TAMILTH

Chennai

1

Front_Pg

21_51_42

71
E-PAPER

Just 2.05p a day

3 YEARS
2222

Store.hindutamil.in
ONLY

RNI No.TNTAM/2018/76449

சென்னை / காஞ்சிபுரம் பதிப்பு

SUBSCRIBE NOW
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மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு

7.5% இடஒதுக்கீடு மச�ோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்
z நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார் முதல்வர் பழனிசாமி
சென்னை

மருத்துவப் படிப்பில் சேர அரசுப்
பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத
உள் இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வகையில்
அரசாணை வெளியிட்ட நிலையில்,
தமிழக அரசின் சட்ட மசோதாவுக்கு
ஆளுநர் பன்வாரிலால் புர�ோஹித்
ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் மருத்துவப் படிப்பு
மாணவர் சேர்க்கைக்கு கடந்த 2017-18
கல்வியாண்டு முதல் ‘நீட்’ தகுதித் தேர்வு
நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வால்,
தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த
மாணவர்கள் மருத்துவப் படிப்புகளில்
சேரும் எண்ணிக்கை குறைந்தது. நீட்
தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க
வேண்டும் என தமிழக அரசு ஒருபக்கம்
க�ோரினாலும், மறுபுறம் அரசுப் பள்ளி
மாணவர்களுக்கு ‘நீட்’ தேர்வுக்கான
பயிற்சியும் அளித்து வருகிறது. இருப்
பினும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்
ப�ோதிய அளவில் மருத்துவ படிப்பு
களில் சேர முடியவில்லை. இதை கருத்
தில்கொண்டு, ‘மருத்துவப் படிப்பில்
சேர அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு
உள் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்’ என்று
கடந்த மார்ச் மாதம் சட்டப்பேரவையில்
முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்தார்.
இதுத�ொடர்பாக ஆய்வு செய்து,
அரசுக்கு பரிந்துரைக்க ஓய்வுபெற்ற
நீதிபதி பி.கலையரசன் தலைமையில்
7 பேர் க�ொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது.
இந்தக் குழு, கடந்த ஜூன் 8-ம் தேதி
அரசிடம் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது.
6-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை
அரசுப் பள்ளியில் படித்து, நீட் தேர்வில்
தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு
மருத்துவ படிப்பில் சேர 10 சதவீதம்
உள் ஒதுக்கீடு வழங்கலாம் என
அக்குழு பரிந்துரைத்தது.
குழுவின் பரிந்துரை குறித்து, முதல்
வர் பழனிசாமி தலைமையிலான
அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவா
திக்கப்பட்டது. அப்போது, அரசுப்
பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ
சேர்க்கையில் 7.5 சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு

மேற்பட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்
மருத்துவ படிப்புகளில் சேர வாய்ப்பு
ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விரைவில் மருத்துவ கலந்தாய்வு

SSஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதல்வர் பழனிசாமி நேற்று சந்தித்து, மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத உள்

(C) KSL Media Ltd.

இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்ததற்காக நன்றி தெரிவித்தார். அருகில் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார், தலைமைச் செயலர்
கே.சண்முகம், சுகாதாரத் துறை செயலர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர்.

அளிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன்
பின், கடந்த செப்டம்பரில் நடந்த சட்டப்
பேரவை கூட்டத்தொடரில் உள் ஒதுக்
கீட்டுக்கான சட்ட மசோதா ஒருமனதாக
நிறைவேற்றப்பட்டு, ஆளுநர் ஒப்பு
தலுக்காக செப்.18-ம் தேதி அனுப்
பப்பட்டது.
ஆளுநர் உடனடியாக ஒப்புதல்
அளிக்காத நிலையில், அக்.5- ம்
தேதி முதல்வர் பழனிசாமி உள்ளிட்ட
அமைச்சர்களும், அதன்பின், அக்.20-ம்
தேதி அமைச்சர்கள் குழுவும் ஆளு
நரை சந்தித்து மீண்டும் இது த�ொடர் பாக
வலியுறுத்தினர். அப்போது மசோதா
தனது பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும்,
3, 4 வாரங்களில் முடிவெடுப்பதாகவும்
ஆளுநர் தெரிவித்திருந்தார். எதிர்க்கட்
சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் இது
குறித்து ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதி
யிருந்தார்.
இந்நிலையில், மருத்துவ மாணவர்
சேர்க்கையில் அகில இந்திய ஒதுக்
கீட்டுக்கான கலந்தாய்வு த�ொடங்கியது.
ஆளுநர் 45 நாட்களுக்கும் மேலாக
ஒப்புதல் அளிக்காத நிலையில், அரசுப்
பள்ளி மாணவர்கள் நிலை கருதி,
ஆளுநரின் அதிகாரத்துக்கு நிகரான
அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 162-ன் கீழ்,
மாநிலத்துக்கான சட்ட அதிகாரத்தை

பயன்படுத்தி தமிழக அரசு க�ொள்கை
முடிவெடுத்து, இளநிலை மருத்துவம்,
பல் மருத்துவம், இந்திய மருத்துவம்
மற்றும்
ஓமிய�ோபதி
மருத்துவ
படிப்புகளில் அரசுப் பள்ளியில் படித்து
நீட் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு 7.5
சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிப்பதற்கான
அரசாணையை நேற்று முன்தினம்
அரசு வெளியிட்டது.
தமிழக அரசின் இந்த முடிவை திமுக
உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வரவேற்
றன. இதற்கிடையே, உயர் நீதிமன்ற
மதுரை கிளையில் த�ொடரப்பட்ட இட
ஒதுக்கீடு த�ொடர்பான வழக்கில்,
‘சமூக, ப�ொருளாதார ரீதியாக பின்தங்
கிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின்
எதிர்காலத்தை கருத்தில் க�ொண்டு
ஆளுநர் மிக விரைவாக முடிவெடுக்க
வேண்டும். அவர் மனசாட்சிக்கு
விடையளிக்க வேண்டும்’ என்று
நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், உள் இடஒதுக்கீட்டு
மச�ோதாவுக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால்
புரோஹித் நேற்று ஒப்புதல் அளித்
துள்ளார். இதுகுறித்து ஆளுநர்
மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்
பில் கூறியிருப்பதாவது:
மருத்துவம், பல் மருத்துவம், இந்திய
மருத்துவம் மற்றும் ஓமிய�ோபதி படிப்பு

களில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு
முன்னுரிமை
அளிக்கும்
சட்ட
மசோதாவுக்கு ஆளுநர் தன் ஒப்புதலை
அளித்துள்ளார் என்பது
தமிழக
மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக கடந்த செப்டம்பர் 26-ம்
தேதி மத்திய அரசின் தலைமை வழக்
கறிஞரிடம் (ச�ொலிசிட்டர் ஜெனரல்)
இந்த சட்ட மசோதா குறித்து சட்
டரீதியிலான கருத்தை கேட்டிருந்தார்.
சட்டக் கருத்து நேற்று (அக் 29-ம்
தேதி) கிடைத்தது. விரைவாக கருத்து
கிடைத்த நிலையில், சட்ட மசோதா
மீது தனது ஒப்புதலை ஆளுநர்
வழங்கியுள்ளார்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆளுநரின் ஒப்புதலுடன் அவரது
செயலர் விஷ்ணு பாட்டீல் எழுதிய
கடிதம், அதற்கு மத்திய அரசின்
தலைமை வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா
அளித்த பதில் ஆகியவையும் வெளி
யிடப்பட்டது. தமிழக அரசின் சட்ட
மசோதா அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு
இணக்கமானதா என்று க�ோரப்பட்ட
தற்கு, அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு
இணக்கமானது என்று துஷார் மேத்தா
தெரிவித்துள்ளார்.
மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்
அளித்துள்ள நிலையில், 300-க்கும்

முதல்வர் பழனிசாமி நேற்று மாலை
கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை
யில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோ
ஹித்தை நேற்று மாலை சந்தித்து
பேசினார். அப்போது, மருத்துவப்
படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்
களுக்கு 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு
வழங்கும் சட்ட மச�ோதாவுக்கு ஒப்புதல்
அளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
இந்த சந்திப்பின்போது, அமைச்சர்
டி.ஜெயக்குமார், தலைமைச் செயலர்
கே.சண்முகம், சுகாதாரத் துறை செய
லர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிய�ோர்
உடன் இருந்தனர்.
சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களி
டம் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் கூறும்
போது, ‘மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப்
பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத
உள் ஒதுக்கீடு வழங்கும் மச�ோதா
த�ொடர்பாக அரசியலமைப்பு சட்டத்
துக்கு உ ட்பட்டு தமிழக அரசு அர
சாணை வெளியிட்டது. இந்நிலையில்,
மசோதா வுக்கு ஒப்புதல் அளித்த
ஆளுநருக்கு முதல்வர் பழனிசாமி
நேரில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இந்த
ஆண்டே இடஒதுக்கீடு அளிப்பதற்
கான பணிகளை சுகாதாரத் துறை
மேற்கொண்டு வருகிறது. விரைவில்
மருத்துவ கலந்தாய்வு த�ொடங்கு
வதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும்.
திமுகவின்
ப�ோராட்டத்தால்தான்
ஆளுநர்
ஒப்புதல்
அளித்ததாக
ஸ்டாலின்
கூறியுள்ளார்.
சட்டப்
பேரவையில் இதுகுறித்து தனித்
தீர்மானம் ஏதேனும் க�ொண்டு வந்
தார்களா?
அரசுக்கு
கருத்துரு
அளித்தார்களா? இது முழுக்க முழுக்க
அதிமுக அரசு, முதல்வர் பழனிசாமியின்
எண்ணத்தில் உருவானது. அவர்கள்
இதற்கு எந்த விதத்திலும் ச�ொந்தம்
க�ொண்டாட முடியாது’’ என்றார்.

7

உள் இடஒதுக்கீடு
இந்த ஆண்டே

அமல்படுத்தப்படும்
zzமுதல்வர்

பழனிசாமி உறுதி
ராமநாதபுரம்

மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு
7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு இந்த ஆண்டே அமல்படுத்
தப்படும் என்று முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் முத்து
ராமலிங்கத் தேவரின் 113-வது ஜெயந்தி விழா
மற்றும் 58-வது குரு பூஜை விழா அரசு சார்பில்
நேற்று நடந்தது. தேவர் நினைவிடத்தில் காலை
9.30 மணிக்கு முதல்வர் பழனிசாமி, துணை
முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள்
மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் முதல்வர் பழனி
சாமி கூறியதாவது:
சுதந்திர ப�ோராட்டத்தின்போது நேதாஜி தலைமை
யின்கீழ் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து ப�ோராடிய தியாகச்
செம்மல் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர்.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின்போது குற்றப்பரம்பரை
சட்டத்தை எதிர்த்து ப�ோராடி வெற்றி கண்டவர்.
எம்ஜிஆர் முதல்வர் ஆனதும் தேவர் ஜெயந்
தியை அரசு விழாவாக அறிவித்தார். அதன்படி
1979-ம் ஆண்டு முதல் பசும்பொன்னில் அரசு
விழா க�ொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஜெயலலிதா
முதல்வர் ஆனதும் 1994-ல் சென்னை நந்தனத்தில்
வெண்கலச் சிலை அமைத்தார். தேவர் நினை
விடத்தையும் புதுப்பித்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை செழிப்பாக்க காவிரி குண்டாறு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளோம். மீனவர்கள்
உட்பட அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பல்வேறு
திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாண
வர்களுக்கு 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு மச�ோதா
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவுக்கு
ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்க காலதாமதம் ஆனதால்
நேற்று அரசாணை வெளியிட்டோம். ஏழை மாண
வர்களின் மருத்துவக் கனவை நனவாக்கும் இந்த
சட்டத்தின்படி இந்த ஆண்டே மாணவர்களுக்கு
இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.
இச்சட்டத்தை நிறைவேற்றுமாறு எதிர்கட்சித்
தலைவர�ோ, எதிர்க்கட்சியினர�ோ, ப�ொதுமக்கள�ோ
க�ோரிக்கை வைக்கவில்லை. நாங்களாகத்தான்
நிறைவேற்றின�ோம். இதைவைத்து மு.க.ஸ்டாலின்
அரசியல் செய்கிறார்.
இவ்வாறு முதல்வர் பழனிசாமி கூறினார்.

அரசுசாரா அமைப்பு வெளியிட்ட தரவரிசை பட்டியல்

சிறந்த நிர்வாகத்தில் தமிழகத்துக்கு 2-வது இடம்
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முதலிடமும் உ.பி., பிஹார் கடைசி இடத்தையும் பிடித்தன
பெங்களூரு

சிறந்த நிர்வாகம் கொண்ட மாநிலங்கள்
வரிசையில் தமிழகத்துக்கு 2-வது இடம்
கிடைத்துள்ளது. முன்னாள் இஸ்ரோ
தலைவர் டாக்டர் கே.கஸ்தூரிரங்கன்
தலைமையிலான அரசுசாரா அமைப்
பின் அறிக்கையில் இவ்வாறு தெரி
விக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தரவரிசைப்
பட்டியலில் கேரளா முதலிடத்தைப்
பெற்றுள்ளது. உத்தரப்பிரதேசம், பிஹார்
கடைசி இடத்தை பிடித்தன.
கே.கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையில்
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவைத்
தலைமையகமாக க�ொண்டு, ‘பப்ளிக்
அஃபேர்ஸ் சென்டர்’ (பிஏசி) என்ற
அரசுசாரா
அமைப்பு
செயல்பட்டு
வருகிறது. சிறந்த ஆட்சி, நிர்வாகத்தைத்
தரும் மாநிலங்கள் குறித்து பிஏசி

அமைப்பு ஆய்வு செய்து நேற்று தனது
ஆண்டு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள
தாவது: சிறந்த ஆட்சி நிர்வாகத்தைத்
தரும் பெரிய மாநிலங்களில் அதிக
புள்ளிகளைப் பெற்று கேரளா முதலிடம்
பெற்றுள்ளது. இந்த வரிசையில் 2-வது
இடத்தை
தமிழகம்
பெற்றுள்ளது.
3-வது இடத்தை ஆந்திராவும், 4-வது
இடத்தை கர்நாடகாவும் பிடித்துள்ளன.
உத்தர பிரதேசம், ஒடிசா, பிஹார் ஆகிய
மாநிலங்கள் இந்த தரவரிசைப் பட்டியலில்
கடைசி இடத்தைப் பெற்றுள்ளன.
சிறிய மாநிலங்கள் தரவரிசையில்
க�ோவா முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
2-வது இடத்தை மேகாலயாவும், 3-வது
இடத்தை இமாச்சல பிரதேசமும் பெற்
றுள்ளன. இந்த வரிசையில் மணிப்பூர்,

டெல்லி, உத்தராகண்ட் ஆகிய மாநிலங்
கள் கடைசி இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.
யூனியன் பிரதேசங்கள் தரவரிசையில்
சண்டிகர் முதலிடத்தைத் தட்டிச் சென்றுள்
ளது. புதுச்சேரி 2-வது இடத்தையும் லட்சத்
தீவுகள் 3-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
தாதர் நாகர் ஹவேலி, அந்தமான் தீவுகள்,
ஜம்மு காஷ்மீர், நிக்கோபார் ஆகியவை
கடைசி இடங்களைப் பெற்றுள்ளன.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்
பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு பெரிய மாநிலம், சிறிய
மாநிலம், யூனியன் பிரதேசங்கள் எவ்
வாறு சிறந்த முறையில் ஆளப்படுகின்றன
என்பது த�ொடர்பாக பல்வேறு துறைகளில்
பிஏசி சார்பில் ஆய்வு செய்யப்
பட்டு
அறிக்கையாக
வெளியிடப்
பட்டுள்ளது.
- பிடிஐ

ஏற்கெனவே பதிவிறக்கம் செய்த செயலியும் இனி செயல்படாது

இந்தியாவில் யாரும் பப்ஜி விளையாட முடியாது
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த�ொடர்ந்து, வாபஸ் பெறுவதாக சீன நிறுவனம் அறிவிப்பு
புதுடெல்லி

இந்தியாவில் இருந்து பப்ஜி விளையாட்டு
முழுமையாக திரும்பப் பெறப்படுவதாக
அதனை நிர்வகிக்கும் சீன நிறுவனமான
‘டென்சென்ட்’ அதிகாரப்பூர்வமாக அறி
வித்துள்ளது. இதன்மூலம், பப்ஜி விளை
யாட்டை இந்தியாவில் இனி யாரா
லும் விளையாட முடியாத நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது.
லடாக் எல்லையில் சீன ராணுவம்
அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதை அடுத்து,
வர்த்தக ரீதியாக அந்நாட்டுக்கு எதிரான
பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்தியா
மேற்கொண்டது. அதன் ஒருபகுதியாக,
சீன நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான 117
செல்போன் செயலிகளுக்கு இந்தியாவில்
தடை விதிக்கப்பட்டது. இதில், இந்தியா
வில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிர
பலமான பப்ஜி விளையாட்டும் அடங்கும்.
இந்த பப்ஜி செயலி தென்கொரிய
நிறுவனம் ஒன்றுக்குச் சொந்தமானது என்
றாலும், இதன் பெரும் பங்குகளை சீனா
வின் ‘டென்சென்ட்’ நிறுவனமே வைத்துள்
ளது. இதன் காரணமாகவே இந்த செய
லிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது.

+

9-ம் பக்கத்தில்...

இதனால் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்
உள்ளிட்ட எதில் இருந்தும் பப்ஜி விளை
யாட்டை பதிவிறக்கம் செய்ய முடியாத
நிலை ஏற்பட்டது. எனினும், ஏற்கெனவே
இந்த
செயலியை
பதிவிறக்கம்
செய்தவர்கள் எந்தத் தடையும் இன்றி
பப்ஜி விளையாடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்தியாவில் அனைத்து
பப்ஜி சேவைகளும் முழுமையாக
முடக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் இனி யாரும்
பப்ஜி விளையாட முடியாது எனவும்
தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் ‘டென்சென்ட்’
நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக நேற்று
அறிவித்தது.

மேலும், இதுவரை பப்ஜி சேவை
களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த அனை
வருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்
வதாகவும் ‘டென்சென்ட்’ நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளது.
பப்ஜி ஆட்டத்தை சர்வதேச அளவில்
5 க�ோடி பேர் விளையாடுகின்றனர்.
இதில் இந்தியாவில் மட்டுமே 3.3 க�ோடி
பயனர்கள் இருக்கின்றனர். இந்த வருடத்
தின் முதல் பாதியில் பப்ஜி ம�ொபைல்
மூலம் அந்நிறுவனத்துக்குக் கிடைத்த வரு
மானம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ரூ.9,731 க�ோடி.
இதுவரை பப்ஜி ஆட்டத்தின் மூலம்
ரூ.22,457 க�ோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
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Time

சனி, அக்டோபர் 31, 2020

க

சில

பி.எம்.சுதிர்

முதல்
கேப்டனின்
பிறந்த
நாள்

SSசி.கே.நாயுடு

இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்டது. முதலில் அணியின்
கேப்டனாக ப�ோர்பந்தர் மகாராஜாவும், துணைக்
கேப்டனாக ஞான்ஷியாம்ஜி என்பவரும்
நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால் அணியின்
வீரர்கள் பலருக்கும் இது பிடிக்கவில்லை.
முன்னிலை ஆட்டக்காரரான சி.கே.நாயுடு
கேப்டனாவதைத்தான் அவர்கள் விரும்பினர்.
இந்திய அணி முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியில்
ஆடுவதற்கு முன்பே இந்த அதிருப்தியைப்
பற்றித் தெரியவர ப�ோர்பந்தர் மகாராஜாவும்,
ஞான்ஷியாம்ஜியும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா
செய்தனர். இதைத்தொடர்ந்து இந்திய அணியின்
கேப்டனாக சி.கே.நாயுடு நியமிக்கப்பட்டார்.
அப்போது சி.கே.நாயுடுவின் வயது 37.

வாஸ்கர், கபில்தேவ், சச்சின், யுவராஜ், த�ோனி
என்று எத்தனைய�ோ நட்சத்திர வீரர்களையும்,
கேப்டன்களையும் இந்திய கிரிக்கெட் கண்டுள்ளது.
ஆனால் இந்திய அணியின் முதல் கேப்டன் என்ற
பெருமைக்கு உரியவர் சி.கே.நாயுடு. இன்று
(அக்டோபர் 31) அவரது பிறந்த நாள்.
1895-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 31-ம் தேதி
பிறந்தவரான சி.கே.நாயுடு, இந்தியா சர்வதேச
ப�ோட்டிகளில் ஆடுவதற்கு முன்பே கிளப்
ப�ோட்டிகளில் புகழ்பெற்ற வீரராக இருந்தார்.
இந்த சூழலில் இந்தியாவுக்கு டெஸ்ட்
ப�ோட்டிகளில் ஆடும் அந்தஸ்து கிடைத்தது.
1932-ம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணி,
தனது முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் ஆடுவதற்காக

சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் க�ோயில் குளத்தில் மழைநீரை சேமிக்க

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அமைக்கப்பட்ட வழிகள்

வேங்கடசுப்பிரமணியன்

15

க�ோயில் குளங்கள் சீரமைப்பில் கவனம் செலுத்தும் மாநகராட்சி

ச.கார்த்திகேயன்


ஐப்பசி

சனிக்கிழமை

திதி
நட்சத்திரம்
நாமய�ோகம்
நாமகரணம்
நல்ல நேரம்

:
:
:
:
:

ய�ோகம்
:
சூலம்
:
பரிகாரம்
:
சூரிய உதயம் :

பவுர்ணமி இரவு 8.45 வரை. பிறகு தேய்பிறை பிரதமை.
அசுவினி இரவு 7.10 மணி வரை. அதன் பிறகு பரணி.
சித்தி இன்று முழுவதும்.
பத்திரை காலை 7.43 மணி வரை. அதன் பிறகு பவம்.
காலை 7.00-8.00, 10.30-1.00, மாலை 5.00-8.00,
இரவு 9.00-10.00 மணி வரை.
சித்தய�ோகம்
கிழக்கு, தென்கிழக்கு காலை 9.12 மணி வரை.
தயிர்
சென்னையில் காலை 6.01 அஸ்தமனம்: மாலை 5.43

ராகு காலம் காலை 9.00-10.30
எமகண்டம் மதியம் 1.30-3.00
குளிகை
காலை 6.00-7.30

நாள்
அதிர்ஷ்ட எண்
சந்திராஷ்டமம்

வளர்பிறை
4, 5, 9
உத்திரம், அஸ்தம்

மேஷம்: குடும்ப அந்தரங்க விஷயங்களை மற்றவர்களுடன்

பகிர வேண்டாம். சிலரின் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டுவதன் மூலம்
சச்சரவுகளில் சிக்குவீர்கள். வாகனம் செலவு வைக்கும்.

ரிஷபம்: எதிர்காலம் பற்றிய கவலைகள் வந்து நீங்கும். உறவினர்,
நண்பர்கள் சிலர் பண உதவி கேட்டு த�ொந்தரவு தருவார்கள்.
தாயாரின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

மிதுனம்: சுறுசுறுப்புடன் காணப்படுவீர்கள். கணவன் - மனைவிக்

சிம்மம்: இனிய சம்பவங்களை நினைவுகூர்ந்து மகிழ்வீர்கள்.

பிள்ளைகளால் வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பு உயரும். மகளின்
கல்யாணப் பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

கன்னி: வெளுத்ததெல்லாம் பாலாக நினைத்து சிலரிடம் பேசி

சிக்கிக் க�ொள்ளாதீர்கள். கணவன் - மனைவிக்குள் மனஸ்தாபம்
வந்து நீங்கும். அதிக வேலைச்சுமையால் அடிக்கடி க�ோபம் ஏற்படும்.

துலாம்: ஆரவாரமின்றி சில வேலைகளை முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில்
கலகலப்பான சூழல் ஏற்படும். மனதில் தன்னம்பிக்கை துளிர்விடும்.
நவீன மின்சாதனங்கள் வாங்குவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நம்பிக்கைக்குரியவர்களின் ஆதரவு கிட்டும். தாய்வழி

உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டு. பணவரவு திருப்திகரமாக
இருக்கும். புண்ணிய தலங்கள் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள்.

தனுசு: சாதுர்யமாக செயல்பட்டு சில காரியங்களை விரைந்து
முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் ஏற்படும். பணவரவு
உண்டு. அரசாங்க காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.

மகரம்: கணவன் - மனைவிக்குள் நிலவிய பனிப்போர் நீங்கும்.

பிள்ளைகளின் நீண்டநாள் க�ோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
வீடு, வாகன பராமரிப்பை மேற்கொள்வீர்கள்.

கும்பம்: சக�ோதரர் தக்கசமயத்தில் உதவுவார். விலகியிருந்த

உறவினர்கள் விரும்பி வருவார்கள். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம்
கிடைக்கும். ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்ப்பீர்கள்.

மீனம்: குடும்பத்தினரின் எண்ணங்களைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
நண்பர்கள், உறவினர்களின் உதவி கிட்டும். எதிர்பார்த்த செய்தி
வந்துசேரும். அக்கம்பக்கத்து வீட்டாரின் ஆதரவு பெருகும்.
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மதநல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு

இக்கோயிலுக்கு கர்நாடக நவாப் முகமது
அலி தானமாக வழங்கிய நிலத்தில்தான் 18-ம்
நூற்றாண்டு வாக்கில் குளம் அமைக்கப்
பட்டதாக வரலாற்று அறிஞர்கள், தங்கள்
பதிவுகளில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அதனால் மத
நல்லிணக்கத்துக்கு
எடுத்துக்காட்டாக
அமைந்துள்ள இக்குளம் கபாலி தீர்த்தம் என
அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் குளம் 7.52
ஏக்கர் பரப்பளவு க�ொண்டது. 197 மீ. நீளம்,
150 மீ. அகலம், 5.10 மீ. ஆழம் க�ொண்டது.
இந்தக் குளத்தில் ஆண்டுத�ோறும் தை மாத
பவுர்ணமி தினத்திலிருந்து 3 நாட்கள் தெப்ப
உற்சவம் வெகுவிமரிசையாக நடத்தப்பட்டு
வருகிறது.
மழைக் காலங்களில் கிடைக்கும் நீரை
சேமிப்பதிலும், நிலத்துக்கடியில் செறிவூட்டு
வதிலும் தமிழர்கள் உலகுக்கே முன்னோடி
களாக இருந்துள்ளனர். அதனாலேயே தமி
ழகத்தில் பெரும்பாலான க�ோயில்களின்
அருகில் குளங்களை அமைத்து, அப்பகுதி
யைச் சுற்றி பெய்யும் மழைநீரை சேமித்து
வந்துள்ளனர். அதன் ஒரு பகுதியாகவே
கபாலீஸ்வரர் க�ோயில் அருகில் இந்த கபாலி
தீர்த்தமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்
குளத்தை அமைக்கும்போதே, தென்மேற்கு,
வடமேற்கு, தென்கிழக்கு, வடகிழக்கு ஆகிய
4 மூலைகளிலும் மழைநீரை குளத்துக்குள்
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பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் இருந்துவந்த கசப்புணர்வு நீங்கும்.
பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.

SSமயிலாப்பூர் பகுதியில் பெய்த கனமழையால் நீர் நிரம்பி காட்சியளிக்கும் கபாலீஸ்வரர் க�ோயில் குளம். (அடுத்த படம்) குளத்துக்கு வரும் மழைநீர். படங்கள்: பு.க.பிரவீன்

.ñì‹

கடகம்: தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு காரியங்களை சாதிப்

(C) KSL Media Ltd.
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குள் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். விருந்தினர், நண்பர்களின்
வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி தங்கும்.

சென்னை

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் க�ோயில் குளத்தில்
மழைநீரை சேமிக்க 200 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பே 4 பகுதிகளில் வழிகள் அமைத்து,
பருவமழைக் காலங்களில் கிடைக்கும்
மழைநீரை சேமித்தல் மற்றும் செறிவூட்டல்
நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளது.
பிரம்மதேவன் சிவபெருமானைப் ப�ோல
தாமும் ஐந்து சிரம் உடையவன் என்று
செருக்கடைய, அவன் நடுச்சிரத்தைக் கிள்ளி
கபாலத்தை ஏந்திய காரணத்தால் கபாலம்
ஏந்திய ஈசுவரர், கபாலீஸ்வரர் என அழைக்
கப்படுகிறார். 17-ம் நூற்றாண்டு த�ொடக்கத்
தில் சென்னை மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர்
க�ோயில் கட்டப்பட்டது. சுக்கிரன் பூஜித்ததால்
சுக்கிரபுரி எனும் பெயர் பெற்ற தலம் இது.
ராமபிரான் நேசித்துத் தங்கியிருந்து பூஜித்து
திருவிழா நடத்திய தலமாகவும், திருஞான
சம்பந்தப் பெருமான், எலும்பைப் பூம்பாவை
யாக்கிய தலமாகவும், 63 நாயன்மார்களில்
ஒருவராகிய வாயிலார் த�ோன்றிய தலமாக
வும், 12 ஆழ்வார்களில் மூன்றாமவராகிய
பேயாழ்வார் பிறப்பெடுத்த பெருமைத்
தலமாகவும், ஆளுடைய பிள்ளை - ஆளு
டைய அடிகள் தேவாரம் பெற்ற தலமாக
வும் இது விளங்குகிறது. ஈசனின் தேவாரப்
பாடல் பெற்ற 274 சிவாலயங்களில் இது
257-வது தேவாரத் தலமாகும்.
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SSதெப்பக் குளத்துக்கு மழைநீர் வரும் வழிகள் குறித்த வரைபடம்.

க�ொண்டுவந்து சேமிக்க வழி அமைக்கப்
பட்டுள்ளது. பின்னர் க�ோயில் வளாகத்தில்
பெய்யும் மழைநீரும் குளத்துக்குள் செல்ல
இரு வழிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக
க�ோயில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாநகராட்சியின் செறிவூட்டும் பணி

இதற்கிடையே மாநகராட்சி சார்பில்,
சென்னை மாநகரப் பகுதியில் உள்ள நீர்
நிலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் த�ொடங்கப்
பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக க�ோயில்
குளங்களில் மழைநீரை செறிவூட்டும் பணி
களையும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் செய்து
வருகிறது. கபாலி தீர்த்தக் குளத்திலும் மழை

நீரை செறிவூட்டும் பணிகளை மாநகராட்சி
மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதுத�ொடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள்
கூறியதாவது:
முதற்கட்டமாக இக்கோயில் குளத்துக்கு
கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர் வருவது தடுக்கப்பட்
டுள்ளது. பழைய அமைப்பின்படி 4 மாட
வீதிகளில் மற்றும் க�ோயில் வளாகத்தில்
பெய்யும் மழைநீர், குளத்துக்குச் செல்ல 6
வழிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மாநகராட்சி
சார்பில் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளின்
மாடியில் இருந்து வெளியேறும் தூய
மழைநீரை, ஏற்கெனவே உள்ள 4 வழிகள்
வழியாக குளத்துக்கு க�ொண்டு செல்லும்

கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும்
வடக்கு மாடவீதி பகுதியிலும் மழைநீரைக்
க�ொண்டுவர 2 வழிகளை மாநகராட்சி அமைத்
திருந்தது. அது பயன்பாடற்று கிடந்த நிலை
யில், அதையும் தற்போது சீரமைத்து, மழை
நீரைக் க�ொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்து வரு
கிற�ோம். இதன் மூலம் இக்கோயில் குளத்தில்
அதிக அளவில் தூய மழைநீரை செறிவூட்ட
முடிகிறது.
நகர்மயத்தால் அப்பகுதியில் கான்கிரீட்
கட்டுமானங்கள் ஆக்கிரமித்துவிட்ட நிலை
யில், இக்குளம், இப்பகுதியைச் சுற்றியுள்ள
பல்வேறு குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் ஆதார
மாகவும், நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாகவும்
விளங்குகிறது. மயிலாப்பூர் பகுதியில் கடந்த
29-ம் தேதி ஒரேநாளில் 18 செமீ மழை
பெய்த நிலையில், மாநகராட்சி நடவடிக்கை
காரணமாக, இக்குளத்தில் 1 மீட்டர் உயரத்
துக்கு நீர் நிறைந்துள்ளது. இதேப�ோன்று 5
நாள் மழை பெய்தால், குளம் நிரம்பிவிடும்.

ரூ.2 க�ோடியில் தூர்வாரும் பணிகள்

இதுமட்டுமல்லாது, ஸ்மார்ட் சிட்டி நிதியில்
ரூ.2 க�ோடியே 20 லட்சத்தில் சென்னையில்
உள்ள 17 க�ோயில் குளங்களில் தூர்வாரி,
சீரமைத்து, அவற்றின் நீர் க�ொள்திறன்
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியில் இருந்து
மழைநீரை க�ொண்டுவருவதற்கான வழி
களும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால்
தற்போதைய கனமழையில் கிடைத்த நீர்,
நேரடியாக குளங்களில் செறிவூட்டப்பட்டுள்
ளன.
மேலும் மயிலாப்பூரில் உள்ள சித்ரகுளம்
மற்றும் வடபழனி முருகன் க�ோயில் குளம்
ஆகியவற்றில் மழைநீரை செறிவூட்ட
ஜெர்மன் த�ொழில்நுட்பத்தில் குளத்தைச்
சுற்றி கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதனால் இந்தக் குளங்களில் ஒருநாள்
மழைக்கே அதிக அளவில் நீர்மட்டம் உயர்ந்
துள்ளது.
இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறினர்.

சிஎஸ்கே வெற்றியால் பிளே ஆஃப் சுற்றில் முதலில் நுழைந்தது மும்பை

zzமீதமுள்ள

3 இடங்களை பிடிக்க கடும் ப�ோட்டி
துபாய்

ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் த�ொடரில்
நேற்று முன்தினம் க�ொல்கத்தா
நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான
ஆட்டத்தில்
6
விக்கெட்கள்
வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர்
கிங்ஸ் அணி (சிஎஸ்கே) வெற்றி
பெற்றதால் மும்பை இந்தியன்ஸ்
அணி எளிதாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்
குள் முதல் அணியாக நுழைந்தது.
ஐபிஎல் டி20 த�ொடரில் நேற்று
முன்தினம் துபாயில் க�ொல்கத்தா
அணிக்கு எதிராக நடந்த ஆட்டத்
தில் 173 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, 20
ஓவர்களில் 4 விக்கெட்கள் இழப்
புக்கு 178 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி
பெற்றது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 53
பந்துகளில், 2 சிக்ஸர், 6 பவுண்
டரிகளுடன் 72 ரன்கள் விளாசினார்.
இறுதிக் கட்டத்தில் ரவீந்திர ஜடேஜா
11 பந்துகளில் 31 ரன்கள் விளாசி
யதால் வெற்றி சாத்தியமானது.
சிஎஸ்கேயின் இந்த வெற்றி
யால் மும்பை இந்தியன்ஸ் 16
புள்ளிகளுடன் முதல் அணியாக
பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்
றுள்ளது. தற்போதைய நிலையில்
மும்பையைத் தவிர 4 அணிகள்
அதிகபட்சமாக 16 புள்ளிகளை
பெற முடியும் என்ற சூழ்நிலை உள்
ளது. எனினும் ரன்ரேட்டை (+1.86)
அதிகம் வைத்துள்ளதால் மும்பை
அணிக்கு தனது எஞ்சிய ஆட்டத்
தின் முடிவுகளும், மற்ற ஆட்டத்
தின் முடிவுகளும் எந்த பாதிப்பை
யும் ஏற்படுத்தாது.
மும்பை அணி பிளே ஆஃப் சுற்
றுக்கு முன்னேறிவிட்ட நிலையில்
மீதமுள்ள 3 இடங்களை பிடிப்ப
தற்கு கடும் ப�ோட்டி நிலவுகிறது.
சென்னையிடம் த�ோல்வி அடைந்

துள்ளதால் க�ொல்கத்தா அணி
பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறு
வது கடினமாகி உள்ளது. 12 புள்ளி
களுடன் உள்ள க�ொல்கத்தா தனது
கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் நாளை
(நவ.1) ராஜஸ்தானை எதிர்கொள்
கிறது. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி
பெற்றாலும் க�ொல்கத்தா அணி
யின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்
னேறும் கனவு மற்ற அணிகளின்
வெற்றி, த�ோல்வியை கருத்தில்
க�ொண்டே நனவாகும். அதாவது
பஞ்சாப் அணி தனது கடைசி 2
ஆட்டங்களிலும் த�ோல்வி அடைய
வேண்டும்.
மேலும் ராஜஸ்தான், ஹைதரா
பாத் அணிகள் தங்களது கடைசி
2 ஆட்டங்களில் ஒன்றுக்கு மேல்
வெற்றி பெறக் கூடாது. இந்த
நிலை ஏற்பட்டால் க�ொல்கத்தா
அணி 14 புள்ளிகளுடன் 4-வது
அணியாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு
முன்னேறக் கூடும். ஒருவேளை
நெட் ரன்ரேட் பிரச்சினை வந்தால்
க�ொல்கத்தா அணி (-0.467), ராஜஸ்
தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் (-0.505)
தான் மல்லுக்கட்டும் நிலை உருவா
கும். 10 புள்ளிகளுடன் உள்ள
ராஜஸ்தான் அணி எஞ்சியுள்ள 2
ஆட்டங்களிலும் நெட் ரன்ரேட்டை
உயர்த்துவது அவசியம்.
பஞ்சாப்: க�ொல்கத்தா அணி
யின் த�ோல்வியானது மற்ற அணி
களுக்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று
வாய்ப்புக்கான கதவை திறந்துவிட்
டுள்ளது. அவற்றுள் முக்கியமா
னது பஞ்சாப் அணி. 12 புள்ளிகளு
டன் உள்ள பஞ்சாப் அணி எஞ்சி
யுள்ள 2 ஆட்டங்களிலும் வெற்றி
பெற்றால் நிச்சயம் பிளே ஆஃப்
சுற்றில் நுழைந்துவிடும். மாறாக
ஒரு ஆட்டத்தில் த�ோல்வி அடைந்து

புள்ளிகள் பட்டியல்
அணி

இன்றைய ஆட்டம்
டெல்லி - மும்பை
இடம்: துபாய்
நேரம்: பிற்பகல் 3.30

பெங்களூரு - ஹைதராபாத்
இடம்: ஷார்ஜா
நேரம்: இரவு 7.30
நேரலை: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்

14 புள்ளிகளை பெற்றால் கூட நெட்
ரன்ரேட்டை (-0.049) சிறப்பாக
வைத்துள்ளதால் பஞ்சாப் அணி
பிளே
ஆஃப்
சுற்றுக்கான
வாய்ப்பை பெறக் கூடும். ஏனெ
னில் 14 புள்ளிகளுடன் லீக் சுற்றை
நிறைவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்
புள்ள அணிகளான க�ொல்கத்தா,
ராஜஸ்தான் ஆகிய அணிகளைவிட
பஞ்சாப் அணியின் நெட் ரன்ரேட்
சிறப்பாக உள்ளது.
ராஜஸ்தான்:
ராஜஸ்தான்
அணி -0.505 என்ற குறைந்த ரன்
ரேட்டை க�ொண்டுள்ளது. அந்த
அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்
னேற வேண்டுமானால் கடைசி
2 ஆட்டங்களில் கட்டாயமாக
வெற்றி பெறுவதுடன் ரன் ரேட்டை
யும் கணிசமாக உயர்த்துவது
அவசியம். மேலும் சென்னை
சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பஞ்சாப்பை

ஆ வெ த�ோ பு

மும்பை
பெங்களூரு

12
12

8
7

4
5

16
14

டெல்லி

12

7

5

14

பஞ்சாப்

12

6

6

12

க�ொல்கத்தா 13

6

7

12

ஹைதராபாத் 12

5

7

10

ராஜஸ்தான்
சென்னை

5
5

7
8

10
10

12
13

வீழ்த்த வேண்டும். அதேவேளை
யில் ஹைதராபாத் அணி தனது
கடைசி 2 ஆட்டங்களில் ஒன்றில்
மட்டுமே வெற்றி காண வேண்டும்.
பெங்களூரு: 14 புள்ளிகளுடன்
உள்ள ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்க
ளூரு அணி எஞ்சியுள்ள 2 ஆட்டங்
களில் ஒன்றில் வெற்றி பெற்றாலே
பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழைந்து
விடலாம். ஒருவேளை பெங்களூரு
அணி 2 ஆட்டங்களிலும் வெற்றி
பெறத் தவறினால் 14 புள்ளிகளுடன்
பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி
பெறுவதற்கான வாய்ப்பை பெற
மற்ற அணிகளுடன் வரிசைகட்டி
நிற்கும். பெங்களூரு அணி கடைசி
2 ஆட்டங்களிலும் த�ோல்வி
அடைந்தால் அது அந்த அணியின்
நெட் ரன்ரேட்டை பாதிக்கும். இது
மற்ற சில அணிகள் 14 புள்ளி
களை பெறும் ப�ோது நெட் ரன்ரேட்
அடிப்படையில்
பெங்களூரு
அணி வெளியேறும் நிலைக்கு
தள்ளப்படும்.
டெல்லி: 14 புள்ளிகளுடன்
உள்ள டெல்லி அணியின் நிலை
யும் ஏறக்குறைய பெங்களூரு

அணியை ப�ோன்றதுதான். எஞ்சி
யுள்ள 2 ஆட்டங்களிலும் ஒன்றில்
வெற்றி பெற்றால் கூட எளிதில்
பிளே ஆஃப் சுற்றில் நுழைந்துவிட
லாம். எனினும் டெல்லி அணி தனது
கடைசி 2 ஆட்டங்களிலும் புள்ளி
கள் பட்டியலில் டாப்பில் உள்ள
மும்பை, பெங்களூரு அணிகளை
சந்திக்க உள்ளது. அதிலும் டெல்லி
த�ொடர்ச்சியாக 3 த�ோல்விகளை
சந்தித்த நிலையில் மும்பையுடன்
இன்று பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது.
டெல்லி அணி தனது கடைசி
2 ஆட்டத்திலும் த�ோல்வியை
சந்தித்தால் 14 புள்ளிகளுடன் தேக்
கம் அடைந்துவிடும். இந்த நிலை
ஏற்பட்டு பஞ்சாப் அணி 14 புள்ளி
களுடன் லீக் சுற்றை நிறைவு
செய்தால் நெட் ரன்ரேட் கணக்கில்
டெல்லியை பின்னுக்குத் தள்ளு
வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்
ளன. டெல்லி அணிக்கு இப்படி
ய�ொரு இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்
டால், 14 புள்ளிகளை பெறும் மற்ற
அணிகளின் நெட் ரன்ரேட்டுடன்
மல்லுக்கட்ட வேண்டியது வரும்.
ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்
அணியின் பிளே ஆஃப் சுற்று
வாய்ப்பை கணக்கிடுவது எளிது.
10 புள்ளிகளுடன் உள்ள அந்த
அணி கடைசி இரு ஆட்டங்களிலும்
முதலில் வெற்றி காண வேண்டும்.
அதேவேளையில் பெங்களூரு,
டெல்லி, பஞ்சாப் ஆகிய அணி
களில் ஏதேனும் ஒன்று 16 புள்ளி
களை எட்ட வேண்டும். இந்த
சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் 14 புள்ளி
களை பெறும் மற்ற அணிகளை
விட நெட் ரன்ரேட்டை சிறப்பாக
வைத்துள்ளதால் பிளே ஆஃப்
சுற்றுக்கான வாய்ப்பை ஹைதரா
பாத் அணி எட்டிப் பிடித்துவிடும்.

SSசென்னை கிண்டி அரசு கர�ோனா மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள
நூலகத்தில் புத்தகம் வாசிக்கும் ந�ோயாளிகள்.

ந�ோயாளிகளின் மனஅழுத்தத்தை ப�ோக்க

கிண்டி அரசு கர�ோனா

மருத்துவமனையில் நூலகம்
சென்னை

சென்னை கிண்டி அரசு கர�ோனா
மருத்துவமனையில் ந�ோயாளி
களின் மனஅழுத்தத்தைப் ப�ோக்க
1,700-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்
களைக் க�ொண்டு நூலகம் அமைக்
கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள
கிங் இன்ஸ்டிடியூட் வளாகத்தில்
அமைக்கப்பட்ட தேசிய முதிய�ோர்
நல மருத்துவ மையம், அனைத்து
நவீனவசதிகளுடன்கூடியகர�ோனா
மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்
டுள்ளது. ம�ொத்தம் 750 படுக்கைகள்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த
மருத்துவமனையில் கர�ோனா
ந�ோயாளிகளுக்கு ஆங்கில மருத்து
வத்துடன் தினமும் ய�ோகா மற்றும்
இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை
அளிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ந�ோயாளிகள்
தங்களுடைய நேரத்தை பயனுள்ள
தாக செலவிடும் வகையில் மருத்து
வமனையில் நூலகம் த�ொடங்கப்

பட்டுள்ளது. இங்கு சிகிச்சைப்
பெற்று வீடுகளுக்குத் திரும்பியவர்
கள் புத்தகங்களை நூலகத்துக்கு
வழங்கி வருகின்றனர்.

1,700 புத்தகங்கள்

இதுத�ொடர்பாக
மருத்துவ
மனை இயக்குநர் கே.நாராயண
சாமியிடம் கேட்டப�ோது, “மருத்து
வமனையில் 2-வது தளத்தில்
நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நூலகத்தில் மருத்துவம்,
மனநலம், குழந்தைகள் நலம்,
ய�ோகா, வரலாறு, கல்வி, சிறுகதை
கள் என ம�ொத்தம் 1,700 புத்தகங்
கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்
உள்ளன. தினசரி நாளிதழ்களும்
நூலகத்துக்கு வாங்கப்படுகின்றன.
தினமும் காலை 8 முதல் பகல் 11
மணி வரையும் மாலை 4 முதல்
இரவு 7 மணி வரையும் நூலகம்
திறந்திருக்கும். அந்த நேரத்தில்
நூலகத்துக்கு வந்து படிக்கின்
றனர்” என்றார்.
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SSபசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜையைய�ொட்டி, சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்குகீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த
படத்துக்கு அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், ராஜேந்திர பாலாஜி, எம்.சி.சம்பத், பாண்டியராஜன் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர். (அடுத்த
படம்) மதிமுக ப�ொதுச்செயலாளர் வைக�ோ மரியாதை செலுத்துகிறார்.

அத்தியாவசிய பணியாளர்கள் அதிகரிப்பால்

தினமும் 100-க்கும் மேற்பட்ட

மின்சார ரயில்கள் இயக்கம்

zz ரயில்வே

அதிகாரிகள் தகவல்
சென்னை

மத்திய, மாநில அரசுகளைச் சேர்ந்த
அத்தியாவசியப் பணியாளர்கள்
அதிகமாக பயணிப்பதால் அலுவ
லக நேரங்களில் தினமும் 100-க்கும்
மேற்பட்ட மின்சார ரயில்கள் இயக்
கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே
அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுத�ொடர்பாக
தெற்கு
ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் கேட்ட
ப�ோது, ‘‘ரயில்வே ஊழியர்
கள், வங்கிகள், காப்பீடு, ப�ொதுத்
துறை நிறுவன ஊழியர்கள் பய
ணம் செய்ய வசதியாக செங்கல்
பட்டு, அரக்கோணம், வேளச்சேரி
உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து
சென்னை கடற்கரை, சென்ட்ர
லுக்கு தினமும் மின்சார சிறப்பு

ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த சிறப்பு ரயில்களில்
பயண அனுமதிக்கான அடையாள
அட்டை இருந்தால்தான் செல்ல
முடியும். ஆரம்பத்தில் தினமும்
50 ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன. தற்
ப�ோது, அத்தியாவசியப் பணியாள
கள்
அதிகமாக
பயணிப்ப
தால் தினமும் 100-க்கும் மேற்பட்ட
மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
ப�ொதுப் பயணிகளுக்கான மின்
சார ரயில் சேவை த�ொடங்குவது
குறித்து ரயில்வே வாரியம் இன்
னும் எந்த முடிவையும் அறிவிக்க
வில்லை. வாரியம் அறிவித்த
தும் மின்சார ரயில்களின் சேவை
த�ொடங்கப்படும்’’ என்றனர்.
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SSபாஜக சார்பில் மரியாதை செலுத்திய அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் இல.கணேசன், ப�ொதுச்செயலாளர் கரு.நாகராஜன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள். (அடுத்த படம்)
தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் மரியாதை செலுத்துகிறார்.
படங்கள்: ம.பிரபு

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 113-வது பிறந்த நாள் விழா
z அமைச்சர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மரியாதை
சென்னை

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவ
ரின் 113-வது பிறந்த நாள் விழாவை
முன்னிட்டு சென்னையில் அவரது
சிலைக்கு அமைச்சர்கள், அரசியல்
கட்சித் தலைவர்கள் மாலை
அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்
தேவரின் 113-வது பிறந்த நாள்
விழா மற்றும் குருபூஜை நேற்று
க�ொண்டாடப்பட்டது.
இதை
ய�ொட்டி சென்னை நந்தனத்தில்
உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்
கத் தேவர் சிலைக்கு அருகில்
அவருடைய படம் மலர்களால்
அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்
தது.
தமிழக அரசின் சார்பில் அமைச்
சர்கள் ஜெயக்குமார், எம்.சி.சம்பத்,
க.பாண்டியராஜன்,
கே.டி.
ராஜேந்திரபாலாஜி உள்ளிட்டோர்
முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு
மாலை அணிவித்தத�ோடு சிலைக்கு

அருகில் வைக்கப்பட்டு இருந்த
அவரது படத்துக்கும் மலர் தூவி
மரியாதை செலுத்தினர்.
பாஜக மூத்த தலைவர் இல.கணே
சன், முத்துராமலிங்கத் தேவர்
சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரி
யாதை செலுத்தினார். மதிமுக
ப�ொதுச் செயலாளர் வைக�ோ
முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு
மாலை அணிவித்து மரியாதை
செலுத்தினார். தமாகா தலைவர்
ஜி.கே.வாசன் சிலை மற்றும்
படத்துக்கு
மலர்
தூவியும்
மாலை அணிவித்தும் மரியாதை
(C) KSL Media
செலுத்தினார்.
இதைத்தொடர்ந்து
தமிழக
காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் சு. திரு
நாவுக்கரசர் எம்.பி, திமுக சார்பில்
மாவட்ட செயலாளரும் சட்டப்
பேரவை உறுப்பினருமான மா.சுப்
பிரமணியம், பாமக சார்பில்
சென்னை மாவட்ட அமைப்பு செய
லாளர் மு.ஜெயராமன், அமமுக

சார்பில் தேர்தல் பிரிவு செயலாளர்
ஜி.செந்தமிழன்
ஆகிய�ோரும்
அடுத்தடுத்து முத்துராமலிங்கத்
தேவர் சிலை மற்றும் அவரது
படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை
செலுத்தினர்.
சென்னை
மாநகராட்சியின்
முன்னாள் துணை மேயர் கராத்தே
தியாகராஜன், சமக ப�ொருளாளர்
ஏ.என்.சுந்தரேசன்,
சமத்துவ
மக்கள் கழக தலைவர் எர்ணாவூர்
நாராயணன், ஆம் ஆத்மி கட்சியின்
ஒருங்கிணைப்பாளர்
வசீகரன்,
இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலை
Ltd.
வர் ரவி பச்சமுத்து, தமிழ்நாடு
வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு
தலைவர் ஏ.எம்.விக்கிரமராஜா,
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலத்
தலைவர் வேட்டவலம் மணிகண்
டன் ஆகிய�ோரும் முத்துராமலிங்கத்
தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து
மரியாதை செலுத்தினர்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில்

அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்
தில் சீமான் தலைமையில் மலர்
வணக்க நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது.
இதேப�ோல், பெண்கள் பலர்
பால்குடம், முளைப்பாரி எடுத்து
வந்து முத்துராமலிங்கத் தேவர்
சிலையை வழிபட்டனர். முத்து
ராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு
மரியாதை செய்ய வந்தவர்கள் முகக்
கவசம் அணிந்திருந்தனர். சமூக
இடைவெளியை கடைப்பிடிக்கும்
படி காவல் துறையினர் த�ொடர்ந்து
அறிவுறுத்தி வந்தனர்.
முதல்வர் மற்றும் அரசியல்
கட்சியின் தலைவர்கள் வெளியிட்ட
முகநூல்
மற்றும்
ட்விட்டர்
பதிவுகளில் கூறியிருப்பதாவது:
முதல்வர் பழனிசாமி: இந்திய
தேசிய ராணுவத்துக்கு தமிழகத்தில்
இருந்து பெரும் படையை திரட்டி
சுதந்திர வேட்கையை விதைத்த
முத்துராமலிங்கத்
தேவரை
வணங்கி ப�ோற்றுகிறேன்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்:
தமிழ்
ம�ொழி,
விவசாயிகள்
நலன்,
சமுதாய
ஒற்றுமை
ப�ோன்றவற்றுக்காக தன் வாழ்
நாள் முழுவதும் பாடுபட்டவர்.
அவர் காட்டிய ப�ொது வாழ்வில்
தூய்மையை மீட்டெடுக்க உறுதி
ஏற்போம்.
தமிழக பாஜக தலைவர்
எல்.முருகன்: தேசியமும் தெய்வீக
மும்என்இருகண்கள்என்றுவாழ்ந்த
முத்துராமலிங்க தேவருக்கு நம்
வீரம் ப�ோற்றும் வீர வணக்கங்
கள்.
பெருந்தலைவர்
மக்கள்
கட்சியின் தலைவர் என்.ஆர்.
தனபாலன்: வசதியான குடும்பத்
தில் பிறந்து தேசீயம், தெய்வீகம்
என இரண்டையும் இரு கண்களாக
ப�ோற்றி வாழ்ந்த பசும்பொன்
தேவரின் பிறந்த நாள் மற்றும்
குருபூஜை
விழா
சிறக்க
வாழ்த்துகிறேன்.

ஆன்லைனில் பணம் ம�ோசடி

சைபர் கிரைம் ப�ோலீஸ் நடவடிக்கை
சென்னை

 சென்னை பெரம்பூர், மாதவரம் நெடுஞ்சாலையில் லட்சுமி அம்மன் கோயில் பேருந்து

நிறுத்தம் அருகே ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவனத்தின் ஷோரூம் நேற்று திறக்கப்பட்டது.
ஜே.டி.குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் விஎஸ்ஜே தினகரன் திறந்து வைத்தார்.
உடன் ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவன அதிகாரிகள், ஊழியர்கள். வைரஸ், பாக்டீரியா
தொற்றில் இருந்து பாதுகாக்கும் வகையில் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள
ஆன்ட்டி பாக்டீரியல் வேட்டிகள், சர்ட்டுகள் மட்டுமின்றி, ராம்ராஜ் காட்டன் உற்பத்தி
செய்யும் அனைத்து வேட்டி ரகங்கள், சுபமுகூர்த்த சர்ட்டுகள், டி-சர்ட்டுகள், ஆண்,
பெண் உள்ளாடைகள், குழந்தைகளுக்கான வேட்டி சட்டைகள், பல வண்ண முகக்
கவசங்கள் என அனைத்து ரகங்களும் இங்கு கிடைக்கிறது.

ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும்
பணம�ோசடி த�ொடர்பாக ப�ோலீ
ஸார் துரித நடவடிக்கை மேற்
க�ொண்டு வருகின்றனர். அதன் ஒரு
பகுதியாக தற்போது கீழ்ப்பாக்கத்
தில் பணம் இழந்த ஒருவருக்கு
அதை மீட்டுக் க�ொடுத்துள்ளனர்.
சென்னை,
சேத்துப்பட்டு
ஹாரிங்டன் ர�ோடு பகுதியைச்
சேர்ந்தவர் ரமேஷ். கடந்த 18-ம்
தேதி ரமேஷின் டெபிட் கார்டில்
இருந்து ரூ.52 ஆயிரம் இணைய
தளம் மூலம் பண பரிவர்த்தனை
செய்யப்பட்டிருப்பதாக
செல்
ப�ோனுக்கு
குறுந்தகவல்

வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி
அடைந்த ரமேஷ் இதுகுறித்து கீழ்ப்
பாக்கம் துணை ஆணையரின்
சைபர் கிரைம் பிரிவில் புகார்
அளித்தார். ப�ோலீஸார் விசாரணை
யில், ஆன்லைன் பணம�ோசடி கும்
பல் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்
டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து சைபர் கிரைம்
ப�ோலீஸார், தொடர்புடைய வங்
கிக்கு ரமேஷின் பணத்தை உரிய
வழிகாட்டுதலின்படி க�ொடுக்கும்
படி கடிதம் அனுப்பினர். அதன்
பேரில்
வங்கி
நிர்வாகத்தி
னர், ரூ.52 ஆயிரத்தை வழங்க
உடனடி நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

SSசென்னை தி.நகர் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் பத்மாவதி தாயாருக்கு பக்தர்

ஒருவர் காணிக்கையாக தங்கத்தாலான கிரீடம் வழங்கினார். அதை திருப்பதி தேவஸ்தானத்
தின் அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர் சேகர் ரெட்டி பெற்றுக் க�ொண்டார். (உள் படம்) தங்க
கிரீடத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்த பத்மாவதி தாயார். 
படங்கள்: ம.பிரபு

நகைக் கடை
க�ொள்ளையில்
முக்கிய நபர் கைது
சென்னை

தியாகராய நகர், மன்னார்
தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்
திர குமார். இவர் தனது மகன்களு
டன் இணைந்து அதே பகுதியில்
உள்ள மூசா தெருவில் நகைக்
கடையும், நகைப் பட்டறையும்
நடத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில் கடந்த 20-ம்
தேதி நள்ளிரவு இந்தக் கடைக்குள்
நுழைந்த மர்ம நபர்கள், ரூ.2
க�ோடிக்கும் அதிக மதிப்புள்ள தங்
கம், வெள்ளி நகைகளை க�ொள்
ளையடித்துத்து சென்றனர்.
குற்றவாளிகளைக் கண்ட
றிந்து கைது செய்ய, 5 தனிப்
படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
தனிப்படை ப�ோலீஸார் விசா
ரணையில், சென்னை சைதாப்
பேட்டையைச் சேர்ந்த வெங்கடே
சன் (37), அவரது கூட்டாளி சுரேஷ்
(42), அவரது பெண் த�ோழி
கங்கா ஆகிய�ோர் இந்தக்
க�ொள்ளையில் ஈடுபட்டிருப்பது
தெரிய வந்துள்ளது.
இந்நிலையில் சுரேஷையும்,
கங்காவையும்
ப�ோலீஸார்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் புட்லூரில்
கடந்த 26-ம் தேதி கைது செய்த
னர். தலைமறைவாக இருந்த
வெங்கடேசனை ப�ோலீஸார் தீவிர
மாக தேடி வந்தனர். இந்நிலை
யில் வெங்கடேசனை ப�ோலீஸார்,
செய்யாறில் நேற்று கைது செய்
தனர். க�ொள்ளையடிக்கப்பட்ட
நகை குறித்து த�ொடர்ந்து
விசாரணை நடக்கிறது.

 இந்தியன்

வங்கியில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தை வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரும், தலைமை
செயல் அதிகாரியுமான பத்மஜா சுந்துரு தொடங்கி வைத்தார். அவரது தலைமையில் செயல் இயக்குநர்கள்
எம்.கே.பட்டாச்சார்யா, வி.வி.ஷெனாய், கே.ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

இந்தியன் வங்கியில் ஊழல் தடுப்பு வாரம்

நிர்வாக இயக்குநர் பத்மஜா சுந்துரு

தலைமையில் ஊழியர்கள் உறுதிமொழி
சென்னை

இந்தியன் வங்கியில் ‘விழிப்பான இந்தியா,
வளமையான இந்தியா’ என்ற கருத்துடன்
‘ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரம்’ கடந்த
27-ம் தேதி தொடங்கி வரும் நவம்பர் 2-ம்
தேதி வரை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
கடந்த 27-ம் தேதி விழிப்புணர்வு வார
நிகழ்ச்சிகளை இந்தியன் வங்கியின் நிர்
வாக இயக்குநரும், தலைமை செயல் அதி
காரியுமான பத்மஜா சுந்துரு தொடங்கி வைத்
தார். அவரது தலைமையில் செயல் இயக்கு
நர்கள் எம்.கே.பட்டாச்சார்யா, வி.வி.
ஷெனாய், கே.ராமச்சந்திரன் ஆகியோர்
ஊழல் தடுப்பு உறுதிமொழி ஏற்றுக்
கொண்டனர்.
இணையதளம் வழியிலான ஊழல் கண்
காணிப்பு தளத்தை மத்திய ஊழல் தடுப்பு
ஆணையர் சுரேஷ் என்.படேல் காணொலியில்
தொடங்கி வைத்து, உரையாற்றினார்.

பத்மஜா
சுந்துரு
பேசும்போது,
நிர்வாகத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளும்
குறைகள், ஊழல் இன்றி நேர்மையாக
இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
அலகாபாத் வங்கி இணைக்கப்பட்ட பிறகு,
செயல்பாடு ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம்
காணப்படுவதாகவும் கூறினார். இதில் பொது
மேலாளர்கள், 14 கள பொது மேலாளர்கள்,
78 மண்டல மேலாளர்கள் உள்ளிட்ட
அனைத்து அதிகாரிகளும் காணொலி
வழியாக பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து மண்டல,
கிளை அலுவலகங்களில் உறுதிமொழி
ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதையொட்டி, வங்கி ஊழியர்களுக்கு
பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
‘இண்ட்-விஜில்’ என்ற சிறப்பு இதழ்
வெளியிடப்பட்டது. இதுகுறித்து எஃப்.
எம். வானொலி மூலமாகவும் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 


செயற்கை நுண்ணறிவுடன் பக்கவாத மேலாண்மை

அப்போலோ குழுமம், மெட்ரானிக் கூட்டணி
சென்னை

நாட்டிலேயே முதல்முறையாக பக்க
வாத மேலாண்மைக்காக செயற்கை நுண்
ணறிவை (AI) பயன்படுத்தும் வகையில்
மெட்ரானிக் பிஎல்சி நிறுவனத்தின்
இந்தியா மெட்ரானிக் பிரைவேட் லிமிடெட்
உடன் அப்போல�ோ மருத்துவமனைகள்
குழுமம் கூட்டணி சேர்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து அப்போலோ மருத்து
வமனைகள் குழுமத் தலைவர் டாக்டர்
பிரதாப் சி ரெட்டி கூறும்போது, ‘‘ஆரம்ப
கால சிகிச்சைதான் பக்கவாதத்தின் தீவி
ரத்தை குறைக்கும். AI வழியிலான சிகிச்சை
என்பது ந�ோயாளிகள் மீதான கவனிப்பு
மற்றும் உடல்நல முன்னேற்றத்தை மேம்
படுத்துகிறது. தெற்கு ஆசியாவிலேயே

பக்கவாத பாதிப்புக்கு AI உதவியுடன் டிஜிட்
டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும்
முதல் மருத்துவமனை என்பதில் அப்
போலோ பெருமிதம் கொள்கிறது’’
என்றார்.
மெட்ரானிக் இந்திய துணைக் கண்டத்
தின் துணை தலைவர் மதன் கிருஷ்ணன்
கூறும்போது, ‘‘இந்தியாவில் பக்கவாதம்
குறித்த விழிப்புணர்வு, பக்கவாத நோயாளி
களுக்கு மேம்பட்ட சிகிச்சை முறை ஆகிய
பணிகளுக்கு அப்போலோ உடனான இந்த
கூட்டணி சிறந்த வாய்ப்பாகும்’’ என்றார்.
அப்போல�ோ மருத்துவமனைகள்
குழுமத் துணை தலைவர் ப்ரீதா ரெட்டி,
நிர்வாக இயக்குநர் சுனீதா ரெட்டி
கூறும்போது, ‘‘நரம்பியல் துறையில்

நாட்டிலேயே சிறந்த சிகிச்சை முறையை
அப்போலோ கொண்டுள்ளது. மெட்ரானிக்
உடனான கூட்டணி, பக்கவாத சிகிச்சை
முறையை இன்னும் உயரத்துக்கு
கொண்டு செல்லும்’’ என்றனர்.
சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள
அப்போலோ மருத்துவமனை, பெங்
களூருவில் பன்னர்கட்டா சாலை, ஜெய
நகர், சேஷாத்ரிபுரம், மைசூரு, நவி
மும்பை, அகமதாபாத், ஹைதராபாத்
ஜூப்ளி ஹில்ஸ், டெல்லி, இந்தூர் ஆகிய
10 இடங்களில் உள்ள அப்போலோ
மருத்துவமனைகளில் AI நவீன சிகிச்
சையை பெற முடியும் என்று அப்போலோ,
மெட்ரானிக் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள
செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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7.5% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவுக்கு

தமிழகத்தில் 7.22 லட்சம் பேருக்கு தொற்று

ஆளுநர் ஒப்புதல் தந்தது மக்களின் வெற்றி
z அரசியல் தலைவர்கள் வரவேற்பு; மாணவர் சேர்க்கையை உடனே தொடங்க வலியுறுத்தல்
சென்னை

மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி
மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத உள்
இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா
வுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்தி
ருப்பது தமிழக மக்களுக்கு கிடைத்
துள்ள வெற்றி என்று அரசியல்
கட்சித் தலைவர்கள் கருத்து தெரி
வித்துள்ளனர். அவர்கள் கூறி
யிருப்பதாவது:
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்:
மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி
மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத முன்னு
ரிமை இடஒதுக்கீடு வழங்கும்
மச�ோதாவுக்கு 45 நாட்கள் கழித்து,
கலந்தாய்வு
நடத்துவதற்கான
காலம் நெருங்கி வரும் நேரத்தில்,
வேறு
வழியின்றி
ஒப்புதல்
வழங்கிய ஆளுநருக்கு நன்றி
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
திமுக நடத்திய ப�ோராட்டமும்,
ஆளுநருக்கு சென்னை உயர்
நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் உளப்பூர்வ
மாக முன்வைத்த வேண்டுக�ோளும்,
ஆளுநரின்
மனமாற்றத்துக்கு
காரணமாக அமைந்தது. காரணம்

எதுவானாலும்,
இறுதியில்
வென்றது சமூகநீதி. எப்போதும்
வெல்லும் சமூகநீதி.
திராவிடர் கழகத் தலைவர்
கி.வீரமணி: இந்த மச�ோதாவுக்கு
45 நாள் தாமதத்துக்கு பிறகு
ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் அனைத்து தரப்பிலும்
எழுந்த கடும் எதிர்ப்புகளால் வேறு
வழியின்றி ஆளுநர் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளார். இது மக்கள்
சக்திக்கு கிடைத்த வெற்றி.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்:
நீண்ட தாமதத்துக்கு பிறகு இந்த
சட்டத்துக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளார். தாமதம் ஆனாலும்
7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு
ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்திருப்பது
மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இது தமிழக
மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி.
இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்காக முதன்
முதலில் குரல் க�ொடுத்த கட்சி
என்ற வகையில் பாமக மிகுந்த
மகிழ்ச்சி அடைகிறது, பெருமிதம்
க�ொள்கிறது. ஆளுநர் ஒப்புதல்
கிடைத்துவிட்டதால் மருத்துவக்

கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கையை
உடனடியாக த�ொடங்க நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்.
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்
கே.எஸ்.அழகிரி: மச�ோதாவுக்கு
ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநர் 45 நாட்கள்
அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டது
தேவையற்றது. எதிர்க்கட்சிகளின்
ப�ோராட்டம், தமிழக அரசின்
அரசாணை
ஆகியவற்றால்
ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இது
தமிழக
மக்களுக்கும்,
சமூகநீதிக்கும் கிடைத்த வெற்றி.
தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த்:
மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி
மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத
உள் ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான
அரசாணையை தமிழக அரசு நேற்று
பிறப்பித்தது. இந்நிலையில், 7.5
சதவீத இடஒதுக்கீடு மச�ோதாவுக்கு
ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
வரவேற்கத்தக்கது. இதன்மூலம்
தமிழகத்தை சேர்ந்த 300-க்கும்
மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த
ஆண்டே மருத்துவப் படிப்பில் சேர
இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

மார்க்சிஸ்ட்
கம்யூனிஸ்ட்
மாநிலச்செயலாளர்கே.பாலகிருஷ்
ணன்: மச�ோதாவுக்கு ஆளுநர்
ஒப்புதல் அளித்திருப்பது தமிழக
மக்களின் ஒன்றுபட்ட ப�ோராட்டத்
துக்கு கிடைத்த வெற்றி. முன்
கூட்டியே இந்த ஒப்புதலை அளித்
திருந்தால் மாணவர்களின் மன
உளைச்சலை தடுத்திருக்கலாம்.
வருங்காலத்திலாவது, தேர்ந்தெடுக்
கப்பட்ட அரசாங்கங்களின் அதி
காரத்தில் ஆளுநர்கள் தலையிடா
மல் இருக்க வேண்டும்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச்
செயலாளர் இரா.முத்தரசன்: மச�ோ
தாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்
திருப்பது தமிழக மக்களுக்கு,
சமூகநீதிக்கு கிடைத்த வெற்றி.
முன்கூட்டியே இந்த ஒப்புதல்
கிடைத்திருந்தால் மாணவர்கள்,
பெற்றோர் உள்ளிட்ட ஒட்டும�ொத்த
சமூகத்திலும் தேவையற்ற பதற்
றத்தை தவிர்த்திருக்கலாம். இந்த
தாமதத்தை நியாயப்படுத்த ‘சட்ட
ஆல�ோசனை’
என்ற
நடை
முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

என்பதை மக்கள் எளிதாக புரிந்து
க�ொள்வார்கள்.
தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன்:
சட்ட மச�ோதாவுக்கு ஆளுநர்
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது வரவேற்கத்
தக்கது.
இந்த
மச�ோதாவை
க�ொண்டுவந்த அதிமுக அரசுக்கும்,
ஒப்புதல் அளித்த ஆளுநருக்கும்
தமாகா
சார்பில்
நன்றியை
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
தமிழர் தேசிய முன்னணி
தலைவர் பழ.நெடுமாறன்: அரசுப்
பள்ளிகளில் பயிலும் கிராமப்புற
ஏழை, எளிய குடும்பங்களை
சேர்ந்த மாணவர்களின் மருத்துவ
ராகும் கனவை நிறைவேற்றும்
வகையில் 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்
கீடு அளிப்பதற்கான அரசாணை
பிறப்பித்துள்ள முதல்வர் பழனி
சாமியை மனமார பாராட்டுகிறேன்.
இந்நிலையில் 7.5 சதவீத இடஒதுக்
கீடு மச�ோதாவுக்கு ஆளுநர்
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தமிழக
மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்
துள்ளனர்.

(C) KSL Media Ltd.

பெண் பயணிகளின் பாதுகாப்புக்காக

தமிழகம் முழுவதும் பாஜக நடத்த உள்ள

‘எனது த�ோழி’திட்டம்

வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது

ரயில்வேயில் அறிமுகம்
சென்னை

பெண் பயணிகளின் பாதுகாப்புக்
காக
‘எனது த�ோழி’ என்ற
புதிய திட்டம் தெற்கு ரயில்வே
யில் செயல்படுத்தப்பட உள்
ளது. இதன்மூலம், பெண் பயணி
களுக்கு பயணம் முழுவதும்
பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்.
இதுத�ொடர்பாக
தெற்கு
ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்
குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
ரயிலில் பயணிக்கும் பெண்
பயணிகளுக்கு, புறப்படும் ரயில்
நிலையத்தில் இருந்து, சென்ற
டையும் ரயில் நிலையம் வரை
பாதுகாப்பு அளிக்கும் ந�ோக்கில்,
‘எனது த�ோழி’ (மேரி சஹேலி)
என்ற திட்டம் இந்திய ரயில்வேயில்
த�ொடங்கப்பட்டுள்ளது. முதல்
கட்டமாக தென் கிழக்கு ரயில்வே
யில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம்
இத்திட்டம் த�ொடங்கப்பட்டது.
இதற்கு பெண் பயணிகளிடம்
வரவேற்பு
கிடைத்ததால்,
அனைத்து ரயில்வே மண்டலங்
களுக்கும் இத்திட்டம் விரிவு
படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்
தின்படி ரயில் பயணம் செய்யும்
பெண் பயணிகள், குறிப்பாக
தனியாக பயணம் செய்பவர்க
ளிடம், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை
பெண் ப�ோலீஸார் த�ொடர்பு
க�ொண்டு
பயணத்தின்போது
மேற்கொள்ள வேண்டிய பாது
காப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்

zzடிஜிபியிடம்

கைகள் மற்றும் பயணத்தின்போது
ஏதாவது பிரச்சினை ஏற்பட்டால்
‘182’ என்ற எண்ணை த�ொடர்பு
க�ொள்ளலாம் எனவும் அறிவுறுத்
துவார்கள்.
மேலும், ரயில்வே பாதுகாப்பு
படை ப�ோலீஸார் (ஆர்பிஎஃப்),
பெண் பயணிகளின் இருக்கை
எண், ரயில் பெட்டி எண்
ஆகியவற்றை சேகரித்து, ரயில்
நிற்கும் இடங்களில் பாதுகாப்பு
பணியில் உள்ள ஆர்பிஎஃப் ப�ோலீ
ஸாருக்கு
தெரிவிப்பார்கள்.
அவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட பெண்
பயணிகளைக்
கண்காணிப்
பார்கள். தேவைப்பட்டால், பெண்
பயணிகளைத் த�ொடர்பு க�ொண்டு
பேசுவார்கள்.
ரயிலில் பாதுகாப்பு பணியில்
ஈடுபடும் ரயில்வே பாதுகாப்பு
படையினர் மற்றும் மாநில
ரயில்வே ப�ோலீஸாரும், தனியாக
பயணம் செய்யும் பெண் பயணி
களுக்கான
பாதுகாப்பை
வழங்குவார்கள். சேர வேண்டிய
இடம் வந்ததும், பெண் பயணி
களிடம் பாதுகாப்பு பற்றி கருத்து
களை ஆர்பிஎஃப் குழுவினர்
சேகரிப்பார்கள். இந்தக் கருத்து
கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தேவை
யான
நடவடிக்கை
எடுக்
கப்படும்.
இவ்வாறு தெற்கு ரயில்வே
செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்
ளது.

திருமாவளவன் கோரிக்கை; பாதுகாப்பு கோரி பாஜக மனு
 சென்னை

தமிழகத்தில் பாஜகவினர் வரும்
6-ம் தேதி முதல் நடத்தவுள்ள
வேல் யாத்திரைக்கு காவல்துறை
அனுமதியளிக்க கூடாது என வலி
யுறுத்தி டிஜிபி ஜே.கே.திரிபாதி
யிடம் விடுதலை சிறுத்தைகள்
கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன்
எம்.பி. நேற்று மனு அளித்தார்.
வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி,
பாதுகாப்பு கோரி பாஜகவினர்
டிஜிபியிடம் மனு கொடுத்தனர்.
டிஜிபியிடம் கொடுத்த மனு
வில் திருமாவளவன் கூறியிருப்ப
தாவது:
கடந்த சில மாதங்களாகவே
தமிழ்நாட்டில் சமய நல்லிணக்
கத்தை சீர்குலைக்கும் விதமாக
வேல் யாத்திரை என்ற பெயரில்
நவ.6 முதல் டிச.6 வரை பரப்புரைப்
பயணம் மேற்கொள்ளப்போவதாக
பாஜகவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
டிச.6 அம்பேத்கர் நினைவு
நாள். அதேப�ோல் பாபர் மசூதி
இடிக்கப்பட்ட அந்நாளைத் தேர்ந்
தெடுத்து யாத்திரையை நிறைவு
செய்ய திட்டமிட்டிருப்பது அம்பேத்
கரின் நினைவு நாளை கடைபிடிப்
ப�ோருக்கும் பாபர் மசூதி பிரச்சி
னையை மறந்து இருப்போரையும்
சீண்டுவதாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மதக் கலவரத்தை
தூண்டி அரசியல் ஆதாயம்
தேட பாஜக முயற்சிக்கிறது.
மக்களை பிளவுபடுத்தி ம�ோதலை
உருவாக்கும்
ந�ோக்கத்தோடு

கரூர் வைஸ்யா வங்கி லாபம் ரூ.115 க�ோடி
சென்னை

கரூர் வைஸ்யா வங்கி (கேவிபி)
செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவ
டைந்த இரண்டாம் காலாண்டில்
ரூ.115 க�ோடியை லாபமாக ஈட்டி
யுள்ளது. முந்தைய ஆண்டு இதே
காலத்தில் ஈட்டிய லாபத்தைவிட
இது 82 சதவீதம் அதிகமாகும்.
முந்தைய ஆண்டு இதே காலத்
தில் வங்கி ஈட்டிய லாபம் ரூ.63
க�ோடியாகும்.
அதேப�ோல, வங்கியின் செயல்

பாட்டு லாபம் ரூ.431 க�ோடியில்
இருந்து அதிகரித்து ரூ.449
க�ோடியாக உயர்ந்துள்ளது. வட்டி
மூலமான வருமானம் அதிகரித்து
ரூ.601 க�ோடியாக உள்ளது. வட்டி
அல்லாத பிற இனங்கள் மூலமான
வருமானம் ரூ.272 க�ோடியாகும்.
அரையாண்டில் வங்கியின்
லாபம்
ரூ.220
க�ோடியாக
உயர்ந்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டு
இதே காலத்தில் வங்கியின் லாபம்
ரூ.136 க�ோடியாக இருந்தது.

வங்கியின் ஒட்டும�ொத்த வர்த்தகம்
ரூ.1,11,530 க�ோடியாகும். முந்தைய
ஆண்டுடன்
ஒப்பிடுகையில்
ரூ.3,939 க�ோடி அதிகரித்துள்ளது.
வங்கி அளித்துள்ள கடன்
த�ொகை ரூ.1,020 க�ோடி அதிக
ரித்து ரூ.50,408 க�ோடியைத் த�ொட்
டுள்ளது. வங்கி திரட்டிய சேமிப்பு
ரூ.61,122 க�ோடியாகும். வங்கியின்
வாராக் கடன் ரூ.1,428 க�ோடியாக
உள்ளது. நிகர வாராக் கடன்
ரூ.3,998 க�ோடியாக உள்ளது.

SSரஜினியின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து ஒருசில நாட்களக மாறி மாறி தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அவரது இல்லம்
உள்ள ப�ோயஸ் கார்டனில் சில ரசிகர்கள் நேற்று கூடி, அவர் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று க�ோஷம் எழுப்பினர். ப
 டம்: ம.பிரபு

ஐபிஎல் சதாடரின் அத்தளை
செய்திகளும் உஙகள் விரல்
நுனியில்! இன்மறே இபமபாமத
‘இந்து தமிழ் திளெ’
இளையதைத்ளதப படியுஙகள்!

மரிைாயெக்குரிை
வியைைாட்டு வீைைாே
கொனியும் சர்ச்யசக்குரிை
பிைபலமாே ஹர்திக்
பாண்டிைாவும் கெர்வு

SSசெய்தியாளர்களிடம்

பேசிய
தலைவர் திருமாவளவன்.

விசிக

திட்டமிடப்பட்டுள்ள
இந்த
யாத்திரைக்கு அனுமதி வழங்கக்
கூடாது.
இவ்வாறு மனுவில் குறிப்பிட்
டுள்ளார். பின்னர் செய்தியாளர்
களிடம் திருமாவளவன் கூறிய
தாவது:
வேல் யாத்திரை மூலம் சாதி,
மத வெறியைத் தூண்டி தமிழகத்
தில் கலவரத்தை ஏற்படுத்த
பாஜகவும் இந்துத்துவ சக்திகளும்
முயற்சிக்கின்றன.
மனுதர்மத்தை பெரியார் எதற்
காக எதிர்த்தார் என்பதை இணைய
வழிக்
கருத்தரங்கில்
நான்
பேசியதை தவறாகப் பரப்புகி
றார்கள்.
வடமாநிலங்களைப்
ப�ோல சாதியின், மதத்தின் பெய
ரால் எப்படி ஆட்சியைக் கைப்
பற்றினார்கள�ோ அதேப�ோல தமிழ

நவ.3-வது வாரம்
மருத்துவக்
கலந்தாய்வு
சென்னை

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பு
களுக்கு
நவம்பர்
3-வது
வாரத்தில்
கலந்தாய்வைத்
த�ொடங்க மருத்துவக் கல்வி
இயக்குநரகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்
களுக்கு 7.5 சதவீத உள்இட
ஒதுக்கீட்டுக்கு
ஒப்புதல்
கிடைத்துள்ளதால் மருத்துவக்
கலந்தாய்வை நடத்துவதற்கான
பணிகளை மருத்துவக் கல்வி
இயக்குநரகம் த�ொடங்கியுள்ளது.
இதுத�ொடர்பாக சுகாதாரத்
துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்ட
ப�ோது, “எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ்
படிப்புகளுக்கான அகில இந்திய
ஒதுக்கீட்டு
இடங்களுக்கான
முதல் சுற்று கலந்தாய்வு முடிவ
டைந்ததும் தமிழகத்தில் மாநில
அரசு இடங்களுக்கான கலந்
தாய்வு த�ொடங்குவது வழக்கம்.
அதன்படி, நவம்பர் 3-வது
வாரத்தில் தமிழகத்தில் கலந்
தாய்வு
த�ொடங்க
திட்ட
மிடப்பட்டுள்ளது 7.5 சதவீத
உள்இடஒதுக்கீட்டால் 300-க்கும்
மேற்பட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்
கள் மருத்துவம் படிக்க இடம்
கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது”
என்றனர்.

கத்தில் இந்த உத்தியைக் கையாளு
கிறார்கள். மறைந்த முதல்வர்
எம்ஜிஆரின்
புகைப்படத்தை
பாஜக பயன்படுத்துவதை அதிமுக
வும், முதல்வரும், துணை முதல்
வரும் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது.
திமுக கூட்டணியில் ஒரு பதற்
றத்தை உருவாக்க பாஜகவினர்
முயல்கின்றனர். 7.5 சதவீத உள்
ஒதுக்கீடு த�ொடர்பாக அரசின்
முடிவை வரவேற்கிறேன். அதே
நேரம் நீதிபதி கலையரசன் அறிக்
கையின்படி 10 சதவீதமாக அதிக
ரிக்க வேண்டும். நடிகர் ரஜினி
நல்ல முடிவை எடுத்திருக்கிறார்.
சாதி, மத அரசியலில் சிக்கி
மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகாமல்
நலத்தோடும் வளத்தோடும் ரஜினி
இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினார்.

பாதுகாப்பு கோரி பாஜக மனு

பாஜக மாநில பொதுச் செய
லாளர் கரு.நாகராஜன், வழக்க
றிஞர் அணித் தலைவர் பால்
கனகராஜ் உள்ளிட்ட 5 நிர்வாகிகள்
வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி
மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி
டிஜிபி திரிபாதியிடம் நேற்று நேரில்
மனு அளித்தனர். வேல் யாத்தி
ரைக்கு அனுமதி வழங்குமாறு
டிஜிபியை தமிழக பாஜக தலைவர்
எல்.முருகன்
கடந்த
மாதம்
நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தி
கேட்டுக்கொண்டது குறிப்பிடத்
தக்கது.

சென்னையில் 2 லட்சத்தை

நெருங்கியது கரோனா பாதிப்பு
zzஒரே நாளில் 38 பேர் உயிரிழப்பு
சென்னை

தமிழகத்தில் கர�ோனா பாதிப்பு
எண்ணிக்கை 7 லட்சத்து 22,011
ஆக அதிகரித்துள்ள நிலையில்
சென்னையில் 1 லட்சத்து 99,173
என 2 லட்சத்தை நெருங்கி உள்
ளது. மேலும் நேற்று மட்டும் 2,608
பேர் த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
முதியவர்கள் உட்பட 38 பேர்
உயிரிழந்தனர்.
இதுத�ொடர்பாக சுகாதாரத்
துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழகத்தில் நேற்று ஆண்கள்
1,568, பெண்கள் 1,040 என ம�ொத்தம்
2,608 பேர் கர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
அதிகபட்சமாக சென்னையில்
723, க�ோவையில் 228 பேருக்கு
வைரஸ் த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் தமிழகத்தில் பாதிப்பு
எண்ணிக்கை 7 லட்சத்து 22,011
ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இதுவரை சென்னையில் 1
லட்சத்து 88,280 பேர் உட்பட
தமிழகம் முழுவதும் 6 லட்சத்து
87,388 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.
நேற்று மட்டும் சென்னையில் 1,047
பேர் உட்பட தமிழகம் முழுவதும்
3,924 பேர் குணமடைந்து வீடுக
ளுக்கு சென்றனர். சென்னையில்
7,254 பேர் உட்பட தமிழகம்
முழுவதும் 23,532 பேர் சிகிச்சை
யில் உள்ளனர்.

அரசு மருத்துவமனைகளில்
முதியவர்கள் உட்பட 21 பேர்,
தனியார் மருத்துவமனைகளில்
17 பேர் என நேற்று 38 பேர்
உயிரிழந்தனர். அதிகபட்சமாக
சென்னையில் 13 பேர் இறந்
துள்ளனர். இதன்மூலம் கர�ோனா
வால் உயிரிழந்தவர்கள் எண்
ணிக்கை 11,091 ஆக உயர்ந்துள்
ளது. சென்னையில் மட்டும் 3,639
பேர் இறந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக
சென்னையில் 1 லட்சத்து 99,173,
செங்கல்பட்டில் 43,481, க�ோவை
யில் 43,008, திருவள்ளூரில்
37,760 என்ற எண்ணிக்கையில்
பாதிப்பு நிலவரம் உள்ளது. 202
அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்
களில் இதுவரை 98 லட்சத்து
85,443 பரிச�ோதனைகள் நடை
பெற்றுள்ளன. நேற்று மட்டும்
77,356 பரிச�ோதனைகள் செய்யப்
பட்டுள்ளன.
இதுவரை
12
வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள்
25,746 பேர், 13 வயது முதல்
60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் 6
லட்சத்து 7,253 பேர், 60 வய
துக்கு மேற்பட்டவர்கள் 89,012
பேர்
த�ொற்றுக்கு
ஆளாகி
யுள்ளனர்.
இவ்வாறு அந்த செய்திக்
குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்
ளது.

கர�ோனா பரவல் அச்சத்தால் மக்கள் தயக்கம்

விரைவு, சொகுசு பேருந்தில்
தீபாவளி முன்பதிவு மந்தம்

zzகடந்த

ஆண்டைவிட 50% குறைவு
சென்னை

தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 14-ம்
தேதி (சனிக்கிழமை) வருகிறது.
எனவே, மக்கள் ச�ொந்த ஊர்
களுக்கு நவ.12, 13-ம் தேதிகளில்
பயணம் செய்ய ரயில், பேருந்து
களில் டிக்கெட்கள் முன்பதிவு
செய்து வருகின்றனர். அரசு
விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம்
சார்பில் திருச்சி, மதுரை, நெல்லை,
நாகர்கோவில், கோவை, திருப்
பூர், சேலம், கும்பகோணம்,
நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல்வேறு
இடங்களுக்கு ச�ொகுசு, படுகை
வசதி க�ொண்ட பேருந்துகள்
இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அரசு விரைவுப் பேருந்துகளில்
பயணம் செய்ய 60 நாட்களுக்கு
முன்பு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்
வசதி உள்ளது. எனவே, தீபாவளி
பண்டிகை
நெருங்குவதால்,
டிக்கெட் முன்பதிவு த�ொடங்கி
யுள்ளது. இருப்பினும், கர�ோனா
அச்சம் காரணமாக வெளியூர்
பயணத்தை மக்கள் தவிர்த்து
வருகின்றனர். இதனால், முன்
பதிவு மந்தமாக இருக்கிறது.

இதுதொடர்பாக
அரசு
போக்குவரத்து துறை உயர்
அதிகாரிகள் சிலர் கூறியதாவது:
கர�ோனா அச்சம் காரணமாக
மக்கள் வெளியூர் பயணத்தை
தவிர்த்து வருவதை கடந்த
ஆயுதபூஜையின்போதே பார்க்க
முடிந்தது.
கடந்த
ஆண்டு
தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னை
யில் இருந்து 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்
பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்
கப்பட்டன. இந்த ஆண்டில் இதில்,
50 சதவீத பேருந்துகளையாவது
இயக்க முடிவு செய்து, தயாராகி
வருகிற�ோம். ஆனால், டிக்கெட்
முன்பதிவு மந்தமாக இருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டில் தீபாவளி
த�ொடங்குவதற்கு 2 வாரங்களுக்கு
முன்பே சென்னையில் இருந்து
பயணம் செய்ய சுமார் 20
ஆயிரத்துக்கும்
மேற்பட்ட
டிக்கெட் முன்பதிவாகி இருந்தது.
ஆனால், தற்போது சுமார் 9
ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே
முன்பதிவாகி உள்ளன.
இவ்வாறு அதிகாரிகள் தெரிவித்
தனர்.

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக ஒரே நாளில்

20 ஆயிரத்தை கடந்த பத்திரப் பதிவுகள்
zzரூ.123.35

க�ோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டதாக தகவல்
சென்னை

தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம்
ஒரே நாளில் முதல் முறையாக
20,307 பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்
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லட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் வருவாயில்
பெரும் பங்கு வகிப்பது பத்திரப்
பதிவுத் துறையாகும். பத்திரப்
பதிவுக்
கட்டணம்
மற்றும்
முத்திரைத் தீர்வை ஆகியவற்றின்
மூலம் இந்த வருவாய் கிடைக்
கிறது. தமிழகத்தில் உள்ள 575
சார் பதிவாளர் அலுவலகங்கள்,
மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகங்
களில் தினமும் சராசரியாக 10
ஆயிரத்துக்கும் மேல் பத்திரப்
பதிவு நடைபெறுகிறது. மேலும்,
திருமண பதிவு, சங்கங்கள் பதிவு
ப�ோன்றவையும்
நடைபெறு
கின்றன.

சரிந்த பதிவு வருவாய்

இந்நிலையில், கடந்த மார்ச்
25-ம் தேதி கர�ோனா ஊரடங்கால்
பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்கள்
மூடப்பட்டதால், பதிவு வருவாய்
சரிந்தது. அதன்பின், ப�ொருளாதார
மீட்பு அடிப்படையில், வணிக

நிதிஷ் ைாணாவின் பலம் தெரிைாெ
கொனியின் ெவறாே கேப்டன்சி
கேப்டன்சியை
வி்டக்கூ்டாது:
திகேஷ் ோர்த்திக்கு
ேம்பீர் அறிவுயை

நிறுவனங்களுக்காக
மட்டும்
பதிவுத்துறை
அலுவலகங்கள்
திறக்கப்பட்டன.
அதன்பின்,
குறைந்த அளவு ட�ோக்கன் வழங்
கப்பட்டு, சமூக இடைவெளி
அடிப்படையில் ப�ொதுமக்களும்
பத்திரப் பதிவுக்காக அனுமதிக்
கப்பட்டனர். த�ொடர்ந்து, பல்வேறு
தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்ட நிலை
யில், பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்
களும் முழு அளவில் செயல்படத்
த�ொடங்கின.
இந்நிலையில், கடந்த அக்.29-ம்
தேதி, அதிகபட்சமாக தமிழகத்தில்
20,307 பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்
பட்டன.

நாள்தோறும் அதிகரிப்பு

முன்னதாக, குறிப்பாக, கடந்த
2018-ம் ஆண்டு பிப். 12-ம் தேதி
முதல்வரால் த�ொடங்கி வைக்கப்
பட்ட ஸ்டார் 2.0 கணினிவழி
பதிவு திட்டத்தால், தற்போது
நாள்தோறும் பதிவு செய்யப்படும்
பத்திரங்களின்
எண்ணிக்கை
த�ொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
அந்தவகையில், நேற்று முன்
தினம் அதிகபட்ச பத்திரப் பதிவை
சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள்

பதிவு செய்துள்ளன. குறிப்பாக
சென்னை, மதுரை, க�ோவை
மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட பகுதி
களில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்
பட்ட பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்
பட்டுள்ளதாக பதிவுத் துறை அதி
காரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

முந்தைய உச்சங்கள்

முன்னதாக, இந்த ஆண்டில்,
கடந்த செப். 14-ம் தேதி 19,769,
செப். 16-ம் தேதி 19,681, பிப். 26-ம்
தேதி 18,703, அக். 28-ம் தேதி
17,861 பத்திரப் பதிவுகள் என்பதே
ஒரு நாளில் அதிகபட்ச பதிவாக
இருந்தது. கடந்த ஆண்டில், செப்.
4-ம் தேதி அதிகபட்சமாக 18,967
பதிவுகளும், 2018-ம் ஆண்டு
செப். 12-ம் தேதி அதிகபட்சமாக
18,009 பத்திரங்களும் பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுத�ொடர்பாக பதிவுத் துறை
செயலர் பீலா ராஜேஷ் தனது
ட்விட்டர் பக்கத்தில், “அக். 29-ம்
தேதி அதிகபட்சமாக 20,307
பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்
பட்டது மூலம் ரூ.123 க�ோடியே 35
லட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது”
என்று தெரிவித்துள்ளார்.

எநெச் சூழ்நியலயையும்
புன்ேயேயு்டன் எதிர்தோள்
என்பார் எஙேள் கேப்டன்:
கொனி குறித்து ‘சிக்்ஸகபக்’
ருதுைாஜ் தேயக்வாட் ேருத்து

https://www.hindutamil.in/news/sports
மேலும் பல விளையாட்டுச் செய்திகளுக்கு ‘இந்து தமிழ் திளெ' இளையதைத்துடன் இளைந்திடுஙகள்.
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இந்திரா காந்தி அணு ஆய்வு மையத்தில்

அடைகாக்கும் மையம் திறப்பு

zzஅணுசக்தி

கப்பட்டு வருகின்றன. வடகிழக்கு பருவமழை த�ொடங்கியுள்ள நிலையில், இப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதே
இப்பகுதி ப�ொதுமக்களின் க�ோரிக்கையாக உள்ளது. 
படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில்

புதிய ஆட்சியர்கள் ப�ொறுப்பேற்பு
திருவள்ளூர்/காஞ்சிபுரம்

திருவள்ளூர் ஆட்சியராக இருந்த
மகேஸ்வரியை காஞ்சி ஆட்சிய
ராகவும், காஞ்சி ஆட்சியராக
இருந்த பா.ப�ொன்னையாவை
திருவள்ளூர் ஆட்சியராகவும்
இடமாற்றம் செய்து, தமிழக அரசு
உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து
நேற்று திருவள்ளூர் மாவட்ட
ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ப�ொன்
னையா ஆட்சியராக ப�ொறுப்பேற்
றுக் க�ொண்டார். அவருக்கு
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
முத்துசாமி, மாவட்ட ஊரக
வளர்ச்சி
முகமை
திட்ட

இயக்குநர் ல�ோகநாயகி உள்ளிட்ட
அதிகாரிகள் பூங்கொத்து அளித்து
வரவேற்றனர்.
இதைத் த�ொடந்து, அவர்
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக
வளாகத்தில் செயல்படும் பல்
வேறு அரசு துறைகளின் அலுவல
கங்களுக்கு சென்று, பார்வை
யிட்டு ஆய்வு செய்தார். பிறகு,
பல்வேறு துறை அதிகாரிகள்
திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தின்
21-வது ஆட்சியராக ப�ொறுப்
பேற்றுக்கொண்ட ப�ொன்னையா
வுக்கு தங்கள் வாழ்த்துகளைத்
தெரிவித்தனர்.

காஞ்சி மாவட்டத்தில் புதிய
ஆட்சியராக ப�ொறுப்பேற்க வந்த
மகேஸ்வரி முன்னதாக நேற்று
காலையில் காமாட்சி அம்மனை
தரிசனம் செய்ததைத் த�ொடர்ந்து
ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சி
யராக ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொண்
டார். அவருக்கு, மாவட்ட வரு
வாய் அலுவலர் முத்துராமலிங்
கம், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி
முகமை திட்ட இயக்குநர் தர்,
பெரும்புதூர் க�ோட்டாட்சியர்
திவ்ய மற்றும் பல்வேறு துறை
அதிகாரிகள் மலர் க�ொத்து
அளித்து வரவேற்பு அளித்தனர்.




துறை தலைவர் திறந்து வைத்தார்
கல்பாக்கம்

SSபல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் மழைநீர் வடிவதற்கும், ஏரியின் உபரிநீர் வெளியேறவும் இரண்டு பெரிய கால்வாய்கள் அமைக்
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கல்பாக்கத்தில் உள்ள இந்திராகாந்தி
அணு ஆய்வு மையத்தில் பல்வேறு
த�ொழில்நுட்ப
மென்பொருட்கள்
உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில்
பல்வேறு ஆய்வுப் பணிகளுக்காக
அணுபுரத்தில் புதிதாக அடைகாக்கும்
மையம் (இன்குபேசன் சென்டர்) அமைக்
கப்பட்டுள்ளது.
இம்மையத்தின் திறப்பு விழா,
இந்திய அணு சக்தி இயக்கத் தந்தை
யாக
கருதப்படும்
ஜஹாங்கீர்
ஹ�ோமிபாபாவின் 111-வது பிறந்த
நாளைய�ொட்டி நேற்று கல்பாக்கத்தில்
நடைபெற்றது. இதில், அடைகாக்கும்
மையத்தை இந்திய அணுசக்தித்
துறைச் செயலர் மற்றும் தலைவர்
கே.என்.வியாஸ் காண�ொலி காட்சி
மூலம் நேற்று திறந்து வைத்தார்.
இதையடுத்து,
இந்த
ஆய்வு
மையம் சார்பில் தெர்மோகிராஃபி
எனும் மார்பகப் புற்றை த�ொடக்க

நிலையிலேயே கண்டறியும் த�ொழில்
நுட்பம்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த
ராமச்சந்திரா உயர் கல்வி நிறுவனம்
மற்றும் இந்திராகாந்தி அணு ஆய்வு
மையம் இடையே புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் இயக்குநர் அருண்குமார்
பாதுரி முன்னிலையில் நேற்று கையெ
ழுத்தானது.
இதேப�ோல், சுற்றுச்சூழல் கதிர்
வீச்சை அளவிடும் கதிர்வீச்சு மானிட்டர்
மற்றும் வேளாண்மைச் சார்ந்த விதை
கள், பயிர்கள் மற்றும் பிற த�ொடர்புடைய
பகுதிகளில் கதிர்வீச்சு த�ொடர்பான
ஆய்வுகளில்,
கூட்டு
ஆராய்ச்சி
மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக பெரம்பலூர்
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்
சில்
கிருஷிவிக்யான்
கேந்திரா
மற்றும் பெங்களூரு, சென்னையைச்
சேர்ந்த தனியார் நிறுவனங்களுடன்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் கையெ
ழுத்தாகின.

(C) KSL Media Ltd.
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“LKS - GOLD” IS CASH IN HAND

தாம்பரம் விமானப்படை மையத்தில்
பயிற்சி வீரர்களின் நிறைவு அணிவகுப்பு

சென்னை

தாம்பரம் விமானப்படை பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி முடித்த
வீரர்களின் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.
சென்னை தாம்பரம், விமானப்படை பயிற்சி மையத்தில்
உள்ள மெக்கானிக்கல் பயிற்சி மையத்தில் 609 வீரர்கள் கடந்த
67 வாரங்களாக பயிற்சி மேற்கொண்டனர். இப்பயிற்சி நிறைவு
பெற்றதையடுத்து, பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு நேற்று
முன்தினம் நடைபெற்றது. ஜலஹள்ளியில் உள்ள இந்திய
விமானப் படை மையத்தின் தலைவர் ஏர் கமாட�ோர் சார்லஸ்
ஆண்ட்ரூஸ் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, வீரர்களின்
அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் க�ொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், பயிற்சி முடித்துள்ள வீரர்கள்
பணியில் சேர்ந்த பிறகும் த�ொடர்ந்து த�ொழில்நுட்ப தகுதிகளை
வளர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும். அத்துடன், விமானப்படையின்
மரபுகளை காக்கும் வகையில் வீரர்கள் செயல்பட வேண்டும்
என்றார். பயிற்சியில் அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் சிறப்பாக
செயல்பட்டதற்காக, வினய் குமார் என்பவருக்கு ஆல்ரவுண்டர்
க�ோப்பை வழங்கப்பட்டது. பாதுகாப்புத் துறை பத்திரிகை
தகவல் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் இத்தகவல்
தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ராயபுரத்தில் தனியார் குட�ோனில் தீ விபத்து
சென்னை

ராயபுரத்தில் தனியார் குட�ோனில்
திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இத
னால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை
மண்டலமாக காட்சியளித்தது.
சென்னை ராயபுரம், ல�ோட்டஸ்
ராமசாமி தெருவில் தனியாருக்குச்
ச�ொந்தமான குட�ோன் ஒன்று
உள்ளது. அதில் பிளாஸ்டிக்
ப�ொருட்கள் மற்றும் த�ோலால்
செய்யப்பட்ட ப�ொருட்கள் வைக்
கப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில்,
இந்த குட�ோனில் நேற்று மதியம்
திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தகவல்
அறிந்து ராயபுரம், தண்டையார்
பேட்டை, வியாசர்பாடி, துறை
முகம், எஸ்பிளனேடு, திருவ�ொற்றி
யூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து
9 தீயணைப்பு வாகனங்கள்,
5 தண்ணீர் லாரிகள் சம்பவ
இடத்துக்கு விரைந்தன.
பிளாஸ்டிக்கால் ஆன ப�ொருட்
கள் உள்ளே இருந்ததால், கரும்
புகையுடன் தீ பற்றி எரிந்தது.

 ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய, பிரம்மாண்ட ஷோரூம் ஹைதராபாத்தின் சோமாஜிகுடா

சர்க்கிள் பகுதியில் நேற்று திறக்கப்பட்டது. திறப்பு விழா சிறப்பு சலுகையாக, இங்கு தங்கம் வாங்
கும் அனைவருக்கும் அதே எடைக்கு வெள்ளி இலவசம். ஒரு காரட் வைரத்துக்கு 25 கிராம் வெள்ளி
இலவசம் என பல சலுகைகளை ஜிஆர்டி அறிவித்துள்ளது. ‘‘இண்டோர் பார்க்கிங் வசதி, 3 தளங்
கள் என பிரம்மாண்டமாக இந்த ஷோரூம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டில் இருந்தபடி நகை வாங்கும்
வகையில் ‘ஜிஆர்டி லைவ் வீடியோ ஷாப்பிங்’ வசதியும் இங்கு உள்ளது’’ என்று நிர்வாக இயக்குநர்
கள் ஜி.ஆர்.‘அனந்த்’ அனந்தபத்மநாபன், ஜி.ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.

SSராயபுரத்தில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் த�ோல் ப�ொருட்களை சேமித்து வைத்திருந்த

தனியார் குட�ோனில் பற்றி எரியும் தீயை தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து கட்டுக்குள்
க�ொண்டு வரும் தீயணைப்பு படை வீரர்கள்.

தீயணைப்பு அதிகாரி ராஜேஷ்
கண்ணா தலைமையில், 50 தீய
ணைப்பு வீரர்கள் சுமார் 5 மணி
நேரம் கடுமையாக ப�ோராடி
தீயை அணைத்தனர்.
இந்த தீ விபத்தில் குட�ோனில்
இருந்த அனைத்து ப�ொருட்களும்
சேதமடைந்தன. மின் கசிவு

திருவான்மியூர்
காட்டன் ஹவுஸில்
தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை
சென்னை

திருவான்மியூரில் உள்ள காட்டன் ஹவுஸில்
தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை நடந்து வரு
கிறது. இதுகுறித்து இந்நிறுவனத்தின்
நிர்வாக இயக்குநர் வேணுகோபால் தெரி
வித்துள்ளதாவது:
திருவான்மியூர் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி
மக்களின் ஜவுளித் தேவைகளை பூர்த்தி
செய்யும் விதமாக திருவான்மியூர் சிக்னல்
அருகே எல்.பி.சாலையில் 20 ஆயிரம்
சதுரஅடி பரப்பில் அமைந்துள்ளது காட்
டன் ஹவுஸ். தீபாவளிக்காக ஆண்களுக்கு
பட்டு வேட்டி, குர்த்தா, ஷெர்வானி, குழந்
தைகளுக்காக ரெடிமேட் பட்டு பாவாடை,
லெஹங்கா, லாங் கவுன், ஜீன், ஜெகிங்ஸ்,
பாபாசூட், பெண்களுக்காக காக்ராஸ்,
லெஹங்கா, பட்டுப் புடவை, கலம்காரி,
டிசைனர் புடவைகள் உள்ளிட்ட வகைகள்
மற்றும் மேட்சிங் ரகங்கள் ஏராளமாக குவிந்
துள்ளன. 40 வயதுக்கு மேலான பெண்
களுக்கு சிறப்பு குர்த்தி, பட்டு போன்ற
புடவைகள் குறைந்த விலையில் கிடைக்
கின்றன.
தற்போதைய கரோனா சூழலில் மக்க
ளின் பொருளாதாரம் பெரிதும் பாதிக்
கப்பட்டுள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு,
அவர்களது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ப குறைந்த
விலையில் தரமான ஜவுளி ரகங்களை
வழங்குகிறோம். மொத்தமாக கொள்
முதல் செய்து, மொத்த விலைக்கே விற்
பனை செய்கிறோம்.
எங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்
செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?
கையாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கி
எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
யத்துவம்
தருகிறோம். முகக் கவசம்
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள்
இல்லாமல்
வந்த
வாடிக்கையாளர்
பின்்கொடு இள�
ளடப் தசெய்து
களுக்கு
இதுவரை
ஆயிரம் முகக்
எண்ணுக்கு40
அனுப்பேவும்.
9773001174
மின்னஞ்சல்: இங்கு தீபாவளி
கவசம் தந்துள்ளோம்.
சிறப்புcirc@thehindutamil.co.in
விற்பனை தற்போது விறுவிறுப்
மார்ச்
மாதச்வருகிறது.
சநதா – ரூ.201,
பாக
நடந்து


காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்
டதா? அல்லது விபத்துக்கு வேறு
ஏதேனும் காரணமா? என ப�ோலீ
ஸார் த�ொடர்ந்து விசாரித்து வரு
கின்றனர். திடீர் தீ விபத்தால்,
ராயபுரம் பகுதியே சிறிது நேரம்
புகை மண்டலமாக காட்சியளித்
தது.

வ ளபரக
ய ெச
ெபயமாற
நாக, ேர  ேஷா தம
ம ெஜய பா¢சா£,
94-95B , மகா மா கா
சாைல, §ைசயா நக, ¨ப,
ெசைன - 600077 எற
கவ«
வ¬ேறா.
எக ® த மக¯ ெபயைர
.¬ஷா
°  .¬ஷா
ெர±
எற
ெபய 
மா²³ேளா (´றத ேத:
21.10.2007). வா®ல எ¶.
54AA
298878
ேத«±ட
28.10.2020 ே ந ா ± ட  எ .
தனேசகர,
ெ ச  ைன ,
¸ைல«
உ
ெச யப±ள.

நாக, ேர  ேஷா தம
ம ெஜய பா¢சா£,
94-95B,
மகா மா
கா
சாைல, §ைசயா நக, ¨ப,
ெசைன - 600077 எற
கவ«
வ¬ேறா.
எக
இைளய
மக¯
ெபயைர .ºதா
° 
.ºதா ெர± எற ெபய 
மா²³ேளா (´றத ேத:
01.10.2011). வா®ல எ¶.
54AA
298879
ேத«±ட
28.10.2020
ேநா±ட
எ .
தனேசகர,
ெ ச  ைன ,
¸ைல«
உ
ெச யப±ள.

ஆண்டுச் சநதா – ரூ. 2,314

ஆக ேதைவ
ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள

ப�ொறுப�ல்ல:
இந்தச் செய்தித்ததாளில்
பிரசுரம்
ஆகியுள்ள அவற்றில்
வி்ளம்்பரங்களின்
அடிப்படையில்
செயல்்படுமுன்,

வி்ளம்்பரங்களின்
செயல்்படுமுன், அவற்றில்
உள்ளஅடிப்படையில்
்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா
என்்பட்த ப்பதாதுமதான
உள்ள ்த்கவல்்கள
என்்பட்த ப்பதாதுமதான வதாெ்கர்்கள
அ்ளவு ெரியதானடவ்ததானதா
விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு
அ்ளவு விெதாரிதது
ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு
வதாெ்கர்்கள
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா
லிமிசைட் உத்தரவதா்தம்
அளிக்கவில்டலை.
இந்தச்
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம்
அளிக்கவில்டலை.
இந்தச்
செய்தித்ததாளில்
வி்ளம்்பரங்க்ளதால்
செய்தித்ததாளில்
சவளியதாகும் சவளியதாகும்
வி்ளம்்பரங்க்ளதால்
ஏப்தனும் ஏப்தனும்
பெ்தம்
அல்லைது
இழபபு
ஏற்்படும் இந்தச்
்பட்ெததில்,
இந்தச் செய்தித
பெ்தம் அல்லைது
இழபபு
ஏற்்படும்
்பட்ெததில்,
செய்தித
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன
நிறுவனங்களின்
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன
நிறுவனங்களின்
உரிடமயதா்ளர்,உரிடமயதா்ளர்,
ஆசிரியர், இயககுநர்்கள,
ஊழியர்
்பதிப்பதா்ளர், ்பதிப்பதா்ளர்,
அச்சிடுபவதார்,அச்சிடுபவதார்,
ஆசிரியர், இயககுநர்்கள,
ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார்
சூழலிலும்
வட்கயிலும்
அ்தற்குப அ்தற்குப
்களஎந்தச்
ஆகிபயதார்
எந்தச்எந்த
சூழலிலும்
எந்த வட்கயிலும்
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள்படைபபு்கட்ள
அனுபபுபவதார்அனுபபுபவதார்
பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
அனுப்பவும். அனுப்பவும்.
பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத
திரும்்ப அனுப்ப
இயலைதாது.
பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத
திரும்்ப
அனுப்ப இயலைதாது.
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சனி, அக்டோபர் 31, 2020

முதலுக்கும் முதலான இந்திய சுதந்திரப் ப�ோர்
சா

வர்க்கர் எழுதிய ‘எரிமலை’ த�ொடங்கி வில்லியம் டேல்ரிம்பிள் எழுதிய ‘கடைசி முகலாயன்’ வரை
1857 சிப்பாய்க் கலகத்தைப் பற்றி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் பேசுகின்றன. இந்திய
சுதந்திரப் ப�ோராட்ட இயக்கத்தின் வரலாற்றைச் சிப்பாய்க் கலகத்திலிருந்து த�ொடங்குவதுதான்
இன்றும் வழக்கமாக இருந்துவருகிறது. அதற்கும் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்த வேலூர் புரட்சியைக்
குறித்தோ, அதற்கும் முன்பே 1801-ல் தென்தமிழகத்தில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக நடந்த ப�ோர்களைக்
குறித்தோ இந்திய வரலாற்றாசிரியர்கள் ப�ொருட்படுத்துவதே இல்லை. ஏன், தமிழக வரலாற்றிலும்கூட இவை
உரிய முக்கியத்துவம் பெறுவதில்லை.
சிப்பாய்க் கலகம் த�ோல்வியுற்று, இரண்டாம் பகதூர்
ஷா ரங்கூனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டதை எழுதும்
வரலாற்றாசிரியர்கள், தமிழகத்தில் கம்பெனி ஆட்சிக்கு
எதிரான ப�ோரில் த�ோல்வியுற்று, பினாங்குக்கு நாடு
கடத்தப்பட்ட சிவகங்கை மன்னர் பெரிய உடையணரையும் 72
வீரர்களையும் பற்றிப் பேசுவதே இல்லை. ஆங்கிலேயர்களுக்கு
எதிராகப் ப�ோரிட்டதற்காக இந்திய அளவில் நாடு கடத்தப்பட்ட
முதல் மன்னர் அவர். பினாங்கிலிருந்து பின்பு சுமத்ராவுக்கு
இடம்மாற்றப்பட்டார், அங்கு உடல்நலம் குன்றி தனது 34
வயதில் இறந்தார். பினாங்கில் தீவாந்திரத் தண்டனையை
அனுபவித்தவர்களுள் சின்ன மருதுவின் 12 வயது மகன்
துரைசாமியும் ஒருவர். நாடு கடத்தப்பட்டவர்களில் சாதி
பேதமின்றி எல்லா சமூகத்தவர்களும் இருந்தார்கள் என்பது
அன்று நிலவிய சமூக நல்லிணக்கத்தை எடுத்துச்சொல்கிறது.
காளையார்கோவில் ப�ோரைப் பற்றி ‘1801’ என்ற தலைப்பில்
நாவல் எழுதிய மு.ராஜேந்திரன், அப்போரில் அடைந்த
த�ோல்வியால் விளைந்த துயரங்களையும் தீவாந்திரத்
தண்டனையையும் குறித்து ‘காலா பாணி’ என்ற தனது
அடுத்த நாவலை எழுதியிருக்கிறார். இது முந்தைய நாவலின்
த�ொடர்ச்சி என்றும் ச�ொல்லலாம். எதிரியின் அணியைச்
சேர்ந்தவர் என்றப�ோதும் வீரர் அல்லாத ஒருவரைச்

புவி

காலா பாணி
மு.ராஜேந்திரன்
அகநி வெளியீடு
வந்தவாசி-604408
த�ொடர்புக்கு:
98426 37637
விலை: ரூ.650

சிறைப்படுத்துதல் கூடாது என்ற ப�ோர் நெறியிலிருந்து
வழுவாதவர் சின்ன மருது. அந்த நெறியைச் சுட்டிக்காட்டி
அவரிடமிருந்து கணவரை மீட்டு அழைத்துவந்த ஓர் ஆங்கிலப்
பெண்ணின் நன்றியுணர்ச்சி, முதல் அத்தியாயத்திலேயே
வஞ்சகங்களுக்கு அஞ்சாத ப�ோர் நடவடிக்கைகளில்
மனித விழுமியங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கலைப் பற்றிப்
பேசும் தீவிரமானத�ொரு உரையாடலுக்கு இந்த நாவலை
இட்டுச்சென்றுவிடுகிறது.

கம்பெனி ஆட்சிக்காலம் காட்சிகளாக விரிகின்றன.
ஏறக்குறைய இரண்டு மாதக் கடற்பயணத்தில்
தமிழகத்தின் இன்றைய தவிர்க்கவியலாத காலை
கப்பலிலேயே மூவர் உடல்நலிந்து இறந்தது, பினாங்கில்
உணவான இட்லி, இந்தோனேஷியாவின் கண்டுபிடிப்பு
தரையிறங்கியப�ோது பத்து பேருக்கும் மேல் மனப்பிறழ்வுக்கு
என்பது ப�ோன்ற வரலாற்றுச் சுவாரஸ்யங்களும் ஆங்காங்கே
ஆளானது என்று தீவாந்திரத் தண்டனையின் க�ொடுமை
எதிர்ப்படுகின்றன.
இந்த நாவலில் விவரிக்கப்படுகிறது. கூடவே, திப்புசுல்தானின்
ப�ோரின்போது அப்பாவி மக்கள் பலியாகக் கூடாது என்ற
கேரளப்
படையெடுப்பு,
தென்கிழக்காசியாவில்
நெறியில் உறுதிய�ோடு இருந்ததே பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலும்
கடற்கொள்ளையர்களின் அச்சுறுத்தல்கள், கம்பெனி
காளையார்கோவிலிலும்
த�ோல்வியடைந்ததற்குக்
அதிகாரிகளின் ஊழல்கள், கம்பெனி நிர்வாகத்தில்
காரணம். கட்டப�ொம்மு சக�ோதரர்களுக்கு அடைக்கலம்
கிறிஸ்தவப் பாதிரியார்கள் செலுத்திய செல்வாக்கு,
அளித்ததற்காகத்தனதுகூட்டாளிகளையும்உறவினர்களையும்
கிறிஸ்தவத்தின் சமயப் பிரிவுகளிடையே நிலவிய பிணக்குகள்,
தூக்குக் கயிற்றுக்குக் க�ொடுத்துவிட்டு, எங்கோ ஒரு
பினாங்குத் தீவின் நம்பிக்கைகள், ஒரு ப�ோர்த் தாக்குதல்
(C) KSL
Media
Ltd. சிறைவாசம் அனுபவித்த பெரிய
தீவில்
தன்னந்தனியாகச்
அந்தப் பருவத்தின் ஒட்டும�ொத்த வெள்ளாமைக்கும்
உடையணரை நம் நாடும் வரலாறும் ஏன் பேச மறுக்கிறது
கேடாகிப்போவது என்று 200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய

உலக வரலாறு அறிவ�ோம்

பா.ஜம்புலிங்கம்

இ

வரும்போது
ஒட்டும�ொத்த
ஆண்களும்
பெண்களும்
ந்திரா காந்திக்கு அவருடைய தந்தை ஜவாஹர்லால் நேரு
கதாநாயகர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். வரலாறு படைக்கப்படுகிறது.
எழுதிய கடிதத் த�ொகுப்பைக் க�ொண்ட ‘உலக சரித்திரம்’
இந்தியாவுக்குச் சேவைசெய்யும் அளவு மிகச் சிறந்த தைரியமான
(Glimpses of World History) நூலில் தந்தைக்கும் மகளுக்கும்
வீராங்கனையாக நீ வளர்வாய், அன்பு மகளே” என்று ஆரம்பப்
இடையேயான பிணைப்பையும் பாசத்தையும் எழுத்தார்வத்தையும்
பக்கங்களில் பேசுகிறார்.
உணர முடியும். பல்வேறு காலகட்டங்களில் தன் மகளுக்கு எழுதிய
கடிதங்களில் உலக நாடுகளின் த�ோற்றம், பல நாடுகளின் அரசியல்,
கன்னியாகுமரியைப் பேசும்போது அது இமயமலை வரை
சமய, சமூக, பண்பாட்டு நிலை, புரட்சிகள், உலகப் ப�ோர்கள்
நீள்கிறது. 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு த�ொடங்கி 19-ம்
உள்ளிட்ட பலவற்றையும் விவாதிக்கிறார் நேரு.
நூற்றாண்டு வரையிலான நீண்ட பயணத்தை
ஒ.வி. அளகேசன் ம�ொழிபெயர்ப்பில் இந்நூலை
மேற்கொள்கிறார். சிந்தனையாளர், தலைவர்கள்,
இரண்டு பாகங்களாக ‘அலைகள் வெளியீட்டகம்’
பேரரசுகள், த�ொழில் புரட்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி,
க�ொண்டுவந்திருக்கிறது.
உலகப் ப�ோர் எல்லாம் வருகின்றன. கடைசிக்
கடிதத்தில், “இது வரலாறல்ல. இவை நமது கடந்த
இந்திரா காந்தி, “என் அப்பா எழுதிய ‘உலக
காலப் பதிவுகள். வரலாறு உனக்கு ஆர்வமூட்டினால்,
வரலாறு’, ‘சுயசரிதை’, ‘இந்திய வரலாறு’ ஆகிய
வரலாற்றின் அழகை நீ உணர்ந்தால் பல
மூன்று நூல்களும் என் வாழ்க்கை முழுதும் எனக்குத்
நூல்களின் துணைய�ோடு கடந்த காலத்தைப் பற்றி
துணையாக இருந்துவந்துள்ளன. அவற்றிலிருந்து
அறிந்துக�ொள்ள முடியும்.
பிரிந்திருப்பது என்பது இயலாதது. குறிப்பாக, ‘உலக
வரலாறு’ எனக்காகவே எழுதப்பட்டது'' என்கிறார்.
நூல்களைப் படிப்பது மட்டுமே உனக்கு
உதவப்போவதில்லை.
கடந்த
காலத்தைக்
196 தலைப்புகளில் 1,000 பக்கங்களைக்
கருணைய�ோடும்
புரிதல�ோடும்
பார்க்க
வேண்டும்.
க�ொண்ட இந்த நூலில் சுமார் 50 நிலப்படங்களும்,
உலக சரித்திரம்
பல்லாண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ஒரு நபரைப்
காலவாரியான அட்டவணைகளும் உள்ளன.
ஜவாஹர்லால் நேரு
நேருவின் இந்தக் கடிதங்களில் வரலாற்றின் மீதான தமிழில்: ஒ.வி. அளகேசன் பற்றி அறிந்துக�ொள்ள அவருடைய சூழலையும்,
அவருடைய ஈடுபாடு, தேடல் திறன், பரந்துபட்ட அலைகள் வெளியீட்டகம் அவர் வாழ்ந்த நிலையையும், அவர் மனதில் இருந்த
ராமாபுரம், சென்னை-89
எண்ணங்களையும் நீ அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்”
அறிவு, வாசிக்கும் ஆர்வத்தை உண்டாக்கும் எழுத்து த�ொடர்புக்கு:
98417 75112
என்கிறார்!
பாணி, அழகான ச�ொற்பயன்பாடு ப�ோன்றவற்றைக்
விலை: ரூ.1,150
காண முடியும். இந்த நூலை வாசிக்கும்போது
(2 பாகங்களும்)
உலக வரலாற்றை ஒரு பறவைப்பார்வையாக
நாம் வேற்றுலகுக்குச் சென்ற உணர்வு ஏற்படும்.
இந்தக் கடிதங்கள் மூலம் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.
அந்த அளவுக்கு நிகழ்வுகளை நமக்கு மிகவும் நெருக்கமாகக்
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான நூல் இது.
க�ொண்டுவருகிறார் நேரு.
பின்னாளில், இந்திரா காந்தி உயர்ந்த ப�ொறுப்புக்கு வர அடித்தளம்
அமைத்துத் தந்த நூல்.
“உனக்கு நினைவிருக்கிறதா? முதன்முதலாக ஜ�ோன் ஆஃப்
ஆர்க்கைப் பற்றிப் படித்தப�ோது, நீ எவ்வளவு ஆச்சர்யப்பட்டாய்
- பா.ஜம்புலிங்கம், துணை ஆவணப் பதிவாளர் (ஓய்வு),
தெரியுமா? அவரைப் ப�ோலச் சாதிக்க வேண்டும் என்ற உனது
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்.
விருப்பம் எந்த அளவு இருந்தது தெரியுமா? சாதாரண ஆண�ோ
த�ொடர்புக்கு: drbjambulingam@gmail.com
பெண்ணோ கதாநாயகர் ஆகிவிடுவதில்லை. அவர்களுக்கு
அன்றாடப் பிரச்சினைகள் பல உள்ளன. ஆனால், நேரம்
அக். 31: இந்திரா காந்தி நினைவு நாள்

காமிக்ஸ் கார்னர்

- வெ.சந்திரம�ோகன்

தடங்கள்
எம்.ஏ.சுசீலா
மீனாட்சி புத்தக நிலையம்
தானப்ப முதலி தெரு,
மதுரை–625001.
த�ொடர்புக்கு: 0452 4500517
விலை: ரூ.225

தம்பி

லைக்காட்சி யுகத்துக்கு முன்பு வான�ொலி க�ோல�ோச்சிக்கொண்டிருந்த காலம் அது. எல்லாத்
த�ொதுறைகளையும்
ப�ோல வான�ொலித் துறையிலும் ஆண்களே ஆக்கிரமித்துக்கொண்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், நாடு சுதந்திரத்தை நெருங்கிக்கொண்டிருந்த நாட்களில் டெல்லியில் உள்ள ‘அனைத்திந்திய
வான�ொலி நிலைய’த்தின் உருது பிரிவில் செய்தி வாசிப்பாளராகச் சேர்ந்தார் சாயிதா பான�ோ. அவர்தான்
இந்தியாவின் முதல் பெண் செய்தி வாசிப்பாளர். அப்போது பிபிசியில்கூட பெண்
செய்தி வாசிப்பாளர் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
லக்னோவைச் சேர்ந்த சாயிதா தனக்குப் பிடிக்காத ஒரு திருமண வாழ்க்கையிலிருந்து
வெளியேறியவர். அவருக்கு சையத் என்றொரு மகன் வேறு. லக்னோவில் அவர் நேருவின்
சக�ோதரியான விஜயலட்சுமி பண்டிட்டைச் சில முறை சந்தித்திருக்கிறார். டெல்லி ‘அனைத்திந்திய
வான�ொலி’யில் வேலைக்குத் தான் விண்ணப்பித்திருப்பதாக அவரிடம் சாயிதா கூற அவர�ோ
சாயிதாவுக்கு வேலை தரும்படி பரிந்துரைக்கிறார்.
1947, ஆகஸ்ட் 10 அன்று டெல்லிக்குத் தன் மகன் சையதுடன் வந்திறங்கிய சாயிதா
தனக்கு வேண்டப்பட்ட குடும்பத்துடன் சில நாட்கள் தங்குகிறார். குழந்தையை அவர்கள்
வீட்டிலேயே விட்டுவிட்டு ஆகஸ்ட் 11 அன்று வேலையில் சேர்கிறார். ஆகஸ்ட் 13 அன்று
அவர் முதன்முதலாகச் செய்தி வாசிக்கிறார். அவர் செய்தி வாசிப்பதைப் பற்றி மறுநாள் ‘தி
ஸ்டேட்ஸ்மேன்’ பத்திரிகையில் வேறு செய்தி வந்தது.
ஆஃப்
அவர் வேலையில் சேர்ந்த நாளைவிட இந்திய சுதந்திர தினம் அவருக்கு மிக முக்கியமான
தி பீட்டன் ட்ராக்
நாளாக இருந்தது. செங்கோட்டையில் க�ொடி ஏற்றுதலில் ஆரம்பித்து நாள் முழுவதும் நடந்த
சாயிதா பான�ோ
நிகழ்ச்சிகளையும் க�ொண்டாட்டங்களையும் பற்றி செய்தி வாசித்துவிட்டு, பெரு மகிழ்வுடன் சற்று
ஆங்கிலத்தில்:
தாமதமாகத்தான் வீடு திரும்புகிறார். அவர் இல்லாதப�ோது அவருடைய குழந்தை சையத்
ஷாஹானா ராஸா
எந்தப் பிரச்சினையும் செய்வதில்லை என்றாலும் அவர் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டால் அவருடனேயே
பெங்குயின்
பதிப்பகம்
ஒட்டிக்கொள்வான். அவருடைய நண்பர்களின் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருபவர் நூருதீன் அஹ்மது.
புதுடெல்லி
அவர் ஏற்கெனவே திருமணமானவர் என்றாலும் இருவருக்கும் இடையில் காதல் மலர்ந்து
விலை: ரூ.449
உறவில் ப�ோய் முடிகிறது. நூருதீன் அஹ்மதுதான் பின்னாளில் டெல்லி மேயராக ஆகிறார்.
சுதந்திரம் அடைந்த நாட்களின் நிலவரம், பிரிவினையின் சித்திரம், சமூகம் நவீனமடையாத
காலத்தில் ஒரு பெண்ணாக அவர் நடத்திய ப�ோராட்டமான வாழ்க்கை, அப்போதைய பிரதமர் நேருவுடனான விருந்து
என்று சாயிதாவின் பல அனுபவங்களும் இந்தப் புத்தகத்தில் விரிகின்றன. 1994-ல் உருது ம�ொழியில் வெளியான
இந்த சுயசரிதை தற்போது ‘ஆஃப் தி பீட்டன் ட்ராக்’ என்ற தலைப்பில் சாயிதா பானுவின் பேத்தி ஷாஹானா ராஸாவின்
ம�ொழிபெயர்ப்பில் வெளியாகியிருக்கிறது.

நூல்நோக்கு

த

பு

வரலாற்றுப் புத்தகம் என்ற வகைமையில், ஆங்கிலத்தில்
வெளிவந்து தேசிய அளவில் கவனம்பெற வேண்டிய
உள்ளடக்கம் க�ொண்ட நூல் இது. எனினும், புனைவின்
துணைய�ோடு அதைத் தமிழில் உணர்வுபூர்வமாகக் கடத்த
முயன்றிருப்பது தமிழருக்குத் தம் வரலாற்றை நினைவூட்டும்
ந�ோக்கமாகவே இருக்க வேண்டும். அது நிறைவேறட்டும்.

செய்திகள் வாசிப்பது
சாயிதா பான�ோ

பெண்களும் நெருக்கடிகளும்

தையல் எனும் வார்த்தை ஏற்படுத்தும் மயக்கம் அலாதியானது.
பேராசை, மர்மம், சாகசம், துர�ோகம், வஞ்சகம், தியாகம்
என ஏராளமான அம்சங்கள் நிறைந்தவை புதையல் குறித்த
புனைவுகள். ஸ்பாகெட்டி வெஸ்டர்ன் படங்கள் முதல் காமிக்ஸ்
வரை நிறைய உதாரணங்களைச் ச�ொல்லலாம். அதிரடி ரேஞ்சர்
டெக்ஸ் வில்லரும் அவரது சகா கிட் கார்சனும் த�ோன்றும் இந்தக்
காமிக்ஸ் கதையும் அப்படித்தான்.
வங்கிகளில் க�ொள்ளையடித்த பணத்தை, மெக்சிக�ோவில்
கைவிடப்பட்ட சுரங்கம் ஒன்றில் மறைத்துவைத்திருக்கிறான்
க�ொள்ளையன் லின்க் வாக்கர். ஒரு
க�ொள்ளை முயற்சியின்போது அவனது
கூட்டத்தின் மீது ராணுவத்தினர்
தாக்குதல்
நடத்துகிறார்கள்.
பலர் உயிரிழக்க இருவர் கைது
செய்யப்படுகிறார்கள். மலை மீதிருந்து
குதிரையுடன் ஆற்றில் குதித்துத்
தற்கொலை
செய்துக�ொள்கிறான்
வாக்கர். புதையல் பற்றிய ரகசியம்
மட்டும் உயிர்ப்புடன் உலவுகிறது.
இதற்கிடையே அந்தப் பணத்தை
எடுத்து வங்கிகளிடம் க�ொடுக்க
முன்வருகிறாள் அவனது மனைவி
ஃப்ளோரா, அதில் 10% பங்கு
புதைந்துப�ோன புதையல்
வேண்டும் எனும் நிபந்தனையுடன்.
கதாசிரியர்: கிளாடிய�ோ நிஸி
சுரங்கத்தில் புதையல் எங்கு
ஓவியர்: ஜ�ோஸ் ஆர்ட்டிஸ்
தமிழில்: எஸ்.விஜயன்
இருக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும்
லயன் காமிக்ஸ் வெளியீடு
வரைபடம்
அவள்
கைவசம்
பிரகாஷ் பப்ளிஷர்ஸ்
இருக்கிறது. ஆனால், அந்தச் சுரங்கம்
அம்மன்கோவில்பட்டி,
இருக்கும் இடம், சிறையில் இருக்கும்
சிவகாசி - 626189.
இரு க�ொள்ளையர்களுக்கு மட்டுமே
த�ொடர்புக்கு: 9842319755
தெரியும். எனவே, அவர்களில்
விலை: ரூ.135
ஒருவனை
இந்தத்
திட்டத்தில்
பயன்படுத்த வங்கிகளும், ரேஞ்சர்களின் தலைமையகமும்
முடிவெடுக்கிறார்கள். ஆபத்தான இந்தப் பயணத்தில் டெக்ஸ்
வில்லரும், கிட் கார்சனும் துணை நிற்க வேண்டும் என்பதுதான்
ஏற்பாடு. வறண்ட பாலை நிலத்தில் நீளும் பயணம் முழுவதும்
அள்ளக் குறையாத சாகசம். எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஃப்ளோரா
வெளிப்படுத்தும் வீரமும் சாதுரியமும் இந்தக் காமிக்ஸைத் தனித்துக்
காட்டுகின்றன. ‘ஆரண்ய காண்டம்’ படத்தின் எதிர்நாயகி சுப்புவை
நினைவுபடுத்தும் பாத்திரம். படித்துப் பாருங்கள், ஒரு முழு நீள
வெஸ்டர்ன் படத்தைப் பார்த்த உணர்வைப் பெறலாம்!

கிழக்கிந்திய கம்பெனி அதிகாரிகளின் கடிதங்கள்,
நினைவுக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றையும் கே.ராஜய்யன்,
எஸ்.ஜெயசீல ஸ்டீபன் முதலிய வரலாற்று ஆய்வாளர்களின்
நூல்களையும் ஆதாரங்களாகக் க�ொண்டு இந்த நாவலுக்கான
அடித்தளங்களைக் கட்டமைத்திருக்கிறார் மு.ராஜேந்திரன்.
வேலு நாச்சியாரும் அவரது மருமகன் பெரிய உடையணரும்
தலைமறைவாயிருந்த விருப்பாச்சிக் காடுகளிலிருந்து
பினாங்கு, சுமத்ரா வரையில் இந்த வரலாற்றுச் சுவடுகளைப்
பின்தொடர்ந்து பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார்.
ஆதாரங்களைத் திரட்டுவதற்காக இவ்வாறு உழைப்பைச்
செலுத்தியிருப்பினும் நாவல் வடிவத்தில் இன்றைக்குச்
சாத்தியமாகியிருக்கும் நவீன உத்திகளை இன்னும்
சிறப்பாகக் கையாண்டிருக்கலாம�ோ என்று எண்ணவும்
த�ோன்றுகிறது. ஏனெனில், வாசகர்களுக்கான புனைவுச்
சவால்கள் எதுவுமின்றி நாவல் முழுவதுமே எளிமையாகவும்
நேரடியாகவும் விளக்கப்பட்டுவிடுகிறது.

பிறம�ொழி நூலகம்

நூல்நோக்கு

புதையலைத் தேடி...

என்ற கேள்வியே இந்த நாவலை வாசித்து முடித்ததும்
எழுகிறது.

ன்னுடைய அனுபவங்களிலிருந்தே இந்த நாவலை
எழுதியதாகச் ச�ொல்கிறார் நாவலாசிரியர் எம்.ஏ.சுசீலா. தனது
பேராசிரியர் பணியில் எதிர்கொண்ட பலதரப்பட்ட பெண்களை
நாவலுக்குள் உலவவிட்டிருக்கிறார். நாவல் முழுக்கவும்
நிறைந்திருப்பவர்கள் பெண்கள்தான். ஒவ்வொருவருக்கும்
விதவிதமான பிரச்சினைகள். பெண்களின் க�ோணத்திலிருந்தே
அவர்களுடைய பிரச்சினைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன. பெண்கள்
எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகளுக்கெல்லாம் ஆதார மையமாக
ஆண்களே இருக்கிறார்கள். பெண்கள் தாம் எதிர்கொள்ளும்
நெருக்கடிகளை எப்படிச் சமாளிக்கிறார்கள், அந்த நெருக்கடிகளை
எதிர்கொள்ள முடியாமல் எப்படித் திணறுகிறார்கள் என்பனவற்றைச்
ச�ொல்வதே நாவலாசிரியரின் அக்கறையாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு
அனுபவத்தையும் க�ோத்துப்பார்த்துக்கொள்வது வாசகர் முன் இருக்கும்
முக்கியமான பணி. குடும்பமும் சமூகமும் உருவாக்கி வைத்திருக்கும்
கட்டமைப்பு எவ்வளவு இறுக்கமாகப் பெண்களைப் பிடித்து
வைத்திருக்கிறது என்பதை இந்த நாவல் துலக்கமாக்குகிறது.

நம் வெளியீடு
விண்ணளந்த சிறகு
சு.தியட�ோர் பாஸ்கரன்
இந்து தமிழ் திசை
வெளியீடு
124, கஸ்தூரி மையம்,
வாலாஜா சாலை,
சென்னை-2.
த�ொடர்புக்கு: 74012 96562
விலை: ரூ.150

சுற்றுச்சூழல் அறிவ�ோம்

தமிழ்’ நாளிதழின் இணைப்பிதழில்
இ ந்து
சு.தியட�ோர் பாஸ்கரன் எழுதிய த�ொடர்
‘‘வானகமே
இளவெயிலே மரச்செறிவே’.

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து பல்வேறு அம்சங்களை
இந்தத் த�ொடரில் அவர் கவனப்படுத்தினார்.
அவருடைய தனிக் கட்டுரைகளைப் ப�ோலவே,
இந்தத் த�ொடரும் வெளியான காலத்தில்
பரவலான கவனத்தைப் பெற்றது. அந்தக்
கட்டுரைகள் தற்போது த�ொகுக்கப்பட்டு,
நூலாக வெளிவருகிறது. இயற்கை பெருமளவு
சீரழிக்கப்பட்டுவரும் நிலையில், சுற்றுச்சூழல்
சார்ந்த புரிதலை இந்த நூல் மேம்படுத்த உதவும்.

சென்னை, திருச்சி,
க�ோவில்பட்டி, நாகர்கோவிலில்
புத்தகக்காட்சி
சென்னை: மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம் நடத்தும்
புத்தகக்காட்சியானது மூலக்கடை எம்.ஹெச்.
சாலையிலுள்ள வி.கே.கே. மஹாலில் அக்.29
த�ொடங்கி நவ.10 வரை நடக்கிறது.
10% தள்ளுபடி உண்டு.
த�ொடர்புக்கு: 98843 55516
திருச்சி: வயலூர் பிரதான சாலையிலுள்ள
ஜெய் சாய் ராம் புத்தகக் கடையில் அக்.30
த�ொடங்கி நவ.25 வரை புத்தகக்காட்சி
நடக்கிறது. 10% தள்ளுபடி உண்டு.
த�ொடர்புக்கு: 97895 88344
க�ோவில்பட்டி: தமிழ்நாடு புத்தக
விற்பனையாளர்கள் சங்கம், ர�ோட்டரி
கிளப், ஜேசிஐ இணைந்து நடத்தும்
புத்தகக்காட்சியானது செக்கடித் தெருவிலுள்ள
நாடார் நடுநிலைப் பள்ளியில் அக்.30
த�ொடங்கி நவ.10 வரை நடக்கிறது. 10%
தள்ளுபடி உண்டு.
நாகர்கோவில்: மதுரை மீனாட்சி புக் ஷாப்
நடத்தும் புத்தகக்காட்சியானது நாகர்கோவில்
கலெக்டர் ஆபீஸ் அருகிலுள்ள வருவாய்த்
துறை அலுவலர் சங்கத்தில் அக்.24 – நவ.5
வரை நடக்கிறது. 10% தள்ளுபடி உண்டு.
த�ொடர்புக்கு: 94432 62763

இறப்பு வீடுகளின் துயரம்

கதைம�ொழியுடன்
தமிழ்ச்
நே ரடியான
அறிமுகமானவர் எழுத்தாளர் கமலதேவி.

சூழலில்
‘சக்யை’,
‘குருதியுறவு’ என அடுத்தடுத்து ஒரே ஆண்டில் (2019) இரண்டு
சிறுகதைத் த�ொகுப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. ‘கடுவழித்துணை’
(2020) இவரது மூன்றாவது சிறுகதைத் த�ொகுப்பு. திருச்சியைச்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளே இவரது கதைகளின் நிலம். கிராமமும்
நகரமும் கதைகளில் மாறி மாறி வருகின்றன.
கதையின் திறப்பு ஏதாவத�ொரு ஒற்றைச் ச�ொல்லில்
மறைந்து கிடக்கும்படி எழுதுவது ஒரு வகை. அந்த மந்திரச்
ச�ொல்லைப் பிடித்துக்கொண்டுதான்
ம�ொழியால் நெய்து வைத்திருக்கும்
புனைவுக்குள் பயணிக்க முடியும்.
அந்த அனுபவம் கமலதேவியின்
‘கடுவழித்துணை’
த�ொகுப்பை
வாசிக்கும்போது ஏற்பட்டது. கதைகளைத்
தூக்கணாங்குருவிக் கூட்டைப் ப�ோன்று
பின்னி வைத்திருக்கிறார். இறப்பு
இவர் கதைகளில் பிரதான இடத்தைப்
பெற்றிருக்கிறது. ஊர்க்கிணற்றில் விழுந்த
வாளியைப் பாதாளக் க�ொலுசு ப�ோட்டுத்
தேடுவதைப் ப�ோன்றதுதான் இவரது
கதைகள். நினைவுச்சுழலின் துழாவலில்
கடுவழித்துணை
மேலெழும் நீர்க்குமிழ்களாக கமலதேவி
கமலதேவி
கதைகளின் பெண்கள், தங்கள்
வாசகசாலை
துயரங்களைப் புறவயப்படுத்துகிறார்கள்.
பதிப்பகம்
மென்மை யான, ஒரேமாதிரியான
ராஜ கீழ்ப்பாக்கம்,
குரலே
கதைகளில்
கேட்கிறது.
சென்னை–73.
இறப்பு வீட்டை மையமாகக் க�ொண்டு
த�ொடர்புக்கு: 99426
பேசுவதன் வழியே, சாதிய அமைப்பின்
33833
விலை: ரூ.150
தீவிரத்தையும் பேசுகிறார்.
இந்தத் த�ொகுப்பில் பதினைந்து கதைகள் உள்ளன. இந்தக்
கதைகளினூடாக வெளிப்படும் கதாபாத்திரங்கள் அனைத்துக்கும்
துயரத்தின் சாயை படிந்த ஒரே முகம்தான். கமலதேவி ஒரு
கதைக்குத் தேவையான துணைக் காரணிகளை உருவாக்குவதில்
கவனம் செலுத்தியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு கதையிலும் கடந்த
காலமும் தற்காலமும் முன்னும் பின்னுமாக அலைவுறுகின்றன.
அதனால், கதையின் ஒவ்வொரு வரியும் முக்கியமானது.
பெண்கள்தான் இவரது கதைகளின் முக்கியப் பாத்திரங்கள். பெண்
எழுத்தாளர்களின் கதைகளில் இந்தத் தன்மை இயல்பாகவே
அமைந்துவிடுகிறது.
- சுப்பிரமணி இரமேஷ், ‘த�ொடக்க காலத் தமிழ் நாவல்கள்’
உள்ளிட்ட நூல்களின் ஆசிரியர்.
த�ொடர்புக்கு: ramesh5480@gmail.com
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SSபசும்பொன்னில் தேவர் நினைவிடத்தில் அமமுக ப�ொதுச்செயலர் தினகரன், பாஜக மாநிலத் தலைவர் SSதிமுக

தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில்
தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.

எல்.முருகன் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்தில்

அக்கட்சியின்

7

முக்கிய SSபசும்பொன்னில் உள்ள தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய முதல்வர் பழனிசாமி, துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம்
மற்றும் அமைச்சர்கள்.
படங்கள்: எல்.பாலச்சந்தர்

நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி

கட்டுமானப் பணியின்போது கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது
மு.க.ஸ்டாலின், எல்.முருகன்
உயிர் தப்பினர்
உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மரியாதை zzத�ொழிலாளர்கள்
நாமக்கல்
கமுதி

பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்தில்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலை
வர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.
தேவர் ஜெயந்தி விழா மற்றும்
குரு பூஜையை முன்னிட்டு ராமநாத
புரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில்
உள்ள அவரது நினைவிடத்தில்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை
செலுத்தினார். இதில் முன்னாள்
அமைச்சர்கள் சுப.தங்கவேலன்,
ஐ.பெரியசாமி, சாத்தூர் ராமச்சந்தி
ரன், கே.என்.நேரு, பெரியகருப்
பன், தங்கம் தென்னரசு, ராமநாத
புரம் மாவட்டப் ப�ொறுப்பாளர்
காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம்
உள்ளிட்டோர் கலந்து க�ொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம்
பேசிய ஸ்டாலின், “சுதந்திரப்
ப�ோராட்டத்துக்காகப் பாடுபட்டவர்
தேவர். ஏழை, எளிய, பிற்படுத்தப்
பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட குறிப்பாக விவ
சாயிகளுக்காக குரல் க�ொடுத்தவர்.
மருத்துவப் படிப்பில் அரசு
பள்ளி மாணவர்களுக்கான இட
ஒதுக்கீட்டுக்காக வெளியிடப்பட்ட
அரசாணையை விரைவில் நடை
முறைப்படுத்தி
இந்தாண்டே

மருத்துவ மாணவர் கவுன்சிலிங்கில்
இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்.
இச்சட்டம் செல்லுமா?, செல்
லாதா?, யாராவது நீதிமன்றத்துக்
குச் சென்றால் என்னவாகும். இதை
யெல்லாம் பரிசீலித்து அரசு மாண
வர்களின் நலன் கருதி செயல்
பட வேண்டும்” என்றார்.

வேல் யாத்திரையால் அச்சம்

இதேப�ோன்று, பாஜகவின் மாநி
லத் தலைவர் எல்.முருகன் பசும்
ப�ொன் தேவர் நினைவிடத்தில் மரி
யாதை செலுத்தினார். அப்போது
கட்சியின் முன்னாள் தேசியச் செய
லாளர் ஹெச்.ராஜா, மாநில
துணைத் தலைவர் நயினார் நாகேந்
திரன், இளைஞர் அணி மாநிலத்
தலைவர் வின�ோஜ், மாநில
செய்தித் த�ொடர்பாளர் குப்புராமு
உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
பின்னர் முருகன் செய்தியாளர்க
ளிடம் கூறும்போது, “தேசியமும்,
தெய்வீகமும் இரு கண்கள் எனப்
பாவித்து வாழ்ந்தவர் தேவர்.
வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த
ப�ோதுதான் நாடாளுமன்றத்தில்
தேவர் சிலை நிறுவப்பட்டது.
நாங்கள் த�ொடங்க உள்ள வேல்
யாத்திரையைக் கண்டு மு.க.ஸ்டா

பாம்பன் ரயில் பாலத்தில்

ம�ோதிய கிரேன்
zzமண்டபத்திலேயே நிறுத்தப்பட்ட சென்னை ரயில்
ராமேசுவரம்

பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் இரும்பு
மிதவையுடன் கூடிய கிரேன்
ஒன்று நேற்று வேகமாக ம�ோதி
விபத்து ஏற்பட்டதால், சென்
னையில் இருந்து ராமேசுவரம்
சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மண்
டபத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டது.
பாம்பன் கடற்கரைப் பகுதியில்
நேற்று அதிகாலை பலத்த காற்று
வீசியது. அப்போது புதிய ரயில்
பாலப் பணிகளுக்காகப் பயன்
படுத்தப்பட்ட இரும்பு மிதவை
மற்றும் அதில் இருந்த கிரேன்களில்
ஒன்று
காற்றில்
வேகமாக
நகர்ந்து ரயில் பாலத்தின் மீது

பலத்த சத்தத்துடன் ம�ோதியது.
இதையடுத்து,
சென்னையில்
இருந்து ராமேசுவரம் ந�ோக்கி
வந்த அதிவிரைவு ரயில் மண்
டபத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டது.
உடனே ரயில்வே ப�ொறி
யாளர்கள் மற்றும் கட்டுமானப்
ப�ொறியாளர்கள்
விரைந்து
சென்று, பாம்பன் ரயில் பாலத்தில்
சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதா என
ஆய்வு செய்தனர். பின்னர்,
பாலத்தின் மீது ம�ோதிய கிரேனை
படகுகள் மூலம் மீட்டனர். ரயில்
பாலத்துக்கு அருகே இருந்த
மற்றொரு மிதவை, கிரேனும்
அப்புறப்படுத்தப்பட்டது.

லின் பயமடைந்துள்ளார். அவர்
முதல்வராகும் கனவை இந்த
வேல் யாத்திரை களைத்துவிடும்.
மதுரை விமான நிலையத்துக்கு
முத்துராமலிங்கத் தேவர் பெயர்
வைக்க
மத்திய
அரசுக்குப்
பரிந்துரைக்கப்படும்.
2014-க்குப் பிறகு ஒரு மீனவர்
கூட இலங்கை கடற்படையால்
சுடப்பட்டு இறக்கவில்லை. அதற்கு
முன் 600-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய
மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படை
யால் சுட்டுக் க�ொல்லப்பட்டுள்ள
னர்” என்றார்.
அமமுக ப�ொதுச் செயலாளர்
தினகரன், மதிமுக உயர்நிலைக்
குழுச் செயலாளர் புலவர் செவந்தி
யப்பன், க�ொள்கை பரப்புச் செயலா
ளர் அழகு சுந்தரம், கருணாஸ்
எம்எல்ஏ, தேமுதிக இளைஞர்
அணிச் செயலாளர் எல்.கே.சுதீஷ்
ஆகிய�ோர் தேவர் நினைவிடத்தில்
மரியாதை செலுத்தினர்.
காங்கிரஸ் சார்பில் மலேசியா
பாண்டியன் எம்எல்ஏ, ராமநாதபு
ரம் மாவட்டத் தலைவர் தெய்வேந்தி
ரன், அகில இந்திய மூவேந்தர்
முன்னணிக் கழக நிறுவனத்
தலைவர் சேதுராமன் உள்ளிட்
ட�ோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

எம்பி சின்ராஜ் குற்றச்சாட்டு எழுப்பி
வருகிறார். எம்பி பணி மக்களுக்கு
சேவை செய்வதற்காக தான்.
கட்டிடங்களை தரம் பார்ப்பது அதி
காரிகளின் பணி. அதற்காக தான்
அரசு அதிகாரிகளுக்கு சம்பளம்
வழங்கப்படுகிறது.
அரசியல்
விளம்பரத்துக்காக இதுப�ோன்ற
செயல்களில் எம்பி ஈடுபட்டு வருகி
றார் என்று அமைச்சர் கூறினார்.



நாமக்கல்லில் புதிதாக கட்டப்பட்டு
வரும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமனை
கட்டிடத்தின்
ப�ோர்டிக�ோ திடீரென இடிந்து
விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அதிர்ஷ்டவசமாக த�ொழிலாளர்கள்
(C) KSL Media
தப்பினர்.
நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்
அலுவலகத்தின் பின்புறம் 25
ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.336 க�ோடி
மதிப்பீட்டில் அரசு மருத்துவக்
கல்லூரி
மற்றும்
மருத்துவ
மனைனைக்கான
கட்டிடம்
கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான
அடிக்கல் நாட்டு விழா கடந்த
மார்ச் 5-ம் தேதி நடைபெற்றது.
முதல்வர் பழனிசாமி, துணை
முதல்வர்
ஓ.பன்னீர்செல்வம்
ஆகிய�ோர் அடிக்கல் நாட்டினர்.
ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வட
மாநில த�ொழிலாளர்கள் கட்டு
மானப் பணியில் தீவிரமாக ஈடு
பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில்
மருத்துவமனை
கட்டிடத்தின்
முன்பகுதி (ப�ோர்டிக�ோ) கான்கிரீட்
தளம் நேற்று காலை 6 மணிய
ளவில் திடீரென இடிந்து விழுந்தது.
அதிர்ஷ்டவசமாக த�ொழிலாளர்கள்
யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை.
சம்பவ இடத்தை மாவட்ட

Ltd.

கமல் ட்விட்டர் பதிவு

SSமருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கட்டிடத்தை அமைச்சர் பி.தங்கமணி ஆய்வு
செய்தார். உடன் மாவட்ட ஆட்சியர் கா.மெகராஜ்.

ஆட்சியர் கா.மெகராஜ் நேரில்
பார்வையிட்டார்.
கட்டிடம் இடிந்த பகுதியை,
அமைச்சர் பி.தங்கமணி நேரில்
பார்வையிட்டார். அப்போது அவர்
செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
காலை நேரத்தில் கட்டிடத்தின்
முன்பகுதி சரிந்தது. விபத்துக்கள்
ஏதும் ஏற்படவில்லை. வெல்டிங்
விட்டுப�ோன காரணத்தினால் ப�ொறி
யாளர்களே முன்னெச்சரிக்கை

த�ொழிலதிபர் மகனை கடத்திய 4 பேர் கைது
திருச்சி

திருச்சி கன்டோன்மென்ட் வார்
னர்ஸ் சாலையில் வசிப்பவர்
த�ொழிலதிபர் கண்ணப்பன். கடந்த
அக்.28-ம் தேதி வீட்டின் முன் விளை
யாடிக் க�ொண்டிருந்த இவரது 12
வயது மகனை மர்ம நபர்கள் சிலர்
காரில் கடத்திச் சென்றனர். பின்னர்
அந்த கும்பல் கண்ணப்பனைத்
த�ொடர்பு க�ொண்டு, சிறுவனை
விடுவிக்க வேண்டுமெனில் ரூ.6
க�ோடி க�ொடுக்க வேண்டும் என
பணம் கேட்டு மிரட்டியது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த
கண்ணப்பன், உடனே மாநகர
ப�ோலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்

தார். இதையடுத்து, சாலைகளில்
உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள்
மற்றும்
மர்ம
நபர்களுடன்
கண்ணப்பன் நடத்திய த�ொடர்ச்சி
யான செல்போன் உரையாடல்கள்
மூலம் மர்ம நபர்கள் ராமலிங்க
நகர் பகுதியில் இருப்பது கண்ட
றியப்பட்டது.
அவர்களைப் பிடிக்கச் சென்ற
ப�ோது, ப�ோலீஸார் வருவதைய
றிந்த மர்ம நபர்கள் சிறுவனுடன்
காரை விட்டு விட்டு அங்கிருந்து
தப்பிச் சென்றுவிட்டனர். சிறுவனை
மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்த
ப�ோலீஸார், கார் பதிவெண்ணைக்
க�ொண்டு அதன் உரிமையாளர்

குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், கன்டோன்மென்ட் வார்
னர்ஸ் சாலையில் கார் பட்டறை
வைத்திருக்கும் அதே பகுதியைச்
சேர்ந்த மாணிக்க பாண்டியன்(45),
அவரது சக�ோதரர் சரவணன்(42),
பாண்டமங்கலம் காவல்காரத் தெரு
வைச் சேர்ந்த செல்வகுமார்(26),
சதீஷ்பாபு(29) ஆகிய�ோர் பணத்துக்
காக சிறுவனை கடத்திச் சென்றது
உறுதியானது.
இதையடுத்து, 4 பேரையும்
ப�ோலீஸார்
நேற்று
கைது
செய்தனர்.
அவர்களிடம்
த�ொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்
பட்டு வருகிறது.

தி.மலை க�ோயிலில் அன்னாபிஷேகம்
திருவண்ணாமலை

செல்வத்தை செமிப்பது
அ்வசியம்!

- முதல்வர் பழனிசாமி

்பன்னீர்
செல்வத்தையும்தைாசன?

- நாகை பாபு, கீழ்வேளூர்.

செய்தி: ெசிகலா்்வ விமர்சிப்ப்வர்களுக்கு செ்பாசிட் கூெ கி்ெக்காது!

- தி்வாைரன்

பஞ்ச்: நலலச்வ்ை... ரததைம் கக்கி ொ்வாஙகனு சொலல்ல!

- வி.சி. கிருஷ்ணரத்னம், சென்னை.

செய்தி: தைமிழக விடியலுக்கான திமுகவின் ஆட்சி்ய, அண்ாவின்
ஆட்சி்ய,கரு்ாநிதியின் ஆட்சி்ய அ்மபச்பாம்! - மு.ை.ஸ்ாலின்
பஞ்ச்: அதுக்கு அபபுறமாதைான் ஸொலிசனாெ ஆட்சி, உதையநிதிசயாெ
ஆட்சி எலலாம் ்வருமா?
- ராஜம்்ா, கீ்ைப்பட்டி.
SSவாசகரகளே...
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.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்
உள்ள
அண்ணாமலையார்
க�ோயில் உட்பட சிவாலயங்களில்
நேற்று அன்னாபிஷேகம் நடை
பெற்றது.
சிவ பெருமானுக்கு ஒவ்வொரு
நட்சத்திரத்திலும், அதற்கு உகந்த
ப�ொருட்களை க�ொண்டு பூஜித்து
வழிபடுவது வழக்கம். அதன்படி,
ஐப்பசி மாதத்தில் அஸ்வினி நட்சத்
திரத்தில் சிவனுக்கு அன்னாபி
ஷேகம் செய்து வழிபட்டால்,
உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசி
களுக்கும் உணவு கிடைக்கும்
என்பது ஐதீகம்.
இதைய�ொட்டி, திருவண்ணா
மலை
அண்ணாமலையார்
க�ோயில், கிரிவலப் பாதையில்
உள்ள ஆதி அண்ணாமலையார்
க�ோயில், திருநேர் அண்ணாமலை
யார் க�ோயில் உட்பட மாவட்டத்தில்
உள்ள சிவாலயங்களில், ஐப்பசி
மாதம் அஸ்வினி நட்சத்திரத்திர
தினமான நேற்று அன்னாபிஷேகம்
நடைபெற்றது.
இதற்காக, பல நூறு கில�ோ
அரிசி பயன்படுத்தப்பட்டது. அன்
னாபிஷேகம் செய்யப்பட்டதும்,
மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
அதன்பிறகு, அன்னாபிஷேகம்

நடவடிக்கைக்காக இடித்து விட்ட
னர். யாருக்கும் எவ்வித காயமும்
ஏற்படவில்லை. தற்போது அதனை
சரிசெய்யும் பணி நடைபெற்று
வருகிறது. சட்டப்பேரவைத் தேர்த
லுக்கு முன்னதாக மருத்துவக்
கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை
செயல்பாட்டுக்கு வரும்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கட்டப்
பட்டு வரும் அரசு கட்டிடங்கள்
தரமானதாக இல்லை என நாமக்கல்

இதுகுறித்து, மக்கள் நீதி மய்ய
கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன்
நேற்று வெளியிட்ட தனது ட்விட்டர்
பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
நாமக்கல் மருத்துவக் கல்லூரி
கட்டும் ப�ோதே இடிந்து விழுந்
திருக்கிறது. சட்டப்பேரவைத் தேர்த
லுக்குள் கட்டி முடித்து அரசியல்
ஆதாயம் தேடும் அவசரக் க�ோலமே
இந்த அலங்கோலத்துக்குக் கார
ணம். உயிர் காக்கும் மருத்துவ
மனை
உருவாகும்
ப�ோதே
உடைந்து ப�ோயிருக்கிறது. நினை
விருக்கட்டும் நீங்களும் இப்படித்
தான் விரைவில் உதிர்ந்து ப�ோவீர்
கள். நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயி
னும் அல்லது செய்யாதிருங்க
ளய்யா. மக்கள் நீதி மலர தக்க தரு
ணம் இதுவே என்று கூறியுள்ளார்.

நீட் தேர்வில் த�ோல்வியடைந்த மாணவர்கள்

2-வது முறை தேர்வு எழுத

ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி
ஈர�ோடு

ஈர�ோடு
மாவட்டம்
க�ோபி
வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள்
கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்துக்கு
உட்பட்ட ரேஷன் கடைகளில்
மானிய விலையில் பெரிய
வெங்காயம் விற்பனை செய்யும்
திட்டத்தின் த�ொடக்க விழா
நடந்தது.
விழாவில்
பங்கேற்ற
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்
கே.ஏ.செங்கோட்டையன் செய்தி
யாளர்களிடம் கூறியதாவது:
அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்
மருத்துவப் படிப்பு படிப்பதற்கு
ஏதுவாக,
7.5
சதவீத
இடஒதுக்கீடு வழங்கி அரசாணை
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்

மூலம் 303 அரசுப் பள்ளி
மாணவர்கள் மருத்துவக் கல்வி
பயிலவுள்ளனர்.
நீட் தேர்வில் இந்த ஆண்டு
குறைந்த மதிப்பெண் பெற்ற
அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்,
மீண்டும் தேர்வு எழுதி கூடுதலாக
மதிப்பெண்பெறும் வகையில்
ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி வழங்க
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு பிளஸ் 2 படித்து
க�ொண்டு
நீட்
தேர்வுக்கு
பயிற்சிபெறும் அரசுப் பள்ளி
மாணவர்கள�ோடு இணைந்து,
இவர்கள் பயிற்சி பெறுவார்கள்.
இப்போது 9,438 மாணவர்கள்
ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சியை
பெற முன்வந்துள்ளனர் என்றார்.

தீபாவளியை முன்னிட்டு
சிறப்பு சலுகைகள், தள்ளுபடி
zzஜோயாலுக்காஸ் அறிவிப்பு
சென்னை

SSதிருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் க�ோயிலில் உள்ள கல்யாணசுந்தரேஸ்வரருக்கு
நேற்று அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

செய்யப்பட்ட சாதம், பக்தர்களுக்கு
பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. திரு
வண்ணாமலை அண்ணாமலை

யார் க�ோயிலில் அன்னாபிஷேகம்
நடைபெற்றப�ோது க�ோயில் நடை
சாத்தப்பட்டது.

தீபாவளியை முன்னிட்டு பல்வேறு
சிறப்பு சலுகைகளை ஜோயாலுக்
காஸ் அறிவித்துள்ளது. இது
தொடர்பாக அந்நிறுவனம் வெளி
யிட்டுள்ள செய்தி:
நகை விற்பனை மட்டுமின்றி
கரன்சி பரிமாற்றம், ஃபேஷன்,
பட்டு, மால்கள் என பல்வேறு
துறைகளிலும் தடம் பதித்து
வரும் ஜோயாலுக்காஸ் குழுமம்
உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும்
செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், தீபாவளியை
முன்னிட்டு தங்க நகை வாங்குவோ
ருக்கு பல்வேறு சிறப்பு சலுகை
களை ஜோயாலுக்காஸ் வழங்கு
கிறது. அதன்படி, ரூ.1 லட்சம்
அல்லது அதற்கு மேல் வைரக்கற்
கள், வைர நகை வாங்குவோருக்கு
1 கிராம் தங்க நாணயம் இலவசம்.
ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு மேல் தங்க

சிறப்புச் சலுகை

இப்பாது விறபனையில்...

நகை வாங்குவோருக்கு 200 மி.கி.
தங்க நாணயம் இலவசம். 1 கிலோ
வெள்ளிக்கு ரூ.3,250 தள்ளுபடி
வழங்கப்படும். இதுதவிர, எஸ்பிஐ
அட்டைக்கு கேஷ்பேக் உள்ளிட்ட
பிற சலுகைகளும் வழங்கப்படு
கின்றன.
இதுமட்டுமின்றி, நகைகளுக்கு
ஆயுள் முழுவதும் இலவச பரா
மரிப்பு, ஓராண்டு இலவச காப்பீடு,
நகையை திரும்ப பெற்றுக்கொள்
ளும் வசதி ஆகியவையும் உண்டு.
தற்போதைய கரோனா சூழல்
கருதி, அனைத்து ஜோயாலுக்
காஸ் கிளைகளிலும் முழு பாது
காப்பு நடைமுறைகளும் பின்பற்
றப்படுகின்றன. நகை வாங்க வரு
வோருக்கு பாதுகாப்பான, இனி
மையான அனுபவத்தை தரவேண்
டும் என்பதில் ஜோயாலுக்காஸ்
உறுதியாக உள்ளது. இவ்வாறு
அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

கூரியர்
செலவு
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சனி, அக்டோபர் 31, 2020

இணையவழி சூதாட்டம், விளையாட்டுகள் உட்பட

132 செல்போன் செயலிகளுக்கு தடை விதித்தது ஆந்திர அரசு
அமராவதி

இணையவழி சூதாட்டம் மற்றும்
விளையாட்டுகள் உள்ளிட்ட 132
செல்போன்
செயலிகளுக்கு
ஆந்திர அரசு தடை விதித்துள்ளது.
குறுக்கு வழியில் விரைவாக
பணம் சம்பாதிக்கும் எண்ணத்தில்
இளைஞர்கள் பலர் இணையவழி
சூதாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரு
கின்றனர். மேலும் சிறுவர்கள்
முதல் பெரியவர்கள் வரை ‘பப்ஜி’
உள்ளிட்ட சில இணையவழி
விளையாட்டுகளுக்கு அடிமை
யாகி தற்கொலை செய்து கொள்
ளும் அளவுக்கு செல்கின்றனர்.
இதைத் தடுக்கும் வகையில்
இணையவழி சூதாட்டம் மற்றும்
சில ஆபத்தான இணையவழி
விளையாட்டுகளை ஆந்திர அரசு
தடை செய்துள்ளது. இதில், பேடிஎம்
ஃபர்ஸ்ட் கேம், செல்போன்
ப்ரிமியர் லீக் (எம்பிஎல்), அட்டா52 உள்ளிட்ட சில இணையவழி
விளையாட்டுகள் உட்பட 132 செல்

கருத்துச் சித்திரம்

கருத்து: எல்.இரவி, செ.புதூர்.

றோர், மாணவர்கள், இளைஞர்கள்
ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்
றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்
துள்ளார். ஆந்திர அரசின் இந்த
நடவடிக்கைக்கு
பெற்றோரும்
பொதுமக்களும்
வரவேற்பு
தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜெகன் மோகன் கடிதம்

ப�ோன் செயலிகளுக்கு ஆந்திர
அரசு தடை விதித்துள்ளது. தடை
செய்யப்பட்டுள்ள இந்த விளை
யாட்டுக்களை இனி விளையாட
முடியாது.
ஆந்திர அரசின் விளையாட்டு
சட்டம் 1974-ன் படி இணையவழி
சூதாட்டம் மற்றும் விளையாட்டு
போன்றவை தடை செய்யப்பட்
டுள்ளது. இளைஞர்களை தற்

கொலைக்குத் தூண்டும் இது
போன்ற விளையாட்டுகளை ஊக்கு
விக்க முடியாது என்றும் ஆந்திரா
வில் உள்ள இன்டர்நெட் மையங்
களிலும் இந்த விளையாட்டை
தடை செய்ய வேண்டும் என்றும்
மீறுவோர் மீது சட்டப்படி கடும்
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும்
முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி
அறிவித்துள்ளார். இதற்கு பெற்

இதனிடையே, கடந்த 27-ம் தேதி
ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன்
ரெட்டி, மத்திய தகவல் த�ொழில்
நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர்
பிரசாத்துக்கு கடிதம் எழுதினார்.
அதில், "இளைஞர்களின் வாழ்க்
கையில் விளையாடும் இணைய
வழி சூதாட்டம், மற்றும் சில
விளையாட்டுகளை ஆந்திர அரசு
தடை செய்துள்ளது. இதற்காக
மத்திய அரசு சம்பந்தப்பட்ட விளை
யாட்டு, சூதாட்டங்களை இந்திய
இன்டர்நெட் சேவைகளில் இருந்து
நீக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்"
என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

SSவாசகர்களே... இந்த இடம் உங்களுக்கு. கருத்துச் சித்திரத்துக்கான உங்கள் எண்ணத்தை முடிந்தவரையில் வரைந்தோ,
எழுத்தில் விவரித்தோ அனுப்பிவையுங்கள். சிறந்த கருத்துகளைச் சித்திரமாக்க எங்கள் ஓவியர் காத்திருக்கிறார்.
cartoon@hindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ, 044-28552215 என்ற த�ொலைநகல் எண்ணுக்கோ உங்கள்
எண்ணங்களை அனுப்பலாம். பிரசுரிக்கப்படும் கருத்துச் சித்திரங்களுக்குத் தக்க சன்மானம் காத்திருக்கிறது.

உங்கள் அலைபேசி / த�ொலைபேசி எண் மற்றும் பின்கோடு ஆகியவற்றைத் தவறாமல் குறிப்பிட்டு அனுப்பவும்.

கர�ோனா ந�ோயாளிகள் எண்ணிக்கை
6 லட்சத்துக்கு கீழ் குறைந்தது
புதுடெல்லி

SSபிஹார் மாநிலம் பாட்னாவில் நேற்று மார்பக புற்றுந�ோய் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்

நடைபெற்றது. இதில் மருத்துவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் ‘பிங்க்’ நிற பலூன்
கட்டிய காரில் பேரணியாக சென்று பங்கேற்றனர். 
படம்: பிடிஐ

காங்கிரஸ் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்
மத்திய அமைச்சர் ஜவடேகர் வலியுறுத்தல்
புதுடெல்லி:

பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் ஃபவாத் சவுத்ரி
நேற்று முன்தினம் பேசும்போது, "புல்வாமா தாக்குதல் பாகிஸ்தான்
அரசின் மிகப்பெரிய சாதனை" என்றார். இதன்மூலம் புல்வாமா
தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் அரசின் பங்கு இருந்தது உறுதியாகியுள்ளது.
மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பு இந்தத் தாக்குதல் நடைபெற்றப�ோது,
எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசு மீது கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தன.
குறிப்பாக, "புல்வாமா தாக்குதல் காரணமாக அதிக அளவில் நன்மை
அடைவது யார்?" என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேள்வி
எழுப்பியிருந்தார்.
இந்நிலையில், புல்வாமா தாக்குதல் த�ொடர்பாக பாகிஸ்தான் அமைச்சர்
ஃபவாத் பெருமையாக பேசிய நிலையில் காங்கிரஸ் மன்னிப்பு கேட்க
வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுத�ொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் நேற்று தனது
ட்விட்டர் பக்கத்தில், ‘‘புல்வாமா தாக்குதலின் பின்னணியில் பாகிஸ்தான்
உள்ளதாக அந்நாட்டு அமைச்சர் ஒருவரே தெரிவித்துள்ளார். இந்த
விஷயத்தில் மத்திய அரசு மீது குற்றம் சாட்டி பேசி வந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட
மற்ற எதிர்க்கட்சியினர் கட்டாயம் மன்னிப்பு கேட்டக வேண்டும்’’ என்றார்.

‘ஆர�ோக்கிய சேது’ செயலி பற்றி பதில் தராத
அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
புதுடெல்லி:

கர�ோனா த�ொற்று பரவலை கண்காணிக்க 'ஆர�ோக்கிய
சேது' செயலியை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது. இந்நிலையில்
இந்தச் செயலியை உருவாக்கியது யார் என்ற ஆர்டிஐ கேள்விக்கு
தங்களிடம் தகவல் இல்லை என தேசிய தகவல் மையம் (என்ஐசி)
அண்மையில் கூறியது. இது த�ொடர்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு
என்ஐசி-க்கு மத்திய தகவல் ஆணையம் ந�ோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இதையடுத்து மத்திய தகவல் த�ொழில்நுட்ப அமைச்சகம் கடந்த
புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில், “த�ொழில் மற்றும் கல்வித்
துறை நிபுணர்களுடன் இணைந்து மிகவும் வெளிப்படையான முறையில்
ஆர�ோக்கிய சேது செயலியை என்ஐசி உருவாக்கியது. இந்த செயலி
குறித்தோ அல்லது கர�ோனா பரவல் கட்டுப்பாட்டில் இதன் பங்கு குறித்தோ
எவ்வித சந்தேகமும் வேண்டாம்” என விளக்கம் அளித்தது.
இந்த செயலி குறித்து அதிகாரிகள் பதில் அளிக்காத விவகாரத்தை
தகவல் த�ொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தீவிரமாக எடுத்துக் க�ொண்டுள்ளது.
இத்தகைய அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி என்ஐசி மற்றும்
தேசிய மின் ஆளுமைப் பிரிவுக்கு அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
"ஆர்டிஐ சட்டத்தின் கீழ் க�ோரப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும்
விண்ணப்பதாரருக்கு வழங்க அமைச்சகம் உறுதி பூண்டுள்ளது. மத்திய
தகவல் ஆணையத்தின் உத்தரவுகளுக்கு இணங்க அமைச்சகம்
நடந்துக�ொள்ளும்" எனவும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

கர�ோனா ந�ோயாளிகளின் எண்
ணிக்கை 6 லட்சத்துக்கும் கீழ்
குறைந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் நேற்று 48,648
பேருக்கு கர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று ஏற்பட்டது. இதன்மூலம்
வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின்
எண்ணிக்கை 80,88,851 ஆக
உயர்ந்துள்ளது. இதில் 73,73,375
பேர் குணமடைந்துள்ளனர். நேற்று
மட்டும் 57,386 பேர் குணமடைந்து
வீடு திரும்பினர். தேசிய அளவில்
கர�ோனா த�ொற்றில் இருந்து
குணமடைவ�ோர் எண்ணிக்கை
91.15 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
மருத்துவமனைகளில் 5,94,386
பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்ற
னர். கடந்த ஆகஸ்ட் 6-ம் தேதி
கர�ோனா ந�ோயாளிகளின் எண்
ணிக்கை 5.95 லட்சமாக இருந்தது.
கடந்த 85 நாட்களில் முதல்முறை
யாக ந�ோயாளிகளின் எண்ணிக்கை
6 லட்சத்துக்கும் கீழாக குறைந்
துள்ளது. ஒரே நாளில் 563 பேர்
உயிரிழந்தனர். ஒட்டும�ொத்த உயிரி
ழப்பு 1,21,090 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மகாராஷ்டிராவில்
புதிதாக
5,902 பேருக்கு கர�ோனா த�ொற்று
ஏற்பட்டது. அந்த மாநிலத்தில்
16,66,668 பேர் வைரஸால் பாதிக்
கப்பட்டுள்ள நிலையில் 14,94,809

ஏற்பட்டது. அங்கு 3,75,753 பேர்
வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில்
3,38,378
பேர்
குணமடைந்துள்ளனர். 30,952 பேர்
சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

ஓட்டலுக்கு செல்வது ஆபத்து

அமெரிக்காவின் ஹார்வர்டு
பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள்
கர�ோனா வைரஸ் பரவல் குறித்து
ஆராய்ச்சி செய்து ஆய்வறிக்கை
வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதில்
கூறியிருப்பதாவது:
விமான பயணத்தைவிட ஓட்டல்,
மளிகை கடைக்கு செல்லும்போது
கர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று ஏற்
படும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது.
விமான பயணத்தில் பாதுகாப்பு
நடைமுறைகளை கண்டிப்புடன்
பின்பற்றும்போது
கர�ோனா
பரவல் கணிசமாக குறைகிறது.
விமானங்களை கிருமி நாசினி
மூலம் சுத்தம் செய்வது, விமானத்
தில் காற்றோட்ட வசதியை ஏற்
படுத்துவது, பயணிகள் அனை
வரும் முகக்கவசம் அணிவது,
அடிக்கடி கைகளை ச�ோப்பு
ப�ோட்டு கழுவுவதன் மூலம்
விமான பயணத்தில் வைரஸ்
பரவலை தடுக்க முடியும்.
இவ்வாறு ஆய்வறிக்கையில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி ஆறுதல்
zzகடல் விமான சேவை இன்று த�ொடங்குகிறார்
அகமதாபாத்

குஜராத் முன்னாள் முதல்வர்
கேசுபாய் படேல் குடும்பத்தினரை
பிரதமர் ம�ோடி நேற்று நேரில்
சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
குஜராத் முன்னாள் முதல்
வரும் பாஜக மூத்த தலைவரு
மான கேசுபாய் படேல் (92)
மாரடைப்பு காரணமாக நேற்று
முன்தினம் காலமானார். இந்நிலை
யில், பிரதமர் ம�ோடி 2 நாள்
பயணமாக நேற்று அகமதாபாத்
வந்தார். விமான நிலையத்தில்
இருந்து காந்திநகரில் உள்ள
மறைந்த
கேசுபாய்
படேல்
இல்லத்துக்கு சென்ற ம�ோடி,
அவரது உருவப் படத்துக்கு
மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர்
அவரது
குடும்பத்தினருக்கு
ஆறுதல் கூறினார்.
கேசுபாய் படேலுடன் நீண்ட
காலம் இணைந்து பணியாற்றியது
குறித்த நினைவுகளை ம�ோடி
பகிர்ந்து க�ொண்டதாக குடும்பத்
தினர் தெரிவித்தனர். மேலும்
படேலின் இறுதிக் காலம் பற்றி
ம�ோடி கேட்டறிந்ததாகவும் அவர்
கள் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, திரைத்துறை
யில் இருந்து அரசியல்வாதிகளாக

மாறிய நரேஷ்பாய் கன�ோதியா
(77) மற்றும் மகேஷ்பாய் கன�ோ
தியா (88) ஆகிய�ோரின் இல்லத்
துக்கு சென்ற ம�ோடி, அவர்களின்
உருவப் படத்துக்கு மரியாதை
செலுத்தினார்.
கர�ோனாவால்
பாதிக்கப்பட்ட இவர்கள் இருவரும்
சமீபத்தில் உயிரிழந்தனர்.
பின்னர் நர்மதா மாவட்டம்
கெவதியா நகருக்கு சென்ற
பிரதமர் ம�ோடி, அங்கு ஆர�ோக்ய
வாகன சேவையை த�ொடங்கி
வைத்தார். அதில் சிறிது தூரம்
பயணித்தார். அங்கு குழந்தை
களுக்கான ஊட்டச்சத்து பூங்கா
வையும் த�ொடங்கி வைத்தார்.
இதையடுத்து, அதே நகரில்
சர்தார் படேல் விலங்கியல்
பூங்காவையும் பிரதமர் ம�ோடி
திறந்து வைத்தார்.
மேலும் பல்வேறு வளர்ச்சி
திட்டப் பணிகளை பிரதமர் ம�ோடி
இன்று த�ொடங்கி வைக்கிறார்.
குறிப்பாக, சர்தார் வல்லபபாய்
படேலின் பிறந்த நாளான இன்று,
நாட்டின் முதல் கடல் விமான
சேவையை த�ொடங்கி வைக்கிறார்.
இந்த சேவை கெவதியா காலனி
மற்றும் அகமதாபாத் (சபர்மதி)
இடையே இயக்கப்பட உள்ளது.

3 பாஜக நிர்வாகிகள் உயிரிழப்பு
 நகர்

காஷ்மீரில் பாஜக இளைஞர்
அணி செயலாளர் உட்பட அக்
கட்சி நிர்வாகிகள் 3 பேரை தீவிர
வாதிகள் சுட்டுக் கொன்றனர்.
காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்
தின் குல்காம் மாவட்டம் ஒய்.கே.
போரா பகுதியைச் சேர்ந்த உமர்
ரஷித் பேக், மாவட்ட பாஜக இளை
ஞரணி ப�ொதுச்செயலாளராக
இருந்தார். அப்பகுதியைச் சேர்ந்த
உமர் ரம்சன் ஹஜீம் மற்றும் பிடா
ஹசன் யாதூ ஆகிய இருவரும்
மாவட்ட பாஜக நிர்வாகிகளாக
செயல்பட்டு வந்தனர்.
பாஜக நிர்வாகிகள் 3 பேரும்
வியாழக்கிழமை இரவு ஒய்.கே.
போரா பகுதியில் ஒரு காரில் பய
ணம் செய்து க�ொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அந்தக் காரை இடை
மறித்த தீவிரவாதிகள் பாஜக
நிர்வாகிகள் மீது சரமாரியாக
துப்பாக்கிச்சூடு
நடத்திவிட்டு
தப்பிச்சென்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல
றிந்த பாதுகாப்புப் படையினர்

ஆந்திராவில் வேன் கவிழ்ந்து 8 பேர் உயிரிழப்பு
என். மகேஷ்குமார்

தேவிப்பட்டினம்

SSஆந்திராவில் பிரேக் செயலிழந்ததால் மலைப்பகுதியிலிருந்து கவிழ்ந்த வேன்.

விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த க�ோர விபத்தில் 2 பெண்
கள், 2 சிறுவர்கள் உட்பட ம�ொத்தம்
8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
மற்றவர்கள் காயமடைந்தனர்.
இதில் மணமக்கள் சிறு காயங்
களுடன் உயிர் தப்பினர். இது
குறித்து க�ோகவரம் ப�ோலீஸார்
வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை
நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தெலுங்கு தேசம்
கட்சித்தலைவரும்
முன்னாள்

பேர் குணமடைந்துள்ளனர். 1,28,
149 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
ஆந்திராவில் புதிதாக 2,905
பேருக்கு வைரஸ் த�ொற்று
உறுதி செய்யப்பட்டது. அங்கு
8,17,679 பேர் வைரஸால் பாதிக்
கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 7,84,752
பேர் குணமடைந்துள்ளனர். 26,268
பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
கர்நாடகாவில் புதிதாக 4,025
பேரிடம் வைரஸ் த�ொற்று கண்ட
றியப்பட்டது. அந்த மாநிலத்தில்
8,16,809 பேருக்கு வைரஸ் த�ொற்று
ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 7,41,219
பேர் குணமடைந்துள்ளனர். 64,499
பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக
1,861 பேருக்கு வைரஸ் த�ொற்று
ஏற்பட்டது. அங்கு 4,77,895 பேர்
வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில்
4,46,054
பேர்
குணமடைந்துள்ளனர். 24,858 பேர்
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கேரளாவில் நேற்று 6,638
பேருக்கு வைரஸ் த�ொற்று உறுதி
செய்யப்பட்டது.
மாநிலத்தில்
4,25,122 பேர் வைரஸ் த�ொற்றுக்கு
ஆளாகியுள்ளனர். இதில் 3,32,994
பேர் குணமடைந்துள்ளனர். 90,565
பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
டெல்லியில் புதிதாக 5,739
பேருக்கு வைரஸ் த�ொற்று

கேசுபாய் படேல் குடும்பத்துக்கு

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் சுட்டதில்

திருமண விழாவுக்கு சென்று திரும்பியப�ோது

திருமண விழாவுக்கு சென்று
வீடு திரும்பும்போது மலையில்
இருந்து வேன் கவிழ்ந்ததில் 2
பெண்கள், 2 சிறுவர்கள் உட்பட
8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
ஆந்திர மாநிலம், கிழக்கு
க�ோதாவரி மாவட்டம், டாகூர்
பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த
மணமகனுக்கும், வெலுகுபண்டா
கிராமத்தைச்
சேர்ந்த மணப்
பெண்ணுக்கும் நேற்று முன்தினம்
இரவு, க�ோகவரம் தண்டிக�ொண்டா
மலைப்பகுதியில் உள்ள கல்யாண
வெங்கடேஸ்வரர்
க�ோயிலில்
திருமணம் நடந்தது.
அதன் பின்னர் நேற்று அதி
காலை மணமக்கள் மற்றும் இரு
வீட்டாரின் உறவினர்கள் ம�ொத்தம்
22 பேர் ஒரு வேனில் மணமகனின்
வீட்டுக்கு சென்று க�ொண்டிருந்
தனர். அப்போது, மலையில்
இருந்து இறங்கும்போது, வேனின்
பிரேக் செயலிழந்தது. இதனால்,
வேன் நிலைதடுமாறி கவிழ்ந்து

(C) KSL Media Ltd.

குஜராத் முன்னாள் முதல்வர்

முதல்வருமான
சந்திரபாபு
நாயுடு தனது சமூக வலைத்தள
பக்கத்தில், “வேன் விபத்து குறித்து
அறிந்தேன். திருமண வீட்டாரின்
உறவினர்கள் 8 பேரை இழந்து
வாடுகின்றனர். இவர்களின் குடும்
பத்தாருக்கு எனது இரங்கலை
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன். காய
மடைந்து ராஜமுந்திரி மருத்துவ
மனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று
வருவ�ோருக்கு அரசு உதவி புரிய
வேண்டும்” என்றார்.

அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று
படுகாயமடைந்த பாஜக நிர்வாகி
களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்
துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
படுகாயமடைந்தவர்களை பரி
ச�ோதனை செய்த மருத்துவர்கள்,
அவர்கள் ஏற்கெனவே உயிரிழந்து
விட்டதாக அறிவித்தனர். இந்த
சம்பவத்தைத் த�ொடர்ந்து தாக்கு
தல் நடந்த பகுதியில் பாதுகாப்புப்
படையினர் குவிக்கப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு
செய்த ப�ோலீஸார் தப்பிச்சென்ற
தீவிரவாதிகளை தேடி வருகின்
றனர். இந்த ஆண்டில் மட்டும்
தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலுக்கு
பாஜக நிர்வாகிகள் 9 பேர் இறந்
துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ஆளுநர் மனோஜ்
சின்ஹாவெளியிட்டுள்ளஅறிக்கை
யில், ‘‘பாஜக நிர்வாகிகளை சுட்டுக்
கொன்றவர்கள் மனிதநேயத்தின்
எதிரிகள். இதுபோன்ற கோழைத்
தனமான
நடவடிக்கைகளை
யாரும் நியாயப்படுத்த முடியாது’’
என்று கூறியுள்ளார்.

பரூக் அப்துல்லா
வீட்டை விட்டு
வெளியேற தடை

 நகர்

தேசிய
மாநாடு
கட்சியின்
தலைவர் பரூக் அப்துல்லாவை
தொழுகைக்கு செல்ல அனு
மதிக்கவில்லை என அக்கட்சி
குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் மிலாது நபி
பண்டிகை நேற்று கொண்டாடப்
பட்டது. இதையொட்டி, நகரில்
உள்ள ஹஸ்ரத்பால் மசூதியில்
சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது.
இதில் கலந்து கொள்வதற்காக
தேசிய
மாநாடு
கட்சியின்
தலைவர் பரூக் அப்துல்லா
வீட்டைவிட்டு புறப்பட்டுள்ளார்.
அப்போது அவரை ஜம்முகாஷ்மீர் நிர்வாகத்தினர் தடுத்து
நிறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அக்கட்சியின்
அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பதிவில்,
"தொழுகைக்கு செல்ல முயன்ற
பரூக் அப்துல்லா தடுத்து நிறுத்
தப்பட்டிருக்கிறார். பிரார்த்தனை
செய்யும் உரிமையை தட்டிப்
பறித்திருக்கும் செயல் கண்டிக்
கத்தக்கது" என கூறப்பட்டுள்ளது.

SSகுஜராத் மாநிலம் நர்மதா மாவட்டம் கெவதியா நகரில் சர்தார் படேல் விலங்கியல் பூங்காவை பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி நேற்று திறந்து

வைத்தார். பின்னர் அவர் பூங்காவை சுற்றிப் பார்த்தார். இந்த பூங்கா 182 மீட்டர் உயரம் க�ொண்ட சர்தார் படேலின் சிலைக்கு
(ஒற்றுமையின் சிலை) அருகே அமைந்துள்ளது. 
படம்: பிடிஐ

உ.பி. அரசியலில் தீவிரம் காட்டும் பிரியங்கா

7 த�ொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் பலன் தெரியும்
ஆர்.ஷபிமுன்னா
காங்கிரஸ் 3-ம் இடம் பிடித்தது. 7

புதுடெல்லி

காங்கிரஸ் கட்சியினரின் பல
ஆண்டு கால எதிர்பார்ப்புக்கு பிறகு
பிரியங்கா, கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி
யில் தீவிர அரசியலில் குதித்தார்.
பிரியங்கா வரவால் உ.பி.
யில்
காங்கிரஸ்
மீண்டும்
புத்துயிர் பெறும் என கட்சியினர்
நம்பிக்கை வைத்தனர். எனினும்
அமேதியில் 3 முறை எம்.பி.யாக
இருந்த ராகுல் காந்தியே கடந்த
மக்களவைத் தேர்தலில் த�ோற்கும்
நிலை ஏற்பட்டது. இருப்பினும்
மனம் தளராத பிரியங்கா த�ொடர்ந்து
உ.பி. அரசியலில் தீவிரம் காட்டி
வருகிறார். ய�ோகி ஆதித்யநாத்
தலைமையிலான பாஜக அரசை
கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில்,
உ.பி.யில்
7 த�ொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்
தல் நவம்பர் 3-ல் நடைபெற
உள்ளது. இத்தேர்தல் பிரியங்கா
வுக்கு பலப்பரீட்சையாக அமைந்
துள்ளது.
தேசிய
ப�ொதுச்

செயலாளராக உ.பி. ப�ொறுப்பை
ஏற்றுள்ள பிரியங்கா தலைமையில்
காங்கிரஸ் இத்தேர்தலை எதிர்
க�ொள்கிறது.
இந்நிலையில்
ஓரிரு த�ொகுதியிலாவது வெற்றி
கிடைத்தால் தான் காங்கிரஸுக்கு
உ.பி.யில் எதிர்காலம் இருக்கும்
எனக் கருதப்படுகிறது.
ஏழு த�ொகுதிகளில் ஒரு
த�ொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்
பாளரின் மனு ஏற்கப்படாததால்
6-ல் அக்கட்சி ப�ோட்டியிடுகிறது.
இந்த 6 த�ொகுதிகளிலும் கடந்த
2017 சட்டப்பேரவை தேர்தலில்

த�ொகுதிகளில், 6 பாஜக வசமும்
1 சமாஜ்வாதி வசமும் இருந்தன.
வரும் தேர்தலில் சமாஜ்வாதி
கட்சி 7 த�ொகுதிகளிலும் ப�ோட்டி
யிடுகிறது. வழக்கமாக இடைத்
தேர்தலில் ப�ோட்டியிடாத பகுஜன்
சமாஜ் கட்சி இம்முறை அனைத்து
த�ொகுதிகளிலும்
ப�ோட்டியிடு
கிறது. இதனால் எதிர்க்கட்சிகளின்
வாக்குகள்
பிரிந்து
பாஜக
வெல்லும் சூழலும் நிலவுகிறது
காதம்பூர்,
பங்கர்காவ்ன்
ஆகிய 2 த�ொகுதிகளில் மட்டும்
காங்கிரஸின்
எதிர்பார்ப்பு
கூடியுள்ளது. இதில் ஒன்றிலாவது
காங்கிரஸ் வென்றால் தான், உ.பி.
அரசியலில் பிரியங்கா காட்டும்
தீவிரத்திற்கு பலன் கிடைக்கும்
என காங்கிரஸார் கருதுகின்றனர்.
த�ோல்வி ஏற்பட்டால் உ.பி.
காங்கிரஸ் தலைமை மீண்டும்
கேள்விக்குறியாகி விடும். இதன்
பாதிப்பு 2022-ல் நடைபெறும்
உ.பி. சட்டப்பேரவை தேர்தலில்
எதிர�ொலிக்க வாய்ப்புள்ளது.
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குளிர் காலத்தில் கர�ோனா த�ொற்று அதிகரிக்குமா?

த

n டாக்டர் கு. கணேசன் n

மிழகத்தில் பருவமழை த�ொடங்கி
விட்டது. பனியும் குளிரும் அடுத்து
வரக் காத்திருக்கின்றன. வழக்கமாக
ஏற்படும் பருவகால ஃபுளூ (Seasonal
flu), டெங்கு, மலேரியா த�ொற்றுகள்
ஆங்காங்கே எட்டிப் பார்க்கின்றன.
இந்தச் சூழலில் ஏற்கெனவே நம்மைப்
பயமுறுத்திக்கொண்டுள்ள
‘நாவல்
கர�ோனா வைரஸ்’ குளிர்காலத்தில்
இன்னும் அதிகமாகப் பரவும் என்று
அறிவியலாளர்கள் அச்சுறுத்துகின்றனர்.
கர�ோனா வைரஸ் குழுமம்

கர�ோனா த�ொற்றுப் பரவல் மிதமாகவே
இருந்தது என்பதும், பருவகால ஃபுளூ
த�ொற்றுப் பரவலும் குறைந்திருந்தது
என்பதும் இதர நல்ல செய்திகள்.
நெல்லுக்குப் பாய்ச்சிய தண்ணீர்
க�ொஞ்சம் புல்லுக்கும் பாய்ந்ததுப�ோல்,
கர�ோனா த�ொற்றுப் பரவலைத் தடுக்க
மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்ததும்,
தனி மனித இடைவெளி காத்ததும்
பருவகால ஃபுளூ த�ொற்றையும்
தடுத்துவிட்டது என்பதுதான் இதற்குக்
காரணம்.

இந்தியாவில் ஆராய்ச்சி

அந்நிய நாடுகளுக்கும் நமக்கும்
பருவச்சூழலில் பல மாறுதல்கள்
காணப்படுவதால்
கர�ோனா
சாதாரண ஜலத�ோஷத்தில்
விஷயத்தில் நாம் அலட்சியமாக
த�ொடங்கி
கடுமையான
இருக்கக் கூடாது என்று சூழலிய
நிம�ோனியா வரை பலதரப்பட்ட
லாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
சுவாச ந�ோய்களை கர�ோனா
இந்தியாவில்
பனாரஸ்
வைரஸ் வகைகள் ஏற்படுத்து
இந்துப் பல்கலைக்கழகமும்
கின்றன. இதில் 7 வகை உண்டு.
ராஜஸ்தான்
மத்தியப்
மனிதர்களைப்
பாதிக்கும்
பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து
சார்ஸ்,
மெர்ஸ்,
நாவல்
கு.
கணேசன்
a
நடத்திய ஓர் ஆராய்ச்சி முடிவு
கர�ோனா வைரஸ் ஆகிய
இதற்குச்
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
மூன்றும் கடுமையானவை; மற்றவை
இந்தியாவைப் ப�ொறுத்தவரை காற்று
மிதமானவை.
ப�ொதுவாகவே,
மாசு அதிகம் என்பதால், இங்கே நிலவும்
மழைக்காலம் த�ொடங்கி குளிர்காலம்
குளிர் பருவச்சூழல் கர�ோனா த�ொற்றை
வரை தெற்கு அமெரிக்கா ப�ோன்ற
அதிகப்படுத்தவே
செய்யும்
மிதவெப்ப நாடுகளில் இந்த வைரஸ்
என்கிறது அந்த ஆராய்ச்சி.
வகைகளின் த�ொற்றுப் பரவல் 10 மடங்கு
ஐர�ோப்பிய
நாடுகளில்
அதிகரிக்கிறது.இந்தியா ப�ோன்ற வெப்ப
ஏ ற ்பட் டு ள்ள து ப�ோ ல்
நாடுகளில் 5 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
இரண்டாம்
அலையாக
இதை அடிப்படையாக வைத்து ‘நாவல்
இ ல்லா வி ட ்டா ல் கூ ட ,
கர�ோனா வைரஸ்’ த�ொற்றுப் பரவலும்
த�ொற்றாளர் எண்ணிக்கை
குளிர்காலத்தில்
அதிகரிக்கக்கூடும்
கணிசமாக அதிகரிக்கலாம்
என்று அஞ்சப்படுகிறது.
என்றே அவர்கள் எதிர்பார்க்
வரலாறு ச�ொல்வது என்ன?
கின்றனர். மேலும், மேலை நாடுகளில்
பெரும்பால�ோர் முகக்கவசம் அணி
கடந்த
கால
வரலாறுப்படி,
வதையும் தனி மனித இடைவெளியைக்
1918-ல் ஏற்பட்ட இன்ஃபுளூயன்சா
கடைப்பிடிப்பதையும்
முறையாகப்
பெருந்தொற்றுதான் உலக அளவில்
பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால், இந்தியா
குளிர்காலத்தில் பரவிய ந�ோய்களில்
வில் 30 சதவீதத்தினரே இவற்றைப்
ம�ோசமானது. ம�ொத்தம் 5 க�ோடி மக்களை
பின்பற்றுகின்றனர்.
மற்றவர்கள்
அது பலிவாங்கியது. 20-ம் நூற்றாண்டின்
அலட்சியமாகவே
இருக்கின்றனர்.
மற்ற ஆண்டுகளில் இப்படி ம�ோசமான
ஆகவே, நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க
த�ொற்றுப் பரவலை கர�ோனா வைரஸ்
வேண்டியது அவசியம் என்றும் இந்த
குழுமம் ஏற்படுத்த வில்லை என்பது
ஆராய்ச்சி கூறுகிறது.
ஆறுதல். அடுத்து, நாவல் கர�ோனா
வைரஸ் பரவத் த�ொடங்கிய கடந்த 10
துணை செய்யும் குளிர்காலம்
மாதங்களில் புவிக்கோளத்தின் தெற்கு
அரைக்கோளநாடுகளில் குளிர்காலத்தில்
குளிர்காலத்தில் நிலவும் உலர்

குளிர்காலத்தில்
மக்கள் வீட்டில்
முடங்கிக்கிடக்கும்
நேரம் அதிகம் என்பதால்
கர�ோனா வைரஸ்
பரவும் சாத்தியம்
19 மடங்கு அதிகரிக்கிறது
என்கிறார்கள்
சூழலியலாளர்கள்.

மேலும், இந்தியாவில் மழைக்காலம்,
காற்று, வைரஸ் பரவலுக்குத் துணை
குளிர்காலத்தில்தான் பண்டிகைகளும்
செய்கிறது. த�ொற்றாளர்களின் திரவத்
வருகின்றன. அப்போது பட்டாசு
திவலைகள் மூலம் வெளிவரும்
க�ொளுத்துதல்
வழியாக
கர�ோனா கிருமிகள், அந்தத் திரவம்
வளிமண்டலக் காற்று மாசுபடுகிறது.
உலர்ந்த பின்னும் சில மணி நேரம்
அதுவும் த�ொற்றுப் பரவலுக்குத்
காற்றில் கலந்திருக்கும். அப்போது
(C) KSL
Media Ltd.
துணைப�ோகிறது
என்கிறார்கள்.
எவராவது முகக்கவசம் அணியாமல�ோ
அடுத்து, சூரிய ஒளியிலிருந்து
தனி மனித இடைவெளி இல்லாமல�ோ
வரும் புறஊதாக் கதிர்கள் கர�ோனா
அந்த
இடத்துக்குச்
சென்றால்,
கிருமிகளைக்
கட்டுப்படுத்துவது
அவருக்கும் த�ொற்று பரவிவிடும்.
உண்டு.
குளிர்காலத்தில்
சூரிய
ப�ொதுவாக, வெளியிடங்களைவிடக்
ஒளி குறைவு என்பதால், இந்த
காற்றோட்டம் குறைந்த
வாய்ப்பும்
நழுவிவிடுகிறது.
இடங்களில் இம்மாதிரி

த�ொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த

l வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் கதவு, சன்னல்களைப் பகலில் திறந்துவையுங்கள்.
அவற்றுக்குத் திரைச்சீலைகளைப் ப�ோடாதீர்கள்.
l அறைகளில் காற்றை வெளித்தள்ளும் காற்றாடிகளையும் (Exhaust fans) ஏசி
மெஷினில் ‘ஹெப்பா ஃபில்டரையும்’ ப�ொருத்திக்கொள்ளுங்கள்.
l அறைகளின் மேற்சுவரில் புறஊதாக் கதிர்கள் மூலம் காற்றைச் சுத்தப்படுத்தும் கருவிகளைப்
(Upper room germicidal ultraviolet systems) ப�ொருத்திக்கொள்ளலாம்.
l வெளி ஆட்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது முகக் கவசம் அணிந்துக�ொள்ளுங்கள்.
l அடிக்கடி கைகளைக் கழுவிச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

கர�ோனா த�ொற்று அதிகம் பரவும்.
குளிர்காலத்தில் மக்கள் வீட்டில்
முடங்கிக்கிடக்கும் நேரம் அதிகம்
என்பதால் கர�ோனா வைரஸ் பரவும்
சாத்தியம் 19 மடங்கு அதிகரிக்கிறது
என்கிறார்கள்
சூழலியலாளர்கள்.

மேலும், சூரிய ஒளி மூலம்
கிடைக்கும் வைட்டமின் - டி
குளிர்காலத்தில் நமக்குக்
குறைந்துவிடும். இதனால், உடலில்
ந�ோய்த் தடுப்பாற்றல் குறைந்து,
கர�ோனா
த�ொற்றுக்கு
இடம்

க�ொடுத்துவிடும்.

அச்சப்படுத்தும் அறிகுறிகள்!

மழைக்காலத்தில் ஜலத�ோஷமும்
ஃபுளூ
காய்ச்சலும்
ஏற்படுவது
இயல்பு.
சிலருக்குப்
பருவகால
ஒவ்வாமையும் (Seasonal allergy)
உண்டாவது
உண்டு.
இவற்றின்
அறிகுறிகளும் கர�ோனா த�ொற்றின்
அறிகுறிகளும்
பல
விதங்களில்
ஒன்றுப�ோலிருக்கும். எனவே, காய்ச்சல்
வந்தாலே கர�ோனாவாக இருக்கும�ோ
என்று அச்சப்படுவதும், த�ொண்டை
வலி என்றாலே கர�ோனாதான் என்று
முடிவுக்கு வருவதும் தேவையில்லை.
வந்திருப்பது
ஜலத�ோஷமாக
இருந்தால், அறிகுறிகள் நிதானமாகத்
த�ோன்றும். முதலில் த�ொண்டையில்
கரகரப்பு,
பிறகு
மூக்கொழுகல்,
மூக்கடைப்பு, தும்மல் வரும். மிதமான
உடல்வலி, தலைவலி வரும். குழந்தை
களுக்குக் காய்ச்சலும் இருக்கும்.
ஃபுளூவாக
இருந்தால்,
குளிர் காய்ச்சல் திடீரென்று
த�ொடங்கும்.
இருமல்,
சளி
சேர்ந்துக�ொள்ளும்.
த �ொண்டை வ லி யு ம்
தலைவலியும் சற்றே கடுமை
யாகும். குழந்தைகளுக்கு
இந்த
அறிகுறிகளுடன்
வயிற்றுப்போக்கும் இருக்கும்.
பருவகால ஒவ்வாமை தான்
காரணம் என்றால், நாள்தோறும்
குறிப்பிட்ட
நேரத்தில்
மூக்கு

‘பாம்பு மனிதன்’

ர�ோமுலஸும்

பசுமையின் சுவாசம்

‘ஷ்யூர் மேன்’

நடேசனும்

நூல் முகம்

செ

ன்னை கிண்டி சிறுவர் பூங்காவை அடுத்துள்ள ‘பாம்புப் பண்ணை’யைப்
பற்றி அறியாதவர்கள் ச�ொற்பமாகவே இருப்பார்கள். அதையும் கிழக்குக்
கடற்கரைச் சாலையில் உள்ள புகழ்பெற்ற‘ சென்னை முதலைப்
பண்ணை’யையும் நிறுவியவர் ர�ோமுலஸ் விட்டேகர். ‘Snakeman: The
Story of a Naturalist’ என்கிற அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் ஸாய்
விட்டேகர் எழுதியது. அந்த நூல் மூத்த ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் கமலாலயனின்
ம�ொழிபெயர்ப்பில் ‘பாம்பு மனிதன்: ர�ோமுலஸ் விட்டேகர்’ (வானதி பதிப்பகம்)
என்கிற தலைப்பில் அண்மையில் வெளியாகியுள்ளது.
ஒரு தனிநபரின் வாழ்க்கை வரலாறு
என்று இந்த நூலைச் ச�ொல்ல முடியாது.
இயற்கை
வரலாற்று
நூல்
என்று
ச�ொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும். அதிலும்,
தமிழகத்தை
மையமாகக்கொண்டு
பணியாற்றிய உலகறிந்த ஓர் அறிஞரின்
வரலாறு இது. தமிழகப் பழங்குடிகளான
இருளர்களுடன் உறவாடி, மாநில-தேசியசர்வதேச அளவில் இயற்கைச் சூழல் குறித்த
புரிதலை ஏற்படுத்திய ஒருவரைப் பற்றிய நூல்
தமிழில் வெளியாவது குறிப்பிடத்தக்கது.
முற்றிலும் புதியத�ோர் உலகைத் திறந்து
காட்டும் இந்த நூலிலிருந்து ஒரு பகுதி:
சென்னையில் ர�ோமுலஸ் முதன்
முதலில் சந்தித்த இருளர் பழங்குடியின
நண்பர் நடேசன்; அவர் ர�ோமுலஸின் மிக
நெருங்கிய நண்பரானார். அனுபவம் வாய்ந்த
பாம்பு வேட்டைக்காரராக அவர் இருந்தார்.
அவர்கள்
இருவரும்
செங்கல்பட்டு
மாவட்டத்தின் பாறைகள் நிறைந்த, புதர்கள்
அடர்ந்த குன்றுகளில், மலைகளில் ஒன்றாக
அலைந்து க�ொண்டிருந்தனர். அந்தப்
பகுதியில் வாழும் எல்லா வகைப் பாம்பு
களையும் பற்றிய தனது கேள்விகளுக்கும்
நடேசனால் பதில் ச�ொல்ல முடிகிறது
என்பதை ர�ோமுலஸ் விரைவிலேயே
கண்டுணர்ந்தார். அங்கேயிருந்த கல்விப்புல
நபர்களால�ோ, உள்ளூர் இயற்கையியல்
வல்லுநர்களால�ோ அவ்வாறு பதில் ச�ொல்ல
முடிந்திருக்கவில்லை.
நடேசனுக்கு மிகப் பிடித்தமான ஆங்கில
வார்த்தை, ‘ஷ்யூர், மேன்!’. பிறகு அவருடைய
பட்டப்பெயரே ‘ஷ்யூர் மேன்’ என்றாகிவிட்டது.
பாம்புகளைத் தேடி அவர்கள் மேற்கொள்ளும்
தேடலின்போது, இயற்கை வரலாற்றுச்
செய்திகள் அடங்கிய களஞ்சியத்தைத்
திறந்து காட்டுவதுப�ோல் அவர் ச�ொல்லும்
விஷயங்கள் ர�ோமுலஸுக்கு எல்லையற்ற

உற்சாகத்தை அளிப்பவையாக இருந்தன.

பாம்புக் கடி

சென்னை பாம்புப் பண்ணை கிண்டிக்கு
இடம் மாறுவதற்கு முன், சேலையூரில் சிறிய
இடத்தில் 1969-ல் த�ொடங்கப்பட்டது.
அப்போது சுற்றுப்புற கிராமங்களில்
பாம்புக்கடியால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
பாம்புப் பண்ணைக்கு வந்தனர். பாம்பு
கடித்ததுமே நஞ்சு முறிவு மருந்தைச்
செலுத்தியாக வேண்டிய நிலையில்,
அன்றைக்கு
அங்கிருந்து
முப்பது
கில�ோமீட்டர் த�ொலைவுக்கு அப்பால்
மருத்துவமனை இருந்தது.
ப�ோக்குவரத்து வசதிகள் குறைவாக
இருந்த அந்தக் காலத்தில் பாம்புக் கடிக்கு
ஆளான சிலர் மிகுந்த அதிர்ச்சியடைந்த
நிலையில்
பாம்புப்
பண்ணைக்கு
வந்தார்கள். அவர்களுடைய கண்கள்
சுழன்றுக�ொண்டிருக்கும்; வாயில் நுரை
தள்ளிக்கொண்டிருக்கும்.
அவர்களை
ஆபத்தில்லாத
தண்ணீர்ப்பாம்போ
சாரைப்பாம்போ
கடித்திருக்கக்கூடும்.
அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஒரே
சிகிச்சை, ஓங்கி ஓர் அறை; உரத்த குரலில்
சரமாரியான திட்டு; வேண்டுமெனில் ஓர்
ஆஸ்பிரின் மாத்திரை. இவையே ப�ோதும்.
ஆனால், கட்டுவரியன் (கட்டுவிரியனா?
எது சரிய�ோ அதையே பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்) பாம்புக்கடியால் தீவிரமான
பாதிப்புடன் அடிக்கடி பலர் வந்தார்கள்.
கிராமப்புற இந்தியாவில், மக்கள்
குடிசைகளுக்கு வெளியே இரவில் தரையில்
படுத்துத் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது
தான் கட்டுவரியன் பாம்புக்கடி அடிக்கடி
நிகழ்கிறது. அந்த நேரத்தில் கட்டு
வரியன்கள் தமது இரையைத் தேடி
ஊர்ந்துக�ொண்டிருக்கும்.
தூங்கிக்

க�ொண்டிருக்கும் நபர், தூக்கத்தில் புரண்டு
படுக்கும்போது தெரியாமலேயே பாம்பின்
மீது உடல் பட நேரலாம்; அப்படி நேரும்போது
பாம்புகள் அவர்களைக் கடித்துவிடுகின்றன.
இரவுத்
தூக்கத்தின்போது
என்ன
நடந்தது என்றே தெரியாமல், இவர்களில்
பலர் சில மணி நேரத்துக்குப் பின்
இறந்துப�ோகவும் செய்வர். கட்டுவரியன்
பாம்பு கடித்திருக்கிறது என்பதற்கான
திட்டவட்டமான, உடல் செயலிழக்கும்
நிலைக்குப்
ப�ோகும்
அறிகுறிகள்
பெரும்பாலும் கடைசி நேரத்தில்தான்
வெளிப்படையாகத்
தெரியவரும்.
எனவே, மருத்துவமனைக்குப் ப�ோகு
மளவுக்குப் ப�ோதிய நேரம் அப்போது
இருக்காது.
ஒரு நாள் அதிகாலை ஐந்து
மணிக்கு ஒரு விவசாயியின்
உரத்த அழைப்பைக் கேட்டு
ர�ோமுலஸ்
கண்விழித்தார்.
அந்த விவசாயியின் மகள்,
இரவில் தன்னை ஏத�ோ
a ர�ோமுலஸ் விட்டேகர்
கடித்தது என்று கூறியதாகவும்
ச�ொக்கலிங்கத்தின்
அவள் தன்னுணர்வு இல்லாமல் இருப்ப
மருந்து
தாகவும் அவர் ச�ொன்னத�ோடு “அது
ஒன்றும் அவ்வளவு தீவிரமானதல்ல; சில
அன்றைய
காலகட்டத்தில்
மாத்திரைகள்
ப�ோட்டுக்கொண்டால்
பெரும்பான்மையான
இருளர்கள்,
சரியாகிவிடும். அவள் ர�ொம்பப் பதற்றமாக
மருத்துவமனைகளையும் நஞ்சு முறிவு
இருப்பாள். ஒரு தேனீ கடித்தால்கூட
மருந்தையும்
பயனற்றவை
என்று
இப்படித்தான்
தன்னுணர்வு
இழந்து
நி ர ா க ரி த் து க்கொ ண் டி ரு ந ்தார்க ள் .
விடுவாள்” என்றார். அவரின் இந்த
ச�ொக்கலிங்கம் என்ற இருளர் பாம்பு
நம்பிக்கைமிக்க கூற்று ராமின் பணியை
பிடிப்பவர், பாம்புக்கடிகளுக்கு அளிக்கும்
இரட்டிப்புக் கடினமானதாக்கியது. அவர்கள்
மூலிகை
சிகிச்சை
முறைகளால்
இருவரும் ம�ோட்டார் சைக்கிளில் அந்த
பிரபலமாக அறியப்பட்டிருந்தார். அத�ோடு
விவசாயியின் வயலுக்கு விரைந்தனர்.
அவரே பத்து முறை நல்லபாம்புக் கடிக்கு
அங்கே ப�ோய்ப் பார்த்தப�ோது அந்தப் பெண்
ஆளாகித் தப்பியவர். ஆனால், நஞ்சு முறிவு
இறந்துப�ோயிருந்தாள்.
உண்மையில்,
மருந்து வேலை செய்யும் விதத்தைக்
கட்டுவரியன்
பாம்புகள் படிப்படியாக
கண்ட பிறகு, தனது சிகிச்சை முறைகள்
ஆபத்தை உண்டாக்கும் ஆட்கொல்லிகள்.
மரணம் விளைவிக்காத, தீவிரமற்ற
பாம்புக்கடிகளால் பாதிக்கப்படுபவர்கள்
விஷயத்திலேயே
பெரிதும்
பயனளிப்பவையாக இருக்கக்கூடும் என்று
ஒப்புக்கொண்டார்.
சுருட்டைவிரியன்
பாம்புக்கடிக்கு
அவர் பயன்படுத்திவந்த மருந்து மிகுந்த
ஆர்வத்திற்குரியதாக இருந்தது. விரிவான
மருத்துவ அறிவியல் ச�ோதனைகளுக்கு
அது
தகுதியுடையதாயிருந்தது.
காரணம், அந்த மருந்தைப் பல தீவிரமான
பாம்புக்கடிகளுக்கு நிவாரணமளிக்கும்
விதத்தில்
வெற்றிகரமாக
அவர்
பயன்படுத்தி வந்தார். இந்தக் கூற்று
அறிவியல்பூர்வமான
சமுதாயத்திற்கு,
தவறான
நம்பிக்கைவாதமாகத்
த�ோன்றலாம். ஆனால், உண்மையில்
பாம்பு மனிதன்: ர�ோமுலஸ் விட்டேகர்
இருளர்கள் அறிவியல் அறிவுடைய
ஆசிரியர்: ஸாய் விட்டேகர்,
வர்களே;
அவர்களின்
மருந்துகள்,
தமிழில்: கமலாலயன், வானதி பதிப்பகம்,
மருத்துவ முறைகளைக் கிராமங்களில்
த�ொடர்புக்கு: 94441 26523
சாதாரணமாகப் புழங்கும் ப�ோலியான

a நடேசன்

ம�ோச டி க்கா ர ர்க ளி ன்
மருந்துகள�ோடும் முறைகள�ோடும்
ப�ோட்டுக் குழப்பிக் க�ொள்ளக்
கூடாது.
சுருட்டைவிரியனின்
நஞ்சி
லிருந்து
பாதுகாத்துக்கொள்ள
உதவும் வகையில், தனது மகன்
காளியை நஞ்சு முறிவு ஆற்றல்
க�ொண்டவராக மாற்றும் செயல்முறையில்
ச�ொக்கலிங்கம் ஈடுபட்டிருந்தார். மூலிகை
மருந்துக் கலவை ஒன்றை, ஒவ்வொரு
மாதமும் அமாவாசைக்கு முந்தைய இரவு
உட்கொள்ளுமாறு ஆறு மாதங்களுக்கு
அவர் தன் மகனுக்குக் க�ொடுத்துவந்தார்.
அவருடைய மூத்த மகன் ராஜேந்திரனும்
ஏற்கெனவே நஞ்சு எதிர்ப்பு ஆற்றல்
க�ொண்டவராக மாற்றப்பட்டிருந்தார்; மூன்று
முறை சுருட்டைவிரியன் பாம்புக்கடிகளுக்கு
ஆளானாலும் அவர் பாதிக்கப்படவில்லை.

நடேசனின் நம்பிக்கை

நடேசன் இந்த விஷயத்தில் கடுமையான
நிலைப்பாடு
க�ொண்டவராயிருந்தார்.
தான் ஒருப�ோதும் நஞ்சு முறிவு மருந்தை
உட்கொள்ளப்போவதில்லை என்று அவர்
உறுதிம�ொழியே எடுத்துக்கொண்டவர்.
இந்த நம்பிக்கை அவரை மரணத்தின்
வாயிலிலேயே
க�ொண்டுப�ோய்த்
தள்ளியது.
தன்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரரின்
திருமணத்தைக்
க�ொண்டாடும்
ப�ொருட்டு, பாம்புகளைக் கையாளுவதில்
தனக்கிருக்கும்
நிபுணத்துவத்
திறனைக் காட்டும் விதத்தில், மிகுந்த
ஆரவாரத்துடனும் முழு ப�ோதையிலும்
நடேசன் ஒருமுறை தெருவில் இறங்கினார்.
ஒரு நல்லபாம்பை அவர் வெளியே
எடுத்துவந்தார். சைக்கிள் ஒன்றின்
ஹேண்டில்பாரில்
அந்தப்
பாம்பை
வைத்துக்கொண்டு ஒரு சுற்றுச் சுற்றி
வந்தார். சில ந�ொடிகள் வரை எல்லாமே
சரியாகவும் நன்றாகவும்தான் இருந்தது.

அரிக்கும்; ஒழுகும். அடிக்கடி தும்மல்
வரும். த�ொண்டை கரகரக்கும். காது
குறுகுறுக்கும். இருமல், இளைப்பு
வரும். ஒவ்வாமை விலகும்வரை இது
படுத்தியெடுக்கும்.
கர�ோனா த�ொற்றாக இருந்தால்,
திடீரென குளிர் காய்ச்சல் ஏற்படும். வறட்டு
இருமல், மூக்கொழுகல், த�ொண்டை
வலி, தலைவலி, கடுமையானஉடல்வலி,
அதிக உடல் அசதி, வயிற்றுப்போக்கு,
மூக்கில்
வாசனை
தெரியாமல்
இருப்பது, ருசி தெரியாமல் இருப்பது,
மூச்சுத்திணறல் ப�ோன்ற அறிகுறிகள்
முதன்மையாகக்
காணப்படும்.
ஆக்ஸிஜன்
அளவு
குறையும்.
எல்லோருக்கும் எல்லா அறிகுறிகளும்
இருக்காது. ஒன்றிரண்டு இருந்தாலே
மருத்துவரிடம் ஆல�ோசித்துக்கொள்வது
நல்லது. அறிகுறிகள் மறைந்து சில நாள்
கழித்து மறுபடியும் ஏற்படுகிறதென்றால்
கர�ோனா த�ொற்று முதல் நிலையிலிருந்து
இரண்டாம் நிலைக்குச் செல்கிறது என்று
ப�ொருள். உடனடியாக மருத்துவரிடம்
மறு ஆல�ோசனை பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டும்.
தடுப்பூசி உதவுமா?

ஃபுளூ
காய்ச்சலைத்
தடுக்க
தடுப்பூசி
(Influenza
vaccine)
ப�ோட்டுக்கொள்ளலாம். இது கர�ோனா
த�ொற்றைத் தடுக்காது. ஆனாலும்,
இந்த இரண்டு வைரஸ்களும் ஆர்.என்.ஏ.
வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதால்,
இந்தத்
தடுப்பூசியைப்
ப�ோட்டுக்
க�ொண்டவர்களுக்கு கர�ோனா த�ொற்று
மிதமான அளவில் அடங்கிவிடுகிறது
என்பது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில்
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக,
இவர்களுக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு
தீவிரமாகாது; மூச்சுத்திணறல், ரத்த
உறைவு
ப�ோன்ற
கடுமையான
த�ொல்லைகள் ஏற்படுவதில்லை, மரண
ஆபத்து குறையும். இவை இதன் கூடுதல்
பலன்கள்.
ஆக,
தகுந்த
பாதுகாப்பு
முறைகளைப்
பின்பற்றினால்,
குளிர்காலத்திலும் கர�ோனா த�ொற்றைக்
கட்டுப்படுத்தமுடியும்.
அது
நம்
கையில்தான் இருக்கிறது.

கட்டுரையாளர்,
ப�ொதுநல மருத்துவர்,
த�ொடர்புக்கு: gganesan95@gmail.com

பார்வையாளர்களிடம்
இருந்து
வாழ்த்தொலிகளும் கைதட்டல்களும்
எழுந்தன.
அதன்
பிறகு
பதற்றத்தில்
அச்சமடைந்திருந்த அந்தப் பாம்பு
சட்டென அவரின் கட்டைவிரலில்
கடுமையாகக்
கடித்துவிட்டது.
ர�ோமுலஸின் வீட்டுக்கு வருவதற்குள்,
தான் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருந்த
நவகுஞ்சி மூலிகை மருந்தை அதிக
அளவில் நடேசன் உட்கொண்டிருந்தார்.
இருந்தும்,
பக்கவாதத்தின்
முதல்
அறிகுறிகள்
அப்போதே
த�ோன்றிவிட்டிருந்தன.
அவருடைய
கண்ணிமைகள் கனத்த சுமையால்
அழுத்தப்படுவதைப் ப�ோலச் சுருங்கின.
அவருடைய பேச்சு குழறிக்குழறி வந்தது.
மூச்சு விடுவதே சிரமமாக இருந்தது
அவருக்கு.
முறைப்படி மருத்துவம் பயிலாதவர்
என்ற முறையில் நடேசனுக்கு நஞ்சு
முறிவு மருந்தை ர�ோமுலஸ் செலுத்துவது
சட்ட விர�ோதமானதுதான்; ஆனால், ஒரு
டாக்டரை அழைத்துவந்து சிகிச்சை
தரும் அளவுக்கு நேர அவகாசம்
அப்போது இல்லை. நஞ்சு முறிவு
மருந்து
வீட்டில்
இருப்பிலிருந்தது.
அங்கு மரண அமைதி நிலவியது.
ஷ்யூர்மேனைக்
காப்பாற்றுவதற்கான
காலம் கடந்துவிட்டத�ோ என்ற ஐயம்
அங்கிருந்தவர்களை அலைக்கழித்தது.
நடேசனுக்கு ஊசி மூலம் நஞ்சு முறிவு
மருந்து
செலுத்தப்பட்டு
இருபது
ந�ொடிகளுக்குப்
பிறகு
அவரின்
நரம்புகளில் அந்த மருந்து வினையாற்றத்
த�ொடங்கியது. பாம்புக் கடிவாயின் மேல்
ப�ோடப்பட்டிருந்த கட்டு படிப்படியாகத்
தளர்ந்து வந்தது.
நடேசன் எழுந்து உட்கார்ந்தார். “க�ொஞ்ச
நாளைக்கு
நல்லபாம்புகளிடமிருந்து
விலகியே இருக்கிறேன்” என்று மெல்ல
அவர் முனகினார். “அதற்குப் பதிலாக
அந்த சரக்கு நஞ்சிலிருந்து விலகி
இருக்கலாமே?” என்று நடேசனுக்கு
ர�ோமுலஸ்
ச�ொன்ன
ஆல�ோசனை
கண்டுக�ொள்ளப்படவில்லை.
சில
வருடங்களுக்குப் பிறகு, கல்லீரல் ந�ோயால்
பாதிக்கப்பட்டு நடேசன் மரணமடைந்தார்.
நடேசனின் மறைவு மேலும் ஒரு
சகாப்தத்தின் முடிவைப் ப�ோல் இருந்தது.
ர�ோமுலஸ் - நடேசன் இடையே மிகப்பெரிய
பண்பாட்டு இடைவெளி நிலவியது
என்றப�ோதிலும், அவர்கள் மிக நெருங்கிய
நண்பர்களாகவே இருந்துவந்தனர். காட்டு
வாழ்க்கை மீது இருவருக்குமே இருந்த
பரஸ்பர ஆர்வக்கவர்ச்சி அவர்களை
ஒன்றுசேர்த்தது.
தென்னிந்தியாவின்
ஒவ்வொரு
முதன்மைக்
காட்டிலும்
ர�ோமுலஸ்
மேற்கொண்ட
பயணத்தின்போது நடேசன் உடன்
இருந்திருக்கிறார். பாம்புப் பண்ணைக்காக
விதவிதமான
ஆர்வமூட்டும்
பாம்பு
இனங்களை இருவரும் கண்டறிந்து
சேகரித்திருக்கிறார்கள்
என்பது
வரலாறு.
CH-CH_M
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சீனாவில் முதலீடு, பணப் பரிவர்த்தனை பற்றி

பேடிஎம் நிறுவனத்திடம் தீவிர விசாரணை
z நாடாளுமன்ற குழு சரமாரி கேள்வி
புதுடெல்லி

SSஇந்திய எல்லைப் பகுதிகளில் சீன ராணுவ வீரர்களால் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவுகிறது. எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கும்

வகையில், ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் போர் விமானங்கள், ஏவுகணைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கிழக்கு லடாக்கின்
லே பகுதியில் உள்ள எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்கு தளவாடங்களுடன் விரைந்து செல்லும் ராணுவ வாகனங்கள். படம்: பிடிஐ

மருத்துவம், எலெக்ட்ரானிக்ஸ் போல

உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை
பிற துறைகளுக்கும் விரிவாக்கம்
புதுடெல்லி

உள்நாட்டு
உற்பத்தியை
ஊக்குவிக்கவும் முதலீடுகளை
அதிகரிக்கவும் உற்பத்தி சார்ந்த
ஊக்கத்தொகை திட்டத்தை பிற
துறைகளுக்கும்
விரிவுபடுத்த
மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
கர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
பரவல் காரணமாக அமல்படுத்தப்
பட்ட ஊரடங்கால் இந்தியப் ப�ொரு
ளாதாரம் ஸ்தம்பித்தது. இந்த
நெருக்கடியால் பல த�ொழில்கள்
மீண்டுவர
சிரமப்படுகின்றன.
எனவே த�ொழில்களை மீட்கவும்
உள்நாட்டு
உற்பத்தியை
ஊக்குவிக்கவும் மத்திய அரசு
முயற்சித்து வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக பெரிய
எலெக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி நிறு

வனங்கள், மருந்து தயாரிப்பு
நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவ
உபகரண உற்பத்தி நிறுவனங்
களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்
கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்
தியது. இந்த திட்டத்தைப் பிற
துறைகளுக்கும்
விரிவுபடுத்த
மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ள
தாக நிதி ஆய�ோக் துணை தலை
வர் ராஜிவ் குமார் கூறியுள்ளார்.
இதற்கான
அனுமதியை
விரைவில் மத்திய அமைச்சரவை
பரிசீலனை செய்து வழங்கும்
என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர்
கூறினார். ஆனால் எந்தெந்த
துறைகளுக்கு இந்தத் திட்டம்
செயல்படுத்தப்பட
உள்ளது
என்ற
விவரத்தை
அவர்
குறிப்பிடவில்லை.

இந்தியாவைச்
சேர்ந்த
இணையதள நிதி நிறுவனமான
பேடிஎம் சீனாவில் மேற்கொண்ட
முதலீடு, பணப் பரிவர்த்தனைகள்
குறித்து நாடாளுமன்ற குழு
விசாரணை நடத்தியது.
கூகுள், அமேசான், ஃபேஸ்புக்,
ட்விட்டர் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான
தகவல் த�ொழில்நுட்ப நிறுவனங்
கள் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களா
கும். ஆனால் பேடிஎம் மட்டுமே
இந்திய நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது.
இந்நிறுவனம் சீனாவில் இருந்து
பெறப்பட்ட முதலீடுகள் மற்றும்
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை மூலம்
சீனாவுக்கு நிதி திரும்ப அனுப்பப்
பட்டது உள்ளிட்ட விஷயங்கள்

குறித்து பேடிஎம் நிறுவனத்திடம்
நாடாளுமன்ற குழு கேள்வியெழுப்
பியது. அத்துடன் இந்த ஆண்டு
த�ொடக்கத்தில் கூகுள் பிளே
ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கப்பட்ட
பந்தய செயலி குறித்தும் கேள்வி
கள் கேட்டகப்பட்டன. இந்த பந்தய
செயலியானது கூகுள் நிறுவனத்
தின் விதிகளுக்குப் புறம்பானதாக
இருந்ததால் அது நீக்கப்பட்டதாக
தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பேடிஎம்
நிறுவனத்தின்
துணைத் தலைவர்கள் நரேந்திர
சிங் யாதவ், தர்மேந்திர ஜாம்ப்

எதிரி போர்க் கப்பல்களை அழிக்கும்

ஏவுகணை சோதனை முழு வெற்றி

zzஇந்திய

கப்பல் படை பலம் அதிகரிப்பு
புதுடெல்லி

எதிரிகளின் போர்க் கப்பல்களைத்
தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணையை,
இந்திய கப்பல் படை நேற்று
சோதித்து
பார்த்தது.
இந்த
ஏவுகணை சோதனை முழு வெற்றி
பெற்றுள்ளது.
இதுகுறித்து இந்திய கப்பல்
படை செய்தித் தொடர்பாளர் நேற்று
அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில்
வெளியிட்ட செய்தியில், ‘‘வங்கக்
கடலில் இருந்து எதிரி போர்க்
கப்பல்களை தாக்கி அழிக்கும்
(ஏஎஸ்எம்) ஏவுகணை சோதனை
நடத்தப்பட்டது.
திட்டமிட்டபடி
மாதிரி கப்பலை ஏவுகணை
துல்லியமாகத் தாக்கி அழித்தது.
இந்த சோதனை ஐஎன்எஸ் கோரா
கப்பலில் இருந்து நடத்தப்பட்டது.
ஏவுகணை தாக்கியதும் மாதிரி

(C) KSL Media Ltd.

SSவங்கக்கடலில் சீறிப்பாய்ந்த ப�ோர்க்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை.

கப்பல் முற்றிலும் சேதம் அடைந்து
தீப்பிடித்து எரிந்தது’’ என்று
தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பான வீடியோவை
யும் கப்பல் படை செய்தித் தொடர்
பாளர், ட்விட்டரில் வெளியிட்
டுள்ளார். இந்திய கப்பல் படை

இதேபோல் ஐஎன்எஸ் பிரபால்
கப்பலில்
இருந்து
இதே
ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக
சோதனை நடத்திப் பார்த்தது.
இதுதொடர்பான வீடியோவையும்
கப்பல் படை வெளியிட்டது
குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆகிய�ோர் சீனாவில் இருந்து 35
சதவீத முதலீடு பெறப்பட்டதாக
ஒப்புக்கொண்டனர். அத்துடன் சில
முக்கிய தகவல்கள் இந்தியாவுக்கு
வெளியே பகிரப்பட்டதாகவும்,
அது பகுப்பாய்வு பணிக்காக
அளிக்கப்பட்டதாகவும் கூறினர்.
தவிர, கூகுள் நிறுவனம் சார்பில்
நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் தாக்கல்
செய்யப்பட்ட 25 பக்க அறிக்கை
குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
கூகுள்
நிறுவனம்
சார்பில்
கீதாஞ்சலி
துகால்
மற்றும்
அமன் ஜெயின் மற்றும் ராகுல்
ஜெயின் ஆகிய�ோர் ஆஜராகி
கருத்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
பிடிபி மச�ோதா அமல்படுத்தப்படும்
ப�ோது தனி நபர் பாதுகாப்பு

குறித்த விஷயங்கள் மேலும்
வலுப்படுத்தப்படும்
என்று
தெரிவித்தனர்.
கூகுள், பேடிஎம் ஆகிய இரு
நிறுவனங்களின் பின்புல விவரம்,
அவற்றுக்கு எந்தெந்த நாடுகளில்
த�ொடர்பு அல்லது எங்கிருந்து
முதலீடு
பெறப்படுகிறது,
நிறுவனத்துக்கு
கிடைக்கும்
வருமானம், செலுத்தும் வரி
உள்ளிட்ட விவரங்கள் அனைத்தும்
இரு நிறுவனங்களின் உயர்
ப�ொறுப்பில் உள்ள அதிகாரிகளின்
ஒப்புதல�ோடு ஒருவாரத்துக்குள்
வழங்க
வேண்டும்
என
உத்தரவிட்டுள்ளதாக நாடாளு
மன்றகுழு தலைவர் மீனாக் ஷி
லெஹி தெரிவித்தார்.

அமெரிக்கா உட்பட 3 நாடுகளுடன்

மலபார் ப�ோர்ப் பயிற்சி
நவம்பர் 3-ம் தேதி த�ொடக்கம்
புதுடெல்லி

கடந்த 1992-ம் ஆண்டு முதல்
இந்திய - அமெரிக்க கடற்படைகள்
இணைந்து ப�ோர்ப் பயிற்சியில்
ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த
ப�ோர் பயிற்சிக்கு 'மலபார்' என்று
பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இதில்
கடந்த 2015-ம் ஆண்டில் ஜப்பான்
கடற்படையும் இணைந்தது.
இந்த ஆண்டின் முதல்கட்ட
'மலபார்'
ப�ோர்ப் பயிற்சி
விசாகப்பட்டினம் அருகே வங்கக்
கடலில் வரும் 3-ம் தேதி முதல்
6-ம் தேதி வரை நடைபெற
உள்ளது. இந்தியா, அமெரிக்கா,
ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய
4 நாடுகள் ப�ோர் பயிற்சியில்
பங்கேற்க உள்ளன.
இரண்டாம் கட்ட 'மலபார்'

ப�ோர் பயிற்சி வரும் 17-ம் தேதி
முதல் 20-ம் தேதி வரை நடைபெற
உள்ளது. இந்திய பெருங்கடல்
பகுதியில் சீன கடற்படையின்
ஆளில்லா நீர்மூழ்கிகள் சுற்றித்
திரிவதை
ஆஸ்திரேலிய
கடற்படை
அண்மையில்
கண்டுபிடித்து அழித்தது. சீனாவின்
ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கடந்த
2007-ம் ஆண்டில் அமெரிக்கா,
ஆஸ்திரேலியா,
ஜப்பான்,
இந்தியா
ஆகிய
நாடுகள்
இணைந்து புதிய கூட்டணியை
உருவாக்கின. 'குவாட்' என்று
அழைக்கப்படும் இந்த கூட்டணி
முதல்முறையாக
'மலபார்'
ப�ோர்ப் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக்
கருதப்படுகிறது.

நிதி பற்றாக்குறை இருந்தாலும் சலுகைகள் வழங்க அரசு தயங்கவில்லை
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விரிவான விளக்கம்

ரகுவீர் னிவாசன்,


ரிச்சா மிஸ்ரா, ஷிஷிர் சின்ஹா

க

ர�ோனா ஊரடங்கு படிப்படி
யாக
விலக்கிக்
க�ொ ள ்ள ப ்ப ட் டு
வந்த
ப�ோதிலும்,
நாட்டின்
ப�ொருளாதார நிலை இன்னும்
பழைய நிலைக்குத் திரும்பவில்லை.
பெரும்பாலான துறைகள் அரசின்
உதவியை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்
கின்றன. சலுகைகள் அளிப்பதால்
அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறை அதி
கரிக்கும்
என்ற
அச்சமும்
மேல�ோங்கி இருக்கிறது. ஆனால்
அரசு அளிக்கும் சலுகைகளையும்,
நிதிப் பற்றாக்குறையையும் சரி
யான விகிதத்தில் கையாள
முடியும் என்று உறுதிபடத் தெரிவித்
துள்ளார் மத்திய நிதி அமைச்சர்
நிர்மலா சீதாராமன்.
அனைத்து துறைகளுடனான
கலந்தாய்வு அணுகுமுறை காரண
மாக அனைத்துத் தரப்பினரின்
குரலுக்கும் செவிமடுக்கும் அரசாக
இது செயல்படும் என்றும் அவர்
குறிப்பிட்டார். காண�ொலி மூலம்

‘பிசினஸ் லைன்’ நாளிதழுக்கு
நிர்மலா சீதாராமன் அளித்த பேட்டி
யின்
சுருக்கமான
விவரம்
வருமாறு:
மத்திய, மாநில அரசுகள் இடை
யிலான உறவு நலிந்து வருவதாக
வும் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு
மிகப்பெரும் நெருக்குதல் ஏற்
பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுவது
ஏற்புடையதல்ல. நாம் ஒருப�ோதும்
கூட்டாட்சி குறித்து விவாதித்ததே
கிடையாது. ஆனால், ஒவ்வொரு
விஷயத்துக்கும் அதை த�ொடர்பு
படுத்துவது கூட்டாட்சி தத்துவமா
காது. உண்மையில் கூட்டாட்சி
தத்துவம் வலுவாகவே உள்ளது.
ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு வழங்குவதில்
பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளதை கூட்
டாட்சி தத்துவத்துடன் ஒப்பிடுவது
ஏற்புடையதாக இருக்குமா?
ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு வழங்கும்
விஷயத்தில் கூட்டாட்சி முறைக்கு
பங்கம் வந்துவிட்டதாக கருத
வேண்டியதில்லை. மத்திய, மாநில
அரசுகள் இடையிலான உறவு
மிகவும் வலுவாகவே உள்ளது.
ஒருங்கிணைந்த முடிவுகளின் அடிப்

படையில்தான் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு
முறை அமல்படுத்தப்படுகிறது.
செப்டம்பர் மாதம் சில துறை
களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சலுகையின்
பலன் அக்டோபரில் தெரிந்தது.
அனைத்துத் துறைகளிலும் மீட்சி
தெரிகிறது. ஒவ்வொரு துறையும்
அதற்குரிய கால நேரத்தில் நிச்சயம்
மீட்சியடையும். உற்பத்தித் துறை
யுடன் ஆல�ோசனை நடத்தினேன்.
ஊரடங்கு காலத்திலும் இதுப�ோன்ற
ஆல�ோசனைகள் நடைபெற்றன.
தேவை அதிகரிக்கும் ப�ோது அவர்
கள் முழு உற்பத்தித் திறனை
எட்டுவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
எதிர்வரும் பண்டிகைக் காலத்துக்
குப் பிறகும் நுகர்வு அதிகரிக்கும்
என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேவை அடிப்படையிலான சப்ளை
நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
மிகவும் அவசியம். இது ஸ்திரமான
மீட்சியாக இருக்கும்.
2021-22-ம் ஆண்டில் இந்தியா
வுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளின்
பலனாக மட்டுமல்ல த�ொழில் துறை
எடுக்கும் நடவடிக்கைகளாலும்

SSநிர்மலா சீதாராமன்

உற்பத்தி அதிகரிக்கும். புதிய
ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
ஒரு சில ப�ொருட்களை வாங்குவ
தற்கு இந்தியாவும் சிறந்த நாடாக
உருவாகும். கர�ோனாவால் பாதிப்பு
என்பதை மறுக்க முடியாது. அதே
சமயம் அது சில வாய்ப்புகளையும்
ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது என்பதை
ஒப்புக்கொள்ளதான் வேண்டும்.
பற்றாக்குறையைக் கட்டுக்குள்
வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக
அரசு சலுகைகளை வழங்க தயங்கு
வதாகக் கூறுவது வியப்பான
விஷயம். அனைத்துத் துறைகளை

யும் கருத்தில் க�ொண்டுதான்
மானிய சலுகைகள், ஊக்க சலுகை
கள் அளிக்கப்படுகின்றன. சலுகை
கள் வழங்குவதற்கு முன்பு பல்
வேறு கட்ட பரிசீலனைகள் செய்யப்
படுகின்றன. வழங்கப்படும் சலுகை
கள் எந்த ந�ோக்கத்துக்காக அளிக்
கப்படுகிறத�ோ, எவரிடம் சென்று
சேர வேண்டும் என்று அரசு கருது
கிறத�ோ, அந்த கடைக்கோடி ப�ொது
மக்களும் அதனால் பயன்பெற
வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதி
யாக உள்ளது. அனைத்து முயற்சி
களுக்கும் ரிசர்வ் வங்கி முழுமை
யான ஒத்துழைப்பை அளிக்கிறது.
அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் ஒருங்
கிணைந்தே பல முயற்சிகளை
மேற்கொள்கின்றன.
விவசாய மச�ோதாக்களை சில
மாநிலங்கள் எதிர்த்து தங்கள்
மாநிலத்துக்கேற்ப சட்டம் இயற்றி
யுள்ளன. இந்த மச�ோதாவை
செயல்படுத்துவதைத் தடுக்கும்
என்று கருத முடியாது.
முன்பு மண்டியில் விவசாயி
தனது விளைப�ொருளை விற்பதா
யிருந்தால் விற்பனை செய்யப்படும்

த�ொகையில் 3 சதவீத வரியை
அப்பகுதி மேம்பாட்டுக்கு அளிக்க
வேண்டும். அத்துடன் 3 சதவீதத்தை
மண்டி கட்டணமாக செலுத்த வேண்
டும்.
அத்துடன்
குறிப்பிட்ட
த�ொகையை தரகருக்கு அளிக்க
வேண்டும். இதுத�ொடர்பாக எழுப்
பப்பட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்
கும் பல முறை அரசு பதில் அளித்து
விட்டது. தற்போது இதை எதிர்ப்
பவர்கள் ரயில் நிறுத்தப் ப�ோராட்டத்
தில் ஈடுபடுகின்றனர். அதுவும்
நிலக்கரி, உரம் உள்ளிட்டவற்றை
எடுத்து வரும் சரக்கு ரயிலை தடுத்து
நிறுத்துகின்றனர். இதில் இருந்தே
அவர்கள் ப�ோராட்டமே அரசிய
லாக்குவதற்குதான் என்பது புரியும்.
அறிவிக்கப்பட்ட துறைகளுக்கு
மானிய சலுகை சென்றடைவதற்கு
ப�ோதிய அவகாசம் தேவை. அதே
சமயம் நிதிப் பற்றாக்குறையைப்
பற்றி கவலைப்படாமல் பல்வேறு
துறைகளும் செலவினங்களை மேற்
க�ொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்
துள்ளதைப் பார்க்கும் ப�ோது
பல நாட்கள் தனக்கு தூக்கம்

த�ொலைந்துப�ோனதாக முன்னாள்
பிரதமர் கூறியிருப்பது ஏற்புடைய
தாக இல்லை. கர�ோனா ஊரடங்கு
காலத்திலும் வேறு உலகம் உள்ளது
என பலர் கூறுகின்றனர். பொரு
ளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும்,
வளமான எதிர்காலம் தெரிகிறது.
ஊரடங்கு காலத்தில் 10 லட்சம்
டி-மேட் கணக்குகள் த�ொடங்கப்
பட்டதில் இருந்தே பங்குச் சந்தை
சரிவு த�ொடரும் அல்லது இதனால்
தூக்கம் த�ொலையும் என்பதை
எப்படி ஏற்பது? இந்திய முதலீட்
டாளர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கை
உணர்வுடையவர்கள்.
நிரந்தர
சேமிப்பு அல்லது தபால் அலுவலக
சேமிப்பு திட்டங்களில்தான் முதலீடு
செய்வார்கள். தங்களது முதலீடு
பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்
டும் என்பதுதான் இதற்கு காரணம்.
தற்போது பரஸ்பர நிதித் திட்டங்
களில் முதலீடு செய்கின்றனர். தற்
ப�ோது நேரடியாகவே பங்குச் சந்தை
யில் முதலீடு செய்யத் த�ொடங்கியுள்
ளது வரவேற்கத்தக்க மாற்றமே.
இவ்வாறு நிர்மலா சீதாராமன்
கூறினார்.

SSவயல்வெளியில் எரிக்கப்பட்ட மெர்சிடஸ் கார்.

வாங்கிய நாள் முதல் க�ோளாறு

ரூ.2.4 கோடி மதிப்புள்ள

மெர்சிடஸ் கார் எரிப்பு
zzரஷ்ய உரிமையாளர் க�ோபம்
மாஸ்கோ

ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த ‘யூ
டியூப்’ பயனாளர் மிகைல்
லிட்வின் என்பவர், மெர்சி
டஸ்-ஏஎம்ஜி ஜிடி 63எஸ்
மாடல் காரை புதிதாக வாங்
கினார். இதன் விலை ரூ.2.4
கோடி.
புதிய காரை வாங்கிய
நாள் முதல் அடிக்கடி காரில்
கோளாறு
ஏற்பட்டுக்
கொண்டே இருந்தது. அத
னால்,
அதிகாரப்பூர்வ
டீலரிடம் காரை சரி செய்வ
தற்கு பல முறை அனுப்பி
வைத்துள்ளார். கோளாறு
ஏற்பட்டதும், சர்வீஸ் மையத்
துக்கு அனுப்புவதும், அங்
கிருந்து வந்த சில நாட்க
ளில் கார் மீண்டும் கோளாறு
ஏற்படுவதுமாக இருந்துள்
ளது. இதுபோல் 5 முறை

நடந்துள்ளது.
அதற்குள்
காரில்
இருந்து சில முக்கிய பாகங்
களும் புதிதாக மாற்றப்பட்டு
விட்டன. இதனால் மிகைல்
லிட்வின் மன உளைச்ச
லுக்கு ஆளாகி உள்ளார்.
அதன்பிறகு கோளாறு ஏற்
பட்ட போது, டீலரை
தொடர்பு கொண்டால் அவர்
போனை எடுக்கவில்லை.
இதனால்
லிட்வினுக்கு
ஆத்திரம் அதிகமானது.
அதன்பின், மெர்சிடஸ்
காரை, காலியாக உள்ள
வயல் வெளிக்கு கொண்டு
சென்று தீ வைத்து எரித்து
விட்டார். இந்த வீடியோவை
யூடியூப்உட்படசமூகவலை
தளங்களில் 1.10 கோடி
பேருக்கு மேல் பார்த்
துள்ளனர்.
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