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�	மஹேஸ்வரி விஜயனந்தன்

நடுத்தர வருமானம் பெறும் நாட்டிலிருந்து குறைந்்த 
வருமானம் பெறும் நாடாக இலஙறகயின் நிறலறைத 
்தரமிைக்கும் யைாசறனக்கு அறமசசரறவ அஙகிகாரம் 
வழஙகியுள்ள்தாக அறமசசரறவ யெசசா்ளர் அறமசசர் 
ெந்துல குணவர்்தன ப்தரிவிததுள்ளார்.

அரசாஙகத ்தகவல் திறணக்க்ளததில் யநற்று (11) 
நறடபெற்ை அறமசசரறவ முடிவுகற்ள அறிவிக்கும் 
ஊடகவிைலா்ளர் சந்திப்பியலயை அவர் யமற்கணடவாறு 
ப்தரிவித்தார்.

தரமிறங்கும் இலங்்கை
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பிணைமுறி ம�ோசடி: ப�ோதுச் பசோத்து சட்ட குற்றச்சோடடில் இருந்து

மகேந்திரன் 
விடுதலை
ஏனனய குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து டிச்.16இல் வி்சாரனை

2015ஆம் ஆணடு மததிை வஙகியில் 
இடம்பெற்ை பிறணமுறி யமாசடி குறிதது 
்தாக்கல் பசயைப்ெட்ட 1ஆவது பிறணமுறி 
யமாசடி வழக்கின் பொதுச பசாதது 
சட்டததின் கீழ் ்தாக்கல் பசயைப்ெட்ட 
குற்ைசசாட்டில் இருந்து, முன்னாள மததிை 
வஙகி ஆளுநர் அர்ஜுன மயகந்திரன் உட்ெட 
10 பிரதிவாதிகற்ள விடு்தறல பசயயுமாறு 
பகாழும்பு நிரந்்தர நீ்தாை யமல் நீதிமன்ைம், 
யநற்று (11) கட்டற்ளயிட்டது.

பொதுச பசாதது சட்டததின் கீழ் 
பிரிவாதிகளுக்கு சுமத்தப்ெட்டுள்ள 
குற்ைசசாட்றடப் யெண முடிைாது என்று 
பிரதிவாதிகள ்தரப்ொல் சமர்ப்பிக்கப்ெட்ட 

பூர்வாஙக ஆட்யசெறனறை நீதிெதிகள 
குழாம் ஏற்றுக் பகாணடற்தைடுதய்த இந்்த 
உத்தரவு பிைப்பிக்கப்ெட்டது.

சஞ்சீவ பமாராைஸ், ்தமித ப்தாட்டவத்த,  
நாமல் ெயலல்ல ஆகிை மூவரடஙகிை யமல் 
நீதிமன்ை நீதிெதிகள குழாமின் மூன்றில் 
இரணடு பெரும்ொன்றமைான நீதிெதிகளின் 
உடன்ொட்டின் யெரில் இந்்தத தீர்மானம் 
அறிவிக்கப்ெட்டது.

பொதுச பசாததுச சட்டததின் கீழ், ஒரு 
நிறுவனததுக்கு எதிராக குற்ைசசாட்டுகள 
சுமத்தப்ெட முடிைாது என்றும் யெர்யெசசுவல் 
ட்பரஷரீஸ் லிமிட்டட் ஒரு நிறுவனம் 
என்றும் குறிப்பிட்டு நீதிமன்றில் ஆரம்ெ 

ஆட்யசெறனறை 
ஜனாதிெதி 
சட்டத்தரணி 
காமினி மாரப்ென ்தாக்கல் 
பசயதிருந்்தார்.

அ்தன் அடிப்ெறடயில், பொதுச 
பசாதது சட்டததின் கீழ் பிரிதிவாதிகள மீது 
சுமத்தப்ெட்டுள்ள குற்ைசசாட்றடப் யெண 
முடிைாது என்று பிரதிவாதிகள ்தரப்பினரால் 
சமர்ப்பிக்கப்ெட்ட பூர்வாஙக ஆட்யசெறன 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டற்தைடுதய்த இந்்த 
உத்தரவு பிைப்பிக்கப்ெட்டது.
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்தமிழ் மக்களின் 
பிரசசிறனக்கு  தீர்வு 
பெற்றுக்பகாடுக்க 
யவணடிைது 
அவசிைமாகும். அதில் 
இரணடு யெசசுகளுக்கு 
இடமிருக்கக்கூடாது. 
நாம் பகாடுத்த 
வாக்குறுதிகற்ள 
நிறையவற்றி, ்தமிழர்களுக்கு தீர்றவ 
பெற்றுக்பகாடுத்தால் சர்வய்தசதற்த 
அசசமின்றி எம்மால் எதிர்பகாள்ள 
முடியும் என பவளிவிவகாரததுறை 
அறமசசர் அலி சப்ரி ப்தரிவிததுள்ளார்.

தமிழருககைகான 
அங்கிகைகாரம் 
வேண்டும்
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காணாமல் 
ஆக்கப்ெட்டவர்களின் 
குடும்ெ உைவுகளுக்கு 
ெதிவா்ளர் நாைகத்தால் 
வழஙகப்ெடும் காணாமல்  
யொனறமக்கான 
சான்றி்தறழ 
அடிப்ெறடைாகக் பகாணடு 
வழஙகப்ெட்ட ஒரு இலட்சம் ரூொய 
இழப்பீடு ப்தாறகறை இரணடு இலட்சம் 
ரூொைாக அதிகரிக்க அறமசசரறவ 
தீர்மானிததுள்ளப்தன அறமசசரும் 
அறமசசரறவ யெசசா்ளருமான ெந்துல 
குணவர்்தன ப்தரிவித்தார்.

கோைோ�ல் ஆககப�ட்டவரகளின் 
குடும� உ்றவுகளுககோன 

இழப்பீட்டுத்தகா்கை்ை 
அதிகைரிததது 
அரசகாங்கைம்
ஒரு இலட்்ம் ரூபசாய் 
இரண்டு இலட்்மசானது

ெசறை, கனவபரல்ல ய்தாட்டத ப்தாழிலாளியின் மரணததுக்கு 
உரிை தீர்வு கிறடக்காவிடின், அவரது பூ்தவுடறல பகாழும்புக்கு 
எடுததுவந்து யொராட்டததில் ஈடுெட அஞ்சமாட்யடாபமன 
இலஙறக ப்தாழிலா்ளர் காஙகிரஸின் ்தறலவர் பசந்தில் 
ப்தாணடமான் எசசரிததுள்ளார்.

பூதவுடலுடன் ்கைகாழும்பு 
ேருவேகாம்
ச்நதில் எச்ரிகனக; முரண்டு பிடிககி்றது நிர்வசாகம்
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மக்க்ளால் 
அறமதிைான முறையில் 
முன்பனடுக்கப்ெடும் 
யொராட்டஙகற்ளப் 
ொதுகாக்க யவணடிைது 
அவசிைம் எனவும், 
இம்முறை ஐ.நா மனி்த 
உரிறமகள யெரறவயில் 
இலஙறக ப்தாடர்பில் 
நிறையவற்ைப்ெட்ட  
பியரரறணயின் 
தீர்மானஙகற்ள 
நறடமுறைப்ெடுத்த 
அரசாஙகம் நடவடிக்றக 
எடுக்க யவணடும் 

எனவும் இலஙறகக்கான 
பிரிட்டன் தூதுவர் சாரா 
ஹல்டன் நீதி அறமசசர் 
விஜை்தாஸ ராஜெக் ஷவிடம் 
வலியுறுததியுள்ளார். 

ஜெனீவா தீர்ானத்தை 
ந்ைமு்ைப்படுததுங்கள் 
சபசாதுநல்வசாய ஹமம்பசாட்டு அலு்வலகத்தின் 
பணிபபசாளரும், பிரிட்்டன் தூது்வரும் ்வலியுறுத்து

ஈஸ்டர் ்தாக்கு்தல் ப்தாடர்பில் 
பொலிஸாரால் யமற்பகாள்ளப்ெட்ட 
விசாரறணகளின் யொது, ்தமது யசறவ 
பெறுநருக்கு எதிராக எந்்த ஆ்தாரமும் 
கிறடக்கவில்றல என, முன்னாள ஜனாதிெதி 

றமததிரிொல சிறியசன சார்பில்  ஆஜரான 
ஜனாதிெதி சட்டத்தரணி றெஸர் முஸ்்தொ, 
யமன்முறையீட்டு நீதிமன்ைததுக்கு, யநற்று 
(11) அறிவித்தார்.

�	பசா.நிஹரசாஸ

மக்கள ஆறணயின் ஊடாகத ப்தரிவு 
பசயைப்ெடா்த ஜனாதிெதி ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவால், ய்தர்்தல் முறையில் 
மாற்ைஙகற்ளக் பகாணடுவர முடிைாப்தன 
ப்தரிவிக்கும் யகாப் குழுவின் முன்னாள 
்தறலவர் ொராளுமன்ை உறுப்பினர் சரி்த 
யஹரத, நிறனத்ததுயொல ஜனாதிெதிைால் 
பசைற்ெட முடிைாது எனவும் ப்தரிவித்தார்.

உலக வஙகி மற்றும் சர்வய்தச 
நாணை நிதிைம் ஆகிைவற்றின் 
உ்தவியுடன், கடன் பநருக்கடியில் 
இருந்து மீளவ்தற்கான முைற்சிகற்ள 
முன்பனடுப்ெ்தாக, சர்வய்தச நாணை  
நிதிைம் மற்றும் வஙகி ஒன்றிறணந்து 
நடததும் வருடாந்்த ஒன்றிறணந்்த 
மாநாட்டில் கலந்துபகாளளும் 
யநாக்கில் அபமரிக்கா பசன்றுள்ள  
நிதி இராஜாஙக அறமசசர் பஷஹான் 
யசமசிஙக மற்றும் மததிை வஙகியின் 
ஆளுநர் கலாநிதி நந்்தலால் வீரசிஙக 
ஆகியைார் சர்வய்தச நாணை 
நிதிைததின் மு்தலாவது துறண நிர்வாக 
இைக்குநர் கீ்தா யகாபிநாததிடம் 
ப்தரிவிததுள்ளனர். 

உலகப் பொரு்ளா்தாரதற்த 
வழிநடததும் உலக்ளாவிை யொக்குகள, 
வறுறம ஒழிப்பு, பொரு்ளா்தார 
வ்ளர்சசி, உ்தவிப் ெைன்ொட்டின் 
திைன் ஆகிைவற்றை மதிப்பீடு 
பசயவது குறிதது சர்வய்தச நாணை  
நிதிைம் மற்றும் வஙகி ஒன்றிறணந்து 
அபமரிக்காவின் பவாஷிஙடனில்

ஜனநாைகதற்தயும் 
மனி்த உரிறமகற்ளயும் 
ொதுகாப்யொம் 
என இலஙறக, 
சர்வய்தசததுக்கு 
பகாடுத்த 
வாக்குறுதிகற்ள 
நிறையவற்ை யவணடும். வாக்குறுதிகள 
மீைப்ெட்டுள்ள காரணத்தால் சர்வய்தசம் 
இலஙறகறை றகவிடும் நிறலறமயை 
இன்று ஏற்ெட்டுள்ளது.

�	பசா.நிஹரசாஸ

ய்தர்்தறல காலந்்தாழ்ததி ரணில்-
ராஜெக் ஷர்கள அதிகாரததில் 
ப்தாடர்ந்திருக்க நிறனத்தால், ஜூறல 
9ஆம் திகதி அரசாஙகததுக்குக் கிறடத்த 
பிரதிப்ெலறனவிட அதிக்ளவான 
பிரதிெலன் கிறடக்குபமன ஐக்கிை 
மக்கள சக்தி, ஜனாதிெதி ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவுக்குக் கடும் எசசரிக்றக 
விடுததுள்ளது.

ரணில் ஜனாதிெதிைாகி ஐக்கிை 
ய்தசிை கட்சிறைக் கட்டிபைழுப்ெ 
முைன்ைார். ஆனால்  அது நடக்கவில்றல. 
இ்தனாயலயை ரணில் ய்தர்றலக் 
காலந்்தாழ்த்த முைல்கிைார். ய்தால்விறை 
அறிந்ய்த நாமல் ராஜெக் ஷ எம்.பியும் 
ய்தர்்தல் யவணடாபமன கூறுகிைார் 
என்ைார். 

எதிர்க்கட்சி ்தறலவர் அலுவலகததில் 
யநற்று (11) நறடபெற்ை ஊடகவிைலா்ளர் 
சந்திப்பில் கலந்துபகாணடு  உறரைாற்றிை 
ஐக்கிை மக்கள சக்தியின் ொராளுமன்ை 
உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹம்ாயன 
ஜனாதிெதி இக்கடும் எசசரிக்றகறை 
விடுத்தார்.  

உளளூராட்சி சறெத ய்தர்்தறல 
நடததுவது ப்தாடர்பில் ஜனாதிெதி 
ரணில் விக்கிரமசிஙக ப்தரிவித்த 
கருதது மக்களின் இறைறமக்கு 
விடுக்கப்ெட்ட ொரிை சவால் 
என ஐக்கிை மக்கள சக்தி 
குற்ைஞ்சுமததியுள்ளது.

்�காட்டு, ைகா்னயின் 
வதகால்வி்ை 
�்றககை தந்திரம்

P2

P2

P2

P2

உலகில் தனிதது ேகாழ முடிைகாது 

ரணிலுககு ்தரிந்த்த 
நகா�வல கூறுகிறகார்

P2

கடந்்த சில மா்தஙக்ளாக 
யொராட்டததில் குழந்ற்தகள 
ஈடுெடுத்தப்ெட்ட்தாக முறைப்ொடுகள 
ெல கிறடததுள்ள்தாகவும்,  
யொராட்டஙகளின் யொது குழந்ற்தகற்ள 
யகடைமாக ெைன்ெடுத்த யவணடாம் 
எனவும்  பொதுமக்களிடம் ய்தசிை 
சிறுவர் ொதுகாப்பு அதிகார சறெ 
ப்தரிவிததுள்ளது. 

குழந்்தகை்ை  
வகைடை�காககை வேண்டகாம்
ஹ்தசிய சிறு்வர பசாதுகசாபபு 
அதிகசார ்னப

ரணிலகால் முடிைகாது

21/4 விவகோரத்தில் 
்�ததிரிககு எதிரகாகை ஆதகாரம் 
கி்டககைவில்்ல
னமத்திரியின் ்ட்்டத்்தரணி நீதிமன்றில் அறிவிபபு

்ேளிநகாட்டு பைணதத்ட
ம�ோன்்ஸ்டன் உட�்ட மூவருககு

சப்தாச ஊழிைர்கற்ள 
அரசிைல் நடவடிக்றககளில் 
ஈடுெடுததி அரசுக்கு 
நட்டதற்த ஏற்ெடுததினார் 
என்று குற்ைம் 
சுமத்தப்ெட்டுள்ள முன்னாள 
அறமசசர் யஜான்ஸ்டன் 
பெர்னாணயடா உளளிட்ட 
மூவருக்கு, பவளிநாட்டு 
ெைணத்தறட விதிதது 
பகாழும்பு யமல் நீதிமன்ை 
நீதிெதி அமல் ரணராஜா, யநற்று (11) 
உத்தரவிட்டார். 
2011ஆம் ஆணடு காலப்ெகுதியில் 
மு்தலாவது பிரதிவாதிைான  
யஜான்ஸ்டன் பெர்னாணயடா  கூட்டுைவு 
மற்றும் உளநாட்டு வர்த்தக அறமசசராக 
கடறமைாற்றிை யொது, சப்தாச 
ஊழிைர்கற்ள சட்டவியரா்தமான 
முறையில் ய்தர்்தல் ெணிகளுக்காக 
ஈடுெடுததிை்தாக இலஞ்சம் அல்லது 

ஊழல் ெற்றிை சாதது்தல்கற்ளப் 
புலனாயவு பசயயும் 
ஆறணக்குழு குற்ைப்ெததிரம் 
்தாக்கல் பசய்தது. 
இந்்த வழக்கு யநற்று (11) 
எடுததுக்பகாள்ளப்ெட்ட யொது, 
ஆறணக்குழுவால் மீணடும் 
அதிகுற்ைப்ெததிரம் ்தாக்கல் 
பசயைப்ெட்டதுடன், முன்னாள 
அறமசசர் யஜான்ஸ்டன் 
பெர்னாணயடா, லஙகா சப்தாச 

நிறுவனததின் முன்னாள ்தறலவர் எராஜ் 
பெர்னாணயடா மற்றும் யஜான்ஸ்டனின் 
பிரததியைக பசைலா்ளர் ராஜ் 
பமாஹிதீன் பமாஹமட் சக்கீர் ஆகிை 
பிரதிவாதிகளுக்கு  ெகிரப்ெட்டது. 
 அ்தறனைடுதது, 
குற்ைம்சாட்டப்ெட்டவர்கற்ள ்தலா 
50,000 ரூொய பராக்கப் பிறணயிலும் 
்தலா 5 இலட்சம் 

P2

ஐ.எம.எப �றறும உலக 
வங்கியின் 
ஒதது்ழப்புடன்  
மீை நி்னககிவறகாம்
இலஙனக பிரதிநிதிகள் ச்தரிவிபபு

“எனது �கைன் எனககு வேண்டகாம்” P4

நகரபபதிபபு
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த�ொடர்ந்து த�ரிவித� அவர்,
சர்வத�ச நிறுவனங்களொல் 

வழங்கப்படட �்கவல்்களளப 
பின்பற்றி, எதிர்்கொல ்கடன்களள 
எளி�ொக்கும் வள்கயில் இந்� �ரமிறக்்கல் 
முனதனடுக்்கப்படடுளள�ொ்கத 
த�ரிவித�ொர்.

அததுடன, எபத்பொது இந்� 
�ரமிறக்்கல்  உததித�ொ்கபபூர்வமொ்க 
அறிவிக்்கப்படும் என வினவப்படட 
த்பொது, சர்வத�ச அளமபபு்களொல் 
அந்� அளமபபு்களின ஆவணங்களில் 
குளறந்� வருமொனம் த்பறும் நொடொ்க 
அறிவிக்்கப்படட�ன பினனர் �ொன 
இலஙள்க குளறந்� வருமொனம் த்பறும் 
நொடொ்க அறிவிக்்கப்படும் எனறும் 
இந்� வள்கப்படுத�லொனது  சர்வத�ச 
வள்கப்படுத�தல அனறி, எம்மொல் 
தமற்த்கொளளப்படடளவ அல்ல 
எனறொர்.

தரமிறங்கும் 
இலங்்கைமககந்திரன் 

விடுதலை
தமலும், த்பொதுச் தசொதது 

சடடததின கீழொன குற்றச்சொடளட 
�விர ஏளன� குற்றச்சொடடு்கள 
எதிர்வரும் டிதசம்்பர் 16ஆம் தி்கதி 
விசொரளணக்கு உட்படுத�ப்படும் 
எனறு நீதி்பதி்கள குழொம் 
அறிவித�து.

2015ஆம் ஆண்டு த்பபரவரி 
27ஆம் தி்கதி இடம்த்பற்ற 
பிளணமுறி ஏலததில் சுமொர் 688 
மில்லி�ன ரூ்பொய் நிதி இழபபு 
ஏற்்படடளமக்கு அர்ஜுன 
மதேந்திரன த்பொறுப்பொ்க 
இருந்�ொர் எனறும் அவருக்கு 
உ�வினர் எனற குற்றச்சொடடின 
கீழ் 10 பிரதிவொதி்களுக்கு எதிரொ்க, 

23 குற்றச்சொடடு்களின கீழ் 
சடடமொ அதி்பரொல் த்கொழும்பு 
நிரந்�ர நீ�ொ� தமல் நீதிமனறில் 
அதிகுற்றப்பததிரம் �ொக்்கல் 
தசய்�ப்படடது.

மததி� வஙகியின முனனொள 
ஆளுநர் அர்ஜுன மத்கந்திரன, 
அ�ன முனனொள பிரதி ஆளுநர் 
்பததினித்க சமரசிறி, த்பர்த்பச்சுவல் 
டதரஷரீஸ் லிமிடடட, அ�ன 
்பணிப்பொளர்்களொன அர்ஜுன 
அதலொசி�ஸ், தெபரி அதலொசி�ஸ், 
நிறுவனததின பிர�ம நிளறதவற்று 
அதி்கொரி ்கசுன ்பலிதசன உளளிடட 
்பதது த்பருக்கு எதிரொ்க த்பொதுச் 
தசொதது சடடததின கீழ் வழக்கு 

�ொக்்கல் தசய்�ப்படடது.
வழக்கின மு�லொவது 

பிரதிவொதி�ொன முனனொள 
மததி� வஙகி ஆளுநர் அர்ஜுன 
மத்கந்திரன, சிங்கபபூரிலும் 
10 ஆவது பிரதிவொதி�ொ்கப 
த்ப�ரிடப்படடுளள த்பர்த்பச்சுவல் 
டதரஷரீஸ் லிமிடடட 
நிறுவனததின ்பணிப்பொளர் 
அெேொன ்கொர்டி புஞ்சிதேவொ 
மதலசி�ொவிலும் வசிப்ப�ொல் 
அவர்்கள இனறி வழக்கு 
விசொரளணள� முனதனடுக்்க 
்கடந்� வருடம் ஒக்தடொ்பர் மொ�ம் 
நீதிமனறம் உத�ரவிடடிருந்�ளம 
குறிபபிடத�க்்கது.

�மிழ் மக்்களுடன த�ொடர்ந்தும் 
பிளவு்படடு இருக்்க முடி�ொது. 
அவர்்களளயும் அஙகி்கரிதது எமது  
த�சி� ்ப�ணததில் இளணததுக்த்கொளள 
தவண்டும் எனவும் த�ரிவிததுளளொர். 

   இலஙள்கயின த்பொறுபபுக்கூறல் 
விட�ததில் இபத்பொ�ொவது 
நடவடிக்ள்க்களள எடுத�ொ்க தவண்டும். 
தவறுமதன வொக்குறுதி்களள மொததிரம் 
த்கொடுதது �பபிததுக்த்கொளள முடி�ொது. 
22ஆம் திருத�தள� த்கொண்டுவருவதும் 
அதில் முக்கி�மொன அம்சமொகும். 

அதி்கொரம் ்பகிரப்படுவதுடன, 
்ப�ங்கரவொ� �ளட சடடதள�  
நீக்குவதும், ்கொணொமல் 
ஆக்்கப்படடவர்்களுக்கு நிவொரணம் 
வழஙகுவதும் அவசி�மொன�ொகும். தவகு 
விளரவில் ்ப�ங்கரவொ� �ளட சடடதள� 
நீக்கும்,    சடடதள� த்கொண்டுவருதவொம் 
எனறொர்.     

தமிழருககைகான...

அரசொங்கத �்கவல் திளணக்்களததில் 
தநற்று (11) நளடத்பற்ற அளமச்சரளவ 
முடிவு்களள அறிவிக்கும் ஊட்கவி�லொளர் 
சந்திபபிதலத� அவர் தமற்்கண்டவொறு 
த�ரிவித�ொர். த�ொடர்ந்து த�ரிவித� 
அவர்,

இ�ற்்களம�, 2022ஆம் ஆண்டு மொர்ச் 
மொ�ம் ்கொணொமல் ஆக்்கப்படடவர்்களின 
தநருஙகி� உறவு்களுக்கு 1 இலடசம் 
ரூ்பொ�ட நிதியு�வி வழங்க 
அளமச்சரளவயில் தீர்மனிக்்கப்படடொலும்  
்கொணொமல்  த்பொனளமக்்கொன சொனறி�ளழப 
த்பற்றுக்த்கொளள நீண்ட்கொலம் 
தசல்கினறளம, அவர்்களுக்்கொன ஒரு 
இலடசம் ரூ்பொய் நிதி த்பொ�ொளமக் 
்கொரணமொ்க குறித� இழபபீடடு 
அலுவல்கத�ொல் த்பற்றுக்த்கொளள 
தவண்டி� சொனறி�ழின த�ளவள� 
நீக்குவ�ற்கும் இழபபீ்டடு த�ொள்கள� 
அதி்கரிக்்கவும் அளமச்சரளவ அனுமதி 
வழஙகியுளளது எனறொர்.

இழப்பீட்டுத்தகா்கை்ை 
அதிகைரிததது அரசகாங்கைம்

தசந்தில் த�ொண்டமொனுக்கும் 
்கனவதரல்ல த�ொடட 
நிர்வொ்கததுக்கும் இளடயில் 
தநற்று (11) இடம்த்பற்ற 
த்பச்சுவொர்தள�யின 
த்பொத� தமற்்கண்டவொறு  
எச்சரிததுளளொர். 

 த�ொழிலொளியின 
மரணததுக்கு  ஒரு த்கொடித�  2 
இலடசம் ரூ்பொய் நடடஈடொ்க 
வழங்க தவண்டும். த�ொடட 
மு்கொளம�ொளர் மற்றும் 
த�ொழிற்சொளல அதி்கொரி 
உடனடி�ொ்க இடமொற்றம் 
தசய்�ப்பட தவண்டும் எனறும் 
தசந்தில் த�ொண்டமொன 
நி்பந்�ளன விதிததுளளொர். 

 இவ்விரு நி்பந்�ளன்களுக்கும் 
நிர்வொ்கம் இணங்கொவிடின 
த்கொழும்பில் உளள நமுனு்கல 
த்பருந்த�ொடட நிறுவனததின 
�ளலளமக் ்கொரி�ொல�ம் முன 
த�ொழிலொளியின பூ�வுடளல 
ளவதது த்பொரொடடம்  
தசய்�வும் ��ொரொ்க 
உளதளொதமன எச்சரிக்ள்க 
விடுததுளளொர்.

உயிரிழந்� இளளஞனின 
குடும்்பததினர் எடுக்கும் சடட 
நடவடிக்ள்கக்கு  இ.த�ொ.்கொ  
உறுதுளண�ொ்க முனநிற்கும் 
எனறொர். 

இனளற� 
த்பச்சுவொர்தள�யின த்பொது, 
உயிரிழந்� த�ொழிலொளியின 
மரண சடஙகு்களுக்்கொன 
முழுளம�ொன தசலளவ 
மொததிரதம �ொம் 
த்பொறுபத்பற்்ப�ொ்க 

த�ொடடம் நிர்வொ்கம் 
த�ரிவித�து. அ�ற்கு 
்கடுளம�ொன எதிர்பள்ப  
இ.த�ொ.்கொ �ளலவர் 
தசந்தில் த�ொண்டமொன 
தவளிப்படுததினொர். 

இளளஞனின மரணததுக்கு 
நடடஈடு வழங்கப்படொ� 
்படசததில் பூ�வுடல்  
த�ொழிற்சொளலயிதல  
ளவக்்கப்படும் என 
எச்சரித�ொர்.அ�ளன 
த�ொடர்ந்து உயிரிழந்�  
குடும்்பததுக்கு 15 இலடசம் 
ரூ்பொய் நஷடஈடொ்க வழங்க 
நிர்வொ்கம் முனவந்�து.

 அந்� த�ொள்க 
த்பொதுமொன�ல்ல. 21 
வ�துளட� த�ொழிலொளித�  
உயிரிழந்துளளொர். அவர், 
த�ொடடததில் தமலும் 
34 வருடங்களுக்கு தமல்  
்பணிபுரி� முடியும். 
�ற்த்பொது வழங்கப்படும், 
நொ தளொனறுக்்கொன  1,000 
ரூ்பொய் சம்்பளததின 
பிர்கொரம் ்கணக்கிடடொல் 
நடடஈடடு த�ொள்க�ொ்க, ஒரு 
த்கொடித�  2 இலடசம் ரூ்பொய் 
வழங்கதவண்டுதமன தசந்தில் 
த�ொண்டமொன த�ரிவித�ொர்.

     24 வ�துளட� 
்கதணசமூர்ததி எனற 
இளளஞன,  த�ொடட 
அதி்கொரியின வீடடில் நீர் 
குழொய் திருததுவ�ற்்கொ்க தசனற 
தவளள மினசொரம் �ொக்கி   
்கடந்� 9ஆம் தி்கதி உயிரிழந்�ொர் 
என்பது குறிபபிடத�க்்கது.   

பூதவுடலுடன் ்கைகாழும்பு 
வருவவகாம்

நீதி�ளமச்சர் விெ��ொஸ  
ரொெ்பக் ஷ மற்றும் த்பொதுமக்்கள 
்பொது்கொபபு அளமச்சர் டிரொன 
அலஸ் ஆகித�ொருடன 
த்பொதுநலவொ�, தமம்்பொடடு 
அலுவல்கததின இந்து-்பசிபிக் 
பிரொந்தி� ்பணிப்பொளரும் 
இந்தி�ொவுக்்கன ்பணிப்பொளருமொன 
த்பன தமல்லர், மற்றும் 
இலஙள்கக்்கொன பிரிடடன 
தூதுவர் சொரொ ேல்டன ஆகித�ொர் 
சந்திதது ்கலந்துளர�ொடியுளளனர். 

இலஙள்கயின �ற்த்பொள�� 
த்பொருளொ�ொர தநருக்்கடி 
நிளலளம்கள குறிதது 
்கலந்துளர�ொடப்படடுளளதுடன, 
இலஙள்கயின அண்ளமக்்கொல 
மனி� உரிளம மீறல்்கள குறித� 
குற்றச்சொடடுக்்கள, அரசி�ல் 

தச�ற்்பொடு்கள குறிதது 
முக்கி�ததுவம் த்கொடுதது 
்கலந்துளர�ொடப்படடுளளது. 

மக்்களின அளமதி�ொன 
த்பொரொடடங்களுக்கு 
இடமளிப்பதும், மக்்களின 
்கருதது்களுக்கு இடமளிப்பதும் 
ெனநொ�்க ்பண்்பொகும் 
என்பள� சுடடிக்்கொடடியுளள 
இலஙள்கக்்கொன பிரிடடன 
தூதுவர் சொரொ ேல்டன, 
த்பொரொடடங்களள 
்பொது்கொப்பது  அவசி�ம் எனவும் 
த�ரிவிததுளளொர். அததுடன 
இம்முளற ஐக்கி� நொடு்கள 
மனி� உரிளம்கள த்பரளவயில் 
இலஙள்க த�ொடர்பில் 
நிளறதவற்றப்படட 51/L 1 
பிதரரளணயின தீர்மொனங்களள 

நளடமுளறப்படுத� அரசொங்கம் 
நடவடிக்ள்க எடுக்்க தவண்டும் 
என்பள�யும், த்பொறுபபுக்கூறல் 
விட�ததில் அரசொங்கததின 
வொக்குறுதி்கள நிளறதவற்றப்பட 
தவண்டும் என்பள�யும் இவர்்கள 
நீதி அளமச்சரவிடததில் 
வலியுறுததியுளளனர். 

தமலும், 22 ஆம் திருத� 
சடடமூலம் நிளறதவற்றப்பட 
தவண்டி��ன அவசி�ம் குறிததும் 
வலியுறுத�ப்படடுளளது. 
22ஆம் திருத� சடடம் விளரவில் 
நிளறதவற்றப்படும் எனவும், 
தெனிவொ தீர்மொனங்களள ்கருததில் 
த்கொண்டு அரசொங்கம் த�சி� 
த்பொறிமுளறள� வலுப்படுததும் 
எனவும் நீதி அளமச்சர் 
த�ரிவிததுளளொர்.

ஜெனிவா தீர்ானத்தை 
ந்ைமு்ைப்படுததுங்கள் 

ஈஸ்டர் ஞொயிறு 
�ொக்கு�ல் த�ொடர்பில், 
�னக்கு எதிரொன நீ�வொன 
விசொரளண மற்றும் தநொடடீஸ் 
பிறபபிக்்கப்படடள� சவொலுக்கு 
உட்படுததி முனனொள 
ெனொதி்பதி �ொக்்கல் தசய்� 
ரிட மனு தமனமுளறயீடடு 
நீதிமனற நீதி�ரசர்்களொன 
தசொபி� ரொெ்கருணொ மற்றும் 
�ம்மிக்்க ்கதணத்பொல ஆகி� 
இருவர் அடஙகி� அமர்வு 
முனனிளலயில் ்பரிசீலளனக்கு 
எடுததுக் த்கொளளப்படடது. 
அ�னத்பொத� தமற்குறிபபிடட 
விட�தள� அறிவித� 
ெனொதி்பதி சடடத�ரணி, 
ஈஸ்டர் ஞொயிறு �ொக்கு�ல் 
த�ொடர்்பொன விசொரளண 
ஆளணக்குழு சமர்பபித� 
அறிக்ள்கயில், �னது தசளவ 
த்பறுநருக்கு எதிரொ்க 
எவ்வி� குற்றச்சொடடு்கதளொ, 
ஆ�ொரங்கதளொ 

சுமத�ப்படவில்ளல எனறும் 
குறிபபிடடொர். 
இந்�ச் சம்்பவம் த�ொடர்்பொ்க 
முனனொள ்பொது்கொபபுச் 
தச�லொளர் தேமசிறி 
த்பர்னொண்தடொ மற்றும் 
முனனொள த்பொலிஸ் மொ அதி்பர் 
பூஜித ெ�சுந்�ர ஆகித�ொருக்கு 
எதிரொ்க சடடமொ அதி்பர் 
வழக்குத �ொக்்கல் தசய்திருந்� 
த்பொதிலும், பிரதிவொ்களுக்கு 
அளழப்பொளண 
விடுக்்கொமல் த்கொழும்பு 
தமல் நீதிமனறம் அவர்்களள 
விடு�ளல தசய்�ள�யும் 
சுடடிக்்கொடடினொர். 
இந்� சம்்பவம் த�ொடர்்பொன 
விசொரளண்கள 
மி்கவும் மந்�்கதியில் 
இடம்த்பற்று வருவ�ொ்க 
முளறப்பொடடொளர்்கள 
குறிபபிடடுளள�ொ்க 
ெனொதி்பதியின சடடத�ரணி 
த�ரிவித�ொர்.

சு�ந்திர மக்்கள ்கொஙகிரஸின 
�ளலளம�்கததில் தநற்று (11) 
நளடத்பற்ற ஊட்கவி�லொளர் 
சந்திபபில் ்கலந்துத்கொண்டு 
உளர�ொற்றும்த்பொத� அவர் 
தமற்்கண்டவொறு த�ரிவித�ொர்.

இ�னத்பொது த�ொடர்ந்து 
உளர�ொற்றி� அவர்,  ெனொதி்பதி 
ரணில் விக்கிரமசிங்க மக்்கள 

ஆளணயின ஊடொ்க ெனொதி்பதி�ொ்கத 
த�ரிவு தசய்�ப்படவில்ளல. 
்பொரொளுமனறததில் உளள 
த்பரும்்பொனளம வொக்கு்களொதலத� 
அவர் த�ரிவு தசய்�ப்படடுளளொர். 
எனதவ மக்்கள ஆளண இல்லொ� 
ரணில் �ொன நிளனத�வற்ளறத�ல்லொம் 
தச�ற்்படுத� முடி�ொது எனவும் 
த�ரிவித�ொர். 

உளளூரொடசி மனறங்களுக்்கொன 
த�ர்�ல்முளறள� மொற்ற 
தவண்டுதமன �ற்த்பொள�� 
அரசொங்கம் முனளவததிருந்� 
எந்� த�ர்�ல் விஞ்ஞொன்பததில் 
குறிபபிடப்படடுளளது? முனனொள 
ெனொதி்பதி த்கொடடொ்ப� ரொெ்பக் ஷ, 
எதிர்க்்கடசி �ளலவர் சஜித பிதரம�ொஸ, 
�ற்த்பொள�� ெனொதி்பதி ரணில் 

விக்கிரமசிங்க ஆகித�ொர் ெனொதி்பதி 
த�ர்�லினத்பொது முனளவத� த�ர்�ல் 
விஞ்ஞொன்பததில் இந்� விட�ம் 
குறிபபிடப்படடுளள�ொ? எனவும் 
த்களவி எழுபபினொர். 

்கனவில் ்கொண்்பது, நிளனதள� 
தசய்து என்பவற்ளற மக்்கள ஆளணயில் 
த�ரிவு தசய்�ப்படொ� ெனொதி்பதி�ொல் 
தசய்� முடி�ொது எனறொர். 

 நடொததும்  வருடொந்� 
ஒனறிளணந்� மொநொடடில் 
்கலந்துத்கொளளும் தநொக்கில் 
அதமரிக்்கொ தசனறுளள  
நிதி இரொெொங்க அளமச்சர் 
தஷேொன தசமசிங்க மற்றும் 
மததி� வஙகியின ஆளுநர் 
்கலொநிதி நந்�லொல் வீரசிங்க 
ஆகித�ொர் சர்வத�ச நொண� 
நிதி�ததின மு�லொவதுசர்வத�ச 
நொண� நிதி�ம் துளண 
நிர்வொ்க இ�க்குனர்  கீ�ொ 
த்கொபிநொதள� சந்திதது 
இலஙள்க எதிர்தநொக்கும் 
்கடுளம�ொன சவொல்்கள மற்றும் 
அவற்ளறச் சமொளிப்ப�ற்்கொன 
நடவடிக்ள்க்கள குறிதது 
்கலந்துளர�ொடியுளளனர்.

இலஙள்க �ற்த்பொது  
எதிர்தநொக்கும் மி்க தமொசமொன 
த்பொருளொ�ொர தநருக்்கடி்கள,  
சவொல்்கள மற்றும் அவற்ளறச் 

சமொளிப்ப�ற்கு எடுக்்கப்படும் 
உறுதி�ொன நடவடிக்ள்க்கள 
குறிதது இ�னத்பொது 
்கலந்துளர�ொடியுளளதுடன, 
உல்க வஙகி மற்றும் 
சர்வத�ச நொண� நிதி�ம் 
ஆகி�வற்றின உ�வியுடன 
்கடன தநருக்்கடியில் இருந்து 
மீளவ�ற்்கொன மு�ற்சி்களள 
முனதனடுப்ப�ொ்கவும் 
த�ரிவிததுளளனர். 
அத�த்பொல் ்கடன 
மறுசீரளமபபு விட�ததில், 
இரு�ரபபு மற்றும் ்பல் 
�ரபபு ்கடன வழஙகுநர்்களள 
இணக்்கததிற்கு த்கொண்டுவர 
மு�ற்சிப்ப�ொ்கவும், 
அ�ற்்கொன த்பச்சுவொர்தள�்கள 
முனதனடுக்்கப்படுவ�ொ்கவும் 
மததி� வஙகியின ஆளுநர் 
நந்�லொல் வீரசிங்க 
சுடடிக்்கொடடியுளளனர்.

உலகிலிருந்து �னிதது வொழ இலஙள்க�ொல், முடி�ொது என 
முனனொள ச்பொநொ�்கருக்கு சமூ்க நீதிக்்கொன மக்்கள இ�க்்கததின 
�ளலவருமொன ்கரு தெ�சூரி� த�ரிவித�ொர். 

ஆடசி�ொளர்்கள அதி்கொர தமொ்கததில், அதி்கொரதள�  ள்கயில் 
ளவததுக்த்கொண்டு ஆடசி நடத�தவ மு�ற்சிக்கினறனர். 
20ஆம் திருத�ச்சடடதின ஊடொ்க த்கொண்டுவரப்படட மி்க 
தமொசமொன அதியுச்ச அதி்கொரதள� நீக்்க தவண்டும் என்பத� எமது 
த�ொடர்ச்சி�ொன த்கொரிக்ள்க�ொ்க உளளது.  எமது நிளலப்பொடடில் 
மொற்றம் இல்ளல. 22ஆம்  திருத�தள� த்கொண்டவர 
தவண்டுதமனற த்கொரிக்ள்கள� நொம் முனளவததுளதளொம். 
அ�ளன ்பொரொளுமனறததுக்கு த்கொண்டுவந்து  இறுதி தநரததில் 
பிற்த்பொடடுளளனர்.இவ்வொறொன தச�ற்்பொடு்கள  ெனநொ�்கதள� 
்பொதிக்குமொ எனற அச்சமும் எம்மததியில் உளளது.  

ெனொதி்பதி ரணில் விக்கிரமசிங்களவ நொன சந்தித� 
தவளளயிலும், 22 ஆம் திருத�தள� த்கொண்டுவந்து 
்பொரொளுமனறததிற்கு அதி்கொரதள� த்கொடுபத்பன எனற 
வொக்குறுதிள� வழஙகியிருந்�ொர். 22 முழுளம�ொன தீர்தவன கூற 
முடி�ொது, ஆனொல், புதி� அரசி�ல் அளமபள்ப த்கொண்டுவரும் 
வளரயிதலனும் 22ஆம் திருத�தள� நளடமுளறப்படுததி சு�ொதீன 
ஆளணக்குழுக்்களள இ�க்்க தவண்டும்.

  சர்வத�ச மடடததிலும் இது குறித� அழுத�ங்கள 
பிரத�ொகிக்்கப்படுகினறன. குறிப்பொ்க தெனிவொ த்பரளவயில் 
அ�ளன சுடடிக்்கொடடியுளளனர். சர்வத�சம் இலஙள்கள� 
ள்கவிடும் நிளலளமத� ஏற்்படடுளளது. எம்மொல் உலகில் 
�னிதது வொழ முடி�ொது. எனதவ சர்வத�சததுக்கு த்கொடுத� 
வொக்குறுதி்களள நிளறதவற்ற தவண்டும் எனறொர்.

உளளூரொடசிமனற 
உறுபபினர்்களின எண்ணிக்ள்கள� 
குளறக்கும் தநொக்கில் உளளூரொடசி 
சள்பத த�ர்�ளல நடததுவள� 
்கொலந்�ொழ்ததுவத� ெனொதி்பதியின 
தநொக்்கம் என்பது இ�னூடொ்க 
த�ரிவ�ொ்கவும் ஐக்கி� மக்்கள 
சக்தியின த்பொதுச்தச�லொளர் ரஞ்சித 
மததும ்பண்டொர த�ரிவித�ொர். 

இது த�ொடர்பில் அறிக்ள்க 
ஒனளற விடுததுளள அவர், 
உளளூரொடசி சள்ப த�ர்�லில் ஸ்ரீ 
லங்கொ த்பொதுென த்பரமுன, ஐக்கி� 
த�சி� ்கடசிக்குக் கிளடக்கும் 
த�ொல்வி்களள மூடிமளறக்கும் 
�ந்திரதம ரணிலின அறிவிபபு 
எனவும், த�ர்�ல் ஆளணக்குழுவுக்கு 
உளள அதி்கொரதள� நிளறதவற்று 
அதி்கொரஙத்கொண்ட ெனொதி்பதி மி்கக் 
கீழ்த�ரமொன முளறயில்  அ்ப்கரிக்்கப 
்பொர்ப்ப�ொ்கவும் த�ரிவித�ொர். 

த�ர்�ல்்கள ஆளணக்குழு �னது 
அதி்கொரங்களளப பிரத�ொகிதது 
உடனடி�ொ்க உளளுரொடசி 
மனறத த�ர்�ளல நடததுவ�ற்கு 
நடவடிக்ள்க எடுக்குமொறு 
த்கடடுக்த்கொளவ�ொ்கவும், 
குறுகி� தநொக்்கங்களள அளடந்து 
த்கொளவ�ற்்கொ்க உளளூரொடசி சள்பத 
த�ர்�ளலத�ொ அல்லது எந்�தவொரு 
த�ர்�ளலயும் ஒததிளவக்்க 
ெனொதி்பதி தச�ற்்படடொல், 
்பொரொளுமனறததுக்கு உளதளயும் 
தவளித�யும் ெனநொ�்க ரீதியில் 
அ�ற்கு எதிரொ்க தமற்த்கொளளக்கூடி� 
அளனதது நடவடிக்ள்க்களளயும் 
எடுபத்பொம் எனவும் எச்சரிததுளளொர்.

்�காட்டு, ைகா்னயின் 
வதகால்வி்ை 
�்றககை தந்திரம்

உலகில் தனிதது வகாழ முடிைகாது 
ரணிலுக்கு ஜதைரிநதை்தை 
நா்லே கூறுகிைார

த்பொரொடடங்கள நடததும்  இவ்வொறொன 
இடங்களுக்கு சிறுவர்்களள அளழததுச் 
தசல்வ�ன மூலம் அவர்்கள வி்பததுக்்கள, 
அடக்குமுளற்களுக்கு ஆளொ்க தநரிடும் 
எனவும், உயிருக்கு ஆ்பதது ஏற்்படக் 
கூடும் எனவும்  த�சி� சிறுவர் ்பொது்கொபபு 
அதி்கொர சள்பயின  �ளலவர் ்கலொநிதி 
உ��குமொர  த�ரிவிததுளளொர். 

த்பொரொடடங்களின த்பொது 
சிறுவர்்களுக்கு ஏத�னும் மன 
உளளச்சல் அல்லது அதசௌ்கரி�ம் 
ஏற்்படடிருந்�ொல் அது த�ொடர்பில் 
ஆரொய்ந்து உரி� நடவடிக்ள்க எடுக்்க 
தீர்மொனிக்்கப்படடுளள�ொ்கவும் , 
அததுடன, மனி� உரிளம மீறல்்கள 
இடம்த்பற்றிருந்�ொல், த�ளவ�ொன 
நடவடிக்ள்க்களள முனதனடுக்குமொறு 
மனி� உரிளம்கள ஆளணக்குழுவுக்கு 
அறிவிக்்கப்படும் எனறொர். 

குழந்்தகை்ை  
வகைடை�காககை வவணடகாம்

ரணிோல் முடியாது

்�ததிரிககு எதிரகாகை 
ஆதகாரம் கி்டககைவில்்ல

்வளிநகாட்டு பைணதத்ட
ரூ்பொய் த்பறுமதி�ொன இரண்டு சரீரப பிளண்களிலும் 

விடு�ளல தசய்யுமொறும் உத�ரவிடட நீதி்பதி, 
பிரதிவொதி்களுக்கு தவளிநொடடு ்ப�ணத�ளட விதிதது 
உத�ரவிடடொர். 
அவர்்களின ்கடவுச்சீடடு்களள ள்க�்கப்படுததுமொறு நீதிமனற 
்பதிவொளருக்கு உத�ரவிடட நீதி்பதி, பிரதிவொதி்களின 
ள்கதரள்க்களள எடுதது அறிக்ள்க சமர்பபிக்குமொறு 
உத�ரவிடடதுடன, வழக்கு விசொரளணள� நவம்்பர் 29ஆம் 
தி்கதிக்கு ஒததிளவத�ொர்.

ஒதது்ைபபுைன்  
மீள நி்னக்கிலைாம்

இ�னத்பொது த�ொடர்ந்து ்கருததுளரத� அவர், ஸ்ரீ லங்கொ 
த்பொதுென த்பரமுனளவத� ெனொதி்பதி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
பிரதிநிததுவப்படுததுகிறொர். என தவ, த�ர்�ல் ஒனறுக்கு தசனறொல் 
தமொடடுக் ்கடசிக்குப ்படுத�ொல்வி கிளடக்குதமன ரணிலுக்கு 
த�ரியும் எனறொர். இ�னொதலத� நொமல் த�ர்�ல் தவண்டொதமன 
கூறிவருகிறொர். த�ர்�ளலக் ்கொலந்�ொழ்ததும் சதி்களளத� 
ரொெ்பக் ஷ- விக்கிரமசிங்க தசய்கிறொர்்கள எனறொர்.    



உலகளாவிய நெருககடிகள் அதிகரித்து 
வரும் நிலலயில், உலகின் மிக வறிய 
மககளில் அலைவாசிககும்  மமற்பட்டவரகள் 
வசிககும்  54 ொடுகளுககு  க்டன் நிவாைணம் 
மிகவும் அவசியத் மேலவயாக உள்ளோக 
ஐககிய ொடுகளின் வளரச்சித் திட்டத்ோல் 
நவளியி்டப்படடுள்ள புதிய அறிகலகயில் 
குறிபபி்டப்படடுள்ளது. இநே 54 ொடுகளில் 
இலஙலகயும் உள்ள்டககப்படடுள்ளது. 

சரவமேச க்டன் நிவாைணத்தில் ‘மிகக 
நகாஞசம் மிக ோமேம்’ என்்பலேத் 
ேவிரத்ேல்’ எனச் சுடடிககாட்டப்படடுள்ள 
அநே அறிகலகயில், ்பல்மவறு 
வளரமுக ொடுகள் சமீ்ப காலமாக க்டன் 
நெருககடிலய எதிரநகாள்வோகவும், 
ஒருஙகிலணககப்பட்ட நிதி மறறும் ்பணச் 
சுருககம் மறறும் குலைநே வளரச்சி ஆகியலவ 
உலநகஙகிலும் ஏறை இைககத்லேத் 
தூண்டுவோல் சநலே நிலலலமகள் 

மவகமாக மாறி வருகின்ைன எனவும்,  
வறிய, க்டனாளி ொடுகள் ஒன்றிலணநது, 
ந்பாருளாோை அழுத்ேஙகலள 
எதிரநகாள்கின்ைன என்றும் மமலும் ்பலர 
ேஙகள் க்டலனத் திருபபிச் நசலுத்ேமவா 
அல்லது புதிய நிதியுேவிலய அணுகமவா 
இயலாதுள்ளோக அநே அறிகலகயில் 
சுடடிககாட்டப்படடுள்ளது.

ஒருஙகிலணககப்பட்ட நிதி மறறும் 
்பணச் சுருககம் மறறும் குலைநே 
வளரச்சி ஆகியலவ உலநகஙகிலும் 
ஏறை இைககத்லே தூண்டுவோல், 
சநலே நிலலலமகள் மவகமாக மாறி 
வருகின்ைன என்றும், நகாவிட -19 
ந்பருநநோறைால் நீண்்ட காலத்திறகு 
முன்ம்ப ்பாதிககப்பட்ட ்பல ொடுகளில் 
க்டன் பிைச்சிலனகள் ஏற்படடுள்ளோகவும் 
ஐ.ொ கூறியுள்ளோகவும் அறிகலகயில் 
குறிபபி்டப்படடுள்ளது.

இலங்கை உள்ளிட்ட 54 நாடுகைளுக்கு

கடன் நிவாரணம் மிகவும் 
அவசியமாகும்
ஐ. நா வளர்ச்சித் திட்ட அறிக்கையில் குறிப்பு
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திருமகாணமலல, திருகமகாமணஸவைம் 
மகாவிலின் புனிேத் ேன்லமககு களஙகம் 
ஏற்படுத்தும் வலகயில் அலமநதுள்ள 
வியா்பாை நிலலயஙகலள ந்பாருத்ேமான 

இ்டஙகளுககு மாறறுவேறகு கலாசாை மறறும் மே 
விவகாை அலமச்சர விதுை விககிைமொயகக மறறும் 
அலமச்சர ்டகளஸ மேவானநோ ஆகிமயாைால் 
தீரமானிககப்படடுள்ளது.

அேனடிப்பல்டயில், வியா்பாை நிலலயஙகலள 
அலமப்பேறகு ந்பாருத்ேமான இ்டஙகலள 
அலமச்சரகள் இருவரும் ்பாரலவயிட்ட நிலலயில், 
மேலவயான ெ்டவடிகலககலள மமறநகாள்ளுமாறு 
நோல்லியல் திலணககள அதிகாரிகளுககு அலமச்சர 
விதுை விககிைமொயகக அறிவுறுத்ேல் வழஙகினார.

திருகமகாமணஸவை மகாவில் முன்ைலில் 

வியாை நசயற்பாடுகளில் ஈடு்படுகின்ைவரகளால் 
மகாவிலின் ்பாைம்்பரியத்துககும் விழுமியஙகளுககும் 
்பாதிபபு ஏற்படுவோக குறைச்சாடடுகள் 
முன்லவககப்படடிருநேன. இநநிலலயில், 
ஜனாதி்பதியின் ஆமலாசலனககு அலமய, 
குறித்ே இைண்டு அலமச்சரகளும் மெறறு (11)  
திருமகாமணஸவை மகாவிலுககு மெைடியாக விஜயம் 
நசய்து நிலலலமகலள ஆைாய்நேனர.

இேன்ம்பாது, குறித்ே பிைமேசத்தில் வியா்பாை 
நசயற்பாடுகள் ஆைம்பிககப்பட்ட காலப 
்பகுதியில், எநேநவாரு ேைபபினாலும் அதிருபதி 
நவளியி்டப்ப்டாே நிலலயில், குறிபபி்டத்ேககளவு 
காலம் வியா்பாை நிலலயஙகலள ெ்டத்தி 
வருகின்ைவரகளின் வாழவாோைத்லேயும் கருத்தில் 
நகாண்டு, மகாவிலின் புனிேத்துககு களஙகம் 

ஏற்ப்டாே வலகயில், ந்பாருத்ேமான இ்டஙகளில் 
வியா்பாை நிலலயஙகலள அலமத்து வழஙகுவேறகு 
எதிர்பாரத்துள்ளோக அலமச்சர விதுை 
விககிைமொயகக நேரிவித்துள்ளார.

முன்னோக, திருகமகாமணஸவைம் மகாவிலின் 
நிரவாக சல்பயினலைக சநதித்துக கலநதுலையாடிய 
அலமச்சர ்டகளஸ மேவானநோ, “இநே ொடடில் 
இருககின்ை அலனத்து மேஙகளின் விழுமியஙகளும் 
ெம்பிகலககளும் ்பாதுகாககப்ப்ட மவண்டும் 
என்ை நிலலப்பாடடில் ேறம்பாலேய அைசாஙகம் 
இருககின்ை நிலலயில், எநேநவாரு மேத்தினதும் 
ெம்பிகலககளுககு எதிைான நசயற்பாடுகள் 
மமறநகாள்ளப்படுமாயின் அதுநோ்டர்பாக 
ெ்டவடிகலக மமறநகாள்ளப்படும்” என்று 
நேரிவித்ேலம குறிபபி்டத்ேககது.

புனிதததன்மை 
பாதுகாககபபடும்
திருக்்கைா்ேஸ்வரம் ்கைாவிலின் 

அ்ைச்்சர்கைளான ்டகளஸ், விதுர நி்ை்ைகை்ள நநரில் ஆராய்வு

�	ைநேஸ்வரி விஜயனந்தன்

ொடடின் ேறம்பாலேய 
ந்பாருளாோை, அைசியல், 
சமூக நெருககடிககுள் 
எட்டாயிைமாக உள்ள  
உள்ளூைாடசி மன்ை 
உறுபபினரகளின் 
எண்ணிகலகலய குலைகக 
நேரிவுககுழு அனுமதி 
வழஙகாவிடின், இது 
நோ்டரபில் மககள் 
அபிபபிைாயஙகலள ந்பை 
சரவஜன வாக நகடுபபுககுச் 
நசல்லும் விருப்பத்து்டன் 
ஜனாதி்பதி ைணில் 
விககிைமசிஙக உள்ளார என 
அலமச்சரும் அலமச்சைலவப 
ம்பச்சாளருமான ்பநதுல 
குணவரேன நேரிவித்ோர.

அைசாஙகத் ேகவல் 
திலணககளத்தில் 
மெறறு (11) ெ ல்டந்பறை 
அலமச்சைலவ முடிவுகலள 
அறிவிககும் ஊ்டகவியலாளர 
சநதிபபிமலமய அவர 
மமறகண்்டவாறு 
நேரிவித்ோர.

நோ்டரநது நேரிவித்ே 
அவர,

உள்ளூைாடசி மன்ை 
உறுபபினரகளுககான 
நசலலவ மககளால் 
ோஙகிகநகாள்ள முடியாேளவு 
்பாரிய சுலமயாக 
உள்ள நிலலலமலய 
மாறறுவேறகான அடிப்பல்ட 
மயாசலனயாக மவ ஜனாதி்பதி 
இநே மயாசலனலய 
முன்லவத்துள்ளார.

இேறகலமய, உள்ளூைாடசி 
மன்ை உறுபபினரகளின் 

எண்ணிகலக ொன்காயிைமாக 
குலைத்து, உள்ளூைாடசி 
மன்ைஙகலள அலமககும் ம்பாது, 
ேறம்பாதுள்ள ேவிசாளருககு 
கில்டககும் ேனி அதிகாைத்லே 
மாறறி, குழுநவான்றின் மூலம் 
உள்ளூைாடசி மன்ைஙகள் 
நோ்டர்பான தீரமானஙகலள 
எடுப்பேறகும் உள்ளூைாடசி 
மன்ைஙகள் நோ்டர்பான 
சட்டதிட்டஙகலள 
மாறறுவேறகும் 
தீரமானிககப்படடுள்ளது.

இது நோ்டர்பான  
மயாசலன ஜனாதி்பதியால் 
நேரிவுக குழுவுககு 
முன்லவககப்படடு, அஙகு 
அனுமதி கில்டககாவிடின்  
சரவஜன வாகநகடுபபுககுச்   
நசன்று இநே உள்ளூைாடசி 
மன்ை உறுபபினரகளின் 
எண்ணிகலகலய குலைகக 
மககள் விரும்புகின்ைனைா 
என்்பது நோ்டரபில் மககளின் 
அபிபபிைாயஙகலளப 
ந்பறறுகநகாள்ள ஜனாதி்பதி  
விருப்பத்து்டன் இருககிைார 
என்ைார.

உள்ளூராடசி மன்்ற உறுப்பினரகைளின் 
எண்ணிக்்கை்ை கு்்றக்கை

சர்வஜன ்வாக்கெடுப்புககு 
்சல்லும் நிலைப்்ாட்டில் 
ஜனாதி்தி ரணில்

மட்டககளபபு, வவுணதீவில் 
10 நமகாவாட மின்சாைத்லே 
உற்பத்தி நசய்யும் திைன் 
நகாண்்ட ேலைத் ேளத்தில் 
ந்பாருத்ேப்பட்ட மசாலார 
யுனிவரஸ சூரிய மின் 
நிலலயம், மெறறு (11) 
காலல அஙகுைாரப்பணம் 
நசய்யப்படடுள்ளோக 
மின்சகதி மறறும் வலுச்சகதி 
அலமச்சர காஞசன 
விமஜமசகை நேரிவித்ோர.

வின்ட ம்பாரஸ, விது 
லஙகா மறறும் லை-எனரஜி 
ஆகிய நிறுவனஙகளால் 
குறித்ே மசாலார 
யுனிவரஸுககு  முேலீடு 
நசய்யப்படடுள்ளோகவும் 
ொடடிமலமய முேல் விவசாய 
மின்னழுத்ே சூரிய மின் 
நிலலயம் இது என்றும் அவர 
குறிபபிட்டார.

இது ஆண்டுககு 20 
ஜிகாமவாட மின்சாைத்லே 
மேசிய மின்கட்டலமபபுககு 

வழஙகும் என்று நேரிவித்ே 
அலமச்சர, 15,000 நமறறிக 
நோன் கா்பனீநைாடலசட 
உமிழலவ வரு்டாநேம் 
குலைககும் என்றும் அலமச்சர 
சுடடிககாடடினார.

சூரிய மின் நிலலயத்தில் 
18,676 மசாலார 
ஃம்பாடம்டாமவால்்டாயிக 
(பிவி) நோகுதிகள் நகாண்்ட 
243 ஒறலை அச்சு ே்டமி 
(சூரிய நவளிச்சத்லே மொககி 
திரும்பும்) நோகுதிகள் 
ந்பாருத்ேப்படடுள்ளன 
என்ைார.

47 இன்மவரட்டரகள், 
ொன்கு ஸமாரட மின்னழுத்ே 
நிலலயஙகள் மறறும் 
உள்ொடடில் உருவாககப்பட்ட 
மமற்பாரலவ கடடுப்பாடு 
மறறும் ேைவு லகயகப்படுத்ேல் 
அலமபபு ஆகியவறலைக 
நகாண்டுள்ளது எனவும் 
அலமச்சர குறிபபிட்டார.

மட்டக்கைளப்பு, ்வவுேதீவில்

ச�ாலார் யுனிவர்ஸ் 
அங்குரார்்ப்பணம்

�	பா.நிநராஸ்

மகாடல்ட 
ந்பாலிஸ நிலலயத்தில் 
முலைப்பாந்டான்லைப ்பதிவு 
நசய்யச் நசன்றிருநே இலஙலக 
இளம் ஊ்டகவியலாளர 
சஙகத்தின் ேலலவரும் 
ஊ்டகவியலாளருமான ேரிநது 
ஜயவரேனவுககுப ந்பாலிஸ 
நிலலயப ந்பாறுப்பதிகாரி 
அச்சுறுத்ேல் விடுத்துள்ளார. 

காலி முகத்தி்டலில் 9ஆம் 
திகதி ஞாயிறறுககிழலம 
ெல்டந்பறை ம்பாைாட்டத்தில் 
உயிரிழநேவரகலள 
நிலனவுககூரும் நிகழவுககு 
ந்பாலிஸார ஏற்படுத்தியிருநே 
ேல்டகலளக கண்டித்து, 
சட்டத்ேைணிகள் உள்ளிட்டப 
்பலர மெறறு முன்தினம் 
(10)  ம்பாைாட்டத்தில் 
ஈடு்படடிருநேனர. 

இபம்பாைாட்டம் 
நோ்டரபில் ஊ்டகவியலாளர 
ேரிநது ஜயவரேன, 
மகாடல்ட ந்பாலிஸ 

நிலலயப ந்பாறுப்பதிகாரிககு 
முன்கூடடிமய 
அறிவித்திருநேம்பாதிலும், 
அவவாறு அறிவிககவில்லல 
எனககூறி மெறறு முன்தினம் 
(10) முன்நனடுககப்பட்ட 
ம்பாைாட்டப ம்பைணிககும் 
ந்பாலிஸார இல்டயூறு 
ஏற்படுத்தியிருநேனர.

ந்பாலிஸாரின் 
இச்நசயற்பாடுகளுககு 
எதிைாக மகாடல்ட ந்பாலிஸ 
நிலலயத்தில் முலைப்பாடு 
நசய்யச் நசன்றிருநே இளம் 
ஊ்டகவியலாளர சஙகத்தின் 
முலைப்பாடல்ட, ந்பாலிஸ 
நிலலயப ந்பாறுப்பதிகாரி 
ஏறறுகநகாள்ள மறுத்துள்ளார.

மமலும், ஊ்டகவியலாளர 
ேரிநது ஜயவரேனவின் 
அலலம்பசிலய ்பறிகக 
ந்பாலிஸ நிலலயப 
ந்பாறுப்பதிகாரி முயன்ைமோடு 
ேனககு அச்சுறுத்ேல் 
விடுத்ேோகவும் ேரிநது 
நேரிவித்ோர.

மு்்றப்்ாடு செயைச் சென்றிருந்த

ஊடகெவியைாளருககு 
ஓ.ஐ.சி இலடயூறு

சாைதி அனுமதிப்பத்திைத்லே 
ந்பறுவேறகான மறறும் சாைதி அனுமதி 
்பத்திைத்லே புதுபபிப்பேறகான 
கட்டணஙகள் உட்ப்ட அதுசாரநே 
அலனத்து கட்டணஙகளும் 
ம்பாககுவைத்து மறறும் ந்பருநநேருககள் 
அலமச்சர ்பநதுல குணவரேனவால் 
அதிகரிககப்படடுள்ளன.

அலமச்சைால் ஒகம்டா்பர 10ஆம் 
திகதி நவளியி்டப்பட்ட அதிவிமச்ட 
வரத்ேமானி அறிவித்ேலுககு அலமய, 
சாோைண மசலவ மறறும் ஒருொள் 
மசலவககான கட்டணஙகள் திருத்தி 
அலமககப்படடுள்ளன.

2009ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலகக 
சாைதி அனுமதிப்பத்திை அைவீடடு 
ஒழுஙகுவிதிகலள இைத்துச் நசய்துள்ள 
அலமச்சர, 2022ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் 
இலகக மமாட்டார வாகன அைவீடடு 
ஒழுஙகு விதிகள் அமல்்படுத்ேப்படும் 
என்றும் குறிபபிடடுள்ளார.

அேறகலமய புதிய சாைதி 
அனுமதிப்பத்திைம் மறறும் ்பழகுெர 
அனுமதிப்பத்திைத்லே ஒரு வகுபபுககு 
ந்பறுவேறகான ஒருொள் மசலவ 
கட்டணமாக 3,500 ரூ்பாயும் சாோைண 
மசலவ கட்டணமாக 2,500 ரூ்பாயும் 
அைவி்டப்ப்டவுள்ளது.

மமலும், இைண்டு வகுபபுகளுககு 

சாோைண மசலவ கட்டணம் 3,000 
ரூ்பாயாகவும் ஒருொள் மசலவ 3,500 
ரூ்பாயாகவும், 3 வகுபபுகளுககு சாோைண 
மசலவ கட்டணம் 3,500 ரூ்பாயாகவும் 
ஒருொள் மசலவ 4,000 ரூ்பாயாகவும் 
அைவி்டப்ப்டவுள்ளது.

அனுமதிப்பத்திைத்துககான எழுத்து 
மூல ்பரீடலசககு 500 ரூ்பாயும் 
நசயன்முலைப ்பரீடலசககு 1,000 ரூ்பாயும் 
சிறிய எல்  ்பலலகககு 500 ரூ்பாயும் 
ந்பரிய எல் ்பலலகககு 1,000 ரூ்பாயும் 
அைவி்டப்படும்.

மமலும், அனுமதிப்பத்திைம் 
காலாவதியான ஓர ஆண்டுககு 
அல்லது ஓர ஆண்டுககும் குலைவான 
காலப்பகுதிககான மமலதிக அைவீ்டாக, 
500 ரூ்பாயும், அனுமதிப்பத்திைத்லே 
புதுபபிப்பேறகு சாோைண மசலவககு 
2,800 ரூ்பாயும் ஒருொள் மசலவககு 4,000 
ரூ்பாயும் அைவி்டப்ப்டவுள்ளது. 

�ாரதி அனுமதி்ப்பத்திர 
கடடணங்கள் உயர்வு

�	பா.நிநராஸ்

்பாதுகாபபு அ லமச்சு 
ஜனாதி்பதி வசமிருநோலும் 
விசர ொய்கலளப ம்பால 
ந்பாலிஸாலை இயககுவது 
யார என ஐககிய மககள் 
சகதியின் ்பாைாளுமன்ை 
உறுபபினர முஜிபுர ைை்மான் 
மகள்வி எழுபபினார.

எதிரககடசி ேலலவர 
அலுவலகத்தில் மெறறு (11) 
ெல்டந்பறை ஊ்டகவியலாளர 
சநதிபபில் கலநதுநகாண்டு 
நோ்டரநது உலையாறறிய 
அவர,  ம்பாைாட்டஙகலள 
அ்டககும்ம்பாது ந்பாலிஸார 
சண்டியரகலளப ம்பால 
ெ்டநதுகநகாள்கிைாரகள். 
ஜனாதி்பதி வசம் 
்பாதுகாபபு அலமச்சு 
இருககிைம்பாதிலும், விசர 
ொலயபம்பால ந்பாலிஸார 
ெ்டநது நகாள்வேறகு 
யார கட்டலளகலளப 
பிைபபிககிைாரகள்? 
ந்பாலிஸாலை  இயககுவது 
யார? எனவும் மகள்வி 

எழுபபினார.
 அைசியல்வாதிகளின் 

லகந்பாம்லமயாகி, ொடடு 
மககளின் ஜனொயக ரீதியான 
உரிலமகலளப ்பறிககும் 
நசயற்பாடுகளில் ந்பாலிஸார 
ஈடு்ப்ட மவண்்டாநமன 
ந்பாலிஸ திலணககளத்தின் 
உயர அதிகாரிகளி்டம் 
நேரிவிப்போகவும் கூறினார. 

களுத்துலையில் 
ெல்டந்பறை நமாடடுக 
கடசியின் கூட்டத்தில் 
முன்னாள் பிைேமர மஹிநே 
ைாஜ்பக ஷ, ஜனாதி்பதி ைணில் 
விககிைமசிஙகவின் உல்டகலள 
அவிழத்துவிட்டோகவும்  
நேரிவித்ோர.

விெரநா்ைப் ்்ால

்்ாலிஸாலர இயககு்வது யார?

நகாழும்பு-
14, நோட்டலஙக, 
கஜீமாவத்லே 
குடியிருபபில் 
நோ்டர தீவி்பத்துகள் 
ஏற்படுவது  நோ்டரபில் 
ஆைாய்வேறகு பிைேமர 
திமனஸ குணவரேனவால் 
நியமிககப்பட்ட குழுவின் 
அறிகலக பிைேமரி்டம்  
மெறறு முன்தினம் (10) 
லகயளிககப்படடுள்ளது.

கஜீமாவத்லேயில் 
க்டநே ஒன்ைலை 
வரு்டஙகளுககுள் மூன்று 
ே்டலவகள் தீவி்பத்துகள் 
ஏற்படடுள்ளன. இேனால் 
அதிகளவான குடும்்பஙகள் 
்பாதிககப்படடுள்ளன. 
இேலனத் நோ்டரநது 
இத்நோ்டர 
தீவி்பத்துகளுககான 
காைணஙகலளக கண்்டறிய 
பிைேமர திமனஸ 
குணவரேன குழுநவான்லை 
நியமித்திருநோர. 

்பாைாளுமன்ை உறுபபினர 
மமஜர பிைதீப உதுநகா்ட, 
நகாழும்பு மாவட்ட 
நசயலாளர பிைதீப யசைத்ன 
ேலலலமயில் இககுழு 
நியமிககப்படடிருநேது. 
இககுழு கஜீமாவத்லே 
தீவி்பத்து சம்்பவஙகள் 
நோ்டரபில் விரிவான 
விசாைலணகலள 
மமறநகாண்டுள்ளமோடு, 
்பரிநதுலைகள் அ்டஙகிய 
அறிகலகலயயும் 
லகயளித்துள்ளது.

கெஜீமா்வதலதை அறிகலகெ 
பிரதைமரிடம் லகெயளிப்பு
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�	சுப்பிரமணியம் பாஸ்கரன்

 கிளிந�ொச்சி,  அம்ொள் �கர்,  கனகொமபிகக குளம ஆகிய 
்குதிகளில்  37.5 ஏககர் வகையொன நிலஙகளில்,  உணவு 
்ொதுகொப்புககும வருமொன மமம்ொட்டுககுமொன சிறுதொனிய 
மற்றும விவசொய நசயற்றிட்்டம ஆைமபிககப்்ட்டுள்ளது. 

‘றகமொ’ நிறுவன நிதியுதவியு்டன் கிைொமசகதியின் 150 
விவசொயிகளுககு, அவர்களது நசொநதககொணியில் கொல் ஏககர் 
நிலப்்ைப்பில் உற்்த்தி �்டவடிகககககள மமற்நகொள்ளககூடிய 
வககயில் சிறுதொனியம, மைககறி விகதகள், விவசொய 
உ்கைணஙகள் என்்ன வழஙகிகவககப்்ட்்டன.  

திருகவயொறு, கனகொமபிகக குளம, அம்ொள்�கர் ஆகிய 
கிைொமஙககள இகணத்து, அம்ொள் �கர் கிைொம ந்ொதும�ொககு 
மண்ட்த்தில் ககைச்சி பிைமதச நசயலொளர் தகலகமயில், 
கவ்வரீதியொக ஆைமபித்து கவககப்்ட்டுள்ளது. 

�	சுப்பிரமணியம் பாஸ்கரன்

இைகணமடு நீர்ப்்ொசனத் திகணககளத்தொல், 
கிளிந�ொச்சி குளத்தின் கீழ் முன்நனடுககப்்ட்டு வரும 
்ைொமரிப்பு மவகலகள், முன்னுரிகம அடிப்்க்டயில் 
மமற்நகொள்ளப்்்டவில்கல என்று நதரிவிககப்்ட்டுள்ளது. 

கிளிந�ொச்சி மொவட்்டத்தில், நீர்ப்்ொசன கட்டுமொனஙகளுககு 
்ொரிய அளவில் அபிவிருத்தி நிதிகள் கிக்டககொதநிகலயில், 
்ைொமரிப்பு மவகலகள் மொத்திைமம முன்நனடுககப்்ட்டு 
வருகின்றன. இவவொறன ்ொைொமரிப்பு மவகலகள், 
உரியவொறு இனஙகொணப்்்டொது மமற்நகொள்ளப்்டுவதொக 
குற்றஞசொட்்டப்்டுகின்றது. 

கிளிந�ொச்சி குளத்தின் வொன் ்குதியில், ‘இ்ொட்’ 
திட்்டத்தின் கீழ் 2017ஆம ஆணடு ்ல மில்லியன் ரூ்ொய்  நிதி 
நசலவி்டப்்ட்டு, அதற்கொன ்ொலம  அகமககப்்ட்்டது்டன் 
வொன் ்குதியின் மணணரிப்பு ஏற்்்டொதவொறு நகொஙகிறீட் 
இ்டப்்ட்்டது்டன், சமொநதைமொக நகொஙகிறீட் வீதியும 
கொணப்்டுகின்றது. 

இநத நிகலயில், கமணசபுைம, குஞசு்ைநதன், ந்ரிய்ைநதன், 
்ன்னஙகணடி, ஊரியொன் ம்ொன்ற ்குதிகளில் முன்னுரிகம 
அடிப்்க்டயில் மமற்நகொள்ளப்்்ட மவணடிய நீர்ப்்ொசன 
்ைொமரிப்பு மவகலகள் ்ல உள்ள ம்ொதும, அவற்கற 
மமற்நகொள்ளொது, கிளிந�ொச்சி குளத்தின் கீழ் ்குதியில், 
ஏற்கனமவ ந்ருநநதொகக நிதி நசலவிட்டு அபிவிருத்திககள 
நசய்த அமத்குதியில், மவகலகள்  மமற்நகொள்ளப்்ட்டு 
வருகின்றகம, விவசொயிகள் மத்தியில் ்ல்மவறு சநமதகஙககள 
ஏற்்டுத்தி உள்ளது. 

இநத வி்டயம நதொ்டர்்ொக, கிளிந�ொச்சி பிைதி  நீர்்ொசனத் 
திகணககளத்தின் பிைதிப் ்ணிப்்ொளகைத் நதொ்டர்பு 
நகொணடு வினவியம்ொது,  இது நதொ்டர்்ொன விவைஙககள 
இைகணமடு  நீர்்ொசன ந்ொறியியலொளரி்டம ந்ற்றுக 
நகொள்ளுமொறு நதரிவித்த நிகலயில்,  இைகணமடு நீர்ப்்ொசன 
ந்ொறியியலொளகை  ்ல த்டகவகள் நதொ்டர்பு நகொள்ள 
முற்்ட்்ட  ம்ொதும அவகை நதொ்டர்பு நகொள்ள முடியவில்கல. 

�	்க. அ்கரன் வவுனியொ மொவட்்ட 
நசயலகத்தில் 
உள்ள மமொட்்டொர் 
திகணககளத்தில், 

தமிழ் அதிகொரிகள் 
இல்லொகமயொல் ந்ொதுமககள் 
ந்ரும அநசௌகரியஙகளுககு 
முகமநகொடுத்து வருகின்றனர். 

சொைதி அனுமதி ்த்திைம 
புதுப்பித்தல் உட்்்ட 
இன்மனொைன்ன மதகவகளுககொக 
மமொட்்டொர் திகணககளத்கத 

�ொடும தமிழ் மககளு்டன் சிஙகள 
நமொழியில்  இஙகு க்டகமயொற்றும 
அதிகொரிகள் உகையொடுவதொல், 
தமிழ் மககள் நமொழி புரியொமல் 
ந்ரும சிைமஙகளுககு 
முகமநகொடுத்து வருவது்டன், 
மமொட்்டொர் திகணககளத்தின் 
முழுகமயொன மசகவகயயும 
ந்ற்றுகநகொள்ள முடியொமல் 
அவதியுறுகின்றொர்கள். 

தமிழ் நமொழி நதரியொத 
அதிகொரிகள் இஙகு 
க்டகமயொற்றுவதொல், தமிழ் மககள் 
தமது மதகவகய நிகறமவற்ற, 

நீண்ட ம�ைம கொத்திருகக 
மவணடியுள்ளதொகவும கடும 
நவயில் ம�ைஙகளில் நீண்ட 
ம�ைம வரிகசயில் கொத்திருநது, 
்டிவஙககள உரிய அதிகொரியி்டம 
வழஙகிய ம்ொதிலும, மமலதிகொரி 
ககநயொப்்மிட்டு வழஙகுவதற்கு 
்ல மணி ம�ைம எடுப்்தொகவும 
்யன்ந்ற வநமதொர் நதரிவித்தனர்.

இது நதொ்டர்்ொக, ்ல்மவறு 
தைப்பினருககும அறிவித்த 
ம்ொதிலும இதுவகை எவவித 
�்டவடிகககயும எடுககவில்கல 
எனவும நதரிவித்தனர். 

�	எம். ற�ாசாந்த்

யொழ்ப்்ொணம, சுன்னொகம 
ந்ொலிஸ் பிரிவுககு உட்்்ட ்குதியில் 
வசிககும தொய், தனது 15 வயது 
மகன் ம்ொகதப்்ழககத்துககு 
அடிகமயொகியகமயொல், மககன தன்னொல் 
்ைொமரிகக முடியவில்கல எனக கூறி, 
‘எனது மகன் எனககு மவண்டொம’ என 
எழுதிய கடிதத்து்டன் தனது மககனயும 
ந்ொலிஸொரி்டம ஒப்்க்டத்துள்ளொர். 

இகதயடுத்து, ந்ொலிஸொைொல் 
குறித்த சிறுவன், சிறுவர் நீதிமன்றில் 
முற்்டுத்தப்்ட்்டகத அடுத்து, 
சிறுவகன அைச சொன்று ந்ற்ற 
அச்சுமவலி �ன்ன்டத்கத ்ொ்டசொகலயில் 
அனுமதிககுமொறு,நீதிமன்று 
உத்தைவிட்்டதற்கு அகமய, சிறுவன் 
�ன்ன்டத்கத ்ொ்டசொகலயில் 
அனுமதிககப்்ட்டுள்ளொன்.

�	எம். ற�ாசாந்த்

யொழ்ப்்ொணம, உருமபிைொய், மயொகபுைம 
மதொட்்ட ்குதியில் உள்ள வீட்க்ட 
நவஙகொயம மசகரித்து கவப்்தற்கொக 
்யன்்டுத்தி வநத நிகலயில், வீட்டின் 
கதகவ உக்டத்து உள்நுகழநத 
திரு்டர்கள், அஙகு மசகரித்து கவத்திருநத 
500 கிமலொ கிைொம நவஙகொயத்கத 
களவொடி நசன்றுள்ளனர். 

சம்வம நதொ்டர்பில் ந்ொலிஸ் 
நிகலயத்தில் முகறப்்ொடு 
நசய்யப்்ட்டுள்ள நிகலயில், ந்ொலிஸொர் 
விசொைகணககள முன்நனடுத்துள்ளனர்.

�	்க. அ்கரன் 

வவுனியொவில் ம�ற்றுமுன்தினம 57.02 மில்லி மீற்றர் மகழ 
வீழ்ச்சி ்திவொகியுள்ளதொக வவுனியொ வளிமண்டலவியல் 
திகணககள அவதொனிப்்ொளர் தொ.சதொனநதன் 
நதரிவித்துள்ளொர்.

திஙகட்கிழகம (10) கொகல 8.30 மணியிலிருநது மொகல 
5.30 மணி வகையொன கொலப்்குதியில் 57.02 மில்லி மீற்றர் 
மகழவீழ்ச்சி ்திவொகியுள்ளது. பிற்்கல் இைணடு மணிககு 
பின்னர் ந்ய்த கனமகழ கொைணமொக, மககளின் இயல்பு 
வொழ்ககக ்ொதிககப்்ட்டிருநதது. இககொலப்்குதியில், 
மொகல மவகளயில் மகழயு்டன் இடி, மின்னல் தொககம 
அதிகரிககும என்்தொல், ந்ொது மககள் மிகுநத அவதொனமு்டன் 
நசயற்்டுமொறு அவர் மமலும நதரிவித்துள்ளொர்.

�	எம். ற�ாசாந்த்

  ்தின்ம வயதுச் சிறுமிகய 
வன்புணர்வுககு உட்்டுத்திய 
குற்றச்சொட்டில் ககது நசய்யப்்ட்்ட 
வமயொதி்ரின் விளககமறியகல இமமொதம 
21ஆம திகதிவகை நீடித்து, யொழ்ப்்ொணம 
நீதிவொன் நீதிமன்றம ம�ற்றுமுன்தினம (10) 
உத்தைவிட்்டது.

“விசொைகணகள் நிகறவக்டயவில்கல. 
எனமவ, என்ன �்டநதது என்று 
விசொைகணகளின் ம்ொககில் அறியவரும. 
அதற்கு பின்னர் சநமதக �்கை பிகணயில் 
விடுவிப்்து நதொ்டர்பில் ஆைொயலொம” 
என்று யொழ்ப்்ொணம நீதிமன்ற நீதிவொன் 
ஏ.ஏ ஆனநதைொஜொ கட்்டகள வழஙகினொர்.

மகொப்்ொய் ந்ொலிஸ் பிரிவுககு 
உட்்ட்்ட இரு்ொகலயில், ்தின்ம வயதுச் 
சிறுமி வமயொதி்ைொல் வன்புணர்வுககு 
உள்ளொகி, கர்ப்்மொகி உள்ளொர் என்று 
சிறுவர் ்ொதுகொப்பு அதிகொை சக்ககு 
அணகமயில் அறிவிககப்்ட்டிருநத 
நிகலயில்,  விசொைகணககள 
முன்நனடுத்திருநத சிறுவர் ்ொதுகொப்பு 
அதிகொை சக் அதிகொரிகள், மகொப்்ொய் 
ந்ொலிஸொருககும அறிவித்திருநதனர்.

மகொப்்ொய் ந்ொலிஸொைொல் 
ககதுநசய்யப்்ட்்ட வமயொதி்ர் 
நவள்ளிககிழகம (07) 
யொழ்ப்்ொணம நீதிவொன் நீதிமன்றில் 
முற்்டுத்தப்்ட்்டம்ொது, திஙகட்கிழகம 
வகை விளககமறியலில் கவககவும 
சிறுமிகய தொயொரின் ்ொதுகொப்பில் 
கவத்திருககவும நீதிமன்றம 
கட்்டகளயிட்்டது.

�	எம்.எஸ.எம். ஹனீபா, 
நூருல் ஹுதா உமர்

கல்முகன பிைொநதிய 
சுகொதொை மசகவகள் 
்ணிப்்ொளர் 
பிரிவுககுட்்ட்்ட 
பிைமதசஙகளில் ந்டஙகு 
ஒழிப்பு மவகலத்திட்்டம ஆைமபிககப்்ட்டுள்ளதொக, 
கல்முகனப் பிைொநதிய சுகொதொை மசகவகள் 
்ணிப்்ொளர் கவத்திய கலொநிதி ந்டொக்டர் ஐ.எல்.எம 
றி்ொஸ் ம�ற்று (11) நதரிவித்தொர்.

்ருவ மகழ ந்ய்ய ஆைமபித்துள்ளதொல் ந்டஙகு 
நுளமபு ்ைவக கூடிய அ்ொயம ஏற்்ட்டுள்ளதொகவும, 
அணகமககொலமொக ந்டஙகு ம�ொயொளர்கள் 
இனஙகொணப்்ட்டு வருவதொகவும ந்ொது மககள் மிக 
அவதொனமொக நசயற்்டுமொறும நதரிவித்தொர்.

நுளமபு உருவொகொமல் தடுப்்தற்கு சுற்றுப் 
புறத்கதத் தூய்கமயொக கவத்துகநகொள்ளல், 
அவற்றின் வதிவி்டத்கத முற்று முழுதொக அழித்தல், 
என்்ன முககியமொனது.

ந்டஙகு நுளமபு ்ைவுவதற்கு ஏதுவொன 
நவற்றுககொணிககள கவத்திருப்்வர்கள் 
இைணடு வொை கொலத்துககுள் துப்புைவு நசய்ய 
மவணடுநமனவும, தவறும ்ட்சத்தில் சட்்ட 
�்டவடிககக எடுககப்்டுநமனவும நதரிவித்தொர்.

அத்து்டன், கல்முகன பிைொநதிய சுகொதொை 
மசகவகள் ்ணிமகனயொல் ந்டஙகு ஒழிப்பு 
�்டவடிககககளுககொன வழிகொட்்டல் ஆவணம 
திஙகட்கிழகம (10) நவளியிட்டு கவககப்்ட்்டது.

கல்முகன பிைொநதிய சுகொதொை மசகவகள் 
்ணிப்்ொளர் ந்டொக்டர் ஐ.எல்.எம. றி்ொஸின் 
ஆமலொசகனகககமய நதொற்று ம�ொய்த்தடுப்பு 
பிரிவின் ந்ொறுப்பு கவத்திய அதிகொரி 
கவத்தியர் எம.ஏ.சீ.எம ்சொலியின் ஏற்்ொட்டில் 
பூச்சியியல் உத்திமயொகத்தர் மக.ஏ ஹமீட் மற்றும 
குழுவினர் இகணநது இந�்டவடிககககய 
மமற்நகொணடிருநதனர்.

�	எம்.எஸ.எம் நூர்தீன்

கொத்தொன்குடி 
்ள்ளிவொயல்கள் 
முஸ்லிம 
நிறுவனஙகளின் 
சமமமளனத்தின் 
தகலவரும கொத்தொன்குடி �கை சக் 
உறுப்பினருமொன  ைஊப் ஏ மஜீத்தின் கொத்தொன்குடி 
க்டற்ககையிலுள்ள வீடு உக்டககப்்ட்டு, 
நஜனமைட்்டர்,  பித்தொகளயிலொன புைொதன 
ந்ொருள் (கழுகு) என்்ன  திரு்டப்்ட்டுள்ளன.

சம்வத்கத விசொைகண நசய்து வநத 
கொத்தொன்குடி ந்ொலிஸொர், திருடிய ந்ொருட்ககள 
சநமதக �்ர் விற்்கன நசய்ய முற்்ட்்டம்ொது, 
சநமதக �்ர்  ககது நசய்யப்்ட்டுள்ளது்டன் 
ந்ொருட்களும மீட்கப்்ட்டுள்ளன. 

கொத்தொன்குடி ந்ொலிஸ் நிகலய ந்ொறுப்்திகொரி 
துமிநத �யணசிறியின் ஆமலொசகனயின் ம்ரில் 
கொத்தொன்குடி ந்ொலிஸ் நிகலய குற்றத் தடுப்பு 
அதிகொரி ஏ. எஸ் .எம ைஹீம தகலகமயிலொன 
ந்ொலிஸ் குழுவினர் மமற்நகொண்ட 
விசொைகணகய யடுத்து மமற்்டி சநமதக �்ர் 
ககது நசய்யப்்ட்டுள்ளது்டன் மட்டு. நீதவொன் 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்்டுத்த �்டவடிககக 
எடுககப்்ட்டுள்ளது. 

�	அ. அச்சுதன்

திருமகொணமகல 
மொவட்்டத்தில் 
உள்ள குச்சநவளி, 
்ட்்டணமும சூழலும, 
மூதூர்,தம்லகொமம,கிணணியொ ஆகிய    பிைமதச 
நசயலொளர் பிரிவுகளில் வொழும,   ந்ொருளொதொை 
ந�ருககடிககு உள்ளொகியுள்ள நிகலயில், வீட்டுத் 
மதொட்்டம நசய்வதற்கு உதவி மகொரிய  500 வறிய 
குடும்ஙகளுககு வீட்டுத்மதொட்்டம  நசய்வதற்குரிய   
�ொற்றுககளயும  விகதககளயும  திருமகொணமகல 
மொவட்்ட �லன்புரிச் சஙகம திஙகட்கிழகம (10)  
வழஙகியது. 

 திருமகொணமகல மொவட்்ட �லன்புரிச் 
சஙகத் தகலவர்   சணமுகம குகதொசன் இநத 
உதவிககள வழஙகி கவத்தொர்.  வீட்டுத் மதொட்்டம 
நசய்வதற்கொன �ொற்றுககளயும  விகதககளயும  
வழஙகுவதற்கொன  அனுசைகணகய, 
கன்டொத்  திருமகொணமகல �லன்புரிச் சஙகம 
வழஙகியிருநதது. 

�	எம்.எஸ.எம் நூர்தீன்மட்்டககளப்பு 
மொவட்்டத்தில் 
ந்ரும ம்ொகச் 
நசய்ககககொன 

ஆைம்க கூட்்டஙகள் 
திஙகட்கிழகம  (10) முதல் 
மொவட்்ட அைசொஙக அதி்ர் 
மக. கருணொகைன் தகலகமயில் 
ஆைமபிககப்்ட்டுள்ளன.

அதற்ககமவொக மணமுகன 
மமற்கு பிைமதச நசயலகத்துககு 
உட்்ட்்ட உன்னிச்கச, நீர்ப்்ொசனத் 
திட்்டஙகள், ஏறொவூர் ்ற்று பிைமதச 
நசயலகப் பிரிவில் உறுகொமம, 
கித்துள்நவவ, நவலிகொகணடி 
நீர்ப்்ொசனத் திட்்டஙகளுககொன 
கூட்்டஙகள், மணமுகன 

மமற்கு, ஏறொவூர்ப்்ற்று பிைமதச 
நசயலகஙகளின் மொ�ொட்டு 
மண்ட்ஙகளில் குறித்த பிைமதச 
நசயலகஙகளின் பிைமதச 
நசயலொளர்களின் ஏற்்ொட்டில் 
�க்டந்ற்றுள்ளன.

இககூட்்டஙகளின் ம்ொது, 
ந்ருமம்ொக விவசொய 
நசய்ககககொன திகதி 
எதிர்வரும 20 திகதி எனத் 
தீர்மொனிககப்்ட்்டது்டன், 
அநதநத விவசொய பிைமதசஙகளின் 
திட்்ட முகொகமத்துவக 
குழுககளில் எடுககப்்ட்்ட 
தீர்மொனஙகளுகககமய, 
வயற்கொணி உழுதல், விகதப்பு 
நதொ்டஙகுதல், மவலி அக்டத்தல், 
கொல்�க்டகள் அகற்றல், நீர் 

முகொகமத்துவம உள்ளிட்்ட 
அகனத்து வி்டயஙகளுககொன 
தீைமொனஙகளும இதன்ம்ொது 
நிகறமவற்றப்்ட்டுள்ளது.

இதன் ம்ொது வஙகி க்டன்கள், 
கொல்�க்டப் பிைச்சிகன, 
யொகனப் பிைச்சிகனகள், கொடுகள் 
அழிப்பு,  க்டநத சிறும்ொகத்தில் 
விவசொயிகள் எதிர்நகொண்ட 
பிைச்சிகனகள், ந்ருமம்ொகத்தில் 
விவசொயிகள் எதிர்ம�ொககவுள்ள 
பிைச்சிகனகள், விவசொயிகளுககொன 
மமம்ொட்டுத்திட்்டஙகள், 
நீர்ப்்ொசனம, ந�ல் நகொள்வனவு, 
உைத்தின் விகலகய நிர்ணயித்தல், 
மசதனப்்சகள உள்ளிட்்ட 
்ல்மவறு வி்டயஙகள் விரிவொக 
ஆைொயப்்ட்்டன.

�	எம்.எம் அஹமட் அனாம்

வொகழச்மசகன 
க்டதொசி ஆகலககு 
திஙகட்கிழகம (10)  
மொகல ககத்நதொழில் 
இைொஜொஙக அகமச்சர் 
சொமை சம்த் 
தஸொ�ொயகக விஜயம மமற்நகொணடிருநதொர்.  

ஆகலயில் உற்்த்தி நதொ்டர்்ொகவும, 
குகற்ொடுகள் நதொ்டர்்ொகவும நிர்வொகிகளு்டன் 
கலநதுகையொடியது்டன் ஊழியர்களின் 
மதகவககளயும மகட்்டறிநது நகொண்டொர்.

அதன்பின்னர் கருத்து நதரிவிகககயில் 
கூறியதொவது: உத்திமயொகத்தர்கள் எதிர்ம�ொககும 
ம்ொககுவைத்து பிைச்சிகனகய தீர்ப்்தற்கு, 
ஆகலயில் ்ழுதக்டநத நிகலயில் உள்ள 
அமபுலன்ஸ் வணடிகய திருத்தி, ஊழியர்கள் 
யன்்டுத்த வழஙகுவதொகவும ஆகலயின் 
உற்்த்திகய அதிகரிககும ்ட்சத்தில், 25 
�ொள்களுககு மமல் க்டகமயொற்றும ஊழியர்களுககு 
5,000 ரூ்ொய் மமலதிக நகொடுப்்னவும, 
�ொளொநத ஆயிைம ரூ்ொ சம்ளத்து்டன் 350/= 
மசர்த்து �ொளொநத சம்ளமொக 1,350.00 ரூ்ொ 
வழஙகவுள்ளதொகவும வொககுறுதி வழஙகினொர். 

�	நூருல் ஹுதா உமர்

சர்வமதச உலக உள �ல தினத்கத 
முன்னிட்டு, ்ொதிககப்்்ட ந்ணகளுககொன 
அகமப்பின் ஒருஙகிகனப்்ொளர் எஸ்.டீ 
�ஜீமியொவின் ஏற்்ொட்டில், இறககொமம பிைமதச 
நசயலக ந்ணகள் மற்றும சிறுவர் பிரிவின் 
ஒருஙகிகணப்பில் ‘இனஙகளுககிக்டயில் சக வொழ்கக 
கட்டிநயழுப்புமவொம’ எனும கருப்ந்ொருளின் 
விழிப்புணர்வு வீதி �ொ்டகம  திஙகட்கிழகம (10) 
பிைமதச நசயலக முன்றலில் இ்டமந்ற்றது.

இலஙககயில் வொழும மககளின் உள ஆமைொககியம 
மற்றும �ல்வொழ்ககு இனஙகளுககு இக்டயிலொன 
சகவொழ்வும ஒற்றுகமயும அவசியமொகும. இலஙகக 
சமூகத்தில் மவரூன்றியுள்ள இனஅடிப்்க்டயிலொன 
சிநதகனகய இல்லொமல் நசய்து, மககள் மத்தியில் 
இன நசௌஜன்யத்கத கட்டிநயழுப்புவமத  இநத 
வீதி �ொ்டகம மககளுககுச் நசொல்லும நசய்தியொக 
அகமநதிருநதது.

வவுனியா ம�ாட்ார் திணைக்களத்தில் 

தமிழ் அதிகாரிகள் 
இன்மையால் சிரமைம்

வீடுடைத்து 
வெங்காயம் திருட்டு

வன்புைர்ந்து சிறுமிணய 
்கர்்ப்ப�ாககிய 

முதியெரின் 
விளக்மறியல் 
நீடிப்பு

‘எனது ம்ன் 
எனககு 
வெணைகாம்’ 
ம்கனன றபாலிஸில் 
ஒப்பனைத்த தாய்

கிளிந�ாச்சி குளத்தின் கீழ்
பரகாமரிப்பு வெடை்ள் குறித்து 
விெசகாயி்ளுககு சநவதே்ம் 

உணவு பகாது்காப்புககும் ெருமகான 
வமம்பகாட்டுககுமகான திட்ைம்

ெவுனியகாவில் ்னமடை 

�ட்க்கள்பபு �ாவட்த்தில்

செரும் பொகம் 
ஆரம்ெம் 

500 குடும்பங்ளுககு 
வீட்டுத்வதேகாட்ை உதேவி 

ெகாடைசவசடன ்ைதேகாசி 
ஆடைககு இரகாஜகாங் 
அடமசசர் விஜயம்

்காத்்ான்குடி ்பள்ளிவாயல் 
சமம�ளனத்தின்
தேடைெரின் வீட்டில் திருட்டு 

ந்ங்கு குறித்து 

வபகாதுமக்ளுககு 
எசசரிகட் 

ச்ெகாழ்வும் 
வசௌஜன்யமும்
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�	ஷேன்  செனவிரதன

ராதனைப் 
பல்கனைக்கழ 
்கத்தின் 
்கனைப்பீடத்தில 

இடம்பறும ப்கடிவனத 
்காரணமா்க, 2000ஆம 
ஆண்டிலிருந்து இதுவனர 169 
மாணவர்கள் பல்கனைக்கழ்க 
்கலவி நடவடிகன்கயிலிருந்து 
விைகியுள்்ளைர எை 
்கனைப்பீடத்தின் பீடாதிபதி 
்கைாநிதி பிரபாத் ஏக்கநாயக்க 
்தரிவித்துள்்ளார.

இந்தப் ப்கடிவனத ்காரணமா்க, 
வருடாந்தம 15- 16 மாணவர்கள் 
பல்கனைக்கழ்க ்கலவினய 
இனடயிலைலய நிறுத்தி 

விடுகின்்றைர. இது அந்த 
மாணவர்கள் மற்றும அவர்களின் 
குடுமபங்களுககு துயரத்னத 
ஏற்படுத்துவதா்க அனமகின்்றது. 

இவவாறு ்கலவினய 
இனடநிறுத்தி விட்டுச் 
்ென்்ற மாணவர்கள் எழுதிய 
்கடிதங்கள் எமமிடம 
உள்்ளை. சிைர தற்்்கானை 
்ெய்து்்காண்டுள்்ளைர. 
அண்னமயில தன்னுயினர 
மாய்த்துக்்காண்ட மாணவன் கூட, 
முதைாம வருடத்தில அதி்கமா்க 
ப்கடிவனதககு உள்்ளாைவர 
என்்றார. எைலவ, ப்கடிவனதககு 
எதிராை மாணவர்கன்ளத் தாக்க 
லவண்டாம எை லவண்டுல்காள் 
விடுப்பதா்கத் ்தரிவித்த அவர, 

அவவாறு தாககுதலில ஈடுபடும 
மாணவர்களுககு எதிரா்க, 
ஒழுக்காற்று நடவடிகன்க எடுககும 
லபாது, அவர்களுககு ொரபா்க 

எவரும முன்னிற்்க லவண்டாம எை 
தாம மாணவர்கள் ெங்கத்திடம 
்கடிதம மூைம ல்காரிகன்க 
விடுத்துள்்ளதா்கவும ்தரிவித்தார.

பேராதனை ேல்க னைக்கழ்கத்தில169 மாணவரகளின் 
கல்விலய பறித்த ‘பகடி’

மரக்கன்று்கள் 
வழங்கி வவப்பு
Lion’s club 306 B2 Ocean city இன் ஆதரவுடன் இலவச மூக்கு கண்ணாடி மற்றும் 
மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு, இங்கிரிய கிறிஸ்து நணாதர் ததவணாலயத்தில் 
ஞணாயிற்றுக்கிழமம (09) நமடபெற்்றது.

�	நடராஜா மலரஷவேந்தன்

லதசிய ்கலவி 
நிறுவ்கத்தின் பட்டப்பின் 
்கலவி டிப்ல்ளாலமா 
்கற்ன்க ்நறியின் 
பதுன்ள பிராந்திய 
நினைய 2020/2021 
ஆம ்கலவியாண்டு 
ஆசிரிய மாணவர்களின் 
பிரியாவினட மற்றும 

‘ஊவாவின் ஊற்று’ 
நூல ்வளியீட்டு 
விழாவும பாரதி தமிழ் 
வித்தியாையத்தில 
நனட்பற்்றது.

நினைய இனணப்பா்ளர 
பி. ஆைந்தகுமார  
தனைனமயில நனட்பற்்ற 
இந்நி்கழ்ச்சியில, பிரதம 
அதிதியா்க லதசிய ்கலவி 

நிறுவ்கத்தின் சிலரஷட 
விரிவுனரயா்ளரும 
பாட்நறியின் லதசிய 
இனணப்பா்ளர எஸ்.
ஷிபானும சி்றப்பு 
அதிதியா்க சிலரஷட 
விரிவுனரயா்ளர 
்கைாநிதிஎஸ்.
்கருணா்கரனும ்கைந்து 
்்காண்டைர.

பிரியணாவிமடயும் நூல்  
பவளியீட்டு விழணாவும்

�	இரா.ஷ�ாஷேென் 

மனைய்கத்தில லெனவயில 
ஈடுபடும இைஙன்க 
லபாககுவரத்து ெனபககுச் 
்ொந்தமாை பஸ்்களில குறுகிய 
தூரங்களில பயணிககும 
பயணி்களுககு  பயணச்சீட்டு 
வழங்கப்படுவதிலனை 
எை பயணி்கள் 
குற்்றஞ்சுமத்துகின்்றைர.

குறிப்பா்க தைவாக்கனை, 
்பா்கவந்தைாவ, மஸ்்்கலியா, 
்கண்டி, ஹட்டன் லபான்்ற 
பிரதாை வீதி்களில  லெனவயில 
ஈடுபடும பஸ்்களிலைலய 

இவவாறு பயணச்சீட்டு்கள்  
வழங்கப்படுவதிலனை என்றும 
சுட்டிக்காட்டுகின்்றைர.

இவவா்றாை  லநரங்களில 
அதி்காரி்க்ளால, வீதி்களில 
திடீ்ரை பயணச்சீட்டு 
பரிலொதிக்கப்படும 
லபாது,  பயணி்கல்ள 
அ்ெௌ்கரியங்களுககு 
உள்்ளாவதா்கவும 
்தரிவிககின்்றைர.

எைலவ,  இது விடயத்தில 
உரிய தரப்பிைர ்கவைம 
்ெலுத்த லவண்டும என்றும 
ல்காரிகன்க விடுககின்்றைர.

பயணச்சீட்டுகள் இன்றி  
பயணிபபதாக குற்றச்்ாட்டு

�	என்.ஆராச்சி

்தரணிய்கை ்பாலிஸாரால 
லநற்று முன்திைம (10) இரவு 
10 மணிய்ளவில, வா்கைங்கள் 
திடீர லொதனைககு 
உட்படுத்தப்பட்டை.  
்தரணிய்கை னவத்தியொனைககு 
முன்பா்க னவத்லத 
இந்த நடவடிகன்க 
முன்்ைடுக்கப்பட்டது.

இதன்லபாது அதி்க்ளவு 
ெத்தத்துடன் வா்கை ஒலினய 

எழுப்பிய வா்கைங்கள், 
்காப்புறுதி மற்றும 
வருமாைவரி பத்திரங்கள் 
அற்்ற  வா்கைங்கள் உள்ளிட்ட 
பை விடயங்கள் ்தாடரபில 
39 வா்கை ொரதி்களுககு 
எதிரா்க ெட்டநடவடிகன்க 
எடுக்கவுள்்ளதா்கத் ் தரிவித்தைர.

அத்துடன் இதன்லபாது 
300 வா்கைங்கள் 
பரிலொதிக்கப்பட்டதுடன், 25 
வா்கை ொரதி்கள் ்கடுனமயா்க  
எச்ெரிக்கப்பட்டுள்்ளைர. 

பதரணியகமலயில் 
திடீர் தசணாதமை

�	ஆ.ரஷமஸ்

ஹய்்பாரஸ்ட், ்காவத்னத 
லதாட்டத்தில வனையில சிககி 
உயிரிழந்த நினையில சிறுத்னத 
ஒன்றின் உடைம லநற்று (11) 
்கானை மீட்்கப்பட்டுள்்ளது.

்காவத்னத லதாட்டத்திலுள்்ள 
விவொய ்காணி ஒன்றின் 
பற்ன்ற ்காட்டுககு 
அருகிலிருந்து சிறுத்னதயின் 
உடைம மீட்்கப்பட்ட்தை 
ஹய்்பாரஸ்ட் ்பாலிஸார 
்தரிவித்தைர.

உயிரிழந்த சிறுத்னத ஏழு 
அடி நீ்ளம ்்காண்டதா்கவும 
சுமார 150 கிலைா கிராம நின்ற 
்்காண்ட ஆண் சிறுத்னத 
எைவும வை ஜீவராசி்கள் 
தினணக்க்ள அதி்காரி்கள் 
்தரிவித்தைர.

நுவ்ரலியா மாவட்டத்தில 
்கடந்த ்காைங்களில உயிரிழந்து 
மீட்்கப்பட்ட சிறுத்னத்களில 
இதுலவ அதி்க எனட ்்காண்ட 
சிறுத்னத எைவும அதி்காரி்கள் 
சுட்டிக்காட்டிைார்கள்.

மரக்கறி்கன்ள 

பன்றி்களிமிருந்து 
பாது்காப்பதற்்கா்க  
அனமக்கப்பட்ட ்கமபி 
வனையில சிககி, ்கழுத்து 
இறுகிலய சிறுத்னத  
உயிரிழந்துள்்ளது. 

வலையில் சிக்கி உயிரிழநத 
சிறுதலதயின் உடைம் மீட்பு

�	ேங்கீ்தன்

ெற்குரு ெரவணபாபா 
சுவாமி்களின்  ஜைை 
திைத்னத முன்னிட்டு, 
ல்காட்லைாஜ் 
லதாட்டத்தில முரு்கன் 
ஆையத்துககு லநற்று (11) 
அடிக்கல நாட்டப்பட்டது.

நுவ்ரலியா 

மாவட்ட பாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர லவலுொமி 
இராதாகிருஸ்ணன், 
ைண்டன் ெற்குரு 
ெரவணபாபா சுவாமி்களின் 
பகதர நிமைன் 
அவருனடய தாயார 
திருமதி ெண்மு்கநாதன் 
உள்ளிட்ட பைர இனணந்து 

அடிக்கலனை நாட்டி 
னவத்தைர.

இஙகு 
அனமயப்்ப்றவுள்்ள 
25 அடி உயரமாை  
முரு்கன் சினைனய, 
இரத்திைபுரி லெரந்த 
பிரபை சிற்பி சிவகுமாரன் 
வடிவனமக்கவுள்்ளார.

அடிக்கல் நணாட்டபெட்டது

�	எஸ். ேஷேென்

திடீர  சு்கவீைம  
அனடந்த 42 
மாணவர்கள் 
்்காட்ட்கனை 
னவத்தி யொனையில 
லநற்று (11)  ்கானை 
அனுமதிக்கப்பட்டு 
உள்்ளைர.

பத்தனை தமிழ் 
வித்தியாையத்னதச் 
லெரந்த 42 மாணவர்கள் திடீர 
சு்கவீைமுற்்றனம ்தாடரபில, 
்்காட்ட்கனை சு்காதார 
னவத்திய அதி்காரி்கள் 
அலுவை்கம விொரனண்கன்ள 
முன்்ைடுத்துள்்ளது.

்காய்ச்ெல, மயக்கம லபான்்ற  
அறிகுறி்களுடன் தரம 6 
்தாடக்கம 11ஆம தரம வனர 
்கலவி ்கற்கும 13 மாணவர்களும 
29 மாணவி்களுலம இவவாறு 
னவத்தியொனையில  
அனுமதிக்கப்பட்டைர.

இவர்களில சிை மாணவர்கள் 
்வளிலநாயா்ளர பிரிவில 
சிகிச்னெ ்பற்று வீடு 

திருமபியுள்்ள நினையில, சிை 
மாணவர்கள் னவத்தியொனையில 
சிகிச்னெ ்பற்று வருவதா்கவும 
இவர்களின் நினை 
பாரதூரமா்க இலனை என்றும  
னவத்தியொனை த்கவல்கள் 
்தரிவித்துள்்ளை.

மாணவர்கள் சிைருககு 
லநற்றும (11) ்காய்ச்ெல, மயக்கம 
லபான்்ற  லநாய் அறிகுறி்கள் 
்தன்பட்டதா்கவும, இதைால 
அவர்கள் லநற்று முன்திைம 
(10)  மானையும ்்காட்ட்கனை 
னவத்தியொனையில 
சிகிச்னெ ்பற்்றதா்கவும 
்தரிவிக்கப்படுகின்்றது.

42 மாணவரகள் 
திடீர சுகவீனம்
விொரணேேள் ஆரம்பம

�	ரஞ்சித ராஜ்பக் ே

ஜப்பானில மரக்கறி 
உற்பத்திக்கா்க ்வற்றி்கரமா்க 
நனடமுன்றப்படுத்தப்பட்ட 
பசுனமத் திட்ட  முன்றனய 
இந்நாட்டு விவொயத்திற்கு 
அறிமு்கப்படுத்த நடவடிகன்க 
எடுக்கப்பட்டுள்்ளதா்க அகிை 
இைஙன்க ்பாரு்ளாதார 
மத்திய நினைய ஒன்றிய ெனபயின் 
தனைவர அருண ொந்த ்ஹட்டியாராச்சி 
்தரிவித்தார.

நுவ்ரலியாவில லநற்று (11) 
நனட்பற்்ற ஊட்கவியைா்ளர 
ெந்திப்பிலைலய அவர லமற்்கண்டவாறு 
்தரிவித்தார.

்தாடரந்து ்தரிவித்த அவர, 
்கடந்த நான்கு வருடங்க்ளா்க பலலவறு 

அைரத்த நினைனம்களுககு 
மு்கங்்காடுத்து, உரம மற்றும 
இரொயைப் பற்்றாககுன்றனய 
விவொயி்கள் எதிரலநாக்க 
லநரிட்டுள்்ள நினையிலைலய, 
இந்தப் புதிய திட்டம 
்தாடரபில அறிவிக்கப்பட்டு 
உள்்ளது. எை லவ எதிரவரும 
நாள்்களில ஜப்பானின் 

பசுனமத் திட்ட  பயிரச்்ெய்ன்க முன்றனய 
அறிமு்கப்படுத்துவதற்கு தயாராகி 
வருவதா்கவும இமமுன்றயின் மூைம, 
்காய்்கறி்கள் பயிரிட ்ெைவிடப்படும 
உரத்தின் அ்ளனவ பாதியா்க குன்றக்க 
முடியும என்பதுடன், இந்த முன்றனய 
அமலபடுத்திைால, விவொயி்களின் பை 
பிரச்சினை்களுககு  தீரவு ்காண முடியும 
என்்றார.

ஜபோனின் ேசுனை முனைனைப ேைன்ேடுத்தி

மலையகததில் மரக்கறி 
உறபததி அறிமுகம்



கடிதஙகள்

முரட்டுத்தனததின் விளைவே 
ஜெனீோ பிவரரளை

உயிர் உள்ள ப�ோதுதோன் உறவுகள 
என்கின்றனர். அது ப�ோய்! எமது 
உறவுகள, எஙகள �ரம�ரரயினர் 
இரண்ோயிரத்து ஒன்�தோம ஆணடு 
இ்மப�றற அழிப்பில் எஙகர்ள 
விட்டு ஏகினர். 

இநதச் ப�ோகம, எஙகர்ள 
இன்னும வோட்டுகின்றது. தமிழர்கள 
முப்�து ஆணடுக்ளோகத் தஙக்ளது 
உரிரமகளுககோகப் ப�ோரோடினோர்கள. 
பதோ்ர்நது முப்�து ஆணடுக்ளோக 
எநத வ�திகளும இல்ரலை. 
மின்�ோரம, எரி�கதி என எரவயும 
எமககுக கிர்ககவில்ரலை. ந்நத 
பகோடுரமகர்ளச் ப�ோல்லி முடியோது. 

கண்ோடிப் ப�ோத்தலில், 
பதஙகோய் எணப்யில், திரி அல்லைது 
க்தோசி ரவத்து, வி்ளககு எரித்துப் 
�டித்தோர்கள. அநத நிரலையிலும 
கல்விரய எமது மோ்வர்கள 
ரகவி்பவ இல்ரலை. 

எநத பநரமும குணடுச் �த்தஙகள; 
அடிககடி மர்ஙகள, மர் 
ஓலைஙகள; பகோவில், பதவோலையஙகள 
என எவறரறயும ப�ரினவோதம 
கணடுபகோள்ளவில்ரலை. �லை 
பதவோலையஙகளின் மீது குணடுவீச்சு. 
வோகன வ�திகள இல்ரலை. ர�ககிள 
�ய்ஙகளதோன்! �ய்பம �யஙகரம. 

ஆனோல், எமமவர்கள 
�ர்ளககவில்ரலை. விவ�ோயம ப�ய்தனர். 
ப�ோர்ககோலைத்திலும எஙகர்ள நோஙகள 
�ோர்த்துகபகோணப்ோம. 

தறப�ோது என்ன ந்ககிறது? எமது 
நோட்டின் நிரலைரய உலைகபம அறியும. 
அநியோயம நிரலைககோது என ஆன்மிகம 
ப�ோல்லுகின்றது.   

-பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்  

கிளிபநோச்சி மோவட்்த்தில் 
�ல்பவறு �குதிகளிலும 
இ்மப�றறு வரும கசிப்பு 
உற�த்திரயயும விற�ரனரயயும 
கட்டுப்�டுத்தி, இர்ளய 
தரலைமுரறயினரரப் 
�ோதுகோப்�தறகு உரிய 
ந்வடிகரககர்ள, �ம�நதப்�ட்் 
அதிகோரிகளும �மூக 
நலைன்விருமபிகளும உ்னடியோக  
எடுககுமோறு, �ல்பவறு தரப்பினரும 
பகோரிகரக விடுத்துள்ளனர். 

கிளிபநோச்சி மோவட்்த்தில், 
க்நத �லை ஆணடுக்ளோக, 
கசிப்பு உற�த்தியும 
விற�ரனயும அதிக்ளவில் 
பமறபகோள்ளப்�டுகின்றன. இதனோல் 
இ்ளவயதினர் மதுப்�ோவரனககு 
அடிரமயோவது்ன், மோ்வர்களும 
மதுவுககு அடிரமயோகி வருகின்ற 
ப�ோககு அதிகரித்துச் ப�ல்கின்றது. 

இவவோறு, கசிப்பு மறறும 
ப�ோரதப்ப�ோருட்கர்ளப் 
�ோவிப்�வர்கள, ப�ோரதயில் 
�ல்பவறு குறறச்ப�யல்களிலும 
ஈடு�டுகின்றோர்கள. முககியமோக, 
குடும� பி்ககுகள ஏற�டுகின்றன. 

எனபவ, கசிப்பு உற�த்திரயயும 
விற�ரனரயயும மறறும 
ப�ோரதப்ப�ோருள விநிபயோகம, 
�ோவரனகர்ளத் தடுத்து, 
எதிர்கோலைத்தில் ஆபரோககியமோனதும 
விரனதிறனோனதுமோன  �மூகத்ரதக 
கட்டிபயழுப்புவதறகு, ஏறற 
வழிவரககர்ள ப�ய்யபவணடும 
என, �ல்பவறு தரப்பினரும 
பகோரிகரக விடுத்துள்ளனர்.

யது பாஸ்கரன்

பெனீவோவில் ஐ.நோ மனித 
உரிரமகள ப�ரரவயின் 
51ஆவது அமர்வில், க்நத 

வியோழககிழரம (06) நிரறபவறறப்�ட்் 
பிபரரர்யில், புதிதோக ஒன்றுபம இல்ரலை 
என்றுதோன் கூற பவணடும. 

இநதப் பிபரரர், 2021ஆம ஆணடு 
மோர்ச் மோதம, ப�ரரவயின் 46 ஆவது அமர்வின் 
ப�ோது நிரறபவறறப்�ட்் பிபரரர்ரய 
வலியுறுத்துகிறது. அநதப் பிபரரர், அபத 
அமர்வின்ப�ோது �மர்ப்பிககப்�ட்் மனித 
உரிரமகளுககோன ஐ.நோ உயர்்ஸதோனிகரின் 
அறிகரகரய அனுமதிககிறது.

அநத அறிகரகயில்தோன், இலைஙரகயில் 
மனித உரிரமகர்ள மீறிபயோருககு எதிரோக, 
�ய்த்தர்யும ப�ோரு்ளோதோரத் தர்யும 
விதிப்�து பதோ்ர்�ோக குறிப்பி்ப்�டுகிறது. 
அபதப�ோல், அவவோறோனவர்களுககு எதிரோக 
உறுப்பு நோடுகள, தத்தமது நீதிமன்றஙகளில் 
வழககுத் பதோ்ர முடியும. எனபவ, 
இமமுரறயும அநத ந்வடிகரககர்ளபய 
ப�ரரவ வலியுறுத்துகிறது எனலைோம. 

இமமுரற, மனித உரிரமகள ப�ரரவயில், 
இலைஙரகககு ஆதரவோகவும எதிரோகவும 
வோககளித்த நோடுகளின் எணணிகரக 
குரறநதுள்ளது. 2021 மோர்ச் மோதம 
நிரறபவறறப்�ட்் பிபரரர்ககு ஆதரவோக 
22 நோடுகள வோககளித்த ப�ோதிலும, இமமுரற 
அநத எணணிகரக 20 ஆக குரறநதுள்ளது. 

அபதப�ோல், இலைஙரகககு ஆதரவோக 
வோககளித்த நோடுகளின் எணணிகரக 
11இலிருநது 7 ஆக குரறநதுள்ளது. 
எனபவ, ப�ரரவயின் 47 உறுப்பு நோடுகளில் 
வோககளிப்பில் கலைநது பகோள்ளோத நோடுகளின் 
எணணிகரக 14 இலிருநது 20 ஆக இமமுரற 
அதிகரித்துள்ளது.

பிபரரர்ரய வோசிககும ப�ோது, அர� 
�ர்களுககும தமிழீழ விடுதரலை புலிகளுககும 
இர்யிலைோன ப�ோரின் ப�ோது இ்மப�றற 
மனித உரிரமகள மீறல்கர்ள, மனித உரிரமகள 
ப�ரரவ  மறநதுவிட்்தோ என்ற �நபதகமும 
எழுகிறது. 

ஏபனனில், நோட்டில் ப�ோதுவோக 
ஏற�ட்டு இருககும ப�ோரு்ளோதோர பநருககடி, 
அ்ககுமுரற ப�ோன்றரவபய விப�்மோக 
அதில் குறிப்பி்ப்�ட்டு இருநத ப�ோதிலும, 
ப�ோர்ககோலைத்தில் மிகப் ப�ரும �ர�ரப்ர� 
ஏற�டுத்திய �ம�வஙகளும புலிகளின் மனித 
உரிரமகள மீறல்கள என்�ன மட்டுபம 
விப�்மோகக குறிப்பி்ப்�ட்டு உள்ளன.

ஆயினும, பிபரரர்யின்�டி, 
இலைஙரகயில் மனித உரிரமகள மீறல்கள 

பதோ்ர்�ோக, பவளிநோடுகள ந்வடிகரக 
எடுப்�தோயின், ப�ோர்ககோலை ந்வடிகரககள 
பதோ்ர்�ோகவும ந்வடிகரக எடுககலைோம. 
உணரமயிபலைபய, இலைஙரகயில் மனித 
உரிரமகள மீறல்கள என்னும ப�ோது, 
பவளிநோடுகளில் உளப்ளோருககு அககோலை 
�ம�வஙகப்ள ஞோ�கத்துககு வருகின்றன. 

பிபரரர்யின் பிரகோரம, உறுப்பு 
நோடுகள இலைஙரகயில் மனித உரிரமகர்ள 
மீறிபயோருககு எதிரோக, தத்தமது நோடுகளில் 
�ட்் ந்வடிகரக எடுகக முடியும; 
�ய்த்தர் மறறும ப�ோரு்ளோதோரத் 
தர்கர்ள விதிகக முடியும என்று இருநத 
ப�ோதிலும, அவவோறு ந்வடிகரக எடுகக 
பவணடும என்ற கட்்ோயம, எநதபவோரு 
நோட்டுககும இல்ரலை. எனபவ, பிபரரர் 
எநத்ளவுககுப் �யன்தரும என்று �ர்வபத� 
மன்னிப்புச் �ர� ப�ோன்ற அரமப்புகள 
�நபதகம எழுப்பி இருநதன. 

எனினும, ஏறபகனபவ சிலை நோடுகள 
இலைஙரகயில் மனித உரிரமகர்ள 
மீறிபயோருககு எதிரோக ந்வடிகரக எடுகக 
தயோரோக இருப்�தோக, ஞோயிறறுககிழரம 
(09) பவளியோன ‘�ணப் ர்ம்ஸ’ 
�த்திரிரகயில் ப�ய்தி பிரசுரமோகியுள்ளது. 
அச்ப�ய்தியின்�டி, மூன்று இரோணுவ 
அதிகோரிகளுககு எதிரோக, கன்ோ �ய்த்தர் 
விதிககப்ப�ோகிறது. அரதயடுத்து, ஐபரோப்பிய 
ஒன்றியத்தின் சிலை நோடுகளும அவவோறோன 
ந்வடிகரககர்ள எடுககத் தயோரோகின்றன 
எனக குறிப்பி்ப்�ட்டுள்ளது. 

இலைஙரகயில் மனித உரிரமகர்ள 
மீறிபயோருககு எதிரோக, பவளிநோடுகளில் 
�ட்் ந்வடிகரக எடுப்�தறகுத் 
பதரவயோன தகவல்கள, �ோட்சியஙகர்ள 
திரட்டி, �குப்�ோய்வு ப�ய்து �ோதுகோககும 
ப�ோறிமுரறயும 2021 வரு் பிபரரர் 
மூலைம ஆரமபிககப்�ட்டுள்ளது. இதிலும, 
ப�ரும�ோலும ப�ோர்ககோலை �ம�வஙகள 
பதோ்ர்�ோன தகவல்களும ஆதோரஙகளுபம 
இருககலைோம என ஊகிகக முடியும. 

இநதப் ப�ோறிமுரறரயப் �றறி, 
இலைஙரக அர�ோஙகம மிகவும குழப்�ம 
அர்நதுள்ளதோகத் பதரிகிறது. இநதப் 
ப�ோறிமுரறரயப் �றறிக குறிப்பிடும, 
இவவரு் பிபரரர்யின் எட்்ோவது 
வோ�கத்ரத, பவளிநோட்டு அரமச்�ர் அலி �ப்ரி 
அடிககடி குறிப்பிட்டுப் ப�சுவதன் மூலைம அது 
பதரிகிறது. தகவல் திரட்டும ப�ோறிமுரறயின் 
மூலைம, பிரிவிரனவோதிகளுககு எதிரோகப் 
ப�ோரோடிய ப�ோர் வீரர்கர்ள பவட்ர்யோ், 
முயன்று வருவதோக அவர் கூறுகிறோர்.  

இது, மஹிநத ரோெ�க ஷவின் 
கோலைத்தில் இருநது, �ோ்ப்�டும �ரழய 
�ல்லைவியோகும. அபதப�ோல், ‘ப�ோர் 
வீரர்கர்ள பவட்ர்யோடுவது’ என்ற 
ப�ோறபிரபயோகத்ரதக பகோணடு, சிஙக்ள 

மககளின் இன உ்ர்ரவத் தூணடி, மககள 
ஆதரரவத் பத் முயல்வபதயோகும. 

மனித உரிரமகள என்னும ப�ோது, 
�ர்யினர் வ்ககு - கிழககில் ப�ய்தவறரற 
மட்டும குறிப்பி்வில்ரலை. புலிகள 
ப�ய்தவறரறயும அர� �ர்கள மறறும 
ப�ோலிஸோர் ஆர்ப்�ோட்்ஙகளின் ப�ோது 
ப�ய்தவறரறயும மனித உரிரமகள ப�ரரவ 
அதில் உள்ள்ககுகின்றது. அபதபவர்ள, 
இமமுரற ப�ோரு்ளோதோர குறறஙகள மூலைம, 
மனித உரிரமகர்ள மீறிபயோர் �றறியும 
பிபரரர்யில் குறிப்பி்ப்�ட்டுள்ளது.

மனித உரிரமகளுககோன உயர்்ஸதோனிகரின் 
அலுவலைகம, இவவோறோன தகவல் திரட்டும 
ப�ோறிமுரறரய ஆரமபிப்�ரதப் �றறி, 
அர�ோஙகம அவவ்ளவு அலைட்டிகபகோள்ளத் 
பதரவயில்ரலை. �ம�வஙகள, 
இலைஙரகயிபலைபய இ்மப�றறிருகக 
பவணடும. அவறரறப் �றறி �ோதுகோப்புத் 
துரறயினர் நிச்�யமோக தகவல்கர்ளத் திரட்டி 
ரவத்திருகக பவணடும. 

உயர்்ஸதோனிகரின் அலுவலைகம 
திரட்டியிருககும தகவல்கள ப�ோய்யோனரவ 
என்றோல், எதிர்ககோலைத்தில் இலைஙரகயர்களுககு 
எதிரோக அவறரறப் �ோவித்து, பவளிநோடுகளில் 
�ட்் ந்வடிகரக எடுககப்�டும ப�ோது, 
அர�ோஙகம தமமி்ம இருககும தகவல்கர்ளக 
பகோணடு, உயர்்ஸதோனிகரின் அலுவலைகத்தின் 
தகவல்கர்ள நிரோகரிகக முடியும. 

“பவளிநோட்டுக பகோளரகயின் 
பதோல்விபய இநதப் பிபரரர்” என்று 
நீதி அரமச்�ர் விெயதோஸ ரோெ�க ஷ 
கூறியிருககிறோர். “அர�ோஙகம க்நத 
கோலைத்தில், மனித உரிரமகள ப�ரரவககு 
வழஙகிய வோககுறுதிகர்ள மீறியதன் 
விர்ளபவ, தறப�ோரதய பிபரரர்” என்று 
முன்னோள பவளிநோட்டு அரமச்�ரும 
தறப�ோது ஆளும கட்சியிலிருநது விலைகி 
‘்லை்ஸ அழகப்ப�ருமவின் குழு’வில் ப�ர்நது 
இருப்�வருமோன ப�ரோசிரியர் ஜி.எல் பீரி்ஸ 
கூறியிருககிறோர். இநத இரணடு கருத்தும 
உணரமபய! ஆனோல், அவர்கள இருவரும 
பவறு பநோககஙகர்ள மனதில் ரவத்பத, இநதக 
கருத்ரத பவளியிடுகிறோர்கள. 

மனித உரிரமகள ப�ரரவயின் 
தரலைவர்களு்ன் அல்லைது வல்லைரசு நோடுகளின் 
தரலைவர்களு்ன் ப�ச்சுவோர்த்ரத ந்த்தி, 
இநதப் பிபரரர்கர்ள தடுத்து இருககலைோம 
என்�பத நீதி அரமச்�ரின் வோதமோக 
இருககிறது.  அதோவது, இலைஙரகயில் 
மனித உரிரமகள மீறப்�ட்டுள்ளனவோ, 
இல்ரலையோ என்�ரதப் �றறி, அவருககு 
அககரற இல்ரலை. மீறப்�ட்டு இருநதோலும 
�ோதிககப்�ட்்வர்களுககு நீதி வழஙகுவது 
ஒரு புறமிருகக, �ோதிககப்�ட்்வர்களுககோக 
நீதி பகோரும நோடுகள மறறும நிறுவனஙகளின் 
தரலைவர்களு்ன் ப�சி, பிரச்சிரனகர்ளச் 

�மோளித்து இருகக பவணடும என்�பத அதன் 
அர்த்தமோகும. அதுதோன் நீதி அரமச்�ரின் 
நீதியோகும. 

மஹிநதவினதும பகோட்்ோ�யவினதும 
கோலைத்தில், பவளிநோட்டு அரமச்�ரோக இருநத 
ஜீ.எல் பீரி்ஸ, மனித உரிரமகள ப�ரரவககு 
தோன் வழஙகிய வோககுறுதிகர்ள மீறியதன் 
விர்ளபவ, தறப�ோரதய பிபரரர் என்று 
கூறுகிறோர். அது முறறிலும உணரமபய!

ப�ோர் முடிவர்நது ஒரு வோரத்தில், 
அதோவது 2009 பம மோதம 23ஆம திகதி, 
அப்ப�ோரதய ஐ.நோ ப�யலைோ்ளர் நோயகம 
�ோன் கி மூன் இலைஙரகககு விெயம ப�ய்தோர். 
26ஆம திகதி அவர் திருமபிச் ப�ல்லுமமுன், 
அவரும அப்ப�ோரதய ெனோதி�தி மஹிநத 
ரோெ�க ஷவும கூட்்றிகரக ஒன்ரற 
பவளியிட்்னர். 

ப�ோர்ககோலைத்தில் இ்மப�றற மனித 
உரிரமகள மீறல்கள பதோ்ர்�ோக, ப�ோறுப்புக 
கூறல் வி்யத்தில் இலைஙரக ெனோதி�தி 
ந்வடிகரக எடுப்�ோர் என, �ோன் கி மூன் அதில் 
நமபிகரக பவளியிட்்ோர். அதில் மஹிநதவும 
ரகபயோப்�மிட்்ோர். அதுபவ, மனித 
உரிரமகள வி்யத்தில், இலைஙரக அர�ோஙகம 
எழுத்து மூலைமோக, �ர்வபத�த்துககு வழஙகிய 
முதலைோவது வோககுறுதியோகும. 

அடுத்த நோள, இலைஙரக தூதுககுழு 
ஐ.நோ மனித உரிரமகள ப�ரரவயில் 
பிபரரர்பயோன்ரற �மர்ப்பித்தது. 
அதில், இநதக கூட்்றிகரக மீணடும 
வலியுறுத்தப்�ட்்து. இலைஙரக 
வி்யத்தில், மனித உரிரமகள ப�ரரவயில் 
�மர்ப்பிககப்�ட்் முதலைோவது பிபரரர் 
அதுபவயோகும. அதறகு ஆதரவோக 29 
நோடுகள வோககளித்தன. அதுபவ இலைஙரகககு 
ஆதரவோக மிகப் ப�ரும ஆதரரவ ப�றற 
பிபரரர்யோகும. 

அரதயடுத்து 2012, 2013. 2014, 2015, 
2017, 2019, 2021, 2022 ஆம ஆணடுகளில் 
இலைஙரக பதோ்ர்�ோக, பிபரரர்கள 
நிரறபவறறப்�ட்டுள்ளன. இலைஙரக 
அர�ோஙகம, அரவ அரனத்ரதயும நிரோகரித்த 
ப�ோதிலும, அவறறில் இலைஙரகயின் 
ப�ோறுப்புக்ளோகக குறிப்பி்ப்�ட்் 
வி்யஙகர்ள நிரறபவறறுவதோக ஏறறுக 
பகோண்து. ஆனோல் அர�ோஙகம, க்நத 
13 ஆணடுகளில் அவறறில் மிகச் சிலைவறரற 
தவிர, ஏரனயவறறரற நிரறபவறறவில்ரலை. 
வோககுறுதிகர்ள நிரறபவறறவில்ரலை 
என்று கூறும ஜி.எல் பீரி்ஸதோன், 2009 ஆம 
ஆணடிலிருநது, க்நத 13 ஆணடுகளில் 
ஆறு ஆணடுகள பவளிநோட்டு அரமச்�ரோக 
இருநதோர். எனபவ, ஆரம�த்தில் மனித 
உரிரமகள மீறல் �ம�வஙகர்ளப் �றறி, 
“நீஙகப்ள வி�ோரர் ப�ய்து கோட்டுஙகள” 
என்று கூறிய �ர்வபத� �மூகம, இப்ப�ோது 
தோமோக முன்வநது, அவறரற வி�ோரிப்�தோகக 
கூறுகிறது. 

வாழ்வியல் தரிசனம்

கசிப்பு உற்பத்தியய 
கட்டுப்்படுத்த 
ககாரிகயக
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னோதி�தி ரணில் விககிரமசிஙகரவ 
நோஙகள முன்னர் 
விமர்சித்திருநதோலும, அவர் 
�ரியோன �ோரதயிபலைபய தறப�ோது 

�யணிககின்றோர். அவருககு பமோட்டு 
ஆதரவளிககும” என ‘ஒன்றோக எழுபவோம - 
களுத்துரறயிலிருநது ஆரமபிப்ப�ோம’  
எனும பதோனிப்ப�ோருளில், �னிககிழரம 
(08) நர்ப�றற மககள �நதிப்பில், 
முன்னோள ெனோதி�தி மஹிநத ரோெ�க ஷ, 
ஆறறிய உரரககுப் பின்னர், ெனோதி�திககு 
எதிரோன விமர்�னஙகள சூடுபிடித்துள்ளன. 

“பமோட்டு்ன் இர்நதுள்ள ெனோதி�தி, 
பகோளர்ளயர்கர்ள இர்த்துகபகோணடு 
பகோளர்ள �ய்த்தில் �யணிகக 
முயல்கின்றோர். அவரு்ன் இர்நது 
�யணிகக, நோஙகள தயோரில்ரலை” என 

எதிர்ககட்சியினர் கடுரமயோன சீறறத்து்ன் 
கூறிவருகின்றனர். இநநிரலையில், 
ரோெ�க ஷ குடும�த்துககு விசுவோ�மோன 
12 அடிரமகளின் ப�யர்கள, அரமச்சுப் 
�தவிகளுககு �ரிநதுரரககப்�ட்டுள்ளது 
என எதிர்ககட்சித் தரலைவர் �ஜித் பிபரமதோஸ 
குறறஞ�ோட்டியுள்ளோர். 

ெனோதி�தி ரணில் விககிரமசிஙகவின் 
கீழ், முரறயோன அரமச்�ரரவ 
நியமிககப்�்வில்ரலை. இருப்�ரத 
ரவத்துகபகோணடுதோன் இழுத்துகபகோணடு 
ப�ல்கின்றோர். அரமச்சுப்�தவிகளில் 
கு்ளறு�டிகள ஏற�டின், �ோரோளுமன்றத்தில் 
ெனோதி�தியின் மீதோன விசுவோ�ம 
குரறவதறகோன �ோத்தியககூறுகள 
இருககின்றன. ஆரகயோல், அரமச்�ரரவரய 
நியமித்தல் பமதுவோக நகர்த்தப்�டுகின்றது. 

இநநிரலையில், ஆட்சி மோறறம 
ஏற�டும ப�ோபதல்லைோம, அரமச்சுகள, 
திர்கக்ளஙகள மறறும நிறுவனஙகளில் 
விசுவோ�த்தின் ப�யரில் �ோரிய மோறறஙகள 
ஏற�டுத்தப்�டும. பகோளரககளும 
மோறறப்�டும. நோடு தறப�ோது 
முகஙபகோடுத்துகபகோணடிருககும 
�ோரிய ப�ோரு்ளோதோர பநருககடிககு இநத 
மோறறஙகளும அதறகோன �ோரிய ப�லைவுகளும 
முககிய கோர்ஙக்ளோகும. 

உலைக நீபரோட்்த்து்ன் இர்நது 
நீநதபவணடுமோயின், ஒருசிலை துரறகளில் 
மோறறம அவசியம.   கல்வி, சுகோதோரம 
உளளிட்் துரறகளில் அவவப்ப�ோது 
அதிரடியோன மோறறஙகர்ளச் 
ப�ய்யபவணடும. ஏரனய துரறகளுககு 
பதசிய பகோளரகரய வகுககபவணடும. 

அதனூ்ோக பதரவயில்லைோத ப�லைவுகர்ளக 
குரறத்துகபகோள்ள முடியும. 

பதசிய பகோளரகரய அரமத்தோல் 
மட்டும ப�ோதோது. அதில் மோறறஙகர்ள 
ஏற�டுத்தோத வரகயில், கோலைபவோட்்த்துககு 
ஏறறவரகயில் திருத்தஙகர்ள 
பமறபகோளளும வரகயில் �ட்்மோகக 
பவணடும. அதறகு கட்சி ப�தமின்றி 
ஒத்துரழப்�ோர்க்ளோ என்�து �நபதகபம! 
ஒத்துரழத்தோல் நோட்ர் முன்பனறறப் 
�ோரதககுள பகோணடு ப�ல்லைலைோம. 
இல்ரலைபயல், இன்னும �ோரிய 
பநருககடிரய �நதிககபவணடிய  நிரலை 
ஏற�டும. 

ஆட்சிப்பீ்த்தில் இருப்�வர்கள 
தஙகளுர்ய பதரவககு ஏறறவரகயில், 
பகோளரகயில் மோறறஙகர்ள 

ஏற�டுத்தல், மிகவும பநருஙகிய 
உறவினர்கர்ள அரமச்சுகளின் முககிய 
�தவிகளுககு ஆகககூடிய �ம�்ளம 
மறறும பகோடுப்�னவுகளு்ன் 
நியமித்துகபகோளளுதல் ப�ோன்றவறரற 
எல்லைோம தவிர்ககும �ரத்துகர்ள, பதசிய 
பகோளரகயில் உளளீர்கக பவணடும.

ஓர் அரமச்சின் கீழ் எவவ்ளவு 
ப�ரவகர்ள துரிதகதியில் முன்பனடுகக 
முடியுபமோ அதறபகறறவரகயில்  
மோறறஙகர்ள ஏற�டுத்த 
பவணடும. அத்து்ன், ஊழல், 
பமோ�டிகர்ள ப�ய்ததன் பின்னர், 
வி�ோரர்ககுழுககர்ள அரமத்து 
பநரத்ரதயும �்த்ரதயும வீ்டிககோமல், 
அவறறுககு முடிச்சுப்ப�ோடும வரகயிலும 
பதசிய பகோளரகரய நிறுவ பவணடும. 

ததசிய க்காள்்கயின் அவசியத்்த உணர்த்தி நிற்கும் ஜனாதிபதி
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ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
தலைலமயில் கூடிய வாராநத 
அலமச்சரலவக் கூட்டத்தில் 
எடுக்்கபபட்ட அலமச்சரலவத் 
தீரமானங்களில் சிை... 
01.   காணித்துண்டுகளை ஒதுக்கி வழஙகல்

கைத்தொழில் மேம்படுததல் சட்டததின் 
ஏற்பொடுைளுகைகேய தொபிகைப்படடுள்ள 
பிரொந்திய கைத்தொழில் மசகைைள குழு ேறறும 
கைத்தொழில் அகேச்சின் கீழுள்ள ைருததிட்ட 
ேதிபபீடடுக குழுவின் ்பரிந்துகரகைகேய பிரொந்திய 
கைத்தொழில் அபிவிருததி ைருததிட்டததின் கீழ் 
அக்டயொ்ளம ைொணப்பட்ட முதலீட்டொ்ளரைள 
16 ம்பருககு 35 ைரு்ட நீண்டைொல குததகையின் 
அடிப்பக்டயில் 16 ைொணிததுணடுைக்ள ஒதுககி 
ைழங்குைதறைொை கைத்தொழில் அகேச்சர 
சேரபபிதத மயொசகைககு அகேச்சரகை 
அங்கிைொரம ைழங்கியுள்ளது. 

 02.   குத்்தளகயின் அடிப்பளையில் வழஙகல்
 நைர அபிவிருததி அதிைொர சக்பககுச் 

்சொந்தேொை இல. 09 ைொகரததீவு வீதி, 
யொழ்ப்பொணம எனும முைைரியில் அகேந்துள்ள 
ைொணி, ைொடிவீடுைள அபிவிருததிக ைருததிட்டதகத 
நக்டமுகைப்படுததுைதறைொை 30 ைரு்ட 
குததகையின் அடிப்பக்டயில் கிரொன்ட ேவுன்்டன் 
ம�ொட்டல் ைம்பனிககு ைழங்குைதறகு 
முன்்ேொழியப்படடுள்ளது. அதறைகேய, 
ஏறபுக்டய நி்பந்தகைைளுகைகேய குறிதத 
ைொணிகய கிரொன்ட ேவுன்்டன் (தனியொர) 
ைம்பனிககு ைொடிவீடுைள அபிவிருததிக 
ைருததிட்டதகத நக்டமுகைப்படுததுைதறைொை 
முப்பது (30) ைரு்டங்ைளுககு குததகை 
அடிப்பக்டயில் ைழங்குைதறைொை நைர அபிவிருததி 
ேறறும வீ்டகேபபு அகேச்சர   சேரபபிதத 
மயொசகைககு அகேச்சரகை அங்கிைொரம 
ைழங்கியுள்ளது.    

 03. ்பாராளுமன்்ற அனுமதிக்காக 
சமர்பபித்்தல்

 திைந்த ைணககு அடிப்பக்டயில் ்ைொடுப்பைவு 
முகைகேயின் கீழ் ்்பொருடைக்ள இைககுேதி 
்சயைதறைொை, ்ைளிநொடுைளில் ்பணிபுரிகின்ை 
இலங்கையரை்ளொல் எேது நொடடுககு ்பண 
அனுப்பகல ஊககுவிககும மநொககில் 2002 
ஆம ஆணடின் 16 ஆம இலகை இைககுேதி 
ஏறறுேதி (ைடடுப்பொடடு) ஒழுங்குவிதிைள 
்ைளியி்டப்படடுள்ளது. அதறைகேய, ்பொல்ேொ, 
சிைபபு ்பருபபு உளளிட்ட அததியொைசிய 
உணவுப ்்பொருடைள, மைொழி உணவு உற்பததிககு 
அைசியேொை மூலப்்பொருடைள திைந்த ைணககு/
சரககுக ைணககு அடிப்பக்டயில் ்ைொடுப்பைவு 
முகைகேயின் கீழ் இைககுேதி ்சயைதறைொை 
அனுேதி ைழங்குைதறைொை   அதிவிமச்ட 
ைரததேொனியில் ்ைளியி்டப்படடுள்ளது. 

அதது்டன் ்ைளிநொடுைளில் ்பணிபுரியும 
இலங்கையரைக்ள ஊககுவிககும முகையொை 
அைரைளுககு முழுகேயொை இலததிரனியல் 
மேொட்டொர ைொைை இைககுேதி ்சயைதறகு 
இயலுேொகுேொறு அதிவிமச்ட ைரததேொனி 
அறிவிததல் ்ைளியி்டப்படடுள்ளை. 

அதறைகேய, மேறகுறிபபிட்ட இைககுேதி 
(ைடடுப்பொடடு) ஒழுங்குவிதிைக்ள ்பொரொளுேன்ை 
அங்கிைொரததிறைொை சேரபபிப்பதறகு நிதி, 
்்பொரு்ளொதொர உறுதிப்பொடு ேறறும மதசிய 
்ைொளகைைள அகேச்சரொை ஜைொதி்பதி   
சேரபபிததுள்ள மயொசகைககு அகேச்சரகை 
அங்கிைொரம ைழங்கியுள்ளது.  

04. குடியியல் வழக்கு சடைக்்காளவ திருத்்தம்  
 ைழக்ைொன்றின் தரபபிைரைளுககு ைழககுத 

தீரபபின் அல்லது ைழங்ைப்பட்ட தீரபபுக கூறறின் 
சொன்றுப்படுததப்பட்ட பிரதிகய ைழங்குைதறகு 
ஏறபுக்டய ைகையில் குடியியல் ைழககு 
சட்டகமைொகையின் (101 ஆம சட்டைொகைம) 
(205 ஆம உ்ப பிரிவு) திருததம ்சயைதறைொை 
சட்டமூலதகதத தயொரிப்பதறைொை 2022.01.18 
அன்று இ்டம்்பறை அகேச்சரகைக கூட்டததில் 
அங்கிைொரம ைழங்ைப்படடுள்ளது. 

அதறைகேய, சட்டைகரஞரொல் 
தயொரிகைப்படடுள்ள சட்டமூலததிறகு 
சட்டேொ அதி்பரின் ஒப்பதல் கிக்டததுள்ளது. 
குறிதத சட்டமூலதகத அரச ைரததேொனியில் 
்ைளியிடுைதறகும, பின்ைர ்பொரொளுேன்ை 
அங்கிைொரததிறைொை சேரபபிப்பதறைொைவும 
நீதி, சிகைச்சொகலைள விைைொரங்ைள ேறறும 
அரசியலகேபபு ேறுசீரகேபபு அகேச்சர  
சேரபபிதத மயொசகைககு அகேச்சரகை 
அங்கிைொரம ைழங்கியுள்ளது.

 05. புதிய சடைத்ள்த அறிமுகம் சசய்தல்
 இலங்கையின் எழுதது ைடிவிலொை ைரலொறு 

ேறறும ைலொசொர தனிததுை அக்டயொ்ளங்ைக்ள 
எடுததியமபும ்்பொது அதிைொர சக்பைளில் 
சொடசிபூரைேொை ஆைணங்ைள ேறறும 
தனிப்பட்ட ஆைணங்ைக்ள மநரததியொை 
ைகையில் முைொகேததுைம ்சயதல், 

்பொதுைொததல் ம்பொன்ைை மதசிய சுைடிைள ைொப்பை 
திகணகை்ளததிறகு ஒப்பக்டகைப்படடுள்ளது. 
அவைொறு அச்சி்டப்படடு ்ைளியி்டப்படடுள்ள 
சட்டபூரைேொை ைொபபுைளுககுரிய 1839 ஆம 
ஆணடின் 5 ஆம இலகை ்பததிரிகைக ைட்டக்ளச் 
சட்டம, 1885 ஆம ஆணடின் 1 ஆம இலகை அச்சை 
ேறறும ்ைளியீட்டொ்ளரைளுகைொை ைட்டக்ளச் 
சட்டம, 1902 ஆம ஆணடின் 16 ஆம இலகை 
அச்சை ைட்டக்ளச் சட்டம ம்பொன்ை 03 சட்டங்ைள 
இததிகணகை்ளததொல் அேல்்படுததப்படுகின்ைது.

 அதறைகேய, குறிதத ஆைணங்ைளின் 
சட்டபூரை பிரதிைள மதசிய சுைடிைள ைொப்பை 
திகணகை்ளததின் ்்பொறுபபில் ்பொதுைொகைப்படடு 
ைருகின்ைது. உலை்ளொவிய ரீதியில் 131 
நொடுைளுககிக்டமய புரொதை சட்டபூரை ைொபபுச் 
சட்டம இலங்கையில் ைொணப்படுைது்டன், 
சேைொலத மதகைைளுககுப ்்பொருததேொை ைகையில் 
சட்டததிருததம ்சயயப்ப்ட மைணடிய மதகை 
ைண்டறியப்படடுள்ளது. 

அதறைகேய, 2018 ஆம ஆணடில் குறிதத 
வி்டயஞசொர நிபுணததுைக குழுைொல் ஏறபுக்டய 
தரபபிைரைளின் ைருததுைக்ளக மைட்டறிந்து 
தயொரிகைப்படடுள்ள ஆரம்ப சட்டமூலதகத 
அடிப்பக்டயொைக ்ைொணடு சட்டபூரை ைொபபுகைள 
சட்டதகத இலங்கையில் அறிமுைப்படுததுைதறைொை 
சட்டமூலதகதத தயொரிககுேொறு சட்டைகரஞருககு 
ஆமலொசகை ைழங்குைதறைொை புததசொசை, 
சேய ேறறும ைலொசொர விைைொரங்ைள அகேச்சர  
சேரபபிதத மயொசகைககு அகேச்சரகை 
அங்கிைொரம ைழங்கியுள்ளது. 

 06. இழுளவக் கப்பல் சகாளவனவு
 ்ைொழுமபு துகைமுைததில் தறம்பொது 

சிைந்த நிகலயில் ்தொழிற்படும 07 இழுகைக 
ைப்பல்ைள இருப்பது்டன், எதிரைொலத 
்தொழிற்பொடுைளுகைொை 80 ்தொன் ்ைொள்ள்ளவு 
்ைொண்ட மேலுமேொர இழுகைக ைப்பல் 
்ைொளைைவு ்சயயப்ப்ட மைணடு்ேைக 
ைண்டறியப்படடுள்ளது. அதறைகேய, சரைமதச 
ம்பொடடி விகலேனுகமைொரல் ்சயன்முகைகயக 
ைக்டபபிடிதது இழுகைக ைப்பகல ்ைொளைைவு 
்சயைதறகுத மதகையொை ்படிமுகைைக்ள 
மேற்ைொளைதறைொை துகைமுைங்ைள, ைப்பல்துகை 
ேறறும விேொை மசகைைள அகேச்சர   சேரபபிதத 
மயொசகைககு அகேச்சரகை அங்கிைொரம 
ைழங்கியுள்ளது. 

07. ஒப்பந்தம் வழஙகல்
 ்தொழில்நுட்பவியல் ்பொ்டவிதொைததிறகு 

மதசிய ைல்வியியல் ைல்லூரி ்ைொரிய அரசின் உதவி 
ேறறும உளளூர நிதியததின் கீழ் குளியொபபிடடி, 
நொரங்ைல்ல பிரமதசததில் அகேப்பதறகு 2017.01.18 
அன்று இ்டம்்பறை அகேச்சரகைக கூட்டததில் 
அங்கிைொரம ைழங்ைப்படடுள்ளது. 

ஆைொலும, ்பல்மைறு ைொரணங்ை்ளொல் 2021 
நைம்பர ேொத இறுதிைகர ்ைொரிய சரைமதச 
ஒததுகழபபுைள ்தொ்டர்பொை முைைர 
நிறுைைததிறகு ஒப்பக்டகைப்படடிருந்த 
ைடடுேொைங்ைக்ள ஆரமபிகை முடியொது 
ம்பொயுள்ளது. குறிதத ைடடுேொைப ்பணிைக்ள 
மநரடி ஒப்பந்தேொை ்்பொறியியல் ்பணிைள 
்தொ்டர்பொை ேததிய ஆமலொசகை ்பணியைததிறகு 
ஒப்பக்டப்பதறகு ்ைொரிய சரைமதச 
ஒததுகழபபுைள ்தொ்டர்பொை முைைர நிறுைைம 
உ்டன்்பொடு ்தரிவிததுள்ளது. அதறைகேய, 
குறிதத ஒப்பந்ததகத ்்பொறியியல் ்பணிைள 
்தொ்டர்பொை ேததிய ஆமலொசகை ்பணியைததிறகு 
ஒப்பக்டப்பதறைொை ைல்வி அகேச்சர  சேரபபிதத 
மயொசகைககு அகேச்சரகை அங்கிைொரம 
ைழங்கியுள்ளது. 

 08. ்பதிலீடடு சகாடுப்பனளவ அதிகரித்்தல்
 இலங்கை உ்ப அஞசல் நிகலயப 

்்பொறுப்பதிைொரிைள மசகை யொபபுககு அகேய 
உ்ப அஞசல் நிகலய ்்பண ்்பொறுப்பதிைொரியொல் 
தேது ேைபம்பறறின் ம்பொது தேது ்சலவில் 
்பதில் ்பணிைளுககு ஒருைகர ை்டகேயில் 
ஈடு்படுததுைதறைொை தொ்பைகமைொகையின் 
ஏற்பொடுைளின் பிரைொரம ேைபம்பறறு விடுமுகை 
்்பறறுக்ைொளைதறைொை உரிததுள்ளது்டன், குறிதத 
ைொலப்பகுதியில் ்பதிலீடடுக ்ைொடுப்பைைொை 30 
நொளைளுககு சேேொை ்ைொடுப்பைவு ைழங்ைப்படும. 

குறிதத ேைபம்பறறு விடுமுகைக ைொலததில் 
்பதில் ை்டகேககு ஒருைகர ஈடு்படுதத 
மைணடியகேயொல், ்்பரும்பொலொை உ்ப அஞசல் 
நிகலய ்்பண ்்பொறுப்பதிைொரிைள தேது 
ேைபம்பறறு விடுமுகைகய 30 நொளைளுககு 
ேடடுப்படுததுகின்ைகே ைண்டறியப்படடுள்ளது. 
உலை சுைொதொர தொ்பைம ேறறும ஏகைய ேருததுை 
்பரிந்துகரைளுகைகேய குழந்கத பிைந்து குகைந்தது 
06 ேொதங்ைளுககு தொயப்பொலூட்டல் அைசியேொகும. 
அதறைகேய, உ்ப அஞசல் நிகலய ்்பண 
்்பொறுப்பதிைொரிைளுககு தறம்பொது ்சலுததப்படடு 
ைரும 30 நொளைளுகைொை ்ைொடுப்பைகை 84 
நொளைளுககு ்சலுததுைதறைொை ்ைகுசை ஊ்டை 
அகேச்சர   சேரபபிதத மயொசகைககு அகேச்சரகை 
அங்கிைொரம ைழங்கியுள்ளது. 

அமைச்சரமை 
முடிவுகளில் சில...

இந்தியொகைச் மசரந்த 
இக்ளஞர ஒருைர 
தகலகைைசம அணிந்து 
தளளுைணடியில் 

வியொ்பொரம ்சயதுைரும வீடிமயொ 
இகணயததில் கைரலொகி 
ைருகின்ைது.

 குறிதத  இக்ளஞர தகலகைைசம 
அணிந்த ்படி வீதியில் வியொ்பொரம 
்சயைகதப ்பொரதத ்்பொலிஸொர 
அைர மேல் சந்மதைம ்ைொணடு 
அைகர அகழதது விசொரகண 
மேற்ைொணடுள்ளைர. 

இதன்ம்பொது, “தகலகைைசம 
அணியொதைரைக்ளப ்்பொலிஸொர 
பிடிதது அ்பரொதம விதிதது 
ைருைதொைவும, ஒரு மைக்ள 

தன்கையும பிடிதது அ்பரொதம 
விதிததுவிட்டொல் என்ை 
்சயைது என்ை அச்சததில் தொன் 

இவைொறு தகலகைைசம  அணிந்து 
வியொ்பொரம ்சயகிமைன்” எைத  
்தரிவிததுள்ளொர.

இ
நதி

யா தள்ளுவண்டி 
செலுதத  தலைக்கவெம்

“்பஞசொபபில் ை்டந்த 10 
நொளைளில் 17 ்பயங்ைரைொதிைள 
கைது ்சயயப்படடுள்ளைர” எைப  
்்பொலிஸொர ்தரிவிததுள்ளைர. 

அணகேகைொலேொை  ்பயங்ைரைொத 
ஒழிபபுப  ்பணியில் ்பஞசொப ்்பொலிஸொர 
ஈடு்படடு ைருகின்ைைர. 

அந்தைகையில், ைை்டொகை 
அடிப்பக்டயொைக ்ைொணடு 
்சயற்படடு ைரும ‘லகபீர லண்டொ’ 
ேறறும ்பொகிஸதொகை அடிப்பக்டயொை 
்ைொணடு இயங்கி ைரும ‘�ரவீந்தர 
ரிண்டொ’ உளளிட்ட அகேபபுைள  
கூட்டொை இகணந்து ந்டததி ைரும  
ஐ.எஸ.ஐ ஆதரவு ்்பறை ்பயங்ைரைொத 
இயகைங்ைக்ளச் மசரந்த 3 ம்பகரப 
்்பொலிஸொர ஒகம்டொ்பர முதலொம திைதி  
கைது ்சயதைர. 

இதும்பொன்று ை்டந்த 10 
நொளைளில், 17 ்பயங்ைரைொதிைள 
கைது ்சயயப்படடுள்ளைர எைவும,  
அைரைளி்டம இருந்து ஏ.மை-56 ரை 
துப்பொககி ஒன்று, 2 மதொட்டொ உகைைள, 
90 மதொட்டொகைள உளளிட்டகை 
்பறிமுதல் ்சயயப்படடுள்ளை எைவும 
்்பொலிஸொர  ்தரிவிததுள்ளைர. 

்பஞ
சா

ப 

சிறுமி ஒருைர தைது 
தொயின் ைணமுன்மை,  

கூடடுப்பொலியல் 
ைன்்ைொடுகே 
்சயயப்பட்ட சம்பைம,  
ஜொரைணட ேொநிலததில்  
இ்டம்்பறறுள்ளது. 

ஜொரகைண்ட ேொநிலம துமைொ 
ேொைட்டதகதச் மசரந்த குறிதத  
சிறுமியும, அைரது தொயும 
அணகேயில் விழொ்ைொன்றில் 
ைலந்து்ைொணடுவிடடு வீடு 
திருமபியுள்ளைர. 

இதன்ம்பொது ேதுபூர 
்பகுதியில் கைதது  இரணடு 
மேொட்டொர கசககிளில் ைந்த 
5 ேரே ந்பரைள, அைரைள 
இருைகரயும ைழிேறிதது 
தொககியுள்ளைர. 

அதது்டன் அச்சிறுமிகய 
அைரது தொயின் முன்னிகலயில் 
கூடடுப்பொலியல் ைன்புணரவு 
்சயதுவிடடுத தபபிச் 
்சன்றுள்ளைர. 

இந்நிகலயில் இச்சம்பைம 
்தொ்டர்பொை ்பொதிகைப்பட்ட 

சிறுமியின் தொய, ்்பொலிஸ 
நிகலயததில் புைொர 
அளிததகதயடுதது, 
தீவிர விசொரகணைக்ள 
முன்்ைடுததுள்ள ்்பொலிஸொர, 
இது ்தொ்டரபில் இருைகரக 
கைது ்சயதுள்ளைர எைவும 
மூைகரத மதடி ைருைதொைவும 
்தரிவிததுள்ளைர. 

அதது்டன் ்பொதிகைப்பட்ட 
சிறுமிககு ேருததுை 
்பரிமசொதகைைள 
மேற்ைொள்ளப்படடு 
ைருைதொைவும, விகரவில் 
குறைைொளிைள மீது 
தகுந்த ந்டைடிககை 
எடுகைப்படு்ேைவும 
்்பொலிஸொர ்தரிவிததுள்ளைர. 

10 நாள்களில் 17 
பயங்கரவாதி்கள 
க்கது ஜ

ார்
க்ண்

ட தாயின் ்கண்முன்்னே 
சிறுமி கூட்டுபபாலியல்

்பொலியல் 
ைன்்ைொடுகே குறிதது 
இேொசலப  பிரமதச  

்்பொலிஸொர அணகேயில் 
ந்டததிய ஆயவில் ்பல 
திடுககிடும தைைல்ைள 
்ைளியொகியுள்ளை.

ை்டந்த மூன்று 
ஆணடுைளில் ்பதிைொை 
்பொலியல் ைன்்ைொடுகே 
ைழககுைள ்பறறி இேொசலப  
பிரமதசப  ்்பொலிஸொரொல் 
அணகேயில் ஆய்ைொன்று 
ந்டததப்பட்டது. 

குறிதத ஆயவில் 52.4 சதவீத 
்பொலியல் ைன்்ைொடுகே 
ைழககுைளில், நன்கு 
்தரிந்தைரைம்ள குறைச் 
்சயல்ைளில் ஈடு்படடுள்ளைர. 
குறிப்பொை, நடபின் ைழிமய 
அறிமுைேொைைரை்ளொல் 24.4 
சதவீதமும, திருேணம என்ை 
்்பொயயொை ைொககுறுதிைளின் 

ம்பரில் 16.9 சதவீதமும, ‘லிவிங் 
டு்ைதர’  மூலம 4.1 சதவீதமும 
ேறறும அக்டயொ்ளம 
்தரியொத ந்பரை்ளொல் 
2 சதவீதமும ்பொலியல் 
ைன்்ைொடுகே ைழககுைள 
்பதிைொகியுள்ளை. எைக 
ைண்டறியப்படடுள்ளது. 

இைறறில், குறிபபி்டப்பட்ட 
்பல ைழககுைள, சம்பைங்ைக்ள 
ந்டகை வி்டொேல் முன்ம்ப 
தவிரகை கூடிய ைகைகயச் 
மசரந்தகை எைவும 
சுடடிகைொட்டப்படடுள்ளது. 

அரியொைொ 
ேொநிலததில், கிரொேம 
ஒன்றில், ்பஞசொயததுத  
தகலைர மதரதலில் 
ம்பொடடியிடும மைட்பொ்ளர 
ஒருைர அளிததுள்ள 
மதரதல் ைொககுறுதிைள 
இகணயத்ளததில் கைரலொகி 
ைருகின்ைை.

குறிதத மைட்பொ்ளர  

“எைககு ைொகைளிததொல் 
இலைச மேொட்டொர 
கசககிளைள ைழங்ைப்படும;  
கிரொேததில் 3 விேொை 
நிகலயங்ைள ைட்டப்படும” 
எைவும  ைொககுறுதி அளிததுப 
ம்பொஸ்டர ஒடடியுள்ளொர. 

இைரது ைொககுறுதிைள 
அப்பகுதி ேகைள ேததியில் 
நகைபக்ப ஏற்படுததியுள்ளை.

இ
மா

சல
ப 

 பி
ர்

்தச
ம் ்பாலியல் வன்சகாடுளமயில்

வைளியான 
திடுக்கிடும் தகைல் 

ை்டலூர, சொைடிப ்பகுதிகயச் 
மசரந்தைர மீைொ. 58 ையதொை இைர  
கையில் எலுமபு முறிவு ஏற்படடு 
சிகிச்கசகைொை அங்குள்ள தனியொர 
ேருததுைேகையில் சனிககிழகே (08)  
அனுேதிகைப்பட்டொர. 

அங்கு அைருககு அறுகை சிகிச்கச 
மேற்ைொள்ளப்பட்ட நிகலயில், அைர  
மநறறு முன்திைம  (10) உயிரிழந்து 
விட்டொர எை  ேருததுைேகை நிரைொைம 
்தரிவிததுள்ளது.

 இதகைக மைடடு அதிரச்சியக்டந்த 
மீைொவின் உைவிைரைள, ‘தைைொை 
சிகிச்கச முகைமய மீைொவின் 
உயிரிழபபுககு ைொரணம’ எைக குறைம 
சொடடிைர.

 ஆைொல் மீைொவுககு ்நஞசுைலி 
ஏற்பட்டதொல் தொன் உயிரிழந்தொர எை 
ேருததுைேகை நிரைொைததிைர வி்ளகைம 
அளிததைர.

 எனினும இதகை ஏறை ேறுதத 
உைவிைரைள, ேருததுைேகைகய 
முறறுகையிடடு அடிதது 
்நொறுககியுள்ளைர. இதுகுறிதது தைைல் 
அறிந்த ை்டலூர ்்பொலிஸொர, சம்பை 
இ்டததிறகு விகரந்து ைந்தைர. 

இதகையடுதது இரு தரபபிைரும 
தனித தனியொை புைொர அளிதத 
நிகலயில் ்்பொலிஸொர இது குறிதத 
விசொரகணைக்ள மேற்ைொணடு 
ைருகின்ைைர.

கை
லூ

ர் 

அ
ரிய

ான
ா 

மருத்துவமகனேகய 
அடித்து நநாருக்கிய 
மக்்கள 

3 விமானே நிகையங்கள ்கட்்டபபடும்
பஞ்சாயத்து தலைவர் ததர்தலில் வசாக்குறுதி 



விஜய நியூஸ்பேபபேர்ஸ லிமிட்டெடடினால் புதன்கிழமை 12 ஒக்டொபேர் 2022, இல. 8, ஹுணுபிடடிய குறுககு வீதி, ்�ாழும்பு - 02 இல் வடிவமைக�பபேடடு இநத மின்னிதழ் ்வளியிடெபபேடடெது.

களம் /சர்வதேசம் புதன்கிழமை, 12 ஒக்டோபர் 2022

�ம்பேஹாவில் �டெநத வாரயிறுதியில் 47ஆவது ்தசிய ்போடடி�ள் 
ஆரம்பித்திருநத நிமலயில், ்பேண�ளுக�ான மைககி்�ாடடெப 
்போடடியில் ்�.ஏ.எஸ.என் ்பே்ரரா ்வன்்றதுடென், 
ஆண�ளுக�ான ்போடடியில் எம்.ஏ.டி ை்டொன்்ா ்வன்றிருநதார். 

30 வீராங�மன�ள் பேங்�ற்ற இப்போடடியில் 
இரணடொமிடெத்மத டெபிள்யூ.ஏ ஆ�ாஷா ைடெமினி ்பேற்ற்தாடு, 
மூன்்றாமிடெத்மத உ்தஷினி என். குைரசிங� ்பேறறிருநதார்.  
178 வீரர்�ள் பேங்�ற்ற ஆண�ளுக�ான ்போடடியில் 
இரணடொமிடெத்மத ஆர்.டி.சி தயானநத ்பேற்ற்தாடு, 
மூன்்றாமிடெத்மத டி.எஸ. நு்�ர ்பேறறிருநதார்.  இப்போடடி�ம� 
இம�ஞர், விம�யாடடெமைச்சும், ்ெஸ்லயின் ்ெஸடெ்ைால்டும் 
இமைநது ஒழுங�மைத்திருநதன. 

தேசிய விளையாட்டு விழா ளைக்கிதைாட்்டப் த�ாட்டி:

கே.ஏ.எஸ்.என் பெகேோ,  
எம்.ஏ.டி மக�ான்்ா பெற்றி

நியூசிலாநது, போகிஸதான், 
பேங்�றகும் முத்தரபபு 
இருபேதுககு - 20 
ைர்வ்தைப ்போடடித் 

்தாடெரில், கிம்றஸட்ைர்ச்சில் 
்ெறறு ெமடெ்பேற்ற 
போகிஸதானுடெனான ்போடடியில் 
நியூசிலாநது ்வன்்றது. 

இப்போடடியின் ொையச் 
சுழறசியில் ்வன்்ற போகிஸதானின் 
அணித்தமலவர் போபேர் 
அ்ாம், தைதணி முதலில் 
துடுப்பேடுத்தாடும் என 
அறிவித்தார். 

அநதவம�யில் முதலில் 
துடுப்பேடுத்தாடிய போகிஸதான், 
மி்ஷல் பி்்றஸ்வல் (2), 
மிற்ைல் ைான்ட்னர் (2), இஷ் 
்ைாதி (1), டிம் ்ை�திடெம் (2) 
குறிபபிடடெ இமடெ்வளி�ளில் 
விக்�டடு�ம�ப பேறி்�ாடுத்து 
20 ஓவர்�ளில் 7 விக்�டடு�ம� 
இழநது 130 ஓடடெங�ம�்ய 
்பேற்றது. 

பேதிலுககு 131 ஓடடெங�ம� 

்வறறியிலக�ா�க ்�ாணடு 
துடுப்பேடுத்தாடிய நியூசிலாநது, 
பின் அ்லன்னின் 62 (42), 
்டெ்வான் ்�ான்்வயின் 
ஆடடெமிழக�ாத 49 (46) 
ஓடடெங�்�ாடு 16.1 
ஓவர்�ளில் ஒரு விக்�டமடெ 
இழநத நிமலயில் 

்வறறியிலகம�யமடெநதது. 
இப்போடடியின் ொய�னா� 

மி்ஷல் பி்்றஸ்வல் 
்தரிவானார். 

இநநிமலயில், இன்று �ாமல 
7.30 ைணிககு ெமடெ்பே்றவுள்� 
்போடடியில் பேங��ா்தமஷ 
நியூசிலாநது எதிர்்�ாள்�வுள்�து. 

முதேரப்புத தோ்டர்: 

பாகிஸோனை 
வீழ்த்திய 
நியூசிலாந்து

�	எம்.எஸ்.எம். நூர்தீன்

ைா�ாை ைடடெ விம�யாடடுப 
்போடடியில் முதன்மும்றயா� 
�ாத்தான்குடி பேத்ரியயா வித்தியாலயத்தின் 
மிஷ்ரத் சீைா  எனும் ைாைவி 
குணடுவீச்சு ்போடடியில் முதலிடெம் 
்பேறறு ்தசிய ைடடெத்துககுகு ்தரிவு 
்ையயபபேடடெமைமய  ்��ரவித்து இநத 
ைாைவிமய வர்வறகும் நி�ழ்வானது,  
அம்ைாைவி �ல்வி �றகும் புதிய 
�ாத்தான்குடி பேத்ரியா வித்தியாலயத்தில் 
்ெறறு முன்தினம் இடெம்்பேற்றது.

  ைாைவிமய தி்றநத வா�னத்தில் ஏறறி  
ைாைவர்�ள் புமடெ சூழ  �ாத்தான்குடி 
பிரதான வீதி வழியா� ஊர்வலைா� 
அமழத்துச் ்ைன்று வர்வறபேளித்தனர். 
ைாதமன ைாைவிககு ைாமல அணிவித்து 
்போன்னாமடெ ்போர்த்தி நிமனவுச் 
சின்னம் வழஙகி வர்வறறு ்தரிவித்தனர்.

சீைா, 14 வயது பிரிவு குணடு 
குணடுவீச்சு ்போடடியில் முதலிடெம் 
்பேறறிருநதார். 

மாகாண விளையாட்டுப் த�ாட்டியில் 
முேன்முளையாக ேஙகம்: 
காத்ான்குடி. பதரிய்ா 
மாணவி மிஷ்ரத 
சீமாவுக்கு வ்ரவவற்பு ைர்வ்தை கிரிக்�ட 

ைமபேயின் இருபேதுககு 
- 20 உல�க கிணைத் 
்தாடெருக�ான பேயிறசிப 
்போடடி�ளில், ்ைல்்பேணில் 
்ெறறு ெமடெ்பேற்ற 
சிம்போப்வயுடெனான 
்போடடியில் இலஙம� 
்வன்்றது. 

ஸதகார் விவரம்: 
ொையச் சுழறசி: சிம்போப்வ
இலஙம�: 188/5 (20 

ஓவ.) (துடுபபோடடெம்: குைல் 
்ைன்டிஸ 54 (29), வனிடு 

ஹ்ரங� ஆ.இ 37 (14) 
ஓடடெங�ள். பேநதுவீச்சு: 
சி�ணடெர் ராைா 1/8 [2], ்றயான் 
்பேர்ள் 1/13 [2], மில்டென் 
ஷும்போ 1/7 [1], ்வஸ்ல 
ைட்ஹ்வ்ர 1/8 [1])

சிம்போப்வ: 155/5 (20 
ஓவ. ) (துடுபபோடடெம்: 
்வஸ்ல ைட்ஹ்வ்ர 42 
(42), மில்டென் ஷும்போ 32 
(25) ஓடடெங�ள். பேநதுவீச்சு: 
தனஞைய டி சில்வா 1/5 [1], 
வனிடு ஹ்ரங� 0/22 [4], 
டில்ஷான் ைதுஷங� 0/25 [4])

பயிற்சிப் வபாட்டியில் 
வவன்்ற இலங்க

னாவில் 
அணமைக�ாலைா�க 
்�ா்ரானாத் 
்தாறறினால் 

போதிக�பபேடுபேவர்�ளின் 
எணணிகம� ்வகுவா� 
அதி�ரித்து வருகின்்றது. 

குறிபபோ� �டெநத 
திங�டகிழமை ைாத்திரம்  
இரணடொயிரம் ்பேருககு  
்�ா்ரானாத் ்தாறறு 
�ணடெறியபபேடடுள்�தா�த் 
்தரிவிக�பபேடடுள்�து. 

இதமனயடுத்து 
சீனாவில் ்பேரும்போலான 

ெ�ரங�ளில் ்போதுமுடெக�ம் 
அறிவிக�பபேடடுள்�து. 

இநநிமலயில் இப்போது 
முடெக�த்தால் சுறறுலா 

வருவாய ்பேருை�விறகு 
கும்றநதுவிடடெதா� 
ஆயவா�ர்�ள் 
்தரிவித்துள்�னர். 

சீைாவில்  மீண்டும் 
பபாது முடககம் சீ

ன
ா

 ஆப�ானிஸதானில்  
�டெநத ஓராணடொ�த் 

தலிபோன்�ளின்  
ஆடசி இடெம்்பேறறு 
வருகின்்றது. 

இநநிமலயில் 
போகிஸதானுககும், 
ஆப�ானிஸதானுககும் 
இமடெயில் ்ைாதல் 
்போககு நிலவி 
வருகின்்றது. 

குறிபபோ� 
ஆப�ானிஸதானில் 
உள்� இலககு�ம�த்  தாக�, 
அ்ைரிக�ாவின் ஆளில்லா 
விைானங�ள், போகிஸதானின்  
வான்்வளிமயப 
பேயன்பேடுத்த போகிஸதான் 
அரசு  அனுைதிபபேதா�வும், 
இதற�ா�ப  ்பேரும் 
்தாம�மயப 
பேைத்மத போகிஸதான் 
்பேறறுள்�தா�வும் தலிபோன் 
அரசு குற்றம்ைாடடி வநதது. 

இதமனயடுத்து 
அணமையில்  
ஆப�ானிஸதானில் நிதி 
பேரிவர்த்தமன�ளில் 
போகிஸதானிய ரூபோமயப 
பேயன்பேடுத்தவும் தலிபோன் 
அரசு தமடெ விதித்திருநதது. 

இநநிமலயில் 

போகிஸதானின் தமலெ�ரான 
இஸலாைாபோத்மத தங��து 

இரணடொவது 
தமலெ�ரா� 
ைாற்றப்போவதா� 
தலிபோன்�ள் 
எச்ைரித்துள்�னர். 

இது குறித்து 
வீடி்யா ஒன்ம்ற 
்வளியிடடெ 
தலிபோன் அதி�ாரி 
அபதுல் போசிர் 
்ஷர்ைாடி, 

”ஒவ்வாரு 
ஆப�ானிஸதானியரும் 
போகிஸதாமன ்வறுபபேதா� 
”்தரிவித்தார். 

்ைலும் குறித்த 
வீடி்யாவில் 
”ஆப�ானிஸதானுககு 
5,000 ஆணடு�ால 
வரலாறு இருபபேதா�வும், 
அமத எவவாறு 
போது�ாபபேது என்பேது 
தங�ளுககுத் ்தரியும் 
எனவும் ,போகிஸதான் 
மீது தற்�ாமலபபேமடெ 
தாககுதல் ெடெத்த 
திடடெமிடடு  
இருபபேதா�வும்”  
எச்ைரித்துள்�ார்.

இஸலாமாபாத்் 2ஆவது ்்லநக்ராக மாற்றுவவாம் 

ஈரானில் அணமையில் ஹிஜாபபிமன 
மும்றயா� அணியாத �ாரைத்தினால் 22 
வயதான  `ைஹை்ா அமினி‘ என்்ற ்பேண 
்போலி்ாரினால் ்�ால்லபபேடடொர். 

இச்ைம்பேவைானது உல��வில் ்பேரும் 
அதிர்வமல�ம� ஏறபேடுத்தியிருநத 
நிமலயில், அரசுககு எதிரா� 
ஆயிரக�ைக�ா்னார்  ்தாடெர்  
்போராடடெங�ளில்  ஈடுபேடடு 
வருகின்்றனர். 

அநதவம�யில் தற்போது , 
நூறறுக�ைக�ான போடெைாமல ைாைவ-
ைாைவி�ளும் இப ்போராடடெத்தில் 
குதித்துள்�னர். இநநிமலயில்  
இப்போராடடெங�ளில் ஈடுபேடடுள்� 
ைாைவர்�ள் ்போலி்ாரினால் 
ம�து்ையயபபேடடு வருவதா�த் 
த�வல் ்வளியாகியுள்�து.  
இதமனயடுத்து அநொடடில் 
்ைலும் பேரபேரபபு ஏறபேடடுள்�தா�த் 
்தரிவிக�பபேடடுள்�து.

ஆ
ப்க

ானி
ஸ

ோ
ன்

ஈ
ரா

ன்
 ஆ்ை்ால் 

தீவி்ரம்ையும் 
வபா்ராட்ைம்

பாடசாலை மாணவர்்கள் 
ல்கது

ஊதி்ம் 
வகட்ை வபண்
குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் 
கூட்டுப் பாலியல் வன்புணர்பு

 ்பேண்ைாருவர் தனது 
குடும்பேத்தினர் முன்னிமலயில் 
குணடெர்��ால்  கூடடுபபோலியல் 
வன்புைர்வு ்ையயபபேடடெ ைம்பேவம் 
போகிஸதானில்  ்பேரும் அதிர்வமல�ம� 
ஏறபேடுத்தியுள்�து. போகிஸதானின் 
பேஞைாப பேகுதியில் பே�வல்பூர் ெ�ரில் 
வசித்து வருபேவர் �ங�ாராம். இவரது 
ைமனவி குசும் போய அபபேகுதியில் 
உள்�  பேணமை்யான்றில் கூலி 
்தாழிலாளியா�ப பேணிபுரிநது 
வநதுள்�ார்.  இநநிமலயில் குசும் போய, 
பேணமை உரிமையா�ரான மு�ைது 
அகரமிடெம் ்ைன்று, ்வமலக�ான 
ஊதியத்மத வாஙகி வருவதற�ா� �டெநத 
சில ொட�ளுககு  முன்னர் ்ைன்றுள்�ார். 

இதன் ்போது அவமரக �டுமையா�த் 
தாககி அடித்து விரடடிய அகரம், 
அடுத்த ொள் , குணடெர்�ள் 6 ்பேருடென் 
குசும் போயின் வீடடுககுச் ்ைன்று 
அஙகிருநதவர்�ம�த் தாககியுள்�னர். 

 அதன் பின்னர் குசும் போமய அவரது 
குடும்பேத்தினர் முன்னிமலயில் போலியல் 
பேலாத்�ாரம் ்ையதுள்�துடென், இது 
குறித்து  ்போலிஸ நிமலயத்தில் பு�ார் 
அளித்தால் அவரது குடும்பேத்தினமரக 
்�ாமல ்ையது விடுவதா�வும் 
எச்ைரித்துள்�னர். எனினும், 
இதமனப ்போருடபேடுத்தா� குசும் 
போய ைறறும் அவரது குடும்பேத்தினர் 
்போலிஸ நிமலயத்திறகுச் ்ைன்று 
்ெறறு முன்தினம் இதுகுறித்து  பு�ார் 
அளித்துள்�னர். இநநிமலயில் இது 
்தாடெர்பில் ்போலி்ார் விைாரமை�ம� 
முன்்னடுத்து வருகின்்றனர்.
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நியூசிலாநதின் 
ைாத்தம் தீவு பேகுதியில், 

மபேலட வம�மய ்ைர்நத 
500 திமிங�லங�ள் 
அணமையில் திடீ்ரனக  
�மர்யாதுஙகியுள்�ன. 

எனினும் இப  பேகுதியில் 
சு்றா மீன்�ள் அதி��வில் 
�ாைபபேடுவதால் 
�மர்யாதுஙகிய 
திமிங�லங�ம�க 
�ாபபோறறுவது மி�வும் 
�டினைான விடெயம் 
எனவும்,  ைனிதர்�ள் ைறறும் 
திமிங�லங�ள் மீது சு்றாக�ள் 
தாககுதல் ெடெத்த கூடிய 
ஆபேத்து உள்�து எனவும் 
்தரிவிக�பபேடடுள்�து.

 அதனால், உயிருடென் 
இருநத திமிங�லங�ள், 

�ருமை ்�ாமல 
்ையயபபேடடுள்�தா�த் 
்தரிவிக�பபேடடுள்�து.

 மபேலட வம� 
திமிங�லங�ள் 20 
அடி நீ�ம் வமர வ�ர 
கூடியமவ எனவும்,  அமவ 
தன்னுமடெய இமை 
ஆபேத்தில் சிககும்்போது, 
அதமனப  பின்்தாடெர்நது 
்ைல்வதா�வும், 
�மரமய்யாடடி உைவு 
கிமடெககும்்போது, 
அதமன உணடெபின்பு, 
வழி்தரியாைல் 
�மர்யாதுஙகியிருக�க  
கூடும் என்றும் 
ஆராயச்சியா�ர்�ள் 
்தரிவித்துள்�னர். 

500 திமிஙகலஙகள் 
க்்ரவ்ாதுஙகின
அதி்காரி்கள் ்காப்பாற்ற மறுப்புநி

யூ
சி

ல
ாந்

து

 அ்ைரிக�ாவில் இநதியர்�ம�க குறிமவத்து 
இன்வறி தாககுதல் ெடெத்தபபேடும் ைம்பேவம் அணமைக 
�ாலைா� அதி�ரித்து வருகின்்றது. 

இநநிமலயில் அ்ைரிக�ாவின் �லி்போர்னியா 
ைா�ாைத்தில் �டெநத 3 ைாதங�ளில் ைாத்திரம் சுைார் 14 

்பேண�ள் மீது ்ஜான்ைன் என்்ற 37 வயதான  ெபேர் தாககுதல் 
ெடெத்தியுள்�தா�த் ்தரிவிக�பபேடடுள்�து. 

குறித்த ெபேர்  சுைார் 50-73 வயது ைதிக�த்தக� புடெமவ 
அணிநத ்பேண�ம�க குறிமவத்்த  இத்தாககுதமல 
்ைற்�ாணடு வநதுள்�ார் எனவும்,  அவர்�ளிடெமிருநது 
35,000 ்டொலர்�ள் ைதிபபிலான ெம��ம�யும் 
பேறித்துள்�ார் எனவும் ்தரிவிக�பபேடடுள்�து. 
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புை்வ அணிந் வபண்க்ைக் 
குறி்வததுத ்ாக்கு்ல்


	TM 1
	TM 2
	TM 3
	TM 4
	TM 5
	TM 6
	TM 7
	TM 8

