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தமிழிசைசை வளர்தததால்

கர் னாடக இசைசை ஜ்ரஞைகப்படுத்தலனாம்
zz பாரதிய விதயா பவனில் ஜன.10-ல் த�ாடங்குகிறது �மிழிசை விழா

 �சென்னை
மயிலாப்பூர் பாரதிய விதயா 
பவனில் தமிழிசை விழா இமமாதம 
10-ம தததி ததாடங்கி 17-ம தததி 
வசர நசடதபறவிருக்கிறது. இது 
குறிதது பாரதிய விதயா பவனின் 
இயக்குநர் தே.என்.ராமசுவாமி 
கூறியதாவது:

தமிழிசைசய வளர்ப்பதன் 
மூலமாேதவ ேர்்ாடே இசைசய 
ஜ்ரஞைேப்படுதத முடியும என்று 
நான் நமபுகிதறன். ேறபோமபாள் 
தோயிலில் ததவாரம பாடப்படு 
கிறது. இதுதவிர, மயிலாப்பூரில் 
இருக்கும ைபாக்ேளில் தமிழ்ப் 
பாடல்ேள் தபருமபாலும ஒலிப்ப 
தில்சல. அப்படிதய ஒலிததாலும 
அநத நிேழ்ச்சிேள் ோசலயில் 
நடப்பசவயாே இருக்கும. பணி 
முடிதது வருபவர்ேளுக்கு ேச்தைரி 
தேடபதறகு உேநத தநரம மாசல 
தவசளதான்.

இநத அடிப்பசடயில், மயிலாப் 
பூசர விடடு தமிழ் தபாய்விடக் 
கூடாது என்பதறோேதவ பாரதிய 
விதயா பவனில் முழுக்ே முழுக்ே 
தமிழ்ப் பாடல்ேள், கீர்ததச்ேள், 
விருததங்ேளுடன் தைாறதபாழிவு 
ேள், இசைக் ேச்தைரிேள் 8 நாட 
ேளுக்கு நடக்ேவிருக்கின்ற். 

மறற ைபாக்ேளிலும மார்ேழி இசை 
விழாவின் இரண்டு, மூன்று நாட 
ேசள தமிழிசைக்கு ஒதுக்குவதன் 
மூலம ேர்்ாடே இசைசய தவகு 
ஜ் மக்ேளிசடதய இன்்மும 
தநருக்ேமாே தோண்டு தைல்ல 
முடியும. இசத தயாைச்யாேதவ 
ததரிவிக்ே விருமபுகிதறன்.

வடதைன்ச் பகுதியில் 
ஜார்்ஜடவுச்ச் சுறறியிருக்கும 
ைபாக்ேளில் நடக்கும தமிழிசை 
சயக் தேடபதறகு முன்தபல்லாம 
மயிலாப்பூசரச் சுறறி இருக்கும 
பகுதியில் இருப்பவர்ேள் தைல்வது 
வழக்ேம. இப்தபாது தபரிடர் ோலத 
தில் தைல்வது ேடி்ம. அப்படிப் 
படடவர்ேளுக்கும, ேர்்ாடே இசை 
என்றால் அது ஒரு ைாராருக்ோ்து 

என்று நிச்ப்பவர்ேளுக்கும, 
தமிழ்ப் பாடல்ேசள ேர்்ாடே 
இசையில் அளிக்கும நிேழ்ச்சிதான் 
இநதத தமிழிசை.

ேர்்ாடே இசைக் ேச்தைரிேளில் 
ரசிேர்ேளின் ம்சத இசை ததாடும. 
ஆ்ால் பாடல்ேளின் அர்ததம 
அநத தமாழிசயத ததரிநதவர்ே 
ளுக்குததான் புரியும. இசை, தமாழி 
சயக் ேடநததாே இருக்ேலாம. 
ஆ்ால் ததரிநத தமாழியில் எழுதப் 
படடிருக்கும பாடசல ஒரு ரசிே 
்ால் கூடுதலாே ரசிக்ே முடியும.

மூவர் ததவாரம, ஆண்டாள், 
தோபாலகிருஷ்ண பாரதி, பாபநா 
ைம சிவன், பாரதியார், தமிழிசை 
மூவர்ேளா் முததுததாண்டவர், 
மாரிமுததாப் பிள்சள, அரு்ணாச் 
ைலக் ேவி தபான்ற எண்்ணறற 
தமசதேள் தமிழில் எழுதியிருக் 
கும பாடல்ேசளக் தோண்டு இன் 
னிசை நிேழ்ச்சிேள், தைாறதபாழிவு, 
நட் நிேழ்ச்சிேள் நடக்ே உள்ள்.

டாக்டர் சுதா தைஷய்யன், 
உன்னிகிருஷ்ணன், சீர்ோழி டாக்டர் 
சிவசிதமபரம, உசடயாளூர் 
ேல்யா்ணராமன், அதைாக் ரமணி, 
அபிதஷக் ரகுராம உள்ளிடட பலர் 
நிேழ்ச்சியில் பங்தேறே உள்ள்ர்.

இவவாறு அவர் கூறி்ார்.

மேஷம்: உங்களின் நிர்வா்கத் திறமை பளிச்சிடும். எதிரபவாரவாத 
பண்ரவு உண்டு. பிளமளை்களைவால் சமூ்க அநதஸ்து உயரும். 
உறவினர்கள, நண்பர்கள  ைத்தியில் சசல்்வாக்கு கூடும்.

ரிஷபம்: எதிலும் உங்கள ம்க ஓஙகும். குடும்பத்தில் உங்கள 
்வாரத்மதக்கு ைதிப்பு கூடும். ் வா்கனத்மத சீர சசய்வீர்கள. ்கடன் 
சதவாம்க ் சூலவாகும். ச்ளியூர பயணத்துக்கு திடடமிடுவீர்கள.

மிதுனம்: அநவா்சியைவா்க யவாருக்்கவா்கவும் எநத உறுதிசைவாழியயவா, 
உத்தர்வாதயைவா தர ய்ண்டவாம். சசவாத்து ் வாஙகு்து, விறபதில் 
வில்லங்கம் ் நது விலகும். எதிலும் நிதவானம் யதம்.

கடகம்: பமைய ் வா்கனத்மத ைவாறறி புது ் வா்கனம் ் வாஙகுவீர்கள. 
நீண்ட நவாட்களைவா்க எதிரபவாரத்த சதவாம்க ம்கக்கு ் ரும். பிளமளை்கள 
ஆக்்கப்பூர்ைவா்க சசயல்படு்வார்கள. தவாயவாரின் ஆதரவு கிமடக்கும்.

சிம்ேம்: எதிலும் ச்றறி சபறுவீர்கள. உங்களின் ஆளுமைத் திறன் 
அதி்கரிக்கும். அரசியலில் சசல்்வாக்குக் கூடும். பஙகு்ரத்த்கத்தில் 
குறிப்பிடத்தக்்க லவாபம் கிமடக்கும். ்கமலப்சபவாருட்கள யசரும்.

கன்னி: நண்பர்கள, உறவினர்களின் ்கனி்வான விசவாரிப்பவால் 
ஆறுதல் அமடவீர்கள. பிளமளை்களைவால் சபருமையமடவீர்கள. 
ைமனவி்ழி உறவினர்கள  உங்கள யதம்யறிநது உதவு்வார்கள.

துலாம்: அடிக்்கடி சசலவு ம்த்த ்வா்கனத்மத ைவாறறுவீர்கள. 
்கடமன திருப்பிச் சசலுத்த ் ழி பிறக்கும். ்கண்ன் - ைமனவி 
இமடயய இருநது்நத ஈய்கவா பிரச்சிமன முடிவுக்கு ் ரும்.

விருச்சிகம்: ச்வாலவான விஷயங்கமளைக் கூட எளிதவா்க முடித்துக் 
்கவாடடுவீர்கள. உங்களின் தனித்திறமை அமனத்து ்கவாரியங்களிலும் 
பளிச்சிடும். விஐபி்களைவால் பவாரவாடடப்படுவீர்கள.

தனுசு: பிரபலங்கள வீடடு வியசஷங்களில் குடும்பத்துடன் 
்கலநது ச்கவாளவீர்கள. பிளமளை்களைவால் சமூ்க அநதஸ்து உயரும். 
சசவாநதபநதங்களில் சிலர உங்கள உதவிமய நவாடு்வார்கள.

ேகரம்: உங்களுடன் பைகிக் ச்கவாண்யட உங்களுக்கு எதிரவா்க 
சசயல்படட்ர்கமளை இனம்்கண்டு ஒதுக்குவீர்கள. இடம், சபவாருள 
ஏ்லறிநது யபசு்து நல்லது. பணிச்சுமை அதி்கரிக்கும்.

கும்பம்: ் றடடுக் ்கவுர்த்துக்்கவா்க யசமிப்பு்கமளை ்கமரக்்கவாதீர்கள. 
ய்மலச்சுமை, திடீர பயணங்கள ்நது யபவாகும். அடுத்த்ர 
வி்்கவாரங்களில் தமலயிட ய்ண்டவாம். ் வா்கனம் சசலவு ம்க்கும்.

மீனம்: வீடடுக்குத் யதம்யவான மின்சவாதனங்கள ் வாஙகுவீர்கள. 
புதிய நண்பர்களின் அறிமு்கம் ஏறபடும். சநடுநவாட்களைவா்க நீங்கள 
பவாரக்்க நிமனத்த ஒரு்ர உங்கமளைத் யதடி ் ரு்வார.

ஜோதிஷபூஷண் ஜேங்கடசுப்பிரமணியன்

05-01-2022
புதன்கிழமை

திதி : திருதிமய ைவாமல 6.33 ைணி ்மர. பிறகு சதுரத்தி.
நட்சத்திரம் : திருய்வாணம் நண்ப்கல் 12.26 ்மர. பிறகு அவிடடம்.
நாேம�ாகம் : ்ஜரம் இரவு 10.16 ைணி ்மர. அதன் பிறகு சித்தி.
நாேகரணம் : மததுலம் ்கவாமல 7.21 ்மர. பிறகு ்கரமச ைவாமல 5.16 ்மர. பிறகு ்ணிமச.
நலலமநரம் : ்கவாமல 6.00-7.30, 9.00-10.00, ைதியம் 1.30-3.00, ைவாமல 4.00-5.00.
ம�ாகம் : சித்தயயவா்கம் நண்ப்கல் 12.26 ைணி ்மர. பிறகு ைநதயயவா்கம்.
சூலம் : ்டக்கு, ்டகிைக்கு நண்ப்கல் 12.24 ைணி ்மர.
பரிகாரம் : பவால்
சூரி�உத�ம் : சசன்மனயில் ்கவாமல 6.32. அஸதேனம்: ைவாமல 5.55.

நாள் ்ளைரபிமற
அதிர்ஷட எண் 3, 5, 6
்சந்திரா்ஷடேம் திரு்வாதிமர, புனரபூசம்
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ைார்கழி

பிலவ

ராகு காலம் ைதியம் 12.00-1.30
எேகண்டம் ்கவாமல 7.30-9.00
குளிகக ்கவாமல 10.30-12.00

எஸ்.ரவிகுமார்

னம்
னம்திதி

அர்த்த சக்ராசனம்

உடம்பை சக்கரம பபைால பினபைக்கமா்க 
வ்ைககும ஆசனம ‘சகராசனம’. அதில் 
பைாதி அைவுககு வ்ைபபைதால் இதற்கு 

‘அர்தத சகராசனம’ என்ற பபையர.

பேரா்க நிமிரந்து நிற்்கவும. ்கால்்கள் பசரந்து 
இருக்கட்டும. ஒரு மு்்ற மூச்ச ேனகு இழு்தது 
விடுங்கள். இரு ்்க்க்ையும இடுபபில் ்வ்ததுக 
ப்காள்ளுங்கள். உள்ைங்்க முழுவதும இடுபபு 
பைகுதியில் ேனகு பைதிந்திருக்கட்டும. விரல்்கள் 
பசரந்து இருக்கட்டும. ்்க்க்ை பமல்ல 
ே்கர்ததி பினபைக்கமா்க ப்காண்டு பசல்லவும. 
்்க்களின முட்டி்கள் இயன்ற வ்ர பேருக்கமா்க 
இருக்கட்டும.

ஒரு மு்்ற மூசசு ேனகு இழு்தது விடுங்கள். 
இபபபைாது, உள்ைங்்க்கைால் இடுப்பை 
முனபனாககி அழு்ததவும. பமதுவா்க, 
மூச்ச இழு்ததபைடிபய பினபைக்கமா்க 
இடுப்பை வ்ை்தது, அண்்ாந்து 
பமல் வான்த்த பைாரக்கவும. ்கழு்தது 
பைகுதி ரிலாக்ா்க இருக்கட்டும. 
1-10 எண்ணுங்கள். மூச்ச 
விட்டுகப்காண்பட சமநி்லககு 
வரவும.

இந்த ஆசனம பசயவதால் 
பதாள், பதா்ட, இடுபபு பைகுதி்கள் 
வலுபபபைறுகின்றன. பதா்ட, வயிறு 

பைகுதியில் பத்வயற்்ற ச்த்கள் 
்க்ரகின்றன. ்கழு்தது வலி, 
பதாள் வலி, சுவாசக ப்காைாறு்கள் 
சரியாகின்றன. நு்ரயீரல் ேனகு 

விரிவ்டவதால், முழு சுவாசம 
கி்டககி்றது. ்க்்யம உள்ளிட்ட 

உறுபபு்களின பசயல்பைாடு சீராகி்றது. 
பவரட்டிப்கா, ்மக்ரன, த்லவலி உள்ைவர்கள் 
நிதானமா்க பசயவது அவசியம. அதி்கபபைடியான 
்கழு்தது, முதுகு, இடுபபு வலி, குடலி்றக்கம, 
குடல் புண், அதி்க ர்தத அழு்ததம உள்ைவர்கள் 
தவிரபபைது ேல்லது.

நாளை – ‘96’ களை

35

க�தாயில் பணிைதாளர�ளுக்கு சீருசை

அர்சைகர, பூைனாரிகளுக்கு புத்தனாசட
zzமு�ல்வர் மு.க.ஸடாலின் வழங்கினார்

 �சென்னை
இநது ைமய அறநிசலயத துசற 
தோயில்ேளில் பணியாறறும  அர்ச் 
ைேர்ேள், பூைாரிேளுக்கு புததாசட, 
பணியாளர்ேளுக்கு சீருசடேசள 
முதல்வர் மு.ே.ஸடாலின் தநறறு 
வழங்கி்ார்.

இதுகுறிதது தமிழே அரசு தநறறு 
தவளியிடட தைய்திக்குறிப்பு:

இநது ைமயம மறறும அறநிசல 
யததுசறயின் 2021-22-ம ஆண்டுக் 
ோ் மானிய தோரிக்சேயில், 
துசறயின் ேடடுப்பாடடில் உள்ள 
தோயில்ேளில் அங்கீேரிக்ேப்படட 
பணியாளர்ேள் பணிப்படடியல்படி 
பணியாறறும அர்ச்ைேர்ேள், படடாச் 
ைாரியார்ேள், ஓதுவார்ேள், பூைாரி 
ேளுக்கு புததாசடயும மறறும 
திருக்தோயில் பணியாளர்ேளுக்கு 
நபர் ஒருவருக்கு 2 எண்ணிக்சே 
யிலா் சீருசடேளும வழங்ேப் 
படும என்று அறிவிக்ேப்படடது.

தோயில்ேளில் பணியாறறும 
அச்தது பணியாளர்ேசளயும  

தோயில் பக்தர்ேள் எளிதில் அசட 
யாளம ோணும வசேயில், அர்ச்ை 
ேர், படடாச்ைாரியார், பூைாரிேளுக்கு 
மயில்ேண் பார்டர் பருததி தவடடி, 
தபண் பூைாரி மறறும தோயில் 
தபண் பணியாளர்ேளுக்கு அரக்கு 
நிறததில் மஞைள் நிற பார்டருடன் 
கூடிய புடசவயும, ஆண் பணி 
யாளர்ேளுக்கு பழுப்பு நிற ோல் 
ைடசட மறறும ைநத் நிற தமல் 
ைடசட துணியும வழங்ேப்படு 
கிறது. இதன்மூலம 36,684 தோயில் 
ேளில் பணியாறறும 52,803 தபர் 
பயன்தபறுவார்ேள்.

தபாங்ேல் நாளில் இருநது 
பணிக்கு வருமதபாது, பணியாளர் 
ேள் அணிநது வரும வசேயில் 
புததாசடேள், சீருசடேசள முதல் 
வர் மு.ே.ஸடாலின் தநறறு தசல 
சமச் தையலேததில் 12 தபருக்கு 
வழங்கி்ார். இநநிேழ்ச்சியில் 
அசமச்ைர் பி.தே.தைேர்பாபு, தசல 
சமச் தையலர் தவ.இசறயன்பு 
உள்ளிடதடார் பங்தேறற்ர்.

சிசை�ளில் �க�தானதா தடுப்பு நைவடிக்ச�

சகதிகசை உறவி்ரகள் 
ைந்திக்க கட்டுப்பனாடுகள்

 �சென்னை
சிசறேளில் ேதரா்ா பரவசலத 
தடுக்கும நடவடிக்சேயாே 
சிசறக் சேதிேசள அவர்ேளது 
உறவி்ர்ேள் ைநதிக்ே கூடுதல் 
ேடடுப்பாடுேள் விதிக்ேப்படடுள் 
ள் என்று சிசறத துசற ததரி 
விததுள்ளது.

தமிழேம முழுவதும சிசற 
ேளில் ேதரா்ா பரவசலத 
தடுக்ே முன்த்ச்ைரிக்சே நட 
வடிக்சேேள் எடுக்ேப்படடுள்ள். 
ேதரா்ா ததாறறால் பாதிக்ேப்படட 
சேதிேள் தனி அசறேளில் அசடக் 
ேப்படடு, சிகிச்சை அளிக்ேப்படு 
கிறது. ேடுசமயாேப் பாதிக்ேப்படட 
வர்ேள் மடடும மருததுவமச் 
ேளில் அனுமதிக்ேப்படுகின்ற்ர்.

15 ஆயிரம் பேருக்கு ைடுப்பூசி
இதறகிசடதய, சிசறேளில் 

சேதிேளுக்கு ேதரா்ா தடுப்பூசி 
தபாடப்படடு வருகிறது. இதுவசர 
சிசறததுசற பணியாளர்ேள், 
ோவலர்ேள், சேதிேள் எ் 15 
ஆயிரம தபருக்கு ேதரா்ா 

தடுப்பூசி தபாடப்படடுள்ளது.
சிசறேளில் சேதிேளுக்கு 

வாரம 2 முசற அவர்ேளது உற 
வி்ர்ேசளச் ைநதிக்ே அனுமதிக் 
ேப்படுவது வழக்ேம. ேதரா்ா 
பரவல் ோர்ணமாே முதல் மறறும 
2-வது அசலயின்தபாது சேதி 
ேசள உறவி்ர்ேள் தநரில்ைநதிக்ே 
தசட விதிக்ேப்படடது. பின்்ர் 
ேதரா்ா பரவல் குசறநததால் உற 
வி்ர்ேள் அனுமதிக்ேப்படட்ர்.

வீடிப�ா கால் வசதி
இநநிசலயில், தறதபாது 

தமிழேம முழுவதும ேதரா்ா 
3-வது அசல பரவி வருகிறது. 
சிசறேளிலும சேதிேளிசடதய 
ேதரா்ா பரவல் அதிேரிததுள்ளது. 
இசததததாடர்நது, சேதிேசள 
உறவி்ர்ேள் தநரடியாே ைநதிக்ே 
கூடுதல் ேடடுப்பாடுேள் விதிக்ேப் 
படடுள்ள். வீடிதயா ோல் மூலம 
உறவி்ர்ேளிடம சேதிேள் உசர 
யாடவும வழிவசே தைய்யப்  
படடுள்ளது என்று சிசறத துசற 
ததரிவிததுள்ளது.

பிளஸ் 2 பபதாது்தகதரவுக் �டைணம்

ஜ .்20-க்குள் சைலுத்த வேண்டும்
zz த�ர்வுத துசற உத�ரவு

 �சென்னை
பிளஸ 2 தபாதுதததர்வு எழுத 
வுள்ள மா்ணவர்ேளின் ேடட 
்ணதசத ஜ்.20-ம தததிக்குள் 
தைலுதத தவண்டும என்று ததர்வுத 
துசற உததரவிடடுள்ளது.

இதுததாடர்பாே ததர்வுத 
துசற இயக்குநர் ைா.தைதுராம 
வர்மா, அச்தது மாவடட 
முதன்சமக்ேல்வி அதிோரி 
ேளுக்கு அனுப்பிய சுறறறிக் 
சேயில் கூறியிருப்பதாவது:

கட்டண விவரம்
நடப்பு ேல்வியாண்டு (2021-22) 

பிளஸ 2 மா்ணவர்ேளுக்கு தபாதுத 
ததர்வு நடததப்பட உள்ளது. 
இநத ததர்சவ எழுதவுள்ள பள்ளி 
மா்ணவர்ேளில் தைய்முசற 
பாடதததாகுப்சப தைர்நதவர் 
ேளுக்கு ரூ.225-ம, இதர பாடப் 
பிரிவி்ருக்கு ரூ.175-ம ததர்வுக் 
ேடட்ணமாே நிர்்ணயிக்ேப்பட 
டுள்ளது.

இசதயடுதது பள்ளி மா்ணவர் 
ேளிடம இருநது ததர்வுக் ேடட 
்ணத ததாசேசய வசூலிதது, 
அவறசற ஜ்.20-ம தததிக்குள் 
பள்ளி  தசலசம ஆசிரியர்ேள் 
இச்ணயவழியில் தைலுதத 

தவண்டும.

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலக்கு
அதில் மாறறுததிற்ாளிேள், 

தமிசழ பயிறறு தமாழியாே 
தோண்டவர்ேள் உடபட சில 
பிரிவுேளுக்கு மடடும அரசின் 
அறிவுறுததலின்படி ததர்வுக் 
ேடட்ணம தைலுததுவதில் இருநது 
விலக்கு அளிக்ே தவண்டும.

இதுதவிர அடடவச்ணப்படுத 
தப்படட மதிப்தபண் படடியசல 
இச்ணயதளததில் இருநது 
தநரடியாே பதிவிறக்ேம தைய்வ 
தறகு அச்தது பள்ளிேளும 
ேடட்ணமாே ரூ.300 தைலுதத 
தவண்டும.  ேடட்ணம தைலுதது 
வதில் ஏததனும சிக்ேல்ேள் 
இருப்பின் மாவடட ததர்வுததுசற 
இயக்குநர்ேசள தசலசம 
ஆசிரியர்ேள் ததாடர்பு தோள்ள 
லாம. 

தமலும, இதுததாடர்பாே 
அச்தது பள்ளி தசலசம 
ஆசிரியர்ேளுக்கும மாவடட 
முதன்சமக் ேல்வி அதிோரிேள் 
உரிய அறிவுறுததல்ேசள வழங்ே 
தவண்டும.

இவவாறு சுறறறிக்சேயில் 
கூறப்படடுள்ளது.

கடல�ோர மோவடடஙகளில் 3 நோடகள் மழை வோய்ப்பு
 �சென்னை

தமிழே ேடதலார மாவடடங்ேளில் ஓரிரு இடங்ேளில் அடுதத 3 நாடேள் 
தலைா் மசழ தபய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதுகுறிதது தைன்ச் வானிசல 
ஆய்வு சமய இயக்குநர் நா.புவியரைன் தவளியிடட அறிக்சே:

ததன்தமிழே ேடதலார மாவடடங்ேளில் நாசள (ஜ்.6) ஓரிரு 
இடங்ேளில் தலைா் மசழ தபய்யும. பிற மாவடடங்ேளில் 
தபருமபாலும வறண்ட வானிசலதய நிலவும. ஜ்.7, 8-ம தததிேளில் 
ேடதலார மாவடடங்ேள் மறறும புதுச்தைரி, ோசரக்ோல் பகுதிேளில் 
ஓரிரு இடங்ேளில் இடி மின்்லுடன் மிதமா் மசழ தபய்யக்கூடும. 
பிற மாவடடங்ேளில் தபருமபாலும வறண்ட வானிசலதய நிலவும.

தமறகு ததாடர்ச்சி மசலசய ஒடடிய மாவடடங்ேள் மறறும உள் 
மாவடடங்ேளில் 6-ம தததி வசர ோசல தநரங்ேளில் பனிமூடடம 
ோ்ணப்படும. தைன்ச்யில் 2 நாடேளுக்கு வறண்ட வானிசலதய 
நிலவும. இவவாறு அறிக்சேயில் கூறப்படடுள்ளது.




ANNA NAGART.NAGAR TAMBARAM

“LKS - GOLD” IS CASH IN HAND

ப�ொம்மை உற�த்தியில் சுயசொர்பு இலக்கை பெருங்கும இந்தியொ
குழநசதேளின் விசளயாடடுப் தபாருட 

ேளா் தபாமசமேளுக்கு பின் மசறந 
துள்ள தபாருளாதாரம மிேப் தபரிய 

அளவிலா்து. அதன் உலேளாவிய ைநசத 
மதிப்பு ஆண்டுக்கு 7 லடைம தோடி அதமரிக்ே 
டாலராே (இநதிய மதிப்பில் ரூ.526 லடைம 
தோடி) இருக்கிறது. அதில் இநதியாவின் 
பங்ேளிப்பு ஒரு ைதவீதமகூட இல்சல. 
தமலும, இநதியாவில் தபாமசம விறபச் 
ஆண்டுக்கு ரூ.5,750 தோடியாே உள்ளது. 
அவறறில் சுமார் 85 ைதவீதம தபாமசமேள் 
சீ்ா, தஜர்மனி, மதலசியா உள்ளிடட 
தவளிநாடுேளில் இருநது இறக்குமதி 
தைய்யப்படுகின்ற்.

இநநிசலசய மாறறி உலே தபாமசமேள் 
உறபததி சமயமாே இநதியா மாற தவண்டும, 
உள்நாடடு தபாமசமேள் உறபததிக்கு 
முக்கியததுவம தோடுக்ே தவண்டும என்று 
பிரதமர் நதரநதிர தமாடி, ேடநத ஆண்டு 
ஆேஸட மாதததில் அவரது மாதாநதிர 
‘ம்தின் குரல்’ உசரயில் தபசி்ார். அதற 
தேறப உள்நாடடில் தபாமசம உறபததிசய 
அதிேரிப்பதறோே மததிய அரைால் பல்தவறு 
தையல் திடடங்ேள் முன்த்டுக்ேப்படட்.

அநதவசேயில் தவளிநாடடில் இருநது 
இறக்குமதி தைய்யப்படும தபாமசமேளுக் 

ோ் வரிசய 20 முதல் 60 ைதவீதம வசர 
உயர்ததி,  தரக் ேடடுப்பாடடு விதிேசளயும 
மததிய அரசு ேடுசமயாக்கியது. தமலும, 
பதிவு தைய்துள்ள 8,366 சிறு, குறு நிறுவ்ங் 
ேசள ஊக்குவிக்ே பல்தவறு உதவிேசள 
வழங்கி, புதிதாே ததாழில் ததாடங்குவதற 
ோ் நசடமுசறேளும எளிசமயாக்ேப் 
படட்.

இதுதவிர ஆதம நிர்பார் பாரத திடடம, 
இநதிய தபாமசம ேண்ோடசி, டாய்தேத 
தான் உள்ளிடட பல்தவறு தையல்பாடுேளும 
முன்த்டுக்ேப்படட். அதன்விசளவாே 
தபாமசம தயாரிப்பில் உள்நாடடு நிறு 
வ்ங்ேள் ஈடுபடுவது தவகுவாே அதி 

ேரிததுள்ளது.
ைநசத ஆராய்ச்சி நிறுவ்மா் 

ஐஎமஆர்ஏசி-யின் ஆய்வின்படி 2020-ம 
ஆண்டு இநதிய தபாமசம ததாழிலின் 
ைநசத மதிப்பு 123 பில்லியன் டாலராே 
வளர்நதுள்ளது. இது அடுதத 5 ஆண்டில் 12 
ைதவீதம கூடுதல் வளர்ச்சி தபறும என்றும 
ேணிக்ேப்படடுள்ளது.

மறுபுறம தவளிநாடுேளில் இருநது 
தபாமசமேள் இறக்குமதி தைய்வது குசறந 
துள்ளது.  அதாவது, 2019-ம ஆண்டு 371 
மில்லியன் டாலர்ேளாே இருநத தபாமசம 
இறக்குமதி, 2020-ல் 343 மில்லியன் டாலர் 
ேளாே குசறநதுள்ளது. நடப்பு நிதியாண் 
டில் இதுவசர 129.63 மில்லியன் டாலர்ேள் 
அளவுக்தே தபாமசமேள் இறக்குமதி 
தைய்யப்படடுள்ள். 2018-ம ஆண்டுடன் 
ஒப்பிடுமதபாது தபாமசம இறக்குமதியா்து 
தறதபாது 76 ைதவீதம வசர குசறநதுள் 
ளது.

ததாடர்நது இநதியாவில் தபாமசம 
உறபததிக்தே் பிரததயே சிறப்பு சமயம 

ேர்நாடே மாநிலததின் தோப்பாலா பகுதியில் 
400 ஏக்ேர் பரப்பில் அசமக்ேப்பட உள்ளது. 
சுமார் ரூ.5,000 தோடி முதலீடடில் ததாடங்ேப் 
பட உள்ள இநத திடடததால் அடுதத 5 ஆண்டு 
ேளில் புதிதாே 40,000 தவசலவாய்ப்புேசள 
உருவாக்ே முடியும. இதில் இருநது தயாரிக் 
ேப்படும தபாமசமேள் உலே நாடுேளுக்கு 
ஏறறுமதி தைய்யும அளவுக்கு நவீ்முசற 
யிலும உயர்தரததிலும தயாரிக்ே திடடமிடப் 
படடுள்ளது.

இநத ததாழிறைாசல மூலம இநதியாவில் 
2023-ம ஆண்டுக்குள் சுமார் ரூ.2,300 தோடி 
மதிப்பிலா் தபாமசம ைநசதசய உரு 
வாக்ே முடியும. ஆண்டுததாறும ைராைரியாே 
18 ைதவீதம வளர்ச்சிசய அசடய முடியும 
எ்வும எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது.

அதததபால், சுறறுச்சூழலுக்கு தேடா் 
தவளிநாடடு தபாமசமேசள தவிர்தது தர 
மா் இநதிய தயாாிப்புேசள வாங்குவதறகு 
தபாதுமக்ேளும முன்வர தவண்டும. அது 
நமநாடடின் ததாழில்துசறக்கும, தபாருளா 
தாரததுக்கும நல்லது. தபாமசம உறபததி 
யில் சுயைார்சப தநருங்கிவிடட சூழலில், 
பிரதமர் தமாடி கூறியது தபால உலகின் 
சமயமாே இநதியா மாறுவதும தவகு 
ததாசலவில் இல்சல.

ைதான்றிதழ�ள் வழங்கி பணம் ைம்பதாதிக்கும் கநதாக்கிகேகை

நிகரநிசலப ்பலகசல.கள் சைைல்படுகினற்
zzதைன்சன உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி

 �சென்னை
ைான்றிதழ்ேள் வழங்கி ப்ணம 
ைமபாதிக்கும தநாக்கிதலதய 
நிேர்நிசலப் பல்ேசலக்ேழேங்ேள் 
தையல்படுவதாே அதிருப்தி 
ததரிவிததுள்ள தைன்ச் உயர்  
நீதிமன்ற நீதிபதிேள், ேல்விக்கும, 
தகுதிக்கும உள்ள விததியாைதசத 
உ்ணர்நது தையல்பட தவண்டுதம் 
அறிவுறுததியுள்ள்ர்.

மினவாரி�த்தி்டம் பகாரிக்ளக
தமிழ்நாடு மின் உறபததி மறறும 

பகிர்மா்க் ேழேததில் டிப்ளதமா 
முடிதது இளநிசலப் தபாறியாள 
ராே பணியாறறும பாலகிருஷ்ணன் 
உள்ளிடதடார், தாங்ேள் பிஇ 
தமக்ோனிக்ேல் படிப்சப முடிதது 
விடடதால் உதவிப் தபாறியாளர் 
பணியிடததில் தங்ேசள நியமிக்ே 
தவண்டுதம் மின்வாரியததிடம 
தோரிக்சே விடுததிருநத்ர். 

ஆ்ால் தைலம விநாயோ 
மிஷன் பல்ேசலக்ேழேததின்  
ததாசலதூரக் ேல்வி சமயம 
மூலமாே பிஇ படடம தபறறுள்ள 
தால் அது தைல்லுபடியாகுமா 
எ் மதிப்பீடு தைய்ய தவண்டி 
யுள்ளதாேக் கூறி டான்தஜடதோ 
தரப்பில் பதிலளிக்ேப்படடது.

இநநிசலயில் இதுததாடர்பா் 
வழக்சே விைாரிதத உயர் நீதி 
மன்றம, ததாசலதூரக் ேல்வி 
சமயம மூலமாே படடம தபறற 
வர்ேள் அகில இநதிய ததாழில்் 
நுடபக் ேல்விக் குழுமம நடததும 
ததர்வுேளில்் ததர்ச்சி தபற 
தவண்டும எ் ஏறதே்தவ உததர 
விடடுள்ளது. அதன்படி அகில 
இநதிய ததாழில்நுடபக் ேல்விக் 
குழுமம நடததும ததர்வில் ததர்ச்சி 

தபறற தங்ேளுக்கு உதவிப் தபாறி 
யாளராே பதவி உயர்வு வழங்ே 
தோரி பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட 
தடார் தைன்ச் உயர் நீதிமன்றத 
தில் வழக்கு ததாடர்நதிருநத்ர்.

அநத வழக்சே விைாரிதத தனி 
நீதிபதி, உதவிப்் தபாறியாளர் 
பணியிடங்ேள் ோலியாகுமதபாது 
ததாசலதூரக் ேல்வி சமயம 
மூலமாே பிஇ படடம தபறறவர் 
ேசளயும பரிசீலிக்ே தவண்டும 
எ் உததரவிடடு இருநதார். 

நீதிமனறத்தில் பமல்முளறயீடு
அதன்படி ததர்வு எழுதி ததர்ச்சி 

தபறற தங்ேளுக்கு  உதவிப் 
தபாறியாளர் பணி வழங்ேக் தோரி 
பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிடதடார் 
ததாடர்நத வழக்சே விைாரிதத 
உயர் நீதிமன்றம,  உதவி தபாறி 
யாளர் பணியிடங்ேள் ோலியாகும 
தபாது ததாசலதூரக் ேல்வியில் 
பிஇ படடம தபறறவர்ேசளயும 
பரிசீலிக்ே தவண்டுதம்  ஏற 
தே்தவ உததரவிடடிருநதது.

உயர் நீதிமன்றததின் இநத 
உததரசவ எதிர்தது மின்வாரியத 
தில் இளநிசலப் தபாறியாளராே 
பணியாறறும ஆ்நதகுமார் 
உள்ளிடட 14 தபாறியாளர்ேள் 
தைன்ச் உயர் நீதிமன்றததில் 
தமல்முசறயீடு தைய்த்ர்.

இநத வழக்கு விைாரச்ண 

நீதிபதிேள் எஸ.சவதயநாதன், 
ஏ.ஏ.நக்கீரன் ஆகிதயார் அடங்கிய 
அமர்வில் விைாரச்ணக்கு வநதது. 
அப்தபாது, மனுதாரர்ேள் தரப்பில், 
“நாங்ேள் தநரடியாே தபாறியியல் 
படிப்சப முடிதது மின்வாரியததில் 
பணிக்கு தைர்நதுள்தளாம. தனி 
நீதிபதியின் உததரவுப்படி ததாசல 
தூரக் ேல்வி மூலமாே பிஇ முடிதத 
வர்ேசள உதவிப் தபாறியாளராே 
நியமிததால் எங்ேளது பணி மூப்பு 
பாதிக்கும” எ் வாதிடப்படடது.

அசதயடுதது நீதிபதிேள், ‘‘உச்ை 
நீதிமன்ற உததரவுப்படி 2009-ம 
ஆண்டுக்குள் அகில இநதிய 
ததாழில்நுடப ேல்விக் குழுமத 
ததர்வில் ததர்ச்சி தபறறவர்ேளுக்கு 
மடடுதம உதவிப் தபாறியாளராே 
பதவி உயர்வு வழங்ே இயலும. 
ஆ்ால் 2018-ம ஆண்டு இநத 
ததர்வில் தவறறி தபறற இள 
நிசலப் தபாறியாளர்ேளுக்கு 
உதவிப் தபாறியாளராே பதவி 
உயர்வு வழங்ே இயலாது என்ப 
தால் தனி நீதிபதியின் உததரவு 
ரதது தைய்யப்படுகிறது எ் உததர 
விட்டுள்ள்ர். 

தமலும தங்ேளது உததரவில், 
விநாயோ மிஷன் உள்ளிடட நிேர் 
நிசலப் பல்ேசலேழேங்ேளுக்கு 
ஏறதே்தவ உச்ை நீதிமன்றம ேண் 
ட்ம ததரிவிததுள்ளசத சுடடிக் 
ோடடிய நீதிபதிேள், நிேர்நிசலப் 
பல்ேசலக்ேழேங்ேள் ைான்றிதழ் 
ேள் வழங்கி, ப்ணம ைமபாதிக்கும 
தநாக்ேததுடன் தையல்படடு வருவ 
தாேவும, ேல்விக்கும, தகுதிக்கும 
உள்ள விததியாைதசத நிேர் 
நிசலப் பல்ேசலக்ேழேங்ேள் 
உ்ணர தவண்டுதம்வும அறி 
வுறுததியுள்ள்ர்.

எஸ்.ஜி. சூரைதா
பாஜக  செய்தித் ச�ாடரபாளர

WW கல்விக்கும், தகுதிக்கும் 
உள்ள வித்தியாசத்்த  
நிகர்நி்ைப் பல்க்ைக் 
கழகஙகள உணர 
வேண்டும். 

zS மக.என்.ராேசுவாமி

CHENNAI

புதன்கிழமை, ஜனவரி 5, 2022
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