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திமுக ஆட்சியிலும் ககொள்ளை
அதிமுக ஆட்சியைப் ப�ோல் அரசு 
மது�ோன கயைகளில் எம்ஆர்பியை விை 
கூடுதலோக 10 ரூ�ோய் வசூலிககப்�டுகிறது
புதுகபகோட்யை மோவட்ைத்தில் நோள் 
ஒன்றுககு 15 லட்்ச ரூ�ோய் வீதம் மோதம் 
நோன்கயர பகோடி ரூ�ோய் ககோள்யளை 
அடிககப்�டுகிறது: 

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியில் இருந்து இந்தியொவொல்தொன் ஓரளவு

மீண்டோம்
4 பில்லியன டைோலர் அளவுககு உதவியதும்,ெர்்வ்தெ நோணய நிதியம் இலங்கககு 
கடைன அளிகக இந்தியோ அளிதத உததர்வோத்ே கோரணம் : நனறி சதரிவிதத இலங்க

தமிழரகளுக்கு அதிகொரப் பகிரவு
இலங்கை அதிபரின் ஊடகைப் பிரிவுக்கு நேரகைகாணல் 

அளித்த அதிபர விக்்ரமசிஙநகை, ''இலங்கையின் வடக்கிலும், 
்தமிழரகைளிடமும் பி்ரச்சி்ை இருக்கிறது. இ்்த தீரப்ப்தற்கு 
நபச்சுவகாரத்்த ேடததிக் ககைகாண்டிருக்கிநறகாம். 
இலங்கையின் வடக்கில் மட்டுமல்லகாது க்தற்கிலும் 13வது 
திருத்தச் சட்டத்்த முழு்மயகாகை அமல்படுததுநவகாம் 
என்ற ேம்பிக்்கை இருக்கிறது.'' எை க்தரிவிததிருந்தகார.

இலங்கைத ்தமிழரகைளுக்கு அதிகைகா்ரப் பகிரவு 
அளிப்ப்்த 13வது சட்டததிருத்தம் உறுதிப்படுததுகிறது. 
இநதியகா - இலங்கை இ்டநய 1987ல் ே்டகபற்ற 
ஒப்பந்தததின் அடிப்ப்டயில் இந்த சட்டததிருத்தம் 
ககைகாண்டு வ்ரப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கைது.

க�ொழும்பு, ஜன. 21-
க � ொ ரு ள ொ த ொ ர 

கெருக�டியில் இருந்து 
இ ல ங ் �  ஓ ர ள வு 
மீ ண் டி ரு ப � த ற் கு 
இந்தியொவின் உதவியய 
மி� முககிய �ொரணம் என்று 
அந்ெொட்டின் கெளியுறவு 
அ்ைச்சர் அலி ்சபரி 
கதரிவித்துளளொர்.

இலங்கை சென்றுள்ள 
இந்திய  செளியுறவு 
அ்ைசெர் செயெஙகைர், 
அந்்நாட்டு அதிபர் ரணில் 
விகரைசிங்கை ைற்றும் 
செளியுறவு அ்ைசெர் அலி 
ெப்ரி உளளிட்்டநா்ரச 
ெந்தித்துப் ்பசினநார். 
இ ் ை ய டு த் து , 
செயெஙகைரும், அலி ெப்ரியும் 
செயதியநா்ளர்கை்்ளச 
ெந்தித்ைனர். அப்்பநாது 
்பசிய அலி ெப்ரி, ''் நாஙகைள 
மிகைப் சபரிய சபநாரு்ளநாைநார 
ச்ருககைடி்ய ெந்தித்துக 
சகைநாண்டிருககி்றநாம். 
அ்ை்்ரத்தில், இந்ை 
ச்ருககைடியில் இருந்து 
் நா ங கை ள  ஓ ர ்ள வு 
மீண்டுள்்ளநாம். இைற்கு 
மிகை முககிய கைநாரணம் 
இந்திய அரசின் உைவிைநான். 
இது மி்கைப்படுத்தும் 
ெநார்த்்ை அல்ல.

அ த் தி ய நா ெ சி ய ப் 
ச ப நா ரு ட் கை ள , 
ைனிைநாபிைநான உைவிகைள 
என 4 பில்லியன் டநாலர் 
அ்ளவுககு  இந்தியநா 
இலங்கைககு உைவியது. 
இ ந் ை  உ ை வி ை நா ன் 
இலங்கை ஓர்ளவு மீ்ள 
மிகை முககிய கைநாரணம். 

இ ை ற் கை நா கை  பி ர ைை ர் 
்்ரந்திர ்ைநாடிககு, 
இந்திய அரசுககு, இந்திய 
ைககைளுககு இலங்கை 
அதிப ர்  ெ நா ர்பிலும் 
இலங்கை ைககைள ெநார்பிலும் 
ஆழைநான ்ன்றி்ய 
சைரிவித்துக சகைநாளகி்றன்.

இ ் ை ் ப நா ல் , 
ெ ர் ெ ் ை ெ  ் நா ண ய 
நிதியம் இலங்கைககு 
கைடன் அளிககை இந்தியநா 
அளித்ை உத்ைரெநாை்ை 
கைநாரணம். இந்தியநாைநான் 
மு ை ன் மு ை ல நா கை 
இலங்கைககு உத்ைரெநாைம் 

அளித்ைது. அைற்கைநாகைவும் 
் நா ங கை ள  எ ங கை ள 
்ன்றி்யத் சைரிவித்துக 
ச கை நா ள கி ் ற நா ம் ' ' 
என  சைரிவித்ை நா ர் . 
இ ் ை ய டு த் து ப் 
்பசிய செயெஙகைர் , 
' ' ச ப நா ரு ்ள நா ை நா ர 
ச்ருககைடியில் இருந்து 
இலங்கை செளிெர 
எவெநாறு உைெ முடியு்ைநா 
அ ் ை  இ ந் தி ய நா 
உடனடியநாகைச செயைது. 
இலங்கைககு உைவும் ைற்ற 
்நாடுகைளின் நி்லப்பநாடு 
எ ன் ன  எ ன் ப ் ை 
அறிந்துசகைநாளெைற்கைநாகை 
கைநாத்திருககைநாைல் இந்தியநா 
உைவியது. இலங்கைககு 
கை ட ன்  அ ளி க கு ம் 
விெகைநாரத்தில், ெர்ெ்ைெ 
அ்ைப்புகைள ையககைமின்றி 
கைடனுைவி  அளித்து 
இலங்கையின் ெ்ளர்சசிககு 
உைெ ்ெண்டும் என்று 
இந்தியநா விரும்புகிறது'' 
என சைரிவித்ைநார்.

ff ெொடு முழுெதும் குடியரசு தினவிழொ 26ம் யததி க�ொண்்ொ்ப�் உளள நி்லயில் க்சன்்ன, கைரினொ �்ற்�்ர, �ொைரொஜர் ்சொ்ல, உ்ழப�ொளர் சி்ல அருகில், குடியரசு தின விழொ்ெகயொட்டி அணிெகுபபு ஒத்தி்� நி�ழ்சசி ெ்்க�ற்றது.

க்சன்்ன , ஜன. 21-
"சின்னம் எஙகைளிடம் 

இ ரு ப் ப ை நா ல் ை நா ன் 
அெர் கைள  சின்னம் 
இல்லநாைல் ெநா்லயில் 
அ்லகின்றனர். அந்ைப் 
் ப ச சு ககு  இட்ை 
இல்்ல .  இரட்்ட 
இ்ல்ய  விட்ெ 
ைநாட்்டநாம். அைற்கைநான 
பட்டநா ் ெத்திருப்பெர் 
ஓ.பன்னீர்செல்ெம்ைநான்" 
என்று அெரது ஆைரெநா்ளர் 
புகை்ழந்தி கூறியுள்ளநார்.

ச ெ ன் ் ன 
பசு்ைெழிச ெநா்லயில் 
உள்ள ஓ.பன்னீர்செல்ெம் 
இல்லத்தில் அெரது 
ஆைரெநா்ளரநான புகை்ழந்தி 
்்ற்று செயதியநா்ளர்கை்்ளச 
ெந்தித்ைநார். அப்்பநாது 
அெர் கூறியது: "எடப்பநாழி 
பழனிெநாமி, ்ைர்ைல் 
ஆ ் ண ய த் தி ற் கு 
எழுதியுள்ள கைடிைத்தில் ்நான் 
இ்ண ஒருஙகி ணப்பநா்ளர் 
இ ல் ் ல  எ ன் று 
கு றி ப்பிட்டுள்ள நா ர் . 
அந்ைக கைடிைம் ்ைர்ைல் 
ஆ்ணயத்திடம் உள்ளது. 
இன்ற்ளவும், ்ைர்ைல் 

ஆ்ணயத்தில் கைட்சியின் 
ஒருஙகி்ணப்பநா்ளர் என்று 
ஓ.பன்னீர்செல்ெத்தின் 
சபயர்ைநான் உள்ளது.

என்ெ, ெரும் 23-ம் 
்ைதி ்்டசபறவுள்ள 
கூட்டத்திற்கு பின்னர், 
எடப்பநாடி பழனிெநாமி 
அனுப்பிய கைடிைத்்ை 
ஏ ற் று க ச கை நா ள ்ள 
் ெ ண் டு ம்  எ ன் று 
்ைர்ைல் ஆ்ணயத்திடம் 
்நாஙகைள ்கைநாரிக்கை 
்ெககைப்்பநாகி்றநாம். 
இந்ை விெகைநாரத்தில் 
அெ்ர ் கைசயழுத்திட்டு, 
கைடிைம் அனுப்பியுள்ளைநால் 
்ைர்ைல் ஆ்ணயம் 
இ்ை ஏற்றுகசகைநாண்டு 
விட்டநால், அதிமுகைவுககு 
ஒருஙகி்ணப்பநா்ளர் 
ஓ.பன்னீர்செல்ெத்தின் 

்கைசயழுத்து ைட்டும் 
்பநாதும்.

சின்னம் எஙகைளிடம் 
இ ரு ப் ப ை நா ல் ை நா ன் 
அெர் கைள  சின்னம் 
இல்லநாைல் ெநா்லயில் 
அ்லகின்றனர். அந்ைப் 
்பசசுககு இட்ை இல்்ல. 
இரட்்ட இ்ல்ய 
விட்ெைநாட்்டநாம் . 
அைற்கை நான பட்டநா 
் ெ த் தி ரு ப் ப ெ ர் 
ஓ.பன்னீர்செல்ெம்ைநான்" 
என்று அெர் கூறினநார்.

முன்னைநாகை, ஈ்ரநாடு 
கி ழ க கு  ச ை நா கு தி 
இ்டத்்ைர்ைலில் அதிமுகை 
கூட்டணியில் அஙகைம் 
ெகித்ை ைைநாகைநா கைடந்ைமு்ற 
்பநாட்டியிட்டிருந்ைது. 
இந்நி்லயில், ைைநாகைநா 
அந்ை சைநாகுதி்ய விட்டுக 

ச கை நாடுத்துள்ள்ைத் 
சைநாடர்ந்து அதிமுகை 
அந்ை  சை நாகுதியில் 
கை்ளம் கைநாணும் என்று 
எதிர்பநார்ககைப்படுகிறது. 
இந்நி்லயில், அதிமுகைவில் 
ஏற்பட்ட ஒற்்றத் ை்ல்ை 
பிரசசி்ன கைநாரணைநாகை 
இ பி எ ஸ் ,  ஓ பி எ ஸ் 
சைநாடர்ந்துள்ள ெழககுகைள 
உசெ நீதிைன்றத்தில் 
நிலு்ெயில் இருந்து 
ெருகிறது. ் ைலும், ைஙகை்ளது 
ைரப்்ப அஙகீகைரிககை 
்கைநாரி இருைரப்பிலும் 
்ைர்ைல் ஆ்ணயத்திலும் 
கை டி ை ங கை ள 
சகைநாடுககைப்பட்டுள்ளன.

இ ந் நி ் ல யி ல் , 
இந்ை விெகைநாரஙகைள 
குறித்து அதிமுகைவின் 
இ்டககைநாலப் சபநாதுச 
செயலநா்ளர் எடப்பநாடி 
பழனிெநாமி ை்ல்ையில் 
் ் ற் று  ் ெ ல த் தி ல் 
முககிய ஆ்லநாெ்ன 
்்டசபற்றது. இந்ைக 
கூட்டத்தில் கைட்சியின் 
முககிய நிர்ெநாகிகைள பலரும் 
கைலந்துசகைநாண்டுள்ளது 
குறிப்பிடத்ைககைது.

இரட்ட இ்ை சின்னத்தை விடமோட்டோம்  
ஓபிஎஸ் ஆதைரவோளர் புக்ேந்தி

ff தமிழ்ெொடு முதல்ைச்சர் மு � ஸ்ொலின் யெற்று த்ல்ைச க்சயல�த்தில், ைருத்துெ �ணியொளர் யதர்வு ெொரியத்தொல் 
யதர்ந்கதடுக�ப�ட்் 130 சித்தொ, ஆயுர்யெத ைற்றும் ஓமியயொ�தி ைருத்துெர்�ளுககு உதவி ைருத்துெ அலுெலர் 
�ணியி்த்திற்�ொன �ணி நியைன ஆ்ண�்ள ெழஙகும் அ்்யொளைொ� 5 சித்தொ உதவி ைருத்துெர்�ள,5 
ஆயுர்யெத உதவி ைருத்துெர்�ள, 5 ஓமியயொ�தி உதவி ைருத்துெர்�ள, என 15 உதவி ைருத்துெ அலுெலர்�ளுககு 
�ணி நியைன ஆ்ண�்ள ெழஙகினொர். நி�ழ்சசியில் அ்ைச்சர் ைொ சுபபிரைணியன், த்ல்ைச க்சயலொளர் 
இ்றயன்பு, ைருத்துெம் ைற்றும் ைக�ள ெல்ெொழ்வுத் து்ற முதன்்ை க்சயலொளர் க்சந்தில்குைொர், ைருத்துெ யதர்வு 
ெொரியத்தின் த்லெர் கிளொட்ஸ்ன் புஷ�ரொஜ் ைற்றும் அரசு உயர் அலுெலர்�ள �லந்து க�ொண்்னர்.

�்லூர் , ஜன. 21-
‘தமிழ� ஆளுெ்ர 

ஒரு்ையில் ய�சிய முதல்ெர் 
மு.�.ஸ்ொலின் ைக�ளி்ம் 
ைன்னிபபு ய�ட்� யெண்டும்’ 
என்ற �்லூரில் ெ்்க�ற்ற 
�ொஜ� ைொநில க்சற்குழுக 
கூட்்த்தில் தீர்ைொனம் 
நி்றயெற்றப�ட்்து.

ைமிழகை பநாெகை ைநாநில 
செயற்குழுக கூட்டம் 
்்ற்று கைடலூரில் கைட்சியின் 
ை நா நி ல த்  ை ் லெ ர் 
ை்லெர் அண்ணநாை்ல 
ை ் ல ் ை யி ல் 
் ் ட ச ப ற் ற து . 
கைட்சியின்  ை நா நில ச 
செயலநா்ளர் பி.செல்ெம் 
ெர்ெற்றநார். அ்ைத் 
சைநாடர்ந்து கூட்டத்தில் 
9  தீ ர் ை நா ன ங கை ள 
நி்ற்ெற்றப்பட்டன. 
இ தி ல்  ' ' உ ல கை ப் 
பி ர ச ெ ் ன கை ள 
தீர்ககைப்படும் ்நாடநாகை 
இந்தியநா்ெ உருெநாககி 
சபரு்ை ்ெர்த்து, கைநாசி 
ைமிழெஙகைைம் ்டத்திய 
பி ர ை ை ர்  ் ் ர ந் தி ர 
்ைநாடி  பநா ர நாட்டுத் 
சைரிவிககைப்பட்டது.

அ்ையடுத்து, ைமிழகை 
ெட்டப் ்பர்ெயில் 
அரசியல் ெநாென ெரம்்ப 
மீறி ஆளு்ருககு எதிரநாகை 
ெட்டப்்ப ர்ெயில் 
்டந்ை அரநாெகைத்்ைக 
கைண்டித்தும், ஆளு்ர் 
உ்ரயின் ் பநாது ஆளும் 
கைட்சி ைற்றும் அைன் 
கூட்டணி கைட்சியினரின் 
்டெடிக்கை கை்்ளக 
கைண்டித்தும், ைமிழ்நாடு 
எ ன் ப ் ை  வி ட 
ைமிழகைம் என்ற சபயர் 
சபநாருத்ைைநாகை இருககும் 
என்ற ைன் கைருத்்ை ஆளு்ர் 
ஒரு விழநாவில் ் பசிய்ை 
தி்ெ திருப்பி, சைநாழி 
அரசிய்ல முன்சனடுத்து 
ஆளு்்ர  அெதூறு 
செயைது செயற்குழுக 
கைண்டிககிறது.

ச ை நா ட ர் ந் து , 
தி ட் ட மி ட் ட 

ரீ தி யி ல்  ஆ ளு ் ் ர 
அெைநானப்படுத்தி சிெநாஜி 
கிருஷணமூர்த்தி என்ற 
திமுகை ் பசெநா்ளரின் மூலம் 
ஆளு்்ர ைரககு்றெநாகை 
வி ை ர் சி த் ை ் ை நா டு 
ஆளு்ருககு சகைநா்ல 
மிரட்டல் விடுத்ை்ையும், 
ெட்டப் ்பர்ெயில் 
சகைநா்ல ்டந்ைநாலும் 
ெழககு இல்்ல என்று 
கூறி, ெட்டப் ் பர்ெயின் 
கைண்ணியத்்ை கு்லத்து, 
ஆளு்்ர ைரம் ைநாழந்து 
் ப சி ய  ஆ ர் . எ ஸ் .
பநாரதி்ய இன்னும் 
் கைது  ச ெ ய ய நா ை ல் 
்ெடிக்கை பநார்த்து 
சகைநாண்டிருககும் ைமிழகை 
அர்ெ கைண்டித்தும், 
ை மி ழ கை  ஆ ளு ் ் ர 
ஒரு்ையில்  ்பசிய 
முைல்ெர் மு.கை.ஸ்டநாலின் 
ைககைளிடம் ைன்னிப்பு 
்கைட்கை ் ெண்டும் என்றும் 
இசசெயற்குழு ெற்புறுத்தும் 
அ்ை ்்ரத்தில் ்ெது 
கைநால்ெநாயத் திட்டம் ரநாைர் 
பநாலம் பநாதிககைப்படநாைல் 
அ ் ை க கை ப் ப ட 
்ெண்டும்'' என தீர்ைநானம் 
நி்ற்ெற்றப்பட்டது.

ச ை நா ட ர் ந் து 
ைமிழகைம் ,  ைமிழ்நாடு 
என்ற விெகைநாரத்்ை 
சபரிைநாககி ,  சைநாழி 
ரீதியநான பைற்றத்்ை 

உருெநாககை மு்னந்ை 
திமுகை ைற்றும் அைன் 
கூட்டணிக கைட்சிகைளுககு 
கை ண் ட ன த் ் ை யு ம் , 
அண்ணநா முைல்ெரநாகை 
சபநாறுப்்பற்றவுடன், 
சென்்ன ரநாஜ்ஜியம் 
என்கின்ற  சபய்ர 
ை நா ற் றி  ' ை மி ழ கை ம் ' 
என்று சபயரிடலநாைநா? 
என்ற ெர்ச்ெ எழுந்ை 
்பநாது, சடல்லியி்ல 
இருந்ைெர்கைள 'ைமிழகைம்' 
என்று செநான்னநால் 
எஙகை்ளநால் செநால்ல 
அவெ்ளவு சுலபைநாகை 
இருககைநாது.

என்ெ 'ைமிழ்நாடு' 
என்்ற இருககைட்டும் 
எ ன் று  அ ெ ர் கை ள 
் கை ட் டு க ச கை நா ள ்ள , 
அைற்்கைற்ப, அண்ணநா, 
'ைமிழ்நாடு' என்கின்ற 
ச ப ய ் ர  சூ ட் டி 
ச கை நா ண் ட நா டி 
ெட்டப்்ப ர்ெயில் 
நி ் ற ் ெ ற் றி ன நா ர் " 
எ ன் று  கை ரு ண நா நி தி 
எழுதியுள்ள  ப நா ரதி 
பதிப்பகைத்தின் ,  ஒளி 
ப்டத்ை கைண்ணினநாய 
ெநா ெநா புத்ைகைத்தில் 
பககைம்  எண் 1 0 0 -ல் 
குறிப்பிட்டுள்ள நி்லயில், 
ைமிழகைம்-ைமிழ்நாடு என்ற 
்ை்ெயற்ற ெர்ச்ெ்ய 
கி்ளப்பி ்நாடகைைநாடி 

சகைநாண்டிருககிறது திமுகை-
வும், அைன் ்ைநாழ்ை 
கைட்சிகைளும்.

ை மி ழ கை 
வி ெ ெ நா யி கை ் ்ள யு ம் 
ச்ெெநா்ளர்கை்்ளயும் 
ெஞ்சிககும் திமுகை அர்ெக 
கைண்டித்தும், சைநாடர்ந்து 
் ப நா ர நா ட் ட ங கை ் ்ள 
்டத்துெது எனவும் , 
பு து க ் கை நா ட் ் ட 
ைநாெட்டம் இ்றயூர் 
கிரநாை பட்டியல் இன 
ைககைளுககு ஏற்பட்ட 
சகைநாடு்ைககு ைமிழகை 
திமுகை அரசு சபநாறுப்்பற்கை 
்ெண்டும் எனவும் , 
ைமிழகை அ்ைசெர்கைளின் 
ஊழல்  பட்டிய்ல 
செளியிட்டு, அெற்்ற 
ஒன்றியம் பகுதி ெநாரியநாகை 
வி்ளக கைவும் ,  அ்ை 
ெலியுறுத்தி ைமிழகை பநாெகை 
ை்லெரின் ்்டபயணம் 
்ைற்சகைநாள்ளத் திட்டம் 
குறித்து ைமிழகை பநாரதிய 
ெனைநா செயற்குழுக 
கூட்டத்தில் தீர்ைநானம் 
நி்ற்ெற்றப்பட்டது.

இ க கூ ட் ட த் தி ல் 
பநாெகை ெட்டப்்பர்ெத் 
ை்லெ ர்  ் யின நா ர் 
்நா்கைந்திரன், கைட்சியின் 
சபநாரு்ளநா்ளர் ்ெகைர் 
உளளிட்ட  மு க கி ய 
நி ர் ெ நா கி கை ள  ப ல ர் 
கைலந்துசகைநாண்டனர்.

ஆளுநரை ஒருரையில் பேசிய 

முதைலவர் ஸ்டோலின மனனிப்புக் ் கோர ் வணடும்
தைமிேக போஜக செயற்குழுவில தீர்மோ்னம்



21.01.2023
சிந்திப்்பொம்.... கெயலபடு்�ொம்இன்று

Rs.5,290 Rs.5,665

கசன்்ை ,ஜை.21-
கு டி ய ்ர சு  தி ை 

விழ காவில்  ப ட் டி யலிை 
ஊ்ரகாட்சித ்த்லவரகைள் 
ககைகாடிநயற்றுவ்்த உறுதி 
கசயய நவண்டும் என்று 
அ ் ை த து  ம கா வ ட் ட 
ஆட்சித ்த்லவரகைளுக்கும் 
்த்ல்மச் கசயலகாளர 
கைடி்தம் எழுதி உள்ளகார.

குடிய்ரசு திை விழகாவில் 
பட்டியலிை ்த்லவரகைள் 
க கை கா டி ந ய ற் று வ ் ்த 
உறுதி கசயய நவண்டும் 
என்று அ்ைதது மகாவட்ட 
ஆ ட் சி ய ர கை ளு க் கு ம் 
்த்ல்ம கசயலகாளர 
இ்றயன்பு கைடி்தம் எழுதி 
உள்ளகார. அதில், "சு்தநதி்ர 

திை விழகாவில் பட்டியலிை 
ஊ்ர காட்சி  ்த்லவரகைள் 
ககைகாடிநயற்றுவதில் ஏற்படக் 
கூடிய பி்ரச்சி்ைகைளில் 15 
இைஙகைள் க்தகாடரபகாகை, அவ்ரவர 
மகாவட்டததில் எடுக்கைப்பட்ட 
ேடவடிக்்கை க்தகாடரபகாகை 
அறிக்்கை கபறப்பட்டு அ்ரசகால் 
ஆயவு நமற்ககைகாள்ளப்பட்டது.

மகாவட்ட ஆட்சியரகைள் 
15 இைஙகைள் க்தகாடரபகாகை 

க்தகாடர ேடவடிக்்கை எடுதது 
எந்த வி்த புகைகாரகைளும் இன்றி 
வரும் 26ம் ந்ததி குடிய்ரசு 
திைவிழகா இணக்கைமகாகை 
ே்டகபறுவ்்த உறுதி 
கசயயநவண்டும்.

26ம் ந்ததி ே்டகபற 
உள்ள குடிய்ரசு திை கி்ரகாம 
ச்ப கூட்டததில் பட்டியலிை 
கி்ரகாம ஊ்ரகாட்சி ்த்லவரகைள் 
கைண்ணியததுடன் ேடத்தப்பட 
நவண்டும். இது குறிதது 
உ ரிய  ஆ்த கா ்ர ங கை்ள 
பு்கைப்படததுடன் அ்ரசுக்கு 
உடனுக்குடன் அறிக்்கை 
அனுப்ப நவண்டும். நமலும் 
விரிவகாை அறிக்்கை ்தகாக்கைல் 
கசயய நவண்டும்." இவவகாறு 
அதில் கூறியுள்ளகார.

குடியரசு தி்ன விேோவில படடியலி்ன ஊரோடசி தை்ைவர்கள் சகோடி்யற்றுவ்தை 
உறுதி செயய ் வணடும் ஆடசியர்களுக்கு தை்ை்மச் செயைோளர் கடிதைம்

புதுகடல்லி ,ஜை.21-
புதிய நவ்லவகாயப்புகை்ள 

உருவகாக்குவதில் மததிய அ்ரசு 
மு்ைப்புடன் உள்ள்தகாகை 
பி்ர்தமர ேந்ரநதி்ர நமகாடி 
க்தரிவிததுள்ளகார.

மததிய அ்ரசின் பல்நவறு 
து்றகைளில் பணியகாற்ற 71 
ஆயி்ரம் நபருக்கு இன்று 
பணி நியமை ஆ்ண 
வழஙகைப்பட்டது. மததிய அ்ரசின் 
பணிகைளுக்கு கமகாத்தமகாகை 
பணியகாளரகை்ள நியமிக்கும் 
ந்ரகாஸகைர நமளகா திட்டததின் 
கீழ் பணிவகாயப்பு கபற்றுள்ள 
புதிய பணியகாளரகைள் மததியில் 
பி்ர்தமர ேந்ரநதி்ர நமகாடி 
கைகாகணகாலி கைகாட்சி வகாயிலகாகை 
உ்்ரயகாற்றிைகார.

அப்நபகாது, ந்ரகாஸகைர 
நமளகா என்பது ேல்லகாட்சியின் 
அ்டய காளம கா கை  ம காறி 
உள்ளது. வகாக்குறுதிகை்ள 
நி்றநவற்றுவதில் மததிய 

அ ்ர சு க் கு  இ ரு க் கு ம் 
அரப்பணிப்புக்கு இது ஒரு 
சகான்று.

நுகைரநவகார கசகான்ைகால் 
அது்தகான் சரி(The consumer 
is always right) எை வணிகை 
உலகில் கூறப்படுவது 
உண்டு. அதுநபகால், ேகாட்டு 
மக்கைள் கசகான்ைகால் அது்தகான் 
சரி(Citizen is always right) என்பந்த 
ஆட்சியின் குறிக்நகைகாளகாகை 
இருக்கை நவண்டும். புதிய 
நவ்லவகாயப்புகை்ளயும், 
சுயக்தகாழில் வகாயப்புகை்ளயும் 
உருவகாக்குவதில் மததிய 
அ ்ர சு  மு ் ை ப் பு ட ன் 
கசயல்பட்டு வருகிறது. 

அடிப்ப்ட கைட்ட்மப்புகை்ள 
நமம்படுததும் பணிகைள் 
க்தகாடரநது நமற்ககைகாள்ளப்பட்டு 
வருவ்தன் மூலம் புதிய 
நவ்லவகாயப்புகைள் க்தகாடரநது 
உருவகாக்கைப்பட்டு வருகின்றை. 
எை பி்ர்தமர ேந்ரநதி்ர நமகாடி 
க்தரிவித்தகார.

ந்ரகாஸகைர நமளகா திட்டததின் 
கீழ்  கப காறிய காள ரகைள் , 
மருததுவரகைள், கசவிலியரகைள், 
கைணக்கைகாளரகைள், க்தகாழில்நுட்ப 
வல்லுேரகைள், வருமகாை வரி 
ஆயவகாளரகைள் உள்ளிட்ட 
பணிகைளுக்கு 71 ஆயி்ரம் நபர 
ந்தரவு கசயயப்பட்டுள்ளைர 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கைது.

்வ்ைவோயப்புக்ள உருவோக்குவதில மததிய 
அரசு மு்்னப்புடன உள்ளது பிரதைமர் ந்ரந்திர ் மோடி

கசன்்ை ,ஜை.21-
ஈந்ரகாடு கிழக்கு க்தகாகுதி 

இ்டதந்தர்தலில் எவவளவு 
வகாக்கு விததியகாசததில் 
கவற்றி கபறப்நபகாகிநறகாம் 
எ ை  க ப கா று த தி ரு ந து 
பகாருஙகைள் என்று மின்சகா்ர 
து்ற அ்மச்சர கசநதில் 
பகாலகாஜி க்தரிவித்தகார.

க ச ன் ் ை யி ல் 
அண்ணகா அறிவகாலயததில் 
ே ் ட க ப று ம்  தி மு கை 
வி்ளயகாட்டு நமம்பகாட்டு 
அணி நிரவகாகிகைள் 2ம் ேகாள் 
நேரகைகாணல் நிகைழ்ச்சியில் 
அ்மச்சர கசநதில் பகாலகாஜி 
கை ல ந து  க கை காண் ட கா ர . 
இ்த்ைத க்த கா ட ர நது 
கசயதியகாளரகைளிடம் நபசிய 
அவர , "மின் து்ற்ய 
்தனியகாரிடம் ஒப்ப்டக்கும் 
முயற்சிகை்ள மததிய அ்ரசு 

எடுதது வருகிறது. இந்த சட்ட 
மநசகா்தகா்வ மு்தல்வர ஒரு 
நபகாதும் ஏற்றுக் ககைகாள்ள 
மகாட்டகார.

ஆ ்த கா ரு ட ன் 
மின் ச கா ்ர  அ ட்் ட் ய 
இ்ணக்கைகா்தவரகைள் இந்த 
மகா்த இறுதிக்குள் இ்ணக்கை 
நவண்டும். ஏப்்ரல் மகா்தம் 
வகாட்சுக்கைகாை பில் ்தருகிநறன் 
எை பகாஜகை ்த்லவர கூறிைகார. 

்கையில் பில் இருந்தகால் 
ககைகாடுக்கை நவண்டியது 
்தகாநை. ஈந்ரகாடு கிழக்கு 
க்தகாகுதி இ்டதந்தர்தலில் 
எ வ வ ள வு  வ கா க் கு 
விததியகாசததில் கவற்றி 
கபறப்நபகாகிநறகாம் எை 
கபகாறுததிருநது பகாருஙகைள். 
மக்கைள் மு்தல்வர மீது 
ேம்பிக்்கை ் வததுள்ளகாரகைள்" 
இவவகாறு அவர கூறிைகார.

இ்டத்தைர்தைல சவற்றியில வோக்கு 
விததியோெத்தைப் சபோறுததிருந்து போருஙகள்

அமைச்சர் ச்சந்தில் பாலாஜி தடாலடி

கசன்்ை ,ஜை.21-
ஆளுேர ஆர.என்.்ரவி்ய 

மததிய அ்ரசு உடைடியகாகை 
திரும்பப் கபற நவண்டும் 
என்று மகாரக்சிஸட் கைம்யூனிஸட் 
கைட்சியின் மகாநிலச் கசயலகாளர 
ந கை . ப கா ல கி ரு ஷ ண ன் 
வலியுறுததிைகார.

மகாரக்சிஸட் கைம்யூனிஸட் 
சகாரபில் ஆளுேர மகாளி்கை 
முற்று்கை நபகா்ரகாட்டம், 
அக்கைட்சியின் மகாநிலச் 
கசயலகாளர பகாலகிருஷணன் 
்த்ல்மயில்  ந ே ற்று 
ே்டகபற்றது .  இந்தப் 
நபகா்ரகாட்டததில் 1000-க்கும் 
நமற்பட்நட கா ர  கைலநது 
ககை காண்டைர .  இ்்தத 
க்தகாடரநது கசயதியகாளரகை்ள 
சநதித்த நகை.பகாலகிருஷணன், 
"ஆளுேர என்பவர அ்ரசியல் 
சகாசைததின்படி ேடநது 
ககைகாள்ள நவண்டும். இநதியகா 
ம்தச்சகாரபற்ற ேகாடு என்று 
இநதிய அ்ரசியல்மப்பில் 
எழுதி  இருக்கை க்கூடிய 
நி்லயில், இந்த ஆளுேர 
ம்தச்சகாரபற்ற ேகாநட இல்்ல 
என்று க்தரிவிததிருக்கிறகார.

்தமிழகை அ்ரசகாஙகைம் 
நி ் ற ந வ ற் று ம் 
மநசகா்தகாக்கைளுக்கு ஆளுேர 
ஒப்பு்தல் வழஙகை நவண்டும். 

இல்்லகயன்றகால் திருப்பி 
அனுப்ப நவண்டும் அல்லது 
திருத்தம் நகைட்கை நவண்டும். 
அ் ்த ச்  க ச ய ய கா ம ல் 
மநசகா்தகாக்கை்ள கிடப்பில் 
நபகாட்டு ் வததிருக்கிறகார.

ஆ ன் ் ல ன்  ்ர ம் மி 
வி்ள ய கா ட் ட கா ல்  ப ல 
குடும்பஙகைளில் உயிர பறிநபகாய 
ககைகாண்டு இருக்கிறது . 
இந்தச் சூழலில் ்ரம்மி 
நிறுவைஙகைநளகாடு ஆளுேர 
நபச்சுவகாரத்்த ேடததி 
வருகிறகார. ்தமிழ்ேகாடு என்ற 
கபயர அவருக்கு கைசக்கும் 
கபய்ரகாகை மகாறியிருக்கிறது. 
ஆளுேர ககைகாடுத்த விளக்கைம் 
அவர கசகான்ை்்த விட மிகைவும் 
நமகாசமகாகைத்தகான் இருக்கிறது.

்தமி்ழ அஙகீகைரிக்கை 
மகாட்நடன், ்தமிழ்ேகாட்்ட 
அஙகீகைரிக்கை மகாட்நடன் என்றகால் 

அவர ஆளுே்ரகாகை இருப்ப்தற்கு 
அறநவ ்தகுதி கி்டயகாது. 
மததிய அ்ரசு இப்படிப்பட்ட 
ஆளுேரகை்ள பயன்படுததிக் 
ககைகாண்டு பகாஜகை ஆளகா்த 
மகாநிலஙகைளில் ேயவஞசகை 
ஆட்சி்ய ேடததி வருகிறது.

்தமிழ்ேகாடு அ்ரசு ஏற்றுக் 
ககைகாள்ளகா்த, ்தமிழ்ேகாடு 
அ்ரசியல் கைட்சிகைள் ஏற்றுக் 
ககைகாள்ளகா்த ஓர ஆளுே்்ர 
மததிய அ்ரசு உடைடியகாகை 
திரும்பப் கபற நவண்டும். 
ஒரு நவ்ல திரும்பப் 
கபறவில்்ல என்றகால், இந்தக் 
நகைகாரிக்்கை்ய முன்னிறுததி 
ஆளுேர ந்த்வ இல்்ல 
என்று கசகால்லக்கூடிய 
அ்ைதது அ்மப்புகைளும் 
ஒருஙகி்ணநது மிகைப்கபரிய 
நபகா்ரகாட்டத்்த ேடததுநவகாம்" 
என்று அவர கூறிைகார.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ைவிரய திருமேப் பேறாவிட்ால்

அ்்னதது அ்மப்புகளும் ஒருஙகி்ைந்து 
்போரோடடத்தை நடதது்வோம் மோர்க்சிஸ்ட எச்ெரிக்்க

கபஙகைளூரு,ஜை.21-
கைரேகாடகை மகாநிலத்்த 

ந ச ர ந ்த  வறு்மய காை 
குடும்பப் பின்ைணியில் 
அ்ரசுப் பள்ளியில் படித்த 
பட்டியலிைப் கபண் என்.
கைகாயதரி நீதிபதி ந்தரவில் 
கவற்றி கபற்றுள்ளகார.

கை ர ே கா ட கை  ம கா நிலம் 
நகைகாலகார மகாவட்டததில் உள்ள 
கைகா்ரஹள்ளி்ய நசரந்தவர 25 
வய்தகாை என்.கைகாயதரி. இவ்ரது 
கபற்நறகார ேகா்ரகாயணசகாமி - 
கவஙகைடலட்சுமி இருவரும் 
விவசகாய கூலியகாகை நவ்ல 
கசயகின்றைர. கைகா்ரஹள்ளி 
அ ்ர சு  உய ர  நி்ல ப் 
பள்ளியில் பயின்ற இவர, 
பஙகைகாரு நபட்்ட அ்ரசு 
கைல்லூரியில் பி.ஏ.படிப்்ப 
முடித்தகார. பின்ைர நகைகாலகார 
்த ங கை வ ய ல்  க கை ங கை ல் 
ஹனுமந்்தயகா கைல்லூரியில் 
ச ட் ட ம்  பயின்ற ந ப கா து 
அதிகை  மதிப்கபண்கைள் 

கபற்று, கைரேகாடகை சட்டப் 
பல்கை்லக்கைழகைததில் 4-வது 
மகாணவியகாகை ந்தரவகாைகார.

கைடந்த இரு ஆண்டுகைளகாகை 
ப ங கை கா ரு ந ப ட் ் ட 
நீதிமன்றததில் வழக்கைறிஞர 
சிவ்ரகாம் சுப்பி்ரமணியனிடம் 
ஜூனியர வழக்கைறிஞ்ரகாகை 
ப ணி ய கா ற் றி ை கா ர . 
இநநி்லயில் ,  கை டந்த 
சி ல  ம கா ்த ங கை ளு க் கு 
முன்பு ேடந்த கைரேகாடகை 
சிவில் நீதிபதிகைளுக்கைகாை 
ந்த ரவில் என் . கை காயதரி 
பஙநகைற்றகார. இதில் கவற்றிப் 
கபற்றுள்ள்தகால், சிவில் 
நீதிபதியகாகை பணியகாற்ற 

ந்தரவகாகியுள்ள்தகாகை கைரேகாடகை 
உயர நீதிமன்ற பதிவகாளர 
அறிவிததுள்ளகார.

பட்டியலிை வகுப்்பச் 
ந ச ர ந ்த  என் . கை கா ய த ரி 
வறு்மயிலும் கைடிைமகாகை 
உ ் ழ த து  இ ள ம் 
வ ய தி ல்  நீ தி ப தி ய கா கை 
ந ்த ர வ கா கி யு ள் ள ்த கா ல் 
ஏ ்ர கா ள ம கா ந ை கா ர 
அவருக்கு பகா்ரகாட்டுகை்ள 
க்தரிவிததுள்ளைர.

இதுகுறிதது என்.கைகாயதரி 
கூறு்கையில், ''என்னு்டய 
அப்ப காவும் அம்மகாவும் 
கூலி  நவ்ல  க சயது 
என்்ை படிக்கை ்வத்தைர. 
அவரகை்ள சநந்தகாஷமகாகை 
கைவனிததுக் ககைகாள்வந்த 
என்னு்டய மு்தல் கைட்ம. 
என்்ைப் நபகால பின்்தஙகிய 
மகாணவரகைளுக்கு உ்தவுநவன். 
பகாதிக்கைப்பட்ட மக்கைளுக்கு 
நீதி கி்டக்கை பகாடுபடுநவன்'' 
என்றகார.

கர்நோடகோவில அரசுப் பள்ளியில படிதது
25 வயதில நீதிபதி ஆ்ன படடியலி்னப் சபண

அரியலூர,ஜை.21-
 ்தமிழகை கைவரை்்ர 

கைண்டிதது, அரியலூரில் 
கைகாஙகி்ரஸ கைட்சி சகாரபில் 
ஆரப்பகாட்டம் ே்டகபற்றது.

இது பற்றி கைகாஙகி்ரஸ 
கைட்சியின் அரியலூர ேகை்ரத 
்த்லவர மகாமு சிவக்குமகார 
கவளியிட்ட கசயதி குறிப்பில் 
கூறியுள்ள்தகாவது,

அரியலூர  ம காவட்ட 
இநதிய ந்தசிய கைகாஙகி்ரஸ 
சகாரபகாகை ்தமிழகை கைகாஙகி்ரஸ 
கைமிட்டி ்த்லவர  நகை.எஸ.
அழகிரி உத்த்ரவுப்படி, 
்தமிழகை ஆளுேர அ்ரசியல் 
அ்மப்புச் சட்டததிற்கு 
புறம்பகாகை கசயல்படும் 
ே ட வ டி க் ் கை கை ் ள 
கைண்டிதது ஆரப்பகாட்டம் 
ே்டகபற்றது. அரியலூரில் 
உள்ள மகைகாதமகா கைகாநதி  
மற்றும் கபருந்த்லவர 
கைகாம்ரகாஜர  சி்ல அருகில் 
ே்டகபற்ற இந்த கைண்டை 

ஆரப்பகாட்டததிற்கு மகாவட்டத 
்த்லவர ஆ.சஙகைர ்த்ல்ம 
வகித்தகார, ேகை்ர கைகாஙகி்ரஸ 
்த்லவர மகாமு.சிவகுமகார 
வ்ரநவற்பு்்ர ஆற்றிைகார, 
முன்ைகாள் மகாவட்ட ்த்லவர 
சீனி பகாலகிருஷணன், வட்டகா்ரத 
்த்லவரகைள் பகாலகிருஷணன், 
கைரணன், திருேகாவுக்கை்ரசு, 
அழகைகாைந்தம், மகாநில 
கபகாதுக்குழு உறுப்பிைரகைள் 
்ரகாஜநசகை்ரன்  முததுசகாமி, எஸ.
எம் சநதி்ரநசகைர, சுண்டக்குடி 
தியகாகை்ரகாஜன் ஆகிநயகார 
முன்னி்ல வகித்தைர, 
நி்றவகாகை வட்டகா்ரத ்த்லவர 
கைஙகைகாது்்ர ேன்றி உ்்ர 

ஆற்றிைகார.
இ ந ்த  கை ண் ட ை 

ஆரப்பகாட்டததில் மகாவட்ட 
இ்ளஞர கைகாஙகி்ரஸ ்த்லவர 
புகைழ்்ரகாஜ், மகாவட்ட மகைளிர 
அணி ்த்லவி மகாரியம்மகாள், 
எஸசி எஸடி பிரிவு மகாவட்ட 
்த்லவர சுந்ரஷ, சகுந்தலகா, 
பூண்டி சந்தகாைம், ஏபிஎஸ 
பழனிச்சகாமி, பி்ரஸ கசநதில், 
்ரகாகைவன், கை்லச்கசல்வன், 
சண்முகை ம் ,  ஒ ்ர ததூ ர 
கசல்வ்ரகாஜ்  ்ரவிச்சநதி்ரன்  
சுப்ப்ரகாயபு்ரம் ்ரகாநஜநதி்ரன்  
கசல்வ்ரகாஜ், திருமகானூர 
நிக்நகைகாலஸ உள்ளிட்ட பலர 
கைலநது ககைகாண்டைர.

அரியலூரில கவர்்ன்ர கணடிதது கோஙகிரஸ் 
கடசி ெோர்பில மோசபரும் கணட்ன ஆர்ப்போடடம்

மணப்பகா்ற,ஜை.21-
மணப்பகா ற நகைகாவில்பட்டி 

சகா்லயில் உள்ள இநதிய 
கைம்யூனிஸட் கைட்சி அலுவலகை 
வளகாகைம் முன்பு இலக்கிய 
நப்ரகாசகான் ஜீவகாவின்  60 ஆம் 
ஆண்டு நி்ைவு ேகாளில் 
அவரின் திருவுருவ படததிற்கு 
மலரதுவி  இநதிய கைம்யூனிஸட் 
கைட்சி ேகை்ர ஒன்றியகுழுக்கைள் 
சகாரபில் புகைழ் அஞசலி 
கசலுத்தப்பட்டது.

 இநநிகைழ்வுக்கு இநதிய 
கைம்யூனிஸட் கைட்சி ேகை்ர 
க சயல காள ர  ஜைசக்தி 
உநசன் ்த்ல்ம வகித்தகார,  
ஒன்றிய கசயலகாளர  ்தஙகை்ரகாசு 
முன்னி்ல வகித்தகார , 
இலக்கிய நப்ரகாசகான் ஜீவகாவின்  

திருவுருவப்படததிற்கு இநதிய 
கைம்யூனிஸட் கைட்சி முன்ைகாள் 
ம கா நி ல  நி ர வ கா கை கு ழு 
உறுப்பிைர இநதி்ரஜித,  
திருச்சி புறேகைர மகாவட்ட 
து்ணச் கசயலகாளரகைள் 
பழனிச்சகாமி, ்தஙகைமணி, 
மகாவட்ட குழு உறுப்பிைரகைள் 
்ரகாகைமததுனிஷகா, ்ரகாநஜநதி்ரன், 
ேல்லுச்சகாமி, கபருமகாள், 
ஒன்றியகுழு உறுப்பிைர 

சின்ைகைண்ணு ேகை்ர து்ணச் 
கசயலகாளர  மரிய ்ர காஜ் 
ேகை்ரகுழு உறுப்பிைரகைள் 
்தஙகை்ரகாஜ் கஜயகலட்சசுமி 
அஸலகாம் கைல்லததுப்பட்டி 
கி்ள நஜகாசப் கிருஷதது்ரகாஜ் 
ஏழும்ல மஸ்தகான் ேகைர 
கி்ள ஆரிப் உட்பட ேகை்ர 
ஒன்றியகுழுக்கைள் நிரவகாகிகைள்  
மலர தூவி புகைழ் அஞசலி  
கசலுததிைர.

மைப்போ்ையில இைக்கிய ் பரோெோன ஜீவோவின 
60 ம் ஆணடு நி்்னவு தி்னம் புகழ் அஞெலி

திருவ்ரஙகுளம், ஜை.21-
்கைக்குறிச்சி ஸரீபகா்ரதி 

கை்ல மற்றும் அறிவியல் 
ம கை ளி ர  கை ல் லூ ரி யி ல் 
பணிபுரியும் ஆசிரியர அல்லகா்த 
கபண் பணியகாளரகைளுக்கு 
புதுக்நகைகாட்்ட கி்ரவுன் 
சிட்டி ந்ரகாட்டரி சகாரபில் 
ஆ்டகைள் வழஙகும் விழகா 
மிகைச்சிறப்பகாகை ே்டகபற்றது, 
விழகாவிற்கு ஸரீபகா்ரதி கைல்வி 
நிறுவைஙகைளின் ்த்லவர 
குரு.்தைநசகை்ரன் ்த்ல்ம 
்தகாஙகிைகார, ந்ரகாட்டரி து்ண 
ஆளுேர ஆர.முருகை்ரகாஜ், 
கபகாறியியல் கைல்லூரியின் 
்தகாளகாளர ே.கைைகை்ரகாஜன், 
நிரவகாகை அறஙகைகாவலர 
அ.கிருஷணமூரததி ஆகிநயகார 

முன்னி்ல வகித்தைர, சிறப்பு 
விருநதிை்ரகாகை புதுக்நகைகாட்்ட 
கி்ரவுன் சிட்டி ந்ரகாட்டரி சஙகைததின் 
்த லவர எஸ.கசநதில் கைநணசன் 
கைலநது ககைகாண்டு 32 கபண் 
பணியகாளரகைளுக்கு ஆ ட்கை ள 
வழஙகி சிறப்பு ்ரயகாற்றிைகார.

விழகாவில் மு்தல்வர 
கச .கைவி்தகா , இயக்குேர 
மகா.குமு்தகா கி்ரவுன் சிட்டி 
ந்ரகாட்டரியின் கசயலகாளர ஆர.

எம்.்தஙகைதது ்்ர, கபகாருளகாளர 
பி . எல் .கசநதில்குமகார , 
திட்ட ஒருஙகி்ணப்பகாளர 
எம்.ஏ.அக்பர, அறந்தகாஙகி 
ந்ரகாட்்ரகாக்ட் சஙகைததின் ஆநலகாசகைர 
ந கை கா ப கா ல கி ருஷணன் . 
கைல்லூரியின் ந்ரகாட்்ரகாக்ட் 
்த லவர எம்.விமிகைகா, கசயலகாளர 
எம்.்தைகலட்சுமி, கபகாருளகாளர 
எஸ.விக்நைஷவரி மற்றும் பலர 
கைலநது ககைகாண்டைர. 

்கக்குறிச்சி போரதி க்ை மற்றும் அைவியல மகளிர் கலலூரியில 
கிரவுன சிடடி ் ரோடடரி ெோர்பில ஆ்டகள் வேஙகும் விேோ

வி்ரகாலிம்ல,ஜை.21-
வி்ரகாலிம்ல வட்டகா்ர 

வள்மயததின்  சகாரபில் 
புதிய பகா்ர்த எழுத்தறிவு திட்ட 
்தன்ைகாரவலரகைளுக்கு எழுது 
கபகாருட்கைள் வழஙகும் விழகா 
ே்டகபற்றது, இவவிழகாவில் 
புதுக்நகைகாட்்ட மகாவட்ட 
மு்தன்்மக் கைல்வி அலுவலர 
ந ச . ம ணி வ ண் ண ன் 
கை ல ந து  க கை கா ண் டு 
வி ்ர காலிம்ல  ஒன்றிய 
புதிய பகா்ர்த எழுத்தறிவுத 
திட்ட ்தன்ைகாரவலரகைள் 
7 2  ந பரு க்கும்  எழுது 
கபகாருட்கைளும்,நகைகாலப் 
நபகாட்டியில் கவற்றி கபற்ற 
்தன்ை கா ர வ ல ர கைளுக்கு 
பரிசுப் கபகாருட்கை்ளயும் 
வழஙகிைகார.

விழகாவில் புதுக்நகைகாட்்ட 
மகாவட்டக் கைல்வி அலுவலர 
சு வ கா மி  மு த ்த ழ கை ன் 
(  க ்த கா ட க் கை நி ் ல ) , 

வி்ரகாலிம்ல வட்டகா்ரக் கைல்வி 
அலுவலரகைள் உமகாந்தவி,
நகைகா்்த,அஙகையற்கைண்ணி,பு
துக்நகைகாட்்ட கைல்வி மகாவட்ட 
பள்ளிதது்ண ஆயவகாளர 
குருமகாரிமுதது,வி்ரகாலிம்ல 
வ ட் ட கா ்ர  வ ள ் ம ய 
ந ம ற் ப கா ர ் வ ய கா ள ர 
இளஞகசழியன்,இல்லம் 
ந்தடிக் கைல்விததிட்ட மகாவட்ட 
ஒ ரு ங கி ் ண ப் ப கா ள ர 
முனியசகாமி,வி்ரகாலிம்ல 
ஒன்றிய இல்லம் ந்தடி 
கைல்வித திட்ட ஒன்றிய 
ஒ ரு ங கி ் ண ப் ப கா ள ர 
முத்்தயகா  ஆகிநயகா ர 
கைல நது  க கை காண்டைர , 
விழகாவிற்கைகாை ஏற்பகாடுகை்ள 
வ ட் ட கா ்ர  வ ள ் ம ய 
ந ம ற் ப கா ர ் வ ய கா ள ர 
இளஞகசழியன் ஏற்பகாட்டின் 
நபரில் வட்டகா்ர வள்மய 
ஆசிரிய பயிற்றுேரகைள் 
கசயதிருந்தைர.

விைாலிைரை வட்ாை வளரையம சார்பில்

புதிய போரதை எழுததைறிவு திடட தைன்னோர்வைர்களுக்கு 
எழுது சபோருடகள் வேஙகும் விேோ

அரியலூர்,ென.21-
 அரியலூரில் ைநாெட்ட 

ஊரநாட்சி குழு கூட்டம் 
்்டசபற்றது.

அரியலூர் ைநாெட்ட 
ஊரநாட்சி குழு கூட்ட 
ைன்றத்தில் ்்டசபற்ற 
ெநாைநாரண ைற்றும் சிறப்பு 
கூட்டத்திற்கு அைன் 
ை்லெர் சபநா.ெந்திர்ெகைர் 
ை்ல்ை ெகித்ைநார் , 
ைநாெட்ட ஊரநாட்சி 
கு ழு  ச ெ ய ல நா ்ள ர் 
சிெககுைநார், ைநாெட்ட 
ஆட்சியரின் ்்ர்முகை 
உைவியநா்ளர் ெத்துணவு 
ஆறுமுகைம், ைனி அலுெலர் 
முகிலன், உளளிட்்டநார் 
முன்னி்ல ெகித்ைனர், 
உைவியநா்ளர் சிெககுைநார் 
தீர்ைநானஙகை்்ள படித்ைநார், 
ைநாெட்ட ஊரநாட்சி 
ைன்றத்திற்கு ்ைர்வு 

செயயப்பட்ட, நி்ல குழு 
உறுப்பினர்கைள சபயர் 
பட்டிய்ல அஙகீகைரித்ைல் 
ை ற் று ம்  ப ல் ் ெ று 
நிர்ெநாகை செலவினஙகைள 
உட்பட, 16 தீர்ைநானஙகைள 
நி்ற்ெற்றப்பட்டன.

இ க கூ ட் ட த் தி ல் 
ைநாெட்ட ஊரநாட்சி 
குழு உறுப்பினர்கைள 
அம்பிகைநா, ரநாைசெந்திரன், 
்ல்லமுத்து, குலகசகைநாடி, 
ெெந்ைைணி,  ெகிலநா 
்ைவி, ரநா்ெந்திரன், 
அன்பழகைன், ைனலட்சுமி, 
கீைநா, து்ண ெட்டநார 
ெ்ளர்சசி  அலுெலர் 
ர்ைஷ உளளிட்ட பலர் 
பங்கைற்றனர்.

முடிவில் அரியலூர் 
ைநாெட்ட ஊரநாட்சி குழுத் 
ை்லெர் ெந்திர்ெகைர் 
்ன்றி கூறினநார்.

அரியலூரில் மாவட்ட 
ஊராடசி குழு கூட்டம்
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்ரகாணிப்நபட்்ட, ஜை.21
இ ்ர கா ணி ப் ந ப ட் ் ட 

மகாவட்டம்  முததுக்கை்ட 
நபருநது நி்லயம் அருகில் 
அதிமுகை ேகை்ர கசயலகாளர 
ந கை . பி . ச ந ந ்த கா ஷ ம் 
்த்ல்மயில் எம்ஜிஆர 
106வது பிறந்தேகாள் நிகைழ்ச்சி 
ே்டகபற்றது.

இநநிகைழ்ச்சியில் சிறப்பு 
அ்ழப்பகாள்ரகாகை மகாவட்ட 

கசயலகாளர சு.்ரவி  கைலநது 
க கை கா ண் டு  எ ம் ஜி ஆ ர 
உருவப்படததிற்கு மகா்ல 
அணிவிதது கபகாது மக்கைளுக்கு 
அன்ை்தகாைம் வழஙகிைகார.  

உ ட ன்  ம கா வ ட் ட 
இ்ளஞர அணி கசயலகாளர 
சி.ஏழும்ல,  மகாவட்ட 
அம்மகா நப்ர்வ கபகாருளகாளர 
சுகுமகார, மகாவட்ட கபகாருளகாளர 
ஷகாபுதீன், மகாவட்ட அம்மகா 

ந ப ்ர்வ  க ச யல காள ர 
பூண்டி பி்ரகைகாஷ, மகாவட்ட 
வரத்தகை அணி கசயலகாளர 
நசது்ரகாமன், மகாவட்ட மகைளிர 
அணி கசயலகாளர ்ரகாதிகைகா, 
கும்ரன், மணி, பிலிப்ஸ, 
கிருஷணமூரததி பகாஸகை்ரன், 
அ ந ச கா கை ன் ,  ம ற் று ம் 
ஏ்ரகாளமகாை நிரவகாகிகைளும் 
க்தகாண்டரகைளும் கைலநது  
ககைகாண்டைர.

ராணிப்பேட்்டயில் எம்ஜிஆர் 
பிறந்தநாள் விழாவில் அன்ன்தா்னம்

மது்ரகாந்தகைம், ஜை.21-
கசஙகைல்பட்டு மகாவட்டம்,  

மது்ரகாந்தகைததில் கைகாஙகி்ரஸ 
கைட்சி சகாரபகாகை மகாநில 
்த்லவர நகை.எஸ.அழகிரி 
உத்த்ரவின்படி,  மகாநில 
கபகாதுக்குழு உறுப்பிைர 
ஏ .ஆ ர . கி ருஷண்த காஸ 
முன்னி்லயில், மகாநில 
கபகாதுக்குழு உறுப்பிைர ஓ.வி.
ஆர ்ரஞசித ்த்ல்மயில் 
ஆளுே் ்ர  கைண்டி தது  
அம்நபதகைர சி்ல அருகில் 
ஆரப்பகாட்டம் ே்டகபற்றது. 
மகாவட்ட எஸ.சி., எஸ.டி. 
பிரிவு ்த்லவர பகாக்கைம் பகாலு 
வ்ரநவற்பு உ்்ரயகாற்றிைகார.

இ தி ல்  சி ற ப் பு 
அ ் ழ ப் ப கா ள ர கை ள கா கை 
கைவுன்சிலர ்தமிழ்ரசன், மகாவட்ட 
இ்ளஞர கைகாஙகி்ரஸ ்த்லவர 
பி்ர்தகாப், ேகாகைமுதது, அன்பு, 
ேகைர நவ்தகா, ஞகாைசம்பந்தம், 
ஓ.வி.விநைகாத, பகாஸகைர 
பஙநகைற்றைர.

கைண்டை நகைகாஷஙகை்ள 
அகைமது ரியகாஸ  மகா.கபகா.உ, 
வழக்கைறிஞர கைகாத்தவ்ரகாயன் 
மு ழ ங கிை ர .  பி ்ர ப கா , 
சததியமூரததி, மு்ரளி, ஜீவகா 
மற்றும் நூற்றுக்கைணக்கைகாநைகார 
கைண்டை ஆரப்பகாட்டததில் 
கைலநது ககைகாண்டைர.

காங்கிரஸ் கடசி சார்பில் ஆளுந்ர 
கண்டித்து கண்்ட்ன ஆர்பபோட்டம்

ஈந்ரகாடு, ஜை. 21 -
ஈந்ரகாடு கிழக்கு க்தகாகுதி 

இ்டதந்தர்தலில் அ.தி.மு.கை. 
நபகாட்டியிடுகிறது. இ்தைகால் 
அ.தி.மு.கை. க்தகாண்டரகைள் 
உற்சகாகைம் அ்டநதுள்ளைர. 
அ.தி.மு.கை. சகாரபில் யகார 
நபகாட்டியிடுவகார என்று 
எதிரபகாரப்பு அதிகைரிததுள்ளது. 
ஈந்ரகாடு மகாேகைர மகாவட்ட 
கசயலகாளரும், முன்ைகாள் 
அ ் ம ச் ச ரு ம கா ை 

ந கை . வி . ்ர கா ம லி ங கை ம் 
நபகாட்டியிடுவ்தற்கைகாை வகாயப்பு 
அதிகைமகாகை உள்ள்தகாகை 
கைட்சியிைர க்தரிவிததுள்ளைர. 

இநநி்லயில் அ.தி.
மு.கை. சகாரபில் ஈந்ரகாடு கிழக்கு 
க்தகாகுதி இ்டதந்தர்தல் 
க்தகாடரபகாை கசயல்வீ்ரரகைள் 
ஆநலகாச்ைக் கூட்டம்  
வில்ல்ரசம்பட்டி ேகால் ந்ரகாட்டில் 
உள்ள ்தனியகார திருமண 
மண்டபததில் ே்டகபற்றது.

 முன்ைகாள் அ்மச்சரகைள் 
நகை.ஏ.கசஙநகைகாட்்டயன் எம்.
எல்.ஏ., ்தஙகைமணி எம்.எல்.ஏ., 
நகை.வி.்ரகாமலிஙகைம் ஆகிநயகார 
்த்ல்ம ்தகாஙகிைகாரகைள் 
. முன்ைகாள் அ்மச்சர 
கைருப்பண்ணன் எம்.எல்.ஏ., 
எம்.எல்.ஏ.க்கைள் கஜயக்குமகார, 
பண்ணகாரி, முன்ைகாள் எம்.
எல்.ஏ.க்கைள் நகை.எஸ.க்தன்ை்ரசு, 
சிவசுப்பி்ரமணி உள்பட பலர 
கைலநது ககைகாண்டகாரகைள்.

ஈ்ரோடு கிேக்கு சதைோகுதியில அதிமுக 
செயல வீரர்கள் ஆ்ைோெ்்ன கூடடம்

ஈந்ரகாடு , ஜை. 21 -
ஈந்ரகாடு கிழக்கு க்தகாகுதியில் 

இ ட்தந்தர்தல் ே் டகபறுவ ்்த 
ஒட்டி ஈந்ரகாடு மகாேகை்ரகாட்சி 
அலுவலகைம் ந்தர்தல் ேடததும் 
அலுவலகைமகாகை மகாறி உள்ளது.

இ்்தயடுதது ஈந்ரகாடு 
மகாேகை்ரகாட்சி அலுவலகைததில் 
ந்த ர்தல் கைட்டுப்ப காட்டு 
அ்ற திறக்கைப்பட்டது. 
ந்தர்தல் சம்பந்தமகாகை வரும் 
புகைகாரகை்ள கபறுவ்தற்கைகாகை 
இந்த கைட்டுப்பகாட்டு அ்ற 
அ்மக்கைப்பட்டுள்ளது குறிதது 
ந்தர்தல் ேடததும் அலுவலர 
சிவக்குமகார கூறிய்தகாவது, 

மகாேகை்ரகாட்சி அலுவலகைததில் 
24 மணி நே்ரமும் கசயல்படக்கூடிய 
ந்தர்தல் கைட்டுப்பகாட்டு அ்ற 
திறக்கைப்பட்டுள்ளது.இஙகு 
சுழற்சி மு்றயில் 24 மணி 
நே்ரமும் அலுவலரகைள் 
நியமிக்கைப்பட்டுள்ளைர. 
இ்தற்கைகாகை 180042594890 
என்ற இலவச எண்ணும் 
வழஙகைப்பட்டுள்ளது. இந்த 
எண்்ண 24 மணி நே்ரமும் 
க்தகாடரபு ககைகாள்ளலகாம்.

இஙகு வரும் புகைகாரகைள் 
பறக்கும் ப்டக்கும், ந்தர்தல் 
அதிகைகாரிக்கும் க்தரிவிக்கைப்படும். 
இ்டதந்தர்தல் ே்டகபறும் 

ஈந்ரகாடு கிழக்கு க்தகாகுதியில் 4 நபர 
ககைகாண்ட நி்ல கைண்கைகாணிப்பு 
குழு அ்மக்கைப்பட்டுள்ளது. 
க்தகாகுதி எல்்லகைளில் 
இவரகைள் சுழற்சி மு்றயில் 
வகாகைை ்தணிக்்கையில் 
ஈடுபடுவகாரகைள். இந்த குழுவில் 
ஒரு டி ்்ரவர, ஒரு நகைம்ரகா நமன், 
ஒரு நபகாலீசகார உள்பட 4 நபர 
இருப்பகாரகைள்.

்தற்நபகாது ந்தர்தல் ேடத்்த 
விதிமு்றகைள் அமலில் 
இருப்ப்தகால் 50 ஆயி்ரம் 
ரூபகாயக்கும் அதிகைமகாகை க்ரகாக்கை 
பணம் எடுதது கசல்பவரகைள் 
உரிய ஆவணஙகைளுடன் எடுதது 
கசல்ல நவண்டும். திருமண 
மண்டபஙகைளில் கூட்டம் அல்லது 
நிகைழ்ச்சி ேடததுபவரகைள் ந்தர்தல் 
ேடத்்த விதிகை்ள பின்பற்ற 

உததி்ரவிடப்பட்டுள்ளது. 
நி்ல கைண்கைகாணிப்பு குழு்வ 
க்தகாடரநது பறக்கும் ப்ட 
அ்மக்கைப்பட உள்ளது என்று 
கூறிைகார.

 இ்த்ை க்தகாடரநது 
மகாேகை்ரகாட்சி அலுவலகை கூட்ட 
அ்ரஙகில் அ்ைதது கைட்சி 
பி்ரமுகைரகைள், நபகாலீசகார, அச்சகை 
உரி்மயகாளரகைளுக்கைகாை 
ஆநலகாச்ை கூட்டம் ந்தர்தல் 
ேடததும் அலுவலர சிவக்குமகார 
்த்ல்மயில் ே்டகபற்றது. 
இதில் ந்தர்தலில் பின்பற்ற 
நவண்டிய விதிமு ற்கைள் குறிதது 
விரிவகாகை எடுதது ்்ரக்கைப்பட்டது. 
கபகாதுமக்கைள், வியகாபகாரிகைள் 
்த ங கைளுக்கு  ஏ ற் ப டு ம் 
பி்ரச்ச்ைகைள் குறிததும் 
கூட்டததில் நபசிைர.

ஈபைாடு கிழக்கு ப�ாகுதியில் இர்தப�ர்�ல் நர்பேறுவர� ஒடடி 

ஈ்ரோடு மோநகரோடசி அலுவைகம் ் தைர்தைல 
நடததும் அலுவைகமோக மோறி உள்ளது

ff இரொணிபய�ட்்  ்ைொெட்்ம், ெொலொஜொ தொலு�ொ, முத்துக�்் 
ய�ருந்து நி்லயம் அருய� இரொணிபய�ட்்் ைொெட்் 
விடுத்ல சிறுத்்த�ள �ட்சி ்சொர்�ொ� புதுகய�ொட்்் 
ைொெட்்ம் யெங்� ெயல் கிரொைத்தில் குடிநீரில் ைனித 
�ழிவு�் ள க�ொட்டிய இழிெொன குற்ற க்சயல்�ளில் ஈடு�ட்  ்சமூ� 
வியரொதி�் ள ் �து க்சயய ெலியுறுத்தி ைொெட் ச க்சயலொளர் 
குண் ொ் (எ ) ்சொர்லஸ த்ல்ையில் �ண்்ன ஆர்ப�ொட் ம் 
ெ் ்க�ற்றது. ெ�ர ைன்ற து்ணத் த்லெர் ரயைஷ �ர்ணொ 
ைற்றும் ைொெட் ,்  ெ�ர, ஒன்றிய நிர்ெொகி�ள உறுபபினர்�ள 
என �லர் �லந்து க�ொண்்னர். இரொணிபய�ட்்் ைொெட்்ம் 
்சொர்பில் அரகய�ொணம் ைற்றும்  முத்துக�்் ய�ருந்து 
நி்லயம் ஆகிய இ்ங�ளில் இந்த �ண்்ன ஆர்�ொட்்ம் 
ெ்்க�ற்றது.

மயிலகாடுது்ற, ஜை. 21 -
ே கா கை ப் ப ட் டி ை ம் 

ம கா வ ட் ட த தி லி ரு ந து 
மயிலகாடுது்ற மகாவட்டம் 
பி ரி க் கை ப் ப ட் டு  மூன்று 
ஆண்டுகைள் கைடந்த நி்லயில் 
ஆயு்தப் ப்ட்ய உள்ளிட்ட 
பல்நவறு நிரவகாகைஙகைள் 
ேகாகைப்பட்டிைம் கைகாவல்து்ற 
கீ ழி ரு ந து  வ ந ்த து .  
இநநி்லயில் சமீபததில் 
மயிலகாடுது்ற மகாவட்டததிற்கு 
எ ன் று  ஆ யு ்த ப் ப ் ட 
உருவகாக்கைப்பட்டது. 

இதில் 57 கபண்கைள் 
உட்பட 252 நபர ஆயு்தப்ப்ட 
கைகாவலரகைளகாகை பணியமரத்தப் 
பட்டுள்ளைர. ஐநது கைகாவல் 
உ்தவி ஆயவகாள ரகைள் 
ஒரு கைகாவல் ஆயவகாளர 
ஒரு டிஎஸபி ஆகிநயகார 

மயிலகாடுது்ற மகாவட்ட 
அதி்ரடிப்ப்ட நபகாலீசில் 
பணியில் உள்ளைர. இந்த 
கைகாவலரகைளுக்கு மீட்பு மற்றும் 
நிவகா்ரண பணிகைள் குறிதது 
தீய்ணப்பு து்ற வீ்ரரகைள் 
நே்ரடி கசயல் விளக்கைம் 
அளித்தைர. 

கையிறுகை்ள பயன்படுததி 
உயிரகை்ள கைகாப்பது தீ்ய 

கைட்டுப்படுததி நச்தத்்த 
்த வி ர ப் ப து  வி ப த தி ல் 
சிக்கியவரகைளுக்கு மு்தலு்தவி 
அளிப்பது ,  உள்ளிட் ட 
பல்நவறு வ்கைகைள் குறிதது 
நே்ரடியகாகை கசயல் விளக்கைம் 
அளித்தைர மயிலகாடுது்ற 
தீய்ணப்பு து்ற அதிகைகாரி 
முததுக்குமகார உள்ளிட்நடகார 
பயிற்சியில் பஙநகைற்றைர.

தீய்ைப்பு து்ை மீடபு மற்றும் நிவோரை 
பணிகள் குறிதது ் நரடி செயல விளக்கம்

மயிலகாடுது்ற,ஜை,21
மயிலகாடுது்ற மகாவட்டம், 

்த ்ரஙகைம்ப காடி  ்த காலுகை கா 
க ப கா் ற ய கா ர  அடுதது 
எருக்கைட்டகாஞநசரி பகுதியில் 
இளம் க்தகாழிலதிபர ஏ.நகை.
சநதுரு, ்தைது பிறந்த ேகா்ள 
ஏ்ழ எளிநயகாருக்கு ேலததிட்ட 
உ்தவிகைள் வழஙகும் விழகாவகாகை 
ககைகாண்டகாடிைகார. 

வி ழ கா வி ல்  ப ள் ளி 
மகாணவ மகாணவிகைளுக்கு 
கைல்வி உ்தவித க்தகா்கை, 
வி்ளயகாட்டு உபகை்ரணஙகைள், 
்தமிழகை அளவில் கை்ரகாதந்த 
நபகாட்டியில் கவற்றி கபற்ற 

மகாணவிக்கு ஊக்கைதக்தகா்கை 
மற்றும் நி்ைவு பரிசுகை்ள 
வழஙகிைகார. அந்தநபகால் 
முதிநயகார, ஏ்ழ மக்கைளுக்கு 
உ்தவிதக்தகா்கை, ஆ்டகைள், 
மளி்கை கபகாருள் உள்ளிட்ட 

ப ல் ந வ று  ே ல த தி ட் ட 
உ்தவிகைள் வழஙகிைகார. 
நிகைழ்ச்சியில் கைல்வியகாளரகைள், 
சமூகை கசயல்பகாட்டகாளரகைள், 
வணிகைரகைள் பலர கைலநது 
ககைகாண்டைர.

தைரஙகம்போடியில பள்ளி மோைவ மோைவி மற்றும் நலிவுற்ைவர்களுக்கு 
நைததிடட உதைவிகள் வேஙகிய இளம் சதைோழிைதிபர்

கைகா்்ரக்கைகால்,ஜை,21
கைகா்்ரக்கைகால் கைகாரனிகவல் 

திருவிழகாவில் பல்நவறு 
நபகாட்டிகைள் ேடத்தப்பட்டது. 
இ்தன் ஒரு பகுதியகாகை கைடந்த 
17ஆம் ந்ததி ்சக்கிள் 
ந ்ரஸ ேடத்தப்பட்டது . 
்சக்கிள் நபகாட்டியின் நபகாது 
திருேள்ளகாறு சகா்லயில் 
இருநது கைகாம்ரகாஜர சகா்ல 
திரும்பும் வழியில் ்பலட் 
பணியில் இருந்த உடற்கைல்வி 
ஆசிரியர மகா்தவன் என்பவரின் 
இருசக்கை்ர வகாகைைம் மீது 
மகாணவி ரிஷிகைகா ் சக்கிள் 
நமகாதி விபததுக்குள்ளகாைதில் 
மகாணவி ்த்லக்குப்புற 
விழுநது கைகாயம் அ்டந்தகார. 

இ ்த ்ை  ஆசி ரி ய ர 
மகா்தவன் கைண்டு ககைகாள்ளகாமல் 
்சக்கிள் நப கா ட்டியில் 
கைவைம் கசலுததிய்தகாகை 
குற்றச்சகாட்டு எழுந்தது. 
இநநி்லயில் மகாணவியின் 
்தந்்த ஆசிரியர மகா்தவ்ை 
்தகாக்கிய்தகாகை அவர மீது 
வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது. 
ம கா ண வி ் ய  ந ம ல் 
சிகிச்்சக்கைகாகை ்தஞசகாவூர 
ம ரு த து வ ம ் ை யி ல் 
அனுமதிக்கைப்பட்டுள்ளகார. 
இ்்தயடுதது மகாணவியின் 
்தகாயுடன், மகாவட்டத ்த்லவர 
கைநணஷ ்த்ல்மயில் 
வ ந தி ரு ந ்த  இ ந து 

முன்ைணியிைர கைகா்்ரக்கைகால் 
ம கா வ ட் ட  மு து நி ் ல 
கைகாவல் கைண்கைகாணிப்பகாளர 
நலகாநகைஸவ்ர்ை சநதிதது 
மகாணவியரின் விபததுக்கு 
கைகா்ரணமகாகை இருந்த ஆசிரியர 
மகா்தவன் மீது வழக்கு பதிவு 
கசயய நவண்டும் எைவும் 
இது நபகான்ற நிகைழ்ச்சிகைளில் 
உரிய பகாதுகைகாப்பு அளிக்கை 
நவண்டும் எைவும் மனு 
அளிததுள்ளைர. 

அ ப் ந ப கா து  ந ப சி ய 
மகாணவியின் ்தகாய கைகாமகாட்சி 
"ஆசிரியர மகா்தவன் என்பவர 
ஒரு மகாணவி்ய ்சக்கிள் 
நபகாட்டியில் கவற்றி கபற 
்வப்ப்தற்கை கா கை  ்தைது 
மகை்ள திட்டமிட்டு ககைகா்ல 
முயற்சி கசயதிருப்ப்தகாகை 
குற்றம் சகாட்டிைகார. இதுவ்்ர 
எ ந ்த  ே டவடிக்்கையும் 
எடுக்கைவில்்ல எைவும் 
கைகாவல் நி்லயததில் புகைகார 
அளிக்கைச் கசன்றகால், ேகை்ர 
கைகாவல் நி்லயததிற்கும் 
நபகாக்குவ்ரததுக் கைகாவல் 

நி்லயததிற்கும் அ்லய 
்வப்ப்தகாகை க்தரிவித்த 
அவர, மு்தன்்ம கைகாவல் 
கைண்கைகாணிப்புகை்ள சநதிதது 
மனு அளிததுள்ள்தகாகைவும் 
்தைது மகைளின் விபததிற்கு 
நீதி நவண்டும் எைவும் அவர 
நகைட்டுக்ககைகாண்டகார. 

பின்ைர கசயதியகாளிடம் 
நபசிய கைகா்்ரக்கைகால் மகாவட்ட 
இநது முன்ைணி கசயலகாளர 
சி வ சு ப் பி ்ர ம ணி ய ன் 
"இந்தப் பி்ரச்சி்ை்ய 
ககைகா்ல முயற்சி வழக்கைகாகை 
பதிவு கசயயகாவிட்டகால் 
இநது முன்ைணி சகாரபில் 
திஙகைள்கிழ்ம அன்று 
மகாகபரும் நபகா்ரகாட்டம் 
ே ் ட க ப று ம்  எைவு ம் 
எச்சரிக்்கை விடுததுள்ளகார.

மகாணவி விபததுக்கு 
உள்ளகாகி ்தஞசகாவூரில் சிகிச் ச 
கபற்று வரும் நி்லயில் 
ஆசிரியரகைள் கூட்ட்மப்பு 
சகாரபில் கைண்டை ஆரப்பகாட்டம் 
அறிவிக்கைப் ப ட்டுள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கைது

கோ்ரக்கோலில ் ெக்கிள் ் போடடியில விபததுக்குள்ளோ்ன மோைவியின 
தைோய இந்து முன்னணியி்னருடன கோவல கணகோணிப்போளரிடம் புகோர்

சீரகைகாழி, ஜை. 21 -
மயிலகாடுது்ற மகாவட்டம் 

சீரகைகாழி, ்த்ரஙகைம்பகாடி ஆகிய 
்தகாலுகைகாவில் க்தகாடரம்ழயகால் 
ப கா தி க் கை ப் ப ட் ட 
விவசகாயிகைளுக்கு விடுபட்ட 
பயிர கைகாப்பீட்டு க்தகா்கை்ய 
வழஙகை நகைகாரி சீரகைகாழி புதிய 
பஸ நி்லயம் எதிரில் 
்தமிழ்ேகாடு விவசகாயிகைள் 
சஙகைததிைர ஆரப்பகாட்டததில் 
ஈடுபட்டைர.

ஆ ர ப் ப கா ட் ட த தி ற்கு 
சீரகைகாழி ஒன்றிய கசயலகாளர 
வ ்ர்த ்ர காஜன் ்த்ல்ம 
்தகாஙகிைகார. விவசகாய சஙகை 
ஒன்றிய து்ணத ்த்லவர 
கைம்ப்தகாசன், விவசகாய சஙகை 
மகாவட்ட து்ண கசயலகாளர 
சிவ்ரகாமன், இநதிய கைம்யூனிஸட் 
கைட்சி ஒன்றிய கசயலகாளர 
நீதிநசகாழன் ஆகிநயகார 
முன்னி்ல வகித்தைர. 

ஆரப்பகாட்டததில் இநதிய 
கைம்யூனிஸட் கைட்சி மகாவட்ட 
கசயலகாளர சீனிவகாசன், 

விவசகாய சஙகை மகாவட்ட 
க ச யல காள ர  வீ ்ர ்ர கா ஜ் , 
அதிமுகை (ஓபிஎஸ அணி) 
சீரகைகாழி நமற்கு ஒன்றிய 
கசயலகாளர கைல்யகாணம் 
ஆகிநயகார கைலநதுககைகாண்டு 
1 2 2  ஆ ண் டு கை ளு க் கு 
பின்ைர வ்ரலகாறு கைகாணகா்த 
அளவில் கபய்த க்தகாடர 
ம்ழயகால் பகாதிக்கைப்பட்ட 
விவசகாயிகைளுக்கு  பயிர 
கைகாப்பீடு க்தகா்கை கி்டக்கை 
ேடவடிக்்கை எடுக்கைகா்த 
சீரகைகாழி நவளகாண்்ம து்ற 
அதிகைகாரிகை்ள கைண்டிததும், 
கைகாப்பீட்டு நிறுவைத்்த 
கைண்டிததும்  பகாதிக்கைப்பட்ட 
அ்ைதது விவசகாயிகைளுக்கும் 
பயிர கைகாப்பீட்டுத க்தகா்கை்ய 

வழஙகை நகைகாரியும் கைண்டை 
உ்்ரயகாற்றிைகார. 

க்தகாடரநது சீரகைகாழி, 
்த ்ர ங கை ம் ப கா டி  ஆ கி ய 
்த காலுகை காவில் விடுபட்ட 
அ்ைதது கி்ரகாமததிற்கும் 
பயிர கைகாப்பீட்டுத க்தகா்கை 
வழஙகை நவண்டும், பயிர 
கைகாப்பீடு க்தகா்கை கி்டக்கை 
ேடவடிக்்கை எடுக்கைகா்த 
சீரகைகாழி நவளகாண்்ம து்ற 
அதிகைகாரிகை்ள கைண்டிததும் 
நகைகாஷஙகை்ள எழுப்பிைர. 

இந்த ஆரப்பகாட்டததில் 
முன்நைகாடி  விவசகாயிகைள் 
்ரகாமன், பகாஸகை்ரன், ந்தவகி, 
ககைகாண்டல் கைல்யகாணம் 
உள்ளிட்ட பலர கைலநது 
ககைகாண்டைர

விடுபடட பயிர் கோப்பீடடு சதைோ்க்ய 
வேஙக ் கோரி சீர்கோழி விவெோயிகள் ஆர்ப்போடடம்

ff புது்ெ அரசு �ொ்ரக�ொல் ைொெட்்த்தில் ஜனெரி- 25 
அன்று ெ்் க�ற இருககும் யதசிய ெொக�ொளர் தினத்தி்ன 
முன்னிட்டு �ொ்ரக�ொல் ைொெட்் யதர்தல் து்ற ்சொர்�ொ� 
கிரிகக�ட் ய�ொட்டி�ள ெ்த்தப�ட்டு ெருகிறது. அதன் முதல் 
ய�ொட்டியி்ன ைொெட்் யதர்தல் து்ற ்சொர்�ொ� து்ண 
ைொெட்் யதர்தல் அதி�ொரியொன �ொஸ�ரன் , ெொக�ொளர் 
�திவு அதி�ொரியொன சு�ொஸ , ைொெட்் யதர்தல் து்ற 
�ண்�ொணிப�ொளர் �ொலு (என்ற) �ககிரி்சொமி ஆகியயொர் 
முதல் ய�ொட்டியி்ன �ொ்ரக�ொல் உப�ந் தி்லில் 
துெககி ் ெத்தனர். அ்னெரும் ெொக�ளிக� யெண்டும் 
யெர்்ையொ� ெொக�ளிக� யெண்டும் என து்ண ைொெட்் 
யதர்தல் அதி�ொரி �ொஸ�ரன்  ய�சினொர். இபய�ொட்டியில் 41 
அணி�ள �ஙகு க�றுகின்றன. ய�ொட்டி�ள �ொ்ரக�ொல் ,  
திரு�ட்டினம் �குதி�ளில் உளள மூன்று ் ைதொனங�ளில் 
ெ்்க�றுகிறது. இந்த நி�ழ்வில்  CAP Apex Councillor 
ரொைதொஸ, �ொ்ரக�ொல் ைொெட்் கிரிகக�ட் அய்சொசியயஷன் 
த்லெர் ஹொஜொப�ொ க்சயலர் அறிெழ�ன்  ைற்றும் �ொல 
முகுந்தன் ஆகியயொர் �லந்து க�ொண்்னர்.

ff புது்ெ அரசு �ட்டி்ங�ள ைற்றும் ்சொ்ல�ள 
ய�ொட்்ம் க�ொதுப�ணித்து்ற, �ொ்ரக�ொல்,  
யெட்்்�ொரன் கதரு ்சொ்லயி்ன யைம்�டுத்துதல் 
ைற்றும் �ொைரொஜர் விரிெொக� ்சொ்லயி்ன அ�லப�டுத்தி 
யைம்�டுத்துதல். 1.25 கி.மீ நீளமுளள �ொ்ரக�ொல் 
்சொ் லயி்னயும் 1.10 ெ�ர யெட்்்க�ொரன் கி.மீ நீளமுளள 
இடும்�ன் க்சட்டியொர் ்சொ் லயி்னயும் யைம்�டுத்துதல் ைற்றும் 
�ொைரொஜர் விரிெொக� ்சொ்லயி்ன 7.00 மீ அ�லத்திலிருந்து 
10.00 மீ அ�லைொ� சுைொர் 1.20 கி.மீ நீளத்திற்கு யைம்�டுத்துதல் 
ைற்றும் �ழிவுநீர் ெடி�ொல் அ்ைத்தல் �ணிக�ொ� ைத்திய 
்சொ்ல �ட்்்ைபபு நிதி (CRIF) உதவியு்ன் ரூ.3.66 ய�ொடி 
ைதிபபீட்டில் க்சயல்�டுெதற்�ொன பூமி பூ்ஜ யெற்று ெ்ககு 
கதொகுதி ்சட்்ைன்ற உறுபபினர் பி.ஆர்.என். திருமுரு�ன்,  
த்ல்ையில் ெ்்க�ற்றது. இவ்விழொவில் �ொ்ரக�ொல் 
க�ொதுப�ணித்து்ற �ண்�ொணிபபு க�ொறியொளர் 
ரொஜய்ச�ரன், நிர்ெொ� க�ொறியொளர்�ள ்சந்திரய்ச�ரன்,  
வீரக்சல்ெம் ைற்றும் து்ற ்சொர்ந்த அதி�ொரி�ளு்ன் ஊர் 
முககியஸதர்�ள ைற்றும் க�ொதுைக�ள �லரும் �லந்து 
க�ொண்்ொர்�ள.

ff இரொணிபய�ட்்் ைொெட்்த்தில் க்சயதி ைக�ள கதொ்ர்புத் 
து்றயின் ்சொர்பில் அரசின் ்சொத்ன விளக�ம் பு்�ப�் 
�ண்�ொட்சியில் �்ல நி�ழ்சசி�ள இரொணிபய�ட்்் 
அரசினர் ஆண்�ள யைல்நி்லப�ளளி ்ைதொனத்தில் 
"ஓயொ உ்ழபபின் ஓரொண்டு �்்கய�ொடி தமிழர்�ளின் 
�னவு�்ள தொஙகி" என்ற த்லபபில் ெ்்க�ற்றது. 
தமிழ்ெொடு ைத்திய/ைொநில அரசின் ்சொத்ன�ள ைற்றும் 
ெலத்திட்்ங�ள குறித்த பு்�ப�்க �ண்�ொட்சி ைற்றும் 
�ல்து்ற �ணி �ண்�ொட்சியின் ஐந்தொம் ெொள �ளளி ைொணெ 
ைொணவி�ளின் �்ல நி�ழ்சசி�ள �ொர்்ெயொளர்�ளின் 
ைன்த ஈர்ககும் ெ்�யில் ெ்்க�ற்றது.கசன்்ை, ஜை,21

கசன்்ை எண்ணுகார 
கைததிவகாக்கைம் பஜகாரில் உள்ள 
மகாேகை்ரகாட்சி ேடுநி்லப்பள்ளி 
உள்ளது இஙகு ஒன்று 
மு்தல் 8 ம் வகுப்பு வ்்ர 
சுமகார 285க்கு நமற்பட்ட 
மகாணவ,மகாணவியரகைள் 
படிதது வருகின்றைர. 

இப்பள்ளியில் படிக்கும் 
மகாணவ,மகாணவிகைளுக்கு 
நபகாதிய வகுப்ப்றகைள் 
பற்றகாக்கு்ற கைகா்ரணமகாகை 
சி ்ரமப்பட்டு  வந்தைர .  
இதுகுறிதது பள்ளி ்தல்ம 
ஆ சி ரி ய ர  ஜ மி மி ய கா  
திருகவகாற்றியூர சட்டமன்ற 
உறுப்பிைர நகை.பி.சஙகைரிடம் 
நகைகாரிக்்கை ் வத்தகார. 

தி ரு க வ ற் றி யூ ர 
சட்டமன்ற நமம்பகாட்டு 
நி தி யிலிரு ந து  ரூ  7 5 
லட்சம் கசலவில் கூடு்தல் 
வகுப்ப்றகைள் மற்றும் 
கைவுன்சிலர நகைகாமதி சநந்தகாஷ 
நமம்பகாட்டு நிதி  ரூ 6.50 லட்சம் 
கசலவில் ப்ழய பள்ளி 
கைட்டிடத்்த சீ்ர்மக்கைவும் 

திட்டமிடப்பட்டது .
இ்தற்கைகாை கைட்டுமகாைப் 

பணி துவக்கை விழகா நேற்று 
கைகா்ல பள்ளி வளகாகைததில் 
ே ் ட க ப ற் ற து . இ ந ்த 
நிகைழ்ச்சியில்  மகாமன்ற 
உறுப்பிைர நகைகாமதி மற்றும் 
திருகவகாற்றியூர சட்டமன்ற 
உறுப்பிைர நகை.பி.சஙகைர 
எம்எல்ஏ கைட்டுமகாை பணி்ய  
பூமி பூ்ஜ நபகாட்டு துவக்கி 
்வத்தகார. 

இ்ரண்டு மகாடிகைள்,ஆறு 
வகுப்ப்றகைள் மற்றும் 
ே வீை  கைழி ப் ப் ற டன் 

கூடிய பள்ளி கைட்டிடம் ஆறு 
மகா்தஙகைளில் கைட்டப்பட்டு 
மகாணவ, மகாணவியரகைளின் 
பயன்பகாட்டு விடப்படும் 
என்று நகை பி சஙகைர எம்எல்ஏ 
க்தரிவித்தகார.

நி கை ழ் ச் சி யி ல் 
நகை.பி. கசகாக்கைலிஙகைம், 
கைவுன்சிலரகைள் ்தம்பியகா 
என்ற ்தமிழ்ரசன், முன்ைகாள் 
கைவுன்சிலரகைள் ்ரநமஷ, நசகைர, 
நிரவகாகிகைள் ந்தசப்பன், 
சு ந ்ரஷ ,முனுச காமி ,  ஏ . 
்ரவி உட்பட பலர கைலநது 
ககைகாண்டைர.

எண்ணூரில் ரூ 86.5 ைடசம பசைவில்

பள்ளி கடடிடம் கடட பூமி பூ்ஜ ் போடடு 
்க.பி. ெஙகர் எம்எலஏ அடிக்கல நோடடி்னோர்

ff திண்டுக�ல் ைொெட்்ம், ்சொணொர்�ட்டி ஊரொட்சி 
ஒன்றியம், க�ொ்செ�ட்டியில் யெற்று ெ்்க�ற்ற 
ஜல்லிக�ட்டு விழொவி்ன ைொெட்் �கலக்ர் வி்சொ�ன், 
�ொர்்ெயிட்்ொர். அருகில் திண்டுக�ல் ெொ்ொளுைன்ற 
உறுபபினர் யெலுச்சொமி, ைொெட்் எஸபி �ொஸ�ரன், 
ெருெொய அலுெலர் லதொ, திண்டுக�ல் ெருெொய 
ய�ொட்்ொட்சியர் பியரம்குைொர், உதவி ஆட்சியர் 
பிரியங�ொ, திண்டுக�ல் ெட்்ொட்சியர் கிழககு ்சந்தன 
யைரி கீதொ உட்�் �லர் உளளனர்.
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ff திருசசி ைொெட்்ம் ரங�ம் அடுத்த ெெலூர் 
குட்்ப�ட்டு அரசு �்ல ைற்றும் அறிவியல் �ல்லூரியில் 
ெ்்க�ற்ற ைொெட்் யெ்ல ெொயபபு ைற்றும் கதொழில் 
கெறி ெழி�ொட்டும் ்ையம் ்சொர்பில் கதொழில்கெறி 
ெழி�ொட்டும் �ண்�ொட்சி ைற்றும் �ருத்தரங்� ைொெட்் 
�கலக்ர் பிரதீப குைொர் யெற்று கதொ்ஙகி ்ெத்து 
உ்ரயொற்றி �ல்யெறு ய�ொட்டி�ளில் கெற்றி க�ற்ற 
ைொணெ ைொணவி�ளுககு �ரிசு�ள ைற்றும் �ொரொட்டு 
்சொன்றிதழ்�்ள ெழஙகினொர். இந்த நி�ழ்வில் ைண்்ல 
இ்ண இயககுனர் (�ல்லூரி �ல்வி) குணய்ச�ரன், 
து்ண இயககுனர் ை�ொரொணி, முன்னொள �்்வீரர் 
ெலன் து்றயின் து்ண இயககுனர் கலப.�ைொண்்ர். 
்சஙகீதொ, ைொெட்் யெ்ல ெொயபபு அலுெலர் 
�்லசக்சல்ென், �ல்லூரி முதல்ெர், ய�ரொசிரியர்�ள, 
ைொணெ, ைொணவி�ள �லந்து க�ொண்்னர்.

ைது்ர, ென.21 –
ைது்ர ைநாெட்ட 

ஆட்சியர் அலுெலகைம் 
முன்பநாகை ைமிழ்நாடு 
வியநாபநாரிகைள ெஙகைப் 
் ப ர ் ெ  ை து ் ர 
ைண்டலம் ெநார்பநாகை 
ைண்டல  ை்லெ ர் 
் ை க ் கை ல் ர நா ஜ் 
ை்ல்ையில் கைண்டன 
ஆ ர் ப் ப நா ட் ட ம் 
்்டசபற்றது. ைநாநில 
நி ர்ெ நாகி கைள  சூ்ெ 
அந்்ைநாணி,ைஙகைரநாஜ் 
ஆகி்யநார் முன்னி்ல 
ெகித்ைனர் , ைநாநிலத் 

ை்லெர் முத்துககுைநார் 
, ை நா நி ல  ை ் ல ் ை 
ஒருஙகி்ணப்பநா்ளர் 
அருண்குைநார் ஆகி்யநார் 
பங் கை ற்று  கைண்டன 
ஆ ர் ப் ப நா ட் ட த் ் ை 
சைநாடஙகி ் ெத்ைனர்.

ஆர்ப்பநாட்டத்தில் 
ைத்திய அரசு சபநாருட்கைள 
மீது  விதிக கைப்பட்ட 
ஜி எ ஸ் டி  ெ ரி ் ய 
உடனடியநாகை ரத்து செயய 
்ெண்டும்  , ெ நா கைன 
விதிமீறல் என்ற சபயரில் 
்்டசபறுகின்ற அதிரடி 
்டெடிக்கை்ய ை்ட 

ச ெ ய ய  ் ெண்டும் , 
மி ன் கை ட் ட ண ம் 
, சபட்்ரநால் ,  டீெல் 
, ் கை ஸ்  சி லி ண் ட ர் 
, எ ரி ச ப நா ரு ள 
கை ட் ட ண ங கை ் ்ள 
கு்றககை  ்ெண்டும் , 
கை ப் ப லூ ர் 
சுஙகைசெநாெடி்ய அகைற்ற 
்ெண்டும், கைப்ப்லநாட்டிய 
ைமிழன் ெ .உ .சி - ககு 
சென்்ன கைடற்கை்ரயில் 
சி ் ல  அ ் ை க கை 
் ெண்டும்  என்பது 
்பநான்ற ்கைநாரிக்கைகைள 
ெலியுறுத்ைப்பட்டது.

மது்ரயில ஜிஎஸ்டி வரி்ய ரதது செயய ் கோரி 
வியோபோரிகள் கணட்ன ஆர்ப்போடடம்

�றம்�ககுடி,ஜன.21-
�றம்�ககுடி அருய� 

ைருதன்ய�ொன்விடுதி அரசு 
�்ல ைற்றும் அறிவியல் 
�ல்லூரி நு்ழவு ெொயில் 
மு ன் பு  � ல் லூ ரி யி ல் 
�ணியொற்றும் க�ௌரெ 
விரிவு்ரயொளர்�்ள �ணி 
நிரந்தரம் க்சயய ய�ொரியும் 
ை ற் று ம்  � ொ து � ொ ப பு 
உளளிட்் ய�ொரிக்��்ள 
ெலியுறுத்தியும் க�ளரெ 
விரிவு்ரயொளர்�ள �ென 
ஈர்பபு ஆர்ப�ொட்்த்தில் 
ஈடு�ட்்னர்.

்தமிழகைததில் ்தற்நபகாது 
கை ் ல  அ றி வி ய ல் 
படிப்புகைளில் நச்ர விரும்பும் 
மகாணவரகைளின் எண்ணிக்்கை 
க்தகாடரநது அதிகைரிதது 
வருகிறது, அந்தநபகால் அ்ரசு 
கை்ல கைல்லூரிகைளிலும் நச்ர 
விரும்பும் மகாணவரகைளின் 

எண்ணிக்்கை அதிகைரிக்கை 
க ்த கா ட ங கி யு ள் ள து , 
இ ந நி ் ல யி ல்  அ ்ர சு 
கைல்லூரிகைளில் நபகாதுமகாை 
ஆசிரியரகைள் இல்லகாமல் 
மகாணவரகைள் ்தவிக்கும் 
நி்ல இருநது வருகிறது. 
ஒ வ க வ கா ரு  ஆண்டும் 
நூற்றுக்கைணக்கைகாநைகார 
பணி ஓயவு கபற்று கசல்லும் 
நி்லயில் கைடந்த 2019 
க்கு பிறகு கைல்லூரிகைளில் 

ஆசிரியர பணியிடஙகைள் 
நி்ரப்பப்படவில்்ல, ககைௌ்ரவ 
விரிவு்்ரயகாளரகை்ளக் 
க கை கா ண் டு  கை ல் லூ ரி 
நி ர வ கா கை ங கை ள்  இ ந ்த 
பி்ரச்ச்ை்ய சமகாளிதது 
வருகின்றைர.

்தஙகை்ள பணி நி்ரந்த்ரம் 
கசயயக்நகைகாரியும் பணி 
ப காதுகை கா ப் பு  உள்ளிட்ட 
நகைகாரிக்்கைகை்ள வலியுறுததி 
ககைௌ்ரவ விரிவு்்ரயகாளரகைள் 

க்தகாட ரநது நப கா ்ர காடிக் 
ககைகாண்டிருக்கும் நி்லயில் 
அவரகை்ள பணி நி்ரந்த்ரம் 
கசயயக்நகைகாரி அ்ரசகா்ண 
கைடந்த 2019-ல்  கவளியகாை்தகாகை 
கூறப்படுகிறது. ஆைகால் 
அ்ரசு  நி ரணயிததுள்ள 
்தகுதி அடிப்ப்டயில் ்தகுதி 
இருநதும் ்தஙகைளுக்கைகாை 
வகாயப்பு மறுக்கைப்படும் 
நி்ல ஏற்பட்டுள்ள்தகாகை 
ககைௌ்ரவ விரிவு்்ரயகாளரகைள் 
குற்றம் சகாட்டியுள்ளைர. 
இ ந நி ் ல  ்த மி ழ கை ம் 
முழுவதும் உள்ள அ்ரசு 
கை்ல அறிவியல் கைல்லூரியில்  
5ஆயி்ரததிற்கும் நமற்பட்ட 
ககைௌ்ரவ விரிவு்்ரயகாளரகைள் 
பணிய கா ற் று கி ற கா ர கை ள் 
இ வ ர கை ள்  ்த ங கை ள் 
ந கை கா ரி க் ் கை கை ் ள 
முன்னிறுததி ்தமிழகைம் 
மு ழு வ து ம்  ப ல் ந வ று 

ஆரப்பகாட்டததில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றைர.

அ்தன் ஒரு பகுதியகாகை 
புதுக்நகைகாட்்ட மகாவட்டம் 
கை ற ம் ப க் கு டி  அ ரு ந கை 
மரு்தன்நகைகான்விடுதி அ்ரசு 
கை்ல மற்றும் அறிவியல் 
கைல்லூரியில் பணியகாற்றும் 
ககைௌ்ரவ விரிவு்்ரயகாளரகைள் 
அ ்ர சு  கை ் ல  ம ற் று ம் 
அறிவியல் கைல்லூரி நு்ழவு 
வகாயில் முன்பு கைறம்பக்குடி 
கி ் ள த ்த ் ல வ ர 
பிச்்சமுதது ்த்ல்மயில் 
கி ் ள ச்  க ச ய ல கா ள ர 
சீனிவகாசன், கபகாருளகாளர 
நடவிட் மகாரட்டின், து்ணத 
்த ் ல வ ர  கை ல் ய காணி , 
து்ணச்  க ச யல கா ள ர 
ந ம கை ல கா  உ ள் ளி ட் ட 
அ ் ை த து  க கை ௌ ்ர வ 
வி ரி வு் ்ர ய கா ள ர கைளும் 
கைலநது ககைகாண்டைர.

கறம்பேக்குடி அரு்க அரசு கல்லூரி 
ககௌரவ விரிவு்ரயாளா்கள் ஆா்பபோட்டம்

ff ய்சலம் ைொெட்் ஆட்சியர�த்தில் ்சொ்ல �ொது�ொபபு 
குறித்த ைொதொந்திர �லந்தொயவுக கூட்்ம் ைொெட்் 
�கலக்ர் �ொர்யை�ம் த்ல்ையில் யெற்று ெ்்க�ற்றது. 
உ்ன் ைொெட்் எஸபி சிெகுைொர், உதவி ஆட்சியர் ்சஙகீத் 
�ல்ெந்த்ெொகி, ைொெட்் ெருெொய அலுெலர் யைன�ொ, 
ய்சலம் ைொெ�ர் �ொெல்து்ற ஆ்ணயர் லொெண்யொ 
உளளிட்் கதொ்ர்பு்்ய அலுெலர்�ள உளளனர்.

ff ைது்ர ைொெ�ரொட்சி 76 ெது ெொர்டு யைலெொ்சல் 
�குதியில் ைத்திய கதொகுதி ்சட்்ைன்ற உறுபபினர் 
கதொகுதி யைம்�ொட்டு நிதியிலிருந்து �ட்்ப�ட்் நியொய 
வி்ல �்்்ய அ்ைச்சர் பி டி ஆர் �ழனியெல் 
தியொ�ரொஜன் குத்து விளகய�ற்றி முதல் விற்�்ன்ய 
துெககி ் ெத்தொர். அருகில் ைொெட்் �கலக்ர் அனீஸ 
ய்ச�ர், ைொெ�ரொட்சி யையர் இந்திரொணி க�ொன்ெ்சந்த் 
உளளிட்் �லர் உளளனர்.

அரியலூர்,ென.21-
அரியலூரில் விடுை்ல 

சிறுத்்ைகைள கைட்சி ெநார்பில் 
கைண்டன ஆர்ப்பநாட்டம் 
்்டசபற்றது.

பு து க ் கை நா ட் ் ட 
ைநாெட்டம், ்ெங்கை 
ெ யல்  கி ர நா ை த் தில்  
உள்ள ் ைல்நி்ல குடிநீர் 
சைநாட்டியில்,  ைனிை 
கைழிவு கைலந்ை ,  ெநாதி 
செறி கும்ப்ல ்கைது 
செயய ்ெண்டும் என 
ெலியுறுத்தி, அரியலூர் 
்பருந்து நி்லயம் அரு்கை 
விடுை்ல சிறுத்்ைகைள 
கை ட் சி  ெ நா ர் பி ல் 
்்டசபற்ற கைண்டன 
ஆர்ப்பநாட்டத்திற்கு ,  
கைட்சியின் அரியலூர் 
ைநாெட்டத் ை்லெர் சப. 
மு.செல்ெ ் ம்பி ை்ல்ை  
ெகித்ைநார், ைணககைநால் 

பூமி்நாைன் ெர்ெற்றநார்.
விடுை்ல சிறுத்்ை 

கை ட் சி யி ன்  ை நா நி ல 
அ்ைப்பு செயலநா்ளர் 
ெககீல் திருைநார்பன் 
கைண்டன உ்ரயநாற்றிய 
இ ந் ை  கை ண் ட ன 
ஆ ர் ப் ப நா ட் ட த் தி ல் , 
கை ட் சி  நி ர் ெ நா கி கை ள 
அ ன் ப நா ன ந் ை ம் , 
ை ன க ் கை நா டி ,  ை தி 

என்ற ைருைெநாணன், 
ச ெ ய ங ச கை நா ண் ட ம் 
கைதிர் ெ்ளென், இலககிய 
ைநாென், சிெககுைநார், 
செந்து்ற கைடம்பன், 
ைனக்கைநாடி, கைருப்புெநாமி, 
செயதி சைநாடர்பநா்ளர் 
சுைநாகைர் உளளிட்ட பலர் 
பங்கைற்றனர், முடிவில் 
செல்ெகுைநார் ்ன்றி 
கூறினநார்.

அரியலூரில விடுதை்ை சிறுத்தைகள் 
கடசி ெோர்பில ஆர்ப்போடடம்

புதுகடல்லி , ஜை. 21 -
விமகாைததில் கபண் 

ப ய ணி  மீ து  ஆ ண் 
பயணி ஒருவர சிறுநீர 
கைழித்த்தகாகை எழுநதுள்ள 
ச ர ச்் ச்ய  அடுதது 
உரிய ேடவடிக்்கைகை்ள 
எடுக்கைகாமல் அலட்சியம் 
கைகாட்டிய்தகாகை ஏர இநதியகா 
நிறுவைததிற்கு டிஜிசிஏ 
எ ை ப் ப டு ம்  சி வி ல் 
விமகாை நபகாக்குவ்ரதது 
இயக்குே்ரகைம் ரூ.30 லட்சம் 
அப்ரகா்தம் விதிததுள்ளது.

கைடந்த ேவம்பர 26-
ஆம் ந்ததி நியூயகாரக்கில் 
இ ரு ந து  க ட ல் லி க் கு 
வநதுககைகாண்டிருந்த ஏர 
இநதியகா விமகாைததில் 
பிஸிைஸ க்ளகாஸ பிரிவில் 
70 வயது கபண் ஒருவர 
ப ய ணி த ்த கா ர .  அ ந ்த 
விமகாைததில் பயணித்த 
ஷங கை ர  மிஸ ்ர கா  ம து 

அருநதிய  நி்லயில் , 
அந்த கபண் பயணி மீது 
சிறுநீர கைழிததுள்ளகார. இது 
குறிதது பகாதிக்கைப்பட்ட 
க பண் ,  ஏ ர  இ நதிய கா 
நிறுவைததிடம்  புகை கா ர 
அளிததுள்ளகார. அந்தப் 
புகைகாரின் அடிப்ப்டயில் 
கடல்லி நபகாலீஸகார கைடந்த 
4ம் ந்ததி மு்தல் ்தகைவல் 
அறிக்்கை பதிவு கசயது 
அவ்்ர கபஙகைளூருவில் 
்கைது கசயயப்பட்டகார . 
பின்ைர, அவர நீதிமன்றக் 
கை கா வ லி ல்  சி ் ற யி ல் 
அ்டக்கைப்பட்டகார.

டிஜிசிஏ விதிமு்றகை்ள 

மீறிய்தற்கைகாகை இந்த அப்ரகா்தம் 
விதிக்கைப்பட்டுள்ளது.

ந ம லு ம் ,  அ ந ்த 
விமகாைத்்த இயக்கிய 
்த்ல்ம விமகானியின் 
உரிமத்்த 3 மகா்தஙகைள் 
்ர த து  க ச ய து ள் ள து . 
விமகாை சட்டததின் 141-
வது விதியின் கீழ் ்தைது 
கை ட ் ம்ய ச்  க ச ய ய 
்த வ றி ய ்த கா கை  அ ந ்த 
்பலட்டின் உரிமத்்த 
மூன்று மகா்தம் கைகாலம் உரிமம் 
்ரதது கசயயப்படுவ்தகாகை 
அறிவிக்கைப்பட்டுள்ளது.

அது மட்டுமல்ல, ஏர 
இநதியகா நிறுவைததின் 
வி ம கா ை  ந ச ் வ கை ள் 
இ ய க் கு ே ரு க் கு  ரூ . 3 
ல ட் ச ம்  அ ப ்ர கா ்த ம் 
விதிததுள்ளது.கைட்ம்ய 
க சயயத  ்தவறிய்த கா கை 
அவருக்கு இந்த அப்ரகா்தம் 
விதிக்கைப்பட்டுள்ளது.

பயணி மீது சிறுநீர் கழிததை விவகோரததில 
ஏர் இந்தியோவுக்கு ரூ.30 ைடெம் அபரோதைம்

�ந்த ர்ெய� ொ ட்்் , 
ஜன.21-

புதுக்நகைகாட்்ட மகாவட்ட 
மு்தன்்மக் கைல்வி அலுவலர 
ந ச . ம ணி வ ண் ண ன் 
வழிக்கைகாட்டு்தலின் படி , 
புதுக்நகைகாட்்ட மகாவட்டம் 
கை ந ்த ர வ க் ந கை கா ட் ் ட 
ஒன்றியததில் இல்லம் ந்தடிக் 
கைல்வி ் மய உயர க்தகாடக்கை 
நி்ல ்தன்ைகாரவலரகைளுக்கு  
ஐந்தகாம் கைட்ட பயிற்சி 
வட்ட கா ்ர  வள ்மயம் , 
அ்ரசு நமல்நி்லப் பள்ளி 
கைல்லகாக்நகைகாட்்ட, அ்ரசு 
உ ய ர நி ் ல ப் ப ள் ளி 
குளததூர ேகாயக்கைரபட்டி 
மற்றும் அ்ரசு உயர நி்லப் 
பள்ளி நவல கா டி ப் ப ட் டி 
ஆ கி ய  இ ட ங கை ளி ல் 
குறுவள ் மய அளவிலகாை 
பயிற்சி ே்டகபற்றது . 
கைந்தரவக்நகைகாட்்ட வட்டகா்ர 
வள ் மயததில் ே்டகபற்ற 
உயர க்தகாடக்கை நி்ல 
்த ன்ை கா ர வ ல ரு க் கை கா ை 
பயி ற் சி்ய  வ ட் ட கா ்ர க் 
கை ல் வி  அ லு வ ல ர 
ஆ . க வ ங கை ந ட ஸ வ ரி 
க ்த கா ட ங கி  ் வ த து 
நபசிைகார ,வட்டகா்ர வள 
்மய நமற்பகார்வயகாளர 

(கபகாறுப்பு) கு.பி்ரகைகாஷ 
ஒ ரு ங கி ் ண த ்த கா ர , 
முன்ை்த கா கை  ஆசி ரி ய ர 
பயிற்றுேர பகா்ரதி்தகாசன் 
வ்ரநவற்றகார.

இல்லம் ந்தடிக் கைல்வி 
்மய ஆசிரியர பயிற்றுேர 
ஒ ரு ங கி ் ண ப் ப கா ள ர 
சுந்ரஷகுமகார ,  இல்லம் 
ந்தடிக் கைல்வி ் மய ஒன்றிய 
ஒ ரு ங கி ் ண ப் ப கா ள ர 
அ.்ரகைமதுல்லகா ஆகிநயகார 
வகாழ்தது்்ர வழஙகிைர, 
இ ப் ப யி ற் சி யி ல் 
்தன்ை கா ர வல ர கைளுக்கு  
்த மி ழி ல்  எ ழு வ கா ய , 
ம ்ர பு  க ச கா ற் கை ் ள 
அறிநவகாம் ,  ஆஙகிலம் 
குழுச் கசயல்பகாடுகைள், 
கை ண க் கு , அ றி வி ய ல் 

கசயல்பகாடுகைள் குறிதது 
பயிற்சி வழஙகைப்பட்டது.

நமலும் ்தன்ைகாரவலரகைள் 
திைசரி வரு்கை பதி்வ 
இல்லம் ந்தடிக் கைல்வி 
கசயலியில் பதிநவற்றம் 
கசயய நவண்டும் எைவும் 
வ லி று த ்த ப் ப ட் ட து , 
இ ப் ப யி ற் சி யி ல் 
கைருத்தகாள்ரகாகை ்த்ல்ம 
ஆசிரியர கிருஷணநவணி, 
ஆசிரியரகைள் ்தஙகை்ரகாசு, ்ரவி, 
கைண்ணன், அகலக்சகாண்டர, 
சுகைன்யகா, அருண் வகாலன்டின் 
ஆகிநயகார கசயல்பட்டைர, 
இ ப் ப யி ற் சி க் கை கா ை 
ஏற்பகாடுகை்ள ஆசிரியர 
பயிற்றுேரகைள் சஙகிலி முதது, 
்ரகாநஜஸவரி ஆகிநயகார 
கசயதிருந்தைர.

கந்தைர்வக்்கோட்ட ஒனறியததில இலைம் ் தைடிக் கலவி ் மய 
உயர் சதைோடக்க நி்ை தைன்னோர்வைருக்கு 5ம் கடட பயிற்சி

ெநாழப்பநாடி, ென.21-
்ெலம் ைநாெட்டம் 

ெநாழப்பநாடி அடுத்ை 
் ப ளூ ர்  ப கு தி ் ய 
்ெர்ந்ைெர் அரவிந்த். 
ைனியநார் ஆம்புலன்ஸ் 
ஓட்டு்ரநான இெருககு 
சில ் நாட்கைளுககு முன்பநாகை 
திருைணம் நிச ெயம் 
செயயப்பட்டு இருந்ைது. 
இந்நி்லயில் நிசெயம் 
செயயப்பட்ட சபண், 
ெமீபத்தில் செளியநான 
'லவ டு்ட' தி்ரப்பட 
பநாணியில் அரவிந்த்துடன் 
ச ெ ல் ் ப நா ் ன 

ைநாற்றிகசகைநாண்டுள்ளநார். 
அப்்பநாது, நிர்ெநாண 
மு்றயில் 10-ம் ெகுப்பு 
ைநாணவி ஒருெருடன் 
வீடி்யநா கைநாலில் அரவிந்த் 
இருந்ை வீடி்யநா்ெ 
கை ண் டு  அ தி ர் ச சி ய 
்டந்துள்ளநார்.

இ ை ் ன , 
ப நா தி க கை ப் ப ட் ட 
ை நா ண வி யி ன் 
சபற்்றநாரிடம் திருைண 
நிசெயிககைப்பட்ட சபண் 
ச ை ரி வி த் து ள ்ள நா ர் . 
இ ை ன நா ல் , 
அ தி ர் ச சி ய ் ட ந் ை 
ை நா ண வி யி ன் 
சபற்்றநார் ்பநாலீசில் 
புகைநாரளித்ைனர், இந்ை 
புகைநாரின் அடிப்ப்டயில் 
அ ர வி ந் ் ை  ் கை து 
செயை ் பநாலீெநார் தீவிர 
விெநா ர்ண ்டத்தி 
ெருகின்றனர்.

ைவ் டு்ட போணியில நிச்ெயமோ்ன 
சபணணிடம் ் போ்்ன மோற்றி சிக்கிய வோலிபர்

சீரகைகாழி ஜை 21.
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ககைகாள்ளிடம் பகுதியில் உள்ள 
கி்ரகாமஙகைளில் பள்ளி கசல்லகா்த 
மகாணவரகைள் கைணக்ககைடுப்பு 
பணியகாைது வட்டகா்ர வள 
்மயததின் சகாரபில் துவஙகி 
ே்டகபற்று வருகின்றது.

நேற்று வட்டகா்ர வள்மய 
நமற்பகார்வயகாளர ஞகாை 
புகைநழநதி ்த்ல்மயில் 
ஆசிரியர பயிற்றுேரகைள் 
சிறப்பு ஆசிரியரகைள் ஆகிநயகார 
நவட்டஙகுடி ஊ்ரகாட்சிக்கு 
உட்பட்ட பகுதிகைளில் வீடு 
வீடகாகை கசன்று க்தருவில் ேடநது 
கசல்பவரகைளிடமும், நின்று 
ககைகாண்டிருப்பவரகைளிடமும், 
கபற்நறகாரகைளிடமும் நேரில் 
கசன்று பள்ளிக்குச் கசன்று 
இ்டநின்ற மகாணவரகைள் 
இ ரு க் கி ன் ற கா ர கை ள கா 
என்று விசகா்ர்ண கசயது 
மகாணவரகை்ள ந்தடும் 
பணியிலும் தீவி ்ரம கா கை 
ஈடுபட்டைர. 

ப ள் ளி  க ச ல் ல கா ்த 

மகாணவரகை்ள பற்றிய 
கைணக்ககைடுக்கும்  பணியிலும் 
ஈ டு ப ட் டு  வ ந ்த ை ர . 
அப்நபகாது அப்பகுதியில் 
நின்று ககைகாண்டிருந்த ஒரு 
மகாணவனிடம் அருகில் 
க ச ன் று  வி ச கா ்ர ் ண 
கசய்ததில், அந்த மகாணவன் 
நவட்டஙகுடி ஊ்ரகாட்சி ஒன்றிய 
ேடுநி்லப்பள்ளியில் 8 ஆம் 
வகுப்பு படித்த கைநஜநதி்ரன் 
எ ன் ப து ம் ,  கு டு ம் ப ச் 
சூழ்நி்லயின் கைகா்ரணமகாகை 
பல மகா்தஙகைளகாகை பள்ளி 
கசல்லமல்  இருநது வருவதும் 
க்தரியவந்தது.

அ்த்ைத க்தகாடரநது 
உடைடியகாகை பள்ளியின் 
்த ் ல் ம  ஆ சி ரி ் ய 

அஞசம்மகாள், ஆசிரியரகைள் 
்த மி ழ்  க ச ல் வ ன் , 
கசநதில்குமகார ஆகிநயகாரின் 
உ்தவியுடன் மகாணவனின் 
வீ ட் டு க் கு  க ச ன் று 
கபற்நறகாரிடம் கைல்வியின் 
முக்கியததுவம் ்தமிழ்ேகாடு 
அ்ரசு வழஙகி வரும் பல்நவறு 
ேலததிட்டஙகைள் குறிதது 
விளக்கைப்பட்டது. 

நமலும் பள்ளி வயது 
குழந்்தகைள் அ்ைவரும் 
பள்ளியில் நசரநது படிப்ப்்த 
அ்ைவரும் உறுதி படுத்த 
நவண்டும் என்று கூறப்பட்டது. 
மகாணவ்ை பள்ளிக்கு 
அ்ழதது வநது வி்லயில்லகா 
ப கா ட ப் பு த ்த கை ங கை ள் 
வழஙகைப்பட்டை.

சகோள்ளிடம் வடடோர பகுதியில பள்ளி செலைோதை 
மோைவன கணடுபிடிக்கப்படடு மீணடும் பள்ளியில ் ெர்ப்பு

சீரகைகாழி, ஜை. 21 -
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சீரகைகாழி அருநகை ககைகாண்டல் 
வடக்கு க்தரு்வ நசரந்த 
விஸவேகா்தன் மகைன் க்ரட் 
என்கின்ற திநைஷ (வயது 27). 

சகா்ரகாயம் வியகாபகாரியகாை 
இவர சீ ரகை காழி கை காவல் 
நி்லயததில் ்ரவுடி பட்டியலில் 
கபயர உள்ளகார.  இவர மீது 
சீரகைகாழி, புதுப்பட்டிைம், 
கசம்பைகாரநகைகாவில் உள்ளிட்ட 
கைகாவல் நி்லயஙகைளில் 
வழக்குகைள் உள்ளது.  இந்த 
நி்லயில் கைடந்த 25 ஆம் 
ந்ததி சீரகைகாழி அருநகை உள்ள 
நகைகாவில்பதது பள்ளிக்கூடம் 
அருகில்  உள்ள  ஒரு 
வயல்கவளியில் இ ்ரவு 
நே்ரததில் ேண்பரகைநளகாடு 
மது அருநதி ககைகாண்டிருந்தகார. 
அப்கபகாழுது 4க்கும் நமற்பட்ட 
வகாலிபரகைள் மது அருநதி 

ககைகாண்டிருந்த திநை்ஷ ஓட 
ஓட ச்ரமகாரி கவட்டி படுககைகா்ல 
கசய்தைர. 

இது க்தகாடரபகாகை சீரகைகாழி 
நபகாலீசகார வழக்கு பதிவு கசயது 
விசகா்ர்ண நமற்ககைகாண்டைர.  
இந்த நி்லயில் இந்த வழக்கு 
க்தகாடரபகாகை அ்ரவிந்தன் (வயது 
27), ச்ரண்்ரகாஜ் (வயது 39), 
சிலம்ப்ரசன் (வயது 33), 
மணிகைண்டன் (வயது 25), 
முநகைஷ (வயது 20) ஆகிய 
5  ேபரகை்ள ்கைது கசயது 

சி்றயில் அ்டத்தைர. 
நமலும் இச்சம்பவம் 

க ்த கா ட ர ப கா கை  ்த ் ல 
ம்றவகாைவரகை்ள ந்தடி 
வந்தைர.  இநநி்லயில் 
நேற்று முன்திைம் இ்ரவு 
திநைஷ ககைகா்ல வழக்கில் 
க்தகாடரபு்டய கசட்டிகுளம் 
சநது பகுதி்ய நசரந்த 
மூ க் ் கை ய ன்   ம கை ன் 
முததுப்பகாண்டியன் (வயது 
22)  என்பவர. மயிலகாடுது்ற 
பஸ நி்லயததில் நின்று 
ககைகாண்டிருப்ப்தகாகை சீரகைகாழி 
நபகாலீசகாருக்கு ்ரகைசிய ்தகைவல் 
கி்டத்தது.

இ்்தயடுதது சீரகைகாழி 
நபகாலீசகார மயிலகாடுது்றக்கு  
கசன்று  முததுப்பகாண்டி்ய  
்கைது கசயது வழக்கு  பதிவு 
கசயது நீதிமன்றததில் ஆஜர 
படுததி ேகாகைப்பட்டிைம் 
சி்றயில் அ்டத்தைர.

சீர்காழி ரவுடி ககா்ை வழக்கில் 
்மலும் ஒருவர் ் கது

ff திருபபூர் �கலக்ர் அலுெல�க  கூட்்ரஙகில்  ்சமூ� 
ெலத்து்றயின்  ்சொர்பில்  �கலக்ர் வினீத்  த்ல்ையில்  
“க�ண்  குழந்்த�்ள �ொபய�ொம் , க�ண்  குழந்்த�ளுககு 
�ற்பிபய�ொம் ” என அ்னத்துத்து்ற அலுெலர்�ளும்  
உறுதிகைொழி எடுத்துகக�ொண்்ொர்�ள . உ்ன்  ைொெட்் 
ஊர� ெளர்சசி மு�்ையின்  திட்் இயககுெர்  லட்சுைணன் , 
்சமூ� ெலத்து்ற அலுெலர்  அம்பி�ொ ஆகியயொர்  உளளனர் .






