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விளம்பி ஆண்டு
மாசி – 1
பிப்ரவரி – 13
புதன்கிழமம

திதி:வளரபி்ைஅஷடமி
்கா்ல10.35பிைகு
வளரபி்ைநவமி
நட்சத்திரம்:்காரத்தி்்க
ைா்ல5.38பிைகுபராகினி
அ.ம�ாகம்:
அமிரத–சித்தபயா்கம்
வாரசூலல:வடக்கு
குளிலக:
்கா்ல10.30–12.00
ராகுகாலம்:
ப்கல்12.00–1.30
எேகணடம்:
்கா்ல7.30–9.00
்சந்திராஷடேம்:
விசா்கம்,அனுஷம்

நல்ல நந்ரம்
்கா்ல9.30–10.30
ைா்ல4.30–5.30

சூரிய அஸதமனம்
இனறுைா்ல5.39

சூரிய உதயம்
நா்ள6.38

VE[
மேஷம்: வாக்குவாதம்தவிரக்்கவும்
ரிஷபம்: நம்பிக்்்கஅதி்கரிக்கும்
மிதுனம்: அதி்கபணிச்சு்ை
கடகம்: அவசர ம்தவிரக்்கவும்
சிம்ேம்:திடீரபபாட்டியில்வவற்றி
கன்னி: வராதவதா்்கவரும்
துலாம்: ப்ைய்கடன்கள்தீரும்
விருச்சிகம்: வவற்றி்கரைானநாள்
தனுசு: எதிரபாராதபணவரவு
ேகரம்: வபாறு்ைக்குபரிசு
கும்பம்: இ்டயூறுவிலகும்
மீனம்: வபாருள்பசரக்்்க
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டுபாரமுைா, புதிதா்க அறிமு்கம்
ஆனது.இந்தரதரதலிலும்புதிய
திட்டம் அறிமு்கமா்க உள்ளது.
அதாவது,வபரிய்கடசியு்ட
 ன்கூட
்டணியில்ர்சரும்நடுத்த்ர்கடசியா
னது,தன்ககுகிற்ட்ககும்வதாகு
தி்ககுள்தன் ரதாைறம ்கடசி்ககு
உள் ஒது்ககீடு வ்சய்து வ்காடு்க்க
உள்ளதா்கவ்சய்தி்கள்வருகிைது.
வபாதுவா்க,்கற்ட்கறளவா்ட
நாமை மாவட்டம் மயி்லாடுதுமையில
ற்க்ககு எடு்ககும் சிைர, அரத
இருந்து அ. அப்பர்சுந்த்ரம் எழுதுகிைார்:
்கற்டறயஅதி்கைாபத்து்டன்உள்
வவவாருரதரதலிலு
 ம்வா்க்காளர்களாகியவபாது வா்டற்க்ககு வ்காடுப்பார்கள்.
ம்க்களும்,ரவடபாளர்கறளவ்காடு்ககும்வபரிய்கடசி்க அதற்கு‘ப்கடி’என்றுவியாபாரி்கள்
ளும்,சிறியவைட்டரரபடு்கடசி்க
 ளும்புதுப்புதுபா்டங் கூறுவார்கள். அதுரபாை, ரைா்க
்கறள்கற்று்கவ்காணர்ட வருகின்ைன. அந்த வற்கயில் ்சபாரதரதலில்உள்ஒது்ககீடுப்கடி
வா்க்காளர்களாகியநாம்இைவ்சங்்கறளவா்ககுறுதியா்க அ்ரங்ர்கைப்ரபாகிைது.இது,முற்
வபற்றுள்ரளாம்.அறிவித்தவபாருட்கறளஆடசியின் றிலும்ைாப ரநா்க்கரம தவி்ர
ரவவைான்றுமில்றை.வாழ்கஜன
5ஆணடு்களில்வபற்றுள்ரளாம்.
நாய்க
 ம்.
அரதரபால்,திமு்க,அதிமு்கரபான்ைவபரிய்கடசி
்கறளரதரதல்ரந்ரத்தில்சிறிய்கடசி்க
 ளும்,வைட்டரரபடு
இய்க்கங்்களும்ரபாடடிரபாடடு்கவ்காணடுவசீ்கரித்து
ஆத்ர வு்கடிதங்்கள்வ்காடுத்துதங்்களு்ககுத்ரதறவயான
வதாகுதிறயஅப்கரித்து்கவ்காள்ளும்நிறையும்வதா்டர
கிைது. அந்த கூட்டணி வவற்றி்க்ரமா்க 5 ஆணடு்கள்
வதா்டரந்ததாஎன்றுர்கட்டால்,்க்டந்த்காைவ்ரைாற்றில்
நைாமவயில இருந்து
வபரும்பாலும்இல்றைஎன்ரைவ்சால்ைைாம்.ஒருவ
நை.சுந்ரஷ்
எழுதுகிைார்:
ற்ரவயாருவரவற்சபாடிவந்தஇய்க்கங்்கள்கூ்ட,அறத
முற்றிலும்மைந்துஎ
 ந்த்கடசிஅதி்கசீடவ்காடு்ககிைரதா
யாவதி, மம்தா ரபான்ை
அந்தகூட்டணியில்ர்சரந்துவ்காணடுரதரதல்்களத்தில் வபணஅ்ரசியல்வாதி்கள்,மாநிை
வைம்வருவதும்வை்க்கம்.
அளவில் மடடுரம ரப்ச்ககூடிய
ஆர.ர்க.ந்கரஇற்டத்ரதரதலில்20ரூபாய்ரநாட வர்கள். ரதசிய தறைவர்களா்க
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கூடடணியிலும்
உள்ஒதுக்கீடு!

ஒ

குழபபத்தில்
எதிரக்கடசிகள்!
மா

email: dinamalarcns@gmail.com
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வரும் ஏப்்ரல் 2ம் ரததி முதல்,

‘கூகுள்பிளஸ’அ்க்கவுணடமூ்டப்படு
கிைது.இதனால்,புதிதா்க‘கூகுள்பிளஸ’
அ்க்கவுணடபுவ்ராறபல்,கூகுள்பிளஸ
ப்க்கங்்கள், கூகுள் பிளஸ நி்கழவு
்கறள(கூகுள்இவன்டஸ)ரபான்
ைவற்றைஇனியாரும்உருவா்க்க
முடியாது.
வரும் ஏப்்ரல் 2ம் ரததி்ககு
முன்னதா்கபயனாளர்கள்தங்்கள்
கூகுள்பிளஸஅ்க்கவுணடடில்உள்ள
த்கவல்்கறள்டவுன்ரைாடவ்சய்துவ்காள்
ளுமாறுஅறிவுறுத்தப்படடுள்ளனர.
இதுவதா்டரபா்க,கூகுள்வவப்ற்சட
்சப்ரபாரடடிவிஷனில்வவளியாகியுள்ள
த்கவல்்கறளஇனிபாரப்ரபாம்.‘பயனா
ளர வவரஷன்’ கூகுள் பிளஸ மற்றும்
அது்சாரந்தஏபிஐ(அப்ளிர
 ்கஷன்புர்ரா
கி்ராம்இன்்டரரபஸ)ரபான்ைறவஏப்.

அவர்கறள யாரும் அங்கீ்கரி்க்க
வில்றை.அவர்களின்்கண்ககுப்படி
3வது அணி அறமத்து வவற்றி
வபற்ைாலும், கூட்டணி ஆடசி
எத்தறனநாள்நீடி்ககும்என்பதும்
வபரிய ர்கள்வி்ககுறி. மத்தியில்
நிறையானஅ்ரசுஇருந்தால்மட
டுரமவளரச்சிவிகிதம்அதி்கரி்க
கும்.ரமாடிதறைறமயில்2014ல்
பாஜஆடசிஅறமந்தது.நான்்கற்ர
ஆணடு்களில் பை வபாருளாதா்ர
சீரதிருத்தங்்கறளரமாடிவ்சய்துள்
ளார.
்ராகுறைஎதிர்க்கடசி்கள்பி்ரத
ம்ரா்கஏற்று்கவ்காள்ளதயங்குகின்
ைன.வ்சன்றனயில்ந்டந்தவிைா
வில்,
்ராகுறை
பி்ரதமர
ரவடபாள்ரா்கஏற்கிரைாம்என்று
திமு்க தறைவர ஸ்டாலின் அறி
வித்தார.அரதரந்ரம்,ரமற்குவ
 ங்
்கத்தில் ந்டந்த எதிர்க்கடசி்கள்
கூட்டத்தில்ரபசும்ரபாது,்ராகுல்
பற்றி
ஸ்டாலின்
வாய்
திை்க்கவில்றை. எதிர்க்கடசி்களி
ற்டரய வபாதுவான தறைவர,
பி்ரதமரரவடபாளரயாரரபான்ை
முடிவு்கள்இதுவற்ரகிற்டயாது.
இப்ரபாறதயநிறையில்பாஜ
மடடுரமரமாடிறயபி்ரதமரரவட
பாள்ரா்க நிறுத்தி, ஓடடு ர்கட்க
உள்ளது.்காங்கி்ரசும்தன்பங்்ககு்ககு
்ராகுறை பி்ரதமர ரவடபள்ரா்க
அறிவித்துஓடடுர்கட்கைாம்.

2ல்முழுறமயா்கமூ்டப்படும்.
கூகுளின்புதிய்சாப்டரவரஅப்ர்டட
டின்ரபாதுசிறியவதாழில்நுடபப்பி்ரச்
றனயால்,52.5மில்லியன்பயனாளர்கள்
பாதிப்பு்ககுள்ளாகினர. பயனா
ளர்களின்த்கவல்்கள்பாது்காப்
பில்பாதிப்புஏற்பட்டறதத்
வதா்டரந்து
தீவி்ரமான
வதாழில்நுடபஆ்ராய்ச்சி்க
 ள்
ரமற்வ்காள்ளப்படடு பாது
்காப்பு ்கருதி கூகுள் பிளஸ
அப்ளிர்கஷன்நிறுத்தப்ப்டஉள்
ளது. கூகுள் பிளஸ மூ்டப்படுவதற்கு
இதுரவமுதன்றம்க்கா்ரணம்.
மற்ை ்சமூ்க வறைதள பயனாளர்க
ளு்டன்ஒப்பிடு
 ம்ரபாது,கூகுள்பிளஸ
அப்ளிர்கஷன்பயன்படுத்தும்பயனாளர
எணணி்கற்கமி்க்ககுறைவுஎன்பதும்
கூகுள் பிளஸ மூ்டப்படுவதற்கு மற்
வைாரு்கா்ரணம்.

இனி,கூகுள்பிளஸவரத்த்கத்து்ககும்
வியாபா்ரத்து்ககும்பயன்படும்வற்கயில்
நிறுவனவாடி்கற்கயாளர்களு்க்கா்கரமம்
படுத்தப்பட்டவ்சதி்களு்டன்வடிவறம்க
்கப்படடு‘நிறுவனவவரஷனா்க’(என்்டர
பிற்ரஸ வவரஷன்) வவளியி்டப்ப்ட
உள்ளது.
கூகுள்பிளஸஅ்க்கவுணடடில்ஆல்
பத்தில்பதிவுவ்சய்துறவத்துள்ளபுற்கப்
ப்டங்்கள்,வீடிரயா்க்கள்உடப்டகூகுள்
பிளஸ ப்க்கங்்கள் நீ்க்கப்படடுவிடும்.
இவற்றைவரும்ஏப்்ரல்2ம்ரததி்ககுள்
்டவுணரைாடவ்சய்துர்சமித்து்கவ்காள்
ளைாம். கூகுள் ரபாடர்டாவில் பதிவு
வ்சய்துறவத்துள்ளபுற்கப்ப்டங்்களும்
வீடிரயா்க்கள்நீ்க்கப்ப்டமாட்டாது.
பயனாளர்களின்கூகுள்பிளஸஅ்க
்கவுணடமூ்டப்பட்டால்,கூகுளின்மற்ை
்சரவீஸ்களான,ஜிவமயில்,கூகுள்ரபாட
ர்டாஸமற்றும்கூகுள்டிற்ரவரபான்ை
ர்சறவயில்பாதிப்புஇரு்க்காது.
– காம்மகர மக.புவமனஸவரி
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ட்ட்சறபயில்தா்க்கல்வ்சய்தபடவஜடடில்மாநிைத்தின்
்க்டன்வதாற்க4ைட்சம்ர்காடியா்கஉயரந்துள்ளதா்க
அறிவித்தஅடுத்தசிைநாட்களில்,வறுறம்கர்காடடு்ககுகீழ
உள்ளகுடும்பங்்களு்ககுதைா2ஆயி்ரம்ரூபாய்சிைப்புநிதியு
தவியா்க வைங்்கப்படும் என்று தமிை்க முதல்வர அறிவித்
துள்ளார.
தமிை்கத்தின்இன்றையம்க்கள்வதாற்கஏைற்ர்கர்காடி.
்ச்ரா்சரியா்ககுடும்பத்து்ககு4ரபரஎன்று்கண்ககிடடுதமிை்கத்
தில்2ர்காடிகுடும்பங்்கள்இருப்பதா்கஎடுத்து்கவ்காண்டால்,
அதில்வறுறம்கர்காடடு்ககுகீரைஇரு்ககும்60ைட்சம்குடும்
பங்்கள்வருவதா்கஅ்ரசுவ்சால்கிைது.
கி்ராமங்்களில் 35 ைட்சம் குடும்பங்்கள், ந்க்ரங்்களில் 25
ைட்சம்என60ைட்சம்குடும்பத்து்ககு2ஆயி்ரம்ரூபாய்வைங்்க
ஆயி்ரத்து200ர்காடிரூபாய்ஒது்க்கப்படும்என்றுஅறிவி்க்கப்
படடுள்ளது.ஏற்்கனரவ,வபாங்்கல்பரிசுஎன்ைவபயரில்எல்ைா
குடும்பத்து்ககும்தைாஆயி்ரம்ரூபாய்வைங்்கப்படடுள்ளது.
இதற்கு 2 ஆயி்ரத்து 250 ர்காடி ரூபாய் வ்சைவி்டப்பட்டது.
இப்ரபாதுசிைப்புநிதிஎன்ைவபயரில்ஆயி்ரத்து200ர்காடி
ரூபாய்என்ைால்மாநிைத்தின்்க்டன்இன்னும்கூடும்.
இப்ரபாரதநிதிநிறை்சரியில்ைாமல்தடுமாறும்தமிை்கம்
இந்தவ்சைறவஎப்படி்சமாளி்ககும்என்ைர்கள்விஒருப்க்கம்
இரு்க்க,இப்ரபாதுசிைப்புநிதிவ்காடு்க்கரவணடியஅவசியம்
என்னஎன்ைர்கள்விஎழுகிைது.
இதற்குஅ்ரசுத்த்ரப்பில்வ்சால்ைப்படடிரு்ககும்விள்க்கம்,
்கஜாபுயைாலும்வைடசியாலும்மாநிைம்பாதி்க்கப்படடுள்ளது
என்பதுதான்.
ஆனால்,தமிை்கத்தில்்க்டந்தஆணற்டவி்டபயறு்சாகுபடி
அதி்கரித்துபயறுஉற்பத்திகூடியுள்ளதால்பயறுவிறைவீழச்
சியால்விவ்சாயி்கள்பாதி்க்கப்ப்டாமல்இரு்க்கந்டவடி்கற்க
எடு்க்கப்படும்என்றுஅ்ரர்சவ்சால்லியிரு்ககிைது.இதன்மூைம்
தமிை்கத்தில்வைடசிஇல்றைஎன்பறதஒப்பு்கவ்காண்டஅ்ரசு,
இப்ரபாதுவைடசி்க்கா்கசிைப்புநிதிஎன்பதுரவடி்கற்கயா்க
வதரிகிை
 து.
அ்ரசின்அறிவிப்பின்படி2ர்காடிகுடும்பங்்களில்60ைட
்சம்குடும்பங்்கள்,அதாவது35்சதவீதகுடும்பங்்கள்வறுறம்க
ர்காடடு்ககுகீழஇரு்ககின்ைனஎன்ைாகிை
 து.நாடடில்வதாழில்
வளரச்சியில் 2வது இ்டத்தில் இருப்பதா்க வ்சால்ைப்படும்
மாநிைத்தில் 35 ்சதவீத குடும்பங்்கள் வறுறம்க ர்காடடு்ககு
கீழ என்ைால், வதாழில்வளரச்சியின் பயன் யாரு்ககு ரபாய்
ர்சரந்திரு்ககிை
 துஎன்ைவபரியர்கள்விஎழுகிை
 து.அ்ரசியல்வா
தி்கள்மற்றும்வபரும்வதாழிைதிபர்கள்மடடுரமபிறை்ககிை
 ார்கள்
என்றும்க்கள்புைம்பி்கவ்காணடிருப்பதுஉணறமஎன்றுஅ்ரர்ச
வ்சால்கிைதா?
ஆ்க,இவதல்ைாம்ஓடடு்ககு்சட்டரீதியா்கவ்காடு்க்கப்படும்
ைஞ்சமா்கரவ வதரிகிை
 து. அப்படி, உறைத்து தந்தவர்களின்
வரிப்பணத்றதஅ்ரசியல்ரநா்க்கத்ரதாடுஅள்ளிவீசுவதுஏற்
புற்டயதல்ை.

