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கிளிபநாச்சி,ஜன.14

யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழ
கததின்கிளிபநாச்சிவளாகத
தில்விகாலரயிலுள்ளபுத்தர்
சிலைமீது்தாக்கு்தல்சமற்
பகாள்ளப்பட்டுள்ளதுஎனவும,்
இ்தன்சபாதுபுத்தர்சிலையின்
ஒருகாதுப்பகுதியில்
மிகச்சிறியளவிைான
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புதிய ப�ொதுச் பெய லர் பெரி விப்பு
பகாழும்பு,ஜன.14

1977ஆம்ஆணடுகாைப்பகுதியில்
ஐக்கியச்தசியக்கட்சிபைமாக
இரு்ந்தது.வடக்கு,கிழக்குஉட்பட
அலனததுப்தாகுதிகளிலும்
அலமப்பாளர்கள்இரு்ந்தனர்.
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பகாழும்பு,ஜன.14

நான்குவருடங்கள்கடூழியசிலறத
்தணடலனவிதிக்கப்பட்டுள்ள
நாடாளுமன்றஉறுப்பினர்ரஞ்ேன்
ராமநாயக்க,சிலறச்ோலைக்குள்
நன்னடதல்தயுடன்பேயற்பட்டால்
2வருடங்கள்8மா்தங்களில்விடு்த
லையாகைாம்.இ்ந்த்தகவலை
சிலறச்ோலைசிலறச்ோலைகள்
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முல்லைததீவு,ஜன.14

நிைததில்புல்தயுணடிரு்ந்த
பவடிபபாருள்கள்
விமானப்பலடயினரால்முல்
லைததீவுமாவட்டததின்இரு
சவறுபிரச்தேங்களில்சநற்று
மீட்கப்பட்டுள்ளன.

முல்லைததீவுஅளம்பில்பிரச்த
ேததில்பவடிமரு்நது
நிரப்பப்பட்டகுழாய்,81
மில்லிமீற்றர்சமாட்டார்
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ஐக் கிய மக்கள் சக்தி ல்தரி விப்பு
பகாழும்பு,ஜன.14

பகாழும்புதுலறமுகததின்கிழக்குமுலனயம்
இ்நதியாவுக்குவிற்பலனபேய்யப்படாதுஎன்று
அரசுகூறுவதுபபாய்யாகும்.அலரப்பகுதிலய
விற்பலனபேய்வ்தற்குநடவடிக்லகஎடுக்
கப்பட்டுவருகின்றதுஎன்றுஐக்கியமக்கள்

யாழ்ப்பாணம்,ஜன.14

வரைாற்றுப்பிரசிததிபபற்றநல்லூர்
க்ந்தசுவாமிஆையததுக்கான
நுலழவாயில்களில்ஒன்றாக
அலம்நதுள்ளபேம்மணிப்பகுதி
யில்,அைங்காரவலளவுஇன்று

காலைதிற்நதுலவக்கப்பட்டுள்
ளது.நல்லூர்ஆைய்தணணீர்
ப்ந்தல்ேலபயின்சவணடுசகா
ளுக்குஅலமவாகமுன்னாள்
இராஜாங்கஅலமச்ேர்
திருமதிவிஜயகைாமசகஸ்வ
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பகாழும்பு,ஜன.14

பவள்ளவதல்தயில்இரு்நதுயாழ்ப்
பாணம்சநாக்கிச்பேன்றசபரு்நது
ஒன்றில்இருவர்பகாசரானாத
ப்தாற்றுக்குள்ளாகியுள்ளனர்
என்பதுஉறுதிப்படுத்தப்பட்
டுள்ளது.அ்ந்தப்சபரு்நதின் 02

யொழ். மொவட்டச் பெய லக

WkV«ð  ¼\VÄ½ zuÅßÄVâ|
sÄV«çðï^ g«DÃD

 இெஞச ஊழல் ஆணைக் குழு ஆரம்பித்தது
யாழ்ப்பாணம்,ஜன.14

பகாசரானாமு்தைாவதுஅலையின்சபாதுயாழ்ப்பா
ணம்மாவட்டம்முடக்கப்பட்டிரு்ந்தசபாது்தன்னார்
வக்பகாலடயாளிகளால்யாழ்ப்பாணமாவட்டச்
பேயைகததுக்குவழங்கப்பட்டநிவாரணப்
பபாருள்களின்விநிசயாகததில்சமாேடிநட்ந்த 02
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லண்்டன,�ன.14

யோழ்ப்�ோணப்�ல்்க் லக்கழ்கத்
தில் அ்மக்கப்�ட்டிருநத

முளளிவோய்க்கோல்நி்னவுத்தூபிஇடித்
தழிக்கப்�ட்்ட்ம,இலங்்கககுஎதிரோ்க
வலுவோனதீரமோனத்தினஅவசியத்்த
எடுத்தியமப்ுகிறதுஎனபிரிட்்டனபதோழிற
்கட்சியின நோ்டோளுமனற உறுப்பினர
சிபயோ் �னபமகப்டோனோகவலியுறுத்தி
யுள்ளோர.
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முல்லைததீவு,ஜன.14

துணுக்காய்ஆைங்குளம்பகுதி
யில்நிறுததிலவக்கப்பட்டிரு்ந்த
்தனியார்சபரு்நதுசநற்றிரவு
விேமிகளால்தீக்கிலரயாக்கப்
பட்டுள்ளது.

சபரு்நதுஉரிலமயாளர்்தன்னு
லடயவீதியில்மலழகாரண
மாகசவறுஒருவரின்வளவி 02
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சுகா ்தா ர Ýத து ணை யி னர் மீது மக்கள் அதி ருப்தி

வவுனியா,ஜன.14

பகாசரானாதப்தாற்றுஉறுதிப்படுத்தப்பட்டமருதது
வர்,சிகிச்லேநிலையததுக்குச்பேல்ைாதுவீட்டில்
்தங்கியிரு்நதுள்ளார்.இதுப்தாடர்பான்தகவல்கள்
பவளிவ்ந்தநிலையில்இன்லறயதினம்அவர் 02
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பிரிட்்டன் ல்தாழிறகட்சி  
வலி யு றுதது
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ரனின்நிதிஒதுக்கீட்டில்இ்ந்தஅைங்காரவலளவுஅலமக்கப்பட்டது.

ல்தததிருநாளானஇன்று,நல்லூர்ஆையததிலிரு்நது,திறப்பு
விழாவுக்குதச்தலவயானபபாருள்கள்பாராம்பரியமுலறப்படி
மாட்டுவணடிலில்வலளவுஅலம்நதுள்ளஇடததுக்குஎடுததுவரப்
பட்டன.

நா்தஸ்வரம்இலேக்க,சிவாச்ோரியர்கள்சவ்தம்நதிரங்கலளப்
பாராயணம்பேய்ய,இலறயாசியுடன்அைங்காரவலளவு
திறக்கப்பட்டது.

சிவாச்ோரியர்கள்,லேவேமயப்பபரியவர்கள்,முன்னாள்இராஜாங்க
அலமச்ேர்திருமதிவிஜயகைாமசகஸ்வரன்,யாழ்ப்பாணம்மாநகர
ேலபசமயர்,உறுப்பினர்கள்,அதிகாரிகள்,நல்லூர்க்ந்தசுவாமி
ஆையபரிபாைகர்கள்எனப்பைரும்கை்நதுபகாணடனர்.(ஒ)
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ஆலணயாளர்நாயகம்துஷாரஉபுல்
ப்தனியஉறுதிப்படுததினார்.

'சிலறத்தணடலனஅனுபவிக்கும்
எ்ந்தபவாருலகதியும்நன்னடதல்த
யுடன்பேயற்பட்டால்மூன்றில்ஒரு
மன்னிப்புக்காைம்கிலடக்கும்.
அ்தாவதுஒருவருடபமனில்8மா்தங்
கள்்தணடலன.நான்குமா்தங்கள்
விடுப்பாகும்'என்றும்அவர்கூறினார்.

இ்தன்படிரஞ்ேன்ராமநாயக்கநன்ன
டதல்தயுடன்பேயற்படுவாபரனில்
வருடபமான்றுக்கு4மா்தங்கள்
அவருக்கு்தணடலனகுலறப்பு
வழங்கப்படும்.4வருடங்களுக்கு16
மா்தங்கள்குலறயும்.எனசவ,அவர்2
வருடங்கள்8மா்தங்களில்பவளியில்
வரக்கூடும்என்றுசிலறச்ோலை
வட்டாரங்கள்ப்தரிவித்தன.(ஒ,44)
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ோரதிகள்,நடததுநர்கள்,பயணி
கள்என்சபாருக்குபகாழும்பில்
சநற்றுஇரவுஅன்டிஜன்
சோ்தலனசமற்பகாள்ளப்பட்
டது.இ்தன்சபாதுபஸ்நடததுந
ருக்கும்பயணிஒருவருக்கும்
ப்தாற்றுஉறுதிப்படுத்தப்பட்
டுள்ளது.(வ–இ)
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அச்தசபான்றப்தாருநிலைக்குகட்சிமீணடும்
கட்டிபயழுப்படும்என்றுஐக்கியச்தசியக்
கட்சியின்புதியபபாதுச்பேயைர்பாலி்த
ரங்சகபணடாரப்தரிவித்தார்.

ஐக்கியச்தசியக்கட்சியின்அடுத்தகட்ட
நகர்வுகள்ப்தாடர்பில்'சுடர்ஒளிக்கு'வழங்
கியகுறுகியசநர்காணலிசைசயசமற்கணட
வாறுகூறினார்.

'கட்சிலயப்பைப்படுததுவ்தற்கானபபாறி
முலறஉருவாக்கப்பட்டு,அ்தன்பிரகாரம்
நாடுமுழுவதும்சவலைததிட்டங்கள்முன்
பனடுக்கப்படும்.குறிப்பாக்தற்சபால்தய
அரசுஜனநாயகவிசரா்தவழியில்பயணிக்
கின்றது.அரசியல்,பபாருளா்தாரம்மற்றும்
ேமூகரீதியில்பைபாதிப்புகள்ஏற்பட்டுள்
ளன.அவற்றிலிரு்நதுமக்கலள
மீட்படடுக்கசவணடும்.அ்தற்சகற்றவலக
யில்எமதுஅரசியல்பயணம்ப்தாடரும்.

ஐக்கியச்தசியக்கட்சிஎன்பதுஇன,ம்த,
பமாழி,குைசப்தங்களுக்குஅப்பால்அலனவ
லரயும்அரவலணததுக்பகாணடுமுன்சநாக்கி
பயணிக்கக்கூடியகட்சியாகும்.1977ஆம்
ஆணடில்நாட்டில்அலனததுப்தாகுதிகளி
லும்ஐக்கியச்தசியக்கட்சிக்பகனப்தாகுதி
அலமப்பாளர்கள்இரு்ந்தனர்.அச்தசபான்ற
ப்தாருநிலைலமலயஉருவாக்குசவாம்.அதது
டன்,கட்சியின்அடுத்தகட்டசவலைததிட்
டங்கள்ேம்ப்ந்தமாகவிசேடஊடகவியைா
ளர்மாநாடுநடத்தப்பட்டு,அ்தன்ஊடாக
அறிவிக்கப்படும்,என்றார்.(ஒ,44)

n.¼>.ï....

்தாகஎழு்ந்தகுற்றச்ோட்டுக்கள்ப்தாடர்
பில்இைஞ்ேஊழல்ஆலணக்குழுவிோர
லணகலளஆரம்பிததுள்ளது.

யாழ்ப்பாணமாவட்டச்பேயைர்க.
மசகேலனகட்ந்த12ஆம்திகதிபேவ
வாய்க்கிழலமவிோரலணக்கு
முன்னிலையாகுமாறுஆலணக்குழு
கடி்தம்அனுப்பியிரு்ந்தது.இ்ந்தநிலை
யில்யாழ்ப்பாணமாவட்டச்பேயைக
சமைதிகமாவட்டச்பேயைர்எஸ்.முரளி்த
ரன்விோரலணக்குழுவில்
முன்னிலையாகியுள்ளார்.

பகாசரானாஇடர்காைததில்யாழ்ப்
பாணமாவட்டம்முடக்கப்பட்டிரு்ந்தது.
மாவட்டச்பேயைகததுக்கு்தன்னார்வக்
பகாலடயாளிகள்நிவாரணங்கலள
வழங்கியிரு்ந்தனர்.இலவவிநிசயாகிக்கப்
பட்டததில்பல்சவறுமுலறசகடுகள்
இடம்பபற்ற்தாகஇைஞ்ேஊழல்
ஆலணக்குழுவுக்குமுலறப்பாடுபேய்யப்
பட்டிரு்ந்தது.விநிசயாகததில்குளறுபடி
மற்றும்அரசியல்இலடயூறுகள்என்பன
குறிததும்குற்றச்ோட்டுக்கள்எழுப்பப்பட்
டிரு்ந்தன.இ்ந்தநிலையில்இதுப்தாடர்
பானவிோரலணகலளஇைஞ்ேஊழல்
ஆலணக்குழுஆரம்பிததுள்ளலம
குறிப்பிடத்தக்கது.(ஒ,5)
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னுள்நிறுததி
லவததிரு்ந்த
சவலளஇ்ந்தச்
ேம்பவம்
நலடபபற்றுள்
ளது.
கிளிபநாச்சியி
லுள்ளஆலடத
ப்தாழிற்ோலை
பணியாளர்
கலளஏற்றி
இறக்கும்
பணியில்
இ்ந்தப்சபரு்நது
ஈடுபடுகின்
றலமகுறிப்பி
டத்தக்கது.
(ஒ,222)
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ேக்தியின்நாடாளுமன்றஉறுப்பினர்ஹர்ேனராஜகருணப்தரிவித்தார்.எதிர்க்
கட்சித்தலைவர்அலுவைகததில்இன்றுநலடபபற்றஊடகவியைாளர்ே்நதிப்
பில்கை்நதுபகாணடுகருததுபவளியிடுலகயிசைசயசமற்கணடவாறுகூறினார்.

அவர்சமலும்ப்தரிவித்த்தாவது:

பகாழும்புதுலறமுகததின்கிழக்குமுலனயம்குத்தலகக்குவழங்கப்படாது
எனவும்,விற்பலனபேய்யப்படாதுஎனவும்அரசுகூறுகின்றது.இது
சூழ்ச்சிகரமானஅறிவிப்பாகும்.ஏபனனில்குத்தலகக்குவழங்கினால்கூட
குறிப்பிட்டகாைப்பகுதிமுடிவலட்ந்தபின்னர்அ்ந்தவளம்மீணடும்நாட்
டுக்குகிலடததுவிடும்.ஆனால்அலரப்பகுதிலயவிற்பலனபேய்வப்தன்பது
அதுமீளக்கிலடக்காது.இ்நதியாவுக்சகஉரித்தானமாகஇருக்கும்.கிழக்கு
முலனயம்முழுலமயாகவிற்பலனபேய்யப்படாவிட்டாலும்அலரப்பகுதி
விற்பலனபேய்யப்படவுள்ளது.நாட்டுவளங்கள்விற்பலனபேய்யப்படாது,
கட்ந்தஅரசுசமற்பகாணடதிட்டங்கள்கூடமீளப்பபறப்படும்எனக்கூறிசய
இ்ந்தஅரசுஆட்சிக்குவ்ந்தது.ஆனால்இன்றுஎன்னநடக்கின்றது?ேங்ரில்ைா
வில்ஒருபகுதிலயவிற்றதுசபாைகிழக்குமுலனயமும்விற்பலனபேய்யப்பட
வுள்ளது.கட்ந்தஅரசுஒப்ப்ந்தததில்லகச்ோததிட்ட்தால்்தான்இப்படி
நடக்கிறதுஎனஎம்மீதுபழிசுமத்தமுடியாது.ஏபனனில்உடன்படிக்லககள்
கிழிதப்தறியப்படும்என்றல்ைவாஇ்ந்தஅரசுகூறியது,என்றார்.(ஒ,44)
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அ்ந்தநாட்டுநாடாளுமன்றததில்அவர்இ்தலனத
ப்தரிவிததுள்ளார்.

மனி்தஉரிலமமீறல்கள்மற்றும்இறுதிக்கட்டப்சபாரில்
ஏற்பட்டஉயிரிழப்புகள்உட்படமனி்தஉரிலமகளுக்கு
எதிரானபல்சவறுகுற்றங்கள்ப்தாடர்பில்ராஜபக்ே
ேசகா்தரர்கள்பபாறுப்புக்கூறசவணடியவர்களாக
உள்ளனர்.இவவாறானப்தாருநிலையில்இைங்லகயின்
மனி்தஉரிலமகள்,நீதிமற்றும்பபாறுப்புக்கூறலை
பாதுகாக்கும்வலகயில்பிரிட்டன்அரசுபஜனிவாவில்
பேயற்படசவணடும்.இைங்லகவிடயததில்புதிய
தீர்மானபமான்றிக்கானஉறுதிப்பாட்லடபிரிட்டன்
அரசுஉறுதிபேய்யசவணடும்.அ்ந்ததீர்மானததில்
இைங்லகலயகணகாணிக்கும்அலுவைகதல்தமனி்த
உரிலமகள்ஆலணயாளர்அலுவைகததில்நிறுவு்தல்
என்றவிடயம்அலமயப்பபற்றுசிறப்புபபாறிமுலற
பகாணடுவரப்படசவணடும்,என்றுஅவர்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.(ஒ,இ)
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வவுனியா,ஜன.14

வவுனியாமாவட்டததில்கட்ந்த
மூன்றுதினங்களாகபபய்துவரும்
கடும்மலழகாரணமாகமக்களின்
இயல்புவாழ்க்லகபாதிக்கப்பட்டுள்
ளதுடன்,வீடுகளுக்குள்ளும்பவள்ள
நீர்ச்தங்கியுள்ளது.வவுனியாநகர்ப்
பகுதிகளின்வீதிகள்எங்கும்பவள்ள
நீர்ச்தங்கியுள்ளதுடன்,
பூ்நச்தாட்டம்,கள்ளிக்குளம்மற்றும்
சிறிநகர்,கருப்பணிச்ோங்குளம்,
திருநாவற்குளம்ஆகியபகுதிகளில்
பவள்ளநீர்வீடுகளுக்குள்உட்புகு்ந
துள்ளது.இ்தனால்பபாதுமக்களின்
இயல்புவாழ்க்லகபாதிக்கப்பட்டுள்
ளது.இச்தசவலள,வயல்
நிைங்களிலும்பவள்ளநீர்ச்தங்கியுள்

ளலமயால்பநற்பயிர்ச்பேய்லகயும்
அழிலவச்ே்நதிததுள்ளது.அதிக
மலழவீழ்ச்சிகாரணமாககுளங்க
ளின்நீர்மட்டம்உயர்்நதுபேன்
றுள்ளநிலையில்,சமைதிகநீர்
பவளிசயறிவருகிறது.குறிப்பாக
பநாச்சிசமாட்லட,மூன்றாம்மடு,
பாவற்குளம்ஆகியகுளங்கள்வான்
பாய்கின்றலமயால்இ்ந்தக்குளததின்
அருகிலுள்ளகிராமங்களுக்குபேல்
லும்வீதிகள்பவள்ளததில்மூழ்கி
யுள்ளன.இ்தனால்அ்ந்தவீதிகளூ
டானசபாக்குவரததும்பாதிக்கப்பட்
டுள்ளது.வவுனியாவில்மலழவீழ்ச்சி
ப்தாடரும்பட்ேததில்்தாழ்
நிைப்பகுதிகளில்பாதிப்புகள்அதிக
ரிக்கும்நிலைஏற்பட்டுள்ளது.(ற–110)
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புலனோய்வுப்பிரிவு்கண்டுபிடிப்பு
பகாழும்பு,ஜன.14

நாடுமுழுவதும்ஒன்லைன்ஊடாகபாலியல்ோர்நடவடிக்லக
களுக்காக,பபணகலளப்பயன்படுததும்நடவடிக்லகஒன்று
புைனாய்வுபிரிவினால்கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இ்தற்காக்தயாரிக்கப்பட்டஇலணயத்தளம்ஊடாகசமாே
மானப்தாழிலில்ஈடுபடும்பபணகளிடம்தினமும்8001000
ரூபாவலரயில்பணம்அறவிடப்படுகின்றதுஎன்றுப்தரியவ்ந
துள்ளது.

்தற்சபாதுசமற்பகாள்ளப்படும்விோரலணக்கலமயஇலணயத
்தளஉரிலமயாளருக்குநாள்ஒன்றுக்குஇதுப்தாடர்பான
விளம்பரங்கள்பதிவிடுவ்தற்காகஒன்றலரைட்ேம்ரூபாவுக்கும்
அதிகபணம்கிலடக்கின்றதுஎன்றுப்தரிவிக்கப்படுகிறது.
ஒன்லைன்ப்தாழில்நுட்பம்ஊடாககற்கும்பபணகலள
ஏமாற்றிபல்சவறுஇடங்களுக்குஅலழததுபணம்பபறும்
நடவடிக்லகயிலும்இ்ந்தசமாேடிக்கும்பல்ஈடுபட்டுள்ளது
என்றுகணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதுஎனபுைனாய்வுப்பிரிவினர்
ப்தரிவிததுள்ளனர்.

பம்பைப்பிட்டியபபாலிஸ்பிரிவில்பாடோலைமாணவி
ஒருவர்சமாேமானநடவடிக்லகயில்ஈடுபட்டநிலையில்
பணம்வழங்குவதில்ஏற்பட்டபிரச்சிலனயில்்தாக்கப்பட்டு
காயமலட்நதுள்ளார்.இ்ந்தசமாேடிநடவடிக்லகப்தாடர்பில்
150பபணகள்தினமும்இலணயத்தளததில்விளம்பரம்பதிவிடு
கின்றனர்என்பதும்கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.(ப)
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கிழககுமு்னயம்
விற�் னககுஇல்்ல
அறிவித்தார்ஜனதாதிபதி

பகாழும்புததுலறமுகததின்கிழக்குமுலன
யம்விற்கசவாஅல்ைதுகுத்தலகக்குவிடப்
படசவாமாட்டாதுஎனஜனாதிபதிசகாத
்தாபயராஜபக்ேப்தரிவிததுள்ளார்.பகாழும்
புததுலறமுகததின்கிழக்குமுலனயம்
ப்தாடர்பாகஜனாதிபதிபேயைகததில்
சநற்றுமுன்தினம்நலடபபற்றகை்நதுலர
யாடலின்சபாச்தஅவர்இ்தலனதப்தரிவித
துள்ளார்.

நாட்டின்இலறயாணலமஅல்ைதுசு்த்நதி
ரததுக்குததீங்குவிலளவிக்கும்வலகயில்
நாட்டில்எ்ந்தபவாருமு்தலீட்லடயும்அனு
மதிக்கமாட்சடன்.பிரா்நதியபுவிோர்அரசியல்
காரணிகள்,நாட்டின்இலறயாணலம,
வருமானம்மற்றும்சவலைவாய்ப்புஉரு
வாக்கம்உள்ளிட்டஅலனததுகாரணிகலள
யும்ஆய்வுபேய்்தபின்னர்கிழக்குமுலனய
வளர்ச்சிதிட்டமிடப்பட்டுள்ளதுஎன
ஜனாதிபதிசமலும்ப்தரிவித்தார்.(வ–இ)

வவுனியா,ஜன.15

ஈசராஸ்அலமப்பின்ஸ்்தாபகத்தலை
வர்களில்ஒருவரும்,அபுஜிகாதநூலின்
ஆசிரியருமான,்தளபதிேங்கர்ராஜியின்
பதினாறாவதுநிலனவுதினம்முல்லைத
தீவில்சநற்றுமுன்தினம்மதியம்12
மணியளவில்அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.

ஈசராஸ்ஜனநாயகமுற்சபாற்குக்கூட்ட
லமப்பின்சிசரஷ்டஉப்தலைவர்ரஜிவ

்தலைலமயில்இ்ந்தஅஞ்ேலிநிகழ்வு
இடம்பபற்றது.இ்தன்சபாதுஅன்னா
ரின்திருவுருவப்படததுக்குமாலை
அணிவிக்கப்பட்டுமைரஞ்ேலிபேலுத
்தப்பட்டது.அவர்கள்ப்தாடர்பான
நிலனவுலரகளும்இடம்பபற்றது.
நிகழ்வின்இறுதியில்பாடோலை
மாணவர்களுக்குகற்றல்உபகரணங்க
ளும்வழங்கப்பட்டன.(ற–110)
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பகாழும்புஜன.14

திருசகாணமலைமாவட்டத
தின்சகாமரங்கடபவை
வாரச்ே்நல்தயின்நிர்மாண
பணிகள்திருசகாணமலை
மாவட்டநாடாளுமன்ற
உறுப்பினரும்மாவட்ட
ஒருங்கிலணப்புக்குழுவின்
இலணத்தலைவருமான
கபிைநுவன்அததுக்சகாரள
வினால்சநற்றுஆரம்பிதது
லவக்கப்பட்டன.

கிராமியப்பபாருளா்தா
ரதல்தசமம்படுததும்ச்தசிய
சவலைததிட்டததுக்கலமய
இ்ந்தததிட்டததுக்குநகர
அபிவிருததிஅதிகாரேலப
யினால்55மில்லியன்ரூபா
நிதிஒதுக்கீடுபேய்யப்பட்டுள்
ளது.

இ்நநிகழ்வில்சகாமரங்கட
பவைபிரச்தேேலப்தவிோ
ளர்,நகரஅபிவிருததிஅதிகா
ரேலபயின்கிழக்குமாகாண
பணிப்பாளர்,அரேஅதிகாரி
கள்எனபைரும்கை்நது
பகாணடனர்.(ரி4)
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கள்உற்பததிதப்தாழிைாளர்கள்இருவரின்
உணவு்தவிர்ப்புப்சபாராட்டம்இன்று
மூன்றாவதுநாளாகவும்ப்தாடர்்ந்தது.

கிளிபநாச்சிபலனப்தன்லனஅபிவிருததிச்
ேங்கததின்நிர்வாகதப்தரிவில்கூட்டுறவு
உ்தவிஆலணயாளரின்்தனிததுவமான
்தலையீடுஉள்ளதுஎன்றுஅதிருப்திபவளி
யிட்டுள்ளகிளிபநாச்சிமாவட்டததிடததின்
பலனப்தன்லனஅபிவிருததிச்ேங்கஅங்கத
்தவர்இருவர்உணவு்தவிர்ப்புப்சபாராட்
டதல்தகட்ந்தபேவவாய்ஆரம்பிததிரு்ந்த
னர்.அவர்களின்சபாராட்டசமமூன்றா
வதுநாளாகஇன்றும்ப்தாடர்்ந்தது.(ப–ரி1)

ç>© ØÃVºï_
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்தமிழர்களின்திருநாளாம்ல்தததிருநாலள
முன்னிட்டுஇன்றுகாலைவரைாற்றுச்
சிறப்புமிக்கமன்னார்திருக்சகதீச்ே
ரர்ஆையததில்விசேடபூலஜவழிபாடு
கள்நலடபபற்றன.

பகாசரானாஅச்சுறுத்தல்காரணமாக
மட்டுப்படுத்தப்பட்டஅளவில்பக்்தர்கள்
அனுமதிக்கப்பட்டநிலையில்சுகா்தார
வழிமுலறகளுடன்இம்முலறஆையததில்
ல்தப்பபாங்கல்வழிபாடுகள்முன்பன
டுக்கப்பட்டன.இச்தசவலளமன்னார்
மாவட்டததில்உள்ளஇ்நது,கதச்தாலிக்க
ஆையங்களிலும்பபாங்கல்பபாங்கி
விசேடபூலஜவழிபாடுகள்முன்பனடுக்
கப்பட்டன.(ஐ–56)

உதவிவழங்கல்
வன்னிவிழிப்புைனற்சறார்ேங்கததிலுள்ள100
மாணவர்களுக்கும்,75குடும்பங்களுக்கும்
3ைட்ேதது50ஆயிரம்பபறுமதியான100
காைணிகள்மற்றும்100சீருலடகள்75பபாங்
கல்பபாதிகள்மற்றும்உைர்உணவுபபாதிகள்
என்பன்தாயகம்அறக்பகாலடநம்பிக்லக
நிதியததினால்கட்ந்தஞாயிற்றுக்கிழலம
வழங்கிலவக்கப்பட்டன.(ரி5)
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புதிய ஜன நா யக மாக் சிச லெனி னி சக் கட்சி வலி யு றுத்தல்
பகாழும்பு,ஜன.14

புதியஅரேலமப்பில்இைங்லக
பல்லினபைபமாழிபல்ேமய
பல்கைாோரங்கலள
பின்பற்றும்மக்கலளக்
பகாணடம்தோர்பற்ற
மக்கள்ஜனநாயககுடியரோக
அறிவிக்கப்படசவணடும்என
புதியஜனநாயகமாக்சிே
பைனினிேக்கட்சிவலியுறுததி
யுள்ளது.

புதியஅரசியைலமப்புஉரு
வாக்கததுக்கானஆசைாேலன
கள்அலனதது்தரப்புகளிடமி
ரு்நதும்அரோல்சகாரப்பட்டி
ரு்ந்தநிலையில்,புதியஜனநா
யகமாக்சிேபைனினிேக்
கட்சியின்அரசியல்குழுவால்
கட்ந்தமா்தம்அனுப்பிலவக்
கப்பட்டஆசைாேலனஅறிக்
லகயில்இ்ந்தவிடயம்வலியு
றுத்தப்பட்டுள்ளது.ப்தாடரும்
இனப்பிரச்சிலனக்குததீர்

வாக,இைங்லகயின்அலனதது
ச்தசியஇனங்களதும்சிறு
பான்லமச்தசியங்களதும்
வளர்ச்சி,பாதுகாப்பு,இன
அபிைாலஷகலளஉறுதிப்ப
டுததும்வலகயிலும்காணி,
வீடலமப்புசபான்றஅடிப்
பலடஉரிலமகள்,பபாருளா
்தாரசு்த்நதிரம்ஆகியவற்லற
உறுதிப்படுததும்வலகயிலும்
ச்தசியஇனங்களின்பாரம்ப
ரியவாழ்விடப்பிரச்தேங்கள்
கைாோரவிழுமியங்களுக்கு
இலடயூறுஇல்ைா்தவலகயி
லும்சுயாட்சிஅதிகாரஅைகு
கள்ஏற்படுத்தப்படசவண
டும்.இச்சுயாட்சிஅதிகார
அைகுகள்மாகாணங்கள்
அல்ைதுமாநிைங்கள்என
அறியப்படைாம்.

இ்ந்தஅைகுகளின்எணணிக்லக
இைங்லகயின்ேனதப்தாலக
பேறிவுக்குஏற்பநிர்வாக
நலடமுலறகள்மக்களுக்கு

இைகுவாகபேன்றலடயும்
வலகயில்வலரயறுக்கப்பட
சவணடும்.்தமிழ்சபசும்
மக்களின்பாரம்பரியபிரச்த
ேங்களானவடக்குகிழக்கு
மாகாணங்கலளநிர்ந்தரமாக
ஒன்றிலணதது்தமிழ்மக்களுக்
கானசுயாட்சிஅலமப்பு
உருவாக்கப்படசவணடும்.
இவவாறுஉருவாக்கப்படும்
சுயாட்சிப்பிரச்தேம்வடக்கு
கிழக்குமாகாணஅல்ைது
மாநிைசுயாட்சிஎனபபயரி
டப்படசவணடும்.இங்கு
வாழும்சிங்களமுஸ்லிம்
மலையகமக்களுக்கான
சுயாட்சிஉள்ளலமப்புகள்
அவர்களின்ேனபேறிவுக்
சகற்பநிைதப்தாடர்புகலள
இலணதச்தா்தனித்தனியா
கசவாஉருவாக்கப்படசவண
டும்எனஅ்ந்தஅறிக்லகயில்
சமலும்ப்தரிவிக்கப்பட்டுள்
ளது.(வ–இ)
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மட்டக்களப்பு,ஜன.14

மட்டக்களப்புபபரியகல்ைாறுபகுதியில்
ேடைமாகமீட்கப்பட்டசிறுமியின்மரணம்
ப்தாடர்பில்முலறயானவிோரலணநடாத
்தக்சகாரிபபரியகல்ைாறுபிர்தானவீதியில்
கவனவீர்ப்புசபாராட்டம்ஒன்றுசநற்று
முன்பனடுக்கப்பட்டது.சபாராட்டததின்
சபாது,சிறுமியின்மரணம்பகாலைஎன
வும்,சிறுமிக்குநியாயம்சவணடும்எனவும்
சகாரிக்லககள்விடுக்கப்பட்டன.சபாராட்
டக்களததுக்குச்பேன்றகளுவாஞ்சிகுடி
பபாலிஸ்நிலையப்பபாறுப்பதிகாரிேம்ப
வததுடன்ப்தாடர்புலடயவர்கலளலகது
பேய்வ்தற்கானநடவடிக்லக
முன்பனடுக்கப்படுகிறதுஎனவும்48மணித
தியாைததுக்குள்அவர்கலளலகதுபேய்
சவாம்எனவும்உறுதிபமாழிவழங்கினார்.
இல்தயடுததுஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
கலை்நதுபேன்றனர்.(வ–இ)
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அரேமருததுவஅதிகாரிகள்ேங்கத்தலைவர்
அனுருத்தபாப்தனிய்தனிலமப்படுத்தலில்
இரு்நது்தப்பிப்ப்தற்காகஒளி்நதுள்ளார்என
சிங்களபததிரிலகஒன்றுபேய்திபவளியிட்
டுள்ளது.களனி–டிபிடிபகாடவில்உள்ள
அனுருத்தவின்வீட்டில்8ஆம்திகதிவிரு்நது
ஒன்றுஇடம்பபற்றது.

அதில்20சபர்கை்நதுபகாணடனர்.அவர்க
ளில்ஒருவருக்குப்தாற்றுஉறுதிப்படுத்தப்பட்
டுள்ளது.இல்தயடுததுஅனுருத்தவுனக்கு
்தனிலமப்படுத்தல்உத்தரவுபிறப்பிக்கப்பட்டி
ரு்ந்தது.உத்தரலவவழங்கஅனுருத்தவின்
வீட்டுக்குஅதிகாரிகள்பேன்றனர்.

எனினும்நுலழவாயில்திறக்கப்படவில்லை
என்றும்வீட்டுவிளக்குகள்அலணக்கப்பட்
டுள்ளனஎனவும்பேய்தியில்குறிப்பிடப்பட்
டுள்ளது.(வ–இ)

பஸ் நடத் து நர்
லவட் டிக் லகையா்ெ

மாத்தலற,ஜன.14

பயணிததுக்பகாணடிரு்ந்த்தனியார்சபரு்நதில்
லவததுஅ்தன்நடததுநர்பகாலைபேய்யப்
பட்டேம்பவம்ஒன்றுமாத்தலற–பவலிகம
யில்சநற்றுஇடம்பபற்றுள்ளது.சவபறாரு
சபரு்நதுநடததுநர்ஒருவராசைசயஇவர்
பவட்டிக்பகாலைபேய்யப்பட்டுள்ளார்எனத
ப்தரியவருகிறது.(வ–இ)
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ப�.வி.பிப்கோரிக்்க
பகாழும்பு,ஜன.14

ஜனாதிபதிசகாத்தாபயராஜபக்ேஇ்நதியா
மற்றும்சீனாஎனஎ்ந்தநாட்டுக்கும்ச்தசிய
போததுக்கலளவழங்காமல்,எம்லம
சுயாதீனமாகச்பேற்படவிடுங்கள்என்று
அ்ந்தநாடுகளிடம்பகிரங்கமாகக்கூற
சவணடும்எனமக்கள்விடு்தலைமுன்ன
ணியின்முன்னாள்நாடாளுமன்றஉறுப்பி
னர்சக.டி.ைால்கா்ந்தப்தரிவித்தார்.

இதுப்தாடர்பில்அவர்சமலும்ப்தரிவித
்த்தாவது;

கிழக்குமுலனயவிவகாரததில்சகாத்தா

பயராஜபக்ேவுக்குப்தாடர்பில்லைஎன்று
கூறப்பட்டது.துலறமுகஅலமச்ேர்
சறாஹி்தஅசபகுணவர்்தனசவஇவவிவகா
ரததில்பிர்தானமானவர்என்று
கூறப்பட்டது.ஆனால்்தற்சபாதுள்ள
அலமச்ேரலவயில்ஜனாதிபதிசகாத்தாபய
ராஜபக்ேவுடன்சநரடியாகப்சபசுவ்தற்கு
ல்தரியமுலடயவர்கள்யாரும்இல்லை.
குலற்ந்தபட்ேம்ஜனாதிபதியுடன்கை்நது
லரயாடுவ்தற்குசநரம்கூடஒதுக்கப்படுவ
தில்லை.அவவாறிருக்லகயில்ஜனாதிபதி
யின்்தலையீடுஇன்றிஇ்தலன
முன்பனடுததிருக்கமுடியாதுஎன்றார்.(ப)

பாம்பு தீண்டி 
பபண்

மருத் து வ ம னை யில்!
ோவகச்சேரி,ஜன.14

மிருசுவில்வடக்கில்
பாம்புதீணடி37
வயதுகுடும்பப்
பபணஒருவர்ோவ
கச்சேரிமருததுவம
லனயில்சநற்று
அனுமதிக்கப்பட்டுள்
ளார்.

ல்தப்பபாங்கலுக்
காகவீடுதுப்புரவு
பேய்்தசவலளயில்,
அலறயினுள்இரு்ந்த
பாம்புதீணடியதி
சைசயஇவர்மருதது
வமலனயில்அனும
திக்கப்பட்டுள்ளார்
எனதப்தரியவருகின்
றது.(ற–9)

எஸ்.எல்.சி.டி.எவ.நிறுவனததின்நிதிஅனுேரலணசயாடுபாேப்
பறலவகள்இலளஞர்அலமப்பால்ஒழுங்குபேய்யப்பட்ட
இளம்ப்தாழில்முயற்சியாளர்களுக்கானவியாபாரததிட்டமி
டலைசமற்பகாள்வதுப்தாடர்பானஇரணடுநாள்கலளக்
பகாணடபேயைமர்வுகட்ந்தேனி,ஞாயிற்றுக்கிழலமகளில்
கிளிபநாச்சியிலுள்ளபாேப்பறலவகள்இலளஞர்அலமப்பின்
கை்நதுலரயாடல்மணடபததில்இடம்பபற்றது.இ்ந்தச்பேயை
மர்வில்பைஇலளஞர்,யுவதிகள்கை்நதுபகாணடதுடன்,அவர்
களுக்கானோன்றி்தழ்களும்வழங்கப்பட்டன.(ற–21)
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பகாழும்பு,ஜன.14

2020ஆம்ஆணடில்அநீதியானமுலறயில்
வியாபாரநடவடிக்லககளில்ஈடுபட்டுவ்ந்த
வர்த்தகர்கலளச்தடி15ஆயிரதது923
சுற்றிவலளப்புக்கள்சமற்பகாள்ளப்பட்டுள்
ளனஎனபாவலனயாளர்அலுவல்கள்
அதிகாரேலபப்தரிவிததுள்ளது.

இவற்றுள்14ஆயிரதது906சபருக்குஎதிராக
வழக்குப்தாடரப்பட்டுநிலறவுபேய்யப்பட்
டுள்ளதுடன்6சகாடிரூபாவுக்குஅதிகபணம்
நீதிமன்றால்அபரா்தமாகவிதிக்கப்பட்டுள்
ளது.இ்ந்தசுற்றிவலளப்புக்களில்அரிசி
ேம்ப்ந்தமாக3ஆயிரதது880சுற்றிவலளப்புக்
களும்,சீனிேம்ப்ந்தமாக651சுற்றிவலளப்புக்
களும்மற்றும்பருப்புேம்ப்ந்தமாக471
சுற்றிவலளப்புக்களும்உள்ளடங்குகின்றன
எனபாவலனயாளர்அலுவல்கள்அதிகார
ேலபசமலும்ப்தரிவிததுள்ளது.(வ–இ)
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அரசிடம்க�ோருகின்றதுசர்வகேசஅமைப்ோனஆர.எஸ்.எப.

‘பவள்ளப்
ப�ோங்கல்’
கிளிபநாச்சி,ஜன.15

கிளிபநாச்சிபச்சிலைப்பள்ளி
பிரச்தேபேயைர்பிரி
வுக்குட்பட்டபைகிராமங்கள்
கட்ந்தசிைநாட்களாகபபய்்த
ப்தாடர்மலழகாரணமாகநீரில்
மூழ்கிக்காணப்படுகின்றன.
இ்தனால்புசைாப்பலளசமற்கு
சி்ந்தாததிலரபிரச்தேஇலளஞர்
கள்பவள்ளநீரின்நடுசவகற்கள்
அடுக்கி்தகரங்கலளலவதது
சூரியனுக்குபபாங்கிவழிபட்ட
னர்.(ரி4214)

இன் னும் 
இெங்கை யில்
சமூ கைப் பர வல் 

இல்்ெ
சு�ோேோரகசம்வ�ள்

்ணிப்ோளரதேரிவிபபு
பகாழும்பு,ஜன.14

பகாசரானாதப்தாற்றுசநாய்
ேமூகததில்பரவியுள்ளதுஎன்று
இன்னும்அறிவிக்க
முடியவில்லைஎன்றுசுகா
்தாரசேலவகள்பணிப்பாளர்
நாயகம்,மருததுவர்அசேைா
குணவர்்தனப்தரிவித்தார்.

இதுப்தாடர்பில்அவர்
சமலும்ப்தரிவித்த்தாவது;

இைங்லகயில்காணப்படும்
பகாவிட்19சநாயாளிகளின்
எணணிக்லகலயஅடிப்பலட
யாகலவததுேமூகமயமாக்
கப்பட்டுள்ளதுஎன்றமுடி
வுக்குவரமுடியாது.ப்தாற்று
சநாயியல்பரிசோ்தலனகளுக்
கானகணடுபிடிப்புகளுக்குத
ச்தலவயானே்தவீ்ததல்த
இன்னும்எட்டவில்லை.
பகாவிட்19மூன்றாம்அலை
யின்சபாதுஅரசின்பகாள்லக
நாட்லடதிற்ந்தநிலையில்
லவததிருப்பதுமற்றும்
ப்தாற்றுசநாலயக்கட்டுப்ப
டுததுவ்தாகும்என்றார்.(ப)

பரிஸ்,ஜன.14

முகநூல்பதிவுக்காகக்லகதுபேய்யப்பட்டு
சிலறலவக்கப்பட்டிருக்கும்இைங்லகத்தமிழ்ஊடகவி
யைாளர்ஒருவலரஉடனடியாகவிடு்தலைபேய்யுமாறு
பரிலை்தளமாகக்பகாணட'எல்லைகள்அற்றஊடக
வியைாளர்அலமப்பு'(ஆர்.எஸ்.எப்.)இைங்லகஅரசி
டம்சகட்டிருக்கிறது.

மட்டக்களப்லபச்சேர்்ந்தசுயாதீனப்பததிரிலகயாளர்
முருகுப்பிள்லளசகாகுை்தாேன்என்பவலரசயவிடு
்தலைபேய்யுமாறுசகாரிஅ்ந்தஅலமப்புஅறிக்லக
ஒன்லறவிடுததுள்ளது.

அதில்சமலும்ப்தரிவிக்கப்பட்டிருப்ப்தாவது:

ஜனவரி16ஆம்திகதிஐம்ப்தாவதுநாலளசிலறயில்
நிலறவுபேய்யும்முருகுப்பிள்லளசகாகுை்தாேன்
கட்ந்தஆணடுநவம்பர்26ஆம்திகதிபயங்கரவா்தத
்தலடச்ேட்டததின்கீழ்ஒருமுகநூல்பதிவுக்காக
ரகசியமானமுலறயில்லகதுபேய்யப்பட்டார்.இச்
ேட்டம்பபரும்பாலும்பததிரிலகயாளர்கலள
பமௌனிக்கச்பேய்வ்தற்குப்பயன்படுத்தப்படுகின்ற
கடுலமயானேட்டம்.

2009இல்ச்தாற்கடிக்கப்பட்டவிடு்தலைப்புலிகள்
இயக்கததின்உறுப்பினர்களதுபடங்கலளமுகநூலில்
பவளியிட்ட்தாகசவஅவர்லகதுபேய்யப்பட்டார்.

ஆனால்சவறுவட்டாரங்கள்ஊடாகஎமக்குத்தனித்த
னிசயகிலடத்தஆ்தாரங்களின்படிஅவர்ஆணடு
ச்தாறும்நவம்பர்மா்தங்களில்உள்நாட்டுப்
சபாரில்பகால்ைப்பட்டசிறுபான்லமத்தமிழர்
கலளநிலனவுகூருகின்றநிகழ்வுப்தாடர்பானஒரு
பதிலவசயபவளியிட்டிரு்ந்தார்என்பதுப்தரிய
வ்நதுள்ளது.

'முருகுப்பிள்லளசகாகுை்தாேனின்லகதும்பயங்கரவா
்தத்தலடச்ேட்டததின்கீழ்அவலரதப்தாடர்்நது
்தடுததுலவததிருப்பதும்ஊடகசு்த்நதிரததின்மீ்தான
மீறல்என்பல்தபவளிப்பலடயாகக்காட்டுகின்றன'
என்றுஅ்ந்தஅலமப்பின்ஆசியபசுபிக்பிரிவின்
பபாறுப்பாளர்டானியல்பஸ்ராட்ப்தரிவிததிருக்
கிறார்.

சகாகுை்தாேலனஉடனடியாக,நிப்ந்தலனஏதும்
இன்றிவிடுவிக்கஉத்தரவிடுமாறுஇைங்லகயின்ேட்
டமாஅதிபலரக்சகட்டுக்பகாள்கின்சறாம்,என்றுள்
ளது.(ஒ,இ)
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ைணடன்,ஜன.14

பிரிட்டனுக்கு்தமிழ்ச்
ேமூகம்வழங்கியபங்க
ளிப்புமிகமிகப்பபரியது
இவவாறு்தனதுபபாங்
கல்வாழ்ததுச்பேய்தியில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்
பிரிட்டன்பிர்தமர்
சபாரிஸ்சஜான்ேன்.

்தனதுகீச்ேகததில்
காபணாளிஒன்லறபதி
விட்டுள்ளஅவர்அதில்சமலும்
ப்தரிவித்த்தாவது:

நம்முலடயஅருலமயான
பிரிட்டன்்தமிழ்ேமூகததினர்,
உைகம்முழுவதும்பர்நதிருக்கும்
்தமிழ்ேமூகததினர்அலனவருக்
கும்ல்தப்பபாங்கல்வாழ்தது
கள்.உங்கள்நணபர்கள்,குடும்
பத்தாருடன்சேர்்நதிருக்கும்
நாளாகஇதுஅலமயட்டும்.
இன்னும்பகாணடாடவும்,
எதிர்சநாக்கிஇருக்கவும்நிலறய
இருக்கின்றது.

திததிப்பானபபாங்கல்லவப்ப
ச்தாடுஇல்ைாமல்அலனவரும்
மகிழ்ச்சியாகஇ்ந்தநாலள
பகாணடாடுவீர்கள்.பாரம்பரிய
மாகல்தததிருநாள்அறுவ
லடலயவரசவற்கும்நாளாக,
பகாணடாடப்படுகிறது.

்தமிழ்ேமூகததினர்பிரிட்டனின்
பபாருளா்தாரததுக்குபங்களிப்பு
பேய்பவர்களாக,பள்ளிகளில்
ஆசியர்களாக,மருததுவததுலற
யில்முக்கியப்பபாறுப்புகளி
லும்,சநாயாளிகலளகனிவுடன்
சிகிச்லேயளிக்கும்பிரிவிலும்

இருக்கிறார்கள்.்தமிழர்க
ளின்பங்களிப்புஅளப்பரி
யது,மிகப்பபரியமாற்றத
ல்தச்பேய்திருக்கிறதுமிக
வும்முக்கியததுவம்வாய்்ந
்தது.இ்ந்தபூமியில்வாழ்வ
்தற்கும்,சவலைபேய்வ்தற்
கும்,ஒருகுடும்பதல்த
வளர்ப்ப்தற்கும்மிகப்
பபரியஇடமாகஇ்ந்த
ச்தேதல்தமாற்றுவ்தற்கான
நம்திட்டங்கலளநாம்

ப்தாடர்்நதுமுன்பனடுப்சபாம்.
அருலமயான்தமிழ்ச்ேமூகத
துக்குஎனதுபபருநன்றிகலள
ப்தரிவிதது,பபாங்கல்பணடி
லகலயயும்அடுததுவருகின்ற
நாள்கலளயும்மகிழ்ச்சியுடன்
பகாணடாடவும்வாழ்ததுகி
சறன்.

பாலனயில்பபாங்கும்இனிப்
பானபபாங்கலைப்சபான்று
மகிழ்ச்சியும்,பேழிப்பும்ஆணடு
முழுவதும்இருக்கட்டும்'என்
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அபமரிக்காவில்இ்ந்தவாரம்ஆட்சி
மாற்றம்இடம்பபறவுள்ளநிலையில்
்தலைநகரானபவாஷிங்டனில்உச்ேக்
கப்பட்டப்பாதுகாப்புப்சபாடப்பட்
டுள்ளது.

லபடனின்பவற்றிலயஉறுதிப்படுதது
வ்தற்காககட்ந்தவாரம்நாடாளுமன்
றம்கூடியது.இ்தன்சபாதுட்ரம்பின்
ஆ்தரவாளர்களால்பபரும்கைவரம்
ஏற்படுத்தப்பட்டது.இதில்ஐ்நதுசபர்
உயிரிழ்ந்தனர்.இல்தயடுததுஅடுத்த
டுத்தநாள்களில்சமலும்கைவரங்கள்
பவடிக்கைாம்என்ப்தால்பவாஷிங்ட
னில்ஊரடங்குஉத்தரவும்அவேர
நிலையும்பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.அத
துடன்அபமரிக்கபகாங்கிரஸ்கட்ட
டம்,நிதிமன்றங்கள்,பவள்லள
மாளிலகஆகியவற்றுக்குஉச்ேக்கட்டப்
பாதுகாப்புப்சபாடப்பட்டுள்ளது.(ம)
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இஸ்சரல்வான்பலடகள்சிரியா
வுக்குள்உள்நுலழ்நது்தாக்கு்தல்
நடததியுள்ளன.இதில்ஈரானின்
ஆ்தரவுபபற்றகிளர்ச்சியாளர்கள்
உள்ளிட்ட57சபர்பகால்ைப்பட்
டனர்.

உள்நாட்டுப்சபாலரச்ே்நதிததுள்ள
சிரியாஇஸ்சரலின்பரமஎதிரியாக
உள்ளது.இஸ்சரலுக்குஎதிரான
கிளர்ச்சிக்குழுக்கள்சிரியஎல்லைக்
குள்பேயற்படுகின்றன.இவற்றுள்பை
இஸ்சரலுக்குஎதிராகவும்துருக்கி
மற்றும்ஈரான்ஆகியவற்றுக்குஆ்தர
வாகவும்சவவுபார்க்கும்நடவடிக்
லகயிலும்ஈடுபட்டுவருகின்றன.
இ்தனால்இஸ்சரல்அவவப்சபாது
அததுமீறிசிரியாவுக்குள்நுலழ்நது
்தாக்கு்தல்நடததும்.அவவாறானபின்
னணியில்்தான்இ்ந்தத்தாக்கு்தலும்
நடத்தப்பட்டுள்ளதுஎன்றுப்தரியவ
ருகின்றது.இதில்57சபர்பகால்ைப்
பட்டுள்ளனர்.(ம)
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அபமரிக்கஅதிபர்ட்ரம்லப
ப்தவிநீக்கசவணடும்என்று
ேபாநாயகர்நான்ஷி
பபசைாஷிமுன்லவத்த
சகாரிக்லகலயதுலண
அதிபர்லமக்பபன்ஸ்மறுத
துள்ளார்.

லபடனுக்கானபவற்றிச்
ோன்றி்தழ்வழங்கும்நிகழ்வில்
ட்ரம்பின்ஆ்தரவாளர்கள்ஏற்படுததியகைவரததுக்கு
ட்ரம்சபகாரணம்என்றுப்தரிவிததுஅவலரப்தவி
நீக்கும்தீர்மானதல்தநாடாளுமன்றததில்முன்பன
டுத்தநான்சிபபசைாஷி,குறித்ததீர்மானதல்த
துலணஅதிபர்பபன்ஸூக்குஅனுப்பிலவத்தார்.
எனினும்இ்ந்தததீர்மானததின்படிட்ரம்லபப்தவி
நீக்கமறுததுள்ளார்துலணஅதிபர்பபன்ஸ்.

பகாசரானாலவரஸ்பரவல்,ைட்ேக்கணக்கானஅபம
ரிக்கமக்களின்பபாருளா்தாரப்பாதிப்பு,ஜனவரி
6ஆம்திகதிநட்ந்தகைவரம்ஆகியவற்றுக்குமததியில்
அபமரிக்கமக்கள்ஒற்றுலமயாகஇருக்கசவணடிய
சநரம்இது.அ்ந்தரணங்கலளநாம்ஆற்றசவணடும்.
ஆ்தைால்,சமலும்,நாம்நமக்குள்பிளவுபடுததிக்
பகாள்ளாமல்,சூழலைக்பகாதிப்பலடயச்பேய்யா
மல்நகர்த்தசவணடும்.ப்தற்றமில்ைாமல்எங்களுடன்
பணியாற்றி,நாட்லடஒற்றுலமயாகலவததிருததி
ரு்நது,அபமரிக்காவின்அடுத்தஅதிபராகவரஇருக்
கும்சஜாலபடலனவரசவற்சபாம்.

நான்ப்தாடர்்நதுஎன்னுலடயபங்களிப்லபஉங்க
ளுக்கநல்ைமுலறயில்வழங்குசவன்.அதிகாரமாற்றம்
முலறப்படிஇருக்கும்என்பல்தஉறுதியளிக்கிசறன்.
நாடாளுமன்றததில்கட்ந்தவாரம்நட்ந்தேம்பவம்
அபமரிக்கமக்களுக்குஅதிர்ச்சிலயயும்,சவ்தலனலய
யும்அளிததுள்ளது.அதிபர்ட்ரம்ப்பின்ப்தவிக்காைம்
முடியஇன்னும்8நாள்கள்இருக்கும்நிலையில்
அவலரப்ப்தவிநீக்குவதுேரியல்ை–என்றுபபன்ஸ்
சமலும்ப்தரிவிததுள்ளார்.(ம)
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ரஷ்யா திரும்பு கி றயார்
அலெக் ஷி நவயால்னி
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நஞ்சூட்டப்பட்டநிலையில்சஜர்மனி
யில்சிகிச்லேபபற்றுவரும்ரஷ்யஎதிர்
கட்சித்தலைவர்அபைக்ஷிநவால்னி
மீணடும்ரஷ்யாதிரும்பவிருப்பம்ப்தரி
விததுள்ளார்.இதுகுறிததுஅபைக்ஸி
நாவால்னி்தனதுஇன்ஸ்டாகிராம்
பக்கததில்,'நான்வாழ்்நதுபகாணடிருக்கி
சறன்.என்லனபகாலைச்பேய்யஉத்த
ரவுபிறப்பித்தரஷ்யஅதிபர்புடின்்தனது
பணியாளர்களுக்குஎன்லனநாடுதிரும்
பாமல்பேய்யஉத்தரவிட்டிருக்கிறார்.
ஜனவரிமா்தம்17ஆம்திகதிநான்ரஷ்யா
வருகிசறன்'என்றுபதிவிட்டுள்ளார்.(ம)



சிறுவர்சீர்திருத்தப்பள்ளியில்சேர்க்
கப்பட்டுதுன்புறுத்தப்படும்சிறு

வன்,வளர்்ந்தபிறகுபவானி(விஜய்சேது
பதி)என்றபபயரில்பபரியபகாலைகார
னாகிவிடுகிறான்.

்தன்தீயபேயல்களுக்குசீர்திருத்தப்பள்ளி
யில்இருக்கும்சிறுவர்கலளசயபயன்படுத
திக்பகாள்கிறான்.அங்குவரும்புதியஆசிரி
யரானஜான்துலரராஜ்(விஜய்),பவானிலய
வீழ்ததிஎப்படிசிறுவர்கலளக்காக்கிறார்
என்பது்தான்படம்.

படததின்ப்தாடக்கம்பவானியின்படர
ரானஅறிமுகதச்தாடுஅதிரடியாகசவ
ப்தாடங்குகிறது.க்தாநாயகனின்அறிமுக
மும்கைகைப்பாகசவஇருக்கிறது.ஆனால்,
படம்ஆரம்பமாகிஒருமணிசநரம்ஆன
பிறகும்,திலரக்கல்தலமயக்கல்தலய

சநாக்கிச்பேல்ைாமல்இழுததுக்பகாணசட
பேல்வதுஅலுப்பூட்டஆரம்பிக்கிறது.

இலடசவலளக்குப்பின்பமல்ைபமல்ை
சூடுபிடிக்கஆரம்பிக்கிறதுதிலரக்கல்த.
ஆனால்,எ்ந்தஇடததில்க்லளசமக்ஸ்வர
சவணடுசமாஅல்தயும்்தாணடிபடம்
நீணடுபகாணசடபேல்வது்தான்சிக்கல்.
குறிப்பாகக்லளசமக்ஸிற்குமு்நல்தயசுமார்
20நிமிடக்காட்சிகள்அவவளவு
விறுவிறுப்பாகஇல்லை.ஒருகட்டததில்
இ்தற்குஎப்சபாது்தான்முடிவுஎனஎதிர்

பார்க்கும்படிஆகிவிடுகிறது.

பவானியாகவிஜய்சேதுபதி்தன்வழக்க
மானநக்கல்கை்ந்தநடிப்லபப்பின்பற்றிசய
மிரட்டியிருக்கிறார்.அதுவில்ைன்பாததிரத
துக்கும்பபாருத்தமாகிறது.'இரும்புக்லக
மாயாவி'யாகஒவபவாருவலரயும்பலி
வாங்கும்சபாதும்பல்தபல்தப்லபஏற்படுத
துகிறார்.‘‘2நிமிஷம்லடம்்தசரன்’’என
அவர்ஒவபவாருமுலறபோல்லும்சபாதும்,
விஜய்சக‘‘ஐயம்பவயிட்டிங்’’போல்லும்
சபாதும்லகத்தட்டலவக்கிறது.

இ்ந்தப்படம்சிக்கைானதிலரக்கல்தலயக்
பகாணடஒருதிலரப்படமல்ை.மாறாக,
நல்ைவன்VSபகட்டவன்என்றவழக்கமான
சமா்தலைக்பகாணடஒருதிலரப்படம்.
அதிலும்,பவானியின்பாததிரம்பராம்பவும்
பழகிப்சபானவில்ைன்பாததிரம்்தான்
என்றாலும்,அதில்விஜய்சேதுபதிநடிததி
ருப்ப்தால்ேற்று்தனிததுதப்தரிகிறது.

விஜய்சேதுபதிலயத்தான்
ச்தடிக்பகாணடிருக்கிசறாம்
என்சறப்தரியாமல்விஜய்
சேதுபதியின்கழுததில்சபனா
லவத்தபடிசயவிஜய்சபசும்
காட்சிசிறப்பு.உணர்ச்சிவேத
்தால்குற்றச்பேயல்களில்ஈடுப
டும்சிறுவர்கலளேமூகம்எப்ப
டிதப்தாடர்குற்றவாளிகளாக
மாற்றுகிறதுஎனவும்,குடிக்குப்
பின்னால்இருக்கும்அரசியலை
யும்சைாசகஷ்சபசியிருப்ப்தற்
குப்பாராட்டுகள்.

கல்லூரிசபராசிரியராகவும்
சீர்திருத்தப்பள்ளியின்ஆசிரியரா
கவும்வரும்விஜய்,பததுவயது
குலற்ந்தவலரப்சபாைஇருக்கி
றார்.மிகச்சிறப்பாகநடனமாடு
கிறார்.எதிரிகலளததுவம்ேம்
பேய்கிறார்.

படததின்க்தாநாயகிலயப்
சபாைவரும்மாளவிகாசமாக
னனுக்குபோல்லும்படிஏதும்
சவலையில்லை.ஆணட்ரியா,
நாேர்சபான்றமுக்கியமான








கலைஞர்கள்சிைகாட்சிகளில்மட்டும்
்தலைகாட்டிவிட்டுமலற்நதுவிடுகிறார்கள்.

அனிருததின்பின்னணிஇலேஅட்டகாேம்.
திலரக்கல்தசயாடுசேர்்நதுவரும்சிைபாடல்
களும்சிறப்பாகஇருக்கின்றன.

பபரி்தாகயாராலும்கவனிக்கப்படா்த
சிறுவர்சீர்திருத்தப்பள்ளிலயலமயமாக
லவதது,ஒருகல்தலயச்போல்லியிருப்பது
நல்ைவிஷயம்்தான்.ஆனால்,்தளர்வான
திலரக்கல்தயின்காரணமாக,ேற்றுஏமாற்ற
மளிக்கிறதுபடம்.ஆனால்,இ்ந்தகுட்டி
ஸ்சடாரிலயசைாசகஷ்கனகராஜ்3மணி
சநரமிகநீணடஸ்சடாரியாக்கியிருக்கிறார்.
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