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இன்றைய (14.09.2019) நாளேடுகளில், 
ஓளே நாளில் மூனறு செய்திகள் 
செளிெந்துள்ேன. மூனறுளே ஆனமிகம், 
பக்தி ச�ாடரபான்ெ! 

அ்ெ, 1 .  சிெகங்க அருளக 
பாெஙக்ே்யச் ளெரந்� இருேபப 
ொமி எனபெர நடத்திய ஜீெெோதிக் 
கூத்து. 2. சி�ம்பேம் தில்்லைக்ளகாயிலில் 
உள்ே ஆயிேஙகால் ேணடபத்்�த் 
தீட்சி�ரகள் ஆடம்பேத் திருேணத்திற்கு   
ொட்கக்கு விட்ட ெணிக நடெடிக்்க. 
3. பிள்்ேயார சி்லை்யக் க்ேக்கச் 
செனறை 33 ளபர உயிரிழந்� துயேம். 

இெற்்றை எபபடிப பாரபபது? 
பக்தியின சபயோல் ந்டசபறும் 
ளோெடிகள், பக்தி்யக் காொக்க 
முயலும் பாரபபனியம், ேக்களின 
அறியா்ே எனறு மூனறைாகப பாரக்க 
ளெணடியுள்ேது. 

செபடம்பர ோ�ம் 13 ஆம் ள�தி 
நள்ளிேவு 12 ேணிக்கு ளேல் அதிகா்லை 5 
ேணிக்குள் ஜீெெோதி அ்டயபளபாெ�ாகக் 
கூறி, சிெகங்க அருகில் உள்ே 
பாெஙக்ே்யச் ளெரந்� இருேபப ொமி 
எனபெர ஊ்ேளய கூட்டியுள்ோர. 
ோெட்ட ஆட்சியர ளெறு இேவு 
11.30 ேணியிலிருந்து அஙகு ெந்து 
இேவு முழுெதும் அள� இடத்தில் 
இருந்துள்ோர. பாதுகாபபுக்காக 200 
காெலைரகள் பணியேரத்�பபட்டுள்ேனர. 
ேக்கள் முனனி்லையில் ளபசிய அந்�ச் 
ொமியார,  ஜீெெோதி அ்டயபளபாகும் 
செய்தி்யச் சிெசபருோளன கனவில் 
ெந்து �னக்குச் சொனன�ாகவும், 
அெர ஜீெெோதி அ்டந்�வுடன, 
புேட்டாசி 1 மு�ல் 7 ெ்ேயில் �மிழநாடு 
முழுெதும் கனே்ழ சபய்யும் எனறும் 
கூறியுள்ோர.  இபபடி ஒரு பக்தி 
அறிவிப்பயும், ொனி்லை அறிவிப்ப 
யும் கலைந்து சொனன ொமியார, இறுதியில் 
�னக்கு மூனறை்ே லைட்ெம் ரூபாய் 
கடன இருபப்�யும் ஒரு சகாசுறுச்  
செய்தியாகச் சொல்லியுள்ோர. கடன 
சகாடுத்�ெரகள் கனவில் ளபாய் 
சிெசபருோன எனன சொனனார 
எனறு ச�ரியவில்்லை. 

ெட்டம் ஒழுஙகுச் சிக்கல் ெந்துவிடுளோ 
எனறை ெ்கயில் அஙகு ெந்��ாக ஆட்சியர 
சொல்லியுள்ோர. ொமியா்ே நம்பி 
ெந்��ாகளெ ேக்கள் கூறுகினறைனர. 

க்டசியில், சிெசபருோன சொனன 
ொக் கக் காபபாற்றைவில் லை ளபாலிருக்கிறைது. 
ொமியார இபளபாதும் நலைமுடன இருக்கிறைார. 
காெல்து்றையின ளெணடுளகா்ே ஏற்று 
ேக்கள் ஏோற்றைத்துடன (!) க்லைந்து 
செனறுள்ேனர.    

அடுத்� செய்தி, தில்்லைக்ளகாயில் 
ச�ாடரபானது.  அந்�க் ளகாயி்லை 
அஙகுள்ே தீட்சி�ரகள், �ஙகளின 
சொந்�ச் சொத்துப ளபாலைளெ ்ெத் 
துள்ேனர. அெரகள் வீட்டு நிகழச்சிக்ே 
அஙளகளய நடத்திக் சகாள்கினறைனர.
இபளபாது பக்தி முற்றிப ளபாய்விட்ட�ால், 
சிெகாசித் ச�ாழில் அதிபர ஒருெரின 
திருேணத்திற்கு ொட்கக்கும் விட்டுள்ேனர. 

இேவு 11 ேணிக்கு ந்ட ொத்�பபட்டுவிட்ட 
பிறைகும், விடிய விடிய அஙகு அலைஙகாே 
ளெ்லைகள் ந்டசபற்றுள்ேன. ளபாகிறை 
ளபாக்கில் ஆகேஙகசேல்லைாம் காற்றில் 
பறைந்து விட்டன. காசு, பணத்்� 
விட ஆகேஙகள் சபரிதில்்லை எனறு 
திட்சி�ரகள் முடிவு செய்துவிட்டாரகள் 
ளபாலிருக்கிறைது. 

ஒருவி�த்தில் நல்லைது�ான. இனி நாம் 
சி�ம்பேத்தில் கூட்டம் ளபாடுெச�னறைால், 
தில்்லைக்ளகாயி்லை ொட்கக்கு 
எடுத்துக் சகாள்ேலைாம்.திோவிடர  
கழகக் கூட்டஙகளும் இனிளேல்  
தில்்லைக் ளகாயிலில் நடக்கும் எனபது 
ேகிழச்சி�ாளன!

அபபுறைம், பிள்்ேயா்ேக் க்ேக்க 
ஏரிக்கும், கடலுக்கும் செனறைளபாது, ேத்திய 
பிேள�ெத்தில் 18 ளபரும், ேோத்தியத்தில் 11 

ளபரும். தில்லியில் 4 ளபரும் உயிரிழந்துவிட்ட 
செய்தியும் ெந்துள்ேது. அெரகளின 
குடும்பத்தினளோடு நாமும் துயேத்்�ப 
பகிரந்து சகாள்கினளறைாம். அள� 
ளநேத்தில், இனசனாரு செய்தி்யயும் 
நாம் பகிரந்து சகாள்ே ளெணடியுள்ேது. 
சென்னயிலும், பிள்்ேயார ெதுரத்தி ய் 
ஒட்டி ஊரெலைஙகள் நடந்�ன. அதில் பலை 
இடஙகளில் பணம் ளகட்டு ெனமு்றைகள் 
அேஙளகறின. ஊரெலைத்தில் ெந்� பலைர 
'நி�ானோக' இல்்லை எனப்�ப  
பலைரும் கூறினர.   

இது ஆனமீக பூமி எனறு சிலைர 
கூறுகினறைனர. ஆனமிகம் செல்லும் 
ளெகத்்�ப பாரத்�ால்  எதிரகாலைம் 
எபபடித் �ாஙகி சகாள்ேப  ளபாகிறைள�ா 
எனறு கெ்லையாய்  இருக்கிறைது!

சு்ப. வீர்பகாண்டியன்
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தில்லைக்கோயில வோட்கககு ்வண்டுமோ?  
தீட்சிதரக்ை உட்ே அணுகவும்!  

இந்திதான் இனிமமல இந்தியாவின் ஒமே 
அலுெல வமாழியாக இருகக மெண்டும் என்று 
இந்திய உள்துறை அறமசசெர் அமித்ா தன் 
ட்விட்்டர் பககததில பதிவிட்டுள்்ார். அறதயும் 
இந்தியில மட்டுமம பதிவிட்டுள்்ார். எனமெ 
இந்தி மபசும், இந்தி வதரிந்த மககள் மட்டுமம 
இந்தியக குடிமககள். மற்ைெர்கள் எலமலாரும் 
இேண்்டாந்தே அடிறமகள்  என்கிைார்  
அெர். செர்ொதிகாேம் வென்ைதாகச செரிததிேம் 
இலறல.

கடைசிச் செய்தி!

காலம் விற்ட வசொலலும்.
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கார்ப்பரேட் காவிமயமாகும் கல்வி!

்டாக்டர் இேவீந்திேநாத, செமூக செமததுெததுககான 
மருததுெர்கள் செஙகததின் வபாதுச வசெயலா்ர்.

 இந்தியா முழுெதுளே கல்வியில் ஏோோோன 
ோற்றைம் சகாணடுெேபபடுகிறைது. ள�சிய 
கல்விக்சகாள்்க ெ்ேவு அறிக்்க - 2019 
இன அடிபப்டயில் இது நடக்கிறைது. இனனும் 
அந்� ெ்ேவு அறிக்்க ேக்கே்ெயில் 
�ாக்கல் செய்து நி்றைளெற்றைபபடவில்்லை. 
அ�ற்கு முனன�ாகளெ எல்லைா விஷயஙக்ேயும் 
ந்டமு்றைபபடுத்� ஆேம்பித்துவிட்டாரகள். ோநிலை 
அேசுகள் நடத்தும் பல்க்லைக்கழஙகளின அதிகாேத்்� 
ேத்திய அேளெ எடுத்துக் சகாள்ெ�ற்கான முயற்சிக்ே 
ளநேடியாகவும் ே்றைமுகோகவும் செய்து ெருகிறைாரகள். 
சபரிய பல்க்லைக்கழகஙக்ே உருொக்குகிளறைாம் எனறை 
சபயரில் �னியார நிறுெனஙகள் ் கயில் உயரகல்வி்யக் 
சகாடுக்கிறைாரகள். குறிபபாக  'Jio கல்வி நிறுெனஙகள்'  
எனறு சொல்லி, நிதி ஆ�ாேத்்�ப சபருக்குெது, அஙகீகாேம் 
அளிபபது என உ�வி செய்து ெருகிறைாரகள். இந்� 'Jio' 
நிறுெனம் இதுெ்ே பள்ளி கூட நடத்தியதில்்லை. 

அ்னத்து உயரகல்வி நிறுெனஙகளுக்கும் ேத்திய 
அேளெ நு்ழவுத் ள�ரவு, செளிளயறும் ள�ரவு நடத்� 
திட்டமிட்டிருக்கிறைாரகள். ேருத்துெக் கல்விக்கு 'நீட்'ேற்றும் 
'சநக்ஸ்ட்' என நடத்� ஆேம்பித்திருக்கிறைாரகள். இ�ன 
மூலைம் ோநிலை அேசுகளிடம் இருந்து அதிகாேத்்�ப பறித்து 
கல்வி்யத் �ஙகள் கட்டுபபாட்டிற்குள் சகாணடுெேத் 
தீவிே முயற்சி செய்து ெருகிறைாரகள். 

கல்வி்யக் கட்டுபபாட்டிற்குள் சகாணடு ெந்து ஓளே 
ள�ெம், அது இந்து ோஷ்டிேம் எனனும் �ஙகளு்டய 
கருத்்�ப பாடத்திட்டோக்க ளநேடியாகவும் ே்றைமுகோகவும் 
செயல்பட்டுெருகிறைாரகள். பிற்ளபாக்கான கல்விமு்றை்யக் 
சகாணடு ெருெ�ற்கான முயற்சிகள் கணகூடாகத் 
ச�ரிகினறைன.

ளகாமியத்்� ேருந்�ாக அறிவிபளபாம் எனறு ேத்திய 
அ்ேச்ெர சொல்கிறைார. பஞெகவயம் அதிக ஊட்டச்ெத்து 
உ்டயது. அது பற்றிய ஆய்வுக்ே ளேற்சகாணடு அ்� 
ேக்களுக்கு ெழஙக ளெணடும் எனறு சொல்கிறைாரகள். 
பிசிளயாச�ேபிக்குப பதிலைாக ளயாகா்ெக் சகாணடு 
ெருெ�ற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு ெருகினறைனர. மு�லைாம் 
ஆணடு ேருத்துெத்தில் ோற்று ேருத்துெ(ஆயுரளெ�ம், 
ள�ாமிளயாபதி ளபானறை்ெ) மு்றைக்ேப படிக்க 
ளெணடும் எனறு சகாணடுெருகிறைாரகள். 

ளெ� காலைக் கல்வி மு்றைளய சிறைந்�து எனறு சொல்லி 
அெற்்றைப பாடத்திட்டத்தில் ளெரக்க ளெணடும் எனறு 
ள�சிய கல்விக் சகாள்்கயில் சொல்கிறைாரகள். எல்லைாத் 
து்றைகளிலும் பிற்ளபாக்கானெற்்றைக் சகாணடு ெே 
முயற்சிக்கினறைனர.

உயரகல்வி நிறுெனஙகளில் சபரியார அம்ளபத்கர படிபபு 
ெட்டஙகளில் செயல்படும் ோணெரக்ே அச்சுறுத்துகிறைாரகள். 
இபபடிக் கல்வி்யக் காரபபளேட்ேயோகவும், ஒளே 
ள�ெம் ஒளே கல்வி எனறு காவிேயோகவும் ோற்றுெது 
எனறை இலைக்ளகாடு செயல்பட்டுெருகினறைனர.

இ�னால் இந்�ச் ெமூகம் கல்வியில் ள�க்கநி்லை 
அ்டயும் ொய்பபுகள்�ான இருக்கினறைன.

அண்ா ்பல்கடைககழகத்திற்கு வரும் ஆ்பத்து!

பிரின்ஸ் கமேந்திே பாபு,  கலவியா்ர்

செனறை ஆணடு பட்சஜெட்டில், பல் 
க்லைக்கழகஙக்ேத் ள�ரந்ச�டுத்து 
உலைகத் �ேத்திலைான பல்க்லைக்கழஙகோக 
ோற்றுெது எனறு அறிவித்திருந்�ாரகள். 
அ�னபடி இேணடு பல்க்லைக்கழகஙக்ேத் 
ள�ரந்ச�டுத்திருக்கிறைாரகள். அதில் 
�மிழநாட்டில் உள்ே அணணா 
பல்க்லைக்கழகமும் ஒனறைாகத் ள�ரந்ச�டுக்கப 
பட்டிருக்கிறைது. 'Institute of eminence' எனறு சொல்கிறைாரகள். 
அ�னபடி பல்க்லைக்கழகத்்� ஆேம்பிக்க ளெணடும் 
எனறைால் ஆயிேம் ளகாடி ரூபாய் சகாடுக்க ளெணடும். 
இந்� ஆயிேம் ளகாடி ரூபாயில் ேத்திய அேசின பஙகு 
எனன, ோநிலை அேசின பஙகு எனன? ோநிலை அேசு 
நடத்தும் பல்க்லைக்கழகத்திற்கு ோநிலை அேசு�ான 
பணம் சகாடுக்க ளெணடும். 

காளலைஜ் ஆஃப எனஜினியரிங இேணடு நூற்றைாணடுகளுக்கு 
முனபு உருொக்கபபட்டது. 1978 இல் அணணா 
பல்க்லைக்கழகம் உருொக்கபபட்டது. அ�ற்சகன 
�னிச்ெட்டம் �மிழநாடு அேொல் இயற்றைபபட்டது. 
அ�னபின பல்து்றை ஆளு்ேக்ே இபபல்க்லைக்கழகம் 
உருொக்கி ெருகிறைது. அெரகள் எல்ளலைாரும் உலைக 
அேவில் பல்ளெறு முக்கியப பணிகளில் சபரும்பஙகு 
ஆற்றி ெருகிறைாரகள். பிறைகு அந்�ப பல்க்லைகழகம் 
மு�ல் 200 அல்லைது 300 இடஙகளில் ஏன ெேவில்்லை 
எனறு ளகட்கிறைாரகள். அந்� நாடுகளின ெமூகப 
சபாருோ�ாேக் கட்ட்ேபபுகளும் இஙகுள்ே 
ெமூகப சபாருோ�ாேக் கட்ட்ேபபுகளும் ஒனறைாக 
இருக்கினறைனொ?  'Institute of eminence'   விதி 
மு்றைகளினபடி 25 ெ�வீ�ம் ளபர செளிநாட்டு 
ோணெரகோக இருக்கலைாம். பல்க்லைக்கழகத்திற்கு 
நிதி �னனாட்சி, நிரொகத் �னனாட்சி எனறு 
சொல்கிறைாரகள். அ்னத்து ோணெரகளுக்குோன 
கட்டணத்்�யும் பல்க்லை்க்கழகளே முடிவு செய்து 
சகாள்ேலைாம். ஆசிரியரகளுக்கான ஊதியத்்�யும் 
பல்க்லைக்கழகளே முடிவு செய்து ெழஙக ளெணடும். 
இ�ற்கான நிதி ஆ�ாேஙக்ேப பல்க்லைக்கழகளே 
உருொக்கிக்சகாள்ே ளெணடும். ோணெர கட்டணத்்� 
உயரத்துெ்�த் �விே எபபடி பல்க்லைக்கழகத்�ால் 
நிதி ஆ�ாேத்்� உருொக்க முடியும்? கட்டணம் 
உயரத்�பபடும் ளபாது எபபடி ஏ்ழ ோணெரகள் 
படிக்க முடியும்?

�மிழநாடு அேசு 69% இடஒதுக்கீட்டுக் சகாள்்க்யப 
பினபற்றிெருகிறைது. இது ச�ாடருோ? �மிழநாட்டில் 
சபாறியியல் படிபபுகளுக்கு நு்ழவுத் ள�ரவு 
கி்டயாது. �னனாட்சி அதிகாேம் சபறும் ளபாது 
�மிழக அேசின சகாள்்க பினபற்றைபபடுோ அல்லைது 
நு்ழவுத் ள�ரவு நடத்�பபடுோ? 

எம்.ஜி.ஆர ஆட்சிக் காலைத்தில் உருொக்கபபட்ட 
அணணா பல்க்லைக்கழகம், அக்கட்சி ஆட்சியிலிருக்கும் 
காலைத்திளலைளய அது உருொக்கபபட்ட ளநாக்கம் 
சி்�ந்து ளபாய்க்சகாணடிருக்கிறைது. இது திோவிட 
இயக்கம் செய்� பணிக்கு  ளநரந்திருக்கும் சநருக்கடி. 
அணணா பல்க்லைக்கழகத்திற்குத் ள�்ெபபடும் 
நிதி்ய ோநிலை அேசு அளிக்க முனெேளெணடும்.

கலவியின் மீது தோககுதல நடத்தும் மத்திய அரசு!
கலவிததுறையில மிக மெகமாகவும் மறைமுகமாகவும்  

பல மாற்ைஙகற் மததிய அேசு வசெய்து ெருகிைது. செமூக நீதிறயப் பாதிககும், மாநில 
உரிறமகற்ப் பறிககும் மததிய அேசின் வசெயலபாடுற்ப் பற்றிக கலவியா்ர்களு்டன் 

மபசியெற்றிலிருந்து சில பகுதிகள்...
மநர்காணல:

மா.உதயகுமார்
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முனபு ஒரு மு்றை பள்ளிக் கல்வித் து்றை இயக்குநேகத்தில் 
இருந்து ோணெரகளின பிரி்ெ உணரத்தும் ெ்கயில் 
்கயில் கயிறு கட்டக்கூடாது எனறு ஓர அறிக்்க 
பள்ளிகளுக்கு அனுபபபபட்டது. 

அ�ற்கு பாஜெகவிடம் இருந்து எதிரபபு ெந்�வுடன 
அபபடி ஒரு  முடி்ெ நாஙகள் எடுக்கவில்்லை எனறு 
அத்து்றை  அ்ேச்ெர செஙளகாட்்டயன ேறுபபு 
ச�ரிவித்�ார. 

அள� ளபானறைச�ாரு கூற்று இபசபாழுது அேஙளகறியுள்ேது.

2009-ஆம் ஆணடு கட்டாயக் கல்வி உரி்ேச் ெட்டத்்� 
சகாணடு ெந்� ேத்திய அேசு 1-4-2010 மு�ல் அ�்ன 
அ்னத்து ோநிலைஙகளிலும் ந்டமு்றைக்குக் சகாணடு 
ெந்�து.

அதில் செய்யபபட்ட ஒரு திருத்�ம், இனிெரும் 
ஓவசொரு கல்வி ஆணடின இறுதியிலும் 5, 8 ஆகிய 
ெகுபபுகளுக்குப சபாதுத்ள�ரவு நடத்�பபட ளெணடும். 
இத்ள�ரவில் �ெறும் ோணெரகள் அடுத்� 2 ோ�ஙகளில் 
ேறுள�ரவு எழு�லைாம். ஆனால், எந்� ோணெரும் 
அெரின கல்விக்காலைம் முடியும்ெ்ே பள்ளியிலிருந்து 
செளிளயற்றைபபடோட்டாரகள் எனறு  சொல்கிறைது.

இ�ற்கான சுற்றைறிக்்க பள்ளிக்கல்வித் து்றை இயக்குநர 
ொரபாக அ்னத்து ோெட்ட மு�ன்ேக் கல்வி 
அலுெலைரகளுக்கும் அனுபபபபட்டுள்ேது.

இந்� அறிக்்க  எந்� ோணெரும் அெரின கல்விக்காலைம் 
முடியும்ெ்ே பள்ளியிலிருந்து செளிளயற்றைபபட 
ோட்டாரகள் எனறு சொல்லும்சபாழுது, இந்�ப 
சபாதுத் ள�ரவு ஏன நடத்� ளெணடும்? ள�்ெளய 
இல்்லைளய?

அண்ேயில் பினலைாந்து நாட்டிற்குச் செனறு ெந்�  
பள்ளிக்கல்வித் து்றை அ்ேச்ெர செஙளகாட்்டயன, அஙகு 
7ஆம் ெகுபபுெ்ே ோணெரகளுக்குக் கட்டாயக்கல்வி 
புகுத்�பபடுெதில்்லை எனறு சொனனார.

ஆனால், ஒருசிலை நாள்களுக்குள்ோகளெ 5 ேற்றும் 
8ஆம் ெகுபபுகளுக்குப சபாதுத்ள�ரவு நடத்துெ�ாக 
து்றை இயக்குநேகம் அறிக்்க அனுபபுகிறைது.

கல்வியாேரகள், சபற்ளறைாரகள், சபாதுேக்களிடமிருந்து  
கடும் கணடனஙகள் ெந்�வுடன திடீசேன அ்ேச்ெர 
செஙளகாட்்டயன, அபபடி ஒரு திட்டம் எஙகளிடம் 
இல்்லை. அ்ேச்ெே்ெ கூடித்�ான இதுகுறித்து முடிவு 
செய்ய ளெணடும் எனறு ளபட்டி சகாடுக்கிறைார.

அபபடியானால் அ்ேச்ெருக்ளக ச�ரியாேல் 
இதுளபானறை அறிக்்கக்ே இயக்குநர அனுபபிக் 
சகாணடிருக்கிறைாோ? 

இது ஒருபுறைமிருக்க புதியகல்விக்சகாள்்கயின 
அடிபப்டயில் சகாணடுெரும் இந்�ப சபாதுத்ள�ரவு 
எனபது, பாரபபனர அல்லைா� ஏ்ழ, நடுத்�ே ோணெரகளின 
கல்வி்யப பள்ளி ெோகத்திற்குள்ளேளய  முடக்கிப 
ளபாடுெ�ாக அ்ேகிறைது.

இந்�ப புதிய கல்விக் சகாள்்க பாரபபனிய நலைம் 
ொரந்து, பாரபபனர அல்லைா� ோணெரகளின கல்வி 
எதிரகாலைத்்�ப பாதிக்கிறைது எனப�ால் இ�்ன 
ென்ேயாகக் கணடிக்கிளறைாம்.

கலவிறய மு்டககும் அேசு

வசென்றன மாெட்்டக கூட்்டம்

மபோசிரியர் மு.பி.பா நூல வெளியீடு

எழுததா்ர் இ்மெனில நூல வெளியீடு
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ê‰FŠ¹, ªð£¶„ªêò÷£ô˜ ²ð.ióð£‡®ò¡ Üõ˜èœ î¬ô¬ñJ™ ï¬ìªðŸø¶. 
Þ‚Ã†ìˆF™ ªê¡¬ù ñ£õ†ì‹ ä‰¶ A¬÷è÷£èŠ HK‚èŠð†´Š ¹Fò 
Ü¬ñŠð£÷˜èœ GòI‚èŠð†ìù˜.

மபோசிரியர் மு.பி.பா எழுதியுள்் ‘திோவி்ட இயககம் ெ்ர்தத தமிழ்’   
நூல வெளியீட்டு விழா, 9.9.2019 அன்று, வசென்றன அன்பகததில, திோவி்டர் 
கழகத தறலெர் கி.வீேமணி தறலறமயில நற்டவபற்ைது. இககூட்்டததில 
துறேமுருகன், ஆ.இோசொ, சுப.வீேபாண்டியன் ஆகிமயார் பஙமகற்ைனர்.

எழுததா்ர் இ்மெனில எழுதியுள்் ‘இருற்க கிழிதவதாரு புயற்பைறெ’ நூல 
வெளியீட்டு விழா, 8.9.2019 அன்று, வசென்றன ேஷயன் அறிவியல பண்பாட்டு 
றமயததில நற்டவபற்ைது. திருொ்ர்கள் வேகதேட்செகன், ஜி.ோம்கிருஷணன், 
முததேசென், சுபவீ, ென்னியேசு, வி.பி.கறலோேன் ஆகிமயார் பஙமகற்ைனர்.  
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îIöè º¡ù£œ ºî™õ˜ è¬ôë˜ è¼í£GFJ¡ 
ñ¬øM¡ «ð£¶, ‘çŠó‡†¬ô¡’ Þî› è¬ôë˜ °Pˆî 
å¼ CøŠHî¬ö ªõOJ†ì¶. îŸ«ð£¶ è¬ôëK¡ 
ºî™ G¬ù¾ ï£¬÷ªò£†®, Ü„CøŠHî› îIN™ 
ªñ£Nªðò˜‚èŠð†´ ªõOõ‰¶œ÷¶.

îIöèˆF¡ õ÷˜„C‚è£ù è¬ôëK¡ ðƒèOŠ¬ð»‹, 
«ð¼¬öŠ¬ð»‹ MõK‚Aø¶ Þ‰Ë™. ð™«õÁ ¶¬øè¬÷„ 
«ê˜‰îõ˜èœ è¬ôë¬óŠ ð¡ºè «ï£‚A™ Ýó£Œ‰¶ 
è†´¬óè¬÷ â¿F»œ÷¶, Þ‰ËL¡ CøŠð‹ê‹.

îIöè ÜóCòL¡ «ð£‚A¬ù G˜íò‹ ªêŒ»‹ 
ÝŸøô£è M÷ƒAò è¬ôëK¡ ÜóCò™ ÜÂðõˆ¬îˆ 
îIöèˆF¡ ð™«õÁ è†Cˆ î¬ôõ˜èO¡ è†´¬óèœ 
MõK‚A¡øù. «îõ è¾ì£, ºô£ò‹Cƒ ò£îš, Yˆî£ó£‹ 
ªò„ÅK àœO†«ì£K¡ è†´¬óèœ Þ‰Fò ÜóCòL™ 
Üõó¶ ðƒèOŠ¬ð‚ °PŠH´A¡øù. 

ªðKò£K¡ èù¾è¬÷ ï¬ìº¬ø„ ê£ˆFòñ£‚Aò êÍècF‚ 
è÷ñ£è†´‹, Ü™ô¶ Ü‡í£M¡ ºö‚èñ£ù ñ£Gô 
²ò£†C‚ è÷ñ£è†´‹, è¬ôë˜ Þ¬õ °Pˆ¶‚ è£†®ò 
Ü‚è¬ø ËL¡ ð‚èƒèœ Ü¬ùˆF½‹ Þ¬ö«ò£´Aø¶. 
îIöèˆ¬î õ÷˜„CŠ ð£¬îJ™ ðòE‚è„ ªêŒõîŸè£ù 
è¬ôëK¡ Ü˜ŠðEŠ¹‹, à¬öŠ¹‹ ªð£¼÷£î£ó 
ÜPë˜è÷£™ Ýó£òŠð†´œ÷¶.

F¬óŠðìƒèO¡ eî£ù Fó£Mì Þò‚èˆF¡ î£‚è‹ 
Þò™ð£è ïì‰îªî£¼ Gè›¾. ¹ó£íƒè¬÷Š «ðCò 
F¬óŠðìƒèœ ¹ó†C «ðêˆ ªî£ìƒAò¶ Fó£Mì 
Þò‚èˆFù£™ ñ†´«ñ. F¬óŠðìƒèO¡ õ£Jô£èŠ 
ð°ˆîP¾‚ è¼ˆ¶èœ ñ‚è¬÷ âOî£è„ ªê¡ø¬ì‰îù. 
Þ‰î‚ è¼ˆ¶Š ðKñ£Ÿøˆ¬î„ CøŠð£èŠ ðò¡ð´ˆF‚ 
ªè£‡ìõ˜èÀœ è¬ôë˜ ºî¡¬ñò£ùõ˜. Ýù£™ F¬ó»ôè 
õ£›‚¬èJ½‹ Üõ˜ ê‰Fˆî Þì˜èœ ê£î£óíñ£ù¬õ 
Ü™ô. è®ù à¬öŠHŸ°Š Hø«è, è¬ôë˜ ªõŸP‚ 

èQ¬ò â†ì º®‰î¶. ê£ñ£Qò¬ù»‹ ªê¡ø¬ì‰î 
è¬ôëK¡ ê£î¬ù¬ò‚ «è£®†´‚ è£†´Aø¶ Þ‰Ë™. 

îIöè‹ ñ†´ñ™ô£¶ Þ‰Fò õóô£ŸP¡ º‚Aò 
î¼íƒè¬÷»‹ ðF¾ ªêŒF¼‚°‹ Þ‰Ë™ å¼ õóô£ŸÁ 
Ýõí‹.

ஒரு மனிதன் ஒரு இைக்கம்

செற்றிசசெல்ென்

å¼ ñQî¡ å¼ Þò‚è‹

ªõOf´ : çŠó‡†¬ô¡

M¬ô : Ï. 200/-

 «êô‹ ñ£õ†ì Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õJ¡ 
ªð£ÁŠð£÷˜èÀ‚è£ù èô‰î£Œ¾‚ Ã†ì‹ «î£ö˜ 
²‰îóõîù‹ î¬ô¬ñJ™ ï¬ìªðŸø¶
W›‚è‡ì b˜ñ£ùƒèœ G¬ø«õŸøŠð†ìù

1. 2019 Ü‚«ì£ð˜ 13 Ü¡Á 'ªð‡èÀ‹ ªðKò£¼‹' â¡ø î¬ôŠH™ 
è¼ˆîóƒè‹ ïìˆî «õ‡´‹ âù¾‹  Þ‚è¼ˆîóƒA™  Fºè 
ñ£Gôˆ  ¶¬íŠ ªð£¶„ ªêòô£÷˜ F¼ñF ²Š¹ô†²I ªüèbê¡, 
Fó£Mì˜ èöèŠ Hó„ê£ó„ ªêòô£÷˜ «î£ö˜ Ü¼œªñ£N, â¿ˆî£÷˜ 
«î£ö˜ àñ£ ÝA«ò£¬ó Ü¬öŠð¶ âù¾‹ b˜ñ£Q‚èŠð†ì¶.

2 «î£ö˜ º.ÜH«ùw   Üõ˜è¬÷ ñ£õ†ì Þ¬÷ë˜ ÜE Ü¬ñŠð£÷ó£è 
GòIŠðîŸ°, ªð£¶„ªêòô£÷˜ «î£ö˜ ²ð.ióð£‡®ò¡, ñ£Gô 
Þ¬÷ëóE„ ªêòô£÷˜ «î£ö˜ ê‰î£ù‹ ÝA«ò£Kì‹ ðK‰¶¬ó 
ªêŒò º®ªõ´‚èŠð†ì¶.

3. 2019 , ªêŠì‹ð˜ 17 Ü¡Á î‰¬î ªðKò£˜ Üõ˜èO¡ 141-Ý‹  
Hø‰î ï£O¬ù„ CøŠð£è‚ ªè£‡ì£´õ¶ â¡Á‹ b˜ñ£Q‚èŠð†ì¶.

மசெலம் கலந்தாய்வுக கூட்்டம்


