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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314

செந�ொ�ொரர் ஆ்க ் வண்டுமொ?
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மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலவவாழ்வுத் துறை சவார்வா்க

செங்கை, கைாஞ்சியில் புதிய கைட்டிடஙகைளுக்கு அடிக்கைல் 
 �செங்கல்பட்டு

செங்கல்பட்டு மற்றும் ்காஞ்சிபுரம் 
மாவட்்டங்களில மருத்துவம் மற்றும் 
மக்கள் நலவாழ்வுத் துறை ொர்பில 
்பல க்காடி செலவில ்கட்்டப்பட்டுள்்ள 
்கட்டி்டங்கள் திைபபு விழா, அடிக்கல 
நாட்டு விழா கநற்று  நற்டச்பற்ைது.

செங்கல்பட்டு அரசு ்கலலூரி மற் 
றும் மருத்துவமறையில நற்ட 
ச்பற்ை இந்நி்கழ்ச்சிறைத் தமிழ்க 
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல 
வாழ்வுத் துறை அறமச்ெர் மா. சுபபிர 
மணிைன், குறு சிறு மற்றும் நடுத் 
தர சதாழில நிறுவைங்கள் துறை 
அறமச்ெர் தா.கமா.அன்்பரென் 
சதா்டஙகி றவத்து சித்தா 
க�ாமிகைா்பதி மருத்துவத்துக 
்கா்க 359 க்பருககுத் தற்்காலி்க 
்பணி நிைமை ஆறை வழஙகிைர். 
கமலும், ்பார்றவ குறை்பாடு உள்்ள 
அரசுப ்பள்ளி மாைவர்்களுககு 
மூககுக ்கணைாடி வழங்கப்பட்்ட 
து்டன் 12 முதல 14 வைதுற்டை 
அரசுப ்பள்ளி மாைவர்்களுககு 
்ககராைா தடுபபூசி க்பா்டப்பட்்டது.

பின்ைர் அறமச்ெர் மா. சுபபிர 
மணிைன் கூறிைதாவது:

உல்கத் தரம் மிக்க ெர்வகதெ 
கைா்க மற்றும் இைற்ற்க மருத்துவக 
்கலலூரி செங்கல்பட்டில ரூ.65 
க்காடி மதிபபில ்கட்்டப்பட்டுள்்ளது. 

அறத விறரவில தமிழ்க முதலவர் 
திைந்து றவப்பார்.

சித்த மருத்துவ ்பல்கறலக்கழ 
்கம் தமிழ்கத்தில அறமக்கப்படும் 
எைக ்க்டந்த நிதிநிறல அறிகற்க 
யில அறிவித்த்படி அதற்்காை அர 
ொறைறைத் தமிழ்க ஆளுநர் 
்க்டந்த 2 நாட்்களுககு முன்பு 
அறிவித்தார். விறரவில சித்த 
மருத்துவ ்பல்கறலக்கழ்கத்துக 
்காை அலுவல்க திைபபும்  நற்ட 
ச்பறும். செங்கல்பட்டில உள்்ள 
எச்பிஎல நிறுவைத்றதத் தமிழ்க 

அரசு ஏற்று ந்டத்துவதற்்காை க்பச்சு 
வார்த்றத மத்திை அரசி்டம் நற்ட 
ச்பற்று வருகிைது என்ைார்.

முன்ைதா்க செங்கல்பட்டு மாவட் 
்டத்தில, தாம்்பரம் அரசு மருத்துவ 
மறையில ம்கபக்பறு மற்றும் 
குழந்றத்கள் றமை ்கட்டி்டம் ரூ.6.89 
க்காடி மதிபபீட்டிலும், தாம்்பரம் 
ொைக்டாரிைத்தில உள்்ள அரசு 
சநஞ்ெ்க கநாய்  மருத்துவமறை 
வ்ளா்கத்தில உள்்ள நவீை புை 
கநாைாளி்கள் பிரிவு ்கட்டி்டத்தில 
இற்டநிறல கமற்்பரிகொதறை ஆய் 

வ்கம் (IRL) ்கட்டி்டம் ரூ.2.60 க்காடி 
யிலும், ்ககராைா, இதர கநாய்த் 
சதாற்றுக்காை  தனிறமப்படுத்து 
தல பிரிவு ்கட்டி்டம் ரூ.22 க்காடி 
யிலும், ்காஞ்சிபுரம் மாவட்்டத்தில 
மாவட்்ட சதா்டக்க நிறல இற்ட 
யீட்டு கெறவ றமை ்கட்டி்டம் 
ரூ.11.39 க்காடியிலும், திம்மராஜம் 
க்பட்ற்ட துறை சு்காதார நிறலை 
்கட்டி்டம் ரூ.20 லட்ெத்திலும், 
ஆர்்பாக்கம் துறை சு்காதார 
நிறலை ்கட்டி்டம் ரூ.20 லட்ெத்திலும், 
ச்பரும்புதூர் ்கலபபு  உைர்  
தீவிர  சிகிச்றெப பிரிவு ்கட்டி்டம்  
ரூ.25 லட்ெத்திலும் ்கட்்ட  அடிக்கல 
நாட்டி, ்கட்டுமாைப ்பணி்கள் 
சதா்டஙகி றவக்கப்பட்்டை.

இந்திை மருத்துவம் மற்றும் ஓமி 
கைா்பதி துறை ஆறைைர் எஸ்.
்ககைஷ், ஆட்சிைர்்கள் ஆ.ராகுல 
நாத் (செங்கல்பட்டு) ்டாக்டர் 
மா.ஆர்த்தி (்காஞ்சிபுரம்) ச்பாதுச் 
சு்காதாரம் கநாய்த் தடுபபு மருந்து 
துறை இைககுநர் செலவவிநாை்கம், 
இறை இைககுநர்்கள் ச்பாதுச் 
சு்காதாரம்   மரு.ஜீவா (்காஞ்சிபுரம்), 
மரு.ரமாமணி (செங்கல்பட்டு), அரசு 
மருத்துவக  ்கலலூரி மருத்துவ 
மறை முதலவர் மரு.முத்துகுமரன் 
மற்றும் எம்பி, எம்எலஏக்கள் 
உள்ளிட்க்டார் ்கலந்து ச்காண்டைர்.

SS பார்வை கு்ைபாடு உள்ள அரசுப் பளளி மாணவைர்களுக்கு மூக்குக் 
்கணணாடி்ை அ்மச்சர்கள மா.சுப்பிரமணிைன், தா.மமா.அன்பர்சன் 
ஆகிமைார வைழங்கினர.

ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

�ய ெச��
ெபய�மா�ற�

வ��ள�பர�க�

I, R. Jayaseelan, S/o Raju 
J., DoB: 21/11/1979 Native 
Dist: Chennai, Residing at 
No. 3/292A, Kannagi St., 
M.A. Nagar, Padiyanallur, 
Redhills, Chennai-52 shall 
henceforth be known as R. 
Jaiseelan. - R. Jayaseelan

SS மதுராநத்கம் ஏரிக்்காதத ராமர ம்காயிலில் சுவைாமி தரி்சனம் ச்சயை 
வைநத ்சசி்கலா.

மதுராந்தகம், 
மமலமருவத்தூரில 
சசிகலா வழிபாடு

 �மதுராந்த்கம்
சென்றையிலிருந்து 2-ம் ்கட்்ட 
மா்க ஆன்மி்க சுற்றுப ்பைைம் 
கி்ளம்பியுள்்ள முன்ைாள் 
முதலவர் சஜைலலிதாவின் 
கதாழிைாை ெசி்கலா செங்கல 
்பட்டு மாவட்்டத்தில மதுராந்த 
்கம் ஏரிக்காத்த ராமர் க்காயி 
லிலும், கமலமருவத்தூர் ஆதி 
்பராெகதி க்காயிலிலும் சிைபபு 
வழி்பாடு செய்தார்.

மதுராந்த்கம் ஏரிக்காத்த ராமர் 
க்காயிலுககுக ்காறல 9 மணிககு 
வந்த ெசி்கலா க்காயிலில தரி 
ெைம் செய்தார். பின்ைர் அஙகு 
நற்டச்பற்ை க்கா பூறஜயில ்பங 
க்கற்ைார். ்பசுவுககுப ்பழங்கள் 
மற்றும் புற்்கற்ள வழஙகிைார். 

பின்ைர் அஙகிருந்து புைப 
்பட்டு கமலமருவத்தூர் சென் 
ைார். அஙகு  ஆதி்பராெகதி க்காயி 
லில சிைபபுத் தரிெைம் செய்தார். 
அவர் க்காயிலுககுச் செலலும் 
இ்டங்களில ஏரா்ளமாை ்கட்சி நிர் 
வாகி்கள் மற்றும் சதாண்டர்்கள் 
அவருககு வரகவற்பு அளித் 
தைர்.

ஆெடி நரிக்குறெர் இன மக்்களிடம்

காண�ாலி மூலம் பேசிய முதல்வர் ஸ்ாலின்
 �ஆவடி

முதலவர் மு.்க.ஸ்்டாலின் கநற்று 
ஆவடியில வசித்து வரும் நரிக 
குைவர் இை மக்களி்டம் வீடிகைா 
்காலில க்பசி, அவர்்களின் 
குறை்கற்ளக க்கட்்டறிந்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்்டம், ஆவடி 
்பஸ் நிறலைம் பின்புைம் நரிககுைவர் 
இை மக்கள் வசிககும் குடியிருபபு 
வ்ளா்கம் உள்்ளது. இஙகு நரிககுை 
வர் இை மக்கள் 180-ககும் கமற்்பட் 
க்டார் வசித்து வருகின்ைைர்.

இககுடியிருபபு ்பகுதிறைச் 
கெர்ந்த ்பள்ளி மாைவி்கள் திவைா, 
பிரிைா, தர்ஷினி ஆகிகைார், தாங 
்கள் நரிககுைவர் இைத்றதச் கெர்ந்த 
வர்்க்ளா்க இருப்பதால, அரசுப 
்பள்ளி உள்ளிட்்ட இ்டங்களில ெந்திக 
கும் ெமூ்க புைக்கணிபபு உள்ளிட் 
்டறவ குறித்து, விரிவா்கப க்பசிை 
்காசைாலி ்க்டந்த சில நாட்்க்ளா்க 
ெமூ்க வறலத்த்ளங்களில 
றவரலா்க ்பரவி வருகிைது. 

இறதைடுத்து, முதலவர் மு.்க. 
ஸ்்டாலின் கநற்று முன்திைம் ்பள்ளி 
மாைவி்கள் திவைா, பிரிைா, 
தர்ஷினி ஆகிகைாறர தறலறமச் 
செைல்கத்துககு கநரில அறழத் 
துப க்பசிைார். அபக்பாது, அவர் 
மாைவி்களின் ்கலவிககுத் கதறவ 
ைாை அறைத்து உதவி்கற்ளயும் 
செய்து தருவதா்க உறுதிைளித்தார்.

இந்நிறலயில ்பாலவ்ளத் துறை 
அறமச்ெர் ொ.மு.நாெர் கநற்று 
்காறல ஆவடி நரிககுைவர் இை மக 

்கள் வசிககும் குடியிருபபு வ்ளா்கத் 
துககுச் சென்று, நரிககுைவர் இை 
மக்களின் குறை்கற்ளக க்கட்்டார்.

அபக்பாது, அறமச்ெரின் செல 
க்பான் மூலம் வீடிகைா ்காலில நரிக 
குைவர் இை மக்களி்டம் முதலவர் 
ஸ்்டாலின் க்பசி, அவர்்களின் 
குறை்கற்ளக க்கட்்டறிந்தார்.

அபக்பாது நரிககுைவர் இை மக 
்களி்டம் முதலவர், "உங்கற்ளச் ெந் 
திக்க ஆவடிககு இன்னும் ஒரு வாரத் 
தில கநரில வருகிகைன். அபக்பாது  
உங்களுற்டை குறை்கற்ளக க்கட்டு 
அறத நிவர்த்தி செய்கவன். நான் 
உங்கள் வீட்டுககு வந்தால  கொறு 

க்பாடுவீர்்க்ளா?’  எைக க்கட்்டார்.
அதற்கு நரிககுைவர் இை 

மக்கள், "்கறி கொறு க்பாடுகிகைாம். 
நீங்கள் எங்கள் குடியிருபபுககு வந் 
தால மிகுந்த மகிழ்ச்சி அற்டகவாம். 
எங்களுககு அளிக்கப்படும் 
மி்கவும் பிற்்படுத்தப்பட்க்டார் 
ொன்றிதறழப ்பழஙகுடியிைர் 
ொன்றிதழா்க வழங்க கவணடும்" 
எைக க்காரிகற்க றவத்தைர். 

இந்நி்கழ்வில,  ஆட்சிைர் ஆலபி 
ஜான் வர்கீஸ், மாவட்்ட மாற்றுத் 
திைைாளி நல அலுவலர்எஸ்.்பாபு, 
மாந்கராட்சி ஆறைைர் ெரஸ்வதி 
உள்ளிட்க்டார் ்பஙக்கற்ைைர்.

SS முதல்வைர மு.்க.ஸ்ாலின் மேற்று ஆவைடியில் வைசிதது வைரும் ேரிக்குைவைர இன 
மக்்களி்ம், அ்மச்சர ்சா.மு.ோ்சரின் ச்சல்மபான் மூலம் வீடிமைா்காலில் 
மபசி அவைர்களின் கு்ை்க்்ள ம்கட்றிநதார.

பஞ்ாப் தேசிய ெங்கி ் ார்பில்

உ�வுப் ணோருடகள் 
ஏற்றுமதியாளர் கூட்ம்

 �சென்னை
விவொை ச்பாருட்்கள் மற்றும் ்பதப்படுத்தப்பட்்ட உைவுப 
ச்பாருட்்கற்ள ஏற்றுமதி செய்யும் ஏற்றுமதிைா்ளர்்களு்டைாை 
்பஞ்ொப கதசிை வஙகியின் கூட்்டம் சென்றையில நற்டச்பற்ைது. 
இதில விவொைம் மற்றும்  ்பதப்படுத்தப்பட்்ட உைவுப 
ச்பாருட்்கள் ஏற்றுமதி கமம்்பாட்டுக ்கழ்கம்(ஏபிஇடிஏ), இந்திை 
ஏற்றுமதி ்க்டன் உத்தரவாத ்கழ்கம்(இசிஜிசி) ஆகிைறவயும் 
்கலந்துச்காண்டை.

கூட்்டத்தில ்பஞ்ொப கதசிை வஙகி (பிஎன்பி) மண்டல 
கமலா்ளர் பி.மக�ந்தர், ஏபிஇடிஏ பிராந்திை ச்பாறுப்பா்ளர் 
க�ா்பைா குமார் தறலறம வகித்தைர். பிஎன்பி துறைப 
ச்பாது கமலா்ளர்்கள் மு்கமது மகசூத் அலி, ்பாலச்ெந்திரன், 
இசிஜிசி உதவி ச்பாது கமலா்ளர் சி.ெகரவர்த்தி ஆகிகைார் 
்கலந்துச்காண்டைர். தமிழ்கத்றதச் கெர்ந்த 60 ஏற்றுமதிைா்ளர்்கள் 
இதில ்கலந்துச்காண்டைர். அபக்பாது பிஎன்பி, ஏபிஇடிஏ, 
இசிஜிசி ொர்பில செைல்படுத்தப்படும் ்பலகவறு திட்்டங்கள் 
குறித்து வி்ளக்கப்பட்டு, ஏற்றுமதிைா்ளர்்களின் கதறவ்கள் 
குறித்து விவாதிக்கப்பட்்டது.

அபக்பாது க்பசிைவர்்கள், இத்துறையின் ஒட்டுசமாத்த 
ச்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சி குறித்து நம்பிகற்க சதரிவித்தைர். 
கமலும் ந்டபபு நிதிைாணடில எடுக்கப்பட்்ட ்பலகவறு 
கமம்்பாட்டு ந்டவடிகற்க்க்ளால ஏபிஇடிஏ மூலம் 2370 
க்காடி ்டாலர் அ்ளவுககு ஏற்றுமதி ந்டககும் எைக 
்கணிக்கப்பட்டுள்்ளதா்கத் சதரிவிக்கப்பட்்டது.  

�S பஞ்சாப் மதசிை வைங்கி ே்ததிை விவை்சாை சபாருட்கள மற்றும் பதப்படுததப்பட் 
உணவுப் சபாருட்கள ஏற்றுமதிைா்ளர்களு்னான கூட்ததில் பங்ம்கற்ைவைர்கள.

ேமிழ்கத்தில் ்கஞ்ா விறபனனனய ேடுக்கும் நடெடிக்ன்கயா்க

ஆந்திராவுகபக ணென்று ககது ணெய்கிப�ாம்
Sதமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தகவல்

 �வவலூர்
தமிழ்கத்தில ்கஞ்ொ விற்்பறைறை 
தடுக்க ஆந்திராவுகக்க சென்று 
குற்ைவாளி்கற்ள ற்கது செய்துள் 
க்ளாம் எை  டிஜிபி றெகலந்திர்பாபு 
சதரிவித்தார்.

கவலூர் ெர்க டிஐஜி அலுவல்கத் 
தில  குற்ைத் தடுபபு ந்டவடிகற்க 
உள்ளிட்்டறவ குறித்து தமிழ்க 
டிஜிபி றெகலந்திர்பாபு கநற்று 
ஆய்வு செய்தார். இதில, டிஐஜி 

ஆனி விஜைா, மாவட்்ட எஸ்பிக 
்கள் ராகஜஷ் ்கணைன் (கவலூர்), 
்பவன்குமார் (தி.மறல),  தீ்பா 
ெத்ைன் (ராணிபக்பட்ற்ட),  ்பால 
கிருஷ்ைன் (திருப்பத்தூர்), அதி 
்காரி்கள் ்பஙக்கற்ைைர். பின்ைர் 
‘இந்து தமிழ் திறெ’ செய்திைா்ள 
ரி்டம்  டிஜிபி கூறிைதாவது:

 ‘‘தமிழ்கத்தில இருந்து ஆந்திர 
மாநிலத்துககு செம்மரம் சவட்்டச் 
செலலும் சதாழிலா்ளர்்கற்ள தடுப 

்பது குறித்து விரிவா்க ஆகலா 
ெறை ந்டத்தி ந்டவடிகற்க எடுக்கப 
்படும். ஆந்திர மாநிலத்தில இருந்து 
தமிழ்நாட்டுககு ்கஞ்ொ ்க்டத் 
தறல தடுக்க சிைபபு ந்ட 
வடிகற்க எடுத்துள்க்ளாம். இது 
வறர 15-ககும் கமற்்பட்்ட முறை 
ஆந்திராவுகக்க சென்று குற்ைவாளி 
்கற்ள ற்கது செய்து ்கஞ்ொறவயும் 
்பறிமுதல செய்துள்க்ளாம். இஙகு 
பிடிப்பறத வி்ட ்கஞ்ொ அனுபபி 
றவககும் இ்டத்துகக்க சென்று 
பிடிககிகைாம். நாங்கள் ச்காடுத்த 
த்கவலில ரூ.1,500 க்காடி மதிப 
புள்்ள ்கஞ்ொறவ அம்மாநில ்காவல 
துறையிைர் அழித்தைர். இதற்்கா்க 
ஆந்திர மாநில டிஜிபியு்டன் தமிழ்க 
்காவல துறை ொர்பில ஒருங 
கிறைபபு கூட்்டம் ந்டத்தப 
்பட்டுள்்ளது’’ என்ைார்.

அரசியல், சமூக அமைப்புகள் தஙகளது 
சசய்திகமள எஙகளது நாளிதழுக்கு 
மின்னஞசல் வழியாக அனுப்்பலாம். 

மின்னஞ்சல் முகவரி:
press.release@hindutamil.co.in
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