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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

MUDALIAR 33/176 PhD(US). 
Lecturer in UK(Citizen). May 
relocate to US.Ct:9840590028. 
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மணமக� ேதைவ
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38YRS, FIRST marriage, Degree 
holder, well to do family. 
Bridegroom wanted (FC, BC, 
MBC) working within India. 
9080359664.

மக்கள் நீதிமன்றம்:   
288 வழககு்களுககு 
சமரசத் தீர்வு

 �காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரத்தில் மககள் 
நீதிமன்றத்்தை மாவட்ட நீதிபதி 
ஜெ.சந்திரன நேற்று ஜதைா்டங்கி 
்வத்தைார்.

தீர்வுத் ஜதைா்கககான 
உத்தைரவு ேக்ையும் அவர் வழங் 
கினார். ஜதைாழிைாளர் நீதிமன்ற 
நீதிபதி சிவஞானம் முனனி்ை 
வகித்தைார். சட்டப் பணிகள் குழு 
வின தை்ைவர் திருஞானசம்பந் 
தைம் வரநவற்்றார். மககள் நீதிமன 
்றத்தில் 432 வழககுகள் விசார 
்ைககு எடுத்துக ஜகாள்ளப்பட 
்டன. இதில் 288 வழககுகளுககுத்  
தீர்வு காைப்படடு ஜமாத்தைம் ரூ.2 
நகாடிநே 55 ைடசம் தீர்வுத் 
ஜதைா்கோக வழககில் ஜதைா்டர் 
பு்்டேவர்களுககு வழங்கப்பட 
்டது.

இதைன ஜதைா்டகக விழாவில் 
முதைன்ம மாவட்ட உரி்மயில் 
நீதிபதி ராநெஸவரி, கூடுதைல் 
மாவட்ட உரி்மயிேல் நீதிபதி 
சரணோ ஜசல்வம், நீதிபதிகள் 
ஜசந்தில்குமார், சரவைககுமார் 
உள்ளிட்ட பைர் பங்நகற்்றனர்.

நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சி வரிவசூல் குலைந்துள்ளதால் 

அடிப்படை ்பணிகள் மேற்கொள்்வதில் ் �ொய்வு
 �தாம்்பரம்

கநரானா ஊர்டங்கால் ேகராடசி, 
நபரூராடசி, ஊராடசி வரிவசூல் 
கு்்றந்துள்ளதைால் ஜதைாற்றுநோய் 
பரவல் தைடுப்பு ே்டவடிக்க, இதைர 
ஜசைவுகள் நபாக அடிப்ப்்டப் 
பணிகள் நமற்ஜகாள்வதில் 
ஜதைாய்வு ஏற்படடுள்ளது.

ஜசங்கல்படடு மாவட்டத்தில் 
8 ஒனறிேங்கள், 359 ஊராடசி 
கள், 12 நபரூராடசிகள், 8 ேக 
ராடசிகள் உள்ளன. அடிப்ப்்ட 
ஜசைவினங்களுககாக ஆணடுநதைா 
றும் மாநிை நிதி நிறுவனம் மூைம் 
வளர்ச்சிககு நிதி வழங்கப்படு 
கி்றது. நமலும், அந்தைந்தை உள்ளாடசி 
களில் வீடடுவரி, ஜதைாழில்வரி, 
குடிநீர் வரி வசூல் ஜசய்ேப்படுகி்றது.

இந்நி்ையில் கநரானா 
ஊர்டங்கால் க்டந்தை ஒன்ற்ர 

ஆணடுகளாக உள்ளாடசிகளில் 
வரிவசூல் பாதிககப்படடு உள்ளது. 
30 முதைல் 45 சதைவீதைம் நபர் மடடுநம 
வரி ஜசலுத்தியுள்ளனர். இதைனால் 
ஊழிேர்கள் சம்பளம், கநரானா 
பரவல் தைடுப்பு பணி, தைனனார்வைர் 
குழு சம்பளம், வளர்ச்சி பணி 
முடித்தைர்ககான ஒப்பந்தைதைாருககு 
வழங்கப்படும் ஜதைா்க ஆகிே 
ஜசைவினங்களுகநக நபாதிே 
நிதியினறி உள்ளாடசி நிர்வாகம் 
திைறி வருகி்றது.

இதைனால் குடிநீர் குழாய் பழுது, 
சா்ை சீர்மப்பு, ஜதைருவிளககுகள் 
பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல்நவறு 
பணிகளில் ஜதைாய்வு ஏற்படடு உள் 
ளது. ஆ்கோல் உள்ளாடசி 
களுககு  கூடுதைைாக நிதி ஒதுகக 
அரசு முனவர நவணடும், வரி 
வசூல் ஜசய்ே அதிகாரிகள் முன 

வர நவணடும் ஆகிே நகாரிக 
்ககள் எழுந்துள்ளன.

இதுகுறித்து சமூக ஆர்வைர்கள் 
கூறிேதைாவது: உள்ளாடசி நிர்வாகத் 
துககு, ஜசாத்து வரி, ஜதைாழில் 
வரி, வணிக வளாக வா்ட்க, 
மார்கஜகட சுங்கக கட்டைம், 
குடிநீர் கட்டைம் நபான்ற்வ 
மூைம் வருவாய் கி்்டககி்றது.

இந்தை வருவா்ேக 
ஜகாணடு,  மககளின அடிப்ப்்ட 
நதை்வக்ளப் பூர்த்தி ஜசய்ே 
நவணடும். நமலும், சி்றப்பு 
திட்டங்களுககு அரசி்டம் 
இருந்து நிதி ஒதுககீடு ஜபற்று, 
ஜசேல்படுத்தை நவணடும். இ்தை 
ஜேல்ைாம் சரிோகப் பினபற்றி 
நிர்வாகத்்தை ே்டத்தை வரிவசூல் 
மிக முககிேமாகும்.

ஆனால், க்டந்தை சிை ஆணடு 

களாக வரி வசூலில் உள்ளாடசி 
அ்மப்புகள் ஜபரும் பினன 
்்ட்வ சந்தித்துள்ளன.  ஊழிேர் 
கள் முதைல் அதிகாரிகள் வ்ர 
சரிோக பணி ஜசய்ோதை  காரை 
மாக வரி வருவாய் ஜபருமளவில் 
கு்்றந்துள்ளது.

பை இ்டங்களில் புதிே 
வீடுகளுககும், பல்நவறு இன 
ஜசாத்துகளுககும் வரி வசூலிக 
கப்ப்டாமல் உள்ளது. வணிக 
நிறுவனங்களி்டம் இருந்து 
வீடுகளுககான வரி அள்வ  
வசூலித்து வருகின்றனர். இ்வ 
காரைமாகநவ உள்ளாடசிகளுககு 
உரிே வருவாய் கி்்டககாமல் 
இழப்பு ஏற்படடு வருகி்றது. 
அரசு இவற்்்ற மு்்றப்படுத்தி 
வரி வசூல் ஜசய்ே தீவிரப்படுத்தை 
நவணடும் என்றனர்.

கொஞ்சிபுரத்தில் கல்லூரி ம்பரொசிரிடை உயிரிழபபு
zz ப�ோலீஸோர் தீவிர விசோரணை

 �காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரத்தில் தைனிோர் 
கல்லூரி நபராசிரி்ே ஒருவர் 
மர்மமான மு்்றயில் இ்றந்தைார். 
அவர் முகத்தில் ஜவடடுக 
காேம் இருப்பதைால் நபாலீஸார் 
இதுகுறித்து தீவிரமாக விசாரித்து 
வருகின்றனர்.

காஞ்சிபுரம் ஏனாத்தூர் 
பகுதியில் ஜசேல்படும் தைனிோர் 
கல்லூரியில் தைமிழ் நபராசிரிேராக 
இருந்தைவர் அனிதைா(45). இவர் 
ஓரிக்க பகுதியில் உள்ள தைனது 
அககா சணமுகககனி, மாமா  
ஜவள்்ளச் சாமி, இவர்களின 
மகன ராகுல் ஆகிநோரு்டன ஒநர 
வீடடில் தைங்கியுள்ளார். ஜவள்்ளச் 
சாமி இந்து சமே அ்றநி்ைேத் 
து்்றயில் நகாயில் ஜசேல் 
அலுவைராக உள்ளார். ராகுல் 
12-ம் வகுப்பு முடித்துள்ளார். 
அனிதைாவுககு வீடடின மாடியில் 
தைனி அ்்ற உள்ளது.

இந்தைச் சூழ்நி்ையில் நேற்று 
முனதினம் இரவு அனிதைா தைங்கி 
இருந்தை அ்்றயில் ஏநதைா சத்தைம் 
நகடடுள்ளது.  இ்தைத் ஜதைா்டர்ந்து 

சந்நதைகம் அ்்டந்தை குடும்பத்தினர் 
ஜதைா்ைநபசி மூைம் ஜதைா்டர்பு 
ஜகாணடுள்ளனர். முதைலில் நபசிே 
அனிதைா ோநரா அ்்றயில் 
இருப்பதுநபால் உைர்வதைாகவும், 
தைனககு அச்சமாக இருப்பதைாகவும் 
கூறியுள்ளார். உ்டனடிோக ஜதைா்ை 
நபசி இ்ைப்பு துணடிககப்பட்டது. 
அதைன பி்றகு அவ்ர ஜதைா்ை 
நபசியில் ஜதைா்டர்பு ஜகாள்ள 
முடிேவில்்ை.

இதை்னத் ஜதைா்டர்ந்து (மாடிககு 
ஜசல்லும் வழி பூட்டப்படடிருந்தைால்) 
அருகா்மயில் உள்ள வீடடு 
மாடியில் ஏறி அனிதைா தைங்கி 
இருந்தை அ்்றககு வந்துள்ளனர். 
அந்தை அ்்ற உள்பககமாக 
தைாழி்டப்பட்ட நி்ையில் இருந்துள் 
ளது. கதை்வ தைடடியும் தி்றககாதை 
தைால் கதை்வ உ்்டத்து உள்நள 
ஜசன்றனர். அப்நபாது அனிதைா 
மேங்கிே நி்ையில் கி்டந்தைார். 
அவரது முகத்தில் காேங்கள் இருந் 
தைன. அவசர ஊர்தி  உதைவியு்டன 
காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவ 
ம்னககு அ்ழத்துச் ஜசன்றனர். 
அனிதைா்வ பரிநசாதித்தை மருத் 

துவர்கள் அவர் இ்றந்துவிட்டதைாகத் 
ஜதைரிவித்தைனர்.

அவர் அணிந்திருந்தை 6 பவுன 
ே்ககள் திருடு நபாயிருப்பதைாக 
வும் உ்றவினர்கள் தைரப்பில் 
கூ்றப்படுகி்றது. அவர் முகத்தில் 
காேங்கள் இருப்பதும் அவர் 
ஜகா்ை ஜசய்ேப்பட்டாநரா? என்ற 
சந்நதைகத்்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் தைாலுககா 
நபாலீஸார் வழககுப் பதிவு ஜசய்து 
விசாரித்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் 
மாவட்ட காவல் கணகாணிப்பாளர் 
சுதைாகரி்டம் நகட்டநபாது, “உயிரி 
ழந்தை நபராசிரிேரின உ்டல் 
உ்டற்கூறு பரிநசாதை்ன ஜசய்ேப் 
படுகி்றது. முகத்தில் உள்ள காேத் 
துககும், அவரது உயிரிழப்புககும் 
ஜதைா்டர்பில்்ை. உ்டற்கூறு 
பரிநசாதை்ன முடிவுகள் வந்தைால் 
இதுகுறித்து நமல்ே்டவடிக்க 
எடுககப்படும்” என்றார்.

தைற்நபா்தைே சூழ்நி்ையில் 
சந்நதைக மரைம் என்ற பிரிவில் 
நபாலீஸார் வழககுப் பதிவு 
ஜசய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

ம்பொலி கொல்்நடை ேருத்து்வரகள் குறித்து 
்்பொதுேககள் புகொர அளிககலொம்
zzசசங்கல�ட்டு மோவட்்ட ஆட்சியர் த்கவல

 �செஙகல்பட்டு
ஜசங்கல்படடு மாவட்டத்தில் நபாலி 
கால்ே்்ட மருத்துவர்கள் குறித்து 
ஜபாதுமககள் புகார் அளிககைாம் 
எனறு ஆடசிேர் ஆ.ர. ராகுல் ோத் 
ஜதைரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் 
ஜவளியிடடுள்ள ஜசய்திக குறிப்பு:

கால்ே்்ட மருத்துவ நபர்வ 
எனப்படும் இந்திே ஜவடனரி 
கவுனசிலில் பதிவு ஜபற்்ற கால் 
ே்்ட மருத்துவர்கள் மடடுநம 
கால்ே்்டகளுககு சிகிச்்ச 
அளிகக அனுமதி அளிககப்படடுள் 
ளது. அவர்கள் அல்ைாதை நபாலி 
கால்ே்்ட மருத்துவர்கள் சிகிச்்ச 
அளிப்பதும், அவர்கள் மூைம் கால் 
ே்்டகளுககு சிகிச்்ச ஜபறுவதும் 
சட்டப்படி குற்்றமாகும். நபாலி 
ேபர்களி்டம் கால்ே்்டகளுககு 
சிகிச்்ச ஜபறுவதைால் ஏற்படும் 
பாதிப்பு மற்றும் நிரந்தைர உ்டல் 

கு்்றபாடுகளால் ஏற்படும் இழப்பு 
களுககு காப்பீடடு நிறுவனம் 
மூைம் இழப்பீடு ஜப்ற முடிோது.

ஜசங்கல்படடு மாவட்டத்தில் 
சிை பகுதிகளில் ஜசேற்்க 
மு்்ற இனவிருத்தி பணிககாக 
தைமிழ்ோடு கால்ே்்ட அபிவிருத்தி 
முக்ம மூைம் பயிற்சி ஜபற்்ற 
ஜசேற்்க மு்்ற கருவூட்டல் 
பணிோளர்கள் உள்ளனர். 
அவர்கள் சி்ன ஊசி நபா்ட 
மடடுநம அனுமதிககப்பட்டவர்கள். 
அவர்களில் எவநரனும் கால்ே்்ட 
மருத்துவர் எனறு கூறி நபாலிோக 
கால்ே்்டகளுககு சிகிச்்ச 
அளிப்பது முற்றிலும் தைவ்றான 
ஜசேைாகும். கால்ே்்டகளுககு 
சிகிச்்ச ஜப்ற அரசிதைழில் பதிவு 
ஜபற்்ற கால்ே்்ட மருத்துவர்க்ள 
மடடுநம அணுக நவணடும்.

எனநவ ஜபாதுமககள் தைங்கள் 
பகுதியில் இது நபானறு நபாலி 

கால்ே்்ட மருத்துவர்கள் 
இருப்பின, அவர்கள் குறித்தை 
தைகவ்ை மாவட்ட கால்ே்்ட 
பராமரிப்புத் து்்ற மண்டை இ்ை 
இேககுேரி்டநமா அல்ைது அருகில் 
உள்ள காவல் நி்ைேத்திநைா 
புகார் அளிககைாம். நபாலி 
கால்ே்்ட மருத்துவர்கள் கண்ட 
றிேப்பட்டால், முதைல்மு்்ற 
ரூ.1,000 அபராதைமும், 2-ம் மு்்ற 
ரூ.1,000 அபராதைம் மற்றும் ஆறு 
மாதைம் கடுங்காவல் சி்்ற அல்ைது 
இரணடும் நசர்த்து தைண்ட்ன 
வழங்க சட்டத்தில் இ்டம் உள்ளது.

எனநவ, கால்ே்்ட 
வளர்ககும் விவசாயிகள் தைங்கள் 
கால்ே்்டகளுககு,  அரசிதைழில் 
பதிவு ஜபற்்ற கால்ே்்ட மருத்துவர் 
கள் மூைம் மடடுநம சிகிச்்ச ஜப்ற 
நவணடும். நபாலி மருத்துவர் 
க்ள அ்்டோளம் கணடு கால் 
ே்்டகளின ேைம் காகக நவணடும்.

வியாழன், மார்ச் 28, 20194
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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314
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ஆந்திரா, தமிழகத்தில் இருந்து உரிய ஆவணஙகள இன்றி

லொரிகளில் கைத்�ப்படை 176 ைன் ் ்நல் ்பறிமு�ல் 
 �திருவள்ளூர் 

ஆந்திராவில் இருந்து தைமிழகத் 
துககு ஜேல் மூட்்டக்ள அனு 
மதியினறி எடுத்து வருவதைாக, குடி 
்மப் ஜபாருள் வழங்கல் தைடுப்புப் 
பிரிவு காவல் து்்ற ஏடிஜிபி 
ஆபாஷ் குமாருககு கி்்டத்தை 
ரகசிே தைகவலின நபரில், திருவள் 
ளூர் ஆய்வாளர் முருகன தை்ை 
்மயிைான நபாலீஸார், திருவள் 
ளூர் மாவட்டத்தின ஆந்திரா - 
தைமிழக எல்்ைோன ஜபானபாடி, 
எளாவூர், ஊத்துகநகாட்்ட ஆகிே 
3 நசாதை்னச் சாவடிகளில் நேற்று 

தீவிர வாகன தைணிக்கயில் ஈடு 
பட்டனர். 

அப்நபாது, எளாவூர் ஒருங்கி 
்ைந்தை நசாதை்னச் சாவடியில் 
6 ைாரிகளில் உரிே ஆவைங்கள் 
இனறி ஜேல் மூட்்டகள் தைமிழ 
கத்துககு க்டத்தி வரப்பட்டது ஜதைரிந் 
தைது. இ்தைேடுத்து, 91 ்டன ஜேல் 
மூட்்டகள் பறிமுதைல் ஜசய்ேப்பட 
்டன. இநதைநபால், ஊத்துக 
நகாட்்ட நசாதை்னச் சாவடியில் 
ஒரு ைாரியில் இருந்து 31 ்டன 
ஜேல் மூட்்டகள் பறிமுதைல் 
ஜசய்ேப்பட்டன. 

நமலும், ராணிப்நபட்்ட 
மாவட்டம், பானாவரத்தில் இருந்து 
ஆந்திராவுககு 4 ைாரிகளில் க்டத்தை 
முேன்ற 54 ்டன ஜேல் பறிமுதைல் 
ஜசய்ேப்பட்டது. தைமிழகத்தில் 
இருந்து கு்்றந்தை வி்ைககு இந்தை 
ஜேல் வாங்கப்படடு ஆந்திராவில் 
அதிக வி்ைககு விற்ப்ன 
ஜசய்வதைற்காக க்டத்தைப்பட்டது 
ஜதைரிே வந்தைது.

இதுஜதைா்டர்பாக, ைாரி 
ஓடடுேர்கள் உடப்ட 11 நபரி்டம் 
நபாலீஸார் விசார்ை ே்டத்தி 
வருகின்றனர்.

சூரிைஒளியில் இைஙகககூடிை கொர ்வடி்வடேபபு 
zz 11-ம் வகுப்பு �ள்ளி மோைவர் முயற்சி 

 �திருவள்ளூர் 
பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படிககும் 
மாைவர், சூரிேஒளியில் இேங்கக 
கூடிே கா்ர வடிவ்மத்து 
அ்னவ்ரயும் ஆச்சரிேத்தில் 
ஆழ்த்தியுள்ளார். 

திருவள்ளூர் மாவட்டம், 
நவப்பம்படடில் 15 வேது 
சிறுவன, கருத்திக, க்டந்தை இரணடு 
வாரங்களாக சூரிேஒளியில் 
இேங்கக கூடிே கா்ர உருவாககி 
நசாதை்ன ஓட்டத்்தை ே்டத்தி 
வருவது அங்கு வசிப்பவர்க்ள 
ஆச்சரிேத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.  

நராநபாடிகஸ து்்றயில் 
நதைசிே அளவில் 10 விருதுக்ள 
யும், மாநிை அளவில் 8 விருது 
க்ளயும் ஜபற்றுள்ளார். ஜசாந்தை 
மாக நராநபாடிகஸ பயிற்சி நிறு 
வனத்்தை ே்டத்தி வருவநதைாடு, 
பள்ளி மாைவர்களுககு நராநபா 
டிகஸ பயிற்சி்ேயும் அளித்து 
வருகி்றார். 

இதுகுறித்து தைகவல் அறிந்து 
கருத்திக்கத்  ஜதைா்டர்பு 
ஜகாண்டநபாது,  தைான உருவாககி 
உள்ள சூரிேஒளியில் இேங்கக 
கூடிே கார் பற்றி விவரித்தைார். 
அவர் கூறிேதைாவது: ோன தைற்நபாது 
11-ம் வகுப்பு படித்து வருகிந்றன.  
3-ம் வகுப்பு படிககும்நபாநதை 
எனககு மினசாரம், கணினி மற்றும் 

நராநபாடிக ஆகிேவற்றில் ஆர்வம் 
ஏற்பட்டது. அ்தைத் ஜதைா்டர்ந்து பல் 
நவறு கணடுபிடிப்புகளில் ஈடுபட 
ந்டன.  

ரூ.500-ககு வீடடிநைநே ஏர் 
கூைர் தைோரிப்பு, கு்்றந்தை வி்ை 
யில் காதுநகடகும் இேந்திரம், 
காற்று மாசுபாட்்டக கடடுப்படுத் 
தும் கருவி உள்ளிட்ட பல்நவறு 
உபகரைங்க்ள வடிவ்மத்துள் 
நளன.  8-ம்  வகுப்பு படிககும் 
நபாது ஃப்யூச்சுரா நராநபாடிகஸ 

என்ற நிறுவனத்்தைத் ஜதைா்டங்கி, 
மாைவர்களுககு நராநபாடிகஸ 
குறித்து பயிற்சி அளித்து வரு 
கிந்றன. 

இந்நி்ையில், ோன புதிதைாக 
சூரிேஒளி மற்றும் மினசார 
நபட்டரியில் இேங்கக கூடிே 
கா்ர உருவாககி உள்நளன. 
ோளுககு ோள் அதிகரித்து 
வரும் எரிஜபாருள் வி்ைோல்,  
இனி எதிர்காைத்தில் அடுத்தை 
தை ் ைமு் ்ற யினரு க க ா ன 

கார்கள் சூரிேஒளியில் இேங்கக 
கூடிேதைாக இருககும். அவவாறு 
இேங்கக கூடிே கார்க்ள 
கு்்றந்தை வி்ையில் தைோரிகக 
நவணடும் எனபதைற்காக இந்தைக 
கா்ர உருவாககி உள்நளன. 
தைற்நபாது, இந்தைக காரின 
அடிப்ப்்டக கடடுமானத்்தை 
மடடுநம உருவாககி உள்நளன. 
இதைற்கு ரூ.35 ஆயிரத்தில் இருந்து 
ரூ.40 ஆயிரம் வ்ர ஜசைவாகி 
உள்ளது.  இ்தை முழு்மோன 
கார் வடிவமாக உருவாகக ரூ.70 
ஆயிரம் வ்ர ஜசைவாகும்.

நபட்டரி மற்றும் சூரிேஒளி 
நபனல்கள் மூைம் இேங்குவதைால், 
இந்தைக கார் பாதி வழியில் நிற்கும் 
என அஞ்சத் நதை்வயில்்ை. 
இந்தைக கா்ர வடிவ்மகக 
எனககு 2 முதைல் 3 வாரங்கள் 
வ்ர ஆனது. இந்தைக காருககு 
‘நபாடந்டா நவால்ஜ்டக’ என 
ஜபேர் சூடடியுள்நளன. இந்தைக 
காருககு காப்புரி்ம ஜப்றவும் 
திட்டமிடடுள்நளன என்றார்.

zS கிருத்திக் உருவாக்கியுள்ள சூரியஒளியில் இயங்கக் கூடிய ்கார். 

ஐடிஐயில் சசர 
விண்ணப்பங்கள் 
வரசவற்பு 

 �திருவள்ளூர் 
வ்டக்ர அரசினர் ஜதைாழிற்பயிற்சி 
நி்ைேத்தில்,  ஜதைாழிற்கல்வி 
பயிை  இ்ைேதைளம் மூை 
மாக விணைப்பங்கள் வரநவற் 
கப்படுகி்றன. 

ஃபிட்டர், எைகடரீஷிேன, 
நமாட்டார் ஜமககானிக ஆகிே 
பிரிவுகளில் நசர கு்்றந்தைபட 
சம் 10-ம் வகுப்பு நதைர்ச்சி ஜபற்றி 
ருகக நவணடும்.   ஜவல்்டர், ஒேர் 
நமன ஆகிே பிரிவுகளில் நசர 
கு்்றந்தைபடசம் 8-ம் வகுப்பு 
நதைர்ச்சி ஜபற்றிருகக நவணடும்.   

பயிற்சிக கட்டைம் இல்்ை. 
பயிற்சியில் நசரும் அ்னவருக 
கும் உதைவித் ஜதைா்க மாதைம் 
ரூ.750-ம்,  புத்தைகங்கள், சீரு 
்்டகள் காைணிகள் மற்றும் 
இைவச நபருந்து பேை அட்்ட 
ஆகிே்வ வழங்கப்படும். 

www.skilltraining.tn.gov.in  
என்ற இ்ைேதைளம் மூைம் 
வரும் 28-ம் நதைதிககுள் விண 
ைப்பிகக நவணடும். 

CHENNAI

ேனு ் கொடுத்� இரண்டு ்நொடகளில் கைனு�வி  
zz்கோஞ்சிபுரம் மோவட்்ட ஆட்சியர் துரித ந்டவடிகண்க

 �காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 
தைனது குடும்பம் வறு்மயில் 
வாடுவதைாகவும், ஜதைாழில் ஜசய்ே 
க்டன நவணடும் எனறும் மனு 
அளித்தை இரணடு ோடகளில் 
ஜபண ஒருவருககு ரூ.50 ஆயிரம் 
க்டனுதைவி்ே மாவட்ட ஆடசிேர் 
மா.ஆர்த்தி வழங்கினார்.

க்டந்தை ெூ்ை 9-ம் நதைதி 
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆடசிேர் 
அலுவைகத்தில் உள்ள மாவட்ட 
ஊரக வளர்ச்சி முக்ம 
கூட்டரங்கில், வாைாொபாத் 
ஒனறிேம், நதைவரிேம்பாககம் 
ஊராடசி்ேச் நசர்ந்தை ரமணி 
எனபவர் தைனககு மூனறு ஜபண 
குழந்்தைகள் இருப்பதைாகவும், 
ஏற்ஜகனநவ ்தைேல் ஜதைாழில் 
ஜசய்து வருவதைாகவும், வருமானம் 

நபாதைாதைதைால், ஜதைாழி்ை 
நமம்படுத்தை க்டனுதைவி அளிகக 
நவணடும் எனறும் மாவட்ட 
ஆடசிேரி்டம் மனு அளித்தைார்.

உைக வங்கி நிதி உதைவியு்டன 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 
காஞ்சிபுரம், வாைாொபாத் ஆகிே 2 
வட்டாரங்களில் 101 ஊராடசிகளில் 
‘தைமிழ்ோடு ஊரக புத்தைாககத் 
திட்டம்’ ஜசேல்படுத்தைப்படுகி்றது. 
இந்தைத் திட்டத்தில் ஜபணகள், 
ஆதிதிராவி்டர், பழங்குடியினர், 
மாற்றுத் தி்றனாளிகள், 
இ்ளஞர்கள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள 
ஜதைாழில் மு்னநவார், நவளாண 
சார்ந்தை மற்றும் நவளாண 
சாரா து்்றக்ளச் நசர்ந்தை 
உற்பத்திோளர்கள் இ்ைந்தை 
கூட்ட்மப்புகள் ஆகிநோருககு 
ஜதைாழில் ஜதைா்டங்க க்டனுதைவி 

அளிககப்படுகி்றது. மனு 
அளித்தை ரமணிககு இந்தை 
திட்டத்தில் க்டனுதைவி அளிகக 
மாவட்ட ஆடசிேர் மா.ஆர்த்தி 
உத்தைரவிட்டார்.

இதை்னத் ஜதைா்டர்ந்து அவர் 
ஏற்ஜகனநவ நமற்ஜகாணடு 
வரும்  ்தைேல் ஜதைாழி்ை 
நமம்படுத்தை ரூ.50 ஆயிரத்துககான 
க்டனுதைவி வழங்கப்பட்டது. அந்தை 
க்டனுதைவி்ே நேற்று மாவட்ட 
ஆடசிேர் வழங்கினார். இந்தை 
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஊரக 
வளர்ச்சி முக்மத்  திட்ட 
இேககுேர் பி.ஜெேசுதைா, ஊரக 
வாழ்வாதைார திட்ட இேககுேர் 
சீனுவாச ராவ, ஊரக புத்தைாககத் 
திட்ட மாவட்ட ஜசேல் அலுவைர் 
தினகர் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பைர் 
பங்நகற்்றனர். 

zS தமிழ்ாடு ஊர்க புத்தாக்்கத் திட்டத்தின் கீழ  ததயல் ததாழில் தெய்து வரும் ரமணிக்கு, ்காஞ்சிபுரம்  மாவட்ட  ஆடசியர் மா.ஆர்த்தி, 
ரூ. 50,000 ்க்டனுதவி வழஙகினார்.

`உஙகள ததாகுதியில் முதைலைச்சர்' திட்்டம்

ரூ.3.21 மகொடி ேதிபபில் ்நலத்திடை உ�வி
zzஊர்கத் சதோழில துணை அணமசசர் வழஙகினோர்

 �செஙகல்பட்டு
ஜசங்கல்படடு மாவட்டத்தில் 
`உங்கள் ஜதைாகுதியில் முதைை்மச் 
சர்' திட்டத்தினகீழ் ஜப்றப்பட்ட மனுக 
கள் மீது ே்டவடிக்க எடுககப்படடு,  
ரூ.3.21நகாடி மதிப்பிைான ேைத் 
திட்ட உதைவிக்ள ஊரகத் ஜதைாழில் 
து்்ற அ்மச்சர் தைா.நமா.அனப 
ரசன வழங்கினார்.

முதைல்வர் ஸ்டாலினின நதைர் 
தைல்  பிரச்சாரத்தினநபாது ஜபாது 
மககளி்டமிருந்து ஜப்றப்பட்ட 4.40 
ைடசம் மனுககள் மாவட்ட வாரி 
ோகப் பிரிககப்படடு, ே்டவடிக்க 
நமற்ஜகாள்ளப்படடுள்ளது.

அதைனபடி, ஜசங்கல்படடு மாவட 
்டத்தில் ஜமாத்தைம் 13,559 மனுக 
கள் ஜப்றப்படடு, அவற்றின மீது 
ே்டவடிக்க எடுககப்பட்டது. இ்தை 
ஜோடடி, 137  பேனாளிகளுககு 
ரூ.3.21 நகாடி மதிப்பிைான 
ேைத்திட்ட உதைவிக்ள நேற்று 
முனதினம் ஊரக ஜதைாழில் து்்ற 
அ்மச்சர் தைா.நமா.அனபரசன 
வழங்கினார்.

அவர் நபசும்நபாது, "ஜபாது 
மககளி்டமிருந்து ஜப்றப்பட்ட 
மனுககள் சி்றப்பு அலுவைரி்டம் 

ஒப்ப்்டககப்படடு, வ்கப்படுத் 
தைப்படடு, சம்பந்தைப்பட்ட து்்ற 
களுககு அனுப்பப்படடு, உரிே ே்ட 
வடிக்க நமற்ஜகாள்ளப்படுகி்றது.

இதைற்காக ஓர் இ்ைேதைளம் 
உருவாககப்படடு, அதில், மனுக 
கள் மீது எடுககப்பட்ட ே்டவடிக்க 
க்ள மககள் அறிந்துஜகாள்ளும் 
வ்கயில் ஏற்பாடு ஜசய்ேப்படடுள் 
ளது.

தைகுதிோன மனுககள் மீது 
உ்டனடிோக ே்டவடிக்க எடுககப் 
படடு, தீர்வு வழங்கப்படுகி்றது. 
நிராகரிககப்படும் மனுதைாரர் 

களுககு, மாற்று வழியில் அவர் 
களது  நதை்வ்ே நி்்றவு ஜசய் 
வற்கான வழிகாடடுதைலும் வழங் 
கப்படுகி்றது" என்றார்.

இந்தை நிகழ்ச்சிககு மாவட்ட 
ஆடசிேர் ஆ.ர.ராகுல் ோத்  
தை்ை்ம வகித்தைார். மாவட்ட 
வருவாய் அலுவைர் நக.பிரிோ, 
ஊரக வளர்ச்சி முக்ம திட்ட 
இேககுேர் ஜசல்வகுமார்,  சமூகப் 
பாதுகாப்புத் திட்ட து்ை ஆடசிேர்  
ஜெேதீபன, ஜசங்கல்படடு 
நகாட்டாடசிேர் நக.சாகிதைா பர்வின 
கைந்துஜகாண்டனர்.

zS தெங்கல்்படடில் ்த்டத்பற்ற உங்கள ததாகுதியில் முதலதமசெர் நி்கழசசியில் 
்பயனாளி்களுக்கு ் லத்திட்ட உதவி்கத்ள வழஙகிய அதமசெர் தா.மமா.அன்்பரென்.
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