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CHENNAI

செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 11, 2020

தமிழகம் உட்பட 8 மாநில முதல்வரகளுடன்

இன்று கிருஷ்ண செயந்தி சகவாண்வாட்்ம்

பிரதமர் மமாடி இன்று ஆம�ாசனை
z கரோனைா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து ரகட்டறிகிறார்
 சென்னை

ககரானைா ்பரவ்ல கடடுப்படுத்தும்
்பணிகள
குறித்து
தமிழக
முதல்வர ்பழனிொமி உட்பட 8
மாநில முதல்வரகளுடன பிரதமர
நகரநதிர கமாடி இனறு காசணாலி
காடசி மூலம் ஆகலாெ்னை
நடத்துகிறார.
ககரானைா ்வரஸ் ்பரவ்ல
கடடுப்படுத்த கடநத மாரச் 24-ம்
கததி நளளிரவு முதல் நாடு
முழுவதும் ஊரடஙகு பிறபபிக்
கப்படடு
ந்டமு்றயில்
உள்ளது. 7-ம் கடடமாக ஆகஸ்ட
31-ம் கததி நளளிரவு வ்ர
ஊரடஙகு நீடடிக்கப்படடுள்ளது.
இநதியாவில் ககரானைாவால்
்பாதிக்கப்படுகவார எண்ணிக்்க
நாளுக்குநாள அதிகரிக்கிறது.
கநற்றய
நிலவரப்படி
22
லடெத்துக்கும் அதிகமாகனைார
்பாதிக்கப்படடுள்ளனைர. குணம
்டநது வீடு திரும்புகவார எண்
ணிக்்க 69.33 ெதவீதமாக உயரந
துள்ளது. இறபபு எண்ணிக்்க
2 ெதவீதமாக கு்றநதுள்ளது.
ஒவசவாரு மு்றயும் ஊர
டஙகு நீடடிக்கப்படும் முனனைர,

மாநில முதல்வரகளுடன பிரத
மர கமாடி காசணாலி காடசி
மூலம் ஆகலாெ்னை நடத்துவார.
இநநி்லயில், ககரானைா ்பாதிபபு
அதிகரித்துள்ள தமிழகம் உள
ளிடட 8 மாநில முதல்வரகளுடன
பிரதமர
கமாடி
காசணாலி
காடசி மூலம் இனறு கா்ல
10.30 மணிக்கு ஆகலாெ்னை
நடத்துகிறார.
இதில் தமிழகம், ஆநதிரா,
சதலஙகானைா, பிைார, மகாராஷ
டிரா, உத்தர பிரகதெம், குெராத்,
்பஞ்ொப ஆகிய மாநில முதல்
வரகள ்பஙககறக உள்ளனைர.
தமிழகத்்த ச்பாறுத்தவ்ர,
ககரானைா ்பாதிபபு 3 லடெத்்த
கடநதுள்ளது.
சென்னையில்
தறக்பாது
்பாதிபபு
எண்
ணிக்்க ஆயிரத்துக்குள கடடுப
்படுத்தப்படடுள்ள
நி்லயில்,
பிற மாவடடஙகளில் அதிக
அ்ளவில் ்பாதிபபு ்பதிவாகிறது.
இநநி்லயில், தமிழகத்தில்
ககரானைா ்பாதிபபு மறறும் அரசு
கமறசகாண்டு வரும் தடுபபு
நடவடிக்்ககள குறித்து இன
்றய ஆகலாெ்னையினக்பாது

பிரதமரிடம் முதல்வர ்பழனிொமி
வி்ளக்குவார. அரசு அளித்துள்ள
த்ளரவுகள, சதாழில் நிறுவனைங
களின செயல்்பாடு குறித்தும்
முதல்வர எடுத்து்ரப்பார எனை
சதரிகிறது.
ககரானைா
சிகிச்்ெக்கானை
மருத்துவ உ்பகரணஙகள வாஙக
ரூ.3 ஆயிரம் ககாடியும், ச்பாரு்ளா
தார நி்ல்ய மீடசடடுக்க
சிறபபு நிதியாக ரூ.9 ஆயிரம்
ககாடியும் வழஙக கவண்டும்
எனறு முந்தய கூடடஙகளில்
பிரதமரிடம் முதல்வர ககாரியி
ருநதார. இநத ககாரிக்்கக்்ள
மீண்டும்
வலியுறுத்துவதுடன
்பளளிகள, ச்பரிய வழி்பாடடுத்
தலஙக்்ள திறப்பது, ச்பாதுப
க்பாக்குவரத்்த சதாடஙகுவது
உளளிடட விஷயஙகள குறித்
தும் பிரதமருடனைானை ஆகலா
ெ்னையினக்பாது
முதல்வர
முன்வப்பார எனை அரசு வடடா
ரஙகள சதரிவித்தனை. முதல்வர
கள
கூறும்
கருத்துகளின
அடிப்ப்டயில்,
பிரதமரின
அடுத்தகடட
அறிவிபபுகள
சவளியாகும் எனை சதரிகிறது.

ஆளுநர், முதல்வர், துணை முதல்வர், தணலவர்கள் வாழ்த்து
 சென்னை

கிருஷண
செயநதி
இனறு
சகாண்டாடப்படுகிறது.
இ்த
சயாடடி, தமிழக ஆளுநர, முதல்
வர, து்ண முதல்வர உளளிடட
த்லவரகள வாழ்த்து சதரிவித்
துள்ளனைர.
ஆளுநர் பன்வாரிலவால் புர�வா
ஹித்: தமிழக மக்களுக்கு எனைது
இனிய கிருஷண செயநதி நல்
வாழ்த்துகள.
நன்மயால்
தீ்ம்ய சவல்ல கிருஷணர
இபபூவுலகில் அவதரித்த்த இநத
விழா காடடுகிறது. கிருஷண அவ
தாரத்தில் கடவுள தீயெக்திக்்ள
சவல்வதுடன, ்பகவத்கீ்தயில்
சொல்லப்படடுள்ள க்பாத்னைகள
வாயிலாக மனிதாபிமானைத்துக்கானை
நல்வழி்யக் காடடுகிறார. வாழ்க்
்கயில் நன்ம, நல்சலாழுக்கம்
க்பண உறுதிகயறக்பாம். இநத
விழா நமது மாநிலத்தில் அ்மதி,
நடபுணரவு,
நல்லிணக்கம்,
வ்ள்ம,
ஆகராக்கியத்்த
சகாண்டு வரடடும்.
முதல்்ர் பழனிசவாமி: ‘‘அறம்
பிறழ்கினறக்பாது நான இவவுலகில்
அவதரிபக்பன’’ எனறு உ்ரத்த
்பகவான கிருஷணர அவதரித்த
தினைமானை கிருஷண செயநதி
E-Paperசகாண்டாடும்
திருநா்்ளக்

கவும்,
தீயனை
செயகவா்ர
அழிக்கவும், அறத்்த நி்லநிறுத்
தவும் யுகம்கதாறும் பிறக்கி
கறன’’ எனறு உ்ரத்த காக்கும்
கடவுள ்பகவான மகாவிஷணு,
கிருஷணராக
அவதரித்த
திருநா்்ள
உவ்ககயாடு
சகாண்டாடும் மக்களுக்கு கிருஷண
செயநதி நல்வாழ்த்துகள.
அமமுக சபவாதுச் சசயலவாளர்
டிடிவி
தினக�ன:
‘‘்பல்னை
எதிர்பாராமல்
கட்ம்யச்
செயதால், எடுத்த செயலில்
சவறறி
ச்பறலாம்’’
எனற
கிருஷணரின கீ்த உ்பகதெத்்த
சநஞ்சில் நிறுத்தி, சவறறிக்்ளக்
குவிபக்பாம். அதரமத்்த அகறறி,
தரமம் செழிக்கவும், ெத்தியம்,
அன்்ப நி்லத்திடச் செயயவும்
உறுதிகயறக்பாம்.
Szநாடு முழுவதும் கிருஷ்ண சையநதி இனறு சகாண்டா்டப்படும் நி்லயில், திருவள்ளூர
தமவாகவா தணல்ர் ஜி.ரக.்வாசன:
மாவட்்டம் ஊத்துகநகாட்்்ட அடுத்த சுருட்்டப்பள்ளியில் ொ்லநயாரம் விற்ப்னககாக துன்பஙகள நீஙகி இன்பஙகள
்வககப்பட்டுள்்ள விதவிதமான கிருஷ்ணர சபாம்்மகளுககு வர்ணம் பூசும் வ்ட கெரக்கும்
இநத
திருநாள,
மாநிலப் சபண.
படம்: ம.பிரபு ககரானைா்வ அழித்து நன்ம
நா்ளாக
மலர
மக்களுக்கு கிருஷண செயநதி கருதாமல் கட்ம்யச் செயதல், ்பயக்கும்
நல்வாழ்த்துகள. ஒப்பறற ஞானை ்பறறறறு இருத்தல், எளி்ம வாழ்த்துகிகறன.
ஐகெகக த்லவர ரவி ்பச்ெ
நூலானை ்பகவத்கீ்த்ய உலகுக்கு யாக வாழ்தல் க்பானறவற்ற
அருளிய கிருஷணர அவதரித்த பின்பறறி, மகிழ்வுடன வாழ்நதிட முத்து, ச்பருநத்லவர மக்கள
கடசித்
த்லவர
என.ஆர.
இத்திருநாளில், கீ்தயின க்பாத வாழ்த்துகிகறன.
உளளிடகடாரும்
துணை முதல்்ர் ஓ.பனனீர் தனை்பாலன
்னைக்ளானை அ்னைவரிடத்திலும்
அனபு
செலுத்துதல்,
்பலன சசல்்ம்: ‘‘நல்கலா்ரக் காக் வாழ்த்து சதரிவித்துள்ளனைர.

தமிழகம் முழு்தும் 137 நவாட்களுக்கு பிறகு

மாநகராட்சிகளில் சிறிய வழிபாட்டுத் தலஙகள் திறப்பு
zzபக்தர்கள்

குடுமபத்துடன் சுவாமி ்தரிசனம
 சென்னை

10% இ் ஒதுக்கீட்்வால் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் ததர்வுகளில்

சென்னை
உட்பட
தமிழகம்
முழுவதும்
உள்ள
15
மாநகராடசிகளில் 137 நாடகளுக்கு
பிறகு, சிறிய வழி்பாடடுத் தலஙகள
திறக்கப்படடனை. ககாயில்களில்
்பக்தரகள குடும்்பத்துடன சுவாமி
தரிெனைம் செயதனைர.
தமிழகம் முழுவதும் ககரானைா
்வரஸ் ்பரவல் காரணமாக
கடநத மாரச் 24-ம் கததி முதல்
ஊரடஙகு அமல்்படுத்தப்படடது.
ககாயில்கள,
மசூதிகள,
கதவாலயஙகளில் வழி்பாடு நடத்த
தறகாலிக த்ட விதிக்கப்படடது.
பினனைர, ஊரடஙகில் த்ளரவுகள
அறிவிக்கப்படடதால் ஊராடசி,
க்பரூராடசி, நகராடசி ்பகுதிகளில்
உள்ள
சிறிய
ககாயில்கள,
மசூதிகள,
கதவாலயஙகள
உளளிடட்வ திறக்கப்படடனை.

ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி மாைவர்களுக்கு அநீதி
zzதிமு்க ்தளைவர மு.்க.ஸடாலின் குற்றசசாட்டு

இநநி்லயில்,
சென்னை,
ககா்வ,
ஈகராடு,
மது்ர
உளளிடட 15 மாநகராடசிகளில்

Sz74-வது சுதநதிர தினம் நாடு முழுவதும் சகாண்டா்டப்ப்ட உள்்ள நி்லயில், சென்ன நகாட்்்ட சகாத்த்ளம் அருநக ராைாஜி
ொ்லயில் இரண்டாம்கட்்ட அணிவகுப்பு ஒத்தி்க நநற்று கா்ல ந்டநதது.
படம்: பு.க.பிரவீன்

 சென்னை

ச்பாரு்ளாதாரத்தில்
பினதஙகி
கயாருக்கானை 10 ெதவீத இட
ஒதுக்கீடடால் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ்
கதரவுகளில்
ஓபிசி,
எஸ்சி,
எஸ்டி மாணவரகளுக்கு அநீதி
இ்ழக்கப்படடுள்ளதாக திமுக
த்லவர மு.க.ஸ்டாலின குறறம்
ொடடியுள்ளார.
இதுசதாடர்பாக அவர கநறறு
சவளியிடட அறிக்்க:
ச்பாரு்ளாதாரத்தில் பினதஙகி
கயாருக்கானை
10
ெதவீத
இடஒதுக்கீடு, குடி்மப ்பணிகள
கதரவின ஒவசவாரு கடடத்திலும்
ெமூகநீதிக்கு ச்பரும் ்பாதகம்
வி்்ளவித்துள்ளது.
குடி்மப ்பணி கதரவின
முதல்நி்ல கதரவுக்கானை ‘கட
ஆப’ மதிபச்பண்கள ஓபிசி-க்கு
95.34. ஆனைால், ச்பாரு்ளாதாரத்தில்
பினதஙகிகயாருக்கானை 10 ெதவீத
இட ஒதுக்கீடடுக்கு 90. ஓபிசி-்ய
விட 5.34 மதிபச்பண்கள கு்ற
வாக ச்பறறிருநதாலும் ச்பாரு்ளா
தாரத்தில் பினதஙகிய ச்பாதுப
பிரிவினைர முதன்மத் கதரவு
எழுத கதரவாகியுள்ளனைர.

முதன்மத் கதரவில் ஓபிசி-க்கு
718,
்படடியலினைத்கதாருக்கு
706, ்பழஙகுடியினைருக்கு 699,
ச்பாரு்ளாதாரத்தில் பினதஙகிய10
ெதவீத
இட
ஒதுக்கீடடு
பிரிவினைருக்கு 696 எனறு கடஆப மதிபச்பண்கள. இதனைால்,
ெமூகநீதியினகீழ் இடஒதுக்கீடு
உரி்ம ச்பறற ஓபிசி, ்படடியலினை
மறறும் ்பழஙகுடியினைர ஆகிகயார
ச்பாதுப பிரிவினைருக்கும் பின
னைால் நிறகும் நி்ல உருவாக்கப்பட
டுள்ளது.
'கநரகாணல்'
கட
ஆப
மதிபச்பண்களின அடிப்ப்டயில்
ச்பாரு்ளாதாரத்தில் பினதஙகிய

ச்பாதுப பிரிவினைர 909 மதிப
ச்பண்கள ச்பறறு
ஐஏஎஸ்,
ஐபிஎஸ், ஐஎஃபஎஸ் அதிகாரி
க்ளாக
கதரவாகியுள்ளனைர.
ஆனைால், ஓபிசி பிரிவினைர 925
மதிபச்பண்கள எடுத்தால் மடடுகம
கதரவாக முடியும் எனற அநீதி
இ்ழக்கப்படடுள்ளது.
927 ்பணியிடஙகளுக்கு, 829
க்பர மடடுகம கதரவு செயயப்படடு
அறிவிக்கப்படடுள்ளனைர. மீதி 98
்பணியிடஙகளுக்கு காத்திருபபு
்படடியலில் இருப்பதாக அறிவிக்
கப்படடுள்ளது. அதில் இருபக்பார
ச்பயரகள சவளியிடப்படவில்்ல.
இநதியாவின நிரவாகக் கடட்மப
பில் உரி்ம ச்பற ஓபிசி,
்படடியலினை, ்பழஙகுடியினைருக்கு
வாயபபு மறுக்கப்படடுள்ளது ஏன?
பிரதமர கமாடி, இதுகுறித்து
ெம்்பநதப்படட அ்மச்ெகத்துடன
விரிவானை ஆகலாெ்னை நடத்தி
ஓபிசி, ்படடியலினை, ்பழஙகுடியினை
ெமுதாயஙகளின இடஒதுக்கீடடு
உரி்ம்ய நி்லநாடடி நியாயம்
வழஙக கவண்டும்.
இவவாறு ஸ்டாலின சதரிவித்
துள்ளார.

செயயப்படடது.
ககாயில் வாெலில் ்ககழுவும்
திரவஙகள ்வக்கப்படடிருநதனை.
இவறறால்
்க்ய
சுத்தம்
செயத பிறகு முகக் கவெம்
அணிநதிருநதவரகள
மடடும்
அனுமதிக்கப்படடனைர.

சிலைலை தொடக் கூடாது
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ரூ.10 ஆயிரத்துக்கும் கு்றவானை
ஆண்டு வருமானைம் சகாண்ட
ககாயில்கள, சிறிய மசூதிகள,
கதவாலயஙகள 137 நாடகளுக்குப
பிறகு கநறறு திறக்கப்படடனை.

ரஷயவாவில் ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்த

4 மாைவர்கள் குடுமபத்துக்கு

முதல்வர் பழனிசாமி இரஙகல்

zzஉடல்களை

சசாந்த ஊர ச்காண்டுவர ஏறபாடு
 சென்னை

ரஷயாவில் ஆறறில் மூழ்கி இறநத
4 மருத்துவ மாணவரகள குடும்்பங
களுக்கு முதல்வர ்பழனிொமி இரங
கல் சதரிவித்துள்ளார. இதுகுறித்து
அவர கநறறு சவளியிடட அறிக்்க:
ரஷயாவில் உள்ள வால்ககா
கிராட ஸ்கடட மருத்துவ ்பல்க்லக்கழ
கத்தில் மருத்துவம் ்பயினறு வநத
திருபபூர ஆஷிக், கடலூர விக்கனைஷ,
கெலம் மகனைாஜ், சென்னை ஸ்டீ்பன
ஆகிய 4 மாணவரகளும், கடநத 8-ம்
கததி ரஷயாவில் உள்ள கவால்ககா
ஆறறில் குளித்தக்பாது நீரில் மூழ்கி
உயிரிழநதனைர.
இநதச் செயதி்ய அறிநது மிகுநத
கவத்னை அ்டநகதன. உயிரிழநத

மாணவரகளின குடும்்பத்தினைருக்கு
எனைது ஆழ்நத இரஙக்லயும்,
அனுதா்பத்்தயும்
சதரிவித்துக்
சகாளகிகறன. மத்திய சவளியுறவு
அ்மச்ெகம் மறறும் ரஷயாவில் உள்ள
இநதிய தூதரக அதிகாரிகளுடன
சதாடரபு சகாண்டு, மாணவரகளின
உடல்க்்ள சொநத ஊரகளுக்கு
சகாண்டுவர கத்வயானை அ்னைத்து
நடவடிக்்கக்்ளயும்
உடகனை
எடுக்க உயர அதிகாரிகளுக்கு
உத்தரவிடப்படடுள்ளது. அ்னைத்து
ஒருஙகி்ணபபு
்பணிக்்ளயும்
தமிழக அரசு உயர அதிகாரிகள
கமறசகாண்டு வருகினறனைர.
இவவாறு
முதல்வர
சதரிவித்துள்ளார.

ம்ணலியில் இருந்து ்ைதரவாபவாத்துக்கு

சிஐஎஸ்எப் அதிகவாரியு்னவான ெர்்ச்ெ

எஞ்சிய அதமானியம ணநட்தரட்

கனிமமாழி ததர்தல் பிரசசாரத்ணத

ஓரிரு நாளில் அனுப்பப்படும
 சென்னை

கரூ்ர கெரநத அம்மன சகமிக்
கல்ஸ், உக்்ரனில் இருநது
இறக்குமதி செயத 740 டன அகமானி
யம் ்நடகரட, சென்னை து்றமுகத்
தில் கடநத 5 ஆண்டுக்ளாக
இருபபு ்வக்கப்படடுள்ளது. அனு
மதியினறி இறக்குமதி செயயப்படட
தாக, சென்னை சுஙகத் து்றயால்
்பறிமுதல் செயயப்படட இது, மணலி
ெரக்குப ச்படடக மு்னையத்தில் 37
கனசடயனைரகளில் ்வக்கப்பட
டுள்ளது.
சல்பனைானில் அகமானியம்
்நடகரட சவடித்த வி்பத்தில்
138 க்பர உயிரிழநத ெம்்பவத்்த
அடுத்து, மணலியில் இருநது
அகமானியம்
்நடகரட்ட
அபபுறப்படுத்த சுஙகத் து்றக்கு
தமிழ்நாடு மாசு கடடுப்பாடடு
வாரியம், உத்தரவிடடது. இ்த
யடுத்து, அகமானியம் ்நட
கரட்ட சுஙகத் து்ற ஏலம்
விடடது. ்ைதரா்பாதில் உள்ள
ொல்கவா சகமிக்கல்ஸ் அண்ட

எக்ஸ்புக்ளாசிவ
நிறுவனைம்
இ்த ஏலம் எடுத்தது.
இநநி்லயில்,
மணலியில்
இருநது லாரிகள மூலம் 10
கனசடயனைரகள ்ைதரா்பாதில்
உள்ள ொல்கவா நிறுவனைத்துக்கு
கநறறு முனதினைம் அனுப்பப
்படடது. மறற 27 கனசடயனைரகள
ஓரிரு நாளில் அனுப்பப்படும்
எனறு சுஙகத் து்ற அதிகாரிகள
சதரிவித்தனைர. சென்னை காவல்
ஆ்ணயர மககஷகுமார அகர
வால் இ்த உறுதிப்படுத்தினைார.
நாடு முழுவதும் து்றமுகஙக
ளில் ககாரப்படாத ரூ.20 ஆயிரம்
ககாடி
ெரக்குக்்ள
மத்திய
அரசு ஏல மு்றயில் அகறற
கவண்டும் எனற ககாரிக்்க
எழுநதுள்ளது. அவறறில் ஆ்பத்து
வி்்ளவிக்கும் ச்பாருடகளகூட
இருக்கலாம்.
மத்திய
அரசு
அவற்ற ஏலத்தில் விடகவண்டும்
எனறு சென்னை சுஙகத் து்ற
முகவரகள ெஙக முனனைாள
த்லவர கிரி சதரிவித்தார.

அதிகா்லயில்
இருநகத
ககாயில்களுக்கு ்பக்தரகள வரத்
சதாடஙகினைர. சதரமல் ஸ்ககனைர
கருவியின மூலம் ்பக்தரகளின
உடல் சவப்ப அ்ளவு ்பரிகொத்னை

பூ, ்பழம், கதஙகாய ஆகிய
வற்ற ககாயிலுக்குள சகாண்டு
வர
அனுமதிக்கப்படவில்்ல.
கமலும்,
சுவாமி
சி்ல்ய
சதாடக் கூடாது எனறு ககாயில்
அரச்ெகரகள
்பக்தரகளுக்கு
அறிவுறுத்தினைர.
இவவாறு
அரசு
கூறிய
வழிகாடடுதல்க்்ளப பின்பறறி
கநறறு நாள முழுவதும் சிறிய
ககாயில்களுக்கு ்பக்தரகள வநது
சுவாமி தரிெனைம் செயதனைர.
இகத
க்பால்,
மசூதி,
கதவாலயஙகளிலும்
தமிழக
அரசு கூறிய வழிகாடடுதல்க்்ளப
பின்பறறி வழி்பாடுகள ந்ட
ச்பறறனை.

மதாடஙகிவிட்டதாக பாஜக கருத்து
 சென்னை

விமானை நி்லயத்தில் மத்திய
சதாழில்
்பாதுகாபபுப
்ப்ட
(சிஐஎஸ்எப) ச்பண் அதிகாரி
ஒருவருடனைானை
ெரச்்ெ்ய
்வத்து கதரதல் பிரச்ொரத்்த
திமுக
எம்.பி.
கனிசமாழி
சதாடஙகிவிடடதாக ்பாெக நிரவாகி
கருத்து சதரிவித்துள்ளார.
நாடாளுமனற நி்லக் குழு
கூடடத்தில் ்பஙககற்பதறகாக திமுக
எம்.பி. கனிசமாழி கநறறு முனதினைம்
சடல்லி செனறார. முனனைதாக
சென்னை விமானை நி்லயத்தில்
தனனிடம் க்பசிய சிஐஎஸ்எப
ச்பண் அதிகாரியிடம், ஆஙகிலம்
அல்லது தமிழில் க்பசுஙகள எனை
கனிசமாழி கூறியுள்ளார. அதறகு
அவர, ‘‘நீஙகள இநதியரா’’ எனறு
ககளவி எழுபபியுள்ளார.
இநத ெம்்பவத்்த டவிடடரில்
்பதிவிடட கனிசமாழி, ‘இநதி
சதரிநதால்தான இநதியர எனற
நி்ல உருவானைது எபக்பாது’

எனறு ககளவி எழுபபியிருநதார.
முனனைாள மத்திய அ்மச்ெரகள
்ப.சிதம்்பரம், செயராம் ரகமஷ
உளளிடகடார
கனிசமாழிக்கு
ஆதரவு சதரிவித்திருநதனைர.
இநத புகார குறித்து டவிடட
ரில் ்பதிலளித்த சிஐஎஸ்எப நிர
வாகம், ‘கனிசமாழி புகார சதாடர
்பாக விொர்ணக்கு உத்தரவிடப
்படடுள்ளது. குறிபபிடட சமாழியில்
தான க்பெ கவண்டும் எனறு எநத
சகாள்கயும்
சிஐஎஸ்எப-க்கு
கி்டயாது’ எனறு வி்ளக்கம்
அளித்தது.
இநநி்லயில், கனிசமாழியின
டவிடடர செயதி்ய ்பகிரநதுள்ள
்பாெக கதசிய அ்மபபு ச்பாதுச்
செயலா்ளர
பி.எல்.ெநகதாஷ,
‘தமிழக ெடடபக்பர்வத் கதரத
லுக்கு இனனைமும் 8 மாதஙகள
இருக்கினறனை. அதறகு பிரச்ொரம்
சதாடஙகப்படடு விடடது’ எனறு
டவீட செயதுள்ளார.
ச்பாதுவாக ்பாெக அ்மபபு

ச்பாதுச்செயலா்ளர
்பதவியில்
இருப்பவரகள சவளிப்ப்டயானை
அரசியல் நடவடிக்்ககளில் ஈடு்பட
மாடடாரகள. ஆனைால், கரநாடகா
்வச் கெரநத ெநகதாஷ, டவிடடரில்
சதாடரநது அரசியல் கருத்துக்்ள
சதரிவித்து வருகிறார. ்பாெக
கதசிய
இ்ண
அ்மபபு
ச்பாதுச்செயலா்ளராக
இருநத
அவர, தமிழக ச்பாறுப்பா்ளராகவும்
்பல ஆண்டுகள இருநதுள்ளார.
தமிழகத்தில் ஒனறிய அ்ளவில்
சுறறுப்பயணம்
செயதுள்ளார.
தமிழக அரசியலில் அவர கருத்து
சவளியிடடுள்ளது
ெரச்்ெ்ய
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ெநகதாஷின கருத்துக்கு கண்
டனைம் சதரிவித்துள்ள விருதுநகர
காஙகிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர,
‘ெநகதாஷின கருத்தில் ஆணவம்
சதரிகிறது.
இபபிரச்சி்னை்ய
திமுக - ்பாெக இ்டயிலானை
பிரச்சி்னையாக மாறறப ்பாரக்கிறார’
எனறு சதரிவித்துள்ளார.
CH-X

