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சுகா �ார்த திணைக்க ளம் அறி விப்பு
வவுனியா,ஜனவரி12

வவுனியாநகரிலுள்ள19கிராமஅலுவலர்
பிரிவுகள்ளஉடனடியாகமுடக்குவதற்கு

நடவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.அதிகரித்து
வரும்ககாரரானாத்கதாற்்ா்ளர்கள்ளஅடுத்து
இநதநடவடிக்ளகஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வவுனிோ,ஜன.12
வவுனிோமருத்துவம் னபபைணிோ்ளர்களுககு
யமறசகாள்்ளபபைட்ைஅன்டிசஜன்பைரியோத
்னயில்மூவருககுசதாறறுஇருபபைது
உறுதிசேய்ேபபைட்டுள்்ளது.இவர்களுககு
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வவுனியாவில்
4பேருக்கு
த�ாற்று

வவுனிோ,ஜன.12
வவுனிோவில்யமலும்�ான்கு
யபைருககுஇன்றுமதிேம்சகாயரா
னாத்சதாறறுஉறுதிசேய்
ேபபைட்டுள்்ளது.கைந்த

நீதி்மன்றஅவ்மதிப்பு
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சகாழும்பு,ஜன.12
இலங்்கயில்சபைரும்பைாலான
நீதிபைதிகள்மறறும்ேட்ைத்தரணிகள்
ஊைல்யமாேடிநி்்றந்தவர்கள்என்று
நீதிமன்்்ற,நீதித்து் ்ற்ேஅவமதிக
கும்வ்கயில்கருத்துசவளியிட்ை
குற்றச்ோட்டில்ஐககிேமககள்
ேகதியின்�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்ரஞேன்ராம�ாேக
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ோழபபைாணம்,ஜனவரி12
ம்ைவரபயபைாகின்்றது.உடுபபுமாறறுவதறகு
இைம்தாருங்கள்என்றுயகட்ைசபைண,வீட்டிலி
ருந்த�்கக்்ளதிருடிச்சேன்றுள்்ளார்.வீட்ைார்
சபைணணின்�ைத்்தயில்ேந்யதகம்ைந்து

ோழபபைாணம்,ஜன.12
புதிதாகஅ்மககபபைைவுள்்ளதூபிசதாைர்
பில்உரிேதரபபுககளுைன்கலந்து் ரோ
ைபபைடும்.அந்தத்தூபிநிச்ேேமாகபசபைே
்ரகசகாணடிருககும்.இவவாறுோழபபைா
ணபபைல்க் லககைகத்து்ணயவந்தர்சிறி
ேறகுணராஜாசதரிவித்தார்.
ஆங்கிலஊைகம்ஒன்றுககுது்ணயவந்தர்
வைங்கிேசேவவியில்,இடிககபபைட்ை
நி்னவுத்தூபி்ேமீ்ளககட்டி
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சநரெ�த்து்டனர�ளவிஎழுப்புகி்றது
ெமிழ்சிவில்சமூ�அம்மய்ம்

ோழபபைாணம்,ஜன.12
ோழபபைாணபபைல்க் லககைகத்து்ணயவந்
தர்நி்னவுத்தூபிஅழிககபபைட்ைஇைத்தி
யலயேமீ்ளஅத்னஅ்மபயபைன்எனச்சோல்லி
அடிககல்�ாட்டியிருபபை்த�ாம்�ம்பைத்
தோராகஇல்்ல.இனபபைடுசகா் ல்ே
நி்னவுகூரும்தூபி்ேநீககிபைல்க் லககைக
மானிேஆ்ணககுழுவின்த்லவர்குறிப
பிட்ைதுயபைால'ேமாதானத்தூபியோ'
அல்லது'யபைார்சவறறிதூபியோ'
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நிமனவுத்தூபிஅம்மப்பு

உரியதரபபினரு்டன
்கலந்துகரயா்டபபைடும்

துணை மவந்�ர் 
�க வல்
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ோழபபைாணம்,ஜன.12
ோழபபைாணமாவட்ைத்
தில்இன்றுகா்ல8
மணியுைன்முடிவ் ைந்த
24மணிய�ரத்தில்149.3
மில்லிமீற்றர்ம்ைவீழச்சி
பைதிவாகியுள்்ளதுஎன
வளிமணைலவிேல்
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ோழபபைாணம்,ஜன.12
சதாைர்ம்ைகாரண
மாகஇன்றுமதிேம்
வ்ரயில்358குடும்பைங்
க் ்ளச்யேர்ந்தஆயிரத்து
47யபைர்பைாதிககபபைட்டுள்
்ளதாகவும்,57வீடுகள்
பைகுதிே்ளவில்யேதம் ைந்
துள்்ளனர்எனவும்ோழப
பைாணமாவட்ைச்சேேலக
தகவல்கள்சதரிவிககின்
்றன.(ஒ,இ)
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ோழபபைாணம்,ஜன.12
எதிர்வரும்சபைபரவரிமாதம்26ஆம்மறறும்
27ஆம்திகதிகளில்�்ைசபை்றவுள்்ளகச்ேத்தீவு
புனிதஅந்யதானிோர்யதவாலேதிருவிைா
வில்இந்திேஇலங்்கபைகதர்களுககு 2

2
3

கிளிச�ாச்சி,ஜன.12
கிளிச�ாச்சிமாவட்ைத்தில்உள்்ளஅ்னத்துநீர்பபைாேனக
கு்ளங்களும்வான்பைாய்கின்்றன.அந்தவ் கயில்
இர் ணமடுகு்ளம்,கல்மடுககு்ளம்,அககராேன்
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ோழபபைாணம்,ஜன.12
இலங்்கககுசதன்கிைகயக
வங்கா்ளவிரிகுைாவில்
உருவாகியுள்்ளகாற்ற
ழுத்ததாழவுநி்ல

வானபா யகின்ை
கிளிஜோ்சசி குளங்கள்

*இரளைமடுவின்14வான்கதவுகளும்தி்பபு
*தாழ்நிலப்பகுதிமக்களுக்குகவள்ளஎச்சரிக்ளக
*அவதானத்துடன்க்சயற்்படுமாறுரகாரிக்ளக
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112யபைர்கைந்தஒருவாரத்தினுள்சதாற்றா
்ளர்க்ளாகஅ்ைோ்ளம்காணபபைட்டுள்்ள
நி்லயில்இந்த�கர்வுயமறசகாள்்ளபபைட்
டுள்்ளது.யமலும்2ஆயிரம்யபைருககு
யமறசகாள்்ளபபைட்டுள்்ளபி.சி.ஆர்.யோத
்னயின்முடிவுக் ்ளபசபைாறுத்துமாவட்
ைம்முழுவ் தயும்முைககுவதாஇல்
்லோஎன்பைதுதீர்மானிககபபைடும்என்று
அறிவிககபபைட்டுள்்ளது.
வவுனிோமாவட்ைச்சேேலகத்தில்
சகாயரானாதடுபபுச்சேேலணியின்
கூட்ைம்இன்றுகா்லஇைம்சபைற்றது.
இந்தககூட்ைம்சதாைர்பில்கருத்துத்
சதரிவித்தவவுனிோபிராந்திேசுகாதார
யே்வகள்பைணிபபைா்ளர்மருத்துவர்மயகந்
திரன்,வவுனிோபிரயதேசேேலர்பிரிவில்
19கிராமஅலுவலர்பிரிவுகளில்முழு் ம
ோனமுைககத்்தயமறசகாள்ளுமாறு
மாவட்ைச்சேேலருககுபைரிந்து் ரத்துள்
ய்ளாம்.ஏ9வீதியில்ச�ாச்சியமாட்்ை

பைாலம்மறறும்இரட்்ைசபைரிேகு்ளம்
பைகுதியில்அ்மந்துள்்ள�கரே்பையின்
வரயவறபுவ்்ளவு,மன்னார்வீதியில்
ச�ளுககு்ளம்சபைாலிஸநி்லேம்,பூந்
யதாட்ைம்ேந்தி,மாமடுேந்திஆகிே
பைகுதிகள்சபைாலிஸாரால்முைககபபைடும்.
வவுனிோ�கருககுஉள்ய்ளவரும்சபைாது
மககளுககுத்ைவிதிககபபைடும்.இன்றிலி
ருந்துஇரணடுகிை் மகளுககுஇந்த
�்ைமு்்றநீடிககும்.அவேரயத்வகள்,
அத்திோவசிேயத்வகள்,அரேஊழிேர்
கள்வந்துசேல்வதறகுஅனுமதிவைங்கபபை
டும்.சவளிமாவட்ைங்களிலிருந்துவரு்க
தரும்யபைருந்துகள்,முைககபபைகுதிககுள்
நிறுத்தாமல்சேல்வதறகுஉத்தரவிைபபைட்
டுள்்ளது,என்்றார்.
இதறகுஅ்மவாகவீதித்த்ைகள்அ்மக
கபபைட்டுபிரயதேங்கள்ய�றறுமா்ல3
மணியிலிருந்யதசபைாலிஸாரால்முைககப
பைட்டுள்்ளன.(ஒ,110)

Ö«õ| kV«ºïÓÂz.... அ்மககபபைைலாம்என்று�ாம்அஞசுகிய்றாம்.�ாம்எபபைடி
எவவாறுஎத்னநி்னவுகூரயவணடும்என்பைத்ன�ாயம
தீர்மானிககயவணடும்.இருந்ததூபிஇருந்தவாய்றமீ்ளஅ்மக
கபபைையவணடும்.யவச்றந்ததீர்வும்திணிபயபைதவிர
யவச்றான்றும்இல்்லஎன்பை்ததமிழசிவில்ேமூகஅ்மேம்
சுட்டிககாட்டியுள்்ளது.ோழபபைாணபபைல்க் லககைகத்தில்
அ்மந்திருந்தமுள்ளிவாய்ககாலில்சகால்லபபைட்ைசபைாதுமக
களின்நி்னவுச்சின்னம்அழிககபபைட்ை்மசதாைர்பைாகத்
தமிழசிவில்ேமூகஅ்மேத்தின்இ்ணபயபைச்ோ்ளர்களின்
ஒபபைத்துைன்சவளியிைபபைட்ைஅறிக்கயியலயேயமறகணை
வாறுகூ்றபபைட்டுள்்ளது.
அதில்குறிபபிைபபைட்டுள்்ளதாவது:
இந்தநி்னவுச்சின்னஅழிபபுககுமூலகாரணமாகஇருபபைவர்
கள்யபைரினவாதஅரசும்,அதன்ஆயுதபபை்ைகளும்,அதன்
கருத்திேறபை்ைகளில்ஒன்்றானபைல்க் லககைகமானிேங்கள்
ஆ்ணககுழுவும்என்பை்தமிகுந்தகணைனத்துைன்சுட்டிக
காட்டுகி்றது.
பைாதிககபபைட்ைமககளின்உணர்வுக்்ளயமலும்கடு் மோகப
பைாதித்து,எதிர்பைாராதவி்்ளவுக்்ளஏறபைடுத்தககூடிேஇந்த
விைேத்தில்,விரிவானபைல்க் லககைகேமூகம்உள்ளிட்ை
தரபபினருைன்உ்ரோடி,ஆயலாே் னக் ்ளபசபைறறுஇவவிை
ேத்்தக்கோணடிருககயவணடிேது்ணயவந்தரும்,
பைல்க் லககைகநிர்வாகத்தினரும்,குறுகிேசுேஇலாபைங்களின்
அடிபபை் ையில்அநீதிோ்ளர்களின்்கபபைா் வக்ளாகமாறி,
அவர்களின்ய�ாககங்க்்ளநி்்றயவறறிேதுமட்டுமல்லாது
அதறகானநிோேபபைடுத்தல்க் ்ளயும்,கருத்திேல்
விோககிோனங்க் ்ளயும்வைங்கிே்தஒருேமூகஅநீதிச்
சேேறபைாைாகககருதிமிகவன்்மோகககணடிககி்றது.
தமதுவார்த்்தக்ளாலும்சேேல்க்ளாலும்தமதுசோந்த
ேமூகத்தின்உணர்வுக் ்ளககாேபபைடுத்திேது்ணயவந்தரும்,
பைதிவா்ளரும்மககளிைம்நிபைந்த் னேற்ற,பைகிரங்கமன்னிப
்பைகயகாரயவணடும்எனஎதிர்பைார்ககி்றது.
நி்னவுகூரும்உரி்மஒருஅடிபபை்ைமனிதஉரி்ம.
அத்னமீ்ளநி்லநிறுத்துவதறகுத்யத்வோனஅ்னத்து
அ்றவழிச்சேேறபைாடுகளிலும்சதாைர்ச்சிோகஈடுபைையவண
டும்எனத்தனி�பைர்கள்,ேமூகநிறுவனங்கள்,அரசிேறகட்சி
கள்எனஅ்னவ் ரயும்யவணடிகசகாள்கி்றது.
எமதுபைாவ் னபசபைாருள்கள்,பைணபைாட்டுநிகழவுகள்,க்ல
இலககிேமுேறசிகள்எனஅ்னத்துவழிமு் ்றகளூைாகவும்,
குறியீட்டுவடிவில்எமதுநி்னவுகூர்தலும்,நி்னவுகூரும்
உரி் மககானயபைாராட்ைமும்முன்சனடுககபபைையவணடும்
எனஅவாவிநிறகி்றது.தமிழஅரசிேல்கட்சிகள்,கட்சிோர்
அரசிேறசேேறபைாடுகளுககுயமலாக,எமதுயதசிேஇனத்தின்
மீதுபிரயோகிககபபைடும்அ்னத்துஅைககுமு்்றகளுககு
எதிராகவும்,ேரிநிகர்ேமானமாகஇந்த�ாட்டில்வாழவதற
கானஉரி் மகளுககாகவும்,சபைாதுவானயவ்லத்திட்ை
சமான்்்றஉருவாககிமுன்சனடுககயவணடும்எனவும்
யவணடிகசகாள்கி்றது,என்றுள்்ளது.(ஒ,5)

¼ÃVì Øku¤Ý #¸BV....

அ்மதிககானநி்னவுத்தூபிோகஅறிவிககமுடிவு
சேய்து்ளய்ளாம்.புதிேதூபிபை்ைே்தயபைான்ய்ற
அ்மபபில்ஒத்திருககும்.ஆனால்பைதிவுகளில்அ்ம
திககானதூபிோகஅ்ைககபபைடும்.எனினும்குறித்த
தூபிோனதுஅ்மதிககானதூபிோயபைார்நி்னவுத்
தூபிோஎன்றுஅறிவிககும்எந்தசவாருஎழுத்தும்
இருககாது,என்றுகுறிபபிட்ைதாகஅந்தச்சேவவியில்
கூ்றபபைட்டிருந்தது.
இதுசதாைர்பில்து்ணயவந்த்ரசதாைர்பு
சகாணடுயகட்ையபைாது,தூபிஅ்மபபைதுசதாைர்
பில்உரிேதரபபினருைன்கலந்து் ரோடியே�ைவ
டிக்கஎடுககபபைடும்.அ்மககபபைடும்தூபிநிச்ேேம்
சபைே் ரகசகாணடிருககும்,என்்றார்.இயதயவ்்ள
அ்மககபபைடுவதுேமாதானத்தூபிோஎன்றுயகட்ை
தறகு,இபயபைாதுஅவேரம்யத்வயில்்ல.ேம்பைந்தப
பைட்ைதரபபினருைன்யபைசிஉரிேவ்கயில்அது
அ்மககபபைடும்என்றுபைதிலளித்தார்.(ஒ,5)

உரியதரபபினரு்டன...
ேனிககிை்மமில்வீதியில்
யமறசகாணைபி.சி.ஆர்.
பைரியோத் னயில்இருவ
ருககும்,வவுனிோமருத்து
வம் னயில்சிகிச்்ேககாக
யேர்ககபபைட்ைஇருவருக
கும்சதாறறுஇன்று
மதிேம்உறுதிபபைடுத்தப
பைட்டுள்்ளது.(ஒ,19)

வவுனியாவில்...

பி.சி.ஆர்.யோத்னயமறசகாள்்ள�ைவடிக்கஎடுககபபைட்டுள்
்ளது.பைட்ைானிச்சூ் ரச்யேர்ந்தசிறறூழிேர்ஒருவருககும்,நிர்வா
கபபிரி் வச்யேர்ந்தமுகா் மத்துவஉதவிோ்ளர்ஒருவருககும்
ய�ற்்றேதினம்சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்ைது.அவர்களுககு
இன்றுகா்லபி.சி.ஆர்.யோத்னயமறசகாள்்ளபபைட்டுள்்ளது.
அயதயவ்்ளஇன்றுகா்லநிர்வாகபபிரி் வச்யேர்ந்தமற
ச்றாருபைணிோ்ளருககும்சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளது.
வவுனிோ�கரில்சதாற்றா்ளர்கள்அதிகரித்துவரும்நி்லயில்,
மருத்துவம் னபபைணிோ்ளர்களும்சதாறறுககுள்்ளாகிவருகின்
்ற்மகுறிபபிைத்தககது.(ஒ,5)

k¡.\òÝmk\çªl_...

காரணமாகஎதிர்வரும்15ஆம்
திகதிஅதிகா்லவ்ரயில்
அல்லது14ஆம்திகதிஇரவு
வ்ரயில்ம்ைசதாைர்ந்து
சபைய்யும்என்று,ோழபபைா
ணபபைல்க் லககைகபுவியி
ேறறு்்றமூத்தவிரிவு் ர
ோ்ளர்�ா.பிரதீபைராஜா
சதரிவித்தார்.(ஒ,5)
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தி்ணகக்ளம்சதரிவித்துள்
்ளது.ோழபபைாண�கரப
பைகுதியியலயேஅதிக்ளவு
ம்ைவீழச்சிபைதிவாகியுள்்ள
தாகவும்குறிபபிைபபைட்
டுள்்ளது.(ஒ,20)
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சகாயரானாஅச்சுறுத்தல்காரணமாக
அனுமதிவைங்கபபைைாதுஎன்று
சதரிவிககபபைட்டுள்்ளது.
இந்திேது்ணதூதரகஅதிகாரி,
ச�டுந்தீவுபைங்குத்தந்்தமறறும்
ோழபபைாணம்ம்்றமாவட்ைஆேர்
அைங்கிேஆயலாே்னககூட்ைத்தில்
இதுமுடிவுசேய்ேபபைட்டுள்்ளதுஎனத்
சதரிவிககபபைடுகின்்றது.(ஒ,இ)
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அவ்ர,ஊரவர்களுைன்யேர்ந்துவிரட்டிபபிடித்துவல்சவட்டித்து்்றப
சபைாலிஸநி்லேத்தில்ஒபபை்ைத்துள்்ளனர்.இந்தச்ேம்பைவம்இன்றுமதிேம்
இைம்சபைற்றது.சதாணைமனாறுபைகுதியில்சபைணஒருவர்பைலவீடுகளுககுச்
சேன்றுவந்துள்்ளார்.அவர்தான்சபைாதுச்சுகாதாரபைரியோதகர்என்றும்,தாதிே
உத்தியோகத்தர்என்றும்,சவள்்ளஇைர்சதாைர்பைானவிவரங்க்்ளச்யேகரிகக
வந்தவர்என்றும்பைல்யவறுவிைேங்க்்ளககூறிய�ாட்ைம்விட்டுள்்ளார்.
ஒருவீட்டினுள்சேன்றுசவள்்ளம்சதாைர்பைானஒளிபபைைங்க்்ள
எடுத்துள்்ளார்.பின்னர்ம்ைவரபயபைாகின்்றது,தனககுஉ்ைமாற்றஇைம்
தருமாறுயகட்டுள்்ளார்.வீட்ைாரும்அ்்றயினுள்உ்ைமாற்ற
அனுமதித்துள்்ளனர்.உ்ைமாறறிவிட்டுசிறிதுய�ரத்தில்சவளியில்
வந்துள்்ளார்.வீட்ைாரிைம்,தனககுோபபைாடுசகாணடுவந்துள்்ளார்கள்என்று
கூறிகசகாணடுவீதிககுயவகமாகச்சேன்றுயமாட்ைார்்ேககிளில்
இன்சனாருவருைன்தபபிச்சேன்றுள்்ளார்.
இதனால்ேந்யதகம்ைந்தவீட்ைார்,அ்்றயினுள்சேன்றுபைார்த்தயபைாது
தாலிகசகாடி,3யமாதிரங்கள்,ஒருயோடிகாபபுஎன்பைனதிருடிச்
சேல்லபபைட்ைதுசதரிேவந்தது.உையனஊரவர்களின்உதவியுைன்அவ்ர
விரட்டிச்சேன்றுள்்ளனர்.பைலாலிசபைாலிஸநி்லேத்்தஅணமித்தபைகுதியில்
்வத்துஅவ்ரமைககிபபிடித்துள்்ளனர்.
வல்சவட்டித்து்்றபசபைாலிஸாரிைம்அவர்ஒபபை்ைககபபைட்ைார்.சிங்க்ள
சமாழியிலும்அந்தபசபைணேர்ளமாகஉ்ரோடுகின்்றார்.அவரது்கப்பை
யில்,திருைபபைட்ை�்ககள்காணபபைட்ைதாகசபைாலிஸார்கூறுகின்்றனர்.
யமலதிகவிோர்ணகள்முன்சனடுககபபைட்டுவருகின்்றன.(ஒ,26)

Ö©Ã½¥D ]òâ|!... கவுககு4ஆணடுகள்கடூழிேச்சி்்றத்தணை்னஉேர்நீதிமன்்றால்இன்று
விதிககபபைட்டுள்்ளது.சிசிரடிஆபரூ,விஜித்மல்சகாைமறறும்பிரிதிபைத்மன்
சூரயேனஆகிேநீதிபைதிகள்ஆகியோர்அைங்கிேநீதிபைதிகள்குைாம்இந்தத்
தீர்ப்பைவைங்கிேது.2017ஆம்ஆணடுஓகஸட்மாதம்21ஆம்திகதிஅலரிமாளி
்கயில்அபயபைா் தேபிரதமரானரணில்விககிரமசிங்கவுைன்யபைச்சு�ைத்திே
பின்னர்ஊைகங்களுககு�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்ரஞேன்ராம�ாேககவைங்
கிேகருத்்தஅடிபபை் ைோக்வத்துவைககுத்தாககல்சேய்ேபபைட்டிருந்தது.
அந்தச்ேந்தர்பபைத்தில்ஊைகங்களுககுகருத்துசவளியிட்டிருந்த�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்ரஞேன்,இலங்்கயிலுள்்ளசபைரும்பைாலானநீதிபைதிகள்மறறும்
ேட்ைத்தரணிகள்ஊைல்யமாேடிநி்்றந்தவர்கள்என்றுவிமர்சித்திருந்தார்.
இந்தககருத்்தஅடிபபை் ைோக்வத்துசிங்க்ளராவேஅ்மபபின்சேேல
ரானமாகல்கந்யதசுதத்தயதரர்மறறும்ஓய்வுசபைற்றவிமானபபை்ைசிபபைாய்
சுனில்சபையரராஆகியோரால்உேர்நீதிமன்றில்,நீதிமன்்றஅவமதிபபுவைககு
தாககல்சேய்ேபபைட்டிருந்தது.
ரஞேன்ராம�ாேகக�ாட்டின்நீதித்து்்றமீதானசபைாதுமககளின்�ம்பிக்க்ே
கு்்றமதிபபுககுஉட்பைடுத்திேதாகவும்,நீதிமன்்றத்்தஅவமதித்தாகவும்மனுதா
ரர்கள்மனுவில்குறிபபிட்டிருககின்்றனர்.ேட்ைமாஅதிபைர்சுமத்திே
குற்றச்ோட்டுககள்ேந்யதகத்துககிைமின்றிநிரூபிககபபைடுவதாகத்சதரிவித்து,4
ஆணடுகள்கடூழிேச்சி்்றத்தணை் ன்ேநீதிபைதிகள்வைங்கினர்.
நீதிமன்்றஅவமதிபபுவைககில்சி்்றதணை்னவிதிககபபைட்டுள்்ள�ாைாளுன்்ற
உறுபபினர்ரஞேன்ராம�ாேககசி்்றககுசேல்லமுன்14�ாள்கள்தனி் மபபைடுத்
தபபைட்டுள்்ளார்.இதறகாகஅவர்கம்பை�ாவில்உள்பைல்லன்யேனபுனர்வாழவு
்மேத்துககுதனி் மபபைடுத்தல்மறறும்சகாயரானாபைரியோத் னககாகஅனுப
பி் வககபபைட்டுள்்ளார்என்றுசி்்றத்த் ல் மேகம்சதரிவித்துள்்ளது.(ஒ,இ)
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கு்ளம்,புதுமுறிபபுககு்ளம்,வன்யனரிககு்ளம்,
கரிோ்ல�ாகபைடுவான்கு்ளம்,கனகாம்பி
்கககு்ளம்,பிரமந்தனாறுகு்ளம்மறறும்
குைமுருட்டிககு்ளம்ஆகிேசபைரிே
நீர்பபைாேனககு்ளங்கள்அ்னத்தும்வான்பைாய்
கின்்றன.
இர் ணமடுகு்ளத்துககானநீர்வரு்கஅதி
கரித்துவரும்நி்லயில்கு்ளத்தின்வான்
கதவுகள்14ம்தி்றந்துவிைபபைட்டுள்்ளனஎன
நீர்பைாேனத்தி்ணகக்ளம்சதரிவிககின்்றது.
இரணடுவான்கதவுகள்2அடிோகவும்,4
வான்கதவுகள்1அடி6அங்குலமாகவும்,4
வான்கதவுகள்1அடிோகவும்,4வான்
கதவுகள்6அங்குலமாகவும்தி்றந்துவிைபபைட்
டுள்்ளனஎனவும்நீர்பைாேனத்தி்ணகக்ளம்
சதரிவிககின்்றது.சதாைர்ச்சிோனநீர்வரு்க
காணபபைடுவதனால்தி்றககபபைட்ைவான்
கதவுகளின்அ்ளவுகள்அதிகரிககபபைைலாம்
எனவும்,கனகராேன்ஆறறுபபைடுக்கயின்
கீழஉள்்ளமககள்குறிபபைாகபைன்னங்கணடி,
கணைாவ்்ள,முரசுயமாட்்ை,பைரந்தன்,
ஊரிோன்,உ்மோள்புரம்உள்ளிட்ை
பைகுதிகளில்வாழும்மககள்அவதானமாக
சேேறபைடுமாறும்அறிவுறுத்தல்
விடுககபபைட்டுள்்ளது,

இயதயவ்்ளகிளிச�ாச்சிநீர்பபைாேனக
கு்ளங்க்ளானகல்மடுகு்ளம்10அங்குலமும்,
பிரமந்தனாறுகு்ளம்8அங்குலமும்,கனகாம்
பி்ககு்ளம்5அங்குலமும்வான்பைாய்ந்த
வருகின்்றது.
யமலும்அககராேன்கு்ளம்7அங்குலமும்,
கரிோ்ல�ாகபைடுவான்கு்ளம்10அங்குல
மும்,புதுமுறிபபுகு்ளம்8அங்குலமும்,

குைமுருட்டிகு்ளம்7அங்குலமும்,வன்யன
ரிககு்ளம்4அங்குலமும்வான்பைாய்ந்து
வருகின்்றன.

நீர்நி் லக்்ளஅணமித்தமறறும்நீர்வடிந்
யதாடும்பைகுதிகளில்உள்்ளமககளுககு
சவள்்ளஎச்ேரிக்கவிடுககபபைட்டுள்்ள
நி்லயில்மககள்தமதுவாழவாதாரங்க் ்ளப
பைாதுகாபபைதுைன்,பைாதுகாபபைானமு்்றயில்
�ைந்துசகாள்ளுமாறும்நீர்பைாேனத்தி்ணக
க்ளம்சதாைர்ந்தும்அறிவுறுத்திவருகின்்றது.

இயதயவ்்ள,கனகாம்பி் கககு்ளம்,இரத்
தினபுரம்,ஆனந்தபுரம்கிைககு,
புளிேம்சபைாகக்ண,சபைரிேகு்ளம்,உைவ
னுார்,பிரமந்தனாறுஉள்ளிட்ைதாழவுநிலப
பைகுதிகளில்வசிககின்்றமககள்அவதானமாக
சேேறபைடுமாறுமாவட்ைஇைர்
முகா் மத்துவநி்லேம்அறிவுறுத்திஉள்
்ளது.சதாைர்ச்சிோகம்ைவீழச்சிபைதிவாகும்
எனகுறிபபிைபபைட்டுள்்ளநி்லயில்மககள்
அவதானமாகசேேறபைையவணடும்எனவும்,
கு்ளங்கள்மறறும்நீர்யதங்கியுள்்ளஆைமான
பைகுதிக்்ளபைார்்வயிைச்சேல்வ்ததவிர்க
குமாறும்அறிவுறுத்தல்விடுககபபைட்டுள்்ளது.
குறிபபைாகசிறுவர்கள்,முதிேவர்கள்,மாறறுத்
தி்றனாளிகள்யபைான்ய்றார்சதாைர்பில்
சபைாதுமககள்அவதானம்சேலுத்தயவணடும்
எனவும்,இைர்கள்ஏறபைடும்ேந்தர்பபைத்தில்
உைனடிோககிராமயே்வோ்ளர்ஊைாக
அல்லதுசபைாலிஸார்மறறும்இராணுவத்தின
ரின்உதவி் ேபசபைறறுகசகாள்ளுமாறும்
மாவட்ைஇைர்முகா் மத்துவநி்லேம்
குறிபபிட்டுள்்ளது.(�214,6)

வானபா யகின்ை...

�னி மமப்ப டுத� லில் இருந� கபண்
�வ றொன முடி கவ டுதது உயிர் து றப்பு!

்பருததிததுமறயில்பசா்கை்
ோழபபைாணம்,ஜன.12
ோழபபைாணத்தில்சகாயரா
னாத்சதாற்றா்ளர்ஒருவரின்
தாோர்தவ்றானமுடிசவ
டுத்துஉயி்ரமாய்த்துள்
்ளார்.பைருத்தித்து்்ற
புயலாலிபைகுதியில்இந்தச்
துேரச்ேம்பைவம்இன்று
இைம்சபைறறுள்்ளது.
புயலாலிபபைகுதியில்சதாற
்றா்ளராகககணைறிேபபைட்
ைவருைன்சதாைர்பில்
இருந்தார்எனஅந்தப
பைகுதியில்ஆசிரிேர்ஒருவர்
சதாறறுைன்அ்ைோ்ளம்
காணபபைட்ைார்.

அவருைன்சதாைர்பு் ைே
வர்கள்தனி் மபபைடுத்தப
பைட்ைனர்.அவரதுசபைற
ய்றாரும்பிறிசதாருவீட்டில்
தனி் மபபைடுத்தபபைட்டிருந்
தனர்.இன்்்றேதினம்
அவர்களுககுபி.சி.ஆர்.
யோத்னயமறசகாள்்ளபபை
டுவதாகஇருந்தது.இந்த
நி்லயில்சதாற்றா்ளரின்
தாோர்தவ்றானமுடிவு
எடுத்துஉயிரிைந்துள்்ளார்.
அவருககுயமறசகாள்்ளப
பைட்ைபி.சி.ஆர்.பைரியோ
த்னமுடிவுகள்இன்னமும்
கி்ைககவில்்ல.(ஒ,26)
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நீதிமன்்றஅவமதிபபுவைககில்குற்றவாளி
ோகஇனம்காணபபைட்டு4ஆணடுகள்
கடூழிேச்சி்்றத்தணை்னவிதிககபபைட்ை
�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்ரஞேன்ராம�ா
ேககவின்,�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்பைதவி
சவறிதாககபபைடும்என்றுசதரிேவருகின்்றது.
இரணடுஆணடுகளுககுயமல்
சி்்றத்தணை்னவிதிககபபைட்ைால்குடியு
ரி் ம்ேஇைககபபைடும்என்பைதறகுஅ்ம
வாகரஞேன்ராம�ாேககவின்பைதவிவறிதா
கும்என்றுகுறிபபிைபபைடுகின்்றது.அவரது
உறுபபினர்பைதவிசவறிதாகினால்,அவரது
இைத்துககுமுன்னாள்இராஜாங்கஅ்மச்
ேர்அஜித்மன்னபசபைருமநிேமனமாவார்.
இயதயவ்்ளஆளும்கட்சி�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்பியரம்லால்சஜேயேகரவுககு,
தூககுத்தணை்னவிதிககபபைட்டிருந்த
நி்லயில்அவர்�ாைாளுமன்்றஉறுபபின
ரானேத்திேபபிரமாணம்சேய்திருந்தார்
என்பைதுகுறிபபிைத்தககது.(ஒ,இ)
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சகாழும்பு,ஜன.12
சபைருந்யதாட்ைத்சதாழிலா்ளர்களுககானேம்பை்ள
உேர்வுசதாைர்பில்அரசுசகாள்்கரீதியில்
தீர்மானம்எடுத்திருந்தாலும்ஊதிேஉேர்்வ
சபைருந்யதாட்ைநிறுவனங்கய்ளவைங்கயவணடும்
என்றுஅ்மச்ேர்வஇ்ணபயபைச்ோ்ளரும்,
அ்மச்ேருமானஉதேகம்மன்பிலசதரிவித்தார்.
அ்மச்ேர்வமுடிவுக்்ளஅறிவிககும்ஊைக
விேலா்ளர்மா�ாட்டின்யபைாது,சபைருந்யதாட்ைத்
சதாழிலா்ளர்களுககானஆயிரம்ரூபைாேம்பை்ள
உேர்வுவிவகாரம்பைறறிஎழுபபைட்ையகள்விககு
பைதிலளிக்கயியலயேயமறகணைவாறுகூறினார்.
'சபைருந்யதாட்ைத்சதாழிலா்ளர்களுககு
கு்்றந்தபைட்ே�ா்ளாந்தயவதனமாகஆயிரம்ரூபைா
வைங்கபபைையவணடும்என்்றதீர்மானத்்தஅரசு
எடுத்திருந்தாலும்,ேம்பை்ளஉேர்வுகுறித்துயதாட்ை
நிர்வாகங்கய்ளஇறுதிமுடி்வஎடுககயவணடும்.
இதுவிைேத்தில்அரோல்சகாள்்கரீதியிலான
முடி்வயேஎடுககமுடியும்.
ேம்பை்ளஉேர்வுேம்பைந்தமாகசதாழில்அ்மச்ேர்,
சதாழிறேங்கங்கள்,முதலாளிமார்ேம்யம்ளனத்தினர்
என்றுமுத்தரபபுேந்திபபு�்ைசபைறறுவருகின்்றது.
இதன்பைடிமுடிவுஎன்னசவன்பை்தசதாழில்
அ்மச்ேர்வி்ரவில்அறிவிபபைார்'என்்றார்.(ஒ,44)

சகாழும்பு,ஜன.12
ோழ.பைல்க் லககைகவ்ளாகத்தில்
அ்மககபபைட்டிருந்தமுள்ளி
வாய்ககால்நி்னவுத்தூபிஇடித்த
ழிககபபைட்ைதறகும்அரசுககும்
எவவிதசதாைர்பும்கி்ைோது
என்றுஅ்மச்ேர்வஇ்ணபயபைச்
ோ்ளரும்,அ்மச்ேருமானஉதே
கம்மன்பிலசதரிவித்தார்.
அ்மச்ேர்வமுடிவுக்்ளஅறிவிக
கும்ஊைகவிேலா்ளர்ேந்திபபுஇன்று
அரேதகவல்தி்ணகக்ளத்தில்
�்ைசபைற்றது.
இதன்யபைாதுமுள்ளிவாய்ககால்
நி்னவுத்தூபிஇடிககபபைட்ை
விவகாரம்சதாைர்பில்எழுபபைட்ை
யகள்விககுபைதிலளிக்கயியலயே
அ்மச்ேர்இவவாறுகூறினார்.
'ோழ.பைல்க் லககைகவ்ளாகத்தில்
இருந்தநி்னவுத்தூபி்ேஅகறறுவ
தறகானமுடி்வஉபையவந்தர்
உள்ளிட்ைபைல்க் லககைகத்தின்
அதிகாரிகய்ளஎடுத்திருந்தனர்.
தறயபைாதுஅத்னமீணடும்நிர்மா
ணிபபைதறகானமுடி் வயும்அவர்
கய்ளஎடுத்துள்்ளனர்.குறித்தமுடிவு
ைன்அரசுககுஎவவிதசதாைர்பும்
இல்்ல.அழுத்தங்க்்ளபிரயோ
கிககவும்இல்்ல'என்்றார்.(ஒ,5)
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மஹிநெஅமரவீரதெரிவிப்பு
சகாழும்பு,ஜன.12
எதிர்காலத்தில்பி்ளாஸரிகமறறும்சபைாலித்தீன்
பைாவ்னத்ைசேய்ேபபைைவுள்்ளநி்லயில்,
சுற்றாைலுககுசபைாருத்தமானமாறறு
வழிமு்்றக்்ளஅறிந்துசகாள்வதறகு�யனா
சதாழில்நுட்பைத்தின்ஒத்து்ைபபுவைங்கபபைை
யவணடும்என்றுசுற்றாைறறு்்றஅ்மச்ேர்
மஹிந்தஅமரவீரசதரிவித்துள்்ளார்.
சுற்றாைறறு்்றஅ்மச்ேர்கைந்த8ஆம்திகதி
�யனாசதாழில்நுட்பைஅதிகாரிகளுைன்
இதுசதாைர்பைாக�ைத்திேயபைச்சுவார்த்்தயின்

யபைாயதஇத்னத்சதரிவித்துள்்ளார்.�ாட்டில்
தறசபைாழுதுஏறறுமதிசேய்ேபபைடும்எரிசபைாருள்
வ்ககளில்சபைரும்பைாலான்வமூலபசபைாரு்ளா
கயவஏறறுமதிசேய்ேபபைடுகின்்றன.
இருபபினும்,சபைறுமதியேர்ககபபைட்ைஉறபைத்தி
என்்றரீதியியலாஅல்லதுமுழு்மோக
தோரிககபபைட்ைசபைாருள்க்ளாகயவாஏறறுமதி
சேய்ேபபைடுமாயின்,தறசபைாழுதிலும்பைார்கக
சபைருந்சதா்கவருமானத்்தப
சபைறறுகசகாள்்ளமுடியும்என்றும்அ்மச்ேர்
இதன்யபைாதுகுறிபபிட்ைார்.(்ற–இ)

மு�க� வ சம் அணி யொ�
2,344 பபருககு பி.சி.ஆர்.
சகாழும்பு,ஜன.12
யமல்மாகாணத்தில்கைந்தவாரத்தில்மாத்தி
ரம்முகககவேம்அணிோத2ஆயிரத்து334
யபைருககுபி.சி.ஆர்.பைரியோத் னகள்யமற
சகாள்்ளபபைட்ைனஎன்றுசபைாலிஸார்சதரி
வித்தனர்.அதன்பைடி,ய�றறுமுன்தினம்மாத்தி
ரம்121யபைர்குறித்தபைரியோத் னககுஉட்பை
டுத்தபபைட்ைனர்என்றுசபைாலிஸஊைக
யபைச்ோ்ளர்சதரிவித்தார்.இந்தபபைரியோ
த்னமுடிவுகளுககுஅ்மவாக46யபைருககு
சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளது.
இயதயவ்்ள,கைந்தஒகயராபைர்மாதம்30
ஆம்திகதிசதாைககம்இதுவ் ரோனகாலப
பைகுதியில்தனி் மபபைடுத்தல்ேட்ைத்்தமீறிே
2ஆயிரத்து438யபைர்்கதுசேய்ேபபைட்டுள்
்ளனர்.(ஐ–இ)

நிமன வுத தூபி விவ �ொ ரத தில்
அர சி யல் �மை யீடு இல்மை
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112யபைர்கைந்தஒருவாரத்தினுள்சதாற்றா
்ளர்க்ளாகஅ்ைோ்ளம்காணபபைட்டுள்்ள
நி்லயில்இந்த�கர்வுயமறசகாள்்ளபபைட்
டுள்்ளது.யமலும்2ஆயிரம்யபைருககு
யமறசகாள்்ளபபைட்டுள்்ளபி.சி.ஆர்.யோத
்னயின்முடிவுக் ்ளபசபைாறுத்துமாவட்
ைம்முழுவ் தயும்முைககுவதாஇல்
்லோஎன்பைதுதீர்மானிககபபைடும்என்று
அறிவிககபபைட்டுள்்ளது.
வவுனிோமாவட்ைச்சேேலகத்தில்
சகாயரானாதடுபபுச்சேேலணியின்
கூட்ைம்இன்றுகா்லஇைம்சபைற்றது.
இந்தககூட்ைம்சதாைர்பில்கருத்துத்
சதரிவித்தவவுனிோபிராந்திேசுகாதார
யே்வகள்பைணிபபைா்ளர்மருத்துவர்மயகந்
திரன்,வவுனிோபிரயதேசேேலர்பிரிவில்
19கிராமஅலுவலர்பிரிவுகளில்முழு் ம
ோனமுைககத்்தயமறசகாள்ளுமாறு
மாவட்ைச்சேேலருககுபைரிந்து் ரத்துள்
ய்ளாம்.ஏ9வீதியில்ச�ாச்சியமாட்்ை

பைாலம்மறறும்இரட்்ைசபைரிேகு்ளம்
பைகுதியில்அ்மந்துள்்ள�கரே்பையின்
வரயவறபுவ்்ளவு,மன்னார்வீதியில்
ச�ளுககு்ளம்சபைாலிஸநி்லேம்,பூந்
யதாட்ைம்ேந்தி,மாமடுேந்திஆகிே
பைகுதிகள்சபைாலிஸாரால்முைககபபைடும்.
வவுனிோ�கருககுஉள்ய்ளவரும்சபைாது
மககளுககுத்ைவிதிககபபைடும்.இன்றிலி
ருந்துஇரணடுகிை் மகளுககுஇந்த
�்ைமு்்றநீடிககும்.அவேரயத்வகள்,
அத்திோவசிேயத்வகள்,அரேஊழிேர்
கள்வந்துசேல்வதறகுஅனுமதிவைங்கபபை
டும்.சவளிமாவட்ைங்களிலிருந்துவரு்க
தரும்யபைருந்துகள்,முைககபபைகுதிககுள்
நிறுத்தாமல்சேல்வதறகுஉத்தரவிைபபைட்
டுள்்ளது,என்்றார்.
இதறகுஅ்மவாகவீதித்த்ைகள்அ்மக
கபபைட்டுபிரயதேங்கள்ய�றறுமா்ல3
மணியிலிருந்யதசபைாலிஸாரால்முைககப
பைட்டுள்்ளன.(ஒ,110)

Ö«õ| kV«ºïÓÂz.... அ்மககபபைைலாம்என்று�ாம்அஞசுகிய்றாம்.�ாம்எபபைடி
எவவாறுஎத்னநி்னவுகூரயவணடும்என்பைத்ன�ாயம
தீர்மானிககயவணடும்.இருந்ததூபிஇருந்தவாய்றமீ்ளஅ்மக
கபபைையவணடும்.யவச்றந்ததீர்வும்திணிபயபைதவிர
யவச்றான்றும்இல்்லஎன்பை்ததமிழசிவில்ேமூகஅ்மேம்
சுட்டிககாட்டியுள்்ளது.ோழபபைாணபபைல்க் லககைகத்தில்
அ்மந்திருந்தமுள்ளிவாய்ககாலில்சகால்லபபைட்ைசபைாதுமக
களின்நி்னவுச்சின்னம்அழிககபபைட்ை்மசதாைர்பைாகத்
தமிழசிவில்ேமூகஅ்மேத்தின்இ்ணபயபைச்ோ்ளர்களின்
ஒபபைத்துைன்சவளியிைபபைட்ைஅறிக்கயியலயேயமறகணை
வாறுகூ்றபபைட்டுள்்ளது.
அதில்குறிபபிைபபைட்டுள்்ளதாவது:
இந்தநி்னவுச்சின்னஅழிபபுககுமூலகாரணமாகஇருபபைவர்
கள்யபைரினவாதஅரசும்,அதன்ஆயுதபபை்ைகளும்,அதன்
கருத்திேறபை்ைகளில்ஒன்்றானபைல்க் லககைகமானிேங்கள்
ஆ்ணககுழுவும்என்பை்தமிகுந்தகணைனத்துைன்சுட்டிக
காட்டுகி்றது.
பைாதிககபபைட்ைமககளின்உணர்வுக்்ளயமலும்கடு் மோகப
பைாதித்து,எதிர்பைாராதவி்்ளவுக்்ளஏறபைடுத்தககூடிேஇந்த
விைேத்தில்,விரிவானபைல்க் லககைகேமூகம்உள்ளிட்ை
தரபபினருைன்உ்ரோடி,ஆயலாே் னக் ்ளபசபைறறுஇவவிை
ேத்்தக்கோணடிருககயவணடிேது்ணயவந்தரும்,
பைல்க் லககைகநிர்வாகத்தினரும்,குறுகிேசுேஇலாபைங்களின்
அடிபபை் ையில்அநீதிோ்ளர்களின்்கபபைா் வக்ளாகமாறி,
அவர்களின்ய�ாககங்க்்ளநி்்றயவறறிேதுமட்டுமல்லாது
அதறகானநிோேபபைடுத்தல்க் ்ளயும்,கருத்திேல்
விோககிோனங்க் ்ளயும்வைங்கிே்தஒருேமூகஅநீதிச்
சேேறபைாைாகககருதிமிகவன்்மோகககணடிககி்றது.
தமதுவார்த்்தக்ளாலும்சேேல்க்ளாலும்தமதுசோந்த
ேமூகத்தின்உணர்வுக் ்ளககாேபபைடுத்திேது்ணயவந்தரும்,
பைதிவா்ளரும்மககளிைம்நிபைந்த் னேற்ற,பைகிரங்கமன்னிப
்பைகயகாரயவணடும்எனஎதிர்பைார்ககி்றது.
நி்னவுகூரும்உரி்மஒருஅடிபபை்ைமனிதஉரி்ம.
அத்னமீ்ளநி்லநிறுத்துவதறகுத்யத்வோனஅ்னத்து
அ்றவழிச்சேேறபைாடுகளிலும்சதாைர்ச்சிோகஈடுபைையவண
டும்எனத்தனி�பைர்கள்,ேமூகநிறுவனங்கள்,அரசிேறகட்சி
கள்எனஅ்னவ் ரயும்யவணடிகசகாள்கி்றது.
எமதுபைாவ் னபசபைாருள்கள்,பைணபைாட்டுநிகழவுகள்,க்ல
இலககிேமுேறசிகள்எனஅ்னத்துவழிமு் ்றகளூைாகவும்,
குறியீட்டுவடிவில்எமதுநி்னவுகூர்தலும்,நி்னவுகூரும்
உரி் மககானயபைாராட்ைமும்முன்சனடுககபபைையவணடும்
எனஅவாவிநிறகி்றது.தமிழஅரசிேல்கட்சிகள்,கட்சிோர்
அரசிேறசேேறபைாடுகளுககுயமலாக,எமதுயதசிேஇனத்தின்
மீதுபிரயோகிககபபைடும்அ்னத்துஅைககுமு்்றகளுககு
எதிராகவும்,ேரிநிகர்ேமானமாகஇந்த�ாட்டில்வாழவதற
கானஉரி் மகளுககாகவும்,சபைாதுவானயவ்லத்திட்ை
சமான்்்றஉருவாககிமுன்சனடுககயவணடும்எனவும்
யவணடிகசகாள்கி்றது,என்றுள்்ளது.(ஒ,5)
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அ்மதிககானநி்னவுத்தூபிோகஅறிவிககமுடிவு
சேய்து்ளய்ளாம்.புதிேதூபிபை்ைே்தயபைான்ய்ற
அ்மபபில்ஒத்திருககும்.ஆனால்பைதிவுகளில்அ்ம
திககானதூபிோகஅ்ைககபபைடும்.எனினும்குறித்த
தூபிோனதுஅ்மதிககானதூபிோயபைார்நி்னவுத்
தூபிோஎன்றுஅறிவிககும்எந்தசவாருஎழுத்தும்
இருககாது,என்றுகுறிபபிட்ைதாகஅந்தச்சேவவியில்
கூ்றபபைட்டிருந்தது.
இதுசதாைர்பில்து்ணயவந்த்ரசதாைர்பு
சகாணடுயகட்ையபைாது,தூபிஅ்மபபைதுசதாைர்
பில்உரிேதரபபினருைன்கலந்து் ரோடியே�ைவ
டிக்கஎடுககபபைடும்.அ்மககபபைடும்தூபிநிச்ேேம்
சபைே் ரகசகாணடிருககும்,என்்றார்.இயதயவ்்ள
அ்மககபபைடுவதுேமாதானத்தூபிோஎன்றுயகட்ை
தறகு,இபயபைாதுஅவேரம்யத்வயில்்ல.ேம்பைந்தப
பைட்ைதரபபினருைன்யபைசிஉரிேவ்கயில்அது
அ்மககபபைடும்என்றுபைதிலளித்தார்.(ஒ,5)

உரியதரபபினரு்டன...
ேனிககிை்மமில்வீதியில்
யமறசகாணைபி.சி.ஆர்.
பைரியோத் னயில்இருவ
ருககும்,வவுனிோமருத்து
வம் னயில்சிகிச்்ேககாக
யேர்ககபபைட்ைஇருவருக
கும்சதாறறுஇன்று
மதிேம்உறுதிபபைடுத்தப
பைட்டுள்்ளது.(ஒ,19)

வவுனியாவில்...

பி.சி.ஆர்.யோத்னயமறசகாள்்ள�ைவடிக்கஎடுககபபைட்டுள்
்ளது.பைட்ைானிச்சூ் ரச்யேர்ந்தசிறறூழிேர்ஒருவருககும்,நிர்வா
கபபிரி் வச்யேர்ந்தமுகா் மத்துவஉதவிோ்ளர்ஒருவருககும்
ய�ற்்றேதினம்சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்ைது.அவர்களுககு
இன்றுகா்லபி.சி.ஆர்.யோத்னயமறசகாள்்ளபபைட்டுள்்ளது.
அயதயவ்்ளஇன்றுகா்லநிர்வாகபபிரி் வச்யேர்ந்தமற
ச்றாருபைணிோ்ளருககும்சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளது.
வவுனிோ�கரில்சதாற்றா்ளர்கள்அதிகரித்துவரும்நி்லயில்,
மருத்துவம் னபபைணிோ்ளர்களும்சதாறறுககுள்்ளாகிவருகின்
்ற்மகுறிபபிைத்தககது.(ஒ,5)
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காரணமாகஎதிர்வரும்15ஆம்
திகதிஅதிகா்லவ்ரயில்
அல்லது14ஆம்திகதிஇரவு
வ்ரயில்ம்ைசதாைர்ந்து
சபைய்யும்என்று,ோழபபைா
ணபபைல்க் லககைகபுவியி
ேறறு்்றமூத்தவிரிவு் ர
ோ்ளர்�ா.பிரதீபைராஜா
சதரிவித்தார்.(ஒ,5)

15gD...

தி்ணகக்ளம்சதரிவித்துள்
்ளது.ோழபபைாண�கரப
பைகுதியியலயேஅதிக்ளவு
ம்ைவீழச்சிபைதிவாகியுள்்ள
தாகவும்குறிபபிைபபைட்
டுள்்ளது.(ஒ,20)
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சகாயரானாஅச்சுறுத்தல்காரணமாக
அனுமதிவைங்கபபைைாதுஎன்று
சதரிவிககபபைட்டுள்்ளது.
இந்திேது்ணதூதரகஅதிகாரி,
ச�டுந்தீவுபைங்குத்தந்்தமறறும்
ோழபபைாணம்ம்்றமாவட்ைஆேர்
அைங்கிேஆயலாே்னககூட்ைத்தில்
இதுமுடிவுசேய்ேபபைட்டுள்்ளதுஎனத்
சதரிவிககபபைடுகின்்றது.(ஒ,இ)

ïßÄy¡....

அவ்ர,ஊரவர்களுைன்யேர்ந்துவிரட்டிபபிடித்துவல்சவட்டித்து்்றப
சபைாலிஸநி்லேத்தில்ஒபபை்ைத்துள்்ளனர்.இந்தச்ேம்பைவம்இன்றுமதிேம்
இைம்சபைற்றது.சதாணைமனாறுபைகுதியில்சபைணஒருவர்பைலவீடுகளுககுச்
சேன்றுவந்துள்்ளார்.அவர்தான்சபைாதுச்சுகாதாரபைரியோதகர்என்றும்,தாதிே
உத்தியோகத்தர்என்றும்,சவள்்ளஇைர்சதாைர்பைானவிவரங்க்்ளச்யேகரிகக
வந்தவர்என்றும்பைல்யவறுவிைேங்க்்ளககூறிய�ாட்ைம்விட்டுள்்ளார்.
ஒருவீட்டினுள்சேன்றுசவள்்ளம்சதாைர்பைானஒளிபபைைங்க்்ள
எடுத்துள்்ளார்.பின்னர்ம்ைவரபயபைாகின்்றது,தனககுஉ்ைமாற்றஇைம்
தருமாறுயகட்டுள்்ளார்.வீட்ைாரும்அ்்றயினுள்உ்ைமாற்ற
அனுமதித்துள்்ளனர்.உ்ைமாறறிவிட்டுசிறிதுய�ரத்தில்சவளியில்
வந்துள்்ளார்.வீட்ைாரிைம்,தனககுோபபைாடுசகாணடுவந்துள்்ளார்கள்என்று
கூறிகசகாணடுவீதிககுயவகமாகச்சேன்றுயமாட்ைார்்ேககிளில்
இன்சனாருவருைன்தபபிச்சேன்றுள்்ளார்.
இதனால்ேந்யதகம்ைந்தவீட்ைார்,அ்்றயினுள்சேன்றுபைார்த்தயபைாது
தாலிகசகாடி,3யமாதிரங்கள்,ஒருயோடிகாபபுஎன்பைனதிருடிச்
சேல்லபபைட்ைதுசதரிேவந்தது.உையனஊரவர்களின்உதவியுைன்அவ்ர
விரட்டிச்சேன்றுள்்ளனர்.பைலாலிசபைாலிஸநி்லேத்்தஅணமித்தபைகுதியில்
்வத்துஅவ்ரமைககிபபிடித்துள்்ளனர்.
வல்சவட்டித்து்்றபசபைாலிஸாரிைம்அவர்ஒபபை்ைககபபைட்ைார்.சிங்க்ள
சமாழியிலும்அந்தபசபைணேர்ளமாகஉ்ரோடுகின்்றார்.அவரது்கப்பை
யில்,திருைபபைட்ை�்ககள்காணபபைட்ைதாகசபைாலிஸார்கூறுகின்்றனர்.
யமலதிகவிோர்ணகள்முன்சனடுககபபைட்டுவருகின்்றன.(ஒ,26)

Ö©Ã½¥D ]òâ|!... கவுககு4ஆணடுகள்கடூழிேச்சி்்றத்தணை்னஉேர்நீதிமன்்றால்இன்று
விதிககபபைட்டுள்்ளது.சிசிரடிஆபரூ,விஜித்மல்சகாைமறறும்பிரிதிபைத்மன்
சூரயேனஆகிேநீதிபைதிகள்ஆகியோர்அைங்கிேநீதிபைதிகள்குைாம்இந்தத்
தீர்ப்பைவைங்கிேது.2017ஆம்ஆணடுஓகஸட்மாதம்21ஆம்திகதிஅலரிமாளி
்கயில்அபயபைா் தேபிரதமரானரணில்விககிரமசிங்கவுைன்யபைச்சு�ைத்திே
பின்னர்ஊைகங்களுககு�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்ரஞேன்ராம�ாேககவைங்
கிேகருத்்தஅடிபபை் ைோக்வத்துவைககுத்தாககல்சேய்ேபபைட்டிருந்தது.
அந்தச்ேந்தர்பபைத்தில்ஊைகங்களுககுகருத்துசவளியிட்டிருந்த�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்ரஞேன்,இலங்்கயிலுள்்ளசபைரும்பைாலானநீதிபைதிகள்மறறும்
ேட்ைத்தரணிகள்ஊைல்யமாேடிநி்்றந்தவர்கள்என்றுவிமர்சித்திருந்தார்.
இந்தககருத்்தஅடிபபை் ைோக்வத்துசிங்க்ளராவேஅ்மபபின்சேேல
ரானமாகல்கந்யதசுதத்தயதரர்மறறும்ஓய்வுசபைற்றவிமானபபை்ைசிபபைாய்
சுனில்சபையரராஆகியோரால்உேர்நீதிமன்றில்,நீதிமன்்றஅவமதிபபுவைககு
தாககல்சேய்ேபபைட்டிருந்தது.
ரஞேன்ராம�ாேகக�ாட்டின்நீதித்து்்றமீதானசபைாதுமககளின்�ம்பிக்க்ே
கு்்றமதிபபுககுஉட்பைடுத்திேதாகவும்,நீதிமன்்றத்்தஅவமதித்தாகவும்மனுதா
ரர்கள்மனுவில்குறிபபிட்டிருககின்்றனர்.ேட்ைமாஅதிபைர்சுமத்திே
குற்றச்ோட்டுககள்ேந்யதகத்துககிைமின்றிநிரூபிககபபைடுவதாகத்சதரிவித்து,4
ஆணடுகள்கடூழிேச்சி்்றத்தணை் ன்ேநீதிபைதிகள்வைங்கினர்.
நீதிமன்்றஅவமதிபபுவைககில்சி்்றதணை்னவிதிககபபைட்டுள்்ள�ாைாளுன்்ற
உறுபபினர்ரஞேன்ராம�ாேககசி்்றககுசேல்லமுன்14�ாள்கள்தனி் மபபைடுத்
தபபைட்டுள்்ளார்.இதறகாகஅவர்கம்பை�ாவில்உள்பைல்லன்யேனபுனர்வாழவு
்மேத்துககுதனி் மபபைடுத்தல்மறறும்சகாயரானாபைரியோத் னககாகஅனுப
பி் வககபபைட்டுள்்ளார்என்றுசி்்றத்த் ல் மேகம்சதரிவித்துள்்ளது.(ஒ,இ)
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கு்ளம்,புதுமுறிபபுககு்ளம்,வன்யனரிககு்ளம்,
கரிோ்ல�ாகபைடுவான்கு்ளம்,கனகாம்பி
்கககு்ளம்,பிரமந்தனாறுகு்ளம்மறறும்
குைமுருட்டிககு்ளம்ஆகிேசபைரிே
நீர்பபைாேனககு்ளங்கள்அ்னத்தும்வான்பைாய்
கின்்றன.
இர் ணமடுகு்ளத்துககானநீர்வரு்கஅதி
கரித்துவரும்நி்லயில்கு்ளத்தின்வான்
கதவுகள்14ம்தி்றந்துவிைபபைட்டுள்்ளனஎன
நீர்பைாேனத்தி்ணகக்ளம்சதரிவிககின்்றது.
இரணடுவான்கதவுகள்2அடிோகவும்,4
வான்கதவுகள்1அடி6அங்குலமாகவும்,4
வான்கதவுகள்1அடிோகவும்,4வான்
கதவுகள்6அங்குலமாகவும்தி்றந்துவிைபபைட்
டுள்்ளனஎனவும்நீர்பைாேனத்தி்ணகக்ளம்
சதரிவிககின்்றது.சதாைர்ச்சிோனநீர்வரு்க
காணபபைடுவதனால்தி்றககபபைட்ைவான்
கதவுகளின்அ்ளவுகள்அதிகரிககபபைைலாம்
எனவும்,கனகராேன்ஆறறுபபைடுக்கயின்
கீழஉள்்ளமககள்குறிபபைாகபைன்னங்கணடி,
கணைாவ்்ள,முரசுயமாட்்ை,பைரந்தன்,
ஊரிோன்,உ்மோள்புரம்உள்ளிட்ை
பைகுதிகளில்வாழும்மககள்அவதானமாக
சேேறபைடுமாறும்அறிவுறுத்தல்
விடுககபபைட்டுள்்ளது,

இயதயவ்்ளகிளிச�ாச்சிநீர்பபைாேனக
கு்ளங்க்ளானகல்மடுகு்ளம்10அங்குலமும்,
பிரமந்தனாறுகு்ளம்8அங்குலமும்,கனகாம்
பி்ககு்ளம்5அங்குலமும்வான்பைாய்ந்த
வருகின்்றது.
யமலும்அககராேன்கு்ளம்7அங்குலமும்,
கரிோ்ல�ாகபைடுவான்கு்ளம்10அங்குல
மும்,புதுமுறிபபுகு்ளம்8அங்குலமும்,

குைமுருட்டிகு்ளம்7அங்குலமும்,வன்யன
ரிககு்ளம்4அங்குலமும்வான்பைாய்ந்து
வருகின்்றன.

நீர்நி் லக்்ளஅணமித்தமறறும்நீர்வடிந்
யதாடும்பைகுதிகளில்உள்்ளமககளுககு
சவள்்ளஎச்ேரிக்கவிடுககபபைட்டுள்்ள
நி்லயில்மககள்தமதுவாழவாதாரங்க் ்ளப
பைாதுகாபபைதுைன்,பைாதுகாபபைானமு்்றயில்
�ைந்துசகாள்ளுமாறும்நீர்பைாேனத்தி்ணக
க்ளம்சதாைர்ந்தும்அறிவுறுத்திவருகின்்றது.

இயதயவ்்ள,கனகாம்பி் கககு்ளம்,இரத்
தினபுரம்,ஆனந்தபுரம்கிைககு,
புளிேம்சபைாகக்ண,சபைரிேகு்ளம்,உைவ
னுார்,பிரமந்தனாறுஉள்ளிட்ைதாழவுநிலப
பைகுதிகளில்வசிககின்்றமககள்அவதானமாக
சேேறபைடுமாறுமாவட்ைஇைர்
முகா் மத்துவநி்லேம்அறிவுறுத்திஉள்
்ளது.சதாைர்ச்சிோகம்ைவீழச்சிபைதிவாகும்
எனகுறிபபிைபபைட்டுள்்ளநி்லயில்மககள்
அவதானமாகசேேறபைையவணடும்எனவும்,
கு்ளங்கள்மறறும்நீர்யதங்கியுள்்ளஆைமான
பைகுதிக்்ளபைார்்வயிைச்சேல்வ்ததவிர்க
குமாறும்அறிவுறுத்தல்விடுககபபைட்டுள்்ளது.
குறிபபைாகசிறுவர்கள்,முதிேவர்கள்,மாறறுத்
தி்றனாளிகள்யபைான்ய்றார்சதாைர்பில்
சபைாதுமககள்அவதானம்சேலுத்தயவணடும்
எனவும்,இைர்கள்ஏறபைடும்ேந்தர்பபைத்தில்
உைனடிோககிராமயே்வோ்ளர்ஊைாக
அல்லதுசபைாலிஸார்மறறும்இராணுவத்தின
ரின்உதவி் ேபசபைறறுகசகாள்ளுமாறும்
மாவட்ைஇைர்முகா் மத்துவநி்லேம்
குறிபபிட்டுள்்ளது.(�214,6)

வானபா யகின்ை...

�னி மமப்ப டுத� லில் இருந� கபண்
�வ றொன முடி கவ டுதது உயிர் து றப்பு!

்பருததிததுமறயில்பசா்கை்
ோழபபைாணம்,ஜன.12
ோழபபைாணத்தில்சகாயரா
னாத்சதாற்றா்ளர்ஒருவரின்
தாோர்தவ்றானமுடிசவ
டுத்துஉயி்ரமாய்த்துள்
்ளார்.பைருத்தித்து்்ற
புயலாலிபைகுதியில்இந்தச்
துேரச்ேம்பைவம்இன்று
இைம்சபைறறுள்்ளது.
புயலாலிபபைகுதியில்சதாற
்றா்ளராகககணைறிேபபைட்
ைவருைன்சதாைர்பில்
இருந்தார்எனஅந்தப
பைகுதியில்ஆசிரிேர்ஒருவர்
சதாறறுைன்அ்ைோ்ளம்
காணபபைட்ைார்.

அவருைன்சதாைர்பு் ைே
வர்கள்தனி் மபபைடுத்தப
பைட்ைனர்.அவரதுசபைற
ய்றாரும்பிறிசதாருவீட்டில்
தனி் மபபைடுத்தபபைட்டிருந்
தனர்.இன்்்றேதினம்
அவர்களுககுபி.சி.ஆர்.
யோத்னயமறசகாள்்ளபபை
டுவதாகஇருந்தது.இந்த
நி்லயில்சதாற்றா்ளரின்
தாோர்தவ்றானமுடிவு
எடுத்துஉயிரிைந்துள்்ளார்.
அவருககுயமறசகாள்்ளப
பைட்ைபி.சி.ஆர்.பைரியோ
த்னமுடிவுகள்இன்னமும்
கி்ைககவில்்ல.(ஒ,26)
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சகாழும்பு,ஜன.12
நீதிமன்்றஅவமதிபபுவைககில்குற்றவாளி
ோகஇனம்காணபபைட்டு4ஆணடுகள்
கடூழிேச்சி்்றத்தணை்னவிதிககபபைட்ை
�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்ரஞேன்ராம�ா
ேககவின்,�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்பைதவி
சவறிதாககபபைடும்என்றுசதரிேவருகின்்றது.
இரணடுஆணடுகளுககுயமல்
சி்்றத்தணை்னவிதிககபபைட்ைால்குடியு
ரி் ம்ேஇைககபபைடும்என்பைதறகுஅ்ம
வாகரஞேன்ராம�ாேககவின்பைதவிவறிதா
கும்என்றுகுறிபபிைபபைடுகின்்றது.அவரது
உறுபபினர்பைதவிசவறிதாகினால்,அவரது
இைத்துககுமுன்னாள்இராஜாங்கஅ்மச்
ேர்அஜித்மன்னபசபைருமநிேமனமாவார்.
இயதயவ்்ளஆளும்கட்சி�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்பியரம்லால்சஜேயேகரவுககு,
தூககுத்தணை்னவிதிககபபைட்டிருந்த
நி்லயில்அவர்�ாைாளுமன்்றஉறுபபின
ரானேத்திேபபிரமாணம்சேய்திருந்தார்
என்பைதுகுறிபபிைத்தககது.(ஒ,இ)

Ô.1000 s¦BÝ]_
¶«· çïsö©A!
சகாழும்பு,ஜன.12
சபைருந்யதாட்ைத்சதாழிலா்ளர்களுககானேம்பை்ள
உேர்வுசதாைர்பில்அரசுசகாள்்கரீதியில்
தீர்மானம்எடுத்திருந்தாலும்ஊதிேஉேர்்வ
சபைருந்யதாட்ைநிறுவனங்கய்ளவைங்கயவணடும்
என்றுஅ்மச்ேர்வஇ்ணபயபைச்ோ்ளரும்,
அ்மச்ேருமானஉதேகம்மன்பிலசதரிவித்தார்.
அ்மச்ேர்வமுடிவுக்்ளஅறிவிககும்ஊைக
விேலா்ளர்மா�ாட்டின்யபைாது,சபைருந்யதாட்ைத்
சதாழிலா்ளர்களுககானஆயிரம்ரூபைாேம்பை்ள
உேர்வுவிவகாரம்பைறறிஎழுபபைட்ையகள்விககு
பைதிலளிக்கயியலயேயமறகணைவாறுகூறினார்.
'சபைருந்யதாட்ைத்சதாழிலா்ளர்களுககு
கு்்றந்தபைட்ே�ா்ளாந்தயவதனமாகஆயிரம்ரூபைா
வைங்கபபைையவணடும்என்்றதீர்மானத்்தஅரசு
எடுத்திருந்தாலும்,ேம்பை்ளஉேர்வுகுறித்துயதாட்ை
நிர்வாகங்கய்ளஇறுதிமுடி்வஎடுககயவணடும்.
இதுவிைேத்தில்அரோல்சகாள்்கரீதியிலான
முடி்வயேஎடுககமுடியும்.
ேம்பை்ளஉேர்வுேம்பைந்தமாகசதாழில்அ்மச்ேர்,
சதாழிறேங்கங்கள்,முதலாளிமார்ேம்யம்ளனத்தினர்
என்றுமுத்தரபபுேந்திபபு�்ைசபைறறுவருகின்்றது.
இதன்பைடிமுடிவுஎன்னசவன்பை்தசதாழில்
அ்மச்ேர்வி்ரவில்அறிவிபபைார்'என்்றார்.(ஒ,44)

சகாழும்பு,ஜன.12
ோழ.பைல்க் லககைகவ்ளாகத்தில்
அ்மககபபைட்டிருந்தமுள்ளி
வாய்ககால்நி்னவுத்தூபிஇடித்த
ழிககபபைட்ைதறகும்அரசுககும்
எவவிதசதாைர்பும்கி்ைோது
என்றுஅ்மச்ேர்வஇ்ணபயபைச்
ோ்ளரும்,அ்மச்ேருமானஉதே
கம்மன்பிலசதரிவித்தார்.
அ்மச்ேர்வமுடிவுக்்ளஅறிவிக
கும்ஊைகவிேலா்ளர்ேந்திபபுஇன்று
அரேதகவல்தி்ணகக்ளத்தில்
�்ைசபைற்றது.
இதன்யபைாதுமுள்ளிவாய்ககால்
நி்னவுத்தூபிஇடிககபபைட்ை
விவகாரம்சதாைர்பில்எழுபபைட்ை
யகள்விககுபைதிலளிக்கயியலயே
அ்மச்ேர்இவவாறுகூறினார்.
'ோழ.பைல்க் லககைகவ்ளாகத்தில்
இருந்தநி்னவுத்தூபி்ேஅகறறுவ
தறகானமுடி்வஉபையவந்தர்
உள்ளிட்ைபைல்க் லககைகத்தின்
அதிகாரிகய்ளஎடுத்திருந்தனர்.
தறயபைாதுஅத்னமீணடும்நிர்மா
ணிபபைதறகானமுடி் வயும்அவர்
கய்ளஎடுத்துள்்ளனர்.குறித்தமுடிவு
ைன்அரசுககுஎவவிதசதாைர்பும்
இல்்ல.அழுத்தங்க்்ளபிரயோ
கிககவும்இல்்ல'என்்றார்.(ஒ,5)
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மஹிநெஅமரவீரதெரிவிப்பு
சகாழும்பு,ஜன.12
எதிர்காலத்தில்பி்ளாஸரிகமறறும்சபைாலித்தீன்
பைாவ்னத்ைசேய்ேபபைைவுள்்ளநி்லயில்,
சுற்றாைலுககுசபைாருத்தமானமாறறு
வழிமு்்றக்்ளஅறிந்துசகாள்வதறகு�யனா
சதாழில்நுட்பைத்தின்ஒத்து்ைபபுவைங்கபபைை
யவணடும்என்றுசுற்றாைறறு்்றஅ்மச்ேர்
மஹிந்தஅமரவீரசதரிவித்துள்்ளார்.
சுற்றாைறறு்்றஅ்மச்ேர்கைந்த8ஆம்திகதி
�யனாசதாழில்நுட்பைஅதிகாரிகளுைன்
இதுசதாைர்பைாக�ைத்திேயபைச்சுவார்த்்தயின்

யபைாயதஇத்னத்சதரிவித்துள்்ளார்.�ாட்டில்
தறசபைாழுதுஏறறுமதிசேய்ேபபைடும்எரிசபைாருள்
வ்ககளில்சபைரும்பைாலான்வமூலபசபைாரு்ளா
கயவஏறறுமதிசேய்ேபபைடுகின்்றன.
இருபபினும்,சபைறுமதியேர்ககபபைட்ைஉறபைத்தி
என்்றரீதியியலாஅல்லதுமுழு்மோக
தோரிககபபைட்ைசபைாருள்க்ளாகயவாஏறறுமதி
சேய்ேபபைடுமாயின்,தறசபைாழுதிலும்பைார்கக
சபைருந்சதா்கவருமானத்்தப
சபைறறுகசகாள்்ளமுடியும்என்றும்அ்மச்ேர்
இதன்யபைாதுகுறிபபிட்ைார்.(்ற–இ)

மு�க� வ சம் அணி யொ�
2,344 பபருககு பி.சி.ஆர்.
சகாழும்பு,ஜன.12
யமல்மாகாணத்தில்கைந்தவாரத்தில்மாத்தி
ரம்முகககவேம்அணிோத2ஆயிரத்து334
யபைருககுபி.சி.ஆர்.பைரியோத் னகள்யமற
சகாள்்ளபபைட்ைனஎன்றுசபைாலிஸார்சதரி
வித்தனர்.அதன்பைடி,ய�றறுமுன்தினம்மாத்தி
ரம்121யபைர்குறித்தபைரியோத் னககுஉட்பை
டுத்தபபைட்ைனர்என்றுசபைாலிஸஊைக
யபைச்ோ்ளர்சதரிவித்தார்.இந்தபபைரியோ
த்னமுடிவுகளுககுஅ்மவாக46யபைருககு
சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளது.
இயதயவ்்ள,கைந்தஒகயராபைர்மாதம்30
ஆம்திகதிசதாைககம்இதுவ் ரோனகாலப
பைகுதியில்தனி் மபபைடுத்தல்ேட்ைத்்தமீறிே
2ஆயிரத்து438யபைர்்கதுசேய்ேபபைட்டுள்
்ளனர்.(ஐ–இ)

நிமன வுத தூபி விவ �ொ ரத தில்
அர சி யல் �மை யீடு இல்மை
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பின்புலததில்சீனாஎன்கின்றதுஇந்தியா

சகாழும்பு,ஜன.12

சகாழும்புத்து்்றமுகத்தின்
கிைககுசகாள்கலன்மு்ன
ேத்துககுஎதிரானயபைாராட்ைங்
களுககுபபின்புலத்தில்சீனாவின்
புலனாய்வுபபிரிவுஇருககின்்ற
சதனபுதுடில்லிகவ்லசதரிவித்
துள்்ளதுஎன்றுஆங்கிலஊைகம்
ஒன்றுசேய்திசவளியிட்டுள்்ளது.

இந்திேசவளியு்றவுத்து்்ற
அ்மச்ேர்எஸ.சஜய்ேங்கரின்
சகாழும்புவரு்கபுதுடில்லியின்
கவ் லக்ளால்தூணைபபைட்ை
ஒன்றுஎனவும்இவரின்வரு்க
ஐந்து�ாள்களுககுமுன்னர்
தீர்மானிககபபைட்ைதுஎனவும்
சதரிவித்துள்்ளது.

இந்தநி்லயில்சகாழும்புத்

து்்றமுகத்தின்கிைககுமு்னே
முதலீட்டில்இந்திேஅரோங்கத்
தின்பைங்குஇல்லாதயபைாதும்
அதில்தனிோர்து்்றமுதலீடு
அவசிேம்என்பைதுஇந்திோவின்
நி்லபபைாசைனசஜய்ேங்கரால்
இலங்்கஅரோங்கத்துககுககூ்றப
பைட்டுள்்ளது.

இயதயவ்்ளஇலங்்கயின்
சகாழும்புத்து்்றமுகத்தில்
இந்திோவின்முதலீட்்ைஎதிர்ப
பைதுமறறும்திருயகாணம் லயில்
எரிசபைாருள்குதங்களுககுஎதி
ரானநி்லபபைாட்்ைஊககுவிப
பைதுஆகிேவிைேங்களில்சீனா
பின்னால்இருந்துசேேறபைடுகி்ற
சதனஇந்திோகருதுகி்றதுஎன
வும்ஆங்கிலஊைகம்சதரிவித்
துள்்ளது.(்ற–இ)

\«å|çï
கிளிச�ாச்சி,ஜன.12

கிளிச�ாச்சிஉருத்திரபுரம்வி்்ள
ோட்டுககைகத்தால்2021ஆம்
ஆணடின்முதலாம்கட்ைமர�
டு்கசேேறறிட்ைம்கைந்த
ஞைாயிறறுககிை்மஇைம்சபைற
்றது.

உருத்திரபுரம்வி்்ளோட்டுககைக
வ்ளாகத்்தபைசு் மமிககசூைலாக
அபிவிருத்திசேய்யும்முகமாக
வருைாந்தம்இந்தச்சேேறறிட்ைம்
முன்சனடுககபபைடுகின்்ற்ம
குறிபபிைத்தககது.(ே–222)

·ïV>V« s]*Å_;
çïmï^ ¶]ïö©A
சகாழும்பு,ஜன.12

யமல்மாகாணம்தவிர்ந்தஏ்னே
பைகுதிகளில்கைந்த24மணித்திோ
லங்களில்தனி் மபபைடுத்தல்
விதிமு் ்றக்்ளமீறிே23யபைர்
்கதுசேய்ேபபைட்டுள்்ளனர்என
சபைாலிஸஊைகபயபைச்ோ்ளரும்
பிரதிபசபைாலிஸமாஅதிபைருமான
அஜித்யரா�ணசதரிவித்தார்.

இவர்கள்அ்னவரும்சுகாதார
விதிக்்ளமீறிேகுற்றச்ோட்டுக
களின்அடிபபை் ையியலயே்கது
சேய்ேபபைட்டுள்்ளனர்எனவும்
அவர்சுட்டிககாட்டியுள்்ளார்.

இதறக் மேகைந்தவருைத்தின்
ஒகயராபைர்மாதம்முதல்இதுவ் ர
யிலானகாலபபைகுதிவ்ரயில்சுகா
தாரவிதிக்்ளமீறினர்என்்றகுற
்றச்ோட்டில்2ஆயிரத்து438யபைர்
்கதுசேய்ேபபைட்டுள்்ளனர்என
அவர்யமலும்சதரிவித்தார்.(ே–இ)

வவுனிோ,ஜன.12

சுவாமிவியவகானந்தரின்158
ஆவதுபி்றந்ததினம்இன்று
பைரவலாகஅனுஷ்டிககபபைட்டு
வருகின்்றது.

இந்நி் லயில்வவுனிோபு்கயி
ரதநி்லேவீதியில்அ்மந்
துள்்ளசுவாமிவியவகானந்தரின்
நி்னவுத்தூபி�கரே் பையினரால்
துபபுரவுசேய்ேபபைட்டு,பி்றந்த
�ா்்ளஅனுஷ்டிபபைதறகுரிே
ஏறபைாடுகள்முன்சனடுககபபைட்ை
நி்லயில்,அதறகுசுகாதாரப
பிரிவினர்த்ைவிதித்துள்்ளனர்.

வவுனிோமாவட்ைத்தில்

சகாயரானாத்சதாற்றா்ளர்கள்
அண்மே�ாள்க்ளாகேடுதிோக
அதிகரித்துவரும்நி்லயியலயே,
சுகாதாரபிரிவினரால்இத்
த்ையுத்தரவுபி்றபபிககபபைட்
டுள்்ளதுைன்உத்தர்வமீறி
பி்றந்ததினம்அனுஸடிககபபைட்
ைால்,நிகழவில்பைங்குபைறறு
யவார்தனி் மபபைடுத்தலுககு
உட்பைடுத்தபபைடுவார்கள்எனவும்
எச்ேரிக்கபி்றபபித்துள்்ளனர்.
இதன்காரணமாகஇன்றுகா்ல
8.30மணிே்ளவில்இைம்சபை்றவி
ருந்தசுவாமிவியவகானந்தரின்
158வதுபி்றந்ததினம்நிகழவு
நிறுத்தபபைட்டுள்்ளது.(�18)

s¼kïVªÍ>ö[ ¸ÅÍ> åV^:
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மீறினால்தனிமைஎனஎச்சரிகமகை
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சகாழும்பு,ஜன.12

வாகனவிபைத்துசதாைர்பில்
மஹிந்தராஜபைகேவின்ஊைகப
பைணிபபைா்ளர்விஜோனந்த
ய�ரத்்கதுசேய்ேபபைட்ைார்.

�வகமுவபிரயதேத்தில்்வத்து
தன்னு் ைேவாகனத்தில்
இரணடு�பைர்க்்ளமுட்டி
யமாதிககாேபபைடுத்தினார்
என்்றகுற்றச்ோட்டியலஅவர்
்கதுசேய்ேபபைட்ைார்என
சதரிவி்ககபபைட்ைது.(ரி5)

Øk¹åV|ï¹_ ÖòÍm
¼\KD 434 ¼Ãì kòçï
சகாழும்பு,ஜன.12

சவளி�ாடுகளில்இருந்து
யமலும்434யபைர்இன்றுஅதி
கா்ல�ாட்்ைவந்த் ைந்
துள்்ளனர்.

கட்ைாரில்இருந்து311
யபைரும்ஐககிேஅரபுஇராச்சி
ேத்தில்இருந்து46யபைரும்
மா்லதீவில்இருந்து76
யபைரும்சீனாவில்இருந்து
ஒருவருயம�ாட்டுககு
வரு்கதந்துள்்ளனர்எனக
கூ்றபபைடுகின்்றது.(ே–இ)
.
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மட்ைகக்ளபபு,ஜன.12

கிைககுமாகாணத்தில்தனி
்மபபைடுத்தபபைட்டுள்்ள
பிரயதேங்களிலுள்்ள32பைாை
ோ் லக்்ளமீள்அறிவித்தல்
வரும்வ்ரசதாைர்ந்து
மூடுவதறகுதீர்மானிககபபைட்
டுள்்ளது.காத்தான்குடியில்25
பைாைோ் லகள்,கல்மு் ன
யில்5பைாைோ்லகள்,திருக
யகாவில்ஒருபைாைோ்ல
மறறும்,அம்பைா் ்றயில்ஒரு
பைாைோ் லகளுயமமீள்
அறிவித்தல்வரும்வ் ரயில்
மூைபபைட்டுள்்ளன.ஏ்னே
பைாைோ் லகள்ய�றறுமுதல்
கற்றல்�ைவடிக்ககளுககாக
தி்றககபபைட்டுள்்ளன.(ரி5)

உள்ளூராடசி்த ம�ர்�ல் முண்ணம:
மீள்பரிசீலணைக்கு குழு நியமைம்

ØÃVºï_ ØÃVò^ï^ 
kwºï_

்தபசபைாங்கல்தினத்்தமுன்னிட்டு
சகாடிகாமம்பை்னசதன்்னவ்ள
அபிவிருத்திககூட்டு்றவுச்ேங்கத்தின்
அங்கத்தவர்கள்மறறும்பைணிோ்ளர்கள்
300யபைருககுசபைாங்கல்சபைாருள்கள்
வைங்கபபைட்டுள்்ளன.

சகாடிகாமம்பை்னசதன்்னவ்ள
அபிவிருத்திககூட்டு்றவுச்ேங்கத்தால்,
ேங்கமணைபைத்தில்்வத்துஅந்தப
சபைாருள்கள்வைங்கபபைட்டுள்்ளன
என்றுசதரிவிககபபைடுகி்றது.(பை–9)

சகாழும்பு,ஜன.12

உள்ளூராட்சித்யதர்தல்மு்்ற்ம
சதாைர்பில்மீள்பைரிசீல்ன
சேய்வதறகாகமூவர்அைங்கிே
குழுசவான்று
நிேமிககபபைட்டுள்்ளதுஎன
அ்மச்ேர்ஜனகபைணைாரசதன்
னயகான்சதரிவித்துள்்ளார்.

மாகாணே்பைகள்மறறும்உள்ளூ
ராட்சிஅ்மச்சின்முன்னாள்
சேேலா்ளரும்காணிமறறும்

காணிஅபிவிருத்திஅ்மச்சின்
சேேலா்ளருமானஆர்.ஏ.ஏ.யக.
ரணவககவின்த்ல் மயில்இக
குழுநிேமிககபபைட்டுள்்ளது.
குறித்தகுழுவில்ஸ்ரீஜேவர்தனபுர
பைல்க் லககைகத்தின்
து்ணயவந்தர்யபைராசிரிேர்
சுதந்தலிேனயக,காணிஅ்மச்
சின்முன்னாள்சேேலா்ளர்
ஜேலத்ரவிதிஸா�ாேககஆகி
யோர்அங்கத்தவர்க்ளாகநிேமிக
கபபைட்டுள்்ளனர்.உள்ளூராட்சி

மன்்றத்யதர்தல்கட்ை்்ளேட்ைத்
தில்அறிமுகம்சேய்ேபபைட்ை
விகிதாோரபிரதிநிதித்துவகலபபு
மு்்றயின்காரணமாகஉள்ளூ
ராட்சிநிறுவனங்களின்ஸதிரத்
தன்்மபைாதிககபபைட்ைதுஎன
பைலதரபபுககளிைமிருந்துமு்்ற
பைாடுகள்கி்ைத்திருந்தநி்ல
யில்,அவற்்றஆராய்ந்து,மூன்று
மாதங்களுககுள்அறிக்கேமர்ப
பிககுமாறுகுழுவுககுபைணிபபு்ர
விடுககபபைட்டுள்்ளது.(�–இ)
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கிண் ணி யா வில்
மமலும் 4 ஜ�ாற்்ா ளர்
திருயகாணம்ல,ஜன.12

திருயகாணம்லமாவட்ைத்தில்,கிணணிோ
சுகாதார்வத்திேஅதிகாரிஅலுவலகத்துககு
உட்பைட்ைபைகுதியில்ய�றறுமதிேம்யமற
சகாள்்ளபபைட்ைஅன்டிஜன்பைரியோத்ன
மூலம்�ான்குபுதிேசகாயரானாத்சதாற்றா்ளர்
கள்அ்ைோ்ளம்காணபபைட்டுள்்ளனர்என
கிணணிோசுகாதார்வத்திேஅதிகாரிஅலுவ
லகம்சதரிவித்துள்்ளது.

இவர்கள்�ால்வரும்,கிணணிோ,மாஞயோ
்லச்யே்ன,்மேவாடிககுஅருகில்வசித்து
வருபைவர்கள்எனவும்சுகாதார்வத்திேஅதி
காரிஎம்.எச்.எம்.றிஸவிசதரிவித்தார்.(ே–இ)
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மட்டக்க ளப் பில் மேற் றும்
12 ஜ�ாற்்ா ளர்

மட்ைகக்ளபபு,ஜன.12

மட்ைகக்ளபபுமாவட்ைத்தில்ய�ற்்றேதினம்
யமலும்12சகாயரானாத்சதாற்றா்ளர்கள்
இனங்காணபபைட்டுள்்ளனர்.அவர்களில்11யபைர்
சுகாதாரது்்ற் ேச்யேர்ந்தவர்கள்எனமட்ைக
க்ளபபுபிராந்திேசுகாதாரயே்வகள்பைணிபபைா
்ளர்்வத்திேர்�ா.மயூரன்சதரிவித்தார்.

மட்ைகக்ளபபுமாவட்ைத்தில்இதுவ் ரயில்
387யபைர்சகாயரானாத்சதாற்றா்ளர்கள்அ்ை
ோ்ளம்காணபபைட்டுள்்ளனர்எனவும்அவர்
சதரிவித்தார்.(ே–இ)

கட டு ோ யக்க சு�ந் திர
வர்்த�க வல ய்த தில்
மமலும் 6 ஜ�ாற்று
சகாழும்பு,ஜன.12

கட்டு�ாேககசுதந்திரவர்த்தகவலேத்்தச்
யேர்ந்த6ஊழிேர்கள்சகாயரானாத்சதாறறு
ைன்ய�றறுஇனங்காணபபைட்டுள்்ளனர்.

இத் னேடுத்து,கட்டு�ாேககசுதந்திரவர்த்தக
வலேத்தில்இதுவ்ர599யபைர்சகாயரானாத்
சதாறறுககுள்்ளாகியுள்்ளனர்எனசுகாதார
யே்வகளின்மாவட்ைபைணிபபைா்ளர்ைாகைர்
மிகாராஎபபைாசதரிவித்தார்.(ே–இ)
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வவுனிோ,ஜன.12

வவுனிோமாவட்ைத்
தில்35ஆயிரம்ச�க
யைேர்நிலபபைரபபில்,
இம்மு்்றசபைரும்
யபைாகச�றபையிர்ச்
்ேய்்கயில்விவ
ோயிகள்ஈடுபைட்டுள்
்ளனர்.

பைருவம்ைமூலம்
வவுனிோவில்கு்ளங்கள்
நிரம்பியுள்்ளன.இந்நி
்லயில்மாவட்ைத்தில்
விவோயிகளுககுத்
யத்வோனஉரம்வவு
னிோவில்உள்்ள12
விவோேயே்வகள்
மத்திேநி்லேங்கள்
ஊைாகதாமதம்இன்றி
வைங்க�ைவடிக்க
யமறசகாள்்ளபபைட்டுள்
்ளதுஎனவிவோே
யே்வகள்உதவிஆ்ண
ோ்ளர்அலுவலகம்
சதரிவித்துள்்ளது.(�)

முல்ணலயில் ஜ�ா்டர் மணை; 
பயிர்்சஜெயணகக்கு ஆப்தது
வான்்பாயுை்11குளங்கள்;ைக்களுககுசவள்ளஎசசரிகம்க

முல்்லத்தீவு,ஜன.13

முல்்லத்தீவுமாவட்ைத்தில்இரண
ைாவது�ா்ளாகவும்சதாைர்ச்சிோக
ம்ைசபைய்துசகாணடிருககும்நி்ல
யில்,மாவட்ைத்தில்கைந்த24மணி
ய�ரத்தில்சவலிஓோபிரயதேத்தில்
150மில்லிமீற்றர்ம்ையும்,தணணீர்
முறிபபுபைகுதியில்124மில்லிமீற்றர்
ம்ையும்,ஜேன்கன்கு்ளம்பிரயத
ேத்தில்125மில்லிமீற்றர்ம்ையும்,
ஒட்டுசுட்ைான்பிரயதேத்தில்93
மில்லிமீற்றர்ம்ையும்பைதிவாகியுள்

்ளதுஎனமாவட்ைநீர்பைாேனத்
தி்ணகக்ளம்சதரிவித்துள்்ளது.

இந்நி் லயில்,தணணீர்முறிபபு
கு்ளத்தின்நீர்வரத்துஅதிகரித்துவரும்
நி்லயில்கு்ளத்தின்வான்கதவுகள்
மூன்றும்தி்றந்துவிைபபைட்டுள்்ளன.
சதாைர்ச்சிோகசபைய்துவரும்ம்ை
காரணமாகதாழநிலபபிரயதேங்க
ளில்சவள்்ளம்நிரம்பியுள்்ளதுைன்
மாவட்ைத்தின்வவுனிககு்ளநீர்பபைா
ேனத்தி்ணகக்ளத்தின்கீழுள்்ள11
கு்ளங்களும்நிரம்பிவான்பைாய்கின்

்றன.மாவட்ைத்தில்,இதுவ்ர
சபைரிே்ளவில்பைாதிபபுககள்எ்வயும்
பைதிவாகாதநி்லயில்தாழநிலபபிர
யதேங்களில்வாழும்மககளுககு
சவள்்ளஎச்ேரிக்கவிடுககபட்டுள்்ள
துைன்மகக்்ளபைாதுகாபபைாகஇருக
குமாறுநீர்பைாேனத்தி்ணகக்ளம்
அறிவித்துள்்ளது.இயதயவ்்ள,
சதாைர்ம்ைகாரணமாகவி்்ளந்து
வரும்ச�றபையிர்கள்அழி் வச்ேந்திக
கும்அபைாேநி்லஏறபைட்டுள்்ளதுஎன
விவோயிகள்கவ்லசதரிவித்துள்்ள
னர்.(�–19)

வவுனிோ,ஜன.12

பைட்ைாணிச்சூர்பைகுதியில்ஒயர
குடும்பைத்்தச்யேர்ந்த7யபைருககுசகாயரா
னாத்சதாறறுஉறுதிபபைடுத்தபபைட்ை் தத்
சதாைர்ந்துபைட்ைாணிச்சூர்உட்பைைசில
கிராமங்கள்முைககபபைட்ைதுைன்,இத்
சதாற்றா்ளர்களுைன்சதாைர்பு் ைே�கர
வர்த்தகநி்லேஉரி் மோ்ளர்கள்மறறும்
ஊழிேர்களுககுபி.சி.ஆர்பைரியோத்னயும்
யமறசகாள்்ளபபைட்ைது.

பைகுதிபைகுதிோகமுடிவுகள்சவளிோகிே
நி்லயில்வவுனிோ�கரில்இதுவ்ர103
சகாயரானாத்சதாற்றா்ளர்கள்இனங்காணப
பைட்ைனர்.அதன்பிரகாரம்பைோர்வீதி,
தர்மலிங்கம்வீதி,ேந்்தவீதி,ய�ா்றவப
சபைாத்தா்னவீதி,மில்வீதி,
சூ்ேபபிள்்்ளோர்கு்ளவீதி,முதலாம்
குறுககுத்சதரு,இரணைாம்குருககுத்சதரு,
பை்ைேயபைருந்துநி்லேம்என்பைனசபைாலி
ஸாரின்கட்டுபபைாட்டுககுள்சகாணடுவரப

பைட்டுள்்ள் மயுைன்அபபைகுதிவர்த்தக
நி்லேஊழிேர்கள்மறறும்உரி் மோ்ளர்
களுககுபி.சி.ஆர்பைரியோத் னயும்யமற
சகாள்்ளபபைட்ைது.

அதன்பைடிகைந்த24மணிய�ரத்தில்மாத்தி
ரம்பை்ைேபைஸநி்லேம்,சகாரவபசபைாத்
தானவீதி,பு்கயிரதநி்லேவீதிஆகிே
இைங்களில்அ்மககபபைட்ைபி.சி.ஆர்
பைரியோத்ன்மேத்தில்1100�பைர்களுககு
பி.சி.ஆர்பைரியோத் னகள்யமறசகாள்்ளப
பைட்டுள்்ளனஎனசுகாதாரபபிரிவினர்சதரி
வித்துள்்ளனர்.

யமலும்வவுனிோமாவட்ைத்தில்கைந்த
இருவாரங்களுககுள்பைட்ைாணிச்சூர்பைகுதி
யில்13யபைரும்�கரவர்த்தகநி்லேபைரியோ
த் னயில்103யபைரும்வவுனிோ்வத்திேோ
்லயில்7யபைரும்புளிேங்கு்ளத்தில்ஒருவரும்
உட்பைை124சகாயரானாத்சதாற்றா்ளர்கள்
இனங்காணபபைட்டுள்்ள்மகுறிபபிைத்தக
கது.(�–18)

த�ாரரானாபதிவு�ள

விப்த தில்
இணள ஞர்
ொவு
திரும்ல,ஜன.12

திருயகாணம்ல
ச�ாரவபசபைாத்தா்ன
பிரதானவீதிகன்னிோ
கறகுவாரிவ்்ளவில்
யமாட்ைார்்ேககிள்
வீதி்ேவிட்டுவிலகி
விபைத்துககுள்்ளானதில்
இ்்ளஞைர்ஒருவர்
உயிரிைந்துள்்ளார்என
சபைாலிஸார்சதரிவித்த
னர்.(ே–இ)

மாந்்தயமறகுபிரயதேசேேலா்ளர்பிரிவுககுட்பைட்ைபைருபபுககைந்
தான்கிராமத்்தச்யேர்ந்த25பைாைோ்லமாணவர்களுககுய�றறுமுன்
தினம் கற்றல்உபைகரணங்கள்வைங்கபபைட்ைன. ேமூகயே்வோ்ளர்
பி.வி.ைகஸனால்இந்தஉதவிகள்வைங்கபபைட்ைன.(ஐ–56)
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இராஜாங்கஅமமச்சர்தெரிவிப்பு

சகாயரானாத்சதாறறுககுள்்ளானநீர்வைங்கல்அ்மச்ேர்வாசுயதவ�ாணேககார,
கைந்த5ஆம்திகதிதனதுபி்றந்த�ா்்ளசவகுவிமர்்ேோகசகாணைாடியுள்்ளார்.
இந்தவிருந்துபைோரத்தில்நீர்வைங்கல்இராஜாங்கஅ்மச்ேர்ேனத்நிோந்த,அ்மச்சின்
சேேலா்ளர்பிேத்பைந்துவிகரமஉள்ளிட்ைபைலரும்கலந்துகசகாணைனர்.(்ற–இ)

சகாழும்பு,ஜன.12

எதிர்வரும்மாதம்ஒகஸயபைார்ட்அஸட்ரா
சஜசனகாதடுபபூசி்ேஇந்திோ
மூலமாகவும்,்பைேர்பையோஎன்சைக
தடுபபூசி்ேஉலகசுகாதாரஅ்மபபின்
மூலமாகவும்சபைறறுகசகாள்்ள�ைவடிக்க
எடுககபபைைவுள்்ளதுஎனஇராஜாங்க
அ்மச்ேர்சுதர்சினிசபைர்னாணயைா
புள்ய்ளய�றறுத்சதரிவித்துள்்ளார்.

அதன்பிரகாரம்ஒகஸயபைார்ட்அஸட்ராசஜ
சனகாதடுபபூசி் ேபசபைறறுகசகாள்வது
குறித்துஇந்திோவுைன்சதாைர்ந்தும்
யபைச்சுவார்த்்தஇைம்சபைறறுவருகின்்றது
எனவும்சதரிவித்தார்.அண்மயில்இந்திே

சவளிவிவகாரஅ்மச்ேர்எஸ.சஜய்ேங்கரு
ைனானேந்திபபின்யபைாது,சகாயரானாத்
தடுபபூசி் ேபசபைறறுகசகாள்்ளஇந்திோ
வின்உதவி்ேஇலங்்கஅரோங்கம்
யகாரியிருந்தது.யகாவகஸதிட்ைத்தின்கீழ
இலங்்கயின்20ேதவீதமகக்்ளஉள்்ளைக
கும்வ்கயில்தடுபபூசிவைங்கபபைைவுள்்ளது
எனஉலகசுகாதாரஅ்மபபுஉறுதிேளித்தி
ருந்தது.இந்தநி்லயில்உலகசுகாதார
அ்மபபு்பைேர்பையோஎன்சைகதடுப
பூசி்ேவைங்கும்எனவும்எதிர்பைார்ககபபைட்
டுள்்ளது.சகாயரானாத்தடுபபூசி் ேப
சபைறுபைவர்களின்முன்னுரி் மபபைட்டிே்ல
சுகாதாரஅ்மச்சுஏறகனயவசவளியிட்டி
ருந்த்மகுறிபபிைத்தககது.(்ற–இ)

பிரெ்மர்்மஹிநெவின

ஒருங் கி ணைப் பு 
ஜெய லா ள ருக் கும்
ஜ�ாற்று உறுதி!
சகாழும்பு.ஜன.12

பிரதமர்மஹிந்தராஜபைகேவின்அரசி
ேல்விவகாரங்களுககானஒருங்கி் ணப
புச்சேேலா்ளர்குமாரசிறிச�ட்டியக
சகாயரானாத்சதாறறுககுஉள்்ளாகியுள்
்ளார்என�ாைாளுமன்்றவட்ைாரங்கள்
சதரிவித்துள்்ளன.

இவர்இறுதிோககைந்தசவள்ளிக
கிை்ம�ாைாளுமன்்றத்துககுவிஜேம்
சேய்துள்்ளார்என்றுசதரிவிககபபைட்
டுள்்ளது.இந்நி் லயில்சி.சி.டி.வி.
காசணாலிககாட்சிக்்ளஅடிபபை் ை
ோககசகாணடுஅவருைன்சதாைர்புக
்்ளபயபைணிே�பைர்க்்ளஅ்ைோ்ளம்
காண�ைவடிக்கஎடுககபபைட்டுள்
்ளது.எனினும்இந்தநி்ல்மகாரண
மாக�ாைாளுமன்்றத்தின்�ைவடிக்கக
ளுககுஎந்தத்ையும்இல்்லஎன்றும்
வைககம்யபைாலகை் மகள்யமறசகாள்
்ளபபைடும்என்று�ாைாளுமன்்றபை்ைக
க்ளயேவிதர்�யரந்திரசபைர்னாணயைா
சதரிவித்துள்்ளார்.(�–இ)

தொற்றுக்குள்ான
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சாட்சிசசால்கிறார்பயாசித
சகாழும்பு,ஜன.12

பிரதமர்மகிந்த
ராஜபைகேசகாயரானா
வால்பைாதிககபபைட்
டுள்்ளதனது
ஒருங்கி்ணபபு
சேேலா்ளர்குமாரசிறி
ச�ட்டியகயுைன்
சதாைர்பிலிருகக
வில்்லஎனயோசித
ராஜபைகேசதரிவித்துள்்ளார்.குமாரசிறி
ச�ட்டியகபைத்து�ாள்களுககுமுன்னயர
பிரதம்ரச்ேந்தித்தார்.

எனினும்அவருைன்சதாைர்பிலிருந்த
பிரதமரின்அலுவலகத்்தச்யேர்ந்தசியரஷ்ை
அதிகாரிகள்மூவர்தனி்மபபைடுத்த்ல
முன்சனடுககுமாறுயகட்டுகசகாள்்ளபபைட்
டுள்்ளனர்.இவர்களில்எவரும்ேமீபை
�ாள்களில்பிரதமருைன்ச�ருங்கிே
சதாைர்பிலிருககவில்்ல.ச�ட்டியகயுககு
அலரிமாளி்கயில்அலுவலகமில்்லஎன்று
யோசிதயமலும்சதரிவித்துள்்ளார்.(வ–இ)

ஈஸ்டர்ொக்குெல்:
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அரம்சச்சாடுகிறதுஐ.ம.்சக்தி

சகாழும்பு,ஜன.12

இலங்்கயில்உயிர்த்தஞைாயிறுத்தாககுதலுக
குபசபைாறுபபைானஎவரும்இதுவ்ரநீதிமன்றின்
மூலம்தணடிககபபைைவில்்லஎனஐககிே
மககள்ேகதிகுற்றம்ோட்டியுள்்ளது.

ய�றறுஇைம்சபைற்றஊைகேந்திபபில்உ்ர
ோறறிேஅககட்சியின்�ாைாளுமன்்றஉறுபபி
னர்எரான்விகரமரத்ன,அசமரிககாவில்மூன்று
யபைருககுஎதிராககுற்றபபைத்திரி் கதாககல்
சேய்ேபபைட்டுள்்ள் தச்சுட்டிககாட்டினார்.

இந்தத்தாககுதல்இைம்சபைற்றயபைாது�ல்லாட்சி
அரோங்கத்தின்மீதுபைல்யவறுகுற்றச்ோட்டுககள்
முன்்வககபபைட்ைனஎனத்சதரிவித்தஅவர்,
தறயபைாதுசவவயவறுகட்சிக்ளாகஇருந்தாலும்
இவற்்றமறுககின்ய்றன்எனககூறினார்.

இந்தத்தாககுதல்குறித்துஐககிேயதசிேக
கட்சியின்த்லவர்ரணில்விகரமசிங்கவுகயகா
அல்லதுபைாதுகாபபுஅ்மச்ேராகஇருந்த
ருவான்வியஜவர்த்தனவுகயகாஎவவிதசதாைர்
பும்கி்ைோதுஎன்றும்இந்தவிவகாரத்தில்
சபைாறுபபுககூ்றயவணடிேஇந்தஅரோங்கம்
்கது�ைவடிக்கக்்ளமட்டும்சேய்ோமல்
அவர்க்்ளநீதிமன்்றங்களில்முன்னி் லபபை
டுத்திதணை்னவைங்க�ைவடிக்கஎடுகக
யவணடும்என்றும்சதரிவித்தார்.(்ற–இ)
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சகாழும்பு,ஜன.12

அடுத்தசிலதினங்களில்அ்மச்ேர்வயில்சபைரிேமாற்றங்கள்
சேய்ேபபைைவுள்்ளனஎனத்தகவல்கள்சவளிோகியுள்்ளன.

கைந்தகாலம்முழுவதும்கடும்எதிர்பபுக்்ளமுன்்வத்துவரும்
நீதிே்மச்சுமறறும்து்்றமுகம்,கபபைல்து்்றஅ்மச்சுஉட்பைை
பைலமுககிேஅ்மச்சுபசபைாறுபபுகளில்மாற்றங்கள்சேய்ேபபைை
வுள்்ளனஎனககூ்றபபைடுகி்றது.இந்தஅ்மச்ேர்வமாற்றத்துககான
வ்ரவுஒன்்்றஸ்ரீலங்காசபைாதுஜனசபைரமுனவின்யதசிே
அ்மபபைா்ளர்பைசில்ராஜபைகேஉருவாககிவருகின்்றார்எனத்சதரிே
வருகி்றது.இந்தஅ்மச்ேர்வமாற்றத்தின்யபைாதுஐககிேமககள்
ேகதியின்யதசிேபபைட்டிேல்�ாைாளுமன்்றஉறுபபினரானைேனா
கமயகவுககுராஜாங்கஅ்மச்ேர்பைதவிவைங்கபபைைவுள்்ளதுஎனத்
சதரிேவருகின்்றது.

அ்மச்சுபபைதவிகளில்நிேமிககபபைட்ைஅ்மச்ேர்களுககு
வைங்கபபைட்ைது்்றகளில்கைந்தசிலமாதங்க்ளாகஒருசிலர்
மாத்திரயமதிருபதிே்ைேககூடிேபைணிக்்ளசேய்துவருகின்்றனர்
எனவும்இதுசதாைர்பைாகஜனாதிபைதிகடும்அதிருபதியில்
இருககின்்றார்என்றும்சிங்க்ளஊைகசமான்றுசவளியிட்டுள்்ள
சேய்தியில்குறிபபிைபபைட்டுள்்ளது.(்ற–இ)
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ஏப-21தாககுதல்சதாடர்பில்சரத

சகாழும்பு,ஜன.13

ஈஸைர்தாககுதல்சதாைர்பைானஜனாதிபைதி
ஆ்ணககுழுவின்அறிக்கககாககாத்திருபபைதால்
ேட்ை�ைவடிக்கஎடுபபைதில்தாமதம்ஏறபைட்டுள்
்ளதுஎனசபைாதுபபைாதுகாபபுஅ்மச்ேர்ேரத்
வீரயேகரசதரிவித்துள்்ளார்.

யமலும்,இவவிோர்ணஅறிக்கஜனவரி31ஆம்
திகதிகி்ைககபசபைறும்என்று�ான்எதிர்பைார்ககின்
ய்றன்.அத்னஆராய்ந்தபின்புயமலும்பைலோட்சி
ேங்கள்ஆய்வுசேய்ேபபைடும்.

சபைாறுபபுககூ்றயவணடிேவர்கள்மீதுேட்ை
�ைவடிக்கஎடுபபைதறகுேட்ைமாஅதிபைரால்12
ேட்ைத்தரணிகள்அைங்கிேகுழுசவான்றும்நிேமிக
கபபைட்டுள்்ளது.தாககுதல்களில்சகால்லபபைட்ைவர்
களில்அசமரிககபிர் ஜகளும்இருபபைதால்,
சபைாருத்தமானதகவல்கள்அசமரிகக
நீதிமன்்றங்களுககும்ேமர்பபிககபபைடும்என்றும்
அ்மச்ேர்ேரத்வீரயேகரசதரிவித்துள்்ளார்.(�–இ)
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சுயதனிமைப்படுததலில்எை்.பிக்கள்31ப்பர்
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சகாழும்பு,ஜன.12

�ாட்டில்31�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்கள்சுேதனி
்மபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளனர்
எனசதரிவிககபபைட்டுள்்ளது.

ய�றறுதிங்கட்கிை்ம,
சகாவிட்19சதாறறுஉறுதி
சேய்ேபபைட்ைநீர்வைங்கல்
அ்மச்ேர்வாசுயதவ�ாணேக
காரவுைன்ச�ருங்கிே
சதாைர்்பைபயபைணிேவர்கள்
எனகணைறிேபபைட்ை10
யபைருககுபி.சி.ஆர்.பைரியோத

்னகள்யமறசகாள்்ளபபைட்டு,
அவர்க்்ளசுேதனி் மககு
உட்பைடுத்திகசகாள்ளுமாறு
அறிவுறுத்தபபைட்டுள்்ளது.இயத
யவ்்ளஅ்மச்ேர்வாசுயதவ
�ாணேககாரவுைன்சதாைர்பு
்ைே15�ாைாளுமன்்ற
பைணிககுைாமினரும்அ்ைோ
்ளம்காணபபைட்டுள்்ளனர்.

இயதயவ்்ளஇராஜாங்க
அ்மச்ேர்தோசிறிஜேயேகர,
ஸ்ரீலங்காமுஸலிம்காங்கிரஸ
த்லவரும்�ாைாளுமன்்ற

உறுபபினருமானரவூப
�ககீம்மறறும்பிரதமரின்
அரசிேல்
விவகாரங்களுககான
இ்ணபபுசேேலா்ளர்
குமாசிறிச�ட்டியகஆகி
யோருககுசதபைறறுஉறுதிபபை
டுத்தபபைட்டுள்்ளநி்லயில்
இவர்களுைன்சதாைர்பில்
இருந்த31�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்க்்ளசுேதனி
்மபபைடுத்திகசகாள்ளுமா
றும்யகாரிக்கவிடுககபபைட்
டுள்்ளது.(�–இ)
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சகாழும்பு,ஜன.12

ரயில்யே்வகள்மீணடும்ஆரம்பிககபபைை
வுள்்ள்மோல்,ஆேனமுறபைதிவுக்்ளஇன்று
முதல்ஆரம்பிபபைதறகுதீர்மானிககபபைட்டுள்
்ளது.

சுகாதாரவிதிமு்்றகளுகக்மேஎதிர்வரும்
18ஆம்திகதிமுதல்தூரபபிரயதேங்க
ளுககானரயில்யே்வகள்ஆரம்பிககபபைை
வுள்்ளதாகரயில்யவசபைாதுமுகா்மோ்ளர்
டிலந்தசபைர்னாணயைாசதரிவித்தார்.

இதறக்மே,ரயில்களில்விறபை்ன
�ைவடிக்ககளில்ஈடுபைடுவதுமறறும்
ோேகம்சபைறுவதுஉள்ளிட்ைஅ்னத்துககும்
முற்றாகத்ைவிதிககபபைட்டுள்்ளதுஎன
அவர்சதரிவித்தார்.

யமலும்,எதிர்வரும்25ஆம்திகதிமுதல்
தினேரியபைாககுவரத்தில்ஈடுபைடும்ரயில்
யே்வகள்ஆரம்பிககபபைைவுள்்ளதுஎனவும்
சதரிவித்தார்.(ரி5)

ÛªV]Ã]çB ÄÍ]Ý>Vì
ÃºïáV¼>i #mkì!!

சகாழும்பு,ஜன.12

இலங்்கககுபுதிதாகநிேமிககபபைட்டுள்்ள
பைங்க்ளாயதஷ்மககள்குடிேரசுஉேர்ஸதானிகர்
தாரிகமுகம்மத்ஆரிபுல்இஸலாம்,ஜனாதிபைதி
யகாத்தாபைேராஜபைகேவிைம்தனது�றோன்றுப
பைத்திரத்்தய�றறுஜனாதிபைதிமாளி் கயில்
்வத்துக்கேளித்தார்.

இச்ேந்திபபில்இலங்்கயின்தறயபைா் தே
சபைாரு்ளாதாரநி்ல்மமறறும்சகாயரானா
்வர் ஸககட்டுபபைடுத்தஅரோங்கம்எடுத்
துள்்ள�ைவடிக்ககள்குறித்துவி்ளககமளித்த
ஜனாதிபைதி,பைங்க்ளாயதஷ்உள்ளிட்ைபிராந்திே
�ாடுகளுைன்அ்ைோ்ளம்காணபபைட்ைது்்றக
ளில்இருதரபபுஉ்ற்வயமம்பைடுத்துவதுதனது
எதிர்பைார்பபைாகும்என்றும்சதரிவித்தார்.(்றஇ)

தென்மராட்சியில்

¶ç¦ \çwBV_
40 ¼Ãì ÃV]©A
ோவகச்யேரி,ஜன.13

சதன்மராட்சிபிரயதேத்தில்ய�றறுமுன்தினம்
சபைய்தஅ்ைம்ைகாரணமாக17வீடுக
ளுககுள்சவள்்ளம்புகுந்ததால்40யபைர்பைாதிககப
பைட்டுள்்ளனர்.

யகாயிறகுடியிருபபுபிரிவில்6குடும்பைங்க் ்ளச்
யேர்ந்த15யபைரும்,குைமிேன்பிரிவில்2குடும்
பைங்க் ்ளச்யேர்ந்த3யபைரும்,மிருசுவில்வைககுப
பிரிவில்7குடும்பைங்க் ்ளச்யேர்ந்த15யபைரும்,
ம்றவன்புலவுபிரிவில்2குடும்பைத்்தகயேர்ந்த7
யபைரும்பைாதிககபபைட்டுள்்ளனர்எனஅறிவிககப
பைட்டுள்்ளது.பிரயதேத்தின்பைலகிராமஅலுவலர்
பிரிவுகளில்சவள்்ளம்அதிகரித்துள்்ளநி்லயில்
இந்தஎணணிக்கயமலும்அதிகரிககலாம்என்று
சதரிவிககபபைட்ைது.(ஐ–9)

க�ொவிட்-19 க�ொற் றுப் பர வல்;
மக�ள் விழிப் பு டன் இருக� வும்
சகாழும்பு,ஜன.12

யமல்மாகாணம்உட்பைை�ாட்டின்
ஏ்னேபைகுதிகளுககுசகாயரானா
்வரஸசதாறறுபைரவத்சதாைங்கியுள்்ளது
எனசதாறறுய�ாயிேல்பிரிவின்த்ல்ம
அதிகாரிசுைத்ேமரவீரசதரிவித்தார்.

யமல்மாகாணத்திலும்சகாழும்பிலும்
்வரஸகட்டுபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளயபைாதி
லும்சிலபைகுதிகளில்புதிேசதாற்றா்ளர்
கள்இனங்காணபபைட்டுள்்ளனர்என
அவர்சதரிவித்தார்.இத்ன�ாங்கள்
எவவாறு்கோள்கின்ய்றாம்என்பையத
முககிேமானது.எனினும்்வரஸி்ன
கட்டுபபைடுத்தமுடியும்என�ம்பிக்க
சவளியிட்ைஅவர்விோைககிை்மமுதல்
நீணைவிடுமு் ்றகள்வருவதன்காரண
மாகமககள்தங்கள்பைகுதிகளிலிருந்து
யவறுஇைங்களுககுசேல்லயவணைாம்
எனவும்,அவதானத்துைன்இருககுமாறும்
அவர்யமலும்சதரிவித்தார்.(ரி5)

>é>V \V¹çïÂz ØÄ[Å
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சகாழும்பு,ஜன.12

உக்ரன்�ாட்டுச்சுறறுலாபபைேணிகள்165
யபைர்கணடிஸ்ரீதலதாமாளி் கககுய�றறுச்
சேல்லமுறபைட்ையவ்்ள,அங்குஅவர்களுககு
கடும்எதிர்பபுத்சதரிவிககபபைட்ைது.

அதன்பின்னர்உக்ரன்குழுவுககுவாவிபைா்த
ஊைாகதலதாமாளி் கககுள்நு்ைேஅனுமதி
வைங்கபபைட்டிருந்தது.உள்ளூர்ோத்திரிகர்க
ளுககுவை் மோனவழிதி்றந்துவிைபபைட்டி
ருந்தது.இதன்யபைாதுஅங்குவரு்கதந்த
தம்மாலங்காரயதரரும்,உக்ரன்பிர் ஜ

களுககுஎதிர்ப்பைத்சதரிவித்ததுைன்,சகாயரா
னாத்சதாற்றால்உக்ரன்�ாடுமுைககபபைட்
டுள்்ளநி்லயில்,அந்�ாட்டுசுறறுலாபபைேணி
கள்இலங்்கககுவருவ்தஎககாரணம்சகாணடும்
அனுமதிககமுடிோசதனஎனவும்சதரிவித்
தார்.'மகாேங்கத்தின் ரயும்மகக் ்ளயும்
ஏமாறறிமுன்சனடுககபபைடும்இந்தச்சேேற
பைாடுஉைனடிோகநிறுத்தபபைையவணடும்
என்றும்�ாட்டின்சுறறுலாத்து் ்ற்ேயமம்பை
டுத்தயவணடும்ஆனால்அ்தமுன்சன
டுபபைதறகுஇதுேரிோனதருணமல்லஎன்றும்
சதரிவித்துள்்ளார்.(்ற–இ)

ÛªVvV ¨ö©A skïV«D
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சகாழும்பு,ஜன.12

சகாயரானாசதாற்றால்உயிரிைககின்்றமுஸலிம்களின்
ஜனாஸாககள்,அவர்களின்மத�ம்பிக்கககுமா்றாக
எரிககும்�்ைமு்்றசதாைர்பில்,ஐ.�ா.மனித
உரி்மகள்யபைர்வயின்46ஆவதுஅமர்வில்,
அதயனாடுஇ்ணந்ததாக�ைககும்பைககஅமர்வுகளில்
சவளிபபைடுத்துவதறகு�ைவடிக்கஎடுககபபைட்டுள்்ளது.
சஜனிவா்வத்த்ளமாககசகாணைசிலமுஸலிம்
அ்மபபுககள்,சிவில்ேமூகச்சேேறபைாட்ைா்ளர்கள்
இதறகான�ைவடிக்கக்்ளஎடுத்துள்்ளனர்.(ஒ,இ)
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இராஜாங்கஅமமச்சர்தெரிவிப்பு

சகாயரானாத்சதாறறுககுள்்ளானநீர்வைங்கல்அ்மச்ேர்வாசுயதவ�ாணேககார,
கைந்த5ஆம்திகதிதனதுபி்றந்த�ா்்ளசவகுவிமர்்ேோகசகாணைாடியுள்்ளார்.
இந்தவிருந்துபைோரத்தில்நீர்வைங்கல்இராஜாங்கஅ்மச்ேர்ேனத்நிோந்த,அ்மச்சின்
சேேலா்ளர்பிேத்பைந்துவிகரமஉள்ளிட்ைபைலரும்கலந்துகசகாணைனர்.(்ற–இ)

சகாழும்பு,ஜன.12

எதிர்வரும்மாதம்ஒகஸயபைார்ட்அஸட்ரா
சஜசனகாதடுபபூசி்ேஇந்திோ
மூலமாகவும்,்பைேர்பையோஎன்சைக
தடுபபூசி்ேஉலகசுகாதாரஅ்மபபின்
மூலமாகவும்சபைறறுகசகாள்்ள�ைவடிக்க
எடுககபபைைவுள்்ளதுஎனஇராஜாங்க
அ்மச்ேர்சுதர்சினிசபைர்னாணயைா
புள்ய்ளய�றறுத்சதரிவித்துள்்ளார்.

அதன்பிரகாரம்ஒகஸயபைார்ட்அஸட்ராசஜ
சனகாதடுபபூசி் ேபசபைறறுகசகாள்வது
குறித்துஇந்திோவுைன்சதாைர்ந்தும்
யபைச்சுவார்த்்தஇைம்சபைறறுவருகின்்றது
எனவும்சதரிவித்தார்.அண்மயில்இந்திே

சவளிவிவகாரஅ்மச்ேர்எஸ.சஜய்ேங்கரு
ைனானேந்திபபின்யபைாது,சகாயரானாத்
தடுபபூசி் ேபசபைறறுகசகாள்்ளஇந்திோ
வின்உதவி்ேஇலங்்கஅரோங்கம்
யகாரியிருந்தது.யகாவகஸதிட்ைத்தின்கீழ
இலங்்கயின்20ேதவீதமகக்்ளஉள்்ளைக
கும்வ்கயில்தடுபபூசிவைங்கபபைைவுள்்ளது
எனஉலகசுகாதாரஅ்மபபுஉறுதிேளித்தி
ருந்தது.இந்தநி்லயில்உலகசுகாதார
அ்மபபு்பைேர்பையோஎன்சைகதடுப
பூசி்ேவைங்கும்எனவும்எதிர்பைார்ககபபைட்
டுள்்ளது.சகாயரானாத்தடுபபூசி் ேப
சபைறுபைவர்களின்முன்னுரி் மபபைட்டிே்ல
சுகாதாரஅ்மச்சுஏறகனயவசவளியிட்டி
ருந்த்மகுறிபபிைத்தககது.(்ற–இ)

பிரெ்மர்்மஹிநெவின

ஒருங் கி ணைப் பு 
ஜெய லா ள ருக் கும்
ஜ�ாற்று உறுதி!
சகாழும்பு.ஜன.12

பிரதமர்மஹிந்தராஜபைகேவின்அரசி
ேல்விவகாரங்களுககானஒருங்கி் ணப
புச்சேேலா்ளர்குமாரசிறிச�ட்டியக
சகாயரானாத்சதாறறுககுஉள்்ளாகியுள்
்ளார்என�ாைாளுமன்்றவட்ைாரங்கள்
சதரிவித்துள்்ளன.

இவர்இறுதிோககைந்தசவள்ளிக
கிை்ம�ாைாளுமன்்றத்துககுவிஜேம்
சேய்துள்்ளார்என்றுசதரிவிககபபைட்
டுள்்ளது.இந்நி் லயில்சி.சி.டி.வி.
காசணாலிககாட்சிக்்ளஅடிபபை் ை
ோககசகாணடுஅவருைன்சதாைர்புக
்்ளபயபைணிே�பைர்க்்ளஅ்ைோ்ளம்
காண�ைவடிக்கஎடுககபபைட்டுள்
்ளது.எனினும்இந்தநி்ல்மகாரண
மாக�ாைாளுமன்்றத்தின்�ைவடிக்கக
ளுககுஎந்தத்ையும்இல்்லஎன்றும்
வைககம்யபைாலகை் மகள்யமறசகாள்
்ளபபைடும்என்று�ாைாளுமன்்றபை்ைக
க்ளயேவிதர்�யரந்திரசபைர்னாணயைா
சதரிவித்துள்்ளார்.(�–இ)

தொற்றுக்குள்ான
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சாட்சிசசால்கிறார்பயாசித
சகாழும்பு,ஜன.12

பிரதமர்மகிந்த
ராஜபைகேசகாயரானா
வால்பைாதிககபபைட்
டுள்்ளதனது
ஒருங்கி்ணபபு
சேேலா்ளர்குமாரசிறி
ச�ட்டியகயுைன்
சதாைர்பிலிருகக
வில்்லஎனயோசித
ராஜபைகேசதரிவித்துள்்ளார்.குமாரசிறி
ச�ட்டியகபைத்து�ாள்களுககுமுன்னயர
பிரதம்ரச்ேந்தித்தார்.

எனினும்அவருைன்சதாைர்பிலிருந்த
பிரதமரின்அலுவலகத்்தச்யேர்ந்தசியரஷ்ை
அதிகாரிகள்மூவர்தனி்மபபைடுத்த்ல
முன்சனடுககுமாறுயகட்டுகசகாள்்ளபபைட்
டுள்்ளனர்.இவர்களில்எவரும்ேமீபை
�ாள்களில்பிரதமருைன்ச�ருங்கிே
சதாைர்பிலிருககவில்்ல.ச�ட்டியகயுககு
அலரிமாளி்கயில்அலுவலகமில்்லஎன்று
யோசிதயமலும்சதரிவித்துள்்ளார்.(வ–இ)

ஈஸ்டர்ொக்குெல்:
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சகாழும்பு,ஜன.12

இலங்்கயில்உயிர்த்தஞைாயிறுத்தாககுதலுக
குபசபைாறுபபைானஎவரும்இதுவ்ரநீதிமன்றின்
மூலம்தணடிககபபைைவில்்லஎனஐககிே
மககள்ேகதிகுற்றம்ோட்டியுள்்ளது.

ய�றறுஇைம்சபைற்றஊைகேந்திபபில்உ்ர
ோறறிேஅககட்சியின்�ாைாளுமன்்றஉறுபபி
னர்எரான்விகரமரத்ன,அசமரிககாவில்மூன்று
யபைருககுஎதிராககுற்றபபைத்திரி் கதாககல்
சேய்ேபபைட்டுள்்ள் தச்சுட்டிககாட்டினார்.

இந்தத்தாககுதல்இைம்சபைற்றயபைாது�ல்லாட்சி
அரோங்கத்தின்மீதுபைல்யவறுகுற்றச்ோட்டுககள்
முன்்வககபபைட்ைனஎனத்சதரிவித்தஅவர்,
தறயபைாதுசவவயவறுகட்சிக்ளாகஇருந்தாலும்
இவற்்றமறுககின்ய்றன்எனககூறினார்.

இந்தத்தாககுதல்குறித்துஐககிேயதசிேக
கட்சியின்த்லவர்ரணில்விகரமசிங்கவுகயகா
அல்லதுபைாதுகாபபுஅ்மச்ேராகஇருந்த
ருவான்வியஜவர்த்தனவுகயகாஎவவிதசதாைர்
பும்கி்ைோதுஎன்றும்இந்தவிவகாரத்தில்
சபைாறுபபுககூ்றயவணடிேஇந்தஅரோங்கம்
்கது�ைவடிக்கக்்ளமட்டும்சேய்ோமல்
அவர்க்்ளநீதிமன்்றங்களில்முன்னி் லபபை
டுத்திதணை்னவைங்க�ைவடிக்கஎடுகக
யவணடும்என்றும்சதரிவித்தார்.(்ற–இ)
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அடுத்தசிலதினங்களில்அ்மச்ேர்வயில்சபைரிேமாற்றங்கள்
சேய்ேபபைைவுள்்ளனஎனத்தகவல்கள்சவளிோகியுள்்ளன.

கைந்தகாலம்முழுவதும்கடும்எதிர்பபுக்்ளமுன்்வத்துவரும்
நீதிே்மச்சுமறறும்து்்றமுகம்,கபபைல்து்்றஅ்மச்சுஉட்பைை
பைலமுககிேஅ்மச்சுபசபைாறுபபுகளில்மாற்றங்கள்சேய்ேபபைை
வுள்்ளனஎனககூ்றபபைடுகி்றது.இந்தஅ்மச்ேர்வமாற்றத்துககான
வ்ரவுஒன்்்றஸ்ரீலங்காசபைாதுஜனசபைரமுனவின்யதசிே
அ்மபபைா்ளர்பைசில்ராஜபைகேஉருவாககிவருகின்்றார்எனத்சதரிே
வருகி்றது.இந்தஅ்மச்ேர்வமாற்றத்தின்யபைாதுஐககிேமககள்
ேகதியின்யதசிேபபைட்டிேல்�ாைாளுமன்்றஉறுபபினரானைேனா
கமயகவுககுராஜாங்கஅ்மச்ேர்பைதவிவைங்கபபைைவுள்்ளதுஎனத்
சதரிேவருகின்்றது.

அ்மச்சுபபைதவிகளில்நிேமிககபபைட்ைஅ்மச்ேர்களுககு
வைங்கபபைட்ைது்்றகளில்கைந்தசிலமாதங்க்ளாகஒருசிலர்
மாத்திரயமதிருபதிே்ைேககூடிேபைணிக்்ளசேய்துவருகின்்றனர்
எனவும்இதுசதாைர்பைாகஜனாதிபைதிகடும்அதிருபதியில்
இருககின்்றார்என்றும்சிங்க்ளஊைகசமான்றுசவளியிட்டுள்்ள
சேய்தியில்குறிபபிைபபைட்டுள்்ளது.(்ற–இ)
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சகாழும்பு,ஜன.13

ஈஸைர்தாககுதல்சதாைர்பைானஜனாதிபைதி
ஆ்ணககுழுவின்அறிக்கககாககாத்திருபபைதால்
ேட்ை�ைவடிக்கஎடுபபைதில்தாமதம்ஏறபைட்டுள்
்ளதுஎனசபைாதுபபைாதுகாபபுஅ்மச்ேர்ேரத்
வீரயேகரசதரிவித்துள்்ளார்.

யமலும்,இவவிோர்ணஅறிக்கஜனவரி31ஆம்
திகதிகி்ைககபசபைறும்என்று�ான்எதிர்பைார்ககின்
ய்றன்.அத்னஆராய்ந்தபின்புயமலும்பைலோட்சி
ேங்கள்ஆய்வுசேய்ேபபைடும்.

சபைாறுபபுககூ்றயவணடிேவர்கள்மீதுேட்ை
�ைவடிக்கஎடுபபைதறகுேட்ைமாஅதிபைரால்12
ேட்ைத்தரணிகள்அைங்கிேகுழுசவான்றும்நிேமிக
கபபைட்டுள்்ளது.தாககுதல்களில்சகால்லபபைட்ைவர்
களில்அசமரிககபிர் ஜகளும்இருபபைதால்,
சபைாருத்தமானதகவல்கள்அசமரிகக
நீதிமன்்றங்களுககும்ேமர்பபிககபபைடும்என்றும்
அ்மச்ேர்ேரத்வீரயேகரசதரிவித்துள்்ளார்.(�–இ)
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சகாழும்பு,ஜன.12

�ாட்டில்31�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்கள்சுேதனி
்மபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளனர்
எனசதரிவிககபபைட்டுள்்ளது.

ய�றறுதிங்கட்கிை்ம,
சகாவிட்19சதாறறுஉறுதி
சேய்ேபபைட்ைநீர்வைங்கல்
அ்மச்ேர்வாசுயதவ�ாணேக
காரவுைன்ச�ருங்கிே
சதாைர்்பைபயபைணிேவர்கள்
எனகணைறிேபபைட்ை10
யபைருககுபி.சி.ஆர்.பைரியோத

்னகள்யமறசகாள்்ளபபைட்டு,
அவர்க்்ளசுேதனி் மககு
உட்பைடுத்திகசகாள்ளுமாறு
அறிவுறுத்தபபைட்டுள்்ளது.இயத
யவ்்ளஅ்மச்ேர்வாசுயதவ
�ாணேககாரவுைன்சதாைர்பு
்ைே15�ாைாளுமன்்ற
பைணிககுைாமினரும்அ்ைோ
்ளம்காணபபைட்டுள்்ளனர்.

இயதயவ்்ளஇராஜாங்க
அ்மச்ேர்தோசிறிஜேயேகர,
ஸ்ரீலங்காமுஸலிம்காங்கிரஸ
த்லவரும்�ாைாளுமன்்ற

உறுபபினருமானரவூப
�ககீம்மறறும்பிரதமரின்
அரசிேல்
விவகாரங்களுககான
இ்ணபபுசேேலா்ளர்
குமாசிறிச�ட்டியகஆகி
யோருககுசதபைறறுஉறுதிபபை
டுத்தபபைட்டுள்்ளநி்லயில்
இவர்களுைன்சதாைர்பில்
இருந்த31�ாைாளுமன்்ற
உறுபபினர்க்்ளசுேதனி
்மபபைடுத்திகசகாள்ளுமா
றும்யகாரிக்கவிடுககபபைட்
டுள்்ளது.(�–இ)
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ரயில்யே்வகள்மீணடும்ஆரம்பிககபபைை
வுள்்ள்மோல்,ஆேனமுறபைதிவுக்்ளஇன்று
முதல்ஆரம்பிபபைதறகுதீர்மானிககபபைட்டுள்
்ளது.

சுகாதாரவிதிமு்்றகளுகக்மேஎதிர்வரும்
18ஆம்திகதிமுதல்தூரபபிரயதேங்க
ளுககானரயில்யே்வகள்ஆரம்பிககபபைை
வுள்்ளதாகரயில்யவசபைாதுமுகா்மோ்ளர்
டிலந்தசபைர்னாணயைாசதரிவித்தார்.

இதறக்மே,ரயில்களில்விறபை்ன
�ைவடிக்ககளில்ஈடுபைடுவதுமறறும்
ோேகம்சபைறுவதுஉள்ளிட்ைஅ்னத்துககும்
முற்றாகத்ைவிதிககபபைட்டுள்்ளதுஎன
அவர்சதரிவித்தார்.

யமலும்,எதிர்வரும்25ஆம்திகதிமுதல்
தினேரியபைாககுவரத்தில்ஈடுபைடும்ரயில்
யே்வகள்ஆரம்பிககபபைைவுள்்ளதுஎனவும்
சதரிவித்தார்.(ரி5)
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இலங்்கககுபுதிதாகநிேமிககபபைட்டுள்்ள
பைங்க்ளாயதஷ்மககள்குடிேரசுஉேர்ஸதானிகர்
தாரிகமுகம்மத்ஆரிபுல்இஸலாம்,ஜனாதிபைதி
யகாத்தாபைேராஜபைகேவிைம்தனது�றோன்றுப
பைத்திரத்்தய�றறுஜனாதிபைதிமாளி் கயில்
்வத்துக்கேளித்தார்.

இச்ேந்திபபில்இலங்்கயின்தறயபைா் தே
சபைாரு்ளாதாரநி்ல்மமறறும்சகாயரானா
்வர் ஸககட்டுபபைடுத்தஅரோங்கம்எடுத்
துள்்ள�ைவடிக்ககள்குறித்துவி்ளககமளித்த
ஜனாதிபைதி,பைங்க்ளாயதஷ்உள்ளிட்ைபிராந்திே
�ாடுகளுைன்அ்ைோ்ளம்காணபபைட்ைது்்றக
ளில்இருதரபபுஉ்ற்வயமம்பைடுத்துவதுதனது
எதிர்பைார்பபைாகும்என்றும்சதரிவித்தார்.(்றஇ)

தென்மராட்சியில்
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சதன்மராட்சிபிரயதேத்தில்ய�றறுமுன்தினம்
சபைய்தஅ்ைம்ைகாரணமாக17வீடுக
ளுககுள்சவள்்ளம்புகுந்ததால்40யபைர்பைாதிககப
பைட்டுள்்ளனர்.

யகாயிறகுடியிருபபுபிரிவில்6குடும்பைங்க் ்ளச்
யேர்ந்த15யபைரும்,குைமிேன்பிரிவில்2குடும்
பைங்க் ்ளச்யேர்ந்த3யபைரும்,மிருசுவில்வைககுப
பிரிவில்7குடும்பைங்க் ்ளச்யேர்ந்த15யபைரும்,
ம்றவன்புலவுபிரிவில்2குடும்பைத்்தகயேர்ந்த7
யபைரும்பைாதிககபபைட்டுள்்ளனர்எனஅறிவிககப
பைட்டுள்்ளது.பிரயதேத்தின்பைலகிராமஅலுவலர்
பிரிவுகளில்சவள்்ளம்அதிகரித்துள்்ளநி்லயில்
இந்தஎணணிக்கயமலும்அதிகரிககலாம்என்று
சதரிவிககபபைட்ைது.(ஐ–9)

க�ொவிட்-19 க�ொற் றுப் பர வல்;
மக�ள் விழிப் பு டன் இருக� வும்
சகாழும்பு,ஜன.12

யமல்மாகாணம்உட்பைை�ாட்டின்
ஏ்னேபைகுதிகளுககுசகாயரானா
்வரஸசதாறறுபைரவத்சதாைங்கியுள்்ளது
எனசதாறறுய�ாயிேல்பிரிவின்த்ல்ம
அதிகாரிசுைத்ேமரவீரசதரிவித்தார்.

யமல்மாகாணத்திலும்சகாழும்பிலும்
்வரஸகட்டுபபைடுத்தபபைட்டுள்்ளயபைாதி
லும்சிலபைகுதிகளில்புதிேசதாற்றா்ளர்
கள்இனங்காணபபைட்டுள்்ளனர்என
அவர்சதரிவித்தார்.இத்ன�ாங்கள்
எவவாறு்கோள்கின்ய்றாம்என்பையத
முககிேமானது.எனினும்்வரஸி்ன
கட்டுபபைடுத்தமுடியும்என�ம்பிக்க
சவளியிட்ைஅவர்விோைககிை்மமுதல்
நீணைவிடுமு் ்றகள்வருவதன்காரண
மாகமககள்தங்கள்பைகுதிகளிலிருந்து
யவறுஇைங்களுககுசேல்லயவணைாம்
எனவும்,அவதானத்துைன்இருககுமாறும்
அவர்யமலும்சதரிவித்தார்.(ரி5)
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சகாழும்பு,ஜன.12

உக்ரன்�ாட்டுச்சுறறுலாபபைேணிகள்165
யபைர்கணடிஸ்ரீதலதாமாளி் கககுய�றறுச்
சேல்லமுறபைட்ையவ்்ள,அங்குஅவர்களுககு
கடும்எதிர்பபுத்சதரிவிககபபைட்ைது.

அதன்பின்னர்உக்ரன்குழுவுககுவாவிபைா்த
ஊைாகதலதாமாளி் கககுள்நு்ைேஅனுமதி
வைங்கபபைட்டிருந்தது.உள்ளூர்ோத்திரிகர்க
ளுககுவை் மோனவழிதி்றந்துவிைபபைட்டி
ருந்தது.இதன்யபைாதுஅங்குவரு்கதந்த
தம்மாலங்காரயதரரும்,உக்ரன்பிர் ஜ

களுககுஎதிர்ப்பைத்சதரிவித்ததுைன்,சகாயரா
னாத்சதாற்றால்உக்ரன்�ாடுமுைககபபைட்
டுள்்ளநி்லயில்,அந்�ாட்டுசுறறுலாபபைேணி
கள்இலங்்கககுவருவ்தஎககாரணம்சகாணடும்
அனுமதிககமுடிோசதனஎனவும்சதரிவித்
தார்.'மகாேங்கத்தின் ரயும்மகக் ்ளயும்
ஏமாறறிமுன்சனடுககபபைடும்இந்தச்சேேற
பைாடுஉைனடிோகநிறுத்தபபைையவணடும்
என்றும்�ாட்டின்சுறறுலாத்து் ்ற்ேயமம்பை
டுத்தயவணடும்ஆனால்அ்தமுன்சன
டுபபைதறகுஇதுேரிோனதருணமல்லஎன்றும்
சதரிவித்துள்்ளார்.(்ற–இ)
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சகாயரானாசதாற்றால்உயிரிைககின்்றமுஸலிம்களின்
ஜனாஸாககள்,அவர்களின்மத�ம்பிக்கககுமா்றாக
எரிககும்�்ைமு்்றசதாைர்பில்,ஐ.�ா.மனித
உரி்மகள்யபைர்வயின்46ஆவதுஅமர்வில்,
அதயனாடுஇ்ணந்ததாக�ைககும்பைககஅமர்வுகளில்
சவளிபபைடுத்துவதறகு�ைவடிக்கஎடுககபபைட்டுள்்ளது.
சஜனிவா்வத்த்ளமாககசகாணைசிலமுஸலிம்
அ்மபபுககள்,சிவில்ேமூகச்சேேறபைாட்ைா்ளர்கள்
இதறகான�ைவடிக்கக்்ளஎடுத்துள்்ளனர்.(ஒ,இ)
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்பைருலினாஎன்பைதுேேயனா
பைகடீரிோவின்ஒருஇனமா
கும்.அ்வபூமியின்வ்ளர்ச்

சியில்முககிேபைங்குவகிககின்்றன.
ஏசனனில்அ்வயேமுதல்
ஒளித்சதாகுபபுஉயிரினங்க்ளாக
�ம்பைபபைடுகின்்றது.ேேயனாபைகடீரி
ோவின்யதாற்றம்2முதல்3.5
பில்லிேன்ஆணடுகளுககுமுன்பு
ஏறபைட்ைது.இதுஒருஔித்தறயபைா
ே்ணகுழு் வச்யேர்ந்தகிராம்
எதிர்ம்்றபைகடீரிோககளின்
இனமாகும்.இதுபைகடீரிோவின்
சிலகுணாதிேேங்க் ்ளயும்அல்
காககளின்தன்்மக் ்ளயும்
சகாணடுள்்ளது.அ்வஅ்ளவு,
சவௌிபபு்றயதாற்றம்,ஔி,ஊட்
ைச்ேத்துககள்மறறும்காபைனீ
சராட்்ேட்டுககானயத்வகள்
யபைான்்றவறறில்அல்காகக் ்ளப
யபைாலயவஇருககின்்றன,ஆனால்
மற்றபைகடீரிோகக் ்ளபயபைாலல்
லாமல்அ்வநீலபபைச்்ேமறறும்
பைச்்ேநி்றமிக் ்ளகசகாணடிருக
கின்்றன.அத்துைன்ஔிச்யேர்க்க
சேய்யும்தன்்மயும்சகாணடுள்
்ளது.

எனயவ,அ்வநீலபபைச்்ே
அல்காஎன்றும்அ்ைககபபைடுகின்
்றன.நீலபபைச்்ேஅல்காககள்
ேேயனா் பைறறுககள்,ேேயனாபைக
டீரிோமறறும்மிகேமீபைத்தில்
ேேயனாபுயராககரியோட்ைாககள்
என்றும்அ்ைககபபைடுகின்்றன.
ேேயனாபைகடீரிோஎன்பைதுதறயபைா
ே் ணோககிகள்ஆகும்.ஆ்வ
காபைனீசராட்்ேட்்ைதாழத்தக
கூடிேசபைன்யைாஸசபைாஸயபைட்
சுைறசியின்மூலம்பைதிககின்்றன.
யமலும்அ்வ்�தரே்ன
ஒருங்கி் ணககும்சேேல்மு் ்றகள்
மூலம்சுறறுச்சுைலில்இ்ணகின்
்றன.சிலர்ஸ்பைருலினாபைறறி
யகள்விபபைட்டிருபபீர்கள்.இதுஒரு
கலபபுரதபைாசிவ்க் ேச்யேர்ந்
தது.இதன்முழு் மோனபைேன்க
்்ளயும்,ேகதி் ேயும்முன்னயர
அறிந்திருந்தால்,இன்று�ம்் மத்
தாககும்பைலபிரச்ே் னகளில்
இருந்துவிலகிஇருககலாம்.
ேேயனாபைகடீரிோஎன்பைதுஉணவு,
தீவனபசபைாருள்கள்,இரோேனங்
கள்மறறும்எரிசபைாருள்கள்
யபைான்்றதோரிபபுகளின்நி்ல
ோனஉறபைத்திககானஒரு�ம்பிக
்கககுரிேஉயிரினமாகும்.

ேேயனாபைகடீரிோவிலிருந்து
ஏரா்ளமானவணிகரீதிோன
தோரிபபுகக்்ளபசபை்றலாம்.
மனிதமறறும்விலங்குஊட்ைச்ேத்
துககானதோரிபபுகள்,ஒன்றிறகு
யமறபைட்ைஇரட்்ைப
பி்ணபபுகக்்ளபசகாணை
சகாழுபபைமிலங்கள்,ஒகஸிஜயனற
றிகள்,நி்றபசபைாருட்கள்,உரங்கள்,
மணவ்ளமாககிகள்.அைகுோதனப
சபைாருட்கள்,மருந்துகள்,சபைாலி
ேகக் ரட்தோரிபபுககளில்பைங்கு
வகிககின்்றது.ேேயனாபைகடீரிோ
இ்ைேஅ்மபபின்மூலமாக
மணது்்ளக்்ளஅதிகரித்து
மணணின்வ்ளத்்தயமம்பைடுத்துகி
்றது.அத்துைன்ஓயமான்கள்,
விட்ைமின்கள்மறறும்அமியனா

அமிலங்கள்யபைான்்றவ்ளர்ச்சி்ே
ஊககுவிககும்சபைாருள்க்்ள
வைங்குதல்,நீர்்வத்திருககும்
தி்ற்னஅதிகரித்தல்,உககல்
சேேறபைாட்டின்மூலம்மணணின்
உயிர்வ்ளத்்தஅதிகரித்தல்,
மணணின்உவர்த்தன்்ம்ேக
கு்்றத்தல்,க்்ளவ்ளர்ச்சி் ேத்
கு்்றத்தல்மறறும்அதிகரிககும்
கரிமஅமிலங்க்்ளசவௌியேறறுவ
தன்மூலம்மணசபைாஸயபைட்
அ்ள்வஅதிகரித்தல்யபைான்்ற
சேேறபைாடுகளின்மூலமும்மண
வ்ளத்்தஅதிகரிககின்்றது.உல
கின்மிகவும்பிரபைலமானஊட்ைச்
ேத்திறகானபிரதியீைாகஸ்பைரு
லினாஅ்மகின்்றதுஏசனனில்
இதுஉைலுககும்மூ்்ளககும்
பைேனளிககும்பைல்யவறுஊட்ைச்
ேத்துககள்மறறும்அன்டிஒட்சி
ேன்க்்ளசகாணடுள்்ளது.இது
அதிக்ளவானஆயராககிே�ன்்ம
க் ்ளகசகாணடுள்்ளது.ஸ்பைரரு
லினாவில்பைச்்ேேம்அதிகம்
உள்்ளதால்அதுபைச்்ே
நி்றத்யதாற்றத்்தஅளிககின்்றது.
யமலும்இதுஇந்திோ,ஆபிரிககா,
சமகஸியகா,இலங்்கயபைான்்ற
சவபபைமானபைகுதிகளில்உள்்ள
நீர்நி் லகளில்அதிகம்வ்ளரககூ
டிேபைாசிஆகும்.இத்னமீன்கள்
ோபபிடுவதால்தான்,மீன்களில்
புரதச்ேத்துககள்அதிகமாகக
்காணபபைடுகின்்றது.

ஸகபைருலினாவளர்பபுமுகை
சிசமந்துத்சதாட்டிமு்்ற.ஆை
மற்றஉயலாகசதாட்டிமறறும்
சபைாலித்தீனால்மூைபபைட்ைகுழி
மு்்றகள்ேேயனாபைகடீரிோ்வ
(ஸ்பைருலினா)உறபைத்திசேய்ே
பைேன்பைடுத்தபபைைலாம்.சபைரித்ள
வில்ஸ்பைருலினா்வஉறபைத்தி

சேய்வதறகுமூடிேமறறும்தி்றந்த
கு்ளங்க் ்ளபபைேன்பைடுத்தலாம்.
ஆய்வுகூைங்களில்ஸ்பைருலினா
வ்ளர்பபைதறகுBG11வ்ளர்பபுைக
மும்Zarrouksவ்ளர்பபுைகமும்
பைேன்பைடுத்தபபைடுத்தபபைடுகின்்றது.
ஸ்பைருலினாவ்ளர்பபில்முககிே
பைங்குவகிககும்காரணிோக
ஊட்ைச்ேத்துககள்அ்மகின்்றன.
யமலும்சபைரித்ளவிலானஸ்பைரு
லினாவ்ளர்பபின்சேலவுகளில்
ஆள்கூலிச்சேலயவஅதிகம்
சேல்வாககுச்சேலுத்துகின்்றது.

ஸ்பைருலினாவ்ளர்பபில்ஊட்ைச்
ேத்துககளின்பைங்குஸ்பைருலினா
வ்ளர்பபுககுகாபைன்ஒரு
முககிேமானஊட்ைச்ேத்துஆகும்.
ஸ்பைருலினாவளிமணைல
காபைனீசராட்்ேட்மறறும்கலங்க
ளிறகி் ையிலானஇருகாபையனற
றுககள்மு்்றயேயேதனமறறும்
அயேதனகாபை்னேகதிமூலமாக
பைேன்பைடுத்துகின்்றது.இருகாபை
யனற்்றCO2ஆகமாற்றகார்யபைா
னிகஅன்்�ட்யரஸச�ாதிேம்
பைேன்பைடுத்தபபைடுகி்றது.ேேயனா
பைாகடீரிோவளிமணைலCO2்வ
அதிகவிகிதத்தில்பைேன்பைடுத்துகி
்றது,எடுத்துககாட்ைாகஸ்பைரு
லினா38%வளிமணைலகாபைனீ
சராட்்ேட்்ைபைதிககும்தி்றன்
சகாணடுள்்ளது.காபைனுககுபபின்
ஸ்பைருலினாஉறபைத்திசேய்வ
தறகு்�தரேன்முககிேபைங்கு
வகிககின்்றது,ஸ்பைருலினாவின்
உறபைத்தித்தி்றன்்�தரேன்மூலங்க
ளின்கி்ைககும்தன்்மமறறும்
வ்கயில்தங்கியுள்்ளது.அயமா
னிோ்�தரேன்சபைரும்பைாலும்
விரும்பைபபைடும்்�தரேனமூலமா
கும்.ஸ்பைருலினாஉறபைத்தியிறகு
அதிகஅ்ளவுசபைாஸபைரஸயத்வ
யில்்ல,ஸ்பைருலினாஉைல்
நி்்றயில்1வீதசபைாஸபைரஸ

உள்்ளைககம்வ்ளர்ச்சிககுயபைாது
மானதுமறறும்சபைாஸபைரஸின்
விருபபைமானவடிவம்ஓயதா
சபைாஸயபைட்ஆகும்.C,N,Pதவிர
சிலமுககிேமானஊட்ைச்ேத்துக
கள்உள்்ளனஅ்வோவனS,K,
Na,Fe,Mg,Ca.யமலதிகமாகB,Cu,
Mo,Co,V,Seயபைான்்றசுவட்டுமூல
கங்களும்சிறிேஅ்ளவில்யத்வப
பைடுகின்்றன.இ்வவிற்றமின்க
ளின்உயிர்சதாகுபபிலும்ச�ாதிே
தாககங்களிலும்பைங்களிககின்்றன.

ஸ்பைருலினாவில்உள்்ளைங்கிே
ஊட்ைச்ேத்துககள்.இந்தஸ்பைர
ருலினாமாத்தி்ரவடிவிலும்
மறறும்கபஸயுல்வடிவில்க்ை
களில்விறகபபைடுகி்றது.இதில்
ஏரா்ளமானேத்துககள்
நி்்றந்துள்்ளன.இத்னஇனமும்
சிறித்ளவுஎடுத்துவந்தால்,உை
லுககுயவணடிேஅத்திோவசிே
ேத்துககள்கி்ைத்து,உை்ல
ய�ாயின்தாககுதல்களில்இருந்து
பைாதுகாத்துகசகாள்்ளலாம்.
ஸ்பைருலினா்வதினேரிேராேரி
ோக13கிராம்அ்ளவில்எடுத்துக
சகாள்்ளலாம்.ஒரு�ா்்ளககு10
கிராம்வ்ரஅ்ளவுகள்தி்றம்பைை
பைேன்பைடுத்தபபைடுகின்்றன.இந்த
சிறிேஅல்காஊட்ைச்ேத்துகக
்ளால்நிரம்பியுள்்ளது.ஸ்பைரருலி
னாவில்60–70ேதவீதபுரதங்கள்
உள்்ளன.அதாவதுபைால்,முட்்ை
மறறும்பைருபபுவ்கக்்ளவிை
அதிகமானஅ்ளவிலானபுரதங்கள்
ஸ்பைரருலினாவில்உள்்ளது.
எனயவஇத்னதினமும்உட்
சகாணடுவருவதன்மூலம்புரதக
கு்்றபைாடுஏறபைடுவதுதடுககபபைடு
வயதாடு,முடியின்வ்ளர்ச்சியும்
அதிகரிககின்்றது.ஒருயதககரணடி
(7கிராம்)உலர்ந்தஸ்பைருலினா
தூளில்4இராம்புரதம்உள்்ளது,
விற்றமின்B1(தேமின்)11%,
விற்றமின்B2(்ரயபைாபிய்ளவின்)
15%,விற்றமின்B3(நிோசின்)4%,
சேபபு21%,இரும்பு11%,சிறிே
அ்ளவுமகனீசிேம்,சபைாட்ைாசிேம்
மறறும்மங்கனீழூஆகிேவற்்றக
சகாணடுள்்ளது.ஒருயதககரணடி
(7கிராம்)ஸ்பைருலினாசுமார்1
கிராம்ஒயமகா6மறறும்ஒயமகா
3சகாழுபபுஅமிலங்கள்இரண
்ையும்யேர்த்துசுமார்1.51.0
விகிதத்தில்சகாழுப்பைவைங்கு
கி்றது.ஸ்பைருலினாவில்உள்்ள
புரதத்தின்தரம்மிகச்சி்றந்ததாகக
கருதபபைடுகி்றது.முட்்ைகளுைன்
ஒபபிைத்தககது.இதுஉங்களுககு
யத்வோனஅ்னத்துஅமியனா
அமிலங்க் ்ளயும்தருகி்றது.

ேகதிவாய்ந்தஒட்சிேயனற்றமறறும்
அைறசிஎதிர்பபுபைணபுகள்ஒட்சிே
யனற்றயேதம்உங்கள்DNa{மறறும்
உயிரணுககளுககுதீங்கு
வி்்ளவிககும்.இந்தயேதம்�ாள்
பைட்ைஅைறசி்ேஉணைாககும்,
இதுபுறறுய�ாய்மறறும்பி்ற
ய�ாய்களுககுபைங்களிககி்றது.
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்பைருலினாஎன்பைதுேேயனா
பைகடீரிோவின்ஒருஇனமா
கும்.அ்வபூமியின்வ்ளர்ச்

சியில்முககிேபைங்குவகிககின்்றன.
ஏசனனில்அ்வயேமுதல்
ஒளித்சதாகுபபுஉயிரினங்க்ளாக
�ம்பைபபைடுகின்்றது.ேேயனாபைகடீரி
ோவின்யதாற்றம்2முதல்3.5
பில்லிேன்ஆணடுகளுககுமுன்பு
ஏறபைட்ைது.இதுஒருஔித்தறயபைா
ே்ணகுழு் வச்யேர்ந்தகிராம்
எதிர்ம்்றபைகடீரிோககளின்
இனமாகும்.இதுபைகடீரிோவின்
சிலகுணாதிேேங்க் ்ளயும்அல்
காககளின்தன்்மக் ்ளயும்
சகாணடுள்்ளது.அ்வஅ்ளவு,
சவௌிபபு்றயதாற்றம்,ஔி,ஊட்
ைச்ேத்துககள்மறறும்காபைனீ
சராட்்ேட்டுககானயத்வகள்
யபைான்்றவறறில்அல்காகக் ்ளப
யபைாலயவஇருககின்்றன,ஆனால்
மற்றபைகடீரிோகக் ்ளபயபைாலல்
லாமல்அ்வநீலபபைச்்ேமறறும்
பைச்்ேநி்றமிக் ்ளகசகாணடிருக
கின்்றன.அத்துைன்ஔிச்யேர்க்க
சேய்யும்தன்்மயும்சகாணடுள்
்ளது.

எனயவ,அ்வநீலபபைச்்ே
அல்காஎன்றும்அ்ைககபபைடுகின்
்றன.நீலபபைச்்ேஅல்காககள்
ேேயனா் பைறறுககள்,ேேயனாபைக
டீரிோமறறும்மிகேமீபைத்தில்
ேேயனாபுயராககரியோட்ைாககள்
என்றும்அ்ைககபபைடுகின்்றன.
ேேயனாபைகடீரிோஎன்பைதுதறயபைா
ே் ணோககிகள்ஆகும்.ஆ்வ
காபைனீசராட்்ேட்்ைதாழத்தக
கூடிேசபைன்யைாஸசபைாஸயபைட்
சுைறசியின்மூலம்பைதிககின்்றன.
யமலும்அ்வ்�தரே்ன
ஒருங்கி் ணககும்சேேல்மு் ்றகள்
மூலம்சுறறுச்சுைலில்இ்ணகின்
்றன.சிலர்ஸ்பைருலினாபைறறி
யகள்விபபைட்டிருபபீர்கள்.இதுஒரு
கலபபுரதபைாசிவ்க் ேச்யேர்ந்
தது.இதன்முழு் மோனபைேன்க
்்ளயும்,ேகதி் ேயும்முன்னயர
அறிந்திருந்தால்,இன்று�ம்் மத்
தாககும்பைலபிரச்ே் னகளில்
இருந்துவிலகிஇருககலாம்.
ேேயனாபைகடீரிோஎன்பைதுஉணவு,
தீவனபசபைாருள்கள்,இரோேனங்
கள்மறறும்எரிசபைாருள்கள்
யபைான்்றதோரிபபுகளின்நி்ல
ோனஉறபைத்திககானஒரு�ம்பிக
்கககுரிேஉயிரினமாகும்.

ேேயனாபைகடீரிோவிலிருந்து
ஏரா்ளமானவணிகரீதிோன
தோரிபபுகக்்ளபசபை்றலாம்.
மனிதமறறும்விலங்குஊட்ைச்ேத்
துககானதோரிபபுகள்,ஒன்றிறகு
யமறபைட்ைஇரட்்ைப
பி்ணபபுகக்்ளபசகாணை
சகாழுபபைமிலங்கள்,ஒகஸிஜயனற
றிகள்,நி்றபசபைாருட்கள்,உரங்கள்,
மணவ்ளமாககிகள்.அைகுோதனப
சபைாருட்கள்,மருந்துகள்,சபைாலி
ேகக் ரட்தோரிபபுககளில்பைங்கு
வகிககின்்றது.ேேயனாபைகடீரிோ
இ்ைேஅ்மபபின்மூலமாக
மணது்்ளக்்ளஅதிகரித்து
மணணின்வ்ளத்்தயமம்பைடுத்துகி
்றது.அத்துைன்ஓயமான்கள்,
விட்ைமின்கள்மறறும்அமியனா

அமிலங்கள்யபைான்்றவ்ளர்ச்சி்ே
ஊககுவிககும்சபைாருள்க்்ள
வைங்குதல்,நீர்்வத்திருககும்
தி்ற்னஅதிகரித்தல்,உககல்
சேேறபைாட்டின்மூலம்மணணின்
உயிர்வ்ளத்்தஅதிகரித்தல்,
மணணின்உவர்த்தன்்ம்ேக
கு்்றத்தல்,க்்ளவ்ளர்ச்சி் ேத்
கு்்றத்தல்மறறும்அதிகரிககும்
கரிமஅமிலங்க்்ளசவௌியேறறுவ
தன்மூலம்மணசபைாஸயபைட்
அ்ள்வஅதிகரித்தல்யபைான்்ற
சேேறபைாடுகளின்மூலமும்மண
வ்ளத்்தஅதிகரிககின்்றது.உல
கின்மிகவும்பிரபைலமானஊட்ைச்
ேத்திறகானபிரதியீைாகஸ்பைரு
லினாஅ்மகின்்றதுஏசனனில்
இதுஉைலுககும்மூ்்ளககும்
பைேனளிககும்பைல்யவறுஊட்ைச்
ேத்துககள்மறறும்அன்டிஒட்சி
ேன்க்்ளசகாணடுள்்ளது.இது
அதிக்ளவானஆயராககிே�ன்்ம
க் ்ளகசகாணடுள்்ளது.ஸ்பைரரு
லினாவில்பைச்்ேேம்அதிகம்
உள்்ளதால்அதுபைச்்ே
நி்றத்யதாற்றத்்தஅளிககின்்றது.
யமலும்இதுஇந்திோ,ஆபிரிககா,
சமகஸியகா,இலங்்கயபைான்்ற
சவபபைமானபைகுதிகளில்உள்்ள
நீர்நி் லகளில்அதிகம்வ்ளரககூ
டிேபைாசிஆகும்.இத்னமீன்கள்
ோபபிடுவதால்தான்,மீன்களில்
புரதச்ேத்துககள்அதிகமாகக
்காணபபைடுகின்்றது.

ஸகபைருலினாவளர்பபுமுகை
சிசமந்துத்சதாட்டிமு்்ற.ஆை
மற்றஉயலாகசதாட்டிமறறும்
சபைாலித்தீனால்மூைபபைட்ைகுழி
மு்்றகள்ேேயனாபைகடீரிோ்வ
(ஸ்பைருலினா)உறபைத்திசேய்ே
பைேன்பைடுத்தபபைைலாம்.சபைரித்ள
வில்ஸ்பைருலினா்வஉறபைத்தி

சேய்வதறகுமூடிேமறறும்தி்றந்த
கு்ளங்க் ்ளபபைேன்பைடுத்தலாம்.
ஆய்வுகூைங்களில்ஸ்பைருலினா
வ்ளர்பபைதறகுBG11வ்ளர்பபுைக
மும்Zarrouksவ்ளர்பபுைகமும்
பைேன்பைடுத்தபபைடுத்தபபைடுகின்்றது.
ஸ்பைருலினாவ்ளர்பபில்முககிே
பைங்குவகிககும்காரணிோக
ஊட்ைச்ேத்துககள்அ்மகின்்றன.
யமலும்சபைரித்ளவிலானஸ்பைரு
லினாவ்ளர்பபின்சேலவுகளில்
ஆள்கூலிச்சேலயவஅதிகம்
சேல்வாககுச்சேலுத்துகின்்றது.

ஸ்பைருலினாவ்ளர்பபில்ஊட்ைச்
ேத்துககளின்பைங்குஸ்பைருலினா
வ்ளர்பபுககுகாபைன்ஒரு
முககிேமானஊட்ைச்ேத்துஆகும்.
ஸ்பைருலினாவளிமணைல
காபைனீசராட்்ேட்மறறும்கலங்க
ளிறகி் ையிலானஇருகாபையனற
றுககள்மு்்றயேயேதனமறறும்
அயேதனகாபை்னேகதிமூலமாக
பைேன்பைடுத்துகின்்றது.இருகாபை
யனற்்றCO2ஆகமாற்றகார்யபைா
னிகஅன்்�ட்யரஸச�ாதிேம்
பைேன்பைடுத்தபபைடுகி்றது.ேேயனா
பைாகடீரிோவளிமணைலCO2்வ
அதிகவிகிதத்தில்பைேன்பைடுத்துகி
்றது,எடுத்துககாட்ைாகஸ்பைரு
லினா38%வளிமணைலகாபைனீ
சராட்்ேட்்ைபைதிககும்தி்றன்
சகாணடுள்்ளது.காபைனுககுபபின்
ஸ்பைருலினாஉறபைத்திசேய்வ
தறகு்�தரேன்முககிேபைங்கு
வகிககின்்றது,ஸ்பைருலினாவின்
உறபைத்தித்தி்றன்்�தரேன்மூலங்க
ளின்கி்ைககும்தன்்மமறறும்
வ்கயில்தங்கியுள்்ளது.அயமா
னிோ்�தரேன்சபைரும்பைாலும்
விரும்பைபபைடும்்�தரேனமூலமா
கும்.ஸ்பைருலினாஉறபைத்தியிறகு
அதிகஅ்ளவுசபைாஸபைரஸயத்வ
யில்்ல,ஸ்பைருலினாஉைல்
நி்்றயில்1வீதசபைாஸபைரஸ

உள்்ளைககம்வ்ளர்ச்சிககுயபைாது
மானதுமறறும்சபைாஸபைரஸின்
விருபபைமானவடிவம்ஓயதா
சபைாஸயபைட்ஆகும்.C,N,Pதவிர
சிலமுககிேமானஊட்ைச்ேத்துக
கள்உள்்ளனஅ்வோவனS,K,
Na,Fe,Mg,Ca.யமலதிகமாகB,Cu,
Mo,Co,V,Seயபைான்்றசுவட்டுமூல
கங்களும்சிறிேஅ்ளவில்யத்வப
பைடுகின்்றன.இ்வவிற்றமின்க
ளின்உயிர்சதாகுபபிலும்ச�ாதிே
தாககங்களிலும்பைங்களிககின்்றன.

ஸ்பைருலினாவில்உள்்ளைங்கிே
ஊட்ைச்ேத்துககள்.இந்தஸ்பைர
ருலினாமாத்தி்ரவடிவிலும்
மறறும்கபஸயுல்வடிவில்க்ை
களில்விறகபபைடுகி்றது.இதில்
ஏரா்ளமானேத்துககள்
நி்்றந்துள்்ளன.இத்னஇனமும்
சிறித்ளவுஎடுத்துவந்தால்,உை
லுககுயவணடிேஅத்திோவசிே
ேத்துககள்கி்ைத்து,உை்ல
ய�ாயின்தாககுதல்களில்இருந்து
பைாதுகாத்துகசகாள்்ளலாம்.
ஸ்பைருலினா்வதினேரிேராேரி
ோக13கிராம்அ்ளவில்எடுத்துக
சகாள்்ளலாம்.ஒரு�ா்்ளககு10
கிராம்வ்ரஅ்ளவுகள்தி்றம்பைை
பைேன்பைடுத்தபபைடுகின்்றன.இந்த
சிறிேஅல்காஊட்ைச்ேத்துகக
்ளால்நிரம்பியுள்்ளது.ஸ்பைரருலி
னாவில்60–70ேதவீதபுரதங்கள்
உள்்ளன.அதாவதுபைால்,முட்்ை
மறறும்பைருபபுவ்கக்்ளவிை
அதிகமானஅ்ளவிலானபுரதங்கள்
ஸ்பைரருலினாவில்உள்்ளது.
எனயவஇத்னதினமும்உட்
சகாணடுவருவதன்மூலம்புரதக
கு்்றபைாடுஏறபைடுவதுதடுககபபைடு
வயதாடு,முடியின்வ்ளர்ச்சியும்
அதிகரிககின்்றது.ஒருயதககரணடி
(7கிராம்)உலர்ந்தஸ்பைருலினா
தூளில்4இராம்புரதம்உள்்ளது,
விற்றமின்B1(தேமின்)11%,
விற்றமின்B2(்ரயபைாபிய்ளவின்)
15%,விற்றமின்B3(நிோசின்)4%,
சேபபு21%,இரும்பு11%,சிறிே
அ்ளவுமகனீசிேம்,சபைாட்ைாசிேம்
மறறும்மங்கனீழூஆகிேவற்்றக
சகாணடுள்்ளது.ஒருயதககரணடி
(7கிராம்)ஸ்பைருலினாசுமார்1
கிராம்ஒயமகா6மறறும்ஒயமகா
3சகாழுபபுஅமிலங்கள்இரண
்ையும்யேர்த்துசுமார்1.51.0
விகிதத்தில்சகாழுப்பைவைங்கு
கி்றது.ஸ்பைருலினாவில்உள்்ள
புரதத்தின்தரம்மிகச்சி்றந்ததாகக
கருதபபைடுகி்றது.முட்்ைகளுைன்
ஒபபிைத்தககது.இதுஉங்களுககு
யத்வோனஅ்னத்துஅமியனா
அமிலங்க் ்ளயும்தருகி்றது.

ேகதிவாய்ந்தஒட்சிேயனற்றமறறும்
அைறசிஎதிர்பபுபைணபுகள்ஒட்சிே
யனற்றயேதம்உங்கள்DNa{மறறும்
உயிரணுககளுககுதீங்கு
வி்்ளவிககும்.இந்தயேதம்�ாள்
பைட்ைஅைறசி்ேஉணைாககும்,
இதுபுறறுய�ாய்மறறும்பி்ற
ய�ாய்களுககுபைங்களிககி்றது.
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ஸ்பைருலினாவின்ஒட்சியேற்றஎதிரி
கள்இச்யேதத்திலிருந்துபைாதுகாகக
உதவுகின்்றது.

அதன்முககிேசேேலில்உள்்ளகூறு
்பையகாேேனின்என்றுஅ்ைககபபைடு
கி்றது.இந்தஒட்சியேற்றசபைாருள்
ஸ்பைருலினாவுககுஅதன்தனித்துவ
மானநீலபபைச்்ேநி்றத்்தயும்தருகி
்றது.்பையகாேேனின்அைறசிேமிக்ஞை
மூலககூறுகளின்உறபைத்தி் ேத்தடுககி
்றது,இதுஒட்சிேயனற்றமறறும்
அைறசிஎதிர்பபுவி்்ள்வவைங்குகி
்றது.

இரத்தஅழுத்தத்்தககு்்றககும்மார
்ைபபு,பைககவாதம்மறறும்நீணைகால
சிறுநீரகய�ாய்உள்ளிட்ைபைலகடு் மோன
ய�ாய்களுககுஉேர்இரத்தஅழுத்தம்ஒரு
முககிேகாரணமாகும்.இ்தநிவர்த்திசேய்ே
1கிராம்ஸ்பைருலினாயபைாதுமானதல்ல.
ோதாரண�பைர்களில்ஒரு�ா்்ளககு4.5
கிராம்ஸ்பைருலினாஉட்சகாள்வதால்
இரத்தஅழுத்தம்கு்்றககபபைடும்என்று
நிஷரூபிககபபைட்டுள்்ளது.இதறகுகாரணம்
்�ட்ரிகஒக்ேட்அதிகரிபபையதோகும்,இது
உங்கள்இரத்த�ா்ளங்கள்ஓய்சவடுககவும்,
விரிவ் ைவதறகும்உதவும்ஒருேமிக்ஞை
மூலககூறுஆகும்.

இரத்தச்யோ்கககுஎதிராகசேேறபைடும்
இரத்தச்யோ்கககுபைல்யவறுவடிவங்கள்
உள்்ளன,இதுஉங்கள்இரத்தத்தில்உள்்ள
ஹீயமாகுய்ளாபின்அல்லதுசிவபபுஇரத்த
அணுககள்கு்்றவதன்மூலம்சபைாதுவாக
ஏறபைடுகின்்றது.வேதானவர்களில்இரத்த
யோ்கமிகவும்சபைாதுவானது,இதுபைல 
வீனம்மறறும்யோர்வுபைறறிேநீணைகால
உணர்வுகளுககுவழிவகுககி்றது.இரத்தச்
யோ்கயின்சகாணை40வேதானவர்களில்
ஒருஆய்வுயமறசகாள்்ளபபைட்ையபைாது
ஸ்பைருலினாவைங்கபபைட்ைவர்களின்
சிவபபுஇரத்தஅணுககளின்அ்ளவும்ஹீயமா
குய்ளாபின்உள்்ளைககத்தின்அ்ளவும்ய�ாசே
திர்பபுசேேறபைாடும்அதிகரித்தத் மயும்
நிரூபிககபபைட்டுள்்ளது.

்பைட்யைாய�ார்யமான்கள்சதாகுககும்
தாவரங்களின்வ்ளர்ச்சியில்்பைட்யைா
ய�ார்யமான்கள்முககிேபைங்குவகிககின்
்றன.Auxin,Gilpbereliln,Cytoiknin,Ethylene;

மறறும்Absciiscacidஆகிே்வ்பைட்யைா
�ார்யமான்களின்ஆகும்.அ்வவி்த
மு்்ளபபு,யவர்உருவாககம்,புறகள்உருவாக
கம்,க்்ளகள்உருவாககம்மறறும்பைைம்
கனிே்வபபைதுஉள்ளிட்ைபைல்யவறுஉைலி
ேல்சேேல்மு் ்றக்்ளஒருங்கி் ணகக
பைங்களிககின்்றன.C.ghosie,H.itnircatusand
Nostocsp.ஆகிேமூன்றுேேயனாபைகடீரிேல்
விகாரங்களின்மு்்ளதி்ற்னஅதிகரிக
கின்்றது.

N2பைதிககும்தி்றன்்�தரேன்மிக
முககிேமானஊட்ைச்ேத்துஆகும்.இதுபையிர்
உறபைத்தித்தி்ற்னஅதிகரிககின்்றது.இதறகாக
சேேற்க்�தரேன்உரங்கள்அதிக்ளவில்
பைேன்பைடுத்தபபைடுகின்்றன.சேேற்கஉரங்க
ளுககுபைதிலாகஸ்பைருலினாவின்பிரதியீடு
யேதனவிவோேத்்தய�ாககிசி்றந்தபைடிககல்
லாகும்.ஈரநிலமணணில்,குறிபபைாகச�ல்
வேல்களில்இேற்கஉயிர்உரமாகஉள்்ள
நுணணுயிர்சதா்கயில்N2பைதிககும்ேே
யனாபைகடீரிோஒருமுககிேஅங்கமாகும்.
வளிமணைல்�தரே்னஒருஅயேதன
வடிவமாகமாறறுவதன்மூலம்ேேயனாபைகடீ
ரிோககள்மலிவானஇேற்கஉயிர்உரமாக
சேேல்பைடுகி்றது.

உயிரிேல்N2பைதிபபைதறகுேகதிமூலமாக
ஔித்சதாகுபபுமூலம்பைதிககபபைட்ைகாபைன்
பைங்குவகிககின்்றது.N2பைதிககும்
நுணணுயிரிகளில்நீலபபைச்்ேஅல்காககள்
மட்டுயமCO2;மறறும்நீரிலிருந்துதங்க
ளுககுத்யத்வோனேகதி்ேஉருவாககிக
சகாள்கின்்றது.ேேயனாபைகடீரிோவில்்�தர
ேன்பைதிபபைதறகு்�ட்ரஜயனஸஎனபபைடும்
ச�ாதிேயமகாரணமாகும்.்�தரேன்பைதிகக

கும்சபைாறி 
மு் ்ற் ேகசகாணடிருககும்சி்றபபுசேல்
கள்Heterocystousஆகும்.

ோதாரணமககள்மத்தியில்இத்த் கே
�ன்்ம் ேத்தரும்ஸ்பைருலினாவின்
�ம்பைகத்தன்்மயகள்விககுறிோகஇருபபை
தன்காரணத்தால்,இதன்பைாவ்னஒபபீட்
ை்ளவில்கு்்றவாகககாணபபைடுகின்்றது.
இதன்முழு் மோனபைேன்க் ்ளயும்,ேகதி
்ேயும்முன்னயரஅறிந்திருந்தால்,இன்று
�ம்் மத்தாககும்பைலபிரச்சி் னகளில்
இருந்துவிலகிஇருககலாம்.விஞஞைான
ஆராய்ச்சிகள்மூலம்இதன்பைேன்க் ்ளயும்
�ன்்மக் ்ளயும்பைாமரர்முதல்ோதாரண
மனிதர்கள்வ்ரஎடுத்துேசேல்வது
இேற்கமு்்றவிவோேத்துககுஒருசி்றந்த
வித்தாகும்.
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சாதாரணமக்கள்மத்தியில்
இத்தக்கயநனகமகயத்
தரும்ஸகபைருலினாவின
நம்பை்கத்தனகமக்கள்விககு
றியா்கஇருபபைதன்கார
ணத்தால்,இதனபைாவகன
ஒபபீட்டளவில்குகைவா்கக
்காணபபைடுகினைது.இதன
முழுகமயானபையன்ககள
யும்,சகதிகயயும்முனனகர
அறிந்திருந்தால்,இனறு
நம்கமத்தாககும்பைல
பிரச்சிகன்களில்இருந்து
விலகிஇருக்கலாம்.
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எச்சரிக்கிறார்்சம்பிக்்க
சகாழும்பு,ஜன.12

ஐககிேமககள்ேகதியின்�ாைாளு
மன்்றஉறுபபினர்�ரீன்சபைர்
னாணயைாவுககுஅல்லதுஅவரது
பிள்்்ளகளுகயகாஆபைத்துஏறபைட்
ைால்அதுராஜபைகேஅரசிேல்
முடி்வய�ாககி�கர்த்தும்என
�ாைாளுமன்்றஉறுபபினர்ேம்பிகக
ரணவககஎச்ேரிக்கவிடுத்துள்்ளார்.

தனதுஅதிகாரபூர்வமுகநூல்
பைககத்தில்பைதிசவான்்்றஇட்ை
தன்மூலம்அவர்இத் னககுறிப
பிட்டுள்்ளார்.

�ாைாளுமன்றில்�ரீன்ஆறறிே
உ்ரககுபைதிலாகஜனாதிபைதி
சிறுபிள்்்ளத்தனமான

விமர்ேனத்்தசவளியிட்டுள்்ளார்.
பைேங்கரவாதிஒருவ் ரகசகா்ல
சேய்வ்தஜன�ாேகஅரசிேல்
வாதிஒருவர்சவளியிட்ைகருத்்த
விமர்ேனம்சேய்வது�ாகரிகமான
தல்லஎனஅவர்சுட்டிககாட்டி
யுள்்ளார்.

ஜனாதிபைதிககுேவால்ஏறபைைக
கூடும்எனகருதும்அரசிேல்வாதி
க்்ளஒடுககும்�ைவடிக்கக்்ள
அரோங்கம்முன்சனடுத்துவருகின்
்றதுஎனவும்சதரிவித்தார்.

ஏகாதிபைத்திே�்ைமு் ்றகளுககு
எதிராகஅ்னத்துஅரசிேல்ேகதி
களும்அணிதிரள்வதுஅவசிேமா
னதுஎனவும்சுட்டிககாட்டியுள் 
்ளார்.(்ற–இ)

öÂØïu W] ¼\VÄ½
sÄV«çð g«DÃD!
சகாழும்பு,ஜன.12

இ்ணேத்த்ளம்ஊைாகவிமானரிகசகறவைங்கபபைடுகி்றது
எனககூறிநிதியமாேடிசேய்தவ்ர்கதுசேய்வதறகுமாத்
த்்றநிதிககுற்றவிோர் ணபபிரிவுவிோர் ணக்்ளஆரம்
பித்துள்்ளது.முகபபுத்தகத்தில்ரககிதய�மவர்தனஎன்்ற
சபைேரிலுள்்ளஇந்த�பைர்சதாைர்பில்சபைாலிஸாருககுபைல
மு்்றபபைாடுகள்கி்ைத்துள்்ளன.

அவர்இலங்்கயின்பிரபைலரிகசகறவிறபை்னநி்லேத்தின்
சபைே் ரபபைேன்பைடுத்திரிகசகறநிதியமாேடியில்ஈடுபைட்டுள்
்ளார்.இவர்விமானரிகசகறவைங்குகின்ய்றன்எனககூறி
முன்னாள்அ்மச்ேரின்மகனிைம்பைணம்யமாேடிசேய்துள்்ள
்ளார்.இதுகுறித்தவிோர் ணயில்அவரும்,அவரதுேயகாதரி
ஆகிேஇருவருயமஇந்தயமாேடியில்ஈடுபைட்டுள்்ளனர்என்
பைதுஉறுதிோகியுள்்ளது.

அவரதுேயகாதரிபைணிோறறிேநிதிநிறுவனத்திைம்பைணம்
சேலுத்தயவணடும்எனேந்யதக�பைரால்சவளி�ாடுகளில்
இருந்துரிகசகறறுககுவிணணபபித்தவர்களுககுஅறிவிககப
பைட்ைதுஎனவும்சதரிேவருகின்்றது.(்ற–இ)
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