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புதிய தீர்வுகளை எட்டவிலளலை 

என்றால, கண்டிப்றாக  

புதிய தீளைகளை  

எதிர்்கறாளை வேண்டும்.
-  பிரான்சிஸ் பேக்கன்

பொதுஅறிவு: ஓர் உயிரினம் ேறாழ்ந்தவ்றாது 
நுகரும் கறார்்ன அைவும், இ்்ந்த பி்கு உ்டலில 
இரு்நது ் ேளிவயறும் கறார்்ன அைவும் சைைறாக 
இருக்கும். இ்்ந்த உயிரினத்தின உ்டலில இரு்நது 
எவேைவு கறார்்ன ் ேளிவயறியது என கணித்து 
அ்தன கறாலைத்ள்த அறிேவ்த ‘கறார்்ன-14’ ஆய்வு.

இணையம்: சட்டக் கலலூரி வசர்க்ளக கவுனசில, 
தி்ளையறான ந்ர்களை சட்டம் ் டிக்க ஊக்குவிக்கும் 
்ணியில ஈடு்டடுளைது. இ்தன https://www.lsac.org 
இளைய்தைத்தில ் லவேறு சட்டப ் டிபபுகள, நுளைவுத் 
வ்தர்வு, ைறாைேர் வசர்க்ளகக்கறான நள்டமுள்கள, சட்டக் 
கலலூரிகள ் ற்றிய விேரஙகளை அறியலைறாம்.

 அதிமுக ப�ொதுக்குழுவுக்கு எதிரொக ஓபிஎஸ் பதொடர்நத வழக்கு

உயர் நீதிமன்றத்தில் தனி நீதிபதி முனபு 
நாளை முதல் மீண்டும் விசாரளை

 �சென்னை
அதிமுக ப�ொதுக்குழுவை எதிர்த்து 
ஓ.�ன்னீர்பசெலைம்,  ப�ொதுக்குழு 
உறுப்பினர் வைரமுத்து ப�ொடர்்ந� 
ைழக்குகள் மீ�ொன விசெொரவை 
உசசெ நீதிமன்்ற உத்�ரவுப்�டி, உயர் 
நீதிமன்்ற �னி நீதி�தி கிருஷைன் 
ரொமசெொமி முன்பு நொவை (ஆக.4) 
மு�ல மீண்டும் விசெொரவைக்கு 
ைர உள்ைன.

கட்ந� ஜூவை 11-ம் த�தி நட்ந� 
அதிமுக ப�ொதுக்குழுவுக்கு �வட 
விதிக்கக் தகொரி கட்சியின் ஒருங் 
கிவைப்�ொைர் என்்ற  முவ்றயில 
ஓ.�ன்னீர்பசெலைமும், ப�ொதுக் 
குழு உறுப்பினர் என்்ற முவ்றயில 
அம்மன் வைரமுத்துவும் உயர் நீதி 
மன்்றத்தில �னித்�னியொக ைழக்கு 
ப�ொடர்்ந�னர். 

இ்ந� ைழக்குகவை விசெொரித்� 
�னி நீதி�தி கிருஷைன் ரொமசெொமி, 
ப�ொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு �வட 
விதிக்க மறுத்து, ஓபிஎஸ் மற்றும் 
வைரமுத்து �ொக்கல பசெய்திரு்ந� 
இவடக்கொை மனுக்கவை �ள்ளு�டி 

பசெய்�ொர். இவ�யடுத்து ஜூவை 
11-ம் த�தி அதிமுக ப�ொதுக் 
குழு நடத்�ப்�ட்டு, கட்சியின் 
இவடக்கொை ப�ொதுச பசெயைொைரொக 
�ழனிசெொமி த�ர்வு பசெய்யப்�ட்டொர்.

�னி நீதி�தியின் உத்�ரவை 
எதிர்த்து ஓபிஎஸ்்ஸும், வைர 
முத்துவும் உசசெ நீதிமன்்றத்தில 
தமலமுவ்றயீடு பசெய்�னர். அவ� 
விசெொரித்� உசசெ நீதிமன்்றம், 
‘அதிமுக ப�ொதுக்குழு விைகொரம் 
ப�ொடர்�ொன ைழக்வக பசென்வன 
உயர் நீதிமன்்றதம விசெொரிக்க தைண் 
டும். இ்ந� விசெொரவைவய 2 ைொரங் 
களில விசெொரித்து முடிக்க தைண் 
டும்’ என்று அறிவுறுத்தியது.

இ்நநிவையில, இ்ந� ைழக்கு 
கவை நொவை (ஆக.4) மு�ல 
மீண்டும் விசெொரிக்க உயர் நீதிமன்்ற 
�னி நீதி�தி கிருஷைன் ரொமசெொமி 
ஒப்பு�ல ப�ரிவித்துள்ைொர். 

இ�ற்கிவடதய, அதிமுக 
உட்கட்சி த�ர்�வை எதிர்த்து 
ைழக்கறிஞர் ரொம்குமொர் ஆதித்�ன், 
சுதரன் �ழனிசெொமி ப�ொடர்்ந� 

ைழக்குகள் நீதி�தி கிருஷைன் 
ரொமசெொமி முன்பு தநற்று விசெொர 
வைக்கு ை்ந�ன. அ்ந� ைழக்கு 
கவை ஆக.16-ம் த�திக்கு நீதி�தி 
�ள்ளிவைத்துள்ைொர். 

அத�த�ொை, ஜூன் 23-ல நட்ந� 
அதிமுக ப�ொதுக்குழுவுக்கு �வட 
தகொரி ப�ொதுக்குழு உறுப்பினர் செண் 
முகம் ப�ொடர்்ந� தமலமுவ்றயீட்டு 
ைழக்கின் விசெொரவை, நீதி�திகள் 
எம்.துவரசெொமி, சு்ந�ர் தமொகன் 
அமர்வில நட்ந�து. அப்த�ொது 
இ்ந� ைழக்கில 23 தீர்மொனங்கள் 
�விர்த்து தைறு எ்ந� தீர்மொனத் 
வ�யும் நிவ்றதைற்்றக் கூடொது 
என நீதி�திகள் பி்றப்பித்� உத்� 
ரவை எதிர்த்து �ழனிசெொமி 
�ரப்பில உசசெ நீதிமன்்றத்தில 
ப�ொடர்்நதுள்ை ைழக்கு, ஆக.12-ல  
விசெொரவைக்கு ைர உள்ை�ொக 
ப�ரிவிக்கப்�ட்டது. இவ�யடுத்து, 
செண்முகம் ப�ொடர்்ந� தமலமுவ்ற 
யீட்டு ைழக்கு விசெொரவைவய 
நீதி�திகள் ஆக.16-ம் த�திக்கு 
�ள்ளிவைத்�னர்.

புதிய புத்தொழில், புததொக்க ் ்கொள்்க வி்ைவில் ் ெளியிடப்படும்

தமிழகத்த புத்தொளி மொநிலமொக்குவ�ொம்
z சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மு்தல்்வர் மு.க.ஸடடாலின உறுதி 

 �சென்னை
�மிழகத்வ� புத்ப�ொழில, புத்ப�ொளி 
மொநிைமொக உருைொக்குதைொம் என 
புத்ப�ொழில நிறுைன செ்நதிப்பு 
நிகழ்சசியில மு�லைர் மு.க.ஸ்டொ 
லின் உறுதி�ட ப�ரிவித்�ொர்.

�மிழ்நொடு புத்ப�ொழில,  புத்�ொக்க 
நிறுைனம் செொர்பில, �மிழ்நொடு 
புத்ப�ொழில நிறுைனங்கள் மற்றும் 
ப�ொழில கொப்�கங்கள் செ்நதிப்பு 
நிகழ்சசி, பசென்வன ந்ந�ம்�ொக்கம் 
ைர்த்�க வமயத்தில தநற்று நவட 
ப�ற்்றது. இதில மு�லைர்  ஸ்டொ 
லின் �ங்தகற்று, புத்ப�ொழில நிறுை 
னங்கள் செொர்பில அவமக்கப்�ட்டி 
ரு்ந� கண்கொட்சி அரங்குகவை 
�ொர்வையிட்டொர்.

அ�ன்பின் நட்ந� நிகழ்சசியில, 
�மிழ்நொடு புத்ப�ொழில ஆ�ொர நிதி 
திட்டத்தின் 3-ம் �திப்பில த�ர்வு 
பசெய்யப்�ட்ட 31 புத்ப�ொழில நிறுை 
னங்களுக்கு �ைொ ரூ.5 ைட்செம் 
மொனியத் ப�ொவகவய ைழங்கினொர். 
ப�ொடர்்நது, மதுவர, திருபநலதைலி, 
ஈதரொடு மொைட்டங்களில அவமக்கப் 
�ட்டுள்ை ைட்டொர புத்ப�ொழில 
வமயங்கவை தி்ற்நது வைத்�ொர்.

தமலும், �லதைறு துவ்றகள் 

செொர்்நது இயங்கும் 100 புத்ப�ொழில 
நிறுைனங்களுக்கு ப�ொழில ைைர்ச 
சிவய விவரைொக்க �யிற்சி ைழங் 
கும் 5 ப�ொழில முடுக்கங்கவை 
மு�லைர் ப�ொடங்கி வைத்�ொர். 

�மிழகத்தின் புத்�ொக்க, புத் 
ப�ொழில முயற்சிவய அவனத்து 
�குதிகளிலும் �ரைைொக்கும் தநொக் 
கில, �லதைறு �ங்களிப்�ொைர் 
கவை ஒருங்கிவைக்கும் ைவக 
யில, மு�ல கட்டமொக 8 புத்ப�ொழில 
செமூக குழுக்களின் கிவைகவையும் 
ப�ொடங்கி வைத்�ொர். பின்னர் 
மு�லைர் ஸ்டொலின் த�சிய�ொைது:

‘ஸ்டொர்ட் அப் �மிழ்நொடு’ என்்ற 
இ்ந� மொநொட்டில 1,240 புதிய 
ப�ொழில நிறுைனங்கள், ப�ொழில 
கொப்�கங்கள் ை்நதுள்ைன. புத்�ொக் 
கம் மற்றும் புத்ப�ொழிலகள் செொர்்நது 
இ்ந� நிதி ஆண்டின் இறுதியில 
ப�ொழிலநுட்�ம், புத்�ொக்கம் என  
2 மிகப் ப�ரிய மொநொடுகள் நடத்� 
திட்டமிடப்�ட்டுள்ைது.

ைைர்்நது ைரும் நவீன துவ்ற 
கவை வமயமொகக் பகொண்டு இயங் 
கும் புத்ப�ொழில மற்றும் ப�ொழில 
முவனவு நிறுைனங்களில மு�லீடு 
பசெய்ய ரூ.50 தகொடி நிதி ஒதுக்கப் 

�ட்டு, அ�ற்கொன விண்ைப்�ங்கள் 
�ரிசீலிக்கப்�ட்டு ைருகின்்றன.
z அண்ைொ �லகவைக்கழகத் 

தில ‘�மிழ்நொடு ப�ொழிலநுட்� 
புத்�ொக்க வமயத்வ�’ ரூ.54.06 
தகொடி மதிப்பில அவமக்க ஆரம் 
�க்கட்ட �ணிகள் ப�ொடங்கியுள் 
ைன. 25 ஆயிரம் செதுரஅடியில 
அவமயும் இம்வமயம், ஐஐடி 
ஆரொய்சசிப் பூங்கொத�ொை, 
உைகத்�ரம் மிக்க நிறுைனங் 
கவை உருைொக்கும் ைவகயில 
ைடிைவமக்கப்�ட்டுள்ைது. 
ப�ொழில முவனதைொர் �ங்கள் 
�யொரிப்புகவை செ்நவ�ப்�டுத்� 
‘ஸ்டொர்ட் அப் �மிழ்நொடு பிரொண்ட் 
தைப்ஸ்’ என்்ற அவமப்பு உரு 
ைொக்கப்�ட்டிருக்கி்றது.

z ஊரகப் �குதிகளில உள்ை 
ப�ண்கள், ப�ொழில முவனவில 
ஈடு�ட உ�வும் ைவகயில 
‘ப�ொழிைைங்கு’ என்்ற நிகழ்வு 
நடத்�ப்�டும்.

z பசென்வன ந்ந�னத்தில புத் 
ப�ொழில வமயம் 3 மொ�த்தில 
பசெயல�டத் ப�ொடங்கும்.

z புதிய புத்ப�ொழில, புத்�ொக்கக் 
பகொள்வக விவரவில பைளி 

யிடப்�டும்.
இ்ந� அரசு ப�ொறுப்த�ற்்ற பி்றகு 

6 மு�லீட்டு மொநொடுகள் நடத்தி, 
ரூ.2.20 ைட்செம் தகொடி மு�லீடுகள் 
ஈர்க்கப்�ட்டுள்ைன. �டித்� அவன 
ைருக்கும் தைவை, �டிப்புக்கு  
ஏற்்ற தைவை, நிறுைனங்களின் 
த�வைக்கு ஏற்்ற �ணியொைர்கள் 
என்்ற சூழவை உருைொக்குதைொம். 
புத்ப�ொழில மொநிைமொகவும், புத் 
ப�ொளி மொநிைமொகவும் �மிழகத்வ� 
உருைொக்குதைொம், உயர்த்துதைொம்.

இவைொறு மு�லைர் கூறினொர். 
இ்நநிகழ்சசியில அவமசசெர்கள் 

�ொ.தமொ.அன்�ரசென், பசெஞ்சி மஸ் 
�ொன், குறு, சிறு, நடுத்�ர ப�ொழில 
நிறுைனங்கள் துவ்ற பசெயைர் 
அருண்ரொய், ப�ொழில ஆவையர் 
சிஜி �ொமஸ் வைத்யன், �மிழ்நொடு 
புத்ப�ொழில மற்றும் புத்�ொக்க இயக் 
கத்தின் இயக்குநர் சிைரொஜொ ரொம 
நொ�ன், ‘ஸ்டொர்ட் அப் இ்நதியொ’ �வை 
ைர் அஸ்�ொ குதரொைர் உள்ளிட்தடொர் 
�ங்தகற்்றனர். கொபைொலி ைொயிைொக 
த�ரவைத் �வைைர் மு.அப்�ொவு, 
அவமசசெர்கள் �ழனிதைல தியொக 
ரொஜன்,  பி.மூர்த்தி ஆகிதயொர் 
�ங்தகற்்றனர்.

எஙகள் பகொள்்ககளுக்கு எதிரொக இருப�தொல்

திமுகவுடன கூடடணி என்ற பபச்சுகபக இடமில்ளலை
zz பாஜக மாநிலத் தலலவர் அண்ாமலல கருத்து

 �சென்னை
எங்கைது பகொள்வககளுக்கு தநர் 
எதிரொக இருப்��ொல, திமுகவுடன் 
கூட்டணி என்்ற த�சசுக்தக 
இடமிலவை என்று �ொஜக மொநிைத் 
�வைைர் அண்ைொமவை ப�ரி 
வித்�ொர்.

�மிழகத்தின் 50 ைட்செம் வீடுகளில 
த�சியக் பகொடி ஏற்றுை�ற்கொன 
இயக்கத்வ� பசென்வன கமைொ 
ையத்தில மொநிைத் �வைைர் 
அண்ைொமவை தநற்று  ப�ொடங்கி 
வைத்�ொர். பின்னர் பசெய்தியொைர் 
களிடம் அைர் கூறிய�ொைது:

�மிழக �ொஜக செொர்பில 50 ைட்செம் 
வீடுகளில த�சியக் பகொடி ஏற்றும் 
முயற்சிவய தமற்பகொண்டுள் 
தைொம். �ொஜக அலுைைகங்களிலும் 
த�சியக் பகொடி விற்க அனுமதி 
ைழங்கப்�ட்டுள்ைது. இத�த�ொை, 
அவனத்துக் கட்சி அலுைைகங் 
களிலும் இவ� அனுமதித்து, ஊக்கு 
விக்க தைண்டும்.

அமைொக்கத் துவ்ற �மிழகத் 
துக்கு ைரும்த�ொது, ஊழலில ஈடு 
�டுதைொர் வகது பசெய்யப்�டு 
ைொர்கள்.

நொடொளுமன்்றத்தில நிதி அவமச 
செர் �மிழில விைக்கம் பகொடுத்துக் 

பகொண்டிரு்ந�த�ொது, அங்கிரு்நது 
பைளிதயறிய திமுக எம்.பி.க்கள் 
�மிழக மக்களிடம் மன்னிப்பு 
தகட்க தைண்டும்.

கொங்கிரஸ் �வைைவர அம 
ைொக்கத் துவ்ற அலுைைகத்துக்கு 
ைலுக்கட்டொயமொக அவழத்துச 
பசெலைவிலவை.   தசெொனியொ கொ்நதி 
யின் தநரத்துக்கு ஏற்��ொன் விசெொ 
ரவை நட்ந�து.

முன்னொள் மு�லைர் கருைொ 
நிதிவய நடு இரவில வகது பசெய்� 
�ற்கு மு�ல எதிர்ப்பு ப�ரிவித்�ைர் 
முன்னொள் பிர�மர் ைொஜ�ொய். 
கருத்துரிவம, உண்வம �க்கம் 
யொர் நிற்கி்றொர்கள் என்�து இ்நதிய 
மக்களுக்குத் ப�ரியும்.

நொட்டு ைைர்சசிக்கொக துவை 
நிற்கும் கட்சிகளுடன் �ொஜக 
�யணிக்கி்றது. ஆனொல, திமுகவின் 

பகொள்வககள் �ொஜகவுக்கு தநர் 
எதிரொக உள்ைன. எனதை, திமுக 
வுடன் கூட்டணி என்்ற த�சசுக்தக 
இடமிலவை. இது�ொன்  மொநிைத் 
�வைைரொக என் கருத்து. 
த�சிய �வைவமயும் இவ�தய 
ப�ரிவிக்கும்.

எது �மிழ்நொடு தினம் என்்ற 
குழப்�த்வ� திமுக ஏற்�டுத்தி 
யுள்ைது. �ொஜக நை. 1-ம் த�திவய 
�மிழ்நொடு தினமொக பகொண்டொடும். 
இவ� �மிழக அரசும் �ரிசீலிக்கும் 
என்்ற நம்பிக்வக இருக்கி்றது.

ஊழல குற்்றசசெொட்டு உண்வம 
யொக இரு்ந�ொல �ொஜக நீதிமன்்றம் 
பசெலைட்டும் என்று கூறும் அவமச 
செர், �ற்த�ொவ�ய மொநிை அரசிடம் 
நியொயம் கிவடக்கொது என்�வ� 
ஒப்புக்பகொண்டுவிட்டொர்.

கலவிவய ப�ொதுப் �ட்டியலுக்கு 
மொற்றியது கொங்கிரஸ்�ொன் என்�வ� 
அறியொமல தக.எஸ்.அழகிரி த�சுகி 
்றொர். அைர் �ன்வன சுய �ரிதசெொ 
�வன பசெய்துபகொள்ைது  அைசி 
யம். இவைொறு அைர் கூறினொர். 

�ொஜக மொநிைத் துவைத் �வை 
ைர்கள் வி.பி.துவரசெொமி, கரு.நொக 
ரொஜன், தி.நொரொயைன் ஆகிதயொர் 
உடன் இரு்ந�னர்.

படணடரகளில் மு்ைககடு நட்நததொக குறைச்ொட்டு

அவதூறு பரப்புவதாக இபிஎஸ் வழககு
zzஅறப்பார் இயககம் பதில் அளிகக உயர் நீதிமனறம் ் �ாட்டீஸ்

 �சென்னை
பநடுஞ்செொவைத் துவ்ற படண்டர் 
களில முவ்றதகடு நட்நதுள்ை�ொக 
அைதூறு �ரப்புை�ொக, அ்றப்த�ொர் 
இயக்கத்துக்கு எதிரொக முன்னொள் 
மு�லைர் �ழனிசெொமி ப�ொடர்்ந� 
ைழக்கில, இதுப�ொடர்�ொக அ்றப் 
த�ொர் இயக்கம் �தில அளிக்க 
உயர் நீதிமன்்றம் தநொட்டீஸ் 
பி்றப்பித்துள்ைது.

கட்ந� அதிமுக ஆட்சி கொைத்தில 
மு�லைரொகப் ��வி ைகித்� �ழனி 
செொமியின் கட்டுப்�ொட்டில இரு்ந� 
பநடுஞ்செொவைத் துவ்றயில,  படண் 
டர்களில �லதைறு முவ்றதகடுகள் 
நட்நதுள்ை�ொக அ்றப்த�ொர் இயக் 
கம் குற்்றம்செொட்டியது.  இதுப�ொடர் 
�ொக �வைவமச பசெயைர், பநடுஞ் 
செொவைத் துவ்ற, ைஞ்செ  ஒழிப்புத் 
துவ்றயிடம் அ்றப்த�ொர் இயக்கம் 
செொர்பில புகொர் அளிக்கப்�ட்டது.   

இ்நநிவையில, �னது நற்ப�ய 
ருக்கு அைப்ப�யர் உண்டொக்கி 
கைங்கம் ஏற்�டுத்தியுள்ை�ொக 
அ்றப்த�ொர் இயக்கத்தின் ஒருங்கி 
வைப்�ொைர் பஜயரொம் பைங்க 
தடஷ, இவை ஒருங்கிவைப்�ொைர் 
ஜொகிர் உதசென் ஆகிதயொருக்கு 
எதிரொக பசென்வன உயர் நீதிமன் 
்றத்தில �ழனிசெொமி அைதூறு ைழக்கு 
ப�ொடர்்ந�ொர். அதில �னக்கு மொன 
நஷட ஈடொக ரூ.1.10 தகொடி ைழங்க 
உத்�ரவிட தைண்டும் என்றும், 
�னக்கு எதிரொக உண்வமக்குப் 
பு்றம்�ொன கருத்துகவை பைளியிட 
அ்றப்த�ொர் இயக்கத்துக்கும், 
நிர்ைொகிகளுக்கும் �வட விதிக்க 
தைண்டும் எனவும் தகொரியிரு்ந�ொர்.  

இ்ந� ைழக்கு நீதி�தி கிருஷ 
ைன் ரொமசெொமி முன்பு தநற்று 
விசெொரவைக்கு ை்ந�து.

அப்த�ொது இதுப�ொடர்�ொக 

�தில அளிக்க அ்றப்த�ொர் இயக்கத் 
துக்கு தநொட்டீஸ் பி்றப்பித்� 
நீதி�தி, விசெொரவைவய 
ஆக.11-க்கு �ள்ளிவைத்துள்ைொர்.

இபிஎஸ் க�ோரிக்� நிரோ�ரிப்பு 
அதுைவர �னக்கு எதிரொக 

எ்ந�பைொரு கருத்துகவையும் 
பைளியிடக்கூடொது என இவடக் 
கொைத் �வட விதிக்க தைண்டுபமன 
�ழனிசெொமி �ரப்பில தகொரப்�ட்டது. 

அவ�தயற்க மறுத்� நீதி�தி, 
அ்றப்த�ொர் இயக்கத்தின் �கைல 
கள் அவனத்தும் ஏற்பகனதை 
பைளியொகி விட்ட�ொல �வட 
விதிக்க த�வையிலவை என்றும், 
நீதிமன்்றம் தநொட்டீஸ் அனுப்பிய 
பி்றகும் ப�ொடர்்நது அைதூ்றொக 
கருத்து �திவிட்டொல, நீதிமன்்றத் 
தின் கைனத்துக்கு பகொண்டு ைர 
ைொம் எனவும் அறிவுறுத்தினொர்.

களலை, அறிவியல் கல்லூரியில் பசர 
ஆக.5-ல் கலைநதாய்வு ததாடககம்

 �சென்னை 
அரசு கவை, அறிவியல கலலூரி 
களில மொைைர் தசெர்க்வகக்கொன 
கை்ந�ொய்வு ஆக. 5-ம் த�தி ப�ொடங் 
கும் என்று கலலூரிக் கலவி இயக்கு 
நரகம் அறிவித்துள்ைது. 

�மிழகத்தில 163 அரசு கவை, 
அறிவியல கலலூரிகளில இை 
நிவை �டிப்புகளுக்கு சுமொர் 1.30 
ைட்செத்துக்கும் தமற்�ட்ட இடங்கள் 
உள்ைன. இைற்றுக்கொன மொைைர் 
தசெர்க்வக இவையைழியில நடத் 
�ப்�ட்டு ைருகி்றது. அ�ன்�டி, 
இ்ந� ஆண்டு தசெர்க்வகக்கொன 
விண்ைப்� �திவு கட்ந� ஜூன் 20 
மு�ல ஜூவை 27-ம் த�தி ைவர 
நவடப�ற்்றது. பமொத்�ம் 4.07 
ைட்செம் மொைைர்கள் �திவு பசெய்�  
நிவையில, 2 ைட்செத்து 98,056 த�ர் 
மட்டுதம விண்ைப்�ங்கவை முழு 
வமயொக பூர்த்தி பசெய்து கட்டை 
மும் பசெலுத்தினர். 

கை்ந�ொய்வுக்கு �குதி ப�ற்்ற 
மொைைர்களுக்கொன �ரைரிவசெ 
�ட்டியவை கலலூரிக் கலவி இயக் 
குநரகம், அ்ந�்ந� கலலூரிகளுக்கு 
அனுப்பி வைத்துள்ைது. இைற்வ்ற 
செரி�ொர்த்து, விண்ைப்பித்� மொை 
ைர்களின் மதிப்ப�ண்கவை கைக் 
கில பகொண்டு �ொடப்பிரிவு ைொரி 

யொக இறுதிப் �ட்டியவை இவைய 
�ைத்தில கலலூரிகள் இன்று 
(ஆக.3) பைளியிட உள்ைன.

இ்ந� �ரைரிவசெப் �ட்டியலின் 
அடிப்�வடயில மொைைர்கள் கை்ந 
�ொய்வுக்கு அவழக்கப்�டுைொர்கள். 

மொைைர் தசெர்க்வக கை்ந�ொய்வு 
ஆக. 5-ம் த�தி ப�ொடங்குகி்றது. 
கதரொனொ �ரைல குவ்ற்நதுள்ை�ொல 
இ்ந� ஆண்டு கை்ந�ொய்வு தநரடி 
முவ்றயில நவடப�்ற உள்ைது.  
கை்ந�ொய்வு நொள் �ற்றிய விைரங் 
கள், மொைைர்களின் பசெலத�ொன் 
எண், மின்னஞ்செல மூைம் ப�ரிவிக் 
கப்�டும். அன்வ்றய தினத்தில 
உரிய செொன்றி�ழ்களுடன் மொைைர் 
கள் கை்நதுபகொள்ை தைண்டும்.  

மதிப்ப�ண், இடஒதுக்கீடு அடிப் 
�வடயில எவவி� புகொருக்கும் 
இடம் �ரொ�ைொறு கை்ந�ொய்வை 
கலலூரிகள் நடத்தி முடிக்க தைண் 
டும். மு�ல ஆண்டு மொைைர் 
களுக்கு ைகுப்புகள் ப�ொடங்குைது 
குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்�டும். 
மொைைர்கவை கணினி எழுத் 
�றிவு, பமன்�யிற்சி, ‘நொன் மு�ல 
ைன்’ ஆகிய திட்டங்களில தசெர 
ஊக்குவிக்கைொம் என்று கல 
லூரிக் கலவி இயக்குநரகம் அறி 
வுறுத்தியுள்ைது.

க�ோவை, கேனி உட்பட
4 மோைடடங�ளில் இன்று 
அதி�னமவைக்கு ைோய்ப்பு

 �சென்னை
இ்நதிய ைொனிவை ஆய்வு வமயத்தின் ப�ன்மண் 
டைத் �வைைர் எஸ்.�ொைசசெ்நதிரன் கூறிய�ொைது:

�மிழக கடதைொரப் �குதிகளில ைளிமண்ட 
ைத்தில தமைடுக்கு சுழற்சி நிைவுகி்றது. தமலும், 
�மிழக ைளிமண்டைத்தின் மத்திய �குதியில 
கிழக்கு - தமற்கு திவசெ கொற்று செ்நதிக்கும் �குதி 
யில நீட்சி (shear zone) நிகழ்கி்றது. இப்�குதி 
அடுத்து ைரும் நொட்களில ைடக்கு தநொக்கி 
நகரக்கூடும்.

இ�ன் கொரைமொக, �மிழகம், புதுசதசெரி, 
கொவரக்கொல �குதியில ப�ரும்�ொைொன இடங் 
களில ஆகஸ்ட் 5-ம் த�தி ைவர தைசெொனது மு�ல 
மி�மொன மவழ ப�ய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங்க 
ளில கனமவழ ப�ய்யக்கூடும். த�னி, திண்டுக் 
கல, திருப்பூர், தகொவை மொைட்டங்களில ஓரிரு 
இடங்களில ஆகஸ்ட் 3-ம் த�தி (இன்று) 
அதிகனமவழ ப�ய்ய ைொய்ப்பு உள்ைது.

ப�ன்தமற்கு �ருைமவழவய ப�ொருத்�ைவர 
ஜூன் 1 மு�ல இதுைவர �மிழகம், புதுசதசெரி 
யில 242 மி.மீ. மவழ �திைொகியுள்ைது. இ்ந� 
கொைகட்டத்தில ைழக்கமொன மவழ அைைொன 
125 மி.மீ. என்�வ�விட இது 94% அதிகம்.

zS 75-வது சுதந்திர தினத்தய�ொட்டி, இல்லம்தொறும ் தசி�க் ய�ொடி ஏற்ற 
்வண்டும என்ற பிரதமர் ்மொடியின அறிவிப்பை மக்�ளிடம ய�ொண்டு 
்ேர்க்கும வ்�யில, யேன்ன �ம்லொ்ல�ததில பைொஜ� நிர்வொகி�ளிடம 
்தசி�க் ய�ொடி்� மொநி்ல த்்லவர் அண்்ொம்்ல ்ேறறு வழங்கி 
பிரசேொர இ�க்�த்த யதொடங்கி ் வததொர்.  படம்: பு.க.பிரவீன்

zS யேன்ன ேந்தமபைொக்�ம வர்தத� ்ம�ததில தமிழேொடு புதயதொழில நிறுவனங்�ள் மறறும யதொழில �ொபபை�ங்�ள் 
ேந்திபபு நி�ழசசி முதலவர்  ஸடொலின த்்ல்மயில ் ேறறு ே்டயபைற்றது. இதில பைங்்�ற்ற யதொழில மு்ன்வொர். 
உடன குறு, சிறு, ேடுததர யதொழில நிறுவனங்�ள் து்்ற அ்மசேர் தொ.்மொ.அனபைரேன, து்்ற யே�்லர் வி.அருண் 
ரொய், யதொழில ஆ்்�ர் சிஜி தொமஸ ் வத�ன, தமிழேொடு புதயதொழில புததொக்� இ�க்�ததின இ�க்குேர் மறறும 
முதன்ம யே�ல அலுவ்லர் சிவரொஜொ ரொமேொதன, ஐஎஸபிஏ அ்மபபின த்்லவர் ்�.சு்ரஷ் குமொர், ஸடொர்ட்அப 
இந்தி�ொ த்்லவர் அஸதொ கு்ரொவர் உள்ளிட்்டொர்.  படம்: பு.க.பிரவீன்

புதிேோ� 1,302 க்பருக்கு 
�க�ோனோ தேோற்று

 �சென்னை
�மிழகத்தில புதி�ொக 1,302 
த�ருக்கு கதரொனொ ப�ொற்று 
�ொதிப்பு ஏற்�ட்டுள்ைது.

�மிழகத்தில தநற்று ஆண்கள் 
783, ப�ண்கள் 519 என பமொத்�ம் 
1,302 த�ர் கதரொனொ ப�ொற்்றொல 
�ொதிக்கப்�ட்டுள்ைனர். அதிக 
�ட்செமொக பசென்வனயில 298 
த�ரும், தகொவையில 139 த�ரும், 
பசெங்கல�ட்டில 127 த�ரும் ப�ொற் 
்றொல �ொதிக்கப்�ட்டுள்ைனர். 

இ�ன்மூைம் �மிழகத்தில 
�ொதிப்பு எண்ணிக்வக 35 ைட்செத்து 
46,907 ஆக அதிகரித்துள்ைது. 
இதுைவர 34 ைட்செத்து 97,079 த�ர் 
குைமவட்நதுள்ைனர். தநற்று 
மட்டும் 1,734 த�ர் குைமவட்நது 
வீடு திரும்பினர். �மிழகம் 
முழுைதும் 11,796 த�ர் சிகிசவசெ 
யில உள்ைனர். தநற்று உயிரிழப்பு 
இலவை. �மிழகத்தில கதரொனொ 
ப�ொற்்றொல உயிரிழ்ந�ைர்களின் 
எண்ணிக்வக 38,032 ஆக உள் 
ைது. பசென்வனயில மட்டும் 9,069 
த�ர் இ்ற்நதுள்ைனர் என்று �மிழக 
சுகொ�ொரத் துவ்ற ப�ரிவித் 
துள்ைது. 

�மிழகத்தில தநற்று முன் 
தினம் கதரொனொ ப�ொற்று �ொதிப்பு 
1,359 ஆகவும், பசென்வனயில 
309 ஆகவும் இரு்ந�து.

மினகடடைத்ளத ஆண்டுபதாறும் 6 சதவீதம் உயர்த்த திடடம்
zzஒழுங்குமுலற ஆல்யத்திடம் அனுமதி ் காரும் மினவாரியம்

 �சென்னை
ஆண்டுத�ொறும் 6% மின் கட்ட 
ைத்வ� உயர்த்� மின்செொர ஒழுங்கு 
முவ்ற ஆவையத்திடம் மின் ைொரி 
யம் அனுமதி தகொரியுள்ைது.

�மிழக மின்ைொரியம், ஆண்டு 
த�ொறும் நைம்�ருக்குள் �ன் 
பமொத்� ைருைொய், த�வை அறிக் 
வகவய மின்செொர ஒழுங்குமுவ்ற 
ஆவையத்திடம் செமர்ப்பிக்கும். 
அ்ந� அறிக்வகவய ஆவையம் 
ஆய்வு பசெய்து, ைருைொவயவிட  
பசெைவு அதிகம் இரு்ந�ொல, �ற்்றொக் 
குவ்றவய ஈடுகட்ட மின் கட்ட 

ைத்வ� உயர்த்� மின்ைொரியத் 
துக்கு அனுமதி ைழங்கும்.

2021-22 நிைைரப்�டி மின்செொர 
ைொரியத்தின் பமொத்� கடன் சுவம 
ரூ.1.58 ைட்செம் தகொடியொக உயர்்ந 
துள்ைது. 2021-22-ல மின்ைொரியம் 
கடனுக்கொக பசெலுத்� தைண்டிய 
ைட்டித் ப�ொவக ரூ.16,511 தகொடி 
யொக உயர்்நதுவிட்டது. எனதை, 8 
ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு மின்கட்ட 
ைத்வ� உயர்த்� மின்ைொரியம் 
திட்டமிட்டுள்ைது. இ�ற்கொக, மின் 
கட்டைத்வ� உயர்த்� அனுமதிக் 
கக்தகொரி ஆவையத்திடம் மனு 

செமர்ப்பித்துள்ைது.
இ்ந� மனு மீது ஆவையம் விசெொ 

ரவை நடத்துைத�ொடு, மக்களி 
டம் கருத்தும் தகட்கி்றது. அ�ன் 
பி்றகு மின்கட்டை உயர்வுக்கு 
அனுமதி ைழங்கப்�டும். ஆவை 
யம் அனுமதி அளித்�ொல, ைரும் 
பசெப்டம்�ர் மு�ல மின்கட்டை 
உயர்வை அமல�டுத்� மின்ைொரி 
யம் திட்டமிட்டுள்ைது.

இ்நநிவையில, ஆவையத்தில 
மின்ைொரியம் செமர்ப்பித்துள்ை மனு 
வில, ஆண்டுத�ொறும் மின்கட்ட 
ைத்வ� 6% உயர்த்�வும் அனுமதி 

தகொரியுள்ைது. அ�ொைது, ைரும் 
2026-27 நிதியொண்டு ைவரயிைொன 
5 ஆண்டுகளுக்கு இ்ந� அனுமதி 
தகொரப்�ட்டுள்ைது.

2017-ல உ�ய் திட்டத்வ� பசெயல 
�டுத்துை�ற்கொக மின்ைொரியம், 
�மிழக அரசு, மத்திய அரசு பசெய்து 
பகொண்ட ஒப்�்ந�த்தில இ்ந� 6% 
உயர்வு குறிப்பிடப்�ட்டுள்ைது.

இ்ந� தகொரிக்வக ஏற்கப்�ட் 
டொல, 2026-27 நிதியொண்டு ைவர 
மின்ைொரியம் மின்கட்டை திருத்� 
மனுக்கவை �ொக்கல பசெய்யொது என 
மனுவில குறிப்பிடப்�ட்டுள்ைது.
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