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துபாயில் நடைபபற்று வரும் உலக கணகாட்சியில் தமிழநாட்டின் அரஙடக திறந்து டவததார் மு.க.ஸைாலின்

தமிழ்நாட்டில் ததநாழில் ததநாடங்குவதற்கு நிலவும் சநாதகமநான சூழலல 
எடுத்துக் கூறி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அலமசசரகளுக்கு அலழப்பு

கனவு
ff தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்நாலின் ந்ற்று துபநாய் பணபநாட்டு நீதி மையத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 
பபநாருளநாதநாரத்துமை அமைச்சர் அப்துல்லநா பின் டூக் அல் ைர்ரிமயயும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பெளி்நாட்டு 
ெர்த்தகத் துமை அமைச்சர் ்நாக்்ர் தநானி பின் அகைது அல் சிநயநாதிமயயும் ்சந்தித்து, பல்நெறு துமைகளில் 
தமிழகத்தில் முதலீடுகமள நைற்பகநாளெது குறித்து ஆநலநா்சமை நைற்பகநாண்நார். இந்த ்சந்திப்பின்நபநாது, தமிழக 
பதநாழில்துமை அமைச்சர் தஙகம் பதன்ைரசு, பதநாழில்துமை கூடுதல் தமலமை ப்சயலநாளர் கிருஷ்ணன், பதநாழில் 
ெழிகநாட்டி நிறுெைத்தின் நைலநாணமை இயக்குைர் பூஜநா குல்கர்னி, தமிழ்நாடு அரசு உயர் அலுெலர்கள, ஐக்கிய 
அரபு தமிழகத்திற்கநாை இந்திய தூதர் ்சஞ்சய் சுதீர், தும்ண தூதர் ் நாக்்ர் அைன் பூரி, ைற்றும் இந்தியநாவிற்கநாை 
ஐக்கிய அரபு அமீரக ் நாட்டின் தூதர் அகைது அண்ணநா ஆகிநயநார் உ்னிருந்தைர்.

ff ைதுமர ைநாெட்்த்தில் கமலஞர் நிமைவு நூலகத்தில் கட்டுைநாை பணிகமள ந்ற்று தமிழக அமைச்சர் எ.ெ.நெலு. 
அமைச்சர்கள நக.ஆர். பபரியகருப்பன், பி. மூர்த்தி, ஆகிநயநார் முன்னிமலயில் பநார்மெயிட்டு ஆய்வு ப்சய்தநார். 
அருகில் ைநாெட்் கபலக்்ர் அனீஷ ந்சகர், எம்எல்ஏக்கள தளபதி, தமிழரசி, பூமி்நாதன் உளளிட்் பலர் உளளைர்.

ff அதிமுக ஒருஙகிம்ணப்பநாளர் ஓ பன்னீர்ப்சல்ெம் ந்ற்று பஜயலலிதநாவின் 64ெது பிைந்த்நாமள முன்னிட்டு அதிமுக 
ைருத்துெ அணி ்சநார்பில், ப்சன்மை, ந்சத்துப்பட்டு, பபத்தநானி ைருத்துெைமையில் ஏற்பநாடு ப்சய்யப்பட்டிருந்த 
ெநாழ்நாள ்சநாதமையநாளர் விருது ெழஙகும் விழநாவில் சிைப்பு விருந்திைரநாக கலந்து பகநாணடு, தமிழக ைக்களுக்கு 
ந்சமெ ப்சய்துெரும் கிறிஸடியன் மிஷன் ்சநாரிட்்பிள ட்ரஸட் ் நாக்்ர் நகநாசிங பரடிட்க்கு ெநாழ்நாள ்சநாதமையநாளர் 
விருதிமை ெழஙகி கவுரவித்தநார். நிகழவில் ைருத்துெ அணி ப்சயலநாளர் நெணுநகநாபநால், ெ்ப்சன்மை பதற்கு 
(நைற்கு) ைநாெட்் ப்சயலநாளர் பநாலகஙகநா, ைருத்துெர் அணி இம்ண ப்சயலநாளர் ஆதிரநா ந்விஸ பிரபநாகர், தும்ண 
ப்சயலநாளர் ரநாை்சநாமி உளளிட்ந்நார் உளளைர்.

ff புதுக்நகநாட்ம் ் கரநாட்சி பெஙகப்பர் ஊரணிகுளம் நைம்பநாடு ப்சய்யும் பணியிமை ்சட்்த்துமை அமைச்சர் எஸ.ரகுபதி ந்ற்று பூமி பூமஜ ப்சய்து துெக்கி மெத்தநார். அருகில் புதுக்நகநாட்ம் எம்எல்ஏ முத்துரநாஜநா, ் கர்ைன்ைத் தமலெர் 
திலகெதி ப்சந்தில், தும்ணத்தமலெர் லியநாக்கத் அலி, ் கரநாட்சி ஆம்ணயர் ் நாகரநாஜன் ைற்றும் ் கர்ைன்ை உறுப்பிைர்கள உளளைர்.

ff இந்திய அஞ்சல் துமை ்சநா ர்ப நாக 
புதுக்நகநாட்ம் ைநாெட்் நீதிைன்ை 
அலுெலக ெளநாகத்தில் நீதிபதியின் 
அறிவுறுத்தலின்படி அஞ்சலக ஆயுள 
கநாப்பீடு சிைப்பு முகநாம் க்ந்த ைநார்ச 
21 முதல்  ்ம்பபற்ைது.  விழநாவிற்கு 
அஞ்சல் நகநாட்் கணகநாணிப்பநாளர் 
தஙகைணி தமலமை ஏற்க புதுக்நகநாட்ம் 
அரசு ெழக்கறிஞர் சிெகுைநார் முகநாமை 
பதநா்ஙகி மெத்து பயைநாளிகளுக்கு 
அஞ்சலக ஆயுள கநாப்பீடு பத்திரஙகமள  
ெழஙகியும் சிைப்புமரயநாற்றிைநார் . 
விழநாவில் புதுக்நகநாட்ம் பதற்கு உப 
நகநாட்் அதிகநாரி  ரநாமத ைற்றும் அஞ்சல் 
அலுெலர் ரநாஜ்குைநார் ஆகிநயநார் கலந்து 
பகநாண்ைர். அஞ்சலக ஆயுள கநாப்பீடு 
ெளர்சசி அதிகநாரி என்.பநாரதிரநாஜன் 
்ன்றியுமர கூறிைநார்.

ஆவும்யநார்நகநாவில், ைநார்ச.26-
பு து க ் க ோ ட் டை  ம ோ வ ட டை ம் 

ஆவு்டையோர் ்கோவில் தோலுகோ 
அலுவலகத்தில் ் ேற்று கோ்ல 10 மணி 
அளவில் விவசோயிகள் கு்ைதீர்ககும் 
கூடடைம் ே்டைபெற்ைது.

இ ந த  கூ ட டை த் தி ற் கு 
ஆவு்டையோர்்கோவில் வடடைோடசியர் 
ப வ ள் ் ள ச ச ோ மி  த ் ல ் ம 
தோங்கிகூடடைத்்த ேடைத்தினோர் . 
கூடடைத்தில் விவசோயிகள் பிரசச்ன 
பிரதோனமோக ் ெசபெடடைது.  

இதில் சிபிஎம் மோவடடை நிர்வோகக 
குழு உறுபபினர் சுபரமணியன் 
கோபபீடு பசய்துள்ள ெோதிககபெடடை 
விவசோயிகளுககு இன்சூரன்ஸ் பதோ்க 
வழங்க ் வண்டும் என்று ் ெசினோர். 

தமிழே ோடு  விவச ோய  சங்க 
ஆவு்டைய ோ ர் ் க ோவில்  ஒன்றிய 
பசயலோளர் கலநதர் ்ெசும்்ெோது 
ஆவு்டைய ோ ர் ் க ோவில்  ம ற்றும் 
சுற்று வடடைோர ெகுதியில் பதரு 
ேோய்கள் அதிகமோகி ெோதசோரிகள் 
மற்றும் மோணவ மோணவிக்ள 

கடிபெதும் அவர்கள் மருத்துவம்ன 
பசல்வதும் வழககமோக உள்ளது 
என்றும். ஆவு்டையோர்்கோவில் அரசு 
மருத்துவம்னயில் ஐநது மருத்துவர்கள் 
பக ோண்டை மருத்துவம்னயோக 
தரம் உயர்த்த ்வண்டும் என்றும் 
்ெசினோர். திரோவிடை முன்்னற்ைக 
கழகத்தின் மூத்த நிர்வோகி சடையமங்கலம் 
து்ரமோணிககம் ்ெசும்்ெ ோது 

ஆவு்டையோர்்க ோவில் வழியோக 
பசல்கின்ைன பவள்ளோடடிலிருநது 
பூவலூர் வழியோகபெோன்்ெத்தி 
எரிககும், அங்கிருநது தீயத்தூர் 
வழியோக திருபுனவோசல் ெகுதிககும் 
க்டைம்டை கோவிரி நீர் பசன்று பசல்ல 
வழிவ்க பசய்ய ்வண்டும் என்றும் 
்ெசினோர் கூடடைத்தில் 50ககும் ் மற்ெடடை 
விவசோயிகள் கலநது பகோண்டைனர்.

துபநாய், ைநார்ச.26-
அரசு மு்ைப ெயணமோக 

து ெ ோ ய்  ப ச ன் று ள் ள 
முதல்மசசர் மு.க.ஸ்டைோலின், 
முதலீடுக்ள  ஈ ர் ப ெது 
பதோடைர்ெோக ஐககிய அரபு அமீரக 
அ்மசசர்க்ள சநதித்து 
ஆ்லோச்ன ேடைத்தினோர். 
பவளிேோடடு வர்த்தகத்திற்கோன 
அ்மசசர் தோனி பின் அகமது 
அல் சி்யோதி, பெோருளோதோரத் 
து்ை அ்மசசர் அபதுல்லோ 
பின் டூக அல் மர்ரி ஆகி்யோர் 
ஆ்லோச்னக கூடடைத்தில் 
கலநது பகோண்டைனர்.

அ ப ் ெ ோ து ,  ஐ ககிய 
அரபு ேோடுகளில் உள்ள 
சிறு குறு மற்றும் ேடுத்தர 
நிறுவனங்களுககும், தமிழேோடடிற்கும் 
இ்டை்ய உள்ள வர்த்தக உைவுக்ள 
்மம்ெடுத்துதல், விவசோயம், உணவுப 
ெதபெடுத்துதல், மின் வோகனங்கள், 
பெோறியியல் ,  புதுபபிககத்தகக 
எரிசகதி ்ெ ோன்ை து்ைகளில் 
இ்ணநது ெணியோற்றுவது குறித்து 
ஆ்லோசிககபெடடைது.

த மி ழ ே ோ ட டி ல்  ப த ோ ழி ல் 
பதோடைங்குவதற்கு நிலவும் சோதகமோன 
சூழ்ல எடுத்துக கூறி, ஐககிய 
அ ர பு  அமீ ர க த் தின்  இ ரண்டு 
அ்மசசர்க்ளயும் தமிழகம் வருமோறு 
மு.க.ஸ்டைோலின் அ்ழபபு விடுத்தோர். 
சநதிபபின் ் ெோது, அமீரக அரசு சோர்பில் 
மு.க. ஸ்டைோலினுககு நி்னவுபெரிசு 
வழங்கபெடடைது. அ்த ் ெோல், அமீரக 

அ்மசசர்களுககு ‘கருணோநிதி எ 
்லஃப’ என்ை புத்தகத்்த முதல்மசசர் 
மு . க .ஸ் டை ோலின்  வழங்கின ோ ர் . 
சநதிப்ெ பதோடைர்நது டவிடடைரில் 
முதல்மசசர் பவளியிடடை ெதிவில், 
ேம்ெர் 1 என்ை நி்ல்ய தமிழேோடு 
அ்டைய ஐககிய அமீரகப ெயணம் 
உதவும் என்ை ேம்பிக்க, அநேோடடு 
அ்மசசர்களுடைனோன சநதிபபில் 
வலுபபெற்றுள்ளதோக குறிபபிடடுள்ளோர்.

பின்னர் துெோய் எகஸ்்ெோ 2020 
கண்கோடசிககு பசன்ை முதல்வர், 
இநதிய அரங்்க ெோர்்வயிடடு 
தமிழேோடு தளத்்த முதல்மசசர் 
மு.க.ஸ்டைோலின் திைநது ் வத்தோர்.  இநத 
நிகழசசியில் அமீரக சகிபபுத்தன்்ம 
மற்றும் சகவோழவுத்து்ை அ்மசசர் 
்ேக ேஹயோன் பின் முெோரக அல் 

ேஹயோன் கலநதுபகோண்டு முதல் 
அ்மசசர் மு.க ஸ்டைோலி்ன சநதித்தோர். 
தமிழேோடு தளத்தில் பதோழில்து்ை, 
மருத்துவம், சுற்றுலோ, க்ல, கலோசோரம், 
்கத்தறி, ்கவி்னப பெோருடகள், 
ஜவுளி, தமிழ வளர்சசி, தகவல் 
பதோடைர்பு, மின்னணுவியல், பதோழிற் 
பூங்கோககள், உணவுப ெதபெடுத்துதல் 
்ெோன்ை முககிய து்ைகளில் உள்ள 
சிைபபுகள் ெற்றி விரிவோக ெல்்வறு ேோடடு 
பிரதிநிதிகள் பதரிநது பகோள்ள உதவும் 
வ்கயிலோன கோடசி்மபபுகளுககு 
ஏற்ெோடு பசய்யபெடடுள்ளது. அதற்்கற்ெ 
தமிழேோடடின் சிைப்ெ உலகிற்கு 
எடுத்துககோடடும் வண்ணமயமோன 
கோடசிப ெடைங்கள் இநத அரங்கில் 
பதோடைர்சசியோக தி்ரயிடைபெடை உள்ளன 
என்ெது குறிபபிடைதககது.

ஆவுலடயநார்கநாவில் தநாலுகநா அலுவலகத்தில் விவசநாயிகள் குலைதீர கூட்டம்
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590 – ்ெரரசர் மவுரிசு தனது மகன் 
தி்யோ்டைோசிய்ச ்ெசோநதியப ்ெரரசின் 
இ்ணப ் ெரரசரோக அறிவித்தோர்.

1027 – இரண்டைோம் பகோன்ரோட புனித 
உ்ரோ்மப ் ெரரசரோக முடிசூடினோர்.

1169 – சலோகுத்தீன் எகிபதின் தளெதியோக 
(அமீர்) நியமிககபெடடைோர்.

1431 – பிபரஞ்சு வீரோங்க்ன 19 வயது 
்ஜோன் ஒஃப ஆர்க மீதோன முன் விசோர்ணகள் 
ஆரம்ெமோனது.

1484 – வில்லியம் கோகஸ்டைன் ஈசோபபின் 
நீதிகக்தகள் நூ்ல பமோழிபெயர்த்து 
பவளியிடடைோர்.

1552 – குரு அமர் தோஸ் சீககியரின் 
மூன்ைோவது குருவோனோர்.

1812 – பவனிசு்வலோவின் கரகஸ் ேகர் 7.7 
அளவு நிலேடுககத்தில் அழிநதது.

1871 – இலங்்கயில் முதலோவது மககள் 
பதோ்கக கணகபகடுபபு இடைம்பெற்ைது. 
2,405,287 ் ெர் ெதிவோகினர்.[1]

1872 – கலி்ெோர்னியோவில் ் லோன் ் ென் 
என்ை இடைத்தில் 7.2 ரிகடைர் அளவு நிலேடுககம் 
ெதிவு பசய்யபெடடைது.

1913 – முதலோம் ெோல்கன் ் ெோர்: ெல்்கரியப 
ெ்டைகள் ஆடரியோனோ்ெோல் ேக்ரக 
்கபெற்றின.

1917 – முதலோம் உலகப ்ெோர்: கோசோப 
ெகுதியில் இடைம்பெற்ை முதலோவது சமரில் 
பிரித்தோனியப ெ்டைகளின் முன்்னற்ைம் சுமோர் 
17,000 துருககியர்களோல் தடுககபெடடைது.

1 9 3 4  –  ஐககிய இர ோசசியத்தில் 
வோகன ஓடடுனர்களுககோன ்சோத்ன 
அறிமுகபெடுத்தபெடடைது.

1942 – இரண்டைோம் உலகப ்ெோர்: 
்ெோலநதில் அவுசுவிடசு வ்த முகோமிற்கு 
முதற்தடை்வயோக பெண் சி்ைக்கதிகள் 
பகோண்டு பசல்லபெடடைனர்.

1945 – இரண்டைோம் உலகப ்ெோர்: 
யபெோனுடைனோன இ்வோ ஜீமோ சண்்டை 
முடிவுககு வநததோக ஐககிய அபமரிககோ 
அறிவித்தது.

1954 –  மோர்சல் தீவுகளில் உள்ள 
பிககினி திடடில் அணுகுண்டு ்சோத்ன 
ேடைத்தபெடடைது.

1958 – ஐககிய அபமரிகக இரோணுவம் 
எகஸ்பு்ளோரர் 3 விண்கலத்்த ஏவினர்.

புதுக்நகநாட்ம், ைநார்ச.26-
புதுக்கோட்டையில் உலக கோச்ேோய் 

தினம் புதுக்கோட்டை கோச்ேோய் ்வயத்தில் 
அனுசரிககபெடடைது.

புதுக்கோட்டை ெ்ழய அரசு மருத்துவம்ன 
வளோகத்தில் உள்ள கோச்ேோய் ்மயத்தில் 
உலக கோச்ேோய் தினம் மோவடடை ேல கல்வியோளர் 
விஜயன் வர்வற்பு்ர்ய ஆற்ை மோவடடை 
ஊரக முக்ம திடடை இயககுனர் கருபெசோமி 
த்ல்மயில் ே்டைபெற்ைது இநத நிகழவில் அரசு 
மருத்துவககல்லூரி மருத்துவம்ன முதல்வர் பூவதி 
முன்னி்ல வகித்தோர். சிைபபு விருநதினர்களோக 
இ்ண இயககுனர் ரோமு, து்ண இயககுனர்கள் 
அருண்குமோர், மலர்விழி, மோவடடை மனேல திடடை 
அலுவலர் கோர்த்திக பதய்வேோயகம், மோவடடை சித்த 
மருத்துவ அலுவலர் மோமுண்டி பேஞ்சக ்ேோய் 

பிரிவு மருத்துவ உதவி ்ெரோசிரியர் மதியழகன், 
இநதிய மருத்துவர் சங்க த்லவர் சோமிேோதன், 
கோச்ேோய் து்ண இயககுனர் சங்கரி ஆகி்யோர் 
திடடை விளகக உ்ரயோற்றினோர்கள். கோச ்ேோய் 
சம்ெநதமோக ே்டைபெற்ை கடடு்ர மற்றும் ஓவியப 
்ெோடடியில் பவற்றி பெற்ை ெள்ளி மோணவர்களுககு 
ெரிசுகள் வழங்கபெடடைது. 

குணம்டைநத கோச்ேோய் ெயனோளிகளுககு 
ஊடடைசசத்து பெடடைகம் வழங்கபெடடைது. ்தசிய 
கோச்ேோய் ஒழிபபு திடடைத்துடைன் இ்ணநது சிைபெோக 
ெணியோற்றிய மருத்துவர்கள், மருநதகத்திற்கு 
ெரிசுகள் வழங்கபெடடைது. ்தசிய கோச்ேோய் 
உள்ளிடடை ெணியோளர்களுககு சோன்றிதழ 
வழங்கபெடடைது. மோவடடை அரசு மற்றும் தனியோர் 
து்ை ஒருங்கி்ணபெோளர் ஜீவெோரதி ேன்றி 
உ்ரயோற்றினோர்.

புதுக்நகநாட்ம், ைநார்ச.26-
திருநத மவுண்ட சீ்யோன் சர்வ்தசப ெள்ளியில்அறிவியல் 

மற்றும் அடைல் ஆய்வககண்கோடசி ெள்ளியின் த்லவர் ் ஜோனத்தன் 
பஜயெோரதன்,து்ணத் த்லவர்  ஏஞ்சலின் ் ஜோனத்தன்,ெள்ளியின் 
முதல்வர் ஜலோஜோகுமோரி ஆகி்யோர் த்ல்மயில் ே்டைபெற்ைது.. 

விழோவில் ெள்ளியின்த்லவர் ்ெசு்கயில், மோணவர்கள் 
இநதியோவின் வளர்சசியில் முககியெங்கோற்ை்வண்டும், அதற்கு அறிவியல் 
து்ையில் சிைநது விளங்கினோல் தோன் இயலும், அதற்குமோணவர்கள் 
இது ்ெோன்ைஅறிவியல் கண்கோடசியில்அவர்களு்டையஅறிவியல் 
கண்டுபிடிப்ெ கோடசிெடுத்த மற்றும் ஊககபெடுத்த இது ஒரு வோய்பெோகும், 
கல்வி என்ெது மோணவர்களின் சிநத்ன்யத் தூண்டைககூடிய ஒரு 
களம்,சிநத்ன்ய விரிவுெடுத்த்வண்டும் குறுகிய வடடைத்தில் 
இல்லோமல் சிைநத சிநத்னயோளரோக ேம்்ம மோற்றுவது கல்வி 
எங்குெடிககின்்ைோம் என்ெதுமுககியம் அல்லஎபெடிெடிககின்்ைோம் 
என்ெ்தமுககியம் என்றுஉ்ரயோற்றினோர்.

ெள்ளியின் து்ணத் த்லவர்,  மோணவர்கள் தங்களு்டைய இளம் 
வயதி்ல்ய கல்வியில் சிைநது விளங்க்வண்டும். அதற்கு தகுநத 
கல்வி நிறுவனத்்த ் தர்நபதடுபெது பெற்்ைோரின் கடை்ம, ் மலும் 
தங்களு்டைய குழந்தகள் எநத ெடிபபில் ஆர்வமோகஉள்ளோர்க்ளோ 
அதில் அவர்க்ள  ஊககபெடுத்த்வண்டும் என்ைோர்.  

இறுதியில் ெள்ளியின் முதல்வர்்ெசு்கயில்,  மோணவர்களின் 
ஆர்வத்்த ெோரோடடியும்  அவர்க்ள ெள்ளிககு அனுபபி ்வத்த 
த்ல்மயோசிரியருககு ேன்றி்யயும்  பதரிவித்து, வரும் 
ஏபரல் 19-ம் ்ததி ெள்ளியில் ே்டைபெை இருககின்ை அடைல் 
சம்மநதமோனபமகோகண்கோடசியில் அரசுெள்ளிமோணவர்களும் 
தங்களு்டைய கண்டுபிடிபபுக்ள கோடசிெடுத்தலோம் என்ைோர். 
் மலும்ம ோணவர்கள்  இநதிய ோ ே ோ ட்டைஉலகஅரங்கில் 
வலி்மஉ்டையதோகவும்  மற்ை ேோடடிற்கு வழிகோடடியோக விளங்க 
பசய்ய்வண்டும் அதற்குமோணவர்கள் அ்னத்து து்ையிலும் 
சிைநதுவிளங்க்வண்டும் என்று கூறினோர். 

ெள்ளிமோணவர்கள் தங்களு்டைய அறிவியல் கண்டுபிடிபபுக்ள 
கண்க ோ ட சியில்  ்வ த் திரு ந தன ர் ,  அ் த  ம வுண்ட 
சீ்யோன்ெள்ளிமோணவர்கள்; அரசு ெள்ளி மோணவர்களுககுஅ தன் 
பசயல்ெோடுகள் மற்றும் ெயன்க்ளஎடுத்து்ரத்தனர்.  இநநிகழசசியில் 
பலம்ெலககுடிஅரசு்மல்நி்லபெள்ளி,ேசசோநதுெடடி இரோமேோதன் 
பசடடியோர் ்மல்நி்லபெள்ளி,புலிவலம் அரசுேடுநி்லபெள்ளி,
ேமணசமுத்திரம்மு.சி.த.முஉயர்நி்லபெள்ளிமோணவ,மோணவிக
ள் கலநதுபகோண்டைனர்.  இநத நிகழசசி ஏற்ெோடுக்ள ெள்ளிஅடைல் 
ஆய்வகபெோருபெோளர் பியர்சன் பிரிஸ்டலி ஜோப மற்றும் ெள்ளி 
ஒருங்கி்ணபெோளர் சரண்குமோர் ஆகி்யோர் சிைபெோக பசய்தனர்.

புதுக்நகநாட்ம், ைநார்ச.26-
புதுக்கோட்டை சந்தப்ெட்டை 

அரசு மகளிர் ்மல்நி்லபெள்ளியில் 
அறிவியல் கண்கோடசி  ே்டைபெற்ைது.  
அரசுப ெள்ளி மோணவிகளின் அறிவியல் 
அறி்வ விரிவு பசய்யவும், திை்ன 
பவளிபெடுத்தவும், ஒவபவோரு ஆண்டும் 
மோணவிகளுககோன  அறிவியல் கண்கோடசி  
ே்டைபெறும். அநத வ்கயில் ்ேற்று 
புதுக்கோட்டை சந்தப்ெட்டை அரசு 
மகளிர் ் மல்நி்லபெள்ளியில் அறிவியல் 
கண்கோடசி ே்டைபெற்ைது.  

ஆறிலிருநது ென்னிபரண்டைோம் வகுபபு 
மோணவிகள்  ஆர்வமுடைன் கலநது பகோண்டு 
தோங்கள் பசய்த அறிவியல் பசய்மு்ைக்ள 

கோடசிபெடுத்தி ெோர்்வயோளர்களுககும் 
பெற்்ைோர்களுககும் பசய்மு்ை 
விளககங்க்ள சிைபெோக பசய்து 
கோடடினர். முன்னதோக அறிவியல் 
கண்கோடசி்ய ெள்ளியின் பெற்்ைோர் 
ஆசிரியர் கழகத் த்லவர் அஞ்சலி்தவி 
தங்கம் மூர்த்தி துவககி ்வத்து 
ெோர்்வயிடடு மோணவர்களின் அறிவியல் 
ஆர்வத்்த ெோரோடடி ஊககபெடுத்தினோர். 
ெள்ளியின் அறிவியல் கண்கோடசிககோன 
ஏற்ெோடுக்ள ெள்ளி த்ல்ம 
ஆசிரி்ய சு .  ச ரித ோ  மற்றும் 
அறிவியல் ஆசிரியர் பிரமிளோ 
ஆகி்யோர் பசய்திருநதனர். ்மலும் 
இநநிகழவில் ஆசிரியபபெருமககளும் திரளோன மோணவிகளும் பெற்்ைோர்களும் கலநதுபகோண்டைனர்.

அைந்தநாஙகி  ைநார்ச.26-
அைநதோங்கி வடடைோரத்தில் 2021-2022ம் ஆண்டு 

க்லஞர் அ்னத்து கிரோம ஒருங்கி்ணநத 
்வளோண்்ம வளர்சசி திடடைத்தில் விவசோயிகள் 
ெயிற்சி பெருங்கோடு கிரோமத்தில் அண்ணோ 
மறுமலர்சசி திடடைம் பசயல்ெடும் ெஞ்சோயத்துகளில் 
ே்டைபெற்ைது. 

இபெயிற்சிககு அைநதோங்கி வடடைோர ் வளோண்்ம 
உதவி இயககுேர், ெோஸ்கரன் த்ல்ம வகித்து 
இத்திடடைத்தில் ஒவபவோறு குடும்ெ த்லவருககு 
3 பதன்னங்கன்ைகள் வழங்கபெடுவதோகவும், 
ஒரு ெஞ்சோயத்திற்கு அதிகெடசமோக 200 
ெண்்ணககுடும்ெங்களுககு வழங்க உள்ளதோகவும்,  
்மலும் இத்திடடைத்தின் கீழ ஜிபசம், ஜிங்க சல்்ெட 
50% மோனிய வி்லயில்  வழங்க உள்ளதோகவும் 
எடுத்துககூறினோர். 

பின்னர் இபெயிற்சியில் ் வளோண்்ம அலுவலர் 

ெோகயோ கலநது பகோண்டு மண் மோதிரி எடுத்தலின் 
முககியத்துவங்கள் ெற்றி எடுத்து்ரத்தோர். ் மலும் 
து்ண ்வளோண்்ம அலுவலர் ெோண்டிமுருகன் 
கலநதுபகோண்டு  இத்திடடைத்தில் ஊடுெயிரோக 
உளுநது சோகுடி பசய்வதற்கு 50% மோனியங்கள் 
குறித்தும் தோர்ெோய்கள், வி்கத்பதளிபெோன்கள், 
்கத்பதளிபெோன்கள் 50% மோனிய வி்லயில்  வழங்க 
உள்ளதோகவும் எடுத்துககூறினோர். 

இபெயிற்சியில் சிைபபு அ்ழபெோளரோக ஊரோடசி 
மன்ைத்த்லவர் மல்லிகோ, கலநதுபகோண்டு 
சிைபெ்ரயோற்றினோர். இறுதியில் ்வளோண்்ம 
உதவி அலுவலர் பிரியோபலடசுமி ேன்றி கூறினோர். 
இபெயிற்சிககோன ஏற்ெோடுக்ள அைநதோங்கி 
வடடைோர அலுவலக அலுவர்கள் ரவிரோஜன், வடடைோர 
பதோழில்நுடெ ் மலோளர்  மற்றும் ஆதிேோரோயணன், 
குழந்தசோமி, உதவி வி்த அலுவலர்கள் ஆகி்யோர் 
பசய்திருநதனர்.

ஆதைக்நகநாட்ம், ைநார்ச.26-
புதுக்கோட்டை மோவடடைம் ஆதனக்கோட்டையில் எழுநதருளி 

அருள்ெோலித்து வரும் ்மோடடு முனீஸ்வரர், இசசடி முனீஸ்வரர் 
ஆலய ெங்குனித்திருவிழோவி்ன முன்னிடடு மோபெரும் ஜல்லிககடடு 
விழோ ே்டைபெற்ைது. இதில் மோவடடை ஆடசி த்லவர் கவிதோரோமு 
அறிவுறுத்தலின்ெடி, மோவடடை வழங்கல் அலுவலர் க்ணசன் 
ஜல்லிககடடுப ் ெோடடியி்ன பகோடி அ்சத்து பதோடைங்கி ் வத்தோர்.

இநத விழோவில் 250 மோடுபிடி வீரர்கள் கலநதுபகோண்டு ஜல்லிககடடு 
உறுதிபமோழி எடுத்துகபகோண்டைனர். இநத விழோவில் திண்டுககல், 
திருசசி, சிவகங்்க, திருபெத்தூர், தஞ்சோவூர், ெடடுக்கோட்டை ஆகிய 
ெகுதிகளில் இருநது கோ்ளகள் களமிைங்கி வி்ளயோடின, இதில் 
மோடுபிடி வீரர்கள் ெல க்ளக்ள அடைககினோலும் சில கோ்ளகள் 
மோடுபிடி வீரர்களுககு ்ெோககுக கோடடியது, இநத ஜல்லிககடடு 
்ெோடடியில் சிைபபு கோ்ளயும் ேோயும் ேண்ெர்களோக இருநத நி்லயில் 
கோ்ளயுடைன் ேோயும் ் ெோடடியில் கலநதுபகோண்டு இரண்டு ேண்ெர்களும் 
சீறிபெோய்நதது அ்னவ்ரயும் வியபபில் ஆழத்தியது. 

வீரர்களுககும், மோடடின் உரி்மயோளர்களுககும் பரோககபெணம் 
, சில்வர் குவ்ளகள், மின் விசிறி, பவள்ளிககோசு ்ெோன்ை்வ 
ெரிசோக வழங்கபெடடைது. வருவோய்த் து்ையின் சோர்பில் வடடைோடசியர் 
பசநதில்குமோர், மண்டைல து்ண வடடைோடசியர் கவியரசு , வருவோய் 
ஆய்வோளர், கிரோம நிர்வோக அலுவலர்கள் மற்றும் மருத்துவத் து்ை 
சோர்பில் மருத்துவர் விமல்ரோஜ் த்ல்மயில் மருத்துவ குழுவினரும் 
மோடுபிடி வீரர்களும் உடைல் ஆ்ரோககியத்துடைன் உள்ளோர்களோ என்றும் 
மது அருநதோமல் உள்ளோர்களோ என்று ் சோத்ன பசய்து மோடு பிடிகக 
ெரிநது்ர பசய்தோர்கள். கோல்ே்டை து்ை சோர்பில் மண்டைல இ்ண 
இயககுனர் த்ல்மயில் மருத்துவர்கள் பிரசோத், தடசிணோமூர்த்தி, 
தி்னஷ் குமோர், பிரகோஷ் ,பசநதில்குமோர், ஆகி்யோர் பகோண்டை 
குழுவினர் மோடுக்ள ெரி்சோத்ன பசய்தனர். கநதர்வ்கோட்டை 
இன்ஸ்பெகடைர் பசநதில்மோைன் த்ல்மயில் ் ெோலீசோர் ெோதுகோபபு 
ெணியில் ஈடுெடுத்தபெடடிருநதனர்.

இநத ஜல்லிககடடு ் ெோடடியில் 690 கோ்ளகள் ெங்்கற்ைன, 42 
மோடுபிடி வீரர்களுககு கோயம்ெடடைது. இதில் 5 ் ெர் ெலத்த கோயம் ெடடை 
நி்லயில் புதுக்கோட்டை அரசு  மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவம்னயில் 
்சர்ககபெடடு சிகிச்ச பெற்று வருகின்ைனர். இதில் இருவருககு 
உயிருககு ஆெத்தோன நி்லயில் தீவிர சிகிச்ச பிரிவில் சிகிச்ச 
அளிககபெடடு வருகின்ைது.

தஞ்சநாவூர், ைநார்ச.26-
தஞ்சோவூர் மோேகர ் ெோககுவரத்து ஒழுங்கு பிரிவு கோவல் நி்லயத்தில் 

தஞ்்ச ்ஜோதி அைககடடை்ள சோர்பில் பெண் கோவலர்களின் 
ெயன்ெோடடிற்கோக தோனியங்கி சோனிடைரி ேோபகின் வழங்கும் இயநதிரம்  
நிறுவபெடடுள்ளது.

இககருவியின் பசயல்ெோட்டை  தஞ்சோவூர் உதவி கோவல் 
கண்கோணிபெோளர் (ெயிற்சி) பிருநதோ பதோடைங்கி ்வத்து அதன் 
பசயல்ெோட்டை பெண் கோவலர்களிடைம் பதரிவித்தோர்.

இதில் ்ெோககுவரத்து ஆய்வோளர் ரவிசசநதிரன்,்ஜோதி 
அைககடடை்ளயின் பசயலோளர் பிரபு ரோஜ்குமோர், களபெணியோளர் 
சிவரஞ்சனி மற்றும் ்ெோககுவரத்து பெண் கோவலர்கள் கலநது 
பகோண்டைனர்.

புதுக்்கநாட்லட கநாச ் ்நாய் லமயத்தில்
உலக கநாச்்நாய் தினம் அனுசரிப்பு

அைநதநாங்கியில் கலலஞர அலனத்து கிரநாம ஒருங்கிலைநத 
்வளநாணலம வளரசசி திட்டத்தில் விவசநாயிகள் பயிற்சி

பங்குனித்  திருவிழநாலவதயநாட்டி 
்லடதபற்ை மநாதபரும் ஜல்லிக்கட்டு விழநா

ஆதனக்காட்டையில்

தபண கநாவலரகளின் வசதிக்கநாக தநானியங்கி 
சநானிடரி ் நாப்கின் வழங்கும் இயநதிரம் நிறுவப்பட்டது

தஞ்ாவூரில்

சநலதப்்பட்லட அரசு மகளிர பள்ளியில் 
்லடதபற்ை அறிவியல் கணகநாட்சி

புதுக்காட்டை

புதுக்்கநாட்லட மவுணட் சீ்யநான் சரவ்தசப்பள்ளியில் 
அறிவியல் மற்றும் அடல் ஆய்வககணகநாட்சி
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ப்சன்மை, ைநார்ச.26-
பசன்்ன ெ்ழய வண்ணோரப்ெட்டை 

சிங்கோரத்்தோடடைத்தில் அ்மநதுள்ள அருள்மிகு 
சின்ன ் சனியம்மன், வடைெத்ரகோளியம்மன்  ் கோவில் 
36ஆம் ஆண்டு ெங்குனி பெோங்கல் திருவிழோ்வ 
முன்னிடடு ஶ்ரீ சோய் ேோடடியோலயோவின் ெரத ேோடடிய 
நிகழசசி ் கோவில் வளோகத்தில் ே்டைபெற்ைது. 

இநநிகழவில் ஶ்ரீ சோய் ேோடடியோலயோ ெள்ளியின் 
ஆசிரியர் குரு திவய ஶ்ரீ ெோபு, வழிகோடடுதழின் 
ெடி ஸ்ரீ சோய் ேோடடியோலயோ மோணவிகள் சோய் 
ேநதிதோ,ஸ்்ேேோ, மகோலடசுமி,நி்வதிகோ 

ஸ்ரீ,ஆதிலடசுமி, ஸ்ரீ திவயோ, ்மோனிகோ, தியோ, 
கோர்னிகோ, சுசித்ரகலோ, சோதனோ ஸ்ரீ மோணவிகள் ெரத 
ேோடடிய க்ல நிகழசசிக்ள சிைபெோக நிகழத்தி 
கோடடினர்.

இத்னயடுத்து ெரத ேோடடிய க்ல 
நிகழசசிக்ள நிகழத்திகோடடிய மோணவிகளுககு 
அருள்மிகு சின்ன்சனியம்மன் ஆலய நிர்வோகிகள் 
்கடையங்கள், பிரசோத்ெகள் வழங்கி விழோ்வ 
சிைபபித்தனர். இநநிகழசசியில் பெற்்ைோர்கள் 
ெகதர்கள் ெலர் ெங்குபகோண்டு க்லநிகழசசிக்ள 
கண்டு ரசித்தனர்.

ஊத்துக்நகநாட்ம், ைநார்ச.26-
திருவள்ளூர் ம ோவடடைம் ,  ் ச ோழவ ரம் 

ஒன்றியம்,ஆரணி ெஜோர் வீதியில் கூடடுைவு வங்கி 
ஒன்று இயங்கி வருகிைது.இநநி்லயில், தமிழக அரசு 
ஐநது சவரனுககு கு்ைவோக கடைன் பெற்ைவர்களுககு 
கடைன் பதோ்க்ய தள்ளுெடி பசய்வதோக தமிழக 
அரசு அறிவித்தது. என்வ, இநத வங்கியில் கடைன் 
பெற்ை 208 ெயனோளிகளுககு ரூ.ஒரு ்கோடி்ய 8 
லடசம் தள்ளுெடி பசய்யபெடடைது.

இநநி்லயில்,கடைன் பெற்ை ெயனோளிகளுககு 
சோன்றிதழக்ளயும், ே்கக்ளயும் வழங்கும் 
நிகழசசி ்ேற்று பசயல் அலுவலர் ரோஜ்சகர் 
முன்னி்லயில் ே்டைபெற்ைது.

இதில், ் சோழவரம் ஒன்றிய திமுக பசயலோளர் 
பசல்வ்சகரன், ஆரணி ் ெரூர் திமுக பசயலோளர் 
ஜி .பி . பவங்க்டைசன் ,ஆரணி ்ெரூர ோ டசி 
மன்ைத்த்லவர் ரோ்ஜஸ்வரி ஆகி்யோர் கலநது 
பகோண்டு ெயனோளிகளுககு கடைன் தள்ளுெடி 
சோன்றிதழக்ளயும், ே்கக்ளயும் வழங்கினர். 

இநநிகழசசியில், முன்னோள் ்ெரூர் திமுக 
பசயலோளர்கள் பி.முத்து,டி.கண்ணதோசன், 

முன்னோள் ் ெரூரோடசி கவுன்சிலர் கு.கரிகோலன்,டி.
பஜயககுமோர் உள்ளிடடை முககிய பிரமுகர்கள் 
கலநது பகோண்டைனர். இதன் பின்னர், அங்கு வநத 
ஆரணி ்ெரூரோடசி து்ண த்லவர் வககீல் 
சுகுமோர் உள்ளோடசி அ்மபபு பிரதிநிதிகளுககும், 
பதோகுதியின் சடடைமன்ை கோங்கிரஸ் உறுபபினர் து்ர 
சநதிர்சகர் ஆகி்யோருககு மு்ையோன அ்ழபபு 
விடுககவில்்ல என கூடடுைவு சங்க பசயல் அலுவலர் 
ரோஜ்சகரிடைம் சரமோரியோக ்கள்வி எழுபபினோர். 
அபபெோழுது அங்கு வநத ஆரணி ் ெரூரோடசியில் 
2-வது வோர்டு உறுபபினர் பகௌசல்யோவின் கணவர் 
தி்னஷ் வோககுவோதத்தில் ஈடுெடடைோர். 

்மலும் ,அறிவிககபெடைோத மின்பவடடு 
ஏற்ெடடைதோல் கூடடுைவு வங்கி அலுவலகத்தில் ் ென் 
வசதியும் பசய்யவில்்ல. இதனோல்,இநநிகழசசிககு 
வநத ெயனோளிகள் கோற்று வசதியும் இல்்ல. 
கவுன்சிலர் கணவரின் வோககுவோதம் ஒருபுைம் 
பதோடைர்நததோல்  பசய்வது அறியோமல் வோககளித்த 
மககள் புலம்பிய வண்ணம் அலுவலகத்்த விடடு 
பவளி்யறினர்.இதனோல் இபெகுதியில் ெதடடைமும் 
ெரெரபபும் நிலவியது.

ப்சன்மை, ைநார்ச.26-
வழககு விசோர்ணககு ஆஜரோகோததோல் ் கது 

பசய்யபெடடை ேடி்க மீரோ மிது்ன ஏபரல் 4 ஆம் 
்ததி வ்ர நீதிமன்ை கோவலில் அ்டைகக பசன்்ன 
முதன்்ம அமர்வு நீதிமன்ைம் உத்தரவிடடுள்ளது.

ெடடியலினத்தவர்கள் குறித்து சமூக 
வ்லதளங்களில் அவதூறு கருத்துக்ள 
பதரிவித்ததோக விடுத்ல சிறுத்்தகள் கடசி 
சோர்பில் அளிககபெடடை புகோரில், ேடி்க மீரோ மிதுன் 
மற்றும்  அவரது ேண்ெர் சோம் அபி்ேக ஆகி்யோ்ர 
பசன்்ன மத்திய குற்ைபபிரிவு ்ெோலீசோர் கடைநத 
ஆண்டு ஆகஸ்டு மோதம் ் கது பசய்தனர். பின்னர் 
இருவரும் ஜோமீனில் விடுவிககபெடடைனர்.

கடைநத மு்ை இநத வழககு பசன்்ன 
முதன்்ம அமர்வு நீதிமன்ைத்தில் விசோர்ணககு 
வநத்ெோது இருவர் மீதும் குற்ைபெத்திரி்க 

தோககல் பசய்யபெடடைது. அப்ெோது மீரோ மிதுன் 
ஆஜரோகவில்்ல. இ்தயடுத்து, அவருககு எதிரோக 
ஜோமீனில் வர முடியோத பிடிவோரண்ட பிைபபித்து 
நீதிெதி அல்லி உத்தரவிடடைோர்.இ்தயடுத்து ் ேற்று 
மீரோ மிது்ன ்கது பசய்த கோவல்து்ையினர் 
பசன்்ன முதன்்ம அமர்வு நீதிமன்ைத்தில் அவ்ர 
ஆஜர் ெடுத்தினர். 

அப்ெோது, தன்னு்டைய உடைல் நி்ல 
ெோதிககெடடிருநத கோரணத்தினோல் தன்னோல் 
விசோர்ணககு ஆஜரோக முடியவில்்ல எனவும் 
தனகபகதிரோன  பிடிவோரண்்டை திரும்ெ பெை 
்வண்டும் என மீரோ மிதுன் தரபபில் ்கோரிக்க 
்வககபெடடைது. இதற்கு கோவல்து்ை தரபபில் 
ஆஜரோன வழககறிஞர் சுதோகர் எதிர்பபு பதரிவித்தோர்.
இ்தயடுத்து, மீரோ மிது்ன ஏபரல் 4ம் ் ததி வ்ர 
நீதிமன்ை கோவலில் அ்டைகக  நீதிெதி உத்தரவிடடைோர்.

திருெளளூர்,  ைநார்ச.26-
திருவள்ளூர் மோவடடைம், பசன்்ன, பூநதமல்லி்ய 

அடுத்த திருமழி்சயில், பஜகநேோத பெருமோள் 
மற்றும் திருமழி்ச ஆழவோர் திருக்கோவிலில் மகோ 
கும்ெோபி்ேகம்  பவகுவிமரி்சயோக ே்டைபெற்ைது.

இநது சமய அைநி்லயத் து்ை சோர்பில் இநத 
்கோவிலில் திருபெணிகள் அ்னத்தும் முடிககபெடடு  
அத்னத் பதோடைர்நது, ெல்்வறு ்�ோமங்கள், சிைபபு 
பூ்ஜகள்  தினமும் ேடைநது வநதன. பஜகநேோத 
பெருமோள், திருமழி்ச ஆழவோர் , 
திருமங்்க வல்லி தோயோர், அழகிய 
சிங்கர், கண்ணன், கருடைோழவோர், அனுமன், 
மணவோளமோமுனி மற்றும் விமோன இரோஜ 
்கோபுரங்களுககும் மகோ கும்ெோபி்ேகம் 
ே்டைபெற்ைது.

அத்னத் பதோடைர்நது, திருவோரோதனம், 
பிரெநத சோற்றும்ை, தீர்த்த பிரசோத 
விநி்யோகமும், சிைபபு அன்னதோனமும் 
ே்டைபெற்ைது. அன்று மோ்ல அழகியசிங்கர் 
வீதி புைபெோடும், பஜகநேோத பெருமோள் 
மற்றும் திருமழி்ச ஆழவோர் வீதி 
உலோவும் ே்டைபெற்ைது. கும்ெோபி்ேக 

விழோவுககோன அ்னத்து ஏற்ெோடுக்ளயும் ஆலய 
விழோககுழுவினர் மற்றும் இ்ண ஆ்ணயர் 
லக்மணன், நிர்வோக அதிகோரி பெ.சரவணன் 
ஆகி்யோர் சிைபெோக பசய்திருநதனர். விழோவில், 
கோங்கிரஸ் கடசியின் திருவள்ளூர் பதற்கு மோவடடை  
த்லவர் ர்மஷ், திருமழி்ச ் ெரூரோடசி மன்ைத் 
த்லவர் உ.வடி்வலு, திருமழி்ச ்ெரூர் கழக 
பசயலோளர் தி.்வ. முனுசோமி உள்ளிடடை ஏரோளமோன 
முககிய பிரமுகர்கள் கலநது பகோண்டு சிைபபித்தனர்.

ப்சன்மை, ைநார்ச.26-
தமிழக அரசின் ெடபஜட்டை 

கண்டித்து பசன்்னவள்ளுவர் 
் க ோ ட டை த்தில்  ெ ோஜக ச ோ ர் பில் 
்ேற்றுகண்டைன ஆர்பெ ோடடைம் 
ே்டைபெற்ைது.

இதில் ெங்்கற்று ்ெசிய மோநில 
த்லவர் அண்ணோம்ல, தமிழக 
மகக்ள  முடடைோளோககுவதற்்க 
தி ர ோ வி டை  ம ோ டை ல்  ெ ட ப ஜ ட 
்ெோடைபெடடுள்ளது என்று விமர்சித்தோர்.

பசன்்ன வள்ளுவர் ் கோடடைத்தில் 
ேடைநத இநத ஆர்பெோடடைத்திற்கு 
கடசியின் மோநில த்லவர் ்க. 
அண்ணோம்ல த்ல்ம தோங்கினோர். 
இதில் ஏரோளமோன ெோஜகவினர் 
ெங்்கற்று தமிழக அரசுககு 
எதிரோக கண்டைன முழககங்க்ள 
எழுபபினர். ஆர்பெோடடைத்தின்்ெோது 
அண்ணோம்ல ்ெசியதோவது:- 
தோலிககு தங்கம் திடடைம் அற்புதமோன 
திடடைம். அ்த உயர் கல்வி திடடைமோக 

மோற்றியுள்ளனர். முதலில் இருநத 
திடடைத்தோல் 10-ம் வகுபபு வ்ர 
ெடித்த பெண்களுககு ஒரு சவரன் 
தங்கமும் 25 ஆயிரம் ரூெோய் ெணமும் 
பகோடுககபெடடைது. 

இதன் மூலம் ரூ. 65 ஆயிரம் 
வ்ர கி்டைககும். ெடடைதோரி என்ைோல் 
ரூ. 50 ஆயிரம் வழங்கபெடும். 
இதன் மூலம் 90 ஆயிரம் வ்ர ஒரு 
பெண்ணுககு கி்டைககும். இ்த ரத்து 
பசய்துள்ளோர்கள். 

புதிய திடடைத்தின்ெடி உயர்கல்விககு 
பசல்லும் மோணவிகளுககு மோதம் 
ரூ. 1000 கி்டைககும் என்கிைோர்கள். 
இதன் மூலம் ரூ. 36 ஆயிரம் மடடு்ம 
கி்டைககும். பசன்்னயில் ஒருெககம் 
பூங்கோ்வ உருவோககுகிைோர்கள். 
அ்த்ேரம் குப்ெ கிடைங்குகளும் 
அதிகரித்துக பகோண்்டை ்ெோகிைது. 
பின்னர் பசன்்ன மககளின் 
வோழக்கத் தரம் எபெடி உயரும்? 
தமிழக மகக்ள முடடைோளோககுவதற்்க 

ப்ல்லி, ைநார்ச.26-
ேோடு முழுவதும் சுயமரியோ்த 

திருமணங்களுககு சடடைபபூர்வ 
அங்கீகோரம் வழங்க ்வண்டுபமன 
மககள்வயில் திமுக எம்பி தமிழசசி 
தங்க ெோண்டியன் வலியுறுத்தினோர்.

மககள்வயில் ்ேற்று பூஜ்ய 
்ேரத்தில் ்ெசிய திமுக எம்.
பி, தமிழசசி தங்க ெோண்டியன்,  
“சுயமரியோ்த இயககத்தின் மூலம் 
ேடைநத முககிய சமூக மோற்ைங்களில் 
சுயமரியோ்த திருமண மு்ையும் 
ஒன்று. வழககமோன திருமணங்களில் 

பிரோமண பு்ரோகிதர்கள் ஆதிககம் 
பசலுத்துகிைோர்கள் .  அவர்கள் 
் த ் வ ய ற் ை  ச டை ங் கு க ் ள 
வற்புறுத்துகிைோர்கள். இதனோல் 
குடும்ெங்கள் கடைன் வ்லயில் 
சி ககுகின்ைன .  வ ர த ட ச்ண 
பகோடு்மயும் மிக அதிகமோக 
இருநதது.

பிரோமண பு்ரோகிதர்கள் இல்லோமல் 
திருமணங்க்ள ேடைத்தினோல் மடடு்ம 
்த்வயற்ை சடைங்குக்ளயும், 
பசலவுக்ளயும் தவிர்கக முடியும் என 
நி்னத்து சுயமரியோ்த திருமணத்்த 

திருெளளூர், ைநார்ச.26-
இநதியோவின் த்லசிைநத 

எஃபஎம்சிஜி நிறுவனங்களில் 
ஒன்ைோன - எசசிசிபி (ஹிநதுஸ்தோன் 
்கோ்கோ-்கோலோ- பெவ்ரஜஸ்) - 25 
இலடசம் மரங்க்ள ேடடு அதன் 25 
வது ஆண்்டை பகோண்டைோடுவதோக 
அறிவித்தது. பிபரவரி 14, 1997 
இல் இ்ணககபெடடை எசசிசிபி, 
ெோன் இநதியோ்வ இயககுகிைது 
மற்றும் ேோடடின் மிகபபெரிய 
தூய்்மயோன ெோன உற்ெத்தி 
நிறுவனமோகும். இநத நிறுவனத்தின் 
சோர்ெோக திருவள்ளூர் மோவடடைம் 
மோதவரம் பதோகுதி ்சோழவரம் 
ஒன்றியம் அலமோதி கிரோமத்தில் 
25 லடசம் மரங்கள் ேடும் ெணி  
பதோடைங்கியது. இதில் சுற்றுசசூழல், 
மற்றும் வி்ளயோடடுத்து்ை அ்மசசர்   சிவ.
வீ.பமய்யேோதன் முன்னி்லயில் கல்பவட்டை 
திைநது ்வத்து ஆயிரககணககோன 
தன்னோர்வலர்கள், எசசிசிபி ஊழியர்கள், மகளிர் 
சுயஉதவிக குழுககள், சமூகப பெரியவர்கள், 
கிரோம மககள், மோசுககடடுபெோடடு வோரியம் 
மற்றும் வனத்து்ை அதிகோரிகள் ஒன்று கூடி 
அலமோதியில் 10 ஏககர் வைண்டை நிலத்தில் 
10,000 மரககன்றுக்ள ேடை உள்ளனர். 

இநத  நிகழவ ோனது ,  ஐே ோவ ோல் 
அறிவிககபெடடை மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டு 
முதல் ஒவபவோரு ஆண்டும் மோர்ச 21ம் ் ததி 
பகோண்டைோடைபெடும் சர்வ்தச கோடுகளின் 
தினத்்த எசசிசிபி இன் நி்னவோகக 
குறிககிைது. இநத நிகழசசியில் மோதவரம் 
பதோகுதி சடடைமன்ை உறுபபினர் எஸ். சுதர்சனம்,  
திருவள்ளூர் மோவடடை வன அலுவலர், ்க 
ரோம் ் மோகன், ஐஎஃபஎஸ்;  ் சோழவரம் திமுக 
ஒன்றிய து்ணத் த்லவர் கர்ணோகரன் 

ஒன்றிய த்லவர் ரோசோத்தி பசல்வ்சகரன்,  
்சோழவரம் ஒன்றிய திமுக அ்வத்த்லவர் 
கோசிம் முகம்மது அலமோதி ஊரோடசி மன்ைத் 
த்லவர் தமிழவோணன்,  அலமோதி ஊரோடசி 
து்ணத் த்லவர் பஜயலடசுமி முனுசோமி 
மற்றும் திமுக கடசி நிர்வோகிகள் மு.கீதோ ரோமன் 
மற்றும் திமுக கடசி நிர்வோகிகள், அலமோதி 
ஊரோடசி மன்ை வோர்டு உறுபபினர்கள் உடெடை 
ெலர் கலநது பகோண்டு இநத நிகழ்வ 
சிைபபித்தனர்.

அரியலூர், ைநார்ச.26-
அரியலூர் மோவடடை ஆடசியரகத்தில் 

ஆதிதிரோவிடைர் மற்றும் ெழங்குடியினர் 
ேலத்து்ையின் சோர்பில் ெல்்வறு து்ைகளின் 
மூலம் பசயல்ெடுத்தபெடும் திடடைங்கள் குறித்த 
ஆய்வுககூடடைம், மோவடடை ஆடசித்த்லவர் 
ரமண சரஸ்வதி த்ல்மயில் ்ேற்று 
ே்டைபெற்ைது.

தமிழேோடு முதல்மசசர் ஆதிதிரோவிடைர் 
மற்ைம் ெழங்குடியினர் ேலத்து்ையின் 
சோர்பில் ெல்்வறு திடடைங்க்ள பசயல்ெடுத்தி 
வருகிைோர். அரியலூர் மோவடடைத்திற்கு 
ஆதிதிரோவிடைர் து்ணத் திடடைத்தின்கீழ 
ெல்்வறு பசயலோகக து்ைகள் மூலம் 
திடடைங்களின் பசயல்ெோட்டை மோவடடை அளவில் 
அலுவலர்க்ளக பகோண்டு கண்கோணிகக குழு 
நியமனம் பசய்து ஆ்ணயிடைபெடடுள்ளது. 
இவவோறு அ்மககபெடடை குழுககள் அரியலூர் 
மோவடடைத்திற்கு வரு்க தநதுள்ளது.

இநத கண்கோணிபபு குழுவினர் அரியலூர் 
மோவடடை ஆடசியரகத்திற்கு வரு்க தநது, 
மோவடடை ஆடசித்த்லவர் த்ல்மயில் 
அ லு வ ல ர் க ளு டை ன்  ஆ ் ல ோ ச ் ன 
்மற்பகோண்டைோர்கள். இககுழுவினர் ஊரக 
வளர்சசி மற்றும் ஊரோடசித்து்ை, மோவடடை 
ெஞ்சோயத்து, மோவடடை ஊரக வளர்சசி 
முக்ம, தோட்கோ, ஆதிதிரோவிடைர் ேலத்து்ை, 
்வளோண்்மத்து்ை, ் வளோண் பெோறியியல் 
து்ை, ் தோடடைகக்லத்து்ை, மீன்வளத்து்ை, 
கோல்ே்டைப ெரோமரிபபுத் து்ை, வருவோய்த்து்ை, 
மகளிர் திடடைம், மோவடடை பதோழில் ்மயம், 
மககள் ேல்வோழவுத் து்ை, மோவடடை சமூக 
ேலத்து்ை, ஒருங்கி்ணநத குழந்தகள் 
வளர்சசித் திடடைம் ஆகிய து்ைகளில் 

ஆதிதிரோவிடைர் மற்றும் ெழங்குடியினர் 
ேலனுககோக பசயல்ெடுத்தபெடும் திடடைங்கள், 
ஒதுககீடு பசய்யபெடடை பதோ்ககள், 
பசலவு பசய்யபெடடை விெரம், ெயன்டைநத 
ெயனோளிகளின் எண்ணிக்க உள்ளிடடை 
ெல்்வறு தகவல்க்ள அரியலூர் மோவடடைத்தில் 
ஆய்வு பசய்து அரசுககு அறிக்கயோக அளிகக 
உள்ளோர்கள்.

அரியலூர் மோவடடைத்தில் ்மற்கண்டை 
து்ைகள் மூலம் பசயல்ெடுத்தபெடும் 
திடடைங்கள் குறித்த விெரங்க்ள கண்கோணிபபு 
குழுவினர்கள் ஆய்வு பசய்ய வரும் பெோழுது 
ஒவபவோரு குழுககளுககும் நியமிககபெடடுள்ள 
பெோறுபபு அலுவலர்கள் உடைன் பசல்வதுடைன், 

சம்மநதபெடடை து்ையினர் கண்கோணிபபு 
குழுவிடைம் தகவல்க்ள உரிய மு்ையில் 
வழங்கி, ஆய்வுகளுககு முழு ஒத்து்ழபபி்ன 
சம்மநதபெடடை அலுவலர்கள் வழங்க ் வண்டும் 
எனவும் மோவடடை ஆடசித்த்லவர் ரமண 
சரஸ்வதி அறிவுறுத்தினோர்.

இககூடடைத்தில், மோவடடை வருவோய் அலுவலர் 
மற்றும் ஆதிதிரோவிடைர் ேலத்து்ை இ்ண 
ஆ்ணயர் கருணோகரன், மோவடடை வருவோய் 
அலுவலர் இரோ.பஜய்னுலோபதீன், மோவடடை 
ஊரக வளர்சசி முக்மத்திடடை இயககுேர்  
சு.சுநதர்ரோஜன், மகளிர் திடடை இயககுேர் 
சிவககுமோர் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் ெலர் 
கலநதுபகோண்டைனர்.

தசன்லன பலழய வணைநாரப்்பட்லட பங்குனி 
தபநாங்கல் திருவிழநாலவ முன்னிட்டு பரத ் நாட்டிய நிகழசசி

திருவள்ளூரில் அலமநாதி கிரநாமத்தில் 25 லட்சம் மரங்கள் ் டும் பணி  ததநாடங்கியது
அலமசசர சிவ.வீ.தமய்ய்நாதன் கல்தவட்லட திைநது லவத்தநார

அரியலூரில் ஆதிதிரநாவிடர மற்றும் பழங்குடியினர ் லத்துலையின் 
மூலம் தசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

ஆரணி கூட்டுைவு வங்கியில் ் பரூரநாட்சி கவுன்சிலரின் கைவர 
அதிகநாரிகளிடம் வநாக்குவநாதத்தில் ஈடுபட்டதநால் பரபரப்பு

விசநாரலைக்கு ஆஜரநாக மறுப்பு ததரிவித்த ் டிலக 
மீரநா மிதுலன நீதிமன்ை கநாவலில் அலடக்க உத்தரவு

சுயமரியநாலத திருமைங்களுக்கு ் நாடு முழுவதும் 
சட்டப்பூரவ அங்கீகநாரம் மக்களலவயில் திமுக வலியுறுத்தல்

தமிழக மக்கலள முட்டநாளநாக்குவதற்்க திரநாவிட மநாடல் பட்தஜட்
பநாஜக தலலவர அணைநாமலல விமரசனம்

பெரியோர் ெரிநது்ரத்தோர். இநதியோவில் 
முதல் மோநிலமோக ,  தமிழகத்தில் 
முன்னோள் முதல்மசசர் அண்ணோவோல் 
சுயமரியோ்த திருமணங்களுககு 
சடடைபபூர்வ அங்கீகோரம் வழங்கபெடடைது’ 
எனத் பதரிவித்தோர். ் மலும், சுயமரியோ்த 

இயககம் சோதிகளுககு இ்டையிலோன திருமணங்கள், வித்வ 
மறுமணங்க்ள ஊககுவித்தது.  11 வயதில் வித்வயோன 
சிவகோமி அம்்மயோர் ் ெோன்்ைோர் மறுமணக பகோள்்கயோல் 
புதுவோழவு பெற்ைதோக கூறிய அவர், சுயமரியோ்த திருமணங்கள் 
1928 முதல் ே்டைமு்ையில் இருநதோலும், பிரோமண 
பு்ரோகிதர் இல்லோமல் ேடைத்தபெடும் இநது திருமணங்க்ள 
சடடைபபூர்வமோககிய முதல் மோநிலம் தமிழேோடுதோன் என் 
்ெசினோர். 

இநதியோவில் ேமிதோ திருமண அ்மபபின் கீழ சுயமரியோ்த 
திருமணங்க்ள ேோடு முழுவதும் அங்கீகரிகக ்வண்டும் 
எனவும் மககள்வயில் தமிழசசி தங்கெோண்டியன் ் கோரிக்க 
விடுத்துள்ளோர்.

திரோவிடை மோடைல் ெடபஜட ்ெோடைபெடடுள்ளது.இவவோறு 
அண்ணோம்ல ் ெசினோர்.

திருவள்ளூர அரு்க திருமழிலசயில்  தஜகந்நாத தபருமநாள் மற்றும் 
திருமழிலச ஆழவநார திருக்்கநாவிலில் மகநா கும்பநாபி்ேக  விழநா



்தய்பி்ை அஷ்டைமி கோல்ெரவர் சிைபபு 
வழிெோடு  ெற்றி   ெோலு அய்யர்  கூறும்்ெோது, 
்ெரவரின் சன்னிதோனத்திற்கு முன்ெோக 
புஷ்ெங்க்ள ் வத்து, தீெம் ஏற்றி ் ெரவரிடைம் 
பிரோர்த்த்ன பசய்து பகோள்ள ்வண்டும்.  
‘ஓம் ் ெரவோய ் ெோற்றி!’ என்ை மநதிரத்்த 
உசசரித்து மன்த ஒரு நி்லபெடுத்தி 
தியோனம் பசய்யும்்ெோது ேம் மனதில் 
இருககும் ் த்வயற்ை ெயம், குழபெங்கள், 
அ்னத்தும் நீங்கி, மனம் பதளிவு பெறும். 

உற்சோகத்்தோடு ேம்மு்டைய ்வ்லயில் 
ஈடுெடுவதற்கு ்த்வயோன மன ்தரியம் 
கி்டைககும் என்ெதும் குறிபபிடைத்தகக ஒரு 
விேயம். பெோதுவோக்வ ் ெரவர் வழிெோடு 
என்ைோல் அது மோ்ல ் ேரத்தில் பசய்யககூடிய 
வழிெோடைோக தோன் இருககும். இருபபினும்  
பவள்ளிககிழ்மயுடைன் ் சர்நது வநதிருககும் 
இநத ் தய்பி்ை அஷ்டைமி தினத்தில், ரோகுகோல 
்ேரத்தில் ்ெரவ்ர வழிெோடு பசய்வது 
என்ெது சிைபெோகஇருககும் என்று கூறினோர்.
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ஆலஙகுடி, ைநார்ச.26-
புதுக்கோட்டை மோவடடைம், புதுக்கோட்டை 

ஒன்றியத்திற்கு உடெடடை  வோரோபபூர் 
ஊரோடசியில் த்லவர் க்லஞரின் வருமுன் 
கோப்ெோம் மருத்துவ திடடைம் ே்டைபெற்ைது. 
வருமுன் கோப்ெோம் திடடை துவகக விழோவில் 
புதுக்கோட்டை சடடைமன்ை உறுபபினர் 
்வ.முத்துரோஜோ குத்துவிளககு ஏற்றி துவககி 
்வத்தோர்.

தமிழக முதல்வர், புதுக்கோட்டை சடடை 
மன்ை உருபபினர், வோரோபபூர் ஊரோடசி 
மன்ைத் த்லவர் , அ்னவரிடைமும்  2019 
முதல் பெோதுமககள் ் வத்த  ் கோரிக்கயின் 
வி்ளவோக வோரோபபூர் ஊரோடசி ஆரம்ெ சுகோதோர 
நி்லயத்திற்கு தமிழக அரசோல் வழங்கெடடை 
புதிய ஆம்புலன்ஸ் ்ச்வ்ய,மருத்துவ 
முகோமில்  புதுக்கோட்டை சடடைமன்ை 
உறுபபினர்  ் வ. முத்துரோஜோ  பகோடிய்சத்து 
துவககி ் வத்தோர்.்மலும் அவர் வோரோபபூர் 
அரசு உயர்நி்லப ெள்ளியில் இருநது, 
வோரோபபூர் அரசு ஆரம்ெ சுகோதோர நி்லயம் 

வ்ர சுமோர் 1 -கி்லோ மீடடைர் 108 ஆம்புலன்்ஸை 
ஓடடிசபசன்று மருத்துவம்னயில் 
நிறுத்தினோர். அப்ெோது மககள் அ்னவரும் 
்கத்தடடி உற்சோகபெடுத்தி எம்எல்ஏ-ககு 
மரியோ்த பசய்தனர்.

இநநிகழவில் சிைபபு விருநதினரோக 
புதுக்கோட்டை ஒன்றியக கழகசபசயலோளர் 
ர ோமகிருஷ்ணன், மோவடடை ்சர்மன் 
பஜயலடசுமி தமிழபசல்வன், ,வோரோபபூர் 
ஊரோடசி மன்ைத் த்லவர் ெசு்ம 
்தசம் சதீஸ்குமோர், ஒன்றிய கவுன்சிலர் 
பவண்ணிலோ, சுகோதோரத்து்ை அதிகோரிகள் 
,ெணியோளர்கள் கழக மோநில  மோவடடை ஒன்றிய 
கி்ள கழக நிர்வோகிகள்,ஊரோடசிமன்ை 
உறுபபினர்கள்,ஊரோடசி ெணியோளர்கள்,ஊடைக 
ேண்ெர்கள்  ஊரோடசி பெோதுமககள் ஆகி்யோர் 
திரளோக கலநது பகோண்டைனர். விழோ ஏற்ெோடு 
மற்றும் உணவு ஆகியவற்்ை  வோரோபபூர் 
ஊரோடசி மன்ைத்த்லவர், ெசு்ம ்தசம் 
சதீஸ்குமோர்  மற்றும் ெணியோளர்கள் ஊர் 
முககியஸ்தர்கள் சிைபெோக பசய்திருநதனர்.

புதுக்நகநாட்ம், 
ைநார்ச.26-

பு து க ் க ோ ட ் டை 
பவங்க்டைஸ்வரோ ெோலிபடைகனிக 
கல்லூரியில் ்செர் கி்ரம் 
குற்ைங்கள் பதோடைர்ெோன 
விழிபபுணர்வு  நிகழசசி 
ே்டைபெற்ைது.  

நி க ழ ச சி க கு 
கல்லூரியின்  த்லவர் ஆர் 
ஏ  குமோரசோமி த்ல்ம 
வகித்த ோ ர்  கல்லூரியின் 
முதல்வர் ஆர்.ஜீவோனநதம் 
வர்வற்பு்ரயோற்றினோர்.

நிகழசசியில் சிைபபு விருநதினரோக 
்செர்  கி்ரம் கோவல் ஆய்வோளர் கவிதோ 
கலநதுகபகோண்டு ் செர்  கி்ரம் குற்ைங்கள்  
பதோடைர்ெோன  விழிபபுணர்வு ் க்யடுக்ள 
மோணவ, மோணவிகளுககு வழங்கி ் ெசினோர்.

அவர்்ெசு்கயில் பசல்்ெோனில் 
ஆன்்லன் வி்ளயோடடு வி்ளயோடும்்ெோது 
ஏற்ெடும் ் செர் கி்ரம் குற்ைங்கள் குறித்தும், 
பசல்்ெோனில் ஆன்்லன் வி்ளயோடும்்ெோது 
வரும் ் த்வ இல்லோத லிங்்க, கிளிக பசய்ய 
்வண்டைோம் என்ைோர்.

பமோ்ெல் ்ெோ்ன ஆன்்லன் 
வகுபபுகளில் ெடிபெதற்கு மடடு்ம 
ெயன்ெடுத்த ் வண்டும், பமோ்ெல்்ெோனில் 

தவறுதலோக பம்சஜ் வநதோல், பெற்்ைோரிடைம் 
கூறி கோவல் நி்லயத்திற்கு பதரியபெடுத்த 
்வண்டும், இ்ணயதளம் மூலம் நிதி 
்மோசடி, சமூக வ்லதளங்க்ள எபெடி 
்கயோளுவது என்ெது ெற்றியும், பின் ் செர் 
கி்ரம் குற்ைங்கள் குறித்து இ்ணயதளத்தில் 
புகோர் அளிககலோம் , ்மலும் 1930 என்ை 
இலவச எண்ணிலும் புகோர் அளிககலோம் என 
கூறினோர்.  

கல்லூரியின்  தோளோளர் ஆர். எம்.வீ 
கதி்ரசன் மற்றும் பி.கருப்ெயோ ஆகி்யோர் 
சிைபபு்ரயோற்றினர். ேோடடு ேலபெணித்திடடை  
ஒருங்கி்ணபெோளர் திரும்லயரசன் ேன்றி 
கூறினோர். நிகழசசியில் அ்னத்து மோணவ, 
மோணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலநது 
பகோண்டைனர்.

புதுக்நகநாட்ம், ைநார்ச.26-
பஜ.பஜ.க்ல அறிவியல் கல்லூரியில் வணிகவியல் 

கணினி ெயன்ெோடடியல் து்ையின் சோர்ெோக ஒன்றிய அரசின் 
பெோருநது வனநிலவரம் அ்மசசகத்துடைன் ் சர்நத இநதிய 
நிறுவன பசயளோலர்களின் நிறுவனத்துடைன் ஒரு புரிநத்துணர்வு 
ஒபெநதம் பசய்யபெடடைது.

முதலில், கோத்துன் ஜமிமோ ் ெகம், பசயலர், பூம்ஸ் கிலப 
அ்னவ்ரயும் வர்வற்று ் ெசினோர். அத்ன பதோடைர்நது 
இன்ஸ்டிடியூட ஆஃப கம்பெனி பசகரடடைரிஸ் ஆஃப இநதியோ 
வின் மது்ர பிரிவு நிறுவன பசயளோலர் சங்கர் ம்கஷ், ெோடைத்தின் 
முககியத்துவம் மற்றும் இத்து்ையில் ் வ்லவோய்பபு ெற்றியும்  
விளககினோர். ்மலும் இதில் ஏற்ெடடுள்ள மோணவர்களின் 
சந்தகங்களுககு உரிய விளககமளித்தோர்.

்மலும் இன்ஸ்டிடியூட ஆஃப கம்பெனி பசகரடடைரிஸ் 
ஆஃப இநதியோ வின் மது்ர பிரிவு பெோறுபெோளர் டி. 
ரோஜோ, அவரு்டைய உ்ையில் மோணவர்களின் எதிர்கோலம் 
ெற்றியும், சிஐஎஸ்ஐயின் ெோடைதிடடைம் ெற்றி மோணவர்களி்டை்ய 
உ்ையோடினோர். கல்லூரி அைங்கோவளர் சு.கவிதோ  த்ல்ம 
உ்ையோற்றினோர்.

கல்லூரி முதல்வர் முன்னி்லயில் வணிகவியல் கணினி 
ெயன்ெோடடில் து்ை த்லவரும் , இன்ஸ்டிடியூட ஆஃப 
கம்பெனி பசகரடடைரிஸ் ஆஃப இநதியோ, மது்ர பிரிவு, 
த்லவரும் புரிநத்துணர்வு ஒபெநதத்தில் ் கபயலுத்திடடைனர். 
இநத புரிநதுணர்வு ஒபெநதம் மோணவர்க்ள பதோழில்மு்ை 
்தர்வில் ஈடுெடை ஊககுவிககும் மற்றும் அவர்களின் 
்வ்லவோய்பபுக்ள ் மம்ெடுத்தும்.

இறுதியில் லி்யோ பிரோங்களின், வணிகவியல் கணினி 
ெயன்ெோடடில் து்ைஉதவி ்ெரோசிரியர் அ்னவருககும் 
ேன்றி கூை நிகழசசி நி்ைவுற்ைது.

ff புதுக்நகநாட்ம் ரநாணியநார் அரசு நைல்நிமலப்பளளியில், ைநாற்றுத்திைன் பகநாண் 18 ெயது 
உம்ய குழந்மதகளுக்கநாை ைருத்துெ ைதிப்பீட்டு முகநாமில் ைநாற்றுத்திைைநாளிகளுக்கு 
்லத்திட்் உதவிகமள, ்சட்்த்துமை அமைச்சர் ரகுபதி ந்ற்று ெழஙகிைநார். அருகில் 
கபலக்்ர் கவிதநா ரநாமு, முதன்மை கல்வி அலுெலர் ்சநாமி ்சத்தியமூர்த்தி, ்கர் 
ைன்ை தமலெர் திலகெதி ப்சந்தில், தும்ணத்தமலெர் லியநாக்கத் அலி, ைநாெட்் 
ைநாற்றுத்திைைநாளிகள ் ல அலுெலர் உலக்நாதன் ைற்றும் அலுெலர்கள உளளைர்.

ff புதுக்நகநாட்ம் நபலஸ சிட்டி நரநாட்்ரி ்சஙகம் ்சநார்பநாக 
உலக கநா்சந்நாய் விழிப்பு்ணர்வு  கருத்தரஙகம் 
்சந்மதப்நபட்ம் ைகளிர் நைல்நிமலப்பளளியில் 
்ம்பபற்ைது. புதுக்நகநாட்ம் நபலஸ சிட்டி நரநாட்்ரி 
்சஙகத் தமலெர் துமர ைணி  தமலமையில் 
்ம்பபற்ைது .  டீம்  சூப்ப ர்  ஸபபஷநாலிட்டி 
ைருத்துெைமையின்  நைலநாணமை இயக்குைர் 
தைந்சகரன் சிைப்புமரயநாற்றிைநார் ைநா்ணவிகளுக்கு 
கநா்சந்நாய் குறித்த விைநாடி விைநா நபநாட்டி ் ்த்தப்பட்டு 
பரிசுகள ெழஙகப்பட்்ை, கநா்சந்நாய் விழிப்பு்ணர்வு 
குறித்த துணடு பிரசுரமும் ெழஙகப்பட்்து. நிகழசசியில் 
தமலமை ஆசிரிமய ்சரிதநா ெநாழத்துமர ெழஙகிைநார், 
தும்ண தமலமை ஆசிரியர் பரைசிெம், ஆசிரிமயகள 
சுைதி, ரநாதிகநா, சித்ரநா நதவி ைற்றும் ைநா்ணவிகள 
கலந்துபகநாணடு சிைப்பித்தைர், நிமைெநாக ்சஙக 
ப்சயலநாளர் பநாஸகரன் ் ன்றி கூறிைநார்.

ff புதுக்நகநாட்ம் ைநாெட்்ம் அரிைளம் ஊரநாட்சி ஒன்றியம், முை்சந்மத ் டுநிமலப்பளளியில் 
புதிதநாக கட்்ப்பட்டுளள சுற்றுசசுெரிமை ்சட்்த்துமை அமைச்சர் எஸ.ரகுபதி ந்ற்று 
திைந்து மெத்தநார். அருகில் கபலக்்ர் கவிதநா ரநாமு, யூனியன் ந்சர்ைன் நைகலநா முத்து, 
தும்ண இயக்குைர் சுகநாதநாரப்பணிகள அர்ஜஜுன்குைநார், ஒன்றிய குழு முன்ைநாள 
தமலெர் ரநாைலிஙகம், ஊரநாட்சி ைன்ை தமலெர் சுப்பிரைணியன் ைற்றும் அலுெலர்கள 
உளளைர்.

ff தஞ்சநாவூர் ைநாெட்்ம், பட்டுக்நகநாட்ம் ெட்்த்தில் தஞ்சநாவூர் ஆர்.வி.எஸ நெளநாண 
கல்லூரியில் இளஙகமல நெளநாணமை 4ஆம் ஆணடு பயிலும் ைநா்ணவிகளநாகிய 
கு.பிரித்திகநா , இரநா. ரநாஜ அபி்யநா , மெ.நெ. ரநாஜ கைலினி , பி. ரம்பிகநா ் நாசசியநார் , 
ரமிநைனி பநாக்கிய ்சரலநா , ர.ரசிகநா , வி. ்சநாய் ்சஙகவி , ைநா.்சஙகீதநா , பஜ. ்சசிநரகநா ,  
கு. ்சநாந்தினி ஆகிநயநார் உதவி நபரநாசிரியரநாை  கு்ணநா தமலமையில் ஊரக அனுபெ 
பயிற்சியில் ஈடுபட்டுளளைர். இதன் கீழ பட்டுக்நகநாட்ம் ் கரநாட்சி ் டுநிமலப்பளளி 
தமலமை ஆசிரியர் ரநாணி தமலமையில் உலக நீர் திைத்திற்கநாை விழிப்பு்ணர்வு 
உமர ைற்றும்  அவி்யக்கூத்தநாட்்ம் மூலம் தணணீரின் முக்கியத்துெத்மத  பற்றி  
ைநா்ணெர்களி்ம் விழிப்பு்ணர்வு ஏற்படுத்திைர்.

அரியலூர், ைநார்ச.26-
்கஸ் சிலிண்டைர் வி்ல உயர்்வ 

கண்டித்து, அரியலூரில் மகளிர் கோங்கிரஸ் 
சோர்பில் கண்டைன ஆர்பெோடடைம் ்ேற்று 
ே்டைபெற்ைது.

்கஸ் சிலிண்டைர் வி்ல உயர்வுககு 
கோரணமோன மத்திய அர்ச கண்டித்து, 
அரியலூர் ் ெருநது நி்லயம் அரு்க, மகளிர் 
கோங்கிரஸ் சோர்பில் ே்டைபெற்ை கண்டைன 

ஆர்பெோடடைத்திற்கு, அரியலூர் மோவடடை மகிளோ 
கோங்கிரஸ் த்லவி மோரியம்மோள் குமோர் 
த்ல்ம வகித்தோர்.

கண்டைன ஆர்பெோடடைத்தில், கோங்கிரஸ் 
கடசியின் அரியலூர் ேகர த்லவர் எஸ். எம். 
சநதிர்சகர், மகிளோ கோங்கிரஸ் நிர்வோகிகள் 
முத்தமிழ பசல்வி, ேவீனோ, மகோலடசுமி, 
பூங்பகோடி, ்தவகி, லடசுமி, கோநதிமதி, 
உள்ளிடடை ெலர் ெங்்கற்ைனர்.

புதுக்நகநாட்ம், 
ைநார்ச.26-

பு து க ் க ோ ட ் டை 
அ ரு ள்  மி கு 
தண்டைோயுதெோணி சுவோமி 
்கோயிலில்  ெங்குனி 
மோத  பவள்ளிககிழ்ம 
்சர்நது வரும்  ் தய்பி்ை 
அஷ்டைமி ்ய பயோடடி 
்ேற்று ஆலயத்திலுள்ள 
கோல்ெரவருககு சிைபபு 
வழிெோடு ே்டைபெற்ைது.

க ோ ் ல யி ல் 
கோல்ெரவருககு ெோலபி்ேகம், ென்னீர், தயிர், ெஞ்சோமிர்தம், 
இளநீர் சநதனம், மஞ்சள் நீர்,  திருநீர் உள்ளிடடை பூ்ஜ 
பெோருள்களில் சிைபபு அபி்ேகம் மற்றும்  தீெோரோத்ன  
ேடைநதது, ெகதர்கள் வநதிருநது   வழிெடடைனர், அ்னவர்ககும் 
பிரசோதங்கள் வழங்கபெடடைது, விழோ ஏற்ெோடுக்ள ெோலு அய்யர் 
மற்றும் ் கோயில் ஊழியர்கள் சிைபபுடைன் பசய்திருநதனர்.  

ஆலங்குடி அரு்க கலலஞரின் வருமுன் கநாப்்பநாம் திட்ட மருத்துவ முகநாம்
108 ஆம்புலன்லஸை தகநாடியலசத்து துவக்கி லவத்தநார  எம்எல்ஏ முத்துரநாஜநா

புதுக்்கநாட்லட தவங்க்டஸவரநா பநாலிதடக்னிக் கல்லூரியில் ் லடதபற்ை 
லசபர கிலரம் குற்ைங்கள் ததநாடரபநான விழிப்புைரவு நிகழசசி

புதுக்்கநாட்லடயில் ் தய்பிலை அஷடமி  
கநாலலபரவருக்கு சிைப்பு வழிபநாடு

புதுக்காட்டை பெ.பெ.கல்லூரியில்

இநதிய நிறுவன தசயளநாலரகளின் 
நிறுவனத்துடன் புரிநத்துைரவு ஒப்பநதம்

தங்கம் கிராம் 22 க்கரட் தங்கம் 24 க்கரட் தங்கம்

விலை 1 கிராம் ரூ. 4,849 ரூ. 5,248

அரியலூரில் ் கஸ சிலிணடர விலல உயரலவ 
கணடித்து மகளிர கநாங்கிரஸ சநாரபில் ஆரப்பநாட்டம்




