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நளழ செய்தழகள் 
 
 1. நக்களத் வதடி நருத்துயம் 
 சென்ன நளகபளட்ெழக்கு உட்ட்ட குதழனில் நக்கனத் ததடி நருத்துயம் 

தழட்டத்தழல் 18 யனதழற்கு தநற்ட்ட 29 ட்ெம் தருக்கு ரிதெளதன 
தநற்சகளள்ப்ட்டு 99,000 வருக்கு நருந்து சட்டகம் யமங்கட்டுள்து. 

 இதழல் 18 முதல் 29 யனது யனபனிள 18 ட்ெம் தர்கில் 9.75 ட்ெம் 
தருக்கும், 30 யனதுக்கு தநற்ட்ட 40.56 ட்ெம் தர்கில் 19.36 ட்ெம் 
தருக்கும் ரிதெளதன தநற்சகளள்ப்ட்ட. 

 இப்ரிதெளதன மூம் கடந்த அக்.29-ஆம் தததழ யனப உனர் பத்த 
அழுத்தத்தளல் ளதழக்கப்ட்ட 81,198 தர், ீரிமழவு தளனளல் ளதழக்கப்ட்ட 
68,860 தர், உனர் பத்த அழுத்தம் நற்றும் ீரிமழவு தளனளல்ளதழக்கப்ட்ட 
67,652 தர் எ சநளத்தம் 2.17 ட்ெம் தருக்கு நருத்துய ஆதளென 
யமங்கப்ட்டது. 

 இதழல் 45 யனதழற்கு தநற்ட்ட 99,717 தருக்கு நருந்து சட்டகங்கள் 
அயர்கின் இல்ங்களுக்தக சென்று யமங்கப்ட்டுள். 

 
 2. கழ.பளஜளபளனணனுக்கு ழளயபங்கம் 
 கரிெல் களட்டு இக்கழனத்தழன் ிதளநகபள கழ.பளஜளபளனணனுக்கு 

வகளயில்ட்டினில் அனநக்கப்ட்டுள் முழு உருயச் ெழனமடன் கூடின 
ழனயபங்கத்னத முதல்யர் மு.க.ஸ்டளழன் களசணளழ யமழனளக தழந்து 
னயத்தளர். 

 தூத்துக்குடி நளயட்டம் , தகளயில்ட்டி அருகழலுள் இனடசெயல் கழபளநத்தழல் 
ிந்தயர் கழ.பளஜளபளனணன். 

 கரிெல் யட்டளப அகபளதழனன உருயளக்கழன முன்தளடினளக கழ.பளஜளபளனணன் 
தழகழ்ந்தளர்.  

 கரிெல் களதகள், கதவு, சண் களதகள், கழபளநழனக்களதகள் வளன் 
எண்ணற் ெழறுகளதகளயும், கழளட, ிஞ்சுகள் வளன் குறு 
ளயல்களயும், வகளல் கழபளநம், வகளல்புபத்து நக்கள், அந்தநளன் 
ளனக்கர் தளன் ளயல்கனமம், எண்ணற் கட்டுனபகனமம் 
எழுதழமள்ளர். 'வகளல்புபத்து நக்கள்' ளயலுக்களக ெளகழத்னஅகளசதநழ 
யிருது சற்ளர். 

 இக்கழனச் ெழந்தன யிருது, தநழழ்ளடு அபெழன் யிருது, நதளன்நணனீம் 
சுந்தபளர் யிருது, கடள தநழழ் இக்கழனத் ததளட்டத்தழன் தநழழ் இக்கழனச் 
ெளதன யிருது உள்ிட்ட முக்கழன இக்கழன யிருதுகள் 
கழ.பளஜளபளனணனுக்கு யமங்கப்ட்டுள். 

 கழ.பள கடந்த ஆண்டு(2021) தந 17-இல் களநளளர். 
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 3. முதல்யரின் முகயரி துள 
 கடந்த ெட்டப்தபனயத் ததர்தலுக்கு முன் உங்கள் சதளகுதழனில் ஸ்டளழன் 

என் தழட்டத்னத மு.க.ஸ்டளழன் சதளடங்கழளர்.  
 அனத்து சதளகுதழகளுக்கும் சுற்றுப்னணம் தநற்சகளண்டு, 

சளதுநக்கிடநழருந்து நனுக்கனப் சற்ளர். தழமுக ஆட்ெழக்கு யந்ததும் 100 
ளட்கில் அந்த நனுக்கள் நீது தீர்வு களணப்டும் என்றும் அயர் அழயித்தளர். 

 ின்ர் தழமுக ஆட்ெழக்கு யந்த ழனனில், உங்கள் சதளகுதழனில் ஸ்டளழன்' 
என்து 'உங்கள் சதளகுதழனில் முதல்யர் ' என்று சனர் நளற்ம் செய்னப்ட்டு, 
ெழப்பு அதழகளரினளக ரழல்ள ிபளகர் ெதஷீ் ழனநழக்கப்ட்டளர்.  

 ின்ர், சளதுநக்கள் அித்த 5 ட்ெத்துக்கும் தநற்ட்ட நனுக்கள் துன 
யளரினளகப் ிரிக்கப்ட்டு, அந்தந்த துனகள் மூம் தீர்வு களணப்ட்ட. 

 இந்ழனனில், உங்கள் சதளகுதழனில் முதல்யர், முதல்யரின் உதயி னநனம், 
முதல்யரின் திப்ிரிவு நற்றும் ஒருங்கழனணக்கப்ட்ட குனதீர் 
தநளண்னந அனநப்பு ஆகழன அனத்னதமம் ஒருங்கழனணத்து, ஒவப 
துளனளக முதல்யரின் முகயரி துள கடந்த ஆண்டு யம்ர் நளதம் 
உருயளக்கப்ட்டது.  

 இந்த துனனின் ெழப்பு அதழகளரினளக ரழல்ள ிபளகர் ெதீஷ் செனல்ட்டு 
யருகழளர். இனணனதம் யளனிளக நனுக்கள் அித்தல். நனுக்கின் ழன 
குழத்து அழந்து சகளள்ளுதல் எ ல்தயறு யெதழகள் செய்னப்ட்ட. 

 சளதுநக்கிடநழருந்து நனுக்கள் சப்ட்டு யருகழன். தற்தளனதன 
ழயபப்டி இதுயனப 35,97,817 நனுக்கள் சப்ட்டு, 33,82,463 நனுக்கள் நீது 
டயடிக்னக எடுக்கப்ட்டுள்து. 

 
4. ஆயண எழுத்தர்கள்  ழதழனம் 
 ஆயண எழுத்தர்களுக்கள ழதழனத்னத முதல்யர் மு.க.ஸ்டளழன் சதளடக்கழ 

னயத்தளர். தநலும், உறுப்ிர்களுக்கள அனடனள அட்னடகனமம் அயர் 
அித்தளர்.  

 தநழமகத்தழல் த்தழபப்தழவு அலுயகங்களச் ெளர்ந்த சதளமழல் புரிந்து 
யரும் ஆயண எழுத்தர்கின் ளக் கருத்தழல் சகளண்டு 
அயர்களுக்சக  ழதழனம் உருயளக்கப்டும் எ கடந்த 2007-08- ஆம் 
ழதழனளண்டில் அழயிப்பு சயினிடப்ட்டது. 

 அபெளனண சயினிடப்ட்ட தளதழலும், கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் தநளக 
 ழதழனம் செனல்ளட்டுக்கு யபளநல் இருந்தது. 

 இதற்சக திச்ெட்டம் சகளண்டு யபப்ட்டு ழனதயற்ப்ட்டது. இந்தச் 
ெட்டத்தழன்டி, உரிநம் சற் 5,188 ர்கிடம், ஆயண எழுத்தர்கின்  
ழதழனத்தழல் யிருப்த்தழன் அடிப்னடனில் உறுப்ிபளக தெப ஒருமுன 
செலுத்தப்டும் ெந்தளயளக ரூ.1,000 யசூழக்கப்டும். 
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 தநலும், தழவுத்துனனில் தழவு செய்னப்டும் ஆயணம் ஒவ்சயளன்றுக்கும் 
தள ரூ.10 யதீம் யசூல் செய்னப்டும்.  

 ஒருமுன செலுத்தப்டும் ெந்தள சதளனக நற்றும் தழவுக்கு தளக்கல் 
செய்னப்டும் ஒவ்தயளர் ஆயணத்துக்கும்  ழதழன ங்கிப்பு ஆகழன 
ழதழனநளக ழர்யகழக்கப்டும். அதழழருந்து  ழதழன த்தழட்டங்களுக்கள 
செவுகள் ஈடு செய்னப்டும். 

 ஆயண எழுத்தர்கின்  ழதழன உறுப்ிர்களுக்கு , யித்து நபணம் நற்றும் 
உறுப்புகள் ழபந்தப செனழமப்புக்கு உதயித் சதளனகனளக ரூ.1 ட்ெம், 
இனற்னக நபணம் நற்றும் உடல் உறுப்புகள் ளதழப்புகளுக்கு உதயித் 
சதளனகனளக ரூ.20,000 ஆகழன யமங்கப்டும்.  

 நளதளந்தழப ஓய்வூதழனம், தழருநண உதயித்சதளனக, நகப்தறு உதயித் சதளனக, 
கல்யி உதயித் சதளனக, இறுதழச் ெடங்கு ழதழ, மூக்குக் கண்ணளடி உதயித் 
சதளனக தளன் த் தழட்ட உதயிகள் அிக்கப்டும். 

 தழவுத்துனத் தனயனப தனயபளகவும், இதப தழவுத் துன 
அலுயர்கனமம்,ஆயண எழுத்தர் ெங்கத்தழல் இருந்து ழனநம் 
செய்னப்டும் ளன்கு ர்கனமம் உறுப்ிர்களக சகளண்ட ஒரு குழு  
ழதழனத்னத ழர்யகழக்கும். 

  
யிளனளட்டு செய்தழகள் 

 
 1. யிஜய் லறளவப வகளப்ள கழரிக்சகட் 
 யிஜய் லறளதப தகளப்ன கழரிக்சகட் தளட்டினின் இறுதழ ஆட்டத்தழல் 

செௌபளஷ்டிபம் 5 யிக்சகட்டுகள் யித்தழனளெத்தழல் நகளபளஷ்டிபத்னத யழீ்த்தழ 
ெளம்ினன் ஆது. இப்தளட்டினில் 2-ஆயது முனனளகக் தகளப்ன 
சயன்றுள்து செௌபளஷ்டிபம். இதற்கு முன் 2007-08 எடிரில் அந்த அணி 
யளனக சூடினிருந்தது. 

 


