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PM: Mamata govt
not implementing
central schemes

InAssam,hesaysconspiracyhatchedtodefameIndiantea
PRESS TRUST OF INDIA

Haldia (West Bengal)/
Dhekiajuli (Assam), 7 February

P

rime Minister Narendra
Modi on Sunday criticised the Mamata
Banerjee government for not
implementing several central
schemes in West Bengal, saying people expected her to
show mamta (affection) but
got nirmamta (cruelty) in the
last 10 years.
At his first public rally in the
poll-bound state, Modi tore
into the TMC government,
accusing it of “corruption and
misgovernance”, and said the
ruling dispensation committed
“several fouls” in the last 10
years because of which the
people have decided to oust it
from power. “The TMC government is just a rebirth of the
misrule of the Left Front government in the state,” he said.
Mocking Chief Minister
Mamata Banerjee for getting
angry over slogans of Bharat
Mata Ki Jai, Modi wondered
why she remained silent when
conspiracies were hatched to
malign the country. “She gets
angry when she hears slogans
hailing the motherland. She
gets angry when you demand
your rights. But she remains
silent when conspiracies are
hatched to malign the nation.”
“There are some conspirators who’re trying to destroy
India’s image associated with
tea and yoga — made famous
by iconic Indians — all across
the world. Has Didi spoken
anything about these conspirators? The country will
respond to such conspiracies
with all force at its command.”

IN WEST BENGAL
“SHE(MAMATABANERJEE)
GETSANGRYWHENSHE
HEARSSLOGANSHAILING
THEMOTHERLAND.SHE
GETSANGRYWHENYOU
DEMANDYOURRIGHTS.
BUTSHEREMAINSSILENT
WHENCONSPIRACIES
AREHATCHEDTO
MALIGNTHENATION”
PM launches ‘Assam Mala’
In Assam, the prime minister
claimed an international conspiracy has been hatched to
“defame” Indian tea. On a second visit to the electionbound state in a fortnight, he
pitched for setting up at least
one medical college and a
technical institution in each
state that will impart education in the native language.
He was addressing a
gathering after launching
‘Assam Mala’ scheme to
upgrade state highways and

IN ASSAM
“DOCUMENTSHAVE
EMERGEDTOSHOWTHAT
ACONSPIRACYHASBEEN
HATCHEDOUTSIDEINDIA
TODEFAMEINDIANTEA.
I’MSURETEAWORKERS
WILLGIVEABEFITTING
REPLY.NOTEAGARDEN
WORKERINASSAMCAN
TOLERATETHISATTACK”
laying the foundation for two
medical colleges. Modi said he
always linked the condition of
tea garden workers to the
development of Assam.
“But documents have
emerged to show that a conspiracy has been hatched outside the country to defame
Indian tea. I am sure the tea
workers from Assam will give
a befitting reply. The PM was
apparently referring to NGO
Greenpeace's report about
alleged overuse of pesticides in
Indian tea industry.
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Air travel...

“At group level, our corporate
travel business in India has
issued over 85,000 tickets in
(the first) nine months of FY21
(April-December 2020), with
a significant quarter-on-quarter growth and an overall 800
per cent surge versus first
quarter of FY21. These are
very encouraging signs
indicative of the growing confidence in travel from the
business segment, with
increased
momentum
towards recovery,” said
Indiver Rastogi, president and
group head (global business
travel), Thomas Cook (India).
There has been a marked
decline in Covid cases in India
since the beginning of the year.
From reporting over 100,000 a
day in September, they were in
the vicinity of 10,000 daily — a
phenomenon that is not fully
understood by scientists.
Yatra.com also saw a
month-on-month increase in
booking volumes in the quarter
ended
December,
while
January was better and the
highest since the start of the
pandemic, said Sabina Chopra,
co-founder and chief operating
officer, corporate travel and
head industry relations,
Yatra.com.
Airlines are seeing greater
demand from businesses.
“The airline is seeing a positive response from the corporate sector, especially from the
pharmaceutical, automobile,
and construction segments.
The demand from IT and consultancy firms is yet to pick up.
Also Metro to non-Metro routes
and
markets
such
as
Chandigarh, Patna, and
Srinagar are doing well.
Currently corporate sales are at
30-40 per cent of pre-Covid
levels and we hope they will
increase to 70-80 per cent in
the next three months,” said
Sanjay Kumar, chief strategy
and revenue officer, IndiGo.
A Vistara spokesperson also
said the demand for business
travel was 40-50 per cent of
pre-Covid corporate traffic, and
the demand for the premium
cabins was also on the rise.

Blackstone...

But much has happened since
then. “The deal talks are at a
fairly advanced stage and will
be signed by March-end,” said
the source.
Aditya Virwani, chief operating officer at Embassy, confirmed what the sources said,
saying “we are talking to
investors and looking to close
it soon”, but without disclosing
the amount they are looking to
raise with the sell-out.Emails
sent to Blackstone and
Warburg Pincus did not elicit a
response.
Warburg Pincus has 70 per
cent stake in the $250-million
JV set up in 2015, with a $175million commitment from
Warburg, while Embassy has
30 per cent. Though talks also
took place separately with two
other companies — Asiafocused logistics player ESR
and GLP-backed IndoSpace —
they did not materialise owing
to valuation differences.
Embassy has a long-standing
partnership
with
Blackstone through their JV
Embassy Office Parks, which
has floated and listed a real
estate investment trust (REIT).
Embassy Industrial Parks is
developing warehousing projects at Chakan in Pune,
Sriperumbudur and Hosur in
Tamil Nadu, in Farrukhnagar
and Bilaspur in Delhi-National
Capital Region, and in Kothur
in Telangana.
The JV’s total portfolio is 1516 million square (sq.) feet (ft),
of which 4 million sq. ft is operational. For Blackstone, warehousing seems to be new focus
area after it entered office properties in 2011 and then malls
subsequently. Blackstone floated two REITs with its partners,
Embassy and K Raheja
Corporation, and listed them.
It will be Blackstone’s second venture in warehousing
after it floated a JV with
Hiranandani Group.
In late 2019, Blackstone
formed a JV with GreenBase, a
Hiranandani Group firm, to
develop warehousing and
logistics parks, marking its
entry into the Indian warehousing and logistics sector.
The equal JV planned to invest
over ~2,500 crore to develop

around 12 million sq. ft of
industrial and warehousing
assets across the country in
three to four years.

DFI...
The proposal emphasised that,
prior to the transfer, IIFCL
shall fully provide for all its
outstanding bad assets, so that
the new institution will have a
clean book. It also said any
additional requirement of
money will be given through
demand for grants subsequently.
According to the proposed
draft, there are multiple benefits of the new DFI, including
access to low-cost funds from
a priority-sector shortfall and
greater headroom for borrowing, compared to other nonbanking institutions.
Sources said the legislation
— NaBFID Bill — will also have
a separate section for setting up
a private-sector DFI.
“The Centre will own it initially. However, at a later stage,
it can reduce its stake to 26 per
cent,” said a source.
Unveiling the Union Budget
for FY22, the finance minister
had said that a professionally
managed DFI would be set up
to provide, enable, and catalyse
infrastructure financing. She
had proposed ~20,000 crore to
capitalise this institution,
aimed at having a lending portfolio of at least ~5 trillion in
three years.
The need for a DFI arises
since banks face the challenge
of an asset-liability mismatch
in funding infrastructure projects or other projects with a
long gestation period.
The DFI is different from
commercial banks, given it
strikes a balance between commercial and operational norms
followed by commercial banks,
and long-term capital needs of
projects.
At present, there are a few
financial institutions working
like the DFI in their niche areas
of infrastructure projects.
These include the Indian
Railway Finance Corporation,
National Bank for Agriculture
and Rural Development, and
the
Small
Industries
Development Bank of India.

Uttarakhand...

The privately owned Rishi
Ganga power project (130 Mw),
which is on the upper stream
of the Alaknanda river, was the
first to face the brunt of the avalanche. The debris from this
plant caused damage to other
units downstream.
Sources said apart from
Tapovan (520 Mw), Pipal Koti
(4x111 Mw), the hydro project of
state-owned THDC, and
Vishnuprayag (400 Mw) of
Jaypee Group also faced damages. NHPC, the country’s
largest hydro power developer,
in a statement said it did not
have hydro projects in the area
of distress and its power stations were safe.
The office of the chief minister said: “The flow from the
Tehri dam was stopped to facilitate smooth passage of rising
waters on RishiGanga &
Alaknanda. All the villages &
low lying areas on the banks
were vacated & water flow from
Srinagar dam was increased to
manage higher water flows due
to disaster.” The flow from the
Bhagirathi river was stopped.
The state government has
asked the Srinagar and
Rishikesh dams to be emptied
to halt the flow of the
Alaknanda. The police, army,
Indo-Tibetan Border Police,
and the State Disaster Relief
Force are on the spot.
The CM also said no flood
situation had been reported
anywhere. “No additional
water flows are being reported

& there is no flood situation
anywhere. No loss has been
reported from villages along
the Alaknanda,” he said.
Experts have called for
extreme caution now when
awarding infrastructure projects in the area.
“This is not a wake-up call
but an attempt to stop a running man and telling him you
are running wrong. The coffer
dam (Chamoli) itself had broken three times. This incident
can happen again. If the data
was not available, the why
make this dam? It is the liability
of the decision makers. It is a
criminal offence,” said Vimal
Bhai of the Matu Jan
Sanghthan, an NGO working
on adverse effects of large
hydro and infrastructure projects in the region.
In June 2013, heavy rain,
coupled with flash floods in
several areas in Uttarakhand,
killed over 5,000 people and
caused major damages to villages, livestock and dams.
The Union Ministry of
Water
Resources,
River
Development and Ganga
Rejuvenation in 2016 filed an
affidavit in the Supreme Court,
saying several mountainous
areas such as Uttarakhand
should be left untouched. It
said dams and river water
diversions had caused significant damage to the river length
and destroyed the original content and quality of the river
downstream.
With inputs from PTI
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க�ாலை

தமிழகத்தில்ஏழுமலையான்ககாவில்:

பழிபபோடும் அரசியல்...

அ.தி.மு.க. எம்.எம்.ஏ குமரகுரு
ரூ.3.16 ககோடி நன்கோடை!

௧–ம்க்�த்பதா்டர்ச்சி

திருப்பதிகதவஸதானத்திற்குவழங்கினார்!!

திருமலை,பிப.7–
உ ளுந் தூ ர ் பே ட ் டை
அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ
குமரகுரு தனது ததொகுதி
யில்
ஏழும்ை யொன்
்கொவில் கடடை திருபபேதி
்தவஸதொன நிரவொக த்
திற்குரூ.3.16்கொடிநன்
த க ொ ் டை
வ ழ ங் கி யு ள் 
ளொர.
அ.தி.மு.க.
எம்.எல்.ஏகும
ரகுரு திருபதி
் த வ ஸ த ொ ன
நிரவொக த்தி ல்
உறுபபி ன ர ொக 
வும் இருக்கி
றொர. இவர
உ ளுந் தூ ர 
்பேட்டை்தசியதநடுஞ்
சொ்ை்ய ஒடடியுள்ள
பேகுதியில் திருபதி்யப
்பேொை்வஏழும்
 ை யொன்
்கொவில் கடடை 4 ஏக்கர
நிைம்
வழங்குவத
 ொக
கடைந்த2019ம்ஆண்டுஅறி
வித்தொர.
இதற்கொனஆவணத்்த
கடைந்த ஆண்டு பிபரவரி
மொதம் திருபபேதி ்தவஸ
தொன ்கொவில் நிரவொக

அதிகொரிகளிடைம் முதை
்மசசர எடைபபேொடி பேழ
னிசசொமி ஒபபே்டைத்தொர.
அத்துடைன் உளுந்தூர்பேட
்டையில் ஏழும்ை யொன்
்கொவில் கடடை நிரவொக
அனுமதி வழங்குமொறு
ஆந்திரமுதல்வருக்குகடி
தம் எழுதிய
தமிழக முதல்
வர
பேழனி
சொமி,்கொவில்
க ட டு வ த ற் கு
் த ் வ ய ொ ன
அ ் ன த் து
அனுமதிக்
 ள
யும், உதவிக
்ளயும்வழங்
குவதொக கூறி
யிருந்தொர.
இந்நி்ை யில்உளுந்தூர
்பேட்டைஅ.தி.மு.க.எம்.
எல்.ஏ.குமரகுருதபேயரில்
இருந்த 4 ஏக்கர நிைம்
்நற்று திருபபேதி ்தவஸ
தொனம் தபேயரில் பேதிவு
தசய்து தரபபேடடுள்ளது.
்மலும்திருபபேதி்தவஸ
தொனத்திற்கு அ.தி.மு.க.
எம்.எல்.ஏ.
குமரகுரு
ரூ.3.16 ்கொடி நன்
தகொ்டைவழங்கியுள்ளொர.

இது குறித்து திருபபேதி
்தவஸதொன த்ை வர
சுபபேொ
தரடடி
கூறியதொவது, உளுந்தூர
்பேட்டைஏழும்ை யொன்
்கொவில் கடடுவதற்கொக
ரூ.3.16 ்கொடி நன்தகொ
்டைத்ததொ்க்யபேயன்பே
டுத்துமொறுஎம்.எல்.ஏகூறி
யிருக்கிறொர.
இதற்கொக அவர ஏற்க
ன்வகடைந்தஆண்டுடிச
25ந்்ததிரூ.1்கொடிநன்
தகொ்டை வழங்கியுள்ளொர
என்றுகூறினொர.உளுந்தூர
்பேட்டைஏழும்ை யொன்
்கொவி்ைக் கடடை தனி
யொரமற்றும்தபேொதுமக்களி
டைமிருந்துரூ.10்கொடிநிதி
திரடடை முடி தவடுக்கப
பேடடுள்ளது.
இம்மொதம் ்கொவிலுக்
கொன அடிக்கல் நொடடு
விழொ
ந்டைதபேறும்
என்றும், முதல்வர எடைப
பேொடி பேழனிசொமி மற்றும்
திருபபேதி ்தவஸதொன
த்ை வர சுபபேொ தரடடி
இருவரும்நிகழ்வில்கைந்
துதகொள்வொரகள் என்றும்
தகவல் தவளியொகியுள்
ளது.

க�ாலை இதயபதயைம மாளில�யில் பஜயைலிதாவின் 73–ைது பிறநத நாலை முன்னிட்டு
நல்டப்ற்றக�ாலைமாைட்்டபஜ.க்ரலைநிர்ைாகி�ளஆகைாசலனகூட்்டத்தில்மாந�ர்மாைட்்ட
பசயைாைர்அமமன்அர்ச்சுணன்எம.எல்.ஏ.க்சினார்.அருகில்க்ரலைபசயைாைர்பிர்ா�ரன்,எம.
ஜி.ஆர்.இலைஞரணிமாைட்்டபசயைாைர்க�.ஆர்.பஜயராம,மாைட்்ட்ாசலறபசயைாைர்்ாப்ாயா
ராகஜஷ், க்ரலை இலண பசயைாைர் சிஙல� உை�நாதன், அணணன் பதாழிற்சங� மாைட்்ட
பசயைாைர்அகசாக்குமார்,தை்திபசநதில்,சிஙல�்ாைன்மற்றுமக்ரலை்குதிபசயைாைர்�ள
அமான்,ஏ.பி.க�.சரைணன்உள்்ட்ைர்உளைனர்.

அ.தி.மு.க.அலுவைகத்தில்நுலழநதோல்
ெசிகைோமீதுெட்டப்�டிந்டவடிக்லக!
அலமசசர்செயக்குமார்க்பட்டி!!
பசன்லன,பிப.07–

அ.தி.மு.க. அலுவை
கத்தில் சசிகைொ நு்ழந்
தொல் சடடைபபேடி நடைவ
டிக்்க எடுக்கபபேடும்
என்றுஅ்மசசரதஜயக்
குமொரகூறினொர.
தசன்்ன
ரொயப
்பேட்டை பேொரதி சொ்ை
யில் கடடைபபேடடுள்ள
தமிழக அரசின் அம்மொ
மினி கிளினிக் கடடி
டைத்்த மீன்வளத்து்ற
அ்மசசர தஜயக்குமொர
திறந்து்வத்தொர.
அதன் பிறகு, அவர
த ச ய் தி ய ொ ள ர க ளி டை
 ம்
கூறியதொவது:
24மணி்நரமும்உண
வும் இன்றி தூக்கமும்
இன்றிதசயல்பேடும்ஒ்ர
அரசு தஜயைலிதொவின்
உழைர்தலைைர்நாராயணசாமிநாயுடுபிறநதநாலைமுன்னிட்டுக�ாலைலையம்ாலையத்தில்
உளைஅைரதுசிலைக்குமாந�ர்கமற்குமாைட்்டதி.மு.�.ப்ாறுப்ாைர்ல்யா�வுண்டர்மாலை அரசுதொன்.சசிகைொவரு
எங்களுக்கு
அணிவித்தார்.அருகில்ஒன்றியபசயைாைர்சுகரஷ்,மாைட்்டநிர்ைாகி�ளவிஜயகுமார்,சுபல்யன், ்கயொல்
எந்தபேதற்றமும்இல்்ை.
மாணைரணிஅலமப்ாைர்்ார்த்தி்ன்உள்்ட்ைர்உளைனர்.
மொறொக சி்றயிலிரு
 ந்து
தவளிவந்த
சசிகைொ
வரவு தசைவு கணக்கு
்கடபேொர என்ற பீதியில்

ஓ.்பன்னீர்சசல்வமும்உடன்சசல்கிறார்:

எடப்பாடி ௨௧–ந் தேதி
டடல்லி்யணம்!

அ.தி.மு.க. அலுவலகத்தை திறந்து ்வக்கினறனர்!!
பசன்லன,பிப.௭–

முதல்வரஎடைபபேொடிபேழ
னிசொமிவருகிற௨௧–ந்்ததி
மீண்டும்
புதுதடைல்லி
தசல்கிறொர. இந்த மு்ற
அவருடை
 ன் து்ண முதல்
வர ஓ.பேன்னீரதசல்வமும்
தசல்வதொல் இந்தபபேய
ணம் மிகவும் அரசியல்
முக்கியத்துவ
 ம் தபேற்ற
தொகஅ்மயஉள்ளது.
புதுதடைல்லியில் அ.தி.
மு.க.அலுவைகம்பேொரலி
தமன்டில் இருந்து, 16
கி.மீ.,
ததொ்ை வில்
அ்மந்துள்ளசொ்கடபேகு
தியில், 99 ஆண்டு குத்த
்கக்கு வழங்கபபேடடை
நிைத்தில்,18ஆயிரம்சதுர
அடியில், மூன்று தளங்க
ளுடைன்,கடடைபபேடடுஉள்
ளது.
இதில் ஒரு தளத்தில்,

தஜ., குறித்த பு்கபபேடை
கண்கொடசி்மயம்அ்ம
கிறது. அடுத்த மொடியில்,
எம்.ஜி.ஆர.,பேற்றிகுறும்
பேடைம்ஓடும்வ்கயிைொன
தி்ரயர ங்குஅ்மக்கபபே
டுகிறது.
௩–வதுமொடியில்,அண்
ணொது்ரபேற்றியநுொைகம்
அ ் ம கி ற து . த மி ழ க த் 
்தச்சரந்தஒருஅரசியல்
கடசிக்கு,டில்லியில்அலு
வைகம் அ்மக்கபபேட
டுள்ளது.
என்வ, அ.தி.மு.க.,
அலுவைகத்்த,முதல்வர
எடைபபேொடி பேழனிசொமி,
து்ண
முதை்மசசர
ஓ.பேன்னீரதசல்வம் ஆகி
்யொரதிறந்து்வக்கிறொர
கள்.இதில்எம்.பி.,க்கள்,
எம்.எல்.ஏ.,க்கள்,முக்கிய
பிரமுகரகள்கைந்துதகொள்

்பயிர்க்கடன்ரத்துஏன்?

பதரதலுக்கோக
நோ்டகைோடுகிறோரஎ்டப்�ோடி!
மு.க.ஸடாலின்தாக்கு!!

பசன்லன,பிப.07–
்தரதலுக்கொக பேயிரக்க
டை்னரத்துதசய்துநொடைக
மொடுவதொகஎடைபபேொடிபேழ
னிசொமி  மீது ஸடைொலின்
தொக்கி்பேசினொர.
ததன்கொசி மொவடடைம்
சங்கரன்்கொவிலில்இன்று
மக்களிடைம் மனுக்க்ள
தபேற்ற பிறகு, ஸடைொலின்
்பேசியதொவது:–
தகொ்ரொனொ கொைத்தி
லும்தகொள்்ளஅடிக்கும்
ஆடசிஎடைபபேொடிஆடசி,
மருதம்ை தி்ரபபேடை
த்தில் வடி்வலு மொமூல்
வசூல் தசய்வது ்பேொல்
அதிமுக பிச்ச எடுக்கி
றது,  மகளிர சுய உதவி
குழுக்களுக்கு சுழல் நிதி
மற்றும் தபேொருத்தொளரக
டைன்வழங்கபபேடும்,திமுக
ஆடசியில் அ்னவருக்
கும்அ்னத்தும்முழு்ம
யொக கி்டைக்கபதபேறும்,
வி்சத்தறி தநசவொளரக
ளுக்குஇைவசமின்சொரம்
அ ளி க் க ப பே டு ம் ,
தீபதபேடடிததொழிை ொளரக
ளின் சம்பேள பிரசச்ன,
முட்டைகளுக்கு உரிய
வி்ை அளிக்க நைவொரி

யம்
அ்மக்கபபேடும்,
திமுக சொரபில் தசண்பேக
வல்லிஅ்ணகடடைநடைவ
டிக்்கஎடுக்கபபேடும்.
 ்மலும் அ்மசசர
ரொஜைடசுமி வீடடு விழொ
விற்குஎடைபபேொடிவரு்க
தந்தபின்புதொன்அவ்ர
பேை்பேருக்கும் ததரியும்.
க்டைசி மூன்று வருடைத்
தில்மத்தியஅரசுபேணியில்
எத்த்னஎஸ.சி.,எஸ.டி
பிரிவினருக்கு அ்மசசர
ரொஜைடசுமிஅரசு்வ்ை
வொங்கி தகொடுத்திருக்கி
றொர?,  ்வ்ை வொங்கி
தகொடுக்கிற
 ொ்ரொ
இல்
்ை்யொநி்றயபினொமி
க்ளவளரத்து்வத்துள்
ளொர.
ததொடைக்க்வளொண்்ம
பேயிரக்கடை்னரத்துதசய்
்வொம் என்று 2016–ம்
ஆண்டுஇ்த்பேொைஒரு
நொடைகத்்த பேழனிசொமி
நடைத்தினொர. எல்ைொ விவ
சொயிகளின் கடைன்க்ள
யும் ரத்து தசய்ய ்வண்
டும் என்று ததன்னிந்திய
நதிகள்இ்ணபபுவிவசொ
யிகள் சங்கம் தசன்்ன
உயரநீதிமன்றத்தின் மது

கின்றனர.
இதன்பின்,
முதல்வரும்,
து்ண
முதல்வரும்,மத்தியஉள்
து்ற அ்மசசர அமித்
ஷொ்வ சந்திக்கின்றனர.
அப்பேொது, சசிகைொ பிரச
்னக்கு தீரவு கொணபபே
டும்எனததரிகிறது.
சசிகைொ்வ கடசியில்
்சரக்க
மறுத்தொல்,
அ.ம.மு.க்வ, ்த.ஜ.,
கூடடைணியில் இ்ணத்து
தகொள்ளும்பேடி, சசிகைொ
தரபபில் ்கொரபபேடடுள்
ளது.இதுகுறித்து,பேொ.ஜ.,
த்ை்ம,முதல்வருடைன்
்பேச
வொய்பபுள்ளது.
என்வ, 21–ந் ்ததி, சசி
கைொ  அ.தி.மு.க.,
இ்ணபபு பிரச்னக்கு,
முற்றுபபுள்ளி ்வக்கபபே
டும் என, எதிரபேொரக்கப
பேடுகிறது.
்ரக் கி்ளயில் வழக்கு
ததொடைரந்தது.
எல்ைொ விவசொயிகளின்
பே யி ர க் க டை
 ன் க ் ள யு ம்
ரத்து தசய்ய ்வண்டும்
என்றும்,3மொதத்தில்இதற்
கொனநடைவடிக்்கஎடுக்க
்வண்டும்என்றும்உயரநீ
திமன்றத்தின்
மது்ர
கி்ளஉத்தரவிடடைது.
நொன்மக்க்ளசந்தித்து
்பேசிய்பேொது,அ்னத்து
பே யி ர க் க டை
 ன் க ் ள யு ம்
ரத்து தசய்ய ்வண்டும்
என்று குறிபபிட்டைன்.
அதற்கு பிறகு தொன்
எடைபபேொடி பேழனிசொமி,
பேயிரக்கடைன்கள்ரத்துதசய்
யபபேடும் என்று அறிவித்
தொர.
விவசொயி என்பேதற்கொக
அவர பேயிரக்கடைன்க்ள
ரத்துதசய்யவில்்ை.்தர
தல் வருகிறது என்பேதற்
கொகரத்துதசய்துஇருக்கி
றொர.
பேத்துஆண்டுகொைஆட
சியில் அதிமுகவின் திட
டைங்க்ள நி்ற்வற்றி
னொரகளொ, பேயிரக்கடைன்
க்ளரத்துதசய்தொரகளொ,
சொகப்பேொற்நரத்தில்சங்
கரொ,சங்கரொஎன்றுதசொல்
வது்பேொைஆடசிமுடியும்
்நரத்தில்பேயிரக்கடைன்கள்
ரத்து உள்பேடை பேல்்வறு
அறிவிபபுக்ள தவளி
யிடடு நொடைகமொடுகிறொர
எடைபபேொடிபேழனிசொமி.
இவவொறு
மு.க.
ஸடைொலின்்பேசினொர.

டிடிவி தினகரன் தொன்
பேதற்றத்தில்உள்ளொர.
அ்மசசரஎன்றமு்ற
யில் இல்ைொமல் அ.
தி.மு.க.  ததொண்டைனொ
க்வடிஜிபிஅலுவைகத்
தில்தசன்றுபுகொரஅளித்
்தன்.
நொன்
அதிமுகவின்
உண்்மயொன ததொண்
டைன், என் உடைம்பில்
அ.தி.மு.க., எம்ஜிஆர,
தஜயைலிதொ ரத்தங்கள்
தொன்ஓடுகிறது.என்்றக்
கு்ம நொன் பேதவி்ய
விரும்பியதில்்ை.
சசிகைொ்வ எந்த கொர
ணம்தகொண்டும்அதிமு

கவில் ்சரக்க மொட
்டைொம்.சசிகைொஎத்த்ன
அவதொரம்எடுத்துவந்தொ
லும் அதிமுக்வ எந்த
தகொம்பேனொலும்அ்சக்க
முடியொது.திமுகவின்‘பி’
டீமொகசசிகைொவும்தினக
ரனும் தசயல்பேடுகின்ற
னர.
வடி்வலு இல்ைொத
கு்ற்ய
தற்்பேொது
ஸடைொலின்தீரத்து்வக்கி
றொர. அதிமுக என்ற
மொதபேரும்இயக்கத்தினர
தகொசுவுக்கு எல்ைொம்
அ ஞ் ச ம ொ ட ் டை
 ொ ம் .
ஓ.பேன்னீரதசல்வம் 100
சதவீதம் எங்களுடைன்
தொன்இருபபேொர.
அ.தி.மு.க. அலுவை
கத்தில் சசிகைொ நு்ழந்
தொல் சடடைபபேடி நடைவ
டிக்்க எடுக்கபபேடும்.
அ.தி.மு.க. தகொடி்ய
சசிகைொ பேயன்பேடுத்தி
னொல்கொவல்து்றநடைவ
டிக்்கஎடுக்கும்.
இவவொறு அ்மசசர
தஜயக்கும
 ொரகூறினொர.

சசிகைாநாலைசசன்லனவருலக:

அனுமதி இல்ோமல
கேனர் டைத்ோல நைைடிகடக!
சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனைர் எசெரிக்க!!
பசன்லன,பிப.7-–

அனுமதி இல்ைொமல்
்பேனர்வத்தொல்நடைவ
டிக்்க எடுக்கபபேடும்
என்று தசன்்ன மொநக
ரொடசி ஆ்ணயர பிர
கொஷஎசசரித்துள்ளொர.
சசிகைொ தபேங்களூரு
வில்இருந்துநொ்ளபுறப
பேடடு
தசன்்ன
திரும்புகிறொர. சசிகைொ
வுக்குதமிழக–கரநொடைகொ
எல்்ையில்
இருந்து

தசன்்னவ்ரவழிதந
டுகவர்வற்புஅளிக்கப
பேடும்என்றுஅ.ம.மு.க.
தபேொதுதசயைொளர டி.டி.
வி.தினகரன் அறிவித்
துள்ளொர.
அதன்பேடி தசன்்ன
யில்12இடைங்களில்சசிக
ைொவுக்கு
வர்வற்பு
அளிக்கஏற்பேொடுதசய்யப
பே ட டு ள் ள து .  இ ் த 
தயொடடி தசன்்னயில்
அ.ம.மு.க.வினர சசிக

ரூ.250செலுத்தினோல்
�ழநிபகோவில்பிரெோதை்!

பசன்லன,பிப.௭–

ரூ.௨௫௦கடடைணம்தசலுத்தினொல்
பேழநி முருகன் ்கொயில் பிரசொதம்
தபேொல் மூைம் பேக்தரகளின் வீடுக
ளுக்கு அனுபபி ்வக்கபபேடும்
என்று இந்து சமய அறநி்ையத்
து்றஅ்மசசர்சவூரஎஸ.ரொமச
சந்திரன்ததரிவித்துள்ளொர.
இதுததொடைரபேொக, அவர தவளி
யிடடை தசய்திக்குறிபபில் கூறப
பேடடுஇருபபேதொவது:–
தமிழகத்தில் பிரசித்தி தபேற்ற
பேழநி தண்டைொயுதபேொணி சுவொமி
்கொயிலுக்கு தமிழகம் மற்றும்
தவளிமொநிைங்களில்இருந்துஏரொ
ளமொனபேக்தரகள்வந்துசுவொமிதரி
சனம்தசய்துவருகின்றனர.
தவளிமொநிைத்தவரகள் மற்றும்
்கொயிலுக்குவரஇயைொதபேக்தரகள்
பேயன்தபேறும் வ்கயில் ்கொயில்
பிரசொதத்்த பேக்தரகளின் இல்ைத்
துக்்க தகொண்டு தசல்லும் ந்டை
மு்றஅறிமுகபபேடுத்தபபேடைஉள்
ளது.அதன்பேடி,பேழநி்கொயிலின்
பிரசித்திதபேற்றபிரசொதமொனபேஞ்
சொமிரதம்அ்ரகி்ைொ,்கொயிலில்
தயொரிக்கபபேடும்விபூதி(௧௦கிரொம்)
மற்றும்தண்டைொயுதபேொணிசுவொமி
யின்ரொஜஅைங்கொரபேடைம்அனுபபி
்வக்கபபேடும்.இதற்குரூ.௨௫௦கட
டைணம் தசலுத்தினொல் அஞ்சல்
து்ற மூைம் பேக்தரகளின் வீட
டுக்்கதசன்றுவழங்கபபேடும்.இத்
திடடைத்்ததசயல்பேடுத்தஅரசுஉத்
தரவிடடுள்ளது.இவவொறு அதில்
கூறபபேடடுள்ளது.

ைொ்வ
வர்வற்று
்பேொஸடைரகள் ஒடடியுள்
ளனர. ்மலும் சிைர
்பேனர ்வக்க ஏற்பேொடு
தசய்துவருகிறொரகள்.
இந்த நி்ை யில் அனு
மதியின்றி அரசியல் கட
சிகள் ்பேனர ்வத்தொல்
நடைவடிக்்க எடுக்கபபே
டும்என்றுதசன்்னமொந
கரொடசி ஆ்ணயர பிர
கொஷஎசசரிக்்கவிடுத்து
ள்ளொர.

சடடைமன்ற ்தரதலில்
களம் கொண இருக்கி
்றொம். இந்த ்தரதலில்
நிசசயம் தபேருதவற்றி
தகொள்்வொம் என்பேதன்
அறிகுறிகள் ததளிவொகத்
ததன்பேடை ஆரம்பித்து
விடடைன.உறுதியொகநொம்
தவல்்வொம்.
நொன்கொவது ஆண்டு
துவக்க
விழொ்வக்
தகொண்டைொடும் வ்கயி
லும், நமது மகத்தொன
்தரதல்தவற்றிக்குக்கட
டியம்கூறும்வ்கயிலும்
பி ர ம் ம ொ ண் டை ம ொ ன
மொநொடு வரும் பிபரவரி
21–ம் ்ததி தசன்்ன
யில்ந்டைதபேறஇருக்கி
றதுஎன்பே்தமகிழ்சசியு
டைன்
ததரிவித்துக்
தகொள்கி்
 றன்.
இந்த மண்்ணயும்,
தமொழி்யயும், மக்க
்ளயும் கொக்க்வ நொம்
களம் இறங்கி இருக்கி
்றொம். இந்த மகத்தொன
பேயணத்தில்எதுவும்நமக்
குத்த்டையல்ை.
நொம்ஒரு்பேொதும்துவ
ளும் பே்டையல்ை என்
பே்த
தமிழகத்திற்கு
உணரத்தமக்கள்நீதிமய்
யத்தின்ஒவதவொருஉறுப
பினரும் இந்த மொநொட
டிற்கு அணி திரள
்வண்டும்.
உங்கள்உற்றொரஉறவி
னரகள்,சுற்றத்தொர,நண்
பேரகள்,ஒத்தகருத்தொளர
கள்,அறம்சொரமனிதரகள்,
்நர்மய ொள ரகள்,மக்
கள் ்சவகரகள் பு்டை
சூழபிபரவரி21–ம்்ததி
தசன்்ன்நொக்கிஅ்ை

அ்ை யொகத் திரண்டு
வொருங்கள்.
பேழி்பேொடும்அரசியல்,
பேழிவொங்கும் அரசியலு
க்குமுற்றுபபுள்ளி்வத்
துவிடடுவழி்தடும்அர
சியல்,வழிகொடடும்அர
சியலுக்குத்
துவக்க
உ்ர்ய்சரந்துஎழுது
்வொம். ஊர கூடி ்தர
இழுத்தொல்
நொ்ள
நம்த.
இவவொறு அவர கூறி
யுள்ளொர.
4–வதுஆண்டும.நீ.ம.
த த ொ டை க் க வி ழ ொ வு க் கு
மொநொடடுதபேொறுபபேொளர
கள்நியமிக்கபபேடடுள்ள
னர. வடைக்கு மற்றும்
கிழக்கு தபேொதுசதசயை
 ொ
ளரமவுரியொ,ததற்குமற்
றும்்மற்குதபேொதுசதசய
ைொளர முருகொனந்தம்
ஆகி்யொரத்ை்மயில்
விழொவுக்குழு அ்மக்
கபபேடடுள்ளது.
இதில் உறுபபினரக
ளொக து்ணத்த்ை வர,
தபேொதுசதசய ை
 ொள ரகள்,
தபேொருளொளர, மொநிை
தசயைொளரகள்
உள்
ளிட்டைொர இடைம் தபேற்
றுள்ளனர. வர்வற்பு
குழு த்ை வரொக ஆர.
ம ் கந் தி ர னு ம் ,
நிதிக்கு ழு த்த் ை வ ர ொக
்சகர,தகவல்ததொடைரபுக்
குழு த்ை வரொக குமர
்வல்ஆகி்யொரநியமிக்
கபபேடடுள்ளனர.
்தரதல் அறிக்்க்ய
ஓய்வு தபேற்ற ஐ.ஏ.எஸ.
அதிகொரி சந்்தொஷபேொபு
தவளியிடுகிறொர. கொந்தி
கண்ணதொசன் மொநொடடு
மை்ரதவளியிடுகிறொர.

அ.தி.மு.க.தலைலைக்கழகத்தில்
ப�ோலீஸ்�ோதுகோப்புஅதிகரிப்பு!
பசன்லன,பிப.07–

அதிமுக த்ை்மக்
கழகத்தில் ்பேொலீசொர
குவிக்கபபேடடு ள்ளன ர.
சசிகைொநொ்ளதசன்்ன
வருகிறொர. இந்த நி்ை
யில் தசன்்ன ரொயப
்பேட்டையில்உள்ளஅதி
முகத்ை்மஅலுவை
கம் முன்பு ்பேொலீசொர
பேொதுகொபபு அதிகரிக்கப
பேடடுள்ளது.
அதிமுகஅலுவைகத்தி
ற்கு நு்ழயும் ரவுண்
டைொனொ அரு்க ்பேரிகொர
டுகள்அதிகளவில்்வக்
கபபேடடுள்ளன.
தசன்்ன்பேொயஸகொர

டைனில் உள்ள தஜயை
லிதொ நி்னவு இல்ைத்
தின் முன்பும் ்பேொலீசொர
குவிக்கபபேடடுள்ளனர.
பேரொமரிபபுபபேணிகொர
ணமொக
தசன்்ன
தமரினொ கடைற்க்ரயில்
உள்ள
தஜயைலிதொ
நி்னவிடைம் தற்்பேொது
மூடைபபேடடுள்ளது.அந்த
நி்னவிடைம் முன்பும்
்பேொலீஸ
பேொதுகொபபு
்பேொடைபபேடடுள்ளது.
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