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SS வாசகரகளே... 
கருத்துச் சித்திரம் ள�ாலளவ, இதுவும் உஙகள் கேம்்ான். cartoon@
hindutamil.co.in என்்ற மின்்னஞசல் முகவரிகளக ‘நறுக’ சசய்தி வரிகளோடு 
ளசரத்து அனுப்புஙகள். பிரசுரமாகும் உஙகள் ‘�ஞச்’களுககுப் �ரிசு ரூ.100.

- எம்.கல்லூரி ராமன், கரிசல்புளி.

செய்தி	: ‘நீட்’ தேர்வு, ‘டாஸ்ாக்’ ்துக்்கடட்களுக்கு எதிரா்கப் 
த�ாராடிய ் க்்கள் மீோன வழக்கு்கள் வா�ஸ!                

	 -	முதல்வர்	மு.க.ஸ்டாலின்
பஞ்ச்	:	வழக்கு்கடை தவணுமனா வா�ஸ வாங்க முடியும.  ஆனா, 

டாஸ்ாக்ட்கதயா,  ‘நீட்’  தேர்டவதயா வா�ஸ வாங்க 
முடியடைதய! - சி.பி.செந்தில்குமார், சசன்னிமலை.

செய்தி	:	ஆப்்கானிஸோனில் மு்கச் சவரம சசயயத் ேடட!
பஞ்ச்: ேடைடயதய சவட்டத்ோன் ேடட ஏதும இல்டைத�ாை!

- ரிஷிவந்தியா, தஞசசாவூர்.

�ாஜ்கவுக்கு ஆேரவா்க  
நான் எப்த�ாது  
த�சிதனன்? 
-	சீமடான்

அோதன, நீங்க 
ரா்கவனுக்கு ஆேரவா்க 
த�சுமத�ாதுோன் 

அவரு ்கட்சிடயவிட்தட 
விைகிட்டாதர!

விஐடி ்பல்கலைக்கழ்க 36-வது ்பட்டமளிபபு விழா

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப வாழக்்கை்ை 
உருவாக்கிக் ககைாள்ளுஙகைள்  
zzமாணவர்களுக்கு சென்னை ஐஐடி இயக்குநர பாஸ்கர ராமமூரத்தி அறிவு்ர 

 �வேலூர் 
நாட்டின் வளர்ச்சிப் பாதைக்கு 
ஏறப மாணவர்்கள் வவதைவாய்ப் 
தபயும் வாழக்த்கதையும் உரு 
வாக்கிக் க்காள்ள வவண்டும் என 
விஐடி பல்கதைக்்கழ்க பட்்ட 
மளிப்பு விழாவில கென்தன ஐஐடி 
இைக்குநர் பாஸ்கர் ராம 
மூர்த்தி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

வவலூர் விஐடி பல்கதைக் 
்கழ்கத்தில ்காகணாலி வாயி 
ைா்க 36-வது பட்்டமளிப்பு விழா 
விஐடி வவநைர் வ்கா.விசுவநாைன் 
ைதைதமயில வநறறு நத்டகபற 
றது. இதில, சிறப்பு விருநதினரா்க 
பஙவ்கறற கென்தன ஐஐடி இைக்கு 
நர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி வபசும் 
வபாது, ‘‘மாணவர்்கள் பா்டங 
்கதள ஆழப் படித்து அைன் நுணுக் 
்கங்கதள நன்றா்க கைரிநது 
க்காள்ள வவண்டும். ைாங்கள் படிக் 
கும்  பா்டங்களின் அடிப்பத்டதை 
புரிநதுக்காள்ள வவண்டும். ஏகன 
னில, நம் வாழவின் உைர்வுக்கு 
அதனத்து விஷைங்கதளயும் 
கைரிநது க்காள்வது அவசிைம். 
மாணவர்்களாகிை உங்கள் வாழ 
வில அடுத்ை 30 ஆண்டு்களில பை 
மாறறங்கதள எதிர்க்காள்வீர்்கள். 
நாட்டின் வளர்ச்சிப் பாதைக்கு ஏறப 
மாணவர்்கள் வவதைவாய்ப்தப 
யும் வாழக்த்கதையும் உருவாக் 
கிக் க்காள்ள வவண்டும். உைர்நை 
நிதைக்கு நம்தம க்காண்டுச் கென்ற 
கபறவறார், ஆசிரிைர்்கள் மறறும் 
்கலவி நிறுவனங்கதள நன்றி உணர் 
வு்டன் நிதனவுகூர வவண்டும்’’ 
என்றார். 

விழாவில விஐடி வவநைர் 
வ்கா.விசுவநாைன் வபசும்வபாது, 
‘‘உைர் ்கலவிைான் நாட்டின் கபாரு 
ளாைார வளர்ச்சிக்கு அடிப்பத்ட 
ைா்க அதமயும். நாட்டில உைர் 
்கலவி ெநதித்து வரும் முக்கிை 
மான ெவால்களில ஆசிரிைர் 
பறறாக்குதற, ஆராய்ச்சி வமற 
க்காள்வதில வபாதுமான ஆராய்ச்சி 
ைாளர்்கள் இலைாைது, நிறுவனங 
்களு்டன் இதணநது கெைலபடுவது 
குதறவு வபான்றதவ முக்கிை 
மானதவ. இதவ, ஆராய்ச்சி்களில 
சிறப்பா்க கெைலபடும் ஜப்பான், 
சீனா, கைன் க்காரிைா வபான்ற நாடு 
்களு்டன் நம்தம ஒப்பிடும்வபாது, 
நாம் ெறறு பின்ைஙகி உள்வளாம் 
என்பதை உணர்த்துகின்றன. 

இநதிைாவில உைர் ்கலவி 
ெநதித்து வரும் பிரச்சிதன்களுக்கு 
வபாதிை நிதி வெதி இலைாைது, 
்கலவி மறறும் நிர்வா்கத்தில 
ைன்னாட்சி இலைாைதும் ்காரணம். 

விஐடியில ்க்டநை ஆண்டு 844 
வைசிை மறறும் ெர்வவைெ நிறுவனங 
்கள் மாணவர்்களுக்கு வவதை 
வாய்ப்தப வழங்க முன்வநைன. 

கபாதுவா்க, மாணவர்்கள் 
வவதைதை வைடிச் கெலைாமல 
வவதைவாய்ப்தப உருவாக்கு 
பவர்்களா்க இருக்்க வவண்டும். 
நாம் கவளிநாடு்களுக்கு கபாருட் 
்கதள ஏறறமதி கெய்வைறகும் 
கபாருட்்கதள உறபத்தி கெய்வ 
ைறகும் வபாதுமான வெதி நம்மி்டம் 
உள்ளன’’ என்றார். 

பட்்டமளிப்பு விழாவில கமாத் 
ைம் 7,569 மாணவ - மாணவிைர்  
பட்்டம் கபறறனர். இவ்விழாவில 
விஐடி துதணத் ைதைவர்்கள் ெங்கர் 
விசுவநாைன், வெ்கர் விசுவநாைன், 
ஜி.வி.கெலவம், துதணவவநைர் 
ராம்பாபு வ்கா்டாளி, இதண துதண 
வவநைர் எஸ.நாராைணன், 
பதிவாளர் வ்க.ெத்ைநாராைணன் 
உள்ளிட்வ்டார் பஙவ்கறறனர். 

zS வேலூர் விஐடி பல்கலைக்கழ்க பட்டமளிப்பு விழா ்காண�ாலி நி்கழ்ச்சியில 
பஙவ்கற்ற ணெனலனை ஐஐடி இயககுநர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி, விஐடி வேந்தர் 
வ்கா.விசுேநா்தன. 

்பண்ருடடி முந்திரி ஆலை சதாழிைாளி 

மர்ம மரணத்தில் சிபிசிஐடி விசார்ண க�ாடக்கைம் 
 �விருத்தாசலம்

்க்டலூர் மாவட்்டம், பண்ருட் 
டிதை அடுத்ை பணிக்்கன்குப்பத்தில 
்க்டலூர் மக்்களதவ உறுப்பினர் 

டி.ஆர்.வி.எஸ.ரவமஷ் பஙகுைார 
ரா்க உள்ள முநதிரி ஆதையில 
பணிபுரிநது வநை பணிக்்கன் 
குப்பத்தைச் வெர்நை வ்காவிநைராஜ் 

என்பவர் ்க்டநை 20-ம் வைதி  மர்ம 
மான முதறயில உயிரிழநைார்.

ரவமஷின் நிறுவனத்தில உள்ள 
பணிைாளர்்கள் சிைர் ைாக்கிைைால 
ைான் வ்காவிநைராஜு உயிரிழநைார் 
என அவரது உறவினர்்கள் கூறி 
னர். எனவவ அவர்்கதள த்கது 
கெய்ைவவண்டும் என வலி 
யுறுத்தி ்கா்டாம்புலியூரில உற 
வினர்்கள் ொதை மறிைலில ஈடு 
பட்்டனர்.  இதைைடுத்து வ்காவிநை 
ராஜின் ம்கன் கெநதிலவவைன் 
அளித்ை பு்காரின்வபரில, 
்கா்டாம்புலியூர் வபாலீஸார் முநதிரி 
ஆதை நிறுவன உரிதமைாளர், 
டி.ஆர்.வி.எஸ.ரவமஷ் உள்ளிட்்ட 
5 வபர் மீது வழக்குப்பதிவு கெய்ை 
னர். இைனித்டவை இவ்வழக்த்க 
சிபிசிஐடி பிரிவுக்கு மாறறி, ைமிழ்க 
டிஜிபி தெவைநதிரபாபு வநறறு 
முன்தினம் உத்ைரவு பிறப்பித்ைார்.

இதைத் கைா்டர்நது சிபிசிஐடி 
ஏடிஎஸபி வ்காமதி, ஆய்வாளர் 
சுநைர்ராஜன் ைதைதமயிைான 
விொரதணக் குழுவினர் வநறறு 
பண்ருட்டியில விொரதண 
வமறக்காண்்டனர். பண்ருட்டியில 
கநடுஞொதைத்துதற ஆய்வு 
மாளித்கயில விொரதண ந்டத்தி 
னர். முைற்கட்்டமா்க ்கா்டாம்புலி 
யூர் கபாறுப்பு ்காவல ஆய்வாளர் 
நநைகுமார், பு்கார்ைாரரான 
கெநதிலவவைன் உள்ளிட்வ்டாரி்டம் 
விொரதண ந்டத்தினர். 

சிவில் சர்வீஸ் த�ர்வில் கவறறிக்பற விடாமுைறசி அவசிைம் 
zzதமிழ்க அளவில் முதலிடம் சபற்ற க்கா்வ இ்ளஞர அறிவுறுத்தல் 

 �டி.ஜி.ரகுபதி           

 �வ�தாவே 
சிவில ெர்வீஸ வைர்வில கவறறி 
கபற  வி்டாமுைறசி அவசிைம் 
என சிவில ெர்வீஸ வைர்வில 
ைமிழ்க அளவில முைல இ்டத்தைப் 
கபறறுள்ள நாராைண ெர்மா  
அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

சிவில ெர்வீஸ வைர்வின் ந்டப்பு 
ஆண்டுக்்கான வைர்வு முடிவு்கள் 
ெமீபத்தில கவளியி்டப்பட்்டன. 
இதில, வ்காதவ ்கணுவாதைச் 
வெர்நை நாராைண ெர்மா, அகிை 
இநதிை அளவில 33-வது இ்டத்தை 
யும், ைமிழ்க அளவில முைல இ்டத் 
தையும் பிடித்து வைர்ச்சி கபற 
றுள்ளார்.

இத்வைர்தவ எதிர்க்காண்்ட 
விைம் குறித்து, ‘இநது ைமிழ 
திதெ’ கெய்திைாளரி்டம் நாராைண 
ெர்மா கூறிைைாவது:  நான் 4-ம் 
வகுப்பு முைல 12-ம் வகுப்பு 
வதர, ்கணுவாயில உள்ள 
கீர்த்திமான் அ்கா்டமி கமட்ரிக் 
வமலநிதைப் பள்ளியிலும்,  
பி-க்டக் பட்்டப்படிப்தப அமிர்ைா 
்கலலூரியிலும் படித்வைன். அப்பா  
கவங்கவ்டஸவர ெர்மாவும், அம்மா 
சுஜாைா ெர்மாவும் ைனிைார் கெலத் 
இன்சூரன்ஸ நிறுவனத்தில  
பணிைாறறி வநைனர். 

நான் அரசுத் துதறயில உைர் 
பைவிக்கு கென்று, மக்்கள் பணி 
ைாறற  வவண்டும் என்பது என் ைநதை 
யின் ்கனவு. பள்ளி விழாக்்களில 
சிறப்பு விருநதினர்்களா்க அரசு உைர் 
அதி்காரி்கள் பஙவ்கறகும்வபாது 

எனக்கும், அரசுத் துதற உைர் 
அதி்காரிைா்க வவண்டும் என்ற  
எண்ணம் ஏறபட்்டது.

கபாறிைாளர் ஆதெயில, 
அமிர்ைா ்கலலூரியில பி.க்டக் 
பிரிவில  வெர்நைாலும், 2014-ல 
2-ம் ஆண்டு படிக்கும்வபாது, 
சிவில ெர்வீஸ வைர்வு மீது என் 
்கவனம் திரும்பிைது. 2017-ம் 
ஆண்டில  முழுதமைா்க  அர்ப் 
பணித்து படித்து, 2018-ல முைல 
முதறைா்க சிவில ெர்வீஸ 
வைர்வு எழுதி பிரிலிம்ஸ வைர்ச்சி 
கபறறும் கமயின் வைர்வில வைர்ச்சி 
அத்டைவிலதை. 

2019-ம் ஆண்டில கமயின் 
வைர்வு கிளிைர் கெய்தும், வநர்்காண 
லில கவறறி கபற இைைவிலதை. 
2020-ல மீண்டும் வைர்வு எழுதி  
ஐஏஎஸ ஆ்க வைர்ச்சி கபறவறன்.

சிவில ெர்வீஸ வைர்வுக்கு படிப்ப 
வர்்கள் கென்தன, க்டலலிக்கு 
கென்று படிப்பார்்கள். நான், வ்காதவ 
யில இருநவை இத்வைர்வுக்கு  ைைாரா 
வனன். கென்தன, க்டலலியில 

உள்ள தமைங்கதள ஆன்தைன் 
மூைம் கைா்டர்பு க்காண்டு பயிறசி 
கபறவறன். வ்காதவயில உள்ள 
பலவவறு பயிறசி தமைங்களுக்கும்,  
அரசு நூை்கத்துக்குச் கென்றும், 
வீட்டில இருநதும் படித்வைன். 
தினெரி அதி்காதை 4.30-க்கு 
எழுநது தினமும் குதறநைபட்ெம் 
6 மணி வநரம் பா்டங்கதளப் 
படித்வைன்.  இத்வைர்தவ ்கடின 
மானது என்ற பார்தவயில பார்த் 
ைால,  ்கடினமா்கவவ கைரியும். 

இத்வைர்தவ பாசிட்டிவ் எண் 
ணத்வைாடு பார்க்்க வவண்டும். 
என்தனப் கபாறுத்ைவதர 
இத்வைர்வு ஒரு ‘தமண்ட் வ்கம்’. 
இைன் கவறறிக்கு தைரிைமும், 
வி்டாமுைறசியும் அவசிைம்.

என் முழு கவறறிக்கு என் 
கபறவறார் முைன்தமைான 
்காரணம். பள்ளி ைாளாளர் வ்காகுல 
கிருஷ்ணன்,  வபாட்டித் வைர்வுக்கு 
ைைாரா்க உறுதுதணைா்க இரு 
நைார் என்றார்.zS நாராய� ெர்மா 

்கஞொ வியா்பாரி என முத்திலை குத்தியதால

மஜகை பிரமுகைர் வசீம்அக்ர் ம ககைா் ை கசயத�ன்
zz கபாலீஸாரிடம் ‘டீல் இம்தியாஸ’ வாக்குமூலம்

 �ந.சரவணன்

 �திருப்பததூர்
திருப்பத்தூர் மாவட்்டத்தில கெல 
வாக்கு்டன் வைம் வநை என்தன, 
்கஞொ விைாபாரி என அவதூறு 
பரப்பி அவமானப்படுத்திைைால   
மஜ்க பிரமு்கர் வசீம்அக்ரதம 
க்காதை கெய்ைைா்க ‘டீல இம்தி 
ைாஸ’ வபாலீஸாரின் விொரதண 
யில கூறியுள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்்டம், வாணி 
ைம்பாடி நியூ்டவுன் ஜீவா ந்கர் 
பகுதிதைச் வெர்நைவர் மஜ்க 
பிரமு்கர் வசீம்அக்ரம்(42). இவர், 
்க்டநை 10-ம் வைதி மர்ம நபர் 
்களால கவட்டிக் க்காதை கெய்ைப் 
பட்்டார். இநை வழக்கில கைா்டர்பு 
உத்டை வாணிைம்பாடி ஜீவா 
ந்கதரச் வெர்நை ‘டீல இம்திைாஸ’ 
மறறும் அவரது கூட்்டாளி்களான 
கெலவகுமார், அ்கஸடின், அஜய், 
பிரவீன்குமார், முனீஸவரன், ெத்திை 
சீைன் ஆகிை 7 வபரும் கெப்்டம்பர் 
15-ம் வைதி நீதிமன்றத்தில ெரண 
த்டநைனர்.

இதைைடுத்து, வாணிைம்பாடி 
குறறவிைல நீதிமன்றத்தில ்க்டநை 
24-ம் வைதி ‘டீல இம்திைாஸ’ 
உட்ப்ட 7 வபரும்  நீதிபதி 
்காளிமுத்துவவல முன்னிதையில 
ஆஜர்படுத்ைப்பட்்டனர். அப்வபாது, 
வசீம்அக்ரம் க்காதை வழக்கில 
7 வபரி்டம் விொரதண ந்டத்ை 7 
நாட்்கள் வபாலீஸ ்காவல வ்கட்டு 
வாணிைம்பாடி ந்கர வபாலீஸார் 
மனு அளித்ைனர்.

இநை மனுதவ ஏறற நீதிபதி 
்காளிமுத்துவவல 7 வபருக்கும் 3 
நாட்்கள் வபாலீஸ ்காவல வழஙகி 
உத்ைரவிட்்டார். இதைத் கைா்டர்நது 
7 வபதரயும் விொரதணக்்கா்க 
வாணிைம்பாடி ந்கர வபாலீஸார் 
அதழத்துச் கென்றனர். 3 நாட்்கள் 
ந்டத்ைப்பட்்ட விொரதணயில 
‘டீல இம்திைாஸ’ வபாலீஸாரி்டம் 

கூறிைைாவது:
வாணிைம்பாடி, கென்தன உள் 

ளிட்்ட பகுதி்களில இரும்பு விைா 
பாரம் கெய்து வநவைன். க்காதை 
கெய்ைப்பட்்ட வசீம்அக்ரம் எனக்கு 
சிறு வைது முைல கநருஙகிை 
நண்பர். ெமூ்க வெதவ்கதள கெய்து 
ெமுைாைத்தில அநைஸத்து்டன் 
இருநவைன்.

வசீம்அக்ரம்்தான் கதா்ரணம்  
எனது வளர்ச்சி வசீம்அக்ர 

முக்கு பிடிக்்கவிலதை என்பதை 
அறிநவைன். இநநிதையில, 
்க்டநை ஜூதை மாைம் எனது 
வீடு, அலுவை்கம் உள்ளிட்்ட 
இ்டங்களில வபாலீஸார் ்கஞொ 
தவத்திருப்பைா்க வொைதன 
ந்டத்தினர்.  இைறக்கலைாம் 
வசீம்அக்ரம்ைான் ்காரணம் என்பது 
எனக்கு கைரிைவநைது.

இைனால,  வசீம்அக்ரதம 
க்காதை கெய்ை திட்்டமிட்வ்டன். 
இைற்கா்க,  கெங்கலபட்டு மாவட் 
்டத்தைச் வெர்நை வைாட்்டா 
மணி (எ) மணி்கண்்டன் மறறும் 
கெலவகுமார், அ்கஸடீன், அஜய், 
முனீஸவரன் உள்ளிட்்ட சிைரு்டன் 
வெர்நது ்க்டநை 10-ம் வைதி 
வசீம்அக்ரம் ைனிைா்க வநைவபாது 

க்காதை கெய்வைன். பின்னர், 
க்காதையில கைா்டர்புத்டைவர்்கள்  
ைஞொவூர் மறறும் சிவ்காசி 
நீதிமன்றங்களில ெரணத்டநவைாம் 
எனக் கூறியுள்ளார்.

இநநிதையில, வசீம்அக்ரம் 
க்காதை வழக்கில ெம்பநைப்பட்்ட  
வைாட்்டா மணி (எ) மணி்கண்்டன் 
்க்டநை 21-ம் வைதி கென்தன எழும் 
பூர் நீதிமன்றத்தில ெரணத்டந 
துள்ளார். இதைைடுத்து, அவர் 
15 நாட்்கள் நீதிமன்ற ்காவலில 
தவக்்கப்பட்டுள்ளார்.

வமலும், வபாலீஸ ்காவல 
முடிநை டீல இம்திைாஸ உட்ப்ட 
7 வபரும் வாணிைம்பாடி குறறவி 
ைல நீதிமன்றத்தில ஆஜர்படுத்ைப் 
பட்்டனர். அவர்்கதள, 15 நாட்்கள் 
்காவலில தவக்்க நீதிபதி ்காளி 
முத்துவவல உத்ைரவிட்்டதை 
கைா்டர்நது டீல இம்திைாஸ 
வெைம் சிதறயிலும், மறற 6 
வபரும் வவலூர் மத்திை ஆண்்கள் 
சிதறயிலும் அத்டக்்கப்பட்்ட 
னர். 

வசீம்அக்ரம் க்காதை 
வழக்கில பைன்படுத்திை ஆயுைங 
்கள் என சிைவறதற நீதிமன்றத் 
தில வாணிைம்பாடி வபாலீஸார் 
ஒப்பத்டத்ைனர்.

zS வபாலீஸ ்காேல முடிநது ோணியமபாடி குற்றவியல நீதிமன்றத்தில 
இருநது வநறறு வெைம சில்றககு ண்காண்டு ணெலைப்பட்ட டீல இமதியாஸ.

வாளையாறு அளையில்  
மூழ்கி உயிரிழந்த  
3  மாைவர் உடல்்கள் மீட்பு 

 �வ�தாவே 
வ்காதவ அருவ்க வ்கரள எலதையில உள்ள 
வாதளைாறு அதணயில மூழகி உயிரிழநை 
்கலலூரி மாணவர்்கள் 3 வபரின் உ்டல்கள் 
மீட்்கப்பட்்டன.

வ்காதவ கவள்ளலூதரச் வெர்நைவர் ரவமஷ் 
ம்கன் ெஞெய்(16), குறிச்சி வபஸ  பகுதிதைச் 
வெர்நைவர் வஜாெப் ம்கன் ஆண்ட்வரா(16), சுநைரா 
புரம் பகுதிதைச் வெர்நை பூர்வணஷ்(16), ராகுல 
(16), பிரவணஷ்(17). நண்பர்்களான இவர்்கள், 
மலுமிச்ெம்பட்டியில உள்ள ைனிைார் பாலிக்டக் 
னிக் ்கலலூரியில படித்து வநைனர்.  5  வபரும் 
வநறறு முன்தினம் இருெக்்கர வா்கனத்தில வ்கரள 
மாநிைத்தில உள்ள வாதளைாறு அதணக்கு 
குளிக்்கச் கென்றனர். அப்வபாது ெஞெய், 
ஆண்ட்வரா, பூர்வணஷ் ஆகிவைார் அதணயின் 
ஆழமான பகுதிக்குச் கென்றைால நீரில 
மூழகினர்.

இதைப் பார்த்ை ெ்க நண்பர்்கள் கபாது 
மக்்களுக்கு ை்கவல கைரிவித்ைனர். வாதளைாறு 
வபாலீஸார், பாைக்்காடு தீைதணப்புத் 
துதறயினர் அதணயில மூழகிை மூவதர 
யும் ப்டகு மூைம் வைடினர். ஆனால, கித்டக்்க 
விலதை. கைா்டர்நது மதழ கபய்ைைால,  
மீட்புப் பணி ைள்ளி தவக்்கப்பட்்டது. வநறறு 
்காதை மீண்டும் மீட்புப் பணி கைா்டஙகி 
ைது. வமலும், க்காச்சியில உள்ள ்க்டறபத்ட 
வீரர்்கள் சிைரும் வநது வைடுைல பணியில 
ஈடுபட்்டனர். சிை மணிவநரத் வைடுைலுக்கு 
பின்னர் பூர்வணஷ், ஆண்ட்வரா, ெஞெய் 
ஆகிவைாரின்  உ்டல்கள் மீட்்கப்பட்்டன. இநை 
ெம்பவம் கைா்டர்பா்க வாதளைாறு வபாலீஸார் 
வழக்குப் பதிவு கெய்து விொரிக்கின்றனர். 

பள்ளியில் சிறந்த மாணவர்
க�ோவை �ணுைோயில் உள்ள கீர்த்திமோன் 
அ�ோடமி மமட்ரிக் கமல்நிவைப் பளளியின் 
தோ்ளோ்ளர் ஏ.க�ோகுல்கிருஷ்ணன் 
கூறுமகபோது, ‘‘1999-ம ஆண்டுமுதல் 
இயங்கும இப்பளளியில் நடக்கும 
விழோக்�ளுக்கு, கபோட்டித் கதர்வு�ளில் 
மைன்்ற அரசு அதி�ோரி�வ்ள சி்றப்பு 
விருந்தினர்�்ளோ� அவழப்கபோம.  அந்த 
சி்றப்பு விருந்தினர்�வ்ளப் போர்க்குமகபோது  
மோ்ணைர்�ளுக்கு தோங்�ளும கபோட்டித் 

கதர்வு�ளில் மைற்றி மப்ற கைண்டும என்்ற  எண்்ணம 
ஏற்படுகி்றது. பளளித் கதர்வு�ளில்  குவ்றந்த மதிப்மபண்  
மபறும  மோ்ணைர்�ளுக்கு ‘உன்னோல் முடியும’ என �வுன்சிலிங் 
அளித்து, ஊக்�ப்படுத்தி கதர்ச்சி மப்ற வைக்கிக்றோம.  
மபோதுத் கதர்வு�ளில் மோ்ணைர்�ள அதி� மதிப்மபண்  மப்ற  
சி்றப்புப் பயிற்சி அளிக்கிக்றோம. எங்�ள  ஆசிரியர்�ள, 
மோ்ணைர்�ளுடன் கபசி, உ்ளவியல்ரீதியோ� அைர்�வ்ள அறிந்து, 
அைர்�்ளது �ல்வி ஆர்ைத்வத தூண்டுகின்்றனர். இப்பளளியில் 
படித்து தற்கபோது, சிவில் சர்வீஸ் கதர்வில் கதர்ச்சி மபற்றுள்ள 
மோ்ணைர் நோரோய்ண சர்மோ பளளியில் சி்றந்த மோ்ணைரோ�  
வி்ளங்கினோர்’’ என்்றோர்.

zS ஏ.வ்காகுல கிருஷ�ன 

�மிழகைத்தில் ஆன்்ைன் சூ�ாட்டத்துக்கு 
�்ட விதிக்கை தகைாரிை மனு �ள்ளு்படி

 �மதுவை
ைமிழ்கத்தில ஆன்தைன் விதள 
ைாட்டு்களுக்கு ைத்ட விதிக்்கக் 
வ்காரி ைாக்்கைான மனுதவ உைர் 
நீதிமன்றம் ைள்ளுபடி கெய்ைது. 

மதுதர அண்ணா ந்கதரச் 
வெர்நை வழக்்கறிஞர் ஐ.மு்கமது 
ரஸவி, உைர் நீதிமன்ற கிதளயில 
ைாக்்கல கெய்ை மனு:

இநதிைாவில ்கவரானா 
கைாறறு ்காரணமா்க ஊர்டஙகு 
அமலபடுத்ைப்பட்்டைால இதணை 
பைன்பாடு அதி்கரித்துள்ளது. 
ொைாரண நாட்்கதளவி்ட ்கவரானா 
்காைத்தில இதணை வெதவதை 
பைன்படுத்துவவாரின் எண் 
ணிக்த்க 24 ெைவீைமா்க 
உைர்நதுள்ளது.

இநை ெநைர்ப்பத்தை பைன் 
படுத்தி ைனிைார் நிறுவனங்கள் 
இதணைைளத்தில பலவவறு 
விதளைாட்டு்கதள அறிமு்கம் கெய் 
துள்ளன. ஆன்தைன் ரம்மி, சூைாட் 
்டத்ைால இதளஞர்்கள் அதி்களவில 
பாதிக்்கப்பட்டு வருகின்றனர். 
இநை விதளைாட்டு்களில ைட்ெக் 
்கணக்்கான பணத்தை இழநை 
சிைர் ைறக்காதை கெய்துள்ளனர்.

இநை ஆன்தைன் விதளைாட்டு 
்களுக்கு கிரிக்க்கட் வீரர்்கள், 
நடி்கர், நடித்க்கதள க்காண்டு 
விளம்பரம் கெய்கின்றனர். இதை 

நம்பி இதளஞர்்கள் ஆன்தைன் 
விதளைாட்டு்களில பணத்தை 
இழக்கின்றனர். எனவவ, ஆன் 
தைன் ரம்மி மறறும் சூைாட்்டங 
்களுக்கு ைத்ட விதித்தும், ஆன் 
தைன் விதளைாட்டு்களுக்்கான 
இதணைைளங்கள் மறறும் கெைலி 
்களுக்கு நிரநைரமா்க ைத்ட விதிப் 
பது கைா்டர்பா்க உரிை ெட்்டத் 
திருத்ைங்கதள க்காண்டுவரவும் 
உத்ைரவி்ட வவண்டும்.

வமலும் ஆன்தைன் ரம்மி, 
சூைாட்்டத்தை ஊக்்கப்படுத்தும் 
விளம்பரங்களில நடிக்கும் 
கிரிக்க்கட் வீரர்்கள் விராட்வ்காலி, 
ெவ்ரவ் ்கஙகுலி, நடி்கர்்கள் 
பிர்காஷ்ராஜ், சுதீப், ராணா மறறும் 
நடித்க ைமண்ணா மீது ந்டவடிக்த்க 
எடுக்்கவும் உத்ைரவி்ட வவண்டும்.
இவ்வாறு அநை மனுவில கூறப் 
பட்டு இருநைது.

இநை மனு ஏறக்கனவவ விொர 
தணக்கு வநைவபாது, ஆன்தைன் 
சூைாட்்டத்ைால 10-க்கும் வமற 
பட்வ்டார் உயிரிழநதுள்ளனர். 
கைைங்கானாவில பணம் 
தவத்து விதளைாடும் அதனத்து 
ஆன்தைன் விதளைாட்டு்களும் 
ைத்ட கெய்ைப்பட்டுள்ளன. மீறு 
பவர்்கள் குண்்டர் ெட்்டத்தில சிதற 
யில அத்டக்்கப்படுவர் என அம் 
மாநிை அரசு எச்ெரித்துள்ளது. 
அொம், ஒடிொ, நா்காைாநது மாநி 
ைங்களில ஆன்தைன் சூைாட்்ட 
விதளைாட்டு்கள் முதறப்படுத்ைப் 
பட்டுள்ளன. இநை விவ்காரத்தில 
அரசு உரிை முடிகவடுக்கும் என 
நீதிமன்றம் நம்புவைா்க நீதிபதி்கள் 
கைரிவித்து இருநைனர்.

இநநிதையில மீண்டும் இநை 
மனு ைதைதம நீதிபதி ெஞசீப் 
பானர்ஜி, நீதிபதி எம்.துதரசுவாமி 
அமர்வில விொரதணக்கு வநைது.
பின்னர் ைதைதம நீதிபதி, மனு 
ைாரர் வ்காரிக்த்க ைனிநபர் ஒழுக் 
்கம் ொர்நைது. மனுைாரர் ெம்பநைப் 
பட்்ட அதி்காரி்களி்டம் மனு 
க்காடுத்து நிவாரணம் வைடியிருக்்க 
ைாம். அவ்வாறு கெய்ைாமல நீதி 
மன்ற வநரத்தை வீணடிக்கும் வநாக் 
்கத்தில மனுத் ைாக்்கல கெய்துள் 
ளார். இைனால மனு ைள்ளுபடி கெய் 
ைப்படுகிறது என உத்ைரவிட்்டார்.

WW ஆன்லைன ரம்மி்ை, 
ஊக்கப்படுத்தும் விளம்்பரங் 
்களில் நடிககும் விராட் 
க்காலி, சவரவ ்கங்குலி, 
பிர்காஷராஜ், சுதீப, ராணா 
தமணணா மீது நடவடிக்்க 
எடுக்க கவணடும்.

உள்ைாட்சித் த்தர்்தல்:
9 மாவட்டங்களில்
ப�ாது விடுமுளை

 �சசனவனை
ஊர்க உள்ளாட்சித் வைர்ைதை 
முன்னிட்டு 9 மாவட்்டங்களில 
அக்.6 மறறும் 9 ஆகிை வைதி 
்களில வாக்குப்பதிவு ந்டக்கும் 
பகுதி்களுக்கு கபாது விடுமுதற 
அளிக்்கப்பட்டுள்ளது.

ைமிழ்கத்தில, ்காஞசிபுரம், 
வவலூர், விழுப்புரம், திருகநல 
வவலி உள்ளிட்்ட 9 மாவட்்டங 
்களில உள்ள ஊர்க உள்ளாட்சி 
அதமப்பு்களுக்கு வைர்ைல அறி 
விக்்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், இைர 
மாவட்்டங்களில ்காலிைா்க உள்ள 
உள்ளாட்சி பைவி்களுக்கும் 
இத்டத்வைர்ைல ந்டக்கிறது.

இநநிதையில, வைர்ைல ந்டக் 
கும் மாவட்்டங்களில வாக்குப் 
பதிவு தினத்ைன்று கபாது விடு 
முதற அளிக்்கப்படும் என்று 
ஊர்க வளர்ச்சித் துதற கெைைர் 
அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து 
அவர் வநறறு கவளியிட்்ட கெய்திக் 
குறிப்பு: ைமிழ்கத்தில ்காஞசிபுரம், 
கெங்கலபட்டு, வவலூர், திருப்பத் 
தூர், ராணிப்வபட்த்ட, விழுப்புரம், 
்கள்ளக்குறிச்சி, திருகநலவவலி,  
கைன்்காசி ஆகிை 9 மாவட் 
்டங்களில அக்.6 மறறும் 9 ஆகிை 
வைதி்களில இரு ்கட்்டங்களா்க 
ஊர்க உள்ளாட்சித் வைர்ைல நத்ட 
கபற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு, 
அக்.6 மறறும் 9 ஆகிை வைதி 
்களில வைர்ைல நத்டகபற உள்ள 
பகுதி்களுக்கு மட்டும் கபாது 
விடுமுதற அறிவிக்்கப்படுகிறது.

வமலும், இைர 28 மாவட்்டங 
்களில அக்.9-ம் வைதி ைறகெைல 
ஊர்க உள்ளாட்சித் வைர்ைல நத்ட 
கபற உள்ள பகுதி்களுக்கு மட்டும் 
கபாது விடுமுதற அறிவிக்்கப்படு 
கிறது.
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