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 S காபூல் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட அமமரிகக விமானத்தில் 640 ஆபகானிஸ்ான் 
அகதிகள் கத்்ார் அலைத்து மெல்ைப்பட்டனர். 

ஆப்கனில் உள்ள இந்துக்கள, சீககியர்கள்ள மீட்க புதிய விசா பிரிவு உருவாக்கம்

150 இந்தியர்கள் பத்திரமா்க நாடு திரும்பினர
z பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி தலைலமயில் அவசர ஆரைோசலை

 �புதுடெல்லி
ஆப்கானிஸ்கானில் இருந்து 150 இந்  
தியர்ள் பத்திரமகா் நேற்று ேகாடு திரும் 
பினர. மீ்முள்்ள இந்தியர்ள்ளயும் 
மீடபது த்காடரபகா் பிர்மர ேநரந்திர  
நமகாடி ் ளைளமயில் அவசர ஆநைகா  
சளன கூடடம் ேளடதபற்்றது. இ்னி  
ளடநய அந்ேகாடடின் சிறுபகான்ளமயின  
ரகான இந்துக்ள், சீககியர்ள்ள மீட் 
புதிய விசகா பிரிளவ மத்திய உள்துள்ற 
அளமசச்ம் உருவகாககியுள்்ளது.

அதமரிக்கா ்ளைளமயிைகான 
நேடநடகா பளட்ள் ஆப்கானிஸ்கானில் 
இருந்து தவளிநயறிய நிளையில், 
அந்் ேகாடு முழுவதும் ் லிபகான்்ளின் 
்டடுபபகாடடின் கீழ் வந்துள்்ளது. ் ளை 
ே்ர ் காபூலில் உள்்ள சரவந்ச விமகான  
நிளையம் மடடும் அதமரிக் ரகாணுவத் 
தின் ்டடுபபகாடடில் இருககி்றது.

்லிபகான்்ளுககு அஞ்சி ஆப  
்கானிஸ்காளனச நசரந்் ஆயிரக்ணக  
்காநனகார ்காபூல் விமகான நிளைய 
வ்ளகா்த்துககுள் அ்தி்்ளகா் ்ஞ்ச  
மளடந்துள்்ளனர. கூடடத்ள் ்டடுப  
படுத்் அதமரிக் பளட்ள் நேற்று 
முன்தினம் ேடத்திய துபபகாககிசசூடடில் 
5 நபர உயிரிழந்்னர. ேடுவகானில் 
ப்றந்் விமகானத்தில் இருந்து 3 
நபர கீநழ விழுந்து உயிரிழந்்னர. 
இ்ன்்காரணமகா் விமகான நபகாககு  
வரத்து நிறுத்்பபடடது. அதமரிக் 
வீரர்ளின் முயற்சியகால் ்காபூல் 
விமகான நிளையத்தில் நேற்று மக்ள் 
கூடடம் ் டடுபபடுத்்பபடடது. விமகான 
நபகாககுவரத்து மீண்டும் த்காடங்கியது.

இந்தியர்களை மீட்க நடவடிகள்க
்காபூலில் இருந்து ் டந்் 15-ம் ந்தி  

சுமகார 200 இந்தியர்ளும், 16-ம் ந்தி  
45 இந்தியர்ளும் விமகானத்தில் இந்  
தியகா அளழத்து வரபபடடனர. இ்ன்  
த்காடரசசியகா் இந்திய விமகான பளட  
யின் சி-17 குந்ளகாப மகாஸடர விமகானம் 
மூைம் 150 இந்தியர்ள் ்காபூலில் 
இருந்து நேற்று குஜரகாத்தின் ஜகாம் 
ே்ருககு அளழத்து வரபபடடனர. அங்  

கிருந்து தடல்லிககு அவர்ள் அளழத்து  
தசல்ைபபடடனர. ஆப்கானிஸ்கானுக 
்கான இந்திய தூ்ர ருத்நரந்திர 
்காண்டனும் இந்தியகா திரும்பினகார.

ஏரகா்ளமகான இந்திய த்காழிைகா்ளர்ள் 
ஆப்கானிஸ்கானில் சிககியுள்்ளனர. 
அவர்ள்ள பத்திரமகா் மீடபது த்காடர  
பகா் பிர்மர ேநரந்திர நமகாடி ் ளை  
ளமயில் தடல்லியில் நேற்று அவசர 
ஆநைகாசளன கூடடம் ேளடதபற்்றது. 
இதில் அளமசசர்ள் அமித் ஷகா, 
ரகாஜேகாத் சிங், நிரமைகா சீ்காரகாமன் 
உள்ளிடநடகார பங்ந்ற்்றனர.

இந்தியர்ள்ள மீடபது த்காடரபகா் 
அதமரிக் தவளியு்றவுத் துள்ற 

அளமசசர அந்ந்காணி பிளிங்டனுடன், 
இந்திய தவளியு்றவு துள்ற அளமசசர 
தஜயசங்்ர த்காடரந்து நபசசுவகாரத்ள் 
ேடத்தி வருகி்றகார.

்காபூலில் அறிவிக்பபடகா் ஊர 
டங்ள் ்லிபகான்்ள் அமல்படுத்தி  
யுள்்ள்கால் அந்் ேகாடடில் சிககியுள்்ள 
இந்தியர்ள்ள மீடபதில் சிக்ல் 
நீடிககி்றது. எனினும் அளனத்து 
இந்தியர்ள்ளயும் மீட் ேடவடிகள் 
எடுக்பபடும் என்று தவளியு்றவுத் துள்ற 
அதி்காரி்ள் உறுதி அளித்துள்்ளனர.

்காபூல் விமகான நிளையத்தில் 
இருந்து அதமரிக் விமகானபபளடயின் 
சி-17 குந்ளகாபமகாஸடர சரககு விமகானம் 

நேற்று ்த்்கார பு்றபபடடது. இதில் 
அதமரிக் தூ்ர் ஊழியர்ள்ள 
அளழத்துச தசல்ை ஏற்பகாடு தசயயப  
படடிருந்்து. விமகானம் பு்றபபடட  
நபகாது நூற்றுக்ணக்கான மக்ள் 
விமகானத்ள் பின்த்காடரந்து ஓடினர.   
அவர்ளின் மீது பரி்காபபபடட அதம  
ரிக் அதி்காரி்ள், அவர்ள்ளயும் 
விமகானத்தில் ஏற்றினர. சி17 ர் 
விமகானத்தில் 150 வீரர்ள் மடடுநம 
தசல்ை முடியும் என்்ற நபகாதிலும் 640  
அ்தி்ள் விமகானத்தில் தேருக்மகா் 
அமரந்து பயணம் தசய்னர.

ப்ற்்றத்ள் ்ணிக் ்லிபகான் 
அளமபபு நேற்று தவளியிடட அறிகள்  
யில், "ஆப்கானிஸ்கானில் அளனத்து  
அரசு அதி்காரி்ளுககும் தபகாதுமன்  
னிபபு வழங்்பபடுகி்றது. அவர்ள் 
மீண்டும் பணிககுத் திரும்ப நவண்டும்" 
என்று த்ரிவிக்பபடடுள்்ளது. அரசு, 
்னியகார நசனல்்ள் அவர்ளின் 
்டடுபபகாடடின் கீழ் வந்துள்்ளன.

அதிபர அஷரப ்னி ேகாடளட 
விடடு தவளிநயறிய நிளையில், 
துளண அதிபர அமருல்ைகா நசைகா 
நேற்று ் ன்ளன தபகாறுபபு அதிபரகா் 
அறிவித்துள்்ளகார. இ்னகால் புதிய 
குழபபம் எழுந்திருககி்றது.

புதிய விசா
இ்னிளடநய ஆப்கானிஸ்கானில் 

ம் சிறுபகான்ளமயினர்்ளகா் இருக  
கும் இந்துக்ளும் சீககியர்ளும் இந்  
தியகாவுககு எளிதில் வருவ்ற்கு ஏது  
வகா் 'இ – எமரதஜன்ஸி எகஸ மிநசநை  
னியஸ' என்்ற புதிய விசகா பிரிளவ 
மத்திய உள்துள்ற அளமசச்ம் நேற்று 
அறிமு்பபடுத்தியுள்்ளது.  இ்ற்கு ஆன் 
ளைனில் விண்ணபபித்்காநை நபகாது  
மகானது. மு்ல்்டடமகா், 6 மகா்்காைத்  
துககு இந்் விசகா தசல்லுபடியகாகும். 
இந்திய தூ்ர்ம் மூடபபடடுள்்ள்கால், 
இந்் விசகாவுக்கான விண்ணபபங்்ள்ள 
பரிசீலித்து இறுதி தசயயும் பணி்ள் 
தடல்லியில் ேளடதபறும் என்றும் 
த்ரிவிக்பபடடுள்்ளது.

8-ம் பககத்தில்..இந்திய சுதந்திரம் 75
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த�ொகுப்பு: 
பி.எம்.சுதிர் 49

	 உலகில்	சுமார்	38	ஆயிரம்	வகை	சிலந்திைள்	உள்்ளன.

	 எல்லா	வகையான	சிலந்திைளுக்கும்		8	ைால்ைள்	உள்்ளன.

	 பறகவைள்,	வவவால்ைள்	ஆகியவறகற	விட	அதிை	அ்ளவிலான	
பூச்சிைக்ள		சிலந்திைள்	உண்ணும்.

	 சிலந்திைளின்	வகலயில்,	‘கவடடமின்	கை’	உள்்ளது.	ைாயத்தின்	
மீது	இகை	கவத்ைால்,	ரத்ைத்கை	ைடடுபபடுத்தும்.

	 மிைப்பரிய	சிலந்தியான	‘கைாலியத்	கபர்ட	ஈடடர்’	11	அங்குலம்	
வகர	வ்ளரும்.

	 சிலந்திகளில்	சிலவற்றுக்கு	6	கணகளும்,	சிலவற்றுக்கு	8	
கணகளும்	உள்ளன.

	 ஒரு	சில	வகக	சிலந்திகள	மற்்ற	சிலந்திகக்ள	உணணும்.

	 சிலந்திக்ளால்	ஒரு	மணி	நேரத்துக்குள	தஙகள	வகலகைப்	
பினன	முடியும்.

	 சில	வகக	சிலந்திகள	தணணீருக்குளளும்	வாழும்.		

	 சிலந்திகளுக்கு	பற்கள	கிகைைாது.	ஒரு	வககைான	திரவத்கத	
பூச்சிகளின	மீது	செலுத்தி	உருக்கி,	பினபு	அவற்க்ற	
உணணுகின்றன.

சிலந்தி

மேஷம்: இழுபறியாக இருந்துவந்்த காரியஙகள் இன்று சுமுகமாக 
முடியும். ச�ாந்்தபந்்தஙகளுக்கு மத்தியில் மதிக்கபபடுவீரகள். 
வவலைக்காக காத்திருந்்தவரகளுக்கு  நல்ை ்தகவல் வரும்.

ரிஷபம்:   சிை காரியஙகலை வபாராடி முடிபபீரகள். அநாவசியமாக 
யாருக்காகவும் எந்்த உறுதிசமாழிவயா, உத்்தரவா்தவமா ்தர வவண் 
டாம். சவளி உணவுகலைத் ்தவிரபபது நல்ைது.

மிதுனம்: மனநிலைவுடன் சிை காரியஙகலை ச�ய்து முடிபபீரகள். 
நண்பரகள், விருந்தினர வருலகயால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி கிட்டும். 
பணவரவு திருபதிகரமாக இருக்கும். ்தாயார ஆ்தரவாக இருபபார.

கடகம்: குடும்பத்தில் அலமதி நிைவும். நட்பு வட்டாரம் விரியும். 
கடன் பிரச்சிலனகளுக்கு மாற்றுவழி காண்பீரகள். கணவன் - 
மலனவிக்குள் அன்வயான்யம் அதிகரிக்கும்.

சிம்ேம்: பிரியமானவரகளின் �ந்திபபு நிகழும். குடும்பத்தில் 
உள்ைவரகளிடம் மனம்விட்டுப வபசுவீரகள். அரசு விவகாரஙகளில் 
�ா்தகமான நிலை காணபபடும். திடீர பணவரவு உண்டு.

கன்னி: ்தன்னம்பிக்லக பிைக்கும். விடாபபிடியாக ச�யல்பட்டு வவலை 
கலை முடிபபீரகள். கணவன் - மலனவிக்குள் நிைவிய கருத்துவவறு 
பாடுகள் நீஙகும். கடன் பிரச்சிலனலய �மாளித்து விடுவீரகள்.  

துலாம்: மனதில் பட்டல்த பளிச்ச�ன்று வபசுவீரகள். குடும்பத்தில் 
கைகைபபான சூழல் ஏற்படும். உைவினரகைால் மனநிம்மதி கிட்டும். 
பஙகு வரத்்தகம் ைாபம் ்தரும். ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் ஏற்படும்.

விருச்சிகம்: ச�ான்ன ச�ால்லைக் காபபாற்ை பரபரபபுடன் 
ச�யல்படுவீரகள். மனதுக்குப பிடித்்தவரகளுக்காக அதிகம் ச�ைவு 
ச�ய்வீரகள். உடல் ஆவராக்கியம் திருபதிகரமாக இருக்கும்.

தனுசு: பலழய நிலனவுகளில் அடிக்கடி மூழ்குவீரகள். சிைர நன்றி 
மைந்து வபசுவாரகள். சவளிவட்டாரத்தில் சபரிய சபாறுபபுகலை 
உஙகலை நம்பி ஒபபலடபபாரகள். கலைபசபாருட்கள் வ�ரும்.

ேகரம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ்தஙகும். உடல் நிலை சீராக அலமயும். 
உைவினரகளின் வருலகயுண்டு. கனவுத்ச்தால்லை, தூக்கமின்லம 
விைகும். வீடு பராமரிபலப வமற்சகாள்வீரகள்.

கும்பம்:  திட்டமிட்ட காரியஙகலை சிைபபாக ச�ய்து முடிபபீரகள். 
பிள்லைகலை சபாறுபபாக வைரக்க வவண்டும் என எண்ணுவீரகள். 
உடல் ஆவராக்கியம் திருபதிகரமாக இருக்கும்.

மீனம்: வீண் ச�ைவுகலைத் ்தவிரபபீரகள். வபச்சில் ்தன்னம்பிக்லக 
பிைக்கும். குடும்ப வருமானத்ல்த உயரத்்த ஆவைா�லன ச�ய்வீரகள். 
சவளியூரில் இருந்து எதிரபாரத்்த ச�ய்தி வந்துவ�ரும்.

ஜோதிஷபூஷண் ஜேங்கடசுப்பிரமணியன்

18-08-2021
புதன்கிழமை

திதி : ஏகா்தசி நள்ளிரவு 12.31 மணி வலர. பிைகு துவா்தசி.
நட்சத்திரம் : மூைம் நள்ளிரவு 12.15 மணி வலர. பிைகு பூராடம்.
நாேம�ாகம் : விஷகம்பம் இரவு 9.54 மணி வலர. பிைகு பரீதி.
நாேகரணம் : வணில� பிற்பகல் 1.38 மணி வலர. பிைகு பத்திலர
நலல மநரம் : காலை 6.00-7.30, 9.00-10.00, மதியம் 1.30-3.00,  
   மாலை 4.00-5.00, இரவு 7.00-10.00 மணி வலர. 
ம�ாகம் : மந்்தவயாகம் நள்ளிரவு 12.15 வலர. பிைகு அமிர்தவயாகம்.
சூலம் : வடக்கு, வடகிழக்கு நண்பகல் 12.24 மணி வலர.
பரிகாரம் : பால் 
சூரி� உத�ம் : ச�ன்லனயில் காலை 5.57 அஸதேனம்: மாலை 6.27

நாள் வைரபிலை
அதிர்ஷட எண் 4, 8, 9
்சந்திரா்ஷடேம் காரத்திலக, வராகிணி

2
ஆவணி

பிலவ

ராகு காலம் மதியம் 12.00-1.30
எேகண்டம் காலை 7.30-9.00
குளிகக காலை 10.30-12.00

அர்ச்சகர நியமன விவகாரத்தில் உ்ச்ச நீதிமன்றம் வரர ச்சனறு போராடுபவன

இந்து மதத்தில் தலையிடும் அதிகாரத்லத முதல்்வருக்கு ககாடுத்தது யார்?
z பாஜக மூத்த ்தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி ககள்வி

 �சென்லனை
அனைத்து சாதியிைனையும் அர்சசக 
ைாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், பயிற்சி 
பபற்்ற 29 ஓதுவாரகள் உடப்ட 58 
நபரகள் பல்வறு ் காயிலகளில 
பணியமரத்்தபபடடுள்்ளைர. இ்தற் 
காை பணி நியமை ஆனைனய 
மு்தலவர ஸ்டாலின் க்டந்த வாைம் 
வழங்கிைார. இநநினையில, பல 
்வறு ் காயிலகளில ஏற்பகை்வ 
பை ஆண்டுக்ளாக பணியாற்றிவரும் 
அர்சசகரகளுக்கு பதிைாக, புதி்தாக 
நியமிக்கபபட்டவரகள் பணியமரத் 
்தபபட்ட்தாக சர்சனச எழுந்தது.

இதுப்தா்டரபாக சட்டப்பைனவ 
யில ்நற்று வி்ளக்கம் அளித்்த 
மு்தலவர ஸ்டாலின், ‘‘ஏற்பகை்வ 
பணியில உள்்ள அர்சசகரகள் 
யாரும் பணியில இருநது அபபு்றப 
படுத்்தபப்டவிலனை. அனைத்து 
சாதியிைனையும் அர்சசகைாக்கும் 
திட்டத்ன்த சீரகுனைக்க சதி ந்டக் 
கி்றது’’ என்று ப்தரிவித்்தார.

இநநினையில, அர்சசகர நிய 
மைத்தில ்தமிழக அைசின் பசயல 
பாடுகளுக்கு பாஜக மூத்்த 
்தனைவர சுபபிைமணியன் சுவாமி 
கடும் எதிரபபு ப்தரிவித்துள்்ளார.

இதுப்தா்டரபாக ‘இநது ்தமிழ் 
தினச’யி்டம் அவர கூறிய்தாவது:

அனைத்து சாதியிைனையும் 
அர்சசகைாக்க, கருைாநிதி மு்தல 
வைாக இருந்த்பாது சட்டம் 
பகாண்டு வந்தார. ஆைால, நீதி 
மன்்ற வழக்குகள் காைைமாக, அன்த 

பசயலபடுத்்த முடியவிலனை. 
கருைாநிதி பசய்த ்தவன்ற, அவைது 
மகைாை மு்தலவர ஸ்டாலின் பசயய 
மாட்டார என்று நினைத்்்தன்.

ஆைால, க்டவுள் நம்பிக்னக 
இலைா்த, இநது ம்தத்துக்கு எதிைாை 
திைாவி்டர கழகம் ் பான்்ற அனமப 
பிைரின் ்காரிக்னகனய ஏற்று 
மு்தலவர ஸ்டாலின் பசயலபடடு 
வருவ்தாகத் ப்தரிகி்றது. பல்வறு 
்காயிலகளில புதி்தாக அர்சசகரகள் 
நியமிக்கபபடடுள்்ளைர.

இநது அ்றநினையத் துன்ற 
சட்டத்தின்படி, அ்றநினையத் துன்ற 
யின் கடடுபபாடடில உள்்ள ் காயில 
களில அர்சசகர, ஓதுவார, பூசாரி 
கன்ள நியமிக்கும் அதிகாைம் அ்றங் 
காவைருக்கு மடடு்ம உள்்ளது. 
்காயினை நிரவாகம் பசயயும் 
அதிகாைமும் அ்றங்காவைருக்்க 
உள்்ளது. சட்டம் இபபடி இருக்க, 
்காயிலகளில அர்சசகரகன்ள 
நியமிக்கும் அதிகாைத்ன்த மு்தலவர 

ஸ்டாலின் னகயில எடுத்திருபபது 
கண்்டைத்துக்கு உரியது. இநது 
ம்த விவகாைங்களில ்தனையிடும் 
அதிகாைத்ன்த மு்தலவர ஸ்டாலி 
னுக்கு யார பகாடுத்்தது?

தீடசி்தரகளி்டம் இருநது சி்தம் 
பைம் ந்டைாஜர ்காயில நிரவாக 
உரினம பறிக்கபபட்டன்த எதிரத்து, 
பசன்னை உயர நீதிமன்்றத்திலும், 
உ்சச நீதிமன்்றத்திலும் வழக்கு 
ப்தா்டரநது வா்தாடி்ைன். இ்தைால, 
சி்தம்பைம் ந்டைாஜர ்காயினை 
தீடசி்தரக்்ள நிரவகிக்கைாம் என்று 
உ்சச நீதிமன்்றம் உத்்தைவிட்டது.

ந்டைாஜர ்காயில வழக்கில 

பைம்பனை அர்சசகரகள் உரினமனய 
உ்சச நீதிமன்்றம் நினைநாடடியுள் 
்ளது. இத்்தனகய சூழலில, அர்சசகர 
கன்ள நியமிக்கும் அ்றங்காவைர 
களின் உரினமயில அைசு ்தனையிட 
டிருபபது ்தவ்றாை முடிவு.

எை்வ, பல்வறு சட்டங்கள், 
உ்சச நீதிமன்்ற உத்்தைவுகன்ள ் மற் 
்காள் காடடி, பசன்னை உயர 
நீதிமன்்றத்தில வழக்கு ப்தா்டை இருக் 
கி்்றன். ் ்தனவபபட்டால உ்சச நீதி 
மன்்றம் வனை பசன்று ்பாைாடு 
்வன். 

இவவாறு சுபபிைமணியன் 
சுவாமி கூறிைார.

வருமான வரிக்கு வட்டி செலுத்துவதில் விலக்கு ககாரி 

நடிகர் சூர்்யா தயாககல் செயத மனு தள்ளுபடி
 �சென்லனை

வருமாை வரிக்கு வடடி பசலுத்து 
வதில இருநது விைக்கு அளிக்கக் 
்காரி நடிகர சூரயா ்தாக்கல பசய்த 
மனுனவ பசன்னை உயர நீதிமன் 
்றம் ்தள்ளுபடி பசயதுள்்ளது.

நடிகர சூரயாவின்  வீடடில க்டந்த 
2010 அக்்்டாபரில வருமாைவரித் 
துன்றயிைர  ் சா்தனை ந்டத்திைர. 
அன்தத் ப்தா்டரநது 2007-08  மற்றும் 
2008-09 ஆகிய ஆண்டுகளுக்காை  
வருமாை வரினய மதிபபீடு 
பசயது, 2011-ம் ஆண்டு வருமாை 
வரித்துன்ற உத்்தைவு பி்றபபித்்தது.

இன்த எதிரத்து வருமாைவரித் 
துன்ற தீரபபாயத்தில சூரயா ்தைப 
பிலும், வருமாைவரித் துன்ற ்தைப 
பிலும் மனுக்கள் ்தாக்கல  பசயயப 
பட்டை. இந்த வழக்குகன்ள 
விசாரித்்த ்மலமுன்றயீடடு தீரப 
பாயம், 2007-08, 2008-09 ஆகிய 
ஆண்டுகளுக்கு ரூ.3 ் காடி்ய 11 
ைடசத்து 96 ஆயிைத்ன்த வரியாக 

பசலுத்்த ்வண்டும் என்்ற வரு 
மாை வரித்துன்ற மதிபபீடடு அதி 
காரியின் உத்்தைனவ உறுதி 
பசய்தது.

இநநினையில, தீரபபாயத்தில 
்தான் ப்தா்டரந்த வழக்கு 3 ஆண்டு 
களுக்குப பி்றகு தீரவு காைபபட்ட 
்தால, வருமாை வரி சட்டபபடி மா்தம் 
1 ச்தவீ்தம் வடடி வசூலிபபதில 
இருநது ்தைக்கு  விைக்கு அளிக்க 
்வண்டும் எைக் ்காரி க்டந்த 
2018-ம் ஆண்டு பசன்னை உயர 
நீதிமன்்றத்தில சூரயா வழக்கு 
ப்தா்டரநதிருந்தார. வருமாை வரித் 
துன்றக்கு ்தான் முன்றயாக வரி 
பசலுத்தி வருவ்தாகவும், தீரபபா 
யத்தின் காை்தாம்தத்துக்கு வரு 
மாைவரித் துன்ற்ய காைைம் 
என்ப்தால வருமாை வரி சட்டப 
படி, வடடி விைக்கு பப்ற ்தைக்கு 
உரினம உள்்ள்தாகவும்  மனுவில 
ப்தரிவித்து இருந்தார.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ.எம். 

சுபைமணியம் முன்பு ் நற்று விசாை 
னைக்கு வந்தது. அப்பாது, ‘‘வரு 
மாை வரி ப்தா்டரபாை ் சா்தனை 
ந்டந்த 45 நாடகளுக்குள் வருமாை 
வரிக்காை கைக்னக சூரயா ்தாக்கல 
பசயய ்வண்டும். ஆைால, 
சூரயா காை்தாம்தமாக்வ ்தைது 
கைக்னக ்தாக்கல பசயதுள்்ளார. 
வருமாை வரி மதிபபீடடு ந்டவடிக் 
னககளுக்கு சூரயா முழு 
ஒத்துனழபபு ்தைவிலனை. 
்சா்தனைக்கு பி்றகும் வருமாைம் 
குறித்்த முழு விவைங்கன்ள அவர 
அளிக்கவிலனை. எை்வ, வருமாை 
வரி சட்டபபடி, வடடி விைக்கு பப்ற 
சூரயாவுக்கு உரினம இலனை’’ 
எை வருமாை வரித்துன்ற ்தைபபில 
வாதி்டபபட்டது. 

இரு்தைபபு வா்தங்கன்ளயும் 
்கட்ட நீதிபதி, இதுப்தா்டரபாக 
நடிகர சூரயா ்தாக்கல பசயதிருந்த 
மனுனவ ்தள்ளுபடி பசயது 
உத்்தைவிடடுள்்ளார.

பபயாலி பத்திரப் பதிவுகளை ரத்து செய் ெட்ட திருத்தம்
zz பேரவையில் அவைச்சர் மூர்த்தி தகைல் 

 �சென்லனை
்பாலியாக பதிவு பசயயபபடடுள்்ள 
ஆவைங்கன்ள ைத்து பசயவ்தற்கு 
பத்திைப பதிவுத் துன்ற ்தனை 
வருக்கு அதிகாைம் வழங்கும் சட்டத் 
திருத்்தம் பகாண்டு வைபப்ட உள்்ள 
்தாக அனம்சசர பி.மூரத்தி ப்தரி 
வித்்தார. சட்டப்பைனவயில பட 
பஜட மீது ் நற்று ந்டந்த விவா்தம்: 

தி.வேல்முருகன் (்தமிழக வாழ் 
வுரினம கடசி): பசன்னை பள்ளிக் 
கைனை சதுபபு நிைக்காடுகள், ஆக் 
கிைமிபபால 6,500 பெக்்்டரில 
இருநது 1,500 பெக்்்டைாக சுருங்கி 
யுள்்ளது. க்டந்த ஆடசியில ரூ.10 

ஆயிைம் ் காடி மதிபபுள்்ள சதுபபு 
நிைக் காடுகள் ்தனியாருக்கு பட்டா 
மாற்்றம் பசயயபபடடுள்்ளது.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாக 
ராஜன்: அைசு நிைங்கள் ஆங்கி்ை 
யர ஆடசிக் காைத்தில குத்்தனகக்கு 
வி்டபபடடு, காைம் முடிவன்டந்த 
பி்றகும் நிைங்கள் மீடகபப்டாமல 
இருக்கின்்றை. 4.50 ைடசம் ஏக்கர 
அைசு நிைங்கள் ஆக்கிைமிபபில 
இருக்கின்்றை. இவற்ன்ற மீடப்ட 
டுக்க இைண்டு ந்டவடிக்னக எடுத் 
துள்்்ளாம். பத்திைப பதிவுத் துன்ற 
யில ்தவ்றாக பதிவு பசய்த ஆவ 
ைங்கன்ள அை்ச திருத்தி சம்பந்தப 

பட்டவரகள் மீது ந்டவடிக்னக 
எடுக்க சட்டதிருத்்தம் பசயயபபடும். 

அமைச்சர் பி.மூர்த்தி: ்தமிழகம் 
முழுவதும் பலைாயிைக்கைக்காை 
ஏக்கர நிைங்கள் ் பாலி ஆவைம், 
ஆள் மா்றாட்டம் மூைம் பதிவு பசய 
வ்தாக ்தகவலகள் வநதுள்்ளை. 
்பாலியாக பதிவு பசயயபபடடுள்்ள 
ஆவைங்கன்ள ைத்து பசயவ்தற்கு 
பத்திைப பதிவுத் துன்ற ்தனை 
வருக்கு அதிகாைம் வழங்கும் 
சட்டத்திருத்்தம் பகாண்டு வைபப்ட 
உள்்ளது. ்பாலியாை பதிவுகள் 
அனைத்தும் ைத்து பசயயபபடும். 

இவவாறு விவா்தம் ந்டந்தது.

க�ாக்கிக�ா பாராலிம்பிக்கில் கலந்து சகாள்ளும்

இந்தி் பயாரயா த்டகை வீரர்களு்டன் 
பிரதமர் பமயாடி கலந்துளர்யா்டல்

 �புதுசெல்லி
்்டாக்கி்யா பாைாலிம்பிக்கில 
கைநது பகாள்ளும் இநதிய வீைர, 
வீைாங்கனைகளு்டன் பிை்தமர 
ந்ைநதிை ்மாடி காபைாலி 
வாயிைாக ் நற்று உனையாடிைார.

பாைாலிம்பிக் ்பாடடி ஜபபா 
னின் ் ்டாக்கி்யா நகரில வரும் 
24-ம் ்்ததி மு்தல பசப்டம்பர 
5-ம் ் ்ததி வனை நன்டபபறுகி்றது. 
இதில இநதியாவில இருநது 54 
பாைா ்த்டக்ள வீைரகள் 9 வின்ள 
யாடடு பிரிவுகளில கைநது பகாள் 
கின்்றைர. இநதிய குழுவுக்கு 
்தமிழகத்தின் ் சைம் மாவட்டத்ன்த 
்சரந்த உயைம் ்தாண்டு்தல வீைைாை 
மாரியபபன் ்தனைனம வகிக்கி்றார.

இநநினையில ்்டாக்கி்யா 
பாைாலிம்பிக்கில பங்்கற்கும் 
இநதிய வீைரகளின் நம்பிக்னகனய 
அதிகரிக்கும் வி்தமாக பிை்தமர 
ந்ைநதிை ் மாடி ் நற்று அவரகளு 
்டன் காபைாலி வாயிைாக கைந 
துனையாடிைார. பிை்தமர ்மாடி 
்பசும்்பாது, “க்ைாைா பபருந 
ப்தாற்று உங்க்ளது கஷ்டங்கன்ள 
அதிகரித்திருக்கைாம். ஆைால 
நீங்கள் நினைனய ஒரு்பாதும் 
னகவிடடுவி்டவிலனை. இது்தான் 
உண்னமயாை வின்ளயாடடுத் 
தி்றன். உங்கள் ப்தக்கம் மிகவும் 
முக்கியமாைது. ஆைால புதிய 
இநதியா, ப்தக்கம் பவலை வின்ள 
யாடடு வீைரகளுக்கு அழுத்்தம் 
பகாடுக்காது, நீங்கள் உங்கள் 
நூறு ச்தவீ்த தி்றனை பகாடுக்க 
்வண்டும்”என்்றார.

ப்தா்டரநது பாைா ்த்டக்ள வீைர 
கள், பிை்தமரு்டன் உனையாடிைர. 
அப்பாது ஈடடி எறி்தல வீைைாை 
்்த்வநதிை ஜஜாரியா கூறும் 

்பாது,  “நீங்கள் எப்பாதும் பாைா- 
்த்டக்ள வீைரகன்ள ஊக்கபபடுத்தி 
உள்ளீரகள். ் ்டாக்கி்யா பாைாலிம் 
பிக்கில எங்க்ளால முடிந்தன்த்ச 
பசய்வாம். நம் முன்ைால ஒரு 
சவால இருக்குமாைால நாம் பவற் 
றினய அன்டவ்தற்கு அருகில 
இருக்கி்்றாம் என்பன்த நான் 
வாழ்க்னகயில கற்றுக்பகாண் 
்்டன்” என்்றார.

விலவித்ன்த வீைாங்கனையாை 
்ஜாதி பாைனி்டம் பிை்தமர ் பசும் 
்பாது, “இது உங்கள் மு்தல பாைா 
லிம்பிக். உங்கள் பபற்்்றார உங்க 
ளுக்காக நின்றய பசயதிருக்கி்றார 
கள். நீங்கள் அனைவருக்கும் உத் 
்வகம் அளிக்கக் கூடியவர, ஒவ 
பவாரு சூழ்நினைனயயும் மிகுந்த 
உறுதியு்டனும் மை உறுதியு்டனும் 
னகயாண்்ட உங்கள் ்தானய 
நான் பாைாட்ட விரும்புகி்்றன். 
நீங்கள் ஒரு சி்றந்த மகள் மற்றும் 
ச்கா்தரி. நாடு உங்கன்ளப பற்றி 
அறிந்தால, அவரகள் ்மலும்  
அறிபவாளி பபறுவாரகள்” 
என்்றார.

பாைாலிம்பிக்கில இநதிய ் ்தசி 
யக் பகாடினய ஏநதி்ச பசலை 
உள்்ள மாரியபபன் ் பசும்்பாது, 
“நான் சிறு வயதில விபத்ன்த சநதித் 
்்தன். ஆைால அது என்னை ்தடுத்து 
நிறுத்்த நான் வி்டவிலனை. 2011-ம் 
ஆண்டு மு்தல ப்தா்டர்சசியாக 
சி்றந்த தி்றனை பவளிபபடுத்தி 
வருகி்்றன். ்்டாக்கி்யாவில 
நாடன்ட மீண்டும் பபருனமபபடுத்்த 
விரும்புகி்்றன். ஒவபவாரு வின்ள 
யாடடு வீைருக்கும் நான் பசாலை 
விரும்புவது ஒரு்பாதும் விடடுக் 
பகாடுக்காதீரகள் என்பது்தான்” 
என்்றார.

‘பிரச்சினை தீர்க்கப்பட்டு விட்்டதா்க ததரிகிறது’
சுபபிரமணியன் சுவாமி வநற்றிரவு சவளியிட்ட ட்விட்டர பதிவில் “்தமிழக 
வகாயில் அரச்�கர நியமன பிரச்சிலன தீரக்கபபட்ட்தாகத் ச்தரிகிைது. 
�ட்டபவபரலவயில், இன்று (ஆக.17) வபசிய மு்தல்வர ஸடாலின், ‘ஏற்சகனவவ 
பணியில் உள்ை அரச்�கரகள், பூ�ாரிகள் யாரும் அகற்ைபபடவில்லை. 
அகற்றும் திட்டமும் அரசிடம் இல்லை. 60 வயல்த கடந்து ஓய்வு சபறும் 
அரச்�கரகளுக்கு ்தகுந்்த பணி வழஙகபபடும்’ என்று கூறியுள்ைார. இ்தன் 
மூைம், இபபிரச்சிலன தீரக்கபபட்ட்தாகத் ச்தரிகிைது” என்று கூறியுள்ைார.
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“LKS - GOLD” IS CASH IN HAND

ஒபர நயாளில் 88 லடெம் பபருககு தடுப்பூசி செலுத்தி ெயாதளை
zzநாடு முழுைதும் கபரானா ோதிப்பு எண்ணிகவக ்சரிவு

 � புதுசெல்லி
நாடடில ் நற்று ஒ்ை நாளில 88.13 ைடசம் 
்பருக்கு க்ைாைா னவைஸ ்தடுபபூசி 
பசலுத்தி சா்தனை பன்டக்கபபடடுள்்ளது. 
்மலும் நாடடில திைசரி க்ைாைாவால 
பாதிக்கபபடு்வார எண்ணிக்னக 25,166-
ஆக சரிநதுள்்ளது. இது க்டந்த 154 நாட 
களில மிகக் குன்றந்த அ்ளவாகும்.

இதுப்தா்டரபாக மத்திய சுகா்தாைத்  
துன்ற அனம்சசகம் பவளியிடடுள்்ள பசயதிக் 
குறிபபில கூறியுள்்ள்தாவது:

�டுப்பூசி 55 க�ொடியைக் �டந�து
நாடடில ஒ்ை நாளில ் நற்று  88.13 ைடசம் 

்பருக்கு க்ைாைா ்தடுபபூசிகள் பசலுத்தி 
சா்தனை பன்டக்கபபடடுள்்ளது. இ்தனையும் 
்சரத்து, இநதியாவில பசலுத்்தபபடடுள்்ள 
க்ைாைா னவைஸ ்தடுபபூசிகளின் பமாத்்த 
எண்ணிக்னக ் நற்று 55 ் காடினயக் க்டநது 
சா்தனை பன்டத்துள்்ளது.

்நற்று கானை 7 மணிக்கு கின்டத்்த மு்தல 
கட்ட ்தகவலின்படி, இதுவனை பமாத்்தம் 
62,12,108 முகாம்களில 55,47,30,609 
்தடுபபூசிகள் ்பா்டபபடடுள்்ளை.

க்டந்த ஜைவரி 16-ம் ்்ததி மு்தல  
க்ைாைா னவைஸ ்தடுபபூசி நாடடில பசலுத் 
்தபபடடு வருகி்றது. இ்தனின்ட்ய க்டந்த 
ஜூன் மா்தம் மு்தல ்தடுபபூசி பகாள்னகயில 
மாற்்றம் பசயயபபடடு அதிக அ்ளவில ்தடுப  

பூசிகள் பசலுத்்தபபடடு வருகின்்றை 
என்பது குறிபபி்டத்்தக்கது.

இவவாறு பசயதிக் குறிபபில கூ்றப 
படடுள்்ளது:

இதுப்தா்டரபாக, மத்திய சுகா்தாைத் 
துன்ற அனம்சசர மன்சுக் மாண்்டவியா 
்தைது டவிட்டர பக்கத்தில கூறியுள்்ள  
்தாவது: ் நற்று ஒ்ை நாளில 88.13 ைடசம் 
்பருக்கு க்ைாைா ்தடுபபூசி பசலுத்்தபபட 
டுள்்ளது. இது உைக அ்ளவில மிகபபபரிய 
சா்தனையாகும். ஒ்ை நாளில இவவ்ளவு 
்பருக்கு ்தடுபபூசி ்பாடடு இநதியா 
சா்தனை பன்டத்துள்்ளது. 

இவவாறு அவர கூறியுள்்ளார.
்தற்்பாது மாநிைங்களி்டம் 2.25 ்காடி 

்தடுபபூசி மருநதுகள் னகயிருபபில  உள்்ள 
்தாக மத்திய சுகா்தாைத் துன்ற அனம்சசகம் 
ப்தரிவித்துள்்ளது.

25,166 கேருக்கு ேொதிப்பு
இநநினையில, நாடடில க்டந்த 24 மணி 

்நைத்தில 25,166 ்பருக்கு க்ைாைா 
ப்தாற்று உறுதி பசயயபபடடுள்்ளது. இது 
க்டந்த 154 நாடகளில மிகக் குன்றந்த 
அ்ளவாகும். ப்தா்டரநது 51 நாடக்ளாக புதிய 
பாதிபபுகளின் எண்ணிக்னக 50,000-க்கும் 
குன்றவாக ஏற்படடு வருகி்றது.

நாடு முழுவதும் ஒ்ை நாளில 437 ் பர 
க்ைாைா னவைஸ பாதிபபால உயிரிழநது 

உள்்ளைர. இ்தன்மூைம் க்ைாைா 
னவைஸால இதுவனை உயிரிழந்தவரகளின் 
பமாத்்த எண்ணிக்னக 4,32, 079 ஆக உயரந 
துள்்ளது.

்மலும், க்ைாைா பாதிபபில இருநது  
குைமன்டந்தவரகளின் எண்ணிக்னக 
3,14,48,754 ஆக உயரநதுள்்ளது. ்நற்று 
ஒ்ை நாளில 36,830 ்பர குைமன்டநது 
வீடு திரும்பியுள்்ளைர. இ்தன்மூைம் குை 
மன்டந்தவரகளின் விகி்தம் 97.51 ச்தவீ்தமாக 
உள்்ளது.

�க�ொனொ சிகிசயசையில் 3,69,846 கேர்
நாடு முழுவதிலும் உள்்ள பல்வறு 

மருத்துவமனைகளில 3,69,846 ் பர சிகி்சனச 
பபற்றுவருகின்்றைர. க்டந்த 24 மணி ் நைத் 
தில 15,63,985 க்ைாைா ப்தாற்று பரி்சா்த 
னைகளும், இநதியாவில இதுவனை பமாத் 
்தம் 49,66,29,524 பரி்சா்தனைகளும் ் மற் 
பகாள்்ளபபடடுள்்ளை. வாைாநதிை  க்ைாைா 
னவைஸ ப்தாற்று உறுதி விகி்தம் 1.98 
ச்தவீ்தமாகவும், திைசரி ப்தாற்று உறுதி 
விகி்தம் 1.61 ச்தவீ்தமாகவும் ் நற்று பதிவாகி 
யுள்்ளது.

ப்தா்டரநது 22 நாடக்ளாக அன்்றா்ட 
ப்தாற்று உறுதி வீ்தம் 3 ச்தவீ்தத்துக்கு 
குன்றவாகவும், 71 நாடக்ளாக 5 ச்தவீ்தத் 
துக்கு குன்றவாகவும் உள்்ளது குறிபபி்டத் 
்தக்கது.

க�ந்த 8 மாதஙகளில் ரூ.165 உ�ர்வு

ெளம்ல் கயாஸ் சிலிண்டர் 
விளல ரூ.25 அதிகரிப்பு
zzபோதுைககள் கடும் அதிர்சசி

 �சென்லனை
வீடடு உப்யாகத்துக்காை சனம 
யல காஸ சிலிண்்டர வினை, ரூ.25 
உயரத்்தபபடடுள்்ளது. இ்தன் 
மூைம், க்டந்த 8 மா்தங்களில 
ரூ.165 அதிகரித்துள்்ளது. இந்த 
வினை உயரவால பபாதுமக்கள் 
கடும் அதிர்சசி அன்டநதுள்்ளைர.

சரவ்்தச சநன்தயில க்சசா எண்  
பைய வினை, அபமரிக்க 
்டாைருக்கு நிகைாக இநதிய 
ரூபாயின் மதிபபு ஆகியவற்ன்றக் 
கைக்கில பகாண்டு, எண்பைய 
நிறுவைங்கள், சனமயல காஸ 
சிலிண்்டர வினைனய மா்தம் 
்்தாறும் மாற்றி அனமக்கின்்றை.

க்டந்த ஆண்டு டிசம்பர மா்தத்  
துக்காை வீடடு உப்யாக சிலிண் 
்டரின் வினை ரூ.50 உயரத்்தப 
படடு ரூ.610-ல இருநது ரூ.660 
ஆக நிரையிக்கபபட்டது. பின்ைர, 
இந்த ஆண்டு பிபைவரி மா்தத்தில 
இருநது எரிவாயு சிலிண்்டர 
வினை ப்தா்டரநது உயரத்்தபபடடு 

வருகி்றது. பிபைவரி 4-ம் ்்ததி 
ரூ.25-ம், பிப.15-ம் ் ்ததி ரூ.50-ம் 
உயரத்்தபபட்டை. பிப.25-ம் ் ்ததி 
மறுபடியும் ரூ.25 உயரத்்தபபட்டது. 
அடுத்து, மார்ச 1-ம் ்்ததி ரூ.25 
உயரத்்தபபட்டது. 

இ்தன்படி, ஒரு மா்தத்துக்குள் 
சிலிண்்டர வினை ரூ.125  அதிகரிக் 
கபபட்டது. பின்ைர, ஏபைல 1-ம் 
்்ததி சிலிண்்டர வினை ரூ.10 
குன்றக்கபபட்டது.

இநநினையில, ்தற்்பாது ரூ.25 
உயரத்்தபபடடுள்்ள்தாக எண் 
பைய நிறுவைங்கள் அறிவித்துள் 
்ளை. அ்தன்படி, பசன்னையில 
க்டந்த மா்தம் ரூ.850.50-க்கு விற் 
பனையாை சனமயல காஸ சிலிண் 
்டர, ரூ.25 அதிகரித்து  ரூ.875.50 ஆக 
நிரையிக்கபபடடுள்்ளது.  க்டந்த 
8 மா்தங்களில மடடும் சிலிண்்டர 
வினை ரூ.165 அதிகரித்துள்்ளது 
குறிபபி்டத்்தக்கது. இந்த வினை 
உயரவால பபாதுமக்கள் கடும் 
அதிர்சசி அன்டநதுள்்ளைர.

ஆந்திர முதல்வர 
தெ்கன்மா்கனு்ககு எதிரா்க  
்மலும் 2 குறறப ்பத்திரின்க

 �என். மகேஷ்குமார்

 �அமராவதி 
பசாத்துக் குவிபபு வழக்கில ஆநதிை 
மு்தலவர பஜகன்்மாகன் பைடடிக்கு 
எதிைாக அமைாக்க துன்ற ் நற்று ் மலும் 
2 குற்்றப பத்திரினககன்ள ்தாக்கல 
பசயதுள்்ளது. 

ஆநதிை மு்தலவர பஜகன் ்மாகன் 
பைடடி ஏற்பகை்வ பசாத்துக் குவிபபு 
வழக்னக எதிரபகாண்டு வருகி்றார. 
இதுவனை பஜகன்்மாகன் பைடடி மீது 
11 குற்்றப பத்திரினககன்ள அமைாக்கத் 
துன்ற ்தாக்கல பசயது விசாைனை 
ந்டத்தி வருகி்றது. இவற்றில 7 குற்்றப 
பத்திரினககள் ப்தா்டரபாை ஆவைங்கள் 
நீதிமன்்றத்தில ்தாக்கல பசயயபபடடுள் 
்ளை. 

இந்த்ச சூழலில ொன்பிக் மற்றும் 
்ைபாக் ஷி நாபைடஜ் ெப வழக்குகளில 
அமைாக்கத் துன்ற சிபிஐ நீதிமன்்றத்தில 
்நற்று ் மலும் 2 குற்்றப பத்திரினககன்ள 
்தாக்கல பசய்தது. இ்தனை சிபிஐ நீதிமன்்றம் 
விசாைனைக்கு எடுத்துக்பகாண்்டால, 
குற்்றவாளிகளுக்கு சம்மன் அனுபபபபடும் 
என்று அமைாக்கத் துன்ற ப்தரிவித்துள் 
்ளது.

(C) KSL Media Ltd.

This PDF was originally uploaded to The Hindu Newspaper - ePaper (https://t.me/hindu_epaper1). Subscribe now to get this edition before anyone else!! Backup channel: @news_backup
X

+

www.msiva.in/dailypaper


புதன், ஆகஸ்ட் 18, 2021 3

TAMILTH Kancheepuram 1 Regional_01 22_19_06

CH-KP

த�ொழிலதிபரிடம் 
பணம் திருட்டு

 �சென்னை
அரும்பாக்கம விசபாலபாட்சி தெரு 
வில்,  தசகயூரிட்டி நிறுவனம 
நடத்தி வரு்வர் அனவர் (42).   
இவர், ெனது  நண்ர் ஏழுமலல 
யுடன அரும்பாக்கம 100 அடி  
சபாலலயில் நநற்று ்கபாரில் 
தசனறு த்கபாணடிருநெபார்.

அபந்பாது,  இரு த்ண்கள் 
்கபாலை நிறுத்தி,  அனவரிடம 
்ணம ந்கட்டுள்்ளனர். அப 
த்பாழுது மணி்ர்ஸில் இருநது 
ரூ.10 எடுத்து த்கபாடுத்ெ நிலல 
யில்,  ஆசிர்வபாெம தசயவெபா்கக  
கூறி அவைது ்ர்லஸை வலு 
்கட்டபாயமபா்க வபாங்கி,  பினனர் 
திருபபிக த்கபாடுத்துள்்ளனர்.

சிறிது நநைத்துககுப பிறகு  
்ர்லஸை ்பார்த்ெந்பாது,  அதில் 
இருநெ ரூ.50 ஆயிைத்தில் ரூ.17 
ஆயிைம திருடப்ட்டிருநெது 
தெரியவநெது. இதுகுறித்ெ பு்கபா 
ரின ந்ரில் அரும்பாக்கம ந்பாலீ 
ஸைபார் விசபாைலண நமற்த்கபாண 
டுள்்ளனர்.  ்ணத்லெ திருடிச் 
தசனறது திருநங்ல்க்கள் என 
கூறப்டுகிறது.

சென்ட்்ரல் - அ்ரக்கோணம் இடை்ே

சாதாரண ரயில் பாததயில் 
விதரவு ரயில்்கள் இயக்கம்
zzதாமதம் ஏற்படுவதாக ்பயணிகள் புகார்

 �சென்னை
தசனலன தசனட்ைலில் இருநது 
திருவள்ளூர், அைகந்கபாணம, திருத் 
ெணி, மீஞ்சூர் உள்ளிட்ட ஊர் 
்களுககு தினமும மினசபாை ையில் 
்கள் இயக்கப்ட்டு, 5 லட்சத்துககும 
நமற்்ட்நடபார் ்யணம தசயது 
வருகினறனர்.

தசனலன தசனட்ைல்-அைக 
ந்கபாணம வழித்ெடத்தில் புறந்கர்  
மினசபாை ையில்்கல்ள இயககுவெற் 
்கபா்க இைணடு ையில் ் பாலெ்களும,  
விலைவு ையில்்கல்ள இயககுவெற் 
்கபா்க இைணடு ையில் ் பாலெ்களும 
உள்்ளன.

இநநிலலயில், அணலமக ்கபால 
மபா்க விலைவு ையில்்கள்  சபாெபாைண 
ையில்்கள் இயக்கப்டும ் பாலெயில் 
இயக்கப்டுவெபா்க ்யணி்கள் 
பு்கபார் தெரிவித்துள்்ளனர்.

இதுகுறித்து ் யணி்கள் கூறும 
ந்பாது, ``தசனலனயில் இருநது  
அைகந்கபாணத்துககு இயக்கப்டும  
விலைவு ையில்்கள், ந்சினபிரிட்ஜ் 

ையில் நிலலயத்தில் இருநது விலை 
வுப ்பாலெயில் இயக்கப்டும. 
ஆனபால்  ெற்ந்பாது இநெ ையில்்கள் 
வில்லிவபாக்கம ையில் நிலலயம 
வலை சபாெபாைண ையில்்கள் இயக 
்கப்டும ்பாலெயில் தமதுவபா்க 
இயக்கப்டுகினறன.

அநெந்பால, மறுமபார்க்கத்தில் 
அைகந்கபாணத்தில் இருநது இயக 
்கப்டும விலைவு மினசபாை ையில் 
்களும, திருவள்ளூர், தநமிலிச் 
நசரி உள்ளிட்ட ையில் நிலலயங் 
்கள் இலடநய வருமந்பாது  
சபாெபாைண ையில் ்பாலெயில் 
இயக்கப்டுகினறன.

ஓர் இடத்துககு விலைவபா்க 
தசல்ல நவணடும எனற நநபாக்கத் 
தில் தெபாடங்்கப்ட்ட இநெ விலைவு  
ையில் நசலவ, அநெ  நநபாக்கத் 
லெநய சிலெககும வல்கயில்  
ெபாமெமபாகிறது.எனநவ, விலைவு  
மினசபாை ையில்்கல்ள,  விலைவு 
ையில் ் பாலெயில் மட்டுநம இயக்க 
நவணடும'' எனறனர்.

ஸ்மார்ட் கம்பஙகள் உள்்ள ்பகுதிகளில்

30 நிமிடங்கள் இலவச வவஃவை 
சசவவவை ைைனைடுத்தலாம்
z சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு 

 �சென்னை 
தசனலனயில் ஸமபார்ட் ்கம்ங்்கள்  
உள்்ள ்குதி்களில், 30 நிமிடங் 
்களுககு லவஃல் நசலவலய 
த்பாதுமக்கள் இலவசமபா்க ் யன 
்டுத்திக த்கபாள்்ளலபாம எனறு 
மபாந்கைபாட்சி அறிவித்துள்்ளது.

இது தெபாடர்்பா்க, தசனலன 
மபாந்கைபாட்சியின சபார்பில் நநற்று 
தவளியிடப்ட்ட தசயதிககுறிபபில் 
கூறியிருப்ெபாவது:

ஸமபார்ட் சிட்டி திட்டத்தில், 
தசனலன மபாந்கைபாட்சி ரிப்ன ்கட் 
டிட வ்ளபா்கத்தில் ஒருங்கிலணநெ  
்கட்டல்ள மற்றும ்கட்டுப்பாட்டு 
லமயம அலமக்கப்ட்டுள்்ளது. 
மபாந்கரின முககிய இடங்்கல்ள 
்கண்கபாணித்ெல், ந்ரிடர் 
நமலபாணலம குறித்து ெ்கவல் 
்கருவி்கள் மூலம அறிெல், மலை 
யின  அ்ளலவக ்கணடறிெல், 

தவள்்ளபத்ருககு ஏற்்டும இடங் 
்களில்  நீரின  அ்ளலவக ்கணடறிெல்,  
அவசை்கபாலத்தில் ்கட்டுப்பாட்டு 
லமயத்துடன தெபாடர்பு த்கபாள்ளு 
ெல் ந்பானற ்ல்நவறு ்ணி்கள் 
இலணயவழி சபாெனங்்களின 
மூலம ரிப்ன ்கட்டடத்தில் உள்்ள 
ஒருங்கிலணநெ ்கட்டல்ள மற்றும 
்கட்டுப்பாட்டு லமயத்திலிருநது 
்கண்கபாணிக்கப்டுகினறன.

இத்திட்டத்தின சிறபபு அமச 
மபா்க தசனலன மபாந்கரில் ்ல் 
நவறு இடங்்களில் 49 ஸமபார்ட் 

்கம்ங்்கள் நிறுவப்ட்டுள்்ளன. 
இநெ ஸமபார்ட் ்கம்ங்்களில் உள்்ள  
லவஃல் தெபாடர்ல் த்பாது 
மக்கள் 30 நிமிடங்்களுககு இலவச 
மபா்கப ்யன்டுத்திக த்கபாள்்ள 
லபாம. த்பாதுமக்கள் ெங்்கள்  
ல்கபந்சியில் இலவச லவஃல்  
த்றுவெற்கு ல்கபந்சி எணலண  
்திவு தசயது ஓடிபிமூலம இச் 
நசலவலய த்ற்றுகத்கபாள்்ளலபாம.

நமலும  இலவச லவஃல் 
இலணபபு அலமக்கப்ட்டுள்்ள 
49 ஸமபார்ட் ்கம்ங்்கள் உள்்ள  
இடங்்கல்ள தசனலன மபாந்கைபாட்சி 
யின https://chennaicorporation.
gov.in/gcc/images/WiFiSmartPol.
pdf எனற இலணயெ்ள 
இலணபல் ் யன்டுத்தி மக்கள் 
தெரிநது த்கபாள்்ளலபாம.

இவவபாறு அநெ தசயதிக 
குறிபபில் கூறப்ட்டுள்்ளது.

முரத�ொலி மொறன் 
சிலலக்கு  
மு�ல்வர் மரியொல�

 �சென்னை
முனனபாள் மத்திய அலமச்சர் 
முைதசபாலி மபாறன பிறநெ நபால்ள 
தயபாட்டி  அவைது சிலலககு முெல் 
வர் மு.்க.ஸடபாலின, அலமச்சர் 
்கள் மரியபாலெ தசலுத்தினர்.

திமு்கவில் முககியத் ெலலவ 
ைபா்கவும, மத்திய அலமச்சைபா்கவும 
இருநெ முைதசபாலி மபாறனின 
88-வது பிறநெ நபாள் நநற்று  
த்கபாணடபாடப்ட்டது. இலெ 
தயபாட்டி, தசனலன ந்கபாடம்பாக 
்கத்தில் `முைதசபாலி' அலுவல்க 
வ்ளபா்கத்தில் உள்்ள முைதசபாலி 
மபாறன சிலலககு முெல்வர் 
மு.்க.ஸடபாலின மலர்தூவி 
மரியபாலெ தசலுத்தினபார்.

அலமச்சர்்கள் துலைமுரு்கன, 
ந்க.என.நநரு, ்க.த்பானமுடி, 
திமு்க த்பாரு்ளபா்ளர் டி.ஆர்.
்பாலு, அலமபபுச் தசயலபா்ளர்  
ஆர்.எஸ.் பாைதி, ம்களிைணிச் தசய 
லபா்ளர் ்கனிதமபாழி, இல்ளஞைணிச் 
தசயலபா்ளர் உெயநிதி ஸடபாலின, 
முனனபாள் மத்திய அலமச்சர் 
ெயபாநிதி மபாறன உள்ளிட்நடபாரும 
மரியபாலெ தசலுத்தினர்.

zS செம்பரம்பபாக்கம ஏரியில் இருந்து திறந்துவிடப்படும உ்பரிநீர் செளியேறும குனறத்தூரில் இருந்து ச்பருமபுதூர் செல்லும 
ெபாலையில் தனிேபார் ச்பபாறியிேல் ்கல்லூரி அருய்க யேம்பபாைம ்கடடப்படடு ெருகிறது. ்கடந்த முலற உ்பரி நீர் திறந்து விடப்படட 
ய்பபாது அப்பகுதியில் ய்பபாககுெரத்து முற்றிலும துண்டிக்கப்படடது. இந்த ஆண்டும ேலை அதி்கம ச்பயதபால் செம்பரம்பபாக்கம 
ஏரியில் இருந்து திறந்துவிடப்படும உ்பரிநீர் அப்பகுதிலே துண்டிக்கபாேல் இருக்க யேம்பபாை ்பணி்கலை விலரந்து முடிக்க யெண்டும 
என்பயத ேக்களின எதிர்்பபார்ப்பபா்க உளைது படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

முககிய வாககுறுதி்கதைகூட திமு்க நிதைவவறைவில்தலை
zzதமாகா தலைவர் ஜி.கக.வாசன் குற்றசசாட்டு

 �சென்னை
நெர்ெலினந்பாது அளித்ெ முக 
கியமபான வபாககுறுதி்கல்ளக 
கூட திமு்க அைசு நிலறநவற்ற 
வில்லல எனறு ெமபா்கபா ெலல 
வர் ஜி.ந்க.வபாசன குற்றம 
சபாட்டியுள்்ளபார்.

நெர்ெல் வபாககுறுதி்கல்ள 
நிலறநவற்றபாெ திமு்க அைலச  
்கணடித்து தசனலன வள்ளு 
வர் ந்கபாட்டம அருகில் ெமபா்கபா  
சபார்பில் நநற்று  ஆர்ப்பாட்டம 
நடத்ெப்ட்டது. ்கட்சித் ெலல 
வர் ஜி.ந்க.வபாசன ெலலலம 
யில் நடநெ ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
த்பாதுச்தசயலபா்ளர் விடியல் 
நச்கர், இல்ளஞைணித் ெலல 
வர் எம.யுவைபாஜபா மற்றும 
மபாநில, மபாவட்ட நிர்வபாகி்கள் 
்ங்ந்கற்றனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஜி.ந்க.
வபாசன ந்சியெபாவது:

எப்டியபாவது ஆட்சிககு 
வநதுவிட நவணடும என்ெற் 
்கபா்க நெர்ெலினந்பாது தநல் 
லுககு குவிணடபாலுககு ரூ.3  
ஆயிைம, ்கருமபுககு டனனுககு  
ரூ.4 ஆயிைம, மபாெநநெபாறும 
மின ்யனீட்டு அ்ளவு  ்கணககீடு, 

நீட் நெர்வு ைத்து, குடும்த் 
ெலலவி்களுககு மபாெம 
ரூ.1,000 உரிலமத் தெபால்க, 
்கல்விக ்கடன ெள்ளு்டி, டீசல்  
விலல லிட்டருககு ரூ.4 
குலறபபு, சலமயல் எரிவபாயு 
சிலிணடர் ஒனறுககு ரூ.100 
மபானியம எனறு எணணற்ற 
வபாககுறுதி்கல்ள திமு்க 
அளித்ெது. இலெ நமபித்ெபான 
மக்கள் வபாக்களித்ெனர்.

திமு்க ஆட்சிககு வநது 100  

நபாட்்கள் ்கடநதுவிட்டது. த்பாது  
்ட்தஜட், விவசபாய ்ட்தஜட் 
டில் நெர்ெல் அறிகல்கயில் 
கூறப்ட்ட முககிய அறிவிபபு 
்கள்கூட இடமத்றவில்லல. 
மபாெநநெபாறும மின ் யனீட்டு 
அ்ளவு ்கணககீடு, குடும்த் 
ெலலவி்களுககு ரூ.1,000 
ந்பானற முககியமபான வபாக 
குறுதி்கல்ளககூட நிலறநவற்ற 
வில்லல. அது மக்கல்ள 
ஏமபாற்றும தசயல்.

்கடநெ அதிமு்க ஆட்சிலய 
யும, மத்திய அைலசயும குலற 
தசபால்லி நெர்ெல் வபாககுறுதி 
்களில் இருநது திமு்க அைசு  
ெபபித்துக த்கபாள்்ள ்பார்க 
கிறது. இலெ மக்கள் ஏற்்க 
மபாட்டபார்்கள். திமு்க அைலச 
்கணடித்து ெமிை்கத்தில் 
அலனத்து மபாந்கைபாட்சி்களிலும 
ெமபா்கபா சபார்பில் ஆர்ப்பாட்டம 
நடத்ெப்டும.

இவவபாறு அவர் ந்சினபார்.

போலிேல் வழககில் டகதோன 

சிவசங்கர் பாபாவின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி
 �சென்னை

்ள்ளி மபாணவி்களுககு ்பாலியல் 
தெபால்லல த்கபாடுத்ெெபா்க ல்கது 
தசயயப்ட்ட சிவசங்்கர் ் பா்பாவின 2 
ஜபாமீன மனுக்கல்ள தசனலன உயர் 
நீதிமனறம ெள்ளு்டி தசயதுள்்ளது.

தசங்்கல்்ட்டு மபாவட்டம ந்க்ளம 
்பாக்கத்தில் உள்்ள ெனியபார் ் ள்ளியில்  
்டித்ெ முனனபாள் மபாணவி்களுககு 
்பாலியல் தெபால்லல த்கபாடுத்ெெபா்க 
சிவசங்்கர் ்பா்பாலவ சிபிசிஐடி 
ந்பாலீஸைபார் ்கடநெ ஜூன மபாெம 
ல்கது தசயெனர். அவர் மீது 
ந்பாகநஸைபா சட்டத்தினகீழ் 3 வைககு 
்கள் ெனித்ெனியபா்க ்திவு தசயயப 
்ட்டுள்்ளன. இதில் 2 வைககு்களில் 
ஜபாமீன ந்கபாரி, தசனலன உயர் 
நீதிமனறத்தில் சிவசங்்கர் ்பா்பா 
மனுக்கள் ெபாக்கல் தசயதிருநெபார்.

ரகசிய வாக்குமூலம்
இநெ மனுக்கள் ஏற்த்கனநவ 

நீதி்தி எம.ெணட்பாணி முன்பா்க 
விசபாைலணககு வநெது. அபந்பாது 
்பாதிக்கப்ட்ட முனனபாள் மபாணவி 
அளித்ெ ை்கசிய வபாககுமூலத்லெ 
ந்பாலீஸைபார் சீலிடப்ட்ட ்கவரில் 

நீதிமனறத்தில் ெபாக்கல் தசயெனர்.
சிவசங்்கர் ் பா்பா ெைபபில் ஆஜைபான  

வைக்கறிஞர், ‘‘்கடநெ 2015, 2018, 
2020-ம ஆணடு்களில்  ்பாலியல் 
தெபால்லல த்கபாடுத்ெெபா்க முனனபாள் 
மபாணவி்கள் சிலர் அளித்துள்்ள 
பு்கபார்்களில் ந்பாலீஸைபார் ந்பாகநஸைபா, 
இநதிய ெணடலன சட்டம, ெ்கவல் 
தெபாழில்நுட்் சட்டம ஆகிய பிரிவு 
்களினகீழ்  வைககு ் திவு தசயது, 3 
முலற ல்கது தசயதுள்்ளெபா்க ் திவு 
தசயதுள்்ளனர். 

பு்கபார் அளித்ெ மபாணவி்களில் 
ஒருவர் ெனது ்ள்ளிப்டிபல் 
முடித்ெபிறகும 20 நடன நி்கழ்ச்சி 
்கல்ள இநெ ்ள்ளியில் நடத்தி 
யுள்்ளபார். நமலும 2015-ம ஆணடு  
்பாலியல் ரீதியபா்க துனபுறுத்ெப்ட்ட 
ெபா்க கூறப்டும மபாணவி ஒருவர்,  
்கடநெ 2019-ம ஆணடு சிவசங்்கர்  
்பா்பாலவயும, அநெ ் ள்ளி நிர்வபா்கத் 
லெயும சமூ்க வலலெ்ளங்்களில் 
பு்கழ்நது ந்சியுள்்ளபார். ல்கெபான 
பிறகு சிவசங்்கர் ்பா்பாவுககு 2 
முலற தநஞ்சுவலி ஏற்்ட்டுள்்ளெபால் 
அவருககு ஜபாமீன வைங்்க நவணடும’’ 
என வபாதிடப்ட்டது.

இருெைபபு வபாெங்்கல்ளயும 
ந்கட்ட நீதி்தி எம.ெணட்பாணி,  
சிவசங்்கர் ் பா்பாவுககு ஜபாமீன ந்கபாரி  
ெபாக்கல் தசயயப்ட்ட 2 மனுக்கல்ள 
யும ெள்ளு்டி தசயது நநற்று 
உத்ெைவிட்டுள்்ளபார்.

ப�ாலி சாமியாரகள்
நீதி்தி ெனது உத்ெைவில், 

‘மக்கள் பிைச்சிலன்களுககு தீர்வு 
அளிப்ெபா்கவும, ைட்சிப்ெபா்கவும 
கூறும ந்பாலி சபாமியபார்்களும, 
மெ குருமபார்்களும சமுெபாயத்தில் 
்கபா்ளபான்கல்ளப ந்பால  த்ருகி 
யுள்்ளனர். 

ஒருவிெ மன இறுக்கத்தில், 
விைகதியில் இருககும த்பாதுமக்களும 
ந்பாலி சபாமியபார்்களிடமெபான சிககிக 
த்கபாள்கினறனர். ்கதி எனற 
மு்கமூடிலய ் யன்டுத்தி மக்களின 
நமபிகல்கககு ந்பாலி சபாமியபார்்கள் 
துநைபா்கம தசயகினறனர். 

எனநவ, ந்பாலி சபாமியபார்்களிட 
மிருநது மக்கள் விழிபபுணர்வுடன 
தசயல்்ட்டு  ெங்்கல்ள ்பாது 
்கபாத்துகத்கபாள்்ள நவணடும’ எனக 
குறிபபிட்டுள்்ளபார்.

zS திமு்க அரலெ ்கண்டித்து செனலனை ெளளுெர் ய்கபாடடம அருகில் தேபா்கபா ெபார்பில் ்கடசித் தலைெர் ஜி.ய்க.ெபாென 
தலைலேயில் யேற்று  ்கெனை ஈர்பபு ஆர்ப்பபாடடம ேலடச்பற்றது. அக்கடசியின ச்பபாதுச் செேைபாைர் விடிேல் யெ்கர் 
ேற்றும ேபாநிை, ேபாெடட நிர்ெபாகி்கள ்பஙய்கற்றனைர்.  படம்: ம.பிரபு

WW கைப்பேசியில் இலவச 
கவஃகபே பபேறுவதற்கு 
கைப்பேசி எணகணை  
பேதிவு பசய்து ஓடிபிமூலம் 
இச்சகவகை பபேறலாம்.

நடி்கர் ஆனநத ்கணணன் 
உடல்நலைக குதைவால் உயிரிழப்பு

 �சென்னை
பிை்ல தெபாலலக்கபாட்சி 
தெபாகுப்பா்ளரும, நடி்கரு 
மபான ஆனநெ ்கணணன 
(வயது 48) உடல்நலக குலற 
வபால்  சிங்்கபபூரில் நநற்று 
முனதினம உயிரிைநெபார்.

சிங்்கபபூர் ெமிைைபான 
ஆனநெ ்கணணன, அங் 
குள்்ள வசநெம தெபாலலக 
்கபாட்சியில் நி்கழ்ச்சித் தெபாகுப 
்பா்ளைபா்க ் ணிலயத் தெபாடங் 
கினபார்.   ெமிழ் உச்சரிபபு, 
நல்கச்சுலவ ்கலநெ ந்ச்சு,  
உடல்தமபாழியில் ெனித்ெ 
அலடயபா்ளம த்ற்று சிறநெ 
நி்கழ்ச்சி தெபாகுப்பா்ளர் என 
த்யர் த்ற்றபார்.  ெமிை்கத்தில் 
நடநெ சில நி்கழ்ச்சி்களில் 
்ங்ந்கற்்ெற்்கபா்க  அவவப 
ந்பாது தசனலன வநெவர், 
்கடநெ 2000-ம ஆணடு சன  
மியூசிக நசனலில்  தெபாகுப 
்பா்ளைபா்க இலணநது மி்கவும 

பு்கழ் த்ற்றபார்.
‘சிநது்பாத்’, ‘விககிை 

மபாதித்ென’ ந்பானற சினனத் 
திலை தெபாடர்்களிலும நடித்து  
வநெபார்.  நமலும  ‘அதிசய  
உல்கம’ ,    ‘சநைபாஜபா’ உள்ளிட்ட 
சில திலைப்டங்்களிலும 
நடித்ெபார். சிங்்கபபூலைச் 
நசர்நெ ைபாணி என்வலைத்  
திருமணம தசயதுத்கபாணட  
ஆனநெ ்கணணன, அென 

பிறகு சிங்்கபபூரிநலநய 
ெங்கி ்ல்நவறு தெபாலலக 
்கபாட்சி்களில் தெபாகுப்பா்ள 
ைபா்க இருநது வநெபார்.   சமீ் 
்கபாலமபா்க  ஆர்நஜவபா்கவும 
நிலறய நி்கழ்ச்சி்கல்ள 
வைங்கி வநெபார். சிங்்கபபூரில் 
‘த்பானனியின தசல்வன’ 
உள்ளிட்ட நபாட்கங்்களிலும 
நடித்து வநெபார்.

இநநிலலயில் புற்றுநநபாய 
்பாதிபபு ்கபாைணமபா்க சிங்்கப 
பூரில் நநற்று முன தினம நள் 
ளிைவில் ஆனநெ ்கணணன  
்கபாலமபானபார்.   ஆனநெ ்கணண 
னின மைணம,   சினிமபா மற்றும  
சினனத்திலை ்கலலஞர் 
்களிலடநய த்ரும அதிர்ச் 
சிலய ஏற்்டுத்தியுள்்ளது.  
ெமிழ்த் திலைத்துலற 
மற்றும சினனத்திலைலயச் 
நசர்நெ பிை்லங்்கள் ் லரும  
அவைது மலறவுககு இைங்்கல் 
தெரிவித்துள்்ளனர். 

zS ஆனைந்த ்கண்்ணன
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த�ோல்வியடைந� செயடை

மீண்டும் முழுடையோக அதிக 

கவனத்துைன் முடைப்படி செய�ோல்

சவற்றி நிசெயம்.
- லெனின்

பொதுஅறிவு: இநத�ோதனசியோவில் 2004-ல் ஏற்்படை 
நிைநடுககத்�ோல் இநதியப ச்பருஙகைலில் சுனோமி 
உருவோனது. இ�னோல் 14 நோடுகளில் 2.3 ைடெம் த்பர் 
உயிரிழந�னர். இநதியோவில் 10,136 த்பர் இைந��ோக அரசு 
அறிவித்�து. �மிழகத்தில் சென்டன, நோடக, கைலூர் 
உள்ளிடை ைோவடைஙகள் கடுடையோக ்போதிககப்படைன.

இணையம்: வீடு, நிைம் வோஙகுதவோர் - விற்்பவர் 
இடையிைோன ்பரிவர்த்�டனகடை ஒழுஙகு்படுத்தி இத்துடைடய 
ஊககுவிககும் ்பணிகடை ரியல் எஸதைட ஒழுஙகுமுடை 
ஆடையம் செயகிைது. இ�ன் https://www.rera.tn.gov.in 
இடைய�ைத்தில், ்பதிவு செயயப்படை திடைஙகள், புகோர்கள், 
தைல்முடையீடடு தீர்ப்போயம் ்பற்றி அறியைோம்.

திட்டத்தை க�ொச்சைப்படுததி, சைமூ� நீதி்ை ்பொழடிக� முைற்சி 

எந்த அர்ச்சகரையும் விடுவிககவிலரலை
z சட்டப்பேரவையில் முதல்ைர் ஸ்டடாலின் விளக்கம்

 �சசன்வனை 
க�ோயில் அர்ச்ச�ர�ள் யோரையும் 
எந்த பணியில் இருநதும் விடுவித்து 
பணி நியமன ஆரை வழங�பபட 
வில்ரலை. கவண்டுமமனகறே இத்திட் 
டத்ர்த ம�ோ்சர்சபபடுத்தி, அைசி 
யலுக�ோ�, ்சமூ� நீதிரய போழடிக� 
கவண்டும் எனறே க�ோக�த்தில் 
சிலைர ம்சயல்படுகினறேனர எனறு 
்சட்டபகபைரவயில் மு்தல்வர 
ஸடோலின ம்தரிவித்்தோர.

்சட்டபகபைரவயில் நிதிநிரலை 
அறிகர��ள் மீ்தோன விவோ்தத்தில் 
கபசிய ஆயிைம்விளககு ம்தோகுதி 
திமு� உறுபபினர �ோ.எழிலைன, 
்சமூ� வரலை்தளங�ளில் அரனத்து 
்சோதியினரும் அர்ச்ச�ைோ�லைோம் 
எனபது குறித்்த விமர்சனங�ள் 
வந்தர்த குறிபபிட்டோர.

இ்தற்கு பதில் அளித்து 
மு்தல்வர ஸடோலின கபசிய்தோவது:

்தநர்த மபரியோர ம�ஞ்சில் 
ர்தத்்த முள் இது. அந்த முள்ரள 
எடுக� கவண்டும் எனப்தற்�ோ� 
முனனோள் மு்தல்வர மு.�ருைோ 
நிதி,  அரனத்து ்சோதியினரும் 
அர்ச்ச�ைோ�லைோம் எனறே ்சட்டத்ர்த 
நிரறேகவற்றினோர.  ஆனோல், 
அது �ரடமுரறேககு வைமுடியோ்த 
சூழல் ஏற்பட்டது. ்தற்கபோது அர்த 
�ரடமுரறேககு ம�ோண்டுவநதுள் 
களோம்.  பணி ஆரை�ரளயும் 
வழஙகியுள்களோம்.

ஆனோல், சிலைைோல் அர்த மபோறுத் 
துக ம�ோள்ள முடியவில்ரலை. இதில், 
ஊட�த் துரறேயினரை குரறே 
ம்சோல்லை விரும்பவில்ரலை. ஆனோல், 
அர்த பயனபடுத்தி ்சமூ� வரலை 
்தளங�ளில் இர்த எபபடியோவது 
சீரகுரலைக� கவண்டும் எனறே எண் 
ைத்தில் சிலைர திட்டமிட்டு சிலை �ோரி  
யங�ரள ம்சய்து வருகினறேனர.

யோரையும் எந்த பணியில் இருந 
தும் விடுவித்து இந்த பணி 
நியமனத்ர்த வழங�வில்ரலை. 
அபபடி எங�ோவது வழங�பபட் 
டிருந்தோல், அர்த ஆ்தோைத்துடன 
ம்தரிவித்்தோல், அ்தற்குரிய �ட 
வடிகர�ரய அைசு நி்ச்சயம் எடுக 
கும். கவண்டுமமனகறே அர்த 
ம�ோ்சர்சபபடுத்தி, அைசியலுக 
�ோ�, ்சமூ� நீதிரய போழடிக� கவண் 
டும் எனறே க�ோக�த்தில் சிலைர 
திட்டமிட்டு ம்சய்து ம�ோண்டிருப 
பர்த மக�ள் �னறேோ� அறிவோர�ள்.

இவவோறு அவர கூறினோர.

திட்டம் கைவி்டப்ப்டாது
முனன்தோ� அறேநிரலையத் துரறே 

அரம்ச்சர க்ச�ரபோபு கூறிய்தோவது:
திரு்சசியில் �ோ��ோ்த சுவோமி 

க�ோயில் மற்றும் இனமனோரு க�ோயி 
லில் ஒகை அர்ச்ச�ர பணியோற்று 

கிறேோர. அதில் �ோ��ோ்த சுவோமி 
க�ோயிலுககு கவல்முரு�ன எனப 
வர நியமிக�பபட்டுள்ளோர.

அக்தகபோலை, மவங�டோ்சலைபதி 
க�ோயிலில் ைங��ோ்த பட்டர என 
பவர 70 வயதில் பணியோற்றி 
வருகிறேோர. அவருககு பதிலைோ�, 
சீனிவோ்சன நியமிக�பபட்டு, ைங� 
�ோ்த பட்டர உபக�ோயிலில் பணி 
யோற்றே அனுமதிக�பபட்டுள்ளோர.

இவவோறு �ோலியோ� இருக 
கும் பணியிடங�ளில்்தோன 58 
கபரும் நியமிக�பபட்டுள்ளனர. 
யோரும் மவளிகயற்றேபபடவில்ரலை. 

அரனத்து ்சோதியினரும் அர்ச்ச 
�ர ஆ�லைோம் எனறே திட்டத்ர்த அைசு 
எந்த �ோைைத்்தோலும் ர�விடோது. 
ஆ�ம விதி�ரள படித்்தவர 
�ள் நியமிக�பபடுவோர�ள்.

இவவோறு அரம்ச்சர ம்தரி 
வித்்தோர.

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில்

25% கூடுதல் இடங்களுக்கு அனுமதி
 �சசன்வனை 

்தமிழ�த்தில் உள்ள அைசு, �ரலை அறிவியல் 
�ல்லூரி�ளில் மோைவர�ள் க்சரகர�யில் 
இந்த ஆண்டு 25 ்ச்தவீ்தம் கூடு்தல் இடங�ரள 
அனுமதிக� �டவடிகர� எடுக�பபட்டுள்ள்தோ� 
அரம்ச்சர �.மபோனமுடி ம்தரிவித்்தோர.

்சட்டபகபைரவயில் க�ற்று பட்மஜெட் மீ்தோன 
விவோ்தத்தில் அதிமு� உறுபபினர ைோஜென 
ம்சல்லைபபோ கபசும்கபோது, ‘‘்தற்கபோது பிளஸ 2 
படித்துள்ள அரனத்து மோைவர�ளும் க்தர்சசி 

எனறு அறிவிக�பபட்டுள்ள நிரலையில், இந்த 
ஆண்டு அதி�பபடியோன மோைவர�ள் பட்டப 
படிபபில் க்சை வருவோர�ள். அவர�ளுக�ோ� 
அைசு, �ரலை அறிவியல் �ல்லூரி�ளில் க்சரகர� 
இடங�ரள அதி�ரிக� கவண்டும்’’ எனறேோர.

இ்தற்கு பதில் அளித்்த உயர�ல்வி அரம்ச 
்சர மபோனமுடி, ‘‘�ரலை, அறிவியல் �ல்லூரி 
�ளில் இந்த ஆண்டு கூடு்தலைோ� 25 ்ச்தவீ்த 
இடங�ரள அதி�ரித்து அனுமதிக� �ட 
வடிகர� எடுத்துள்களோம்’’ எனறேோர.

மரவள்ளிக்கிழங்கு பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை தடுத்து

விவசாயி்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வவண்டும் 
zz பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தவைைர ேழனிசாமி பைண்டுப்காள்

 �சசன்வனை 
்சட்டபகபைரவ அலுவல் க�ற்று 
�ோரலை ம்தோடஙகிய நிரலையில், 
�வன ஈரபபு தீரமோனம் ம�ோடுத்்தது 
ம்தோடரபோ� எதிரக�ட்சித் ்தரலைர 
பழனி்சோமி கபசினோர.

அபகபோது, கபைரவத் ்தரலை 
வர அனுமதி அளித்்த நிரலையில், 
அரவ முனனவர துரைமுரு�ன, 
பூஜய க�ைம், �வன ஈரபபுத் தீரமோ 
னம் குறித்து விளககினோர. பிறேகு, 
அதிமு� உறுபபினர�ள் கப்ச 
அனுமதி அளிக�பபட்டது. இர்தத் 
ம்தோடரநது, எதிரக�ட்சி ்தரலைவர 
பழனி்சோமி கபசிய்தோவது:

க்சலைம், �ோமக�ல், ்தருமபுரி, 
கிருஷைகிரி, விழுபபுைம், �ள்ளக 
குறி்சசி உள்ளிட்ட 22 மோவட்டங 

�ளில் மைவள்ளிக கிழஙகு பயிரிடப 
படுகிறேது. இபபயிர�ளில் மோவுப 
பூ்சசி ்தோககு்தல் ஏற்பட்டகபோது 
�டந்த ஆட்சியில் உடனடியோ� �ட 
வடிகர� எடுத்து ரூ.50 லைட்்சம் 
நிதி ஒதுககீடு ம்சய்து, நிலைங�ளில் 
மருநது ம்தளித்து, பயிர �ோபபோற்றேப 
பட்டது. ்தற்கபோது க்சலைம், ஈகைோடு, 
�ோமக�ல், ்தருமபுரி, கிருஷைகிரி, 
�ள்ளககுறி்சசி, விழுபபுைம், அரிய 
லூர, மபைம்பலூர கபோனறே 10 மோவட் 
டங�ளில் மோவுபபூ்சசி ்தோககு்த 
லில் 10 ஆயிைம் ஏக�ர போதிக�ப 
பட்டுள்ள்தோ� விவ்சோயி�ள் ம்தரி 
வித்துள்ளனர. இபபகுதிககு 
கவளோண் அதி�ோரி�ரள அனுபபி, 
நிதி ஒதுககி, மோவுபபூ்சசி போதிபபில் 
இருநது விவ்சோயி�ரள �ோபபது 

டன, அவர�ளுககு உரிய நிவோை 
ைம் வழங� கவண்டும்.

இவவோறு அவர ம்தரிவித்்தோர.
இ்தற்கு பதில் அளித்்த அரம்ச்சர 

எம்ஆரக� பனனீரம்சல்வம், 
‘‘�டந்த ஆண்டில் மோவுபபூ்சசி 
்தோககு்தரலை முழுரமயோ� ஒழிக 
�ோ்த்தோல் ்தற்கபோது மீண்டும் ஏற்பட் 
டுள்ளது. இதும்தோடரபோ� ்த�வல் 
வந்ததும், கவளோண் அதி�ோரி�ள் 
ம்சனறு, ஆய்வு ம்சய்து மருநது 
ம்தளித்துள்ளனர. இ்தற்கு ஏக� 
ருககு ரூ.3,900 ம்சலைவோகிறேது. பூ்சசி 
்தோககு்தரலை குறுகிய �ோலைத்தில் 
்தடுத்துள்களோம். முழுரமயோ� 
இத்்தோககு்தரலை ஒழித்து, பயிரிடும் 
விவ்சோயி�ரளக �ோபகபோம்’’ 
எனறேோர.

தமிழக சிலைகளில் உள்்ள

க்கதி்களுடன் உறவினர்கள் சந்திப்பு 
 �சசன்வனை

்தமிழ� சிரறே�ளில் உள்ள ர�தி�ரள 
உறேவினர�ள் க�ரில் ்சநதிக� மீண்டும் அனு 
மதி வழங�பபட்டது. 180 ர�தி�ரள உறே 
வினர�ள் க�ரில் ்சநதித்துப கபசினர.

்தமிழ� சிரறேக ர�தி�ளுககு �கைோனோ 
பைவிய்தோல், அர்த ்தடுபப்தற்�ோன முனமன்ச 
்சரிகர� �டவடிகர�யோ�, ர�தி�ரள 
உறேவினர�ள் க�ரில் ்சநதிக� �டந்த ஏபைல் 
27-ம் க்ததி மு்தல் அனுமதி மறுக�பபட்டது. 

அ்தற்கு பதிலைோ� வழக�மோன ம்தோரலை 
கபசி அரழபபு�ளுடன, சிரறே�ளுககு 
ஆனட்ைோய்டு ர�கபசி�ள் வழங�பபட்டு, 
வீடிகயோ �ோல், e-Mulakat ம்சயலி மூலைம் 
கபசிகம�ோள்ள அனுமதிக�பபட்டு வந்தது.

இநநிரலையில், க�ைடி ்சநதிபரப பல்கவறு 
முனமன்ச்சரிகர� �டவடிகர��ளுடன 16-ம் 
க்ததி மு்தல் மீண்டும் ம்தோடங� சிரறே�ள் 

மற்றும் சீரதிருத்்தப பணி�ள் துரறே முடிவு 
ம்சய்்தது. அர்தத் ம்தோடரநது க�ற்று முன 
தினம் ்தமிழ�ம் முழுவதும் சிரறேக ர�தி 
�ரள அவர�ளது உறேவினர�ள் க�ரில் 
்சநதித்து கபசினர. இ்தனபடி 180 ர�தி�ரள 
உறேவினர�ள் க�ரில் ்சநதித்து கபசினர.

“ஒரு ர�திககு 15 �ோட்�ளுககு ஒருமுரறே 
மட்டுகம க�ர�ோைல் அனுமதிக�பபடும்.  
்சநதிக� விரும்பும் உறேவினர�ள் 2  ்தவரை 
்தடுபபூசி ம்சலுத்திகம�ோண்ட ்சோனறி்தழ், 
72 மணி க�ைத்துககுள் மபற்றே  �கைோனோ 
ம��ட்டிவ ்சோனறி்தழ் இவற்றுள் ஏக்தனும் 
ஒனரறே ்சமரபபிக� கவண்டும். ்சனி, ஞோயிறு 
மற்றும் அைசு விடுமுரறே �ோட்�ள் ்தவிரத்து 
மற்றே �ோட்�ளில் �ோரலை 9 மணி மு்தல் மதியம் 
2 மணி வரை 15 நிமிடங�ள் ர�தி�ரள 
்சநதிக�லைோம்” எனறு சிரறேத் துரறே டிஜிபி 
சுனில்குமோர சிங ம்தரிவித்துள்ளோர.

சட்்டப்்பரலவ கூட்்டத் ததா்டர் 

ஒரு வாரத்துக்கு முன்னதா்கவவ முடிக்்கப்்படும்
zz பேரவைத் தவைைர அபோவு அறிவிபபு 

 �சசன்வனை
அடுத்்த மோ்தம் 21-ம் க்ததி வரை 
�ரடமபறுவ்தோ� இருந்த ்சட்டப 
கபைரவ பட்மஜெட் கூட்டத் ம்தோடர 
ஒரு வோைத்துககு முனன்தோ� 
ம்சப.13-ம் க்ததியுடன முடிவரட 
யும் எனறு கபைரவத் ்தரலைவர 
அபபோவு அறிவித்்தோர. 

்தமிழ� ்சட்டபகபைரவ பட்மஜெட் 
கூட்டத் ம்தோடர �டந்த 13-ம் 
க்ததி ம்தோடஙகியது. அனரறேய 
தினம் ்தமிழ� அைசின திருத்திய 
பட்மஜெட், மறு�ோள் கவளோண் 
பட்மஜெட் ்தோக�ல் ம்சய்யபபட்டன. 
16-ம் க்ததியில் இருநது பட்மஜெட் 
மீ்தோன விவோ்தம் �டநது வருகிறேது. 

இநநிரலையில், கபைரவத் ்தரலை 
வர அபபோவு ்தரலைரமயில் அலு 
வல் ஆய்வுக குழுக கூட்டம் க�ற்று 
�டந்தது. இதில் கபைரவக கூட் 
டத்ர்த ம்சப.21-ம் க்ததிககு பதில் 
ஒருவோைம் முனன்தோ� ம்சப.13-ம் 
க்ததியுடன முடிபப்தோ� முடி 

மவடுக�பபட்டு கபைரவயில், 
கபைரவத் ்தரலைவர அறிவித்்தோர. 

அ்தனபடி, இனறு பட்மஜெட் மீது 
விவோ்தம் �ரடமபறும். �ோரள விவோ 
்தமும், அரம்ச்சர�ளின பதில் 
உரையும் �ரடமபறும். 23-ம் க்ததி 
மு்தல் மோனியக க�ோரிகர��ள் 
மீ்தோன விவோ்தம் ம்தோடஙகு 
கிறேது. 23-ல் நீரவளம், 24-ல் �� 
ைோட்சி நிரவோ�ம், ஊை� வளர்சசி, 
25-ல் கூட்டுறேவு, உைவு, 26-ல் உயர 
�ல்வி, பள்ளிக�ல்வி, 27-ல் ம�டுஞ் 
்சோரலை, மபோதுபபணித் துரறே �ட்டி 
டங�ள், 28-ல் கவளோண்ரம, �ோல் 
�ரட பைோமரிபபு, மீனவளம், போல் 
வளம் ஆகிய துரறே�ளின மோனியக 
க�ோரிகர��ள் மீ்தோன விவோ்தம் 
�ரடமபறும்.

ஆ�.29, 30  விடுமுரறே. 31-ல் வரு 
வோய், ம்தோழில், ்தமிழ் வளர்சசி, 
ம்சப.1-ல் மோற்றுத் திறேனோளி�ள், 
வீட்டுவ்சதி, ்சமூ� �லைம், 2-ல் குறு, 
சிறு, �டுத்்தைத் ம்தோழில், சு�ோ்தோைம், 

3-ல் வனம், சுற்று்சசூழல், இரள 
ஞர �லைன, 4-ல் இநது ்சமய அறே 
நிரலையம், ம்தோழிலைோளர, சுற்றுலைோ, 
6-ல் ம்சய்தி, ர�த்்தறி, துணி 
நூல், �்தர கிைோமத் ம்தோழில்�ள், 
வணி� வரி�ள், பத்திைப பதிவு, 
7-ல் நீதி நிரவோ�ம், சிரறேத் துரறே, 
்சட்டம், எரி்சகதி, மதுவிலைககு, 
ஆயத்தீரரவ, 8-ல் பிற்படுத்்தப 
பட்கடோர, சிறுபோனரமயினர, ஆதி 
திைோவிடர, பழஙகுடியினர, 9-ல் 
கபோககுவைத்து, ்த�வல் ம்தோழில் 
நுட்பம் ஆகிய துரறே�ள்.

ம்சப.11-ல் �ோவல், தீயரைபபு, 
13-ல் திட்டம், வளர்சசி, மபோது, 
சிறேபபுத் திட்ட ம்சயலைோக�ம், நிதி, 
மனி்தவள கமலைோண்ரம ஆகிய 
துரறே�ளின மோனியக க�ோரிகர� 
�ள் மீ்தோன விவோ்தம் �ரடமபறும். 

அனகறே அைசின ்சட்ட முனவடிவு 
�ள் ஆய்வு ம்சய்யபபட்டு நிரறே 
கவற்றேபபடும் எனறு கபைரவத் 
்தரலைவர அபபோவு அறிவித்்தோர. 

zS மாவட்ட முதன்மக் கல்வி அதிகாரிகள் ஆய்வுக் கூட்டம் பள்ளிக்கல்வி அ்மச்சர் அனபில் மககஸ் பபாய்்ாபமாழி த்ை்மயில் 
ப்சன்னை ககாடடூர்புரம் அண்ா நூற்ாணடு நூைகத்தில் கேறறு ே்டநதது. முனனைதாக, பள்ளிக்கல்வித் து்் ஆ்்்ர் 
ேநதகுமார் த்ை்மயில் ஆகைா்ச்னை ே்டத்தி் மாவட்ட முதன்மக் கல்வி அதிகாரிகள். படம்: பு.க.பிரவீன்

்பள்ளி்கள் திறப்பு குறித்து முதல்வர ஸடாலின் ஆ்க.20-ல் ஆவ�ாசகன
 �சசன்வனை

பள்ளி�ள் திறேபபு குறித்து மு்தல்வர 
ஸடோலின  ்தரலைரமயில் வரும் 20-ம் 
க்ததி ஆகலைோ்சரன �டக� உள்ள்தோ� 
்த�வல் மவளியோகியுள்ளது. 

்தமிழ�த்தில் 9 மு்தல் 12-ம் வகுபபு 
வரை பயிலும் மோைவர�ளுககு 
மட்டும் ம்சபடம்பர 1-ம் க்ததி மு்தல் 
சுழற்சி முரறேயில் பள்ளி�ரள திறேக� 
அைசு திட்டமிட்டுள்ளது. இ்தற்�ோன 
வழி�ோட்டு ம�றிமுரறே�ள் ்தயோரிபபு 
உள்ளிட்ட முனகனற்போடு�ள் தீவிைமோ� 
�டநது வருகினறேன. 

இநநிரலையில், பள்ளிக�ல்வித் 
துரறே அரம்ச்சர அனபில் மக�ஸ 
மபோய்யோமமோழி ்தரலைரமயில் 
மோவட்ட மு்தனரமக �ல்வி அதி�ோரி 
�ளுக�ோன ஆய்வுக கூட்டம், ம்சனரன 
க�ோட்டூரபுைத்தில் உள்ள அண்ைோ 
நூற்றேோண்டு நூலை� அைஙகில் க�ற்று  
�டந்தது. இதில் மு்தனரம்ச ம்சயலைர 
�ோ�ரலைோ உஷோ, ஆரையர �ந்தகுமோர 
மற்றும் அரனத்து இயககு�ர�ள் 
பஙக�ற்றேனர. 

கூட்டத்தில் பிளஸ 2 துரைத் 
க்தரவு விரடத்்தோள் மதிபபீட்டு 

மு�ோம், ்தனியோர பள்ளி�ளின �ட்டை 
வசூல் விவ�ோைம், அைசுப பள்ளி�ளில் 
மோைவர க்சரகர�, கமல்நிரலை 
வகுபபு மோைவர�ளுககு புத்்தோக�ப 
பயிற்சி வழஙகுவது உட்பட 
பல்கவறு விஷயங�ள் குறித்து 
ஆகலைோசிக�பபட்டது.

இதும்தோடரபோ� பள்ளிக�ல்வித் 
துரறே அதி�ோரி�ள் சிலைர கூறும்கபோது, 
‘‘�ல்வி ்சோரந்த பணி�ரள ்தோம்தமினறி 
துரி்தமோ� முடிக�வும், அரனத்துவி்த 
பள்ளி�ளிலும் அவவபகபோது ஆய்வு 
கமற்ம�ோள்ளவும் அதி�ோரி�ளுககு 

அறிவுறுத்்தல்�ள் வழங�பபட்டன. 
பள்ளி திறேபபுக�ோன முனகனற்போடு 
�ரள முடித்து ்தயோர நிரலையில் 
இருக�வும் உத்்தைவிடபபட்டது. 

பள்ளி�ள் திறேபபு குறித்து மு்தல்வர 
ஸடோலின ்தரலைரமயில் வரும் 20-ம் 
க்ததி  ம்சனரனயில் ஆகலைோ்சரன 
கூட்டம் �டக� உள்ளது. அதில், 
மருத்துவ நிபுைர�ளுடன �லைநது 
ஆகலைோசித்து பள்ளி�ள் திறேபபு 
ம்தோடரபோ� முககிய அறிவிபரப 
அைசு மவளியிடும்’’ எனறு ம்தரிவித் 
்தனர.

அதிமுக உறுப்பினர் முகமது ஜான் மலைவால் காலியான

ஒரு மாநி�ங்களகவ எம்.பி. இடத்துக்கு சசப்.13-ல் வதரதல்
zz ஆ்கஸ்ட் 24-ல் பைட்புமனு தா்க்கல் ததாடங்குைதா்க பதரதல் ஆவையம் அறிவிபபு

 �சசன்வனை
அதிமு� எம்.பி.யோன மு�மது ஜெோன 
மரறேவோல் �ோலியோன மோநிலைங�ளரவ 
உறுபபினர இடத்துககு ம்சபடம்பர 
13-ம் க்ததி க்தர்தல் �ரடமபறும் எனறு 
இநதிய க்தர்தல் ஆரையம் அறிவித் 
துள்ளது.

�டந்த 2019 ஜெூரலையில் அதிமு� 
்சோரபில் மோநிலைங�ளரவ உறுபபி 
னைோ� க்தரவு ம்சய்யபபட்ட மு�மது 
ஜெோன, உடல்�லைக குரறேவோல் �டந்த 
மோர்ச 23-ம் க்ததி �ோலைமோனோர. இ்தனோல் 
அவர வகித்்த மோநிலைங�ளரவ உறுப 
பினர ப்தவி �ோலியோனது.

அதிமு� ்சோரபில் மோநிலைங�ள 
ரவககு க்தரவு ம்சய்யபபட்ட க�.பி.
முனு்சோமி, ஆர.ரவத்திலிங�ம் ஆகி 
கயோர, ்சட்டபகபைரவத் க்தர்தலில் 
மவனறு எம்எல்ஏக�ளோ� ப்தவி 

கயற்றே்தோல் ்தங�ளது மோநிலைங�ளரவ 
உறுபபினர ப்தவிரய ைோஜினோமோ 
ம்சய்்தனர. இ்தனோல் ்தமிழ�த்தில் 
3 மோநிலைங�ளரவ உறுபபினர�ளுக 
�ோன இடங�ள் �ோலியோனது.

மோநிலைங�ளரவ க்தர்தல் விதி�ளின 
படி, உறுபபினர மரறேவு, ைோஜி 
னோமோ ம்சய்வ்தோல் ஏற்படும் �ோலி 
யிடங�ளுககு ்தனித்்தனியோ� க்தர்தல் 
�டத்்த கவண்டும் எனறு க்தர்தல் ஆரை 
யத்துககு திமு� க�ோரிகர� விடுத் 
திருந்தது. அர்த ஏற்று, 3 இடங�ள் 
�ோலியோ� உள்ள நிரலையில் மு�மது 
ஜெோன மரறேவோல் ஏற்பட்ட ஒரு மோநிலைங 
�ளரவ உறுபபினர இடத்துககு 
மட்டும் வரும் ம்சபடம்பர 13-ம் க்ததி 
க்தர்தல் அறிவிக�பபட்டுள்ளது.

இ்தற்�ோன க்தர்தல் அறிவிகர� 
வரும் 24-ம் க்ததி மவளியிடபபட 

உள்ளது. அனரறேய தினம் கவட்புமனு 
்தோக�ல் ம்தோடஙகும். ஆ�ஸட் 31 வரை 
கவட்புமனுக�ள் ்தோக�ல் ம்சய்யலைோம்.

ம்சபடம்பர 13-ம் க்ததி �ோரலை 9 
மு்தல் மோரலை 4 மணி வரை வோககுப 
பதிவு �ரடமபறும். அனறு மோரலை 
5 மணிககு வோககு�ள் எண்ைபபட்டு 
முடிவு�ள் அறிவிக�பபடும் எனறு 
க்தர்தல் ஆரையம் க�ற்று மவளியிட்ட 
அறிவிபபில் ம்தரிவிக�பபட்டுள்ளது.

க்தர்தல் �டத்தும் அதி�ோரியோ� 
்சட்டபகபைரவ ம்சயலைர சீனிவோ்சன, 
உ்தவி க்தர்தல் அதி�ோரியோ� கபைரவ 
கூடு்தல் ம்சயலைர  ம்சயல்படுவோர�ள்.

உரிய ஆவைங�ளுடன கவட்பு 
மனுக�ரள க்தர்தல் �டத்தும் அதி�ோரி 
யிடம் ்தரலைரம்ச ம்சயலை�த்தில் 
உள்ள அவைது அலுவலை�த்தில் 
ஆ�ஸட் 24 மு்தல் 31-ம் க்ததி வரை 

�ோரலை 11 மு்தல் பிற்ப�ல் 3 மணி 
வரை ்தோக�ல் ம்சய்யலைோம் எனறும் 
க்தர்தல் ஆரையம் அறிவித்துள்ளது.

திமுைவுக்கு வாய்பபு உறுதி
ஓரிடத்துககு மட்டும் க்தர்தல் �ரட 

மபறுவ்தோல் அதி� எம்எல்ஏக�ரளக 
ம�ோண்ட ஆளும் திமு�வுககு மவற்றி 
வோய்பபு உறுதியோகியுள்ளது. இத்க்தர்த 
லில் மவற்றி மபறுபவர வரும் 2025 
ஜெூரலை 24-ம் க்ததி வரை மோநிலைங� 
ளரவ உறுபபினைோ� ப்தவி வகிக� 
முடியும். �டந்த ்சட்டபகபைரவத் க்தர்த 
லில் க்தோல்வி அரடந்த ்தங� ்தமிழ்்ச 
ம்சல்வன, என.சுகைஷைோஜென, திமு� 
துரை மபோது்ச ம்சயலைோளர சுபபு 
லைட்சுமி மஜெ�தீ்சன உள்ளிட்்கடோர மபயர 
�ரள திமு� கமலிடம் பரிசீலித்து 
வருவ்தோ� கூறேபபடுகிறேது.

தமிழகத்தில் புதிதாக 
1,804 பேருக்கு 
கப�ானா ததாற்று

 �சசன்வனை
்தமிழ�த்தில் க�ற்று ஆண்�ள் 
1,013, மபண்�ள் 791 என மமோத் 
்தம்1,804 கபர �கைோனோ ரவைஸ 
ம்தோற்றேோல் போதிக�பபட்டனர. 
அதி�பட்்சமோ� ம்சனரனயில் 
209, க�ோரவயில் 206 கபர 
போதிக�பபட்டுள்ளனர. இ்தன 
மூலைம் ்தமிழ�த்தில் போதிபபு எண் 
ணிகர� 25 லைட்்சத்து 92,436 ஆ� 
அதி�ரித்துள்ளது. 

இதுவரை 25 லைட்்சத்து 37,632 
கபர குைமரடநதுள்ளனர. 
க�ற்று 1,917 கபர குைமரடநது 
வீடு திரும்பினர. அைசு,  ்தனியோர 
மருத்துவமரன�ளில் �டுத்்தை 
வயதினர, முதியவர�ள் உட்பட 
32 கபர உயிரிழந்தனர.

zS ப்சன்னை புழல் மத்தி் சி்்யில் தஙக்ை ்சநதிக்க வநத உ்வினைர்களு்டன 
கபசும் ் கதிகள்.

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

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ் வண்டுமொ?
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திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் செயல்்படும்

நெல் ந�ொள்முதல் நிலையதலத 
அதி�ரிக� ெடவடிகல�
z பால்வளத் துறை அறைச்சர் நா்சர் தக்வல  

 �திரு்வள்ளூர்
கூட்டுறவுத் துறற சார்பில், திருவள் 
ளூர், ஜெ.என்.சாறையில் அறைக்கப் 
பட்டுள்்ள நேரடி ஜேல் ஜ்காள்முதல் 
நிறையத்றத பால்வ்ளத் துறற 
அறைசசர் ோசர் திறந்து றவத்து, 
ஜேல் ஜ்காள்முதல் ஜசய்யும் பணிறய 
ஜதாடங்கி றவத்தார். 

இந்நி்கழ்வில், ைாவட்ட ஆட்சியர் 
ஆல்பி ொன் வர்கீஸ், ைாவட்ட வருவாய் 
அலுவைர் மீனா பிரியதர்ஷினி, கூட்டு 
றவு சங்்கங்்களின் இறை பதிவா்ளர் 
ஜெய, ஆட்சியரின் நேர்மு்க உதவி 
யா்ளர் (நவ்ளாணறை) எபிநேசன், திரு 
வள்ளூர் எம்எல்ஏ வி.ஜி.ராநெந்திரன் 
உள்ளிட்நடார் பங்ந்கறறனர். 

பின்னர் ஜசய்தியா்ளர்்களிடம் 
ோசர் ஜதரிவித்ததாவது: திருவள்ளூர் 
ைாவட்டத்தில் ஒரு ைட்சம் ஜெகநடர் 
பரப்ப்ளவில் சம்பா ஜேல் பயிரிடப் 
படுகிறது. அந்த ஜேல் முறறயான 
வற்கயில், இறடத்தர்கர்்கள் இன்றி 
விவசாயி்களிடமிருந்து கூட்டுறவுத் 
துறற மூைம் ஜ்காள்முதல் ஜசய் 
யப்பட்டு,  விவ சாயி்களுககு உரிய 

விறை வழங்்கப்படுகிறது.
முந்றதய அரசில், ைாவட்டத்தில் 

12 நேரடி ஜேல் ஜ்காள்முதல் நிறை 
யங்்கள்  ைட்டுநை இருந்தன. தற 
நபாது 46 நேரடி ஜேல் ஜ்காள்முதல் 
நிறையங்்கள் உள்்ளன. இவறறற 
62 ஆ்க உயர்த்த ேடவடிகற்க எடுக 
்கப்பட்டு வருகிறது.  62 நேரடி ஜேல் 
ஜ்காள்முதல் நிறையங்்கள் வாயிைா்க 
70 ஆயிரம் ஜைட்ரிக டன் ஜேல்றை 
ஜபற இயலும்.  ஜேல் ஜ்காள்முதல் 
ஜதாடர்பா்க பு்கார் ஏதும் இருப்பின் 
விவசாயி்கள் ்கட்டைமில்ைா ஜதாறை 
நபசி எண 18005997626, வாட்ஸ்-அப் 
எண  9840327626 ஆகியவறறற 
ஜதாடர்பு ஜ்காள்்ளைாம். 

ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சி தறைவரா்க 
இருந்தநபாது, அதிமு்க அரசின் பை 
அறைசசர்்கள் மீதும் ஆளுேரிடம் ஊழல் 
பு்கார் ஜ்காடுத்தார். அதன் அடிப்பறட 
யில், ேடவடிகற்க்கள் ஜதாடரும். 
ஆற்கயால், ராநெந்திர பாைாஜி 
பாெ்கவுககு ஜசன்றாலும் அவர்  
தணடிக்கப்படுவது உறுதி. 

இவவாறு அவர் ஜதரிவித்தார்.

குண்டர் சட்டத்தில் ஒருவர் கைது
 �திருப்பாரூர்

ஜசங்்கல்பட்டு ைாவட்டம், ந்க்ளம்பாக்கம் அடுத்த  
அணைா ே்கறர நசர்ந்த அன்சர் அலி என்பவரின் ை்கன் 
சாகுல்ெமீது (20). இவர், அப்பகுதியில் ஜதாடர் ்கஞசா 
விறபறனயில் ஈடுபட்டு வந்துள்்ளார். நைலும், ்கஞசா 
விறபறன ஜசய்வதில் 2 ந்காஷ்டியினர் இறடநய ஏறபட்ட  
நைாதலில் ேறடஜபறற ஜ்காறை சம்பவத்திலும் இவருககு 
ஜதாடர்புள்்ளது.

இந்நிறையில், நைற்கணட ேபறர குணடர் தடுப்பு சட்டத்தில் 
ற்கது ஜசய்ய ைாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்ோத்துககு ைாவட்ட 
எஸ்பி பரிந்துறர ஜசய்தார்.  ஆட்சியரின் ஒப்புதநைாடு 
சாகுல்ெமீறத ந்க்ளம்பாக்கம் நபாலீஸார் நேறறு ற்கது 
ஜசய்து, புழல் சிறறயில் அறடத்தனர்.

பாதாள சாககடை திட்ைப் பணிகளில் தாமதம்

ஓஎம்ஆர் சாகையில் ப�ாக்குவரத்து நெரிசல்
 �திருப்பாரூர்

ஜசங்்கல்பட்டு ைாவட்டம் திருப் 
நபாரூர் நபரூராட்சியில் ரூ.42 
ந்காடியில் பாதா்ள சாக்கறட 
திட்டப் பணி்கள் 2018 நை ைாதம் 
ஜதாடங்கின.

இதில், ்காைவாக்கம் ைறறும் 
மீன் ைார்கஜ்கட் பகுதி்களில் 2 
்கழிவுநீருந்து நிறையங்்கள், 
தினமும் 4 மில்லியன் லிட்டர் 
்கழிவுநீறர சுத்தி்கரிககும் 
சுத்தி்கரிப்பு நிறையம், நபரூராட்சிப் 
பகுதியில் 23 கி.மீ. நீ்ளத்துககு 
பாதா்ள சாக்கறடக குழாய் 
புறதத்தல் உள்ளிட்ட பணி்கள்  
ேறடஜபறறு வருகின்றன. 

்கடந்த ஆணடு 75 சதவீதப் 

பணி்கள் நிறறவறடந்துள்்ளதா்க 
குடிநீர் வடி்கால் வாரியம் 
ஜதரிவித்திருந்தது. இந்நிறையில், 
்கநரானா ஊரடங்கு உத்தரவால், 
திட்டப் பணி்கள் பாதிக்கப்பட்டன.

தறநபாது மீணடும் பணி்கள் 
ஜதாடங்கியுள்்ளன. இந்நிறையில், 
ஓஎம்ஆர் சாறையில் பாதா்ள சாக 
்கறடத் திட்டத்துக்கான குழாய்்கள் 
அறைப்பதற்கா்க ஆங்்காங்ந்க 
பள்்ளங்்கள் நதாணடப்பட்டுள்்ளன. 

இதன் ்காரைைா்க, திருப்நபாரூர் 
ரவுணடான பகுதியில் இருந்து 
இள்்ளலூர் இறைப்பு சாறை 
வறர வா்கனங்்கள் எளிதில் ஜசல்ை 
முடியாத நிறை ஏறபட்டுள்்ளதால், 
்கடும் நபாககுவரத்து ஜேரிசல் 

நிைவுகிறது.
எனநவ, பாதா்ள சாக்கறட 

திட்டப் பணி்கற்ள விறரந்து முடிக்க 
நவணடும் என்று ஜபாதுைக்கள் 
ந்காரிகற்க விடுத்துள்்ளனர்.

இதுகுறித்து தமிழ்ோடு குடிநீர் 
வடி்கால் வாரிய அதி்காரி்கள் 
தரப்பில் ந்கட்டநபாது, 
‘‘ே்கரின் முககிய சாறையான 
ஓஎம்ஆர் சாறையில் பணி்கள் 
ேறடஜபறுவதால், நபாககுவரத்து 
சறறு பாதிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
எனினும், ஓரிரு ோட்்களில் 
பணி்கற்ள நிறறவு ஜசய்யும் 
வற்கயில், துரிதைா்க 
நைறஜ்காணடு வருகிநறாம்’’ 
என்றனர்.

BRAHMINKALYANAM.COM, 
BKMATRI mony.com. Validi-
ty 1000 days+ Free Horo-
scope Matching. Regn Fees 
Rs.1000. Ct: 8939702500
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நீதிமன்ற ஊழியர் 
மயங்கி விழுந்து 
உயிரிழப்பு

 �திரு்வள்ளூர்
ஜசன்றன, ந்காடம்பாக்கம், 
ஆணடவர் ே்கறரச நசர்ந்தவர் 
சரஸ்வதி(52). இவர் திருவள்ளூர் 
ஒருங்கிறைந்த நீதிைன்ற வ்ளா 
்கத்தில் உள்்ள ைாவட்ட முதன்றை 
நீதிைன்றத்தில் சுருகஜ்கழுத்தரா்க 
பணிபுரிந்து வந்தார்.

நேறறு ்காறை வழக்கம்நபால் 
பணிககு வந்த சரஸ்வதி, 
ைாறை 3 ைணிய்ளவில், 
நீதி ைன்றத்தில் பணியில் 
ஈடுபட்டுக ஜ்காணடிருந்தார். 
அப்நபாது அவர் திடீஜரன 
ைாரறடப்பு ஏறபட்டு ையங்கி 
இருகற்கயிலிருந்து விழுந்து 
இறந்தார். இசசம்பவம், நீதிைன்ற 
ஊழியர்்கள் ைத்தியில் அதிர்ச 
சிறய ஏறபடுத்தியுள்்ளது.

சுதந்திர தினத்தின் சிறப்டப உணர்த்தும் வடகயில்

ஆைந்தூர் நெடபரா ரயில் நிகையத்தில் அைஙைாரம்
 �ச்சனறனை

சுதந்திர தினத்தின் சிறப்பு குறித்து 
இற்ளய தறைமுறறயினர் அறிந்து 
ஜ்காள்ளும் வற்கயில் ஆைந்தூர் 
ஜைட்நரா ரயில் நிறையத்தில் பல் 
நவறு அைங்்காரம் ஜசய்யப்பட் 
டுள்்ளன. இது ஜபாதுைக்கள் ைத்தியில் 
ேல்ை வரநவறறப ஜபறறுள்்ளது.

ோட்டின் 75-வது சுதந்திர தினம் பல்நவறு 
இடங்்களில் சிறப்பா்க ஜ்காணடாடப்பட்டது.  
ரயில்நவ உள்ளிட்ட பல்நவறு ைத்திய, 
ைாநிை அரசு அலுவை்கங்்களும் வணை 
வி்ளககு்க்ளால் அைங்்கரிக்கப்பட்டு விழா 
சிறப்பா்க ஜ்காணடாடப்பட்டது. 

அந்த வற்கயில் ஜசன்றன ஜைட்நரா 
ரயில் நிறுவனம் சார் பில் 75-வது 
ஆணடு சுதந்திர தினத்றத ஜ்காணடாடும் 
வற்கயில் அறிஞர் அணைா ஆைந் 
தூர் ஜைட்நரா ரயில் நிறையத்தில் 
பல்நவறு அைங்்கார நவறை்கள் 
ஜசய்யப்பட்டுள்்ளன. 

இந்திய விடுதறைக்கா்க நபாராடிய 
சுதந்திரப் நபாராட்ட வீரர்்கள், ஒலிம்பிக 
நபாட்டியில் ஜவறறி ஜபறற வீரர்்கள் 
ஆகி நயாரின் த்கவல்்கள் இதில் 
இடம்ஜபறறுள்்ளன.

குறிப்பா்க இற்ளய தறைமுறறயினர் 
இந்தியாவின் விடுதறைக்கா்க பாடுப்பட்ட 

வீரர்்கள் பறறி அறிந்துஜ்காள்்ள 
பல்நவறு அரிய த்கவல்்களும் 
இடம்ஜபறறுள்்ளன. அதுநபால், ‘ஐ ைவ 
இந்தியா’ என்ற வாச்கத்துடன் ஜசல்ஃபி 
எடுத்துகஜ்காள்ளும் வற்கயில் தனி 
இடத்துககு ஏறபாடு ஜசய்யப்பட்டுள்்ளது. 
இற்ளஞர்்கள் உட்பட அறனத்து 
தரப்பினரும் இந்த இடத்துககு வந்து 

ஜசல்ஃபி எடுத்து, அறத பல்நவறு 
சமூ்க வற்ளத்ளங்்களிலும் பதிவிட்டு 
ைகிழ்கின்றனர். ோட்டின் 75-வது சுதந்திர 
ஆணறட ஜ்காணடாடும் வற்கயில் 
ஜசன்றன ஜைட்நரா ரயில் நிறுவனம் 
எடுத்துள்்ள இந்த முயறசிககு ‘ைார்க 
ஜைட்நரா நிறுவனம்’ இறைந்து ஏறபாடு 
ஜசய்துள்்ளது.

SS ஆலந்தூர் மெட்ரோ ரயில் நிலலயத்தில் புலைப்படம் எடுத்துகமைோள்ளும் சிறுவர்ைள்.

அரசியல், சமூக 
அமைப்புகள் தஙகளது 
சசய்திகமள எஙகளது 

நாளிதழுக்கு 
மின்னஞசல் 

வழியாக அனுப்்பலாம். 
மின்னஞ்சல்  
முகவரி:

press.release@
hindutamil.co.in

�Sதோம்்பரம் குட லலஃப மெனடர் 
ஆதரவற்ற குழந்லதைளுகைோன 
இல்லத்தில் சுதந்திர தின விழோ 
வின்்போது ்தசியக மைோடிலய 
உதவி ைோவல் ஆலையர் சீனி 
வோென ஏறறி லவத்தோர். ைோவல் 
ஆயவோளர் ெோர்லஸ், குட லலஃப 
நிறுவனர் ் ை.்போஸ்ைரன, இயககுநர்  
என.ரெோ பிர்போ, ்ெலோளர்  
என.ஜீவோ, ெகைள் மதோடர்பு அதிைோரி 
எஸ்.ரோ்ேஸ்வரி ஆகி்யோர் நிைழ்ச்சி 
யில் ்பங்ைற்றனர்.

CHENNAI

NCML ,d;l];l;hP]; ypkpnll; nrhj;Jf;fSf;fhd kpd; Vy tpw;gid mwptpg;G

gpd;tUk; nrhj;Jf;fs; mjhtJ ngUepWtd fldhspapd; fhw;whiyfs; ‘vq;Nf cs;sNjh> 
vd;d ,Uf;fpwJ> ve;j epiyapy; cs;sNjh mNj epiyapy; kw;Wk; ve;jtpj Mjhukw;w vDk; 

mbg;gilapy;” tpw;fg;gLfpwJ.

yhl; 
vz;.

nrhj;jpd; tpguk; 
mjhtJ ngUepWtd fldhspapd; fhw;whiyfs;

jpwd;
kw;Wk;

jahhpg;G

hprh;t;
njhif

(&.
Nfhbapy;)

Kd;itg;Gj;
njhif (hprh;t;

njhifapy; 10%) 
(&. Nfhbapy;)

(I) tpz;l;kpy; vz;.170 kw;Wk; rh;Nt vz;. 777/2 (gFjp)-y; cs;s epyk; 
gug;gsT 0.20 Vf;fh;];> fpuhkk; mr;rk;gl;b> Nky ePypjdy;Y}h; gQ;rhaj;J 
A+dpad;> njd;fhrp gjpT khtl;lk;> khtl;lk; J}j;Jf;Fb kw;Wk; mjd; 
gFjp epyk; cs;slf;fpa rh;Nt vz;. 260/1 (gFjp) gug;gsT 3.00 Vf;fh;];> 
mike;Js;s ,lk; fpuhkk; gdpf;fh;Fsk;> Nfhtpy; gl;b jhYfh> faj;jhh; 
rhh;-gjpT mYtyfk;> ghisak;Nfhl;il gjpT khtl;lk;> khtl;lk; 
J}j;Jf;Fb> jkpo;ehL.

(ii) tpz;l;kpy; vz;.171 kw;Wk; rh;Nt vz;. 248/3A -y; cs;s epyk; gug;gsT 
1.14 Vf;fh;];> rh;Nt vz;. 248/1F (gFjp) gug;gsT 0.79 Vf;fh;]; kw;Wk; 
rh;Nt vz;. 248/3B1 gug;gsT 1.11 Vf;fh;];> nkhj;jk; 3.04 Vf;fh;];> 
mike;Js;s ,lk; fpuhkk; gdpf;fh;Fsk;> Nfhtpy; gl;b jhYfh> faj;jhh; 
rhh;-gjpT mYtyfk;> ghisak;Nfhl;il gjpT khtl;lk;> khtl;lk; 
J}j;Jf;Fb> jkpo;ehL

(I) tpz;l;kpy; vz;.3585 kw;Wk; rh;Nt vz;. 123/1A (gFjp)-y; cs;s epyk; 
kw;Wk; rh;Nt vz;.124 (gFjp) gug;gsT 2.50 Vf;fh;];> mike;Js;s ,lk; 
fl;lhud;Fsk;> fq;if nfhz;lhd; rhh;-gjpT khtl;lk;> jpUney;Ntyp 
gjpT khtl;lk;> jpUney;Ntyp khtl;lk;> jkpo;ehL.

(ii) tpz;l;kpy; vz;.3727 kw;Wk; rh;Nt vz;. 160 -y; cs;s epyk; gug;gsT 
3.00 Vf;fh;];> mike;Js;s ,lk; fpuhkk; mofpa ghz;bGuk;> fq;if 
nfhz;lhd; rhh;-gjpT khtl;lk;> jpUney;Ntyp gjpT khtl;lk;> 
jpUney;Ntyp khtl;lk;> jkpo;ehL.

xz;wpize;j yhl; mjhtJ yhl; 1 kw;Wk; yhl; 2 xd;whf

1.

2.

3. jpwd; - 4
1MW 

tpz;l;kpy; 
xt;nthd;Wk;

jahhpg;G - 
tpz;tpz;l;

jpwd; - 2
1000KW 
(1MW) 

tpz;l;kpy; 
xt;nthd;Wk;

jahhpg;G - 
tpz;tpz;l;

jpwd; - 2
1000KW 
(1MW) 

tpz;l;kpy; 
xt;nthd;Wk;

jahhpg;G - 
tpz;tpz;l;

Fwpg;G :

1. nghUe;jf;$ba GST $Ljyhf
2. midj;J Vyq;fSf;Fk; Nkyhf yhl; vz;.3-f;F rkh;g;gpf;fg;gl;l VyjhuUf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. ,J 
 njhlh;ghd tptuq;fs; kpd; Vy nray;Kiw jfty; Mtzj;jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;sd.
3. Nkw;Fwpg;gpl;l tpw;gid ‘kpd; Vy nray;Kiw jfty; Mtzj;jpy;” Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjpKiwfs; kw;Wk; 
 epge;jidfSf;F cl;gl;lJ> “ncltauction.auctiontiger.net” vd;w ,izaj;jpy; Vw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ kw;Wk; 
 “www.arck.in” -y; tptuq;fSf;F jaTnra;J ,ij ghh;itaplTk;. 
4. Vyq;fis rkh;g;gpf;f filrp ehs; : 04tJ nrg;lk;gh; 2021 khiy 5 kzpf;Fs;.

5. kpd;-Vyk; ehs; : 07tJ nrg;lk;gh; 2021; kpd;-Vyk; ehs; : gfy; 12.00 kzpapypUe;J khiy 2.00 kzptiu

6. tpjpKiwfs; tpguk; : Visit www.arck.in; https://ncltauction.auctiontiger.net.

7. njhlh;G kpd;dQ;ry; : insolvency@arck.in; narangcg58@gmail.com
[pad; re;j; euq;

ypfpA+Nll;lh; - NCML ,d;l];bhP]; ypkpnll; (,d; ypfpA+Nll\d;)
nkhigy; : 8860040302

IBBI/IPA-002/IP-N00362/2017-18/11031
gjpT Kfthp : B-2/214, tUz; mg;ghh;l;nkz;l;> nrf;lh;-9> Nuhfpzp> GJ by;yp - 110085

mYtyf Kfthp : 409> md;ry; gtd;> 16 K G khh;f;> fd;dhfhl; Ngy];> GJ by;yp - 110001
ehs; : 18.08.2021
,lk; : GJ by;yp

(ngUepWtd fldhsh;) (CIN-U65923DL1996PLC082284)

(Company in Liquidation) (Insolvency and Bankruptcy code, 2016-d; fPo; tpw;gid)

ப�ொறுப�ல்ல: 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.

(C) KSL Media Ltd.
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உண்மை நின்றிட வேணடும்

புதன், ஆகஸ்ட் 18, 2021

விவாதிக்ாமல் சட்டமியற்றுதல்:
தலைலம நீதிபதியின் ் ருத்து

எதிர்க ் டசி்ளுககும் பபாருந்தும்

சுதந்திர தினததன்று உச்ச நீதிமன்்ற வழக்குரரஞரகள் ்சஙகம் 
ஏற்பாடு ச்சய்திருந்த விழபாவில் உரரயபாறறிய தரைரம நீதி்தி 
என்.வி.ரமணபா, நபாடபாளுமன்்றததில் ப்பாதுமபான விவபாதஙகளின்றிச 

்சட்டஙகள் இயற்றப்டுவது குறிததுக் கவரை சதரிவிததுள்்ளது, நபாடபாளுமன்்ற 
ஜனநபாயகதரத பமம்்டுததுவதறகபான நல்ைசதபாரு அறிவுரர. அர்சரமப்பால் 
வகுக்கப்ட்ட அதிகபாரப பிரிவிரனக் பகபாட்்பாட்டின் வரம்புகர்ள மீறி இந்தக் 
கருதது அரமந்துள்்ளதபாகவும் சிை விமர்சனஙகள் எழுந்துள்்ளன. ்சட்டமியறறும் 
அரவ, நிரவபாகம், நீதிமன்்றம் மூன்றும் சுதந்திரமபாகத தனிததியஙகவும் 
ஒன்றுக்சகபான்று இணஙகிச ச்சல்ைவும் பவண்டும் என்்துதபான் அதிகபாரப 
பிரிவிரனக் பகபாட்்பாட்டின் அடிப்ரடபய ஒழிய, அர்சரமபபின் பிறிசதபாரு 
அஙகததின் தவறுகர்ள அனு்சரிததுச ச்சல்ை பவண்டும் என்்தல்ை.

இயற்றப்டும் ்சட்டஙகளின் முன்வரரவுகள் ச்ரும்்பாலும் துர்ற்சபார 
வல்லுநரகள், அததுர்றரயச ப்சரந்த அதிகபாரிகள் கருததுகர்ளப ச்றறு 
உருவபாக்கப்டுகின்்றன. அரவயில் முன்சமபாழியப்டும் ்சட்ட வரரவுகர்ளத 
சதரிவுக் குழு அல்ைது இரு அரவகளின் கூட்டுக் குழு மீண்டும் ஒருமுர்ற 
ஆய்வுக்கு உட்்டுதத பவண்டும் என்றும் நபாடபாளுமன்்ற உறுபபினரகள் 
பகபாரிக்ரக ரவக்க முடியும். அதிலும்கூட கவனிக்கத தவறிய விஷயஙகள் பின்பு 
விவபாதஙகளின்ப்பாது எதிரக் கட்சிக்ளபால் சுட்டிக்கபாட்டப்ட்டு, திருததிக்சகபாள்்ளப்ட 
வபாய்பபிருக்கி்றது. அர்சரமபபுக் கூறுகள் தவிர, நபாடபாளுமன்்ற இரு அரவகளின் 
விதிமுர்றகளும் ்சட்டமியறறும் நரடமுர்றரயப பிரழய்ற பமறசகபாள்வதறகபான 
வழிமுர்றகர்ள வகுததுள்்ளன. இவறர்றசயல்ைபாம் தவிரதது அவ்சர அவ்சரமபாகக் 
குரல் வபாக்சகடுபபு மூைமபாகச ்சட்டமியறறுவது அவறறின் பநபாக்கதரதபய 
சிரதப்தபாகும். விவபாதிக்கப்ட்டு இயற்றப்டுவதபாபைபய எந்தசவபாரு ்சட்டமும் 
அதறகபான தகுதிரயப ச்றுகி்றது. அர்சபாரணகளிலிருந்து ்சட்டஙகர்ள 
பவறு்டுததிக் கபாட்டுவது விவபாதஙகள்தபான். ஆனபால், நடந்து முடிந்துள்்ள 
மரழக்கபாைக் கூட்டதசதபாடரில் 15 ்சட்ட வரரவுகள் இரு அரவகளிலும் 
நிர்றபவற்றப்ட்டுள்்ளன. அவறறில் 14 ்சட்ட வரரவுகள் மக்க்ளரவயில் 10 
நிமிடஙகளுக்கும் குர்றவபாகபவ விவபாதிக்கப்ட்டுள்்ளன. கடந்த 22 கூட்டத 
சதபாடரகளில் மக்க்ளரவயிலிருந்து எந்தசவபாரு ்சட்ட வரரவும் சதரிவுக் குழுவுக்கு 
அனுபபி, மறு ஆய்வுக்கு உட்்டுததப்டவில்ரை என்்தும் குறிபபிடததக்கது.

உச்ச நீதிமன்்றத தரைரம நீதி்தியின் கருதது நபாடபாளுமன்்றதரதப 
்றறியபத அல்ைபாமல், மததியில் ஆளும் ்பாஜகரவ மட்டும் குறிததது 
அல்ை. தரைரம நீதி்தியின் கருதரத மததிய அரசுக்கு எதிரபாகச சிததரிக்க 
எதிரக் கட்சிகள் விரும்புகின்்றன. நபாடபாளுமன்்றம் என்்து ச்ரும்்பான்ரம 
ச்றறுள்்ள கட்சிரய மட்டுமல்ை, எதிரக் கட்சிகர்ளயும் உள்்ளடக்கியபத. 
குறிபபிட்ட ஒரு விவகபாரததின் முக்கியததுவம் கருதி, அரத நபாடபாளுமன்்ற 
அரவகளில் விவபாதிக்க பவண்டும் என்று வலியுறுததும் எதிரக் கட்சிகள் 
தஙக்ளது பகபாரிக்ரககர்ள விட்டுக்சகபாடுக்கபாமபைபய மற்ற விவபாதஙகளிலும் 
்ஙசகடுப்து குறிததுப ்ரிசீலிக்க பவண்டும். அபத பநரததில், எதிரக் 
கட்சிகளின் அமளிரயக் கபாரணம்கபாட்டி உரிய விவபாதஙகள் இல்ைபாமலும் 
சதரிவுக் குழுக்களின் மறு ஆய்வுகர்ளத தவிரததும், ச்ரும்்பான்ரமயின 
அடிப்ரடயில் மட்டுபம ்சட்டஙகர்ள நிர்றபவறறும் ப்பாக்ரக மததிய அரசும் 
ரகவிட பவண்டும்.

சி.ஆன்றணி விஜிலியஸ்

நம் அருகமை நாடான ஆபகானிஸ்ான்  
20 ஆண்டுகளுக்குப பிறகு மீண்டும் 
்ாலிபான் பயஙகரவாதிகளிடம் 

வீழ்ந்திருக்கிறது. இ்ன் மூலம், அமைரிக்கா-
கூடடணி நாடுகளின் 20 ஆண்டு காலப 
பபாராடடமும் அமைரிக்கா மெலவிடட 
ரூ.700 லடெம் பகாடிக்கு பைலான நிதியும் 
நிரந்்ரப பயனிலலாைல பபாய்விடடன. 
ஏறக்குமறய 100 ஆண்டுகளாகத் ம்ாடரும் 
யுத்்ஙகளால நிமலயறற ்ன்மைமயச் 
ெந்தித்துக்மகாண்டிருக்கும் ஆபகானிஸ்ான் 
ைக்கள் மொலலவியலா் துன்பத்ம் 
அனுபவித்துக்மகாண்டிருக்கின்றனர்.

பொகிஸதொனின் ஆதரவு
பாகிஸ்ானுடனான நீண்ட எலமலயானது 

ஆபகானிஸ்ானுக்கு ைடடுமின்றி, 
்ாலிபான்கமள உருவாக்கிய பாகிஸ்ானுக்கும் 
ம்ாடர் ்மலவலி்ான். இந்் எலமலயின் 
இருபுறஙகளிலும் ஆபகானிஸ்ானின் 
மபரும்பான்மை இனைான பாஸடூன் 
இன ைக்கள் வாழ்ந்துவருகின்றனர். இந்் 
எலமலமயப பயன்படுத்தி்ான் ்ாலிபான்கள் 
்ஙகளுக்குத் ப்மவயான ஆயு்ஙகள், 
பபாக்குவரத்து ைறறும் நிதி உ்விகமள 
பாகிஸ்ானிடமிருந்து ம்ாடர்ந்து மபறுவப்ாடு, 
பபாம்ப மபாருடகமளக் கடத்துவ்ால ் ஙகள் 
இயக்கத்துக்குத் ப்மவயான நிதிமயயும் 
திரடடிவருகின்றனர். ம்றகாசியாவுக்கும், 
முன்னாள் பொவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து 
பிரிந்் ைத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கும் பபாம்ப 
மபாருடகள் ஆபகானிஸ்ானிலிருந்து்ான் 
எளி்ாகக் கடத்்பபடுகின்றன.

முன்பு பாகிஸ்ான், அமைரிக்காவின் 
துமையுடன் பொவியத் ஒன்றியத்ம் எதிர்த்துப 
பபாராடிய முஜாஹிதீன்கள், பொவியத்ம் 
ஆபகானிஸ்ானிலிருந்து மவளிபயறச் மெய்்னர். 
அ்ன் பின்னர், பாகிஸ்ான் இந்் முஜாஹிதீன் 
பபாராளிகமள இந்தியாவில, குறிபபாக காஷ்மீரில 
பிரிவிமனவாதிகளுடன் பெர்ந்து இந்தியாவுக்கு 
எதிராகப பபாராடத் தூண்டிவிடடது. ்றபபாது 
அமைரிக்கப பமடகள் மவளிபயறிய பின், 
்ாலிபான்கள் ஆபகானிஸ்ானில ஆடசிமயப 
பிடித்துள்ள நிமலயில, இந்்ப பபாராளிகள் 
பாகிஸ்ான் உ்வியுடன் இந்தியாவில காஷ்மீரிலும், 
சீனாவின் ‘ஜின்ஜியாங’ ைாகாைத்திலும் 
ைறறும் ைத்திய ஆசிய நாடுகளான முன்னாள் 
பொவியத் ஒன்றிய உறுபபு நாடுகளிலும் உள்ள 
பிரிவிமனவாதிகளுக்குத் துமைபபாக ைாடடார்கள் 
என்பது என்ன நிச்ெயம்?

ஆப்கொனியரின் சந்்த்கம்
மூன்று நாடகளுக்கு முன்பு மடலலியில 

ஆபகானிஸ்ானிலிருந்து இந்தியாவில ்ஞெம் 
புகுந்திருபபவர்கள் என்னிடம் பகிர்ந்துமகாண்ட 
்கவலகள், ஆபகானிஸ ா்ன் வீழ்வம  ்உலக ெமூகம் 
பவடிக்மக பார்த்து நின்றப்ா என்ற ஐயத்ம்பய 
ஏறபடுத்துகிறது. அமைரிக்கக் கூடடுப பமடகள் 
ஆபகானிஸ்ானில இருந்்பபாது மபண்களுக்கான 
கலவி, கடடுைானஙகள், ைருத்துவ வெதி, பள்ளி 
ைாைவர்கள் படிக்கத் ப்மவயான மபாருடகள், 
பபாக்குவரத்து, பள்ளி-கலலூரிகளில பணிபுரியும் 
ஆசிரியர்களின் ஊதியஙகள், ஆபகானிஸ்ான் 
பைம்பாடடுக்காகத் ் ஙகு்மடயின்றித் ம்ாடர்ந்்ன. 
அப் பநரத்தில, பபாரினால பாதிக்கபபடட 
ஒரு நாடு ஜனநாயக வழிமய ஏறகும்பபாது 
அரசு ஊழியர்களும் அரசியலர்களும் மபரும் 
ஊழலவாதிகளாக இருந்்ார்கள் என்பம்யும் 
ஏறறுக்மகாண்டு்ான் ஆக பவண்டும். முன்னாள் 
ஆபகானிஸ்ான் அதிபர் அஸரப கனி பை 
மூடமடயுடன்்ான் ஓடியிருக்கிறார். இவர்கள் 
்ஙகமளப பறறியும், ்ஙகள் குடும்பஙகமளப 
பறறியும்்ான் அதிக அக்கமறமகாள்கிறார்கள் 
எனப பகிர்ந்துமகாண்டார் ஒரு மபண் அகதி.

ஹீரத் ைாகாைத்ம்ச் ொர்ந்் ஒரு ைாைவர், 
‘் ாலிபான்கள் மீண்மடழுந்து வந்துவிடடார்கள். 
ஆபகானிஸ்ான் 2,000 ஆண்டுகளுக்குப 
பின்பனாக்கி நகர்வம்த் ்விர்க்க முடியாது’ 
என்று கூறினார். ‘மபரும்பான்மையான ைக்கள் 
்ாலிபான்கமள மவறுக்கிறார்கள். இ்றகுக் 
காரைம், இன்று ்ாலிபான்கள் ்ாஙகள் ைாறறம் 
அமடந்திருபப்ாகக் கூறினாலும் மபண்கள் 
பாதுகாபபு பகள்விக்குறி்ான். இந்்ப பபாராளிகள் 
திருைைைானவர்களாக இருந்்ாலும் பல 
ைாகாைஙகளில துபபாக்கி முமனயில இளம் 
மபண்கமள இவர்கள் மீண்டும் ைைம்முடிக்கிறார்கள்’ 
என்று கண்ணீருடன் கூறினார் ஒரு ைாைவி.

ஆபகானியர்கள் ்ஙகள் நாடமட 
பநசிக்கின்றனர். ஆனால, அடிமைகளாக இருக்க 
விரும்பவிலமல. ்ாலிபான்கள் ்ஙகளுக்குச் 
ொ்கைான ஆைாதிக்கச் ெடடதிடடஙகமள 
நிமறபவறறுவார்கபள அன்றி ைக்கள் நலமனக் 
கருத்தில மகாள்ள ைாடடார்கள். ஹார்வர்டு 
பலகமலக்கழகப பபராசிரியர் நிக்பகாலஸ பர்ன்ஸ 
கூறுவதுபபால, ‘அமைரிக்கப பமடயினர் நீண்ட 
பபாமர முடிவுக்குக் மகாண்டுவந்்து வரபவறகத் 
்க்கது. ஆனால, பபச்சுவார்த்ம்யுடன் அரசியல 
தீர்மவயும் மகாடுத்் பின்பு மவளிபயறியிருக்க 
பவண்டும்’.

தவறிப்பொன ்கணிபபு்கள்
பைறகத்திய நாடுகமளச் பெர்ந்் 

ெர்வப்ெ உறவு வலலுநர்களின் கணிபமபத் 

்கர்த்ம்றிந்திருக்கிறார்கள் ்ாலிபான்கள். 
ஆபகானிஸ்ான் ராணுவத்தினருக்கு பைறகத்திய 
நாடுகள் மகாடுத்திருந்் ராணுவப பயிறசிமயயும் 
அ்ன் விமளவுகமளயும் ெரியாக ஆராயா்்ன் 
காரைைாகபவ இன்று ஆபகானிஸ ா்ன் துன்பத்துக்கு 
உள்ளாக்கபபடடிருக்கிறது. பைலும், இன்மறய பல 
முமனகமளக் மகாண்ட ெர்வப்ெ உறவில உலகின் 
ஒபர வலலரொன அமைரிக்காவின் ்றபபாம்ய 
மெயலபாடுகள் ெர்வப்ெப பிரச்சிமனகளுக்கு 
அவர்களிடம் தீர்வு அளிக்கும் வலலமை இலமலயா 
அலலது அறிந்ப்்ான் இவவாறு மெய்கிறார்களா 
என்ற ஐயஙகமளத் ப்ாறறுவிக்கிறது. ஒொைா 
பின்பலடமன வீழ்த்திய பிறகு, அமைரிக்கக் கூடடுப 
பமடகளின் பநாக்கம் ் ாலிபான்கமள வீழ்த்துவ்ாக 
இருந் ா்லும், அரசியல தீர்வு ா்ன் ஆபகானிஸ ா்னின் 
பாதுகாபபுக்கும் ஸதிரத்்ன்மைக்கும் ப்மவயானது 
என்பம் அவர்கள் எபபடி அறியாதிருக்க முடியும்?

ஆபகானிஸ்ானில அரசுக்கும் 
்ாலிபான்களுக்கும் இமடபய எந்்வி்ைான 
ெைா்ான ஒபபந்்மும் ஏறபடா் நிமலயில, 
அமைரிக்கப பமட மவளிபயறுவ்றகான முடிமவ 
மடானாலடு டரம்ப ்ன் உள்நாடடு அரசியல 
லாபத்துக்காக அவெரபபடடு அறிவித்்ார். 
இ்றகு அமைரிக்க ைக்களின் ஆ்ரவும் 
இருந்்்ால இன்மறய அதிபர் பஜா மபடனும் 
அந்் முடிமவப பின்பறறுவ்றகு ைமறமுகைாக 
நிர்பபந்திக்கபபடடுவிடடார். அமைரிக்கப பமட 
மவளிபயறறத் ா்ல ஆபகானிஸ ா்னின் ் றபபாம்ய 
நிமலமயக் கண்டு வருந்தும் அமைரிக்க அதிபர் 
மபடன் இந்்ப பிரச்சிமன என்னுடன் முடியடடும் 
என்று கூறியுள்ளார். ஆனால, ்ாலிபான்களின் 
பயஙகரவா்ம் முழுமையாக அழிக்கபபட 
பவண்டுமைன்றால, ஆபகானிஸ ா்ன் ம ா்டர்புமடய 
அமனத்துத் ் ரபபினருடனும் இமடவிடா் ம்ாடர் 
பபச்சுவார்த்ம்களால ைடடுபை அரசியல தீர்மவ 
அளிக்க முடியும்.

இம்ச் மெய்யத் ்வறிய்ால ்ஙகளுக்கு 
எதிராக வரும் ெவாலகமள ரஷ்யா, சீனா ைறறும் 
பைறகத்திய நாடுகள் அறிந்ப் இருக்கின்றன. 
இந்தியா-பாகிஸ்ான் இமடபய நலலுறவு இலலா் 
இந்்ச் சூழ்நிமலயில, இந்தியாவுக்கு எதிராகத் 
்ாலிபான்கமளத் திருபபும் முயறசிகமளத் 
ம்ாடஙகவும் வாய்பபு உண்டு. ஆபகானிஸ்ாமன 
ா்லிபான்கள் மீண்டும் மகபபறறிய்ன் விமளவுகள் 

என்னவாக இருக்கும் என்று ஆபகானிஸ்ானில 
பைம்பாடடுத் திடடஙகமளச் மெய்துவரும் 
இந்தியாவுக்குத் ம்ரியும். ஆனால, அவறமறச் 
ெந்திக்க இந்தியாவிடம் ப்மவயான மகாள்மக 
முடிவு உள்ள்ா?

- சி.ஆன்றணி விஜிலியஸ், மூத்்த ஆசிரியர,
மாைரன டிப்ைமஸி (ஆசிய-பசிபிக்)
வ்தாைரபுக்கு: casvvigilious@gmail.com

தாலிபான்்ளின் ஆதிக்ம்:
இந்தியாவின் ப்ாளல் முடிவு என்்ன?

ஆசை

பருவநிமல ைாறறத்துக்கான பன்னாடடு அரசுக் 
குழு (ஐபிசிசி) மவளியிடடிருக்கும் ஆறாவது 
ைதிபபீடடு அறிக்மக, ைனி் குலத்துக்கு 

விடுக்கபபடட இறுதி எச்ெரிக்மக என்று மொலலலாம். 
இன்னும் 20 ஆண்டுகளில புவி மவபபநிமல 1.5 டிகிரி 
மெலஸியஸ அதிகரிபபம்யும் அ்ன் கடுமையான 
விமளவுகமளயும் யாராலும் ் டுத்து நிறுத்் முடியாது 
என்று ஐபிசிசியின் அறிக்மக கூறியுள்ளது. மகயில 
இருக்கும் ஒபர புவிமய நம் பபராமெயிடம் சூ்ாடித் 
ப்ாறறுக்மகாண்டிருக்கிபறாம். இந்் பநரத்தில, 
உலகின் முன்பனாடிச் சுறறுச்சூழலியரான காந்தியின் 
நிமனவு வருவம்த் ்விர்க்க முடியாது.

‘சுறறுச்சூழல’ (environment) என்ற மொலமல ஒரு 
முமறகூடப பயன்படுத் ா்் வர் காந்தி. ஆனால, உலமகஙகிலும் 
இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள சுறறுச்சூழலியர்கள், சூழலொர் 
மபாருளியர்கள் பலரும் காந்தியால உந்து்ல மபறறவர்கள் 
என்பது ஆச்ெரியம். உலக அளவில ஈ.எஃப. ஷூைாக்கர், 
ஆர்ன் பநஸ பபான்பறாரும், இந்திய அளவில சுந்்ர்லால 
பகுகுைா, வந்்னா சிவா, ைா்வ காடகில, பை்ா படகர், 
ராைச்ெந்திர குஹா பபான்பறாரும் காந்தியிடமிருந்து ் ாக்கம் 
மபறறவர்கள். காந்தியின் சீடர்களான பஜ.சி.குைரபபா, 
மீரா மபன் பபான்பறார் சுறறுச்சூழல மெயலபாடுகளுக்கு 
முக்கியைான பஙகாறறியிருக்கிறார்கள். இந்தியாவில 
உருவான சிபபகா இயக்கம், நர்ை்ா பச்ொவ அந்ப்ாலன் 
பபான்ற சுறறுச்சூழல இயக்கஙகள் ெத்தியாகிரகப பபாராடட 
வழிமுமறகமளப பின்பறறியமவ.

்ன் வாழ்க்மக முமறயால மிகச் சிறந்் சுறறுச்சூழலியராக 
காந்தி திகழ்ந்்ார். காந்தி ம்ன்னாபபிரிக்காவில 
உருவாக்கிய டாலஸடாய் பண்மை, ஃபீனிக்ஸ குடியிருபபு 
இந்தியாவில உருவாக்கிய ெத்தியாகிரக ஆசிரைம், 
ெபர்ைதி ஆசிரைம், பெவாகிராம் ஆசிரைம் பபான்றவறறில 
கமடபபிடிக்கபபடட வாழ்க்மக முமற சுறறுச்சூழலுக்கு 
மிகவும் உகந்்்ாக இருந்்து. ்ன்னிமறவு மகாண்ட 
ஆசிரைஙகளாக அவறமற காந்தி உருவாக்கினார். 

அந்் ஆசிரைஙகளில வசிபபவர்களுக்குத் ப்மவயான 
நீர், உைவு, ஆமடகள் பபான்ற வெதிகமளப மபரிதும் 
அஙபகபய ஏறபடுத்திக்மகாண்டனர். ஒவமவாருவருமடய 
உமழபபும் அவர் உண்ணும் உைவுடன் பநரடியாக உறவு 
மகாண்டிருந்்து. தீண்டாமையறற, ஒரு முன்ைாதிரிக் கிராைம் 
பபான்று அவருமடய ஆசிரைஙகள் விளஙகின.

அவருமடய ஆசிரைஙகளில கமடபபிடிக்கபபடட 
ைறுசுழறசி முமற, கழிவு பைலாண்மை இன்று நைக்குப 
மபருைளவில வழிகாடட முடியும். காந்தி ஆசிரைஙகளில 
ைனி ,் விலஙகுக் கழிவுகமள உரைாக ைாறறி, ப்ாடடப 
பயிர்களுக்கும் வயலுக்கும் உரைாக இடுவார்கள். நீர், 
உைவு, உமட, நுகர்வு, பைம் என்று எலலாவறறிலும் 
சிக்கனம் கமடபபிடிக்கபபடடது. ப்மவக்கு அதிகைான 
நுகர்வு ஆபத்்ானது என்று காந்தி கருதினார். நம் அதீ் 
நுகர்வும், இயறமக வளஙகமளச் சுரண்டும் பபாக்கும் 
இன்று நம்மை அபாயகரைான கடடத்துக்குக் மகாண்டுவந்து 
விடடிருக்கிறது. ‘இயறமக… நம் அன்றாடத் ப்மவகமளப 
பூர்த்திமெய்யப பபாதுைானவறமற உறபத்திமெய்கிறது 
என்றும், இது இயறமகயின் அடிபபமட விதி என்றும் 
நான் துணிந்து கூறுபவன்; ஒவமவாருவரும் ்னக்குத் 
ப்மவயான அளவுக்கு ைடடும் இயறமகயிடமிருந்து 
எடுத்துக்மகாண்டிருந்்ால, இந்் உலகத்தில ஏழ்மை 
என்பப் இருந்திருக்காது, படடினியால எந்் ைனி்ரும் இறக்க 
பவண்டிய நிமல ஏறபடடிருக்காது’ என்றார் காந்தி. இனியும் 
்ன்னால ் ாக்குபபிடிக்கபவ முடியாது என்ற நிமலமய இன்று 
இயறமக அமடந்திருபப்றகுப பிர்ானக் காரைஙகள், நம் 
பபராமெயும் நுகர்வும் அலடசியமும் அவறமறத் ்னது 
பசிக்கு இமரயாகக் மகாண்ட மு்லாளித்துவமும்்ான் 
என்பம் நாம் உைர பவண்டும்.

காந்தி ் ன் மபரும்பாலான பயைஙகளுக்குப மபாதுப 
பபாக்குவரத்்ான ரயிமலபய, அதுவும் ஏமழ ைக்கள் 
பயணிக்கும் மூன்றாம் வகுபமபபய ப்ர்ந்ம்டுத்்ார். 
சுறறுச்சூழலுக்கு உகந்் வழிமுமறகளுள் ஒன்றாகப மபாதுப 
பபாக்குவரத்ம் இன்று உலகம் முழுவதிலும் உள்ள 
சுறறுச்சூழலியர்கள் பரிந்துமரக்கிறார்கள். ஆனால, ஒரு 
ப்ெத்தின் ் ந்ம் என்று மகாண்டாடபபடும் ஒருவர், மபாதுப 

பபாக்குவரத்ம்த் ் ன் வாழ்க்மக முமறயாகக் கமடபபிடித்து 
எலபலாருக்கும் முன்பனாடியாகவும் முன்ைாதிரியாகவும் 
இருந்திருக்கிறார்.

ைனி்ர்கமளக் கடும் உமழபபிலிருந்து விடுவிக்கும் 
ம்ாழிலநுடபம், கருவி (எடுத்துக்காடடாக, ம்யல இயந்திரம்) 
பபான்றவறமற வரபவறற அப் பநரத்தில, ைனி்ர்கமள 
உமழபபிலிருந்ப் ஒடடுமைாத்்ைாக விடுவிக்கும் 
ம்ாழிலநுடபத்ம் காந்தி அச்ெத்துடன் பார்த்்ார். உறபத்தி 
மெய்பவருக்கும் உறபத்தி மெய்யபபடும் மபாருளுக்கும் 
அ்ன் மூல நிமலயிலிருந்து, ்யாரிபபு நிமல வழியாக, 
பயன்பாடடு நிமல வமர உறவு இருக்க பவண்டும் 
என்று கருதினார். இன்று நம் மகயில இருக்கும் எந்்ப 
மபாருளுடனாவது இந்் மூன்று நிமலகளில ஏ்ாவது ஒரு 
நிமலயில உறவு இருக்கிற்ா?

மபரும் உறபத்திக்குப பதிலாகப மபருந்திரள் ைக்களின் 
உறபத்திக்கு காந்தி முக்கியத்துவம் மகாடுத் ா்ர். இந்்ப மபரும் 
உறபத்தி ் னக்குத் ப்மவயான வளஙகமளப புவியிடமிருந்து 
சுரண்டி, அந்் வளஙகமளத் தீர்த்துக்மகாண்டிருக்கிறது. 
காறறு, நீர், கனிைஙகள் உள்ளிடட வளஙகள் குறிபபிடட 
அளவுக்குத்்ான் புவியில இருக்கிறது. இந்் வளஙகளில 
மபரும்பாலானமவ மீள்்ன்மை இலலா்மவ; அ்ாவது, 
பயன்படுத்தினால ைறுபடியும் புதி்ாக உறபத்தியாகா்மவ. 
ஆகபவ்ான், இவறமறச் சிறுகச் சிறுகப பயன்படுத்் 
பவண்டியிருக்கிறது. இதில விசித்திரம் என்னமவன்றால, 
ஏமழகளுக்கும் ஏமழ நாடுகளுக்கும் இந்் வளஙகளும் 
அவறமறப மபறுவ்றகான பைவெதி உள்ளிடட வெதிகளும் 
மிகக் குமறவாகபவ இருபப்ால, அவர்கள் இயலபாகபவ 
காந்தியர்களாக இருக்கிறார்கள். மெலவந்்ர்களும் மெலவந்் 
நாடுகளும்்ான் அளவுக்கும் ப்மவக்கும் மீறி எலலா 
வளஙகமளயும் சுரண்டிப பயன்படுத்திக்மகாள்கிறார்கள். 
ஆகபவ, பைல்டடு வர்க்கம் காந்திய வழிமுமறகமளப 
பின்பறறினால்ான் இந்்ப புவிமயக் காபபாறற முடியும்.

காந்தியின் அகிம்மெத் ் த்துவம் என்பது ைனி்ர்களுக்கு 
ைடடுைானது என்று குறுக்கிப புரிந்துமகாள்ளபபடுகிறது; 
கூடு்லாக, இமறச்சி உண்ைாமைபயாடும் 
ம்ாடர்புபடுத்்பபடுகிறது. உண்மையில, அகிம்மெ 

என்பது இயறமக முழுவ்றகுைானது. ஒருமுமற காந்தியின் 
சீடர் காகா கபலகர் பஞசிமனச் சுத்்ம் மெய்வ்றகான 
விலலின் நாமைத் துமடபப்றகு நான்மகந்து பவபப 
இமலகள் பவண்டும் என்ப்றகாக ஒரு கிமளமயபய 
முறித்்ார்; அ்றகு காந்தி, “இது வன்முமற. ைரத்திலிருந்து 
இமலகமளப பறிபப்றகு முன்பு அ்னிடம் வருத்்ம் 
ம்ரிவித்துக்மகாண்டு, அ்றகுப பிறகு ப்மவயான 
இமலகமள ைடடுபை பறிக்க பவண்டும். நீஙகள் 
ஒடடுமைாத்் கிமளமயபய ஒடித்துவிடடீர்கள், இது வீைானது 
ைடடுைலலாைல ்வறானதும்கூட” என்றிருக்கிறார். இது 
நைக்கு அதீ்ைாகத் ப்ான்றலாம். ஆனால இயறமகயிடம் 
எவவளவு நுடபைாகவும் நுண்ணுைர்பவாடும் நடந்துமகாள்ள 
பவண்டும் என்ப்றகான ஓர் உ்ாரைம் இது. ஒரு 
வமகயில காந்தியிடம் இருந்்து, இயறமகபயாடு இமயந்து 
வாழும் பழஙகுடி ைனபபான்மை எனலாம். அகிம்மெ 
என்பம ,் ‘இயறமகயின் உள்ளுைர்வுடன் ைனி்ரின் 
உள்ளுைர்வு இமயந்து மெயலபடுவது’ என்றும்கூட நாம் 
விரித்துக்மகாள்ளலாம். இந்்ப புரி்ல ைனி்ர்கள், இயறமக 
இரண்டின் மீதும் வன்முமற மெலுத்துவம்த் ்டுக்கிறது.

காந்தி, வாழ்க்மகமயயும் அது எ்ன் அடிபபமடயில 
நிகழ்கிறப்ா அந்் இயறமகமயயும் ஒரு மபரிய 
முழுமையாகவும் அ்ன் அஙகஙகள் ஒன்றுக்மகான்று 
ம்ாடர்புமடய்ாகவும் பார்த்்ார். ஆனால, நவீன ைனி்ர்கள் 
வாழ்க்மகமய ஒன்றுக்மகான்று ம்ாடர்பறற பகுதிகளாகப 
பார்க்கிறார்கள். இந்்ப பிளவான பார்மவ்ான் இன்மறய 
பபரழிவுக்கு மிகவும் முக்கியக் காரைம்.

புவி மவபபைா் ல, பருவநிமல ைாறறம் என்பமவமயலலாம் 
ஒரு பநாயின் அறிகுறிகள். இயறமக மீது மெலுத்்பபடும் 
வன்முமற்ான் பநாய். ஒரு நலல ைருத்துவர் அறிகுறிகமளக் 
குைபபடுத்துவம்விட பநாமயக் குைபபடுத்துவதில்ான் 
அக்கமற காடடுவார். அந்் வமகயில, காந்தி நைக்கு 
முன்பனாடி ைருத்துவர். அந்் ைருத்துவரின் ைகத்்ான 
ைருந்்ான அகிம்மெ்ான் இந்்ப புவிக் பகாமளயும் 
ைனி்ர்கள் உள்ளடக்கிய உயிர்கமளயும் காபப்றகான 
ஒபர வழி!

- ஆரச, வ்தாைரபுக்கு: asaithambi.d@hindutamil.co.in

காந்தியிடம் இருந்்தது, 
இயற்கயயாடு இ்யந்து 

வாழும் பழங்குடி மனபபான்ம 
எனலாம். அகிம்்சை எனப்்த, 
‘இயற்கயின உள்ளுணர்வுடன 
மனி்தரின உள்ளுணர்வு இ்யந்து 
சசையலபடுவது’ எனறும்கூட நாம் 

விரித்துகசகாள்்ளலாம்!

பற்றிபயரியும் 

புவி!பபரழிவின் 
்ாைத்தில் ் ாந்தி!
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தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியின் ஓரிரு இடங்களில் மழை 
பெய்யும். பசேன்ழனையில் ் ம்கமூடடம் ்கநாணபெடும். 
சில இடங்களில் மிதமநானை மழை பெய்யும். 
பெபெநிழல 26 முதல் 33 டிகிரி பசேல்சியஸ் ெழை 
இருக்கககூடும். 
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ஆலங்குளம் அருகக பெண் ெயணியய தாகக முயன்்ற 

அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர் சஸ்ேண்ட்
 �தென்காசி

தென்காசி மகாவட்டம், ஆலங்குளத் 
தில் இருந்து தலடசுமியூர் வழி 
யகா் ்ட்டயத்துக்கு ெ்டம் எண் 
27-ஏ என்ற அரசுப் பேருந்து 
இயக்்ப்ேடுகி்றது. இந்ெ பேருந் 
தில் குத்ெப்ேகாஞ்கான கிரகாமத்தில் 
அபெ ேகுதிடயச் ப்ர்ந்ெ ப்ர்மக் 
்னி  என்ற தேண் ஒருவர் ஏறினகார். 
அப்பேகாது, குழந்டெயு்டன ஒரு  
தேண் ஓடிவந்ெகார். பேருந்டெ  
நிறுத்தி அவடரயும் ஏற்றிக்த்காள் 
ளுமகாறு ஓடடுநரி்டம் ப்ர்மக்்னி 
கூறியுள்ளகார். 

அெற்கு பேருந்து ஓடடுநரகான 
ேகாவூர்்த்திரத்டெச் ப்ர்ந்ெ 
முப்பி்டகாதிமுத்து, ̀நகான பேருந்டெ 
நிறுத்திடடு, அந்ெப் தேண்ணின 
வீடடுக்குச் த்னறு, அவருக்கு 
ப்டல அணிவித்து அடழத்து வர 
முடியுமகா?’ எனறு ப்டடுள்ளகார். 

ஆத்திரம் அட்டந்ெ ப்ர்மக்்னி, 

அந்ெ ஓடடுநர் மீது ேல்பவறு பு்கார் 
்டளக் கூறினகார். ̀ேள்ளியில் ேடிக் 
கும் ெனது ம்டள மகாெகா ேட்ட 
ணத்தில் இ்றக்கி விடுவெற்கு ேதி 
லகா், அங்கு பேருந்து நிற்்காது  
எனறு கூறி லடசுமியூரில் இ்றக்கி 
விட்டெகா்வும், இடெபய அவர்  
வழக்்மகா் டவத்திருந்ெெகால் 
ெனது ம்டள ஆலங்குளம் ேள்ளி 

யில் ப்ர்த்ெெகா்வும்’ கூறினகார்.
இெனகால், முப்பி்டகாதிமுத்து, 

ெ்காெ வகார்த்டெ்ளகால் திடடி,  
த்ருப்டே ்ழடடி அடித்துவிடு 
பவன எனறு கூறி, த்ருப்டே 
்ழட்ட முயனறுள்ளகார். ட்்லப்பி 
லும் ஈடுேடடுள்ளகார். இருவரும் 
்டுடமயகான வகாக்குவகாெத்தில் 
ஈடுேடடுள்ளனர்.

இச்்ம்ேவத்டெ ேயணி ஒருவர் 
த்ல்பேகானில் வீடிபயகாவகா் ேதிவு  
த்ய்து, ் மூ் வடலெளங்்ளில் 
ேகிர்ந்துள்ளகார். பேருந்து ஓடடுநர் 
அநகா்ரி்மகா் ந்டந்துத்காண்்ட  
த்யல் ் ர்ச்ட்டய ஏற்ேடுத்தியது. 
இடெயடுத்து, பேருந்து ஓடடுநர்  
முப்பி்டகாதிமுத்துடவ, பேகாக்குவ 
ரத்து அதி்காரி்ள் ்ஸதேண்ட  
த்ய்ெனர். இச்்ம்ேவம் தெகா்டர் 
ேகா், ் ட்டயம் பேகாலீஸில் ப்ர்மக் 
்னி பு்கார் அளித்துள்ளகார். பேகாலீ 
ஸகார் வி்காரிக்கின்றனர்.

்ேட்பரோலிய ் ேோருட்்களின் வரியய 
மத்திய அரசு குயைக்க பவண்டும்
zz க�ோவையில் சீதோரோம் யெச்சூரி ைலியுறுததல்

 �க்காவை 
மகார்க்சிஸட ் ம்யூனிஸட ் டசியின 
ெமிழநகாடு மகாநிலக் குழு கூட்டம் 
ப்காடவயில் பநற்று தெகா்டங்கியது. 
இதில், அகில இந்திய தேகாதுச் த்ய 
லகாளர் சீெகாரகாம் தயச்சூரி சி்றப்பு  
விருந்தினரகா் ேங்ப்ற்று பேசினகார்.  
மகாநிலச் த்யலர் ப்.ேகாலகிருஷ் 
ணன, அரசியல் ெடலடமக் குழு  
உறுப்பினர் ஜி.ரகாமகிருஷ்ணன, 
ப்காடவ எம்பி பி.ஆர்.ந்டரகாஜன 
உள்ளிடப்டகார் பேசினர்.

முனனெகா், சீெகாரகாம் தயச்சூரி 
த்ய்தியகாளர்்ளி்டம் கூறியெகாவது:  

்பரகானகா 3-வது அடல தநருங்கி 
வரும் சூழலில், ெடுப்பூசி த்லுத் 
தும் ேணி்டள மத்திய அரசு தீவிரப் 
ேடுத்ெ பவண்டும். ெடுப்பு மருந்து 
இருப்பு குறித்து தெளிவகான ெ் 
வடல மத்திய அரசு தெரிவிக்் 
வில்டல. தேடபரகாலிய தேகாருட் 
ளுக்கு விதிக்்ப்ேட்ட வரி்ளகால் 
மடடுபம 2020-21 ஆண்டில் ரூ.3.71  
லட்ம் ப்காடிடய மத்திய அரசு  
ஈடடியுள்ளது. வரிடய குட்றப்ேென 
மூலமகா்பவ அத்தியகாவசியப் 
தேகாருட்ளின விடலடய 

குட்றக்் முடியும்.
தே்கா்ஸ த்யலி மூலம் 

இந்தியகாவில் உள்ள முக்கிய 
பிரமு்ர்்ள், நீதித் துட்றடய 
ப்ர்ந்ெவர்்ள், ேத்திரிட்யகாளர் 
்ள் உளவு ேகார்க்்ப்ேட்டனர். 
இெடனக் ் ண்டித்து பேகாரகாட்டம் 
ந்டத்ெ திட்டமி்டப்ேடடுள்ளது. 

இதுதெகா்டர்ேகா், வரும் 20-ம் 
பெதி இடணயம் வழியகா், எதிர்க் 
்டசியினர் ் லந்ெகாபலகாசிக்் உள் 

பளகாம். ஆப்்கானிஸெகானில் ந்டக் 
கும் நிலவரங்்டள முனனபர அறிந் 
தும், அந்நகாடடின ் காபூலில் இருந்து 
இந்தியர்்டள ் காக்் மத்திய அரசு 
ெவறிவிட்டது. இந்தியகாவில் 126 
இ்டங்்ளில் ேகாஜ் யகாத்திடர 
ந்டத்தி வருகி்றது. ் பரகானகா தெகாற் 
றின மூன்றகாவது அடல பவ்மகா் 
ேரவுவெற்கு இந்ெ யகாத்திடர 
வழிவகுக்கும். இவவகாறு அவர் 
கூறினகார்.

zS க�ோவையில் கேற்று த�ோடங்கிய மோர்க்சிஸ்ட் �ம்யூனிஸ்ட் �ட்சியின் மோநிலக் குழுக் 
கூட்டத்தில் கேசிய சீ�ோரோம் தயச்சூரி.         படம்: ஜெ.மன�ோகரன்

SS வாசகரகளே... 
கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். cartoon@
hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி வரிகளோடு 
ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப் �ரிசு ரூ.100.

- ஏஜி முஹம்மது த�ௌபீக், ம்மலப்பாளையம.

செய்தி	:	முறைகேடுேறை	சரிசசய்த	பின்னர்	பயிர்க்	ேடன,	நறேக்	
ேடனேள்	்தள்ளுபடி!	 -	முதல்வர்	மு.க.ஸ்டாலின்

பஞ்ச்	:	அற்த	இந்த	அஞ்சு	வருஷத்துக்குள்கை	ேண்டுபிடிக்ே 
ணும்னு	நாஙேசைல்ாம்	இபகபா	கவண்டிக்ேணுமா?

- க.ம்மபாகனசுந�ரம, திருதெலமவேலி.

செய்தி	:	திமுேவின	100	நாள்	ஆட்சி	நடுநிற்க�ாடு	நனைாே	
உள்ைது!		 -	பிரேமலதடா

பஞ்ச்:	அபப	க்தமுதிேவுக்ோ்ன	அவசி�ம்	இபகபா	இலலீஙேைா?
- சிவேம, திருச்சி.

அடுத்்த	சட்டபகபரறவத்	
க்தர்்தலில,	திமுே,	

அதிமுேவுடன	கூட்டணி	
இலற்.	அனபுமணி	
மு்தலவர்	கவட்பாைர்!
-	ேடாமதடாஸ	அறிவிப்பு

அ்தாக்ன.	உஙேறை	
மு்த்றமசசராக்ோ்த	

ேட்சிேள்	
க்தறவயிலற்!

ொராலிம்பிக கொட்டியில் 

இந்்த முயையும் எனது ம்கன் ்தங்கம் ் வலவோர் 
zzபிரதமர் கமோடியிடம் கேலம் மோரிெப்பனின் தோய் நம்பிகவ�

 �கேலம்
“ேகாரகாலிம்பிக் பேகாடடியில் இந்ெ 
முட்றயும் எனது ம்ன ெங்்ம் தவல் 
வகார்” என ப்லம் மகாரியப்ேனின 
ெகாய், ்காதணகாலி மூலம் உடர 
யகாடிய பிரெமர் நபரந்திர பமகாடி 
யி்டம் நம்பிக்ட் தெரிவித்ெகார்.

மகாற்றுத் தி்றனகாளி்ள் ேங்ப்ற் 
கும் ேகாரகாலிம்பிக் பேகாடடி வரும் 
24-ம் பெதி ஜப்ேகான ெடலந்ர் 
ப்டகாக்கிபயகாவில் தெகா்டங்குகி்றது. 
இப்பேகாடடியில் இந்தியகா ் கார்பில்  
்லந்து த்காள்ளும் வீரர்்ள் மற்றும் 
அவரது குடும்ேத்தினரு்டன பநற்று 
பிரெமர் நபரந்திர பமகாடி ் காதணகாலி 
மூலம் ்லந்துடரயகாடினகார்.

்்டந்ெ 2016-ம் ஆண்டு நட்ட 
தேற்்ற ேகாரகாலிம்பிக் பேகாடடி 
யில் உயரம் ெகாண்டுெலில் ெங்்ம் 
தவன்ற ப்லம், தேரியவடு்ம் 
ேடடிடயச் ப்ர்ந்ெ மகாரியப்ேன 
இந்ெ ஆண்டு நட்டதே்றவுள்ள 

பேகாடடியிலும் ேங்ப்ற்்வுள்ளகார்.
ெமிழ் வீரரகான மகாரியப்ேன 

மற்றும் அவரது ெகாய் ்பரகாஜகா, 
்ப்காெரர்்ள் குமகார், ப்காபி ஆகி 
பயகாரு்டன பநற்று பிரெமர் பமகாடி 
்காதணகாலி மூலம் உடரயகாடினகார்.

அப்பேகாது, மகாரியப்ேன ெகாய் 
்பரகாஜகாவி்டம், “ேகாரகாலிம்பிக்கில்  
ெங்்ம் தவனறு இந்தியகாவுக்கு 
தேருடம ப்ர்த்ெ மகாரியப்ேன, 
இம்முட்றயும் தவற்றி தேற்று 
முனபனற்்றப் ேகாடெயில் த்ல்ல 

குடும்ேத்தினரின ேங்்ளிப்பு மி் 
அவசியம்” என்றகார். பமலும், மகாரி 
யப்ேன விரும்பி உண்ணும் உணவு 
முட்ற்ள் குறித்து பிரெமர் ப்ட்ட 
றிந்ெகார். இெற்கு ேதில் அளித்ெ மகாரி 
யப்ேனின ெகாய் ் பரகாஜகா, “இந்ெ  
ேகாரகாலிம்பிக்கிலும் மகாரியப்ேன 
நிச்்யம் ெங்்ம் தவல்லுவகார் என்ற  
நம்பிக்ட் மிகுதியகா் உள்ளது. 
மகாரியப்ேன, நகாடடுக் ப்காழி, 
ஆடடுக்்கால் சூப்டே விரும்பி ் காப் 
பிடுவகார்” என்றகார்.

தெகா்டர்ந்து பேசிய பிரெமர், “நகாட 
டுக்கு நல்ல ம்டன ெந்ெெற்கு 
நனறி” என்றகார். பினனர் மகாரியப்ே 
னின ்ப்காெரர்்ள் குமகார்,ப்காபி 
யி்டம், “மகாரியப்ேனின த்யல்ேகாடு 
்ள் குறித்து ப்ட்டறிந்ெபெகாடு, மகாரி 
யப்ேன வருங்்காலத்தில் நி்ழத் 
தும் ேல்பவறு ் காெடன்ளுக்கு நீங் 
்ள் உறுதுடணயகா் இருக்் பவண் 
டும்” எனறு ப்டடுக் த்காண்்டகார்.

மதுரையில் 3 ஆண்டுகளில் 

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை  
கட்டுமாைப் பணிகனை முடியுஙகள்
z உயர் நீதிமன்ற கிவை உதெரவு

 �மதுவர
மதுடர பெகாப்பூரில் 3 ஆண்டு 
்ளுக்குள் எய்ம்ஸ மருத்துவமடன  
்டடுமகானப் ேணி்டள  முடிக்் 
பவண்டும் என  உயர் நீதிமன்றம் 
உத்ெரவிடடுள்ளது.

மதுடரடயச் ப்ர்ந்ெ ப்.ப்.
ரபமஷ் உயர் நீதிமன்றக்  கிடள 
யில் ெகாக்்ல் த்ய்ெ மனு: மதுடர 
பெகாப்பூரில் எய்ம்ஸ மருத்துவ 
மடன ் ட்ட  2019 ஜனவரியில்  பிரெ 
மர் அடிக்்ல் நகாடடினகார். ஆனகால், 
இதுவடர மருத்துவமடன ் டடும் 
ேணிடயத் தெகா்டங்்வில்டல.

மதுடரயில் எய்ம்ஸ விடரவில் 
அடமந்ெகால் தென ெமிழ் மக்் 
ளும், ப்ரள மக்்ளும் ேயன அட்ட 
வர். மருத்துவம் ேடிக்கும் மகாணவர் 

எண்ணிக்ட்யும் அதி்ரிக்கும். 
்பரகானகா ் காலத்தில் எய்ம்ஸ த்யல் 
ேடடிருந்ெகால் ஏரகாளமகான உயிர்்ள் 
்காப்ேகாற்்றப்ேடடிருக்கும். எனபவ 
எய்ம்ஸ ்டடுமகானப் ேணிடய 
விடரவில் தெகா்டங்் உத்ெரவி்ட 
பவண்டும். இவவகாறு மனுவில் 
கூ்றப்ேடடிருந்ெது. இந்ெ மனு 
மீெகான தீர்ப்டே நீதிேதி்ள் என.கிரு 
ேகா்ரன, பி.பு்பழந்தி அமர்வு  
ெள்ளிடவத்திருந்ெது.

இந்நிடலயில், நீதிேதி்ள் 
பநற்று அளித்ெ தீர்ப்பு:  ெமிழ்த்தில் 
எய்ம்ஸ அறிவிக்்ப்ேட்டபேகாது 
பி்ற மகாநிலங்்ளிலும் எய்ம்ஸ 
அடமக்்ப்ேடும் என அறிவிக்்ப் 
ேட்டது.பி்ற மகாநிலங்்ளில் எய்ம்ஸ 
்டடுமகானப் ேணி நிட்றவட்டயும் 

நிடலயில் உள்ளது. ெமிழ்த்தில் 
இதுவடர ் டடுமகானப் ேணி்டளத் 
தெகா்டங்்வில்டல.

மதுடர பெகாப்பூர் எய்ம்ஸ மருத் 
துவமடன  ஒவதவகாரு ந்ர்வுக்கும் 
மனுெகாரர் நீதிமன்றத்டெ நகாடி 
உத்ெரவு தேற்று வந்துள்ளகார். 
எனபவ, இனிபமலும் ெகாமதிக்்காமல் 
எய்ம்ஸ ேணி்டள மத்திய அரசு 
துரிெப்ேடுத்ெ பவண்டும்.

இந்ெ உத்ெரவு ந்ல் கிட்டக் 
்ப் தேற்்ற நகாளில் இருந்து 3 
ஆண்டுக்குள்  பெகாப்பூரில் எய்ம்ஸ 
மருத்துவமடன ்டடி முடிக்்ப் 
ேடும் என நீதிமன்றம் எதிர்ேகார்க் 
கி்றது. மனுமுடித்து டவக்்ப்ேடு 
கி்றது. இவவகாறு தீர்ப்பில் 
நீதிேதி்ள் குறிப்பிடடுள்ளனர்.

மேட்டூர் அணையில் 
நீர் திறப்பு 12  ஆயிரம் 
கனஅடியாக குணறப்பு

 �கேலம்
பமடடூர் அடணயில் இருந்து 
த்டல்்டகா ேகா்னத்துக்கு ெண்ணீர் 
தி்றப்பு விநகாடிக்கு 14 ஆயிரம் 
்னஅடியில் இருந்து, 12 ஆயிரம் 
்னஅடியகா் குட்றக்்ப்ேடடு 
உள்ளது.

பமடடூர் அடணக்கு பநற்று 
முனதினம் நீர்வரத்து விநகாடிக்கு 
4 ஆயிரத்து 171 ்னஅடியகா் 
இருந்ெது. பநற்று  4 ஆயிரத்து 
379 ்னஅடியகா் அதி்ரித் 
ெது. 

அடணயில் இருந்து த்டல்்டகா 
ேகா்னத்துக்கு விநகாடிக்கு 14 
ஆயிரம் ்னஅடி ெண்ணீர்  
தி்றக்்ப்ேட்ட நிடலயில, பநற்று 
முனதினம் இரவு முெல் 12 ஆயிரம் 
்னஅடியகா் குட்றக்்ப்ேட்டது. 
்கால்வகாய் ேகா்னத்துக்கு 
விநகாடிக்கு 700 ் னஅடி ெண்ணீர் 
தி்றந்துவி்டப்ேடுகி்றது.

நீர்வரத்டெ வி்ட நீர் தி்றப்பு 
அதி்மகா் இருப்ேெகால் அடண 
நீர்மட்டம் ்ரிந்து வருகி்றது. 
பநற்று முனதினம் 69.98 அடியகா் 
இருந்ெ நீர்மட்டம் பநற்று 69 
அடியகானது. நீர் இருப்பு 31.84 
டிஎம்சி-யகா் உள்ளது.

zS ேோரோலிம்பிக் கேோட்டியில் ேங்க�ற்கும் மோரியபேனின் �ோய் சகரோஜோ மற்றும் அைரது 
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ககாடநாடு பகாயல வழககில்

சயோனிடம் பேோலீஸோர் மீண்டும் விசோரயை
 �உெவ்

ப்கா்டநகாடு த்காடல, த்காள்டள 
வழக்கில் குற்்றம்்காட்டப்ேட்ட 
்யகானி்டம் ்காவல்துட்றயினர் 
மீண்டும் வி்காரடண ந்டத்தினர். 

நீலகிரி மகாவட்டம் ப்காத்ெகிரி 
அருப் ப்கா்டநகாடு எஸப்டடடில் 
ந்டந்ெ த்காடல, த்காள்டள வழக் 
கில் ் யகான, வகாடளயகாறு மபனகாஜ் 
உடே்ட 10 பேடர ப்காத்ெகிரி பேகாலீ 
ஸகார் ட்து த்ய்ெனர். வழக்கு 
வி்காரடண, உெட்யில் உள்ள 
மகாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ந்டந்து 
வருகி்றது. இவவழக்கில் தெகா்டர்பு 
ட்டய 10 குற்்றவகாளி்ளும் 
ஜகாமீனில் உள்ளனர். ெமிழ்த்தில் 
ஆடசி மகாற்்றம் ஏற்ேட்ட நிடலயில், 
இந்ெ வழக்குக்்கா் ஷகாஜ்கான, 
்ன்ரகாஜ் ஆகிபயகார் அரசின 
சி்றப்பு வழக்்றிஞர்்ளகா் நியமிக் 
்ப்ேட்டனர். 

்்டந்ெ 13-ம் பெதி இவவழக்கு 
வி்காரடண வந்ெபேகாது, குற்்றம் 
்காட்டப்ேட்டவர்்ளி்டம் மீண்டும் 
வி்காரடண ந்டத்ெ பவண்டும் என 
நீதிேதியி்டம் அரசு வழக்்றிஞர்்ள் 
மனு அளித்ெனர்.

இந்நிடலயில், ்யகானி்டம் 
மீண்டும் வி்காரடண ந்டத்ெ ப்காத்ெ 
கிரி பேகாலீஸகார் ் ம்மன அனுப்பி 

னர். அதில் ப்கா்டநகாடு த்காடல, 
த்காள்டள ் ம்ேவம் தெகா்டர்ேகா் 
அவருக்கு தெரிந்ெ ர்சிய ெ்வல் 
்ள் அடனத்டெயும் தெரிவிக் 
கும்ேடி கூ்றப்ேடடுள்ளது. இடெ 
யடுத்து ப்காத்ெகிரி பேகாலீஸகார் 
முனபு ் யகான பநற்று பநரில் ஆஜ 
ரகானகார். உெட்யில் உள்ள மகாவட்ட 
்காவல் ்ண்்காணிப்ேகாளரின 
ேடழய அலுவல்த்தில் வி்காரடண 
ந்டந்து வருகி்றது.

மகாவட்ட ்காவல் ்ண்்காணிப் 
ேகாளர் ஆஷிஸ ரகாவத், குனனூர் 

துடணக் ்ண்்காணிப்ேகாளர் 
சுபரஷ், ப்காத்ெகிரி ஆய்வகாளர் 
பவல்முரு்ன ஆகிபயகார் 
வி்காரடண பமற்த்காண்்டனர். 
மதியம் 3.30 மணிக்கு தெகா்டங்கிய 
வி்காரடண, சுமகார் 3 மணி பநரத் 
துக்குபமல் ந்டந்ெது. 3 ஆண்டு 
்ளுக்குப் பினபு  இவவழக்கு 
வி்காரடண, மீண்டும் முெலில் 
இருந்து தெகா்டங்கியுள்ளெகால், ேல் 
பவறு கூடுெல் ெ்வல்்ள் தவளி 
யகா் வகாய்ப்புள்ளது என எதிர்ேகார்க் 
்ப்ேடுகி்றது.
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zS முபபிடோதிமுத்து

ககாததாரி சுகர்ஸ் நிறுவனததுடன்

இலஙய்க ரோணுவம் கூட்டு யவப்ே்தோல பேரோேத்து ஏறேடும் 
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 �திருைகாரூர் 
ப்காத்ெகாரி சு்ர்ஸ நிறுவனத்து்டன 
இலங்ட் ரகாணுவம் கூடடு 
டவப்ேெகால், ெமிழ்த்துக்கு 
பேரகாேத்து ஏற்ேடும் எனறு 
அடனத்து விவ்காயி்ள் ்ங்்ங் 
்ளின ஒருங்கிடணப்புக் குழுத் 
ெடலவர் பி.ஆர்.ேகாண்டியன 
எச்்ரிக்ட் விடுத்துள்ளகார்.

இதுகுறித்து அவர் பநற்று 
தவளியிடடுள்ள அறிக்ட்:

இலங்ட் அரசு ்்டந்ெ 
ஜனவரி மகாெம் ரகாணுவத்தின 5 
ேட்டகாலியன்டளக் த்காண்டு 28 
அதி்காரி்ள், 725 ேட்ட வீரர்்ள் 
த்காண்்ட 3 குழுக்்டள உருவகாக்கி 
உள்ளது. இக்குழு மூலம் 
இந்தியகாவில் பவளகாண்டமயில் 
்கால்ேதித்து இந்திய பவளகாண் 

டமயின ஆரகாய்ச்சி மற்றும் தெகாழில் 
நுடேத்டெப் புரிந்துத்காள்ளும் 
வட்யில் முெலீடு்ள் த்ய்ய, 
மட்றமு் முயற்சியில் ஈடுேடடு 
வருகி்றது. இெற்கு இலங்ட்த் 
தூெர் தவங்்ப்டஷ் முழுவீச்சில் 
த்யல்ேடடு வருகி்றகார்.

குறிப்ேகா், திருச்சி ேகுதியில் 
உள்ள ப்காத்ெகாரி சு்ர்ஸ நிறுவனத் 
தின ேங்கு்டள இலங்ட் 
்கார்ந்ெ முக்கிய ெடலவர்்ளுக்கு 
வகாங்குவெற்்கான ந்டவடிக்ட் 
்ளில்  ஈடுேடடு வருவெகா் 
தெரிகி்றது. ெமிழ்த்தின டமயப் 
ேகுதியகா் உள்ள திருச்சி உள்ளிட்ட 
ேல ேகுதி்ளில் விடளநிலங்்ளில் 
பவளகாண் தெகாழில் மற்றும் 
்ர்க்்டர ஆடல்ள், உர உற்ேத்தி 
நிறுவனங்்டள ந்டத்தி வரும் 

ப்காத்ெகாரி சு்ர்ஸ நிறுவனத்து்டன, 
இலங்ட் ரகாணுவம் கூடடு ேங்கு 
டவப்ேெகால், எதிர்்காலத்தில் ெமிழ 
்த்துக்கு பேரகாேத்து ஏற்ே்டலகாம். 

விளக்கம் க்கட்க வலியுறுத்தல்
எனபவ, ெமிழ்த்தில் பவளகாண் 

துட்றயில் ்கால்ேதிக்் ெமிழ் 
அரசு அெற்்கான அனுமதிடய 
இலங்ட்க்கு வழங்கி உள்ளெகா? 
இலங்ட் தூெர் தவங்்ப்டஷ் 
பநரடியகா் ப்காத்ெகாரி நிறுவ 
னத்டெ ேகார்டவயிடடு பேரம் 
பேசுவெற்கு ெமிழ் அரசி்டம் 
அனுமதி தேற்றுள்ளகாரகா? ெனது 
ந்டவடிக்ட் குறித்து ெமிழ் 
அரசுக்கு தெரியப்ேடுத்தி உள்ளகாரகா 
எனேடெ விளக்் பவண்டும்.

எனபவ, ெமிழ்த்தின நலன, 

ேகாது்காப்பு ்ருதி ெமிழ் 
முெல்வர், தவங்்ப்டடஷ 
அடழத்து உரிய விளக்்ம் ப்ட்  
பவண்டும். ப்காத்ெகாரி நிறுவனத்டெ 
யும் வி்காரடண வடளயத்துக்குள் 
த்காண்டுவந்து, அடனத்து 
விவரங்்டளயும் அரசு ப்ட்டறிய 
பவண்டும். 

அரசின அனுமதி இல்லகாமல் 
ப்காத்ெகாரி நிறுவனம் இலங்ட் 
ரகாணுவத்து்டன ஒப்ேந்ெம் த்ய்து, 
ேங்கு்டளயும் விற்ேடன த்ய் 
திருந்ெகால், அதுகுறித்து ்ட்ட 
ந்டவடிக்ட் எடுத்து, ெடுத்து 
நிறுத்துவெற்்கான முயற்சி்டள 
பமற்த்காள்ள பவண்டும். 

இவவகாறு அந்ெ அறிக்ட் 
யில் பி.ஆர்.ேகாண்டியன தெரிவித் 
துள்ளகார்.

மயிலாடுதுய்ற ஒன்றிய நிதியில் முய்றககடு 

ஒன்றிய ஆயையர் உட்ேட  
7 பேர் ேணியியட நீக்கம் 

 �மயிலகாடுதுவ்ற
மயிலகாடுதுட்ற ஊரகாடசி ஒனறிய 
நிதியில் ரூ.25.82 லட்ம் முட்றப்டு 
த்ய்ெெகா், ஒனறிய ஆடணயர் 
உடே்ட 7 பேர் ேணியிட்ட நீக்் 
த்ய்யப்ேட்டனர்.

மயிலகாடுதுட்ற ஊரகாடசி ஒனறி 
யத்தில் முந்டெய ஆடசியின 
பேகாது, ஒனறிய நிதியினகீழ ேல் 
பவறு ேணி்ளில் முட்றப்டு்ள் 
ந்டந்ெெகா் குற்்றச்்காடடு எழுந்ெது.

இடெயடுத்து, த்னடன ் ண் 
்காணிப்புப் தேகாறியகாளர் ் ரவணக் 
குமகார் மற்றும் திருவகாரூர் ம்ளிர் 
திட்ட இயக்குநர் பல்கா ஆகி 
பயகார் வி்காரடண த்ய்து, ் ணக் 
கு்டள ஆய்வு த்ய்ெனர்.  இதில், 
ரூ.25 லட்த்து 82 ஆயிரத்து 606-க்கு  
பமகா்டி நட்டதேற்று இருப்ேது 
்ண்டுபிடிக்்ப்ேட்டது. 

பமலும், இந்ெ முட்றப்டு 
தெகா்டர்ேகா் 9 பேர் மீது ந்டவ 
டிக்ட் எடுக்் மயிலகாடுதுட்ற 
மகாவட்ட ஆடசியருக்கு அவர்்ள் 
ேரிந்துடரத்ெனர். 

வி்காரடண அறிக்ட்யின  
அடிப்ேட்டயில், முட்றப்டு ந்டந்ெ 
ெகா் கூ்றப்ேடும் மகாெங்்ளில் ேணி 
யில் இருந்ெ, ஊரகாடசி ஒனறிய  
ஆடணயர் ்ரவணன, ஒனறிய 
உெவிப்தேகாறியகாளர்்ள் கிருஷ்ண 
குமகார், தெய்வகாடன, பூரணச் 
்ந்திரன, ஒனறியப் ேணி பமற்ேகார் 
டவயகாளர்்ள் அனேழ்ன, 
அகிலகா, ரகாஜ்குமகார் ஆகிய 7 பேடர  
ஆடசியர் ரகா.லலிெகா ேணியிட்ட 
நீக்்ம் த்ய்து பநற்று உத்ெரவிட 
்டகார்.  2 பேர் மீது துட்றரீதியகா் 
ந்டவடிக்ட் எடுக்்வும் ஆடசியர் 
உத்ெரவிடடுள்ளகார்.

ஆன்யலன் சூ்தோட்டங்கயை ்தயட்சயய  
6 மோ்தங்களில புதிய சட்டம்
zzதமிழ� அரசுககு உெர் நீதிமன்்றம் உததரவு 

 �மதுவர 
ஆனடலன சூெகாட்டங்்ளுக்கு 
ெட்ட விதித்து 6 மகாெத்தில் புதிய 
்ட்டம் நிட்றபவற்்ற பவண்டும் என 
ெமிழ் அரசுக்கு உயர் நீதிமன்ற 
மதுடர கிடள உத்ெரவிடடுள்ளது. 

ஆனடலன ரம்மி உள்ளிட்ட 
விடளயகாடடு்ளுக்கு ெட்டக் 
ப்காரி மதுடர அண்ணகா ந்டரச் 
ப்ர்ந்ெ வழக்்றிஞர்்ள் மு்மது 
ரஸவி, எஸ.முத்துக்குமகார் 
ஆகிபயகார் உயர் நீதிமன்ற கிடள 
யில் தேகாதுநல மனு ெகாக்்ல் த்ய் 
ெனர். இந்ெ மனுக்்டள வி்கா 
ரித்ெ நீதிேதி்ள் என.கிருேகா்ரன,  
பி.பு்பழந்தி அமர்வு, ஆனடலன 
ரம்மி, சூெகாட்டங்்ளுக்கு ெட்ட  
விதித்து உத்ெரவிட்டனர்.

இெனிட்டபய, ஆனடலன 

சூெகாட்டங்்ளுக்கு ெட்ட விதித்து  
ெமிழ் அரசு ்ட்டம் த்காண்டு 
வந்ெது. அடெ எதிர்த்து ஆன 
டலன விடளயகாடடு நிறுவனங் 
்ள் த்னடன உயர் நீதிமன்றத் 
தில் வழக்கு தெகா்டர்ந்ென. இந்ெ 
வழக்ட் வி்காரித்ெ ெடலடம 
நீதிேதி அமர்வு, ெமிழ் அரசின  
அவ்ர ் ட்டத்தில் குட்றேகாடு்ள் 
உள்ளெகால் அந்ெச் ்ட்டத்டெ 
ரத்து த்ய்து உத்ெரவிட்டது. 

இந்ெச் சூழலில் ஆனடலன 
சூெகாட்டத்துக்கு எதிரகான வழக்கு 
உயர் நீதிமன்ற கிடளயில் நீதி 
ேதி்ள் என.கிருேகா்ரன, பி.பு் 
பழந்தி அமர்வில் பநற்று வி்கார 
டணக்கு வந்ெது. அப்பேகாது 
நீதிேதி்ள் பி்றப்பித்ெ உத்ெரவு: 

ஆனடலன சூெகாட்டங்்டள 

முட்றப்ேடுத்ெ உரிய வழி்காடடு 
ெலு்டன புதிய ்ட்டம் த்காண்டு  
வரப்ேடும் என ெமிழ் ்ட்ட 
அடமச்்ர் தெரிவித்துள்ளகார். 
ஆனடலன சூெகாட்ட விடளயகாட 
டு்ளகால் ேண இழப்பும், உயிரிழப் 
பும் ஏற்ேடுகி்றது. இடளஞர்்ள்  
அதி் அளவில் ேகாதிக்்ப்ேடுகின 
்றனர். எனபவ, ஆனடலன சூெகாட 
்டங்்டள ் டடுப்ேடுத்தும் வட் 
யில் ெமிழ் அரசு விடரவில் ந்ட 
வடிக்ட் எடுக்கும் என நீதிமன 
்றம் நம்புகி்றது. உயர் நீதிமன்றம் 
வழங்கிய அறிவுறுத்ெல்்டள 
்ருத்தில்த்காண்டு 6 மகாெத்துக் 
குள் புதிய ்ட்டம் த்காண்டுவர  
பவண்டும். இந்ெ மனு முடித்து 
டவக்்ப்ேடுகி்றது. இவவகாறு 
நீதிேதி்ள் உத்ெரவிட்டனர். 
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4. இந்தியாவின் பிற பகுதி மன்்னர்களைப் 
பபால அலலாமல, ஆங்கில அரசாங்்கத்துக்கு 
அசசத்ளதை ஏறபடுத்தி்னார ளமசூளர ஆண்ட 
திப்புசுலதைான். இவரின் சசாந்தை ஏவு்களை 
சதைாழிலநுடபத்ளதைக் ்கணடு ஆங்கிபலயபர 

ஆசசரியப்பட்ட்னர. பபாரில ச்காலலப்பட்டாலும் 
திப்புசுலதைான் ஏறறி ளவத்தை ‘சுதைந்திரத் தீ’ 

இந்தியாவின் பிற பகுதி்களுக்கும் பரவியது.

19. 1937ஆம் ஆண்டு 
ஆங்கிலேயரால் 

லேரேல் நடதேப்படடது. 
காங்கிரஸ் கடசி 

ஐந்து பிரலேசங்களில் 
ப்பரும்்பான்மை 

ப்பற்றது. இரண்டு 
இடங்களில் 

ே்ே்மை்யப 
பிடிதேது.

11. விவேகானந்தர், லாலா 
லஜபதி ராய், பிபின் சநதிரபால், 
ே.உ.சி்தமபரனார், பாரதியார், 
அரவிந்தர், சுப்பிரமணிய சிோ, 

பக்கிம சநதிர சட்டர்ஜி, ரவீநதிரநாத் 
்தாகூர், ்தா்தாபாஜ் நவவராஜி 

வபான்்றேர்களின் வபச்சும எழுத்தும 
சசயலும மக்களி்டம சு்தநதிர 

உணர்்ே ஊடடின.

13. தென்னாப்பிரிக்னாவில் 
நிறதெறி எதிர்ப்பு 

இயக்த்தின ெலைெரனா் 
இருநெ ் னாநதி, 

இநதியனாவுககு ெநெனார். 
க்னாபனாை கிருஷ்ண 

க்னா்கை, ரவீநதிரநனாத் 
ெனாகூர் கபனானகறனாலரச் 
சநதித்ெனார். இநதிய 
கெசிய ் னாங்கிரஸ் 

இயக்த்தில் இல்ணநது, 
ஆங்கிகையர்்ளுககு 

எதிரனா் கபனாரனாட்டத்தில் 
இறங்கி்னார். 

‘சத்தியனாகிர்ம்’ எனகிற 
ெனமுலற்ளறற கபனாரனாட்ட 
ெடிெத்லெ உருெனாககி்னார்.

6. தீரன் சின்்னமலை, 
வீரபாண்டிய கட்டபபாமமன், 

கர்ா்டகத்தின் கிடடூர 
பென்்னமமா பபான்்றவரகள் 
ஆங்கிபையப் பல்டகலைத் 

துணிசெைாக எதிரத்்த்னர.

10. பால கஙகாதர 
திலகரின் 

‘சுயராஜ்ஜியம்  
எனது பிறப்புரிமை’ 

என்கிற ககாஷம் நாடு 
முழுவதும் பரவியது.

3. 1780ஆம் ஆண்டு கிழக்கிந்திய 
நிறுவனத்துக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்திப் 

ப�ாராடினார் சிவகங்க ராணி பவலுநாச்சியார். 
இவபர இந்தியாவின் முதல் விடுத்ைப் 
ப�ாராட்ட வீராஙக்ன. இவருக்குத் 

திப்புசுல்தானின் தந்்த ் ைதர் அலி, 
�்்டக்ைக் ககாடுத்து உதவினார்.

7. 1857... துப்பாக்கிக் குண்டுகளில் ் சு, 
்ன்றியின் ககபாழுபபு தடவப்டடதபாக வதந்தி 
கிளம்பியது. இதத எதிர்த்து சிப்பாயகள் 
கலகம் கெயதனர். இததனத் கதபாடர்ந்து 
இந்தியபா முழுவதும் ஆங்கிலலயர்களுக்கு 
எதிரபாகப ல்பாரபாடடங்கள் கவடித்தன. 

ஆங்கிலலயர்கள் இரும்புக்கரம் ககபாண்டு 
ல்பாரபாடடக்கபாரர்கதள அடக்கினர்.

18. ப�ொதுவுடமைக் ப�ொளம��ளொல் 
ஈரக்�ப�டட ��த்சிங், புரடசி இயக்�ங்�ளுடன் 
சேரந்து ஆங்கிசேய ஆடசிமய எதிரத்்ொர. 
ேொேொ ேஜ�தி ரொயின் இறபபுக்குக் �ொரணைொ� 
இருந்் �ொவல் அதி�ொரிமயச் சுடடுக் 
ப�ொன்ற குறறத்துக்�ொ�, ஆங்கிசேய அரசு 
��த்சிங், ரொஜ்குரு, சு�ச்வ் ஆகிசயொமரத் 
தூக்கிலிடடது. இது நொடு முழுவதும் 
ச�ொரொடடங்�ள வலுவமடய �ொரணைொனது.

5. 1806ஆம் ஆண்டு இந்தியப் படைகள் 
ஐர�ோப்பிய உடைகடை அணிய ரேண்டும், மத 
அடையோைஙகடை டேத்துக்கோள்ைக கூைோது 
என்று ஆஙகிரேயரிைமிருந்து உத்த�வு ேந்தது. 

இடத எதிர்த்து ரேலூர்க ரகோடடையில் 
சிப்போய் கேகம் ் ேடித்தது. இதுரே பின்்ோல் 

ேந்த சிப்போய் பு�டசிககு முன்ர்ோடி.

12. 1905ஆம் ஆண்டு வங்காளம் 
இரண்்கா்ப் பிரிக்ப்்பட்து. இது 

மக்ளள அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. 
ஆஙகிலேயருககு எதிரகான 

ல்பகாரகாட்த்துககும் வழிவகுத்்தது.

2. வளம் மிக்க 
இந்தியாவவ நாடி 

ப�ார்த்துககீசியர்்கள், 
பிரெஞ்சுக்காெர்்கள், 
ஐபொப்பியர்்கள் வந்து 
ர்காண்டிருந்்ார்்கள். 

பிரிட்டவைச் 
பேர்ந்் கிழககிந்திய 

நிறுவைத்்ால் 
அனுப்�ப்�ட்ட ொ�ர்ட 

கவளவ் �வ்ட, 1757ஆம் 
ஆண்டு பிளாசிப் ப�ாரில் 
வங்காள நவாப்வ�த் 
ப்ாற்கடித்்து. இ்ன் 
மூலம் இந்தியாவில் 
ஆஙகிபலயர் ஆடசி 

்காலூன்றியது. 
ர்காஞ்ேம் ர்காஞ்ேமா்க 

இந்தியாவின் பிற 
�குதி்கவளயும் ் ங்களின் 
ஆடசிககுள் ர்காண்டு 

வந்்து.

14. ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிராகச் 

செயல்படு்பவரகளை 
விொரளை இன்றி, 
இரண்டு ஆண்டுகள் 

வளர சிளையிேளைக்கும் 
‘சரைேட் ெட்ைம்’ 

சகாண்டு வரப்பட்ைது.

1. ஒரு மனிதனுக்குச் 
சுதந்திரம் எவ்வளவு 
முக்கியமமோ அமத 

ம�ோல ஒரு நோட்டுக்கும் 
சுதந்திரம் முக்கியம். 

உலகின் மிகப் 
ப�ரிய ஜனநோயகக் 

குடியரசோன 
இந்தியோவிலதோன் 

நோம் எலலோம் ்வோழ்ந்து 
பகோண்டிருக்கிம�ோம். 
ஆனோல, உஙகள் 
தோததோ, �ோட்டிகள், 
அ்வரகளுடைய 

ப�றம�ோர எலலோம் 
ஆஙகிமலயரகளின் 
ஆட்சியின் கீழ் 

அடிடமயோக ்வோழ்ந்து 
பகோண்டிருந்த்வரகள் 
என்�து உஙகளுக்குத 

பதரியுமோ?

15. அடக்குமுறை 
அதிகரிக்க அதிகரிக்க 

எதிர்ப்புப் ப�ோரோடடஙகளும் 
வலுப்்�றைன. 

1919ஆம் ஆண்டு 
ஜோலியன் வோலோ�ோக் 
திடலில் நறட்�றை 
ஒரு கூடடத்தில் 

ஆயிரக்கணக்கோன 
மக்கள் ஆர்வத்துடன் 
கலந்து்கோண்டனர். 
ஆஙகிபலய ரோணுவ 
்ஜனரல் ் ரஜினோல்ட 
றடயர் முன்னறிவிப்பு 
இன்றி, மக்கள் மீது 
துப்�ோக்கிச்சூடு 

நிகழத்்த உத்்தரவிடடோர். 
நூறறுக்கணக்கோன 
மக்கள் மடிந்்தோர்கள். 
இந்்தப் �டு்கோறல 

நோடறடபய உலுக்கியது. 
ப�ோரோடடஙகள் 
தீவிரமறடந்்தன.

20. இரண்டாம் 
உலகப் ப�டார் 

ஆரம்பித்தது. இந்தியத 
்தலலவர்களி்ப�டா 

�ககளி்ப�டா கருதது 
பகடகடா�ல், இந்தியடா 
ப�டாரில் �ஙபகற்கும் 
என்று ஆஙகிபலய 

அரசு அறிவித்தது. இது 
ப�ரும்�டான்ல�யினருககு 
அதிருப்திலயத ்தந்்தது. 
சிலர் ஆ்தரித்தடார்கள், 
�லர் எதிர்த்தடார்கள். 

இந்தியர்கள் 
சு்தந்திரததுககடாகத 

்தஙகளுககுள் 
சணல்யிடடு �டிய 
பவணடும் என்�து 
ஆஙகிபலயர்களின் 

விருப்��டாக இருந்்தது. 
நூறடாணடுகளுககு ப�ல் 
ப�டாரடாடியும் கில்ககடா்த 

சு்தந்திரதல்த, 
எப்�டியடாவது அல்ந்ப்த 
தீர பவணடும் என்கிற 
எண்ணம் உருவடானது.

16. 1929ஆம் ஆண்டு 
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 

நாடு முழுவதும் 
ஆங்கிதேயர் ஆட்சிக்கு 
எதிராக ‘ஒத்துழையாழை’ 
இயக்கத்ழே ஆரம்பித்ேது. 

ஆங்கிதேயக் கல்வி 
நிறுவனங்கழையும் 
நீதிைன்றகழையும் 

பு்றக்கணித்ேல், அரசு 
தவழேகழை ராஜினாைா 
செயேல், வரி செலுத்ே 

ைறுத்ேல், ஆங்கிதேயர்களின 
சகௌரவப் பட்்டங்கழைத் 
து்றத்ேல் தபான்றழவ 
செயல்படுத்ேப்பட்்டன.

17. 1930ஆம் ஆண்டு உப்புக்கு வரி விதித்தது ஆங்கிலேய 
அரசு. காந்தி உப்புச் சததியாகிரகத்்த ஆரம்பித்தார். 
குஜராததிலுள்ள சபர்்மதி ஆசிர்மததிலிருந்து ்தண்டிக்கு 
23 நாளகள ந்ைப்பயணம் ல்மற்காண்டு, ்த்ை்ய மீறி 
உப்பு எடுத்தார். இந்்த யாததி்ரயில் ஏரா்ள்மான ்மக்கள 
இ்ணந்்தனர். ்தமிழநாட்டில் லவ்தாரண்யததிலும் ராஜாஜி 
்த்ே்்மயில் உப்புச் சததியாகிரகம் ந்ை்பற்றது.

21. வெளிநாடுகளில் 
ப�ார்க் ககதிகளாக 
இருந்த இநதியர்ககள 
ஒன்று திரட்டி, ‘இநதிய 

ப்தசிய ராணுெம்’ 
என்கிற அகைபக� 

உருொக்கினார் சு�ாஷ் 
சநதிர ப�ாஸ். இ்தன் 

மூலம் ஆங்கிபலயர்ககள 
இநதியாவிலிருநது 

விரட்்ட முடியும் என்று 
நம்பினார்.

22. இந்திய தேசிய 
ராணுவத்தின் பெண்கள் 

ெடைக்கு ‘த்கபைன் 
லட்சுமி’ ேடலடை 

ஏற்ார்.

23. 1942ஆம் ஆண்டு 
‘செய் அல்லது செத்து மடி’ 
என்கிற முழக்கம் இந்தியா 

முழுவதும் பரவியது. அதுவவ 
‘சவள்ளையவே சவளிவயறு’ 
இயக்கமா்க உருசவடுத்்தது.

24. பல தலலவர்கள் 
சிலையில் அலைக்கபபடைனர. 
நாடு முழுவதும் பபாராடைம் 

உச்சதலத அலைநதது.

25. இரண்டாம் உலகப் ப�டாருக்குப் பிறகு, 
பிரிட்னில் வின்ஸ்ன சர்ச்சில் ஆடசியை 
இழந்டார். 1945ஆம் ஆணடு த்டாழிலடாளர் 
கடசியின ் யலவரடாக இருந் கிளதெனட 
அடலீ பிர்ெரடானடார். இநதிைடாவில் அரசிைல் 

யகதிகள் விடுவிக்கப்�டடு, சு்நதிரம் குறித்துப் 
ப�ச்சு வடார்த்ய்கள் ந்த்்ப்�ட்ன.

27. 1947ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3 அன்று 
மதச்சார்பற்ற இந்தியசா, முஸ்லிம் ்பசாகிஸ்தசான் 
என்று இரண்்சாகப் பிரிததசார ஆங்கிலேய 

இந்திய கவர்னர ஜஜ்னரல் மவுன்ட் ல்பட்்ன்.

26. ஒருமுறை மட்டுமம பிரதமராகப் பதவி 
வகிதத கிளமமண்ட் அட்லீ இந்தியா, 

பாகிஸதான், மியான்மர், இலஙறக ஆகிய 
காலனி நாடுகறள பிரிட்்டன் அரசி்டமிருந்து 

விடுவிததார்.

29. ஏராளமான 
தலைவர்களாலும் 
இயக்கங்களாலும் 
வழிநடததப்படட 

சுதந்திரப 
ப்பாராடடததில், ்பை 
ைட்சக்கணக்கான 
மக்களும் ்பஙப்கற்று, 

உயிர்கலள இழந்து, நீணட ்காைம் ப்பாராடிப 
ப்பற்்ற சுதந்திரதலதக ்காபப்பாம்!

28. 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 
15 அன்று நள்ளிரவில் இந்தியா 
சுதந்திரம் பெற்றது. முதல் பிரதமராக 

ஜவஹர்ால் நநரு ெதவி ஏற்றார.

இந்திய 
தேசியக் 
க�ொடியய 

வடிவயைதேவர் 
சுயையொ 
தியொப்ஜி.

1975ஆம் 
ஆண்டு 
சிக்கிம் 

இந்தியாவுடன் 
இணைந்்தது.

முதல் 
சுதந்திர 

தினததன்று  
ததசிய கீதம் 
இல்்லாததலால்  

பலாடப் 
படவில்்்.

ப�ோர்த்துகீசியர் 
களிடமிருந்து 
விடுதலை 

ப�ற்ற பகோவோ, 
1961ஆம் ஆண்டு 
இந்தியோவுடன் 
இலைந்தது.

கடைசியாக 
இந்தியாவுைன் 
இடைந்்தது 
டை்தராபாத்.

1911ஆம் 
ஆண்டே ‘ஜன 

கண மன’ பாடேல் 
எழுதபபடடோலும் 

1950ஆம் ஆணடுதான் 
்தசிய கீதமாக 

ஏற்றுக் ககாள்ளப 
படடேது.

சுதநதிரம
இநதிய

8. 1858ஆம் ஆண்டு 
குவாலியரில் 

நடைபெற்ற பொரில் 
ஜான்சியின் 

ராணி லஷ்மிொய் 
ப�ால்லபெடைார்.

9. இதுவரை 
கிழக்கிந்திய நிறுவனம் 

மூலம் ஆட்சி 
செய்துச�ொண்டிருந்்த 

ஆங்கிலலய 
அைெொங்�ம், லேைடியொன 

ஆட்சிக்குக் கீழ் 
இந்தியொரவக் 

ச�ொண்டுவந்்தது. 
1877ஆம் ஆண்டு 
விக்லடொரியொ ைொணி 
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2 தடுப்பூசி ப�ோட்டிருநதோலும் கூட அசோம் 
மோநிலத்துக்கு வரும் �யணிகளுக்கு கட்டோய கப�ோனோ 
�ரிபசோதனன நடத்தப்�டுகிறது. இதனோல் தடுப்பூசி 
மீதோன நம்�கத்தனனம குறித்து சநபதகம் எழுகிறது

 ரிபுன் ப�ோரோ, காங்கிரஸ் எம்.பி. 

ப�ட்ப�ோல், டீசல் வினலனயக் குனறக்கும் திட்டம் 
இல்னல. மோநிலத்தின வளர்ச்சினய அதிகப்�டுத்த 

முடிவு பசய்துளபளோம். ஏனை மக்களின நலனுக்கோக 
�ல்பவறு திட்டஙகனள பசயல்�டுத்த பவண்டியுளளது.

 �சவரோஜ் ப�ோம்மை, கர்ாடக முதல்வர. 

ககரளாவை உலுக்கிய க�ாலார் கேனல் ஊழல்

உம்மன் சாண்டி உட்பட 5 ப்பர் மீதான 
வழக்கு சிபிஐ வசம ஒப்படடபபு

 �திருவனந்தபுரம்
கேரளாவில் வீடுேள் மற்றும் 
நிறுவனஙேளுக்கு க�ாலார் 
கேனல் அமமத்து தருவதாே 
கூறி ேல கோடி ரூோய் கமா�டி 
ச�ய்ததாே சதாழிலதிேர் �ரிதா 
நாயர் ேடநத 2013-ல் மேது 
ச�ய்யபேடடார். 

இவர் ேடநத 2013, ஜூமல 19-ம் 
கததி, எர்்ாகுளம் ோவல் ஆம் 
யருக்கு எழுதிய ேடிதத்தில் 
அபகோமதய முதல்வர் உம்மன் 
�ாண்டி, அவரது 2 அமமச�ர்ேள், 
2 முன்னாள் மத்திய அமமச�ர்ேள் 
உள்ளிடகடாருக்கு எதிராே ோலி 
யல் துஷ்பிரகயாேம் மற்றும் 
ஊழல் குற்்றச�ாடடுேமள 
சுமத்தினார்.

இதுகுறித்து பினராயி விஜயன் 

தமலமமயிலான முநமதய ஆடசி 
யில் மாநில குற்்றபபிரிவு கோலீ 
ஸார் வழக்கு ேதிவு ச�ய்து வி�ா 
ரித்தனர். 

இநநிமலயில் முன்னாள் முதல் 
வர் உம்மன் �ாண்டி உள்ளிடட 6 
கேருக்கு எதிரான வழக்குேமள 
சிபிஐ வி�ாரிக்ே, பினராயி விஜயன் 
அரசு ேடநத ஜனவரியில் ேரிந் 
துமர ச�ய்தது. இநத நிமலயில் 
உம்மன் �ாண்டி, ோஙகிரஸ் எம்.
பி.க்ேள், கே.சி.கவணுகோோல், 
மைபி ஈடன், அடூர் பிரோஷ், ோங 
கிரஸ் எம்எல்ஏவாே இருநது பின் 
னர் ோஜேவில் இம்நத அப 
துல்லா குடடி ஆகிய 5 கேர் 
மீது சிபிஐ வழக்கு ேதிவு ச�ய் 
துள்ளதாே அதிோரிேள் கநற்று 
சதரிவித்தனர். -பிடிஐ

ஆந்திர பள்ளிகளில் கரரோனோ பரிர�ோதனன 
னையம் அனைகக முதல்்வர் ஜெகன் உததரவு
அமராவதி: ஆந்திராவில் கடந்்த திஙகட்கிழமை 1-ம் வகுப்பு மு்தல் 
10-ம் வகுப்பு வமரயிலான அரசு ைற்றும் ்தனியார் பள்ளிகளும், 
இணடர்மீடியட் பள்ளிகளும் (+2) திறககப்பட்டன. கரரானா பாதுகாப்பு 
விதிமுமறகமை பினபற்றி இமவ இயஙகி வருகினறன. 

இந்நிமலயில், கரரானா 3-வது அமலமய எதிர்்காள்வது ் ்தாடர்பாக 
மு்தல்வர் ் ெகனரைாகன ் ரட்டி உயரதிகாரிகளுடன ரேற்று ஆரலாசமன 
ேடத்தினார். அப்ரபாது அவர் ரபசும்ரபாது, “கிராை, வார்டு ் சயலகஙகமை 
கரரானா பரிரசா்தமன மையஙகைாக பயனபடுத்திக்காள்ை ரவணடும். 
ைாணவர்கள் யாருகரகனும் கரரானா  அறிகுறி  இருந்்தால் பள்ளியின 
அமனத்து ைாணவ, ைாணவியருககும் கரரானா பரிரசா்தமன ் சயய 
ரவணடும். இ்தற்காக அந்்த ரேரத்தில் குறிப்பிட்ட பள்ளியிரலரய கரரானா 
பரிரசா்தமன மையம் அமைகக ரவணடும்.  இரவுரேர ஊரடஙகு அைலில் 
இருப்ப்தால், திருைணம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சடஙகுகளுககு ் சல்ரவார், 
முன அனுைதி ் பற ரவணடும். ைருத்துவைமனகளில் காலியாக உள்ை 
பணியிடஙகமை 30 ோட்களுககுள் நிரப்ப ரவணடும்” எனறார்.

பெகாசஸ் ஒட்டு ககட்பு விவகாரம்

நாட்டின் பாதுகாப்பு தகவலை
அரசு வவளியிடத் ததலவயிலலை
 உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து

 �புதுடெல்லி
சேோ�ஸ் சமன்சோருள் 
ஒடடுக்கேடபு விவோரத்தில் 
நாடடின் ோதுோபபு சதாடர்ோன 
எநதத் தேவமலயும் மத்திய அரசு 
சவளியிடத் கதமவயில்மல என்று 
உச� நீதிமன்்றம் கூறியுள்ளது.

இஸ்கரல் நாடடின் சேோ�ஸ் 
உளவு சமன்சோருள் மூலம் அர 
சியல் தமலவர்ேள், �மூே ஆர் 
வலர்ேள், ேத்திரிமேயாளர்ேளின் 
ச�ல்கோன்ேள் ஒடடுக்கேடேப 
ேடுவதாே தேவல் சவளியானது. 
இதுகுறித்து விவாதிக்ே வலி 
யுறுத்தி  எதிர்க்ேடசிேள் அமளியில் 
ஈடுேடடதால் நாடாளுமன்்ற கூடடத் 
சதாடர் முடஙகியது. இதனிமடகய, 
சேோ�ஸ் விவோரம் சதாடர்ோே 
சுதநதிரமான வி�ாரம் நடத்த 
உத்தரவிடக் கோரி உச� நீதி 

மன்்றத்தில் ேல்கவறு தரபபினர் 
�ார்பில் சோதுநல மனுக்ேள் தாக் 
ேல் ச�ய்யபேடடன. இநத மனுக் 
ேமள உச� நீதிமன்்ற தமலமம 
நீதிேதி என்.வி. ரம்ா, நீதிேதிேள் 
சூர்யோநத், அனிருதா கோஸ் 
ஆகிகயார் சோண்ட அமர்வு 
வி�ாரித்து வருகி்றது.

இது சதாடர்ோே மத்திய அரசின் 
�ார்பில் ச�ாலிசிடடர் சஜனரல் 
துஷார் கமத்தா கநற்று முன்தினம் 
2 ேக்ேம் சோண்ட பிரமா் ேத் 
திரம் தாக்ேல் ச�ய்தார். அதில் 
‘ச�ல்கோன்ேள் ஒடடுக் கேடேப 
ேடுவதாே கூ்றபேடும் குற்்றச�ாடடு 
அடிபேமடயற்்றது. ஆதாரஙேள் 
எதுவும் இல்லாத ேத்திரிமே ச�ய்தி 
ேள், ஊேஙேள் அடிபேமடயில் 
வழக்கு சதாடரபேடடுள்ளது’ என்று 
சதரிவிக்ேபேடடது.

இநநிமலயில், கநற்று இவ் 
வழக்கு வி�ாரம்க்கு வநதது. 
அபகோது, சோதுநல மனுக்ேள் 
மீது மத்திய அரசு 10 நாடேளுக்குள் 
ேதில் அளிக்ே கவண்டும் என்று 
நீதிேதிேள் உத்தரவிடடனர். மத்திய 
அரசின் ச�ாலிசிடடர் சஜனரல் 
துஷார் கமத்தா, ‘‘மனுதாரர்ேள் 
கோரியேடி, பிரமா் ேத்திரத்தில் 
தேவல்ேமள சவளியிடுவது நாட 
டின் ோதுோபபு அம்�ஙேமள உள் 
ளடக்கியதாே இருக்கும். நாட 
டின் ோதுோபபு சதாடர்ோன தே 
வல்ேமள சவளியிட முடியாது’’ 
என்்றார். அதற்கு நீதிேதிேள், ‘‘நாட 
டின் ோதுோபபில் �மர�ம் ச�ய்யும் 
எநத தேவமலயும் மத்திய அரசு 
சவளியிடத் கதமவயில்மல’’ என்று 
கூறி வி�ாரம்மய ஒத்திமவத் 
தனர்.  -பிடிஐ

SS வாசகரகளே... இந்த இடம் உஙகளுக்கு. கருத்துச் சித்திரத்துக்கான உஙகள் எண்ணத்்்த முடிந்தவ்ரயில் வ்ரநள்தா, 
எழுத்தில் விவரித்ள்தா அனுப்பி்வயுஙகள். சிறந்த கருத்துக்ேச் சித்திரமாக்க எஙகள் ஓவியர காத்திருக்கிறார. 
cartoon@hindutamil.co.in எனற மினனஞசல் முகவரிக்ளகா, 044-28552215 எனற த்தா்ைநகல் எணணுக்ளகா உஙகள் 
எண்ணஙக்ே அனுப்்பைாம். பிரசுரிக்கப்்படும் கருத்துச் சித்திரஙகளுக்குத் ்தக்க சனமானம் காத்திருக்கிறது.

உங்கள் அலைபேசி / த�ொலைபேசி எண் மற்றும் பினப்கொடு ஆகியவற்லறைத் �வறைொமல் குறிப்பிட்டு அனுப்ேவும்.

கருத்து: வெ.கார்த்திக், புத்தூர்.கருத்துச் சித்திரம்

கர்்ோடக அரசு நிகழ்ச்சியில் முதல்்வர் ைகன் 
பரத ஜபோம்னை பஙரகற்றதோல் �ர்ச்ன�
டெஙகளூரு: கர்ோடக மு்தல்வராக எடியூரப்பா இருந்்தரபாது 
அவரது ைகனும் பாெக எம்எல்ஏவுைான  விெரயந்திரா ்பரும்பாலான  
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முககிய பிரமுகராக  பஙரகற்றார். இது சர்ச்மச 
ஏற்படுத்தியது. 

இந்நிமலயில், புதிய மு்தல்வர் பசவராஜ் ் பாம்மையின ைகன பரத் 
்பாம்மை அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பஙரகற்றது ் ்தரியவந்துள்ைது. ்தகவல் 
்்தாழில்நுட்பத்துமறயின முககிய பிரமுகர்கைான அசிம் பிரரம்ஜி, கிரண 
ைெும்்தார் ஷா, ரைாகன்தாஸ் மப உள்ளிட்ரடார் அணமையில் மு்தல்வர் 
பசவராஜ் ் பாம்மைமய ைரியாம்த நிமித்்தைாக சந்தித்்தனர். அப்ரபாது 
பரத் ் பாம்மையும் இருந்்தார். இது ் ்தாடர்பான புமகப்படஙகள் சமூக 
வமல்தைஙகளில் ் வளியாகி சர்ச்மசமய ஏற்படுத்தியுள்ை ன.

இதுகுறித்து கர்ோடக காஙகிரஸ் ்தமலவர் டி.ரக.சிவகுைார் கூறும்ரபாது, 
"எடியூரப்பா வாரிசு அரசியலில் ஈடுபடுவ்தாக புகார் எழுந்்த்தாரலரய அவர் 
மு்தல்வர் ப்தவிமய இழந்்தார். எடியூரப்பாவின வாரிசாக மு்தல்வர் ப்தவிரயற்ற 
பசவராஜ் ் பாம்மையும் ்தனது ைகமன அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பஙரகற்க 
மவத்துள்ைார். ்தகவல் ் ்தாழில்நுட்பத் துமறயின முககிய பிரமுகர்கள் 
உடனான சந்திப்பில் மு்தல்வரின ைகனுககு எனன ரவமல?'' என ரகள்வி 
எழுப்பியுள்ைார். இதுகுறித்து மூத்்த பாெக நிர்வாகி கூறும்ரபாது, “பசவராஜ் 
்பாம்மையின இந்்த அணுகுமுமற ்தவறானது. மீணடும் வாரிசு அரசியல் 
குறித்்த விவா்தம் ஏற்பட வழிவகுககும்'' எனறார்.

‘உ.பி. சிஙகம்’ என அவழக்கபேடும்  தமிழகதவதச் க�ர்்நத 

எஸ்எஸ்பி முனிராஜுக்கு சுதந்திர தின விருது
Sமூன்ா்வது முற்யாக பெறுகி்ார

 �ஆர்.ஷபிமுன்னா

 �புதுடெல்லி
தமிழேத்மதச க�ர்நதவரும், ஆக்ரா 
மாவடட தமலமம ோவல் ேண்ோ 
ணிபோளருமான (எஸ்எஸ்பி) 
ஜி.முனிராஜுக்கு உத்தரபிரகத� 
அரசின் சுதநதிர தின விருது 
வழஙேபேடடுள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள மாநிலங 
ேளில் சி்றபோே ேணிபுரியும் ோவல் 
தும்றயினமர ோராடடி, குடியரசுத் 
தமலவர் விருது வழஙேபேடுகி்றது. 
உத்தரபிரகத�த்தில் இதுகோன்்ற 
விருதுேள் டிஜிபி �ார்பில் வழங 
ேபேடுகின்்றன. பிளாடடினம், 
தஙேம், சவள்ளி ஆகிய மூன்று 
விருதுேமள அம்மாநில அரசு 
வழஙகுகி்றது. இவற்றில் ஆக்ரா 
எஸ்எஸ்பியான  ஜி.முனிராஜுக்கு 
உயரிய விருதான பிளாடடினம் 
விருது வழஙேபேடடுள்ளது. 
இத்துடன் க�ர்த்து, மூன்்றாவது 
மும்றயாே உத்தரபிரகத� அரசின் 
விருதிமன அவர் சேறுகி்றார்.

சுதநதிர தினத்தன்று ஆக்ராவில் 
நமடசேற்்ற விழாவில்,  ஏடிஜி 
ராஜீவ் கிருஷ்்ா இநத விருமத 
முனிராஜுக்கு வழஙகினார். முனி 
ராஜின் அதிரடி நடவடிக்மேேளால் 
உத்தரபிரகத� மக்ேள் அவமர 
‘உ.பி. சிஙேம்’ என அமழக்கின்்றனர். 
ேடநத மார்ச 28-ம் கததி ஆக்ரா 

எஸ்எஸ்பியாே ேதவி ஏற்்ற அதி 
ோரி முனிராஜ், மூன்று முக்கிய 
வழக்குேமள உடனடியாே 
முடித்து மவத்தார்.

ஆக்ராவில் ஒரு நிதி 
நிறுவனத்தில் ேடநத மாதம் 17 கிகலா 
தஙேம் சோள்மளயடிக்ேபேடடது. 
சோள்மளயர்ேளில் இருவர் 

என்ேவுன்டடரில் சோல்லபேடடு, 
மற்்றவர்ேள் மேதாகினர். சோள் 
மளயடிக்ேபேடட தஙே நமேேள் 
மீடேபேடடன. இதற்கு முன்பு �ம்ேல் 
சோள்மளயர்ேளால் ேடத்தபேடட 
ஆக்ரா மருத்துவமர 24 மணி 
கநரத்தில் முனிராஜ் தமலமம 
யிலான கோலீஸ் ேமட மீடடது.

இகதகோல, ே்த்திற்ோே ஒகர 
குடும்ேத்தில் தாய் மற்றும் மூன்று 
மேன்ேள் மர்மமான மும்றயில் 
சோமல ச�ய்யபேடடனர். இவ் 
வழக்மேயும் சில மணி கநரத்தி 
கலகய துபபு துலக்கி குற்்ற 
வாளிமய முனிராஜ் மேது 
ச�ய்தார்.

ேடநத ஆண்டு அலிேர் மாவடட 
எஸ்எஸ்பியாே இருநதகோதும், 
அவரது ேணிமய ோராடடி 
அவருக்கு டிஜிபியின் சவள்ளி 
விருது வழஙேபேடடது.

புலநத்சஷைரின் எஸ்பியாே 
இருநத கோது, முதன்மும்றயாே  
முனிராஜுக்கு டிஜிபியின் தஙே 
விருது கிமடத்தது.

ப்பாய் கூறுவடத வழக்்க்மா்க 
ப்காண்டவர் ராகுல் ்காந்தி
S ொஜக தறை்வர ஜஜ.பி. ் டடா குற்ச்ாடடு

 � புதுடெல்லி
சோய் கூறுவமதகய வழக்ேமாே 
சோண்டவர் ராகுல் ோநதி என்று 
ோஜே கதசியத் தமலவர் கஜ.பி. 
நடடா குற்்றம்�ாடடியுள்ளார்.

சடல்லியில் ேலாத்ோரம் ச�ய் 
யபேடடு சோல்லபேடட குழநமத 
யின் சேற்க்றாமர �நதித்துப 
கேசிய புமேபேடத்மத ோஙகிரஸ் 
முன்னாள் தமலவர் ராகுல் ோநதி 
டவிடடரில் சவளியிடடிருநதார். 
டவிடடரின் விதிேளுக்கு முர்ாே 
வும் குழநமதேள் உரிமமேளுக்கு 
எதிராேவும் இநதப புமேபேடம் 
இருபேதாேக் குற்்றச�ாடடு எழுந 
தது. 

இமதயடுத்து, ராகுலின் டவிட 
டர் ே்க்மே ேடநத வாரம் டவிட 
டர் நிறுவனம் முடக்கியது. பின்னர் 
புமேபேடத்மத சவளியிட சிறுமி 
யின் சேற்க்றாரிடம் சேற்்ற அனுமதி 
ேடிதத்மத ராகுல் �மர்பபிக்ே, 
டவிடடர் நிறுவனம் அவரது 
ே்க்மே மீண்டும் ச�யல்ோட 

டுக்குக் சோண்டுவநதது.
இநநிமலயில், கேரள மாநிலம் 

கோழிக்கோடடில் அமமக் 
ேபேடடுள்ள புதிய ோஜே 
அலுவலேத்மத ோச்ாலி மூலம் 
ோஜே கதசிய தமலவர் கஜ.பி. 
நடடா கநற்று தி்றநது மவத்தார். 
பின்னர் அவர் கேசியதாவது:

சோய்ேள் கூறுவமதகய 
வழக்ேமாேக் சோண்டவர் ராகுல் 
ோநதி. சடல்லி சிறுமி ோலியல் 
ேலாத்ோர விவோரத்மத அரசிய 
லாக்கி வருகி்றார் ராகுல். அரசி 
யல் லாேத்துக்ோே இதுகோன்்ற 
விஷயஙேமள அவர் ச�ய்து வரு 
கி்றார். மீண்டும் அவரது டவிடடர் 
ே்க்மே அநத நிறுவனம் முடக்ே 
கவண்டும்.

கேரளாவில் சதாடர்நது 
ேகரானா சதாற்று அதிேரித்து 
வருகி்றது. ேகரானாமவக் ேடடுப 
ேடுத்துவதில் கேரள அரசு 
கதால்வி ேண்டுவிடடது. இவ்வாறு 
அவர் கேசினார். -பிடிஐ

கைகமாக நிரம்பும் கிருஷ்ணராஜ�ாகர் அவ்ண

தமிழ்கத்துக்கு விநாடிக்கு 
10 ஆயிரம ்கன அடி நீர் திறபபு

 �இரனா.வின்னாத்

 �டெஙகளூரு
ேர்நாடோவில் ோவிரி நீர்ப 
பிடிபபு ேகுதிேளில் மமழ சேய்து 
வருவதால் கிருஷ்்ராஜ�ாேர் 
அம் முழு சோள்ளளமவ 
சநருஙகியுள்ளது.

ேர்நாடோவில் ோவிரி நீர்ப 
பிடிபபு ேகுதிேளில் ேடநத ஒரு 
மாதமாே ம மழ சேய்ததால் கிருஷ் 
்ராஜ�ாேர் அம்க்கு நீர் 
வரத்து அதிேரித்தது. இதனால் 
அம்யின் நீர்மடடம் கிடுகிடு 
சவன   உயர்நதது.

கநற்று மாமல 5 மணி நிலவரப 
ேடி 124.80 அடி உயரம் உள்ள  
கிருஷ்்ராஜ�ாேர் அம்யின் 
நீர்மடடம் 121.55 அடியாே இருந 
தது. அம்க்கு விநாடிக்கு 3 ஆயி 
ரத்து 367 ேனஅடி நீர் வநது 

சோண்டிருக்கி்றது. இன்னும் 3 அடி 
நீர் நிரம்பினால் அம் முழு சோள் 
ளளமவ எடடும் என்ேதால், விநா 
டிக்கு 5,545 ேனஅடி நீர் சவளி 
கயற்்றபேடுகி்றது. மமசூரு மாவட 
டத்தில் ேடல் மடடத்தில் இருநது 
2,284 அடி உள்ள ேபினி அம்யின் 
நீர்மடடம் 2,282.50 அடியாே உயர்ந 
துள்ளது. அம்க்கு விநாடிக்கு 
3,737 ேனஅடி நீர் வநது 
சோண்டிருக்கும் நிமலயில், 
விநாடிக்கு 5,842 ேனஅடி நீர் 
தி்றநதுவிடபேடடுள்ளது.

கிருஷ்்ராஜ�ாேர், ேபினி 
ஆகிய இரு அம்ேளில் இருநது 
தமிழேத்துக்கு விநாடிக்கு 10 ஆயி 
ரம் ேனஅடி நீர் தி்றக்ேபேடடுள்ளது. 
மீதமுள்ள 1,387 ேனஅடி நீர் 
மமசூரு, மண்டியா மாவடட விவ 
�ாயிேளின் கதமவக்ோே ோல்வா 
யில் தி்றக்ேபேடடுள்ள து. 

SS ஆப்கானிஸ்தா்ன ்தலி்பானகள் ்கப்்பற்றியுள்ே்தால் காபூலில் ்பணிபுரிந்த 
இநதிய தூ்தரக ஊழியரகள் இநதிய விமானப்்ப்டயின சி-17 ரக விமானம் 
மூைம் குஜராத் மாநிைம் ஜாம்நகருக்கு ளநற்று வந்த்டந்தனர.  படம்: பிடிஐ

ஒரே நாளில்

36

15.63

88.13

ஆயிரம் பேர் 
குணமடைந்தனர்

லட்சம் 
ேரிப்சோ்தடன

லட்சம் பேருக்கு 
்தடுப்பூசி

இதுவரே

3.14

49.66

55.47

ப�ோடி பேர் 
குணமடைந்தனர்

ப�ோடி 
ேரிப்சோ்தடன

ப�ோடி பேருக்கு 
்தடுப்பூசி

SS உ.பி. அரசின சு்தநதிர தின விரு்்த த்பறுகிறார ஆக்ரா மாவடட எஸஎஸபி முனிராஜ். 

SS ளகரே மக்களின முக்கிய ்பணடி்கயான ஓ்ணம் திருவிழா வரும் 23-ம் ள்ததி தகாணடாடப்்படவுள்ேது. ஓ்ணம் ்பணடி்க்ய 
முனனிடடு ளகரே மாநிைம் திருவனந்தபுரத்திலுள்ே மாநிை ்த்ை்மச் தசயைக கடடிடத்தில் ளநற்று அரசு ஊழியரகள் மைரகோல் 
ஏற்்படுத்தியிருந்த ஓ்ணம் பூக்கேத்்்தப் ்பார்வயிடும் மு்தல்வர பினராயி விஜயன. படம்: பிடிஐ.

பேஙகளூருவில் உலக நன்வமக்காக

2,880 ்மணி பநர  ்ம்கா யா்கம பதாடக்்கம
 �டெஙகளூரு

உலே நன்மமக்ோே �க்திகவதா 
ஆகராக்ய மிஷன் �ார்பில் சேங 
ேளூருவில் 2,880 மணி கநர 
சதாடர் மோ யாேம் சதாடஙேப 
ேடடுள்ளது.

இதுகுறித்து �க்திகவதா 
ஆகராக்ய மிஷனின் இயக்குநர் 
மாதாஜி பிரியா யாேம் 
சதாடஙகும் முன்பு கூறியதாவது:

ேகரானா மவரஸ் சதாற்று 
கேராேத்தின் ோர்மாே உலே 
மக்ேள் ேடும் இன்னலுக்கு ஆளாகி 
யுள்ளனர். இநத நிமலயிலும் ேருவ 
நிமல மாற்்ற ோதிபபு, நாடுேளுக் 
கிமடகய கமாதல், மனிதர்ேளுக் 
கிமடகய நடபின்மம, உ்றவுேளில் 
விரி�ல் என ஏராளமான பிரசசிமன 
ேள் கமகலாஙகி இருக்கின்்றன.

எனகவ ஒடடுசமாத்த உலே 
நன்மமக்ோேவும், ேகரானா சநருக் 
ேடியின் ோதிபமே கும்றபேதற் 
ோேவும், சுற்றுசூழமல தூய்மமப 
ேடுத்துவதற்ோேவும், மனிதர்ேளுக் 
கிமடகய �கோதரத்துவம் கமம் 
ேடுத்துவதற்ோேவும் மோ 
யாேத்மத கமற்சோள்கிக்றன்.

ரிஷிகதவ் நகரநதிரன்ஜி ஆசீர் 
வாதத்துடன் ச�வ்வாய்க்கிழமம 
(கநற்று) அதிோமல 4 மணிக்கு 
இநத யாேத்மத சதாடஙகுகிக்றன். 
வரும் டி�ம்ேர் 21-ம் கததி அதிோமல 
4 மணி வமர சதாடர்சசியாே 2,880 
மணி கநர ம் மோ யாேம் நமட 
சேறும். அபகோது மைா திரிபுர 
சுநதரி அம்மாவுக்கு 108 மூலிமே 
ேளில் கைாமம் வளர்த்து கவத 
மநதிரஙேமள ஓத இருக்கிக்றன்.

உலகின் மிே நீண்ட யாேமாே 
திடடமிடபேடடுள்ள இநத 

யாேத்மத கின்னஸ் �ாதமன புத் 
தேத்திலும் இடம்சே்ற முயற்சிேள் 
கமற்சோண்டு வருகிக்றாம்.  இநத 
யாேத்தில் மக்ேள் ஜூம் ச�யலி மூல 
மாேவும் கநரிலும் ேஙகேற்ேலாம். 
சேஙேளூருமவ அடுத்துள்ள 
ஜிகினி �க்திகவதா ஆகராக்கிய 
மிஷன் மமயத்துக்கு கநரில் வர 
விரும்புகவார் 72 மணி கநரத் 
துக்கு முன்ோே எடுக்ேபேடட 
ேகரானா ேரிக�ாதமன �ான்றிதழ் 
சோண்டுவருது அவசியம் ஆகும். 
இவ்வாறு அவர் சதரிவித்தார்.

SS த்பஙகளூருவில் மகா யாகத்தில் ஈடு்படடுள்ே மா்தாஜி பிரியா
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