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Ref: HAPL\SEC\58\2022-23 

BSE Limited National Stock Exchange of India Ltd 

Corporate Relationship Department Exchange Plaza, 5" Floor, 
2nd Floor, New Trading Ring, Plot No. C/1, G Block, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Bandra Kurla Complex, 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 Bandra(E), Mumbai — 400 051 

Stock Code: BSE: 531531 

NSE: HATSUN 

Dear Sir / Madam, 

Subject: Intimation regarding compliance with Regulation 84 of the Securities and 

Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2018, as amended (“SEBI ICDR Regulations”) and Regulation 30 

read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (“SEBI 

Listing Regulations”) - Newspaper Advertisement 

Further to our earlier intimations dated 19'* September, 2022 and 3 December, 2022 
in relation to the proposed issuance of fully paid-up Equity Sheres for an amount 

aggregating up to $30,107.02 lakhs (assuming full subscription) on a rights basis to 

the Eligible Equity Shareholders of the Company as on the Record Date ie., 8" 

December, 2022 in accordance with the SEBI ICDR Regulations and other applicable 

laws including the circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of 

newspaper advertisements issued by the Company and published today, ie., 15" 

December, 2022 (i) in all editions of Financial Express, an English national daily 

newspaper; (ii) in all editions of Jansatta, a Hindi national daily newspaper; and (iii) 

in the Chennai edition of Dina Kural, a Tamil daily newspaper (Tamil being the 

regional language of Tamil Nadu, where the Comvany’s registered office is located). 

This intimation is being issued in terms of Regulation 84(1) of the SEBI ICDR 

Regulations pursuant to which we are required to intimate the Stock Exchanges for 

dissemination of the aforementioned newspaper advertisements, on their respective 

websites at least two days before the Issue Opening Date. 
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Hatsun Agro Product Ltd. 

Registered Office: 

No.41 (49), Janakirarn Colony Main Road 

Janakiram Colony, Arumbakkam, 

Chennai - 600 106, Tamil Nadu, India. 

E; info@hap.in | www.hap.in 

CIN: L15499TN 1986PLC012747 

  

Corporate Office: 

No.14, TNHB ‘A’ Road, 

Sholinganallur, Chennai - 600 119, 

Tamil Nadu, India, 

P: +91 44 2450 1622 

F: +91 44 2450 1422 

   

All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same 

meaning as ascribed to such terms in the letter of offer dated 3" December, 2022. 

Kindly take the above on your records. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For Hatsun Agro Product Limited 

ae 
G Somasundaram 

Company Secretary and Compliance Officer s 
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சினிமா விளையாட்டு

äHâ™ AK‚ªè†®ù£™ ÞƒAô£‰¶  
AK‚ªè† õ÷˜‰îî£‹-: «ü£v ð†ô˜

ÞLò£ù£M¡ c„ê™ ¹¬èŠðìˆFŸ° °M»‹ ¬ô‚v

14 ï£†èœ îQ¬ñ:25 «ð˜ ªè£‡ì ÜE AK‚ªè† ió˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ 14 ï£†èœ 
îQ¬ñ : ï¬ìº¬øè¬÷ ªõOJ†ì äCC

ªê¡¬ù,  «ñ 24:
ä H â ™  ð í ñ ¬ ö 

ió˜è¬÷ âŠð®ªò™ô£‹ 
ñù¬ê ñ£ŸP¬õˆ¶œ÷¶ 
â¡ð¶ Üõ˜èœ M´‚°‹ 
è¼ˆ¶è¬÷‚ ªè£‡«ì 
ª î K ‰¶  ª è £œ÷  º® 
»‹.
ÜŠð®Šð†ì å¡Áî£¡ 

ÞƒAô£‰¶ ÜFó® ió˜ 
«ü£v ð†ô˜ îŸ«ð£¶ äHâ™-
‚è£è õ£‚èôˆ¶ õ£ƒè å¼ 
ð® «ñ«ô «ð£Œ äHâ™ 
AK‚ªè†®ù£™ ÞƒAô£‰¶ 
AK‚ªè† õ÷˜‰î¶ â¡Á 
å¼ ‘H†’-äŠ «ð£†´œ÷£˜. 
ÞƒAô£‰F¡ AK‚ªè† 
ð £ ó ‹ ð Kò‹  â ˆî¬èò 
õóô£Á ªè£‡ì¶ â¡Á 
ÝƒA«ôò˜èœ îƒè¬÷Š 
¹ è › ‰¶  ª è £ œõ î Ÿ° 
ñ£ø£è ð†ô˜ äHâ™ ã«î£ 
ÞƒAô£‰¶ AK‚ªè†¬ì 

õ÷˜ˆ¶œ÷¶ â¡Á ÃÁAø£˜. 
âŠð®? ®20 AK‚ªè†¬ì ºî¡ 
ºîL™ ÜPºè‹ ªêŒî«î 
ÞƒAô£‰¶î£¡.
“äò«ñ Þ™¬ô, ê‰«îèI¡P 

ÞƒAô £ ‰¶  A K ‚ ª è † 
äHâ™Lù£™ õ÷˜‰¶œ÷¶. 
ÜF™ M¬÷ò£®«ò bó 
«õ‡´‹ â¡ð«î â¡ Ý¬ê. 
äHâ™ AK‚ªè†î£¡ àôA¡ 

Cø‰î ªî£ì˜ . Üî£õ¶ 
àôè‚«è£Š¬ðèœ cƒèô£è.
äHâ™ ªî£ìK™ Cô êõ£™èœ 

I è Š H ó ñ £ î ñ £ ù ¬ õ , 
àî£óíñ£è Ý˜CHJ¡ 
«è£L, ®M™Lò˜v, ªèŒ™ 
ÝA«ò£˜ «ì™ vªìŒ¡, üvH-
Kˆ ¹‹ó£¬õ, ñLƒè£¬õ 
âF˜ªè£œÀ‹ ²õ£óCò‹, 
õ÷˜„C»Á‹ å¼ °ö‰¬îò£è 

Üˆî¬èò AK‚ªè†¬ìˆî£¡ 
M¬÷ò£ì M¼‹¹«õ£‹, 
ð£‡ìC AK‚ªè†. Ü¬ùˆ¶ 
ÜEè¬÷»‹ èô‰¶ M´ƒèœ 
«è£L, ®M™Lò˜v «ê˜‰¶ 
Ý´õ¬îŠ ð£˜Šð¶ âˆî¬ù 
²õ£óCò‹.
ÞƒAô£‰¶ AK‚ªè† äHâ™-

àì¡ å¼ ²õ£óCòñ£ù 
õóô£Á ªè£‡ì¶. ªèM¡ 
d†ì˜ê¡ °Pˆî ÝõíŠðì‹, 
Üõ˜ âŠð® ÞF™ ß´ðì 
M¼‹Hù£˜, Üõ˜ ê‰Fˆî 
Þ¬ìÎÁèœ.
ª è M ¡  d † ì ¡ ê ¡ 

à‡¬ñJ™ ï£ƒèª÷™ 
ô£‹ äHâ™ Ý´õîŸ° 
ð£ô‹ Ü¬ñˆ¶‚ ªè£´ˆ 
îõ˜ .  õ÷¼‹ AK‚ªè† 
ió˜èÀ° äHâ™ âšõ÷¾ 
º‚Aò‹ â¡ð¬î d†ì˜ê¡ 
àí˜‰F¼‚Aø£˜.” â¡Aø£˜ 
«ü£v ð†ô˜.

Þvô£ñ£ð£ˆ, «ñ 24:
ð£Avî£¡ AK‚ªè† ÜE Ýèv† 

ñ£î‹ ÞƒAô£‰¶ ªê¡Á Í¡Á ªìv† 
ñŸÁ‹ Í¡Á ®20 «ð£†®èO™ M¬÷ò£ì 
Þ¼‚Aø¶.
Þ¼ ï£†®¡ AK‚ªè† «ð£˜´èÀ‹ 

«ð„²õ£˜ˆ¬î ïìˆFòF™ ê£îèñ£ù 
º®¾ â†ìŠð†´œ÷¶.  ð£Avî£¡ 
ÜE º¡ùî£è«õ ÞƒAô£‰¶ 
ªê¡Á 14 ï£†èœ îQ¬ñŠð´ˆF 
ªè£œ÷ Þ¼‚Aø¶. Üî¡H¡ ðJŸC 
«ñŸªè£‡´ «ð£†®èO™ M¬÷ò£ì 
Þ¼‚Aø¶. å¼«õ¬÷ ió˜èÀ‚° 
«ê£˜¾ ãŸð†ì£™ ñ£ŸÁ ió˜è¬÷ îò£˜ 

ªêŒ»‹ õ¬èJ™ 
25 «ð˜ ªè£‡ì 
ÜE»ì¡ ªê™ô 
Þ¼‚Aø¶.
Þ ¶ ° P ˆ ¶ 

ð £ A v î £ ¡ 
AK‚ªè† «ð£˜´ î¬ôõ˜ õ£C‹ è£¡ 
ÃÁ¬èJ™ ‘‘ÞƒAô£‰¶ ªê¡ø Hø° 
âƒè¬÷ îQ¬ñŠð´ˆF‚ ªè£œ÷ 14 
ï£†èœ «î¬õŠð´Aø¶. Üî¡H¡ 
«ð£¶ñ£ù Ü÷¾‚° ðJŸC ªðø 
«ïó‹ àœ÷¶. Þîù£™ «ð£†® 
ï¬ìªðÁ‹ ï£†èÀ‚°œ ió˜èœ 
îò£ó£AM´õ£˜èœ.

ÞƒAô£‰¶ ªî£ì¼‚° 
îò£ó£°‹ ð£Avî£¡

ªõOï£†´ h‚°èœ: 
àˆîŠð£ M¼Šð‹

¶ð£Œ,  «ñ 24:
ªè£«ó£ù£ ¬õóv î£‚è‹ 

è£óíñ£è àôè‹ º¿õ¶‹ 
M¬÷ ò £ † ´  « ð £ † ® è œ 
è´¬ñò£è ð£F‚èŠð†ì¶. 
«ð£†®èœ, ðJŸCèœ e‡´‹ 
ïì‚°‹«ð£¶ H¡ðŸø «õ‡®ò 
ð™«õÁ õNº¬øè¬÷ Ü¬ùˆ¶ 
M¬÷ò£†´ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ 
ªõOJ†´ õ¼A¡øù.
 Þ‰î G¬ôJ™ AK‚ªè† 

« ð £ † ® è œ  e ‡ ´ ‹ 
ªî£ìƒ°‹«ð£¶ «ñŸªè£œ÷ 
«õ‡®ò ð£¶è£Š¹ õNè£†´î™ 
ï¬ìº¬øè¬÷ ê ˜õ«îê 

AK‚ªè† è¾¡C™ (ä.C.C.) ÜP-
Mˆ¶œ÷¶.
ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ ðóõ£ñ™ 

Þ¼‚è å¼ ªî£ìK™ ðƒ«èŸ°‹ 
ió˜èœ Ü¬ùõ¼‹ «ð£†®‚° 
º¡¹ 14 ï£†èœ îQ¬ñŠð´ˆF 
ªè£œÀ‹ ðJŸC ºè£I™ 
è†ì£ò‹ ðƒ«èŸè «õ‡´‹. 
ÜŠ«ð£¶ Üõ˜èOì‹ àì™ ªõŠð 
G¬ô ðK«ê£î¬ù, ªè£«ó£ù£ 
ðK«ê£î¬ù «ñŸªè£œ÷Šð´‹.
åšªõ£¼ ÜEJ½‹ î¬ô¬ñ 

ñ¼ˆ¶õ ÜFè£K Ü™ô¶ 
àJ˜ ð £¶è£Š¹ ÜFè£K 
GòI‚èŠð´õ£˜.

Ü ó C ¡  M Fº¬ ø è ¬÷ 
Üñ™ð´ˆ¶õîŸ°‹, ðJŸC 
ñŸÁ‹ «ð£†®¬ò e‡´‹ 
ªî £ ìƒ°õîŸè £ù àJ˜ 
ð£¶è£Š¹ F†ìˆFŸ° Þõ˜ 
ªð£ÁŠð£õ£˜.
ðJŸCJ¡«ð£¶ ió˜èœ 

Þ¬ìJ™ æŒ¾‚è£è ªõO«ò 
ªê™ô ÜÂñF A¬ìò£¶.
ió˜èœ îƒè÷¶ ªî£ŠHèœ, 

¶‡´èœ, ê¡A÷£v àœO†ì 
ªð£¼†è¬÷ ï´õKì«ñ£ Ü™ô¶ 
êè ió˜èOì«ñ£ ªè£´‚è ÜÂñF 
Þ™¬ô.
ió˜èœ ñŸÁ‹ ï´õ˜èœ 

AK‚ªè†  è÷ˆF™ êÍè 
Þ¬ìªõO¬ò H¡ðŸø «õ‡´‹. 
ï´õ˜èœ ¬è»¬ø ÜE‰¶ 
Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ð¶ à†ðì 
ð™«õÁ õNè£†´î™è¬÷ 
ä.C.C. ªõOJ†´œ÷¶.
AK‚ªè† ð‰¶è¬÷ ð÷ð÷Š 

ð£‚è â„C¬ô ðò¡ð´ˆî‚Ãì£¶ 
â¡Á ä.C.C. °¿ ðK‰¶¬ó 
ªêŒ¶ Þ¼‚Aø¶. Ü«î «ïóˆ 
F ™  M ò ˜ ¬ õ ‚ °  î ¬ ì  
Þ™¬ô.
â„C½‚° î¬ì MF‚èŠð†®¼Š 

ð¶ ð¾ô˜èÀ‚° Iè¾‹ 
êõ£ô£ùî£°‹.

ªê¡¬ù,  «ñ 24:
ªõOï£†´ ®20 h‚ ªî£ì˜èO½‹ Þ‰Fò£¬õ„ 

«ê˜‰î ió˜è¬÷ M¬÷ò£ì ÜÂñF‚è «õ‡´‹ 
âù àˆîŠð£ M¼Šð‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜.
äHâ™ â¡ø ªðòK™ ®20 h‚ ªî£ì¬ó èì‰î 

2008-‹ Ý‡®™ Þ¼‰¶ HCCä ïìˆF õ¼Aø¶. 
ÞF™ Þ‰Fò ió˜èœ ñŸÁ‹ ªõOï£†´ ió˜èœ 
èô‰¶ ªè£‡´ M¬÷ò£´Aø£˜èœ. ð£Avî£¡ 
ió˜èÀ‚° ñ†´‹ ÜÂñFJ™¬ô.Þ‰Fò£M™ äHâ™ 
ªî£ì˜ ï¬ìªðÁõ¶ «ð£¡Á ÝvF«óLò£M™ H‚ 
ð£w h‚, ªõv† Þ‡¯R™ ègHò¡ HKeò˜ h‚, 
ªî¡ÝŠHK‚è£M™ ñ£¡C ÅŠð˜ h‚, õƒè£÷ 
«îêˆF™ õƒè£÷«îê‹ HKeò˜ h‚ «ð£¡ø ®20 
ªî£ì˜èœ ïìˆîŠð†´ õ¼A¡øù.
Þ‰Fò£¬õ„ «ê˜‰î AK‚ªè† ió˜èœ ñŸø 

ªî£ì˜èO™ M¬÷ò£ì ÜÂñF‚èŠðìM™¬ô. 
»õó£x Cƒ äHâ™ àœðì Ü¬ùˆ¶ õ¬è AK‚ªè† 
«ð£†®J½‹ Þ¼‰¶ æŒ¾ ªðŸøî£™ èùì£M™ 
ïìªðŸÁ õ¼‹ °«÷£ð™ ®20 h‚A™ M¬÷ò£ì 
ÜÂñF‚èŠð†ì£˜. ñŸø ió˜èÀ‚°‹ Ü¶«ð£¡Á 
ÜÂñF õöƒè «õ‡´‹ â¡Á ó£H¡ àˆîŠð£ 
M¼Šð‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜.
Þ¶°Pˆ¶ àˆîŠð£ ÃÁ¬èJ™ ‘‘ªõOï£†®™ 

ï¬ìªðŸÁ õ¼‹ ®20 h‚ ªî£ì˜èO™ M¬÷ò£ì 
ÜÂñF‚è£M†ì£™, Ü¶ ð£FŠ¬ð ãŸð´ˆ¶‹. 
°¬ø‰îð†ê‹ å¡Pó‡´ h‚A™ M¬÷ò£ì ÜÂñF 
ÜOˆî£™ Ãì, CøŠð£ùî£è Þ¼‚°‹. ãªù¡ø£™, 
AK‚ªè† °Pˆ¶ «ñ½‹ èŸÁ‚ªè£œ÷, õ÷˜„C ªðø 
àîMèóñ£è Þ¼‚°‹’’ â¡ø£˜.

19 ‹ «îF W˜ˆF 
ðì‹ Khv ÝAø¶!! 
ÜF˜„CJ™ F¬óòóƒè 

àK¬ñò£÷˜èœ

   îI›, ªî½ƒ°, Þ‰F ðìƒèO™ ï®ˆ¶ 
Iè¾‹ Hóðôñ£ù ï®¬è ÞLò£ù£M¡ 
c„ê™ ¹¬èŠðì‹ ¬õóô£A õ¼Aø¶.
îI› CQñ£M™ èì‰î 2006-‹ Ý‡´ 
ªõOõ‰î «è® F¬óŠðìˆF¡ Íô‹ 
ÜPºèñ£ù£˜ ï®¬è ÞLò£ù£. MüŒ 
ï®ŠH™  ûƒè˜ Þò‚èˆF™ ªõOò£ù 

‘ï‡ð¡’ F¬óŠðìˆF™ èî£ï£òAò£è 
ï®ˆ¶ Hóðôñ£ù£ .̃ ªî½ƒ°, Þ‰F F¬óŠ 
ðìƒèO½‹ º¡ùE èî£ï£òAò£è 
õô‹ õ‰î£˜.
å™Lò£ù Þ´Š¹‚° ¹è›ªðŸø ÞLò£ù£ 
F¯˜ â¡Á àì™ â¬ì ÜFèñ£ù£˜. 
îŸ«ð£¶ àì™ â¬ì¬ò °¬øˆ¶ e‡´‹ 

CQñ£M™ ï®‚è îò£ó£A õ¼A¡ø£˜.
Þ‰G¬ôJ™ c¼‚°œ c„êô®‚°‹ 
¹¬èŠðìˆ¬î ªõOJ†´ Þ¼‚Aø£˜ 
ÞLò£ù£. Þ‰î ¹¬èŠðì‹ îŸ«ð£¶ 
êÍè õ¬ôˆî÷ˆF™ ¬õóô£è ðóM 
õ¼Aø¶. «ñ½‹ Þ‰î ¹¬èŠðìˆFŸ° 
ðô ¬ô‚vèÀ‹ °M‰¶ õ¼Aø¶.

   H‚ð£v Gè›„C Íô‹ Iè¾‹ Hóðôñ£ù ªûK¡ õ¼ƒè£ô èíõ˜ ðŸP 
ñù‹ Fø‰î «ðCJ¼‚Aø£˜.
îÂw ï®ˆî ¶œÀõ«î£ Þ÷¬ñ ðìˆF™ ÜPºèñ£ùõ˜ ªûK¡. Þ¬îò´ˆ¶ 
MC™, àŸê£è‹ àœO†ì ðìƒèO™ ï®ˆî£˜. èñ™ ªî£°ˆ¶ õöƒAò H‚ð£v 
3 YêQ™ èô‰¶‚ ªè£‡´ Iè¾‹ Hóðôñ£ù£˜.
Þ‰G¬ôJ™ ªûKQì‹ F¼ñí‹ °Pˆ¶ «è†ìîŸ°, ‘’F¼ñí‹ ªêŒò, ï‹ 
õ£›M™ ò£ó£õ¶ å¼õ˜ Þ¼‚è «õ‡´‹. ÜŠð®ò£ù å¼õ˜ ÞŠ«ð£¶ â¡ 
õ£›‚¬èJ™ Þ™¬ô. Ü¶¾‹ Þ™ô£ñ ï£ñ ÞŠ«ð£ áóìƒ°ô Þ¼‚«è£‹, 
ï£¡ i†´‚°œ«÷, õó «ð£ø â¡ Þ÷õóê¼‚è£è è£ˆ¶†´ Þ¼‚«è¡’’ â¡Á 
ÃP»œ÷£˜.

ï®¬è W˜ˆF ²«ów èì‰î 2000 -èO™ °ö‰¬î ï†êˆFóñ£è 
ÜPºèñ£ù£ .̃ 2013 Ýõ¶ Ý‡®™ Wî£…êL ñ¬ôò£÷ˆ F¬óŠðìˆF¡ 
Íôñ£è èî£ï£òAò£è ÜPºèñ£ù£˜. Üî¡ H¡¹ ðô îI› 
F¬óŠðìˆF™ ï®ˆ¶ õ¼Aø£˜.
îŸ«ð£¶ Þ‰Fò£M™ ªè£«ó£ù£ ðóõ¬ô î´‚è áóìƒ° èì‰î 40 

ï£†èÀ‚°‹ «ñô£è Þ¼‚Aø¶. Þîù£™ â‰î å¼ ¹¶ F¬óŠðìƒèœ 
Khê£è£ñ™ Þ¼‚Aø¶. ªê¡ê£˜ ºîŸªè£‡´ ð‚è£õ£è ¬õˆF¼‚°‹ 
ðô îò£KŠð£÷˜èO¡ ªõOf´‚è£è è£ˆF¼‚Aø£˜èœ.
áóìƒ° îŸ«ð£¬î‚° º®ò£¶ , Üîù£™ ñ‚èœ F¬óòóƒ°‚° 

õ¼õîŸè£ù ê£ˆFò‹ Iè¾‹ °¬ø¾. Þîù£™ F¬óòóƒ° 
àK¬ñò£÷˜èÀ‚°‹ êK îò£KŠð£÷˜èÀ‚°‹ êK ïwì‹ ñ†´«ñ 
I…²‹. Üîù£™ , æ®® GÁõùƒèœ ¹Fò ðìƒè¬÷ «ïó®ò£è 
Khv ªêŒò «ð„² õ£˜ˆ¬îè¬÷ ïìˆî Ýó‹Hˆîù.
îIN™ «ü£Fè£ ï®ˆ¶œ÷ ‘ªð£¡ñèœ õ‰î£œ’ ªõOò£è àœ÷¶. 

îŸ«ð£¶ Þò‚°ù˜ è£˜ˆF‚ ²Š¹ó£x îò£KŠH™, W˜ˆF ²«ów ï®ŠH™ 
à¼õ£ù ªðƒ°M¡ ðìˆ¬î «ïó®ò£è õ¼‹ ü¨¡ ñ£î‹ Ü«ñê£¡ 
H¬óI™ ªõOò£è àœ÷¶. Þ¬î W˜ˆF ²«ów îù¶ ®M†ì˜ 
ð‚èˆF™ ªîKMˆ¶œ÷£˜.

õ¼ƒè£ô èíõ˜ ðŸP 
ñù‹ Fø‰î ªûK¡

2 ñ£îƒè÷£è  
ªõOï£†®™ îM‚°‹ 

ï®¬èñ¾Qó£Œ
Hóðô Þ‰F ï®¬è ñ¾Qó£Œ 4 à¬ì»ì¡ 

2 ñ£îƒè÷£è ªõOï£†®™ C‚A îMˆ¶ 
õ¼Aø£˜.
Hóðô Þ‰F ï®¬è ñ¾Qó£Œ. Þõ˜ 

M÷‹ðó ðìªñ£¡P™ ï®ŠðîŸè£è Ü¹î£H 
ªê¡Á Þ¼‰î£˜. ðìŠH®Š¹ ïì‰¶ 
ªè£‡®¼‰î«ð£¶ ªè£«ó£ù£ áóìƒ° 
HøŠH‚èŠð†ì¶. Mñ£ù «ð£‚°õóˆ¶‹ 
óˆ¶ ªêŒòŠð†ì¶. Þîù£™ ñ¾Qó£ò£™ 
Þ‰Fò£ F¼‹ð º®òM™¬ô. èì‰î 
2 ñ£îƒè÷£è Ü¹î£HJ«ô«ò C‚A 
îM‚Aø£˜. Þ¶°Pˆ¶ Üõ˜ ÃPòî£õ¶:-
M÷‹ðó ðìŠH®Š¬ð Cô ï£†èO™ º®ˆ¶ 

Mìô£‹ â¡Á ªê£™L â¡¬ù Ü¬öˆ¶ 
õ‰îù˜. Þîù£™ 4 ï£†èÀ‚° «î¬õò£ù 
à¬ìè¬÷ ñ†´«ñ â´ˆ¶ õ‰«î¡. 
áóìƒAù£™ â¡ù£™ Þ‰Fò£¾‚° F¼‹ð 
º®òM™¬ô. 4 ï£œ à¬ìè«÷£´ 2 
ñ£îƒè÷£è Ü¹î£HJ™ îMˆ¶‚ªè£‡´ 
Þ¼‚A«ø¡.
ÞŠð® å¼ èwì G¬ô¬ñ ãŸð´‹ â¡Á 

ï£¡ G¬ùˆ¶ ð£˜‚è«õ Þ™¬ô. åšªõ£¼ 
ï£À‹ Mñ£ù‹ âŠ«ð£¶ A÷‹¹‹ â¡ð¬î 
Ý˜õñ£è âF˜ð£˜‚A«ø¡. ªîK‰î Cô 
ï‡ð˜èœ Þ¼Šðî£™ æó÷¾ G‹ñFò£è 
Þ¼‚A«ø¡.

êÍè õ¬ôˆî÷ˆF™ ¬õóô£°‹ 
MüŒ «ê¶ðF ðì «ð£vì˜

H.M¼ñ£‡® Þò‚èˆF™ MüŒ «ê¶ðF ï®ŠH™ à¼õ£AJ¼‚°‹ 
¹Fò ðìˆF¡ ð˜v† ½‚ «ð£vì˜ êÍè õ¬ôî÷ˆF™ ¬õóô£A õ¼Aø¶.
H.M¼ñ£‡® Þò‚èˆF™ à¼õ£A»œ÷ ðì‹ è/ªð.óíCƒè‹. 

èî£ï£òA¬ò ¬ñòñ£è‚ ªè£‡´ à¼õ£A»œ÷ Þ‰îŠ ðìˆF™ ävõ˜ò£ 
ó£«üw ºî¡¬ñ èî£ð£ˆFóˆF™ ï®ˆ¶œ÷£˜. MüŒ «ê¶ðF CøŠ¹ˆ 
«î£ŸøˆF™ õ¼Aø£˜. «è.«ü.Ý˜ vÇ®«ò£v GÁõù‹ îò£Kˆ¶œ÷ 
Þ‰îŠ ðìˆF™ êºˆFó‚èQ, «õô.ó£ñÍ˜ˆF, ðõ£Q ÿ ÝA«ò£˜ 
º‚Aò èî£ð£ˆFóˆF™ ï®ˆ¶œ÷ù˜.  Þ‰G¬ôJ™ ÞŠðìˆF¡ ð˜v† 
½‚ «ð£vì¬ó Þ¡Á ñ£¬ô ðì‚°¿Mù˜ ªõOJ†ìù˜. Þ‰î «ð£vì˜ 
óCè˜è¬÷ èõ˜‰¶ êÍè õ¬ôˆî÷ˆF™ ¬õóô£A õ¼Aø¶.
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தனித்து 
இருப்போம் 

க�ோ்�ோனோவை 
ஒழிப்போம்

ராேொெபுரம,மே.23

்சமூக இ்ைகவளியுைன் 
ஆட்நைொககள இயஙக 
அனு�தி, அவதிப்படும் 
ஆட்நைொ கதொழிலொ்ளர 
கு டு ம் ்ப ங க ளு க கு 
ரூ.15ஆயிரம் நிவொரணம் 
வழஙக நவண்டுக�ன  
தமிழ ே ொடு  ஆட்நைொ 
கதொழிலொ்ளர ்சம்ந�்ளனம் 
்சொரபில் க்பரும்திரள 
ஆரப்பொட்ைம் ேைத்த 
ந்பொவதொக கதரிவித்தனர. 

தமிழேொடு ஆட்நைொ 
கதொழி லொ்ளர ்சம்ந� 
்ளனம்(சிஐடியு) ரொ�ேொத 
புரம்  �ொவட்ை த்லவர 
கு�ொர, க்பொதுச க்சயலொ்ளர 
சிவொஜி க்சயதியொ்ளர 
களிைம் கூறு்கயில்,

 தமிழகத்தில் ேொன்கொவது 
கட்ை ஊரைஙகு ந� 
3 1 வ ் ர  அறிவி க க ப 
்பட்டுள்ளது. ஏறகனநவ 
5 5 ே ொட்களுககு ந�ல்  
கைநதுவிட்ை நி்லயில் 
இநத ஊரைஙகு நீட்டிபபு 
ஆட்நைொ கதொழிலொ்ளரகள 
உளளிட்ை மு்றை்சொரொ 
கதொழிலொ்ளரக்்ள கடும் 
அதிரசசிககு உள்ளொககி 
யு ள ்ள து .  ஆ ட் நை ொ 
்சககரஙகள ்சொ்லகளில் 
உரு்ளொததொல் ஆட்நைொ 
க த ொ ழி ல ொ ்ள ர க ளி ன் 
வ ொ ழ க்க  ்ச க க ர ம் 
கடு்�யொன வறு்� 
்யயும், கேருககடி்யயும் 
்சநதித்துள்ளது. 

அ்னத்து ஆட்நைொ 
கதொழிலொ்ளரகளுககும் 
ரூ.15 ஆயிரம் நிவொரணம் 
வ ழ ங க  ந வ ண் டு ம் ,  

்சமூக இ்ைகவளி்ய 
க ் ை ப பி டி த் து 
ஆட்நைொகக்்ள இயகக 
அனு�திகக நவண்டும் என 
தமிழக முதல்வருககு  இ 
க�யில் மூலம் ்பல �னுககள 
அனுபபியுளந்ளொம். 

ே ை வ டி க ்க 
இ ல் ்ல  ஆ ட் நை ொ 
கதொழிலொ்ள ரக்்ள அரசு 
கண்டுககொள்ளொதது  மிகுநத 
நவத்னயளிககிறைது

 கதொழிலொ்ளர ேலவொரிய 
உறுபபினரகளுககு �ட்டுந� 
ககொநரொனொ  நிவொரண 
நிதி வழஙகப்படும் என 
அரசு அறிவித்தது, அநத 
நிதியும் ்பலருககு கி்ைகக 
வில்்ல.  கதொழிலொ்ளர 
ேலவொரிய அலுவலகத் 
தி ற கு ம் , வீ ட் டி ற கு ம் 
அ ் ல யு ம்  அ வ ல ம் 
கதொைரகிறைது. கதொழிலொ்ளர 
ேலவொரியத்தில் ்பதிவு 
க ்ச ய த ,  க ்ச ய ய ொ த 
அ்னத்து  ஆட்நைொ 
கதொழிலொ்ளரகளுககும் 
நி வ ொ ர ண ம்  வ ழ ங க 
நவண்டும்.  ேொன்கொம் 
க ட் ை  ஊ ர ை ங கி ல் 
ஆட்நைொககளுககு த்ளரவு 
இருககும் என எதிர்பொரத்த 

நி்லயில், அனு�தியும் 
வ ழங க ப ்பைவில்்ல , 
நி வ ொ ர ண மு ம் 
வழங க ப ்பைவில்்ல . 
வொழவொதொரம் இன்றி வொடும் 
ஆட்நைொ கதொழிலொ்ளரகள 
க்பரும் அதிரசசியில் 
உள்ளனர .  ஆட்நைொ 
க த ொ ழி ல ொ ்ள ர க ளி ன் 
நி ் ல ் ய  அ ர சு க கு 
கதரிவிகக  ந்பொரொடுவ்த 
தவிர எஙகளுககு  நவறு 
வழியில்்ல .  சிஐடியு 
ஆட்நைொ கதொழிலொ்ளரகள 
்சம்ந�்ளனத்தின் ்சொரபில்  
ரொ�ேொதபுரம் �ொவட்ை 
ஆட்சியர அலுவலகத்தில் 
ஆரப்பொட்ைம் ேைத்துவது 
என முடிவு க்சயதுளந்ளொம். 
்சமூக இ்ைகவளிநயொடு 
ஆட்நைொககள இயகக 
அனு�தி தரநவண்டும். 
ஆட்நைொ கதொழிலொ்ளரகள 
குடும்்பம் வொழ ஒவ்கவொரு 
குடும்்பத்திறகும் ரூ.15ஆயிரம்  
வழஙகநவண்டும்  என 
வலியுறுத்தி ஆட்நைொ 
கதொழிலொ்ளரகள  ேைத்தும் 
ந ்ப ொ ர ொ ட் ை த் தி ற கு 
அ்னவரும்  ஆதரவு 
த ர  ந வண்டும்  என 
கதரிவித்தொர. 

ஆடமொ ட�ாழிலா்ளர்க்்ள கண்டு டகாள்ளா� அ�்ெ கண்டித்து 
டபருநதி�்ள ஆர்ப்பாடெம் நெத்�ப்படும் என எசெரிக்்க

து்பொய ்சொ்லகள 
�றறும் ந்பொககுவரத்து 
ஆ்ணயம், து்பொய ைொகஸி 
ேம்்பர தட்டுகளின்   அமீரக 
உரி்�யொ்ளரகளுககு 
கைநத 10 ஆண்டுகளில் 
விநிநயொகிககப்பட்ை 
ந்பொன்ை  ஐககிய அரபு 
அமீரகத்தின்  து்ணத் 
த்லவரும் பிரத�ரும், 
து்பொய ஆட்சியொ்ளரு�ொன 
நஷக முக�து பின் 
ரஷீத் அல் �கதூமின் 
உத்தரவின் ந்பரில் 1.5 
பில்லியன் திரெம்ஸ் 
வழஙகப்பட்டுள்ளது. .

ைொகஸி தட்டு களின் அமீரக  
உரி்�யொ்ள ரகளி்ைநய நஷக 
முக�து ஆண்டுநதொறும் விநிநயொகிககும் 
ந்பொனஸ் ்சமூகத்தின் ேல்ன உறுதி 
க்சயவ தறகும் குடும்்பஙகளுககு க்சழிப 
்்பயும் �கிழசசி்யயும் தரு வதில் அவர 
ககொண்டுள்ள ஆரவத்்த பிரதி்பலிககிறைது 

என்று ஆரடிஏ இயககுேர 
கஜனரல் �றறும் நிரவொக 
இயககுேரகள குழுவின் 
த ் ல வ ர  � த் த ொ ர 
முெம்�து  அல் தொயர 
கதரிவித்தொர. .

து ்ப ொ ய  ை ொ க ஸி 
கொரப்பநரஷன் �றறும் 
அதன் உரி்�யொ்ளர 
நிறுவனஙக்ளொல் 

இ ய க க  ப ்ப டு ம் 
ே ம் ்ப ர  தட்டு களின்  
உரி்�யொ்ளரகளுககு 
ஈத் அல் ஃபித்ர நிகழவின் 
ந்பொது, 51 மில்லியன் 

திரெம்ஸ்  �திபபுள்ள 2019 ந்பொன்ை 
விநிநயொகிகக உத்தரவிட்ை ஆட்சியொ்ளருககு 
�த்தொர முெம்�து  அல் தொயர  ேன்றி 
கதரிவித்தொர.

3 , 0 5 2  ை ொ க ஸி  த ட் டு க ளி ன் 
உரி்�யொ்ளரகள அவரது நஷக முக�து 
பின் ரஷீத் அல் �கதூமின் தொரொ்ள 
குணத்தொல் ்பயன ் ைவொரகள.

துபாய் ொக்ஸி உரி்ேயா்ளர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளில் 
1.5 பில்லியன் திர்்ஹம்ஸ மபானஸ வழஙக துபாய் 

பி��ேர்  மெக் மு்ஹம்ேது உத்��வு

்சவூதி அநரபியொவில் 
உள்ள உச்சநீதி�ன்றைம்  தன் 
ரொஜொஙகம்  முழுவதும் 
உள்ள அ்னத்து முஸ்லிம் 
களுககும் ர�லொன் 29 
கவளளிககிழ்� �ொ்ல 
ஷவ்வொல் �ொதத்தின் 
பி்றை கொண அ்ழபபு 
விடுத்துள்ளது.

உ ச ்ச நீ தி � ன் றை ம் 
த ன து  அ றி வி ப பி ல் , 
பி ் றை  தி றை ந த க வ ளி  
கண்க்ளொல்  அல்லது 
கதொ்ல நேொககியின் 
மூலம் யொர ்பொரத்தொலும் 
அருகிலுள்ள நீதி�ன்றைத்தில் 
தகவல்  அளித்து அவரது 
்சொட்சியத்்த ்பதிவு க்சயய 
நவண்டும், அல்லது தனது 
்பகுதியில் உள்ள ஒரு 
பிரொநதிய ்�யத்தின் 
அதிகொரத்திறகு அறிக்க 
அளிகக நவண்டும்.

பி்றை கண்டுபிடிகக 
ஒரு நில்வ  கொணும் 
குழு்வ அ்�ப்பதொக 
நேறறு ஐககிய அரபு 
அமீரகம் அறிவித்தது. ந� 
22 கவளளிககிழ்� �கரிப 
கதொழு்கககுப பிறைகு 
இநத குழு கூடி பி்றைக்்ள 
கண்ைறியும் என தகவல் 
கதரிவிககப்பட்டுள்ளது.

க வ ள ளி க கி ழ ் � 
�ொ்ல பி்றை கண்ைறிய 
ப்பட்ைொல் ்சனிககிழ்� 
கொ்ல ஈத் க்பரு்ளொக 
க க ொ ண் ை ொ ை ப ்ப டு ம் 
பி்றை கதன்்பைொவிட்ைொல் 
நேொன்பு 30 ஆக க்ைபிடித்து 
அடுத்த ேொள ஞொயிறறு 
கிழ்� ஈத் க்பருேொள 
ஆகும்.

ஈத் அல் ஃபித்ர்: ஷவவால் ோ�த்தின் பி்ற 
காை அ்ழப்பு விடுத்துள்ளது ெவூதி அ�சு

கீழக்கல� அம்மா உணெகத்தில் 
அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏ மணிகண்டன் 
ொர்பில்ககா�ானா நிொ�ண நிதி

கீழக்க்ர,மே.23

ர ொ � ே ொ த பு ர ம் 
�ொவட்ைம் கீழகக்ர 
அம்�ொ உணவகத்தில் 
ஆயிரத்திறகும் ந�ற்பட் 
நைொருககு தினமும் மூன்று 
நவ்்ள இலவ்ச�ொக உணவு 
வழஙகி வருகின்றைனர. 
இதறகொன நிவொரண 
நிதி்ய ரொ�ொேொதபுரம் 
�ொவட்ை அ.தி.மு.க எம்.
எல் . ஏ  �ணிகண்ைன் 
்சொரபில் கீழகக்ர அம்�ொ 
உணவகத்திறகு முதல் 
கட்ை�ொக ரூ்பொய ஒரு 
லட்்சம் இரண்ைொவது 
கட்ை�ொக ரூ்பொய 70 ஆயிரம் 
மூன்றைொவது மு்றையொக 
ரூ்ப ொய  7 0 ,  ஆயிரம் 
கொந்சொ்ல்ய கீழகக்ர 
ேகரொட்சி ஆ்ணயொ்ளர 
த ன ல ட் சு மி யி ை ம் 
வ ழ ங கி ன ொ ர . இ தி ல் 
கீழகக்ர ேகர க்சயலொ்ளர 
ஜ கு ்ப ர  ெ ூ ் ்ச ன் 

ரொ�ொேொதபுரம் ரொம்நகொ 
இயககுனர ்சசிகு�ொர 
க்பொரு்ளொ்ளர ேொரொயணன் 
மீனவர அணி க்சயலொ்ளர  
ேண்டு முனிய ்ச ொமி 
1வது வொரடு க்சயலொ்ளர 
க்சல்வ கநண்சன் பிரபு 
சிறு்பொன்்� பிரிவு ேகர 
க்சயலொ்ளர யொசீன் நூரதீன் 

�றறும் கழக உறுபபினரகள  
கலநது ககொண்ைனர. 
ந � லு ம்  ே க ர ொ ட் சி 
க்பொறி யொ்ளர மீரொ அலி 
துபபுரவு  ஆயவொ்ளர 
பூ்பதி �றறும் துபபுரவு 
ந � ற ்ப ொ ர ்வ ய ொ ்ள ர 
்சகதி ஆகிநயொர உைன் 
இருநதனர.

உலக சுகா�ா� அ்ேப்பின் நிர்வாக குழு �்லவ�ாக 
ேத்திய ேநதிரி ்ஹர்ஷ வர்�ன் டபாறுப்மபற்பு

புதுசெல்லி,மே.23

ஐ . . ே ொ .வின்  உலக 
சுகொதொர அ்�பபின் 
இரண்டு ேொள �ொேொடு 
வி்ரவில் ேைகக உள்ளது. 
தறந்பொது உலக சுகொதொர 
அ்�பபின் நிரவொக 
வொரியத்தில் 34 ேொடுகள 
உ று ப பி ன ர க ்ள ொ க 
உ ள ்ள ன ர .  இ த ன் 
த்லவரொக உள்ள ஜப்பொ 
்னச ந்சரநத ஹிநரொககி 
ேகொைொனி ்பதவி கொலம் 
நி்றைவ்ை நத்தகயொட்டி, 
இநத வொரியத்தின் புதிய 
த்லவ்ர நதரவு க்சயவ 
தறகொக ேைநத ஆநலொ்ச்ன 
கூட்ைத்தில் �த்திய �நதிரி 
ெரஷவரதன் த்லவரொக 
நதரவு க்சயயப்பட்டுள்ளொர 
என்றும், ந� 22-ம் நததி 
்பதவிநயறக உள்ளதொ கவும் 
அதிகொரிகள கதரிவித் 
திருநதனர.

இநநி்லயில் உலக 

சுகொதொர அ்�பபின் 
நிரவொக குழு த்லவரொக 
�த்திய சுகொதொர �றறும் 
குடும்்பேலத்து்றை �நதிரி 
ெரஷ வரதன் கொகணொலி 
கொட்சி மூலம் இன்று க்பொறுப 
ந்பறறுகககொண்ைொர. 

34 ந்பர ககொண்ை 
குழுவுககு ெரஷவரதன் 
த்ல்� தொஙகுவொர. இநத 

குழு ஆண்டுககு 2 மு்றை 
கூடி, உலக சுகொ தொரம் 
குறித்த முககிய முடிவுக்்ள 
எடுககும். உலக சுகொதொர 
நிறுவனத்தின் க்சயல் 
திட்ைஙகளுககு இநத 
குழு ்பரிநது்ர வழஙகும். 
ெரஷவரதன் 3 ஆண்டு 
கொலம் இநத ்பதவியில் 
நீடிப்பொர.

தின  குரல்
04 dinakural  inஞாயிறு  24.05.2020

சினிமா விளையாட்டு

3 º¬ø åL‹H‚A™ îƒè‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ÜE «î˜õ£÷˜èO¡ ªêò™ 
âù‚° «õî¬ù ÜO‚Aø¶: ý˜ðü¡ 

®20 ÜE‚° «ó£Aˆ ê˜ñ£¬õ
«èŠìù£è GòI‚è «õ‡´‹:Ü¶™ 

ªñ£è£L, «ñ 26:
ñ£ó¬ìŠ¹ è£óíñ£è 3 º¬ø åL‹H‚A™ 

îƒè‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ý£‚A ÜEJ¡ 
ió˜ ð™H˜Cƒ è£ôñ£ù£˜.
ñ£ó¬ìŠ¹ ãŸð†ìî£™ ªñ£è£LJ™ 

àœ÷ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ èì‰î 8-‹ «îF 
Þ‰Fò ý£‚A ü£‹ðõ£¡ ð™H˜Cƒ 
(96 ) ÜÂñF‚èŠð†ì£˜ . Þ¬îˆ 
ªî£ì˜‰¶, Üõ¼‚° «ñ½‹ Þ¼º¬ø 
ñ£ó¬ìŠ¹ ãŸð†ì¶. Þî¡ è£óíñ£è, 
èõ¬ô‚Aìñ£ù G¬ô‚° ð™H˜CƒA¡ 
àì™G¬ô ªê¡ø¶. Þ‰î G¬ôJ™, 
Üõ˜ CA„¬ê ðôQ¡P àJKö‰î£˜.
ñ¬ø‰î Þ‰Fò ý£‚A ü£‹ðõ£¡ 

ð™H˜Cƒ, 1948, 1952, 1956 åL‹H‚A™ 3 
º¬ø îƒèŠðî‚è‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ý£‚A 
ÜEJ™ Þì‹ H®ˆîõó£õ£ .̃1956-‹ Ý‡´ 

ª ñ ™ « ð £ ˜ ¡ 
å L ‹ H ‚ A ™ 
îƒè‹ ªõ¡ø 
Þ‰Fò ÜE‚° 
«èŠìù£è¾‹ 
Þ ¼ ‰ î £ ˜ . 
îŸ«ð£¶, õ¬ó 
åL‹H‚ ý£‚A 
ÞÁF «ð£†®J™ 
ÜF «è£™ Ü®ˆî 

ió˜ â¡ø ê£î¬ù‚° ÞŠ«ð£¶‹ 
ð™H˜Cƒ«è ªê£‰î‚è£óó£õ£˜.
1975 àôè‚ «è£Š¬ðŠ «ð£†®J™ 

îƒè‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ÜE‚° î¬ô¬ñ 
ðJŸCò£÷ó£è¾‹, «ñô£÷ó£è¾‹ 
Þ¼‰î ð™H˜ Cƒ, ðˆñÿ M¼¬î»‹ 
ªðŸÁœ÷£˜.

Þ‰Fò ý£‚A ü£‹ðõ£¡ è£ôñ£ù£˜

®20 àôè «è£Š¬ð¬ò îœO 
¬õ‚è‚Ãì£¶: Ivð£-à™-ý‚

¹¶ªì™L,  «ñ 26:
Þ‰Fò ÜEJ™ «î˜õ£÷˜èœ 

î¡¬ù «î˜‰ªî´‚è£ñ™ 
Þ¼Šð¶ îù‚° «õî¬ù 
ÜOŠðî£è ý˜ðü¡ Cƒ 
ÃP»œ÷£˜.
Þ‰Fò ²öŸð‰¶ i„ê£÷˜ 

ý˜ðü¡ Cƒ ÜOˆî «ð†®J™, 
ð‰¶ i„ê£÷˜èÀ‚° êõ£ô£è 
Þ¼‚°‹ ªî£ì˜èO™ å¡Á 
î£¡ äHâ™. Þ‰î ªî£ìK™ 
¬ ñ î £ ù ƒ èœ  C P ò¬õ . 
àôA™ àœ÷ î¬ôCø‰î 
ió˜èœ Ü¬ùõ¼‹ ÞF™ 
M¬÷ò£´A¡øù˜.
Üõ˜èÀ‚° âFó£è ð‰¶i²õ¶ 

²ôðñ£ù Mûò‹ 
Ü™ô. ÜŠð®Šð†ì 
äHâ™  ª î £ ì K™ 
CøŠð£è ð‰¶iê 
º ® » ‹  â ¡ ø £ ™ 
ê˜õ«îê «ð£†®èO½‹ 
º®»‹. ð¾˜ H«÷M™ 
CøŠð£è ð‰¶iC 
M‚ªè†´è¬÷»‹ 
â´ˆ¶œ«÷¡ â¡Á 
ÃP»œ÷£˜.
ý˜ðü¡ Cƒ îù¶ 

«ð£†®ò£÷˜èÀì¡ 
åŠH´‹ «ð£¶ CøŠð£è ªêò™ð†´ 
õ¼Aø£˜. ÜvM¡ ê˜õ«îê ® 20 
Þ™ 46 «ð£†®èO™ M¬÷ò£® 

52 M‚ªè†´è¬÷ 
â ´ ˆ ¶ œ ÷ £ ˜ . 
Þ«î«ð£™ ý˜ðü¡ 
Cƒ 28 «ð£†®èO™ 
M ¬ ÷ ò £ ®  2 5 
M ‚ ª è † ´ è ¬ ÷ 
â´ˆ¶œ÷£˜.
«ñ½‹ õ£Sƒì¡ 

²‰î˜ 23 «ð£†®èO™ 
M ¬ ÷ ò £ ®  1 9 
M ‚ ª è † ´ è ¬ ÷ 
â´ˆ¶œ÷£˜. «ñ½‹ 
Þ ‰ F ò  ÜEJ™ 

M¬÷ò£´õ¶ °Pˆ¶ «ðC»œ÷ 
ý˜ðü¡ Cƒ , «î˜õ£÷˜èœ 
î¡¬ù Þ‰Fò  ÜEJ™ 

«î˜‰ªî´‚è£ñ™ Þ¼Šð¶ 
î ù ‚ °  « õ î ¬ù  ÜO ‚ 
Aø¶.
âù‚° õòî£A M†ì¶ â¡Á 

Üõ˜èœ G¬ùŠðî£™ â¡¬ù 
èõQ‚è ñ£†ì£˜èœ. ü£Q 
H¬óv«ì£, «ìM† «ð£¡ø 
ió ˜èO¡ M‚ªè†´è¬÷ 
ä.H.â™ ªî£ìK™ â¡ù£™ 
â´‚è º®»‹ «ð£¶ ê˜ªõ«îê 
« ð £ † ® èO™  â´‚ è  º® 
ò£î£ ? â¶¾‹ â¡ ¬èJ™ 
Þ™¬ô .  Þ‰Fò ÜEJ™ 
e‡´‹ Þì‹H®Š«ð¡ â¡ø 
ï‹H‚¬è Þ¼‚Aø¶ â¡Á 
ÃP»œ÷£˜.

èó£„C, «ñ 26:
ÜõêóèFJ™ ®20 àôè «è£Š¬ð 

ªî£ì¬ó îœO ¬õ‚è‚Ãì£¶ â¡Á 
ð£Avî£Q¡ î¬ô¬ñ ðJŸCò£÷˜ 
ñ Ÿ Á ‹  î ¬ ô ¬ ñ 
«î˜õ£÷˜ Ivð£-à™-ý‚ 
«è†´‚ ªè£‡´œ÷£˜. 
® 2 0  à ô è 

«è £Š¬ð AK‚ªè†  
àôA¡ IèCø‰î ªî£ì˜ 
â¡Á ÃP»œ÷ Üõ˜, 
bMó Ý«ô£ê¬ù‚° 
Hø«è ®20 àôè «è£Š¬ð 
°Pˆ¶ å¼ º®¾‚° 
G˜õ£Aèœ õó «õ‡´‹ 
â¡Á‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 
16 ÜEè¬÷ ªè£‡´ å¼ ªî£ì¬ó 
ïìˆ¶õ¶, Ü¶¾‹ îŸ«ð£¬îò 
ÅöL™ ïìˆ¶õ¶ â¡ð¶ âOî™ô 
â¡Á ªîKMˆî Ivð£, G˜õ£Aèœ 
å¡Pó‡´ ñ£îƒèœ è£ˆF¼‰¶ Hø° 
º®ªõ´‚èô£‹ â¡Á‹ ÃP»œ÷£˜.
ÝvF«óLò£M™ õ¼‹ Ü‚«ì£ð˜ 

18‹ «îF ¶õƒA ïõ‹ð˜ 15‹ 
«îFõ¬óJ™ ïìˆî F†ìIìŠð†´œ÷ 
®20 àôè «è£Š¬ð ªî£ì˜ Ü´ˆî Ý‡ 
®Ÿ° îœO¬õ‚è õ£ŒŠ¹œ÷î£è 
ÃøŠð´Aø¶. ªè£«ó£ù£ è£óíñ£è 
ÝvF«óLò£M™ ªõOï£†®ù˜ 

¸¬öò ªêŠì‹ð˜ ñ£î‹ õ¬óJ™ 
î¬ì MF‚èŠð†´œ÷ G¬ôJ™, 
Þ‰î ªî£ì¬ó îœO ¬õŠð¶ 
°Pˆ¶ äCC Ã†ìˆF™ Ý«ô£ê¬ù 

«ñŸªè£œ÷Šðì àœ÷¶. 
Þ‰G¬ô J™ ®20 àôè 
« è £ Š ¬ ð  ª î £ ì ¬ ó 
îœO ¬õŠð¶ °Pˆ¶ 
ÜõêóèFJ™ º®ªõ´‚è‚ 
Ãì£¶ â¡Á ð£Avî£Q¡ 
î¬ô¬ñ «î˜õ£÷˜ ñŸÁ‹ 
î¬ô¬ñ ðJŸCò£÷˜ 
Ivð£ à™ ý‚ «è†´‚ 
ªè£‡´œ÷£˜. å¡Pó‡´ 
ñ£îƒèœ è £ˆF¼‰¶ 
Þ ‰ î  M õ è £ ó ˆ F ™ 

º®ªõ´‚è «õ‡´‹ â¡Á‹ Üõ˜ 
ÜP¾ÁˆF»œ÷£˜. 
AK‚ªè†®¡ º‚Aòñ£ù ªî£ìó£ù 

®20 àôè‚«è£Š¬ð ªî£ì˜ °Pˆ¶ 
º®ªõ´ŠðîŸ° º¡¹ bMó 
Ý«ô£ê¬ù «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹ 
â¡Á‹ Üõ˜ «è†´‚ ªè£‡´œ÷£˜. 
16 ÜEè¬÷ ªè£‡´ å¼ ªî£ì¬ó 
ïìˆ¶õ¶, Ü¶¾‹ îŸ«ð£¬îò ÅöL™ 
ïìˆ¶õ¶ â¡ð¶ âOî£ù ªêò™ 
Ü™ô â¡Á‹ Üõ˜ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 
Ü¬ùõ¼‹ ®20 àôè «è£Š¬ð¬ò 
è£í è£ˆF¼Šðî£è¾‹ ÃP»œ÷£˜. 

Hóû˜ °‚è˜ õ£›‚¬èJ™ Þ¼‰¶ 
ªõO«ò õ£¼ƒèœ: Üñô£ð£™

Hóû˜ °‚è˜ õ£›‚¬èJ™ Þ¼‰¶ ªõO«ò 
õ£¼ƒèœ â¡Á ï®¬è Üñô£ð£™ îù¶ êÍè 
õ¬ôˆî÷ ð‚èˆF™ ÃP»œ÷£˜.
ªè£«ó£ù£ áóìƒAù£™ ï®è˜, ï®¬èèœ 
i†®™ ºìƒA àœ÷ù˜. æŒ¾ «ïóˆ¬î 
ªê™ôŠHó£Eè¬÷ ªè£…²î™, àìŸðJŸC, 
ê¬ñò™ ªêŒî™, ¹ˆîè‹ ð®ˆî™, ïìù‹ èŸø™, 
æMò‹ õ¬óî™ â¡Á èN‚A¡øù˜. ªè£«ó£ù£M™ 
Þ¼‰¶ îŠH‚è êÍè Môè¬ô è¬ìH®‚°‹ð® 
«ðC i®«ò£¾‹ ªõOJ´A¡øù˜.
Þ‰î G¬ôJ™ Üñô£ð£™ êÍè õ¬ôˆî÷ 
ð‚èˆF™ ÃPJ¼Šðî£õ¶:-
“ªè£«ó£ù£ ¬õóv ðóõL™ Þ¼‰¶ ñ‚è¬÷ 
ð£¶è£‚è ñˆFò, ñ£Gô Üó²èœ áóìƒ¬è 
Üñ™ð´ˆF àœ÷ù. Þ‰î áóìƒA™ ¹Fî£è 
â¬î»‹ èŸÁ‚ªè£œ÷ º®òM™¬ô â¡ø£™ 
ÜîŸè£è õ¼ˆîŠðì «õ‡ì£‹.
õ£›‚¬è â¡ø£«ô «ð£†® ð‰îò‹ â¡Á 
G¬ù‚°‹ ñ«ù£ð£õˆF™ Þ¼‰¶ ñ£ø «õ‡´‹. 
Hóû˜ °‚è˜ õ£›‚¬èJ™ Þ¼‰¶ ªõO«ò 
õ£¼ƒèœ. Þ‰î áóìƒ° è£ôˆF™ ¹Fî£è 
â¬î»‹ èŸÁ‚ªè£œ÷M™¬ô â¡«ø£, ¹ˆîèƒèœ 
ð®‚èM™¬ô â¡«ø£ õ¼ˆîŠðì «õ‡ì£‹. Þ¶ 
èŸÁ‚ªè£œõîŸè£ù «ïó«ñ£ Ü™ô¶ àŸðˆF¬ò 
ªð¼‚°õîŸè£ù «ïó«ñ£ Þ™¬ô. Ü¬ñFò£è 
Þ¼ƒèœ. å¼õ˜ ªêŒõ¬î ï£º‹ ªêŒò «õ‡´‹ 
â¡Á Üõ˜ H¡ù£™ æì «õ‡®ò «î¬õ Þ™¬ô.”
Þšõ£Á Üñô£ð£™ ÃP»œ÷£˜.

î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ ðì
 ð£ì™ ðFM™ Ìü£°ñ£˜

Cõ£T, èñ™ý£ê¡ ï®ˆ¶ 
F¬ó‚° õ‰¶ ªõŸP ªðŸø ðì‹ 
«îõ˜ ñè¡. ÞŠðìˆF¡ 2‹ ð£è‹ 
î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ â¡ø ªðòK™ 
à¼õ£Aø¶. ÞŠðìˆ¬î èñ™ý£ê¡ 
Þò‚A ï®‚Aø£˜. ºî™ ð£èˆF™ 
èñ½‚° M™ôù£è ï£ê˜ ï®ˆî£˜. 
Ü‰îŠ ð£ˆFó‹ ºî™ ð£èˆF«ô«ò 
ªè£™ôŠð´õ¶ «ð£™ Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. 
Þîù£™ Þó‡ì£‹ ð£èˆF™ ï£êK¡ 
ñèù£è MüŒ «ê¶ðF ï®‚Aø£˜. 
èñ½‹ ,ï£ê¼‹ ºî™ ð£èˆF™ 
«ñ£F‚ ªè£‡ì¶«ð£™ èñ½‹, MüŒ 
«ê¶ðF»‹ Þó‡ì£‹ ð£èˆF™ «ñ£F‚ 
ªè£œõ£˜èœ â¡Á ªîKAø¶. èì‰î 2 

õ¼ìñ£è ï®‚è£ñ™ å¶ƒAJ¼‚°‹ 
õ®«õ½ î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ ðì‹ 
Íô‹ gâ¡†K ÝAø£˜.
èî£ï£òAè÷£è «óõF. Ý‡†Kò£, 
Ìü£ °ñ£˜ ï®Šð£˜èœ â¡Á 
ÃøŠð†ì¶. Ýù£™ Þî¬ù 
Ìü£°ñ£˜ ñÁˆF¼‚Aø£˜. Üõ˜ 
ÃÁ‹«ð£¶,î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ 
ðìˆF™ ï£¡ ï®‚èM™¬ô. â¡¬ù 
Þ¶õ¬ó ÜŠðìˆF™ ï®‚è‚ 
«è†èM™¬ô. Ýù£™ õ£ŒŠ¹ õ‰î£™ 
Ü¬î ñÁ‚è º®ò£¶. ÞŠðìˆF¡ 
ð£ì™ è‹«ð£Rƒ ïì‰î«ð£¶ èñ™ 
ê£˜. óyñ£¡ ÝA«ò£¼ì¡ ï£Â‹ 
Þ¼‰«î¡ â¡ø£˜ Ìü£°ñ£˜.

MüŒ«ê¶ðF ðìˆF™ 
pM.Hóè£w ê«è£îK ÜPºè‹..

 ‘«è.T.âŠ’.2 âŠ«ð£¶?  
Þ¬ê Ü¬ñŠð£÷˜ pM.Hóè£w 
àø¾º¬ø îƒ¬è ðõ£Q ÿ. 
Þõ˜ MüŒ «ê¶ðF, ävõ˜ò£ 
ó£«üw ï®‚°‹ è.ªð.óíCƒè‹ 
ðìˆF™ Þ÷‹ èî£ï£òAò£è 
ÜPºèñ£Aø£˜. ÞŠðìˆ¬î 
M¼ñ£‡® ¬ìó‚´ ªêŒF¼‚Aø£˜.
ðõ£Qÿ ï®‚°‹ èî£ð£ˆFó‹ 

ðŸP ðìîóŠ¹ óèCò‹ ð£¶è£ˆî£½‹ 
è¬îŠð® MüŒ «ê¶ðF, ävõ˜ò£ 
ó£«üw °´‹ðˆ¬î «ê˜‰îõ˜ 
â¡ð¬î ̄ úK™ èE‚è º®Aø¶.
ÞŠðìˆF¡ ̄ ú¬ó pM.Hóè£w, 
Üõó¶ ñ¬ùM ¬ê‰îM ªõO-
J†´Š ðì‚ °¿Mù¼‚° õ£›ˆ¶ 
ªîKMˆ¶œ÷ù˜ .

ªêšõ£Œ 26.5.2020

Î®ÎŠ «êù¬ô 
ªî£ìƒ°‹ Sõ£Q

 ðè™ Gô¾ YKò™ Íô‹ â‡Eôìƒè£ óCè˜è¬÷ 
ªðŸøõ˜ Sõ£Q ï£ó£òí¡.  Üî¡ Hø° Þó†¬ì «ó£ü£ 
YKòL™ Þ¼ «õìƒèO™ ï®ˆî£˜. Þ‰î YKòL™ Þó‡´ 
«õìƒèO™ Iè MˆFò£êñ£è ï®ˆ¶ Þ¼‰î Þõó¶ ï®Š¹ 
ªõ°õ£è ð£ó£†ìŠð†ì¶.
îŸ«ð£¶ áóìƒ° è£óíñ£è i†®™ Þ¼‰¶ õ¼‹ Sõ£Q 
ªî£ì˜‰¶ Üõó¶ Þ¡vì£Aó£‹ ð‚èˆF™ MîMîñ£ù 
¹¬èŠðìƒè¬÷»‹ i®«ò£‚è¬÷»‹ ðFM†´ õ¼Aø£˜. 
Þõ˜ ðFM†ì Cô GIìƒèO«ô«ò ðô óCè˜èœ Þõó¶ 
ðF¬õ ð£˜ˆ¶ M´Aø£˜èœ.
îŸ«ð£¶ Þ¡vì£Aó£I™ Þõ¬ó 1.4 I™Lò¡ «ð˜ 
ªî£ì¼Aø£˜èœ. Þ‰G¬ôJ™ ãŸèù«õ ðô ï®¬èèœ Î®ÎŠ 
«êù¬ô Þ‰î áóìƒ° êñòˆF™ ªî£ìƒAJ¼‚Aø£˜èœ. 
°PŠð£è õQî£ Müò°ñ£˜, ó°™ Šgˆ Cƒ, ÝA«ò£˜ 
õK¬êJ™ ÞŠªð£¿¶ Cõ£Q ï£ó£òíÂ‹ «ê˜‰F¼‚Aø£˜.
Üõó¶ Î®ÎŠ «êù¬ô ðŸPò å¼ i®«ò£¬õ 
Þ¡vì£Aó£I™ ðFM†´ º¿ i®«ò£¬õ ð£˜‚è Î®ÎŠ 
Lƒ¬è AO‚ ªêŒò¾‹ â¡Á ðFM†®¼‚Aø£˜.
ªî£ì˜‰¶ ï®¬èèœ Î®ÎŠ «êù¬ô ªî£ìƒA îƒè÷¶ 
«ïóˆ¬î ªêôM†´ õ¼Aø£˜èœ â¡«ø Ãø «õ‡´‹.

2018-‹ Ý‡´ ®ê‹ð˜ ñ£î‹ ªõOò£ù 
è¡ùìŠ ðì‹ ‘«è.T.âŠ’. òw ï£òèù£è 
ï®ˆF¼‰î Þ‰îŠ ðì‹ ªð¼‹ ªð£¼†ªêôM™ 
îò£K‚èŠð†´, ªõOò£A ªð¼‹ õó«õŸ¬ðŠ 
ªðŸø¶. Hóû£‰ˆ c™ Þò‚Aò Þ‰î 
ðìˆF¡  2-‹ ð£è‹ îò£KŠH™ Þ¼‚Aø¶. 
ÞîŸA¬ì«ò Þ¡Â‹ Þ‰îŠ ðìˆF¡ ðìŠH®Š¹ 
º®õ¬ìòM™¬ô. Þ¡Â‹ âšõ÷¾ ï£†èœ 
ðìŠH®Š¹ â¡Á Mê£Kˆî«ð£¶, 25 ï£†èœ 

ðìŠH®Š¹ Þ¡Â‹ Þ¼‚Aø¶. ÜF™ 2 
ê‡¬ì‚ è£†Cè¬÷Š ðìñ£‚è¾œ÷¶ ðì‚°¿. 
ÜF™ ê…êŒ îˆ Þì‹ªðÁ‹ ê‡¬ì‚è£†C»‹ 
å¡Á. Þ‰î ê‡¬ì‚ è£†Cèœ îM˜ˆ¶, 
eîºœ÷ Ü¬ùˆ¶‚ è£†CèÀ‹ H¡ùE 
Þ¬ê‚ «è£˜Š¹ àœO†ì ÞÁF‚è†ìŠ ðEèœ 
ªî£ìƒA bMóñ£è ï¬ìªðŸÁ õ¼A¡øù. 
Ü‚«ì£ð˜ 23-‹ «îF ªõOJ†´Mì «õ‡´‹ 
â¡Á ðì‚°¿ bMóñ£è Þ¼‚Aø¶.

¹¶ªì™L,  «ñ 26:
«ó£Aˆ ê˜ñ£¬õ ®20 

ÜE‚° «èŠìù£è 
GòI‚èŠðì «õ‡´‹ 
âù HCCä-¬ò º¡ù£œ 
ió˜ Ü¶™ õ£ê¡ 
õL»ÁˆF»œ÷£˜.
®20 ÜE‚° «ó£Aˆ 

ê˜ñ£¬õ «èŠìù£è 
GòI‚è «õ‡´‹: 
º¡ù£œ ió˜ ªê£™Aø£˜
Mó£† «è£L Þ‰Fò 

AK‚ªè† ÜE‚° 
«èŠìù£è àœ÷£˜. Üõ˜ 
ªìv†, å¼ ï£œ «ð£†® 
ñŸÁ‹ 20 æõ˜ ÝAò Í¡Á 
õ®Mô£ù «ð£†®‚°‹ 
«èŠìù£è Þ¼‰¶ 
õ¼Aø£˜.
«èŠì¡ ªð£ÁŠ¬ð 

ðA˜‰îO‚è «õ‡´‹ 
â¡Á ÜšõŠ«ð£¶ 
«è£K‚¬è â¿ŠðŠð†´ 
õ¼Aø¶. ªìv´‚° ñ†´‹ 

Mó£† «è£L «èŠìù£è 
Þ¼‚è «õ‡´‹. å¼ï£œ 
«ð£†® ñŸÁ‹ 20 æõ¼‚° 
«ó£Aˆ ê˜ñ£¬õ «èŠìù£è 
GòI‚èô£‹ â¡Á è¼ˆ¶ˆ 
ªîKM‚èŠð†´ õ¼Aø¶.
Þ‰î G¬ôJ™ Þ‰Fò 

ÜE‚° 2 «èŠì¡èœ 
GòI‚èŠðì «õ‡´‹ 
â¡Á º¡ù£œ «õèŠð‰¶ 
ió˜ Ü¶™ õ£ê¡ 
M¼Šð‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 
Þ¶ ªî£ì˜ð£è Üõ˜ 
ÃPòî£õ¶:-
«èŠì¡ ðîM¬ò HKˆ¶ 

õöƒ°õ¶ ðŸP Þ‰Fò 
AK‚ªè† è†´Šð£†´ 
õ£Kò‹ C‰F‚è «õ‡´‹ 
â¡Á G¬ù‚A«ø¡. Þî¡ 
Íô‹ Mó£† «è£LJ¡ ðE 
²¬ñ °¬ø»‹. Ýù£™ 
Þ‰î ²¬ñ¬ò Üõ˜ 
M¼‹¹õ£˜. 3 õ®Mô£ù 
«ð£†®èÀ‚°‹ «èŠìù£è 

ªêò™ðì «õ‡´‹ â¡Á 
Üõ˜ G¬ùŠð£˜.
ªî£ì‚è ió˜ «ó£Aˆ ê˜ñ£ 

Cø‰î «èŠì¡ â¡ð¬î 
GÏHˆ¶œ÷£˜. ä.H.â™. 
ªî£ìK™ º‹¬ð ÜE¬ò 
CøŠð£è õN ïìˆF 4 º¬ø 
«è£Š¬ð¬ò ªõ¡Áœ÷£˜. 
Ýù£™ Mó£† «è£L 
î¬ô¬ñJô£ù ªðƒèÙ˜ 
ÜE å¼º¬ø Ãì 
ä.H.â™. «è£Š¬ð¬ò 
ªõ¡øF™¬ô.
âù«õ ªìv† ñŸÁ‹ 

å¼ï£œ «ð£†® 
ÜEèÀ‚° Mó£† «è£L 
«èŠìù£è ªî£ìóô£‹. 
20 æõ˜ ÜE‚° «ó£Aˆ 
ê˜ñ£¬õ «èŠìù£è 
GòI‚è «õ‡´‹. Þî¡ 
Íô‹ «è£L‚° ªï¼‚è® 
°¬ø»‹.
Þšõ£Á Ü¶™ õ£ê¡ 

ÃP»œ÷£˜.
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கார்கில் பகுதியில் பாதுகாப்பு 
பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ராணுவ 
வீரர்களுடன் பிரதமர் மமாடி 
தீபாவளியை ககாணடாடினார். 
அ வ ர் க ளு ட ன்  ஒ ன் ் ா க 
நின்று புயகப்படம் எடுத்து 
ககாணடார் .  வீரர்களுக்கு 
தன் யகைால் இனிப்புகய்ள 
வ ழ ங் கி ன ா ர் .  அ த ன் பி ன் 
ர ாணுவ  வீ ர ர் க ளீயட ம ை 
உயரைாற்றினார். அப்மபாது 
அவர் கூறிைதாவது:- 
   ப ை ங் க ர வ ா த த் யத 
முடிவுக்கு ககாணடு வருவமத 

தீ ப ா வ ளி  ப ண டி ய க யி ன் 
அர்த்தம் .  கார்கில் மபார் , 
பைங்கரவாதத்யத முடிவுக்கு 
ககாணடு வந்துள்ளது. கார்கிலில் 
நடந்த மபாரில் நமது பயட, 
பைங்கரவாதத்யத முறிைடித்தது. 
ராணுவ வீரர்கள என்னுயடை 
குடும்பத்தினர் .  உங்களுக்கு 
ம த்தியில்  இரு க்கும் மப ாது 
தீ ப ா வ ளி  ப ண டி ய க 
இனியமைானதாகவும், அர்த்த 
முள்ளதாகவும் இருக்கி்து . 
கார்கில் மபாயர நான் நியனத்து 
பார்த்திருக்கிம்ன். என்னுயடை 
கடயமதான் என்யன அப்மபாது 

கார்கிலுக்கு அயழத்து வந்தது. 
கவற்றியின் ஓயைகள எங்கும் 
எதிகராலித்த அந்தக் காலத்தின் 
பல நியனவுகள உள்ளன. மக்கள 
அன்று ககாணடாடப்பட்ட 
தீபாவளியை இன்னும் நியனவில் 
யவத்திருக்கி்ார்கள.
   கடந்த எட்டு ஆணடுக்ளாக, 
புதிை கதாழில்நுட்பங்கய்ளப் 
பைன்படுத்துவது,  எல்யலப் 
ப கு தி க ளி ல்  உ ள க ட் ட 
யமப்புகய்ள மமம்படுத்தி , 
பயடகளில் கபணகளுக்கு 
பணி அளிப்பது  ம ப ான்் 
சீர்திருத்தங்கய்ளச் கைைல்ப 

டுத்துவதில் அரைாங்கம் கவனம் 
கைலுத்தி வருகி்து. ஆயுதப் 
ப ய ட க ளி ல்  க ப ண க ய ்ள 
இ ய ை த் து க் கக ா ள வ து 
நமது பலத்யத அதிகரிக்கும். 
ஒரு மதைத்தின் எல்யலகள 
பாதுகாப்பாகவும், கபாரு்ளா 
தாரம் வலுவாகவும், நம்பிக்யக 
நி ய ் ந் த  ை மூ க ம ா க வு ம் 
இருக்கும் மபாதுதான் ஒரு 
நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கும். 
ந ா ட் டி ற் கு ள  இ ரு க் கு ம் 
எதிரிகள மற்றும் கவளிமை 
இருக்கும் எதிரிகய்ள இந்திைா 
வலியமயுடன் யகைாளகி்து. 

பைங்கரவாதம், நக்ைலிைம் மற்றும் 
பைங்கரவாதத்யத நாட்டிற்குள 
இருந்து மவமராடு பிடுங்க 
நடவடிக்யக எடுக்கப்பட்ட்டு 
வருகி்து. 
  இ ந் தி ை ா  ஒ ரு ம ப ா து ம் 
மபாயர முதல் விருப்பமாக 
பார்க்கவில்யல. நாம் எப்மபாதும் 
இறுதி முைற்சிைாக மபாயரப் 
ப ா ர் த்திருக்கிம ் ாம் .  ந ா ம் 
உலக அயமதிக்கு ஆதரவாக 
இருக்கிம்ாம். ஆனால் வலியம 
இல்லாமல் அயமதியை அயடை 
முடிைாது .  எங்கள ஆயுதப் 
பயடகளுக்கு வியூகங்களும் 

வலியமயும் உள்ளன. 
 ை ா ம ரனும் நம்  மீது  தீை 
மநாக்கத்மதாடு பார்யவயை 
க ை லு த் த த்  து ணி ந் த ா ல் , 
அ த ற்கு த்  த கு ந் த  ப திலடி 
ககாடுப்பது எப்படி என்பது 
ந ம து  மு ப் பயட களு க்கு ம் 
நன்்ாகத் கதரியும். மதைத்தின் 
பாதுகாப்பிற்கு ஆத்மநிர்பர் 
பாரத்  மிக முக்கிைமானது 
ஆ யு த ங் க ள  ம ற் று ம் 
அயமப்புகளில் கவளிநாட்டு 
ை ா ர்பு  குய்வாக  இருக்க 
மவணடும். இவவாறு பிரதமர் 
மமாடி கூறினார்.
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கைன்யனயில் தமிழக பா.ஜ.க தயலவர் அணைாமயல 
 நிருபர்களுக்கு மபட்டி அளித்தார். அப்மபாது 
அவர் கூறிைதாவது:-
    தீபாவளிக்கு முன்தினம் மகாைம்புத்தூரில் மகாட்யட 
ஈஸவரன் மகாயில் முன்பு அதிகாயல 4 மணிக்கு ஒரு 
கார் விபத்து நிகழந்ததாக கைய்தி வந்தது. பின்னர், 
அந்தக் காரிலிருந்த சிலிணடர் கவடித்துள்ளது என்று 
கைய்தி வந்தது. அதன்பி்கு தமிழக காவல்துய் டிஜிபி, 
ஏடிஜிபி மபான்ம்ார் வியரந்து மகாயவ கைன்்னர்.
   பின்னர், மாயலக்குள ஒரு 6 தனிப்பயடகள 
அயமத்தனர். அதன்பி்கு எந்த கைய்தியும் இல்யல. 
  வலியுறுத்திை பின்னர், சிலிணடர் கவடித்து 
விபத்து நிகழந்ததாக டிஜிபி கைய்திைா்ளர்களிடம் 
கூறினார். இதில் உணயமயை கைால்ல மவணடிை 
கடயம பா.ஜ.க.வுக்கு உள்ளது. மகாயவ மாநகரம் 
என்பது பைங்கரவாதிகளின் கூடாரமாக மாறியிருக்கி்து 
என்பது ஜூன் 2019-ல் அயனவருக்கும் கதரிைவந்தது. 
1998-ல் நடந்த கவடிகுணடு விபத்தில் 58 அப்பாவிகள 
பலிைாகினர். அத்தயன கைன்சிட்டிவான ஒரு பகுதி. 
அதன்பின்னர் ஜூன் 2019-ல் என்ஐஏ 5 நபர்கய்ள 
மகாயவயில் யகது கைய்தனர். அவர்கள அயனவருமம 
முகமது அைாருதீன் என்பவர் மூலம், மகர்ளாவில் இருக்கும் 
அபுபக்கர் என்பவமராடு கதாடர்புயடைவர்கள.
    அவர்கள இருவருமம இலங்யகயில் ஒரு மதவாலைத்தில் 
ஈஸடா் அன்று நடந்த தற்ககாயலப்பயடத் தாக்குதல் 
நடக்க முக்கிை காரைமாக இருந்த ஐஎஸஐஎஸ 
அயமப்பு மற்றும் கஜஹரான் ஹாஸமி ஆகிமைாருடன் 
கதாடர்பில் இருந்தவர்கள. இவர்கள மபஸபுக், 
கடலிகிராம் மூலம் கதாடர்பில் இருந்துள்ளனர். 
நிய்ை மனிதர்கய்ள மூய்ளச்ைலயவ கைய்து, ஒமர 
நாளில் ஏப்.21, 2019-ல் 3 மதவாலைங்கள, 3 உைர்தர 
நட்ைத்திர விடுதிகள, மவறு மவறு நிறுவனங்கள என 
தாக்குதல் நடத்தி ஈஸடர் தினத்தில் கிட்டத்தட்ட 269 
மபர் உயிரிழந்தனர். இந்த விைாரயை சிரிைா, துருக்கி 
என ைர்வமதை அ்ளவில் நடந்தது. அதன் விைாரயை 
இந்திைாவில் குறிப்பாக மகாயவக்கு அருகில் இருக்கும் 
பாலக்காட்டில் நடந்தது. இதில் பாலக்காட்டில் 
அபுபக்கர், மகாயவயில் அைாருதீன் ஆகிமைார் யகது 
கைய்ைப்பட்டு சிய்யில் உள்ளனர். இதில் கதாடர்பு 
இருக்கலாம் என்் வயகயில், காவல்துய் சிலரிடம் 
விைாரயை நடத்தினர். ஜமமைா முபினிடமும் அந்த 
விைாரயை நடத்தப்பட்டது. அக்.23 விபத்திலும் காயர 
ஓட்டி வந்து விபத்து ஏற்படுத்திை நபர் ஜமமைா முபின் 
என்று காவல்துய் கதரிவித்துள்ளது.
   இது தீவிரவாத தாக்குதல் என்பயத ஒப்புக்ககாணடு 
அடுத் த கட்ட  நடவடிக்யக  எடு க் க   
வலியுறுத்தியும்கூட காதில் விழாத மாநில அரசு, 
காவல்துய் இந்த விபத்து ஏமதா சிலிணடர் கவடித்தது 
மபாலமவ ஒரு மஜாடயனயை கைய்து ககாணடுள்ளனர். 
பின்னர், அந்த இ்ந்த நபரின் வீடுகளில் மைாதயன 

நடத்திைமபாது கிட்டத்தட்ட 55 கிமலா அமமானிைம் 
யநட்மரட், கபாட்டாசிைம், மைாடிைம், ப்யூஸ 
வைர்ஸ, 7 ஓல்ட் மபட்டரி இயவ அயனத்யதயும் 
யகபற்றியுள்ளனர். இந்த தகவயல காவல்துய் 
இன்னும் கதரிவிக்கவில்யல. தமிழக அரசு ஏன் இந்த 
தகவயல கவளியிட மறுக்கி்து என்று கதரிைவில்யல. 
மகாயவயில் நடந்தது தற்ககாயலப்பயட தாக்குதல். 
இரணடு தினங்களுக்கு முன், காயர ஓட்டி இ்ந்த 
ஜமமைா முபின் தனது வாட்ஸஅப் ஸமடட்டயை 
மாற்றியுள்ளார். என்னுயடை இ்ப்பு கைய்தி உங்களுக்கு 
கதரியும் முன்பு நான் கைய்த தவய் மன்னித்து 
விடுங்கள என் குற்்ங்கய்ள ம்ந்துவிடுங்கள என் 
இறுதிச்ைடங்கில் பங்மகறுங்கள, எனக்காக வழிபாடு 
கைய்யுங்கள என்று பதிவிட்டுள்ளார். இது ஐஎஸஐஎஸ 
பயடயில் தற்ககாயலப்பயட தாக்குதல் நடத்துபவர்கள 
பைன்படுத்தும் வார்த்யதகள” என்று அவர் கூறினார்.

க�ோவையில் �ோரில் சிலிண்டர் 
வைடித்த விை�ோரததில் பயங�ர சதி 

இந்த விபத்து ஏத்தோ சிலிண்டர் 
வெடித்்தது தபோலதெ ஒரு 

த�ோ்டனைனை வெய்து 
வ�ோணடுள்ளைர். பினைர், 

அந்த இறந்த நபரின வீடு�ளில் 
தெோ்தனை ந்டத்திைதபோது 

கிட்டத்்தட்ட 55 கிதலோ அத�ோனிைம் 
னநடதரேட, வபோட்டோசிைம், தெோடிைம், 
ப்யூஸ் ெைர்ஸ், 7 ஓல்ட தபட்டரி 

இனெ அனைத்ன்தயும் 
ன�பற்றியுள்ளைர். 

 பலன்பூர், .26:
குஜராத் ைட்டையப மதர்தயல கைாட்டி 
அந்த மாநில  தயலவர்களுடன் 
மத்திை  அமித்்ா ஆமலாையன 
நடத்தினார்.
 182 உறுப்பினர்கய்ள குஜராத் ைட்டையபக்கு 
இன்னும் சில மாதங்களில் மதர்தல் 
நயடகப் உள்ளது. இந்த மதர்தலில் 
கவற்றி கப் காங்கிரஸ,  கட்சியினர் 
தீவிர நடவடிக்யக எடுத்து வருகி்ார்கள. 
குஜராத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க  
தீவிர முைற்சி மமற்ககாணடு வருகி்ார்கள. 
இதனால் மத்திை உளதுய்  
அமித்்ா அந்த மாநிலத்தில் முகாமிட்டு 
  தயலவர்களுடன் ஆமலாையன 
நடத்தி வருகி்ார். ஏற்கனமவ வமதாதரா, 
வால்ைாத் ஆகிை மாவட்டங்களில் கட்சி 
நிர்வாகிகளுடன் அமித்்ா ஆமலாையன 
நடத்தினார். இந்த நியலயில், பனஸகந்தா 
மாவட்டத்தில் உள்ள பலன்பூரில் நடந்த 
வடக்கு குஜராத் மணடல கூட்டத்தில் 
மத்திை உளதுய்  அமித்்ா 
கலந்துககாணடார்.  இந்த கூட்டத்தில் 
குஜராத்  பூமபந்திரபட்டீல், மாநில 
ப ா . ஜ ன த ா தயலவர் சி.ஆர்.பட்டீல், 
ப ா . ஜ ன த ா எ ம் . எ ல் . ஏ . க் க ள , 
எ ம் . பி.க்கள, மாவட்ட 
நிர்வாகிகள உளபட பலர் 
கலந்துககா ணடனர். இந்த 
கூட்டத்தில் கு ஜ ர ா த் 
ைட்டையப ம த ர் த ல் 
கு றி த் து நி ர் வ ா கி 
க ளு ட ன் அ மி த் ் ா 
உயரைாடி 
ன ா ர் . 
ம ம லு ம் 
ம த ர் த 
லு க் க ா ன 
வி யூ க ங் க ள 
கு றி த் து 
நிர்வாகி 
களுடன் 

ஆமலாசித்தார். இந்த ைட்டையப மதர்தலில் 
150 இடங்களில் கவற்றி கபற்று மீணடும் 
ஆட்சியை பிடிக்க மவணடும் என்றும், 
அதற்காக உயழக்க மவணடும் என்றும் 
நிர்வாகிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார்.
    குஜராத்தில் பிரதமர் மமாடி பைைம்  
மமற்ககா  ரூ. 1 4 ஆயிரம் மகாடி 
மதிப்பிலான வ்ளர்ச்சி திட்டங்கய்ள பிரதமர் 
. இந்த பைைத்தின்மபாது மமாடி, 
கமஹைானாவில் உள்ள மமாமதராவில் ஒரு 
முக்கிை திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட். 
அதாவது, முழுக்க முழுக்க சூரிை ைக்திைால் 
இைங்கும் கிரமமாக மமாமதராயவ 
மாற்றுவமத இத்திட்டத்தின் மநாக்கம். 
இந்திைாவின் சூரிை மகாயில் நகரம் என்று 
மமாமதரா அயழக்கப்படுகி்து.
  எனமவ சூரிை ைக்தியை முழுயமைாக 
பைன்படுத்தும் கிராமமாக இதயன மாற்் 
மத்திை அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இத்திட்டம் 
கவற்றிையடயும்பட்ைத்தில் முழுக்க  
முழுக்க சூரிை ைக்தி மூலம் இைங்கும் முதல் 
கிராமமாக மமாமதரா கபைகரடுக்கும். 
இத்திட்டத்யத கவற்றிகரமாக கைைல்படுத்த 
ஒரு சூரிை மின் நியலைமும், 1,300க்கும் 
அதிகமான சூரிை தகடுகளும் கிராமத்தில் 
கபாருத்தப்பட்டுள்ளன. இயவ அயனத்தும் 

மபட்டரி ஆற்்ல் மைமிப்பு அயமப்புடன் 
ஒருங்கியைக்கப்பட்டு ள்ளன.  கடந்த 
2011ம் ஆணடு கைக்ககடுப்பின்படி 
இந்த கிராமத்தில் சுமார் 6,373 மக்கள 
வசித்து வந்துள்ளனர். தற்மபாது 
இந்த எணணிக்யக கூடுதலாக 
இருக்கும் என்று கைால்லப்படுகி்து. 
மாற்று ைக்தி இந்த திட்டத்யதத் 
கதாடர்ந்து பருச், அகமதாபாத் 

மற்றும் ஜாம்நகரில் உள்ள 
அமமாத் ஆகிை பகுதிகளில் 
ந ா ய ்ள  ப ல் மவ று 
ந ல த் தி ட் ட ங் க ய ்ள 
பிரதமர் கதாடங்கி 
ய வ    .     
        
  
  
    
       
 
      
.

பிகேபி ்தவைைர்�ளு்டன் 
அமித்ோ ஆகைோசவை

குஜராத் சட்டசபை தேரேல்

 ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் 
பிரதமர  பமாடி  உலர

 வலிமை இல்லாைல 
அமைதிமை அமைை முடிைலாது

08 தின  குரல்
04 dinakural  inஞாயிறு  24.05.2020

சினிமா விளையாட்டுதின  குரல்
04 dinakural  inஞாயிறு  24.05.2020

சினிமா விளையாட்டு

äHâ™ AK‚ªè†®ù£™ ÞƒAô£‰¶ 
AK‚ªè† õ÷˜‰îî£‹-: «ü£v ð†ô˜

ÞLò£ù£M¡ c„ê™ ¹¬èŠðìˆFŸ° °M»‹ ¬ô‚v

14 ï£†èœ îQ¬ñ:25 «ð˜ ªè£‡ì ÜE AK‚ªè† ió˜èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ 14 ï£†èœ 
îQ¬ñ : ï¬ìº¬øè¬÷ ªõOJ†ì äCC

ªê¡¬ù,  «ñ 24:
ä H â ™  ð í ñ ¬ ö 

ió˜è¬÷ âŠð®ªò™ô£‹ 
ñù¬ê ñ£ŸP¬õˆ¶œ÷¶ 
â¡ð¶ Üõ˜èœ M´‚°‹ 
è¼ˆ¶è¬÷‚ ªè£‡«ì 
ª î K ‰¶  ª è £œ÷  º®
»‹.
ÜŠð®Šð†ì å¡Áî£¡ 

ÞƒAô£‰¶ ÜFó® ió˜ 
«ü£v ð†ô˜ îŸ«ð£¶ äHâ™-
‚è£è õ£‚èôˆ¶ õ£ƒè å¼ 
ð® «ñ«ô «ð£Œ äHâ™ 
AK‚ªè†®ù£™ ÞƒAô£‰¶ 
AK‚ªè† õ÷˜‰î¶ â¡Á 
å¼ ‘H†’-äŠ «ð£†´œ÷£˜. 
ÞƒAô£‰F¡ AK‚ªè† 
ð £ ó ‹ ð Kò‹  â ˆî¬èò 
õóô£Á ªè£‡ì¶ â¡Á 
ÝƒA«ôò˜èœ îƒè¬÷Š 
¹ è › ‰¶  ª è £ œõ î Ÿ° 
ñ£ø£è ð†ô˜ äHâ™ ã«î£ 
ÞƒAô£‰¶ AK‚ªè†¬ì 

õ÷˜ˆ¶œ÷¶ â¡Á ÃÁAø£˜. 
âŠð®? ®20 AK‚ªè†¬ì ºî¡ 
ºîL™ ÜPºè‹ ªêŒî«î 
ÞƒAô£‰¶î£¡.
“äò«ñ Þ™¬ô, ê‰«îèI¡P 

ÞƒAô £ ‰¶  A K ‚ ª è † 
äHâ™Lù£™ õ÷˜‰¶œ÷¶. 
ÜF™ M¬÷ò£®«ò bó 
«õ‡´‹ â¡ð«î â¡ Ý¬ê. 
äHâ™ AK‚ªè†î£¡ àôA¡ 

Cø‰î ªî£ì˜ . Üî£õ¶ 
àôè‚«è£Š¬ðèœ cƒèô£è.
äHâ™ ªî£ìK™ Cô êõ£™èœ 

I è Š H ó ñ £ î ñ £ ù ¬ õ , 
àî£óíñ£è Ý˜CHJ¡ 
«è£L, ®M™Lò˜v, ªèŒ™ 
ÝA«ò£˜ «ì™ vªìŒ¡, üvH
Kˆ ¹‹ó£¬õ, ñLƒè£¬õ 
âF˜ªè£œÀ‹ ²õ£óCò‹, 
õ÷˜„C»Á‹ å¼ °ö‰¬îò£è 

Üˆî¬èò AK‚ªè†¬ìˆî£¡ 
M¬÷ò£ì M¼‹¹«õ£‹, 
ð£‡ìC AK‚ªè†. Ü¬ùˆ¶ 
ÜEè¬÷»‹ èô‰¶ M´ƒèœ 
«è£L, ®M™Lò˜v «ê˜‰¶ 
Ý´õ¬îŠ ð£˜Šð¶ âˆî¬ù 
²õ£óCò‹.
ÞƒAô£‰¶ AK‚ªè† äHâ™-

àì¡ å¼ ²õ£óCòñ£ù 
õóô£Á ªè£‡ì¶. ªèM¡ 
d†ì˜ê¡ °Pˆî ÝõíŠðì‹, 
Üõ˜ âŠð® ÞF™ ß´ðì 
M¼‹Hù£˜, Üõ˜ ê‰Fˆî 
Þ¬ìÎÁèœ.
ª è M ¡  d † ì ¡ ê ¡ 

à‡¬ñJ™ ï£ƒèª÷™ 
ô£‹ äHâ™ Ý´õîŸ° 
ð£ô‹ Ü¬ñˆ¶‚ ªè£´ˆ 
îõ˜ .  õ÷¼‹ AK‚ªè† 
ió˜èÀ° äHâ™ âšõ÷¾ 
º‚Aò‹ â¡ð¬î d†ì˜ê¡ 
àí˜‰F¼‚Aø£˜.” â¡Aø£˜ 
«ü£v ð†ô˜.

Þvô£ñ£ð£ˆ, «ñ 24:
ð£Avî£¡ AK‚ªè† ÜE Ýèv† 

ñ£î‹ ÞƒAô£‰¶ ªê¡Á Í¡Á ªìv† 
ñŸÁ‹ Í¡Á ®20 «ð£†®èO™ M¬÷ò£ì 
Þ¼‚Aø¶.
Þ¼ ï£†®¡ AK‚ªè† «ð£˜´èÀ‹ 

«ð„²õ£˜ˆ¬î ïìˆFòF™ ê£îèñ£ù 
º®¾ â†ìŠð†´œ÷¶.  ð£Avî£¡ 
ÜE º¡ùî£è«õ ÞƒAô£‰¶ 
ªê¡Á 14 ï£†èœ îQ¬ñŠð´ˆF 
ªè£œ÷ Þ¼‚Aø¶. Üî¡H¡ ðJŸC 
«ñŸªè£‡´ «ð£†®èO™ M¬÷ò£ì 
Þ¼‚Aø¶. å¼«õ¬÷ ió˜èÀ‚° 
«ê£˜¾ ãŸð†ì£™ ñ£ŸÁ ió˜è¬÷ îò£˜ 

ªêŒ»‹ õ¬èJ™ 
25 «ð˜ ªè£‡ì 
ÜE»ì¡ ªê™ô 
Þ¼‚Aø¶.
Þ ¶ ° P ˆ ¶ 

ð £ A v î £ ¡ 
AK‚ªè† «ð£˜´ î¬ôõ˜ õ£C‹ è£¡ 
ÃÁ¬èJ™ ‘‘ÞƒAô£‰¶ ªê¡ø Hø° 
âƒè¬÷ îQ¬ñŠð´ˆF‚ ªè£œ÷ 14 
ï£†èœ «î¬õŠð´Aø¶. Üî¡H¡ 
«ð£¶ñ£ù Ü÷¾‚° ðJŸC ªðø 
«ïó‹ àœ÷¶. Þîù£™ «ð£†® 
ï¬ìªðÁ‹ ï£†èÀ‚°œ ió˜èœ 
îò£ó£AM´õ£˜èœ.

ÞƒAô£‰¶ ªî£ì¼‚° 
îò£ó£°‹ ð£Avî£¡

ªõOï£†´ h‚°èœ: 
àˆîŠð£ M¼Šð‹

¶ð£Œ,  «ñ 24:
ªè£«ó£ù£ ¬õóv î£‚è‹ 

è£óíñ£è àôè‹ º¿õ¶‹ 
M¬÷ ò £ † ´  « ð £ † ® è œ 
è´¬ñò£è ð£F‚èŠð†ì¶. 
«ð£†®èœ, ðJŸCèœ e‡´‹ 
ïì‚°‹«ð£¶ H¡ðŸø «õ‡®ò 
ð™«õÁ õNº¬øè¬÷ Ü¬ùˆ¶ 
M¬÷ò£†´ Ü¬ñŠ¹èÀ‹ 
ªõOJ†´ õ¼A¡øù.
 Þ‰î G¬ôJ™ AK‚ªè† 

« ð £ † ® è œ  e ‡ ´ ‹ 
ªî£ìƒ°‹«ð£¶ «ñŸªè£œ÷ 
«õ‡®ò ð£¶è£Š¹ õNè£†´î™ 
ï¬ìº¬øè¬÷ ê ˜õ«îê 

AK‚ªè† è¾¡C™ (ä.C.C.) ÜP
Mˆ¶œ÷¶.
ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ ðóõ£ñ™ 

Þ¼‚è å¼ ªî£ìK™ ðƒ«èŸ°‹ 
ió˜èœ Ü¬ùõ¼‹ «ð£†®‚° 
º¡¹ 14 ï£†èœ îQ¬ñŠð´ˆF 
ªè£œÀ‹ ðJŸC ºè£I™ 
è†ì£ò‹ ðƒ«èŸè «õ‡´‹. 
ÜŠ«ð£¶ Üõ˜èOì‹ àì™ ªõŠð 
G¬ô ðK«ê£î¬ù, ªè£«ó£ù£ 
ðK«ê£î¬ù «ñŸªè£œ÷Šð´‹.
åšªõ£¼ ÜEJ½‹ î¬ô¬ñ 

ñ¼ˆ¶õ ÜFè£K Ü™ô¶ 
àJ˜ ð £¶è£Š¹ ÜFè£K 
GòI‚èŠð´õ£˜.

Ü ó C ¡  M Fº¬ ø è ¬÷ 
Üñ™ð´ˆ¶õîŸ°‹, ðJŸC 
ñŸÁ‹ «ð£†®¬ò e‡´‹ 
ªî £ ìƒ°õîŸè £ù àJ˜ 
ð£¶è£Š¹ F†ìˆFŸ° Þõ˜ 
ªð£ÁŠð£õ£˜.
ðJŸCJ¡«ð£¶ ió˜èœ 

Þ¬ìJ™ æŒ¾‚è£è ªõO«ò 
ªê™ô ÜÂñF A¬ìò£¶.
ió˜èœ îƒè÷¶ ªî£ŠHèœ, 

¶‡´èœ, ê¡A÷£v àœO†ì 
ªð£¼†è¬÷ ï´õKì«ñ£ Ü™ô¶ 
êè ió˜èOì«ñ£ ªè£´‚è ÜÂñF 
Þ™¬ô.
ió˜èœ ñŸÁ‹ ï´õ˜èœ 

AK‚ªè†  è÷ˆF™ êÍè 
Þ¬ìªõO¬ò H¡ðŸø «õ‡´‹. 
ï´õ˜èœ ¬è»¬ø ÜE‰¶ 
Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡ð¶ à†ðì 
ð™«õÁ õNè£†´î™è¬÷ 
ä.C.C. ªõOJ†´œ÷¶.
AK‚ªè† ð‰¶è¬÷ ð÷ð÷Š

ð£‚è â„C¬ô ðò¡ð´ˆî‚Ãì£¶ 
â¡Á ä.C.C. °¿ ðK‰¶¬ó 
ªêŒ¶ Þ¼‚Aø¶. Ü«î «ïóˆ
F ™  M ò ˜ ¬ õ ‚ °  î ¬ ì 
Þ™¬ô.
â„C½‚° î¬ì MF‚èŠð†®¼Š 

ð¶ ð¾ô˜èÀ‚° Iè¾‹ 
êõ£ô£ùî£°‹.

ªê¡¬ù,  «ñ 24:
ªõOï£†´ ®20 h‚ ªî£ì˜èO½‹ Þ‰Fò£¬õ„ 

«ê˜‰î ió˜è¬÷ M¬÷ò£ì ÜÂñF‚è «õ‡´‹ 
âù àˆîŠð£ M¼Šð‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜.
äHâ™ â¡ø ªðòK™ ®20 h‚ ªî£ì¬ó èì‰î 

2008-‹ Ý‡®™ Þ¼‰¶ HCCä ïìˆF õ¼Aø¶. 
ÞF™ Þ‰Fò ió˜èœ ñŸÁ‹ ªõOï£†´ ió˜èœ 
èô‰¶ ªè£‡´ M¬÷ò£´Aø£˜èœ. ð£Avî£¡ 
ió˜èÀ‚° ñ†´‹ ÜÂñFJ™¬ô.Þ‰Fò£M™ äHâ™ 
ªî£ì˜ ï¬ìªðÁõ¶ «ð£¡Á ÝvF«óLò£M™ H‚ 
ð£w h‚, ªõv† Þ‡¯R™ ègHò¡ HKeò˜ h‚, 
ªî¡ÝŠHK‚è£M™ ñ£¡C ÅŠð˜ h‚, õƒè£÷ 
«îêˆF™ õƒè£÷«îê‹ HKeò˜ h‚ «ð£¡ø ®20 
ªî£ì˜èœ ïìˆîŠð†´ õ¼A¡øù.
Þ‰Fò£¬õ„ «ê˜‰î AK‚ªè† ió˜èœ ñŸø 

ªî£ì˜èO™ M¬÷ò£ì ÜÂñF‚èŠðìM™¬ô. 
»õó£x Cƒ äHâ™ àœðì Ü¬ùˆ¶ õ¬è AK‚ªè† 
«ð£†®J½‹ Þ¼‰¶ æŒ¾ ªðŸøî£™ èùì£M™ 
ïìªðŸÁ õ¼‹ °«÷£ð™ ®20 h‚A™ M¬÷ò£ì 
ÜÂñF‚èŠð†ì£˜. ñŸø ió˜èÀ‚°‹ Ü¶«ð£¡Á 
ÜÂñF õöƒè «õ‡´‹ â¡Á ó£H¡ àˆîŠð£ 
M¼Šð‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜.
Þ¶°Pˆ¶ àˆîŠð£ ÃÁ¬èJ™ ‘‘ªõOï£†®™ 

ï¬ìªðŸÁ õ¼‹ ®20 h‚ ªî£ì˜èO™ M¬÷ò£ì 
ÜÂñF‚è£M†ì£™, Ü¶ ð£FŠ¬ð ãŸð´ˆ¶‹. 
°¬ø‰îð†ê‹ å¡Pó‡´ h‚A™ M¬÷ò£ì ÜÂñF 
ÜOˆî£™ Ãì, CøŠð£ùî£è Þ¼‚°‹. ãªù¡ø£™, 
AK‚ªè† °Pˆ¶ «ñ½‹ èŸÁ‚ªè£œ÷, õ÷˜„C ªðø 
àîMèóñ£è Þ¼‚°‹’’ â¡ø£˜.

19 ‹ «îF W˜ˆF 
ðì‹ Khv ÝAø¶!!
ÜF˜„CJ™ F¬óòóƒè 

àK¬ñò£÷˜èœ

   îI›, ªî½ƒ°, Þ‰F ðìƒèO™ ï®ˆ¶ 
Iè¾‹ Hóðôñ£ù ï®¬è ÞLò£ù£M¡ 
c„ê™ ¹¬èŠðì‹ ¬õóô£A õ¼Aø¶.
îI› CQñ£M™ èì‰î 2006-‹ Ý‡´ 
ªõOõ‰î «è® F¬óŠðìˆF¡ Íô‹ 
ÜPºèñ£ù£˜ ï®¬è ÞLò£ù£. MüŒ 
ï®ŠH™ ûƒè˜ Þò‚èˆF™ ªõOò£ù 

‘ï‡ð¡’ F¬óŠðìˆF™ èî£ï£òAò£è 
ï®ˆ¶ Hóðôñ£ù£ .̃ ªî½ƒ°, Þ‰F F¬óŠ 
ðìƒèO½‹ º¡ùE èî£ï£òAò£è 
õô‹ õ‰î£˜.
å™Lò£ù Þ´Š¹‚° ¹è›ªðŸø ÞLò£ù£ 
F¯˜ â¡Á àì™ â¬ì ÜFèñ£ù£˜. 
îŸ«ð£¶ àì™ â¬ì¬ò °¬øˆ¶ e‡´‹ 

CQñ£M™ ï®‚è îò£ó£A õ¼A¡ø£˜.
Þ‰G¬ôJ™ c¼‚°œ c„êô®‚°‹ 
¹¬èŠðìˆ¬î ªõOJ†´ Þ¼‚Aø£˜ 
ÞLò£ù£. Þ‰î ¹¬èŠðì‹ îŸ«ð£¶ 
êÍè õ¬ôˆî÷ˆF™ ¬õóô£è ðóM 
õ¼Aø¶. «ñ½‹ Þ‰î ¹¬èŠðìˆFŸ° 
ðô ¬ô‚vèÀ‹ °M‰¶ õ¼Aø¶.

   H‚ð£v Gè›„C Íô‹ Iè¾‹ Hóðôñ£ù ªûK¡ õ¼ƒè£ô èíõ˜ ðŸP 
ñù‹ Fø‰î «ðCJ¼‚Aø£˜.
îÂw ï®ˆî ¶œÀõ«î£ Þ÷¬ñ ðìˆF™ ÜPºèñ£ùõ˜ ªûK¡. Þ¬îò´ˆ¶ 
MC™, àŸê£è‹ àœO†ì ðìƒèO™ ï®ˆî£˜. èñ™ ªî£°ˆ¶ õöƒAò H‚ð£v 
3 YêQ™ èô‰¶‚ ªè£‡´ Iè¾‹ Hóðôñ£ù£˜.
Þ‰G¬ôJ™ ªûKQì‹ F¼ñí‹ °Pˆ¶ «è†ìîŸ°, ‘’F¼ñí‹ ªêŒò, ï‹ 
õ£›M™ ò£ó£õ¶ å¼õ˜ Þ¼‚è «õ‡´‹. ÜŠð®ò£ù å¼õ˜ ÞŠ«ð£¶ â¡ 
õ£›‚¬èJ™ Þ™¬ô. Ü¶¾‹ Þ™ô£ñ ï£ñ ÞŠ«ð£ áóìƒ°ô Þ¼‚«è£‹, 
ï£¡ i†´‚°œ«÷, õó «ð£ø â¡ Þ÷õóê¼‚è£è è£ˆ¶†´ Þ¼‚«è¡’’ â¡Á 
ÃP»œ÷£˜.

ï®¬è W˜ˆF ²«ów èì‰î 2000 -èO™ °ö‰¬î ï†êˆFóñ£è 
ÜPºèñ£ù£ .̃ 2013 Ýõ¶ Ý‡®™ Wî£…êL ñ¬ôò£÷ˆ F¬óŠðìˆF¡ 
Íôñ£è èî£ï£òAò£è ÜPºèñ£ù£˜. Üî¡ H¡¹ ðô îI› 
F¬óŠðìˆF™ ï®ˆ¶ õ¼Aø£˜.
îŸ«ð£¶ Þ‰Fò£M™ ªè£«ó£ù£ ðóõ¬ô î´‚è áóìƒ° èì‰î 40 

ï£†èÀ‚°‹ «ñô£è Þ¼‚Aø¶. Þîù£™ â‰î å¼ ¹¶ F¬óŠðìƒèœ 
Khê£è£ñ™ Þ¼‚Aø¶. ªê¡ê£˜ ºîŸªè£‡´ ð‚è£õ£è ¬õˆF¼‚°‹ 
ðô îò£KŠð£÷˜èO¡ ªõOf´‚è£è è£ˆF¼‚Aø£˜èœ.
áóìƒ° îŸ«ð£¬î‚° º®ò£¶ , Üîù£™ ñ‚èœ F¬óòóƒ°‚° 

õ¼õîŸè£ù ê£ˆFò‹ Iè¾‹ °¬ø¾. Þîù£™ F¬óòóƒ° 
àK¬ñò£÷˜èÀ‚°‹ êK îò£KŠð£÷˜èÀ‚°‹ êK ïwì‹ ñ†´«ñ 
I…²‹. Üîù£™ , æ®® GÁõùƒèœ ¹Fò ðìƒè¬÷ «ïó®ò£è 
Khv ªêŒò «ð„² õ£˜ˆ¬îè¬÷ ïìˆî Ýó‹Hˆîù.
îIN™ «ü£Fè£ ï®ˆ¶œ÷ ‘ªð£¡ñèœ õ‰î£œ’ ªõOò£è àœ÷¶. 

îŸ«ð£¶ Þò‚°ù˜ è£˜ˆF‚ ²Š¹ó£x îò£KŠH™, W˜ˆF ²«ów ï®ŠH™ 
à¼õ£ù ªðƒ°M¡ ðìˆ¬î «ïó®ò£è õ¼‹ ü¨¡ ñ£î‹ Ü«ñê£¡ 
H¬óI™ ªõOò£è àœ÷¶. Þ¬î W˜ˆF ²«ów îù¶ ®M†ì˜ 
ð‚èˆF™ ªîKMˆ¶œ÷£˜.

õ¼ƒè£ô èíõ˜ ðŸP 
ñù‹ Fø‰î ªûK¡

2 ñ£îƒè÷£è 
ªõOï£†®™ îM‚°‹ 

ï®¬èñ¾Qó£Œ
Hóðô Þ‰F ï®¬è ñ¾Qó£Œ 4 à¬ì»ì¡ 

2 ñ£îƒè÷£è ªõOï£†®™ C‚A îMˆ¶ 
õ¼Aø£˜.
Hóðô Þ‰F ï®¬è ñ¾Qó£Œ. Þõ˜ 

M÷‹ðó ðìªñ£¡P™ ï®ŠðîŸè£è Ü¹î£H 
ªê¡Á Þ¼‰î£˜. ðìŠH®Š¹ ïì‰¶ 
ªè£‡®¼‰î«ð£¶ ªè£«ó£ù£ áóìƒ° 
HøŠH‚èŠð†ì¶. Mñ£ù «ð£‚°õóˆ¶‹ 
óˆ¶ ªêŒòŠð†ì¶. Þîù£™ ñ¾Qó£ò£™ 
Þ‰Fò£ F¼‹ð º®òM™¬ô. èì‰î 
2 ñ£îƒè÷£è Ü¹î£HJ«ô«ò C‚A 
îM‚Aø£˜. Þ¶°Pˆ¶ Üõ˜ ÃPòî£õ¶:-
M÷‹ðó ðìŠH®Š¬ð Cô ï£†èO™ º®ˆ¶ 

Mìô£‹ â¡Á ªê£™L â¡¬ù Ü¬öˆ¶ 
õ‰îù˜. Þîù£™ 4 ï£†èÀ‚° «î¬õò£ù 
à¬ìè¬÷ ñ†´«ñ â´ˆ¶ õ‰«î¡. 
áóìƒAù£™ â¡ù£™ Þ‰Fò£¾‚° F¼‹ð 
º®òM™¬ô. 4 ï£œ à¬ìè«÷£´ 2 
ñ£îƒè÷£è Ü¹î£HJ™ îMˆ¶‚ªè£‡´ 
Þ¼‚A«ø¡.
ÞŠð® å¼ èwì G¬ô¬ñ ãŸð´‹ â¡Á 

ï£¡ G¬ùˆ¶ ð£˜‚è«õ Þ™¬ô. åšªõ£¼ 
ï£À‹ Mñ£ù‹ âŠ«ð£¶ A÷‹¹‹ â¡ð¬î 
Ý˜õñ£è âF˜ð£˜‚A«ø¡. ªîK‰î Cô 
ï‡ð˜èœ Þ¼Šðî£™ æó÷¾ G‹ñFò£è 
Þ¼‚A«ø¡.

êÍè õ¬ôˆî÷ˆF™ ¬õóô£°‹ 
MüŒ «ê¶ðF ðì «ð£vì˜

H.M¼ñ£‡® Þò‚èˆF™ MüŒ «ê¶ðF ï®ŠH™ à¼õ£AJ¼‚°‹ 
¹Fò ðìˆF¡ ð˜v† ½‚ «ð£vì˜ êÍè õ¬ôî÷ˆF™ ¬õóô£A õ¼Aø¶.
H.M¼ñ£‡® Þò‚èˆF™ à¼õ£A»œ÷ ðì‹ è/ªð.óíCƒè‹. 

èî£ï£òA¬ò ¬ñòñ£è‚ ªè£‡´ à¼õ£A»œ÷ Þ‰îŠ ðìˆF™ ävõ˜ò£ 
ó£«üw ºî¡¬ñ èî£ð£ˆFóˆF™ ï®ˆ¶œ÷£˜. MüŒ «ê¶ðF CøŠ¹ˆ 
«î£ŸøˆF™ õ¼Aø£˜. «è.«ü.Ý˜ vÇ®«ò£v GÁõù‹ îò£Kˆ¶œ÷ 
Þ‰îŠ ðìˆF™ êºˆFó‚èQ, «õô.ó£ñÍ˜ˆF, ðõ£Q ÿ ÝA«ò£˜ 
º‚Aò èî£ð£ˆFóˆF™ ï®ˆ¶œ÷ù˜.  Þ‰G¬ôJ™ ÞŠðìˆF¡ ð˜v† 
½‚ «ð£vì¬ó Þ¡Á ñ£¬ô ðì‚°¿Mù˜ ªõOJ†ìù˜. Þ‰î «ð£vì˜ 
óCè˜è¬÷ èõ˜‰¶ êÍè õ¬ôˆî÷ˆF™ ¬õóô£A õ¼Aø¶.
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தனித்து 
இருப்போம் 

க�ோ்�ோனோவை 
ஒழிப்போம்

ராேொெபுரம,மே.23

்சமூக இ்ைகவளியுைன் 
ஆட்நைொககள இயஙக
அனு�தி, அவதிப்படும் 
ஆட்நைொ கதொழிலொ்ளர
கு டு ம் ்ப ங க ளு க கு 
ரூ.15ஆயிரம் நிவொரணம் 
வழஙக நவண்டுக�ன  
தமிழ ே ொடு  ஆட்நைொ
கதொழிலொ்ளர்சம்ந�்ளனம் 
்சொரபில் க்பரும்திரள
ஆரப்பொட்ைம் ேைத்த
ந்பொவதொக கதரிவித்தனர. 

தமிழேொடு ஆட்நைொ
கதொழி லொ்ளர ்சம்ந�
்ளனம்(சிஐடியு) ரொ�ேொத 
புரம்  �ொவட்ை த்லவர
கு�ொர, க்பொதுசக்சயலொ்ளர
சிவொஜி க்சயதியொ்ளர
களிைம் கூறு்கயில்,

 தமிழகத்தில் ேொன்கொவது 
கட்ை ஊரைஙகு ந�
3 1 வ் ர  அறிவி க க ப
்பட்டுள்ளது. ஏறகனநவ
5 5 ே ொட்களுககு ந�ல்  
கைநதுவிட்ை நி்லயில் 
இநத ஊரைஙகு நீட்டிபபு 
ஆட்நைொகதொழிலொ்ளரகள
உளளிட்ை மு்றை்சொரொ
கதொழிலொ்ளரக்்ள கடும் 
அதிரசசிககு உள்ளொககி 
யு ள ்ள து .  ஆ ட் நை ொ
்சககரஙகள ்சொ்லகளில் 
உரு்ளொததொல் ஆட்நைொ
க த ொ ழி ல ொ ்ள ர க ளி ன் 
வ ொ ழ க்க ்ச க க ர ம் 
கடு்�யொன வறு்�
்யயும், கேருககடி்யயும் 
்சநதித்துள்ளது. 

அ்னத்து ஆட்நைொ
கதொழிலொ்ளரகளுககும் 
ரூ.15 ஆயிரம் நிவொரணம் 
வ ழ ங க ந வ ண் டு ம் ,  

்சமூக இ்ைகவளி்ய
க ் ை ப பி டி த் து 
ஆட்நைொகக்்ள இயகக
அனு�திககநவண்டும் என 
தமிழக முதல்வருககு  இ 
க�யில் மூலம் ்பல �னுககள
அனுபபியுளந்ளொம். 

ே ை வ டி க ்க
இ ல் ்ல  ஆ ட் நை ொ
கதொழிலொ்ள ரக்்ள அரசு 
கண்டுககொள்ளொதது  மிகுநத
நவத்னயளிககிறைது

கதொழிலொ்ளரேலவொரிய 
உறுபபினரகளுககு �ட்டுந�
ககொநரொனொ  நிவொரண 
நிதி வழஙகப்படும் என 
அரசு அறிவித்தது, அநத
நிதியும் ்பலருககு கி்ைகக
வில்்ல.  கதொழிலொ்ளர
ேலவொரிய அலுவலகத் 
தி ற கு ம் , வீ ட் டி ற கு ம் 
அ ் ல யு ம்  அ வ ல ம் 
கதொைரகிறைது. கதொழிலொ்ளர
ேலவொரியத்தில் ்பதிவு 
க ்ச ய த ,  க ்ச ய ய ொ த 
அ்னத்து  ஆட்நைொ
கதொழிலொ்ளரகளுககும் 
நி வ ொ ர ண ம்  வ ழ ங க
நவண்டும்.  ேொன்கொம் 
க ட் ை  ஊ ர ை ங கி ல் 
ஆட்நைொககளுககு த்ளரவு 
இருககும் என எதிர்பொரத்த

நி்லயில், அனு�தியும் 
வ ழங க ப ்பைவில்்ல , 
நி வ ொ ர ண மு ம் 
வழங க ப ்பைவில்்ல . 
வொழவொதொரம் இன்றி வொடும் 
ஆட்நைொகதொழிலொ்ளரகள
க்பரும் அதிரசசியில் 
உள்ளனர .  ஆட்நைொ
க த ொ ழி ல ொ ்ள ர க ளி ன் 
நி ் ல ் ய  அ ர சு க கு 
கதரிவிகக  ந்பொரொடுவ்த
தவிர எஙகளுககு  நவறு 
வழியில்்ல .  சிஐடியு 
ஆட்நைொகதொழிலொ்ளரகள
்சம்ந�்ளனத்தின் ்சொரபில்  
ரொ�ேொதபுரம் �ொவட்ை
ஆட்சியர அலுவலகத்தில் 
ஆரப்பொட்ைம் ேைத்துவது 
என முடிவு க்சயதுளந்ளொம். 
்சமூக இ்ைகவளிநயொடு 
ஆட்நைொககள இயகக
அனு�தி தரநவண்டும். 
ஆட்நைொகதொழிலொ்ளரகள
குடும்்பம் வொழ ஒவ்கவொரு 
குடும்்பத்திறகும் ரூ.15ஆயிரம்  
வழஙகநவண்டும்  என 
வலியுறுத்தி ஆட்நைொ
கதொழிலொ்ளரகள  ேைத்தும் 
ந ்ப ொ ர ொ ட் ை த் தி ற கு 
அ்னவரும்  ஆதரவு 
த ர  ந வண்டும்  என 
கதரிவித்தொர. 

ஆடமொ ட�ாழிலா்ளர்க்்ள கண்டு டகாள்ளா� அ�்ெ கண்டித்து 
டபருநதி�்ள ஆர்ப்பாடெம் நெத்�ப்படும் என எசெரிக்்க

து்பொய ்சொ்லகள
�றறும் ந்பொககுவரத்து 
ஆ்ணயம், து்பொயைொகஸி 
ேம்்பர தட்டுகளின்   அமீரக 
உரி்�யொ்ளரகளுககு 
கைநத 10 ஆண்டுகளில் 
விநிநயொகிககப்பட்ை
ந்பொன்ை  ஐககிய அரபு 
அமீரகத்தின்  து்ணத் 
த்லவரும் பிரத�ரும், 
து்பொய ஆட்சியொ்ளரு�ொன 
நஷக முக�து பின் 
ரஷீத் அல் �கதூமின் 
உத்தரவின் ந்பரில் 1.5 
பில்லியன் திரெம்ஸ் 
வழஙகப்பட்டுள்ளது. .

ைொகஸி தட்டு களின் அமீரக  
உரி்�யொ்ள ரகளி்ைநய நஷக
முக�து ஆண்டுநதொறும் விநிநயொகிககும் 
ந்பொனஸ் ்சமூகத்தின் ேல்ன உறுதி 
க்சயவ தறகும் குடும்்பஙகளுககு க்சழிப
்்பயும் �கிழசசி்யயும் தரு வதில் அவர
ககொண்டுள்ள ஆரவத்்த பிரதி்பலிககிறைது 

என்று ஆரடிஏ இயககுேர
கஜனரல் �றறும் நிரவொக 
இயககுேரகள குழுவின் 
த ் ல வ ர � த் த ொ ர
முெம்�து  அல் தொயர
கதரிவித்தொர. .

து ்ப ொ ய ை ொ க ஸி 
கொரப்பநரஷன் �றறும் 
அதன் உரி்�யொ்ளர
நிறுவனஙக்ளொல் 

இ ய க க  ப ்ப டு ம் 
ே ம் ்ப ர  தட்டு களின்  
உரி்�யொ்ளரகளுககு 
ஈத் அல் ஃபித்ர நிகழவின் 
ந்பொது, 51 மில்லியன் 

திரெம்ஸ்  �திபபுள்ள 2019 ந்பொன்ை 
விநிநயொகிகக உத்தரவிட்ை ஆட்சியொ்ளருககு 
�த்தொர முெம்�து  அல் தொயர  ேன்றி 
கதரிவித்தொர.

3 , 0 5 2  ை ொ க ஸி  த ட் டு க ளி ன் 
உரி்�யொ்ளரகள அவரது நஷக முக�து 
பின் ரஷீத் அல் �கதூமின் தொரொ்ள
குணத்தொல் ்பயன ் ைவொரகள.

துபாய் ொக்ஸி உரி்ேயா்ளர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளில் 
1.5 பில்லியன் திர்்ஹம்ஸ மபானஸ வழஙக துபாய் 

பி��ேர்  மெக் மு்ஹம்ேது உத்��வு

்சவூதி அநரபியொவில் 
உள்ள உச்சநீதி�ன்றைம்  தன் 
ரொஜொஙகம்  முழுவதும் 
உள்ள அ்னத்து முஸ்லிம் 
களுககும் ர�லொன் 29 
கவளளிககிழ்� �ொ்ல
ஷவ்வொல் �ொதத்தின் 
பி்றை கொண அ்ழபபு 
விடுத்துள்ளது.

உ ச ்ச நீ தி � ன் றை ம் 
த ன து  அ றி வி ப பி ல் , 
பி ் றை  தி றை ந த க வ ளி  
கண்க்ளொல்  அல்லது 
கதொ்ல நேொககியின் 
மூலம் யொர ்பொரத்தொலும் 
அருகிலுள்ள நீதி�ன்றைத்தில் 
தகவல்  அளித்து அவரது 
்சொட்சியத்்த்பதிவு க்சயய
நவண்டும், அல்லது தனது 
்பகுதியில் உள்ள ஒரு 
பிரொநதிய ்�யத்தின் 
அதிகொரத்திறகு அறிக்க
அளிகக நவண்டும்.

பி்றை கண்டுபிடிகக
ஒரு நில்வ  கொணும் 
குழு்வ அ்�ப்பதொக 
நேறறு ஐககிய அரபு 
அமீரகம் அறிவித்தது. ந�
22 கவளளிககிழ்��கரிப
கதொழு்கககுப பிறைகு 
இநத குழு கூடி பி்றைக்்ள
கண்ைறியும் என தகவல் 
கதரிவிககப்பட்டுள்ளது.

க வ ள ளி க கி ழ ் �
�ொ்ல பி்றை கண்ைறிய 
ப்பட்ைொல் ்சனிககிழ்�
கொ்ல ஈத் க்பரு்ளொக 
க க ொ ண் ை ொ ை ப ்ப டு ம் 
பி்றைகதன்்பைொவிட்ைொல் 
நேொன்பு 30 ஆக க்ைபிடித்து 
அடுத்த ேொள ஞொயிறறு 
கிழ்� ஈத் க்பருேொள
ஆகும்.

ஈத் அல் ஃபித்ர்: ஷவவால் ோ�த்தின் பி்ற
காை அ்ழப்பு விடுத்துள்ளது ெவூதி அ�சு

கீழக்கல� அம்மா உணெகத்தில் 
அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏ மணிகண்டன் 
ொர்பில்ககா�ானா நிொ�ண நிதி

கீழக்க்ர,மே.23

ர ொ � ே ொ த பு ர ம் 
�ொவட்ைம் கீழகக்ர
அம்�ொ உணவகத்தில் 
ஆயிரத்திறகும் ந�ற்பட் 
நைொருககு தினமும் மூன்று 
நவ்்ள இலவ்ச�ொக உணவு 
வழஙகி வருகின்றைனர. 
இதறகொன நிவொரண 
நிதி்ய ரொ�ொேொதபுரம் 
�ொவட்ை அ.தி.மு.க எம்.
எல் . ஏ  �ணிகண்ைன் 
்சொரபில் கீழகக்ர அம்�ொ
உணவகத்திறகு முதல் 
கட்ை�ொக ரூ்பொய ஒரு 
லட்்சம் இரண்ைொவது 
கட்ை�ொக ரூ்பொய 70 ஆயிரம் 
மூன்றைொவது மு்றையொக 
ரூ்ப ொய  7 0 ,  ஆயிரம் 
கொந்சொ்ல்ய கீழகக்ர
ேகரொட்சி ஆ்ணயொ்ளர
த ன ல ட் சு மி யி ை ம் 
வ ழ ங கி ன ொ ர . இ தி ல் 
கீழகக்ரேகரக்சயலொ்ளர
ஜ கு ்ப ர ெ ூ ் ்ச ன் 

ரொ�ொேொதபுரம் ரொம்நகொ
இயககுனர ்சசிகு�ொர
க்பொரு்ளொ்ளரேொரொயணன் 
மீனவர அணி க்சயலொ்ளர
ேண்டு முனிய ்ச ொமி 
1வது வொரடு க்சயலொ்ளர
க்சல்வ கநண்சன் பிரபு 
சிறு்பொன்்� பிரிவு ேகர
க்சயலொ்ளர யொசீன் நூரதீன் 

�றறும் கழக உறுபபினரகள
கலநது ககொண்ைனர. 
ந � லு ம்  ே க ர ொ ட் சி 
க்பொறி யொ்ளர மீரொ அலி 
துபபுரவு  ஆயவொ்ளர
பூ்பதி �றறும் துபபுரவு 
ந � ற ்ப ொ ர ்வ ய ொ ்ள ர
்சகதி ஆகிநயொர உைன் 
இருநதனர.

உலக சுகா�ா� அ்ேப்பின் நிர்வாக குழு �்லவ�ாக 
ேத்திய ேநதிரி ்ஹர்ஷ வர்�ன் டபாறுப்மபற்பு

புதுசெல்லி,மே.23

ஐ . . ே ொ .வின்  உலக 
சுகொதொர அ்�பபின் 
இரண்டு ேொள �ொேொடு 
வி்ரவில் ேைகக உள்ளது. 
தறந்பொது உலக சுகொதொர 
அ்�பபின் நிரவொக 
வொரியத்தில் 34 ேொடுகள
உ று ப பி ன ர க ்ள ொ க 
உ ள ்ள ன ர .  இ த ன் 
த்லவரொக உள்ள ஜப்பொ
்னச ந்சரநத ஹிநரொககி 
ேகொைொனி ்பதவி கொலம் 
நி்றைவ்ை நத்தகயொட்டி, 
இநத வொரியத்தின் புதிய 
த்லவ்ர நதரவு க்சயவ
தறகொக ேைநத ஆநலொ்ச்ன
கூட்ைத்தில் �த்திய �நதிரி 
ெரஷவரதன் த்லவரொக 
நதரவு க்சயயப்பட்டுள்ளொர
என்றும், ந� 22-ம் நததி 
்பதவிநயறக உள்ளதொ கவும் 
அதிகொரிகள கதரிவித் 
திருநதனர.

இநநி்லயில் உலக 

சுகொதொர அ்�பபின் 
நிரவொக குழு த்லவரொக 
�த்திய சுகொதொர �றறும் 
குடும்்பேலத்து்றை �நதிரி 
ெரஷ வரதன் கொகணொலி 
கொட்சி மூலம் இன்று க்பொறுப
ந்பறறுகககொண்ைொர. 

34 ந்பர ககொண்ை
குழுவுககு ெரஷவரதன் 
த்ல்� தொஙகுவொர. இநத

குழு ஆண்டுககு 2 மு்றை
கூடி, உலக சுகொ தொரம் 
குறித்த முககிய முடிவுக்்ள
எடுககும். உலக சுகொதொர 
நிறுவனத்தின் க்சயல் 
திட்ைஙகளுககு இநத
குழு ்பரிநது்ர வழஙகும். 
ெரஷவரதன் 3 ஆண்டு 
கொலம் இநத ்பதவியில் 
நீடிப்பொர.

தின  குரல்
04 dinakural  inஞாயிறு  24.05.2020

சினிமா விளையாட்டு

3 º¬ø åL‹H‚A™ îƒè‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ÜE «î˜õ£÷˜èO¡ ªêò™ 
âù‚° «õî¬ù ÜO‚Aø¶: ý˜ðü¡ 

®20 ÜE‚° «ó£Aˆ ê˜ñ£¬õ
«èŠìù£è GòI‚è «õ‡´‹:Ü¶™

ªñ£è£L, «ñ 26:
ñ£ó¬ìŠ¹ è£óíñ£è 3 º¬ø åL‹H‚A™ 

îƒè‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ý£‚A ÜEJ¡ 
ió˜ ð™H˜Cƒ è£ôñ£ù£˜.
ñ£ó¬ìŠ¹ ãŸð†ìî£™ ªñ£è£LJ™ 

àœ÷ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ èì‰î 8-‹ «îF 
Þ‰Fò ý£‚A ü£‹ðõ£¡ ð™H˜Cƒ 
(96 ) ÜÂñF‚èŠð†ì£˜ . Þ¬îˆ 
ªî£ì˜‰¶, Üõ¼‚° «ñ½‹ Þ¼º¬ø 
ñ£ó¬ìŠ¹ ãŸð†ì¶. Þî¡ è£óíñ£è, 
èõ¬ô‚Aìñ£ù G¬ô‚° ð™H˜CƒA¡ 
àì™G¬ô ªê¡ø¶. Þ‰î G¬ôJ™, 
Üõ˜ CA„¬ê ðôQ¡P àJKö‰î£˜.
ñ¬ø‰î Þ‰Fò ý£‚A ü£‹ðõ£¡ 

ð™H˜Cƒ, 1948, 1952, 1956 åL‹H‚A™ 3 
º¬ø îƒèŠðî‚è‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ý£‚A 
ÜEJ™ Þì‹ H®ˆîõó£õ£ .̃1956-‹ Ý‡´ 

ª ñ ™ « ð £ ˜ ¡ 
å L ‹ H ‚ A ™ 
îƒè‹ ªõ¡ø 
Þ‰Fò ÜE‚° 
«èŠìù£è¾‹ 
Þ ¼ ‰ î £ ˜ . 
îŸ«ð£¶, õ¬ó 
åL‹H‚ ý£‚A 
ÞÁF «ð£†®J™ 
ÜF «è£™ Ü®ˆî 

ió˜ â¡ø ê£î¬ù‚° ÞŠ«ð£¶‹ 
ð™H˜Cƒ«è ªê£‰î‚è£óó£õ£˜.
1975 àôè‚ «è£Š¬ðŠ «ð£†®J™ 

îƒè‹ ªõ¡ø Þ‰Fò ÜE‚° î¬ô¬ñ 
ðJŸCò£÷ó£è¾‹, «ñô£÷ó£è¾‹ 
Þ¼‰î ð™H˜ Cƒ, ðˆñÿ M¼¬î»‹ 
ªðŸÁœ÷£˜.

Þ‰Fò ý£‚A ü£‹ðõ£¡ è£ôñ£ù£˜

®20 àôè «è£Š¬ð¬ò îœO 
¬õ‚è‚Ãì£¶: Ivð£-à™-ý‚

¹¶ªì™L,  «ñ 26:
Þ‰Fò ÜEJ™ «î˜õ£÷˜èœ 

î¡¬ù «î˜‰ªî´‚è£ñ™ 
Þ¼Šð¶ îù‚° «õî¬ù 
ÜOŠðî£è ý˜ðü¡ Cƒ 
ÃP»œ÷£˜.
Þ‰Fò ²öŸð‰¶ i„ê£÷˜ 

ý˜ðü¡ Cƒ ÜOˆî «ð†®J™, 
ð‰¶ i„ê£÷˜èÀ‚° êõ£ô£è 
Þ¼‚°‹ ªî£ì˜èO™ å¡Á 
î£¡ äHâ™. Þ‰î ªî£ìK™ 
¬ ñ î £ ù ƒ èœ  C P ò¬õ . 
àôA™ àœ÷ î¬ôCø‰î 
ió˜èœ Ü¬ùõ¼‹ ÞF™ 
M¬÷ò£´A¡øù˜.
Üõ˜èÀ‚° âFó£è ð‰¶i²õ¶ 

²ôðñ£ù Mûò‹ 
Ü™ô. ÜŠð®Šð†ì 
äHâ™  ª î £ ì K™ 
CøŠð£è ð‰¶iê 
º ® » ‹  â ¡ ø £ ™ 
ê˜õ«îê «ð£†®èO½‹ 
º®»‹. ð¾˜ H«÷M™ 
CøŠð£è ð‰¶iC 
M‚ªè†´è¬÷»‹ 
â´ˆ¶œ«÷¡ â¡Á 
ÃP»œ÷£˜.
ý˜ðü¡ Cƒ îù¶ 

«ð£†®ò£÷˜èÀì¡ 
åŠH´‹ «ð£¶ CøŠð£è ªêò™ð†´ 
õ¼Aø£˜. ÜvM¡ ê˜õ«îê ® 20 
Þ™ 46 «ð£†®èO™ M¬÷ò£® 

52 M‚ªè†´è¬÷ 
â ´ ˆ ¶ œ ÷ £ ˜ . 
Þ«î«ð£™ ý˜ðü¡ 
Cƒ 28 «ð£†®èO™ 
M ¬ ÷ ò £ ®  2 5 
M ‚ ª è † ´ è ¬ ÷ 
â´ˆ¶œ÷£˜.
«ñ½‹ õ£Sƒì¡ 

²‰î˜ 23 «ð£†®èO™ 
M ¬ ÷ ò £ ®  1 9 
M ‚ ª è † ´ è ¬ ÷ 
â´ˆ¶œ÷£˜. «ñ½‹ 
Þ ‰ F ò  ÜEJ™ 

M¬÷ò£´õ¶ °Pˆ¶ «ðC»œ÷ 
ý˜ðü¡ Cƒ , «î˜õ£÷˜èœ 
î¡¬ù Þ‰Fò  ÜEJ™ 

«î˜‰ªî´‚è£ñ™ Þ¼Šð¶ 
î ù ‚ °  « õ î ¬ù  ÜO ‚
Aø¶.
âù‚° õòî£A M†ì¶ â¡Á 

Üõ˜èœ G¬ùŠðî£™ â¡¬ù 
èõQ‚è ñ£†ì£˜èœ. ü£Q 
H¬óv«ì£, «ìM† «ð£¡ø 
ió ˜èO¡ M‚ªè†´è¬÷ 
ä.H.â™ ªî£ìK™ â¡ù£™ 
â´‚è º®»‹ «ð£¶ ê˜ªõ«îê 
« ð £ † ® èO™  â´‚ è  º®
ò£î£ ? â¶¾‹ â¡ ¬èJ™ 
Þ™¬ô .  Þ‰Fò ÜEJ™ 
e‡´‹ Þì‹H®Š«ð¡ â¡ø 
ï‹H‚¬è Þ¼‚Aø¶ â¡Á 
ÃP»œ÷£˜.

èó£„C, «ñ 26:
ÜõêóèFJ™ ®20 àôè «è£Š¬ð 

ªî£ì¬ó îœO ¬õ‚è‚Ãì£¶ â¡Á 
ð£Avî£Q¡ î¬ô¬ñ ðJŸCò£÷˜ 
ñ Ÿ Á ‹  î ¬ ô ¬ ñ 
«î˜õ£÷˜ Ivð£-à™-ý‚ 
«è†´‚ ªè£‡´œ÷£˜. 
® 2 0  à ô è 

«è £Š¬ð AK‚ªè† 
àôA¡ IèCø‰î ªî£ì˜ 
â¡Á ÃP»œ÷ Üõ˜, 
bMó Ý«ô£ê¬ù‚° 
Hø«è ®20 àôè «è£Š¬ð 
°Pˆ¶ å¼ º®¾‚° 
G˜õ£Aèœ õó «õ‡´‹ 
â¡Á‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 
16 ÜEè¬÷ ªè£‡´ å¼ ªî£ì¬ó 
ïìˆ¶õ¶, Ü¶¾‹ îŸ«ð£¬îò 
ÅöL™ ïìˆ¶õ¶ â¡ð¶ âOî™ô 
â¡Á ªîKMˆî Ivð£, G˜õ£Aèœ 
å¡Pó‡´ ñ£îƒèœ è£ˆF¼‰¶ Hø° 
º®ªõ´‚èô£‹ â¡Á‹ ÃP»œ÷£˜.
ÝvF«óLò£M™ õ¼‹ Ü‚«ì£ð˜ 

18‹ «îF ¶õƒA ïõ‹ð˜ 15‹ 
«îFõ¬óJ™ ïìˆî F†ìIìŠð†´œ÷ 
®20 àôè «è£Š¬ð ªî£ì˜ Ü´ˆî Ý‡ 
®Ÿ° îœO¬õ‚è õ£ŒŠ¹œ÷î£è 
ÃøŠð´Aø¶. ªè£«ó£ù£ è£óíñ£è 
ÝvF«óLò£M™ ªõOï£†®ù˜ 

¸¬öò ªêŠì‹ð˜ ñ£î‹ õ¬óJ™ 
î¬ì MF‚èŠð†´œ÷ G¬ôJ™, 
Þ‰î ªî£ì¬ó îœO ¬õŠð¶ 
°Pˆ¶ äCC Ã†ìˆF™ Ý«ô£ê¬ù 

«ñŸªè£œ÷Šðì àœ÷¶. 
Þ‰G¬ô J™ ®20 àôè 
« è £ Š ¬ ð  ª î £ ì ¬ ó 
îœO ¬õŠð¶ °Pˆ¶ 
ÜõêóèFJ™ º®ªõ´‚è‚ 
Ãì£¶ â¡Á ð£Avî£Q¡ 
î¬ô¬ñ «î˜õ£÷˜ ñŸÁ‹ 
î¬ô¬ñ ðJŸCò£÷˜ 
Ivð£ à™ ý‚ «è†´‚ 
ªè£‡´œ÷£˜. å¡Pó‡´ 
ñ£îƒèœ è £ˆF¼‰¶ 
Þ ‰ î  M õ è £ ó ˆ F ™ 

º®ªõ´‚è «õ‡´‹ â¡Á‹ Üõ˜ 
ÜP¾ÁˆF»œ÷£˜. 
AK‚ªè†®¡ º‚Aòñ£ù ªî£ìó£ù 

®20 àôè‚«è£Š¬ð ªî£ì˜ °Pˆ¶ 
º®ªõ´ŠðîŸ° º¡¹ bMó 
Ý«ô£ê¬ù «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹ 
â¡Á‹ Üõ˜ «è†´‚ ªè£‡´œ÷£˜. 
16 ÜEè¬÷ ªè£‡´ å¼ ªî£ì¬ó 
ïìˆ¶õ¶, Ü¶¾‹ îŸ«ð£¬îò ÅöL™ 
ïìˆ¶õ¶ â¡ð¶ âOî£ù ªêò™ 
Ü™ô â¡Á‹ Üõ˜ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 
Ü¬ùõ¼‹ ®20 àôè «è£Š¬ð¬ò 
è£í è£ˆF¼Šðî£è¾‹ ÃP»œ÷£˜. 

Hóû˜ °‚è˜ õ£›‚¬èJ™ Þ¼‰¶ 
ªõO«ò õ£¼ƒèœ: Üñô£ð£™

Hóû˜ °‚è˜ õ£›‚¬èJ™ Þ¼‰¶ ªõO«ò 
õ£¼ƒèœ â¡Á ï®¬è Üñô£ð£™ îù¶ êÍè 
õ¬ôˆî÷ ð‚èˆF™ ÃP»œ÷£˜.
ªè£«ó£ù£ áóìƒAù£™ ï®è˜, ï®¬èèœ 
i†®™ ºìƒA àœ÷ù˜. æŒ¾ «ïóˆ¬î 
ªê™ôŠHó£Eè¬÷ ªè£…²î™, àìŸðJŸC, 
ê¬ñò™ ªêŒî™, ¹ˆîè‹ ð®ˆî™, ïìù‹ èŸø™, 
æMò‹ õ¬óî™ â¡Á èN‚A¡øù˜. ªè£«ó£ù£M™ 
Þ¼‰¶ îŠH‚è êÍè Môè¬ô è¬ìH®‚°‹ð® 
«ðC i®«ò£¾‹ ªõOJ´A¡øù˜.
Þ‰î G¬ôJ™ Üñô£ð£™ êÍè õ¬ôˆî÷ 
ð‚èˆF™ ÃPJ¼Šðî£õ¶:-
“ªè£«ó£ù£ ¬õóv ðóõL™ Þ¼‰¶ ñ‚è¬÷ 
ð£¶è£‚è ñˆFò, ñ£Gô Üó²èœ áóìƒ¬è 
Üñ™ð´ˆF àœ÷ù. Þ‰î áóìƒA™ ¹Fî£è 
â¬î»‹ èŸÁ‚ªè£œ÷ º®òM™¬ô â¡ø£™ 
ÜîŸè£è õ¼ˆîŠðì «õ‡ì£‹.
õ£›‚¬è â¡ø£«ô «ð£†® ð‰îò‹ â¡Á 
G¬ù‚°‹ ñ«ù£ð£õˆF™ Þ¼‰¶ ñ£ø «õ‡´‹. 
Hóû˜ °‚è˜ õ£›‚¬èJ™ Þ¼‰¶ ªõO«ò 
õ£¼ƒèœ. Þ‰î áóìƒ° è£ôˆF™ ¹Fî£è 
â¬î»‹ èŸÁ‚ªè£œ÷M™¬ô â¡«ø£, ¹ˆîèƒèœ 
ð®‚èM™¬ô â¡«ø£ õ¼ˆîŠðì «õ‡ì£‹. Þ¶ 
èŸÁ‚ªè£œõîŸè£ù «ïó«ñ£ Ü™ô¶ àŸðˆF¬ò 
ªð¼‚°õîŸè£ù «ïó«ñ£ Þ™¬ô. Ü¬ñFò£è 
Þ¼ƒèœ. å¼õ˜ ªêŒõ¬î ï£º‹ ªêŒò «õ‡´‹ 
â¡Á Üõ˜ H¡ù£™ æì «õ‡®ò «î¬õ Þ™¬ô.”
Þšõ£Á Üñô£ð£™ ÃP»œ÷£˜.

î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ ðì
 ð£ì™ ðFM™ Ìü£°ñ£˜

Cõ£T, èñ™ý£ê¡ ï®ˆ¶ 
F¬ó‚° õ‰¶ ªõŸP ªðŸø ðì‹ 
«îõ˜ ñè¡. ÞŠðìˆF¡ 2‹ ð£è‹ 
î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ â¡ø ªðòK™ 
à¼õ£Aø¶. ÞŠðìˆ¬î èñ™ý£ê¡ 
Þò‚A ï®‚Aø£˜. ºî™ ð£èˆF™ 
èñ½‚° M™ôù£è ï£ê˜ ï®ˆî£˜. 
Ü‰îŠ ð£ˆFó‹ ºî™ ð£èˆF«ô«ò 
ªè£™ôŠð´õ¶ «ð£™ Ü¬ñ‚èŠð†ì¶. 
Þîù£™ Þó‡ì£‹ ð£èˆF™ ï£êK¡ 
ñèù£è MüŒ «ê¶ðF ï®‚Aø£˜. 
èñ½‹ ,ï£ê¼‹ ºî™ ð£èˆF™ 
«ñ£F‚ ªè£‡ì¶«ð£™ èñ½‹, MüŒ 
«ê¶ðF»‹ Þó‡ì£‹ ð£èˆF™ «ñ£F‚ 
ªè£œõ£˜èœ â¡Á ªîKAø¶. èì‰î 2 

õ¼ìñ£è ï®‚è£ñ™ å¶ƒAJ¼‚°‹ 
õ®«õ½ î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ ðì‹ 
Íô‹ gâ¡†K ÝAø£˜.
èî£ï£òAè÷£è «óõF. Ý‡†Kò£, 
Ìü£ °ñ£˜ ï®Šð£˜èœ â¡Á 
ÃøŠð†ì¶. Ýù£™ Þî¬ù 
Ìü£°ñ£˜ ñÁˆF¼‚Aø£˜. Üõ˜ 
ÃÁ‹«ð£¶,î¬ôõ¡ Þ¼‚Aø£¡ 
ðìˆF™ ï£¡ ï®‚èM™¬ô. â¡¬ù 
Þ¶õ¬ó ÜŠðìˆF™ ï®‚è‚ 
«è†èM™¬ô. Ýù£™ õ£ŒŠ¹ õ‰î£™ 
Ü¬î ñÁ‚è º®ò£¶. ÞŠðìˆF¡ 
ð£ì™ è‹«ð£Rƒ ïì‰î«ð£¶ èñ™ 
ê£˜. óyñ£¡ ÝA«ò£¼ì¡ ï£Â‹ 
Þ¼‰«î¡ â¡ø£˜ Ìü£°ñ£˜.

MüŒ«ê¶ðF ðìˆF™ 
pM.Hóè£w ê«è£îK ÜPºè‹..

 ‘«è.T.âŠ’.2 âŠ«ð£¶?  
Þ¬ê Ü¬ñŠð£÷˜ pM.Hóè£w 
àø¾º¬ø îƒ¬è ðõ£Q ÿ. 
Þõ˜ MüŒ «ê¶ðF, ävõ˜ò£ 
ó£«üw ï®‚°‹ è.ªð.óíCƒè‹ 
ðìˆF™ Þ÷‹ èî£ï£òAò£è 
ÜPºèñ£Aø£˜. ÞŠðìˆ¬î 
M¼ñ£‡® ¬ìó‚´ ªêŒF¼‚Aø£˜.
ðõ£Qÿ ï®‚°‹ èî£ð£ˆFó‹ 

ðŸP ðìîóŠ¹ óèCò‹ ð£¶è£ˆî£½‹ 
è¬îŠð® MüŒ «ê¶ðF, ävõ˜ò£ 
ó£«üw °´‹ðˆ¬î «ê˜‰îõ˜ 
â¡ð¬î ̄ úK™ èE‚è º®Aø¶.
ÞŠðìˆF¡ ̄ ú¬ó pM.Hóè£w, 
Üõó¶ ñ¬ùM ¬ê‰îM ªõO
J†´Š ðì‚ °¿Mù¼‚° õ£›ˆ¶ 
ªîKMˆ¶œ÷ù˜ .

ªêšõ£Œ 26.5.2020

Î®ÎŠ «êù¬ô 
ªî£ìƒ°‹ Sõ£Q

 ðè™ Gô¾ YKò™ Íô‹ â‡Eôìƒè£ óCè˜è¬÷ 
ªðŸøõ˜ Sõ£Q ï£ó£òí¡.  Üî¡ Hø° Þó†¬ì «ó£ü£ 
YKòL™ Þ¼ «õìƒèO™ ï®ˆî£˜. Þ‰î YKòL™ Þó‡´ 
«õìƒèO™ Iè MˆFò£êñ£è ï®ˆ¶ Þ¼‰î Þõó¶ ï®Š¹ 
ªõ°õ£è ð£ó£†ìŠð†ì¶.
îŸ«ð£¶ áóìƒ° è£óíñ£è i†®™ Þ¼‰¶ õ¼‹ Sõ£Q 
ªî£ì˜‰¶ Üõó¶ Þ¡vì£Aó£‹ ð‚èˆF™ MîMîñ£ù 
¹¬èŠðìƒè¬÷»‹ i®«ò£‚è¬÷»‹ ðFM†´ õ¼Aø£˜. 
Þõ˜ ðFM†ì Cô GIìƒèO«ô«ò ðô óCè˜èœ Þõó¶ 
ðF¬õ ð£˜ˆ¶ M´Aø£˜èœ.
îŸ«ð£¶ Þ¡vì£Aó£I™ Þõ¬ó 1.4 I™Lò¡ «ð˜ 
ªî£ì¼Aø£˜èœ. Þ‰G¬ôJ™ ãŸèù«õ ðô ï®¬èèœ Î®ÎŠ 
«êù¬ô Þ‰î áóìƒ° êñòˆF™ ªî£ìƒAJ¼‚Aø£˜èœ. 
°PŠð£è õQî£ Müò°ñ£˜, ó°™ Šgˆ Cƒ, ÝA«ò£˜ 
õK¬êJ™ ÞŠªð£¿¶ Cõ£Q ï£ó£òíÂ‹ «ê˜‰F¼‚Aø£˜.
Üõó¶ Î®ÎŠ «êù¬ô ðŸPò å¼ i®«ò£¬õ 
Þ¡vì£Aó£I™ ðFM†´ º¿ i®«ò£¬õ ð£˜‚è Î®ÎŠ 
Lƒ¬è AO‚ ªêŒò¾‹ â¡Á ðFM†®¼‚Aø£˜.
ªî£ì˜‰¶ ï®¬èèœ Î®ÎŠ «êù¬ô ªî£ìƒA îƒè÷¶ 
«ïóˆ¬î ªêôM†´ õ¼Aø£˜èœ â¡«ø Ãø «õ‡´‹.

2018-‹ Ý‡´ ®ê‹ð˜ ñ£î‹ ªõOò£ù 
è¡ùìŠ ðì‹ ‘«è.T.âŠ’. òw ï£òèù£è 
ï®ˆF¼‰î Þ‰îŠ ðì‹ ªð¼‹ ªð£¼†ªêôM™ 
îò£K‚èŠð†´, ªõOò£A ªð¼‹ õó«õŸ¬ðŠ 
ªðŸø¶. Hóû£‰ˆ c™ Þò‚Aò Þ‰î 
ðìˆF¡  2-‹ ð£è‹ îò£KŠH™ Þ¼‚Aø¶. 
ÞîŸA¬ì«ò Þ¡Â‹ Þ‰îŠ ðìˆF¡ ðìŠH®Š¹ 
º®õ¬ìòM™¬ô. Þ¡Â‹ âšõ÷¾ ï£†èœ 
ðìŠH®Š¹ â¡Á Mê£Kˆî«ð£¶, 25 ï£†èœ 

ðìŠH®Š¹ Þ¡Â‹ Þ¼‚Aø¶. ÜF™ 2 
ê‡¬ì‚ è£†Cè¬÷Š ðìñ£‚è¾œ÷¶ ðì‚°¿. 
ÜF™ ê…êŒ îˆ Þì‹ªðÁ‹ ê‡¬ì‚è£†C»‹ 
å¡Á. Þ‰î ê‡¬ì‚ è£†Cèœ îM˜ˆ¶, 
eîºœ÷ Ü¬ùˆ¶‚ è£†CèÀ‹ H¡ùE 
Þ¬ê‚ «è£˜Š¹ àœO†ì ÞÁF‚è†ìŠ ðEèœ 
ªî£ìƒA bMóñ£è ï¬ìªðŸÁ õ¼A¡øù. 
Ü‚«ì£ð˜ 23-‹ «îF ªõOJ†´Mì «õ‡´‹ 
â¡Á ðì‚°¿ bMóñ£è Þ¼‚Aø¶.

¹¶ªì™L,  «ñ 26:
«ó£Aˆ ê˜ñ£¬õ ®20 

ÜE‚° «èŠìù£è 
GòI‚èŠðì «õ‡´‹ 
âù HCCä-¬ò º¡ù£œ 
ió˜ Ü¶™ õ£ê¡ 
õL»ÁˆF»œ÷£˜.
®20 ÜE‚° «ó£Aˆ 

ê˜ñ£¬õ «èŠìù£è 
GòI‚è «õ‡´‹: 
º¡ù£œ ió˜ ªê£™Aø£˜
Mó£† «è£L Þ‰Fò 

AK‚ªè† ÜE‚° 
«èŠìù£è àœ÷£˜. Üõ˜ 
ªìv†, å¼ ï£œ «ð£†® 
ñŸÁ‹ 20 æõ˜ ÝAò Í¡Á 
õ®Mô£ù «ð£†®‚°‹ 
«èŠìù£è Þ¼‰¶ 
õ¼Aø£˜.
«èŠì¡ ªð£ÁŠ¬ð 

ðA˜‰îO‚è «õ‡´‹ 
â¡Á ÜšõŠ«ð£¶ 
«è£K‚¬è â¿ŠðŠð†´ 
õ¼Aø¶. ªìv´‚° ñ†´‹ 

Mó£† «è£L «èŠìù£è 
Þ¼‚è «õ‡´‹. å¼ï£œ 
«ð£†® ñŸÁ‹ 20 æõ¼‚° 
«ó£Aˆ ê˜ñ£¬õ «èŠìù£è 
GòI‚èô£‹ â¡Á è¼ˆ¶ˆ 
ªîKM‚èŠð†´ õ¼Aø¶.
Þ‰î G¬ôJ™ Þ‰Fò 

ÜE‚° 2 «èŠì¡èœ 
GòI‚èŠðì «õ‡´‹ 
â¡Á º¡ù£œ «õèŠð‰¶ 
ió˜ Ü¶™ õ£ê¡ 
M¼Šð‹ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 
Þ¶ ªî£ì˜ð£è Üõ˜ 
ÃPòî£õ¶:-
«èŠì¡ ðîM¬ò HKˆ¶ 

õöƒ°õ¶ ðŸP Þ‰Fò 
AK‚ªè† è†´Šð£†´ 
õ£Kò‹ C‰F‚è «õ‡´‹ 
â¡Á G¬ù‚A«ø¡. Þî¡ 
Íô‹ Mó£† «è£LJ¡ ðE 
²¬ñ °¬ø»‹. Ýù£™ 
Þ‰î ²¬ñ¬ò Üõ˜ 
M¼‹¹õ£˜. 3 õ®Mô£ù 
«ð£†®èÀ‚°‹ «èŠìù£è 

ªêò™ðì «õ‡´‹ â¡Á 
Üõ˜ G¬ùŠð£˜.
ªî£ì‚è ió˜ «ó£Aˆ ê˜ñ£ 

Cø‰î «èŠì¡ â¡ð¬î 
GÏHˆ¶œ÷£˜. ä.H.â™. 
ªî£ìK™ º‹¬ð ÜE¬ò 
CøŠð£è õN ïìˆF 4 º¬ø 
«è£Š¬ð¬ò ªõ¡Áœ÷£˜. 
Ýù£™ Mó£† «è£L 
î¬ô¬ñJô£ù ªðƒèÙ˜ 
ÜE å¼º¬ø Ãì 
ä.H.â™. «è£Š¬ð¬ò 
ªõ¡øF™¬ô.
âù«õ ªìv† ñŸÁ‹ 

å¼ï£œ «ð£†® 
ÜEèÀ‚° Mó£† «è£L 
«èŠìù£è ªî£ìóô£‹. 
20 æõ˜ ÜE‚° «ó£Aˆ 
ê˜ñ£¬õ «èŠìù£è 
GòI‚è «õ‡´‹. Þî¡ 
Íô‹ «è£L‚° ªï¼‚è® 
°¬ø»‹.
Þšõ£Á Ü¶™ õ£ê¡ 

ÃP»œ÷£˜.
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மதுைர 01, ஜனவரி 2020:  ஐசிஐசிஐ 
ப்ரூெடன்ஷியல் ைலஃப் இன்சூரன்ஸ் 
நிறுவனமானது ‘ஐசிஐசிஐ ப்ரூ உத்தரவாத 
ஓய்வூதியத் திட்டம்’ எனும் ஒரு புதுைமயான 
ஓய்வூதியத் திட்டத்ைத அறிமுகப்படுத்துகிறது; 
ஓய்வுக்காலத்தில் நிதிரீதியாக சுயாதீனமான 
வாழ்ைவ ேமற்ெகாள்வதற்கான 
உத்தரவாத ஆயுட்கால வருமானத்ைத 
அளிக்கிறது. இைணக்கப்படாத, 
பங்ேகற்பில்லாத தனிநபர் ஆண்டு சந்தா 
திட்டமான இது, உடனடியான மற்றும் 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட ஆண்டு சந்தாைவத் 
ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெநகிழ்வுத்தன்ைமைய 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.  

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான இதர 
விருப்பங்களில், தனி அல்லது கூட்டு வாழ்க்ைக 
விருப்பங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பதும் 
உண்டு. தனி வாழ்க்ைக விருப்பத்தின் 
கீழ் பாலிசிதாரரின் வாழ்க்ைக முழுவதும் 
வழக்கமான வருமானம் வழங்கப்படும். 
கூட்டு வாழ்க்ைக விருப்பத்தில், முதன்ைம 
பாலிசிதாரர் மைறவுக்குப் பின்னர் கூட்டு 
பாலிசிதாரர் வழக்கமான வருமானத்ைதப் 
ெபறுவார். கடுைமயான ேநாய்கள், நிரந்தர 
முடக்கம் ஆகியவற்ைறக் கண்டறிந்தால் 
பிரீமியம் ெதாைக திரும்பப் ெபறுவைத 
இந்த திட்டம் அனுமதிக்கிறது. அதாவது, 

பாலிசிதாரர் மருத்துவக் காரணங்களுக்காக, 
ேநாய் சிகிச்ைசக்காக பணத்ைதப் 
பயன்படுத்துவைத இது உறுதிப்படுத்துகிறது. 

புதிய அறிமுகம் பற்றி ஐசிஐசிஐ 
ப்ரூெடன்ஷியல் ைலஃப் இன்சூரன்ஸ் 
நிறுவனத்தின் தைலைம விநிேயாக 
அலுவலர் திரு.அமித் பால்டா ேபசுைகயில், 
“இன்ைறய கணிக்க இயலாத காலகட்டத்தில் 
நிச்சயத்தன்ைமைய வழங்கும் ஒரு 
உத்தரவாத வாழ்நாள் முழுைமக்குமான 
வருமானத் தீர்ைவ வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
அளிப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம். 

அதிக ஆயுட்கால எதிர்பார்ப்பு, எவ்வித 
சமூகப் பாதுகாப்பும் இல்லாைம, பணவீக்க 
அதிகரிப்பு, சுகாதாரச் ெசலவுகள் 
ஆகியவற்றினால் ஒரு பாதுகாப்பான ஓய்வு 
வாழ்ைவ வாடிக்ைகயாளர்கள் திட்டமிடுவது 
அவசியம். ‘ஐசிஐசிஐ ப்ரூ உத்தரவாத 
ஓய்வூதியத் திட்டம்’ என்பது ஒரு பன்முகமான 
ஓய்வூதியத் திட்டமிடல் தயாரிப்பு. இது, 
வாடிக்ைகயாளர்கள் ஓய்வு ெபறும்ேபாேதா 
அல்லது அதற்குப் பின்னேரா உடனடியாக 
வழக்கமான வருமானத்ைதப் ெபற 
உதவுகிறது; 

இன்னும் சிலகாலத்தில் ஓய்வு 
ெபறவுள்ளவர்களுக்கு ெபாருந்தக்கூடியது” 
என்று ெதரிவித்தார்.  

சுயாதீனமான வாழ்வதற்கு ஏற்ற வைகயில் 
உத்தரவாதமான வருமானத்ைத வாழ்நாள்
முழுக்க அளிக்கும் ஐசிஐசிஐ ப்ரூெடன்ஷியல்

ெசன்ைன: 
நாட்டின் ஓரல் ேகர் 
சந்ைதத் தைல 
வரான ேகால்ேகட்-
பாேமாலிவ் (இந் 
தியா) லிமிெடட், 
ஆயுர்ேவதத்தில் 
பல நூற்றாண்டு 
கள் பழைமயான 
நைடமுைறைய  
ேகால்ேகட் இந் 
தியாவின் ஓரல் 
ேகர் நிபுணத்துவத் 
துடன் இைணந்து, 
ேவதசக்தி ஆயில் 
புல்லிங் அறிமுகத்தின் மூலம் 
ஓரல் ஆேராக்கியத்திலும் 
அதற்கு அப்பாலும் 
நன்ைமகள் வழங்கும் 
அதன் ேநச்சுரல்ஸ் 
ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ 
விரிவுபடுத்தியுள்ளது.ஆயில் 
புல்லிங் என்பது ஆயுர்ேவத 
ேவதங்களில் தினசரி 
காைல சுகாதார சடங்குகள் 
அல்லது 'தினாச்சார்யா'வின் 
இன்றியைமயாத பகுதியாக 
பரிந்துைரக்கப்பட்ட 
ஒரு பண்ைடய ஓரல் ' 
கிரியா 'ஆகும். உங்கள் 
தற்ேபாைதய ஓரல் 
விதிமுைறக்கு ஆயில் 
புல்லிங் அசுத்தங்கைள 
நீக்கி ஓரல் ஆேராக்கியத்ைத 
ேமம்படுத்த உதவுகிறது, 
ஓரல் ேநாய்கைளத் 
தடுக்கிறது.

புதிய தயாரிப்பு ெவளியீடு 
குறித்து கூறிய ேகால்ேகட்-
பாேமாலிவ் (இந்தியா) 
லிமிெடட் நிறுவனத்தின் 
சந்ைதப்படுத்தல் துைணத் 
தைலவர் திரு. அரவிந்த் 

ேகால்ேகட்-பாேமாலிவ் ேவதசக்தி ஆயில் 
புல்லிங்ைக அறிமுகப்படுத்துகிறது

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ெபரும்புதூரில் வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு 
வழங்கக்ேகாரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நைடெபற்றது. இதில் பாமக 
மாநில ெசயற்குழு உறுப்பினர் சந்தேவலூர் பாபு தைலைம வகித்தார். சிறப்பு மாவட்ட 
ெசயலாளர் குண்ணம் சங்கர் வரேவற்றார். ஒன்றிய ெசயலாளர்கள் சண்முகம், ேகாபி, 
ேதவராஜ், அருள்ராஜ் மற்றும் நகர ெசயலாளர் அரிகிருஷ்ணன் ஆகிேயார் முன்னிைல 
வகித்தனர். இதில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மகளிர் அணி, நிர்வாகிகள், ெதாண்டர்கள் 
என பலர் கலந்தெகாண்டனர். ேமலும் வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீத இட ஒதுக்கீடு 
வழங்கக்ேகாரி ெபரும்புதூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சம்பத் அவர்களிடம் ேகாரிக்ைக 
மனுைவ வழங்கினர்.

திருத்தணி முருகன் ேகாவிலில்  
வருடந்ேதாறும் புத்தாண்ைட முன்னிட்டு  
திருபடி  திருவிழா சிறப்பாக நைடெபறும் 
இந்த ஆண்டு ெகாரானா  ைவரஸ் ெதாற்று 
ேநாயால் ஊரடங்கு உத்தரவு  அமுலில் 
உள்ள நிைலயில் குைறந்த அளவில் 
பக்தர்கள்  கலந்து ெகாண்ட நிைலயில் 
திருத்தணி முருகன் ேகாவிலில் திருப்படி 
திருவிழா மிகவும்  எளிைமயாக நைடெபற் 
றது . 

இந்நிகழ்ச்சியில்   திருத்தணி சட்டமன்ற 

உறுப்பினர் பி எம் நரசிம்மன் முன்னாள் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ேகா ஹரி 
திருத்தணிமுருகன்  ேகாயில் தக்கார்  
ெஜய்சங்கர் ேகாயில் இைண ஆைணயர் 
பழனி குமார்  முன்னாள்   நகரமன்ற தைலவர் 
ெசௗந்தரராஜன் முன்னாள் மாவட்ட 
கவுன்சிலர் டிடி சீனிவாசன் முன்னாள் 
அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர் கருணாகரன் 
உட்பட ஏராளமான ேகாவில் அதிகாரிகள் 
அதிமுக முக்கிய பிரமுகர்கள் ெபாதுமக்கள் 
கலந்து ெகாண்டனர்

திருத்தணி முருகன் ேகாவிலில் திருப்படி  
திருவிழா ஏராளமான பக்தர்கள் பங்ேகற்பு 

கடலூர் மாவட்டம் ேவப்பூர் கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த துைரசாமி மகன் பாலச்சந்தர் இவர் 
கருைண அடிப்பைடயில்  கடந்த 2016 ஆண்டு 
விழுப்புரம் ேபாக்குவரத்து கழகத்தில் 
இளநிைல உதவியாளராக பணியாற்றி 
வருகிறார் இவர் கடலூர், விழுப்புரம் 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 15க்கும் ேமற்பட்ேடார் 
இடம் ேபாக்குவரத்து கழகத்தில் பணி, 
ேகார்ட் இளநிைல உதவியாளர்பணி, 
மருத்துவமைணயில் ெசவிலியர்  ஆகிய 
துைறகளில் ேவைல வாங்கித்தருவதாக 
15நபர்களிடம் கடந்த மார்ச் மாதம் தலா 
8லட்சம் முதல் 10லட்சம் என ேவைலக்கு 
தகுந்தார்ேபால் பணம் வசூல் ெசய்துள்ளார் 
இவரிடம் விருத்தாசலம், ெபண்ணாடம், 
உளுந்தூர்ேபட்ைட, ெநய்ேவலி, ஆகிய 
பகுதிகளில் ேசர்ந்த 15ேபர் ஒரு ேகாடிேய 10 
லட்சம் ரூபாய் ெகாடுத்துள்ளனர்.

அதில் இரண்டு ேபருக்கு ேபாலி பணி 
ஆைண ெகாடுத்து பாலச்சந்தர் ேவைல 
ெசய்யும் விழுப்புரம் ேபாக்குவரத்துக் 
கழகத்தில் ேவைலக்கு மணிகண்டன் 
என்பவைர அைழத்துச் ெசன்றுள்ளார் 

பாலச்சந்தர் மணிகண்டைன தன் கூடேவ 
ைவத்துள்ளார் அவருக்கு ஒரு மாத சம்பளம் 
பதிெனட்டாயிரம் ைகயில் ெகாடுத்துள்ளார் 
ஏன் வங்கி மூலம் ெகாடுக்கவில்ைல 
என்று ேகட்டுள்ளார் அப்ேபாது இன்னும் 
உங்களுக்கு அைடயாளஅட்ைட 
வரவில்ைல வந்தபின்பு உங்கள் வங்கி 
கணக்கில் பணம் ேபாடுவார்கள் என்று 
கூறியுள்ளார் சிலருக்ேக ேபாலி பணி அைண 
ெகாடுத்துள்ளார் அவர்களிடம் ெகாேரானா 
முடிந்தவுடன் நீங்கள் பணியில் ேசரலாம் 
என்று ெசால்லியுள்ளார் சந்ேதகமைடந்த 
மணிகண்டன் ேவப்பூர் காவல் நிைலயத்தில் 
ெதரிவித்துள்ளார் அதன் ேபரில் என்று 
ேவப்பூர் ேபாலீசார் பாலச்சந்திரைன 
அைழத்து வந்து விசாரைண ெசய்தனர் 
அவர் ஒரு ேகாடி ரூபாய் ேமல் ேமாசடி 
ெசய்துள்ளதாக அவைர மாவட்ட குற்றப்பிரிவு 
ேபாலீசாரிடம் ஒப்பைடத்தனர் அவர்கள் 
பாலச்சந்தர் இடம் இருந்து  ேபாலி முத்திைர, 
ெசல்ேபான்கள், ேபாலி பணி ஆைண 
ஆகியைவகைள பறிமுதல் ெசய்து அவரிடம் 
விசாரைண ேமற்ெகாண்டு வருகின்றனர்.

அரசு ேவைல வாங்கித் தருவதாக

1 ேகாடி 10 லட்சம் ரூபாய் ேமாசடி ெசய்த
இளநிைல உதவியாளரி்டம் ேபாலீசார் விசாரைண

PUBLIC NOTICE 
It is hereby brought to public notice that 1) Mr.  Dr. G. 

Murugan son of S. Gopalakrishnan and 2) Mrs.Nithya Wife 
of Dr. G. Murugan, both are residing at No.7/9, Duraisamy 
Pillai Street, West Tambaram, Chennai-600045 intends 
to purchase the property situated at No.1B, Duraisamy 
Pillai Street, West Tambaram, Chennai – 600045 in Plot 
bearing No.66, Northern side measuring 2796 sq.ft., out 
of 4480 sq.ft., comprised in Survey No.314, Town Survey 
No.91/2, Ward No.C, Block No.8, Tambaram Village, 
Tambaram Taluk, Kancheepuram District (at present 
Chengalpet District) and the land bounded on the North by 
Plot No.65 (Property belongs to Indian Scan Center), South 
by Plot No.66 Part (Property sold by the Mr.Chandiran 
Nargunam), East by Duraisamy Pillai Street, West by Plot 
No.54-Part situated within the Sub Registration District 
of Tambaram and Registration District of Chennai South. 

If any persons including any banks, financial 
institutions or any other party or person, having any 
valid and legal claim, right, title, demand or interest by 
virtue of any sale, gift, lease, tenancy, license, exchange, 
partition, mortgage, charge, lien, inheritance, succession, 
trust, maintenance, possession, easement, agreement, 
lis-pendence, stay order, attachment, decree, specific 
performance or otherwise or any other right of whatsoever 
nature are required/ called upon to convey their objection/s 
in writing at the address mentioned below, within 7 days 
from issuance of this notice, along with all supporting 
documents relating to such claim, failing which it shall be 
presumed that there is /are no claim/s and such claim/s if 
any, shall be considered as unencumbered.

Mr.V.Karnan
Advocate

No.125/257, Angappa Naicken Street,
George Town, Chennai – 600001.

Mobile No: 9445340522

காணவில்ைல 
ராேஜந்திரன் த/ெப.ராமதாஸ், வடக்கு ெதரு,  

ேத.புைடயூர் கிராமம், ேவப்பூர் வட்டம், கடலூர் மாவட்டம் 
எனக்கு ெசாந்தமான ேத.புைடயூர்  கிராம எல்ைலயில்  
சர்ேவ 158/1,  5, 2A,  2F, 2D இைவகளில் அடங்கிய ஏக்கர் 3.95 
ெசண்ட் நிலங்கைள  எனது ெபயரில் ேவப்பூர் சார்பதிவாளர் 
அலுவலகத்தில் 1 புத்தகம் 730/2007 பத்திர எண்ணாக  பதிவு 
ெசய்யப்பட்டுள்ள கிரயப் பத்திரத்ைத கடந்த 20.11.2020 
அன்று பயிர் காப்பீடு ெசய்வதற்காக ேவப்பூர் ேபருந்து 
நிைலயம் அருகில் ெஜராக்ஸ் எடுத்து விட்டு திரும்பும்ேபாது 
இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்த ைகப்ைபயில் இருந்த 
அசல் ஆவணம் காணாமல் ேபாய்விட்டது ேதடி பார்த்தும் 
கிைடக்கவில்ைல ேமற்கண்ட ஆவணம் கிைடத்தால் 
கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.

ெதாடர்புக்கு
ராேஜந்திரன், த/ெப. ராமதாஸ் 
வடக்கு ெதரு , ேத.புைடயூர் கிராமம்
 ேவப்பூர் வட்டம்,  கடலூர் மாவட்டம்

ெசல்:  9942764492

மாட்சிமிகு திருக்ேகாவிலூர் 
முதன்ைம மாவட்ட உரிைமயியல்  

நீதிமன்றம்.
I.A. 671/2020 in O.S : 184/2020
விழுப்புரம் மாவட்டம், 
கண்டாச்சிபுரம் வட்டம், 
வடகைர தாழனூர் 
அஞ்சல், ெவள்ளம்புத்தூர் 
கிராமத்திலிருக்கும் அய்யனார் 
குமாரர் முனுசாமி ெபாது குடும்ப 
ேமேனஜர் என்ற முைறயில் 
தனக்காகவும் மற்ற உடன் பிறந்த 
சேகாதர்களான முருகன் மற்றும் 
ேசகர் என்பவர்களுக்காகவும் 

               .... மனுதாரர்கள்/
வாதிகள் 

 .... எதிர்...
1.   விழுப்புரம் மாவட்டம், 
கண்டாச்சி புரம் வட்டம், 
வடகைர தாழனூர் அஞ்சல், 
ெவள்ளம்புத்தூர் கிராமத் 
திலிருக்கும் ஏழுமைல குமாரர் 
ராேஜந்திரன் 1
2.   விழுப்புரம் மாவட்டம், 
கண்டாச்சி புரம் வட்டம், 
வடகைர தாழனூர் அஞ்சல், 
ெவள்ளம்புத்தூர் கிராமத்தி 
லிருக்கும் கண்ணன் குமாரர் 
ஏழுமைல 2
3. விழுப்புரம் மாவட்டம், 
கண்டாச்சி புரம் வட்டம், 
வடகைர தாழனூர் அஞ்சல், 
ெவள்ளம்புத்தூர் கிராமத்தி 
லிருக்கும் தங்கேவல் குமாரர் 
மகாேதவன் 3 

 .....எதிர்மனுதார்கள் /
பிரதிவாதிகள்

ெபாது அறிவிப்பு
 விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சி 
புரம் வட்டம், ெவள்ளம்புத்தூர் 
கிராமத்திலிருக்கும் அய்யனார் 
குமாரர் முனுசாமி என்பவர் 
தனக்காகவும் அவரது 
உடன் பிறந்த சேகாதரர்கள் 
முருகன் மற்றும் ேசகர் 
என்பவர்களுக்காகவும் ெபாது 
ேமேனஜர் என்ற முைறயில் 
வழக்கு ெசாத்தில் வாதிகளின் 
அனுபவத்ைத பிரதிவாதிகள் 
தைட ெசய்யாமல் இருக்கும் 
ெபாருட்டு ேமற்படி ெநம்பரில் 
பிரதிவாதிகள் ேபரில் வழக்கு 
தாக்கல் ெசய்து ேமற்படி 
வழக்ைக தனக்காகவும் 
தனது உடன் பிறந்த சேகாதரர் 
களான முருகன் 1, ேசகர் 
2 ஆகியவர்களுக்காகவும் 
மனுதாரர் /வாதி முனுசாமி 
முன்னின்று நடத்த அனுமதி 
வழங்க ேவண்டி சி.பி.சி ஆர்டர் 
1 ரூல் 8 ன் படி தனி மனு தாக்கல் 
ெசய்து ேமற்படி மனுவின் ேபரில் 
யாருக்காவது ஆட்ேசபைண 
இருந்தால் ேமற்படி நீதிமன்றத்தில் 
19-01-2021 ேததியில் காைல 
10:30 மணிக்கு ேநரில் ஆஜராகி 
ஆட்ேசபணனைய ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டியது. தவறினால் 
வழக்கு ஒருதைல பட்சமாக 
தீர்ப்பாகி விடும் என்பைத இதன் 
மூலம் அறியவும்.

மனுதாரர் வழக்கறிஞர்
A. இளங்ேகாவன் B.A., B.L.,

S. அண்ணாதுைர B.COM.,BL.,
வழக்கறிஞர்கள்
திருக்ேகாவிலூர்

ேமன்ைமமிகுசார்ஆட்சியர்அவர்கள் 
கடலூர் 

அ. தி.மு 5224/2020
மனுதாரர் 
சின்னசாமி த/ெப மாணிக்கம் 
தி ெரளபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு 
ேமல் அழிஞ்சிப்பட்டு
T.N. பாைளயம் (Po) கடலூர் வட்டம்
எதிர்மனுதாரர் :-  
வருவாய் வட்டாட்சியர் அவர்கள் 
கடலூர்.
 ேமற்படி மனுதாரரின் தாயார் 
ஆதியம்மாள் க/ெப.மாணிக்கப்பைட 
யாட்சி       என்பவர்       கடந்த    
06-12-2005 அன்று ேமற்படி 
விலாசத் தில் உள்ள வீட்டில் இறந்தார் 
இறந்தைத எதிர்மனு தாரர் அலுவலத் 
தில் பதிவு ெசய்ய தவறியதால் 
ஆதியம்மாள் இறப்பு சான்றிதழ் 
வழங்க எதிர்மனுதாரர் உத்தரவிடக் 
ேகாரி தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட மனு 
மீது எவருக்கும் ஆட்ேசபைன 
இருந்தால் 15 நாட்களுக்குள் 
கடலூர் வருவாய் வட்டாட்சியர் 
அலுவலகத்தில் ேநரில் 10:30 
மணிக்கு ெதரிவித்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டியது தவறும்பட்சத்தில் 
ேமற்படி மனுதாரருக்கு ஒருதைலபட் 
சமாக தீர்மானிக்கப்படும் என்பைத 
இதன்மூலம்அறியவும்

     மனுதாரர்
சின்னசாமி

த/ெப. மாணிக்கம்
ேமல் அழிஞ்சிப்பட்டு

TN.பாைளயம் (P0)  கடலூர் வட்டம்

ேமன்ைமமிகுசார்ஆட்சியர்அவர்கள் 
கடலூர் 

அ. தி.மு 5225/2020
மனுதாரர் 
சின்னசாமி த/ெப மாணிக்கம் 
தி ெரளபதி அம்மன் ேகாயில் ெதரு 
ேமல் அழிஞ்சிப்பட்டு 
T.N. பாைளயம் (Po) கடலூர் வட்டம்
எதிர்மனுதாரர் :-   
வருவாய் வட்டாட்சியர் அவர்கள் 
கடலூர்.
 ேமற்படி மனுதாரரின் தந்ைத 
மாணிக்கப்பைடயாட்சி த/ெப 
சுப்பராயப் பைடயாட்சி  என்பவர் 
கடந்த 12-08-1988 அன்று 
ேமற்படி விலாசத்தில் உள்ள 
வீட்டில் இறந்தார். இறந்தைத 
எதிர்மனுதாரர் அலுவலத்தில் பதிவு 
ெசய்யதவறியதால் மாணிக்கப் 
பைடயாட்சி இறப்பு சான்றிதழ் வழங்க 
எதிர்மனுதாரர் உத்தரவிடக்ேகாரி 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட மனு மீது 
எவருக்கும் ஆட்ேசபைன இருந்தால் 
15 நாட்களுக்குள் கடலூர் வருவாய் 
வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 
ேநரில் 10:30 மணிக்கு ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டியது. தவறும் 
பட்சத்தில்ேமற்படி மனுதாரருக்கு 
ஒருதைலபட்சமாக தீர்மானிக்கப்படும் 
என்பைத இதன்மூலம்அறியவும்

மனுதாரர் 
சின்னசாமி 

த/ெப. மாணிக்கம்
ேமல் அழிஞ்சிப்பட்டு

TN.பாைளயம் (P0)  கடலூர் வட்டம்

சிந்தமணி, “ேவதசக்தி 
ஆயில் புல்லிங்ைக 
அறிமுகப்படுத்துவதில் 
நாங்கள் மிகவும் 
மகிழ்ச்சியைடகிேறாம் - 
இது 5 எண்ெணய்களின் 
ஆண்டி ஆக்ஸிடண்ட் 
நிைறந்த கலைவயாகும் 
இது ஒவ்ெவாருவரும் 
அன்றாடம் கைடபிடிக்க 
ேவண்டிய சுகாதார 
விதிமுைற மற்றும் இது 
ஏராளமான நன்ைமகைள 
வழங்குகிறது. ேவதசக்தி டூத் 
ேபஸ்ட் மற்றும் ேவதசக்தி 
மவுத் புராடக்ட் ஸ்ப்ேர 
உடன் இைணந்து, நாங்கள் 
இப்ேபாது உங்கள் வாைய 
சுத்தமாகவும், நச்சுத்தன்ைம 
இல்லாமலும்  ைவத்திருக்க 
உதவும் ஓரல் ேகர்  
தீர்வுகைள வழங்குகிேறாம்.” 
என கூறினார்.

15.12.2022


