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 வாக்கர�ா பவுணரடேஷன், சுஸ்திதி, ஷிக ஷா 
சமுன்்னதி, அஸ்�யாதீபம், அரிககி என்்ற பபயர்களில் 
ஆர�ாககியம், ்கல்வி, சமூ்க ரேம்பாடு ேற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் ரேம்பாட்டு ரசவவயில் இந்த 
அவேப்பு ஈடுபட்டு வருகி்றது. இ்தன் http://
walkaroofoundation.in/ இவைய்தளத்தில் 
இந்த அவேப்பின் ரசவவ்கவள முழுவேயா்க 
ப்தரிநது ப்காளளலாம்.
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ொ
து
 அ

றிவு

நீ பட்டே அவோ்னங்கவள 
ே்றக்கார்த. அது மீணடும் நீ  

அவோ்னப்படோேல் 
்காப்பாற்றும்.

-அடால்ஃப் ஹிட்லர்

`சாவினிசம்' என்பது வெறித்தனமான 
நாட்டுப்பற்றை குறிக்கும் வசால்ாகும். பிரானஸ் 
நாட்டு சிப்பாயான நிக்்கா்ஸ் சாவின (Nicolas 
Chauvin), வநப்்பாலியன மீது அளவுகடந்த ்பறறு 
வகாண்டிருந்தார். பிரானசில வநப்்பாலியனுக்கு 
எதிரான அ்் வீசிய்்பாதுகூட, அெர் மீ்தான 
்பற்றை ் ்தரியமாக வெளிப்படுததினார். அெர் 
வ்பயரி்்்ய Chauvinism எனறை வசால உருொனது.

ச்பட்ரோல் குண்டு வீச்சு ்கலோச்ெோரத்துக்கு

தமிழக அரசு விரரந்து முடிவு கட்ட வேண்டும்
zz ராமதாஸ், கமல்ாசன், சசிகலா வலியுறுததல

 �சென்னை
பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு கலோச்்ோரத் 
துக்கு தமிழக அரசு விரரந்து முடிவு  
கட்ட ் ேண்டும் என்று ெோமக நிறுே 
னர் ரோமதோஸ், மக்கள் நீதி மய்யம்  
தரலேர் கமல்்ோ்ன், வி.்க. 
்சிகலோ உள்ளிட்்டோர் பதரிவித் 
துள்்ளனர்.

இதுபதோ்டர்ெோக அேர்கள் 
்ேற்று பேளியிட்ட அறிக்ரககளில் 
கூறியிருபெதோேது:

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்: 
்கோரே உடெ்ட தமிழகத்தில் ெத் 
துக்கும் ் மற்ெட்ட மோேட்டஙகளில் 
பதோ்டர்ந்து ேர்டபெற்று ேரும் 
பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு நிகழ்வு 
கள், பெரும் ெதற்்றத்ரதயும், அச்்த் 
ரதயும் ஏற்ெடுத்தி உள்்ளன. தமிழ 
கத்தின் அரமதிக்கு குந்தகம் விர்ள 
விக்கும் ேரகயிலோன இந்த ேன் 
முர்ற நிகழ்வுகள் கடடுக்குள் 
பகோண்டுேரபெடுேதற்கு மோ்றோக, 
பி்ற ெகுதிகளுக்கு ெரவி ேருேது 
மிகுந்த கேரல அளிக்கி்றது. 
அரமதிப பூஙகோ என்்ற தமிழகத்தின் 

பெருரமக்கு பெட்ரோல் குண்டு 
வீச்சு நிகழ்வுகள் குந்தகத்ரத 
ஏற்ெடுத்தி வி்டக்கூ்டோது.

தமிழகத்தில் 20-க்கும் ் மற்ெட்ட  
பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு நிகழ்வுகள்  
ே்டந்திருக்கின்்றன. அேற்றின் 
சிசிடிவி கோடசிகளும் பெளி்யோகியுள் 
்ளன. இவே்ளவுக்கு பி்றகும் ஓரிருே 
ரரத் தவிர, குற்்றேோளிகள் ரகது  
ப்ய்யபெ்டோதது கேரல அளிக் 
கி்றது. 

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில்  
ஈடுெடு்ேோர் ் தசி்ய ெோதுகோபபுச்  
்ட்டத்தில் ரகது ப்ய்யபெடுேர் 
என்று டிஜிபி ர்்லந்திரெோபு அறி 
வித்திருபெது ேர்ேற்கத்தக்கது. 
தமிழகத்தின் அரமதி, ே்ளர்ச்சி, 
பதோழில் முதலீடுகர்ள ஈர்த்தல் 
உள்ளிட்ட அரனத்துக்கும் ் ட்டம் - 
ஒழுஙகு நிரலேோட்டபெ்ட ் ேண்டி 
்யது அேசி்யம். இரத கருத்தில் 
பகோண்டு பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு 
கலோச்்ோரத்துக்கு தமிழக அரசு 
விரரந்து முடிவு கட்ட ் ேண்டும்.

மககள் நீதி மய்யம் தலைவர் 

கமல்ாசன்: தமிழகத்தில் ெோஜக, 
இந்து முன்னணி, ஆர்எஸ்எஸ் 
அரமபபுகர்ள ்்ர்ந்்தோரின் 
வீடுகள், ேோகனஙகள் மீதோன பெட 
்ரோல் குண்டு வீச்சு, தீரேபபு ் ம்ெ 
ேஙகள் மிகவும் அதிர்ச்சி அளிக்கின் 
்றன. இந்த ் ம்ெேஙகளில் ஈடுெட்ட  
்யோரும் இதுேரர ரகது ப்ய்யபெ்ட 
வில்ரல. ஜனேோ்யகத்தில் ேம் 
பிக்ரக உள்்ள ்யோரும் இது்ெோன்்ற  
ேன்முர்றர்ய ெோர்த்துக்பகோண்டு 
அரமதி்யோக இருக்க மோட்டோர்கள். 
எந்தச் சூழ்நிரலயிலும் தமிழக  
மண்ணில் ேன்முர்ற கலோச் 
்ோரத்ரத அனுமதிக்க மோட்்டோம்.  
அரமதிப பூஙகோ என்று பெ்ய 
பரடுத்த தமிழகத்ரத, பேடிகுண்டு 
கலேர கலோச்்ோரத்துக்கு மோற்்ற 
மு்யல்்ேோரர இரும்புக் கரம் 
பகோண்டு அ்டக்கி, ்ட்டம்-ஒழுஙரக 
யும், அரமதிர்யயும் ெோதுகோக்க 
்ேண்டும்.

வி.கக.சசிகைா: தமிழகத்தில் 
பதோ்டர்ச்சி்யோக பெட்ரோல் குண்டு 
வீசி, பெோது அரமதிக்கு குந்தகம் 

விர்ளவிக்கும் ப்்யல்களில் 
ஈடுெடுேது ேண்ரம்யோக கண்டிக் 
கத்தக்கது. தமிழக அரசு இேற்ர்ற 
ப்யல்லோம் ் ேடிக்ரக ெோர்க்கோமல், 
பெோது மக்கர்ள அச்சுறுத்தும் 
விதத்தில் ் ட்டத்துக்கு பு்றம்ெோன 
ப்்யல்களில் ்யோர் ஈடுெட்டோலும், 
அேர்கள் மீது உ்ட்ன ே்ட 
ேடிக்ரக எடுக்க ் ேண்டும். மக்க 
ளுக்கு உரி்ய ெோதுகோபரெ 
அளிக்க ்ேண்டும்.

இந்தி்ய ஜனநா்யக கட்சி தலை 
வர் ரவி பசசமுத்து: தமிழகத்தில் 
ஆர்எஸ்எஸ் அரமபபினர், ெோஜக 
வினர் மீது ்மூக வி்ரோதிக்ளோல் 
ே்டத்தபெடடு ேரும் ேன்முர்ற 
மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. 
அரமதிப பூஙகோேோன தமிழகத்தில் 
இது்ெோல ே்டக்கும் ேன்முர்ற 
எந்த மதத்தினரோனோலும், எந்த கடசி 
க்ளோலும், ே்டந்தோலும் அரத இந்தி்ய  
ஜனேோ்யக கடசி ேன்ரம்யோக 
கண்டிக்கி்றது. இது்ெோன்்ற 
ப்்யரல தமிழக அரசு முர்ளயி 
்ல்்ய கிள்ளி எறி்ய ்ேண்டும்.

வன்முறை ெம்பவங்களோல் ஏற்பட்ட ்போதிபற்ப ஆய்வு செய்்ய

சட்டபவபேரரே உறுபபினரகள் தரைரையில் குழுககள் அரைபபு
zzதமிழக பாஜக தலலவர் அண்ாமலல அறிவிப்பு

 �சென்னை
ேன்முர்ற ் ம்ெேஙக்ளோல் ஏற்ெட்ட  
ெோதிபரெ ஆயவு ப்ய்ய ் ட்டப 
்ெரரே உறுபபினர்கள் தரலரம 
யில் குழுக்கள் அரமக்கபெடடுள்்ள 
தோக தமிழக ெோஜக தரலேர்  
அண்்ோமரல அறிவித் 
துள்்ளோர்.

இது பதோ்டர்ெோக, அேர் 
்ேற்று பேளியிட்ட அறிக்ரகயில் 
கூறியிருபெதோேது:

தமிழகம் முழுேதும் ெோஜக 
மற்றும் இந்து அரமபபுகளில் உள்்ள  
தரலேர்கள், பதோண்்டர்களின் அலு 
ேலகஙகள், வீடுகள் ஆகி்யேற்றில் 

க்டந்த ேோன்கு ேோடக்ளோக பெட்ரோல்  
குண்டுகள் வீசுதல், தீ ரேத்தல் 
்ெோன்்ற ேன்முர்றச் ் ம்ெேஙகள் 
ேர்டபெற்று ேருகின்்றன.

இந்த ேன்முர்ற ்ம்ெேஙக 
்ளோல் ஏற்ெட்ட ெோதிபரெ அந்தந்த  
ெகுதிகளுக்கு ்ேரில் ப்ன்று 
ஆயவு ப்யது மோநில 
தரலரமயி்டம் அறிக்ரக ்மர்ப 
பிக்க தமிழக ெோஜக ் ோர்பில் ் ட்டப 
்ெரரே உறுபபினர்கள் தரலரம 
யில் குழு அரமக்கபெடுகி்றது.

கன்னி்யோகுமரி மற்றும் மதுரர  
பெருங்கோட்டத்துக்கு ்ட்டப 
்ெரரே உறுபபினர் எம்.ஆர்.கோந்தி 

தரலரமயில் மோநில துர்த் 
 தரலேர் ் சிகலோ புஷெோ, மோநில 
பெோதுச் ப்்யலோ்ளர் பெோன்.ெோல 
க்ெதி, கூடடு்றவு பிரிவின் மோநிலத்  
தரலேர் ் க.மோணிக்கம் ஆகி்்யோ 
ரும், திருச்சி,  விழுபபுரம் மற் 
றும் ப்ன்ரன பெருங்கோட்டத் 
துக்கு ்ட்டப்ெரரே குழு தரலேர் 
ேயினோர் ேோ்கந்திரன் தரலரமயில் 
மோநில ப்்யலோ்ளர்கள் ஏ.ஜி.் ம்ெத், 
மீனோடசி, எஸ்சி அணியின் மோநிலத் 
தரலேர் த்டோ பெரி்ய்ோமி ஆகி்்யோ 
ரும், ் ேலூர் மற்றும் ் ்லம் பெருங 
்கோட்டத்துக்கு ்ட்டப்ெரரே உறுப 
பினர் சி.்க.்ரஸ்ேதி தரலரம 

யில் மோநில பெோதுச் ப்்யலோ்ளர்  
கோர்த்தி்யோயினி, மோநில ப்யதித் 
பதோ்டர்ெோ்ளர் ேரசிம்மன், சிறு 
ெோன்ரமயினர் அணி மோநிலத் 
தரலேர் ப்டயசி ் ரண் ஆகி்்யோ 
ரும் ்கோரே பெருங்கோட்டத்து 
க்கு ்ட்டப்ெரரே உறுபபினர் 
ேோனதி சீனிேோ்ன் தரலரமயில் 
மோநில துர்த் தரலேர்  ்க.பி.ரோம 
லிஙகம், மோநில பெோரு்ளோ்ளர்  
எஸ்.ஆர்.்்கர், விே்ோ்ய அணி  
மோநிலத் தரலேர் ஜி.்க.ேோகரோஜ்  
ஆகி்்யோரும் பகோண்்ட குழுக்கள்  
அரமக்கபெடடுள்்ளன. இவேோறு  
அறிக்ரகயில் அேர் கூறியுள்்ளோர்.

ரவுடிகரை கண்ககாணிககும் ‘பேருந்து’ சசயலி
zzதமிழக காவல துலையில விலரவில அறிமுகம்

 �இ.ராமகிருஷ்ணன்

 �சென்னை
குற்்றச் ப்்யல்கர்ள முன்ன்ர 
கண்்டறிந்து தடுக்கும் ேரகயிலும், 
ரவுடிகளின் ே்டேடிக்ரககர்ள 
கண்கோணிக்கும் ேரகயில் தமிழக 
கோேல் துர்றயில் ‘ெருந்து’ என்்ற 
ப்்யலி விரரவில் அறிமுகம் 
ப்ய்யபெ்ட உள்்ளது.

மக்களின் ெோதுகோபரெ உறுதி 
ப்ய்ய தமிழக கோேல் துர்ற 
ெல்்ேறு ே்டேடிக்ரககர்ள ் மற் 
பகோண்டுள்்ளது. எனினும், பகோரல,  
பகோள்ர்ள, ேழிபெறி, திருடடு, 
க்டத்தல், கட்டப ெஞ்ோ்யத்து 
உள்ளிட்ட குற்்றஙகள் பதோ்டர்ந்து 
ே்டக்கின்்றன.

க்டந்த 3 ஆண்டுகளில் மடடும் 
தமிழகத்தில் 220 ஆதோ்யக்  
பகோரலகள், 352 கூடடுக் பகோள் 
ர்ளகள் ேர்டபெற்றுள்்ளன. இ்த 
்ெோல, 2019 முதல் 2021 ேரர  
3 ஆண்டுகளில் 4,872 பகோரலகள், 
7,017 ேழிபெறிகள் மற்றும் 
திருடடு, பெண்களுக்கு எதிரோன 
குற்்றஙகள், க்டத்தல், தீ 
ரேத்தல் உள்ளிட்ட குற்்றஙகள் 
ேர்டபெற்றுள்்ளன.

குற்்றஙகர்ளத் தடுக்கும் 
ே்டேடிக்ரககளின் ஒரு ெகுதி்யோக 
அவேப்ெோது ரவுடிகள் விேரம் 
்்கரிக்கபெடடு ேருகி்றது. 
அதன்ெடி, 2012-ம் ஆண்டு நிலேரப 
ெடி தமிழகம் முழுேதும் 16,502 
ரவுடிகள் இருந்தனர். தரலேகர் 
ப்ன்ரனயில் மடடும் 3,175 ரவுடி 
கள் இருந்தனர்.

ரவுடிகர்ள ஒழிக்க, அேர்கர்ள 
ஏ, ஏ-பி்ளஸ், பி, பி-பி்ளஸ் என 
ெல்்ேறு பிரிவுக்ளோகப பிரித்து 
அேர்கள் மீது ே்டேடிக்ரக 
்மற்பகோள்்ளபெட்டது. ்மலும், 
மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலோக இருப 
ெேர்கள் குண்்டர் தடுபபுச் ்ட்டத்தில் 
சிர்றயில் அர்டக்கபெடடு ேரு 
கின்்றனர்.

இந்நிரலயில், ரவுடிகள், 
்ரித்திரப ெதி்ேடு குற்்றேோளிகள், 
ஜோமீனில் பேளி்்ய ேந்த பகோரலக்  
குற்்றேோளிகர்ள கண்கோணிக்க 
‘ெருந்து’ என்்ற ப்்யலிர்ய 
தமிழக கோேல் துர்ற விரரவில் 
அறிமுகம் ப்ய்ய உள்்ளது.

இதுகுறித்து, கோேல் துர்றயின் 
பதோழில்நுடெப பிரிவு ்ெோலீஸ் 
அதிகோரிகள் கூறி்யதோேது:

்ரித்திரப ெதி்ேடு குற்்றேோளி 

களின் தற்்ெோரத்ய நிரலர்ய 
அறி்யவும், அேர்களின் குற்்றச் 
ப்்யல்கள், ெழிக்குப ெழி பகோரல 
கள் மற்றும் கட்டப ெஞ்ோ்யத்தில் 
ஈடுெடுெேர்களின் ே்டத்ரதர்யக் 
கண்கோணித்து, உரி்ய முன்பனச் 
்ரிக்ரக ே்டேடிக்ரக எடுக்கவும் 
‘ெருந்து’ ப்்யலி உதவும்.

்மலும், ரவுடிகள் மற்றும் 
பகோரலக் குற்்றேோளிகள் தரல 
மர்றேோக இருந்தோல், அேர் 
களுக்கு எதிரோன பிடி்யோர்கர்ள 
நிர்ற்ேற்்றவும், நிலுரே ேழக்கு 
கர்ள கண்கோணிக்கவும் ெருந்து 
ப்்யலி உதவும்.

இவேோறு அேர்கள் பதரி 
வித்தனர்.

ரவுடிகளின் பெ்யர், இருப 
பி்டம், குற்்ற ேழக்குகள், அேர் 
களின் கூட்டோளிகள், குடும்ெ 
பின்னணி, அேரது குடும்ெத்தில் 
்ேறு ்யோ்ரனும் ரவுடிக்ளோக 
உள்்ளோர்க்ளோ, எத்தரன முர்ற 
சிர்ற ப்ன்றுள்்ளோர் உள்ளிட்ட 
ெல்்ேறு தகேல்கள் புதி்ய 
ப்்யலியில் ெதி்ேற்்றம் ப்ய 
்யபெடடு, கண்கோணிக்கபெ்ட உள் 
்ளதோகவும் ்ெோலீஸோர் பதரிவித் 
தனர்.

்போலோறறின் குறுக்்்க ஆந்திர அரசு

புதிய தடுபபேரைகள் கட்ட அனுைதிககக கூ்டகாது
zzஎதிர்்ககட்சித தலலவர் பழனிசாமி வலியுறுததல

 �சென்னை
ெோலோற்றின் குறுக்்க ஆந்திர அரசு 
புதி்ய தடுபெர்கள் கட்ட தமிழக 
அரசு அனுமதிக்கக் கூ்டோது என்று 
எதிர்க்கடசித் தரலேர் ெழனி்ோமி 
ேலியுறுத்தியுள்்ளோர்.

இது பதோ்டர்ெோக அேர் ் ேற்று  
பேளியிட்ட அறிக்ரக:

தமிழகத்தில் 5 மோேட்ட மக்களின்  
ேோழ்ேோதோரத்ரத ெோதிக்கும் ேரக 
யில் ஆந்திர மோநில அரசு, ெோலோற் 
றின் குறுக்்க புதிதோக தடுபெர் 
கர்ள கட்டப்ெோேதோக அறிவித் 
துள்்ளது. இரதத் தடுக்க தமிழக 
அரசு எந்த ே்டேடிக்ரகர்யயும் 
எடுக்கவில்ரல. ஆந்திரோவில் தற் 
்ெோது ஆடசியில் இருக்கும் 
ஒயஎஸ்ஆர் கோஙகிரஸ் அரசு, 
தமிழக மக்கர்ள ேஞசிக்கும் ேரக 
யில், ெல்்ேறு அர் கடடும் திட 
்டஙகர்ள முன்பனடுத்து ேருகி்றது.

எந்த மோநிலமும், தன் கீழ் ெகுதி  

மோநிலஙகளின் ஒபபுதல் இல்லோமல்  
ஆற்றின் குறுக்்க எந்தவிதமோன 
கடடுமோனப ெணிகர்ளயும் ்மற் 
பகோள்்ளக் கூ்டோது என்று நீதிமன்்ற 
தீர்பபு உள்்ளது. தற்்ெோரத்ய 
ஆந்திர அரசு இரதப்யல்லோம் கர்ட 
பிடிக்கோமல், தோன்்தோன்றித் தன 
மோக ெல்்ேறு கடடுமோன ெணிகர்ள  
ெோலோற்றின் குறுக்்க ் மற்பகோள் 
ேது ்ேதரனர்யத் தருகி்றது.

குபெம் ் ட்டப்ெரரே பதோகுதி 
யில் ே்டந்த பெோதுக்கூட்டத்தில் 

ஆந்திர முதல்ேர் ்ெசும்்ெோது,  
தமிழகம் மற்றும் ஆந்திர எல்ரல 
யில் கனகேோச்சி்யம்மன்்கோவில் 
அரு்க இருக்கும் நீர்்தக்கத்தில் 
தண்ணீர் ்்கரிக்கும் அ்ளரே 
உ்யர்த்தப ்ெோேதோகவும், இதற் 
கோக ரூ.120 ் கோடி ஒதுக்கியுள்்ளதோக 
வும் அறிவித்துள்்ளோர். குடிபெள்ளி 
என்்ற இ்டத்திலும், ் ோந்திபுரம் என்்ற  
இ்டத்திலும் நீர்த் ் தக்கஙகள் கட்ட  
ஏற்ெோடு ப்ய்யபெடடுள்்ளதோகவும், 
இதற்கோக ரூ.250 ்கோடி ஒதுக்கி 
யுள்்ளதோகவும் அறிவித்துள்்ளோர்.

ஆந்திர முதல்ேரின் இந்த 
அறிவிபபுக்ளோல் தமிழக விே்ோயி 
கள் பெரிதும் கேரல அர்டந்துள் 
்ளனர். ே்ட தமிழகத்தின் ஜீேோதோர 
மோன ெோலோறு, 3 மோநிலஙகளுக்கு 
இர்ட்்ய ெோயகி்றது. ஆண்டு 
்தோறும் ெோலோற்றில் குர்றந்தெட்ம்  
80 டிஎம்சி தண்ணீர் உற்ெத்தி்யோ 
கி்றது என்று அ்ளவீடுகள் பதரிவிக் 

கின்்றன. இதில் கர்ேோ்டகோ 20 
டிஎம்சியும், ஆந்திரோ 20 டிஎம்சியும், 
தமிழகம் 40 டிஎம்சியும் ெஙகிடடுக் 
பகோள்்ள ்ேண்டும் என்ெது 3 
மோநிலஙகளுக்கு இர்டயிலோன 
ஒபெந்தம். ஆனோல், தற்்ெோது 
கூடுதல் நீர்த்்தக்கம் கட்ட 
ஆந்திர அரசு ே்டேடிக்ரக எடுத்து 
ேருேது, தமிழக விே்ோயிகளின் 
ேயிற்றில் அடிக்கும் ப்்யலோகும்.

ஆந்திர அரசின் இந்த அதிரடி 
திட்டம் குறித்து ேன்கு அறிந்தும், 
முதல்ேர் மு.க.ஸ்்டோலினும், நீர் 
ே்ளத்துர்றயும் எதிர்பபு பதரிவிக் 
கோமல் மவுனம் ்ோதிபெது ஏன் 
என்று பதரி்யவில்ரல. ஆந்திர 
அரசின் இந்த ் ெோக்ரக உ்டனடி 
்யோக தடுத்து நிறுத்த ்ேண்டும்.
நீதிமன்்றம் மூலமோக இதற்கு தீர்வு 
கோ் தமிழக அரசு உரி்ய ே்ட 
ேடிக்ரக எடுக்க ்ேண்டும்.

இவேோறு அேர் கூறியுள்்ளோர்.

அரசி்யல் ெட்ட ்போது்கோபற்ப வலியுறுத்தி தமிழ்க ்கோஙகிரஸ் ெோர்பில்

சபேரும்புதூருககு நர்டபேயைம் சதகா்டககம்
zzமூதத தலலவர் தி்கவிஜய் சிங் ததாடங்கி லவததார்

 �சென்னை
அரசி்யலரமபபு ்ட்டப ெோது 
கோபரெ ேலியுறுத்தி தமிழக கோங 
கிரஸ் ்ோர்பில் ப்ன்ரனயில் 
இருந்து பெரும்புதூர் ேரரயி 
லோன 3 ேோள்  ேர்டெ்ய்த்ரத 
கடசியின் மூத்த தரலேர் திக்விஜய 
சிங பதோ்டஙகி ரேத்தோர்.

அரசி்யலரமபபுச் ்ட்டத்ரத 
ெோதுகோக்க மோநில அ்ளவில் ேர்ட 
ெ்ய்ம் ே்டத்தபெடும் என தமிழக 
கோஙகிரஸ் அறிவித்திருந்தது. அதன் 
ெடி, ப்ன்ரன முதல் பெரும் 
புதூர் ேரர 3 ேோடகள் ேர்டெ்ய் 
த்தின் பதோ்டக்க விழோ, ப்ன்ரன 
்த்தி்யமூர்த்தி ெேனில் ் ேற்று ே்ட 
ந்தது. கோஙகிரஸ் மூத்த தரலேர் 
திக்விஜய சிங, ெலூன்கர்ள 
ெ்றக்கவிடடு ேர்டெ்ய்த்ரத 
பதோ்டஙகி ரேத்தோர். நிகழ்ச்சியில் 
ெங்கற்்றேர்கள் ்ெசி்யதோேது:

மூத்த தலைவர் திகவிஜய சிங்: 
இந்தி்யோவில் 7 பெரி்ய மதஙகள், 
22 அலுேல் பமோழிகள், 100-க்கும்  
்மற்ெட்ட ் முதோ்யஙகள் உள்்ளன.  
்ேற்றுரமகள் நிர்றந்த இந்தி்யோ 
வில் அரனத்து பிரிவினருக்கும் 
்ம உரிரமர்ய உறுதி ப்ய்ய்ே 
அரசி்யலரமபபுச் ்ட்டத்ரத 

அம்்ெத்கர் உருேோக்கினோர். மக்க 
ளின் அடிபெர்ட உரிரமர்ய ெோது 
கோக்கும் அரசி்யலரமபபுச் ் ட்டத் 
துக்கு ெோதகம் ஏற்ெடும் சூழலில், 
அரத ெோதுகோக்க ேர்டெ்ய்ம்  
்மற்பகோள்கி்்றோம்.

இந்தி்ய ஒற்றுரம ேர்ட 
ெ்ய்த்ரத கோஙகிரஸ் மூத்த 
தரலேர் ரோகுல் கோந்தி ே்டத்தி  
ேருகி்றோர். அேரது ெ்ய்ம் முடிந்த  
மோநிலஙகளில், இது்ெோல மோநில 
அ்ளவிலோன ேர்டெ்ய்த்ரத 
பதோ்டஙகி, ெோஜக அரசுக்கு எதிரோக 
ரோகுல் கோந்தி முன்ரேக்கும் கருத்து 
கர்ள ஒவபேோரு குக்கிரோமஙகளி 
லும், பதருத் பதருேோக, வீடு வீ்டோக  
பகோண்டு ்்ர்க்க ்ேண்டும்.

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் 
கக.எஸ்.அழகிரி: இந்தி்ய அரசி்ய 
லரமபபுச் ் ட்டம் மீது கடுரம்யோன 
தோக்குதல்கர்ள ெோஜக பதோடுத்து 
ேருகி்றது. அரசி்யலரமபபுச் ் ட 
்டத்ரத ெோதுகோக்கும் ேரகயிலோன 
இந்த ேர்டெ்ய்ம், ஒரு ேோளுக்கு 
25 கி.மீ. என, 3 ேோடகளில் பெரும் 
புதூரர அர்டயும். கோஙகிரஸ் 
எஸ்.சி. அணி உள்ளிட்ட 8 
துர் அணிகள் இர்ந்து 
ேர்டெ்ய்ம் ் மற்பகோள்கின்்றன.

முன்னாள் மத்தி்ய அலமசசர் 
ப.சிதம்பரம்: அரசி்யலரமபபுச் ் ட 
்டத்ரத இ்யற்றி்யது 7 ் ெர் பகோண்்ட  
குழு.  அதன் தரலேரோக அம்்ெத்கர்  
இருந்தோர். அந்த 7 ் ெரில் 2 ் ெர்  
தமிழர்கள். அரசி்யலரமபபுச் ் ட 
்டத்ரத இ்யற்றி்யதில் தமிழகத்துக் 
கும் ெஙகு உண்டு. மோநிலஙக்ளரே 
யில் பிரதமர் ் மோடிக்கு 3-ல் 2 ெஙகு  
ெலம் இல்ரல. இருந்திருந்தோல்,  
அரசி்யலரமபபுச் ் ட்டத்ரத திருத் 
தி்்யோ, சிரதத்்தோ இருபெோர். 
ெோஜகவின் அரசி்யல் ்ோ்ன 
சிரதபபுக்கு எதிரோன உ்ர்வு 
மக்கள் மத்தியில் எழ ் ேண்டும்.

இவேோறு அேர்கள் ்ெசினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னோள் 

மத்தி்ய அரமச்்ர் ்ல்மோன் 
குர்ஷித், தமிழக கோஙகிரஸ் 
முன்னோள் தரலேர்கள் குமரி 
அனந்தன், சு.திருேோவுக்கர்ர், 
்க.வீ.தஙகெோலு, ்ட்டப்ெரரே 
கோஙகிரஸ் தரலேர் ப்ல்ேப 
பெருந்தரக, ் தசி்ய ப்்யலோ்ளர் 
ேல்லபிர்ோத், இந்தி்ய ஒற் 
றுரம ெ்ய் ் தசி்ய ஒருஙகிர்ப 
ெோ்ளர் ் க.ரோஜு, மோநில ஊ்டகப 
பிரிவு தரலேர் ஏ.்கோெண்்ோ 
உள்ளிட்்டோர் கலந்துபகோண்்டனர்.

முதல்வர் தலைலையில இன்று 
தமிழக அலைச்சரல்வ கூட்டம்
z ஆன்லைன ரம்மி த்ைச் ெடைம் குறித்து முடிவு

 �சென்னை
ஆன்ரலன் ரம்மி தர்டக்கோன 
அே்ரச் ்ட்டம் மற்றும் புதி்ய 
பதோழில் முதலீடுகளுக்கு ஒபபு 
தல் அளிபெதற்கோக தமிழக அரமச் 
்ரரேக் கூட்டம், முதல்ேர் மு.க. 
ஸ்்டோலின் தரலரமயில் இன்று 
கோரல ேர்டபெறுகி்றது.

க்டந்த ஆகஸ்ட 29-ம் ்ததி 
முதல்ேர் மு.க.ஸ்்டோலின் தரலரம 
யில் தமிழக அரமச்்ரரேக் கூட்டம் 
ேர்டபெற்்றது. இதில், ஏற்பகன்ே 
அர்ோல் அறிவிக்கபெடடிருந்த, 
பஜ்யலலிதோ மர்ம் பதோ்டர்ெோன  
ஆறுமுக்ோமி ஆர்்யம், தூத்துக் 
குடி துபெோக்கிச்சூடு பதோ்டர்ெோன 
அரு்ோ பஜகதீ்ன் ஆர்்யம் 
ஆகி்யேற்றின் அறிக்ரககள் 
குறித்து விேோதிக்கபெடடு, ் ட்டப 
்ெரரேயில் அறிக்ரககர்ள 

்மர்பபிக்க முடிபேடுக்கபெட்டது.
அத்து்டன், தமிழகத்தில் ஆன் 

ரலன் ரம்மி உள்ளிட்ட இர்்ய 
த்ள விர்ள்யோடடுகர்ள தர்ட 
ப்யயும் ேரகயில் அே்ரச் 
்ட்டம் பகோண்டுேருேது குறித்தும்  
அரமச்்ரரேயில் ஆ்லோசிக்கப 
ெட்டது. ் மலும், ஆன்ரலன் ரம்மி  
தர்டக்கோன ் ட்டத்ரத நீதிமன்்றம் 
ரத்து ப்ய்யோத ேரகயில் ேலு 
ேோன ஷரத்துகர்ள ் ்ர்பெதற்கோன 
ே்டேடிக்ரகயும் எடுக்கபெட்டது. 
ேல்லுேர் குழுவின் கருத்துகள், 
பெோதுமக்கள் கருத்துகள் பெ்றப 
ெடடு, அரேயும் விேோதிக்கபெட 
்டது. அே்ரச் ்ட்டம் தற்்ெோது 
இறுதிக்கட்டத்ரத எடடியுள்்ளது.

இந்தச் சூழலில், இன்று கோரல  
9.30 மணிக்கு முதல்ேர் மு.க. 
ஸ்்டோலின் தரலரமயில் தமிழக  

அரமச்்ரரேக் கூட்டம் ேர்டபெறு 
கி்றது. தமிழக ் ட்டப்ெரரேயின் 
மரழக்கோல கூட்டத் பதோ்டர், அக் 
்்டோெர் 2-ேது ேோரம் ேர்டபெ்ற 
உள்்ளது. 4 ேோடகள் இக்கூட்டம் 
ேர்டபெ்ற ேோயபபுள்்ளதோக கூ்றப 
ெடுகி்றது. இந்நிரலயில், ் ெரரேக் 
கூட்டத்தில் நிர்ற்ேற்்றபெ்ட உள்்ள  
்ட்ட ம்்ோதோக்களுக்கு அரமச்்ர 
ரேக் கூட்டத்தில் ஒபபுதல் ேழஙகப 
ெடுகி்றது. இதில் ஆன்ரலன் ரம்மி 
தர்டக்கோன அே்ரச் ்ட்டமும் 
இ்டம் பெறுகி்றது.

்மலும், புதி்ய பதோழில் முதலீடு 
களுக்கோன அனுமதி மற்றும் ்லுரக 
கள் ேழஙகுேது குறித்தும் அரமச் 
்ரரேக் கூட்டத்தில் விேோதிக்கப 
ெடடு ஒபபுதல் ேழஙகபெ்ட உள்்ள 
தோக தரலரமச் ப்்யலக 
ேட்டோரஙகள் பதரிவித்தன.

zS அரசியலமைப்புச் சட்ட பாதுகாப்மப வலியுறுத்தி தமிழக காங்கிரஸ் சார்பில் ந்டத்தப்படும் நம்டபயணத்மத 
சசனமனை சத்தியமூர்த்தி பவனில் கடசியின மூத்த தமலவர் திக்விஜய் சிங் நநற்று சதா்டங்கி மவத்தார். உ்டன 
தமிழக காங்கிரஸ் தமலவர் நக.எஸ்.அழகிரி, மூத்த தமலவர்கள் ப.சிதம்பரம், சல்ைான குர்ஷித், திருநாவுக்கரசர் 
எம்.பி., ராநஜஷ் லிநலாத்தியா உள்ளிடந்டார்.  படம்: ம.பிரபு

WW ஆந்திர அரசின் இந்்த 
அதிரடி திட்டம் குறித்து 
நன்கு அறிந்தும், மு்தல்வர் 
மு.க.ஸ்டடாலினும், நீர் 
்வளத்துறையும் மவுனம் 
சடாதிப்பது ஏன் என்று 
த்தரியவிலறலை.

38-வது சிறப்பு முகாமில்  
7.75 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி

 �சென்னை
தமிழகத்தில் அரனேருக்கும் விரரேோக 
தடுபபூசி ப்லுத்துேதற்கோக பமகோ க்ரோனோ  
தடுபபூசி முகோம்கள் ே்டத்தபெடடு ேரு 
கி்றது. இதுேரர 37 பமகோ முகோம்கள்  
ேர்டபெற்றுள்்ளன. இந்நிரலயில், 38-ேது 
பமகோ க்ரோனோ தடுபபூசி முகோம் தமிழகம் 
முழுேதும் 50 ஆயிரம் இ்டஙகளில் ்ேற்று 
ேர்டபெற்்றது.

அரசு மருத்துேமரனகள், ஆரம்ெ சுகோதோர 
நிரல்யஙகள், துர் சுகோதோர நிரல்யஙகள், 
ெள்ளிகள், ஊரோடசி மற்றும் ேகரோடசி 
அலுேலகம், ்ெருந்து நிரல்யஙகள், ரயில் 
நிரல்யஙகள் என பெோதுமக்கள் அதிகம் 
கூடும் அரனத்து இ்டஙகளிலும் முகோம்கள் 
அரமக்கபெடடிருந்தன. ப்ன்ரனயில் மடடும் 
2 ஆயிரம் இ்டஙகளில் முகோம்கள் அரமத்து 
தடுபபூசி ப்லுத்தபெட்டது. கோரல 7 மணி 
முதல் இரவு 7 மணி ேரர ேர்டபெற்்ற 
முகோம்களில் பெோதுமக்கள் ஆர்ேமோக ேந்து 
தடுபபூசி ப்லுத்திக் பகோண்்டனர்.

இந்த 38-ேது பமகோ முகோமில் 7.75 லட்ம் 
்ெருக்கு க்ரோனோ தடுபபூசி ப்லுத்தபெட்டது. 
தடுபபூசி முகோம் ெணியில் ஈடுெட்ட சுகோதோரப 
ெணி்யோ்ளர்களுக்கு இன்று (திஙகடகிழரம) 
விடுமுர்ற அளிக்கபெடுகி்றது. அதனோல், 
இன்று ேழக்கமோன தடுபபூசி ரம்யஙகள் 
ப்்யல்ெ்டோது. அரசு மருத்துேமரனகள், 
ஆரம்ெ சுகோதோர நிரல்யஙகளில் மடடும் 
தடுபபூசி ப்லுத்தும் ெணி ேர்டபெறும் என்று 
சுகோதோரத்துர்ற அதிகோரிகள் பதரிவித்தனர்.

sushant.chandel@hindutamil.co.in


