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சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- 
                     100 
நாட்கள் நூற்றுக்கு 
நூறு மதிபசபெணகள் . 
ஆட்சி சபொறுப்பெற்்ற 
100 நாட்களில் அெத்தல்.. 
இந்தியாவில் சி்றந்்த 
மு்தல்்வரகள் பெட்டிலில் 

சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- 
                நீலகிரி மா்வட்்டம் 
சகா்டநாடு சகா்ல மற்றும் 
சகாள்்ளை ்வழக்கில் 
முக்கிய குற்்ற்வாளியாக 
்ெரக்கபபெட்டுள்ளை ெயனி்டம் 
கா்வல்து்்றயினைர மறு 
விொர்ை ந்டததி 
்வருகின்றனைர.
                       இந்்த 
வி்வகாரத்்த ்தற்்பொது 

மு.க.ஸ்்டாலின மு்தலி்டம்..! 
க்டந்்த 100 நாட்களில் 
சகா்ரானைா்்வ சி்றபபொக 
்கயாண்ட வி்தம்,  
மக்களுக்கானை நலததிட்்ட 
உ்தவிகள், அ்்த்நரததில் 
நிதி சு்ம்ய சீர்மக்க 
எடுததுக் சகாண்ட 

மறுவிொர்ை செய்வ்தற்கு 
எதிரபபு ச்தரிவிதது 
எதிரகட்சி ்த்ல்வர 
எ்டபபொடி பெழனிொமி 
்கள்வி எழுபபினைார. 
சகா்டநாடு வி்வகாரததில் 
உண்ம குற்்ற்வாளிகள் மீது 
ந்ட்வடிக்்க எடுக்கபபெடும். 
ெட்்டததின ஆட்சி 
கணடிபபொக ந்டக்கும் 
எனை மு்தல்மசெர 

முயற்சிகள் எனை அ்னைதது 
்தரபபினைரி்டமும் ஆ்தரவு 
சபெருகுகி்றது. ச்வளிபபெ்்ட 
்தன்மயு்டன நிர்வாகமும் 
செம்்மயாகவும், தி்ற்மயாகவும் 
்கயாளைபபெட்டு ்வருகி்றது.       
               ஆட்சி சபொறுப்பெற்்ற 
100 நாட்களில் நாட்டி்ல்ய 

மு.க.ஸ்்டாலின 
ச்தரிவித்தார.  
            ் கா்டநாடு 
்வ ழ க் கி ல் 
மு்தல்்வரின 
் க லி ப  
்பெசசி்னை 
கணடிததும் 
க்வை ஈரபபு 
தீரமானைததின 
மீது ்பெெ 
அ னு ம தி 
அளிக்கா்த்்த 
கணடிததும் 
அதிமுக, பொமக, 

பொஜக உறுபபினைரகள் 
்தமிழநாடு ெட்்டப்பெர்்வயில் 
இருந்து  ச்வளிந்டபபு 
செய்தனைர. 
                    சகா்டநாடு 
வி்வகாரம் குறித்த ்வழக்கு 
நீதிமன்றததில் உள்ளை்தால் 
அனுமதியினறி ் பெர்்வயில் 
அதிமுகவினைர பிரசெ்னை்ய 
எழுபபெக்கூ்டாது எனை 

மிகவும் பிரபெலமானை 
மு்தல்்வரகள் பெட்டியலில் ்தமிழக 
மு்தல்்வர மு.க.ஸ்்டாலின 
மு்தலி்டம் சபெற்றுள்ளைார. 
                           பிரபெல 
செயதி நிறு்வனைமானை 
இந்தியா டு்்ட நாட்டின 
மனைநி்ல என்ற ்த்லபபில் 
மக்களி்டம் கருதது கணிபபு 
ந்டத்தபபெட்்டது. இதில்,  
இந்தியாவில் சொந்்த மாநில 
மக்களின மனைம் க்வரந்்த 
மு்தல்மசெரகள் பெட்டியலில் 
யாருக்கு அதிக செல்்வாக்கு 
உள்ளைது எனபெது்தான. 
அ்தனபெடி, இந்தியாவில் 
சொந்்த மாநிலஙகளில் 
மிகவும் பிரபெலமானை 
மு்தல்்வராக  மு.க.ஸ்்டாலின 
42 ெ்தவீ்த ஆ்தரவு்டன 
மு்தலி்டத்்த பிடிததுள்ளைார. 
                   க்டந்்த 100 
ச்தா்டரசசி பெக்கம் 7...ச்தா்டரசசி பெக்கம் 7...

ெபொநாயகர அபொவு 
ச்தரிவித்தார.
                சபொய ்வழக்கு 
்பொடும் திமுக அர்ெ 
கணடிக்கி்்றாம் எனறு 
எழு்தபபெட்்ட ்வாெகஙகளு்டன 
அதிமுக உறுபபினைரகள் 
ெட்்டமன்றததில் இருந்து 
ச்வளிந்டபபு செய்தனைர. 
எதிரக்கட்சி ்த்ல்வர 
என்ற அடிபபெ்்டயில் 
்பெெ அனுமதி சகாடுத்்தன; 
ஆனைால், அனுமதியில்லாமல் 
பெ்தா்கக்ளை ஏந்தி ்வந்திருபபெது 
கணடிக்கத்தக்கது எனை 
அபபொவு ச்தரிவித்தார.  
               பெ்தா்கக்ளை 
சகாணடு்வந்து அ்்வயில் 
அதிமுகவினைர கூசெல் 
எழுபபியது திட்்டமிட்்ட 
செயல்; ெட்்டமன்ற 
்வளைாகததில் இருந்்்த 
அதிமுக உறுபபினைரக்ளை 
ச்வளி்யற்்ற ெபொநாயகர 
உத்தரவிட்்டார.

100 நாட்கள்-ஸ்ாலின்100 நாட்கள்-ஸ்ாலின்
  100/100% மதிப்பெண்கள்100/100% மதிப்பெண்கள்

அதிமு்க எம்.எல்.ஏ.க்களுககு அதிமு்க எம்.எல்.ஏ.க்களுககு 
சபொநாய்கர் உத்தரவுசபொநாய்கர் உத்தரவு

ச்டல்லி , ஆகஸ்ட் 18:-               ச்டல்லி , ஆகஸ்ட் 18:-               
              ஆபகானிஸ்்தானில் 
சிக்கித ்தவித்த இந்திய 
தூ்தர, அதிகாரிகள், 
பெணியாளைரகள் மற்றும் 
சபொதுமக்கள் எனை 120 ் பெர 
இந்திய விமானைபபெ்்ட 
மூலம் மீட்கபபெட்டு நாடு 
திரும்பி உள்ளைனைர. இ்்தத 
ச்தா்டரந்து பிர்தமர ் மாடி 
்த்ல்ம யில் அ்வெர 
உயரமட்்ட ஆ்லாெ்னை 
கூட்்டம் ் நற்று ந்டந்்தது. 
இருபெதுஆணடு களு 
க்குப பி்றகு ஆபகானிஸ் 
்தா்னை ்தலிபொன 
தீவிர்வாதிகள் மீணடும் 
்தஙகள் கட்டுபபொட்டுக்கு 
சகாணடு ்வந்துள்ளை்்தத 
ச்தா்டரந்து, அஙகிருந்து 
மக்கள் கூட்்டம் கூட்்ட 
மாக  ச்வளி்யறி 
்வருகின்ற னைர. காபூல் 
விமானை நி்லயததில் 
்நற்று முனதினைம் 
ஆயிரக்கைக்கானை மக்கள் 
திரண்ட்தால் விமானை 
நி்லயம் மூ்டபபெட்்டது. 
அஙகிருந்து ஏற்கனை்்வ 129 
இந்தியரகள் மீட்கபபெட்்ட 

நி்லயில், ் மலும் 200 
இந்தியரகள் சிக்கித 
்தவிபபெ்தாகவும், அ்வரகள் 
காபூல் தூ்தரகததில் 
்தஙகியிருபபெ்தாகவும் ் நற்று 
முனதினைம் கூ்றபபெட்்டது. 
இந்நி்லயில், காபூல் விமானை 
நி்லயம் ் நற்று மீணடும் 
தி்றக்கபபெட்்ட நி்லயில், 
அஙகுள்ளை இந்திய தூ்தரக 
அதிகாரிகள், ஊழியரகள் 
மற்றும் இந்திய மக்க்ளை 
மீட்க ஒனறிய அரசு 
ந்ட்வடிக்்க எடுத்தது. 
அ்தனபெடி, இந்திய 
விமானைபபெ்்டயின சி -17 

விமானைம் மூலம் இந்திய 
தூ்தர ருத்ரந்திர ்தாண்டன, 
தூ்தரக அதிகாரிகள், 
பெணியாளைரகள், பொதுகாபபு 
அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய 
மக்கள் சிலர உட்பெ்ட 120 
்பெர காபூலில் இருந்து 
மீட்கபபெட்டு குஜராததின 
ஜாம்நகரில் ஹிண்டன 
விமானைபபெ்்ட ்தளைததிற்கு 
அ்ழதது ்வரபபெட்்டனைர. 
பெததிரமாக திரும்பிய 
இந்திய தூ்தர ருத்ரந்திர 
்தாண்டன கூறு்கயில், 
‘‘பொதுகாபபொக  எஙக்ளை 
ச்வளி்யற்றிய இந்திய 

விமானைபபெ்்டக்கு நனறி. 
நாம் ஆபகானிஸ்்தானின 
மக்க்ளைக் ் கவி்டமாட்்்டாம். 
நாஙகள் அ்வரகளு்டனைானை 
ச்தா்டரபுக்ளைத ச்தா்டர 
முயற்சிப்பொம்’’ என்றார. 
இ்்த ் பொல மற்ச்றாரு 
சி்றபபு விமானைம் மூலம் 
இந்திய-திசபெத எல்்ல 
பொதுகாபபு பெ்்ட வீரரகள் 
99 ் பெர காபூலில் இருந்து 
ச்டல்லிக்கு அ்ழதது 
்வரபபெட்்டனைர. இ்தற்கி்்ட்ய, 
ஆபகானில் இருந்து 
ச்வளி்ய்ற விரும்பும் 
ச்தா்டரசசி பெக்கம் 3...ச்தா்டரசசி பெக்கம் 3...

பிர்தமர் மமாடி ்தலைலமயில் அவசர பிர்தமர் மமாடி ்தலைலமயில் அவசர 
உயர்மட் ஆமைாசலை கூட்ம்

முன்னோட்ட செய்தி

 சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- 
                  ெட்்டமன்ற 
பெட்சஜட் கூட்்டத 
ச்தா்டரில் இன்்றய 
வி்வா்தததில் ் கா்டநாடு 
சகா்ல, சகாள்்ளை 
ச்தா்டரபொக ் பெசிய மு்தல்்வர 
ஸ்்டாலின, ் கா்டநாடு 
்வழக்கு விொர்ையின 
அடிபபெ்்டயில் ந்ட்வடிக்்க 
எடுக்கபபெடும் எனை 
ச்தரிவித்தார. அப்பொது 
குறுக்கிட்்ட முனனைாள் 
மு்தல்்வரும், எதிரகட்சி 
்த்ல்வருமானை எ்டபபெடி 
பெழனிசொமி கடும் 

சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- 
              ்கா்டநாடு 
வி்வகாரததில் அரசியல் 
்த்லயீடு இல்்ல எனைவும் 
உண்ம்ய கண்டறிந்து 
ந்ட்வடிக்்க எடுக்கபபெடும் 
எனறும் மு்தல்்வர 
பெதிலளித்தார. மு்தல்்வரின 
்பெசசுக்கு எதிரகட்சியினைர 
எதிரபபு ச்தரிவித்த்தால் 
்பெர்்வயில் கூசெல் 
குழபபெம் ஏற்பெட்்டது. 
இ்்தத ச்தா்டரந்து அதிமுக 
ெட்்டமன்ற உறுபபினைரகள் 
ச்வளி்யற்்றபபெட்்டனைர. 
இ்த்னை ச்தா்டரந்து 
செயதியாளைரகளி்டம் 
முனனைாள் மு்தல்்வர 
எ்டபபொடி பெழனிசொமி 
்பெட்டி அளித்தார. சஜ., 
்கா்டநாடு செனறு 

எதிரபபு ச்தரிவித்தார. 

ஓயச்வடுபபெது 
்வழக்கம். அஙகு 
சகாள்்ளை முயற்சி 
ந்டக்கும் ் பொது 
கா்வலாளி சகா்ல 
செயயபபெட்டுள்ளைார. 
அந்்த ்வழக்கு 
நீதிமன்றததில் 
விொர்ை ந்டந்து 
சகாணடிருக்கி்றது. 
்வழக்கு முடியும் 
நி்லயில் உள்ளை 
்பொது, திட்்டமிட்டு 
திமுக அரசு ெயன 
எனபெ்வருக்கு ெம்மன 
அனுபபி, அ்வரி்டம் ரகசிய 
்வாக்குமூலம் சபெற்்ற்தாக 
செயதி ்வந்துள்ளைது. அதில் 
என்னையும் சில்ரயும் 
்ெரததிருபபெ்தாக ்தக்வல் 
்வந்துள்ளைது. ஏற்கனை்்வ 

்கா்டநாடு ச்தா்டரபொக 

பு ல ன வி ெ ா ர ் ை 
செயயபபெட்டு, ்வரும் 
23ம் ் ்ததி நீதிமன்றததிற்கு 
அந்்த ்வழக்கு ்வருகி்றது. 
முடியும் ்தரு்வாயில் உள்ளை 
்வழக்்க, ் ்வணடுசமன்்ற 
திட்்டமிட்டு எஙக்ளை 
அசசுறுத்தபபொரக்கின்றனைர. 

எனனை ் நாக்கததிற்காக 
விொர்ை ந்டத்த ் ்வணடும் 
எனை ் கள்வி எழுபபினைர. 
இ்்த ச்தா்டரந்்த அதிமுக 
ெட்்டமன்ற உறுபபினைரகளும் 
மு்தல்்வரின அறிவிபபுக்கும் 
எதிரபபு ச்தரிவித்தனைர. 
்கா்டநாடு வி்வகாரததில் 
அரசியல் ்த்லயீடு இல்்ல 
எனைவும் உண்ம்ய 
கண்டறிந்து ந்ட்வடிக்்க 
எடுக்கபபெடும் எனறும் 
மு்தல்்வர பெதிலளித்தார. 
மு்தல்்வரின ் பெசசுக்கு 
எதிரகட்சியினைர எதிரபபு 
ச்தா்டரசசி பெக்கம்7...ச்தா்டரசசி பெக்கம்7...

்கா்டநாடு குற்்ற்வாளிகளுக்கு 
ஜாமீன்தாரரகளைாக 
இருந்்த்வரகள் திமுகவினைர. 
திமுக ்வழக்கறிஞர இளைங்கா 
்தான குற்்ற்வாளிகளுக்கு 
ஆஜரானைார. ஊட்டி 
நீதிமன்றததிலும் திமுக 
ச்தா்டரசசி  பெக்கம் 7..ச்தா்டரசசி  பெக்கம் 7..என்லை குறி லவககிறார்்கள் இபிஎஸ என்லை குறி லவககிறார்்கள் இபிஎஸ 

்காட்ம்்காட்ம் அதிமு்க எம்.எல்.ஏ.க்கள் ்தலரயில் அமர்ந்து மபொராட்ம்அதிமு்க எம்.எல்.ஏ.க்கள் ்தலரயில் அமர்ந்து மபொராட்ம்

குறறவாளி்கலை பொது்காதது துலை மபொகும் குறறவாளி்கலை பொது்காதது துலை மபொகும் 
அரசாங்கம் - எ்பபொடி பெழனிசசாமிஅரசாங்கம் - எ்பபொடி பெழனிசசாமி

சென்னை ,ஆகஸ்ட் 18:-சென்னை ,ஆகஸ்ட் 18:-
                    ெட்்டப்பெர்்வக்கு ச்வளி்ய அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ்த்ரயில் அமரந்து ்தரைா ் பொராட்்டம் ந்டததி ்வருகின்றனைர.  
ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் உள்ளிட்்்டார ்த்ரயில் அமரந்து ்தரைா ் பொராட்்டததில் ஈடுபெட்டு ்வருகின்றனைர.
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வைர்சசி பெணி்கள் ஆடசியர் மநரடி 

ஆய்வு
்பொய்ல்க சந்ல்த ்தல் வியாபொரி்கள், 

விவசாயி்கள் ஏமாறறம்

இன்று நிழலில்ைா நாள் உசசிககு 
மநமர வருது சூரியன்

திருமாவைவன் பிறந்்த நாள் முதிமயார் இல்ைததில் அன்ை்தாைம்

குளிர்சா்தை ்பெடடியில் லவத்த 
மபெரன்

மின்சாரம் ்தாககி இருவர் 
பெலி

மைல் ்க்ததிய 6 ைாரி்கள் 
பெறிமு்தல் 

கீழடி அ்கழாய்வில் 
ஆபெரைங்கள் ்கண்்டுபபு

 , ஆகஸ்ட் 18:- , ஆகஸ்ட் 18:-
                           இ்ளையானகுடி 
கா்வல் நி்லயம் எதி்ர சகாடிக் 
கம்பெம் அ்மக்கும் பெணியில் 
ஈடுபெட்டுக் சகாணடிருந்்த 
இரு்வர மினொரம் ்தாக்கி பெலி. 
விடு்த்லச சிறுத்்தகள் கட்சித 
்த்ல்வர திருமா்வளை்வன பி்றந்்த 
நா்ளை முனனிட்டு சி்வகங்க 
மா்வட்்டம் இ்ளையானகுடி கா்வல் 
நி்லயம் எதி்ர விடு்த்ல 

ராஜபொ்ளையம் , ஆகஸ்ட் 18:-ராஜபொ்ளையம் , ஆகஸ்ட் 18:-
                ராஜபொ்ளையததில் 
மைல் க்டததிய 6 லாரிகள் 
பெறிமு்தல் செயயபபெட்்டனை.  
              விருதுநகர மா்வட்்டம் 
ராஜபொ்ளையம் ்வழியாக மைல் லாரிகள் 
அதி்்வகமாக செனறு ்வருகின்றனை.  
        இ்தனைால் பொ்தொரிகள், இருெக்கர 
்வாகனைஙகளில் செல்்்வார ஒருவி்த 
அசெதது்ட்னை செனறு ்வருகின்றனைர.  
          இந்நி்லயில், ராஜபொ்ளையம் 
்வழியாக மைல் க்டத்தபபெடு்வ்தாக 
்தாசில்்தார ராமசெந்திரனுக்கு 
்தக்வல் கி்்டத்தது.  
       இ்்தயடுதது ்தாசில்்தார 
மற்றும் ்வரு்வாய அலு்வலரகள் 
்வாகனை ் ொ்த்னையில் ஈடுபெட்்டனைர.  

 , ஆகஸ்ட் 18:- , ஆகஸ்ட் 18:-
                 கீழடி ஏழாம் கட்்ட 
அகழாயவில் ஆண, சபெண 
பெயனபெடுததிய ஆபெரைஙகள் 
கணச்டடுக்கபபெட்டுள்ளைனை.  
          சி்வகங்க மா்வட்்டம், 
திருபபு்வனைம் அரு்க கீழடி 
மற்றும் அகரததில் ஆணகள், 
சபெணகள் காது மற்றும் 
கழுததில் அணியும் ஆபெரைஙகள் 
அதிகளைவில் கி்்டதது ்வருகின்றனை.  
                             பொசி, 
பெ்வளைம், சுடுமண ஆகிய்வற்்றால் 
செயயபபெட்டுள்ளை இ்்வகளில், 
நடுவில் து்ளை ் பொன்ற அ்மபபும் 
காைபபெடுகி்றது. செடி, சகாடிகளில் 
்காரதது இ்த்னை பெயனபெடுததி 

்்தனி , ஆகஸ்ட் 18:-்்தனி , ஆகஸ்ட் 18:-
                                      ்்தனி 
மா்வட்்டததில் ்வளைரசசிப பெணிகள் 
ச்தா்டரபொக  மா்வட்்ட ஆட்சித 
்த்ல்வர முரளி்தரன அ்வரகள் 
உத்தமபொ்ளையம் ஊராட்சி ஒனறிய 
பெகுதியில் ஆயவு ் மற்சகாண்டார. 
்்த.மினைாட்சிபுரம் ஊராட்சி மன்ற 
அலு்வலகததில் இருந்்த தூய்ம 
பெணியாளைரகளி்டம் மா்வட்்ட 
ஆட்சித ்த்ல்வர  கனிவு்டன 
்பெசி கு்்றக்ளை ் கட்்டறிந்்தார. 
                                        அசெமயம் மதிய 
உைவு குறிதது ் கட்்டறிந்்த ் பொது, 
அ்ெ்வ உைவு ெ்மததுள்ளை்தாக 
தூ ய ் ம ப பெ ணி ய ா ளை ர க ள் 
ச்தரிவித்தனைர. என்னை ொபபி்ட 
அ்ழக்க மாட்டீரகளைா எனறு 
எளி்மயானை மு்்றயில் ் கட்்டவு்டன, 

்்வலூர, ஆகஸ்ட் 18:-்்வலூர, ஆகஸ்ட் 18:-
           சகா்ரானைா பெர்வ்ல 
்தடுக்கும் ்வ்கயில் சபொய்க 
மாட்டுசெந்்்தக்கு ்த்்ட விதிக்கபபெட்்டது. 
            ஆனைால் ் நற்று சிலர மாடுக்ளை 
விற்பெ்னைக்கு அ்ழதது ்வந்்த்்த 
்பொலீொர திருபபி அனுபபினைார.  
      இ்தனைால் வி்வொயிகளும் 
வியாபொரிகளும் ஏமாற்்றம்்டந்்தனைர. 
்்வலூர மா்வட்்டம், சபொய்கயில் 
்வாரந்்்தாறும் செவ்வாயக்கிழ்ம அனறு 
மாட்டுசெந்்்த ந்்டசபெற்று ்வருகி்றது.  
             இந்்த ெந்்்த மிகவும் 
பிரபெலமானை்தாகும். ஒவச்வாரு 
்வாரமும் ந்்டசபெறும் சபொய்க 
மாட்டுசெந்்்தக்கு ்தமிழகம் 
மட்டுமினறி ் கரளைா, கரநா்டகா, 
ஆந்திரா ் பொன்ற ச்வளிமாநிலஙகளில் 
இருந்தும் ஏராளைமானை கால்ந்்டகள் 
விற்பெ்னைக்காக சகாணடு ்வரபபெடும். 
         ்வழக்கமாக சபொய்க 
மாட்டுசெந்்்தயில் ஆயிரததுக்கும் 
்மற்பெட்்ட க்ற்்வ மாடுகள், 
எருது மற்றும் உழவு மாடுகள் 
விற்பெ்னைக்கு சகாணடு ்வரு்வாரகள். 
இ்தனைால் ்காடிக்கைக்கானை 
ரூபொயக்கு விற்பெ்னை ந்்டசபெறும்.  
         இந்நி்லயில், சகா்ரானைா 
பெர்வ்ல ்தடுக்கும் ்வ்கயில் 

, ஆகஸ்ட் 18:-, ஆகஸ்ட் 18:-
                           ஆணடு்்தாறும் 
ஆகஸ்ட் மா்தததில் சூரியன 
உசசிக்கு ்ந்ர ்வரு்வ்தால் 
ஏற்பெடும் ‘நிழலில்லா நாள்’ 
எனனும் நாள் இனறு நிகழகி்றது.   
              உலகில் ்வரு்டததின 
இரணடு நாட்களில் மட்டும் 
மதிய ்நரததில் இந்்த நிழ்ல 
நாம் பொரக்க முடியா்த அளைவுக்கு 
நமது காலின அடியில் விழும்.  

செயயூர, ஆகஸ்ட் 18:-செயயூர, ஆகஸ்ட் 18:-
               செஙகல்பெட்டு 
மா்வட்்டம் செயயூர 
்வட்்டம் இ்்டக்கழிநாடு 
்பெரூராட்சிக்குட்பெட்்ட 
எல்்லயம்மன ் காயில் 
பெகுதியில் விடு்த்ல 
சிறுத்்தகள் கட்சியின 
்த்ல்வர ச்தால்.
திருமா்வளை்வன 59 
ஆ்வது பி்றந்்தநாள்  
விழா்்வ முனனிட்டு 
விடு்த்ல சிறுத்்தகள் 
கட்சியின செயயூர  

ச்தலுஙகானைா, ஆகஸ்ட் 18:-ச்தலுஙகானைா, ஆகஸ்ட் 18:-
                     உ்டல்நலக்கு்்ற்வால் 
உயிரிழந்்த ்தாத்தாவின ெ்டலத்்த 
்பெரன ஃபரிட்ஜஜில் ்்வதது 
பொதுகாத்த ெம்பெ்வததின அதிரசசி 
பினனைணி ச்வளியாகியுள்ளைது. 
ச்தலஙகானைா மாநிலம் ்வாரஙகல் 
மா்வட்்டம் பெரக்காலா்்வ ் ெரந்்த்வர 
பொலயயா (68), ஓயவு சபெற்்ற 
ஆசிரியர. இ்வர ்தனைது ் பெரன நிகில் 
(26) எனபெ்வரு்டன ஒரு ்வா்ட்க 
வீட்டில் ்தஙகி ்வசிதது ்வந்்தார. 
         இந்நி்லயில் க்டந்்த 3 
நாட்களுக்கு முனபு பொலயயா 
உ்டல்நலக்கு்்ற்வால் இ்றந்்தார. 
ஆனைால் இறுதி ெ்டஙகு செயய பெைம் 
இல்லா்த்தால் எனனை செய்வது 
எனை அறியாமல் ்தவித்த நிகில், 
்தாத்தாவின உ்ட்ல ்தஙகளைது 
வீட்டின ஃபரிட்ஜஜில் ் ்வததுள்ளைார. 
            ஓரிரு நாட்கள் கழிதது பொலயயா 

சிறுத்்தகள் கட்சி்யச 
்ெரந்்த 5 ் பெர சகாடிக் 
கம்பெம் நடும் பெணியில் 
ஈடுபெட்்டனைர. 
             அப்பொது 
எதிரபொரா்த வி்தமாக 
சகாடிக்கம்பெம் மினொர 
்வயரில் உரசியதில் 
குழந்்்த மற்றும் பிரபு 
எனகின்ற இரு்வரும் 

பெடுகாயம் அ்்டந்்தனைர. 
                             சிகிச்ெக்காக 
இ்ளையானகுடி அரசு மருதது்வம்னையில் 
்ெரக்கபபெட்்ட நி்லயில் சிகிச்ெ 
பெலனினறி உயிரிழந்துள்ளைனைர. 
்மலும் பெலத்த காயம் அ்்டந்்த 
ஆறுமுகம் எனபெ்வ்ர ்மல் 
சிகிச்ெக்காக சி்வகங்க அரசு 
மருதது்வக் கல்லூரி மருதது்வம்னைக்கு 
சகாணடு செனறுள்ளைனைர.

           திருசசி, செயயாறு ் பொன்ற 
பெகுதிகளில் இருந்து ராஜபொ்ளையம் 
்வழியாக சென்ற 6 லாரிக்ளை 
ம்டக்கி பிடிதது ் ொ்த்னையிட்்டனைர. 
           இதில் அனுமதியினறி 
மைல் க்டததியது ச்தரிய்வந்்தது.  
          அடுத்தடுதது ்வந்்த 6 லாரிக்ளை 
்தாசில்்தார ராமசெந்திரன பெறிமு்தல் 
செயது ராஜபொ்ளையம் ்வ்டக்கு 
கா்வல் நி்லயததில் ஒபபெ்்டத்தார.  
       மைல் பு்ராக்கரகள் 
அருைாசெலம், ரா்தாகிருஷைன, 
டி்ர்வரகள் அபபொது்ர, ரவி, 
்வர்தன, சஜகநா்தன, ்தனைபொல் 
ஆகி்யார மீது ்பொலீொர 
்வழக்குபபெதிவு செயது விொரிதது 
்வருகின்றனைர.

இருக்கலாம் எனை ச்தரிகி்றது.  
       ்வட்்ட ்வடிவிலானை சுடுமண 
கா்தணிகளில் உள்ளை து்ளைகள் 
சபெரிய அளைவில் காைபபெடுகின்றனை. 
           சுடுமண கா்தணிகளில் 
அழகுக்காக புள்ளிகள் 
உள்ளிட்்ட்்வக்ளை ்வ்ரந்துள்ளைனைர. 
          கீழடி, அகரததில் எடுக்கபபெட்்ட 
கா்தணிக்ளை வி்ரவில் 
காட்சிக்கு ் ்வக்க ச்தால்லியல் 
து்்றயினைர முடிவு செயதுள்ளைனைர.  
             கீழடியில் தி்றந்்தச்வளி 
கணகாட்சி அ்மக்கபபெடும் எனை 
பெட்சஜட்டில் அறிவிக்கபபெட்்ட்்த 
ச்தா்டரந்து கீழடிக்கு ்வரும் 
பொர்்வயாளைரகள் எணணிக்்கயும் 
அதிகரிதது ்வருகி்றது.

்தஙகளைது வீட்டிற்கு மதிய உைவு 
ொபபிடு்வ்தற்கு ்வரு்க ்தருமாறு 
தூய்ம பெணியாளைரகள் அ்ழபபு 
விடுத்தனைர. 
             நான (்ெ்வம்) அ்ெ்வம் 
ொபபிடு்வதில்்ல. ஆக்்வ 
மற்ச்றாரு நாள் கட்்டயாம் உைவு 
உணை ்வரு்வ்தாக மா்வட்்ட 
ஆட்சித்த்ல்வர அ்வரகள் அனபு்டன 
தூய்மபபெணியாளைரகளி்டம் ச்தாஜிவித்தார. 
                                ் ்தனி  மா்வட்்டததிலுள்ளை 
தூய்மபபெணியாளைரகளி்டம் 
எளி்மயாக மு்்றயில், அனபு்டன 
பெழகி அ்வரகளின ் ்த்்வக்ளை 
அறிந்து உ்டன ந்ட்வடிக்்கக்ளை 
்மற்சகாணடு, மா்வட்்ட 
ஆட்சித்த்ல்வர அ்வரகள் 
தூய்மபெணியாளைரகளி்டம் 
நனமதிப்பெ சபெற்று ்வருகி்றார.

சபொய்க கிராமததில் ந்்டசபெறும் 
மாட்டுெந்்்தக்கு சபொதுமக்கள் நலன 
கருதி ஒரு ்வாரததிற்கு மூ்டபபெடுகி்றது. 
அ்தனபெடி 17ம் ்்ததி (்நற்று) 
சபொய்க ெந்்்த ந்்டசபெ்றாது.  
            இந்்த ்த்்ட்ய மீறி 
சபொய்க ெந்்்தயில் கால்ந்்டக்ளை 
விற்பெ்னை செய்்வார மீது ் பெரி்டர 
்மலாண்ம ெட்்டததின கீழ 
்தண்ட்னையு்டன, அபெரா்தமும் 
விதிக்கபபெடும் எனறு கசலக்்டர 
குமார்்வல் பொணடியன 
ஏற்கனை்்வ ச்தரிவிததிருந்்தார. 
        இந்நி்லயில், சபொய்க 
மாட்டு ெந்்்தக்கு ் நற்று கா்ல 
சபொய்க மற்றும் சுற்றியுள்ளை 
கிராமஙக்ளை ் ெரந்்த வி்வொயிகள் 
்தஙகள் கால்ந்்டக்ளை ்வாக்கம்்பொல் 
விற்பெ்னை செயய அ்ழதது ்வந்்தனைர.  
          அ்வரக்ளை அஙகிருந்்த 
்பொலீொர, ெந்்்த ந்டத்த 
்த்்ட விதிக்கபபெட்டுள்ளைது 
எனைக்கூறி திருபபி அனுபபினைர.  
          இ்தனைால் வி்வொயிகள், வியாபொரிகள் 
ஏமாற்்றதது்டன திரும்பி சென்றனைர.  
           ஒரு சிலர ்்தசிய 
சநடுஞொ்ல்யாரம் கால்ந்்டக்ளை 
விற்பெ்னை செய்தனைர. அ்வரக்ளையும் 
்பொலீொர எசெரிதது அனுபபினைர.

          இது்தான நிழல் காை 
முடியா்த நாள் எனறும், பூஜய 
நிழல் நாள், நிழலில்லா நாள் 
எனறும் அறிவியல் சொல்கி்றது.  
         நிழலில்லா நாள் ஒவச்வாரு 
்வரு்டமும் ஏபரல் மா்தம் மற்றும் 
ஆகஸ்ட் மா்தஙகளில் நிகழும்.  
          ஆகஸ்ட் மா்தமானை இந்்த 
மா்தததில் இனறு (18ம் ்்ததி) 
மதியம் இந்்த நிழலில்லா நா்ளை 
நாம் அனுபெவிக்க முடியும்.

ச்தாகுதி செயலாளைர ்வழக்கறிஞர 
்த.சபொனனி்வளை்வன ்த்ல்மயில்  
சித்தாமூர ஒனறிய செயலாளைர 
சூனைாம்்பெடு புக்ழந்தி ஒருஙகி்ைபபில்  
கட்சி 
                       சகாடி ஏற்றி 
நல்லூர கிராமததில் உள்ளை 
ஆ்தர்வற்்ற முதி்யார இல்லததில் 
முதிய்வரகளுக்கு இனிபபுகள் 
மற்றும் அனனை்தானைம் ்வழஙகி 
மகிழந்்தனைர. அப்பொது விடு்த்ல 
சிறுத்்தகள் கட்சியின ஒனறிய 
நிர்வாகிகள் பெலர கலந்து 
சகாண்டனைர.

வீட்டில் இருந்து துரநாற்்றம் வீசியது. 
இ்தனைால் ெந்்்தகம்்டந்்த 
அக்கம்பெக்கததினைர ் பொலீொருக்கு 
்தக்வல் ச்தரிவித்தனைர. அ்தன்பெரில் 
்பொலீொர பொலயயா வீட்டிற்கு 
செனறு ்ொ்த்னையிட்்டனைர. 
              அப்பொது ஃபரிட்ஜஜில் 
பொலயயா ெ்டலம் குறுகிய நி்லயில் 
அ்்டக்கபபெட்டிருந்்தது ச்தரிய 
்வந்்தது. இ்்தயடுதது ெ்டலத்்த 
்கபபெற்றி பி்ர்த பெரி்ொ்த்னைக்காக 
மருதது்வம்னைக்கு அனுபபி ் ்வத்தனைர. 
        ்மலும் ்தாத்தா இ்றந்்தது 
ச்வளியில் ச்தரிய்வந்்தால் 
அ்வருக்கு ்வரும் சபென்ஷன 
பெைம் நிறுத்தபபெடும் எனபெ்தால் 
நிகில் இபபெடி செய்தாரா என்ற 
்காைததிலும் விொரிதது ்வரும் 
்பொலீொர பொலயயாவின இ்றப்பெ 
ெந்்்தக மரைமாக ்வழக்குபபெதிவு 
செயதுள்ளைனைர.
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பெலழய பிரிடஜ் வாஙகியவருககு 
அடித்த ஜாகபொட

ஒமர நாளில் 2 முலற 
்்காமராைா ்தடுபபூசி மபொடடு 

்்காண் மூ்தாடடி

 , ஆகஸ்ட் 18:- , ஆகஸ்ட் 18:-
              ச்தனசகாரியாவில் 
செகனைணட் ஃபரிட்ஜ ்வாஙகிய 
நபெருக்கு இந்திய மதிபபில் 96 
லட்ெம் ரூபொய மதிபபிலானை 
பெைம் கி்்டததுள்ளைது. 
           ஹாலிவுட் 
தி்ரபபெ்டஙகளில் ்வரும் கி்ரம் 
காட்சிக்ளைப ் பொல்்வ 
ச்தன சகாரியாவில் ஒரு 
ெம்பெ்வம் நிகழந்துள்ளைது. 
சஜஜு தீவு பெகுதி்யச ் ெரந்்த 
நபெர ஒரு ஃபரிட்ஜ ்வாஙக 
்்வணடும் எனை நி்னைதது 
ஆன்லனில் செகனைணட் 
பிரிட்ஜ ஒன்்ற ஆர்டர 
செயதுள்ளைார.. அ்வர 
ஆர்டர செய்த அந்்த 
பிரிட்ஜ அ்வரு்்டய 
வீட்டிற்கு ச்டலி்வரியும் 
செயயபபெட்்டது.. பினனைர, 
அந்்த ஃபரிட்்ஜ சுத்தம் 
செயது பெயனபொட்டிற்காக 
்்வக்க்்வணடும் எனை 
நி்னைதது.. அ்த்னை 
தி்றந்து பொரத்த சபொழுது 
்பெரதிரசசி காததிருந்்தது.. 
             ஆம், அதில் ஒரு 
பிளைாஸ்டிக் ்தாள்களைால் 
்பொரத்தபபெட்்ட சுமார 50 
ஆயிரம் மில்லியன கரனசி 
்நாட்டுகள் அ்தனுள் 
இருந்துள்ளைது.. இந்திய 
மதிபபில் 96 லட்ெம் 
ரூபொயாகும்.. அ்்த 
பொரத்தவு்ட்னை்ய அ்வர எனனை 
செய்வது எனறு ச்தரியாமல் 

்்வ்தாரணயம் , ஆகஸ்ட் ்்வ்தாரணயம் , ஆகஸ்ட் 
18:-18:-
            நா்க மா்வட்்டம் 
்்வ்தாரணயம் அடுத்த  
்வ ண டு ்வ ா ஞ ் ெ ரி 
ெர்பொஜஜிராஜபுரததில் 
்நற்று சகா்ரானைா ்தடுபபூசி 
முகாம் ந்டந்்தது.  சபெரிய 
தி்டல் பெகுதி்ய ்ெரந்்த 
வி்வொய ச்தாழிலாளியானை 
நாகபபென ம்னைவி அல்மலு 
(70), ் காவிஷீல்டு ்தடுபபூசி 
்பொட்டு சகாண்டார. 
இ்்தயடுதது முகாம் 
ந்டந்்த இ்டம் அரு்க உள்ளை 
மரத்தடியில் அல்மலு 
அமரந்திருந்்தார. அப்பொது 
ஆணகள் ்வரி்ெயில் கூட்்டம் 
கு்்ற்வாக இருந்்த்தால் அந்்த 
்வரி்ெயில் சபெணகளும் 
செனறு ்தடுபபூசி ் பொட்டு 
சகாள்ளுஙகள் எனறு அஙகு 
நின்ற ஒரு சிலர கூறினைர. 

உ்்றந்து்பொய நினறுள்ளைார.. 
           இ்்தயடுதது, 
்தனனு்்டய ்நர்ம 
்த்வ்றா்த அ்வர உ்டனைடியாக 
இதுகுறிதது கா்வல் 
நி்லயததிற்குத ்தக்வல் 
சகாடுததுள்ளைார. ்தற்சபொழுது, 
கா்வல்து்்றயினைர அந்்த 
பெைத்்தப பெறிமு்தல் செயது 
உரிய விொர்ை ் மற்சகாணடு 
்வருகின்றனைர.. அ்்த்பொல 
அந்்த ச்தா்கயிலிருந்து 
ெம்பெந்்தபபெட்்ட நபெருக்குப 
பொதி ெனமானைமாக 
்வழஙகபபெடும் எனறும் 
எதிரபொரக்கபபெடுகி்றது.. 
ச்தன சகாரிய ெட்்டபபெடி, 
ஒரு்வர பெைத்்த்யா, 
சபொரு்ளை்யா கணச்டடுதது 
கா்வல்து்்றயில் ஒபபெ்்டக்கும் 
பெட்ெததில், அதுகுறிதது 
மு்தலில் விொர்ை 
்மற்சகாள்்வாரகள்.. பினனைர 
விொர்ையில் எந்்த ஒரு 
துபபும் கி்்டக்கவில்்ல 
என்றால் ெம்பெந்்தபபெட்்ட 
நபெரி்டம் அந்்த சபொருட்க்ளை 
ஒபபெ்்டதது விடு்வாரகள் எனபெது 
குறிபபி்டத்தக்கது. ஆனைால், 
அது சகாள்்ளையடிக்கபபெட்்ட 
பெைமாக்்வா அல்லது 
்்வறு ஏ்தா்வது ்த்வ்றானை 
்வழியில் ெம்பொதித்த பெைமாக 
இருந்்தால், இரு்வரி்டமும் 
ஒபபெ்்டக்காமல் அரசு 
கஜானைாவில் ்ெரதது 
விடு்வாரகள்.

்மலும் ஏற்கனை்்வ 
ஊசி ்பொட்்டது 
ச்தரியாமல் மரத்தடி 
நிழலில் அமரந்திருந்்த 
அல்மலு்்வயும் ்தடுபபூசி 
்பொட்டு சகாள்ளுமாறு 
அந்்த ்வரி்ெயில் 
அஙகிருந்்த மக்கள் 
அனுபபி ்்வத்தனைர. 
       2 ்தடுபபூசி 
்பொடு்வாரகள் எனறு 
நி்னைதது அல்மலுவும் 
்வரி்ெயில் சென்றார. 
அ்வருக்கு மீணடும் 

்தடுபபூசி ் பொ்டபபெட்்டது. 
இ்்தயடுதது வீட்டுக்கு 
அல்மலு செனறு ்தனைக்கு 
2 சகா்ரானைா ்தடுபபூசிகள் 
்பொ்டபபெட்்டது எனறு ்தனைது 
மகளி்டம் கூறினைார. இந்்த 
வி்ஷயம் ச்வௌஜியில் பெர்வ 
ஆரம்பித்தது. இதுகுறிதது 
அறிந்்ததும் அல்மலு 
வீட்டுக்கு ் ்வ்தாரணயம் 
பெகுதி சுகா்தார து்்றயினைர 
்நற்று மா்ல செனறு 
விொரித்தனைர. அப்பொது 
2 சகா்ரானைா ்தடுபபூசி 
்பொ்டபபெட்்டது ச்தரிய்வந்்தது. 
பினனைர ் ்வ்தாரணயம் அரசு 
மருதது்வம்னைக்கு அல்மலு்்வ 
அ்ழதது செனறு ச்தா்டர 
கணகாணிபபில் ் ்வததுள்ளைனைர. 
மருதது்வம்னையில் உ்டல் 
ஆ்ராக்கியதது்டன அலு்மலு 
உள்ளைார.

புமைவில் மமாடிககு ம்காயில் 
்கடடிய ஆ்தரவாைர் 

மனி்த உ்ல் பொ்கங்களு்ன் வந்து 
மசர்ந்்த அ்மரிக்க  விமாைம் 

சு்தந்திர திை விழா

ம்கா ம்கா மா்பெரும் விலையாடடுபமபொடடி

 , ஆகஸ்ட் 18:-                , ஆகஸ்ட் 18:-               
                .பு்னைவில் 
37 ்வய்தானை ் மாடியின 
ஆ்தர்வாளைர ஒரு்வர 
அ ்வ ரி ன ம ா ர பெ ளை வு 
சி்லயு்டன கூடிய ் காயில் 
ஒன்்றக் கட்டியுள்ளைார. 
         மகாராஷடிர மாநிலம் 
.பு்னைவில் உள்ளை ஆந்த 
பெகுதி்யச ்ெரந்்த்வர 
மயூர முண்்ட. 37 
்வய்தானை இ்வர நில 
வி ற் பெ ் னை ச ்த ா ழி ல் 
ச ெ ய து ்வ ரு கி ்ற ா ர . 

 , ஆகஸ்ட் 18:-                , ஆகஸ்ட் 18:-               
                ்தலிபொன தீவிர்வாதிகள் 
ஆபகானிஸ்்தானில் ஆட்சி்ய 
்கபபெற்றியுள்ளைனைர. 
இ்தனைால் 20 ்வரு்ட ் பொர 
நி்்றவு சபெற்றுள்ளை்தாகவும், 
மக்கள் மற்றும் ஆபகானின 
சொததுக்கள் ஏதும் 
சகாள்்ளையடிக்கபபெ்டாது 
எனைவும் ்தலிபொன தீவிர்வாதிகள் 
அ றி வி த து ள் ளை னை ர . 
            ் மலும், ஆபகா்னை 
்மயமாக ் ்வதது பி்ற 
நாட்டின மீது ்தாக்கு்தல் 
ந்டததும் அ்மப்பெ 
அல்லது பி்ற பெயஙகர்வா்த 
அ்மப்பெ ஊக்குவிக்க 
மாட்்்டாம் எனைவும் 
ச்தரிவிததுள்ளைனைர. இந்்த 
வி்ஷயததில் உலக நாடுகள் 
அ்மதிகாததுக்சகாணடு இருக்கி்றது. 
             ஆபகானிஸ்்தானின 
பி்ற இ்டஙகளில் ்வனமு்்ற 
்தாக்கு்தலு்டன நகரஙக்ளை 
்கபபெற்றிய ்தலிபொன 
பெயஙகர்வாதிகள், அசமரிக்க 

ஆததூர , ஆததூர , 
ஆகஸ்ட் 18:-               ஆகஸ்ட் 18:-               
                   ் ெலம் 
மா்வட்்டம், 
ஆததூர ்வட்்டம், 
்தாண்ட்வராயபுரம் 
அ ர சு 
்மல்நி்லபபெள்ளியில் 
75 ்வது சு்தந்திர 
தினை விழா 
கா்ல 9.30 
மணி அளைவில் 
து்வஙகியது. 
வி ழ ா வி ல் 
பெள்ளியின 
்ஜ ஆர சி ஆ்லாெகர 
ரவிக்குமார ்வர்்வற்பு்ர 
நிகழததினைார. ்த்ல்ம 
ஆசிரியர  பொலமுருகன 
அ்வரகள் ்த்ல்ம ஏற்்றார. 
பெள்ளியின சபெற்்்றார 

புதுச்ெரி , ஆகஸ்ட் புதுச்ெரி , ஆகஸ்ட் 
18:-               18:-               
                 மண்வாெம் 
இ்ளைஞர நற்பெணி 
மன்றம் ொரபொக 
ந்டத்தபபெட்்ட மாநில 
அளைவிலானை ் கா - ் கா 
வி்ளையாட்டு ் பொட்டி: 
              மண்வாெம் 
இ்ளைஞர நற்பெணி 
மன்றததின ொரபொக 
மாநில அளைவிலானை 
வி்ளையாட்டு ் பொட்டி 
ந்டத்தபபெட்்டது இதில்  
புதுச்ெரி மற்றும் 
கா்ரக்கா்லச  ் ெரந்்த 
25 -க்கும் ்மற்பெட்்ட 
அணிகள்  ் பொட்டியில் 
கலந்து சகாண்டனைர. 
வி்ளையாட்டு ் பொட்டியில் 
ச்வற்றி சபெற்்ற அணிகளுக்கு 
பெரிெளிபபு விழா 
ந்்டசபெற்்றது. 
               இந்்த விழா 
மன்றததின சகௌர்வத 
்த்ல்வர  S.செல்்வராசு  
்த்ல்மயில், மன்ற ஆ்லாெகர   
பூரைாஙகுபபெம். ஆனைந்்தன 
அ்வரகள் முனனி்லயில் 
ந்்டசபெற்்றது. மன்ற 

பிர்தமர ்மாடியின 
தீவிர ஆ்தர்வாளைரானை 
முண்்ட ்மாடிக்கு 
்காயில் கட்டியுள்ளைது 
்பெசுசபொருளைாகியுள்ளைது. 
                    இ்தற்காக 
சஜயபபூரில் இருந்து 
சி்வபபு பெளிஙகு கற்க்ளை 
இ்றக்குமதி செயது ் காயி்ல 
முண்்ட கட்டியுள்ளைார. 
பிர்தமர ்மாடியின 
மாரபெளைவு சி்லயு்டன 
கூடிய இந்்த ் காயில் ரூ. 
1.6 லட்ெம் மதிபபில் 

பெ்்டகள் ்தஙக்ளை எதுவும் 
செயயாது எனபெ்்த 
உறுதி செயது, எந்்த ஒரு 
்வனமு்்ற ெம்பெ்வமும் 
இனறி காபூல் நகரி்னை 
நானகு பு்றததில் இருந்து 
நு்ழந்து ஆட்சி்ய 
்தன்வெபபெடுததியது. 
          ஆபகானிஸ்்தானில் 
உள்ளை மக்கள் இஸ்லாமிய 
சபெண அடி்ம்வா்த 
ெட்்டததின ்வ்ரமு்்ற இனி 
தீவிரமாக அமல்பெடுத்தபபெடும் 
எனறு அஞசு்வ்தாலும், 
பெயஙகர்வாதிகள் எந்்த 
்நரததில் எனனை முடிச்வடுதது 
அறிவிபபொரகள் என்ற 
பெயம் இருபபெ்தாலும் 
அண்்ட நாடுகளுக்கு 
்தஞெம் புக முயற்சிதது 
்வருகின்றனைர. காபூலில் 
இருந்து பு்றபபெடும் அ்னைதது 
விமானைஙகளும் இரதது 
செயயபபெட்டுள்ளை நி்லயில், 
பி்றநாட்டு இராணு்வ மீட்பு 
விமானைஙகளுக்கு சி்றபபு 

ஆசிரியர கழக ்த்ல்வர  
அனபெழகன அ்வரகள் 
்்தசிய சகாடி்ய 
ஏற்றினைார. விழாவில் 
ஆஙகில ஆசிரியர ்தமிழ 
பிரபொகரன, கணினி ஆசிரியர 
ர்மஷ ஆகி்யார இந்திய 

்த்ல்வர. ஆறுமுகம் 
்வர்்வற்பு்ரயாற்றினைார.  
                 இந்்த நிகழசசியில் 
சி்றபபு விருந்தினைராக 
்்வளைாணது்்ற அ்மசெர 
மற்றும் ்கா-்கா 
அ்ொசி்ய்ஷன ்த்ல்வர  
்்தனி சஜயக்குமார மற்றும் 
சி்றபபு அ்ழபபொளைரகளைாக 
கா்வல்து்்ற ஆய்வாளைர . 
கிருஷைன கா்வல்து்்ற 
து்ை ஆய்வாளைர  
ெரணயா, ொய சென்டர  
இனொரஜ . முதது ் கெ்வலு, 
்கா-்கா அ்ொசி்ய்ஷன 
செயலாளைர  ் ஜசு ஆகி்யார 
கலந்து சகாண்டனைர.  
நிகழசசியி்னை  பொலாஜஜி 
அ்வரகள் ச்தாகுதது 
்வழஙகினைார.  
                  இறுதியாக 
மன்றததின செயலாளைர 
திரு.S லிங்கஸ்்வரன 
நனறி ச்தரிவித்தார.  
நிகழசசி ஏற்பொடுக்ளை 
க்ைென, பொலசெந்்தர, 
பொரதி்தாென,  ் ்வல்முருகன, 
பொலாஜஜி, சி்வா, மணிகண்டன, 
ெசிக்குமார, ஏழும்ல, 
கந்்தன, ் மாகன, ரகுராமன, 

கட்்டபபெட்டுள்ளைது. 
            இதுகுறிதது 
்பெசியுள்ளை முண்்ட, “ 
ஜம்மு காஷமீரில் 370 
ஆ்வது ெட்்டபபிரிவு ரதது 
செயயபபெட்்டது, ராமர 
்காயில் கட்்ட ந்ட்வடிக்்க, 
முத்தலாக் பிரசெ்னை 
உ ள் ளி ட் ்ட ்வ ற் றி ல் 
சி்றபபொக செயல்பெட்்ட்்த 
சகளைரவிக்கும் வி்தமாக 
பிர்தமர ் மாடிக்கு ் காயில் 
கட்டியுள்்ளைன” எனைத 
ச்தரிவிததுள்ளைார.

அனுமதி ்வழஙகபபெட்டுள்ளைது. 
               அந்்த்வ்கயில், 
க்டந்்த திஙகட்கிழ்ம 
காபூலில் இருந்து அசமரிக்க 
வி ம ா னை ப பெ ் ்ட க் கு 
சொந்்தமானை சி-17 
கு்ளைாபெல் மாஸ்்டர 
விமானைம் ஒனறு கத்தார 
பு்றபபெட்்டது. அதில் 
640 ்பெரகள் பெயைம் 
செய்தனைர. ்மலும், 
விமானைம் பு்றபபெட்்ட 
ெமயததில் விமானை 
ெக்கர பெகுதியில் அமரந்து 
ஆபெத்தானை பெயைம் 
் ம ற் ச க ா ண ்ட னை ர . 
          விமானைம் பு்றபபெட்்ட 
சில நிமி்டஙகளில் 
விமானைததின ெக்கர பெகுதியில் 
அமரந்திருந்்த்வரகளில் 
சிலர விமானைததில் 
இருந்து கீ்ழ விழுந்து 
உயிரிழந்்தனைர. இந்்த 
காசைாளிகள் ெமூக 
்வ ் ல த ்த ளை ங க ளி ல் 
்்வரல் ஆகியது. 
         இந்நி்லயில், 
ஆபகானிஸ்்தானில் இருந்து 
பு்றபபெட்டு கத்தாரில் 
்த்ரயி்றஙகிய அசமரிக்க 
விமானைததின ெக்கர பெகுதியில் 
மனி்த உ்டல் பொகஙகள் 
கணச்டடுக்கபபெட்டுள்ளைது. 
இதுகுறிதது விொர்ை 
ந்டததி ்வரு்வ்தாக அசமரிக்க 
விமானைபபெ்்ட அதிகாரிகள் 
ச்தரிவிதது உள்ளைனைர.

சு்தந்திரம் கலாசொரம் 
பெற்றி மாை்வரகளுக்கு 
எடுதது கூறினைர. உ்தவி 
்த்ல்ம ஆசிரியர 
இளைங்கா்வன அ்வரகள் 
நனறியு்ர கூ்ற விழா 
சி்றபபு்டன நி்்றவுற்்றது.

்வெந்்தராஜ, சி்வகண்டன, 
சஜயபிர்தாப, ராஜா, 
்லா்கஷ, ராம்பிரொத, 
ஆனைந்்த்்வல், அரவிந்தகுமார, 
ஜீ்வபொரதி, சபெரியொமி, 
ஈஸ்்வரன, தி்னைஷ, 
ரகுநாத, ் காகுல்ராஜ, 
பெச்ெயபபென, ்தமிழ்வாைன, 
விக்்னைஷ, ஞானைகுமார, 
கமலக்கணைன, கிரி்வாென 
மற்றும் மன்ற நிர்வாகிகள்,  
உறுபபினைரகள் சி்றபபொக 
செயதிருந்்தனைர. 
                     ஆணகள் 
மு்தல் பெரிசு புதுச்ெரி 
ொய கிளைப, 2 - பெரிசு 
கதிரகாமம் ஓரியன்டல் 
கிளைப, 3 - பெரிசு ்மல் 
திருக்காஞசி மண்வாெம் 
ஸ்்பொட்ஸ் கிளைப 
சபெணகள் அணி பெரிசு 
மு்தல் பெரிசு -ஏம்பெலம் 
ஸ்்பொட்ஸ் கிளைப, 2-்வது 
பெரிசு கதிரகாமம் ஓரியணட் 
கிளைப.3- பெரிசு கா்ரக்கால் 
்கா-்காஸ்்பொட்ஸ் கிளைப 
ஆகிய அணிகள் ச்வனறு  
பெரிசுக் ் காப்பெ்யப 
சபெற்்றாரகள்

மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டசசி....மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டசசி....
           இந்தியரகளுக்கு அ்வெர 
இ-விொ ்வழஙகபபெடும் 
எனறு ஒனறிய அரசு 
அ றி வி த து ள் ளை து . 
இதுகுறிதது, ஒனறிய 
உள்து்்ற அ்மசெர செயதி 
ச்தா்டரபொளைர கூறு்கயில், 
‘ஆபகானிஸ்்தானில் 
்தலிபொனகள் அதிகாரத்்தக் 
்கபபெற்றிய்தால், அஙகு 
இந்திய தூ்தரக அலு்வலகஙகள் 
மூ்டபபெட்டுள்ளை்தால், 
நாட்டிற்கு ்வர விரும்பும் 
ஆ ப க ா னி ஸ் ்த ா ன 
ந ா ட் ்ட ்வ ர க ளு க் கு 
அ்வெர மின-விொ 
்வழஙகபபெடும். அ்னைதது 
ஆபகானியரகளும், 
்தஙகள் ம்தத்்தப 
சபொருட்பெடுத்தாமல், 
‘இ-எமரசஜனசி எக்ஸ்-
இ்தர விொ’ ஆன்லனில் 
விணைபபிக்கலாம். 
விணைபபெஙகள் ச்டல்லியில் 
பெரிசீல்னை செயயபபெட்டு 
்வழஙகபபெட்டும்’ என்றார. 
இது்வ்ர ஆபகானிஸ் 
்தானில் இருந்்த தூ்தரக 
அதிகாரிகள், பெணியா 
ளைரகள் அ்னை்வரும் 
மீட்கபபெட்டு விட்்ட்தாக 
ச்வளியு்றவு அ்மசெகம் 
ச்தரிவிததுள்ளைது. எஞசிய 
இந்தியரகள் அ்னை்வ்ர 
யும் மீட்கும் பெணி ந்டந்து 
்வருகி்றது. இ்தற்காக 
சி்றபபு விமானைம் ்தஜஜி 
கிஸ்்தான விமானை நி்லய 
ததில் ்தயார நி்லயில் 
நிறுத்தபபெட்டு ள்ளைது. 
காபூலில் பெயணிகள் 
விமானைப ் பொக்கு்வரதது 
ச்தா்டஙகபபெட்்டதும், 
காபூலில் இருந்து எஞசிய 
இந்தியரகள் அ்ழதது 
்வரபபெடு்வாரகள் எனை 
அதிகாரிகள் கூறி 
உள்ளைனைர. ்தலிபொனகள் 
ஆப கானில் ஆட்சி்ய 

ஆட்சி்ய ் கபபெற்றிய 
பி்றகு மு்தல் மு்்றயாக 
்நற்று அதிகாரபபூர்வ 
செயதியாளைர ெந்திப்பெ 
ந்டததினைர. ்தலிபொன 
செயதி ச்தா்டரபொளைர 
ஜபிஹூல்லா முஜாகித 
அளித்த ்பெட்டியில், 
‘‘்ஷரியத ெட்்டததிற்கு 
உட்பெட்டு, சபெணகளின 
உரி்மக்கு நாஙகள் 
ம தி ப பெ ளி ப ் பெ ா ம் . 
பெததிரி்க சு்தந்திரம் 
பொதுகாக்கபபெடும். அ்்த 
ெமயம் பெததிரி்கயாளைரகள் 
்்தெ மதிபபுக்கு எதிராக 
செயல்பெ்டக் கூ்டாது. நாட்டின 
்வளைஙக்ளை பெயனபெடுததி 
சபொருளைா்தாரத்்த 
்மம்பெடுதது்்வாம். மற்்ற 
நாடுக்ளை இலக்காகக் 
சகாணடு, யாருக்கும் 
நாஙகள் அ்்டக்கலம் 
்தரமாட்்்டாம். அ்னை்வருக்கும் 
சபொது மனனிபபு 
்வழஙகபபெடும்’’ என்றார. 
க்டந்்த மு்்ற ்தலிபொன 
ஆட்சியில் சபெணகள் 
பெல சகாடு்மகளுக்கு 
ஆளைாகினைர. இம்மு்்ற அந்்த 
்த்வறு ந்டக்காது,’’ எனை 
்தலிபொனகள் ச்தா்டரந்து 
கூறி ்வருகின்றனைர.* ் பெஸ்புக் 
்த்்ட ் பெஸ்புக் செயதி 
ச்தா்டரபொளைர ்தனியார 
ச்தா்லகாட்சிக்கு அளித்த 
்பெட்டியில், ‘அசமரிக்க 
ெட்்டததின கீழ ்தலிபொன 
பெயஙகர்வா்த அ்மபபொக 
அஙகீகரிக்கபபெட்டுள்ளைது, 
எனை்்வ எஙகள் நிறு்வனை 
சகாள்்கபெடி, ்தலிபொனகள் 
அல்லது ொரபொக 
பெ ர ா ம ரி க் க ப பெ டு ம் 
கைக்குக்ளை நாஙகள் 
அகற்றி, அ்வரக்ளைப 
புகழ்வது, ஆ்தரிபபெது 
மற்றும் பிரதிநிதிதது்வம் 
செய்வ்்தத ்த்்டசெயகி்்றாம்’ 
என்றார

பிடிததுள்ளை்தால் அ்வரகள் 
மூலமாக காஷ மீரில் 
இந்தியாவுக்கு சநருக்கடிகள் 
ஏற்பெடும் எனை அசெம் 
நிலவுகி்றது. இந்நி்லயில், 
ஆபகன வி்வகாரம் 
ச்தா்டரபொக பிர்தமர 
்மாடி ்த்ல்மயில் 
ச்டல்லியில் ்நற்று 
அ்வெர உயரமட்்ட கூட் 
்டம் ந்டந்்தது. இதில் 
உள்து்்ற அ்மசெர 
அமித்ஷா, பொதுகாபபு 
அ்மசெர ராஜநாத 
சிங, நிதி அ்மசெர 
நிரமலா சீ்தாராமன, 
்்தசிய பொதுகாபபு 
ஆ்லாெகர அஜஜித 
்்தா்வல் உள்ளிட்்்டார 
பெங்கற்்றனைர. இதில் 
இந்தியாவின அடுத்தகட்்ட 
நகரவு குறிதது முக்கிய 
முடிவுகள் எடுக்கபபெட்்ட்தாக 
கூ்றபபெடுகி்றது.* அதிபெர 
சபொறுபபில் து்ை 
அதிபெர ெ்லபுதிய அரசு 
அ்மபபெது ச்தா்டரபொக 
்தலிபொனகள், ஆபகன 
அரசியல் ்த்ல்வரகளு்டன 
்பெசசு்வாரத்்த ந்டதது்வ்தாக 
்தக்வல்கள் ச்வளியானை 
நி்லயில், து்ை அதிபெர 
அம்ருல்லா ெ்ல ் நற்று 
்தனைது டிவிட்்டரில் 
அதிரடி பெதிச்வான்்ற 
ச்வளியிட்்டார. அதில், 
‘ஆபகன அரசியல்மபபு 
ெட்்டபபெடி, அதிபெர 
்த்லம்்ற்வானைா்லா, 
்தபபி ஓடினைா்லா, 
மரைம்்டந்்தா்லா, 
அதிபெர சபொறுபபு து்ை 
அதிபெருக்கு ்வந்துவிடும். 
அ்தனபெடி, இனி நா்னை 
சபொறுபபு அதிபெர. 
எனைக்கு அ்னைதது 
கட்சிகளும் ஆ்தரவு ்தர 
்்வணடும்’’ என்றார. 
* சபெணகள் உரி்மக்கு 
மதிபபெளிப்பொம்்தலிபொனகள் 
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புரடசி வீரர்சுபொஷ் சந்திரமபொஸ நிலைவு 
திைம்

ஒமர ஒரு ்்காமராைா மநாயாளி 
ஒடடு்மாத்த ம்தசததுககும் முழுஊர்ஙகு  

திமு்க ம்தர்்தல் அறிகல்க நிலறமவறுமா ?

9.8 கிமைா மீட்ர் தூரம் 
ஓடி சா்தலை

மாை்வரகளுக்குரிய 
பெ்்டப பெயிற்சியிலும் 
சி ்ற ப பெ ா க த 
் ்த றி னை ா ர . 
ஐ . சி . எ ஸ் . 
பெட்்டம் சபெற்்றார.  
       ஆனைால், 
ந ா ட் ் ்ட 
அடி்மபபெடுததி 
்்வததிருக்கும் 
ஆஙகி்லயனி்டம் 
்்வ்ல பொரக்கக் 
கூ்டாது என்ற 
எணைததில் 

அந்்தப பெ்தவி்ய 
லண்டனி்ல்ய து்றந்்தார.  
             சு்தந்திரப 
்பொராட்்டததில் ஈடுபெ்ட 
்்வணடும் என்ற ்தன 
விருபபெம் குறிதது சி.ஆர. 
்தாஸுக்குக் கடி்தம் எழுதினைார. 
            அ்வ்ர ்வர்்வற்று 
பெதில் கடி்தம் அனுபபினைார 
சி.ஆர. ்தாஸ். இ்வரது தி்ற்னை 
நனகு புரிந்துசகாணடிருந்்த 
்தாஸ், ்தான நிறுவிய ் ்தசியக் 
கல்லூரியின ்த்ல்வராக 
ச்வறும் 25 ்வய்்த ஆனை 
சுபொ்்ஷ நியமித்தார.  
            மாை்வரகளி்்ட்ய 
விடு்த்ல உைரசசி 
சபொஙகும் ்வணைம் 
சொற்சபொழிவு ஆற்றி்வந்்தார. 
           ஜாலியன ்வாலாபொக் 
பெ டு ச க ா ் ல ் ய த 
்த்ல்ம்யற்று ந்டததிய 
்டய்ரச சுட்டுக் சகான்ற 
உத்தம் சிங்கக் கணடிதது 
காந்திஜஜி அறிக்்க விட்்டார.  
       ஆனைால், சுபொஷ 
அ்வ்ரப பொராட்டிக் 
கடி்தம் அனுபபினைார. 
காந்திஜஜிக்கும் இ்வருக்கும் 
்மா்தல் ஆரம்பெமானைது. 
           மாநகராட்சி 
நிர்வாக அதிகாரியாகத 
்்தரந்ச்தடுக்கபபெட்்ட 

செயல்பொடுகள் குறிதது 
அ்வதூறு பெரபபியும் 
சகாச்ெபபெடுததியும் 
செயதி ச்வளியிடும் 
ஊ்டகஙகள், செயதித்தாள் 
மற்றும் ெமூக ஊ்டகஙகள் 
மற்றும் அனுமதி சபெ்றாமல் 
உள்ளை ெமூக செயதி 
ஊ்டகஙக்ளை ்த்்டசெயது 
ந்ட்வடிக்்க எடுக்க ் ்வணடும் 
                            ்தமிழகததில்உள்ளை 
ஊ ர ா ட் சி ம ற் று ம் 
்பெரூராட்சியில் உள்ளை 
அ்னைதது இல்லஙகளுக்கும் 
மததிய அரசின ஜல் 
ஜீ்வன திட்்டததில் குடிநீர 
பெற்்றாக்கு்்ற்ய ் பொக்கவும் 
சூலூர ் பெரூராட்சியில் 
காங்கயம்பொ்ளையம் 
கலஙகள் ஊராட்சிக்ளை 
இ்ைதது சூலூர 
நகராட்சியாக உயரத்த 
பெரிந்து்ர செயய ் ்வணடும். 
                            ் கா்்வ 
விமானை நி்லயததிற்கு 
முனனைாள் பொர்தப 
பிர்தமர திரு அ்டல் பிகாரி 

முழு்வதும் முழு ஊர்டஙகு 
அமல் பெடுத்தபபெடும் 
எனை அறிவிததுள்ளைார. 
அ்்த்பொல், பொதிக்கபபெட்்ட 
நபெர ் காரமண்டல் எனும் 
பெகுதிக்குச செனறு்வந்்த்தால் 
அந்்தப பெகுதியிலும் அ்வர 
்வசிக்கும் ஆக்லாந்திலும் 7 
நாட்கள் முழு ஊர்டஙகில் 
இருக்கும் எனறு பிர்தமர 
அ றி வி த து ள் ளை ா ர . 
        ்நற்று நள்ளிரவு 
மு்தல் இந்்த முழு 
ஊர்டஙகு அமலுக்கு 
்வந்்தது. இ்தனைால் சூபபெர 
மாரக்சகட்டுகளில் மக்கள் 
கூட்்டம் அ்ல்மாதியது. 
                      க்டந்்த 
பிபர்வரி மா்தததில் 
சகா்ரானைா ் ்வரஸ் க்்டசி 
பொதிபபு நியூஸிலாந்தில் 
அறியபபெட்்டது. ஆனைால், 
இப்பொது ச்டல்்டா 
்்வரஸால் பொதிபபு 
ஏற்பெ்டலாம் எனறு 
அந்நாட்டு சுகா்தார 
நிபுைரகள் அசெததில் 
உள்ளைனைர. இருபபினும் 
ஜீ்னைாம் பெரி்ொ்த்னை 
முடிவுகள் ச்வளி்வந்்தால் 
்தான பொதிக்கபபெட்டுள்ளை 
ஒ்ர ஒரு ்நாயாளியும் 
ச்டல்்டா ் ்வரியனட்்டால் 
பொதிக்கபபெட்டுள்ளைாரா 

             கு்்றந்்த 
ெ ம் பெ ளை த தி ல் 
்வ ா ழ க் ் க ் ய 
ந்டத்த முடியாமல், 
பெலர ்வறு்மயில் 
்வாடி ்வாழ்வா்தாரம் 
பொதிக்கபபெட்டுள்ளைனைர.  
                பெணிநிரந்்தரம் 
ஆகாம்ல பெலர ஓயவு 
சபெற்றுவிட்்டனைர.  
பெலர ஓயவு சபெறும் 

நி்லயிலும் உள்ளைனைர.  
           இ்வரகளுக்கு அரசு 
ஊழியர, ஆசிரியரகளுக்கு 
்வழஙகக்கூடிய ் பொனைஸ் 
உள்ளிட்்ட எந்்த ெலு்ககளும் 
்வழஙகபபெடு்வதில்்ல.  
           பெணியி்ட மாறு்தல், 
மகப்பெறு விடுபபு, 
இ்றந்்த்வரகளுக்கு ்வழஙகபபெடும் 
பெைபபெலனகள் ் பொன்ற்்வ 
கி ் ்ட ப பெ தி ல் ் ல .  
        இ்வரக்ளை ்தமிழக 
அரசு பெணி நிரந்்தரம் 
செயய ் ்வணடும் எனறு 
்காரிக்்க ் ்வததுள்ளைனைர.  
            திமுக ்்தர்தல் 
அறிக்்கயில் ்தாஙகள் 
ஆட்சிக்கு ்வந்்தால், 
பெகுதி்நர ஆசிரியரக்ளை 
நிரந்்தரம் செய்்வாம் எனை 
்வாக்குறுதி அளிததிருந்்தனைர. 
்்தர்தலில் ச்வற்றி சபெற்று 
திமுக ஆட்சி அ்மதது, 
ெட்்டமன்றததில் நிதிநி்ல 
அறிக்்க்ய ஆகஸ்ட் 13ந் 
்்ததி  ்தாக்கல் செயதுள்ளைனைர. 
பெட்சஜட் கூட்்டத ச்தா்டரில் 
்வரும் ஆகஸ்ட் 27ந் 
்்ததி ச்வள்ளிக்கிழ்ம  
பெள்ளிக்கல்வி மானிய 

,ஆகஸ்ட் 18 :-,ஆகஸ்ட் 18 :-
            ஒடிஸா மாநிலம் 
கட்்டாக்கில் பொரம்பெரியப 
சபெரு்ம சகாண்ட 
குடும்பெததில் பி்றந்்த்வர.  
          பொபடிஸ்ட் மி்ஷன 
பெள்ளியில் ஆரம்பெக் கல்வி 
கற்்றார. சகால்கத்தா 
்ர்வன்ஷா கல்லூரியில் 
உயர கல்வி கற்்றார. 
           ஆனமிகததில் 
ஈடுபொடு சகாணடு 16-்வது 
்வயதில் வீட்்்ட விட்டு 
ச்வளி்யறி குரு்்வத 
்்தடி அ்லந்்தார.  
             குரு கி்்டக்கா்த்தால் 
்தந்்்த சொனனைபெடி 1915-ல் 
சகால்கத்தா பிரசிச்டனசி 
கல்லூரியில் ் ெரந்்தார. 
                          அங்க 
இனைச்வறி பிடித்த 
ஆசிரியரு்டன ந்்டசபெற்்ற 
்மா்தல் காரைமாக 
சுபொ்ஷும் அ்வரது 
நணபெரகளும் கல்லூரி்ய 
விட்டு நீக்கபபெட்்டது்டன 
இரணடு ஆணடுகள் 
்்வச்றந்்தக் கல்லூரியிலும் 
்ெர முடியா்த்வாறு 
்த்்டயும் விதிக்கபபெட்்டது. 
          சி.ஆர. ்தாஸ் 
உ்தவியு்டன ஸ்காட்டிஷ 
ெரச கல்லூரியில் ் ெரந்்தார. 

்கா்்வ,ஆகஸ்ட் 18 :-்கா்்வ,ஆகஸ்ட் 18 :-
                                      சூலூர 
திருசசி ொ்லயில் சூலூர 
மற்றும் பொபபெம்பெட்டி பிரிவில் 
உயர மட்்ட ் மம்பொலம் 
்்வணடி திரு Dr. முருகன, 
மீன்வளைம், விலஙகு மற்றும் 
்தக்வல் ச்தாழில்நுட்பெத 
து்்ற மததிய இ்ை 
அ்மசெர அ்வரகளி்டம் 
அளிக்கபபெட்்ட மனு  
                          ்கா்்வ 
மா்வட்்டம் சூலூர திருசசி 
ொ்ல ஆர.வி.எஸ் கல்லூரி 
மு்தல் ரஙகநா்தபுரம் 
்வ்ர ் பொக்கு்வரததுக்கு 
இ்்டயூ்றாகவும்  ஆக்கிரமிபபுகள் 
அதிகமாகவும் உள்ளைது. 
அ்வற்்்ற மு்்றபபெடுததி 
உயரமட்்ட ் மம்பொலம் 
அ்மக்க ்்வணடும் 
                                                 பொபபெம்பெட்டி 
பிரிவு மு்தல் எல்எனடி 
்பெபொஸ் ெந்திபபு ்வ்ர 
உயரமட்்ட ் மம்பொலம் 
அ்மக்க ்்வணடும் 
நமது பொர்த பிர்தமரின 

, ஆகஸ்ட் 18 :-, ஆகஸ்ட் 18 :-
               ஒ்ர ஒரு 
சகா்ரானைா ் நாயாளி 
கண்டறியபபெட்்ட்தால் 
ஒட்டுசமாத்த ் ்தெததுக்கு 
3 நாள் முழுஊர்டஙகு 
விதித்த நியூஸிலாந்து 
அரசு உத்தரவிட்டுள்ளைது. 
               க்டந்்த ஆறு 
மா்தஙகளுக்கு முன 
நியூஸிலாந்து நாட்டின 
க்்டசி சகா்ரானைா 
்நாயாளி குைம்்டந்்தார. 
நியூஸிலாந்து பிர்தமர 
சஜசிந்்தா ஆரச்டரனுக்கு 
்வாழததுகள் குவிந்்தது. 
            நியூஸிலாந்து ஒரு 
தீவு நாடு. அந்நாட்டின 
சமாத்த மக்கள் ச்தா்க 50 
லட்ெம். பிர்தமர சஜசிந்்தா 
ஆரச்டரன ் மற்சகாண்ட 
ந ்ட ்வ டி க் ் க க ளை ா ல் 
அஙகு க்டந்்த ஆறு 
மா்தஙகளைாக யாருக்கும் 
சகா்ரானைா ச்தாற்று உறுதி 
செயயபபெ்டவில்்ல. 
இந்நி்லயில் அந்நாட்டின 
ஆக்லாந்து நகரில் 
ஒரு்வருக்கு சகா்ரானைா 
உறுதி செயயபபெட்்டது. 
இ்தனைால், பிர்தமர ஆரச்டரன 
ஒரு முக்கிய அறிவிப்பெ 
ச்வளியிட்டுள்ளைார.  
மூனறு தினைஙகளுக்கு நாடு 

 சென்னை, ஆகஸ்ட் 18 :- சென்னை, ஆகஸ்ட் 18 :-
                 அ்னைதது 
பெகுதி்நர ஆசிரியரகள் 
கூட்்ட்மபபின மாநில 
ஒருஙகி்ைபபொளைர 
செந்தில்குமார ்தமது 
அறிக்்கயில் கூறியிருபபெ்தா்வது 
           ்தமிழநாடு முழு்வதும் 
அரசு பெள்ளிகளில் 
உ்டற்கல்வி ஓவியம் 
கணினிஅறிவியல் இ்ெ ் ்தயல் 
்்தாட்்டக்க்ல கட்டி்டக்க்ல 
்வாழவியல்தி்றனகல்வி ஆகிய  
கல்விஇ்ைசசெயல்பொடு 
பொ்டஙகளும் கற்று 
சகாடுக்கபபெடுகி்றது. 
          க்டந்்த 2012 ஆம் 
ஆணடு இ்தற்காக  16ஆயிரதது 
549 சி்றபபொசிரியரகள் 
ச ்த ா கு ப பூ தி ய த தி ல்  
பெகுதி்நரமாக பெணிபுரிய 
நியமிக்கபபெட்்டாரகள்.  
             10 ஆணடுகளுக்கு 
்மலாக பெணிபுரியும் 
இ்வரகளுக்கு ரூ.10 
ஆயிரம் மட்டு்ம 
்வழஙகபபெட்டு ்வருகி்றது.  
        ஒவச்வாரு ஆணடும் 
்ம மா்தம் ெம்பெளைமும் 
்வழஙகபபெடு்வதில்்ல.  

்தஞ்ெ , ஆகஸ்ட்  18:-   ்தஞ்ெ , ஆகஸ்ட்  18:-   
             ்தஞ்ெ மா்வட்்டம் 
பெட்டுக்்காட்்்டயில் கல்லூரி 
்பெராசிரியர கருபபெொமி- 
ரூபினி ்தம்பெதியினைரின 3 
்வயது மகள் தீபொஸ்ரீ 9.8 
கி்லாமீட்்டர தூரத்்த 1 
மணி ் நரம் 18 நிமி்டஙகளில் 
ஓடி ொ்த்னை பெ்்டத்தார. 
             சகா்ரானைா 
விழிபபுைரவுக்காக 
இந்்த ொ்த்னை நிகழசசி 
ந்டந்்தது. சிறுமி தீபொஸ்ரீ, 
பெட்டுக்்காட்்்ட பெஸ் 
நி்லயம் சபெரியார 
சி்லயில் இருந்து ்தனைது 
ஓட்்டத்்த ச்தா்டஙகினைார. 
இ்்த இந்திரா காந்தி யூத 
பெவுண்்ட்ஷன நிறு்வனைர 
ம்கந்திரன சகாடி அ்ெதது 
ச்தா்டஙகி ்்வத்தார. 
முனனை்தாக ்டாக்்டர 
ெ்தாசி்வம் சிறுமிக்கு மருதது்வ 
பெரி்ொ்த்னை செய்தார. 
        தீபொஸ்ரீயின ச்தா்டர 
ஓட்்டம் பெழனியபபென 
ச்தரு, ்த்லயாரி ச்தரு, 
அ்றந்்தாஙகி ் ராடு, ்தஞ்ெ 
ொ்ல பு்ற்வழிசொ்ல 
்வழியாக பெட்டுக்்காட்்்ட 
மணிக்கூணடு பெகுதியில் 

்பொஸ், சகால்கத்தா நகரில் 
பெல சீரதிருத்தஙக்ளை 
் ம ற் ச க ா ண ்ட ா ர .  
        இ்வருக்கு ஆ்தரவு 
சபெருகி ்வரு்வ்்தக் 
கண்ட பிரிட்டிஷ அரசு 
ஏ்்தா காரைம் காட்டி 
இ்வ்ரக் ் கது செயது 
சி்்றயில் அ்்டத்தது. 
சி்்றயில் இருந்்தபெடி்ய 
ெட்்டமன்றத ் ்தர்தலில் 
ச்வற்றி சபெற்்றார.  
           சி்்றயிலிருந்து 
ச்வளி்வந்து உ்டல்நி்ல 
்்தறிய பின 1930-ல் 
ஐ்ராபபிய நாடுகளுக்குச 
சுற்றுப பெயைம் செனறு 
இந்திய விடு்த்லக்காக 
ஆ்தரவு திரட்டினைார. 
             1941-ல் சு்தந்திர 
இந்திய ்மயம் என்ற 
அ்மப்பெ உரு்வாக்கி 
ஆொத ஹிந்த என்ற ் ரடி்யா 
்மயத்்தயும் நிறுவி, 
நாட்டுக்சகனைத ்தனிக் 
சகாடி்ய அ்மதது, 
ஜனை கைமனை பொ்ட்ல 
்்தசிய கீ்தமாக அறிவித்தார.  
           இந்திய ்்தசிய 
ராணு்வத்்த உரு்வாக்கி, 
சபெணகளுக்சகனைத ்தனிப 
பிரிவு ஏற்பெடுததி அ்தற்கு 
ஜானசி ராணிப பெ்்ட 
எனறு சபெயரிட்்டார. 
            இந்திய புரட்சி 
நாயகரும் இந்தியாவின 
்தனனிகரற்்ற சு்தந்்தரப 
்பொராட்்ட வீரருமானை 
இ்வர 1945 ஆகஸ்ட் மா்தம் 
18-ஆம் ்்ததி விமானை 
விபெததில் 48-ஆ்வது 
்வயதில் உயிரிழந்்த்தாக 
ஜபபொன அரசு அறிவித்தது.  
ஆனைால், இ்வரு்்டய 
மரைம் குறிததுப பெல்்்வறு 
முரணபெட்்ட கருததுகள் 
நிலவுகின்றனை.

்வாஜபொய அ்வரகளின 
சபெயர சூட்்ட ் ்வணடும் 
்மற்கண்ட ் காரிக்்ககளு்டன 
மக்கள் ஆசி யாததி்ர 
து்வக்கி ்்வக்க ்வந்்த 
ம த தி ய இ ் ை 
அ்மசெரி்டம்்கா்்வ 
்வ்டக்கு மா்வட்்டத்்தச 
்ெரந்்த பொ.ஜ.கவினைர  
்காபொல்ொமி மா்வட்்ட 
கவுனசிலர, ெததியமூரததி 
மா்வட்்ட து்ைத்த்ல்வர, 
மா்வட்்ட ச்தாழில் பிரிவு 
மா்வட்்ட செயலாளைர. 
ரவிசெந்திரன, பெரமசி்வம் 
மா்வட்்ட வி்வொய அணி 
சபொறுபபொளைர, மயில்ொமி 
அரசுதது்்ற ச்தா்டரபுப 
பிரிவு மா்வட்்ட ்த்ல்வர, 
சகௌ்தம் அருந்்ததியினைர 
பிரிவு மா்வட்்ட ்த்ல்வர, 
ெ ண மு க சு ந் ்த ர ம் , 
ரா்ஜந்திரன, நந்்த்காபொல், 
நிதயானைந்்தம், ஜாக்கிொன, 
சு்தரென  ஆகி்யாரால் 
மனு அளிக்கபபெட்்டது

எனபெது உறுதியாகும் எனறும் 
சுகா்தார நிபுைரகள் 
ச்தரிவிததுள்ளைனைர. 
       நியூஸிலாந்து 
சகா்ரானைா ்தடுபபூசி 
செலுததும் திட்்டததில் 
்்வகம் காட்்டா்த 
நி்லயில் அந்நாட்டு 
அரசு ச்டல்்டா ் ்வரஸால் 
அசெம்்டந்துள்ளைது. 
               நியூஸிலாந்தில் 
இது்வ்ர 32 ெ்தவீ்த மக்கள் 
ஒரு ்்டாஸ் ்தடுபபூசி 
்பொட்டுள்ளைனைர. 18 ெ்தவீ்த 
மக்கள் இரணடு ் ்டாஸ் 
்தடுபபூசி செலுததியுள்ளைனைர. 
          இந்நி்லயில் 
அண்்ட நா்டானை அதுவும் 
குறிபபொக நியூஸி்ய 
எல்்ல்ய ஒட்டிய 
சிட்னியில் ச்டல்்டா 
்்வரஸ் பொதிபபு அதிகமாக 
இருபபெ்தால் நியூஸிலாந்து 
மீணடும் முனசனைசெரிக்்க 
ந ்ட ்வ டி க் ் க க ் ளை 
முடுக்கிவிட்டுள்ளைது. 
           ்தடுபபூசித திட்்டத்்தயும் 
துரி்தபபெடுததியிருக்கி்றது. 
ஊர்டஙகு அமலுக்கு 
்வரு்வ்தால் அந்்த நாட்களில் 
மட்டும் ்தடுபபூசி திட்்டம் 
செயல்பெடுத்தபபெ்டாது 
எனை அந்நாட்டு அரசு 
ச்தரிவிததுள்ளைது.

்காரிக்்கயில் பெணி நிரந்்தரம் 
அறிவிக்கபபெடுமா எனை 
எதிரபொரதது ்வருகின்றனைர. 
             இது குறிதது 
்தமிழநாடு அ்னைதது 
பெகுதி்நர ஆசிரியரகள் 
கூட்்ட்மபபு மாநில 
ஒருஙகி்ைபபொளைர 
சி.செந்தில்குமார கூறியது :- 
            திமுக ்்தர்தல் 
அறிக்்கயில் 505 ்வாக்குறுதிகள் 
ச்வளியி்டபபெட்்டது. 
         ஆனைால் பெணி 
நிரந்்தரம் அறிவிபபில்  
பெகுதி்நர ஆசிரியரகள், 
ஊரபு்ற நூலகரகள், 
ெததுைவு அஙகன்வாடி 
ஊழியரகள், இந்து ெமய 
அ ்ற நி ் ல ய த து ் ்ற 
்காயில் ஊழியரகள் 
மட்டு்ம  இ்டம்சபெற்்றது. 
          எனை்்வ சொனனை்்த 
செய்்வாம் என்ற 
திமுக்்வ நம்பி ்வரும் 
பெகுதி்நர ஆசிரியரக்ளை 
உ்டனைடியாக பெணிநிரந்்தரம் 
செயய ்்வணடும். 
இது எஙகளின 10 ஆணடுகால 
்காரிக்்க ஆகும். 
பெணிநிரந்்தரம் ்கட்டு 
12ஆயிரம் குடும்பெஙகள் 
ொரபில் மாணபுமிகு 
மு்தல்்வர ஸ்்டாலின 
அ்வரக்ளை ் ்வணடுகி்்றாம். 
சி . ச ெ ந் தி ல் கு ம ா ர  
மாநில ஒருஙகி்ைபபொளைர  
்தமிழநாடு அ்னைதது 
பெகுதி்நர ஆசிரியரகள் 
கூட்்ட்மபபு ்தமிழக 
அரசுக்கு ்காரிக்்க 
்்வததுள்ளைார

நி்்ற்வ்்டந்்தது. சிறுமி 
தீபொஸ்ரீயின ச்தா்டர 
ஓட்்டத்்த ்நாபெல் 
உலக ொ்த்னை நடு்வரகள் 
அரவிந்த, சஜயபபிர்தா, 
வி்னைாத ஆகி்யார இரு 
ெக்கர ்வாகனைஙகளில் 
செனறு கணகாணித்தனைர. 
            சிறுமி்ய ்வழிசநடுகிலும் 
ொ்லயின இருபு்றஙகளிலும் 
நினறு சபொதுமக்கள் 
உற்ொகபபெடுததினைர. 
மணிக்கூணடு பெகுதியில் 
பெயிற்சியாளைர ஷீலா 
முனனி்லயில் சிறுமி 
தீபொஸ்ரீ ்தனைது உலக 
ொ்த்னை ஓட்்டத்்த 
நி்்றவு செய்தார. 9.8 
கி்லா மீட்்டர தூரத்்த 3 
்வயது சிறுமி தீபொஸ்ரீ 1 மணி 
்நரம் 18 நிமி்டஙகளில் 
க்டந்து புதிய உலக ொ்த்னை 
பெ்்டத்த்்த பொராட்டி 
முனனைாள் நகர ெ்பெ 
்த்ல்வர ஜ்வகரபொபு, 
மா்வட்்ட ஊராட்சி குழு 
உறுபபினைர விஜயலட்சுமி 
ொம்பெசி்வம் ஆகி்யார 
முனனி்லயில் நடு்வரகள் 
ொனறி்தழ மற்றும் பெ்தக்கத்்த 
்வழஙகினைர.

கா்ரக்கால் , ஆகஸ்ட் 18:-கா்ரக்கால் , ஆகஸ்ட் 18:-
                      வி்ரவில் குறு்்வ ொகுபெடி சநல் அறு்வ்்ட 
செயய வி்வொயிகள் காததிருக்கின்றாரகள், அ்தற்கு 
முனபொக சகாள்மு்தல் நி்லயஙக்ளை கா்ரக்காலில் 
தி்றந்து நல்ல வி்ல நிரையிக்க ் ்வணடுசமனறு ...* 
          புதுச்ெரி மு்தல்்வருக்கு  நாஜஜிம்,  ெட்்டமன்ற 
உறுபபினைர ்காரிக்்க !.. விடுததுள்ளைார

்கா்்வ ,ஆகஸ்ட் 18:-்கா்்வ ,ஆகஸ்ட் 18:-
             ் கா்்வ மா்வட்்ட பொரம் தூக்கும் 
அணைா ச்தாழிலாளைர ெஙகம் D  - பிரிவு  
பெழக்க்்ட பெகுதி கருபபெணை கவுண்டர 
வீதியிலுள்ளை ச்தாழிலாளைர ெஙகம்  
இடிக்கபபெடுகி்றது. இ்தன ச்தா்டரபொக  
மா்வட்்ட சபொருளைாளைர ஏ எஸ் கரிகாலன 
கூறு்கயில் இந்்த ெஙகம் 40 ்வரு்டஙகளைாக 

ந்்டசபெற்றுக் சகாணடிருபபெ்தாகவும், ெஙக செயலாளைர எஸ் எம் 
்்வலுசொமி ்த்ல்வர நாகராஜ சபொருளைாளைர பி.எம். அனிபொ  கி்ளை 
கலக செயலாளைர மயில்ொமி மற்றும் ெஙகததில் உறுபபினைரகள் 120 ் பெர 
இருக்கி்றாரகள். இந்்த ெஙகத்்த எந்்த முனனைறிவிபபும் இனறி ் ஜசிபி 
மூலம் இடித்தனைர. இ்்தச்தா்டரந்து அம்மன அரஜுனைன  எம்எல்ஏ 
்்வறு இ்டததில் புதிய கட்்ட்டம் அ்மததுத ்தர ஆ்லாசிதது ்வருகி்றார.
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5 ஆணடு்களில் 47 ம்காடி உ்தவி

சபொன்னைரி, ஆகஸ்ட் 18:-               சபொன்னைரி, ஆகஸ்ட் 18:-               
                        காமராஜர 
து்்றமுகம் ொரபில் 
க்டந்்த 5ஆணடுகளில் 47 
்காடி மதிபபீட்டில் உ்தவி 
செயதுள்ளை்தாக சபொறுபபுக் 
குழு ்த்ல்வர ச்தரிவித்தார . 
                  திரு்வள்ளூர 
மா்வட்்டம் சபொன்னைரியில் 
உள்ளை ்த்ல்ம அரசு 
மருதது்வ ம்னைக்கு மீஞசூர 
அடுத்த காட்டுப பெள்ளி 
காமராஜர து்்றமுகம் 
ொரபில் ்வழஙகபபெட்்ட ரூ 47 
லட்ெம் மதிபபீட்்ட மருதது்வ 
உபெகர ைஙகள்  சபொதுமக்கள் 
பெயனபொட்டி ற்கு து்வக்கி 
்்வக்கும் விழா ந்்ட சபெற்்றது.  
        இந்நிகழசசியில் 
மக்கள் நல்்வாழவு தது்்ற 
அ்மசெர மா சுபபிரமணி 
யன,பொல்்வளைதது்்ற அ்மசெர 
ொமு நாெர காமராஜர சபொ 
றுபபுக் குழு ்த்ல்வர சுனில் 
பொலி்வால், மா்வட்்ட ஆட்சியர 
ஆல்பி ஜான ்வரகீஸ், எம் எல் 
ஏக்கள் சபொன்னைரி து்ர 
ெந்திர ் ெகர கும்மிடிபபூணடி 
டி்ஜ ்காவிந் ்தராஜன, 
மா்வட்்ட ஊரா ட்சி குழு 
்த்ல வி உமாம்கஸ்்வரி, 
உள்ளிட்்்டார கலந்து சகாண்டனைர. 
                              கூட்்டததில் 
காமராஜர து்்றமுக சபொறுபபுக் 
குழு ்த்ல்வர சுனில் பொலி்வால் 
ஐ.ஏ.எஸ்.்பெசிய்தா ்வது 
                           எஙகளைது 
து்்றமுகம் ொரபில் க்டந்்த 
ஐந்து ஆணடுகளில் சென்னை 
ஸ்்டானலி மருதது்வம்னை 
மீஞசூர திரு்வ ல்்வாயில் 
்வாயலூர உள்ளிட்்ட அரசு 
பெள்ளிகளில் மாை்வ மாைவிகளு 

மா்வட்்டததில் உள்ளை அ்னை 
தது மக்களுக்கும் அடிபபெ்்ட 
்வெதி கள் உள்ளிட்்ட பெல்்்வறு  
ஏற்பொடு செ யய ் ்வணடும் 
எனை உத்தரவிட்்டார ெமீபெததில் 
கிருஷைகிரி மா்வட்்டம் 
ஓசூர செனறிருந்்்தன 
அந்்த மா்வட்்ட ஆட்சியர 
அந்்த பெகுதியில் உள்ளை ச்தா 
ழிற்ொ்லகள் மூலம் நிதி சபெற்று 
அந்்தப பெகுதியில் ் காவிட் 
ஊசிக்ளை சபொதுமக்களுக்கு 
சபெரும் அளைவில் ் பொட்டுக்க 
்வலியுறுததி அ்தற்கானை 
ஏற்பொடு செய்தார  எனை 
சபெருமி்தமாக உள்ளைது எனை 
ச்தரிவித்தார.இ்த்னையடு்தது  
சபொன்னைரி எம்எல்ஏ து்ர 
ெந்திர ்ெகர ்வாழதது்ர 
்வழஙகினைார அப ் பொழுது 
அ்வர கூறிய்தா்வது. பெழ்்வ 
ற்காடு,மீஞசூர உள்ளிட்்ட 
பெகுதியில் உள்ளை அரசு ஆரம்பெ 
சுகா்தார மருதது ்வ ம்னைக்ளை 
சீர்மதது இரவு ் நர ஙகளில் 
மருதது்வரக்ளை நியமிக்க 
்்வணடும் சபொன்னைரி அரசு 
மருதது ்வம்னைக்கும் இரவு 
்நர மருதது ்வர கள் ெரியாக 
இருக்க ்்வக்க ்்வண டும் 
மற்றும் சபொன்னைரி ச்தாகுதி 
யில் உள்ளை ச்தாழிற்ொ்லகள் 
மாசு ஏற்பெடுகி்றது இ்தற்காக 
அ்த்னை ்தடு க்க ஏற்பொடு 
செயய ்்வணடும் ்மலு 
ம் ச்தாழிற்ொ்லகள் மூலம் 
கி்்டக் கும் சிஎஸ்ஆர 
நிதி்யப முழு்ம யாக 
சபெற்று இபபெகுதி மக்களுக்கு 
அடிபபெ்்ட ்வெதிக்ளை 
்மம்பெடுத்த ்்வணடும் 
எனை ் காரிக்்க விடுத ்தார. 
                           இ்த்னையடுதது 
அ்மசெர எம்எல்ஏக்கள் 
எல்லாபுரம் ஒனறியம் 
கணணூர பெகுதியில் புதி ய்தாக 
கட்்டபபெட்்ட ஆரம்பெ சுகா்தார 
நி்லயத்்த து்வக்கி ் ்வத்தனைர 
பினனைர அஙகு மக்க்ளை ் ்தடி 
மருத து்வ திட்்டத்்தயும் 
து்வக்கி ் ்வதது அ்தற்கானை 
விளைக்கஙக்ளையும் ்வழங கினைர  
                           இந்நிகழசசிகளில்    
மருதது்வதது்்றஅதிகாரிகள் 
திமுக காஙகிரஸ் கட்சி 
நிர்வாகிகள் எனை பெலர கலந்து 
சகாண்டனைர.

க்கு நலததிட்்ட உ்தவி கள் 
அ்த்னைச சுற்றியுள்ளை பெகுதிகள் 
சபொன்னைரி அரசு க்லக்கல்லூரி 
கூடு்தல் கட்டி்டஙகள் எனை 
பெல்்்வறு இ்டஙகளில் இது்வ்ர 
சுமார நாற் பெததி ஏழு ் காடி 
ரூபொயக்கு உ்தவிகள் ்வழஙகி 
உள்ளை ்தாக ச்தரிவித்தார. 
்மலும் பெல்்்வறு உ்தவிகள் 
்வழஙக உள்ளை்தாகவும் கூறினைார 
எஙகளுக்கு நல்ல ்வரு்வா ய 
உள்ளை்தால் நாஙகள் இந்்த 
நலததி ட்்ட உ்தவிக்ளை 
்வழஙகி ்வருகி்்றாம் எனை 
சபெருமி்தமாக ச்தரி வித்தார. 
        இ்த்னை அடுதது மக்கள் 
நல்்வாழவு தது்்ற அ்மசெர மா 
சுபரமணியன மருதது்வம்னை 
க்கு ்வழஙகபபெட்்ட மருதது்வ 
உபெகர ைஙக்ளைது்வக்கி 
்்வதது ் பெசி னைார அப்பொது 
அ்வர கூறிய்தா்வது.  
                           ்தமிழகததில் உள்ளை 
அ்னைதது மா்வட்்டஙகளிலும் 
மா்வட்்ட ஆட்சியரகள் அஙகுள்ளை 
்தனியார நிறு்வனைஙகள் 
ச்தாழிற்ொ்லகள் மூலம் 
பெல்்்வறு நலததிட்்ட உ்தவிக 
்ளை சபெற்று ்தமிழக மக்களுக்கு 
்வழ ஙகி ்வருகின்றனைர ் மலும் 
சகா்ரா னைா ச்தாற்்றால்  
்வாழ்வா்தாரம் இழந் ்த்வரகளுக்கு 
அ ந் ் ந ா யி லி ரு ந் து க ா ப 
பொற்றிக்சகாள்ளை ் காவிட் ஊசி 
்பொட் டுக் சகாள்்வ்தற்காக 
்்த்்வயானை முழு முயற்சிக்ளை 
செயது ்வருகின்றனைர 
      இ்்த ் பொல் இந்்த திரு்வள்ளூர 
மா்வட்்டததில் உள்ளை மா்வட்்ட 
ஆட்சி யரும் இந்்தப பெணியில் 
முழு்மயாக ஈடுபெட்டு ்தனியார 
ச்தாழிற்ொ்லகள் மூலம் நிதி 
உ்தவிக்ளைப சபெற்று திரு ்வள்ளூர 

, ஆகஸ்ட் 18:-    , ஆகஸ்ட் 18:-    
                  இனனும் எத்த்னை 
காலம் அசமரிக்காவின 
மகள்கள் மற்றும் மகனகள் 
ஆபகானிஸ்்தானில் ் பொரா்ட 
்்வணடும். ஆபகானிஸ்்தா்னை 
உள்நாட்டு யுத்தம் செயய 
்தயாராக இல்லா்த ்பொது 
இனனும் எத்த்னை அசமரிக்க 
உயிரக்ளை நாஙகள் 
சகாடுக்க ்்வணடும். 
ஆபகான வி்வகாரம் 
ச்தா்டரபொக அசமரிக்க 
அதிபெர ்ஜா ்பெ்டன 18 
நிமி்டஙகள் உ்ரயாற்றினைார. 
அந்்த உ்ரயில் அசமரிக்கா 
ஆபகானுக்கு ஏன ்வந்்தது. 
்வந்்த்தற்கானை ்நாக்கம் 
நி்்ற்்வறிய்தா, ஆபகானுக்கு 
அசமரிக்கா எனனை செய்தது 
இப்பொது அஙகிருந்து 
ச்வளி்யறியது ஏன எனபெது 
என்ற அம்ெஙகள் அ்வரது 
உ்ரயில் இ்டம்சபெற்்றது. 
            மக்கள் ரத்தம் 
சிந்து்வ்்த விரும்பெவில்்ல 
எனைக்கூறி ஆபகா்னை விட்டு 
்தபபிசசெனறுவிட்்டார 
அந்நாடு அதிபெர 
             அசமரிக்க பெ்்டகள் 
ஆபகானில் இருந்து 
முழு்மயாக ச்வளி்யறிய சில 
மா்தஙகளில் ்தாலிபொனகள் 
்வெம் ஆபகான செனறுவிடும் 
எனை அரசியல் ் நாக்கரகள் 
கருதது ச்தரிவித்த நி்லயில் 
எல்லாம் ்த்லகீழாக மாறியது. 
அசமரிக்க பெ்்டக்ளை ்வாபெஸ் 
்வாஙகு்வ்தாக அசமரிக்க 
அறிவித்த நி்லயி்ல 
ஆட்்டத்்த ச்தா்டஙகிய 
்தாலிபொனகள் ஆபகா்னை 
முழு்மயாக ் கபபெற்றிவிட்்டனைர. 
ஆபகா்னை அசமரிக்கா காக்க 
்த்வறிவிட்்டது என்ற குற்்றசொட்டு 
எழுந்்தநி்லயில் அசமரிக்க 
அதிபெரின உ்ர முக்கியம் 
்வாயந்்த்தாக பொரக்கபபெடுகி்றது. 
                                 ச்வள்்ளைமாளி்கயில் 
்பெசிய அதிபெர ் ஜா ் பெ்டன 
“ஆபகானிஸ்்தானில் நிலவும் 
சூழநி்ல குறிதது ்பெெ 
விரும்புகி்்றன. நானும் 
எனைது ் ்தசிய பொதுகாபபு 
குழுவும் ஆபகானில் நிலவும் 
நி்ல்ம்ய உனனிபபொக 
க்வனிதது ்வருகி்்றாம். 
ஆ ப க ா னி ஸ் ்த ா னு க் கு 
நாஙகள் ஏன ்வந்்்தாம் 
அசமரிக்காவின நலன 
எனனை எனபெ்்த இப்பொது 
நி்னைவூட்டுகி்்றன. நாஙகள் 
ச்தளி்வானை இலக்குகளு்டன 
ஏ்றக்கு்்றய 20 ஆணடுகளுக்கு 
முனனைர ஆபகானிஸ்்தான 
சென்்றாம். 2001, செப்டம்பெர 
11 இரட்்்ட ்காபுர 
்தாக்கு்தல் ெம்பெ்வததுக்குப 
பினனைர, மீணடும் அல் 
சகாய்தா ஆபகானிஸ்்தா்னை 

நிரந்்தர ராணு்வ முகாம்க்ளை 
அ்மக்காம்ல பெயஙகர்வா்த 
அ ச சு று த ்த ல் க ் ளை 
ெமாளிதது்வருகி்்றாம். 
்்த்்வபெட்்டால் இனி 
ஆ ப க ா னி ஸ் ்த ா னி லு ம் 
அ்்த்ய செய்்வாம். 
       நான அதிபெராக 
பெ்தவி்யற்்றதும் ஜனைாதிபெதி 
ட்ரம்ப ்தாலிபொனகளு்டன 
்பெசசு்வாரத்்த ந்டததிய 
ஒரு ஒபபெந்்தத்்த சபெற்்்றன. 
அந்்த ஒபபெந்்தததின பெடி 
அ ச ம ரி க் க ப பெ ் ்ட க ள் 
ஆபகானிஸ்்தானில் இருந்து ் ம 
1, 2021-க்குள் ச்வளி்யறும் 
எனை குறிபபி்டபபெட்டிருந்்தது. 
ட்ரம்ப நிர்வாகததின ் பொது 
அ ச ம ரி க் க ப பெ ் ்ட க ள் 
கு்்றக்கபபெட்டிருந்்தது. 
ட்ரம்ப ் பொட்்ட ஒபபெந்்தததின 
நீட்சி்யத்தான நான 
்தற்்பொது செயதிருக்கி்்றன. 
                                  நான 
எனனு்்டய தீரக்கமாக 
நிற்கி்்றன. இருபெது 
ஆணடுகள் கழிந்்தபினனும், 
அசமரிக்கபபெ்்ட ஆபகானிலிருந்து 
ச்வளி்ய்ற ்தக்க ்தருைம் 
இல்்ல. உண்ம்யச 
சொல்ல்்வணடும் என்றால், 
நாஙகள் எதிரபொரத்த்்தவி்டவும், 
்்வகமாக அஙகு சில ெம்பெ்வஙகள் 
அரங்கறிவிட்்டனை. அ்தனைால் 
எனனை ந்டந்்தது. ஆபகான 
அரசியல் ்த்ல்வரகள் 
அ்வரகளின நாட்்்ட 
்கவிட்டுவிட்டு ஓடி 
விட்்டனைர. ஆபகானிஸ்்தான 
ராணு்வ்ம சில ் நரஙகளின 
ெ ண ் ்ட யி ்ட வி ல் ் ல . 
                       ஆபகான பெ்்டக்ளை 
அ்வரகளுக்காக ் பொரா்டத 
்தயாராக இல்லா்த ் பொது 
அசமரிக்க பெ்்டகள் ் பொரில் 
ெண்்டயிட்டு ்பொரி்ல 
மடிய ்தயாராக இல்்ல. 
ஆபகான ராணு்வததிற்காக 
ட்ரில்லியன ்டாலரக்ளை 
செலவு செயதுள்்ளைாம். 
3 லட்ெம் ஆபகான 
வீரரகளுக்கு இராணு்வப 
பெயிற்சி சகாடுததுள்்ளைாம். 
்தாலிபொனகளி்டம் இல்லா்த 
கருவிக்ளை எல்லாம் 
இ்வரகளுக்கு சகாடுததுள்்ளைாம். 

்தாலிபொனகளி்டம் விமானைபபெ்்ட 
கி்்டயாது.  ஆபகான 
வீரரகளுக்கு அ்்தயும் 
சகாடுததுள்்ளைாம். எதிரகாலத்்த 
நிரையிபபெ்தற்கானை ஒவச்வாரு 
்வாயப்பெயும் அ்வரகளுக்கு 
்வழஙகி்னைாம். எதிரகாலததிற்காக 
்பொராடு்வ்தற்கானை உ்த்்வகத்்த 
எஙகளைால் அ்வரகளுக்கு 
்வழஙகமுடியவில்்ல. 
       ஆபகான பெ்்டகளில் சில 
்்தரியமானை சி்றபபுபபெ்்டகளும் 
மற்றும் வீரரகளும் உள்ளைனைர. 
ஆனைால் ஆபகானைால் 
்தாலிபொனகளுக்கு எதிராக 
உண்மயானை எதிரப்பெ 
ஏற்பெடுத்தமுடியவில்்ல. 
ஆபகான வீரரகள் 
்தாலிபொனக்ளை இப்பொது 
கட்டுக்குள் சகாணடு்வர 
முடியவில்்ல என்றால் 
இனனும் 20 ஆணடுகள் 
அசமரிக்கப பெ்்டகள் 
ஆபகானிஸ்்தானில் இருந்்தாலும் 
அஙகு எந்்த மாற்்றமும் 
நிகழப்பொ்வதில்்ல. 
ஆபகான மக்க்ளை அந்நாடு 
அரசியல் ்த்ல்வரகளைால் 
ஒனறி்ைக்க முடியவில்்ல. 
அ்வரகள் மக்கள் மீது 
அ்வரகளுக்்க இல்லா்த 
அக்க்்ற எஙகளுக்கு எ்தற்கு. 
          நாஙகள் ஆபகானில் 
்தஙகியிருக்க ் ்வணடும் எனை 
்வாதிடுபெ்வரக்ளை பொரதது 
ஒன்்ற ் கட்கி்்றன. இனனும் 
எத்த்னை காலம் அசமரிக்காவின 
மகள்கள் மற்றும் மகனகள் 
ஆபகானிஸ்்தானில் ் பொரா்ட 
்்வணடும். ஆபகானிஸ்்தா்னை 
உள்நாட்டு யுத்தம் செயய ்தயாராக 
இல்லா்த ் பொது இனனும் 
எத்த்னை அசமரிக்கரகளின 
உயிரக்ளை நாஙகள் 
சகாடுக்க ் ்வணடும். க்டந்்த 
காலஙகளில் செய்த ்த்வற்்்ற 
மீணடும் செயயமாட்்்டன. 
அசமரிக்காவின ் ்தெநலன 
இல்லா்த ஒரு ்மா்தலில் 
கால்வ்ரயினறி ்தஙகி 
்பொராடு்வது ்த்வறு. 
                           இந்்த 
்்தெததிற்கு ் ெ்்வ செயயும் 
துணிசெலானை ஆணக்ளையும் 
சபெணக்ளையும் நீண்ட காலததிற்கு 
முன்பெ முடி்வ்்டந்திருக்க 
்்வணடிய ஒரு இராணு்வ 
ந்ட்வடிக்்கயில் மீணடும் 
்தஙகள் உயி்ரப பெையம் 
்்வக்க நான அ்வரகளி்டம் 
்கட்கப ் பொ்வதில்்ல.நான 
இ்ளைஞனைாக இருந்்த்பொது 
வியட்நாமில் எஙகள் ்த்ல்வரகள் 
எ்்தச செய்தாரக்ளைா. நான 
அ்்த ஆபகானிஸ்்தானில் 
செயய மாட்்்டன. இரத்தம் 
்்தாயந்்த அசமரிக்காவின 20 
ஆணடுகால நீண்ட ் பொ்ர 
முடிததுக்சகாள்கி்்றாம்” 
என்றார.

்த்ல்மயி்டமாகக் சகாணடு 
எவவி்த ்தாக்கு்த்லயும் 
ந்டத்தக்கூ்டாது எனபெதில் 
உறுதியாய இருந்்்தாம் 
           நாஙகள் அ்்த 
செயது காட்டியுள்்ளைாம். 
ஆபகானில் அல்சகாய்தா 
அ்மப்பெ நசுக்கிவிட்்்டாம். 
ஒொமா பின்ல்டனுக்கானை 
்்வட்்்ட்ய நாஙகள் 
ஒரு்பொதும் ் கவி்டவில்்ல. 
அ்வ்ர நாஙகள் பிடித்்தாம். 
ஆனைால் இதுஎல்லாம் ந்டந்து 
ஒரு ெகாப்தம் ஆகிவிட்்டது. 
ஆபகானிஸ்்தான எனும் 
்்தெத்்த மீணடும் 
கட்்ட்மபபெ்தற்காக நாஙகள் 
அஙகு செல்லவில்்ல. அது 
எஙகள் ் நாக்கமுமில்்ல. 
எஙகள் ் நாக்கம் எல்லாம் 
அசமரிக்கா மீது ஆபகானில் 
இருந்து மீணடும் ஒரு பெயஙகர்வா்த 
்தாக்கு்தல் ந்டக்கக்கூ்டாது. 
அ்த்னை ்தடுபபெ்்த எஙகள் 
மு்தன்ம ்நாக்கம். 
       பெயஙகர்வா்த எதிரபபின 
மீது மட்டு்ம க்வனைம் 
செலுத்த்்வணடும் எனை நான 
பெல ஆணடுகளைாக ்வாதிட்டு 
்வருகி்்றன. கிளைரசசி அல்லது 
்்தெத்்த உரு்வாக்கு்வது 
அல்ல. 2009-ல் து்ை 
ஜனைாதிபெதியாக இருந்்த்பொ்்த 
நான எதிரத்்தன. அ்தனைால் 
்தான நான அதிபெராக 
இருக்கும்்பொது ் நற்்்றய 
அசசுறுத்தல்க்ளை வி்டவும். 
இன்்றய அசசுறுத்தல் மீது 
க்வனைம் செலுததுகி்்றன. 
            பெயஙகர்வா்த 
அசசுறுத்தல் எனபெது இனறு 
ஆபகானிஸ்்தா்னையும் 
்தாணடி பெரந்து விரிந்துள்ளைது. 
்ொமாலியாவில் அல் 
்ஷபொப, அ்ரபியன தீவில் 
அல் சகாய்தா, சிரியாவில் 
அல் நுஸ்ரா, ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ஆபபிரிக்காவிலும், ஆசியாவிலும் 
அதிகமாகியிருக்கி்றது. 
ஆசியாவில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
து்ை அ்மபபுக்ளையும் 
நிறுவியுள்ளைது. இந்்த 
அசசுறுத்தல்கள் மீது 
க்வனைம் செலுத்தத 
ச்தா்டஙகியிருக்கி்்றாம். 
இந்்த நாடுகளில் எஙகளின 

ரத்தம் ம்தாய்ந்்த 20 ஆணடு்காை நீண் 
மபொலர முடிததுக்்காள்கிமறாம் - 

அதிபெர் மஜா லபெ்ன்

ஆந்திர , ஆகஸ்ட் 18:- ஆந்திர , ஆகஸ்ட் 18:- 
            பெள்ளிகளில் சகா்ரானைா 
விதிமு்்றகள் கடு்மயாக்கபபெ்ட 
்்வணடும் எனறு ஆந்திர 
மு்தல்்வர சஜகன்மாகன 
சரட்டி ச்தரிவிததுள்ளைார. 
           ஆந்திரததில் ்நற்று 
(ஆக. 16) மு்தல் பெள்ளிகள் 
தி்றக்கபபெட்்ட நி்லயில், 
இனறு ந்்டசபெற்்ற உயரமட்்ட 
ஆ்லாெ்னைக் கூட்்டததில் 

இ்த்னைத ச்தரிவிததுள்ளைார. 
                                ஆந்திர 
மாநிலததில், க்ரானைா பெர்வல் 
கட்டுபபொட்டு விதிமு்்றக்ளைப 
பினபெற்றி ்நற்று மு்தல் 
பெள்ளிகள் தி்றக்கபபெட்்டனை. 
                              அரசின 
விதிமு்்றபபெடி, ஒவச்வாரு 
்வகுபபிலும் 20 மாை்வரகள் 
மட்டு்ம இருக்க ் ்வணடும்.  
           அ்தற்்கற்்ற ்வ்கயில் 

பெள்ளியின ்வகுபபெ்்றக்ளை 
அதிகரிபபெது அல்லது 
பெகுதி்நரமாக மாற்று்வது 
்பொன்ற்வற்்்ற பெள்ளி 
நிர்வாகம் முடிவு செயது 
சகாள்ளைலாம் எனறு 
அறிவிக்கபபெட்டுள்ளைது. 
                         இந்நி்லயில் 
க்ரானைா கட்டுபபொட்டு 
ந்ட்வடிக்்ககள் 
மற்றும் ்தடுபபூசி 
பெணிகள் குறிதது 
அதிகாரிகளு்டன 
ஆ்லாெ்னையில் 
ஈ டு பெ ட் ்ட ா ர . 
                        அதில் 
பெள்ளிகளில் க்ரானைா 

கட்டுபபொடுகள் கடு்மயாக 
பி ன பெ ற் ்ற ப பெ டு ்வ ் ்த 
உறுதிபபெடுத்த ் ்வணடும் எனறு 
அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்்டார.  
            சிறிய அறிகுறி உள்ளை 
மாை்வரக்ளைக் கூ்ட 
பெள்ளியி்ல்ய பெரி்ொ்த்னை 
செய்வ்தற்கானை ஏற்பொடுக்ளை 
செயய ் ்வணடும் எனறும் 
உத்தரவிட்்டார.

பெள்ளி்களில் ்்காமராைா விதிமுலற்கள் பெள்ளி்களில் ்்காமராைா விதிமுலற்கள் 
்கடுலமயாக்கபபெ் மவணடும்்கடுலமயாக்கபபெ் மவணடும்

அதிமு்க ்தலைலம ்கழ்கம் இரங்கல் ்சய்திஅதிமு்க ்தலைலம ்கழ்கம் இரங்கல் ்சய்தி
்கா்்வ , ஆகஸ்ட் 18:-்கா்்வ , ஆகஸ்ட் 18:-
                   ்கா்்வ 
மா்வட்்டம் காரம்்டயில் 
க்டந்்த திஙகட்கிழ்ம 
(16.08.2021) அனறு ம்்றந்்த 
்மட்டுபபொ்ளையம் ெட்்டமன்ற 
உறுபபினைரும், கழக அ்மபபு 
செயலாளைருமானை ஏ.்க.
செல்்வராஜ அ்வரகளின 
மூத்த ெ்கா்தரரும் காரம்்ட 
்மற்கு ஒனறிய வி்வொய அணி 
து்ை செயலாளைருமானை 

ஏ.்க.து்ரொமி அ்வரகளின ம்்றவிற்க்கு அதிமுக 
ஒருஙகி்ைபபொளைர ஓ.பெனனீரசெல்்வம் அ்வரகளும் 
இ்ை ஒருஙகி்ைபபொளைர எ்டபபொடி ் க பெழனிசொமி 
அ்வரகள் இரஙகல் ச்தரிவிததுள்ளைார.



மாலை  லைம்ஸ்மாலை  லைம்ஸ் 6618.08.2021

 , ஆகஸ்ட் 18:-     , ஆகஸ்ட் 18:-    
             ஆபகானிஸ்்தா்னை 
மீணடும் ்கபபெற்றிய 
்த ா லி பெ ா ன க ளி ல் 
இரு்வர ம்லயாளைததில் 
உ்ரயாடு்வ்தாக மூத்த 
காஙகிரஸ் ்த்ல்வர 
ெசி்தரூர பெதிவிட்்ட 
ட்வீட் மிகப சபெரும் 
ெரச்ெயாக ச்வடிததுள்ளைது. 
          இப்பொது 
்தாலிபொனகள் ் பெசு்வது எந்்த 
சமாழி எனபெது குறிதது 
வி்வா்தம் ந்்டசபெறுகி்றது. 
           ்தாலிபொனகள் ஆதி 
்வ்ட திராவி்ட சமாழிகளில் 
ஒன்றாக பிராகுயி 
்பெசு்வ்தாகவும் கூ்றபபெடுகி்றது. 
            ஆபகானிஸ்்தான நாடு 
முழு்வ்்தயும் ்தாலிபொனகள் 
்கபபெற்றிவிட்்டனைர. ்த்லநகர 
காபூல், ்தாலிபொனகள் 
்வெம் வீழந்்த ்பொது 
ச்வளியானை ஒரு வீடி்யா 
இப்பொது இந்தியாவில் 
குறிபபொக ்கரளைாவில் 
சபெரும் ெரச்ெ்ய 
ஏ ற் பெ டு த தி யு ள் ளை து . 
            ட்விட்்டரில் 
க்டந்்த 15-ந் ் ்ததியனறு 
என்ற பெதி்வர ஒரு வீடி்யா 
ச்வளியிட்டிருந்்தார. 
அந்்த வீடி்யாவில், 
்தாலிபொனகளில் ஒரு்வர 
கீ்ழ மணடியிட்டு மண்ை 
முத்தமிட்டு ஆனைந்்த கணணீர 
்வடிக்கி்றார. அ்வ்ர 
மற்ச்றாரு ்தாலிபொன 
ெமா்தானைபபெடுததுகி்றார. 
இவ்வளைவு்தான அந்்த 
வீடி்யா காட்சி. 
                    இப்பொது 
்தாலிபொனகள் இரு்வர 
உ்ரயாடிக் சகாள்்வது்தான 
சபெரும் ெரச்ெயாகி உள்ளைது.  
இந்்த வீடி்யா ட்வீட்்்ட 
மூத்த காஙகிரஸ் கட்சித 
்த்ல்வரானை ் கரளைா்்வ 
்ெரந்்த ெசி்தரூர ்தமது 
ட்விட்்டர பெக்கததில் 
்்ஷர செயதிருந்்தார. 
அந்்த வீடி்யாவில் 

 , ஆகஸ்ட் 18:-     , ஆகஸ்ட் 18:-    
                சபெருநகர சென்னை 
மாநகராட்சிக்கு உட்பெட்்ட 
89 ்வாரட் பொடி ்வட்்ட 
்வடி்வ நகரில் உள்ளை ஆரம்பெ 
சுகா்தார மருதது்வம்னையின 
கரபபிணி சபெணகளுக்கு 7 
ஆம் மா்தம் ஊட்்டசெதது  
சபொருள்கள் கி்்டக்காமல் 
கரபபிணி சபெணகள் அ்வதி 
ெம்பெந்்தபபெட்்ட மருதது்வ உயர 
அதிகாரிகள் ந்ட்வடிக்்க 
எடுக்க ் ்வணடும் எனபெது 
அஙகு ்வரும் கரபபிணி 
சபெணகளின ் ்வணடு்காள் 
           89 ்வாரட் பொடி 
்வட்்ட ்வடி்வ நகரில் 
உள்ளை ஆரம்பெ சுகா்தார 
ம ரு த து ்வ ம ் னை யி ல் 
கரபபிணியாக இருக்கும் 
சபெணகள் மருதது்வம் 
பொரதது ்வருகி்றாரகள் 
அ்வரகளுக்கு ச்தா்டரந்து 

்வந்்த்வாசி , ஆகஸ்ட் 18:-    ்வந்்த்வாசி , ஆகஸ்ட் 18:-    
                       திரு்வணைாம்ல 
மா்வட்்டம், ்வந்்த்வாசியில் 
10 ஆணடுகளைாக ்தமிழ 
ொரந்்த பெணிக்ளை செயது 
சகாணடிருக்கும் ்வந்்்த 
்வ ட் ்ட ் க ா ட் ் ்ட த 
்தமிழச ெஙகம் 75 
ஆ்வது சு்தந்திரதினைத்்த 
முனனிட்டு முபசபெரும் 
விழா்்வ ந்டததியது. 
இந்திய சு்தந்திரம் 75 , 
மாை்வரகளுக்கானை பெல்தி்றன 
்பொட்டிக்கானை பெரிெளிபபு,  
உறுபபினைரகளுக்கானை 
பொராட்டுச ொனறி்தழ 

ெசி்தரூர ஒபபுக் 
சகாணடிருக்க்கி்றார 
எனகி்ற விமரெனைஙகளும் 
முன்்வக்கபபெட்டு 
்வ ரு கி ன ்ற னை . 
        பிராகுயி சமாழி 
இது ஒருபு்றம் இருக்க 
@ என்ற பெதி்வர 
கு றி ப பி ட் ்ட து 
குறிதது இப்பொது 
பொரப்பொம். அ்வர 
கூறியதில் ஒரு 
உண்ம உணடு. 
பொகிஸ்்தானின 

பெலுசிஸ்்தான, ஆபகானிஸ்்தான, 
ஈரான பெகுதிகளில் பிராகுயி 
எனகி்ற திராவி்ட சமாழி 
்பெெபபெடு்வது சமாழியியல் 
அறிஞரகள் உறுதி செய்த 
்வரலாற்றுப பெதிவு்தான. 
அ்தா்வது சிந்துெமச்வளி 
நாகரிகம் விரிந்து பெரந்்த 
சநடும் பிர்்தெஙகளில் 
்பெெபபெட்்ட திராவி்ட 
சமாழியின இன்்றய 
திரிபு ்வடி்வம்்தான 
பிராகுயி சமாழி. இது்தான 
பெராஹவி சமாழி அல்லது 
பிராவி சமாழி எனை 
அ்ழக்கபபெடுகி்றது. 
இந்்த சமாழி ்பெசுகி்ற 
மக்கள் பெராஹவி எனைவும் 
அ்ழக்கபபெடுகின்றனைர. 
பிராகுயி சமாழி்ய ்வ்ட 
திராவி்ட சமாழிகளின 
பெட்டியலில் ்வரலாறு 
மற்றும் சமாழியியல் 
அறிஞரகள் ் ெரததுள்ளைனைர. 
ஆபகானியரகள் ் பெசும் சமாழி 
சபொது்வாக பெலூசசி என்்ற 
்வ்ரயறுக்கபபெட்டுள்ளைது. 
      ்வ்ட திராவி்ட சமாழி 
்தமிழக அரசின ்தமிழ இ்ைய 
பெல்க்லக் கழகம்  பிராகுயி 
சமாழி பெற்றி விரி்வாக்்வ 
பெதிவு செயதிருக்கி்றது. 
       ்தமிழ இ்ைய 
பெல்க்லக் கழகம் எனனை 
சொல்கி்றது? ்வ்ட திராவி்ட 
சமாழிகளில் பிராகுயி, 
மால்்்டா, குரூக் ஆகிய 
மூனறு சமாழிகள் அ்டஙகும். 
ஆந்திராவில் ்வழஙகும் 
்காயா சமாழி்யத 
்தனி சமாழி எனறு 
கணடுபிடிதது அ்்தயும் 
்வ்ட திராவி்ட சமாழியு்டன 
்ெரததுள்ளைனைர. எனினும் 
சிலர ் காயா சமாழி்யக் 
்காணடி சமாழியின 
்வட்்டார ்வழக்காக்்வ 
கருதுகின்றனைர. ்வ்ட 
திராவி்ட சமாழிகளில் 
பிராகுயி மு்தலில் 
பிரிந்திருக்க ் ்வணடும். 
காலப ் பொக்கில் குரூக், 

ஊ ட் ்ட ச ெ த து 
ச பெ ா ரு ள் க ள் 
கி்்டக்கவில்்ல எனறும் 
 இதில் ் ்வட்்டமின 
மருந்துகள், ்டானிக் 
்பொன்ற்்வகளும் 
அ ்ட ங கு ம்  
ஆனைால் ்தற்்பொது 
மருதது்வம்னையில் 
ச ்த ா ்ட ர ந் து 
ஊ ட் ்ட ச ெ த து 
ச பெ ா ரு ள் க ள் 
்தரு்வது கி்்டயாது 
எனறு அஙகு ்வரும் 
கரபபிணி சபெணகள் 
கூறுகி்றாரகள் . 

                    ்வெதி 
இல்லா்த எஙகளுக்கு 
மருதது்வம்னையில் சகாடுக்கும் 
இந்்த சபொருட்க்ளை 
ெரியாக எஙகளுக்கு 7 ஆம் 
மா்தததில் சகாடுத்தால் 
எஙகளுக்கு 10 ஆம் 

முனனி்ல ்வகித்தனைர. 
சி்றபபு அ்ழபபொளைரகளைாக, 
மா்வட்்டதிமுக செயலாளைர 
எம்.எஸ். ்தரணி்்வந்்தன, 
அரிமா ெஙக மா்வட்்ட ் மனைாள் 
ஆளுநர வி.எஸ். ்தளைபெதி 
உள்ளிட்்்டார பெங்கற்று, 
சு்தந்திர இந்தியாவின 
்தற்்பொ்்தய நி்லக்ளை 
பெட்டியலிட்டும், வி்வரிததும் 
்பெசினைாரகள். ் மலும் 
சபொது மருதது்வர ஜஜி.எஸ். 
்காகுல கிருஷைன, திமுக 
்வந்்த்வாசி செயலாளைர 
ஜ ல ா ல் ஆ கி ் ய ா ர 
்வாழதது்ர ்வழஙகினைர. 

இருபபெ்வரகள் ம்லயாளை 
்தாலிபொனகளைா.? 8-்வது 
செகணட்டில் எனகி்ற 
ம்லயாளை உ்ரயா்டல் 
இ ்ட ம் ச பெ ற் று ள் ளை து 
எனை குபீர ெந்்்தகத்்த 
கி ளை ப பி வி ட் ்ட ா ர . 
        இப்பொது ் கரளைாவில் 
ெசி ்தரூரின இந்்த ட்வீட்்தான 
கடு்மயானை வி்வா்தப 
சபொருள்.அ்்த்நரததில் 
வீடி்யா்்வ பெதிவிட்டிருந்்த 
பெதி்வர ஒரு விளைக்கம் 
்தந்துள்ளைார. அது இனனைமும் 
கூடு்தல் வி்வா்தத்்தயும் 
ஏ ற் பெ டு த தி யு ள் ளை து . 
அதில், ்தாலிபொனகள் 
இயக்கததில் ் கரளைா்்வ 
்ெரந்்த்வரகள் யாரும் 
இல்்ல. ்தாலிபொனகள் 
சபெரும்பொலும் பெலூச, 
ஜாபூல் மாகாைஙக்ளைச 
்ெரந்்த்வரகள். அ்வரகள் 
பிராவி எனகி்ற திராவி்ட 
சமாழி்ய ் பெசுகி்ற்வரகள். 
பிராவி சமாழியானைது 
ச்தலுஙகு, ்தமிழ, 
ம்லயாளைத்்தப ் பொன்ற 
உசெரிபபுக்ளைக் சகாண்டது 
எனை கூறியுள்ளைார. 
           இ்தற்கு பெதில் 
்தந்துள்ளை ெசி்தரூர, 
இது மிக சு்வாரசியமாக 
இருக்கி்றது. அ்வரகள் ் பெசும் 
சமாழி எனனை எனபெ்்த 
சமாழியிலாளைரகள் 
கணடுபிடிக்கட்டும். 
அ ் ்த ் ந ர த தி ல் 
்தாலிபொனகளு்டன ்த்வ்றாக 
்வழிகாட்டு்தலில் சிக்கிய 
ம்லயாளிகள் இருந்்தாரகள் 
எனபெ்தற்கானை ொததியத்்த 
நிராகரிக்க முடியாது எனை 
கூறியிருந்்தார. ெசி ்தரூரின 
இந்்த பெதிவுகள் ் கரளைாவில் 
கடு்மயானை விமரெனைத்்த 
எதிரசகாணடிருக்கின்றனை. 
                    ்கரளைா்்வ 
்ெரந்்த்வரகள் ்தாலிபொனகள் 
இயக்கததில் தீவிர்வாதிகளைாக 
இருக்கின்றனைர அல்லது 
இருந்்தனைர எனபெ்்த 

்தடுபபூசி ்பொடு்தல், 
ஸ்்கன எடுத்தல், இரத்த 
பெரி்ொ்த்னை செய்தல் 
்பொன்ற்்வகள் இந்்த 
மருதது்வம்னையில் பெயன 
சபெற்று்வருகி்றாரகள் ஆனைால் 
7 ்வது மா்தம் கரபபிணி 
சபெணகளுக்கு  சகாடுக்கும் 

மற்றும் அ்்டயாளை 
அட்்்ட ்வழஙகு்தல் 
உள்ளிட்்ட முபசபெரும் 
விழா ்தனியார அரஙகில் 
ந்டந்்்தறியது. இந்்த 
நிகழவிற்கு ்வந்்்த 
்வட்்ட ்காட்்்டத 
்தமிழச ெஙக ்த்ல்வர பீ. 
ரகமததுல்லா ்த்ல்ம 
்வகித்தார. செயலாளைர பொ. 
சீனி்வாென ்வர்்வற்்றார.
                        ்மனைாள் 
மா்வட்்ட மருதது்வ இ்ை 
இயக்குநர ்டாக்்டர எஸ். 
குமார, அ்்வத ்த்ல்வர 
்க.ஆர. சீ்தாபெதி ஆகி்யார 

மால்்்டா இரணடும் 
்தனி சமாழிகளைாகப 
பிரிந்திருக்க ் ்வணடும் 
எனபெர. ்வ்ட திராவி்ட 
சமாழிகளில் ‘க்’ இ்றந்்தகால 
இ்்டநி்லயாகவும் ‘ஓ’ 
எதிரகால இ்்டநி்லயாகவும் 
உள்ளைனை. 
            சமாழி மு்தலில் 
்வரும் ககரம் ஹகரமாகவும், 
்வகரம் பெகரமாகவும், ெகரம் 
ககரமாகவும் மாறும் நி்ல்ய 
்வ்டதிராவி்ட சமாழிகளில் 
காைமுடிகி்றது. பெலுசசிஸ்்தான 
பெகுதிகளில் பிராகுயி சமாழி 
்பெெபபெடுகி்றது எனறு 
்டாக்்டர கால்டுச்வல் 
கு றி ப பி ட் டு ள் ளை ா ர . 
ச்டனனிஸ் டி.எஸ்.பி்ர 
எனபெ்வர திராவி்ட சமாழிக் 
குடும்பெத்்தச ் ெரந்்தது 
பிராகுயி சமாழி எனறு 
நிறுவினைார. ் பெராசிரியர 
எம்னைா 1962ல் பிராகுயி 
சமாழி ்வ்ட திராவி்ட 
உட்பிரி்்வச ் ெரந்்தது 
எனறு விளைக்கினைார. 
திராவி்ட மக்களும், 
பிராகுயி மக்களும் ஒ்ர 
இனைத்த்வர எனறு சகாள்ளைச 
ொனறுகள் இல்்ல. 
எனினும் திராவி்ட 
சமாழி ்பெசு்்வாரது 
கலபபு இருக்க ் ்வணடும் 
எனறு இராமசெந்திர 
தீட்சி்தர குறிபபிடு்வார. 
பிராகுயி சமாழி பொரசீக 
சமாழியு்டன சநருஙகிய 
ச்தா்டரபி்னைக் சகாணடுள்ளைது. 
பொகிஸ்்தானில் உள்ளை கலத, 
ஹயரபூர மா்வட்்டஙகளில் 
உள்ளை்வரகள் பிராகுயி 
சமாழி ் பெசுகின்றனைர. 
ஈரான, ஆபகானிஸ்்தான 
பெகுதிகளில் ்வாழ்்வார 
பிராகுயி சமாழி ் பெசுகின்றனைர. 
இபபெகுதிகளில் பெலுசசி 
சமாழி சபெரு்வழக்காக 
உள்ளைது. பிராகுயி சமாழி 
்பெசு்்வார எணணிக்்க 
மூனறு இலட்ெம் எனறும், 
ஐந்து இலட்ெம் எனறும் இரு 
்்வறு கூற்றுகள் உள்ளைனை. 
்பெராசிரியர எம்னைா 
பிராகுயி சமாழி பெற்றி 
ஆயந்து பெல கட்டு்ரக்ளை 
ச்வளியிட்டுள்ளைார. இவ்வாறு 
்தமிழ இ்ையப பெல்க்லக் 
கழகததின இ்ையப 
பெக்கம் வி்வரிக்கி்றது. 
சிந்துெமச்வளி ஆய்வாளைர 
ஆர. பொலகிருஷைன 
அ்வரகளும் பெல ்தரவுகளில் 
பிராகுயி சமாழி குறிதது 
வி்வரிததிருபபெதும் இஙகு 
குறிபபி்டத்தக்கது.

மா்தம் பி்றக்கும் குழந்்்த 
ெததுள்ளை குழந்்்தயாகவும் 
ஆ்ராக்கியமாகவும் எ்்ட 
ெரியாகவும் பி்றக்கும்  
ஆனைால் ச்தா்டரந்து 
மருதது்வம்னையில் ் கட்்டால்  
7 ஆம் மா்தம் சகாடுக்கும் 
ஊட்்டசெதது சபொருள்கள் 
ம ரு த து ்வ ம ் னை க் கு 
்வரவில்்ல ்வந்்தவு்டன 
சகாடுதது விடு்்வாம் எனறு 
ச்தா்டரந்து கூறி்வருகி்றாரகள் 
இ ன று ்வ ் ர யி லு ம் 
ச க ா டு க் க வி ல் ் ல 
எனறும் ெம்பெந்்தபபெட்்ட 
மருதது்வ உயரஅதிகாரிகள் 
உ்டனைடியாக ந்ட்வடிக்்க 
எடுதது எஙகளுக்கு 
ஊட்்டசெதது சபொருட்கள் 
கி்்டக்க ்வழி செயயுமாறு 
மருதது்வம்னைக்கு ்வரும் 
கரபபிணி சபெணகளின 
பெணி்வானை ் ்வணடு்காள்.

்மலும் இந்்த நிகழவில் 
பெல்்்வறு ் பொட்டிகளில் 
பெங்கற்்ற மாை்வரகளுக்கு 
பெரிசுகள் மற்றும் ொனறி்தழ 
்வழஙகபபெட்்டது.  
       ்தமிழச ெஙக 
சபொறுபபொளைரகளுக்கு 
பொராட்டு ொனறி்தழ 
மற்றும் அ்்டயாளை 
அட்்்ட ்வழஙகபபெட்்டது. 
இந்்த நிகழவில் ெமூக 
ஆர்வலரகள், ஆசிரியரகள், 
சபெற்்்றாரகள் உட்பெ்ட பெலரும் 
பெங்கற்்றனைர. இறுதியில் 
ெஙக சபொருளைாளைர எ. 
்்த்வா நனறி கூறினைார.

ஆப்கான் ்தாலிபொன்்கள் மபெசுவது மலையாைமா

 7 வது மா்தம் ்கர்பபிணி ஊட்சசதது ்பொருள்்கள் 
்்காடுக்கவில்லை

வந்ல்த வட் ம்காடல்த ்தமிழ்ச சங்கம் சார்பில் 
முப்பெரும் விழா

மைல் நதியும் சிை கூழாங்கற்களும்

மது்ர ,ஆகஸ்ட் 18:-           மது்ர ,ஆகஸ்ட் 18:-           
                            நூல் ஆசிரியர :   
கவிஞர நிலா கிருஷைமூரததி 
           நூல் அறிமுகம்:    
 கவிஞர இரா.இரவி   
           நூல் ஆசிரியர கவிஞர 
நிலா கிருஷைமூரததி 
அ்வரகளுக்கு கூட்டுத 
ச்தாகுபபுகளும் ் ெரதது 
இது 10்வது ் ஹக்கூ கவி்்த 
நூல்.  1998ஆம் ஆணடு 
ச்தா்டஙகிய ்ஹக்கூ 
பெயைம் 2020 ்வ்ர 
ச்தா்டரந்து ்வரு்வது 
பொராட்டுக்குரியது.  
           ்தாய ்தந்்்தயருக்கும் 
்தமி்ழ ்நசிக்கும் 
்வாசிக்கும் அ்னை்வருக்கும் 
நூ்ல காணிக்்கயாக்கி 
இருபபெது சி்றபபு. கவிஞர 
செனனிம்ல ்தண்டபொணி, 
கவிஞர க. அம்ெபரியா 
மற்றும் இந்்த நூ்ல 
்வடி்வ்மத்த கவிஞர 
கனனிக்்காவில் இராஜா 
ஆகி்யார அணிந்து்ர 
்வழஙகி சி்றபபிததுள்ளைனைர.  
       மூஙகில் ்த்வம் 
க ் ல ந் ்த து ்வ ழி யு ம் 
குழலின இ்ெ! கவிதது்வம் 
ெபபொனிய கவிஞரக்ளை 
மிஞசும் ்வணைம் 
இயற்்க்ய ரசிதது ருசிதது 
்வடித்த ் ஹக்கூ நனறு.  

அமா்வா்ெ இரவு 
நிலவின ்தரிெனைம் 
அ்வள் க்டந்்த கைம்!  

இந்்த ்ஹக்கூ பெல 
ஆணடுகளுக்கு முனபு 

கூடு இழந்்த பெ்ற்்வகள்  
 
சநடுஞொ்ல விரி்வாக்கம் 
கூடிழந்்த பெ்ற்்வகள் 
உருமாறிய ஊர!  

சிந்திக்க ்்வக்கும் பெல 
நல்ல ் ஹக்கூ கவி்்தகள் 
நூலில் இ்டம்சபெற்றுள்ளைனை 
பெ ா ர ா ட் டு க் க ள் .  

கூணடுக்குள் சிஙகம் 
சில ெமயம் ்வாலாட்டுகி்றது 
வீெபபெடும் இ்்றசசிக்கு!  

கம்பீரமானை சிஙகம் கூ்ட 
சி்்றயில் அ்்டபெட்்டதும், 
்பொ்டபபெடும் இ்்றசசிக்காக 
சிஙகம் எனபெ்்த 
ம்றந்து நாயாக மாறி 
்வாலாட்டுகின்ற்தாம். 
சூழநி்லக் ்கதியாக 
மாறிவிட்்ட சுயநல 
ம னி ்த ர க ் ளை யு ம் 
குறியீ்டாகக் சகாள்ளைலாம்.  

மா்தக் க்்டசி 
யாரி்டம் ் க்யந்து்வது 
சில்ல்்ற்யாடு பிச்ெக்காரர!  

உலகமயம் ்தாராளைமயம் 
என்ற சபெயரில் பெனனைாட்டு 
நிறு்வனைங-களுக்கு நம் 
நாட்்்ட ்தா்ர ்வாரதது 
மக்களின ்வாழ்வா்தாரத்்த 
் க ள் வி க் கு றி ய ா க் கி 
்வருகின்றனைர.  மக்கள் 
்வறு்மக் ்காட்டிற்கு 
கீழ ்வலுக்கட்்டாயமாக 
்தள்ளி ்வருகின்றது. 
இன்்றய சூழநி்ல 
ஏழ்ம்ய மிக அழகாக 
பெ்டம்பிடிததுக் காட்டி 
உள்ளைார. பொராட்டுக்கள்.  

இ்லயில் ் க ் ்வக்்கயில் 
காதில் ஒலிக்கி்றது 
கி்டாவின க்்டசி க்த்றல்!  

கிராமஙகளில் ் காவிலுக்கு 
்நரந்துவிட்்ட கி்டா எனறு 
வீட்டில், செல்லமாக 
்வளைரபபொரகள். ் காயில் 
திருவிழா ்வந்து விட்்டால் 
்வளைரத்த கி்டா்்வ, அந்்த 
ஆட்்்ட பெலிசகாடுதது 
விடு்வாரகள்.  அபபெடி 
கறி விருந்து ொபபிடும் 

நான எழுதிய 
்ஹக்கூ்்வ 
நி்னைவூட்டும் 
வி ்த ம ா க 
இருந்்தது.  
அமா்வா்ெயனறு 
நிலவுஎதிரவீட்டு 
ெனனைலில்!  
(கவிஞர இரா 
.இரவி )  

ஒத்த சிந்்த்னையாக 
சில ் நரஙகளில் 
அ்ம்வது 
உ ண டு .  

 நான சி்லயாக 
என்னை செதுக்கியது 
காலம்! உண்ம ்தான. 
்்த்்வயற்்ற பெகுதிக்ளை 
நீக்கி்ட கி்்டக்கும் சி்ல 
்்த்்வயற்்ற சொற்க்ளை 
நீக்கி்ட பி்றக்கும் ் ஹக்கூ 
கவி்்த! பெக்கு்வபபெட்்ட 
மனி்தனைாக நம்்ம 
மாற்றி விடும் காலம்!.  

ஊதுபெததி விற்்ற பெைம் 
்வாெம் வீசுகின்றது 
விழியற்்்றார உ்ழபபு!  

பொர்்வயற்்்றார பெலர 
பிச்ெசயடுபபெ்்த விட்டு 
விட்டு ச்தாழில் செயது 
பி்ழதது ்வரு்வது கணகூடு.  

உதிரும் இ்லகளில் 
பெ்றக்கும் சில இ்லகள் 
அ்ட பெச்ெக்கிளி! 

இ்லக்ளை பெச்ெக்கிளி 
எனகி்றாரா? பெச்ெக்கிளிக்ளை 
இ்லகள் எனகி்றாரா? கண்ட 
காட்சி்ய காட்சிபபெடுததி, 
இயற்்க ரெ்னை்ய 
்ஹக்கூ கவி்்தயாக்கி 
உள்ளைார. நம் மனைக்கண 
முன்னை பெச்ெ இ்லகளும் 
பெச்ெக் கிளிகளும் 
்வந்து ் பொ்வது உறுதி!.  

ஒ்ர கருத்்த ் மயபபெடுததி 
இரணடு ்ஹக்கூ 
்வந்துள்ளைனை. அடுத்த 
பெதிபபில் ்தவிததிடுஙகள்.  

ொ்ல விரி்வாக்கம்         
ச்வட்டுண்ட மரஙகள்       

்பொது ச்வட்்டபபெட்்ட 
ஆட்டின க்்டசி ெத்தம் 
காதில் ஒலிபபெ்தாக 
உள்ளைதது உைரவுக்ளை 
்ஹக்கூ்வாக ்வடித்தது சி்றபபு.  

பெற்றி எரியும் மூஙகில் காடு 
ெ ா ம் பெ ல ா னை து 
எத்த்னை புல்லாஙகுழல்!  

நல்ல கற்பெ்னை. இந்்த 
்ஹக்கூ புகழசபெற்்ற 
அமு்தபொரதி அ்வரகளின 
்ஹக்கூ்்வ நி்னைவூட்டியது.  

இந்்த காட்டில் 
எந்்த மூஙகில் 
புல்லாஙகுழல்!  (அமு்தபொரதி)  

பெல்்்வறு ்த்லபபுகளில் 
பெல்்்வறு ் காைஙகளில் 
சிந்திதது ் ஹக்கூ கவி்்தகள் 
்வடிததுள்ளை நூலாசிரியர 
நிலா கிருஷைமூரததி 
அ்வரகளுக்கு பொராட்டுகள். 
சபெயரி்ல்ய நிலா 
இருபபெ்தால் ்ஹக்கூ 
கவி்்தகளிலும் நி்்றய 
நிலாக்கள் ்வந்துள்ளைனை.  

விற்கபபெட்டு விட்்டது குதி்ர 
ம னை தி ற் கு ள் 
குளைம்பெடி ஓ்ெகள்!  

குதி்ர்ய விற்்ற்வனின 
மனைநி்லயிலிருந்து சிந்திதது 
்வடித்த ் ஹக்கூ சி்றபபு.  

கு்டல் ச்வந்து இ்றந்்த்வன 
பெ ் ்ட ய ல் 
மீணடும் ொராயம்!  

குடியால் கு்டல் ச்வந்து 
செத்த்வனுக்கு பெ்்டயலாக 
குடி்ய ்்வபபெ்்த 
்வழக்கமாக ் ்வததுள்ளைனைர 
சிலர. அ்த்னைக் 
காட்சிபபெடுததி உள்ளைார.  

நாயகளின கூட்்டததில் 
க ல ்வ ர ம் 
வீசிசயறிந்்த எலும்புத 
து ண டு க ளை ா ல் !  

நாயக்ளை மட்டுமல்ல, 
இன்்றய சில மனி்தரக்ளையும் 
குறிபபிடு்வ்தாக்்வ 
்்தானறுகி்றது. பொராட்டுக்கள்.
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்கா்்வ, ஆகஸ்ட் 18:-    ்கா்்வ, ஆகஸ்ட் 18:-    
                    ் கா்்வ மா்வட்்டம் 
அனனுாரில் அபொய 
்வ்ளை்வால் அடிக்கடி 
விபெததுகள் ந்டக்கின்றனை.
அனனுார  ் மட்டுபபொ்ளையம்  
சநடுஞொ்லயில், ஜீ்வாநகர 
உள்ளைது. அபபெகுதியில் 
உள்ளை ்வ்ளைவு குறுகலாக 
உள்ளைது ் மலும் இருபு்றமும் 
அ்டரததியாக மரஙகளும் 
உள்ளைனை, இ்தனைால் 
அனனுாரில் இருந்து, 
்மட்டுபபொ்ளையம் செல்லும் 
்வாகனைஙகள், ஜீ்வா நகர 
்வ்ளைவில் திரும்பும் ்வ்ர, 
எதிரில் ்வரும் ்வாகனைஙகள் 

செங்க , ஆகஸ்ட் 18:-    செங்க , ஆகஸ்ட் 18:-    
                 செங்க 
ச்தற்கு மா்வட்்டம்  
விடு்த்ல சிறுத்்தகள் 
கட்சியின ்த்ல்வர  
ச்தால்.திருமா்வளை்வன 
59,்வது பி்றந்்தநாள் 
விழா இ்்டக்கழிநாடு 
்பெரூராட்சி செயலாளைர 
சபெ.அகிலன ்த்ல்மயில்  
மா்வட்்ட செயலாளைர  
சூ.க.ஆ்த்வன முனனி்லயில் 
சகாடி்யற்றி கல்ச்வட்டு 
தி்றபபு விழா மற்றும் 
இ ் ்ட க் க ழி ந ா டு 
்பெரூராட்சி துபபுரவு 
பெணியாளைரகளுக்கு அரிசி 
மற்றும் காயகறிகள் ்வழஙகும் 
விழா ் நற்று ந்்டசபெற்்றது.  
இதில் க்டபபொக்கத்்த 

,ஆகஸ்ட் 18:-,ஆகஸ்ட் 18:-
        “்வந்்்தறி 
கும்பினியரின்வாலறுக்க 

்வாள்வீசசும்,்வாயவீ
ச சு ம் ் பெ ா ்த ா ச ்த ன ்ற 
  
்வஙகததுச சிஙகம் 
உதிரந்்த நாள் – 

ரத்தம் சகாடுஙகள்சு்தந்திரம் 
்த ரு கி ் ்ற ன எ ன ்ற து 
  
சுபொஷினசுத்த வீரம்! 

 ஆம்‘கட்்டாக்’கில் 
பி ்ற ந் ்த க ா ் ளை க் கு 

ஆர்வசமல்லாம்‘அட்்டாக்’கில் 

அ்தனைால்்தான்பொராடிசபெ
று்வ்்தவிடு்த்லஎன்றது 
  
்பொஸின்பொரக்குைம்! 

 சித்தரஞென்தாஸினசீரிய 
ச்தாண்டனைானை்ந்தாஜஜி 
  
காந்தியினஅகிம்்ெமுடிவுக்
சகதிராககச்ெகட்டினைார! 

அ்தனைால் காஙகிரொர 
அ்வ்ரகட்்டம் கட்டினைார! 

 அகில இந்திய 
்த்ல்மக்கு காந்தி களைமி்றக்கிய 

சீத்தாரா்மயா்்வ 
்ந்தாஜஜி ்நரநினறு 
ச்வனறும்காட்டினைார! 

* ஆனைால்மகாதமா்்வா 
  
்தனைக்்க ் ்தால்விசயனை அறிவிக்க… 

ச்வனறிட்்ட்ந்தாஜஜி்யா 
்த்ல்வர பெ்தவி்யதூக்கி வீசி 

விரக்தி்யாடு ந்்ட்யக்கட்டினைார! 

பொர்வரடு பிளைாக்பி்றந்்தது! 
  
பொர்தம் மீட்க –்பொர 
முழக்கம் எழுந்்தது! 

 இரண்டாம்உலகப ் பொரில்பொ 
சரஙகும்பெரவிக் கி்டந்்த 

பெ ா ர ்த த தி ன ் பெ ா ர க் 
் க தி க ் ளை தி ர ட் டி 

இந்திய ் ்தசிய ராணு்வத்்தகட்டி 

ச்தரி்வதில்்ல.அ்்த்பொல், 
்மட்டுபபொ்ளையததிலிருந்து, 
அனனுார ்வரும் 
்வாகனைஙகளும், ஜீ்வா 
நகரில் திரும்பும் ்வ்ர 
எதிரில் ்வரும் ்வாகனைஙகள் 
ச்தரி்வதில்்ல. இ்தனைால் 
அடிக்கடி இந்்த ்வ்ளைவில் 
விபெததுகள் ந்டக்கின்றனை. 
எனை்்வ, இ்தற்கு மாற்று 
ஏற்பொடு ்மற்சகாள்ளை 
்்வணடும் எனைவும் அ்தற்கு 
்தக்க ந்ட்வடிக்்க எடுக்க 
்்வணடும் எனறும் 
சபொதுமக்கள் ் காரிக்்க 
விடுததுள்ளைனைர.

்ெரந்்த 30க்கு ் மற்பெட்்ட 
இஸ்லாமிய ் ்தாழரகள் ்தஙக்ளை  
விடு்த்ல சிறுத்்தகள் 
கட்சியில் ்தஙக்ளை 
இ்ைதது சகாண்டனைர.  
இந்நிகழவில் மூ.்தமிழினி,  
கா.்லாகு, கலில்பொய, 
வி்னைா, ்த்வன, புரு்்ஷாத, 
க்ைஷ, நல்லூரசஜய்்வல்,  
பெ்வரஜான, ஆ.ெ.மணி, 
முருகன, பெ்னையூர, அமு்த்வன, 
தி்னைஷ,  சுபபிரமணி, 
ச்வணைாஙகுபெட்டு, 
கருைா, குமார, ் ெகர, 
முகுந்்தன, ்தமிழவிரும்பி, 
முருகா்வளை்வன, க்ைஷ, 
உள்ளிட்்ட விடு்த்ல 
சிறுத்்தகள் கட்சியின 
நிர்வாகிகள் கலந்து 
சகாண்டனைர.

எ ழு ப பி னை ா ர … 
  
பிரித்தாளும்பிரிட்்டனைது 
எதிரிக்ளைஒனறு திரட்டினைார 

 சகாடுங்காலனஹிட்ல்ராடும், 

மூரக்கனமு்ொலினி்யாடும் 
ச்வள்்ளைய்ரவீழத்த 

வியூகம்கட்டினைார… 

பெரமாவில்இருந்்தபெடி 
பொர்தததினவிடு்த்லக்கு 

பொ்்த கூட்டினைார! 

* சிஙகபபூரமாநாட்டில்சீறி ஒலித்தது 

சு பெ ா ஷி ன 
சு்தந்திரபபிரக்டனைம்! 

 ஆனைாலும்  
கும்பினியரசூழசசியில் 

இந்திய்்தசியராணு்வம் 
இக்கட்டில்சிக்கியது! 

ஜபபொனெரை்்டய… 

“்தற்காலிக  ் ்தால்விக்குமனைச 
் ெ ா ர வு ் ்வ ண ்ட ா ம் 

நம்பிக்்கசகாள்வீர” எனை 

்வ ங க த து ச 
சி ங க த தி ன ் பெ ரி ல் 
்வந்்ததுஇறுதி அறிக்்க! 

  அ்தனபின –்வானூரதிவிபெததில் 

ம்்றந்்தார ் ந்தாஜஜிஎன்்ற 
  
்வந்்த்்தார இரஙகல்அறிக்்க! 

 அனறுமு்தல் 
இனறு்வ்ர ் ந்தாஜஜிமரைததில் 

நிசெயமற்்றகுழபபெஙகள்! 

இ ன னு ம் கூ ்ட 
இருபபெ்தாகஎத்த்னை்யா 
செயதிபபுழக்கஙகள்! 

ஆம..மஙகா்த மாவீரனுக்கு 
்வந்்தநாள்்தானஉணடு! 
சென்ற நாள்இல்்ல்ய! 

  இனறு ்ந்தாஜஜி  
சுபொஷ ெந்திர்பொஸ்
அ ்வ ர க ளு க் கு 
வீர்வைக்கம்.

அபொய வலைவு்கைால் 
அடிக்கடி விபெதது

திருமாவைவன் 59வது பிறந்்த 
நாள் விழா

்கட்ாககில் உதித்த அட்ாக!   மநறறு மடடும் 1,100 மபெர் மீட்கபபெட்்தா்க ்த்கவல்

ஜைநாய்க மபெரலவயின் நிறுவை ்தலைவர் 
்வங்கட்ராமன்  இரங்கல்

நிதயாைந்்தாவின் அறிவிபபு

, ஆகஸ்ட் 18s:-    , ஆகஸ்ட் 18s:-    
             ்வாஷிங்டன: 
ஆபகானிஸ்்தானில் இருந்து 
இது்வ்ர 3,200 ் பெ்ர 
அசமரிக்க ராணு்வம் 
ச்வளி்யற்றியுள்ளை்தாக 
ச்வள்்ளை மாளி்க 
ச ்த ரி வி த து ள் ளை து . 
ஆபகான ்தாலிபொன 
தீ வி ர ்வ ா தி க ளி ன 
்வ ெ ம ா கி யி ரு க் கு ம் 
நி்லயில் அடுதது எனனை 
ந்டக்கும் என்ற பெரபெரபபு 
அந்்த நாட்டி்ல்ய 
ச்தாற்றிக்சகாணடுள்ளைது. 
நாடு முழு்வதும் பெ்தற்்ற 
நி்ல ச்தா்டர்வ்தால் 
உலக நாடுகள் பெலவும் 
ஆபகானிஸ்்தானில் 
இருக்கும் ்தஙகள் நாட்டு 
தூ்தரகஙக்ளை காலி 
செயயும் பெணிக்ளை 
ச்தா்டஙகியிருக்கின்றனை. 
அசமரிக்கா உள்ளிட்்ட 

புதுச்ெரி, ஆகஸ்ட் 18s:-    புதுச்ெரி, ஆகஸ்ட் 18s:-    
                               நான 
மதிக்ககூடிய நல்ல 
அரசியல் ்த்ல்வரகளில் 

   மது்ர, ஆகஸ்ட் 18s:-       மது்ர, ஆகஸ்ட் 18s:-    
                               மது்ர 
ஆதீனைததின 292-்வது 
பீ்டாதிபெதியாக இருந்து 
்வந்்த அருைகிரிநா்தர 
சு ்வ ா ெ க் ் க ா ளை ா று 
க ா ர ை ம ா க க ்ட ந் ்த 
்வ ா ர ம் ம து ் ர யி ல் 
உள்ளைஅபபெல்்லா 
மருதது்வம்னையில் 
அனுமதிக்கபபெட்டு, 
பி ன னை ர சி கி ச ் ெ 
பெலனினறி க்டந்்த 13 
ஆம் ் ்ததி காலமானைார.  
              அருைகிரிநா்தர 
ம்்றவிற்கு முன்பெ 
அ்னை்வராலும் அறியபபெட்்ட 
நிததியானைந்்தா ்தனைது 
முகநூல் பெதிவில் நான 
்தான “மது்ர ஆதீனை 
ம்டததின 293்வது 
பீ்டாதிபெதி” எனை ்தன்னை 
்தா்னை முனனிறுததிக் 
சகாண்டார. 
                  ஆனைால் 293்வது 

ஒரு்வர கூறியுள்ளைார. 
்நற்று மட்டும் 1,100 ் பெர 
காபூலில் இருந்து அசமரிக்கா 
அ்ழதது்வரபபெட்டுள்ளை்தாக 
்ஜா ்பெ்டன அரசு 
ச ்த ரி வி த து ள் ளை து . 
இ்தனி்்ட்ய இந்தியா, 
இஙகிலாந்து உள்ளிட்்ட 
நாடுகளும் ்தஙகள் நாட்டு 
மக்க்ளை ஆபகானிஸ்்தானில் 

து்ை நி்ல ஆளுநர 
அ்வரகளின ்தாயாருமாகிய  
கிருஷைகுமாரி அ்வரகள் 
உ்டல் நலக்கு்்ற்வால் 
காலமானைார எனகி்ற செயதி 
மிகவும் ்வருத்தமளிக்கி்றது. 
                                 அம்்மயாரின 
இ்றபபு ்த்ல்வர குடும்பெததிற்கு  
்பெரிழபபொகும். அம்்மயா்ர 
இழந்து ்வாடும் அ்வரின 
குடும்பெத்தாருக்கும் , 
ம்னைவி்ய  இழந்து 
்வாடும் அனபு  ்த்ல்வர  
அ்வரகளுக்கும், சபெற்்ற 
்தா்ய இழந்து ்வாடும் 
புதுச்ெரி து்ை நி்ல 
ஆளுநர , ்டாக்்டர. 
                     ்தமிழி்ெ 
ெவுந்்தரராஜன அ்வரகளுக்கும் 

ச பெ ய ் ர 2 9 3 ்வ து 
‘ ச ஜ க த கு ரு ம ஹ ா 
ெனனி்தானைம் ஸ்ரீ லஸ்ரீ 
பெக்வான நிதயானைந்்தா 
பெரமசி்வ ஞானைெம்பெந்்த 
்்தசிக பெராமாசொரிய 
சு்வாமிகள்’ எனைவும் 
மாற்றிக்சகாணடுள்ளை்தாகவும், 
அ்வர அதில் குறிபபிட்டுள்ளைார. 
                           க்டந்்த 

நாடுகள் ்தஙகள் 
நாட்டு குடிமகனக்ளை 
ச்வளி்யற்றும் முயற்சியில் 
ஈடுபெட்டிருக்கின்றனை. 
        இந்நி்லயில் 
ஆபகானிஸ்்தானில் 
இருந்து இது்வ்ர 3,200 
்பெ்ர அசமரிக்க ராணு்வம் 
ச்வளி்யற்றியுள்ளை்தாக 
ச்வள்்ளை மாளி்க அதிகாரி 

மூத்த அரசியல் ்த்ல்வர 
மரியா்்தக்குரிய  குமரி 
அனைந்்தன அ்வரகளின 
து்ைவியாரும் , புதுச்ெரி 

பீ்டாதிபெதியாக ஸ்ரீல 
ஸ்ரீ ஹரிஹரர ் ்தசிக 
ஞானைெம்பெந்்த ் ்தசிக 
பெரமாசொரிய சு்வாமிகள் 
பெ ்த வி ் ய ற் று க் 
சகாண்டார. 
                  அ்வரி்டம் 
ஆதினை ம்டததின 
ச ெ ா த து க் க ள் 
அ்டஙகிய ரகசிய 
அ்்றயின ொவியும் 
ஒபபெ்்டக்கபபெட்்டது. 
            இந்நி்லயில், 
நிதயானைந்்தா்தனைது 
ட்விட்்டர பெக்கததில் 
அறிக்்கஒன்்ற 
ச்வளியிட்டுள்ளைார. அதில் 
அ்வர கூறிய்தா்வது; 293்வது 
பீ்டாதிபெதியாக ்தான 
பெ்தவி்யற்று விட்்்டன 
இனி ஆன்லன மூலமாக 
பெக்்தரகளுக்கு ஆசி 
்வழஙகவுள்ளை்தாகவும், 
நிதயானைந்்தா ச்தரிவிததுள்ளைார. 
                       ்தனைது 

இருந்து ச்வளி்யற்றும் 
பெணியில் ஈடுபெட்டு ்வருகின்றனை. 
காபூலில் சிக்கியுள்ளை 
இந்தியரக்ளை ்தாயகம் 
சகாணடு ்வரு்வ்தற்காக 
ராணு்வததின சி. 17 விமானைம் 
்தஜஜிகிஸ்்தானில் உள்ளை 
அயனி விமானைபபெ்்ட 
்தளைததில் ்தயார நி்லயில் 
்்வக்கபபெட்டுள்ளைது.

புதுச்ெரி ஜனைநாயக 
்பெர்்வயின ொரபொக எனைது 
ஆழந்்த இரஙக்லயும் 
அ னு ்த ா பெ த ் ்த யு ம் 
ச்தரிவிததுக் சகாள்கி்்றன. 
                                    ் மலும் 
ஒரு ஆணின ்வளைரசசிக்கு 
ஒரு சபெண்தான காரைம் 
எனறு கூறு்வாரகள். 
              ஆனைால் 
இங்க ்த்ல்வர குமரி 
அனைந்்தன ்வளைரசசிக்கும் 
, ்டாக்்டர .்தமிழி்ெ 
ெவுந்்தரராஜன அ்வரகளின 
முன்னைற்்றததிற்கும் 
உறுது்ையாய இருந்்த 
அம்்மயாரின ஆதமா 
ொந்தி அ்்டய ஆண்ட்வ்னை 
்்வணடுகி்்றன.

2012 ஆம் ஆணடு 
நிததியானைந்்தா்்வ 
மது்ர ஆதீனைம் ம்டததின 
இ்ளைய பீ்டாதிபெதியாக 
அருைகிரிநா்தர அறிவித்தார. 
இது கடும் ெரச்ெக்ளை 
ெந்தித்த நி்லயில் அந்்த 
அறிவிப்பெ அ்வர 
திரும்பெ சபெற்்றார எனபெது 
குறிபபி்டத்தக்கது.

மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டரசசி ...மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டரசசி ...
              ச்தரிவித்த்தால் ்பெர்்வயில் கூசெல் 
குழபபெம் ஏற்பெட்்டது. இ்்தத ச்தா்டரந்து அதிமுக 
ெட்்டமன்ற உறுபபினைரகள் ச்வளி்யற்்றபபெட்்டனைர. 
இ்்தத ச்தா்டரந்து ெட்்டமன்றததின ச்வளி்ய 
்வந்்த அதிமுக உறுபபினைரகள், ்த்ரயில் அமரந்து 
்தரைாவில் ஈடுபெட்்டனைர. அரசுக்கு எதிராக ் கா்ஷஙகள் 
எழுபபினைர. அ்தன பின ஓ.பெனனீரசெல்்வம் 
செயதியாளைரக்ளை ெந்தித்தார அப்பொது எஙக்ளை 
அசசுறுத்த ஜனைநாயக வி்ரா்த ந்ட்வடிக்்கயில் திமுக 
ஈடுபெடுகி்றது. எபபெடியா்வது சபொய ்வழக்கு ் பொட்டு 
எஙக்ளை நசுக்க ் ்வணடும் எனறு செயல்பெடுகி்றார 
ஸ்்டாலின. நாஙகள் எ்தற்கும் அஞெமாட்்்டாம். 
ெட்்டபபெடி நாடு்்வாம். அ்னைததும் சபொய ்வழக்கு 
எனபெது மக்களுக்கு ச்தரியும். இனறும், நா்ளையும் 
ெட்்டமன்ற கூட்்டத ச்தா்ட்ர அதிமுக பு்றக்கணிக்கும். 
அராஜக திமுக அரசு எடுததிருக்கும் ்வனமு்்ற்ய 
நாட்டு மக்களுக்கு ச்தரிவிக்கும் ்வ்கயில் இந்்த 
பு்றக்கணிபபு இருக்கும். என ச்தரிவித்தார.

மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டசசி ...மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டசசி ...
                                    நாட்களில் சகா்ரானைா்்வ 
சி்றபபொக ் கயாண்ட வி்தம்,  மக்களுக்கானை நலததிட்்ட 
உ்தவிகள், அ்்த்நரததில் நிதி சு்ம்ய சீர்மக்க 
எடுததுக் சகாண்ட முயற்சிகள் எனை அ்னைதது 
்தரபபினைரி்டமும் ஆ்தரவு சபெருகுகி்றது. ச்வளிபபெ்்ட 
்தன்மயு்டன நிர்வாகமும் செம்்மயாகவும், 
தி்ற்மயாகவும் ் கயாளைபபெட்டு ்வருகி்றது. இ்தனைால் 
நாட்டி்ல்ய மு்தல் இ்டத்்த மு.க.ஸ்்டாலின 
பிடிததுள்ளைார. 38 ெ்தவீ்த ஆ்தரவு்டன  ஒடிொ 
மு்தல்்வர நவீன பெட்நாயக் 2்வது இ்டததில் உள்ளைார.  
                                              3்வது இ்டததில் ்கரளைா 
மு்தல்்வர பினைராயி விஜயன (35%), 4்வது இ்டததில் 
மகாராஷடிரா மு்தல்்வர உத்தவ ்தாக்க்ர (31%), 
5்வது இ்டததில் ்மற்கு்வஙக மு்தல்்வர மம்்தா 
பொனைரஜஜி (30%), 6்வது இ்டததில் அொம் மு்தல்்வர 
ஹிமந்்தா பிஸ்்வா ெரமா (29), 7்வது இ்டததில் 
உத்தரபிர்்தெ மு்தல்்வர ் யாகி ஆதிதயநாத (29%), 
8்வது இ்டததில் ராஜஸ்்தான மு்தல்்வர அ்ொக் 
சகலாட் (22%), 9்வது இ்டததில் ச்டல்லி மு்தல்்வர 
அரவிந்த சகஜரி்வால் (22%), 10்வது இ்டததில் 
ஜாரக்கணட் மு்தல்்வர ் ஹமந்த ் ொரன (19%), 
11்வது இ்டததில் ெட்டீஸ்கர மு்தல்்வர பூ்பெஸ் பொகல் 
(19%) என்ற அளைவில் முனனி்லயில் உள்ளைனைர.

மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டசசி ....மு்தல் பெக்கம் ச்தா்டசசி ....
                          ்வழக்கறிஞரகள் ்தான ஆஜராகினைர. இந்்த நி்லயில் ஆட்சி மாற்்றம் 
ஏற்பெட்டுள்ளைது. மாறுபெட்்ட மூனறு நீதிபெதிகள், மூனறு மு்்ற உயரநீதிமன்றம் இந்்த ்வழக்்க 
வி்ரந்து முடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளைாரகள். உசெநீதிமன்றததில் திமுக தூணடு்தலில் ்வழக்கு 
செனறு, அஙகு ்தள்ளுபெடி செயயபபெட்்டது. 
                      ஆட்சி மாற்்றததிற்கு பின திமுக ்வழக்கறிஞரக்ளை அரசு ்வழக்கறிஞராக 
நியமிததுள்ளைனைர. குற்்ற்வாளிகளுக்கு ஆஜரானை்வரகள், ்தற்்பொது அரசு ்வழக்கறிஞரகளைாக 
அ்வரகளுக்கு ஆ்தர்வாக நியமிக்கபபெட்டுள்ளைனைர. 2020ல் சுபரீம் ் காரட் தீரபபு ்வழக்கியுள்ளைது. 
நீதிபெதி அனுமதி சபெற்று ்தான விொர்ை ந்டத்த ் ்வணடும் எனறு தீரபபு ்வழஙகியுள்ளைது. 
அ்்த மீறி திமுக செயல்பெடுகி்றது. என மீதும், அ்மசெரகள் மீதும் பெழி சுமத்த திமுக இந்்த 
ஏற்பொட்்்ட செயகி்றது. அதிமுக இ்தற்கு பெயபபெ்டாது. ்வாக்குறுதிக்ளை நி்்ற்்வற்்ற முடியவில்்ல. 
அ்்த தி்ெ திருபபெ எஙகள் மீது அ்வதூறு பெரபபுகி்றாரகள். ஆனைால் அதிமுக அ்னைத்்தயும் 
முறியடிப்பொம். குற்்ற்வாளிக்ளை பொதுகாதது து்ை ்பொகும் இந்்த அரொஙகம் எபபெடி 
மக்க்ளை பொதுகாக்கும், எனை ்பெசினைார.
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சென்னை ,  ஆகஸ்ட்  18:-    சென்னை ,  ஆகஸ்ட்  18:-    
                                                  
ச்தலுஙகானைாஆளுநர,புதுச்ெரி 
து்ைநி்ல ஆளுநர Dr.்தமிழி்ெ 
செௌந்்தரராஜன  அ்வரகளின 
்தாயார  கிருஷைகுமாரி 
அ்வரகள் காலமானை 
செயதியறிந்து மிகவும் 

,  ஆகஸ்ட் 18:-    ,  ஆகஸ்ட் 18:-    
                                 ஹிமாெலபபிர்்தெததில் 
நிலசெரிவில் சிக்கி 
உயிரிழந்்த அ்னை்வரது 
உ்டலும் மீட்கபபெட்்ட்தாக 
மாநில ்பெரி்டர மீட்புப 
பெ்்ட ச்தரிவிததுள்ளைது. 
               ஹிமாெலப பிர்்தெ 
மாநிலம் கினசனைளைரில் க்டந்்த 
11-ஆம் ்்ததி ஏற்பெட்்ட 
நிலசெரிவில் ொ்லயில் 
செனறு சகாணடிருந்்த 
அரசுப ் பெருந்து மற்றும் சில 
்வாகனைஙகள் சிக்கிக் சகாண்டனை. 
                ்்தசிய ்பெரி்டா் 
மீட்புப பெ்்ட, இந்்்தா-
திசபெத எல்்ல கா்வல் 
பெ்்ட, கா்வல் து்்ற மற்றும் 
ஊா்க்கா்வல் பெ்்டயினைா் 
மீட்புப பெணிகளில் ஈடுபெட்டு 
்வருகின்றனைா். மு்தல் நாளில் 
13 ் பொ் உயிரு்டனும், 10 ் பொ் 

்்வ்த்னைய்்டந்்்தன. 
                  அ்வரின ஆனமா 
இ்்ற்வன திரு்வடி நிழலில் 
இ்ளைபபொ்ற இ்்ற்வ்னை 
பி ர ா ர த தி ப பெ ் ்த ா டு ,  
அனபு ெ்கா்தரிக்கு 
என ஆறு்தல்க்ளை 
ச்தரிவிததுக்சகாள்கி்்றன.

ெ்டலமாகவும் மீட்கபபெட்்டனைா். 
            க்டந்்த ்வாரம் 
வியாழக்கிழ்ம 4 
ெ்டலஙகள் மீட்கபபெட்்டனை. 
ச்வள்ளிக்கிழ்ம ் மலும் 3 
ெ்டலஙகள் மீட்கபபெட்்டனை. 
்மலும் 6 ் பெரின ெ்டலஙகள் 
ெனிக்கிழ்ம மீட்கபபெட்்டனை. 
                               ்மலும், 
9 ்பெரின ெ்டலஙக்ளை 
மாநில ்பெரி்டர மீட்புப 
பெ்்டயினைர ்்தடி ்வந்்த 
நி்லயில், இனறு அ்னை்வரது 
உ்டலும் மீட்கபபெட்்ட்தாக 
அ றி வி த து ள் ளை து . 
                             இ்த்னையடுதது 
இந்்்தா திசபெத எல்்ல 
பொதுகாபபுப பெ்்டயினைர 
மற்றும் மாநில ்பெரி்டர 
மீட்புப பெ்்டயினைர 
்்தடு்தல் பெணிகள் திரும்பெப 
சபெ்றபபெட்்டனை.

குழந்ல்த்கலை பெயமில்ைாமல் பெள்ளிககு அனுபபுங்கள் எ்பபொடி பெழனிசசாமி 
இரங்கல் ்சய்தி

அலைதது உ்ல்்களும் மீடபு
 கரநா்டக  , ஆகஸ்ட் கரநா்டக  , ஆகஸ்ட் 
18:-   18:-   
                                  கரநா்டக 
அ்மசெர கருததுக்கு 
பொஜக எம்எல்ஏ எதிரபபு.. 
                                 குழந்்்தக்ளை 
பெயமில்லாமல் பெள்ளிக்கு 
அனுபபுஙகள் எனை 
கரநா்டக அ்மசெர 
எஸ்.டி. ்ொம்ெகர 
செவ்வாயக்கிழ்ம 
ச பெ ற் ் ்ற ா ர க ் ளை 
்வ லி யு று த தி னை ா ர . 
இதுகுறிதது அ்மசெர 
ச ்த ரி வி த ்த து . . 
                                     “அரசு 
உஙகளு்டன து்ை 
நிற்கி்றது. குழந்்்தகளின 

உறுதி செயயபபெடும் 
விகி்தம் கு்்றகி்றது, 
இ்றபபு விகி்தமும் 
கு்்றந்து ்வருகி்றது.” 
                      ஆனைால், 
பொஜக எம்எல்ஏ 
பி. ஹர்ஷ்வர்தன, 
பெள்ளிக்ளைத தி்றக்கும் 
முடி்்வ மறுபெரிசீல்னை 
ச ெ ய ய க் ் க ா ரி 
்வலியுறுததியுள்ளைார. 
இதுகுறிதது, அ்வர 
ச ்த ரி வி த ்த து . . 
                                        “ெம்பெந்்தபபெட்்ட்வரகளி்டம் 
கருத்்தக் ் கட்காமல் 
9 மற்றும் 10-ம் ்வகுபபு 
ம ா ை ்வ ர க ளு க் கு 
்வ கு ப பு க ் ளை த 

பொதுகாப்பெ உறுதி 
செயய அ்னைதது 
முனசனைசெரிக்்க 
ந்ட்வடிக்்ககளும் 
்மற்சகாள்ளைபபெட்டுள்ளைனை. 
ஆகஸ்ட் 23 மு்தல் ்வகுபபுகள் 
ச்தா்டஙகுகின்றனை.  
                                 நான 
எப்பொதும் உஙகளு்டன 
து்ை நிற்்பென. 
்வ ல் லு ந ர க ளி ன 
பெரிந்து்ரயின ் பெரில்்தான 
பெள்ளிக்ளைத தி்றக்க 
முடிச்வடுக்கபபெட்்டது.  
                                  சூழல் 
இயல்பு நி்லக்குத 
திரும்புகி்றது. ச்தாற்று 
பொதிபபு இருபபெது 

ச்தா்டஙகலாம் என்ற 
முக்கியமானை முடி்்வ 
அரசு எபபெடி எடுத்தது 
எனபெது எனைக்குத 
ச ்த ரி ய வி ல் ் ல . 
ஒரு சபெற்்்றாராக 
இந்்த முடி்்வ நான 
கடு்மயாக எதிரக்கி்்றன.  
                            பெள்ளிக்குச 
செல்லும் மாை்வரகள் 
மூலம் வீட்டிலுள்ளை 
ச பெ ரி ய ்வ ர க ளு க் கு 
்நாயத ச்தாற்று 
ஏற்பெட்்டால் அரசு 
சபொறுப்பெற்றுக்சகாள்ளுமா. 
அரசு இந்்த முடி்்வ 
மறுபெரிசீல்னை செயய 
்்வணடும்.

சென்னை , ஆகஸ்ட் சென்னை , ஆகஸ்ட் 
18:- 18:- 
                     ்தமிழகததில் 
உள்ளைாட்சி ்்தர்தல் 
ந்்டசபெறும் 9 
ம ா ்வ ட் ்ட ங க ளி ல் 
3 ஆண்டாக ஒ்ர 
இ்டததில் பெணியாற்றும் 
ஊழியரக்ளை இ்டமாற்்றம் 
செயயபெட்டியல் ்தயாரிக்கும் 
பெணி ந்டந்து ்வருகி்றது.
்தமிழகததில் க்டந்்த 
2019-ம் ஆணடு ஊரக 
உள்ளைாட்சி ்்தர்தல் 
ந ்ட த ்த ப பெ ட் ்ட து . 
்்வலூர, திருபபெததூர, 
ர ா ணி ப ் பெ ட் ் ்ட , 
காஞசிபுரம், செஙகல்பெட்டு, 
விழுபபுரம், கள்ளைக்குறிசசி, 
திருசநல்்்வலி, ச்தனகாசி 
ஆகிய 9 மா்வட்்டஙகள் 
புதி்தாக பிரிக்கபபெட்டு 
அ்வற்றில் உள்ளை ஊரக 
உள்ளைாட்சி அ்மபபுகளின 
எல்்லகள் முழு்மயாக 
்வகுக்கபபெ்டாமல் இருந்்தனை.
இ்்தயடுதது இந்்த 9 
மா்வட்்டஙகளிலும் 
ஏற்கனை்்வ ஊரக 
உள்ளைாட்சி ்்தர்தல் 
ந்டத்தபபெ்டவில்்ல. 

்கா்்வ , ஆகஸ்ட் 18:- ்கா்்வ , ஆகஸ்ட் 18:- 
     ்கா்்வயில் 
சமட்்ரா ரயில் திட்்டம் 
சகாணடு்வர மததிய 
அர்ெ ்வலியுறுதது்்வாம் 
எனை ்தமிழக மு்தல்்வர 
மு . க . ஸ் ்ட ா லி ன 
்பெர்்வயில் பு்தனகிழ்ம 
ச்தரிவிததுள்ளைார. 
க்ல்வாைர அரஙகில் 
ந்்டசபெற்று ்வரும் 
்தமிழக ெட்்டப்பெர்்வ 
பெட்சஜட் கூட்்டத 
ச்தா்டரில் ் கா்்வயில் 
சமட்்ரா திட்்டம் 
சகாணடு்வரபபெடுமா 
எனை ் கா்்வ உறுபபினைர 
்வானைதி சீனி்வாென 
்கள்வி எழுபபினைர. 
             அரியலூர அரசு 
மருதது்வக் கல்லூரிக்கு 

சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- சென்னை , ஆகஸ்ட் 18:- 
           ‘ம்தராஸ்’ எனை 
அ ் ழ க் க ப பெ ட் ்ட 
அக்காலம் மு்தல் சென்னை 
எனை அ்ழக்கபபெடும் 
இக்காலம் ்வ்ர ஓ்கா 
எனை சு்்வயாக சூ்டாகப 
்பெெபபெட்டு ்வரும் உைவு 
விடுதிகள் அ்தாஙக 
்ஹாட்்டல்கள் பெல 
உணடு நமது ்தருமமிகு சென்னையில்! 
                    சபெரும்பொலானை 
விடுதிகளின ்வாெலில் 
‘பிராமைாள் காபி ஓட்்டல்’ 
பெல்ககள் ச்தாஙகும். 
இந்்த ்வழக்கம் 1950-
்வ்ர நீடிததிருந்்தது! 
           ்தஙகொ்லத 
ச்தருவில் ‘காசி பொட்டி 
ஓட்்டல்’ எனறு ஒரு ஓட்்டல் 
இருந்்தது. காசிக்குச செனறு 
்வந்்த ஒரு பிராமை அம்்மயார, 
்பொ்ற இ்டததுக்குப புணணியம் 
கி்்டக்குசமனறு இந்்த 
உைவு விடுதி்யத 
ச்தா்டஙகினைார.அ்வரு்்டய 
ெ்மயல் சு்்வயாக இருந்்த்தால் 
கூட்்டம் ் ெர ஆரம்பித்தது. 
             அந்்த நாளில் உைவு 
விடுதிக்ளை ந்டததுபெ்வரகள் 
‘்தாஙகள் செய்வது 
வியாபொரமல்ல… அனனை்தானைம்’ 
எனறு்தான நி்னைத்தாரகள். 
‘லாபெத்்தவி்ட புணணியம்்தான 
சபெரிது’ எனறு நம்பினைாரகள். 
அ்தனைால்்தான அந்்த 
நாளில் ‘அளைவுசொபபொடு’ 
என்ற ் பெச்ெ கி்்டயாது. 
                 காசி பொட்டி ஓட்்டலில் 
எடுபபுச ொபபொட்டின 
வி்ல இரண்டைா. 
சநய ்தாராளைமாக்்வ பெரிமா்றபபெடும். 
             அன்்றய 
‘சமட்ராஸ் பிரசிச்டனஸி’ 
எனறு அ்ழக்கபபெட்்ட சென்னை 

விடுபெட்்ட 9 மா்வட்்டஙகளில் 
உள்ளை ஊரக உள்ளைாட்சி 
அ ் ம ப பு க ளு க் கு 
செப்டம்பெர 15ம் 
்்ததிக்குள் ் ்தர்த்ல 
ந்டததி முடிக்க ்தமிழக 
்்தர்தல் கமி்ஷனுக்கு 
சுபரீம் ்காரட் 
உத்தரவிட்டுள்ளைது.
         இ்்தயடுதது 
இந்்த 9 மா்வட்்டஙகளில் 
வி்ரவில் உள்ளைாட்சி 
்்தர்தல் ந்்டசபெ்ற 
உள்ளைது. ஆக்்வ, இந்்த 
9 மா்வட்்டஙகளிலும் 
3 ஆணடுகளைாக ஒ்ர 
இ்டததில் பெணிபுரியும் 
ஊழியரக்ளை ்வருகி்ற 
31ம் ்்ததிக்குள் 

அனி்தா சபெயர: 
உ்தயநிதி ்வலியுறுத்தல் 
       அ்வர ் கள்விக்கு 
பெதிலளித்த மு்தல்்வர 
ஸ்்டாலின கூறியது: 
              ்கா்்வக்கு 
சமட்்ரா திட்்டம் 
சகாணடு்வர மததிய 

மாகாைம், இருபெத்தாறு 
ஜஜில்லாக்க்ளைக் சகாண்டது. 
அனறு சென்னை 
உயர நீதிமன்றததில் 
நாலாயிரம் ்வக்கீல்கள் இருந்்தனைர. 
நீதிமன்றததுக்கு ்வரும் கூட்்டம் 
மிகவும் அதிகம். அ்வரக்ளை நம்பி 
ந்டத்தபபெட்்ட உைவு விடுதிகள் 
பெல உணடு. 
            ்தம்புசசெட்டித 
ச்தருவில் இபபெடிபபெட்்ட 
உைவு விடுதிகள், 
்தஞொவூர, உடுபபி, பொலக்காடு 
ஆகிய ஊரக்ளைச ் ெரந்்த்வரகள் 
்ககளில்்தான இருந்்தனை. 
        ்தம்புசசெட்டித ச்தருவில் 
‘ம்னைாரமா லஞச ் ஹாம்’ 
ஏ . ந ா ர ா ய ை ஸ் ்வ ா மி 
ஐயர எனபெ்வரால் 1920-
இல் ச்தா்டஙகபபெட்்டது. 
இஙகு அ்னைதது்ம 
சநயயில்்தான செயயபபெடும். 
          இந்்த நாளில் ‘ெரிததிரம் 
பெ்்டத்த ஓட்்டல் ெக்கர்வரததி’ 
எனறு அ்ழக்கபபெட்்ட 
‘்தாெபபிரகாஷ’ புகழ 
் க . சீ ்த ா ர ா ம ர ா வ 
இஙகு்தான ்வளைரத ச்தா்டஙகினைார. 
          சீ்தாராமராவ இந்்தத 
ச்தருவில் ஒரு லாட்்ஜயும் 
கட்டினைார. அது மட்டுமல்ல… 
்தனைது பெணியாளைரக்ளை 
செனட்ரல், எக்்மார 
ஸ்்்ட்ஷன ்பொன்ற 
இ்டஙகளுக்கு அனுபபி, 
சென்னைக்கு ்வரும் ரயில் 
பெயணிக்ளைத ்தன விடுதிக்கு 
அ்ழதது ்வர 
ஏற்பொடுக்ளைச செய்வார.  
         இனறு உலகளைவில் மிகப 
பிரபெலமாக இருக்கும் ‘மொலா 
்்தா்ெ’்யச சென்னைக்கு 
அறிமுகபபெடுததிய்வர இ்வர்தான. 
சநயயில் செயயபபெட்டு, ‘்மசூர 
மொலா ்்தா்ெ’ எனறு 

இ்டமாற்்றம் செயய 
்தமிழக ் ்தர்தல் அதிகாரி 
உத்தரவிட்டுள்ளைார.
அ்தனபெடி, ஊரக ்வளைரசசித 
து்்றயில் 3 ஆணடுகள் 
பெணிபுரிந்்த இளைநி்ல 
உ்தவியாளைரகள், ்வட்்டார 
்வளைரசசி அலு்வலரகள், 
து்ை ்வட்்டார ்வளைரசசி 
அலு்வலரகள், மண்டல 
்வட்்டார ்வளைரசசி 
அலு்வலரக்ளை பெணியி்ட 
மாற்்றம் செயய ் ்வணடும் 
எனறு ் ்தர்தல் கமி்ஷன 
உத்தரவிட்டுள்ளைது. 
                         அந்்த 
பெணிக்ளை வி்ரந்து 
செயயாமல் காஞசிபுரம், 

அரசி்டம் ்வலியுறுத்தபபெடும். 
சமட்்ரா திட்்டத்்த 
சபொறுத்த்வ்ர மததிய 
அரசின நிதி்ய 
சபெற்று ்தான பெணிகள் 
்மற்சகாள்ளைபபெடுகி்றது. 
             சென்னை 
சமட்்ரா இரண்டாம் 

அ்ழக்கபபெட்்ட இ்தன 
வி்ல அ்ரயைா. 
      அனறு ஓர இந்திய 
ரூபொயக்குப பெதினைாறு 
அைாக்கள். ஒரு அைாவுக்கு 
நாலு காலைா அல்லது 
பெனனிரணடு ்தம்பிடிகள். 
அ்தா்வது, ஒரு ரூபொயக்கு 
192 ்தம்பிடிகள். 
     பெனனிரணடு ்தம்பிடிகள் ் கயில் 
இருந்்தா்ல, ்வயிறு நி்்றயச 
ொபபி்டலாம். ‘்மசூர 
்பொண்டா’ எனறு 
அனறு்பொல இனறும் 
அ்ழக்கபபெடும் இந்்தச சு்்வயானை 
சிற்றுணடி்யச சென்னைக்குக் 
சகாணடு ்வந்்த்வரும் 
சீ ்த ா ர ா ம ர ா வ ்த ா ன . 
         உடுபபி ெ்மயல் 
மு்்றயில் ொம்பொர, ரெம் 
ஆகிய்வற்றில் ச்வல்லத்்தச 
ெற்றுக் கலபபொரகள்.இ்தற்குத 
்தனியானை சு்்வ உணடு. 
           இரணடு இட்லிக்கு 
இரணடு பெக்சகட் ொம்பொர 
ெ ா ப பி டு பெ ்வ ர க ளு ம் 
அந்்த நாளிலும் உணடு. 
‘நான இரணடு இட்லி, 
இரணடு பெக்சகட் 
ொம்பொர ஆொமி’ எனறு 
சொல்லிப சபெரு்மபபெடு்வதில் 
அந்்த நாளில் பெலர இருந்்தனைர. 
           ‘பிராட்்்வ’ 
என்ற்ழக்கபபெடும் குறுகிய 
ொ்லயிலும் பிரபெலமானை 
உை்வகஙகள் இருந்்தனை. இந்்தத 
ச்தாழிலில் முன்னைாடியாகக் 
கரு்தபபெடும் ெஙகர ஐயர, இஙகு 
‘ெஙகர க்பெ’ என்ற சபெயரில் 
ஒரு உை்வகத்்தத 
ச்தா்டஙகினைார. இது 
மிகவும் பிரபெலம்்டந்்தது. 
இந்்த இ்டததில்்தான பினனைாளில் 
‘அம்பீஸ் க்பெ’ இயஙகத 
ச ்த ா ்ட ங கி ய து . 

செஙகல்பெட்டு ஆகிய 2 
மா்வட்்ட நிர்வாகததினைர 
ச ம த ்த னை ம ா க 
உள்ளை்தாக ெஙகததினைர 
குற்்றம்ொட்டுகின்றனைர.
                     இதுகுறிதது 
ஊரக ்வளைரசசிதது்்ற 
அலு்வலர ஒரு்வர கூறு்கயில், 
‘’்்தர்தல் ந்டக்கும் 9 
மா்வட்்டஙகளிலும் 3 
ஆணடுகள் பெணிபுரிந்்த 
ஊழியரகளின பெட்டியல்கள் 
்த ய ா ரி க் க ப பெ ட் டு 
்வருகின்றனை. வி்ரவில் 
அ்வரகள் இ்டமாற்்றம் 
செயயபபெடு்வாரகள்,’’ 
என்றார.

கட்்ட திட்்டததிற்கானை 
மததிய அரசின ஒபபு்தல் 
கி்்டததுள்ளைது. ் கா்்வ 
மட்டுமினறி மது்ரக்கும் 
சமட்்ரா ரயில் திட்்டம் 
நி்்ற்்வற்்றபபெடும் 
எனைத ச்தரிவித்தார.

             இனறு முழு்மயாக 
ம்றக்கபபெட்்ட மற்ச்றாரு 
உை்வகம் ‘கராசசி க்பெ’. 
இ்்தத ச்தா்டஙகிய்வரகள், 
சென்னையின மிகப பிரபெலமானை 
துணி வியாபொரிகளைானை 
கி்ஷனெந்தஸ்-செல்லாராம்ஸ் 
குடும்பெத்்தச ் ெரந்்த்வரகள். 
இ்வரகசளைல்லாம் சிந்திக்காரரகள். 
கராசசியிலிருந்து ்வந்்த்வரகள். 
           இது, ்ஹ-
்காரட்டுக்கு எதிரில், 
இன்்றய பொம்்பெ மியூசசு்வல் 
கட்்ட்டததுக்கு அரு்க இருந்்தது. 
சென்னை நகரததி்ல்ய 
மு்தனமு்்றயாக ஏர கணடி்ஷன 
செயயபபெட்்ட ஒரு ்தனிய்்ற 
அந்்த நாளில் ெரிததிரம் 
பெ்்டத்தது. இந்்த 
உை்வகததின ்வாெலில் 
நினறு ்்வடிக்்க 
பொரபபெதுணடு. ‘உள்்ளை 
்பொனைா குளிருமா்ம” 
எனறு மூக்கின்மல் விர்ல 
்்வத்த்வரகளும் உணடு. 
இந்்த உை்வகததின ‘கராசசி 
அல்்வா’ அனறு மிகப பிரபெலம் 
           அந்்த நாளில் இனிபபுப 
பெண்டஙகளுக்கு ்வ்டஇந்திய 
அ ் ்ட ய ா ளை த ் ்த ா டு 
சபெயரகள் ்்வபபெது 
்வழக்கம். காசி அல்்வா, 
ச்டல்லி பொது்ஷா, கல்கத்தா 
மல்்கா்வா, பொம்்பெ அல்்வா… 
இபபெடிப பெல! இ்வற்றின 
வி்ல இரண்டைா்தான. 
                           பொ்தாம் 
அல்்வாவுக்கு எனறு்ம 
்தனிச சி்றபபு உணடு. 
அ்தன வி்ல மூனைைா. இந்்த 
அல்்வா ் ்வணடும்’ எனறு ஒரு்வர 
்கட்்டால், அ்வர மிகப 
பெைக்காரர எனறு 
அரத்தம். எல்்லாரும் 
அ்வ்ர்ய பொரபபொரகள்.

்தமிழ்க ம்தர்்தல் அதி்காரி உத்தரவு ்தமிழ்க ம்தர்்தல் அதி்காரி உத்தரவு 

ம்காலவயில் ்மடமரா ்்காணடு வர ம்காலவயில் ்மடமரா ்்காணடு வர 
வலியுறுத்தபபெடும் - மு்தல்வர்வலியுறுத்தபபெடும் - மு்தல்வர்

சுலவமிகு ம�ாட்ல்்கள் நிலறந்்த அந்்த்காைம் சுலவமிகு ம�ாட்ல்்கள் நிலறந்்த அந்்த்காைம் 

 திருபபூர , ஆகஸ்ட் 18:- திருபபூர , ஆகஸ்ட் 18:- 
                     திருபபூரில் க்்டகள் தி்றபபு 
்நரத்்த  நீட்டிக்க ் ்வணடுசமனை வியாபொரிகள் 
்காரிக்்க விடுததுள்ளைனைர. இதுகுறிதது 
திருபபூர ்வ்டக்கு ஒனறிய அ்னைதது 
வியாபொரிகள் ெஙக ்த்ல்வர தியாகராஜன, 
செயலாளைர ெந்திர்ெகர, சபொருளைாளைர 
கணைன மற்றும் நிர்வாகிகள் கசலக்்டரி்டம் 
அளித்த மனுவில் கூறியிருபபெ்தா்வது:- 
                திருபபூர ்வ்டக்கு பெகுதியில் 
உள்ளை 13 ஊராட்சிகளில் ச்தாற்று பொதிபபு 
கு்்றந்துள்ளைது. இந்்தநி்லயில் மா்வட்்டததில் 
க்்டகள் தி்றக்கும் ்நரம் மா்ல 6 மணி 
்வ்ர நீட்டிதது மா்வட்்ட நிர்வாகம் 
அறிவிததுள்ளைது. இந்்த கிராம பெகுதிகளில் 
சபெரும்பொலும் ச்தாழிலாளைரகள் உள்ளைனைர.  
               இ்வரகள் ் ்வ்லக்குச செனறு வீடு 
திரும்பெவும், க்்டகளில் சபொருட்கள் ்வாஙகவும் க்்டகள் தி்றந்திருக்கும் ் நரத்்த அதிகரிக்க ் ்வணடும்.
ஊராட்சி பெகுதி மக்கள் ்வெதிக்காகவும், கிராமபபு்ற சிறிய வியாபொரிகள் நலன கருதியும் உரிய உத்தரவு 
பி்றபபிக்க ்்வணடும். இவ்வாறு அ்வரகள் அதில்  கூறியுள்ளைாரகள்


