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இம்ான்கைான்
ஆட்சி கைவிழ்கிறது...
1-–ம்பக�த்டதோெர்சசி

இம்ரான்கான் அரசு்ககு
எதிரானநம்பி்க்கவா்கபக
டுப்பு கைந்த ஏப் 3ந்சததி
கா்ை 11.30 �ணி்ககு
ந்ைபெறுவதாக இருந்
தது.க்ைசிசநரததில்ஏதா
வதுஅதிேயம்நைந்தால்�ட
டுச� இம்ரான்கான் அரசு
தப்பி்கக வாய்ப்பு இருந்த
தாக கூறப்ெடைது. தனது
ஆடசி்யக்ை்ககபவளி
நாடடுஅ்�ப்புகள்சகாடி
களில்ெைம்தந்துேதிபேய்
வதாக என்று குற்றம்
ோடடியிருந்த
இம்ரான்
கான்,என்உயிரு்ககுஆெதது
உள்ளசொதும்நான்அதற்கு
ெயந்து ெதவி விைக �ாட
சைன்என்றுகூறினார்.இம்
ரான்கான்தனதுஆடசி்ய
காப்ொற்றி்கபகாள்ளநாைா
ளு�ன்றததிற்குஎதிர்்ககடசி
எம்.பி.்ககள் சிை்ர வர
விைா�ல்தடு்ககும்ஏற்ொடு
களும்
பேய்திருப்ெதாக
ப ே ா ல் ை ப் ெ ெ ட ை து .
நாட்ைபிளவுெ
 டுததி�்க
கள் சொராடைத்த தூண்
டுவதாகஎதிர்கடசிதத்ை
வரான பஷொஸ் பஷரீப்
குற்றம் ோடடினார். இம்
ரான்கான்கடசி்யச்சேர்ந்த
22 எம்.பி்ககள் �ற்றும்
எதிர்்ககடசி்யச் சேர்ந்த
176 உறுப்பினர்கள் அன்
்றய தினததில் நாைாளு
�ன்றததில்கூடினர்.க்ைசி
சநரததில் தன் முடி்வ
�ாற்றி்க பகாண்ை பிரத�ர்
இம்ரான் கான் இன்்றய
நாைாளு�ன்ற கூடைததில்
கைந்து
பகாள்ளா�ல்
தவிர்ததுவிடைார்.
இந்நி்ையில்,
திடீர்
திருப்ெ�ாக இம்ரான்கான்
அரசு்ககு எதிரான நம்பி்க
்கயில்ைா தீர்�ானததின்
மீதுகைந்த3ந்சததிஓடபை
டுப்பு நைததா�ல், து்ை
ேொநாயகர்காசிம்சூரிநிரா
கரிததார்.அ்தயடுததுஇம்
ரான்கான் ெரிந்து்ரயின்
செரில் ொகிஸ்தான் நாைா
ளு�ன்றத்த க்ைதது
ஜனாதிெதி ஆரிப் ஆல்வி
உததரவிடைார்.
இது
ொகிஸ்தான்அரசியல்அரங்
கில்பெரும்பகாந்தளிப்்ெ
ஏற்ெடுததிய
 து. இ்தய
டுததுொகிஸ்தான்உச்ேநீதி
�ன்றம்இந்தவிவகாரத்த
தா�ாக முன்வந்து விோ
ர்ை நைததியது. இந்த
விோர்ையின் முடிவில்,
ொகிஸ்தான் நாைாளு�ன்
றத்த க்ைதது  அதிெர்
ஆரிப்ஆல்விஉததரவிடை

நைவடி்க்கேடைவிசராத
�ானதுஎனவும்,அதுபேல்
ைாது என்றும் நீதிெதிகள்
தீர்ப்ெளிததனர்.ச�லும்பிர
த�ர்இம்ரான்கான்அரசு்ககு
எதிரானநம்பி்க்கஇல்ைா
தீர்�ானம்மீது9ந்சததிவா்க
பகடுப்புநைததசவண்டும்
என்று உததரவிடைனர்.
இ்தயடுததுஇன்று(ஏப்9)
கா்ை 10.30 �ணி்ககு
நாைாளு�ன்றத்தகூடடி,
இம்ரான்கான்அரசு்ககுஎதி
ரானநம்பி்க்கஇல்ைாதீர்
�ானம் மீது வா்கபகடுப்பு
நைதத ேொநாயகர் ஆோத
காசியரு்ககுநீதி�ன்றம்உத
தரவிடைது. இன்று நம்
பி்க்கவா்கபகடுப்புந்ை
பெறும்
நி்ை யில்
நாைாளு�ன்றத்தச் சுற்றி
ெைததொதுகாப்புஏற்ொடு
கள் பேய்யப்ெடடுள்ளன.
வன்மு்ற ேம்ெவங்கள்
நை்ககா�ல் இரு்கக முன்
பனச்ேரி்க்க நைவடி்க்க
கள்
ச�ற்பகாள்ளப்ெட
டுள்ளன.
இன்று நம்பி்க்க வா்க
பகடுப்புஎவ்விதஇ்ையூ
றும் இன்றி ந்ைபெறும்
ெடேததில் பெரும்ொன்
்�்ய இழந்து இம்ரான்
கான்
த்ை்�யிைான
ஆடசிகவிழப்சொவதுஉறு
தியாகியுள்ளது. ொகிஸ்தா
னில் எந்த பிரத�ரும் 5
ஆண்டு காைம் முழு்�
யாக ஆடசி அதிகாரததில்
இருந்தது இல்்ை என்ற
சோக�ான வரைாறு இம்
ரான்கான்ஆடசி்ககாைததி
லும்பதாைர்கிறது.இ்தய
டுதது ொகிஸ்தான் புதிய
பிரத�ராகபஷொஸ்பஷரீப்
ெதவிசயற்ொர்என்றுஎதிர்
ொர்்ககப்ெடுகிற
 து. ஏற்க
னசவ, பஷொஸ் பஷரீப்
நாைாளு�ன்றததில் தன்
பெரும்ொன்்�்ய நிரூ
பிததுவிடைதாகஎதிர்்ககட
சிகள்கூறியுள்ளன.ொகிஸ்
தான் முன்னாள் பிரத�ர்
நவாஸ்பஷரீப்பின்ேசகாத
ரர்தான் பஷொஷ் பஷரிப்
என்ெது குறிப்பிைதத்ககது.
ொகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீ்க
(நவாஸ்பஷரீப்)கடசியின்
த்ைவராக
பஷொஸ்
பஷரீப்இரு்ககிறார்.இவர்
தான் இம்ரான் கான் அர
சு்ககு எதிரான நம்பி்க்க
இல்ைாத தீர்�ானத்த்க
பகாண்டுவந்தவர்.இவரது
த்ை்�யில்தான்
தற்
சொது
எதிர்்ககடசிகள்
ஒ ரு ங் கி ்
 ைந் து ள் ள ன .
மு்ககிய
ொகிஸ்தானின்

எதிர்்ககடசிய
 ான ொகிஸ்
தான் �்ககள் கடசியின்
த்ை வர்பிைாவல்பூடசைா
(�்றந்த பெனாசிர் பூட
சைாவின் �கன் ) வயதில்
இ்ளயவர்
என்ெதால்
பஷொஸ்பஷரீப்பு்ககுபிரத
�ர் ெதவி்
 ய்க பகாடு்கக
எ தி ர் ்க க ட சி க ள்
தீர்�ானிததுள்ளதாக கூறப்
ெடுகிறது.பஷொஸ்பஷரீப்
பின் அண்ைன் நவாஸ்
பஷரீப்2ஊழல்வழ்ககுக
ளில் சி்ற தண்ை்ன
விதி்ககப்ெடைவர். ைண்ை
னு்ககுத தப்பிப் சொய்
அங்கு வசிதது வருகிறார்.
இதனால்அவரு்ககுப்ெதில்
ஷொஸ் பஷரீப் கடசித
த்ைவராக பேயல்ெடடு
வருகிறார். இவர் ஏற்க
னசவ ெஞோப் �ாகாை
முதல்வராக3மு்றெதவி
வகிததவர். ொகிஸ்தானில்
முஷாரப்ராணுவப்புரடசி
ஏற்ெடுததியசொது எடடு
ஆண்டுகள்ேவூதி்ககுதப்பி
ஓடியவர்என்ெதுகுறிப்பிை
தத்ககது. இதனி்ைசய
ொகிஸ்தான் நாைாளு�
 ன்
றம் இன்று கா்ை 10.30
�ணி்ககுகூடியது.பிரத�ர்
இம்ரான்கானு்ககு எதிரான
நம்பி்க்க இல்ைா தீர்�ா
னம் மீது ஓடபைடுப்பு
நை்கக உள்ளதாக அறிவி்க
கப்ெடைது. அ்வயில்
எதிர்்ககடசித
த்ை வர்
ஷாொஸ் பஷரீப் செசு்க
யில்,உச்ேநீதி�ன்றஉததர
வின்ெடி ேொநாயகர் இன்
்றய ே்ெ நைவடி்க்க
க்ளச�ற்பகாள்ளசவண்
டும்,அரசியை்�ப்பு�ற்
றும் ேடைததிற்கு து்ை
நிற்கசவண்டும்என்றுகூறி
னார்.வா்கபகடுப்புமீதான
விவாதததிற்குப் பிறகு நம்
பி்க்க வா்கபகடுப்்ெ
உள்ளூர்சநரப்ெடி�தியம்
12.30 �ணி்ககு (இந்திய
சநரப்ெடி�தியம்1�ணி)
ேொநாயகர் அோத ்கேர்
ஒததி ்வததார். இ்தய
டுததுபிற்ெகல்அ்வகூடி
யதும் இம்ரான் கானு்ககு
எதிரான நம்பி்க்கயில்ைா
தீர்�ானம்மீதானவிவாதம்
�ற்றும்வா்கபகடுப்புந்ை
பெறும்என்றுஎதிர்ொர்்ககப்
ெடுகிறது.முன்னதாக,நம்
பி்க்க வா்கபகடுப்பில்
இம்ரான்கான்உள்ெைஅவ
ரதுகடசி்யச்சேர்ந்தஉறுப்
பினர்ெை ரும்நாைாளு�ன்ற
கூடைததில்
ெங்சகற்க
வில்்ை.அசதே�யம்இம்
ரான்கான் கடசியின் 51
உறுப்பினர்கள் அ்வ்ககு
பேன்றதுகுறிப்பிைதத்ககது.

பள்ளி மாணவரகைளு்ககு...
1-–ம்பக�த்டதோெர்சசி

க�ோடெடெயிலின்தோக�ம்அதி�ரித்துெருெதோல்க�ோடெகுனியமுத்தூர்பகுதியில்
முன்்ோள் அடைச்சர் எஸ்.பி. கெலுைணி நீர், கைோர் பநதடை டதோெங்கி டெத்து
டபோதுைக�ளுககுதர்பூ்சணிபழங்�டைெழங்கி்ோர்.அருகில்�ட்சிநிர்ெோகி�ள்உள்ை்ர்.

இந்தி ம�ொழி ‘சர்ச்ச’ பே்சசு:

அமித்ஷாவுக்கு எதிரஷாக
ஏ.ஆர்.ரஹ்ஷான் பரபரப்பு டுவிட்!

ட்சன்ட்,ஏப்,9–
ஆங்கிைததிற்கு �ாற்று
ப�ாழியாக �ாநிைங்கள்
இந்தி ப�ாழி்ய ஏற்று்க
பகாள்ளசவண்டும்என்று,
�ததிய உள்து்ற அ்�ச்
ேர்அமிதஷாபதரிவிததேர்ச்
்ே்க கருதது்ககு எதிர்ப்பு
பதரிவி்ககும் வ்கயில்
இ்ேய்�ப்ொளர்ஏ.ஆர்.
ரஹ�ான் “இன்ெத தமிழ
எங்கள் உரி்�ச்பேம் ெயி
ரு்ககுசவர்!”என்றொரதிதா
ேனின் வரிக்ள ெதிவிட
டுள்ளதுபெரும்ெரெரப்்ெ
ஏற்ெடுததியுள்ளது
ஆங்கிை
 ததிற்கு �ாற்று
ப�ாழியாக �ாநிைங்கள்
இந்தி ப�ாழி்ய ஏற்று்க
பகாள்ளசவண்டும்என்று,
�ததிய உள்து்ற அ்�ச்
ேர் அமித ஷா பதரிவிதத
கருதது,இந்திஅல்ைாதபிற
�ாநிை
�்ககளி்ைசய
கடும்பகாந்தளிப்்ெஏற்ெ
டுததியுள்ளது.
அமித ஷாவின் இந்தி
குறிததசெச்சு்ககு“ஒற்்றத
தன்்�ஒரு்�ப்ொட்ை
உருவா்ககாது,
ஒற்்ற
ப�ாழி ஒற்று்�்ககு உத
வாது.இந்தியாவின்ென்மு
கததன்்�்யப் ெழுதா்க
கும்சவ்ை்யபதாைர்ந்து
பேய்து வரும் ொஜக
த்ை்�அத்னநிறுததி்க
பகாள்ளசவண்டும்”என்று
தமிழகமுதை்�ச்ேர்மு.க.
ஸ்ைாலின்சநற்றுஎச்ேரிதது
தனதுடுவிடைர்ெ்ககததில்
ெதிவிடடுஇருந்தார்.

ொ�கநிறுவனர்ைா்கைர்
ரா�தாஸ் தனது அறிவிப்
பில்,
�ாநிைங்களு்ககு
இ்ையிைான பதாைர்பு
ப�ாழியாகஇந்தியப�ாழி
யான இந்தி தான் இரு்கக
சவண்டும்;
ஆங்கிைத
து்ககு �ாற்றாக இந்தி வர
சவண்டும் என்று �ததிய
உள்து்றஅ்�ச்ேர்அமித
ஷாகூறியிருப்ெதுஅதிர்ச்சி
யளி்ககிறது.
இதன்பொருள்�ாநிைங்
கள்
மீது
இந்தி
திணி்ககப்ெடும் என்ெது
தான்என்றும்,இந்தியாவின்
ப�ாழி தான் இ்ைப்பு
ப�ாழியாகஇரு்ககசவண்
டு�ானால், அந்தத தகுதி
நாடடின்
ெழ்�யான
ப�ாழியான
தமிழு்ககு
தான் உண்டு. ஆனாலும்,
ப�ாழிததிணிப்பில்தமிழ
கததிற்கு விருப்ெமில்்ை
என்ெதால்தான்எடைாவது
அடைவ்ை ப�ாழிகள்
அ்னத்தயும் அலுவல்
ப�ாழியா்கக்க சகாருகி
சறாம்.இந்தியாவில்ஆங்கி

தலைவர்
ததர்தல் செப்டம்பரில் ந்டக்கிறது!!
புதுடெல்லி,ஏப்.௦௯ இதுவ்ர௨.௧சகாடிஉறுப்

பீகொரில்

பாலத்ெ உ்ைதது
500 ைன் இருமபு திருடிய குமபல்!

ஆசரா்ககியம்
ஆகிய
வற்்றசெணிகா்ககதிரு
வான்மியூ்ரசுற்றியுள்ள23
ெள்ளிகளில் 5 ஆயிரம்
�ாைவர்களு்ககுசோத்ன
அடிப்ெ்ையில்தன்னார்வ
ைர்கள் மூைம் கா்ை சிற்
றுண்டிவழங்கப்ெடைது.
இந்த திடைம் ச�லும்
ெைெள்ளிகளு்ககுதன்னார்
வைர்கள்மூைம்விரிவா்ககம்
பேய்யப்ெைஉள்ளது.
11.
�ாைவர்களு்ககு
ஆங்கிை
 ம்செசும்திற்ன
வளர்்கக ெயிற்சி வழங்கப்
ெைஉள்ளது.
12. பேன்்னயில் ஏற்க
னசவ6ையாலிசிஸ்்�யங்
கள் உள்ளன.  புதிய நிதி
யாண்டில் ரூ.3.50 சகாடி
பேைவில் 3 ையாலிசிஸ்
்�யங்கள் அ்�்ககப்ெ
டும். ச�லும் ஒவ்பவாரு
�ண்ைைங்களில்
இந்த
்�யங்கள் ஏற்ெடுததப்ெ
டும்.
13.பகாசுஒழிப்்ெதீவி
ரப்ெடுதத 30 வாகனங்க
ளும், 100 ்கயினால்
எடுததுபேல்லும்எந்திரங்க
ளும் �ற்றும் 200 பகாசு
�ருந்துபதளி்ககும்எந்திரங்
களும்
வாங்கப்ெடும்.
ச�லும் ஆளி ல்ைா
வானூர்தி (டிசரான்)மூை
மும் பகாசு புழு பகால்லி
�ருந்து பதளி்ககப்ெடும்.
இதற்காக ரூ.4.62 சகாடி
ஒது்ககப்ெடுகிற
 து.14.வீடு
இ ல் ை ா த வ ர் க ளு ்க க ா க
ரூ.2.40சகாடிபேைவில்3
காப்ெகங்கள்கடைப்ெடும்.
15.சீர்மிகுபேன்்னதிட
ைததின் கீழ 59 கி.மீடைர்
நீள பதா்ை வு்ககு ோ்ை
கள்ச�ம்ெடுததப்ெடும்.
16. 26 எண்ணி்க்கயி
ைான நீரூற்றுகள் அ்�்க
கப்ெடுகின்றன. அ்வ 2
� ா த ்க க ா ை த தி ல்
முடி்ககப்ெடும்.
ோ்ை
பெயர்கள்டிஜிடைல்மு்ற
யில்அ்�்ககப்ெடும்.

பாலமலலயில் சித்ா
பவுர்ணமி தேரததிருவிழா!

தென்னிந்தியாவில் சேர்க்கை விறுவிறுப்பு:

காங்கிரஸ் உறுப்பினர் பினர்கள்ஆன்்ைன்வாயி
கள்சேர்்க்கமுழுவீச்சில் ைாக
சேர்்ககப்ெட
ந்ைபெற்று வருகிறது. டுள்ளனர்.
தமிழநாடு, சகரளா உள்
உறுப்பினர்கள்சேர்்க்க
ளிடைபதன்னிந்திய
 ாவில் பதாைர்ந்து நைததப்ெடடு
உறுப்பினர்கள் சேர்்க்க வருகிறது.இம்�ாதம்௧௫–
விறுவிறுப்ொக ந்ைபெ ந்சததி்ககுள்ப�ாததஉறுப்
றுகிறது.காங்கிரஸ்ப�ாதத பினர்களின் எண்ணி்க்க
உறுப்பினர்கள்
எண் ௩.௨ சகாடியாக உயர்ந்து
ணி்க்க ௩.௨ சகாடியாக விடும்என்றுஎதிர்ப்ொர்்க
உயரும் என்று எதிர்ொர்்க கப்ெடுகிறது. காங்கிரஸ்
கப்ெடு கி ற து.காங்கி ர ஸ் நிர்வாகவேதி்ககாக௧௧ை ட
த்ை வர்சதர்தல்பேப்ைம் ேம் வா்ககுச்ோவடிகளின்
ெரில்நைததப்ெடும்என்று கீழ இந்த உறுப்பினர்கள்
அ்ககடசியின் நிர்வாகிகள் வ ் க ப் ெ டு த த ப் ெ ட 
பதரிவிததுள்ளனர்.காங்கி டுள்ளார்கள்.
ரஸ்கடசியின்இ்ை்ககாை
தமிழநாடு,சகரளாஉள்
த்ைவராக
சோனியா ளிடைபதன்னிந்திய
 ாவில்
காந்திபேயல்ெடடுவருகி காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள்
றார்.காங்கிரஸ்பதாைர்ந்து சேர்்க்க விறுவிறுப்ொக
சதர்தல்சதால்விக்ளேந் ந்ைபெற்று வருகிறது.
திததுள்ளதால்
அ்ககட ச�லும்
�காராஷ்டிரா
சி்ககுபின்ன்ைவுஏற்ெட ,அோம், அரியானா உள்
டுள்ளது.
காங்கிரஸ் ளிடை �ாநிைங்களிலும்
கடசி்ககுபுதுரததம்ொய்ச் உறுப்பினர்கள் சேர்்க்க
சும்
ெணி திருப்திகர�ாக உள்ளது
முன் ப ன டு ்க க ப்  என்று
காங்கிரஸ்
ெடடுள்ளது.
நிர்வாகிகள் பதரிவிததுள்
அ டி �
 ட ை த தி லி ருந் து ளனர்.௨௦௨௪–ஆண்டுந்ை
க ா ங் கி ர ் ே பெறவிரு்ககும் நாைாளு
வலுப்ெடு தத �ன்
ற
நைவ டி ்க்க �்ககள ் வதசதர்த் ை ச்
ச � ற் ப க ா ள்  ேந்தி்கக காங்கிரஸ் தரப்பு
ளப்ெடடுவரு இப்சொசத ஆயதத�ாகி
கிறது. இதற் வருகிறது.
காங்கிரஸ்
காக
நாடு ப�ாதத உறுப்பினர்களில்
மு ழு வ து ம் ௫௯ேதவீதததினர்௩௫வயது்க
உறுப்பி ன ர்க கும் கு்றவானவர்கள்.
ளின்சேர்்க்க பெண்கள்௪௨ேதவீதததினர்
முடு்ககி விட என்றுபுள்ளிவிவரம்பதரி
டு ப் ெ ட டு ள்  வி்ககிறது.இதர பிற்ெடை
ளது.
ெல் வகுப்பினர் ௩௨ ேதவீதம்
ச
வ
று தாழததப்ெடசைார் ௨௧ ேத
த ர ப் பி ன ்
 ர  வீதம்,ெழங்குடியினர் ௧௨
யும் காங்கிர ேதவீதம்,
�தச்
387.65 சில் உறுப்பி சிறுொன்்�யினர்௧௦ேதவீ
ன ர் க ள ா க தம்எனதரவுகள்பதரிவி்க
ஒ ரு ங் கி  கின்றன.
் ைந் த
காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள்
மு ய ற் சி சதர்தல் அடி�டைததிலி
ச � ற் ப க ா ள்  ருந்து நைததப்ெடும். சதர்
ள ப் ெ ட டு ள்  த்ைநைததஉரியஏற்ொடு
ளது. ஆன் கள்
பேய்யப்ெடடு
்
ைன் வருகின்றனஎன்றுகாங்கி
வ ா யி ை
 ா க ரஸ்�ததியசதர்தல்ஆ்ை
உ று ப் பி ன ர்  யதத்ை வர் �துசூதன்
கள் சேர்்க்க மிஸ்திரிபதரிவிததுள்ளார்.
ந ் ை ப ெ ற் ற ஜூ்ை �ற்றும் ஆகஸ்டு
வ ரு கி ற து . �ாதம் அடி�டைநிர்வாகி

இ்ையவ
 ேதி
ச�ற்
பகாள்ளப்ெடும்.
3. பேன்்னயில் 281
பதாை்கக–நடுநி்ை –உயர்
நி்ை�ற்றும்ச�ல்நி்ைப்
ெள்ளிகளில் ெள்ளி �ாை
வர்களின்
திறன்க்ள
ச � ம் ெ டு த து வ த ற் க ா க
ரூ.40ைடேம்பேைவில்கண்
காடசிநைததப்ெடும்.
4.1–முதல்8–ம்வகுப்பு
வ்ர72ஆயிரம்�ாைவ,
�ாைவிகளு்ககு ரூ.7.50
சகாடியில் வி்ை யில்ைா
சீரு்ை
வழங்க
திடைமிைப்ெடடுள்ளது.
5. ரூ.23.66 சகாடியில்
ோனிடைரி சநப்கின்கள்
வழங்கப்ெடும். கழிவ்ற
வேதியும் ச�ம்ெடுததப்ெ
டும்.6.ரூ.5.47சகாடியில்
கண்காணிப்பு சக�ரா்ககள்
பொருததப்ெடு ம்.ரூ.6.91
சகாடியில்தற்காப்பு்கக்ை
ெயிற்சிவழங்கப்ெடும்.
7.ரூ.35ை டேம்பேைவில்
�ாைவர்களு்ககுகிரி்கபகட
�ற்றும் கால்ெந்து ெயிற்சி
வழங்கப்ெைஉள்ளது.
8.ரூ.25சகாடிபேைவில்
ெள்ளிகளில்
உள்கடை
்�ப்பு வேதிகள் ச�ம்ெ
டுததப்ெடும்.
9.ெள்ளிகளில்குடிநீர்வே
திக்ள ச�ம்ெடுததவும்,
மின்ோர
ோதனங்க்ள
ெழுதுொர்்ககவும்நிதிஒது்க
கப்ெடுகிறது. அந்த வ்க
யில்,119பதாை்ககெள்ளிக
ளு்ககு ரூ.25 ஆயிரம்
வீதமும்,92நடுநி்ைப்ெள்
ளிகளு்ககு ரூ.30 ஆயிரம்
வீதமும், 38 உயர்நி்
 ைப்
ெள்ளிகளு்ககு ரூ.50 ஆயி
ரம் வீதமும், 32 ச�ல்நி
்ைப்ெள்ளிகளு்ககு ரூ.50
ஆயிரம்வீதமும்ப�ாததம்
ரூ.92.35ைடேம்வழங்கப்
ெடும்.
10. பேன்்ன ெள்ளி
�ாைவர்களின்
உைல்
நைம், �னநைம் �ற்றும்

ைச�இ்ைப்புப�ாழியா
கத பதாைர சவண்டும்.
தமிழஉள்ளிடை22ப�ாழி
களும்அலுவல்ப�ாழியா்க
கப்ெை சவண்டும். பிற
ப�ாழிக்ள கற்கும் விஷ
யததில் அ்னதது �ாநிை
�்ககளின் விருப்ெங்களும்,
உைர்வுகளும்�தி்ககப்ெை
சவண்டும்என்றும்ைா்கைர்
ரா�தாஸ்தனதுஎதிர்ப்்ெ
டுவிடைர் ெ்ககததில் ெதி
விடடுள்ளார்.
இந்நி்ையில், இ்ேய
்�ப்ொளர்  ஏ.ஆர். ரஹ
�ான் தனது இன்ஸ்ைாகி
ராம் �ற்றும் டுவிடைர்
ெ்ககங்களில்‘தமிழைங்கு’
என்றத்ைப்பில்தமிழின்
சிறப்புஎழுததான‘ழ’கரம்
ஏந்தி காளியாக ‘தமிழ
ைங்கு’
தாண்ைவ�ாை
“இன்ெததமிழஎங்கள்உரி
்�ச்பேம்ெயிரு்ககுசவர்!”
என்றபுரடசி்ககவிஞர்ொர
திதாேன் எழுதிய ‘தமிழு்க
கும் அமுபதன்று செர்’
என்ற கவி்தயில் வரும்
அனல் ெற்ககும் கவி்த
வரிக்ளெதிவிடடுள்ளார்.
இப்ெதிவு ேமூக வ்ை த
ளங்களில்்வரைாகெரவி
வருகிறது. நாடடில் இந்தி
ப�ாழிபிரச்சி்னஎழுந்தி
ரு்ககும் இந்த சூழலில், ஏ
ஆர் ரஹ�ானின் இந்த
டப.நோ.போடையம்,ஏப்.௯–
கருதது
அமிதஷாவின்
சகா்வ பெரியநாய்க
ேர்ச்்ே செச்சு்ககு ேரியான
அருசக
ெதிைடியாகஉள்ளதாகெை  கன்ொ்ளயம்
ரும் வரசவற்பு பதரிவிதது உள்ள ெழ்� வாய்ந்த
ொை�்ை
ரங்கநாதர்
வருகின்றனர்.
சகாவில்உள்ளது.இங்கு2
ஆண்டுகளாகசகாவிடகார
ை�ாக சதர் திருவிழா
ந்ைபெறா�ல்
ஆக�
விதிப்ெடி பூ்ஜகள் ந்ை
பெற்றது.இந்த
ஆண்டு
சிதரா ெவுர்ைமி சதர் திரு
விழா நா்ள 10ம் சததி
பகாடிசயற்றததுைன்விழா
துவங்குகிற
 து.11ம் சததி

காங்கிரஸ் ம�ாத்த உறுப்பினரகள்
எண்ணிக்க 3.2 ககாடியாக உயரவு!

க�ோடெ௫௩–ெதுெோர்டு�ோநதிபுதூர்வீதி,ஆணெோள்ந�ர்பகுதி�ளில்கதங்கிகிெககும்
குப்டப�டைசுத்தப்படுத்தும்பணிடயகிழககுைணெைதடைெர்இைககுமிஇைஞட்சல்வி
�ோர்த்திககநரில்ட்சன்றுபோர்டெயிட்ெோர்.அருகில்உதவிஆடையோைர்ைோரிசட்சல்வி,
சு�ோதோர அலுெைர் முரு�ன், ைோைன்்ற உறுப்பி்ர் கைோ�ன் ைற்றும் �ட்சி நிர்ெோகி�ள்
உள்ை்ர்.
வில்்ை. இந்நி்ை யில்
ஒசர நாள் இரவில் இரும்
புப் ொைத்த உ்ைதது
500 ைன் எ்ை பகாண்டு
இரும்புக்ள�ர்�கும்ெல்
திருடிச்
பேன்றிருப்ெது
பெரும் அதிர்ச்சி்ய ஏற்ெ
போட்்ோ,ஏப்9 இருந்து 40 கி.மீ பதா்ை டுததியுள்ளது. ெடைப் ெக
பீகார்
�ாநிைததில் வில்உள்ளஅமியாவர்என்ற லில்இந்தெகுதியில்திருடு
சராதாஸ் �ாவடைததில் கிரா�ததில் இந்த ொைம் சொனால் கூை யாரும்
அரா – சோசன ெகுதியில் உள்ளது.இந்தொைததிற்கு சகடக முடியாத நி்ைசய
கைந்த 45 ஆண்டுகளு்ககு அருசக கான்கிரீட ொைம் உள்ளது.
முன்புகடைப்ெடை60அடி ஒன்று
கடைப்ெடைது
இசத ெகுதியில் கைந்த
நீள இரும்புப் ொைம் முதசை இரும்பு ொைம் ஆண்டில் ரூ.200 சகாடி
இருந்துவருகிறது.
கைந்த5ஆண்டுகளாகபெரி �திப்புள்ள
�ைல்
ோோரம் �ாவடைததில் தாக
ெயன்ெடுததப்ெை கைததப்ெடைது.
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கள்சதர்தல்முடிவ்
 ைந்து
விடும் என்று �துசூதன்
மிஸ்திரி
கூறியுள்ளார்.
நி்றவாக அகிை இந்திய
காங்கிரஸ் த்ை வர் சதர்
தல் பேப்ைம்ெர் �ாதம்
ந்ைபெறும். அகிை இந்
திய காங்கிரஸ் த்ை வர்
ெதவி்ககுசொடடிஏற்ெை
வாய்ப்பு இருப்ெதாகத
பதரியவில்்ை,காங்கிரஸ்
த்ை வர் சொடடியின்றி
ஏக�னதாக சதர்ந்பதடு ்க
கப்ெடுவார்என்றுஅ்ககட
சியின்
நிர்வாகிகள்
பதரிவிததுள்ளனர்.

அன்னவாகனம்,12ம்சததி
அனு�ந்த வாகனம், 13ம்
சததிகருைவாகனம்நை்ககி
றது. 14ம் சததி பேங்
சகா்த அம்�ன் அ்ழப்
பும்,
15ம்
சததி
திரு்ககல்யாை உற்ேவம்
புஷ்ெ ெல்ை்ககு நிகழச்சி
நை்ககிறது.16ம்சததிேனி்க
கிழ்� திருதசதர் வைம்
பிடிததல்நிகழச்சியும்,17ம்
சததி ெரிசவட்ையும்,
18ம் சததி சேஷ வாகன
பதப்சொற்ேவமும் நை்ககி
றது.

