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முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–லின் இன்று ககடாளத்–தூர் சட்–்–மன்்ற கதடாகு–திக்கு உட்–பட்் திரு–விக 
நகர் கடாம–ரடா–ஜர் திரு–மண மண்–்–பத்–தில் 9 ஜஜடாடி–களுக்கு இல–வச திரு–ம–ணத்்த ந்த்தி 
்வத்–தடார். அரு–கில் அ்மச்–சர்–கள் ஜக.என் ஜநரு, பி.ஜக.ஜசகர்–படாபு.

தனது ததொகுதி நிதியில் சீரமைக்கப்பட்ட ைண்ட்பத்தில்

9 ஏழை ஜ�ோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் 
முதலவர் மு.க.ஸ்ோலின் ந்த்திழவத்தோர்

கபரம்–பூர், ஜம 26-
தனது  க � ொள த் –தூ ர்  
கதொகு–தி– நிதி–யில் இருந்து 
சீர –மைக்–�ப் –பட்ட திரு–
ைண ைண்–்ட–பத் –தில் 9 
ஏமை ஜேொடி–�ளுக்கு திரு–
ை–ணத்மத ந்டத்–தி–மைத்து 
முதல்–ைர் மு.�.ஸ்டொ–லின் 
ஜபசி–னொர்.

கென்மன திரு –வி�. 
ந�ர் பகு–தி–யில், க�ொளத்–
தூர் ெட–்ட–ைன்்ற உறுப்–
பி–னர் நிதி–யில் இருந்து 
சீரமைக்�ப்பட்ட திரு–ைண 
ைண்–்ட–பத்–தில் 9 ஜேொடி–
� –ளின் திரு –ை –ணத்மத 
முதல் –ைர் மு.� .ஸ்டொ –
லின் ந்டத்–தி–மைத்–தொர். 
அைர்–�ளுக்கு தங� தொலி 
உள்–ப்ட 33 ைம�–யொன 
சீர்–ை–ரிமெ கபொருட–�மள 
ைைங–கி–னொர்.

இதில் ,  முதல் – ை ர் 
மு.�.ஸ்டொ–லின் ஜபசி–ய–
தொ–ைது:

நொன் முதல்–மு–ம்ற–யொ� 
க�ொளத் –தூர் கதொகுதி 
ெட–்ட–ைன்்ற உறுப்–பி –ன–
ரொகி ஆய்வு ந்டத் –தி –ய –
ஜபொது இந்த ைண்–்ட–பம் 
ெமூ� விஜரொ –தி –� –ளொல் 
பொை–ம்டந்து கி்டந்–தது. 
�ொை –ரொ –ே –ரொல் 1966ம் 
ஆண்டு இந்த ைண்–்ட–பம் 
தி்றக்–�ப்–பட–்டது. நொன் 
இந்த ைண்–்ட–பத்மத சீர் 
கெய்–யக்–கூ–்டொது என்று 
அர–சி–யல் �ொழ்ப்–பு–ணர்ச்சி 

�ொர–ண–ைொ� சிலர் ைைக்கு 
கதொ்டர்ந் –த –னர். �ை� 
ைைக்–� –றி–ஞர்–�ள் மூலம் 
தீர்ப்பு கபற்று குளிர் ெொத–
னம், லிப்ட, பொர்க்–கிங 
ைெ –தி –யு –்டன் முழு–மை –
யொ� ைண்–்ட–பத்மத �டடி 
முடித்–துள்–ஜளொம். 700 ஜபர் 
ைமர ைண்–்ட–பத்–தில் அைர 
முடி–யும். ைண்–்ட–பத்மத சீர–
மைத்த பி்ற–கும் �ொை–ரொ–ேர் 
கபய–ரி–ஜலஜய ைண்–்ட–பம் 
இருக்–கி–்றது. அைர் தி்றந்து 
மைத்–த–தற்–�ொன �ல்–கைட–
டும் அப்–ப –டிஜய இருக்– 
கி–்றது.

 அர–சி –யல் ரீதி–யொ� 
ைட–டு–மின்றி தனிப்–பட்ட 
மும்ற–யி–லும் �ொை–ரொ–ேமர 
ைதிப்–ப–ைன் நொன். என் திரு–
ை–ணத்–துக்கு ஜநரில் ைந்து 
ைொழ்த்–தி–னொர் �ொை–ரொ–ேர். 
�ரு–ணொ–நிதி என் திரு–ைண 
அமைப்–பி–தமை �ொை–ரொ–ே–
ரி –்டம் க�ொடுத்–த–ஜபொது 
ஸ்டொ–லின்–சு–று–சு–றுப்–பொன 
இமள–ஞ–ரொ� இருப்–ப–தொ� 
ஜ�ள்–விப்–பட–டுள்–ஜளன். 
அை–ரது திரு–ை–ணத்–துக்கு 
ஜநரில் ைர ஆமெப்–ப–டு–கி–
ஜ்றன். ஆனொல் எனக்கு 
உ்டல் நலம் இல்–மலஜய 
என்–்றொர். உ்டஜன �ரு–ணொ–
நிதி, ‘’நீங–�ள் ைரு–ை–தொ� 
இருந்–தொல் திரு–ைண ைண்–்ட–
பத்–மதஜய ைொற்்ற தயொ–ரொ� 
இருக்–கி–ஜ்றன்–’’ என்–்றொர்.

இதன்–படி, �ொை–ரொ–ே–

ரின் �ொர் ைண–ஜை–ம்ட–
ைமர  ைரு–ை–தற்கு ஏற்–்ற–
ைொறு ஏற்–�–னஜை முடிவு 
கெய்–யப்–பட்ட ைண்–்ட–பத்–
தில் இல்–லொ–ைல், ைொற்று 
ைண்–்ட–பத் –தில் எனக்கு 
திரு–ை–ணத்மத �ரு–ணொ–நிதி 
ந்டத்தி மைத்–தொர். பொர–தி–
தொ–ென் கூறி–ய–படி ைண–ைக்–
�ள் வீட–டிற்கு விளக்–�ொ� 
நொட–டிற்கு கதொண்–்ட–ரொ� 
ைொழுங–�ள் என ைொழ்த்தி 
விம்ட–கப–று–கி–ஜ்றன். 

இவ்–ைொறு முதல்–ைர் 
ஜபசி–னொர்.

இதன்–பி–்றகு க�ொளத்–
தூர் ெட–்ட–ைன்்ற கதொகு–
திக்கு உட–பட்ட திரு–வி�.
ந�ர், பல்–ல–ைன் ெொமல–
யில் ‘’சிங–�ொர கென்மன 
2.0’’ திட்ட நிதி–யில் ரூ.2.83 
ஜ�ொடி ைதிப் –பீட –டில் 
�ொல் –பந்து மைதொ –னம் 
அமைப்–ப–தற்கு முதல்–ைர் 
மு.�.ஸ்டொ–லின் அடிக்–�ல் 
நொட–டி–னொர். 

இந்த நி�ழ்ச் –சி –யில், 
அமைச்–ெர்–�ள் ஜ�.என்.
ஜநரு, பி.ஜ�.ஜெ�ர்–பொபு, 
கென்மன ஜையர் பிரியொ, 
துமண ஜையர் ைஜ�ஷ்–கு–
ைொர், கென்மன ைொந–�–
ரொடசி ஆமண–யர் ��ன்–தீப் 
சிங ஜபடி, பகுதி கெய–
லொ–ளர்–�ள் நொ�–ரொ–ேன், 
ஐசி–எப் முரளி உள்–ளிட–
ஜ்டொர் �லந்–து–க�ொண்–்ட– 
னர்.

கசன்்னை, ஜம 26- 
�்டந்த ஏப்–ரல் ைொதம் ெை–ரன் 
ரூ.40 ஆயி–ரத்மத �்டந்–தது. ஏப்–
ரல் 18ம் ஜததி 1 கிரொம் தங–�த்–தின் 
விமல ரூ.5,025 ஆ� இருந்–தது. இந்–
த–நி–மல–யில், �்டந்த ைொரம் தங–
�ம் விமல திடீ–கரன அதி–�–ரிக்� 
கதொ்டங–கி–யது. அதன்–படி, ெை–ர–
னுக்கு ரூ.38 ஆயி–ரத்மத தொண்டி 
�ொணப்–பட–்டது. கதொ்டர்ந்து தங–
�ம் விமல அதி–�–ரித்து ைந்–தது. 

அந்–த–ை–ம�–யில், கென்–மன–
யில் ஜநற்று ஆப–ர–ணத் தங–�த்–
தின் விமல ெை–ரன் ரூ.38,440க்கு 
விற்–பமன கெய்–யப்–பட–்டது. 
இந்–த–நி–மல–யில், கென்–மன–யில் 
இன்று ஆப–ர–ணத் தங–�த்–தின் 
விமல கிரொ–முக்கு ரூ.40 கும்றந்து, 
ெை–ர–னுக்கு ரூ.320 கும்றந்–தும் 
விற்–பமன கெய்–யப்–பட–்டது. 
அதன்–படி, ஆப–ர–ணத் தங–�த்–
தின் விமல ெை–ர–னுக்கு ரூ.38,120 
என விற்–ப–மன–யொ–கி–யது. 

கசன்–்னை–யில் இன்று பிர–த–மர் ஜமடாடி பங்–ஜகற்–கும் விழடா ந்்–கப–றும் இ்த்–தில் பலத்த ஜபடாலீஸ படாது–கடாப்பு 
ஜபடா்ப்–பட்–டுள்–ளது. அடுத்–த–ப–்ம்: அவ்ர வர–ஜவற்–கும் வித–மடாக சிவடா–னைநதடா சடா்ல கநடு–கி–லும் வடா்ழ 
மரங்–கள் கட்–்ப்–பட்–டுள்–ளது.

பிரதமர் மமோடி இனறு மோ்ை...    3-ம் பக்க சதோடர்ச்சி

உரு–ைொக்–�ப்–ப–்ட–வுள்ள 6  திட–்டங–
�ளுக்கு பிர–த–ைர் அடிக்–�ல் நொட–
டு–ைொர். இதில் 262 கிஜலொ–மீட–்டர் 
தூர  கபங–�–ளூரு - கென்மன 
விமர–வுச்–ெொமல ரூ.14,870 ஜ�ொடி 
கெல–வில்  உரு–ைொக்–�ப்–ப–்ட–வுள்–
ளது.

�ர்–நொ–்ட�ொ-ஆந்–திரொ-தமிழ்–
நொடு ைழி–யொ� கெல்–லும்  இந்த 
ெொமல கபங–�–ளூ–ருக்–கும், கென்–
மனக்–கும் இம்ட–யி–லொன பயண 
ஜநரத்மத 2 முதல் 3  ைணி ஜநரம் 
கும்றக்–கும். கென்மன தும்ற–மு–
�த்–மத–யும், ைது–ர–ைொ–ய–மல–யும் 
இமணக்–கும்  (என்–எச்-4), 21 கி.மீ. 
தூர ஈர–டுக்கு, நொன்–கு–ைழி உயர்–

ைட–்டச்–ெொமல, ரூ.5850  ஜ�ொடி 
கெல–வில் �ட–்டப்–ப–டும். இந்த 
திட–்டத்–தின் மூலம், கென்மன 
தும்ற–மு–�த்–துக்கு ெரக்கு ைொ�–
னங–�ள்  24 ைணி ஜநர–மும் தஙகு 
தம்ட–யின்றி கென்–று–ைர முடி–யும்.

கநர–லூரு-தர்–ை–புரி பிரி–வில்  
(என்.எச்-844) 94 கி.மீ. தூரத்–துக்கு 
4 ைழிச்–ெொமல, மீன்–சு–ருடடி-
சிதம்–ப–ரம்  பிரி–வில் (என்–எச்-227) 
31 கி.மீ. இரு–ை–ழிச்–ெொமல ஆகி–
யமை மும்றஜய ரூ.3870 ஜ�ொடி  
ைற்–றும் ரூ.720 ஜ�ொடி–யில் அமைக்–
�ப்–ப–்ட–வுள்–ளது. இது அந்–தந்–தப் 
பகு–தி–�–ளில்  தம்ட–யற்்ற ஜபொக்–

கு–ை–ரத்–திற்கு கபரி–தும் உத–வும். 
இந்த நி�ழ்ச்–சி–யில் கென்மன  
எழும்–பூர், ரொஜைஸ–ை–ரம், ைதுமர, 
�ொட–பொடி ைற்–றும் �ன்–னி–யொ–கு–ைரி 
ஆகிய 5 ரயில் நிமல–யங–�–ளின் 
ைறு–சீ–ர–மைப்பு பணி–�ளுக்–கும் 
அடிக்–�ல் நொட–்டப்–ப–டும். இந்த 
திட–்டம் ரூ.1800 ஜ�ொடி கெல–வில் 
முடிக்–�ப்–ப–டும். இந்த  ரயில் நிமல–
யங–�ள் நவீ–னப்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–ை–து–
்டன், பய–ணி–�ளுக்–�ொன ைெ–தி–
யும் ஜைம்–ப–டுத்–தும்  ஜநொக்–�த்–தில் 
இத்–திட–்டம் ஜைற்–க�ொள்–ளப்–ப–டு–
கி–்றது. ரூ.1,400 ஜ�ொடி ைதிப்–பில்  
கென்–மன–யில் உரு–ைொக்–�ப்–ப்ட 
உள்ள பல்–முமன ெரக்கு ஜபொக்–

கு–ை–ரத்து  பூங–�ொ–வுக்–கும் பிர–த–ைர் 
இன்று அடிக்–�ல் நொட–டு–கி–்றொர். 
இது தம்ட–யற்்ற  ெரக்கு ஜபொக்–
கு–ை–ரத்–துக்கு ைழி–ை–குப்–ப–து–்டன், 
பல்–ஜைறு  கெயல்–பொ–டு–�ளுக்–கும் 
உத–வும்.

விைொ – வுக்கு முதல் –ைர் 
மு.�.ஸ்டொ–லின் தமலமை தொங–
கு–கி–்றொர். தமி–ை� �ைர்–னர் ஆர்.
என்.ரவி முன்–னிமல ைகிக்–கி–்றொர். 
ஒன்–றிய ெொமல ஜபொக்–கு–ை–ரத்து 
ைற்–றும் கநடுஞ்–ெொ–மலத்–தும்ற 
அமைச்–ெர் நிதின் �ட–�ரி, ஒன்–
றிய ரயில்ஜை த�–ைல் கதொ்டர்பு, 
மின்–ன–ணுவி–யல் ைற்–றும் த�–ைல் 

கதொழில் நுட–பத் தும்ற அமைச்–
ெர் அஸ–வினி மைஷ்–ணவ், ஒன்–
றிய கபட–ஜரொ–லி–யம் ைற்–றும் 
இயற்ம� எரி–ைொயு, வீட–டு–ை–ெதி 
ைற்–றும் ந�ர்ப்–பு்ற விை–�ொ–ரங–�ள் 
தும்ற அமைச்–ெர் ஹர்–தீப்–சிங பூரி, 
ஒன்–றிய இமண அமைச்–ெர்–�ள் 
வி.ஜ�.சிங, எல்.முரு–�ன், தமி–ை� 
கபொதுப்–ப–ணித்–தும்ற அமைச்–
ெர் எ.ை.ஜைலு ைற்–றும் தமி–ை� 
அமைச்–ெர்–�ள், எம்–பிக்–�ள், எம்–
எல்–ஏக்–�ள், பல்–ஜைறு அர–சி–யல் 
�டசி தமல–ைர்–�ள் உள்–ளிட்ட 
ஏரொ–ள–ைொ–ஜனொர் பங–ஜ�ற்–கின்–்ற–
னர். பிர–த–ைர் ஜைொடி, இன்று 
கென்மன ைரு–ை–மத–கயொடடி 
ைர–லொறு �ொணொத ஜபொலீஸ 
பொது–�ொப்பு ஜபொ்டப்–பட–டுள்–
ளது. பிர–த–ைர் பய–ணம் கெய்–யும் 
பொமத–யில் பய–ணம் கெய்–யும், 
ைொ�ன ஓட–டி–�ள் ைொற்று ைழி–
யொ� கெல்ல ஜைண்–டும் என்–றும் 
அறி–வு–றுத்–தப்–பட–டுள்–ளது.

5 அடுககு மபோலீஸ் போது–்கோப்பு
பிர–த–ம–ரின் தமி–ழக வரு–கககை முன்–னிட்டு சென்கனை ப�ோலீஸ் 

கமி–ஷ–னைர் ெங்–கர் ஜிவோல் தகை–கம–யில் 5 கூடு–தல் கமி–ஷ–னைர்–கள், 8 
இகை கமி–ஷ–னைர்–கள், 29 துகை கமி–ஷ–னைர்–கள் மற்–றும் ப�ோக்–கு–வ–
ரத்து ப�ோலீ–ெோர், ஆயு–தப்–�கை, கமோணபைோ, தமிழ்–நோடு சிறப்பு கோவல் 
�கை–யி–னைர் எனை சமோத்–தம் 22 ஆயி–ரம் ப�ோலீ–ெோர் �ோது–கோப்பு �ணி–யில் 
ஈடு–�ட்–டுள்–ள–னைர். பமலும், நிகழ்ச்சி நகை–ச�–றும் பநரு உள் விகள–ைோட்டு 
அரங்–கம் முதல் பிர–த–மர் வரும் அகை–ைோர் ஐஎன்–எஸ் கமதோ–னைம் வகர 
ெோகை சநடு–கி–லும் 5 அடுக்கு ப�ோலீஸ் �ோது–கோப்பு ப�ோைப்–�ட்–டுள்–ளது. 

பநரு உள்–வி–கள–ைோட்டு அரங்–கில் நிகழ்ச்–சிகை முடித்–துக்–சகோணடு 
பிர–த–மர் இரவு 7.05 மணிக்கு கோர் மூைம் ெோகை மோர்க்–க–மோக புறப்–�ட்டு 
அகை–ைோர் ஐஎன்–எஸ் கைற்–�கை தளத்–திற்கு வந்து, பின்–னைர் செலி–கோப்–
ைர் மூைம் 7.35 மணிக்கு சென்கனை விமோனை நிகை–ைம் செல்–கி–றோர். 7.40 
மணிக்கு இந்–திை விமோனை �கைக்கு செோந்–த–மோனை தனி விமோ–னைம் மூைம் 
சைல்லி புறப்–�–டு–கி–றோர். இன்று இரவு 10.25 மணிக்கு சைல்லி விமோனை 
நிகை–ைத்கத பிர–த–மர் பமோடி சென்–ற–கை–வோர்.

தங்கம் விலை  
சவரனுக்கு ₹320 சரிவு  

அலைத்து 
சிக்ைல்களும் 
மேம்்படுத்தப்படும்

தோம்பரம் மபோலீஸ் 
்கமிஷனைர் ரவி த்கவல்

தடாம்–ப–ரம், ஜம 26-
க ென்மன  கு ஜ ர ொ ம் –
ஜபடம்ட ஜபருந்து நிமல–யம் 
அருஜ� ஜிஎஸடி ெொமல–யில் 
புதி–தொ� கபொருத்–தப்–பட–
டுள்ள எல்–இடி சிக்–னமல 
ஜநற்று தொம்–ப–ரம் ைொந–�ர 
�ொைல் ஆமண–யர் ரவி 
இயக்–கி–மைத்து, ைொ�ன 
ஓட –டி –�ளுக்கு ெொமல 
பொது–�ொப்பு குறித்த விழிப்–
பு–ணர்வு ஸடிக்–�ர்–�மள 
ைைங–கி–னொர்.

பின்–னர் அைர் நிரு–பர்–�–
ளி–்டம் கூறு–ம�–யில், ”ைொ�ன 
ஓட–டி–�ள் தூரத்–தில் இருந்து 
பொர்க்–கும்–ஜபொது கதளி–ைொ� 
கதரி–யும் ைம�–யில் குஜரொம்–
ஜபட–ம்ட–யில் எல்–இடி 
சிக்–னல் கபொருத்–தப்–பட–
டுள்–ளது. இது ஜெொதமன 
முயற்சி. தொம்–ப–ரம் ைொந–
�ர �ொைல் ஆமண–ய–ர� 
எல்மல முழு–ை–தும் இஜத 
மும்ற–யில் எல்–இடி சிக்–னல் 
அமைக்–�ப்–ப–டும். ெொமல 
ஒழுஙம� எப்–ஜபொது ெரி–கெய்–
கி–ஜ்றொஜைொ அப்–ஜபொ–து–தொன் 
ெட–்டம் - ஒழுஙகு சி்றப்–பொ� 
இருக்–கும். தமி–ை–�த்–தில் ஒரு 
லட–ெத்து 44 ஆயி–ரம் �ொை–
லர்–�ள் உள்–ள–னர். அதில் 
ஜபொக்–கு–ை–ரத்து �ொை–லர்–�ள் 
12 ஆயி–ரம் ஜபர்–தொன் இருப்–
பொர்–�ள். ஜபொக்–கு–ை–ரத்து 
தும்ற–யில் 40 ஆயி–ரம் �ொை–
லர்–�ள் நிய–மிக்–�ப்–ப–்ட–ஜைண்–
டும். குற்–்றப்–பி–ரி–வுக்கு 40 
ஆயி–ரம் �ொை–லர்–�ளும், ெட–
்டம்-ஒழுஙகு பிரச்–மனக்கு 
60 ஆயி–ரம் �ொை–லர்–�ளும் 
நிய–மிக்–�–ஜைண்–டும்.

ஜபொக்–கு–ை–ரத்து �ொை–லர்–�–
ளின் பஙகு மி�–வும் அை–சி–
யம். அதி–ஜை–�ம், மூன்று ஜபர் 
ஒஜர மபக்–கில் பய–ணிப்–பது 
ஜபொன்்ற ஜபொக்–கு–ை–ரத்து விதி–
மீ–்றல்–�மள �ண்–�ொ–ணித்து 
ந்ட–ை–டிக்ம� எடுத்து ைரு–
கி–ஜ்றொம். கைளி–நொ–டு–�–ளில் 
ெொமல விதி–�மள அமன–ை–
ரும் �ம்ட–பி–டிக்–கி–்றொர்–�ள். 
ஆனொல் இஙகு சிக்–னல்–�–
ளில் �ொை–லர்–�ள் இல்மல 
என்–்றொல் ைதிக்–�ொ –ைல் 
கெல்–ைது ந்டக்–கி–்றது. ஒருங–
கி–மணந்த ஜபொக்–கு–ை–ரத்து 
ஜைலொண்மை திட–்டம் 
மூலம் அமனத்து சிக்–னல்–
�ளும் ஜைம்–ப–டுத்–தப்–ப–டும். 


