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ஏற்கெனவே பதிவிறககெம் ் ெய்த ் ெயலியும் இனி ் ெயலபடாது

இந்தியாவில் யாரும் பப்ஜி விளையாட முடியாது
 zதடைடை ததொைர்ந்து, வொபஸ் தபறுவதொக சீன நிறுவனம் அறிவிப்பு

 �புதுடெல்லி
இந்தியாவில் இருந்து பப்ஜி விளையாட்டு 
முழுளையாக திருமபப் பபறப்படுவதாக 
அதளை நிரவகிக்கும சீை நிறுவைைாை 
‘பெனபசெனட்’ அதிகாரப்பூரவைாக அறி 
வித்துளைது. இதனமூலம, பப்ஜி விளை  
யாட்ளெ இந்தியாவில் இனி யாரா 
லும விளையாெ முடியாத நிளல 
ஏறபட்டுளைது.

லொக் எல்ளலயில் சீை ராணுவம 
அத்துமீறலில் ஈடுபட்ெளத அடுத்து, 
வரத்தக ரீதியாக அந்்ாட்டுக்கு எதிராை 
பல்்வறு ்ெவடிக்ளககளை இந்தியா 
்ைறபகாணெது. அதன ஒருபகுதியாக, 
சீை நிறுவைஙகளுக்கு பசொந்தைாை 117 
பசெல்்பான பசெயலிகளுக்கு இந்தியாவில்  
தளெ விதிக்கப்பட்ெது. இதில், இந்தியா 
வில் இளைஞரகள ைத்தியில் மிகவும பிர 
பலைாை பப்ஜி விளையாட்டும அெஙகும.

இந்த பப்ஜி பசெயலி பதனபகாரிய 
நிறுவைம ஒனறுக்குச் பசொந்தைாைது என 
றாலும, இதன பபரும பஙகுகளை சீைா  
வின ‘பெனபசெனட்’ நிறுவை்ை ளவத்துள 
ைது. இதன காரணைாக்வ இந்த பசெய 
லிக்கு ைத்திய அரசு தளெ விதித்தது.

இதைால் கூகுள பி்ை ஸ்ொர 
உளளிட்ெ எதில் இருந்தும பப்ஜி விளை 
யாட்ளெ பதிவிறக்கம பசெயய முடியாத 
நிளல ஏறபட்ெது. எனினும, ஏறபகை்வ 
இந்த பசெயலிளய பதிவிறக்கம 
பசெயதவரகள எந்தத் தளெயும இனறி 
பப்ஜி விளையாடி வந்தைர.

இந்நிளலயில், இந்தியாவில் அளைத்து 
பப்ஜி ்செளவகளும முழுளையாக 
முெக்கப்பட்டு விட்ெதாகவும இனி யாரும 
பப்ஜி விளையாெ முடியாது எைவும 
தைது ் பஸபுக் பக்கத்தில் ‘பெனபசெனட்’ 
நிறுவைம அதிகாரப்பூரவைாக ்்றறு 
அறிவித்தது. 

்ைலும, இதுவளர பப்ஜி ்செளவ  
களுக்கு ஆதரவு பகாடுத்து வந்த அளை  
வருக்கும ்னறி பதரிவித்துக்பகாள 
வதாகவும ‘பெனபசெனட்’ நிறுவைம 
பதரிவித்துளைது.

பப்ஜி ஆட்ெத்ளத செரவ்தசெ அைவில் 
5 ்காடி ்பர விளையாடுகினறைர. 
இதில் இந்தியாவில் ைட்டு்ை 3.3 ் காடி  
பயைரகள இருக்கினறைர. இந்த வருெத் 
தின முதல் பாதியில் பப்ஜி பைாளபல் 
மூலம அந்நிறுவைத்துக்குக் கிளெத்த வரு  
ைாைம ைட்டு்ை கிட்ெத்தட்ெ ரூ.9,731 ் காடி.  
இதுவளர பப்ஜி ஆட்ெத்தின மூலம 
ரூ.22,457 ் காடி வருவாய கிளெத்துளைது. 

மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு

7.5% இடஒதுக்கீடு மச�ோதோவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் 
z நேரில் சந்தித்து ேன்றி டெரிவித்ெதார் முெல்்வர் பழனிசதாமி 

 �டசன்்னை 
ைருத்துவப் படிப்பில் ்செர அரசுப் 
பளளி ைாணவரகளுக்கு 7.5 செதவீத 
உள இெஒதுக்கீடு அளிக்கும வளகயில் 
அரசொளண பவளியிட்ெ நிளலயில், 
தமிழக அரசின செட்ெ ை்சொதாவுக்கு 
ஆளு்ர பனவாரிலால் பு்ராஹித் 
ஒப்புதல் அளித்துளைார.

்ாடு முழுவதும ைருத்துவப் படிப்பு  
ைாணவர ் செரக்ளகக்கு கெந்த 2017-18  
கல்வியாணடு முதல் ‘நீட்’ தகுதித் ் தரவு  
்ெத்தப்படுகிறது. இந்த ்தரவால், 
தமிழகத்தில் அரசுப் பளளிகளில் படித்த 
ைாணவரகள ைருத்துவப் படிப்புகளில் 
்செரும எணணிக்ளக குளறந்தது. நீட்  
்தரவில் இருந்து விலக்கு அளிக்க 
்வணடும எை தமிழக அரசு ஒருபக்கம  
்காரிைாலும, ைறுபுறம அரசுப் பளளி  
ைாணவரகளுக்கு ‘நீட்’ ்தரவுக்காை 
பயிறசியும அளித்து வருகிறது. இருப் 
பினும,  அரசுப் பளளி ைாணவரகள 
்பாதிய அைவில் ைருத்துவ படிப்பு 
களில் ் செர முடியவில்ளல. இளத கருத் 
தில்பகாணடு, ‘ைருத்துவப் படிப்பில் 
்செர அரசுப் பளளி ைாணவரகளுக்கு 
உள ஒதுக்கீடு வழஙகப்படும’ எனறு 
கெந்த ைாரச் ைாதம செட்ெப்்பரளவயில் 
முதல்வர பழனிசொமி அறிவித்தார.

இதுபதாெரபாக ஆயவு பசெயது, 
அரசுக்கு பரிந்துளரக்க ஓயவுபபறற 
நீதிபதி பி.களலயரசென தளலளையில்  
7 ் பர  பகாணெ குழு அளைக்கப்பட்ெது. 
இந்தக் குழு, கெந்த ஜூன 8-ம ் ததி 
அரசிெம அறிக்ளகளய செைரப்பித்தது. 
6-ம வகுப்பு முதல் பிைஸ 2 வளர 
அரசுப் பளளியில் படித்து, நீட் ் தரவில் 
்தரச்சி பபறற ைாணவரகளுக்கு 
ைருத்துவ படிப்பில் ் செர 10 செதவீதம 
உள ஒதுக்கீடு வழஙகலாம எை 
அக்குழு பரிந்துளரத்தது.

குழுவின பரிந்துளர குறித்து,  முதல்  
வர பழனிசொமி தளலளையிலாை 
அளைச்செரளவக் கூட்ெத்தில் விவா 
திக்கப்பட்ெது. அப்்பாது, அரசுப் 
பளளி ைாணவரகளுக்கு ைருத்துவ 
்செரக்ளகயில் 7.5 செதவீதம உளஒதுக்கீடு 

அளிக்க முடிபவடுக்கப்பட்ெது. அதன 
பின, கெந்த பசெப்ெமபரில் ் ெந்த செட்ெப்  
்பரளவ கூட்ெத்பதாெரில் உள ஒதுக்  
கீட்டுக்காை செட்ெ ை்சொதா ஒருைைதாக 
நிளற்வறறப்பட்டு, ஆளு்ர ஒப்பு  
தலுக்காக பசெப்.18-ம ்ததி அனுப் 
பப்பட்ெது.

ஆளு்ர உெைடியாக ஒப்புதல் 
அளிக்காத நிளலயில்,  அக்.5- ம 
்ததி முதல்வர பழனிசொமி உளளிட்ெ 
அளைச்செரகளும, அதனபின, அக்.20-ம  
்ததி அளைச்செரகள குழுவும ஆளு  
்ளர செந்தித்து மீணடும இது பதாெர பாக 
வலியுறுத்திைர. அப்்பாது ை்சொதா  
தைது பரிசீலளையில் உளைதாகவும, 
3, 4 வாரஙகளில் முடிபவடுப்பதாகவும 
ஆளு்ர பதரிவித்திருந்தார. எதிரக்கட் 
சித் தளலவர மு.க.ஸொலினும இது  
குறித்து ஆளு்ருக்கு கடிதம எழுதி 
யிருந்தார.

இந்நிளலயில், ைருத்துவ ைாணவர 
்செரக்ளகயில் அகில இந்திய ஒதுக் 
கீட்டுக்காை கலந்தாயவு பதாெஙகியது. 
ஆளு்ர 45 ்ாட்களுக்கும ்ைலாக 
ஒப்புதல் அளிக்காத நிளலயில், அரசுப் 
பளளி ைாணவரகள நிளல கருதி, 
ஆளு்ரின அதிகாரத்துக்கு நிகராை 
அரசியலளைப்பு செட்ெப்பிரிவு 162-ன கீழ், 
ைாநிலத்துக்காை செட்ெ அதிகாரத்ளத 

பயனபடுத்தி தமிழக அரசு பகாளளக 
முடிபவடுத்து, இைநிளல ைருத்துவம, 
பல் ைருத்துவம, இந்திய ைருத்துவம 
ைறறும ஓமி்யாபதி ைருத்துவ 
படிப்புகளில் அரசுப் பளளியில் படித்து 
நீட் ் தரச்சி பபறற ைாணவரகளுக்கு 7.5 
செதவீதம இெஒதுக்கீடு அளிப்பதறகாை 
அரசொளணளய ்்றறு முனதிைம 
அரசு பவளியிட்ெது.

தமிழக அரசின இந்த முடிளவ திமுக 
உளளிட்ெ எதிரக்கட்சிகள வர்வற 
றை. இதறகிளெ்ய, உயர நீதிைனற 
ைதுளர கிளையில் பதாெரப்பட்ெ இெ 
ஒதுக்கீடு பதாெரபாை வழக்கில்,  
‘செமூக, பபாருைாதார ரீதியாக பினதங 
கிய அரசுப் பளளி ைாணவரகளின  
எதிரகாலத்ளத கருத்தில் பகாணடு 
ஆளு்ர மிக விளரவாக முடிபவடுக்க 
்வணடும. அவர ைைசொட்சிக்கு 
விளெயளிக்க ்வணடும’ எனறு 
நீதிபதிகள கருத்து பதரிவித்திருந்தைர.

இந்நிளலயில், உள இெஒதுக்கீட்டு 
ை்சொதாவுக்கு ஆளு்ர பனவாரிலால் 
பு்ராஹித் ்்றறு ஒப்புதல் அளித் 
துளைார. இதுகுறித்து ஆளு்ர  
ைாளிளக பவளியிட்ெ பசெயதிக்குறிப் 
பில் கூறியிருப்பதாவது:

ைருத்துவம, பல் ைருத்துவம, இந்திய  
ைருத்துவம ைறறும ஓமி்யாபதி படிப்பு 

களில் அரசுப் பளளி ைாணவரகளுக்கு 
முனனுரிளை அளிக்கும செட்ெ 
ை்சொதாவுக்கு ஆளு்ர தன ஒப்புதளல 
அளித்துளைார எனபது  தமிழக 
ைக்களுக்கு பதரிவிக்கப்பட்டுளைது.

முனைதாக கெந்த பசெப்ெமபர 26-ம  
்ததி ைத்திய அரசின தளலளை வழக்  
கறிஞரிெம (பசொலிசிட்ெர பஜைரல்)  
இந்த செட்ெ ை்சொதா குறித்து செட் 
ெரீதியிலாை கருத்ளத ் கட்டிருந்தார. 
செட்ெக் கருத்து ்்றறு (அக் 29-ம 
்ததி) கிளெத்தது. விளரவாக கருத்து 
கிளெத்த நிளலயில், செட்ெ ை்சொதா 
மீது தைது ஒப்புதளல ஆளு்ர 
வழஙகியுளைார.

இவவாறு அதில் கூறப்பட்டுளைது.
ஆளு்ரின ஒப்புதலுென அவரது 

பசெயலர விஷ்ணு பாட்டீல் எழுதிய 
கடிதம, அதறகு ைத்திய அரசின 
தளலளை வழக்கறிஞர துஷார ் ைத்தா  
அளித்த பதில் ஆகியளவயும பவளி 
யிெப்பட்ெது.  தமிழக அரசின செட்ெ  
ை்சொதா அரசியலளைப்பு செட்ெத்துக்கு  
இணக்கைாைதா எனறு ்காரப்பட்ெ 
தறகு, அரசியலளைப்பு செட்ெத்துக்கு 
இணக்கைாைது எனறு துஷார ் ைத்தா 
பதரிவித்துளைார.

ை்சொதாவுக்கு ஆளு்ர ஒப்புதல் 
அளித்துளை நிளலயில், 300-க்கும 

்ைறபட்ெ அரசுப் பளளி ைாணவரகள 
ைருத்துவ படிப்புகளில் ் செர வாயப்பு 
ஏறபட்டுளைதாக கூறப்படுகிறது.

விரைவில் மருத்துவ கலந்தாய்வு
முதல்வர பழனிசொமி ் ்றறு ைாளல  

கிணடியில் உளை ஆளு்ர ைாளிளக 
யில் ஆளு்ர பனவாரிலால் பு்ரா  
ஹித்ளத ்்றறு ைாளல செந்தித்து  
்பசிைார. அப்்பாது, ைருத்துவப் 
படிப்பில் அரசுப் பளளி ைாணவர 
களுக்கு 7.5 செதவீத உள ஒதுக்கீடு 
வழஙகும செட்ெ ை்சொதாவுக்கு ஒப்புதல் 
அளித்ததறகு ்னறி பதரிவித்தார. 
இந்த செந்திப்பின்பாது, அளைச்செர 
டி.பஜயக்குைார, தளலளைச் பசெயலர 
்க.செணமுகம, சுகாதாரத் துளற பசெய 
லர பஜ.ராதாகிருஷ்ணன ஆகி்யார 
உென இருந்தைர.

செந்திப்புக்கு பிறகு பசெயதியாைரகளி 
ெம அளைச்செர டி.பஜயக்குைார கூறும  
்பாது, ‘ைருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் 
பளளி ைாணவரகளுக்கு 7.5 செதவீத 
உள ஒதுக்கீடு வழஙகும ை்சொதா 
பதாெரபாக அரசியலளைப்பு செட்ெத் 
துக்கு உ ட்பட்டு தமிழக அரசு அர 
சொளண பவளியிட்ெது. இந்நிளலயில், 
ை்சொதா வுக்கு ஒப்புதல் அளித்த 
ஆளு்ருக்கு முதல்வர பழனிசொமி 
்்ரில் ் னறி பதரிவித்துளைார. இந்த 
ஆண்ெ இெஒதுக்கீடு அளிப்பதற  
காை பணிகளை சுகாதாரத் துளற  
்ைறபகாணடு வருகிறது. விளரவில்  
ைருத்துவ கலந்தாயவு பதாெஙகு  
வதறகாை அறிவிப்பு பவளியாகும.  
திமுகவின ்பாராட்ெத்தால்தான 
ஆளு்ர ஒப்புதல் அளித்ததாக 
ஸொலின கூறியுளைார. செட்ெப் 
்பரளவயில் இதுகுறித்து தனித் 
தீரைாைம ஏ்தனும பகாணடு வந் 
தாரகைா? அரசுக்கு கருத்துரு 
அளித்தாரகைா? இது முழுக்க முழுக்க 
அதிமுக அரசு, முதல்வர பழனிசொமியின 
எணணத்தில் உருவாைது. அவரகள 
இதறகு எந்த விதத்திலும பசொந்தம 
பகாணொெ முடியாது’’ எனறார.

உள் இடஒதுக்கீடு 
இந்்த ஆண்ட 
அமல்படுத்தப்படும் 
 zமுதலவர் பழனிசொமி உறுதி 

 �ரதாமேதாெபுரம் 
ைருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பளளி ைாணவரகளுக்கு 
7.5 செதவீத இெஒதுக்கீடு இந்த ஆண்ெ அைல்படுத் 
தப்படும எனறு முதல்வர பழனிசொமி பதரிவித்தார. 

ராை்ாதபுரம ைாவட்ெம பசுமபபானனில் முத்து 
ராைலிஙகத் ்தவரின 113-வது பஜயந்தி விழா 
ைறறும 58-வது குரு பூளஜ விழா அரசு சொரபில் 
்்றறு ்ெந்தது. ்தவர நிளைவிெத்தில் காளல 
9.30 ைணிக்கு முதல்வர பழனிசொமி, துளண 
முதல்வர ஓ.பனனீரபசெல்வம ைறறும அளைச்செரகள 
ைலரவளையம ளவத்து ைரியாளத பசெலுத்திைர. 

பினைர பசெயதியாைரகளிெம முதல்வர பழனி 
சொமி கூறியதாவது:

சுதந்திர ் பாராட்ெத்தின்பாது ் ்தாஜி தளலளை 
யினகீழ் ஆஙகி்லயளர எதிரத்து ் பாராடிய தியாகச் 
பசெமைல் பசுமபபான முத்துராைலிஙகத் ்தவர. 
ஆஙகி்லயர ஆட்சியின்பாது குறறப்பரமபளர 
செட்ெத்ளத எதிரத்து ்பாராடி பவறறி கணெவர.

எமஜிஆர முதல்வர ஆைதும ்தவர பஜயந் 
திளய அரசு விழாவாக அறிவித்தார. அதனபடி 
1979-ம ஆணடு முதல் பசுமபபானனில் அரசு 
விழா பகாணொெப்பட்டு வருகிறது. பஜயலலிதா 
முதல்வர ஆைதும 1994-ல் பசெனளை ் ந்தைத்தில் 
பவணகலச் சிளல அளைத்தார. ்தவர நிளை 
விெத்ளதயும புதுப்பித்தார. 

ராை்ாதபுரம ைாவட்ெத்ளத பசெழிப்பாக்க காவிரி -  
குணொறு திட்ெத்ளத அறிவித்துள்ைாம. மீைவரகள 
உட்பெ அளைத்து தரப்பு ைக்களுக்கும பல்்வறு 
திட்ெஙகள பசெயல்படுத்தப்பட்டு வருகினறை. 

ைருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பளளி ைாண 
வரகளுக்கு 7.5 செதவீத இெஒதுக்கீடு ை்சொதா 
நிளற்வறறப்பட்டுளைது. இந்த ை்சொதாவுக்கு 
ஆளு்ர ஒப்புதல் அளிக்க காலதாைதம ஆைதால் 
்்றறு அரசொளண பவளியிட்்ொம. ஏளழ ைாண  
வரகளின ைருத்துவக் கைளவ ் ைவாக்கும இந்த 
செட்ெத்தினபடி இந்த ஆண்ெ ைாணவரகளுக்கு 
இெஒதுக்கீடு வழஙகப்படும. 

இச்செட்ெத்ளத நிளற்வறறுைாறு எதிரகட்சித் 
தளலவ்ரா, எதிரக்கட்சியிை்ரா, பபாதுைக்க்ைா 
்காரிக்ளக ளவக்கவில்ளல. ்ாஙகைாகத்தான 
நிளற்வறறி்ைாம. இளதளவத்து மு.க.ஸொலின 
அரசியல் பசெயகிறார.

இவவாறு முதல்வர பழனிசொமி கூறிைார. 

அரசுொரா அமைப்பு ் ேளியிடட ்தரேரிமெ படடியல

சிறந்்த நிர் ாகததில் ்தமிழகததுக்கு 2-் து இடம் 
 z ககரளொ முதலிைமும் உ.பி., பிஹொர் கடைசி இைதடதயும் பிடிததன

 �டபங்களூரு
சிறந்த நிரவாகம பகாணெ ைாநிலஙகள 
வரிளசெயில் தமிழகத்துக்கு 2-வது இெம 
கிளெத்துளைது. முனைாள இஸ்ரா 
தளலவர ொக்ெர ்க.கஸதூரிரஙகன 
தளலளையிலாை அரசுசொரா அளைப் 
பின அறிக்ளகயில் இவவாறு பதரி 
விக்கப்பட்டுளைது. இந்த தரவரிளசெப் 
பட்டியலில் ்கரைா முதலிெத்ளதப் 
பபறறுளைது. உத்தரப்பிர்தசெம, பிஹார 
களெசி இெத்ளத பிடித்தை.

்க.கஸதூரிரஙகன தளலளையில் 
கர்ாெக ைாநிலம பபஙகளூருளவத் 
தளலளையகைாக பகாணடு, ‘பப்ளிக் 
அஃ்பரஸ பசெனெர’ (பிஏசி) எனற 
அரசுசொரா அளைப்பு பசெயல்பட்டு 
வருகிறது. சிறந்த ஆட்சி, நிரவாகத்ளதத் 
தரும ைாநிலஙகள குறித்து பிஏசி 

அளைப்பு ஆயவு பசெயது ் ்றறு தைது 
ஆணடு அறிக்ளகளய பவளியிட்டுளைது.

அந்த அறிக்ளகயில் கூறப்பட்டுளை 
தாவது: சிறந்த ஆட்சி நிரவாகத்ளதத் 
தரும பபரிய ைாநிலஙகளில் அதிக 
புளளிகளைப் பபறறு ் கரைா முதலிெம 
பபறறுளைது. இந்த வரிளசெயில் 2-வது 
இெத்ளத தமிழகம பபறறுளைது. 
3-வது இெத்ளத ஆந்திராவும, 4-வது 
இெத்ளத கர்ாெகாவும பிடித்துளைை. 
உத்தர பிர்தசெம, ஒடிசொ, பிஹார ஆகிய 
ைாநிலஙகள இந்த தரவரிளசெப் பட்டியலில் 
களெசி இெத்ளதப் பபறறுளைை.

சிறிய ைாநிலஙகள தரவரிளசெயில் 
்காவா முதலிெத்ளதப் பிடித்துளைது. 
2-வது இெத்ளத ் ைகாலயாவும, 3-வது 
இெத்ளத இைாச்செல பிர்தசெமும பபற 
றுளைை. இந்த வரிளசெயில் ைணிப்பூர, 

பெல்லி, உத்தராகணட் ஆகிய ைாநிலங 
கள களெசி இெஙகளைப் பிடித்துளைை.

யூனியன பிர்தசெஙகள தரவரிளசெயில் 
செணடிகர முதலிெத்ளதத் தட்டிச் பசெனறுள 
ைது. புதுச்்செரி 2-வது இெத்ளதயும லட்செத்  
தீவுகள 3-வது இெத்ளதயும பிடித்துளைை. 
தாதர ் ாகர ஹ்வலி, அந்தைான தீவுகள, 
ஜமமு காஷ்மீர, நிக்்காபார ஆகியளவ 
களெசி இெஙகளைப் பபறறுளைை.

இவவாறு அறிக்ளகயில் கூறப் 
பட்டுளைது.

ஒவபவாரு பபரிய ைாநிலம, சிறிய 
ைாநிலம, யூனியன பிர்தசெஙகள எவ 
வாறு சிறந்த முளறயில் ஆைப்படுகினறை 
எனபது பதாெரபாக பல்்வறு துளறகளில் 
பிஏசி சொரபில் ஆயவு பசெயயப் 
பட்டு அறிக்ளகயாக பவளியிெப் 
பட்டுளைது. - பிடிஐ

 S ஆளுநர் பன்வாரிலவால் புரேவாஹித்தை முதைல்்ர் பழனிசவாமி ரநற்று சந்திதது, மருதது்ப் படிப்பில் அேசுப் பள்ளி மவாண்ர்்களுக்கு 7.5 சதைவீதை உள் 
இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் மரசவாதைவாவுக்கு ஒப்புதைல் அளிததைதைற்்கவா்க நனறி ததைரிவிததைவார். அருகில் அ்மசசர் டி.தெயக்குமவார், தை்ல்மச தசயலர் 
ர்க.சண்மு்கம், சு்கவாதைவாேத து்ை தசயலர் தெ.ேவாதைவாகிருஷணன உள்ளிடரடவார். 
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சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் ககாயில் குளத்தில் ம்ைநீ்ர கெமிகக

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அமைக்கபபேட்ட வழிகள்
க�ோயில் குளங�ள் சீரமைப்பில் �வனம் செலுத்தும் ைோந�ரோட்சி
 �ச.கார்த்திககயன்

 �செனமன
மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் ககாயில் குளத்தில் 
மழைநீழர கேமிகக 200 ஆண்டுகளுககு 
முனகப 4 பகுதிகளில் ்வழிகள் அழமத்து, 
பரு்வமழைக காலஙகளில் கிழைககும் 
மழைநீழர கேமித்்தல் மற்றும் சேறிவூடைல் 
நழைமுழை பினபற்ைப்படடு ்வந்துள்ளது.

பிரம்மக்த்வன சி்வசபருமாழைப் கபால 
்தாமும் ஐந்து சிரம் உழைய்வன எனறு 
சேருககழைய, அ்வன நடுச்சிரத்ழ்தக கிள்ளி  
கபாலத்ழ்த ஏந்திய காரணத்்தால் கபாலம் 
ஏந்திய ஈசு்வரர், கபாலீஸ்வரர் எை அழைக 
கப்படுகிைார்.  17-ம் நூற்ைாண்டு ச்தாைககத் 
தில் சேனழை மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் 
ககாயில் கடைப்படைது. சுககிரன பூஜித்்த்தால் 
சுககிரபுரி எனும் சபயர் சபற்ை ்தலம் இது. 
ராமபிரான கநசித்துத் ்தஙகியிருந்து பூஜித்து 
திருவிைா நைத்திய ்தலமாகவும், திருஞாை 
ேம்பந்்தப் சபருமான, எலும்ழபப் பூம்பாழ்வ 
யாககிய ்தலமாகவும்,  63  நாயனமார்களில் 
ஒரு்வராகிய ்வாயிலார் க்தானறிய ்தலமாக 
வும், 12 ஆழ்வார்களில் மூனைாம்வராகிய 
கபயாழ்வார் பிைப்சபடுத்்த சபருழமத் 
்தலமாகவும், ஆளுழைய பிள்ழள - ஆளு 
ழைய அடிகள் க்த்வாரம் சபற்ை ்தலமாக 
வும் இது விளஙகுகிைது.  ஈேனின க்த்வாரப் 
பாைல் சபற்ை 274 சி்வாலயஙகளில் இது 
257-்வது க்த்வாரத் ்தலமாகும்.

மதநல்லிணக்கத்துககு எடுத்துக்ககாட்டு
இகககாயிலுககு கர்நாைக ந்வாப் முகமது 

அலி ்தாைமாக ்வைஙகிய நிலத்தில்்தான 18-ம் 
நூற்ைாண்டு ்வாககில் குளம் அழமககப் 
படை்தாக ்வரலாற்று அறிஞர்கள், ்தஙகள் 
பதிவுகளில் குறிப்பிடடுள்ளைர். அ்தைால் ம்த 
நல்லிணககத்துககு எடுத்துககாடைாக 
அழமந்துள்ள இககுளம் கபாலி தீர்த்்தம் எை 
அழைககப்படுகிைது.  இந்்தக குளம் 7.52 
ஏககர் பரப்பளவு சகாண்ைது.  197 மீ. நீளம், 
150 மீ. அகலம், 5.10 மீ. ஆைம் சகாண்ைது. 
இந்்தக குளத்தில் ஆண்டுக்தாறும் ழ்த மா்த 
பவுர்ணமி திைத்திலிருந்து 3 நாடகள் ச்தப்ப 
உற்ே்வம் ச்வகுவிமரிழேயாக நைத்்தப்படடு 
்வருகிைது.

மழைக காலஙகளில் கிழைககும் நீழர 
கேமிப்பதிலும், நிலத்துககடியில் சேறிவூடடு 
்வதிலும் ்தமிைர்கள் உலகுககக முனகைாடி 
களாக இருந்துள்ளைர். அ்தைாகலகய ்தமி 
ைகத்தில் சபரும்பாலாை ககாயில்களின 
அருகில் குளஙகழள அழமத்து, அப்பகுதி 
ழயச் சுற்றி சபய்யும் மழைநீழர கேமித்து 
்வந்துள்ளைர். அ்தன ஒரு பகுதியாகக்வ 
கபாலீஸ்வரர் ககாயில் அருகில் இந்்த கபாலி 
தீர்த்்தமும் அழமககப்படடுள்ளது.  இக 
குளத்ழ்த அழமககும்கபாக்த, ச்தனகமற்கு, 
்வைகமற்கு, ச்தனகிைககு, ்வைகிைககு ஆகிய 
4 மூழலகளிலும் மழைநீழர குளத்துககுள் 

சகாண்டு்வந்து கேமிகக ்வழி அழமககப் 
படடுள்ளது.  பினைர் ககாயில் ்வளாகத்தில் 
சபய்யும் மழைநீரும் குளத்துககுள் சேல்ல 
இரு ்வழிகள் அழமககப்படடுள்ள்தாக 
ககாயில் நிர்்வாகத்திைர் ச்தரிவித்துள்ளைர்.

மகாந்கரகாட்சியின் செறிவூட்டும் பணி
இ்தற்கிழைகய மாநகராடசி ோர்பில், 

சேனழை மாநகரப் பகுதியில் உள்ள நீர் 
நிழலகழள சீரழமககும் பணிகள் ச்தாைஙகப் 
படடுள்ளை. அ்தன ஒரு பகுதியாக ககாயில் 
குளஙகளில் மழைநீழர சேறிவூடடும் பணி 
கழளயும் மாநகராடசி நிர்்வாகம் சேய்து 
்வருகிைது. கபாலி தீர்த்்தக குளத்திலும் மழை 

நீழர சேறிவூடடும் பணிகழள மாநகராடசி 
கமற்சகாண்டு ்வருகிைது.

இதுச்தாைர்பாக மாநகராடசி அதிகாரிகள் 
கூறிய்தா்வது:

மு்தற்கடைமாக இகககாயில் குளத்துககு 
 கழிவுநீர் கலந்்த மழைநீர் ்வரு்வது ்தடுககப்பட 
டுள்ளது.  பழைய அழமப்பினபடி 4 மாை 
வீதிகளில் மற்றும் ககாயில் ்வளாகத்தில் 
சபய்யும் மழைநீர், குளத்துககுச் சேல்ல 6 
்வழிகள் அழமககப்படடிருந்்தை.  மாநகராடசி 
ோர்பில் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளின 
மாடியில் இருந்து ச்வளிகயறும் தூய 
மழைநீழர, ஏற்சகைக்வ உள்ள 4 ்வழிகள் 
்வழியாக குளத்துககு சகாண்டு சேல்லும் 

கடைழமப்பு ஏற்படுத்்தப்படடுள்ளது. கமலும் 
்வைககு மாைவீதி பகுதியிலும் மழைநீழரக 
சகாண்டு்வர 2 ்வழிகழள மாநகராடசி அழமத் 
திருந்்தது. அது பயனபாைற்று கிைந்்த நிழல 
யில், அழ்தயும் ்தற்கபாது சீரழமத்து, மழை 
நீழரக சகாண்டு்வர நை்வடிகழக எடுத்து ்வரு 
கிகைாம். இ்தன மூலம் இகககாயில் குளத்தில் 
அதிக அளவில் தூய மழைநீழர சேறிவூடை 
முடிகிைது.

நகர்மயத்்தால் அப்பகுதியில் கானகிரீட 
கடடுமாைஙகள் ஆககிரமித்துவிடை நிழல 
யில், இககுளம், இப்பகுதிழயச் சுற்றியுள்ள 
பல்க்வறு குடியிருப்புகளுககு குடிநீர் ஆ்தார 
மாகவும், நிலத்்தடி நீர் ஆ்தாரமாகவும் 
விளஙகுகிைது. மயிலாப்பூர் பகுதியில் கைந்்த 
29-ம் க்ததி ஒகரநாளில் 18 சேமீ மழை 
சபய்்த நிழலயில், மாநகராடசி நை்வடிகழக 
காரணமாக, இககுளத்தில் 1 மீடைர் உயரத் 
துககு நீர் நிழைந்துள்ளது. இக்தகபானறு 5 
நாள் மழை சபய்்தால், குளம் நிரம்பிவிடும்.

ரூ.2 க்ககாடியில் தூர்காரும் பணி்கள்
இதுமடடுமல்லாது, ஸமார்ட சிடடி நிதியில் 

ரூ.2 ககாடிகய 20 லடேத்தில் சேனழையில் 
உள்ள 17 ககாயில் குளஙகளில் தூர்்வாரி, 
சீரழமத்து, அ்வற்றின நீர் சகாள்திைன 
அதிகரிககப்படடுள்ளது. ச்வளியில் இருந்து 
மழைநீழர சகாண்டு்வரு்வ்தற்காை ்வழி 
களும் புதுப்பிககப்படடுள்ளை. இ்தைால் 
்தற்கபாழ்தய கைமழையில் கிழைத்்த நீர், 
கநரடியாக குளஙகளில் சேறிவூடைப்படடுள் 
ளை.

கமலும் மயிலாப்பூரில் உள்ள சித்ரகுளம் 
மற்றும் ்வைபைனி முருகன ககாயில் குளம் 
ஆகிய்வற்றில் மழைநீழர சேறிவூடை 
செர்மன ச்தாழில்நுடபத்தில் குளத்ழ்தச் 
சுற்றி கடைழமப்புகள் ஏற்படுத்்தப்படடுள்ளை. 
இ்தைால் இந்்தக குளஙகளில் ஒருநாள் 
மழைககக அதிக அளவில் நீர்மடைம் உயர்ந் 
துள்ளது. 

இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறிைர்.

சனி, அக்டோபர் 31, 20202
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கவாஸ்கர், ்கபில்தேவ், சச்சின், யுவராஜ், ் தோனி 
என்று எததேனை்�ா நடசததிர வீரர்்கனையும், 

்்கப்டன்்கனையும் இந்தி� கிரிக்்கட ்கண்டுளைது. 
ஆைால இந்தி� அணியின் முதேல ் ்கப்டன் என்்ற 
்ெருனைககு உரி�வர் சி.்்க.நாயுடு. இன்று 
(அக்்டாெர் 31) அவரது பி்றந்தே நாள.

1895-ம் ஆண்டு அக்்டாெர் 31-ம் ் தேதி 
பி்றந்தேவராை சி.்்க.நாயுடு, இந்தி�ா சர்வ்தேச 
்ொடடி்களில ஆடுவதேற்கு முன்்ெ கிைப 
்ொடடி்களில பு்கழ்ெற்்ற வீரரா்க இருந்தோர். 
இந்தே சூழலில  இந்தி�ாவுககு ் ்டஸட 
்ொடடி்களில ஆடும் அந்தேஸது கின்டததேது. 
1932-ம் ஆண்டு இந்தி� கிரிக்்கட அணி, 
தேைது முதேல ் ்டஸட ் ொடடியில ஆடுவதேற்்கா்க 

இங்கிலாந்துககு பு்றபெட்டது. முதேலில அணியின் 
்்கப்டைா்க   ் ொர்ெந்தேர் ை்காராஜாவும், துனைக 
்்கப்டைா்க ஞான்ஷி�ாம்ஜி என்ெவரும் 
நி�மிக்கபெடடிருந்தேைர். ஆைால அணியின் 
வீரர்்கள ெலருககும் இது பிடிக்கவிலனல. 
முன்னினல ஆட்டக்காரராை சி.்்க.நாயுடு 
்்கப்டைாவனதேததோன் அவர்்கள விரும்பிைர்.  

இந்தி� அணி முதேல ் ்டஸட ் ொடடியில 
ஆடுவதேற்கு முன்்ெ இந்தே அதிருபதின�ப 
ெற்றித ் தேரி�வர ் ொர்ெந்தேர் ை்காராஜாவும், 
ஞான்ஷி�ாம்ஜியும் தேங்்கள ெதேவின� ராஜிைாைா 
்சயதேைர். இனதேத்தோ்டர்ந்து இந்தி� அணியின் 
்்கப்டைா்க சி.்்க.நாயுடு நி�மிக்கபெட்டார். 
அப்ொது சி.்்க.நாயுடுவின் வ�து 37.

முதல் 
கேப்டனின் 

பிறநத 
நாள்

SS சி.கே.நாயுடு

கேஷம்: குடும்ெ அந்தேரங்்க விஷ�ங்்கனை ைற்்றவர்்களு்டன் 
ெகிர ் வண்்டாம். சிலரின் தேவறு்கனை சுடடிக ்காடடுவதேன் மூலம் 
சச்சரவு்களில சிககுவீர்்கள. வா்கைம் ் சலவு னவககும். 

ரிஷபம்:   எதிர்்காலம் ெற்றி� ்கவனல்கள வந்து நீங்கும். உ்றவிைர், 
நண்ெர்்கள சிலர் ெை உதேவி ்்கடடு ்தோந்தேரவு தேருவார்்கள. 
தோ�ாரின் உ்டலநலததில ்கவைம் ் தேனவ.

மிதுனம்: சுறுசுறுபபு்டன் ்காைபெடுவீர்்கள. ்கைவன் - ைனைவிக 
குள அன்்�ான்�ம் அதி்கரிககும். விருந்திைர், நண்ெர்்களின் 
வருன்க�ால வீடடில ைகிழச்சி தேங்கும்.

ேடேம்: தேன்ைம்பிகன்கயு்டன் ் ச�லெடடு ்காரி�ங்்கனை சாதிப 
பீர்்கள. குடும்ெததிைரு்டன் இருந்துவந்தே ்கசபபுைர்வு நீங்கும். 
ெைவரவு திருபதி்கரைா்க இருககும்.

சிம்ேம்: இனி� சம்ெவங்்கனை நினைவுகூர்ந்து ைகிழவீர்்கள. 
பிளனை்கைால ்வளிவட்டாரததில ைதிபபு உ�ரும். ை்களின் 
்கல�ாைப ் ெச்சுவார்தனதேயில முன்்ைற்்றம் ஏற்ெடும்.

ேன்னி: ் வளுததே்தேலலாம் ொலா்க நினைதது சிலரி்டம் ் ெசி 
சிககிக ் ்காளைாதீர்்கள. ்கைவன் - ைனைவிககுள ைைஸதோெம் 
வந்து நீங்கும். அதி்க ்வனலச்சுனை�ால அடிக்கடி ்்காெம் ஏற்ெடும். 

துலாம்: ஆரவாரமின்றி சில ்வனல்கனை முடிபபீர்்கள. குடும்ெததில 
்கல்கலபொை சூழல ஏற்ெடும். ைைதில தேன்ைம்பிகன்க துளிர்விடும். 
நவீை மின்சாதேைங்்கள வாங்குவீர்்கள.

விருச்சிேம்: நம்பிகன்கககுரி�வர்்களின் ஆதேரவு கிடடும். தோயவழி 
உ்றவிைர்்கைால ஆதோ�ம் உண்டு. ெைவரவு திருபதி்கரைா்க 
இருககும். புண்ணி� தேலங்்கள ் சலல திட்டமிடுவீர்்கள.

தனுசு: சாதுர்�ைா்க ்ச�லெடடு சில ்காரி�ங்்கனை வினரந்து 
முடிபபீர்்கள. குடும்ெததில ்கல்கலபொை சூழல ஏற்ெடும். ெைவரவு 
உண்டு. அரசாங்்க ்காரி�ங்்களில ் வற்றி கின்டககும்.

ேேரம்: ்கைவன் - ைனைவிககுள நிலவி� ெனிப்ொர் நீங்கும். 
பிளனை்களின் நீண்்டநாள ் ்காரிகன்க்கனை பூர்ததி ் சயவீர்்கள. 
வீடு, வா்கை ெராைரிபனெ ் ைற்்்காளவீர்்கள.

கும்பம்:  ச்்காதேரர் தேக்கசை�ததில உதேவுவார். விலகியிருந்தே 
உ்றவிைர்்கள விரும்பி வருவார்்கள. புதி� நண்ெர்்களின் அறிமு்கம் 
கின்டககும். ஆ்டம்ெர ் சலவு்கனை தேவிர்பபீர்்கள.

மீனம்: குடும்ெததிைரின் எண்ைங்்கனைப பூர்ததி ் சயவீர்்கள. 
நண்ெர்்கள, உ்றவிைர்்களின் உதேவி கிடடும். எதிர்ொர்ததே ் சயதி 
வந்து்சரும். அக்கம்ெக்கதது வீட்டாரின் ஆதேரவு ் ெருகும்.

ஜோதிஷபூஷண் ஜேங்கடசுப்பிரமணியன்

31-10-2020
சனிக்கிழமை

திதி : ெவுர்ைமி இரவு 8.45 வனர. பி்றகு ்தேயபின்ற பிரதேனை.
நட்சத்திரம் : அசுவினி இரவு 7.10 ைணி வனர. அதேன் பி்றகு ெரணி.
நாேக�ாேம் : சிததி இன்று முழுவதும்.
நாேேரணம் : ெததினர ்கானல 7.43 ைணி வனர. அதேன் பி்றகு ெவம்.
நலல கநரம் : ்கானல 7.00-8.00, 10.30-1.00, ைானல 5.00-8.00,  
   இரவு 9.00-10.00 ைணி வனர. 
க�ாேம் : சிததே்�ா்கம்
சூலம் : கிழககு, ்தேன்கிழககு ்கானல 9.12 ைணி வனர.
பரிோரம் : தேயிர் 
சூரி� உத�ம் : ்சன்னையில ்கானல 6.01 அஸதேனம்: ைானல 5.43

நாள் வைர்பின்ற
அதிர்ஷட எண் 4, 5, 9
்சந்திரா்ஷடேம் உததிரம், அஸதேம்

15
ஐப்பசி

சார்வரி

ராகு ோலம் ்கானல 9.00-10.30
எேேண்டம் ைதி�ம் 1.30-3.00
குளிகே ்கானல 6.00-7.30

்�ாயாளிகளின் மனஅழுத்தத்்த ் பாகக 

கிண்டி அரசு கரரோனோ 
மருத்துவமனனயில் நூலகம் 

 �செனமன
சேனழை கிண்டி அரசு ககராைா 
மருத்து்வமழையில் கநாயாளி 
களின மைஅழுத்்தத்ழ்தப்  கபாகக 
1,700-ககும் கமற்படை புத்்தகங 
கழளக சகாண்டு நூலகம் அழமக 
கப்படடுள்ளது.

சேனழை கிண்டியில் உள்ள 
கிங இனஸடிடியூட ்வளாகத்தில் 
அழமககப்படை க்தசிய முதிகயார் 
நல மருத்து்வ ழமயம்,  அழைத்து 
நவீை ்வேதிகளுைன கூடிய ககராைா 
மருத்து்வமழையாக மாற்ைப்பட 
டுள்ளது. சமாத்்தம் 750 படுகழககள் 
ஏற்படுத்்தப்படடுள்ளை. இந்்த 
மருத்து்வமழையில் ககராைா 
கநாயாளிகளுககு ஆஙகில மருத்து 
்வத்துைன திைமும் கயாகா மற்றும் 
இயற்ழக மருத்து்வ சிகிச்ழே 
அளிககப்படுகிைது.

இந்நிழலயில், கநாயாளிகள் 
்தஙகளுழைய கநரத்ழ்த பயனுள்ள 
்தாக சேலவிடும் ்வழகயில் மருத்து 
்வமழையில் நூலகம் ச்தாைஙகப் 

படடுள்ளது. இஙகு சிகிச்ழேப் 
சபற்று வீடுகளுககுத் திரும்பிய்வர் 
கள் புத்்தகஙகழள நூலகத்துககு 
்வைஙகி ்வருகினைைர்.

1,700 புத்த்கங்கள்
இதுச்தாைர்பாக மருத்து்வ 

மழை இயககுநர் கக.நாராயண 
ோமியிைம் ககடைகபாது, “மருத்து 
்வமழையில் 2-்வது ்தளத்தில் 
நூலகம் அழமககப்படடுள்ளது. 
இந்்த நூலகத்தில் மருத்து்வம், 
மைநலம், குைந்ழ்தகள் நலம், 
கயாகா, ்வரலாறு, கல்வி, சிறுகழ்த 
கள் எை சமாத்்தம் 1,700 புத்்தகங 
கள் ்தமிழ மற்றும் ஆஙகிலத்தில் 
உள்ளை. திைேரி நாளி்தழகளும் 
நூலகத்துககு ்வாஙகப்படுகினைை. 
திைமும் காழல 8 மு்தல் பகல் 11 
மணி ்வழரயும் மாழல 4 மு்தல் 
இரவு 7 மணி ்வழரயும் நூலகம் 
திைந்திருககும். அந்்த கநரத்தில் 
நூலகத்துககு ்வந்து படிககின 
ைைர்” எனைார்.

SS ச்சன்கன கிண்டி அரசு ேகரானா ேருத்துவேகனயில அகேகேபபடடுள்்ள 
நூலேத்தில புத்தேம் வாசிககும் கநா�ாளிேள். 
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சிஎஸரக வவற்றியோல் பிரே ஆஃப் சுற்றில் முதலில் நுனைநதது மும்னபை
Szமீதமுள்ள 3 இடங்கள்ள பிடிக்க ்கடும் ப�ோட்டி

 �துபோய்
ஐபிஎல் டி20 கிரிகசகட ச்தாைரில் 
கநற்று முனதிைம் சகால்கத்்தா 
ழநட ழரைர்ஸ அணிககு எதிராை 
ஆடைத்தில் 6 விகசகடகள் 
வித்தியாேத்தில் சேனழை சூப்பர் 
கிஙஸ அணி (சிஎஸகக) ச்வற்றி 
சபற்ை்தால் மும்ழப இந்தியனஸ 
அணி எளி்தாக பிகள ஆஃப் சுற்றுக 
குள் மு்தல் அணியாக நுழைந்்தது.

ஐபிஎல் டி20 ச்தாைரில் கநற்று 
முனதிைம் துபாயில் சகால்கத்்தா 
அணிககு எதிராக நைந்்த ஆடைத் 
தில் 173 ரனகள் இலகழக துரத்திய 
சேனழை சூப்பர் கிஙஸ அணி, 20 
ஓ்வர்களில் 4 விகசகடகள் இைப் 
புககு 178 ரனகள் எடுத்து ச்வற்றி 
சபற்ைது. ருதுராஜ் சகய்க்வாட 53 
பந்துகளில், 2 சிக்ஸர், 6 பவுண் 
ைரிகளுைன 72 ரனகள் விளாசிைார். 
இறுதிக கடைத்தில் ரவீந்திர ெகைொ 
11 பந்துகளில் 31 ரனகள் விளாசி 
ய்தால் ச்வற்றி ோத்தியமாைது. 

சிஎஸககயின இந்்த ச்வற்றி 
யால் மும்ழப இந்தியனஸ 16 
புள்ளிகளுைன மு்தல் அணியாக 
பிகள ஆஃப் சுற்றுககு ்தகுதி சபற் 
றுள்ளது. ்தற்கபாழ்தய நிழலயில் 
மும்ழபழயத் ்தவிர 4 அணிகள் 
அதிகபடேமாக 16 புள்ளிகழள 
சபை முடியும் எனை சூழநிழல உள் 
ளது. எனினும் ரனகரடழை (+1.86) 
அதிகம் ழ்வத்துள்ள்தால் மும்ழப 
அணிககு ்தைது எஞ்சிய ஆடைத் 
தின முடிவுகளும், மற்ை ஆடைத் 
தின முடிவுகளும் எந்்த பாதிப்ழப 
யும் ஏற்படுத்்தாது. 

மும்ழப அணி பிகள ஆஃப் சுற் 
றுககு முனகைறிவிடை நிழலயில் 
மீ்தமுள்ள 3 இைஙகழள பிடிப்ப 
்தற்கு கடும் கபாடடி நிலவுகிைது. 
சேனழையிைம் க்தால்வி அழைந் 

துள்ள்தால் சகால்கத்்தா அணி 
பிகள ஆஃப் சுற்றுககு முனகைறு 
்வது கடிைமாகி உள்ளது. 12 புள்ளி 
களுைன உள்ள சகால்கத்்தா ்தைது 
கழைசி லீக ஆடைத்தில் நாழள 
(ந்வ.1) ராெஸ்தாழை எதிர்சகாள் 
கிைது. இந்்த ஆடைத்தில் ச்வற்றி 
சபற்ைாலும் சகால்கத்்தா அணி 
யின பிகள ஆஃப் சுற்றுககு முன 
கைறும் கைவு மற்ை அணிகளின 
ச்வற்றி, க்தால்விழய கருத்தில் 
சகாண்கை நை்வாகும். அ்தா்வது 
பஞ்ோப் அணி ்தைது கழைசி 2 
ஆடைஙகளிலும் க்தால்வி அழைய 
க்வண்டும்.

கமலும் ராெஸ்தான, ழை்தரா 
பாத் அணிகள் ்தஙகளது கழைசி 
2 ஆடைஙகளில் ஒனறுககு கமல் 
ச்வற்றி சபைக கூைாது. இந்்த 
நிழல ஏற்படைால் சகால்கத்்தா 
அணி 14 புள்ளிகளுைன 4-்வது 
அணியாக பிகள ஆஃப் சுற்றுககு 
முனகைைக கூடும். ஒருக்வழள 
சநட ரனகரட பிரச்சிழை ்வந்்தால் 
சகால்கத்்தா அணி (-0.467), ராெஸ 
்தான ராயல்ஸ அணியிைம் (-0.505) 
்தான மல்லுககடடும் நிழல உரு்வா 
கும். 10 புள்ளிகளுைன உள்ள 
ராெஸ்தான அணி எஞ்சியுள்ள 2 
ஆடைஙகளிலும் சநட ரனகரடழை 
உயர்த்து்வது அ்வசியம்.

பஞ்சாப்: சகால்கத்்தா அணி 
யின க்தால்வியாைது மற்ை அணி 
களுககும் பிகள ஆஃப் சுற்று 
்வாய்ப்புககாை க்தழ்வ திைந்துவிட 
டுள்ளது. அ்வற்றுள் முககியமா 
ைது பஞ்ோப் அணி. 12 புள்ளிகளு 
ைன உள்ள பஞ்ோப் அணி எஞ்சி 
யுள்ள  2 ஆடைஙகளிலும் ச்வற்றி 
சபற்ைால் நிச்ேயம் பிகள ஆஃப் 
சுற்றில் நுழைந்துவிடும். மாைாக 
ஒரு ஆடைத்தில் க்தால்வி அழைந்து 

14 புள்ளிகழள சபற்ைால் கூை சநட 
ரனகரடழை (-0.049) சிைப்பாக 
ழ்வத்துள்ள்தால் பஞ்ோப் அணி 
பிகள ஆஃப் சுற்றுககாை 
்வாய்ப்ழப சபைக கூடும். ஏசை 
னில் 14 புள்ளிகளுைன லீக சுற்ழை 
நிழைவு சேய்யககூடிய ்வாய்ப் 
புள்ள அணிகளாை சகால்கத்்தா, 
 ராெஸ்தான ஆகிய அணிகழளவிை 
பஞ்ோப் அணியின சநட ரனகரட 
சிைப்பாக உள்ளது.

ரசாஜஸ்சான்: ராெஸ்தான 
அணி -0.505 எனை குழைந்்த ரன 
கரடழை சகாண்டுள்ளது. அந்்த 
அணி பிகள ஆஃப் சுற்றுககு முன 
கைை க்வண்டுமாைால் கழைசி 
2 ஆடைஙகளில் கடைாயமாக 
ச்வற்றி சபறு்வதுைன ரன கரடழை 
யும் கணிேமாக உயர்த்து்வது 
அ்வசியம். கமலும் சேனழை 
சூப்பர் கிஙஸ அணி பஞ்ோப்ழப 

வீழத்்த க்வண்டும். அக்தக்வழள 
யில் ழை்தராபாத் அணி ்தைது 
கழைசி 2 ஆடைஙகளில் ஒனறில் 
மடடுகம ச்வற்றி காண க்வண்டும்.

பபங்களூரு: 14 புள்ளிகளுைன 
உள்ள ராயல் கேலஞ்ேர்ஸ சபஙக 
ளூரு அணி எஞ்சியுள்ள 2 ஆடைங 
களில் ஒனறில் ச்வற்றி சபற்ைாகல 
பிகள ஆஃப் சுற்றுககுள் நுழைந்து 
விைலாம். ஒருக்வழள சபஙகளூரு 
அணி 2 ஆடைஙகளிலும் ச்வற்றி 
சபைத் ்த்வறிைால் 14 புள்ளிகளுைன 
பிகள ஆஃப் சுற்றுககு ்தகுதி 
சபறு்வ்தற்காை ்வாய்ப்ழப சபை 
மற்ை அணிகளுைன ்வரிழேகடடி 
நிற்கும். சபஙகளூரு அணி கழைசி 
2 ஆடைஙகளிலும் க்தால்வி 
அழைந்்தால் அது அந்்த அணியின 
சநட ரனகரடழை பாதிககும். இது 
மற்ை சில அணிகள் 14 புள்ளி 
கழள சபறும் கபாது சநட ரனகரட 
அடிப்பழையில் சபஙகளூரு 
அணி ச்வளிகயறும் நிழலககு 
்தள்ளப்படும்.

பெல்லி: 14 புள்ளிகளுைன 
உள்ள சைல்லி அணியின நிழல 
யும் ஏைககுழைய சபஙகளூரு 

அணிழய கபானைது்தான. எஞ்சி 
யுள்ள 2 ஆடைஙகளிலும் ஒனறில் 
ச்வற்றி சபற்ைால் கூை எளிதில் 
பிகள ஆஃப் சுற்றில் நுழைந்துவிை 
லாம். எனினும் சைல்லி அணி ்தைது 
கழைசி 2 ஆடைஙகளிலும் புள்ளி 
கள் படடியலில் ைாப்பில் உள்ள 
மும்ழப, சபஙகளூரு அணிகழள 
ேந்திகக உள்ளது. அதிலும் சைல்லி 
ச்தாைர்ச்சியாக 3 க்தால்விகழள 
ேந்தித்்த நிழலயில் மும்ழபயுைன 
இனறு பலப்பரீடழே நைத்துகிைது.

சைல்லி அணி ்தைது கழைசி 
2 ஆடைத்திலும் க்தால்விழய 
ேந்தித்்தால் 14 புள்ளிகளுைன க்தக 
கம் அழைந்துவிடும். இந்்த நிழல 
ஏற்படடு பஞ்ோப் அணி 14 புள்ளி 
களுைன லீக சுற்ழை நிழைவு 
சேய்்தால் சநட ரனகரட கணககில் 
சைல்லிழய பினனுககுத் ்தள்ளு 
்வ்தற்காை ோத்தியககூறுகள் உள் 
ளை. சைல்லி அணிககு இப்படி 
சயாரு இககடைாை நிழல ஏற்பட 
ைால், 14 புள்ளிகழள சபறும் மற்ை 
அணிகளின சநட ரனகரடடுைன 
மல்லுககடை க்வண்டியது ்வரும்.

ஹை்ரசாபசாத்: ழை்தராபாத் 
அணியின பிகள ஆஃப் சுற்று 
்வாய்ப்ழப கணககிடு்வது எளிது. 
10 புள்ளிகளுைன உள்ள அந்்த 
அணி கழைசி இரு ஆடைஙகளிலும் 
மு்தலில் ச்வற்றி காண க்வண்டும். 
அக்தக்வழளயில் சபஙகளூரு, 
சைல்லி, பஞ்ோப் ஆகிய அணி 
களில் ஏக்தனும் ஒனறு 16 புள்ளி 
கழள எடை க்வண்டும். இந்்த 
சூழநிழல ஏற்படைால் 14 புள்ளி 
கழள சபறும் மற்ை அணிகழள 
விை சநட ரனகரடழை சிைப்பாக 
ழ்வத்துள்ள்தால் பிகள ஆஃப் 
சுற்றுககாை ்வாய்ப்ழப ழை்தரா 
பாத் அணி எடடிப் பிடித்துவிடும்.

SS ேயிலாபபூர பகுதியில சபயத ேனேகை�ால நீர நிரம்பி ோடசி�ளிககும் ேபாலீஸவரர கோயில கு்ளம். (அடுத்த படம்) கு்ளத்துககு வரும் ேகைநீர. படங்கள்: பு.்க.பிரவீன்

SS சதபபக கு்ளத்துககு ேகைநீர வரும் வழிேள் குறித்த வகரபடம். 

இன்்றைய ஆட்டம்
செல்லி - மும்்ப

இெம்:  துபகாய்
கநரம்: பிறப்கல் 3.30

சபங்களூரு - ்ைதரகாபகாத்
இெம்: ஷகார்கா

கநரம்: இரவு 7.30
கநர்ை: ஸெகார ஸகபகாரட்ஸ

புள்ளிகள் படடியல்
அணி ஆ ச் கதகா பு

மும்பை 12 8 4 16
பபைங்களூரு 12 7 5 14

பெல்லி 12 7 5 14

பைஞ்சாப் 12 6 6 12

ப்கசால்்கத்சா 13 6 7 12

்ை்ரசாபைசாத 12 5 7 10

ரசாஜஸ்சான் 12 5 7 10
ப்ன்்னை 13 5 8 10

 (C) KSL Media Ltd.
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இந்தியன் வங்கியில் ஊழல் தடுப்பு வாரம்

நிர் வாக இயக்குநர பத்மஜவா சுந்துரு
தலைல்மயில் ஊழியரகள் உறுதிம்மவாழி

 �சென்னை
இந்தியன் வங்கியில் ‘விழிப்பான இந்தியபா, 
வளமையபான இந்தியபா’ என்்ற கருத்துடன் 
‘ஊழல் தடுபபு விழிபபுணர்வு வபாரம்’ கடந்த 
27-ம் தததி ததபாடங்கி வரும் நவம்்ர் 2-ம் 
தததி வமர கமடபிடிககப்டுகி்றது.

கடந்த 27-ம் தததி விழிபபுணர்வு வபார 
நிகழ்ச்சிகமள இந்தியன் வங்கியின் நிர் 
வபாக இயககுநரும், தமைமை தெயல் அதி 
கபாரியுைபான ் த்ைஜபா சுந்துரு ததபாடங்கி மவத் 
தபார். அவரது தமைமையில் தெயல் இயககு 
நர்கள் எம்.தக.்டடபாச்ெபார்யபா, வி.வி. 
தெனபாய், தக.ரபாைச்ெந்திரன் ஆகிதயபார் 
ஊழல் தடுபபு உறுதிதைபாழி ஏற்றுக 
தகபாணடனர்.

இமணயதளம் வழியிைபான ஊழல் கண 
கபாணிபபு தளத்மத ைத்திய ஊழல் தடுபபு 
ஆமணயர் சுதரஷ் என்.் தடல் கபாதணபாலியில் 
ததபாடங்கி மவத்து, உமரயபாற்றினபார்.

்த்ைஜபா சுந்துரு த்சும்த்பாது, 
நிர்வபாகத்தின் அமனத்து தெயல்்பாடுகளும் 
கும்றகள், ஊழல் இன்றி தநர்மையபாக 
இருகக தவணடும் என்று வலியுறுத்தினபார். 
அைகபா்பாத் வங்கி இமணககப்டட பி்றகு, 
தெயல்்பாடு ரீதியபாக நல்ை முன்தனற்்றம் 
கபாணப்டுவதபாகவும் கூறினபார். இதில் த்பாது 
தைைபாளர்கள், 14 கள த்பாது தைைபாளர்கள், 
78 ைணடை தைைபாளர்கள் உள்ளிடட 
அமனத்து அதிகபாரிகளும் கபாதணபாலி 
வழியபாக ் ங்தகற்்றனர். ததபாடர்ந்து ைணடை, 
கிமள அலுவைகங்களில் உறுதிதைபாழி 
ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

இமததயபாடடி, வங்கி ஊழியர்களுககு 
்ல்தவறு த்பாடடிகள் நடத்தப்டடன. 
‘இணட-விஜில்’ என்்ற சி்றபபு இதழ் 
தவளியிடப்டடது. இதுகுறித்து எஃப.
எம். வபாதனபாலி மூைைபாகவும் விழிபபுணர்வு 
ஏற்்டுத்தப்டடு வருகி்றது.  

மெயறலக நுண்ணறிவுடன் பக்க்வாத ம்மைவாணல்ம
அபமபவாமைவா குழு்மம், ம்மட்வானிக் கூடடணி

 �சென்னை
நபாடடிதைதய முதல்மும்றயபாக ்கக 
வபாத தைைபாணமைககபாக தெயற்மக நுண 
ணறிமவ (AI) ் யன்்டுத்தும் வமகயில் 
தைடரபானிக பிஎல்சி நிறுவனத்தின் 
இந்தியபா தைடரபானிக பிமரதவட லிமிதடட 
உடன் அபத்பாதைபா ைருத்துவைமனகள் 
குழுைம் கூடடணி தெர்ந்துள்ளது.

இதுகுறித்து அபத்பாதைபா ைருத்து 
வைமனகள் குழுைத் தமைவர் டபாகடர் 
பிரதபாப சி தரடடி கூறும்த்பாது, ‘‘ஆரம்் 
கபாை சிகிச்மெதபான் ் ககவபாதத்தின் தீவி 
ரத்மத கும்றககும். AI வழியிைபான சிகிச்மெ 
என்்து தநபாயபாளிகள் மீதபான கவனிபபு 
ைற்றும் உடல்நை முன்தனற்்றத்மத தைம் 
்டுத்துகி்றது. ததற்கு ஆசியபாவிதைதய 

்ககவபாத ் பாதிபபுககு AI உதவியுடன் டிஜிட 
டல் ததபாழில்நுட்த்மத ் யன்்டுத்தும் 
முதல் ைருத்துவைமன என்்தில் அப 
த்பாதைபா த்ருமிதம் தகபாள்கி்றது’’ 
என்்றபார்.

தைடரபானிக இந்திய துமணக கணடத் 
தின் துமண தமைவர் ைதன் கிருஷ்ணன் 
கூறும்த்பாது, ‘‘இந்தியபாவில் ் ககவபாதம் 
குறித்த விழிபபுணர்வு, ் ககவபாத தநபாயபாளி 
களுககு தைம்்டட சிகிச்மெ மும்ற ஆகிய 
்ணிகளுககு அபத்பாதைபா உடனபான இந்த 
கூடடணி சி்றந்த வபாய்ப்பாகும்’’ என்்றபார்.

அபத்பாதைபா ைருத்துவைமனகள் 
குழுைத் துமண தமைவர் பரீதபா தரடடி, 
நிர்வபாக இயககுநர் சுனீதபா தரடடி 
கூறும்த்பாது, ‘‘நரம்பியல் தும்றயில் 

நபாடடிதைதய சி்றந்த சிகிச்மெ மும்றமய 
அபத்பாதைபா தகபாணடுள்ளது. தைடரபானிக 
உடனபான கூடடணி, ் ககவபாத சிகிச்மெ 
மும்றமய இன்னும் உயரத்துககு 
தகபாணடு தெல்லும்’’ என்்றனர்.

தென்மன கிரீம்ஸ் ெபாமையில் உள்ள 
அபத்பாதைபா ைருத்துவைமன, த்ங் 
களூருவில் ் ன்னர்கடடபா ெபாமை, தஜய 
நகர், தெெபாத்ரிபுரம், மைசூரு, நவி 
மும்ம், அகைதபா்பாத், மைதரபா்பாத் 
ஜூபளி ஹில்ஸ், தடல்லி, இந்தூர் ஆகிய 
10 இடங்களில் உள்ள அபத்பாதைபா 
ைருத்துவைமனகளில் AI நவீன சிகிச் 
மெமய த்்ற முடியும் என்று அபத்பாதைபா, 
தைடரபானிக இமணந்து தவளியிடடுள்ள 
தெய்தியில் கூ்றப்டடுள்ளது.  

�	இந்தியன் வங்கியில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்த வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரும், த்ை்ை 
செயல் அதிகாரியுைான பதைஜா சுந்துரு சதாடங்கி ் வததார். அவரது த்ை்ையில் செயல் இயக்குநர்கள் 
எம்.கக.படடாசொர்யா, வி.வி.செனாய், கக.ராைசெந்திரன் ஆகிகயார் உறுதிசைாழி ஏற்றனர்.

ஆன்்லைனில் பணம் ் �ாசடி 

லெபர கில்ம் மபவாலீஸ் நட்டிக்லக
 �சென்னை

ஆன்மைன் மூைம் நமடத்றும் 
்ணதைபாெடி ததபாடர்்பாக த்பாலீ 
ஸபார் துரித நடவடிகமக தைற் 
தகபாணடு வருகின்்றனர். அதன் ஒரு 
்குதியபாக தற்த்பாது கீழ்ப்பாககத் 
தில் ்ணம் இழந்த ஒருவருககு 
அமத மீடடுக தகபாடுத்துள்ளனர். 

தென்மன, தெத்துப்டடு 
ைபாரிங்டன் தரபாடு ்குதிமயச் 
தெர்ந்தவர் ரதைஷ். கடந்த 18-ம் 
தததி ரதைஷின் தடபிட கபார்டில் 
இருந்து ரூ.52 ஆயிரம் இமணய 
தளம் மூைம் ் ண ் ரிவர்த்தமன 
தெய்யப்டடிருப்தபாக தெல் 
த்பானுககு குறுந்தகவல் 

வந்துள்ளது. இதனபால் அதிர்ச்சி 
அமடந்த ரதைஷ் இதுகுறித்து கீழ்ப 
்பாககம் துமண ஆமணயரின் 
மெ்ர் கிமரம் பிரிவில் புகபார் 
அளித்தபார். த்பாலீஸபார் விெபாரமண 
யில், ஆன்மைன் ் ணதைபாெடி கும் 
்ல்  இந்த தைபாெடியில் ஈடு்ட 
டது ததரியவந்தது.

இமதயடுத்து மெ்ர் கிமரம் 
த்பாலீஸபார், ததபாடர்புமடய வங் 
கிககு ரதைஷின் ் ணத்மத உரிய 
வழிகபாடடுதலின்்டி தகபாடுககும் 
்டி கடிதம் அனுபபினர். அதன் 
த்ரில் வங்கி நிர்வபாகத்தி 
னர், ரூ.52 ஆயிரத்மத வழங்க 
உடனடி நடவடிகமக எடுத்தனர்.

அத்தியாவசிய பணியாளர்்கள் அதி்கரிப்பால் 

தினமும் 100-க்கும் ம்மறபடட 
மின்ெவா் ் யில்கள் இயக்கம்
	 ரயில்வே அதிகாரிகள் தகவேல 

 �சென்னை
ைத்திய, ைபாநிை அரசுகமளச் தெர்ந்த 
அத்தியபாவசியப ்ணியபாளர்கள் 
அதிகைபாக ் யணிப்தபால் அலுவ 
ைக தநரங்களில் தினமும் 100-ககும் 
தைற்்டட மின்ெபார ரயில்கள் இயக 
கப்டுவதபாக ததற்கு ரயில்தவ 
அதிகபாரிகள் ததரிவித்துள்ளனர்.

இதுததபாடர்்பாக ததற்கு 
ரயில்தவ அதிகபாரிகளிடம் தகடட 
த்பாது, ‘‘ரயில்தவ ஊழியர் 
கள், வங்கிகள், கபாபபீடு, த்பாதுத் 
தும்ற நிறுவன ஊழியர்கள் ்ய 
ணம் தெய்ய வெதியபாக தெங்கல் 
்டடு, அரகதகபாணம், தவளச்தெரி 
உள்ளிடட இடங்களில் இருந்து 
தென்மன கடற்கமர, தென்டர 
லுககு தினமும் மின்ெபார சி்றபபு 

ரயில்கள் இயககப்டுகின்்றன. 
இந்த சி்றபபு ரயில்களில் 

்யண அனுைதிககபான அமடயபாள 
அடமட இருந்தபால்தபான் தெல்ை 
முடியும். ஆரம்்த்தில் தினமும் 
50 ரயில்கள் இயககப்டடன. தற் 
த்பாது, அத்தியபாவசியப ் ணியபாள 
கள் அதிகைபாக ்யணிப் 
தபால் தினமும் 100-ககும் தைற்்டட 
மின்ெபார ரயில்கள் இயககப்டடு 
வருகின்்றன. 

த்பாதுப ் யணிகளுககபான மின் 
ெபார ரயில் தெமவ ததபாடங்குவது 
குறித்து ரயில்தவ வபாரியம் இன் 
னும் எந்த முடிமவயும் அறிவிகக 
வில்மை. வபாரியம் அறிவித்த 
தும் மின்ெபார ரயில்களின் தெமவ 
ததபாடங்கப்டும்’’ என்்றனர்.

	S சென்்ன தி.நகர் திருை்ை திருப்பதி கதவஸதானததில் பதைாவதி தாயாருக்கு பக்தர் 
ஒருவர் காணிக்்கயாக தங்கததாைான கிரீடம் வழங்கினார். அ்த திருப்பதி கதவஸதானத 
தின் அ்றங்காவைர் குழு உறுப்பினர் கெகர் சரடடி சபறறுக் சகாணடார். (உள் படம்) தங்க 
கிரீடததில் பக்தர்களுக்கு காடசியளிதத பதைாவதி தாயார்.  படங்கள்: ம.பிரபு

	S பாஜக ொர்பில் ைரியா்த செலுததிய அக்கடசியின் மூதத த்ைவர் இை.ககணென், சபாதுசசெயைாளர் கரு.நாகராஜன் உள்ளிடட கடசி நிர்வாகிகள். (அடுதத படம்) 
தைாகா த்ைவர் ஜி.கக.வாென்  ைரியா்த செலுததுகி்றார். படங்கள்: ம.பிரபு

	S பசும்சபான் முததுராைலிங்கத கதவர் சஜயந்தி ைறறும் குருபூ்ஜ்யசயாடடி,  சென்்ன நந்தனததில் உள்ள அவரது சி்ைக்குகீழ் ் வக்கப்படடிருந்த 
படததுக்கு அ்ைசெர்கள் சஜயக்குைார், ராகஜந்திர பாைாஜி, எம்.சி.ெம்பத, பாணடியராஜன் உள்ளிடகடார் ைைர் தூவி ைரியா்த செலுததினர்.  (அடுதத 
படம்) ைதிமுக சபாதுசசெயைாளர் ் வககா ைரியா்த செலுததுகி்றார்.

பசும்பொன் முத்துரொமலிங்கத் தேவரின் 113-வது பிறநே நொள் விழொ
 அ்ைசெர்கள், அரசியல் ்கட்சி த்ைவர்கள் ைரியா்த

 �சென்னை 
்சும்த்பான் முத்துரபாைலிங்கத் ததவ 
ரின் 113-வது பி்றந்த நபாள் விழபாமவ 
முன்னிடடு தென்மனயில் அவரது 
சிமைககு அமைச்ெர்கள், அரசியல் 
கடசித் தமைவர்கள் ைபாமை 
அணிவித்து ைரியபாமத தெலுத்தினர்.

்சும்த்பான் முத்துரபாைலிங்கத் 
ததவரின் 113-வது பி்றந்த நபாள் 
விழபா ைற்றும் குருபூமஜ தநற்று 
தகபாணடபாடப்டடது. இமத 
தயபாடடி தென்மன நந்தனத்தில் 
உள்ள ் சும்த்பான் முத்துரபாைலிங் 
கத் ததவர் சிமைககு அருகில் 
அவருமடய ்டம் ைைர்களபால் 
அைங்கரித்து மவககப்டடிருந் 
தது.

தமிழக அரசின் ெபார்பில் அமைச் 
ெர்கள் தஜயககுைபார், எம்.சி.ெம்்த், 
க.்பாணடியரபாஜன், தக.டி.
ரபாதஜந்திர்பாைபாஜி உள்ளிடதடபார் 
முத்துரபாைலிங்கத் ததவர் சிமைககு 
ைபாமை அணிவித்தததபாடு சிமைககு 

அருகில் மவககப்டடு இருந்த 
அவரது ்டத்துககும் ைைர் தூவி 
ைரியபாமத தெலுத்தினர்.
்பாஜக  மூத்த  தமைவர்  இை.கதண 

ென்,  முத்துரபாைலிங்கத் ததவர் 
சிமைககு ைபாமை அணிவித்து ைரி 
யபாமத தெலுத்தினபார். ைதிமுக 
த்பாதுச் தெயைபாளர் மவதகபா 
முத்துரபாைலிங்கத் ததவர் சிமைககு 
ைபாமை அணிவித்து ைரியபாமத 
தெலுத்தினபார். தைபாகபா தமைவர் 
ஜி.தக.வபாென் சிமை ைற்றும் 
்டத்துககு ைைர் தூவியும் 
ைபாமை அணிவித்தும் ைரியபாமத 
தெலுத்தினபார்.

இமதத்ததபாடர்ந்து  தமிழக 
கபாங்கிரஸ் கடசியின் ெபார்பில்  சு. திரு 
நபாவுககரெர் எம்.பி, திமுக ெபார்பில் 
ைபாவடட தெயைபாளரும் ெடடப 
த்ரமவ உறுபபினருைபான ைபா.சுப 
பிரைணியம், ்பாைக ெபார்பில் 
தென்மன ைபாவடட அமைபபு தெய 
ைபாளர் மு.தஜயரபாைன், அைமுக 

ெபார்பில் ததர்தல் பிரிவு தெயைபாளர் 
ஜி.தெந்தமிழன் ஆகிதயபாரும் 
அடுத்தடுத்து முத்துரபாைலிங்கத் 
ததவர் சிமை ைற்றும் அவரது 
்டத்துககு ைைர் தூவி ைரியபாமத 
தெலுத்தினர்.

தென்மன ைபாநகரபாடசியின் 
முன்னபாள் துமண தையர் கரபாத்தத 
தியபாகரபாஜன், ெைக  த்பாருளபாளர் 
ஏ.என்.சுந்ததரென், ெைத்துவ 
ைககள் கழக தமைவர் எர்ணபாவூர் 
நபாரபாயணன், ஆம் ஆத்மி கடசியின் 
ஒருங்கிமணப்பாளர் வசீகரன், 
இந்திய ஜனநபாயக கடசியின் தமை 
வர் ரவி ்ச்ெமுத்து, தமிழ்நபாடு 
வணிகர் ெங்கங்களின் த்ரமைபபு 
தமைவர் ஏ.எம்.விககிரைரபாஜபா, 
தமிழக விவெபாயிகள் ெங்க ைபாநிைத் 
தமைவர் தவடடவைம் ைணிகண 
டன் ஆகிதயபாரும் முத்துரபாைலிங்கத் 
ததவர் சிமைககு ைபாமை அணிவித்து 
ைரியபாமத தெலுத்தினர்.

நபாம் தமிழர் கடசியின் ெபார்பில் 

அககடசியின் தமைமை அலுவைகத் 
தில் சீைபான் தமைமையில் ைைர் 
வணகக நிகழ்வு நடத்தப்டடது. 
இததத்பால், த்ணகள் ்ைர் 
்பால்குடம், முமளப்பாரி எடுத்து 
வந்து முத்துரபாைலிங்கத் ததவர் 
சிமைமய வழி்டடனர். முத்து 
ரபாைலிங்கத் ததவர் சிமைககு 
ைரியபாமத தெய்ய வந்தவர்கள் முகக 
கவெம் அணிந்திருந்தனர். ெமூக 
இமடதவளிமய கமடபபிடிககும் 
்டி கபாவல் தும்றயினர் ததபாடர்ந்து 
அறிவுறுத்தி வந்தனர்.

முதல்வர் ைற்றும் அரசியல் 
கடசியின் தமைவர்கள் தவளியிடட 
முகநூல் ைற்றும் டவிடடர் 
்திவுகளில் கூறியிருப்தபாவது:
முதல்வர் பழனிசாமி: இந்திய 
ததசிய ரபாணுவத்துககு தமிழகத்தில் 
இருந்து த்ரும் ் மடமய திரடடி 
சுதந்திர தவடமகமய விமதத்த 
முத்துரபாைலிங்கத் ததவமர 
வணங்கி த்பாற்றுகித்றன்.

திமுக தலை்வர் மு.க.ஸ்ாலின்: 
தமிழ் தைபாழி, விவெபாயிகள் 
நைன், ெமுதபாய ஒற்றுமை 
த்பான்்றவற்றுககபாக  தன் வபாழ் 
நபாள் முழுவதும் ்பாடு்டடவர். 
அவர் கபாடடிய த்பாது வபாழ்வில் 
தூய்மைமய மீடதடடுகக உறுதி 
ஏற்த்பாம்.

தமிழக பாஜக தலை்வர்  
எல.முருகன்: ததசியமும் ததய்வீக 
மும் என் இரு கணகள் என்று வபாழ்ந்த 
முத்துரபாைலிங்க ததவருககு நம் 
வீரம் த்பாற்றும் வீர வணககங் 
கள்.

பபருநதலை்வர் மககள் 
கட்சியின் தலை்வர் என்.ஆர். 
தனபாைன்: வெதியபான குடும்்த் 
தில் பி்றந்து ததசீயம், ததய்வீகம் 
என இரணமடயும் இரு கணகளபாக 
த்பாற்றி வபாழ்ந்த ்சும்த்பான் 
ததவரின் பி்றந்த நபாள் ைற்றும் 
குருபூமஜ விழபா சி்றகக 
வபாழ்த்துகித்றன்.

நகைக் ைகை 
கைொளகளையில்
முக்கிய நபர் கைது

 �சென்னை
தியபாகரபாய நகர், ைன்னபார் 
ததருமவச் தெர்ந்தவர் ரபாதஜந் 
திர குைபார். இவர் தனது ைகன்களு 
டன் இமணந்து அதத ் குதியில் 
உள்ள மூெபா ததருவில் நமகக 
கமடயும், நமகப ்டடம்றயும் 
நடத்தி வருகி்றபார்.

இந்நிமையில் கடந்த 20-ம் 
தததி நள்ளிரவு இந்தக கமடககுள் 
நுமழந்த ைர்ை ந்ர்கள், ரூ.2 
தகபாடிககும் அதிக ைதிபபுள்ள தங் 
கம், தவள்ளி நமககமள தகபாள் 
மளயடித்துத்து தென்்றனர்.

குற்்றவபாளிகமளக  கணட 
றிந்து மகது தெய்ய, 5 தனிப 
்மடகள் அமைககப்டடன. 
தனிப்மட த்பாலீஸபார் விெபா 
ரமணயில், தென்மன மெதபாப 
த்டமடமயச் தெர்ந்த தவங்கதட 
ென் (37), அவரது கூடடபாளி சுதரஷ் 
(42), அவரது த்ண ததபாழி 
கங்கபா ஆகிதயபார் இந்தக 
தகபாள்மளயில் ஈடு்டடிருப்து 
ததரிய வந்துள்ளது.

இந்நிமையில் சுதரமெயும், 
கங்கபாமவயும் த்பாலீஸபார் 
திருவள்ளூர் ைபாவடடம் புடலூரில் 
கடந்த 26-ம் தததி மகது தெய்த 
னர். தமைைம்றவபாக இருந்த 
தவங்கதடெமன த்பாலீஸபார் தீவிர 
ைபாக ததடி வந்தனர். இந்நிமை 
யில் தவங்கதடெமன த்பாலீஸபார், 
தெய்யபாறில் தநற்று மகது தெய் 
தனர். தகபாள்மளயடிககப்டட 
நமக குறித்து ததபாடர்ந்து 
விெபாரமண நடககி்றது.

�	சென்்ன சபரம்பூர், ைாதவரம் சநடுஞொ்ையில் ைடசுமி அம்ைன் ககாயில் கபருந்து 
நிறுததம் அருகக ராம்ராஜ் காடடன் நிறுவனததின் கொரூம் கநறறு தி்றக்கப்படடது. 
கஜ.டி.குழுைததின் நிர்வாக இயக்குநர் விஎஸகஜ தினகரன் தி்றந்து ்வததார். 
உடன் ராம்ராஜ் காடடன் நிறுவன அதிகாரிகள், ஊழியர்கள். ்வரஸ, பாக்டீரியா 
சதாறறில் இருந்து பாதுகாக்கும் வ்கயில் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்படடுள்ள 
ஆன்டடி பாக்டீரியல் கவடடிகள், ெர்டடுகள் ைடடுமின்றி, ராம்ராஜ் காடடன் உறபததி 
செய்யும் அ்னதது கவடடி ரகங்கள், சுபமுகூர்தத ெர்டடுகள், டி-ெர்டடுகள், ஆண, 
சபண உள்ளா்டகள், குழந்்தகளுக்கான கவடடி ெட்டகள், பை வணண முகக் 
கவெங்கள் என அ்னதது ரகங்களும் இங்கு கி்டக்கி்றது.

CHENNAI

 (C) KSL Media Ltd.
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மேலும் பல விளையாட்டுச் செய்திகளுக்கு ‘இந்து தமிழ் திளெ' இளையதைத்துடன் இளைந்திடுஙகள்.

கேப்டன்சியை 
வி்டக்கூ்டாது:  

திகேஷ் ோர்த்திக்கு  
ேம்பீர் அறிவுயை

நிதிஷ் ைாணாவின் பலம் தெரிைாெ 
கொனியின் ெவறாே கேப்டன்சி

எநெச் சூழ்நியலயையும் 
புன்ேயேயு்டன் எதிர்தோள் 
என்பார் எஙேள் கேப்டன்: 

கொனி குறித்து ‘சிக்்ஸகபக்’ 
ருதுைாஜ் தேயக்வாட் ேருத்து

மரிைாயெக்குரிை 
வியைைாட்டு வீைைாே 
கொனியும் சர்ச்யசக்குரிை 
பிைபலமாே ஹர்திக் 
பாண்டிைாவும் கெர்வு

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

7.5% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவுக்கு

ஆளுநர் ஒப்புதல் தநதது மக்களின் வெற்றி
z அரசியல் தலைவர்கள் வரவவற்பு; மாணவர வேர்கல்கலய உடவே ததாடங்க வலியுறுததல்

 �தேனலே
மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி 
மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத உள் 
இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசசாதா 
வுக்கு ஆளுநர ஒப்புதல் அளித்தி 
ருப்பது தமிழ்க மக்்களுக்கு கிடடத் 
துள்்ள வவற்றி என்று அரசியல் 
்கட்சித் தடைவர்கள் ்கருத்து வதரி 
வித்துள்்ளனர. அவர்கள் கூறி 
யிருப்பதாவது:

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்: 
மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி 
மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத முன்னு 
ரிடம இடஒதுக்கீடு வழங்கும் 
மசசாதாவுக்கு 45 நாட்்கள் ்கழித்து, 
்கைநதாய்வு நடத்துவதற்்கான 
்காைம் வநருங்கி வரும் சநரத்தில், 
சவறு வழியின்றி ஒப்புதல் 
வழங்கிய ஆளுநருக்கு நன்றி 
வதரிவித்துக் வ்காள்கிசேன்.

திமு்க நடத்திய சபாராட்டமும், 
ஆளுநருக்கு வசன்டன உயர 
நீதிமன்ே நீதியரசர்கள் உ்ளப்பூரவ 
மா்க முன்டவத்த சவண்டுச்காளும், 
ஆளுநரின் மனமாற்ேத்துக்கு 
்காரணமா்க அடமநதது. ்காரணம் 

எதுவானாலும், இறுதியில் 
வவன்ேது சமூ்கநீதி. எப்சபாதும் 
வவல்லும் சமூ்கநீதி.

திரடாவி்ர் கழகத் தலைவர் 
கி.வீரமணி: இநத மசசாதாவுக்கு 
45 நாள் தாமதத்துக்கு பிேகு 
ஆளுநர ஒப்புதல் அளித்துள்்ளார. 
தமிழ்கத்தில் அடனத்து தரப்பிலும் 
எழுநத ்கடும் எதிரப்பு்க்ளால் சவறு 
வழியின்றி ஆளுநர ஒப்புதல் 
அளித்துள்்ளார. இது மக்்கள் 
சக்திக்கு கிடடத்த வவற்றி.

படாமக நிறுவனர் ரடாமதடாஸ: 
நீண்ட தாமதத்துக்கு பிேகு இநத 
சட்டத்துக்கு ஆளுநர ஒப்புதல் 
அளித்துள்்ளார. தாமதம் ஆனாலும் 
7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு 
ஆளுநர ஒப்புதல் அளித்திருப்பது 
மகிழ்ச்சி அளிக்கிேது. இது தமிழ்க 
மக்்களுக்கு கிடடத்த வவற்றி. 
இநத இடஒதுக்கீட்டுக்்கா்க முதன் 
முதலில் குரல் வ்காடுத்த ்கட்சி 
என்ே வட்கயில் பாம்க மிகுநத 
மகிழ்ச்சி அடடகிேது, வபருமிதம் 
வ்காள்கிேது. ஆளுநர ஒப்புதல் 
கிடடத்துவிட்டதால் மருத்துவக் 

்கல்லூரி மாணவர சசரக்ட்கடய 
உடனடியா்க வதாடங்்க நடவடிக்ட்க 
எடுக்்க சவண்டும்.

தமிழக கடாங்கிரஸ தலைவர் 
கக.எஸ.அழகிரி: மசசாதாவுக்கு 
ஒப்புதல் அளிக்்க ஆளுநர 45 நாட்்கள் 
அவ்காசம் எடுத்துக்வ்காண்டது 
சதடவயற்ேது. எதிரக்்கட்சி்களின் 
சபாராட்டம், தமிழ்க அரசின் 
அரசாடண ஆகியவற்ோல் 
ஆளுநர ஒப்புதல் அளித்துள்்ளார. 
இது தமிழ்க மக்்களுக்கும், 
சமூ்கநீதிக்கும் கிடடத்த வவற்றி. 

கதமுதிக தலைவர் விஜயகடாந்த்: 
மருத்துவப் படிப்பில் அரசுப் பள்ளி 
மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத 
உள் ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்்கான 
அரசாடணடய தமிழ்க அரசு சநற்று 
பிேப்பித்தது. இநநிடையில், 7.5 
சதவீத இடஒதுக்கீடு மசசாதாவுக்கு  
ஆளுநர ஒப்புதல் அளித்துள்்ளது 
வரசவற்்கத்தக்்கது. இதன்மூைம் 
தமிழ்கத்டத சசரநத 300-க்கும் 
சமற்பட்ட மாணவர்கள் இநத 
ஆண்சட மருத்துவப் படிப்பில் சசர 
இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிேது.

மடார்க்சிஸட் கம்யூனிஸட் 
மடாநிைச் செயைடாளர் கக.படாைகிருஷ் 
ணன்: மசசாதாவுக்கு ஆளுநர 
ஒப்புதல் அளித்திருப்பது தமிழ்க 
மக்்களின் ஒன்றுபட்ட சபாராட்டத் 
துக்கு கிடடத்த வவற்றி. முன் 
கூட்டிசய இநத ஒப்புதடை அளித் 
திருநதால் மாணவர்களின் மன 
உட்ளச்சடை தடுத்திருக்்கைாம். 
வருங்்காைத்திைாவது, சதரநவதடுக் 
்கப்பட்ட அரசாங்்கங்்களின் அதி 
்காரத்தில் ஆளுநர்கள் தடையிடா 
மல் இருக்்க சவண்டும்.

இந்திய கம்யூனிஸட் மடாநிைச் 
செயைடாளர் இரடா.முத்தரென்: மசசா 
தாவுக்கு ஆளுநர ஒப்புதல் அளித் 
திருப்பது தமிழ்க மக்்களுக்கு, 
சமூ்கநீதிக்கு கிடடத்த வவற்றி. 
முன்கூட்டிசய இநத ஒப்புதல் 
கிடடத்திருநதால்  மாணவர்கள், 
வபற்சோர உள்ளிட்ட ஒட்டுவமாத்த 
சமூ்கத்திலும் சதடவயற்ே பதற் 
ேத்டத தவிரத்திருக்்கைாம். இநத 
தாமதத்டத நியாயப்படுத்த ‘சட்ட 
ஆசைாசடன’ என்ே நடட 
முடே பயன்படுத்தப்பட்டுள்்ளது 

என்படத மக்்கள் எளிதா்க புரிநது 
வ்காள்வார்கள். 

தமடாகடா தலைவர் ஜி.கக.வடாென்: 
சட்ட மசசாதாவுக்கு ஆளுநர 
ஒப்புதல்  அளித்துள்்ளது வரசவற்்கத் 
தக்்கது. இநத மசசாதாடவ 
வ்காண்டுவநத அதிமு்க அரசுக்கும், 
ஒப்புதல் அளித்த ஆளுநருக்கும் 
தமா்கா சாரபில் நன்றிடய 
வதரிவித்துக் வ்காள்கிசேன்.

தமிழர் கதசிய முன்னணி 
தலைவர் பழ.செடுமடாறன்: அரசுப் 
பள்ளி்களில் பயிலும் கிராமப்புே 
ஏடழ, எளிய குடும்பங்்கட்ள 
சசரநத மாணவர்களின் மருத்துவ 
ராகும் ்கனடவ நிடேசவற்றும் 
வட்கயில் 7.5 சதவீத உள் ஒதுக் 
கீடு அளிப்பதற்்கான அரசாடண 
பிேப்பித்துள்்ள முதல்வர பழனி 
சாமிடய  மனமார பாராட்டுகிசேன். 
இநநிடையில் 7.5 சதவீத இடஒதுக் 
கீடு மசசாதாவுக்கு ஆளுநர 
ஒப்புதல் அளித்துள்்ளது தமிழ்க 
மக்்களுக்கு கிடடத்த வவற்றி.

இவவாறு அவர்கள் வதரிவித் 
துள்்ளனர.

கரூர் வைஸ்யா ைங்கி லயாபம் ரூ.115 ககயாடி 
 �தேனலே 

்கரூர டவஸயா வங்கி (ச்கவிபி) 
வசப்டம்பர மாதத்துடன் முடிவ 
டடநத இரண்டாம் ்காைாண்டில் 
ரூ.115 ச்காடிடய ைாபமா்க ஈட்டி 
யுள்்ளது. முநடதய ஆண்டு இசத 
்காைத்தில் ஈட்டிய ைாபத்டதவிட 
இது 82 சதவீதம் அதி்கமாகும். 
முநடதய ஆண்டு இசத ்காைத் 
தில் வங்கி ஈட்டிய ைாபம் ரூ.63 
ச்காடியாகும். 

அசதசபாை, வங்கியின் வசயல் 

பாட்டு ைாபம் ரூ.431 ச்காடியில் 
இருநது அதி்கரித்து ரூ.449 
ச்காடியா்க உயரநதுள்்ளது. வட்டி 
மூைமான வருமானம் அதி்கரித்து 
ரூ.601 ச்காடியா்க உள்்ளது. வட்டி 
அல்ைாத பிே இனங்்கள் மூைமான 
வருமானம் ரூ.272 ச்காடியாகும். 

அடரயாண்டில் வங்கியின் 
ைாபம் ரூ.220 ச்காடியா்க 
உயரநதுள்்ளது. முநடதய ஆண்டு 
இசத ்காைத்தில் வங்கியின் ைாபம் 
ரூ.136 ச்காடியா்க இருநதது. 

வங்கியின் ஒட்டுவமாத்த வரத்த்கம் 
ரூ.1,11,530 ச்காடியாகும். முநடதய 
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுட்கயில் 
ரூ.3,939 ச்காடி அதி்கரித்துள்்ளது.

வங்கி அளித்துள்்ள ்கடன் 
வதாட்க ரூ.1,020 ச்காடி அதி்க 
ரித்து ரூ.50,408 ச்காடிடயத் வதாட் 
டுள்்ளது. வங்கி திரட்டிய சசமிப்பு 
ரூ.61,122 ச்காடியாகும். வங்கியின் 
வாராக் ்கடன் ரூ.1,428 ச்காடியா்க 
உள்்ளது. நி்கர வாராக் ்கடன் 
ரூ.3,998 ச்காடியா்க உள்்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் பாஜக நடேதத உள்ள

கைல் ் யாத்திவைக்கு அனுமதி ைழங்கக் கூடயாது
zz டிஜிபியிடம் திருமாவளவன் கோரிக்ே; பாதுோப்பு கோரி பாஜே மனு

 � தேனலே
தமிழ்கத்தில் பாஜ்கவினர வரும் 
6-ம் சததி முதல் நடத்தவுள்்ள 
சவல் யாத்திடரக்கு ்காவல்துடே 
அனுமதியளிக்்க கூடாது என வலி 
யுறுத்தி டிஜிபி சஜ.ச்க.திரிபாதி 
யிடம் விடுதடை சிறுத்டத்கள் 
்கட்சியின் தடைவர திருமாவ்ளவன் 
எம்.பி. சநற்று மனு அளித்தார. 
சவல் யாத்திடரக்கு அனுமதி, 
பாது்காப்பு ச்காரி பாஜ்கவினர 
டிஜிபியிடம் மனு வ்காடுத்தனர.

டிஜிபியிடம் வ்காடுத்த மனு 
வில் திருமாவ்ளவன் கூறியிருப்ப 
தாவது:

்கடநத சிை மாதங்்க்ளா்கசவ 
தமிழ்நாட்டில் சமய நல்லிணக் 
்கத்டத சீரகுடைக்கும் விதமா்க 
சவல் யாத்திடர என்ே வபயரில் 
நவ.6 முதல் டிச.6 வடர பரப்புடரப் 
பயணம் சமற்வ்காள்்ளப்சபாவதா்க 
பாஜ்கவினர அறிவித்துள்்ளனர.

டிச.6 அம்சபத்்கர நிடனவு 
நாள். அசதசபால் பாபர மசூதி 
இடிக்்கப்பட்ட அநநாட்ளத் சதரந 
வதடுத்து யாத்திடரடய நிடேவு 
வசய்ய திட்டமிட்டிருப்பது அம்சபத் 
்கரின் நிடனவு நாட்ள ்கடடபிடிப் 
சபாருக்கும் பாபர மசூதி பிரச்சி 
டனடய மேநது இருப்சபாடரயும் 
சீண்டுவதா்க உள்்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மதக் ்கைவரத்டத 
தூண்டி அரசியல் ஆதாயம் 
சதட பாஜ்க முயற்சிக்கிேது. 
மக்்கட்ள பி்ளவுபடுத்தி சமாதடை 
உருவாக்கும் சநாக்்கத்சதாடு 

திட்டமிடப்பட்டுள்்ள இநத 
யாத்திடரக்கு அனுமதி வழங்்கக் 
கூடாது. 

இவவாறு மனுவில் குறிப்பிட் 
டுள்்ளார. பின்னர வசய்தியா்ளர 
்களிடம் திருமாவ்ளவன் கூறிய 
தாவது: 

சவல் யாத்திடர மூைம் சாதி, 
மத வவறிடயத் தூண்டி தமிழ்கத் 
தில் ்கைவரத்டத ஏற்படுத்த 
பாஜ்கவும் இநதுத்துவ சக்தி்களும் 
முயற்சிக்கின்ேன.

மனுதரமத்டத வபரியார எதற் 
்கா்க எதிரத்தார என்படத இடணய 
வழிக் ்கருத்தரங்கில் நான் 
சபசியடத தவோ்கப் பரப்புகி 
ோர்கள். வடமாநிைங்்கட்ளப் 
சபாை  சாதியின், மதத்தின் வபய 
ரால் எப்படி ஆட்சிடயக் ட்கப் 
பற்றினார்கச்ளா அசதசபாை தமிழ 

்கத்தில் இநத உத்திடயக் ட்கயாளு 
கிோர்கள். மடேநத முதல்வர 
எம்ஜிஆரின் புட்கப்படத்டத  
பாஜ்க பயன்படுத்துவடத  அதிமு்க 
வும், முதல்வரும், துடண முதல் 
வரும் சவடிக்ட்க பாரக்்கக்கூடாது.

திமு்க கூட்டணியில் ஒரு பதற் 
ேத்டத உருவாக்்க பாஜ்கவினர 
முயல்கின்ேனர. 7.5 சதவீத உள் 
ஒதுக்கீடு வதாடரபா்க அரசின் 
முடிடவ வரசவற்கிசேன். அசத 
சநரம் நீதிபதி ்கடையரசன் அறிக் 
ட்கயின்படி 10 சதவீதமா்க அதி்க 
ரிக்்க சவண்டும். நடி்கர ரஜினி  
நல்ை முடிடவ எடுத்திருக்கிோர. 
சாதி, மத அரசியலில் சிக்கி 
மனஉட்ளச்சலுக்கு ஆ்ளா்காமல் 
நைத்சதாடும் வ்ளத்சதாடும் ரஜினி 
இருக்்க சவண்டும். 

இவவாறு கூறினார.

பாதுகாப்பு ககாரி பாஜக மனு
பாஜ்க மாநிை வபாதுச் வசய 

ைா்ளர ்கரு.நா்கராஜன், வழக்்க 
றிஞர அணித் தடைவர பால் 
்கன்கராஜ் உள்ளிட்ட 5 நிரவாகி்கள் 
சவல் யாத்திடரக்கு அனுமதி 
மற்றும் பாது்காப்பு வழங்்கக் ச்காரி 
டிஜிபி திரிபாதியிடம் சநற்று சநரில் 
மனு அளித்தனர. சவல் யாத்தி 
டரக்கு அனுமதி வழங்குமாறு 
டிஜிபிடய தமிழ்க பாஜ்க தடைவர 
எல்.முரு்கன் ்கடநத மாதம் 
சநரில் சநதித்து வலியுறுத்தி 
ச்கட்டுக்வ்காண்டது குறிப்பிடத் 
தக்்கது.

க்�ானா ப�வல் அசசததால் மககள தயககம்

விவைவு, செயாகுசு கபருந்தில் 
தீபயாைளி முனபதிவு மந்்தம்
zzேடந்த ஆண்டவிட 50% கு்ைவு

 �தேனலே
தீபாவளி பண்டிட்க நவம்பர 14-ம் 
சததி (சனிக்கிழடம) வருகிேது. 
எனசவ, மக்்கள் வசாநத ஊர 
்களுக்கு நவ.12, 13-ம் சததி்களில் 
பயணம் வசய்ய ரயில், சபருநது 
்களில் டிக்வ்கட்்கள் முன்பதிவு 
வசய்து வருகின்ேனர. அரசு 
விடரவு சபாக்குவரத்துக் ்கழ்கம் 
சாரபில் திருச்சி, மதுடர, வநல்டை, 
நா்கரச்காவில், ச்காடவ, திருப் 
பூர, சசைம், கும்பச்காணம், 
நா்கப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல்சவறு 
இடங்்களுக்கு வசாகுசு, படுட்க 
வசதி வ்காண்ட சபருநது்கள் 
இயக்்கப்பட்டு வருகின்ேன.

அரசு விடரவுப் சபருநது்களில் 
பயணம் வசய்ய 60 நாட்்களுக்கு 
முன்பு டிக்வ்கட் முன்பதிவு வசய்யும் 
வசதி உள்்ளது. எனசவ, தீபாவளி 
பண்டிட்க வநருங்குவதால், 
டிக்வ்கட் முன்பதிவு வதாடங்கி 
யுள்்ளது. இருப்பினும், ்கசரானா 
அச்சம் ்காரணமா்க வவளியூர 
பயணத்டத மக்்கள் தவிரத்து 
வருகின்ேனர. இதனால், முன் 
பதிவு மநதமா்க இருக்கிேது.

இதுவதாடரபா்க அரசு 
சபாக்குவரத்து துடே உயர 
அதி்காரி்கள் சிைர கூறியதாவது: 

்கசரானா அச்சம் ்காரணமா்க 
மக்்கள் வவளியூர பயணத்டத 
தவிரத்து வருவடத ்கடநத 
ஆயுதபூடஜயின்சபாசத பாரக்்க 
முடிநதது. ்கடநத ஆண்டு 
தீபாவளிடய முன்னிட்டு வசன்டன 
யில் இருநது 4 ஆயிரத்துக்கும் சமற் 
பட்ட சிேப்பு சபருநது்கள் இயக் 
்கப்பட்டன. இநத ஆண்டில் இதில், 
50 சதவீத சபருநது்கட்ளயாவது 
இயக்்க முடிவு வசய்து, தயாராகி 
வருகிசோம். ஆனால், டிக்வ்கட் 
முன்பதிவு மநதமா்க இருக்கிேது. 

்கடநத ஆண்டில் தீபாவளி 
வதாடங்குவதற்கு 2 வாரங்்களுக்கு 
முன்சப வசன்டனயில் இருநது 
பயணம் வசய்ய சுமார 20 
ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்ட 
டிக்வ்கட் முன்பதிவாகி இருநதது. 

ஆனால், தற்சபாது சுமார 9 
ஆயிரம் டிக்வ்கட்டு்கள் மட்டுசம 
முன்பதிவாகி உள்்ளன.

இவவாறு அதி்காரி்கள் வதரிவித் 
தனர. 

தமிழகததில் முதல் முறையாக ஒ்� நாளில்

20 ஆயிைத்வ்த கடந்்த பத்திைப் பதிவுகள்
zzரூ.123.35 கோடி வருவாய் ஈடடப்படட்தாே ்தேவல் 

 �தேனலே 
தமிழ்கத்தில் சநற்று முன்தினம் 
ஒசர நாளில் முதல் முடேயா்க  
20,307 பத்திரங்்கள் பதிவு வசய்யப் 
பட்டதால்,  ரூ.123 ச்காடிசய 35 
ைட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்்ளது.

தமிழ்க அரசின் வருவாயில் 
வபரும் பங்கு வகிப்பது பத்திரப் 
பதிவுத் துடேயாகும். பத்திரப் 
பதிவுக் ்கட்டணம் மற்றும் 
முத்திடரத் தீரடவ ஆகியவற்றின் 
மூைம் இநத வருவாய் கிடடக் 
கிேது. தமிழ்கத்தில் உள்்ள 575 
சார பதிவா்ளர அலுவை்கங்்கள், 
மாவட்ட பதிவா்ளர அலுவை்கங் 
்களில் தினமும் சராசரியா்க 10 
ஆயிரத்துக்கும் சமல் பத்திரப் 
பதிவு நடடவபறுகிேது. சமலும், 
திருமண பதிவு, சங்்கங்்கள் பதிவு 
சபான்ேடவயும் நடடவபறு 
கின்ேன.

சரிந்த பதிவு வருவாய்
இநநிடையில், ்கடநத மாரச் 

25-ம் சததி ்கசரானா ஊரடங்்கால் 
பத்திரப் பதிவு அலுவை்கங்்கள் 
மூடப்பட்டதால், பதிவு வருவாய் 
சரிநதது. அதன்பின், வபாரு்ளாதார 
மீட்பு அடிப்படடயில், வணி்க 

நிறுவனங்்களுக்்கா்க மட்டும் 
பதிவுத்துடே அலுவை்கங்்கள் 
திேக்்கப்பட்டன. அதன்பின், 
குடேநத அ்ளவு சடாக்்கன் வழங் 
்கப்பட்டு, சமூ்க இடடவவளி 
அடிப்படடயில் வபாதுமக்்களும் 
பத்திரப் பதிவுக்்கா்க அனுமதிக் 
்கப்பட்டனர. வதாடரநது, பல்சவறு 
த்ளரவு்கள் அளிக்்கப்பட்ட நிடை 
யில், பத்திரப் பதிவு அலுவை்கங் 
்களும் முழு அ்ளவில் வசயல்படத் 
வதாடங்கின.

இநநிடையில்,  ்கடநத அக்.29-ம் 
சததி, அதி்கபட்சமா்க தமிழ்கத்தில் 
20,307 பத்திரங்்கள் பதிவு வசய்யப் 
பட்டன.

நாளக்தாறும் அதிகரிப்பு
முன்னதா்க, குறிப்பா்க, ்கடநத 

2018-ம் ஆண்டு பிப். 12-ம் சததி 
முதல்வரால் வதாடங்கி  டவக்்கப் 
பட்ட ஸடார 2.0 ்கணினிவழி 
பதிவு திட்டத்தால், தற்சபாது 
நாள்சதாறும் பதிவு வசய்யப்படும் 
பத்திரங்்களின்  எண்ணிக்ட்க 
வதாடரநது அதி்கரித்து வருகிேது.  

அநதவட்கயில், சநற்று முன் 
தினம் அதி்கபட்ச பத்திரப் பதிடவ 
சாரபதிவா்ளர அலுவை்கங்்கள் 

பதிவு வசய்துள்்ளன. குறிப்பா்க 
வசன்டன, மதுடர, ச்காடவ 
மண்டைத்துக்கு உட்பட்ட பகுதி 
்களில் 10 ஆயிரத்துக்கும் சமற் 
பட்ட பத்திரங்்கள் பதிவு வசய்யப் 
பட்டுள்்ளதா்க பதிவுத் துடே அதி 
்காரி்கள் வதரிவித்துள்்ளனர.

முந்்தய உசசஙகள
முன்னதா்க, இநத ஆண்டில், 

்கடநத வசப். 14-ம் சததி 19,769, 
வசப். 16-ம் சததி 19,681, பிப். 26-ம் 
சததி 18,703,  அக். 28-ம் சததி 
17,861 பத்திரப் பதிவு்கள் என்பசத 
ஒரு நாளில் அதி்கபட்ச பதிவா்க 
இருநதது. ்கடநத ஆண்டில், வசப். 
4-ம் சததி அதி்கபட்சமா்க 18,967 
பதிவு்களும், 2018-ம் ஆண்டு 
வசப். 12-ம் சததி அதி்கபட்சமா்க 
18,009 பத்திரங்்களும் பதிவு 
வசய்யப்பட்டுள்்ளது.

இதுவதாடரபா்க பதிவுத் துடே 
வசயைர பீைா ராசஜஷ் தனது 
ட்விட்டர பக்்கத்தில், “அக். 29-ம் 
சததி அதி்கபட்சமா்க 20,307 
பத்திரங்்கள் பதிவு வசய்யப் 
பட்டது மூைம் ரூ.123 ச்காடிசய 35 
ைட்சம் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்்ளது” 
என்று வதரிவித்துள்்ளார.

தமிழகததில் 7.22 லடசம் ் பருககு ததாற்று

செனவனையில் 2 லடெத்வ்த 
செருங்கி்து ககையானையா பயாதிப்பு
zzஒகே நாளில் 38 கபர் உயிரிழப்பு

 �தேனலே
தமிழ்கத்தில் ்கசரானா பாதிப்பு 
எண்ணிக்ட்க 7 ைட்சத்து 22,011 
ஆ்க அதி்கரித்துள்்ள நிடையில் 
வசன்டனயில் 1 ைட்சத்து 99,173 
என 2 ைட்சத்டத வநருங்கி உள் 
்ளது. சமலும் சநற்று மட்டும் 2,608 
சபர வதாற்ோல் பாதிக்்கப்பட்டனர. 
முதியவர்கள் உட்பட 38 சபர 
உயிரிழநதனர.

இதுவதாடரபா்க சு்காதாரத் 
துடே வவளியிட்ட வசய்திக்குறிப்பு:

தமிழ்கத்தில் சநற்று ஆண்்கள் 
1,568, வபண்்கள் 1,040 என வமாத்தம் 
2,608 சபர ்கசரானா டவரஸ 
வதாற்ோல் பாதிக்்கப்பட்டனர. 
அதி்கபட்சமா்க வசன்டனயில் 
723, ச்காடவயில் 228 சபருக்கு 
டவரஸ வதாற்று ஏற்பட்டுள்்ளது. 
இதன்மூைம் தமிழ்கத்தில் பாதிப்பு 
எண்ணிக்ட்க 7 ைட்சத்து 22,011 
ஆ்க அதி்கரித்துள்்ளது. 

இதுவடர வசன்டனயில் 1 
ைட்சத்து 88,280 சபர உட்பட 
தமிழ்கம் முழுவதும் 6 ைட்சத்து 
87,388 சபர குணமடடநதுள்்ளனர. 
சநற்று மட்டும் வசன்டனயில் 1,047 
சபர உட்பட தமிழ்கம் முழுவதும் 
3,924 சபர குணமடடநது வீடு்க 
ளுக்கு வசன்ேனர. வசன்டனயில் 
7,254 சபர உட்பட தமிழ்கம் 
முழுவதும் 23,532 சபர சிகிச்டச 
யில் உள்்ளனர.

அரசு மருத்துவமடன்களில் 
முதியவர்கள் உட்பட 21 சபர, 
தனியார மருத்துவமடன்களில் 
17 சபர என சநற்று 38 சபர 
உயிரிழநதனர. அதி்கபட்சமா்க 
வசன்டனயில் 13 சபர இேந 
துள்்ளனர. இதன்மூைம் ்கசரானா 
வால் உயிரிழநதவர்கள் எண் 
ணிக்ட்க 11,091 ஆ்க உயரநதுள் 
்ளது. வசன்டனயில் மட்டும் 3,639 
சபர இேநதுள்்ளனர. 

தமிழ்கத்தில் அதி்கபட்சமா்க 
வசன்டனயில் 1 ைட்சத்து 99,173, 
வசங்்கல்பட்டில் 43,481, ச்காடவ 
யில் 43,008, திருவள்ளூரில் 
37,760 என்ே எண்ணிக்ட்கயில் 
பாதிப்பு நிைவரம் உள்்ளது. 202 
அரசு மற்றும் தனியார ஆய்வ்கங் 
்களில் இதுவடர 98 ைட்சத்து 
85,443 பரிசசாதடன்கள் நடட 
வபற்றுள்்ளன. சநற்று மட்டும் 
77,356 பரிசசாதடன்கள் வசய்யப் 
பட்டுள்்ளன. இதுவடர 12 
வயதுக்கு உட்பட்ட குழநடத்கள் 
25,746 சபர, 13 வயது முதல் 
60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் 6 
ைட்சத்து 7,253 சபர,  60 வய 
துக்கு சமற்பட்டவர்கள் 89,012 
சபர வதாற்றுக்கு ஆ்ளாகி 
யுள்்ளனர.

இவவாறு அநத வசய்திக் 
குறிப்பில் வதரிவிக்்கப்பட்டுள் 
்ளது.

zS ரஜினியின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து ஒருசிை நபாட்கள்க மபாறி மபாறி த்கவல்்கள் வவளியபாகி வரும் நிலையில், அவரது இல்ைம் 
உள்ள ப்பாயஸ் ்கபார்டனில் சிை ரசி்கர்கள் பநற்று கூடி, அவர அரசியலுக்கு வர பவண்டும் என்று ப்கபாஷம் எழுபபினர.  படம்: ம.பிரபு

தபண் பயணிகளின் பாதுகாப்புககாக

‘எனைது க்தயாழி’திடடம் 
ையில்கையில் அறிமுகம்

 �தேனலே
வபண் பயணி்களின் பாது்காப்புக் 
்கா்க  ‘எனது சதாழி’ என்ே 
புதிய திட்டம் வதற்கு  ரயில்சவ 
யில் வசயல்படுத்தப்பட உள் 
்ளது. இதன்மூைம், வபண் பயணி 
்களுக்கு பயணம் முழுவதும் 
பாது்காப்பு வழங்்கப்படும். 

இதுவதாடரபா்க வதற்கு 
ரயில்சவ வவளியிட்ட வசய்திக் 
குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

ரயிலில் பயணிக்கும் வபண் 
பயணி்களுக்கு, புேப்படும் ரயில் 
நிடையத்தில் இருநது, வசன்ே 
டடயும் ரயில் நிடையம் வடர 
பாது்காப்பு அளிக்கும் சநாக்கில், 
‘எனது சதாழி’ (சமரி சசேலி) 
என்ே திட்டம் இநதிய ரயில்சவயில் 
வதாடங்்கப்பட்டுள்்ளது. முதல் 
்கட்டமா்க வதன் கிழக்கு ரயில்சவ 
யில் ்கடநத வசப்டம்பர மாதம் 
இத்திட்டம் வதாடங்்கப்பட்டது. 

இதற்கு வபண் பயணி்களிடம் 
வரசவற்பு கிடடத்ததால், 
அடனத்து ரயில்சவ மண்டைங் 
்களுக்கும் இத்திட்டம் விரிவு 
படுத்தப்பட்டுள்்ளது. இத்திட்டத் 
தின்படி ரயில் பயணம் வசய்யும் 
வபண் பயணி்கள், குறிப்பா்க 
தனியா்க பயணம் வசய்பவர்க 
ளிடம், ரயில்சவ பாது்காப்பு படட 
வபண் சபாலீஸார வதாடரபு 
வ்காண்டு பயணத்தின்சபாது 
சமற்வ்காள்்ள சவண்டிய பாது 
்காப்பு முன்வனச்சரிக்ட்க நடவடிக் 

ட்க்கள் மற்றும் பயணத்தின்சபாது 
ஏதாவது பிரச்சிடன ஏற்பட்டால் 
‘182’ என்ே எண்டண வதாடரபு 
வ்காள்்ளைாம் எனவும் அறிவுறுத் 
துவார்கள்.

சமலும், ரயில்சவ பாது்காப்பு 
படட சபாலீஸார (ஆரபிஎஃப்), 
வபண் பயணி்களின் இருக்ட்க 
எண், ரயில் வபட்டி எண் 
ஆகியவற்டே சச்கரித்து, ரயில் 
நிற்கும் இடங்்களில் பாது்காப்பு 
பணியில் உள்்ள ஆரபிஎஃப் சபாலீ 
ஸாருக்கு வதரிவிப்பார்கள். 
அவர்கள், சம்பநதப்பட்ட வபண் 
பயணி்கட்ளக் ்கண்்காணிப் 
பார்கள். சதடவப்பட்டால், வபண் 
பயணி்கட்ளத் வதாடரபு வ்காண்டு 
சபசுவார்கள்.  

ரயிலில் பாது்காப்பு பணியில் 
ஈடுபடும் ரயில்சவ பாது்காப்பு 
படடயினர மற்றும் மாநிை 
ரயில்சவ சபாலீஸாரும், தனியா்க 
பயணம் வசய்யும் வபண் பயணி 
்களுக்்கான பாது்காப்டப 
வழங்குவார்கள். சசர சவண்டிய 
இடம் வநததும், வபண் பயணி 
்களிடம் பாது்காப்பு பற்றி ்கருத்து 
்கட்ள ஆரபிஎஃப் குழுவினர 
சச்கரிப்பார்கள். இநதக் ்கருத்து 
்கள் பரிசீலிக்்கப்பட்டு சதடவ 
யான நடவடிக்ட்க எடுக் 
்கப்படும்.

இவவாறு வதற்கு ரயில்சவ 
வசய்திக்குறிப்பில் கூேப்பட்டுள் 
்ளது.

நவ.3-வது வாரம் 
மருத்துவக் 
கலந்ாய்வு

 �தேனலே
எம்பிபிஎஸ, பிடிஎஸ படிப்பு 
்களுக்கு நவம்பர 3-வது 
வாரத்தில் ்கைநதாய்டவத் 
வதாடங்்க மருத்துவக் ்கல்வி 
இயக்குநர்கம் திட்டமிட்டுள்்ளது.

அரசுப் பள்ளி மாணவர 
்களுக்கு 7.5 சதவீத உள்இட 
ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்புதல் 
கிடடத்துள்்ளதால் மருத்துவக் 
்கைநதாய்டவ நடத்துவதற்்கான 
பணி்கட்ள மருத்துவக் ்கல்வி 
இயக்குநர்கம் வதாடங்கியுள்்ளது.

இதுவதாடரபா்க சு்காதாரத் 
துடே அதி்காரி்களிடம் ச்கட்ட 
சபாது, “எம்பிபிஎஸ, பிடிஎஸ 
படிப்பு்களுக்்கான அகிை இநதிய  
ஒதுக்கீட்டு இடங்்களுக்்கான 
முதல் சுற்று ்கைநதாய்வு முடிவ 
டடநததும் தமிழ்கத்தில் மாநிை 
அரசு இடங்்களுக்்கான ்கைந 
தாய்வு வதாடங்குவது வழக்்கம். 
அதன்படி, நவம்பர 3-வது 
வாரத்தில் தமிழ்கத்தில் ்கைந 
தாய்வு வதாடங்்க திட்ட 
மிடப்பட்டுள்்ளது 7.5 சதவீத 
உள்இடஒதுக்கீட்டால் 300-க்கும் 
சமற்பட்ட அரசு பள்ளி மாணவர 
்கள் மருத்துவம் படிக்்க இடம் 
கிடடக்்க வாய்ப்பு உள்்ளது” 
என்ேனர.

zS வெய்தியபாளர்களி்டம் ப்சிய விசி்க 
தலைவர திருமபாவளவன். 

 (C) KSL Media Ltd.
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நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
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செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
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்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

இந்திரா காந்தி அணு ஆய்வு மையத்தில் 

அடைகாக்கும் டையம் திறப்பு
zzஅணுசக்தி துறை தறைவர் திைந்து றவதததார்

 �கல்பாககம்
கல்பாககத்தில உள்ள இந்திரபாகபாந்தி 
அணு ஆய்வு மையத்தில ்ல்வேறு 
த�பாழிலநுட் தைனத்பாருடகள 
உருவேபாககப்டுகின்றன. இந்நிமையில  
்ல்வேறு ஆய்வுப ்ணிகளுககபாக 
அணுபுரத்தில புதி�பாக அமைகபாககும் 
மையம் (இனகு்்சன தசனைர்) அமைக 
கப்டடுள்ளது. 

இம்மையத்தின தி்றபபு விழபா, 
இந்திய அணு சகதி இயககத் �ந்ம� 
யபாக கரு�ப்டும் ஜஹபாங்கீர் 
்ஹபாமி்பா்பாவின 111-வேது பி்றந்� 
நபாம்ளதயபாடடி ் நற்று கல்பாககத்தில 
நமைத்ற்்றது. இதில, அமைகபாககும் 
மையத்ம� இந்திய அணுசகதித் 
தும்றச் தசயைர் ைற்றும் �மைவேர் 
்க.என.வியபாஸ் கபாத�பாலி கபாடசி 
மூைம் ்நற்று தி்றந்து மவேத்�பார். 

இம�யடுத்து, இந்� ஆய்வு 
மையம் சபார்பில த�ர்்ைபாகிரபாஃபி 
எனும் ைபார்்கப புற்ம்ற த�பாைகக 

நிமையி்ை்ய கணைறியும் த�பாழில 
நுட்ம் உருவேபாககப்டடுள்ளது. 
இத்த�பாழிலநுட்த்ம� ்யன்டுத்� 
ரபாைச்சந்திரபா உயர் கலவி  நிறுவேனம் 
ைற்றும் இந்திரபாகபாந்தி அணு ஆய்வு 
மையம் இமை்ய புரிந்து�ர்வு 
ஒப்ந்�ம் இயககுநர் அருணகுைபார் 
்பாதுரி முனனிமையில ் நற்று  மகதய 
ழுத்�பானது. 

இ்�்்பால, சுற்றுச்சூழல கதிர் 
வீச்மச அ்ளவிடும் கதிர்வீச்சு ைபானிடைர் 
ைற்றும் ் வே்ளபாணமைச் சபார்ந்� விம� 
கள, ் யிர்கள ைற்றும் பி்ற த�பாைர்புமைய 
்குதிகளில கதிர்வீச்சு த�பாைர்்பான 
ஆய்வுகளில, கூடடு ஆரபாய்ச்சி 
ைற்றும் ் ைம்்பாடடுககபாக த்ரம்்லூர் 
இந்திய ்வே்ளபாண ஆரபாய்ச்சி கவுன 
சில கிருஷிவிகயபான ்கந்திரபா 
ைற்றும் த்ங்களூரு, தசனமனமயச் 
்சர்ந்� �னியபார் நிறுவேனங்களுைன 
புரிந்து�ர்வு ஒப்ந்�ங்களும் மகதய 
ழுத்�பாகின.
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ெபய�மா�ற�

நா�க�, �ேர� �ேஷா�தம� 
ம��� ெஜய�� பா¢சா£, 
94-95B , மகா�மா கா�� 
சாைல, §ைசயா நக�, ¨�ப�, 
ெச�ைன - 600077 எ�ற 
�கவ�«� வ��¬�ேறா�. 
எ�க� ®�த மக¯� ெபயைர 
�.¬�ஷா �°�� �.¬�ஷா 
ெர±� எ�ற ெபய�� 
மா�²³�ேளா� (´ற�த ேத�: 
21.10.2007). வா��®ல� எ¶. 
54AA 298878 ேத�«±ட 
28.10.2020 ேநா±ட� எ .
தனேசகர�, ெச�ைன, 
��¸ைல«�  உ� � 
ெச	ய�ப±��ள�. 

நா�க�, �ேர� �ேஷா�தம� 
ம��� ெஜய�� பா¢சா£, 
94-95B, மகா�மா கா�� 
சாைல, §ைசயா நக�, ¨�ப�, 
ெச�ைன - 600077 எ�ற 
�கவ�«� வ��¬�ேறா�. 
எ�க� இைளய மக¯� 
ெபயைர �.�ºதா �°�� 
�.�ºதா ெர±� எ�ற ெபய�� 
மா�²³�ேளா� (´ற�த ேத�: 
01.10.2011). வா��®ல� எ¶. 
54AA 298879 ேத�«±ட 
28.10.2020 ேநா±ட� எ .
தனேசகர�, ெ ச �ைன , 
��¸ைல«�  உ�� 
ெச	ய�ப±��ள�. 

� / 
ல�
��/	ல� ��பைன��

ெச�க�ப±� அ¬� DTCP 
Appd த¸ Â� Rs.8 ல±ச�, 
Subsidy 2.67L, EMI: 50-
50%  Int:0%. 90% Loan : 
6385810379 / 6369424401 

வ��ள�பர�க�

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம்  ைாவடடேஙகளில் 

புதிய ஆட்சியரகள் ப�ாறுப்்�ற்பு  
 �திருவள்ளூர்/கபாஞ்சிபுரம்   

திருவேளளூர்  ஆடசியரபாக இருந்� 
ை்கஸ்வேரிமய கபாஞ்சி ஆடசிய 
ரபாகவும், கபாஞ்சி ஆடசியரபாக 
இருந்� ்பா.த்பானமனயபாமவே 
திருவேளளூர் ஆடசியரபாகவும் 
இைைபாற்்றம் தசய்து, �மிழக அரசு 
உத்�ரவிடைது.  இம�யடுத்து  
்நற்று திருவேளளூர் ைபாவேடை 
ஆடசியர் அலுவேைகத்தில  த்பான
மனயபா  ஆடசியரபாக த்பாறுப்்ற் 
றுக தகபாணைபார். அவேருககு 
ைபாவேடை வேருவேபாய் அலுவேைர் 
முத்துசபாமி, ைபாவேடை ஊரக 
வே்ளர்ச்சி முகமை திடை  

இயககுநர் ் ைபாகநபாயகி உளளிடை 
அதிகபாரிகள  பூங்தகபாத்து அளித்து 
வேர்வேற்்றனர். 

இம�த் த�பாைந்து, அவேர்  
ைபாவேடை ஆடசியர் அலுவேைக 
வே்ளபாகத்தில தசயல்டும் ்ல 
்வேறு அரசு தும்றகளின அலுவேை 
கங்களுககு  தசனறு, ்பார்மவே 
யிடடு ஆய்வு தசய்�பார்.  பி்றகு, 
்ல்வேறு தும்ற அதிகபாரிகள 
திருவேளளூர் ைபாவேடைத்தின 
21-வேது ஆடசியரபாக த்பாறுப 
்்ற்றுகதகபாணை த்பானமனயபா 
வுககு �ங்கள வேபாழ்த்துகம்ளத் 
த�ரிவித்�னர். 

கபாஞ்சி ைபாவேடைத்தில   புதிய 
ஆடசியரபாக த்பாறுப்்ற்க வேந்�  
ை்கஸ்வேரி முனன�பாக  ் நற்று 
கபாமையில கபாைபாடசி அம்ைமன 
�ரிசனம் தசய்�ம�த் த�பாைர்ந்து 
ஆடசியர் அலுவேைகத்தில ஆடசி 
யரபாக த்பாறுப்்ற்றுக தகபாண 
ைபார். அவேருககு, ைபாவேடை வேரு 
வேபாய் அலுவேைர் முத்துரபாைலிங் 
கம், ைபாவேடை ஊரக வே்ளர்ச்சி 
முகமை திடை இயககுநர் �ர், 
த்ரும்புதூர் ்கபாடைபாடசியர் 
திவய ைற்றும் ் ல்வேறு தும்ற 
அதிகபாரிகள ைைர் தகபாத்து 
அளித்து வேர்வேற்பு அளித்�னர். 

திருவான்மியூர்  
காட்டன் ஹவுஸில்
தீபாவளி சிறப்பு விறபனை

 �சென்னை
திருவேபானமியூரில உள்ள கபாடைன ஹவுஸில 
தீ்பாவேளி சி்றபபு விற்்மன நைந்து வேரு 
கி்றது. இதுகுறித்து இந்நிறுவேனத்தின 
நிர்வேபாக இயககுநர் ் வேணு்கபா்பால த�ரி 
வித்துள்ள�பாவேது:

திருவேபானமியூர் ைற்றும் சுற்றுப்குதி 
ைககளின ஜவுளித் ்�மவேகம்ள பூர்த்தி 
தசய்யும் வி�ைபாக திருவேபானமியூர் சிகனல 
அரு்க எல.பி.சபாமையில 20 ஆயிரம் 
சதுரஅடி ்ரபபில அமைந்துள்ளது கபாட 
ைன ஹவுஸ். தீ்பாவேளிககபாக ஆணகளுககு 
்டடு ் வேடடி, குர்த்�பா, தெர்வேபானி, குழந் 
ம�களுககபாக தரடி்ைட ் டடு ் பாவேபாமை, 
தைஹங்கபா, ைபாங் கவுன, ஜீன, தஜகிங்ஸ், 
்பா்பாசூட, த்ணகளுககபாக கபாகரபாஸ், 
தைஹங்கபா, ்டடுப புைமவே, கைம்கபாரி, 
டிமசனர் புைமவேகள உளளிடை வேமககள 
ைற்றும் ் ைடசிங் ரகங்கள ஏரபா்ளைபாக குவிந் 
துள்ளன. 40 வேயதுககு ்ைைபான த்ண 
களுககு சி்றபபு குர்த்தி, ்டடு ்்பான்ற 
புைமவேகள கும்றந்� விமையில கிமைக 
கின்றன.

�ற்்்பாம�ய க்ரபானபா சூழலில ைகக 
ளின த்பாரு்ளபா�பாரம் த்ரிதும் ்பாதிக 
கப்டடுள்ளது. இம� கருத்தில தகபாணடு, 
அவேர்க்ளது ் டதஜடடுககு ஏற்் கும்றந்� 
விமையில �ரைபான ஜவுளி ரகங்கம்ள 
வேழங்குகி்்றபாம். தைபாத்�ைபாக தகபாள 
மு�ல தசய்து, தைபாத்� விமைக்க விற் 
்மன தசய்கி்்றபாம்.

எங்கள ஊழியர்கள ைற்றும் வேபாடிக 
மகயபா்ளர்களின ்பாதுகபாபபுககு முககி 
யத்துவேம் �ருகி்்றபாம். முகக கவேசம் 
இலைபாைல வேந்� வேபாடிகமகயபா்ளர் 
களுககு இதுவேமர 40 ஆயிரம் முகக 
கவேசம் �ந்துள்்ளபாம். இங்கு தீ்பாவேளி 
சி்றபபு விற்்மன �ற்்்பாது விறுவிறுப 
்பாக நைந்து வேருகி்றது.              

�zஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய, பிரம்மாண்ட ஷேமாரூம ஹைதரமாபமாத்தின் ஷேமா்மாஜிகு்டமா 
ேர்க்கிள் பகுதியில ஷேற்று திறக்்கபபட்டது. திறபபு விழமா சிறபபு ேலுஹ்கயமா்க, இங்கு தங்்கம வமாங் 
கும அஹனவருக்கும அஷத எஹ்டக்கு வவள்ளி இ்லவேம. ஒரு ்கமாரட ஹவரத்துக்கு 25 கிரமாம வவள்ளி 
இ்லவேம என ப்ல ேலுஹ்க்கஹை ஜிஆர்டி அறிவித்துள்ைது. ‘‘இணஷ்டமார் பமார்க்கிங் வேதி, 3 தைங் 
்கள் என பிரம்மாண்ட்மா்க இநத ஷேமாரூம அஹ்க்்கபபடடுள்ைது. வீடடில இருநதபடி ேஹ்க வமாங்கும 
வஹ்கயில ‘ஜிஆர்டி ஹ்லவ் வீடிஷயமா ேமாபபிங்’ வேதியும இங்கு உள்ைது’’ என்று நிர்வமா்க இயக்குேர் 
்கள் ஜி.ஆர்.‘அனநத்’ அனநதபத்்ேமாபன், ஜி.ஆர்.ரமாதமாகிருஷ்ணன் ஆகிஷயமார் வதரிவித்தனர்.

தாமபரம விமாைப்பன்ட னமயத்தில்
பயிறசி வீரர்களின் நினறவு அணிவகுப்பு

 �சென்னை
�பாம்்ரம் விைபானப்மை ் யிற்சி மையத்தில ் யிற்சி முடித்� 
வீரர்களின ்யிற்சி நிம்றவு அணிவேகுபபு நமைத்ற்்றது.

தசனமன �பாம்்ரம், விைபானப்மை ்யிற்சி மையத்தில 
உள்ள தைககபானிககல ் யிற்சி மையத்தில 609 வீரர்கள கைந்� 
67 வேபாரங்க்ளபாக ் யிற்சி ் ைற்தகபாணைனர். இப்யிற்சி நிம்றவு 
த்ற்்றம�யடுத்து, ்யிற்சி நிம்றவு அணிவேகுபபு ்நற்று 
முனதினம் நமைத்ற்்றது. ஜைஹளளியில உள்ள இந்திய 
விைபானப ் மை மையத்தின �மைவேர் ஏர் கைபா்ைபார் சபார்ைஸ் 
ஆணடரூஸ் சி்றபபு விருந்தினரபாக ்ங்்கற்று, வீரர்களின 
அணிவேகுபபு ைரியபாம�மய ஏற்றுக தகபாணைபார்.

நிகழ்ச்சியில ் ்சிய அவேர், ் யிற்சி முடித்துள்ள வீரர்கள 
்ணியில ் சர்ந்� பி்றகும் த�பாைர்ந்து த�பாழிலநுட் �குதிகம்ள 
வே்ளர்த்துக தகபாள்ள ் வேணடும். அத்துைன, விைபானப்மையின 
ைரபுகம்ள கபாககும் வேமகயில வீரர்கள தசயல்ை ் வேணடும் 
என்றபார். ்யிற்சியில அமனத்துப பிரிவுகளிலும் சி்றப்பாக 
தசயல்டை�ற்கபாக, வினய் குைபார் என்வேருககு ஆலரவுணைர் 
்கபாபம் வேழங்கப்டைது. ்பாதுகபாபபுத் தும்ற ்த்திரிமக 
�கவேல அலுவேைகம் தவேளியிடை தசய்திககுறிபபில இத்�கவேல 
த�ரிவிககப்டடு உள்ளது.

CHENNAI

zS பல்லமாவரம ஷரடியல ேமாஹ்லயில ் ஹழநீர் வடிவதற்கும, ஏரியின் உபரிநீர் வவளிஷயறவும இரணடு வபரிய ்கமாலவமாய்கள் அஹ்க் 
்கபபடடு வருகின்றன. வ்டகிழக்கு பருவ்ஹழ வதமா்டங்கியுள்ை நிஹ்லயில, இபபணி்கஹை விஹரநது முடிக்்க ஷவணடும என்பஷத 
இபபகுதி வபமாது்க்்களின் ஷ்கமாரிக்ஹ்கயமா்க உள்ைது.  படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

zS ரமாயபுரத்தில பிைமாஸ்டிக் ்ற்றும ஷதமால வபமாருட்கஹை ஷேமித்து ஹவத்திருநத 
தனியமார் குஷ்டமானில பற்றி எரியும தீஹய தணணீஹர பீயச்சி அடித்து ்கடடுக்குள் 
வ்கமாணடு வரும தீயஹ்ணபபு பஹ்ட வீரர்்கள்.

ராயபுரத்தில் தனியார கு்ைானில் தீ வி�த்து
 �சென்னை 

ரபாயபுரத்தில �னியபார் கு்ைபானில 
திடீர் தீ வி்த்து ஏற்்டைது. இ� 
னபால அப்குதி முழுவேதும் புமக 
ைணைைைபாக கபாடசியளித்�து.

தசனமன ரபாயபுரம், ் ைபாடைஸ் 
ரபாைசபாமி த�ருவில �னியபாருககுச் 
தசபாந்�ைபான கு்ைபான ஒனறு 
உள்ளது. அதில பி்ளபாஸ்டிக 
த்பாருடகள ைற்றும் ்�பாைபால 
தசய்யப்டை த்பாருடகள மவேக 
கப்டடிருந்�ன. இந்நிமையில, 
இந்� கு்ைபானில ் நற்று ைதியம் 
திடீர் தீ வி்த்து ஏற்்டைது. �கவேல 
அறிந்து ரபாயபுரம், �ணமையபார் 
்்டமை, வியபாசர்்பாடி, தும்ற 
முகம், எஸ்பி்ள்னடு, திருதவேபாற்றி 
யூர் உளளிடை இைங்களிலிருந்து 
9 தீயம�பபு வேபாகனங்கள,  
5 �ணணீர் ைபாரிகள சம்்வே 
இைத்துககு விமரந்�ன.

பி்ளபாஸ்டிககபால ஆன த்பாருட 
கள உள்்ள இருந்��பால,  கரும் 
புமகயுைன தீ ்ற்றி எரிந்�து.  

தீயம�பபு அதிகபாரி ரபா்ஜஷ் 
கண�பா �மைமையில, 50 தீய 
ம�பபு வீரர்கள சுைபார் 5 ைணி 
்நரம் கடுமையபாக ்்பாரபாடி 
தீமய அம�த்�னர். 

இந்� தீ வி்த்தில கு்ைபானில 
இருந்� அமனத்து த்பாருடகளும் 
்ச�ைமைந்�ன. மின கசிவு 

கபார�ைபாக  தீ வி்த்து ஏற்்ட 
ை�பா? அலைது வி்த்துககு ் வேறு 
ஏ்�னும் கபார�ைபா? என ் ்பாலீ 
ஸபார் த�பாைர்ந்து விசபாரித்து வேரு 
கின்றனர். திடீர் தீ வி்த்�பால, 
ரபாயபுரம் ் குதி்ய சிறிது ் நரம் 
புமக ைணைைைபாக கபாடசியளித் 
�து. 

 (C) KSL Media Ltd.
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முதலுக்கும் முதலான இந்திய சுதந்திரப் ப�ார்
சாவர்க்கர எழுதிய ‘எரிமலை’ த�ொடங்கி வில்லியம் டடல்ரிம்பிள் எழுதிய ‘்கலடசி மு்கைொயன்’ வலை 

1857 சிப்ொய்்க ்கை்கதல�ப ்ற்றி நூற்று்ககும் டமற்்டட புத�்கங்்கள் ட்சுகின்்றன. இந்திய 
சு�ந்திைப ட்ொைொடட இய்க்கததின் வைைொற்ல்றச் சிப்ொய்்க ்கை்கததிலிருந்து த�ொடங்குவது�ொன் 

இன்றும் வழ்க்கமொ்க இருந்துவருகி்றது. அ�ற்கும் 50  ஆண்டு்களு்ககு முன்ட் நடந்� டவலூர புைடசிலய்க 
குறிதட�ொ, அ�ற்கும் முன்ட் 1801-ல் த�ன்�மிழ்கததில் ஆங்கிடையர்களு்ககு எதிைொ்க நடந்� ட்ொர்கலை்க 
குறிதட�ொ இந்திய வைைொற்்றொசிரியர்கள் த்ொருட்டுததுவட� இல்லை. ஏன், �மிழ்க வைைொற்றிலும்கூட இலவ 
உரிய மு்ககியததுவம் த்றுவதில்லை.

சிப்ொய்்க ்கை்கம் ட�ொல்வியுற்று, இைண்டொம் ்்கதூர 
ஷொ ைங்கூனு்ககு நொடு ்கடத�ப்டடல� எழுதும் 
வைைொற்்றொசிரியர்கள், �மிழ்கததில் ்கம்த்னி ஆடசி்ககு 
எதிைொன ட்ொரில் ட�ொல்வியுற்று, பினொங்கு்ககு நொடு 
்கடத�ப்டட சிவ்கங்ல்க மன்னர த்ரிய உலடயணலையும் 72 
வீைர்கலையும் ் ற்றிப ட்சுவட� இல்லை. ஆங்கிடையர்களு்ககு 
எதிைொ்கப ட்ொரிடட�ற்்கொ்க இந்திய அைவில் நொடு ்கடத�ப்டட 
மு�ல் மன்னர அவர. பினொங்கிலிருந்து பின்பு சுமதைொவு்ககு 
இடம்மொற்்றப்டடொர, அங்கு உடல்நைம் குன்றி �னது 34 
வயதில் இ்றந்�ொர. பினொங்கில் தீவொந்திைத �ண்டலனலய 
அனு்வித�வர்களுள் சின்ன மருதுவின் 12 வயது ம்கன் 
துலைசொமியும் ஒருவர. நொடு ்கடத�ப்டடவர்களில் சொதி 
ட்�மின்றி எல்ைொ சமூ்கத�வர்களும் இருந்�ொர்கள் என்்து 
அன்று நிைவிய சமூ்க நல்லிண்க்கதல� எடுததுச்தசொல்கி்றது.

்கொலையொரட்கொவில் ட ொ்லைப ் ற்றி ‘1801’ என்்ற �லைபபில் 
நொவல் எழுதிய மு.ைொடேந்திைன், அபட்ொரில் அலடந்� 
ட�ொல்வியொல் விலைந்� துயைங்்கலையும் தீவொந்திைத 
�ண்டலனலயயும் குறிதது ‘்கொைொ ்ொணி’ என்்ற �னது 
அடுத� நொவலை எழுதியிரு்ககி்றொர. இது முந்ல�ய நொவலின் 
த�ொடரச்சி என்றும் தசொல்ைைொம். எதிரியின் அணிலயச் 
டசரந்�வர என்்றட்ொதும் வீைர அல்ைொ� ஒருவலைச் 

சில்றப்டுதது�ல் கூடொது என்்ற ட்ொர தநறியிலிருந்து 
வழுவொ�வர சின்ன மருது. அந்� தநறிலயச் சுடடி்க்கொடடி 
அவரிடமிருந்து ்கணவலை மீடடு அலழததுவந்� ஓர ஆங்கிைப 
த்ண்ணின் நன்றியுணரச்சி, மு�ல் அததியொயததிடைடய 
வஞச்கங்்களு்ககு அஞசொ� ட்ொர நடவடி்கல்க்களில் 
மனி� விழுமியங்்கள் எதிரத்கொள்ளும் சி்க்கலைப ்ற்றிப 
ட்சும் தீவிைமொனத�ொரு உலையொடலு்ககு இந்� நொவலை 
இடடுச்தசன்றுவிடுகி்றது.

ஏ்ற்ககுல்றய இைண்டு மொ�்க ்கடற்்யணததில் 
்கப்லிடைடய மூவர உடல்நலிந்து இ்றந்�து, பினொங்கில் 
�லையி்றங்கியட்ொது ் தது ட்ரு்ககும் டமல் மனபபி்றழ்வு்ககு 
ஆைொனது என்று தீவொந்திைத �ண்டலனயின் த்கொடுலம 
இந்� நொவலில் விவரி்க்கப்டுகி்றது. கூடடவ, திபபுசுல்�ொனின் 
ட்கைைப ்லடதயடுபபு, த�ன்கிழ்க்கொசியொவில் 
்கடற்த்கொள்லையர்களின் அச்சுறுத�ல்்கள், ்கம்த்னி 
அதி்கொரி்களின் ஊழல்்கள், ்கம்த்னி நிரவொ்கததில் 
கிறிஸ�வப ்ொதிரியொர்கள் தசலுததிய தசல்வொ்ககு, 
கிறிஸ�வததின் சமயப பிரிவு்களிலடடய நிைவிய பிண்ககு்கள், 
பினொங்குத தீவின் நம்பி்கல்க்கள், ஒரு ட்ொரத �ொ்ககு�ல் 
அந்�ப ்ருவததின் ஒடடுதமொத� தவள்ைொலம்ககும் 
ட்கடொகிபட்ொவது என்று 200 ஆண்டு்களு்ககு முந்ல�ய 

்கம்த்னி ஆடசி்க்கொைம் ்கொடசி்கைொ்க விரிகின்்றன. 
�மிழ்கததின் இன்ல்றய �விர்க்கவியைொ� ்கொலை 
உணவொன இடலி, இந்ட�ொடனஷியொவின் ்கண்டுபிடிபபு 
என்்து ட்ொன்்ற வைைொற்றுச் சுவொைஸயங்்களும் ஆங்்கொங்ட்க 
எதிரப்டுகின்்றன.

ட்ொரின்ட்ொது அப்ொவி ம்க்கள் ் லியொ்க்க கூடொது என்்ற 
தநறியில் உறுதிடயொடு இருந்�ட� ் ொஞசொைங்குறிச்சியிலும் 
்கொலையொரட்கொவிலிலும் ட�ொல்வியலடந்��ற்கு்க 
்கொைணம். ்கடடத்ொம்மு சட்கொ�ைர்களு்ககு அலட்க்கைம்  
அளித��ற்்கொ்கத �னது கூடடொளி்கலையும் உ்றவினர்கலையும் 
தூ்ககு்க ்கயிற்று்ககு்க த்கொடுததுவிடடு, எங்ட்கொ ஒரு 
தீவில் �ன்னந்�னியொ்கச் சில்றவொசம் அனு்வித� த்ரிய 
உலடயணலை நம் நொடும் வைைொறும் ஏன் ட்ச மறு்ககி்றது 

என்்ற ட்கள்விடய இந்� நொவலை வொசிதது முடித�தும் 
எழுகி்றது.

கிழ்ககிந்திய ்கம்த்னி அதி்கொரி்களின் ்கடி�ங்்கள், 
நிலனவு்க குறிபபு்கள் ஆகியவற்ல்றயும் ட்க.ைொேய்யன்,  
எஸ.தேயசீை ஸடீ்ன் மு�லிய வைைொற்று ஆய்வொைர்களின் 
நூல்்கலையும் ஆ�ொைங்்கைொ்க்க த்கொண்டு இந்� நொவலு்க்கொன 
அடித�ைங்்கலை்க ்கடடலமததிரு்ககி்றொர மு.ைொடேந்திைன். 
டவலு நொச்சியொரும் அவைது மரும்கன் த்ரிய உலடயணரும் 
�லைமல்றவொயிருந்� விருப்ொச்சி்க ்கொடு்களிலிருந்து 
பினொங்கு, சுமதைொ வலையில் இந்� வைைொற்றுச் சுவடு்கலைப 
பின்த�ொடரந்து ்யணங்்கலை டமற்த்கொண்டிரு்ககி்றொர. 
ஆ�ொைங்்கலைத திைடடுவ�ற்்கொ்க இவவொறு உலழபல்ச் 
தசலுததியிருபபினும் நொவல் வடிவததில் இன்ல்ற்ககுச் 
சொததியமொகியிரு்ககும் நவீன உததி்கலை இன்னும் 
சி்றப்ொ்க்க ல்கயொண்டிரு்க்கைொடமொ என்று எண்ணவும் 
ட�ொன்றுகி்றது. ஏதனனில், வொச்கர்களு்க்கொன புலனவுச் 
சவொல்்கள் எதுவுமின்றி நொவல் முழுவதுடம எளிலமயொ்கவும் 
டநைடியொ்கவும் விை்க்கப்டடுவிடுகி்றது.

வைைொற்றுப புத�்கம் என்்ற வல்கலமயில், ஆங்கிைததில் 
தவளிவந்து ட�சிய அைவில் ்கவனம்த்்ற டவண்டிய 
உள்ைட்க்கம் த்கொண்ட நூல் இது. எனினும், புலனவின் 
துலணடயொடு அல�த �மிழில் உணரவுபூரவமொ்க்க ்கடத� 
முயன்றிருப்து �மிழரு்ககுத �ம் வைைொற்ல்ற நிலனவூடடும் 
டநொ்க்கமொ்கடவ இரு்க்க டவண்டும். அது நில்றடவ்றடடும்.

புவி

காலா பாணி
மு.ராஜேந்திரன்
அகநி வெளியீடு
ெந்்தொசி-604408
வ்தாடர்புக்கு:  
98426 37637
விலல: ரூ.650

காமிக்ஸ் கார்னர்

பா.ஜம்புலிங்கம்உலக வரலாறு அறிபவாம்

உலக சரித்திரம்
ேொஹர்லால் ஜேரு

்தமிழில்: ஒ.வி. அளஜகசன்
அலலகள் வெளியீடடகம்
ராமாபுரம், வசன்லனை-89
வ்தாடர்புக்கு: 98417 75112

விலல: ரூ.1,150  
(2 பாகஙகளும்)

புததயதலத் பதடி...
புதையல் எனும் வார்ததை ஏற்படு்ததும் மயக்கம் அலாதியானது. 

ப்பராதை, மரமம், ைா்கைம், துபரா்கம், வஞை்கம், தியா்கம் 
என ஏராளமான அம்ைங்கள் நிதைநைதவ புதையல் குறி்தை 
புதனவு்கள். ஸ்பாக்கட்டி கவஸ்டரன் ்ப்டங்கள் முைல் ்காமிகஸ 
வதர நிதைய உைாரணங்கதளச் கைால்லலாம். அதிரடி பரஞைர 
க்டகஸ வில்லரும் அவரது ை்கா கிட் ்காரைனும் பைான்றும் இநைக 
்காமிகஸ ்கதையும் அப்படி்தைான்.

வஙகி்களில் க்காள்தளயடி்தை ்பண்ததை, கமகசிப்காவில் 
த்கவி்டப்பட்்ட சுரங்கம் ஒன்றில் மதை்ததுதவ்ததிருககிைான் 

க்காள்தளயன் லின்க வாக்கர. ஒரு 
க்காள்தள முயறசியின்ப்பாது அவனது 
கூட்்ட்ததின் மீது ராணுவ்ததினர 
ைாககுைல் ந்ட்ததுகிைார்கள். 
்பலர உயிரிழக்க இருவர த்கது 
கையயப்படுகிைார்கள். மதல மீதிருநது 
குதிதரயு்டன் ஆறறில் குதி்தது்த 
ைறக்காதல கையதுக்காள்கிைான் 
வாக்கர. புதையல் ்பறறிய ர்கசியம் 
மட்டும் உயிரபபு்டன் உலவுகிைது. 
இைறகித்டபய அநைப ்பண்ததை 
எடு்தது வஙகி்களி்டம் க்காடுக்க 
முன்வருகிைாள் அவனது மதனவி 
ஃபபளாரா, அதில் 10% ்பஙகு 
பவண்டும் எனும் நி்பநைதனயு்டன்.

சுரங்க்ததில் புதையல் எஙகு 
இருககிைது என்்பதைக குறிககும் 
வதர்ப்டம் அவள் த்கவைம் 
இருககிைது. ஆனால், அநைச் சுரங்கம் 
இருககும் இ்டம், சிதையில் இருககும் 
இரு க்காள்தளயர்களுககு மட்டுபம 
கைரியும். எனபவ, அவர்களில் 
ஒருவதன இநை்த திட்்ட்ததில் 

்பயன்்படு்தை வஙகி்களும், பரஞைர்களின் ைதலதமய்கமும் 
முடிகவடுககிைார்கள். ஆ்ப்தைான இநைப ்பயண்ததில் க்டகஸ 
வில்லரும், கிட் ்காரைனும் துதண நிற்க பவண்டும் என்்பதுைான் 
ஏற்பாடு. வைண்்ட ்பாதல நில்ததில் நீளும் ்பயணம் முழுவதும் 
அள்ளக குதையாை ைா்கைம். எல்லாவறதையும் ைாண்டி ஃபபளாரா 
கவளிப்படு்ததும் வீரமும் ைாதுரியமும் இநைக ்காமிகதஸை்த ைனி்ததுக 
்காட்டுகின்ைன. ‘ஆரண்ய ்காண்்டம்’ ்ப்ட்ததின் எதிரநாயகி சுபபுதவ 
நிதனவு்படு்ததும் ்பா்ததிரம். ்படி்ததுப ்பாருங்கள், ஒரு முழு நீள 
கவஸ்டரன் ்ப்ட்ததைப ்பார்தை உணரதவப க்பைலாம்!

- வெ.சந்திரம�ோகன்

தம்பி

கைாதலக்காட்சி யு்க்ததுககு முன்பு வாகனாலி ப்காபலாச்சிகக்காண்டிருநை ்காலம் அது. எல்லா்த 
துதை்கதளயும் ப்பால வாகனாலி்த துதையிலும் ஆண்்கபள ஆககிரமி்ததுகக்காண்டிருநைனர. 

இநநிதலயில், நாடு சுைநதிர்ததை கநருஙகிகக்காண்டிருநை நாட்்களில் க்டல்லியில் உள்ள ‘அதன்ததிநதிய 
வாகனாலி நிதலய’்ததின் உருது பிரிவில் கையதி வாசிப்பாளரா்கச் பைரநைார ைாயிைா ்பாபனா. அவரைான் 
இநதியாவின் முைல் க்பண் கையதி வாசிப்பாளர. அபப்பாது பிபிசியில்கூ்ட க்பண் 
கையதி வாசிப்பாளர இல்தல என்்பது குறிபபி்ட்தைக்கது.

லகபனாதவச் பைரநை ைாயிைா ைனககுப பிடிக்காை ஒரு திருமண வாழகத்கயிலிருநது 
கவளிபயறியவர. அவருககு தைய்த என்கைாரு ம்கன் பவறு. லகபனாவில் அவர பநருவின் 
ைப்காைரியான விஜயலட்சுமி ்பண்டிட்த்டச் சில முதை ைநதி்ததிருககிைார. க்டல்லி ‘அதன்ததிநதிய 
வாகனாலி’யில் பவதலககு்த ைான் விண்ணபபி்ததிருப்பைா்க அவரி்டம் ைாயிைா கூை அவபரா 
ைாயிைாவுககு பவதல ைரும்்படி ்பரிநதுதரககிைார.

1947, ஆ்கஸட் 10 அன்று க்டல்லிககு்த ைன் ம்கன் தையது்டன் வநதிைஙகிய ைாயிைா 
ைனககு பவண்்டப்பட்்ட குடும்்ப்தது்டன் சில நாட்்கள் ைஙகுகிைார. குழநதைதய அவர்கள் 
வீட்டிபலபய விட்டுவிட்டு ஆ்கஸட் 11 அன்று பவதலயில் பைரகிைார. ஆ்கஸட் 13 அன்று 
அவர முைன்முைலா்கச் கையதி வாசிககிைார. அவர கையதி வாசிப்பதைப ்பறறி மறுநாள் ‘தி 
ஸப்டட்ஸபமன்’ ்ப்ததிரித்கயில் பவறு கையதி வநைது.

அவர பவதலயில் பைரநை நாதளவி்ட இநதிய சுைநதிர தினம் அவருககு மி்க முககியமான 
நாளா்க இருநைது. கைஙப்காட்த்டயில் க்காடி ஏறறுைலில் ஆரம்பி்தது நாள் முழுவதும் ந்டநை 
நி்கழச்சி்கதளயும் க்காண்்டாட்்டங்கதளயும் ்பறறி கையதி வாசி்ததுவிட்டு, க்பரு மகிழவு்டன் ைறறு 
ைாமைமா்க்தைான் வீடு திரும்புகிைார. அவர இல்லாைப்பாது அவருத்டய குழநதை தைய்த 
எநைப பிரச்சிதனயும் கையவதில்தல என்ைாலும் அவர வீட்டுககு வநதுவிட்்டால் அவரு்டபனபய 
ஒட்டிகக்காள்வான். அவருத்டய நண்்பர்களின் வீட்டுககு அடிக்கடி வரு்பவர நூருதீன் அஹமது. 
அவர ஏறக்கனபவ திருமணமானவர என்ைாலும் இருவருககும் இத்டயில் ்காைல் மலரநது 
உைவில் ப்பாய முடிகிைது. நூருதீன் அஹமதுைான் பின்னாளில் க்டல்லி பமயரா்க ஆகிைார.

சுைநதிரம் அத்டநை நாட்்களின் நிலவரம், பிரிவிதனயின் சி்ததிரம், ைமூ்கம் நவீனமத்டயாை 
்கால்ததில் ஒரு க்பண்ணா்க அவர ந்ட்ததிய ப்பாராட்்டமான வாழகத்க, அபப்பாதைய பிரைமர பநருவு்டனான விருநது 
என்று ைாயிைாவின் ்பல அனு்பவங்களும் இநைப பு்தை்க்ததில் விரிகின்ைன. 1994-ல் உருது கமாழியில் கவளியான 
இநை சுயைரிதை ைறப்பாது ‘ஆஃப தி பீட்்டன் ட்ராக’ என்ை ைதலபபில் ைாயிைா ்பானுவின் ப்ப்ததி ஷாஹானா ராஸைாவின் 
கமாழிக்பயரபபில் கவளியாகியிருககிைது.

செய்திகள் வாசிப்�து 
ொயிதா �ாபனா

ஆஃப்  
தி பீடடன் டராக்
சாயி்தா பாஜனைா
ஆஙகிலத்தில்: 

ஷாஹானைா ராஸா
வபஙகுயின் 
பதிப்பகம்
புதுவடல்லி
விலல: ரூ.449

பிறச�ாழி நூலகம்

புல்தந்துஜபானை புல்தயல்
க்தாசிரியர்: கிளாடிஜயா நிஸி
ஓவியர்: ஜோஸ் ஆர்டடிஸ்
்தமிழில்: எஸ்.விேயன்

லயன் காமிக்ஸ் வெளியீடு
பிரகாஷ் பப்ளிஷர்ஸ்
அம்மன்ஜகாவில்படடி, 
சிெகாசி - 626189.

வ்தாடர்புக்கு: 9842319755
விலல: ரூ.135

நூலபநாக்கு

இறப்பு வீடுகளின் துயரம்
பநரடியான ்கதைகமாழியு்டன் ைமிழச் சூழலில் 

அறிமு்கமானவர எழு்தைாளர ்கமலபைவி. ‘ைகதய’, 
‘குருதியுைவு’ என அடு்தைடு்தது ஒபர ஆண்டில் (2019) இரண்டு 
சிறு்கதை்த கைாகுபபு்கள் கவளிவநதுள்ளன. ‘்கடுவழி்ததுதண’ 
(2020) இவரது மூன்ைாவது சிறு்கதை்த கைாகுபபு. திருச்சிதயச் 
சுறறியுள்ள ்பகுதி்கபள இவரது ்கதை்களின் நிலம். கிராமமும் 
ந்கரமும் ்கதை்களில் மாறி மாறி வருகின்ைன.

்கதையின் திைபபு ஏைாவகைாரு ஒறதைச் கைால்லில் 
மதைநது கி்டககும்்படி எழுதுவது ஒரு வத்க. அநை மநதிரச் 
கைால்தலப பிடி்ததுகக்காண்டுைான் 
கமாழியால் கநயது தவ்ததிருககும் 
புதனவுககுள் ்பயணிக்க முடியும். 
அநை அனு்பவம் ்கமலபைவியின் 
‘்கடுவழி்ததுதண’ கைாகுபத்ப 
வாசிககும்ப்பாது ஏற்பட்்டது. ்கதை்கதள்த 
தூக்கணாஙகுருவிக கூட்த்டப ப்பான்று 
பின்னி தவ்ததிருககிைார. இைபபு 
இவர ்கதை்களில் பிரைான இ்ட்ததைப 
க்பறறிருககிைது. ஊரககிணறறில் விழுநை 
வாளிதயப ்பாைாளக க்காலுசு ப்பாட்டு்த 
பைடுவதைப ப்பான்ைதுைான் இவரது 
்கதை்கள். நிதனவுச்சுழலின் துழாவலில் 
பமகலழும் நீரககுமிழ்களா்க ்கமலபைவி 
்கதை்களின் க்பண்்கள், ைங்கள் 
துயரங்கதளப புைவயப்படு்ததுகிைார்கள். 
கமன்தம யான, ஒபரமாதிரியான 
குரபல ்கதை்களில் ப்கட்கிைது. 
இைபபு வீட்த்ட தமயமா்கக க்காண்டு 
ப்பசுவைன் வழிபய, ைாதிய அதமபபின் 
தீவிர்ததையும் ப்பசுகிைார.

இநை்த கைாகுபபில் ்பதிதனநது ்கதை்கள் உள்ளன. இநைக 
்கதை்களினூ்டா்க கவளிப்படும் ்கைா்பா்ததிரங்கள் அதன்ததுககும் 
துயர்ததின் ைாதய ்படிநை ஒபர மு்கம்ைான். ்கமலபைவி ஒரு 
்கதைககு்த பைதவயான துதணக ்காரணி்கதள உருவாககுவதில் 
்கவனம் கைலு்ததியிருககிைார. ஒவகவாரு ்கதையிலும் ்க்டநை 
்காலமும் ைற்காலமும் முன்னும் பின்னுமா்க அதலவுறுகின்ைன. 
அைனால், ்கதையின் ஒவகவாரு வரியும் முககியமானது. 
க்பண்்கள்ைான் இவரது ்கதை்களின் முககியப ்பா்ததிரங்கள். க்பண் 
எழு்தைாளர்களின் ்கதை்களில் இநை்த ைன்தம இயல்்பா்கபவ 
அதமநதுவிடுகிைது.

- சுப்பிரமணி இரஜமஷ், ‘வ்தாடக்க காலத் ்தமிழ் ோெல்கள்’ 
உள்ளிடட நூல்களின் ஆசிரியர்.

வ்தாடர்புக்கு: ramesh5480@gmail.com

கடுெழித்துலை
கமலஜ்தவி
ொசகசாலல 
பதிப்பகம்

ராே கீழ்ப்பாக்கம், 
வசன்லனை–73.

வ்தாடர்புக்கு: 99426 
33833

விலல: ரூ.150

்தடஙகள்
எம்.ஏ.சுசீலா

மீனைாடசி புத்்தக நிலலயம்
்தானைப்ப மு்தலி வ்தரு, 

மதுலர–625001.
வ்தாடர்புக்கு: 0452 4500517

விலல: ரூ.225

நூலபநாக்கு

ச�ணகளும் சநருக்கடிகளும்
ைன்னுத்டய அனு்பவங்களிலிருநபை இநை நாவதல 

எழுதியைா்கச் கைால்கிைார நாவலாசிரியர எம்.ஏ.சுசீலா. ைனது 
ப்பராசிரியர ்பணியில் எதிரக்காண்்ட ்பலைரப்பட்்ட க்பண்்கதள 
நாவலுககுள் உலவவிட்டிருககிைார. நாவல் முழுக்கவும் 
நிதைநதிருப்பவர்கள் க்பண்்கள்ைான். ஒவகவாருவருககும் 
விைவிைமான பிரச்சிதன்கள். க்பண்்களின் ப்காண்ததிலிருநபை 
அவர்களுத்டய பிரச்சிதன்கள் விவரிக்கப்படுகின்ைன. க்பண்்கள் 
எதிரக்காள்ளும் கநருக்கடி்களுகக்கல்லாம் ஆைார தமயமா்க 
ஆண்்கபள இருககிைார்கள். க்பண்்கள் ைாம் எதிரக்காள்ளும் 
கநருக்கடி்கதள எப்படிச் ைமாளிககிைார்கள், அநை கநருக்கடி்கதள 
எதிரக்காள்ள முடியாமல் எப்படி்த திணறுகிைார்கள் என்்பனவறதைச் 
கைால்வபை நாவலாசிரியரின் அக்கதையா்க இருககிைது. ஒவகவாரு 
அனு்பவ்ததையும் ப்கா்ததுப்பார்ததுகக்காள்வது வாை்கர முன் இருககும் 
முககியமான ்பணி. குடும்்பமும் ைமூ்கமும் உருவாககி தவ்ததிருககும் 
்கட்்டதமபபு எவவளவு இறுக்கமா்கப க்பண்்கதளப பிடி்தது 
தவ்ததிருககிைது என்்பதை இநை நாவல் துலக்கமாககுகிைது.

 

விணைளந்்த சிறகு
சு.தியஜடார் பாஸ்கரன்
இந்து ்தமிழ் திலச 

வெளியீடு
124, கஸ்தூரி லமயம்,
ொலாோ சாலல, 
வசன்லனை-2.

வ்தாடர்புக்கு: 74012 96562
விலல: ரூ.150

நம் சவளியீடு

சுற்றுச்சூழல அறிபவாம்

‘இ நது ைமிழ’ நாளிைழின் இதணபபிைழில் 
சு.தியப்டார ்பாஸ்கரன் எழுதிய கைா்டர  

‘வான்கபம இளகவயிபல மரச்கைறிபவ’. 
சுறறுச்சூழல் ைாரநது ்பல்பவறு அம்ைங்கதள 
இநை்த கைா்டரில் அவர ்கவனப்படு்ததினார. 
அவருத்டய ைனிக ்கட்டுதர்கதளப ப்பாலபவ, 
இநை்த கைா்டரும் கவளியான ்கால்ததில் 
்பரவலான ்கவன்ததைப க்பறைது. அநைக 
்கட்டுதர்கள் ைறப்பாது கைாகுக்கப்பட்டு, 
நூலா்க கவளிவருகிைது. இயறத்க க்பருமளவு 
சீரழிக்கப்பட்டுவரும் நிதலயில், சுறறுச்சூழல் 
ைாரநை புரிைதல இநை நூல் பமம்்படு்தை உைவும்.

சென்தன, திருச்சி,
பகாவில�ட்டி, நாகர்பகாவிலில
புத்தகக்காட்சி
கைன்தன: மக்கள் வாசிபபு இயக்கம் ந்ட்ததும் 
பு்தை்கக்காட்சியானது மூலக்கத்ட எம்.கஹச். 
ைாதலயிலுள்ள வி.ப்க.ப்க. மஹாலில் அக.29 
கைா்டஙகி நவ.10 வதர ந்டககிைது.  
10% ைள்ளு்படி உண்டு.  
கைா்டரபுககு: 98843 55516

திருச்சி: வயலூர பிரைான ைாதலயிலுள்ள 
கஜய ைாய ராம் பு்தை்கக ்கத்டயில் அக.30 
கைா்டஙகி நவ.25 வதர பு்தை்கக்காட்சி 
ந்டககிைது. 10% ைள்ளு்படி உண்டு.  
கைா்டரபுககு: 97895 88344

ப்காவில்்பட்டி: ைமிழநாடு பு்தை்க 
விற்பதனயாளர்கள் ைங்கம், பராட்்டரி 
கிளப, பஜசிஐ இதணநது ந்ட்ததும் 
பு்தை்கக்காட்சியானது கைக்கடி்த கைருவிலுள்ள 
நா்டார நடுநிதலப ்பள்ளியில் அக.30 
கைா்டஙகி நவ.10 வதர ந்டககிைது. 10% 
ைள்ளு்படி உண்டு.

நா்கரப்காவில்: மதுதர மீனாட்சி புக ஷாப 
ந்ட்ததும் பு்தை்கக்காட்சியானது நா்கரப்காவில் 
்ககலக்டர ஆபீஸ அருகிலுள்ள வருவாய்த 
துதை அலுவலர ைங்க்ததில் அக.24 – நவ.5 
வதர ந்டககிைது. 10% ைள்ளு்படி உண்டு. 
கைா்டரபுககு: 94432 62763

இநதிரா ்காநதிககு அவருத்டய ைநதை ஜவாஹரலால் பநரு 
எழுதிய ்கடிை்த கைாகுபத்பக க்காண்்ட ‘உல்க ைரி்ததிரம்’ 

(Glimpses of World History) நூலில் ைநதைககும் ம்களுககும் 
இத்டபயயான பிதணபத்பயும் ்பாை்ததையும் எழு்தைாரவ்ததையும் 
உணர முடியும். ்பல்பவறு ்கால்கட்்டங்களில் ைன் ம்களுககு எழுதிய 
்கடிைங்களில் உல்க நாடு்களின் பைாறைம், ்பல நாடு்களின் அரசியல், 
ைமய, ைமூ்க, ்பண்்பாட்டு நிதல, புரட்சி்கள், உல்கப ப்பார்கள் 
உள்ளிட்்ட ்பலவறதையும் விவாதிககிைார பநரு. 
ஒ.வி. அளப்கைன் கமாழிக்பயரபபில் இநநூதல 
இரண்டு ்பா்கங்களா்க ‘அதல்கள் கவளியீட்்ட்கம்’ 
க்காண்டுவநதிருககிைது.

இநதிரா ்காநதி, “என் அப்பா எழுதிய ‘உல்க 
வரலாறு’, ‘சுயைரிதை’, ‘இநதிய வரலாறு’ ஆகிய 
மூன்று நூல்்களும் என் வாழகத்க முழுதும் எனககு்த 
துதணயா்க இருநதுவநதுள்ளன. அவறறிலிருநது 
பிரிநதிருப்பது என்்பது இயலாைது. குறிப்பா்க, ‘உல்க 
வரலாறு’ எனக்கா்கபவ எழுைப்பட்்டது'' என்கிைார.

196 ைதலபபு்களில் 1,000 ்பக்கங்கதளக 
க்காண்்ட இநை நூலில் சுமார 50 நிலப்ப்டங்களும், 
்காலவாரியான அட்்டவதண்களும் உள்ளன. 
பநருவின் இநைக ்கடிைங்களில் வரலாறறின் மீைான 
அவருத்டய ஈடு்பாடு, பை்டல் திைன், ்பரநது்பட்்ட 
அறிவு, வாசிககும் ஆரவ்ததை உண்்டாககும் எழு்தது 
்பாணி, அழ்கான கைாற்பயன்்பாடு ப்பான்ைவறதைக 
்காண முடியும். இநை நூதல வாசிககும்ப்பாது 
நாம் பவறறுலகுககுச் கைன்ை உணரவு ஏற்படும். 
அநை அளவுககு நி்கழவு்கதள நமககு மி்கவும் கநருக்கமா்கக 
க்காண்டுவருகிைார பநரு.

“உனககு நிதனவிருககிைைா? முைன்முைலா்க பஜான் ஆஃப 
ஆரகத்கப ்பறறிப ்படி்தைப்பாது, நீ எவவளவு ஆச்ைரயப்பட்்டாய 
கைரியுமா? அவதரப ப்பாலச் ைாதிக்க பவண்டும் என்ை உனது 
விருப்பம் எநை அளவு இருநைது கைரியுமா? ைாைாரண ஆபணா 
க்பண்பணா ்கைாநாய்கர ஆகிவிடுவதில்தல. அவர்களுககு 
அன்ைா்டப பிரச்சிதன்கள் ்பல உள்ளன. ஆனால், பநரம் 

வரும்ப்பாது ஒட்டுகமா்தை ஆண்்களும் க்பண்்களும் 
்கைாநாய்கர்களா்க ஆகிவிடுகிைார்கள். வரலாறு ்பத்டக்கப்படுகிைது. 
இநதியாவுககுச் பைதவகையயும் அளவு மி்கச் சிைநை தைரியமான 
வீராங்கதனயா்க நீ வளரவாய, அன்பு ம்கபள” என்று ஆரம்்பப 
்பக்கங்களில் ப்பசுகிைார.

்கன்னியாகுமரிதயப ப்பசும்ப்பாது அது இமயமதல வதர 
நீள்கிைது. 2,500 ஆண்டு்களுககு முன்பு கைா்டஙகி 19-ம் 

நூறைாண்டு வதரயிலான நீண்்ட ்பயண்ததை 
பமறக்காள்கிைார. சிநைதனயாளர, ைதலவர்கள், 
ப்பரரசு்கள், கைாழில் புரட்சி, அறிவியல் வளரச்சி, 
உல்கப ப்பார எல்லாம் வருகின்ைன. ்கத்டசிக 
்கடிை்ததில், “இது வரலாைல்ல. இதவ நமது ்க்டநை 
்காலப ்பதிவு்கள். வரலாறு உனககு ஆரவமூட்டினால், 
வரலாறறின் அழத்க நீ உணரநைால் ்பல 
நூல்்களின் துதணபயாடு ்க்டநை ்கால்ததைப ்பறறி 
அறிநதுக்காள்ள முடியும்.

நூல்்கதளப ்படிப்பது மட்டுபம உனககு 
உைவபப்பாவதில்தல. ்க்டநை ்கால்ததைக 
்கருதணபயாடும் புரிைபலாடும் ்பாரக்க பவண்டும். 
்பல்லாண்டு்களுககு முன் வாழநை ஒரு ந்பதரப 
்பறறி அறிநதுக்காள்ள அவருத்டய சூழதலயும், 
அவர வாழநை நிதலதயயும், அவர மனதில் இருநை 
எண்ணங்கதளயும் நீ அறிநதுக்காள்ள பவண்டும்” 
என்கிைார!

உல்க வரலாறதை ஒரு ்பைதவப்பாரதவயா்க 
இநைக ்கடிைங்கள் மூலம் அறிநதுக்காள்ளலாம். 

ஒவகவாரு வீட்டிலும் இருக்க பவண்டிய முககியமான நூல் இது. 
பின்னாளில், இநதிரா ்காநதி உயரநை க்பாறுபபுககு வர அடி்தைளம் 
அதம்தது்த ைநை நூல்.

- பா.ேம்புலிஙகம், துலை ஆெைப் பதிொளர் (ஓய்வு), 
்தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம்.

வ்தாடர்புக்கு: drbjambulingam@gmail.com
அக். 31: இந்திரா காந்தி நிலனைவு ோள்
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தி.மலை க�ோயிலில் அன்ோபிகே�ம்
 �திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை மணாவட்டத்தில்  
உள்ள அண்ணாமலையணார் 
க�ணாயில் உட்ப்ட சிவணாையங�ளில் 
கேற்று அன்ணாபிகே�ம் ேல்ட 
ப்பற்்றது.

சிவ ப்பருமணானுக்கு ஒவபவணாரு 
ேட்சத்திரத்திலும், அதற்கு உ�நத 
ப்பணாருட�ல்ள ப�ணாணடு பூஜித்து 
வழி்படுவது வழக்�ம். அதன்படி, 
ஐப்பசி மணாதத்தில் அஸ்வினி ேட்சத் 
திரத்தில் சிவனுக்கு அன்ணாபி 
கே�ம் ப்சய்து வழி்பட்டணால், 
உைகில் உள்ள அல்த்து ஜீவரணாசி 
�ளுக்கும் உ்வு கில்டக்கும் 
என்பது ஐதீ�ம்.

இலதபயணாடடி, திருவண்ணா 
மலை அண்ணாமலையணார் 
க�ணாயில், கிரிவைப ்பணாலதயில்  
உள்ள ஆதி அண்ணாமலையணார் 
க�ணாயில், திருகேர் அண்ணாமலை 
யணார் க�ணாயில் உட்ப்ட மணாவட்டத்தில் 
உள்ள சிவணாையங�ளில், ஐப்பசி 
மணாதம் அஸ்வினி ேட்சத்திரத்திர 
தி்மணா் கேற்று அன்ணாபிகே�ம் 
ேல்டப்பற்்றது.

இதற்�ணா�, ்பை நூறு கிகைணா 
அரிசி ்பயன்படுத்தப்பட்டது. அன 
்ணாபிகே�ம் ப்சய்யப்பட்டதும், 
ம�ணா தீ்பணாரணாதல் ேல்டப்பற்்றது. 
அதனபி்றகு, அன்ணாபிகே�ம் 

ப்சய்யப்பட்ட ்சணாதம், ்பக்தர்�ளுக்கு 
பிர்சணாதமணா� வழங�ப்பட்டது. திரு 
வண்ணாமலை அண்ணாமலை 

யணார் க�ணாயிலில் அன்ணாபிகே�ம் 
ேல்டப்பற்்றக்பணாது க�ணாயில் ேல்ட 
்சணாத்தப்பட்டது.

போம்பன ரயில் போைத்தில் 
கமோதிய கிகரன
zzமண்டபத்திலேலே நிறுத்்தபபட்ட சென்னை ரயில்

 �ரணாமமசுவரம்
்பணாம்்பன ரயில் ்பணாைத்தில் இரும்பு 
மிதலவயு்டன கூடிய கிகரன 
ஒனறு கேற்று கவ�மணா� கமணாதி 
வி்பத்து ஏற்்பட்டதணால், ப்சன 
ல்யில் இருநது ரணாகமசுவரம் 
ப்சன்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மண 
்ட்பத்திகைகய நிறுத்தப்பட்டது.

்பணாம்்பன �்டற்�லரப ்பகுதியில் 
கேற்று அதி�ணாலை ்பைத்த �ணாற்று 
வீசியது. அபக்பணாது புதிய ரயில்  
்பணாைப ்பணி�ளுக்�ணா�ப ்பயன 
்படுத்தப்பட்ட இரும்பு மிதலவ 
மற்றும் அதில் இருநத கிகரன�ளில் 
ஒனறு �ணாற்றில் கவ�மணா� 
ே�ர்நது ரயில் ்பணாைத்தின மீது 

்பைத்த ்சத்தத்து்டன கமணாதியது. 
இலதயடுத்து, ப்சனல்யில் 
இருநது ரணாகமசுவரம் கேணாக்கி  
வநத அதிவிலரவு ரயில் மண 
்ட்பத்திகைகய நிறுத்தப்பட்டது.

உ்டக் ரயில்கவ ப்பணாறி 
யணா்ளர்�ள மற்றும் �டடுமணா்ப 
ப்பணாறியணா்ளர்�ள விலரநது 
ப்சனறு, ்பணாம்்பன ரயில் ்பணாைத்தில் 
க்சதம் ஏற்்படடுள்ளதணா எ் 
ஆய்வு ப்சய்த்ர். பின்ர், 
்பணாைத்தின மீது கமணாதிய கிகரல் 
்ப்டகு�ள மூைம் மீட்ட்ர். ரயில் 
்பணாைத்துக்கு அருக� இருநத 
மற்ப்றணாரு மிதலவ, கிகரனும் 
அபபு்றப்படுத்தப்பட்டது.

நீட் தேர்வில் தேோல்வியடைநே மோணவர்்கள்

2-வது முலை கேர்வு எழுே 
ஆனலைன மூைம் பயிற்சி

 �ஈமரணாடு
ஈகரணாடு மணாவட்டம் க�ணாபி 
கவ்ளணாணலம உற்்பத்தியணா்ளர்�ள 
கூடடு்றவு விற்்பல் ்சங�த்துக்கு 
உட்பட்ட கரேன �ல்ட�ளில் 
மணானிய விலையில் ப்பரிய 
பவங�ணாயம் விற்்பல் ப்சய்யும் 
திட்டத்தின பதணா்டக்� விழணா 
ே்டநதது. 

விழணாவில் ்பஙக�ற்்ற 
்பளளிக்�ல்வித்துல்ற அலமச்சர் 
க�.ஏ.ப்சஙக�ணாடல்டயன ப்சய்தி 
யணா்ளர்�ளி்டம் கூறியதணாவது:

அரசுப ்பளளி மணா்வர்�ள 
மருத்துவப ்படிபபு ்படிப்பதற்கு 
ஏதுவணா�, 7.5 ்சதவீத 
இ்டஒதுக்கீடு வழஙகி அர்சணால் 
பி்றபபிக்�ப்படடுள்ளது. இதன 

மூைம் 303 அரசுப ்பளளி 
மணா்வர்�ள மருத்துவக் �ல்வி 
்பயிைவுள்ள்ர்.

நீட கதர்வில் இநத ஆணடு 
குல்றநத மதிபப்பண ப்பற்்ற 
அரசுப ்பளளி மணா்வர்�ள, 
மீணடும் கதர்வு எழுதி கூடுதைணா� 
மதிபப்பணப்பறும் வல�யில் 
ஆனலைன மூைம் ்பயிற்சி வழங� 
ஏற்்பணாடு ப்சய்யப்படடுள்ளது. 
இநத ஆணடு பி்ளஸ் 2 ்படித்து 
ப�ணாணடு நீட கதர்வுக்கு 
்பயிற்சிப்பறும் அரசுப ்பளளி 
மணா்வர்�க்ளணாடு இல்நது, 
இவர்�ள ்பயிற்சி ப்பறுவணார்�ள. 
இபக்பணாது 9,438 மணா்வர்�ள 
ஆனலைன மூைம் ்பயிற்சிலய 
ப்ப்ற முனவநதுள்ள்ர் என்றணார்.
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SS வாசகரகளே... 
கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். cartoon@
hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி வரிகளோடு 
ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப் �ரிசு ரூ.100.

- நாகை பாபு, கீழ்வேளூர்.

செல்வத்தை செமிப்பது 
அ்வசியம்!
- முதல்வர் பழனிசாமி

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.

்பன்னீர்  
செல்வத்தையும்தைாசன?

தீபோவளிலய முனனிட்டு 
சிைப்பு சலுல��ள், ேள்ளுபடி
zz லோோலுக்ாஸ் அறிவிபபு

 �செனலனை
தீ்பணாவளிலய முனனிடடு ்பல்கவறு  
சி்றபபு ்சலுல��ல்ள கேணாயணாலுக் 
�ணாஸ் அறிவித்துள்ளது. இது 
பதணா்டர்்பணா� அநநிறுவ்ம் பவளி 
யிடடுள்ள ப்சய்தி:

ேல� விற்்பல் மடடுமினறி 
�ரனசி ்பரிமணாற்்றம், ஃக்பேன, 
்படடு, மணால்�ள எ் ்பல்கவறு 
துல்ற�ளிலும் த்டம் ்பதித்து 
வரும் கேணாயணாலுக்�ணாஸ் குழுமம் 
உைகின ்பல்கவறு ேணாடு�ளிலும் 
ப்சயல்்படடு வருகி்றது.

இநநிலையில், தீ்பணாவளிலய 
முனனிடடு தங� ேல� வணாஙகுகவணா 
ருக்கு ்பல்கவறு சி்றபபு ்சலுல� 
�ல்ள கேணாயணாலுக்�ணாஸ் வழஙகு 
கி்றது. அதன்படி, ரூ.1 ைட்சம் 
அல்ைது அதற்கு கமல் லவரக்�ற் 
�ள, லவர ேல� வணாஙகுகவணாருக்கு 
1 கிரணாம் தங� ேணா்யம் இைவ்சம். 
ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு கமல் தங� 

ேல� வணாஙகுகவணாருக்கு 200 மி.கி. 
தங� ேணா்யம் இைவ்சம். 1 கிகைணா 
பவளளிக்கு ரூ.3,250 தளளு்படி 
வழங�ப்படும். இதுதவிர, எஸ்பிஐ  
அடல்டக்கு க�ஷக்பக் உளளிட்ட 
பி்ற ்சலுல��ளும் வழங�ப்படு 
கின்ற்.

இதுமடடுமினறி, ேல��ளுக்கு 
ஆயுள முழுவதும் இைவ்ச ்பரணா 
மரிபபு, ஓரணாணடு இைவ்ச �ணாபபீடு,  
ேல�லய திரும்்ப ப்பற்றுக்ப�ணாள 
ளும் வ்சதி ஆகியலவயும் உணடு.

தற்க்பணாலதய �கரணா்ணா சூழல்  
�ருதி, அல்த்து கேணாயணாலுக் 
�ணாஸ் கில்ள�ளிலும் முழு ்பணாது 
�ணாபபு ேல்டமுல்ற�ளும் பின்பற் 
்றப்படுகின்ற். ேல� வணாங� வரு 
கவணாருக்கு ்பணாது�ணாப்பணா், இனி 
லமயணா் அனு்பவத்லத தரகவண 
டும் என்பதில் கேணாயணாலுக்�ணாஸ் 
உறுதியணா� உள்ளது. இவவணாறு 
அதில் கூ்றப்படடுள்ளது. 

சிறப்புச் சலுகை
பக்கங்கள்
விலை: 
₹ 125

260உடனே 
பதிவு 
செய்ய

கூரியர்
செலவு
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தீபாவளி மலர்
இப்பாது விறபனையில்...  

மகிழ்ச்சிய்ய 
மீடசடடுக்க
வருகிறது 

பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்தில்

மு.க.ஸ்டாலின், எல்.முருகன் 
உள்ளிட் தலைவரகள் மரியடாலத

 �கமுதி
்பசும்ப்பணான கதவர் நில்வி்டத்தில் 
திமு� தலைவர் மு.�.ஸ்்டணாலின 
உளளிட்ட அரசியல் �டசித் தலை 
வர்�ள மரியணாலத ப்சலுத்தி்ர்.

கதவர் பேயநதி விழணா மற்றும் 
குரு பூலேலய முனனிடடு ரணாமேணாத 
புரம் மணாவட்டம் ்பசும்ப்பணானனில் 
உள்ள அவரது நில்வி்டத்தில் 
திமு� தலைவர் மு.�.ஸ்்டணாலின 
மைர் வல்ளயம் லவத்து மரியணாலத  
ப்சலுத்தி்ணார். இதில் முன்ணாள  
அலமச்சர்�ள சு்ப.தங�கவைன, 
ஐ.ப்பரிய்சணாமி, ்சணாத்தூர் ரணாமச்சநதி 
ரன, க�.என.கேரு, ப்பரிய�ருப 
்பன, தங�ம் பதன்ரசு, ரணாமேணாத 
புரம் மணாவட்டப ப்பணாறுப்பணா்ளர் 
�ணாதர்்பணாட்சணா முத்துரணாமலிங�ம் 
உளளிடக்டணார் �ைநது ப�ணாண்ட்ர்.

பின்ர் ப்சய்தியணா்ளர்�ளி்டம் 
க்பசிய ஸ்்டணாலின, “சுதநதிரப 
க்பணாரணாட்டத்துக்�ணா�ப ்பணாடு்பட்டவர் 
கதவர். ஏலழ, எளிய, பிற்்படுத்தப 
்பட்ட, தணாழத்தப்பட்ட குறிப்பணா� விவ 
்சணாயி�ளுக்�ணா� குரல் ப�ணாடுத்தவர்.

மருத்துவப ்படிபபில் அரசு 
்பளளி மணா்வர்�ளுக்�ணா் இ்ட 
ஒதுக்கீடடுக்�ணா� பவளியி்டப்பட்ட 
அர்சணால்லய விலரவில் ேல்ட 
முல்றப்படுத்தி இநதணாணக்ட 

மருத்துவ மணா்வர் �வுனசிலிஙகில் 
இ்டஒதுக்கீடு வழங� கவணடும்.

இச்சட்டம் ப்சல்லுமணா?, ப்சல் 
ைணாதணா?, யணாரணாவது நீதிமன்றத்துக் 
குச ப்சன்றணால் என்வணாகும். இலத 
பயல்ைணாம் ்பரிசீலித்து அரசு மணா் 
வர்�ளின ேைன �ருதி ப்சயல் 
்ப்ட கவணடும்” என்றணார்.

வேல் யாத்திரையால் அச்சம்
இகதக்பணானறு, ்பணாே�வின மணாநி 

ைத் தலைவர் எல்.முரு�ன ்பசும் 
ப்பணான கதவர் நில்வி்டத்தில் மரி 
யணாலத ப்சலுத்தி்ணார். அபக்பணாது 
�டசியின முன்ணாள கதசியச ப்சய 
ைணா்ளர் பெச.ரணாேணா, மணாநிை 
துல்த் தலைவர் ேயி்ணார் ேணாக�ந 
திரன, இல்ளஞர் அணி மணாநிைத் 
தலைவர் விக்ணாஜ், மணாநிை 
ப்சய்தித் பதணா்டர்்பணா்ளர் குபபுரணாமு 
உளளிடக்டணார் உ்டனிருநத்ர்.

பின்ர் முரு�ன ப்சய்தியணா்ளர்� 
ளி்டம் கூறும்க்பணாது, “கதசியமும்,  
பதய்வீ�மும் இரு �ண�ள எ்ப  
்பணாவித்து வணாழநதவர் கதவர். 
வணாஜ்்பணாய் பிரதமரணா� இருநத 
க்பணாதுதணான ேணா்டணாளுமன்றத்தில் 
கதவர் சிலை நிறுவப்பட்டது.

ேணாங�ள பதணா்டங� உள்ள கவல்  
யணாத்திலரலயக் �ணடு மு.�.ஸ்்டணா 

லின ்பயமல்டநதுள்ளணார். அவர் 
முதல்வரணாகும் �்லவ இநத 
கவல் யணாத்திலர �ல்ளத்துவிடும். 
மதுலர விமணா் நிலையத்துக்கு 
முத்துரணாமலிங�த் கதவர் ப்பயர் 
லவக்� மத்திய அரசுக்குப 
்பரிநதுலரக்�ப்படும்.

2014-க்குப பி்றகு ஒரு மீ்வர் 
கூ்ட இைஙல� �்டற்்பல்டயணால் 
சு்டப்படடு இ்றக்�வில்லை. அதற்கு  
முன 600-க்கும் கமற்்பட்ட இநதிய  
மீ்வர்�ள இைஙல� �்டற்்பல்ட 
யணால் சுடடுக் ப�ணால்ைப்படடுள்ள 
்ர்” என்றணார்.

அமமு� ப்பணாதுச ப்சயைணா்ளர் 
தி்�ரன, மதிமு� உயர்நிலைக் 
குழுச ப்சயைணா்ளர் புைவர் ப்சவநதி 
யப்பன, ப�ணாளல� ்பரபபுச ப்சயைணா 
்ளர் அழகு சுநதரம், �ரு்ணாஸ் 
எம்எல்ஏ, கதமுதி� இல்ளஞர் 
அணிச ப்சயைணா்ளர் எல்.க�.சுதீஷ 
ஆகிகயணார் கதவர் நில்வி்டத்தில் 
மரியணாலத ப்சலுத்தி்ர்.

�ணாஙகிரஸ் ்சணார்பில் மகைசியணா  
்பணாணடியன எம்எல்ஏ, ரணாமேணாதபு 
ரம் மணாவட்டத் தலைவர் பதய்கவநதி 
ரன, அகிை இநதிய மூகவநதர் 
முன்ணிக் �ழ� நிறுவ்த் 
தலைவர் க்சதுரணாமன உளளிட 
க்டணார் மரியணாலத ப்சலுத்தி்ர்.

zS திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைலையில் அககட்சியின் முககிய 
தலைவர்கள் ைரியடாலத செலுத்தினர்.

zS பசுமசபடான்னில் உள்்ள ததவர் நிலனவி்த்தில் ைரியடாலத செலுத்திய முதல்வர் பழனிெடாமி, துலை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம 
ைற்றும அலைசெர்கள். படங்கள்: எல்.பாலச்சந்தர்

zS பசுமசபடான்னில் ததவர் நிலனவி்த்தில் அைமுக சபடாதுசசெயைர் தினகரன், படாஜக ைடாநிைத் தலைவர் 
எல்.முருகன் உள்ளிட்த்டார் ைரியடாலத செலுத்தினர்.

நோமக்கல் அரசு மருத்துவக ்கல்லூரி

�ட்டுமோ் ப் பணியினகபோது �ட்டிடம் இடிந்து விழுந்ேது
zzச்தாழிோளர்ள் உயிர ்தபபினைர

 �நணாமககல்
ேணாமக்�ல்லில் புதிதணா� �ட்டப்படடு 
வரும் அரசு மருத்துவக் �ல்லூரி 
மருத்துவமல் �டடி்டத்தின 
க்பணார்டிக�ணா திடீபர் இடிநது 
விழுநததணால் ்பர்பரபபு ஏற்்பட்டது. 
அதிர்ஷ்டவ்சமணா� பதணாழிைணா்ளர்�ள 
தபபி்ர்.

ேணாமக்�ல் மணாவட்ட ஆடசியர் 
அலுவை�த்தின பினபு்றம் 25 
ஏக்�ர் ்பரப்ப்ளவில் ரூ.336 க�ணாடி  
மதிபபீடடில் அரசு மருத்துவக்  
�ல்லூரி மற்றும் மருத்துவ 
மல்ல்க்�ணா் �டடி்டம் 
�ட்டப்படடு வருகி்றது. இதற்�ணா் 
அடிக்�ல் ேணாடடு விழணா �்டநத 
மணார்ச 5-ம் கததி ேல்டப்பற்்றது. 
முதல்வர் ்பழனி்சணாமி, துல் 
முதல்வர் ஓ.்பனனீர்ப்சல்வம் 
ஆகிகயணார் அடிக்�ல் ேணாடடி்ர்.

ஆயிரத்துக்கும் கமற்்பட்ட வ்ட 
மணாநிை பதணாழிைணா்ளர்�ள �டடு 
மணா்ப ்பணியில் தீவிரமணா� ஈடு 
்படடு வநத்ர். இநநிலையில் 
மருத்துவமல் �டடி்டத்தின 
முன்பகுதி (க்பணார்டிக�ணா) �ணானகிரீட  
த்ளம் கேற்று �ணாலை 6 மணிய 
்ளவில் திடீபர் இடிநது விழுநதது. 
அதிர்ஷ்டவ்சமணா� பதணாழிைணா்ளர்�ள 
யணாரும் ்பணாதிக்�ப்ப்டவில்லை.

்சம்்பவ இ்டத்லத மணாவட்ட 

ஆடசியர் �ணா.பம�ரணாஜ் கேரில் 
்பணார்லவயிட்டணார். 

�டடி்டம் இடிநத ்பகுதிலய, 
அலமச்சர் பி.தங�மணி கேரில் 
்பணார்லவயிட்டணார். அபக்பணாது அவர்  
ப்சய்தியணா்ளர்�ளி்டம் கூறியதணாவது:

�ணாலை கேரத்தில் �டடி்டத்தின 
முன்பகுதி ்சரிநதது. வி்பத்துக்�ள 
ஏதும் ஏற்்ப்டவில்லை. பவல்டிங  
விடடுக்பணா் �ணார்த்தி்ணால் ப்பணாறி 
யணா்ளர்�க்ள முனப்ச்சரிக்ல� 

ே்டவடிக்ல�க்�ணா� இடித்து விட்ட 
்ர். யணாருக்கும் எவவித �ணாயமும் 
ஏற்்ப்டவில்லை. தற்க்பணாது அதல் 
்சரிப்சய்யும் ்பணி ேல்டப்பற்று 
வருகி்றது. ்சட்டபக்பரலவத் கதர்த 
லுக்கு முன்தணா� மருத்துவக் 
�ல்லூரி மற்றும் மருத்துவமல் 
ப்சயல்்பணாடடுக்கு வரும்.

ேணாமக்�ல் மணாவட்டத்தில் �ட்டப 
்படடு வரும் அரசு �டடி்டங�ள 
தரமணா்தணா� இல்லை எ் ேணாமக்�ல் 

எம்பி சினரணாஜ் குற்்றச்சணாடடு எழுபபி 
வருகி்றணார். எம்பி ்பணி மக்�ளுக்கு 
க்சலவ ப்சய்வதற்�ணா� தணான. 
�டடி்டங�ல்ள தரம் ்பணார்ப்பது அதி 
�ணாரி�ளின ்பணி. அதற்�ணா� தணான 
அரசு அதி�ணாரி�ளுக்கு ்சம்்ப்ளம் 
வழங�ப்படுகி்றது. அரசியல்  
வி்ளம்்பரத்துக்�ணா� இதுக்பணான்ற 
ப்சயல்�ளில் எம்பி ஈடு்படடு வருகி 
்றணார் எனறு அலமச்சர் கூறி்ணார். 

கமல் ட்விட்்டர் பதிவு
இதுகுறித்து, மக்�ள நீதி மய்ய 

�டசியின தலைவர் �மல்ெணா்சன 
கேற்று பவளியிட்ட த்து டவிட்டர் 
்பதிவில் கூறியிருப்பதணாவது:

ேணாமக்�ல் மருத்துவக் �ல்லூரி  
�டடும் க்பணாகத இடிநது விழுந 
திருக்கி்றது. ்சட்டபக்பரலவத் கதர்த 
லுக்குள �டடி முடித்து அரசியல் 
ஆதணாயம் கதடும் அவ்சரக் க�ணாைகம 
இநத அைஙக�ணாைத்துக்குக் �ணார 
்ம். உயிர் �ணாக்கும் மருத்துவ 
மல் உருவணாகும் க்பணாகத 
உல்டநது க்பணாயிருக்கி்றது. நில் 
விருக்�டடும் நீங�ளும் இப்படித் 
தணான விலரவில் உதிர்நது க்பணாவீர் 
�ள. ேல்ைது ப்சய்தல் ஆற்றீர் ஆயி 
னும் அல்ைது ப்சய்யணாதிருங� 
்ளய்யணா. மக்�ள நீதி மைர தக்� தரு 
்ம் இதுகவ எனறு கூறியுள்ளணார்.

zS ைருத்துவக கல்லூரி ைருத்துவைலன கட்டி்த்லத அலைசெர் பி.தஙகைணி ஆய்வு 
செய்தடார். உ்ன் ைடாவட்் ஆட்சியர் கடா.சைகரடாஜ்.

zS திருவணைடாைலை அணைடாைலையடார் தகடாயிலில் உள்்ள கல்யடாைசுநததரஸவரருககு  
தேற்று அன்னடாபிதேகம ேல்சபற்்றது.

தேோழிைதிபர் ம�ல் �டத்திய 4 கபர் ல�து 
 �திருச்சி 

திருசசி �னக்டணானபமனட வணார் 
்ர்ஸ் ்சணாலையில் வசிப்பவர் 
பதணாழிைதி்பர் �ண்ப்பன. �்டநத  
அக்.28-ம் கததி வீடடின முன வில்ள 
யணாடிக் ப�ணாணடிருநத இவரது 12 
வயது ம�ல் மர்ம ே்பர்�ள சிைர் 
�ணாரில் �்டத்திச ப்சன்ற்ர். பின்ர் 
அநத கும்்பல் �ண்ப்பல்த் 
பதணா்டர்பு ப�ணாணடு, சிறுவல் 
விடுவிக்� கவணடுபமனில் ரூ.6 
க�ணாடி ப�ணாடுக்� கவணடும் எ் 
்ப்ம் க�டடு மிரடடியது. 

இத்ணால் அதிர்சசியல்டநத 
�ண்ப்பன, உ்டக் மணாே�ர 
க்பணாலீஸணாருக்கு த�வல் பதரிவித் 

தணார். இலதயடுத்து, ்சணாலை�ளில் 
உள்ள சிசிடிவி க�மரணா ்பதிவு�ள 
மற்றும் மர்ம ே்பர்�ளு்டன 
�ண்ப்பன ே்டத்திய பதணா்டர்சசி 
யணா் ப்சல்க்பணான உலரயணா்டல்�ள 
மூைம் மர்ம ே்பர்�ள ரணாமலிங� 
ே�ர் ்பகுதியில் இருப்பது �ண்ட 
றியப்பட்டது. 

அவர்�ல்ளப பிடிக்�ச ப்சன்ற 
க்பணாது, க்பணாலீஸணார் வருவலதய 
றிநத மர்ம ே்பர்�ள சிறுவனு்டன 
�ணாலர விடடு விடடு அஙகிருநது 
தபபிச ப்சனறுவிட்ட்ர். சிறுவல் 
மீடடு ப்பற்க்றணாரி்டம் ஒப்பல்டத்த 
க்பணாலீஸணார், �ணார் ்பதிபவணல்க் 
ப�ணாணடு அதன உரிலமயணா்ளர் 

குறித்து வி்சணாரல் ே்டத்தி்ர். 
அதில், �னக்டணானபமனட வணார் 

்ர்ஸ் ்சணாலையில் �ணார் ்பட்டல்ற  
லவத்திருக்கும் அகத ்பகுதிலயச  
க்சர்நத  மணாணிக்� ்பணாணடியன(45), 
அவரது ்சக�ணாதரர் ்சரவ்ன(42), 
்பணாண்டமங�ைம் �ணாவல்�ணாரத் பதரு 
லவச க்சர்நத ப்சல்வகுமணார்(26), 
்சதீஷ்பணாபு(29) ஆகிகயணார் ்ப்த்துக் 
�ணா� சிறுவல் �்டத்திச ப்சன்றது 
உறுதியணா்து. 

இலதயடுத்து, 4 க்பலரயும் 
க்பணாலீஸணார் கேற்று ல�து 
ப்சய்த்ர். அவர்�ளி்டம் 
பதணா்டர்நது வி்சணாரல் ே்டத்தப 
்படடு வருகி்றது. 

 (C) KSL Media Ltd.
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காங்கிரஸ் மன்னிப்பு ககடக கேண்டும் 
மத்திய அமமச்சர் ஜேகேகர் ேலியுறுத்்தல்
புதுடெல்லி: பாகிஸ்ான் நாடாளுமன்்றத்தில் அமமச்சர் ஃபவாத் ்சவுத்ரி 
நநற்று முன்தினம் நபசும்நபாது, "புல்வாமா ்ாக்கு்ல் பாகிஸ்ான் 
அரசின் மிகப்பரிய ்சா்மன" என்்றார். இ்ன்மூலம் புல்வாமா 
்ாக்கு்லில் பாகிஸ்ான் அரசின் பங்கு இருந்து உறுதியாகியுள்ளது.

மக்க்ளமவ ந்ர்்லுக்கு முன்பு இந்த் ் ாக்கு்ல் நமட்பற்்றநபாது, 
எதிர்க்கட்சிகள மத்திய அரசு மீது கடும் குற்்றச்சாட்டுகம்ள முன்மவத்்ன. 
குறிபபாக, "புல்வாமா ் ாக்கு்ல் காரணமாக அதிக அ்ளவில் நன்மம 
அமடவது யார்?" என்று காங்கிரஸ முன்னாள ் மலவர் ராகுல் காநதி நகளவி 
எழுபபியிருந்ார். 

இநநிமலயில், புல்வாமா ் ாக்கு்ல் ் ்ாடர்பாக பாகிஸ்ான் அமமச்சர் 
ஃபவாத் ் பருமமயாக நபசிய நிமலயில் காங்கிரஸ மன்னிபபு நகட்க 
நவண்டும் என மத்திய அமமச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது்்ாடர்பாக மத்திய அமமச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர் நநற்று ் னது 
ட்விட்டர் பக்கத்தில்,  ‘‘புல்வாமா ் ாக்கு்லின் பின்னணியில் பாகிஸ்ான் 
உள்ள்ாக அநநாட்டு அமமச்சர் ஒருவநர ் ்ரிவித்துள்ளார். இந் 
விஷயத்தில் மத்திய அரசு மீது குற்்றம் ்சாட்டி நபசி வந் காங்கிரஸ உளளிட்ட 
மற்்ற எதிர்க்கட்சியினர் கட்டாயம் மன்னிபபு நகட்டக நவண்டும்’’ என்்றார்.

‘ஆகராக்கிய க்சது’ ச்சயலி பற்றி பதில் ்தரா்த 
அதிகாரிகள் மீது நேேடிக்மக எடுக்க உத்்தரவு
புதுடெல்லி: கநரானா ்்ாற்று பரவமல கண்காணிக்க 'ஆநராக்கிய 
ந்சது' ்்சயலிமய மத்திய அரசு அறிமுகம் ்்சய்து. இநநிமலயில் 
இந்ச ்்சயலிமய உருவாக்கியது யார் என்்ற ஆர்டிஐ நகளவிக்கு 
்ங்களிடம் ்கவல் இல்மல என ந்சிய ்கவல் மமயம் (என்ஐசி) 
அண்மமயில் கூறியது. இது ்்ாடர்பாக வி்ளக்கம் அளிக்குமாறு 
என்ஐசி-க்கு மத்திய ்கவல் ஆமணயம் நநாட்டீஸ அனுபபியது.

இம்யடுத்து மத்திய ் கவல் ் ்ாழில்நுட்ப அமமச்சகம் கடந் 
பு்ன்கிழமம ் வளியிட்ட அறிக்மகயில், “்்ாழில் மற்றும் கல்வித் 
தும்ற நிபுணர்களுடன் இமணநது மிகவும் ் வளிபபமடயான மும்றயில் 
ஆநராக்கிய ந்சது ் ்சயலிமய என்ஐசி உருவாக்கியது. இந் ் ்சயலி 
குறித்ந்ா அல்லது கநரானா பரவல் கட்டுபபாட்டில் இ்ன் பங்கு குறித்ந்ா 
எவ்வி் ்சநந்கமும் நவண்டாம்” என வி்ளக்கம் அளித்்து.

இந் ் ்சயலி குறித்து அதிகாரிகள பதில் அளிக்கா் விவகாரத்ம் 
்கவல் ் ்ாழில்நுட்ப அமமச்சகம் தீவிரமாக எடுத்துக் ் காண்டுள்ளது. 
இத்்மகய அதிகாரிகள மீது உரிய நடவடிக்மக எடுக்கும்படி என்ஐசி மற்றும் 
ந்சிய மின் ஆளுமமப பிரிவுக்கு அமமச்சகம் உத்்ரவிட்டுள்ளது.

"ஆர்டிஐ ்சட்டத்தின் கீழ் நகாரபபட்ட அமனத்து ் கவல்கம்ளயும் 
விண்ணபப்ாரருக்கு வழங்க அமமச்சகம் உறுதி பூண்டுள்ளது. மத்திய 
்கவல் ஆமணயத்தின் உத்்ரவுகளுக்கு இணங்க அமமச்சகம் 
நடநது்காளளும்" எனவும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள ் ்ரிவித்்ன.

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் சுடடேதில் 

3 பாஜக நிர் ாகிகள் உயிரிழப்பு
 �நகர்

காஷ்மீரில் பாஜக இளைஞர் 
அணி செயலாைர் உடபட அக் 
கடசி நிர்்ாகிகள் 3 பபளை தீவிை 
்ாதிகள் சுடடுக் சகான்றனர்.

காஷ்மீர் யூனியன பிைபேெத் 
தின குல்காம் மா்டடம் ஒய்.பக. 
பபாைா பகுதிளயச் பெர்்நே உமர் 
ைஷித் பபக், மா்டட பாஜக இளை 
ஞைணி சபாதுச்செயலாைைாக 
இரு்நோர். அபபகுதிளயச் பெர்்நே 
உமர் ைம்ென ஹஜீம் மற்றும் பிடா 
ஹென யாதூ ஆகிய இரு்ரும் 
மா்டட பாஜக நிர்்ாகிகைாக 
செயல்படடு ்்நேனர். 

பாஜக நிர்்ாகிகள் 3 பபரும் 
வியாழக்கிழளம இைவு  ஒய்.பக. 
பபாைா பகுதியில் ஒரு காரில் பய 
ணம் செய்து சகாண்டிரு்நேனர். 
அபபபாது அ்நேக் காளை இளட 
மறித்ே தீவிை்ாதிகள் பாஜக 
நிர்்ாகிகள் மீது ெைமாரியாக 
துபபாக்கிச்சூடு நடத்திவிடடு 
ேபபிச்சென்றனர்.

இ்நே ெம்ப்ம் குறித்து ேக்ல 
றி்நே பாதுகாபபுப பளடயினர் 

அபபகுதிக்கு விளை்நது செனறு 
படுகாயமளட்நே பாஜக நிர்்ாகி 
களை மீடடு அருகில் உள்ை மருத் 
து்மளனயில் அனுமதித்ேனர். 

படுகாயமளட்நே்ர்களை பரி 
பொேளன செய்ே மருத்து்ர்கள், 
அ்ர்கள் ஏற்சகனப் உயிரிழ்நது 
விடடோக அறிவித்ேனர். இ்நே 
ெம்ப்த்ளேத் சோடர்்நது ோக்கு 
ேல் நட்நே பகுதியில் பாதுகாபபுப 
பளடயினர் குவிக்கபபடடனர். 

இதுகுறித்து ்ழக்கு பதிவு 
செய்ே பபாலீஸார் ேபபிச்சென்ற 
தீவிை்ாதிகளை பேடி ்ருகின 
்றனர். இ்நே ஆண்டில் மடடும் 
தீவிை்ாதிகளின ோக்குேலுக்கு 
பாஜக நிர்்ாகிகள் 9 பபர் இ்ற்ந 
துள்ைனர். 

இதுகுறித்து ஆளுநர் மபனாஜ் 
சினஹா ச்ளியிடடுள்ை அறிக்ளக 
யில், ‘‘பாஜக நிர்்ாகிகளை சுடடுக் 
சகான்ற்ர்கள் மனிேபநயத்தின 
எதிரிகள். இதுபபான்ற பகாளழத் 
ேனமான நட்டிக்ளககளை 
யாரும் நியாயபபடுத்ே முடியாது’’ 
எனறு கூறியுள்ைார்.

பரூக் அப்துல்்ா 
வீடமே விடடு 
சேளிகயற ்தமே

 �நகர்
பேசிய மாநாடு கடசியின 
ேளல்ர் பரூக் அபதுல்லாள் 
சோழுளகக்கு செல்ல அனு 
மதிக்கவில்ளல என அக்கடசி 
குற்்றம்ொடடியுள்ைது.

நாடு முழு்தும் மிலாது நபி 
பண்டிளக பநற்று சகாண்டாடப 
படடது. இளேசயாடடி, நகரில் 
உள்ை ஹஸைத்பால் மசூதியில் 
சி்றபபு சோழுளக நளடசபற்்றது. 
இதில் கல்நது சகாள்்ேற்காக 
பேசிய மாநாடு கடசியின 
ேளல்ர் பரூக் அபதுல்லா 
வீடளடவிடடு பு்றபபடடுள்ைார். 
அபபபாது அ்ளை ஜம்மு-
காஷ்மீர் நிர்்ாகத்தினர் ேடுத்து 
நிறுத்தியோகக் கூ்றபபடுகி்றது.

இதுகுறித்து அக்கடசியின 
அதிகாைபபூர்் டவிடடர் பதிவில், 
"சோழுளகக்கு செல்ல முயன்ற 
பரூக் அபதுல்லா ேடுத்து நிறுத் 
ேபபடடிருக்கி்றார். பிைார்த்ேளன 
செய்யும் உரிளமளய ேடடிப 
பறித்திருக்கும் செயல் கண்டிக் 
கத்ேக்கது" என கூ்றபபடடுள்ைது.

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

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

கருத்து: எல்.இரவி, செ.புதூர்.கருத்துச் சித்திரம்

குஜராத் முன்ாள் முதல்வர்

ககசுபாய் பகேல் குடுமபத்துக்கு  
பிரதமர நகரந்திர கமாடி ஆறுதல்
Szகடல் விமான சேவை இன்று த�ாடங்குகிறார்

 �அகமதாபாத்
குஜைாத் முனனாள் முேல்்ர் 
பகசுபாய் பபடல் குடும்பத்தினளை 
பிைேமர் பமாடி பநற்று பநரில் 
ெ்நதித்து ஆறுேல் கூறினார்.

குஜைாத் முனனாள் முேல் 
்ரும் பாஜக மூத்ே ேளல்ரு 
மான பகசுபாய் பபடல் (92) 
மாைளடபபு காைணமாக பநற்று 
முனதினம் காலமானார். இ்நநிளல 
யில், பிைேமர் பமாடி 2 நாள் 
பயணமாக பநற்று அகமோபாத்  
்்நோர். விமான நிளலயத்தில் 
இரு்நது கா்நதிநகரில் உள்ை 
மள்ற்நே பகசுபாய் பபடல் 
இல்லத்துக்கு சென்ற பமாடி, 
அ்ைது உரு்ப படத்துக்கு 
மரியாளே செலுத்தினார். பினனர் 
அ்ைது குடும்பத்தினருக்கு 
ஆறுேல் கூறினார்.

பகசுபாய் பபடலுடன நீண்ட 
காலம் இளண்நது பணியாற்றியது 
குறித்ே நிளனவுகளை பமாடி 
பகிர்்நது சகாண்டோக குடும்பத் 
தினர் சேரிவித்ேனர். பமலும் 
பபடலின இறுதிக் காலம் பற்றி 
பமாடி பகடடறி்நேோகவும் அ்ர் 
கள் சேரிவித்ேனர்.

இளேயடுத்து, திளைத்துள்ற 
யில் இரு்நது அைசியல்்ாதிகைாக 

மாறிய நபைஷ்பாய் கபனாதியா 
(77) மற்றும் மபகஷ்பாய் கபனா 
தியா (88) ஆகிபயாரின இல்லத் 
துக்கு சென்ற பமாடி, அ்ர்களின 
உரு்ப படத்துக்கு மரியாளே 
செலுத்தினார். கபைானா்ால் 
பாதிக்கபபடட இ்ர்கள் இரு்ரும் 
ெமீபத்தில் உயிரிழ்நேனர்.

பினனர் நர்மோ மா்டடம் 
சக்தியா நகருக்கு சென்ற 
பிைேமர் பமாடி, அங்கு ஆபைாக்ய 
்ாகன பெள்ளய சோடங்கி 
ள்த்ோர். அதில் சிறிது தூைம் 
பயணித்ோர். அங்கு குழ்நளே 
களுக்கான ஊடடச்ெத்து பூங்கா 
ள்யும் சோடங்கி ள்த்ோர். 
இளேயடுத்து, அபே நகரில் 
ெர்ோர் பபடல் விலங்கியல் 
பூங்காள்யும் பிைேமர் பமாடி 
தி்ற்நது ள்த்ோர்.

பமலும் பல்ப்று ்ைர்ச்சி 
திடடப பணிகளை பிைேமர் பமாடி 
இனறு சோடங்கி ள்க்கி்றார். 
குறிபபாக, ெர்ோர் ்ல்லபபாய் 
பபடலின பி்ற்நே நாைான இனறு, 
நாடடின முேல் கடல் விமான 
பெள்ளய சோடங்கி ள்க்கி்றார். 
இ்நே பெள் சக்தியா காலனி 
மற்றும் அகமோபாத் (ெபர்மதி) 
இளடபய இயக்கபபட உள்ைது.

திருமண விழாவுககு சசனறு திரும்பிய்பாது

ஆந்திராவில் க்ன் கவிழ்ந்து 8 கபர உயிரிழப்பு
 �என். மகேஷ்குமார்

 �ததவிபபட்டினம்
திருமண விழாவுக்கு செனறு 
வீடு திரும்பும்பபாது மளலயில் 
இரு்நது ப்ன கவிழ்நேதில் 2 
சபண்கள், 2 சிறு்ர்கள் உடபட 
8 பபர் பரிோபமாக உயிரிழ்நேனர்.

ஆ்நதிை மாநிலம், கிழக்கு 
பகாோ்ரி மா்டடம், டாகூர் 
பாளையம் கிைாமத்ளேச் பெர்்நே 
மணமகனுக்கும், ச்லுகுபண்டா 
கிைாமத்ளேச்  பெர்்நே மணப 
சபண்ணுக்கும் பநற்று முனதினம் 
இைவு, பகாக்ைம் ேண்டிசகாண்டா 
மளலபபகுதியில் உள்ை கல்யாண 
ச்ங்கபடஸ்ைர் பகாயிலில் 
திருமணம் நட்நேது.

அேன பினனர் பநற்று அதி 
காளல மணமக்கள் மற்றும் இரு 
வீடடாரின உ்றவினர்கள் சமாத்ேம் 
22 பபர் ஒரு ப்னில் மணமகனின 
வீடடுக்கு செனறு சகாண்டிரு்ந 
ேனர். அபபபாது, மளலயில் 
இரு்நது இ்றங்கும்பபாது, ப்னின 
பிபைக் செயலிழ்நேது. இேனால், 
ப்ன நிளலேடுமாறி கவிழ்நது 

விபத்துக்குள்ைானது.
இ்நே பகாை விபத்தில் 2 சபண் 

கள், 2 சிறு்ர்கள் உடபட சமாத்ேம் 
8 பபர் பரிோபமாக உயிரிழ்நேனர். 
மற்்ற்ர்கள் காயமளட்நேனர். 
இதில் மணமக்கள் சிறு காயங் 
களுடன உயிர் ேபபினர். இது 
குறித்து பகாக்ைம் பபாலீஸார் 
்ழக்கு பதிவு செய்து விொைளண 
நடத்தி ்ருகின்றனர்.

இதுகுறித்து சேலுங்கு பேெம் 
கடசித்ேளல்ரும் முனனாள் 

முேல்்ருமான ெ்நதிைபாபு 
நாயுடு ேனது ெமூக ்ளலத்ேை 
பக்கத்தில், “ப்ன விபத்து குறித்து 
அறி்நபேன. திருமண வீடடாரின 
உ்றவினர்கள் 8 பபளை இழ்நது 
்ாடுகின்றனர். இ்ர்களின குடும் 
பத்ோருக்கு எனது இைங்களல 
சேரிவித்துக் சகாள்கிப்றன. காய 
மளட்நது ைாஜமு்நதிரி மருத்து் 
மளனயில் தீவிை சிகிச்ளெ சபற்று 
்ருப்ாருக்கு அைசு உேவி புரிய 
ப்ண்டும்” என்றார்.

கர�ோனோ ர�ோயோளிகள் எண்ணிக்க 
6 லட்சத்துககு கீழ் கு்ைந்தது

 �புதுடெல்லி
கபைானா பநாயாளிகளின எண்
ணிக்ளக 6 லடெத்துக்கும் கீழ 
குள்ற்நதுள்ைது.

நாடு முழு்தும் பநற்று 48,648 
பபருக்கு கபைானா ள்ைஸ 
சோற்று ஏற்படடது. இேனமூலம் 
ள்ைஸால் பாதிக்கபபடபடாரின 
எண்ணிக்ளக 80,88,851 ஆக 
உயர்்நதுள்ைது. இதில் 73,73,375 
பபர் குணமளட்நதுள்ைனர். பநற்று 
மடடும் 57,386 பபர் குணமளட்நது 
வீடு திரும்பினர். பேசிய அைவில் 
கபைானா சோற்றில் இரு்நது 
குணமளடப்ார் எண்ணிக்ளக 
91.15 ெேவீேமாக உயர்்நதுள்ைது.

மருத்து்மளனகளில் 5,94,386 
பபர் சிகிச்ளெ சபற்று ் ருகின்ற 
னர். கட்நே ஆகஸட 6-ம் பேதி 
கபைானா பநாயாளிகளின எண் 
ணிக்ளக 5.95 லடெமாக இரு்நேது. 
கட்நே 85 நாடகளில் முேல்முள்ற 
யாக பநாயாளிகளின எண்ணிக்ளக 
6 லடெத்துக்கும் கீழாக குள்ற்ந 
துள்ைது. ஒபை நாளில்  563 பபர் 
உயிரிழ்நேனர். ஒடடுசமாத்ே உயிரி 
ழபபு 1,21,090 ஆக உயர்்நதுள்ைது.

மகாைாஷ்டிைாவில் புதிோக 
5,902 பபருக்கு கபைானா சோற்று 
ஏற்படடது. அ்நே மாநிலத்தில் 
16,66,668 பபர் ள்ைஸால் பாதிக் 
கபபடடுள்ை நிளலயில் 14,94,809 

பபர் குணமளட்நதுள்ைனர். 1,28, 
149 பபர் சிகிச்ளெயில் உள்ைனர்.

ஆ்நதிைாவில் புதிோக 2,905 
பபருக்கு ள்ைஸ சோற்று 
உறுதி செய்யபபடடது. அங்கு 
8,17,679 பபர் ள்ைஸால் பாதிக் 
கபபடடுள்ைனர். இதில் 7,84,752 
பபர் குணமளட்நதுள்ைனர். 26,268 
பபர் சிகிச்ளெயில் உள்ைனர். 

கர்நாடகாவில் புதிோக 4,025 
பபரிடம் ள்ைஸ சோற்று கண்ட 
றியபபடடது. அ்நே மாநிலத்தில் 
8,16,809 பபருக்கு ள்ைஸ சோற்று 
ஏற்படடுள்ைது. இதில் 7,41,219 
பபர் குணமளட்நதுள்ைனர். 64,499 
பபர் சிகிச்ளெயில் உள்ைனர். 

உத்ேை பிைபேெத்தில் புதிோக 
1,861 பபருக்கு ள்ைஸ சோற்று 
ஏற்படடது. அங்கு 4,77,895 பபர் 
ள்ைஸால் பாதிக்கபபடடுள்ை 
நிளலயில் 4,46,054 பபர் 
குணமளட்நதுள்ைனர். 24,858 பபர் 
சிகிச்ளெ சபற்று ்ருகின்றனர். 

பகைைாவில் பநற்று 6,638 
பபருக்கு ள்ைஸ சோற்று உறுதி 
செய்யபபடடது. மாநிலத்தில் 
4,25,122 பபர் ள்ைஸ சோற்றுக்கு 
ஆைாகியுள்ைனர். இதில் 3,32,994 
பபர் குணமளட்நதுள்ைனர். 90,565 
பபர் சிகிச்ளெயில் உள்ைனர். 

சடல்லியில் புதிோக 5,739 
பபருக்கு ள்ைஸ சோற்று 

ஏற்படடது. அங்கு 3,75,753 பபர் 
ள்ைஸால் பாதிக்கபபடடுள்ை 
நிளலயில் 3,38,378 பபர் 
குணமளட்நதுள்ைனர். 30,952 பபர் 
சிகிச்ளெயில் உள்ைனர். 

ஓட்டலுக்கு செல்்வது ஆபத்து
அசமரிக்காவின ஹார்்ர்டு 

பல்களலக்கழக விஞஞானிகள் 
கபைானா ள்ைஸ பை்ல் குறித்து 
ஆைாய்ச்சி செய்து ஆய்்றிக்ளக 
ச்ளியிடடுள்ைனர். அதில் 
கூறியிருபபோ்து:

விமான பயணத்ளேவிட ஓடடல், 
மளிளக களடக்கு செல்லும்பபாது 
கபைானா ள்ைஸ சோற்று ஏற் 
படும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ைது. 
விமான பயணத்தில் பாதுகாபபு 
நளடமுள்றகளை கண்டிபபுடன 
பினபற்றும்பபாது கபைானா 
பை்ல் கணிெமாக குள்றகி்றது.

விமானங்களை கிருமி நாசினி 
மூலம் சுத்ேம் செய்்து, விமானத் 
தில் காற்ப்றாடட ்ெதிளய ஏற் 
படுத்து்து, பயணிகள் அளன 
்ரும் முகக்க்ெம் அணி்து, 
அடிக்கடி ளககளை பொபபு 
பபாடடு கழுவு்ேன மூலம் 
விமான பயணத்தில் ள்ைஸ 
பை்ளல ேடுக்க முடியும்.

இவ்ாறு ஆய்்றிக்ளகயில் 
சேரிவிக்கபபடடுள்ைது.

உ.பி. அரசியலில் தீவிரம் காடடும் பிரியஙகா

7 ததாகுதி இடேத்கதரதல் முடிவுகளில் பலன் ததரியும
 �ஆர்.ஷபிமுன்்ா

 �புதுடெல்லி
காங்கிைஸ கடசியினரின பல 
ஆண்டு கால எதிர்பார்பபுக்கு பி்றகு 
பிரியங்கா, கட்நே ஆண்டு பிபை்ரி 
யில் தீவிை அைசியலில் குதித்ோர். 

பிரியங்கா ்ை்ால் உ.பி.
யில் காங்கிைஸ மீண்டும் 
புத்துயிர் சபறும் என கடசியினர் 
நம்பிக்ளக ள்த்ேனர். எனினும் 
அபமதியில்  3 முள்ற எம்.பி.யாக 
இரு்நே ைாகுல் கா்நதிபய கட்நே 
மக்கைள்த் பேர்ேலில் போற்கும் 
நிளல ஏற்படடது. இருபபினும் 
மனம் ேைைாே பிரியங்கா சோடர்்நது 
உ.பி. அைசியலில் தீவிைம் காடடி 
்ருகி்றார். பயாகி ஆதித்யநாத் 
ேளலளமயிலான பாஜக அைளெ 
கடுளமயாக விமர்சித்து ் ருகி்றார். 

இ்நநிளலயில், உ.பி.யில் 
7 சோகுதிகளுக்கான இளடத்பேர் 
ேல் ந்ம்பர் 3-ல் நளடசப்ற 
உள்ைது. இத்பேர்ேல் பிரியங்கா 
வுக்கு பலபபரீடளெயாக அளம்ந 
துள்ைது. பேசிய சபாதுச் 

செயலாைைாக உ.பி. சபாறுபளப 
ஏற்றுள்ை பிரியங்கா ேளலளமயில் 
காங்கிைஸ இத்பேர்ேளல எதிர் 
சகாள்கி்றது. இ்நநிளலயில் 
ஓரிரு சோகுதியிலா்து ச்ற்றி 
கிளடத்ோல் ோன காங்கிைஸுக்கு 
உ.பி.யில் எதிர்காலம் இருக்கும் 
எனக் கருேபபடுகி்றது.

ஏழு சோகுதிகளில் ஒரு 
சோகுதியில் காங்கிைஸ ப்ட 
பாைரின மனு ஏற்கபபடாேோல் 
6-ல் அக்கடசி பபாடடியிடுகி்றது. 
இ்நே 6 சோகுதிகளிலும் கட்நே 
2017 ெடடபபபைள் பேர்ேலில் 

காங்கிைஸ 3-ம் இடம் பிடித்ேது. 7 
சோகுதிகளில், 6 பாஜக ் ெமும் 
1  ெமாஜ்்ாதி ் ெமும் இரு்நேன.

்ரும் பேர்ேலில் ெமாஜ்்ாதி 
கடசி 7 சோகுதிகளிலும் பபாடடி 
யிடுகி்றது.  ்ழக்கமாக இளடத் 
பேர்ேலில் பபாடடியிடாே பகுஜன 
ெமாஜ் கடசி இம்முள்ற அளனத்து 
சோகுதிகளிலும் பபாடடியிடு 
கி்றது. இேனால் எதிர்க்கடசிகளின 
்ாக்குகள் பிரி்நது பாஜக 
ச்ல்லும் சூழலும் நிலவுகி்றது

காேம்பூர், பங்கர்காவன 
ஆகிய 2 சோகுதிகளில் மடடும் 
காங்கிைஸின எதிர்பார்பபு 
கூடியுள்ைது. இதில் ஒனறிலா்து 
காங்கிைஸ ச்ன்றால் ோன, உ.பி. 
அைசியலில் பிரியங்கா காடடும் 
தீவிைத்திற்கு பலன கிளடக்கும் 
என காங்கிைஸார் கருதுகின்றனர். 
போல்வி ஏற்படடால் உ.பி. 
காங்கிைஸ ேளலளம மீண்டும் 
பகள்விக்குறியாகி விடும். இேன 
பாதிபபு 2022-ல் நளடசபறும் 
உ.பி. ெடடபபபைள் பேர்ேலில் 
எதிசைாலிக்க ்ாய்பபுள்ைது.

SS ஆநதிராவில் பிளரக் தசயலிழந்த்தால் ம்ைப்்பகுதியிலிருநது கவிழந்த ளவன.

SS பிஹார மாநிைம் ்பாடனாவில் ளநற்று மார்பக புற்றுளநாய் விழிப்பு்ணரவு பிரச்சாரம் 
ந்டத்பற்றது. இதில் மருத்துவரகள் மற்றும் ்தனனாரவைரகள் ‘பிஙக்’ நிற ்பலூன 
கடடிய காரில் ள்பரணியாக தசனறு ்பஙளகற்றனர.  படம்: பிடிஐ

SS குஜராத் மாநிைம் நரம்தா மாவடடம் தகவதியா நகரில் சர்தார ்பளடல் விைஙகியல் பூஙகா்வ பிர்தமர நளரநதிர ளமாடி ளநற்று திறநது 
்வத்்தார. பினனர அவர பூஙகா்வ சுற்றிப் ்பாரத்்தார. இந்த பூஙகா 182 மீடடர உயரம் தகாணட சர்தார ்பளடலின சி்ைக்கு 
(ஒற்று்மயின சி்ை) அருளக அ்மநதுள்ேது.  படம்: பிடிஐ

இணணயவழி சூதாடடேம்,  விணையாடடுகள் உடபடே

132 தெல்கபான் தெயலிகளுக்கு தடே விதித்தது ஆந்திர அரசு
 �அமராவதி

இளணய்ழி சூோடடம் மற்றும் 
விளையாடடுகள் உள்ளிடட 132 
செல்பபான செயலிகளுக்கு 
ஆ்நதிை அைசு ேளட விதித்துள்ைது.

குறுக்கு ்ழியில் விளை்ாக 
பணம் ெம்பாதிக்கும் எண்ணத்தில் 
இளைஞர்கள் பலர் இளணய்ழி 
சூோடடங்களில் ஈடுபடடு ்ரு 
கின்றனர். பமலும் சிறு்ர்கள் 
முேல் சபரிய்ர்கள் ் ளை ‘பபஜி’ 
உள்ளிடட சில இளணய்ழி 
விளையாடடுகளுக்கு அடிளம 
யாகி ேற்சகாளல செய்து சகாள் 
ளும் அைவுக்கு செல்கின்றனர். 
இளேத் ேடுக்கும் ்ளகயில் 
இளணய்ழி சூோடடம் மற்றும் 
சில ஆபத்ோன இளணய்ழி 
விளையாடடுகளை ஆ்நதிை அைசு 
ேளட செய்துள்ைது. இதில், பபடிஎம் 
ஃபர்ஸட பகம், செல்பபான 
பரிமியர் லீக் (எம்பிஎல்), அடடா-
52 உள்ளிடட சில இளணய்ழி 
விளையாடடுகள் உடபட 132 செல் 

பபான செயலிகளுக்கு ஆ்நதிை 
அைசு ேளட விதித்துள்ைது. ேளட 
செய்யபபடடுள்ை இ்நே  விளை 
யாடடுக்களை இனி விளையாட 
முடியாது.

ஆ்நதிை அைசின விளையாடடு 
ெடடம் 1974-ன படி இளணய்ழி 
சூோடடம் மற்றும் விளையாடடு 
பபான்றள் ேளட செய்யபபட 
டுள்ைது. இளைஞர்களை ேற் 

சகாளலக்குத் தூண்டும் இது 
பபான்ற விளையாடடுகளை ஊக்கு 
விக்க முடியாது எனறும் ஆ்நதிைா 
வில் உள்ை இனடர்சநட ளமயங் 
களிலும் இ்நே விளையாடளட 
ேளட செய்ய ப்ண்டும் எனறும் 
மீறுப்ார் மீது ெடடபபடி கடும் 
நட்டிக்ளக எடுக்கபபடும் எனறும் 
முேல்்ர் சஜகன பமாகன சைடடி 
அறிவித்துள்ைார். இேற்கு சபற் 

ப்றார், மாண்ர்கள், இளைஞர்கள் 
ஒத்துளழபபு ேை ப்ண்டும் என 
றும் அ்ர் ப்ண்டுபகாள் விடுத் 
துள்ைார். ஆ்நதிை அைசின இ்நே 
நட்டிக்ளகக்கு  சபற்ப்றாரும் 
சபாதுமக்களும் ்ைப்ற்பு 
சேரிவித்துள்ைனர்.

செகன் மோகன் கடிதம்
இேனிளடபய,  கட்நே 27-ம் பேதி 

ஆ்நதிை முேல்்ர் சஜகனபமாகன 
சைடடி, மத்திய ேக்ல் சோழில் 
நுடபத்துள்ற அளமச்ெர் ைவிெங்கர் 
பிைொத்துக்கு கடிேம் எழுதினார். 
அதில், "இளைஞர்களின ்ாழக் 
ளகயில் விளையாடும் இளணய 
்ழி சூோடடம், மற்றும் சில 
விளையாடடுகளை ஆ்நதிை அைசு 
ேளட செய்துள்ைது. இேற்காக 
மத்திய அைசு ெம்ப்நேபபடட விளை 
யாடடு, சூோடடங்களை இ்நதிய 
இனடர்சநட பெள்களில் இரு்நது 
நீக்க ் ழி்ளக செய்ய ப்ண்டும்" 
என  ்லியுறுத்தியுள்ைார்.

 (C) KSL Media Ltd.
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சனி, அக்டோபர் 31, 2020

‘பாம்பு மனிதன்’
ர�ோமுலஸும் 
‘ஷ்யூர் மமன்’ 
நரேசனும்
சசன்னை கிண்டி சிறுவர் பூங்கா்வ அடுத்துள்ள ‘பகாம்புப் பண்்ணை’் ைப் 

பற்றி அறிைகாதவர்்ள ச�காற்பமகா்வவ இருப்பகார்்ள. அ்தயும் கிழக்குக் 
்டற்்்ைச் �கா்ையில் உள்ள பு்ழசபற்்ற‘ ச�ன்னை முத்ைப் 

பண்்ணை’்ையும் நிறுவிைவர் வைகாமுைஸ் விடவட்ர்.  ‘Snakeman: The 
Story of a Naturalist’ எனகி்ற அவரு்டை வகாழக்்் வைைகாற்று நூல் ஸகாய் 
விடவட்ர் எழுதிைது. அநத நூல் மூத்த சமகாழிசபைர்ப்பகா்ளர் ்மைகாைைனின 
சமகாழிசபைர்ப்பில் ‘பகாம்பு மனிதன: வைகாமுைஸ் விடவட்ர்’ (வகானைதி பதிப்ப்ம்) 
எனகி்ற த்ைப்பில் அண்்மயில் சவளிைகாகியுள்ளது.

ஒரு தனிநபரின் வாழ்க்கை வரலாறு 
என்று இநத நூ்லச் ச�ாலல முடியாது. 
இயற்கை வரலாறறு நூல என்று 
ச�ாலவதுதான் �ரியாகை இரு்ககும். அதிலும், 
தமிழகைத்த ்ையைாகை்கசகைாண்டு 
பணியாறறிய உலகைறிநத ஓர் அறிஞரின் 
வரலாறு இது. தமிழகைப் பழங்குடிகைளான 
இருளர்கைளுடன் உறவாடி,  ைாநில-ததசிய-
�ர்வதத� அளவில இயற்கைச் சூழல குறிதத 
புரித்ல ஏறபடுததிய ஒருவ்ரப் பறறிய நூல 
தமிழில சவளியாவது குறிப்பிடதத்ககைது. 
முறறிலும் புதியததார் உல்கைத திறநது 
கைாட்டும் இநத நூலிலிருநது ஒரு பகுதி:

ச�ன்்னயில தராமுலஸ் முதன் 
முதலில �நதிதத இருளர் பழங்குடியின 
நண்பர் நதட�ன்; அவர் தராமுலஸின் மிகை 
சநருங்கிய நண்பரானார். அனுபவம் வாயநத 
பாம்பு தவட்்ட்ககைாரராகை அவர் இருநதார். 
அவர்கைள் இருவரும் ச�ங்கைலபட்டு 
ைாவட்டததின் பா்றகைள் நி்றநத, புதர்கைள் 
அடர்நத குன்றுகைளில, ை்லகைளில ஒன்றாகை 
அ்லநது சகைாண்டிருநதனர். அநதப் 
பகுதியில வாழும் எலலா வ்கைப் பாம்பு 
கை்ளயும் பறறிய தனது தகைள்விகைளு்ககும் 
நதட�னால பதில ச�ாலல முடிகிறது 
என்ப்த தராமுலஸ் வி்ரவிதலதய 
கைண்டுணர்நதார். அங்தகையிருநத கைலவிப்புல 
நபர்கைளாதலா, உள்ளூர் இயற்கையியல 
வலலுநர்கைளாதலா அவவாறு பதில ச�ாலல 
முடிநதிரு்ககைவில்ல.

நதட�னு்ககு மிகைப் பிடிததைான ஆங்கில 
வார்த்த, ‘ஷ்யூர், தைன்!’. பிறகு அவரு்டய 
பட்டப்சபயதர ‘ஷ்யூர் தைன்’ என்றாகிவிட்டது. 
பாம்புகை்ளத ததடி அவர்கைள் தைறசகைாள்ளும் 
ததடலின்தபாது, இயற்கை வரலாறறுச் 
ச�யதிகைள் அடங்கிய கைளஞ்சியத்தத 
திறநது கைாட்டுவதுதபால அவர் ச�ாலலும் 
விஷயங்கைள் தராமுலஸு்ககு எல்லயறற 

உற�ாகைத்த அளிப்ப்வயாகை இருநதன.

பாம்புக் கடி
ச�ன்்ன பாம்புப் பண்்ண கிண்டி்ககு 

இடம் ைாறுவதறகு முன், த�்லயூரில சிறிய 
இடததில 1969-ல சதாடங்கைப்பட்டது. 
அப்தபாது சுறறுப்புற கிராைங்கைளில 
பாம்பு்ககைடியால பாதி்ககைப்பட்டவர்கைள் 
பாம்புப் பண்்ண்ககு வநதனர். பாம்பு 
கைடிதததுதை நஞ்சு முறிவு ைருந்தச் 
ச�லுததியாகை தவண்டிய நி்லயில, 
அன்்ற்ககு அங்கிருநது முப்பது 
கிதலாமீட்டர் சதா்லவு்ககு அப்பால 
ைருததுவை்ன இருநதது.

தபா்ககுவரதது வ�திகைள் கு்றவாகை 
இருநத அநத்க கைாலததில பாம்பு்க கைடி்ககு 
ஆளான சிலர் மிகுநத அதிர்ச்சிய்டநத 
நி்லயில பாம்புப் பண்்ண்ககு 
வநதார்கைள். அவர்கைளு்டய கைண்கைள் 
சுழன்றுசகைாண்டிரு்ககும்; வாயில நு்ர 
தள்ளி்கசகைாண்டிரு்ககும். அவர்கை்ள 
ஆபததிலலாத தண்ணீர்ப்பாம்தபா 
�ா்ரப்பாம்தபா கைடிததிரு்ககை்ககூடும். 
அவர்கைளு்ககு வழங்கை தவண்டிய ஒதர 
சிகிச்்�, ஓங்கி ஓர் அ்ற; உரதத குரலில 
�ரைாரியான திட்டு; தவண்டுசைனில ஓர் 
ஆஸ்பிரின் ைாததி்ர. இ்வதய தபாதும். 
ஆனால, கைட்டுவரியன் (கைட்டுவிரியனா? 
எது �ரிதயா அ்ததய பயன்படுததி்க 
சகைாள்ளுங்கைள்) பாம்பு்ககைடியால தீவிரைான 
பாதிப்புடன் அடி்ககைடி பலர் வநதார்கைள்.

கிராைப்புற இநதியாவில, ை்ககைள் 
குடி்�கைளு்ககு சவளிதய இரவில  த்ரயில 
படுததுத தூங்கி்கசகைாண்டிரு்ககும்தபாது 
தான் கைட்டுவரியன் பாம்பு்ககைடி அடி்ககைடி 
நிகைழகிறது. அநத தநரததில கைட்டு 
வரியன்கைள் தைது இ்ர்யத ததடி 
ஊர்நதுசகைாண்டிரு்ககும். தூங்கி்க 

சகைாண்டிரு்ககும் நபர், தூ்ககைததில புரண்டு 
படு்ககும்தபாது சதரியாைதலதய பாம்பின் 
மீது உடல பட தநரலாம்; அப்படி தநரும்தபாது 
பாம்புகைள் அவர்கை்ள்க கைடிததுவிடுகின்றன. 
இரவுத தூ்ககைததின்தபாது என்ன 
நடநதது என்தற சதரியாைல, இவர்கைளில 
பலர் சில ைணி தநரதது்ககுப் பின் 
இறநதுதபாகைவும் ச�யவர். கைட்டுவரியன் 
பாம்பு கைடிததிரு்ககிறது என்பதறகைான 
திட்டவட்டைான, உடல ச�யலிழ்ககும் 
நி்ல்ககுப் தபாகும் அறிகுறிகைள் 
சபரும்பாலும் கை்டசி தநரததிலதான் 
சவளிப்ப்டயாகைத சதரியவரும். 
எனதவ, ைருததுவை்ன்ககுப் தபாகு 
ைளவு்ககுப் தபாதிய தநரம் அப்தபாது 
இரு்ககைாது.

ஒரு நாள் அதிகைா்ல ஐநது 
ைணி்ககு ஒரு விவ�ாயியின் 
உரதத அ்ழப்்ப்க தகைட்டு 
தராமுலஸ் கைண்விழிததார். 
அநத விவ�ாயியின் ைகைள், 
இரவில தன்்ன ஏததா 
கைடிததது என்று கூறியதாகைவும் 
அவள் தன்னுணர்வு இலலாைல இருப்ப 
தாகைவும் அவர் ச�ான்னததாடு “அது 
ஒன்றும் அவவளவு தீவிரைானதலல; சில 
ைாததி்ரகைள் தபாட்டு்கசகைாண்டால 
�ரியாகிவிடும். அவள் சராம்பப் பதறறைாகை 
இருப்பாள். ஒரு ததனீ கைடிததாலகூட 
இப்படிததான் தன்னுணர்வு இழநது 
விடுவாள்” என்றார். அவரின் இநத 
நம்பி்க்கைமி்ககை கூறறு ராமின் பணி்ய 
இரட்டிப்பு்க கைடினைானதா்ககியது. அவர்கைள் 
இருவரும் தைாட்டார் ்�்ககிளில அநத 
விவ�ாயியின் வயலு்ககு வி்ரநதனர். 
அங்தகை தபாயப் பார்தததபாது அநதப் சபண் 
இறநதுதபாயிருநதாள். உண்்ையில, 
கைட்டுவரியன்  பாம்புகைள் படிப்படியாகை 
ஆபத்த உண்டா்ககும் ஆட்சகைாலலிகைள்.

ச�ாக்கலிஙகத்தின் 
மருந்து

அன்்றய கைாலகைட்டததில 
சபரும்பான்்ையான இருளர்கைள், 
ைருததுவை்னகை்ளயும் நஞ்சு முறிவு 
ைருந்தயும் பயனறற்வ என்று 
நிராகைரிதது்கசகைாண்டிருநதார்கைள். 
ச�ா்ககைலிங்கைம் என்ற இருளர் பாம்பு 
பிடிப்பவர், பாம்பு்ககைடிகைளு்ககு அளி்ககும் 
மூலி்கை சிகிச்்� மு்றகைளால 
பிரபலைாகை அறியப்பட்டிருநதார். அததாடு 
அவதர பதது மு்ற நலலபாம்பு்க கைடி்ககு 
ஆளாகித தப்பியவர். ஆனால, நஞ்சு முறிவு 
ைருநது தவ்ல ச�யயும் விதத்த்க 
கைண்ட பிறகு, தனது சிகிச்்� மு்றகைள் 
ைரணம் வி்ளவி்ககைாத, தீவிரைறற 
பாம்பு்ககைடிகைளால பாதி்ககைப்படுபவர்கைள் 
விஷயததிதலதய சபரிதும் 
பயனளிப்ப்வயாகை இரு்ககை்ககூடும் என்று 
ஒப்பு்கசகைாண்டார்.

சுருட்்டவிரியன் பாம்பு்ககைடி்ககு 
அவர் பயன்படுததிவநத ைருநது மிகுநத 
ஆர்வததிறகுரியதாகை இருநதது. விரிவான 
ைருததுவ அறிவியல த�ாத்னகைளு்ககு 
அது தகுதியு்டயதாயிருநதது. 
கைாரணம், அநத ைருந்தப் பல தீவிரைான 
பாம்பு்ககைடிகைளு்ககு நிவாரணைளி்ககும் 
விதததில சவறறிகைரைாகை அவர் 
பயன்படுததி வநதார். இநத்க கூறறு 
அறிவியலபூர்வைான �முதாயததிறகு, 
தவறான நம்பி்க்கைவாதைாகைத 
ததான்றலாம். ஆனால, உண்்ையில 
இருளர்கைள் அறிவியல அறிவு்டய 
வர்கைதள; அவர்கைளின் ைருநதுகைள், 
ைருததுவ மு்றகை்ள்க கிராைங்கைளில 
�ாதாரணைாகைப் புழங்கும் தபாலியான 

த ை ா � டி ்க கை ா ர ர் கை ளி ன் 
ைருநதுகைதளாடும் மு்றகைதளாடும் 
தபாட்டு்க குழப்பி்க சகைாள்ள்க 
கூடாது.
சுருட்்டவிரியனின் நஞ்சி 

லிருநது பாதுகைாதது்கசகைாள்ள 
உதவும் வ்கையில, தனது ைகைன் 

கைாளி்ய நஞ்சு முறிவு ஆறறல 
சகைாண்டவராகை ைாறறும் ச�யலமு்றயில 
ச�ா்ககைலிங்கைம்  ஈடுபட்டிருநதார். மூலி்கை 
ைருநது்க கைல்வ ஒன்்ற, ஒவசவாரு 
ைாதமும் அைாவா்�்ககு முந்தய இரவு 
உட்சகைாள்ளுைாறு ஆறு ைாதங்கைளு்ககு 
அவர் தன் ைகைனு்ககு்க சகைாடுததுவநதார். 
அவரு்டய மூதத ைகைன் ராதேநதிரனும் 
ஏறசகைனதவ நஞ்சு எதிர்ப்பு ஆறறல 
சகைாண்டவராகை ைாறறப்பட்டிருநதார்; மூன்று 
மு்ற சுருட்்டவிரியன் பாம்பு்ககைடிகைளு்ககு 
ஆளானாலும் அவர் பாதி்ககைப்படவில்ல. 

நடே�னின் நம்பிக்்க
நதட�ன் இநத விஷயததில கைடு்ையான 

நி்லப்பாடு சகைாண்டவராயிருநதார். 
தான்  ஒருதபாதும் நஞ்சு முறிவு ைருந்த 
உட்சகைாள்ளப்தபாவதில்ல என்று அவர் 
உறுதிசைாழிதய எடுதது்கசகைாண்டவர். 
இநத நம்பி்க்கை அவ்ர ைரணததின் 
வாயிலிதலதய சகைாண்டுதபாயத 
தள்ளியது.

தன்னு்டய அண்்ட வீட்டு்ககைாரரின் 
திருைணத்த்க சகைாண்டாடும் 
சபாருட்டு, பாம்புகை்ள்க ் கையாளுவதில 
தன்ககிரு்ககும் நிபுணததுவத 
திற்ன்க கைாட்டும் விதததில, மிகுநத 
ஆரவாரததுடனும் முழு தபா்தயிலும் 
நதட�ன் ஒருமு்ற சதருவில இறங்கினார். 
ஒரு நலலபாம்்ப அவர் சவளிதய 
எடுததுவநதார். ்�்ககிள் ஒன்றின் 
தேண்டிலபாரில அநதப் பாம்்ப 
்வதது்கசகைாண்டு ஒரு சுறறுச் சுறறி 
வநதார். சில சநாடிகைள் வ்ர எலலாதை 
�ரியாகைவும் நன்றாகைவும்தான் இருநதது. 

பார்்வயாளர்கைளிடம் இருநது 
வாழதசதாலிகைளும் ்கைதட்டலகைளும் 
எழுநதன.

அதன் பிறகு பதறறததில 
அச்�ை்டநதிருநத அநதப் பாம்பு 
�ட்சடன அவரின் கைட்்டவிரலில 
கைடு்ையாகை்க கைடிததுவிட்டது. 
தராமுலஸின் வீட்டு்ககு வருவதறகுள், 
தான் மிகுநத நம்பி்க்கை ் வததிருநத 
நவகுஞ்சி மூலி்கை ைருந்த அதிகை 
அளவில நதட�ன் உட்சகைாண்டிருநதார். 
இருநதும், ப்ககைவாதததின் 
முதல அறிகுறிகைள் அப்தபாதத 
ததான்றிவிட்டிருநதன. அவரு்டய 
கைண்ணி்ைகைள் கைனதத சு்ையால 
அழுததப்படுவ்தப் தபாலச் சுருங்கின. 
அவரு்டய தபச்சு குழறி்ககுழறி வநதது. 
மூச்சு விடுவதத சிரைைாகை இருநதது 
அவரு்ககு.

மு்றப்படி ைருததுவம் பயிலாதவர் 
என்ற மு்றயில  நதட�னு்ககு நஞ்சு 
முறிவு ைருந்த தராமுலஸ் ச�லுததுவது 
�ட்ட விதராதைானதுதான்; ஆனால, ஒரு 
டா்கட்ர அ்ழததுவநது சிகிச்்� 
தரும் அளவு்ககு தநர அவகைா�ம் 
அப்தபாது இல்ல. நஞ்சு முறிவு 
ைருநது வீட்டில இருப்பிலிருநதது. 
அங்கு ைரண அ்ைதி நிலவியது. 
ஷ்யூர்தை்ன்க கைாப்பாறறுவதறகைான 
கைாலம் கைடநதுவிட்டததா என்ற ஐயம் 
அங்கிருநதவர்கை்ள அ்ல்ககைழிததது. 
நதட�னு்ககு ஊசி மூலம் நஞ்சு முறிவு 
ைருநது ச�லுததப்பட்டு இருபது 
சநாடிகைளு்ககுப் பிறகு அவரின் 
நரம்புகைளில அநத ைருநது வி்னயாறறத 
சதாடங்கியது. பாம்பு்க கைடிவாயின் தைல 
தபாடப்பட்டிருநத கைட்டு படிப்படியாகைத 
தளர்நது வநதது.

நதட�ன் எழுநது உட்கைார்நதார். “சகைாஞ்� 
நா்ள்ககு நலலபாம்புகைளிடமிருநது 
விலகிதய இரு்ககிதறன்” என்று சைலல 
அவர் முனகினார். “அதறகுப் பதிலாகை 
அநத �ர்ககு நஞ்சிலிருநது விலகி 
இரு்ககைலாதை?” என்று நதட�னு்ககு 
தராமுலஸ் ச�ான்ன ஆதலா�்ன 
கைண்டுசகைாள்ளப்படவில்ல. சில 
வருடங்கைளு்ககுப் பிறகு, கைலலீரல தநாயால 
பாதி்ககைப்பட்டு நதட�ன் ைரணை்டநதார்.

நதட�னின் ை்றவு தைலும் ஒரு 
�கைாப்தததின் முடி்வப் தபால இருநதது. 
தராமுலஸ் - நதட�ன் இ்டதய மிகைப்சபரிய 
பண்பாட்டு இ்டசவளி நிலவியது 
என்றதபாதிலும், அவர்கைள் மிகை சநருங்கிய 
நண்பர்கைளாகைதவ இருநதுவநதனர். கைாட்டு 
வாழ்க்கை மீது இருவரு்ககுதை இருநத 
பரஸ்பர ஆர்வ்ககைவர்ச்சி அவர்கை்ள 
ஒன்றுத�ர்ததது. சதன்னிநதியாவின் 
ஒவசவாரு முதன்்ை்க கைாட்டிலும் 
தராமுலஸ் தைறசகைாண்ட 
பயணததின்தபாது நதட�ன் உடன் 
இருநதிரு்ககிறார். பாம்புப் பண்்ண்ககைாகை 
விதவிதைான ஆர்வமூட்டும் பாம்பு 
இனங்கை்ள இருவரும் கைண்டறிநது 
த�கைரிததிரு்ககிறார்கைள் என்பது 
வரலாறு.

நூல் முகம்

குளிர் காலத்தில் கம�ானா ததாற்று அதிகரிக்குமா?
n டாகடர் கு. கணேசன் n

தமிழ்த்தில் பருவம்ழ சதகாடஙகி 
விடடது. பனியும் குளிரும் அடுத்து 
வைக் ் காத்திருக்கின்றனை. வழக்்மகா  

ஏற்படும் பருவ்காை ஃபுளூ (Seasonal 
flu), சடஙகு, மவைரிைகா சதகாற்று்ள 
ஆங்காஙவ் எடடிப் பகார்க்கின்றனை. 
இநதச் சூழலில் ஏற்ச்னைவவ நம்்மப் 
பைமுறுத்திக்ச்காண்டுள்ள ‘நகாவல் 
்வைகானைகா ்வைஸ்’ குளிர்்காைத்தில் 
இனனும் அதி்மகா்ப் பைவும் எனறு 
அறிவிைைகா்ளர்்ள அச்சுறுத்துகின்றனைர்.
கட�ானா ்ை�ஸ் குழுமம்

சாதாரண ஜலததாஷத்தில் 
ததாடங்கி கடுமையான 
நிதைானியா வமர பலதரபபடட 
சுவாச த�ாயகமை கதரானா 
மவரஸ் வமககள் ஏறபடுத்து 
கின்றன. இதில் 7 வமக உண்டு. 
ைனிதரகமைப பாதிக்கும் 
சாரஸ், தைரஸ், �ாவல் 
கதரானா மவரஸ் ஆகிய 
மூனறும் கடுமையானமவ; ைற்றமவ 
மிதைானமவ. தபாதுவாகதவ, 
ைமைக்காலம் ததாடங்கி குளிரகாலம் 
வமர ததறகு அதைரிக்கா தபான்ற 
மிததவபப �ாடுகளில் இநத மவரஸ் 
வமககளின ததாறறுப பரவல் 10 ைடங்கு 
அதிகரிக்கி்றது.இநதியா தபான்ற தவபப 
�ாடுகளில் 5 ைடங்கு அதிகரிக்கி்றது. 
இமத அடிபபமடயாக மவத்து ‘�ாவல் 
கதரானா மவரஸ்’ ததாறறுப பரவலும் 
குளிரகாலத்தில் அதிகரிக்கக்கூடும் 
எனறு அஞசபபடுகி்றது.

ை�லாறு ச�ாலைது என்ன?
கடநத கால வரலாறுபபடி, 

1918-ல் ஏறபடட இனஃபுளூயனசா 
தபருநததாறறுதான உலக அைவில் 
குளிரகாலத்தில் பரவிய த�ாயகளில் 
தைாசைானது. தைாத்தம் 5 தகாடி  ைக்கமை 
அது பலிவாங்கியது. 20-ம் நூற்றாண்டின 
ைற்ற ஆண்டுகளில் இபபடி தைாசைான 
ததாறறுப பரவமல கதரானா மவரஸ் 
குழுைம் ஏறபடுத்த வில்மல எனபது 
ஆறுதல். அடுத்து, �ாவல் கதரானா 
மவரஸ் பரவத் ததாடங்கிய கடநத 10 
ைாதங்களில் புவிக்தகாைத்தின ததறகு 
அமரக்தகாை �ாடுகளில் குளிரகாலத்தில் 

கதரானா ததாறறுப பரவல் மிதைாகதவ 
இருநதது எனபதும், பருவகால ஃபுளூ 
ததாறறுப பரவலும் கும்றநதிருநதது 
எனபதும் இதர �ல்ல தசயதிகள். 
த�ல்லுக்குப பாயச்சிய தண்ணீர 
தகாஞசம் புல்லுக்கும் பாயநததுதபால், 
கதரானா ததாறறுப பரவமலத் தடுக்க 
ைக்கள் முகக்கவசம் அணிநததும், 
தனி ைனித இமடதவளி காத்ததும் 
பருவகால ஃபுளூ ததாறம்றயும் 
தடுத்துவிடடது எனபதுதான இதறகுக் 
காரணம்.

இந்தியாவில ஆ�ாய்ச்சி
அநநிய �ாடுகளுக்கும் �ைக்கும் 

பருவச்சூைலில் பல ைாறுதல்கள் 
காணபபடுவதால் கதரானா 
விஷயத்தில் �ாம் அலடசியைாக 
இருக்கக் கூடாது எனறு சூைலிய 
லாைரகள் எச்சரிக்கின்றனர. 
இநதியாவில் பனாரஸ் 
இநதுப பல்கமலக்கைகமும் 
ராஜஸ்தான ைத்தியப 
பல்கமலக்கைகமும் இமணநது 
�டத்திய ஓர ஆராயச்சி முடிவு 

இதறகுச் சுடடிக்காடடபபடுகி்றது. 
இநதியாமவப தபாறுத்தவமர காறறு 
ைாசு அதிகம் எனபதால், இங்தக நிலவும் 
குளிர பருவச்சூைல் கதரானா ததாறம்ற 
அதிகபபடுத்ததவ தசயயும் 
எனகி்றது அநத ஆராயச்சி. 
ஐதராபபிய �ாடுகளில் 
ஏ ற ப ட டு ள்ைது த ப ா ல் 
இரண்டாம் அமலயாக 
இ ல் ல ா வி ட ட ா ல்கூ ட , 
ததாற்றாைர எண்ணிக்மக 
கணிசைாக அதிகரிக்கலாம் 
எனத்ற அவரகள் எதிரபாரக் 
கின்றனர. தைலும், தைமல �ாடுகளில் 
தபரும்பாதலார முகக்கவசம் அணி 
வமதயும் தனி ைனித இமடதவளிமயக் 
கமடபபிடிபபமதயும் மும்றயாகப 
பினபறறுகின்றனர. ஆனால், இநதியா 
வில் 30 சதவீதத்தினதர இவறம்றப 
பினபறறுகின்றனர. ைற்றவரகள் 
அலடசியைாகதவ இருக்கின்றனர. 
ஆகதவ, �ாம் எச்சரிக்மகயாக இருக்க 
தவண்டியது அவசியம் எனறும் இநத 
ஆராயச்சி கூறுகி்றது.

து்ை ச�ய்யும் குளிரகாலம்
குளிரகாலத்தில் நிலவும் உலர 

காறறு, மவரஸ் பரவலுக்குத் துமண 
தசயகி்றது. ததாற்றாைரகளின திரவத் 
திவமலகள் மூலம் தவளிவரும் 
கதரானா கிருமிகள், அநதத் திரவம் 
உலரநத பினனும் சில ைணி த�ரம் 
காறறில் கலநதிருக்கும். அபதபாது 
எவராவது முகக்கவசம் அணியாைதலா 
தனி ைனித இமடதவளி இல்லாைதலா 
அநத இடத்துக்குச் தசன்றால், 
அவருக்கும் ததாறறு பரவிவிடும். 
தபாதுவாக, தவளியிடங்கமைவிடக் 

காறத்றாடடம் கும்றநத 
இடங்களில் இம்ைாதிரி 

கதரானா ததாறறு அதிகம் பரவும். 
குளிரகாலத்தில் ைக்கள் வீடடில் 
முடங்கிக்கிடக்கும் த�ரம் அதிகம் 
எனபதால் கதரானா மவரஸ் பரவும் 
சாத்தியம் 19 ைடங்கு அதிகரிக்கி்றது 
எனகி்றாரகள் சூைலியலாைரகள். 

தைலும், இநதியாவில் ைமைக்காலம், 
குளிரகாலத்தில்தான பண்டிமககளும் 
வருகின்றன. அபதபாது படடாசு 
தகாளுத்துதல் வழியாக 
வளிைண்டலக் காறறு ைாசுபடுகி்றது. 
அதுவும் ததாறறுப பரவலுக்குத் 
துமணதபாகி்றது எனகி்றாரகள்.

அடுத்து, சூரிய ஒளியிலிருநது 
வரும் பு்றஊதாக் கதிரகள் கதரானா 
கிருமிகமைக் கடடுபபடுத்துவது 
உண்டு. குளிரகாலத்தில் சூரிய 
ஒளி கும்றவு எனபதால், இநத 
வாயபபும் �ழுவிவிடுகி்றது. 

தைலும், சூரிய ஒளி மூலம் 
கிமடக்கும் மவடடமின - டி 
குளிரகாலத்தில் �ைக்குக் 
கும்றநதுவிடும். இதனால், உடலில் 
த�ாயத் தடுபபாற்றல் கும்றநது, 
கதரானா ததாறறுக்கு இடம் 

தகாடுத்துவிடும்.

அச்�பபடுத்தும் அறிகுறிகள்!
ைமைக்காலத்தில் ஜலததாஷமும் 

ஃபுளூ காயச்சலும் ஏறபடுவது 
இயல்பு. சிலருக்குப பருவகால 
ஒவவாமையும் (Seasonal allergy) 
உண்டாவது உண்டு. இவறறின 
அறிகுறிகளும் கதரானா ததாறறின 
அறிகுறிகளும் பல விதங்களில் 
ஒனறுதபாலிருக்கும். எனதவ, காயச்சல் 
வநதாதல கதரானாவாக இருக்குதைா 
எனறு அச்சபபடுவதும், ததாண்மட 
வலி என்றாதல கதரானாதான எனறு 
முடிவுக்கு வருவதும் ததமவயில்மல.

வநதிருபபது ஜலததாஷைாக 
இருநதால், அறிகுறிகள் நிதானைாகத் 
ததானறும். முதலில் ததாண்மடயில் 
கரகரபபு, பி்றகு மூக்தகாழுகல், 
மூக்கமடபபு, தும்ைல் வரும். மிதைான 
உடல்வலி, தமலவலி வரும். குைநமத 
களுக்குக் காயச்சலும் இருக்கும். 

ஃபுளூவாக இருநதால், 
குளிர காயச்சல் திடீதரனறு 
ததாடங்கும். இருைல், 
சளி தசரநதுதகாள்ளும். 
த த ா ண் மட வ லி யு ம் 
தமலவலியும் சறத்ற கடுமை 
யாகும். குைநமதகளுக்கு 

இநத அறிகுறிகளுடன 
வயிறறுபதபாக்கும் இருக்கும்.

பருவகால ஒவவாமை தான 
காரணம் என்றால், �ாள்ததாறும் 
குறிபபிடட த�ரத்தில் மூக்கு 

அரிக்கும்; ஒழுகும். அடிக்கடி தும்ைல் 
வரும். ததாண்மட கரகரக்கும். காது 
குறுகுறுக்கும். இருைல், இமைபபு 
வரும். ஒவவாமை விலகும்வமர இது 
படுத்திதயடுக்கும்.

கதரானா ததாற்றாக இருநதால், 
திடீதரன குளிர காயச்சல் ஏறபடும். வ்றடடு 
இருைல், மூக்தகாழுகல், ததாண்மட 
வலி, தமலவலி, கடுமையான உடல்வலி, 
அதிக உடல் அசதி, வயிறறுபதபாக்கு, 
மூக்கில் வாசமன ததரியாைல் 
இருபபது, ருசி ததரியாைல் இருபபது, 
மூச்சுத்திண்றல் தபான்ற அறிகுறிகள் 
முதனமையாகக் காணபபடும். 
ஆக்ஸிஜன அைவு கும்றயும். 
எல்தலாருக்கும் எல்லா அறிகுறிகளும் 
இருக்காது. ஒனறிரண்டு இருநதாதல 
ைருத்துவரிடம் ஆதலாசித்துக்தகாள்வது 
�ல்லது. அறிகுறிகள் ைம்றநது சில �ாள் 
கழித்து ைறுபடியும் ஏறபடுகி்றததன்றால் 
கதரானா ததாறறு முதல் நிமலயிலிருநது 
இரண்டாம் நிமலக்குச் தசல்கி்றது எனறு 
தபாருள். உடனடியாக ைருத்துவரிடம் 
ைறு ஆதலாசமன தபறறுக்தகாள்ை 
தவண்டும்.

தடுபபூசி உதவுமா?
ஃபுளூ காயச்சமலத் தடுக்க 

தடுபபூசி (Influenza vaccine) 
தபாடடுக்தகாள்ைலாம். இது கதரானா 
ததாறம்றத் தடுக்காது. ஆனாலும், 
இநத இரண்டு மவரஸ்களும் ஆர.என.ஏ. 
வமகமயச் தசரநதமவ எனபதால், 
இநதத் தடுபபூசிமயப தபாடடுக் 
தகாண்டவரகளுக்கு கதரானா ததாறறு 
மிதைான அைவில் அடங்கிவிடுகி்றது 
எனபது பல்தவறு ஆராயச்சிகளில் 
உறுதி தசயயபபடடுள்ைது. குறிபபாக, 
இவரகளுக்கு நுமரயீரல் பாதிபபு 
தீவிரைாகாது; மூச்சுத்திண்றல், ரத்த 
உம்றவு தபான்ற கடுமையான 
ததால்மலகள் ஏறபடுவதில்மல, ைரண 
ஆபத்து கும்றயும். இமவ இதன கூடுதல் 
பலனகள்.

ஆக, தகுநத பாதுகாபபு 
மும்றகமைப பினபறறினால், 
குளிரகாலத்திலும் கதரானா ததாறம்றக் 
கடடுபபடுத்தமுடியும். அது �ம் 
மகயில்தான இருக்கி்றது.

கட்டுரையாளர்,  
ப�ாதுநல மருத்துவர்,    

ப�ாடர்புக்கு: gganesan95@gmail.com

த�ொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத�
l வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் கதவு, சன்னலகளைப் பகலில திறந்துளவயுஙகள். 
அவற்றுக்குத் திளைச்சீளலகளைப் பபோடோதீரகள்.
l அளறகளில கோற்ளற வவளித்தள்ளும் கோற்றோடிகளையும் (Exhaust fans) ஏசி 

வெஷினில ‘வெப்போ ஃபிலடளையும்’ வபோருத்திக்வகோள்ளுஙகள்.
l அளறகளின பெற்சுவரில புறஊதோக் கதிரகள் மூலம் கோற்ளறச் சுத்தப்படுத்தும் கருவிகளைப் 

(Upper room germicidal ultraviolet systems)  வபோருத்திக்வகோள்ைலோம்.
l வவளி ஆட்கள் வீட்டுக்கு வரும்பபோது முகக் கவசம் அணிந்துவகோள்ளுஙகள்.
l அடிக்கடி ளககளைக் கழுவிச் சுத்தெோக ளவத்துக்வகோள்ளுஙகள்.

குளிர்்ாலத்தில்  

மக்ள் வீட்டில் 

முடேங்கிககிடேககும் 

்ேரம் அதி்ம் எனபதால்  

்்ரானா வைரஸ்  

பரவும் சாத்தியம்  

19 மடேங்கு அதி்ரிககிறது 

எனகிறார்்ள் 

சூழலியலாளர்்ள். 

a கு. கணேசன்

பசுமையின் சுவாசம்

a ணைாமுலஸ் விட்ணடகர்

a நணடசன்

�ாம்பு மனி�ன்: ணைாமுலஸ் விட்ணடகர்
ஆசிரியர்: ஸாய் விட்ணடகர்,  

�மிழில்: கமலாலயன், வானதி �திப�கம், 
ப�ாடர்புக்கு: 94441 26523

 (C) KSL Media Ltd.
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எதிரி ் பார்க கபபலகளை அழிககும்

ஏவுகணை சோதணை முழு வெற்றி
zzஇந்திய கப்பல் ்படை ்பலம் அதிகரிபபு

 �புதுடெல்லி
எதிரிகளின் போர்க் கபேலகளைத் 
தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகளைளை, 
இந்திை கபேல ேளை பேற்று 
போதித்து ோர்த்தது. இந்த 
ஏவுகளை போதளை முழு வெற்றி 
வேற்றுளைது.

இதுகுறித்து இந்திை கபேல 
ேளை வேய்தித் வதாைர்ோைர் பேற்று 
அதிகாரபபூர்ெ ட்விட்ைர் ேக்கத்தில 
வெளியிட்ை வேய்தியில, ‘‘ெஙகக் 
கைலில இருந்து எதிரி போர்க் 
கபேலகளை தாக்கி அழிக்கும் 
(ஏஎஸ்எம்) ஏவுகளை போதளை 
ேைத்தபேட்ைது. திட்ைமிட்ைேடி 
மாதிரி கபேளை ஏவுகளை 
துலலிைமாகத் தாக்கி அழித்தது. 
இந்த போதளை ஐஎன்எஸ் பகாரா 
கபேலில இருந்து ேைத்தபேட்ைது. 
ஏவுகளை தாக்கிைதும் மாதிரி 

கபேல முற்றிலும் பேதம் அளைந்து 
தீபபிடித்து எரிந்தது’’ என்று 
வதரிவித்துளைார்.

இதுவதாைர்ோை வீடிபைாளெ 
யும் கபேல ேளை வேய்தித் வதாைர் 
ோைர், ட்விட்ைரில வெளியிட் 
டுளைார். இந்திை கபேல ேளை 

இபதபோல ஐஎன்எஸ் பிரோல 
கபேலில இருந்து இபத 
ஏவுகளைளை வெற்றிகரமாக 
போதளை ேைத்திப ோர்த்தது. 
இதுவதாைர்ோை வீடிபைாளெயும் 
கபேல ேளை வெளியிட்ைது 
குறிபபிைத்தக்கது.

சீனாவில் முதலீடு, பணப் பரிவர்ததனன பற்றி

பேடிஎம் நிறுவனத்திடம் தீவிர விசாரணை
z நாொளுமன்ற குழு சரமாரி கேள்வி

 �புதுடெல்லி
இந்திைாளெச் பேர்ந்த 
இளைைதை நிதி நிறுெைமாை 
பேடிஎம் சீைாவில பமற்வகாணை 
முதலீடு, ேைப ேரிெர்த்தளைகள 
குறித்து ோைாளுமன்்ற குழு 
விோரளை ேைத்திைது.

கூகுள, அபமோன், ஃபேஸ்புக்,  
ட்விட்ைர் உளளிட்ை வேரும்ோைாை 
தகெல வதாழிலநுட்ே நிறுெைங 
கள வெளிோட்டு நிறுெைஙகைா 
கும். ஆைால பேடிஎம் மட்டுபம 
இந்திை நிறுெைமாகத் திகழ்கி்றது. 
இந்நிறுெைம் சீைாவில இருந்து 
வே்றபேட்ை முதலீடுகள மற்றும் 
டிஜிட்ைல ேரிெர்த்தளை மூைம்  
சீைாவுக்கு நிதி திரும்ே அனுபேப 
ேட்ைது உளளிட்ை விஷைஙகள 

குறித்து பேடிஎம் நிறுெைத்திைம் 
ோைாளுமன்்ற குழு பகளவிவைழுப 
பிைது. அத்துைன் இந்த ஆணடு 
வதாைக்கத்தில கூகுள பிபை 
ஸ்பைாரில இருந்து நீக்கபேட்ை 
ேந்தை வேைலி குறித்தும் பகளவி 
கள பகட்ைகபேட்ைை. இந்த ேந்தை  
வேைலிைாைது கூகுள நிறுெைத் 
தின் விதிகளுக்குப பு்றம்ோைதாக 
இருந்ததால  அது நீக்கபேட்ைதாக 
தகெலகள வதரிவிக்கின்்றை.

பேடிஎம் நிறுெைத்தின் 
துளைத் தளைெர்கள ேபரந்திர 
சிங ைாதவ், தர்பமந்திர ஜாம்ப 

ஆகிபைார் சீைாவில இருந்து 35 
ேதவீத முதலீடு வே்றபேட்ைதாக 
ஒபபுக்வகாணைைர். அத்துைன் சிை 
முக்கிை தகெலகள இந்திைாவுக்கு 
வெளிபை ேகிரபேட்ைதாகவும், 
அது ேகுபோய்வு ேணிக்காக 
அளிக்கபேட்ைதாகவும் கூறிைர்.

தவிர, கூகுள நிறுெைம் ோர்பில 
ோைாளுமன்்றக் குழுவிைம் தாக்கல 
வேய்ைபேட்ை 25 ேக்க அறிக்ளக 
குறித்தும் விொதிக்கபேட்ைது. 
கூகுள நிறுெைம் ோர்பில 
கீதாஞேலி துகால மற்றும் 
அமன் வஜயின் மற்றும் ராகுல 
வஜயின் ஆகிபைார் ஆஜராகி 
கருத்துகளைத் வதரிவித்தைர். 
பிடிபி மபோதா அமலேடுத்தபேடும் 
போது தனி ேேர் ோதுகாபபு 

குறித்த விஷைஙகள பமலும் 
ெலுபேடுத்தபேடும் என்று 
வதரிவித்தைர்.

கூகுள, பேடிஎம் ஆகிை இரு 
நிறுெைஙகளின் பின்புை விெரம், 
அெற்றுக்கு எந்வதந்த ோடுகளில 
வதாைர்பு அலைது எஙகிருந்து 
முதலீடு வே்றபேடுகி்றது, 
நிறுெைத்துக்கு கிளைக்கும் 
ெருமாைம், வேலுத்தும் ெரி 
உளளிட்ை விெரஙகள அளைத்தும் 
இரு நிறுெைஙகளின் உைர் 
வோறுபபில உளை அதிகாரிகளின் 
ஒபபுதபைாடு ஒருொரத்துக்குள 
ெழஙக பெணடும் எை 
உத்தரவிட்டுளைதாக ோைாளு 
மன்்றகுழு தளைெர் மீைாக் ஷி 
வைஹி வதரிவித்தார். 

மருத்துவம், எலெக்ட்ானிகஸ் ் பாெ

உற்்பத்தி ோர்நத ஊககத்வதாணக 
பிற துணறகளுககும் விரிொககம்

 �புதுடெல்லி
உளோட்டு உற்ேத்திளை 
ஊக்குவிக்கவும் முதலீடுகளை 
அதிகரிக்கவும் உற்ேத்தி ோர்ந்த 
ஊக்கத்வதாளக திட்ைத்ளத பி்ற 
துள்றகளுக்கும் விரிவுேடுத்த 
மத்திை அரசு முடிவு வேய்துளைது.

கபராைா ளெரஸ் வதாற்று  
ேரெல காரைமாக அமலேடுத்தப 
ேட்ை ஊரைஙகால இந்திைப வோரு 
ைாதாரம் ஸ்தம்பித்தது. இந்த 
வேருக்கடிைால ேை வதாழிலகள 
மீணடுெர சிரமபேடுகின்்றை. 
எைபெ வதாழிலகளை மீட்கவும் 
உளோட்டு உற்ேத்திளை 
ஊக்குவிக்கவும் மத்திை அரசு 
முைற்சித்து ெருகி்றது.

அதன் ஒரு ேகுதிைாக வேரிை  
எவைக்ட்ரானிக்ஸ் உற்ேத்தி நிறு 

ெைஙகள, மருந்து தைாரிபபு  
நிறுெைஙகள மற்றும் மருத்துெ  
உேகரை உற்ேத்தி நிறுெைங 
களுக்கு ஊக்கத்வதாளக ெழங 
கும் திட்ைத்ளத அறிமுகபேடுத் 
திைது. இந்த திட்ைத்ளதப பி்ற 
துள்றகளுக்கும் விரிவுேடுத்த 
மத்திை அரசு முடிவு வேய்துளை 
தாக நிதி ஆபைாக் துளை தளை 
ெர் ராஜிவ் குமார் கூறியுளைார். 

இதற்காை அனுமதிளை 
விளரவில மத்திை அளமச்ேரளெ 
ேரிசீைளை வேய்து ெழஙகும் 
எை எதிர்ோர்பேதாகவும் அெர் 
கூறிைார். ஆைால எந்வதந்த 
துள்றகளுக்கு இந்தத் திட்ைம் 
வேைலேடுத்தபேை உளைது 
என்்ற விெரத்ளத அெர் 
குறிபபிைவிலளை.

வாங்கிய நாள் முதல ் காைாறு

ரூ.2.4 சகாடி மதிப்புள்ள 
வமரசிடஸ் கார எரிப்பு
zz ரஷய உரிடையாளர் ககா்பம்

 �மாஸகோ
ரஷைாளெச் பேர்ந்த ‘யூ  
டியூப’ ேைைாைர் மிளகல 
லிட்வின் என்ேெர், வமர்சி 
ைஸ்-ஏஎம்ஜி ஜிடி 63எஸ் 
மாைல காளர புதிதாக ொங 
கிைார். இதன் விளை ரூ.2.4  
பகாடி. 

புதிை காளர ொஙகிை 
ோள முதல அடிக்கடி காரில  
பகாைாறு ஏற்ேட்டுக் 
வகாணபை இருந்தது. அத 
ைால, அதிகாரபபூர்ெ 
டீைரிைம் காளர ேரி வேய்ெ 
தற்கு ேை முள்ற அனுபபி  
ளெத்துளைார். பகாைாறு  
ஏற்ேட்ைதும், ேர்வீஸ் ளமைத் 
துக்கு அனுபபுெதும், அங 
கிருந்து ெந்த சிை ோட்க 
ளில கார் மீணடும் பகாைாறு  
ஏற்ேடுெதுமாக இருந்துள 
ைது. இதுபோல 5 முள்ற 

ேைந்துளைது.
அதற்குள காரில 

இருந்து சிை முக்கிை ோகங 
களும் புதிதாக மாற்்றபேட்டு 
விட்ைை. இதைால மிளகல  
லிட்வின் மை உளைச்ே 
லுக்கு ஆைாகி உளைார். 
அதன்பி்றகு பகாைாறு ஏற் 
ேட்ை போது, டீைளர 
வதாைர்பு வகாணைால அெர் 
போளை எடுக்கவிலளை. 
இதைால லிட்வினுக்கு 
ஆத்திரம் அதிகமாைது.

அதன்பின், வமர்சிைஸ்  
காளர, காலிைாக உளை  
ெைல வெளிக்கு வகாணடு  
வேன்று தீ ளெத்து எரித்து  
விட்ைார். இந்த வீடிபைாளெ  
யூ டியூப உட்ேை ேமூக ெளை 
தைஙகளில 1.10 பகாடி  
பேருக்கு பமல ோர்த் 
துளைைர்.

zS இந்திய எல்லைப் பகுதிகளில சீன ராணுவ வீரரகளால தொடரந்து பெற்றம் நிலைவுகி்றது. எந்ெ சூழ்நி்லை்யயும் சமாளிக்கும் 
வ்கயில, ராணுவ வீரரகள் மறறும் பபார விமானஙகள், ஏவுக்ைகள் ெயார நி்லையில ் வக்கப்பட்டுள்ளன. கிழக்கு லைடாக்கின் 
பலை பகுதியில உள்ள எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்கு ெளவாடஙகளுடன் வி்ரந்து தசலலும் ராணுவ வாகனஙகள்.  படம்: பிடிஐ

அலமரிககா உ்டபடே 3 நாடுகளுடேன்

மல்பார ச்பாரப் ்பயிற்சி 
நெம்்பர 3-ம் சததி வதாடககம்

 �புதுடெல்லி
கைந்த 1992-ம் ஆணடு முதல 
இந்திை - அவமரிக்க கைற்ேளைகள 
இளைந்து போர்ப ேயிற்சியில 
ஈடுேட்டு ெருகின்்றை. இந்த 
போர் ேயிற்சிக்கு 'மைோர்' என்று 
வேைரிைபேட்டுளைது. இதில 
கைந்த 2015-ம் ஆணடில ஜபோன் 
கைற்ேளையும் இளைந்தது.

இந்த ஆணடின் முதலகட்ை 
'மைோர்'  போர்ப ேயிற்சி 
விோகபேட்டிைம் அருபக ெஙகக் 
கைலில ெரும் 3-ம் பததி முதல 
6-ம் பததி ெளர ேளைவே்ற 
உளைது. இந்திைா, அவமரிக்கா, 
ஜபோன், ஆஸ்திபரலிைா ஆகிை 
4 ோடுகள போர் ேயிற்சியில 
ேஙபகற்க உளைை.

இரணைாம் கட்ை 'மைோர்' 

போர் ேயிற்சி ெரும் 17-ம் பததி 
முதல 20-ம் பததி ெளர ேளைவே்ற 
உளைது. இந்திை வேருஙகைல 
ேகுதியில சீை கைற்ேளையின் 
ஆளிலைா நீர்மூழ்கிகள சுற்றித் 
திரிெளத ஆஸ்திபரலிை 
கைற்ேளை அணளமயில 
கணடுபிடித்து அழித்தது. சீைாவின் 
ஆதிக்கத்ளத கட்டுபேடுத்த கைந்த 
2007-ம் ஆணடில அவமரிக்கா, 
ஆஸ்திபரலிைா, ஜபோன், 
இந்திைா ஆகிை ோடுகள 
இளைந்து புதிை கூட்ைணிளை 
உருொக்கிை. 'குொட்' என்று 
அளழக்கபேடும் இந்த கூட்ைணி 
முதலமுள்றைாக 'மைோர்' 
போர்ப ேயிற்சியில ஈடுேடுெது 
முக்கிைத்துெம் ொய்ந்ததாகக் 
கருதபேடுகி்றது.

zS வஙகக்கடலில சீறிப்பாயந்ெ பபாரக்கப்பல எதிரப்பு ஏவுக்ை.

zS வயலதவளியில எரிக்கப்பட்ட தமரசிடஸ் கார.

நிதி பற்றாக்குற் இருந்றாலும் சலுறைைள் வழஙை அரசு ் யஙைவிலறலை
குற்றசசாட்டுேளுக்கு மத்திய நிதி அமமசசர் நிர்மலா சீதாராமன விரிவான விளக்ேம்

 �ரகுவீர் னிவாசன்,  
ரிசசா மிஸரா, ஷிஷிர் சின்்ா

க பராைா ஊரைஙகு ேடிபேடி 
ைாக விைக்கிக் 
வ க ா ள ை ப ே ட் டு 

ெந்த போதிலும், ோட்டின்  
வோருைாதார நிளை இன்னும்  
ேளழை நிளைக்குத் திரும்ேவிலளை.  
வேரும்ோைாை துள்றகள அரசின்  
உதவிளை எதிர்போக்கிக் காத்திருக் 
கின்்றை. ேலுளககள அளிபேதால 
அரசின் நிதிப ேற்்றாக்குள்ற அதி 
கரிக்கும் என்்ற அச்ேமும் 
பமபைாஙகி இருக்கி்றது. ஆைால 
அரசு அளிக்கும் ேலுளககளையும், 
நிதிப ேற்்றாக்குள்றளையும் ேரி 
ைாை விகிதத்தில ளகைாை 
முடியும் என்று உறுதிேைத் வதரிவித் 
துளைார் மத்திை நிதி அளமச்ேர் 
நிர்மைா சீதாராமன்.

அளைத்து துள்றகளுைைாை 
கைந்தாய்வு அணுகுமுள்ற காரை 
மாக அளைத்துத் தரபபிைரின் 
குரலுக்கும் வேவிமடுக்கும் அரோக 
இது வேைலேடும் என்றும் அெர் 
குறிபபிட்ைார். காவைாலி மூைம் 

‘பிசிைஸ் ளைன்’ ோளிதழுக்கு 
நிர்மைா சீதாராமன் அளித்த பேட்டி 
யின் சுருக்கமாை விெரம் 
ெருமாறு:

மத்திை, மாநிை அரசுகள இளை 
யிைாை உ்றவு ேலிந்து ெருெதாக 
வும் கூட்ைாட்சி தத்துெத்துக்கு 
மிகபவேரும் வேருக்குதல ஏற் 
ேட்டுளைதாகவும் கூ்றபேடுெது 
ஏற்புளைைதலை. ோம் ஒருபோதும் 
கூட்ைாட்சி குறித்து விொதித்தபத 
கிளைைாது. ஆைால, ஒவ்வொரு 
விஷைத்துக்கும் அளத வதாைர்பு 
ேடுத்துெது கூட்ைாட்சி தத்துெமா 
காது. உணளமயில கூட்ைாட்சி 
தத்துெம் ெலுொகபெ உளைது. 
ஜிஎஸ்டி இழபபீடு ெழஙகுெதில 
பிரச்சிளை ஏற்ேட்டுளைளத கூட் 
ைாட்சி தத்துெத்துைன் ஒபபிடுெது 
ஏற்புளைைதாக இருக்குமா?

ஜிஎஸ்டி இழபபீடு ெழஙகும் 
விஷைத்தில கூட்ைாட்சி முள்றக்கு 
ேஙகம் ெந்துவிட்ைதாக கருத 
பெணடிைதிலளை. மத்திை, மாநிை  
அரசுகள இளையிைாை உ்றவு  
மிகவும் ெலுொகபெ உளைது. 
ஒருஙகிளைந்த முடிவுகளின் அடிப 

ேளையிலதான் ஜிஎஸ்டி ெரி விதிபபு 
முள்ற அமலேடுத்தபேடுகி்றது.

வேபைம்ேர் மாதம் சிை துள்ற 
களுக்கு அளிக்கபேட்ை ேலுளகயின் 
ேைன் அக்பைாேரில வதரிந்தது. 
அளைத்துத் துள்றகளிலும் மீட்சி  
வதரிகி்றது. ஒவ்வொரு துள்றயும் 
அதற்குரிை காை பேரத்தில நிச்ேைம் 
மீட்சிைளையும்.  உற்ேத்தித் துள்ற 
யுைன் ஆபைாேளை ேைத்திபைன். 
ஊரைஙகு காைத்திலும் இதுபோன்்ற  
ஆபைாேளைகள ேளைவேற்்றை. 
பதளெ அதிகரிக்கும் போது அெர் 
கள முழு உற்ேத்தித் தி்றளை 
எட்டுெதாக வதரிவித்துளைைர். 
எதிர்ெரும் ேணடிளகக் காைத்துக் 
குப பி்றகும் நுகர்வு அதிகரிக்கும் 
என்று எதிர்ோர்க்கபேடுகி்றது. 
பதளெ அடிபேளையிைாை ேபளை  
ோட்டின் வோருைாதார ெைர்ச்சிக்கு 
மிகவும் அெசிைம். இது ஸ்திரமாை 
மீட்சிைாக இருக்கும்.

2021-22-ம் ஆணடில இந்திைா 
வுக்காை ொய்பபுகள அதிகரிக்கும். 
அரசு எடுக்கும் ேைெடிக்ளககளின் 
ேைைாக மட்டுமலை வதாழில துள்ற 
எடுக்கும் ேைெடிக்ளககைாலும் 

உற்ேத்தி அதிகரிக்கும். புதிை 
ஏற்றுமதி ொய்பபுகள உருொகும். 
ஒரு சிை வோருட்களை ொஙகுெ 
தற்கு இந்திைாவும் சி்றந்த ோைாக 
உருொகும். கபராைாொல ோதிபபு  
என்ேளத மறுக்க முடிைாது. அபத 
ேமைம் அது சிை ொய்பபுகளையும் 
ஏற்ேடுத்தித் தந்துளைது என்ேளத 
ஒபபுக்வகாளைதான் பெணடும்.

ேற்்றாக்குள்றளைக் கட்டுக்குள 
ளெக்க பெணடும் என்ேதற்காக 
அரசு ேலுளககளை ெழஙக தைஙகு 
ெதாகக் கூறுெது விைபோை 
விஷைம். அளைத்துத் துள்றகளை 

யும் கருத்தில வகாணடுதான் 
மானிை ேலுளககள, ஊக்க ேலுளக 
கள அளிக்கபேடுகின்்றை. ேலுளக 
கள ெழஙகுெதற்கு முன்பு ேல 
பெறு கட்ை ேரிசீைளைகள வேய்ைப 
ேடுகின்்றை. ெழஙகபேடும் ேலுளக 
கள எந்த போக்கத்துக்காக அளிக் 
கபேடுகி்றபதா, எெரிைம் வேன்று  
பேர பெணடும் என்று அரசு கருது 
கி்றபதா, அந்த களைக்பகாடி வோது 
மக்களும் அதைால ேைன்வே்ற 
பெணடும் என்ேதில அரசு உறுதி 
ைாக உளைது. அளைத்து முைற்சி 
களுக்கும் ரிேர்வ் ெஙகி முழுளம 
ைாை ஒத்துளழபளே அளிக்கி்றது. 
அரசும் ரிேர்வ் ெஙகியும் ஒருங 
கிளைந்பத ேை முைற்சிகளை 
பமற்வகாளகின்்றை.

விெோை மபோதாக்களை சிை  
மாநிைஙகள எதிர்த்து தஙகள 
மாநிைத்துக்பகற்ே ேட்ைம் இைற்றி 
யுளைை. இந்த மபோதாளெ 
வேைலேடுத்துெளதத் தடுக்கும் 
என்று கருத முடிைாது. 

முன்பு மணடியில விெோயி 
தைது விளைவோருளை விற்ேதா 
யிருந்தால விற்ேளை வேய்ைபேடும் 

வதாளகயில 3 ேதவீத ெரிளை 
அபேகுதி பமம்ோட்டுக்கு அளிக்க  
பெணடும். அத்துைன் 3 ேதவீதத்ளத  
மணடி கட்ைைமாக வேலுத்த பெண 
டும். அத்துைன் குறிபபிட்ை 
வதாளகளை தரகருக்கு அளிக்க 
பெணடும். இதுவதாைர்ோக எழுப 
ேபேட்ை அளைத்து பகளவிகளுக் 
கும் ேை முள்ற அரசு  ேதில அளித்து 
விட்ைது. தற்போது இளத எதிர்ப 
ேெர்கள ரயில நிறுத்தப போராட்ைத் 
தில ஈடுேடுகின்்றைர். அதுவும்  
நிைக்கரி, உரம் உளளிட்ைெற்ள்ற 
எடுத்து ெரும் ேரக்கு ரயிளை தடுத்து  
நிறுத்துகின்்றைர். இதில இருந்பத  
அெர்கள போராட்ைபம அரசிை 
ைாக்குெதற்குதான் என்ேது புரியும்.

அறிவிக்கபேட்ை துள்றகளுக்கு  
மானிை ேலுளக வேன்்றளைெதற்கு  
போதிை அெகாேம் பதளெ. அபத 
ேமைம் நிதிப ேற்்றாக்குள்றளைப 
ேற்றி கெளைபேைாமல ேலபெறு  
துள்றகளும் வேைவிைஙகளை பமற் 
வகாளை அனுமதிக்கபேட்டுளைது.

ேஙகுச்ேந்ளத ேரிளெ ேந்தித் 
துளைளதப ோர்க்கும் போது 
ேை ோட்கள தைக்கு தூக்கம் 

வதாளைந்துபோைதாக முன்ைாள  
பிரதமர் கூறியிருபேது ஏற்புளைை 
தாக இலளை. கபராைா ஊரைஙகு  
காைத்திலும் பெறு உைகம் உளைது  
எை ேைர் கூறுகின்்றைர். வோரு 
ைாதாரம் ோதிக்கபேட்டிருந்தாலும், 
ெைமாை எதிர்காைம் வதரிகி்றது. 
ஊரைஙகு காைத்தில 10 ைட்ேம்  
டி-பமட் கைக்குகள வதாைஙகப 
ேட்ைதில இருந்பத ேஙகுச் ேந்ளத  
ேரிவு வதாைரும் அலைது இதைால  
தூக்கம் வதாளையும் என்ேளத 
எபேடி ஏற்ேது? இந்திை முதலீட் 
ைாைர்கள மிகுந்த எச்ேரிக்ளக 
உைர்வுளைைெர்கள. நிரந்தர 
பேமிபபு அலைது தோல அலுெைக  
பேமிபபு திட்ைஙகளிலதான் முதலீடு  
வேய்ொர்கள. தஙகைது முதலீடு 
ோதுகாபோைதாக இருக்க பெண 
டும் என்ேதுதான் இதற்கு காரைம்.  
தற்போது ேரஸ்ேர நிதித் திட்ைங 
களில முதலீடு வேய்கின்்றைர். தற் 
போது பேரடிைாகபெ ேஙகுச் ேந்ளத 
யில முதலீடு வேய்ைத் வதாைஙகியுள 
ைது ெரபெற்கத்தக்க மாற்்றபம.

இவ்ொறு நிர்மைா சீதாராமன் 
கூறிைார்.

zS நிரமலைா சீொராமன்
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