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 ஆசிரியர், மாணவர், பெற்றார், ப�ாழில் பெய்வார் என 
அனனவரும் ் �னவக்கு ஏறெ ெடங்கனை உருவாக்்க 
https://www.pixton.com இனணய�ைம் ெயனெடும். 
இ�னமூலம் ஒருவரது புன்கபெடத்தில் ெல்்வறு சின்க, 
ஆனட, வணணம் தீட்டி மாறறலாம். ்காமிக்ஸ் ்கன� 
்களுக்கு ஏறற ொத்திரங்கனை உருவாக்்கலாம். இதில் 
உளை ெடங்கனையும் ெயனெடுத்திக் ப்காளைலாம்.இ
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றிவுசுயநலமினறி 
மக்்களுக்்கா்க 

்ொராடும் மனி�்ன 
உணனமயான �னலவன.

- சே குசேரா

அழிந்துவரும் ஓவியக் கலைகளில் ஒன்றான 
‘செரியல்’, தற்பறாலதய சதைஙகறானறாவில் 
கண்டறியபபட்டது. இதிகறாெம், புரறாணக் 
கறாடசிகலை 40 அடி சுருள் ஓவியமறாக 
செரியல் ஓவியரகள் வலரந்துள்ைனர. 
சதைஙகறானறாவின ைடசுமண ஆ்ை, பிரபை 
செரியல் ஓவியக் கலைஞர ஆவறார.

வெணகளை முளைத்துப் ொர்க்கும் ஆணகளை பெருந்தில் இருந்து இைக்கி விடலாம்

காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிகக நடத்துநருககு அனுமதி
zzதிருத்தப்பட்ட வழிகாடடு்தலகள் குறிதது அரசாணை வவளியீடு

 �சென்னை
பெண்களுக்கு ப�ொந�ரவு ப்கொடுப் 
ெவர்களை பெருநதில் இருநது இறக்கி 
விடவும், அவர்கள் மீது ்கொவல் நிளை 
யத்தில் பு்கொர அளிக்்கவும் நடத்து 
நர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்ெட் 
டுள்ைது.

பெொது பெொக்குவரத்து வொ்கனத்தில் 
பினெறறக்கூடிய வள்கயில் பமொட்டொர 
வொ்கன விதி்களில் பேரப்ெ�ற்கொ்க சிை 
வளரவு திருத்�ங்கள் உருவொக்்கப் 
ெட்டு, அதுப�ொடரெொ்க ்கருத்து ப்கட் 
்கப்ெட்ட நிளையில், விதி்களை திருத் 
�ம் பேய்து �மிழ்க அரசு உத்�ர 

விட்டுள்ைது. இதுகுறித்து உள்துளற 
பேயைர ெணீநதிர  பரட்டி பிறப்பித்� 
அரேொளை:

பெருநதில் ெயணிக்கும் பெண 
்களை ஆண ெயணி முளறத்துப் 
ெொரத்�ல், கூசேலிடு�ல், விசில் அடித் 
�ல், ்கண சிமிட்டு�ல், ெொலியல் ரீதி 
யொ்க புணெடுத்�க்கூடிய ளேள்க்கள், 
ெொடல் ெொடு�ல், வொரத்ள�்களை 
உசேரித்�ல், புள்கப்ெடங்கள் எடுத்�ல் 
பெொனறவறளற பேய்யக் கூடொது. 
குறிப்ெொ்க அவர்களின எந� பேயலும், 
ே்க பெண ெயணிக்கு எரிசேல் ஏறெடுத் 
தும் வள்கயில் இருக்்கக் கூடொது.

நடத்துநர எசேரிக்ள்க விடுத்� 
பிறகு, பு்கொருக்குள்ைொன ெயணிளய 
இறக்கிவிடைொம் அல்ைது வழியில் 
உள்ை ்கொவல் நிளையத்தில் ஒப்ெளடக் 
்கைொம்.

பெண ெயணி்கள் வொ்கனத்தில் 
ஏறபவொ, இறங்கபவொ உ�வும்பெொது 
�வறொன பநொக்கில் நடத்துநர்கள் 
ப�ொடக்கூடொது. ெயைத்தின பநொக்்கம் 
குறித்து பெொருத்�மறற ப்கள்வி்களை 
பெண ெயணி்களிடம்  ப்கட்்கக் கூடொது. 
ெயணி்களுக்கு குறிப்ெொ்க பெண்கள், 
சிறுமி்களுக்கு எரிசேளை ஏறெடுத்தும் 
வள்கயில் நடத்துநர்கள் நடநது 

ப்கொள்ைக் கூடொது.
நடத்துநர்களின ெணி குறித்து 

ப�ரிவிக்கும் வள்கயில் வொ்கனத்தில் 
பு்கொர புத்�்கம் ெரொமரிக்்க பவணடும். 
்கொவல் அதி்கொரி்கள் ப்கட்கும்பெொது 
அள� �ரபவணடும். பெண ெய 
ணி்களிடம் அநொ்கரி்கமொ்கவும், துனபு 
றுத்தும் வள்கயிலும் நடநது ப்கொள் 
ளும் ெயணி்கள் குறித்து ்கொவல் 
நிளையத்தில் பு்கொர அளிக்்கைொம்.

நடத்துநர இல்ைொ�பெொது பமறகூறி 
யளவ அளனத்தும் ஓட்டுநரின 
பெொறுப்ெொகும். இவவொறு அதில் 
கூறப்ெட்டுள்ைது.

இணைந்து செயல்பட ஓபிஎஸ் அணைப்பு
z ̀வாய்ப்பே இல்லை' எனை இபிஎஸ் திட்டவட்டமாக மறு்பபு

 �சென்னை
அதிமு்கவில் இளைநது பேயல்ெடைொம் 
என ஓ.ெனனீரபேல்வம்  அளழப்பு விடுத்� 
நிளையில், அ�றகு வொய்ப்பெ இல்ளை 
எனறு ெழனிேொமி திட்டவட்டமொ்க மறுப்பு 
ப�ரிவித்துள்ைொர.

‘பேனளனயில் ஜூளை 11-ம் ப�தி ெழனி 
ேொமி �ளைளமயில் நளடபெறற அதிமு்க 
பெொதுக்குழு  பேல்ைொது. ஜூன 23-ம் ப�திக்கு 
முனபு இருந� நிளைபய ப�ொடரும்’ எனறு 
பேனளன உயர நீதிமனறம் தீரப்பு அளித் 
துள்ைது. இநநிளையில்,  ஒருஙகிளைப்ெொைர 
ஓ.ெனனீரபேல்வம், பேனளனயில் அவரது 
இல்ைத்தில் பநறறு பேய்தியொைர்களிடம் கூறி 
ய�ொவது:

அதிமு்கவில் சிை பநரங்களில் எங்களுக் 
குள் ்கருத்து பவறறுளம ஏறெட்டு, பிைவு 
ஏறெடும்பெொது�ொன திமு்க ஆளுங 
்கட்சியொ்க மொறும் சூழல் உருவொனது. 
�றபெொதும் அப� சூழல்�ொன நிைவுகிறது. 
எங்களுக்குள் ஏறெட்ட ்கருத்து பவறுெொடு 
்கொரைமொ்க �றபெொது அதிமு்கவில்  அேொ�ொ 
ரை சூழல் உருவொகியுள்ைது. அவறளற 
பயல்ைொம் எங்கள் மனதில் இருநது அப்புறப் 
ெடுத்திவிட்டு, ்கட்சி ஒனறுெட பவணடும் 
என விரும்புகிபறன.

மீணடும் �மிழ்கத்ள� ஆளும் பெொறுப்ளெ 
அதிமு்க ஏற்க பவணடும். நடந�ளவ 
நடந�ளவயொ்கபவ இருக்்கட்டும். ்கட்சியின 
1.5 ப்கொடி ப�ொணடர்களும், பெொதுமக்்க 
ளும்  அதிமு்க  ஒனறுெட பவணடும் எனறு 
ஒருமித்� ்கருத்துடன உள்ைனர. அளன 
வரும் இ�றகு முனபு ஏறெட்ட ்கேப்பு்களை 
மனதில் ளவக்்கொமல் தூக்கி எறிநதுவிட்டு, 
்கட்சியின ஒறறுளமளயபய பிர�ொனமொ்க 
்கரு� பவணடும்.

முழு ஒத்துலைபபு
பஜயைலி�ொ மளறந� பிறகு, ெழனி 

ேொமி மு�ல்வரொ்க இருந� நொன்களர ஆணடு 
்களும், முழு ஒத்துளழப்பு அளித்து, அவரு 
டன ெயணித்திருக்கிபறொம். இருவரும் 
பேரநது ்கட்சிக்்கொ்க ெல்பவறு ஜனநொய்கக் 

்கடளம்களை ஆறறியுள்பைொம். அந� நிளை  
மீணடும் திரும்ெ பவணடும் எனெப� எங்கள் 
விருப்ெம்.

பஜயைலி�ொவுக்குப் பிறகு, ஒருஙகிளைப் 
ெொைர, இளை ஒருஙகிளைப்ெொைர ெ�வி 
்கள் உருவொக்்கப்ெட்டு, அவறளற நொங்கள் 
ஏறறுக்ப்கொணடு, ேட்ட விதி்கள்ெடி ெணி்களை 
பேய்ப�ொம். அதில் இருவரிடமும் எவவி�  
குளறெொடும் இல்ளை.  இருவரும் பேரநது 
ள்கபயழுத்திட்டு�ொன எந� நடவடிக்ள்கயும் 
எடுக்்க பவணடும் எனறு முடிபவடுத்து, 
ெணி்களை  ப�ொடரநப�ொம்.

�மிழ்கத்தில் 100 ஆணடு்கள் அதிமு்க 
ஆட்சி நளடபெற பவணடும் என பஜய 
ைலி�ொ விரும்பினொர. அந� இைக்ள்க பநொக்கி 
ெயணிக்கிபறொம். எனக்கு �னிப்ெட்ட விருப்பு, 
பவறுப்பு இல்ளை.  இ�றகு முனபு நடந 
�ளவ ப�ொளைநது பெொ்கட்டும்.  இனி நடப் 
ெளவ நல்ைளவயொ்க இருக்்கட்டும் எனெப� 
எங்கள் நிளைப்ெொடு.

்கட்சிக்்கொ்க எம்ஜிஆருடன ெொடுெட்டவர 
்கள், ்கட்சிளய வைரக்்க ஒத்துளழப்பு �ந� 
வர்கள், பஜயைலி�ொவுக்கு ெக்்கெைமொ்க, 
தூைொ்க இருநது  உளழத்�வர்கள் (ேசி்கைொ, 
டிடிவி தின்கரன) என யொரொ்க இருந�ொலும், 
அவர்களை இளைத்துக்ப்கொணடு பேயல் 
ெடுவது�ொன எங்கள் பநொக்்கம்.

இவவொறு ஓபிஎஸ் கூறினொர.

ஒறல்த் தலைலம
இநநிளையில், முனனொள் மு�ல்வர 

ெழனிேொமி, பேனளனயில் �னது இல்ைத்தில் 
பேய்தியொைர்களிடம் பநறறு கூறிய�ொவது:

ஒறளறத் �ளைளம பவணடும் எனறு 
பெொதுக்குழு, பேயறகுழு உறுப்பினர்கள், 
மொவட்டச  பேயைொைர்கள்  விரும்பினர. 
அ�னொல்�ொன, ஜூன 14-ம் ப�தி �ளைளமக் 
்கழ்க நிரவொகி்கள் உடனொன ஆபைொேளனக் 
கூட்டத்தில் அதுகுறித்து விவொதிக்்கப்ெட்டது. 

அதில்,  யொளர ஒறளறத் �ளைளமயொ்கத் 
ப�ரநப�டுக்்கைொம் எனறு விவொதிக்்க 
வில்ளை. ்கட்சிக்கு ஒறளறத் �ளைளம ப�ளவ 
எனெது குறித்து�ொன விவொதிக்்கப்ெட்டது. 

அனறு எந�  முடிவும் எட்டப்ெடவில்ளை.
இ�றகிளடபய, ஜூன 23-ம் ப�தி பெொதுக் 

குழுவுக்கு,  இளைநது ள்கபயழுத்திட்டிருந� 
ஓபிஎஸ், கூட்டத்ள� நிறுத்துமொறு ்கொவல் 
துளறக்கும், திருமை மணடெத்துக்கும் ்கடி 
�ம் எழுதினொர. நீதிமனறத்தில் �ளடயொளை 
பெறவும் முயனறொர. இப்ெடிப்ெட்டவருடன 
இளைநது பேயல்ெடுவது எப்ெடி ேரியொ்க 
இருக்கும்?

ஓபிஎஸ் அடிக்்கடி அளழப்பு விடுத்துக் 
ப்கொணடு�ொன இருப்ெொர. அவருக்கு ெ�வி 
பவணடும். அவரது ம்கன எம்.பி.யொ்க பவண 
டும். மத்திய அளமசேரொ்க பவணடும். இப்ெடிப் 
ெட்ட எணைம் ப்கொணடவருடன,  நொன 
எப்ெடி இளைய முடியும்?

2017-ல் ஒருஙகிளைப்ெொைர, இளை 
ஒருஙகிளைப்ெொைர ஆகிபயொளர பெொதுக் 
குழு உறுப்பினர்கள்�ொன ப�ரநப�டுத்�னர. 
்கட்சியின அடிப்ெளட உறுப்பினர்கள் ப�ரந 
ப�டுக்்கவில்ளை. அது பேல்லும் எனறொல், 
அப� நளடமுளறயில்�ொன ஜூளை 11-ம் 
ப�தியும் பெொதுக்குழு நடநது, தீரமொனங 
்கள் நிளறபவறறப்ெட்டன. அந� பெொதுக் 
குழுவுக்கு ெனனீரபேல்வத்துக்கும் அளழப்பு 
விடுக்்கப்ெட்டது. ஆனொல், அவர அஙகு வரொ 
மல், ்கட்சி �ளைளம அலுவை்கத்துக்கு 
ரவுடி்களுடன பேனறு, ப�ொணடர்களையும், 
அவர்களின வொ்கனங்களையும், ்கட்சி அலுவ 
ை்கத்ள�யும் �ொக்கியுள்ைொர. பேொத்து ஆவ 
ைங்களை எடுத்துச பேனறுள்ைொர. இப்ெடி 
அநொ்கரி்கமொ்க பேயல்ெட்ட அவருடன 
இளைநது பேயல்ெட வொய்ப்பில்ளை.

2021 ேட்டப்பெரளவத் ப�ர�லில் நொன 
மு�ல்வர பவட்ெொைர ஆ்க எதிரப்பு ப�ரிவித் 
�ொர. அவரது ஒத்துளழப்பு இல்ைொ��ொல்�ொன, 
பவறும் 3 ே�வீ� வொக்கு்கள் வித்தியொேத்தில் 
ஆட்சிளய இழநப�ொம். பினனர, எதிரக்்கட்சித் 
�ளைவரொ்க எனளன ப�ரநப�டுக்்கவும் 
எதிரப்பு ப�ரிவித்�ொர.

1989 பெரளவத் ப�ர�லில் பஜயைலி�ொ, 
பேவல் சினனத்தில் பெொட்டியிட்டபெொது, 
அவருக்கு எதிரொ்கப் பெொட்டியிட்ட பவண 
ணிற ஆளட நிரமைொவுக்கு �ளைளம மு்கவ 

ரொ்க பேயல்ெட்டு, பஜயைலி�ொவுக்கு துபரொ 
்கம் பேய்�ொர. பெொதுக்குழு பேல்ைொது எனற 
தீரப்ளெ எதிரத்து பமல்முளறயீடு பேய்துள் 
பைொம். அ�ன முடிளவ பெொருத்து, அடுத்� 
்கட்ட நடவடிக்ள்க இருக்கும்.

இவவொறு இபிஎஸ் கூறினொர.

ஓபிஎஸ் கருத்துக்கு தினகரன வர்வறபு
இ�றகிளடயில், ஓபிஎஸ்ஸின ்கருத்ள� 

வரபவறறுள்ை அமமு்க பெொதுச பேயைொைர 
டிடிவி தின்கரன �னது ட்விட்டர ெக்்கத் 
தில், ‘ஓபிஎஸ்ஸின ்கருத்ள�, சுயநைமறற, 
ஜனநொய்கத்தில் நம்பிக்ள்க உள்ைவர்கள் 
வரபவற்கபவ பேய்வொர்கள். சுயநைத்தின 
உசேமொ்க, ெ�வி ஆளேயில், துபரொ்க சிந�ளன 
உளடய கும்ெல் நல்ைள� ஏற்கொது’ எனறு 
ப�ரிவித்துள்ைொர.

அதிமுக அலுவைக ெறாவி
இ�றகிளடபய, பமொ�ல் ேம்ெவத்ள� 

ப�ொடரநது அதிமு்க �ளைளம அலுவை 
்கத்துக்கு ளவக்்கப்ெட்ட சீளை அ்கறறக் 
ப்கொரி ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் �ரப்பில் வழக்கு 
ப�ொடரப்ெட்டது. இள� விேொரித்� நீதிெதி 
என.ேதீஷ்குமொர, அதிமு்க அலுவை்க 
ேொவிளய இபிஎஸ் வேம் ஒப்ெளடக்்க உத்�ர 
விட்டொர. இள� எதிரத்து உசே நீதிமன 
றத்தில் ஓபிஎஸ் பமல்முளறயீடு பேய்�ொர.

உசே நீதிமனற �ளைளம நீதிெதி என.வி. 
ரமைொ அமரவில் இந� வழக்கு பநறறு விேொ 
ரளைக்கு வந�து. அப்பெொது �ளைளம 
நீதிெதி, ‘‘எதிரமனு�ொரர்கைொன இபிஎஸ், சீல் 
ளவத்� ப்கொட்டொட்சியர உள்ளிட்படொர ெதில் 
அளிக்்க பவணடும்’’ எனறு உத்�ரவிட்டொர.

ஓபிஎஸ் �ரப்பில் ஆஜரொன மூத்� வழக் 
்கறிஞர பே்கர நொப்ப�, ‘‘அதிமு்க பெொதுக்குழு 
பேல்ைொது எனறு பேனளன உயர நீதிமனறம் 
தீரப்பு அளித்துள்ை�ொல், அதிமு்க அலுவை்க 
ேொவிளய இபிஎஸ் வேம் ஒப்ெளடக்்க �ளட 
விதிக்்க பவணடும்’’ எனறொர. இள� ஏற்க 
மறுத்� �ளைளம நீதிெதி, ‘‘தீர விேொரித்� 
பிறப்க உத்�ரவு பிறப்பிக்்க முடியும்’’ எனறு 
கூறி, வழக்ள்க ஒரு வொரம் �ள்ளிளவத்�ொர.

zS அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.்ன்னீர்்செல்வம், ்சென்ணனையில உளள தனைது இல்லத்தில நேற்று ்செய்தியபாளர்களிடம் ந்சினைபார். ண்வத்திலிங்கம் உளளிடட நிர்்வபாகிகள உடன் இருநதனைர்.  
(அடுத்த ் டம்) முன்னைபாள முதல்வர் ் ழனிசெபாமி, ் சென்ணனையில தனைது இல்லத்தில ் செய்தியபாளர்களிடம் ந்சினைபார். முன்னைபாள அணைசசெர்கள,  நிர்்வபாகிகள உடன் இருநதனைர். படங்கள்: பு.்க.பிரவீன்

அதிமுக வொதுக்குழு வெல்லாது எனை

தீர்ப்புககு தலட ககாரி 
பழனிசாமி கமல்முலையீடு
zzஉயர் நீதிமன்றததில ஆக.22-ல விசாரணை

 �சென்னை 
அதிமு்க பெொதுக்குழு பேல்ைொது 
எனற �னி நீதிெதியின தீரப்புக்கு 
�ளட விதிக்்க  ப்கொரி உயர நீதிமன 
றத்தில் ெழனிேொமி பமல்முளறயீடு 
பேய்துள்ைொர.

பேனளன உயர நீதிமனறத்தில் 
ெழனிேொமி �ொக்்கல் பேய்துள்ை 
பமல்முளறயீட்டு மனு:

அதிமு்கவில் இருநது ஓ.ெனனீர 
பேல்வம் ஏறப்கனபவ நீக்்கப்ெட்டு 
விட்டொர. அவர வகித்� ஒருங 
கிளைப்ெொைர ெ�வியும் ்களைக் 
்கப்ெட்டுவிட்டது.  ஜூளை 11-ம் 
ப�தி நடந� அதிமு்க பெொதுக்குழு 
கூட்டத்தில் எடுக்்கப்ெட்ட முடி 
வினெடி, இளடக்்கொை பெொதுச பேய 
ைொைரொ்க நொன ப�ரநப�டுக்்கப் 
ெட்படன. அதிமு்கவில் பெொதுக் 
குழுவின முடிபவ இறுதியொனது. 
அதில் நீதிமனறம் �ளையிட 
முடியொது. உள்்கட்சி விவ்கொரம், 
நிரவொ்க விஷயங்களில் நீதிமனறம் 
�ளையிட்டு ்கருத்து ப�ரிவிக்்க 
எந� அதி்கொர வரம்பும் இல்ளை.

்கட்சி ஒறளறத் �ளைளமளய 
பநொக்கி பேல்லும் நிளையில் 
இரட்ளடத் �ளைளம பவணடும் 
என ஒரு �னி நெரின விருப்ெத்ள� 
பிரசேொரம் பேய்யும் வள்கயில் 
இத்தீரப்பு உள்ைது. ஜூளை 11-ம் 
ப�தி நடந� பெொதுக்குழுளவ 
எதிரத்து ப�ொடரப்ெட்ட வழக்கில், 

ஜூன 23-ம் ப�திக்கு முனபு உள்ை 
நிளைபய ப�ொடர பவணடும் எனறு 
தீரப்ெளித்துள்ைொர. மனு�ொரர 
ப்கொரொ� ப்கொரிக்ள்க்களுக்கு நிவொ 
ரைமொ்க �னி நீதிெதி தீரப்பு 
வழஙகியுள்ைொர.

பெொதுக்குழுவில் 2,460 உறுப்பி 
னர்கள் ெஙப்கறறுள்ைனர. ஏற 
ப்கனபவ நடநது முடிநதுவிட்ட 
பெொதுக்குழுவுக்கு எதிரொன இந� 
தீரப்பு ேட்டப்ெடி பேல்ைத்�க்்கது 
அல்ை. இருவரும் இனி இளைநது 
பேயல்ெட முடியொது எனெ�ொல் 
�னி நீதிெதியின தீரப்புக்கு �ளட 
விதிக்்க பவணடும். அவரது உத்�ர 
ளவ ரத்து பேய்ய பவணடும்.

இவவொறு அதில் கூறப்ெட் 
டுள்ைது.

இள� அவேர வழக்்கொ்க விேொ 
ரிக்்கக் ப்கொரி நீதிெதி்கள் எம்.துளர 
ேொமி, சுந�ரபமொ்கன அமரவில் 
ெழனிேொமி �ரப்பில் மூத்� வழக் 
்கறிஞர விஜய் நொரொயண பநறறு 
முளறயீடு பேய்�ொர. இதுகுறித்து 
ெரிசீலிக்்கப்ெடும் என நீதிெதி்கள் 
ப�ரிவித்�னர. இந� வழக்கு 
வரும் 22-ம் ப�தி விேொரளைக்கு 
வரும் என ப�ரிகிறது. 

இ�றகிளடயில், இந� வழக்கில் 
�ங்கள் �ரப்பு வொ�த்ள�யும் ப்கட்்க 
பவணடும் எனறு ப்கொரி, ஓபிஎஸ் 
�ரப்பில் ப்கவியட் மனு �ொக்்கல் 
பேய்யப்ெட்டுள்ைது.

அளைசெரளெயில் உடபே ஒப்புதல் தந்து

ஆனலைன சூதாடடத்துககு 
முடிவுலை எழுத கவண்டும்
zz ்பாமக நிறுவனர் ராம்தாஸ் வலியுறுத்தல

 �சென்னை
ஆனளைன சூ�ொட்டத்துக்கு 
உடபன முடிவுளர எழு� பவண 
டும் எனறு ெொம்க நிறுவனர ரொம 
�ொஸ் வலியுறுத்தியுள்ைொர.

இதுப�ொடரெொ்க அவர பநறறு 
பவளியிட்ட அறிக்ள்க:

�மிழ்கத்தில் ஆனளைன சூ�ொட் 
டத்ள� �ளட பேய்வது குறித்து 
அளமசேர்கள், அதி்கொரி்களுடன 
மு�ல்வர  ஸ்டொலின ஆபைொேளன 
நடத்தியுள்ைொர. 

்தலவக்கு ்மல் ந்டவடிக்லக
ஆனளைன சூ�ொட்டத்ள� 

�ளட பேய்யும் விஷயத்தில் 
வல்லுநர குழு அளமத்து ெரிந 

துளர பெறு�ல், பெொதுமக்்க 
ளிடம் ்கருத்துக் ப்கட்பு, சூ�ொட்ட 
நிறுவனங்களுடன ்கைந�ொய்வு என 
ப�ளவக்கும் அதி்கமொ்கபவ �மிழ்க 
அரசு முனப�ளவ நடவடிக்ள்க்கள் 
பமறப்கொணடிருக்கிறது.

அடுத்�்கட்ட நடவடிக்ள்க, ஆன 
ளைன சூ�ொட்டத்துக்கு �ளட விதிப் 
ெ�ொ்கத்�ொன இருக்்க பவணடும். 

எனபவ, அளமசேரளவயில் 
ஒப்பு�ல் அளித்து ஆனளைன 
சூ�ொட்ட �ளட அவேர ேட்டத்ள� 
அரசு பிறப்பிக்்க பவணடும். 
ஆனளைன சூ�ொட்ட அரக்்கனுக்கு 
உடபன முடிவுளர எழு� பவண 
டும். இவவொறு அவர ப�ரிவித் 
துள்ைொர.

அரசுப் ெள்ளிகளில் காலியாக உள்ை

10,000 ஆசிரியர் பணியிடம் 
விலைவில் நிைப்பப்படும்
zzஅணமசசர் அனபில மககஸ் ்தகவல 

 �சென்னை 
அரசுப் ெள்ளி்களில்  10 ஆயிரத்துக்கும் பமறெட்ட ஆசிரியர 
்கொலி ெணியிடங்களை நிரப்ெ நடவடிக்ள்க எடுக்்கப்ெடும் 
எனறு அளமசேர அனபில் மப்கஸ் ப�ரிவித்�ொர. 

�மிழ்க ெள்ளிக்்கல்வித் துளற ஆய்வுக் கூட்டம் அளமச 
ேர அனபில் மப்கஸ் பெொய்யொபமொழி �ளைளமயில் பேனளன 
�ளைளமச பேயை்கத்தில் பநறறு நளடபெறறது. இதில் 
ெள்ளிக்்கல்வி ஆளையர ்க.நந�குமொர மறறும் துளறேொர 
இயக்குநர்கள், இளை இயக்குநர்கள் ்கைநது ப்கொணடனர. 

பினனர பேய்தியொைர்களிடம் அளமசேர கூறிய�ொவது: 
்கல்வி ப�ொளைக்்கொட்சியின �ளைளம பேயல் அதி்கொரி 

யொ்க (சிஇஓ)  ப�ரவு பேய்யப்ெட்ட மணி்கணடன பூெதியின 
ெணியொளை  �ற்கொலி்கமொ்க நிறுத்தி ளவக்்கப்ெட்டுள்ைது. 
அவளரப் ெறறி வரும் �்கவல் உணளமயொ்க இருந�ொல், 
ஏறப்கனபவ விணைப்பித்திருந� நெர்களில் இருநது 
�குதியொன ஒரு நெர ப�ரவு பேய்யப்ெட்டு நியமிக்்கப்ெடுவொர. 

அரசுப் ெள்ளி்களில் ஆசிரியர ்கொலி ெணியிடங்கள் 10 ஆயி 
ரத்துக்கும் பமல் உள்ைன. அதில் முதுநிளை ஆசிரியர 
ெணி நியமனம் பேப்டம்ெருக்குள் முடிக்்கப்ெடும்.ெடிப்ெடியொ்க 
இ�ர ஆசிரியர ெணியிடங்களும் நிரப்ெப்ெடும்.

தமிழகத்தில் 643 கபருககு ககைானா
 �சென்னை

�மிழ்கத்தில் 390 ஆண்கள், 253 பெண்கள் 
என பநறறு 643 பெருக்கு பநறறு ்கபரொனொ 
ப�ொறறு உறுதி பேய்யப்ெட்டுள்ைது. இதில் 
அதி்கெட்ேமொ்க பேனளனயில் 107 பெர, 
ப்கொளவயில் 83 பெர, பேங்கல்ெட்டில் 
45 பெர,  ஈபரொட்டில் 59 பெர ெொதிக்்கப் 
ெட்டுள்ைனர. �மிழ்கத்தில் இதுவளர 6 

ப்கொடிபய 74 ைட்ேத்து 6 ஆயிரத்து 493 பெருக்கு 
்கபரொனொ ெரிபேொ�ளன பேய்யப்ெட்டதில், 35 
ைட்ேத்து 61 ஆயிரத்து 453 பெருக்கு ப�ொறறு 
உறுதி பேய்யப்ெட்டுள்ைது.

�மிழ்கத்ள� பெொருத்�வளர பநறறு உயிரி 
ழப்பு இல்ளை. �றபெொது சிகிசளேயில் 
6,400 பெர உள்ைனர. 874 பெர பநறறு வீடு 
திரும்பியுள்ைது குறிப்பிடத்�க்்கது.
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