிவருவதால் உற்
பத்தி முடங்கியுள்ளது. இதன்
விைளவாக சீனாைவ நம்பி இருக்
கும் நாடுகள் ெபரும் பாதிப்ைப எதிர்
ெகாண்டுள்ளன.   

 ‘ேகாவிட் 19’ பாதிப்பு எதிெராலி

  சர்வேதச ஜிடிபி-யில் 25,000 ேகாடி டாலர் பாதிப்பு
   ெதாழிலகக் கூட்டைமப்பு பிெஹச்டிசிசிஐ கணிப்பு

   புதுெடல்லி
  சீனாவில் உருெவடுத்து உல
ைகேய அச்சுறுத்தி வரும் 
ேகாவிட் 19 (கேரானா ைவரஸ்) 
தாக்குதல் காரணமாக சர்வேதச 
ஜிடிபி கடுைமயான பாதிப்புக்கு 
உள்ளாகும் என்று ெதாழில் வர்த்தக 
கூட்டைமப்பான பிெஹச்டிசிசிஐ 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

  ேநாய் பாதிப்பு காரணமாக 
விநிேயாக சங்கிலி அறுபட்டுள்ளது. 
இது சீனாவின் ஏற்றுமதிைய மட்டும் 
பாதிக்கவில்ைல, சீனாவிலிருந்து 
இறக்குமதி ெசய்யும் நாடுகைளயும் 
பாதித்துள்ளது.

  இத்தைகய சூழலில் நாம் 
உள்நாட்டு நுகர்ைவ அதிகரிக்க 

ேவண்டும். இதன் மூலம் 
ஏற்றுமதியில் ஏற்பட்டுள்ள சரிைவ 
ஓரளவு ஈடுகட்ட முடியும் என்று 
சம்ேமளனத்தின் தைலவர் டி.ேக. 
அகர்வால் ெதரிவித்துள்ளார்.

  சர்வேதச அளவில் ஜவுளி 
வர்த்தகத்தில் சீனாவின் பங்களிப்பு 
13 சதவீதமாக உள்ளது. இங்கிருந்து 
அெமரிக்கா, ஹாங்காங், ஜப்
பான், ெகாரியா, வியட்நாம், ெஜர்
மனி, இந்தியா, ெநதர்லாந்து உள்
ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 
ெசய்யப்படுகிறது. சர்வேதச வர்த்
தகம் பாதிக்கப்படுவதால் உலக
ெபாருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்கப்
படும் என்று அவர் ெதரிவித்தார்.

  இதனால் சர்வேதச சந்ைத 

ேவறு நாடுகளுக்கு மாறும் வாய்ப்
பும் உள்ளது. இந்த ேநாயின் 
பாதிப்பு, அது ெதாடரும் தீவிரம் 
இவற்ைற உள்ளடக்கிேய சர்வ
ேதச ெபாருளாதாரத்தின் எதிர்
காலம் இருக்கும் என்றும் அவர் 
குறிப்பிட்டார்.

  ேகாவிட் 19 பாதிப்பால் சர்வேதச 
வளர்ச்சி 0.3 சதவீத பாதிப்ைப 
ஏற்படுத்தும். இது டாலர் மதிப்பில் 
25,000 ேகாடியாக இருக்கும் என்று 
அவர் குறிப்பிட்டார்.

  இத்தைகய சூழலில் இந்திய 
ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களது 
ஏற்றுமதி வாய்ப்புகைள 
பிரகாசப்படுத்திக் ெகாள்ள முடியும் 
என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  

 மூன்றாம் காலாண்டில்
ஜிடிபி 4.7 சதவீதம்

   புதுெடல்லி
  நடப்பு நிதி ஆண்டின் அக்ேடாபர் 
முதல் டிசம்பர் வைரயிலான மூன்
றாம் காலாண்டில் இந்தியாவின் 
ஜிடிபி 4.7 சதவீதமாக உள்ளது. 
முந்ைதய ஆண்டு இேதகாலத்தில் 
ஜிடிபி 6.6 சதவீதமாக இருந்தது. 
இந்தியா கடும் ெபாருளாதார 
ெநருக்கடிைய சந்தித்துள்ள 
நிைலயில், ஜிடிபி ெதாடர் 
சரிைவக் கண்டுள்ளது. 

  இருந்தேபாதிலும் ெசப்டம்பர் 
மாதத்துடன் முடிந்த இரண்டாம் 
காலாண்ேடாடு ஒப்பிடுைகயில் 
ஜிடிபி 0.2 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. 
நடப்பு நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் 
காலாண்டில் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 
இல்லாத அளவில் ஜிடிபி 4.5 
சதவீதமாக சரிந்தது.

  மத்திய புள்ளிவிவரங்கள் 
அலுவலகம் ேநற்று மூன்றாம் 
காலாண்டு ஜிடிபி விவரங்கைள 

ெவளியிட்டது. அதன்படி, நடப்பு
நிதி ஆண்டில் ஏப்ரல் முதல் டிசம்
பர் வைரயிலான 9 மாதங்களில் 
வளர்ச்சி  5.1 சதவீதமாக உள்ளது.
ெசன்ற நிதி ஆண்டு இேத கால
கட்டத்தில் வளர்ச்சி 6.1 சதவீதமாக 
இருந்தது.

  இந்நிைலயில் நடப்பு ஆண்டில் 
ெமாத்த அளவில் வளர்ச்சி 5 சத
வீதமாக இருக்கும் என்று மத்திய  
புள்ளி விவரங்கள் அலுவலகம் 
ெதரிவித்துள்ளது.   

தங்கம் - ெவள்ளி
ெசன்ைன

தங்கம் ரூபாய்

22 ேகரட் 1 கிராம் 4,064

ெவள்ளி 1 கிராம் 49.00

விதவிதமான 
ேதாற்றத்தில்
விக்ரம்!
 ஒ ேர படத்தில் பல 

ேதாற்றங்கள், பல 
கதாபாத்திரங்களில் நடித்து 
சாதைன பைடத்தவர்கள் 
சிவாஜி, கமல். அேதேபால, 
பல ேதாற்றங்களில் விக்ரம் 
நடிக்கும் திைரப்படம் 
‘ேகாப்ரா’. இப்படத்தின் 
முதல் ேதாற்றம் ேநற்று 
ெவளியாகியுள்ளது.

 ‘இைமக்கா 
ெநாடிகள்’ பட 
இயக்குநர் அஜய் 
ஞானமுத்து 
இயக்கிவரும் 
இப்படத்ைத ெசவன் 
ஸ்கிரீன் ஸ்டுடிேயா 
நிறுவனம் தயாரிக்க, 
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 
இைசயைமக்கிறார். 
இதில் 
கதாநாயகியாக 
‘ேகஜிஎஃப்’ புகழ் 
நிதி ெஷட்டி 
நடிக்கிறார். 
இப்படத்தில் 
விக்ரமின் 7 
ேதாற்றங்கள் 
தற்ேபாது 
ெவளியிடப் 
பட்டுள்ளன. 
8-வது 
ேதாற்றத்தில் 
நரம்புகள் புைடக்க 

திரும்பிக்ெகாண்டு 
நிற்கிறார் விக்ரம். தமிழ், 
ெதலுங்கு, இந்தி ஆகிய 
3 ெமாழிகளில் இப்படம் 
தயாராகிறது. பிரபல 
கிரிக்ெகட் வீரர் இர்ஃபான் 
பதான் இதில் நடிகராக 
அறிமுகமாகிறார். 
ஆக் ஷன் திரில்லராக 
உருவாகும் இப்படத்தில் 
இன்னும் பல 
ேதாற்றங்களில் விக்ரம் வர 
உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.     

உைரயாடல் தீராது!
 த  மிழில் ெபாதுவாக, முன்னணி 

படங்களுக்கு பாடல் எழுதும் 
கவிஞர் ைவரமுத்து நல்ல கைதக் 
களம் ெகாண்ட சிறிய பட்ெஜட் 
படங்களுக்கும் பாடல் எழுதி 
வருகிறார். அந்த வரிைசயில் 
தற்ேபாது ‘ஒராங்குட்டான்’ என்ற 
படத்துக்கு ைவரமுத்து ஒரு காதல் 
பாடல் எழுதியுள்ளார்.

 இதுகுறித்து அவர் 
கூறியிருப்பதாவது:

  ஒரு புதுப் படம்.. எல்ேலாரும் 
இைளஞர்கள்.. ெபரியவர் - சிறியவர் 
பார்த்து தமிழ் விைனப்படுவதில்ைல. 
எந்த சிப்பியில் எந்த முத்ேதா? 
ெபரும் படம் ேபாலேவ இந்த 
சிறுபடத்துக்கும் ஒரு காதல் பாடல். 
படம்: ஒராங்குட்டான். இயக்கம்: 
மகிைமதாஸ். இைச: மாரிசக்தி. 
பாடகர்கள்: யது, ஜாஹ்நவி.

  இது அந்த பாடல்..
  நண்பா!
  எப்ேபாது காதல் வாய்த்தது?
  அப்ேபாது என்ன ேநர்ந்தது?

  ஒரு சூறாவளி
  இதயச் சிறுகூட்டில் சுழன்றதா?
  ஒரு ேகாதாவிரி
  முதுகின் நடுக்ேகாட்டில் 
நகர்ந்ததா?
  இலவம்பஞ்சு ேபாேல
  உடல் மிதந்து ேபாகாேதா
  உன்ைன நிைனத்தால்
  வார்த்ைத ெமாழியிழந்து ேபாகும்
  ெசால் தீர்ந்து ேபானாலும்
  உைரயாடல் தீராது
  கண்ணா! விேனாத ேவதைன
  கண்தூங்கும் ேபாதும்
  காதல் சிந்தைன.   

ஒளிப்பதிவுக்கு ைகதட்டல்!
 ச  மீபத்தில் ெவளியாகி வரேவற்ைப  ெபற்றுவரும் 

‘கன்னிமாடம்’ திைரப்படத்தின் ஒளிப்பதிவு பல 
தரப்பில் ெவகுவாக பாராட்ைட ெபற்று வருகிறது. 

 இப்படத்தில் பணிபுரிந்த அனுபவம் குறித்து 
ஒளிப்பதிவாளர் இனியன் ேஜ.ஹாரீஸ் கூறியேபாது, 
‘‘ெசய்யும் ேவைலைய உணர்வுப்பூர்வமாக 
ரசித்து ெசய்ேதன், அவ்வளவுதான். இப்படம் 
எனக்கு மிக முக்கியமான அைடயாளம். 
திைரயரங்கில் ஒளிப்பதிவாளருக்கு தனியாக 
ைகதட்டல் கிைடப்பது  அபூர்வம். ‘கன்னிமாடம்’ 
படத்தில் எனக்கு அந்த ெபருைம கிைடத்தது. ‘ஐ 
கான்ட்ரஸ்ட்’ என்ற உத்திைய இப்படத்தில் அதிகம் 
பயன்படுத்திேனன். ஒளிப்பதிவாளர்கள் பலரும் 
பாராட்டுகின்றனர். அதில் பணியாற்றியவர்கள் 
மீண்டும் கூட்டணி ேசர உள்ேளாம். கூடேவ ேவறு சில 
படங்களில் ஒளிப்பதிவு ெசய்வதற்கும் ேபச்சு நடந்து 
வருகிறது’’ என்றார்.   

விருதுகைள அள்ளும் ‘கயிறு’
 ச  த்தேம இல்லாமல் சர்வேதச அளவில் 6 விருதுகைள ெபற்றிருக்கிறது ‘கயிறு’ 

திைரப்படம். அெமரிக்காவில் நைடெபற்ற ‘தி கிேரட் சினிமா நவ்’ திைரப்பட விழாவில் 
சிறந்த படத்துக்கான விருது, ெமக்சிேகாவில் நடந்த ‘7 கலர்ஸ் ேபச்சிலர்ஸ்’ சர்வேதச 
திைரப்பட விழாவில் சிறந்த நடிகருக்கான விருது உட்பட 6 சர்வேதச விருதுகைள 
இப்படம் ெவன்றுள்ளது. இதுதவிர, ரஷ்யாவில் நடந்த யூேரசியா சர்வேதச மாதாந்திர 
திைரப்பட விழா, இரானில் நடந்த சர்வேதச திைரப்பட விழா, லண்டன் சர்வேதச 
திைர விருது விழா உட்பட உலகம் முழுவதும் நடந்த 20 திைரப்பட விழாக்களிலும் 
இப்படம் முத்திைர பதித்துள்ளது. 

 ‘‘தினமும் காைலயில் காைள மாட்டுடன் வீடு வீடாக ெசன்று குறிெசால்லும் 
பூம்பூம் மாட்டுக்கார இைளஞன் பற்றிய கைத. அவனுக்கு ஒரு ெபண் மீது காதல் 
ஏற்படுகிறது. அவைள திருமணம் ெசய்ய ேவண்டுமானால், தன் ெதாழிைல 
விடேவண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிறான். காதலா? தன் தந்ைத வழியாக 
தனக்கு வந்த பாரம்பரியத் ெதாழிலா? என்ற இக்கட்டான சூழலில் என்ன முடிவு 
எடுக்கிறான் என்பேத கைதக் களம். உலக அளவில் இப்படம் விருதுகைள 
ெபற்று வருவது மகிழ்ச்சி’’ என்கிறார் படத்தின் இயக்குநர் கேணஷ்.

 இயக்குநர் ஷங்கர் உருக்கம்!
 இ  ந்தியன் – 2 படப்பிடிப்பில் நடந்த விபத்து ெதாடர்பாக இயக்குநர் 

ஷங்கர் உருக்கமாக ஓர் அறிக்ைக ெவளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் 
கூறியிருப்பதாவது:

 ஒரு மாதம் முன்புதான் என்னிடம் உதவி இயக்குநராக 
ேசர்ந்தார் கிருஷ்ணா. ேசர்ந்த சில நாட்களிேலேய 
இவ்வளவு ெபரிய திட்டத்ைத நன்கு உள்வாங்கிக்ெகாண்டு, 
சிறப்பாக பணியாற்றி வந்தார். சரியான உதவி இயக்குநர் 
அைமந்துவிட்டார் என்ற என் சந்ேதாஷம் நீடிக்காதது 
துரதிர்ஷ்டம். அவரது மைறவு என்ைன உலுக்கிவிட்டது. அன்று 
கிருஷ்ணாவின் வீட்டுக்கு ெசன்றேபாது, அவரது தாய் என்னிடம் 
கதறி அழுதது கண்ணுக்குள்ேளேய நின்று என்ைன இம்சிக்கிறது.

  படப்பிடிப்பு தளத்தில் எனக்கு ேதைவப்படும் ேபாெதல்லாம் டீ, 
காபி, தண்ணீர், பிஸ்ெகட் என்று எது ேகட்டாலும் அருகிேலேய நின்று 
உடனுக்குடன் ெகாடுத்து உதவிய தயாரிப்பு உதவியாளர் மதுைவ 
சவக் கிடங்கில் பார்த்து உைடந்துவிட்ேடன்.

  ‘இந்தியன்-2’ படப்பிடிப்பில் ஒரு மாதம் ேவைல 
இருக்கிறது என்று விரும்பி வந்து, தற்ேபாதுதான் 
பணியில் ேசர்ந்தவர் கைலப் பிரிவு சந்திரன் என்று 
ேகள்விப்பட்டேபாது துக்கம் தாளவில்ைல.

  எவ்வளேவா பாதுகாப்பும், முன்ேனற்பாடுகளும் 
ெசய்தும் சற்றும் எதிர்பாராமல் நடந்த அந்த விபத்ைத சிறிதும் 
ஜீரணிக்க முடியாமல் தவிக்கிேறன். நூலிைழயில் நான் உயிர் 
பிைழத்ேதன் என்பைதவிட, அவர்கள் உயிரிழந்துவிட்டார்கேள என்ற 
ேவதைனதான் என்ைன வாட்டுகிறது. அவர்களது குடும்பத்தினர், 
படுகாயம் அைடந்தவர்கள் படும் துயரங்கள், கஷ்டங்கைள 
பார்க்கும்ேபாது, அந்த கிேரன் என் மீது விழுந்திருக்கக் கூடாதா 
என்று ேதான்றுகிறது.

  உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு என்ன உதவி ெசய்தாலும், 
இழந்த உயிருக்கு ஈடாகாது. இருப்பினும் ஏேதா ஒரு வைகயில் சிறு 
உதவியாக இருக்கும் என்று கருதி ரூ.1 ேகாடிைய பாதிக்கப்பட்ேடார் 
குடும்பங்களுக்கு அளிக்கிேறன். அவர்கள் இந்த துயரத்தில் இருந்து 
விைரவில் மீள மனப்பூர்வமாக பிரார்த்திக்கிேறன். விபத்து தந்த அதிர்ச்சி, 
ேவதைன, மன உைளச்சலில் இருந்து மீள முயன்று ெகாண்டிருக்கிேறன்.

  இவ்வாறு ஷங்கர் கூறியுள்ளார்.       நிதி ெஷட்டி

  ‘ேகாப்ரா’ படத்தில் விக்ரமின் பல்ேவறு ேதாற்றங்கள்.

  ைவரமுத்துவுடன் ‘ஒராங்குட்டான்’ படக் குழுவினர்.

  ‘இந்தியன்-2’ படப்பிடிப்பில் கமல், ஷங்கர் (ேகாப்புப் படம்)  ‘கயிறு’ படத்தில் இருந்து..

  ‘கன்னிமாடம்’ படத்தில் இருந்து..
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இந்த உலகக் ேகாப்ைபயில் இலங்ைக அணியுடனான  
லீக் ஆட்டத்ைத எளிதாக எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது.  
2 ேதால்விகைளக் கண்டுள்ளதால் இந்த ஆட்டத்தில் 
அந்த அணி சிறப்பாக விைளயாடும்.

 ஹர்மன்பிரீத், இந்திய கிரிக்ெகட் மகளிர் அணி ேகப்டன்.

கிைறஸ்ட்சர்ச்சிலுள்ள ேபசின் ரிசர்வ் ைமதான 
ஆடுகளத்தில் சிறிய அளவில் புற்கள் உள்ளன. இது 

ேவகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு உதவும் என்பதால் 
மகிழ்ச்சி. பந்துகைள இருபுறமும் நகர்த்த முடியும்.

 டிரன்ட் பவுல்ட், நியூஸிலாந்து கிரிக்ெகட் வீரர். 

   ெடஸ்ட் ேபாட்டி இல்லாமல் 
டி20 கிரிக்ெகட் நிைலக்காது
   ரிச்சர்ட் ஹாட்லி கருத்து

   கிைறஸ்ட்சர்ச்
  ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகள் இல்
லாமல் டி20 ேபாட்டிகள் நிைலத்து 
நிற்காது என்று நியூஸிலாந்து 
முன்னாள் பந்துவீச்சாளர் சர் 
ரிச்சர்ட் ஹாட்லி ெதரிவித்தார்.

  இதுகுறித்து ேநற்று ெசய்தி
யாளர்களிடம் ரிச்சர்ட் ஹாட்லி 
கூறியதாவது:

  ெடஸ்ட், ஒருநாள், டி20 ேபாட்டி
கள் ஆகிய மூன்றிலுேம 
சரிசமமான அளவில் ேபாட்டிகள் 
நடத்தப்பட ேவண்டும்.   தற்ேபாது 
அதிக அளவில் டி20 கிரிக்ெகட் 
ேபாட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. 
கிரிக்ெகட்டுக்கு அடிப்பைட
யான விஷயேம ெடஸ்ட் ேபாட்டி
கள்தான்.

  எனேவ அைத நாம் புறக்கணிக்
கக்கூடாது. எனேவ அடிக்கடி 
ெடஸ்ட் ேபாட்டிகள் நடத்துவதற்கு 
வழிவைக ெசய்யேவண்டும்.

  டி20 கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகள் 
அறிமுகம் ெசய்யப்பட்டது நிச்ச
யம் புரட்சிகரமான விஷயம்தான்.
அதனால் ஏராளமான சிறந்த வீரர்
கள் நமக்குக் கிைடத்துள்ளனர்.

  ஆனாலும் மூன்றுவிதமான 

கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகளும் இருக்க
ேவண்டும். ெடஸ்ட் ேபாட்டிகள் 
இல்லாமல் டி20 ேபாட்டிகள் 
நிைலக்காது. பழைமயான ெடஸ்ட்
ேபாட்டிகைள நாம் ெதாடராவிட்
டால் டி20 ேபாட்டிகளும் காணா
மல் ேபாய்விடும். அதற்கும் நாம் 
முன்னுரிைம தரேவண்டும். உலக 
கிரிக்ெகட்ைட டி20 ேபாட்டிகள் 
ஆள்வைத நான் ெவறுக்கிேறன்.

  டி20 கிரிக்ெகட் ேபாட்டி உண்
ைமயான கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகேள 
அல்ல. உண்ைமயான கிரிக்ெகட் 
ேபாட்டி எதுெவன்றால் அது 
ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட்தான். இவ்வாறு 
அவர் கூறினார்.  – பிடிஐ 

   திட்டமிட்டபடி ேடாக்கிேயா 
ஒலிம்பிக் நைடெபறும்:
  ஐஓசி தைலவர் உறுதி

   ேடாக்கிேயா
  ேகாவிட்-19 ைவரஸ் பிரச்சிைன 
இருந்தாலும் திட்டமிட்டபடி ேடாக்கிேயா 
ஒலிம்பிக் ேபாட்டிகள் நடத்தப்படும் 
என்று சர்வேதச ஒலிம்பிக் கமிட்டி 
(ஐஓசி) உறுதி அளித்துள்ளது.

  ஜப்பானின் ேடாக்கிேயா நகரில் 
வரும் ஜூைல 24-ம் ேததி முதல் ஒலிம்பிக் 
ேபாட்டிகள் நைடெபறவுள்ளன. 
இதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் 
நைடெபற்று வருகின்றன.

  இந்நிைலயில் சீனாவின் வூஹான் 
நகரில் ேகாவிட்-19 ைவரஸ் பரவி 
அச்சுறுத்தைல ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
இது சீனா மட்டுமல்லாமல் ஜப்பான், 
ெதன் ெகாரியா, இந்தியா உள்ளிட்ட 
நாடுகளிலும் பரவியுள்ளது.

  இதனால் ஜப்பானில் திட்டமிட்டபடி 
ஒலிம்பிக் ேபாட்டி நைடெபறுமா என்ற 
அச்சம் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து 
ேநற்று முன்தினம் சர்வேதச ஒலிம்பிக் 
கமிட்டியின் தைலவர் தாமஸ் ேபக் 
கூறியதாவது:

  ேடாக்கிேயா நகரில் ஒலிம்பிக் 
ேபாட்டி திட்டமிட்டபடி நைடெபறும். 
ேபாட்டிைய ெவற்றிகரமாக நடத்துவது 
என ஐஓசி உறுதி பூண்டுள்ளது. ேகாவிட்-
19 ைவரஸ் ஜப்பானில் பரவியிருந்
தாலும் ேபாட்டிைய திட்டமிட்டபடி 
நடத்துவது என முடிவு ெசய்துள்ேளாம்.

  இதற்காக ஜப்பான் சுகாதாரத்துைற 
அதிகாரிகள், உலக சுகாதார ைமயத்தின் 
(டபிள்யுஎச்ஓ) அதிகாரிகளுடன் 
ஆேலாசைன நடத்தி வருகிேறாம்.

  ஜப்பானில் ேகாவிட்-19 ைவரைஸ 
கட்டுப்படுத்துவதற்குத் ேதைவயான 
நடவடிக்ைககைள ஜப்பான் பிரதமர் 
ஷின்ேசா அேப எடுத்து வருகிறார்.

  இவ்வாறு அவர் கூறினார். – பிடிஐ 

இஷாந்த் சர்மா காயம்

கணுக்காலில் மீண்டும் காயம் 
ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்தியாவின் 
ேவகப்பந்து வீச்சாளர் இஷாந்த் 
சர்மா 2-வது ெடஸ்டில் 

விைளயாடுவது சந்ேதகம் எனத் 
ெதரியவந்துள்ளது.

நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான முதல் 
ேபாட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 
இஷாந்த் சர்மா 5 விக்ெகட்கள் 
வீழ்த்தினார். இந்தத் ெதாடருக்கு 
முன் இவர் ரஞ்சி டிராபியில் ெடல்லி 
அணிக்காக விைளயாடினார். அப்ேபாது 
கணுக்காலில் காயம் ஏற்பட்டது.

இதனால் நியூசிலாந்து ெதாடரில் 
பங்ேகற்பாரா? என்ற ேகள்வி 
எழுந்தது. ஆனால், கைடசி கட்டத்தில் 
உடற்தகுதிைய நிரூபித்து முதல் 
ெடஸ்டில் விைளயாடினார். இந்நிைலயில் 
இன்று 2-வது ெடஸ்ட் கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் 
ெதாடங்குகிறது. இந்நிைலயில் இஷாந்த் 
சர்மாவுக்கு மீண்டும் கணுக்காலில் 
காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் 
இன்ைறய ேபாட்டியில் அவர் பங்ேகற்பது 
சந்ேதகம் எனக் கூறப்படுகிறது. ேநற்று 
காைலயில் வைலப்பயிற்சி ேமற்ெகாண்ட 
இஷாந்த் சர்மா, மாைல ேநரத்தில் 
பயிற்சி ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. மருத்துவ 
பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்ட பின் 
காயத்தின் தன்ைம குறித்து ெதளிவான 
அறிக்ைக ெவளியிடப்படும் என்று பிசிசிஐ 
ெதரிவித்துள்ளது.

       2-வது ெடஸ்ட் ேபாட்டி இன்று ெதாடக்கம்

  நியூஸி. சவாைல எதிர்ெகாள்ேவாம்
   பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி நம்பிக்ைக

   கிைறஸ்ட்சர்ச்
  இந்தியா, நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு 
இைடயிலான 2-வது ெடஸ்ட் ேபாட்டி
கிைறஸ்ட்சர்ச் நகரில் இன்று ெதாடங்க
உள்ளது. இந்தப் ேபாட்டியில் நியூஸி
லாந்து அணியின் சவால்கைள எதிர்ெகாள்
ேவாம் என்று அணியின் தைலைமப் பயிற்சி
யாளர் ரவி சாஸ்திரி ெதரிவித்துள்ளார்.

  நியூஸிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் ெசய்து 
இந்திய கிரிக்ெகட் அணி விைளயாடி 
வருகிறது. முதலில் நைடெபற்ற டி20 
ெதாடரில்் இந்தியா 5-0 என்ற கணக்கில் 
அபார ெவற்றி ெபற்றது.

  ஆனால் அைதத் ெதாடர்ந்து நைட
ெபற்ற ஒரு நாள் ெதாடைர 0-3 என்ற 
கணக்கில் முழுவதுமாக இழந்தது. 
இந்நிைலயில் கடந்த வாரம் நைடெபற்ற 
முதல் ெடஸ்ட் ேபாட்டியில், இந்திய 
அணி படுேதால்வி கண்டது. இதனால் 
ெதாடரில் நியூஸிலாந்து அணி 1-0 என்ற 
கணக்கில் முன்னிைல வகிக்கிறது.

  இந்நிைலயில் 2-வது மற்றும் கைடசி 
ெடஸ்ட் ேபாட்டி இன்று கிைறஸ்ட்சர்ச்சில் 
ெதாடங்கவுள்ளது. இந்தப் ேபாட்டியில் 
ெவன்றால் மட்டுேம ெதாடைர இந்திய 
அணி சமன் ெசய்ய முடியும். ஒருேவைள 
ேதால்வி கண்டாேலா அல்லது டிரா 
ெசய்தாேலா, ெதாடைர நியூஸிலாந்து 
அணி ைகப்பற்றி விடும்.

  எனேவ ேபாட்டியில் ெவல்லும் 
ேநாக்கில் இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.

  இதுகுறித்து அணியின் தைலைமப் 
பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி ேநற்று 
கூறியதாவது:   ெவலிங்டனில் நைடெபற்ற 
முதல் ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் நாங்கள் 

சரியாக விைளயாடவில்ைல. ஆனால்  
எப்ேபாதும் இதுேபான்ற ேதால்வி 
ஏற்படுவது நல்லதுதான் என்று நான் 
நம்புகிேறன். இதுேபான்ற ேதால்விதான் 
உங்களது மனநிைலைய திறக்கும்.

  நீங்கள் ேதால்விைய சுைவக்கவில்ைல 
என்றால் உங்கள் மனநிைல ஒரு 
முடிைவ தீர்மானிக்கும் அல்லது 
அந்த முடிைவ இறுதி ெசய்து 
விடும்.

  நி யூ ஸி ல ா ந் தி ல் 
ேதால்விைய சந்தித்தது 
நல்லதுதான். இதன் மூலம் 
கற்றுக்ெகாள்ள நமது 
அணியினருக்கு 
நல்ல வாய்ப்பு 
கி ை ட த் து 
இருக்கிறது. 
நியூஸிலாந்து 
அணி என்ன 
ெசய்கிறது? 
எ ன் ன 
எதிர்பார்க் 
கிறது? 

என்பைத அறிந்து ெகாள்ள முடிந்தது. 
இது ஒரு நல்ல பாடம்.

  2-வது ெடஸ்டில் நியூஸிலாந்துக்கு 
எதிரான சவாைல எதிர்ெகாள்ள இந்திய
வீரர்கள் தயாராக உள்ளனர். உலக சாம்பி
யன்ஷிப் ேபாட்டியில் 8 ஆட்டங்களில் 
விைளயாடி இருக்கிேறாம். இதில் 7 
ஆட்டத்தில் ெவற்றி ெபற்று இருக்கிேறாம். 
ஒரு ேதால்வி ஏற்பட்டதால் பயப்படத் 
ேதைவயில்ைல. இந்த அணியின் 
பாைதைய மாற்ற ேவண்டும் என்று 
யாரும் நிைனக்கவும் ேதைவயில்ைல.

  ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட்டும், ஒருநாள் 
ேபாட்டியும் முற்றிலும் ேவறுபாடு ெகாண்
டைவ. இங்கிலாந்து, நியூஸிலாந்தில் 

ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட்டில் விைளயாடுவது 
முற்றிலும் வித்தியாசமானது. 
ஆனாலும் முதல் ெடஸ்டில் 
ஏற்பட்ட ேதால்விக்கு எந்த கார
ணங்கைளச் ெசால்லவும் நாங்
கள் இங்கு வரவில்ைல. அவர்
கள் சிறப்பாக விைளயாடி

னார்கள்.
  அஸ்வின் உலகத்தரம் வாய்ந்த

பந்து வீச்சாளர். இதில் எந்த 
சந்ேதகமும் இல்ைல. ஆனால் அவ
ரது ேபட்டிங்கில் முன்ேனற்றம் 
அைடவது ேதைவயான விஷய
மாகும். 2-வது ேபாட்டி
யில் ரவீந்திர ஜேடஜா 
விைளயாட வாய்ப்பு 

இருக்கிறது. இவ்வாறு 
அவர் கூறினார். - பிடிஐ

 

 ஐஎஸ்எல்  அைர இறுதி ஆட்டம்

  ெசன்ைன - ேகாவா இன்று ேமாதல்
   ெசன்ைன

  ஐஎஸ்எல் கால்பந்துப் ேபாட்டி
யின் அைர இறுதி ஆட்டத்தில் 
ெசன்ைனயின் எப்சி, எப்சி ேகாவா
அணிகள் இன்று ேமாதவுள்ளன.

  2019-20 சீசன் ஐஎஸ்எல் கால்
பந்துப் ேபாட்டிகள் தற்ேபாது 
இறுதிக் கட்டத்ைத எட்டியுள்ளன.
அைர இறுதிக்கு எப்சி ேகாவா, 
ெசன்ைனயின் எப்சி, ஏடிேக 
(அட்ெலடிேகா டி ெகால்கத்தா), 
ெபங்களூரு எப்சி அணிகள் 
முன்ேனறியுள்ளன.

  லீக் ஆட்டங்களின் முடிவில் 
முதலிடத்ைத எப்சி ேகாவா அணி
யும், 2-வது இடத்ைத ஏடிேக 
அணியும், 3-வது இடத்ைத 
ெபங்களூரு அணியும், 4-வது 
இடத்ைத ெசன்ைனயின் எப்சி 
அணியும் பிடித்தன.

  இைதயடுத்து இன்று 
ெசன்ைன ேநரு விைளயாட்டு 
அரங்கில் நைடெபறும் முதல் 

அைர இறுதி ஆட்டத்தில் ெசன்
ைனயின் எப்சி அணியுடன், எப்சி 
ேகாவா அணி ேமாதவுள்ளது. லீக்
ஆட்டங்களில் எப்சி ேகாவா அணி
18 ஆட்டங்களில் விைளயாடி 12
ெவற்றி, 3 டிரா, 3 ேதால்விகளுடன் 
முதலிடத்ைதப் பிடித்து வலு
வான நிைலயில் உள்ளது.

  அேத ேநரத்தில் ெசன்ைன
யின் எப்சி அணி 18 ஆட்டங்களில் 
பங்ேகற்று 8 ெவற்றி, 5 டிரா,
5 ேதால்விகளுடன் 4-வது இடத்
ைதப் பிடித்தது. ெசன்ைன 
அணியின் பயிற்சியாளராக 
இருந்த ஜான் கிரேகாரி மாற்றப்
பட்டு ஓவன் ேகாய்ேல புதிய 
தைலைமப் பயிற்சியாளராக 
நியமிக்கப்பட்டார்.

  இைதத் ெதாடர்ந்து ெசன்ைன 
அணி கடந்த 12 ேபாட்டிகளில் 24 
புள்ளிகைள (7 ெவற்றி, 3 டிரா) 
ெபற்று பிேள-ஆப் சுற்றுக்கு 
முன்ேனறியது.

  ெசன்ைன அணி வீரர் ெநரி
ஜஸ் வால்ஸ்கிஸ் 13 ேகால்கைள 
அடித்து அணியின் நம்பிக்ைக 
நட்சத்திரமாக உள்ளார்.  

  அேதேபால் ஆந்த்ேர 
ெஷம்பிரி, அனிருத் தாப்பா, 
எலி சாபியா, ரேபல் 
கிைரெவலேரா ஆகிேயாரும் 
அணிக்கு ெவற்றி ேதடித் தரு
வதில் முைனப்புடன் உள்ளனர்.

  அேத ேநரத்தில் கடந்த 5 
ஆட்டங்களில் ெபற்ற ெதாடர் 
ெவற்றியின் உற்சாகத்தில் களம்
இறங்குகிறது எப்சி ேகாவா அணி.
அந்த அணி வீரர் ெபர்ரான் ேகாேரா
மினாஸ் இதுவைர 14 ேகால்
கைள அடித்து அசத்தியுள்
ளார்.

  அைதப் ேபால் பார்த்ேதா
ேலாமியு ஒக்ெபச்ேச, ஹுேக 
ேபாமஸ் ஆகிேயாரும் 
எதிரணியின் கள வியூகத்ைத 
உைடக்கக் காத்திருக்கின்றனர். 

    ெமல்பர்ன்
  உலகக் ேகாப்ைப மகளிர் டி20 
கிரிக்ெகட் ேபாட்டியில் இன்று 
இந்தியா, இலங்ைக அணிகள் 
பலப்பரீட்ைச ெசய்யவுள்ளன.

  ஐசிசி உலகக் ேகாப்ைப 
மகளிர் டி20 கிரிக்ெகட் ேபாட்டி
ஆஸ்திேரலியாவில் நைட
ெபற்று வருகிறது. இந்நிைலயில் 
குரூப்-ஏ பிரிவில் இன்று 
ெமல்பர்னில் நைடெபறும் ஆட்டத்
தில் இலங்ைகயுடன் இந்திய 
அணி ேமாதவுள்ளது.

  ஏற்ெகனேவ நைடெபற்ற 3
லீக் ஆட்டங்களில் நடப்புச்
சாம்பியன் ஆஸ்திேரலியா, வங்க
ேதசம், நியூஸிலாந்து ஆகிய
அணிகைள இந்தியா வீழ்த்தி
அைர இறுதிக்கு முன்ேனறிவிட்
டது. எனேவ இந்த லீக் ஆட்டத்
திலும் இந்திய அணி சிறப்
பாக விைளயாடும் என எதிர்பார்க்
கலாம். இந்திய அணியின் நட்சத்
திர வீராங்கைனயாக ஷபாலி 
வர்மா உருவாகியுள்ளார். இந்த 

  டி20 உலகக்ேகாப்ைப 
ெதாடரில் அவர் 3 ேபாட்டிகளில் 
172.72 ஸ்ட்ைரக் ேரட்டில் 114 
ரன்கள் குவித்துள்ளார். இது 
உலகக்ேகாப்ைப சாதைன 

ஆகும். அவரிடமிருந்து ேமலும் 
ஒரு சிறந்த இன்னிங்ைஸ இன்று 
ெவளிப்படக்கூடும்.

  அேத ேநரத்தில் கடந்த
2 லீக் ஆட்டங்களிலும் இலங்ைக 
அணி ேதால்வி கண்டு, அைர 
இறுதிக்குத் தகுதி ெபற முடியாத 
நிைலயில் உள்ளது. 

  அணி விவரம்:
  இந்தியா: ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 
(ேகப்டன்), தானியா பாட்டியா, 
ஹர்லீன் திேயால், ராேஜஸ்வரி 
ெகய்க்வாட், ரிச்சா ேகாஷ், ேவதா
கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஸ்மிருதி 
மந்தனா, ஷிகா பாண்ேட, 
பூனம் யாதவ், அருந்ததி ெரட்டி, 
ெஜமிமா ேராட்ரிக்ஸ், ஷபாலி 
வர்மா, தீப்த் சர்மா, பூஜா 
வஸ்த்ராகர், ராதா யாதவ்.
  இலங்ைக: சமாரி (ேகப்டன்), 
ஹர்ஷிதா நீலாக்சி  டி சில்வா, 
கவிஷா தில்ஹரி, அமா 
காஞ்சனா, ஹன்சிமா, அசினி 
குலசூர்யா, சுகந்திகா குமாரி, 
ஹசினி ெபேரரா, உேதசிகா, 
சத்யா சந்தீபனி, அனுஷ்கா 
சஞ்சீவனி, சசிகலா சிறிவர்த்தேன, 
திலான மேனாதரா, உேமஷா 
திமாஷினி. 

  ஊக்கமருந்து விவகாரம்
  சீன நீச்சல் வீரருக்கு தைட

   லாேசன்: 
ஊக்கமருந்து விவகாரம் 
காரணமாக சீனாவின் 
பிரபல நீச்சல் வீரர் 
சுன் யாங்குக்கு 
8 ஆண்டு தைட 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

   இவர் ஒலிம்பிக் 
ேபாட்டிகளில் மூன்று தங்கப் 
பதக்கம் ெபற்றவர். விைளயாட்டு 
வீரர்கள் அைனவரும் ஊக்க மருந்து 
பரிேசாதைனக்கு உட்படேவண்டும் 
என்று உலக ஊக்க மருந்து தடுப்பு 
(டபிள்யூஏடிஏ) அைமப்பு ெதரிவித்துள்ளது. 
அவர்கள் ேகட்கும்ேபாது ரத்தம், 
சிறுநீர் மாதிரிகைளத் தரேவண்டும் 
என்பது விதியாகும். ஆனால் 2018-ம் 
ஆண்டின்ேபாது சுன் யாங் தனது ரத்தம், 
சிறுநீர் மாதிரிகைளத் தர மறுத்துவிட்டார். 
இைதயடுத்து அவருக்கு  தைட விதித்தது. 
இைத எதிர்த்து சுவிட்சர்லாந்திலுள்ள 
விைளயாட்டுக்கான நடுவர் நீதிமன்றத்தில் 
(சிஏஎஸ்) வழக்கு நைடெபற்று வந்தது. 
இந்நிைலயில் ேநற்று அதன் தீர்ப்பு 
ெவளியானது. அதன்படி சுன் யாங்குக்கு, 
உலக ஊக்க மருந்து தடுப்பு அைமப்பு 
விதித்த 8 ஆண்டு தைட ெசல்லும் என்று 
நடுவர் நீதிமன்றம் அறிவித்தது. 

  ரிச்சர்ட் ஹாட்லி

 ெசய்தித்துளிகள்
   நட்பு கால்பந்துப் 
ேபாட்டியில் மார்ச் 31-ம் ேததி 
நைடெபறும் ஆட்டத்தில் 
இந்தியா, தஜிகிஸ்தான் 
அணிகள் ேமாதவுள்ளன.

   மகளிர் டி20 ஓவர் உலக 
ேகாப்ைபப் ேபாட்டியில் தாய்
லாந்து அணிைய 113 ரன்கள்
வித்தியாசத்தில் ெதன்ஆப்
பிரிக்க அணி வீழ்த்தியது.

   ேகாவிட் -19 ைவரஸ் 
தாக்குதல் எதிெராலியால் 
ைசப்ரஸில் நைடெபறவுள்ள 
உலக துப்பாக்கிச் சுடுதல் 
ேபாட்டியிலிருந்து இந்திய 
அணி விலகியுள்ளது. 
ைசப்ரஸ் நாட்டின் 
நிக்ேகாசியா நகரில் மார்ச் 
4-ம் ேததி முதல் 13-
ம் ேததி வைர உலகக் 
ேகாப்ைப துப்பாக்கிச் சுடுதல் 
ேபாட்டி நைடெபறவுள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது.

   மாஸ்ேகாவில் நைடெபற்று 
வரும் ஏேராபிளாட் ஓபன் 
ெசஸ் ேபாட்டியில் இந்திய 
வீரர் அரவிந்த் சிதம்பரம் 
4-வது இடம் பிடித்தார். 6.5 
புள்ளிகளுடன் அரவிந்த் 
சிதம்பரம் 4-வது இடத்ைதப் 
பிடித்தார். மற்ெறாரு இந்திய 
வீரர் அதிபன் 7-வது இடம் 
பிடித்தார். 

   ெவற்றி ெபறுேவாம்: பயிற்சியாளர் 
  எப்சி ேகாவாவுடனான அைர இறு

திப் ேபாட்டியில் நாங்கள் ெவற்றி
ெபறுேவாம் என்று ெசன்ைன

யின் எப்.சி. அணி பயிற்சியாளர் 
ஓவன் ேகாய்ேல ெதரிவித்தார்.

  இதுகுறித்து ேநற்று ெசய்தியாளர்
களுக்கு அவர் அளித்த ேபட்டி:

  முதல் அைர இறுதி ஆட்டத்தில் 
எப்சி ேகாவா அணியுடன் ேமாதுவது 
மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

  இந்த சீசனில் எப்சி ேகாவா ஒரு 
மிகச் சிறந்த அணியாக முன்ேனறி
யுள்ளது. அவர்கள் ெதாடர்ந்து முதலி
டத்தில் இருப்பதற்கு காரணங்கள் 
இல்லாமல் இல்ைல. மிகச் சிறப்
பான ஆட்டத்ைத அவர்கள் ெவளிப்
படுத்தி வருகிறார்கள். அேத ேநரத்
தில் ெசன்ைனயின் எப்சி அணியும்
அபாரமான ஆட்டத்ைத ெவளிப்
படுத்தி வருகிறது. தற்ேபாது நாங்
களும் நல்ல பார்மில் உள்ேளாம்..

  வீரர்களுக்கிைடேய இருக்கும் 
நம்பிக்ைகயும் உறுதியும் நாைள 
நைடெபறவுள்ளன எப் சி ேகாவாவுக்கு 
எதிரான ேபாட்டியில் எங்கைள ெவற்

றிைய ேநாக்கி அைழத்து ெசல்லும் 
என நம்புகிேறன். ெசன்ைன அணி 
வீரர்கள் மிகுந்த தன்னம்பிக்ைகயுடன் 
ேபாட்டிைய எதிர்ெகாள்வதால் 
ெவற்றி ெபறுேவாம்.

  இந்த ஆட்டத்தில் இரு அணி
களின் தற்காப்பு ஆட்டக்காரர்களும் 
மிகப்ெபரிய பங்ைக வகிப்பார்கள். 
அேதேபால இரு அணிகளின் 
முன்கள, நடுகள ஆட்டக்காரர்களும் 
மிகச் சிறந்த வீரர்களாக உள்ளனர். 
முன்கள ஆட்டக்காரர்கள் சிறப்பாக 

உள்ளதால் அவர்கள் எந்த ேநரத்திலும் 
அணியின் ெவற்றிக்கு உதவக்கூடும். 
நாம் எப்படி தடுப்பாட்டம் ஆடுவது 
என்பதில்தான் அணியின் ெவற்றி 
ேதால்வி அடங்கியுள்ளது.

  இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
  எப்சி ேகாவா அணி பயிற்சி

யாளர் கிளிப்ேபார்ட் மிராண்டா கூறும்
ேபாது, “பிேள-ஆப் சுற்றில் ெசன்ைன
ேபான்ற வலுவான அணியுடன் ேமாது
வது கடினமான விஷயம்தான். பிேள
-ஆப் சுற்றில் ெசன்ைன அணியுடன் 
ேமாதுவது தவிர்க்கப்படும் என எதிர்
பார்த்ேதாம். ஆனால் ெசன்ைன அணி
யுடன் ேமாதுவது என்பது இப்ேபாது 
தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது. 
மிகச் சிறப்பான அணியாக 
ெசன்ைன உருவாகியுள்ளது.

  கடந்த 8 லீக் ஆட்டங்களில் ெவல்ல
முடியாத அணியாக ெசன்ைன அணி 
உள்ளது. எனேவ இந்த ஆட்டம் 
எங்களுக்கு மிகவும் கடினமான 
ஒன்றாக இருக்கும். ஆனாலும் 
எங்களது இயற்ைகயான ஆட்டத்ைத 
ெவளிப்படுத்துேவாம்” என்றார். 

 ஐ லீக் கால்பந்து
  ெசன்ைன சிட்டி  ெவற்றி
   மும்ைப: ஹீேரா ஐ லீக் கால்பந்துப் 

ேபாட்டியின் லீக் ஆட்டத்தில் ெசன்ைன 
சிட்டி எப்சி அணி அபாரமாக விைளயாடி 
இந்தியன் ஏேராஸ் அணிைய வீழ்த்தியது.

  மும்ைப கூப்பேரஜ் ஸ்ேடடியத்தில் இந்த 
லீக் ஆட்டம் ேநற்று மாைல நைடெபற்றது. 
இதில் ெசன்ைன சிட்டி எப்சி அணி 
2-0 என்ற ேகால்கள் கணக்கில் அபார 
ெவற்றிையப் பதிவு ெசய்தது.

  ஆட்டம் ெதாடங்கியதும் இரு அணி 
வீரர்களும் ஆக்ேராஷமாக விைளயாடினர். 
இருப்பினும் முதல் பாதியில் ேகால் எதுவும் 
விழவில்ைல. ஆனால் 2-வது பாதியின் 
ெதாடக்கத்திேலேய ெசன்ைன சிட்டி 
வீரர் அேடால்பா மிராண்டா அரவ்ேஜா 
ேகாலடித்தார். இதனால் ெசன்ைன சிட்டி 
அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிைல 
ெபற்றது. அேடால்பா ேகாலடித்த 12-வது 
நிமிடத்திேலேய மற்ெறாரு ேகாைல அடித்தார் 
ெசன்ைன அணியின் நட்சத்திர வீரர் கட்சுமி 
யுசா. இதனால் ெசன்ைன அணி 2-0 என்ற 
கணக்கில் முன்னிைல ெபற்றது. இறுதி 
வைர இந்த நிைல நீடிக்கேவ ெசன்ைன 
சிட்டி எப்சி அணி ெவற்றி ெபற்றது. 
இைதத் ெதாடர்ந்து ெசன்ைன சிட்டி அணி 
19 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்துக்கு 
முன்ேனறியுள்ளது. 

  தாமஸ் ேபக்

  கிைறஸ்ட்சர்ச் ைமதான 
வளாகத்தில் ேநற்று மின்சார 
ஸ்கூட்டரில் உல்லாச உலா 
ெசல்லும் இந்திய வீரர் 
ேசத்ேதஸ்வர் புஜாரா படம்: பிடிஐ

கிைறஸ்ட்சர்ச் 
ைமதானத்தில் பயிற்சியில் 

ஈடுபட்டிருக்கும் 
நியூஸிலாந்து வீரர் 
ேகன் வில்லியம்சன் 

உள்ளிட்ேடார். படம்: பிடிஐ

  ஓவன் ேகாய்ேல

உலக மகளிர் டி20 கிரிக்ெகட்

இன்று இந்தியா, இலங்ைக பலப்பரீட்ைச

  ஷபாலி வர்மா
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