
புதுடெல்லி,மே.1–
புலம் டெயர்ந்த

ட ்த ொழி ல ொ ள ர ்களள
அவர்களது ட�ொ்ந்த
ே ொ நி ல ங ்க ளு க் கு
அனுப்பிளவக்்கமு்தல்
்கடெேொ்க 400 டெயில்
்களள இயக்்க ஏறெொடு
ட�யயப்ெடடுளளது.
ேொநில மு்தல்வர்கள
விடுத்துளள ம்கொரிக்
ள்களய ஏறறு ேத்திய
அெசு இ்ந்த முடிளவ
எடுத்துளளது.
மாநிலங்களின்ப�ாருளா

தாரவளர்ச்சியில்பிறமாநி
லங்களின்பதாழிலாளர்்கள்
�ங்களிப்பு குறிப்பிட்டு
ப�ால்லததக்க வக்கயில்

உள்ளது. வட மாநிலங்க
களச்ச�ர்்நதவர்்கள்பதன்
மாநிலங்களுககுவருவதும்,
பதன்மாநிலங்ககளச்ச�ர்்ந
தவர்்கள்கிழககுமாநிலங்க
ளுககுவருவதும்,சமற்கு
மாநிலங்ககளச்ச�ர்்நதவர்
்கள்கிழககுமாநிலங்களுககு
ப�ல்வதும்,கிழககுமாநி
லங்ககளச் ச�ர்்நதவர்்கள்
சமற்கு மாநிலங்களுககு
ப�ல்வதும்�்கஜமானநி்கழ்
வு்கள்ஆகும்.

அமித்்ொ
ப்காசரானாகவரஸ்தாக

்கம்இ்நதிய ப�ாருளாதா
ரதகததடம்புரளகவதது

விட்டது.குறிப்�ா்க,புலம்
ப�யர்்நதபதாழிலாளர்்கள்
வாழ்வாதாரதகத�றிப்கா
டுததுவிட்டுநிராதரவா்க
நிற்கிறார்்கள்.அவர்்களுககு
தற்்காலி்கமா்கஉதவிப�ய்
யப்�ட்டுவருகிறதுஎன்ற
ச�ாதிலும்,இகதபெடுங
்காலம்நீட்டிப்�து�ாததிய
மல்ல.தற்்காலி்கபதாழிலா
ள ர் ்க ள்  ப � ா்ந த
மாநிலங்களுககு திரும்�
விரும்புகிறார்்கள்.
அணகமயில்இதற்குமத

தியஉள்துகறஅகமச்�ர்
அமித்ா �ச்க�கப்காடி
்காட்டிவிட்டார்.ஏற்்கனசவ

புலம்ப�யர்்நதபதாழிலா
ளர்்கள்  ச�ரு்நது்களில்
அனுப்பிகவக்கப்�ட்டுள்
ளனர்.ஆனால்இதுச�ாது
மானதல்ல.
சிறப்பு பரயில்்ககள

இயககினால் மட்டுசம
புலம்ப�யர்்நதபதாழிலா
ளர்்ககள ப�ருமளவில்
ப�ா்நத மாநிலங்களுககு
அனுப்பிகவக்கமுடியும்
என்�கத�ல்சவறுமாநில
முதல்வர்்களும் ென்கு
உணர்்நதுள்ளனர். ஏற்்க
னசவ மும்க� �ா்நதரா
பரயில்நிகலயததில்புலம்

புலம் பெயர்ந்த ப்தொழிலொளர்களள ஏற்றிச் பெலல
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மாநில முதல்வர்கள் க்காரிக்்க்ை 

4–ம்ெக்்கம்ெொரக்்க

அரைத்து துரை்களிலும்
ஊழல் வெண்ாம்

திருவண்ணாமலையில் த�ணாழிைணாளர் தினமணான இன்று கழிவுகலள அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுளள 
தூயலம பணியணாளர்கலள படத்தில் கணா்ைணாம்.

கணாட்பணாடி அடுத்� ஓரந�ணாஙகல் பகுதியில் உளள 30 நரிக்குறவர் குடும்பஙகளுக்கு வவலூர் மணாவட்டத்தின்  
தெஞ்சிலுலவ ெஙகம் ெணார்பணாக நிவணார்ப் தபணாருட்கலள கதைக்டர் ெணமுக சுந�ரம் வழஙகிய கணாட்சி. அருகில் 
தெஞ்சிலுலவ மணாவட்டச் தெயைணாளர் பணாரத் இந�ர்நணாத், வெர்மன் பர்வ�ம், தபணாருளணாளர் பணாஸகர், வமைணாளர் 
தீபன் மற்றும் பைர் உளளனர்.

வொணியம்ெொடி,மே.1–
வ ாணி ய ம் � ா டி யி ல்

சதால்பதாழிற்�ாகலஒன்
றுககுஅதி்காரி்கள்சீல்கவத
துள்ளனர்.
திருப்�ததூர்மாவட்டம்

வாணியம்�ாடியில்சதால்
பதாழிற்�ாகலஒன்றுதகட
உததரகவமீறிஇயஙகிவ்ந
துள்ளது.இஙகு30–ககும்
சமற்�ட்சடார் �ணியில்
இரு்நதுள்ளனர்.
இ்நநிகலயில், இ்நத

பதாழிற்�ாகலககு மராட்
டியமாநிலம்ொசிக�குதி
யில்இரு்நதுஉப்புசதால்
்ககள ஏற்றிக ப்காணடு
்கணபடய்னர்லாரிஒன்று
வ்நதுள்ளது. அப்ச�ாது,
வி�ாரம்�குதிகயச்ச�ர்்நத
ஒருவர்அ்நதலாரியில்லிப்ட்
ச்கட்டுவ்நதுள்ளார்.
பின்னர், பதாழிற்�ா 

கலககுவ்நதவுடன்லாரி

டிகரவர்,கிளீனர்ஆகியஇரு
வரும் வாணியம்�ாடியி
சலசய தஙகிவிட்டனர்.
வி�ாரம்�குதிெ�கரஅவரது

�குதியில்இறககிவிட்டனர்.
இதுகுறிததத்கவல்ச்காட்
டாட்சி யர்  ்காயத திரி
சுப்பிரமணிமற்றும்அதி்கா

ரி்களுககுபதரியவ்நது.
தகடகயமீறிஇயஙகிய

பதாழிற்�ாகலககுசீல்கவத
தனர்.சமலும்,அதன்உரி
கமயாளர் ப�ன்று வ்நத
மருததுவமகன ச�ான்ற
கவ்களுககும்சீல்கவக்கப்
�ட்டது.பதாழிற்�ாகலயில்
சவகலப�ய்த30ஊழியர்்க
ளும்தனிகமப்�டுததப்�ட்
டனர்.்கணபடய்னர்லாரி
டிகரவரிடம் வி�ாரிதத
ச�ாதுதான்வி�ாரம்�குதி
யில்ஒருவர்இறஙகியதுபதரி
யவ்நதது.அவகர�ரிச�ா
தகனப�ய்ததில்அவருககு
ப்காசரானாஉறுதியானது.
இதகனயடுதது லாரி

டிகரவர்,கிளீனர்ஆகியஇரு
வரும்பதாடர்்கண்காணிப்
பில்இரு்நதுவருகின்றனர்.

வாணியம்ாடியில்

த்தொல ப்தொழிற்ெொ ளலக்கு
அதி ்கொ ரி ்கள் சீல ளைப்பு!

தடை உததரடவ மீறி 
செயல்்டைதால் நைவடிகடகை!!

வணாணியம்பணாடியில் அனுமதியின்றி இயஙகி வந� வ�ணால் த�ணாழிற்ெணாலைக்கு 
வகணாட்டணாட்சியர் கணாயத்திரி சுப்பிரமணி சீல் லவத்� வபணாது எடுத்� படம்.

ட�னளனை,மே.௧–
தற்ச�ாதுஏற்�ட்டுள்ள

இடர்�ாடு்கள்நீககியவுடன்
ெலி்நதபதாழிலாளர்்களுக
்கானகுடும்�ெலநிதியுதவி
வழங்கப்�டும்என்றுமுதல்
வர்எடப்�ாடி�ழனி�ாமி,
துகணமுதலகமச்�ர்ஓ.�ன்
னீர்ப�ல்வம்ஆகிசயார்அறி
விததுள்ளனர்.
இதுபதாடர்�ா்கஅதிமு்க

தகலகமநிகலயம்பவளி
யிட்டுள்ளப�ய்திககுறிப்
பில் கூறப்�ட்டிருப்�
தாவது:–
உகழககும்மக்களின்உரி

கமததிருொளாம்̀சம’தின
ென்னாளில்,பதாழிலாளர்
்கள்அகனவருககும்எங்க
ளதுஉளங்கனி்நத̀சமதின’
வாழ்தது்ககளஅன்ச�ாடு
பதரிவிததுகப்காள்கிசறாம்.

மேதினைம்
அநீதி்ககளயும், எளி

சயாகரவலிசயார்அடககி
ஆளும்ப்காடுகம்ககளயும்
எதிர்ததுெகடப�ற்றபதாழி
லாளர்புரட்சியில்பூததிட்ட

ெறுமலர்தான்இ்நத`சம’
தினம்.
ப்காடியசொய்தபதாற்

றால் அல்லல்�டும் இன்
கறயஉல்கம்,ொகளஉற்�ா
்கததுடன் வீருப்காணடு
எழு்நது,புதியசதார்உல்கம்
ப�ய்யப்ச�ாவதுஉகழப்�ா
ளர்்களின் உகழப்பினா
சலசயஆகும்.
உகழப்ச�உயர்வுதரும்

அதிமு்கநிறுவனததகல
வர் எம்.ஜி.ஆர்., அம்மா
ஆகிசயார்பதாழிலாளர்்கள்
மீது மிகு்நத அக்ககற
ப்காணடுஅவர்்கள்தங்கள்
வாழ்வில்வளம்ப�றசவண
டும்என்றஉன்னதசொக்கத
தில்�ல்சவறுதிட்டங்ககளத
தீட்டிப�யல்�டுததிக்காட்
டினார்்கள்.
அ்நதவக்கயில்அம்மா,

அதிமு்கவின்  அணணா
பதாழிற்�ங்கப்ச�ரகவயில்
உறுப்பினர்்களா்க உள்ள
ச த ர்்ந ப த டு க ்க ப் �ட்ட
ெலி்நதபதாழிலாளர்்களுககு
ஆணடுசதாறும்குடும்�ெல
நிதியுதவி வழஙகி சிறப்
பிததுவ்நதுள்ளார்.
அம்மாவின் ெல்லாசி

சயாடுெலி்நதபதாழிலாளர்
்களுககுநிதியுதவிவழஙகும்
திட்டம்பதாடர்்நதுப�யல்
�டுததப்�ட்டுவருகிறது.
தமிழ்கததில் தற்ச�ாது

ஏற்�ட்டுள்ளஇடர்ப்�ாடு
்கள்நீஙகியவுடன்,அதிமு்க
அணணா பதாழிற்�ங்கத
கதச்ச�ர்்நத,சதர்்நபதடுக
்கப்�டும்ெலி்நதபதாழிலா
ளர்்களுக்கான குடும்�ெல
நிதியுதவி வழங்கப்�டும்
என்�கதயும்பதரிவிததுக
ப்காள்கிசறாம்.
இவவாறுஅவர்்கள்குறிப்

பிட்டுள்ளனர்.

சகைாரரானா இைர்ாடு நீங் கி ய வு ைன்

நலிநத ததாழி லா ளர்க ளுக்கான
குடும்ப நல உதவி ்வழங்கபப டும்!

எைப்ாடி – ஓ.பி.எஸ். அறிகடகை!!

எெப்ெொடிெழனி�ொமி ஓ.ெனனீரட�ல்வம்

ஏற்று மத்திை அரசு முடிவு!!

புதுடெல்லி,மே.1–
ப்காசரானா�ாதிப்பு�ற்று

தணியபதாடஙகியுள்ளது.
குணமகட்நதுவீடுதிரும்பி
சயார்எணணிகக்க9,068
ஆ்கஉயர்்நதுள்ளது.குணம
கடயும்விகிதம்25விழுக
்காடா்க அதி்கரிததுள்ளது
என்றுசு்காதாரததுகறபதரி
விததுள்ளது.
இசதநிகலபதாடர்்நது

நீடிததால்விகரவில்இயல்பு
நிகலதிரும்பிவிடும்என்று
உயர்அதி்காரி்கள்ெம்பிகக்க
பதரிவிததுள்ளனர்.

இ்நதியாவில்ப்காசரானா
கவர�ால் �ாதிக்கப்�ட்
டுள்சளாரின்எணணிகக்க
35,043.இதுவகர 1,154
ச�ர்உயிரிழ்நதுள்ளனர்.
தனிகமப்�டுததுதல்,

�மூ்க இகடபவளிகய
்ககடபிடிததல்உள்ளிட்ட
ெடவடிகக்க்ககளமுகனப்
புடன்சமற்ப்காணடதால்
ப்காசரானாகவரஸ்�ரவல்
�டிப்�டியா்க குகறயத
பதாடஙகிஉள்ளது.இசத
நிகலபதாடர்்நதால்இன்
னும் சில வாரங்களில்

ப்காசரானாகவரக�ப�ரு
மளவு்கட்டுப்�டுததிவிட
முடியும்என்றுசு்காதாரவட்
டாரத த்கவல்பதரிவிககி
றது.

ேெொடடியம்
அதி்க�ட்�மா்கம்காராஷ்

டிராவும்,குஜராததும்தான்
ப்காசரானாவால்�ாதிக்கப்
�ட்டுள்ளன.
இதற்குஅடுததஇடததில்

யூனியன் பிரசத�மான
படல்லிஉள்ளது.உயிரிழப்
பிலும்ம்காராஷ்டிரா,குஜ
ராத ஆகியகவ தான்

முதன்கமப�ற்றுள்ளன.
ப்காசரானாவால்ப�ண

்ககளவிடஆண்கசளஅதி
்கமா்க�ாதிக்கப்�ட்டுள்ள
னர் என்று புள்ளிவிவரம்
பதரிவிககிறது.வடகிழககு
மாநிலங்கள்,இமாச்�ாலப்
பிரசத�ம்,ச்காவாஉள்ளிட்
டகவ  ப்க ாச ர ான ா
�ாதிப்க� ்கட்டுப்�டுததி
விட்டன.

்தமிழ்கம்
தமிழ்ொட்கடப�ாறுதத

வகரப�ன்கனகயததவிர
ம ற் ற  இடங ்க ளில்
ப்காசரானா�ாதிப்புதணி்ந
துவிட்டது.
�ாதிப்க� ்காட்டிலும்

குணமகட்நது வருசவார்
எணணிகக்க அதி்கரிக்க
பதாடஙகியுள்ளது.வரசவற்
்கததக்க�மிககஞைஆகும்.
குணமகடசவார்�தவீதம்
25விழுக்காடா்கஉயர்்நதுள்
ளதுஎன்றுபுள்ளிவிவரம்

சகைாரரானா ்ாதிபபு தணி கி றது:

குணமடைந்துவீடுதிரும்பிய�ோர்
எண்ணிகடகை9,068ஆகைஉ�ர்வு!
விரை வில் இயல்பு நிரை திரும்ப ொய்ப்பு!!

3–ம்ெக்்கம்ெொரக்்க

நி்வாரணம்

ததாழிலாளர தினம்



ஆரணி,மே.1–
விவசாய பணிகளை 

தொடங்குவெற்கு அனுமதி 
வழங்கபபடடளெ அடுத்து 
ஆரணி பகுதியில் நாற்று 
நடும் பணிகளில் தபணகள் 
மும்முரமாக ஈபடடு 
வருகின்றனர்.

தி ரு வ ண ் ா ம ள ை 
மாவடடம் ஆரணி, 
தசயயாறு பகுதிகளில் 
வி ள ை ய க் கூ டி ய 
தநல்ரகங்கள் பிரசித்தி 
தபற்்றளவ. இங்கிருந்து 
தசல்ைக்கூடிய அரிசி 
வளககளை, ெமிழகத்தின 
பல்்வறு பகுதிகளில் 
விற்கபபடுகி்றது. 

இந் நி ள ை யி ல் , 
ஊரடங்கு உத்ெரவால் தநல் 
பயிரிடும் பணிகள் 
முழுவதுமாக முடங்கியது. 
இெனால், ஆரணி பகுதி 
விவசாயிகள் ்சாகத்தில் 
மூழ்கினர். இெளனயடுத்து 
விவசாயிகள் பணிகளை 
தொடங்கைாம் எனறும் 

அெற்கு உணடான விளெ, 
உரம் ்பான்றளவ ெங்கு 
ெளடயினறி கிளடக்க 
வழிவளக தசயயபபடும் 
எனறும் முெல்வர் எடபபாடி 

ப ழ னி ச ா மி 
தெரிவித்துள்ைார்.

அெனபடி, ஆரணி 
பகுதியில் தநல் பயிருக்கு 
நாற்றும்நடும் பணிகள் 

மும்முரமாக நளடதபற்று 
வருகின்றன. இெனால், 
அபபகுதி விவசாயிகளின 
வாழ்வாொரம் மீணடும் 
தசழிபபளடந்து வருகி்றது.
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சென்னை, மே. 1–
காவிரி ஆள் யத் தின 

அதி கா ரத் தில் எந்ெ மாற்்ற
மும் இல்ளை என றும், அெ
னால் விவ சா யி க ளுக்கு எந்ெ 
பாதிப பும் ஏற்ப டாது என
றும் ெமி ழக தபாதுபப ணித்
துள்ற அறி வித் துள்ைது.

இது தொ டர்பாக தவளி
யி டபபட டுள்ை அறிக்ளக
யின விவ ரம் வரு மாறு:–

மத் திய அரசு 24.4.2020 
அனறு காவிரி நீர் 
்மைாணளம ஆள் யம் 
குறித்து தவளி யிடட அர சி
ெழ் அறி விக்ளக சம்பந்ெ
மாக கீழ்க்கணட விைக்கம் 
அளிக்கபப டு கி ்றது. 

ெமிழ்நாடு அரசு எடுத்ெ 
இளட வி டாெ சடட ் பா
ராடடத் தின விளை வாக 
காவிரி நீர் ்மைாணளம 
ஆள் யம் அளமக்கப
படடு அளெ அப் பா ளெய 
நீர்வை ஆொ ரம், நதி நீர் 
்மம்பாடு மற் றும் கங்ளக 
புன ர ளமபபு அளமசச கம்  
1.6.2018 அனறு மத் திய அர
சி ெ ழில் அறி விக்ளக தவளி
யிடடது.  

ஜலெக்தி
அதில் ஆள் யத் தின 

அதி கா ரம் மற் றும் பணி கள் 
அளனத் தும் காவிரி நடு வர்
மன்றம் 5.2.2007ல் பி்றப
பித்ெ இறுதி ஆள்ளய 
கருத் தில் தகாணடு ொன 
தசயல்ப டும் எனறு தெளி வு
ப டுத்ெபபட டுள்ைது.  

காவிரி நீர் ்மைாணளம 
ஆள் யம் பிரிவு 15னபடி 
அது எடுக் கும் முடி வு கள் 
இறு தி யா னது என றும், அது 
படுளக மாநி ைங்க ளைக் 
கட டுபப டுத் தும் என றும் 
த ெ ளி  வ ா  க க் 
குறிப பி டபபட டுள்ைது. 
இெனபடி காவிரி நீர் 
்மைாணளம ஆள் யத்
தின தசயல்பா டு க ளில் மத்
திய அரசு ெளை யிட முடி
யாது. 

மத் திய அரசு ் ம, 2019ல் 
நீர்வை ஆொ ரம், நதி நீர் 
்மம்பாடு மற் றும் கங்ளக 

புன ர ளமபபு அளமசச கம் 
மற் றும் குடி நீர் மற் றும் துப
பு ரவு அளமசச கம் ஆகிய 
இரணளட யும் இள்த்து 
புதி ொக ஜல் சக்தி அளமசச
கத்ளெ உரு வாக் கி யது. 
இெளன அடுத்து மத் திய 
அரசு ஒவத வாரு துள்றக் கும் 
ஒதுக் கீடு தசய துள்ை 
தபாருணளம கள் குறித்து 
உள்ை விதி க ளுக்கு திருத்ெங்
கள் ் மற்த காண டுள்ைது. 

இதில் ஜல் சக்தி அளமச
ச கம் எனறு தபயர் மாற்்றம் 
தசயயபபட டும் இவவ
ளமசச கத்ொல் ளகயா ைக் கூ
டிய பை தபாருணளம க
ளு ம் 
தகாண டு வ ரபபட டுள்ைன.  
இதில் ்காொ வரி மற் றும் 
கிருஷ்ா வாரி ய மும் மற்

றும் உசச நீதி மன்ற ஆள்ப
படி ஏற்ப டுத்ெபபட டுள்ை 
காவிரி நீர் ்மைாணளம 
ஆள் ய மும் அடங் கும். 

காவிரி
்மற் கூ றி ய வாறு ஜல் 

சக்தி அளமசச கத் தின கீழ் 
இயங் கும் துள்ற கள், நிறு வ
னங்கள் மற் றும் இெர 
அளமப பு கள் ஆகி ய ளவ
களை ளகயா ைக் கூ டிய 
தபாருணளம கள் குறித்து 
விதி க ளில் திருத்ெங்கள் 
்மற்த காள்ைபபட டுள் 
ைது. இது முற் றி லும் ஒரு 
நிர்வாக நட வ டிக்ளக யா
கும். பணி யா ைர்க ளுக்கு  
வழங்க ் வண டிய சம்ப ைம் 
மற் றும் இெர 
நிர்வா கங்களை ் மற்த காள்
வ ெற்கான ஒரு வழக்க மான 

நளட மு ள்ற யா கும்.  
இெ னால், காவிரி நீர் 

்மைாணளம ஆள் யம் 
மற் றும் காவிரி நீர் முள்றப
ப டுத் தும் குழு வின நட வ
டிக்ளக கள் மற் றும் அதி கா
ரங்க ளில் எந்ெ மாற்்ற மும் 
இல்ளை என தெரி விக்கபப
டு கி ்றது.  

இது குறித்து மத் திய அர
சின சம்பந்ெபபடட துள்ற 
அதி கா ரி க ளு ட னும் உறுதி 
த ச ய ய ப ப ட  டு ள் ை து .  
என்வ, காவிரி நதி நீளர நம்
பி யி ருக் கும் விவ சா யி க ளின 
நைனக ளுக்கு இெ னால் 
எந்ெ ஒரு பாதிப பும் ஏற்ப
டாது எனறு தெளி வு ப டுத்
ெபப டு கி ்றது. 

இவவாறு தெரி விக்கப
பட டுள்ைது.

காவிரி ஆணை யத் தில் அதி கார மாற்ற மில்ணலை:

தமிழகவிவசாயிகளுக்குஎநதபாதிப்பும்நேராது!
ப�ாதுப� ணித் துண்ற விளககம்!!

மேலூர் ோேட்ட ஆடசியர் அலுேலகத்தில பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு கபசுரக் 
குடிநீர் பவு்ட்ர ோேட்ட ஆடசியர் ெண்முக சுந்தரம் ேழங்கிய காடசி. அருகில ேருோய் 
அலுேலர் பார்த்திபன, சித்்தேருத்துே அலுேலர் சுசி கண்்ணம்ோ ஆகிமயார் உள்ளனைர்.

விேொய பணிக்்ள ச்தா்டங்குே்தற்கு மு்தலேர் அனுேதி ேழங்கிய்்தயடுத்து  
ஆரணி பகுதியில நாற்று நடும் பணியில சபண்கள ஈடுபடுே்்த ப்டத்தில கா்ணலாம். 

ஆரணி �குதியில் 

விவசாய பணிகள் மும்முரம்!

மகா்ே, மே.1–
்காளவ யில் டீ மாஸட ராக பணி

பு ரிந்ெ வட மாநிை வாலி பர் உடல் 
நை மினறி இ்றந்ொர். அவ ரது உடளை 
உத்ெ ர பி ர ் ெச மாநி ைம் தகாண டு
தசல்ை அனு மதி சீட டுக்காக கதைக்
டர் அலு வ ை கத் திற்கு பி்ர ெத் து டன 
ஆம் பு ைனஸ வந்ெ ொல் பர ப ரபபு ஏற்
படடது.

்காளவ அன னூர் பகு தி யில் 
உள்ை ஸ்ரீ மஹா ைட சுமி ஐயங்கார் 
்பக்கரி களட யில் உத்ெ ர பி ர ் ெச 
மாநி ைத்ளெ ்சர்ந்ெ அ்சாக் கு மார் 
(38) எனப வர் டீ மாஸட ராக பணி
யாற்றி வந்ொர்.  களட யின உரி ளம
யா ைர் கரி கா ைன, அ்சாக் கு மா ருக்கு  
ஊர டங்கு காைத் தி லும் ் ெளவ யான 
அளனத்து உெ வி க ளை யும் தசயது 
வந் துள்ைார். இந்ெ நிளை யில் 
அ்சாக் கு மார் ் நற்று  காளை உடல் 
நைம் சரி யில்ளை என கூறி யளெ 
தொடர்ந்து ெனி யார் மருத் து வ ம ளன
யில் அனு ம திக்கபபடடார். 

அங்கு சிகிசளச பை னினறி உயி ரி
ழந்ெ ொக கூ்றபப டு கி ்றது. இவ ரு டன 
பணி யாற் றும் உத்ெர பிர ் ெச மாநிை 
தொழி ைா ைர்கள் ஆகாஷ, சர வ ் ன, 
ைல்லு ஆகி ் யா ரு டன கரி கா ைன 
கைந்து ஆ்ைா சளன தசயது அ்சாக் 

குமா ரின குடும்பத் தி ன ரு டன ்பசி 
்காளவ யில் அவ ரது உடல் ெக னம் 
தசயய ைாமா என ் கட டுள்ை னர்.

அெற்கு உத்ெ ர பி ர ் ெச மாநி ைத்ளெ 
்சர்ந்ெ மற்்ற தொழி ைா ைர்கள்,  
இ்றந்ெ அ்சாக் கு மா ருக்கு மளனவி, 
மூனறு குழந்ளெ க ளும் உள்ை னர். 
ெயவு தசயது உடளை எபப டி யா வது 
உத்ெ ர பி ர ் ெ சம் அனுபபி ளவக் கு
மாறு கெறி அழு துள்ைார். இெ னால் 
மன மி ்றங் கிய களட உரி ளம யா ைர் 
கரி கா ைன, அ்சாக் கு மா ரின உடளை 
ெனி யார் ஆம் பு ைனஸ மூைம் 
அனுபபி ளவக்க மு டிவு தசயொர்.

இெ னால் ்காளவ மாவடட 
கதைக்டர் ராசா மணி யிடம்  சி்றபபு 
அனு ம தி ் வணடி ஆம் பு ைனஸ வாக
னத் தில் இ்றந்ெ அ்சாக் குமார் 
உடளை ளவத்ெ ப டி்ய கதைக்டர் 
அலு வ ை கத் திற்கு வந்ொர். ்காளவ
யில் இருந்து உத்ெ ர பி ர ் ெ சத் திற்கு 
2300 கி.மீ. தூர முள்ை நிளை யில் 
ஆம் பு ைனஸ வாக னத் தில் இரணடு 

ஓட டு னர்கள் இரவு பக ைாக வாக
னத்ளெ இயக்க ெயார் நிளை யில் வந்
ெ னர்.தகா்ரானா தொற்று கார ் 
மாக இ்றந்ெ வ ரின பி்ர ெத்ளெ 2300 
கி.மீ. தொளைவு தகாணடு தசல்வது 
எனபது கடி ன மான நிளை யில் 
்காளவ  கதைக்டர் அலு வ ை கத் தில் 
அனு ம திக்காக ்நற்று பிற்ப கல் 
முெல் காத் தி ருந்ெ னர்.

இங்கு அனு மதி அளிபபது  ் பாை 
உத்ெ ர பி ர ் ெச மாநிை அர சும் அனு
மதி அளிக்க ் வண டும். இரு மாநிை 
அர சும் அனு மதி அளித்ொல் மட
டு்ம அ்சாக் குமா ரின உடல் எடுத்து 
தசல்ை முடி யும். என்வ இரு மா நிை 
அர சு க ளின அனு ம திக்கு அதி கா ரி கள் 
உள் ளிடட அளன வ ரும் காத் தி ருந்ெ
னர். இரவு 7 மணி ய ை வில் மாவடட 
கதைக்டர் ராச மணி அனு மதி கடி ெம் 
அளித்ெளெ தொடர்ந்து அதசாக் கு ம
ரின உடளை ஆம் பு ைனஸ மூைம் 
அவ ரது தசாந்ெ ஊருக்கு எடுத்து 
தசன்ற னர்.

ககாணை யில் டீ மாஸ்டர் சாவு:

கலெக்டர் அனு மதி சீட்டு லெற
பிணத் து ்டன் வந்த ஆம்பு ென்ஸ்!

உ.பி. பகாண்டு பசல்ை தறகு
�லை ம ணி கே ரம் காத் தி ருபபு!!



வேலூர்,வே.1–
வேலூர் மாேட்ட ஆட சி

யர் சண் முக சுந்த ரம் ்தலை
லம யில் குடி ம ரா மத்து 
பணி கள் குறித்்த ஆவைா ச
லைக் கூட்டம் நல்ட பபற்
றது. இ்தன் மூைம் 14 ஏரி
கலை  சீர லமக்க திட்ட மி  
்டபபட டுள்ைது.

வேலூர் மாேட்ட ஆட சி
யர் அலு ே ை கத் தில் கபை
கடர் சண் மு க சுந்த ரம் ்தலை
ம யில் ஆவைா ச லைக் 
கூட்டம் நல்ட பபற்றது. 
வேலூர் பகு தி யில் மூஞ் சூர் 
படடு ஏரி, பரடடி மாங் குப
பம் ஏரி, புத்்தர் ஏரி உள்
ளிட்ட 14 ஏரி கள் உள்ைை. 
இலே கலை தூர் ோரி குடி
ம ரா மத்து பசயேது குறித்து 
இந்த கூட்டத் தில் ஆவைா
சிக்கபபட்டது.

இ்தற்காக அை வீடு பசய
யும் பணி கள் விலர வில் 
ப்தா்டங் கும். இக்க கூட்ட
தில் பசயற் குழு உறுப பி ைர்
கள் உள் ளிடவ ்டார் கைநது 
பகாண்்ட ைர். முன்ை ்தாக 
ஊழி யர்கள் எல்வ ைா ருக்
கும் கப சுர குடி நீர் பவு ்டர் 
பாக்பகட டு கலை ஆட சி யர் 
ேழங் கி ைார்.

நிகழ்ச் சி யில், சித்்த மருத்
து ேர் சுசி கண்்ணம்மா, ேரு
ோய அலு ே ைர் பார்த் தி பன் 
ஆகி வயார் கைநது பகாண்்ட
ைர். முன்ை ்தாக இந தி யன் 
பரட கி ராஸ் சங்கம் சார் பில் 
மாேட்டச் பசய ைா ைர் 
பாரத் இந்தர்நாத் ்தலை ம
யில் 35 நரிக் கு ற ேர் குடும்
பங்க ளுக்கு வேஷ்டி, 
வசலை, அரிசி உள் ளிட்ட 
அத் தி யா ே சிய பபாருட

கலை மாேட்ட ஆட சி யர் 
சண் முக சுந்த ரம் ேழங் கி
ைார்.  நிகழ்ச் சி யில், வசர்
மன் பர்ே ்தம், பபாரு ைா ைர் 
பாஸ்கர் ஆகி வயார் கைநது 
பகண்்ட ைர். மாற் றுத் தி ற
ைா ளி கள் அலு ே ை கத் திற்
குச் பசன்ற கபைக்்டர் 
அலை ே ருக் கும் லகயுலற, 
முகக் கே சம் மற் றும் சானி
ல்ட சர் ஆகி ய ேற்லற ேழங்
கி ைார்.

சென்னை, வே. 1–
அபம ரிக்கா, சீைா உள்

ப்ட 6 நாடு க ளி லி ருநது 
விமா ைம் மூைம் 180 பார்
சல்க ளில் மருத் துே கரு வி
கள் பசன்லைக்கு ேந்தை.

பகாவராைா லேரஸ் 
லேரஸ் பர ேல் நாளுக்கு 
நாள் அதி க ரித்து பகாண்வ்ட 
ேரு கி றது.அவ்தாடு பசன்
லை யில் புதிய வநாய ப்தாற்
று கள் அதி க மாக ஏற்ப டு
கின் ற ை . இ ல ்த  ய  டு த் து 

்தனி யார் நிறு ே ைங்கள் 
பேளி நா டு க ளி லி ருநது அதி
க ை வில் மருத் துே உப க ர
்ணங்கலை இறக் கு மதி பசய
கின்றை.மத் திய அரசு 
மருத் துே உப க ர ்ணங்கள் 
அே சர அே சி யம் கார ்ண
மாக ்தாரா ை மாக இறக் கு ம
திக்கு அனு மதி ேழங் கி
யுள்ை திட்டத் தில் இந்த 
இறக் கு ம தி கள் ந்டக் கின்

றை.  பசன்லை 
வி ம ா  ை  நி  ல ை  ய த்  தி ற் கு 
வநற்று இரவு ேந்த சரக்கு 
விமா ைங்க ளில் 180 பார்சல்
க ளில் மருத் துே உப க ர ்ணங்
கள் ேந்தை.அதில் 23 பார்
ச ல் க  ளி ல் 
சுோ சக்க ரு வி யாை பேண்
டி வைட்டா் கள் ்தயா ரிக் கும் 
உதி ரிபபா கங்கள் சீைா வி லி
ருநது ேந தி ருந்தை.நாட்றம்பள்ளி,வே.1–

நாடறம்பள்ளி அருவக 
திரு ம ்ண மாை 5 மா்தத் தில் 
இைம் பபண் ்தற்ப காலை 
பசயது பகாண்்ட சம்ப ேம் 
பர ப ரபலப ஏற்ப டுத் தி யது.

ந ா ட ற ம் ப ள்  ளி ல ய 
அடுத்்த மாமுடி பகு தி லயச் 
வசர்ந்த ேர் கலை ோணி 
(ேயது 21). க்டந்த 5 மா்தங்
க ளுக்க முன்பு ஆந திர மாநி
ைம் குபபம் அக்ர ஹா ரம் பகு
தி லயச் வசர்ந்த சத் தி ய 
க் கு மார் (ேயது 25) என்ப ே
ருக்கு கலை ோ ணிலய திரு
ம ்ணம் பசயது பகாடுத் துள்
ை ைர்.சத் திய குமார் கூலித்   
ப்தாழி ைாளி ஆோர். இந நி
லை யில், க்ண ேன், மலைவி 
இரு ே ருக் கும் கருத்து வேறு
பாடு ஏற்பட்டது. க்டந்த 27–
ம் வ்ததி கலை ோ ணிலய 

அே ரது ்தாயார் வீட டில் க்ண
ேர் சத் திய குமார் விட டுச் 
பசன் றுள்ைார். இ்த ைால், 
கலை ோணி மிக வும் 
மை வே  ்த லைக்கு ஆைா
ைார். இ்தன் விலை ோக 
்தற்ப காலை பசயது பகாள்ை 
அேர் முடிவு பசய்தார். 
அ்தன்படி, வநற்று இர வில் 
வீட டிற் குள் மின் வி  சி றி யில் 
தூக்கு மாடடி கலை ோணி 
்தற்ப காலை பசயது பகாண்
்டார். திரு ம ்ண மாை 5 மா்தத்
தில் கலை ோணி ்தற்
பகாலை பசயது 
பகாண்்ட ்தால் இது கு றித்து 
ஆர்.டி.ஓ. விசா ரல்ண 
வ ம ற் ப  க ா ள் ை ப ப ட டு  
ேரு கி றது.
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ஆமபூர் கந்தப் ச்பாடிககாரதச்தரு, ஆெனைாம்படடு ்பகுதிகளில் கிருமி நாசினி 
ச்தளிககப்்படுே்்த ்படததில் காணலாம.

திருேணணாே்ல ோேடட ஊரக ேளர்ச்சித து்்ற அலுேலகததில் சகாவரானைா 
குறிதது ோேடட ஆடசியர் கந்தொமி ்த்ல்ேயில் ஆவலாெ்னைக கூடடம ந்டச்பற்ற 
காடசி. ்படததில் ேருோய் அலுேலர் ரததினைொமி, திடட இயககுனைர் செயசு்தா ேறறும 
்பலர் உள்ளனைர்.

சென்னை, வே.01–
பகாவராைா லேரஸ் ்தாக்

கு ்த லில் இருநது ்தமி ழ
கத்ல்த மீடப்ட டுத்து 
பேற்றி காண்வ பாம் என்று 
்தலை ேர்கள் ோ ழ்த்து 
பசயதி பேளி யிட
டுள்ை ைர்.

தி.மு.க. ்தலை ேர் 
மு.க.ஸ்்டாலின் பேளி யிட
டுள்ை ோழ்த் துச் பசயதி 
ேரு மாறு:–

பசந நீ ரும் கண் ணீ ரும் 
சிந திய  ப்தாழி ைா ைர்கள் 
சிகாவகா நக ரில்  மாபப ரும் 
பேற் றிப வபர ணிலய  
ந்டத்தி, மகத்்தாை உரி லம க
லைப பபற்ற,  வம திை 
வபாற் றும் வம மு்தல் நாலை 
நிலைவு கூர்ந தி டும் ேலக
யில், தி.மு.க. சார் பில்,  
அலைத் துத் ப்தாழி ைா ைர்க
ளுக் கும் வம திை ோழ்த் து க
லைத் ப்தரி வித் துக் பகாள் கி
வறன்.

ஒரு பு றம் பகாவராைா 
வபரி ்ட ரா லும் மறு பு றம் மத்
திய மாநிை அர சு க ளின் 
பாரா மு கத்்தா லும் பரி ்த விக்
கும் ப்தாழி ைா ைர் சமு ்தா யத்
தின் பக்கம் தி.மு.க. இப
வபாது மட டு மல்ை எபவ பா 
 துவம உறு தி யு ்டன்  துல்ண 
நிற் கும்! ப்தாழி ைா ைர்க
ளின் உரி லம கலை மீடப்ட
டுக்க இல்ணநது வபாரா
டும்! தி.மு.க. சார் பில் 
ப்தாழி ைா ைர்கள் அலை ே
ருக் கும் மீண் டும் வம திை 
ோழ்த் து க லைத் ப்தரி வித்
துக் பகாள் கி வறன். இவ்
ோறு அேர் கூறி யுள்ைார்.

விெ ய காநத
வ்த.மு.தி.க ்தலை ேர் 

விஜ ய காநத் பேளி யிட்ட 

ோழ்த்து பசயதி ேரு மாறு:–
உை கம் இது ேலர கண் டி

ரா்த ஒரு வம திைத்ல்த இந்த 
ஆண்டு 2020 வம திைத்ல்த 
நாம் சந திக் கி வறாம். 
பகாவராைா லேரஸ் என்ற 
ஒரு பகாடிய லேரஸ் உை
கத்ல்தவய ஊர ்டங்கு 
நிலைக் குக் பகாண் டு ேநது, 
ஒட டு பமாத்்த பபாரு ைா ்தா
ரத்ல்த யும், ப்தாழி ைா ைர்க
ளின் ோழ்ோ ்த ரத்ல்த யும் 
இன்லறக்கு வகள் விக் கு றி
யாக் கி யுள்ைது. 

பபாரு ைா ்தா ரத்ல்த யும் 
பகாவராைா லேரஸ் சீர
ழித்து இருக் கி றது. எைவே 
இந்த பகாவராைா லேரஸ் 
காை கட்டத் தில் பபாரு ைா
்தார ரீதி யா க வும், நம் 
ப்தாழில் ரீதி யா க வும் முன்
வைற்றம் அல்டய நாம் 
அலை ே ரும் நிச்ச ய மாக ஒற்
று லம வயாடு இருநது, 
மனி்த வநயத்ல்த காத்து 
நாம் அலை ே ரும் ஒன் றி
ல்ணநது வபாராடி 
பகாவராைா லேரஸ் ்தாக் கு
்த லில் இருநது ்தமி ழ கத்ல்த 
மீடப்ட டுத்து அதில் பேற்றி 
காண்வ பாம். 

ரத்்தத்ல்த வியர்லே 
 யாக்கி உலழக் கும் ப்தாழி
ைா ைர்கள் அலை ே ருக் கும் 
வ்தமு திக சார் பில் எைது வம 
திை ோழ்த் துக்கலை ப்தரி
வித் துக்ப காள் கி வறன்.

இவ்ோறு அேர் 
கூறி யுள்ைார்.

வக.எஸ்.அழ கிரி
்தமிழ்நாடு காங் கி ரஸ் 

்தலை ேர் வக.எஸ்.அழ கிரி 
பேளி யிட டுள்ை ோழ்த் துச் 
பசயதி ேரு மாறு:–

உைக ப்தாழி ைா ைர் ேர்க்

கம் ஆண் டு வ்தா றும் நிலை
வு கூ ரும் வம திை விழாலே, 
பகாவராைா லேரஸ் 
ப்தாற்று கார ்ண மாக இந்த 
ஆண்டு அசா ்தா ர்ண சுழ
லில் கல்ட பி டிக்க வேண்
டிய நிலை ஏற்பட டுள்ைது. 

ஊர ்டங்கால் வேலை 
இழந்த ப்தாழி ைா ைர்கள், 
நிர்ோக பணி யா ைர்கள் உள்
ளிட்ட உலழத்து ோழும் 
மக்கள் படும்பாடு பசால்லி 
மாைாது. எைவே ப்தாழி ைா
ைர்க ளின் நிலைலய உயர்த்்த 
மத் திய, மாநிை அர சு கள் 
விலரநது ந்ட ே டிக்லக 
எடுக்க வேண் டும்.  ப்தாழி
ைா ைர்கள் சிந தும் கண் ணீ
ருக்கு வில்ட ்தரும் ேலக
யில் வம 1 ஆம் வ்ததி 
அலமய வேண் டும் என்
பவ்த அலை ே ரது விருப
பம். 

என.ஆர்.்தனை ்பா லன
ப்தாழி ைா ைர் திைத்ல்த 

முன் னிடடு பபருந்த லை
ேர் மக்கள் கட சித் ்தலை ேர் 
என் . ஆ ர் . ்த ை  ப ா  ைன் 
ோழ்த்து ப்தரி வித் துள்ைார். 
அேர் பேளி யிட டுள்ை 
ோழ்த் துச் பசய தி யில், உை
கம் முழு ே தும் ோழும் 
உலழக் கும் மக்கலை வபாற்
றிக் பகாண்்டா டும் திைம் 
வம மா்தம் மு்தல் நாைா கும். 
உ்டல் உலழபலப பகாடுத்து 
வ்தசத்ல்த காக் கும் விே சா யி
கள், நாடடு மக்க ளின் 
மாைத்ல்த காக் கும் பநச ோ
ைர்கள், ஆலை யில் உலழக்
கும் ப்தாழி ைா ைர்கள், 
மூடல்ட தூக் கும் பாட்டா ளி
கள் எை ்தங்க ைது உ்டல் 
உலழப பின் மூைம் 
வ்தசத்ல்த காத்து நிற் கும் 
உலழக் கும் ேர்க்கத் தி ைலர 
வபாற் று வோம் என்று குறிப
பிட டுள்ைார். 

க�ொர�ொனொ தொக் கு த லில் இருந்து

தமி ழ �த்த மீடகடெ டுதது
கெற்றி �ொணர பொம்!

தலைவர்கள்மேதினவாழ்த்து!!

சென்னை, வே. 1–
பசன்லை யின் வூகான் மார்க்பகட 

வபாை வகாயம்வபடு சநல்த மாறி 
ேரும் அபா யம் ஏற்பட டுள்ைது. 
அங்கு 4 நாடக ளில் 38 வபருக்கு 
பகாவராைா ப்தாற்று ஏற்பட டுள்ைது.

சீைா வின் ஹூவப மாகா ்ணத் தில் 
உள்ை வூகான் நகர மீன் சநல்த யில் 
இருநது பகாவராைா லேரஸ் மு்தன்
மு ்த ைாக பர வி ய ்தாக கரு ்தபப டு கி
றது. அ்த ைால் அந்த நக ரம் அடி
வயாடு உருக் கு லைந்தது. 

இங் கி ருநது சீைா வின் மற்ற பகு தி
க ளுக் கும், பிற நாடு க ளுக் கும் 
பகாவராைா லேரஸ் பர ேத் ப்தா்டங்
கி யது. ்தற்வ பாது சீைா வில் பேகு
ோக அ்டங் கி விட்டது. மற்ற நாடு க
ளில் லேரஸ் ்தலை விரித்்தா டு கி றது.

பசன்லை யில் மிக அதி கம்
்தமிழ்நாடல்டப பபாறுத்்த ேலர 

பசன்லை யில் ்தான் மிக அதி க ை வில் 
பகாவராைா ப்தாற்று பரவி ேரு கி
றது. இது ேலர பசன்லை யில் 906 
வபருக்கு பகாவராைா ஏற்பட டுள்
ைது. அதில் வநற்று மட டுவம 138 
வபர் அ்டங் கு ேர்.

சமீப நாடக ைாக வகாயம்வபடு சந
ல்த யி லும் பகாவராைா வநாயா ளி க
ளின் எண் ணிக்லக அதி க ரிக்கத் 
ப்தா்டங் கி யுள்ைது. க்டந்த 4 நாடக
ளில் 38 வபருக்கு வநாய ஏற்பட டுள்
ைது. அதில் வநற்று மட டும் 22 
வபருக்கு உரு ோ ைது. 

இ்தன் மூ ைம் சீைா வின் வூகா
ைாக வகாயம்வப டும் மாறி வி டுவமா 
என்ற அச்சம் மக்கள் மத் தி யில் 
எழுந துள்ைது. அ்த ைால் ்தான் பநரி
ச லைக் குலறபப ்தற்காக வகாயம்
வபடு சநல்த யின் ஒரு பகுதி மா்த ே
ரத் திற்கு மாற்றபபட டுள்ைது.

வகாயம்வபடு மார்க்பகட டிற்கு, 
ஆந திரா, கர்நா ்டகா, மகா ராஷ் டிரா 
மற் றும் ்தமி ழ கத் தின் பல்வேறு பகு
தி க ளி லி ருநது, காயக றி கள் ேநது 
வசர் கி றது.சா்தா ர்ண நாடக ளில் சரா
ச ரி யாக திை மும் 500 ைாரி க ளில் 
காயக றி கள் ேநது வசரும்.்தற்வ பாது 
ஊர ்டங்கு நல்ட மு லற யில் இருபப
்தால் சுமார் 200 ைாரி க ளில் மட
டுவம காயக றி கள் ேநது வசர் கி றது. 
இந்த காயக றி கலை, திரு ேள் ளூர், 
காஞ் சி பு ரம், பசங்கல்படடு, மு்த
ைாை, மாேட்டங்க லைச் வசர்ந்த 
வியா பா ரி கள் பமாத்்த மாக பகாள்
மு ்தல் பசயது,அந்த அந்த பகு தி க
ளில், விற்பலை பசயோர்கள். 

ஆைால் ்தற்வ பாது ஊர ்டங்கு 
நல்ட மு லற யில் இருபப ்தால் காய
க றி கள் ேரத்து குலறக்கபபடடு 
சுமார் 200 ைாரி க ளில் மட டுவம 
ேநது வசர் கி றது. இந்த நிலை இவ்
ோறு இருக்க ,பகாவராைா, 
வநாயத்ப்தாற்று கார ்ண மாக 
வகாயம்வபடு மார்க்பகட டில்்தற்
வபாது பல்வேறு 
முன்பைச்ச ரிக்லக, ந்ட ே டிக்லக
கள் எடுக்கபபட்டை. 

தமி ழ �த தில் கதொடெர்ந்து 3–ெது நொளொ� சதம்:
சென்னையினவூகானைாக
மாறும்ககாயம்கேடுெந்தை!
4 நொளில் 38 ரபருக்கு கதொற்று!!

ப்தரி விக் கி றது. இந தி யா வில் இது
ேலர 9,068 வபர் பகாவராைா பாதிப
பில் இருநது விடு பட டுள்ை ைர். இது 
விலர வில் 10 ஆயி ர மாக உய ரும் 
என்று சுகா ்தா ரத் துலற வி யல் ேல் லு
நர்கள் நம் பிக்லக ப்தரி வித் துள்ை ைர்.

அபம ரிக்கா, ஸ்பபயின், இத்்தாலி, 
பிரான்ஸ் உள் ளிட்ட நாடு க ளு ்டன் ஒப
பி டும் வபாது இந தி யா வின் நிலை 
எவ்ே ைவோ வமல் என்பல்த கூறா
மல் இருக்க முடி யாது. உை கத் தி
வைவய சீைா வுக்கு  அடுத்்த ப டி யாக 
மக்கள்ப ்தா லகலய  பகாண் டுள்ை 
இந தி யா வில் பகாவராைா பாதிப பும், 

உயி ரி ழப பும் 
மிக அதி கம் 
என்று கூற மு டி
யாது என்பல்த 

பேளி நாடடு  ்தலை ேர்க ளும் ஏற்
றுக்ப காண் டுள்ை ைர்.  பகாவரா
ைாலே முறி ய டிபப தில் இந தியா 
பேற்றி பபற் றுள்ைது என்ப ல்த யும் 
அேர்கள் குறிப பி்ட ்தே ற வில்லை.

பகடு பி டி கள் சார்ந்த விதி மு லற கள் 
படிபப டி யாக ்தைர்த்்தபப டு கின்றை. 
வம மா்த இறு திக் குள் இயல்பு நிலை 
திரும் பி வி டும் என்று உறு தி யாக ப்தரி
கி றது. 

எனி னும், முகக்க ே சம் அணி ேது, 
சமூக இல்ட பே ளிலய பின்பற் று ேது 
உள் ளிட்டலே வமலும் சிை மா்தங்
கள் ப்தா்டர்நது நீடிக் கும் என்பது 
குறிப பி ்டத்்தக்கது.

குண ம ் டெந்து...
1–ம ்பககத ச்தாடர்ச்சி

சென்னை, வே. 1–
்தமிழ்நாட டில் பள் ளி

கலை எபவ பாது திறக்க ைாம் 
என்பது பற்றி ஆராய சிறப புக் 
குழு ஒன்லற அரசு அலமக்க
வுள்ைது.

பகாவராைா பர ே லைத் 
்தடுக்க ஊர ்டங்கு பிறப பிக்
கபபட்ட ்தால் கல் லூரி 
பசமஸ்்டர் வ்தர்வு எது வும் 
ந்டக்க வில்லை. இந்த வ்தர் வு
கலை ஜூலை மா்தத் தில் 
ந்டத்்த ைாம் என் றும்,  கல் லூ
ரி கலை ஆகஸ்டு 1–ந வ்ததி 
திறக்க ைாம் என் றும் பல்க
லைக்க ழக மானி யக் குழு 
பரிந து லரத் துள்ைது.

்தமிழ்நாடல்டப பபாறுத்
்த ேலர ௧௨–ம் ேகுப புத் 
வ்தர்வு மட டும் முழு லம யாக 
ந்டத்்தபபட டுள்ைது. 11–ம் 
ேகுப புக்கு ஒரு பா்டம் மட
டும் பாக் கி யுள்ைது. 

12–ம் ேகுபபு வ்தர் வில் 
கூ்ட கல்டசி நாளில் ஒழுங்
காக பஸ்கள் ஓ்டா ்த ்தால் 
சுமார் 38 ஆயி ரம் மா்ண ேர்
கள் வ்தர்வு எழு ்த வில்லை. 
அேர்க ளுக்கு ்தனி யாக வ்தர்வு 
ந்டத்்தபப டும் என்று மு்த ை
லமச்சர் அறி வித்்தார்.

மற்ற ேகுப பு க ளுக்கு 
வ்தர்வு ந்டத்்தபப ்ட வில்லை. 

ஆைா லும் ௧ மு்தல் 9–ம் 
ேகுபபு ேலர வ்தர்வு வ்தலே
யில்லை என்று அரசு அறி வித்
துள்ைது.

ஆைால் 10–ம் ேகுப புக்கு 
நிச்ச யம் வ்தர்வு ந்டத்்தபப
டும் எை அறி விக்கபபட டுள்
ைது. இருந்தா லும் 
பகாவராைா அச்சம் முழு லம
யாக முடிந்த பிறகு ்தான் இந்த 
வ்தர்வு ந்டத்்தபப்ட ோயப
புள்ைது. அ்தற் குள் ஜூன் 
மா்தம் பிறநது விடும் எை வும் 
கரு ்தபப டு கி றது.

ஆகவே அடுத்்த கல் வி
யாண் டுக்காை பணி கள் 
ப்தா்டங் கு ேது ்தாம ்தம் 
ஆகும். இல்த கருத் தில் 
பகாண்டு பள் ளி கலை எப
வபாது திறக்க ைாம் என்பது 
பற்றி ஆராய ஒரு ேல் லு நர் 
குழுலே ்தமி ழக அரசு உரு
ோக்க வுள்ைது.

இந்த குழு வில் பள் ளிக்
கல் வித் துலற அதி கா ரி கள், 
சுகா ்தா ரத் துலற அதி கா ரி கள் 
மற் றும் கல் வி யா ைர்கள் ஆகி
வயார் இ்டம்பப று ோர்கள். 
இந்த பிர தி நி தி கள் ஆவைா ச
லைக் கூட்டம் ந்டத்்தபபட
டுள்ைார்கள். அபவ பாது விடு
பட்ட வ்தர் வு கலை ந்டத் து ேது 
குறித் தும் ஆரா யபப டும்.

தமிழநொட டில் 

ேள்ளிகள்திறப்புஎப்கோது?
தமிழ்கஅரசுசிறப்புகுழுஅலேக்கிறது!

ேராடடிய தினைத்்தசயாடடி ேராடடிய ோநில கேர்னைர் ்பகதசிங் வகாஷியாரி்ய 
 ோநில மு்தல்ேர் உத்தவ் ்தாககவர ெநதிதது வ்பசிய வ்பாது எடுத்த ்படம.

சென்னை, வே. 1–
வம 3–ந வ்ததிக் குப 

பிறகு ஊர ்டங் கில் ்தைர்வு 
ஏற்ப டுத்்தபப டும் எை 
எதிர்பார்க்கபப டு கி றது. 
அபவ பாது ப்தாழிற்சா லை
க ளுக்கு அனு ம தி ய ளிக்க 
முடிவு பசயயபபட டுள்
ைது. ே்ட மாேட்டங்கலை 
காட டி லும் ப்தன் மாேட
்டங்க ளில் ப்தாழில் வேகம் 
சூடு பி டிக் கும் ோயப
புள்ைது.

மத் திய அரசு அறி வித்்த 
ஊர ்டங்கு நாலை மறு நா
ளு ்டன் நிலற ே ல்ட கி றது. 
அ்தன் பி றகு புதிய ேழி
காடடு பநறி மு லற கள் 
நல்ட மு லறபப டுத்்தபப
டும் எை மத் திய அரசு அறி
வித் துள்ைது. அந்த விதி மு
லற கள் என்ை என்பது 
விலர வில் பேளி யி ்டபப
டும். 

இல்த பின்பற்றி மாநிை 
அர சு க ளும் ஊர ்டங்கு கட
டுபபா டு கலை ்தைர்த்்த 
முடிவு பசய துள்ைை. 
பகாவராைா அதி கம் உள்ை 
சிேபபு மண்்ட ைப பகு தி க
லைத் ்தவிர மற்ற இ்டங்க
ளில் கட டுபபா டு கலை 

்த ை ர் த் ்த 
தீர்மா னித் துள்ைை.

்தமிழ்நாட டி லும் இது
வபான்ற ந்ட ே டிக்லக 
எடுக்கபப ்ட ைாம் எை 
எதிர்பார்க்கபப டு கி றது. 
அ்தற்வகற்ப மாேட்ட ஆட
சி யர்க லை யும் மு்த ை லமச்
சர் எ்டபபாடி பழ னி சாமி 
சமீ பத் தில் வகட டுக் 
பகாண்்டார்.

இந்த பகு தி க ளில் ஊர
்டங்லக படிபப டி யா கத் 
்தான் ்தைர்த்்த வேண் டு
பமை மருத் துே நிபு ்ணர்
கள் அர சுக்கு அறி வுலர 
ே ழ ங்  கி  யு ள் ை ா ர் க ள் . 
ஆகவே ஒவ்ப ோரு கட்ட
மாக ஒவ்ப ோரு ப்தாழில்
க ளுக் கும் அனு மதி ேழங்
கபப ்ட ைாம் எை 
கரு ்தபப டு கி றது. இது ப்தா
்டர்பாக இறுதி முடி பே
டுக்க நாலை, 
மு்த ை லமச்சர் ்தலை லம
யில் அலமச்ச ர லேக் கூட

்டம் ந்டக்க வுள்ைது. அ்தன்
பி றகு புதிய ேழி காடடு 
விதி கள் பேளி யி ்டப
ப டும்.

அனு ேதி
இந்த ஊர ்டங்கு ்தைர்த்

்தபபட்டா லும், பபாதுப 
வபாக் கு ே ரத் திற்கு உ்ட
ைடி அனு மதி கில்டக்காது. 
அந்த ேலக யில் பஸ், 
பரயில்கள் ஓ்டாது. 
ஆைால் ப்தாழிற்சா லை க
ளுக்கு அை மதி ேழங்கபப
்ட ைாம் எை எதிர்பார்க்கப
ப டு கி றது.

கட டு மா ைம் உள் ளிட்ட 
பிற ப்தாழில்க ளுக் கும் 
அனு மதி கில்டக் கும். மளி
லகக்க ல்ட கலை வபான்று 
சா்தா ர்ண பிற கல்ட க ளுக்
கும் அனு மதி கில்டக் கும் 
எை எதிர்பார்க்கபப டு கி
றது. ஆகவே ஊர ்டங் கிற்
குப பிறகு பை ப்தாழில்க
ளுக்கு அனு மதி 
கில்டக் கும் என்ப ்தால் 

ப்தாழி ைா ைர்கள் பசல்ே
்தற்கு ோகை ேசதி வேண்
டும். இேற்லற சம்பந்தப
பட்ட நிறு ே ைங்கவை 
ஏற்பாடு பசயது பகாடுக்க 
வநரி டும். ்தனி ந பர்கள் 
அே ர ேர் பசாந்த ோக ைத்
தில் பசல்ோர்கள். 

ஆகவே வமாட்டார் 
லசக் கிள்கள், கார்கள் உள்
ளிட்ட ்தனி ந பர் பயன்
பாடடு ோக ைங்க ளுக்
காை கட டுபபா டு கள் 
நீக்கபப ்ட ைாம் எை எதிர்
பார்க்கபப டு கி றது.

ப ்த ா ழி ல் 
நிறு ே ைங்கலை பபாறுத்்த
ேலர ே்ட மாேட்டங்
கலை காட டி லும் ப்தன் 
மாேட்டங்க ளில் உள்ை 
ஆலை க ளில் ்தான் அதி க ை
வில் பணி கள் ப்தா்டங் கும் 
எை எதிர்பார்க்கப
ப டு கி றது.

எபைன்றால் பசன்
லைலய சுற்றி ்தான் அதிக 
ப்தாழிற்சா லை கள் உள்
ைை. இது சிேபபு மண்்ட
ைப பகு தி யில் இருபப
்தால் ப்தா்டக்க காைத் தில் 
எல்ைா ஆலை க ளுக் கும் 
அனு மதி கில்டக் குமா என்
பது சநவ்த க மாக உள்ைது. 
அவ்த வந ரத் தில் ப்தன் 
மாேட்டத் தில் உள்ை 
ஆலை க ளுக்கு அனு மதி 
ேழங் கு ே தில் ்த்டங்கல் 
இருக்காது. 

ரம 3–ந் ரததிக் குப் பிறகு

கதொழிற்சொ ் ை �்ள  
அனு ம திக்� முடிவு!

வடோவடடங்களில்சற்றுதாேதோகும்!!

ரெலூர் �கைக்டெர் த்ை்மயில் 

குடிமராமத்துேணிகுறித்து
ஆக�ாெ்னைக்கூட்டம்!

நொடறம்பள்ளி அருர�
திருேணோன5ோதத்தில்
இளம்பெண்தற்ப்காலை!

14ஏரி்கலளசீரலேக்்கதிடடம்!!

ஏல கி ரிவே.௧–
ஏலழ க ளின் ஊடடி என்

ற லழக்கபப டும் ஏை கிரி 
மலை யில் மா, பைா, ோலழ 
வபான்ற முக்க னி க ளும் 
விலை யும் இ்ட மா க வும் மற்
றும் மூலிலக பசடி க ளும் 
ேைர்நது ேரும் இ்ட மா க
வும் மயில், மலைபபாம்பு, 
ஆலம, குரங்கு  உள் ளிட்ட 
விைங் கு கள் ஏை கிரி மலை
யில் ோழ்நது ேரு கின்றை.

இந நி லை யில்  வகால்ட 
காைம் துேங் கிய பிறகு 
க்டந்த மா்தம் மர்ம ஆசா மி
கள் வஜாைார்வபடல்ட 

அடுத்்த ஏை கிரி கிரா மம் 
மலை ய டி ோ ரத் தி லும் மற்
றும் மண்்ட ை ோடி அருவக 
உள்ை மலைக்கு மர்ம ஆசா
மி கள் ஏற்க ைவே 2 முலற தீ 
லேத்து பசன்றது 
குறிப பி ்டத்்தக்கது.

  இந நி லை யில் வநற்று 
இரவு பபான்வைரி அருவக 
உள்ை மலை யில் மர்ம ஆசா
மி கள் மூன்றா ேது முலற
யாக  தீ லேத்்த ைர். தீ மை ம
ை பேை சுமார்  2 
கிவைா மீட்டர் தூரம் ேலர தீ 
பர வி யது.இதில் ஏரா ை
மாை மூலிலக பசடி கள் மற்

றும் அரி ய ேலக மரங்கள் 
முற் றி லும் தீயில் எரிந்தது, 
மலை அடி ோ ரத் தில் உள்ை 
வீடு க ளில் வமல்ப கு தி க ளில் 
சாம்பல் விழுந்த ்தால், 
பபாது மக்கள் மிக வும் அே
திபபட்ட ைர். 

இது சம்பந்த மாக சம்பந
்தபபட்ட ேைத் து லற யி ைர் 
ஏை கிரி மலைக்கு தீ லேக்
கும் மர்ம ஆசா மி கள் மீது 
சட்ட பூர்ே மாக கடு லம
யாக ந்ட ே டிக்லக எடுக்க 
வேண் டு பமை அபப குதி 
பபாது மக்கள் வகாரிக்லக 
விடுத் துள்ை ைர்.

ஏை கி ரி ம ் ைக் கு  தீ  ் ெப்பு!

அகம ரிக்�ொ, சீனொ உள்படெ
6நாடு்களிலிருந்துேருத்துவ்கருவி்கள்!

சென்னைக்கு வந்தனை!!
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வேலூர், வே.1-
வேலூர் மாேட்டத் தில் 

14 வேளி மாநில எல்்ல க
ளில் தறவ பாது தீவிர கணகா
ணிப்பு பணி கள் ந்்ட
வபறறு ேரு கி றது. கிராம 
அலு ேர்கள் மற றும் பஞ்ா
யத்து வ்ய லர்கள் அடுத்து 
ேரக் கூ டிய நாடக ளில் கே
ன மாக இருக்க வேண டும் 
என்று உத்த ர வி ்டப்
பட டுள்்ளது.

வேளி மாநி லத்்த வ்ர்ந்
த ேர்கள் தஙகள் ஊர்க ளுக்கு 
வ்ல்ல லாம் என்று மத் திய 
அரசு அனு மதி ேழங கி
ய்த அடுத்து வேலூர் 
மாேட்டம் முழு ே தும் தீவி
ர மாக கணகா ணிக்கப்படடு 
ேரு கி றது. பூட டுத்தாக்கு, 
ஆ ்  ன ா ம் ப ட டு , 
கிறிஸ் தி யான்வபட்்ட, 
்்ன வகாண்டா, பர த ராமி 
உள் ளிட்ட 14 வேளி மாநில 
எல்்ல க ளில் மாேட்ட 
ஆட சி யர் ்ண முக 
சுந்த ரத் தின் உத்த ர வின்வப
ரில் தீவிர கணகா ணிப்பு 
பணி கள் வதா்டஙகப்பட
டுள்்ளன.

ோக னஙகள் அ்னத்
தும் தீவிர வ்ாத ்ன க ளுக்கு 
பிறவக அனுப்பப்ப டு கின்
றன. வ்ாத்ன ்ாே டி க
ளில் மருத் துே குழு ஒன்று 
அ்மக்கப்படடு ோக னங
க ளில் வ்ல் லும் அ்ன ே
ருக் கும் உ்டல் பரி வ்ா த்ன 
வ்யயப்ப டு கி றது.

இந்  நி  ் ல  யி ல் 

கிரா மப் பு றஙக ளில் உள்்ள 
கிராம நிர்ோக அலு ே லர்
கள், பஞ்ா யத்து வ்ய லர் 
ஆகி வயார்  அடுத்து ேரக் கூ
டிய நாடக ளில் மிக வும் எச்
் ரிக்்க யு ்டன் வ்யல்ப்ட 
வேண டும். வேளி மாநி

லத்்த வ்ர்ந்த ேர்கள் ந்ட
மா டு ேது குறித்து வதரிந்
தால் உ்டவன கட டுப்பாடடு 
அ்ற க ளுக்கு தக ேல் வதரி
விக்க வேண டும் என்று 
அேர்க ளுக்கு உத்த ர வி ்டப்
பட டுள்்ளது. 

வபயர்ந்த வதாழி லா ்ளர்
கள் பல்லா யி ரக்க ணக் கில் 
குவிந்த தால் பிரச் சி்ன ஏற
பட்டது. 

இது வதா்டர்பாக, மத் திய 
அர்் ேற பு றுத் திய மராட
டிய து்ண முதல்ேர் அஜித்
ப ோர், சிறப்பு வரயில்க்்ள 
காலந்தாழத்தா மல்  இயக்க 
வேண டும், இல்லா விட
்டால் கடும் வி்்ள வு க்்ள 
்ந் திக்க வநரி டும் என்று குறிப்
பிட்டார். 

அனு ேதி
பஞ்ாப் முதல்ேர் அமி

ரிந்தர் சிங, வகர்ள முதல்ேர் 
பின ராயி விஜ யன், வதலுங
கானா முதல்ேர் ்ந் தி ர வ் கர 
ராவ் உள் ளிடவ ்டார் மத் திய 
அர சுக்கு இது வதா்டர்பாக 
வநறறு வகாரிக்்க விடுத்த
னர். புலம் வபயர்ந்த வதாழி
லா ்ளர்கள், சுற று லாப் பய ணி
க ள் ,  ம ா ண  ே ர் க ள் , 
யாத் ரி கர்கள் உள் ளிட 
வ்டா்ர வ்ாந்த மாநி லஙக
ளுக்கு அனுப்ப வபருந்து 
ே்தி வபாதாது. சிறப்பு 

வரயி்ல இயக்க வேண டும் 
என்று மாநில முதல்ேர்கள் 
ேற பு றுத் தி யுள்்ள னர்.

இ்த ய டுத்து மத் திய 
அரசு சிறப்பு வரயில்க்்ள 
இயக்க ே்ரவு திட்டத்்த 
த ய ா  ரி த்  து ள் ்ள து . 
மு த ல் க ட ்ட  ம ா க 
தினந்வ தா றும் 400 சிறப்பு  
வரயில்கள் இயக்கப்ப டும். 
ேழக்க மாக ஒரு வரயி லில் 
சுமார் 2,000 வபர் வ்ல்ல முடி
யும்.  ஆனால் இப்வ பாது 
்மூக  இ்்ட வே ளி்ய 
க்்ட பி டிக்க வேண டி யுள்்ள
தால், ஒரு  வரயி லில் சுமார் 
1,000 வபர் மட டுவம பய
ணிக்க அனு ம திக்கப்ப டு ோர்
கள் என்று  வரயில்வே து்ற 
வதரி வித் துள்்ளது.

வேருந்துகள்
ஏறக னவே இயக்கப்

பட்ட வபருந் து க ளில் பாதி 
இ்டஙக ளில் தான் பய ணி கள் 
ஏறறப்பட்ட னர். 50 வபர் பய
ணிக்க வேண டிய இ்டத் தில் 
25 வபர்  மட டுவம பய ணித்
த  ன ர்  என் ப து 
குறிப் பி ்டத்தக்கது. 

சிறப்பு வரயில்க ளில் ஏசி 
ே்தி இருக்காது என்ப்த 
மத் திய அரசு வதரி வித் துள்
்ளது. நி்ல்ம ஓர ்ளவு வமம்
பாடு  அ்்டந்த பிறகு, 
தினந்வ தா றும் 1,000 வரயில்
க்்ள இயக்க உத்வத சிக்கப்
பட டுள்்ளது என்று  உயர் அதி
கா ரி கள் வதரி வித் துள்்ள னர். 
ஆனால் இதறகான, கால 
ே்ர ய்ற எ்த யும் இப்
வபாது திட்ட ேட்ட மாக கூற 
இய லாது என்று  அேர்கள் 
குறிப் பிட டுள்்ள னர்.

400 ரெயில்களை...
1–ம் ேககத் த�ொடர்ச்சி

புது தடல்லி, வே. 01–
வகாவரானா விோ க ரம் 

வதா்டர்பாக சீனா மீது அதி
ருப்தி அ்்டந் துள்்ள வதாழி
ல தி பர்கள் அங கி ருந்து 
வேளி வயற முடிவு வ்ய
துள்்ள தாக கூறப்ப டு கி றது. 
இந் நி ்ல யில் இவ்ோறு 
வேளி வயற முறப டும் 
வதாழில் நிறு ே னஙக்்ள 
இந் தி யா வுக்கு ஈர்த் துக்
வகாணடு ேர வேண டும் 
என்ப தில் பிர த மர் வமாடி 
மு்னப்பு காடடி ேரு கி
றார். இது வதா்டர்பாக அேர் 
அதி ரடி வியூ கம் ேகுத் துள்
்ளார். இது ஈவ்டற ்லு ்க
க்்ள ோரி ேழஙக மத் திய 
அரசு திட்ட மிட டுள்்ளது. 
இ்த அடி வயாறறி தமி ழ
கத் தி லும் முத லீ டு க்்ள 
ஈர்க் கும் வபாருடடு சிறப்
புக் குழு அ்மக்கப்பட
டுள்்ளது. 

வகாவரானா பாதிப்பு பல்
வேறு நாடு க ளின் வபாரு ்ளா
தா ரத்்த த்டம் புர்ள ்ேத்
து விட்டது. இதறகு சீனா, 
அவம ரிக்கா, இந் தியா உள்
ளிட்ட எந்த நாடும் விலக்கு 
அல்ல. எனி னும், சீனா உண
்ம கள்  அ்னத்்த யும் 
வேளிப்ப டுத்த வில்்ல. 
பல ேற்ற மூடி ம்றக் கி
றது. எனவே சீனா வில் 
வதா்டர்ந்து வதாழில் ந்டத் தி
னால் எதிர்கா லத் தில் 
பாதிப்பு உக் கி ர ம ்்டய 
ோயப் புள்்ளது என்று வேளி
நாடடு வதாழில்  அதி பர்கள் 
பலர் கரு து ே தா க வும், அேர்
கள் அங கி ருந்து வேளி வயற 
விரும் பு ே தா க வும் பர ே
லாக வ்ய தி கள் கசிந்
துள்்ளன.

புதிய வியூ கம்
இ்த தஙக ளுக்கு ்ாத க

மாக பயன்ப டுத் திக் வகாள்்ள 
வேண டும் என்று பல்வேறு 
நாடு க ளும் கரு து கின்றன. 
குறிப்பாக சீனா வுக்கு எந்த 
ே்க யி லும் ்்்ளத்தது 
அல்ல என்று பல்வேறு நாட
டி ன ரால் கரு தப்ப டு கின்ற 

இந் தியா இதில் மு்னப்பு 
காட்ட முறபட டுள்்ளது. 

அண்ம யில் பிர த மர் 
நவரந் திர வமாடி மாநில 
முதல்ேர்க ளு ்டன் கலந் து
்ர யா டி னார். அப்வ பாது, 
‘சீனா வில் இருந்து வேளி
வய றும் ேர்த்தக 
நி று  ே  ன ங க ் ்ள , 
முத லீ டு க்்ள இந் தி யா
வுக்கு வகாணடு ேரு ே தறகு 
மு்னப் பு ்டன் வ்யல்ப்ட 
வேண டும்’ என்று அறி வு
றுத் தி யுள்்ளார். ‘இந் தி யா
வில் அ்ள வி்ட முடி யாத அ்ள
விறகு திற ்ம யான 
மனி த ே ்ளம் உள்்ளது. உள்
கட்ட ்மப்பு உள்்ளது. சீனா
வுக்கு,  இந் தியா  எந்த ே்க
யி லும் இ்்ளத்தவதா, 
்்்ளத்தவதா அல்ல. 
வகாவரானா வதாற றுக் குப் 
பின்னர் சீனா்ே தவிர்த்து 
வேளி நா டு க ளில் முத லீடு 
வ்யய ோயப் பு கள் வதடி 
ேரு கி றது என்பது உஙக
ளுக்கு வதரி யும். அந்த 
ோயப்்ப நாம் அ்ன ே
ரும் ஒருங கி ்ணந்து வ்யல்
படடு மாநி லஙக ளுக்கு 
வகாணடு ேர வேண டும்’ 
என்று அேர் 
குறிப் பிட டுள்்ளார்.

உறு தி யொன முடிவு
இந் தியா  தற்ார் பு ்்ட ய

தாக வி்ளஙக வேண டும் என்
ப தில் வமாடி கே னத்்த 
குவித் துள்்ளார். ராணு ேத் 
த்ள ோ ்டஙகள் உறபத் தி யி
லும், அண்்ட நாடு க
்்ளவயா, வேறு வத்ஙக
்்ளவயா இந் தியா 
நம் பி யி ருக்கக் கூ்டாது. சுய
மா கவே அ்னத்்த யும் 
உறபத்தி வ்யய வேண டும் 
என்ற நி்லப்பாட டில் 
வமாடி தி்ட மாக உள்்ளார். 

பிர த மர் வமாடி்ய 
வதா்டர்ந்து பல்வேறு 
மாநில முதல்ேர்க ளும், 
வேளி நாடடு முத லீ டு க்்ள 
ஈர்க்க கஙக ணம் வகாட டிக் 
வகாணடு க்ள மி றஙகி உள்்ள
னர். தமி ழக முதல்ேர் எ்டப்

பாடி பழ னி ்ா மி யும் முன்
வ ன  டு ப்  பு  க ் ்ள 
வமறவ காணடு ேரு கி றார். 
இதறகாக த்ல ்மச் வ்ய
லா ்ளர் த்ல ்ம யில் முத லீ
டு க்்ள ஈர்ப்ப தறகான சிறப்
புக் குழு  அ்மக்க 
ப்பட டுள்்ளது. இதில் ஜப்
பான், வதன்வ கா ரியா, 
்தோன், சிஙகப் பூர், அவம
ரிக்கா உள் ளிட்ட நாடு க ளில் 
வதாழில் நிறு ே னஙக்்ள  
வ்ர்ந்த பிர தி நி தி கள், தமி ழ
கத் தில் இயங கும்  ஜப்பா
னிய வதாழில் பூஙகாக்க ளின் 
பிர தி நி தி கள், தமி ழக அர
சின் நிதி, வபருந்வ தா ழில், 
குறு,சிறு மற றும் நடுத்தர 
வதாழில் து்ற க ளின் வ்ய
லா ்ளர்கள், தமிழநாடு ேழி
காடடி நிறு ே னத் தின் 
வமலாண்ம இயக் கு னர், 
ேணிக ேரித் து்ற ஆ்ண
யர் ஆகி வயார் அஙகம் ேகிப்
பார்கள் என்று அறி விக்கப்
பட டுள்்ளது. 
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இன்று வே –1. த�ொழி லொ ளர்கள் தின ேொக தகொணடொ டப்-
ே டு கி றது. இந்� ஆணடு த�ொழி லொ ளர்கள் முக ேலர்ச் சி-
வயொடு இல்்ல. தகொவ�ொனொ ்ே�ஸ் அேர்க ளு ் டய 
ேொழேொ �ொ �த்்� ேட் டு ேல்ல, அேர்க ளு ் டய ேகிழச் சி-
்ய யும் ஒரு வே� ேறித் துக தகொணடது. ஊ� டங்கு உத்� �-
வுக கொ� ண ேொக ேல த�ொழில் நிறு ே னங்கள் 
மூடப்ேட் டுள்ளன. த�ொழி்ல நம் பிவய தின மும் கொலத்்� 
ஓட் டும் த�ொழி லொ ளர்கள், வே்ல இழந்து கிடக கி றொர்கள். 
தகொவ�ொனொ ்ே�ஸ் த�ொற்று ே� ேொ ேல் இருகக ேமூக 
இ்ட தே ளி்ய க்டப் பி டிகக வேண டு தேன்று ேத் திய, 
ேொநில அ� சு கள் கடு ் ே யொக  நடந்து தகொள் கின்றன. 
ஆனொல் த�ொழி லொ ளர்க ் ளப்ேற்றி கே ் லகத கொணட-
�ொக த�ரி ய வில்்ல. இந்� பூமிப்ேந்து த�ொழி லொ ளர்க ளின்  
முது கில்�ொன் சுழன் றுக தகொண டி ருக கி றது. வேற் றில் விே-
ேொயி ஒரு நொள் ் க ் ேககொ விட்டொல் உலக ேககள் வேொற்-
றில் ் க ் ேகக முடி யொது.

அ்�ப்வ ேொ லத்�ொன் த�ொழி லொ ளர்க ளும். இேர்கள் ஒரு-
நொள் த�ொழி்ல வேற்த கொள்ளொ விட்டொ லும் உலக 
சுழற் சி யில்– தேொரு ளொ �ொ �த் தில் த�ொய்வு ஏற்ே டும். 
உ்ழப் புத்�ொன் ஒவத ேொ ரு ேர் ேொழக்க ் ய யும் தூக கிப்-
பி டித் துக தகொண டி ருக கி றது. மு� லுகவக வேொேம் என்ேது 
வேொல தகொவ�ொ னொ ேொல் த�ொழி லொ ளர்கள் வீட் டுக குள் 
முடங்கி கிடகக வேண டிய அே நி ் லககு �ள்ளப்ேட் டி ருக-
கி றொர்கள். அேர்க்ள ்கதூககி விடும் த�ொழில் நிறு ே-
னங்க ளும் ேரு ேொ யின்றி முடங் கிப் வேொய் இருக கின்றது. 
இ�ற்கு யொர்  மீதும் குற்றம் சுேத்� முடி யொது. தகொவ�ொ னொ-
�ொன் அ்ன ே �து ேொழக்க ் ய யும் அே க ரித் துக தகொண-
டி ருக கி றது. தகொவ�ொனொ முடி யும் கொலம் எப்வ ேொது? என்ேது 
இன்்றய வகள் விக குறி யொக உள்ளது. தகொவ�ொனொ  ் ே�ஸ் 
ஒழி யும் கொலம் ேரும் ே்� யில் அ� னொல் ஏற்ே டும் இன்-
னல்க்ள நொம் ேந் தித் து �ொன் ஆக வேண டும்.

இந்� தகொவ�ொனொ ் ே�ஸ் �ொககம் கொ� ண ேொக ேள ரும் 
நொடு கள் ேட் டும் அல்ல. தேொரு ளொ �ொ �த் தில் ேளர்ச் சி யுற்ற 
நொடு க ளும் ஆட்டம் கொணத் த�ொடங் கி விட்டன. தகொவ�ொ-
னொ்ே வி�ட்ட �டுப் பூசி ேருந் து கள் கண டு பி டிப்ே தில் 
ேருத் துே ஆய்ேொ ளர்கள் தீவி � ேொக ஈடு ேட் டுள்ள னர். 
இந்� �டுப் பூசி ேருந்து ஒவ� நொளில் கண டு பி டித்து விடக-
கூ டி யது அல்ல. இ�ற்கு சில கொல அே கொ ேம் வ�்ேப்ே டு-
கி றது. தகொவ�ொனொ ்ே� சும் ேற்ற ்ே� ் ேப் வேொல ஒரு 
்ே�ஸ்�ொன். ஒரு மு்ற ேந்�ொல் இன்த னொரு மு்ற இந்� 
தகொவ�ொனொ ்ே�ஸ் ே�ொது என்ே �ற்கொன உத்� � ேொ �ம்  
எது வும் இல்்ல என்று ேருத் துே விஞ்ொ னி கள் த�ரி விக-
கின்ற னர். இப்வ ேொது தகொவ�ொனொ ்ே�்ே 
வி�ட் டி விட்டொ லும் மீண டும் அது ேரு ே �ற்கொன ேொய்ப் பு-
கள் உள்ளன என்று எச்ே ரிக கி றொர்கள். அவ� ேே யம் ஒரு ேர் 
தகொவ�ொ னொ வி லி ருந்து மீணடொ லும் ேறு ே டி யும் அே ருககு 
தகொவ�ொனொ ் ே�ஸ் வநொய் ே�ொது என்ே �ற்கு எந்� உத்� �-
ேொ � மும் இல்்ல என் றும்– ேருத் துே ஆய்ேொ ளர்கள் த�ரி-
விக கின்ற னர்.

உல கம் எங் கும் உள்ள தேொத்� த�ொழி லொ ளர்க ளின் எண-
ணிக்க 330 வகொடி. இேர்க ளில் 200 வகொடி வேர் மு்ற-
ேொ�ொ தேொரு ளொ �ொ �த் தின் கீழ ேணி பு ரி ே ேர்கள். தகொவ�ொனொ 
்ே�ஸ் கொ� ண ேொக த�ொழி லொ ளர் ேந்்� யில் மிக வும் 
ேொதிப்பு ஏற்ேட்டது என்று ஐ.நொ.ே்ே யின் ேர்ே வ�ே 
த�ொழி லொ ளர் அ்ேப்பு அறிக்க தேளி யிட் டுள்ளது. 
தகொவ�ொனொ ே� ேல் கொ� ண ேொக மு்ற ேொ�ொ தேொரு ளொ �ொ �த்-
தில் 160 வகொடி வேர்  தேரும் ேொதிப்்ே ேந் தித்து ேரு கின்-
ற னர். இ� னொல் அேர்கள் ேம்ேொ திக கும் திற்ன இழந் துள்-
ள னர். உல கம்  தேொத்�ம் த�ொழி லொ ளர்க ளின் 
எண ணிக்க யில் ேரி ேொதி அள வுககு த�ொழி லொ ளர்கள் 
�ங்கள் வே்ல ் ய யும், ேொழேொ �ொ �த்்� யும் இழந்து 
நிர்கக தி யொக நிற் கின்றொர்கள். 

ேல வகொடி த�ொழி லொ ளர்கள் ேரு ேொ னம் இல்லொ � �ொல் 
ேொப்ேொட் டுககு ேழி யில்்ல. ேொது கொப்பு இல்்ல. எதிர்கொ-
ல மும் இல்்ல என்ற நி்லககு �ள்ளப்ேட்டு உள்ள னர். 
உல க தேங் கும் உள்ள வகொடிகக ணககொன ேணி கர்க ளொல் 
மூச் சு விட முடி ய வில்்ல. அேர்க ளி டம் வேமிப்பு இல்்ல. 
கடன் ேொங் கும் சூழ லும் இல்்ல என்று ேர்ே வ�ே த�ொழி-
லொ ளர் அ்ேப் பின் �்ல ேர் குய் ் �டர் த�ரி வித் தி ருக கி-
றொர். இது �ொன் உலக த�ொழி லொ ளர்க ளின் உண்ே யொன 
முகங்கள். அ�சு ேற் றும் �னி யொர் து்ற நிறு ே னங்கள் 
அேர்க ளுககு இப்வ ேொது உ� ே வில்்ல என்றொல் அேர்கள் 
அழிந்து வேொேொர்கள் என்ற ஒரு எச்ே ரிக்க்ய ேர்ே வ�ே 
த�ொழி லொ ளர் அ்ேப்பு  தேளி யிட் டுள்ளது. ஆகவே 
த�ொழி லொ ளர்க ் ள யும், த�ொழில் நிறு ே னங்க ் ள யும் கொப்-
ேொற் று ே �ற்கொன வ�்ே யொன நட ே டிக்க க்ள ேத் திய, 
ேொநில அ� சு கள் முடுககி விட வேண டும். வே்ல ேொய்ப்-
பு க்ள தேருக கு கிற அணு கு மு்ற வேண டும்.  ேலு்க 
திட்டங்க்ள  கடன் நிேொ �ண ேர்ே வ�ே அள வில் ஒருங்-
கி ் ணத்�ொல் ேட் டுவே தேொரு ளொ �ொ� மீட்தட டுப்பு நட ே-
டிக்க கள் நீடித்து நிற்கத்�கக �ொக அ்ே யும் என்ேது ேர்ே-
வ�ே  த�ொழி லொ ளர் அ்ேப் பின் கருத்�ொக உள்ளது. 
த�ொழி லொ ளர்க ளின் எதிர்கொ லம் ஒளி ேய ேொகட் டும். இருட்-
டில் இருக கும் அேர்கள் ேொழக்க யில் தேளிச்ேம் �்லக-
கொட்டட் டும்.

ஒளி மய மான எதிர்ா லம்...?

வேொளூர் வேரூ�ொட்சி அணணொசி்ல அருகில் தேொதுேககளுககு இ்டயூறொக இருந்� 
க்டக்ள தேயல் அலுேலர் முகேதுரிஸ்ேொன் �்ல்ேயில் ஊழியர்கள் அகற்றும் 
கொட்சி.

�ொணிப்வேட்்ட, வே 01–
     ராணிப்வபட்்ட 

மாேட்டத் தில் க்டந்த 17 
நாள்க ளுக் குப் பிறகு வேளி 
மாநி லத் தில் ேந்த ஒரு ே
ருக்கு வியா ழக் கி ழ்ம 
வகாவரானா வநாயத் வதாறறு 
உறு தி யா ன்த அடுத்து, 
வ ே ளி  ம ா  நி  ல ங க  ளி ல் 
இருந்து ேந்த ேர்கள் தாமா க
முன் ேந்து மாேட்ட நிர்ோ
கத் துக்கு தக ேல் வதரி விக்க 
வேண டும். இல்்ல வய
னில் ்ட்ட ந்ட ே டிக்்க 
எடுக்கப்ப டும் என ராணிப்
வபட்்ட மாேட்ட ஆட சி
யர் சிவ்ய தர் ஷினி எச்்
ரிக்்க விடுத் துள்்ளார்.

இது வதா்டர்பாக வ்ய தி
யா ்ளர்க ளி ்டம் அேர் கூறி
யது:

ராணிப்வபட்்ட மாேட
்டத் தில் க்டந்த 17 நாள்க
்ளாக புதி தா க யா ருக் கும் 
வநாயத் வதாறறு எறப ்டாத 
நி்ல யில் சிேப்பு மண்ட
லத் தில் இருந்த ராணிப்
வபட்்ட மாேட்டம் 
ஆரஞசு மண்ட ல மாக அறி
விக்கப்பட்டது.

ேரி வேொ �்ன    
 இந் நி ்ல யில் க்டந்த 

27–ஆம் வததி மகா ராஷ் டிர 

மாநி லத் தில் இருந்து வமல்
வி ஷா ரத் துக்கு ேந்த 58 ேய
து ்்டய நப ருக்கு பரி வ்ா
த்ன வ்யயப்பட்ட தில் 
வகாவரானா வநாயத் வதாறறு 
இருப்பது வியா ழக் கி ழ்ம 
உறுதி வ்யயப்பட்டது.

இத னால் ராணிப்
வபட்்ட மாேட்டம் 
சிேப்பு மண்ட லத் தில் 
இருந்த ந்்ட மு ்றவய 
வதா்ட ரும். ஏறவக னவே 
அரசு த்ளர்வு அளிக்கப்பட்ட 
அத் தி யா ே சி யத் வதாழில்
கள் மட டும் இயஙக லாம். 

ராணிப்வபட்்ட மாேட
்டத் துக்கு வேளி மா நி லஙக
ளில் இருந்து ேரு ப ேர்கள் 
குறித்து தாமாக முன்ேந்து 
மாேட்ட நிர்ோ கத் துக்கு தக
ேல் வதரி விக்க வேண டும். 
தக ேல் வதரி விக்கா விட
்டால் ்ட்ட ந்ட ே டிக்்க 
எடுக்கப் டும். மாேட்டத்
தில் இது ே்ர வகாவரானா 
வநாயத் வதாறறு தடுப் புப் 
பணி யில் ஈடு பட டி ருந்த 
காே லர்கள், மருத் து ேப் 
பணி யா ்ளர்கள், ேரு ோயத் 
து்ற யி னர், துாய்மப் 
பணி யா ்ளர்கள் 800 வபருக்கு 
வகாவரானா பரி வ்ா த்ன 
வ்யயப்பட டுள்்ளது என்

றார். 
ேொேட்ட 

எல்்ல க ளுககு ‘சீல்’ 
மாேட்டக் காேல் கண

கா ணிப்பா ்ளர் மயில் ோக
னன் கூறி யது:

ராணிப்வபட்்ட மாேட
்டத் துக் குள் வேளி மாநி லத்
தில் இருந்து புதி தாக வநாயத் 
வதாற று ்டன் யாரும் உள்வ்ள  
ேரா த படி மாேட்ட எல்்ல
கள் சீல் ்ேக்க ப்ட உள்
்ளன. மாேட்டத் தில் ஏறவக
னவே 32 இ்டஙக ளில் 
வ்ாத ்னச் ்ாே டி கள் 
அ ் ம க் க  ப ட  டு ள் ்ள ன . 
அேற றில் 24 வ்ாத ்னச் 
்ாே டி கள் மாேட்ட எல்
்ல க ளில் அ்மந் துள்்ளன. 

அ்னத்து பிர தான 
்ா்ல க்்ள மூ்ட ந்ட ே
டிக்்க எடுக்க பட டுள்்ளது. 
மாேட்டத் தில் இது ே்ர 
3,700 மீது ேழக் குப் பதிவு 
வ்யயப்படடு, ோக னங
கள் பறி மு தல் வ்யயப்பட
டுள்்ளன. ்ாரா யம் காயச் சி ய
தாக 250 வபர் மீது ேழக் குப் 
பதிவு வ்யயப்படடு 6 வபர் 
குண்டர் ்ட்டத் தின் கீழ 
்கது வ்யயப்பட்ட னர் 
என்றார் அேர்.

ரெளி மாநி லங்க ளில இருந்து ெந்்த ெர்கள்

த் வல் ததரி விக்ா விட்ால் ்டும் 
ந் வ டிக்் எடுக்ப்ப டும்!

ராணிப்பேட்டை ஆட சி யர் எச்ச ரிக்கை!!

அ�கவ கொ ணம், வே. 1-
அரக்வ கா ணம் மற றும் 

சுற றுப் புற பகு தி க ளில் 
இருந்து வகாயம்வபடு 
வ்ன்று காயகறி ோஙகி ேரு
ப ேர்கள் மற றும் அஙகு விற
ப ்னக்காக வ்ல்ப ேர்க
ளின் விே ரஙக்்ள 
அதி கா ரி கள் வ்க ரித்து ேரு
கின்ற னர். கவரானா வகாடிய 
அரக்க னின் வகார தாண்ட
ேம் நாளுக்கு நாள் அதி க
ரித்து ேரு கி றது. தமி ழ கத்
தில் ஆரம்பத் தில் 
அஙவ கான் றும், இஙவ கான்
று மாக இருந்த இந்த வதாறறு 
இன்று நாள் ஒன் றுக்கு நூற
றுக்க ணக்கா  ன ேர்க்்ள 
தனது ஆக்வ ்டா பஸ் கரஙக
்ளால் பிடித்து இழுத்து 
வகாண டுள்்ளது. இ்த 
தடுக்க தமி ழக அர சும், சுகா
தார து்ற யும் பல ந்ட ே டிக்
்க கள் எடுத்தா லும் வபாது
மக்க ளின் அலட சி ய மும், 
்மூக இ்்ட வே ளி்ய 
க்்ட பி டிக்கா தவத இதறகு 
முழு கார ண மாக 
கூறப்ப டு கி றது. 

இந்த கவரா னா ோல் 
இன்று சிக்கி 
சின்னா பின்ன மாக சீர ழிந்து 
ேரும் வ்ன்்ன யில் இதன் 
தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதி
க ரித்து ேரு ேது வேத ்ன
்ய யும், அச்்த்்த யும் ஏற
ப  டு த்  தி  யு ள் ்ள து . 
ஆ சி  ய ா  வி  வ ல வ ய 
மிகப்வப ரிய ்ந்்த யான 
வகாயம்வபடு ்ந்்த யில் 
நாள் ஒன் றுக்கு பல நூற றுக்
க ணக்கான ோக னஙகள் 
மூலம் பல்வேறு மாநி லஙக
ளில் இருந்து காய கறி கள், 
பழஙகள் ேரு கி றது.  
இேற்ற ோஙக வ்ன்்ன, 
திரு ேள் ளூர், காஞ சி பு ரம் 
உள் ளிட்ட பல்வேறு மாேட
்டஙக்்ள வ்ர்ந்த வியா பா ரி
கள் மற றும் வி்்ள வபாருட
க்்ள விறப்ன 
வ்யப ேர்கள் என ஆயி ரக்க
ணக்கா ன ேர்கள் ேந்து வ்ல்
கின்ற னர். இந் நி ்ல யில் 
இந்த வகாயம்வபடு பகு தி

யில் ஒரு சில ருக்கு வதாறறு 
உறு தி யா னது. இது பல
ருக்கு பரவி இருக்க லாம் 
என அச்்ம் ஏறபட டுள்்ளது. 

அரக்வ கா ணம் மற றும் 
சுற றுப் புற பகு தி க்்ள 
வ்ர்ந்த வியா பா ரி கள் மற
றும் வி்்ள வபாருள் விறப
் ன  ய ா  ்ள ர் க ள் 
நூற றுக்க ணக்கா ன ேர்கள் 
நாள் வதாறும் வகாயம்வபடு 
வ்ன்று ேரு கின்ற னர். தற
வபாது வகாயம்வபட டில் 
கவரானா வதாறறு கண்ட றி
யப்பட டுள்்ள ்ம்ப ேம் அதி
கா ரி கள் மற றும் 
வி ய ா  ப ா  ரி  க  ளி  ் ்ட வ ய 

வபரும் அச்்த்்த ஏறப டுத்
தி யுள்்ளது.  

எனவே வகாயம்வபட
டிறகு காயக றி க்்ள ோஙக 
வ்ல் லும் வியா பா ரி கள் மற
றும் வி்்ள வபா ருடக்்ள 
விறப ்னக்காக வ்ல்ப ேர்
கள் யார், யார் என்ற விே ரங
க்்ள ேரு ோய து ்ற யி னர் 
வ்க ரித்து ேரு கின்ற னர். 
இேர்கள் கண்ட றி யப்படடு 
இேர்க ளி ்டம் கவரானா 
வதாறறு பரி வ்ா த்ன 
வ்யய ந்ட ே டிக்்க எடுக்
கப்ப்ட உள்்ள தாக அதி கா ரி
கள் வதரி வித் துள்்ள னர்.

அெக் ்கா ணத் தி லி ருந்து

க�ோயமகபேடு செலபே வர� ளின் 
விவ ரம கெ� ரிப்பு! 
அதிகாரிகள்நடவடிக்க!!

திரு ேணணொ ே்ல, வே.௧–
திரு ேணணா ம்ல அண

ணா ம ்ல யார் வகாயி லில் 
வம 4 –ஆம் வததி முதல் 21 
நாடக ளுக்கு தாரா பி வஷ கம் 
ந்்ட வப றும். வகா்்ட 
காலத் தில் உச்் வேப்பத்்த 
வேளிப்ப டுத் தும் நாடக்்ள 
அக்னி நட்த் தி ரம் என்று 
அ்ழப்பார்கள்.

இந்த ஆண டுக்கான 
அக்னி நட்த் தி ரம் ேரு கின்ற 
நான்காம் வததி திஙகள் 
கிழ்ம துேங கு கி றது. 
அக்னி நட்த் தி ரத் தில் சிே
வப ரு மா னின் உக் கி ரத்்த 
கு்றக்க வும், வதாஷ நிேர்த்
திக்கா க வும் அணணா ம ்ல
யார் வகாயி லில் உள்்ள 
மூலஸ்தா னத் தில் சிே வபா
ரு மா னின் த்லக்கு வமல்தா
ரா பாத் தி ரம் வதாஙக வி ்டப்

படடு தாரா பாத் தி ரத் தில் 
பன் னீர், பச்்்க்கல், ஏலக்
காய, லேஙகம் உள் ளிட்ட 
ோ்்ன திர வி யஙகள் நிரப்
பப்படடு தாரா பாத் தி ரத் தில் 
உள்்ளது. ோரத் தின் ேழி
யாக சிே வப ரு மான் மீது 
ோ்்ன திர வி யம் விழும் 
நிகழவே தாரா பி வஷ கம் என 
அ்ழக்கப்ப டு கி றது.

�ொ�ொ பி வே கம்
இந்த தாரா பி வஷ கம் 

தினம் வதாரும் உச் சி கா லம் 
முதல் ்ாயரக்்ஸை காலம் 
ே்ர ந்்ட வப றும். அக்னி 
நட்த் தி ரம் துேங கிய நாள் 
முதல் 21 நாடக ளுக்கு தாரா
பி வஷ கம் ந்்ட வப றும். சிே
வப ரு மான் இந்த 21 நாடகள் 
மட டும் சுயம்பு ரூப மாய 
காடசி தரு ோர்.

ஆணடு வதாரும் அக்னி 
நட்த் தி ரம் நி்றவு நா்ளன்று 
1008 ்ஙகா பி வஷ கம் ந்்ட
வப றும். இந்த ஆணடு 
வகாவரானா ்ேரஸ் வநாய 
தடுப்பு ந்ட ே டிக்்கக்காக 
144 த்்ட உத்த ரவு வம 3–ம் 
வததி யு ்டன் நி்றவு வபறு ே
தால் தமி ழ கத் தில் ஊர ்டஙகு 
த்ளர்த்தப்ப டும் என்ற நம் பிக்
்க யில் அணணா ம ்ல யார் 
பக்தர்கள் தாரா பி வஷக்்த
யும், 1008 ்ஙகா பி வஷ கத்
்த யும் கான பக்தர்கள் ஆே
லு ்டன் காத் தி ருக் கின்ற னர்.

௪–ம்தேதிஅகனிநடசத்திரம்:
அண்ோ ம லை யோர  

க�ோயி லில தோரோ பி கே �ம!

வேலூர், வே.௧
வேலூர் து்ண மின் 

நி்ல யத் தில் மின் ்ாதன 
பரா ம ரிப்பு பணி கள் கார ண
மாக (02–05–2020) நா்்ள 
கா்ல 9.00 மணி முதல் மதி
யம் 12.00 மணி ே்ர புதிய 
வபருந்து நி்ல யம், 
்பபாஸ் வராடு, வதாட்டப்
பா ்்ள யம், ப்ழய 

வபருந்து நி்ல யம், வேலூர்
்ட வுன், பஜார், ்ல ேன்
வபட்்ட, ஆபி ்ர்ஸ்்லன், 
கஸ்பா, ஊசூர், 
விரிஞ சி பு ரம், வ்து ோ்ல, 
வகாண ேட்டம், வ்ணபாக்
கம் மற றும் அ்த சுற றி யுள்்ள 
பகு தி க ளில் மின் விநி வயா
கம் நிறுத்தப்ப டும் என்று 
அறி விக்கப்பட டுள்்ளது.

தவலூரில்நா்ைமின்நிறுத்ேம்!

சீனா வில இருந்து ரெளி ் ே றும் 

த�ொழில் நிறு வ னங்களை ஈர்க்க
பிர � மர மமொடி அதி ரடி வியூ ்கம்!
தமிழகத்திலும்சிறப்புக்குழுஅமைப்பு!!

வேலூர் கிருஷணேொமி ேள்ளி நிறுேனர் து்ணவியொர் நி்னவு தினத்்� முன்னிட்டு 
ஏ்ழகளுககு நலத்திட்டங்க்ள ேள்ளி �ொளொளர் அம்பிகொ சிேககுேொர் ேழங்கிய வேொது 
எடுத்� ேடம். அருகில் கல்லூரி தேயலொளர் ேணிநொ�ன், பி�ேொந்த் உட்ேட ேலர் உள்ளனர்.

்ெலூர மாெட்டத் தில

வெளிமாநிலஎல்லகளில
தீவிரகணகாணிப்புப்பணி!

மாெட்ட ஆட சி ேர ந்ட ெ டிகள்க!!

வ�ொலொர்வேட்்ட, வே. 01–
வ ஜ ா ல ா ர் வ ப ட ் ்ட 

அடுத்த வரட டி யூர் காந்தி 
நகர் பகு தி ்யச் வ்ர்ந்த ேர் 
மணி இே ரது மகன் விவனாத் 
ேயது 30 இேர் அவத பகு தி
யில் விே ்ா யம் வ்யது ேரு
கி றார் அவத பகு தி்ய 
வ்ர்ந்த பார்த் தி பன் மற றும் 
பாஸ் ஆகிய இரு ேர் மீத
முள்்ள நடபு உற்ே தே
றாக வபசி யுள்்ளார் இத னால் 
ஆத் தி ர ம ்்டந்த பார்த் தி
பன் மற றும் பாஸ் ஆகிய 
இரு ே ரும் வநறறு முன் தி
னம் விவனாத் வீட டுக்கு 
வ்ன்று வீட டில் இருந்த 
விவனாத்்த த்ல முடி்ய 
பிடித்து வேளிவய இழுத்து 
ேந்து ஏன் எஙக ளு ்்டய 

நடபு உற்ே தே றாக வபசி
னாய என வகடடு பார்த் தி
பன் விவனாத் மூக்கு மீது 
தாக் கி யும் பாஸ் விறகு கட
்்ட யால் விவனாத்்த 
தாக்கி காயப்ப டுத்தி உள்்ள
னர் காயம் அ்்டந்த 
விவனாத் சிகிச்்்க்காக 
திருப்பத் துார் அரசு மருத் து
ே ம ்னக்கு அனுப்பி ்ேத்
த னர் இது ்ம்பந்த மாக 
விவனாத்  வகாடுத்த புகா ரின் 
வபரில் வஜாலார்வபட்்ட 
வபாலீஸ் சிறப்பு ்ப்– இக்ஸ்
வபக்்டர் ந்ட ரா ஜன் ேழக்
குப்ப திவு  வ்யது விே ்ாயி 
தாக்கி வகா்ல மிரட்டல் 
விடுத்த 2 வபர் மீது ேழக்கு 
பதிவு வ்யது வி்ா ர்ண 
வ்யது ேரு கின்ற னர். 

விவசாயிக்கு 
க�ாலை மிரட்டல்!
2தேர்மீதுவழககுேதிவு!!



சென்னை, மே.௦௧–
தமிழ்நாட்டில் குடும்ப

அட்்டைஇல்்நாதவர்களுக்
குமக்கநார�நானநா்கநா்நிவநா
�ண உதவிப் க்பநாருட்்கள்
வழங்கியது குறித்து
அறிக்்்கதநாக்்கல்கெய்யும
்படி தமிழ்க அ�சுக்கு
கென்ன உயரநீதிமன்றம
உத்த�விட்டுள்்ளது.
இதுகதநாடைர்பநா்க,அருள்

அ�சு என்பவர தநாக்்கல்
கெய்த க்பநாது்் வழக்கு
மனுவில், க்கநார�நானநா
்வ�ஸ்்ப�வ் ்த்தடுக்்க
ஊ � டை ங் கு
பி்றப்பிக்்கப்்பட்டு இருப்்ப
தநால்,தமிழ்நாட்டில்உள்்ள
அ்மப்பு ெநா�நா கதநாழி்நா
்ளர்க்ளநான ்கட்டுமநானத்

க த நா ழி ் நா ்ள ர ்க ள் ,
தினக்கூலி்கள்,கவளிமநாநி
்ங்்களில் இருந்து பு்ம
க்பயரந்துவந்து்பணியநாற்
றும கதநாழி்நா்ளர்களின
வநாழவநாதநா�ம ்பநாதிக்்கப்
்பட்டுள்்ளது.
இவர்களுக்குதமிழ்நாட்

டில் குடும்ப அட்்டை்கள்
இருக்்கநாது.
ஆ்்கயநால்,அவர்களின

ஆதநாரஅட்்டை,ஓட்டுனர
உரிமம உள்ளிட்டை அ்டை
யநா்ளஅட்்டை்களினஅடிப்
்ப் டையில், க்கநார�நானநா
்கநா் நிவநா�ண உதவிப்
க்பநாருட்்க்ளநான உணவு
தநானியங்்கள் வழங்்க தமி
ழ்க அ�சுக்கு உத்த�விடை
ரவண்டும” எனறு கூறியி

ருந்தநார.
இந்தவழக்குநீதி்பதி்கள்

எம.ெத்ய்நா�நாயணன,எம
நிரமல்குமநார ஆகிரயநார
க்கநாண்டை க்பஞ்சில்,
வீடிரயநா ்கநான்ப�னசிங்
மூ்மவிெநாரிக்்கப்்பட்டைது.
அப்ர்பநாது நீதி்பதி்கள்,

தமிழ்கத்தில் குடும்ப
அட்்டை இல்்நாத ்்பர
்க்்ள அ�சு உடைனடியநா்க
்கணக்க்கடுத்து,
அவர்களுக்கும நிவநா

�ணஉதவிப் க்பநாருட்்கள்
வழங்கியது கதநாடைர்பநா்க
வருமரம20மரததிக்குள்
ர்கநாரட்டில்அறிக்்்கஅளிக்
கு ம ்ப டி
தமிழ்க அ�சுக்கு
உத்த�விட்டுள்்ளனர.
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சென்னை, மே. 1–
கதநாழி்நா்ளர தினத்்த

முனனிட்டு் வர்கநா,ெ�த்கு
மநாரரமதினவநாழத்துகதரி
வித்துள்்ளநார.
ம.தி.மு.்க.க்பநாதுச்கெய

்நா்ளர்வர்கநாகவளியிட்
டுள்்ளஅறிக்்்கயில்கூறியி
ருப்்பதநாவது:–
இந்தியநாவில் கதநாழி்நா

்ளர வரக்்கம ர்பநா�நாடிப்
க்பற்்றஉரி் ம்கள்அ்னத்
்தயும ஒவகவநான்றநா்க
்பறித்துவரும்பநா.ஜ.்க.அ�
சினக்கநாடு் ம்யஎதிரத்
துப்ர்பநா�நாடுரவநாம.
க்கநார�நானநா க்கநாடிய

ர்பரிடை�நால்இந்தியநாவில்40
ர்கநாடி அ்மப்பு ெநா�நா
கதநாழி்நா்ளர்கள் ்பநாதிக்்கப்
்படுவர எனறு ்பனனநாட்டு
கதநாழி்நா்ளர அ்மப்பு
கதரிவித்து இருக்கின்றது.
ரவ்்வநாய்ப்்்பஇழந்து
வநாடும  ்ட்ெக்்கணக்்கநான
கதநாழி்நா்ளர்களின துய�த்
்தப் ர்பநாக்்க மத்திய,
மநாநி் அ�சு்கள் முனவ�
ரவண்டும.
ர ெ நா த ் ன ்க ் ்ள க்

்கடைந்து,கவற்றி்க்்ளஈட்டை
கதநாழி்நா்ளரவரக்்கத்திற்கு
ரமதின்நாள்வநாழத்து்க்்ள

உரித்தநாக்குகிர்றன.
இவவநாறுஅவரகூறியுள்

்ளநார.
ெரத் கு ோர்

அகி்இந்தியெமத்துவ
மக்்கள்்கட்சித்த்்வரெ�த்
குமநாரினவநாழத்துச்கெய்தி
வருமநாறு:–
இ்டைவிடைநாஉ்ழப்ர்ப

ஒருவ்ன உயரந்த இடைத்
திற்கு எடுத்துச் கெல்லும.
“உ்ழப்்பவர� உயரந்த
வர” என்ற மந்தி�த்்த
அடிப்்ப் டையநா்க க்கநாண்டை
மனிதர உயரந்த இடைத்்த
நிச்ெயமநா்கஅ்டைவரஎன்ப
தில்ெந்ரத்கமில்்்.
நி�ந்த� வருவநாயினறி

வறு் மயில் வநாடும
அ்மப்புெநா�நா உடைல்
உ்ழப்பு கதநாழி்நா்ளர்க
ளினவநாழக்்்கத்த�மரமம
்படை அ�சு ்டைவடிக்்்க
ரமற்க்கநாள்்ள இத்தருணத்
தில்ரவண்டுர்கநாள்விடுக்கி
ர்றன.
உ்ழக்கும வரக்்கத்

ரதநாழர்களுக்கும, கதநாழி
்நாளி்களுக்குமஎனஇனிய
ரமதின்ல்வநாழத்து்க்்ள
கதரிவித்துக்க்கநாள்கிர்றன.
இவவநாறு அவர குறிப்

பிட்டுள்்ளநார.

இன்று த�ொழி லொ ளர் தினம்:

வைக�ோ, சரத் கு மோர் ைோழ்த்து!
திரு ேண்ா ே்ை,மே.1-
திருவண்ணநாம் ்யில்

உள்்ள விவெநாயி்கள் ்பயன
க்பறுமவ்்கயில்தநானியங்
்களின ர்பரில் 1 ்ட்ெம
முதல் 10 ்ட்ெம வ்�
்கடைனஉதவிவழங்்கப்்படும
எனரவ்ளநாண்உற்்பத்தியநா
்ளர்கள்கூட்டு்றவுவிற்்ப்ன
ெங்்கத்்வரசுனில்குமநார
கதரிவித்தநார.
தி ரு வண்ண நா ம ் ்

ரவ்ளநாண்்ம உற்்பத்தியநா
்ளர்கள்கூட்டு்றவுவிற்்ப்ன
ெங்்கம ெநாரபில் திருவண்
ணநாம் ்யில்உள்்ளவிவ
ெநாயி்கள் ்பயனக்பறும
வ்்கயில்விவெநாயி்கள்தங்
்களிடைம உள்்ள தநானியங்்க
ளினர்பரில்கு்்றந்தவட்டி
யில் 1 ்ட்ெம முதல் 10
்ட்ெமவ்� ்கடைனக்பற்
றுக்க்கநாள்்ள்நாம.

உரிய பாதுகாப்பு
விவெநாயி்களின தநானிங்

்க்்ளஉரிய்பநாது்கநாப்புடைன
்வக்்கஅ்னத்துவெதி்கள்
க்கநாண்டை 5 குரடைநான்கள்

தயநார நி்்யில்உள்்ளன.
ரமலும விவெநாய ்பணி்க
ளுக்கு ரத்வயநான
்க்ப்்்ப, ்ப�ப்பு, ்கடைப்
்பநா்்ற,மண்ெட்டி,அலுமீ
ணிய்பநால்ர்கனஆகிய்வ
விற்்ப் னக்கு ்்கக்்கப்்பட்
டுள்்ளன.வீடு்கட்டைரத்வ
யநான ்கமபி்கள், அ�சு
சிகமண்ட் ஆகிய்வ
கு்்றந்த வி்்யில் ெரி
யநானஎ்டையில்விற்்ப்ன
கெய்யப்்படுகி்றது.
தி ரு வண்ண நா ம ் ்

ரவங்கிக்்கநால்மற்றுமரத�
டிவீதியில் உள்்ள மருந்து
்க்டை்களில்ெரக்்க்�,�த்த
அழுத்தம உள்ளிட்டை
அ்னத்துர்நாய்்களுக்்கநான
மருந்து்கள் 15 ெதவிகிதம
தள்ளு்படி வி்்யில்

கி்டைக்கும.
நிதி உதவி

க்பநாதுமக்்கள் ர்கட்கும
மருந்து்கள்இருப்புஇல்்்
என்றநால்அடுத்த12மணி
ர்�த்தில் வ�வ் ழத்து
த�ப்்படும.கு்்றந்தவட்டி
யில் ்்பர ஒருவருக்கு 10
ஆயி�மமுதல் 20்ட்ெம
வ்�்்்கக்்கடைனவழங்்கப்
்பட்டுவருகி்றது.
ரவ்ளநாண் உற்்பத்தியநா

்ளர்கள்கூட்டு்றவுவிற்்ப்ன
ெங்்கத்தில்புதியஉறுப்பினர
்கள் ரெரக்்கப்்பட்டு வருவ
தநால்விவெநாயி்கள், க்பநாது
மக்்கள் உறுப்பினர்க்ளநா்க
ரெரந்து ்பயனக்ப்ற வரு
மநாறுெங்்கத்்வரசுனில்
குமநார அ்ழப்பு
விடுத்துள்்ளநார.

�ொனியங்களின் பேரில்

விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 லடசம் வரை
கடன் உதவி வழஙகப்படும்!
கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் அறிவிப்பு!!

மேலூர் நாரா யணி பீடத் தில் நாதஸேர க்ை ஞர்க ளுக்கு ெக் தி யமோ நிோ ர் உதவி 
ேழங் கிய காட்சி. 

மபர ்ாமபட் டில் உள்ள முடி தி ருத் தும சதாழி ைா ்ளர்க ளின ேகனகள தங்க ்ளது மெமிப்பு 
ப் ோனை ரூ. 4,272 –ஐ சகாமரானைா நிோ ர் உத வி யாக ோேட்ட ஆட் சி யர் ெண முக சுநத-
ரத் தி டம ேழங் கிய காட்சி.

ஆம பூர் சீனி ோெ சபரு ோள மகாவி லில் சகாமரா னைா வில் இருநது ேக்கள தப் பிக்க 
மேணடி சிறப்பு பூ்ை ந்ட சபறற காட்சி.

ராணிப்மபட்்ட, மே.1–
�நாணிப்ர்பட்்டையில்

்கள்்ளச்ெநா�நாய ரெநாத்ன
தீவி�ப்்படுத்தப்்பட்டுள் 
்ளது.்கள்்ளச்ெநா�நாயம்கநாய்ச்
சுரவநாரமீதுகுண்டைரெட்டைம
்பநாயும எனறு மநாவட்டை
ர்பநாலீஸ் சூப்பி�ண்டு
மயில்வநா்கனன எச்ெரித்
துள்்ளநார.
க்கநார�நானநா்வ�ஸ்்ப�

வல் தடுப்பு மற்றுமமுன
கனச்ெரிக்்்க ்டைவடிக்்்க
யநா்க ்கடைந்த 24–ந் ரததி
முதல்மநாநி்மமுழுவதும
௧௪௪ ஊ�டைங்கு உத்த�வு

அமல் இருந்து வருகி்றது.
இந்நி் ்யில் �நாணிப்
ர்பட்்டைமநாவட்டை்கநாவல்
்கண்்கநாணிப்்பநா்ளர மயில்
வநா்கனனஉத்த�வினர்பரின
ெட்டை விர�நாதமநா்க ்கள்்ளச்
ெநா�நாயம்கநாய்ச்சுதல்,்ப்ன
ம�்கள் இ்றக்குதல், அயல்
்நாட்டுமது்பநானங்்கள்விற்
்ப்ன கெய்தல் மற்றும
்கடைத்துதல் ஆகியவற்்்ற
ஒழிக்குமக்பநாருட்டுமமது
வி்க்கு ெமமந்தமநா்க
அ்னத்து்கநாவல்நி்்யங்
்களிலும க�ய்டு்கள், ரமற்
க்கநாள்்ளப்்பட்டுள்்ளன.

அதில் ௨௨௯ வழக்கு்கள்
்பதிவு கெய்யப்்பட்டு ௨௪௧
ர்பர் ்கதுகெய்யப்்பட்டுள்
்ளனர. அவர்களிடைமிருந்து
௬௦௦௦ லிட்டைர ெநா�நாயமும,
௧௦௦௦ லிட்டைர ெநா�நாய ஊ�
லும,௨௦௦௦லிட்டைர்கள்ளும,
௩௫௦லிட்டைரஅயல்்நாட்டு
மது்பநான வ்்க்கள் ்்கப்
்பற்்றப்்பட்டு அழிக்்கப்
்பட்டுள்்ளன.
ரமலுமெநா�நாயம்கடைத்து

வதற்கு ்பயன்படுத்திய ௩௧
வநா்கனங்்கள் ்பறிமுதல்
க ெ ய் ய ப் ்பட் டுள்்ளன .
கதநாடைரமதுவி்க்குகுற்்றங்
்களில்ஈடு்பட்டுவந்த௫்்பர
்க்்ள குண்டைர தடுப்பு
்கநாவல் ெட்டைத்தின கீழ ௧
வருடை சி்்றக் ்கநாவலுக்கு
உட்்படுத்தப்்பட்டுள்்ளனர.
இதுெமமந்தமநா்க�நாணிப்

ர்பட்்டைமநாவட்டை்கநாவல்
்கண்்கநாணிப்்பநா்ளரகதரிவிக்
்்கயில் க்பநாது மக்்கள்
விழிப்புணரவுடைன முன
கனச்ெரிக்்்கயநா்க ெமுதநாய
இ்டைகவளி்ய ்க்டைபி
டித்துவீட்டில்இருக்கும்ப
டியும,மதுவி்க்குெமமந்த
மநான குற்்றங்்கள் ்பற்றி
த்கவல்கதரிவிக்்க �நாணிப்
ர்பட்்டை ்கநாவல் ்கட்டுப்
்பநாட்டுஅ்்றக்குகதநாடைரபு
க்கநாள்்ள்நாமஎனறுமதுவி
்க்குகுற்்றங்்களில்ஈடு்படு
ரவநார குண்டைர தடுப்பு
்கநாவல் சி்்றயில் அ்டைக்
்கப்்படுவநார்கள்எனறுகதரி
வித்துள்்ளநார.

ரொணிபபேட்டை யில் தீவிர ப�ொ�்ன:

கள்ளச்சாரசாயம்விற்சால்
குண்டர்்ட்டம்பசாயும்!

மாவட்ட ப�ாலீஸ் சூப் பி ரண்டு எச்ச ரிக்கை!!

குடும� அட்்ட இல்ா த வரகை ளுக கு
ககைாபரானா கைா் நிவா ர ண க�ாருடகைள்!
தமி ழ்க அர சுக்கு உயர் நீ தி மனறம் உதத ரவு!!

மேலூர்,மே.1–
ரவலூர ஊரீசு ்கல்லூரி

யின ஆட்சி மன்ற குழுத்
த்்வ�நா்க இருப்்பவர
பிெப்ெரமநாநித்தியநா்ந்தம.
இவ�து அறிவுறுத்தலின
ர்பரில் ்கல்லூரி ெநாரபில்
ஏ்ழ மக்்களுக்கு உணவு
தயநார கெய்யும ்பணி்கள்
கதநாடைங்கியது. இதனமூ
்ம 5 ்நாட்்களுக்கு ்கநாந்தி
ர�நாடு, ்ெதநாப்ர்பட்்டை,
ெநார்பனநா ரமடு ்பகுதியில்
உள்்ளவடைமநாநி்த்து்்பர
்கள்ஆத�வற்ர்றநாரமற்றும
ஏ்ழமக்்கள்அ்னவருக்
குமஉணவுவழங்்கப்்பட்டு
வருகி்றது.
உணவு்கள் அ்னத்தும

்கல்லூரிகமஸ்சில்தயநா�நாகி
யது.
இத்னபிெப்ெரமநாநித்

தியநா்ந்தம கதநாடைங்கி
்வத்தநார.நி்கழச்சியில்்கல்
லூரிமுதல்வரக்ல்ெனவிம
்்நாதன, து்ண
முதல்வர்கள்ஆனி,�ஸல்,
க்பநாரு்ளநா்ளர ்கநார்ப்,
டியூக் ஆகிரயநார ்க்ந்து
க்கநாண்டைனர.
ரமலும்கல்லூரிஊழியர

்கள்மற்றுமர்ப�நாசிரியர்கள்
ெநாரபில் ரவலூர வடைக்கு
கதற்கு, ம்களிர ்கநாவல்
நி்்யங்்களுக்குெநானி் டை
ெர,மு்கக் ்கவெமர்பநான்ற
் வ ்க ள்
வழங்்கப்்பட்டுவருகி்றது.

பேலூர் ்கல்லூரி �ொர்பில்
ஏழைகளுக்குஉணவுஏறபசாடு!

சென்னை, மே. 1–
மீனவகுடும்பங்்களுக்கு

மீனபிடித்த்டைக்்கநா்நிவநா
�ணமரூ.5ஆயி�மவழங்
்கப்்பட்டுவருவதநா்கஅ்மச்
ெர டி.கஜயக்குமநார
கூறினநார.
இதுகதநாடைர்பநா்க அவர

கூறியிருப்்பதநாவது:–
தமிழ்கத்தில் ஆண்டு

ரதநாறும 61 ்நாட்்கள் மீன
பிடித்டைக்்கநா்மநா்கஅனுெ
ரி க் ்க ப் ்ப டு கி ்ற து .
மீனவர்களின வநாழவநாதநா
�த்்த ்கருத்தில் க்கநாண்டு
மீனபிடி த்டைக்்கநா்த்தில்
மீனவகுடும்பமஒனறுக்கு
த்நா ரூ.5,000 வீதம அ�
ெநால் வழங்்கப்்படுகி்றது.
தற்ர்பநாதுமீனபிடித்த்டைக்
்கநா்ம அமலில் உள்்ள
கிழக்கு ்கடைற்்க்� ்பகுதி
யில் (திருவள்ளூர முதல்
்கனனியநாகுமரி்்க�மவ்�)
உள்்ள மீனவ
குடும்பங்்களுக்கு, குடும
்பம ஒனறுக்கு த்நா ரூ.5
ஆயி�மவழங்்கப்்பட்டுவரு
கி்றது.

தைா ரூ.௫௦ ௦௦
்கனனியநாகுமரிமநாவட்டை

ரமற்கு்கடைற்்க்�்பகுதியில்
உள்்ள மீனவ
குடும்பங்்களுக்கு வரும

ஜூனமநாதமமுதல்மீனபி
டித்த்டைக்்கநா்நிவநா�ணத்
கதநா்்க வழங்்கப்்படும.
இத்திட்டைத்திற்கு ்டைப்பு
ஆண்டில்அ�ெநால்ரூ.83.55
ர்கநாடி நிதி ஒப்்பளிப்பு
வழங்்கப்்பட்டுள்்ளது.
ரமலும ஊ�டைங்கின

ர்பநாது ்பநாதிக்்கப்்பட்டை
மீனவமக்்களினவநாழவநாதநா

�த்தி்ன ்கருத்தில்
க்கநாண்டு, தமிழ்நாடு மீன
வர்்வநாரியத்தில்உறுப்பி
னர்க்ளநா்க உள்்ள
மீனவர்களுக்குசி்றப்புநிவநா
�ணத் கதநா்்கயநா்க த்நா
ரூ.1000 வீதம ்கடைல் மீன
பிடிகதநாழில்புரியுமமீன
வர்கள்,
உள்்நாட்டுமீனபிடிப்பில்

ஈடு்படும மீனவர்கள் மற்
றுமமீனபிடிெநாரந்தஉ்பகதநா
ழிலில் ஈடு்படும
மீனவர்களுக்குஆ்ககமநாத்
தம ௪.31 ர்கநாடி
மீனவர்களுக்கு நிவநா�ணத்
கதநா்்கயநா்க இதுவ்�
ரூ.43.10 ர்கநாடி
மீனவர்களினவங்கிக்்கணக்
கில்கெலுத்தப்்பட்டுள்்ளது.
இவவநாறு அ்மச்ெர

கஜயக்குமநாரகூறியுள்்ளநார.

மீனே குடும்ேங்க ளுக்கு

மீன் பிடி தரடக்கால நிவா ை ணம்
ரூ.5000 வழஙகப்ப டு கி றது!
அ்ைச�ர் டி.தெயக் கு ைொர் �்க ேல்!!

சையக்குோர்

மேலூர், மே.1–
உ்்கமமுழுவதும்ப�வி

வரும‘க்கநார�நானநா் வ�ஸ்’
ர்நாய் கதநாற்்்ற ்கட்டுப்்ப
டுத்துமவ்்கயில்ரவலூர
மநாவட்டைத்தில்்கடைந்த24–ந்
ரததிமுதல்ஊ�டைங்குஉத்த
�்வ அ�சு
பி்றப்பிக்்கப்்பட்டுள்்ளது.
இந்தஊ�டைங்குஉத்த�்வ
தீவி�மநா்க ்க்டைபிடிக்்கப்
்பட்டு வருவதநால் மநாவட்
டைத்தில் கதநாற்று ர்நாய்
க்பரிய அ்ளவில் ்ப�வநாது
்க ட் டு ப் ்ப டு த் த ப் ்பட்டு
வருகி்றது.

ரமலுமதற்ர்பநாதுஉள்்ள
ஊ�டைங்கு உத்த�வி்ன
கதநாடைரந்து ்க்டைப்பிடிக்்க
மநாவட்டைத்்த க்கநார�நானநா
அ்றரவஅற்்றமநாவட்டைமநா்க
மநாற்்ற ்கநாவல்து் ்றயுடைன
இ்ணந்து்பணியநாற்்றஓய்
வுப்க்பற்்றது்ண�நாணுவத்
தினரஅருகில்உள்்ள்கநாவல்
நி் ்யத்்த அணுகி
தங்்களு் டையவிருப்்பமமற்
றுமஅவர்களு் டையவிவ�த்
தி்ன அளிக்குமநாறு
மநாவட்டை ்கநாவல் ்கண்்கநா
ணிப்்பநா்ளரபி�ரவஷ்குமநார,
அ்ழப்புவிடுத்துள்்ளநார.

ேொது ்கொபபு ேணிக்கு
ஓய்வு தேற்ற ரொணுே 

வீரர்்க ளுக்கு அ்ைபபு!

மும்ப,  மே 1–
க்பட்ர�நால் வி்்

வீழச்சி்கநா�ணமநா்கமுர்கஷ்
அம்பநானியினரி்்யனஸ்
க்பட்ர�நால்நிறுவனம்கடும
இழப்்்ப ெந்தித்துள்்ளது
முப்்பது வருடைங்்களில்
முதல்மு் ்றயநா்க75ெதவீத
இழப்பு ஏற்்பட்டுள்்ளதநா்க
அந்த நிறுவனம அறிவித்
துள்்ளது.
 இத் னத் கதநாடைரந்து

வருடைம 15 ்ட்ெம
ரூ்பநாய்க்கு ரமல் ெம்ப்ளம
வநாங்கு்பவர்களுக்கு ஊதி
யத்தில்30முதல்50ெதவீதம
வ ் �
கு்்றக்்கப்்பட்டுள்்ளது.
இதில்அந்தநிறுவனத்தின
இயக்குனர்கள்உயரமட்டைக்
குழு உறுப்பினர்கள்மூத்த
அதி்கநாரி்கள்மற்றுமமுர்கஷ்
அம்பநானியும ஊதியமும
கு்்றக்்கப்்பட்டுள்்ளது.
அவர்பதி் னந்துர்கநாடி

ரூ்பநாய்ெம்ப்ளமநா்கக்பறுகி
்றநார அதுவும ்கணிெமநா்க
கு்்றக் ்கப்்பட் டுள்்ளது
ரமலுமஇந்தநிறுவனத்்த
டிஜிட்டைல் மயமநாகி ஆட்
்க்்ள கு்்றத்து கெ்்வ
கு ் ்ற க் ்க
திட்டைமிட்டுள்்ளனர.

இதுதவி� அடுத்த
ஆண்டு ்ஷ்டைம ஏற்்படைநா
மல்தடுக்்கஅந்தநிறுவனம
30ஆண்டுக்குபி்றகுமுதல்
மு் ்றயநா்க்பங்குச்ெந்்தயி
லுமநு்ழகி்றது.

தேடப ரொல் வி்ல வீழ்சசி: 

முக�ஷ் அம்ோ னி யின்
ஊதி யத் தில் வைட்டு! 

ப்பரு மாள் ்கா வி லில்
சிறப் பு பூ்ை

ஆம பூர்மே.௧–
உ்்க்ன்மக்்கநா்கவும,

க்கநார�நானநார்நாய்கதநாற்றி
லிருந்துஉ்்கமக்்கள்விடு்ப
டைவுமரவண்டிஆமபூரில்்ப
குதியில்உள்்ளரமல்கிருஷ்
ணநாபு�ம்ரீனிவநாெக்பரு 
மநாள்ர்கநாவிலில்சி்றப்புபூ
் ஜ ம ற் று ம 1 0 0 8
விஷ்ணுெ்கஸ்�்நாமஅரச்ெ
்னயும்் டைக்பற்்றது.
்கர�நானநார்நாய்ெமு்க்ப�

வ் ்தடுக்்கதமிழ்கத்தில்
உள்்ளஅ் னத்துர்கநாவில்்க
ளிலும்பக்தர்கள்தரிெனத்திற்
குத் டைவிதிக்்கப்்பட்டுள்
்ளது.
தற்ர்பநாதுர்கநாவில்திருவி

ழநாக்்கள்அ் னத்தும�த்து
க ெ ய் ய ப் ்ப ட் டு ள் ்ளன .
ஆனநால்ர்கநாவில்்களில்்கநா்
பூ் ஜ்கள்கதநாடைரந்து்் டை
க்பற்றுவருகின்றன.

ஆம பூர், மே. 01–
ஆமபூர்கந்தக்பநாடி்கநா�

கதரு்வரெரந்த்்பரஒரு
வரதற்ர்பநாதுஆந்தி�மநாநி
்மசித்துநாரில்வசித்துவரு
கி்றநார. இவர ஆமபூர
்கந்தக்பநாடி்கநா� கதருவில்
வசிக்கும அவரு் டைய
க்பற்ர்றநா் �யும, க்பத்்
ர்கம்பகுதிஆெனநாம்பட்டு
ர�நாடு்பகுதியில்வசிக்கும
உ்றவினரவீட்டிற்கு்கடைந்த
சி் ்நாட்்களுக்கு முனபு
வந்துெந்தித்துவிட்டுகென
றுள்்ளநார. ஆமபூரிலிருந்து
சித்துநாருக்கு கென்ற அவ
ருக்குஉடைல்நி்்்பரிெரெநா
த்ன கெய்யப்்பட்டைதில்
க்கநார�நானநார்நாய்கதநாற்று
இருப்்பதுகதரியவந்தது.
அதனர்பரில்அவரமருத்

துவம் னயில்ரெரக்்கப்்பட்
டுள்்ளது. இதுகுறித்த த்க
வல் ஆமபூர எம.எல்.ஏ.
வில்வ்நாதனுக்குகதரியவந்
தது. அவர திருப்்பத்தூர
மநாவட்டைஆட்சியர,ஆமபூர
டிஎஸ்பி, வட்டைநாட்சியர

ஆகிரயநாருக்குத்கவல்கதரி
வித்தநார.அ்தத்கதநாடைரந்து
ஆமபூரில் அந்த ்்பரின
க்பற்ர்றநாரமற்றுமஅவ�து
உ்றவினர்கள் வீட்டிற்கு
மருத்துவக் குழுவினர
கெனறுக்கநார�நானநா்பரிரெநா
த்னரமற்க்கநாண்டைனர.
ஆமபூர்்க�நாட்சிஆ்ண

யநா்ளரெவுந்த��நாஜனத்்
்மயில்துநாய்்ம்பணியநா
்ளர்கள் ெம்பந்த்பப்்பட்டை
்்பர்களின வீடு்களுக்கும,
அப்்பகுதியிலும கிருமி
்நாசினி மருந்து கதளித்த
னர. ்்க�நாட்சி ஆ்ணயநா
்ளரஅந்த்பகுதிக்பநாதுமக்
்க்்ள ர்�டியநா்க ெந்தித்து
க்கநார�நானநாவிழிப்புணரவு
ஏற்்படுத்தினநார.
அப்்பகுதி க்பநாதுமக்்க

ளுக்கு மு்கக் ்கவெம,
்்கயு்்ற ஆகியவற்்்ற
வழங்கினநார. அந்த ்்பரு
்டையஉ்றவினர்கள்18ர்பர
வீடு்களிர்ரய தனி் ம்ப
டுத்தப்்பட்டைனர.

ஆம் பூ ருக்கு ேந்து
த�ன்்ற ே ருக்கு த்கொபரொனொ!

மேலூர், மே.1–
ஊ�நாட்சி அ்மப்பு்க

ளுக்குகெநாந்தமநான்கட்டி
டைங்்களில்இயங்குமஉண
வ்கங்்களின வநாடை் ்க்ய
அடுத்த௬மநாதத்திற்கு�த்து
கெய்ய ரவண்டும எனறு
தமிழ்நாடுஓட்டைல்ெங்்கம
ர்கநாரிக்்்கவிடுத்துள்்ளது.
இதுகுறித்து அதன

த்்வர கவங்்கடைசுப்பு
கவளியிட்டுள்்ளஅறிக்்்க
யில்கூறியிருப்்பதநாவது:
க்கநார�நானநாகதநாற்்றநால்

ஓட்டைல் கதநாழில் முற்றி
லும முடைங்கிவிட்டைது.
ஊ�டைங்கு முடிந்தநாலும

இதன்பநாதிப்பில்இருந்து
கதநாழி்நா்ளர்கள் மீண்டு
எழுவதற்கு கு்்றந்தது
ஒருவருடைமஆகுமஎனறு
வ ல் லு ் ர ்க ள்
கூறியுள்்ளனர.
தமிழ்நாட்டில்சுமநார50

ஆயி�ம உணவ்கங்்களில்
15 ்ட்ெத்திற்கும ரமற்
்பட்டை ஊழியர்கள் உள்்ள
னர.
இந்த ஊ�டைங்்கநால்

அவர்க்ளதுவநாழவநாதநா�ம
ர்கள்விக்குறியநாகிஇருக்கி
்றது.மத்திய,மநாநி்அ�சு
்கள்வழங்குமெலு் ்க்கர்ள
இந்த மநாக்பரும

கதநாழி்்்டைத்துவதற்கு
வழிவகுக்கும. கதநாழில்
மு ற் றி லு ம
முடைங்்கப்்பட்டுள்்ளநி்்
யில்வங்கிக்்கடைனமீதநான
வட்டி்ய ஒரு வருடைத்
திற்கு தள்ளு்படி கெய்ய
ரவண்டும.
்கட்டிடை உரி் மயநா்ளர

்கள் ஊ�டைங்கு ்கநா்த்திற்
்கநானவநாடை் ்க்யதள்ளு
்படி கெய்ய ரவண்டும.
அதனபின ஆறு மநாதங்்க
ளுக்கு 50 ெதவீத வநாடை
்்க்யஅவர்கள்க்பற்றுக்
க்கநாள்்ளரவண்டும.
இரதர்பநால் ஊ�நாட்சி

ஊரொடசி ்கட டி டைத் தில் இயங கும்

உண ை �ங� ளின் ைோட வ�வய 
6 மோதம ரத்து வசயய கைண் டும!
தமிழ்நாடு ஓட்டல் சங்கம் க்கநாரிக்்க!!

அ்மப்பு்களுக்கு கெநாந்த
மநான ்கட்டிடைங்்களில்
கெயல்்படும உணவங்்கள்
கெலுத்தரவண்டியவநாடை
்்க்யஅடுத்த6மநாதங்்க
ளுக்கு�த்துகெய்யரவண்
டும.
இவவநாறுகூறியுள்்ளநார.
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வாஷிங்டன், மே. 01–
எப�ோலோ ப�ோய்க்கு உரு

வோக்்கப�ட்ட ரெரெ டி விர் 
என்ற ெருந்து ர்கோபெோனோ 
ர�ோற்று ப�ோயைக் குணப�
டுத் து வ �ற்்கோன உறு தி ைோன

சோன று ்கள் உள்்ளன என 
அரெ ரிக்்க அதி ்கோ ரி ்கள் ர�ரி
வித் துள்்ள னர்.

 உல ்க ்ள வில் ர்கோபெோனோ 
ர�ோற்று ப�ோயைக் குணப�
டுத்� ஆெம�த் தில் 15 �ோட
்கள்  எடுத் துள்்ள �ோ்க ர�ரி விக்
்கப�ட டுள்்ளது. இருந்�ோ லும 
முழு யெ ைோன முடி வு ்கள் 
இது வயெ ரவளி ைோ ்க 
வில்யல. அவவோறு முடி வு
்கள் ரவளி யி ்டப�ட்டோல் 

அது அரு யெ ைோன முடிவு என 
நிபு ணர்்கள் கூறி யுள்்ள னர்.

�ற்ப �ோது ர்கோபெோ னோ வி
னோல் ஏற்�ட டுள்்ள இறுக்்க 
நியல யில் உயிர்ய்க ்ளக் ்கோப
�ோற்்ற இது உ� வும. அத் து
்டன ெருத் து ெ யன யில் ஏற்
�ட  டுள்்ள ர�ருக்்கடி 
நியல யைக் ்கட டுப� டுத்� 
இது உ� வும.

குறித்� ெருந்ய� அரெ
ரிக்்க ப�சிை ஒவவோயெ ெற்
றும ர�ோற்று ப�ோய்்கள் நிறு வ
னம  1063 ப�ோைோ ளி ்க ளி ்டம 
ரசலுத்தி �ரி பசோ �யன �்டத்
தி யுள்்ள �ோ்க இைக் கு னர் ெருத்
து வர் அந்ப �ோனி ப�ோசி   
கூறி யுள்்ளோர்.

க�ொர�ொனொவைதடுக�
‘எப�ோலோ’ ப�ோய்க்ோன 
மருந்து உத வு கி றது!
அமெரிக்காத்வல்!!

 பெய் ஜிங, மே. 1–
சீனோ வில் �னி ைோர் நிறு வ

னம ஒனறு ர்கோபெோனோ 
யவெஸ் �டுபபு ெருந்ய� உரு
வோக் கி யுள்்ளது. இந்� ெருந்
துக்கு ர்கோபெோ னோ வோக் எனறு 
ர�ைர் சூட்டப�ட டுள்்ளது.

 சீனோ வி லுள்்ள சிபனோ வோக் 
�பைோ ர்டக் நிறு வ னம இந்� 
ெருந்ய� ்கண் டு பி டித் துள்
்ளது அந்� �ோட டில் �ோனகு 
நிறு வ னங்க ளுக்கு ர்கோெோனோ 
யவெஸ் �டுபபு ெருந்து 
்கண்டு பிடிக்்க அனு ெதி வழங
்கப�ட்டது

 அதில் இந்� நிறு வ னம 
மு�ன மு � லில் ெருந்ய� ்கண்
டு பி டித்து விட்டது. இந்� நிறு
வ னம மு� லில் குெங கு ்க ளுக்கு 
இந்� ெருந்ய� ரசலுத்தி 
பசோ�யன ரசய்�து. அதில் 
எதிர்�ோர்த்� முடி வு ்கள் 
கிய்டத்�ன. அ�ன பி ்றகு 
்க்டந்� ஏபெல் ெோ�ம சீனோ வி
லுள்்ள ஜிைோஙசு ெோ்கோ ணத்
தில் 144 ப�ருக்கு இந்� 
ெருந்ய� ரசலுத்தி �ரி பசோ
�யன ரசய்� னர். அதில் �ல்ல 
முனபனற்்றம ்கோணப�ட
்டது.

அங கீ கா ரம்
எனபவ ர�ோ்டர்ந்து இந்� 

நிறு வ னம ஆயி ெக்்க ணக்்கோன 
�டுபபு ெருந்ய� �ைோர் ரசய்து 
யவத் துள்்ளது. ரவள்ய்ள ெற்
றும ஆெஞ்சு நி்றப ர�ட டி ்க
ளில் ெருந்து �ைோ ரித்து அ�ன 
மீது  ர்கோபெோ னோ வோக் எனறு 
எழுதி யவத் துள்்ள னர். 

இ�ற்கு அெசு அங கீ ்கோ ெம 
கிய்டத்� தும இந்� ெருந்து 
பெலும அதி ்க ்ள வில் �ைோ ரிக்
்கப�டடு விற்� யனக்கு 
அனுப�ப� டும உல்க சு்கோ
�ோெ நிறு வ னம இது ப�ோன்ற 
�டுபபு ெருந்ய� ்கண் டு பி
டிக்்க 12 மு�ல் 18 ெோ�ம 
ஆகும எனறு கூறி யி ருந்�து 
உல ்கம முழு வ தும 100 ஆய்
வ ்கங்க ளில் �டுபபு ெருந்து 
்கண் டு பி டிக்்க பசோ� யன ்கள் 
�்டந்து வரு கின்றன. 

இதில் லண்்ட னில் உள்்ள 
ஒரு ஆய்வ ்கத் தில் ரசப்டம
�ர் ெோ�ம ெருந்து �ைோ ரிக்்கப
�டடு பிடிக்்கப� டும எனறு 
ர�ரி விக்்கப�ட டி ருந்�து. 
ஆனோல் சீனோ வில் உள்்ள 
சிரனோ வோக் �பைோ ர்டக் நிறு
வ னம ெருந்ய� ்கண் டு பி

டித்து �ைோ ரித்து யவத்து விட
்டது. சீன அெ சின அங கீ ்கோ ெம 
கிய்டத்� தும பெலும ஆயி ெக்
்க ணக் கில் �ைோ ரித்து விற்�
யனக்கு அனுப� முடிவு ரசய்
துள்்ள னர். இது �ற்றி அந்� 
நிறு வ னத் தின இைக் கு னர் நியூ 
பிரீட சிங கூறி ை �ோ வது:–

 எங்கள் நிறு வ னம ஏற்்க
னபவ 2009 ஆம ஆண்டு �்ற
யவக் ்கோய்்சசல், �ன றிக் 
்கோய்்சசல் ப�ோன்ற ப�ோய்்க
ளுக்கு �டுபபு ெருந்து ்கண் டு
பி டித்து �ைோ ரித் துள்்ளது. 

இபப �ோ தும ெருந்ய� உரு
வோக்கி உள்ப ்ளோம. ஆனோல் 
அது எபப �ோது சந்ய�க்கு 
வரும என�ய� கூ்ற முடி
ைோது. எல்ப லோ ரும எங்க ளி
்டம இது �ற்றி ப்கடடு வரு கி
்றோர்்கள் எனறு ர�ரி வித்�ோர். 
இந்� நிறு வ னத் தில் ஆயி ெம 
ஊழி ைர்்கள் �ணி ைோற்றி வரு
கி ்றோர்்கள். அப� ்க ெோ்க ஜூன 
ெோ� இறு தி யில் 2 முய்ற ெனி
�ர்்க ளுக்கு �ைன� டுத்தி �ோர்த்
� பி ்றகு மூன்றோம ்கட்ட �ரி
பசோ � யனக்கு ஏற்�ோடு ரசய்ை 
முடிவு ரசய் துள்்ள னர். 

அ�ன பி ்றகு அந்� ெருந்து 
விற்� யனக்கு வெ வோய்ப புள்
்ள �ோ்க கூ்றப� டு கி ்றது. 
ஆனோல் மூன்றோம ்கட்டத் தில் 
ெருந்ய� �ரி பசோ �யன 
ரசய்ை சீனோ வில் ப�ோது ெோன 

ப�ோைோ ளி ்கள் இல்யல. அஙகு 
இபப �ோது யவெ ஸின �ோக்்கம 
குய்றந்து விட்டது.

எனபவ இந்� பிெ்ச சியன 
யைஎப�டி செோ ளிக்்க ப�ோகி
்றோர்்கள் என�து ப்கள் விக் கு றி
ைோ்க உள்்ளது. இபப �ோது 600 
ப�ர் �ோன சீனோ வில் இந்� 
ப�ோைோல் �ோதிக்்கப�டடு 
சிகி்சயச ர�ற்று வரு கி ்றோர்
்கள். தின சரி ஒரு சில ப�ர்�ோன 
ெருத் து வ ெ யனக்கு வரு கி
்றோர்்கள். எனபவ ெருந்து இறு
தி ்கட்டத் தில் �ரி பசோ �யன 
ரசய்ை ப�ோைோ ளி ்கள் ப�யவப
� டு கி ்றோர்்கள் எனபவ ஐபெோப
�ோ வி லும ஆசிை �ோடு ்க ளி
லும �ரி பசோ  � யனக்கு 
ப�ோைோ ளி ்கய்ள �ரு ெோறு 
ப்கட டுக் ர்கோண் டுள்்ள �ோ ்க
வும அந்� நிறு வ னத் தின அதி
்கோரி ர�ரி வித்�ோர். 

மூன்றோ வது �ரி பசோ � 
யனக்கு ஆயி ெக்்க ணக்்கோன 
ப�ோைோ ளி ்கள் ப�யவப� டு
வோர்்கள். எனபவ இது எந்� 
�ோட டி லும இந்� அ்ள வுக்கு 
ப�ோைோ ளி ்கய்ள திெட்ட முடி
ைோது. எனபவ ரவளி �ோ டு ்க ளு
்டன பசர்ந்து அல்லது ரவளி
�ோடடு நிறு வ னங்க ளும 
பசர்ந்து இந்� ெருந்ய� �ைோ
ரிக்்க �ோங்கள் �ைோ ெோ்க இருக்
கி ப்றோம.இவவோறு அந்� அதி
்கோரி ர�ரி வித்� னர்.

குடியாத்தம் நகர தி.மு.க. இளைஞர் அணி சார்ொக நகர துளை பசயலாைர் 
வி.விஜயகுோர் ்தளலளேயில் 27–வது வார்டில் உளை ஏளைகளுக்கு நிவாரை 
பொருடகளை உ்தவி ஆய்வாைர் ேணிகண்டன் வைஙகிய காடசி. அருகில் கிளை 
பசயலாைர் ஏ.கருைாநிதி ேற்றும் ெலர் உளைனர்.

பசன்ளன, மே. 01–
ர்கோபெோனோ ர�ோற்று 

�ோதிப�ோல் ெெ ண ெ ய்டந்� 
ெருத் து வர் யசெ னின 
உ்டயல அ்டக்்கம ரசய்ை 
எதிர்பபு ர�ரி வித்� 5 ப�ரின 
ஜோமின ெனு மீ�ோன விசோ
ெயண, ரசனயன உைர் நீ தி
ென்ற டிவி சன ர�ஞ் சுக்கு 

ெோற்்றப�ட்டது. 
ரசனயன யில், ்க்டந்� 19 

ம ப�தி, ர்கோபெோனோ ர�ோற்
்றோல் உயி ரி ழந்� ்டோக்்டர் 
யசெ னின உ்டயல, பவலங
்கோடு சுடு ்கோட டில் புய�க்்க 
அப� கு தி யை்ச பசர்ந்� 
அனயன சத்ைோ �்கர் குடி யி
ருப பு வோ சி ்கள் எதிர்பபு ர�ரி
வித்� னர். 

உ்டயல ஏற்றி வந்� ஆம
பு லனஸ் வண்டி ெற் றும ஊழி
ை ர் ்க ய ்ள  � டு த் து 
நிறுத் தி ை து ்டன, அவர்்கய்ள 
�ோக்கி ப�ோெோட்டம �்டத் தி
யுள்்ள னர். ப�ோலீஸ் �யல
யீட டுக்கு பினனர், ்டோக்்டர் 
யசெ னின உ்டல் புய�க்்கப
�ட்டது. 

இந்� சம� வம ர�ோ்டர்
�ோ்க, அண்ணோ �்கர் ப�ோலீ
சோர் வழக்கு �திவு ரசய்� னர். 
சுெோர் 22 க்கும பெற்�ட்ட 
ர�ோது ெக்்கய்ள ப�ோலீ சோர் 
ய்கது ரசய்து சிய்ற யில் 
அய்டத்� னர். 

இந்�  சம� வத் தில் 
ய்க�ோன ஆனந்� ெோஜ் உள்
ளிட்ட 5 ப�ர் ஜோமீன ப்கடடு 
ர சன ய ன  உ ை ர் 
நீதி ென்றத் தில் ெனு �ோக்்கல் 
ரசய்� னர். இந்� ெனு நீதி �தி 
ஆர். சுப பி ெ ெ ணி ைன முனபு 

வீடிபைோ ்கோன� ென சிங 
மூலம விசோ ெ யணக்கு வந்
�து. 

அபப �ோது, ப�ோலீஸ் �ெப
பில் ஆஜ ெோன அெசு வழக்்க றி
ஞர், இந்� சம� வம ர�ோ்டர்
�ோ்க, ரசனயன உைர் நீ தி ென்ற 
டிவி சன ர�ஞ்சோ னது, 
�ோெோ்க முனவந்து வழக்கு 
�திவு ரசய்து விசோ ரிக் கி ்றது. 
ஆ� லோல், இந்� ஜோமீன 
ெனுக்்க ய்ள யும டிவி சன 
ர�ஞ் சுக்கு ெோற்்ற பவண் டும 
எனறு ர�ரி வித்�ோர். 

இய� பைற்று, 5 ப�ரின 
ஜோமீன ெனுக்்க ய்ள யும டிவி
சன ர�ஞ் சுக்கு ெோற்்றம 
ரசய்து நீதி �தி ஆர். 
சுப பி ெ ெ ணி ைன உத்� ெ விட
்டோர். இந்� வழக் கில் ெனு �ோ
ெர்்கள் சோர் பில் வழக்்க றி ஞர்
்கள் ஆர். கிருஷண மூர்த்தி, 
ெப்கந் தி ெ �ோபு ஆகி பைோர் 
ஆஜ ெோ னோர்்கள். 

டொகடர்உடல்அடக�த்திற்குஎதிர்ப்பு:
5 பேர் ஜாமீன் மனு விசா ரணை
டிவி ஷன் பேஞ் சுக்கு மாற்றம்!

‘க�ொர�ொனொைொக’என்றகெயரில்

சீனா வில் தடுப்பு மருந்து தயார்!
பரிச�காதனைஅங்கீ் காரம்மபற்றதும்அதி் ெகா்தயகாரிக்முடிவு!!
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பசன்ளன, மே. 01–
ர்கோபெோ னோ வுக்கு எதி

ெோ்க ப�ோெோடி ரவற்றி ர�று
பவோம எனறு ்கவர்னர் �ன
வோ  ரி  லோல் புபெோ  கித் 
கூறி னோர். இனறு பெ தினத்
ய� ரைோடடி அவர் ரவளி
யிட டுள்்ள வோழ்த்து ரசய் தி
யில் கூறி யி ருப� �ோ வது:–

பெ தினக் ர்கோண்்டோட
்டத் தின இந்�ன�ோ ளில் �ோட
டின ர�ோரு ்ளோ �ோ ெத்ய� வ்ள
ெ ய்ட ை்ச ரசய்வ �ற்கு, 
�ங்க ளின அை ெோ� உயழப
ய� யும, ஆற்்ற யல யும 
ர�ரு ெ ்ள வில் அர்ப� 
ணித்து, �ங்கோற் றி வ ரும 
உயழக் கும ர�ோழி லோ ்ளர்்க
ளின பசயவயை நியனவு 
கூர்ந்து ப�சபெ அவர்்க ளுக்
குத் �யல வ ணஙகி ெரி
ைோய� ரசய்வ தில் ர�ருயெ 
ர்கோள் கின்றது. 

�ோட டின �ல யனக் ்கருத்
தில் ர்கோண்டு அ�ற்்கோ்க 
இெவு �்க லோ்க அை ெோது �ோடு
�டடு, உயழத் து வ ரும 
ர�ோழி லோ ்ளர்்கள் அயன வ
ருக் கும, உனன� இப�
ணியை தி்றம�்ட பெற்

ர்கோள்வ �ற்கு ப�ெோ � ெவு 
அளித் து வ ரும ர�ோழி லோ ்ளர் 
குடும�ங்க ளுக் கும என னு
ய்டை வணக்்கத்ய� யும, �ல்
வோழ்த் து ்க ய்ள யும ர�ரி வித்
துக் ர்கோள் கினப்றன.

�ோம அயன வ ரும இம 
பெ தினத் தில் ர்கோடிை 
ர்கோபெோனோ ப�ோய்த்ர�ோற்
றுப �ெ வ லின �ோக்்கத்ய� 
எதிர்த்து, அய� பெற்ர ்கோள்
வ �ற்கு ர�ோ்டர்ந்து �ோடு � டு
பவோம என கி்ற உறு தி ைோன 
தீர்ெோ னத்ய� எடுத் துக் 
ர்கோள்ப வோ ெோ்க! �ற்ப �ோ
ய�ை சூழ் நி யல யி லி ருந்து 
ர�ோழி லோ ்ளர்்கள் ்கோக்்கப
�்ட, அ�ற்்கோன வல்ல
யெயை இய்ற வன அரு ளி்ட 
பிெோர்த் திக் கினப்றன. 

பெலும, �மி ழ்க ெக்்கள் 
அயன வ ரும ப்கோவிட19 
ர�ோற்று ப�ோய் குறித்� அெ
சின வழி ்கோடடு ர�றி ்கய்ள 
்கவ னத் து ்டன ்கய்டப பி
டித்து  வீட  டி  பலபை 
ர�ோ்டர்ந்து �ோது ்கோப பு ்டன 
இருக்்க அன பு ்டன ப்கட டுக் 
ர்கோள் கி ப்றன. இவவோறு 
அவர்  கூறி யுள்்ளோர்.

க�ொர�ொனொவுககுஎதி�ொ�

போராடி பெறறி பேறு பொம்!
்வரைரபனவகாரிலகால்செதிைவகாழ்த்து!!

அரக்மகாைம் 7 வது வார்டு ெகுதியில் அ.தி.மு.க. முன்னாள  ொசளை பசயலாைர், 
வைக்கறிஞர் எஸ்.டி. மயாகானந்த ்தளலளேயில் இரண்டாம் கட்டோக நள்டபெற்ை 
நிகழ்ச்சியில் எம்எல்ஏ., சு. ரவி ஏளை, எளிய ேக்களுக்கு அரிசி, ேளிளக, காய்கறிகள 
ேற்றும் பெணகளுக்கு மசளலகள அ்டஙகிய ப்தாகுபளெ வைஙகினார். இதில் நகர 
பசயலாைர் மக.பி. ொணடுரஙகன், வட்ட பசயலாைர் பவஙகம்டசன், முன்னாள வட்ட 
பசயலாைர் தீன்தயாைன், ோவட்ட ேகளிரணி துளை பசயலாைர் சுேதி, நகர எம்ஜிஆர் 
ேன்ை பசயலாைர் எம். கந்்தன் உடெ்ட ெலர் உளைனர். 


