
நீட் தேர்வுக்கு அதிமுக காரணம் என்று கூறுவோ?
zzஅமைச்சர் துமைமுருகனுக்கு ஓபிஎஸ் கண்டனம்

 �சென்னை
அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் 
ஓ.்ன்னீர்்செல்வம் ்்வளியிட்ட 
அறிகணக:

நீட தேர்வு ் ேபா்டர்்பாக அதிமுக 
மீதும், என் மீதும் அணைசசெர் துணை 
முருகன் குற்றம்செபாடடி அறிகணக 
்்வளியிடடுளளபார். ைத்திய கபாங் 
கிைஸ் ஆடசியில திமுக அங்கம் 
்வகித்ேத்பாது, இந்திய ைருத்து்வக 
குழு்வபால இளநிணை ைருத்து்வப 
்டிபபுககபான ஒழுங்கு ் ெறிமுண்ற 
2010 டிசெம்்ர் 27-ம் தேதி ்வகுககப 
்டடு,  அைசிேழில அதே ைபாேம் 
27-ம் தேதி ்்வளியி்டப்ட்டது.

அேபா்வது, 2010-ம் ஆணத்ட 
ைருத்து்வப ் டிபபுககு நீட தேர்வு 
கட்டபாயைபாககப்டடு உளளது. 
அபத்பாது ைத்திய சுகபாேபாைம் ைறறும் 
குடும்் ெைத் துண்ற அணைசசெைபாக 

இருந்ே்வர்,  திமுகண்வச தசெர்ந்ே 
எஸ்.கபாந்தி்செல்வன். அடுத்ே 5 
ைபாேங்களில திமுக ஆடசிணய 
இழந்து விட்டேபால, அபத்பாது நீட 
தேர்வு அைல்டுத்ேப்்டவிலணை.

எனத்வ, கருைபாநிதி முேல்வ 
ைபாக இருந்ேத்பாது நீட ேடுத்து 
நிறுத்ேப்ட்டேபாக துணைமுருகன் 
கூறு்வது உணணையலை.

பின்னர், நீட தேர்வு மூைம்ேபான் 
ைருத்து்வ தசெர்கணக ெண்ட்்்ற 
த்வணடும் என்று அணனத்து ைபாநிை 
சுகபாேபாைச ்செயைர்களுககும் 
எம்சிஐ அறிவுறுத்தியது. இணே 
அபத்பாணேய ேமிழக முேல்வர் 
்ெயைலிேபா உளளிட்ட ் ை ைபாநிை 
முேல்வர்கள எதிர்த்ேனர்.

இணேயடுத்து, ைத்திய அைசு 
நீட தேர்ண்வத் ேளளிண்வத்ேது.  
2013-ல நீட தேர்வு அறிவிபபு 

்்வளியபானத்பாது, அணே எதிர்த்து 
உசசெநீதிைன்்றத்தில ்வழககுத் 
்ேபா்டைப்ட்டது. இேனபால, நீட 
அறிவிபபுககபான 2 அறிகணகணய 
யும் ைத்து  ் செயயப்ட்டது. இதில 
திமுகவின் ்ங்கு இலணை.

நீட தேர்வு தேண்வயிலணை 
என்்துேபான் அதிமுகவின் நிணைப 
்பாடு. திமுகவின் ே்வ்றபால ஏற்ட்ட 
கபாயத்துககு   ைருந்து ் கபாடுத்து 
குைப்டுத்ே, அைசுப ் ளளி  ைபாை 
்வர்களுககு 7.5% உளஇ்டஒதுககீடு 
்வழங்கப்ட்டது.

நீட தேர்வு ைத்துககு அதிமுக 
்ேபா்டர்ந்து குைல ்கபாடுககும். 
ஏற்கனத்வ ் செயே ே்வண்ற ஒபபுக 
்கபாணடு ் ரிகபாைம் ் செயயத் தேண்வ 
யபான ெ்ட்வடிகணக தைற்கபாளளபா 
ைல, அதிமுகண்வக குண்ற 
கூறு்வது கண்டனத்துககுரியது.
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ஆசைகளுக்கு ைமமான 

நெருப்பு வேந�ான்றும் இலசலை. 

அசமதிசைவிட வமலைான ஆனந்தம் 

வேந�துவும் இலசலை.
- புத்தர்

பொதுஅறிவு: ராஜஸ்தானின் பசைை நபைர் 
‘குஜராட்டிரா’. குஜஜர்களால பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி 
என்று நபாருள். இங்கு கி.பி. 700-க்கு முன் 
நமௌரிைர்கள், மாலைோக்கள், அர்ஜஜுன்ைர்கள், 
குஷாணர்கள், குப்்தர்கள், ஹூணர்கள் ஆதிக்கம் 
நைலுத்தியுள்ளனர்.

இணையம்: ைாக் இன்ஃவபாநடக் நிறுேனம் பட்டை 
கணக்காளர், நிறுேனச் நைைலைர், மனி்த ஆற�ல வமலைாளர்களின் 
வ்தசேக்வகற�  நமன்நபாருட்கசள ்தைாரிக்கி�து. 
எதிர்காலைத்துக்கு ஏறப மாறறிக்நகாள்ளும் ேைதி, ந்தாழிலநுட்ப 
ஒத்துசைப்பும் ேைங்கப்படுகி�து. https://saginfotech.com/ 
இசணை்தளத்தில இதுகுறித்து முழுசமைாக அறிைலைாம்.

அதிமு்க முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு

பாஜகவுக்கு ஆேரவாக 
இருபபதே ேலையாய பணி
zzஅமைச்சர் தஙகம் ததனனைசு குற்றச்சசாட்டு

 �சென்னை
ஓ.்ன்னீர்்செல்வம் உளளிட்ட 
முன்னபாள அதிமுக அணைசசெர் 
களுககு, செமூகநீதிககு எதிைபான 
்பாெகவுககு ஆேை்வபாக இருப 
்தே ேணையபாய ்ணி என்று 
்ேபாழில துண்ற அணைசசெர் ேங்கம் 
்ேன்னைசு குற்றம்செபாடடியுளளபார்.

இது ்ேபா்டர்்பாக அ்வர் 
்்வளியிட்ட அறிகணகயில கூறி 
யிருப்ேபா்வது:

ேமிழக முேல்வரும், திமுக 
ேணை்வருைபான ஸ்்டபாலின் 
்ேபா்டங்க இருககும் அணனத்திந் 
திய செமூகநீதிக கூட்டணைபபில 
தசெரு்வேறகு விடுத்ே அணழபண் 
ஏறக ைறுத்து, `அதிமுகவுககும், 
செமூகநீதிககும் என்ன ் ேபா்டர்பு ? 
எங்கணள ஏன் அணழககிறீர்கள?' 
என்று கூறும்்வணகயில, அதிமுக 
ஒருங்கிணைப்பாளர்  ஓ.்ன்னீர் 
்செல்வம் 7 ்கக அறிகணக 
அளித்திருப்து த்வடிகணகயபாக 
இருககி்றது.

அைசியல ெபாகரீகம் கருதியும், 
செமூகநீதியில அணன்வணையும் 
அை்வணைத்துச ் செலை த்வணடும் 
என்்ேறகபாகத்வ,  அதிமுகண்வயும் 
முேல்வர் ஸ்்டபாலின் அணழத்ேபார்

ஊருக்கு உபதேசம்
அணனத்திந்திய செமூகநீதிக 

கூட்டணைபபில இணையபாைல 

இருப்து அதிமுகவின் விருப்ம். 
ஆனபால நீட தேர்வு ைத்து 
த்பான்்ற ைககள ெைன் செபார்ந்ே 
பிைசசிணனகளில க்வனம் 
்செலுத்ே த்வணடும் என்று ஸ்்டபா 
லிணன  ்பார்த்துச ்செபாலலும்  
ஓ.்ன்னீர்்செல்வம், மிக முககிய 
ைபான நீட கூட்டத்துககுகூ்ட 
்வைபாைலத்பானது `ஊருககு 
உ்தேசெம்' என்்ற ்ழ்ைபாழிணய 
நிணனவு்டுத்துகி்றது.

பாஜக ேயவைப் பபற...
்பாெகவின் ேயண்வப ்்று 

்வேறகபாக, ஸ்்டபாலிணன விைர்சிக 
கும் கட்டபாயம் ஓ.்ன்னீர்்செல 
்வத்துககு ஏற்டடுளளது. ஸ்்டபா 
லிணன  விைர்சித்ேபால ைடடுதை 
ேங்களுககுப பிணழபபு என்று 
இருப்்வர்கள, செமூகநீதிக கூட்ட 
ணைபபில இணைய ைபாடத்டபாம் 
என்று கூறு்வதில வியபபு 
ஏதுமிலணை.

ஓ.்ன்னீர்்செல்வம் உளளிட்ட 
முன்னபாள அதிமுக அணைசசெர் 
களுககு, செமூகநீதி, செைத்து்வ 
விதைபாே ் பாெகவுககு ஆேை்வபாக 
இருப்தே ேணையபாய ் ணியபாக 
இருப்ணேத்ேபான் அ்வைது 
அறிகணக உைர்த்துகி்றது.

இவ்வபாறு அணைசசெர் ்்வளி 
யிட்ட அறிகணகயில ் ேரிவித்துள 
ளபார்.

இமையவழி  தேரவில் பஙத்கற்கும் ைனாைவர்கள் விமைதேனாமை  

தேர்்வழுதிய தினதே பதிதவற்ற தவண்டும்
zzதமிழ்சாடு தி்றநதநிமை பலகமைக்கழகம் உததைவு

 �சென்னை
கதைபானபா ்்ருந்்ேபாறறு சூழல 
கபாைைைபாக ேமிழக அைசின் 
அறிவுறுத்ேலின்த்ரில ேமிழெபாடு 
தி்றந்ேநிணை ்லகணைககழகம் 
்செைஸ்்டர் தேர்வுகணள இணைய 
்வழியில ெ்டத்ே உளளது. இளங் 
கணை, முதுகணை ்டிபபுகளுக 
கபான ் செைஸ்்டர் தேர்வுகள இன்று 
்ேபா்டங்குகின்்றன.

இந்நிணையில, இணைய்வழி 
தேர்வு ்வழிகபாடடு ்ெறிமுண்ற 
கணள ்லகணைககழக தேர்வு 
கடடுப்பாடடு அலு்வைர் (்்பாறுபபு) 
எம்.ைணி்வணைன் ் ்வளியிடடுள 
ளபார். அேன்்டி, கதைபானபா ் ை்வல 
சூழணை கருத்தில்கபாணடு 
ைபாை்வர்கள ேபாங்கள ்வசிககும் 
இ்டத்தில இருந்தே தேர்ண்வ 
எழுேைபாம். தேர்வு நுணழவுசசீடடுக 
குப ்தில இணைய்வழியில 
அ்வர்களின் தசெர்கணக எணணை 
்யன்்டுத்தி தேர்வில கைந்து 

்கபாளளைபாம்.
தேர்வுககபான வினபாத்ேபாணள 

தேர்வு ெபாள அன்று கபாணை 9 
ைணி அளவிலும் பிற்கல 1 ைணி 
அளவில ்லகணைககழகத்தின் 
இணையேளத்தில இருந்து 
்திவி்றககம் ்செயது்கபாளள 
த்வணடும். கபாணை தேர்ண்வ 10 
ைணி முேல ைதியம் 1 ைணி ்வணை 
யும் பிற்கல தேர்ண்வ 2 ைணி 
முேல ைபாணை 5 ைணி ்வணையும் 
எழுேைபாம்.

விண்டத்ேபாள முகபபு ்ககம் 
இணையேளத்தில உளளது. ைபாை 
்வர்கள அணே ் திவி்றககம் ் செயது 
ஒவ்்வபாரு ்பா்டத்துககும் ேனித் 
ேனியபாக நிைபபி அணே விண்டத் 
ேபாளு்டன் இணைகக த்வணடும். 
தேர்வு எழுதிய அன்த்றய தினதை 
விண்டத்ேபாணள ்லகணைககழக 
தேர்வு இணையேளத்தில ்தி 
த்வற்றம் ் செயய த்வணடும். விண்டத் 
ேபாளகணள அணனத்து தேர்வுகளும் 

முடிந்ே கண்டசி ெபாளன்று 
்லகணைககழகத்துககு ே்பால 
அலைது கூரியர் மூைைபாக அனுப் 
த்வணடும்.  இணையேளத்தில 
்தித்வற்றப்ட்ட விண்டத்ேபாள 
ைறறும் ே்பால மூைம் ்்்றப 
்ட்ட விண்டத்ேபாள இைணடும் 
ஒபபி்டப்டடு ைதிபபீடு ்செயயப 
்டும். விண்டத்ேபாளகளில ைபாற்றம் 
இருந்ேபால அண்வ ைதிபபீடு ் செய 
யப்்டபாது.

்பார்ண்வககுண்ற்பாடு உளள 
ைபாை்வர்கள ் லகணைககழகத்தின் 
முன்அனுைதி ்்றறு தேர்வு 
எழுே உேவியபாளர்கணள ஏற்பாடு 
்செயது்கபாளளைபாம்.  விண்டத் 
ேபாள முண்றதகடடில ஈடு்டும் ைபாை 
்வர்கள தேர்்்வழுே ேண்ட ்செய 
யப்டு்வர். ைபாை்வர்கள தேர்வுகள 
்ேபா்டர்்பான வி்வைங்கணள ்ல 
கணைககழகத்தின் இணையேளத் 
தில அவ்வபத்பாது ் பார்ககுைபாறு 
அறிவுறுத்ேப்டுகி்றபார்கள.

மின்வாரியத்தில் இழபபு அதிகரிக்க 
ஊழல், நிர்வாக குல்றபாதே காரணம்
zz பசாைக நிறுவனர் ைசாைதசாஸ் குற்றச்சசாட்டு
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்பாைக நிறு்வனர் ைபாைேபாஸ்  தெறறு 
்்வளியிட்ட அறிகணக:

ேமிழெபாடு மின்செபாை ்வபாரியத்தின்  
இழபபு க்டந்ே ஆணடில ரூ.17,000 
தகபாடிணய ேபாணடிவிட்டேபாக கைககு 
ேணிகணகயில ்ேரிய்வந்துளளது.  
்வைைபாறு கபாைபாே இந்ே இழபபு ேமிழ 
ெபாடு மின்்வபாரியத்தின் எதிர்கபாைத்ணே 
தகளவிககுறி ஆககியுளளது. 

மின்்வபாரியத்தின் இழபபு ஆணடுககு 
ஆணடு அதிகரித்து ்வரு்வேறகு 
கபாைைம், அங்கு நிைவும் ஊழலகளும், 
நிர்்வபாகக குண்ற்பாடுகளும்ேபான்.  

எந்ே ஆடசியபாக இருந்ேபாலும் 
அதிகபாைத்தில இருககும் சிைர் ைபா்ம் 
்பார்ப்ேறகபாகத்வ அதிக விணை 

்கபாடுத்து மின்செபாைம் ்வபாங்கப்டு 
கி்றது. அத்து்டன் மின்்வபாரியத்தில நிை 
வும் நிர்்வபாக சீர்தகடுகளும்   இழபண் 
அதிகரிககின்்றன. அண்வ செரி்செயயப 
்்ட த்வணடும். மின்்வபாரியத்தின் 
இழபண் த்பாககி,  ைபா்த்தில இயங்கு 
்வது உறுதி ்செயயப்்டபாவிட்டபால,   
்்ரும்   ்பாதிபபு  ஏற்டும்.

எனத்வ, மின் கட்டைத்ணே உயர்த் 
து்வது த்பான்்ற ைககணள ் பாதிககும் 
ெ்ட்வடிகணககணள எடுககபாைல, மின் 
உற்த்திணய அதிகரிப்து, நிர்்வபாக 
சீர்தகடுகணள த்பாககு்வது த்பான்்றண்வ 
மூைம் மின்்வபாரியத்ணே ைபா்த்தில 
இயககு்வேறகபான துணிசசெைபான ெ்ட 
்வடிகணககணள அைசு எடுகக த்வண 
டும்.

zS நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்ேலைய�ளாட்டி, யெனலனை மளாநகரளாட்சி வளார்டுகளில் மககள நீதி மய�ம் கட்சி ெளார்பில் த�ளாட்டியிடும் 
தவட்�ளா்ர்கள தநற்று ஆழவளார்த�ட்லடையில் உள் கட்சி அலுவைகத்தில் ேலைவர் கமல்்ளாெலனை ெந்தித்து, தேர்ேலை 
தநர்லம�ளாக எதிர்யகளாளவேளாக உறுதியமளாழி எடுத்துக யகளாணடைனைர். படம்: க.பரத் 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்ேல்

வேட்புமனுக்களை திரும்ப ப்பறும அே்காசம 
இன்று மாளையுடன் நிளைேளடகிைது
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ேமிழக ெகர்பபு்ற உளளபாடசித் 
தேர்ேலில த்பாடடியி்ட74,000-க 
கும் தைற்ட்ட த்வடபுைனுககள 
ேபாககல ் செயயப்டடுளள நிணை 
யில, ைனுககணள திரும்்ப 
்்று்வேறகபான அ்வகபாசெம் இன்று 
(பிப. 7) ைபாணை 3 ைணியு்டன் 
நிண்ற்வண்டகி்றது.

ேமிழகத்தில 21 ைபாெகைபாடசிகள, 
138 ெகைபாடசிகள, 490 த்ரூைபாடசி 
கள என ் ைபாத்ேம் 649 ெகர்பபு்ற 
உளளபாடசிகள உளளன. இ்வறறில 
உளள  12,838 ்வபார்டு உறுபபினர் 
கணள தேர்ந்்ேடுப்ேறகபான தேர் 
ேணை ைபாநிை தேர்ேல ஆணையம் 
க்டந்ே ைபாேம் 26-ம் தேதி அறிவித் 
திருந்ேது.

க்டந்ே ென. 28-ம் தேதி த்வடபு 
ைனு ேபாககல ்ேபா்டங்கியது.  

பிப. 4-ம் தேதியு்டன் ைனு ேபாக 
கல நிண்ற்வண்டந்ேது. இதில, 
ைபாெகைபாடசிகளில த்பாடடியி்ட 
14,701 த்வடபுைனுககள, ெகைபாடசி 
களில 23,354 த்வடபுைனுககள, 
த்ரூைபாடசிகளில த்பாடடியி்ட 
36,361 த்வடபுைனுககள என 
்ைபாத்ேம் 74,416 த்வடபுைனுககள 
ேபாககல ்செயயப்ட்டன.

த்வடபுைனுககள மீேபான ்ரிசீ 
ைணன 699 உேவி தேர்ேல ெ்டத்தும் 
அலு்வைர் அலு்வைகங்களில 
தெறறு முன்தினம் ெண்ட்்ற்றது. 
முண்றயபாக பூர்த்தி ்செயயபா 
ேண்வ, உரிய ஆ்வைங்கள செைர்ப 
பிககபாேண்வ, ண்வபபுத்்ேபாணக 
்செலுத்ேபாேண்வ த்பான்்ற கபாைைங் 
களபால ்ை த்வடபுைனுககள 
நிைபாகரிககப்ட்டன.

த்வடபுைனுககணள திரும்்ப 

்்று்வேறகபான அ்வகபாசெம் இன்று 
ைபாணை 3 ைணியு்டன் நிண்ற்வண்டகி 
்றது. இன்று ைபாணைதய த்வட்பாளர் 
இறுதிப ் டடியலகள ் ்வளியி்டப 
்்ட உளளன. ்ேபா்டர்ந்து, 
சுதயசணசெ த்வட்பாளர்களுககபான 
சின்னங்கள ஒதுககப்்ட உளளன.

ைபா்வட்ட அளவில தேர்ேல ் ணி 
கணளக கணகபாணிகக 40 ் பார்ண்வ 
யபாளர்கள நியமிககப்டடுளளனர். 
்வட்டபாை அளவில தேர்ேல ்ணி 
கணளக  கணகபாணித்து,  ைபா்வட்டப 
்பார்ண்வயபாளர்களுககு ் ேரிவிகக 
ஏது்வபாக  697 ் பார்ண்வயபாளர்கள 
நியமிககப்டடுளளனர். ்பார்ண்வ 
யபாளர்களின் ்ேபா்டர்பு எணகள 
ைபாநிை தேர்ேல ஆணையத்தின் 
https://tnsec.tn.nic.in/ என்்ற 
இணையேளத்தில ் ்வளியி்டப்ட 
டுளளன.

்ென்லனயில் கேல்்ாென் வீடு வீோகச் ் ென்று வாக்கு தெகரிபபு
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ைககள நீதி ையயம் கடசித் ேணை்வர் 
கைல்பாசென் ் சென்ணனயில தெறறு 
வீடு வீ்டபாகச  ் சென்று ்வபாககு தசெக 
ரித்ேபார்.

ெகர்பபு்ற உளளபாடசித் தேர்ேலுக 
கபான ்வபாககு்திவு ்வரும் 19-ம் 
தேதி ெண்ட்்்ற உளளது. 
இதில, ் சென்ணன ைபாெகைபாடசியில 
த்பாடடியிடும் ைககள நீதி ையயம் 
த்வட்பாளர் ைபாைபாண்வ ஆேரித்து, 
ைந்ணே்்வளியில உளள 
விசெபாைபாடசித் தேபாட்டத்தில தெறறு 
கபாணை ைககள நீதி ையயம் கடசித் 

ேணை்வர் கைல்பாசென் ்வபாககு 
தசெகரித்ேபார்.

அப்குதிணயச தசெர்ந்ே ் ்ண 
கள ஆைத்தி எடுத்து கைல்பாசெணன 
்வைத்வற்றனர். அங்கு வீடு வீ்டபாகச 
்சென்று, துணடுப பிைசுைங்கணள 
்வழங்கி கைல்பாசென் ்வபாககு 
தசெகரிபபில ஈடு்ட்டபார். ைககள 
ெைனில ஆர்்வம் ்கபாண்ட, 
தெர்ணையபான்வர்களபான   ைககள 
நீதி ையயம் த்வட்பாளர்கணள 
ைககள ஆேரிகக த்வணடும் என்று 
கைல்பாசென் தகடடுக ் கபாண்டபார். 

பின்னர், ஆழ்வபார்பத்டண்டயில 

உளள  ைககள நீதி ையயம்  ேணைணை 
அலு்வைகத்தில,  ் சென்ணன ைபாெக 
ைபாடசியில த்பாடடியிடும் த்வட 
்பாளர்களின் அறிமுகக கூட்டம் 
ெண்ட்்ற்றது. இதில,  182 த்வட 
்பாளர்கணள கைல்பாசென் 
அறிமுகம் ்செயதுண்வத்ேபார்.

உறுதிப�ாழி ஏற்பு
்ேபா்டர்ந்து, `ெகர்பபு்ற உள 

ளபாடசித் தேர்ேணை தெர்ணை 
யபாக எதிர்்கபாளத்வன், ைருத்து்வ 
ைணன ேைத்ணே உயர்த்து 
த்வன்' உளளிட்ட உறுதி ்ைபாழி 

கள அ்டங்கிய செத்தியப பிைைபா 
ைத்ணே த்வட்பாளர்கள எடுத்துக  
்கபாண்டனர்.

அபத்பாது, கடசி நிர்்வபாகி ஒரு்வர் 
ரூ.1 ைடசெமும், ்கபாளத்தூணைச 
தசெர்ந்ே எடவின் என்்ற 6 ்வயது 
சிறு்வன், உணடியலில தசெர்த்து 
ண்வத்திருந்ே ஆயிைம் ரூ்பாணயயும்  
கைல்பாசெனி்டம் ென்்கபாண்டயபாக 
அளித்ேனர்.

பின்னர், கைல்பாசென் ்செயதி 
யபாளர்களி்டம் கூறும்த்பாது, 
"எங்களது பிைசசெபாைம், ைககள 
செந்திககும் பிைசசிணனகள ் ேபா்டர்பு 

ண்டயேபாக  இருககும். ்செயயக 
கூடிய விஷயங்கள அணனத்ணேயும் 
்செயது கபாடடும் ்வபாயப்பாக இந்ே 
தேர்ேணைப  ் பார்ககித்றன்.  நீட வி்வ 
கபாைத்தில ைத்திய அைசு ்செபால 
்வணேத்ேபான் ஆளுெர் ் செயகி்றபார்" 
என்்றபார்.

ேமிழகத்தில ் பாெக ஆடசிககு 
்வைபாது என்று ைபாகுல கபாந்தியின் 
கூறியது குறித்து ் செயதியபாளர்கள 
தகட்டேறகு "ேமிழகத்ணே ஒரு 
த்பாதும் ்பாசிசெம் ஆளககூ்டபாது 
என்்துேபான் எனது கருத்து" என்று 
கைல்பாசென் கூறினபார்.

சூழலை பாதுகாக்க ொயம் தோயக்காே துணிப லப பயன்பாட்லே ஊக்குவிக்க திட்ேம்
zzதமிழ்சாடு ைசாசுக்கட்டுபபசாட்டு வசாரிய அதிகசாரிகள் தகவல

 �ச.கார்த்திககயன்

 �சென்னை
்பாைம்்ரிய அண்டயபாளத்ணே ைகக 
ளுககு நிணனவூட்டத்வ  'மீணடும் 
ைஞசெபண்'  திட்டம் ் செயல்டுத்ேப 
்டு்வேபாகவும், சுறறுசசூழணைப 
்பாதுகபாக செபாயம் தேபாயககபாே ண்கள 
்யன்்பாடண்ட ைடடுதை ஊககுவிககத்  
திட்டமிடடிருப்ேபாகவும்  ைபாசுககட 
டுப்பாடடு ்வபாரிய அதிகபாரிகள 
்ேரிவித்துளளனர்.

ேமிழகத்தில  2019 ென்வரி 1-ம் 
தேதி முேல, ஒருமுண்ற ் யன்்டுத்தி 
தூககி எறியப்டும் 14 ்வணகயபான 
பிளபாஸ்டிக ்்பாருடகளுககு அைசு 
ேண்ட விதித்துளளது. தைலும், 

அேறகு ைபாறறுப ் ்பாருடகணளயும் 
அைசு ்்வளியிட்டது. எனினும், 
ைபாறறுப ்்பாருடகளின்  விணை 
கூடுேபாக இருப்ேபாலும், த்பாதுைபான 
ைககள ஒத்துணழபபு இலைபாேேபாலும் 
பிளபாஸ்டிக ேண்ட ்்வறறி ்்்ற 
விலணை. இந்நிணையில, பிளபாஸ்டிக 
ேண்டணய ைககள இயககைபாக 
்கபாணடு்சென்று,  விழிபபுைர்வு 
ஏற்டுத்ேப்டும் என்று ேமிழ அைசு 
அறிவித்ேது.

தைலும்,  பிளபாஸ்டிக ண்களுககுப  
்திைபாக 'மீணடும் ைஞசெபண்' 
என்்ற திட்டத்ணே க்டந்ே டிசெ. 23-ம் 
தேதி முேல்வர் மு.க.ஸ்்டபாலின் 
்ேபா்டங்கிண்வத்ேபார். "ைஞசெபண் 
என்்ணே யபாரும் அ்வைபானைபாகக 

கருே த்வண்டபாம். சுறறுசசூழணைக 
கபாப்்வரின் அண்டயபாளம்ேபான் 
ைஞசெள ண் என்றும் முேல்வர் 
்ேரிவித்ேபார்.

இந்ே திட்டத்துககு ்வலு 
தசெர்ககும் ்வணகயில, ்ேபாணடு 
நிறு்வனங்களும், ் ்ருநிறு்வனங்கள 
ேங்கள செமூகப  ் ்பாறுபபு நிதியிலும் 
ைஞசெள நி்ற துணிப ண்கணள 
்வழங்கி, ைககளி்டம்  விழிபபுைர்வு 
ஏற்டுத்ே திட்டமிடடுளளன.

�ாசவைநே நீர்நிவைகள்
இேறகிண்டதய, "செபாயப்ட்டண்ற 

கழிவுகளபால திருபபூர், கரூர் ் குதி 
களில ் ெபாயயல ஆறு கடுணையபாக 
ைபாசெண்டந்துளளது.   ேமிழகத்தின் 

்லத்வறு ்குதிகளில செபாயக 
கழிவுகளபால நீர்நிணைகள ைபாசெண்டந் 
துளளன.

்ை தெைங்களில ைபாசுககடடுப 
்பாடடு ்வபாரிய அதிகபாரிகளின் 
ணககள கட்டப்டடு இருப்ேபாலும், 
சிை அதிகபாரிகளின் ்ைத்ேபாணசெ 
கபாைைைபாகவும், அைசியல அழுத்ேம் 
கபாைைைபாகவும் செபாயககழிவுகளபால 
நீர்நிணை ைபாசு்டு்வணே ேவிர்கக 
முடியவிலணை.

�ஞசள் கிழங்கு சாயம் 
உணணையிதைதய சுறறுசசூழணை 

்பாதிககககூ்டபாது என்்றபால ைஞசெள 
செபாயம் தேபாயத்ே ண்களுககு 
்திைபாக, ைஞசெள கிழங்கிலிருந்து 

கிண்டககும் செபாயத்தில தேபாயத்ே 
ண்கணள ைடடுதை பிை்ைப்டுத்ே 
த்வணடும்  ைசெபாயன செபாயம் தேபாயத்ே 
ண்கணள அைசு பிை்ைப்டுத்தினபால, 
அேன் மூைமும் சுறறுசசூழலுககு 
்பாதிபபு ஏற்டும்" என்று சுறறுசசூழல 
ஆர்்வைர்கள எசசெரித்துளளனர்.

இதுகுறித்து ைபாசுககடடு்பாடடு 
்வபாரிய அதிகபாரிகளி்டம் தகட்டத்பாது,  
"்பாைம்்ரிய அண்டயபாளத்ணே ைகக 
ளுககு நிணனவூட்டத்வ  'மீணடும் 
ைஞசெபண்' என்்ற கருப்்பாருள 
ணகயபாளப்ட்டது. சுறறுசசூழணைப 
்பாதுகபாகக செபாயம் தேபாயககபாே துணிப 
ண்கள ்யன்்பாடண்ட ைடடுதை 
ஊககுவிகக திட்டமி்டப்டடுளளது" 
என்்றனர்.

கல்லூரிகளில் ோய்ோழி 
தினம் ் காண்ோே தவண்டும்
zz பலகமை. ைசானியக் குழு அறிவுறுததல

 �சென்னை 
்லகணைககழக ைபானியக குழு ் செயைர் ைஜினிஷ் ் ெயின், 
அணனத்து உயர்கலவி நிறு்வனங்களுககும் அனுபபியுளள 
சுற்றறிகணகயில கூறியிருப்ேபா்வது:

ஐககிய ெபாடுகள செண்யின் கலவி, அறிவியல ைறறும் 
கைபாசசெபாை அணைபபு (யு்னஸ்தகபா) முன்்ைபாழிந்ே்டி, 
ஆணடுதேபாறும் பிபை்வரி 21-ம் தேதி  ேபாய்ைபாழி தினம் 
்கபாண்டபா்டப்டடு ்வருகி்றது.

அந்ே ெபாளில உைகம் முழு்வதும், அந்ேந்ே ் ைபாழிசெபார்ந்ே 
கைபாசசெபாை நிகழவுகள முன்்னடுககப்டும். அேன்்டி, ெபாடு 
முழு்வதும் உளள ் லகணைககழகங்கள ைறறும் கலலூரிகளில 
்வரும் பிப. 21-ம் தேதி ேபாய்ைபாழி தினத்ணே விைரிணசெயபாக 
்கபாண்டபா்ட த்வணடும். இந்தியபாவில ் லத்வறு ் ைபாழிகள த்செப 
்டும் சி்றபண் ைபாை்வர்களுககு எடுத்துணைகக த்வணடும்.

 ்ைபாழி செபார்ந்ே கணை நிகழசசிகள, குழு வி்வபாேங்கள, 
த்சசு, கடடுணை, ஓவியப த்பாடடிகள ைறறும்  கணகபாடசி 
ஆகிய நிகழசசிகணள ெ்டத்ேைபாம்.

இவ்வபாறு சுற்றறிகணகயில ்ேரிவிககப்டடுளளது.

தமிழகத்தில் 
4 நாடகளுக்கு 
வறண்ட வானிலை

 �சென்னை
இந்திய ்வபானிணை ஆயவு ணையத் 
தின் ்ேன்ைண்டைத் ேணை்வர் 
எஸ்.்பாைசசெந்திைன் தெறறு 
்்வளியிட்ட ்செயதிககுறிபபு:

ேமிழகம் ைறறும் புதுசதசெரி, 
கபாணைககபால ் குதிகளில ்வரும் 
7, 8 , 9, 10 ஆகிய 4 ெபாடகளுககு 
்வ்றண்ட ்வபானிணைதய நிைவும். 
்சென்ணனயில அடுத்ே 48 ைணி 
தெைத்தில ்வபானம் ஓைளவு  
தைகமூட்டத்து்டன் கபாைப்டும். 
அதிக்டசெ ்்வப்நிணை 32  
டிகிரி ் செலசியஸ், குண்றந்ே்டசெ 
்்வப்நிணை 24  டிகிரி 
்செலசியணை ஒடடி  இருககும்.

பிப.  6-ம் தேதி (தெறறு) 
கபாணை 8.30 ைணியு்டன் நிண்ற 
்வண்டந்ே 24 ைணி தெைத்தில 
குறிபபிடும்்டியபாக எங்கும் 
ைணழ ்தி்வபாகவிலணை. 
மீன்வர்களுககபான எசசெரிகணக 
ஏதுமிலணை. இவ்வபாறு ் செயதிக 
குறிபபில கூ்றப்டடுளளது.

sushant.chandel@hindutamil.co.in


