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தீபாவளி 
கொண்ாட்த்துகொெ 
தோட்க ெமபனிெளால் 
வழஙெபபடும 5 
ஆயிரம ரூபாய் 
தபாதுமானோெ இல்்லை. 
ஆ்ெயால், அே்ன 
15ஆயிரம ரூபாவாெ 
அதிெரித்து வழஙெ தேயி்லை ச்பககு ஆதலைாச்ன  
வழஙெபபடடுளளோெ கபருநதோட்த்து்ை  
அ்மசசர் ரதமஷ் பத்திரண பாராளுமனைத்தில் 
தேற்று (4)  கேரிவித்ோர்.  பாராளுமனைத்தில் விதச் 
கூற்கைான்ை முன்வத்ே எதிர்ெடசித்ே்லைவர் 
விடுத்ே தவணடுதொளுககு பதிலைளிக்ெயிதலைதய 
கபருநதோட்த்து்ை  அ்மசசர் ரதமஷ் பத்திரண 
இவவாறு கேரிவித்ோர். முனனோெ விதச் 
கூற்கைான்ை விடுத்து உ்ரயாற்றிய எதிர்கெடசித் 
ே்லைவரும ஐககிய மகெள
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12.5 கிதலைா கிராம நி்ையு்்ய எரிவாயு சிலிண்ரின 
வி்லை 200 முேல் 300 ரூபாயால் கு்ைகெபபடும எனறும 5 
மற்றும 2.3 கிதலைா சிலிண்ர்ெளின வி்லையும விகிோரசார 
அடிபப்்யில் கு்ைகெபபடும எனறும லிடதரா எரிவாயு 
நிறுவனத்தின ே்லைவர் முதிே பீரிஸ் கேரிவித்ோர்.

உலைெ சந்ேயில் எரிவாயு வி்லை கு்ைவ்்நதுளள்ம 
மற்றும எரிவாயு சூத்திரத்துகதுகெ்மய லிடதரா எரிவாயு 
வி்லைெள இனறு புேனகிழ்ம (05) கு்ைகெபபடும எனறு 
அறிவிகெபபடடுளளது.

ெ்நே முேலைாம திெதி முேல் 
அமல்படுேபபட் சமூெ பாதுொபபு 
பஙெளிபபு வரி ொரணமாெ, அ்னத்து 
வ்ெயான அ்லைதபசிெள மற்றும 
அதுசார்நே து்ணக ெருவிெளின வி்லைெள 
மீணடும அதிெரிககும எனறு அகிலை இலைங்ெ 
கோ்ர்பா்ல் உரி்மயாளர்ெள சஙெம 
அறிவித்துளளது. ஒரு தொடி ரூபாய்ககும 
அதிெமான ஆணடு வருமானத்்ே ஈடடும 
இைககுமதியளர்ெளுககு சமூெ பாதுொபபு 
பஙெளிபபு வரி விதிகெபபடடுளளோெ சஙெம 
சுடடிகொடடியுளளது.

வரி அதிெரிபபு ொரணமாெ, கபரிய 
இைககுமதியாளர்ெள, சில்லை்ை 
வியாபாரிெளுககு கபாருடெ்ள விற்கும 
தபாது வரி்ய தசர்த்துளளனர் எனறும 
அேனால் நுெர்தவாருககு

�	மரேஸ்்வரி விஜயனந்தன்

2023ஆம நிதியாணடுகொன ஒதுககீடடுச சட்மூலைத்்ே 
பாராளுமனைத்தில் சமர்பபிபபேற்ொன பிதரர்ணககு 
அ்மசசர்வ அஙகிொரம வழஙகியோெ அ்மசசர்வ 
தபசசாளரும  கவகுஜன ஊ்ெத்து்ை அ்மசசருமான  
பநதுலை குணவர்ேன கேரிவித்ோர்.

அரசாஙெத் ேெவல் தி்ணகெளத்தில் தேற்று (04)  
ே்்கபற்ை அ்மசசர்வ முடிவுெ்ள அறிவிககும வாராநே 
ஊ்ெவியலைாளர் சநதிபபில் ெலைநதுகொண் தபாதே, 
தமற்ெண்வாறு கேரிவித்ோர். 

இலைங்ெயின கபாருளாோர கேருகெடி 
நி்லை்மயானது விணணள்வ 
கோடடுளளது்ன, ஏற்படடுளள உணவு, மருநதுப 
கபாருடெள மற்றும எரிகபாருள உளளிட் 
அத்தியாவசிய கபாருடெளுகொன ேடடுபபாடு 

ொரணமாெ மகெளி்்தய வறு்ம பரவி வருவதும 
அவர்ெளின மனிே உரி்ம மீைலைாகும என சர்வதேச மனனிபபுச 
ச்ப கேரிவித்துளளது. 

‘ோம வீழ்சசியின அருகில் உளதளாம’ எனும 
கோனிபகபாருளில் கவளியி்பபட் அறிக்ெயிதலைதய 
தமற்ெண்வாறு கேரிவிகெபபடடுளளது. 

இலைங்ெயின மனிே உரி்மெள, கபாருளாோர கேருகெடி 
உளளிட் ொரணிெ்ள உளள்ககிய 57 பகெஙெ்ள 
கொண் புதிய அறிக்ெகயான்ை சர்வதேச மனனிபபுச ச்ப 
கவளியிடடுளளது.
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ஜபபானுககு 
பயணிககும வழியில் 
சிஙெபபூருககுச 
கசனறு, இலைங்ெ 
மத்திய வஙகியின 
முனனாள 
ஆளுேர் அர்ஜுன 
மதெநதிரனு்ன 
மதிய உண்வ 
உடகொண்ோெ, ஐககிய மகெள 
சகதியின எம.பியான எஸ்.எம.மரிகொர் 
முன்வத்திருநே குற்ைசசாட்், 
ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙெ ச்பயில் 
மறுத்ோர்.

�	மரேஸ்்வரி விஜயனந்தன்

ோன ஊ்ெ 
அ்மசசராெ  இருககும 
வ்ர, எநேதவார் ஊ்ெ 
அனுமதிபபத்திரத்்ேயும 
இரத்துச கசய்வேற்குத் 
தே்வயான எநேகவாரு 
சட்த்திலும ே்லையி்ப 
தபாவதில்்லை என 
அ்மசசரும அ்மசசர்வப 
தபசசாளருமான  பநதுலை 
குணவர்ேன கேரிவித்ோர்.

அரசாஙெ ேெவல் 
தி்ணகெளத்தில் தேற்று (04) 
ே்்கபற்ை அ்மசசர்வ 
முடிவுெ்ள அறிவிககும 
ஊ்ெவியலைாளர்   சநதிபபில், 
ஊ்ெவியலைாளர்  எழுபபிய 
தெளவிககு பதிலைளிககும 
தபாதே அ்மசசர் 
தமற்ெண்வாறு கேரிவித்ோர்.

கோ்ர்நது கேரிவித்ே 
அவர்,

ோடடில் ஒரு தமமபட் 
ஊ்ெ ெலைாசாரத்்ே 
உருவாகெ, ஒரு சர்வதேச 
அளவிலைான ஊ்ெ 
ெலைாசாரத்்ே உருவாகெ 
தே்வயான மே, சமூெ, 
ெலைாசார மற்றும அரசியல் 
மதிபபுெள கொண்

�	எஸ்.கரேசன்

தீபாவளி பணடி்ெகொன 
கொடுபபனவாெ 15 ஆயிரம ரூபா்ய 
வழஙகுமாறு முன்வகெபபடும தொரிக்ெ 
வலுபகபற்றுளளது. தீபாவளி பணடி்ெககு 
இனனும 19 ோளெள இருககினை 
நி்லையிதலைதய திடீகரன 

2022ஆம ஆணடு ஓெஸ்ட 
மாேத்தில் வர்த்ேெப கபாருடெள 
ஏற்றுமதியின வருமானம 10.24 % எனை 
ஆணடுககு ஆணடு விகித்தில் 1,213.7 
மில்லியன அகமரிகெ க்ாலைர்ெளாெ 
அதிெரித்துளளது எனறு 
இலைங்ெ சுஙெத் தி்ணகெள ேரவுெள 
கேரிவிககினைன.

ஆ்், தேயி்லை, இைபபர் சார்நே 
ேயாரிபபுெள, மினசாரம மற்றும 
மினனணு பாெஙெள, மசாலைா மற்றும 
கசறிவூட்பபட் ்வரஙெள, 
இரத்தினக ெற்ெள மற்றும ே்ெெள, 
உணவு மற்றும பானஙெள, ெ்ல் உணவு 
மற்றும அலைஙொர மீனெள தபானை 
முககிய ேயாரிபபுத் து்ைெள ஓெஸ்ட 
மாேம அதிெரித்ே ஏற்றுமதி்யப பதிவு 
கசய்துளளோெ ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி 
ச்ப குறிபபிடடுளளது.

ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரமசிஙெவின 
உத்ேரவுககு அ்மய 
மூனறு தச்வெ்ள 
அத்தியாவசிய 
தச்வெளாககி அதிவிதச் 
வர்த்ேமானி அறிவித்ேல் 
கவௌியி்பபடடுளளது.

ஜனாதிபதி கசயலைாளர் 
சமன ஏகெோயகெவின 

்ெகயாபபத்து்ன 
இநே வர்த்ேமானி 
கவௌியி்பபடடுளளது.

அேற்ெ்மய, மினசார 
விநிதயாெம கோ்ர்பான 
தச்வெள, எரிகபாருள 
உற்பத்தி, விநிதயாெம 
மற்றும பகிர்நேளிபபு, 
்வத்தியசா்லைெள,

2022ஆம ஆணடு 
ஓெஸ்ட மாேத்தில் 
வர்த்ேெப கபாருடெள 
ஏற்றுமதியின வருமானம 
10.24 % எனை ஆணடுககு 
ஆணடு விகித்தில் 
1,213.7 மில்லியன 
அகமரிகெ க்ாலைராெ 
அதிெரித்துளளது எனறு 
இலைங்ெ சுஙெத் 
தி்ணகெள ேரவுெள 
கேரிவிககினைன.

ஆ்், தேயி்லை, 
இைபபர் சார்நே 
ேயாரிபபுெள, மினசாரம 

மற்றும மினனணு 
பாெஙெள, மசாலைா மற்றும 
கசறிவூட்பபட் 
்வரஙெள, இரத்தினக 
ெற்ெள, ே்ெெள, உணவு 
மற்றும பானஙெள, ெ்ல் 
உணவு மற்றும அலைஙொர 
மீனெள தபானை முககிய 
ேயாரிபபுத் து்ைெள 
ஓெஸ்ட மாேம அதிெரித்ே 
ஏற்றுமதி்யப பதிவு 
கசய்துளளோெ ஏற்றுமதி 
அபிவிருத்தி ச்ப 
குறிபபிடடுளளது.

கபாருளாோர கேருகெடியில் 
இருநது விடுபடுவேற்கு 
இலைங்ெககு உ்னடி நிதி உேவிெள 
தே்வபபடுகினைன. ேற்தபாது எமது 
இருேரபபு மற்றும பல்ேரபபு ெ்ன 
வழஙகுேர்ெளு்ன ெலைநது்ரயாடி, 
ெ்ன மறுசீர்மபபு குறித்து ஆராய்நது 
வருகினதைாம என ஐககிய ோடுெள 
ச்பயின இலைங்ெகொன நிரநேர 
வதிவி்பபிரதிநிதியும தூதுவருமான 
கமாஹான பீரிஸ் கேரிவித்துளளார்.

ஐககிய ோடுெள கபாதுச 
ச்பயின 77ஆவது அமர்வின, 3வது 
கபாதுககுழு கூட்த்தில் அவர் இே்ன 
கேரிவித்ோர்.

ோக்ஙகிலும 
உளள தீவுக கூட்த்்ே 
அபிவிருத்தி 
கசய்து, ோடடின 
கபாருளாோரத்்ே 
வி்னத்திைனாெப 
பயனபடுத்தும தோககில், 
இலைங்ெ தீவுெள 
அபிவிருத்தி அதிொர ச்ப 
எனை புதிய நிறுவனம 
நிறுவபப்வுளளோெ 

ேெர அபிவிருத்தி மற்றும 
வீ்்மபபு அ்மசசர் 
பிரசனன ரணதுஙெ, தேற்று 
(04) கேரிவித்ோர்.

குறித்ே அதிொர 
ச்ப்ய அ்மபபேற்ொன 
அ்மசசர்வப 
பத்திரம வி்ரவில் 
அ்மசசர்வயில் 
சமர்பபிகெபபடும எனறும 
அ்மசசர் கேரிவித்ோர்.

மனனாருககு விஜயம 
தமற்கொணடுளள 
இலைங்ெகொன பிரித்ோனிய 
உயர்ஸ்ோனிெர் சாரா ஹல்்ன,  
மனனார் ம்ைமாவட் 
ஆயர்  ெலைாநிதி பீ்லிஸ் 
லையனல் இமமானுதவல் 

கபர்னாணத்ா 
ஆண்்ெ்ய சநதித்து 
ெலைநது்ரயாடியுளளார். 
மனனார் மகெளின 
நி்லை்மெள  குறித்து 
ெலைநது்ரயாடினார்.  

2023 ஆண்டுக்கான  
செலவு எகிறியது 

பா்சா்லை பெலுணவு 
தவ்லைத்திட்த்்ே விரிவாகெம கசய்து 
தமலும ஒரு மில்லியன மாணவர்ெளுககு 
முழு்மயான தபாசாகொன பெலுணவு 
தவ்ள்ய வழஙகுவேற்ொெ   ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிஙெ சமர்பபித்ே 
தயாச்னககு அ்மசசர்வ அஙகிொரம 
வழஙகியுளளது. 

பகலுணவு 
திட்டத்தை  
விரிவாகக 
அங்கிகாரம் 

P2

மககந்திரனு்டன் 
மதியமா? மறுததைார் 
ஜனாதிபதி ரணில்

P2

பால்மா 
வி்ை உயர்கிறது

உளளூரில் உற்பத்தி கசய்யபபடும 
பால்மாவின வி்லை்ய இனறு (05) 
ேளளிரவு முேல் அமலைாகும வ்ெயில் 
அதிெரிபபேற்கு உளளூர் பால்மா உற்பத்தி 
நிறுவனஙெள தீர்மானித்துளளன.

அேற்ெ்மய,  இேனபடி, 400 
கிராம பால்மா பககெடடின வி்லை 
850 ரூபாயில் இருநது 950 ரூபாயாெ 
அதிெரிகெபபடடுளளது.

அத்து்ன, 2,120 ரூபாய்ககு விற்ப்ன 
கசய்யபபட் ஒரு கிதலைா கிராம 
பால்மா பககெடடின வி்லை 230 ரூபாய் 
அதிெரிகெபபடடு, 2,350 ரூபாயாெ 
விற்ப்ன கசய்யபப்வுளளோெ 
அறிவிகெபபடடுளளது.

P2

அ்ைகபசி வி்ை அதிகரிககும்

P2

தீபாவளிக்கு முறபணமாக

ரூ.15 ஆயிரம் வழங்வும்
ரகட்ார் சஜித்: பதிலளித்்தார் பத்தி�ே 

சூடு பிடிக்கிறது 15 ஆயிரம் ரூபாய்

P2
P2

இலங்கயில்  வறுமை பரவுவது  
உரிமை மீறலாகும்
சர்்வர்தச மன்னிப்புச் சபப த்தரிவிப்பு 

P2

50 கிதலைா கிராம நி்ையு்்ய சீகமநது மூ்்கயானறின 
வி்லை்ய தேற்று (04) ேளளிரவு முேல் அமலுககு வரும 
வ்ெயில் 100 ரூபாயால் கு்ைபபேற்கு சீகமநது உற்பத்தி 
நிறுவனஙெள தீர்மானித்ேன.

சனஸ்ோ மற்றும மஹாவலி ம்ரன சீகமநது, த்ாககிதயா 
சுபபர் மற்றும நிபகபான ஆகிய சீகமநது வ்ெெளின 
வி்லைெதள கு்ைகெபபடடுளளன.

அேற்ெ்மய, 50 கிதலைா கிராம நி்ையு்்ய இனசீ 
சனஸ்ோ மற்றும இனசீ மஹாவலி ம்ரன பிளஸ் சீகமநது 
மூ்்யின வி்லை 100 ரூபாவால் கு்ைகெபபடும என இநே 
சீகமநது வ்ெெ்ள விற்ப்ன கசய்யும இனசீ சீகமநது 
நிறுவனம அறிவித்துளளது.

சீமமந்தின் 
வி்ை கு்றப்பு

P2

P2

காஸ் வி்ை கு்றயும்

மன்னார் ஆய்ர
சந்திததைார் சாரா  

நான் இருககும் வ்ர 
தை்ையி்ட மாடக்டன் 

P2 P2

ஏற்றுமதி வருமானம் 
10.24 % ஆல் உயர்வு

P2

க்டன் மறுசீர்மப்பு குறிதது 
ஆராய்ந்து வருகின்கறாம்

தீவு அபிவிருததி அதிகார 
ச்ப்ய நிறுவ முஸ்தீபு

P2

ஏற்றுமதி வருமானம் 
10.24 % ஆல் உயர்வு

P2

3 அததியாவசிய கச்வக்ை 
பிரக்டனப்படுததி வர்ததைமானி

P2

நகரபபதிபபு
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ரூ.15 ஆயிரம் வழங்கவும்

வறுமை பரவுவது  
உரிமை மீறலாகும்

சீமெந்தின் 
விலை குலைப்பு

காஸ் விலை குலையும்

நான் இருக்கும் வலை 
தலையிடொட்டன் 

நிர்மாணத் த�மாழில் 
துறைறைக்கு உ�வும் 
வறையில் இந� தீர்மானம் 
எடுக்ைப்பட்ட�மாை நிறுவனம் 
த�ரிவித்�து.

அத�தவறை, 
த்டமாக்கிதைமா சுப்பர ்ற்றும் 
நிபத்பமான் ஆகிை சீத்நது 
வறைைளின் விறைைளும் 
குறைக்ைப்படடுளை�மாை 
அந�ந� நிறுவனஙைள 
அறிவித்துளைன.

அ�ற்ைற்ை 3200 
ரூ்பமாைமாை விற்்பறன 

தெயைப்பட்ட 50 கிதைமா 
கிரமாம் நிறையுற்டை 
சீத்நது மூற்டதைமான்று 
3100 ரூ்பமாயக்கு விற்்பறன 
தெயைப்ப்டவுளைது.

அதிைரித்துளை 
சீத்நது, உருக்கு ைம்பி 
உளளிட்ட ைடடு்மான 
த்பமாருடைளின் விறை 
உைரவமால், அதிைைவமான 
ைடடு்மானப ்பணிைள 
நிறுத்�ப்படடுளைது்டன், 
்பைர தவறை இழநதுளைற் 
குறிபபி்டத்�க்ைது.

ை்டந� ்மா�த்துக்ைமான 
விறைத்திருத்�ம் 
தெபத்டம்்பர 5ஆம் திைதி 
அறிவிக்ைப்பட்டற்க்கு 
அற்ை 12.5 கிதைமாகிரமாம் 
நிறையுற்டை எரிவமாயு 
சிலிண்டரின் விறை 113 
ரூ்பமாைமாலும் 5 கிதைமா கிரமாம் 
எரிவமாயு சிலிண்டரின் 
விறை 45 ரூ்பமாைமாலும் 2.3 
கிதைமா கிரமாம் சிலிண்டரின் 
விறை 21 ரூ்பமாைமாலும் 
குறைக்ைப்படடிருந�ன.

புதிை விறைக் குறைபபுக்கு 

அற்ை, 4,664 ரூ்பமாைமாை 
இருந� 12.5 கிதைமா 
கிதைமாகிரமாம்  சிலிண்டரின் 
விறை 4,551 ரூ்பமாைமாை 
குறைவற்டந�து.

1,872 ரூ்பமாைமாை இருந� 5 
கிதைமா கிரமாம் சிலிண்டரின் 
விறை 1,827 ரூ்பமாைமாைவும், 
869 ரூ்பமாைமாை இருந� 2.3 
கிதைமா கிரமாம் சிலிண்டரின் 
விறை 848 ரூ்பமாைமாைவும் 
குறைவற்டந�ற் 
குறிபபி்டத்�க்ைது.

 ஊ்டை ைைமாெமாரத்துக்குத் 
த�றவைமான 
சூழறை உருவமாக்கி 
ஒழுஙகு்படுத்துவது 
அவசிை்மான 
நற்டமுறைைமாகும். 

எனதவ, அரசிைல் ரீதிைமாை 
த்பறு்திமிக்ை ஊ்டை 
முறைக்கு த�றவைமான 

சூழறை உருவமாக்ைவும் 
ஒழுஙகுப்படுத்துவ�ற்கு்மான 
த�றவதை உளைது �விர,  
ஊ்டை நிறுவனஙைறை 
நசுக்ைதவமா அல்ைது 
ஊ்டைஙைறை நசுக்ைதவமா 
எவ்வி� ெட்டஙைளும்  
�ைமாரிக்ைப்ப்ட ்மாட்டமாது 
என்ைமார.

 ெக்தியின் �றைவரு்மான ெஜித் 
பிதர்�மாஸ, த்பருநத�மாட்டஙைறைச் 
தெரந� ்க்ைள, தீ்பமாவளிறை ்�, 
ைைமாெமாரம் அ்டஙகிை  தைமாண்டமாட்ட்மாை 
தைமாண்டமாடி வருகின்ைனர என்ைமார. 

த்பமாருைமா�மார தநருக்ைடி ைமாரண்மாை, 
முறைைமாை தைமாண்டமா்ட முடிைமா� 
அைவுக்கு அவரைள �ளைப்படடுளைனர. 
ஆறைைமால், தீ்பமாவளி முற்்பணத்ற� 
அதிைரிக்ைதவணடும் என தைமாரிக்றை 
விடுத்�மார. 

தீ்பமாவளி தைமாண்டமாடுவ�ற்கு 
த�மாட்டக்ைம்்பனிைள, 5 ஆயிரம் ரூ்பமாய 
அடிப்பற்டயில் ை்டந� ைமாைஙைளில் 
முற்்பணம் வழஙகி வந�ன . என்ைமாலும் 
�ற்த்பமாதுளை த்பமாருைமா�மார தநருக்ைடி 
்ற்றும் ்பமாரிை ்பணவீக்ைத்துக்கு ்த்தியில் 
தீ்பமாவளி தைமாண்டமாடுவ�ற்கு 5 ஆயிரம் 
ரூ்பமாய எந� வறையிலும் த்பமாது்மான�மாை 
இல்றை. எனதவ,  த�மாட்டபபுை 
்க்ைள இம்முறை தீ்பமாவளிறை  
தைமாண்டமா்ட குறைந� ்படெம் 15ஆயிரம் 
ரூ்பமாவமாவது த்பற்றுக்தைமாடுக்ை 
ந்டவடிக்றை எடுக்ைதவணடும். 
இப்பணம் த�மாட்டக் ைம்்பனிைைமால் 
ை்டன் அடிப்பற்டயிதைதை  
வழஙைப்படுகின்ைது. எனதவ த�யிறை 
ெற்ப ஊ்டமாை �றையிடடு இ�றன 
த�மாட்டபபுை இநது ்க்ைளுக்கு 
த்பற்றுக்தைமாடுக்ை வி்டைத்துக்கு 
த்பமாறுப்பமான அற்ச்ெர �றையி்ட 
தவணடும் எனக்தைடடுக்தைமாண்டமார. 

இ�ற்கு ்பதிைளித்�  
த்பருநத�மாட்ட அற்ச்ெர ரத்ஷ் 
்பத்திரண ்பதிைளிக்றையிதைதை , 
த�மாட்டத்த�மாழிைமாைரைளுக்கு இந� 
முற்்பணத்ற� த்பற்றுக்தைமாடுப்பது 
த�மா்டரபில் நமாஙைள ைவனம் 
தெலுத்தி இருக்கின்தைமாம். அ�னமால், 
ை்டன் அடிப்பற்டயில் இ�றன 
த்பற்றுக்தைமாடுக்ை த�றவைமான 
ந்டவடிக்றை எடுக்கு்மாறு த�யிறை 
ெற்பக்கு ஆதைமாெறன வழஙகியுளதைமாம் 
என்ைமார.

விழித்துக்தைமாண்ட ் றைைை 
அரசிைல்வமாதிைளும், ஏன்? 
எதிரக்ைடசித் �றைவரும் 
தீ்பமாவளி முற்்பண்மாை 
15 ஆயிரம் ரூ்பமாறவ 
வழஙைதவணடுத்ன்ை 
தைமாரிக்றைறை 
முன்றவத்துளைனர. 

வடிதவல் சுதரஷ் எம்.பி  
இைஙறை த�சிை த�மாட்டத் 
த�மாழிைமாைர ெஙைத்தின் 
�றைற  ்அலுவைைத்தில்  
தநற்று (05) நற்டத்பற்ை 
விதெ்ட ஊ்டை ெநதிபபில் 
ைைநதுதைமாணடு ைருத்துறரத்� 
்பமாரமாளு்ன்ை உறுபபினரும் 
இைஙறை த�சிை த�மாட்டத் 
த�மாழிைமாைர ெஙைத்தின் 
த்பமாதுச் தெைைமாைரு்மான 
வடிதவல் சுதரஷ் ,  அதிைரித்து 
வரும் வமாழவமா�மார தெைவிறன 
ைருத்தில்தைமாணடு தீ்பமாவளி 
முற்்பண்மாை த்பருநத�மாட்ட 
்றைைை ் க்ைளுக்கு 
குறைந�்படெம் 15 ஆயிரம் 
ரூ்பமாய வழஙைப்ப்ட தவணடும் 
என்கிைமார

த�மாழிைமாைரைளின்  வரவு 
த�மா்டர்பமாைதவமா அல்ைது 
தவறு எதுவி�   நி்பந�றனைளும் 
இன்றி அறனவருக்கும் 
தீ்பமாவளி முற்்பணம் 
வழஙை த்பருநத�மாட்ட 
ைம்த்பனிைள  அறனத்தும் 
ஒன்றிறணநது ந்டவடிக்றை 
எடுக்ைதவணடுத்ன 
வலியுறுத்தினமார. 

்பமாரத் அருளெமாமி
த்பருநத�மாட்ட 

த�மாழிைமாைரைளுக்கு 

தீ்பமாவளி முற்்பண்மாை 
15,000 ரூ்பமாய வழஙை 
மு�ைமாளி்மார ெம்த்ைனம் 
தீர்மானித்துளை�மாை இைஙறை 
த�மாழிைமாைர ைமாஙகிரஸின் உ்ப 
�றைவர ்பமாரத் அருளெமாமி 
த�ரிவித்�மார.

ைணடியில் தநற்று (04)  
இ்டம்த்பற்ை தெயதிைமாைர 
ெநதிபபில் ைைநது தைமாணடு 
ைருத்துறரக்கும் த்பமாத� 
த்ற்ைண்டவமாறு த�ரிவித்�மார. 

அவர த்லும் 
த�ரிவிக்றையில்,

்மா�மாந� ஊதிைத்ற�யும் 
ெம்்பை முற்்பணத்ற�யும் 
நம்பிதை த�மாட்டத் 
த�மாழிைமாைரைள ஒரு 
்மா�த்ற�க் தைமாணடு 
ந்டத்துகின்ைனர. அதிலும் 
கூ்ட ஒருசிை த�மாழிைமாைர 
குடும்்பஙைளில் பிளறைைளின் 
ைற்ைலுக்ைமான தெைவு்டன் 
ஒரு ்மா�த்துக்கு த்பமாது்மான 
வரு்மானமின்றி, ஒரு 
தநர உணறவ ்டடுத் 
உணணு்பவரைளும் 
இருக்கின்ைனர.

இவ்வமாைமான நிறையில், 
தீ்பமாவளிப ்பணடிறைக்ைமாை 
த்பருநத�மாட்டஙைளில் 
வழஙைப்படுகின்ை 
்பணடிறை முற்்பணத்ற� 
ைருத்திற்தைமாணத்ட 
த�மாழிைமாைரைள �ஙைைது 
்பணடிறைக்ைமான தெைவுைறை 
தெயை திட்டமிடுவர 
ஆறைைமால், 15 ஆயிரம் ரூ்பமாறவ 
முற்்பண்மாை வழஙகு்மாறு 
தைமாரிநின்ைமார.   

சூடு பிடிக்கிறது 15 ஆயிரம் ரூபாய்

 நமாடடின் உணவு ்பஞெம், 
சுைமா�மார ைட்டற்பபின் 
குறை்பமாடுைள, வரு்மானம் 
இழபபு, த்பமாஷமாக்கின்ற் 
த்பமான்ை ைமாரணிைளில்  
முழுற்ைமான ஆயதவமான்றை 
முன்தனடுத்துளைனர. 

இந� வரு்டத்தில் முடற்டயின் 
விறை 124.1ெ�வீ�த்தினமாலும் 
, ்பருபபின் விறை 185.9 
ெ�வீ�த்தினமாலும், 
உருறைக்கிழஙகின் விறை 125.3 
ெ�வீ�த்தினமாலும், சீனியின் 
விறை 151.1 ெ�வீ�த்தினமாலும் 
அதிைரித்துளை�மாை ்த்திை 
வஙகிறை அடிக்தைமாடிடடு 
ெரவத�ெ ்ன்னிபபுச் ெற்ப 

சுடடிக்ைமாடடியுளைது. அத்து்டன் 
இந� ஆணடில் அத்திைமாவசிை 
்ருநதுைள உளளிட்ட 188 
்ருநதுைளுக்கு �டடுப்பமாடு 
ஏற்்படடுளை�மாைவும், ை்டந� ஏபரல் 
்மா�த்தில் இருநது ்ருநதுைளின் 
விறைறை 40 ெ�வீ�த்தினமால் 
உைரத்தியுளை�மாைவும், 
அத்து்டன் 2724 அத்திைமாவசிை 
அறுறவ சிகிச்றெ ைருவிைளுக்கு 
�டடுப்பமாடு ஏற்்படடுளை�மாைவும்  
அவ் அறிக்றையில் 
சுடடிக்ைமாட்டப்படடுளைது. 

இைஙறையின் ்க்ைள த�மாறையில் 
28 ெ�வீ�்மானவரைள, (6.2 
மில்லிைன் த்பர) மிை த்மாெ்மான 
உணவு �டடுப்பமாடடு நிறைக்கு 

�ளைப்படடுளை�மாைவும், ்க்ைள 
த�மாறையில் நமான்கில்  ஒரு 
்பஙகினருக்கு (5.7 மில்லிைன் 
த்பருக்கு) ்னி�மாபி்மான 
உ�விைள அவசிைப்படுவ�மாைவும் 
சுடடிக்ைமாடடியுளைது. அத்து்டன் 
உைரவற்டநது தெல்லும் சிறுவர 
்ந�த்பமாெனம் ைமாரண்மாை 
நீண்டைமாை �மாக்ைஙைள ஏற்்படும் 
எனவும்,  இந� ஆணடின் ஜூன் 
்மா�ம் வறரயில் தைமாழும்பு ரிட்ஜதவ 
சிறுவர றவத்திைெமாறையில் 
அனு்திக்ைப்பட்ட 
சிறுவரைளில் ஐநதில் ஒருவர 
ஊட்டச்ெத்து குறைப்பமாடடில் 
்பமாதிக்ைப்படடுளை�மாைவும் 
த�ரிவித்துளைனர. 

2023 ஆண்டுக்ககான  
செலவு எகிறியது 

பகலுணவு திடடதலத  
விரிவாக்க அங்கிகாைம் 

ெ்கந்திைனுடன் 
ெதியொ? ெறுததார் 
ஜனாதிபதி ைணில்

பால்ொ 
விலை உயர்கிைது

அலை்பசி விலை அதிகரிக்கும்

ஏற்றுெதி வருொனம் 10.24 % ஆல் உயர்வு

கடன் ெறுசீைலெப்பு குறிதது 
ஆைாய்ந்து வருகின்்ைாம்

தீவு அபிவிருததி 
அதிகாை சலபலய 
நிறுவ முஸ்தீபு

3 அததியாவசிய ்சலவகலை 
பிைகடனப்படுததி வர்ததொனி

2022 ஜனவரி மு�ல் ஓைஸ்ட 
வறரயிைமான ைமாைைட்டத்தில் 
சிைந� 10 ஏற்று்தி ெநற�ைளில் 
வலுவமான ஏற்று்தி வைரச்சி ்பதிவு 
தெயைப்படடுளைது.

அத்ரிக்ைமாவின் மிைபத்பரிை 
ஏற்று்தி இைக்கு 2022 
ஜனவரி மு�ல் ஓைஸ்ட 
வறரயிைமான ைமாைப்பகுதியில் 

அத்ரிக்ைமாவுக்ைமான ஏற்று்தி 
2 பில்லிைன்  த்டமாைரைைமாை 
்பதிவமாகியுளை�மாைவும் இது 
2021ஆம் ஆணடில் ்பதிவமான1.9 
பில்லிைன் த்டமாைரைளு்டன் 
ஒபபிடுறையில் ஆணடுக்கு 
21.19% அதிைரிபபு என்றும் 
சுடடிக்ைமாட்டப்படடுளைது.

இரண்டமாவது த்பரிை 

வரத்�ைப ்பஙைமாளிைமாை 
ஐக்கிை இரமாச்சிைத்திற்ைமான 
ஏற்று்திைள 2022 ஆம் 
ஆணடு ஜனவரி மு�ல் ஓைஸ்ட 
வறரயிைமான ைமாைப்பகுதியில் 
12.91 % அதிைரித்து, 682.56 
மில்லிைன் அத்ரிக்ை 
த்டமாைரைைமாை ்பதிவமாகியுளை�மாை 
த�ரிவிக்ைப்படடுளைது.

தநருக்ைடி நிறைற்யில் 
இருநது விடு்படுவ�ற்ைமான 
முைற்சிைளில்  
மு�லீட்டமாைரைளு்டனும் 
த�மா்டரபுைறை ஏற்்படுத்தி 
வருகின்தைமாம். ை்டன் 
்றுசீரற்பபு குறித்� 
இரு�ரபபு இணக்ைப்பமாடுைள 
எடடுவ�ற்கு ெரவத�ெ நிதி 
நிறுவனஙைளின் ்பஙைளிபபு 
அவசிைம்   எனவும் அவர 
த�ரிவித்துளைமார. 

அத�த்பமால் த�சிை 
ரீதியில் எ்து ்க்ைளுக்ைமான 
நிறைத்பைமான  வமாழக்றைறை 
ைடடிதைழுப்ப இதுதவ 
ெரிைமான ெந�ரப்பம் என 
நமாம் ைருதுகின்தைமாம். 
இ�ன்த்பமாது, ெமூை, அரசிைல் 

்ற்றும் த்பமாருைமா�மார 
்றுசீரற்பற்ப ஏற்்படுத்�வும்  
வமாயப்பமாை அற்நதுளைது. 
இைஙறையின் இந� 
்பைணத்தில் ெைை வி�்மான 
ஒத்துறழபபுைறையும் 
வழஙகும் ெரவத�ெ 
�ரபபினருக்கு இைஙறை 
�னது நன்றிைறை த�ரிவிக்ை 
ை்டற்ப்படடுளைது. 
இைஙறை ஒரு தீவு நமா்டமாை 
எபத்பமாதுத் எ்து இருபற்ப 
்பமாதுைமாக்கும் வி�்மாை எ்து 
ை்டல் எல்றைறை ்பைப்படுத்� 
தவணடிை நிறையில் உளைது. 
அத�த்பமால் ை்டல்ெமார 
்பமாதுைமாபற்ப உறுதிப்படுத்� 
இைஙறை எபத்பமாதும் 
ை்டற்ப்படடுளைது என்ைமார. 

 ்ருந�ைஙைள ்ற்றும் 
த�மா்டரபுற்டை தெறவைள 
ஆகிைறவ அத்திைமாவசிை 
தெறவைைமாை பிரை்டனப்ப 
டுத்�ப்படடுளைன.

1979ஆம் ஆணடின் 
61ஆம் இைக்ை அத்திைமாவசிை 
த்பமாதுச் தெறவைள 
ெட்டத்தின் 2ஆம் பிரிவுக்கு 
அற்ை ஜனமாதி்பதிக்கு 
வழஙைப்படடுளை 

அதிைமாரத்துக்ைற்ை 
குறித்� வரத்�்மானி 
தவளியி்டப்படடுளைது.

த்பமாது்க்ைளின் 
வமாழவுக்கு இன்றிைற்ைமா� 
குறித்� தெறவைளில் 
இற்டயூறு ஏற்்ப்டக் 
கூடும் என்்பற�க் ைருத்திற் 
தைமாணத்ட குறித்� 
வரத்�்மானி அறிவித்�ல் 
தவளியி்டப்படடுளைது. 

2022 ஜனவரி மு�ல் ஆைஸ்ட 
வறரயிைமான ைமாைைட்டத்தில் 
சிைந� 10 ஏற்று்தி ெநற�ைளில் 
வலுவமான ஏற்று்தி வைரச்சி ்பதிவு 
தெயைப்படடுளைது.

அத்ரிக்ைமாவின் மிைபத்பரிை 
ஏற்று்தி இைக்கு 2022 

ஜனவரி மு�ல் ஓைஸ்ட 
வறரயிைமான ைமாைப்பகுதியில் 
அத்ரிக்ைமாவுக்ைமான ஏற்று்தி 
2 பில்லிைன்  த்டமாைரைைமாை 
்பதிவமாகியுளை�மாைவும் இது 
2021ஆம் ஆணடில் ்பதிவமான1.9 
பில்லிைன் த்டமாைரைளு்டன் 

ஒபபிடுறையில் ஆணடுக்கு 
21.19% அதிைரிபபு என்றும் 
சுடடிக்ைமாட்டப்படடுளைது.

இரண்டமாவது த்பரிை 
வரத்�ைப ்பஙைமாளிைமாை 
ஐக்கிை இரமாச்சிைத்திற்ைமான 
ஏற்று்திைள 2022 ஆம் 
ஆணடு ஜனவரி மு�ல் ஓைஸ்ட 
வறரயிைமான ைமாைப்பகுதியில் 
12.91 % அதிைரித்து, 682.56 
மில்லிைன் அத்ரிக்ை 
த்டமாைரைைமாை ்பதிவமாகியுளை�மாை 
த�ரிவிக்ைப்படடுளைது 

எ்து நமாடற்டச் சுற்றி 60 க்கும் 
த்ற்்பட்ட தீவுைள உளைன என்றும் 
இந�த் தீவுக் கூட்டத்ற� அபிவிருத்தி 
தெயது சுற்றுைமாத் துறைறைக் ைவரவ�ன் 
மூைம் இநநமாடடின் த்பமாருைமா�மாரத்ற� 
விறனத்திைனு்டன் ்பைன்்படுத்� முடியும் 
எனவும் அற்ச்ெர குறிபபிட்டமார.

உைகின் ்பை நமாடுைளில் 
அற்நதுளை தீவுைளின் த்பமாருைமா�மார 
வமாயபபுைள ்திபபீடு தெயைப்பட்ட 
த்பமாதிலும் இைஙறைறைச் சூழவுளை 
சிறிை தீவுைளின் த்பமாருைமா�மார 
வமாயபபுைள இதுவறர ெரிைமாை 
்திபபி்டப்ப்டவில்றை எனவும் அவர 
குறிபபிட்டமார.

்மாறைதீவு த்பமான்ை தீவு நமாடுைளில் 
இைஙகும் நீர ்பஙைைமாக்ைள த்பமான்ை 
த�மாட்டல்ைறை நிர்மாணிப்ப�ன் 
மூைம் உளநமாடடிலும் தவளிநமாடடிலும் 
உளை சுற்றுைமாப ்பைணிைறை 
ைவரமுடியும் என்றும் அற்ச்ெர 
நம்பிக்றை த�ரிவித்�மார.

எனதவ, அந�த் தீவுைளின் த்பௌதீை 
்ற்றும் ெமூை உடைட்டற்பபுைள 
முறைைமான திட்டத்தின்்படி 
அபிவிருத்தி தெயைப்ப்ட தவணடுத்ன 
சுடடிக்ைமாடடிை அற்ச்ெர, ஆனமால் 
எ்து நமாடடில் இதுவறரயில் 
அவ்வமாைமான தவறைத் திட்டம் எதுவும் 
நற்டமுறைப்படுத்�ப்ப்டவில்றை 
என்ைமார.

 விற்்பறன தெயயும் த்பமாது 
விற்்பறனைமாைரைளும் விறைைறை 
அதிைரிப்ப�மாை ெஙைம் 
குறிபபிட்டது.

2% ெமூை ்பமாதுைமாபபு 
்பஙைளிபபு வரிறை அரெமாஙைம் 
அறிவித்� த்பமாதும் �ைமாரிபபுைள 
நுைரதவமாறர தென்ைற்டறையில் 

அந� வரி கிட்டத்�ட்ட 5% 
ஆை இருக்கும் என்றும் அ�ன் 
ைமாரண்மாை, அறைத்பசிைள 
்ற்றும் அதுெமாரந� துறணக் 
ைருவிைளின் விறைைள 
அதிைரிக்ைப்படுவது உறுதி என்று 
ெஙைம் த�ரிவித்�து.

நமாடடின் த்பமாருைமா�மாரம் 

�ற்ெ்ைம் குழப்ப்மான நிறையில் 
உளை�மாைவும் அரெமாஙைத்�மால் 
வரிைள ்ற்றும் ைட்டணஙைறை 
அதிைரிக்ை முடியும் என்றும் 
த�சிை த்பமாருைமா�மாரத்ற� 
மீடத்டடுக்ை முடிைமாது என்றும் 
ெஙைம் சுடடிக்ைமாடடியுளைது.

இத�தவறை, 840 ரூ்பமாயக்கு விற்்பறன 
தெயைப்பட்ட ஆற்ட நீக்ைப்பட்ட 
்பமால்்மா ்பக்தைட 210 ரூ்பமாைமால் 
உைரநது 1050 ரூ்பமாயக்கு விற்்பறன 
தெயைப்ப்டவுளைற் குறிபபி்டத்�க்ைது.

்பமாரமாளு்ன்ைத்தில் தநற்று (04) 
உறரைமாற்றிக்தைமாணடிருந� ்ரிக்ைமார 
எம்.பி, �ற்த்பமாற�ை ஆளுஙைடசியினர, 
எதிரக்ைடசிைமாை இருக்கும்த்பமாது 
்த்திை வஙகியின் தைமாளறைைன் என 
�ற்த்பமாற�ை ஜனமாதி்பதி ரணிறை 
விக்கிர்சிஙைறவ வி்ரசித்�மாரைள.

சிஙைபபூரிலிருநது அரஜுன 
்தைநதிரறன அவதர வரவறழத்��மாைவும்  
த�ரிவித்�மாரைள. எனினும், ஜப்பமானுக்கு 
தெல்லும் வழியில், 6 ்ணிதநரம் 
சிஙைபபூரில் இருநதிருக்கிைமார. 
அபத்பமாது, சிஙைபபூரின் அற்ச்ெர 
ஒருவறர ெநதித்��மாை ஊ்டைஙைள தெயதி 
தவளியிடடிருந�ன. எனினும், எ்க்குக் 
கிற்டத்�த் �ைவல்ைளின் பிரைமாரம், 
அரஜுன ்தைநதிரனு்டதனதை ரணில் 
விக்கிர்சிஙை ்திை உணறவ சிஙைபூரில் 
உடதைமாணடிருக்கின்ைமார என்ைமார. 

 ெற்பயிலிருந� ஜனமாதி்பதி ரணில் 
விக்கிர்சிஙை, ்ரிக்ைமாரின் உறரக்குப 
்பதிைளித்து உறரைமாற்றுறையில், 
சிஙைபபூரில் அரஜுன ்தைநதிரன் 
உ்டன் ்திை உணறவ உடதைமாண்ட�மாை 
்ரிக்ைமார கூறுகிைமார. சிஙைபபூரின் 
அற்ச்ெரு்டதனதை ைமாறை உணறவ 
உடதைமாணத்டன்.  ்திை உணறவ   
வி்மானத்திதை உடதைமாணடிருநத�ன். 
தவணடும் என்ைமால் என்ன உணறவ 
ெமாபபிடத்டன் என்்பற�யும் 
ைமாணபிக்கிதைன் என்ைமார. 

 அரெமாஙைம் வரு்டமாந�ம் 4 
பில்லிைன் ரூ்பமாயைள தெைவிடடு 
7,926 ்பமா்டெமாறைைளில் 1.08 
மில்லிைன் ்மாணவரைறை 
இைக்குறவத்து ்பமா்டெமாறை ்பைலுணவு 
தவறைத்திட்டத்ற�  நற்டமுறைப்படுத்தி 
வருகின்ைது. 

வறுற்தைமாழிபபு தைமாளறைப 
பிரை்டனத்தின் கீழ ‘உணவுப 
்பற்ைமாக்குறைைமால் எந�தவமாரு 
பிரறஜயும் ்படடினிைமால் இருத்�ல் 
ஆைமாது’ எனும் தநமாக்ைத்ற� இைக்ைமாைக் 
தைமாண்ட தவறைத்திட்டஙைறை 
அரெமாஙைம் துரி�்மாை த்ற்தைமாளவ�ற்கு 
எதிர்பமாரக்கின்ைது.

 வறுற் ்ற்றும் த்பமாெமாக்கு 
த�மா்டர்பமாை ்மாவட்ட ்ட்டத்தில் 
ைமாணப்படுகின்ை �ரவுைறை 
அடிப்பற்டைமாைக் தைமாணடு, 
த�றவைமான நிதிறை தவளிநமாடடு 
நன்தைமாற்டைள மூைம் த்பற்றுக்தைமாணடு 
�ற்த்பமாது த்ற்தைமாளைப்படடு வரும் 
திட்டத் இவ்வமாறு விரிவமாக்ைம் 
தெயைப்ப்டவுளைது.  

த�மா்டரநது த�ரிவித்� 
அவர,  அ�னடிப்பற்டயில், 
அரெமாஙைத்தின் 2023 ஆம் 
ஆணடுக்ைமான தெைவு 7,885 
மில்லிைன் ரூ்பமாதைன 
்திபபி்டப்படடுளைது.

இந� நிதிதைமாடுதுக்கீடடுச் 
ெட்டமூைம் 
்பமாரமாளு்ன்ைத்தில் 
இம்்மா�ம் (ஒக்த்டமா்பர) 
நடுப்பகுதியில், ெ்ரபிக்ைவும் 
அற்ச்ெரறவ அஙகிைமாரம் 

வழஙகியுளைது.
2023 ஆம்  ஆணடுக்ைமான 

மீணத்டழு தெைவினம் 4,634 
பில்லிைன் ரூ்பமாைமாகும். 
மூை�ன தெைவினம் 3,245 
பில்லிைன் ரூ்பமாைமாகும் என 
்திபபி்டப்படடுளைது. 
ஆணடுக்ைமான வரு்மானம் 
தெைறவ வி்டவும் 
குறைவமாகும்   4,429 
பில்லிைன் ரூ்பமாய ை்டனமாை 
எதிர்பமாரக்ைப்படுகின்ைது. 

ஏற்றுெதி வருொனம் 
10.24 % ஆல் உயர்வு
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ச ர்வதேச நாணய 
நிதியத்துடனான 
ஊழியர்மடட 
ஒப்பநேத்தில், 

அரசாங்கம் இது்வரரயில் 
ர்கயயழுத்திடவில்ரலை என 
பிரே்மர திதனஸ் குண்வரேன 
சர்பக்கு அறிவித்ோர. 
்பாராளு்மன்றத்தில் தநறர்றய 
அ்மரவினத்பாது, சர்வதேச 
நாணய நிதியத்துடன 
ஏற்படுத்திக்ய்காள்ளப்படட 

ஊழியர ்மடட ஒப்பநேத்ரே 
ஏன இது்வரரயில் 
்பாராளு்மன்றத்தில் 
ச்மரபபிக்்கவில்ரலை? 
இநே ஒப்பநேத்தின உள்ள 
எநே விடயங்களுக்கு 
அரசாங்கம் இணஙகியுள்ளது 
என்பரே நாடடு ்மக்்களும் 
்பாராளு்மன்றமும் 
யேரிநதுக்ய்காள்ள த்வண்டும் 
என சுயாதீனப ்பாராளு்மன்ற 
உறுபபினர வி்மல் 

வீர்வனச, பிரே்மர திதனஸ் 
குண்வரேனவிடம் த்களவி 
எழுபபியிருநோர.

இேறகுப ்பதிலைளித்ே 
பிரே்மர, நாணய 
நிதியத்துடன இது்வரரயில் 
ஊழியர ்மடட ஒப்பநேம் 
யசய்துக்ய்காள்ளப்படவில்ரலை. 
இநே ஒப்பநேம் 
யோடர்பான ்வரரத்ப 
ேயாரிக்்கப்படடுள்ளோ்கவும் 
சர்பக்கு யேரிவித்ோர.

்வடக்கில் தீ ர்வத்ேரேபத்பாலை, 
யேறகிலும் தீ ர்வக்்க முயலை 
த்வண்டாம் என கூடடர்மபபு எம்.பி 
சாணக்கியனிடம் த்கடடுக்ய்காண்ட சமூ்க 
்வலுவூடடுர்க இராஜாங்க அர்மசசர 
அநு்ப ்பஸ்கு்வல், யேறகு ்மாண்வர்கள 
அர்மதியான முர்றயில் ்கல்வி ்கற்பேறகு 
இட்மளிக்்க த்வண்டும் எனவும் 
்வலியுறுத்தினார.

்மாண்வர அடக்குமுர்ற குறித்து 
சாணக்கியன உரரயாறறியிருநோர. 
்மாண்வர்கர்ள தூண்டிவிடு்வதுத்பாலை 
உரரயாற்ற த்வண்டாம். ்வடக்கில் தீ 

ர்வத்துவிடடீர்கள. ேறத்பாது யேறகிலும் 
தீ ர்வக்்க முயலை த்வண்டாம் எனவும் 
யேரிவித்ோர.

யேறகு ்மாண்வர்கள அர்மதியான 
முர்றயில் ்கல்வி ்கற்பேறகு இட்மளிக்்க 
த்வண்டும். ்மாண்வர்கர்ள குழபபி 
அ்வர்களின எதிர்காலைத்ரே நாசம் 
யசய்ய த்வண்டாம். சாணக்கியன ்கல்வி 
்கறகும் ்காலைங்களில் த்பாராடடங்களில் 
ஈடு்படடதில்ரலை எனவும் யேரிவித்ோர. 
்மாண்வர்களின த்பாராடடங்கள எனகி்ற 
ய்பயரில், ்பயங்கர்வாேச யசயற்பாடு்கத்ள 
முனயனடுக்்கப்படடோ்கவும் கூறினார.

குழுக்்களின பிரதித் 
ேவிசா்ளர அங்கஜன 
இரா்மநாேன சர்பக்கு 
ேரலைர்ம ோஙகும்த்பாது, 
த்மாச்மா்க நடநது 
ய்காள்வோ்க குற்றஞ்சு்மத்திய 
எதிரக்்கடசி ்பாராளு்மன்ற 
உறுபபினர சமிநே விதஜசிறி, 
அங்கஜனின யசயற்பாடு்கர்ள 
்வனர்மயா்கக் 
்கண்டிப்போ்கவும் 
யேரிவித்ோர.

்பாராளு்மன்றத்தின 
தநறர்றய (04) அ்மரவில் 
்கலைநதுய்காண்டு 
உரரயாறறும்த்பாதே அ்வர 
த்மற்கண்ட்வாறு யேரிவித்ோர. 
இேனத்பாது யோடரநது 
உரரயாறறிய அ்வர, 
நிரலையியல் ்கடடர்ள்களுக்கு 
பு்றம்்பா்க நாம் யசயற்படடால், 
எ்மக்கு எதிரா்க நட்வடிக்ர்க 
எடுங்கள. ஆனால், நிரலையியல் 
்கடடர்ளக்கு அர்மய 
நான யசயற்படுகித்றன. 

இது யோடரபில் நான 
்பாராளு்மன்றத்தில் 
த்களவி எழுபபிதயாது, 
சர்பக்கு ேரலைர்ம 
ோஙகிக்ய்காண்டிருநே 
குழுக்்களின பிரதித் ேவிசா்ளர 
அங்கஜன இரா்மநாேன, 
எனரன சர்பயிலிருநது 
ய்வளிதயறறிவிடுத்வன என 
திடடினார என்றார.

எனக்கு அதி்க்மா்கக் 
த்கா்பம் ்வரும். அேனால் 
எனன யசய்த்வன என எனக்கு 
யேரியாது. ஒருத்வர்ள 
யசஙத்காலுக்கு அருகில் 
நான ்வரலைாம். அேனால் 
எனது நறய்பயருக்த்க 
்பாதிபபு ஏற்படும். எனத்வ, 
அங்கஜன இரா்மநாேனின 
யசயற்பாடு்கர்ள நான 
்வனர்மயா்கக் ்கண்டிக்கித்றன. 
இது யோடரபில் 
ச்பாநாய்கருக்கு அறிவுறுத்ே 
த்வண்டும் எனவும் சமிநே 
விதஜசிறி யேரிவித்ோர.

த்காப குழுவின உறுபபினர 
்பேவியிலிருநது ்பாராளு்மன்ற 
உறுபபினர ஹர்ஷ டி சில்்வா 
விலைகு்வேறகு தீர்மானித்துள்ளோ்க 
எதிரக்்கடசி ேரலை்வர சஜித் 
பிதர்மோஸ யேரிவித்ோர. 
த்காப குழுவின உறுபபினரா்க 
நாம் ்பாராளு்மன்ற உறுபபினர 
ஹர்ஷ டி சில்்வார்வ 
முனய்மாழிநதிருநதோம். 
எனினும் த்காப குழுவின உறுபபினர 
்பேவியிலிருநது ஹர்ஷ விலைகுகி்றார. 
இேனால் ஏற்படும் ய்வறறிடத்துக்கு 
த்காப குழுவின முனனாள ேரலை்வர 
த்பராசிரியர சரிே தஹரத்ரே நியமிக்்க 

த்வண்டும் என ச்பாநாய்கரிடம் 
த்காரிக்ர்க விடுத்ோர. 
த்காப, த்கா்பா குழுக்்களின 
ேரலை்வர ்பேவி்களுக்கு 
எதிரக்்கடசி ்பாராளு்மன்ற 
உறுபபினர்கர்ள நியமிக்்க 
த்வண்டும் என நாம் 
த்காரிக்ர்க விடுத்திருநதோம். 
இேறகு ச்பாநாய்கரும் 
இணஙகியிருநோர. 

எனினும், ேறத்பாது எதிரக்்கடசிக்கு 
த்காப, த்கா்பா குழுக்்களின ேரலை்வர 
்பேவி்கள ்வழங்கத்பா்வதில்ரலை என்ற 
நிரலைதய ்காணப்படுகி்றது எனவும் 
யேரிவித்ோர.

சீனாவுடன 
யசய்துய்காள்ளவுள்ள 
்வரத்ே்க 
உடன்படிக்ர்கயில் 
நாடடின ்பல்த்வறு 
யோழிறறுர்ற்களுக்கு 
்பாதிபபு 
ஏற்படக்கூடிய 
விடயங்கள 
உள்ளன்வா 
என்ற த்களவி்கள 
எழு்வோ்கவும், 
இேனால் அநே 
உடன்படிக்ர்கயின 
உள்ளடக்்கங்கள யோடரபில் 
அரசாங்கம் ய்வளிப்படுத்ே 
த்வண்டும் எனறும் தஜ.வி.
பியின  ்பாராளு்மன்ற 
உறுபபினர விஜிே தஹரத் 
்பாராளு்மன்றத்தில் தநறறு 
யேரிவித்ோர.

சிலை நிறு்வனங்களுக்கு ்வரிச 
சலுர்க்கர்ள ்வழஙகிக்ய்காண்டு, 
முதிதயார தினத்ேனறு 
்வஙகி்களில் முதிதயார்களின 
்வஙகிக் ்கணக்்களுக்கு 
இது்வரரயில் ்வழங்கப்படட 
15 வீே ்வடடிரய முழுர்மயா்க 

இல்லைா்மல் 
யசய்துள்ளனர. 
்கம்்பனி்களுக்கு 
்வரிசசலுர்க்கர்ள 
்வழஙகிக்ய்காண்டு 
ேங்களின யசாநேப 
்பணத்ரே ்வஙகி்களில் 
ர்வத்திருக்கும் 
முதிதயாருக்கு 
இவ்வா்றான 
நிரலைர்மரய 
ஏற்படுத்தியுள்ளன.

்கடநே 
்காலைங்களில் ்வஙகி்களின 
்வடடி வீேத்தில் ்மாற்றங்கர்ள 
த்மறய்காண்டர்மயால் 
்பல்த்வறு ேரபபினரும் 
்பாதிக்்கப்படடுள்ளனர. 
இேனால் சிறிய ்மறறும் ்மத்திய 
யோழில்துர்றயினருக்கு 
்பாதிபபு ஏற்படடுள்ளது. 
இதேத்வர்ள இஙத்க ஊழல் 
த்மாசடி்கர்ள நிறுத்தினாதலை 
முேலீடடா்ளர்கள இஙகு 
்வரு்வார்கள. அ்வர்களுக்கு 
முேலில் த்மாசடி்கள இல்லைாே 
அரசாங்க்மா்க இருப்பதே 
முக்கிய்மானது என்றார.

நிரலையான ச்மாோனத்ரே 
ஏற்படுத்து்வேற்கான 
எநேய்வாரு 
த்வரலைத்திடடங்களும் 
இல்லைாே அரசாங்கத்துடன 
கூடடர்மபபு இரணநது 
யசயற்படாயேன ேமிழ்த் 
தேசிய கூடடர்மபபின 
்பாராளு்மன்ற 
உறுபபினர ்கரலையரசன 
யேரிவித்ோர. ்வடக்கு- 
கிழக்குப பிரதேசங்களில் 
்காணப்படட யோழிறசாரலை்கள 
மூடப்படடுள்ளத்பாதிலும், 
அ்வறர்ற மீ்ளத் தி்றப்பேற்கான 
எநேய்வாரு திடடங்கர்ளயும் ்கடநே 
அரசாங்கமும் இநே அரசாங்கமும்,  
ய்காண்டிருக்்கவில்ரலை எனவும் 
யேரிவித்ோர.

ய்பாரு்ளாோர வீழ்சசிக்கு  
்காரண்மான்வர்கர்ள சடடத்தின 
முன நிறுத்து்வேறகு இநே அரசாங்கம் 
நட்வடிக்ர்க எடுக்்கவில்ரலை. 

த்பாரேபய்பாருள, ்வனமுர்றச 
சம்்ப்வங்கள ்வடக்கு, 
கிழக்கில் அதி்கரித்துள்ளன. 
யுத்ே ்காலைத்தில் கூட ேமிழர 
பிரதேசத்தில் ஒழுக்்க்மான 
இர்ளஞர சமூ்கம் இருநேது. 
எனினும் ேறத்பாது 
ய்பாலிஸார என ்பாது்காபபுத் 
ேரபபினர அதி்க்ளவில் 
குவிக்்கப்படடுள்ளத்பாதிலும், 
சமூ்கத்ரே திடடமிடடும் 

அழிக்கும் யசயற்பாடு்கள 
முனயனடுக்்கப்படுகின்றன. 

வி்வசாயத்ரே த்மம்்படுத்ே 
த்வண்டுய்மன கூறிக்ய்காண்டு 
ேமிழர்களின வி்வசாய நிலைங்கர்ள 
அரசாங்கம் ்பறிக்கி்றது. ்வரலைாறறு 
சி்றபபுமிக்்க ஆலையங்கள கூட 
ஆக்கிரமிக்்கப்படுகின்றன. 

 குற்றசயசயல்்களில் ஈடு்படுத்வாருக்கு 
உயர்பேவி்கள ்வழஙகு்வது இலைஙர்கக்கு 
சர்வதேசத்தில் அ்வபய்பயரரப 
ய்பறறுத்ேரும் எனவும் கூறினார.

அரசாங்கத்திலிருநது விலைகி, எதிரக்்கடசி ஆசனங்களில் 
அ்மரநதுள்ள 43 எம்.பிக்்களில் ்பலைரும் த்காப குழுவிலிருநது 
நீக்்கப்படடுள்ளோ்க யேரிவித்து ஆளுங்கடசியினருடன 
அரசாங்கத்திலிருநது விலைகிய ்பாராளு்மன்ற உறுபபினர்கள 
்வாக்கு்வாேத்தில் ஈடு்படடோல், சர்பயில் தநறறு (04) ்காரலை 
்கடும் சரசரச ஏற்படடது.

்பாராளு்மன்றத்தின தநறர்றய அ்மரவில் 
்கலைநதுய்காண்டு உரரயாறறிய ஸ்ரீ லைங்கா சுேநதிர 
்கடசியின  ய்பாதுசயசயலைா்ளர ேயாசிறி ஜயதச்கர எம்.
பி, அரசாங்கத்திலிருநது ஒதர ேடர்வயில் விலைகிய 43 எம்.
பி்கள, எதிரக்்கடசி ஆசனங்களில் அ்மரநதுளத்ளாம். எங்களில் 
எ்வருக்கும் த்காப குழுவில் ்வாய்பபு ்வழங்கப்படவில்ரலை. 
எனது ய்பயர ்பரிநதுரரக்்கப்படடுள்ளத்பாதிலும், எனரன 
நீக்கியிருக்கி்றார்கள. 

அதேத்பால், த்காப குழுவில் இேறகு முனனர சுேர்ஷனி 
ய்பரணானதடா புளத்ள, சரிே தஹரத் உளளிடட 
அறி்வாரநே்வர்கள இருநோர்கள. ஆனால் ேறத்பாது 
திருடர்கர்ளப ்பாது்காபத்பாதர குழுவின உறுபபினர்க்ளா்க 
யேரிவு யசய்யப்படடுள்ளனர எனவும் யேரிவித்ோர.

தயாசிறி முட்ாள்
இேனத்பாது குறுக்கிடட  நி்மல் லைன்ஷா எம்.பி, 

எனரனவிட சிதரஷட உறுபபினரா்கவும் ்படித்ே்வரா்கவும் 
ேயாசிறி இருநோலும், அ்வர உண்ர்மயில் முடடாள 
என ்கடுர்மயா்க வி்மரசித்ோர. இேனத்பாது  ‘முடடாள’ 
என்ற ்வாரத்ரேரய நீக்கிக்ய்காள்ள த்வண்டும் என நி்மல் 
லைன்ஷாவுக்கு ச்பாநாய்கர அறிவுறுத்தினார.

மூட்ாளை மடடுமல்ல 
கூறியவளையும் தூக்குங்கள்

எவ்வா்றாயினும் கூடடர்மபபின எம்.பி எம்.ஏ 
சு்மநதிரனும் நி்மல் லைன்ஷாவின சரசரசக்குரிய 
த்பசசுக்கு எதிரபர்ப யேரிவித்ேதோடு, ‘முடடாள’ என்ற 
்வாரத்ரேரயப ்பயன்படுத்தியர்மக்்கா்க அநே ்வாரத்ரேரய 
ஹனசாடடிலிருநது ்மாத்திரம் நீக்்காது, இேரன ்பயன்படுத்திய 
நி்மல் லைன்ஷார்வவும் சர்பயிலிருநது ய்வளிதயற்ற த்வண்டும் 
என்றார.

பசிலின் 
உதவியாைர்கள்

ஏழு மூர்ள்கர்ளக் ய்காண்ட்வரின (்பசில் 
ராஜ்பக் ்ஷ) உேவியா்ளர்கத்ள த்காப குழுவுக்கு 
நியமிக்்கப்படடுள்ளோ்க வி்மல் வீர்வனச எம்.பி யேரிவித்ோர. 
அய்மரிக்்கவிலிருநதுய்காண்டு ஏழு  மூர்ள்கர்ளக் 
ய்காண்ட்வர த்காப குழுவின உறுபபினர்கர்ள நியமிக்கி்றார 
எனவும் வி்மல் இேனத்பாது குற்றஞ்சு்மத்தினார.

 குறிப்பா்க, ரஞ்சித் ்பண்டார எம்.பிரயதய த்காப குழுவின 
ேரலை்வரா்க நியமிப்பேறகு ஏழு மூர்ள்கர்ளக் ய்காண்ட்வர 
ஆதலைாசரன ்வழஙகியுள்ளனர. எனத்வ த்பராசிரியர ரஞ்சித் 
்பண்டாரவுக்கு ்வழங்கப்படும் ்வாக்கு்கர்ளத் தீர்மானிக்கும் 
்வர்கயிதலைதய த்காப குழுவின உறுபபினர்கர்ள ஏழு  
மூர்ள்கர்ளக் ய்காண்ட்வர யேரிவு யசய்துள்ளோ்கவும் 
யேரிவித்ோர.

நான் ள்கப்பாம்ளமயிலள்ல
இேனத்பாது குறுக்கீடு யசய்ே த்பராசிரியர ரஞ்சித் 

்பண்டார, “நான ஒரு த்பராசிரியர; எனத்வ எ்வருக்கும் 
ர்கய்பாம்ர்மயா்க யசயற்பட ்மாடதடன” எனவும் கூறினார.

எவருக்கும் ஏழு 
மூளை்கள் இலள்ல

இதேத்வர்ள த்காப குழுவுக்குப ்பரிநதுரரக்்கப்படட 
ய்பயர்களில் எ்வரரயும் எதிரக்்கடசி நீக்்கவில்ரலை என 
எதிரக்்கடசியின பிரே்ம ய்கா்றடா லைக்ஷ்மன கிரியயல்லை 
யேரிவித்ோர. ஆளுங்கடசியினதர இநேப ய்பயர ்படடியலில் 
உள்ள்வர்களின ய்பயர்கர்ள நீக்கியிருக்கி்றது. ஏழு 
மூர்ள்கர்ளக் ய்காண்ட எ்வரும் ்பாராளு்மன்றத்தில் இல்ரலை 
எனவும் த்கலி யசய்ோர.

மூன்று தள்லக் 
்கழுளத

இதேத்வர்ள இபபிரசசிரனரய ்பாராளு்மன்ற அலு்வல்்கள 
்பறறிய கூடடத்திதலைா அல்லைது ்கடசி ேரலை்வர்கள 
கூடடத்திதலைா த்பசித் தீரத்துக்ய்காள்ள முடியும் என 
பிரசனன ரணதுங்க யேரிவித்ோர. ஆளுங்கடசியில் 128 எம்.
பி்கள இருக்கி்றார்கள. இ்வர்களில் இருநதே நாம் த்காப குழு 
உறுபபினர்கர்ள ஆளுங்கடசி சார்பா்க நியமித்திருக்கித்றாம். 
சுயாதீன்மா்க இயஙகு்வோ்கக் கூறி, எதிரக்்கடசிப ்பக்்கம் 
அ்மரநதுள்ள்வர்கர்ள எதிரக்்கடசியினதர த்காப குழுவுக்குப 
்பரிநதுரரக்்க த்வண்டும். எனத்வ இது யோடரபில் 
ஆளுங்கடசி மீது குற்றஞ்சு்மத்ே முடியாது எனவும் கூறினார.  
இவ்வாறு ேரக்்கம் நீடித்ே நிரலையில் தநரத்ரே சுடடிக்்காடடி 
ேரக்்கத்துக்கு ச்பாநாய்கர முறறுபபுளளி  ர்வத்ோர. 

அரச ஊழியர்களின 
சம்்ப்ளத்ரே குர்றக்கும் 
்வர்கயில் அரசாங்கம் 
எநேய்வாரு தீர்மானத்ரேயும் 
த்மறய்காள்ளவில்ரலை என 
நிதி இராஜாங்க அர்மசசர 
ரஞ்சித் சியம்்பலைாபிடடிய 
தநறறு (5) ்பாராளு்மன்றத்தில் 
யேரிவித்ோர. 

அரச ஊழியர்களுக்கு இநே 
்மாேத்தில் ஒரு்பகுதி சம்்ப்ளத்ம 
்வழங்கப்படும் என சமூ்க 
்வரலைத்ே்ளங்களில் யசய்தி்கள 
ய்வளியிடப்படடுள்ளன. 
இது முறறிலும் ே்வ்றானது. 
ேறத்பாது நாடடில் 30 இலைடசம் 
்வரரயிலைான குடும்்பங்கள 
ேங்களுக்கு நி்வாரணங்கர்ள 
எதிர்பாரத்திருக்கின்றன. அதேத்பானறு 
நிரலையான சம்்ப்ளய்மானறுக்குள 
இருக்கும் அரச ஊழியர்களின 

குடும்்பங்களும் ்பணவீக்்கம் 
அதி்கரிக்கும் த்பாது 
்பாதிக்்கப்படடுள்ளன.
இவ்வா்றான நிரலைர்மயில் 
குறித்ே யசய்தி்களில் 
கூறு்வரே த்பானறு, 
அரசாங்கம் எநேவிே 
தீர்மானங்கர்ளயும் 
எடுக்்கவில்ரலை.

93 பில்லியன ரூ்பாரய 
்மாோநேம் சம்்ப்ளத்திற்கா்க 
ஒதுக்குகினத்றாம். 
ஓய்வூதியத்திற்கா்க 21 
பில்லியன ரூ்பாரய 

ஒதுக்குகினத்றாம். இேரன சுடடிக்்காடட 
த்வண்டும். ஆனால், எநேக் ்கடடத்திலும் 
அரச ஊழியர்களின சம்்ப்ளத்ரே 
குர்றப்பேறகு தீர்மானிக்்கப்படவில்ரலை. 
அரச தசர்வரய ்பாது்காக்்க த்வண்டும் 
என்ற நிரலைப்பாடடில் அரசாங்கம் 
இருக்கின்றது என்றார.

ய்பருநதோடடத் 
யோழிலைா்ளர்களுக்கு 
தீ்பா்வளிப 
்பண்டிர்கரயக் 
ய்காண்டாடு்வேறகு, 
ய்பருநதோடட 
நிறு்வனங்கள 
்வழஙகும் ்கடன 
யோர்கயான 
5,000 ரூ்பாய்க்குப 
்பதிலைா்க இம்முர்ற 
15 ஆயிரம் 
ரூ்பாரய ்வழங்க அரசாங்கம் 
நட்வடிக்ர்க எடுக்்க த்வண்டும் 
என எதிரக்்கடசி ேரலை்வர சஜித் 
பிதர்மோஸ அரசாங்கத்திடம் 
சர்பயில் த்காரிக்ர்க 
விடுத்ோர.

ய்பருநதோடடப ்பகுதி்களில் 
ய்பரும்்பானர்மயான 
இநது்கத்ள இருக்கி்றார்கள. 
இ்வர்கள ய்காண்டாடும் 
தீ்பா்வளி ்பண்டிர்க இம்்மாேம் 

்வருகி்றது. ்கடநே 
்காலைங்களில் 
தீ்பா்வளிரயக் 
ய்காண்டாடு்வேற்கா்க 
ய்பருநதோடட 
நிறு்வனங்கள 5 
ஆயிரம் ரூ்பாய் 
்கடன யோர்கரய 
்வழஙகும். 
எனினும் ேறத்பாது 
அத்தியா்வசிய 
ய்பாருள்களின 

விரலை்கள 
அதி்கரிக்்கப்படடுள்ளோல், 
தீ்பா்வளிக் ்கடன யோர்கயா்க 
15 ஆயிரம் ரூ்பாரய 
்வழங்க த்வண்டும் எனவும் 
யேரிவித்ோர. தேயிரலைச சர்ப 
ஊடா்க அரசாங்கம் இநே 
விடயத்தில் ேரலையீடு்கர்ள 
த்மறய்காள்ள முடியும் எனவும் 
யேரிவித்ோர.

43 சுயாதீன எம்.பிகளுக்கும் வெட்டு

சபையில் 
வெடித்தது சர்சபச

ஐ.எம்.எப் உடன்

ஊழியரமட்ட ஒபபந்தத்தில் 
கையயழுத்து இ்டவில்கலை

“அஙகஜன் ம�ாச�ாக நடந்துக்வகாள்கிறார்;

க்காபம் வநதால என்்ன 
்ெயகவ்்ன்ன ்தரியாது”

வி்லகி்னார  ஹர்ஷ 

ெடக்்கப் ம�ால
வ்தற்கிலும் தீ பெக்க முயல வெண்டாம்

அைெ ஊழியர்களின் 
ெம்பைம் குளையாது 

சீ்னாவு்ன் ்ெயது்்காள்ைவுள்ை 
வர்தத்க உ்ன்படிக்ள்க என்்ன? 
ஜே.வி.பி சபையில் ஜேள்வி ச�ாதானத்த  ஏற�டுததும்

நிள்லயா்ன  திட்ங்கள் 
அைொங்க்ததி்ம் இலள்ல

தீ�ாெளிக்கு
15 ஆயிரம் ரூைடாபய 
்க்னடா்க ெழங்க வெணடும்



செய்தி4 புதன்கிழமை, 5 ஒக்டோபர் 2022

�	எஸ்.  ற�ொசேரியன் றெமசபேட்வடக்கு - கிழக்கு 
மக்்களுக்கு 
க்களரவமான 
அரசியல் தீர்வக் 

க்காரும் பயணத்தின் 65ஆவது 
நாள் ்கவனயீரப்பு நி்கழ்வு, கநற்று 
கெவவாய்க்கிழ்ம (04) ்கா்ை 11 
மணியளவில், மன்னார மாவடடம் 
மடு பிரகேெ கெயைாளர பிரிவில் 
உள்ள குஞ்சுக்குளம் கிராமத்தில் 
இடம்கபற்்றது.

 வடக்கு-கிழக்கு 
ஒருங்கி்ணப்புக் குழுவின் 
ஏற்பாடடில் ந்டகபற்்ற 
்கவனயீரப்பு கபாராடடத்தில், 
மன்னார மாவடட 
ெமூ்க கபாருளாோர 
கமம்பாடடுக்்கான நிறுவனத்தினர 
்கைந்துக்காண்டிருந்ேனர. 
அத்துடன், குஞ்சுக்குளம், கபரிய 
மு்றப்பு ஆகிய கிராமங்்க்ள 
கெரந்ே கிராம மக்்கள், கபாது 
அ்மப்பு்களின் பிரதிநிதி்கள், 
இ்ளஞர்கள், விவொயி்கள் எனப் 
பைர ்கைந்து க்காண்டனர.

இேன்கபாது, குஞ்சுக்குளம் 
கிராம மக்்கள் எதிரக்காள்ளும் 
பல்கவறு பிரச்சி்ன்க்ளயும் 
கிராமமக்்கள் முன் ்வத்ேனர.  

இ்ளஞர்கள், கபாது மக்்கள், 
சிவில் அ்மப்பு்கள் மற்றும் 
கபண்்கள் இ்ணந்து, “எமக்கு 
நிரந்ேரமான அரசியல் உரி்ம 
கவண்டும்” உள்ளிடட பல்கவறு 
க்காரிக்்்க்க்ள முன்்வத்து 
குறித்ே கபாராடடத்தில் ்கைந்து 
க்காண்டனர.

‘க்கௌரவமான உரி்ம்களுடன் 
கூடிய அரசியல் தீரவுக்்கான  மக்்கள் 
குரல்’ எனும் கோனிப்கபாருளில், 
வடக்கு - கிழக்கில் உள்ள எடடு 

மாவடடங்்களில்  100 நாள்்கள் 
ந்டகப்ற உள்ள கெயற்றிடடத்தின் 
65ஆவது  நாள் ்கவனயீரப்பு 
கபாராடடம், வடக்கு- கிழக்கு 
ஒருங்கி்ணப்பு குழுவின் 
ஏற்பாடடில் மடு, குஞ்சுக்குளம் 
கிராமத்தில் இடம்கபற்்றது. 
குறித்ே கபாராடடம், வடக்கு-
கிழக்கு பகுதி்களில் கோடரச்சியா்க 
சுழற்சி மு்்றயில் 100 நாள்்கள் 
வ்ர இடம்கப்றவுள்ள்ம 
குறிப்பிடத்ேக்்கது.

�	எஸ்.  ற�ொசேரியன் றெமசபேட்

மன்னாருக்கு வரு்்க ேந்திருந்ே 
இைங்்்கக்்கான பிரித்ோனிய  
உயர்ஸோனி்கர ெரா ஹூல்ரன் 
கநற்றுமுன்தினம் (03) மா்ை 
மன்னார மாவடட கெயை்கத்துக்கு  
விஜயம் கெய்து,  மன்னார மாவடட 
அரொங்்க அதிபர திருமதி அ. ஸ்ான்லி 
டிகமலுடன் விகெட ்கைந்து்ரயாட்ை 
கமற்க்காண்டார. 

குறித்ே ்கைந்து்ரயாடலின் 
கபாது, மன்னார மாவடட நி்ைவரம்  
கோடரபா்க அரொங்்க அதிபரால் 
விளக்்கமளிக்்கப்படடதுடன், 
அரொங்்கத்ோல் மாவடடத்தில் 
கமற்க்காள்ளப்படும் கவ்ைத்திடடங்்கள், 
அபிவிருத்திப் பணி்கள், மாவடட 
மக்்களுக்கு கே்வப்பாடா்க உள்ள 
விடயங்்கள், நி்ையான வாழ்வாோர 
வழிவ்்க்கள்  உள்ளிடட கமலும் பை 
விடயங்்கள் கோடரபிலும் இேன்கபாது 
்கைந்து்ரயாடி உள்ளதுடன், 
உயர்ஸோனி்க்ரக் க்கௌரவிக்கும் 
மு்கமா்க, அரொங்்க அதிபரால் நி்னவுப் 
பரிசில்்கள் வழங்கி ்வக்்கப்படட்மயும் 
குறிப்பிடத்ேக்்கது.

குறித்ே ெந்திப்பில், மாவடட 
கமைதி்க அரொங்்க அதிபர, மாவடட 
திடடமிடல் பணிப்பாளர, பிரேம 
உள்ள்க ்கணக்்காய்வாளர மூவரும்  
்கைந்துக்காண்டிருந்ேனர.

�	றேந்தூரன் பிரதீபேன்

இைங்்்க ்கடற்பரப்புக்குள் 
அத்துமீறி நு்ழந்து, 
மீன்பிடித்ே குற்்றச்ொடடில் 
கெப்கடம்பர மாேம் 
19ஆம் தி்கதி ்கா்ரந்கர 
்கடற்பிரப்புக்குள் ்வத்து 
்்கது கெய்யப்படட 
இந்திய மீனவர்கள் எடடு 
கப்ரயும் கநற்று (04) 

ஊர்காவற்று்்ற நீேவான் 
நீதிமன்்றத்ோல் விடுே்ை 
கெய்யப்படடுள்ளனர.

மீனவர்களின் பட்்க 
அரசு்ட்மயாக்குமாறு 
உத்ேரவிடட ஊர்காவற்று்்ற 
நீேவான் கஜ. ்கஜநிதிபாைன், 
மீனவர்களுக்கு ஆறு 
மாேங்்கள் சி்்ற ேண்ட்ன 
விதித்து, ஐந்து வருடங்்கள் 
ஒத்தி்வத்து தீரப்பளித்ோர.

�	சுப்பிரமணியம பேொஸ்்கரன்

முல்்ைத்தீவு மாவடடத்தில், 
இந்தியாவிலிருந்து மீளக் 
குடியமரந்கோர கோடரபான 
பிரச்சி்ன்கள் மற்றும் ே்கவல் 
திரடடல்்களின் விகெட 
்கைந்து்ரயாடல் கநற்று முன்தினம் 
(03) மாவடட அரொங்்க அதிபர ்க. 
விமைநாேன் ே்ை்மயில் ‘சூம்’ 
கெயலி ஊடா்க இடம்கபற்்றது.

நீதி சி்்றச்ொ்ை அலுவல்்கள் 
மற்றும் அரசியை்மப்பு 
மறுசீர்மப்பு அ்மச்சு, 
இந்தியாவிலிருந்து மீளக் 
குடியமரந்கோர கோடரபான 
பிரச்சி்ன்க்ள தீரப்பேற்்கான 
விடயங்்களில் அதி்க 
்கவனம் கெலுத்தி, மாவடட 

அரொங்்க அதிபர்களுடன் 
்கைந்து்ரயாடல்்க்ள நடத்தி 
வருகி்றது. இந்நி்ையில், மீளக் 
குடியமரந்கோர கோடரபான 
ெடடபூரவமான பிரச்சி்ன்க்ள 
அ்டயாளப்படுத்துவேற்்கா்க, 
மாவடட மடடத்தில் தீரக்்க 
முடியாே பிரச்சி்ன்க்ள, 
க்காழும்பு மடடத்துக்கு எடுத்துச் 
கெல்வேற்்கா்ககவ குறித்ே 
்கைந்து்ரயாடல் இடம்கபற்்றது.

இேன்கபாது, இந்தியாவிலிருந்து 
மீளக் குடியமரந்கோர கோடரபா்கத் 
திரடடப்படட ேரவு்களின் 
அடிப்ப்டயில் பி்றப்புச் ொன்றிேழ், 
இ்றப்புச் ொன்றிேழ், குடியுரி்ம, 
கேசிய அ்டயாள அட்ட, 
பாடொ்ை்களில் இ்ணத்ேல், 

்காணி, ெடட ரீதியான பிரச்சி்ன்கள், 
படடம், வாழ்வாோரம் உள்ளிடட 
பிரச்சி்ன்கள் ஆராயப்படடன.

முல்்ைத்தீவு மாவடடத்தில் 
2009ஆம் ஆண்டு கோடக்்கம் 
2022ஆம் ஆண்டு வ்ர, 405 
குடும்பங்்க்ளச் கெரந்ே 878 
கபர மீளக் குடியமரந்துள்ள்ம 
குறிப்பிடத்ேக்்கது. 
இக்்கைந்து்ரயாடலி்ஸ 
மாவடட கெயை்க திடடமிடல் 
பணிப்பாளர ம.கி வில்வராஜா, 
பிரகேெ கெயைாளர்கள், மாவடட 
கெயை்க மற்றும் பிரகேெ 
கெயை்கங்்களின் உேவித் திடடமிடல் 
பணிப்பாளர்கள், விடயோன 
உத்திகயா்கத்ேர உள்ளிடகடார 
்கைந்து க்காண்டிருந்ேனர.

�	்க. அ்கரன் 

வவுனியா, ஈரட்ட 
பகுதியில் ெடடவிகராேமான 
மு்்றயில் கபாருட்க்ள 
க்காண்டு கென்்ற 
குற்்றச்ொடடில், 
கநற்றுமுன்தினம் 
(03) ஈரற்கபரியகுளம் 
கபாலிஸாரால் ஒருவர ்்கது 
கெய்யப்படடுள்ளார.

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து 
வத்ே்ளக்கு பயணம் 
கெய்ே கூைர ர்க கென்டர 
வா்கனத்்ே கநற்றுமுன்தினம் 
மா்ை ஆறு மணியளவில் 
ஈரட்ட பகுதியில் 
வழிமறித்து கொே்ன 
கமற்க்காண்ட கபாலிஸார, 
குறித்ே வா்கனத்தில் இருந்து  

3,800 கிகைா மஞ்ெள், 250 
மில்லி லீற்்றர விவொய 
கிருமிநாசினி மருந்து கபாத்ேல் 
519  என்பவற்்்ற கபாலிஸார 
்்கப்பற்றியுள்ளனர. 

குறித்ே ெடடவிகராே 
கபாருட்க்ளக் க்காண்டு 
கென்்ற நீரக்காழும்்ப 
கெரந்ே 43 வயது்டய நப்ர 
கபாலிஸார ்்கது கெய்து 
கமைதி்க விொர்ண்க்ள 
கமற்க்காண்டு வருகின்்றனர.

அரசியல் தீர்வை வைலியுறுத்தி  
கவைனயீரப்பு ப�ோரோட்டம்
குஞ்சுக்குளம மக்்கள், தொம எதிரசநொக்கும 
பிரச்சினை்கனளயும முன்னவைததைர 

எட்டு இந்திய 
மீனவர்கள் விடுதலை

பிரித்தானிய 
உயர்ஸ்தானிகர 
மன்தாருக்கு 
விஜயம்

சட்்டவிர�ோத ப�ோருட்்களு்டன் 
ஒருவர ல்கது

இந்தியாவிலிருந்து

மீளக்குடியமரந்ரதோர பி�ச்சிலன்கள் 
குறித்து ்கைந்துல�யோ்டல்

�	வை. ேக்தி

கிழக்கு மா்காண ஆளுநர, 
கிழக்கு மா்காணத்்ே 
நாெப்படுத்தி உள்ளார. 

இவரது கெயற்பாடு்கள், கிழக்கு 
மா்காணத்தில் பால் உற்பத்தி 
கோழிற்று்்ற்ய முழு்மயா்க 
பாதிக்்கச் கெய்துள்ளது. 
ஆ்ககவ, இவவிடயம் குறித்து 
விகெட ்கவனம் கெலுத்துமாறு, 
ேமிழ்த் கேசிய கூடட்மப்பின் 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர 
ொணக்கியன் இராெமாணிக்்கம், 
விவொயத்து்்ற அ்மச்ெரிடம் 
க்காரிக்்்க விடுத்ோர.

பாராளுமன்்றத்தில் கநற்று 
முன்தினம் (03) இடம்கபற்்ற 
வாய்மூை வி்டக்்கான க்கள்வி 
கநரத்தின் கபாகே இவவாறு 
க்காரிக்்்கவிடுத்ோர. அவர 
கோடரந்தும் உ்ரயாற்று்்கயில் 
கேரிவித்ேோவது: 

மடடக்்களப்பு 
மாவடடத்தில் ஒருசிை 
பகுதி்கள் கமய்ச்ெல் நிைங்்கள் 
என இதுவ்ர வரத்ேமானி 
கவளியிடப்படவில்்ை. 

‘வியத்ம்க’ அ்மப்பின் 
உறுப்பினரான கிழக்கு மா்காண 
ஆளுநர, கிழக்கு மா்காணத்்ே 
முழு்மயா்க நாெப்படுத்தி 
உள்ளார. இந்ே கமய்ச்ெல் நிைப் 
பிரச்சி்ன கோடரபில், கிழக்கு 
மா்காண ஆளுநர மு்்றயா்கச் 
கெயற்படவில்்ை.

நாடடில் விவொயத்து்்ற 
வீழ்ச்சிய்டந்துள்ள நி்ையில், 

பால் உற்பத்தி கோழிற்று்்றயும் 
வீழ்ச்சிய்டந்து கெல்கி்றது. பால் 
உற்பத்தியாளர்கள் கமய்ச்ெல் 
நிைம் இல்ைாே ்காரணத்ோல் 
கபரும் அகெௌ்கரியங்்க்ள 
எதிரக்காண்டுள்ளார்கள்.

மயிைடுத்து்்ற பகுதியில் 
அத்துமீறிய வ்்கயில் ஒரு 
ேரப்பினர கூடாரமிடடுள்ளார்கள். 
இச்கெயற்பாடு்களுக்கு எதிரா்ககவ 
நீதிமன்றில் வழக்கு ோக்்கல் 
கெய்கோம். இவர்க்ள மீண்டும்  
அ்ழத்து வருவதில்்ை என 
கபாறுப்பான ேரப்பினர 
குறிப்பிடடேன் பின்னகர, 
வழக்்்க மீளப் கபற்க்றாம். 
ேற்கபாது மீண்டும் வழக்கு 
ோக்்கல் கெய்ய கநரிடும்.

கெேன பெ்ள உற்பத்தி 
என ஒதுக்்கப்படட 
ஐந்து ஏக்்கர நிைப்பரப்பு, 
அரசியல் ேரப்பினரின் 
இணக்்கமானவர்களுக்கு 
வழங்்க அவோனம் 
கெலுத்ேப்படடுள்ளது. 
இது குறித்து அவோனம் 
கெலுத்துமாறு வலியுறுத்துகிக்றன் 
என அவர கமலும் கேரிவித்ோர.  

�	எம.எம அஹமட் அைொம

இ்ளஞர்களுக்்கான இைவெ 
நீச்ெல் பயிற்சி மு்காம் வா்க்ர, 
்காயாங்க்கணி ்கடற்்க்ரயில் 
்கல்குடா ்டவர்ஸ அணியின் 
ஏற்பாடடில் ‘ஸ்ரீ ைங்்கா ்ைப் 
கெவிங் ்ைப் ்காட' அ்மப்பின் 
வழி்காடடலுடன் ஞாயிற்றுக்கிழ்ம 
(02) முழு நாளும் ந்டகபற்்றது.

‘ஸ்ரீ ைங்்கா ்ைப் கெவிங் ்ைப் 
்காட' அ்மப்பின் அங்்கத்ேவர்களான 
்கல்குடா ்டவர்ஸ அணியின் 
விகெட சுழிகயாடி்களான அப்துல் 
மஜீத் ெலீம், ெபீப் முெம்மட 
இப்்றாஹீம், நாஸர முெம்மட 
றினா்ஸ, அப்துல் மஜீட மபா்ஸ 
ஆகிகயார ்கைந்து க்காண்டு, 
இ்ளஞர்களுக்கு நீச்ெல் பயிற்சியின் 
முக்கியத்துவம், அேனால் 
கி்டக்கும் நன்்ம்கள் கோடரபா்க 
விளக்கியதுடன்  ்கடலில் நீச்ெல் 
பயிற்சி்யயும் வழங்கினர.

எதிரவரும் ்காைங்்களில் இன்னும் 
சி்றப்பான மு்்றயில் அதி்கமான 
இ்ளஞர்களுக்கு நீச்ெல் மற்றும் 
உயிர்காக்கும் பயிற்சி கநறி்க்ள 
வழங்்கவுள்ளோ்கவும் இதில் நீச்ெல் 
பழகுவேற்கு ஆரவமுள்ளவர்கள் 
பயிற்றுவிப்பாளரான அப்துல் மஜீத் 
ெலீம் என்பவரின் 0777176652 
என்்ற அ்ைகபசி இைக்்கத்துடன் 
கோடரபு க்காள்ளுமாறு க்கடடுக் 
க்காள்ளப்படுகின்்றனர.

�	நூருல் ஹுதொ உமர

இ்றக்்காமம் பிரகேெத்தில் 
உள்ள பூரவீ்க நிைங்்கள் 
மற்றும் குளத்தின் ்க்ரகயாரப் 
பகுதி்கள், நீண்ட ்காைமா்க 
மி்க நுணுக்்கமான மு்்றயில், 
பை ேரப்பினராலும் 
ஆக்கிரமிக்்கப்படடு 
வருவது கோடரபில், ெமூ்க 
பிரதிநிதி்க்ள கேளிவூடடல் 
அமரவும் எதிர்காைத்தில் 
எடுக்்ககவண்டிய 
நடவடிக்்்க்கள் கோடரபான 
்கைந்து்ரயாடல், இ்றக்்காமம் 
1-9 நன்னீர மீனவ ெங்்கத்தின் 
ே்ைவர என். நி்ஸவி 
ே்ை்மயில் இ்றக்்காமம் 
பிரகேெ ெ்ப க்கடகபார 
கூடத்தில் ந்டகபற்்றது.

இவவாறு நிைங்்கள் ஆக்கி 
ரமிக்்கப்படுவது கோடரபா்க,  
அரசியல்வாதி்களிடமும் 
அரெ நிரவா்கத்தினரிடமும் 
மு்்றப்பாடு்கள் பல்கவறு 
ேட்வ்கள் கெய்யப்படடும், 
ஆக்்கபூரவமான எந்ேகவாரு 
நடவடிக்்்கயும்  
எடுக்்கப்படவில்்ை. 

ெமூ்க பிரதிநிதி்க்ள 
கேளிவூடடும் கமற்படி 
கூடடத்துக்கு இ்றக்்காமம் 
பிரகேெ ெ்ப ேவிொளர 
எம்.எ்ஸ ஜமீல் ்காரியப்பர, 
உேவி ேவிொளர கமௌைவி 
ஏ.எல் கநௌபர, முன்னாள் 

ேவிொளர கஜ.க்க 
ரெ்மான், பிரகேெ ெ்ப 
உறுப்பினர எம்.எல் மு்ஸமி 
ஆகிகயாருடன் இ்ணந்து 
இ்றக்்காமம் பிரோன 
பள்ளிவாெல் ே்ைவர்கள், 
பிரகேெ ஜம்மியதுல் உைமா 
ெ்பயினர, ்கால்ந்ட 
பண்்ணயாளர ெங்்க 
உறுப்பினர்கள், நன்னீர 
மீனவ ெங்்க உறுப்பினர்கள், 
இ்ளஞர ்கழ்க ெம்கமளனம், 
ெமூ்க ஆரவைர்கள் எனப் பைர 
்கைந்துக்காண்டனர.

இ்றக்்காமம் பிரகேெத்தில் 
உள்ள பூரவீ்க நிைங்்கள், 
பாரம்பரிய வரைாற்று 
கோன்்ம வாய்ந்ே 
குளத்தின் ்க்ரகயாரங்்கள் 
ஆக்கிரமிப்புக்கு 
எதிரா்க, ஒன்றி்னந்து 
கெயற்படுவேற்்கான 
நடவடிக்்்க்கள் 
இக்கூடடத்தின் பின்னர 
முடிக்கிடவிடப்படடுள்ளது.

இ்றக்்காமம் நன்னீர 
மீனவ ெங்்கமும் இ்றக்்கமாம் 
்கால்ந்ட பண்்ணயாளர 
ெங்்கமும் விவொயக் குழு 
என்பன இ்ணந்து, கமற்படி 
ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்்்கக்கு 
எதிரா்க, அம்பா்்ற 
உயரநீதிமன்்றத்தில் வழக்குத் 
ோக்்கல் கெய்துள்ள்மயும் 
குறிப்பிடத்ேக்்கது.

�	எம. எஸ். எம நூரதீன், ்கை்கரொேொ 
ேரவைணன்

புதிய ்காத்ோங்குடி கநெவுநி்ைய 
வீதியில்,  கநற்றுமுன்தினம் 
(02) மா்ை வீகடான்று 
உ்டக்்கப்படடு, திருடப்படட 
ஒன்்ற்ரப் பவுண் ந்்க்க்ளயும் 
3,500 ரூபாய் பணத்்ேயும்  
்காத்ோன்குடி கபாலிஸார 
மீடடுள்ளதுடன்,  திருடிய ெந்கே்க 
நப்ரயும் ்்கது கெய்துள்ளனர. 

திருடிய ேங்்க ந்்க்க்ள, விற்்க 
முற்படட கபாகே ெந்கே்கநபர 
்்கது கெய்யப்படடுள்ளதுடன், 
திருடிய ேங்்க ந்்க்களும் 
பணமும் மீட்கப்படடுள்ளன. 
அேன்கபாது, ெந்கே்க நப்ர 
கொே்ன கெய்்்கயில், 
அவரிடம் இருந்து, 80 மில்லி 

கிராம் ஐ்ஸ கபா்ேப்கபாருளும் 
்்கப்பற்்றப்படடது. 

்காத்ோன்குடி கபாலி்ஸ நி்ைய 
கபாறுப்பதி்காரி துமிந்ே நயன 
சிறியின் ஆகைாெ்னயில், குற்்ற 
ேடுப்பு கபாறுப்பு அதி்காரி ஏ.எம்.
எ்ஸ ரஹீம் ே்ை்மயில் கஜயசிங்்க, 
ொணக்்க,  எ்ஸ ேகனாஜன், 
்கருணாகரடன ஆகிய கபாலிஸாரின்  
துரிே நடவடிக்்்கயால் குறித்ே 
ெந்கே்க நபர ்்கது கெய்யப்படடார. 

வாழைச்சேழையில்...
மடடக்்களப்பு, 

வா்ழச்கெ்னயில் நான்கு வீடு்க்ள 
உ்டத்து அங்கிருந்து 17 இைடெம் 
ரூபாய் கபறுமதியான கபாருட்க்ள 
திருடிச் கென்்ற 23 வயது்டய 
இ்ளஞ்ன கெகராயின் கபா்ேப் 
கபாருளுடன் கநற்று முன்தினம் 

(03) ்்கது கெய்துள்ளோ்கவும் 
திருடப்படட கபாருட்க்ள 
மீடடுள்ளோ்கவும் வா்ழச்கெ்ன 
கபாலிஸார கேரிவித்ேனர.

ஒரு மாேத்துக்கு முன்னர, 
நாவைடியில் வீட்ட உ்டத்து 
்ர்ஸகுக்்க்ரயும் ேங்்க 
ஆபரணத்்ேயும் பி்்றந்து 
்்றச்கெ்னயில் கோ்ைக்்காடசி,  
்ர்ஸகுக்்கர, 20 ஆயிரம் 
ரூபா்யயும் கெம்மண்ஓ்டயில் 
்கா்ஸசிலிண்டர, மணிக்கூடு, 20 
ஆயிரம் ரூபா்யயும் நாவைடியில் 
அப்பிள் கபான், ெம்கொங் கபான், 
70 ஆயிரம் ரூபாய் என்பன 
திருடடுப் கபாயிருந்ே நி்ையில், 
நாவைடி்யச்  கெரந்ே 23 வயது 
இ்ளஞன், கெகராயினுடன் 
்்கது கெய்யப்படடிருந்ோர. 

்ேயசசேல் நிலம் இல்லாததால் 

�ோல் உற�த்தியோளர்கள் 
ப�ரும் அபசௌ்கரியம் 

கிழக்கு மொ்கொணதனத ஆளுநர நொேப்பேடுததிவிட்்ொர  
என்கி�ொர ேொணக்கியன்

பூர்வீக காணிகள், குளம்;

ஆக்கி�மிப்பு்களில் இருந்து 
�ோது்கோப்�தற்கோன 
்கைந்துல�யோ்டல்

நீச்சல் 
�யிறசி 
இைவச 
மு்கோம்

சேந்்தக நபர்கள்  ் பாழதப் பபாருடகளுடன் ழகது; பபாருடகளும் மீடபு:

அதிகரிக்கும் திருட்டுச் சம்்பவஙகள் 
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காமராஜரின் 47ஆவது நினைவு தினைதனதை முன்னிட்டு, இலஙனக நாடார் நலன்புரி 
சஙகததினூடாக தைலவாககனல, கிறேட்்வஸடன் பாடசானலககு ஒரு ்தைானக 
புததைகஙகள் அன்பளிபபாக வழஙகபபட்டை. பாடசானலயின் ஆசிரினை றதைவரஞசனி 
ஊடாக இநதைப புததைகஙகள் பாடசானல அதிபரிடம் னகைளிககபபட்டை. (பி.றகதீஸ) 

வலபபனை கல்வி வலைததுககு உட்பட்ட உடபபுஸ்ஸலானவ, எமஸட் தைமிழ் 
விததிைாலைததில் ‘சகல பிள்னளைகளுககும் சிேநதைறதைார் எதிர்காலம்’ எனும் 
்தைானிப்பாருளில் அனமநதை சிறுவர் திை நிகழ்வு, அகரம் அறிவின் அரஙகம்  
அனமபபின் பஙறகற்புடன் பாடசானல அதிபர் ப. முகுநகமலவண்ணன்  தைனலனமயில்  
நனட்பற்ேது.     (ஆ. ரறமஸ)

மனலைக கனல கலாசார சஙகம் (ரதைதீபம் அனமபபு), கணடி, ்கபபட்டி்பால 
நினைவு மணடபததில், சிறுகனதை எழுததைாளைரும்,  நூலாசிைருமாை காலம் ்சன்ே 
உடதைலவின்ை  புன்ைாமீன் நினைவு திை னவபவம் ஒன்னே ஏற்பாடு ்சய்திருநதைது.
இதைன்றபாது திருமதி மஸீதைா புன்ைாமீனை ்கௌரவிதது, சட்டததைரணி ஏ.எம். 
னவஸ பரிசு வழஙகுவனதையும் இலஙனகயின் பல்றவறு மதைஙகள் மற்றும் இை 
நல்லுேவுககாை சகவாழ்வு னமைததைால் கணடி மாவட்ட சமாதைாைத தூதுவராக 
நிைமிககபபட்டுள்ளை  சில்மிைா சஹாபதீனுககு, புன்ைாமீன் நினைவுப பதைககதனதை 
கலாநிதி துனர மறைாகரன் வழஙகிைார்.   (்மாஹமட் ஆஸிக)

லிநதுனல, ்சன் கூம்ஸ மகா 
விததிைாலைததின் வருடாநதை பரிசளிபபு 
விழா, பாடசானல பிரதைாை மணடபததில் 
பாடசானலயின் அதிபர் என். தைஙகராஜ்  
தைனலனமயில் றநற்று முன்திைம் (03)  
நனட்பற்ேது. இதில், பிரதைமஅதிதிைாக 
நுவ்ரலிைா வலை கல்விபபணிபபாளைர் 
லசநதை அறபரதை உள்ளிட்ட பலர் 
கலநது்காணடைர். 

(எஸ.றக குமார்)

ஹபபுததைனளை தைமிழ் மததிை கல்லூரியின் வாணி விழா நிகழ்வுகள், பாடசானலயின் 
அதிபர் தைனலனமயில், றநற்று (04) நனட்பற்ேை.

(எம். ்சல்வராஜா)

புத்தகஙகள் அன்பளிப்பு

்பரிசளிப்பு விழா

வாணி விழா

நினைவு திை னவ்பவம்

சிறுவர் திைம்

�	மஹேஸ்வரி விஜயனந்தன்மலையக மககளின் 
வீடுகளுகககான 
உறுதிப்பத்திரஙகலை 
வழஙக வவண்டும் 

என்று அரசகாஙகத்திடம் வலியுறுத்தி, 
மலையக வ�காடடத் த�காழிைகாைரகள் 
வீதிககு இறஙகிய�காக, கண்டி 
சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் 
நிரவகாக இயககுநர த்ப.முத்துலிஙகம் 
த�ரிவித்�கார.

ஒகவடகா்பர 3ஆம் திகதி உைக 
வகாழ்விட தினமகாகும். அன்லறய 
தினத்திைகாவது எமது வககாரிகலக, 
ஆடசியகாைரகளின் ககாதுகளுககு 
வகடகவவண்டும். அ�லன 
கருத்திகதககாண்வட இந�க 
கவனயீரபபு ஆரப்பகாடடத்ல� 
வமறதககாண்டிருநவ�காம் என்றகார. 

தககாழும்பு, வககாடலட ரயில் 
நிலையத்துககு முன்்பகாக வநறறு 
முன்தினம் (03)   கவனயீரபபு 
ஆரப்பகாடடத்தில் ஈடு்படட�ன் 
பின்னர, ஊடகவியைகாைரகளுககு 
கருத்துலரககும் வ்பகாவ� 
வமறகண்டவகாறு த�ரிவித்�கார. 

கடந� 200 வருடஙகளுககும் 

வமைகாக, மலையக மககள் இன்னமும் 
ையன் வீடடு த�காகுதிகளில் நகான்கு, 
ஐநது �லைமுலறகைகாக வகாழ்நது 
வருகின்றகாரகள். 1987ஆம் ஆண்டு 
மு�ல் இன்று வலரயில் 37,000 வீடுகள் 
நிரமகாணிககப்படடு இருககின்றன. 
அபவ்பகால�ய அரசகாஙகஙகைகால் 
கடன் அடிப்பலடயில் கடடிக 
தககாடுககப்படட வீடுகளுககு, 
கடலன தசலுத்தி முடித்திருந�காலும் 
அந� வீடுகளுகககான 
உறுதிப்பத்திரஙகள் இன்னும் 
வழஙகப்படவில்லை.

எனினும், கடந� ககாைஙகளில் 
ஆடசியிலிருந� அரசகாஙகஙகைகால் 
சிை �றககாலிக உறுதிப்பத்திரஙகள் 
வழஙகப்படடிருந�காலும் அலவ 
நகாடடின் சடடத்தின் பிரககாரம்,  
இைஙலக அைலவயகாைர 

திலைககைத்தில் ்பதிவு 
தசயயப்படவில்லை என்்பதுடன் 
அ�னகால் எந�ப ்பயனும் இல்லை. 

நகாடடின் அபிவிருத்திகககாகவும், 
அநநிய தசைவகாணிககு ்பகாரியைவில் 
்பஙகளிபபு தசயயும் இந� மககள், 
முலறயகான வீடடுத்திடடஙகள், 
அல்ைது ககாணி உறுதிப்பத்திரஙகள் 
வழஙகப்படகாமல்   த�காடரநதும்  
ஏமகாறறப்படடு வருகிறகாரகள்.

எனவவ, இவவகாறகான 
ஆரப்பகாடடஙகள் மூைமகாக, 
அழுத்�ம் தககாடுப்ப�றககாகவவ 
இன்று வீதிகளில் இறஙகி உள்ை�காகத் 
த�ரிவித்� அவர, ஆரப்பகாடடத்தின் 
மூைம் எமகககான அடிப்பலடத் 
வ�லவகலைப பூரத்தி தசயய 
வவண்டும் என்்பவ� எமது இைககு 
என்றகார.

“வீட்டு உரிமைப்பத்திரங்கமை வழங்ககாைல்

ஏமாற்றுகின்றனர்”
கண்டி சமூக அபிவிருத்தி நிறு்வனம் த்தரிவிப்பு

�	என்.ஆராச்சி

ரம்புககலன, பின்னவை பிரவ�சத்தின் 
மகாஓயகாவில் சுமகார ஒரு மகா�ககாைமகாக 
மு�லைதயகான்று உைகாவுவ�காக 
பிரவ�சவகாசிகள் த�ரிவிககின்றனர.

இ�னகால் குறித்� ஆறலற 
வ�லவகளுககுப ்பயன்்படுத்தும் மககள் 
அவ�கானமகாக இருககுமகாறும் வகககாலை 
மகாவடட அனரத்� முககாலமத்துவ பிரிவு 
த�ரிவித்துள்ைது.

இது த�காடரபில் கருத்து 
த�ரிவித்துள்ை புைத்தககாஹூபிடடிய 
வனஜீவரகாசிகள் திலைககை அதிககாரி 
இவமஸ் குைரத்ன,  இ�றகு முன்னர 
குறித்� மு�லை  இந� ஆறறில் 
இருப்ப�காக �கவல்கள் கிலடத்� வ்பகாது, 
மககலைத் த�ளிவுப்படுத்திவனகாம். 
�றவ்பகாது மீண்டும் மு�லை த�காடரபில் 
�கவல்கள் கிலடத்துள்ைல�யடுத்து, 
அஙகு தசன்றகாலும் மு�லைலய எம்மகால் 
அவ�கானிகக முடியவில்லை.

எனினும், பிர�கான 
அலுவைகத்திலிருநது கிலடககும் 
ஆவைகாசலனககு அலமய, மு�லை 
அஙகிருந�கால் அ�லன வவவறகார 
இடத்துககு தககாண்டு தசல்வது 
த�காடரபில் நடவடிகலக எடுககப்படும் 
என்றகார.

�	எஸ.கஹேசன், எம். கிருஸோ

நீவரநதும் பிரவ�சஙகளில் 
த�காடரநது த்பயதுவரும் கன 
மலழ ககாரைமகாக, வநகாடடன் 
பிரிடஜ் விமைசுவரநதிர 
நீரவ�ககத்தில் நீரமடடம் 
உயரவலடநதுள்ைலமயகால் 
குறித்� நீர வ�ககத்தின் 
அலனத்து வகான் க�வுகளும் 
திறககப்படடுள்ை�காக 
மின்சகார சல்ப அதிககாரிகள் 
த�ரிவித்துள்ைனர.

இ�னகால் நீரத்வ�ககத்துககு 
அண்லமயில் வசிப்பவரகள்  
அவ�கானத்துடன் 
தசயற்படுமகாறும் 
வவண்டுவககாள் 
விடுத்துள்ைனர.

 மலையகத்தில்  த்பயது 
வரும் அலடமலழயகால் 
நீரத்வ�ககஙகளின் நீரமடடம் 
தவகுவகாக அதிகரித்து 
வருகின்றது.

மவுஸ்்காககலை, 

ைக ஷ்பகான, தகனியன், 
தககாத்மலை, வமல் 
தககாத்மலை, நவ ைக ஷ்பகான  
ஆகிய நீரவ�ககஙகளின் 
நீரமடடம் அதிகரித்து 
வருகின்றலமயும் 
குறிபபிட�ககது. 

ககாசல்ரீ நீரவ�ககத்துடன் 
இலையும் ஹடடன் ஒயகா, 
தகசல்கமுவ ஓயகா ஆகியன  
த்பறுகதகடுத்து 
உள்ைலமயகால் வநறறு (04) 
அதிககாலை த�காடககம் நீர 
நிரம்பி வழிகின்றது. 

நீரவ�ககத்தில் நீர நிரம்பி 
வழிவ�காை, ககாசைரீ ஓயகா 
கலரவயகாரப்பகுதிகளில்   
வசிககும்  ஒஸ்வ்பகான், 
�ண்டுகைகா, வநகாடடன் 
பிரவ�சத்ல� வசரந�வரகள்  
அவ�கானத்துடன் இருககுமகாறு 
நுவதரலியகா மகாவடட 
அனரத்�  முககாலமத்துவ 
மத்திய நிலையம் 
அறிவித்துள்ைது.

�	சு்தத்.எச்.எம்.ஹே்வா

ஹடடன், ்பன்மூர பிரவ�சத்திலுள்ை 
வீதடகான்லற உலடத்து அஙகிருந� 
த�காலைகககாடசி த்படடி, உள்ளிடட 
த்பகாருடகள் திருடப்படடலம  
த�காடரபில், ந்பதரகாவரும் சநவ�கத்தின் 
வ்பரில் லகதுதசயயப்படடுள்ைகார.

இந�க தககாள்லைச் சம்்பவம்  வநறறு 
முன்தினம் (03) இடம்த்பறறுள்ைதுடன், 
அன்லறய தினவம சநவ�கந்பர 
ஹடடன் த்பகாலி்காரகால் 
லகதுதசயயப்படடுள்ைகார.

சநவ�கந்பரகால் திருடப்படட 
த�காலைகககாடசி உள்ளிடட சிை 
த்பகாருடகள், வவறு ஒரு ந்பருககு 
விறகப்படடிருந� நிலையில் 
லகப்பறறப்படடுள்ைன.

சநவ�கந்பலர ஹடடன் மகாவடட 
நீ�வகான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்� 
நடவடிகலக எடுககப்படடுள்ை�காக 
ஹடடன் த்பகாலி்கார த�ரிவித்�னர.

�	நடராஜா மலரஹ்வந்தன்

்பண்டகாரவலை, எல்ை ்பகுதியில் 
வீதடகான்றின் வமல் ்பகுதியில் 
மிகவும் சூடசுமமகான முலறயில் 
வைரககப்படட கஞசகா தசடிகள் 
விவசட அதிரடிப்பலடயினரகால் 
கண்டுபிடிககப்படடுள்ைது.

வமலும், இந�ச் சம்்பவத்தில் 41 
வயதுலடய ந்பதரகாருவர சநவ�கத்தின் 
வ்பரில் லகது தசயயப்படடுள்ைகார. 

 லகது தசயயப்படடுள்ை 
சநவ�க ந்பர நீதிமன்றில் 
முன்னிலைப்படுத்�ப்படவுள்ைகார 
என்்பவ�காடு, வமைதிக விசகாரலைகலை 
த்பகாலி்கார வமறதககாண்டு 
வருகின்றனர.

இைஙலக த�காழிைகாைர ககாஙகிரஸின் 
பிரதிநிதிகளுககும் மவைசியகா 
உயரஸ்�கானிகர  டவடகா டகான் யகாங 
�காயககும் இலடயிைகான  சநதிபபு 
அண்லமயில் நலடத்பறறது. 

 இைஙலகககும் மவைசியகாவுககும் 
இலடயிைகான  உறலவ 
வலுப்படுத்துவது குறித்து இச்சநதிபபில் 
கைநதுலரயகாடப்படடது.

   அத்துடன், ஹடடனில் உள்ை 
த�காண்டமகான் த�காழிற்பயிறசி 
நிலையத்தில் ்பயிறசி த்பறற 
இலைஞரககலை புதி�காக  மவைசியகா 
அரசகாஙகத்�கால் ஒதுககப்படட quata 
system மூைம்  உள்வகாஙகுவது குறித்தும் 
கைநதுலரயகாடப்படடது.

�	பி.ஹகதீஸ

 த�காழிைகாைரகலை வீதிககு 
இறகககாமல், வககாஷஙகள் 
எழுபபி வ்பகாரகாடடஙகள் 
தசயயகாமல், வ�காடட 
நிரவகாகத்துககு அழுத்�ம் 
தககாடுககும் வலகயில் 
நுட்பமகானத�காரு முலறயில் 
வ்பகாரகாடடத்திலன 
முன்தனடுத்� இைஙலக 
த�காழிைகாைர ககாஙகிரஸ், 
அதில் தவறறி கண்டது 
என இைஙலக 
த�காழிைகாைர ககாஙகிரஸின் 
�விசகாைரும் நுவதரலியகா 
மகாவடட ்பகாரகாளுமன்ற 
உறுபபினருமகான 
மரு�்பகாண்டி ரவமஸ்வரன் 
த�ரிவித்�கார.

இது த�காடர்பகாக அவர 
கருத்து த�ரிவிகலகயில்,

த்பருநவ�காடட 
த�காழிைகாைரகளின் வவ�னம் 
த�காடர்பகாக  தவறறி 
கிலடத்� வ்பகாதிலும், 
மஸ்தகலியகா கம்்பனி 
நிரவகாகத்தின் கீழுள்ை 
த்பருநவ�காடடஙகளில் 
த�காழிைகாைரகளுககு 
வவ�னம் த�காடர்பகான 
பிரச்சிலனகள் இருந�ன. 

இபபிரச்சிலனககுத் தீரவு 
ககாணும் வலகயில், இைஙலக 
த�காழிைகாைர ககாஙகிரஸ் 
நுட்பமகான வழிகளில் 
ககாயகலை நகரத்தியது.

அ�ன்்படி, குறித்� 
கம்்பனி நிரவகாகத்தின் கீழ் 

இயஙகும் வ�காடடஙகளில் 
உற்பத்தி தசயயப்படடு, 
தககாழும்பு தககாண்டு தசல்ை 
�யகார நிலையிலிருந� 
வ�யிலைத்தூள் த்படடிகலை 
அத்வ�காடடஙகளிலிருநது 
தககாண்டு தசல்லும் 
்பணிகலை நிறுத்தி 
லவககும் தசயற்பகாடுகளில் 
த�காழிைகாைரகள் 
அலமதியகாக ஈடுப்படடனர. 

த�காழிைகாைரகள் 
இவவிடயத்தில் எவவகாறு 
நடநதுகதககாள்ை வவண்டும் 
என இ.த�கா.ககாவின் �லைவர 
தசநதில் த�காண்டமகான், 
த்பகாதுச் தசயைகாைர 
ஜீவன் த�காண்டமகான் 
உள்ளிடவடகாரகால் வ�காடடக 
கமிடடி �லைவரகளுககு  
அறிவுறுத்�ல்கள் 
வழஙகப்படடன. 

வ�யிலைத்தூலை 
விற்பலனககு தககாண்டு 
தசல்ை முடியகாமல் 
�டுமகாறிய கம்்பனியகானது 
இறுதியில் இ.த�கா.
ககாவுடன் வ்பச்சுவகாரத்ல�ககு 
இைஙகியது. 

இறுதியில் 
நகாம் முன்லவத்� 
த�காழிைகாைரகளின் 
16 வககாரிகலககலை 
நிலறவவறறுவ�காக 
எமககு எழுத்து மூைம் 
அறிவித்துள்ைலம எமது 
வ்பகாரகாடடத்திறகு கிலடத்� 
தவறறியகாகும் என்றகார. 

�	என்.ஆராச்சி

இந� வருடத்துகககான உைக 
சுறறுைகா தினம் 27ஆம் திகதி ‘Re thinking  
Tourism’   என்ற த�கானிபத்பகாருளில் 
அனுஷ்டிககப்படுவ�றகு அலமவகாக, 
வகககாலை மகாவடடத்திலுள்ை சுறறுைகா 
வரத்�க நிலையஙகள், வஹகாடடல்கள், 
அரச நிறுவனஙகளுககிலடயிைகான 
சநதிபத்பகான்று அண்லமயில் 
ரம்புககலனயில் நலடத்பறறது.

இ�ன்வ்பகாது சுறறுைகா வஹகாடடல் 
துலறயினர �றவ்பகாது எதிரவநகாககியுள்ை 
நிதி, சடடரீதியகான பிரச்சிலனகள், 
சுறறுைகா வரத்�கத்துலறயினர 
எதிரவநகாககியுள்ை பிரச்சிலனகள் 
குறித்து கைநதுலரயகாடப்படடன.
அதுமடடுமின்றி, வகககாலை 
மகாவடடத்திலுள்ை சுறறைகாத்�ைஙகலை 
விருத்தி தசயயவும் இஙகு 
தீரமகானிககப்படடது.

சுறறுைகாத்துலறலய மயய்படுத்தி 
சபரகமுவ மகாககாைத்துககுள் ்பை 
விவசட அபிவிருத்தி திடடஙகள் 
முன்தனடுககப்படடு வருவதுடன், 
நகாடடின் சுறறுைகாத்துலறலய 
வமம்்படுத்�வும் நடவடிகலக 
எடுககப்படவுள்ைது.

இந�க கைநதுலரயகாடலில் சபரகமுவ 
மகாககாை பிர�கான தசயைகாைர சுனில் 
ஜயைத், வகககாலை மகாவடட தசயகாைகாைர 
மஹிந� எஸ். வீரசூரிய உள்ளிடட ்பைர 
கைநதுதககாண்டனர.

ைகாஓயகாவில் வசிக்கும் 
முதமை ததகாடர்பில்
பிரதேசவாசிகளுக்கு 
அறிவுறுதேல்

ைமைய்கத்திலுளை நீர்த்்தக்்கங்களின்

நீர்மட்டம்  அதிகரிப்பு
கஞசா சசடிகளை 
வைரதேவர ளகது

வீடள்ட உள்டதது   
நுளைநேவர ளகது

சநதிபபு

திருடபபடட பபோருட்கள், ்ேறு 
ஒரு நபருககு விற்கபபடடிருநத 
நிமையில் ம்கபபற்றபபடடுள்்ளன

நுட்்பைகான ்்பகாரகாட்டத்மத முன்தனடுத்து
இ.சோ.கா சவற்றி கண்டுளைது

சுற்றுைகா தினத்மததயகாட்டி
தககாளையில் விதச்ட 
கைநதுளரயா்டல்



கடிதஙகள்

அடக்குமுறை பயனளிக்குமா?

வறுமை நிமையில் வாழும் 
பிளமளைகளுக்கு, தாஙகள முன்னேற 
்வண்டும் எனனும் எண்்ணம் 
வலுப்பெறுகினறது. 

கல்விைானகள, ்தாழிைதிரகள, 
்தசததமைவரகள எனேப பெைரும் தைது 
இளைமைக் காைததில் வறுமையில் 
எதிரநீசசைடித்த முன்னேறினோரகள. 
சும்ைா இருபபெவரகள, வாழக்மகமை 
வீ்ணடிக்கிறாரகள. 

கல்வி ஒருசாராருக்கு ைட்டும் 
உரிததானேதல்ை; ஆபிரிக்காவில் 
வாழும் பெழஙகுடி இனேதமதச 
்சர்நத சிறுவனின விடாமுைற்சிமை 
்தாமைக்காட்சியில் பொரத்தன. 
தினேமும் 50 கி்ைா மீற்றர தூரம், 
்வபபெம் மிகு்நத ்வௌியில் நட்நது 
்சனறு, பெடிதது வருகினறான. 
தண்ணீர வளைம் குமற்நத பிர்தசம்; 
தண்ணீர உளளை இடம் நாடிக் 
குடிததபெடி்ை, நட்நது ்சனற காட்சி 
ைனேமதத ்தாட்டது. 

அவமனே அ்நதக் கிராை ைக்கள 
அனபுடன பெடிக்க அனுபபுவாரகள. 
இரவில் விளைக்கின ஒளியில் கல்வி 
கற்றான. எ்நத வசதியும் இல்ைாத 
பிர்தசம் அது! 

எம்ைவரகள இமத உ்ணர்நதால், 
கல்வி கற்பெதில் உத்வகம் 
்பெறுவாரகள. 

ை்னோ வலிமை இரு்நதால், 
காரிைசிததி உண்டாகும். ்வல்க!

பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்

ைக்களின ைனேஙகளில் ஏற்பெடுகினற 
ைாற்றஙக்ளை, பிர்தசததினேதும் 
நாட்டினேதும் ைாற்றததுக்கு வழிமை 
ஏற்பெடுததும். 

நம்முமடை பெைனபொடுகளைால் 
உருவாகினற மிசசஙகள, கழிவுகள 
எனேபபெடுகினற குபமபெகளைாக 
ைாறுகினறனே. உளளூராட்சி 
ைனறஙகளின பிர்தசஙகளுக்குள 
வாழும் ஒவ்வாருவரும், தஙகளைால் 
உருவாகும் கழிவுகமளை சரிைானே 
முமறயில் அகற்றுவது முக்கிைைானேது. 
அ்நதக் கழிவுகமளை ்சகரிக்கும் 
உளளூராட்சி ைனறஙகள, அவற்மற 
ஒழுஙகுபெடுததபபெட்ட முமறயில், தரம் 
பிரிதது பெசமளைகளைாகவும் ஏமனேை 
உற்பெததிகளைாகவும் ைாற்றுகினறனே.

ஆனோல், ஒரு சிை தனிபபெட்ட 
நபெரகள, தஙகளைது வீட்டு கழிவுப 
்பொருட்கமளை, வீதிகளில் 
வீசுகினற ச்நதரபபெஙகளில், அமவ 
சூழமை அசுததபபெடுததுவதுடன 
அருவருக்கததக்கதாகவும் 
அமைவதுடன ஏமனேைவரகமளையும் 
அ்சௌகரிததுக்கு உளளைாக்குகினறது. 

்காவிட்-19 ்பெரு்ந்தாற்றுப 
பெரவல் காைஙகளில், தாஙகள 
பெைனபெடுததிை முகக் கவசஙகமளைக் 
கூட, சரிைானே முமறயில் 
அகற்றுவதில் கரிசிமனேயில்ைாைல், 
வீதிகளில் வீசுகினற ச்நதரபபெஙகள 
கா்ணபபெட்டனே. இப்பொதும் சிைர 
அவற்மற, தாம் நிமனேதத இடஙகளில் 
வீசும் நிமைமை இரு்ந்த வருகிறது. 

கழிவுகள வீதிகளிலும், நீர 
நிமைகளிலும் வீசபபெடுவதால், சூழல் 
ைாசமடவதுடன நீரநிமைகளும் 
ைாசமடகினறனே. அது ்பொை்வ, 
கடற்கமரகளில் தஙகளுமடை 
கழிவுப ்பொருட்கமளை வீசும் 
்பொது, கடல்சார பிர்தசஙகளும் 
அைங்காைைாகைாவதுடன 
ைாசுைமடகிறது. இது சி்நதமனே 
ைாற்றததின மூை்ை, சீர 
்சயைபபெடக்கூடிைது. 

இமதததவிர, தண்டமனே வழஙகும், 
சீரானே நிரவாக முமறமை இைஙமகயில் 
கிமடைா்த!

உ. ஜெயநதன்

டு ்பெரும் ்பொருளைாதார 
்நருக்கடியில் சிக்கித 
தவிக்கும் ்பொது, அரசாஙகம் 

அ்நத ்நருக்கடிக்குத தீரவு காண்பெமத 
விட, ்பொருளைாதார ்நருக்கடிைால் 
பொதிக்கபபெட்டு அவதியுறும் ைக்களின 
குரமை அடக்குவதி்ை்ை, கூடுதல் கவனேம் 
்சலுததுவதாகத ்தரிகிறது. 

ஜனேநாைகதமதப பெற்றி ்பெரிதாகப 
்பெசி, அதனோ்ை்ை ்ைற்குைக அரசிைல் 
தமைவரகளின ைதிபமபெப ்பெற்றிரு்நத 
ரணில் விக்கிரைசிஙக, ஜனோதிபெதிைாக 
பெதவி்ைற்று இருக்கும் காைததி்ை்ை, 
இ்நநிமைமை ஏற்பெட்டு இருபபெது கவனேததில் 
்காளளைக்கூடிை விடைைாகும். 

்பொருளைாதார ்நருக்கடிைால் 
பொதிக்கபபெட்டு, ைக்கள ்வறி்காண்டு 
இைட்சக் க்ணக்கில் வீதியில் இறஙகி 
்பெராட்டம் நடததிைதன விமளைவாக்வ, 
பொராளுைனறததில் ்வறும் ்தசிை 
பெட்டிைல் ஆசனேம் ஒனமற ைட்டும் 
மவததிரு்நத ஐக்கிை ்தசிை கட்சியின 
தமைவர ரணில் விக்கிரைசிஙக, கட்நத ்ை 
ைாதம் பிரதைராகப பெதவி ஏற்க முடி்நதது. 
அவவாறு பெதவி ஏற்றவுடன அவர, அ்நதப 
்பொராட்டக்காரரகளுக்குத ்தமவைானே 
வசதிகமளை ்சயது ்காடுபபெதாக 
அறிவிததார.  

அதற்காக அவர, தைது கட்சியின 
பிரதித தமைவரானே ருவன 
வி்ஜவரதனேவுக்கும் தைது கட்சியின 
தமைவரகளின ஒருவரானே ்காழும்பு 
்ைைர ்ராஸி ்சனோநாைக்கவுக்கும் 
ஆ்ைாசமனேகமளையும் வழஙகினோர. 
ஆனோல், இரண்டு ைாதஙகளுக்குப பினனேர, 
அ்த ்பொராட்டததின விமளைவாக, 
ஜனோதிபெதி பெதவிமை ஏற்ற ரணில், அ்நதப 
்பொராட்டக்காரரகளுக்கு எதிராக 
்சைற்பெட்டு வருகிறார. 

 ரணில் விக்கிரைசிஙக, ஜனோதிபெதிைாக 
பெதவி ஏற்ற உட்னே, ்பொராட்டக்காரரகமளை 
்வட்மடைாட ஆரம்பிததார. 
்பொருளைாதார ்நருக்கடிக்கு எதிரானே 
்பொராட்டம், எ்நத்வாரு கட்சியினேதும் 
வழிநடததலினறி, சுைைாக களைததில் 
இறஙகிை ்பொதுைக்களைாலும் பெல்்வறு 
குழுக்களைாலு்ை ்ைற்்காளளைபபெட்டது. 
அதன்பொது சிை ்பொராட்டக்காரரகள 
களைததில் முனனேணியில் இரு்நது 
்சைைாற்றினேர. அவரகளிலும் மிக 
முக்கிைைானேவரகளுக்கு எதிராக, அரசாஙகம் 
பெைஙகரவாத தமடச சட்டதமத பொவிதது 
வருகிறது. அமனேதது பெல்கமைக்கழக 
ைா்ணவர ஒனறிைததின தமைவர வச்நத 
முதலி்க உளளிட்ட சிைருக்கு எதிராக்வ 
அசசட்டம் பொவிக்கபபெட்டுளளைது. 

இதில் முக்கிைைானே ஒரு விடைம் 
எனனே்வனறால், தற்்பொது அைலில் 
உளளை பெைஙகரவாத தமடச சட்டம், 
சரவ்தச ைனித உரிமைகள தரஙகளுக்கு 
்பொரு்நதுவதாக இல்மை எனபெதாகும். 
ஐ.நா ைனித உரிமைகள ்பெரமவயின 
ஆ்ைாசமனேமை ஏற்று, இ்நதச சட்டதமத 
திருதத அரசாஙகம் நடவடிக்மக 
எடுதது வரும் நிமையி்ை்ை அ்த 
சட்டம், ்பொராட்டக் களைததில் 
முனனேணி வகிததவரகளுக்கு எதிராக 
உபெ்ைாகிக்கபபெடுகிறது. 

ரணில் விக்கிரைசிஙக பிரதைராக இரு்நத 
கட்நத அரசாஙகததின காைததி்ை்ை, 
அரசாஙகம் பெைஙகரவாத தமடச சட்டதமத 
திருதத முனவ்நதது. அதற்காக அ்நத 
அரசாஙகம், ஒரு சட்ட வமரமவயும் 
தைாரிததது. 

பினனேர, “்வளிநாட்டவரகளின 
ஆ்ைாசமனேபபெடி தைாரிக்கபபெட்ட 
சட்டம்” எனேக் கூறி, ்காட்டாபெை 
ராஜபெக் ஷவின அரசாஙகம், 2020ஆம் 
ஆண்டு அ்நதச சட்ட வமரமவத தூக்கி 
எறி்நதது. பினனேர, ைனித உரிமைகள 
்பெரமவயின ்நருக்குதலின கார்ணைாக, 
்காட்டாவின அரசாஙகமும் ைற்்றாரு 
வமரமவ தைாரிததது. 

அதாவது, தற்்பொது அைலில் உளளை 
பெைஙகரவாத தமடச சட்டம், சரவ்தச 
தரததில் இல்மை எனபெமத ஸ்ரீ ைஙகா 
்பொதுஜனே ்பெரமுனேவும் ஏற்றுக் 
்காண்டது. இ்நதநிமையில் தான, 
அரசாஙகம் இனனேமும் அதமனே சிைருக்கு 
எதிராகப பொவிக்கினறது.

இவவாறு இருக்க, ஜனோதிபெதி 
ரணில் விக்கிரைசிஙக, ்சப்டம்பெர 
ைாதம் 23ஆம் திகதி, ்காழும்பில் சிை 
இடஙகமளை உைரபொதுகாபபு வைைஙகளைாக 
பிரகடனேபபெடுததி, வரததைானி 
அறிவிததமை ்வளியிட்டார. இதன 
்நாக்கம், ்காழும்பில் ஆரபபொட்டஙகள 
நடததுவமத தடுபபெ்த ஆகும். 
அ்நத வரததைானியின பிரகாரம், 
அதில் குறிபபிடபபெட்ட இடஙகளில் 
கூட்டஙகமளை அல்ைது ஆரபபொட்டஙகமளை 
நடததுவதாயின, ்பொலிஸாரிடம் அனுைதி 
்பெறபபெட ்வண்டும். ்பொலிஸார வழமைப 
்பொல் அனுைதி வழஙகுவதாயின, இ்நத 
வரததைானி அவசிை்ை இல்மை. அவரகள 
அனுைதி வழஙக ைாட்டாரகள எனபெ்த, 
இதன மூைம் ்தரிகிறது.

இதற்கு எதிராக, ஐக்கிை ைக்கள சக்தி 
உளளிட்ட சிை அமைபபுகளைாலும் 
நபெரகளைாலும் அடிபபெமட ைனித உரிமைகள 
மீறல் வழக்குகள தாக்கல் ்சயைபபெட்டனே. 
அரச பெமடயினேருக்கும் தமிழீழ 
விடுதமை புலிகளுக்கும் இமடயிைானே 
்பொர நமட்பெற்ற காைதமதப்பொல் 
பெமடமுகாம்க்ளைா அல்ைது அரச 
தமைவரகளினேதும் பெமடத தளைபெதிகளினேதும் 
வீடுகள தாக்கபபெடும் அபொைம் இல்ைாத 
நிமையில், பொதுகாபபு வைைஙகள எதற்காக 
எனபெ்த எதிரக்கட்சிகளின ்காளவிைாகும். 

சாதவீகைானே முமறயில், அரசாஙகததுக்கு 

எதிரபபு ்தரிவிபபெமதயும் ஆரபபொட்டம் 
நடததுவமதயும் சட்டவி்ராதைானே 
்சைல்களைாக அரசிைைமைபபு கருதவில்மை. 

அரசிைைமைபபொல் உறுதி ்சயைபபெட்ட 
கருததுச சுத்நதிரம், கூட்டம் கூடும் 
சுத்நதிரததுக்கு இ்நத வரததைானி தமடைாக 
அமைவதால், உைரநீதிைனறம் ்பெரும்பொலும் 
நிராகரிக்கும் சாததிைம் இரு்நத நிமையில், 
ஜனோதிபெதி ஒக்்டாபெர முதைாம் திகதி 
அ்நத வரததைானி அறிவிததமை இரததுச 
்சயதார. ஆரபபொட்டக்காரரகளுக்கு 
எதிராக பெைஙகரவாத தமடச சட்டதமத 
பொவிபபெதற்கு எதிராக, சரவ்தச ரீதியில் 
கண்டனேஙகள எழு்நதமதப ்பொை்வ, இ்நத 
உைரபொதுகாபபு வைைஙகள ்தாடரபொனே 
வரததைானி அறிவிததலுக்கும் கண்டனேஙகள 
எழு்நதனே. இப்பொது அரசாஙகம், ைற்்றார 
அடக்குமுமறச சட்டதமதயும் ்காண்டுவர 
முைல்கிறது. ைறுவாழவளிக்கும் 
்பொரமவயில், சிைமர தடுதது மவபபெ்த 
அதன ்நாக்கைாகத ்தரிகிறது. 

‘ைறுவாழவுச ்சைைணிச சட்டம்’ 
(Bureau of Rehabilitation) எனறு புதிை 
சட்டம் அமழக்கபபெடுகிறது. தவறாக 
வழிநடததபபெட்ட ்பொராளிகள, நாசகார 
்சைல்களில் ஈடுபெட்ட நபெரகள, ்பொமதப 
்பொருட்களுக்கு அடிமைைா்னோர 
ஆகி்ைாருக்கு ைறுவாழவளிபபெ்த அதன 
்நாக்கம் எனே அதன அறிமுக வாசகஙகள 
மூைம் கூறபபெடுகிறது.

்பொமதப ்பொருட்கள மீது 
தஙகியிருப்பொர, முனனோள ்பொராளிகள, 
வனமுமறமைக் மகைாளும் தீவிரவாத 
குழுக்களின உறுபபினேரகள ஆகி்ைாருக்கு, 
சிகிசமச ைற்றும் ைறுவாழவு 
அவசிைைாகும். ‘ஏமனேை குழுக்களின’ 
உறுபபினேரகளுக்கு ைறுவாழவு அளிபபெ்த 
இதன ்நாக்கம் எனே அதில் ைற்்றார 
இடததில் குறிபபிடபபெடுகிறது. இ்நத 
‘ஏமனேை குழுக்கள’ எமவ எனே அதில் 
கூறபபெடவில்மை. 

அ்த்வமளை, ஒருவர ்தாடரபொக 
ைறுவாழவு அவசிைைா எனபெமதத 
தீரைானிபபெது ைார எனபெதும் அதில் 
குறிபபிடபபெடவில்மை. தீவிரவாத அல்ைது 
நாசகார ்சைல்கள எனறால் எனனே 
எனபெதும் விவரிக்கபபெடவில்மை. இதுவும் 
அரச எதிரபபு ்பொராட்டஙகமளை அடக்கும் 
்நாக்குடனோனே சட்டம் எனபெது ்தளிவாகத 
்தரிகிறது. 

இமவ அமனேததும், ைக்கள ஏன 
ஆரபபொட்டம் நடததுகிறாரகள எனபெமத 
ஆராைாைல் ஆரபபொட்டஙகமளை அடக்க 
எடுக்கும் முைற்சிகளைாகும். வடக்கு, கிழக்கில் 
ஆயுதப ்பொ்ரா அல்ைது ்தனபெகுதி 
்பொராட்டஙக்ளைா, ைனே்நாைாளைரகளைால் 
நடததபபெட்டமவைல்ை. அவற்றுக்கு 
கார்ணஙகள இரு்நதனே; இருக்கினேறனே. 
அவற்மறத தீரக்காைல், அடக்குமுமறயின 
மூைம் பிரசசிமனேகமளைத தீரக்க முடிைாது. 

ஓரு காைததில், கடும் அடக்குமுமற 
ஆட்சிமை, ஐக்கிை ்தசிை கட்சி நடததி 
வ்நதது. ஆனோல், ரணில் விக்கிரைசிஙகவின 
தமைமையில் 2000ஆம் ஆண்டு முதல் 

அது ஓரளைவுக்கு ஜனேநாைகதமத ைதிக்கும் 
கட்சிைாக ைாறிைது. ஜனோதிபெதி 
ச்நதிரிகா, புலிகளுடன ்பெசசுவாரதமத 
நடததுவதற்காக ்நார்வயின 
ைததிைஸததமத நாடிை ்பொது, 
ரணில் இனேவாததமத தூண்டாைல், 
்பெசசுவாரதமதமை ஆதரிததார.

2001ஆம் ஆண்டு பிரதைராக பெதவி 
ஏற்று, தா்ை அ்நதச சைாதானே திட்டதமத 
முனனேகரததிச ்சனறார. ஊடகஙகளுக்கு 
அசசுறுததைாக இரு்நத அவதூறுச 
சட்டதமத இரததுச ்சயதார. 2015ஆம் 
ஆண்டு மீண்டும் பிரதைராகி, ஐ.நா ைனித 
உரிமைகள ்பெரமவயில், இைஙமக 
்தாடரபொகக் ்காண்டுவரபபெட்ட 
பி்ரரம்ணக்கு, இம்ணஅனுசரம்ண 
வழஙகினோர. இப்பொது அவரது 
தமைமையி்ை்ை அடக்குமுமற 
வலுப்பெறுகிறது.

சரவ்தச ரீதியில் இதனோல் அரசாஙகம் 
சிை ்நருக்கடிகமளை ச்நதிக்கப ்பொகிறது. 
ைனித உரிமைகள பிரசசிமனேகள 
கார்ணைாக, குறிபபொக பெைஙகரவாத தமடச 
சட்டததின கார்ணைாக, இைஙமகக்கு 
வழஙகி வரும் ஜீ.எஸ.பி வரிச சலுமகமை 
இரததுச ்சயவது ்தாடரபொக ஆராயுைாறு 
கட்நத வருடம் ஐ்ராபபிை நாடாளுைனறம், 
ஐ்ராபபிை ஒனறிைததிடம் ்கட்டுக் 
்காண்டது. 

ஓகஸட் ைாதம், சிை ஐ்ராபபிை 
நாடுகளின தூதுவரகள ஜனோதிபெதி 
ரணிமை ச்நதிததனேர. கருததுச சுத்நதிரம் 
ைற்றும் எதிரபபு ்தரிவிபபெதற்கானே 
உரிமை ஆகிைவற்மற குறிபபிட்டு, 
அரசாஙகம் ஜீ.எஸ.பி வரிச சலுமக, ைனித 
உரிமைகள ்பெரமவ ைற்றும் சரவ்தச 
நா்ணை நிதிைததுடனோனே ்வமைததிட்டம் 
ஆகிைவற்றின மீது கவனேம் ்சலுதத 
்வண்டும் எனே அவரகள அப்பொது 
கூறியிரு்நதனேர. இராஜத்நதிர பொணியில் 
வாரதமதகமளைப பொவிதது அவரகள 
்தரிவிதத இ்நதக் கருததின அரதததமத, 
அரசாஙகம் புரி்நது ்காளளை ்வண்டும். 

விமரவில், இைஙமகத ்தாடரபொக 
அறிக்மக ்வளியிடபபெடபபெட 
இருபபெதாகவும், அ்நத அறிக்மகயின 
அடிபபெமடயில் இைஙமகக்கு ஜி.எஸ.பி 
வரிச சலுமகமை ்தாடர்நது வழஙகுவது 
்தாடரபொக முடிவு எடுக்கபபெடும் 
எனேவும் ஐ்ராபபிை ஒனறிததின தவிசாளைர 
உரசுைா ்ை்ைன ்தரிவிதது இரு்நதார. 
வருட்ைானறுக்கு ஐ்ராபபிை ஒனறிைம், 
ஐ்ராபபொவுக்கானே இைஙமகயின 
ஏற்றுைதிகளுக்கு சுைார 500 மில்லிைன 
்டாைர ்பெறுைதிைானே வரிச சலுமக 
வழஙகுகிறது. 

இ்நத அசசுறுததலின கார்ணைாக்வ, 
அரசாஙகம் உைரபொதுகாபபு வைைம் 
்தாடரபொனே வரததைானிமை வாபெஸ 
்பெற்றது ்பொலும்! ஆனோல், உைகத 
தமைவரகள கருததுச சுத்நதிரம், எதிரபபு 
்தரிவிபபெதற்கானே உரிமை விடைததில், 
்தாடர்நதும் இைஙமகத தமைவரகமளை 
எசசரிதது வருகினறனேர.   

வாழ்வியல் தரிசனம்

சிநதனனயில் 
மாற்றம் முக்கியமானது 
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ைக்கள நைனசார்நத சி்நதமனே இல்ைாத 
எ்நதத தமைவரகளும் ்வகு 

சீக்கிரததில் தூக்கி்ைறிபபெடுவாரகள 
எனபெமத அரசிைல் தமைமைகள 
ஒவ்வாரு ்நாடியும் ஞாபெகததில் 
மவததுக்்காளளை்வண்டும்.  

அடுததடுதத ்தரதல்களில் 
ைக்களைால் தூக்கி்ைறிபபெட்ட அரசிைல் 
தமைவரகள பெைருைர. கிமடதத முதல் 
ச்நதரபபெததி்ை்ை பெதவியில் இரு்நது 
விைகுவதற்கானே கடும் அழுததஙகளுக்கு 
முகங்காடுதத அரச தமைவராக முனனோள  
ஜனோதிபெதி ்காட்டாபெை ராஜபெக் ஷ, 
உதார்ண புருஷராகத திகழகினறார.

ைமைைகதமத ்பொறுததவமரயில், 
அரசிைல் தமைவரகளின  கட்நதகாை, 
நிகழகாை ்சைற்பொடுகளில் ஒரு 

சிைவற்மற பொரக்குமிடதது, ைக்கள 
சாரபொனேதாக இருக்கவில்மை எனபெது 
கசபபொனே உண்மைைாகும். ஆக, ைக்கள 
நைனசார விடைஙகளில் ஆகக் கூடுதைானே 
அக்கமறமை காட்டவில்மை; ்வறுை ் னே 
பெடததுக்காக முகஙகமளை காட்டுவதாக்வ 
அமைகினறது. இல்மை்ைல் கட்நதகாை 
்வமைததிட்டஙகளில் குமறகமளை 
கண்டுபபிடிதது அரசிைல் விைரசகரகளைாக 
நிற்கினறனேர. 

அரசிைல், பெை தடஙகமளைக் 
்காண்டிருக்கினறது. அதில், ‘ைக்களுக்கானே 
அரசிைல்’ முக்கிைம். அமைசசரமவயில் கூட, 
கருததுகமளை ்சவிசாயக்காதவர முனனோள 
ஜனோதிபெதி ்காட்டாபெை எனபெமத, 
கூட்டுப்பொறுபமபெயும் மீறி, அமைசசரமவ 
அ்நதஸதுளளை அமைசசரக்ளை விைரசிததனேர. 

ஆக, குரல்களுக்கு ்சவிசாயக்க 
்வண்டிைது அரசிைல்வாதிகளின தாரமீக 
கடபபொடாகும். 

ைமைைகததின வீட்டுபபிரசசிமனேக்கு 
இனனு்ை நிர்நதரைானே தீரவு 
வழஙகபபெடவில்மை. 1987ஆம் ஆண்டு 
முதல், ைமைைகததில் நிரைாணிக்கபபெட்ட 
37 ஆயிரம் வீடுகளுக்கு சட்டரீதிைானே 
உறுதிபபெததிரஙகள வழஙகபபெடவில்மை. 
அவற்றுக்கு தீரமவப ்பெற்றுக்்காடுக்கக் 
்காரி, ைமைைக சமூக அபிவிருததி 
நிறுவனேததால் ்காழும்பில்  ் நற்று 
முனதினேம் (03) கவனேயீரபபு ஆரபபொட்டம் 
நடததபபெட்டது. 

இதனிமட்ை, ைமைைகததில் 
மூவாயிரததுக்கும் ்ைற்பெட்ட 
வீடுகள ைண்சரிவு அபொைதமத 

எதிர்நாக்கியுளளைதாக இைஙமக 
்தாழிைாளைர காஙகிரஸின ்பொதுச 
்சைைாளைரும் பொராளுைனற 
உறுபபினேருைானே ஜீவன ்தாண்டைான 
்தரிவிததுளளைார. 

ஆக, கட்ட்ணஙகள ்சலுததபபெட்ட 
வீடுகளுக்கும், பூர்ணபபெடுததபபெடாத 
வீடுகளுக்கும் எவவிதைானே 
உறுதிபபெததிரஙகளும் இல்மை. 
இதற்கிமடயில் இைற்மக அனேரததஙகள 
இனனும் சிை வீடுகமளை இடிததழிதது, 
அம்ைக்கமளை நிரக்கதிக்குள தளளை முைல்கிறது. 

ைமைைக அரசிைல் வாதிகமளைப 
்பொறுததவமரயில், கூட்டணி 
அமைதது, ச்நதரபபெவாத கூட்டாளிகளைாக 
ைட்டு்ை ்சைற்பெடுகினறனேர.  
அவவாறானேவரகளுக்கு தக்க பொடஙகமளை 

ைக்கள கற்றுக்்காடுபபொரகள எனபெதில் 
ஐைமில்மை. அதற்கானே குழிகமளை 
பெறிததுக்்காளளை்வண்டாம். 

்பெரு்ந்தாட்டஙகமளைச சார்நத 
சிறுவரகள, விடுமுமற நாளகளிலும், 
பொடசாமைகள விட்டு வ்நததன பினனேரும் 
சிரட்மடகளில் ைண்ம்ண நிரபபி ‘காக்கா 
முட்மட’ விமளைைாடுவாரகள. அதில், 
தனனுமடைது அழகாக இருக்கவில்மை 
எனறால், ஏமனேை ‘காக்கா முட்மட’கமளை 
கால்களைால் எட்டி உமததது, அழிததுவிட்டு, 
அழிசசாட்டாம் ஆடிவிடுவார. 

இ்த்பொனற ‘காக்கா முட்மட’ 
அரசிைமை மகவிட்டு, ைக்கள 
நைனசார ்சைற்றிட்டஙகமளை 
காததிரைாக முன்னேடுக்குைாறு 
ைமைைக அரசிைல்வாதிகளிடம் 
வலியுறுததுகின்றாம். 

மலலயக தலலலமகளே ‘காககா முடலடை’ விலேயாடைாதீர்கள்!

எழுதுங்கள்
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இந்து சமய 
கலாசார அலுவலகள்  
திணைககளத்தில, எட்டு 
வருட அர்ப்பணி்ப்பான 
சசணவணய நிணைவு சசய்து, 
இன்று விணடச்பறுகிைார 
்பணி்ப்பாளராக்ப ்பதவிவகித்த 
அருளானந்தம் உமா 
மசகஸவரன்.

2014ஆம் ஆண்டு, இந்து 
சமய கலாசார அலுவலகள் 
திணைககளத்தில பிரதி்ப 
்பணி்ப்பாளராக இணைந்து, 
2015ஆம் ஆண்டு 
்பணி்ப்பாளராக ்பதவி உயரவு 
ச்பறைார. அதன் ்பலனாக, 
திணைககளத்தில ்பாரிய 
மாறைஙகணள, புரட்சிகணள 
சசய்து, திணைககளத்தின் 
வரலாறறில அணசககமுடியாத 
ஆளுணமயின் 
அணடயாளமாகத் 
திகழ்கின்ைார.

‘வந்சதாம் வாழ்ந்சதாம்’ 
என்்பதும் வாழ்கணகதான். 
‘எணதச் சாதித்சதாம்’ 
என்ை சகள்விககு 
்பலரிடம் விணட இலணல. 
சசயல வீரரகள் அதிகம் 
ச்பசிகசகாள்வதிலணல. 
ஆனாலும், அவரகள் 
கடந்து சசலலும் ்பாணதயில 
ஆழமான, அரத்தம் மிகக 
்பல வரலாறறுத் தடஙகள் 
்பதிகக்ப்பட்டு இரு்ப்பணத 
திரும்பி்ப ்பாரத்தால 
கண்டுசகாள்ள முடியும்.  

 சகாவிலகளின் வளரச்சிககு, 
அரசியலவாதிகளின் 
அழுத்தஙகணளயும் தாண்டி, 
அர்ப்பணி்ப்பான ்பஙகளி்பபு 
வழஙகுவதறகு பின்நின்ைசத 
கிணடயாது. பிரசதச 
வாதம் என்ை ச்பச்சுகசக,  
இந்த ஆளுணமயாளனின் 
அகராதியில இடமிலணல. 
‘யாதும் ஊசர யாவரும் 
சகளீர’ என்ை சஙகத் தமிழனின் 
வாரத்ணதணய செஞசத்தில 
இருத்தி, சசயலாறறிய 
ச்பருந்தணகயாளன் 
உமாமசகஸவரன் ஆவார. 

இவரது காலத்தில, இந்து 
சமய, கலாசார அலுவலகள் 
திணைககளம், உருவத்தில 
மாறியது; உள்ளடககத்தில 
மாறியது; சசயற்பாட்டில 
மாறியது. இந்து சமய, 
கலாசார அலுவலகள் 
திணைககளத்தின் ச்பயரும், 
விருதுககு்ப ்பரிந்துணர 
சசய்ய்ப்படும் அளவுககு 
நிரவாகச் சசயற்பாடுகள், 
உமாமசகஸவரன் காலத்தில 
உயரந்திருந்தன என்்பதறகு 
ச்பறறுகசகாண்ட விருதுகள் 
சான்று்பகரகின்ைன.

இந்து சமய அைசெறிக 
கலவி ஆழமானது; 
அகலமானது. அழகுைக 
கறறுகசகாண்டால 
அறபுதமானது என்்பணத, 
எலசலாணரயும் ்பலவித 
சசயறறிட்டஙகளின்  
ஊடாக உைரச்சசய்தவர. 
எந்த மதத்தவரகளின் 
அைசெறி்ப ்பாடசாணலகளும் 
சசய்யாத சாதணனணய, 
இந்து சமய அைசெறி்ப 
்பாடசாணலகணளச் சசய்ய 
ணவத்த ச்பருணம ்பணி்ப்பாளர 
உமாமசகஸவரணனச் சாரும். 

இளம் இந்து 
சிைாரகளின் ஆளுணமகணள 
சவளிகசகாைரும் 
சாதணனயாக அணமந்த 
சதசிய ஆககத்திைன் 
விருது; அைசெறி்ப 
்பாடசாணலகளின் திைம்்பட்ட 
நிரவாகஙகளுககான 
சதசிய சகௌரவம்;  
அைசெறி்ப ்பாடசாணல 
ஆசிரியரகளுககான சதசிய 
சசணவ சமன்ணம விருது 
ஆகியணவ, இந்து சமய 
கலாசார அலுவலகள் 
திணைககளத்தின் 
சாதணனயின் ஒரு ணமலகல.

இந்து சமய கலாசார 
கறணககள் நிறுவகத்ணத, 
வடககில ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமுகொவலர ச்பருமான் 
கறணககள் நிறுவகமாகவும் 
கிழககில சுவாமி விபுலானந்தர 
கறணககள் நிறுவகமாகவும்  
ஏணனய மாகாைஙகளுககாகத் 
தணலெகரில சசர ச்பான். 
இராமொதன் கறணககள் 
நிறுவகமாகவும் அணமத்து, 
இந்து சமய கலாசார 
அலுவலகள் திணைககளத்தின் 

வரலாறறில நின்று 
நிணலககும் ்பணிகள் இன்றும் 
முன்சனடுகக்ப்பட்டு 
வருகின்ைன. இந்த 
அரும்்பணியின் 
பிதாமகன்  ்பணி்ப்பாளர 
உமாமசகஸவரன் ஆ  வார. 

இந்து சமய கலாசார 
அலுவலகள் திணைககளத்தின் 
இந்து ்பண்்பாட்டு நிதியத்ணத 
சசழி்ப்பணடயச் சசய்த 
ச்பருணமயும், அந்த நிதியம் 
மூலமாக காலத்தால அழியாத  
்பல சசயற்பாடுகணள 
முன்சனடுத்த ச்பருணமயும் 
இவணரசய சாரும்.

ஸ்ரீலஸ்ரீ  ஆறுமுகொவலர 
மாொடு, முத்தமிழ் வித்தகர 
சுவாமி விபுலானந்தர 
மாொடு, உலக அரஙணகசய 
ஒன்று கூட்டிய முருக்பகதி 
மாொடு, கணலஞரகளுககான 
சகௌரவம், ஆராய்ச்சி 
மாொடுகள், ொட்டாரியல 
வழககாறுகளுககு 
முககியத்துவம் தரும் 
சசயற்பாடுகள், ச்பாஙகல 
விழா, புத்தாண்டு 
விழா, ெவராத்திரி விழா 
என முத்திணர ்பதித்த 
நிகழ்ச்சிகளுககு முத்தாய்்ப்பாய் 
இருந்தவர ்பணி்ப்பாளர 
உமாமசகஸவரன் ஆவார. 

அருள்செறி விழா, 
கந்தபுராை எழுச்சி விழா, 
ெலணல திருஞானசம்்பந்தர 
ஆதீனத்சதாடு இணைந்து 
சதய்வீகத் திருககூட்டத் 
சதாடர என அத்தணனயும் 
இந்து சமய அைசெறி்ப 
்பாடசாணலகணளயும் 
ஆன்மிகத்ணதயும் இணைத்து 
ஒரு சகாட்டில ்பதிகக 
ணவத்தணவ. இந்து சமய 
கலாசார அலுவலகள் 
திணைககளத்தின் வரலாறறில 
நின்று நிணல்ப்பணவ.

இந்து சமய கலாசார 
அலுவலகள் திணைககளம் 
சதாடகக்ப்பட்ட காலம் 
முதல, ஆராய்ச்சி மறறும் 
அைசெறி சாரந்த நூல 
சவளியீடுகள் சிை்பபுை 
நிகழ்ந்த வண்ைசம உள்ளன. 
ஆனாலும், ்பணி்ப்பாளர 
உமாமசகஸவரனின் காலத்தில 
இத்துணைகளில புதுசமருணகக 
காைககூடியதாக இருந்தது.  

இ்ப்படி, இந்த 
ஆளுணமயாளனின் 
சசயற்பாடுகணள ொம் 
சசாலலிகசகாண்சட 
ச்பாகலாம். யாருககும் 
அழுத்தம் சகாடுத்து 
சவணல வாஙக விரும்்பாத 
மசனா்பாவம்; “எடுககின்ை 
சம்்பளத்துககு சகாஞசமாவது 
சவணல சசய்யுஙகள்; 
அது ச்பாதும்” என்்பசத, 
கடணமயாறை வரு்பவரகளிடம் 
அவர முன்ணவககும் 
ஒசரசயாரு சகாரிகணகயாகும். 

இந்து சமய 
கலாசார அலுவலகள் 
திணைககளத்துடனான  
்பயைஙகளில இனி, இந்த்ப 
ச்பருந்தணகயாளசனாடு 
எமககு இலணல என்்பணத 
எண்ணும்ச்பாது இதயம் 
கனககிைது. ஆனாலும், 
இ்ப்படிசயார ஆளுணம மிகக 
்பண்்பாளன் காலத்தில, ொமும் 
்பணிபுரிந்சதாம் என்்பதில 
ச்பருணம சகாள்சவாம்.

‘விபுலமாமணி’, ‘கலலச்சுடர்’ 
வி.ரி சகாதேவராஜா,

சுவாமி விபுலானநே ஞாபகார்்தே 
பணிமன்றம், முனனாள் ேலலவர்,  

காலரதீவு.

திரும்பிப் பாரப்பபாம்…

ஆழமாகப்பதிந்த
வரலாற்றுத்்தடஙகள்

நித்யானந்தா 
என நிணனத்து, 
அவரது  சாயலில 

இருந்த மறறுசமாரு 
சாமியாரின் ஆசிரமம், 
மககளால  இடித்து 
சசத்ப்படுத்த்ப்பட்ட 
சம்்பவம் திரு்பபூரில 
இடம்ச்பறறுள்ளது. 

சகாணவ, 
சசலவபுரத்ணத 
சசரந்தவர ‘சாமியார 
்பாஸகரானந்தா’. இவர 
காரைம்ச்பட்ணட 
அருசக ஆசிரமம் 
அணமககும் ்பணியில 
ஈடு்பட்டு வந்துள்ளார. 

இவர  
நித்தியானந்தாவில 
சாயலில இரு்ப்பதால,  
இவரதான் 

நித்தியானந்தா  என 
நிணனத்து, அ்ப்பகுதி 
மககள் சிலர இவரது 
ஆசிரமக கட்டடஙகணள 
முழுணமயாக இடித்து 
சசத்ப்படுத்தியுள்ளனர. 

அத்துடன், 
ஆசிரமத்தில இருந்த 
25 ்பவுன் தஙக 
ெணககணளச் திருடிச் 
சசறறுள்ளனர எனவும் 
சதரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிணலயில 
இது குறித்து உரிய 
ெடவடிகணககணள  
எடுககுமாறு, சாமியார 
்பாஸகரானந்தா 
ச்பாலிஸ நிணலயத்தில  
செறறுமுன்தினம் (03)  
புகார அளித்துள்ளார.

நித்்ானந்தாவின்
சா்லில்

இருந்த்தால்விபரீ்தம்

இந்தியாவின் 
வடமாநிலஙகளில ெவராத்திரி 
்பண்டிணகயின் முககிய 
நிகழ்வாக ‘கர்பா‘ என்ை 
ெடன நிகழ்ச்சி  இடம்ச்பறறு 
வருகின்ைது. 

இந்நிகழ்வின் ச்பாது 
மககள் அணனவரும் அரஙகில 
ஒன்று திரண்டு, வட்டமிட்டு 
ெடனமாடுவணத வழககமாகக 
சகாண்டுள்ளனர. 

இந்நிணலயில, 
மகாராஷ்டிரா மாநிலம், 
்பாலகர மாவட்டத்திலுள்ள  
விரார என்ை ்பகுதியில 
சனிககிழணம (01) இடம் 
ச்பறை ‘கர்பா’ நிகழ்ச்சியில 
ெடனமாடிகசகாண்டிருந்த 
35 வயதான மனிஷ் என்்பவர   
திடீசரன மயககமணடந்து 
கீசழ விழுந்துள்ளார.

இதணனயடுத்து மனிணை 
உடனடியாக அவரது 

தந்ணதயும் அஙகிருந்த சிலரும் 
மருத்துவமணனககுக சகாண்டு 
சசன்றுள்ளனர. 

அஙகு அவணர்ப 
்பரிசசாதித்த மருத்துவரகள் 
“மனிஷ் வரும் வழியிசலசய 
உயிரிழந்து விட்டார” எனத் 
சதரிவித்துள்ளனர. 

இதணனக சகட்டு 
அதிரச்சியணடந்த 
அவரது தந்ணதயும் 
மருத்துவமணனயிசலசய 
மயஙகி விழுந்து 
உயிரிழந்துள்ளார.

இந்நிணலயில 
“இருவரும் இருதயக 
சகாளாறு காரைமாக 
உயிரிழந்துள்ளனர” 
என மருத்துவரகள் 
சதரிவித்துள்ளனர. 

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் 
ருத்ரபிரயாக மாவட்டத்தில 
சுமார  3,680 மீறைர உயரத்தில 
அணமந்துள்ள துஙகொத் 
சகாவில,‘ உலகின் மிக 
உயரமான சிவன் சகாவிலாகக 
கருத்ப்படுகின்ைது. 

இகசகாவில ்பலலாயிரம் 
ஆண்டுகள் ்பணழணமயானது 
என்றும்  ்பல ்பனிச்சரிவுகள், 

பூகம்்பஙகணளச் 
சந்தித்துள்ளது எனவும் 
சதரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிணலயில, சவண்்பனி 
மணலகளுககு மத்தியில 
அணமந்துள்ள இக  
சகாவிலின் புணக்ப்படஙகள் 
இணையத்தில 
ணவரலாகி வருகின்ைணம 
குறி்பபிடத்தககது. 
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நடனம்ஆடி்
இளைஞர்மரணம்

5வ்துசிறுமிள்
பாலி்ல்வன்புணர்வு
சசய்தசிறுவன்

உலகசா்தளனள்
நநாக்கி`ஹரி்ானா`

ஊழலில்கர்நாடகாவுக்குமு்தலிடம்

தகவல் அறிநத தந்தயும் மரணம்

12 வயது  சிறுவன், 5 வயது  
சிறுமிணய,  ்பாலியல வன்புைரவு சசய்த 
அதிரச்சி சம்்பவம் உத்தர்ப பிரசதசத்தில 
அரஙசகறியுள்ளது. 

உகணஹைதி என்ை ்பகுதியில 
உள்ள கிராமம் ஒன்றிசலசய, 
கடந்த இரண்டாம் திகதி, 
இச்சம்்பவம் இடம்ச்பறறுள்ளதாகத் 
சதரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

சம்்பவ தினத்தன்று தனது வீட்டின் 
முன்்பாக விணளயாடிக சகாண்டிருந்த 
சிறுமிணய, அ்ப்பகுதியில வசிககும் 
சிறுவன்  ஏமாறறி, சவறு ஓர இடத்திறகு 
அணழத்துச் சசன்று ்பாலியல 
வன்புைரவு சசய்துள்ளான்.

இதனால ்பாதி்பபுககுள்ளான சிறுமி, 
மிகுந்த சிரமத்துடன் தனது வீட்டுககுச் 
சசன்றுள்ளார. பின்னர இது குறித்து 
தனது வீட்டாரிடமும் சதரிவித்துள்ளார. 

இணதக சகட்டு அதிரச்சியணடந்த 

அவரது குடும்்பத்தினர, இது 
குறித்து ச்பாலிஸ நிணலயதில புகார 
அளித்தணதயடுத்து ச்பாலிஸார, 
சிறுவணனக  ணகது சசய்து, 
சிைார சட்டத்தின் கீழ்  வழககு்ப 
்பதிவு சசய்துள்ளனர எனத் 
சதரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது. 

உலகின் மிக்பச்பரிய  சஃ்பாரி பூஙகா 
(safari park) ஹைரியானாவின் ஆரவலலி 
மணலத்சதாடரில உருவாகக்ப்படும் என 
அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இது சதாடர்பாக ஹைரியானா 
முதலணமச்சர மசனாகர லால 
கருத்துத் சதரிவிகணகயில, “தறச்பாது 
உள்ள மிக ச்பரிய சஃ்பாரி பூஙகா 
ைார்ாவில உள்ளது. இ்ப பூஙகா 

(sharjah safari park) 2022 ச்ப்பரவரி மாதம் 
திைகக்ப்பட்டது. இது சுமார 2,000 ஏககர 
்பர்ப்பளவில அணமகக்ப்பட்டுள்ளது.  
ஆனால, ஹைரியானாவில, ஆரவலலி 
மணலத்சதாடரில அணமகக 
திட்டமிட்டுள்ள  பூஙகா இணத விட 
5 மடஙகு (10,000 ஏககர) ச்பரியதாக 
இருககும்” என்ைார. 

காஙகிரஸ எம்.பி  ராகுல காந்தி, 
‘்பாரத் ச்ாசடா யாத்ரா‘ என்ை 
ச்பயரில ்பாத யாத்திணரணய  
சமறசகாண்டு வருகின்ைார. 

இ்ப்பாணதயாத்திணரயின் 
ச்பாது,  கரொடகா சசன்ை 
ராகுல காந்தி “இந்தியாவிசலசய 
அதிக ஊழல நிணைந்த அரசாக 

கரொடகா உள்ளது. சிறு மறறும் ெடுத்தர 
சதாழிலதுணையினரிடம் இவ்  அரசு 40% 
இலஞசம் வசூலிககிைது” எனவும் குறைம் 
சாட்டியுள்ளார. 

அத்துடன், “இது குறித்து கரொடக 

ஒ்ப்பந்ததாரரகள் பிரதமர சமாடிககு 
சதரிய்ப்படுத்திய ச்பாதும் அவர 
வழககம்ச்பால எந்த ெடவடிகணகயும் 
எடுககவிலணல” எனத் சதரிவித்துள்ளார. 
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பனிக்குள்சிவன்நகாவில்

இநது சமய கலாசார அலுவலகள்  
திலைககள்ததில பணிபபாளர் 
அ. உமா மதகஸவரன, அநேப 
பேவியிலிருநது இனறுடன 
(ஒகதடாபர் 05) விலடபபறுகி்றார்



விஜய நியூஸ்பேபபேர்ஸ லிமிட்டெடடினால் புதன்கிழமை 05 ஒக்டொபேர் 2022, இல. 8, ஹுணுபிடடிய குறுககு வீதி, ்�ாழும்பு - 02 இல் வடிவமைக�பபேடடு இநத மின்னிதழ் ்வளியிடெபபேடடெது.

சர்வதேசம்/ விளையாட்டு08 புதன்கிழமை, 5 ஒக்டோபர் 2022

�	எம்.என்.எம். அப்ராஸ்

ைர்ஹும் எப.எம். றஜாத் ஞாபே�ார்த்த 
கிரிக்�ட ்வற்றிக கிண்ண இவவாணடு 
்தாடெரில் சாயநதைருது மியன்டொட 
விமையாடடுக �ழ�ம் சம்பியனானது.

அடடொமைச்சமன ்போது 
மைானத்தில் �டெநத வாரயிறுதியில் 
நமடெ்பேற்ற அடடொமைச்சமன 
பிரணடஸ விமையாடடுக 
�ழ�த்துடெனான இறுதிப ்போடடியில் 
்வன்்ற மியன்டொட சம்பியனாகியது.

இப்போடடியின் நா்ணயச 

சுழற்சியில் ்வன்று முதலில் 
துடுப்பேடுத்தாடிய மியன்டொட, 
20 ஓவர்�ளில் 9 விக்�டடு�மை 
இழநது 143 ஓடடெங�மைப ்பேற்றது. 
144 ஓடடெங�மை ்வற்றியிலக�ா�க 
்�ாணடு பேதிலுககு துடுப்பேடுத்தாடிய 
பிரணடஸ விமையாடடுக �ழ�ம் 15.4 
ஓவர்�ளில் ச�ல விக்�டடு�மையும் 
இழநது 91 ஓடடெங�மை்ய ்பேற்று 52 
ஓடடெங�ைால் ்தால்வியமடெநதது. 

இப்போடடியின் நாய�னா� 
மியன்டொடடின் யூ.எல்.எம். ஆசிக 
்தரிவானார்.

சர்வ்தச கிரிக்�ட 
சமபேயின் இருபேதுககு 
- 20 உல�க கிண்ணத் 
்தாடெருக�ான 
்ைற்கிநதியத் தீவு�ள் 
குழாமிலிருநது ஷிம்்ரான் 
்ெடையமர அவவணி 
நீககியுள்ைது. 

மீணடும் பேதிவு 
்சயயபபேடடெ 
அவுஸதி்ரலியாவுக�ான 
விைானத்மத ்ெடையர் 
தவறவிடடெமைமயத் 

்தாடெர்ந்த 
குழாமிலிருநது 
்ெடையர் 
நீக�பபேடடுள்ைார். 

்ெடையமர குழாமில் 
ஷைராெ் பரூகஸ 
பிரதியிடடுள்ைார். 

�டெநத சனிககிழமை 
பேய்ணைா�விருநத 
்ெடையர், தனது 
விைானத்மத தனிபபேடடெ 
�ார்ணங�ைால் ்நற்று 
முன்தினம் ைாற்றுைாறு 
்�ாரியிருநததுடென், 
பின்னர் தான் 
பேயணிக�வில்மல என 
அறிவித்திருநதார். 

ஐககிய அ்ைரிக�ாவின் இவவாணடு ்ைஜர் லீககின் 
இன்டெர் மியாமி அணியின் பேருவ�ால முடிவுடென் 
அவவணியின் முன்�ைவீரரான ்�ான்்ஸ்லா ஹியூம�ன் 
ஓயவு ்பேறவுள்ைார். 

ஸபோனிய லா லி�ா �ழ�ைான றியல் ைடரிட, 
இத்தாலிய சீரி ஏ �ழ�ங�ைான ஜு்வன்டெஸ, நாப்போலி, 
ஏ.சி. மிலன், இஙகிலாநது பிறீமியர் லீக �ழ�ைான ்சல்சி 
ஆகியவற்றுக�ா� ஹியூம�ன் விமையாடியுள்ைார். 

ஆர்்ஜன்டீனாவுக�ா� 75 ்போடடி�ளில் 31 
்�ால்�மைப ்பேற்ற ஹியூம�ன், இறுதியா� 2018ஆம் 
ஆணடு உல�க கிண்ணத்தில் விமையாடியிருநதார். 
�ழ�ங�ளுக�ா� 707 ்போடடி�ளில் 333 ்�ால்�மைப 
்பேற்ற்தாடு, 113 ்�ால்�மைப ்பேற உதவியிருநதார். 

துகுப பேகுதி உபோமத்யான்றால், 
சர்வ்தச கிரிக்�ட சமபேயின் 
இருபேதுககு - 20 உல�க 
கிண்ணத் ்தாடெரிலிருநது 
இநதியாவின் ்வ�பபேநது 

வீசசாைர் ஜஸபிரிட பும்ரா விலகியுள்ைார்.  
ஏறத்தாழ ஆறு வாரங�ளுககு ்போடடி�ளில் 
பும்ரா பேங்�ற்�ைாடடொர் எனத் ்தரிகிறது. 
இநநிமலயில் பும்ராமவ ்ைலதி� வீரர்�ள் 
பேடடியலிலுள்ை ்ைாெைட ஷமி, தீபேக 
செர் ஆகி்யார் பிரதியிடெ வாயபபு�ள் 
�ா்ணபபேடுவ்தாடு, ்ைாெைட சிராஜ்ஜுககும் 
வாயபபு  �ா்ணபபேடுகின்றது. 

இஙகிலாநது பிறீமியர் லீக �ால்பேநதாடடெக 
�ழ�ைான ைன்்சஸடெர் யுமனட்டெடடின் 
முன்�ைவீரரான கிறிஸடியா்னா ்ரானால்்டொமவ, 
�ழ�த்திலிருநது அடுத்தாணடு ஜனவரி ைாதத்தில் 
்வளி்யற அக�ழ�ம் அனுைதிககும் எனத் 
்தரிகிறது. 

யுமனட்டெடடின் ஆரம்பே �டடெத் திடடெங�ளில் 
37 வயதான ்ரானால்்டொ இருநத்போதும், 
வழமையா� ்போடடி�மை ஆரம்பிக�ாத 
நிமலயி்ல்ய இம்முடிவு எடுக�பபேடடுள்ைதா�த் 
்தரிவிக�பபேடுகிறது. 

கூகுள்  
நிறுவனைானது, 
சீனாவில் தைது 

்சமவ�ள் பேலவற்மற 
நிறுத்தி வநத நிமலயில், 
தற்்போது  ்ைாழி ்பேயர்பபுச 
்சமவமயயும் நிறுத்துவதா� 
அறிவித்துள்ைது. 

குமறவான பேயன்போடு, 
ைற்றும் சீன ்ைாழிமய 
்ைாழி்பேயர்பபேதில் 
கூகுமை விடெவும் 
உள்நாடடுச  ்சயலி�ள்  
சிறநது விைஙகுவது்ை 
இதற்�ான �ார்ணைா�க  
கூறபபேடுகின்றது. 

குறிபபோ� சீனாவில் 

இருககும் ்தாழில்நுடபே 
வல்லுநர்�ள் கூகுள் அளிககும் 
்சமவ�மை விடெ மி�ச 
சிறபபோன ்சமவ�மை 
சீன ைக�ளுககு வழஙகி 
வருவதால், கூகுளினால் 
சீனாவில் சிறநது விைங� 
முடியாைல் ்போயுள்ைதா�த் 
்தரிவிக�பபேடடுள்ைது. 

இநநிமலயில் ைக�ள் 
்தாம� அதி�ம் ்�ாணடெ  
சீனாவில் ்ைாழி்பேயர்பபு 
்சமவமய  நிறுத்தியிருபபேது 
கூகுள் நிறுவனத்திற்கு மி�ப 
்பேரிய பின்னமடெவா� 
இருககும் எனத் 
்தரிவிக�பபேடடுள்ைது.

` உல�ைாவிய உ்ணவு ்நருக�டிககு 
48 நாடு�ள் ஆைாகியுள்ைதா�` 
சர்வ்தச நா்ணய நிதியத்தின் 
நிர்வா� இயககுனர் ஜார்ஜீவா 
்தரிவித்துள்ைார். 

அணமையில் சவுதி அ்ரபியாவின் 
ரியாத் ந�ரில் நமடெ்பேற்ற  ைாநாடடில் 
�லநது்�ாணடு உமரயாற்றிய ்போ்த 
அவர் இவவாறு ்தரிவித்துள்ைார். 

இது குறித்து அவர் ்ைலும் 
்தரிவிகம�யில் ”உல�ைாவிய 

உ்ணவு ்நருக�டிமயச சைாளிக� 
20 நாடு�ளுககு அவசர உதவி 
்தமவபபேடெலாம். அத்துடென்   அரபு 
நாடு�ளில் சுைார் 14 ்�ாடி ைக�ள் 
உ்ணவுப போது�ாபபின்மைககு 
ஆைாகியுள்ைனர். எவவாறு 
இருபபினும் இநநிமலமை�மை 
எளிதாககும் வம�யில் உ்ணவு 
வர்த்த�க �டடுபபோடு�மை எதிர்த்து 
சர்வ்தச நா்ணய நிதியம் குரல் 
்�ாடுககும்  ” என்றார். 

ைருத்துவம், 
இயற்பியல், 
்வதியியல், 
்போருைாதாரம், 
அமைதி, 
இலககியம் ஆகிய 
துமற�ளில் சாதமன 
பேமடெத்தவர்�ளுககு 
ஒவ்வாரு ஆணடும் 
்நாபேல் பேரிசு 
வழங�பபேடடு 
வருகின்றது.

அநதவம�யில் 
நி�ழ்வாணடிற்�ான 
்நாபேல் பேரிசு�ள் 
்நற்று முன்தினம்(03)  முதல் அறிவிக�பபேடடு வருகின்றது. 

ஸவீடென் நாடமடெச ்சர்நத  ஸவாண்டெ போ்போவிற்கு 
ைருத்துவத் துமறக�ான ்நாபேல் பேரிசு  (Svante Paabo ) ்நற்று 
முன்தினம் வழங�பபேடடெது. 

இநநிமலயில், ்நற்மறய தினம் (04) இயற்பியலுக�ான 
்நாபேல் பேரிசு பிரான்ஸின் அலியான் அஸ்பேகட, 
அ்ைரிக�ாவின் ்ஜான் கிைாசர் ைற்றும் ஆஸதிரியாவின் 
ஷிலிங�ர் ஆகிய மூவருககுப பேகிர்நதளிக�பபேடடுள்ைமை 
குறிபபிடெத்தக�து. 

ஆப�ானிஸதானில்  
�டெநத ஓராணடொ�த் 
தலிபோன்�ளின்  ஆடசி 
இடெம்்பேற்று வருகின்றது.

இநநிமலயில்  
போகிஸதான் ரூபோய�ளுககு 

திடீர் தமடெ விதித்து தலிபோன் 
அரசு உத்தரவிடடுள்ைது. 

இது குறித்து தலிபோன் அரசு 
்வளியிடடுள்ை அறிகம�யில், 
“ஆப�ானிஸதானில் 
நிதி பேரிவர்த்தமன�ளில் 
போகிஸதானிய ரூபோமயப 
பேயன்பேடுத்துவது முற்றிலும் 
தமடெ ்சயயபபேடடுள்ைது” 
எனத் ்தரிவிக�பபேடடுள்ைது.

ஆப�ானிஸதானில் 
உள்ளூர்வாசி�ளும், 
வர்த்த�ர்�ளும் போகிஸதானிய 
ரூபோமய அன்றாடெ 
்சலவினங�ளுக�ா�ப  
பேயன்பேடுத்தி வரும் 
நிமலயில் தலிபோன் அரசு 
இநநடெவடிகம�மய 

எடுத்துள்ைமை 
குறிபபிடெத்தக�து. 

ஆப�ானிஸதானில் உள்ை 
இலககு�மைத்  தாக�, 
அ்ைரிக�ாவின் ஆளில்லா 
விைானங�ள் போகிஸதானின்  
வான்்வளிமயப 
பேயன்பேடுத்த போகிஸதான் 
அரசு  அனுைதிபபேதா�வும், 
இதற்�ா�ப  ்பேரும் 
்தாம�மயப பே்ணத்மத 
போகிஸதான் ் பேற்றுள்ைதா�வும் 
தலிபோன்�ள் குற்றம்சாடடி 
வநத  நிமலயி்ல்ய 
இவ அதிரடி அறிவிபமபே 
்வளியிடடுள்ைது. 

பிரித்தானியாவின் 
ை�ாராணி 2ஆம் 

எலிச்பேத்தின் ைமறவுககுப  
பின்னர், அவரது ்சாத்துக�ள் 
பேல முககிய ராஜகுடும்பே 
உறுபபினர்�ள் வசம் 
ம�ைாறியுள்ைன. 

அநத வம�யில் ைன்னர் 
சார்லஸுககு மி� ்நருக�ைான 
‘Highgrove‘ ைாளிம� உடபேடெ 
சுைார் 345 மில்லியன் 
பேவுணடு�ள் ைதிபபிலான 
�ார்ன்வால் ்தாடடெம் 
தற்்போது ்வல்ஸ இைவரசர் 
வில்லியம் வசம் உள்ைது.

 இத் ்தாடடெைானது 
்ைாத்தம் 128,000 
ஏக�ர் நிலபபேரபமபேக 
்�ாணடுள்ைதா�வும், 
இத் ்தாடடெத்திலிருநது 
�டெநத ஆணடு 
ைாத்திரம்  21 மில்லியன் 
பேவுணடு�ள் வருவாய 
ஈடடெபபேடடுள்ைதா�வும் 
்தரிவிக�பபேடடுள்ைது. 

்ைலும் சார்லஸ 
ைன்னரானதும், இநத 
்தாடடெைானது அவரது ை�ன் 
வில்லியம் வசைானதா�வும், 
எனினும் அதில் அமைநதுள்ை 
Highgrove ைாளிம�மய  நீணடெ 
�ால குத்தம�ககு ைன்னர் 
சார்லஸ எடுத்துள்ைார் 
எனவும், இதனால் ஆணடுககு 
7,00,000 பேவுணடு�ள் 
்தாம�மய ைன்னர் சார்லஸ 
,இைவரசர் வில்லியத்திற்கு 
அளிக� ்வணடும் எனவும் 
்தரிவிக�பபேடடுள்ைது. 

குறித்த ைாளிம� �டெநத 
1980ஆம் ஆணடில் 
இருநது சார்லஸின் குடும்பே 
ைாளிம�யா� அமைநதுள்ைது.

 ்ைலும், ்தன் 
லணடெனிலுள்ை ஓவல் 
கிரிக்�ட மைதானமும் 
தற்்போது ்வல்ஸ இைவரசர் 
வில்லியம் வசம் உள்ைமை 
குறிபபிடெத்தக�து.

்சாைாலியாவில் 
்நற்று முன்தினம் (04) 
பேயங�ரவாதி�ைால் 
நி�ழ்த்தபபேடடெ இரடமடெக  
�ார் குணடுத்  தாககுதலில் 
அநநாடடின் சு�ாதாரத்துமற 
அமைசசர் உடபேடெ 20 ்பேர் 
உயிரிழநதுள்ைனர். 

ஹிரன் ைா�ா்ணத்தில் உள்ை ்பே்லட்வயன் ந�ரின் 
அரசு தமலமை அலுவல�த்தி்ல்ய இத்தாககுதல் 
நடெத்தபபேடடுள்ைதா�த் ்தரிவிக�பபேடடுள்ைது. 

தாககுதலில் சு�ாதாரத்துமற அமைசசர் ச�ாரி்ய ்ைாெைட 
(Zakariye Mohamed )ைற்றும் அதி�ாரி�ள் உடபேடெ 20 ்பேர் 

உயிரிழநதுள்ைனர் எனவும், 36 ககும் ்ைற்பேட்டொர் 
�ாயைமடெநதுள்ைனர்  எனவும் ்தரிவிக�பபேடடுள்ைது. 

இநநிமலயில் இக ்�ாடூர தாககுதலுககு அல்-ஷபோப என்ற 
பேயங�ரவாத அமைபபு ்போறுப்பேற்றுள்ைது.

 அல்-ஷபோப அமைபபின் முககிய தமலவன் 
அபதுல்லாமவ,அணமையில்  ்சாைாலியப  போது�ாபபு 
பேமடெயினர் சுடடுக ்�ான்ற நிமலயில், அதற்குப  பேதிலடியா� 
இத்தாககுதல் நடெத்தபபேடடுள்ைதா�த் த�வல் ்வளியாகியுள்ைது.

 ்நட்டொ பேமடெயுடென் 
உக்ரன் இம்ணவதற்கு 
எதிர்பபுத் ்தரிவித்து,  
ரஷயா �டெநத ்பேபரவரி 
ைாதம் முதல் உக்ரன் மீது 

தாககுதல் நடெத்தி வருகின்றது. 
அ்த சையம் உக்ரனும் 

பேதில் தாககுதல் நடெத்தி 
வருகின்றது. இப்போரில் 
உக்ரனின் ்பேரும்போலான 
பேகுதி�மை  ரஷயப  பேமடெ�ள் 
ம�பபேற்றியுள்ைனர். 

இதமனயடுத்து 
ம�பபேற்றபபேடடெ  பேகுதி�ள், 
ரஷயாவுடென் இம்ணக�பபேடும் 
என �டெநத சில நாட�ளுககு 
முன்னர்  ரஷய ஜனாதிபேதி 
புடின்  அறிவித்தார். 

இநநிமலயில் ரஷய 
பேமடெயினரிடெமிருநது 
உக்ரனின்  முககிய ந�ரங�மை 
உக்ரன்  இராணுவம் 
ம�பபேற்றியுள்ைதா�த் 
்தரிவிக�பபேடடுள்ைது. இது  

ரஷயாவிற்கு பின்னமடெவா� 
�ருதபபேடுகிறது.

 இது குறித்து உக்ரன் 
ஜனாதிபேதி  ்சலன்ஸகி  
”மலைன் உள்ளிடடெ 
முககிய பேகுதி�ள் சில,  
ரஷய பேமடெ�ளிடெம் 
இருநது முற்றிலுைா� 
விடுவிக�பபேடடுள்ைது. 
எங�ள் இராணுவத்திற்கு மிக� 
நன்றி” எனக  கூறி ைகிழ்சசிமய 
்வளிபபேடுத்தியுள்ைார்.

ஓய்வு பெறவுள்ள ப�ொன்ஸல�ொ ஹியூக�ன

யுனைட்டெடடிலிருந்து 
்ெளியேறவுள்ள ்�ொைொலயடெொ

விமானத்தை தைவறவிட்ட்ம: 
உ��க் கிண்ண குழொமிலிருந்து 
நீக்�பெட்ட பெட்மயர்

முதுகு உபா்தையால்உலகக் 
கிண்ணத்திலிருந்து 

விலகிய பும்்ா

மர்ஹும் எப்.எம். றஜாத ஞாபகார்ததை கிரிக்கட ்தைா்டர்: 

சம்பிேைொைது சொயந்்தமருது 
மிேனடெொட கழகம்

சவு
தி

 
பிரி

ததை
ானி

யா
 

ஆ
ப்க

ானி
ஸ

தைா
ன்

 

சீ
ன

ா 
கி

ழக
கு

 ஆ
பிரி

கக
ா 

20 நாடுகளுக்கு 
அ்வச் உேவி 

்தந்ன்தயிடெமிருந்து 
ெொடெனக ெசூலிப்பு

ெொகிஸ்ொனுக்கு ்லிெொன ்க்ட

உ
க்

ரேன்
 உற்ொ�த்தில் உக்லரேன  

இயற்பியலுககான ்�ாபல் பரிசு; 

மூவருக்குப ெகிர்ந்்ளிபபு

்மொழி்ெேர்ப்புக்கு  
கூகுள முற்றுப்புளளி 

அரேசு தை்ை்ம அலுவைகததின் மீது 

குணடுத் ்ொக்கு்ல்
சுகராதரா்த்துறை அறைச்சர் 
உட்பட 20 ப்பர் உயிரிழபபு
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