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உள்ளாட்சித் தேரேலுக்ளான அறிவிப்பு்ள வெளியளான 
அடுத்ேநளாத் அதிமு் தெட்்ளா்ர ் ட்டியல் வெளியிட்்டது. 

அதே தெ்த்தில் ் ட்சி்ள சளாரபில் தெட்்ளா்ர்ள அறிவிக்ப்்ட்்ட 
தேரேல் ் லை்ட்டியது. தெட்புமனு ேளாக்ல் வசய்துவிட்டு, அடுத்து 
சிை தினங்ளில் ெளாககுப்்திவு ந்டக் இருநே நிலையில், 
உள்ளாட்சி தேரேல் அறிவிப்்ளாலைககு வசனலன உயரநீதிமன்றம் 
ேல்ட விதித்து தீரப்பு ெழஙகியது வசனலன உயரநீதிமன்றம். 

இநேத் தேரேலில் முல்றயளா் இ்டஒதுககீடு வசய்யப்்்டவில்லை 
என திமு் சளாரபில் வேளா்டரப்்ட்்ட ெழககில் இப்்டி ஒரு உத்ேரலெ 
நீதிமன்றம் பி்றப்பித்ேது. இதே குற்றசசளாட்ல்ட திருசசியில் திமு் 
மட்டும் இல்ைளாமல் அதிமு் உளளிட்்ட அலனத்துக்ட்சியினரும் 
வசளால்கி்றளார்ள. உள்ளாட்சி தேரேல் வேளா்டர்ளான ெழககில், 

வசனலன மளாந்ரளாட்சியில் ்ழஙகுடியினருககு ஒரு இ்டம் 
கூ்ட ஒதுக்ப்்்டவில்லை. திருசசி தமயர ்ேவி வேளா்டரநது 
வ்ண்ளுககு ஒதுக்ப்்டுகின்றது உளளிட்்ட 20 ்ளாரைங்ள 
முன லெக்ப்்ட்டுள்து. இேலன உைரநே நீதிமன்றம் ேமிழ்ம் 
முழுெதும் ேல்ட உத்ேரவு பி்றப்பித்துள்து. 

திருசசி மளாந்ரளாட்சி நளானகு த்ளாட்்டங்ள, 65 ெளாரடு்ல் 
உள்்டககி வசயல்்டுகி்றது. ்்டநே 1996 உள்ளாட்சி தேரேல் 
முேல் தமயர ்ேவி வ்ளாதுப் பிரிவு வ்ண்ளுககு உரியேளா் 
மளாற்றப்்ட்்டது. அேனபி்றகு வேளா்டரசசியளா் ந்டநே நளானகு 
உள்ளாட்சி தேரேலில் தேரேலில் அதே பிரிவு இருநதுெருகி்றது. 

இநே முல்றயும் நிலையில் மீணடும் ேறத்ளாலேய உள்ளாட்சி 
தேரேலிலும் வ்ண வ்ளாது பிரிெளா் அறிவிக்ப்்ட்டு, பி்றகு 
தேரேல் ேல்ட வசய்யப்்ட்டுள்ேளால், ஏற்னதெ இநே முல்ற 
தமயர ்ேவிககு வ்ளாதுப்பிரிவு வ்ண என்து ஆைளா் 
மளாற்றப்்்டைளாம் என தமயர ் ேவிககு ் ளாய் ந்ரத்தியெர்ளுககு 
மீணடும் அநேக ்னவு துளிர வி்ட ஆரமித்துள்து. 

 ்்டநே தேரேலில் தேரெளான 43 அதிமு் ்வுனசிைர்ளில் 
22 த்ருககு மட்டுதம இநே முல்ற சீட் ெழங்ப்்ட்டுள்து. 
அதில் ஶ்ரீரங்ம் 1ெது ெளாரடில் த்ளாட்டியிட்்ட ்வுனசிைர 
்டளாக்டர ேமிழரசி, முனனளாள தமயர வெயளா, ேமளா்ளாவில் இருநது 
விைகி அதிமு்வில் தசரநே சிை நளாட்்ளிதைதய 44-ெது ெளாரடு 

தெட்்ளா்ரளா் அறிவிக்ப்்ட்டுள் முனனளாள தமயர சளாரு்ளாைளா 
வேளாணல்டமளான உளளிட்த்டளார தமயர ்னவில் இருநேளார்ள.

 திமு் சளாரபில் விெயளா வெயரளாஜ், விெயவைட்சுமி ் ணைன, 
்விேளா வசல்ெம்,  ஆகிதயளார த்ளாட்டியில் உள்னர. தமயர 
்ேவி ்ேவிலயப் பிடிக் தெணடுமளானளால் முேலில் ெளாரடு 
தேரேலில் வெறறிவ்்ற தெணடும் எனகி்ற முலனப்பில் 
்்மி்றஙகியுள்ளார்ள. 

ஏற்னதெ மளாந்ரளாட்சி ெளாரடு 44ல் ஒரு முல்றயும், திமு -்
ேமளா்ளா கூட்்டணியின த்ளாதும் சளாரு்ளாைளா திருசசி தமயரளா் 
்ேவி ெகித்ேளார. இெர கூடுேல் நம்பிகல்தயளாடு இருககி்றளார. 

ஆனளால் தேரேல் ேளளிப்த்ளானேளால் மளாற்றம் ெரும் என 
நிலனககும் திருசசி அரசியல்ெளாதி்ள மீணடும் ்்மி்றஙகி 
உள்ளார்ள. 

திருசசி தமயர ் ேவி ஆண்ளுககு ஒதுக்ப்்ட்்டளால், அநே 
இ்டத்லே பிடிக் முனனளாள மளாெட்்ட வசயைளா்ர மதனளா்ரன 
்ளாய் ந்ரத்தி ெநேளார. இப்த்ளாது அெர அலமதியளா் உள்ளார. 
இநநிலையில் துலை தமயர சீனிெளாசன, மளாெட்்ட இல்ஞரணி 

வசயைளா்ர ்ளாரத்தித்யன, ்ளாசல்ற வசயைளாய்ர ஏரப்த்ளாரட் 
விஜி,  த்ளாட்்டத்ேலைெர்ள  ஞளானதச்ரன, மதனளா்ர, 
கிருஷைமூரத்தி, உளளிட்த்டளார அதிமு்விலும், அதேத்ளால் திமு் 
ேரப்பில் முனனளாள துலை தமயர அன்ழ்ன, உளளிட்த்டளாரும் 
எதிர்ளாரப்பில் உள்ளார்ள. 

ஏற்னதெ உள் அரசளாலை ரத்து வசய்யப்்ட்்டேளால் புதிய 
அரசளாலையில் திருசசி மளாந்ரளாட்சி தமயர ்ேவியில் மளாற்றம் 
ெரும் என நம்பிகல்யில் இருககி்றளார்ள. 

இதே த்ளாை  தெட்்ளா்ர்்ளா் அறிவிக்ப்்ட்்டெர்ளில் ் ைர 
தமயர ்னவில் இருநேெர்ள உளளிட்்டெர்ள ே்டளாைடியளா் 
விறுவிறுவெனறு சிை ் ை ை்ரங்ல் சிை நளாட்்ளிதை சரரரரர 
என வசைவு வசய்துவிட்்டனர. அெர்ள  எல்தைளாரும் உள்ளாட்சி 
தேரேலில் மீணடும் மளாற்றம் ஏற்ட்்டளால் நம்முல்டய ெளாரடு 
மளாற்றம் ெருதம இேனளால் இதுெலர  வசைவு வசய்ேது எல்ைளாம் 
அவெ்வு ேளானளா ?  எனகி்ற ்ை்த்தில் மீணடும் முேல்ை 
இருநே எனகி்ற ்ை்த்தில் இருககி்றளார்ள. 

மளாற்றம் ெருமளா  ெரளாேளா என்து சிை ெளாரங்ளில் வேரியும்

திருச்சியின்  ஆளுமைகமை நாம் ஒவ்வாரு இதழிலும் 
அறிமுகப்படுததவுள்ைாம். இநத வாரததுககான 
ஆளுமையான இவமர உஙகளுககு ்தரிகிறதா? இலமலை, 
்தரிநது ்காளை ்வண்டும் எனில 5 -ம் ்பககம் வாருஙகள... பக்கம் 5-ல்

திருச்சி மாநகராட்சிக்கு மாற்றம் வருமா...? 
கலககத்தில் வேட்பாளரகள்  

தூய்மையான நகரஙகள் பட்டியலில்
திருச்சி மைாநகரம் 2-வது இடம்...

கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வதன் அடிப்பளையில், 
தூயளமயான நகரஙகள் ்பட்டியலில், திருச்சி 
மாநகரம், இந்தியாவிலேலய இரணைா்வது 

இைதளத பிடிததுள்ைது.
மததிய அரசின், 'சு்வச் ்பாரத' திட்ைததின்்படி, நாட்டில் 

உள்ை, 29 மாநிேஙகள், ஏழு யூனியன் பிரலதெஙகளில் 
உள்ை, 476 முதல் தரமான நகரஙகளில், 

சுகாதார ்பணிகள் ்பற்றி ஆயவு 
லமற்சகாள்ைப்பட்ைது. நகர மககளுககு 
வினிலயாகிககப்படும் குடிநீரின் தரம், 
அசுததமான தணணீரால் லநாய 

்பாதிதது இறபல்பாரின் எணணிகளக, 
கழிவுநீர் மற்றும் திைககழிவு லமோணளம 

ஆகிய்வற்றின் அடிப்பளையில் ஆயவு நைததப்பட்ைது. 
அந்த ஆயவுககு பின், மததிய அரசு ச்வளியிட்டுள்ை 
தர்வரிளெ ்பட்டியலில், கர்நாைகா மாநிேம், ளமசூரு 
நகரம் முதலிைதளதயும், திருச்சி மாநகரம் இரணைா்வது 
இைதளதயும் பிடிததுள்ைது. பீஹார், மததிய பிரலதெம், 
ஒடிொ ஆகிய மாநிேஙகள், இந்த ்பட்டியலில் பின்னுககு 
தள்ைப்பட்டு உள்ைன.

 1860-ல் வெளிெந்த அமிழ்தெர்சனி 
என்ற இ்தழ திருச்சியின மு்தல் இ்தழ.
 ஜேம்ஸ் என்ற ஆங்கிஜ�ோ இநதியர 

1941 ம் ஆண்டு திருச்சியில் 
இருநது பிரிட்டிஷ் ரோணுெத்தில் 
பணியோற்றினோர.
 திருச்சி மோெட்்டத்திற்கு புகழ 

ஜ்சரத்்த வித்ெோனகளில் முசிறி 
சுப்பிரமணிய அயயர. 1939ம் ஆண்டு 
்சங்கீ்த க�ோநிதி விருதும் 1971ம் 
ஆண்டு பத்மபூஷண் பட்்டமும் வபற்்றெர.

முசிறி சுப்பிரமணிய 
அயயர்.

அரசியல் ரகசியமும் 
அவசியமும்...

கக.என்.கநரு 

நம்மை திருச்சி  
Digital e paper  

இப்பாது  
ஆன்-்ைனில்
www.angusam.com

நம்மை திருச்சி 
விளம்பரஙகள்
த�ாடர்புக்கு...

nammatrichy2016@gmail.com

83 00 06 50 14
82 20 00 10 05
98 42 41 00 90

குழந்தைக்ைக் 
கிழிக்ககாதீரகள்

தமிழகத்தின் பிரபலமான விஜய்  
த�ாலலககாட்சியில் மிகபதபரிய 
பிரமமாண்டமான பா்டல் பபாட்டியின் �குதிச் 

சுற்றில் 8வயது குழநல� ப�ால்வி அல்டகிறாள். 
ப�ால்வியின் வலியில் அழுகிறாள். . . . 

குழநல�யின் அழுலகலய உருககமான பின்னணி 
இலையு்டன் ஒளிபரபபு தைய்கிறது அந�ச் பைனல் �னது 
டி.ஆர்.பி. பரட்டுககாக. காணும பார்லவயாளர்கள் 
கணணும கலங்குகிறது. இப�ாடு அந� பைனலின் 
ஒளிபரபபு நிற்கவில்லல. அந� குழநல�யின் �ாய், 
�நல�யும அப� உருககமான இலையு்டன் அழும 
காட்சி ஒளிபரபபாகிறது. 

இன்னும பார்லவயாளர்கள் பரி�ாபம அந�க 
குழநல�யின் பமல் விழுகிறது. இ�லனப பார்ககும ஒரு 
முழு ஆளுலமத்�ன்லம தகாண்ட �ாய், �நல�ககு 
சிரிபபு�ான் வரபவணடும. �ன் பிள்லள ப�ாற்று 
நிற்குமபபாது ‘அழா�்டா. . . இது கல்டசி அல்ல. 
இன்னும ஆயிரம களம உனககு உணடு’ என்று �ட்டிக 
தகாடுத்து ஆறு�ல் தைால்ல பவணடிய தபற்பறாரும 
பைர்நது அந�க குழநல�யின் ப�ால்வியில் அழுவது 
அந�க குழநல�லய பகாலழயாய், �ான் ப�ாற்றால் 
ப�ாற்றது�ான் என்ற மனநிலலலய உருவாககும 
பபாககு�ான் ைமூகத்தில் தபருகி வருகிறது. 

உணவில், உல்டயில், கல்வியில், விலளயாட்டில், 
நட்பு வட்்டத்தில் ஒபபீட்டு மனநிலலயில் 
குழநல�கலள இயநதிரமாய் மாற்றி மதிபதபணகளிலும, 
ைான்றி�ழகளிலும, லகத்�ட்்டலிலும மகிழும தபற்பறார் 
அந� குழநல�யின் �னித்திறலம, கல்வி ஆற்றல், 
ஆளுலமப பணபு இவற்லறக கணடுபிடிககாமல் 
இன்லறய நுகர்வு கல்வி கலாச்ைாரத்திற்கு பலி 
தகாடுத்துவிட்டு நாலளய பவலல வாய்பபுககாக 
�வம இருநது வாழகலக கல்வியில் ப�ாற்றுபபபான 
குழநல�கலள உருவாககி வருகிபறாம. 

தபற்பறார் மாற பவணடிய சூழல் வநதுவிட்்டது. 
குழநல� வளர்பபு, கல்வி, குழநல�களுககு எதிரான 
பாலியல் வன்முலற இவற்லற புதிய பகாணத்தில் 
அணுகி, தபற்பறார்களாகிய நம வழியாக வந� 
புனி� ஆன்மாககலள (குழநல�கலள) வளர்கக 
பவண்டாம... உயர்த்துபவாம. அதுபவ குழநல�கள் 
தின விழா தகாண்டாட்்டத்தின் உணலமயான 
அர்த்�மாகும. நன்றி. -ஆசிரியர்

புனிதவள்ளி 
பழனியாண்டி

எமிலி ரிச்சர்ட் ்சாருபாலா 
ததாண்்டைமான் எஸ்.சுஜாதா எம்.எஸ்.ஆர்.தஜயா

1996 - 2000 2001 2001 - 2005
2006 - 2009

2010 - 2011 2011 - 2016

இதுவ்ர இருநத மமயர்்கள்
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கடந்த 26ந த்ததி திருச்சி பிஷப் 
ஹைமன் நிஹைவு த்தொடக்கப்்பள்ளி 
குழநஹ்த்களுடன் தீ்பொவளி 

த்கொணடொடடம் நஹடத்பற்றது. 
இ்றகு்கள் அஹமப்பின் சொர்பில் 
நஹடத்பற்ற இந்தக த்கொணடொடடத்தில், 
இன்்ஸத்பகடர் த்பரியசொமி, திருச்சி 
மொவடட எச்.ஐ.வியுடன் வொழதவொர் 
கூடடஹமப்பின் இயககுநர் 
்தமிழ, இ்றகு்கள் அஹமப்பின் 
நிறுவைர் ரொபின் ஆகிதயொர் 
்கலநதுத்கொணடைர். அங்குள்்ள 
75மொணவர்்களுககு புத்்தொஹட்கள் 
வழங்்கப்்படடது. அவறஹ்ற உடுத்தி 
வந்த குழநஹ்த்களுடன், விஹ்ளயொடி, 
டொன்்ஸ ஆடி ்கஹல நி்கழச்சிஹய நடத்தி 
தீ்பொவளி த்கொணடொடிைொர்்கள். அந்த 
குழநஹ்த்களும், விழொககுழுவிைரும் 
ஆட விழொ ்கஹ்ளக்கடடியது. 

ஸ்வீட் எடு க�ொண்ொடு

்கடந்த 27-நத்ததி, திருச்சி புத்தூர் 
திருமண மணட்பத்தில் எய்ம் டூ ஹை 
(Aim to High)எனும் அ்றக்கடடஹ்ள 
சொர்பில் ஏஹழ எளிய குழநஹ்த்கத்ளொடு 
தீ்பொவளி த்கொணடொடடம் நஹடத்பற்றது. 
த்ப்ஸபுக மூலம் இஹணந்த நண்பர்்கள், 

அ்றக்கடடஹ்ளயொ்க ்பதிவு தசய்து ்பல நல்ல 
விசயங்்கஹ்ள தசய்துவருகின்்றொர்்கள். 

இந்தக குழுவில் திருச்சி மடடுமல்லொமல் சிங்்கப்பூர், 
மதலசியொ, து்பொய் எை ்பல நொடு்களில் உள்்ளவர்்கள் 
உறுப்பிைர்்க்ளொ்க சம்்ப்ளத்தில் ஒரு ்பகுதிஹய ஒதுககி 
்பல ்கொரியங்்கஹ்ள தசய்கி்றொர்்கள். 

இந்தக குழுவின் ்தஹலவர் நந்தத்கொ்பொல், நிறுவைர் 
தமொ்கன் விடியல் வங்கியின் தமலொ்ளர் தரத்ைகுமொர் 
உள்ளிடதடொர் ்தஹலஹமயில் 50ககும் தமற்படட 
ஏஹழககுழநஹ்த்களுககு புத்்தொஹட, இனிப்பு, ்கொர 
வஹ்க்கள் வொங்கி குழநஹ்த்களுககு வழங்கிைொர்்கள். 

மனித நேய தீபொவளி 

்கடந்த 23-ம் த்ததி திருச்சி புத்தூர் நொல்தரொடு 
சணமு்கொ திருமண மணட்பத்தில் எச்.ஐ.வி 
்பொதிக்கப்்படடவர்்களுடன் தீ்பொவளி த்கொணடொடடம் 

நஹடத்பற்றது. திருச்சி மொவடட எச்.ஐ.வியுடன் 
வொழதவொர் கூடடஹமப்பு சொர்பில் நஹடத்பற்ற 
இந்த விழொவில் இயககுநர் ்தமிழ, வழக்கறிஞர் 
தெயநதிரொணி, தரொடடரி சங்்க முன்ைொள் ்தஹலவர் 
்பஞசநொ்தன், தயொ்கொ விெயகுமொர் மறறும்  
பி.எ்ஸ.ஆர்.அ்றக்கடடஹ்ள நிர்வொகி  
தஷக அப்துல்லொ ஆகிதயொர் ்கலநதுத்கொணடைர். 

எச்.ஐ.வி.யொல் ்பொதிக்கப்்படட 225 குழநஹ்த்கள் 
மறறும் அவரது த்பறத்றொர்்களுடன் ்கலநது 
த்கொணடவர்்களுககு புத்்தொஹட்களும், இனிப்பு்களும் 
வழங்்கப்்படடது. 

அந்தக குழநஹ்த்கள் மகிழச்சி அஹடயும் 
வஹ்கயில் ்கலநது த்கொணட குழநஹ்த்கள் 
மு்தல் த்பரியவர்்கள் வஹர ்படடொசு தவடித்தும் 
மத்்தொப்பு்கஹ்ளக த்கொளுத்தியும் தீ்பொவளி 
்பணடிஹ்கஹயக த்கொணடொடிைர்.

சுட்டி�ந�ொடு 
க�ோலோ�லம்...

Aim to High அறக்கட்டளை சார்பில் திருச்சி புத்தூர் திருமண மண்டபத்தில் 
குழநளதை்களு்டன் நள்டபபறற தீபாவளி ப்காண்டாட்டம்.

களைககட்டிய தீபாவளி

Aim to High அறக்கட்டளை 
சார்பில் திருச்சி புத்தூர் திருமண 
மண்டபத்தில்குழநளதை்களு்டன் நள்டபபறற 
தீபாவளி ப்காண்டாட்டம்.

திருச்சி பிஷப் ளைமன் நிளைவு 
பதைா்டக்கப்பள்ளி குழநளதை்களு்டன் 
ந்டைமாடி தீபாவளி ப்காண்டாடிய 
இறகு்கள் அளமப்பிைர்.



3நவம்பர் I

க�ொடுத்த வொக்� 
�ொப்ொற்றிய  
அன்பில் மக�ஷ்... 
தந்தயின் மரணத்திற்கு 
பிறகு சென்்னைவாசியானை 
அன்பிலமகேஷ் திருவரம்பூர் 
சதாகுதியில க�ாட்டியிட்்ட 

க�ாது இவ்ர செயிகே வசொ சதாகுதி �கேகம 
வரமாட்்டார்னு எதிர் அரசியல �ணறவுஙே பிரசொரம் 
�ணணினைாஙே... ஆனைால, செயித்த அன்பில மகேஷ், 
சதாகுதி மகேளுகோே வாரம் வாரம் அதிோரிே்ை 
ெநதிககிறார். இபக�ாது சதாகுதியில உளை அதிோரிேள 
தான் அன்பில மகே்ை ேண்டால சதறிககிறார்ேள.

இநதிய சுதநதிரப க�ாரட்்டத்தின் க�ாது திருசசியில முககிய 
�ஙகு வகுத்த திருசசி நா.ஹலாஸயம் அயயரின் மேள வாலம். 
இவர் 1922-ம் ஆணடு பிறநதவர். வாலாம்�ாள என்கிற வாலம். 
சிறநத ேவிஞராேவும், க�சொைராேவும்,�த்திரிக்ேயாைராேவும் 
வலம் வநதவர். 

 1913 ெனைவரி 23-ம் கததி திருசசியில பிறநதவர் நீலாவதி. 
‘திராவி்டன்’, ‘குடியரசு’ மற்றும் ‘ஊழியன்’ முதலிய 
�த்திரிக்ேேளில சீர்த்திருத்தக ேருத்துகே்ை தம் 
இ்ை்மக ோலத்திகலகய  எழுசசியு்டன் எழுதியவர்.

 மன்னைர் குடும்�த்தில பிறநது ராெ�ரி�ால்னை செயதிருநதாலும் 
மிேச ொதாரண மனிதராே இறுதி ோலத்தில வாழ்நது வநத 
ராெகோ�ல சதாண்்டமான் 1997-ம் ஆணடு ம்றநதார் 
இவரது மருமேள ொரு�ாலா திருசசி மாநேராட்சியின் கமயராே 
இரணடுமு்ற இருநதவர் என்�து குறிபபி்டதகேது. 

 1953 -ம் ஆணடு தி.மு.ே இநதி எதிர்பபு க�ாரட்்டத்்த 
தீவிரமாே ந்டத்தியது. இதன் ஒரு �குதியாே ேருணாநிதி 
லாலகுடி்ய அடுத்த ேலலககுடியில  ரயில க�ாரட்்டத்தில 
ஈடு�ட்்ட க�ாது, அன்பில தர்மலிஙேமும் இ்ணநது 
க�ாரட்்டத்தில ஈடு�ட்டு சி்ற சென்றார். ஒரு ேசலக்டருககு 
இ்ணயானைவர் மாவட்்ட செயலாைர் என்கிற சித்தாநதத்்த 
திராவி்ட இயகேஙேளில உருவாககியவர் அன்பில தர்மலிஙேம். 

திரையுலக முதல் சூப்பர் ஸ்டார்  
எம்.கக.தியடாகைடாஜ ்படாகவதர் 
நிரைவு நடாளடாை அன்று திருச்சி 

சங்கிலியடாண்புைத்தில்  அவைது 
நிரைவி்த்தில் ததன்னிந்திய திரைப்ப் 
திருச்சி மடாவட் த்படாறுப்படாளர்கள்  
அதலக்ஸ ைடாஜடா மற்றும் ்பணரணை 
சிங்கடாை கவலன் மற்றும் ஆகலடாசகர் துரை, 
வி.்ப.சி.கசகர் மற்றும் நடா்க நடிகர்கள்...
அஞசலி தசலுத்திைடார்கள். திரையுலகத்தின் 
முதல் சூப்பர் ஸ்டார் திருச்சியில் வடாழந்தவர் 
என்்பது குறிபபி்தக்கது. 

பு துக்கோட்டை மோவடடைம் மோத்தூோ் 
அரசு சிறப்பு ்மல்நி்ைப்்பள்ளியில் 
்ேசிய வளோச்்சியில் அறிவியலின் 

்பங்கு என்ற ே்ைப்பில் ந்டைப்பறற சிறப்பு 
கருத்ேரங்களில் ்போரதிேோசன் ்பல்க்ைகழக 
்்பரோசிரியரும் மு்ைவருமோை அர்ச்சுைன் 
சிறப்பு்ரயோறறிைோர்.

அறிவியல் முன்்ைறறம் ்பறறி அவோ் 
கூறு்கயில் ் ேசிய அளவில் என்்ப்ேவிடை 
உைக அளவில் அறிவியல் வளோச்்சி என்்பது 
ஒவபவோரு நோடடின் வளோச்்சியோக கருே 
முடியும், அறிவியல் என்்பது ்போடைபுத்ேகங்களில் 
்படிப்்ப்ே ் ்போன்றது இல்்ை. அது நோளுககு 
நோள் ேன்்ை வளோச்்சி அ்டைய பசய்து 
பகோண்டிருககிறது. அறிவியல் இல்ைோே 

உைகம் ஒரு பவறறிடைம் ேோன். பவறறிடைத்்ேயும் 
அறிவியல் ்பை்கோணங்களில் நிரப்புகிறது 
என்று கூறிைோர். 

்மலும் அறிவியல் வளோச்்சி ்பறறிய சிை 
்பதிவுகள் தி்ரயிடைப்்படடு மோணவோக்ளுககு 
கோண்பிககப்்படடைது. அறிவியல் என்்பது 
உயிரியியல், ்வதியியல், கணினி 
உள்ளிடடைவறறுடைன் இ்ணந்து ேங்களு்டைய 
்பங்்க இந்ே ்ேசத்திறகு வழங்கி 
பகோண்டிருககிறது என்்ப்ே தி்ரயிடைப்்படடை 
கோடசிகளில் பவளிப்்படுத்ேப்்படடைது. 

இந்ே கருத்ேரங்கில் ்பள்ளி 
கண்கோணிப்்போளோ,் உேவி கண்கோணிப்்போளோ,் 
ஆசிரியோக்ள் மறறும் மோணவோக்ள் ஆோம்ுடைன் 
்பங்்கறறைோ.்

அறிவியல் இல்்லாத உ்கம்  
வளலாச்்சி பலாதததய ந�லாக்கி செல்் முடியலாது

 – பேராசிரியா் அர்ச்சுனன் பேச்சு

ரயிகே ரயிகே... திருச்சி ரயில்கவ 

திருச்சி ஜங்்ஷனில் பரயில் டிகபகட முன்்பதிவு ் மயம் பரயில் நி்ைய 
வளோகத்தில் உள்ளது. இ்ணயேளம் மூைம் டிகபகட எடுப்்பவர்களின் 
எண்ணிக்க அதிகரித்ேோலும், பரயில் நி்ையத்தில் கவுண்டைர்களில் 

டிகபகட எடுப்்பேறகும் ்பயணிகள் அதிக அளவில் வரு்க ேருகின்றைர். 
இேைோல் ்பயணிகள் சிை நோடகளில் நீண்டை ் நரம் வரி்சயில் கோத்திருகக 
்வண்டியுள்ளது. 

 ் மலும் திருச்சி ் க.்க.நகர், மன்ைோர்புரம், உ்டையோன்்படடி, டி.வி.எஸ்.
்டைோல்்கட, எடைம்ைப்்படடிபுதூர், கிரோப்்படடி ஆகிய ்பகுதிகளில் இருந்து 
பரயில் டிகபகட முன்்பதிவு பசய்ய ்பயணிகள் ஜங்்ஷன் பரயில் நி்ையம் 
வந்து ேோன் முன்்பதிவு பசய்ய ் வண்டி உள்ளது. இேைோல் கூடுேல் ் நரம் 
விரயமோகிறது. அ்ைத்துத் ேரப்பு ்பயணிகளின் ் கோரிக்க்ய ஏறறு திருச்சி 
்கோடடை பரயில்்வ நிர்வோகம், கல்லுககுழி நு்ழவுவோயிலில் முன்்பதிவு 
்மயம் அ்மகக ேற்்போது நடைவடிக்க எடுத்துள்ளேோக ேகவல்கள் 
பவளியோகியுள்ளது. இ்ே்்போல் கடைந்ே 1ந்்ேதி முேல் திருச்சி ரயில்்வ 
நி்ையத்தில் ப்பண்களுககோை ்ச்வ ்மயம் துவங்கப்்படடுள்ளது. 
பவளியூர்களில் இருந்து ேனியோகப் ்பயணம் பசய்து வரும் ப்பண்கள் 
மறறும் பமோழி பேரியோேவர்களுககு உேவி பசய்ய ஒரு பெல்ப் படைஸ்க 
உள்ளது. 24மணி ்நர ்ச்வயோக இந்ேச் ்ச்வ ப்பண்களின் நைன் 
கருதி பகோண்டுவரப்்படடுள்ளது.

பழந்திண்ணி பறதவகளுக்கலாக பட்லாசு சவடிக்கலாத கிரலாமம் 

திருச்சி மோவடடைம் மணப்்போ்ற அரு்க ்பழந்திண்ணி 
எைப்்படும் வவவோல்களுககோக ஒரு கிரோம்ம ்படடைோசு 
பவடிககோமல், மத்ேோப்புக்ள பகோளுத்ேோமல் 

தீ்போவளி்ய பகோண்டைோடுகிறோர்கள். 
திருச்சி மோவடடைம், மணப்்போ்ற்ய அடுத்ே அமயபுரம் 

ஊரோடசியில் உள்ள ்ேோப்பு்படடி கிரோமத்தில் உள்ள 
முனியப்்பன் ் கோவிலில் உள்ள ஆைமரத்தில், ்பழந்திண்ணி 
எைப்்படும் வவவோல்கள் நி்றய உள்ளை. 

வவவோல்கள் ே்ைகீழோக பேோங்கிக பகோண்டும், 
அங்கும் இங்கும் ்பறந்து பகோண்டும் இருககும். 

மோ்ை ்நரங்களில் இ்ற ்ேடிச் பசல்லும் 
வவவோல்களின் அழகு அவவளவு அரு்மயோக இருககும். 

இரபவல்ைோம் ் வட்டையோடிய ்பழந்திண்ணி ்பற்வகள், 
அதிகோ்ையில் மீண்டும் வரும். 

ே்ைகீழோய் ்பகல் ் நரம் முழுகக மரங்களில் பேோங்கிக 
பகோண்டிருககும். 

இந்ே வவவோல்கள் இைம் கு்றந்து வருவேோல், கடைந்ே 
சிை வருடைங்களோல் சிை வவவோல்க்ள இருந்ேை.

இ்ேப் ்போதுகோககும் முயறசியில் தீ்போவளி 
பகோண்டைோடடைம் உள்ளிடடை இ்ரச்ச்ை 

ஏற்படுத்தும் விழோகக்ள ேவிர்கக ஆரம்பித்ேேன்  
வி்ளவு இப்்்போது வவவோல்கள்  
அதிகரித்துள்ளை. 

பமல்ை பமல்ை ்படடைோசுகள் பவடிப்்ப்ே கு்றத்ே கிரோம 
ப்போதுமககள், இப்்்போது தீ்போவளி மறறும் ்படடைோசுக்ள 
பகோண்டைோடுவ்ேத் ேவிர்த்துவிடடைோர்கள்.

தீ்போவளி அன்று புத்ேோ்டை அணிந்து, இனிப்புக்ள 
உண்டு மகிழ்ச்சி்ய ்பகிர்ந்து பகோள்கிறோர்கள்.

்பற்வகளுககோக ்படடைோசுக்ள புறககணிககும் இந்ே 
கிரோம மககளின் ்பண்பு ்போரோடடைேககது. 

‘இல்ேநக்தொறும் இ்ையம்’... 
சம்்ொதிக�ேொம் வொங�...

‘இ
ல்ைந்்ேோறும் இ்ணயம்’ திடடைத்தில், ேமிழ்நோடு அரசு ்கபிள் 
டிவி நிறுவைத்துடைன் இ்ணந்து ்பணியோறற விண்ணப்்பங்கள் 
வர்வறகப்்படுகின்றை.

ேமிழ்நோடு அரசு ் கபிள் டிவி நிறுவைம் ஏறகை்வ ப்பறறுள்ள இ்ணய 
்ச்வ உரிமத்்ே ்பயன்்படுத்தி, ‘இல்ைந்்ேோறும் இ்ணயம்’ என்ற 
பகோள்்கயின் அடிப்்ப்டையில், அதி்வக அகண்டை இண்டைர்பநட ் ச்வக்ள 
மோவடடை ே்ைநகரங்களில் வழங்கி வருகிறது. கு்றந்ே கடடைணம் -சிறப்்போை 
்ச்வயின் கோரணமோக, இரண்டைோம் கடடைமோக, ேமிழகம் முழுவதும் உள்ள 
அ்ைத்து நகரோடசி ்பகுதிகளிலும் இந்ேத் திடடைம் விரிவு்படுத்ேப்்படை உள்ளது. 
ேமிழ்நோடு அரசு ் கபிள் டிவி நிறுவைத்துடைன் இ்ணந்து, அதி்வக அகண்டை 
அ்ைவரி்ச இண்டைர்பநட ்ச்வக்ள வருவோய் ்பங்கீடடு மு்றயில் 
வழங்குவேறகு விருப்்பமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிககைோம்.

இேறகோை விருப்்பம் ்கோரும் விண்ணப்்பத்்ே நிறுவைத்தின் 
இ்ணயேளத்தில் (www.tactv.in)   இைவசமோக ்பதிவிறககம் பசய்யைோம். 
பூர்த்தி பசய்யப்்படடை விண்ணப்்பங்கள் வந்து ் சர ் வண்டிய க்டைசி நோள் 
நவம்்பர் 15, மோ்ை 3 மணி. விண்ணப்்பங்கள் ஆய்வு பசய்யப்்படடு, 
ேகுதிவோய்ந்ே விண்ணப்்பங்கள் ்ேர்வு பசய்யப்்படும். ேகுதிவோய்ந்ே 
விண்ணப்்பேோரர்கள் விருப்்பப்்படடைோல் அவர்கள் பேோழில் பேோடைங்க 
ஏதுவோக, ்ேசிய வங்கியிலிருந்து கடைன் ப்பறவும் உேவி பசய்யப்்படும்  
எை அரசு ்கபிள் டிவி நிறுவைம் பேரிவித்துள்ளது.

வெளிநோடுகளில் உள்ள மு்ற்ய அப்்படி்ய 
உள்வோங்கி, ேண்ணீ்ரயும், ்நரத்்ேயும் 
்சமிககும் புதிய விவசோய மு்ற்ய பேோடைர்ந்து 

பசய்துவருகிறோர் ப்பருகமணி ்படடைேோரி இ்ளஞரோை 
பவங்க்டைஷ்.

திருச்சி, ேஞ்ச உள்ளடைககிய கோவிரி படைல்டைோ 
மோவடடைங்களில், கோவிரி ஆறறில் ேண்ணீர் வந்ேோல்ேோன் 
விவசோயம் பசய்ய முடியும். ஒவபவோரு வருடைமும் ஜூன் 
12-ந் ்ேதி ்மடடூரில் இருந்து ேண்ணீர் திறந்துவிடைப் 
்படுவது. ஆைோல் கடைந்ே சிை ஆண்டுகளோக 
குறிப்பிடடை ்நரத்தில் ேண்ணீர் சரியோை ்நரத்திறகு 
திறககப்்படுவதில்்ை. இேைோல் இந்ேப் ்பகுதியில் 
விவசோயிகளின் வோழ்க்க ் கள்விககுறியோக உள்ளது.

இந்நி்ையில்ேோன் புதிய மு்றயில் விவசோயம் 
பசய்வது குறித்து நோன் ்ேடி அ்ைந்்ேன். மோத்தி்ர 
வடிவிைோை குழோய்களின் மூைம் விவசோயம் பசய்ேோல் 
ேண்ணீர் ்ே்வ்ய கு்றககைோம், ்நரத்்ே 
மிச்சப்்படுத்ேைோம் எை பேரிந்துபகோண்்டைன். இ்ேச் 
பசய்வேறகு முடிபவடுத்ேப்போழுது, ப்பரிய அளவில் 
வர்வறபு இல்்ை. கூடை்வ இேறகு எதிர்ம்றயோக்வ 
விமர்சைம் பசய்ேோர்கள். அ்ேபயல்ைோம் கோதில் 
வோங்கோமல் துணிந்து ்வ்ை பசய்ய ஆரமித்்ேன்.

இந்ே ் கப்சூல் மு்றயில் பநல், ேககோளி, கத்ேரிககோய், 
எள், உள்ளிடடை ்பயிர்க்ள வி்ேககைோம்.

நிைத்்ே நன்றோக உழுது, அேன்பிறகு ேண்ணீர் 
இல்்ை என்றோலும் இந்ே மு்றயில் வி்ேகக முடியும், 
மோத்தி்ர அளவிைோை சின்ை சின்ை டியூப்களில் 
ேனித்ேனி்ய மூன்று பநல்மணிகளும், பூச்சிபகோல்லியோக 
்வப்்பங்பகோட்டை தூள் அல்ைது இயற்க உரங்க்ள 
அந்ே ் கப்சூல்களில் ேண்ணீர் ்படைோமல் நிரப்பிக பகோண்டு, 
வி்ேககும் ்பணியில் ஈடு்படு்வோம்.

 ப்போதுவோக பநல் ்பயிரிடை 135 நோடகள் ஆகும் எனில் 
அ்ேவிடை 120 நோடகளில் இந்ே மு்றயில் மகசூல் 
எடுகக முடியும். நோறறங்கோல் விடை 35 நோடகள் ் ே்வ, 
ஆைோல் இந்ே மு்றயில் நோறறங்கோல் ் ே்வயில்்ை 

்நரடியோக வி்ேப்்பேோல் 35 நோடகளுககோை ேண்ணீரும், 
கூலி ஆடகள், மின்சோரம், ்நரம் உள்ளிடடை பசைவுகள் 
மிச்சமோகிறது. நோன், இயற்க மு்றயில் விவசோயம் 
பசய்வேோல் உற்பத்தி சறறு கு்றவோக இருககும். 
பசயற்க ரசோயை உரங்கள் ்்போடடு விவசோயம் 
பசய்யோமல் இயற்க மு்றயில் வி்ளச்ச்ை ்போர்ப்்பதில் 
உள்ள சந்்ேோச்ம ேனி என்கிறோர் பவங்கபடைஷ்.

நோன் ்பயன்்படுத்தும் ்கப்சூல் இயற்க மு்றயில் 
ேயோரிககப்்படடு, ஆயிரம் ்கப்சூல்கள் உள்ள ஒரு 
்போகபகட 100 ரூ்போய் முேல் 120 வ்ர பசன்்ை, 
்கோ்வ உள்ளிடடை இடைங்களில் கி்டைககிறது. 

இதுமடடுமல்ைோமல் ஒரு ஏககர் நிைத்தில் பநல் 
உற்பத்திககு மறற மு்றகளில் வி்ே பநல் சரோசரியோக  
10 கி்ைோ வ்ர ்ே்வப்்படும். ஆைோல் ்கப்சூல் 
மு்றயில் அதிக்படசமோக ஒரு ஏககருககு 5 கி்ைோ 
இருந்ேோ்ை ்்போதும்.

இந்ே ்கப்சூல்க்ள நிைத்தில் பு்ேத்ேோல், 
ேண்ணீர் ்படடைவுடைன் அ்வ க்ரந்துவிடும். ஆைோல் 
இேறகு அதிகமோை ேண்ணீர் ்ே்வயில்்ை.இப்்படி 
நோறறங்கோல் விடைவும், ்ச்டை ஓடடைவும் எை அதிக 
ேண்ணீர் ்ே்வயில்ைோே நி்ையில், ேண்ணீர் 
இருந்ேோலும் இல்்ை என்றோலும், இந்ே மு்றயில் 
வி்ேககைோம். வி்ேத்து 1 மோேம் வ்ர வி்ேக்ள 
்போதுகோப்்போக ் வத்துகபகோள்ளும் ஆறறல் உள்ளேோல் 
வி்ேகள் அழுகோது. ேண்ணீர் நிைத்திறகு வரும்்்போது 

வி்ேககப்்படடுள்ள ்கப்சூல்கள் க்ரந்து ்பயிர் 
வளர்கின்றது. இதில் வளரும் ஒவபவோரு ் கப்சூல்களிலும் 
வி்ேககப்்படும் பநல், 60 தூர்கள் வளரும் இதில் ் நோய் 
ேோககம் இல்ைோமல் நல்ை வளர்ச்சி கி்டைககிறது. தூர்கள் 
அ்ைத்தும் வி வடிவில் வளர்ந்து வருவேோல் சூரிய 
ஒளி, கோறறு, ஈரப்்பேம் அ்ைத்தும் சீரோக இருககும். 
இேைோல் பூச்சி ேோககுேல் மிகமிக கு்றவு.

இந்ே மு்ற்ய பின்்பறறி நல்ை மகசூ்ை ப்பற 
முடியும் என்றும், இந்ே மு்ற்ய ்பயன்்படுத்தி 
விவசோயிகள் விரல்களில் பிடித்து நடைவு பசய்ய முடியோே 
்பயிர்க்ளயும், நோறறங்கோல் விடைோமல் ்பயிரிடை முடியும். 
பமோத்ேத்தில் பசைவு கு்றவு, உற்பத்தி கணிசமோக 
இருககும் நடடைம் இல்்ை என்கிறோர். 
 த�ாடர்புக்கு : 99944 43695

ஊருக்கு வழிகாட்டும் திருச்சி
கேப்சூல் விவசாயத்தில் சாதிக்கும் இளைஞர்

தெங்கபடஷ்.

ச�ாதுவாே சநல �யிரி்ட 135 நாட்ேள ஆகும் எனில 
அ்தவி்ட 120 நாட்ேளில இநத மு்றயில மேசூல 
எடுகே முடியும். நாற்றஙோல வி்ட 35 நாட்ேள கத்வ, 
ஆனைால இநத மு்றயில நாற்றஙோல கத்வயில்ல 
கநரடியாே வி்தப�தால 35 நாட்ேளுகோனை 
தணணீரும், கூலி ஆட்ேள, மின்ொரம், கநரம் 
உளளிட்்ட செலவுேள மிசெமாகிறது.

கண்ணாமூச்சி 
ரே... ரே...

கெயில் ர�சியம்...
சிவேங்ே மாவட்்டம் இ்ையான்குடி தாலுோ 
முத்தமனூர் கிராமத்்தச கெர்நதவர் ெநதிரன், 
சோ்ல வழககில ஆயுள தண்ட்னை ச�ற்று ே்டநத 
2004ம் ஆணடு முதல திருசசி மத்திய சி்றயில 
அ்்டகேப�ட்டிருநதார். இவர் ே்டநத 21-ம்கததி 
சி்றயில இருநது தபபிவிட்்டார். இது சதா்டர்�ாே 
சி்ற ோவலர் ராம்குமார் ெஸச�ணடு செயயப�ட்்டார். 
ெநதிரன் சி்றயில இருநத க�ாது, செலக�ான் 
�யன்�டுத்தியதாேவும், அதற்கு முககிய புளளிேள 
உதவியதாே கூறப�டுகிறது. 

இதுகுறித்து செயில சூபபிரணடு நிகிலா 
ராகெநதிரன் உளளிட்்ட அதிோரிேள சீரியஸாே 
விொரித்துவருகிறார்ேள.  சி்றயில செலக�ான் எப�டி 
வநதது? சிம்ோர்டுேள புழகேத்தில உளைது எலலாம் 
�ரம ரேசியமாேகவ உளைது. 

மு்தலில் �ணைொடி 
்வங�..

இரு சக்கரம�ோ, நோன்கு சக்கரம�ோ முதலில் 

உங்கள் வோ்கனத்தில் ்கண்ோடியைப் 

ப�ோருத்துங்கள். அடுத்து வோ்கனத்யத 

ஓட்டுமம�ோது 3 பநோடி்களுககு ஒருமுயை 

வலது�க்க ்கண்ோடியை �ோருங்கள். 

பெல்ப�ட் �ட்டு�ல்ல இதுவும ்கட்்ோைம 

உங்கள் உயிர்கோக்க உதவும.
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நவம்பர் I4

செவன் சீஸ் அகாடமி சார்பில், 
இந்தியாவின் இளம் 
கூர்்மதியாளர்களள தேடிக் 

கணடறிவேறகான ஒரு தேசிய அளவிலான, 
புதுள்மயான கல்விசார் முளனப்புத்திடடம் 
மூலம், திருச்சி உள்ளிடட 10 நகரஙகளில் 
200 பள்ளிக்கூடஙகளிலுள்ள 60,000க்கும் 
அதிக்மான ்மாணவர்களும், திருச்சியில் 
்மடடும் 5,000க்கும் அதிக்மான ்மாணவர்கள் 
பஙதகற்றனர்.

கடந்ே 22-ந்தேதி, நடந்ே ்மாநகர தபாடடிச் 
சுறறில் திருச்சிளயச் தசர்ந்ே 30 ்மாணவர்கள் 
கலந்து ககாணடனர். இதில் கவறறி 
கபற்றவர்கள், மும்ளபயில் நளடகப்றவுள்ள 
தேசிய இறுதிப்தபாடடியில் பஙதகறகும் 
வாயப்ளபயும் அதில் கவறறிகபற்றால், 
நாஸா விணகவளி ள்மயத்திறகு கசல்லும் 
வாயப்ளபயும் கபறுகின்்றார்கள்.

மூளள வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் 
குறித்து கபறத்றார்கள் ்மறறும் குழந்ளேகள் 
்மத்தியில் விழிப்புணர்ளவ அதிகரிக்க 

உேவுகின்்றன இந்ேச் கசயல்திடடம். 
3 கடடஙகளாக நளடகபறுகின்்ற 

இத்திடட்மானது, பள்ளி வளாகத்தில் 5 லிருந்து 
7-ம் வகுப்பு வளரயிலான ்மாணவர்களுக்காக 
வடிவள்மக்கப்படடுள்ளது. 

ஒவகவாரு பள்ளியிலிருந்தும் இதில் 
கவறறிகபறும் 2 ்மாணவர்கள் ்மாநகர 
தபாடடிச் சுறறில் பஙதகறக ேகுதி 
கபறுகின்்றனர். 

இறுதிப்தபாடடியில் இடம் பிடிப்பேறகாக 
்மாணவர்கள் கடுள்மயாகப் தபாடடியிடுகின்்ற 
இம்்மாநகரச் சுறறு நிகழ்வின்தபாது, 
பயனுள்ள ஆதலாசளன குறிப்புகளள 
பகிர்ந்துககாள்வளே இலக்காகக்  
ககாணட பயிலரஙகுகளில் பஙதகறக 
்மாணவர்களின் கபறத்றார்கள் வாயப்பிளனப் 
கபறுகின்்றனர். 

இந்ே ்மாே ்மத்தியில் மும்ளபயில் 
நளடகப்றவுள்ள ்மாகபரும் 
இறுதிப்தபாடடியில் ஒவகவாரு நகரிலிருந்தும் 
ேரவரிளசயில் முேல் 10 இடஙகளளப் பிடித்ே 

பள்ளிக்குழுக்கள் பஙகு கபறுவார்கள்
்மாணவர்களின் கபாது அறிவு, ேர்க்க 

ரீதியிலான பகுத்ேறிவு ்மறறும் ேரளவ 
சரியாகப் புரிந்துககாள்ளும் தி்றன்கள் 
ஆகியளவ ்மதிப்பீடு கசயயப்படும். 
ஒவகவாரு நிளலயிலும் ்மாணவர்கள் 
அவர்களது பஙதகறபுக்காக அஙகீகரிப்ளப 
கபறுகின்்ற நிளலயில் இறுதிச்சுறறுக்கு 
ேகுதிகபறுபவர்களுக்கு ஐதபடகள் ்மறறும் 
கிணடில் சாேனஙகள் பரிசாக வழஙகப்பட 
உள்ளது. 

இறுதிப்தபாடடியில் கவறறிகபறுகின்்ற 
2 கசவன் சீஸ் கூர்்மதியாளர்கள் 
(்மாஸ்டர்ள்மணடஸ்), யுஎஸ்ஏ-வில் உள்ள 
நாஸா விணகவளி ேளத்திறகு கசலவில்லா்மல் 
இலவச்மாக கசன்றுவருகின்்ற பயண 
வாயப்ளப கபறுவார்கள். 

முேல் 10 இடம்பிடிக்கும் குழுக்கள், 
மும்ளபயில் தேசிய விருது கவன்்ற பிரபல 
நடிகரான ரவீணா டான்டளன சந்தித்து 
உளரயாடும் வாயப்ளபயும் கபறுகி்றார்கள்.

நாசாவுக்கு சசல்லும் ப�ாட்டியில்

திருச்சி மாணவர்கள்

இந்த வார 

வயிற்று பிரச்சினைகனை  
சரிசசய்யும் சானை 
கி

ரா்மத்தில் இருக்கின்்ற நம்்ம பாடடி வீடடிக்கு 
தபானமுன்னா, தகழ்வரகு, கம்பு கூழ் கசயது 
குடிக்க ககாடுப்பாஙக... அது உடம்புக்கு 

ஆதராக்கிய்மானோ இருந்துச்சு... 
இப்பல்லாம் பலர் பாடடி வீடடுக்தக தபாவதில்ல... 

அப்படிதய தபானாலும் ஊருக்கு தபாகும் 
வழியிதலதய பீடசா களட, பாஸ்ட புட களட 
இருக்கா, த�ாம் கடலிவரி கிளடக்கு்மா?  என 
விசாரித்துக்ககாணடுச் கசல்வது வழக்க்மாகிவிடடது.. 
இகேல்லாம் இருக்கடடும் ந்மது வீடடில் ந்மது 
ஊாரில் சுலப்மாக கிளடத்து ககாணடிருந்ே 
சிறு ோனியஙகள் இப்தபாது பார்ப்பேறதக  

அரிோகிவிடடது. அந்ே வரிளசயில் காணா்மல் 
தபான சிறு ோனியஙகளில் ஒன்றுோன் “சாள்ம“. 

இந்ேச் சாள்மயில் அதிகளவில் இரும்புச் 
சத்து இருக்கி்றது, இளேச் சாப்பிடடால் ரத்ே 
தசாளக வருவேறகான வாயப்பு குள்றவு. ோதுப் 
கபாருடகளள உடலில் அதிகரிக்கச் கசயது 
உயிரணுக்களின் எணணிக்ளகளய உயாத்்தும், 
புரேம் அதிகளவில் இருக்கி்றது. இந்ேச் சாள்மளய 
சாப்பிடுவோல் ்மலச்சிக்கல், வயிறறு தகாளாறு 
உள்ளிடட வயிறு சம்்மந்ே்மான பிரச்சிளனகள் 
தீரும். எனதவ தினமும் காளலயில் இளேக் காளல 
உணவாக  உணண முயறசி கசயயலாத்ம.

வினரவில் கூடுதல் விைாை சசனவ 

திருச்சி பன்னாடடு வி்மான 
நிளலயத்தில் இருந்து 
காய, கனிகள், துணி 

வளககள் உள்ளிடட சரக்குகள் 
்மதலசியா, சிஙகப்பூர், அரபு 
நாடுகள் ்மறறும் ஐதராப்பிய 
நாடுகளுக்கு ஏறறு்மதி 
கசயயப்படடு வருகி்றது. 
கடந்ே ஆணடு 6 டன் 
சரக்குகள் ளகயாளப்படடது. 
அது ேறதபாது 20 சேவீேம் 
அதிகரித்து 7 ஆயிரம் 
டன்னாக உயர்ந்து உள்ளது. 
இந்ே வருடம் முடிவேறகுள் 
8 ஆயிரம் டன்ளன 
கோடடுவிடும். கடந்ே 26ம் 
தேதி ஒதர நாளில் ்மடடும் 38.6 டன் சரக்குகள் 
ளகயாளப்படடு உள்ளது. இது திருச்சி வி்மான 
நிளலயத்தின் சாேளன ஆகும். விளரவில் திருச்சி 
பன்னாடடு வி்மான  நிளலயத்தில் ககாரியர் சர்வீஸ் 
கோடஙகப்பட உள்ளது. 

த்மலும் 2017-ம் ஆணடு பிப்ரவரி ்மாேம் 2-ம் 
தேதி முேல் திருச்சியில் இருந்து அபுோபிக்கு 

கெட ஏர்தவஸின் வி்மான தசளவயும் கோடஙகப்பட 
உள்ளது. தினமும் நளடகபறும் இச்தசளவயில் 
வி்மான்மானது அதிகாளல 3.10-க்கு வந்து, அேன் 
பின்னர் 4.10 ்மணிக்கு பு்றப்படடு கசல்லும். 
அேறகான பணிகள் நளடகபறறு வருகி்றது என 
திருச்சி பன்னாடடு வி்மான நிளலய இயக்குனர் 
குணதசகரன்  கூறினார். 

 திருச்சியில் 20 வருடங்கள் எம்.பியா்க இருந்தவர் அடடக்கலராஜ். 
அவர் மடைவிற்கு பிைகு அவருடடய ம்கன்கள் அடைவரும் முழுநேர 
த்தாழில் அதிபர்்களா்க மாறிவிடட்தால் முழு நேர அரசியல்வாதியா்க 
யாரும் இல்டல. இருந்த நபாதும் அடடக்கலராஜின அரசியல் வாரிசா்க 
ந�ாசப் லுயிஸ் வர நவண்டும் எனகினைர் ்கடசி்காரர்்கள். 

திருச்சியின அதிமு்க அடமச்சர் தவல்லமண்டி ேடரா�ன 
்கடசி்கார்்கடள  சீனியர், ஜீனியர் எனறு வயது பார்க்காமல் 
மாப்நள, மச்சான எனறு உைவு முடை தசால்லிநய 
அடைககிைார்.  இ்தைால் ்கடசி்காரர்்கள் உரிடமயுடன 
அவருடன மகிழ்கிைார்்கள்.

நினைவாற்றல் அரசியல்வாதி 
சமீபத்தில் அதிமு்கவில் 
ஐககியம் ஆகியிருககும் 
முனைால் அடமச்சர் 
தசல்வராஜ் யாருடடய 
தசல்நபான எண்்கடளயும் 
பதிவு தசயவதில்டல.
மாைா்க, ஒரு முடைககு 
இரண்டு முடை தசல்நபான 
எண்டணை ந்கடடு மைதில் 
பதிவு தசயதுத்காள்ளும் அவரின ஆற்ைல் 
வியப்புககுரியது.

ராகுலுக்கு கார் ககாடுத்த  
திருச்சி காங்கிரஸ் ்தனைவர் 
திருச்சி மாே்கர் மாவடட 
்காஙகிரஸ் ்தடலவர் 
த�நராம் ஆநராககிய ராஜ் 
்கடந்த சடடமனை ந்தர்்தலில் 
ந்தர்்தல் பிரச்சாரத்திற்கு 
ப ய ன ப டு த் தி ய 
வா்கைத்ட்த தடல்லிககு 
அனுப்பி டவத்்தார். 
அந்த வா்கைத்தில் ்தான 
ராகுல்்காநதி உத்திரபிநரந்தச ந்தர்்தலில் பிரச்சார 
வா்கைமா்க பயனபடுத்திகத்காண்டிருககிைார். 

திருச்சி மாவட்டத்தில் க்டந்த சில நாடகளுக்கு முன்பு பெய்த கனமழையில் இடி-மின்னல் ்தாக்கி இறந்தவரகளின் குடுமெத்துக்கு 
்தமிைக அழமச்்சரகள் பவல்லமண்டி ந்டராஜன், வளரமதி ஆகிய�ார ்தழலழமயில் மாவட்ட கபலக்்டர ெைனி்சாமி 
முன்னிழலயில் திருச்சி நீதிமன்றம அருயக உள்ள அரசு சுற்றுலா மாளிழகயில் அவரகளுக்கு நிதியு்தவி அளிக்கபெட்டது.

உங்களது விளம்பரங்களுக்கு...
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இடி-மின்னல் ்தாக்கி இறந்தவரகளுக்கு அழமச்்சரகள் நிதியு்தவி

 புரடடஸ்டண்ட கிறிஸ்்தவப் பிரிடவ நசர்ந்த பாரதிரியார் சுவார்டஸ் 
1762ல் திருச்சிககு வநது எஸ்.பி.ந்க.மிஷன மூலம் 15 ஆண்டு்கள் 
்கல்வி மற்றும் சமூ்கப் பணி்கடளச் தசய்தார்.
்கரும்பு ஆராயச்சி நிடலயம், ்கடந்த 1957ம் ஆண்டு குளித்்தடல 
்தாலு்கா,குமாரமங்கலத்தில் த்தாடங்கப்படட ்கரும்பு ஆராயச்சி நிடலயம் 
பினைர் வடி்கால் வசதிக்கா்க 1959ம் ஆண்டு சிறு்கமணிககு இடமாற்ைம் 
தசயயப்படடது. 
 திருச்சி வாதைாலி நிடலயம் 1939ம் ஆண்டு நம மா்தம் 
17ம் ந்ததி அனடைய தசனடை மா்கணைா மு்தடலடமச்சர் 
சி.ரா�ந்காபாலாச்சாரியாரால் த்தாடஙகி டவக்கப்படடது.

திருச்சி  அரசினர் த�ொடர் அறிவுரர ரையத்தில் வேரை... 
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசினர் த�ா்டர் அறிவுரர ரமயத்தில் 

காலியாக உள்ள ஒரு அலுவலக உ�வியா்ளர் ப�விக்கு 8-ம் வகுப்பு த�ர்ச்சி 
தபற்ற 01.07.2016 அனர்றய த�திப்படி அரசு விதிகளினபடி வயது வரம்பு 
உள்ளவர்கர்ள தகாண்டு தபாதுப்பிரிவு (General Turn) என்ற இனசுழறசி 
அடிப்பர்டயில் பூர்த்தி தெயயப்ப்ட உள்ளது.

ஊதிய விகி�ம் 4800-10000+1300 Grade Pay 
உரிய கல்விச் ொனறி�ழகள, பாஸதபார்ட ரெஸ புரகப்ப்டம் மறறும், 

அர்டயா்ள அடர்ட (IDCard) நகல்களு்டன 
விண்்ணப்பஙகள அனுப்ப தவண்டிய முகவரி : உ�வி இயக்குநர், அரசினர் 

த�ா்டர் அறிவுரர ரமயம், திருச்சி- 620 014 
கர்டசி த�தி : 15.11.2016 , த�ா்டர்புக்கு : 7845222839 

திருச்சி அரசினர் த�ொழிற் பயிற்சி நிரையத்தில் வேரை
திருச்சி அரசினர் த�ாழிற பயிறசி நிரலயத்தில் காலியாக உள்ள ஒரு 

அலுவலக உ�வியா்ளர் பணிக்கு 8-ம் வகுப்பு த�ர்ச்சி தபற்ற 01.07.2016 
அனர்றய த�திப்படி அரசு விதிகளினபடி வயது வரம்பு உள்ளவர்கர்ள 
தகாண்டு தபாதுப்பிரிவு (General Turn) என்ற இனசுழறச்சி அடிப்பர்டயில் 
பூர்த்தி தெயயப்ப்ட உள்ளது. 

ஊதிய விகி�ம் 4800-10000+1300 Grade Pay 
உரிய கல்விச் ொனறி�ழகள, பாஸதபார்ட ரெஸ புரகப்ப்டம் மறறும்; 

ஆ்ளறி அடர்ட (IDCard) நகல்களு்டன  விண்்ணப்பஙகள அனுப்ப தவண்டிய 
முகவரி : விண்்ணப்பஙகள அனுப்ப தவண்டிய முகவரி :  மு�ல்வர் அரசினர் 
த�ாழிற பயிறசி நிரலயம், மத்திய சிர்ற, திருச்சி-620 020 

கர்டசி த�தி : 15.11.2016 த�ா்டர்புக்கு : 7845222839 

வ�சிய வீட்டுேசதி ேங்கியில் பணி

 தேசிய வீடடு வசதி வஙகியில் (National Housing Bank 
-NHB) 2016-ஆம் ஆணடிறகான 18 உேவி த்மலாளர், 
நிதியியல் அதிகாரி தபான்்ற பணியிடஙகளுக்கான 
அறிவிப்பு கவளியிடப்படடுள்ளது. இேறகு ேகுதியும் 
விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து ஆன்ளலன் மூலம் 
விணணப்பஙகள் வரதவறகப்படுகின்்றன.

ஆன்ளலனில் விணணப்பிப்பேறகான களடசி தேதி: 
20.11.2016, ஆன்ளலன் எழுத்துத் தேர்வு நளடகபறும் 
தேதி: டிசம்பர் 2016

த்மலும் முழுள்மயான விவரஙகள் அறிய http://
www.nhb.org.in/Recruitment/Assistant-Manager_
Advertisement-Ver-1.8-Website-Upload.pdf என்்ற லிஙளக 
கிளிக் கசயது கேரிந்துககாள்ளவும்.

அடுத்த இ்தழகளில் திருச்சியில் உளள  
்தனியார் மறறும வவனை வாய்ப்பு கெய்திகள 
கவளியிட, nammatrichy2016@gmail.com

எனும முகவரிக்கு அனுப்பி னவயுங்கள. 

கடி்தம மூைம அனுப்்ப: ‘நமம திருச்சி’,  
்த்பால் க்பட்டி எண். 7,  
திருச்சி - 620 001.

க்தாடர்புக்கு: 98 42 41 00 90

nammatrichy2016@gmail.com
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கடந்த 77வருடங்களுக்கு முன், 
ஏழை்களிடம் ்கன்்சல்ட்டிங ஃபீஸ் 
வாஙகுவதில்ழலை என்கிற அடிப்பழடயில் 

திருச்சியில் துவங்கப்பட்டது  ஜி.வி.என் 
மருத்துவமழை. அ்தன்்படியே  இன்றுவழை 
இேஙகி க்காண்டிருக்கிறது.

இநதிோ சு்தநதிைம் க்பறுவ்தற்கு முன்ைால் 
9மாவட்டங்கழை உளைடக்கிே 
ஒருஙகிழைந்த திருச்சி  மாவட்டமா்க 
இருந்தய்பாது,  மருத்துவப்படிபபு 
முடித்து ழவத்திேம்  மருத்துவர்கள  
என்்பய்த மி்கக்குழறவு. ஆைால் 1939ம் 
ஆண்டு திருச்சி சிங்காைத்ய்தாபபில் ஒரு 
சின்ை இடத்தில் மருத்துவ ய்சழவழே 
டாக்டர விஸ்வநா்தன்  துவஙகிைார  .

'மருத்துவம் என்்பது பிசிைஸ் இல்ழலை, 
அது மக்்களுக்்காை ய்சழவ’ என்கிற 
க்காளழ்கயோடு க்சேல்்படதுவஙகி, 
்தங்கள மருத்துவமழை்களுக்கு 
வரும் ஏழை யநாோளி்களிடம்  ்பைம் 
வாங்காமல் மருத்துவ ய்சழவ க்சயே 
ஆைமித்்தார.

இவருக்கு துழைோ்க திருச்சியில் எம்.
பி.பி.எஸ் உடன் டி.ஜி.ஓ எனும் மருத்துவ 
்படிபழ்ப முடித்்த மு்தல் மருத்துவைாை 
அவைது ்தஙழ்க ்சகுந்தலைாவும் துழைோ்க, 
க்சேல்்பட மருத்துவ ய்சழவழே சிறப்பா்க 
க்சயதுளைைர. அய்தாடு மருத்துவமழை 
வைரச்சியிலும் ்கவைம் க்சலுத்தி அடுத்்த 
சிலை வருடங்களில் திருச்சி ஶ்ரீைங்கத்தில்  
மற்கறாரு  புதிே மருத்துவமழை ஆைமித்்தார. 
இபய்பாது இந்த மருத்துவமழை்கள வைரநது 

நிற்கின்றை,.
்தங்கள மருத்துவ ்பணி்களுக்கு மத்தியில் 

அவர வாழநாள முழுவதும்  திருச்சியில் 
உளை ைாமகிருஷைா குடில், ைாமகிருஷைா 
்தய்பாவைம் ஆகிேவற்றில் க்தாடரநது 
இலைவ்ச மருத்துவ சிகிச்ழ்ச வைஙகி வந்தார.

அய்தய்பால் திருச்சி, புதுக்ய்காட்ழட, 

்கரூர, க்பைம்்பலூர, அரிேலூர எை 
சுற்றுவட்டாைங்களில் க்பரும்்பான்ழமோை 
மக்்கள புற்று யநாோல் ்பாதிக்்கப்பட்டு 
இருப்பழ்த உைரந்த்தன் அடிப்பழடயில் 
ஜி.வி.என் புற்றுயநாய ்தடுபபு ழமேம் 
உருவாைது.

புற்றுயநாய குறித்து மக்்களிடம் 
விழிபபுைரழவ உருவாக்்க கிைாமபபுற 
்பகுதி்களில் அபய்பாய்த நூற்றுக்்கைக்்காை 
மருத்துவ மு்காம்்கழை நடத்தியும் உளைார.

அவர மழறவிற்கு பிறகு டாக்டர.
ஜி.விஸ்வநா்தனின்  ம்கன்்கைா்க விைஙகும் 
டாக்டர கெே்பால்,  சிங்காைத்ய்தாபபில் உளை 
மருத்துவமழைழே ்கவனித்து வந்தார.  
இவைது ம்கன் க்சநதில், மரும்கள டாக்டர 
்கவி்தா, ம்கள க்சன்ழை மருத்துவமழையில் 
மருத்துவைா்கவும் உளைார.  அடுத்து 

இன்கைாரு  ம்கன்  டாக்டர  ்கை்கைாஜ் 
திருச்சி மாம்்பைச்்சாழலையில்  டாக்டர 
விஸ்வநா்தன் சிறபபு புற்றுயநாய 
மருத்துவமழை நடத்திவருகின்றார., 
இவர்கள ம்கன் டாக்டர ய்காவிந்தைாஜ்-
டாக்டர யேமமாலினி ்தம்்பதிேரும் 
மருத்துவர்கள்தான். இப்படி 
அடுத்்தடுத்்த ்தழலைமுழற்களும் 
மருத்துவர்கைா்கவும் திருச்சிக்குள 
்தனித்்தனியே மருத்துவமழையும் 
நடத்தி வருகின்றார்கள. இபய்பாதும் 
ஒரு நாழைக்கு 500ய்பருக்கு இலைவ்ச 
சிகிச்ழ்சயும், உளயநாோளி்களுக்கு 
்கட்டை ்சலுழ்க்களும் வைஙகுகிறார்கள.

இநதிோவியலையே ்படிப்பறிவு 
குழறவா்க இருந்த ்காலை்கட்டத்தியலையே 
மருத்துவம் ்படித்துவிட்டு, அந்த மருத்துவத்ழ்த 
ஏழை்களுக்்கா்க ்பேன்்படுத்திே  டாக்டர.
ஜி.விஸ்வநா்தன் அவர்கழை  திருச்சி 
அழடோைங்கள ்பகுதியில் ்பதிவு க்சயவதில் 
க்பருழம க்காளகிறது நம்ம திருச்சி  க்சயதி 
இ்தழ.

அடுத்த இ்தழில் திருச்சியின் 
அடையாளமாக விளங்கிய இன்்னாரு 

ஆளுடமயின் வரலாறு..

ஏழைகளிடம் காசுவாஙகாத மருத்துவர்
டாகடர் ஜி.விஸ்வநாதன்

தங்கள் மருத்துவ பணி்களுக்கு  
மத்தியில் அவர் வாழ்ாள் முழுவதும்  
திருச்சியில் உள்்ள ராமகிருஷ்ா 
குடில், ராமகிருஷ்ா தபபாவனம் 
ஆகியவற்றில் ததாடர்ந்து  
இலவச மருத்துவ சிகிச்்ச  
வழஙகி வந்தார்.

கடந்த 20 வருடங்களுக்கு யமல் திருச்சி 
அைசிேலில் க்பரிே ஆளுழமோ்க 
வலைம்வரு்பவர முன்ைாள அழமச்்சர 

ய்க.என்.யநரு. வரும் நவம்்பர 9நய்ததி அவருக்கு 
பிறந்தநாள. 

அைசிேலில் ்கால்்பதிக்்க நிழைக்கும் திருச்சி 
அைசிேல்வாதி்கள நிச்்சேம் யநரு வைரந்த 
்கழ்தழே க்தரிநது க்காளவது அவசிேம். 10 
வருடங்களுக்கு யமல் அழமச்்சர, அடுத்து 
்சட்டமன்ற உறுபபிைர, ய்சரமன் எை ்கடநதுவந்த 
்பாழ்த்கழை புைட்டி்பாரபய்பாம். 

திருச்சியிலிருநது 40கியலைாமீட்டர க்தாழலைவில் 
உளை லைால்குடி அடுத்்த ்காைக்கிளிேநல்லூர்தான் 
யநருவுக்கு க்சாந்த ஊர. அப்பா ஜி.நாைாேைன் 
கைட்டிோர, அம்மா ்தைகலைட்சுமி, உடன் 
பிறந்தவர்கள ஏழுய்பர, அதில் மூத்்தவர யநரு. 

க்தன்ைநய்தாபபு்கள, கநல் விவ்சாேம், 
நிலை்பலைம், எை ்பலைநூறு ஏக்்கர எை 
க்பருநிலைக்கிைாைாை நாைாேைன், ஒரு 
்காஙகிைஸ்்காைர. அந்த விசுவா்சத்்தால் 1952-ம் 
ஆண்டு பிறந்த மூத்்தம்கனுக்கு யநரு என்றும், 
ம்களுக்கு ்காநதி எை க்பேரிட்டார. அவரின் 
மரும்கனுக்கு ‘ெைநாே்கம்’ எை க்பேர ழவத்்தார. 
அந்த அைவுக்கு அைசிேல் மீது அக்்கழறயுளை 
குடும்்பம். 1960-ம் ஆண்டு ்தமிை்கத்தில் திமு்க 
க்சல்வாக்கு க்பற துவஙகிே ்காலை்கட்டம். மாற்று 
அைசிேல் ய்தடி நாைாேைன் ்காஙகிைசிலிருநது 
திமு்கவுக்கு க்சன்றார. ்பலை முக்கிே ்காஙகிைஸ் 
்தழலைவர்களும் திமு்க யநாக்கி ந்கரந்தார்கள. 

அந்தக் குடும்்பத்தில் வாரி்சாை யநரு, 
அைசிேலில் ஆரவம் உளை இழைஞைா்கவும், 
அந்த ஊர கிைாம மக்்களுக்கு உ்தவும் இழைஞைா்க 
வைரந்தவர, ஊருக்குப பிைச்சிழை என்றால் 
யநருவிடம்்தான் ஓடுவார்கள. இபய்பாதும் 
புல்லைட்டில் வலைம்வரும் யநரு அபய்பாய்த, 
ய்பாக்குவைத்து வ்சதி்கள குழறவாை அந்த 
்காலைத்தில் மண் யைாட்டில் நடநதுவரு்பவர்களுக்கு 
வாங்க வநது ஏறிக்ய்காங்க எை ‘லிபட்’ 
க்காடுப்பார. ஒயையநைத்தில் 5 ய்பழைக்கூட 
ஏற்றிப ய்பாவார யநரு. இபய்பாதும் ஊருக்குப 
ய்பாைால் ்காழை ஓைமா்க ழவத்துவிட்டு புல்லைட்டில் 
வலைம்வருவழ்த வாடிக்ழ்கோ்க ழவத்துளைார. 

ஒருமுழற ைாஜீவ்காநதி நழட்பேைமா்க 
லைால்குடிக்கு வநதிருந்தார. அபய்பாது, மக்்கள 
கூட்டத்தில் இருந்த இழைஞர குடிநீர 

க்தாட்டிழே திறநதுழவக்்க ழ்தரிேமா்க 
முழறயிட்டார. அடுத்து ைாஜீவிடம் 
‘உங்கள ்தாத்்தா க்பேழைத்்தான் எைக்கு 
ழவத்திருக்கிறார்கள’ என்று க்சால்லி, 
பிை்தமரின் ்கவைத்ழ்தக் ்கவரநது, ்தன் 
யூனிேனுக்குப ்பைம் கிழடக்்க ஏற்்பாடு 
க்சயதுக்காண்டார. அ்தைால், அந்தப 
்பகுதியில் க்சல்வாக்கு உேரந்தது. 
்காஙகிைஸ்்காைர்கயை ்பேநதிருந்த 
யவழையில் துணிச்்சலைா்க முழறயிட்ட 
இழைஞர்தான் யநரு. 

1970-ல்...

1970-ல் தீவிை அைசிேலில் 
இறஙகிைார. பி.யூ.சி., 

வழை ்படித்்த யநரு, 
அரிே நல்லூரில் 

மிை்காய 

மண்டி ழவத்்தார. பிறகு, புளைம்்பாடியில் ்பால் 
க்சாழ்சட்டி. ழ்கயில் ்பைமும் சுற்றுவட்டாைத்தில் 
க்காஞ்சம் அறிமு்கமும் கிழடத்்ததும் அைசிேலில் 
இறஙகிைார. 

அன்பில் ்தரமலிங்கம் ஆசியுடன் புளைம்்பாடி 
யூனிேன் ்தழலைவர ்ப்தவிக்கு தி.மு.்க. ்சாரபில் 
ய்தர்தலில் நின்றார. ய்தர்தல் நடத்திே எம்.ஜி.ஆர. 
முழுழமோ்கத் ய்தாற்று, அதுவழை க்தாடர 
ய்தால்வியில் இருந்த தி.மு.்க. கமாத்்தமா்க 
கவற்றிக்பற்ற ய்தர்தல் அது. அன்று ஆைம்பித்்த 
அைசிேல் ்பேைம், ்தற்ய்பாது வழை க்தாடரகிறது. 
1989-ல் யநருவுக்கு எம்.எல்.ஏ சீட் கிழடத்்தது. 
மு்தல் வாயபபியலையே கவற்றிக்பற்ற யநரு, 
அழமச்்சைாைார. யநருவுக்்காை க்பான்ைாை 
வாயபபு உருவாைது. 

அபய்பாது, திருச்சி மாவட்டத்தில் க்சல்வாக்்கா்க 
விைஙகிே க்சல்வைாஜ், முசிறியில் ய்தாற்கிறார. 
அவருக்கு அடுத்து மலைரமன்ைனுக்கு கிழடக்்க 
யவண்டிே மநதிரி ்ப்தவி, யநருவுக்குபய்பாைது. 
மின் துழற அழமச்்சைாைார. 

ழவய்கா பிரியும்ய்பாது க்சல்வைாெும் 
மலைரமன்ைனும் பிரிந்தார்கள. அடுத்து அன்பில் 
க்பாயோகமாழியின் அ்காலை மைைம், இவருக்கு 
வழிவிட அடுத்து 1989-91 வழை ்தமிை்க 
மின்்சாைதுழற அழமச்்சர, ்பால்வைம், க்சயதித் 
துழற, க்தாழிலைாைர நலைத்துழற அழமச்்சர, 
1996-2001ல் உைவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துழற 
அழமச்்சர, ்கடந்த 2006-2011 வழை ய்பாக்குவைத்து 
துழற அழமச்்சர எை ்பலைமிக்்க ்ப்தவி்களில் 
இருந்தவர, இபய்பாது திருச்சி க்தற்கு மாவட்டச் 
க்சேலைாைைா்கவும் திருச்சி யமற்கு க்தாகுதி  
எம்.எல்.ஏவா்கவும் உளைார. 

1992 -ல் திமு்க க்பரும் பிைழவச் ்சநதித்்தது. 
்கட்சியின் முக்கிே மு்கங்களில் ஒருவைா்க இருந்த 
ழவய்கா, திமு்க ்தழலைவர ்கருைாநிதியின் ம்கன் 
ஸ்டாலின் ்கட்சியில் க்சல்வாக்கு க்பறுவழ்தயும், 
வைரச்சிேழடவழ்தயும் எதிரத்து ்கட்சியிலிருநது 
கவளியேறிைார. அவயைாடு ய்சரநது சிலை மாவட்டச் 
க்சேலைாைர்களும் கவளியேறிைர. அதில் 
அன்ழறே திருச்சி மாவட்டச் க்சேலைாைரும் 
ஒருவர. எையவ, மாவட்டத்தில் ்கட்சிக்்காை 
அடுத்்த மு்கத்ழ்த க்தரிவு க்சயேயவண்டிே 
நிழலை வந்தது. அபய்பாது ்கட்சித் ்தழலைழமயின் 
ய்தரவா்க இருந்தவர ய்க.என்.யநரு! 

அபய்பாது, கிைாமங்களய்தாறும் ்பேணித்து 
்கட்சியின் ்கட்டுமாைத்ழ்த வலிழமப்படுத்தி, 
்கட்சிழே நிழலைநிறுத்திைார. அது்தான் இன்றுவழை 
்கட்சியின் ்கவைத்ழ்த நிழலை நாட்டியுளைது. 
திருச்சி, க்பைம்்பலூர, அரிேலூர, ்கரூர எை 
ய்பாகும் இடங்களில் இபய்பாதும் க்சல்வாக்்கா்க 
உளைார. 

இப்பாதும் வி்வசாயிதான்...

அைசிேழலை ்கடநது யநருவின் மு்தல் ய்தரவும் 

விவ்சாேம்்தான். இபய்பாதும் அதி்காழலையியலையே 
எழுநது, ்தன் நிலைங்கழை சுற்றி, ்பாரத்துவிட்டு்தான் 
அடுத்்த யவழலை! ்காைக்கிளிேநல்லூழைச் 
சுற்றி க்காயோ ய்தாபபு்களும், ்சபய்பாட்டா 
ய்தாபபு்களில் சிலை இபய்பாது குத்்தழ்கக்கு 
விடப்பட்டுளைை. அய்தாடு   நாைாேை்சாமி 
ழைஸ் மில் எனும் நவீை க்தாழில் நுட்்ப மில்ழலை 
இஙகு ்கடந்த 2008-லிருநது நடத்திவருகிறார. 
யநருவின் க்சாந்த வீட்டிற்கு அருகில் இைண்டு 
்கட்டிடங்கள உளைது. ஒன்று ்பைஙகுடியிை 
மாைவர்கள விடுதி, இன்கைான்று ்தாழத்்தப்பட்ட 
மாைவர்களுக்்காை விடுதி. 

அவைது க்சாந்த க்தாகுதியில் ்தலித் மக்்கள 
அதி்கம் வசிக்கும் ்பகுதியில் 7 லைட்்ச ரூ்பாய 
க்சலைவுக்சயது ஜிம் ்கட்டியுளைார. இபய்பாதும் 
்தன் அலுவலை்கத்திற்கு ்பாரக்்க வரு்பவர்கள, இல்லை 
விைாக்்களுக்கு ்பத்திரிக்ழ்க ழவப்பவர்களுக்கு 
500, 1000 ரூ்பாய யநாட்டுக்்கழை ்தைாைாமா்க 
எடுத்து நீட்டுவார. அது்தான் அவருக்்காை பிைஸ். 

1980-ல் வட்டிக்்கழட ழவத்திருந்த்தால், 
்கழடயின் வா்சலில் அமரநதிருக்கும் யநரு, 
்தன்ழைப ்பாரக்்க வருகிறவர்களுக்கு ரூ.5, 
10 எைக் க்காடுப்பார. ‘சும்மா க்சலைவுக்கு 
வச்சுக்்கங்க’ என்்பார அந்தப ்பைக்்கம்்தான் 
இபய்பாது க்தாடரகிறது. முன்க்பல்லைாம் 
முன்ய்கா்பத்்தால் ழ்க நீட்டிவிடும் அவர, அடுத்்த 
சிலை யநைங்களில் ய்கா்பம் ்தணிநது திட்டிேவழை 
அழைத்து ்சப்பாடு ய்பாடுவார. 2006-2011 வழை 
ய்பாக்குவைத்து அழமச்்சைா்க இருந்தய்பாது அவர 
அைசு அதி்காரி்களிடம் நடநதுக்காண்ட வி்தம் 
இபய்பாதும் மக்்கழை ய்ப்ச ழவத்துளைது.

 2011-ல் அதிமு்க ஆட்சிக்கு வந்ததும்,நிலை 

யமா்சடி வைக்கில் மு்தலில் ழ்கது க்சயேப்பட்ட 
திமு்க ்தழலைவர்களில் யநருவும் ஒருவர. அடுத்து 
2011 ய்தர்தலில் யநரு, அதிமு்கவின் மரிேம் 
பிச்ழ்சயிடம் ய்தால்வி. யநருவின் அைசிேல் 
்படியில் க்பரும் ்சறுக்்கலைா்கயவ ்பாரக்்கப்பட்டது. 
அழ்த்கடநது ்தற்ய்பாது எம்.எல்.ஏவா்க 
வலைம்வருகின்றார. 

திருச்சியில் சுமார 15 லைட்்சம் ய்பர 
இருக்கிறார்கள. லைால்குடி எனும் பின்்தஙகிே 
்பகுதியில் இருநது வந்த ஒருவர, க்தாடரநது ்தன் 
இடத்ழ்த ்தக்்கழவத்துக்க்காண்டு வருகின்றார.
இ்தற்்கா்க இவர க்காடுத்்த விழலை ஏைாைம்...

திருச்சிழேப க்பாருத்்தவழை 20 வருடங்களுக்கு 
யமல் அைசிேலில் எந்த அைசிேல்வாதியும் 
நிழலைத்்ததில்ழலை. அ்தழை ய்க.என்.யநரு 
முறிேடித்து நிழலைத்துநிற்்பதுடன், அடுத்்த 
இன்னிஙழஸை ட்கைன்டிங்கா்க க்தாடஙகியுளைார. 

அவருக்கு‘நம்ம திருச்சி’ இ்தழ ்சார்பா்க 
இனிே பிறந்தநாள வாழத்து்கழை க்தரிவித்துக் 
க்காளகியறாம்.

கே.என்.கேரு 
அரசியல் ரகசியமும் அவசியமும்...

எதிர் அரசியல்... 
ப்ரு திருச்சியின் அரசியல் சதுரங்கத்தில் 
எதிரி்களின் பலத்்த கு்ைபபதற்கு 
அவர் எடுக்கும் ஆயுதங்கள் அ்னத்தும் 
எதிரியின் ஆதரவா்ளர்்க்்ளயும் 
தன்னு்டய விசுவாசி்க்ளா்க மாற்றுவதும், 
அவர்்களுக்கு ்கட்சி பதவி்க்்ள 
வாஙகி த்காடுபபார். இபபடி எதிர் 
அரசியல் தசயவதாபல இவரு்டய 
ஆதரவா்ளர்்கப்ள,  பல சமயங்களில் 
முதுகில் குத்திய பபாதும், தன்்ன சுற்றி 
திருச்சி அரசிய்ல மாற்றியிருபபதும் 
தான் அவரு்டய அரசியல் முதிர்ச்சி.

தம்பி இறநதபிறகு 
சுததமாக சச்வததுககு 
மாறிவிடடார் 

2012ம் ஆண்டு ப்க.என்.
ப்ருவின் தம்பி ராமதெயம் 
படுத்கா்ல தசயயபபட்டார். 
ஜீரணிக்்க முடியாத வ்்கயிலான 
அந்தக் த்காடூர த்கா்ல வழக்கில், 
இதுவ்ர யார் குற்ைவாளி 
என்று ்கண்டறியபபடவில்்ல. 
ராமதெயத்தின் மர்ம் 
ப்க.என்.ப்ரு்வ தவகுவா்க 
பாதித்துள்்ளது. அவ்ர அந்த 
மர்த்தின் பாதிபபிலிருந்து 
ஆற்றுபபடுத்தபவா, அவரால் 
அதன் பாதிபபிலிருந்து இபபபாதும் 
அவர் குடும்பம் மீ்ள முடியவில்்ல.

ப்ருவின் பலம் என்பது 
அவரது குடும்பம்தான். அவரது 
தம்பி்கள் இபபபாதும் ப்ரு, 
முன்னால் அதிர்ந்துகூடப பபச 
மாட்டார்்கள். ராமதெயம் உயிபராடு 
இருக்கும்வ்ர என்னதான் 
அதி்கார ்மயத்தில் பலமிக்்க 
்பரா்க இருந்தாலும், அண்்ன் 
ப்ரு முன் நின்று த்காண்டுதான் 
பபசுவார். இபபபாது அவரது 
தம்பி்கள் மணிவண்்ன்,ரவியும் 
அபபடிபய ் டந்துத்காள்கிைார்்கள்.

ப்ரு என்ைால் ்கரு்ாநிதிக்கும் 
ஸடாலினுக்கும் தனிப பிரியம். அ்த 
அதி்கபபடுத்திக் ்காட்ட ப்ரு எடுத்த 
முயற்சிதான் திருச்சியில் திைக்்கபபட்ட 
‘்க்லஞர் அறிவாலயம். அடுத்து 
த்காட்டபபட்டு, பிராட்டியூர் என பல 
மா்ாடு்கள் ் டத்தி த்ல்மயின் 
்ம்பிக்்்க்ய தபற்றுள்்ளார். 

‘வீரம்’ பட ஸசடலில்...
அவர் அ்மச்சரா்க இருந்த ்காலத்தில் 
தன்னு்டய பவ்கத்துக்கு ஈடுத்காடுக்்க 
முடியாத பணியா்ளர்்கள் மீது 
ப்காபபபட்டாலும், அதில் பல பணியா்ளர்்க்்ள 
அவர்்களின் வயது முதிர்ந்த ்காலத்திலும் 
ப் உதவி தசயது பராமரித்து வருகிைார். 
அபதபபால, இபதபாழுதும் அவர் யார் மீது 
ப்காபபடுகிைாபரா? அவர்்களுக்கு அடுத்து 
லக்கி ப்ரஸ.

சநயாண்டி, நககல்...
ப்ருவின் ் ்யாண்டி, ் க்்கல், எதார்த்த 
பபச்சுக்்க்்ள தமிழ்கத்தின் அ்னத்து  
முன்னணி ்கட்சித் த்லவர்்களும்  ரசித்து 
ப்கட்பார்்கள். அவர் பபசுகின்ை பபச்்ச 
பவறு யார் பபசினாலும் அது ப்காபத்்த 
தூண்டுவதா்க தான் அ்மயும்.
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