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தமிழ் மக்க ளின் உணர்ளவ
நசுக கு வ தற குச் சம மொ னது!
சி.வி.விக்னேஸ்வரன்கண்டனேம்

யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9
தமிழ்ைக்ளின்
உணர்வு்ளின்தவளிப்
பகா்டகா்அவர்்ளு
ல்டயஅன்புககுரிய
உ்றவு்லைநிலைவு
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கனடா பிரமடன் நக ர பிதா ததரி விப்பு

பகாரிஸ,ஜை.9
தபகாரிலத்காலைப்பட்டபலைகாயி
ரக்ணக்காைதமிழ்ைக்ளின்
நிலைவு்ள்அழிக்ப்படடிருப்பது
இைஙல்அரசிைது்ட்ட
லைக்ப்பட்டஇைஅழிப்பின்
இன்தைகாருவடிவதைஎன்று
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சீமான்  ததரிவிப்பு
தசன்லை,ஜை.9
ஈழப்தபரழிலவச்
சநதித்துஆ்றகா
ரணத்லதயுை,்த்காடுை்
தபரிழப்லபயுை்
சநதித்துநிறகுை்
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தமிை் முதலழைச்சர் கதரிவிப்பு
யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்வைகா
்த்திலஅலைக்ப்படடிருநத
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபி
இடிக்ப்பட்டலைககுதமிழ்
முதலவர்எ்டப்பகாடிபழனிச்சகாமி
்ண்்டைை்ததரிவித்துள்ைகார்.
யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக

தூபி அழிப் புச் சம் � வம்
பவத ளனககு உரி யது!!

பாஜக ததசிய மக ளி ர் அணி
தலை வர் கவலை

தசன்லை,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்வைகா
்த்திலஅலைக்ப்பட்டமுள்ளி
வகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலய
அழித்தலைதவதலைககுரிய
வி்டயை்என்றுபகா.ஜ.்.
ததசியை்ளிரணித்தலைவர்
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தமிழ்ப்்ேரரசுககட்சியின்
பேொதுச்பெயலொளர்கண்டனேம்
தசன்லை,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்
ைகாணவர்்ைகால்டடிதயழுப்பப்
பட்டமுள்ளிவகாயக்காலநிலைவுச்
சின்ைத்லதஒதரஇரவிலஇடித்
துத்தள்ளியிருப்பதுத்காலழத்த
ைத்து்டன்கூடிய்காடடுமி
ரகாண்டித்தைை்என்றுததரி
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யாழ்ப்பாணம்,ஜன.9

யாழ்.பல்்கவலக்்கழ்கம்முன்பா்க
மாணவர்கள்மற்றும்தபாது-

மக்்கள்இவணநதுமுன்தனடுத்்த்கவன-
வீரப்புப்சபாைாடடம்த்காசைானாநிவல-
வமயால்்தற்்காலி்கமா்கஇவடநிறுத்்தப்-
படடது.எனினும்,இைண்டுச்காரிக்வ்க-
்கவளமுன்வவத்துயாழ்.பல்்கவலக்்கழ்க
மாணவர்கள்ஒன்பதுசபரபல்்கவலக்்கழ-
்கம்முன்பா்கஉணவுஒறுப்புப்சபாைாட
டத்வ்தஆைம்பித்துள்ளனர. 2
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எலலொம்ேொதுகொப்புத்தரப்பி்ட்ம!
ககவிரிககின்்ொர்துகை்்வநதர்

யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9
“யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ
்ை்ததகா்டர்பகாைஅதி்காரை்
தறதபகாதுஎைதுல்யில
இலலை.அதுபகாது்காப்
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கூறுகின்்ொர்துகை்்வநதர்
யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்வைகா்த்தில
இடித்தழிக்ப்பட்டமுள்ளிவகாயக்கால
நிலைவுத்தூபிசட்டவிதரகாதைகா்அலைக
்ப்படடிருநததுஎைவுை்அநதத்தூபி

எங் ளுக்கு
்சம்பநத மில்ழல
இரொணு்வத்தளேதி

பதரிவிப்பு
த்காழுை்பு,ஜை.9
முள்ளிவகாயக்கால
நிலைவுத்தூபிஇடிக்ப்
பட்டலைககுை்தைககுை்
எநதவிதத்ததகா்டர்
புை்கில்டயகாது
என்றுஇரகாணுவத்
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மொனியஙகள்ஆகைககுழு
த்காழுை்பு,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்த்திலஅலைக
்ப்படடிருநதநிலைவுத்தூபிலய
அ்றறுைகாறுயகாரகால,எநதக்காைப்பகு 2
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யாழ்ப்பாணம்,ஜன.9
யாழ்ப்பாணப்பல்்கவலக்்கழ்கத்திலுள்ள
முள்ளிவாயக்்கால்நிவனவுத்தூபிஇடித்்த
ழிக்்கப்படடவமக்குக்்கண்டனம்த்தரிவித்து
ோவளமறுதினம்திங்கடகிழவமவடக்கு,
கிழக்குமுழுவதும்்கரத்்தால்என்று
அறிவிக்்கப்படடுள்ளது.

மன்னொ ரில் இரு வ ருககு
த்கொப�ொனொ

யகாழில்
இருவருக்கு
க்காகரகாைகா

யகாழ்ப்பகாணை,்ஜை.9
வ்டைரகாடசிபருத்
தித்துல்றைறறுை்
சகாவ்ச்தசரிலயச் 2
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த்காப்பகாயதபகாலி
ஸகாரகாலல்துதசய
யப்பட்ட,யகாழ்ப்
பகாணப்பல்லைக
்ழ்ைகாணவர்்ள்
இருவலரயுை்
தைகா50 2
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எடடு்தமிழ்க்்கடசி்களும்
ஒன்றிவணநதுவவுனியாவில்இன்று
ேடத்திய்கலநதுவையாடலில்இந்த
முடிவுஎடுக்்கப்படடதுஎன்று
த்தரிவிக்்கப்படடது.(்த-5)
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இடித்தழிக்ப்பட்டநிலைவுத்தூபிமீை
அலைக்ப்ப்டதவண்டுை்ைறறுை்பல்
லைக்ழ்த்துககுள்நிலைத்காண்டுள்ை
சி்றப்புஅதிரடிப்பலயிைருை்தபகாலிஸகா
ருை்தவளிதய்றதவண்டுை்ஆகியத்காரிக
ல்்லைமுன்லவத்ததஉணவுஒறுப்புப்
தபகாரகாட்டை்ஆரை்பிக்ப்படடுள்ைது.
தறதபகாதுபல்லைககுள்தைதபகாலிஸகார
ருை்அதிரடிப்ப.ல்டயிைருை்நிலைத்காண்
டிருக்பல்லைக்ழ்த்துககுதவளியி
தைதயைகாணவர்்ள்உள்ைைர்,உள்தை
தசலைத்தல்டவிதிக்ப்படடுள்ைது.
பல்லைக்ழ்ை்முன்பகா்வீதியில
தபகாரகாட்டத்லதத்ததகா்டரயகாழ்.ைகாந்ர
சலபயுை்அனுைதிவழஙகியுள்ைதுஎன்று
ததரிவிக்ப்பட்டது.
பல்லைக்ழ்த்திலஉள்ை
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலய
பல்லைக்ழ்நிர்வகா்ை்தநறறுஇரவு
எவருககுை்ததரியகாது
இடித்தழித்தது.
இநதசை்பவத்லதத்ள்வியுறறுஇஙகு
வருல்தநதபல்லைக்ழ்ைகாணவர்்ள்
ைறறுை்சமூ்ஆர்வைர்்ள்,அரசியலவகாதி
்ள்ஆகிதயகார்பல்லைக்ழ்
நிர்வகா்த்துககுை்அரசுககுை்எதிரகாை
ந்டவடிகல்யிலஇ்றஙகிைர்.
அநதப்தபகாரகாட்டை்இன்றுைதியை்வலர
நீடித்தநிலையில,தல்ட்ள்,குழப்பங்ள்
ஏறபடுத்தப்பட்டை.இ்டத்தில
கூடியிருப்பவர்்ள்வீடிதயகாஎடுக்ப்
படடு,அவர்்ளுல்டயமு்ங்ள்அல்ட
யகாைப்படுத்தப்படடுஅவர்்ளுககுபி.சி.
ஆர்.பரிதசகாதலைதைறத்காள்ைதவண்டி
வருை்என்றுை்அலைவருை்14நகாள்்ள்
தனிலைப்படுத்தப்படுவகார்்ள்என்றுை்
தபகாலிஸகார்ஒலிதபருககியிலஅறிவுறுத்
தலவிடுத்தைர்.அதைகாலபைருை்அநத
இ்டத்லதவிடடுநீங்தவண்டியநிலைலை
ஏறபட்டது.
இநதநிலையில,இதுகுறித்துயகாழ்.
பல்லைக்ழ்்லைப்பீ்டைகாணவர்
ஒன்றியதலைவர்ப.உஜகாநதன்தபகாரகாட

்டை்நிறுத்தப்படுகின்்றதுஎன்றுததரிவித்
தகார்.
த்காதரகாைகாலவக்காரணங்காடடிச்ை
லரயுை்தனிலைப்படுத்ததவண்டிவருை்
என்பதகா்தபகாலிஸகாரின்அறிவுறுத்தல
அலைநததகால,இதலைநகாை்எைது
சமூ்த்தின்மீதகாைஅக்ல்றத்காண்்டவர்
்ைகா்வுை்நகாை்வன்முல்றயகாைர்்ள்
அலை
என்பதலைசர்வததசத்துககுஎடுத்துககூறு
வதற்கா்வுை்இநதஅ்டககுமுல்ற்ளுககு
எதிரகா்நகாை்வன்முல்ற்லைதவளிக்காட
்டகாைலஅலைதியகா்தபகாரகாட்டத்லத
இல்டநிறுத்துகின்த்றகாை்என்றுஒன்றியத்
தலைவர்ததரிவித்தகார்.
இநததபகாரகாட்டை்ைறறுதைகாருநகாள்
அலைதுத்காதரகாைகாததகாறறுநீஙகிய
பின்ைர்தி்திதயகான்ல்றககுறிப்பிடடு
முன்தைடுப்தபகாை்.
இஙகுயகாருல்டயஆடசிநல்டதபறுகின்
்றதுஎன்பதுை்,அவர்்ள்என்ை
நிலைத்தகாலுை்தசயதுவிடுவகார்்ள்என்ப
துை்அலைவருககுை்ததரியுை்.எைதவ
இஙகிருககுை்அலைவரின்நைன்்ருதியுை்
எைதுச்ைகாணவர்்ளின்நைன்்ருதியுை்
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ைகாணவர்ஒன்றியை்
இநதமுடிலவ
உத்திதயகா்பூர்வைகா்எடுத்துள்ைது.இலத
எைதுைக்ளுககுை்,புைை்தபயர்ைக்ளுக
குை்நலலிணக்த்லதவிருை்புை்சத்காதர
தைகாழிதபசுை்உ்றவு்ளுககுை்ததரியப்ப
டுத்துகின்த்றகாை்என்றுஒன்றியத்தலைவர்
ததரிவித்தகார்.
ைகாணவர்்ள்பல்லைவகாயிலைைறித்து
தபகாரகாட்டத்லதமுன்தைடுத்திருநதைர்.
அதைகால,வகாயிலைைறித்துதபகாரகாட்டை்
தசயயதவண்்டகாை்என்றுகூறியதபகாலி
ஸகார்தபகாரகாட்டத்திலஈடுபட்டவர்்லை
விைகுைகாறுகூறிஅவர்்ள்விைகியதுை்,
நிைத்திலஅைர்வதறகுதபகா்டப்படடிருநத
நிைவிரிப்லபதபகாலிஸகார்தைதுவகா்ைத்
துககுள்தபகாட்டைர்.(த–26,7,20)

புத்தரப்பின்ல்யிலஉள்ைது”என்றுல்விரிககின்்றகார்,
அதன்துலணதவநதர்தபரகாசிரியர்எஸ.சிறிசறகுணரகாஜகா.
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ைகாணவர்ஒன்றியத்தின்பிரதிநிதி்ள்
பல்லைக்ழ்துலணதவநதலரஇன்றுசநதித்தைர்.
அதன்தபகாதததுலணதவநதர்இவவகாறுததரிவித்தகார்
என்று,ைகாணவர்ஒன்றியத்தலைவர்இ.அனுசன்ததரிவித்
தகார்.
“முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலயஇடித்தழிககுைகாறு
தைலி்டங்ளிலிருநதுஅழுத்தை்பிரதயகாகிக்ப்பட்ட
தகாதைதயஅதுஉல்டக்ப்பட்டது.அதலைதிருை்ப்டடு
வததகா,பல்லைக்ழ்பகுதியிலிருநதுஇரகாணுவத்திைர்
ைறறுை்தபகாலிஸகார்தவளிதயறுவதுததகா்டர்பிலஎன்ைகால
கூ்றமுடியது”என்றுை்துலணதவநதர்கூறிைகார்என்று
ஒன்றியத்தலைவர்ததரிவித்தகார்.(த–26)
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அ்ற்றப்ப்டதவண்டியததகான்றுஎன்றுை்ததரிவித்தகார்,
யகாழ்.பல்லைக்ழ்துலணதவநதர்தபரகாசிரியர்
எஸ.சிறிசறகுணரகாஜகா.
அநதத்தூபிலயஅ்றறியிருக்காவிட்டகாலஏலைய
தூபி்லையுை்அ்றறியிருப்பகார்்ள்என்றுை்அவர்
்காரணை்ததரிவிககின்்றகார்.யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்
ழ்த்திலைகாணவர்ஒன்றியத்திைரகாலஅலைக்ப்படடி
ருநதமுள்ளிவகாயக்காலநிலைதவநதலநிலைவுத்தூபி,
தநறறிரவுபல்லைக்ழ்நிர்வகா்த்திைரகாலஇடித்து
அழிக்ப்பட்டது.
இதலையடுத்து,துலணதவநதருககுஎதிரகா்யகாழ்ப்
பகாணபல்லைக்ழ்முன்்றலிலதபகாரகாட்டை்இ்டை்
தபறறுவருகின்்றது.
இதுததகா்டர்பிலதுலணதவநதர்தைலுை்ததரிவித்த
தகாவது:
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ை்என்பதுஅரசின்தசகாத்து.
எைதவஅரசசுற்றறிகல்்லைநல்டமுல்றப்படுத்த
தவண்டியதுதுலணதவநதரின்்்டலை.அதன்அடிப்ப
ல்டயிதைதயதூபிலயஇடித்துஅழிக்தவண்டிய
நிலைஏறபட்டது.ஏதைனில,குறித்ததூபிஅலைப்ப
தறகுஅனுைதிஎதுவுை்தப்றப்ப்டவிலலை.
அனுைதிஇலைகாத்ட்ட்டங்ள்அலைத்லதயுை்
உ்டைடியகா்அ்ற்றதவண்டுை்என்றுஎைககுவழங
்ப்பட்டஅறிவித்தலின்அடிப்பல்டயிதைதய
தூபிலயஅ்றறியிருநததன்.சட்டபூர்வமிலைகாது
அலைக்ப்பட்ட்ட்ட்டங்லைஅ்றறுைகாறுை்,
அவறல்றஅ்றறிவிடடுஎழுத்துமூைை்அறியத்தருைகா
றுை்இநதத்த்வலதங்ளுககுபுைைகாயவுமூைை்தைககுக
கில்டத்ததுஎன்றுை்கூ்றப்பட்டது.உரியஅதி்காரி்
ளுககுஇதுததகா்டர்பிலஅறிவித்திருநத
நிலையிதைதய,இநதவி்டயத்லதபரகாைரிப்புத்தரப்பி
ைருககுஅனுப்பியிருநததன்.சிறிதகாைஎதலைக்ட்ட
தவண்டுதைன்்றகாலுை்உரியஅலைச்சுககுஅறிவிக்
தவண்டுை்என்றுசுற்றறிகல்யிலஉள்ைது.என்று
ததரிவித்தகார்.(த–இ)
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தியிலஅறிவுறுத்தப்பட்டது?என்பதுகுறித்து
ஆரகாயப்ப்டதவண்டுை்என்றுபல்லைக்
ழ்ைகானியங்ள்ஆலணககுழுவின்தலைவர்
தபரகாசிரியர்சை்பத்அைரதுங்ததரிவித்
தகார்.
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ை்,நிர்வகா்தைகான்றின்
கீழ்இயஙகுை்சுயகாதீைநிறுவைை்என்றுை்
ஆலணககுழுவின்தலைவர்ததரிவித்தகார்.
இதுகுறித்துதிங்டகிழலைதயதை்ைகால
உறுதியகாைவி்டயங்லைககூ்றமுடியுை்
என்றுஅவர்தைலுை்ததரிவித்தகார்.(தஇ)
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ைன்ைகார்,ஜை.9
ைன்ைகார்எருக்ைை்பிடடியில
தைலுை்இருவருககுத்காதரகாைகா
ததகாறறுஉறுதிப்படுத்தப்படடுள்
ைதுஎன்றுைன்ைகார்பிரகாநதிய
சு்காதகாரதசலவ்ள்பணிப்பகாைர்
ைருத்துவர்ரி.விதைகாதன்ததரிவித்
தகார்.
இரண்டுதிைங்ளுககுமுன்ைர்
ைன்ைகார்எருக்ைை்பிடடியில
ஐநதுதபருககுத்காதரகாைகாத்
ததகாறறுஉறுதிப்படுத்தப்படடிருந
தது.அதலையடுத்துஎருக்ைை்
பிடடிதற்காலி்ைகா்தனிலைப்ப
டுத்தப்பட்டது.த்காதரகாைகா
தநகாயகாைர்்ளு்டன்ததகா்டர்பு
்லைலவத்திருநதைதரை298
தபருககுபி.சி.ஆர்.பரிதசகாதலை
தைறத்காள்ைப்பட்டது.அவர்்
ளில202தபரின்பி.சி.ஆர்.
அறிகல்கில்டத்துள்ைது.அவர்்
ளிலஇரண்டுதபருகத்த்காதரகா
ைகாத்ததகாறறுஉறுதிப்படுத்
தப்படடுள்ைது.
இதன்படிைன்ைகார்ைகாவட்டத்
திலஇதுவலர24தபருககு
த்காதரகாைகாத்ததகாறறுஏறபட
டுள்ைதுஎன்றுபணிப்பகாைர்
தைலுை்ததரிவித்தகார்.(த213)

மன்னொ ரில்....

தைபதிசதவநதிரசிலவகாததரிவித்துள்ைகார்.
நிலைவுத்தூபிஇடிக்ப்பட்டலை,பல்லைக்ழ்
நிர்வகா்த்தின்தீர்ைகாைை்என்றுததரிவித்துள்ைஅவர்,
அநதவி்டயத்துககுை்இரகாணுவத்துககுை்எவவித
ததகா்டர்புை்கில்டயகாதுஎன்றுை்குறிப்பிடடுள்ைகார்.
எநததவகாருசநதர்ப்பத்திலுை்இரகாணுவை்இநதவி்ட
யத்திலதலையி்டப்தபகாவதிலலைஎன்றுை்இரகாணுவத்
தைபதிசதவநதிரசிலவகாததரிவித்தகார்.
பல்லைக்ழ்த்துககுள்அலைதியின்லைஏறபடடு,
அதலைப்தபகாலிஸகார்்டடுப்பகாடடுககுள்த்காண்டு
வரமுடியகாதபடசத்திலைகாத்திரதைஇரகாணுவை்
்ைமி்றஙகுை்என்றுை்அவர்ததரிவித்துள்ைகார்.(தஇ)

எங் ளுக்கு....

ஆயிரை்ரூபகாதபறுைதியகாைஒவதவகார்ஆள்பிலணயில
விடுவித்ததுயகாழ்ப்பகாணை்நீதிைன்று.யகாழ்.பல்லைக்ழ்த்
திலஅலைக்ப்பட்டமுள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபி
பல்லைக்ழ்நிர்வகா்த்தின்உத்தரவின்தபரிலதநறறு
தவள்ளிககிழலைஇரதவகாடுஇரவகா்இடித்தழிக்ப்பட்டது.
இதலைஅறிநதுைகாணவர்்ளுை்அரசியலபிரதிநிதி்ளுை்
சமூ்ஆர்வைர்்ளுை்பல்லைக்ழ்பிரதகாைவகாயிலில
தநறறுஇரவுமுதலததகா்டர்ச்சியகா்தபகாரகாட்டத்திலஈடுபட
்டைர்.இதன்தபகாதுபல்லைக்ழ்ைகாணவர்்ள்இருவர்
த்காப்பகாயதபகாலிஸகாரகாலல்துதசயயப்பட்டைர்.
அவர்்ள்இருவருை்இன்றுயகாழ்ப்பகாணை்நீதிவகான்ஏ.எஸ.
பீற்றர்தபகாலி்டை்முறபடுத்தப்பட்டைர்.அத்துமீறிபல்லைக
்ழ்வைகா்த்துககுள்நுலழநதலைைறறுை்்ை்ை்
விலைவித்தைர்என்றுஇரண்டுகுற்றச்சகாடடு்ள்ைகாணவர்்ள்
இருவருககுை்எதிரகா்முன்லவக்ப்பட்டை.ைகாணவர்்ள்
சகார்பிலமுன்னிலையகாைமூத்தசட்டத்தரணிவி.திருககுைரன்,
ந்டநதவறல்றைன்றுலரத்துபிலணவிண்ணப்பத்லதமுன்லவத்தகார்.
இருதரப்புவிண்ணப்பங்லையுை்ஆரகாயநதநீதிவகான்,பிலண
வழஙகிைகார்.வழககுதவலணயி்டப்பட்டது.(த26)
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தசர்நதஇருவருககுதசர்நதத்காதரகாைகாததகாறறுஏறபடடுள்
ைது.ததன்பகுதியிலிருநதுவநதிருநதஅவரதுநண்பருககு
த்காதரகாைகாததகாறறுஏறபடடிருநதது.அவரு்டன்தநருஙகிப்
பழகிைகார்என்்றஅடிப்பல்டயிலபருத்தித்துல்றலயச்தசர்நத
தைறகுறித்தநபர்தனிலையிலஇருநதகார்.அவருககுபி.சி.ஆர்.
பரிதசகாதலைதைறத்காள்ைப்பட்டதபகாதுத்காதரகாைகா
ததகாறறுஏறபட்டலைஉறுதிதசயயப்பட்டது.(த26)

யகாழில்....
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வவுனியகா,ஜை.09

தபகாரிலைரணி
த்தவர்்ைது
நிலைவகாையங்லை
அழிப்பதுை்,நிலைவு
திைங்லைத்தடுத்து
நிறுத்துவதுை்நகாடடில
உள்ைபிரச்சிலை்லைத்
தீர்பதறகுஒருதபகாதுை்
உதவப்தபகாவதிலலை.
ைகா்றகா்ப்பிரச்சிலை்லை
உககிரப்படுத்துை்.

இவவகாறுஇைஙல்த்
தமிழரசுக்டசியின்
பதிலதபகாதுச்தசயைகாைர்
பத்ைநகாதன்சத்தியலிங்ை்
ததரிவித்துள்ைகார்.

முள்ளிவகாயக்காலநிலை
வுத்தூபிஉல்டக்ப்பட
்டலைததகா்டர்பிலஅவர்
தைலுை்ததரிவித்துள்ை

தகாவது:

நகாடடிலஅரசியல,
தபகாருைகாதகார,சமூ்உரி
லைக்கா்சிறுபகான்லை
யகாைைக்ள்முன்தைடுத்த
70ஆண்டு்ள்உரிலைப்
தபகாரகாட்டத்திலஏறபடுத்
தப்பட்டஅல்டயகாைங
்லை,அழிப்பதனூ்டகா்
ைக்ள்ைைங்ளிலஇருநது
அவறல்றஅழிக்முடி
யகாதுஎன்பலதசை்ைந
தப்பட்டவர்்ள்புரிநது
த்காள்ைதவண்டுை்.

நிலையகாைசைகாதகாைமுை்,
அபிவிருத்தியுை்ஏறபடு
வலதஅரசுவிருைப்ுதையகா
ைகால,இவவகா்றகாைந்ட
வடிகல்்லைஇனிதைைகா
வதுதசயயகாதுதபகாறுப்பு
்டன்ந்டநதுத்காள்ைதவண்
டுை்–என்்றகார்.(்–246)

யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9

தமிழ்ைரபுரிலைச்சின்ைங்லைஇலைகா
ததகாழிப்பதுஅலைதுதிரிவுபடுத்துை்அரசி
யலநி்ழ்ச்சிநிரலை,ஆயுதைற்றதபகாரகா்,
வ்டககுகிழககில,தமிழிைை்மீதுசிங்ை
–தபௌத்தஅரசு்ட்டவிழ்த்து
விடடுள்ைது.

இநதஅ்டககுமுல்றகத்திரகா்எழுச்சி
த்காள்ைதவண்டியவரைகாறறுக்ட்டகா
யத்துககுள்நகாை்தள்ைப்படடுள்தைகாை்.

இவவகாறுதமிழர்ைரபுரிலைப்தபரலவ
அலழப்புவிடுத்துள்ைது.

யகாழ்ப்பகாணபல்லைக்ழ்வைகா்த்தில
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிஅழிப்பு
ததகா்டர்பிலதபரலவதவளியிடடுள்ை
அறிகல்யிலததரிவிக்ப்படடுள்ை
தகாவது,

முள்ளிவகாயக்காலஅரசியலவரைகாறறுத்
தைத்திலசிங்ைஅரசியலதசகாலைகா
்டலை,பயங்ரவகாதத்தின்மீதகாைதவறறி
என்றுகூறிதமிழிைப்படுத்காலைலய

ைறுத்துவநதுள்ைது.இன்று11வரு்டங்ள்
முடிநதநிலையிலபல்லைக்ழ்வைகா்த்
திலிருநதுமுள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூ
பிலயஅ்றறுவததன்பது,அரசின்ஒத்த
அரசியலதசகாலைகா்டலைதக்லவப்ப
ததகாடு்ட்டலைக்ப்பட்டஇைப்படுத்கா
லைலயத்ததகா்டர்வதுைகாகுை்.

தமிழிைப்படுத்காலையிலஇ்றநதைக
்லைநிலைவுகூருவதுதமிழ்ைக்ளின்
கூடடுரிலைசகார்நதது.

2009ககுப்பின்ைர்ஆயுதைற்றதபகாலர
வ்டககுகிழககில்ட்டவிழ்த்தசிங்ை–
தபௌத்தஅரசு,ததகா்டர்நதுை்தமிழி
ைத்லதஅ்டககுமுல்றககுள்லவத்துக
த்காண்டு,சிங்ை–தபௌத்தஏ்காதிபத்தி
யத்லதவலுப்படுத்துகி்றது.தமிழிைத்தின்
கூடடுரிலை்லைஈழத்தமிழ்அல்டயகா
ைை்சகார்நதுைறுத்து,நிரகா்ரித்து,மீறி
வருவததன்பதுசிங்ைதபௌத்தஅரசு
தைதுஅரசியலநி்ழ்ச்சிநிரலிலிருநது
ைகா்றவிலலைஎன்பலதத்ததளிவகா்
எடுத்துக்காடடுகின்்றது.என்றுள்ைது.(்)

தமிழினத்தின் மீது
ஆயுதமற்ற ப�ொர்!!
தமிழர்ைரபுரிலைப்தபரலவசுடடிக்காடடு
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சத்தியலிங்ை்நிலைவுபடுத்தல

்ல்முழையில் 12 கபருக்கு
க்காகரகாைகாத் கதகாற்று உறுதி
அை்பகால்ற,ஜை.9

்லமுலைபகுதியிலத்காதரகாைகாப்
பரவலைக்டடுப்படுத்துவதறகுை்,
ததகாற்றகாைர்்லைஇைங்காண்ப
தற்கா்வுை்பி.சி.ஆர்.பரிதசகாத
லை்ள்ைறறுை்அன்டிஜன்
பரிதசகாதலை்ள்தைறத்காள்ைப்படடு
வருகின்்றை.

இதைடிப்பல்டயிலைருதமுலை
்்டற்லரபகுதியிலைகாலைப்தபகாழுலத
்ழிக்வருை்நபர்்ளிலதநறறுமுன்திை
முை்,தநறறுை்எழுைகா்றகா்தைறத்காண்்ட
அன்டிஜன்பரிதசகாதலையின்தபகாது12
தபருககுததகாறறுஉறுதிதசயயப்
பட்டதுஎை்லமுலைததறகுசு்காதகார
லவத்தியஅதி்காரிஏ.ஆர்.எை்.அஸமி
ததரிவித்தகார்.(ரி5)

விபத்தில் மூவர் காயம்
நுவதரலியகா,ஜை.9

லிநதுலைதபகாலிஸபிரிவுககுடபட்ட
பகுதியிலமுச்சக்ரவண்டிஒன்றுவீதிலய
விடடுவிைகிசுைகார்100அடிபள்ைத்தில
விழுநதுவிபத்துககுள்ைகாைதிலமூவர்
படு்காயைல்டநதைர்.

த்காழுை்பிலிருநதுஅக்ரப்பத்தலை
பகுதிலயதநகாககிச்தசன்றுத்காண்டிருநத
குறித்தமுச்சக்ரவண்டிதநறறுைகாலை
தைவகாக்லை்டய்ைபிரதகாைவீதியில
லிநதுலைலவத்தியசகாலைககுஅரு்காலை
யிலவீதிலயவிடடுவிைகிவிபத்துககுள்
ைகாகியுள்ைது.

இநதவிபத்துததகா்டர்பகா்தைைதி்விசகார
லண்லைலிநதுலைதபகாலிஸகார்
தைறத்காண்டுவருகின்்றைர்.(ரி5–இ)

ைட்டக்ைப்பு,ஜை.9

படுத்காலைதசயயப்பட்டசிதரஷ்்டஊ்ட்வியைகாைர்
ைசநதவிகரைதுங்வின்12ஆவதுநிலைவுதிைநி்ழ்வு,
ைட்டக்ைப்புஊ்ட்அலையத்திலதநறறுஅனுஷ்டி
க்ப்பட்டது.ைட்டக்ைப்புைகாவட்டதமிழ்ஊ்ட்வி
யைகாைர்ஒன்றியத்தின்ஏறபகாடடிலநல்டதபற்றஇநத
நி்ழ்விலதீபச்சு்டர்ஏற்றப்படடு,ைைரஞசலி
தசலுத்தப்பட்டது்டன்ஒருநிமி்டை்தைௌைஅஞசலி
தசலுத்தப்பட்டது.நி்ழ்விலநகா்டகாளுைன்்றமுன்ைகாள்
உறுப்பிைருை்சிதரஷ்்டஊ்ட்வியைகாைருைகாைஅரிய
தநநதிரன்,ைட்டக்ைப்புைகாந்ரமுதலவர்தி.சரவண
பவன்ைறறுை்ைகாவட்டஊ்ட்வியைகாைர்்ள்எை
பைருை்்ைநதுத்காண்்டைர்.(வ–இ)

க�ொவிட்-–19 க்தொற்று
மூவர் உயிரிழப்பு
த்காழுை்பு,ஜை.9

இைஙல்யிலத்காதரகாைகா
லவரஸததகாற்றகால
தைலுை்மூவர்உயிரிழநத
ைர்எைசு்காதகாரதசலவ்ள்
பணிப்பகாைர்நகாய்ை்அதசை
குணவர்தைததரிவித்தகார்.

த்காழுை்பு,இரத்திைபுரிஆகியபகுதி
்லைச்தசர்நதஆண்்ள்இருவருை்,
தஹகாரலைப்பகுதிலயச்தசர்நததபண்
ஒருவருதைஇவவகாறுஉயிரி
ழநதுள்ைைர்.

இதன்படிநகாடடிலத்காதரகாைகாத்
ததகாற்றகாலஉயிரிழநதவர்்ளின்
எண்ணிகல்225ஆ்அதி்ரித்துள்
ைது.(ரி5–22)

மடடக்்களப்பில்சேற்று
லேந்தவுக்குஅஞேலி
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த்காழுை்பு,ஜை.9

தனிலைப்படுத்தப்பட்டபகுதி்ளில
வசிககுை்,2020ஆை்ஆண்டு்லவி
தபகாதுத்தரகாதரஉயர்தர
தசயன்முல்றபரீடலச்ளில
ததகாற்றவுள்ை,ைகாணவர்்ளுககு
பரீடலச்ள்திலணக்ைத்தகால
விதச்டஅறிவிப்புதவளியகாகி
யுள்ைது.ைகாணவர்்ள்,தைது
பரீடலசஅனுைதிப்பத்திரங்ள்
ைறறுை்ததசியஅல்டயகாை
அடல்டலயப்பயன்படுத்தி
தசயன்முல்றபரீடலச்ளில
ததகாற்றைகாதைைபரீடலச்ள்
திலணக்ைை்அறிவித்துள்ைது.
அத்து்டன்,தைதுபரீடலச
அனுைதிப்பத்திரத்திலகுறிப்பி
்டப்படடுள்ைபரீடலசைத்திய
நிலையத்துகத்பரீடசகார்த்தி்ள்
தசலைதவண்டுை்எைபரீடலச்ள்
திலணக்ைத்தின்ஆலணயகாைர்
நகாய்ை்சைத்பூஜித
ததரிவித்துள்ைகார்.(வ–இ)

த்காழுை்பு,ஜை.9

இைஙல்யிலுள்ைவர்்ளின்
மின்ைஞசலமு்வரி்லைப்
பயன்படுத்தி,அதனூ்டகா்
இலணயத்தைதைகாசடி்ள்
முன்தைடுக்ப்படுகின்்றைஎை
தபகாலிஸஊ்ட்ப்தபச்சகாைர்,பிரதிதபகாலிஸைகாஅதிபர்
அஜித்தரகாஹணததரிவித்துள்ைகார்.

தைகாரடடுலவபகுதியிலவசிககுை்,்ட்ட்ட
நிர்ைகாணத்திலஈடுபடுை்ஒருவரகாலைறத்றகாருவருககு9
ைடசை்ரூபகாவழங்ப்படுகி்றதுஎைமின்ைஞசலூ்டகா்த்
ததரிவித்துதைகாசடிஇ்டை்தபறறுள்ைலை
விசகாரலண்ளிலததரியவநதுள்ைது.

இநதச்சை்பவை்ததகா்டர்பிலநுத்த்கால்டபகுதியில
வசிககுை்லநஜீரியபிரலஜஒருவருை்ைருதகாலைைறறுை்
தவலைை்பிடடிபகுதி்ளிலவசிககுை்இருவருை்ல்து
தசயயப்படடுள்ைைர்.சநதத்நபர்்ள்மூவருை்எதிர்
வருை்21ஆை்தி்திவலரவிைக்ைறியலில
லவக்ப்படடுள்ைைர். (வ–இ)

மின்னஞ்சலின ஊடாக
மமா்சடி ச்சயமதார் ககது
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எடடு்தமிழ்க்்கடசி்களும்
ஒன்றிவணநதுவவுனியாவில்இன்று
ேடத்திய்கலநதுவையாடலில்இந்த
முடிவுஎடுக்்கப்படடதுஎன்று
த்தரிவிக்்கப்படடது.(்த-5)
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இடித்தழிக்ப்பட்டநிலைவுத்தூபிமீை
அலைக்ப்ப்டதவண்டுை்ைறறுை்பல்
லைக்ழ்த்துககுள்நிலைத்காண்டுள்ை
சி்றப்புஅதிரடிப்பலயிைருை்தபகாலிஸகா
ருை்தவளிதய்றதவண்டுை்ஆகியத்காரிக
ல்்லைமுன்லவத்ததஉணவுஒறுப்புப்
தபகாரகாட்டை்ஆரை்பிக்ப்படடுள்ைது.
தறதபகாதுபல்லைககுள்தைதபகாலிஸகார
ருை்அதிரடிப்ப.ல்டயிைருை்நிலைத்காண்
டிருக்பல்லைக்ழ்த்துககுதவளியி
தைதயைகாணவர்்ள்உள்ைைர்,உள்தை
தசலைத்தல்டவிதிக்ப்படடுள்ைது.
பல்லைக்ழ்ை்முன்பகா்வீதியில
தபகாரகாட்டத்லதத்ததகா்டரயகாழ்.ைகாந்ர
சலபயுை்அனுைதிவழஙகியுள்ைதுஎன்று
ததரிவிக்ப்பட்டது.
பல்லைக்ழ்த்திலஉள்ை
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலய
பல்லைக்ழ்நிர்வகா்ை்தநறறுஇரவு
எவருககுை்ததரியகாது
இடித்தழித்தது.
இநதசை்பவத்லதத்ள்வியுறறுஇஙகு
வருல்தநதபல்லைக்ழ்ைகாணவர்்ள்
ைறறுை்சமூ்ஆர்வைர்்ள்,அரசியலவகாதி
்ள்ஆகிதயகார்பல்லைக்ழ்
நிர்வகா்த்துககுை்அரசுககுை்எதிரகாை
ந்டவடிகல்யிலஇ்றஙகிைர்.
அநதப்தபகாரகாட்டை்இன்றுைதியை்வலர
நீடித்தநிலையில,தல்ட்ள்,குழப்பங்ள்
ஏறபடுத்தப்பட்டை.இ்டத்தில
கூடியிருப்பவர்்ள்வீடிதயகாஎடுக்ப்
படடு,அவர்்ளுல்டயமு்ங்ள்அல்ட
யகாைப்படுத்தப்படடுஅவர்்ளுககுபி.சி.
ஆர்.பரிதசகாதலைதைறத்காள்ைதவண்டி
வருை்என்றுை்அலைவருை்14நகாள்்ள்
தனிலைப்படுத்தப்படுவகார்்ள்என்றுை்
தபகாலிஸகார்ஒலிதபருககியிலஅறிவுறுத்
தலவிடுத்தைர்.அதைகாலபைருை்அநத
இ்டத்லதவிடடுநீங்தவண்டியநிலைலை
ஏறபட்டது.
இநதநிலையில,இதுகுறித்துயகாழ்.
பல்லைக்ழ்்லைப்பீ்டைகாணவர்
ஒன்றியதலைவர்ப.உஜகாநதன்தபகாரகாட

்டை்நிறுத்தப்படுகின்்றதுஎன்றுததரிவித்
தகார்.
த்காதரகாைகாலவக்காரணங்காடடிச்ை
லரயுை்தனிலைப்படுத்ததவண்டிவருை்
என்பதகா்தபகாலிஸகாரின்அறிவுறுத்தல
அலைநததகால,இதலைநகாை்எைது
சமூ்த்தின்மீதகாைஅக்ல்றத்காண்்டவர்
்ைகா்வுை்நகாை்வன்முல்றயகாைர்்ள்
அலை
என்பதலைசர்வததசத்துககுஎடுத்துககூறு
வதற்கா்வுை்இநதஅ்டககுமுல்ற்ளுககு
எதிரகா்நகாை்வன்முல்ற்லைதவளிக்காட
்டகாைலஅலைதியகா்தபகாரகாட்டத்லத
இல்டநிறுத்துகின்த்றகாை்என்றுஒன்றியத்
தலைவர்ததரிவித்தகார்.
இநததபகாரகாட்டை்ைறறுதைகாருநகாள்
அலைதுத்காதரகாைகாததகாறறுநீஙகிய
பின்ைர்தி்திதயகான்ல்றககுறிப்பிடடு
முன்தைடுப்தபகாை்.
இஙகுயகாருல்டயஆடசிநல்டதபறுகின்
்றதுஎன்பதுை்,அவர்்ள்என்ை
நிலைத்தகாலுை்தசயதுவிடுவகார்்ள்என்ப
துை்அலைவருககுை்ததரியுை்.எைதவ
இஙகிருககுை்அலைவரின்நைன்்ருதியுை்
எைதுச்ைகாணவர்்ளின்நைன்்ருதியுை்
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ைகாணவர்ஒன்றியை்
இநதமுடிலவ
உத்திதயகா்பூர்வைகா்எடுத்துள்ைது.இலத
எைதுைக்ளுககுை்,புைை்தபயர்ைக்ளுக
குை்நலலிணக்த்லதவிருை்புை்சத்காதர
தைகாழிதபசுை்உ்றவு்ளுககுை்ததரியப்ப
டுத்துகின்த்றகாை்என்றுஒன்றியத்தலைவர்
ததரிவித்தகார்.
ைகாணவர்்ள்பல்லைவகாயிலைைறித்து
தபகாரகாட்டத்லதமுன்தைடுத்திருநதைர்.
அதைகால,வகாயிலைைறித்துதபகாரகாட்டை்
தசயயதவண்்டகாை்என்றுகூறியதபகாலி
ஸகார்தபகாரகாட்டத்திலஈடுபட்டவர்்லை
விைகுைகாறுகூறிஅவர்்ள்விைகியதுை்,
நிைத்திலஅைர்வதறகுதபகா்டப்படடிருநத
நிைவிரிப்லபதபகாலிஸகார்தைதுவகா்ைத்
துககுள்தபகாட்டைர்.(த–26,7,20)

புத்தரப்பின்ல்யிலஉள்ைது”என்றுல்விரிககின்்றகார்,
அதன்துலணதவநதர்தபரகாசிரியர்எஸ.சிறிசறகுணரகாஜகா.
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ைகாணவர்ஒன்றியத்தின்பிரதிநிதி்ள்
பல்லைக்ழ்துலணதவநதலரஇன்றுசநதித்தைர்.
அதன்தபகாதததுலணதவநதர்இவவகாறுததரிவித்தகார்
என்று,ைகாணவர்ஒன்றியத்தலைவர்இ.அனுசன்ததரிவித்
தகார்.
“முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலயஇடித்தழிககுைகாறு
தைலி்டங்ளிலிருநதுஅழுத்தை்பிரதயகாகிக்ப்பட்ட
தகாதைதயஅதுஉல்டக்ப்பட்டது.அதலைதிருை்ப்டடு
வததகா,பல்லைக்ழ்பகுதியிலிருநதுஇரகாணுவத்திைர்
ைறறுை்தபகாலிஸகார்தவளிதயறுவதுததகா்டர்பிலஎன்ைகால
கூ்றமுடியது”என்றுை்துலணதவநதர்கூறிைகார்என்று
ஒன்றியத்தலைவர்ததரிவித்தகார்.(த–26)
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அ்ற்றப்ப்டதவண்டியததகான்றுஎன்றுை்ததரிவித்தகார்,
யகாழ்.பல்லைக்ழ்துலணதவநதர்தபரகாசிரியர்
எஸ.சிறிசறகுணரகாஜகா.
அநதத்தூபிலயஅ்றறியிருக்காவிட்டகாலஏலைய
தூபி்லையுை்அ்றறியிருப்பகார்்ள்என்றுை்அவர்
்காரணை்ததரிவிககின்்றகார்.யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்
ழ்த்திலைகாணவர்ஒன்றியத்திைரகாலஅலைக்ப்படடி
ருநதமுள்ளிவகாயக்காலநிலைதவநதலநிலைவுத்தூபி,
தநறறிரவுபல்லைக்ழ்நிர்வகா்த்திைரகாலஇடித்து
அழிக்ப்பட்டது.
இதலையடுத்து,துலணதவநதருககுஎதிரகா்யகாழ்ப்
பகாணபல்லைக்ழ்முன்்றலிலதபகாரகாட்டை்இ்டை்
தபறறுவருகின்்றது.
இதுததகா்டர்பிலதுலணதவநதர்தைலுை்ததரிவித்த
தகாவது:
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ை்என்பதுஅரசின்தசகாத்து.
எைதவஅரசசுற்றறிகல்்லைநல்டமுல்றப்படுத்த
தவண்டியதுதுலணதவநதரின்்்டலை.அதன்அடிப்ப
ல்டயிதைதயதூபிலயஇடித்துஅழிக்தவண்டிய
நிலைஏறபட்டது.ஏதைனில,குறித்ததூபிஅலைப்ப
தறகுஅனுைதிஎதுவுை்தப்றப்ப்டவிலலை.
அனுைதிஇலைகாத்ட்ட்டங்ள்அலைத்லதயுை்
உ்டைடியகா்அ்ற்றதவண்டுை்என்றுஎைககுவழங
்ப்பட்டஅறிவித்தலின்அடிப்பல்டயிதைதய
தூபிலயஅ்றறியிருநததன்.சட்டபூர்வமிலைகாது
அலைக்ப்பட்ட்ட்ட்டங்லைஅ்றறுைகாறுை்,
அவறல்றஅ்றறிவிடடுஎழுத்துமூைை்அறியத்தருைகா
றுை்இநதத்த்வலதங்ளுககுபுைைகாயவுமூைை்தைககுக
கில்டத்ததுஎன்றுை்கூ்றப்பட்டது.உரியஅதி்காரி்
ளுககுஇதுததகா்டர்பிலஅறிவித்திருநத
நிலையிதைதய,இநதவி்டயத்லதபரகாைரிப்புத்தரப்பி
ைருககுஅனுப்பியிருநததன்.சிறிதகாைஎதலைக்ட்ட
தவண்டுதைன்்றகாலுை்உரியஅலைச்சுககுஅறிவிக்
தவண்டுை்என்றுசுற்றறிகல்யிலஉள்ைது.என்று
ததரிவித்தகார்.(த–இ)
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தியிலஅறிவுறுத்தப்பட்டது?என்பதுகுறித்து
ஆரகாயப்ப்டதவண்டுை்என்றுபல்லைக்
ழ்ைகானியங்ள்ஆலணககுழுவின்தலைவர்
தபரகாசிரியர்சை்பத்அைரதுங்ததரிவித்
தகார்.
யகாழ்.பல்லைக்ழ்ை்,நிர்வகா்தைகான்றின்
கீழ்இயஙகுை்சுயகாதீைநிறுவைை்என்றுை்
ஆலணககுழுவின்தலைவர்ததரிவித்தகார்.
இதுகுறித்துதிங்டகிழலைதயதை்ைகால
உறுதியகாைவி்டயங்லைககூ்றமுடியுை்
என்றுஅவர்தைலுை்ததரிவித்தகார்.(தஇ)

Ö½Âïß ØÄV[ªm...
ைன்ைகார்,ஜை.9
ைன்ைகார்எருக்ைை்பிடடியில
தைலுை்இருவருககுத்காதரகாைகா
ததகாறறுஉறுதிப்படுத்தப்படடுள்
ைதுஎன்றுைன்ைகார்பிரகாநதிய
சு்காதகாரதசலவ்ள்பணிப்பகாைர்
ைருத்துவர்ரி.விதைகாதன்ததரிவித்
தகார்.
இரண்டுதிைங்ளுககுமுன்ைர்
ைன்ைகார்எருக்ைை்பிடடியில
ஐநதுதபருககுத்காதரகாைகாத்
ததகாறறுஉறுதிப்படுத்தப்படடிருந
தது.அதலையடுத்துஎருக்ைை்
பிடடிதற்காலி்ைகா்தனிலைப்ப
டுத்தப்பட்டது.த்காதரகாைகா
தநகாயகாைர்்ளு்டன்ததகா்டர்பு
்லைலவத்திருநதைதரை298
தபருககுபி.சி.ஆர்.பரிதசகாதலை
தைறத்காள்ைப்பட்டது.அவர்்
ளில202தபரின்பி.சி.ஆர்.
அறிகல்கில்டத்துள்ைது.அவர்்
ளிலஇரண்டுதபருகத்த்காதரகா
ைகாத்ததகாறறுஉறுதிப்படுத்
தப்படடுள்ைது.
இதன்படிைன்ைகார்ைகாவட்டத்
திலஇதுவலர24தபருககு
த்காதரகாைகாத்ததகாறறுஏறபட
டுள்ைதுஎன்றுபணிப்பகாைர்
தைலுை்ததரிவித்தகார்.(த213)

மன்னொ ரில்....

தைபதிசதவநதிரசிலவகாததரிவித்துள்ைகார்.
நிலைவுத்தூபிஇடிக்ப்பட்டலை,பல்லைக்ழ்
நிர்வகா்த்தின்தீர்ைகாைை்என்றுததரிவித்துள்ைஅவர்,
அநதவி்டயத்துககுை்இரகாணுவத்துககுை்எவவித
ததகா்டர்புை்கில்டயகாதுஎன்றுை்குறிப்பிடடுள்ைகார்.
எநததவகாருசநதர்ப்பத்திலுை்இரகாணுவை்இநதவி்ட
யத்திலதலையி்டப்தபகாவதிலலைஎன்றுை்இரகாணுவத்
தைபதிசதவநதிரசிலவகாததரிவித்தகார்.
பல்லைக்ழ்த்துககுள்அலைதியின்லைஏறபடடு,
அதலைப்தபகாலிஸகார்்டடுப்பகாடடுககுள்த்காண்டு
வரமுடியகாதபடசத்திலைகாத்திரதைஇரகாணுவை்
்ைமி்றஙகுை்என்றுை்அவர்ததரிவித்துள்ைகார்.(தஇ)

எங் ளுக்கு....

ஆயிரை்ரூபகாதபறுைதியகாைஒவதவகார்ஆள்பிலணயில
விடுவித்ததுயகாழ்ப்பகாணை்நீதிைன்று.யகாழ்.பல்லைக்ழ்த்
திலஅலைக்ப்பட்டமுள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபி
பல்லைக்ழ்நிர்வகா்த்தின்உத்தரவின்தபரிலதநறறு
தவள்ளிககிழலைஇரதவகாடுஇரவகா்இடித்தழிக்ப்பட்டது.
இதலைஅறிநதுைகாணவர்்ளுை்அரசியலபிரதிநிதி்ளுை்
சமூ்ஆர்வைர்்ளுை்பல்லைக்ழ்பிரதகாைவகாயிலில
தநறறுஇரவுமுதலததகா்டர்ச்சியகா்தபகாரகாட்டத்திலஈடுபட
்டைர்.இதன்தபகாதுபல்லைக்ழ்ைகாணவர்்ள்இருவர்
த்காப்பகாயதபகாலிஸகாரகாலல்துதசயயப்பட்டைர்.
அவர்்ள்இருவருை்இன்றுயகாழ்ப்பகாணை்நீதிவகான்ஏ.எஸ.
பீற்றர்தபகாலி்டை்முறபடுத்தப்பட்டைர்.அத்துமீறிபல்லைக
்ழ்வைகா்த்துககுள்நுலழநதலைைறறுை்்ை்ை்
விலைவித்தைர்என்றுஇரண்டுகுற்றச்சகாடடு்ள்ைகாணவர்்ள்
இருவருககுை்எதிரகா்முன்லவக்ப்பட்டை.ைகாணவர்்ள்
சகார்பிலமுன்னிலையகாைமூத்தசட்டத்தரணிவி.திருககுைரன்,
ந்டநதவறல்றைன்றுலரத்துபிலணவிண்ணப்பத்லதமுன்லவத்தகார்.
இருதரப்புவிண்ணப்பங்லையுை்ஆரகாயநதநீதிவகான்,பிலண
வழஙகிைகார்.வழககுதவலணயி்டப்பட்டது.(த26)

\Vðkìï^....

தசர்நதஇருவருககுதசர்நதத்காதரகாைகாததகாறறுஏறபடடுள்
ைது.ததன்பகுதியிலிருநதுவநதிருநதஅவரதுநண்பருககு
த்காதரகாைகாததகாறறுஏறபடடிருநதது.அவரு்டன்தநருஙகிப்
பழகிைகார்என்்றஅடிப்பல்டயிலபருத்தித்துல்றலயச்தசர்நத
தைறகுறித்தநபர்தனிலையிலஇருநதகார்.அவருககுபி.சி.ஆர்.
பரிதசகாதலைதைறத்காள்ைப்பட்டதபகாதுத்காதரகாைகா
ததகாறறுஏறபட்டலைஉறுதிதசயயப்பட்டது.(த26)

யகாழில்....
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வவுனியகா,ஜை.09

தபகாரிலைரணி
த்தவர்்ைது
நிலைவகாையங்லை
அழிப்பதுை்,நிலைவு
திைங்லைத்தடுத்து
நிறுத்துவதுை்நகாடடில
உள்ைபிரச்சிலை்லைத்
தீர்பதறகுஒருதபகாதுை்
உதவப்தபகாவதிலலை.
ைகா்றகா்ப்பிரச்சிலை்லை
உககிரப்படுத்துை்.

இவவகாறுஇைஙல்த்
தமிழரசுக்டசியின்
பதிலதபகாதுச்தசயைகாைர்
பத்ைநகாதன்சத்தியலிங்ை்
ததரிவித்துள்ைகார்.

முள்ளிவகாயக்காலநிலை
வுத்தூபிஉல்டக்ப்பட
்டலைததகா்டர்பிலஅவர்
தைலுை்ததரிவித்துள்ை

தகாவது:

நகாடடிலஅரசியல,
தபகாருைகாதகார,சமூ்உரி
லைக்கா்சிறுபகான்லை
யகாைைக்ள்முன்தைடுத்த
70ஆண்டு்ள்உரிலைப்
தபகாரகாட்டத்திலஏறபடுத்
தப்பட்டஅல்டயகாைங
்லை,அழிப்பதனூ்டகா்
ைக்ள்ைைங்ளிலஇருநது
அவறல்றஅழிக்முடி
யகாதுஎன்பலதசை்ைந
தப்பட்டவர்்ள்புரிநது
த்காள்ைதவண்டுை்.

நிலையகாைசைகாதகாைமுை்,
அபிவிருத்தியுை்ஏறபடு
வலதஅரசுவிருைப்ுதையகா
ைகால,இவவகா்றகாைந்ட
வடிகல்்லைஇனிதைைகா
வதுதசயயகாதுதபகாறுப்பு
்டன்ந்டநதுத்காள்ைதவண்
டுை்–என்்றகார்.(்–246)

யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9

தமிழ்ைரபுரிலைச்சின்ைங்லைஇலைகா
ததகாழிப்பதுஅலைதுதிரிவுபடுத்துை்அரசி
யலநி்ழ்ச்சிநிரலை,ஆயுதைற்றதபகாரகா்,
வ்டககுகிழககில,தமிழிைை்மீதுசிங்ை
–தபௌத்தஅரசு்ட்டவிழ்த்து
விடடுள்ைது.

இநதஅ்டககுமுல்றகத்திரகா்எழுச்சி
த்காள்ைதவண்டியவரைகாறறுக்ட்டகா
யத்துககுள்நகாை்தள்ைப்படடுள்தைகாை்.

இவவகாறுதமிழர்ைரபுரிலைப்தபரலவ
அலழப்புவிடுத்துள்ைது.

யகாழ்ப்பகாணபல்லைக்ழ்வைகா்த்தில
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிஅழிப்பு
ததகா்டர்பிலதபரலவதவளியிடடுள்ை
அறிகல்யிலததரிவிக்ப்படடுள்ை
தகாவது,

முள்ளிவகாயக்காலஅரசியலவரைகாறறுத்
தைத்திலசிங்ைஅரசியலதசகாலைகா
்டலை,பயங்ரவகாதத்தின்மீதகாைதவறறி
என்றுகூறிதமிழிைப்படுத்காலைலய

ைறுத்துவநதுள்ைது.இன்று11வரு்டங்ள்
முடிநதநிலையிலபல்லைக்ழ்வைகா்த்
திலிருநதுமுள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூ
பிலயஅ்றறுவததன்பது,அரசின்ஒத்த
அரசியலதசகாலைகா்டலைதக்லவப்ப
ததகாடு்ட்டலைக்ப்பட்டஇைப்படுத்கா
லைலயத்ததகா்டர்வதுைகாகுை்.

தமிழிைப்படுத்காலையிலஇ்றநதைக
்லைநிலைவுகூருவதுதமிழ்ைக்ளின்
கூடடுரிலைசகார்நதது.

2009ககுப்பின்ைர்ஆயுதைற்றதபகாலர
வ்டககுகிழககில்ட்டவிழ்த்தசிங்ை–
தபௌத்தஅரசு,ததகா்டர்நதுை்தமிழி
ைத்லதஅ்டககுமுல்றககுள்லவத்துக
த்காண்டு,சிங்ை–தபௌத்தஏ்காதிபத்தி
யத்லதவலுப்படுத்துகி்றது.தமிழிைத்தின்
கூடடுரிலை்லைஈழத்தமிழ்அல்டயகா
ைை்சகார்நதுைறுத்து,நிரகா்ரித்து,மீறி
வருவததன்பதுசிங்ைதபௌத்தஅரசு
தைதுஅரசியலநி்ழ்ச்சிநிரலிலிருநது
ைகா்றவிலலைஎன்பலதத்ததளிவகா்
எடுத்துக்காடடுகின்்றது.என்றுள்ைது.(்)

தமிழினத்தின் மீது
ஆயுதமற்ற ப�ொர்!!
தமிழர்ைரபுரிலைப்தபரலவசுடடிக்காடடு
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சத்தியலிங்ை்நிலைவுபடுத்தல

்ல்முழையில் 12 கபருக்கு
க்காகரகாைகாத் கதகாற்று உறுதி
அை்பகால்ற,ஜை.9

்லமுலைபகுதியிலத்காதரகாைகாப்
பரவலைக்டடுப்படுத்துவதறகுை்,
ததகாற்றகாைர்்லைஇைங்காண்ப
தற்கா்வுை்பி.சி.ஆர்.பரிதசகாத
லை்ள்ைறறுை்அன்டிஜன்
பரிதசகாதலை்ள்தைறத்காள்ைப்படடு
வருகின்்றை.

இதைடிப்பல்டயிலைருதமுலை
்்டற்லரபகுதியிலைகாலைப்தபகாழுலத
்ழிக்வருை்நபர்்ளிலதநறறுமுன்திை
முை்,தநறறுை்எழுைகா்றகா்தைறத்காண்்ட
அன்டிஜன்பரிதசகாதலையின்தபகாது12
தபருககுததகாறறுஉறுதிதசயயப்
பட்டதுஎை்லமுலைததறகுசு்காதகார
லவத்தியஅதி்காரிஏ.ஆர்.எை்.அஸமி
ததரிவித்தகார்.(ரி5)

விபத்தில் மூவர் காயம்
நுவதரலியகா,ஜை.9

லிநதுலைதபகாலிஸபிரிவுககுடபட்ட
பகுதியிலமுச்சக்ரவண்டிஒன்றுவீதிலய
விடடுவிைகிசுைகார்100அடிபள்ைத்தில
விழுநதுவிபத்துககுள்ைகாைதிலமூவர்
படு்காயைல்டநதைர்.

த்காழுை்பிலிருநதுஅக்ரப்பத்தலை
பகுதிலயதநகாககிச்தசன்றுத்காண்டிருநத
குறித்தமுச்சக்ரவண்டிதநறறுைகாலை
தைவகாக்லை்டய்ைபிரதகாைவீதியில
லிநதுலைலவத்தியசகாலைககுஅரு்காலை
யிலவீதிலயவிடடுவிைகிவிபத்துககுள்
ைகாகியுள்ைது.

இநதவிபத்துததகா்டர்பகா்தைைதி்விசகார
லண்லைலிநதுலைதபகாலிஸகார்
தைறத்காண்டுவருகின்்றைர்.(ரி5–இ)

ைட்டக்ைப்பு,ஜை.9

படுத்காலைதசயயப்பட்டசிதரஷ்்டஊ்ட்வியைகாைர்
ைசநதவிகரைதுங்வின்12ஆவதுநிலைவுதிைநி்ழ்வு,
ைட்டக்ைப்புஊ்ட்அலையத்திலதநறறுஅனுஷ்டி
க்ப்பட்டது.ைட்டக்ைப்புைகாவட்டதமிழ்ஊ்ட்வி
யைகாைர்ஒன்றியத்தின்ஏறபகாடடிலநல்டதபற்றஇநத
நி்ழ்விலதீபச்சு்டர்ஏற்றப்படடு,ைைரஞசலி
தசலுத்தப்பட்டது்டன்ஒருநிமி்டை்தைௌைஅஞசலி
தசலுத்தப்பட்டது.நி்ழ்விலநகா்டகாளுைன்்றமுன்ைகாள்
உறுப்பிைருை்சிதரஷ்்டஊ்ட்வியைகாைருைகாைஅரிய
தநநதிரன்,ைட்டக்ைப்புைகாந்ரமுதலவர்தி.சரவண
பவன்ைறறுை்ைகாவட்டஊ்ட்வியைகாைர்்ள்எை
பைருை்்ைநதுத்காண்்டைர்.(வ–இ)

க�ொவிட்-–19 க்தொற்று
மூவர் உயிரிழப்பு
த்காழுை்பு,ஜை.9

இைஙல்யிலத்காதரகாைகா
லவரஸததகாற்றகால
தைலுை்மூவர்உயிரிழநத
ைர்எைசு்காதகாரதசலவ்ள்
பணிப்பகாைர்நகாய்ை்அதசை
குணவர்தைததரிவித்தகார்.

த்காழுை்பு,இரத்திைபுரிஆகியபகுதி
்லைச்தசர்நதஆண்்ள்இருவருை்,
தஹகாரலைப்பகுதிலயச்தசர்நததபண்
ஒருவருதைஇவவகாறுஉயிரி
ழநதுள்ைைர்.

இதன்படிநகாடடிலத்காதரகாைகாத்
ததகாற்றகாலஉயிரிழநதவர்்ளின்
எண்ணிகல்225ஆ்அதி்ரித்துள்
ைது.(ரி5–22)

மடடக்்களப்பில்சேற்று
லேந்தவுக்குஅஞேலி
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த்காழுை்பு,ஜை.9

தனிலைப்படுத்தப்பட்டபகுதி்ளில
வசிககுை்,2020ஆை்ஆண்டு்லவி
தபகாதுத்தரகாதரஉயர்தர
தசயன்முல்றபரீடலச்ளில
ததகாற்றவுள்ை,ைகாணவர்்ளுககு
பரீடலச்ள்திலணக்ைத்தகால
விதச்டஅறிவிப்புதவளியகாகி
யுள்ைது.ைகாணவர்்ள்,தைது
பரீடலசஅனுைதிப்பத்திரங்ள்
ைறறுை்ததசியஅல்டயகாை
அடல்டலயப்பயன்படுத்தி
தசயன்முல்றபரீடலச்ளில
ததகாற்றைகாதைைபரீடலச்ள்
திலணக்ைை்அறிவித்துள்ைது.
அத்து்டன்,தைதுபரீடலச
அனுைதிப்பத்திரத்திலகுறிப்பி
்டப்படடுள்ைபரீடலசைத்திய
நிலையத்துகத்பரீடசகார்த்தி்ள்
தசலைதவண்டுை்எைபரீடலச்ள்
திலணக்ைத்தின்ஆலணயகாைர்
நகாய்ை்சைத்பூஜித
ததரிவித்துள்ைகார்.(வ–இ)

த்காழுை்பு,ஜை.9

இைஙல்யிலுள்ைவர்்ளின்
மின்ைஞசலமு்வரி்லைப்
பயன்படுத்தி,அதனூ்டகா்
இலணயத்தைதைகாசடி்ள்
முன்தைடுக்ப்படுகின்்றைஎை
தபகாலிஸஊ்ட்ப்தபச்சகாைர்,பிரதிதபகாலிஸைகாஅதிபர்
அஜித்தரகாஹணததரிவித்துள்ைகார்.

தைகாரடடுலவபகுதியிலவசிககுை்,்ட்ட்ட
நிர்ைகாணத்திலஈடுபடுை்ஒருவரகாலைறத்றகாருவருககு9
ைடசை்ரூபகாவழங்ப்படுகி்றதுஎைமின்ைஞசலூ்டகா்த்
ததரிவித்துதைகாசடிஇ்டை்தபறறுள்ைலை
விசகாரலண்ளிலததரியவநதுள்ைது.

இநதச்சை்பவை்ததகா்டர்பிலநுத்த்கால்டபகுதியில
வசிககுை்லநஜீரியபிரலஜஒருவருை்ைருதகாலைைறறுை்
தவலைை்பிடடிபகுதி்ளிலவசிககுை்இருவருை்ல்து
தசயயப்படடுள்ைைர்.சநதத்நபர்்ள்மூவருை்எதிர்
வருை்21ஆை்தி்திவலரவிைக்ைறியலில
லவக்ப்படடுள்ைைர். (வ–இ)

மின்னஞ்சலின ஊடாக
மமா்சடி ச்சயமதார் ககது
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கூருவதற்கா்யகாழ்.பல்லைக்ழ்த்திலஅலைக்ப்
பட்டதுதகான்முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுச்சின்ைை்.
இரகாணுவப்பகாது்காப்பு்டன்அலதநிர்மூைைகாககுவது
தமிழ்ைக்ளின்உணர்வு்லைநசுககுவதறகுஒப்பகா
ைது.
இவவகாறுதமிழ்ைக்ள்ததசியககூட்டணியின்
தலைவருை்,யகாழ்.ைகாவட்டநகா்டகாளுைன்்றஉறுப்பிை
ருைகாைசி.வி.விகதைஸவரன்ததரிவித்தகார்.
யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்த்திலஅலைக்ப்படடி
ருநதமுள்ளிவகாயக்காலநிலைதவநதலதூபிஇடித்த
ழிக்ப்பட்டசை்பவை்ததகா்டர்பில்ருத்துத்ததரிவித்
ததபகாததஅவர்இவவகாறுததரிவித்தகார்.
அவர்தைலுை்ததரிவித்ததகாவது,
இப்தபகாதுஇடிக்ப்பட்டமுள்ளிவகாயக்காலநிலை
வுத்தூபியகாழ்பல்லைக்ழ்த்திலபணியகாறறி
முள்ளிவகாயக்காலிலத்காலைப்பட்டைகாணவர்்ள்,
விரிவுலரயகாைர்்ள்,ஊழியர்்ள்,பல்லைக்ழ்
சமூ்த்திைர்ைறறுை்அவர்்ளின்உ்றவு்ளுக்கா்
அலைக்ப்பட்டது.
ைகாணவர்்ள்,விரிவுலரயகாைர்்ள்,பல்லைக்ழ்
சமூ்த்திைர்எைஅலைத்துத்தரப்பிைருை்
இலணநததஅலதஅலைத்தகார்்ள்.அலத
நிர்மூைைகாக்தவண்டுை்என்்றஅரசின்உயர்தரப்பி
ைரின்அழுத்தங்லையடுத்துபல்லைக்ழ்நிர்வகா
்ை்,இரகாணுவப்பகாது்காப்பு்டன்அ்றறியிருக
கின்்றது.
்்டநத்காைங்ளிலதமிழ்ைக்ளுககுஇலழக்ப்
பட்டஅநீதி்ள்,அவர்்ள்மீதகாைபடுத்காலை்ள்
தபகான்்றவறறின்நிலைவு்லைமுழுலையகா்அ்றறி
வி்டதவண்டுை்என்பதுதறதபகாலதயஅரசகாங்த்தின்
நி்ழ்ச்சிநிரலிலமுககியஇ்டத்லதப்தபறறிருககின்
்றது.அதன்ஒருஅங்ைகா்த்தகான்முள்ளிவகாயக்கால
நிலைவுத்தூபிநிர்மூைைகாக்ப்படடுள்ைது.அரசகாங
்ை்முன்தைடுககுை்மி்வுை்ஆபத்தகாைதவலைத்
திட்டங்ளிலஇதுவுை்ஒன்று.இதுதபகான்்றபை
திட்டங்ள்இநதஅரசி்டை்இருப்பதகா்த்ததரி
கின்்றது.
இவவகா்றகாைதசயறபகாடு்ளின்மூைை்ஒருதபகாதுை்
நலதைண்ணத்லதஏறபடுத்திவி்டமுடியகாது.இது
இரகாணுவஒடுககுமுல்றயின்த்காரத்தின்தவளிப்பகா
்டகா்த்தகான்இருககின்்றது.அத்து்டன்எை்ைவரின்
பயத்தின்உச்ச்ட்டைகா்வுை்்காணப்படுகின்்றது.
இப்தபகாழுதுஇஙகுந்டப்பதுதவகுவிலரவிலசிங்
ைப்பகுதி்ளிலுை்ஏததகாஒருவிதத்திலநல்டதப்றப்
தபகாகின்்றதுஎன்பலதஎைதுசிங்ைசத்காதரசத்காத
ரி்ள்உணர்வகார்்ைகா்என்்றகார்.(எஇ)

தமிழ் மக்க ளின்....
தமிழர்்லைச்சீண்டுை்வல்யிலயகாழ்ப்
பகாணபல்லைக்ழத்திலுள்ைமுள்ளி
வகாயக்காலநிலைவி்டை்இரதவகாடு
இரவகா்இடித்துத்த்ர்க்ப்படடுள்ைலை
தபரதிர்ச்சிஅளிககி்றது.சிங்ைப்தபரிை
வகாதத்தகாலநி்ழ்த்தப்படடிருககுை்இநதக
த்காரச்சை்பவை்வன்லையகாைக்ண்்ட
ைத்திறகுரியது.
இவவகாறுதமிழ்த்தின்நகாை்தமிழர்
்டசியின்தலைலைஒருஙகிலணப்பகாைர்
சீைகான்ததரிவித்துள்ைகார்.
யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்த்தில
அலைக்ப்படடிருநதமுள்ளிவகாயக்கால
நிலைதவநதலதூபிதநறறுஇரவுஇடித்த
ழிக்ப்பட்டது.அதுததகா்டர்பகா்விடுத்
துள்ை்ண்்டைஅறிகல்யிதைதயஅவர்
இவவகாறுததரிவித்துள்ைகார்.
அவர்தைலுை்ததரிவித்துள்ைதகாவது
தபகார்முடிநது,அஙகுஅலைதி
திருை்பிவிட்டதுஎன்றுலரத்தவர்்ள்
இத்தல்யஅல்டயகாைஅழிப்புககுஎன்ை

பதிலதசகாலைப்தபகாகி்றகார்்ள்?அன்
ல்றககுயகாழ்நூை்ை்எரிக்ப்பட்டது,
இன்ல்றககுயகாழ்.பல்லைக்ழ்த்தி
லுள்ைநிலைவுைண்்டபை்அழிக்ப்படடி
ருககி்றது.ஒறல்றஇைஙல்ககுள்
சிங்ைர்்தைகாடுஇலணநதுதமிழர்்ள்
வகாழ்கி்றவலர,சிங்ைஆடசியகாைர்்ளுக
குககீழ்இருககின்்றவலரஎத்தலைஆடசி
ைகாறிைகாலுை்தமிழர்்ளுககுஇதுதகான்
நிலைஎன்பலதஇநதச்சை்பவத்தின்
வகாயிைகா்உை்த்தகார்உணர்நதுத்காள்ை
தவண்டுை்.
எங்ள்தைகாழிலயச்சிலதக்ைகாை்;
இைத்லதஅழிக்ைகாை்.உரிலை்லைப்
பறிக்ைகாை்.நிைங்லைஆககிரமிக்
ைகாை்.அ்டககுமுல்றலயஏவைகாை்.ஒடுககு
முல்றலயக்ட்டவிழ்த்துவி்டைகாை்.
பயங்ரவகாதி்தைைபழிசுைத்தைகாை்.
ஆைகால,எங்ள்உணர்வு்ளுககுஎநத
வலைகாதிக்த்தகாலுை்,தபரிைவகாதத்தகாலுை்
விைஙகி்டமுடியகாது.என்்றகார்.(எ–இ)
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்ை்டகாஒன்ரகாரிதயகாபிரை்்டன்ந்ரபிதகாபறறிக
தவகாலரர்பி்றவுண்ததரிவித்திருககி்றகார்.
தபகார்நிலைவி்டை்அழிக்ப்படுவலத்ை்டகாவுை்
சர்வததசசமூ்முை்தலையிடடுத்தடுக்தவண்டுை்
என்றுதைதுடுவீற்றர்பதிவிலஅவர்த்காரிகல்
விடுத்திருககி்றகார்.
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்த்தின்உள்தை
அலைநதிருநததபகாரிலஉயிரிழநதவர்்ளின்நிலை
வி்டை்புலத்டகாசர்த்காண்டுஇடித்தழிக்ப்பட்ட
சை்பவத்துககு்ை்டகாவில்ண்்டைங்ள்தவளி
யகாகிஉள்ைை.
ைக்ளின்வரைகாறல்றஅழித்துத்துல்டப்பதுஇை
அழிப்பின்ஒருபகுதிதயஎன்று
குறிப்பிடடிருககின்்ற்ை்டகாபிரை்்டன்ந்ர்வுன்சி
ைர்ஹர்கிரத்சிங,யகாழ்ப்பகாணச்சை்பவை்ததகா்டர்
பகா்ஆழ்நத்வலைலயதைதுடுவீற்றர்பதிவில

தவளியிடடிருககி்றகார்.
்ை்டகாவின்அரசியலவகாதியுை்ஒன்ரகாரிதயகா
ைகா்காணசட்டைன்்றத்தின்உறுப்பிைருைகாகிய
விஜயதணி்காசைை்இைஙல்அரசின்தசயலை
வன்லையகா்க்ண்டித்துஅறிகல்ஒன்ல்றவிடுத்தி
ருககி்றகார்.விஜயதணி்காசைை்ஸ்காபுதரகாறூஷ்
பகார்கபகுதிலயப்பிரதிநிதித்துவை்தசயயுை்்ை்டகா
வின்தமிழ்அரசியலபிரமு்ர்ஆவர்.
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலயஇரதவகாடு
இரவகா்இடித்தழித்ததசயலபுைை்தபயர்தமிழர்
்ள்ைத்தியிலத்காதிப்லபதைதைழச்தசயதுள்ைது.
அதறகுஎதிரகா்சமூ்வலைத்தைங்ளில்ண்்ட
ைப்பதிவு்ள்தவ்ைகா்ப்பரவிவருகின்்றை.
புைை்தபயர்தமிழர்அலைப்பு்ள்பைவுை்நிலைவி
்டை்அழிக்ப்பட்டலதக்ண்டித்துஅறிகல்்லை
தவளியிடடுவருகின்்றை.(எ–இ)
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்ழ்த்திலஅலைக்ப்படடிருநதமுள்ளிவகாயக்கால
நிலைதவநதலதூபிதநறறுஇரவு
இடித்தழிக்ப்பட்டது.இதுததகா்டர்பிலஅவர்தைது
டுவீற்றர்பக்த்திலபதிவிடடுள்ைபதிதவகான்றிதைதய
இவவகாறுகுறிப்பிடடுள்ைகார்.
இைஙல்யில2009ஆை்ஆண்டுஇ்டை்தபற்ற
முள்ளிவகாயக்காலஇறுதிக்ட்டப்தபகாரில
இரக்மின்றிகத்காலைப்பட்டபல்லைக்ழ்
ைகாணவர்்ள்ைறறுை்தபகாதுைக்ள்நிலைவகா்
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்வைகா்த்தில
அலைக்ப்படடிருநதநிலைவுத்தூபிஇரதவகாடு
இரவகா்இடிக்ப்பட்டலைதபரதிர்ச்சிலய
அளிககி்றது.உை்த்தமிழர்்லைப்தபருை்
தவதலையிலுை்ஆழ்த்தியுள்ைஇைஙல்அரசின்
இநதைகாபகாத்ச்தசயலுககுை்,அதறகுதுலணதபகாை
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்துலணதவநதருககுை்
எைது்டுலையகாை்ண்்டைங்லைத்ததரிவித்துக
த்காள்கித்றன்என்றுஅவர்பதிவிடடுள்ைகார்.(்றஇ)
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வகாைதிசீனிவகாசன்்வலைதவளியிட
டுள்ைகார்.தமிழ்ைக்ளுககுஅரசகாங்த்
தின்மீதகாைநை்பிகல்லயதைை்படுத்
துை்முயறசி்தைததலவஎன்று
இநதியதவளிவிவ்காரஅலைச்சர்
தைதுசமீபத்தியஇைஙல்விஜயத்தின்
தபகாதுதமிழர்்ள்குறித்து்ருத்து
தவளியிடடிருநதகார்எைவுை்அவர்
தைதுருவிற்றர்பக்த்திலபதிவிடடுள்
ைகார்.(்ற–இ)

தூபி அழிப் புச்...

வித்துள்ைகார்தமிழ்ப்தபரரசுக்டசியின்
தசயைகாைர்வ.த்ௌதைன்ததரிவித்துள்
ைகார்.யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்
வைகா்த்திலஉள்ைநிலைவுத்தூபிஇடிக
்ப்பட்டலைததகா்டர்பகா்தவளியிட
டுள்ை்ண்்டைஅறிகல்யிதைதயஅவர்
இவவகாறுததரிவித்துள்ைகார்.
அவர்தைலுை்ததரிவித்துள்ைதகாவது
எப்தபகாழுதுதைதநர்லையற்ற,அ்றைற்ற
முல்றயிலஇைப்படுத்காலைதசயயுை்
சிங்ைஅதி்காரவர்க்த்துககுஇநதச்தசயல
ஒன்றுை்புதிதலை.
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுச்சின்ைத்லத
அழித்துவிட்டகாலதமிழர்்ளின்ைைதிலி
ருககுை்நிலைவுசுவடு்லைஅழித்துவி்ட
ைகாை்என்றுநிலைககி்றகார்்ள்.வ்டக
கிதைகா,கிழககிதைகாஇருககின்்றஎை்இைத்
தின்இலையதலைமுல்றயிைரின்ைைதிலி
ருககுை்வலிமிகுநதயுத்தவடுக்லை
ஒருதபகாதுை்அழிக்முடியகாது.வரைகாறு
கூ்டசிைதநரங்ளிலைல்றக்ப்ப்டைகாை்
அறிவியலைஒருதபகாதுை்ைல்றக்வுை்
முடியகாதுைறுக்வுை்முடியகாதுஎன்பலத
யுை்,ஒவதவகாருவிலைககுை்எதிர்விலை
உண்டுஎன்பலதயுை்சிங்ைஆடசியகாைர்
ைைதிலநிலைவிலலவக்தவண்டுை்.என்
்றகார்.(எ–இ)
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பி.சி.ஆருக்கு ஒத் து ழைக்்காத
பணி யகா ள ரும் ்ழை யும் சுய த னிழை
யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணந்ர்நல்டபகாலதஅங்காடியிலவர்த்த்
நிலையை்ஒன்று,இன்றுதனிலைப்படுத்தப்படடு,அஙகு
்்டலையகாறறுை்3ஊழியர்்ளுை்குடுை்பங்ளு்டன்அவரவ
ரின்வீடு்ளிலசுயதனிலைப்படுத்தப்படடுள்ைைர்.பி.சி.
ஆர்.பரிதசகாதலைககுஒத்துலழப்புவழங்காத்காரணத்தகால
இநதந்டவடிகல்எடுக்ப்பட்டதுஎன்றுயகாழ்.ைகாந்ர
சு்காதகாரப்பிரிவுததரிவித்தது.்்டநதவகாரை்யகாழ்ப்பகாண
ந்ரநல்டபகாலதஅங்காடிவர்த்த்ர்்ள்அலைவருககுை்
பி.சி.ஆர்.பரிதசகாதலைதைறத்காள்ைப்பட்டது.எனினுை்,
தைறகுறித்தவர்த்த்நிலையத்திலபணிபுரிநதநபர்்ள்பி.சி.
ஆர்.பரிதசகாதலைககுஒத்துலழக்விலலைஎன்றுதைலுை்
ததரிவித்தைர்.(த–20)

முள்ளியவளையில் ததொடர்ச்சியொ்க
    ்களட்கள் உளடத்து திருட்டு!
முள்ளியவலை,இஜை.10
முள்ளியவலைபிரததசத்திலஅண்லைநகாள்்ைகா்்ல்ட்ள்உல்டக்ப்படடு
பணை்,தபகாருள்்ள்திரு்டப்படுகின்்றைஎன்றுமுள்ளியவலைதபகாலிஸநிலை
யத்திலமுல்றப்பகாடுதசயயப்படடுள்ைது.முள்ளியவலைதண்ணீரூறறுபகுதியி
லுை்,நீரகாவிப்பிடடிபகுதியிலுை்உள்ைவணி்நிலையங்ள்,நல்க்ல்ட்ள்
என்பைஇரவுதவலைஉல்டக்ப்படடுபணை்ைறறுை்தபகாருள்்ள்திருடடுப்தபகா
யுள்ைை.்்டநதஒருைகாத்காைப்பகுதியிலநகான்குவலரயகாை்ல்ட்ள்இவ
வகாறுஉல்டக்ப்படடுள்ைை.நகாடடிலஏறபடடுள்ைத்காதரகாைகாத்ததகாற்றகால
வியகாபகாரந்டவடிகல்்ள்தபரிதுை்பகாதிக்ப்படடுள்ைநிலையிலஇவவகா
்றகாைதிருடடுச்சை்பவங்ள்இ்டை்தபறறுள்ைைஎன்றுவர்த்த்ர்்ள்ததரிவித்த
ைர்.திருடடுச்சை்பவங்ள்ததகா்டர்பிலமுள்ளியவலைதபகாலிஸகார்விசகார
லண்லைதைறத்காண்டுவருகின்்றைர்.(ஐ–19)
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ைஹர சிழைக் ்லவரம்;
அரசுக்கு 6 க்காடி இைப்பு
த்காழுை்பு,ஜை.9

ைஹரசில்றச்சகாலையில்்டநத
நவை்பர்ைகாதை்29ை்தி்தி
இ்டை்தபற்றகுழப்பத்தகால
அரசகாங்த்துககுஆ்றலரக
த்காடிரூபகாஇழப்பு
ஏறபடடுள்ைதுஎைஅரச
வழக்றிஞர்நிஷகாரகாஜயரத்ை
நீதிைன்்றத்துககுததரிவித்துள்
ைகார்.்ைவரத்தில11ல்தி்ள்
உயிரிழநதைர்.அவர்்ளில
மூவரின்ச்டைங்லைஅரச
தசைவிலதபகாருத்தைகாைஇ்ட
தைகான்றிலஅ்டக்ை்தசயயு
ைகாறுவத்தலைநீதவகான்,
சு்காதகாரதசலவ்ள்பணிப்பகா
ைர்நகாய்த்துககுஉத்தர
விடடுள்ைகார்.அவர்்ளின்
உ்றவிைர்்ளுககுஅவர்்ைது
சையமுல்றப்படிஇறுதிக
கிரிலய்லைதைறத்காள்ை
அனுைதியளிககுைகாறுை்
உத்தரவி்டப்படடுள்ைது.
உயிரிழநதவர்்ளிலஇநத3
தபருககுை்த்காவிடததகாற்ற
விலலைஎைஉறுதிப்ப
டுத்தப்படடுள்ைது.(வ–இ)
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த்காழுை்பு,ஜை.9

ஈ.டி.ஐ.நிறுவைத்தின்முன்ைகாள்
பணிப்பகாைர்சலபஉறுப்பிைர்்ள்
நகாலவர்குற்றப்புைைகாயவுபிரிவகால
தநறறுமீண்டுை்
ல்துதசயயப்படடுள்ைைர்.ஜீவக்
எதிரிசிங்,அசங்எதிரிசிங்,தீபகா
எதிரிசிங்ைறறுை்நகாைக்எதிரிசிங்
ஆகிதயகாதரஇவவகாறுல்து
தசயயப்படடுள்ைைர்.சட்டைகாஅதிபர்
வழஙகியஉத்தரவுககுஅலையதவஇநத
நகாலவருை்ல்துதசயயப்படடுள்ைைர்
எைதபகாலிஸஊ்ட்ப்தபச்சகாைர்,பிரதி
தபகாலிஸைகாஅதிபர்அஜித்தரகாஹண
ததரிவித்தகார்.சுவர்ணைஹகால
நிறுவைத்திலஇ்டை்தபற்றநிதிதைகாசடி
ததகா்டர்பிலஇவர்்ள்இநதவகார
ஆரை்பத்திலல்துதசயயப்படடு
பிலணயிலவிடுவிக்ப்படடிருநதைர்.
இநநிலையிலஈ.டி.ஐ.நிறுவைத்தில
இ்டை்தபற்றநிதிதைகாசடிததகா்டர்பில
தறதபகாதுஅவர்்ள்மீைவுை்
ல்துதசயயப்படடுள்ைைர்.சநதத்
நபர்்ள்நகாலவலரயுை்த்காழுை்பு
த்காடல்டநீதவகான்நீதிைன்றில
முன்னிலைப்படுத்தந்டவடிகல்
எடுக்ப்படடுள்ைதுஎைஅவர்தைலுை்
ததரிவித்தகார்.(வ–இ)

த்காழுை்பு,ஜை.9

நகாடடின்பலதவறுபகுதி்ளில
்காலநல்ட்ளுககுஇல்டதயபரவி
வருை்லவரஸதநகாயததகா்டர்பில
ஆரகாயவதற்கா்அலைச்சின்
தசயைகாைரின்தலைலையிலகுழு
ஒன்றுநியமிக்ப்படடுள்ைது.

நகாடடில்காலநல்ட்ளுககுப்
பரவிவருை்லவரஸதநகாய
தறதபகாதுவலர14

ைகாவட்டங்ளிலபரவியுள்ைது
எைத்ததரியவநதுள்ைது.
கிளிதநகாச்சி,வவுனியகா,
அனுரகாதபுரை்,தபகாைநறுலவ
ைறறுை்குருநகா்லமுதைகாை
ைகாவட்டங்ளிலஇநதலவரஸ
அதி்ைவிலபரவியுள்ைதுஎை
்காலநல்டவைை்,பண்லண
அபிவிருத்தி,பகாலைறறுை்
முடல்டஆகியல்த்ததகாழில
துல்றஇரகாஜகாங்அலைச்சர்

டி.பிதஹரத்ததரிவித்துள்ைகார்.
தநகாயததகா்டர்பகாைத்வல்லை
உ்டைடியகா்வழஙகுைகாறு
அதி்காரி்ளுககுஅவர்
ஆதைகாசலைவழஙகியுள்ைகார்.
தைலுை்இதுததகா்டர்பிலஆரகாய
அநதஅலைச்சின்தசயைகாைரின்
தலைலையிலகுழுஒன்று
நியமிக்ப்படடுள்ைது.

(வ–இ)
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த்காழுை்பு,ஜை.9

நகாடடுைக்ளுககுஎதிர்வருை்
தபப்ரவரிைகாதை்நடுப்பகுதி
யிலஇருநதுத்காதரகாைகாத்
தடுப்பூசிலயதபறறுகத்காடுப்
பதறகுததலவயகாைந்டவடிகல்
்ள்முன்தைடுக்ப்படடுள்ைை
எைஇரகாஜகாங்அலைச்சர்
சுதர்ஷனிதபர்ைகாண்த்டகா
புள்தைததரிவித்தகார்.
தறதபகாலதயத்காதரகாைகாநிலை
ததகா்டர்பிலநகா்டகாளுைன்்றத்தில
தநறறுஇ்டை்தபற்றவிவகா
தத்தில்ைநதுத்காண்்டதபகாதத
அவர்இதலைத்ததரிவித்தகார்.
தடுப்பூசி்லைதபறறுக
த்காடுப்பதற்காைமுன்பதிவு்ள்
உை்சு்காதகாரஅலைப்பி்டை்
சைர்ப்பிக்ப்படடுள்ைை.
இநதியகாைறறுை்ரஷ்யகாவி்ட
மிருநதுத்காதரகாைகாத்தடுப்பூசி
்லைதபறறுகத்காள்வது
ததகா்டர்பிலுை்அரசு்வைை்
தசலுத்தியுள்ைதுஎைஅவர்
தைலுை்ததரிவித்தகார்.(வ–இ)

மாணவர்களுக்கு
விசேடபஸ்சேவவ
த்காழுை்பு,ஜை.9

தனிலைப்படுத்தப்பட்டபகுதி்ள்
தவிர்நதஏலையஇ்டங்ளில
உள்ைபகா்டசகாலை்ள்நகாலை
ைறுதிைை்திங்டகிழலைமீைத்
தி்றக்தீர்ைகானிக்ப்படடுள்ைை.

இலதக்ருத்திறத்காண்டு,
பகா்டசகாலைைகாணவர்்ளுக்கா்
‘சிசுதசரியபஸதசலவ’உள்ளிட்ட
தபகாககுவரத்துவசதி்ள்
முன்தைடுக்ப்ப்டவுள்ைை.

்்டநத்காைங்ளிலசுைகார்800சிசு
தசரியபஸதசலவ்ள்முன்தைடுக
்ப்பட்டைஎைஇைஙல்தபகாககு
வரத்துசலபயின்தலைவர்கிஙஸலி
ரணவக்ததரிவித்துள்ைகார்.(வ–இ)

வவுனியகாதரணிககுைை்்தணஸவித்தியகாையைகாண
வர்்ளுககுதஜர்ைன்சுர்்காடசித்திவிநகாய்ர்ஆைய
அ்றக்ட்டலையிைரகால்ற்றலஉப்ரணங்ள்வழங
்ப்படடுள்ைை.(ப)

க�ொலையில் முடிந்தது
க�ொத்துப் பிரச்சிலை
த்காழுை்பு,ஜை.9

ைத்து்ைதவலிைகாைகாவ
பகுதியில62வயதுதபண்
ஒருவர்தநறறுஅதி்காலை
தசகாகுசுவகா்ைத்தகால
தைகாதப்படடுத்காலை
தசயயப்படடுள்ைகார்.அநதப்
தபண்ணின்37வயதுை்ன்
ஏற்ைதவஉயிரிழநதநிலையில
இப்தபண்தறதபகாதுத்காலை
தசயயப்படடுள்ைகார்.

உயிரிழநதஅவரதுை்னின்
தசகாத்து்லைபிரித்துத்காள்வது
ததகா்டர்பிலஏறபட்ட
முரண்பகாடல்டயடுத்ததஇநத
த்காலைச்சை்பவை்இ்டை்
தபறறுள்ைதுஎைமுதற்ட்ட
விசகாரலணயிலததரிய
வநதுள்ைதுஎைதபகாலிஸஊ்ட
்ப்தபச்சகாைர்பிரதிதபகாலிஸைகா
அதிபர்அஜித்தரகாஹண
ததரிவித்துள்ைகார்.(வ–இ)
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திருத்காணைலை,ஜை.9

கிழககுைகா்காணத்திலுள்ை13
உள்ளூரகாடசிைன்்றங்ளின்
தலைவர்்ளுககுஅவர்்ளின்
அதி்காரத்லதப்பயன்படுத்தத்
தல்டவிதிக்ப்படடுள்ைது.

கிழககுைகா்காணஆளுநர்அநு
ரகாதகாயஹை்பத்தின்பணிப்பு
லரககுஅலையஇநதஅறிவித்
தலவிடுக்ப்படடுள்ைதுஎை
கிழககுைகா்காணஉள்ளூரகாடசி
ஆலணயகாைர்என்.ைணிவண்
ணன்ததரிவித்தகார்.வரவுதசை
வுத்திட்டை்ததகாற்டிக்ப்பட
்டலைைறறுை்சலபதவிசகாைர்
்ள்மீதகாைகுற்றச்சகாடடுஆகிய
வறறின்அடிப்பல்டயிலகிழககு
ைகா்காணத்திலுள்ைபிரததச
சலப்ள்,ந்ரசலப்ள்அ்டங்
ைகா்13உள்ளூரகாடசிைன்்றங்
ளின்தலைவர்்ளுககுஅவர்்ைது
அதி்காரத்லதப்பயன்படுத்தத்
தல்டவிதிக்ப்படடுள்ைது.
ஏ்றகாவூர்,அை்பகால்றஆகியந்ர

சலப்ளின்தலைவர்்ளுககுை்
தபகாத்துவில,இ்றக்காைை்,
பதியத்தைகாவ,ைண்முலை,
வகா்லர,வகாலழச்தசலை,
ஏ்றகாவூர்பறறு,தசருவிை,தை்பை
்காைை்,திருத்காணைலைபடடி
ணமுை்சூழலுை்,தைகாரதவவ
ஆகியபிரததசசலப்ளின்
தலைவர்்ளுககுதைஇநததல்ட
விதிக்ப்படடுள்ைது.இநதத்
தல்டஉத்தரவுததகா்டர்பகாை
விதச்டவர்த்தைகானிதவயி்டப்
ப்டவுள்ைது.அதுவலரசலப
அைர்வு்லைந்டத்தவுை்தவிசகா
ைர்்ள்தைதுஅதி்காரத்லதப்
பயன்படுத்தவுை்தல்டவிதிக்ப்
படடுள்ைது.இநதக்காைப்பகு
திககுள்எவவிதமூைதைதவலைத்
திட்டங்லைதயகாஅலைது
இைவசவிநிதயகா்ங்லைதயகா
தைறத்காள்ைகாதிருப்பலத
உறுதிப்படுத்திகத்காள்ளுைகாறுை்
உள்ளூரகாடசிைன்்றஅதி்காரி்
ளுககுகிழககுைகா்காணஆளுநர்
அறிவித்துள்ைகார்.(வ–இ)
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கிழககுைகா்காணஆளுநர்ந்டவடிகல்

தவகாஷிங்டன்,ஜை.9

உயிர்த்தஞகாயிறுத்தகாககுதலிலஐ.எஸ.ஐ.எஸ.பயங்ரவகாதத்லத
ஆதரித்தைர்எைககூறிஅதைரிக்நீதித்துல்ற,மூன்றுஇைஙல்
யர்்ளுககுஎதிரகா்குற்றச்சகாடல்டப்பதிவுதசயதுள்ைது.
தகாககுதல்ளின்பின்ைணியிலஇநதமூவருை்உள்ைைர்எை
அதைரிக்நீதித்துல்றதநறறுத்ததரிவித்துள்ைது.

மூவரிலதைகாஹைடதநௌபர்என்பவர்இைஙல்யிலஐ.
எஸ.ஐ.எஸ.அலைப்புக்கா்ஆடதசர்ப்புைறறுை்பயிறசி
யகாைரகா்தசயறபட்டவர்எைவுை்தைகாஹைடஅன்வர்
தைகாஹைடரிஸ்ன்என்பவர்தகாககுதல்ளிலபயன்படு
த்தப்பட்டகுண்டு்லைதயகாரிக்உதவிைகார்எைவுை்
அஹைடமிலஹகான்ஹயத்துதைகாஹைடஎன்பவர்தகாககு
தலிலதபகாலிஸஅதி்காரிஒருவலரகத்கான்்றகார்என்றுை்
அதைரிக்நீதித்துல்றததரிவித்துள்ைது.இவர்்ள்தவளி
நகாடடுப்பயங்ரவகாதஅலைப்புககுதபகாருள்ஆதரவுவழஙகி
ைர்எைவுை்அதைரிக்காகுற்றை்சகாடடியுள்ைது.(வ–இ)
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கூருவதற்கா்யகாழ்.பல்லைக்ழ்த்திலஅலைக்ப்
பட்டதுதகான்முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுச்சின்ைை்.
இரகாணுவப்பகாது்காப்பு்டன்அலதநிர்மூைைகாககுவது
தமிழ்ைக்ளின்உணர்வு்லைநசுககுவதறகுஒப்பகா
ைது.
இவவகாறுதமிழ்ைக்ள்ததசியககூட்டணியின்
தலைவருை்,யகாழ்.ைகாவட்டநகா்டகாளுைன்்றஉறுப்பிை
ருைகாைசி.வி.விகதைஸவரன்ததரிவித்தகார்.
யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்த்திலஅலைக்ப்படடி
ருநதமுள்ளிவகாயக்காலநிலைதவநதலதூபிஇடித்த
ழிக்ப்பட்டசை்பவை்ததகா்டர்பில்ருத்துத்ததரிவித்
ததபகாததஅவர்இவவகாறுததரிவித்தகார்.
அவர்தைலுை்ததரிவித்ததகாவது,
இப்தபகாதுஇடிக்ப்பட்டமுள்ளிவகாயக்காலநிலை
வுத்தூபியகாழ்பல்லைக்ழ்த்திலபணியகாறறி
முள்ளிவகாயக்காலிலத்காலைப்பட்டைகாணவர்்ள்,
விரிவுலரயகாைர்்ள்,ஊழியர்்ள்,பல்லைக்ழ்
சமூ்த்திைர்ைறறுை்அவர்்ளின்உ்றவு்ளுக்கா்
அலைக்ப்பட்டது.
ைகாணவர்்ள்,விரிவுலரயகாைர்்ள்,பல்லைக்ழ்
சமூ்த்திைர்எைஅலைத்துத்தரப்பிைருை்
இலணநததஅலதஅலைத்தகார்்ள்.அலத
நிர்மூைைகாக்தவண்டுை்என்்றஅரசின்உயர்தரப்பி
ைரின்அழுத்தங்லையடுத்துபல்லைக்ழ்நிர்வகா
்ை்,இரகாணுவப்பகாது்காப்பு்டன்அ்றறியிருக
கின்்றது.
்்டநத்காைங்ளிலதமிழ்ைக்ளுககுஇலழக்ப்
பட்டஅநீதி்ள்,அவர்்ள்மீதகாைபடுத்காலை்ள்
தபகான்்றவறறின்நிலைவு்லைமுழுலையகா்அ்றறி
வி்டதவண்டுை்என்பதுதறதபகாலதயஅரசகாங்த்தின்
நி்ழ்ச்சிநிரலிலமுககியஇ்டத்லதப்தபறறிருககின்
்றது.அதன்ஒருஅங்ைகா்த்தகான்முள்ளிவகாயக்கால
நிலைவுத்தூபிநிர்மூைைகாக்ப்படடுள்ைது.அரசகாங
்ை்முன்தைடுககுை்மி்வுை்ஆபத்தகாைதவலைத்
திட்டங்ளிலஇதுவுை்ஒன்று.இதுதபகான்்றபை
திட்டங்ள்இநதஅரசி்டை்இருப்பதகா்த்ததரி
கின்்றது.
இவவகா்றகாைதசயறபகாடு்ளின்மூைை்ஒருதபகாதுை்
நலதைண்ணத்லதஏறபடுத்திவி்டமுடியகாது.இது
இரகாணுவஒடுககுமுல்றயின்த்காரத்தின்தவளிப்பகா
்டகா்த்தகான்இருககின்்றது.அத்து்டன்எை்ைவரின்
பயத்தின்உச்ச்ட்டைகா்வுை்்காணப்படுகின்்றது.
இப்தபகாழுதுஇஙகுந்டப்பதுதவகுவிலரவிலசிங்
ைப்பகுதி்ளிலுை்ஏததகாஒருவிதத்திலநல்டதப்றப்
தபகாகின்்றதுஎன்பலதஎைதுசிங்ைசத்காதரசத்காத
ரி்ள்உணர்வகார்்ைகா்என்்றகார்.(எஇ)

தமிழ் மக்க ளின்....
தமிழர்்லைச்சீண்டுை்வல்யிலயகாழ்ப்
பகாணபல்லைக்ழத்திலுள்ைமுள்ளி
வகாயக்காலநிலைவி்டை்இரதவகாடு
இரவகா்இடித்துத்த்ர்க்ப்படடுள்ைலை
தபரதிர்ச்சிஅளிககி்றது.சிங்ைப்தபரிை
வகாதத்தகாலநி்ழ்த்தப்படடிருககுை்இநதக
த்காரச்சை்பவை்வன்லையகாைக்ண்்ட
ைத்திறகுரியது.
இவவகாறுதமிழ்த்தின்நகாை்தமிழர்
்டசியின்தலைலைஒருஙகிலணப்பகாைர்
சீைகான்ததரிவித்துள்ைகார்.
யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்த்தில
அலைக்ப்படடிருநதமுள்ளிவகாயக்கால
நிலைதவநதலதூபிதநறறுஇரவுஇடித்த
ழிக்ப்பட்டது.அதுததகா்டர்பகா்விடுத்
துள்ை்ண்்டைஅறிகல்யிதைதயஅவர்
இவவகாறுததரிவித்துள்ைகார்.
அவர்தைலுை்ததரிவித்துள்ைதகாவது
தபகார்முடிநது,அஙகுஅலைதி
திருை்பிவிட்டதுஎன்றுலரத்தவர்்ள்
இத்தல்யஅல்டயகாைஅழிப்புககுஎன்ை

பதிலதசகாலைப்தபகாகி்றகார்்ள்?அன்
ல்றககுயகாழ்நூை்ை்எரிக்ப்பட்டது,
இன்ல்றககுயகாழ்.பல்லைக்ழ்த்தி
லுள்ைநிலைவுைண்்டபை்அழிக்ப்படடி
ருககி்றது.ஒறல்றஇைஙல்ககுள்
சிங்ைர்்தைகாடுஇலணநதுதமிழர்்ள்
வகாழ்கி்றவலர,சிங்ைஆடசியகாைர்்ளுக
குககீழ்இருககின்்றவலரஎத்தலைஆடசி
ைகாறிைகாலுை்தமிழர்்ளுககுஇதுதகான்
நிலைஎன்பலதஇநதச்சை்பவத்தின்
வகாயிைகா்உை்த்தகார்உணர்நதுத்காள்ை
தவண்டுை்.
எங்ள்தைகாழிலயச்சிலதக்ைகாை்;
இைத்லதஅழிக்ைகாை்.உரிலை்லைப்
பறிக்ைகாை்.நிைங்லைஆககிரமிக்
ைகாை்.அ்டககுமுல்றலயஏவைகாை்.ஒடுககு
முல்றலயக்ட்டவிழ்த்துவி்டைகாை்.
பயங்ரவகாதி்தைைபழிசுைத்தைகாை்.
ஆைகால,எங்ள்உணர்வு்ளுககுஎநத
வலைகாதிக்த்தகாலுை்,தபரிைவகாதத்தகாலுை்
விைஙகி்டமுடியகாது.என்்றகார்.(எ–இ)

¶¦ÂzxçÅçB °sªVKD...

்ை்டகாஒன்ரகாரிதயகாபிரை்்டன்ந்ரபிதகாபறறிக
தவகாலரர்பி்றவுண்ததரிவித்திருககி்றகார்.
தபகார்நிலைவி்டை்அழிக்ப்படுவலத்ை்டகாவுை்
சர்வததசசமூ்முை்தலையிடடுத்தடுக்தவண்டுை்
என்றுதைதுடுவீற்றர்பதிவிலஅவர்த்காரிகல்
விடுத்திருககி்றகார்.
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்த்தின்உள்தை
அலைநதிருநததபகாரிலஉயிரிழநதவர்்ளின்நிலை
வி்டை்புலத்டகாசர்த்காண்டுஇடித்தழிக்ப்பட்ட
சை்பவத்துககு்ை்டகாவில்ண்்டைங்ள்தவளி
யகாகிஉள்ைை.
ைக்ளின்வரைகாறல்றஅழித்துத்துல்டப்பதுஇை
அழிப்பின்ஒருபகுதிதயஎன்று
குறிப்பிடடிருககின்்ற்ை்டகாபிரை்்டன்ந்ர்வுன்சி
ைர்ஹர்கிரத்சிங,யகாழ்ப்பகாணச்சை்பவை்ததகா்டர்
பகா்ஆழ்நத்வலைலயதைதுடுவீற்றர்பதிவில

தவளியிடடிருககி்றகார்.
்ை்டகாவின்அரசியலவகாதியுை்ஒன்ரகாரிதயகா
ைகா்காணசட்டைன்்றத்தின்உறுப்பிைருைகாகிய
விஜயதணி்காசைை்இைஙல்அரசின்தசயலை
வன்லையகா்க்ண்டித்துஅறிகல்ஒன்ல்றவிடுத்தி
ருககி்றகார்.விஜயதணி்காசைை்ஸ்காபுதரகாறூஷ்
பகார்கபகுதிலயப்பிரதிநிதித்துவை்தசயயுை்்ை்டகா
வின்தமிழ்அரசியலபிரமு்ர்ஆவர்.
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுத்தூபிலயஇரதவகாடு
இரவகா்இடித்தழித்ததசயலபுைை்தபயர்தமிழர்
்ள்ைத்தியிலத்காதிப்லபதைதைழச்தசயதுள்ைது.
அதறகுஎதிரகா்சமூ்வலைத்தைங்ளில்ண்்ட
ைப்பதிவு்ள்தவ்ைகா்ப்பரவிவருகின்்றை.
புைை்தபயர்தமிழர்அலைப்பு்ள்பைவுை்நிலைவி
்டை்அழிக்ப்பட்டலதக்ண்டித்துஅறிகல்்லை
தவளியிடடுவருகின்்றை.(எ–இ)
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்ழ்த்திலஅலைக்ப்படடிருநதமுள்ளிவகாயக்கால
நிலைதவநதலதூபிதநறறுஇரவு
இடித்தழிக்ப்பட்டது.இதுததகா்டர்பிலஅவர்தைது
டுவீற்றர்பக்த்திலபதிவிடடுள்ைபதிதவகான்றிதைதய
இவவகாறுகுறிப்பிடடுள்ைகார்.
இைஙல்யில2009ஆை்ஆண்டுஇ்டை்தபற்ற
முள்ளிவகாயக்காலஇறுதிக்ட்டப்தபகாரில
இரக்மின்றிகத்காலைப்பட்டபல்லைக்ழ்
ைகாணவர்்ள்ைறறுை்தபகாதுைக்ள்நிலைவகா்
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்வைகா்த்தில
அலைக்ப்படடிருநதநிலைவுத்தூபிஇரதவகாடு
இரவகா்இடிக்ப்பட்டலைதபரதிர்ச்சிலய
அளிககி்றது.உை்த்தமிழர்்லைப்தபருை்
தவதலையிலுை்ஆழ்த்தியுள்ைஇைஙல்அரசின்
இநதைகாபகாத்ச்தசயலுககுை்,அதறகுதுலணதபகாை
யகாழ்ப்பகாணப்பல்லைக்ழ்துலணதவநதருககுை்
எைது்டுலையகாை்ண்்டைங்லைத்ததரிவித்துக
த்காள்கித்றன்என்றுஅவர்பதிவிடடுள்ைகார்.(்றஇ)
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வகாைதிசீனிவகாசன்்வலைதவளியிட
டுள்ைகார்.தமிழ்ைக்ளுககுஅரசகாங்த்
தின்மீதகாைநை்பிகல்லயதைை்படுத்
துை்முயறசி்தைததலவஎன்று
இநதியதவளிவிவ்காரஅலைச்சர்
தைதுசமீபத்தியஇைஙல்விஜயத்தின்
தபகாதுதமிழர்்ள்குறித்து்ருத்து
தவளியிடடிருநதகார்எைவுை்அவர்
தைதுருவிற்றர்பக்த்திலபதிவிடடுள்
ைகார்.(்ற–இ)
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வித்துள்ைகார்தமிழ்ப்தபரரசுக்டசியின்
தசயைகாைர்வ.த்ௌதைன்ததரிவித்துள்
ைகார்.யகாழ்ப்பகாணை்பல்லைக்ழ்
வைகா்த்திலஉள்ைநிலைவுத்தூபிஇடிக
்ப்பட்டலைததகா்டர்பகா்தவளியிட
டுள்ை்ண்்டைஅறிகல்யிதைதயஅவர்
இவவகாறுததரிவித்துள்ைகார்.
அவர்தைலுை்ததரிவித்துள்ைதகாவது
எப்தபகாழுதுதைதநர்லையற்ற,அ்றைற்ற
முல்றயிலஇைப்படுத்காலைதசயயுை்
சிங்ைஅதி்காரவர்க்த்துககுஇநதச்தசயல
ஒன்றுை்புதிதலை.
முள்ளிவகாயக்காலநிலைவுச்சின்ைத்லத
அழித்துவிட்டகாலதமிழர்்ளின்ைைதிலி
ருககுை்நிலைவுசுவடு்லைஅழித்துவி்ட
ைகாை்என்றுநிலைககி்றகார்்ள்.வ்டக
கிதைகா,கிழககிதைகாஇருககின்்றஎை்இைத்
தின்இலையதலைமுல்றயிைரின்ைைதிலி
ருககுை்வலிமிகுநதயுத்தவடுக்லை
ஒருதபகாதுை்அழிக்முடியகாது.வரைகாறு
கூ்டசிைதநரங்ளிலைல்றக்ப்ப்டைகாை்
அறிவியலைஒருதபகாதுை்ைல்றக்வுை்
முடியகாதுைறுக்வுை்முடியகாதுஎன்பலத
யுை்,ஒவதவகாருவிலைககுை்எதிர்விலை
உண்டுஎன்பலதயுை்சிங்ைஆடசியகாைர்
ைைதிலநிலைவிலலவக்தவண்டுை்.என்
்றகார்.(எ–இ)
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பி.சி.ஆருக்கு ஒத் து ழைக்்காத
பணி யகா ள ரும் ்ழை யும் சுய த னிழை
யகாழ்ப்பகாணை்,ஜை.9
யகாழ்ப்பகாணந்ர்நல்டபகாலதஅங்காடியிலவர்த்த்
நிலையை்ஒன்று,இன்றுதனிலைப்படுத்தப்படடு,அஙகு
்்டலையகாறறுை்3ஊழியர்்ளுை்குடுை்பங்ளு்டன்அவரவ
ரின்வீடு்ளிலசுயதனிலைப்படுத்தப்படடுள்ைைர்.பி.சி.
ஆர்.பரிதசகாதலைககுஒத்துலழப்புவழங்காத்காரணத்தகால
இநதந்டவடிகல்எடுக்ப்பட்டதுஎன்றுயகாழ்.ைகாந்ர
சு்காதகாரப்பிரிவுததரிவித்தது.்்டநதவகாரை்யகாழ்ப்பகாண
ந்ரநல்டபகாலதஅங்காடிவர்த்த்ர்்ள்அலைவருககுை்
பி.சி.ஆர்.பரிதசகாதலைதைறத்காள்ைப்பட்டது.எனினுை்,
தைறகுறித்தவர்த்த்நிலையத்திலபணிபுரிநதநபர்்ள்பி.சி.
ஆர்.பரிதசகாதலைககுஒத்துலழக்விலலைஎன்றுதைலுை்
ததரிவித்தைர்.(த–20)

முள்ளியவளையில் ததொடர்ச்சியொ்க
    ்களட்கள் உளடத்து திருட்டு!
முள்ளியவலை,இஜை.10
முள்ளியவலைபிரததசத்திலஅண்லைநகாள்்ைகா்்ல்ட்ள்உல்டக்ப்படடு
பணை்,தபகாருள்்ள்திரு்டப்படுகின்்றைஎன்றுமுள்ளியவலைதபகாலிஸநிலை
யத்திலமுல்றப்பகாடுதசயயப்படடுள்ைது.முள்ளியவலைதண்ணீரூறறுபகுதியி
லுை்,நீரகாவிப்பிடடிபகுதியிலுை்உள்ைவணி்நிலையங்ள்,நல்க்ல்ட்ள்
என்பைஇரவுதவலைஉல்டக்ப்படடுபணை்ைறறுை்தபகாருள்்ள்திருடடுப்தபகா
யுள்ைை.்்டநதஒருைகாத்காைப்பகுதியிலநகான்குவலரயகாை்ல்ட்ள்இவ
வகாறுஉல்டக்ப்படடுள்ைை.நகாடடிலஏறபடடுள்ைத்காதரகாைகாத்ததகாற்றகால
வியகாபகாரந்டவடிகல்்ள்தபரிதுை்பகாதிக்ப்படடுள்ைநிலையிலஇவவகா
்றகாைதிருடடுச்சை்பவங்ள்இ்டை்தபறறுள்ைைஎன்றுவர்த்த்ர்்ள்ததரிவித்த
ைர்.திருடடுச்சை்பவங்ள்ததகா்டர்பிலமுள்ளியவலைதபகாலிஸகார்விசகார
லண்லைதைறத்காண்டுவருகின்்றைர்.(ஐ–19)


