
புதுடெல்லி,மே.2–
க�ொர�ொனொ க�ொற் று

ர�ொய் ப� வலை �டுக் கும் 
வல� யில் ரே 17நர�தி 
வல� ரேலும் 2 வொ�ங�
ளுக்கு ஊ� டஙகு 3வது முலை
யொ� நீட் டிக்�பபட் டுள்ளது. 

ேொநி ைங� ளுக்கு இலட
யி ைொன சொலை ரபொக் கு வ
�த்து ேற் றும் க�யில், விேொ
னப ரபொக் கு வ �த் துக்�ொன 
�லட க�ொடர்நது அே லில் 
இ ரு க்  கு ம்  என் று 
கூைபபட் டுள்ள நிலை யில் 
ஊ� டஙகு முலை யில் பல்
ரவறு �ட் டுபபொ டு �ள �்ளர்த்
�பபட் டுள்ளன. 

அ�ன்படி, ேொநி ைங� ளி
லடரய �லட யற்ை ைொரி உள
ளிட்ட �ன �� ச�க்கு வொ� னங
� ளின் ரபொக் கு வ �த்ல� 
உறுதி கசய்ய ரவண் டும் 
என்று ேொநிை அ� சு � ளுக்கு, 
ேத் திய உள துலை அலேசச
�ம் அறி வு றுத் தி யுள்ளது. 

பல்ரவறு ேொநிை எல்லை
� ளில் �ன �� வொ� னங�ல்ள 
அனு ே திபப தில் உள ளூர் 
அதி �ொ ரி �ள க�டு பிடி �ொட்
டு வ �ொ� எழுந� பு�ொர்� ல்ளத் 

க�ொடர்நது ேத் திய உள துலை 
அலேசச� கசய ைொ ்ளர் அஜய் 
பல்ைொ ேொநிை அ� சு � ளுக்கு 
அறிக்ல� ஒன்லை கவளி யிட்
டுள்ளொர். 

அ தி ல்  அ வ ர் 

கூறி ய �ொ வது:–
அலனத்து ைொரி � ல்ள

யும், ச�க்கு ஏற் றிச கசல் லும் 
�ன �� வொ� னங� ல்ள யும் 
ேொநி ைங�ள இலடரய 
கசன்று வ� அனு ே திக்� 

ரவண் டும். ச�க் கு �ல்ள ஏற்
றிச கசல் லும் ரபொதும் சரி, 
ச�க் கு �ல்ள இைக்கி விட்டு 
�ொலி யொ� திரும் பும் ரபொதும் 
சரி,  ைொரி ரபொக் கு வ �த் துக்கு 
�னி யொ� ‘பொஸ்’  அல்ைது 
அனு ேதி �டி �த்ல� அதி �ொ
ரி �ள ர�ட்�க் கூடொது. 

ஓட் டு ன ரின் உரி ேரே 
ரபொது ேொ ன து ஊ � டஙகு அே
லில் இருக் கும் நிலை யில் 
�ஙகு �லட யற்ை ச�க்கு 
ரபொக் கு வ �த்ல� அனு ே
திக்� ரவண் டும்.

2 டில� வர்�ள, ஒரு உ� வி
யொ ்ளர் என வொ� னங� ளில் 3 
ரபர் இருக்� ைொம். டில� வர்
�ள �ண் டிபபொ� ஓட் டு னர் 
உரி ேம் லவத் தி ருக்� ரவண்
டும் இது க�ொடர்பொ� 
ேொவட்ட நிர்வொ �ங� ளுக்கு 
ர�லவ யொன அறி வு ல�லய 
ேொநிை அ� சு � ளும், யூனி யன் 
பி� ர�ச நிர்வொ �ங� ளும் 
வழங� ரவண் டும்.

இ வ வ ொ று 
கூைபபட் டுள்ளது. 

புதுடெல்லி,மே.2–
நாடு முழுவதும் ஊர

ெங்கு மேலும் 2 வாரம்
நீடித்ாலும் டெரும்ொ
லான கட்டுபொடுகள்
்ளரத்பெட்ென.ேததிய
அரசு அறிவித் நடெமு
டைகடள ்மிழகததில்
அ ே ல் ெ டு த து வ து
குறிதது இன்று மு்ல
டேச்சரஎெபொடிஆமலா
்சடன நெததினார. ேது
விறெடன, ெஸ் மொக்கு
வரதது, கடெ திைபபு
குறிதது இன்று அறிவிக்
கபெெஉள்ளது.

ேத் திய அ�சு  �ொல்ள யு
டன் முடி வ லடய உள்ள ஊ�
டஙல� ரேலும் 2 வொ�ங�
ளு க் கு  நீ டி த் �  � ொ � 
அறி வித்�து. எனரவ ரே 

17–ந ர�தி வல� ஊ� டஙகு 
நீடிக்�பப டு கி ைது. ஆனொல் 
ரே 4–ந ர�தி மு�ல் ஊ�
டஙகு �ட் டுபபொ டு �ள 
கபரும்பொ லும் �்ளர்த்�பப
டு கி ைது.

ர�ொய் பொதிப புக்கு ஏற்ப 
சிவபபு, பசலச, ஆ�ஞ்சு 
ேண்ட ைங� ல்ள யும் வல� ய
றுத் துள்ளது. அ�ன்படி, �ட்
டுபபொ டு �ள �்ளர்த்�பப டு
கின்ைன. 

அ�ன்படி, ேொநி ைங�
ளுக்கு இலட யி ைொன சொலை 
ரபொக் கு வ �த்து, க�யில், 
விேொ னம் , கேட்ர�ொ க�யில் 
ரபொக் கு வ �த்து ஆகி ய வற்
றுக்கு அனு ே தி யில்லை. பள

ளி �ள, �ல் லூ ரி �ள, இ�� 
�ல்வி லேயங�ள, பயிற்சி 
லேயங�ள, �ங கும் விடு தி

�ள, தில� ய �ங கு �ள, வணி� 
வ்ளொ �ங�ள, உடற்ப யிற்சி 
கூடங�ள, வில்ள யொட்டு 
வ்ளொ �ங�ள க�ொடர்நது 
மூடபபட் டி ருக் கும்.

்டெநீடிக்கும்
அலனத்து வி� ேொன 

சமூ� அ� சி யல், �ைொசசொ� 
நி�ழ்ச சி � ளுக் கும், வழி
பொட் டுத் �ைங� ளில் ேக்
�ல்ள அனு ே திபப �ற் கு
ேொன �லட நீடிக் கும். இ�வு 
7 ேணி மு�ல் �ொலை 7 ேணி 
வல� �னி � பர்� ளின் அத் தி
யொ வ சி ய ேற்ை �ட ேொட்டங
�ள அனு ே திக்�பப டொது. 

65 வய துக் கும் ரேற்பட்
ரடொர் ேற் றும் 10 வய துக் குட்
பட்ட குழநல� �ள ேருத்
துவ �ொ� ணங�ள �வி�,  

மத்திய அரசு அறிவித்்த கட்டுப்பாடு ்தளர்வை
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மது விற்பனை, ்பஸ் ப்போக்குவரத்து 

3–ம்ெக்கம்ொரக்க

்கடவுளும் ்கந்தசாமியும்
வபசும் மைாழி ்தமிழ்

்பறறி இன்று முடிவு!!

ஊரடங்கு 
மேலும் நீடிப்பு:

எெபொடிெழனி்சாமி

ஊரெங்டகமீறிடவளிமயவரும்ேக்கள்மீதுமொலீ்சார நெவடிக்டகஎடுததுவருகின்ைனர. சிலஇெங்களில்
நூ்ன்ணெடனவழங்கபெடுகிைது.அந்வடகயில்ெஞ்சாபோநிலம்லுதியானாவில்டவளிமயவந்நெரகடள
மொலீ்சாரபிடிததுஅவரகளுக்குோடலஅணிவிதது,வீட்டுக்குசட்சல்லுங்கள்என்றுஅன்மொடுஅறிவுடரவழங்கி
வருகின்ைாரகள்.

24 மணி நேரத் தில்
க�ோபரோைோவுக்கு 71 ப்பர் ்பலி

புதுடெல்லி,மே.2–
கெந்24ேணிமநரததில்டகாமரானாொதிபபுக்கு

இநதியாவில்71மெரெலியாகிஉள்ளனர.
இநதியாவில்்றமொதுடகாமரானா ்டுபபுநெவ

டிக்டககள்துரி்ோகநடெடெறறுவருகின்ைன.இந்
நிடலயில் கெந் 24 ேணி மநரததில் நாட்டில்
டகாமரானா ொதிபபுக்கு 71 மெர ெலியாகி உள்ள்ாக
அறிவிக்கபெட்டுள்ளது.2,293மெரபுதி்ாகொதிக்கப
ெட்டுள்ள்ாகவும்அறிவிக்கபெட்டுள்ளது.
கெந்24ேணிமநரததில்71மெரெலியான்சம்ெ

வம் நாட்டின் உச்சக்கட்ெ ொதிபொக கூைபெடுகிைது.
இந்்கவடலேததியசுகா்ாரததுடைஅடேச்சகம்
அறிவிததுள்ளது.இ்னால்இநதியாவில்டகாமரானாவி
னால் ொதிக்கபெட்ெவரகளின் எணணிக்டக 37,336–
டய்ாணடியுள்ளது.இதுவடர, 1,223 மெர ெலியாகி
உள்ளனர.

தனி யாக பாஸ் நதவை யில்வலை: 

தடட யற்ற லாரி ம�ாக் கு வ ரதடத 
ோநில அரசு உறுதி செயய மவண் டும்! 

கிருஷ்ணகிரிோவட்ெததில்மு்ல்டகாமரானாொதிபபுஇன்றுஉறுதியானது.இநநிடலயில்கிருஷ்ணகிரிொலாஜி
நகர,நல்லத்ம்பிட்ருவில்யாரும்ட்சல்லமுடியா்வடகயில்மொலீ்சார்டுபபுகடளஅடேததுள்ளனர.

உள் துவை அவமச்ச கம் கடி தம்!! 

கிருஷ்ணகிரி,மே.2–
இது வல� பசலச ேண்ட

ை ேொ� இருந� கிருஷண கிரி 
ேொவட்டத் தில் மு�ல் 
க�ொர�ொனொ பொதிபபு ஏற்பட்
டுள்ளது. இம்ேொ வட்டத் தில் 
உள்ள ரவபப ன ஹளளி 
அருர� உள்ள �ல் லூல� 
ர ச ர்ந �  வி வ  ச ொ யி 
புட்டபபர்த்தி கசன்று வந� 
பிைகு க�ொர�ொனொ பொதிப
புக்கு ஆ்ளொகி உள்ளொர்.

கிருஷண கிரி ேொவட்டம், 
ரவபப ன ஹளளி அருர� 
உள்ள �ல் லூர் கி�ொ ேத்ல� 
ரசர்ந� வர் 67 வய �ொன விவ
சொயி ஒரு வர் �னது உை வி னர்
� ்ளொன கிருஷண கிரி பலழ
ய ரபட்லட �ல்ை �ம்பி 
க�ருலவ ரசர்ந� ஒரு வர் 
ேற் றும் பொைொஜி ��ல� 

ரசர்ந� ஒரு வர் ஆகி ரயொர் 
ஆந தி�ொ ேொநி ைம் புட்டப
பர்த் தி யில் உள்ள சொய்பொபொ 
ர�ொவி லுக்கு �ொரில் கசன்று 
வந�ொர். 

�ொரவ ரிபபட்ட ணத்ல� 
ரசர்ந� டில� வர் �ொல� ஓட்டி 
கசன் றுள்ளொர். இவர்�ள ஊர் 
திரும் பி ய வு டன், கவளி 
ேொநி ைத் திற்கு கசன்று வந�
�ொ� அரு கில் வசிபப வர்�ள 
ரபொலீ சொ ருக் கும், வரு வொய் 
துலை யி ன ருக் கும் �� வல் 
க�ரி வித்� னர்.  அல� 
க�ொடர்நது சு�ொ �ொ� துலை 
அதி �ொ ரி �ள விவ சொயி, ேற்
றும் அவ �து உை வி னர்�ள, 
�ொர் டில� வர் உளபட 3 
ரபல� யும் ேருத் துவ பரி ரசொ
� லனக்கு அலழத்து கசன்ை
னர்.

அதில் விவ சொ யிக்கு �ொய்ச
சல் இருபபது �ண் டு பி டிக்
� ப ப ட் ட து .  அ ல � 
க�ொடர்நது 3 ரபரின் �த்� 
ேொதி ரி �ள எடுத்து பரி ரசொ �
லனக்கு அனுபபி லவக்�ப
பட்டது. அதில் �ல் லூல� 
ரசர்ந�  விவ சொ  யிக்கு 
க�ொர�ொனொ பொதிபபு இருப
பது உறுதி கசய்யபபட்டது. 
இத்� � வலை ேொவட்ட சு�ொ
�ொ� பணி �ள துலண இயக்
கு னர் ர�ொவிந�ன் க�ரி வித்
�ொர்.

க�ொர�ொனொ பொதித்� விவ
சொ யி யு டன், புட்டபபர்த்தி 
கசன்ை வந� ேற்ை 3 ரபரின் 
�த்� பரி ரசொ �லன முடி வு �ள 
இன் னும் வ� வில்லை. அவர்
�ள 3 ரபர் உளபட 
க�ொர�ொனொ பொதித்� விவ சொ

யி யின் உை வி னர்�ள 8 ரபர் 
24 �ொட்� ளுக்கு �னி லேபப
டுத்�பபட் டுள்ள னர். இவர்
�ள வசித்� �ல் லூர் ேற் றும் 
கிருஷண கிரி �ல்ை �ம்பி 
க�ரு, பொைொஜி ��ர் ஆகிய 
பகு தி �ள �னி லேபப டுத்�ப
பட்ட பகு தி யொ� அறி விக்�ப
பட்டு கிரு மி �ொ சினி ேருநது 
க�ளிக் கும் பணி யில் சு�ொ �ொ
�த் து லை யி னர் தீவி �ம் �ொட்டி 
வரு கி ைொர்�ள. 

ஊ� டஙகு உத்� �வு அே
லில் உள்ள ர��த் தில் புட்டப
பர்த் திக்கு கசன்று வந� விவ
சொயி உளபட 4 ரபர் மீதும் 
ரவபப ன ஹளளி ரபொலீ சொர் 
ஊ� டஙகு உத்� �லவ மீறி ய
�ொ� வழக் குபப திவு கசய்
துள்ள னர்.

க�ொர�ொனொ பொதிக்�ப
பட்ட பகு தி �ள ேத் திய அ�
சொல் சிவபபு, ஆ�ஞ்சு, பசலச 
நிை ேொ� அலட யொ ்ளம் �ொட்
டபபட்டு வரு கி ைது. 

இது வல� க�ொர�ொனொ 
பொதிபபு இல்ைொ� பசலச 
ேண்டை பகு தி யொ� இருநது 
வந� கிருஷண கிரி ேொவட்
டத் தில் ரவபப ன ஹளளி 
விவ சொயி பொதிக்�பபட் டி
ருபப �ன் மூைம் மு�ல் 
க�ொர�ொனொ க�ொற்று பொதிபபு 
ஏற்பட் டி ருபபது உறு தி யொகி 
உள்ளது.

புதுடெல்லி,மே.௨–
புைம்கப யர்ந� க�ொழி ைொ

்ளர்� ளுக்�ொ� ௫ சிைபபு 
க�யில்�ள இயக்�பபட் டுள
்ளன. ரேலும் பை க�ொடர்
வண் டி �ள ஆயத்� நிலை
யில் உள்ளன. 

க�ொர�ொனொ லவ�ஸ் �ொக்
�ம் இந திய கபொரு ்ளொ �ொ
�த்ல� �டம் பு�்ள லவத் து
விட்டது. குறிபபொ�, புைம் 
கபயர்ந� க�ொழி ைொ ்ளர்�ள 
வொழ்வொ �ொ �த்ல� பறி க�ொ
டுத்து விட்டு நி�ொ � � வொ� நிற்
கி ைொர்�ள. 

அவர்� ளுக்கு �ற்�ொ லி �
ேொ� உ�வி கசய்யபபட்டு 
வரு கி ைது என்ை ரபொதி லும், 
இல� க�டுங�ொ ைம் நீட் டிப
பது சொத் தி ய ேல்ை. �ற்�ொ லி� 
க�ொழி ைொ ்ளர்�ள கசொந� 
ேொநி ைங� ளுக்கு திரும்ப 

விரும் பு கி ைொர்�ள.
அண்லே யில்  இ�ற்கு ேத்

திய உள துலை அலேசசர் 
அமித்்ொ பசலசக்க �ொடி 
�ொட் டி விட்டொர். 

ஏ ற் �  ன ர வ  பு ை ம் 
கபயர்ந� க�ொழி ைொ ்ளர்�ள  
ரபருந து � ளில்  அனுபபி 
லவக்�பபட் டுள்ள னர் . 
ஆனொல் இது ரபொது ேொ ன
�ல்ை. 

சிைபபு க�யில்�ல்ள 
இயக் கி னொல் ேட் டுரே 
புைம் கபயர்ந� க�ொழி ைொ
்ளர்�ல்ள கபரு ே ்ள வில் 
கசொந� ேொநி ைங� ளுக்கு 
அனுபபி லவக்� முடி யும் 
என்பல� பல்ரவறு ேொநிை 
மு�ல்வர்� ளும் �ன்கு 
உணர்ந துள்ள னர். இது 
க�ொடர்பொ�, ேத் திய அ�லச 
ேொநிை மு�ல்வர்�ள பைர் 

வற் பு றுத் தி னர்.
அனுேதி

இல� ய டுத்து ேத் திய 
அ�சு சிைபபு க�யில்�ல்ள 
இயக்� வல�வு திட்டத்ல� 
� ய ொ  ரி த்  து ள ்ள து . 
மு�ல்�ட்ட ேொ� 400 சிைபபு  
க�யில்�ள இயக்�பப டும். 
வழக்� ேொ� ஒரு க�யி லில் 
சுேொர் 2,000 ரபர் கசல்ை 
முடி யும்.  

ஆனொல் இபர பொது சமூ�  
இலட கவ ளிலய �லட பி
டிக்� ரவண் டி யுள்ள �ொல், 
ஒரு  க�யி லில் சுேொர் 1,000 
ரபர் ேட் டுரே பய ணிக்� 
அனு ே திக்�பப டு வொர்�ள 
என்று  க�யில்ரவ துலை க�ரி
வித் துள்ளது.

இந நி லை யில், இது வல� 
௫ சிைபபு க�யில்�ள இயக்
�பபட் டுள்ள �ொ� �� வல் 

கவளி யொ கி யுள்ளது. லிங�ம்
பளளி – ஹதியொ, அலுவொ – 
புவ ரனஸ்வ �ம், �ொசிக் – 
ர ப ொ ப ொ ல் , 
கஜய்ப பூர் – பொட்னொ, 
ர�ொட்டொ – ஹதியொ ஆகிய ௫ 
வழித்� டங� ளில் ேட் டுரே 
மு�ல்�ட்ட ேொ� சிைபபு 
க�யில்�ள இயக்�பபட் டுள
்ளன. 

இபர பொது ஊ� டஙகு இம்
ேொ �ம் ௧௭–ந ர�தி வல� நீட்
டி க் � ப ப ட்  டு ள ்ள  � ொ ல் , 
ரேலும் பை சிைபபு க�யில்
�ள இயக்� ரவண் டிய நிலை 
உரு வொ கி யுள்ளது. 

எனரவ ரேலும் பை 
க�ொடர்வண் டி �ள ஆயத்� 
நிலை யில் லவக்�பபட் டுள
்ளன என்று �லட சி யொ� 
கிலடத்� �� வல் க�ரி விக்
கி ைது.

புலைம்்ப யர்நத ்தாழி லைா ளரக ளுககாக

௫ சிறபபு ரரயிலகள் இயககம்!
ஆயத்த நிவலை யில் நமலும் பலை ்தாடரைண் டி கள்!!

இதுைவர பசவ்ச மண்டலைமாக இரு்நத

கிருஷ்ணகிரி மபாவைட்்டத்தில 
மு்தல ந்ருககு ரகபாரரபானபா!
புடடபரத்திககு ்்சன்று ை்நதைர!!
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வேலூர் த�ொரப்ொடி ்கு தி யில் ேசித்து ேரும் வேக்ொ என்ற சிறுமி, �்து பி்றந�  
நொளை முன னிட்டு அந�ப ்கு தி யில் த�ொவரொ்ொ �டுபபு ்ணி யில் ஈடு ் டும்  
�ொே லர்� ளு டன இளைநது வ�க தேட்டி த�ொணடொடி ேகிழந� �ொட்சி.

தெனள், வே. 2–
144 தடை உதத ரவு நீடிப்

ப தால் 5 பபருக்கு பேல் கூடி
னால் கடும் நை வ டிக்டக 
எடுக்கப்ப டும் என்று தமி
ழக காவல் துடை எச்ச ரிக்டக 
விடுத துள்ளது.

தமிழநாட் டில் ோர்ச 24–
ம் பததி ோடை 6 ேணி 
முதல் 144 தடை உதத ரவு 
நடை மு டைக்கு வநதது. 
இதன்படி ஒபர இைத தில் 5 
பபருக்கு பேல் கூைக் கூ ைாது 
என தடை விதிக்கப்பட்ைது.

அன்டைய தினம் நள ளி
ரவு 12 ேணி முதல் ஊர
ைங்கு உதத ர வும் அே லுக்கு 
வநதது. 

இநத இரண் டும் 
ததாைர்நது நீட் டிக்கப்பட்டு 
வரு கின்ைது. தறப பாது, ஊர
ைங்கு காைம் பே 17 வடர 
நீட்  டிக்கப்பட் டுள்ளது. 
இநத நிடை யில் தமி ழக 
காவல் துடை இயக் கு னர் 
அலு வ ை கம் ்சார் பில் ஓர் 
அறிக்டக தவளி யி ைப்பட்
டுள்ளது. 

அதில் கூைப்பட் டி ருப்ப  
தா வது:–

“நேது ோநி ைத தில் ஏற
பட் டுள்ள தகாடிய 
தகாபரானா ததாறறு பநாய் 
பேலும் பர வா ேல் தடுக்க 
ேத திய அர சும், தமி ழக அர
சும் ததாைர்நது பை நை வ
டிக்டக கட்ள பேற
தகாண்டு வரு கின்ைன. 
தபாது ேக்க ளின் பாது காப்பு 
கருதி தமி ழ கம் முழு வ தும் 
144 குறை வி யல் நடை மு
டைச ்சட்ைம் 
பிர க ை னப்ப டுததப்பட்டு, 
அரசு நிர்வா கம் பை நிபநத
டன க ட்ளக் கடை பி டிக்கப் 
த ப ா து  ே க் க  ளு க்  கு த 
ததாைர்நது அறி வு டர கட்ள 
வழங்கி வந துள்ளது. 

பிர � ட ் ம்
144 தடை உதத ரவு பிர க

ை னப்ப டுததப்பட்ை பிை
கும், தபாது ேக்க ளில் பைர் 
அதன் ்சட்ை 
விதி மு டை க ட்ளச ்சரி வ ரக் 
கடை பி டிக்கா ே லும், ்சமூக 

இடை தவ ளி டயத தவிர்த
தும், உதத ர வு கட்ள மீறிச 
த்சயல்பட்டு வரு கின்ை னர். 
இததடை உதத ர வுப்படி 
ஐநது நபர்க ளுக்கு பேல் 
எநத இைத தி லும் எக்கா ர
ணத திறகா க வும் கூடு வது 
்சட்ை விபரா த ோ னது. இச
்சட்ைம் அடனதது ்சமூக, 
்சேய ேற றும் ேதம் ்சார்நத 
விழாக்கள, வழி பா டு கள 
ேற றும் கூட்ைங்க ளுக் கும் 
முழு டே யா கப் தபாருந
தும். ஆகபவ தபாது ேக்கள 
144 தடை உதத ரவு நடை மு
டை கட்ள எக்கா ர ணம் 
தகாண் டும் மீைா ேல் 
கடைப் பி டிக்க பவண் டும் 
என்று தமி ழ கக் காவல்
துடை மீண் டும் வலி யு றுத து
கி ைது.

இனி 144 தடை உதத ரவு 
மீறி, ஐநது நபர்க ளுக்கு 
பேல், எநத இைத தி லும் 
எவ் வித கார ணங்க ளுக்கா க
வும் தபாது ேக்கள கூடி
னால் ்சம்பநதப்பட்ை வர்
கள மீது மிகக் கடு டே யான 
்சட்ைப் பூர்வ ோன நை வ டிக்
டக கள பேறத காள்ளப்ப
டும் என்று எச்ச ரிக்கப்ப டு
கி ைார்கள.

ஆகபவ தபாது ேக்கள 
்சட்ை வி தி கட்ள மீறு வ டதத 
தவிர்தது, இக்த கா டிய 

ததாறறு பநாடய முழு டே
யா கக் கட் டுப்ப டுத து வ தற
குத தமி ழக காவல் து டை யி
ன ரு ைன் முழு டே யாக 
ஒத து டழக்க பவண் டும்.

இவ்வாறு அதில் ததரி
விக்கப்பட் டுள்ளது.

144 தடை நீடிப்ப தால்

5 பேருக்கு பேல் கூடி னால்
கடும் நட வ டிக்்க!
ப்பாலீஸ் எச்ச ரிகடகை!!

தெனள், வே. 2–
பிைநத நாள பகக் தவட்ை 

காத ைன் வரா த தால் தபண் 
பபாலீஸகா ரர் ஒரு வர் தூக்கு 
பபாட்டு தறத காடை 
த்சய்து தகாண்ைார்.

த்சன்டன அய னா வ ரம் 

பகு தி டயச ப்சர்நத வர் 
்சரண்யா (வயது 21). இவர் 
தரயில்பவ தபண் காவ ை
ராக பணி பு ரிநது வநதார். 

தறப பாது தகாபரானா 
தடுப்பு பணிக்காக எஸ பி ்ள
பனடு காவல் நிடை யத தில் 
பணி யாற றி னார்.

இவர் தமிழநாடு சிைப்பு 
காவல்ப டை டயச ப்சர்நத 
ஒரு காவ ைடர காத லிதது 
வநத தாக கூைப்ப டு கி ைது.

ேொக கு ேொ �ம்
பநறறு அநத காவ ை

ருக்கு  பிைநத நாள ஆகும். 
ஆகபவ ்சரண்யா, அய னா வ
ரத தில் உள்ள தனது வீட்
டுக்கு அருபக பகக் கு ைன் 
காத தி ருநதார்.

ஆனால் காத ைர் வர
வில்டை எனச த்சால்ைப்ப
டு கி ைது. இத டன ய டுதது, 
்சரண்யா, பபான் மூைம் 
ததாைர்பு தகாண்டு பபசி
யுள்ளார். அப்ப பாது இரு வ
ருக் கும் இடைபய வாக் கு
வா தம் ஏறபட்ை தாக 
கூைப்ப டு கி ைது.

இத னால் ேன உட்ளச்ச
லுக்கு உள்ளான ்சரண்யா 
வீட் டில் துப்பட்ைா வால் 
தூக் குப்ப பாட்டு தற
தகாடை த்சய்து தகாண்
ைார். தக வல் அறிநது ்சம்
பவ இைத திறகு வநத 
ஓட்பைரி பபாலீ ்சார் ்சரண்
யா வின் உைடை பிபரத பரி
ப ்ச ா  த  ட ன க் க ா க 
கீழப்பாக்கம் அரசு ேருத து
வ ே டனக்கு அனுப்பி டவத
த னர். 

பிறநத நாள் பகைக வெடை 

காதலன்வராததால்பெண்
பொலீஸ்தறபகாலல!

ஐ� ரொ ்ொத், வே. 2–
த த லு ங் க ா  ன ா  வி ல் 

இருநது 1,200 ததாழி ைா ்ளர்
கள சிைப்பு தரயில் மூைம் 
ஜ ா ர் க் க ண்  டு க் கு 
புைப்பட் டுச த்சன்ை னர்.

ஊர ைங்கு கார ண ோக 
பல்பவறு ோநி ைங்க ளி
லும், ஏரா ்ள ோன ததாழி ைா
்ளர்கள வரு வாய் இன்றி 
முைங் கிக் கிைக் கின்ை னர். 
சிை ோநி ைங்க ளில் பவறு 
ோநிை ததாழி ைா ்ளர்கள 
சிக்கி உள்ள னர். அவர்கட்ள 
அவ ர வர் த்சாநத ோநி ைங்க
ளுக்கு அடழத துச த்சல்ை 
ேத திய அரசு அனு ேதி வழங்
கி யுள்ளது. 

அதன்படி பஸகட்ள ஏற
பாடு த்சய்து தகாள்ள ைாம் 
என அறி வித துள்ளது. 

ஆனால், பஸகள மூைம் 
குடைநத அ்ள வி பைபய பய
ணி கட்ள ஏற றிச த்சல்ை 
முடி யும் என்ப தால் சிைப்பு 
தரயில்கட்ள இயக்க பவண்
டும் என ோநிை அர சு கள 
பகாரிக்டக விடுததன.

அடத ஏறறு தரயில்பவ 
அடேச்ச கம் 400 தரயில்
கட்ள இயக்க 
தீ ர் ே ா  னி த  தி  ரு ப் ப  த ா க 
த்சய்தி தவளி யா னது.

இநத நிடை யில் ததலுங்
கானா ோநி ைம் லிங்கம் 
பளளி என்ை இைத தில் சிக்
கித தவிதத 1,200 ஜார்க்
கண்ட் ததாழி ைா ்ளர்கள, 24 
தபட் டி கள அைங் கிய 
தரயில் மூைம் ஹாதியா 
என்ை நக ருக்கு அடழத துச 
த்சல்ைப்பட்ைார்கள.

வதலுஙகைா னா வில் இருநது

ஜாரககைண் டுககு 
சிறபபு வெயில்!
1,200 பேர் புறபேட்டு செனற னர்!!

புதுதடல்லி, வே. 2– 
தைல் லி யில் அதி க ்ள வி

ைான தகாபரானா பரி ப்சா த
டன கள பேறத காள்ளப்
பட்டு வரு வ தாக கூறி யுள்ள 
அம்ோ நிை முதல்வர் அர
விநத பகஜ் ரி வால், அதன் 
கார ண ோ கபவ தகாபரானா 
பநாயா ளி க ளின் எண் ணிக்
டக யும் அதி க ரிதது வரு கி
ைது என்று கூறி யுள்ளார். 
தைல் லி யில் பநறறு ஒபர 
நாளில் 223 பபருக்கு 
தகாபரானா பநாய்த தாறறு 
பாதிப்பு கண்ை றி யப்பட்
ைது. இடத ய டுதது அங்கு 
தகாபரா னா வால் பாதிக்கப்
பட்ை வர்க ளின் எண்
ணிக்டக 3,738 –ஆக அதி க
ரித துள்ளது. 

தைல் லி யில் 10 ைட்்சம் 
பபருக்கு 2,300 தைஸட் 
வீதம் அங்கு தகாபரானா பரி
ப்சா தடன த்சய்யப்ப டு கி
ைது. இது பதசிய அ்ள வில் 
பேறத காள்ளப்ப டும் பரி
ப்சா த டன க ளின் ்சரா ்ச ரி
டயக் காட் டி லும் அதி க ோ
கும். பநறறு 
த்சய் தி யா ்ளர்க ளுக்கு பபட்
டி ய ளிதத தைல்லி முதல்வர் 
பகஜ் ரி வால் கூறி ய தா வது, 
தைல்லி அரசு அதி க ்ள வி
ைான ேக்க ளுக்கு 
தகாபரானா பரி ப்சா தடன 
த்சய்து வரு கி ைது. 

இதன் மூைம் தகாபரா
னா வால் பாதிக்கப்பட்ை வர்

கட்ள முழு டே யாக அடை
யா ்ளம் காண முடி யும். 
இது வடர ேருத து வ ே டன க
ளில் சிகிசட்சப் தபறறு வநத 
1,094 பபர் குண ே டைநது 
வீடு திரும் பி யுள்ள னர். 
தைல் லி யில் முதன் மு த லில் 
பி்ளாஸோ சிகிசட்ச அளிக்
கப்பட்ை 49 வயது நப ருக்கு 
பைன் கிடைத துள்ளது. 

ஐ.சி.யு பிரி வில் உைல் 
நிடை போ்ச ே டைநத நிடை
யில் இருநத வர் தறப பாது 
குண ே டைநது வீடு திரும் பி
யுள்ளார். 

ேத திய அர சின் ஒப் பு தல் 
தபறபை இநத சிகிசட்ச 
அ ளி க் க ப் ப ட் ை து . 
ப்சாதடன அடிப்ப டை யில் 
ப ே ற த  க ா ள ்ள ப் ப  டு ம் 
பி்ளாஸோ சிகிசட்ச 
ததாைர்நது அளிக்கப்ப டும். 
தகாபரா னா வில் இருநது 
குண ே டைநத அடன வ ரும்  
பி்ளாஸோ சிகிசட்சக்கு 
தானம் த்சய்ய ஒப் புக் 
தகாண் டுள்ள னர். ராஜஸ
தான் ோநி ைம் பகாட்ைா
வில் சிக் கி யுள்ள ோண வர்
கட்ள அடழதது வர தைல்லி 
அரசு ்சார் பில் 40  பபருந து
கள இன்று அனுப்பி டவக்
கப்ப டு கி ைது. தைல்லி ேக்க
ளுக்கு இம்ோ த மும் 10 
கிபைா பரஷன் தபாருட்கள 
கூடு த ைாக வழங்கப்ப டும்.

 இவ்வாறு அவர் கூறி
னார். 

வைல் லி யில்

ககாப�ானா பநாயா ளி கள் 
அதி க ரிக்க கா� ணம் எனன? 
முதல்வர் பேஜ் ரி ்வால விளகேம்! 

வ�.வி குப்ம் ேளலப் கு தி யில் �ளைசெொ ரொய ஊ்றல் �ண டு பி டிக�ப்ட்டது.  
ேது வி லககு வ்ொலீ ெொர் அ�ள் அழித்� �ொட்சி.

ேொஷிஙடன, வே. 2–
தகாபரானா டவரஸ 

சீனா வின் வூகான் ஆய்வத
தில் இருந து தான் தவளிப்
பட் டுள்ளது என அதே ரிக்க 
அதி பர் டிரம்ப் மீண் டும் குற
ைம் ்சாட் டி யுள்ளார்.

தறப பாது உைடக ஆட்
டிப்ப டைதது வரும் 
பகாவிட்–19 என்ை 
தகாபரானா டவரஸ, சீனா

வின் வூகான் நக ரில் தான் 
முதன் முத லில் பர வி யது. 
அதன் பிைகு ேறை நாடு க
ளுக்கு பைநதது.

வூகான் நக ரில் உள்ள மீன் 
ோர்க்தகட் டில் இருநது 

இநத டவரஸ கிருமி இயற
டக யாக பதான் றி ய தாக 
சீனா கூறி யது. ஆனால், சீன 
ஆய்வ கத தில் த்சயறடக
யாக உரு வாக்கப்பட்ை
பபாது இநத கிருமி கசிந து
விட்ை தாக அதே ரிக்க 
அதி பர் தைானால்டு டிரம்ப் 
அடுதத டுதது கூறி னார்.

சிை விஞ்ா னி க ளும் 
அவ ரது கருதடத ஆபோ
திதத னர். இநத நி டை யில் 
வூகான் நகர ஆய்வ கத தில் 
இருநது தகாபரானா 
தவளிப்பட்ை தறகான ஆதா
ரம் இருப்ப தாக அதி பர் 
டிரம்ப் கூறி யுள்ளார்.

வூஹான் நுண் மி யி யல் 
ஆய்வ கத தி லி ருந து தான் 
தகாபரானா பநாய்த
ததாறறு பர வி யது என்ப தில் 
எனக்கு ஆணிதத ர ோன நம்
பிக்டக உள்ளது.

இது ததா ைா் பான முழு 
விப ரங்கட்ள என்னால் 
தறப பாது தவளி யிை முடி
யாது. அதறகான அனு ேதி 

எனக் குக் கிடை யாது.
ஆனால், தகாபரானா 

பநாய்தததாறறு வூஹான் 
ஆய்வ கத தி லி ருந து தான் பர
வி யது என்படத என்னால் 
உறு தி யா கக் கூை முடி யும்.

இநத டவரட்ச உை கம் 
முழு வ தும் பர வாத வடக
யில் சீனா வால் தடுத தி ருக்க 
முடி யும். 

ஆனால் அநத நாடு அடத 
த்சய்ய வில்டை. ஆகபவ, 
உைக நாடு க ளில் ஏறபட்
டுள்ள பாதிப் பு க ளுக்கு சீனா
தான் தபாறுப்பபறக பவண்
டும். இத னால் ஏறபட் டுள்ள 
உயிர் இழப் பு க ளுக் கும், 
தபாரு ்ளா தார இழப் பு க ளுக்
கும் அநத நாடு இழப் பீடு 
தர பவண் டும். 

எங்க ளுக்கு ஏறபட்
டுள்ள இழப்டப பவறு வித
ோக சீனா வி ைம் இருநது 
நாங்கள வசூ லிப்ப பா தும். 
அது ததாைர்பான எங்க ்ளது 
விட்ள யாட் டு கட்ள விடர
வில் ததாைர்பவாம்.

இவ்வாறு டிரம்ப் கூறி
னார்.

�ொம்் ரம், வே. ௨-–
தகாபரா னா வால் பாதிக்

க ப் ப ட் ை  வ ர் க  ளு க் கு 
சிகிசட்ச அளிக்க, பதசிய 
சிதத ேருத துவ 
நிறு வ னத தில், ைாக்ைர்கள 
தயார் நிடை யில் உள்ள னர் 
என, நிறு வ னத தின் இயக் கு
னர், மீனா கு ோரி ததரி வித
துள்ளார்.

தாம்ப ரம் ்சான பைா ரி யத
தில் உள்ள, பதசிய சிதத 
ேருத துவ நிறு வ னத தின், 
இயக் கு னர் மீனா கு ோரி 
தவளி யிட் டுள்ள த்சய் திக் கு
றிப் பில் கூறி யி ருப்ப தா வது:

தகாபரானா டவரஸ தாக்
கா ேல் இருக்க, உைல் வலி
டே டய யும், பநாய் தடுப்
பாறை டை யும் அதி க ரிக் கும் 
வடக யி ைான, உணவு வடக
க ளின் ததாகுப் பு கள, நிறு வ
னத தின் இடண ய த ்ளத தில் 
ப தி  வி  ை ப் ப ட்  டு ள ்ள ன .
இடத, பின்பறறி ேக்கள தங்
கட்ள தறகாத துக் தகாள்ள
ைாம்.

தோததம், 270 ைாக்ைர்
கள ேற றும் சிதத ேருத துவ 
பட்ை பேறப டிப்பு ோண
வர்கள, பயிறசி தபறறு, 
தகாபரா னா வால் பாதிக்கப்
பட்ை பகு தி க ளில், பணி பு

ரிய தயா ராக உள்ள னர்.
த க ா ப ர ா  ன ா  வு க் கு 

ேருநது கண் டு பி டிக் கும் 
வித ோக, ‘்சார்ஸ’ டவர சின் 
புர தத து ைன், 15 வடக யான 
சிதத ேருந து கட்ள 
இடணதது ப்சாதடன த்சய்
த தில், நல்ை முடிவு கிடைத
துள்ளது. இது தவிர, சிதத 
ேருத து வத தில், தகாடிய 
ஜுரங்க ளுக்கு தகாடுக்க 

கூடிய, கப சு ரக் குடி நீர் உட்
பை, ஐநது வடக யான குடி
நீர்கட்ள, விைங் கு க ளுக்கு 
தகாடுதது ப்சாதிக் கும், 
ஆராய்ச சி க ளும் நைநது வரு
கின்ைன.விடர வில், இநத 
ஆராய்ச சி கள இறுதி வடி
வம் தபறறு, நல்ை முடிவு 
கிடைக் கும் என, நம் பு கி
பைாம்.இவ்வாறு அவர் கூறி
னார்.

திருப்த் தூர் ேொேட்ட ஆட் சி யர் அலு ே ல �த் தில் ஆவரொக கிய சி்றபபு திட்டத்ள� த�ொடஙகி ளேத்து, �் சு ரக  
குடி நீர் ேற் றும் நில வேம்பு ்வு டளர �தலகடர் சிே ்  ருள ேழங கிய �ொட்சி. அரு கில் சித்� ேருத் துே அலு ே லர் விகரம்  
உளைொர்.

வகைாபொ னா வுககு சிகிசட்ச அளிககை

பதசிய சிதத மருத துெ 
டமயம் தயா ொ கி றது!
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வகைாபொனா டெெஸ்

சீன ஆய்வ கத் தில் 
இருந் து தான் கசிந்தது!

ஆதா ரம் இருபே தாே டிரம்ப 
மீண் டும் குறறசொட்டு!!

டிரம்ப



புதுடெல்லி,மே.2-–
தமிழ்நாடு பைைர் ந்ட் 

கநார்்பை ரே ஷன் சநார் பில் 
விடுகக்பைட்்ட ரூ.2,000 
ரகநாடி மதி்ப பி லநான ந்டண்
்ட ருககு மத் திய அேசு தப்ட 
விதித் துள்ளது. அது மட் டு
மல்லநா மல், தவறு நசயத
வர்கள மீது கடும் ்்ட வ
டிகபக ைநாயும் என 
எசச ரிகபக விடுத் துள்ளது.

ைநாேத் ந்ட் திட்்டத் திற்கு 

்நான்கு ‘ரைகரகஜக ்ளநாக’ 
ஆன்பலன் ந்டண்்டர் 
5.12.2019 அன்ரறே ரகநாே்ப
ைட்டு, அபதச சமர்்ப பிக
கும் கப்ட சித் ரததி ஜன வரி 
20 ஆம் ரததி யு ்டன் முடிந் து
விட்்டது. 22.1.2020 அன்று 
அந்த ந்டண்்டர் 
திறேகக்பை டு வ தநா க வும் அறி
விகக்பைட்டு, அந்தத் ரததி
யும் முடிந் து விட்்டது. 

20.1.2020ம் ரததி 
ந்டண்்ட ருககு இறு தித் 
ரததி என்ை தநால், அது 
நதநா்டர்ைநான முன் கூட்்டம் 
்ப்ட நைற்றேதநா அல்லது 
ேத்து நசயய்பைட்்டதநா? 
என்றே ரகள விககு நதளி
வநான ைதில் இல்பல. இதற்
கி ப்டரய இந்த இறு தித் 
ரததிக கு்ப பிறேகு தக வல் 
நதநாழில் நுட்ைச நசய லநா
்ளர் சந்ர தநாஷ் ைநாபு ஐ.ஏ.எஸ். 
விரு்பை ஓய வில் நசன்றே தநா
கச நசயதி கசிந்தது.

இந்  நி  ப ல  யி ல் , 
27.1.2020 அன்று அவ ரும், 
தமிழ்நாடு பைைர் ந்ட் 
கநார்்பை ரே ஷன் நிர்வநாக 
இயக கு ் ேநாக இருந்த எம்.
எஸ்.சண் மு க மும் திடீ
நேன்று ‘்டம்மி’ ைத வி க
ளு க கு 
தூக கி ய டிகக்பைட்்ட தும் 
சர்சபசபய கி்ள்ப பின. ஏற்க
னரவ வி்ட்பைட்்ட ந்டண்
்டர் (டிஐ பி ஆர்/4685/
ந்டண்்டர்/2019) என்ன 
ஆயிற்று? அறி விகக்பைட்்ட
ைடி 22.1.2020 அன்று ரமற்
கண்்ட அந்த ்நான்கு ரைக
ரகஜகள அ்டங் கிய 
ந்டண்்டர் திறேகக்பைட்்டதநா 
இல்பலயநா? என அடுகக
டுககநான ரகள வி கள ைநாேத் 
ந்ட் உளகட்்ட பம்ப பு்ப 
ைணி க ளின் ந்டண்்ட ரில் 
அணி வகுத்து நிற் கின்றேன.

விஸ்வரூபம்
ரகநா்ப பு கள உண்பமபய 

இ்பர ைநாது மட் டு மல்ல, 
எ்பர ைநா தும் ரைசும் என்
ைபத யநாரும் மறேகக முடி
யநாது. ைநாேத் ந்ட் ந்டண்்ட
ரில் ்ப்ட நைற் றுள்ள 
திபே ம பறேவு ேக சி யங்கப்ள 
விசநா ரித்தநால், இந்த ந்டண்

்டர் தக வல் நதநாழில் நுட்ைத் 
துபறே யின் 9–வது ஊழல் 
அதி ச ய மநா கரவ இருக கும் 
என்றே விமர்ச னம் விஸ்வ ரூ
ைம் எடுத் துள்ளது.

2,000 ரகநாடி ரூைநாயககு 
ரமலநான ைநாேத் ந்ட் ந்டண்
்டர் முபறே ரக டு கப்ள துரு
வித் து ருவி விசநா ரித்தநால் 
ரமலும் ைல திடுக கி டும் தக
வல்கள நவளிசசத் திற்கு 
வரும் என்று கூறே்பை டு கி றேது. 

இந்த விவ கநா ேத்பத 
அறே்பர ைநார் இயககம் மத்
திய அே சின் கவ னத் திற்கு 
நகநாண்டு நசன்றேது. ந்டண்
்டபே நிறுத்தி பவக கு மநாறு 
தமி ழக அேபச மத் திய வர்த்
த கம் மற் றும் நதநாழில் 
அபமசச கத் தின் கீழ உள்ள 
நதநாழில் மற் றும் உள்நாட்டு 
வர்த்தக ரமம்ைநாட் டுத் 
துபறே ைணித் துள்ளது.
அதிரடிதிருபபம்

குறி்ப பிட்்ட ௨ நிறு வ னங்
கள மட் டுரம ையன்நை றும் 
வபக யில் தமி ழக அேசு 
ந்டண்்டர் விதி மு பறே கப்ள 
மநாற் றி யுள்ளது என்ை து தநான் 
அறே்பர ைநார் இயககத் தின் 
பிே தநான குற்றேசசநாட்டு 
ஆகும். இது நதநா ்டர்ைநாக 
ஏற்க னரவ முத ல பமசசர், 
தபல பமச நசய லநா ்ளர் மற்
றும் நதநாபலத்ந தநா ்டர் புத் 
துபறேககு கடி தம் எழு தி யுள
்ள தநாக அறே்பர ைநார் இயககத்
தின் அபம்பைநா ்ளர் நஜய
ேநாம் நவங்க ர்ட சன் 
கூறி யுள்ளநார். இதற் கி
ப்டரய தவறு நசயத வர்கள 
யநாரும் த்பை முடி யநாது. 
அவர்கள மீது கடும் ்்ட வ
டிகபக ைநாயும் என்று மத்
திய அேசு எசச ரிகபக விடுத்
துள்ளது. 

மத் திய அே சுக கும், தமி
ழக அே சுக கும் இப்ட யி
லநான உறேவு ைடி்பை டி யநாக 
நதநாயவு அப்டந்து வரு கி
றேது. எனரவ எதிர்ைநா ேநாத 
அதி ேடி திரு்பைம் திடீ நேன 
ஏற்ை்ட வநாய்ப புள்ளது 
என்று ந்டல்லி அே சி யல் 
வட்்டநா ேத் தக வல் நதரி விக
கி றேது. 
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ம்வலூர்-ஆந்திரஎல்்லைபகுதியானகிறிஸதியான்மபட்ெஎல்்லைபபகுதியில்உயர்
ம�ாபுரம்அ்ேத்துபாது�ாபபுபணியில்ஈடுபடும்மபாலீசா்ரபெத்தில்�ாணலைாம்

்வாணியம்பாடி�சமசரிசா்லையில்த்ெஉத்தர்்வமீறிடசயல்படெடதாழிறசா்லை்ய
ஆ்ணயர்சிசல்தாேஸசீல்்்வத்த�ாடசி.அருகில்சம்பத்ேறறும்அரிஆகிமயார்
உள்ளனர்.

திரு்வணணாே்லையில் அரசு பணிே்ன முன்பு டதா.மு.ச.வினர் 8 ேணி மேர
ம்வ்லை்ய10ேணிமேரோ�உயர்த்திய்த�ணடித்து�ருபபுமபடஜ்அணிந்துஎதிர்பபு
டதரிவித்த�ாடசி.

டசன்்ன,மே.2–-
நகநாரேநானநா தடு்பபு ்்ட

வ டிகபக யநாக ஊே ்டங்கு 
நீட் டிகக்பைட்டு இரு்பை
தநால் ஒவந வநாரு 
குடும்ைத் திற் கும் ரமலும் 
ரூ.2,000 வழங்க ரவண்
டும் என தமி ழக அே சுககு 
டி . டி . வி . தி ன  க  ேன் 
ரகநாரிகபக விடுத் துள்ளநார். 

இது கு றித்து அ.ம.மு.க. 
நைநாதுச நசய லநா ்ளர் டி.
டி.வி.தின க ேன் நவளி யிட்
டுள்ள அறிகபக யில் கூறி யி
ரு்பை தநா வது:–

ஊே ்டங்கு ரம 3 ஆம் 
ரததி யு ்டன் முடி வ ப்டய 
உள்ள நிபல யில் ‘அதபன 
முழு பம யநாக முடி வுககு 
நகநாண் டு வ ரு வது ்ல்ல
தல்ல; ைடி்பை டி யநா கரவ 
த்ளர்த்த ரவண் டும்’ என்று 
மருத் துவ வல் லு னர் குழு 
அே சுககு அறிகபக அளித் தி
ருக கி றேது. நசன்பன யில் 
்நாளர தநா றும் ைநாதிகக்பை
டும் ்ைர்க ளின் எண்
ணிகபக மிக ரவக மநாக அதி
க ரி்பை பத்ப ைநார்த்தநால் அது 
சரி என்ரறே ைடு கி றேது. அ்ப
ைடி ஊே ்டங்பக நீட் டிக கும் 
முடிபவ அேசு எடுக கும்
ரைநாது, மகக ளுககு குழ்ப
ைம் ஏற்ை ்டநா த ைடி முன் கூட்
டிரய நதளி வநான 
்ப்ட மு பறே க ர்ளநாடு அறி
வித் தி்ட ரவண் டும்.
உறுதிடசயயம்வண-

டும்
ரமலும், ஏபழ எளிய 

அடித்தட்டு மககப்ள 
நதநா்டர் ஊே ்டங்கு நமநாத்த
ம நா க 

புேட் டி்பர ைநாட் டி ருக கி றேது. 
அவர்க ளுககு மூன்று 
ரவப்ள உணவு கிப்ட்பைது 
நைரும் சவநா லநா கரவ இருக
கி றேது. எனரவ ஊே ்டங்கு 
நீட் டிகக்பை டும் ைட்சத் தில், 
ஏபழ எளிய, ்டுத்தே மக
கள உள ளிட்்ட தமி ழக மக
கள அபன வ ருக கும் மூன்று 
ரவப்ள உணவு கிப்ட்ப
ைபத அேசு உறுதி நசயய 
ரவண் டும்.

ரேஷன் கநார் டு தநா ேர்கள 
மற் றும் அபம்ப பு சநாேநா 
நதநாழி லநா ்ளர்க ளுககு முதற்
கட்்ட மநாக அறி விகக்பைட்்ட 
ரூ.1000, அபம்ப பு சநாேநா 
நதநாழி லநா ்ளர்க ளுககு இேண்
்டநாம்கட்்ட மநாக அறி விகக்ப
ைட்்ட ரூ.1000 ஆகி யபவ 
முழு பம யநாக நசன்றே ப்ட
வபத தமி ழக அேசு துரி த்ப
ை டுத்த ரவண் டும். தற்
ரைநாது ஊே ்டங்பக 
நீட் டித்தநால் கூடு தல் உத வி
யநாக குபறேந்த ைட்சம் 

ரமலும் ரூ.2000 ஒவந வநாரு 
குடும்ைத் திற் கும் உ்ட ன டி
யநாக வழங்க்பை ்ட ரவண்
டும். இதற்கநாக மத் திய அே
சி ்டம் இருந்து தமி ழக அேசு 
கூடு தல் நிதி பயக ரகட் டு்ப 
ந ை றே  ர வ ண்  டு ம் . 
பிே த ம ருககு கடி தம் எழு தி
ய ரதநாடு க்டபம முடிந்தது 
என முத ல பமசசர் ைழ னி
சநாமி விட் டு வி ்டக கூ ்டநாது.

இவவநாறு அவர் கூறி யுள
்ளநார்.

ஊரடங்கைநீட்டிப்பதால்

குடும்பத்திற்குரூ.2,000
வழஙகைவவண்டும!

டி.டி.வி.தினகைரன்வகைாரிக்கை!!

டி.டி.வி.தின�ரன்

டசன்்ன,மே.02–
மும்பை யில் வசிக கும் 

த மி  ழ ர் க  ளு  ்டன் 
மு.க.ஸ்்டநாலின் கநாநணநா
லிக கநாட்சி மூலம் உபே யநா
டி னநார். மும்பை யில் சிக கி
யுள்ள  தமி ழர்கப்ள மீட்க 
உ்ட னடி ்்ட வ டிகபக கப்ள 
ரமற்ந கநாள்ள ரவண் டு
நமன்று பிறே மநாநி லங்க ளில் 
சிக கி யுள்ள தமி ழர்கப்ள 
மீட்க சிறே்பபு அதி கநா ரி யநாக 
நிய ம னம் நசயய்பைட்
டுள்ள கூடு தல் தபல பமச 
நசய லநா ்ள ருககு கடி தம் எழு
தி யுள்ளநார்.

நகநாரேநானநா ரைரி ்டர் கநாே
ண மநாக அறி விகக்பைட்
டுள்ள ஊே ்டங்கு உத்த ே வி
னநால் ைநாதிகக்பைட் டுள்ள 
மகக ளுககு உத வும் ர்நாக
கத்ர தநாடு திமுக சநார் பில் 
‘ஒன் றி பண ரவநாம் வநா’ 
நசயல் திட்்டம் உரு வநாகக்ப
ைட் டுள்ளது. இதன் 
நதநா்டர்ச சி யநாக மநாவட்்ட 
நிர்வநா கி க ளு ்டன் திமுக 
தபல வர் மு.க.ஸ்்டநாலின் 
நதநா்டர்ந்து ஆரலநா சபன 
்்டத்தி வரு கி றேநார்.

இந்த நிபல யில் ர்ற்று 
மும்பை வநாழ தமி ழர்க ளு
்டன் மு.க.ஸ்்டநாலின் 
கநாநணநா லிக  கநாட்சி மூலம் 
கலந் து பே யநா டி னநார். அ்ப
ரைநாது மும்பை யில் உள்ள 

தமிழ அபம்ப பு க ளின் நிர்
வநா கி கள, பிே மு கர்கள, 
வியநா ைநாே சங்க நிர்வநா கி கள 
உள ளிட்்ட  ைல்ரவறு தே்ப பி
ன ரு ்டன் ரைசி னநார்.

சிறபபுஅதி�ாரி
பின்னர் அவர்க ்ளது 

ரகநாரிகபகபய ஏற்று அவர்
கப்ள தமி ழ கம் அபழத்து 
வே ஏற்ைநாடு நசய யும்ைடி 
பிறே மநாநி லங்க ளில் 
சிக கி யுள்ள தமி ழர்கப்ள 
மீட்க சிறே்பபு அதி கநா ரி யநாக 
நிய ம னம் நசயய்பைட்
டுள்ள வரு வநாய மற் றும் 
ரைரி ்டர் ரமலநாண்பமத் 
துபறே கூடு தல் தபல பமச 
நசய லநா ்ளர் அதுல்யநா மிஸ்
ேநா வுககு கடி தம் எழு தி
யுள்ளநார்.

அந்த கடி தத் தில் கூறே்ப
ைட் டி ரு்பை தநா வது:–

ம க நா  ே நா ஷ் ட் ே நா  வி ல் 
வநாழும் தமி ழ கத்பதச 
ரசர்ந்த நதநாழி லநா ்ளர்க ளு
்டன் இன்று ்நான் ்்டத் திய 
கநாநணநா லிக கநாட்சி ஆரலநா
ச பன யில், அங்கு வநாழும் 
்ம் மநாநி லத் நதநாழி லநா ்ளர்
கள அபன வ ரும், தமி ழ கம்  
திரும்ை விரும் பு வ தநா கத் 
நதரி வித்த னர். ஆகரவ, 
அவர்க ளுக குத் ரதபவ
யநான உத வி க ப்ளச நசயது, 
அவர்கப்ள சிறே்பபு நேயில்
கள மூலம் தமி ழ கத் திற்கு 
அபழத்து வரு வ தற்கு உரிய 
ஏற்ைநா டு கப்ள உ்ட ன டி யநாக 
ரமற்ந கநாள ளு மநாறு அன் பு
்டன் ரகட் டுகந கநாள கி
ரறேன்.

நகநாரேநானநா ர்நாயத்த
டு்பபு முன்நனசச ரிகபக 
்்ட வ டிகபக கள அடி்பை
ப்ட யில், மகநா ேநாஷ் டி ேநா
வில் இருந்து அவர்கப்ள 
தமி ழ கம் அபழத் து வந்து, 
தமி ழ கத் தில் அவர்க ளுககு 
உரிய ைரி ரசநா த பன கள 
நசயது, அேசு அறி வித் துள்ள 
வழி கநாட் டு தல்க ளின்ைடி 
தனி பம்பை டுத்தி, அவர்க
்ளது ைநாது கநா்பபை உறுதி 
நசய தி்ட ரவண் டும் என்
றும்  வலி யு றுத் திக ரகட்
டுகந கநாள கி ரறேன்.

இவவநாறு அந்த கடி தத்
தில் கூறே்பைட் டுள்ளது. 

 

ககைாவரானாவ்பரிடரில்சிககித்தவிபபு:

மும்பையில்வாழும்தமிழர்கபை
தமிழ்கம்அபழத்துவரவவண்டும்!
மு.கை.ஸடாலின்அறிவிபபு!!

மு.�.ஸொலின்

டசன்்ன,மே.02–
டசன்்னம�ாயம்மபடுோர்்கட�டடில்

ட�ாமரானா் ்வரஸபரவி்வருகிறது.இந்த
நி்லையில்அங்கிருந்துஅரியலூர்டசன்ற
13மபரில்7மபரு்ககுட�ாமரானாடதாறறு
உறுதிடசயயபபடடுள்ளது.
ம�ாயம்மபடுோர்்கட�டடில்�ெந்தசிலை

ோட�்ளா� ட�ாமரானா டதாறறு அதி�-
ரித்து்வருகிறது.�ெந்த28–ந்மததி2�ாய-
�றிவியாபாரி�ள,பழவியாபாரி�ள,ோர்்க-
ட�டடில் பணிபுரிந்த டி்ர்வர்
ஆகிமயாரு்ககு  ட�ாமரானா டதாறறு
பாதிபபு�ாணபபடெது.
இத் னயடுத்துோர்்கட�டடில்பணிபு-

ரிந்து ட�ாமரானாவில் பாதி்க�பபடெ
குடும்பத்தினரு்ககும் ்்வரஸ பரவியது.
டி்ர்வரின்11்வயதுே�னு்ககும்மோய
டதாறறு ஏறபடெது. பூ ோர்்கட�டடில்
பணிபுரிந்தடதாழிலைாளிஒரு்வர்பாதி்க�ப-
படொர்.

இந்த நி்லையில் ம�ாயம்மபடு ோர்்க-
ட�டடில்மேறறுமுன்தினம்ஒமரோளில்
வியாபாரி�ள, டதாழிலைா்ளர்�ள என 30
மபரு்ககு ட�ாமரானா ்்வரஸ பரவியுள-
்ளது.இதுடபரியஅதிர்சசி்யஏறபடுத்தி-
யது. ்்வரஸ பர்வ்லை �டடுபபடுத்த
டசன்்னோே�ராடசிஅதி�ாரி�ளேறறும்
சு�ாதாரத்து்றஅதி�ாரி�ளதீவிர�ண-
�ாணிபபில்ஈடுபடடு்வருகின்றனர்.
அரியலூர்டசன்ற7மபர்
இந்த நி்லையில் ம�ாயம்மபடடில்

இருந்து13மபர்டசாந்தஊரானஅரியலூ-
ரு்ககுபுறபபடடுடசன்றனர்.அபமபாது
அ்வர்�்்ளபரிமசாதித்ததில் 7 மபரு்ககு
ட�ாமரானாடதாறறுஉறுதிடசயயபபட-
டுள்ளது. சர்ககு ்வா�னங்�ளில் டசன்ற
அ்வர்�்்ளதனி் ேபபடுத்திதீவிர�ண-
�ாணிபபில்்்வத்துள்ளனர்.இந்த சம்ப-
்வம்அந்தபகுதியில்அதிர்சசி்யஏறபடுத்-
தியுள்ளது.

்வரஸகதாற்றுஅதிகைரிபபு:
வ்காயம்வைட்டில்இருந்துஅரியலூர

சென்ற7வைருக்குச்காவரானாைாதிப்பு!

மு்ைவகைடுபுகைார்எதிகராலி:
தமிழகஅரசின்ரூ.2,000ககோடி
டெணெருக்குமத்தியஅரசுதடெ!
நடவடிக்கை்பாயுமஎனஎச்சரிக்கை!!

ம�ா்்வ,மே.2–
ரகநாபவ ேயில் நிபல யத்

தில் நகநாரேநானநா வநார் டு க
்ளநாக மநாற்றே்பைட்்ட 40 ேயில் 
நைட் டி கள, 20 நைட் டி கள 
நகநாண்்ட 2 ேயில்க ்ளநா க்ப 
பிரிகக்பைட்டு, ரகநாபவ, 
ஈரேநாடு நிபல யங்க ளில் 
தயநார் நிபல யில் நிறுத்தி 
பவகக்பைட் டுள்ளன.

நகநாரேநானநா ர்நாயத்
நதநாற்று ைே வநா மல் தடுகக 

்நாடு முழு வ தும் மநார்ச 24–
ஆம் ரததி முதல் ஊே ்டங்கு 
உத்த ேவு அமல்ை டுத்த்பைட்
்டது. இத னநால் ்நாட் டின் 
அபனத்து மநாநி லங்க ளி
லும் ரசர்த்து, 3,700 ேயில்
கள இயகக்பை ்டநா மல் நிறுத்
த்பைட் டுள்ளன.

இந்  நி  ப ல  யி ல் , 
நகநாரேநானநா ர்நாயத்நதநாற்
றுககு சிகிசபச ரமற்
நகநாள்ள உத வும் வபக யில், 
ரசலம் ரகநாட்்டத் தில், 
ரகநாபவ ேயில் நிபல யத் தில் 
உள்ள ைணி மபன யில் 
நிறுத் தி பவகக்பைட் டி ருந்த 
32 ேயில் நைட் டி கள மற் றும் 
ஈரேநாடு ைணி ம பன யில் 
நிறுத் தி பவகக்பைட் டி ருந்த 
8 நைட் டி கள என நமநாத்தம் 
40 நைட் டி கள நகநாரேநானநா 
வநார் டு க ்ளநாக மநாற்றே்ப
ைட்்டன.

இதில், ர்நாயநா ளி க ளுககு 
தனி வநார் டு கள, மருத் து வர்
கள, நசவி லி யர், மருத் துவ 
உத வி யநா ்ளர்க ளுககு தனி
யநாக வநார் டு கள அபமகக்ப
ைட் டுள்ளன. 40 நைட் டி க
ளில், 384 ைடுகபக வச தி கள 
ஏற்ை டுத்த்பைட் டுள்ளன. 
ஏ்பேல் 7ஆம் ரததி ைணி கள 

நிபறே வுற்று நகநாரேநானநா 
வநார் டு க ்ளநாக மநாற்றே்பைட்
டுள்ள இந்த ேயில் நைட் டி
கள இது வபே ையன்ைநாட்
டு க கு 
அனு்பை்பை ்ட வில்பல.

இது நதநா்டர்ைநாக, 
ரகநாபவ ேயில் நிபலய 
இயக கு ்ர் சதீஷ் சே வ ணன் 
கூறி ய தநா வது:– 40 ேயில் 
நைட் டி கள நகநாரேநானநா 
வநார் டு க ்ளநாக மநாற்றே்பைட்டு, 
அபவ 20 நைட் டி கள 
நகநாண்்ட 2 ேயில்க ்ளநாக 
இபணகக்பைட் டுள்ளன. 
அதில் ஒரு ேயில் ரகநாபவ யி
லும், மற்ந றேநாரு ேயில் 
ஈரேநாடு ேயில் 
நி ப ல  ய த்  தி  லு ம் 
நிறுத் தி பவகக்பைட் டுள
்ளன. ரதபவ்பை டும் இ்டத்
திற்கு இந்த ேயில் நைட் டி
கள உ்ட ன டி யநாக அனு்பபி 
பவககத் தயநார் நிபல யில் 
உள்ளன என்றேநார்.

வகைா்வ,ஈவராட்டில்
40சரயில்சைட்டி்கள்ச்காவரானா
வாரடு்கைா்கமாற்றம்!

புதுடெல்லி,மே.02–
சிவ்பபு மண்்ட லம் உட்

ை்ட அபனத்து ைகு தி க ளி
லும் மதுகக ப்ட கப்ள 
திறேகக மத் திய அேசு அனு ம
தி ய ளித் துள்ளது. மத் திய 
அேசு ர்ற்று ரம 4–ந் ரததி
யில்  இருந்து ்நாடு முழு வ
தும் ைல்ரவறு ைகு தி க ளில் 
ஊே ்டங்கு த்ளர்த்தி உத்த ே
விட்்டது. 

இது நதநா்டர்ைநாக மத் திய 
உள துபறே அபமசச கம் 
நவளி யிட்்ட அறிகபக யில் 
மதுகக ப்ட கப்ள நிைந்த
பன யு ்டன் திறேகக அனு மதி 
வ ழ ங் க ்ப ை ட்  டு ள ்ள து . 
சிவ்பபு, ஆேஞ்சு, ைசபச 
மண்்ட லங்க ளில் நிைந்த
பன யு ்டன் மதுகக ப்ட கள 
திறேகக அனு ம திகக்பை டும். 

சிவ்பபு மண்்ட லங்க ளில் 
சீல் பவகக்பைட்்ட ைகு தி க
ளில் மதுக கப்ட கப்ள 
திறேகக முடி யநாது. ்கர்்ப பு
றேங்க ளில் வணிக வ்ளநா கங்

கள, சந்பத கள அல்லநாத 
ைகு தி க ளில் நசயல்ை டும் 
மதுகக ப்ட க ளில்  மது விற்
ை பனககு அனு மதி அளிக
க்பை டு கி றேது. மது வநாங்க 
வரு ரவநார் இப்டரய 6 அடி 
சமூக இப்ட நவளி இரு்பை
பத யும், ஒரே  ர்ேத் தில் 5 
ரைருககு ரமல் அனு ம திக
க்பை ்டநா த பத யும் ஊழி யர்
கள உறுதி நசயய ரவண்
டும். அரத சம யம், நைநாது 
இ்டங்க ளில் மது அருந்
தரவநா, ைநான், குட்கநா 
ரைநான்றே புபக யி பல்ப 
நைநாருட்கப்ள ையன்ை டுத்
தரவநா அனு மதி இல்பல 
என்று மத் திய உள துபறே 
அபமசச கம் நதரி வித்
துள்ளது. 

ஆனநால்  தமி ழக அேசு 
இன்று ்்டக கும் ஆரலநா ச
பனககு பிறேகு  இபத அமல்
ை டுத் து வது குறித்து முடிவு 
எடுக கும். 

சிவபபுமண்டலமஉட்்பட
அ்னத்து்பகுதிகைளிலும
மதுக்்கபை்கபைதி்றக்்க
மத்தியஅரசுஅனுமதி!
சீல்் வககைப்பட்ட்பகுதிகைளில்
மட்டுமவிற்்ப் னககுத்ட!!

மற்றே கநாே ணங்க ளுககநாக 
நவளிரய வேக கூ ்டநாது. இது
த விே, மதுககப்ட விற்
ைபன, ைஸ் ரைநாக கு வ ேத்து, 
கநால் ்டநாகசி ரசபவ, ரைநான்
றே வற் றிற் கும் மத் திய அேசு 
ர்ற்று புதிய சலு பக கப்ள 
அறி வித்தது. அரத சம யம் 
சிவ்பபு, ைசபச,ஆேஞ்சு 
ம ண் ்ட  ல ங் க ப ்ள 
நிர்ண யிக கும் அதி கநா ேத்பத 
மத் திய அேசு மட் டுரம 
நசயல்ை டுத்த முடி யும் என்
றும்  அறி விகக்பைட் டுள்ளது. 

ஒரு ைகு திபய சிவ்பபு 
மண்்ட ல மநாக மநாற் றும் அதி
கநா ேம் மநாநில அே சுககு வழங்
க்பைட் டுள்ளது. ஆனநால் 
சிவ்பபு  மண்்ட லத் தில் 
இருந்து மற்றே ைகு தி க ளுககு  
மநாற் று வபத மத் திய அேசு 
தநான் முடிவு நசய யும் என்று 
கூறி யுள்ள னர். 

ரமற்கண்்ட அறி வி்ப பு
கப்ள உள துபறே அபமசச
கம் ர்ற்று  நவளி யிட்்டது. 

ஆனநால் தமி ழ கத் தில் ஏற்க
னரவ க்டந்த மநாதம் 15–ந் 
ரததி நவளி யிட்்ட கட் டு்ப
ைநா டு கள த்ளர்வு கூ்ட  நைரும்
ைநா  லும் அமல்ை டுத்த 
வில்பல. எனரவ ர்ற்று 
மத் திய அேசு அறி வித்த த்ளர்
வு கப்ள  அமல்ை டுத் து வது 
குறித்து இன்று கநாபல  11 
மணிககு முத ல பமசசர் 
எ்ட்பைநாடி ைழ னி சநாமி 
அபமசச ேபவ கூட்்டத் தில் 
ஆரலநா சபன ்்டத் தி னநார். 
தமிழ்நாட் டின் நைநாரு ்ளநா
தநாே ்்ட வ டிகபக கப்ள  மீண்
டும் முன்நன டுத்து நசல்ல
வும், கட் டு்பைநா டு கப்ள 
த்ளர்த்த வும், ஆரலநா சபன 
கூறே அபமகக்பைட்்ட சிறே்ப
புக குழு தனது இப்டககநால 
அறிகபகபய அே சி ்டம் 
ர்ற்று தநாககல்  நசயதது.

அ த  ன  டி ்ப ை  ப ்ட  யி ல்  
இன்று அபமசச ே பவ யில் 
விவநா திகக்பைட்்டது. தமிழ
்நாட்ப்ட நைநாறுத்த வ பே
யில் சிவ்பபு மண்்ட ல்பை கு

தி க ளில் இ்பர ைநாது இருக கும் 
ஊே ்டங்கு கட் டு்பைநா டு கப்ள 
நீடிகக அேசு ஆரலநா சித்து 
வரு வ தநாக கூறே்பை டு கி றேது. 
மற்றே ைகு தி க ளில் மத் திய அே
சின் புதிய விதி மு பறே க ளுககு 
ஏற்ை மநாற்றேங்கள ஏற்ை்ட 
வநாய்ப புள்ளது. 

கெலூரில்
நோடைமுழுஊரெங்கு!

�ெலூர்,மே.02–
க்டலூர் மநாவட்்டத்தில் ்நாப்ள முழு ஊே்டங்குககு 

மநாவட்்ட ஆட்சியர் உத்தேவிட்டுள்ளநார். க்டலூர் 
மநாவட்்டத்தில் நகநாரேநானநா பவேஸ் ைேவபல தடு்பைதற்கநாக 
அந்த மநாவட்்ட ஆட்சியர் தீவிே ்்டவடிகபககப்ள எடுத்து 
வருகிறேநார். இதனநால் ்நாப்ள 3–ந்  ரததி க்டலூர் மநாவட்்டத்தில் 
முழு ஊே்டங்கிற்கு உத்தேவி்ட்பைட்டுள்ளது. இந்த முழு 
ஊே்டங்பக  நைநாதுமககள அபனவரும் கட்டுகரகநா்பபு்டன் 
கப்டபிடிகக ரவண்டுநமன்று வலியுறுத்த்பைட்டுள்ளது.

வணிக நிறுவனங்கள அபனவரும் ஒத்துபழகக 
ரவண்டுநமன்றும் ரகட்டுகநகநாள்ள்பைட்டுள்ளது. அரத 
ர்ேத்தில் முழு ஊே்டங்கின் ரைநாது ைநால், மருந்து 
நைநாருட்கள உளளிட்்டபவகள தவிே மற்றே நிறுவனங்கள 
இயங்குவதற்கு அனுமதி இல்பல என்று க்டலூர் மநாவட்்ட 
ஆட்சியர்  அறிவித்துள்ளநார்.

தமிழநாட்டில்அமல்்படுத்த...
1–ம்ப்க�த்டதாெர்சசி

ஆட்வடாகதாழிலாளர்கைளுககு

நலதிட்ைஉதவி்கள்!
ம்வலூர்மே,01–

    ரவலூர் ரமற்கு மநாவட்்ட தக வல் நதநாழில் நுட்ை பிரி
வின் சநார் பில் ரம தினத்பத முன் னிட்டு  நதநாழி லநா ்ளர்க ளுக
கும் மற் றும் ஆட்ர்டநா ஓட் டு ்ர்க ளுககு இல வ ச மநாக 5 கிரலநா 
அரிசி மற் றும் மளிபக நைநாருட்கள  என 150 குடும்ைங்க ளுககு 
ரவலூர் ரமற்கு மநாவட்்ட கத வல் நதநாழில் நுட்ை பிரிவு நசய
லநா ்ளர் ஜனனீ சதிஷ் குமநார் சநார் பில் கழ க்ப நைநாரு ்ளநா ்ளர் 
மூர்த்தி வழங் கி னநார். இந் நி கழச சிககு அேசு வழகக றி ஞர் 
அண்ணநா நதநாழிற்கங்க நசய லநா ்ளர் அண்ணநா மபல ரவலூர் 
ரமற்கு ைகுதி கழக நசய லநா ்ளர் ்நாகு (எ) ்நாக ேநா ஜன் ஆகி
ரயநார் முன் னிபல வகித்த னர். இந் நி கழச சி யில் தக வல் 
நதநாழில் நுட் பிரிவி தபல வர் ேநாஜன் நைநாரு ்ளநா ்ளர் நித் தி யநா
னந்தம் கழ கச நசயல் வீ ேர் சூரியநா மற் றும் ைலர் கலந் து
நகநாண்்ட னர்.
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முரசம்
02–05–2020

நாடு முழு ே தும் ஊர டங்கு உத்த ரவு வேலும் 2 ோரங்்க
ளுக்கு நீட் டிக்்கப்பட் டுள்ளது. இ்தன்படி ேரு கிற 17–ந் 
வ்ததி ேரர ஊர டங்கு நீட் டிக்்கப்ப டு கி றது. இந்்த 14 நாட்
்க ளில் ்கரட பி டிக்்க வேண் டிய விதி மு ரற ்கர்ள ேத திய 
அரசு பிறப பித தி ருக் கி றது. ஊர டங்கு உத்த ரரே ்கரட பி
டிப்ப ்தற்கா்க க்காவரானா ரேரஸ் ்பாதிபபு அதி ்கம் உள்ள 
ோேட்டங்்கள சிேபபு ேண்ட லம், ்பாதிபபு குரற ோ்க 
உள்ள ோேட்டங்்கள ஆரஞ்சு ேண்ட லம், ்பாதிபபு இல்
லா்த ோேட்டங்்கள ்பசரசை ேண்ட லம் எனறு ேத திய அரசு 
ேர்கப்ப டுத தி யுள்ளது. இந்்த ஊர டங்கு நீட் டிபபு ்காலத
தில் கரயில், கேட்வரா கரயில், விோன வசைரே இயக்்கப
்ப டாது எனறு க்தரி விக்்கப்பட் டி ருக் கி றது. ோநி லங்்க
ளுக்கு இரட வய யான ்பய ணி ்கள வ்பருந்து வசைரே யும் 
இயக்்கப்ப டாது என றும் அறி விக்்கப்பட் டி ருக் கி றது. 

ஆனால் அவ்த சை ே யம் ோநி லம் விட்டு ோநி லம் கசைல்
லும் சைரக்கு ோ்க னங்்க ளுக்கு அரனதது ோநில அர சு ்க ளும் 
அனு ேதி ேழங்்க வேண் டும் எனறு ேத திய உள துரற 
அரேசசை ்கம் க்தரி வித தி ருக் கி றது. அரனதது ேத திய 
அரசு அலு ே ல ்கங்்க ளும் 30 சை்த வீ்த ஊழி யர்்க ளு டன 
கசையல்்ப டும் என றும், இவ்த வ்பால ்தனி யார் அலு ே ல ்கங்்க
ளும் 33 சை்த வீ்த ஊழி யர்்க ளு டன கசையல்்ப ட லாம் என றும் 
்கட் டுப்பா டு ்கர்ள விதித துள்ளது. ்பசரசை குறி யீடு ோேட்
டங்்க ளில் ேது ்பான விற்ப ரனக்கு அனு ேதி ேழங்்கப்பட்
டி ருப்பது குடி ே ்கன்க ளுக்கு குஷிவயா குஷி. ேறற இரு 
குறி யீட்டு ோேட்டங்்க ளில் ேது விற்ப ரனக்கு அனு ேதி 
ேழங்்கப்ப டா ்த ்தால், அந்்த ோேட்டங்்க ளில் உள்ள குடி ே
்கன்கள இபவ ்பாவ்த அல்லாட ஆரம் பித து விட்ட னர். 

இந் திய அ்ள வில் க்காவரானா ரேரஸ் ்பாதிபபு அதி ்கம் 
உள்ள 130 ோேட்டங்்கள சிேபபு ேண்ட லங்்க ்ளா்க அறி
விக்்கப்பட் டுள்ளன. இதில் கசைனரன, மும்ர்ப, கடல்லி, 
க்கால்்கத்தா, ஐ்த ரா ்பாத, புவன, க்பங்்க ளூர், அ்க ே ்தா ்பாத 
ஆகிய முக் கிய ந்க ரங்்கள அடங் கும். இவ்த வ்பானறு 284 
ோேட்டங்்கள க்காவரானா ரேரஸ் ்பாதிபபு குரற ோ்க 
உள்ள ஆரஞ்சு ேண்ட லங்்க ்ளா்க அறி விக்்கப்பட் டுள்ளன. 
ரேரஸ் ்பாதிபபு இல்லா்த 319 ோேட்டங்்கள ்பசரசை ேண்
ட லங்்க ்ளா்க அரட யா ்ளம் ்காணப்பட் டுள்ளன. கடல்லி, 
வேறகு ேங்்கம், ்தமி ழ ்கம், ே்கா ராஷ் டி ரம், உத்த ரப பி ர வ்த
சைம் ஆகிய ோநி லங்்கள 10 அல்லது அ்தறகு வேற்பட்ட 
சிேபபு ேண்டல ோேட்டங்்க ர்ளக் க்காண் டுள்ளன. 
ஆ்கவே அதி்க ்பாதிப புள்ள இடங்்க ளில் தீவிர நட ே டிக்ர்க 
அே சி யம் எனறு ேத திய அரசு அறி வித துள்ளது. 

க்காவரானா ரேரஸ் க்தாறறு ஏற்ப டா ேல் இருக்்க 
வேண் டு ோ னால் சைமூ்க இரட கேளி என்பது மி்க மி்க அே
சி யம். வ்தரே யினறி கேளி யில் ேரு ேவ்தா அல்லது ோ்க
னங்்க ளில் சுற றித திரி ேவ்தா கூடாது. மு்கக் ்கே சைம் இல்லா
ே லும் இருக்்கக் கூடாது. அடிக்்கடி ர்க்கர்ள வசைாபபு 
வ்பாட்டு ்கழுே வேண் டும். இக்தல்லாம் அர சு ்கள நேக்கு 
கசைால் லி யி ருக் கிற அறி வு ரர ்கள. இரே நம் உயிர் ்பாது
்காப புக்்கா்க கசைால்லப்பட்டரே. இதில் அலட் சி யம் ்காட்
டு ேது என்பது வி்ப ரீ ்ததர்த ஏற்ப டுத தி வி டும். வநாய் 
எதிர்பபு சைக்தி உட லில் அதி ்கம் இருப பின க்காவரானா 
நம்ரே க்தாறறாது. துரி்த உண வு ்கர்ள ஓரங்்கட்ட வேண்
டும். ஊட்டசசைத துள்ள உண வு ்கர்ள நாம் உட்க ்காண்டால் 
வநாய் எதிர்பபு சைக்தி கிரடக் கும். நரட ்ப யிறசி அே சி யம். 
அது ரத்தக் கு ழாய்்கர்ள ்பலப்ப டுத தும். இர்த கயல்லாம் 
நாம் ஒரு ்கட ரே யா்க நிரனதது ்கரட பி டித்தால் 
க்காவரானா புற மு து கிட்டு ஓடும். 

முனபு உல்க நாடு ்கர்ள க்பரும் அச சு றுத்த லுக்கு உள
்ளாக் கிய இன பு லூனசைா ரேரஸ் க்தாறரற ்காட் டி லும் ்தற
வ்பா ர்தய க்காவரானா ரேரஸ் க்தாறறு ேனி ்தர்்க ளி
ரடவய வே்க ோ்க ்பர வும் ஆறற ரலக் க்காண்டது. வநாய் 
எதிர்பபு சைக்தி மிகுந்்த ேனி ்தர்்க ர்ள யும் கூட இந்்த ரேரஸ் 
்தாக் கு கி றது. க்காவரானா ரேர சுக்்கான ்தடுபபு ேருந் து
்கர்ள ்கண் டு பி டிக் கும் ்பணி ்க ளில் உல ்கவே ஈடு ்பட் டி ருக்
கி றது. இந்்த ரேரரசை முற றி லும் ஒழிப்ப ்தறகு குரறந்்த
்பட்சைம் இன னும் 2 ஆண் டு ்கள ஆகும். உல்க ேக்்கள 
க்தார்க யில் மூன றில் ஒரு ்பங் கி ன ருக்கு எதிர்பபு சைக்தி 
கிரடக் கும் ேரர இந்்த ரேரரசை ்கட் டுப்ப டுத்த முடி யாது 
எனறு க்காவரானா ரேரஸ் க்தாடர்்பா்க அகே ரிக்்கா ரேச 
வசைர்ந்்த வநாய்தக்தாறறு ஆராய்சசி ரேயத தின இயக் கு நர் 
ரேக்வ்கல் ஒஸ்டர் வ�ாம் ்தரல ரே யி லான ேருத துே 
நிபு ணர்்கள அறி வித துள்ள னர். 

இேர்்கள கசைால்ே ர்தப ்பார்த்தால் அடுத்த 2 ேரு டத
திறகு லாக்ட வுன கசைய்ய வேண் டி யி ருக் கும். அது இய லா்த 
்காரி யம். ஏறக் கு ரறய 40 நாட்்கள ஊர டங்கு நரட மு ரறப
்ப டுத்தப்பட்ட தில், நாடு முழு ே தும் இயல்பு நிரல கேகு
ோ்க ்பாதிக்்கப்பட்டது. அனறா டம் வேரலக்கு கசைல் லும் 
சைா்தா ரண, சைாோ னிய ேக்்கள வீட் டிற குள முடங்்க வேண்
டிய ்கட்டா யத திறகு ஆ்ளா னார்்கள. ஒரு வேர்ள, இரு 
வேர்ள உணவு கூட இல்லா ேல் அே தி யுறறு ேரு கினற
னர். இந் நி ரல யில், வேலும் 2 ோரங்்கள ஊர டங்கு நீட் டிக்
்கப்பட் டி ருப்பது அசைா ்தா ரண சூழ் நி ரல ரய ்தான ஏற்ப டுத
தும். நாட ்கத தில் ஒரு ்காட்சி முடிந்்த தும், அடுத்த ்காட்சி 
எனன ேரும் எனறு எதிர்்பார்ப்ப ர்தபவ ்பால, இந்்த க்காவரா
னா வின வ்காரத்தாண்ட ேத்தால் நாட் டில் அடுதது எனன 
நடக் கும் என்பது புரி யா்த புதி ரா ்கவே இருக் கும். கோத்தத
தில் க்காவரானா ்தடுப புக்்கான அடுத்த ்காட்சி ஆரம்்ப ோகி 
விட்டது. 

அடுத்த காட்சி ஆரம் பம்!

கசைனரன, வே. ௨–
தமிழ்நாட்டின்உரிமைகமைபநாதுகநாப்

பதில்உறுதியநாகஇருப்பதநாகஅமைச்சர்
ஜெயக்குைநார்விைக்கம்அளித்துளைநார்.
கநாவேரி்திநீர்வைலநாணமைஆமை

யம்குறித்துதுமைமுருகன்அறிக்மகக்கு
அமைச்சர்டி.ஜெயக்குைநார்அளித்துளை
விைக்கம்ேருைநாறு:–
கநாவேரி ்தி நீர் பிைச்சமைகளில்,

அம்ைநாஅைசின்்சநாதமைகமையும்தி.மு.க
வின் துவைநாகஙகமையும்
தமிழ்நாடுைக்கள்ன்குஅறி
ேநார்கள. கநாவேரி
வைலநாணமைேநாரியம்,அம்
ைநாவின்அைசுஎடுத்தஉறுதி
யநாை்சட்்டவபநாைநாட்்டஙகளி
ைநால்தநான்அமையப்ஜபற்றது
என்பமத்நாவ்டஅறியும்.
ைத்திய அைசு 24.4.2020

அன்றுஜேளியிட்்டஅைசித
ழில்கநாவேரிநீர்வைலநாணமை
ேநாரியத்மதெல்்சக்திஅமைச
்சகத்தின் ஜபநாறுமைகளில்
ைத்தியஅைசுஅலுேலகவிதி
களின்படிவ்சர்த்துஅறிவிக்மகஜ்சய்துள
ைது.இதுேழக்கைநாைநிர்ேநாக்ம்டமு
ம்றக்கநாை ்்டேடிக்மக என்பமத
்சம்ைநதப்பட்்ட ைத்திய நீர்ேைத் தும்ற
ஆதநாைஉயர்அலுேலர்களைறறும்்சட்்ட
ேல்லு்ர்கள ஜதரிவித்த விேைஙகளின்
அடிப்பம்டயில் ஒரு விைக்க அறிக்
மகமய 29.4.2020 அன்று தமிழ்நாடு
அைசுஜேளியிட்்டது.
இருப்பினும் எதிர்கட்சித் துமைத்

தமலேர்துமைமுருகன்தைக்குஎல்லநாம்
ஜதரியும்என்்றவதநாைமையில்,உணமை
நிமலஅறிநதும்அைசியல்ஆதநாயத்திற
கநாகைக்கமைதிம்சதிருப்பஒருஅறிக்
மகமயஜேளியிட்டுளைதுவிநமதயநாக
இருக்கி்றது.ைத்தியஅைசில்திமுககட்சி
அஙகம்ேகித்தும்,கநாவேரிபிைச்சமையில்
தமிழ்நாட்டின்நீர்பஙகிமைஜப்றத்தே
றியமத, அம்ைநாவின் அைசு தன் கடும்
முயறசிகைநால்ஜபறறுதநத ேைலநாறறு
சி்றப்புமிக்க்சநாதமைமய்நாவ்டஅறியும்.
ைத்தியெல் ்சக்திதும்றஜ்சயலநாைர்

யூ.பி.சிங இது ேழக்கைநாை அலுேலக
்ம்டமும்றவயஎன்றும்இதைநால்கநாவேரி
வைலநாணமைஆமையத்தின்தன்ைநாட்சி
எநதவிதத்திலும் பநாதிக்கப்ப்டநாது என்
பமதஜதளிவுப்டகுறிப்பிட்டுயிருநதமத
துமைமுருகன் புரியநாதது  வபநால கப்ட

்நா்டகம்ஆடுகி்றைநா?
கிருஷ்ணா ோரி யம்

1.6.2018ல் கநாவேரி வைலநாணமை
ஆமையத்மதஅைசிதழில்ஜேளியிட்்ட
தும்அநதஆமையத்தினும்டயஅதிகநா
ைஙகளைறறும்பணிகமைஉச்சநீதிைன்்ற
ஆமையின்படி  ேமையறுத்ததும் அப்
வபநாமதயைத்தியநீர்ேைஆதநாைம்,்தி
வைம்பநாடுைறறும்கஙமகபுைைமைப்பு
அமைச்சகவைஆகும்.

ைத்தியஅைசின்கீழஇயங
கும் அமைச்சகஙகள மகயநா
ைக்கூடிய ஜபநாருணமைகள
குறித்துவிதிகளில்திருத்தஙகள
வைறஜகநாளளுேதறகு ஏது
ேநாகஇநதஅறிக்மகமயைத்
தியஅைசுஜேளியிட்டுளைது.
இநத அறிவிக்மகயில் வ்சர்க்
கப்பட்டுளைகநாவேரி்திநீர்
வைலநாணமைஆமையத்தின்
தமலேர், உறுப்பிைர்கள,
உறுப்பிைர் ஜ்சயலர் ைறறும்
கநாவேரிநீர்மும்றப்படுத்தும்
குழு தமலேர், உறுப்பிைர்

வபநான்்றேர்கமைநியமித்தல்அேர்களின்
்சம்பைம் நிர்ையம் ஜ்சய்தல் வபநான்்ற
பணிகளைட்டுவைெல்்சக்திஅமைச்சகத்
தநால்வைறஜகநாளைப்படும்.
எைவேகநாவேரிவைலநாணமைஆமை

யத்தின்தன்ைநாட்சிப்பணிகளில்ெல்்சக்தி
அமைச்சகம் தமலயிடுேதறகு  ேநாய்ப்
பில்மல.

்காவிரி நடு ேர் ேனறம்
கநாவேரி்திநீமை்ம்பியிருக்கும்விே

்சநாயிகளின்்லனுக்கநாகஅைசுஎடுத்துே
ரும்ஆக்கபூர்ேைநாை்்டேடிக்மககமை
தநாஙகிக்ஜகநாளைமுடியநாததி.மு.க.கட்
சித் தமலேர் மு.க.ஸ்டநாலின் ைறறும்
முன்ைநாள அமைச்சர்  துமைமுருகன்
வதமேயற்றகுழப்பத்மதஏறபடுத்திதங
கைது சுய்லனுக்கநாக அைசியல் ஆதநா
யத்மதவத்டமுயறசிப்பதுேன்மையநாக
கணடிக்கத்தக்கது.
முதலமைச்சர்தமலமையிலநாைஅைசு

விே்சநாயிகளின் ்லன்கமையும் தமிழ
்நாட்டின் உரிமைகமையும் ஜதநா்டர்நது
பநாதுகநாத்துேருேதில்எப்ஜபநாழுதும்உறு
தியநாக இருநது ேருேமத தமிழ்நாட்டு
ைக்களஅறிேநார்கள.இவேநாறுஅேர்கூறி
யுளைநார்.

தமிழ்நாட்டின்உரிமைகமை

பாதுகாபபதில்உறுதியாகஇருப்பாம்!
துமைமுருகனுக்குஜெயக்குைநார்பதில்!!

வேலூர் வேறகு ோேட்ட அ.தி.மு.்க. ்த்கேல் க்தாழில்நுட்்ப கசையலா்ளர் ஜனனி  
சைதீஷ்குோர் ்தரலரேயில், க்பாரு்ளா்ளர் மூர்ததி வே தினதர்த முனனிட்டு ஆட்வடா  
க்தாழிலா்ளர்்களுக்கு நலததிட்ட உ்தவி்கர்ள ேழங்கிய ்காட்சி. அருகில் நாகு, ராஜன, 
நிததியானந்்தம் ஆகிவயார் உள்ளனர். 

வ்காரே, வே. 2–
வகநாமேைநாேட்்டத்தில்

ஜகநாவைநாைநாேநால் பநாதிக்
கப்பட்டுசிகிசம்சஜபறறு
ேநத இருேர் குைை
ம்டநது வீடு திரும்பிைர்.
இமதயடுத்து சிகிசம்ச
ஜபறுவேநார்எணணிக்மக9
இல்இருநது7ஆககும்றந
துளைது.
வகநாமே,திருப்பூர்,நீல

கிரி ஆகிய ைநாேட்்டஙக
ளில் ஜகநாவைநாைநா வ்நாய்த்
ஜதநாறறு உறுதி
ஜ ்ச ய் ய ப் ப டு ப ே ர் க ள
வகநாமேஇ.எஸ.ஐ.ைருத்
துேைமையிலும், 7 தனி
யநார் ைருத்துேைமைகளி
லும் சிகிசம்ச அளிக்க
அனுைதிஅளிக்கப்பட்டுள
ைது. இேர்களில் குைை
ம்டநதேர்கள க்டநத ஏப்
ைல் முதல் ேநாைத்தில்
இருநது வீடுகளுக்குத்
திரும்பி ேருகின்்றைர்.
வகநாமே ைநாேட்்டத்தில்
141வபரில்வ்றறுமுன்தி
ைம்ேமை132வபர்குைை
ம்டநது வீடு திரும்பிைர்.
இமதயடுத்து சிகிசம்ச
ஜபறுவேநார்எணணிக்மக9
ஆககும்றநதது.சிகிசம்ச
ஜபறுவேநாரின் எண

ணிக்மக ஒறம்ற இலக்
கத்மத அம்டநதமதய
டுத்துவகநாமேைநாேட்்டம்
சிேப்பு ைண்டலத்தில்
இருநதுஆைஞ்சுைண்டலத்
துக்குைநாறியுளைது.
இநநிமலயில்வகநாமே

இ.எஸ.ஐ. ைருத்துேை
மையில்இருநதுவகநாமே
மயச வ்சர்நத வைலும் 2
வபர்குைைம்டநதுவ்றறு
வீடுகளுக்குத் திரும்பிைர்.
தறவபநாதுதனியநார்ைறறும்
இ.எஸ.ஐ. ைருத்துேை
மைகளில்வகநாமேைநாேட்
்டத்மதச வ்சர்நத 3 ஆண
கள,4ஜபணகளஉளப்ட7
வபர் ைட்டுவை சிகிசம்ச
ஜபறறுேருகின்்றைர்.

7பபருக்குஜகநாபைநானநாசிகிசமசை:

க�ோவை ஆரஞ்சு மண்ட ல மோ னது!

வேலூர் ஊரீசு ்கல்லூரி வ்பராசிரியர்்கள, ஊழியர்்கள சைார்்பா்க வேலூர் ேடக்கு ்காேல் 
ஆய்ோ்ளர் விஜயகுோரிடம் மு்க ்கேசைம், கிருமிநாசினிரய ்கல்லூரி மு்தல்ேர் கநல்சைன 
விேலநா்தன, துரண மு்தல்ேர் ரசைல், நிதி ஆளுனர் ்காவலப ேழங்கிய ்காட்சி. அருகில் 
வ்பராசிரியர் ோறன உள்ளார்.

திரு ைோ ரூ ரில் நோவை
முழு ஊர ்டங்கு!

மாவட்டஆடசியர்அறிவிப்பு!!

சென்னை, மே. 02–
சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்ெ ேண்ட லங்க ளில் ஊர

்டஙகு ்கட் டுப்பபா டு ்க்ை தைர்த் து வது குறித்து ேத்
திய அரசு  அறி வித் துளைது. தமி ழ ்கத் தில் 22 
ேபாவட்்டங்கள சிவப்பு ேண்ட லத் தி லுே், 9 ேபாவட்
்டங்கள ஆரஞ்சு ேண்ட லத் தி லுே், 6 ேபாவட்்டங
்கள பச்ெ  ேண்ட லத் தி லுே் இருப்ப தபா்க ேத் திய 
அரசு மேற்று சவளி யிட்்ட அறி விப் பில் 
கூறி யுளைது.

ேபாடு முழு வ துே் சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்ெ ேண
்ட லங்க ளில் எநசதநத சதபாழில் அனு ே திக்கப்ப ்ட
லபாே் எனப்த உள து்ை அ்ேசெ ்கே் சவளி
யிட் டுளைது. ஒவச வபாரு ேண்ட லத் தி லுே் 
அனு ே திக்கப்ப டுே் சதபாழில்்கள ேற் றுே் த்்ட 
செயயப்பட்்ட சதபாழில்்கள விவ ரே் வரு ேபாறு:–

சிேபபு ேண்ட லம்
சிவப்பு ேண்ட லத் தில் மே 4–ந மததி முதல் சீல்  

்வக்கப்பட்்ட இ்டங்கள தவிர்த்து ேற்ை இ்டங்க
ளில் தைர்த்தப்ப டுே் ்கட் டுப்பபா டு ்கள வரு ேபாறு:–

1. அனு ே திக்கப்பட்்ட ்கபார ணங்க ளுக்கபா்க தனி
ே பர்்கள, வபா்க னைங்க ளின ே்ட ேபாட்்டத் துககு அனு
ேதி (்கபார்்கள ஓட் டு ேர் தவிர்த்து அதி ்க பட்ெே் இரு வ
ருககு அனு ேதி, மேபாட்்டபார் ் ெக கி ளில் பினனைபால் 
யபாருே் அேர அனு ே தி யில்்ல).

2. ே்கர்ப் பு ைங்க ளில் உளை சிைப்பு சபபாரு ைபா
தபார ேண்ட லங்கள, ஏற் று ேதி ெபார்நத சதபாழிற்ெபா
்ல ்கள, சதபாழிற்மபட்்்ட ்க ளில் உளை சதபாழிற்
ெபா ் ல ்கள இயங்க அனு ேதி.

3. ேருந து ்கள, ேருநது மூலப் சபபாருள்கள, 
ேருத் துவ உப ்க ர ணங்கள உள ளிட்்ட  அத் தி யபா வ
சி யப் சபபாருட்்கள உற்பத்தி செய யுே் சதபாழிற்ெபா
்ல ்கள இயங்க  அனு ேதி. ெமூ்க இ்்ட சவ
ளி்ய பினபற்றி அ்வ செயல்ப்ட மவண டுே்.

4. ே்கர்ப் பு ைங்க ளில் ்கட் டு ேபா னைப் பணிககு 
நிபநத ் னை யு ்டன அனு ேதி. சவளி யி ்டங்க ளி லி
ருநது சதபாழி லபா ைர்்க்ை வர வ ் ழக்கபா ேல், 
பணி யி ்டத் தி மலமய உளை சதபாழி லபா ைர்்க ் ைக 
ச்கபாணடு ே்்ட சப றுே் பணி ்கள ேட் டுமே அனு ே
திக்கப்ப டுே்.

5. ஊர ்கப் பகு தி ்க ளில், வணி்க வைபா ்கங்கள 
அல்லபாத அ்னைத் துக ்க்்ட ்க ளுே் செயல்ப ்ட
லபாே்.

6. ஊர ்கப் பகு தி ்க ளில் அ்னைத்து ்கட் டு ேபா னைப் 
பணி ்கள, சதபாழிற்ெபா ் ல ்க ளுககு அனு ேதி, செங
்கல் சூ ் ை ்கள, உணவு பதப்ப டுத் துே் ஆ்ல ்கள 
செயல்ப ்ட லபாே்.

7. ே்கர்ப் பு ைங்க ளில் தனிக ்க்்ட ்கள, குடி யி
ருப்பு வைபா ்கங்க ளில் உளை ்க்்ட ்கள செயல்ப ்ட
லபாே்.

8. அ்னைத்து வித ேபானை மவைபாண ே்ட வ டிக
்்க ்கள, ்கபால்ே்்ட பரபா ே ரிப்பு, மதபாட்்டக்க்ல 
செயல்பபா டு ்கள.

9. அ்னைத்து வித ேபானை ேருத் துவ மெ்வ ்கள 
சதபா்டர்நது செயல்ப டுே். 

10. வங கி ்கள, வஙகி ெபாரபாத நிதி நிறு வ னைங்கள, 
்கபாப் பீடு, ்க்டன வழங குே் கூட் டு ைவு ெங்கங்கள 
சதபா்டர்நது செயல்ப டுே்.

11. குழந்த ்கள, முதி மயபார், ஆத ர வற்ம ைபார் 
்கபாப்ப ்கங்கள, அங்கனவபாடி ் ேயங்கள செயல்ப
டுே்.

12. அத் தி யபா வ சி யப் சபபாருள்க ளுக்கபானை 
இ்ணய வழி வர்த்த ்கத் துககு அனு ேதி. 

13. 33 ெத வீத ஊழி யர்்க ளு ்டன அரசு, தனி
யபார் நிறு வ னைங்கள செயல்ப ்ட லபாே்.

14. அசசு, மினனைணு ஊ்ட ்கங்கள சதபா்டர்நது 
செயல்ப ்ட லபாே். ்கபால் சென்டர்்கள, த்க வல் 
சதபாழில் நுட்பே் ெபார்நத மெ்வ ்கள, தனி யபார் 
பபாது ்கபாப்பு நிறு வ னைங்கள இயங்க  அனு ேதி.

15. ்கட் டுப்ப டுத்தப்பட்்ட பகு தி ்கள தவிர்த்து பிை 
இ்டங்க ளில் உளை ேருத் து வ ே ் னை ்க ளில் புை
மேபா யபா ளி ்கள பிரிவு இயங்க அனு ே திக்கப்ப டுே்.

கசையல்்ப டத்தரட
1. ் ெக கிள, ரிக ஷபா, ஆட்ம ்டபாக்கள
2. ்டபாகஸி, செயலி அடிப்ப ் ்ட டி ய லபானை ்கபார்

்கள
3. ேபாவட்்டத் துககு உளமை யுே், பிை ேபாவட்

்டங்க ளுக குே் மபருந து ்க்ை இயக்க த்்ட
4. முடித் தி ருத்த ்கங்கள, அழகு நி்ல யங்கள
5. வணி்க வைபா ்கங்கள, ெந்த ்க ளில் உளை 

்க்்ட ்கள. 
ஆரஞ்சு ேண்ட லம்

ஆரஞ்சு ேண்ட லத் தில் மே 4–ந மததி முதல் 
தைர்த்தப்ப டுே் ்கட் டுப்பபா டு ்கள வரு ேபாறு:–

1. ஒமர ஒரு பய ணி யு ்டன ்டபாகஸி செயலி அடிப்
ப ் ்ட யி லபானை ்கபார்்கள இயங்க லபாே்.

2. ேபாவட்்டே் விட்டு ேபாவட்்டே் செல்ல தனி ே பர்
்கள, வபா்க னைங்க ளுககு அனு ேதி (அனு ே திக்கப்
பட்்ட ே்ட வ டிக்்க ்க ளுககு ேட் டுமே. ்கபார்்க ளில் 
ஓட் டு ேர் தவிர அதி ்க பட்ெே் இரு வர் செல்ல லபாே். 
மேபாட்்டபார் ்ெக கி ளில்  இரு வர் செல்ல லபாே்). 
இ்வ தவிர சிவப்பு  ேண்ட லத் தில் அனு ே திக்கப்
பட்்ட அ்னைத்து ே்ட வ டிக்்க ்க ளுே் அ்டங குே்.

செயல்ப ்டத் த்்ட: ேபாவட்்டத் துக குளமை யுே், 
பிை ேபாவட்்டங்க ளுக குே் மபருந து ்க்ை இயக்க 
அனு ே தி யில்்ல.

்பசரசை ேண்ட லம்
பச்ெ ேண்ட லத் தில் மே 4–ந மததி முதல் 

தைர்த்தப்ப டுே் ்கட் டுப்பபா டு ்கள வரு ேபாறு:–
1. 5. ெத வீத இருக்்க வெ தி யு ்டன மபருந து ்கள 

இயங்க லபாே்.
2. 50 ெத வீத மபருந து ்க ளு ்டன மபருநது பணி

ே ் னை ்கள செயல்ப்ட அனு ேதி. 
இ்வ தவிர சிவப்பு, ஆரஞ்சு ேண்ட லத் தில் 

அனு ே திக்கப்பட்்ட  அ்னைத்து ே்ட வ டிக்்க ்க ளுே் 
அ்டங குே்.

சிைப்பு, ஆரஞ்சு, பசவசை மண்ட லங்� ளில்
அனு ம திக�ப்ப டும் த�ோழில்�ள்
ைத்தியஅைசுஅறிவிப்புமுழுவிவைம்

திரு ோ ரூர், வே. 02–
திருேநாரூரில்்நாமைமுழுஊை்டஙமகஅறி

வித்து ைநாேட்்ட ஆட்சியர் உத்தைவிட்டுள
ைநார்.ஜகநாவைநாைநாதடுப்புபணிகளுக்கநாகபல்
வேறு ்்டேடிக்மககமை அைசு  எடுத்து
ேருகி்றது.அவதவபநால்அநதநதைநாேட்்ட
நிர்ேநாகமும், பல்வேறு ்்டேடிக்மககமை
வைறஜகநாணடுளைை.இநதநிமலயில்்நாமை
3–நவததிதிருேநாரூர்ைநாேட்்டத்தில்முழுஊை
்டஙகுஅைல்படுத்தைநாேட்்டஆட்சியர்உத்த
ைவிட்டுளைநார்.
பநால்,ைருநதகஙகளஉளளிட்்டஅத்தியநாே

சியவ்சமேகளதவிைைற்றஅமைத்துக்கம்ட
கமையும்,ேணிகநிறுேைஙகமையும்மூ்ட
ைநாேட்்டஆட்சியர்உத்தைவிட்டுளைநார்.

வேலூர்வே.2–
 வேலூர்ைநா்கைநாட்சி22,24ேதுேநார்

டில்உளைைஙகநாபுைம், மூலக்ஜகநால்மல,
்்டப்பநாம்ற, ஏரியூர், வ்சவியர்்கர்,
திருவிக்கர்,ைநாதநாவகநாயில்ஜதரு,எல்.ம்டப்
்கர்ஆகியபகுதிகளில்உளைஏமழஜதநாழிலநா
ைர்களைறறும்இைவுபகலநாகபணிப்புரியும்
௧௨௦தூய்மைபணியநாைர்களஎைஆயிைம்வப
ருக்குநிேநாைைப்ஜபநாருட்கமைவேலூர்ஜதநா
குதிமுன்ைநாளஜ்சயலநாைரும், ைநா்கைநாட்சி
முன்ைநாளகவுன்சிலருைநாைசிேநாஜிதமல
மையில் 24ேது
ேட்்டஅதிமுகஜ்சயலநாைர்விவைநாத்குைநார்,
வைறகுைநாேட்்டஜபநாருைநாைர்மூர்த்தி, ்சத்து
ேநாச்சநாரிபகுதிஜ்சயலநாைர்சுநதைம்ஆகிவயநார்
அரிசி,பருப்பு,ைளிமகஜபநாருட்கள,முககே
்சம்ஆகியநிேநாைைப்ஜபநாருட்கமைேழஙகி
ைநார்கள.
 நிகழசசியில்பகுதிஅமேத்தமல

ேர்ஆறுமுகம்,முன்ைநாளஅமேத்தமலேர்
ெநாைகிைநாைன்,வ்சகர்,்சம்பத்,ைநாேட்்டபிைதி
நிதிகநாலிஷநா, ைவைஷ், இடிமுைசுைவி,
பநாணடியன்,அவ்சநாகன்,துமைைநாஜ்,ைவகஷ்,
புரு வஷ நா த் த ைன் ஆ கி வ ய நா ர் க லந து க் 
ஜகநாண்டைர்.

பவலூரில்
1000 பபருக் கு  நி வா ர ணம்!

வேலூர் நாராயணி பீடம் சைார்்பா்க 
திருநங்ர்க்களுக்கு நிோரண க்பாருட்்கர்ள 
சைக்தி அம்ோ ேழங்கிய ்காட்சி

பீஜிங், வே. ௨
்சர்ேவத்சஅைவில்அஜை

ரிக்க கைன்சியநாை ்டநாலர்
ேல்லநாதிக்கம் ஜ்சலுத்தி
ேருகி்றது. இப்வபநாது
இதன் ைவுசு
கும்றநதுவிட்்டது என்்ற
வபநாதிலும், இது
முறறிலுைநாக ஜ்சயலறறுப்
வபநாய்வி்டவில்மல.
அஜைரிக்க அதிபர்

டிைம்ப்,சீைநாமீதுஜதநா்டர்நது
சீறிப் பநாய்நது ேருகி்றநார்.
சீைநா ஆய்ேகத்தில்தநான்
ஜகநாவைநாைநா மேைஸ உரு
ேநாக்கப்பட்்டது என்று

டிைம்ப்கூறியுளைதுஜபரும்
பைபைப்மப ஏறபடுத்தியுள
ைது.இநநிமலயில், அஜை
ரிக்கநாவின் ஜ்சல்ேநாக்மக
முறியடிக்கவேணடும்என்
பதன் ஜபநாருட்டு, டிஜிட்
்டல்கைன்சிக்குசீைநாமுன்னு
ரி ம ை யு ம் ,
முக்கியத்துேமும் அளிக்க
முறபட்டுளைது.இதுஇ–
ஆர்.எம்.பி.என்றுகுறிப்பி
்ட ப் ப டு கி ்ற து .
முதல்கட்்டைநாகஜஷன்்சன்,
சுவகநா, ஜ்சஙடு, ஜிவயநாங
கன்உளளிட்்டஜபரு்கைங
களில் அறிமுகப்படுத்தப்

ப ட் டு ள ை து .
ஊழியர்களுக்கு இ–ஆர்.
எம்.பி. மூலவை ்சம்பைம்
பட்டுேநா்டநா ஜ்சய்யப்பட்
டுளைது. இமத பயன்ப
டுத்திஎல்லநாஜபநாருட்கமை
யும் ேநாஙகலநாம்.
அது ைட் டு ைல்ல நா ைல் ,
ஜ ை க் வ ்ட நா ை நா ல் ட்ஸ ,
ஸ்டநார்பக்ஸ, ்சப்வே
வபநான்்ற௧௯ேர்த்தகநிறுே
ைஙகளு்டன் சீைநா ஒப்பந
தம்ஜ்சய்துஜகநாணடுளைது.
டிஜிட்்டல்கைன்சிமயஅறி
முகப்படுத்தியுளைதநால்
பைவீக்கம் ஏறபடுைநா?
என்்ற வகளவி எழுநதுள
ைது. இதறகு பைவீக்கம்
ஏறப்ட இ்டம் ஜகநாடுக்க
ைநாட்வ்டநாம்என்றுசீைநிதி
அமைச்சகம் பதில் அளித்
துளைது.

டிஜிட்்டல்கைன்சிக்கு
சீனநாமுக்கியத்துவம்!
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சென்னை, வே.2–
வேலூர் சி.எம்.சி. மருத்

து ே ம னைக்கு ேந்த வேளி 
மாநி லத்்த ேர்்கனை விடு தி ்க
ளில் இருநது வேளி வேற்றக் 
கூடாது எை வெனனை உேர்
நீ தி மன்றம் உத்்த ர விட் டுள்
ைது.

இ து  வ ்த ா  ட ர் ் ா ்க 
வெனனை உேர் 
நீதி மன்றத் தில் ்கருணா மிரி
ேம் என் ேர் ்தாக்்கல் வெய்
துள்ை மனு வில் 
கூறி யி ருந்த ்தா ேது:

வேலூ ரில் உள்ை சி.எம்.
சி. மருத் து ே ம னைக்கு ்தமி
ழ ்கம் மட் டு மினறி வேளி
மா நி லங்க ளில் இருந தும் 
ஏரா ை மா வைார் சிகிசனெக்கு 
ேநது வெல் கின்ற ைர். ்தற
வ்ாது ஊர டங்கால் சி.எம்.
சி. மருத் து ே ம னைக்கு ேந்த 
சுமார் 10 ஆயி ரம் வ்ர், 
வொந்த ஊர்்க ளுக்கு திரும்் 
முடி ோ மல் சிக் கித்்த வித்து 

ேரு ே ்தா்க மாேட்ட நிர்ோ
்கம் புள்ளி விே ரங்கனை 
வேளி யிட் டுள்ைது. 

இேர்்கள் ்தறவ ்ாது ்ல்
வேறு விடு தி ்க ளில் ்தங கி
யுள்ை ைர். இேர்்க ளின மா்த 
ோடன்க மற றும் உண வுக்
்காை வெலனே அரசு ஏற றுக் 
வ்காள் ளும் எனறு மாேட்ட 
நிர்ோ ்கம் ஏற்க ைவே உத்்த ர
விட்டு இருந்தது. 

ஆைால், ்தறவ ்ாது முழு 
ோட ன்க னே யும் ஏற்க முடி
ோது என றும், 50 ெ்த வீ
்தத்ன்த விடு தி ்க ளில் ்தங கி யி
ருப் ேர்்க ளும், ௨௫ 
ெ்த வீ ்தத்ன்த அர சும், எஞ்
சிே ௨௫ ெ்த வீ ்தத்ன்த விடுதி 
உரி னம ோ ைர்்க ளும் ஏற்க 
வேண் டும் என றும் உத்்த ர
விட் டுள்ைது.

இ்த ைால் விடுதி உரி னம
ோ ைர்்கள், வேளி மா நி லத்்த
ேர்்கனை ்காலி வெய் யு மாறு 
ேற பு றுத்தி ேரு கின்ற ைர். 

ஆ்கவே, அேர்்க ளின விடுதி 
ோடன்க மற றும் உணவு 
வெலனே அரசு ஏற்க உத்்த ர
விட வேண் டும். 

அத் து டன விடு தி ்க ளில் 
இருநது அேர்்கனை ்காலி 
வெய்ே ்தறகு ்தனட விதிக்்க 
வேண் டும். 

இவோறு குறிப பிட் டி  
ருந்தார்.

இந்த ேழக்ன்க விொ ரித்்த 
நீதி ் தி ்கள் எம்.ெத் தி ே நா ரா
ே ணன, எம்.நிர்மல் கு மார் 
ஆகி வோர், இந்த ேழக் கில் 
விடுதி உரி னம ோ ைர்்கள் ெங
்கத்ன்த யும் எதிர்ம னு ்தா ர
ரா்க வெர்க்்க உத்்த ர விட்டு, 
அரசு ்தி ல ளிக்்க உத்்த ர விட்
ட ைர்.  வமலும் ேரும்  7ந 
வ்ததி ேனர விடு தி ்க ளில் ்தங
கி யி ருப் ேர்்கனை வேளி
வேற்றக் கூ டாது எை வும் 
வேலூர் மாேட்ட 
நிர்ோ ்கத் துக்கு உத்்த ர விட்
டுள்ை ைர்.

வேலூர் விடு தி க ளில் தங் கி யுள்ள

வெளி மாநி லத்த ெர்களை
வெளி யேற்றக் கூடாது!
உயர் நீ தி மன்றம் உதத ரவு!!

சென்னை, வே. 02–
்கனல அறி வி ேல் ்ட்டப 

்டிப பு ்க ளுக் கும் வ்ாது 
நுனழ வுத் வ்தர்வு நடத் து
ே்தா எனறு மதி மு்க வ்ாதுச 
வெே லா ைர் னேவ்கா ்கண்ட
ைம் வ்தரி வித் துள்ைார். இது
கு றித்து அேர் வேளி யிட்
டுள்ை அறிக்ன்க யில் 
கூறி யி ருப் ்தா ேது:–

அரி ோைா மத் தி ேப ்ல்
்க னலக் ்கழ்க முனைாள் 
துனண வேந்தர் ஆர்.
சி.குஹாத் ்தனல னம யில், 
்ல்்க னலக் ்கழ்க மானி ேக் 
குழு (யூ.ஜி.சி), வ்காவராைா 
வ்ரி ட ரால் ்தள்ளி னேக்்கப
்ட் டுள்ை வ்தர் வு ்க னைத் 
வ்தாடங கு ேது குறித் தும், 
அடுத்்த ்கல்வி ஆண் டிற
்கhை ்ாடங்க னைத் வ்தாடங
கு ேது குறித் தும் ஆராய்நது 
்தைது ்ரிந து னர ்கனை 
அளித் துள்ைது.

இக் குழு அளித் தி ருக் கும் 
்ரிந து னர ்க ளில், மருத் து
ேப ்டிப புக்கு நனட மு
ன்றப் டுத்்தப்ட் டுள்ை 
வ்தசிே ்தகு தி ்காண் நுனழ
வுத் வ்தர்வு (நீட்) வ்ானறு, 
்கனல அறி வி ேல் ்டிப பு ்க

ளுக் கும் வ்தசிே மற றும் 
மாநில அை வில் நுனழ வுத் 
வ்தர்வு நடத்்த வேண் டும் 
என் தும் இடம்வ்றறு 
இருக் கி ்றது.

்கனல, அறி வி ேல் ்ட்
டப ்டிப பு ்க ளில் வெரும் 
கிரா மப பு்ற ஏனழ, 
பிற் டுத்்தப்ட்ட, ஒடுக்்கப
்ட்ட மாண ேர்்க ளின எதிர்
்கா லத்ன்த முடக் கிப 
வ்ாடும் ேன்க யில், நுனழ

வுத் வ்தர்னே அறி மு ்கம் 
வெய்ேது அநீ தி ோ கும். இது 
்கண்ட ைத் துக்கு உரி ேது.

மருத் து ேம், வ்ாறி யி
ேல் உள் ளிட்ட வ்தாழில் 
்டிப பு ்க ளில் ்யி லும் 
ோய்ப்ற்ற பின்தங கிே, 
்ட் டி ேல் இைச ெமூ்க மாண
ேர்்கள் மற றும் அனைத் துச 
ெமூ ்கங்க னை யும் ொர்ந்த 
மாண ேர்்கள் ்கனல, அறி வி
ேல் ்டிப பு ்க னைத்்தான 
நம்பி உள்ை ைர். அேர்்க
ளின எதிர்்கா லத்ன்தக் வ்கள்
விக் கு றி ோக் கும் நுனழ வுத் 
வ்தர்னேப புகுத் து ேது ெமூ்க 
நீதிக் கும் எதி ரா ைது ஆகும்.

எைவே மத் திே ்ா.ஜ.்க. 
அரசு, ்கனல அறி வி ேல் ்ட்
டப ்டிப பு ்க ளுக்கு நுனழ
வுத் வ்தர்வு நடத்்தச வெய்ேப
்ட்டு இருக் கும் 
்ரிந து னரனே நிரா ்க ரிக்்க 
வேண் டும் எனறு ேலி யு றுத்
து கி வ்றன.

இவோறு அேர் கூறி யுள்
ைார்.

கலை அறி வி யல் 

பட்டப் படிப் பு க ளுக் கும்
நுழை வுத் தேர்வு ந்டத் து வோ?

லேவகோ கண்ட னம்!

்ேவ�ோ

அரகவ �ோ ணம், வே. 2-
்காவே ரிப்ாக்்கத் தில் 

உள்ை ேஙகி அதி ்கா ரிக்கு 
்கவராைா வ்தாறறு உறு தி ோ
கி யுள்ை நினல யில் அந்த 
ேங கினே வநமிலி ்தாசில்
்தார் ்தனல னம யில் ேரு ோய் 
துன்ற யி ைர் பூட்டி சீல் னேத்
்த ைர். 

ராணிபவ்ட்னட மாேட்
டம் ்காவே ரிப்ாக்்கம் 
வநடுஞ்ொ னல யில் வ்தசி ே
ம ே மாக்்கப்ட்ட ேங கி யுள்
ைது. இந்த ேங கி யில் ்ணி

ோற றிே வமலா ைர் ்கடந்த 
20 ஆம் வ்ததி மு்தல் 3 நாட்
்கள் விடு மு ன்ற யில் வெனறு 
விட்டார். இன்த வ்தாடர்நது 
ோலாஜா ேஙகி அதி ்காரி 
இந்த ேங கி யில் வ்ாறுபபு 
அதி ்கா ரி ோ்க ்ணி ோறறி 
ேந்தார். இந்த அதி ்கா ரி யின 
குடும்்த்்தார் வெனனை யில் 
ேசித்து ேரு கின்ற ைர். இந
நி னல யில் இே ரது ்தநன்த 
்கடந்த சில நாட்்க ைா்க ்காய்ச
ெல், ெளி, இரு மல் ஆகிே 
வ்தால்னல ்க ைால் அே திப

்ட்டு ேந்தார். இ்த ைால் 
அே ருக்கு ்கவராைா ்ரி வொ
்தனை வெய்ேப்ட்ட தில் 
அது உறுதி வெய்ேப்ட்
டது. 

இன்த வ்தாடர்நது சு்கா
்தார துன்ற யி ைர் ேஙகி அதி
்கா ரி யின குடும்்த்்தார் 
அனை ே ருக் கும் ்கவராைா 
வொ்தனை வெய்்த ைர். இதில் 
ேஙகி அதி ்காரி மற றும் அே
ரது குடும்்த்ன்த வெர்ந்த 4 
வ்ருக்கு வ்தாறறு உறுதி 
வெய்ேப்ட்டது. இந்த 5 
வ்ரும் வெனனை மாேட்ட 
்கவராைா ்ட் டி ே லில் வெர்க்
்கப்ட்ட ைர். இன்த 
வ்தாடர்நது ேங கினே 
வநறறு வநமிலி ்தாசில்்தார் 
்தனல னம யில் அதி ்கா ரி ்கள் 
பூட்டி சீல் னேத்்த ைர். 
வமலும் ேஙகி முழு ே தும் 
கிருமி நாசினி வ்தளிக்்கப
்ட்டது. இது ்தவிர ேங கி
யில் ்ணி ோற றிே மற்ற 
ஊழி ேர்்கள் மற றும் ேங
கிக்கு வெனறு ேந்த ோடிக்
ன்க ோ ைர்்க ளின விே ரங
்கனை அதி ்கா ரி ்கள் வெ்க ரித்து 
அேர்்க ளுக்கு ்கவராைா 
வொ்தனை வெய் யும் நட ே
டிக்ன்க யில் தீவி ர மா்க ஈடு
்ட் டுள்ை ைர். 

கோவே ரிப்ோககம்

வங்கி அதி கா ரிக்கு ககாத�ானா உறுதி!
கில்ளககு பூட்டு வ்ோ்டப்ட்்டது!! 

ேந்த ேோசி, வே.2-
வெனனை யி லி ருநது ேந

்த ோ சிக்கு ்ால்ேண்டி, 
சிலிண்டர் ோ்க ைம் மூலம் 
ேந்த 4 வ்னர அதி ்கா ரி ்கள் 
பிடித் துள்ை ைர்.

தி ரு  ே ண் ண ா  ம ன ல 
மாேட்டம் ேந்த ோசி ்கு
தினே வெர்ந்த ்கண ேன, 
மனைவி  வெனனை விரு
்கம்்ாக்்கத் தில் இருந துள்ை
ைர். அேர்்கள் ஊர டஙகு 
உத்்த ர ோல் வொந்த ஊருக்கு 
திரும்் முடி ோ மல் ்தவித்்த
ைர். இந நி னல யில் 
வெனனை கிண் டி யில் 
இருநது வ்ாளூர் வநாக்கி 
்ால் ேண்டி ஒனறு ேந து
வ்காண் டி ருந்தது. அதில் 
அேர்்கள் இரு ே ரும் ஏறி 

உள்ை ைர். ேண் டினே 
ஆனை வ்ாகி ்கு தி னேச 
வெர்ந்த துனர ொமி ஓட் டி யுள்
ைார்.

இ்தற்கா்க அேர்்க ளி டம் 
்கட்ட ணம் ேசூ லிக்்க ்ட்ட
்தா்க வ்தரி கி ்றது. இந நி னல
யில் ேந்த ோசி அடுத்்த மும்
முனி ்கு தி யில். அதி ்கா ரி ்கள் 
ோ்கை வொ்தனை வெய்்த
வ்ாது இரு ே ரும் 
சிக் கி யுள்ை ைர். அேர்்கனை 
அதி ்கா ரி ்கள் ்தனி னமப்
டுத்தி உள்ை ைர். ்ால்ேண்
டினே அதி ்கா ரி ்கள் ்றி மு
்தல் வெய்்த ைர்.

ேறச றோரு ெம்்ப ேம்
 இ வ்த வ்ால் திரு ேண்

ணா மனல மாேட்டம் 
துரிஞ்ொ பு ரம் ்கு தி னேச 

வெர்ந்த 2 வ்ர் வெனனை யில் 
இருநது சிலிண்டர் ஏறறி 
ேந்த ோ்க ைம் ஒன றில் ேந
துள்ை ைர். 

அேர்்க ளும் ேந்த ோ சி
யில் ேந்த வ்ாது அதி ்கா ரி ்க
ைால் பிடிக்்கப்ட்ட ைர். 
இரு ே னர யும் அதி ்கா ரி ்கள் 
்தனி னமப ்டுத்தி உள்ை
ைர். இவ்த வ்ால் ேந்த ோ சி
யில் இருநது வெங்கல்்ட்
டுக்கு ்காய்்கறி ஏற றிசவென்ற 
வேன, மீண் டும் 
திரும் பி ே வ்ாது அதில் 57 
வ்ர் ேரு ே ்தா்க அதி ்கா ரி ்க
ளுக்கு ்த்க ேல் ேந்தது. இ்த
ைால் அஙகு ோ்கை 
வொ்தனை ்கட னம ோக்்கப
்ட் டுள்ைது.

செனலன யி லி ருந் து

 பால், சிலிண்டர் வண டி யில்
 வநே 4 தபர் பிடி பட்ட னர்!!

ேந்த ேோ சி யில் ெம்் ேம் !!

ேோணி யம்்போடி, வே.2–
ோணி ேம்்ாடி, ்காேல் 

நினல ேம் 7 நாட்்க ளுக் குப 
பி்றகு வநறறு மு்தல் மீண்
டும் வெேல்் டத் வ்தாடங கி
ேது.

ோணி ேம்்ாடி கிரா மிே 
்காேல் நினல ேத் தின வ்ண் 
்காேல் ஆய்ோ ை ருக்கு 
வ்காவராைா வ்தாறறு இருப
்து உறு தி ோ ை ்தால் அந்த 
்காேல் நினல ேம் ்கடந்த 
மா்தம் 23–ம் வ்ததி மூடப
்ட்டது. அஙகு ்ணி ோறறி 
ேந்த 40க்கும் வமற்ட்ட 
வ்ாலீ ொர் ்தனி னமப் டுத்
்தப்ட்டு அேர்்க ளுக் கும் 
னேரஸ் ்ரி வொ ்தனை நடத்

்தப்ட்டது. ்ாதிக்்கப்ட்ட 
வ்ண் ்காேல் ஆய்ோ ைர் 
வேலூர் அடுக்்கம்்ான்ற 
அரசு மருத் து ே ம னை யில் 
அனு ம திக்்கப்ட் டுள்ைார்.

இந நி னல யில், மூடப
்ட்ட ்காேல் நினல ேத்ன்த 
மீண் டும் தி்றக்்க எஸ்.பி. 
விஜ ே கு மார் உத்்த ர விட்
டார். 

எைவே, அந்த ்காேல் 
நினல ேம் முழு ே தும் கிரு மி
நா சினி வ்தளிக்்கப்ட்டு 7 
நாட்்க ளுக்கு பி்றகு வநறறு 
தி்றக்்கப்ட்டது. அஙகு 
குன்றந்த அை வி லாை 
வ்ாலீ ொர் ்ணி யில் அமர்த்
்தப்ட் டுள்ை ைர். 

ேோணி யம்்ோடி

கோேல் நிலை யம்
மீண டும் தி்றபபு!

ஆரணி,வே.2-
வ ென ன ை  யி  லி  ருந து 

ஆரணி வநாக்கி ேந்த 73 
வ்ர் அதி ்கா ரி ்க ளின பிடி
யில் சிக் கி ைர்.

்தமி ழ ்கத் தில் அடுத்்த 
இரண்டு ோரங்க ளுக்கு 
்தனட உத்்த ரவு வமலும் நீட்
டி க் ்க ப ் ட்  டு ள் ை து . 
இ்தனை அடுத்து வெனனை
யில் உள்ை ேர்்கள் அே ர ேர் 
உங்க ளுக்கு ்னட வே டுத்்த 
ேண்ணம் உள்ை ைர். 
வமலும் வெனனை வ்காேம்
வ்டு ெநன்த யில் வ்காவராைா 
்ாதிபபு அதி ்கம் உள்ை ்கார
ணத் தி ைா லும் மார்க்வ்கட்
டில் ்ணி பு ரிந்த ேர்்கள் அே
ர ேர் ஊர்்க ளுக்கு திரும் பிே 
ேண்ணம் உள்ை ைர்.

 இந நி னல யில் திரு ேண்
ணா மனல மாேட்டம் வெய்
ோறு, ேந்த ோசி, ஆரணி 
்கு தி ்க னைச வெர்ந்த 73 வ்ர் 
வெனனை யி லி ருநது இரு ெக்
்கர, நானகு ெக்்கர ோ்க ைங்க
ளில்  அே ர ேர் ஊர்்க ளுக்கு 
திரும் பிக் வ்காண் டி ருந்த
ைர். இது கு றித்்த ்த்க ேல் 
ஆரணி ்தாசில்்தா ருக்கு வ்தரி
ே ேந்தது. ஆரணி ்கு தி யில் 
ோ்கை வொ்தனை வெய்்த 
வ்ாது அேர்்கள் அனை ே
ரும் அதி ்கா ரி ்க ளி டம் சிக் கி
ைர். அனை ே னர யும் அஙகு 
உள்ை ்தனி ோர் இடத் தில் 
னேத்து ்தனி னமப ்டுத்தி 
உள்ை ைர். இ்த ைால் அஙகு 
்ர ் ரபபு ஏற்ட்டது. 

செனலன யி லி ருந்து 

ஆர ணிககு ேந்த
73 வ்ர் சிக கி னர்!

திருப்பத் தூர், வே.2-
திருப்த் தூர் ்கு தி யில் 

ொனல யில் அமர்நது இஸ்
லா மி ேர்்கள் கூட் டுத் 
வ்தாழுன்க நடத் து ே ்தா்க 
ேந்த ே்தந தி ோல் ்ர ் ரபபு 
ஏற்ட் டுள்ைது.

திருப்த் தூர் ்கு தினே 
வெர்ந்த 700க்கும் வமற்ட்ட 
இஸ்லா மி ேர்்கள் ்கடந்த 
இரண்டு நாட்்க ைா்க நள் ளி ர
வில் ொனல யில் வமாத்்த
மா்க அமர்நது கூட் டுத் 
வ்தாழுன்க நடத் து ே ்தா்க 
கூ்றப்ட்டது. அது வ்தா டர்
்ாை புன்கப் டம் ஒனறு 
ெமூ்க ேனலத்்த ைங்க ளில் 
்கி ரப்ப்ட்டது. இ்த னை
ே டுத்து ெமூ்க ேனலத்்த ைங

்க ளில் ்கி ரப்ட்ட அந்தப்
டம் திருப்த் தூர் ்கு தி யில் 
எடுக்்கப்ட்டது அல்ல., 
அல ்கா ்ாத் தில் எடுக்்கப
்ட்டது என்ன்த வ்ாலீ
ொர் ்கண்ட றிந்த ைர். இ்த
னை ே டுத்து இது வ்ான்ற 
்தே ்றாை ்டத்ன்த மற றும் 
வெய் தினே ெமூ்க ேனலத்்த
ைங்க ளில் ்ரப பி ே ேர் ோர் 
என்து ்றறி ேழக் குப்
திவு வெய்து விொ ரனண 
நடத்தி ேரு கின்ற ைர். 
வமலும் இது வ்ான்ற ்தே
்றாை ்த்க ேனல வேளி யிட்
டால் ்கடும் நட ே டிக்ன்க 
எடுக்்கப் டும் என றும் எசெ
ரிக்ன்க விடுத் துள்ை ைர்.

திருப்த தூர் ்கு தி யில்

 சாலையில்அமர்ந்து
கூட்டுத்த�ாழுலையா?
ேதந் தி யோல் ்ர ் ரபபு !

ஆம் பூர், வே.2-
திருப்த் தூர் மாேட்டம் 

ஆம் பூர் ்கு தி யில் தீவிர 
ோ்கை வொ்தனை நடத்்தப
்ட்டு ேரு கி ்றது. இந நி னல
யில் வெனனை யி லி ருநது 
அடுத்்த டுத்து லிபட் வ்கட்டு 
6 வ்ர் வ்காண்ட கும்்ல் 
ஆம் பூர் ரயில் 
நி ன ல  ே த் ன ்த  வ ே ா ட் டி 
ேநது இ்றங கி யுள்ைது. இது
கு றித்்த ்த்க ேல் ்தாசில்்தார் 
வெண்் ்க ேல் லிக்கு வ்தரி ே
ேந்தது. உடவை அஙகு 
வென்ற அதி ்கா ரி ்கள், அேர்
்கனை மடக் கிப பிடித்்த ைர். 

விொ ரித்்த தில் அேர்்கள் மது
னர னேச வெர்ந்த ேர்்கள் என
் தும், அடுத்்த டுத்து லிபட் 
வ்கட்டு மது னரக்கு வெனறு 
விட லாம் என்ற வநாக்்கத்
தில் அேர்்கள் ேந துள்ை ைர் 
என் தும் வ்தரி ே ேந்தது. 
இ்தனை அடுத்து அேர்்கள் 
6 வ்னர யும் மா்த னூ ரில் 
உள்ை ்தனி ோர் மண்ட ்த்
திறகு அதி ்கா ரி ்கள் அனழத்
துச வென்ற ைர். அஙகு அேர்
்க ளுக்கு மருத் துே 
்ரி வொ ்தனை அளிக்்கப
்ட்டு ேரு கி ்றது.

செனலன யி லி ருந்து

 மது ழ�க்கு கென்ற 6 தபர்
 ஆம் பூ ரில் பிடி பட்ட னர்!

துேணி அறக�ட்ட ் ை யின செல்லக குடடி திட்டத் தின கீழ் �ோட்போடி ்பகு தி யில ச்தரு 
நோய� ளுககு உணவு ேழங�ப்பட்ட �ோட சி.

வ்காய�ானா துளி்கள்

ச�ோவரோனைோ ்தடுபபு ்பணி யில ஈடு ்ப டும் �ோட்போடி ஆடவ்டோ ஓட டு னைர்� ளுககு  
வே தினைத்்்த முன னிடடு அரிசி மூட்்ட்ய ஆயேோ ைர் பு� வழநதி ேழங கிய �ோட சி

திரு ேணணோ ே ் ்லவே.2–
திரு ேண்ணா ம னல மா 

ேட்டத் தில்வ ்கா வரா ைா 
வநாய்்த டுப பு ் ணிக்்கா ்க கி
ர ா  ம  அ  ை  வி ல் 8 6 0 
கி ர ா  ம  ் ஞ் ெ ா  ே த்  து  ்க  ளி 
லும்வ ்கா வரா ைா னே ரஸ்் ர
ோ மல்்த டுக்்க ்கண்்கா ணிப
பு கு ழு அ னமக்்கப்ட் டுள்
ை து . 
இந்த கு ழ விற கு கி ரா ம ்ஞ்
ொ ேத் து ்த னல ேர்்த னல னம
்தாங கு ோர்.வமலும் ஊ ராட்
சி மன்ற து னணத்்த னல ேர், 
கிரா ம நிர்ோ ்க அ லு ே லர், 
ஊ ர ா ட்  சி  வ ெ  ே  ல ா  ை ர் , 

ஊராட் சி உ ்த வி ோ ைர் ஆ கி
வோர் உ றுப பி ைர்்க ைா ்க ்
ணி ோற று ேர்்கள் என று மா
ேட்ட ஆட் சி ேர்்கந்த ொ மி
வ்த ரி வித்்தார்.

இந்த  கு  ழு வி ைர்்தங்க 
ளின கி ரா மத் தில்வே ளி மா நி
லம், வேளி மா ேட்டம்மற
றும் பி ்ற ஊர்்க ளில் இ ருந து ே
ரு ் ேர்்கள் தி ரு ம ணம்மற
றும் துக்்க நி ்க ழச சி ்க ளில்்ங
வ்கற்க வே ளி யூர்்க ளில் இ ருந
து ே ரு ் ேர்்கள்மற றும்வே
ளி யூர்்க ளுக் கு வெல்் ேர்்க
னை ஆ கி வோர்்க னை ்கண்
்கா ணித் து ்த ்க ேல் அ ளிக்்க 

வ ே ண்  டு ம் .
மாேட்ட எல்னலப பு ்ற கி ரா
மங்க ளில் உள்ை ேர்்கள்வே
ளி ந ்ர்்கள் ஊ டு று ே னல ்த
டு க் ்க  வ ே ண்  டு ம் .
இர வு வந ரத் தில்வ ராந து ் 
ணி  ்க ள்  மூ  ல ம் ்க ண் ்க ா 
ணிக்்க வேண் டும்.

வ்ாது இ டங்க ளில்வ ்ா
து மக்்கள்ெ மூ ்க இ னட வே ளி
னே பின்ற்ற வேண் டும்.

கிரா ம ஊ ராட் சி ்க ளில் 
வ்கா வரா ைா ்த டுப பு ் ணிக்
்கா ்க எ டுக்்கப்ட்ட ந ட ே டிக்
ன்க ்கள் கு றித் து நாள்வ ்தா 
ரும் அந்தந்த கி ரா ம நிர்ோ ்க
அ லு ே லர்்கள்்கட் டுப்ாட்
டு அ ன்றக்கு 04715232377, 
232703, 233141 ஆகி ே
வ்தா னல வ் சி எண்்க ளில்்த ்க
ேல்வ்த ரி விக்்க வேண் டும் எ
ை மா ேட்ட ஆட் சி ேர்்கந்த
ொ மி வ்கட் டுக்வ ்காண்டார்.

திரு ேண்ோ மலை மோேட்்டத தில்

960 கிரோ மங்க ளி லும்
கணகோ ணிப புக குழு! திரு ேணணோ ே ் ்லவே.2–

திரு ேண்ணா ம னல மா
ேட்டத் தில் 144 ்தனட உத்்த
ர னே மீ றி வே ளி யில் சுற றி ே
்தா்க 24 ஆயி ரத்து 597 
வ்ர்ன்க து வெய்ேப்ட்ட
ைர்.வ்காவரா ைா னே ரஸ்்த
டுப பு ந ட ே டிக்ன்கக்்கா்க 
144 ்தனட உத்்த ர வு பி ்றப பிக்
்கப் டுள்ை நி னல யில் அத் தி
ோ ே சி ே வ்த னே யின றி வே
ளி  யி ல்  சு ற  றி  ே  ்த ா ்க 2 3 
ஆயி ரத்து 694 இரு ெக்்க ர ோ
்க ைம், 57 ஆட்வடா, 150 
நான கு ெக்்க ர ோ ்க ைம் எ ை
வமாத்்தம் 23 ஆயி ரத்து 901 
ோ்க ைங்கள்் றி மு ்தல்வெய்

ேப்ட் டுள்ை ்தா ்க தி ரு ேண்
ணா ம னல மா ேட்ட ்கா ேல்
்கண்்கா ணிப்ா ைர் சி பி ெக்்க
ர ேர்த் தி வ்த ரி வித்்தார்.

திரு ேண்ோ ம லை யில்
23,901வமோட்்டோர்

ேோக னங்கள ்றி மு தல்!

வ�ோ்ே, வே. 2–
வ ்க ா வ ர ா ை ா 

பிரச சி னை ோல் ோழோ ்தா
ரத்ன்த இழநது ்தவிக் கும் 
வ்கானே வ்தாண்டா முத் தூர் 
்குதி மக்்க ளுக்கு ஈஷா கிரா
மப புத் து ணர்வு இேக்்கம் 
ொர் பில் நிோ ரண உ்த வி ்கள் 
ேழங்கப்ட்டு ேரு
கின்றை.

சுமார் 2 லட்ெம் மக்்கள் 
வ்தான்க வ்காண்ட இந்த ்கு
தி யில் கிட்டத்்தட்ட 
அனைத்து கிரா மங்க ளி லும் 
உண வினறி ்தவிக் கும் ஆயி
ரக்்க ணக்்காை மக்்க ளுக்கு 
அேர்்க ளின வீட் டிறவ்க 
வெனறு உண வும், நில
வேம்பு ்கொ ே மும் திை மும் 
ேழங்கப் டு கி ்றது. இந்த 
்ணி யில் சுமார் 700 ்தன

ைார்ே லர்்கள் ஈடுப்ட் டுள்
ை ைர். 

வெனே ோறறி ேரும் 
மருத் துே ்ணி ோ ைர்்கள், 
தூய்னம ்ணி ோ ைர்்கள் மற
றும் ்காேல் துன்ற யி ை ருக்கு 
வ்தனே ோை உ்த வி ்க னை
யும் ஏபரல் 1ம் மு்தல் ஈஷா 
வெய்து ேரு கி ்றது. 

இந  நி  ன ல  யி ல் , 
வ்காவராைா நிோ ர ணப 
்ணி ்க ளுக்கு நிதி திரட் டும் 
வி்த மா்க ஈஷா அ்றக்்கட்
டனை நிறு ே ைர் ெத் குரு, 
‘முழு னம ோ்க ோழ’  என்ற 
்தனலப பில் 5 க்கு 5 அடி அை
வில் ஒரு ேடி ே மற்ற ஓவி
ேத்ன்த ேனரந்தார். அந்த 
ஓவி ேம் சில திைங்க ளுக்கு 
முன ஆனனல னில் ஏலம் 
விடப்ட்டது. ஒரு ேர் அந்த 

ஓவி ேத்ன்த ரூ.4 வ்காடிவே 
14 லட்ெத் துக்கு ோங்க ெம்
ம தித் துள்ைார். 

இது வ்தாடர்்ா்க ெத் குரு 
கூறு ன்க யில், “இது 
வ ்க ா வ ர ா ை ா 
நிோ ர ணத் திற்கா்க ேழங
்கப்ட்ட நிதி. எைது ஓவி
ேத் திற்காை வினல அல்ல. 
ெமு ்தா ேத் தில் ோழும் 
ஏனழ ்க ளின நல னுக்்கா்க 
அர சும், அரசு நிர்ோ ்க மும் 
அதி ்கம் வெேல் வெய்து ேரு
கின்றை. இருப பி னும், 
அதில் இன னும் சில விரி ெல்
்கள் விழ லாம். எைவே, 
இந்த ெோ லாை சூழ லில் 
ோரும் ்சி ோல் ்தவிக்்கா
மல் ்ார்த்து வ்காள்ேது 
ஒவவ ோரு குடி மக்்க ளின 
வ்ாறுபபு” என்றார்.

சகோவரோனோ நிேோ ர் நிதி திரட்்ட

சத குரு ெள�ந்த ஓவி ேம் 
ரூ.4.14 ய்காடிக்கு விற்பளன!

�ந திலி ஒன றி யத் தில ்பணி பு ரி யும் தூய்ே ்பணி யோ ைர்� ளுககு அ்ேசெர் வ�.சி.  
வீர ேணி நிேோ ரண ச்போருட�்ை ேழங கிய �ோடசி. அரு கில முனனைோள் எம்.எல.ஏ. வ�.ஜி 
ரவேஷ், ஆட சி யர் சிே னை ருள் எஸ்பி விஜ ய கு ேோர் ஆகி வயோர் உள்ை னைர்.



திருப்பத்தூர்,மே.2-
திருப்பத்தூர்்பகுதிகளில்

கள்ளச்சாரசாயம் மற்ற 3
ப்பரரப்பசாலீ்சார்அதிரடி
யசாகரகதுச்ய்தனர்.
ஊரடங்குஉத்்தரவுஅம

லில்உள்ளநிரையில்்தமிழ
கம்முழுவதும்டசாஸமசாக்
கரடகளுக்கு்தரடவிதிக்
கப்பட்டுள்ளது.இ்தரனய
டுத்து்பல்பவறுஇடங்களில்
கள்ளச்சாரசாய விற்பரன
அபமசாகமசாகநடந்துவருகி
்றது.
திருப்பத்தூர்்பகுதிகளில்

கள்ளச்சாரசாயகும்்பல்அதிக
மசாகநடமசாடுவர்தஅடுத்து
ப்பசாலீ்சார் அவர்கர்ள
பிடிக்கதீவிரநடவடிக்ரக
எடுத்்தவண்ணம்உள்ளனர்.
 இந் நி ர ை யி ல்

திருப்பத்தூர்கசாவல்நிரைய
்பஇனஸச்பக்டர்ரசாபேந்தி
ரனமறறும்ப்பசாலீ்சார்அப்ப
குதியில்தீவிரப்சா்தரனயில்
ஈடு்பட்டனர்.அபப்பசாதுஏை
கிரிமரை்பகுதிரயப்ர்ந்்த
பகசாவிந்்தரசாஜ் (வயது 45)
என்பவர் கள்ளச்சாரசாயம்
விற்பர்தப்பசாலீ்சார்கணட

றிந்்தனர். இ்தரனயடுத்து
அவரரரகதுச்ய்தப்பசாலீ
்சார்அவரிடம்இருந்து10
லிட்டர்கள்ளச்சாரசாயத்ர்த
்பறிமு்தல்ச்ய்தனர்.
இப்தப்பசால்திருப்பத்தூர்

்தசாலுகசா்பஇனஸச்பக்டர்
மஞ்சுநசாத்மறறும்ப்பசாலீ்சார்
அவரவநகர்்பகுதியில்தீவிர
ப்சா்தரனநடத்தினர்.
அபப்பசாதுஅப்பகுதிரய

ப்ர்ந்்த்்தசாஆனந்த்(வயது
42)மறறும்அப்சாகன(வயது
52)ஆகிபயசார்கள்ளச்சாரசா
யம்விற்பர்தப்பசாலீ்சார்கண
டறிந்்தனர். இருவரரயும்
ரகதுச்ய்தப்பசாலீ்சார்அவர்
களிடம்இருந்துகள்ளச்சாரசா
யத்ர்த்பறிமு்தல்ச்ய்தனர்.

 வேலூர்  
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க�ொம�ொனொவொல் ்பொதிக�ப்பட்டுள்ளவர்�ளுககுஉதவுேொறுதிமு� தலைவர்மு.�.
ஸ்ொலின்மவண்டும�ொளவிடுத்துள்ளலதகதொ்ர்ந்து�ொணிபம்பட்ல்ேொவட்்திமு�
கெயைொ்ளர் ஆர். �ொந்தி அறிவுறுத்தலின் ம்பரில்  ்பனப்பொக�த்தில் கெமிலி மேற்கு
ஒன்றியகெயைொ்ளர்ஆர்.பி.,�வீந்தி�ன்தலைலேயில்ேொவட்்இல்ளஞ�ணிதுலை
அலேப்பொ்ளர் எஸஜிசி. க்பருேொள ஏற்்பொட்டின் ம்பரில் சுேொர் 200 ம்பருககு ேதிய
உைவு வழங�ப்பட்்து. இதில் ெ�� கெயைொ்ளர் என்.ஆர். சீனிவொென், ேொவட்்
கெெவொ்ளர் அணி விஎஸஏ. குமைொத்துங�ன், ேொவட்் இல்ளஞ�ணி துலை
அலேப்பொ்ளர் வி.எஸ. மு�ளி, ேொவட்் விவெொய அணி துலை அலேப்பொ்ளர்
�.தண்்்பொணி,ஒன்றியதுலைகெயைொ்ளர்ஈ.கவங�ம்ென்உட்்ப்்பைர்உள்ளனர்.

குருவ�ொஜ்பொல்ளயம் ்பகுதியில் வி.ஆர்.எஸ.எஸ. அறக�ட்்ல்ள ெொர்்பொ� 160
தூயலேப்பணியொ்ளர்�ளேற்றும்இரு்ளர்குடும்்பத்தினருககுரூ.80ஆயி�ம்ேதிபபுள்ள
அரிசி, ்பருபபு உளளிட்் ேளில�ப க்பொருட்�ல்ள அறக�ட்்ல்ள உறுபபினர்�ள
ெக��்பொணி�ொஜொ, நீைமே�ம், குேொர், ்பொபு மெ�ர், ்பத்ே�ொஜ், ெந்தி�மெ�ர், சிவகுேொர்
ஆகிமயொர்வழஙகிய�ொட்சி.

மவலூர் ேொெ��ொட்சி 22, 24வது வொர்டில் ்பணிபுரியும் தூயலேப ்பணியொ்ளர்�ள
ேற்றும் ஏலழ ேக�ள என 1,000 ம்பருககு நிவொ�ை க்பொருட்�ல்ள முன்னொள அ.
தி.மு.�.மவலூர்கதொகுதிச்கெயைொ்ளரும்முன்னொள�வுன்சிைருேொனசி.ம�.சிவொஜி
தலைலேயில், ேொவட்் க்பொரு்ளொ்ளர் மூர்த்தி வழஙகிய �ொட்சி. அருகில் ்பகுதி
கெயைொ்ளர் ஏ.பி.எல். சுந்த�ம்,அலவத் தலைவர்ஆறுமு�ம், ஜொனகி�ொேன், எல்.வி.
மெ�ர், ெம்்பத், பி�திநிதி �ொலிெொ, �மேஷ், இடிமு�சு, �வி, ்பொண்டியன், அமெொ�ன்,
துல��ொஜ்,ேம�ஷ்,புரும�ொத்தேன்ஆகிமயொர்உள்ளனர்.

கெங�ம்,மே.2–
பமசாட்டசார் ர்க்கிளக

ளில் ச்ங்கத்ர்த பநசாக்கி
்பரடசயடுத்்த 60 ப்பரர
அதிகசாரிகளபிடித்துஅருகி
லுள்ள ்தனியசார் மணட்பத்
தில் ்தனிரம ்படுத்தினர்.
அவர்கர்ளஊருக்கு ஒதுக்
குபபு்றமசாக ்தனிரமப்ப
டுத்தி ரவயுங்கள எனறு
ச்பசாதுமக்களஎதிர்பபுச்தரி
வித்்த்தசால் ்பர்பரபபு ஏற
்பட்டது.
ஊரடங்குஉத்்தரவுஇன

னும்இருவசாரங்களுக்குநீட்
டிக்கப்பட்டுள்ளநிரையில்
மசாநிைத்தின ்தரைநகர
மசான ச்னரனயிலிருந்து
ஏரசா்ளமசான மக்கள ்தற
ப்பசாது ச்சாந்்த ஊர்கர்ள
பநசாக்கி ்பரடசயடுத்்த
வண்ணம்உள்ளனர்.அவர்க
ளில் ச்பரும்்பசாைசாபனசார்
அனுமதி ச்ப்றசாமல் ச்ல்
கின்றனர்.
ச ் ங் க ம்

இந் நி ர ை யி ல்
திருவண்ணசாமரைமசாவட்
டம்ச்ங்கத்ர்தசுறறியுள்ள

கிரசாமத்ர்தப்ர்ந்்தச்பரும்
்பசாைசாபனசார்பநறறுஇரவில்
30க்கும்பமற்பட்டபமசாட்
டசார் ர்க்கிளகளில் ச்ன
ரனயில் இருந்து ச்ங்
கத்ர்த பநசாக்கி அனுமதி
ச்ப்றசாமல் ்பரடசயடுத்்த
னர்.அவர்களஅரனவரும்
வசாகன ப்சா்தரனயின
ப்பசாது சிக்கினர். இதுகு
றித்து மசாவட்ட
நிர்வசாகத்திடம்்தகவல்ச்தரி
விக்கப்பட்டர்த அடுத்து
பிடி்பட்ட60ப்பர்ச்ங்கம்
்பரழய்பஸநிரையம்அரு
கில்உள்ள்தனியசார்மணட
்பத்திறகுஅரழத்துச ச்ல்
ைப்பட்டு அங்கு
்தனிரமப்படுத்்தப ்பட்ட
னர். இ்தறகு அப்பகுதி
ச்பசாதுமக்களகடும்எதிர்பபு
ச்தரிவித்துள்ளனர். குடியி
ருபபு்பக்கத்தில்அவர்கர்ள
ரவப்பது ச்பரும்
வி்பரீ்தத்ர்த ஏற்படுத்தும்.
எனபவஅவர்கர்ளஊருக்கு
ஒதுக்குபபு்றமசாக ரவக்க
பவணடும்எனறுபகசாரிக்ரக
ரவத்துள்ளனர்.

சென்னையில்இருந்து
செங்கம் வந்த 60 பேரை 
 ்தங்க ரவபே தில் சிக்கல் !
ச�ொதுமக்கள்எதிர்ப்பு!!

திருப்�த்தூர்�குதி்களில்

கள்ளச் சாரா யம் விற்ற
3 பேர் பிடி ேட்ட னர் !

மவலூர் ேொவட்் த.ேொ.�ொ. தலைவர் பி.எஸ. ்பழனி, மவலூர் மவைப்பொடியில்
ேொெ��ொட்சிதூயலேப ்பணியொ்ளர்�ளுககுஅரிசி உளளிட்் 15 வல�யொன ேளில�
க்பொருட்�ல்ள வழஙகிய �ொட்சி. அருகில் ேொெ�� தலைவர் மெ�ர், இல்ளஞ�ணி
தலைவர்்பொை�மைஷ்,துலைத்தலைவர்சீனிவொென்,திமனஷ்ேொறன்,கவங�ம்ென்,
�ொமஜஷ்�ண்ைொேற்றும்ெதீஷ்ஆகிமயொர்உள்ளனர்.

திருப்பத்தூொ்.மே.2–
கடந்்த14நசாளக்ளசாகபுதி்தசாகயசாருக்கும்

சகசாபரசானசாபநசாயத்ச்தசாறறுஉறுதிச்யயப
்படசா்த்தசால்திருப்பத்தூசா்மசாவட்டம்ஆரஞ்சு
மணடைத்துக்குமசாறியுள்ளது.
திருப்பத்தூர்மசாவட்டத்தில்கடந்்த14

நசாளகளுக்குமுனபு18ப்பருக்குகபரசானசா
பநசாயத்ச்தசாறறுஉறுதிச்யயப்பட்டது.
அவசா்களில்17ப்பசா்கு்ணமரடந்துவீடு
திரும்பியுள்ளனசா்.ஒருவசா்சிகிசர்யில்உள

்ளசார்.இந்நிரையில்,மசாவட்டநிர்வசாகம்
முனசனடுத்துவரும்்தடுபபுநடவடிக்ரக
கசார்ணமசாககடந்்த14நசாளக்ளசாகபுதி்தசாக
யசாருக்கும்சகசாபரசானசாஏற்படவில்ரை.
இ்தனகசார்ணமசாகதிருப்பத்தூர்மசாவட்டம்
சிவபபுமணடத்தில்இருந்துஆரஞ்சுமண
டைத்துக்குமுனபனறிஉள்ளது.
இப்தநிரைபமலும்14நசாளகளுக்குநீடித்

்தசால்்பசர்மணடைமசாகஅறிவிக்கப்படும்
எனஅதிகசாரிகளச்தரிவித்்தனர்.

திருப்�த்தூர்மொவட்டம்
ஆரஞ்சுமண்டலமொ்கமொறியது!


