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கல்வி அரமச்சர் அறி விபபு

க�ொழும்பு,ேன.8
ேனி்யொர்�லவிநிள்்யங
�ளின்�லவிந்டவடிக்
ள��ளைஎதிர்வரும்25
ஆம்தி�திகேொ்டக்�ம்மீை
ஆரம்பிக்�முடியும்
என்று�லவிஅளமச
ெர்்்பரொசிரி்யர்ஜி.
எல.பீரிஸஅறிவித் 2

யாழ். பல்்க லை யில்
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்யொழ்ப்பொணம்,ேன.8
்யொழ்ப்பொணப்பல�ள்க்�ழ�த்
திலஉ்டற�லவிவிஞ்ஞொனமொணி
�றள�கநறிள்யஆரம்பிப்பேறகு
்பல�ள்க்�ழ�மொனி்யங�ள்
ஆளணக்குழுஅஙகீ�ொரம்வழஙகி
யுள்ைது.்பல�ள்க்�ழ�த்தின்

இளணமருத்துவவிஞ்ஞொன
பீ்டத்தின்கீழ்உ்டற�லவிவிஞ்
ஞொனமொணி�றள�கநறிள்ய
ஆரம்பிப்பேறகு்யொழ்ப்பொண
்பல�ள்க்�ழ�த்ேொலமுன்
ளவக்�ப்பட்ட்�ொரிக்ள�
்பல�ள்க்�ழ�மொனி்யங 2
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தகாதோ அை சி டம் சிதோர்தேன் தகள்வி
க�ொழும்பு,ேன.8
நொங�ள்மீண்டுகமொருஆயுேப
்்பொரொட்டத்ளேவிரும்்ப
விலள்.ஆனொலும்மொ�ொண
ெள்ப�ளைஇல்ொகேொழித்ேொல
இளைஞர்�ள்மத்தியிலஅது
க�ொந்ேளிபள்பஉருவொக்�கூடும்.
ெொத்வீ�ம்மறறும்ஆயுேப
்்பொரொட்டங�ைொல

மணி வண்ணன், ஆன�ால்ட்
¼\Bì Ø>ös_ ¼ÃVâ½lâ¦]_
¨Í>ß Äâ¦ß EÂïKt_çé!
உள் ளூ ைாட்சி ஆரண யா ளர் அலு ்வ ல கம் ேக ்வல்
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கிளிகநொசசி,ேன.8
கிளிகநொசசியிலஇ்டம்
க்பற்ற்மொட்டொர்
ளெக்கிள்வி்பத்தில
�ொ்யமள்டந்து்யொழ்ப
்பொணம்்்பொேனொ
மருத்துவமளனயில
சிகிசளெக்பறறு
வந்ேவர்இன்று 2 7
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வெருகக மா கப ைழ கி ய ்வர்கள்
 ேனி ரமபை டுதேலில்

க�ொழும்பு,ேன.8
இ்ஙள�யிலக�ொ்ரொனொத்கேொறறு்டன்அரசி்யல
வொதிஒருவர்முேன்முே்ொ�அள்ட்யொைம்�ொணப்பட
டுள்ைொர்.சிறி்ங�ொசுேந்திரக்�டசியின்க்பொதுச
கெ்ய்ொைரும்்பறறிக்,ள�த்ேறிதுணி�ள்மறறும்உள்
நொடடுஉற்பத்திஇரொேொங�அளமசெருமொன
ே்யொசிறிே்ய் ெ�ர்வக�ொ்ரொனொத்கேொற்றொல
்பொதிக்�ப்படடுள்ைொர்.அவர்ஹிக்�டுளவேனி்யொர்
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ஆசிரியர்�ள்,ைொணவர்�ள்
தனிமைப்ேடுத்தப்ேட்டேர்!!

்யொழ்ப்பொணம்,ேன.8
மூதூரில்மறக�ொண்்டஎழுமொறறுப்பரி் ெொே
ளனயில்பருத்தித்துள்றள்யச்ெர்ந்ே
ஒருவருக்குகேொறறுஉறுதிப்படுத்ேப்பட
டுள்ைது.இவருக்குஅன்டிேன்்ெொே 2
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்யொழ்ப்பொணம்,ேன.8
மொந�ரெள்பயின்்ம்யர்
கேரிவிலேமிழ்த்்ேசி்யக்
கூட்டளமபபின்ெொர்பில
இ.ஆ்னொலடமறறும்வி.
மணிவண்ணன்ஆகி் ்யொர்
்்பொடடியிட்டளம
கேொ்டர்பிலெட்டரீதி்யொ�
எந்ேசசிக்�லுமிலள்ேவ
றுமிலள்.இவ்வொறு

வ்டக்குமொ�ொணஉள்ளூ
ரொடசிஆளண்யொைர்
அலுவ்�உ்யர்அதி�ொரி
ஒருவர்கேரிவித்ேொர்.
்யொழ்ப்பொணம்மொந�ர
ெள்பயின்்ம்யரொ�இருந்ே
இ.ஆ்னொலட,வரவு
கெ்வுத்திட்டம்இரண்டு
ே்டளவ�ள்்ேொலவி
்யள்டந்ேளேத்

மூச்சுத்திணற்லால
முதியவர்உயிரிழப்பு
ெொவ�ச்ெரி,ேன.9
ள�ேடி்�ொவி்ொக்�ண்டி
ள்யச்ெர்ந்ே62வ்யது
முதி்யவர்ஒருவர்்நறறு
மொள்மூசசுத்திண்றல
�ொரணமொ�,்யொழ்ப்பொணம்
்்பொேனொமருத்துவ
மளனயிலஅனுமதிக் 2

நொடொளுைன்றிலமுழஙகிய
விகனேஸவரன்

்யொழ்ப்பொணம்,ேன.8
ெட்டம்,ஒழுஙகு,்பொது�ொபபுதுள்ற�ளில்வள்கெய்்ப
வர்�ள்ேவறிளழத்ேொலஅவர்�ளுக்�ொனேண்்டளனள்யக்
�டுளம்யொ�நள்டமுள்றப்படுத்துவ்ேவழளம்யொன
நள்டமுள்ற்யொகும்.ஆனொலஇஙகுேமிழர்�ளைப
்படுக�ொள்கெய்்பவர்�ளுக்்�்பேவிஉ்யர்வு�ளும்,

வவுனியா,ஜனவரி8

வவுனியாவில் தேற்றுமுன்தினம் 204தேரிடம் தமற்
க்காள்ளபேடட எழுமாற்றுப ேரிதசாே் னயில் 55

தேருககுகோற்றுஇருபேதுஉறுதிபேடுதேபேடடுள்ளது.
வடககுமா்காணததில்முேல்மு்ைஒதரேட் வயில்அதி்க
கோற்ைா்ளர்களஇனம்்காணபேடடுள்ளனர.

BVµ©ÃVðD å_Ùì 
¼ïVlKÂïVª kçá¡ 
ØÄD\èl_ ¶ç\Âï©Ãâ| 
x½Âï©Ãâ|^ám. ¶Í> 
kçás[ Î¹©Ã¦ºï^ xï 
±o_ Ã«kéVï Ö©¼ÃVm 
Ãþ«©Ãâ| kòþ[Åª. 
ç>©ØÃVºïK¦[ ¶Í> 
kçá¡ ]ÅÂï©Ã|D 
¨[Å ¶¤s©A 

¼ïVÝ>VÃB ¶«·Âz
åVD ¼k® åVâ¦kìï^

ைற்கைொருஉேக
�ொத்தணி?

னைலுை்ேைருககு
ை்கதொற்றிருக�

ைொை்?

எழுமாற்றுப் பரின�ாதல�யில்
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�ப்படடுசிகிசளெக்பறறு
வந்ேநிள்யில,சிகிசளெப
்ப்யனின்றிஇன்றுஉயிரிழந்
ேொர்.
இரொளெ்யொஇரொேநொ் �ஸவ
ரன்என்்பவ்ரஇவ்வொறு
சிகிசளெப்ப்யனின்றிஉயிரி
ழந்துள்ைொர்.
இவரின்மரணம்கேொ்டர்
பில,விெொரளண�ளை
்மறக�ொண்்டெொவ�ச்ெ
ரிபக்பொலிஸொர்ெொவ�ச்ெரி
நீதிமன்றிலஇன்றுஅறிக்
ள�த்ேொக்�லகெய்ேனர்.
அறிக்ள�ள்யப்பொர்ளவ
யிட்டநீதிவொன்்யொழ்ப
்பொணபிர் ேெதிடீர்விெொ
ரளணஅதி�ொரிந.பி்்றம்
குமொர்மூ்ம்விெொரளண
�ளை்மறக�ொண்டுநீதிமன்
றிலஅறிக்ள�த்ேொக்�ல
கெய்்ய் வண்டும்எனப
க்பொலிஸொளரப்பணித்துள்
ைொர்.(்ற–9)

மூச்சுத்திணற்லால...

துள்ைொர்.
நொ்டொளுமன்றிலஇன்று
அவர்இந்ேஅறிவிபள்ப
கவளியிட்டொர்.
சு�ொேொரஅளமசசின்ஆ்்ொ
ெளனயின்பிர�ொரம்்பொ்டெொ
ள்�ள்எதிர்வரும்11ஆம்
தி�திதிங�டகிழளம
கேொ்டக்�ம்மீைஆரம்பிக்�ப
்ப்டவுள்ைன.ேனி்யொர்�லவி
நிள்்யங�ளைமீைஆரம்பிக்
�வும்ேனவரி25ஆம்தி�தி
கேொ்டக்�ம்அனுமதி்யளிக்
�ப்படடுள்ைது.(ஒ,இ)
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டுத்ேப்பட்டது.சிள்றவைொ�த்தில
அளமதியின்ளமகுறித்துவிெொ
ரிக்�நி்யமிக்�ப்பட்டஐந்து்்பர்
க�ொண்்டநிபுணர்
குழுவினரொ் ்்்யஇந்ேத்ே�வல
இன்றுநீதிமன்றுக்குகேரிவிக்
�ப்பட்டது.
எடடுக்ள�தி�ள்மொத்திரம்
துப்பொக்கிசசூடடுக்குள்ைொகி
உயிரிழந்ேனர்எனமுன்னர்
கூ்றப்பட்டநிள்யி் ்்்ய
இந்ேத்ே�வலகவளிவந்துள்ைது.
இ்ே் வளைஉயிரிழந்ேள�தி�
ளிலக�ொ்ரொனொத்கேொறறுக்குள்
ைொனள�தி�ள்மூவரின்உ்டல
�ளைஅ்டக்�ம்கெய்்யவத்ேளை
நீதிவொன்நீதிமன்்றநீதி்பதிஒபபு
ேலஅளித்ேொர்.(ஒ,இ)
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உயிரிழந்துள்ைொர்.ேரும
புரத்ளேச்ெர்ந்ேஇரண்டு
பிள்ளை�ளின்ேந்ளே்யொன
உே்ய் ெ�ர்�ருணொ�ரன்
(வ்யது28)என்்பவ்ர
உயிரிழந்துள்ைொர்.
�்டந்ே5ஆம்தி�திஇரவு,
கிளிகநொசசியிலிருந்து
ேருமபுரம்்நொக்கி்மொட
்டொர்ளெக்கிளிலகெலலும்
்்பொது,முரசு் மொடள்டப
்பகுதியிலவீதியிலநின்்ற
மொடடு்டன்்மொதுண்டு
�ொ்யமள்டந்துள்ைொர்.
உ்டனடி்யொ�கிளிகநொசசி
மருத்துவமளனயில
்ெர்க்�ப்பட்டஅவர்
்ம்தி�சிகிசளெக்�ொ�
்யொழ்ப்பொணம்்்பொேனொ
மருத்துவமளனக்குமொற
்றப்படடிருந்ேொர்.இந்ே
நிள்யிலஅவர்உயிரிழந்
துள்ைொர்.(ஒ,113)
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ளன்்ய்மறக�ொள்ைப்படடுள்ைது்டன்பி.சி.ஆர்.
்ெொேளன�ள்்மறக�ொள்ைவும்ஒழுஙகு�ள்்மறக�ொள்
ைப்படடுள்ைன.்பருத்தித்துள்றஅலவொய்்பகுதிள்யச
்ெர்ந்ேஇவர்�்டந்ேமொேம்19ஆம்தி�தியிலிருந்து
�்டந்ே6ஆம்தி�திவளரயிலவீட்டொரு்டன்ேஙகியிருந்
துள்ைொர்.�ண்ணிகவடிஅ�றறும்பிரிவில்வள்
கெய்யும்இவர்்வள்க்�ொ�மூதூர்கென்றுள்ைொர்.
அஙகு்மறக�ொள்ைப்பட்டஅன்டிகேன்்ெொேளனயி
்்்்யகேொறறுஉறுதிப்படுத்ேப்படடுள்ைது.
இவரதுஇருபிள்ளை�ளும்்பருத்தித்துள்றயிலுள்ை
ஆரம்்பப்பொ்டெொள்யில�லவி்பயிலகின்்றனர்.்பொ்டெொ
ள்யில�்டந்ே5ஆம்,6ஆம்,7ஆம்தி�தி�ளிலந்டந்ே
வகுபபு�ளுக்குஅவர்�ள்கென்றுவந்துள்ைனர்.
இேளன்யடுத்துஅந்ேப்பகுதிக்குபக்பொறுப்பொன
க்பொதுசசு�ொேொர்பரி் ெொே�ர்ஆ.கேன்ென்க்றொனொலட
்டொல,்பொ்டெொள்யின்4ஆசிரி்யர்�ள்,32மொணவர்�ள்
ேனிளமப்படுத்ேப்படடுள்ைனர்.இந்ேப்பொ்டெொள்யின்
அதி்பர்,பு்்ொலியில�ண்டுபிடிக்�ப்பட்டகேொற்றொைர்
கென்றுவந்ேகேொள்் ்பசிநிள்்யத்துக்குசகென்்றளம
்யொலஏற�ன்வேனிளமப்படுத்ேலிலஇருந்துவருகின்
்றளமகுறிபபி்டத்ேக்�து.(ஒ,9,26,159)
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திருத்ேசெட்டம்கேொ்டர்பிலஅவரொல
கவளியி்டப்பட்டஅறிவிபபுஆகி்யன
கேொ்டர்பில�ருத்துகவளியிடுள�
யி் ்்்யகுணேொெஅமர் ெ�ரஇவ்வொறு
வலியுறுத்தினொர்.
'1987ஆம்ஆண்டுஇந்தி்யொவொல்ப்வந்ே
மொ�திணிக்�ப்பட்ட13ஆவது
திருத்ேசெட்டமும்,அேன்மூ்ம்உருவொக்
�ப்பட்டமொ�ொணெள்பமுள்றளமயும்
எமதுநொடடுக்குஅவசி்யமிலள்.இளவ
இரண்டும்இல்ொகேொழிக்�ப்ப்ட் வண்
டும்என்்றநிள்ப்பொடடி் ்்்யநொம்
இருக்கின்்்றொம்.
அேற�ொ�்வஇந்ேஅரசுக்குநொடடு
மக்�ளும்மூன்றிலிரண்டுக்பரும்்பொன்
ளமள்யவழஙகியுள்ைனர்.இந்ேநிள்
யில13இறகுஉயிர்க�ொடுக்�வும்,உசெ
்படெஅதி�ொரத்ளேக்பறறுக்க�ொடுப்ப
ேறகும்இந்தி்யொமு்யறசிக்கின்்றது.
அந்நொடடின்பிரதி்பலிபள்ப்்யகவளிவி
வ�ொரஅளமசெர்கவளிப்படுத்தியுள்ைொர்.
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கேொ்டர்ந்து்பேவியிழந்ேொர்.புதி்ய்ம்யருக்�ொனகேரிவு
�்டந்ேமொேம்30ஆம்தி�தி்யொழ்ப்பொணம்மொந�ர
ெள்பயிலவ்டக்குமொ�ொணஉள்ளூரொடசிஆளண்யொைர்
ேள்ளமயிலஇ்டம்க்பறறிருந்ேது.
இேன்்்பொதுேமிழ்த்்ேசி்யக்கூட்டளமபபின்ெொர்பில
மீண்டும்ஆ்னொலடநிறுத்ேப்படடிருந்ேொர்.அவளர
எதிர்த்துேமிழ்த்்ேசி்யமக்�ள்முன்னணியின்ெொர்பில
கேரிவுகெய்்யப்படடுஅந்ேக்�டசி்யொலநீக்�ப்பட்ட
வி.மணிவண்ணன்்்பொடடியிடடிருந்ேொர்.இதில
மணிவண்ணன்கவறறிக்பறறுகேரிவுகெய்்யப்படடி
ருந்ேொர்.
இந்ேநிள்யில,ஆ்னொலட,மணிவண்ணன்இருவரும்
்்பொடடியிடுவேறகுெட்டரீதி்யொ�ேகுதி்யற்றவர்�ள்
என்்றகுற்றசெொடடு,ேமிழ்த்்ேசி்யக்கூட்டளமபபின்
மொந�ரெள்பஉறுபபினரொனமுத்துமு�ம்மதுநி்பொ�ர்
ெட்டத்ேரணி்யொலமுன்ளவக்�ப்படடுள்ைது.

ெட்டத்தினொல்பேவிள்யஇரொஜினொமொசகெய்ேவர்
என்றுவள�ப்படுத்ேப்பட்டஆ்னொலள்ட்்பொடடியி்ட
அனுமதித்ேளமேவறுஎன்றும்,மொந�ரெள்பக்குமக்�
ைொல்நரடி்யொ�த்கேரிவுகெய்்யப்ப்டொேமணிவண்
ணளன்ம்யருக்கு்்பொடடியி்டஅனுமதித்ேளமேவறு
என்றும்குறிபபி்டப்படடுள்ைது.
இந்ேக்குற்றசெொடடுக்�ள்எந்ேசெட்டவலுவும்இல்ொ
ேளவஎன்றுவ்டக்குமொ�ொணஉள்ளூரொடசிஆளண்யொ
ைர்அலுவ்�த்தின்உ்யர்அதி�ொரிகுறிபபிடுகின்்றொர்.
மொந�ரெள்பஉறுபபினரொ�இருக்கும்எவரும்்ம்யருக்
குப்்பொடடியி்டமுடியும்என்்ப்ேெட்டஏற்பொடு
என்றுஅந்ேஅதி�ொரிசுடடிக்�ொடடுகின்்றொர்.
இ்ே் வளை,ெட்டத்ேரணி்யொலஅனுப்பப்படடுள்ைது
எனக்கூ்றப்படும்�டிேம்வ்டக்குமொ�ொணஉள்ளூரொடசி
ஆளண்யொைர்அலுவ்�த்துக்குஇதுவளரகிள்டக்�
விலள்என்றுஅறி்யமுடிகின்்றது.(ஒ,5)

்�ொட்டலிலேனிளமப்படுத்ேலுக்குஉட்படுத்ேப
்படடுள்ைொர்.ே்யொசிறிே்ய் ெ�ரவுக்குக்க�ொ்ரொ
னொத்கேொறறுஉறுதிப்படுத்ேப்பட்டளமஅரசி்யல
வொதி�ள்மத்தியிலக்பரும்அசெநிள்ள்யஏற்படுத்
தியுள்ைது.இந்ேநிள்யில,இவரு்டன்கநருக்�மொ
�ப்பழகி்யஅரசி்யலவொதி�ளைேனிளமப்படுத்தும்
ந்டவடிக்ள�யிலசு�ொேொரபபிரிவினர்�ைமி்றஙகி
யுள்ைனர்.(ஒ,22)
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�ள்ஆளணக்குழுவின்மொேொந்ேக்
கூட்டத்திலஆரொ்யப்படடு,அஙகீ
�ொரம்வழங�ப்படடுள்ைது.இளண
மருத்துவவிஞ்ஞொனபீ்டத்தின்கீழ்
விளை்யொடடுவிஞ்ஞொனஅ்கு,
புதி்யகேொருதுள்ற்யொ�உள்வொங�ப்ப
்டவுள்ைது.
1998ஆம்ஆண்டு,அப்்பொளே்ய
துளண் வந்ேர்்்பரொசிரி்யர்க்பொ.
்பொ்சுந்ேரம்பிள்ளை்யொலஉ்டற�லவி
டிப்ைொமொக்�றள�கநறிஆரம்பிக்
�ப்படடிருந்ேது.ஆரம்்ப�ொ்ங�ளில
அந்ேக்�றள�கநறிமருத்துவபீ்டம்,
வணி�மு�ொளமத்துவபீ்டம்ஆகி்ய
வறறின்கீழ்மொறி,மொறிகெ்யற்படுத்
ேப்பட்டது.இரண்டுவரு்ட�ொ்த்
ளேக்க�ொண்்டடிப்ைொமொ�றள�
கநறிள்யபபூர்த்திகெய்ேவர்�ளை,
மூன்்றொம்வரு்டத்திலஉ்டற�லவி
மொணிப்பட்டேொரி�ைொ�ப்பயிறறுவ
ேறகு்பல�ள்க்�ழ�நிர்வொ�ம்
மு்யறசி�ளை்மறக�ொண்்ட்்பொதி
லும்,அஙகுநி்வி்யஉள்ை�முரண்
்பொடு�ள்�ொரணமொ�அதுெொத்தி்யப்ப
்டொமல்்பொனது.

விஞ்ஞொனபீ்டத்தின்கீழும்,�ள்ப
பீ்டத்தின்கீழும்உ்டற�லவிமொணிப
்பட்டப்படிபள்பஆரம்பிப்பேற�ொன
முன்கமொழிவு�ள்ெமர்பபிக்�ப்பட்ட
்்பொதிலும்அப்்பொளே்ய்பல�ள்க்
�ழ�மொனி்யங�ள்ஆளணக்குழுவொல
அளவஅஙகீ�ரிக்�ப்ப்டவிலள்.
�்டந்ேவரு்டம்கெபகரம்்பர்மொேம்
புதி்யதுளண் வந்ேரொ�்்பரொசிரி்யர்
சி.சிறிெறகுணரொேொ்பேவி் ்யற்ற
பின்னர்,்பல�ள்க்�ழ�த்தின்இளண
மருத்துவவிஞ்ஞொனபீ்டத்தின்கீழ்
உ்டற�லவிவிஞ்ஞொனமொணி்பட்டப
்படிபள்பந்டொத்துவேற�ொ�மூேளவ,
்்பரளவஆகி்யவறறின்அஙகீ�ொரத்து
்டன்உ்டற�லவிவிஞ்ஞொனமொணி
்பட்டப்படிபபுக்�ொனமுன்கமொழிவு
்பல�ள்க்�ழ�மொனி்யங�ள்
ஆளணக்குழுவுக்குசெமர்பபிக்�ப்பட
டிருந்ேது.அந்ேமுன்கமொழிவு,்நறறு
வி்யொழக்கிழளமஇ்டம்க்பற்ற்பல�
ள்க்�ழ�மொனி்யங�ள்ஆளணக்குழு
வின்மொேொந்ேக்கூட்டத்திலஆரொ்யப
்படடு,அஙகீ�ொரம்வழங�ப்படடுள்
ைது.(ஒ,20)
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வவுனி்யொஇந்ேக்க�ொத்ேணியில்மலும்்ப்ருக்கு
கேொறறுஇருக்�்ொம்என்றுநம்்பப்படுகின்்றது.
வவுனி்யொ்பட்டொணிசசூளரச்ெர்ந்ே�ர்பிணிபக்பண்
கேொற்றொைரொ�முேலிலஅள்ட்யொைம்�ொணப்படடி
ருந்ேொர்.அவரின்உ்றவினரொனகிளிகநொசசிவைொ�த்
ளேச்ெர்ந்ேமொணவர்ஒருவரும்கேொற்றொைரொ�
அள்ட்யொைம்�ொணப்படடிருந்ேொர்.அத்து்டன்அவ
ரின்குடும்்பஉறுபபினர்�ள்5்்பருக்குகேொறறுஉறு
திப்படுத்ேப்படடிருந்ேது.
இேளன்யடுத்து்பட்டொணிசசூர்்பகுதி
மு்டக்�ப்பட்டது.வவுனி்யொந�ர்ப்பகுதி�ளில�ள்ட
�ள்ளவத்திருப்பவர்�ள்்ப்ரும்,அஙகு்பணிபுரி்பவர்
�ள்்ப்ரும்்பட்டொணிசசூளரச்ெர்ந்ேவர்�ள்.இவர்
�ளிலக்பரும்்பொ்ொ் னொர்மு்டக்�த்ளேமீறிவர்த்ே�
நிள்்யங�ளில்பணிபுரிந்துள்ைனர்.அத்து்டன்வவு

னி்யொந�ர்என்்பேொலக்பருமைவொ் னொர்இந்ேவர்த்
ே�நிள்்யங�ளுக்கும்வந்துகென்றுள்ைனர்.
இந்ேநிள்யில்நறறுமுன்தினம்்பட்டொணிசசூர்
்பகுதிள்யச்ெர்ந்ேவர்�ளு்டன்கேொ்டர்புள்ட்யவி்யொ
்பொரநிள்்யங�ளில்பணிபுரி்பவர்�ள்204்்பர்எழுமொ
்றொ�த்கேரிவுகெய்்யப்படடுபி.சி.ஆர்.்பரி் ெொே
ளனக்குஉட்படுத்ேப்பட்டனர்.அவர்�ளின்்பரி் ெொ
ேளனமுடிவு�ள்இன்றுமதி்யம்கவளி்யொகின.அதில
55்்பருக்குகேொறறுஇருப்பதுஉறுதிப்படுத்ேப்பட
டுள்ைது.
இந்ேக்க�ொத்ேணியின்கேொற்றொைர்�ளின்எண்
ணிக்ள�இன்னும்அதி�ரிக்�க்கூடும்என்று
கூ்றப்படுகின்்றது.இருபபினும்இதுவளரயிலவவுனி
்யொளவமு்டக்குவதுகேொ்டர்பிலஎந்ேஉத்தி் ்யொ�பூர்வ
அறிவிபபும்கவளியி்டப்ப்டவிலள்.(ஒ,5,26,18,110)
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்யொழ்ப்பொணம்,ேன.8

்யொழ்மொவட்டவி்ெ்ட
�ொணிமத்தி்யஸேர்ெள்ப
அமர்வுஎதிர்வரும்9ஆம்
தி�திெனிக்கிழளமமுேல
மீண்டும்்யொழ்.மத்தி்ய
�லலுொரியிலஆரம்்பமொ�
உள்ைது.இேற�ொன
உத்ேரளவநீதிஅளமசசின்
மத்தி்யஸேர்ஆளணக்குழு,
்யொழ்.மொவட்ட�ொணி
மத்தி்யஸேர்ெள்பயின்
ேவிெொைொ்்ேவே்யொை
னுக்குஅறிவித்துள்ைது.
என்வ�ொணிபபிணக்கு
்டன்கேொ்டொ்புள்ட்யவொ்
�ள்்யொழ்.மொவட்டத்தில
15பிர் ேெகெ்ய்�ப
பிரிவுக்குஉட்பட்ட
க்பொதுமக்�ள்பிணக்கு
கேொ்டொ்்பொனவி்பரங�ள்,
அேற�ொன�டிேங�ள்.
வளர்ப்டங�ள்,5ரூ்பொ
முத்திளரமறறும்முழுளம
்யொனவி்பரங�ளு்டன்
எதிர்வரும்9ஆம்தி�தி
கேொ்டொ்புக�ொள்ளுமொறு
ேவிெொைொ்்ேவே்யொைன்
கேரிவித்துள்ைொர்.

இ்ே் வளைவவுனி்யொ
மறறும்கிளிகநொசசி
மொவட்ட�ொணிமத்தி்யஸ
ேர்ெள்ப�ள்�்டந்ேவொரம்
முேலவி்ெ்டமத்தி்யஸே
்பணிள்யஆரம்பித்துள்
ைன.(ந–50)
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கேன்மரொடசி,ேன.8

கேன்மரொடசி்பளனகேன்ளனவை
அபிவிருத்திகூடடு்றவுசெங�ங�ளின்
க�ொத்ேணியினரொலஉற்பத்திகெய்
்யப்பட்ட்்பொத்ேலிலஅள்டக்�ப
்பட்ட�ள்அவுஸதி் ரலி்யொநொட
டுக்குஅனுப்பப்ப்டவுள்ைது.

இேன்ஆரம்்பநி�ழ்வு,�்டந்ே3ஆம்
தி�திக�ொத்ேணித்ேள்வர்�.துளர
சிங�ம்ேள்ளமயிலவடிெொள்யில
இ்டம்க்பற்றது.நி�ழ்வில்பளன
அபிவிருத்திசெள்பயின்ேள்வர்
கிரிஷொந்ே்பத்திரொஜ்மறறும்நொ்டொ
ளுமன்்றஉறுபபினர்அங�ேன்
இரொமநொேன்ஆகி் ்யொர்�்ந்து
க�ொண்்டனர்.(ந–9)

�மைஞர்�ள்
க�ௌரவிப்பு

கிளிகநொசசி,ேன.8

�்ொெொரஅலுவல�ள்திளணக்�ைத்தின்
�ள்ஞர்ேரிசிபபுநி�ழ்சசித்திட்டத்தின்
கீழ்�ண்்டொவளைபிர் ேெகெ்ய்ர்பிரி
விலஉள்ை�ள்ஞர்�ளு்டனொனெந்திபபு
ஒன்றுகிளிகநொசசிமொவட்டசகெ்ய்�த்
ேொல்நறள்ற்யதினம்
முன்கனடுக்�ப்பட்டது.இேன்்படி,கேரிவு
கெய்்யப்பட்ட�ள்ஞர்�ைதுவீடு�ளுக்கு
மொவட்டக்�்ொெொரஉத்தி் ்யொ�த்ேர்,
மொவட்டமறறும்பிர் ேெகெ்ய்�உத்தி
்்யொ�த்ேர்�ள்�ள்ஞர்�ள்ஆகி் ்யொர்
கென்றுஅவர்�ளைப்பொரொடடிக�ௌரவித்
ேனர்.்மலும்�ள்ஞர்�ளுக்கு3000ரூ்பொ
க்பறுமதி்யொனஉ்ர்உணவுபக்பொருள்�ள்
மறறும்அத்தி்யொவசி்யபக்பொருள்�ள்
என்்பனவும்வழங�ப்பட்டன.(வ–21)
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இை்ரொன்ைஹ்ரூப்எை்.பிகதரிவிப்பு

திரு் �ொணமள்,ேன.8

ேனொஸொவிவ�ொரம்கேொ்டர்
்பொனநிபுணர்குழுவின்அறிக்
ள�ள்யநொ்டொளுமன்்றத்தில
ெமர்பபிக்�்வண்டும்என்று
திரு் �ொணமள்மொவட்ட
நொ்டொளுமன்்றஉறுபபினர்
இம்ரொன்மஹ்ரூபகேரிவித்ேொர்.
்நறறுநள்டக்பற்றநொ்டொளு
மன்்றஅமர்வில�்ந்துக�ொண்டு
உளர்யொறறும்்்பொ்ேஅவர்
இேளனத்கேரிவித்ேொர்.

அவர்்மலும்கேரிவித்ேேொவது,

முஸலிம்�ளின்ேனொஸொ
கேொ்டர்்பொ�நொளுக்க�ொரு
ே�வல�ள்கவளி்யொகிக்க�ொண்
டிருக்கின்்றன.ேனொஸொளவ
அ்டக்�ம்கெய்்யவரண்்டநி்ம்
ஒன்ள்றத்்ேடுமொறுேனொதி்பதி
கூறி்யேொ�க்கூறி,இ்டமும்
அள்ட்யொைம்�ொணப்பட்டது
என�்டந்ேமொேம்கெய்தி
கவளியிட்டனர்.

ஒருமொேத்துக்குமுன்அள்ட்யொ
ைம்�ொணப்பட்டஇ்டத்ளே
மீண்டும்்ேடுமொறுபிரேமர்
கூறினொர்எனசி்வொரங�ளுக்கு
முன்னர்கேரிவிக்�ப்பட்டது.

மொள்தீவிலஅ்டக்�ம்கெய்்ய
தீகவொன்றுஒதுக்�ப்படடுள்ைது
எனவும்கெய்திகவளியி்டப
்பட்டது.

ேனொஸொக்�ளைஎரிக்�க்படடி
�ளுக்குமக்�ளி்டம்இருந்்ே
்பணம்அ்றவிடும்அரெொங�ம்
ேனஸொக்�ளைமொள்தீவுக்கு
க�ொண்டுகென்றுஅ்டக்�ம்
கெய்யுமொ?

இந்ேநொடடுஅரசுக்குவரி
கெலுத்திஇஙகுஇவ்வைவு
�ொ்ம்இ்ஙள�்யர்�ைொ�
வொழ்ந்ேவர்�ளைகவளி
நொக்டொன்றிலஅ்டக்�ம்கெய்
வதுஅவர்�ளின்இன்கனொரு
அடிப்பள்டஉரிளமமீ்றல.

இவ்வொ்றொ�மொறு்பட்ட�ருத்துக்
�ளைத்கேரிவித்துவந்ேநிள்

யிலசு�ொேொரதுள்ற்்யஇறுதித்
தீர்மொனம்்மறக�ொள்ளும்
அவர்�ளின்வழி�ொட்டலுக்கு
அளமவொ�்வஅரெொங�ம்தீர்
மொனிக்கும்எனகேரிவித்துநிபு
ணர்குழுகவொன்ள்றநி்யமித்ேது.

அந்ேகுழுவும்ேனதுஇறுதி
அறிக்ள�ள்யெமர்பபித்துஅதில
அ்டக்�ம்கெய்்யவும்முடியும்
எரிக்�வும்முடியும்என
குறிபபிடடுள்ைதுஎனத்கேரி
விக்�ப்படுகி்றது.

இபக்பொழுதுஅரெொங�த்தில
உள்ைசி்உறுபபினர்�ள்
கூறுகின்்றனர்இதுகேொ்டர்்பொ�
அரசுேொன்இறுதிமுடிகவ
டுக்கும்சு�ொேொரதுள்ற்யல்என
கூறுகின்்றனர்.ஆ�்வ்யொர்
கெொன்னொலும்நொங�ள்எரிக்கும்
நிள்ப்பொடடிலேொன்இருப
்்பொம்என்்றஅரசின்நிள்ப
்பொ்்டஇந்ேமொறு்பட்ட�ருத்
துக்�ளிலஇருந்துகேளிவொகி்றது.

ஆ�்வசு�ொேொரத்துள்றநிபுணர்
குழுவின்அறிக்ள�யில
குறிபபி்டப்படடுள்ைளேநொ்டொ
ளுமன்்றத்துக்குஅறிவிக்�்வண்
டும்–என்்றொர்.(்ற–இ)

ைட்டு.னேொதேொைருத்துவைமேககு
இதயவடிகுழொய்உே�ரணங�ள்

ெொணக்கி்யன்எம்.பி.கேரிவிபபு
மட்டக்�ைபபு,ேன.8

மட்டக்�ைபபு்்பொேனொமருத்துவ
மளனஇருே்யவி்யலபிரிவின்ஆய்வ
�த்துக்குவரஇருந்ேஇே்யவடிகுழொய்
உ்ப�ரணங�ள்விளரவிலமருத்துவம
ளனக்குக�ொண்டுவருவேறகுந்டவ
டிக்ள�எடுக்�ப்படடுள்ைதுஎன
ேமிழ்த்்ேசி்யக்கூட்டளமபபின்
நொ்டொளுமன்்றஉறுபபினர்இரொ.
ெொணக்கி்யன்கேரிவித்ேொர்.

இதுகேொ்டர்பிலஅவர்்மலும்

கேரிவிக்ள�யில,

மட்டக்�ைபபு்்பொேனொளவத்தி்யெொ
ள்யின்புதி்யஇருே்யவி்யலபிரிவின்
ஆய்வ�த்துக்குஇருகிழளம�ளிலவர
இருந்ேஇே்யவடிகுழொய்மறறும்
ஆஞ்சி் ்யொகிரொம்ளவத்தி்யஇ்யந்திர
உ்ப�ரணங�ளை,�ளுத்துள்றமொவட
்டத்துக்குமொறறி்யளமப்பேற�ொன
ந்டவடிக்ள��ள்்மறக�ொள்ைப்பட
டிருந்ேன.இதுகேொ்டர்பிலேமிழ்த்
்ேசி்யக்கூட்டளமபபின்ேள்வர்
நொ்டொளுமன்்றஉறுபபினர்இரொ.

ெம்்பந்ேனின்ேள்யீடள்டத்
கேொ்டர்ந்து,குறித்ேஉ்ப�ரணங�ளை
மட்டக்�ைபபு்்பொேனொளவத்தி்யெொ
ள்க்குெமர்பபிக்�்வண்டி்யகெ்யற
்பொடு�ளைஉ்டன்நள்டமுள்றப்ப
டுத்ே்வண்டுகமனபிரேமர்உத்ேர
விடடுள்ைொர்.

மக்�ளின்இபபிரசசிளனவிளரவில
தீீர்க்�ப்படும்.எமது�டசிமறறும்
எனதுகெ்யல்பொடு�ள்அளனத்தும்
எமதுமக்�ள்ெொர்ந்ேேொ�்வஇருக்
கும்என்்றொர்.(ந–150)
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்யொழ்ப்பொணப்பல�ள்க்�ழ�கேொழிலநுட்பபீ்டமொணவர்�ளின்
மரநடுள�த்திட்டத்ளே வலுப்படுத்தும் மு�மொ� நொ்டொளுமன்்ற
முன்னொள்உறுபபினரும்உே்யன்குழுமத்ேள்வருமொகி்யஈஸவர்பொேம்
ெரவண்பவனொலஒருகேொகுதிமரக்�ன்று�ள்ள�்யளிக்�ப்பட்டன.்பல
�ள்க்�ழ�த்தின்�ள்பபீ்ட40ஆம்அணிமொணவர்�ைொலவிடுக்
�ப்பட்ட்�ொரிக்ள�க்குஅளமவொ�இளவவழங�ப்பட்டன.(வ–ரி4)
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குைல் எழுபைக தகாரு கி றார் தைைா யர் மல்கம் கர் தி னால்  

க�ொழும்பு,ேன.8

ேனி்யொர்நிறுவனகமொன்று
சுற்றொ்டலுக்குப்பொதிபபு
ஏற்படும்வள�யில்மறக�ொள்
ளும்திட்டத்துக்குஎதிரொ�
க�ொழும்பு்்பரொ்யர்மல�ம்
�ர்தினொலரஞ்சித்ஆண்்டள�
குரலக�ொடுத்துள்ைொர்.

முத்துரொேகவ்சுற்றொ்டல
�ட்டளமபபுக்கு்பொதிபபு

ஏற்படும்வள�யிலஇந்ே
நிறுவனம்கெ்யற்படுவேறகு
எதிரொ�குரலஎழுபபுமொறு
அவர்்�ொரிக்ள�விடுத்துள்ைொர்.

முத்துரொேகவ்்பொது�ொக்கும்
அளமபபின்ஏற்பொடடில
்நறறுந்டந்ேஊ்ட�ெந்திப
பில�்ந்துக�ொண்டுஉளர
்யொறறி்ய்்பொ்ேஅவர்இந்ேக்
்�ொரிக்ள�ள்யமுன்ளவத்துள்

ைொர்.ேனி்யொர்நிறுவன
கமொன்றுமுத்துரொேகவ்
்பகுதியில700ஏக்�ர்நி்ப
்பரபபிலேன்னிசளெ்யொ�புதி்ய
திட்டகமொன்ள்றமுன்கன
டுத்துள்ைதுஎனவும்இந்ேத்
திட்டத்ேொலஇந்ேசசுற்றொ்டல
�ட்டளமபபுக்குக்பரி்ய
்பொதிபபுக்�ள்ஏற்படும்ெொத்தி
்யம்உள்ைதுஎனவும்அவர்
கேரிவித்ேொர்.(்ற–இ)
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்சர்வைதத்தமைவர்�ளிடை்உைவு�ள்ன�ொரிகம�
்யொழ்ப்பொணம்,ேன.8

க�ொ்ரொனொத்கேொற்றொலஆ்பத்ளே
எதிர்்நொக்கியுள்ைஅரசி்யலள�தி
�ளைமனிேொபிமொனஅடிப்பள்டயில
இத்ேருணத்தி்ொவதுவிடுேள்கெய்்ய
்வண்டும்எனஅரசி்யலள�தி�ளின்
உ்றவினர்�ள்ெர்வமேத்ேள்வர்�ள்
முன்னிள்யில�ண்ணீர்மல�
்�ொரிக்ள�விடுத்துள்ைனர்.

ஒன்று்படடுஎமதுஉ்றவு�ளைசிள்ற

மீட்்பொம்எனும்கேொனிபக்பொருளில
குர்ற்றவர்�ளின்குரலஅளமபபின
ரொல,ேமிழ்அரசி்யலள�தி�ளின்
விடுேள்ள்யவலியுறுத்தி்யெர்வமே
�்ந்துளர்யொ்டக்ொன்று்யொழ்ப்பொ
ணம்தி்யொகிஅ்றக்க�ொள்டமண்்ட்பத்
திலஇன்றுநள்டக்பற்றது.

இேன்்்பொ்ேஅவர்�ள்இந்ேக்்�ொரிக்
ள�ள்யவிடுத்துள்ைனர்.இக்�்ந்து
ளர்யொ்டலில்யொழ்ப்பொணமொவட்டத்
திலஉள்ைெர்வமேபிரதிநிதி�ள்

மறறும்அரசி்யலள�தி�ளின்குடும்்பத்
தினர்,உ்றவினர்�ள்மறறும்க்பொதுமக்
�ள்எனப்ப்ரும்�்ந்துக�ொண்டிருந்
ேனர்.்மலும்சிள்றயிலுள்ைஎமது
உ்றவு�ளைவிடுவிக்�மேத்ேள்வர்
�ள்ந்டவடிக்ள�எடுக்�்வண்டுகமன்
றும்அவர்�ள்்�டடுக்க�ொண்டுள்ை
னர்.அரசி்யலள�தி�ளைவிடுேள்
கெய்்யக்்�ொரி்யேனொதி்பதிக்�ொன
ம�ேர்ஒன்றும்மேத்ேள்வர்�ளி்டம்
ள�்யளிக்�ப்படடுள்ைது.(வ–20)
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ெொவ�ச்ெரி,ேன.8

ெொவ�ச்ெரி்்பருந்துநிள்்யத்திலுள்ை
இள்டத்ேர�ர்�ளின்ேள்யீடள்டநீக்குமொறு
ெந்ளேக்குக்பொருள்�ள்க�ொண்டுவரும்உற்பத்
தி்யொைர்�ள்ெொவ�ச்ெரிந�ரெள்பயி்டம்
்�ொரிக்ள�விடுத்துள்ைனர்.

ெந்ளேமூ்டப்படடு்வறுஇ்டங�ளிலகெ்யல்ப
டுவேொல்்பருந்துநிள்்யத்திலுள்ைேர�ர்�ள்
க்பொருள்�ள்க�ொண்டுவரு் வொளரஏமொறறி
குள்றந்ேவிள்யிலக்பொருள்�ளைக�ொள்வ
னவுகெய்கின்்றனர்.இவ்வொ்றொனேர�ர்�ளின்
ேள்யீடள்டநீக்கினொலெந்ளேவிற்பளன
அ்கு�ள்�ொணப்படும்இ்டத்துக்குசகென்று
நி்யொ்யமொனவிள்க்குக்பொருள்�ளைக்வழங�
முடியும்எனஉற்பத்தி்யொைர்�ள்சுடடிக்�ொடடி
யுள்ைனர்.

இதுகேொ்டர்பிலஉற்பத்தி்யொைர்�ள்ஒருவர்
கேரிவித்துள்ைேொவது,்நறள்ற்யதினம்வலி�ொ
மத்திலிருந்துெந்ளேக்குகவங�ொ்யம்க�ொண்டு
வந்ே்வளையிலஎம்மி்டமிருந்துஒருகி்்ொ
200ரூ்பொவீேம்இள்டத்ேர�ரும்அவரு்டன்
நின்்றவர்�ளும்கவங�ொ்யத்ளேவொஙகினர்.
ஆனொலெந்ளேக்குசகென்றுவிெொரித்ே்்பொது
கி்்ொ400ரூ்பொவொ�விற்பளனகெய்்யப்படு
வளேஅறிந்்ேொம்.எம்ளமப்்பொல்ப்ர்
ேர�ர்�ளி்டம்ஏமொறுவேொல்்பருந்துநிள்
்யத்திலஉள்ைேர�ர்�ளின்ேள்யீடள்டநீக்கி
னொலஎம்ளமப்்பொன்்றஉற்பத்தி்யொைர்�ைொல
நி்யொ்யமொனவிள்யிலக்பொருள்�ளைவழிவள�
வழங�முடியும்எனத்கேரிவித்ேனர்.(வ–9)

இைஙம�ககு18,000
னேொமதவிலமை�ள்!
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க�ொழும்பு,ேன.8

உக்ளரன்சுறறு்ொப
்ப்யணி�ள்193
்்பளரஏறறிவந்ே
ஐந்ேொவதுவிமொனம்
இன்றுநண்்ப�ல12
மணி்யைவிலமத்
ேளைவிமொனநிள்
்யத்ளேவந்ேள்டந்
ேது.நொடள்ட
வந்ேள்டந்ேசுறறு
்ொப்ப்யணி�ள்பி.சி.
ஆர்்பரி் ெொேளனக்
குட்படுத்ேப்படடுள்
ைனர்.(்ற–இ)

À¼«Ím© Ã«©A gÂþ«t©A;
¶áTâ|Âz© ÃöÍmç«©A
முலள்த்தீவு,ேன.8

குைங�ளின்நீ்ரந்துப்பரபள்பஆக்கிரமித்து
�ட்ட்டங�ள்்பயிர்சகெய்ள��ள்்மறக�ொள்
வதுகேொ்டர்பிலதுணுக்�ொய்பிர் ேெகெ்ய்ொ
ைரொலநி்அைளவத்திளணக்�ைத்துக்கு
அைவீடடுக்�ொ�ப்பரிந்துளரக்�ப்படடுள்ைது.

இதுகேொ்டர்பிலதுணுக்�ொய்�மந்அபிவி
ருத்திஉத்தி் ்யொ�த்ேர்ே.பிரி்யேர்சினிகேரிவித்
துள்ைேொவது,துணுக்�ொய்�மந்்ெளவ
நிள்்யத்தின்கீழுள்ைகுைங�ளில
குஞ்சுக்குைம்,துணுக்�ொய்குைம்,முருங�ன்
குைம்,அனிஞ்சி்யன்குைம்,நமனஙகுைம்ஆகி்ய
ஐந்துகுைங�ள்ஆக்கிரமிக்�ப்படடு�ட்ட்டங
�ள்்பயிர்சகெய்ள��ள்்மறக�ொள்ைப்படுகின்
்றன.இளவகுைங�ளின்நீ்ரந்துப

்பகுதியிலநள்டக்பறுகின்்றன.இேளனத்
ேடுப்பேறகுபிர் ேெகெ்ய்ொைர்நி்அைளவத்
திளணக்�ைத்துக்குகுைங�ளின்நீ்ரந்துப
்பகுதி�ளைஅைவீடுகெய்யுமொறு்பரிந்துளரத்
துள்ைொர்.குைங�ளின்நீ்ரந்துப்பகுதி�ளில

ெட்டவி் ரொேமொனமுள்றயிலஆக்கிரமிபபு
்மறக�ொண்டுள்ைவர்�ள்அள்ட்யொைப்படுத்
ேப்பட்டொலெட்டந்டவடிக்ள�்மறக�ொள்
ைப்படும்எனத்கேரிவித்ேொர்.(வ–ரி2)

க�ொழும்பு,ேன.8

பூளன�ளுக்�ொனஉணவுஎன்்ற
அடிப்பள்டயிலக்பலஜி்யத்திலி
ருந்துசி்க்பொதி�ள்இ்ஙள�க்கு
எடுத்துவரப்பட்டநிள்யில
அளவபூளன�ளுக்�ொனஉண
விலள்.்்பொளேபக்பொருள்
விலள்�ள்என்்பளேஎமதுசுங�
அதி�ொரி�ள்மத்தி்யே்பொல
்பரிவர்த்ேளனநிள்்யத்தில
ளவத்துதுலலி்யமொ��ண்டுபி
டித்துள்ைனர்.

மத்தி்யே்பொல்பரிவர்த்ேளன
நிள்்யத்துக்குவந்து்ெர்ந்ேஒரு
சி்ே்பொலக்பொதி�ளிலஏற
்பட்டெந்்ே�ம்�ொரணமொ�,

இ்ஙள�சுங�த்ேரபபினர்
விெொரளண�ளைஆரம்பித்ேனர்.

இேனொல18ஆயிரம்்்பொளேப
க்பொருள்விலள்�ள்அந்ேப
க்பொதி�ளிலஇருப்பளேஅதி�ொ
ரி�ள்இனங�ண்டுக�ொண்்டனர்.
9கி்்ொகிரொம்எள்டக�ொண்்ட
இந்ே18ஆயிரம்்்பொளேபக்பொ
ருள்விலள்�ளின்க்பறுமதிசுமொர்
13்�ொடிரூ்பொஎனசுங�த்ேரபபி
னர்கேரிவிக்கின்்றனர்.பூளன�
ளின்உணவுஎன்்ற்்பொர்ளவயில
க்பொதி�ளிலஅள்டக்�ப்பட்டநிள்
யில,க்பலஜி்யத்திலிருந்துஇந்ேப
்்பொளேபக்பொருள்விலள்�ள்
எடுத்துவரப்படடுள்ைனஎனத்
கேரி்யவருகின்்றது.(்ற–இ)

ஹிஸ்புல்லாவுக்கு
க�லார�லானலா
க�லாற்று

க�ொழும்பு,ேன.9

ஈஸ்டர்ேொக்குேல
கேொ்டர்்பொன
விெொரளண�ளுக்
�ொ�ள�துகெய்்யப
்படடுேடுத்துளவக்
�ப்பட்டெட்டத்ே
ரணிஹிஸபுல்ொ
வுக்குக�ொ்ரொனொத்
கேொறறுஉறுதி
கெய்்யப்பட்டது.

ெட்டத்ேரணி
ஹிஸபுல்ொ்நறறு
முன்தினம்நீதிமன்
்றத்திலஆேர்்படுத்
ேப்ப்டொேநிள்
யில,அவர்க�ொ்ரொ
னொத்கேொற்றொல
்பொதிக்�ப்படடுள்
ைொர்எனசி.ஐ.டி
யினர்நீதிமன்றில
கேரிவித்ேனர்.(ரி5)
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விவ்சொயி�ள்ன�ொரிகம�
முலள்த்தீவு,ேன.8

முலள்த்தீவுஅம்்ப்பக்பரு
மொள்குைம்கிரொமத்தில
ஏற்படடுள்ைஉவர்ப்பரம்்ப
ள்த்ேடுப்பேறகுதுணுக்
�ொய்பிர் ேெகெ்ய்�ம்
ந்டவடிக்ள�எடுக்�் வண்
டும்என்றுகிரொமவிவெொயி
�ள்்�ொரிக்ள�விடுத்துள்ை
னர்.

இந்ேக்கிரொமத்தில�ொணப
்படுகின்்றஅம்்ப்வன்சின்னக்
�டடுகுைத்தின்கீழொன
க்பருமைவுநி்ம்உவர்நி்மொ�
மொறிவருவேொலஅஙகுள்ை
மரங�ள்அழிவள்டந்துவரு
கின்்றன.

இந்ேஉவர்ப்பரம்்பள்த்

ேற்்பொதுேடுப்பேறகுந்டவ
டிக்ள�எடுக்�ப்ப்டொவிட்டொல,
அம்்ப்வன்சின்னக்�டடு
குைம்,அம்்ப்பக்பருமொள்
குைம்ஆகி்யஇருகுைங�ளின்
கீழொனவ்யலநி்ங�ள்உவர்

நி்ங�ைொ�மொ்றக்கூடி்ய
அ்பொ்யம்�ொணப்படுகின்
்றது.உவர்ப்பரம்்பல்பர
வொமலஇருப்பேற�ொன
ேடுப்பளண�ள்அளமக்
�ப்ப்ட்வண்டும்.

உவர்ப்பரம்்பலஏற்பட
டுள்ைநி்ப்பரபபில
உற்பத்தி்யொ�க்கூடி்ய
க்பருமைவுமரக்�ன்று
�ளைநடுள�கெய்்ய
்வண்டும்.இதுகேொ்டர்
்பொ�துணுக்�ொய்பிர
்ேெகெ்ய்�ம்கிரொம

மக்�ளு்டன்�்ந்துளர்யொடி
விழிபபுணர்ளவஏற்படுத்திஉவர்ப
்பரம்்பள்த்ேடுக்�்வண்டும்
என்்பதும்இப்பகுதிவிவெொயி
�ளின்்�ொரிக்ள�்யொகும்.(்ற–ரி2)

ையொே
சுற்றுைதிலின்
ஒருேகுதிநிமைவு
க�ொடி�ொமம்,ேன.8

ெொவ�ச்ெரிபிர் ேெெள்பயின்நிதி
ஒதுக்கீடடிலவரணிநொவற�ொடு,
கு்டமி்யன்இந்தும்யொனத்துக்�ொன
சுறறுமதிலின்ஒரு்பகுதி
நிள்றவுகெய்்யப்படடுள்ைது.

வரணிவட்டொரெொவ�ச்ெரிபிர் ே
ெெள்பஉறுபபினர்சி.பிர்பொ�ரனின்
்வண்டு் �ொளுக்குஇணங��்டந்ே
2019ஆம்ஆண்டுவரவுகெ்வுத்
திட்டத்திலமுேற�ட்டமொ�இேற
�ொ�ஒரு்டெம்ரூ்பொநிதிஒதுக்�ப
்பட்டது.

�்டந்ேவரு்டத்திலஇந்ேமதில
அளமப்பேறகுதிட்டமி்டப்படடி
ருந்ேநிள்யில,ளவரஸஅசசுறுத்
ேல�ொரணமொ�ேள்டப்பட்டது.
ேற்்பொதுஅந்ே்வள்த்திட்டம்
முழுளம்யொ�முடிவுறறுள்ைதுஎனத்
கேரிவிக்�ப்படுகி்றது.(்ற–159)

Øku¤ØÃuÅ Ãð© ÃöçÄ
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க�ொழும்பு,ேன.8

சீடடிழுபபிலகவறறிக்பற்ற்பணப
்பரிளெமுள்ற்யொ�வைர்சசிக்�ொ�
்ப்யன்்படுத்துங�ள்எனபிரேமர்
மகிந்ேரொே்பக்ெஅறிவுளரவழஙகி
யுள்ைொர்.அபிவிருத்திக்ொத்ேர்
ெள்பயின்்�ொடி்பதி�பறு�மறறும்
ே்்யொேொசீடடிழுபபு�ளின்மூ்ம்
உருவொனசுபிரி்�ொடி்பதிகவறறி்யொ
ைர்�ள்இருவருக்�ொன�ொ்ெொள்
�ளைள�்யளிக்கும்நி�ழ்வுஅ்ரி
மொளிள�யில்நறறுஇ்டம்க்பற்றது.

இேன்்்பொதுஉளர்யொறறி்ய்்பொ்ே
பிரேமர்்மற�ண்்டவொறுகேரிவித்
ேொர்.க்பரும்கேொள�கிள்டத்ேவு்டன்
அளேஅநொவசி்ய்ேளவ�ளுக்கு
்ப்யன்்படுத்துவேன்மூ்ம்இறுதியில

ஒன்றும்இல்ொேநிள்க்குமீண்டும்
ேள்ைப்ப்ட்ொம்.இது்்பொன்்றெம்்ப
வங�ள்்ப்்நர்ந்துள்ைன.அேனொல
இப்பணத்ளேபிள்ளை�ைதும்,
குடும்்பத்தினதும்இறுதி்யொ�நொடடி
னதும்ந்ன்�ருதிஈடு்படுத்துமொறு
அவர்்�டடுக்க�ொண்டுள்ைொர்.

நி�ழ்வில,652ஆவது்�ொடி்பதி
�பறு�சீடடிழுபபிலகவறறியீடடி்ய
அம்்பன்க்பொ்குமொரஎன்்பவருக்கு8
்�ொடி்்ய79்டெத்து91ஆயிரத்து
625ரூ்பொவுக்�ொன�ொ்ெொள்யும்,
1717ஆவதுே்்யொேொசீடடிழுபபில
கவறறியீடடி்ய�ல�முவஏ.ஜி.பி.ஜி.
க�ொடிதுவக்கு5்�ொடி்்ய71்டெத்து
38ஆயிரத்து276ரூ்பொவுக்�ொன�ொ்ெொ
ள்யும்வழங�ப்பட்டளம
குறிபபி்டத்ேக்�து.(வ–இ)

Ä÷ÝmÂz ¶çw©A
s|Ý>Vì ØÛFÄºïì
க�ொழும்பு,ேன.8

எதிர்�டசித்ேள்வர்ெஜித்பி்ரம
ேொெ,இந்தி்யொவுக்கு்ப்யணம்்மற
க�ொள்ை்வண்டும்என்றுஇந்தி்ய
கவளிவிவ�ொரஅளமசெர்கேய்ெங�ர்
அளழபபுவிடுத்துள்ைொர்.

இந்தி்யகவளிவிவ�ொரஅளமசெர்
எதிர்�டசித்ேள்வளர்நறறுச
ெந்தித்ே்்பொதுஅவர்இந்ே்வண்டு
்�ொளைவிடுத்துள்ைொர்.

இேன்்்பொதுஇவர்�ள்இருவரும்இரு
ேரபபுஉ்றவு�ள்குறித்தும்,இருநொடு�
ளிள்ட் ்ய்யொனநீண்்ட�ொ்வர்ொறறு
கேொ்டர்பு�ள்குறித்தும்்்பசசுவொர்த்
ளே�ளை்மறக�ொண்்டனர்.(்ற–இ)

>Mç\lK^¼áVòÂz WkV«ð© ØÃVò^ï^
�லமுளன,ேன.8

�லமுளனபபிரொந்தி்யசு�ொேொர
்ெளவ�ள்்பணிப்பொைர்
பிரிவுக்குட்பட்ட�லமுளனக்குடி
கெய்்ொன்வீதிகேொ்டக்�ம்�ல
முளனந�ர்வொடிவீடடுவீதிவளரக்
கும்உள்ை11கிரொம்ெளவ்யொைர்

பிரிவு�ளிலும்ேனிளமப்படுத்ேப்பட
டுள்ை3ஆயிரத்து411
குடும்்பங�ளுக்கு�லமுளனபிர் ேெ
கெ்ய்ொைர்எம்.எம்.நஸீர்ேள்ளம
யிலஉ்ர்உணவுபக்பொதி�ளை
விநி் ்யொகிக்கும்ந்டவடிக்ள��ள்
்நறறுமொள்முன்கனடுக்�ப்பட

்டன.பிர் ேெகெ்ய்�த்ேொல
இரண்டுவொரங�ளுக்குத்்ேளவ
்யொன்பத்ேொயிரம்ரூ்பொக்பறுமதி
்யொனஉணவுபக்பொதி�ள்கிரொம
்ெளவ்யொைர்�ள்ஊ்டொ�ேனிளமப
்படுத்ேப்படடுள்ைகுடும்்பங�ளுக்கு
வழங�ப்படடுள்ைன.(்ற–இ)

மஹியாவ
பிரதேசத்ே
விடுவிக்கக
த்காரிக்்க
�ண்டி,ேன.8

ஒருமொே�ொ்மொ�
மு்டக்�ப்படடுள்ை
�ண்டி,மஹி்யொவ
்பகுதிள்யேனிளமப்ப
டுத்ேலிலஇருந்து
விடுவிப்பேறகுந்டவ
டிக்ள�எடுக்குமொறு
சு�ொேொரஅளமசெர்
்பவித்ரொ் ேவிவன்னி்யொ
ரொசசியி்டம்்�ொரிக்ள�
விடுக்�ப்படடுள்ைது.
ேனநொ்ய�மக்�ள்
முன்னணியின்பிரதித்
ேள்வரும்,ஐக்கி்ய
மக்�ள்ெக்தியின்�ண்டி
மொவட்டநொ்டொளு
மன்்றஉறுபபினருமொன
்வலுகுமொர்எழுத்து
மூ்ம்இந்ேக்்�ொரிக்
ள�ள்யவிடுத்துள்ைொர்.

க�ொ்ரொனொப்பரவள்
்யடுத்து�ண்டிமொந�ர
எலள்க்குட்பட்ட
மஹி்யொவ்பகுதி�்டந்ே
டிகெம்்பர்மொேம்
8ஆம்தி�தியிலிருந்து
மு்டக்�ப்படடுள்ைது.
இேனொலஅப்பகுதியில
வொழும்சுமொர்3ஆயி
ரம்்்பர்வளர்பொதிக்�ப
்படடுள்ைனர்.க்பரும்
்பொ்ொனகுடும்்பங�ளின்
வொழ்வொேொரமும்
்பொதிக்�ப்படடுள்ைது.

இேனொலஇனியும்
ேொமதிக்�ொமலஅன்டி
ேன்்பரி் ெொேளன�ளை
துரிேப்படுத்தி,ேனி
ளமப்படுத்ேலிலஇருந்து
மஹி்யொவ்பகுதிள்ய
விடுவிப்பேறகுந்டவ
டிக்ள�எடுக்�ப்ப்ட
்வண்டும்எனஅவர்
்�ொரியுள்ைொர்.(வஇ)
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க�ொழும்பு,ேன.8

நொ்னசிறி்ங�ொசுேந்திரக்�டசியின்ேள்வர்.
ளமத்திரி்பொ்சிறி் ெனஎன்்பவர்ெட்டவி் ரொேமொ
�்வஅந்ேப்பேவிள்யவகிக்கின்்றொர்என்றுமுன்
னொள்ேனொதி்பதிெந்திரி�ொ்பண்்டொரநொ்யக்�
குமொரதுங�கேரிவித்ேொர்.

சிறி்ங�ொசுேந்திரக்�டசியின்நிறுவுநத்ேள்வ
ரொனமுன்னொள்பிரேமர்எஸ.டிபிள்யூ.ஆர்.டி.
்பண்்டொரநொ்யக்�வின்122ஆவதுபி்றந்ேநொளை
முன்னிடடு,�ொலிமு�த்தி்டலிலஉள்ைஅவரின்
சிள்க்கும்ர்அஞ்ெலிகெலுத்தி்யபின்னர்,
ஊ்ட�ங�ளி்டம்�ருத்துகவளியிடுள�யி் ்்்ய
ெந்திரி�ொஅம்ளம்யொர்்மற�ண்்டவொறுகூறி
னொர்.

சிறி்ங�ொசுேந்திரக்�டசிக்குேற்்பொதுஅரசி்யல
்ப்யணம்என்றுஒன்றுகிள்ட்யொது.�டசிெரி்யொன
வழியில்ப்யணிக்கின்்றேொஅல்துதிளெமொறி
்ப்யணிக்கின்்றேொஎனக்கூ்றமுடி்யொது.

சுேந்திரக்�டசிக்குக்பொதுேனக்பரமுனவொல
அநீதிஇளழக்�ப்படுகின்்றதுஎன்றுஇன்றுேொன்
சி்ர்கூறுகின்்றனர்.ஆனொலமுன்கூடடி்்யஇது
குறித்துநொன்எசெரிக்ள�விடுத்திருந்்ேன்.

ேற்்பொது�டசிக்குேள்வர்எனஒருவர்இருக்கி
்றொர்.அவர்ெட்டவி் ரொேமொ�்்பஅப்பேவிள்ய
வகிக்கின்்றொர்.சுேந்திரக்�டசியிலஇருந்துநொன்
வி்�விலள்.ஆயுள்�ொ்உறுபபினர்.நொன்ேொன்
�டசி�ள்ேள்வர்.எனினும்,எந்ேகவொருகூட்டத்
துக்கும்எனக்குஅளழபபுவிடுக்�் வண்்டொம்என
சிறி் ெனஅறிவுறுத்தியுள்ைொர்.

நொன்ஐக்கி்ய்ேசி்யக்�டசி்பக்�ம்கெல்விலள்.
சிறி் ெனேொன்5ே்டளவ�ள்ஐக்கி்ய்ேசி்யக்�டசி
யின்ேள்ளம்ய�ம்கென்்றொர்.ரணிள்்ெர்என்று
விளிப்பேறகுவொய்பபு்வண்டும்என்�ட்டொர்.
சுேந்திரக்�டசிள்யகமொடடு�டசியி்டம்விற்பளன
கெய்ேவர்ேொன்சிறி் ென,என்்றொர்.(ஒ,44)

கிளிகநொசசி,ேன.8

க்பௌத்ேமேத்ளே்நசிக்கும்
ேனொதி்பதிசிள்றயிலவொடும்
அரசி்யலள�தி�ளைவிடு
ேள்கெய்துஅவர்�ளை
குடும்்பத்து்டன்இளணக்�
்வண்டும்என�ளரசசி
பிர் ேெெள்பயின்ேவிெொைர்
அ.்வழமொலிகிேன்
்�ொரிக்ள�விடுத்துள்ைொர்.
அரசி்யலள�தி�ளின்விடுே
ள்ள்யவலியுறுத்திமன்னொர்
ெமூ�க்பொருைொேொர்மம்
்பொடடுநிறுவனத்தின்ஏற
்பொடடிலகிளிகநொசசியில
இன்றுஇ்டம்க்பற்றஊ்ட�
ெந்திபபில�ருத்துத்கேரிவிக்
கும்்்பொ்ேஅவர்இேளனத்
கேரிவித்ேொர்.ேமதுஉ்றவு�ள்
சிள்றயிலவொழ்கின்்ற் ்பொது
அவர்�ளின்குடும்்பங�ள்
எதிர்க�ொள்ளும்ெவொல�ள்
அதி�மொ�்வ�ொணப்படு
கின்்றன.

இவ்வொ்றொனநிள்யில

க்பௌத்ேமேம்எளேப
்்பொதிக்கின்்ற்ேொஅேளன
ேனொதி்பதியும்கெய்்ய்வண்
டும்.ளேபக்பொங�லுக்கு
முன்னரொ�அேளனசகெய்்ய
்வண்டும்எனஅவர்்மலும்
கேரிவித்ேொர்.இேன்்்பொது
அரசி்யலள�திக்யொருவரின்
ேொய்�ருத்துத்கேரிவித்ே
்்பொது,நீண்்ட�ொ்மொ�
அரசி்யலள�தி�ைொ�எமது
பிள்ளை�ள்சிள்றயிலவொழ்

கின்்றனர்.இந்ேநிள்யில
க�ொ்ரொனொகேொறறும்
அ்பொ்யமொன்நொ்யொ�உரு
கவடுத்துள்ைது.நொைொந்ேம்
இ்றப்பதுகேொ்டர்்பொன
கெய்தி�்ைஎமக்குகிள்டக்
கின்்றன.இந்ே்நொள்யக்
�ருத்திலக�ொண்்்டனும்
எமதுபிள்ளை�ளைவிடு
ேள்கெய்வேறகுேனொதி்பதி
ந்டவடிக்ள�எடுக்�்வண்
டும்என்்றொர்.(வ6,214)
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டெங்கு பர வும் சூழல்
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வவுனி்யொ,ேன.8

க்டஙகு்பரவும்நிள்யிலவீடடுசசூழள்
ளவத்திருந்ே10்்பருக்குஎதிரொ�சு�ொேொரப
்பரி் ெொே�ர்�ைொல்நறறுவவுனி்யொநீதிமன்
்றத்திலவழக்குத்ேொக்�லகெய்்யப்பட்டது.

வவுனி்யொவின்்பண்்டொரிக்குைம்,ளவரவப
புளி்யஙகுைம்,குருமன்�ொடுஉள்ளிட்ட
ந�ரெள்பக்குட்பட்ட்பகுதி�ளிலகேொ்டர்ந்
தும்இந்ேக்டஙகுஒழிபபுகெ்யறறிட்டம்
முன்கனடுக்�ப்படடுவருகின்்றது.

க்பொதுசசு�ொேொரப்பரி் ெொே�ர்�ளு்டன்
இளணந்து,க்பொலிஸொரும்,சிவில்பொது�ொபபு
குழுவினரும்இந்ேக்டஙகுஒழிபபுந்டவடிக்
ள�யிலஈடு்பட்டனர்.

இேன்்்பொதுவீடுவீ்டொ�சகென்றுக்டஙகு
்பரவும்இ்டங�ளைச்ெொேளனயிட்டது்டன்
க்டஙகு்பரவும்அ்பொ்யத்து்டன்�ொணப்பட்ட
வீடு�ளுக்குநீதிமன்்றத்திலவழக்குப்பதிவும்
கெய்ேனர்.

இேன்்்பொது்ப்ருக்குஎசெரிக்ள��டிேமும்
வழங�ப்பட்டது.

அேன்்படி,10்்பருக்குஎதிரொ�நீதிமன்றில
வழக்குத்ேொக்�லகெய்்யப்பட்டநிள்யில,5
்்பருக்கு25ஆயிரம்ரூ்பொவீேம்நீதிமன்்றொல
அ்பரொேம்விதிக்�ப்பட்டது்டன்,5்்பருக்கு
எதிரொனவழக்கும்ேவளணயி்டப்பட்டது.
மளழயு்டொனேற்்பொளே்ய�ொ்ப்பகுதியில
க்டஙகுநுைம்பு்பரவும்அ்பொ்யம்�ொணப்படு
வேொலவடி�ொன்�ள்,வீடடின்கூளர�ளிலநீர்
்ேஙகுவது,குளிர்ெொேனபக்படடியின்
பின்்பகுதிஎன்்பவறறிலநீர்்ேஙகுவேொல
அவறள்றத்தினெரி்பொர்ளவயிடடுசுத்ேம்
கெய்யுமொறும்க்பொதுசசு�ொேொரப்பரி் ெொே
�ரொலக்பொதுமக்�ளுக்குஅறிவுறுத்ேலும்
வழங�ப்பட்டது.(்ற–18)
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்யொழ்ப்பொணப்பல�ள்க்�ழ�கேொழில
நுட்பபீ்டமொணவர்ஒன்றி்யத்ேொல
கிளிகநொசசிவைொ�த்திலஒழுஙகு்படுத்ேப
்படுகின்்றமரநடுள�த்திட்டத்துக்கு்பல
்வறுேரபபினரும்ள�க�ொடுத்துள்ைனர்.

இேன்்படி,சூழ�ம்அளமபபின்கெ்ய்ொை
ரும்,்வ்ளணபிர் ேெெள்பஉறுபபினரு
மொகி்ய�ருணொ�ரன்நொவ்ன்,்பசுளம
இ்யக்�நிறுவுநர்க்பொ.ஐங�ர் நென்
ஆகி் ்யொரொலே்ொ75மரக்�ன்று�ளும்,
விஞ்ஞொனபீ்டமொணவர்�ைொல40
மரக்�ன்று�ளும்,ெட்டமொணவர்ெங�த்
ேொல25மரக்�ன்று�ளும்வழங�ப்படடுள்
ைனஎனதிட்டத்தின்ஏற்பொடடுக்குழு
வினர்கேரிவித்துள்ைனர்.(வ–இ)

க�ொழும்பு,ேன.8

சிறுமறறும்நடுத்ேரஅைவி
்ொனஅரிசிஉற்பத்தி்யொைர்
�ளுக்கு�்டன்வெதி�ளை
ஏற்படுத்திக்க�ொடுப்பேறகு
ந்டவடிக்ள�்மறக�ொள்ை
்வண்டும்என்றுபிரேமர்
மஹிந்ேரொே்பக்ெ்நறறு
ஆ்்ொெளனவழஙகினொர்.

அகி்இ்ஙள�சிறுமறறும்
நடுத்ேரஅரிசிஉற்பத்தி்யொைர்
�ள்ெங�த்தின்பிரதிநிதி�ளு
்டன்நொ்டொளுமன்்றகுழுஅள்ற
இரண்டிலஇ்டம்க்பற்ற�்ந்து
ளர்யொ்டலின்்்பொ்ேபிரேமர்

இேளனக்குறிபபிட்டொர்.

க்பரி்யைவி்ொனஅரிசிஉற்பத்
தி்யொைர்�ளின்
பிரசசிளன�ளுக்குமுன்னர்,
சிறுமறறும்நடுத்ேரஅரிசி
உற்பத்தி்யொைர்�ளின்
பிரசசிளன�ளைதீர்ப்பேறகு
ந்டவடிக்ள�்மறக�ொள்ை
்வண்டும்என்றுபிரேமர்
அதி�ொரி�ளுக்குஇேன்்்பொது
அறிவுறுத்தினொர்.

நொடடில�ொணப்படும்உத்ேர
வொேகநலவிள்க்குஏற்பஎதிர்
வரும்மொேம்1ஆம்தி�திமுேல
6மொேங�ளுக்குஒருமுள்ற

புதுபபிக்�ப்படும்அரிசிக்�ொன
நிள்்யொனவிள்ள்யபக்பற
றுக்க�ொடுப்பதுஉள்ளிட்ட
்�ொரிக்ள��ளைஅடிப்பள்ட
்யொ�க்க�ொண்டுஇந்ேக்
�்ந்துளர்யொ்டலஇ்டம்க்பற
்றது.

இேன்்்பொதுசிறுமறறும்
நடுத்ேரகநலஆள்உரிளம
்யொைர்�ளுக்குநிவொரணமொ�
�்டன்�ளைசகெலுத்துவேறகு
்ேளவ்யொனவெதி�ளை
ஏற்படுத்துவதுகுறித்தும்
�வனம்கெலுத்ேப்பட்டது.

(்ற–இ)
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க�ொண்டுவரப்பட்ட13ஐயும்இல்ொதுகெய்துவிட்டொலபின்
னர்என்னகெய்்யப்்பொகின்றீர்�ள்?அ்ே் வளை,புதி்யஅரெ
ளமபபுவரும்என்றுநொன்ேனிப்பட்டரீதியிலநம்்பவிலள்.இவ்
வொறுேமிழ்த்்ேசி்யக்கூட்டளமபபின்நொ்டொளுமன்்றஉறுபபி
னர்ே.சித்ேொர்த்ேன்கேரிவித்ேொர்.
நொ்டொளுமன்்றத்திலஇன்றுநள்டக்பற்றவிவொேத்தில�்ந்து
க�ொண்டுஉளர்யொறறுள�யி் ்்்யஅவர்்மற�ண்்டவொறு
கூறினொர்.இதுகேொ்டர்பிலஅவர்்மலும்கேரிவித்ேேொவது:
ஆரம்்பத்திலேமிழ்மக்�ள்அ்றவழியி் ்்்ய்்பொரொட்டங�ளை
முன்கனடுத்ேனர்.1956ஆம்ஆண்டு்பண்்டொரநொ்யக்�வொலேனி
சிங�ைெட்டம்க�ொண்டுவரப்பட்ட் ்பொதுேந்ளேகெலவொ
ேள்ளமயிலெொத்வீ�்்பொரொட்டங�ள்இ்டம்க்பற்றன.அேன்
விளை்யொ�ேந்ளேகெலவொவு்டன்ஒப்பந்ேத்திலள�செொத்தி்ட
்பண்்டொரநொ்யக்�முன்வந்ேொர்.இேறகுஎதிர்பபுகேரிவித்து
்ே.ஆர்.ே்யவர்ேன�ண்டி்யொத்திளரள்யஆரம்பித்ேொர்.்ேரர்�
ளும்எதிர்பள்பகவளியிட்டனர்.இேறகுஅஞ்சி்பண்்டொரநொ
்யக்�்மற்படிஒப்பந்ேத்ளேகிழித்கேறிந்துவிட்டொர்.அன்று
அவர்அவ்வொறுகெய்திருக்�ொவிட்டொல,நொடடிலமி�பக்பரி்ய
்்பொர்ஏற்படடிருக்�ொது.
இ்ஙள�இந்தி்யஒப்பந்ேத்தின்பிர�ொரம்13ஆவது
திருத்ேசெட்டம்உருவொக்�ப்படடுமொ�ொணெள்பமுள்றளம
க�ொண்டுவரப்பட்டது.ேற்்பொது13க்குஎதிரொ�வும்கேறகில
்�ொெம்எழுப்படுகின்்றது.மொ�ொணெள்பமுள்றளமகவள்ளை
்யொளனஎனவும்,அேளன�டடிக்�ொப்பதுவீண்கெ்வுஎனவும்
விமர்சிக்�ப்படுகின்்றது.இந்நொடடிலமொறி,மொறிஆடசிக்குவந்ே
அரசு�்ைமொ�ொணெள்ப�ளைகவள்ளை்யொளன�ைொக்கின.
மொ�ொணெள்ப�ளுக்கு்பகிரப்பட்டஅதி�ொரங�ளிலமத்தி்ய
அரசுேள்யிடுவது,�லவி,சு�ொேொரஅளமசெர்�ள்மொ�ொணத்தில
இருக்ள�யில,மத்தியிலஅவ்வொ்றொனஅளமசசு�ளைஉருவொக்கு
ேல,மொ�ொணெள்ப�ளுக்க�னேனிஅளமசளெளவத்திருந்ேல
்்பொன்்றவற்றொ் ்்்யமொ�ொணெள்ப�ளிலநிர்வொ�கநருக்�டி
ஏற்படுகின்்றது.கெ்வு�ளும்அதி�ரிக்கின்்றது.என்வ,அதி�ொ
ரப்பரவ்ொக்�ள்ெரி்யொனமுள்றயிலநள்டமுள்றப்படுத்தினொல
மொ�ொணெள்ப�ள்சி்றப்பொ�இ்யஙகும்.
அ்ே் வளை,புதி்யஅரெளமபபுவரும்என்றுநொன்ேனிப்பட்ட
ரீதியிலநம்்பவிலள்.அது்வறுபிரசசிளன.இருந்ேொலும்ேமிழ்த்
்ேசி்யக்கூட்டளமப்பொ�நி்யொ்யமொன்்யொெளனள்ய
முன்ளவத்துள்்ைொம்.அவ்வொறுதீர்வுத்திட்டத்ளே
முன்ளவக்�் வண்டி்யதுமக்�ள்பிரதிநிதி�ளின்�்டளம.அேளன
நொம்கெய்துள்்ைொம்.1972,1978�ளிலஅரெளமபபு�ள்க�ொண்
டுவரப்பட்ட் ்பொதுேமிழ்மக்�ளின்்�ொரிக்ள��ள்ஏறறுக்க�ொள்
ைப்ப்டவிலள்.எனினும்,புதி்யஅரெளமபபுஎன்்பதுசிறு
்பொன்ளமயினமக்�ளைபு்றக்�ணிக்�கூ்டொது.நி்யொ்யமொனதீர்வு
�ொணப்ப்ட் வண்டும்,என்்றொர்.(ஒ,44)
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க�ொரியத்தூதுவருடன்
அமைச்சர்தினேஷ்னேசசு
க�ொழும்பு,ேன.8
க�ொ்ரொனொத்கேொறறுப்பரவள்்யடுத்துஇள்டநிறுத்ேப
்படடுள்ை்வள்வொய்பபுக்�ளைமீைஆரம்பிக்கும்்நொக்
கிலஇ்ஙள�யிலஉள்ைக�ொரி்யத்தூதுவர்வூன்ஜின்
ஜி்்யொஙகு்டன்கவளிநொடடுஅளமசெர்தி்னஷ்குணவர்
ேன�்ந்துளர்யொடியுள்ைொர்.
ெந்திபபின்்்பொது,கேொறறுநிள்ளம்யொலேற�ொலி�மொ�
இள்டநீக்�ம்கெய்்யப்படடுள்ைகேொழில�ளுக்�ொ�இ்ங
ள�யிலஇருந்துபுதி்ய்பணி்யொைர்�ளைபக்பறறுக்க�ொள்
வளேமீண்டும்ஆரம்பிப்பேற�ொனக�ொரி்யஅரெொங�த்தின்
உேவிள்யகவளிநொடடுஅளமசெர்்�ொரியுள்ைொர்.
இ்ஙள�யிலிருந்துக�ொரி்யொவுக்�ொன்வள்வொய்பள்ப
விளரவொ�மீண்டும்கேொ்டஙகும்்நொக்�த்து்டன்க�ொரி்ய
அதி�ொரி�ளு்டன்இளணந்து,சு�ொேொரமறறும்ஏளன்ய
்ேளவ�ளைபூர்த்திகெய்்யஇ்ஙள�அரெொங�ம்ே்யொரொ�
உள்ைதுஎனஅளமசெர்குறிபபிடடுள்ைொர்.(வ–இ)

்பேக்�ங�ளும்,மன்னிபபுக்�ளும்வழஙகி
ஊக்குவிக்�ப்படுகின்்றனர்.இத்ேள�்ய
�ொரணங�ளினொலத்ேொன்�்டந்ே
�ொ்ங�ளிலஎமதுஇளைஞர்�ள்ஆயுேம்
ஏந்ேநிர்ப்பந்திக்�ப்பட்டனர்.ஒ்ரநொடு,
ஒ்ரெட்டம்எனஅரசின்எல்ொ
உறுபபினர்�ளும்கூறிவருகின்்றனர்.
ஆனொல,நள்டமுள்றயிலஎமக்க�ன்வறு
ெட்டம்நீதிக்குமுரணொனவள�யில
பின்்பற்றப்படுகின்்றது.இதுேொன்
்யேொர்த்ேம்.உங�ளைபக்பொறுத்ேவளரயில
நொம்்வறுநொடள்டச்ெர்ந்ேவர்�ள்.
ஆ�்வ,எமக்�ொனநீதிள்யநொம்ேொன்
ெர்வ்ேெெட்டங�ளுக்குஅளமவொ�
க்பறறுக்க�ொள்ை்வண்டும்.எமது
இளைஞர்�ளின்ஆயுேப்்பொரொட்டம்
நி்யொ்யமொனதுஎன்்பளேஇன்றுெர்வ்ேெ
ரீதி்யொ�அரசின்கெ்யற்பொடு�்ை
நிரூபிக்கும்வள�யிலஅளமந்துள்ைன.
இவ்வொறுநொ்டொளுமன்்றஉறுபபினர்
விக்்னஸவரன்கேரிவித்ேொர்.
நொ்டொளுமன்்றத்திலஇன்றுஉளர்யொறறி்ய
அவர்்மலும்கேரிவித்ேேொவது:
இந்ேஅரசுஎல்ொஇ்ஙள�மக்�ளுக்கு
மொனஅரசுஅல்என்்பளேகெொலலிலும்
கெ்யலிலும்நிரூபித்துவருகின்்றது.
ேங�ளுக்குவொக்�ளித்ேக்பௌத்ேசிங�ை
மக்�ளின்விருப்பங�ளுக்குஅளமவொ�்வ
கெ்யற்ப்டமுடியும்என்றுேனொதி்பதி
மறறும்அரெஉறுபபினர்�ள்
கவளிப்பள்ட்யொ�்வகூறிவருகின்்றனர்.
நொம்இ்ஙள�்யர்�ைொ�முன்்னொக்கி
கெல்ப்்பொகின்்்றொமொஅல்து
கேொ்டர்ந்தும்குறுகி்யஅரசி்யல
இ்ொ்பங�ளுக்�ொ�இனங�ைொ�பபிரிந்து
பின்்னொக்கிசகெல்ப்்பொகின்்்றொமொ
என்்பளேஆடசி்யொைர்�்ைதீர்மொனிக்�
்வண்டும்.இந்ேசெந்ேர்ப்பத்திலேமிழ்
மக்�ளும்இந்ேநொடடிலஉரி்யஅதி�ொரப
்பகிர்ளவபக்பறறுெமத்துவத்து்டன்வொழ
்வண்டும்என்றுதுணிசெலு்டன்குரல
க�ொடுக்கும்சிங�ைெ்�ொேரெ்�ொேரிமொர்,
சிங�ைபுத்திஜீவி�ள்,க்பௌத்ேமேகுருமொர்
மறறும்ஊ்ட�வி்ய்ொைர்�ளுக்குஎனது
நன்றி�ளைநொன்இஙகுகூறிளவக்கின்்்றன்.
ேமிழ்அரசி்யலள�தி�ள்மன்னிபபு
அளிக்�ப்படடுவிடுேள்கெய்்யப்ப்ட
்வண்டும்என்்பேறகு்ப்�ொரணங�ள்
உண்டுஏற�ன்வநொடடின்அரளெ
மொற்றப்்பொர்புரிந்ே்ே.வி.பியினர்
அளனவருக்கும்மன்னிபபுவழஙகி்யொகி
விட்டது.எமதுஇளைஞர்�ள்ேமது
உரிளம�ளுக்�ொ�்வ்்பொரிட்டவர்�ள்.
அரளெமொற்றஅல்.ஆ�்வஅவர்�ளை
விடுவிக்�்வண்டும்.்்பொரிலேள்
ளமத்துவம்வகித்ே,ஆளண�ள்இட்ட
ேமிழ்இ்யக்�முக்கி்யஸேர்�ள்்ப்ர்
அரெொலமிக்�கநருக்�த்து்டன்
அளணத்துக்க�ொள்ைப்படடுள்ைனர்.
ஆனொலெொேொரணஇ்யக்�அங�த்ேவர்�ள்
மி�க்க�ொடூரமொ�ந்டத்ேப்படடு்ப்

�ொ்மொ�சிள்றயிலஅள்டக்�ப்பட
டுள்ைனர்.ஏன்என்்ற் �ள்விக்குப்பதிலஇலள்.
க�ொ்ரொனொவொலஅவஸளேப்படும்ேமிழ்
சிள்றக்ள�தி�ளைத்கேொ்டர்ந்து
கேன்னொடடுசசிள்ற�ளிலளவத்திருப்பது
அவர்�ளுக்கு்ப்பிரசசிளன�ளைத்ேந்து
வருகின்்றது.அவர்�ளைவி்ெ்டமொ�வ்ட
கிழக்குமொ�ொணங�ளிலளவத்துத்ேனி
ளமப்படுத்தினொலேொங�ள்்பொது�ொப்பொன
இ்டங�ளிலஇருப்பேொ�வொவதுஅவர்�ள்
உணர்வொர்�ள்.்ப்ே்டளவ�ள்ேமிழ்ச
சிள்றக்ள�தி�ளைஎங�ள்
கேன்ன�சசிள்ற�ளிலக�ொடூரமொ�த்
ேொக்�ப்படடுக�ொல்ப்பட்டளமஉங�ள்
எல்்ொருக்கும்நிளனவிருக்கும்.
்்பொர்முடிவுக்குவரமுன்னர்ள�து
கெய்்யப்படடுசிள்றப்பட்டவர்�ளை்்பொர்
முடிந்து்பத்துவரு்டங�ளுக்கு்மலஆன
்படி்யொலஅவர்�ளுக்குக்பொதுமன்னிபபு
வழஙகுவதிலஎன்னபிளழஇருக்கின்்றது?
இந்ேத்ேமிழ்அரசி்யலள�தி�ள்அளனவரும்
்ப்யங�ரவொேேள்டசெட்டத்தின்கீழ்ள�து
கெய்்யப்பட்டவர்�ள்.்ப்யங�ரவொேத்
ேள்டசெட்டம்க்பொதுவொனஎமதுெட்டக்
க�ொள்ள��ளுக்குமுரணொனெட்டம்.
குற்றஏறபுவொக்குமூ்த்தின்அடிப்பள்ட
யிலெொன்று�ள்,ெொடசி�ள்ஏதுமின்றி்்ய
ேண்்டளனவழங�ப்பட்டவர்�ள்
அவர்�ள்.உசெநீதிமன்்றத்திலநொன்
அளித்ேநொ�மணிவழக்கின்ெொரொம்ெத்ளே
விைஙகிக்க�ொண்டுகுற்றஏறபுவொக்கு
மூ்த்துக்கு்ம்தி�மொ�கெொல்ப்பட்ட
குற்றம்உண்ளமயிலந்டந்ேதுஎன்்பளே
ருசுப்படுத்ேெொடசி்யங�ள்
க்ப்றப்படடிருந்ேொல்ப்வழக்கு�ள்
ேள்ளு்படிகெய்்யப்படடிருப்பன.குற்றம்
உண்ளமயிலபுரி்ய்பட்டேொஎன்று
அறி்யொமலகுற்றஒபபுேலவொக்குமூ்த்ளே
மடடும்ளவத்துேண்்டளனவழஙகுவது
எவ்வொறுநி்யொ்யமொகும்என்்பளேஎமது
ேனொதி்பதியும்அரெ்மலமட்டமும்
்பரிசீலித்துப்பொர்க்�்வண்டும்.
க்பௌத்ேநொடுஎன்றுேம்்பட்டம்அளிக்கும்
இந்நொடு்ப்யங�ரவொேத்ேள்டசெட்டம்
்்பொன்்றெட்டக்க�ொள்ள��ளுக்கு
எதிரொனெட்டத்தின்அடிப்பள்டயில
அரசி்யல�ொரணங�ளுக்�ொ�
சிள்றக்ள�தி�ளைகேொ்டர்ந்துசிள்றயில
அள்டத்துளவத்திருப்பளேெரி்யொ
பிளழ்யொ,நீதி்யொஅநீதி்யொஎன்று
்பரிசீலித்துப்பொர்க்�்வண்டும்.
்ப்யங�ரவொேத்ேள்டசெட்டம்அல்ொது
நொடடின்வழளம்யொனெட்டத்தின்கீழ்
ேமிழ்சசிள்றக்ள�தி�ளுக்குஎதிரொன
வழக்கு�ள்்பதி்யப்படடிருந்ேொலஅத்ேளன
்்பரும்ேகுந்ேெொடசி்யங�ள்இல்ொேேொல
எப்்பொ்ேொவிடுேள்கெய்்யப்படடி
ருப்பர்.ஆ�்வேமிழ்அரசி்யறள�தி�ளை
உ்ட்னமன்னித்துவிடுேள்கெய்்ய
்வண்டும்,என்்றொர்.(ஒ,7,44)
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