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ெபாறுப்பல்ல: 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 முகவர் உங்கணைத் த�ொடர்புதகொள்ை 
குறுஞ்தசய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இண� ணடப் தசய்து 
 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.மின்னஞ்சல்:

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

சந்�ொ�ொரர் ஆக ் வண்டுமொ?
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 ெகாரட்டூர் ரயில் நிைலயம் அருேக

சுரங்கப்பாைத அைமக்கும் பணி தாமதம் 
   6 ஆண்டுகள் ஆகியும் முடிவைடயாததால் ெபாதுமக்கள் அவதி 

  திருவள்ளூர் 
 ெகாரட்டூர் ரயில் நிைலயம் அருேக 
சுரங்கப் பாைத அைமக்கும் 
பணி ெதாடங்கப்பட்டு 6 ஆண்டு
கள் ஆகியும் இதுவைர முடி
வைடயாததால், ெபாதுமக்கள் 
தினமும் 3 கி.மீ  தூரம் சுற்றிச் 
ெசல்ல ேவண்டிய நிைல ஏற்பட்
டுள்ளது.

திருவள்ளூர் -  ெசன்ைன 
ெசன்ட்ரல் மார்க்கத்தில் உள்ள 
முக்கிய ரயில் நிைலயமாக 
ெகாரட்டூர் ரயில் நிைலயம் 
உள்ளது. ெகாரட்டூரில் பல்ேவறு 
தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகள் உள்ளதால், ேவைல 
மற்றும் கல்விக்காக தினமும் 
ஆயிரக்கணக்காேனார் ெகாரட்டூர் 
வந்து ெசல்கின்றனர்.

இந்த ரயில் நிைலயம் அருகில்
ரயில்ேவ ேகட் உள்ளது. அடிக்கடி
இந்தக் ேகட் மூடப்படுவதால் 
பயணிகள், பள்ளி, கல்லூரி மாண
வர்கள், ேவைலக்கு ெசல்ேவார் 
குறித்த ேநரத்துக்கு ெசல்ல முடி
யாமல்  அவதிப்பட்டனர். அவசர 
ேதைவக்கு ஆம்புலன்ஸ், தீய
ைணப்பு வாகனங்கள் கூட ெசல்ல 
முடியாத நிைல ஏற்பட்டது.

ெபாதுமக்கள், பயணிகள், 
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் 
சிலர், ேகட் மூடப்படும் ேநரத்
தில் தண்டவாளத்ைதக் கடக்கும்
ேபாது ரயிலில் அடிப்பட்டு உயி
ரிழக்கின்றனர். எனேவ, இப்பகுதி
யில் தண்டவாளத்ைதக் கடக்க 
வசதியாக சுரங்கப் பாைத அைமக்க 
ேவண்டும் என ெபாதுமக்கள் 
வலியுறுத்தி வந்தனர்.

ெகாரட்டூர் ரயில் நிைலயத்தின் 
வடக்கு மற்றும் ெதற்குப் பகுதி
யில் வசிக்கும் மக்கள் இருபுறமும் 
ெசல்ல ரயில்ேவ ேகட் இைட
யூறாக உள்ளது. குறிப்பாக, ேகட் 
மூடப்படும் சமயங்களில் ஒரு 

பகுதியில் இருந்து மற்ெறாரு 
பகுதிக்குச் ெசல்ல 3 கி.மீ தூரம் 
சுற்றிச் ெசல்ல ேவண்டியுள்ளது 
என்றும், சுரங்கப்பாைத அைமத்து 
தரேவண்டும் என்றும் ெபாதுமக்கள் 
ேகாரிக்ைக ைவத்தனர்.

இைதயடுத்து, ெபாதுமக்களின் 
ேகாரிக்ைகைய ஏற்று, ெதற்கு 
ரயில்ேவ நிர்வாகம் சார்பில் 
சுரங்கப் பாைத அைமக்க ரூ.10.5 
ேகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு  பணிகள் 
ெதாடங்கப்பட்டன.

2 ஆண்டுகளில் பணிகைள 
முடிக்க திட்டமிடப்பட்ட நிைலயில்,  
6 ஆண்டுகைள கடந்தும் இதுவைர 
பணிகள் முடியவில்ைல. இதனால், 
ெபாதுமக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு 
ஆளாகியுள்ளனர்.

சுரங்கப் பாைத அைமக்கும் பணி  
ஆைம ேவகத்தில் நைடெபற்று 
வருவதால், ெபாதுமக்கள் 
அவசரத் ேதைவக்குக்கூட ரயில்
பாைதையக் கடந்து ெசல்ல 
முடியவில்ைல. எனேவ,  காலம்
தாழ்த்தாமல் சுரங்கப் பாைத 
அைமக்கும் பணிைய விைரவாக
நிைறேவற்ற ேவண்டும் என இப்
பகுதி ெபாதுமக்கள் ேகாரிக்ைக
விடுத்துள்ளனர். 
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 யுபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி ேதர்வுகளில் ெவற்றி ெபற 

 ‘ஆளப் பிறந்ேதாம்’ வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி 
  ெசன்ைன அண்ணா பல்கைலயில் இன்று நைடெபறுகிறது 

  ெசன்ைன 
 ‘இந்து தமிழ் திைச’ நாளிதழ் 
‘சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி’யுடன் 
இைணந்து வழங்கும் ‘ஆளப் 
பிறந்ேதாம்’ எனும் வழிகாட்டு 
நிகழ்ச்சி ெசன்ைன அண்ணா 
பல்கைலக்கழகத்தில் உள்ள 
விேவகானந்தா அரங்கில் இன்று 
(டிச.15) நைடெபற உள்ளது.

யுபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி ேதர்வு
களில் ெவற்றிெபற ேவண்டு 
ெமன்ற ஆைச பலருக்கும் 
உண்டு. ஆனால், அதற்கான 
அடிப்பைட கல்வித் தகுதி என்ன? 
எத்தைன ஆண்டுகள் படிக்க 
ேவண்டும்? அதிக ெசலவாகுமா 
என ஏராளமான ேகள்விகளுடன் 
தயங்கி நிற்பவர்கேள அதிகம்.

அந்த தயக்கத்ைதப் ேபாக்
கும் வைகயிலும், இந்தத் ேதர்வு
களுக்குப் படிப்பதற்கான ெதளி
ைவத்தரும் ேநாக்கிலும் ‘ஆளப் 
பிறந்ேதாம்’ என்ற நிகழ்ச்சி 

நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி, கல்லூரி 

மாணவ - மாணவிகளும், யுபிஎஸ்சி, 
டிஎன்பிஎஸ்சி ேதர்வுகளுக்குத் தயா
ராகும் அைனவரும் கலந்து
ெகாண்டு பயன்ெபறலாம்.

இந்நிகழ்ச்சி ெசன்ைன அண்ணா 
பல்கைலக்கழகத்தில் உள்ள விேவ
கானந்தா அரங்கில் இன்று 

காைல நைடெபற உள்ளது. 
இதில் ெசன்ைன அறிவியல் 
நகரத்தின் துைணத் தைலவர் 
உ.சகாயம், ெபாருளாதார நிபுணர் 
ெஜ.ெஜயரஞ்சன், ‘இந்து தமிழ் 
திைச’ நாளிதழின் நடுப்பக்க 
ஆசிரியர் சமஸ், சங்கர் ஐஏஎஸ் 
அகாடமியின் இயக்குநர் எஸ்.டி.
ைவஷ்ணவி ஆகிேயார் கலந்து 
ெகாண்டு கருத்துைரயாற்ற இருக்
கிறார்கள். காைல 9 மணிக்குத் 
ெதாடங்கும் இந்த நிகழ்ச்சி மதியம் 
ஒரு மணி வைர நைடெபறும்.

இதில் பங்ேகற்கும் அைன
வருக்கும், அைனத்து ேதர்வு
மாதிரி வினாத்தாள், பாடத்திட்ட 
ைகேயடு இலவசமாக வழங் 
கப்படும். இதில் பங்ேகற்க விரும்பு
ேவார் 9773001174 என்ற ெசல்ேபான் 
எண்ணுக்கு, தங்களது ெபயைரக் 
குறுந்தகவலாக (எஸ்.எம்.எஸ்.)
அனுப்பி, பதிவுெசய்து ெகாள்ள
லாம். 

ெசன்ைன வியாசர்பாடி

 முல்ைல நகர் மயானத்தில் 
3 நாள் பராமரிப்பு பணிகள் 

  ெசன்ைன 
 ெசன்ைன வியாசர்பாடி, முல்ைல நகரில் உள்ள 
இந்து மயான பூமியில் பராமரிப்பு பணிகள் நைடெபற 
இருப்பதால், இன்று முதல் 17-ம் ேததி வைர 3 
நாட்களுக்கு மயானம் இயங்காது.

ெசன்ைன மாநகரில் உள்ள பல மயானங்கள் 
ேபாதிய பராமரிப்பின்றி காணப்படுகின்றன. பல 
இடங்களில் ெசடி ெகாடிகள் முைளத்து புதர்மண்டி 
காட்சியளிக்கிறது. மைழக்காலம் என்பதால் மைழநீர் 
ேதங்கி சுகாதாரமற்ற நிைலயில் இருக்கிறது. எனேவ, 
மயானங்கைள பராமரிக்கும் பணியில் ெசன்ைன 
மாநகராட்சி ஈடுபட்டுவருகிறது. 

இது ெதாடர்பாக ெசன்ைன மாநகராட்சி 
ெவளியிட்ட ெசய்திக்குறிப்பு: மாநகராட்சி சார்பில் 
வியாசர்பாடி முல்ைல நகரில் இந்து மயான பூமி 
இயங்கி வருகிறது. அதில், இன்று முதல் (டிச.15) 
17-ம் ேததி வைர 3 நாட்களுக்கு  பராமரிப்பு 
பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளன. 

அதனால் இந்த 3 நாட்களுக்கு மயான பூமி 
இயங்காது. இந்நாட்களில் ெகாடுங்ைகயூர்- சீத்
தாராம் நகர், காசிேமடு, மூலெகாத்தளம் ஆகிய இடங்
களில் இயங்கி வரும் மயான பூமிகைள ெபாது
மக்கள் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளுமாறு ேகட்டுக்
ெகாள்ளப்படுகிறார்கள்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழக வாழ்வுரிைம 
கட்சிக்கு
ேகமரா சின்னம் 

  ெசன்ைன 
 உள்ளாட்சி ேதர்தலில் தமிழக 
வாழ்வுரிைம கட்சிக்கு ேகமரா  
சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 27 மாவட்டங்
களில் உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி 
அைமப்புகளுக்கான ேதர்தல் 
வரும்  டிச.27 மற்றும் 29 ஆகிய 
ேததிகளில் நைடெபறுகிறது. 
இத்ேதர்தலுக்கான ேவட்புமனு 
தாக்கல் நாைளயுடன் நிைறவு 
ெபறுகிறது. இந்நிைலயில், பதிவு
ெசய்யப்பட்ட கட்சிகள் ேகாரும் 
சின்னங்கைள மாநில ேதர்தல் 
ஆைணயம் ஒதுக்கி வருகிறது.

இதுகுறித்து தமிழக வாழ்வு
ரிைமக் கட்சித் தைலவர் தி.ேவல்
முருகன் ெவளியிட்ட அறிக்ைக
யில், “உள்ளாட்சி ேதர்தலில் 
தமிழக வாழ்வுரிைமக் கட்சிக்கு
ேகமரா சின்னத்ைத தமிழ்நாடு 
மாநில ேதர்தல் ஆைணயம் வழங்
கியுள்ளது’’ என்றார். 

  2 ஆண்டுகளில் 
பணிகைள முடிக்க 
திட்டமிடப்பட்ட நிைலயில்,  
6 ஆண்டுகைள 
கடந்தும் இதுவைர 
பணிகள் முடியவில்ைல. 
இதனால், ெபாதுமக்கள் 
கடும் சிரமத்துக்கு 
ஆளாகியுள்ளனர்.

அரசியல் கட்சிகள், இதர அைமப்புகள் தங்களது நிகழ்ச்சி விவரங்கைள மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம்.மின்னஞ்சல் முகவரி:
press.release@hindutamil.co.in

 ெசன்ைனயில்  100-க்கும் ேமற்பட்ட இடங்களில் 

 மாணவர்களுக்கு விைளயாட்டு பயிற்சி
  ேராட்டரி சங்கம் ஏற்பாடு 

  ெசன்ைன 
 ெசன்ைனயில்  100-க்கும் ேமற்பட்ட
இடங்களில் 17 விதமான விைள
யாட்டுகளில்  மாணவர்களுக்கு 
பயிற்சி அளிக்க ேராட்டரி சங்கம் 
ஏற்பாடு ெசய்துள்ளது. இதற்காக 
‘ேகப்பிடல் விைளயாட்டு பயிற்சி 
விழா-2019’  என்ற திட்டத்ைத 
அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

ெசன்ைனயில் ேநற்று நைட
ெபற்ற நிகழ்ச்சியில்,   இந்தத் திட்
டத்ைத   நடிகர் ஜீவா  ெதாடங்கி
ைவத்தார்.  நலிவுற்ற விைள
யாட்டு வீரர்களுக்கான உபகரணங்
கைளயும் அவர் வழங்கினார். 
இத்திட்டம் குறித்து  ேராட்டரி சங்க
தைலவர் சதீஷ், ெசய்தியாளர்
களிடம்  கூறியதாவது:

விைளயாட்டுத் துைறயில் 
முன்ேனற முயற்சித்துவரும் 
மாணவ - மாணவியைர கண்ட

றியும் வைகயிலும், நலிவுற்ற குடும் 
பத்ைதச் ேசர்ந்த விைளயாட்டு 
வீரர்களின் கனவுகைள நனவாக்கும் 
வைகயிலும், ேராட்டரி கிளப் ஆஃப் 
ெசன்ைன சார்பில் ‘ேகப்பிடல்
விைளயாட்டு பயிற்சி விழா-2019’
என்ற திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளது.

தற்ேபாதுள்ள 17 விைளயாட் 
டுகளில் சிறந்த பயிற்சியாளர்
கைளக் ெகாண்டு, ெசன்ைனயில் 
100-க்கும் ேமற்பட்ட இடங்களில் 
பயிற்சி அளிக்கவுள்ேளாம். 6 முதல்
16 வயதுக்கு உட்பட்ேடாைர திற
ைமயான விைளாட்டு வீரர்களாக
தயார் ெசய்ய இந்த நடவடிக்
ைகைய எடுத்துள்ேளாம்.

இதற்காக ரூ.99 நுைழவுக் 
கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 
பயிற்சி உட்பட ேதைவயான 
உபகரணங்களும் விைளயாட்டு 

வீரர்களுக்கு இலவசமாக வழங்க 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ேகப்பிடல் விைளயாட்டு அறக்
கட்டைள மூலம் 7 ஆயிரம் குழந்
ைதகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட 
உள்ளது. நிகழ்ச்சியில் 200-க்கும்
ேமற்பட்ட சான்றளிக்கப்பட்ட பயிற்
சியாளர்கள் மற்றும் ஆதரவு 
ஊழியர்கள் பங்ேகற்க உள்ளனர்.

இதில்  பங்ேகற்க விரும்பு 
ேவார் ‘www.runadam.com’ என்ற
இைணயதளம் அல்லது ஆண்ட்
ராய்டு பயன்பாட்ைட பதிவிறக்
கம் ெசய்வதன் மூலம் பதிவு 
ெசய்யலாம். பங்ேகற்க விரும்பு
ேவார் தங்களுக்கு பிடித்த விைள
யாட்ைட ேதர்வு ெசய்து, தங்கள் 
அருகில் உள்ள இருப்பிடத்ைத 
பார்த்து ஆன்ைலனில் பதிவு 
ெசய்யலாம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

உடன் இணைந்து

வழங்கும்

SHANKAR
IAS ACADEMY
The Best IAS Academy In South India SINCE 2004

TM

உள்ளுவதெல்லா
ம் உயர்வுள்

்ளல

உடன் இணைந்து

வழங்கும்

கிரிக்ெகட் ேபாட்டியால் ேபாக்குவரத்தில் மாற்றம்
 ெசன்ைன

இன்று நைடெபறவுள்ள கிரிக்ெகட் 
ேபாட்டி காரணமாக வாலாஜா 
சாைலயில் ேபாக்குவரத்து 
மாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மற்றும் ேமற்கு 
இந்திய தீவுகளுக்கு இைடயிலான 
கிரிக்ெகட் ேபாட்டி இன்று ெசன்ைன 

ேசப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் 
கிரிக்ெகட் விைளயாட்டு 
ைமதானத்தில் நைடெபறவுள்ளது. 
இைதெயாட்டி பகல் 12.30 மணி 
முதல் இரவு 11 மணி வைர 
ெபல்ஸ் சாைல, பாரதி சாைல, 
ெகனால் சாைல, வாலாஜா 
சாைல, காமராஜர் சாைல 

ேபான்றவற்றில் ேபாக்குவரத்து 
மாற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
எனேவ இந்த ேபாக்குவரத்து 
மாற்றத்துக்கு வாகன ஓட்டுநர்கள் 
மற்றும் ெபாதுமக்கள் முழு 
ஒத்துைழப்பு அளிக்க ேவண்டும், 
என ேபாக்குவரத்து ேபாலீஸார் 
ேவண்டுேகாள் விடுத்துள்ளனர்.

  'சூடிக்ெகாடுத்த நாச்சியார்' தைலப்பில் நிவாஸ ேகாபால
மஹாேதசிகன் ஸ்வாமிகளின் உபந்யாஸம்:  ேவதாந்த
ேதசிகன் ேதவஸ்தானம், மயிலாப்பூர், மாைல 6.30 மணி

  பார்த்தசாரதி சுவாமி ஸபா சார்பில் 119-வது 
இைசப்ெபருவிழா ெதாடக்க விழா மற்றும் விருது வழங்கும் 
விழா: ெபரும்புதூர்  மத் பரமஹம்ச அப்பன் பரகல 
ராமானுஜ எம்பார் ஜீயர் சுவாமிகள் பங்ேகற்பு, வித்யா பாரதி 
அரங்கம், காைல 11.

 ெசன்டர் ஃபார் சாஃப்ட் பவர் மற்றும் ேதஜாஸ் ஃபவுண்ேடசன் 
சார்பில் புத்தக ெவளியீட்டு விழா: முன்னாள் தைலைம 
ேதர்தல் ஆைணயர் டி.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி, சின்மயா மிஷன் 
சுவாமி மித்ரானந்தா, அெமரிக்க ேயாகா ஆசிரியர் எடி 
ஸ்ெடர்ன் மற்றும் மதுசூதனன், கைலச்ெசல்வன் பங்ேகற்பு, 
ஒய்எம்ஐஏ ஹால், மயிலாப்பூர், மாைல 4.

 ெசன்ைனப் பல்கைல தமிழ் துைற சார்பில் வா.ெச.
குழந்ைதசாமி – குேலாத்துங்கன் தமிழ் ேமம்பாட்டு விருது 
வழங்கும் விழா: பல்கைலக்கழக வளாகம், காைல 10.

 மியூசிக் அகாடமி சார்பில் 93-ம் ஆண்டு இைசப்ெபருவிழா 
ெதாடக்க விழா: சிங்கப்பூர் தகவல் ெதாடர்புத் துைற 
அைமச்சர் எஸ்.ஈஸ்வரன், மியூசிக் அகாடமி தைலவர் என்.
முரளி உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்பு, டி.டி.கிருஷ்ணமாச்சாரி 
கைலயரங்கம், மியூசிக் அகாடமி, மாைல 5.

 தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடன் பைடப்பாளிகள் 
முன்ேனற்ற கட்சி இைணயும் விழா: ஜி.ேக.வாசன், 
ஞானேதசிகன், சரவணன் உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்பு, தமாகா 
கட்சி அலுவலகம், ேதனாம்ேபட்ைட, காைல 11.

 இலங்ைக ெஜயராஜ் நடத்தும் திருக்குறள் ெதாடர் வகுப்புகள்: 
மகரிஷி பள்ளி, டாக்டர் குருசாமி சாைல, ேசத்துப்பட்டு,
காைல 9.30.       

CHENNAI

  ேபாக்குவரத்து விதிமுைறகைள கைடப்பிடிக்க வலியுறுத்தி, ேவப்ேபரி ேபாக்குவரத்து காவல் துைற சார்பில், ெசன்ைன டவுட்டன் 
ேமம்பாலம் அருகில் ேநற்று நைடெபற்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட பள்ளி மாணவ - மாணவியர். உடன், காவல், 
ேபாக்குவரத்துத் துைற அதிகாரிகள். படம்: பு.க.பிரவீன்  
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