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ஊழல் வழக்கில் பிரதிவாதிகளாகப் 
பெயரிப்ெட்டுளள முன்ாள அமைச்சர் 
ஜ�ான்ஸ்டன பெர்்ாணஜ்டா உளளிட்்ட 
மூவருக்கு, பகாழும்பு ஜைல் நீதிைன்ற 
நீதிெதி நாைல் ெலல்ஜல முனனிமலயில், 
ஜநறம்றயதி்ம் (10) அதி குற்றப்ெத்திரம் 
ெகிரப்ெட்்டது.

ொரிய ெண ஜைா்சடி குற்றச்சாட்டு குறித்து 
மகதுப்சயயப்ெட்டு, பவலிக்கம்ட சிம்றச்சாமலயின ைகளிர் 
பிரிவில் தடுத்து மவக்கப்ெட்டுளள திலினி பிரியைாலியி்டம் 
இருந்து, ஜநறறு (10) காமல அமலஜெசிபயானறு 
கணடுபிடிக்கப்ெட்டு உளளதாக சிம்றச்சாமலகள ஆமணயாளர் 
(பு்ர்வாழ்வு ைறறும் கட்டுப்ொடு) ்சந்த் ஏக்கநாயக்க 
பதரிவித்தார்.
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இந்த வரு்டத்தின �்வரி முதல் ப்சப்ப்டம்ெர் வமர  700,733 

க்டவுசசீட்டுகமள விநிஜயாகித்துளளதாகவும்,  இதில் 409,919 
ஆணகளுக்கும்,  290,814 பெணகளுக்கும் க்டவுசசீட்டுகள 
வழஙகப்ெட்டுளளதாகவும்  குடிவரவு ைறறும் குடியகல்வு 
திமணக்களத்தின பிரதிக் கட்டுப்ொட்்டாளர் பியுமி ெண்டார 
பதரிவித்துளளார். 

ஜனவரி முதல் செபசடெம்பர் வரை

700,733 
கடவுச்சீட்டுகள் 
விநிய�ோகம் 
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நாட்டைக் கடடியெழுப்ப

நிரந்தர ய்தசி� 
ககோள்்க அவசி�ம்

நாட்ம்டக் கட்டிபயழுப்ெ நிரந்தரைா் ஜதசிய பகாளமக ஒனஜ்ற அவசியம் எ் �்ாதிெதி 
ரணில் விக்கிரைசிஙக  பதரிவித்துளளார். இதறகாக கட்சி ஜெதமினறி, ஒஜர ஜதசிய 
பகாளமகயின ஊ்டாக ப்சயறெட்டு, நாட்ம்டக் கட்டிபயழுப்ெ அர்ப்ெணிப்பு்டன 
ப்சயறெ்ட அம்வரும் முனவர ஜவணடும் எனறும் �்ாதிெதி அமழப்பு விடுத்துளளார்.

அபிவிருத்தியம்டந்த பொருளாதாரத்மத கட்டிபயழுப்ெ, நல்ல பொருளாதாரக் 
பகாளமகயும் அரசியல் ்ஸதிரத்தனமையும் இருக்க ஜவணடும் எ்ச சுட்டிக்காட்டிய �்ாதிெதி, ‘ஜதசிய 
்சமெ’மய ஒரு தளைாகக் பகாணடு, ஜதசிய பகாளமகக் கட்்டமைப்புக் குறித்து கலந்துமரயா்ட ஒன்றாக 
இமணஜவாம் எ்வும் பதரிவித்தார். P2P2

P2

P2

பிரியமாலி விவகாைம:

்த�ோசிறி எம்.பியும் 
சீ.ஐ.டி கென்ோர்

மமாெடி விவகாைத்தில் ரகதான

பிரி�மோலியிடம் இருநது 
அ்ையேசி கண்டுபிடிப்பு

ொரிய ெண ஜைா்சடி குறித்து விளக்கைறியலில் 
மவக்கப்ெட்டுளள திலினி பிரியைாலி என்ற பெணணுக்கு, ெணம் 
வழஙகியதாக ்சமூக வமலத்தளஙகளில் ெரவி வரும் பெயர் 
ெட்டியலில் த்து பெயர் இ்டம்பெறறுளளமை குறித்து, ஸ்ரீ 
லஙகா சுதந்திரக் கட்சியின பொதுச ப்சயலாளரும் எம்.பியுைா் 
தயாசிறி �யஜ்சகர, குற்றப் புல்ாயவு திமணக்களத்தில் (சீ.ஐ.டி) 
ஜநறறு (10) மும்றப்ொடு ெதிவு ப்சயதார்.

ரா�கிரியவில் இ்டம்பெற்ற வாக் விெத்து 
குறித்து, ொராளுைன்ற உறுப்பி்ர் ொட்்டலி ்சம்பிக்க 
ரணவக்கவுக்கு எதிராக தாக்கல் ப்சயயப்ெட்டுளள 
வழக்கில், அவருக்கு விதிக்கப்ெட்டுளள பவளிநாட்டுப் 
ெயணத்தம்ட உத்தரவுக்கு 2023ஆம் ஆணடு ைார்ச 
17ஆம் திகதிவமர தறகாலிகத் தம்டயுத்தரவு பி்றப்பித்து 
பகாழும்பு ஜைல் நீதிைன்ற நீதிெதி தமித் பதாட்்டவத்த, 
ஜநறறு (10) கட்்டமளயிட்்டார்.

்தறகோலிக ்த்டயுத்தரவு
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ேோட்டலியின ே�ணத்த்டக்கு
மஹிந்த நோட்டிலிருநது 
கவளிய�் யவண்டும் 
�	பா.நிர�ாஸ்

க்டந்த காலஙகளில் 
ெஙகருக்குள ஒளிந்து 
பகாணடிருந்த முன்ாள 
பிரதைர் ைஹிந்த ரா�ெக் ஷ, 
தறஜொது பவளியில் 
வந்து, நாட்ம்டக் 
காப்ொற்ற அம்வரும் 
ஒனறிமணய ஜவணடுபை் 
கூறுகி்றார். நாட்ம்ட 
உணமையில் காப்ொற்ற 
ஜவணடுபைன்றால்,

�	பா.நிர�ாஸ்

களுத்தும்றயில் 
நம்டபெற்ற கூட்்டபைானறில் 
கலந்துபகாணடு உமரயாறறிய 
முன்ாள பிரதைர் ைஹிந்த 
ரா�ெக் ஷவின உமரமய 
மவத்துப் ொர்க்கும் 
ஜொது, �்ாதிெதி ரணில் 
விக்கிரைசிஙக, ஸ்ரீ லஙகா 
பொது�் பெரமு்வில் 
உறுப்புரிமைமய 
பெறறுக்பகாண்டதாகத் 
பதரிவதாக அக்கட்சியின 
தவி்சாளர் ஜெராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரி்ஸ பதரிவித்தார். 

மும்றமை ைாற்றத்மத 
(சி்ஸ்டம் ஜ்சஞ்ச) ஜகாரி 
நாட்டில் சு்ாமி ஒனறு 
ஏறெட்்டது. இத்ால் 8ஆவது 
நிம்றஜவறறு அதிகாரம் 
பகாண்ட �்ாதிெதி 
ஜகாட்்டாெய ரா�ெக் ஷ 
ெதவியிலிருந்து விலகியஜதாடு, 
நாட்ம்டவிட்டும் பவௌிஜயறிச 
ப்சல்ல ஜவணடிய நிமல 
ஏறெட்்டது.  

நாட்டு ைக்கள மும்றமை 
ைாற்றத்மதக் ஜகாரி 
இருந்தாலும் �்ாதிெதி ரணில் 
விக்கிரைசிஙக

கமோட்டுடன ரணில் 
இ்ணநதுவிட்டோர்
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இலஙமகக்கும் �ப்ொனுக்கும் இம்டயில் காென கும்றப்பு கூட்டுப் பொறிமும்றமய 
நம்டமும்றப்ெடுத்தும் ஒத்துமழப்பு ஒப்ெந்தம் ஜநறறு  (10) பிறெகல் �்ாதிெதி 
அலுவலகத்தில் மகச்சாத்தி்டப்ெட்்டது. சுற்றா்டல் அமைசசின ப்சயலாளர் 
ப்டாக்்டர் அனில் �ாசிஙக ைறறும் இலஙமகக்கா் �ப்ொன தூதுவர் மிசுஜகாஷி 
ஹிஜதகி ஆகிஜயார் இந்த ஒப்ெந்தத்தில் மகச்சாத்திட்்ட்ர். அதம் பதா்டர்ந்து 
�்ாதிெதி ரணில் விக்கிரைசிஙகமவ ்சந்தித்த �ப்ொன தூதுவர் உளளிட்்ட குழுவி்ர் 
ஜெசசுவார்த்மதயில்  ஈடுெட்்ட்ர்.

கா்பன் குரைபபு ஒப்பநதத்தில் 

ஜப்ேோனும் இைங்கயும் 
்கச்ெோததிட்டன

காலி முகத்தி்டலில் ஞாயிறறுக்கிழமை (09) ஜொராட்்டத்தில் 
ஈடுெட்்ட ஜொது மகது ப்சயயப்ெட்்ட நால்வமர தலா 5 இலட்்சம் 
ரூொய பெறுைதியா் ்சரீரப் பிமணயில் விடுவிக்குைாறு, 
பகாழும்பு ஜகாட்ம்ட நீதவான திலி் கைஜக, ஜநறறு (10) 
உத்தரவிட்்டார்.

ஈ்ஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் 
பதா்டர்பில், த்க்கு எதிரா் நீதவான 
வி்சாரமண ைறறும் ஜநாட்டீ்ஸ 
பி்றப்பிக்கப்ெட்்டமத ்சவாலுக்கு 
உட்ெடுத்தி முன்ாள �்ாதிெதி 
மைத்திரிொல சிறிஜ்ச் தாக்கல் 
ப்சயத ரிட் ைனுவின ெரிசீலம்மய 
ஜைனமும்றயீட்டு நீதிைன்றம், இனம்றய 
தி்த்துக்கு (11) ஒத்திமவத்தது.

ஜைனமும்றயீட்டு நீதிைன்ற 
நீதியர்சர்களா் ஜ்சாபித ரா�கருணா 
ைறறும் தம்மிக்க கஜணபொல

இலங்கையில் ஸ்தாபிககைப்பட்ட 
மு்லதாவது கிருமித் த்தாற்று 
நீககிய, திரவ மருந்து உற்்பத்தி 
த்தாழிற்்தா்ல்ய நேற்று  (10) 
கைடடுேதாயககை மு்லீடடு வலயத்தில் 
திறந்து்வத்் ஜனதாதி்பதி ரணில் 
விககிரமசிஙகை, த்தாழிற்்தா்ல 
ே்டவடிக்கைகை்ை ்பதார்வயிட்டந்பதாது... 

திரவ மருந்து 
உற்பத்தி 
த�ொழிற்ொலை 
திறக்கப்பட்டது 

யஜோன்ஸடனுக்கு அதி 
குற்ப்ேததிரம் ேகிர்வு
நவமபர் 1இல் சாட்சிய 
விசா�ணை

கோலிமுகததிடல் யேோரோட்டம்: 
4 யேர் பி்ணயில் விடுவிப்பு
பபாலிஸாரின் ர�ாரிகண� நி�ா�ரிப்பு
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பொருளாதார பநருக்கடி 
நிமலமைகளுக்கு ைத்தியில் 
பகாழும்பு ைறறும் அதன 
பு்றநகர் ெகுதிகளில் 
வசிக்கும் கும்றந்த 
வருைா்த்மதப் பெறும் 
குடும்ெஙகளுக்கா் 
வீட்டுத் திட்்டஙகமள 
பதா்டர்ந்து முனப்டுக்குைாறு நகர 
அபிவிருத்தி ைறறும் வீ்டமைப்பு 
அதிகார்சமெக்கு அமைச்சர் பிர்சன் 
ரணதுஙக ஆஜலா்சம் வழஙகியுளளார்.

சீனோவின 
நிதியு்தவியில் 
ககோழும்பில் 
வீட்டுததிட்டம்
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புதிய அைசியலரமபபு 

ெர்வஜன வோக்ககடுப்பு யவண்டும்
�	பா.நிர�ாஸ்

புதிய அரசியலமைப்மெ பகாணடுவர 
ஜவணடுபை்  பதரிவிக்கும் ஸ்ரீ 
லஙகா பொது�்  பெரமு்வின 
பொதுசப்சயலாளர் ்சாகர காரியவ்சம் 
எம்.பி, இதறகா் ்சர்வ�் 
வாக்பகடுப்மெ ந்டத்த ஜவணடுபை்வும்  
பதரிவித்துளளார்.

பைாட்டுக் கட்சியின தமலமையகத்தில் 
ஜநறறு (10) நம்டபெற்ற ஊ்டகவியலாளர் 
்சந்திப்பில் கலந்துபகாணடு  பதா்டர்ந்து 
உமரயாறறிய அவர், 1978ஆம் ஆணடு 
பகாணடுவரப்ெட்்ட நாட்டின 
தறஜொமதய அரசியலமைப்பு, 20 
மும்ற திருத்தப்ெட்டுளளது. க்டந்த 10 
வரு்டஙகளில் ைாத்திரம் 4, 5 த்டமவகள 
அரசியலமைப்பில்

்மததிரியின மனு 
இனறு ேரிசீை்ன

P2P2P2

நீண்டகால க்டன பநருக்கடிமயத் 
தவிர்ப்ெதறகும், தறஜொமதய 
பொருளாதார சிக்கல்களுக்கா் 
மூல காரணஙகமள நிவர்த்தி 
ப்சயவதறகும் வலுவா்தும், 
நம்ெகைா்துைா் நிதி 
ைறறும் கட்்டமைப்பு 
சீர்திருத்த ஜவமலத்திட்்டம் 
அவசியைா்து. பநருக்கடிமய ்சைாளிக்க அரசியல் தமலமை,  
இலஙமக பிரம�களின உறுதியா் கட்்டமைப்பு சீர்திருத்த 
தீர்ைா்ம் ஜதமவ எனறும் உலக வஙகி சுட்டிக்காட்டியுளளது. 

அத்து்டன குறுகிய காலத்தில், ்சமூக உதவிக்கா் நிதிமய 
அதிகரிப்ெது முனனுரிமையாக இருக்க ஜவணடும். அத்து்டன 
ெணப் ெரிைாற்றஙகளின ஜொது,  ொதிக்கப்ெ்டக்கூடிய  
்சமூகஙகளுக்கு அமவ ப்சன்றம்டயக்கூடிய விதத்தில்  
ைறுெரிசீலம் ப்சயயப்ெ்ட ஜவணடும்

கடென் மறுசீைரமபபில்

கட்ட்மப்பு சீர்திருத்த 
தீர்மோனஙகள் அவசி�ம்

நகரபபதிபபு
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அதுமட்டுமல்லாது, 
ஒகஸ்டில அதிகபட்்சமலாக 
115,286 கடவுச்சீட்டுகள் 
வழஙகபபட்டுள்்ளதெனவும்,  
கடவுச்சீட்்டப தபறுவெறகலாக 
தி்ைகக்ளத்திறகுச் த்சலலும் 
விணைபபெலாரரகளின் 
எணணிக்கயும் இநெ 
ஆணடு கணி்சமலாக 
அதிகரித்துள்்ளெலாகவும் 
தெரிவித்துள்்ளலார. 

குடிவரவு மறறும் 
குடியகலவு தி்ைகக்ளத்தின் 
புள்ளிவிபரஙகளின்படி, 2021 
இல 392,032 கடவுச்சீட்டுகள் 
வழஙகபபட்டுள்்ளன. 
இெறகி்டயில, இநெ 
ஆணடில 240,000 ககும் 
அதிகமலான நபரகள் 
தவளிநலாடுகளில பணிபுரிய 
பதிவு த்சய்துள்்ளனர. கடநெ 
்சனிககிழ்ம வ்ர 241,034 
நபரகள் தவளிநலாட்டு 
வவ்்வலாய்பபுககலாக பதிவு 
த்சய்துள்்ளெலாக தெலாழி்லா்ளர 

மறறும் தவளிநலாட்டு 
வவ்்வலாய்பபு அ்மச்்சர 
மனுஷ நலாையககலார 
தெரிவித்ெலார.

மத்திய கிழககு நலாடுகளுககு 
வம்திகமலாக ஜபபலான், 
தென் தகலாரியலா மறறும் 
மவ்சியலா வபலான்்ற நலாடுகளில 
இ்ங்கயரகளுககு அதிக 
்சம்ப்ளத்துடன் கூடிய 
வவ்்க்்ள வழஙகுவெறகு 
்சரவவெ்ச பஙகலாளிகளுடன் 
அ்மச்சு த்சயறபட்டு 
வருவெலாக அ்மச்்சர 
தெரிவித்ெலார. இ்ங்க 
மத்திய வஙகி தவளியிட்டுள்்ள 
ெரவுகளின்படி, ஒகஸ்ட் 
மலாெத்தில 325 மிலலியன் 
அதமரிகக தடலா்ரக்ளலாக 
இருநெ தெலாழி்லா்ளரகளின் 
பைம் விகிெம் த்சபதடம்பர 
மலாெத்தில 359 மிலலியன் 
அதமரிகக தடலா்ரக்ளலாக 
அதிகரித்துள்்ளது.

700,733 கடவுச்சீட்டுகள்...நிரந்தர த்தசியக் 
ககொள்்க அவசியம்

இ்ங்கயில ஸ்ெலாபிககபபட்ட 
முெ்லாவது கிருமித் தெலாறறு 
நீககிய, திரவ மருநது உறபத்தி 
தெலாழிற்சலா்்்ய வநறறு 
(10) கட்டுநலாயகக முெலீட்டு 
வ்யத்தில தி்றநது ்வத்து 
உ்ரயலாறறும் வபலாவெ ஜனலாதிபதி 
ரணில விகரமசிஙக  இெ்னத் 
தெரிவித்ெலார.

நமது தபலாரு்ளலாெலாரம் 
மீணடும் கட்டிதயழுபபபபட 
வவணடும்.  நமககுத் வெ்வயலான 
அன்னியச் த்ச்லாவணி்ய 
நலாம் ஈட்ட வவணடும். அநநிய 
த்ச்லாவணி பற்றலாககு்்றயுடவனலா 
வரவுத்ச்வுத் திட்ட 
பற்றலாககு்்றயுடவனலா இருகக 
முடியலாது. வரவுத்ச்வுத் 
திட்டத்தில வம்திக நிதி்ய 
்வத்திருபபவெ நமது வநலாககமலாக 

இருகக வவணடும். அெறகு 
நலாம் ஏறறுமதிககலாக உறபத்தி 
த்சய்யும் தபலாருட்கள்,  பயிரிடும் 
பயிர, வழஙகும் வ்ச்வக்்ள 
அதிகரிகக வவணடும். மிகவும் 
வபலாட்டித் ென்்ம தகலாணட 
தெலாழிலநுட்பத்்ெப 
பயன்படுத்தும் ஏறறுமதி 
்சலாரநெ தபலாரு்ளலாெலாரம் ஒன்வ்ற 
நமககுத் வெ்வ. இன்று 
மககள்  பலவவறு கஷடஙக்்ள 
எதிரதகலாணடுள்்ளனர. 
தெலாழிலக்்ள இழநதுள்்ளனர. 
சி்ர ஒரு வவ்்ள உைவின்றி 
பசியலால வலாடுகி்றலாரகள். இெறகு 
நலாம் நீணடகலா் தீரவு கலாை 
வவணடும். நலாம் அ்னவரும் ஒவர 
வெசியக தகலாள்்கயில இருநது 
த்சயறபட வவணடும்.  அநெ வெசிய 
தகலாள்்கயில நலாம் முன்வனலாககிச் 

த்சன்்றலால, நலாம் ஒருவபலாதும் 
வெலாலவிய்டய மலாட்வடலாம். 
நலாம் அர்சலாஙகத்துககு அர்சலாஙகம் 
தகலாள்்கக்்ள மலாறறிவனலாம்.  
அ்மச்்சரகள் மலாறும் வபலாதும் 
தகலாள்்ககள் மலாற்றபபட்டன. 
இவவலாறு த்சயறபட்டு  நலாம் 
எவவலாறு முன்வன்ற முடியும்? 
எமககு ஒரு நல் தபலாரு்ளலாெலார 
கட்ட்மபபு இருகக வவணடும். 
ஒரு நல் ்சமூகக கட்ட்மபபும் 
அரசியல கட்ட்மபபும் 
இருகக வவணடும். நமது 
தபலாரு்ளலாெலாரக கட்ட்மபபலானது, 
அரசியல கட்ட்மபபின் 
ஸ்திரத்ென்்ம்யப தபலாறுத்வெ 
அ்மகின்்றது. நி்்யலான அரசியல 
மு்்ற்மதயலான்்்ற ஏறபடுத்ெ 
முடியலாவிட்டலால நலாட்டு மககவ்ள 
பலாதிககபபடுவலாரகள் என்்றலார.

சி்்றச்்சலா்் அதிகலாரிக்ளலால 
வமறதகலாள்்ளபபட்ட விவ்சட வெடுெல 
நடவடிக்கயின் வபலாது குறித்ெ 
அ்்வபசி கணடுபிடிககபபட்டெலாகவும் 
இது தெலாடரபில தவலிகக்ட 
சி்்றச்்சலா்் அத்தியட்்சகர 
வம்திக வி்சலார்ைக்்ள 
வமறதகலாள்்ளவுள்்ளெலாகவும் சி்்றச்்சலா்் 
ஆ்ையலா்ளர வமலும் தெரிவித்ெலார.

உ்க வரத்ெக ்மயத்தின் 
34ஆவது மலாடியில அலுவ்கம் 
நடத்தி, வகலாடிககைககலான ரூபலா்ய 
முெலீடுக்ளலாகப தபறறு வமலா்சடி 
த்சய்ெ குற்றச்்சலாட்டு தெலாடரபில, 
சீ.ஐ.டியினரலால ்கதுத்சய்யபபட்ட 
திலினி பிரியமலாலி்ய, எதிரவரும் 
19ஆம் திகதி வ்ர வி்ளககமறியலில 
்வககுமலாறு வகலாட்்ட நீெவலான் திலின 
கமவக உத்ெரவிட்டிருநெலார.

226 மிலலியன் ரூபலாய், 60,000 
அதமரிகக தடலா்ர மறறும் 100,000 
அவுஸ்திவரலிய தடலா்ர ஆகியவற்்ற 
அவர வமலா்சடி த்சய்ெெலாக குற்றம் 
சுமத்ெபபட்டுள்்ளது.

்சநவெகநபர ெனது அலுவ்கத்்ெ 
அணடிய ப் வரத்ெகரகளுடன் நட்பலாக 
பழகி அதிக வருமலானம் ெருவெலாக கூறி 
வரத்ெகரகளிடம் பைம் தபறறுள்்ளெலாக 
குற்றப பு்னலாய்வுப பிரிவினர, 
நீதிமன்்றத்தில அறிவித்திருநெனர.

்சநவெகநபரின் வரத்ெகத்தில முெலீடு 
த்சய்ய பிரப் அரசியலவலாதியும் பைம் 
வழஙகியுள்்ளெலாக பலாதிககபபட்ட 
ெரபபு ்சலாரபில ஆஜரலான ஜனலாதிபதி 
்சட்டத்ெரணி ்மத்திரி குைரத்ன 
நீதிமன்றில தெரிவித்திருநெ்ம 
குறிபபிடத்ெககது.

பிரியமொலியிடம் 
இருநது...

்தயொசிறி எம்.பியும்...
்சமூக ஊடகஙகள் ஊடலாக ெமது 

தபயரக்்ள உரிய தபயர பட்டியலில 
வ்சரத்ெவரகள் யலார என்பது குறித்து 
வி்சலார்ை நடத்துமலாறு வகலாரிவய அவர 
மு்்றபபலாடு அளித்துள்்ளலார.

இவெவவ்்ள, பிவித்துரு தெ் 
உறுமயவின் ெ்்வரும் எம்.பியுமலான 
உெய கம்மன்பி், வமறகுறிபபிட்ட 
குற்றச்்சலாட்டு தெலாடரபில சீ.ஐ.டியில 
வநறறு முன்தினம் (09) மு்்றபபலாடு 
த்சய்திருநெலார.

அநெப பட்டியலில 
தபயரிடபபட்டுள்்ள எம்.
பிகக்ளலான ெயலாசிறி ஜயவ்சகர, 
்சமிநெ விவஜசிறி, வெஷலா விெலானவக 
மறறும் ெலான் ஆகிய நலாலவருவம 
கடநெ கலா்ஙகளில அர்சலாஙகத்்ெ 
கடு்மயலாக விமரசித்ெவரகள் என்றும் 
கம்மன்பி் சுட்டிககலாட்டியிருநெ்ம 
குறிபபிடத்ெககது.

உ்க வரத்ெக ்மயத்தின் 
34ஆவது மலாடியில அலுவ்கம் 
நடத்தி, வகலாடிககைககலான ரூபலா்ய 
முெலீடுக்ளலாகப தபறறு வமலா்சடி த்சய்ெ 
குற்றச்்சலாட்டு தெலாடரபில, சீ.ஐ.டியினரலால 
்கதுத்சய்யபபட்ட திலினி பிரியமலாலி 
வி்ளககமறியலில  ்வககபபட்டுள்்ளலார.

2016 ஆம் ஆணடு 
இரலாஜகிரியவில இடம்தபற்ற 
வலாகன விபத்து தெலாடரபில, 
பலாரலாளுமன்்ற உறுபபினர 
பலாட்டலி ்சம்பிகக, 
அவரது ்சலாரதி மறறும் 
தவலிகக்ட தபலாலிஸ் 
நி்்யத்தின் முன்னலாள் 
தபலாறுபபதிகலாரி ஆகிவயலாருககு 
எதிரலாக தகலாழும்பு வமல 
நீதிமன்்றத்தில ்சட்டமலா 
அதிபரலால வழககுத்ெலாககல 
த்சய்யபபட்டுள்்ளது.

தபலாய்யலான ்சலாட்சியஙக்்ள 
வ்சலாட்ன த்சய்ெ்ம, ்சதி 
த்சய்ெ்ம மறறும் தபலாய்யலான 
அறிக்கக்்ள ்சமரபபித்ெ்ம 
ஆகிய  குற்றச்்சலாட்டுகளின் 
கீழ், முன்னலாள் அ்மச்்சர 
்சம்பிகக மறறும் பிரதிவலாதிகள் 
இருவருககு எதிரலாக 
குற்றஞ்சுமத்ெபபட்டுள்்ளது.

இநெ வழககு வநற்்றயதினம் 
எடுத்துகதகலாள்்ளபபட்ட 
வபலாது, ெனது வ்ச்வ 
தபறுநருககு அர்சலாஙகப 
தபலாறுபபுகள் 
வழஙகபபட்டுள்்ளெலால, 
ெறவபலாது வழஙகபபட்டுள்்ள 
பயைத்ெ்ட்ய அடுத்ெ 
நீதிமன்்ற அமரவுவ்ர 
இ்டநிறுத்துமலாறு, பலாட்டலி 
எம்.பி ்சலாரபில ஆஜரலான 

்சட்டத்ெரணி ்சரத் ஜயமலான்ன, 
மன்றில வகலாரிநின்்றலார.

்சட்டமலா அதிபர ்சலாரபில 
ஆஜரலான பிரதி த்சலாலிசிட்டர 
தஜனரல திலிப பீரிஸ் இநெக 
வகலாரிக்கககு எதிரபபு 
தெரிவிககலாெ்ெயடுத்து, 
நீதிபதியலால  வமறகுறிபபிட்ட 
உத்ெரவு பி்றபபிககபபட்டது.

இநெ கலா்பபகுதியில 
்சம்பிகக ரைவகக எம்.
பி தவளிநலாடு த்சலவெறகு 
அனுமதி வழஙகுவெலாக 
அறிவித்ெ நீதிபதி, அவரது 
கடவுச்சீட்டு நீதிமன்்ற கலாவலில 
இருநெலால அெ்ன அவரிடம் 
ஒபப்டகக நடவடிக்க 
எடுககுமலாறு உத்ெரவிட்டலார.

வமலும், இது குறித்து 
குடிவரவு மறறும் 
குடியகலவு தி்ைகக்ள 
கட்டுபபலாட்டலா்ளருககு 
அறிவிககுமலாறு உத்ெரவிட்ட 
நீதிபதி வழக்க மலாரச் 20 ஆம் 
திகதிககு ஒத்தி்வத்ெலார.

இவெவவ்்ள, பலாட்டலி 
்சம்பிகக ரைவககவுககு 
எதிரலான தகலாழும்பு வமல 
நீதிமன்்ற வி்சலார்ைக்்ள 
இ்டநிறுத்தி உயரநீதிமன்்றம் 
ஏறதகனவவ இ்டககலா் 
உத்ெரவு பி்றபபித்துள்்ள்ம 
குறிபபிடத்ெககது.

பொட்டலியின் 
பயணத்த்டக்கு...

மஹிநெ நலாட்்ட விட்டுத் 
ெபபிவயலாட வவணடுதமன ஐககிய 
மககள் ்சகதியின் பலாரலாளுமன்்ற 
உறுபபினர ெரஷன ரலாஜகருைலா 
தெரிவித்ெலார.

எதிரககட்சி ெ்்வர அலுவ்கத்தில 
வநறறு (10) ந்டதபற்ற ஊடகவிய்லா்ளர 
்சநதிபபில அவர இெ்ன 
தெரிவித்ெலார, ரணில விககிரமசிஙக்வ 
ஜனலாதிபதியலாகக அவருககு வலாககளித்ெ 
134 பலாரலாளுமன்்ற உறுபபினரகளும் 
வெரெ்் ரணில நடத்ெககூடலாது 
என்்ற நிபநெ்ன விதித்துள்்ளலாரகள். 
எனினும் வெரெல நடத்ெபபடவில்் 
என்்றலால மககளுடன் இ்ைநது 
வீதிககு இ்றஙகுவவலாம். 
ஜனலாதிபதி ரணில விககிரமசிஙக 
ரலாஜபக ஷகக்்ளப பலாதுகலாபபவர 
என நலாம் கூறிய்ெ மஹிநெ 
ரலாஜபக ஷ ஏறறுகதகலாணடுள்்ளலார. 
அதுவபலா் ரலாஜபக ஷரகள் ரணி்்ப 
பலாதுகலாககி்றலாரகள் என்்றலார. 

கலாலிமுகத்திடலில வநறறு 
முன்தினம் (09) அ்மதியலான மு்்றயில 
வபலாரலாட்டம் முன்தனடுககபபட்டது. 
எனினும் இென்வபலாது தபலாலிஸலார 
வமலா்சமலாக நலாட்டு மககளுககு உள்்ள 
உரி்ம்ய மீறி வருவெலாகவும் 
தெரிவித்ெலார. ்சரவவெ்சத்தின் 
உெவிகள் கி்டகக வவணடிய 
ெருைத்தில அர்சலாஙகம் இபபடி 
நடநதுகதகலாள்வெலால நலாட்டு மககவ்ள 
அென் பிரதிப்்ன அனுபவிகக 
வவணடிய நி்் ஏறபடும் எனவும் 
தெரிவித்ெலார. 

 தமலாட்டுக கட்சியில 
இ்ைநதுகதகலாணடது 
மலாத்திரவம நலாட்டில 
நடநதுள்்ளெலாகவும் 
தெரிவித்ெலார. மலாகலாை்ச்ப 
வெரெலுககு வெ்வயலான 
புதிய ்சட்டஙக்்ள 
தகலாணடுவரபபவபலாவெலாகவும், 
பிரவெ்ச ்ச்ப, நகர 
்ச்பயின் உறுபபினரகள்  
எணணிக்கயில மலாற்றத்்ெ 
ஏறபடுத்ெபவபலாவெலாகவும், 
இென் ெ்்வரகளிடமுள்்ள 
அதிகலாரஙக்்ள குழுககளிடம் 
ஒபப்டககபவபலாவெலாகவும் 
ஜனலாதிபதி ரணில 
விககிரமசிஙக 

கூறியுள்்ளலார. வெரெ்்க 
கலா்நெலாழ்த்துவெறவக 
ஜனலாதிபதி இவவலாறு 
கூறியுள்்ளெலாகவும் அவர  
குற்றஞ்சுமத்தினலார. 

வெரெலுககலான 
்சட்டஙக்்ளக 
தகலாணடுவருவெலாகக கூறி 
வெரெ்்க கலா்நெலாழ்த்ெ 
முடியலாது.  உரிய வநரத்தில 
வெரெ்் நடத்ெ வவணடும். 
இது மககளுககுள்்ள 
அடிபப்ட எனவும், 
வெரெ்்க கலா்நெலாழ்த்தினலால 
உயரநீதிமன்்றத்துககு 
த்சலவவலாம் எனவும் 
தெரிவித்ெலார. 

கமொட்டுடன் ரணில்...

கலாபன் கு்்றபபு கூட்டுப 
தபலாறிமு்்ற்ய (JCM) 
அமு்லாககுவென்  மூ்ம்  
நலாட்டிறகு  கலாப்னக 
கு்்றககககூடிய முன்னணி 
தெலாழிலநுட்பம், புதிய 
உறபத்தி மு்்றகளின் 
அறிமுகம், அெறகலான 
நிரமலாைப பணிகள், 
இயநதிரஙகள், 
உபகரைஙகள் உள்ளிட்ட 
உள்கட்ட்மபபுக்்ள 
வமம்படுத்ெல ஆகியன 
கி்டபபது மறறுதமலாரு 
நன்்மயலாகும். 2016ஆம் 
ஆணடு த்சபதடம்பர 21 ஆம் 
திகதி  ்கச்்சலாத்திடபபட்ட 
கலா்நி்் மலாற்றம் 
தெலாடரபலான தபரிஸ் 
உடன்படிக்கககு இ்ங்க 
இைஙகியுள்்ளது. ஐககிய 
நலாடுகளின் கலா்நி்் 
மலாற்றம் தெலாடரபலான 
்சலா்சனத்திறக்மய 2021 
ஆம் ஆணடு ஜூ்் 
30 ஆம் திகதியன்று 
இ்ங்க, வெசிய அ்ளவில 
எரி்சகதி, தெலாழிலது்்ற, 
வபலாககுவரத்து, கழிவு 
முகலா்மத்துவம், 
விவ்சலாயம், கலாடு ஆகிய 
து்்றகளில பசு்ம இல் 
வலாயு தவளிவயற்றத்்ெக 
கு்்றபபெறகு ெனது 
பஙகளிப்பச் 
த்சலுத்துவெறகு 
உடன்பட்டுள்்ளது.

அெறக்மய, கலாபன் 

கு்்றபபு கூட்டுப 
தபலாறிமு்்ற்ய 
(JCM)  இ்ங்கயில 
ந்டமு்்றபபடுத்துவென் 
ஊடலாக  தபரிஸ் 
உடன்படிக்கயின் 
கீழ் உறுதியளித்துள்்ள 
இ்ககுக்்ள 
அ்டவெறகலான உ்க்ளலாவிய 
முயறசிககு  இ்ங்க  
பஙகளிககும்.

ஜபபலானுககும் 
இ்ங்கககும் இ்டயி்லான 
கலாபன் கு்்றபபு கூட்டுப 
தபலாறிமு்்ற்ய 
ந்டமு்்றபபடுத்துவெறகு 
தவளிவிவகலார அ்மச்சு 
மறறும் ்சட்டமலா 
அதிபர தி்ைகக்ளம் 
ஆகியவறறின் அனுமதி 
தப்றபபட்டுள்்ளதுடன் 
அது தெலாடரபலான 
அ்மச்்சர்வ அஙகீகலாரமும் 
கி்டத்துள்்ளது.

வமலும், 
இபதபலாறிமு்்ற்ய 
(JCM) இ்ங்கயில 
அமுலபடுத்தும்வபலாது, இது 
தெலாடரபலான திட்டஙகளுககு 
ஒபபுெல அளிபபெறகலாக 
இரு ெரபபின்ரயும் 
உள்்ளடககிய  ஒருஙகி்ைநெ 
குழு நிறுவபபடுவதுடன் 
அென் இ்ைத் ெ்்்ம 
பெவி்ய இ்ங்க மறறும் 
ஜபபலான் அர்சலாஙகஙகள் 
வகிககவுள்ள்்ள்ம 
குறிபபிடத்ெககது.  

ஜபபொனும் இலங்கயும்...

2011 ஆம் ஆணடு 
கலா்பபகுதியில, ்சதெலா்ச 
நிறுவனத்தின் ஊழியரக்்ள 
அரசியல த்சயறபலாடுகளுககுப 
பயன்படுத்தியென் மூ்ம் 
அரசுககு நஷடத்்ெ 
ஏறபடுத்தினர என்்ற 
குற்றச்்சலாட்டின் வபரில 
மூவருககு எதிரலாக இ்ஞ்்சம் 
அல்து ஊழல பறறிய 
்சலாத்துெலக்்ளப பு்னலாய்வு 
த்சய்யும்  ஆ்ைககுழுவினலால 
வழககு ெலாககல 
த்சய்யபபட்டது.

முன்னலாள் அ்மச்்சர 
வஜலான்ஸ்டன் தபரனலாணவடலா, 
்ஙகலா ்சதெலா்ச நிறுவனத்தின் 
முன்னலாள் ெ்்வர 
எரலாஜ் தபரனலாணவடலா 
மறறும் வஜலான்ஸ்டனின் 
பிரத்திவயக த்சய்லா்ளர ரலாஜ் 
தமலாஹிதீன் தமலாெமட் 
்சககீர ஆகிவயலாருககு 
எதிரலாகவவ வழககு ெலாககல 
த்சய்யபபட்டது.

இநெ வழககு வநற்்றயதினம் 
எடுத்துக தகலாள்்ளபபட்ட 

வபலாவெ அதிகுற்றபபத்திரம் 
பகிரபபட்டதுடன், நவம்பர 
1ஆம் திகதி்ய ்சலாட்சிய 
வி்சலார்ைககலான தினமலாக 
நீதிபதி நிரையித்ெலார.

குற்றம் ்சலாட்டபபட்ட 
மூவருககு எதிரலாகவும் இ்ஞ்்ச 
்சட்டத்தின் 70 ஆவது பிரிவின் 
கீழ் நலான்கு குற்றச்்சலாட்டுக்்ள 
முன்்வத்து இ்ஞ்்சம் அல்து 
ஊழல பறறிய ்சலாத்துெலக்்ளப 
பு்னலாய்வு த்சய்யும் 
ஆ்ைககுழு வழககுத் ெலாககல 
த்சய்துள்்ளது.

குறித்ெ கலா்பபகுதியில 
கூட்டு்றவு மறறும் உள்நலாட்டு 
வரத்ெக அ்மச்்சரலாக 
முெ்லாவது பிரெவலாதியலான 
வஜலான்ஸ்டன் தபரனலாணவடலா 
கட்மயலாறறிய வபலாது 
்சதெலா்ச ஊழியரக்்ள 
்சட்டவிவரலாெமலான மு்்றயில 
வெரெல பணிகளுககலாக 
ஈடுபடுத்தியெலாக ஆ்ைககுழு 
குற்றம் சுமத்தியுள்்ளது.

தஜொன்்ஸடனுக்கு...

கடநெ ஏபரல 09ஆம் 
திகதி முெல இடம்தபற்ற 
அர்சலாஙகத்ெககு எதிரலான 
வபலாரலாட்டத்துககு பஙகளிபபு 
த்சய்து உயிரநீத்ெவரக்்ள 
நி்னவுகூரும் வ்கயில 
வபலாரலாட்டகக்ள உறுபபினரகள், 
கலாலி முகத்திடலில வநறறு 
முன்தினம் (09) நடவடிக்க்ய 
ஏறபலாடு த்சய்திருநெனர.

அென் வபலாது ஐவர 
்கது த்சய்யபபட்ட 
நி்்யில, அதில ஒருவரலான 
16 வயது மலாைவன் 
விடுவிககபபட்டதுடன், 
ஏ்னய நலாலவரும் 
வகலாட்்ட தபலாலிஸலாரலால 
நீதிமன்்றத்தில ஆஜரபடுத்ெப 
பட்டவபலாது பி்ையில 
விடுவிககபபட்டனர.

இவெவவ்்ள, தகலாழும்பு 

கலாலி முகத்திடலில 
்சட்டத்ெரணிகள் மறறும் 
தெலாழிற்சஙகத்தினர இ்ைநது 
வநறறு (10) பிறபகல 
நடத்ெ திட்டமிட்டிருநெ 
எதிரபபு நடவடிக்கககு 
ெ்ட விதிககுமலாறு வகலாரி 
வகலாட்்ட தபலாலிஸலாரலால 
முன்்வககபபட்ட 
வகலாரிக்க்ய வகலாட்்ட 
நீெவலான் நிரலாகரித்ெலார.

அ்மதியலான மு்்றயில 
எதிரபபில ஈடுபடுவது மீ்றபபட 
முடியலாெ உரி்மயலாகும் என 
்சட்டத்ெரணிகள் மறறும் 
தெலாழிற்சஙகத்தினரின் 
உரி்மககலாக நீதிமன்்றத்தில 
ஆஜரலாகிய ்சட்டத்ெரணிகள் 
்சஙகத்தின் ெ்்வர ஜனலாதிபதி 
்சட்டத்ெரணி ்சலாலிய பீரிஸ் 
மன்றில சுட்டிககலாட்டினலார.  

கொலிமுகததிடல் தபொரொட்டம்:...

தி்்றச்வ்சரிககு சு்ம்ய ஏறபடுத்ெலாது 
இநெ  வவ்்த்திட்டத்துககு 
வெ்வயலான நிதி்யப தபறறுகதகலாள்்ள 
மலாறறுவழிக்்ள பின்பற்ற 
வவணடுதமனவும் அவர இென்வபலாது 
வமலும் தெரிவித்துள்்ளலார.

ஆசிய உட்கட்ட்மபபு வ்சதிகள், 
முெலீட்டு வஙகியின் நிதி உெவியின் கீழ் 
5 ஆயிரத்து 500 வீடுக்்ள நிரமலாணிகக 
வயலா்ச்ன முன்்வககபபட்டுள்்ளது. 
இதில 4 ஆயிரத்து 74 தெலாடரமலாடி 
வீடுக்்ள நிரமலாணிககும் பணிகள் 
தெலாடரநது முன்தனடுககபபடுவெலாகவும் 
அ்மச்்சர கூறியுள்்ளலார. 

சீனொவின்...

சரவஜன...
 திருத்ெஙகள் வமறதகலாள்்ள 

பபட்டுள்்ளன. ெறவபலா்ெய 
அரசிய்்மபபில மககளுககு 
நம்பிக்கயில்்யலா என்கி்றப பிரச்சி்ன 
இெனூடலாக எழுவெலாகவும் தெரிவித்ெலார.  
நல்லாட்சி அர்சலாஙகத்தின் கலா்த்தில 
நி்்றவவறறு அதிகலாரஙதகலாணட 
ஜனலாதிபதி மு்்ற நீககபபட்டது. 
இெனலால நலாட்டில அரலாஜக நி்் 
ஏறபட்டது எனவும் தெரிவித்ெலார.

இவவலா்றலான நி்்யில நலாட்டின் 
வெரெல மு்்றயில மலாற்றத்்ெ ஏறபடுத்ெ 
வவணடுதமன ஜனலாதிபதி ரணில 
விககிரமசிஙகக கூறியிருபபெலால, புதிய 
அரசிய்்மபபு தகலாணடுவருவெறகலான 
வநரம் வநதுள்்ளது என்்றலார. 
இவெவவ்்ள,  வெரெல மு்்றயில 
மலாற்றத்்ெ ஏறபடுத்துவெறகலாக ்சரவஜன 
வலாகதகடுப்ப ஜனலாதிபதி நடத்துவலாரலாக 
இருநெலால, புதிய அரசிய்்மபபு 
என இரணடுககும் ஒன்்றலாக ்சரவஜன 
வலாகதகடுபபு நடத்ெ வவணடும் எனவும் 
தெரிவித்ெலார. 

ஆகிய இருவர அடஙகிய அமரவு 
முன்னி்்யில மனு வநறறு (11) எடுத்துக 
தகலாள்்ளபபட்ட வபலாது, ்சட்டமலா அதிபர 
கலா் அவகலா்சம் வகலாரிய கலாரைத்ெலால, 
இன்்்றயதினம் பரிசீ்்னககு எடுத்துக 
தகலாள்்ள தீரமலானிககபபட்டது.

இநெ மனு்வ வநறறு (10) 
பரிசீ்்னககு எடுத்துக தகலாள்்ளவெறகு 
நீதியர்சரகள் குழலாம், கடநெ 6ஆம் 
திகதியன்று தீரமலானித்ெ வபலாதும் 
்சட்டமலா அதிபரின் வகலாரிக்கயலால, 
இன்று (11) பரிசீலிககபபடவுள்்ளது.

ஈஸ்டர ஞலாயிறு ெலாககுெலகள் 
தெலாடரபில ெலாககல த்சய்யபபட்ட 
ெனிபபட்ட மு்்றபபலாடு தெலாடரபில, 
ஒகவடலாபர 14ஆம் திகதி நீதிமன்றில 
ஆஜரலாகுமலாறு, முன்னலாள் ஜனலாதிபதி 
்மத்திரிபலா் சிறிவ்சனவுககு தகலாழும்பு 
வகலாட்்ட நீெவலான் நீதிமன்்றம் 
வநலாட்டீஸ் அனுபபியுள்்ளது.

தகலாழும்பு வகலாட்்ட நீெவலான் 
நீதிமன்்றத்ெலால த்சபதடம்பர மலாெம் 
16ஆம் திகதி பி்றபபிககபபட்ட 
வநலாட்டீஸ் உத்ெர்வ இரத்துச் 
த்சய்யுமலாறு முன்னலாள் ஜனலாதிபதி ெனது 
மனுவில வகலாரியுள்்ளலார.

ஈஸ்டர ஞலாயிறு ெலாககுெலகள் 
தெலாடரபலான ஏறகவிய்லாெ ்சலாட்சியஙகள் 
மறறும் த்சவிவழிச் ்சலாட்சியஙக்்ள 
கருத்திறதகலாணடு நீதிமன்றில 
ஆஜரலாகுமலாறு நீெவலான் வநலாட்டீஸ் 
பி்றபபித்துள்்ளெலாகவும் ெனது 
விருபபுரி்ம அதிகலாரத்்ெ ்சரியலாகப 
பயன்படுத்ெ வகலாட்்ட நீெவலான் 
ெவறிவிட்டலார என்றும் ெனது மனுவில 
சுட்டிககலாட்டியுள்்ளலார.

தகலாழும்பு வகலாட்்ட நீெவலான் 
வநலாட்டீஸ் பி்றபபிககும் முன்னர, 
ெனியலார ஒருவரினலால ெலாககல 
த்சய்யபபட்ட மு்்றபபலாட்டின் ்சட்டத் 
வெ்வக்்ள நீதித்து்்ற்சலார ரீதியில 
மதிபபீடு த்சய்ய ெவறியுள்்ளெலாகவும் 
குறிபபிட்டுள்்ளலார. 

்மததிரியின் மனு...
இ்ங்க இென்வபலாது  

பைபபரிமலாற்ற திட்டஙகளுககு 
நவீன கட்டை மு்்றக்்ள 
பின்பற்ற வவணடும் எனவும் 
வலியுறுத்தியுள்்ளது. வமலும், 
நடுத்ெர மறறும் நீணட 
கலா்த்திறகு, இ்ங்கயலானது 
நிதி ரீதியலாக நி்்யலான மறறும் 
உள்்ளடககிய ்சமூக கலாபபுறுதி, 
முதிவயலார பரலாமரிபபு மு்்றககு 
மலா்ற வவணடும். அவெவபலால 
இ்ங்கயும் அென் உறபத்தி 
திட்டஙக்்ள வலுபபடுத்ெ 
வவணடும்.  

அதிகரித்து வரும் கடன் 
பலாதிபபுகள்,  ப்வீனமலான 
வபலாட்டித்தி்றன், ப் 
ஆணடுக்ளலாக அபலாயகரமலான 
கடன் வலாஙகுெல,  வமலா்சமலான 
நிதி மறறும் பைவியல 
தகலாள்்க வெரவுகள், 
ப்வீனமலான நிரவலாகத்துடன், 
ெலாஙக முடியலாெ கடன் 
மறறும் கடு்மயலான 
தகலாடுபபனவு தநருககடிககு 
வலால;வழிவகுத்துள்்ளெலாகவும் 
உ்க வஙகி தெரிவித்துள்்ளது.  

கட்ட்மபபு சீரதிருத்த...

மஹிந்த 
நொட்டிலிருநது...



�	பா.நிர�ாஸ்

ப�ோரோட்டத்தில் 
உயிரிழந்தவர்களை 
்கோலிமு்கத்தி்டலில் 
பேற்றுமுன்தினம் (09) 
அளைதியோ்க நிளனவுக்கூர, 
ப�ோரோட்டக்்கோரர்கள் 
முயன்்றனர. எனினும், 
இ்தன்ப�ோது 
ப�ோரோட்டக்்கோரர்களை 
அங்கிருநது அப்பு்றப்�டுத்்த 
ப�ோலிஸோர ே்டவடிக்ள்க 
எடுத்்த்தோல், 
்கோலிமு்கத்தி்டலுக்கு 
்தங்்கைது பிள்ளை்களு்டன் 
வநதிருந்தவர்களையும் 
ப�ோலிஸோர பிள்ளை்களு்டன் 
இழுத்துச் பென்றிருந்தனர.

இச்ெம்�வத்்தோல் 
�ோதிக்்கப்�ட்ட ஒருவயது 
குழநள்த, பேடி ரிட்ஜபவ 
ளவத்தியெோளேயில் பேற்று 
(09)  அனுைதிக்்கப்�டடுள்ைது. 

குழநள்தக்கு எந்தவி்தைோன 
�ோதிப்பு்களும் இல்ளே என 
ளவத்தியெோளேத் ்த்கவல்்கள் 
ப்தரிவிப்�ப்தோடு, சிகிச்ளெ்கள் 

நிள்றவள்டநதுள்ை்தோ்கவும் 
குழநள்த ேேைோ்க இருப்�்தோல் 
வீடடுக்கு அளழத்துச் பெல்ே 
முடியுபைன ளவத்தியர்கள் 
ப்தரிவித்துள்ைனர.

எனினும், ப�ோலிஸோர 
இழுத்துச் பென்்றதில் 
குழநள்தயின் பின்பு்றத்தில் 
அடி�டடு நீேநி்றைோகி 
இருப்�்தோ்க குழநள்தயின் ்தோய் 
ப்தரிவிக்கி்றோர. இ்தனோல், 
ளவத்தியெோளேயில் 24 
ைணித்தியோேம் ்தங்கியிருநது 
சிகிச்ளெ ப�ற்றுக்ப்கோள்ைவும் 
தீரைோனித்துள்ைோர.

எவவோ்றோயினும், “எனது 
குழநள்தக்கு ஏற்�ட்ட 
இச்ெம்�வம் இேங்ள்கயில் 
இனி பவப்றந்த குழநள்தக்கும் 
ஏற்�்டக்கூ்டோது. எனபவ 
ப�ோலிஸோரின் இந்த 
பைோெைோன பெயலுக்கு 
எதிரோ்க, இேங்ள்க ைனி்த 
உரிளை்கள் ஆளைக்குழுவில் 
முள்றயிடுபவன்” எனவும் 
குழநள்தயின் ்தோய் 
்தமிழ்மிரருக்குக் கூறினோர.

“எனது குழந்தைக்கு 
அடிபட்டுள்ளது”

அரசியேளைப்புக்்கோன 
22ஆவது திருத்்தச் 
ெட்டமூேம் ப்தோ்டரபில் 
�ோரோளுைன்்ற ப�ண் 
உறுப்பினர்களின் ஒன்றியம், 
�ோலின ெைத்துவம் ைற்றும் 
ெமூ்க உள்ை்டக்்கக் (GESI) 
்கண்பைோட்டத்தில் 
்கேநதுளரயோ்டபேோன்ள்ற 
அண்ளையில் (06) 
�ோரோளுைன்்றத்தில் 
ே்டத்தியது. �ோரோளுைன்்ற 
ப�ண் உறுப்பினர்களின் 
ஒன்றியத்தின் ்தளேவர 
�ோரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர சு்தரஷினி 
ப�ரனோண்ப்டோபுள்பை 
்தளேளையில் ே்டந்த 
ஒன்றியத்தின் கூட்டத்தில், 
இந்தக் ்கேநதுளரயோ்டல் 
இ்டம்ப�ற்்றது. 
ெட்டமூேத்தின் 
முக்கிய வி்டயங்்களை 
சுடடிக்்கோடடும் 
அப்தபவளை, 
அரசியேளைப்புப் 
ப�ரளவயில் ப�ண்்கள் 
பிரதிநிதித்துவத்ள்த 
உறுதிப்�டுத்துவ்தற்்கோன 
எந்தபவோர ஒதுக்கீடும் 
(ஒதுக்்கப்�ட்ட 

அல்ேது ஏளனய 
வள்கயில்) திருத்்தத்்தோல் 
வழங்்கப்�்டவில்ளே 
என்றும் �ோலின 
ெைத்துவம் ைற்றும் 
ெமூ்க உள்ை்டக்்கத்ள்த 
உறுதிப்�டுத்தும் 
வள்கயிேோன ஏற்�ோடு்கள் 
ெட்டமூேத்தில் 
உள்வோங்்கப்�்டவில்ளே 
என்றும் ஒன்றியத்தின் 
்கருத்்தோ்க இருந்தது.

அ்தற்்களைய, 
ஆளைக்குழுக்்கள் 
ைற்றும் அரசியேளைப்புப் 
ப�ரளவ உள்ளிட்ட 
தீரைோனபைடுக்கும் 
நிறுவனங்்களுக்கு 
ப�ண்்களை உள்வோங்்க 
அனுைதிக்கும் 
வள்கயிேோன ஒதுக்கீடள்ட 
அரசியேளைப்பில் 
பெரத்து ெட்டமூேம் 
திருத்்தப்�்டபவண்டும் 
என்�து ஒன்றியத்தின் 
்கருத்்தோ்க இருந்தது. 

ெ�ோேோய்கர அல்ேது 
பிரதி ெ�ோேோய்கர 
�்தவிக்கு ப�ண் 
�ோரோளுைன்்ற உறுப்பினளர 
நியமிப்�்தற்கும் இங்கு 

�ரிநதுளரக்்கப்�ட்டது.
ப�ண்்களுக்்கோன ெை 

உரிளைக்குத் ்த்டங்்கேோ்க 
உள்ை ்தனியோர ெட்டங்்கள் 
உள்ளிட்ட �ளழய 
ெட்டங்்களை 16 ஆம் 
உறுப்புளரயின் கீழ் 
ப�ணுவ்தோல் ஏற்�டும் 
்கடடுப்�ோடு்களுக்கு 
அப்�ோல் அரசியேளைப்பின் 
அடிப்�ள்ட உரிளை்கள் 
அத்தியோயத்தில் 
விபெ்டைோ்க 12 ஆம் 
உறுப்புளர அளைவள்த 
உறுதிப்�டுத்தும் 
வள்கயில் 16 ஆம் 
உறுப்புளர திருத்்தப்�்ட 
ே்டவடிக்ள்க எடுக்்கப்�்ட 
பவண்டும் என்றும் இங்கு 
�ரிநதுளரக்்கப்�ட்டது. 
�ோரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர்கைோன  ்தே்தோ 
அத்துப்கோரே,  பரோஹிணி 
விபேரத்ன, ரஜி்கோ 
விக்கிரைசிங்்க,  ைஞ்சுைோ 
திஸோேோயக்்க ைற்றும் ப்தசிய 
ேனேோய்க நிறுவனத்தின் 
(NDI) பிரதிநிதி்கள் 
இந்தக் கூட்டத்தில் 
்கேநதுப்கோண்்டனர.

22ஆவது திருத்தச் சட்டமூலத்்த

பாலின சமத்துவம், சமூக உள்ளடகக 
கண்ணாடடத்தில் ஆய்வு இேங்ள்க ்தற்ப�ோது 

எதிரப்கோள்ளும் ப�ோருைோ்தோர 
பேருக்்கடி ைற்றும் அரசியல் 
ெோர ெமூ்க பிரச்சிளன்கள் 
்கோரைைோ்க, ைக்்கள் 
�ோரிய ைன அழுத்்தத்திற்கு 
உள்ைோகியுள்ை்தோ்கவும், 
ேோடடில் ஏற்�டடுள்ை 
பேருக்்கடி நிளேக்கு 
ைத்தியில் 05 மு்தல் 15 
ெ்தவீ்தைோபனோர ைனேேம் 
�ோதிக்்கப்�டடுள்ை்தோ்க 
்கரோப்பிடடிய ப�ோ்தனோ 
ளவத்தியெோளேயின் 
ளவத்திய நிபுைர ரூமி பர�ன் 
ப்தரிவித்துள்ைோர. 

அளனவரினதும் உை 
ேேளன பைம்�டுத்துவப்த 

பிரோநதியத்திற்்கோன 
முன்னுரிளை வி்டயம் என்்ற 
ப்தோனிப்ப�ோருளில் இம்முள்ற 
ெரவப்தெ உைேே தினம் 
அனுஷ்டிக்்கப்�டுகி்றது. 
அ்தற்்களைய, ப்தசிய ரீதியில் 
உைேே பைம்�ோடடிற்்கோன 
சிே பவளேத்திட்டங்்கள் 
பேற்று (10) ஏற்�ோடு 
பெய்யப்�டடிருந்தன.

இந்த பேருக்்கடியோன ்கோே 
்கட்டத்தில் இேங்ள்கயில் 
உள்ை �ே குடும்� 
உறுப்பினர்களின் ைனேேம் 
குள்றநதுள்ை்தோ்க ‘பெவ ்த 
சில்டரன்’ ே்டத்திய விளரவோன 
ப்தளவ்கள் ைதிப்பீடடு 
ஆய்வில் ப்தரியவநதுள்ைது.

5-10 ச்தவீ்தமான�ார்
மனநலம் பாதிககபபடடுள்ளனர் 

அரெோங்்கத்துக்கு எதிரோன 
ப�ோரோட்டங்்களில் உயிரிழந்தவர்களை, 
்கோலிமு்கத்தி்டலில் அளைதியோன 
முள்றயில் நிளனவுக்கூர 
முயன்்றவர்களி்டம் ப�ோலிஸோர பேற்று 
(09) பைோெைோ்க ே்டநதுப்கோண்்ட  
ெம்�வம்  ப்தோ்டரபில், இேங்ள்கயில் 
ைனி்த உரிளை்கள் ஆளைக்குழுவில் 
முள்றப்�ோடு பெய்யப்�டடுள்ைது.

இேங்ள்க இைம் ஊ்ட்கவியேோைர்கள் 
ெங்்கம், ப�ோலிஸோருக்கு 
எதிரோ்க இந்த முள்றப்�ோடள்ட 
பெய்துள்ைது. பிள்ளை்களு்டன் 
்கோலிமு்கத்தி்டலில் அளைதியோன 
முள்றயில் ப�ோரோட்டங்்களை 
முன்பனடுத்திருந்தவர்களி்டம் 
ப�ோலிஸோர ்கடுளையோ்க 
ே்டநதுப்கோண்டு, அவர்கைது ைனி்த 
உரிளை்களை மீறியுள்ை்தோ்கவும் 
அச்ெங்்கம் குற்்றஞ்சுைத்தியுள்ைது. 
பைலும், இச்ெம்�வத்தில் ஈடு�ட்ட உயர 
அதி்கோரி்கள் ப்தோ்டரபில், ்த்கவல்்களை 
வழங்்க பவண்டுபைன ப�ோதுைக்்களி்டம் 
இேங்ள்க இைம் ஊ்ட்கவியேோைர்கள் 
ெங்்கம் ப்கோரிக்ள்க விடுத்துள்ைது.

ப�ாலிஸார் குறிதது 
இ்ளம் ஊடகவியலா்ளர் 
சஙகம் முறைபபாடு

�	பா.நிர�ாஸ்

அரசியேளைப்புக்கு 
ப�ோதுைோனைவு  
பிைோஸ்டர்கள் 
ஒட்டப்�டடுவிட்ட்தோ்கத் 
ப்தரிவிக்கும் ஸ்ரீ ேங்்கோ 
ப�ோதுேன ப�ரமுனவின் 
�ோரோளுைன்்ற உறுப்பினர 
பரோஹி்த அப�குைவர்தன, 
22ஆவது திருத்்தச் ெட்டம் 
எனக்கூறி பிைோஸ்டர்களை 
ஒடடுவ்தற்குப் �திேோ்க, 
புதிய அரசியேளைப்ள�க் 
ப்கோண்டுவர 
பவண்டுபைனவும் 
ப்தரிவித்்தோர.

ஸ்ரீ ேங்்கோ  ப�ோதுேன 
ப�ரமுனவின் 
்தளேளைய்கத்தில் 
பேற்று (10) ேள்டப�ற்்ற 
ஊ்ட்கவியேோைர 
ெநதிப்பில் ்கேநதுப்கோண்டு 
்கருத்து ப்தரிவித்்த 
அவர,  ்களுத்துள்றயில் 
இ்டம்ப�ற்்ற 
பைோடடுக் ்கடசியின் 
ைோேோடள்டப் �ோரத்து 
சிே ்கடசித் ்தளேவர்கள் 
ைண்பைண்பைய் 
�ட்ட �ோம்புப�ோல் 
துள்ளித்துடிக்கி்றோர்கள். 

்களுத்துள்றக் கூட்டத்துக்கு 
ைக்்களை �ேவந்தைோ்க ேோம் 
அளழத்துவரவில்ளே. 

்களுத்துள்றயில் 
ேள்டப�ற்்ற கூட்டம் 
பெயற்ள்கயோனது என 
முன்னோள் ேனோதி�தி 
ளைத்திரி�ோே சிறிபென 
விைரசித்துள்ைோர. எனினும் 
ளைத்திரி பைோடடுக் 
்கடசியின் ஊ்டோ்கபவ 
�ோரோளுைன்்றத்துக்கு 
வந்தோர என்�ள்த 
நிளனவில்ப்கோள்ை 
பவண்டும். ரோே�க் ஷர்கள் 

மீதுள்ை �யத்ள்தப் 
ப�ோக்கிக்ப்கோள்ளுங்்கள். 

ப்தர்தல் முள்றயில் 
ைோற்்றத்ள்த ஏற்�டுத்்த 
பவண்டுபைன ேனோதி�தி 
ரணில் விக்கிரைசிங்்க 
கூறுகி்றோர. அ்தளன ேோம் 
ஏற்றுக்ப்கோள்கிப்றோம். 
இப்தபவளை, 
அரசியேளைப்பு 
திருத்்தங்்கள் ஊ்டோ்க 
அதிைவோன பிைோஸ்டர்கள் 
ஒட்டப்�டடுள்ைன. 
22, 23 என ஒருேோள் 
எண்ணிக்ள்கயில் ப்கோள்ை 
முடியோ்தைவு திருத்்தங்்கள் 
ப்கோண்டுவரப்�்டேோம் 
எனவும் ப்தரிவித்்தோர.

முன்னோள் ேனோதி�தி 
ப்கோட்டோ�ய ரோே�க் ஷ 
ஆடசிக்கு வரும்ப�ோது, 
புதிய அரசியேளைப்ள�க் 
ப்கோண்டுவரப் ப�ோவ்தோ்கக் 
கூறினோர. எனபவ, 
அரசியேளைப்பில் 
திருத்்தங்்களை  
பைற்ப்கோள்ைோது, புதிய 
அரசியேளைப்ள�க் 
ப்கோண்டுவருவ்தற்்கோன 
பேரம் வநதுவிட்ட்தோ்கவும் 
ப்தரிவித்்தோர.

22ஆவது திருத்தம் னவண்டாம்:

புதிய அரசியல்ைப்ப 
க�ொண்டுவர வவண்டும்

ேனோதி�தி ரணில் 
விக்கிரைசிங்்களவ ‘பிளை 
முறி திரு்டன்’ என 
ேல்ேோடசி அரெோங்்கத்தின்  
்கோேத்திலிருநப்த 
அளழத்்த ரோே�க் ஷர்கள், 
்தற்ப�ோது அவருக்குப் 
பு்கழ் �ோடிவருகின்்றனர 
எனவும் முடிந்தோல் 
ப்தர்தளே ே்டத்தி, ைக்்களின் 
முடிளவப் �ோரக்குைோறு 
ேனோதி�தி ்தளேளையிேோன 
அரெோங்்கத்தி்டம் 
ப்கோருவ்தோ்கவும்  எதிரக்்கடசித் 
்தளேவர ெஜித் பிபரை்தோஸ  
ப்தரிவித்்தோர.

ஐக்கிய ைக்்கள் ெக்தியின் 
ப்தல்ப்தனிய ப்தர்தல் ப்தோகுதிக் 
கூட்டத்தில் பேற்று முன்தினம் 
(8) உளரயோற்றும் ப�ோப்த 
பைற்்கண்்டவோறு ப்தரிவித்்தோர.

ேம் ேோடள்ட அழித்்த, 
ேோடள்ட வங்குபரோத்்தள்டயச் 
பெய்்த, ேம் ேோடள்ட 
பிச்ளெக்்கோர ேோ்டோ்க 
ைோற்றிய இந்த ரோே�க் ஷ 
கும்�ல், மீண்டும் ஆடசிளய 
ள்கப்�ற்்ற இன்பனோரு  
ெந்தரப்�ம் வழங்்கக் கூ்டோது 
எனவும், அவவோறு ே்டந்தோல் 
ேோடு மீண்டும்  அழிளவ 
பேோக்கிச் பெல்வள்த ்தடுக்்க 
முடியோது எனவும் ப்தரிவித்்த 
எதிரக்்கடசி ்தளேவர, 

ைக்்கள் �டும் துன்�ங்்களை 
உைரநது,ைக்்களின் 
பிரச்சிளன்களுக்குப் �தில் 
பெோல்லும் ்தற்ப�ோதுள்ை 
ஒபர ைோற்று அணி ஐக்கிய 
ைக்்கள் ெக்தி என்�்தோல் 
ப்தர்தளே ே்டத்தி ைக்்கள் 
அபிப்பிரோயத்ள்தப் 
�ோரக்குைோறும் அவர 
ப்கோரிக்ள்க விடுத்்தோர.

ப்கோட்டோ�ய 
முன்பனடுத்துச் பெல்லும் 
பவளேத்திட்டத்திற்கு 
ஆ்தரவளிக்்க பவண்டும் 
என ைஹிந்த ரோே�க் ஷ 
முன்ளனய கூட்டங்்களில் 
கூறினோலும்,்க்டந்த ்கோேங்்களில் 
இேடெக்்கைக்்கோன ைக்்கள் 

ஒன்று திரண்டு, ேனோதி�தி 
ப்கோட்டோ�ய ரோே�க் ஷவின் 
்கழுத்ள்தப் பிடித்து ேோடள்ட 
விடடும் துரத்தினோர்கள். 
முன்னர ரணிளேத் திடடிய 
ைஹிந்தர்கள் ்தற்ப�ோது ரணிளே 
பு்கழ் �ோடுகின்்றனர. 

ேனோதி�தி ்தளேளையிேோன 
்தற்ப�ோள்தய அரெோங்்கம் 
ைக்்களுக்கு �யநது புதிய 
ெட்டங்்களை ப்கோண்டு 
வருகின்்றது. அந்தச் 
ெட்டங்்கள் ஊ்டோ்க 
புனரவோழ்வுப் �ணிய்கத்ள்த 
நிறுவி,அ்தன் மூேம் 
ப�ோரோடிய இளைஞர்களை 
சிள்றயில் அள்டத்து, அரெ 
மிபேச்ெத்்தனத்்தோல் அ்டக்கி 
ஒடுக்்க முயல்கின்்றனர. 

அந்தப் புனரவோழ்வு 
�ணிய்க ெட்டங்்கள் 
ைற்றும் ஒழுங்குமுள்ற்களை 
உ்டனடியோ்கத் திரும்�ப் 
ப�்ற பவண்டும். அது 
அரசியேளைப்புக்கும் ைனி்த 
உரிளை்களுக்கும்  எதிரோனது. 
இவவோ்றோன ெட்டவிபரோ்த 
பவளேத்திட்டங்்களைக் 
ப்கோண்டு வநது 
ேோடள்ட அழிக்்க 
இ்டைளிக்்கப்�்டைோட்டோது 
எனவும் எதிர்கடசித் ்தளேவர 
ப்தரிவித்்தோர.

அவவோப்ற, 

�யங்்கரவோ்த ்தள்டச் 
ெட்டம்,ெட்ட விபரோ்தைோ்க 
�யன்�டுத்்தப்�டடு 
ைக்்களின் ேனேோய்க ரீதியோன 
இயல்பு வோழ்ளவ அழிக்்க 
�யன்�டுத்்தப்�டுகி்றது எனவும், 
இ்தற்்கோன உரிளை அரசுக்கு 
இல்ளே என்றும், இந்தச் 
ெட்டத்ள்தப் �யன்�டுத்திக் 
ப்கோண்டு அரெோங்்கம் 
பிக்கு்களைக் கூ்ட சிள்றயில் 
அள்டத்துள்ை்தோ்கவும் 
ைக்்களின் துயரங்்களுக்்கோ்கவும் 
ேனேோய்க உரிளை்களுக்்கோ்கவும் 
ப�ோரோடிய இளைஞர்களை 
சிள்றயில் அள்டத்்த்தன் 
மூேம், அவர்களின் 
ேனேோய்க உரிளை்கள் 
மீ்றப்�டடுள்ை்தோ்கவும் அவர 
ப்தரிவித்்தோர.

ரணிறல திடடிய மஹிந்தர்கள 
இன்று ரணில் புகழ் பாடுகின்ைனர்

அரசாங்கம் 
மக்களுககு பயந்து 
புதிய சட்டங்களை 

க்காண்டு வருகின்றது. 
அந்்தச் சட்டங்கள் ஊ்டா்க, 
பபாராடிய இளைஞர்களை 
சிள்றயில் அள்டத்து, அரச 
மிபேச்சத்்தனத்்தால் அ்டககி 
ஒடுக்க முயல்கின்றனர. 
இந்்தப் புனரவாழ்வு பணிய்க 
சட்டங்க்களை உ்டனடியா்கத் 
திரும்பப் கப்ற பவண்டும். அது 
அரசியேளமப்புககும் மனி்த 
உரிளம்களுககும்  எதிரானது 

புதி்தோ்க ஸ்தோபிக்்கப்�ட்ட 
ப்தசிய ப�ரளவயின் 
அங்்கத்்தவர்களில் அதி்க 
ப�ண் பிரதிநிதித்துவத்ள்தப் 
ப�ற்றுக்ப்கோடுக்குைோறு 
ப்கோரிக்ள்க விடுத்து 
�ோரோளுைன்்ற ப�ண் 
உறுப்பினர்களின் 
ஒன்றியம் ெ�ோேோய்கருக்குக் 
்கடி்தபைோன்ள்ற 
ள்கயளித்துள்ைது.

�ோரோளுைன்்ற ப�ண் 
உறுப்பினர்களின் 
ஒன்றியத்தின் ்தளேவர 
�ோரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர சு்தரஷினி 
ப�ரனோண்ப்டோபுள்பை, 
ெ�ோேோய்கர  ைஹிந்த யோப்�ோ 
அப�வர்தனவி்டம் இந்தக் 
்கடி்தத்ள்த வியோழக்கிழளை 
(06) ள்கயளித்்தோர. 
ப்தசிய ப�ரளவளய 
ஸ்தோபிப்�்தற்்கோன 

பிபரரளைக்கு அளைய 
இதுவளர உரிய 35 
அங்்கத்்தவர்களின் 
எண்ணிக்ள்கயில் 28 
ப�ரின் ப�யர்கள் 
குறிப்பி்டப்�டடுள்ைது்டன் 
இதில் உள்ை்டப்�டடுள்ை 
ப�ண் உறுப்பினர  
�வித்ரோ வன்னிஆரச்சி 
ஆவோர. எனபவ, ப்தசிய 

ப�ரளவயின் ஏளனய 
அங்்கத்்தவர்களை ப�யர 
குறிப்பிடும் ப�ோது 
ப�ண் �ோரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர்களுக்கு 
ெந்தரப்�த்ள்த வழங்குைோறு 
ப�ண் உறுப்பினர்களின் 
ஒன்றியம் இந்தக் ்கடித்்தம் 
மூேம் ப்கோரிக்ள்க 
விடுத்துள்ைது.

ன்தசிய ன�ர்வயில் 

பபண பிரதிநிதித்துவத்ற்த 
அதிகரிகக ்வணடும்
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மன�ோவுடன் இணைந்து
செயற்படத் தயோர்
்க்டந்த ஆடசிக் 

்கோேத்தில்  ள்கது 
பெய்யப்� 
டடிருந்தப�ோது,  

்தமிழ் ள்கதி்களு்டபனபய 
சிள்றச்ெோளேயில் ்தோன் 
இருந்த்தோ்கத் ப்தரிவித்துள்ை 
�ோரோளுைன்்ற உறுப்பினர 
ேோைல் ரோே�க் ஷ, ்தமிழ் 
அரசியல் ள்கதி்களின் விடு்தளே 
ப்தோ்டரபில் �ோரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர ைபனோ ்கபைெனு்டன் 
இளைநது பெயற்�்டத் ்தயோர 
எனவும் அறிவித்துள்ைோர. 
ரோே�க் ஷ ஆடசி வந்தவு்டன், 

அரசியல் ள்கதி்களை விடு்தளே 
பெய்வது ப்தோ்டரபில் முன்னோள் 
நீதி அளைச்ெர அலி ெப்ரியு்டன் 
2020ஆம் ஆண்டு மு்தல் ்கவனம் 
பெலுத்தி வருகிப்றன். 

அரெோங்்கத்துக்கு 
எதிரோன பெயற்�ோடு்களில் 
ஈடு�ட்டவர்கபை �யங்்கரவோ்தத் 
்தள்டச் ெட்டத்தின் கீழ் 
ள்கது பெய்யப்�டடு ்தடுத்து 
ளவக்்கப்�டடுள்ைனர. 
எனினும், 30 வரு்டங்்களுக்குப் 
பின்னர �யங்்கரவோ்தத் ்தள்டச் 
ெட்டத்தின் ஏற்�ோடு்களுக்கு 
அளைய ஆபேோெளனக் 

குழுபவோன்று ்க்டந்த ்கோேங்்களில் 
ஏற்�டுத்்தப்�ட்டளை 
ப்தோ்டரபில் இ்தன்ப�ோது ேோைல் 
சுடடிக்்கோடடினோர.

இ்தனூ்டோ்க 81 ள்கதி்கள் 
விடு்தளே பெய்யப்�டடுள்ைனர.  
எனினும் ேோங்்கள் 2 
வரு்டங்்களுக்குள்பைபய 
81 ள்கதி்களை விடு்தளே 
பெய்திருந்தோலும், ேல்ேோடசி 
அரெோங்்கத்தின் ்கோேத்தில் 
(2015 - 2019) 5 வரு்டங்்களில் 
பவறும் 96 ள்கதி்கபை விடு்தளே 
பெய்யப்�டடிருந்த்தோ்கவும் 
ப்தரிவித்்தோர.
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�	வா. கிருஸ்ாஐ.நாவில் 
இலங்கைக்கு 
எதிரான 
பிரரர்ை்ை 
நி்ைரேற்றினால் 

மட்டுமரபாதாது, இலங்கையில் 
பு்ரரைாடிப் ரபாயுள்ள 
இனப்பிரச்சி்னக்கு நிரநதர 
தீர்வு, தமிழ் மக்கைளின் அரசிைல் 
அபிலா்ைகை்்ளப் பூர்த்தி 
செயைக்கூடிை ே்கையில் 
ெர்ேரதெத்திடம இருநது கி்டக்கை 
ரேண்டும என மட்டக்கை்ளப்பு 
மாேட்ட தமிழ் ரதசிை 
கூட்ட்மப்பு பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர் ரகைாவிநதன் 
கைருைாகைரம சதரிவித்தார்.

உழேர்கை்்ள நி்னவு கூரும 
ே்கையில் மட்டக்கை்ளப்பு, 
மண்மு்ன சதன் எருவில் 
பற்று கைளுோஞ்சிக்குடி பிரரதெ 
செைலகை பிரிவுக்குட்பட்ட 
எருவில் பிரரதெத்தில் உழேர் 
சி்ல ரநற்றுமுன்தினம (09) 
திைநது்ேக்கைப்பட்டது.

எருவில் இ்்ளஞர் கைழகைம, 
உதைநிலா கை்லக்கைழகைம, 
கைண்ைகி வி்்ளைாட்டுக்கைழகைம 
இ்ைநது இநத உழேர் 
சி்ல்ை சகைாமபுச்ெநதியில் 
நிர்மாணித்துள்ளனர். இதன் 
திைப்பு விழா, கைண்ைகி 
வி்்ளைாட்டுக்கைழகை த்லேரும 
மண்மு்ன சதன் எருவில் பற்று 
பிரரதெ ெ்ப உறுப்பினருமான 
இ.ரேணுராஜ் த்ல்மயில் 

ந்டசபற்ைது.
இநநிகைழ்வில், பாராளுமன்ை 

உறுப்பினர்கை்ளான ரகைாவிநதன் 
கைருைாகைரன்,  இரா. ொைக்கிைன் 
ஆகிரைார் பிரதம அதிதிகை்ளாகைவும 
மண்மு்ன சதன்எருவில் பற்று 
பிரரதெெ்ப தவிொ்ளர் ஞா. 
ரைாகைநாதன் சிைப்பு அதிதிைாகைவும 
கைலநதுசகைாண்டனர்.  இதன்ரபாது 
கைருத்து சதரிவித்த கைருைாகைரம 
எம.பி ரமலும கூறிைதாேது: 

உண்்மயில் ஒரு கிராமம 
முன்ரனை ரேண்டுமானால் அநதக் 
கிராமத்தில் உள்ள இ்்ளஞர்கைள 
துடிப்புடன் செைற்பட ரேண்டும. 
அவோறு செைற்பட்டால் மட்டும 
ரபாதாது; ஒற்றும்மயுடன் 
செைற்பட ரேண்டும. அநத 
ே்கையில், இக்கிராமத்தில் 
வி்்ளைாட்டுக் கைழகைம, 
கை்லக்கைழகைம, இ்்ளஞர் கைழகைம 
ஆகிை மூன்றும இ்ைநது, 
ஒற்று்மயுடன் செைற்படுேது 
ரதெத்துக்கு முன்னுதாரைமாகை 
உள்ளது.

இன்்ைை இநதப் சபாரு்ளாதார 
நி்லக்கு, சுதநதிரத்தின் 
பின்னர் ஆட்சி பீடம ஏறிை 
அ்னத்து ஆட்சிைா்ளர்கைளுரம 
கைாரைமாேர். 1956 ஆம ஆண்டு 
சிஙகை்ளம மட்டும ெட்டத்்த 
சகைாண்டு ேநது, எம்ம அடக்கி 
ஒடுக்கிைதால் அஹிம்ெ 
ேழிப் ரபாராட்டம ஆயுதப் 
ரபாராட்டமாகை மாற்ைம்டநதது.

ஆயுதப் ரபாராட்டத்்த 
அடக்குேதற்கைாகை ரே.ஆர் 
சேைேர்தனா, “ரபார் 

என்ைால் ரபார்; ெமாதானம 
என்ைால் ெமாதானம” 
என்ை அ்ைகூேலுடன், 
எமது ரபாராட்டத்்த 
அடக்குேதற்கைாகை, கூடுதலான 
நிதி்ை ோரி இ்ைத்ததுதான் 
இன்்ைை சபாரு்ளாதார 
நி்லக்கைான அடித்த்ளமாகும.

உண்்மைான அதிகைாரப் 
பரேலாக்கைத்துடன் மாகைாைெ்ப 
இைஙகுமாகை இருநதால், 
சதால்சபாருள தி்ைக்கை்ளத்தின் 
ஊடாகை அறிவிக்கைப்படும எமது 
கைாணிகைள, எமது புராதன 
சின்னஙகைள என்பேற்்ை 
பாதுகைாக்கை முடியும.

தமிழ் ரதசிை கூட்ட்மப்பு 
தான் உரி்ம்ை சபறுேதற்கைாகை, 
இராேதநதிர ரீதியில் 
ெர்ேரதெத்்த இன்று அணுகிக் 
சகைாண்டிருக்கின்ைார்கைள. 
எஙகை்ளது ரகைாரிக்்கைக்கு இைஙகி 
தான் ஐக்கிை நாடுகைளின் மனித 
உரி்மகைள ஆ்ைைகைத்தின் 
பிரரர்ைக்கு 193 நாடுகைளில் 
37 அனுெர்ை ேழஙகி 
இருக்கின்ைார்கைள, 20 நாடுகைளின் 
ஆதரவுடன் அநத பிரரர்ை 
நி்ைரேறி இருக்கின்ைது. இது 
நி்ைரேறி இருநதால் மாத்திரம 
ரபாதாது, பு்ரரைாடிப் 
ரபாயுள்ள இனப்பிரச்சி்னக்கு 
நிரநதர தீர்வு, ெர்ேரதெத்திடம 
இருநது கி்டக்கை ரேண்டும.

ெர்ேரதெம எமது 
பிரச்சி்னகை்்ள கைேனத்தில் 
சகைாள்ள ரேண்டுமானால் நாஙகைள 
பலமாகை இருக்கை ரேண்டும. 

நிரந்தரமான தீர்வு 
சர்்வத்தசத்திடம் இருநது 
கிடடக்க த்வண்டும் 

ஐ.நாவில் பிரேேணைணை 
நிணைரேற்றினால் மட்டுமரபாதாது; 

�	வி.ரி சகாதேவராஜா

மட்டக்கை்ளப்பு, கைல்லடி 
இராமகிருஷை மிைன் சிறுேர் இல்ல 
சபாது முகைா்மைா்ளர் ஸ்ரீமத் சுோமி 
தக்ஷைானநத ஜீ மகைராஜ்,   நான்கு 
ேருட கைால ஜீே ரெ்ே்ை முடித்துக் 
சகைாண்டு ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (16) 
இநதிைா திருமபுகின்ைார்.

அேரது அர்ப்பணிப்பான ரெ்ே்ை 
பாராட்டி ேழிைனுப்பும பிரிைாவி்ட 
்ேபேம ெனிக்கிழ்ம (15) கைல்லடி, 
இராமகிருஷை மிைன் சிறுேர் 
இல்லத்தில்  ந்டசபைவுள்ளது. 

இரதரே்்ள, கைல்லடி 
இராமகிருஷை மிைன் சிறுேர் இல்ல  
புதிை முகைா்மைா்ளராகை  இதுே்ர  
உதவிப் சபாது முகைா்மைா்ளராகை 
ரெ்ேைாற்றிை ஸ்ரீமத் சுோமி 
நீலமாதோனநதா ஜீ மகைராஜ்  
நிைமிக்கைப்பட்டிருக்கின்ைார் .

 அரதரே்்ள, இநதிைாவில் 
இருநது மட்டக்கை்ளப்புக்கு ேரும 
சுோமி சுரர்ச்சிதானநதஜி கைல்லடி 
இராமகிருஷை மிைன் சிறுேர் 
இல்ல உதவி முகைா்மைா்ளராகை 
பணிபுரிைவுள்ளார். 

பிரியாவிடை

�	எம்.எஸ.எம்  ஹனீபா

ெமமாநது்ை கைல்வி 
ேலைத்துக்கு உட்பட்ட 
ர�ாலிகுரைாஸ் மகைா 
வித்திைாலைத்தின் 
அதிபர் அருட்ெரகைாதரி 
எம. சிறிைபுஸ்பம, 
சிைநத அதிபராகை 
சதரிவு செயைப்பட்டு 
பாராட்டப்பட்டுள்ளார்.

விைாழக்கிழ்ம (06) 
கைல்வி அ்மச்சில், கைல்வி 
அ்மச்ெர் சுசில் பிரரமெநதிர 
த்ல்மயில் இவ ்ேபேம 
ந்டசபற்ைது.

2020, 2021 ஆம 
ஆண்டுகைளில் சகைாவிட் 
-19 சபருநசதாற்று 

கைாலகைட்டத்தில், சிைநத கைற்ைல் 
கைற்பித்தல் செைற்பாடுகை்்ள 
சதாடர்ச்சிைாகை 
ந்டமு்ைப்படுத்திைதன் 
கைாரைத்தால், அேரது 
ரெ்ே்ைப் பாராட்டி, 
விருது ேழஙகி 
சகைௌரவிக்கைப்பட்டார்.

சிறந்த அதிபரா்க க்கௌர்வம்

சபருமரபாகைப் 
பயிர்ச்செய்கை ஆரமபக் 
கூட்டம, மண்மு்ன ரமற்கு 
ேவுைதீவில் ரநற்று (10) 
ந்டசபற்ைது.

உன்னிச்்ெ, சிறிை 
நீர்ப்பாெனத் திட்டஙகைள 
சதாடர்பில் இதன்ரபாது 
அதிகை்ளவில் அேதானம 
செலுத்தப்பட்டிருநதது. 
எனினும, இன்்ைை குறித்த 
கூட்டத்்த  அரெ தரப்பு 

நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கைள 
புைக்கைணித்திருநத்ம 
சபரும விமர்ெனஙகை்்ள 
ரதாற்றுவித்துள்ளது.

இநதநி்லயில், 
இதுசதாடர்பாகை தமிழ்த் 
ரதசிை கூட்ட்மப்பின் 
மட்டக்கை்ளப்பு மாேட்ட 
நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் 
இரா.ொைக்கிைனும 
கைடும விமர்ெனஙகை்்ள 
சேளியிட்டுள்ளார்.

உன்னிசணசை, சிறிை நீர்பபாசைனத் 
திட்்டங்கள்:
கூடடத்ட்தப் புறக்கணித்்த 
ஆளும் ்தரப்பு எம்.பிக்கள் 

�	எம்.எஸ.எம் ஹனீபா

அமபா்ை மாேட்டத்தில், 
செப்சடமபர் மாதம நுகைர்ரோர் 
பாதுகைாப்புச் ெட்டத்்த மீறி, 
விைாபார நடேடிக்்கைகைளில் 
ஈடுபட்டு ேநத 91 ேர்த்தகைர்கைளுக்கு 
நீதிமன்ைஙகை்ளால் 04 இலட்ெத்து 
84 ஆயிரத்து 500 ரூபாய 
அபராதம விதிக்கைப்பட்டுள்ளதாகை, 
பாே்னைா்ளர் அலுேல்கைள 
அதிகைார ெ்பயின் அமபா்ை 
மாேட்ட புலனாயவு 
உத்திரைாகைத்தர் ரகை.எம.ஏ. றிஸ்லி 
ரநற்று (10) சதரிவித்தார்.

நுகைர்ரோர் செயத 
மு்ைப்பாட்்ட அடுத்து, 
மாேட்ட செைலா்ளர் ரே.எம.ஏ 
டக்்ளஸின் ஆரலாெ்னக்கை்மை, 
பாே்னைா்ளர் அலுேல்கைள 

அதிகைார ெ்பயின் 
மாேட்ட சபாறுப்பதிகைாரி 
எஸ்.என்.எம ொலிை 
பண்டார த்ல்மயில், 
சுற்றி ே்்ளப்புகை்்ள 
பாே்னைா்ளர் 
அலுேல்கைள அதிகைார 
ெ்பயின் புலனாயவு 
உத்திரைாகைத்தர்கைள 
ரமற்சகைாண்டார்கைள. 

அமபா்ை,சதஹிைத்தக்கைண்டி, 
அக்கை்ரப்பற்று, சபாத்துவில், 
கைல்மு்ன, ெமமாநது்ை 
ஆகிை நீதிமன்ைஙகைளின் 
நிைாைாதிக்கைத்துக்கு 
உட்பட்ட பிரரதெஙகைளில் 
ரமற்சகைாள்ளப்பட்ட 
71 சுற்றிே்்ளப்புகைளில், 
நீதிமன்ைஙகைளில் தாக்கைல் 
செயைப்பட்ட 97 ேழக்குகைளில் 91 

ேர்த்தகைர்கைளிடம அபராதம 
விதிக்கைப்பட்டுள்ளரதாடு, 
ஏ்னை ேர்த்தகைர்கைளுக்கு 
அ்ழப்பா்ை 
விடுக்கைப்பட்டுள்ளது. 

கைட்டுப்பாட்டு 
வி்லயி்ன விட 
கூடுதல் வி்லக்கு 
சபாருட்கை்்ள விற்ப்ன 

செயத்ம, வி்லப்பட்டிை்ல 
கைாட்சிப்படுத்தா்ம, கைாலேதிைான 
சபாருட்கைள, தரமற்ை 
சபாருட்கை்்ள விற்ப்ன செயது 
நுகைர்ரோ்ர ஏமாற்றுதல், மின் 
உபகைரைஙகைளுக்கைான கைட்டுறுதிக் 
கைாலத்்த ேழஙகைா்ம ரபான்ை 
நடேடிக்்கைகைளில் ஈடுபட்ட 
ேர்த்தகைர்கைளுக்கு எதிராகைவும 
நீதிமன்றில் ேழக்குத் தாக்கைல் 
செயததாகைவும கூறினார். 

நு்கரரோர பாது்கா்பபுச சைட்்டத்ணத மீறிை

91 வர்த்தகரகளிைம் அபரா்தம்

�	சுப்பிரமணியம் பாஸகரன்

தி்ைக்கை்ளஙகைளுக்கு 
சொநதமான ஒதுக்கீட்டு 
பிரரதெஙகை்்ள 
ஆக்கிரமித்து,   
இமமு்ை 

பயிர்ச்செய்கை  
ரமற்சகைாள்ளப்படுமாகை இருநதால், 
அேற்்ை அழிப்பதற்கைான 
தீர்மானம நி்ைரேற்ைப்பட்டு 
உள்ளது என கிளிசநாச்சி மாேட்ட 
செைலா்ளர் ரூபேதி ரகைதீஸ்ேரன் 
சதரிவித்துள்ள்ளார். 

இவோண்டு, 
இர்ைமடுக்கு்ளத்தின் கீழான 
சபருமரபாகை செய்கை சதாடர்பில் 
கைருத்து சதரிவிக்கும ரபாரத,  அேர் 
ரமற்கைண்டோறு சதரிவித்தார். 
சதாடர்நது அேர் கூறிைதாேது: 

இநதப் ரபாகைத்தின் 
ரபாது, 70 ெதவீதமான 
இரொைனப் பெ்்ளகை்்ள 
ேழஙகுேதற்கைான நடேடிக்்கைகைள 

ரமற்சகைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
அரதரநரம, ரெதனப் 
பெ்்ளகை்்ளயும  விேொயிகைள 
பைன்படுத்திக் சகைாள்ள ரேண்டும.                                                                                                                                      

விேொை அ்மப்புகை்்ள பதிவு 
செயகின்ை அதிகைாரம, கைமநல 
ரெ்ே  தி்ைக்கை்ளத்துக்ரகை 
உரித்தானது. அத்துடன் 
நிதி செலவிடுதல், நிதிகை்்ள 

்கைைாளுதல்,  ்ேப்பிலிடுதல் 
ரபான்ைேற்்ைக் கைண்கைாணிக்கின்ை 
சபாறுப்பும கைமநல ரெ்ே 
தி்ைக்கை்ளத்துக்ரகை உள்ளது.

விேொை அ்மக்கைளின் 
நிதி ரமாெடிகைள சதாடர்பில், 
விேொயிகைளிடமிருநது 
ஏரா்ளமான மு்ைப்பாடுகைள 
கி்டக்கைப்சபற்று இருக்கின்ைன. 
அதற்கை்மோகை நடேடிக்்கைகைள 
ரமற்சகைாள்ளப்படும. 

கைடநத ரபாகைத்தில்  பல்ரேறு 
சிரமஙகைள, இடர்பாடுகைள இருநதன. 
அதாேது, ரெதன உரஙகை்்ள 
பைன்படுத்திை்மைால் உற்பத்தி 
கு்ைநதுள்ள்த   அேதானிக்கை 
கூடிைதாகை உள்ளது. இமமு்ை  
தி்ைக்கை்ளஙகைளுக்கு சொநதமான 
ஒதுக்கீட்டு பிரரதெஙகை்்ள 
ஆக்கிரமித்து, பயிர் செய்கை  
ரமற்சகைாள்ளப்படுமாகை இருநதால் 
அேற்்ை அழிப்பதற்கைான 
தீர்மானம நி்ைரேற்ைப்பட்டுள்ளது 
என்றும  சதரிவித்துள்ள்ளார். 

ஒதுக்கீட்டு பிேரதசைங்கணை ஆக்கிேமித்து பயிர்சையதால்

அழிக்கப்படும் 

யாழ்பபாணம், ்தனங்கிள்பபு ஸ்ரீ முருகன் 
சனசமூக நிடைய்ததின் ஏறபாட்டில், முதியயார 
தின நிகழவும் முதியயார ககௌரவி்பபும் யேறறு 
முன்தினம் (09) ேடைகபற்றது.
 ஸ்ரீ முருகன் சன சமூக நிடைய ்தடைவர 
தி. விமை்தாஸ் ்தடைடமயில் ேடைகபற்ற 
நிகழவில், ோைாளுமன்்ற உறு்பபினர எம்.ஏ 
சுமந்திரன், வைமாகாண சடப முன்னாள் 
உறு்பபினர யகசவன் சயந்்தன், சாவகசயசரி 
பிரய்தச கசயைக நிரவாக உ்ததியயாக்த்தர 
கெயந்தி கெயசீைன் உட்பை பைரும் கைந்து 
ககாண்டிருந்்தனர.

நி்தரசன் வியனா்த

முதிய�ோர் 
க�ௌரவிப்பு...

�	எம். ற�ாசாந்த் 

ைாழ்ப்பாைம, பருத்தித்து்ை 
மீனேர்கை்ளால் 14 சுைா மீன்கைள 
ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (09) 
பிடிக்கைப்பட்டுள்ளன. குறித்த 14 சுைா 
மீன்கைளும சுமார் இரண்டாயிரம கிரலா 
கிராமுக்கும அதிகைம எனவும, அேற்றின் 
சபறுமதி சுமார் 19 இலட்ெத்துக்கு 
அதிகைம எனவும அ்ே சகைாழுமபுக்கு 
ஏற்றுமதி செயைப்பட்டது எனவும 
சதரிவிக்கைப்பட்டது.

19 இலடசம் ரூபாய் 
கபறுமதியான சுறாக்கள் 

�	றசந்தூரன் பிரதீபன்

ைாழ்ப்பாைம, ரகைாப்பாய பகுதியில் 
ரபா்த ஊசி மருநதுகைளுடன் இரண்டு 
ரபர் ்கைது செயைப்பட்டுள்ளதாகை ைாழ். 
மாேட்ட விரெட குற்ைத்தடுப்பு சபாலிஸார் 
சதரிவித்தனர்.

்கைது செயைப்பட்ட இரண்டு ெநரதகை 
நபர்கைளும ரகைாப்பாய, அரெடி பகுதிகை்்ளச் 
ரெர்நத 28 ேைது்டை நபர்கைள எனத் 
சதரிைேருகிைது. சபாலிஸ் பரிரொதகைர் 
ரமனனுக்கு கி்டக்கைப்சபற்ை தகைேலுக்கு 
அ்மை, ெநரதகை நபர்கைள ரகைாப்பாய 
பகுதியில் ்ேத்து ்கைது செயைப்பட்டனர்.

இேர்கைளிடமிருநது 10 சிறின்ஷ, 
இரண்டு கிராம ஐஸ் ரபா்தப்சபாருள, 
ஒன்ை்ர கிராம ச�ரராயின் என்பன 
்கைப்பற்ைப்பட்டுள்ளன.

யபாட்த ஊசி 
மருந்துகளுைன் 
இருவர டகது

�	நிேரசன் வித�ாத்

ொேகைச்ரெரி ஆதார ்ேத்திைொ்லக்கைான 
விபத்து மற்றும அேெர சிகிச்்ெ பிரிவு, புதிதாகை 
அ்மக்கைப்பட்ட மூன்று மாடிக் கைட்டடத்தில் ரநற்று 
(10), ேடக்கு மாகைாை பிரதம செைலர் எஸ்.எம 
ெமன்பநதுலரெனோல் திைநது ்ேக்கைப்பட்டது.  

ொேகைச்ரெரி ஆதார ்ேத்திைொ்லயின் 
அத்திைட்ெகைர் ்ேத்திை கைலாநிதி சி. குமரரேள 
த்ல்மயில் ந்டசபற்ை நிகைழ்வில், ைாழ். 
மாேட்ட சுகைாதார ரெ்ேகைள பணிப்பா்ளர்  ஆ. 
ரகைதீஸ்ேரன், ைாழ். ரபாதனா ்ேத்திைொ்ல 
பணிப்பா்ளர் த. ெத்திைமூர்த்தி உட்பட பலரும கைலநது 
சகைாண்டிருநதனர்.

சைாே்கசரசைரி ஆதாே ணேத்திைசைாணைக்கு 

புதிய மூன்று மாடிக ்கடடடம் 



நிர்வாகமே 
ப�வாறுப்பு

�	ம�ொம�ொ�ட் ஆஸிக்

 தெல்ெோட்டை பிர்ெச தசயலக 
பிரிவுக்கு உட்படடை தெடி்ேன 
கிரோெத்தின் நு்ைவுப் ்போ்ெ, 
பிர்ெச ெக்களின் நிதி உெவியுடைன் 
தசப்்பனிடைப்்படடு, திறந்து்ைக்கும் 
நிகழ்வு, ்ேற்று முன்தினம் (09)  
ே்டைத்பற்றது. 
 இவ் விைோவில பிரெெ அதிதியோக 

அநுரோெபுரம் ெோைடடை ஐக்கிய ெக்கள் 
சக்தியின் ்போரோளுென்ற உறுப்பினர் 
இஷோக் றே்ெோன் கலந்துதகோணடைதுடைன், 
வி்ஷடை அதிதியோக குருேோகல ்்போ ெனோ 
்ைத்தியசோ்லயின் ்ைத்திய நிபுணர் 
ஷோபி சிேோப்தீன் கலந்துதகோணடைோர். 
தெடி்ேன கிரோெத்தின் நீணடை 

கோல கு்றப்்போடைோக கோணப்்படடை 
இந்ெ நு்ைவுப்்போ்ெ, கிரோெ 
ெக்களின் நிதி ்பஙகளிப்பில திறந்து 
்ைக்கப்்படடுள்்ள்ெ குறிப்பிடைத்ெக்கது.

மக்களின் நிதி உதவியில் 
அமமக்கப்பட்ட
நுழைவுப்பாழை திறந்து 
ழைக்கப்ட்டது

�	என்.ஆரொச்சி

யடடியோந்்ெோட்டை 
்ெர்ெல தெோகுதியில 
மிகவும் பின்ெஙகிய  
அெனோைல கிரோமிய 
்ைத்தியசோ்லக்கு, 
சப்ரகமுை ெோகோண 
ஆளுேர் டிக்கிரி 
தகோப்்்பகடுை திடீர் 
விஜயம் ்ெற்தகோணடைோர்.
ெற்்்போது குறித்ெ 

்ைத்தியசோ்லயில 
இரணடு ்ைத்தியர்களும் 
ெோதி ஒருைரும், ்பணியோ்ளர் 
அலுைலகத்தில ேோலைரும்  
கடை்ெயோற்றுகின்றனர்.
ஒ்ர ்ேரத்தில 

10 ்ேோயோ்ளர்கள் 
ெஙகியிருந்து சிகிச்ச 
த்பறுைெற்கோன ைசதிகள் 
இந்ெ ்ைத்தியசோ்லயில 
கோணப்்படடைோலும் 
்ைத்தியர்களுக்கோன 

உத்தி்யோகபூர்ை 
வீடுகள் ்செெ்டைந்து  
கோணப்்படுகின்றன.
இந்ெநி்லயில 

்ைத்தியசோ்லக்கு 
திடீர் விஜயம் 
்ெற்தகோணடை சப்ரகமுை 
ெோகோண ஆளுேர் 
டிக்கிரி தகோப்்பகடுை, 
்ைத்தியரின் 
உத்தி்யோகபூர்ை 
வீட்டை வி்ரைோக 

புனர்ெத்து, ்ைத்திய்ர 
நிரந்ெரெோக  குறித்ெ 
்ைத்தியசோ்லயில 24 
ெணி்ேரம் ்ச்ையில 
இ்ணப்்பெற்கும் 
ெோதியர் இருைர் ெற்றும் 
்பணிப்்போ்ளர் ச்்பக்கு 
்ெலும் இருை்ர 
நியமிக்குெோறும்  ்ககோ்ல 
ெோைடடை சுகோெோர 
்ச்ை ்பணிப்்போ்ளருக்கு 
ஆ்லோச்ன ைைஙகினோர்.

அமனாவல மவத்தியசாமல ததா்டர்பில்

சப்ர்கமுை மபா்கபாண 
ஆளுநர் அக்கழற

�	எம்.கிருஸ்ொ

1996 - 1997ஆம் 
ஆணடுகளில  நியெனம் 
த்பற்ற ஆசிரியர்களின் 25ஆம் 
ஆணடு பூர்த்தி தைள்ளி விைோ  
நிகழ்வு, ேடடைன்- சோரெோ 
ெேோல ெணடை்பத்தில  ்ேற்று 
முன்தினம் (09) ே்டைத்பற்றது.
இந்நிகழ்வில,  எஸ்.

முரளிெரன் (கலவிப் 
்பணிப்்போ்ளர், த்பருந்்ெோடடைப் 
்போடைசோ்லகள் 
அபிவிருத்திப்பிரிவு) 
பிரெெ அதிதியோகக் 
கலந்துதகோணடைதுடைன், 
ேடடைன் ைலயக் 
கலவிப்்பணிப்்போ்ளர் ஏ.ஆர். 
சத்தி்யந்திரோ சிறப்பு 
அதிதியோகவும் ெத்திய 
ெோகோண ்ெலதிக கலவிப் 
்பணிப்்போ்ளர் பி.ஸ்ரீெரன் 
தகௌரை அதிதியோகவும்  
கலந்துதகோணடைோர்.
ெ்லயக த்பருந்்ெோடடைப் 

்போடைசோ்லகளுக்தகன 
ைைஙகப்்படடை ஆசிரிய 
நியெனஙகளில 
96/97 ஆணடுகளில 
ைைஙகப்்படடை இந்நியெனம் 
முக்கியெோனதெோன்று என்்ப்ெ 
ெ்லயகக் கலவி ை்ளர்சசியில 
இைர்க்ளது ்பஙகளிப்பு குறித்ெ 
ெரவுகள் மூலம் அறிந்து 
தகோள்்ளலோம்.
்பல்ைறு 

்போடைத்து்றகளுக்கும் 
நியெனம் த்பற்ற இைர்கள் 
ஊடைோக த்பருந்்ெோடடைப் 
்போடைசோ்லகள் புதிய 
வீச்சோடு ்பயணித்து 
்பரீட்சப் த்பறு்்பறுகளிலும் 
கலவி அ்டைவுகளிலும் 
அ்சவியக்கத்்ெ ஏற்்படுத்தி 
ைருகின்றது.
குறிப்்போக இந்ெ 

நியெனெோரிகளில ்பலர் 
ெெது ெ்க்ெக்்ளோடு, 
ஆற்றல, அனு்பைம், ஆளு்ெ 

என்்பைற்றோல ்பெவி உயர்வு 
த்பற்று, கலவிப்்பணி 
ஆற்றி ைருகின்ற்ெயும் 
குறிப்பிடைத்ெக்கது.
அதி்பர்க்ளோக, ஆசிரிய 

ஆ்லோசகர்க்ளோக, உெவி 
கலவிப் ்பணிப்்போ்ளர்க்ளோக, 
்கோடடை கலவிப்்பணிப் 

்போ்ளர்க்ளோக, ஆசிரிய 
ஆ்லோசகர்க்ளோக, 
விரிவு்ரயோ்ளர்க்ளோக என 
்பல்ைறு ்பெவி நி்லகளில 
்பணியோற்றி ைருகின்ற்ெயும் 
இஙகு சுடடிக்கோடடைத்ெக்கது.

�	கேதீஸ

நுைதரலியோ ேகருக்குள் 
பிர்ைசிக்கும் ைோகனஙகள் அ்னத்தும் 
்ேற்்றய தினம் (10) ்சோெ்னக்கு 
உட்படுத்ெப்்படடைன.
ஏற்தகன்ை,  ைோகன பு்கப் 

்பரி்சோெ்ன்ய ்ெற்தகோணடைனைோ 
என்்ப்ெச ்பரி்சோதித்து, அந்ெ 
ைோகனஙகளில  பு்க தைளி்யற்றம்  
எவ்ைோறு உள்்ளது என்்ப்ெக் 
கணடைறிைெற்கோக,  நுைதரலியோ 
த்போலிஸோர், ெத்திய சுற்றோடைல அதிகோர 
ச்்ப ெற்றும் நுைதரலியோ ்ெோடடைோர் 
தி்ணக்க்ளம் இ்ணந்து ைோகனஙக்்ள 
்பரி்சோதிக்கும்  ேடைைடிக்்க்ய 
முன்தனடுத்ென.
இென்்்போது,  ைோகனஙகளின் பு்க 

்பரி்சோெ்ன ்ெற்தகோள்்ளப்்படடு 
சோரதிகளுக்கு விழிப்புணர்வூடடைல 
தசயயப்்படடைதுடைன், ைோகனஙகளில 
கோணப்்படடை  கு்ற்போடுக்்ள 
சரிதசயைெற்கு உரிய அறிவுறுத்ெலகளும் 
ைைஙகப்்படடைன. 
இதில  நுைதரலியோ த்போலிஸ் 

நி்லய  பிரெோன த்போலிஸ் ்பரி்சோெகர் 
பி்ரெலோல தேடடியோரோசசி ெற்றும் 
த்போலிஸ் அதிகோரிகள் குழு, ெத்திய 
சுற்றோடைல அதிகோர ச்்ப, நுைதரலியோ 
்ெோடடைோர் ்பரி்சோெகர் ஆகி்யோர் 
இ்ணந்திருந்ெனர்.

நுவதெலியா ந்கருககுள் 
நுமைநத

வாகனஙகள் 
ச�ாதனன

96/97ஆம் ஆண்டு்களில்

ஆசிரிய நியமனம் ப்றறைர்்களின்   
பைௌ்ளிவிைபா பூர்த்தி

சிங்கபூர் நபாடடின் ம்கபா இழைஞர் ப்ௌத்ை 
சங்கத்ைபால் இலஙழ்கககு இ்ரண்டு பில்லியன் 
ரூ்பாய் ப்றுமதியபான நிைபா்ரணப ப்பாருட்கள் 
நன்ப்கபாழ்டயபா்க ைைங்கப்டடுள்ைைபா்க ்கலபாநிதி 
்க்ரபைடடியன குண்ரைன தை்ரர் பைரிவித்ைபார்.
த்க்கபாழல மபாைட்ட பி்ரபைனபா ்பா்டசபாழல்களுககு 
தைழையபான உ்்க்ரணப ப்பாருட்கள் ைைஙகி 
ழைககும் நி்கழ்வு த்க்கபாழல மபாைட்ட பசயல்கத்தின் 
த்கடத்பார் கூ்டத்தில் இ்டம்ப்றறத்பாதை அைர் 
இவைபாறு பைரிவித்ைபார்.
தமற்டி நிைபா்ரணப ப்பாருட்கள், ஜனபாதி்தியின் 
பசயலபாைர் சமன் ஏக்கநபாயக்கவி்டம் 
ழ்கயளிக்கப்ட்டன.   (சிைபாணி ஸ்ரீ)

ப�ௌத்த சங்கததின் உ்தவி

இ்ரத்தினபுரி இந்து ஸையம் தசை்க சங்கத்ைபால் ஏற்பாடு 
பசய்யப்டடிருந்ை விஜய ைசமி விைபா, ்கபாைத்ழை 
ப்கடடியபாபைன்ன சிைபாநந்ைபா வித்தியபாலயத்தில் தநறறு 
முன்தினம் (09) நழ்டப்றறது.
்கபாைத்ழை, யபாயின்ன சந்தியில் இருந்து ஆ்ரம்்மபாகிய   
ஊர்ைலம்,  ப்கடடியபாபைன்ன சிைபாநந்ைபா 
வித்தியபாலயத்ழை  பசன்றழ்டந்ைழைத் பைபா்டர்ந்து, விஜய 
ைசமி விைபா இ்டம்ப்றறது.
இந்நி்கழ்வில், இ்ரத்தினபுரி மபாைட்ட இந்து ஸையம் 
தசை்க சங்கத்தின் உறுபபினர்்கள், ைர்த்ை்கர்்கள் உட்்ட 
ப்ருந்தி்ரைபாதனபார் ்கலந்து ப்கபாண்்டனர்.  (சிைபாணி ஸ்ரீ)

விஜய ்தசமி விழா

இலஙழ்க தசைபா சர்ைதைச அறக்கட்டழை 
ஊ்டபா்க, தசைபா அபமரிக்கபா நிதியுைவியு்டன்  
ைலைபாக்கழலப பி்ரதைசத்தில்  ப்ண் 
ைழலழமத்துைம் ஏறறு ந்டத்தும் பைரிவு 
பசய்யப்ட்ட  30 குடும்்ங்களுககு 
உலருணவு ப்பாதி்கள் ைைங்கப்ட்டன. 

(பி. த்கதீஸ)

உலருணவு ப�ாருட்கள் 
வழங்கப�ட்டன

2022 ஆம் ஆண்டின் அகில இலஙழ்க ைமிழ் பமபாழி 
தினத்பாடடியில், மபா்கபாண மட்டத்தில் 4ஆம்  பிரிவு 
்கவிழையபாக்க த்பாடடியில், ஹட்டன் ்கல்வி ைலயம் 
்கஙத்கைத்ை ைமிழ் வித்தியபாலய மபாணைன் பி. அருள்்ரபாஜ் 
இ்ரண்்டபாம்  இ்டத்ழைபப்றறு, ்பா்டசபாழலககு ப்ருழம 
தசர்த்துள்ைது்டன், 15 ்கல்வி ைலயங்களுககு இழ்டயிலபான 
பிரிவு 04 ்கடடுழ்ர ஆக்கபத்பாடடியில் ஹட்டன் ்டங்கல் ைமிழ் 
வித்தியபாலய மபாணவி ்ரபா. ப்கௌசல்யபா மூன்றபாம் இ்டத்ழைப 
ப்றறு ்பா்டசபாழலககு ப்ருழம தசர்த்துள்ைபார். 

(எம். கிருஸணபா)

இரண்டு பவற்றி்கள்
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்பச்ற, 
கனைதரலல 
்ெோடடைத்தில 
்ெோடடை 

நிர்ைோகத்தின் 
கைனக்கு்றைோலும் 
அழுத்ெத்ெோலும்  
்ெோடடைத் தெோழிலோளி 
ெரணெ்டைந்ெ்ெ 
குறித்து, இ.தெோ.
கோ ெ்லைர் தசந்தில 
தெோணடைெோன் ைன்்ெயோக 
கணடித்துள்்ளோர். 
உயிரிைந்ெ 

தெோழிலோளியின் 
ெரணத்துக்கு நியோயெோன 
தீர்வு எடடைப்்படும் ை்ர, 
பூெவுடைல  அடைக்கம் 
தசயயப்்படைெோடடைோது என 
தசந்தில தெோணடைெோன் 
த்பருந்்ெோடடை 
நிறுைனத்திற்கு 
தெரிவித்துள்்ளதுடைன், 
இந்ெச சம்்பைம் குறித்து 
த்போலிஸ் கடு்ெயோன 
ேடைைடிக்்க எடுக்கோெ 
்படசத்தில,  ்பச்றயில 
்்போரோடடைம் தைடிக்கும் 
என எசசரித்துள்்ளோர்.
இ்ெ்ை்்ள, ்ேற்று 

முன்தினம் (09) மின்சோரம் 
ெோக்கி உயிரிைந்ெ 
தெோழிலோளியின் 

ெரணத்துக்கு ்ெோடடை 
நிர்ைோக்ெ த்போறுப்்்பற்க 
்ைணடும் எனத் 
தெரிவித்துள்்ள ்பது்்ள 
ெோைடடை ்போரோளுென்ற 
உறுப்பினர் ைடி்ைல 
சு்ரஸ்,  உயிரிைந்ெ 
்ெோடடைத் தெோழிலோளியின் 
குடும்்பத்துக்கு நியோயம் 
கி்டைக்கப் த்பற ்ைணடும்  
என்றோர்.
இத்ெ்கய அசெந்ெ 

நி்ல்ெ தெோடைர்ந்து 
ே்டைத்பறோெல இருக்க, 
த்பருந்்ெோடடை அ்ெசசின் 
கீழ் இயஙகுகின்ற 
த்பருந்்ெோடடை  
முகோ்ெத்துை 
கணகோணிப்பு பிரிவு,  
்ெோடடை நிர்ைோகஙகளின் 
தசயற்்போடுகள் தெோடைர்பில 
கணகோணிப்பு தசயெல 
்ைணடும் என்றோர்.

 இசசம்்பைம் 
தெோடைர்பில, த்போலிஸோர்  
்பக்கசசோர்்பற்ற 
விசோர்ண்ய 
்ெற்தகோணடு, 
கடு்ெயோன ேடைைடிக்்க 
எடுக்க ்ைணடும்.  
அப்்போவி தெோழிலோளியின் 
ெரணத்திற்கு நியோயம் 
கி்டைக்கும்ை்ர 
்்போரோடடைம் தெோடைரும் 
என்றும் தெரிவித்துள்்ளோர்.
்பச்ற, கனைரலல 

்ெோடடைத்தில E.G.K 
பிரிவில ்ெோடடை 
தெோழிற்சோ்லயில 
தெோழில புரியும் 24 
ையது்டைய க்ணசமூர்த்தி 
என்ற இ்்ளஞர்,  ்ெோடடை 
அதிகோரியின் வீடடில நீர் 
குைோய திருத்துைெற்கோக 
தசன்ற ்ை்்ள மின்சோரம் 
ெோக்கி ்பரிெோ்பெோக 
உயிரிைந்ெோர். 

்கனவெல்ல ததாழிலாளியின் மெணத்துககு 

அரசியல் தலைல�ேள் ேண்டனம்; பூதவு்டல் அ்டக்ேம் 
மெயயப்ப்டொது என ஆகேெம்

தைசிய சமபாைபானப 
த்்ரழையின் 
அனுச்ரழணயு்டன், ்துழை 
மபாைட்ட சர்ைமை குழுககூட்டம் 
்துழை ரிைழசட கித்ரண்ட 
விடுதியில் தநறறு (10)  
நழ்டப்றறது. 

(எம். பசல்ை்ரபாஜபா)

சரவம்த 
கூட்டம்



கடிதஙகள்

முஸ்லிம் அரசியல் விதிவிலக்கா?

தெரிந்ெோ, தெரியோம்�ோ மக்கள் 
ெவறோன வோழக்்க்ய ெங்கள் 
வசப்படுத்தி விடுகினறோர்கள். 
இது்பற்றி ஒருவரும் 
்கவ்�ப்படுவதில்�. 

குடி்கோரன ெனனி்� இழநது 
தெருவில கிடககிறோன. அப்்போது, 
ஒருவன அவனுககுப புத்திமதி 
தசோனனோல, எனன நடககும்? 
சி�சமயம் த்கடட வோரத்்ெ்க்ைப 
்்பசுவோன. அறிவு, ்ப�ம் அற்ற 
நி்�யிலும் வீரன ்்போல 
்்பசுவோர்கள். 

இத்ெ்்கயவர்களின 
வோழக்்கயில ஒளியூடடுவது 
எப்படி? த்போதுநிறுவனங்கள், 
ஆனமி்க அ்மபபு்கள், வணக்கஸெ� 
த்பரியோர்கள் மூ�ம், வழிப்படுத்ெ 
முய� ்வண்டும். 

மது அருநதினோல, ெனனி்�்ய 
மனிென இழககிறோன. மதுப 
்பழக்கத்்ெ ்்கவிடடோ்� ்்போதும், 
சமூ்கம் சீரோகும். மதுப்பழக்கம் 
ச்க� ெரபபின்ரயும் உருமோற்றம் 
தசய்துவிடுகினறது. 

்சரி வோழக்்க, வீடுவோசல 
இல�ோெ தெரு்வோர 
வோழக்்க ்்போனற நி்�யில 
வோழ்வோரின அவ� நி்�்யச் 
சீரோக்க, அரசு்களுடன, 
த்போது அ்மபபு்களுடன 
வசதி்ப்டத்்ெோருடன 
்க�நது்ரயோடி, உெவி்க்ைப 
த்பற்றுக த்கோடுப்பது அவசியம். 
யோவரும் சீரோ்க வோழ்வண்டும். 

பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்

்பலலின சமூ்கங்கள் ஒனறித்து 
வோழும் அம்்போ்ற மோவடடம், 
நோவிெனதவளி பிர்ெச ச்்பககு 
உட்படட மத்தியமு்கோம் பிர்ெசம், 
இரவு ்நரங்களில இருளில 
முழகியுள்ைெோ்கவும், அெனோல 
்பல்வறு சீர்்கடு்கள், வி்பத்து்கள் 
இடம்த்பறுவெோ்கவும் இது 
தெோடரபில பிர்ெச ச்்பககு 
்ப�மு்ற அறிவித்தும் எவ்விெ 
நடவடிக்்கயும் எடுக்கோமல 
இழுத்ெடிபபு தசய்து வருவெோ்கவும், 
்போதிக்கப்படும் த்போதுமக்கள் விசனம் 
தெரிவிககினறனர.

நோவிெனதவளி ந்கர இருளில 
இருககினறது. குறித்ெ ந்கரில 
்்கோவில, ஜும்மோப ்பள்ளிவோசல, 
த்பௌத்ெ வி்கோ்ர, வஙகி்கள், 
த்போலிஸ நி்�யம், வரத்ெ்க 
நி்�யங்கள், குடியிருபபு வீடு்கள் 
என மக்கள் நடமோடடம் நி்றநெ 
்பகுதியோ்க இருககும் நி்�யில, ந்கரம் 
இருளில மூழகியுள்ைெோல அச்சநி்� 
்கோணப்படுகினறது. 

இநெப பிர்ெசத்தின நி்� 
தெோடரபில, நோவிெனதவளி பிர்ெச 
ச்்ப ெவிசோைர, பிர்ெச ச்்ப 
தசய�ோைர உட்பட சம்்பநெப்படட 
அதி்கோரி்கள் ்ப�ருககும் மக்கள் 
்நரடியோ்க தெரிவித்தும், உ்ப 
ெவிசோைர உட்பட மக்கள் 
பிரதிநிதி்கள் ்ப�ரும் ச்்பயில இது 
தெோடரபில ்்கள்வி எழுபபியும் 
்வண்டுதமன்ற ்போரோமு்கமோ்க 
இருப்பெோ்க மக்கள் குற்றம் 
சோடடுகினறனர. 

இது விடயமோ்க, 
உடனடியோ்க நடவடிக்்க 
எடுக்க சம்்பநெப்படடவர்கள் 
முனவர்வண்டும் என, மக்கள் 
்்கோரிக்்க முன்வககினறனர.

நூருல் ஹுதா உமர்

இ�ங்்கயில யுத்ெம் 
முடிவ்டநெதில இருநது, 
நி்�மோறு்கோ� நீதி ்பற்றியும் 
த்போறுபபுககூறல ்பற்றியு்ம 

தெோடரச்சியோ்க ்்பசப்படடு வருகினறது.
ஓர ஆயுெப ்்போர ஏற்்படட்மக்கோன 

அடி்வர்க்ைக ்கண்டறிவெற்கும், 
யுத்ெத்ெோல ்நரடியோ்கப ்போதிக்கப்படட 
மக்களின வோழக்்க நி்�்ய 
்மம்்படுத்துவெற்கும் த்கோடுக்கப்படுகினற 
முககியத்துவத்்ெ விட, இப்்பரப்படட 
மீறல்களுக்கோன த்போறுபபுககூறல எனற 
விடயத்துககு, அதி்க முககியத்துவம் 
அளிக்கப்படுவ்ெக ்கோண முடிகினறது.

இ�ங்்கயின விவ்கோரத்தில, 
த்போறுபபுககூறல தசய்ய ்வண்டியது 
அரசோங்கம் மடடுமல�; விடுெ்�ப புலி்கள் 
மற்றும் ஏ்னய ஆயுெக குழுக்கள், சரவ்ெச 
சமூ்கம் மற்றும் தெோடரபு்படட அ்னத்துத் 
ெரபபினரும் ஏ்ெோ ஒரு வ்்கயில 
த்போறுபபுககூற ்வண்டியவர்க்ை 
என்ப்ெ குறிபபிடடோ்க ்வண்டும். ெமிழ 
அரசியலவோதி்களும் இெற்கு விதிவி�க்கோ்க 
இருக்க முடியோது.

அ்ெ்்போல, த்போறுபபுககூறல என்பது, 
யுத்ெத்்ெோடு மடடு்ம தெோடரபு்படட 
ஒரு விடயமும் அல�; ஆடசியோைர்கள் 
முெற்த்கோண்டு, அரசியலவோதி்கள் தெோடடு, 
சோெோரண மக்கள் வ்ரககும் எல�ோ 
விடயங்களிலும் எல�ோத் ெரபபினருககும், 
சிறியதும் த்பரியதுமோ்க இநெக ்கடப்போடு 
இருக்க்வ தசய்கினறது.

அநெ வ்்கயில, முஸலிம் 
அரசியலவோதி்களும் இெற்கு 
விதிவி�க்கல�ர; ஆனோல, முஸலிம் 
அரசியல எநெைவுககு த்போறுபபுககூறலின 
அடிப்ப்டயில தசயற்்படுகினறது எனற 
்்கள்வி எழுகினறது.

முஸலிம் ெனித்துவ அ்டயோை 
அரசியலும் சரி, இணக்க அரசியலும் 
சரி மக்க்ை மறநெ அரசியல 
முனதனடுப்போ்க்வ உருமோற்றப்படடு 
இருககினறன. இெனோல முஸலிம் 
அரசிய்�ப ்்போ�்வ, இச்சமூ்கத்தின 
பிரச்சி்ன்களும் இனனும் சிக்கல 
நி்றநெெோ்க மோறியிருககினறன.

முஸலிம் சமூ்கத்தின நீண்ட்கோ�ப 
பிரச்சி்ன்கள் எதுவும் தீரக்கப்படவில்�. 
அெற்்கோ்க தெோடரச்சியோ்க குரல 
த்கோடுப்பெற்கும் ்்போரோடுவெற்குமோன 
ெமது த்போறுப்்ப ்கடநெ்கோ�, ெற்்கோ� 
முஸலிம் ெ்�வர்கள், எம்.பிக்கள் 
்மற்த்கோள்ைவில்� என்பது ்கண்கூடு.

ஆனோலும், அவர்கள் யோரும், இதுவ்ர 
த்போறுபபுக கூற்�ச் தசய்ெெோ்க இல்�. 

முஸலிம் சமூ்கம் அெ்ன வலியுறுத்ெவும் 
இல்�.

ஏ்ெோ த்போறுபபுககூறல என்பது, 
அரசோங்கத்துககு மடடு்ம உரித்ெோனது 
என்பது ்்போ�வும் முஸலிம் 
அரசியலவோதி்கள் அெற்கு விதிவி�ககு 
என்பது ்்போ�வு்ம நடத்்ெக ்்கோ�ங்கள் 
அ்மநதுள்ைன.

முெலில, த்போறுபபுககூறல (Accountability) 
எனற தசோலலின ஆழ அ்க�ங்க்ை 
விைஙகிக த்கோள்வது அவசியமோனது. 
ெம்மீதுள்ை சடடப்படியோனதும் ெோரமீ்க 
அடிப்ப்டயி�ோனதுமோன த்போறுபபு்க்ை 
உணரநது தசயற்்படுகினற ஒருவரோ்�்ய, 
த்போறுபபுககூற்� இ�குவோ்க ்மற்த்கோள்ை 
முடியும்.

ஒரு நிறுவனத்தின ஊழியருககு 
த்கோடுக்கப்படடுள்ை ்பணி்யச் தசய்வது, 
அவரு்டய த்போறுபபு எனறோல, 
அதில ஏற்்படும் நல�்வ - த்கடட்வ,  
முககியமோ்க ெவறு்களுக்கோன விைக்கத்்ெ, 
அவர அளிக்க ்வண்டும் என்ப்ெ, 
த்போறுபபுககூறல எனச் சுருக்கமோ்க 
விைக்க�ோம். 

இநெச் தசயனமு்ற, பினனோலிருநது 
முன்னோககிச் தசயற்்படுகினறது என�ோம். 
அெோவது, த்போறுபபுககூறல ்பற்றிய 
்பயம்ெோன, த்போறுப்்ப சரியோ்க நி்ற்வற்ற 
்வண்டும் எனற உணர்வ, ஒவ்தவோரு 
மனிெனிடத்திலும் ஏற்்படுத்துகினறது. 

இநெ விடயத்தில, முஸலிம் ெ்�வர்கள், 
மக்கள் பிரதிநிதி்கள் மி்கவும் ்மோசமோன 
நி்�யில உள்ைனர. ெங்கைது அரசியல 
ந்கரவு்கைோல சமூ்கத்துககு ஏற்்படட 
்போதிபபு்கள், ெமது ்்போககின நிமித்ெம் 
முஸலிம்்கைோல தவனதறடுக்க முடியோமல 
்்போன உரி்ம்கள், அபி�ோ்ை்கள் 
்பற்றி எல�ோம் இவர்கள் இது்கோ�வ்ர 
த்போறுபபுககூற்�ச் தசய்யவில்�.

மக்கள் மனறத்தில, த்போறுபபுககூற்�ச் 
தசய்ய ்வண்டும் எனற ்பயம் இல�ோமல 
்்போனென ்கோரணமோ்க்வ, அவர்கள் 
ெம்மீது சுமத்ெப்படடுள்ை த்போறுபபு்க்ை 
சரிவர நி்ற்வற்றோமல, தெோடரச்சியோ்க 
்கவனயீனமோ்க தசயற்்படடு வருகினறோர்கள். 

நோடு ெழுவிய ரீதியில வோழகினற 
முஸலிம்்களின த்போதுவோன பிரச்சி்ன்கள், 
அபி�ோ்ை்கள் இருககினறன. இனனும் 
ஆழமோ்க ்நோககினோல, வடககு - கிழககில 
வோழகினற முஸலிம்்களின பிரச்சி்ன்களும் 
தெற்கில வோழகினற முஸலிம்்களின 
விவ்கோரங்களும் அ்ெ்்போல, ம்�ய்க 
முஸலிம்்களின விவ்கோரங்களும் ெனித்ெனிப 
்பண்பு்க்ைக த்கோண்ட்வ. 

யுத்ெத்்ெோடும், இனபபிரச்சி்னத் தீரவு 
எனற விடயத்்ெோடும் தெோடரபு்படட 
நி�ப்பரபபில வோழகினற மக்கள் எனற 
வ்்கயில வடககு - கிழககு முஸலிம்்களின 
அபி�ோ்ை்கள் சற்றுத் ெனித்துவமோன்வ. 
அெற்்கோ்க்வ, ெனித்துவ அ்டயோை 
அரசியலும் ஆரம்பிக்கப்படடது. 

அெோவது, பிரச்சி்ன்கள் எல்�ோருககும் 

த்போதுவோன்வ எனறோல, பிரத்தி்ய்க 
முஸலிம் ்கடசிதயோன்ற உருவோககும் 
்ெ்வப்போடு, ம்றநெ ெ்�வர எம்.எச்.எம் 
அஷரப ்்போன்றோருககு ஏற்்படடிருக்கோது.

ஆனோல, ெனித்துவ அ்டயோை 
அரசியலின வழிவநெ அரசியலவோதி்கள், 
அெனோல ்பெவி்க்ை சு்வத்து, 
தசலவத்்ெயும் குவித்ெ்ெத் 
ெோண்டி, முஸலிம் சமூ்கத்தின 
எத்ெ்ன பிரச்சி்ன்க்ைத் தீரத்து 
்வத்திருககினறோர்கள்?

ெனித்துவ அ்டயோை அரசியலின 
்பண்பு்க்ை சற்று மோற்றிக த்கோண்டு, 
இணக்க அரசியலுககுள் சங்கமித்ெ 
முஸலிம் ெ்�வர்கள், ெை்பதி்கள் ்கடநெ 
இரு்பது வருடங்களில சமூ்கத்தின 
எநெ அபி�ோ்ை்ய தவனறு 
த்கோடுத்திருககினறோர்கள்?

்கடசித் ெ்�வர்கள், ்ெசிய ெ்�வர்கள் 
ஆனோர்கள். எம்.பிக்கள் பிரோநதிய 
ெ்�வர்கள் ஆனோர்கள். அ்மச்சரோ்க, பிரதி 
அ்மச்சரோ்க ்பெவி்க்ைச் சுகித்ெோர்கள். 
்நரவழியிலும் குறுககுவழியிலும் 
உ்ழத்ெோர்கள். ‘டீல’்க்ைப ்்பசினோர்கள்; 
ெோங்கள் வைரநெோர்கள்; ெங்கைது தசோநெப 
பிரச்சி்ன்க்ைத் தீரத்ெோர்கள்.

மோறோ்க, முஸலிம் சமூ்கத்தின எநெப 
பிரச்சி்ன்ய தீரத்து ்வத்துள்ைோர்கள்? 
முஸலிம் மக்களுககு இவர்கைோல கி்டத்ெ 
்ப�னெோன எனன? கு்றநெ்படசம் இெற்்கோன 
த்போறுபபுககூற்�யோவது தசய்ெோர்கைோ?

முஸலிம்்களின ்கோணிப பிரச்சி்ன்கள், 
இனவோெ தநருக்கடி்கள், ஆயுெப 
்்போரோடடத்ெோல ஏற்்படட இழபபு்கள், 
மனிெ உரி்ம்கள் மீறல்கள், வடககு - 
கிழக்்க ்மயமோ்கக த்கோண்ட தீரவுப 
த்போதி எனத் தெோடரும் ஆயிரத்தெடடு 
விவ்கோரங்களில ஒனறிரண்்டத்ெோனும் 
முஸலிம் அரசியலவோதி்கள் சரிவரக 
்்கயோைவில்�. 

இ�ங்்கயில யுத்ெம் ந்டத்பற்ற 
்கோ�ப்பகுதியில, மீறல்கள் இடம்த்பற்றன 
என்பது த்போதுவோ்கப ்்பசப்படுகினற 
விடயமோகும். அரச ்ப்டயினர மடடுமனறி 
விடுெ்�ப புலி்களும் மீறல்களில 
ஈடு்படடனர. இெற்த்கல�ோம், ஒருநோள் ்பதில 
கூற ்வண்டும் அல�து த்போறுபபுககூற 
்வண்டும் எனற எண்ணம் சம்்பநெப்படட 
ெரபபு்களுககு இல�ோதிருப்பதும் இநெ 
அவ�ங்களுககு முககிய ்கோரணம் என�ோம்.

இ்ெ்்கோணத்தில ்நோககினோல, முஸலிம் 
ெ்�வர்களும் முனனோள், இநநோள் எம்.
பி்களும் முஸலிம் சமூ்கத்தின பிரச்சி்ன்கள் 
எ்ெயும் தீரக்கோமல, நி்�்ம்க்ை 
இனனும் சிக்க�ோககி ்வத்திருககினறோர்கள். 
அெற்கு அடிப்ப்டக ்கோரணம், 
த்போறுபபுககூறல ்பற்றிய அச்சமின்ம்ய 
ஆகும்.

‘இநெப பிரச்சி்ன்ய தீரக்கோவிடடோல, 
வோக்களித்ெ மக்கள் ்்கட்போர்கள்; 
்பல்க்�க்கழ்க சமூ்கம் ்்கள்வி எழுபபும்; 
புத்திஜீவி்கள் குரல த்கோடுப்போர்கள்; 

பு�ம்த்பயரநெ முஸலிம்்கள் அழுத்ெம் 
பிர்யோகிப்போர்கள்; ஜம்மியத்துல உ�மோ 
ச்்பயும் ்பள்ளிவோசல்களும் சிவில சமூ்கமும் 
்்கள்வி எழுபபும்’ எனற முனனுணரவு 
இருநதிருநெோல, முஸலிம் அரசியலவோதி்கள் 
இநெைவுககு ெோன்ெோனறித்ெனமோ்க, 
த்போறுப்பற்றுச் தசயற்்படடிருக்க 
மோடடோர்கள்.

முஸலிம்்கள் ஒரு சமூ்கமோ்க, நடுச் சநதியில 
்வத்து ்்கள்வி எழுபபுவோர்கள். அெற்கு 
ஒரு நோள் நோம் ்பதி�ளிக்க ்வண்டி வரும்; 
த்போறுபபுககூறோமல ெபபிக்க முடியோெ 
இக்கடடோன நி்� ஏற்்படும் எனறு 
அரசியலவோதி்கள் ்கருதியிருநெோல, சற்றுக 
்கவனமோ்க அவர்கள் தசயற்்படடிருப்போர்கள்.

ெம்்மக ்்கள்வி ்்கட்பெற்கும் ெடடிக 
்்கட்பெற்கும், யோரும் இல்� எனற 
்ெரியம் முஸலிம் அரசியலவோதி்க்ை, 
சமூ்கத்்ெ மறநெ ்போ்ெயில ்பயணிக்கச் 
தசய்துள்ைது. த்போறுபபினறியும் 
த்போறுபபுககூறல இனறியும் தசயற்்படடு 
விடடு, பிறகு வநது ஏெோவது த்போய்்யக 
கூறி ஏமோற்ற�ோம் எனற துணிவு 
அவர்களிடத்தில உரம்த்பற்றுள்ைது. 

ஆ்க தமோத்ெத்தில, முஸலிம் ்கடசித் 
ெ்�வர்கள் மடடுமனறி எல�ோக 
்கடசி்க்ையும் பிரதிநிதித்துவம் தசய்கினற 
முஸலிம் எம்.பிக்களும் சமூ்கம் ்பற்றிச் 
சிநதிக்கோமல சுயந�மி்கைோ்க இருப்பெற்கு 
இது்வ அடிப்ப்டக ்கோரணமோகும். இெற்கு 
ஒரு வ்்கயில சமூ்கமும் ்கோரணமோகியுள்ைது.

முஸலிம் மக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
ஒவ்தவோருவரும், ெமது த்போறுப்்ப 
உணரநது தசயற்்பட ்வண்டும். அநெப 
த்போறுப்்ப எவ்வோறு நி்ற்வற்றினீர்கள் 
அல�து நி்ற்வற்றோமல விடடீர்கள் 
என்பெற்கு த்போறுபபுககூற ்வண்டும்.

்கடநெ ்கோ�ங்களில விடட அரசியல 
ெவறு்கள் ்பற்றிய ஒடடுதமோத்ெமோன 
த்போறுபபுககூறலுக்கோன அழுத்ெத்்ெ, 
முஸலிம் சமூ்கம் பிர்யோகிக்க ்வண்டும். 
அெற்்கோன ஒரு ்கடட்மப்்ப, முஸலிம் 
சமூ்கத்துககுள் உருவோக்கப்படுவது 
அவசியமோகும்.

்கடநெ ்கோ�த்தில விடட அரசியல 
ெவறு்க்ை, தெோடரநதும் தசய்யோமல 
இருப்பெற்கும், அ்ெத் திருத்திக 
த்கோள்வெற்கும் இது வழிவகுககும். 
அதுமடடுமனறி, எனறோவது ஒருநோள் 
த்போதுத் ெைத்தில த்போறுபபுககூறல 
தசய்ய ்வண்டிய நி்� ஏற்்படும் எனற 
முனனுணரவு, அவர்கள் த்கோஞச்மனும் 
த்போறுபபு்க்ை சரியோ்க நி்ற்வற்ற 
வழி்்கோ� வோய்பபுள்ைது.

இநெப த்போறுப்்ப, முஸலிம் சிவில 
சமூ்கமும் அரசியலவோதி்களும் சரிவர 
நி்ற்வற்றவில்� எனறோல, இனனும் 
இருநூறு வருடங்கள் ்்போனோலும் 
முஸலிம் எம்.பிக்களின அரசிய�ோனது, 
முஸலிம் சமூ்கத்துக்கோன அரசிய�ோ்க 
உருமோறுவெற்்கோன எநெ வோய்பபும் 
இல்�.

வாழ்வியல் தரிசனம்

இருளில் முழ்கும் 
மத்தியமுகாம் 
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ரணில விககிரமசிங்க ஜனோதி்பதியோ்க 
தெரிவுதசய்யப்படடு, இப்படி்யோர 
அரசோங்கம் ஆடசிபபீடத்தில இருககிறது 
எனறோல, ்்போரோடடக்கோரர்க்ை 
மி்கமுககியமோன ்கோரண்கரத்ெோக்கள் 
என்ப்ெ அரசோங்கமும் அதி்கோர 
ெரபபினரும் மறநதுவிடககூடோது. 

‘்்கோடடோ ்்கோ ்�ோம்’ எனற 
தெோனிபத்போருளி�ோன ்்போரோடடத்தின 
ஆக்ரோைத்துககு ஈடுத்கோடுக்கமுடியோெ 
முனனோள் ஜனோதி்பதி ்்கோடடோ்பய 
ரோஜ்பக ை, நோட்டவிடடு ெபபி்யோடியென 
பினனர, ஏற்்படட அரசியல 
தநருக்கடியின்போல இவ்வரசோங்கம் 
ஆடசிபபீடத்தில இருககிறது. 
அநெைவுககு ்்போரோடடம் ்ப� ெைங்களில 
வலுபத்பற்றிருநெது. 

அநெ ‘அர்க�ய’வில ்பங்்கற்றிருநெ 
்ப�ரும் சடடத்துககு அப்போல தசனறு, 
அரச, த்போதுச் தசோத்து்களுககு 
்செங்க்ை வி்ைவித்ெ்மயோல, 
இனனும் ்ெடித்்ெடி ்்கதுதசய்யப்படடு, 
நீதிமனறங்களின ஊடோ்க விைக்கமறியலில 
்வக்கப்படுகினறனர. ஆனோல, ்்போரோடடம் 
முடிவுறவில்� என்ப்ெ நி்னவில 
த்கோள்ை்வண்டும். 

அரசோங்கத்துககு எதிரோன மற்றும் 
உரி்ம்யக ்்கோரி முனதனடுக்கப்படட 
்்போரோடடங்களில ்பங்்கற்று, 
உயிரநீத்ெவர்க்ை நி்னவுகூரநது, 
்கோலிமு்கத்திடலில, ்நற்றுமுனதினம் 
(09) நடத்ெப்படட ்்போரோடடத்தில 
்பங்்கற்றவர்களுககு எதிரோ்க, த்போலிஸோர 
்கண்மூடித்ெனமோ்க நடநதுத்கோண்ட்ம 
்கண்டிக்கத்ெக்கது. 

தெனனி�ங்்க்ய த்போறுத்ெவ்ரயில, 
நி்னவுகூரநெவர்கள் மீது 
அரங்்கற்றப்படட இநெ அரோஜ்கம் 
முெ�ோவது மு்றயோ்க இருக்க�ோம். வடககு, 
கிழக்்க த்போறுத்ெவ்ரயில நி்னவுகூரும் 
்்போதெல�ோம், த்போலிஸோர, ்ப்டயினரோல 
மி்கவும் அப்படடமோன மு்றயில 
அரோஜ்கம் அரங்்கற்றப்படுகினறது. 
எனினும், நி்னவுகூரலும், நி்ன்வநெலும், 
்்போரோடடமும் ஓய்வ இல்�. 

்்போரோடடக்கைத்துககு சிறுவர்க்ையும் 
குழந்ெ்க்ையும் அ்ழத்துவரககூடோது. 
ஆனோல, ்கோலிமு்கத்திடலில 
ஞோயிற்றுககிழ்ம (09) நி்னவுகூர 
வநெவர்கள் அ்னவரும் ெங்களு்டய 
பிள்்ை்கள், குழந்ெ்களுடன 
வரவில்�. நி்னவு கூர்வண்டுதமனற 
உணரவோைர்க்ை! பிள்்ை்க்ை 

்போது்கோப்போ்க விடடுவிடடு வரமுடியோமல 
அ்ழத்துவநதுள்ைனர. 

அநெப பிள்்ை்க்ை 
த்பற்்றோரிடமிருநது ்பறித்தெடுத்து, 
அ்ப்கரிப்பெற்்கோன முயற்சி, மனிெ 
உரி்ம்கள் மீற�ோகும் என்ப்ெ 
த்போலிஸோர விைஙகிகத்கோண்டிருக்க 
்வண்டும். அதுமடடுமனறி, 
்பங்்கற்றிருநெ த்பண்்களுடன ஆண் 
த்போலிஸோர முடடி்மோதி, ்்க்க்ை 
பிடித்து இழுத்தெடுக்க முயற்சித்ெ்மயும் 
வன்மயோ்கக ்கண்டிக்கத்ெக்கெோகும்.  

்்போரோடடத்்ெயும் அதில 
்பங்்கற்றிருநெவர்க்ையும் சிரிபபுககு 
உரிய விடயமோ்க த்போலிஸோர 
நி்னத்துவிடககூடோது. மக்கைோல தெரிவு 
தசய்யப்படட ஜனோதி்பதி, அ்ெமக்களின 
்்போரோடடத்ெோல ்பெவியில இருநது 

இறக்கப்படடோர என்ப்ெ நி்னவில 
்வத்திருக்க்வ ்வண்டும். 

எத்ெரப்போ்க இருநெோலும் மக்கள் 
்்போரோடடத்்ெ எள்ளி ந்்கயோடிவிடக 
கூடோது. ்்போரோடடங்களில இருநது 
்கற்றுகத்கோண்டவற்்ற ஒரு ்போடமோ்கக 
த்கோள்ை்வண்டும். இல்�்யல, 
அடுத்ெடுத்ெ தநருக்கடி்களுககு 
மு்கஙத்கோடுப்ப்ெ ெவிரக்க்வ முடியோது. 

அ்ெ்்போல, ்்போரோடடத்தில 
ஈடு்படுகினற ்ப�ரும் சடடத்்ெ 
மதித்து தசயற்்படுகினறனர. சி� 
சநெரப்பங்களில ஒருசி�ர அவற்்ற 
மீறிவிடுகினறனர. ஆ்்கயோல சடடத்்ெ 
மீறோமல இருப்ப்ெ, ்்போரோடடத்துககு 
கி்டககும் தவற்றியோகும் என்ப்ெயும் 
்்போரோடடக்கோரர்கள் நி்னவில 
த்கோள்ை்வண்டும். 

பபாராட்டங்களை பபாலிஸார் எள்ளிநள்கயாடி வி்டக்கூ்டாது 
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சென்னையில் 
நேற்றுமுனதினைம் (09)  
ே்ைசெற்்ற திராவிை 
முனநனைற்்றக் கழக 
சொதுக்குழு கூடைத்தில்,  

முதல்ைசெர் மு.க ஸைாலின 
தி.மு.கவின த்லவராக 
2ஆவது மு்்றயாகவும்  
நொடடியினறித்  சதரிவு 
செயயபெடடுள்ார். 

இந்நி்லயில் இப 
சொதுக் குழுக் கூடைத்தில் 
உ்ரயாற்றிய அவர், 
கடசிக்காரர்கள ஏற்ெடுத்தும் 
பிரசசி்னை குறித்து 
நவத்னையுைன  நெசியிருந்தார்.  

இதனநொது, “அதிக 
ை்ழ செயதாலும், ை்ழ 
செயயாவிடைாலும் 
என்னைத்தான கு்்ற 
சொல்வார்கள. ெலமு்னைத் 
தாக்குதல்களுக்கு ெதில் 
சொல்லக் கை்ைபெடைவன 
ோன. ஒரு ெக்கம் தி.மு.க 
த்லவர்; ைறு ெக்கம் 
தமிழோடடின முதல்ைசெர். 
ைத்த்த்துக்கு இரண்டும் ெக்கம் 
அடி எனெது நொல் உள்து 
எனைது நி்ல்ை. 

உண்்ையில் 
ோளநதாறும் ேம்ைவர்கள 
யாரும் பிரசசி்னை்ய 
உருவாக்கியிருக்கக் கூைாது 
எனறு தான கண்விழிக்கிந்றன. 
இது சில நேரஙகளில் 
என்னை தூஙக விைாைல் 
கூை ஆக்குகின்றது. என 

உை்லப  ொர்த்தாநல 
உஙகளுக்கு சதரியும். உஙகளின 
ஒவசவாரு நிமிைமும் 
கண்காணிக்கபெடுகி்றது. 
மிக மிக எசெரிக்்கயாகப 
நெசுஙகள. நீஙகள 
சொனனைத்்த சவடடி, ஓடடி 
ெரபபுவார்கள. இது தான 
எதிரிகளின நோக்கம். இது 
முக்கியைானை கால கடைம். 
ோைாளுைன்ற நதர்தல் 
சேருஙகி சகாண்டுள்து. 
யாரும் சைத்தனைைாக 
இருக்க கூைாது” எனைத் 
சதரிவித்துள்ார். 

ெனனைாடடுத் 
சதாழில் நுடெ  
நிறுவனைைானை 
இனநொசிஸ 
நிறுவனைம் 

செஙகளூ்ரத்  த்ல்ையகைாகக்  
சகாண்டு இயஙகி வருகி்றது. 

உலகம் முழுவதும் ெல 
இைஙகளில் இனநொசிஸ 
நிறுவனைத்தில் ஏரா்ைானை 
ஊழியர்கள ெணியாற்றி 
வருகின்றனைர். 

இந்நி்லயில் இந்நிறுவனைத்தின 

ஆடநெர்பபு பிரிவின முனனைாள 
த்லவர் ஜில் பரீஜின, தற்நொது 
அசைரிக்காவின நியூநயார்க் 
நீதிைன்றத்தில் வழக்கு ஒன்்றத்  
சதாைர்ந்துள்ார்.

 அதில், இனநொசிஸ நிறுவனைம் 
ொலினைம் ைற்றும் நதசியம் 
ஆகியவற்றின அடிபெ்ையில் 
ொகுொடு காடடியதாகவும், 
ஆடநெர்பபினநொது இந்திய 
வம்ொவளியினைர், குழந்்த செற்்ற 
செண்கள ைற்றும் 50 வயதிற்கும் 
நைற்ெடைவர்கள திடைைாக 

ெணி வாயபபு வழஙகபெைாைல் 
நீக்கபெடைதாகவும் புகார் 
சதரிவித்துள்ார்.  

இவவழக்கில் நொதிய 
ஆதாரஙகள இல்்ல எனைவும், 
இவவழக்்கத்  தளளுெடி 
செயயுைாறு  அந்நிறுவனைம் 
நீதிைன்றத்தில் மு்்றயிடை 
நி்லயில், அ்த நிராகரித்துள் 
நீதிைன்றம், இனனும் 21 
ோளகளுக்குள வி்க்கம் அளிக்க 
நவண்டும், எனை அந்நிறுவனைத்துக்கு 
உத்தரவிடடுள்து. 
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இந்திய  
வம்சாவளியினருக்கு 
வவலை கிலையசாது? 

உத்தர பிரநதெத்தின முனனைாள 
முதல்ைசெர் முலாயம் சிங யாதவ 
உைல்ேலக்  கு்்றவு காரணைாக நேற்று 
(10) காலைானைார்.

உத்தர பிரநதெத்தின முனனைாள 
முதல்ைசெர் ைற்றும் ெைாஜவாடி 
கடசியின த்லவரானை முலாயம் சிங 
யாதவுக்கு, கைந்த சில ோளகளுக்கு 
முனனைர் திடீசரனை உைல்ேலக்  கு்்றவு 
ஏற்ெடைது. குறிபொக, அவருக்கு 
சுவாசிபெதில் சிக்கல் காணபெடைதாகவும் 
சதரிவிக்கபெடடுள்து. 

இத்னைத்  சதாைர்ந்து, அவர் 
அரியானைாவின குருகிராம் ேகரில் 
உள் நைதந்தா ைருத்துவை்னையில் 
நெர்க்கபெடடு சிகிச்ெ செற்று வந்த 
நி்லயில், நேற்்்றய தினைம் சிகிச்ெ 
ெலனினறி உயிரிழந்துள்ார். 

இத்னை அவரது ைகன ைற்றும் 
ெைாஜவாடி கடசி த்லவரானை அகிநலஷ் 
யாதவ, தனைது டுவிடைரில் உறுதி 
செயதுள்ார்.

முன்னாள் 
முதலமைச்சர் 
கனாலைனா்னார் 

12 ஆம் தரத்தில் கல்வி 
கற்கும் ைாணவிக்கு, 
ைாணவன தாலி கடடிய 
ெம்ெவம் சிதம்ெரம், 
கைலூர் ைாவடைத்தில் 
இைம்செற்றுள்து. 

கைலூர்  ெஸ 
நி்லயம் அருநக உள்   
நிழற்கு்ையில்,  ொைொ்ல 
சீரு்ையில் இருக்கும் 
ைாணவிக்கு ைாணவன தாலி 
கடடியுள்ார்.

 இத்னை உைன 
இருந்த ைாணவன வீடிநயா 
எடுத்துள்ான. குறித்த 
வீடிநயாவில் ைாணவன  
ைாணவிக்குத்  தாலி 
கடடுவதும்,  பூவுக்குப 
ெதிலாக காகிதஙக்் 
கிழித்து ேண்ெர்கள வீசுவதும் 
ெதிவாகியுள்து. 

இந்நி்லயில் 
குறித்த வீடிநயா ெமூக 
வ்லத்த்ஙகளில் 
்வரலாகி வரும் நி்லயில்,  
இதுநொன்ற ெம்ெவஙகள 
சதாைர்ந்து ே்ைசெறுவதால் 
ைாணவர்களின எதிர்காலம் 
நகளவிக்குறியாக்கபெடும் 
எனை சொதுைக்கள ைற்றும் 
ெமூக ஆர்வலர்கள கவ்ல 
சதரிவித்துள்னைர்.

மசாணவிக்குத் தசாலி 
கட்டிய மசாணவன் 

உத்தர பிரநதெத்தின மிர்ொபூர் ேக்ரச 
நெர்ந்தவர்  ெந்நதாஷ் குைார். இவர் தனைது 
ைக்ானை சுைன எனெவருக்குத்  திருைணம் 
செயது ்வக்க வரன நதடிவந்த 
நி்லயில் சில ோளகளுக்கு முனனைர் 
காணாைற்நொயுள்ார். 

இதனைால் அவரது குடும்ெத்தினைர் 
இது குறித்து சொலிஸ நி்லயத்தில் 
புகார் அளித்துள்னைர். இதுெற்றி தீவிர 
விொர்ண ேைத்திய சொலிஸார், 
ெந்நதகத்தினநெரில், அக்கிராைத்தில் 
வசித்து வந்த  ரவீந்திர குைார்  (வயது 40) 
எனெவ்ர விொரித்துள்னைர். 

இதனநொது சுைன, திருைணம் 
ஆனைவரானை ரவீந்திர குைாருைன 
கள்க்காதலில் ஈடுெடடு வந்துள்்ை  
சதரிய வந்துள்து. 

அத்துைன இத்னை அறியாத 
சுைனின தந்்த,  தனைது ைகளுக்கு 
வரன நதடியுள்ார் எனைவும், இதனைால் 
ஆத்திரை்ைந்த ரவீந்திர குைார் 
ெந்நதா்ை சகா்ல செயய சுைனுைன 
இ்ணந்து திடைமிடடுள்ார் எனைவும் 
இதனெடி ெந்நதா்ை க் சகா்ல 
செயதுஅவரது  உை்லக்   கழிவு நீர் 
குழாயக்குள ை்்றத்து ்வத்துள்னைர் 
எனைவும் சதரிவிக்கபெடடுள்து. 

உ
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்
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கசாதைனுைன் 
வ்ர்ந்து தந்லதலய  
ககசான்்ற மகள் 

வவதலனயில் 
முதைலமச்ர் ஸைசாலின்

பஸ்  நிழற்குமடயில்,  
பவாடெவாமை சீருமடயில் 
இருக்கும் ைவாணவிக்கு 

ைவாண்ன் தவாலி கட்டியுள்வார்.
 இதமை உடன் இருநத 
ைவாண்ன் வீடி்�வா 
எடுத்துள்வான்.பூவுக்குப் 
பதிைவாக கவாகிதஙகம் 
கிழித்து நணபர்கள வீசு்தும் 
பதி்வாகியுள்து 

உஙகளின் ஒவச்வாரு 
நிமிடமும் கணகவாணி 
க்கப்படுகிறது. மிக மிக 

எசெரிக்மக�வாகப் ்பசுஙகள. 
நீஙகள செவான்ைத்மத ச்ட்டி, 
ஓட்டி பரப்பு்வார்கள. இது தவான் 
எதிரிகளின் ்நவாக்கம். இது 
முக்கி�ைவாை கவாை கட்டம். 
நவாடவாளுைன்ற ்தர்தல் சநருஙகி 
சகவாணடுள்து. �வாரும் 
சைத்தைைவாக இருக்க கூடவாது

ேயனதாரா-விக்நனைஷ் 
சிவன தம்ெதி  இரட்ை 
குழந்்தகளுக்கு 
செற்ந்றாராகியுள்னைர். 
விக்நனைஷ் சிவன இத்னை 

தனைது டுவிடைர் ெக்கத்தில் 
ெதிவிடைார். 

“ேயனும் ோனும் 
செற்ந்றாராகியுளந்ாம். 
இரட்ை ஆண் குழந்்தக்் 

ோஙகள வரநவற்றுளந்ாம். 
எஙக்து வழிொடு, எஙகள 
முனநனைார்களின ஆசீர்வாதஙகள 
அ்னைத்தும் இ்ணந்து எஙகளுக்கு 
குழந்்தக்ாக உருசவடுத்துள்னை” 
எனை விக்நனைஷ் சிவன 
ெதிவிடடுள்ார். 

இநதாடு தம்ெதி இரண்டு 
குழந்்தகளுைன இருக்கும் 
பு்கபெைஙக்்யும் அவர் 

ெகிர்ந்துசகாண்டுள்ார்.
ேயனதாரா-விக்நனைஷ் சிவன 

ஜூன ைாதம் 9ஆம் திகதி 
ைாைல்லெரத்தில் திருைணம் 
செயதுசகாண்ைனைர்.  இந்த 
நி்லயில் திருைணைானை ோனகு 
ைாதத்தில் வாை்க தாய 
ஊைாக, இவர்கள குழந்்த 
செற்றுக்சகாண்ைது ெர்ச்ெ்ய 
ஏற்ெடுத்தியுள்து.

திருமணமானை நானகு மா்தததில்

இரட்டை
குழந்தைகள்

விஜய டிவியில் பிக்ொஸ 
தமிழ சீென 6 நிகழசசி நேற்று 
முனதினைம் சதாைஙகியது. 
அறிமுக நிகழசசியில் 20 
நொடடியா்ர்களின 
அறிமுகம் பிரைாண்ைைாக 
ே்ைசெற்்றது.

கைந்த ஐந்து சீெனக்்யும் 
மிக சி்றபொக சதாகுத்து 
வழஙகிய உலகோயகன 
கைல்்ாென 6வது சீெ்னையும் 
சதாகுத்து வழஙகினைார். 
வழக்கம் நொல் அவர் இந்த 
நிகழசசி்ய பிரைாதைாக 
தனைக்நக உரிய ொணியில் 
ஆரம்பித்து ்வத்தார். 

பிக்ொஸ சீென 6 நிகழசசியில் 
ஜி.பி. முத்து, அெல் சகாலார், 
ஷிவின கநணென, அஸீம், 
ராெர்ட ைாஸைர், ஆயிைா, 
சைரினைா, ைணிகண்ைன, 
ராநஜஷ், ரசசிதா 
ைகாசலடசுமி, ராம் ராைொமி, 
ஏடிநக, ஜனைனி, ொந்தி, 
விக்ரைன, அமுதவாணன, 
ைநகஷ்வரி ொணக்யன, விநஜ 

கதிரவன, குயினசி, நிவவா 
ைற்றும் தனைசலடசுமி ஆகிய 
20 நொடடியா்ர்கள கலந்து 
சகாண்ைனைர்.

இந்த நி்லயில் 
ஒவசவாரு ோளும் கா்ல 
நொடடியா்ர்க்் 
விழிபெதற்காக ொைல் ஒனறு 
ஒலிக்கபெடும் நி்லயில் 
நேற்்்றய முதல் ோளில் ‘எஙக 
ஏரியா உள் வராநத’ என்ற 
ொை்ல பிக்ொஸ ஒலிக்க 
்வத்த நி்லயில் அ்னைத்து 
நொடடியா்ர்களும் சவளிநய 
வந்து ஆடைம் நொடும் 
காடசிகள புரநைாவில் 
சவளியாகினை. 

முதல் ோளில் ஒருவருக்கு 
ஒருவர் ்கநகார்த்து 
சகாண்டு ஒற்று்ையாக 
ஆடைம் நொடும் இந்தப 
நொடடியா்ர்கள 
அடுத்தடுத்து எனனை 
செயயபநொகி்றார்கள 
எனெ்த சொறுத்திருந்து 
ொர்பநொம்.

‘எங்க ஏரியா உள்ள வராத்த'.. 

முதல் நனாள் ஆட்டம் 

சதனனிந்திய அ்வில் 
வழஙகபெடும் தி்ரபெை 
விருதுகளில் பிலிம்நெர் 
விருதுகள ைதிபபுற்குரிய 
விருதுக்ாகக் கருதபெடுகி்றது. 
கைந்த 66 ஆண்டுக்ாக இந்த 
விருதுகள வழஙகபெடடு 
வருகி்றது. 67வது சதனனிந்திய 
பிலிம்நெர் விருதுகள 
வழஙகும் விழா நேற்று 
முனதினைம் செஙகளூருவில் 
ே்ைசெற்்றது.

தமிழ, சதலுஙகு, 
கனனைைம், ை்லயா்ம் 
ஆகிய ோனகு சைாழிக்்ச 
நெர்ந்த க்லஞர்களுக்கு 
நேற்று விருதுகள 
வழஙகபெடைது. 2020 ைற்றும் 
2021ஆம் வருைஙகளில் 
சவளிவந்த ெைஙக்் 
வருைம் வாரியாக தனித் 
தனியாகத் நதர்வு செயயாைல், 
ஒனறி்ணத்து விருதுகள 
வழஙகபெடைது. ேடி்கயர்களின 

ேைனை நிகழசசிகளுைன ெல 
சதனனிந்தியக் க்லஞர்கள 
ெஙநகற்று சி்றபபிக்க விழா 
ே்ைசெற்்றது.

பிலிம்நெர் விருதுக்் சவன்ற 
க்லஞர்கள

சி்றந்த ேடிகர் - சூர்யா (சூர்ரப 
நொற்று)

சி்றந்த ேடி்க - லிநஜாநைால் 
நஜாஸ (சஜய பீம்)

சி்றந்த தி்ரபெைம் - சஜய 
பீம்

சி்றந்த இயக்குேர் - சுதா 
நகாஙகரா (சூர்ரப நொற்று)

சி்றந்த து்ண ேடிகர் - ெசுெதி 
(ொர்ெடைா ெரம்ெ்ர)

சி்றந்த து்ண ேடி்க - 
ஊர்வசி (சூர்ரப நொற்று)

சி்றந்த இ்ெ ஆல்ெம் - 
சூர்ரப நொற்று - ஜிவி 
பிரகாஷ்குைார்

சி்றந்த பினனைணிப ொைகர் 
- கிறிஸடின நஜாஸ, நகாவிந்த் 
வெந்தா - (ஆகாெம் ொைல் - 
சூர்ரப நொற்று)
சி்றந்த பினனைணிப ொைகி - தீ 

(காடடுப ெயநல ொைல் - சூர்ரப 
நொற்று)

சி்றந்த ேைனைம் - திநனைஷ் குைார் 
(வாத்தி கம்மிங ைாஸைர்)

சி்றந்த ஒளிபெதிவு - நிநகத் 
சொம்மி சரடடி (சூர்ரப 
நொற்று)

சென்னையில் உள் ஆதித்யா ராம் 
ஸடுடிநயாவில் உருவாக்கபெடை 
பிரைாண்ை செடடில் அடலி 
இயக்கத்தில் ைாருக்கான ேடிக்கும் 
‘ஜவான’ ெைத்தின ெைபபிடிபபு 30 
ோளகள ே்ைசெற்று முடிந்துள்து. 
இந்நி்லயில் ெமூக ஊைகத்தில் அது 
குறித்து ஒரு ெதிவு நொடடிருக்கி்றார் 
ைாருக்கான. 

அதில், ‘கைந்த 30 ோளகள எனனை 
ஒரு சி்றபொனை அனுெவம். த்லவர் 
ரஜினிகாந்த் எஙகள ெைபபிடிபபு 
த்த்திற்கு வந்து ஆசிர்வாதம் 
செயதார். ேயனதாராவுைன இ்ணந்து 
ெைம் ொர்த்நதன. அனிருத்துைன 
ொர்டடி சகாண்ைாடிநனைன. விஜய 
நெதுெதியுைன நீண்ை உ்ரயாைல். 
விஜய சு்வயானை உணவு அளித்தார். 
இயக்குேர் அடலி ைற்றும் பிரியா 
ஆகிநயாரின விருந்நதாம்ெலுக்கு ேனறி. 
தற்நொது சிக்கன 65 சரசிபி ெ்ைக்க 
கற்றுக் சகாள் நவண்டும்’ எனறு ெதிவு 
நொடடு இருக்கி்றார் ைாருக்கான.

இ்தயடுத்து அவரது ெதிவுக்கு 
இயக்குேர் அடலி ஒரு ெதில் சகாடுத்து 
இருக்கி்றார். அதில், 
‘மிக்க ேனறி ொர். நீஙகள 
சென்னை வந்தது 
குறித்து மிகவும் 
செரு்ைபெடுகிந்றன, 
ைகிழசசி அ்ைகிந்றன. 
எனைது சினிைா 
வாழக்்கயில் 
சென்னையில் ேைந்த 
இந்த ெைபபிடிபபு 
ை்றக்க முடியாத 
நிகழவு’ எனறு 
ெதிவிடடுள்ார் 
அடலி. 

ஷசாருக்கசான் 
கெகிழ்சசி 

2020, 2021ஆம் ஆண்டுக்கானை 

பிலிம வேர் விருதுகள்



வெனிசுலாவில் கடந்த சில 
நாளகளாக கனமழை வெய்து 
ெருகிறது. 

இநநிழலயில், 
அரகுொ எனற மத்திய 
மாகாணத்தின ெடக்க 
வெய்்த கனமழையால் ்நற்று 

முனதினம் (09) ொரிய நிலச்சரிவு 
ஏற்ெட்டுளளது. 

இநநிலச்சரிவில் சிககி 22 ்ெர் 
உயிரிைநதுளளனர் எனவும், 50 ்ெர் 
காணாமல் ்ொயுளளனர் எனவும் 
வ்தரிவிககபெட்டுளளது. 

இ்தழனயடுத்து அபெகுதியில் 
1,000 ககும் ்மற்ெட்்டார்  
மீட்புப ெணி மற்றும் நிொரணப 
ெணியில் ஈடுெட்டு ெருெ்தாகத் 
வ்தரிவிககபெட்டுளளது. 

அத்துடன இப்ெரிடரில் 
உயிரிைந்தெர்களின 

குடும்ெத்தினருககு இரஙகல் 
வ்தரிவிககும் வி்தமாக நாட்டில் 3 
நாளகள ்்தசிய அளவில் துககம் 
கழடபபிடிககபெடும் எனறும் 
அநநாட்டின ஜனாதிெதி  மது்ரா 
அறிவித்துளளார்.

்மற்கு ஆபிரிகக 
நாடான ழநஜீரியாவில், 
ஆற்றில் ெடகு கவிழ்நது 
விெத்துககுளளானதில் 
76 ்ெர் நீரில் மூழ்கி 
உயிரிைநதுளளனர். 

்சனிககிைழம (08) ஆம் 

திகதி 85 ்ெருடன ‘ழநஜர் 
‘ஆற்றில் ெயணித்்த ெட்க 
இவொறு இயநதிரக 
்காளாறு காரணமாக நீரில் 
கவிழ்நது விெத்துககுளளாகி 
உளள்தாகத் 
வ்தரிவிககபெட்டுளளது. 

ஈரானில் 
ஹிஜாபபிழன 
முழறயாக அணியா்த 
காரணத்்தால், மஹ்்சா 
அமினி எனற யுெதி 
வொலிஸாரால் 

வகால்லபெட்டார். 
இச்சம்ெெமானது 

உலகளவில் வெரும் 
அதிர்ெழலகழள 
ஏற்ெடுத்தியிருந்த நிழலயில், 
இ்தற்கு எதிர்பபு வ்தரிவித்து 
ஆயிரககணககா்னார்  
வ்தாடர்  ்ொராட்டஙகளில்  
ஈடுெட்டு ெருகினறனர். 

இநநிழலயில், 

அணழமயில் அநநாட்டு அர்ச 
வ்தாழலககாட்சியின ்நரடி 
ஒளிபெரபபின ்ொது உள்ள 
புகுந்த ்ொராட்டககாரர்கள 
சில நிமிடஙகள ெழர 
நிகழ்சசிககு இழடயூறு 
ஏற்ெடுதியுளள்்தாடு, 
அர்ச வ்தாழலககாட்சியின 
்நரடி ஒளிபெரபழெ  
‘்ஹக’ வ்சய்து அதில், 
‘எஙகளுடன இழணநது 
்ொராட ொருஙகள’ 
எனற வீடி்யாழெயும் 
வெளியிட்டுளளனர். இ்தனால் 
ஈரான அரசு கடும் அதிர்சசி 
அழடநதுளளது.

விஜய நியூஸ்ெபெர்ஸ லிமிட்வடட்டினால் வ்சவொய்ககிைழம 11 ஒக்டாெர் 2022, இல. 8, ஹுணுபிட்டிய குறுககு வீதி, வகாழும்பு - 02 இல் ெடிெழமககபெட்டு இந்த மினனி்தழ் வெளியிடபெட்டது.

சர்வதேசம்/களம்8 செவ்வாய்க்கிழமை, 11 ஒக்்டவாபர் 2022
ரஷ

்யா
 புட்டினுக்கு உழவு 

இயந்திரம் வழங்கிய 
பெலாரஸ் ஜனாதிெதி

ரஷய ஜனாதிெதி 
விளாதிமிர் புடின,  
கடந்த 7 ஆம் திகதி ்தனது 
70ஆெது பிறந்தநாழள 
வமாஸ்காவில் 

உளள ஜனாதிெதி மாளிழகயான 
கிவரம்லினில் வகாணடாடினார். 

இநநிழலயில் புட்டினுககு 
அணழட நாடான வெலா்சரஸின  
ஜனாதிெதி அவலகஸானடர் 
லுஹானஸ்கா, ்தனனாட்டில் 
்தயாரிககபெட்ட  சிறபபு ரக உைவு 

இயநதிரம் ஒனழறப  ெரி்சாக 
ெைஙகியுளளார். 

புட்டினின மிக வநருஙகிய 
நணெராகக கரு்தபெடும்  
லுஹானஸ்கா, 1994ஆம் 
ஆணடு மு்தல் வெலாரஸின 
ஜனாதிெதியாக உளளார் எனெது 
குறிபபிடத்்தககது. 

அ்்த்ொல்,  ரஷயாவின 
மற்றுவமாரு நட்பு நாடான 
்தஜிகிஸ்தான நாட்டு ஜனாதிெதி 
எ்மாமாலி ரஹ்்மானும் 

புட்டினுககு ்தர்பூ்சனி ெைஙகழள 
மழலப்ொல் அடுககி ெரி்சாக 
ெைஙகியுளளார்.

 1952ஆம் ஆணடு ரஷயாவின 
வ்சயினட் பீட்டர்ஸவெர் நகரில் 
பிறந்த புட்டின,  1999ஆம் ஆணடு 
்தனது ஆட்சிழய ரஷயாவில் 
நிறுவி, ்தற்்ொது ெழர சுமார் 23 
ஆணடுகள அநநாட்டின அழ்சகக 
முடியா்த ்தழலெராக உளளார் 
எனெது குறிபபிடத்்தககது. 

‘உலகில் அதிக நாளகள உயிர் ொழ்ந்த 
நாய்’ எனற கினனஸ ்சா்தழனழயப  
ெழடத்்த ‘வெபபில்ஸ’ எனற வெண நாய் 
அணழமயில், ்தனது 22 ஆெது ெயதில் 
உயிரிைநதுளளது. 

‘்டாய் ஃொகஸ வடரியர்’  
இனத்ழ்தச ்்சர்ந்த  குறித்்த நாயானது, 
அவமரிககாவின  வ்தன க்ராலினாவில் 
வடய்லர்ஸ எனற இடத்தில் அ்தன 
உரிழமயாளர்களுடன ெசித்து 
ெந்த நிழலயில், கடந்த 3 ஆம் திகதி 
இயற்ழக மரணம் எய்தியுளள்தாகத் 
வ்தரிவிககபெட்டுளளது.

 23 ெயழ்தத் வ்தாடுெ்தற்கு 
வெறும் 5 நிமிட்ம இருந்த நிழலயில் 
வெபபில்ஸ மரணம் அழடந்த்தாகத்  
வ்தரிவிககபெட்டுளளது.

அத்துடன ‘வெபபில்ஸ‘  இதுெழர 
32 குட்டிகழள ஈனறுளளது எனெதும் 
குறிபபிடத்்தககது. 
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வ்தனனாபிரிகக 
அணிககு எதிரான 
இரணடாெது 
ஒருநாள 

்சர்ெ்்த்சப ்ொட்டியில் இநதியா 
வெனறது. 

மூனறு ்ொட்டிகள 
வகாணட இத்வ்தாடரில், 
ராஞ்சியில் ்நற்று முனதினம் 
நழடவெற்ற இப்ொட்டியின 
நாணயச சுைற்சியில் வெனற 
வ்தனனாபிரிககாவின 
ெதிலணித்்தழலெர் ்கஷவ 
மஹராஜ், ்தம்தணி மு்தலில் 
துடுபவெடுத்்தாடும் என 
அறிவித்்தார். 

இப்ொட்டியில் 
இநதியா ்சார்ொக ஷொஸ 
அஹ்மட் அறிமுகத்ழ்த 
்மற்வகாணடிருந்தார். 

அந்தெழகயில் மு்தலில் 
துடுபவெடுத்்தாடிய 
வ்தனனாபிரிககா, 
ஆரம்ெத்தி்ல்ய குயினடன 
டி வகாகழக வமாஹமட் 
சிராஜ்ஜிடம் இைந்ததுடன, 

சிறிது ்நரத்தில் ஜனவமன 
மலழன 25 (31) ஓட்டஙகளுடன 
அஹ்மட்டிடம் இைந்தது. 
பினனர் றீஸா வஹனட்றிகஸ, 
ஏய்டன மார்கரமின 
இழணபொட்டத்்தால் இனிஙழஸ 
நகர்த்திய வ்தனனாபிரிககா, 
74 (76) ஓட்டஙகளுடன 
சிராஜ்ஜிடம் வஹனட்றிகழஸ 
இைந்தது. பினனர் அடுத்து 
ெந்த வஹனறிச கிளாவ்சழன 30 
(26) ஓட்டஙகளுடன குல்தீப 
யா்தவவிடம், மார்கரழம 79 (89) 
ஓட்டஙட்களுடன வொஷிஙடன 
சுந்தரிடம் அடுத்்தடுத்்த ஓெர்களில் 
இைந்தது. 

இழ்தயடுத்து வெய்ன ொர்னல், 
மஹராஜ் ஆகி்யார் ஷர்துல் 
்தாககூர், சிராஜ்ஜிடம் வீழ்ந்த 
நிழலயில், ்டவிட் மில்லரின 
ஆட்டமிைககா்த 35 (34) 
ஓட்டஙகளுடன 50 ஓெர்களில் 
7 விகவகட்டுகழள இைநது 278 
ஓட்டஙகழளப வெற்றது. 

ெதிலுககு 279 ஓட்டஙகழள 
வெற்றியிலககாகக வகாணடு 

துடுபவெடுத்்தாடிய இநதியா, 
ஆரம்ெத்தி்ல்ய அணித்்தழலெர் 
ஷீகர் ்தொன, ஷுபமன கில்ழல 
ொர்னல், ககி்ஸா றொடாவிடம் 
இைந்தது.  எனினும், இஷன 
கிஷன, ஷ்ரயாஸ ஐயரின 
இழணபொட்டம் மூலம் 
வெற்றியிலகழக ்நாககிப 
ெயணித்்த இநதியா, 93 (84) 
ஓட்டஙகளுடன கிஷழன 
பி்ஜான ்ொர்டினிடம் இைந்தது. 
இநநிழலயில், ஷ்ரயாஸ ஐயரின 
ஆட்டமிைககா்த 113 (111), ்சஞ்சு 
்சாம்ஸனின ஆட்டமிைகககா்த 
30 (36) ஓட்டஙக்ளாடு 45.5 
ஓெர்களில் 3 விகவகட்டுகழள 
இைந்த நிழலயில் வெற்றியிலகழக 
இநதியா அழடந்தது. 

இப்ொட்டியின நாயகனாக 
ஐயர் வ்தரிொனார். 

இநநிழலயில், 
வடல்லியில் இனறு பிற்ெகல் 
1.30 மணிககு இரணடு 
அணிகளுககுமிழடயிலான 
மூனறாெது ்ொட்டி 
நழடவெறவுளளது. 

இரண்யாெது ப�யாட்டியில்

பதனனாபிரிக்கானவ 
வீழததிய இந்தியா

இஙகிலாநது கால்ெந்தாட்டக 
கைகஙகளுககிழடயிலான பிறீமியர் 
லீக வ்தாடரில், ்தமது ழம்தானத்தில் 
்நற்று முனதினமிரவு நழடவெற்ற 
லிெர்பூலுடனான ்ொட்டியில் 3-2 
எனற ்கால் கணககில் ஆர்்சனல் 
வெனறது.  ஆர்்சனல் ்சார்ொக, புகா்யா 
ஸாகா இரணடு ்கால்கழளயும், 
கபரியல் மார்டிவனல்லி ஒரு 
்காழலயும் வெற்றனர். லிெர்பூல் 
்சார்ொக, டர்வின நு்னஸ, 
வறா்ெர்ட்்டா வெர்மி்னா ஆகி்யார் 
்தலா ஒவவொரு ்காழலப வெற்றனர். 

இநநிழலயில், எவெர்ற்றனின 
ழம்தானத்தில் நழடவெற்ற 
அவெணியுடனான ்ொட்டியில் 
2-1 எனற ்கால் கணககில் 
மனவ்சஸடர் யுழனட்வடட் வெனறது. 
யுழனட்வடட் ்சார்ொக, அந்்தானி, 
கிறிஸடி்யா்னா வரானால்்டா 
ஆகி்யார் ்தலா ஒவவொரு ்காழலப 
வெற்றனர். எவெர்ற்றன ்சார்ொகப 
வெறபெட்ட ்காழல அவலகஸ 
இ்ொபி வெற்றிருந்தார். 

இங்கிலயாந்து பிறீமி்ர் லீக: 

லிவர்பூனல 
பவன்ற ஆர்சனல்

�	எம்.என்.எம். அப்ராஸ்

கல்முழன மஹ்மூத் 
மகளிர் கல்லூரி ்்தசிய 
ொட்சாழலயில் ்சர்ெ்்த்ச 
ஆசிரியர் தினத்ழ்த 
முனனிட்டு ஆண ஆசிரியர்கள 
இழடயில் இடம்வெற்ற 
சி்நகபூர்ெ கிரிகவகட் 
்ொட்டியில் எம்.எல்.
சீ.்க வறாகவகட் அணி 4 
விகவகட்டுகளால் வெனறது.

எம்.எல்.சீ.்க. 
வறாகவகட் அணிககும், 
எம்.எல்.சீ.்க ்றாயல் 
அணிககுமிழடயிலான 
அணிககு எட்டுப 
்ெர் வகாணட ஆறு 
ஓெர்கள வகாணட 
குறித்்த ்ொட்டியானது 
கல்லூரி ழம்தானத்தில் 
இடம்வெற்றது.

இப்ொட்டியில் மு்தலில் 
துடுபவெடுத்்தாடிய எம்.எல்.
சீ.்க ்றாயல் அணியினர் ஆறு 
ஓெர்களில் 4 விகவகட்டுகழள 
இைநது 69 ஓட்டஙகழளப 
வெற்றது. நா்சர் 20 
ஓட்டஙகழளப வெற்றார்.

ெதிலுககு, 70 ஓட்டஙகழள 
வெற்றியிலககாகக வகாணடு 
துடுபவெடுத்்தாடிய எம்.
எல்.சீ.்க வறாகவகட் 
அணியினர் 6.2 ஓெர்களில் 
4 விகவகட்டுகழள 
இைந்த நிழலயில் 
வெற்றியிலகழகயழடந்தது. 
துடுபொட்டத்தில், முஸ்தொ 
முொறக 30 ஓட்டஙகழளப 
வெற்றார்.

இப்ொட்டியின 
நாயகனாக முஸ்தொ முொறக 
வ்தரிொனார்.

்ல்முநை ெஹ்மூத் ெ்ளிர் ்ல்லூரி 
ஆசிரி்ர் திை 
சிபேகபூர்வ கிரிக்பகட் பொட்டியில் 
எம்.எல்.சீ.பக ப்றாக்பகட் அணி பவற்றி

�	செ. கீதராஞென்

ெடககு மாகாண மட்டத்தில் 
நழடவெற்ற ்தடகளப ்ொட்டியில் 
முல்ழலத்தீவு, உழடயார் கட்டு, 
குரவில் ்தமிழ் வித்தியாலயத்ழ்தச 
்்சர்ந்த மகாலிஙகம் அருளினி 
இரணடு ்தஙகபெ்தககஙகழள 
வெற்று ்்தசிய ்ொட்டிககு 
வ்தரிொகியுளளார்.

இம்மாணவிழய வகௌரவிககும் 
நிகழ்வு, குரவில் ்தமிழ் 
வித்தியாலயத்தில் நழடவெற்றது.

18 ெயதுககுட்ெட்ட 

முபொய்ச்சல் ்ொட்டியிலும் ்தழட 
்தாணடல் ்ொட்டியிலும்  மு்தல் 
இடஙகழளப வெற்று இரணடு 
்தஙகபெ்தககஙகழள வெற்றார். 

மிகவும் ெறுழமக்காட்டின 
கீழ் ொழும் மககழள 

வகாணட பிர்்த்சமாக 
குரவில் பிர்்த்சம் 
காணபெடுகினறது. குரவில் 
்தமிழ்வித்தியாலயத்தில் 
்சரியான விழளயாட்டு 
உெகரணஙகள இல்லா்த 
நிழலயில், ்தழட்தாணடல் 
ெயிற்சிககாக 

வகாட்டனகழள ழெத்து 
்தழட்தாணடல் ெயிற்சிழய 
்மற்வகாணடு, ்தஙகப 
ெ்தககஙகழள அருளினி 
வெற்றுளளழம ொராட்டுககுரியது. 

ப�சிை மட்டத்துககு த�ரிெொன 
அருளினிககு த்ளரெம்
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