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மாவட்டங்கள்

முதல்வர் மருத்து்வ காப்பீடு ததாகக உயர்வு
சென்னை, டிெ. 1–

முதல்வர் விரி ்வான 
மருத் து்வ காப் பீட்டு திட்
டத் தின் கீழ், ஆண் டுக்கு 
்வழஙகப்்படும், 2 லட்்சம் 
ரூ்பாய் ்வரை யி லான, காப்
பீட் டுத் ததாரகரை, 5 
லட்்சம் ரூ்பா ைாக உைர்த்தி, 
முதல்வர் ்பழ னி ்சாமி  
உத்த ை விட் டுள்ார்.

தமி ழ கத் தில, ஏரழ, 
எளிை மக்க ளுக் கும், உைர் 

தை மருத் து்வ சிகிசர்ச 
கிரடக்க வ்வண் டும் என்்ப
தறகாக, 2012 ஜன., 11ல, 
முதல்வ ரின் விரி ்வான காப்
பீட்டு திட்டத்ரத, தஜை  
ல லிதா து்வக்கி ர்வத்தார். 

இநத திட்டத் தில, 1.58 
வகாடி குடும்்பஙக ளுக்கு, 
காப் பீடு அரட ைா் 
அட்ரட ்வழஙகப்்பட் டு 
உள்து. 

இதில, ்பைன்த்ப றும் 

்பை னா ளி கள, ‘்பலவ்வறு 
மருத் து்வ சிகிசர்ச கர் 
வமறத காள்வ தறகு ஏது
்வாக, தறவ ்பாது ்வழஙகப்
்படும், 2 லட்்சம் ரூ்பாய் 
்வரை யி லான காப் பீட் டுத் 
ததாரகரை, வமலும் 
உைர்த்தி ்வழஙக வ்வண்
டும்’ என, வகாரிக்ரக 
விடுத்த னர்.

அரத ்பரி சீ லரன 
த்சய்து, 5 லட்்சம் ரூ்பா

ைாக உைர்த்தி ்வழஙக, 
முதல்வர் உத்த ை விட் டு  
உள்ார். 

அதன்்படி, இன்று 
முதல, முதல்வ ரின் விரி
்வான மருத் து்வ காப்
பீட்டு திட்டத் தில, ஆண்
டுக்கு, 5 லட்்சம் ரூ்பாய் 
்வரை யி லான, காப் பீட்
டுத் ததாரகக்கு, கட்ட
ண மிலலா மல சிகிசர்ச  
த்பற லாம்.

‘நீட்’ தேர்வுக்கு அவகாசம்
பள்ளிகளுக்கு அறிவுரை

சென்னை, டிெ. 1–
‘நீட் வதர் வுக்கான கூடு

தல அ்வ கா ்சத்ரத ்பைன்்ப
டுத்தி, மாண ்வர் ்பதிர்வ 
அதி கப்்ப டுத்த வ்வண் டும்’ 
என, தரலரம ஆசி ரி ைர்
க ளுக்கு, மா்வட்ட கலவி 
அதி கா ரி கள உத்த ை விட் டு 
உள் னர்.

மருத் து்வ ்படிப் புக்கான, 
‘நீட்’ நுரழவு வதர் வில, 
த்பாது பிரி வி ன ருக்கு, 25 
்வைது, உச்ச ்வைம்்பாக நிர்
ண யிக்கப்்பட்டு இருநதது. 
இரத எதிர்த்த ்வழக்ரக 
வி்சா ரித்த உச்ச நீதி மன்
றம், த்பாது பிரி வில, 25 
்வை துக்கு வமற்பட்ட ்வர்

களும், நீட் நுரழவு வதர்
வில ்பஙவகறக லாம் என, 
உத்த ை விட்டது.

பிற்ப டுத்தப்்பட்ட பிரி
வி ன ரில, 30 ்வை துக்கு 
மிகா த ்வர்கள மட் டுவம 
்பஙவகறக லாம் என்ற 
நரட மு ரற யில, மாறறம் 
த்சய்ை விலரல.

இந நி ரல யில, உச்ச நீதி
மன்ற தீர்ப்ர்ப அடுத்து, 25 
்வை துக்கு வமற்பட்ட ்வர்
களும், வதர் வுக்கு விண்
ணப் பிக் கும் ்வரக யில, 
நீட் வதர்வு ்பதி வுக்கு கூடு
த லாக, ஒரு ்வாைம் அ்வ கா
்சம் அளிக்கப்்பட் டுள்து. 

வநறறு முடி ்வ தாக 

இருநத, ‘ஆன்ரலன்’ 
விண்ணப்்ப ்பதிவு, டி்ச., 
7 ்வரை நீட் டிக்கப்்பட் டு 
உள் தாக, வதசிை வதர்வு 
முகரம அறி வித் துள்து.

அைசு மற றும் தனி ைார் 
்பளளி தரலரம ஆசி ரி ைர்
க ளுக்கு, முதன்ரம கலவி 
அதி கா ரி கள அறி வுரை 
்வழங கி யுள் னர். 

இநத கூடு தல ்வாய்ப்ர்ப 
்பைன்்ப டுத்தி, அைசு மற
றும் தனி ைார் ்பளளி மாண
்வர்களில விடு ்பட்ட ்வர்க
ர் யும், ்பதிவு த்சய்து,  
தமி ழக மாண ்வர் எண்
ணிக்ரகரை உைர்த்த,  
அறி வு றுத்தப்்பட் டுள்து.

‘தெட்டிலதமன்ட்’ பத்திரம் இனி ரத்து தெயயலாம்!
– நமது நிரு பர் –

த்சாத்து ்பரி மாறறத் தில 
எழுதி தகாடுக்கப்்படும், 
‘த்சட் டிலதமன்ட்’ ்பத் தி
ைஙகர், அதில கூறப்
்பட்ட நி்பநத ரன கள 
நிரற வ்வ றாத நிரல யில, 
ைத்து த்சய்ை அனு ம திக்க
லாம் என, ்பதி வுத் துரற  
உத்த ை விட் டுள்து.

த்பாது ்வாக, குடும்்ப 
தரல ்வர் த்பை ரில உள் 
த்சாத்ரத, உயில ்வாயி
லாக, ்வாரி சு க ளுக்கு  
்வழஙக லாம். 

இலரல தை னில, ‘த்சட்
டிலதமன்ட்’ எனப்்படும், 
தான மாக எழுதி தைப்்படும் 
்பத் தி ைஙகள ்வாயி லா க வும் 
தகாடுக்க லாம்.

இவ்வ ரக யில, திரு
்வ ண் ண ா  ம  ர ல ர ை ச 
வ்சர்நத, கண்ணன் என்ற 

வி்வ ்சாயி, ‘த்சட் டில
தமன்ட்’ ்வாயி லாக,  
மகன்க ளுக்கு நிலத்ரத  
்பங கிட்டு தகாடுத் து 
உள்ார். 

அதன் பின், மகன்
கள, அ்வரை முரற ைாக  
்பைா ம ரிக்க விலரல என,  
கூறப்்ப டு கிறது.

இது  ததா டர்்பான 
புகாரை வி்சா ரித்த, திரு
்வண்ணா மரல கதலக்
டர், ்சம்்பநதப்்பட்ட ந்பர் 
எழுதி தகாடுத்த, ‘த்சட்
டிலதமன்ட்’ ்பத் தி ைத் தின் 
்பதி ர்வ யும், ்பட்டா மாறு த
ரல யும் ைத்து த்சய்து, கண்
ணன் த்பை ருக்வக, அநத 
த்சாத்து திரும்்ப கிரடக்க 
ஏற்பாடு த்சய்தார்.

இநத ்சம்்ப ்வம், ்சமூக 
்வரல த ்ஙகளில ்பைவி 
்வரு கிறது. தறவ ்பாது, த்சட்

டிலதமன்ட் ்பத் தி ைஙகர் 
எழுதி தகாடுத்த ்வர், ைத்து 
த்சய்ை அணு கி னால, அநத 
வகாரிக்ரகரை, எப்்படி 
அணுக வ்வண் டும் என்்ப
தில, குழப்்பம் ஏற்பட் டு 
உள்து.

இது  ததா டர்்பாக, ்பதி
வுத் துரற தரல ்வர், கும
ை கு ரு ்ப ைன் பிறப் பித் துள் 
உத்த ைவு:
  எவ வித நி்பநத ரன

களும் இலலாத, 
த்சட் டிலதமன்ட் ்பத்
தி ைஙகர் எழுதி 
தகாடுத்த ்வர் மட் டும், 
ைத்து த்சய்்வ தறகான 
ஆ்வ ணத்ரத தாக்கல 
த்சய்தால, அரத ஏற
கா மல, மறுப்பு சீட்டு 
்வழஙக லாம்

  எழுதி தகாடுத்த ்வர், 
த்பறற ்வர் இரு ்வ ரும் 

வநரில ஆஜ ைாகி, ைத்து 
ஆ்வ ணம் அளித்தால, 
அரத ஏறறு, த்சட் டில
தமன்ட் ்பத் தி ைத்ரத 
ைத்து த்சய்ை லாம்

  த ்ச ட்  டி ல த மன் ட் 
த்பறற ்வர், அதில 
குறிப் பி டப்்பட் டுள் 
நி்பநத ரன கர் நிரற
வ்வறற விலரல என்று, 
ைத்து ஆ்வ ணம் தாக்கல 
த்சய்தால, அதில நி்பந
த ரன கர் ஆைாய்நது, 
்சார் – ்பதி ்வா ்ர் முடிவு 
எடுக்க லாம்

  நி்பநத ரன கள நிரற
வ்வறறப்்ப டா தது உறு
தி ைாக ததரி யும் நிரல
யில, ைத்து ஆ்வ ணத்ரத, 
்சார் – ்பதி ்வா ்ர்கள  
ஏறக லாம்.
இவ்வாறு அதில  

குறிப் பி டப்்பட் டுள்து.

காலி பணியிடஙகளை  
நிரபப ககாரிகளக

– நமது நிரு பர் –
வேளாண் துறை யில் உளள, காலி பணி யி டங்

கறள நிரபப நட ே டிகறக எடுக குமபடி, அரசு 
பணி யா ளர் வேர்ோ றை ய மான, டி.என்.பி.எஸ்.
சி.,யிடம ேலி யு றுதேபபட் டுளளது.

இது  கு றிதது, வேளாண் துறை அதி காரி  
ஒரு ேர் கூறி ய ோ ேது:

டி.என்.பி.எஸ்.சி., ோயி லாக, 327 வேளாண் 
அலு ே லர் பணி யி டங்கறள நிரபப நட ே டிகறக 
எடுககபபட் டுளளது. முேறகட்ட வேர்றே முடித
துளள வேர்ோ றை யம, விறர வில், இரண்டாம 
கட்ட வேர்றே நடதே வுளளது. அங் கி ருந்து பட்
டி யல் ேந்ே பின் ோன், காலி பணி யி டங்கறள 
நிரபப முடி யும.

இவே வபால, 584 உேவி வேளாண் அலு ே லர் 
பணி யி டங்கறள நிரபப, வேர்ோ றை யத தி டம 
ேலி யு றுதேபபட் டுளளது. நட ே டிகறக எடுபப
ோக, உறுதி அளிககபபட்டு உளளது.

இவோறு அேர் கூறி னார்.

இயந்திர ககாளாறு: விமானம் தகரயிறககம்
சென்னை, டிெ. ௧–

வகை் மாநி லம், 
வ க ா ழி க் வ  க ா ட்  டி ற கு 
த்சன்ற விமா னத் தில,  
திடீ தைன இைந திை 
வகா்ாறு ஏற்பட்ட தால, 
அ்வ ்ச ை மாக த்சன்ரன யில 
தரை யி றக்கப்்பட்டது.

த ்சன் ர ன  யி  லி  ருந து 
வநறறு காரல, 7:௦௦ 

மணிக்கு, வகாழிக்வகாட்
டிற குச த்சல லும், ‘ஸர்பஸ 
தஜட்’ விமா னம், ௬௩  
வ்பரு டன் புறப்்பட்டது. 

விமா னம் ்பறக்கத்  
து்வங கிை சில நிமி டங
களில, அதில, இைந திை 
வகா்ாறு ஏற்பட் டுள்ரத, 
ர்பலட் கண்ட றிநதார். 
உடவன, த்சன்ரன விமான 

நிரலை கட் டுப்்பாட்டு 
அரற ைான, ஏ.டி.சி.,க்கு 
தக ்வல தகாடுத்தார்.

பின், விமா னம் அ்வ ்ச
ை மாக த்சன்ரன விமான 
நிரல ைத் தில தரை யி றக்
கப்்பட்டது. தகுநத வநைத்
தில, இைந திை வகா்ாரற, 
ர்பலட் கண்ட றிநத தால, 
௬௩ வ்பர் உயிர் தப் பி னர்.


