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கூட்டணிக்கா் தேமுதி் 
யகாரி்டமும் க்ஞ்சவில்லை

தர்–ம–புரி, பிப்.21: தர்–ம–புரி மாவட்–டம் 
பாப்–பா–ரப்–பட்–டி–யில் ததமு–திக ததர்–தல் 
ஆத�ா–சனை கூட–டம் தேற்று ேடந்–தது. 
கூட்–டத்–தில் க�ந்து ககாள்ள வந்த ததமு–
திக மாநி� துனை கசய–�ா–்ளர் எல்.தக. 
சுதீஷ் நிரு–பர்–க–ளி–டம் கூறி–ய–தா–வது:-

தர்–ம–புரி மாவட்–டத்–தில் ததமு–திக எழுச்–
சி–யாக உள–்ளது. கூட்–ட–ணிக்–காக ோங்–கள 

யாரி–ட–மும் ககஞ்–ச–வில்ன�. அதி–முக கூட்–ட–ணி–யில் ேல்� 
கதாகு–தி–கன்ள தகட்–தபாம். எங்–கள கூட்–ட–ணி–யில் எந்த 
முரண்–பா–டும் இல்ன�. எங்–களு–டன் (ததமு–தி–க–வு–டன்) 
கூட்–டணி னவக்–கும் கட்–சி–தான் ஆட்சி அனமக்–கும்

 தமி–ழ–கத்–தில் திமுக, அதி–மு–க–விற்கு அடுத்–த–தாக 
3-வது கபரிய கட்–சி–யாக ததமு–தி–க–தான் உள–்ளது. அதி–முக 
கூட்–ட–ணி–யில் ததமு–தி–க–தான் கபரிய கட்சி.

இவ்–வாறு அவர் கூறி–ைார். 
கூட்டணி தபச்சுவார்த்னதனய உடதை ேடத்த 

தவண்டும் என்று அதிமுகவுக்கு ததமுதிக தன�னம ப� 
முனை பகிரங்கமாக தவண்டுதகாள விடுத்தது. ஆைால், 
அனத அதிமுக தன�னம கண்டுககாள்ளவில்ன�. பாமக 
நிறுவைர் ராமதானச அனமச்சர்கள ப�முனை சந்தித்து 
தபசியதபாதும் ததமுதிகனவ உதாசிைப்படுத்திைர். 
இதைால், தகாபமனடந்த ததமுதிக துனை கசய�ா்ளர் 
சுதீஷ், கூட்டணிக்காக யாரிடமும் ககஞ்சவில்ன� என்று 
சூடாக தபட்டியளித்துள்ளார். 

அதிமுகவுக்கு எல்.கக.சுதீஷ் சூடு

கரூரில் காந்தி சிலை மாற்றம் எதிர்த்து தர்்ா

ஜ�ோதிமணி எம்.பி கைது
கரூர்,  பிப்.21: கரூர் லைட்–
ஹ–வுஸ் கார்–னர் ரவுண்–டா–
னா–வில் பலைய காந்–திலய  
சிலைலய அகற்றி புதிய 
வெண்–கை சிலை அலைத்–
தலத கண்–டித்து  நேற்று தர்–
ணா–வில்  ஈடு–பட்ட எம்பி 
ந�ாதி–ைணி  உள்–பட 67 
நபலர நபாலீ–சார்  குண்–
டுக்–கட்–டாக தூக்கி லகது 
வசய்–த–னர். இதற்கு காங்–கி–
ரஸ் தலை–ெர் கண்–ட–னம் 
வதரி–வித்–துள்–ளார்.

கரூர்  லைட்–ஹ–வுஸ் 
கார்–னர் பகு–தி–யில் சிறிய 
ரவுண்–டா–னா–வில் 67  ஆண்–
டு–கள் பை–லை–யான காந்தி 
இருந்–தது. இந்த சிலைக்கு 
முக்–கிய ோட்–கள், காந்தி 
வ�யந்தி நபான்ற  ோட்–க–
ளில் காங்–கி–ரஸ் உட்–பட பல்–
நெறு அலைப்–பு–கள் சார்–பில் 
ைாலை  அணி–வித்து ைரி–
யாலத வசலுத்தி ெந்–த–னர்.

கடந்த சிை ோட்–க–ளாக,  
ரவுண்–டா–னாலெ சுற்–றி–லும் 
ைல்றப்பு ஏற்–ப–டுத்தி, காந்தி 
சிலை  அகற்–்றப்–பட்டு, புதுப்–
பிக்–கும் பணி நைற்–வகாள்–
ளப்–பட்டு ெந்–தது. தக–ெல்  
அறிந்த காங்–கி–ரஸ் கட்–சி–யின 
ைாெட்ட தலை–ெர் சின–ன–
சாமி தலை–லை–யில்  நேற்று 
முன–தி–னம் காங்–கி–ர–சார், 
திமு–க–வி–னர் 100க்கும் நைற்–
பட்–நடார் லைட்–ஹ–வுஸ்  
கார்–னர் பகு–தி–யில் குவிந்து 

முல்ற–யான பணி அனு–ை–
திலய காட்ட நெண்–டும் 
என  ெலி–யு–றுத்–தி–னர். அெர்–க–
ளி–டம் நபச்–சு–ொர்த்லத 
ேடத்–திய நபாலீ–சார்,  பணிக்–
கான ஒர்க் ஆர்–டர் ொங்கி 
தரு–ெ–தாக கூறி–னர். ஆனால், 
இர–நொடு இர–ொக  முழு 
உருெ வெண்–க–ைத்–தால்  
ஆன புதிய காந்தி சிலைலய  
நிறுவி உள்–ள–னர். 

இலத  கண் – டி த்து 
காந்தி சிலை முன  நேற்று 
காலை எம்.பி. ந�ாதி–ைணி   
தலை–லை–யில் காங்–கி–ரஸ் 
கட்–சி–யி–னர் நூற்–றுக்–கும் 
நைற்–பட்–நடார் தர்ணா  

நபாராட்–டத்–தில் ஈடு–பட்–ட–
னர். இலத–ய–டுத்து,  ந�ாதி–
ைணி, திமுக ேகர வபாறுப்–பா–
ளர்–கள் ரா�ா, அன–ப–ர–சன 
உள்–பட 67 நபலர குண்–
டுக்–கட்–டாக  தூக்கி லகது 
வசய்து நெனில் ஏற்றி 
வசன–்ற–னர்.   இது–கு–றித்து, 
ந�ாதி–ைணி கூறு–லக–யில், 
‘‘வபண் எம்.பி.  எனறு 
பார்க்–கா–ைல் நபாலீ–சார் 
என மீது  லக லெத்து 
குண்டு கட்–டாக தூக்–கி–யுள்–
ள–னர். இது கண்–டித்–தக்–கது. 
அரா–�க அதி–முக  ஆட்–
சிக்கு முடிவு கட்–டு–நொம்–’’  
என–்றார்.

புது்ை ்சட்ட்ச்ையில  நகா்ை ைலைைரீட்்ச
ஆட்சியை கவிழ்கக தைாராகும் 3 நிைமன எம்எல்ஏ்ககள்

புதுச்–சேரி, பிப்.21:  புதுச்–நசரி 
சி்றப்பு சட்–ட–சலப கூட்–டம் 
ோலள கூடும் நிலை–யில் 
ைக்–க–ளால் நதர்ந்–வத–டுக்–கப்–
பட்ட அரலச, நிய–ைன எம்–
எல்–ஏக்–கள் மூைம் கவிழக்க 
எதிர்க்–கட்–சி–கள் திட்–ட–மிட்–
டுள்–ளது வபாது–ைக்–க–ளி–
லடநய சை–ச–ைப்லப ஏற்–ப–
டுத்தி உள்–ளது. 

 புதுச்–நச–ரி–யில் ஆளும் 
காங்–கி–ரஸ் அர–சுக்கு வை�ா–
ரிட்–டிலய நிரூ–பிக்க கெர்–
னர் தமி–ழிலச ெரும் 22ம் 
நததி வகடு விதித்–துள்–ளார். 
அதன–படி, சட்–ட–ச–லபலய 
தயார்–ப–டுத்–தும் பணி–கள் 
முழு–வீச்–சில் ேலட–வபற்று 
ெரு–கின–்றன. ேம்–பிக்லக 
ொக்–வக–டுப்பு ேலட–வப–
றும் தினத் –தில் டிஜிபி 
ரன–வீர்–சிங் கிருஷ்–ணியா 
தலை–லை–யில் பைத்த பாது–
காப்பு நபாடப்–ப–டு–கி–்றது. 
தற்–நபாது, ஆளும் காங்–கி–
ரஸ் கூட்–டணி அர–சுக்கு 
சபா–ோ–ய–க–ரு–டன நசர்த்து 
14 எம்–எல்–ஏக்–களும், எதிர்க்–
கட்–சி–க–ளி–டம் 3 நிய–ைன எம்–
எல்–ஏக்–களு–டன நசர்த்து 
14 எம்–எல்–ஏக்–களும் என 
சரி–ச–ை–ைாக உள்–ள–னர். 

 இந்–நி–லை–யில், இவ்–
வி–ெ–கா–ரத்–தில் சபா–ோ–ய–
கர் சிெக்–வகா–ழுந்து எனன 
ேட–ெ–டிக்லக எடுக்–கப்–நபா–
கி–்றார் என்ற எதிர்–பார்ப்பு 
எழுந்–துள்–ளது. சட்–ட–சலப 
சி்றப்பு கூட்–டத்–தில் பங்–

நகற்க முடி–வெ–டுத்–துள்ள 
முதல்–ெர் ோரா–ய–ண–சாமி, 
நிய–ைன எம்–எல்–ஏக்–கள் ேம்–
பிக்லக ொக்–வக–டுப்–பில் 
பங்–நகற்–கும் விெ–கா–ரத்லத 
சலப–யில் பூதா–க –ர –ைாக 
எழுப்–ப–ைாம் எனறு வதரி–
கி–்றது.

 அப்–நபாது ைக்–க–ளால் 
நதர்ந் –வத –டுக் –கப் –பட்ட 
உறுப்–பி–னர்–களுக்கு நிக–
ராக, ைாநிை அர –சின 
பரிந்–து–லர–யினறி சலபக்கு 
ைத்–திய அர–சால் ெந்–துள்ள 
நிய–ைன எம்–எல்–ஏக்–களுக்கு 

அலனத்து அதி–கா–ரங்–களும் 
சரி–நி–க–ராக வபற்–றுள்–ளது 
வதாடர்–பாக சலப–யில் கார–
சா–ர–ைாக நபசு–ொர் எனறு 
வதரி–கி–்றது. 

 இதற்–கி–லடநய புதுச்–நச–
ரி–யில் நைலும் 3 காங்–கி–ரஸ் 
எம்–எல்–ஏக்–கள் பதவி விைக 
இருப்–ப–தாக பா�க கூறி ெரு–
கி–்றது. அெர்–கலள இழுக்க 
பா�க ெலை விரித்–துள்–ள–
தாக தக–ெல் பர–வு–கி–்றது. 
இத–னால், புதுச்–நசரி அர–
சி–ய–லில் வபரும் பர–ப–ரப்பு 
நிை–வு–கி–்றது.

பட்–டுக்–சகோட்்டை, பிப்.21: ‘‘அதி–முக, 
அம–முக கூட்–டணி அனமக்க அதி–முக 
தன�–னம–தான் முடிவு கசய்–யும்–’’ என்று 
பா.ஜ. ததசிய கபாதுச்–கச–ய–�ா–்ளர் ரவி 
கூறி–ைார்.

தஞ்னச மாவட்–டம், பட்–டுக்–தகாட்–
னட–யில் பா.ஜ.கட்–சி–யின் சட்–ட–மன்–ைத் 
கதாகுதி ஆய்வு கூட்–டத்–தில் பங்–தகற்ை 

பார–திய ஜைதா கட்–சி–யின் ததசிய கபாதுச்–கச–ய–�ா–்ளர் 
ரவி அளித்த தபட்டி:

சட்–ட–மன்–ைத் ததர்–த–லில் தமி–ழ–கத்–தில் மீண்–டும் அதி–முக 
தன�–னம–யி–�ாை ததசிய ஜை–ோ–யக கூட்–டணி ஆட்–சிக்கு 
வரும். வரும் சட்–ட–மன்ை ததர்–த–லில் குனைந்–தது இரண்டு 
இ�க்–கங்–க–ளில் அதி–முக கூட்–ட–ணி–யில் பா.ஜ. சீட் தகட்–
கி–தைாம். தற்–தபாது தபச்–சு–வார்த்னத ேடந்து வரு–கி–ைது.

தமி–ழ–கத்னத கபாறுத்–த–வனர அதி–முக தன�–னம–யில் 
பா.ஜ. கூட்–டணி உள–்ளது. எடப்–பாடி பழ–னிச்–சா–மி–யும், 
ஓ.பன்–னீர்–கசல்–வம் அதி–மு–க–வின் மூத்த தன�–வர்–கள. 
சசி–க–�ா–வின் ப�–மும், ப�–வீ–ை–மும் அவர்–களுக்கு கதரி–யும். 
எைதவ, அம–முக கூட்–டணி குறித்து அதி–முக தன�–னம–
தான் முடிவு கசய்–யும்.

இவ்–வாறு அவர் கூறி–ைார்.

பா.ஜ. கேசிய பபாது பெயலாளர் கபட்டி

ஐககார்ட்டில் விொரணை ேள்ளிணைப்பு

அதிமுை-அமமுை 
கூட்டணி?

முன்காள் எம்.பி. அரசியலில 
இருந்து விலை்ல

பிழை செய்ய மாட்டேன்
கவர்னர தமிழிழெ ் ேடடி

வர–லாறு படைப்–பபபே தவிர பிடை செய்ய 
மாட்–பைன் என்று துடை நிடல ஆளு–ேர் தமி–
ழிடெ ெவுந்–த–ர–ரா–ஜன் நிரு–பர்–க–ளி–ைம் கூறி–ோர்.

புதுச்–பெரி துை–நிடல ஆளு–ே–ராக சபாறுப்–
பபற்–றுக்–சகாணை  தமி–ழிடெ ெவுந்–த–ர–ரா–ஜன் 
பேற்று காடரக்–கால் வந்–தார். அரசு சபாது 
மருத்–து–வ–ம–டே–யில் ஆயவு பமற்–சகாண–ைார். 
அதன் பின்–ேர் நிரு–பர்–க –ளி–ைம் தமி–ழிடெ 

கூறி–்ய–தா–வது:-
 சகாபராோ பேரத்–தில் 24 மணி பேர–மும்  மருத்–து–வர்–கள், 

மருத்–துவ பணி–்யா–ளர்–கள் அடே–வ–ரும் சிறப்–பாக செ்யல்–பட்–ை–தாக 
பாராட்டு சதரி–வித்–தார். தடுப்–பூசி பபாட்–டுக் சகாள்ள ்யாரும் 
த்யங்–கா–தீர்–கள் என்–றார். இடத சதாைர்ந்து, நி்ய–மே ெட்–ை–மன்ற 
உறுப்–பி–ேர்–கடள, பாஜக ெட்–ை–மன்ற உறுப்–பி–ேர்–கள் என்று கூறி 
வர–லாற்று பிடை செய–தி–ருப்–ப–தாக எழுந்–துள்ள ெர்ச்டெ குறித்து 
நிரு–பர்–கள் பகட்–ை–தற்கு, வர–லாறு படைப்–பபபே தவிர பிடை செய்ய 
மாட்–பைன் என்–றார்.

புதுச்–சேரி, பிப்.21: புதுச்–நசரி, குரு–வி–ேத்–தத்லத நசர்ந்–த–
ெர் ராதா–கி–ருஷ்–ணன. முன–னாள் எம்–எல்ஏ ராை–
ோ–த–னின ைக–னான இெர், ஏற்–க–னநெ 2 முல்ற எம்–
எல்–ஏ–ொக இருந்–துள்–ளார். இதில் 2001ம் ஆண்–டில் 
குடிலச ைாற்று ொரிய தலை–ெ–ராக இருந்–தார். 
2006-2011 ெலர காங்–கி–ரஸ் ஆட்–சி–யில் சபா–ோ–ய–க–ராக 
வசயல்–பட்–டார். திடீ–வரன, என.ஆர்.காங்–கி–ர–சில் 
இலணந்து 2014ம் ஆண்டு ேடந்த ோடா–ளு–ைன்ற 
வபாதுத்–நதர்–த–லில் நபாட்–டி–யிட்டு எம்.பி. ஆனார். 

இந்–நி–லை–யில், அர–சி–ய–லில் இருந்து விை–கு–ெ–
தாக அறி–வித்–துள்–ளார். இது–வதா–டர்–பாக அெர் 
வெளி–யிட்–டுள்ள அறிக்–லக–யில், இனறு முதல் ோன 
அர–சி–ய–லில் இருந்து விைகி இருக்க முடிவு வசய்–தி–
ருக்–கி–ந்றன. இது–ோள் ெலர–யி–லும் என–னு–லடய 
அர–சி–யல் பணிக்கு ஒத்–து–லைப்பு ேல்–கிய அலனத்து  
அர–சி–யல் தலை–ெர்–கள், அரசு அதி–கா–ரி–கள் ைற்–றும் 
ேண்–பர்–கள் அலன–ெ–ருக்–கும் ேன–றி’ என குறிப்–பிட்–
டுள்–ளார்.

f	தர்–ணோ–வில் ஈடு–பட்டை எம்.பி. ச�ோதி–ம–ணி்ை சபோலீ–ேோர் 
்கது சேய்து குண்டு கட்–டைோக தூக்கி சேன்–ற–னர்.

கதம்பம
தமிழகம், புதுச்சேரி சேட்டப்பேரலை ் தர்தல்

திமு்வி்ர் விண்ணபைம் ேர 
்காலை அை்கா்சம்  நீடடிபபு

ப�ாதுசபசெைலாளர் துயரமுருகன் அறிவிப்புசேன்்ன, பிப்.21: தமிழ–
ோடு-புதுச் –நசரி சட் –
டப்–நப –ரலெ வபாதுத் 
நதர்–த–லில் திமுக நெட்–
பா–ள–ராக நபாட்–டி–யிட 
விரும்–பு–நொர் விண்–ணப்–
பம் தரு–ெ–தற்–கான காை 
அெ–கா–சம் நீட்–டிக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது.

தமி–ை–கம், புதுச்–நச–ரி–
யில் ேலட–வப்ற உள்ள 
சட்–ட–ைன்ற நதர்–த–லில் 
திமுக சார்–பில் நபாட்–டி–
யிட விரும்–பு–கி–்ற–ெர்–க–ளி–
டம் இருந்து கடந்த 17ம் 
நததி முதல் வசனலன 
அண்ணா அறி–ொ–ை–யத்–
தில் விருப்ப ைனுக்–கள் 
விநி–நயா –கிக் –கப் –ப –டு –கி –
்றது. முதல் ோளனறு 
1117 நபர் விருப்ப ைனு 
ொங்கி வசன – ்ற –னர் . 
இரண்–டா–ெது ோளில் 
1300 நபர் விருப்ப ைனு 
ொங்–கி–னர். வதாடர்ந்து, 
ஆயி–ரத்–திற்–கும் நைற்–பட்–
ட–ெர்–கள் விருப்ப ைனுக்–
கலள ொங்கி ெரு–கின–்ற– 
னர். 

இந்–நி–லை–யில் விருப்ப 
ைனுக்–கள் வினி–நயா–கிப்–ப–
தற்–கான காைக்–வக–டுலெ 
நீட்–டித்து திமுக அறி–விப்பு 

வெளி–யிட்–டுள்–
ளது.

இது–கு–றித்து 
திமுக வபாதுச்–
வச –ய –ைா –ளர் 
துலர–மு–ரு–கன 
நேற்று வெளி–
யிட்ட அறி –
விப்பு:

ெரும் தமிழ–
ோடு- புதுச் –
நசரி ைாநிை சட் –டப் 
நபரலெ வபாதுத்–நதர்–த–
லுக்கு திமு–க–வின சார்–பில் 
நெட்–பா–ள–ராக நபாட்–டி–
யிட விரும்–பு–நொர் பிப்–ர–
ெரி 17 முதல் ெரு–கி்ற 
24ம் நததி (புதன–கி–ைலை) 
ெலர தலை–லைக் கை–கத்–
தில் விண்–ணப்–பித்–திட 

நெண் –டு – வைன 
ஏற்–க–னநெ அறி–
விப்பு வெளி–யி–டப்–
பட்–டது. 

இ ந் த 
அ றி – வி ப் லப 
வ த ா ட ர் ந் து , 
திமுக தலை–ெர் 
மு.க.ஸ்டா–லி–னி–
டம் நிர்–ொ–கி–கள் 
ைற்–றும் நதாைர்–

கள் நெண் –டு – ந காள் 
லெத் – த – த ற் – கி –ணங் க  
ெரு–கி்ற 28ம் நததி (ஞாயிற்–
றுக்–கி –ைலை) ைாலை 5 
ைணி ெலர–யில் காை 
அெ–கா–சம் நீட்–டிக்–கப்–ப–
டு–கி–்றது.

இவ்–ொறு அறி–விப்–பில் 
கூ்றப்–பட்–டுள்–ளது.

விண்–ணப்–�்க கட்–ட–ணம் 
சபாதுத் சதாகுதி ₹25,000, மக–ளிர்க்–கும் மற்–றும் தனித் சதாகு–
திக்–கும் ₹15,000. பவட்–பா–ள–ராக பபாட்–டி–யிை விண–ைப்–பித்–த–
வர்–கள் கூட்–ை–ணி–யின் பதாை–டமக் கட்–சி–களுக்–சகே பகிர்ந்து 
சகாள்–ளப்–பட்ை சதாகு–தி–க–ளில் பபாட்–டி–யிை விண–ைப்–பித்–தி–ருப்–
பின் அவர்–க–ளது விண–ைப்–பக் கட்–ை–ைம் பின்–ேர் திருப்–பித் 
தரப்–ப–டும். விண–ைப்ப படி–வம் தடல–டமக் கை–கத்–தில் ₹1,000 
வீதம் செலுத்தி சபற்–றுக் சகாள்–ள–லாம்.

பபேட்ரால் 
விலை உயர்வு

நிர்மலா சீதாராமன் வருததம்சேன்்ன, பிப்.21: வபட்–
நரால் விலை உயர்வு 
எனக்–கும் தர்ை சங்–க–ட–ைா–
கத்–தான உள்–ளது எனறு 
ைத்–திய அலைச்–சர் நிர்–ைைா 
சீதா–ரா–ைன கூறி–னார்.

ைத்–திய அர–சின பட்–
வ�ட் –டிற்கு பிந் –லதய 
வதாழி–ை–தி–பர்–கள்  ைற்–
றும் வபாது –ைக் –களு –ட –
னான  கைந்–தாய்வு கூட்–
டம் வசனலன தி.ேக–ரில் 
நேற்று ேடந்–தது. ைத்–திய நிதி 
அலைச்–சர் நிர்–ைைா சீதா–ரா–
ைன தலைலை தாங்–கி–னார். 
கைந்–தாய்வு கூட்–டத்–தில் 
பங்–நகற்–்ற–ெர்–கள் நகட்ட 

நகள்–வி–களுக்கு அெர் பதில் 
அளித்–தார். 

அப்–நபாது ஒரு–ெர், 
வபட்–நரால் டீசல் விலை 
உயர்வு குறித்து நகள்வி 
எழுப்–பி–னார். அதற்கு நிர்–
ைைா சீதா–ரா–ைன பதில் 
அளித்து நபசு–லக –யில், 
\ \ ”வபட் –நரால், டீசல் 
விலைலய குல்றக்க, ெரி 
குல்றப்பு குறித்து ைத்–திய, 
ைாநிை அர–சு–கள் ஆநைா–
சிக்க நெண்–டும். இதன 
விலைலய ஜிஎஸ்டி ெரம்–

பில் வகாண்டு ெரு–ெது 
குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன–
சில்–தான முடிவு வசய்ய 
நெண்–டும். 

வபட்–நரால் விலை 
உயர்வு எனக்–கும் தர்–ைச் 
சங்–க–ட–ைாக தான உள்–
ளது. ோன ஒரு ைத்–திய 
அலைச்–சர் ைட்–டுநை. என–
னால், எது–வும் வசய்ய முடி–
யாது. வபட்–நரால், டீசல் 
விலைலய எண்–வணய் 
நிறு–ெ–னங்–கள் தான முடிவு 
வசய்–கின–்றன.

தமிழ்ாடு மாநிை மனித உரிலம ஆல்யத்தலைைராக

ஓய்வு கைற்ற நீதிைதி ைகாஸ்ரன
நியம்த்ே எதிர்தது ைழககு

சேன்்ன, பிப். 21: தமிழ–
ோடு ைாநிை ைனித உரிலை 
ஆலணய தலை–ெ–ராக 
உயர் நீதி–ைன்ற ஓய்வு வபற்்ற 
நீதி–பதி பாஸ்–க–ரலன நிய–
மித்த உத்–த–ர–வுக்கு தலட 
நகாரி வசனலன உயர் 
நீதி–ைன–்றத்–தில் ெைக்கு 
வதாட–ரப்–பட்–டுள்–ளது.

தமிழ –ோடு ைாநிை 
ைனித உரிலை ஆலணய 
தலை–ெர் பதவி 2019ம் 
ஆண்டு டிசம்–பர் முதல் 
காலி–யாக உள்–ளது.

 இந்த பத –விக்கு, 
வசனலன உயர் நீதி –
ைன்ற ஓய்–வு–வபற்்ற நீதி–பதி 
பாஸ்–க–ரலன நிய–மித்து, 
கடந்த ஆண்டு டிசம்–பர் 
30ம் நததி தமி–ைக அரசு 
உத்–த–ரவு பி்றப்–பித்–தது. இெ–
ரது நிய–ை–னத்லத எதிர்த்து 
வசன–லன–லயச் நசர்ந்த 
ெைக்–க–றி–ஞர்  நைாநகஸ்–
ெர், உயர் நீதி–ைன–்றத்–தில் 
ெைக்கு வதாடர்ந்–துள்–
ளார்.

அந்த ைனு–வில், தகு–தி–
யா–ன–ெர்–கள்  வபயர்–கலள 
பரி–சீ–லிக்–கா–ைல், சட்ட 
அலைச்–ச–ரின பரிந்–துலர 
அடிப்–ப–லட–யில் நீதி–பதி 
பாஸ்–க–ரன நிய–மிக்–கப்–பட்–
டுள்–ளார். 

தலை–ெலர நதர்வு 
வசய்த பின நதர் –வுக் 
குழுலெ கூட்–டி–ய–தா–க–வும், 
எதிர்க்–கட்சி தலை–
ெர் இல்–ைா–ை–லும் 
ேடந்த இந்த நிய–ை–
னத்–தில் வெளிப்–ப–
லட த் – தனலை 

இ ல் லை 
எனக் கூறி, 
நீ தி – ப தி 
பாஸ்–க–ரன 
நிய–ை–னம் 
வதாடர் –
ப ா ன 
பரிந்–து–லரலய திருப்பி 
அனுப்–பும் –படி, ைக் –க –
ளலெ உறுப்–பி–னர் திரு–
ைா –ெ –ள –ென விடுத்த 
நகாரிக்–லகலய ஆளு–ேர் 
பரி–சீ–லிக்–க–வில்லை.

பத்து ஆண்–டு–கள் பணி 
அனு–ப–ெம் உள்ள ஓய்வு 
வபற்்ற நீதி–ப–தி–கள் பைர் 
உள்ள நிலை–யில் 2 ஆண்–
டு–கள் ைட்–டுநை அனு–ப–ெம் 
வகாண்ட நீதி–பதி பாஸ்–க–
ரலன நிய–மித்–தது அர–சி–
ய–ை–லைப்பு சட்–டத்–துக்கு 
விநரா–த–ைா–னது.

 எனநெ, அெ–ரது நிய–ை–
னத்–துக்கு தலட விதிக்க 
நெண்–டும்.  நிய–ைன உத்–த–
ரலெ வசல்–ைாது என அறி–
வித்து, தகு–தி–யா–ன–ெலர 
நிய–மிக்க நெண்–டும் எனறு 
நகாரப்–பட்–டி–ருந்–தது. இந்த 
ெைக்–கின விசா–ர–லணலய, 
தலைலை நீதி–பதி சஞ்–சீப் 
பானர்ஜி ைற்–றும் நீதி–பதி 
வசந் –தில்–கு –ைார் ராை–
மூர்த்தி அடங்–கிய 
அைர்வு, பிப்–ர–ெரி 
23ம் நததிக்கு தள்–
ளி–லெத்–தது.

சிறந்த ைகை–ஞர்–ைளுக்கு ைகை–மோ–மணி விருது

f	க்ைத்–து–் ற–யில் சிறப்–போன சே்ை புரிநத க்ை–ஞர்–களுக்கு 2019-20ம் ஆண்–டுக்–கோன 
க்ை–மோ–மணி விருது ைழங்–கும் விழோ சேன்்ன த்ை்ம சேை–ை–கம் நோமக்–கல் 
கவி–ஞர் மோளி–்க–யில் சநற்று நடைந–தது. விழோ–வில், முதல்–ைர் எடைப்–போடி பழ–னி–ேோமி 
கைந–து–சகோண்டு நடி–கர் சிை–கோர்த்–தி–சக–ை–னுக்கு விருது ைழங்–கி–னோர். அரு–கில், து்ண 
முதல்–ைர் ஓ.பன்–னீர்–சேல்–ைம், அ்மச்–ேர்–கள் கடைம்–பூர் ரோ�ூ, மோபோ.போண்–டி–ை–ரோ–�ன், 
த்ை்ம சேை–ைோ–ளர் ரோஜீவ் ரஞ்–ேன் உள்–ளிட்டை அதி–கோ–ரி–கள்.

எ்ககும் ேர்ம ்சங்்டமகா் ேகான உள்ைது
இவ்–ொறு அெர் கூறி–

னார்.
பின–னர் நகட்ட நகள்–

வி–களுக்கு நிர்–ைைா சீதா–
ரா–ைன அளித்த பதி–லில் 
‘ ‘ஆண் ைற் –றும் வபண் 
வதாழில் முலன–நொர் இரு–

ெ–ரும் சைம்–தான. ஸ்ைார்ட் 
கார் பார்க்–கிங் ஒப்–பந்–தம்  
எடுக்–கும் வபாழுது புதிய 
வதாழில் முலன–நொர் 
என –ப – தால் அனு –ைதி 
வகாடுக்–க–வில்லை. புதிய 
வதாழில் முலன–நொ–ருக்–

கும் ொய்ப்பு ெைங்க நெண்–
டு–வைன ஏற்–க–னநெ அறி–வு–
றுத்–தப்–பட்–டுள்–ளது. இனி 
இது நபான்ற பிரச்–லன–
கலள சந்–திக்க நேரிட்–டால் 
தன–னி–டம் வதரி–விக்–க–ைாம்–” 
என–்றார்.


