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தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் 
வடி்காலமமப்புச் சமை 
விடுத்துள்ள அறிவிப்பிற்கு 
அமமய, தேற்று (18)  முேல்  புதிய 
குடிநீர் இமைப்பு ்கட்டைம் 
அதி்கரிப்ைடடுள்ளது. அேனைடி 
புதிய வீடடு குடிநீர் இமைப்பு 
பைறுவேற்கு பசலுத்ே தவண்டிய ்கட்டைம் 70 சேவீேமா்க 
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இலஙம்கயில் வாழும் ைல்லின 
மக்களுககிம்டதய ேல்லிைக்கத்மே 
ஊககுவிப்ைேற்்கா்க மற்றும் வ்டககு, கிழககு 

தமாேல்்களின பினனர் மீளகுடியமர்த்ேல், 
்காணி மற்றும் ்காைாமல் 

தைான ஆட்கள ைற்றி மக்கள 
எதிர்ப்காண்டுள்ள

�	பா. நிர�ாஸ்

எரிபைாருள, எரிவாயு, 
மினவிநிதயா்கம் போ்டர்பில் 
மக்கள தைாராட்டம் ேற்தைாது 
ேணிந்துள்ளதே ேவிர நிம்றவு 
பை்றவில்மல. பவகுவிமரவில் 
மக்கள தைாராட்டம் ்கலவரமா்க 
தோற்்றம் பைறும். அத்து்டன 
வலுசகதி தும்றமய ேனியார் 
மயப்ைடுத்துவது எதிர்்காலத்தில் 

�	எம்.ற�ாசாந்த்

‘தைாமேயால் ைாமே மாறும் 
இம்ளதயாமர ேல்வழிப்ைடுத்தி 
ேற்பிமை்க்ளா்க உருவாககுதவாம்’ எனும் 
போனிப்பைாருளிலான தைாமே ஒழிப்பு 
விழிப்புைர்வு நி்கழ்வு யாழ்ப்ைாைத்தில் 
தேற்று (18) இ்டம்பைற்்றது. 

ஃைப்ரல்  அமமப்பின மாற்்றத்துக்கான 

ைாமே ்கற்ம்க பேறியின யாழ் 
மாவட்ட பைண்்கள குழுவால் ஏற்ைாடு 
பசயயப்ைட்ட இந்நி்கழ்வு திருபேல்தவலி 
முத்துேம்பி இந்து ம்கா வித்தியாலயத்தில் 
இ்டம்பைற்்றது.

அத்து்டன, திருபேல்தவலி சந்மேக 
்கட்ட்டத்போகுதி வமர விழிப்புைர்வு 
தைரணியும் இ்டம்பைற்்றது. 

�	பா.நிர�ாஸ்

பைற்த்றால் விமல நூறு ரூைாய 
வமரயில் கும்றக்கப்ைடடுள்ளோல், 
ஓடத்டா ்கட்டைங்கம்ளயும் 
கும்றக்க ஓடத்டா சங்கங்கள 
ே்டவடிகம்க எடுக்க

அரச நிதி மு்காமமத்துவ குழப்ைங்கள ்காரைமா்க 
அரசாங்கத்ோல் இந்ே ஆண்டுக்கான பசலவு்கம்ள 
ம்கயா்ளககூடிய வருமானம் இல்லாது தைாயுள்ளோ்கவும், 
ஆ்கதவ இப்தைாது அனுமதிக்கப்ைடடுள்ள ்க்டன பைறும் 
எல்மலமய ோண்டி தமலும் 663 பில்லியன ரூைாய ்க்டமன 
பைற்றுகப்காள்ள அமமச்சரமவ அஙகி்காரம் வழஙகியுள்ளது.

இலஙம்க எதிர்ப்காண்டுள்ள 
்க்டன பேருக்கடிமய 
தீர்ககும் விேமா்க, 
இலஙம்கயின இருேரப்பு 
்க்டன வழஙகுேர்்களு்டன 
தைச்சுவார்த்மே ே்டத்தும் 
வம்கயில், இந்ே 
ஆண்டு இறுதிககுள 
்க்டன வழஙகுேர்்களின 
கூட்டபமானம்ற 
ஏற்ைாடு பசயய ைப்ைான 

ேயாரா்க இருப்ைோ்க 
பேரிவிக்கப்டுகின்றது. 
இலஙம்கயின ்க்டன 
ப்காடுப்ைனவு்கம்ள  
கும்றப்ைேற்்கான வழி்கம்ளக 
்கண்்டறிவது குறித்து 
இந்ேச் சந்திப்பு எற்ைாடு 
பசயயப்ைடுவோ்க ைப்ைான 
ஊ்ட்கங்கள பேரிவித்துள்ளன.  
அத்து்டன இந்ேக

ஆறு ்க்டற்ைம்ட வீரர்்களு்டன, 
பசப்ப்டம்ைர் 17ஆம் தி்கதி முேல் 
்காைாமல் தைான ்க்டற்ைம்டக 
்கப்ைலு்டன மீண்டும்  போ்டர்மை 
ஏற்ைடுத்தியுள்ளோ்க இலஙம்க ்க்டற்ைம்ட 
பேரிவித்துள்ளது.

பேற்கு ்க்டற்ைம்ட ்கட்டம்ள பிரிவின 
சிதரஷ்ட அதி்காரி மற்றும் 5 மாலுமி்கள 
அ்டஙகிய ்க்டற்ைம்டக குழுவு்டனான 
போ்டர்பு, பசப்ப்டம்ைர் 17ஆம் தி்கதி 

துண்டிக்கப்ைட்டது.
ேங்காமல ்க்டற்்கமரயில் வழக்கமான 

தராந்து ைணிக்கா்க பசப்ப்டம்ைர் 
16ஆம் தி்கதி குறித்ே ்கப்ைல் 
அனுப்ைப்ைடடிருந்ேது.

அடுத்ே ோளமுேல் 
்கப்ைலு்டனான போ்டர்பு்கள 
துண்டிக்கப்ைட்டமேயடுத்து தேடுேல் 
ே்டவடிக்கம்ள ஆரம்பித்ே இலஙம்க 
்க்டற்ைம்ட, 

ைை தமாசடி குற்்றச்சாடடு 
போ்டர்பில் ம்கது 
பசயயப்ைடடு வி்ளக்கமறியலில் 
மவக்கப்ைடடுள்ள திலினி 
பிரியமாலியின ்காேலன எனறு 
கூ்றப்ைடும் அவரின வர்த்ே்கப் 
ைங்காளிமய இனறு (19) வமர 
வி்ளக்கமறியலில் மவககுமாறு, 
ப்காழும்பு தமலதி்க நீேவான 
ஷிலனி பைதரரா, தேற்று (18) 
்கட்டம்ளயிட்டார்.

இச்சம்ைவம் போ்டர்ைான 
விசாரமை்கள இனனும் 
நிம்றவம்டயாே நிமலயில் 
சந்தே்கேைருககு பிமை

அரசாங்கத்தின அ்டககுமும்றககு 
எதிரா்க, அமனத்து ைல்்கமலக்கழ்க 
மாைவர்்களின ஒனறியோல் 
தேற்று (18) ஆர்ப்ைாட்டம் 
முனபனடுக்கப்ைட்டது. இந்ே நிமலயில், 
்க்ளனி ைல்்கமலக்கழ்கத்துககு முனைா்க 
பைாலிஸார் குவிக்கப்ைடடிருந்ேது்டன, 
நீர்த்ோமர, ்கண்ணீர்ப்பும்க 
பிரதயா்கத்திற்்கான ஏற்ைாடு்களும் 
பசயயப்ைடடிருந்ேன. எவவாறு 
இருப்பினும் அமனத்து ைல்்கமலக்கழ்க 
மாைவர்்களின ஒனறியோல் 
முனபனடுக்கப்ைடும் ஆர்ப்ைாட்டத்திற்கு 
இம்டயூறு ஏற்ைடுத்ேககூ்டாது எனவும், 
ோம் இேமன

இலககியத்துக்கான உயரிய 
சர்வதேச விருோ்கக ்கருேப்ைடும் 
‘புக்கர்’ ைரிமச, இலஙம்க 
ோவலாசிரியர் பெஹான 
்கருைாதிலக்க பவனறுள்ளார். 
2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘புக்கர்’ 
ைரிசு, 2011இல் அவரால் 
எழுேப்ைட்ட இரண்்டாவது 
ோவலான ‘பசவன மூனஸ் 
ஒஃப் மாலி அல்பமய்டா’வுககு 
வழங்கப்ைடடுள்ளது.

ையங்கரவாேத் ேம்டச் 
சட்டத்தின கீழ், ேமககு 
எதிரா்க பி்றப்பிக்கப்ைட்ட 
ேடுப்புக்காவல் உத்ேரவின 
சட்டபூர்வமான ேனமமமய 
எதிர்த்து, அமனத்துப் 
ைல்்கமலக்கழ்க மாைவர் 
ஒனறியத்தின அமழப்ைா்ளர் 
வசந்ே முேலித்க 
உளளிட்ட மூவரால் 
ோக்கல் பசயயப்ைட்ட 
அடிப்ைம்ட உரிமம்கள மீ்றல் 

மனுக்களில் திருத்ேங்கம்ள 
தமற்ப்காளவேற்கு, 
உயர்நீதிமன்றம் தேற்று (18) 
அனுமதி வழஙகியது.

சட்டமா அதிைரால் 
ோக்கல் பசயயப்ைட்ட 
ஆடதசைமன்களின 
அடிப்ைம்டயில், தமலும் 
பிரதிவாதி்கம்ள தசர்க்க 
தவண்டியுள்ளோல் 
ேமலப்பு்களில் 

பைற்த்றாலிய உற்ைத்தி பைாருட்கள விதச்ட ஏற்ைாடு்கள 
திருத்ே  சட்டமூல இரண்்டாம் மதிப்பீடு  60 தமலதி்க 
வாககு்க்ளால் நிம்றதவற்்றப்ைட்டது.

ைாராளுமன்றத்தில் தேற்று (18)  மினசகதி மற்றும் 
வலுசகதி அமமச்சர் ்காஞசன விதைதச்கரவால் பைற்த்றாலிய  
இரண்்டாம் மதிப்பீடு சமையில் சமர்ப்பிக்கப்ைடடு 
விவாேத்திற்கு எடுக்கப்ைட்டமேயடுத்து இ்டம்பைற்்ற 
விவாேங்களின நிம்றவில், எதிர்க்கடசி்களின பிரேம  
ப்கா்ற்டாவான லக்மன கிரிபயல்லாவால் சட்டமூலத்மே 
நிம்றதவற்்ற வாகப்கடுப்பு த்காரப்ைட்டது.

நீர் இணைப்பு 
கட்டைமும் எகிறியது 

P2

�	பா.நிர�ாஸ்ைனாதிைதி ரணில் விககிரமசிங்க ேமலமமயிலான 
அரசாங்கத்தின 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான 
பசலவீனமா்க 365,726 த்காடிதய 5,638,000 ரூைாய 
ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான 

பசலவீனத்தில் அதி கூடிய ஒதுககீ்டா்க உளோட்டலுவல்்கள, 
மா்காை சமை்கள 

ரூ.3,657 
பில்லியன் ஒதுக்கீடு 

ஜனாதிபதிக்ான றசலவீனம் 
ரூ.378 ர்ாடி; பி�தமருககு 
101 ர்ாடி ரூபாய் 

P2

ஓட்டோ கடடணஙகளை
குளைகக ்ேண்டும் 
ஓடரடா சங்ங்ளிடம் அமமசசர் 
ர்ாரிகம்

P2

ஜனாதிபதி  தலைலையில் 
நல்லிணககம் த�ோடர்ோக 
அளைச்சரளே உ்குழு

P2

ைககள் ்்ோரோடடம் 
கலேரைோக தேடிககும் 

P2

663 பில்லியன் ரூ்ோயோல்  
அர்ச கடன் அதிகரிககிைது  
ஒர� நாளில் அமமசச�மை பத்தி�ம் 
சமர்ப்பித்து அஙகி்ா�ம்

P2

ஆண்டு இறுதியில்
கடன் ேழஙகுநர கூடடதள� 
கூடட ஜப்ோன் முயற்சி 

P2

பிரியைோலியின் ேரத�க
்ஙகோளிககு விைககைறியல்

P2

ப�ோணையோல் �ோணை  
மோறுவணை ைடுப்ப�ோம்

ஒரு ைாதத்துக்கு முனனர்

கோணோைல் ்்ோன கப்லுடன்
த�ோடரபு தகோண்டது கடற்்ளட

P2 P2

பல்்கலைக்்கழ்க ைாணவர்்களின 
ஒனறியத்தால் 

மீண்டும் 
ப�ோரோட்டம் 

P2

P2

‘புககர’ விருள� 
தேன்ைோர தெஹோன்
ஜனாதிபதி, பி�தமர் உள்ளிடட பலர் ைாழ்த்து 

P2

ஆசிரியர ்ல்களலககழகஙகள்
விளரவில் அளைககப்டும்

ஆசிரியர்்கம்ள உருவாககும் 
வம்கயில் தேசிய அ்ளவிலான 
ைல்்கமலக்கழ்கம் அமமக்கப்ைடும் 
எனறு ்கல்வி அமமச்சர் சுசில் 
பிதரமையந்ே பேரிவித்ோர்.

அமமச்சின அதி்காரி்களு்டன 
்கல்வி அமமச்சில் இ்டம்பைற்்ற 
்கலந்துமரயா்டலின தைாதே 
தமற்குறிப்பிட்ட வி்டயத்மே 
பேரிவித்ே அமமச்சர், P2

பபற்றாலிய உறபத்தி 
பபாருட்கள் சட்டமூைம்
60 பமலதிக வோக்குகளோல்  
நிணைபவறியது 

வசநத முதலி்்க உள்ளிட்ட மூவரின

ைனுககளில் திருத�ம்
த்சயே�ற்கு அனுைதி

2023 பசைவீனைா்க 

நகரபபதிபபு
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ஓட்டோ கடடணஙகளை
குளைகக ்ேண்டும் 

நல்லிணககம் த�ோடர்ோக 
அளைச்சரளே உ்குழு

ைககள் ்்ோரோடடம் 
கலேரைோக தேடிககும் 

663 பில்லியன் ரூ்ோயோல்  
அர்ச கடன் அதிகரிககிைது  

கடன் ேழஙகுநர கூடடதள� 
கூடட ஜப்ோன் முயற்சி 

பிரியைோலியின் ேரத�க
்ஙகோளிககு விைககைறியல்

 வேண்டுமென மின்சக்தி, 
ேலு்சக்தி அமெச்சர் காஞ்சன 
விவேவ்சகர ்சமையிலிருந்து 
வகாரிக்மக விடுத்ார்.

ைாராளுென்றததில் 
வேறம்றய (18) அெர்வில் 
கலந்துமகாண்டு 
ோய்மூல விமைக்கான 
வினாவுக்குப் ைதிலளிதது 
உமரயாறறுமவைாவ் அேர் 
வெறகண்ைோறு ம்ரிவித்ார்.

ேமரயறுக்கப்ைடை 
அளவிவல வய எரிமைாருள்  
விநிவயாகிக்கப்ைடுகி்றது. 
எனவே, எரிமைாருளுக்கான 
வ்மேமய நூறறுக்கு 
நூறு ்ச்வீ்ம நிம்றவேற்ற 
முடியாது. வெறகுலக 
ோடுகளிலும ்றவைாது 

எரிமைாருள் பிரசசிமன 
ஏறைடடுள்ளது. இ்மன 
ைார்க்குமவைாது 
எதிர்காலததில் இலஙமகக்கும 
பிரசசிமனகள் இருக்கி்றன 
எனைது ம்ரிே்ாகவும 
கூறினார்.

முழுவேர ஓடவைா 
்சாரதிகமள இனஙகாண்ைதில் 
கால்ாெ்ம ஏறைடடுள்ளது. 
எவோ்றாயினும சுொர் 3 
இலட்சம வைர் முழுவேர 
ஓடவைா ்சாரதிகளாக 
இருக்கி்றார்கள். எனவே, 
இேர்களுக்கு ஒருோரததுக்குள் 
வகாடைா மும்றயில் 
ேழஙகப்ைடும எரிமைாருளின 
அளமே அதிகரிக்க 
எதிர்ைார்ப்ை்ாகவும கூறினார்.

 பிரசசிமனகளுக்கு 
தீர்வு ேழஙகுே்றகாக  
ேனாதிைதியின  ்மலமெயில் 
ேல்லிணக்கம ம்ாைர்ைான 
அமெச்சரமே உைகுழுமே 
நியமிப்ை்றகாக  ேனாதிைதி 
அமெச்சரமேயில்  
்செர்ப்பித் வயா்சமனக்கு 
அமெச்சரமே அஙகீகாரம 
ேழஙகியுள்ளது. இந்் 
உை குழுவில், பிர்ெர்  
திவனஷ் குணேர்்ன, 
கைறம்ாழில் அமெச்சர்  
ைக்ளஸ் வ்ோனந்்ா, 
நீதி, சிம்றச்சாமலகள் 
விேகாரஙகள் ெறறும 
அரசியலமெப்பு 
ெறுசீரமெப்பு அமெச்சர் 
விேய்ா்ச ராேைக்ஷ, 
மேளிவிேகார அமெச்சர்  
அலி ்சப்ரிஆகிவயார் 
நியமிக்கப்ைடடுள்ளனர். 

ேைக்கு கிழக்கு உள்ளிடை 
ோடடின ்சகல ைகுதிகளிலும 
்சகல ெக்கள் ெததியிலும 
ேல்லிணக்கதம் உறுதிப்ைடுததி 
்ாம விருமபிய ்சகல ைகுதியிலும 
ெக்கள் ோழக்கூடிய சூழமல 
உருோக்குேது இ்ன வோக்கம 
என அமெச்சரமே வைச்சாளர் 
அமெச்சர் ைந்துல குணேர்்ன 
வேறறு (18) இைமமைற்ற 
அமெச்சரமே முடிவுகமள 
அறிவிக்கும ஊைகவியலாளர் 
்சந்திப்பில் ம்ரிவித்ார்.  
ேல்லிணக்கம ம்ாைர்ைான 
அமெச்சரமே உைகுழுவில் 
்றவைாது நியமிக்கப்ைடடுள்ள 
உறுப்பினர்களுக்கு 
வெலதிகொக ்மிழ் ெறறும 
முஸ்லிம பிரதிநிதிகள் 
இருேர் எதிர்காலததில் 
நியமிக்கப்ைடுேர் எனவும 
அமெச்சர் ம்ரிவித்ார்.

ைாரிய விமளவுகமள 
வ்ாறறுவிக்குமென  ைாராளுென்ற 
உறுப்பினர்  ்சமபிக்க ரணேக்க 
ம்ரிவித்ார்.

ைாராளுென்றததில் மைறவ்றாலிய 
உறைததி மைாருடகள் விவ்சை 
ஏறைாடுகள் (திருத்ம) ்சடைமூலம 
மீ்ான வேற்றய (18) விோ்ததில் 
உமரயாறறுமகயில் வெறகண்ைோறு 
குறிப்பிடைார். அேர் வெலும 
குறிப்பிடை்ாேது,

திடைமிடை ேமகயில் ேலு்சக்தி 
தும்ற மேருக்கடிக்குள்ளாக்கப்ைடடுள்
ளது. எரிமைாருள் இ்றக்குெதி ெறறும 

விநிவயாகததில் மேளிோடடு ்னியார் 
நிறுேனஙகளுக்கு முனனுரிமெ 
ேழஙகும ேமகயில் இச்சடைமூலம 
இயற்றப்ைடுேம் கறும புள்ளியாக 
குறிப்பிை வேண்டும. 

ோடடில் ்றவைாது எந்் 
பிரச்சமனயும இல்மல என ஆளும 
்ரப்பின உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடுேது 
அே்ானிக்கத்க்கது.ெக்கள் 
வைாராடைம முடிேமையவில்மல.
்சறறு ்ணிேமைந்துள்ளது எனைம் 
நிமனவில் மேததுக் மகாள்ள 
வேண்டுமஎ ன்றார். 

ேனாதிைதியினால் வேறறு 
முனதினம (17) அமெச்சரமேயில் 
்செர்ப்பிக்கப்ைடை அமெச்சரமே 
ைததிரததிறகு உைனடி அனுெதி 
கிமைக்கப்மைறறுள்ள்ாகவும  
அமெச்சரமே வைச்சாளர் அமெச்சர் 
ைந்துல குணேர்்ன ம்ரிவித்ார்.
வேறறு (18) அர்ச ்கேல் 
திமணக்களததில் இைமமைற்ற 
ம்சய்தியாளர் ்சந்திப்பில் அேர் 
இ்மன ம்ரிவித்ார். அேர் வெலும 
கூறுமகயில், 

இந்் ஆண்டுக்காக 
அர்சாஙகததினால் 
மைறறுக்மகாள்ளக்கூடிய கைன 

எல்மலயாக ைாராளுென்றததினால் 
அனுெதிக்கப்ைடடுள்ள 
ம்ாமகயானது  3,844 பில்லியன 
ரூைாயாகும. இந்் ம்ாமகக்கு 
வெலதிகொக  எமொல் கைனகமள 
மைறறுக்மகாள்ள முடியாது. 
எனவே அர்ச நிதி முகாமெததுேம் 
மகயாளும வி்ொக  வெலதிகொக 
663 பில்லியன ரூைாயால்  அர்ச 
கைன மைரும ம்ாமகமய  
அதிகரிக்க ேனாதிைதி முனமேத் 
அமெச்சரமே ைததிரம அனம்றய 
தினவெ நிம்றவேற்றப்ைடுே்ாக 
கருதி உைனடி அனுெதி 
மைற்றப்ைடடுள்ளது என்றார். 

 கூடைததில் கைன 
ம்சலுதது்ல்கமளக் கும்றப்ைது 
ெறறும திருப்பிச ம்சலுததும 
காலக்மகடுமே ஒததிமேப்ைது 
உள்ளிடை விையஙகள்  குறிதது 
கேனம ம்சலுத்ப்ைடும என 
எதிர்ைார்க்கப்ைடுே்ாகவும,  
இலஙமக 
கைனமைாறியிலிருந்து 
மீள்ே்றகு உ்வுே்ன 
மூலம  சீனாவின 
ம்சல்ோக்மக கும்றக்க 
முயல்ேதும  ேப்ைானின 
இந்் முயறசியின வோக்கம  
என ேப்ைான ம்சய்தித்ாள் 

ம்சய்திமேளியிடடுள்ளது. 
ேப்ைானிய முனனாள் 

பிர்ெர் ஷினவ்சா 
அவையின இறுதிச ்சைஙகில் 
கலந்துமகாள்ே்றகாக 
ம்சப்ைமைர் ொ் இறுதியில் 
ேப்ைானுக்கு விேயம 
ம்சய்திருந்் ேனாதிைதி ரணில் 
விக்கிரெசிஙக, பிர்ெர் புமிவயா 
கிஷிைாவுைன வைசசுோர்தம் 
ேைததிய வைாது ேப்ைானிைம 
விடுத் மகாடிக்மகக்கு 
அமெய இந்் முயறசிகள் 
முனமனடுக்கப்ைடுே்ாக 
ம்ரிவிக்கப்ைடுகி்றது. 

 ேழஙக வேண்ைாம 
எனறு குற்றப் புலனாய்வு 
திமணக்களம விடுத் 
வகாரிக்மகமய ைரிசீலித் 
நீ்ோன வெறகுறிப்பிடை 
உத்ரமே பி்றப்பித்ார்.

மேளிோடுகளில் 
இருந்து இலஙமகக்கு 
எரிமைாருள் இ்றக்குெதி 
ம்சய்ே்ாக கூறி 
்சந்வ்கேைர்களான 
திலினியும கா்லனும 
்னனிைம 60,000 
அவுஸ்திவரலிய 
மைாலர்கள், 100,000 
அமெரிக்க மைாலர்கள் 
ெறறும ஒரு கிவலா 
கிராமுக்கும அதிகொன 
்ஙகதம் வொ்சடி 
ம்சய்துள்ள்ாக 
வகாடீஸ்ேர ேர்த்கர் 

ஒருேர், சீ.ஐ.டியில் 
முனனர் மும்றப்ைாடு 
ம்சய்திருந்்ார்.

குறித் மும்றப்ைாடு 
ம்ாைர்பில் 
வி்சாரிப்ைறகாக சீ.ஐ.டிக்கு 
அமழக்கப்ைடடிருந்் 
இசுரு ைண்ைார என்ற 
ேைர், 9 ெணி வேர 
வி்சாரமணகளின 
பினனர், வேறறு 
முனதினம (17) ொமல 
மகதும்சய்யப்ைடை்ாக 
ம்ரிவிக்கப்ைடுகி்றது. 

பிரியொலியுைன 
இமணந்து ைணதம் 
வொ்சடி ம்சய்து, இந்் 
ைண வொ்சடிக்கு 
உ்விய குற்றச்சாடடில் 
்சந்வ்க ேைர் மகது 
ம்சய்யப்ைடடுள்ள்ாகவும 

ைலம ோய்ந்் முனனாள் 
அமெச்சரின ம்சயலாளராக 
நீண்ை காலம ைணியாறறிய 
அேர், பினனர் திலினி 
பிரியொலியுைன 
மேருஙகிய உ்றமேப் 
வைணி, சிறிது காலம 
அேரது கா்லராக 
இருந்்்ாகவும 
ம்ரியேருகி்றது.

ைல்வேறு 
ேர்த்கர்கள் ெறறும 
அரசியல்ோதிகளிைம 
100 வகாடி ரூைாய்க்கு 
வெல் வொ்சடி ம்சய்் 
குற்றச்சாடடு குறிதது 
மகதும்சய்யப்ைடை திலினி 
பிரியொலி, இனறு (19) 
ேமர விளக்கெறியலில் 
மேக்கப்ைடடுள்ளார் 
எனைது குறிப்பிைத்க்கது.

நீர் இணைப்புக் 
கட்டைமும் எகிறியது ரூ.3,657 

பில்லியன் ஒதுக்கீடு 

கோணோைல் ்்ோன கப்லுடன்
த�ோடரபு தகோண்டது கடற்்ளட

மீண்டும் ப�ோரோட்டம் 

புககர விருள� 
தேன்ைோர தெஹோன்

ஆசிரியர ்ல்களலககழகஙகள்
விளரவில் அளைககப்டும்

60 பேலதிக வோக்குகளோல்  
நிணைபவறியது 

ைனுககளில் திருத�ம்
த்சயே�ற்கு அனுைதி

இ்றகமெய அமர அஙகுல 
நீர் குழாய் மகாண்ை நீர் 
இமணப்பிறகான கடைணம 
இதுேமர 16 ஆயிரம 
ரூைாயாக காணப்ைடை 
நிமலயில், ்றவைாது அது  
27 ஆயிரதது 200 ரூைாயாக 
ொற்றப்ைடடுள்ளது. அததுைன 
3/4 அஙகுல நீர் இமணப்பிமன 
மைறறுக்மகாள்ள இதுேமர 

30 ஆயிரம ரூைாய் 
ம்சலுத்ப்ைடடு ேந்் 
நிமலயில், ்றவைாது புதிய 
இமணப்பிறகு அமெய  51 
ஆயிரம ரூைாய் ம்சலுத் 
வேண்டும. இ்றகமெய 
நூறறுக்கு 70 ்ச்வீ்ம புதிய நீர் 
இமணப்பிறகான கடைணம 
திருத்ப்ைடடுள்ளமெ 
குறிப்பிைத்க்கது.

ெறறும உள்ளுராடசி அமெசசுக்கு 
85,625 வகாடிவய 4,000,000 ரூைாயும,   
நிதி மைாருளா்ார உறுதிப்ைாடு ெறறும 
வ்சிய மகாள்மககள் அமெசசுக்கு 
61,393 வகாடிவய 7,040,000 ரூைாவும 
ைாதுகாப்புக்கு   53,920 வகாடி ரூைாயும  
ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது.

இ்றகான நிதி ஒதுக்கீடடு 
்சடைமூலதம் மு்லாம ோசிப்புக்காக 
்சமை மு்ல்ேரும அமெச்சருொன சுசில் 
பிவரெ ேயந்் ்சமையில் வேறறு (18)   
்செர்ப்பித்ார். 

2023 ஆம ஆண்டுக்கான அரசின 
ம்சலவீனஙகளில் விவ்சை ம்சலவீனொக 
2,509 வகாடிவய 7,540,000 ரூைாய் 
ஒதுக்கப்ைடடுள்ள நிமலயில் இதில் 
ேனாதிைதிக்கான ம்சலவீனொக 
378 வகாடிவய 2,150,000 ரூைாயும 
பிர்ெருக்கான ம்சலவீனொக 101 
வகாடிவய 20 இலட்சம ரூைாயும 
ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது  

புத்்சா்சன ்செய ெறறும கலா்சார 
அலுேல்கள்  அமெசசுக்கு 794 வகாடி 
ரூைாய் ஒதுக்கப்ைடடுள்ள நிமலயில் 
இதில் புத்்சா்சன ்செய ெறறும கலா்சார 
அலுேல்கள்  அமெசசுக்கு 209 வகாடிவய 5 
இலட்சம ரூைாவும மைௌத்  அலுேல்கள் 
திமணக்களததுக்கு 164 வகாடிவய 
40 இலட்சம ரூைாவுமென மொத்ம 
373 வகாடிவய 45 இலட்சம ரூைாய் 
ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது.

 அவ்வேமள  முஸ்லிம 
்செய ைண்ைாடடு அலுேல்கள் 
திமணக்களததுக்கு 18 வகாடிவய 
40 இலட்சம ரூைாவும கிறிஸ்்ே 
்செய   அலுேல்கள் திமணக்களததுக்கு 
21வகாடிவய 30 இலட்சம  ரூைாவும இந்து  
்செய ெறறும ைண்ைாடடு அலுேல்கள் 
திமணக்களததுக்கு 29 வகாடிவய 40 

இலட்சம ரூைாவும ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது.
நிதி மைாருளா்ார உறுதிப்ைாடு 

ெறறும வ்சிய மகாள்மககள் அமெசசுக்கு 
61,393 வகாடிவய 7,040,000 ரூைாயும 
ைாதுகாப்பு அமெசசுக்கு 41,000 வகாடி 
ரூைாயும மைாதுெக்கள் ைாதுகாப்பு 
அமெசசுக்கு 12,920வகாடி ரூைாயுமென 
மொத்ொக ைாதுகாப்புக்கு   53,920 
வகாடி ரூைாய் ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது. 

மேகு்சன  ஊைக அமெசசுக்கு 2,814 
வகாடி ரூைாயும நீதி ,சிம்றச்சாமல 
அலுேல்கள் ெறறும அரசியலமெப்பு 
அமெசசுக்கு 3,320 வகாடி ரூைாயும 
சுகா்ார அமெசசுக்கு 32,199 வகாடிவய 
9,998,000 ரூைாயும மேளிோடடு 
அலுேல்கள் அமெசசுக்கு 1,900 வகாடி 
ரூைாயும ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது.

மைருந்வ்ாடை மகதம்ாழில் 
அமெசசுக்கு 1,445 வகாடி ரூைாயும 
மகதம்ாழில் அமெசசுக்கு 820 வகாடிவய 
80இலட்சம ரூைாயும கைறம்றாழில்  
அமெசசுக்கு 645 வகாடி ரூைாயும 
சுற்றாைல் அமெசசுக்கு 222வகாடிவய 20 
இலட்சம ரூைாயும ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது. 

ெகளிர்,சிறுேர் அலுேல்கள் ெறறும 
்சமூக ேலுப்ைடுததுமக அமெசசுக்கு 
1,520 வகாடி ரூைாயும தும்றமுகஙகள், 
கப்ைல்தும்ற ெறறும விொன வ்சமேகள் 
அமெசசுக்கு 367 வகாடிவய 60 இலட்சம 
ரூைாயும ம்ாழில்நுடை அமெசசுக்கு 
1,156 வகாடி ரூைாயும மு்லீடடு 
வெமைாடடு அமெசசுக்கு 725 வகாடிவய 
10 இலட்சம ரூைாயும ம்ாழில் ெறறும 
மேளிோடடு வேமலோய்ப்பு அமெசசுக்கு 
687 வகாடிவய 30 இலட்சம ரூைாயும 
விமளயாடடுததும்ற ெறறும இமளஞர் 
விேகாரஙகள் அமெசசுக்கு 1,020 வகாடி 
ரூைாவும நீர்ப்ைா்சன அமெசசுக்கு 
8,390வகாடி ரூைாயும ஒதுக்கப்ைடடுள்ளது

இலஙமகயில் ேைந்் 
உள்ோடடுப் வைார் ம்ாைர்பில் 
எழு்ப்ைடை குறித் ோேலுக்கு, 
பிரித்ானிய ெனனர் மூன்றாம 
்சார்லஸின ெமனவி கமிலா 
ைார்க்கரினால் குறித் விருது 
ேழஙகப்ைடைது.

காலியில் பி்றந்து 
நியூசிலாந்தில் ்னது கல்விமயத 
ம்ாைர்ந்் 46 ேய்ான 
மெஹான கருணாதிலக்க 
ஊைகவியலாளராக 
ம்சயறைடைதுைன, 
சிறுேர் புத்க எழுத்ாளர், 
திமரக்கம் எழுத்ாளர் 
ெறறும ைாைலாசிரியர் ஆகிய 
ைல்வேறு விையஙகளிலும 
பிரகாசிததுள்ளார்.

2011 ஆம ஆண்டு கிரிக்மகட 
ைறறிய ்னது மு்ல் ோேலான 
‘ம்சனாவென’ மூலம மெஹான 
கருணாதிலக்க இலக்கிய 
உலகில் பிரவேசிததிருந்்ார். 
1992ஆம ஆண்டு, ் இஙகிலிஷ் 
வைம்சனட என்ற ோேலுக்கு 
மெக்வகல் ஒண்ைாசசி புக்கர் 
ைரிம்ச மேனறிருந்் நிமலயில், 
இலஙமகயில் பி்றந்் எழுத்ாளர் 
ஒருேர் புக்கர் ைரிம்ச மேல்ேது 
இரண்ைாேது மும்றயாகும 
எனைது குறிப்பிைத்க்கது.

நிகழ்வில் உமரயாறறிய 
மெஹான கருணாதிலக்க 
‘ இலஙமக ம்சாந்்ஙகவள 
எஙகள் கம்கமள 
கூறுவோம ..கூறிக்மகாண்வை 

இருப்வைாம....” என 
நிகழ்வின இறுதியில்  ்மிழில் 
ம்ரிவித்ார் எனைதும விவ்சை 
அம்சொகும.  இந்நிமலயில், 
எழுத்ாளர் மெஹான 
கருணாதிலக்கவிறகு ேனாதிைதி 
ரணில் விக்கிரெசிஙக, பிர்ெர் 
திவனஷ் குணேர்்ன உள்ளிடை 
அரசியல் பிரதிநிதிகள் 
ைலர் ்ெது ோழ்ததுக்கமள 
ம்ரிவிததுள்ளனர்.  
சுவ்்ச எழுததுக்கமலமய 
்சர்ேவ்்சததிறகு எடுததுச 
ம்சனறு ஒரு ோேலுக்கு 
ேழஙகப்ைடும உயரிய ்சர்ேவ்்ச 
விரு்ான புக்கர் விருதிமன 
்ெது ஆஙகில ோேலுக்கு 
மேறறிமகாண்ை எழுத்ாளர் 
மெகான கருணாதிலகவுக்கு 
ைாராடடுக்கமள 
ம்ரிவிப்ை்ாகவும,  
அேர்கள் மெனவெலும ைல 
ைமைப்புக்கமள உருோக்க 
வ்மேயான ்சக்தியும ஆற்றலும 
கிமைக்க வேண்டும எனைவ் 
என விருப்ைம என அேர்கள் 
்ெது ோழ்ததுக்கமள 
ம்ரிவிததுள்ளனர்.

 கண்காணிததுக்மகாண்டு 
இருப்ை்ாகவும  ஐ.ோவின 
விவ்சை அறிக்மகயாளர் 
கிளமெனட வூவலயும,  

்சர்ேவ்்ச ெனனிப்புச 
்சமையும ம்ரிவிததிருந்்மெ  
குறிப்பிைத்க்கது. 

 இவவிையம ம்ாைர்ைான 
அமெச்சரமே ைததிரதம் 
்யாரிக்க ஆவலா்சமன 
ேழஙகப்ைடடுள்ள்ாவும 
ம்ரிவித்ார்.

கல்லூரிகமள 
ைல்கமலக்கழக ெடைததுக்கு 
மகாண்டு ேருே்றகான ைல 
வகாரிக்மககள் ்மமிைம 
இருந்்்ாகவும இது குறித் 
பூர்ோஙக கலந்துமரயாைல் 
நிம்றேமைந்துள்ளது எனறும 
அமெச்சர் குறிப்பிடைார்.

ஆசிரியர் ம்ாழிலுக்கான 
வ்சிய அளவிலான 
ைல்கமலக்கழகஙகமள 
அமெக்கவுள்ள்ாக 

ம்ரிவித் அமெச்சர், 
அது நிறுேப்ைடைதும 
ைாைஙகளின ேமகக்கு ஏறை 
ைல்கமலக்கழகஙகளின 
எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்க 
வேண்டும என்றார்.

மூனறு ேருை கல்வி 
ெறறும ஒரு ேருை ஆசிரியர் 
ையிறசி ேழஙகப்ைடைதும, 
ோனகு ேருைஙகளில் 
்குதியான ஆசிரியர்கள் 
ேகுப்ைம்றகளுக்கு 
நுமழோர்கள் எனறு 
குறிப்பிடை அமெச்சர், 
இம் ்ே்றாக புரிந்து 
மகாள்ளவேண்ைாம எனறும 
குறிப்பிடடுள்ளார். 

இ்மனதம்ாைர்ந்து 
ேைத்ப்ைடை இலததிரனியல் 
ோக்மகடுப்பில் மைறவ்றாலிய 
உறைததி மைாருடகள் விவ்சை 
ஏறைாடுகள் திருத்  ்சடைமூல 
இரண்ைாம ெதிப்பீடடுக்கு 
ஆ்ரோக 77 ோக்குகளும 
எதிராக 17 ோக்குகளும 
ைதிோன நிமலயில் 
60வெலதிக ோக்குகளினால் 
நிம்றவேற்றப்ைடைது. 
்சடைமூலததுக்கு ஆ்ரோக 

அரசுைன இமணந்து 
எதிர்க்கடசி ்ரப்பிலுள்ள 
சுயாதீன எதிர்க்கடசி எம.
பி.க்கள் சிலரும இ.ம்ா.கா 
எம.பி.யும  ோக்களித்னர்.
அவ்வேமள எதிராக பிர்ான 
எதிர்கடசியான ஐக்கிய ெக்கள் 
்சக்தியுைன இமணந்து வே .வி.
பி.  எதிர்க்கடசி ்ரப்பிலுள்ள 
சுயாதீன எதிர்க்கடசி 
எம.பி.க்கள் சிலரும 
ோக்களித்னர்.

திருத்ஙகமள வெறமகாள்ள அனுெதி 
ேழஙகுொறு, ெனு்ாரர்கள் ்சார்பில் 
ஆேரான ேனாதிைதி ்சடைத்ரணி உபுல் 
ேயசூரிய ெனறில் வகாரிநின்றார்.

அேரின வகாரிக்மகக்கு அனுெதி 
ேழஙகிய எஸ்.துமரராோ, ஷிரான 
குணரதன ெறறும ெஹிந்் ்செயேர்்ன 
ஆகிவயார் அைஙகிய நீதியர்சர்கள் குழாம, 
திருத்ஙகள் குறித் ஆடவ்சைமனகமள 
இருப்பின அேறம்ற ்செர்ப்பிக்குொறு 
்சடைொ அதிைருக்கு உத்ரவிடைது.

வெலும, திருத்ப்ைடை ெனுவில் 
குறிப்பிைப்ைடும புதிய பிரதிோதிகளுக்கு 
வோடடீஸ் அனுப்ை ேைேடிக்மக 
எடுக்குொறும ெனு்ாரர் ்ரப்பு 
்சடைத்ரணிகளுக்கு அறிவித் 
நீதியர்சர்கள் குழாம, ெனுக்கமள ேேமைர் 
10ஆம திகதிக்கு ஒததிமேத்து.

ே்சந்் மு்லிவக, மேல்மேே 
சிறி்மெ வ்ரர் ெறறும ஹொன ஜீேந்் 
குணதிலக்க ஆகிவயார் ையஙகரோ் 
்மைச ்சடைததின கீழ் ்ாம ்டுதது 

மேக்கப்ைடடுள்ளம் எதிர்தது 
ெனுக்கமள ்ாக்கல் ம்சயதுள்ளனர்.

மைாலிஸ் ொ அதிைர் ்சந்்ன 
விக்கிரெரதன, குற்றப் புலனாய்வுப் 
திமணக்களததின ைணிப்ைாளர் காவிந்் 
பியவ்சகர, ையஙகரோ் புலனாய்வு 
பிரிவின ைணிப்ைாளர் பிர்சனன 
அல்விஸ், ்சடைொ அதிைர் உடைை ைலர் 
பிரதிோதிகளாக குறிப்பிைப்ைடடுள்ளனர். 

ைாதுகாப்பு அமெச்சர் என்ற ரீதியில் 
ேனாதிைதி ரணில் விக்கிரெசிஙகவினால் 
பி்றப்பிக்கப்ைடை ்டுப்புக்காேல் 
உத்ரவுகளின கீழ் ்மமெக் மகதும்சய்து 
்டுதது மேததிருப்ைது ்சடைபூர்ே 
்னமெமய ெனு்ாரர்கள் ்சோலுக்கு 
உடைடுததியுள்ளனர்.

்டுப்புக்காேலில் மேக்கப்ைடடுள்ள 
்மமெ, ்சடைததின அடிப்ைமையில் 
நீ்ோன நீதிென்றததில் 
ஆேர்ைடுததுே்றகான இமைக்கால 
உத்ரமே பி்றப்பிக்குொறு ெனு்ாரர்கள் 
வகாரியுள்ளனர்.

குறித் கப்ைலுைன 
்றவைாது ம்ாைர்பு 
ஏறைடுத்ப்ைடடுள்ள்ாக 
அறிவிததுள்ளது.

 காணாெல் வைான 
கப்ைல் ம்ாைர்பில் 

அயல் ோடுகளுக்கும 
அறிவிக்கப்ைடடுள்ள்ாக 
கைறைமைப் வைச்சாளர் 
மகப்ைன இந்திக டி சில்ோ 
ம்ரிவித்ார்.

இலஙமகை 
ச�ோநதஙகை்ே 
எஙகைள் 

கைமதகைமே கூறு்�ோம் 
..கூறிகசகைோண்ட 
இருப்போம்....
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அரசாங்கத்தின் 
தவறான ப�ாருளாதார 
மு்காமைத்துவத்தால் வலுசக்தி 
துமற தற்�ாது பெருக்்கடிக்கு 
உளளாகியுளளது. 2002ஆம் 
ஆண்டு ஐக்கிய ்தசிய 
்கட்சியால் நிமற்வறற 
முடியாதமத, இன்று 
ப�ாதுஜன ப�ரமுனவுடன் 
ஐக்கிய ்தசிய ்கட்சி 
நிமற்வறறவுளளது என ைக்்கள 
விடுதமை முன்னணியின் 
�ாராளுைன்ற உறுப்பினர் 
விஜித ்ேரத் பதரிவித்தார்.

எரிப�ாருள இறக்குைதி ைறறும் 
விநி்யா்க ்கட்டமைப்பின் சிக்்கல், 
சமூ்க ்கட்டமைப்பிலும் �ல்்வறு 
வழிமுமற்களில் �ாதிப்ம� 
ஏற�டுத்தியுளளது. பெருக்்கடிமய 
முன்னிமைப்�டுத்தி அரச 
நிறுவனங்கமளயும்,பசாத்து்கமளயும் 
தனியார் தரப்பினருக்கு விற�து 
ஒன்றும் புதிய விடயைல்ை. வலுசக்தி 
துமறயிலும் அரசாங்கம் அதமன்ய 
பசயய முமனகிறது. எரிப�ாருள 

பெருக்்கடிக்கு தீர்வு ்காண்�தா்க 
குறிப்பிட்டுக் ப்காண்டு, சர்வ்தச 
நிறுவனங்களுக்கு எரிப�ாருள 
இறக்குைதிக்கு அனுைதி வழங்க 
அவதானம் பசலுத்தப்�ட்டுளளது. 
இதனால் ொட்டில் எரிப�ாருள 
்கட்டமைப்பில் �ாரிய 
்�ாட்டித்தன்மை ஏற�டும்.

2002ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய ்தசிய 
்கட்சி நிமற்வறற முயன்றமத 
தற்�ாது அக்்கட்சியின் 
தமைவர் ஜனாதி�தி ரணில் 
விக்கிரைசிங்க தமைமையிைான 
ப�ாதுஜன ப�ரமுன 

நிமற்வறற தீர்ைானித்துளளது. ஐக்கிய 
்தசிய ்கட்சியின் பசயற�ாடு்கமள 
சுட்டிக்்காட்டி்ய ப�ாதுஜன ப�ரமுன 
ஆட்சியமைத்தது. ஐக்கிய ்தசிய 
்கட்சி விறற ்தசிய வளங்கமள மீள 
ப�றுவதா்க குறிப்பிட்்ட முன்னாள 
பிரதைர் ைஹிநத ராஜ�க் ஷ ஆட்சிக்கு 
வநதார். ஆனால், தற்�ாது ப�ாதுஜன 
ப�ரமுனவின் ஆதரவுடன் ஐக்கிய 
்தசிய தைது நீண்ட்காை ்ொக்்கத்மத 
நிமற்வறறிக்ப்காளளவுளளது என்றார்.

இைஙம்க 
வஙகு்ராத்தமடய 
மின்சக்தி, வலுசக்தி 
அமைச்ச பிரதான 
்காரணபைன ஐக்கிய 
ைக்்கள சக்தியின் 
�ாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் சமிநத 
வி்ஜசிறி சம�யில் 
பதரிவித்தார். ொட்மட 
வஙகு்ராத்தமடயச பசயத 
அமைசசரா்க்வ மின்சக்தி, 
வலுசக்தி அமைசசமர 
�ார்ப்�தா்கவும் அவர் ்ைலும் 
பதரிவித்தார்.

வாயமூை விமடக்்கான 
்ைைதி்க வினாமவ 

முன்மவத்து பதாடர்நது 
உமரயாறறிய 
அவர், இைஙம்க 
மின்சார சம�மய 
ைறுசீரமைக்்கப்்�ாவதா்க 
அமைசசர் கூறுகிறார். 
இதறகு அதி்களவான 
அதி்காரி்கமளக் 

ப்காண்ட குழுமவயும் 
்காஞசன வி்ஜ்ச்கர 
நியமித்துளளார். அதி்காரி்கள 
எடுத்த தீர்ைானங்களால் 
இைஙம்க மின்சார சம� 
ெட்டைமடயவில்மை; 
அரசியல்வாதி்களின் 
தீர்ைான்ை ெட்டத்துக்கு 
்காரணம் என்றார். 

மின்சக்தி, வலுசக்தி 
அமைசமச ொன் 
ப�ாறுப்்�றறுக் 
ப்காண்டதால் 
இைஙம்க 
மின்சார சம� 
ெட்டைமடயவில்மை 
என சம�யில்  
பதரிவித்த அமைசசர் 
்காஞசன வி்ஜ்ச்கர, 
வஙகு்ராத்தமடநத 
அமைசமச்ய தான் 
ப�ாறுப்்�றறதா்கவும் 
பதரிவித்தார்.

வஙகு்ராத்தமடநதமதக் 
்கட்டிபயழுப்புவதற்்க 
ொன் இதமன 
ப�ாறுப்்�றறுள்ளன். 
மின்சார சம�மய 
ைறுசீரமைக்்க 
நியமிக்்கப்�ட்டுளள 
குழுவின் அதி்காரி்கள 
மீது முன்மவக்்கப்�டும் 

விைர்சனங்கள 
பதாடர்பில் 
்கவமையமடவதா்கவும் 
பதரிவித்தார்.

அரசாங்கத்தால் 
ஏறறுக்ப்காளளப்�ட்ட 
திறமையானவர்்க்ள 
இக்குழுவில் 
நியமிக்்கப்�ட்டு 
உளளதா்கவும், குழுவின் 
அறிக்ம்க கிமடக்கும் 
வமரயில், தான் அது 

பதாடர்பில் ்கருத்துத் 
பதரிவிக்்கப்்�ாவதில்மை 
எனவும் பதரிவித்தார். 
இவவார இறுதியில் 
இக்குழுவின் அறிக்ம்கக் 
கிமடக்கும். இக்குழுவுக்கு 
�ாராளுைன்ற உறுப்பினர்்கள 
அமனவரும் தங்களது 
ஆ்ைாசமன்கமள 
வழங்க முடியும் எனவும் 
பதரிவித்தார்.ைமைய்க 

பதாழிைாளர்்கள 
அடிமை்களா்க 
இருப்�தா்க ஐ.ொ 
கூறுைா்க இருநதால், 
அநத ைக்்கமளப் 
பிரதிநிதித்துவப்�டுத்தி 
�ை வருடங்களா்கப் 
�ாராளுைன்றத்தில் 
உளள ்வலுகுைார் எம்.
பி அதற்கா்க பவட்்கப்�ட 
்வண்டுபைன பதாழில் 
அமைசசர் ைனுஷ ொணயக்்கார 
பதரிவித்துளளார்.

�ாராளுைன்றத்தின் 
்ெறமறய அைர்வின்்�ாது 
உமரயாறறிய ்வலுகுைார் 
எம்.பி, பதாழிைாளர்்கள 
இன்னும் இநொட்டில் 
அடிமை்களா்க்வ இருப்�தா்க 
ஐ.ொவில் அறிக்ம்க 
சைர்ப்பிக்்கப்�ட்டுளளது. 
இதமன்ய ொமும் 
கூறிவருகி்றாம். இதறகு 
பதாழில் அமைசசர் 
வழங்கப்்�ாகும் �தில் என்ன 
எனவும் பதரிவித்தார்.

இதறகுப் �திைளித்த 
பதாழில் அமைசசர் ைனுஷ 
ொணயக்்கார, ைமைய்க 
ைக்்கமள பிரதிநிதிதுவப்�டுத்தி 
�ை வருடங்களா்க சிைர் 
�ாராளுைன்றத்தில் 
இருக்கிறார். ஆனால், 
ைமைய்க ைக்்கள அப்�டி்ய 
இருக்கிறார்்கள. எநத 
ைாறறமும் இல்மை. இன்னும் 

ையன் அமற்களி்ை்ய 
இருக்கிறார்்கள.  
பதாழிைாளர்்கள 
அடிமை்களா்க 
இருப்�தா்க ஐ.ொ 
கூறுைா்க இருநதால், 
அதற்கா்க ்வலுகுைார் 
்�ான்ற அம்ைக்்களின் 
பிரதிநிதி்கள 
பவட்்கப்�ட ்வண்டும். 

ப�ருந்தாட்ட 
நிறுவனங்களுக்குச 
பசாநதைான 
பதாழிறசாமை்களில் 
�ணிப்புரியும் 
பதாழிைாளர்்களின் 
�ாது்காப்ம� 
உறுதிப்�டுத்துவதற்கான 
்வமைத்திட்டங்கள 
ஆரம்பிக்்கப்�ட்டுளளதா்க 
பதாழில் அமைசசர் ைனுஷ 
ொணயக்்கார பதரிவித்தார்.

மின்சாரம் தாக்கி 
உயிரிழநத ப�ருந்தாட்டத் 
பதாழிைாளிக்கு அவர் 
பதாழில்புரிநத நிறுவனம் 
ொன்கு மில்லியன் ரூ�ாமய 
இழப்பீடா்க வழங்க 
்வண்டுபைன தான் 
அறிவுறுத்தியுளளதா்கவும் 
இ்த்வமள, 
பதாழிைாளர்்களின் 
�ாது்காப்ம� உறுதி 
பசயவதற்கான 
ெடவடிக்ம்க்கள தற்�ாது 
ஆரம்பிக்்கப்�ட்டுளளதா்கவும் 
பதரிவித்தார்.

ஒரு்வமள இநத அரசாங்கத்தில் 
பிரதைர் �தவிமய எதிர்க்்கட்சி 
தமைவர் சஜித் பி்ரைதாஸ 
எடுத்திருநதால், ஜனாதி�தி 
ரணில் விக்கிரைசிங்கமவப்்�ாை  
பூமனக்குட்டியா்க்வ சஜித் 
இருநதிருக்்க ்ெர்நதிருக்கும் என  
ஐக்கிய ைக்்கள சக்தியின் �ாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் ெளின் �ண்டார 
பதரிவித்தார்.

எதிர்க்்கட்சி தமைவர் சஜித் 

பி்ரைதாஸ, பிரதைர் �தவிமய 
ஏற்காதது பைாட்டுக் ்கட்சியினருக்கு 
ப�ரும் வருத்தைா்க இருக்கிறது. 
ஒரு்வமள சஜித் பிரதைர் �தவிமய 
ஏறறிருநதால், எைக்குப் ப�ரும்�ான்மை 
இல்மை என்�தால் பைாட்டுக் 
்கட்சியின் திருடர்்களுட்ன்ய 
பசயற�ட ்வண்டியிருநதிருக்கும். 

அவவாறு ஒன்றிமணநது 
பசயற�ட்டிருநதால் ஜனாதி�தி 
ரணில் தற்�ாது பூமனக்குட்டி்�ாை 

எவவாறு பசயற�டுகிறா்ரா அவவா்ற 
சஜித்தும் இருநதிருக்்க ்வண்டும். 

சஜித் தூயமையான அரசியமை 
பசய�வர் என்�தால், திருடர்்களுடன் 
கூட்டணி மவக்்கவில்மை. 
ப�ற்றாலியக் கூட்டத்தா�னம் 
உளளிட்ட அரச நிறுவனங்கமள 
தங்களது தீர்ைானங்கள ஊடா்க 
ொசம் பசயத அமைசசர், இராஜாங்க 
அமைசசர்்களுக்கு எதிரா்க ெடவடிக்ம்க 
எடுக்்க ்வண்டும் எனவும் பதரிவித்தார்.

அரசாங்க 
்கணக்கு்கள �றறிய 
குழுவிலிருநது 
(்்கா�ா) 
தமிழ் ்தசிய 
கூட்டமைப்பின் 
ைட்டக்்களப்பு 
ைாவட்ட எம்.
பி.யான  இரா.
சாணக்கியன்  
இராஜிொைா 
பசயதுளளதா்க பிரதி 
ச�ாொய்கர் அஜித் ராஜ�க் ஷ 
சம�க்கு அறிவித்தார்.

�ாராளுைன்றம் ்ெறறு  
்காமை 9.30 ைணிக்கு பிரதி 
ச�ாொய்கர் அஜித் ராஜ�க் ஷ 
தமைமையில் கூடியது. 
இதமனயடுத்து இடம்ப�றற 
ச�ாொய்கரின் அறிவித்தலின் 
்�ா்த அரசாங்க ்கணக்கு்கள 

�றறிய குழுவிலிருநது 
(்்கா�ா) தமிழ் ்தசிய 
கூட்டமைப்பின் 
ைட்டக்்களப்பு 
ைாவட்ட எம்.பி.யான  
இரா.சாணக்கியன்  
இராஜிொைா 
பசயதுளளதா்க பிரதி 
ச�ாொய்கர் அஜித் 
ராஜ�க் ஷ சம�க்கு 
அறிவித்தார்.  

சாணக்கியன் 
எம்.பி. இராஜிொைா 
பசயதமதயடுத்து ஏற�ட்ட  
அவரது பவறறிடத்துக்கு 
தமிழ்த் ்தசிய கூட்டமைப்பின்  
யாழ். ைாவட்ட எம்.
பி.    சிவஞானம் சிறிதரன் 
நியமிக்்கப்�ட்டுளளதா்க   பிரதி 
ச�ாொய்கர் அஜித் ராஜ�க் ஷ 
்ைலும் பதரிவித்தார்.

இஸைாம் 
�ாடப்புத்த்கங்களில் 
திருத்தங்கமள 
்ைறப்காளவதற்கா்க 
அப்புத்த்கங்கள மீளப் 
ப�றப்�ட்டிருப்�தா்க 
சம�யில் பதரிவித்த 
்கல்வி அமைசசர் 
சுசில் பி்ரைஜயநத, 
அடுத்த வருடம் 
அப்�ாடப்புத்த்கங்கள 
திருத்தங்களுடன் மீள 
ஒப்�மடக்்கப்�டும் எனவும் 
பதரிவித்தார்.

�ாராளுைன்றத்தின் 
்ெறமறய (18)  அைர்வில் 
�ாராளுைன்ற உறுப்பினர் 
இஷாக் ரே்ைானின் ்்களவிக்கு 
�திைளிக்கும்்�ாது அவர் 
்ைற்கண்டவாறு பதரிவித்தார்.

2015ஆம் ஆண்டு 
்கல்வி அமைசசினால் 
அஙகி்கரிக்்கப்�ட்ட 
அதி்காரி்களால்  
உருவாக்்கப்�ட்ட இஸைாம் 
�ாடப் புத்த்கங்கள 2021, 
2022ஆம் ஆண்டு்களில் 
�ாடசாமை்களுக்கு 
விநி்யாகிக்்கப்�ட்டுளளன. 
ஆனால், ொட்டில் ்காணப்�டும் 
இன, ைதவாதங்களால் 6 - 11 
வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கு 
விநி்யாகிக்்கப்�ட்ட இஸைாம் 
�ாடப் புத்த்கங்கள மீள 
திரும்�ப் ப�றப்�ட்டுளளதா்க 

�ாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் இஷாக் 
ரே்ைான் பதரிவித்தார்.

இன, ைதவாதமில்ைாத 
்ெர்மையான ்கல்வி 
அமைசசர் என்கிற 
வம்கயில் மீள திரும்�ப் 
ப�றப்�ட்டுளள 
இஸைாம் �ாடப் 
புத்த்கங்கமள 
ைாணவர்்களுக்கு வழங்க  

ெடவடிக்ம்க எடுக்்க ்வண்டும் 
எனவும் வலியுறுத்தினார்.  
இதறகு �திைளித்த ்கல்வி 
அமைசசர்,  திருத்தங்கமள 
்ைறப்காளவதற்கா்க இஸைாம் 
�ாடப்புத்த்கங்கள மீள 
திரும்�ப் ப�றப்�ட்டுளளன. 
அதில் திருத்தங்கமள 
்ைறப்காண்டு அவறமற 
மீள அடுத்த வருடம் 
ஒப்�மடப்்�ாம் எனவும் 
பதரிவித்தார்.

பூ்்காள அரசியல் 
பதாடர்பில் தற்�ாமதய 
அரசாங்கம் மீண்டும் 
மீண்டும் பிமழயான 
வழிமுமற்கமளப் பின்�றறி 
ொட்மட பெருக்்கடிக்குள 
ப்காண்டு பசல்கின்றது 
என்றும், அநத வம்கயில் 
வடக்கில் முதலீடு்கள 
என்ற ்�ார்மவயில் சீன 
இராணுவம் �ல்்வறு 
இடங்களில் தரித்து 
நிற�தா்க கூறப்�டும் 
விவ்காரம் பதாடர்பில் 
அரசாங்கம் தகுநத 
அறிவிப்ம� பவளியிட 
்வண்டும் என்றும் எதிர்க்்கட்சி 
�ாராளுைன்ற உறுப்பினர் எம்.
்வலுக்குைார் பதரிவித்தார்.

வடக்கில் சீன இராணுவம் �ல்்வறு 
இடங்களில் முதலீடு்கள என்ற 
்�ார்மவயில் தரித்து நிறகின்றதா்க 
பவளியாகியுளள பசயதி்கள 
பதாடர்பில்  �ாராளுைன்றத்தில் 
்ெறறு பசவவாயக்கிழமை 
ெமடப�றற ப�ட்்ராலியப் உற�த்திப் 
ப�ாருட்்கள (வி்சட ஏற�ாடு்கள) 
திருத்தச சட்டம் மீதான விவாதத்தில் 
உமரயாறறும் ்�ா்த அவர் இதமன 
பதரிவித்துளளார்.

அதன்்�ாது அவர் ்ைலும் 
பதரிவிக்ம்கயில், ‘இநது’ �த்திரிம்கயில் 

பசயதிபயான்று 
பவளியாகியுளளது. பூ்்காள 
அரசியல் பதாடர்பில் 
தற்�ாது ஆட்சியில் 
இருக்கும் அரசாங்கைானது 
பதாடர்சசியா்க மீண்டும் 
மீண்டும் பிமழயான 
அணுகுமுமற்கமள எடுத்து, 
ொட்மட சிக்்கைான 
நிமைக்கு தளளியுளளது. 
சீனாவில் இருநது 
ப்காண்டுவரப்�ட்ட உரம் 
பதாடர்பில் பிரசசிமன 
ஏற�ட்டது. ரஷயாவின் 
விைான ்சமவ தடுத்து 
நிறுத்தப்�ட்டமையால் 

சிக்்கல் ஏற�ட்டது. இநநிமையில் 
‘இநது’ �த்திரிம்கயில் வடக்கு 
பிர்தசங்களில் சீன இராணுவம் 
�ல்்வறு இடங்களில் முதலீடு்கள 
என்ற ்�ார்மவயில் தரித்து நிறகின்றது 
என்ற பசயதி பளியிடப்�ட்டுளளது. 
இநதிய புைனாயவுத்துமறயினர் 
தமிழ்ொட்டுக்கு இதன்மூைம் அசசுறுத்தல் 
இருப்�தா்க �ல்்வறு துமறயினருக்கும் 
அறிவித்துளளனர். இதனால் இது ப�ரும் 
சர்சமசமய ்தாறறுவிக்கின்றது. பூ்்காள 
அரசியலில் தவறான வழிமுமறமய 
நிறுத்த ்வண்டிய ்தமவ இருக்கின்றது. 
இது பதாடர்பில் ஜனாதி�தி, அரசாங்கம் 
தகுநத அறிவித்தமை விடுக்்க ்வண்டும் 
என்று ்்கட்டுக்ப்காளகின்்றாம் என்றார்.

நாடு வங்குர�ாத்தடைய 
காஞ்சனரவ 
கா�ணம்

வங்குர�ாதது 
அடைசர்ச 

எனக்குக் கிடைத்தது

வலு்சக்தி 
துடை 

நநருக்கடிக்குள் 

பிரதமர் பதவியை  ஏற்றிருநததால்

�ணிலின் நிடைரய ்சஜிததுக்கும் 

4 மில்லியன் 
ரூபாடய இழப்பீடு

பூக�தாள அரசிைலில்  

மீண்டும் மீண்டும் 
பிடழயான 

  வழிமுடைடய பின்பறை 
ரவண்ைாம் 

இஸைாம் 
பாைப்புத்தகங்கள் 
  அடுத்த வருைரை 

கிடைக்கும்
கல்வி அமைச்சர் தெரிவிப்பு 

திருத்தங்களை 
மேற்்கொ 
ள்வ்தற்கொ்க 
இஸ்ொம் 

பொடப்புத்த்கங்கள மீை 
திரும்பப் ்பறப்பட்டுளைன. 
அதில் திருத்தங்களை 
மேற்்கொண்டு மீை அடுத்த 
்வருடம் ஒப்பளடப்மபொம்

க�தாபதாவிற்கு 

சிறி்த�ன் எம்.பி 
நியைனம் 
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மன்னார்  உள்ளூர் உற்பத்திகளை   ஊக்குவிக்கும் வளகயில்,  மன்னார் பிரதேச சசயலனாைர்   எம். பிரதீப்   
வழிநடத்ேலின கீழ், பிரதேச சசயலக முன வைனாகத்தில் விற்பள்ச் சநளே தநறறு முனதி்ம் (17)  ஆரம்பித்து 
ளவக்கப்்படடது.
இநே உள்ளூர் உற்பத்தி சநளேளய, மன்னார் மனாவடட சசயலனாைர் திருமதி ஏ. ஸடனானலி டிசமல்  ளவ்பவ ரீதியனாக 
ஆரம்பித்து ளவத்ேனார். இநேச் சுயசேனாழில் ஊக்குவிப்பு சநளேயில், மன்னாரில் உள்ை உள்ளூர் உற்பத்தியனாைர்கள், 
ேஙகள் உற்பத்திப் ச்பனாருடகளை விற்பள் சசயேனார்கள்.  

எஸ. ச�னாதசரியன சலம்த்பட 

�	எம். ற�ொசொந்த்

மனம்நலம குன்றிய 66 
வயதான மூதாட்டியய 
வன்புணர்வுக்கு உட்்படுத்திய 
குற்றச்ாட்டில், 40 வயதான 
்ந்பர் ஒருவயை 10 ்நாள்களா்க 
்பருத்தித்துய்ற ப்பாலிஸார் 
ததடிவருகின்்றார்்கள. 

ஞாயிறறுக்கிழயம 
(09) ்பாதிக்்கப்பட்்ட 
மூதாட்டியின் வீட்டுக்கு 
முன்்பா்க,  வா்கன த�ார்யன 
அடித்து, மூதாட்டியய 
அயழத்துளளார். மூதாட்டி  
பவளிதய வநததும 
அவயை வன்புணர்வுக்கு 
உட்்படுத்தியுளளார். ்த்தம 
த்கட்டு பவளிதய வநத  70 

வயதான மூதாட்டியின் 
்த்காதரியயயும அடித்து 
்காயப்படுத்தி விட்டு 
்நதத்க்ந்பர் தபபி 
ப்ன்றுளளார். 

்ம்பவத்து்டன் 
பதா்டர்புய்டய ்ந்பர், 
தயலமய்றவாகி உளளார் 
எனவும அவயைக் ய்கது 
ப்யவதறகு உரிய 
்ந்டவடிக்ய்க்கயள 
முன்பனடுத்துளளதா்கவும 
ப்பாலிஸார் பதரிவித்தனர். 
குறித்த ்நதத்க்ந்பர், ப்காயல, 
த்பாயதபப்பாருயள 
பதா்டர்்பான  குற்றச்ாட்டில் 
சிய்றயில் தடுத்து 
யவக்்கப்பட்டிருநதவர் எனவும 
பதரிவிக்்கப்படுகி்றது.

�	றச. கீதொஞசன்

முல்யலத்தீவு, மாநயத கிழக்கு 
பிைதத் ப்யல்க பிரிவுக்கு உட்்பட்்ட  
ஐயமப்பருமாள பிைதத்த்தின் ்காட்டுப 
்பகுதியில், யாயனயின் துமபிக்ய்க 
பவட்்டப்பட்்ட ஞாயிறறுக்கிழயம 
(16) வனஜீவைாசி்கள ்பாது்காபபு 
தியணக்்களத்தால் அதன் உ்டலம 
்கண்டுபிடிக்்கப்பட்்டது. 

யாயனயின் தநதத்யதக் 
ய்கப்பறறும த்நாக்்கத்து்டன், குறித்த 
யாயன துமபிக்ய்க பவட்்டப்பட்டு 
ப்கால்லப்பட்டு இருக்்கலாம என 
வனஜீவைாசி்கள தியணக்்களத்தினர் 
்கருதுகின்்றனர். இதுபதா்டர்்பா்க 
நீதிமன்்றத்தில் அறிக்ய்க தாக்்கல் 
ப்யயப்பட்டுளளதா்கவும 
தியணக்்களத்தினர் பதரிவித்தார்்கள.

�	எஸ். ற�ொசசரியன் றெம்சபேட்

மன்னார், வங்காயல கிைாம 
மீனவர்்கள த்நறறு (18)  உரியமுய்றயில்  
மண்பணண்பணய வழங்க த்காரி, 
மன்னார் ்ந்கரில் த்பாைாட்்டத்யத 
முன்பனடுத்தனர்.

மன்னார் பிைதான ்பாலத்தடி யில் ஒன்று 
த்ர்நத வங்காயல கிைாம மீனவர்்கள, 
மன்னார்-்பளளிமுயன பிைதான 
வீதியில் உளள மாவட்்ட ்க்டறபதாழில் 
நீரியல் வளத்துய்ற தியணக்்களத்துக்கு 
ஊர்வலமா்க ப்ன்று, தமது த்காரிக்ய்க 
ம்கஜயைக் ய்கயளித்தனர். பதா்டர்நது, 
மன்னார் மாவட்்டச ப்யல்கத்துக்கு 
ஊர்வலமா்கச ப்ன்று, தமது த்காரிக்ய்க 
ம்கஜயை அை் அதி்பரி்டம ய்கயளித்தனர்.

வங்காயல கிைாமத்தில் மீனவர்்களுக்கு, 
10 ்நாள்களுக்கு ஒரு த்டயவ 5 லீற்றர் 
மண்பணண்பணய வழங்கப்படுகி்றது. 
ஒரு ்ப்டகில் பதாழிலுக்கு ப்ன்று வை, 
ஒரு ்நாயளக்கு குய்றநதது 50 லீற்றர் 
ததயவப்படுகி்றது. 

எரிப்பாருள நிைபபும நியலயங்களுக்கு 
வழங்கப்படும மண்பணண்பணய  
்கறுபபுச ்நயதயில் விற்பயன 
ப்யயப்படுகி்றது. அயத 800 ரூ்பாய 
ப்காடுத்து வாஙகி பதாழிலுக்குச ப்ல்ல 
தவண்டிய நியல ஏற்பட்டுளளது. 
எங்களுய்டய மீனவ அயமபபுக்கு 340 
ரூ்பாயக்கு எண்யண வழங்கப்படுகி்றது 
என்்பது குறிபபி்டத்தக்்கது.

�	எம். ற�ொசொந்த்

வ்ட்பகுதியில் த்பாயதக்கு 
அடியமயானவர்்கயள 

புனர்வாழவளிப்பதறகு, யாழ. 
்ந்கருக்கு அண்யமயில் புனர்வாழவு 
நியலயம அயமக்்க, முயறசி 
தமறப்காண்டு வருவதா்க 
யாழப்பாண மா்ந்கை தமயர் வி. 
மணிவண்ணன் பதரிவித்துளளார். 

‘்பபைல்’  அயமபபின் 
மாற்றத்துக்்கான ்பாயத ்கறய்க 
ப்நறியின் யாழ. மாவட்்ட 
ப்பண்்கள குழு ்ந்டத்திய, 
‘த்பாயதயால் ்பாயத மாறும 
இயளதயாயை ்நல்வழிப்படுத்தி 
்நறபியஜ்களா்க உருவாக்குதவாம’  
எனும பதானிபப்பாருளிலான 
விழிபபுணர்வு ப்யற்பாட்டு 
நி்கழவு த்நறறு (18) திருப்நல்தவலி 

முத்துதமபி இநது ம்கா 
வித்தியாலயத்தில் ்நய்டப்பற்றது. 

குறித்த விழிபபுணர்வு 
ப்யற்பாட்டில்  ்கலநதுப்காண்டு 
உயையாறறிய த்பாதத, யாழ. 
மா்ந்கை தமயர் தமற்கண்்டவாறு 
பதரிவித்தார். அவர் தமலும 
பதரிவித்ததாவது; 

த்பாயதப ப்பாருள 
வர்த்த்கர்்களின் பிைதான இலக்்கா்க, 
்பா்ட்ாயல மாணவர்்களதான் 
இருக்கின்்றார்்கள. இயதத் 
தடுத்து நிறுத்த தவண்டிய ்பாரிய 
்க்டப்பாடு, ஒவபவாருவருக்கும 
இருக்கின்்றது. 

இநதப த்பாயதபப்பாருள 
்பாவயனக்கு உளளா்காதவாறு 
மாணவர்்கயள எவவாறு 
்பாது்காப்பது பதா்டர்பில், 
வியைவில் உரிய ்ந்டவடிக்ய்க 

எடுக்்க தவண்டும. 
த்பாயதப ப்பாருளுக்கு 
அடியமயானவர்்கயள 
சிய்றச்ாயலக்கு அனுபபுவதன் 
மூலம, அவர்்கள ப்பரிதும 
்பாதிக்்கப்படுகின்்றார்்கள. 
ஆ்கதவ, த்பாயதபப்பாருளுக்கு 
அடியமயானவர்்கயள 
புனர்வாழவுக்கு அனுபபுவதன் 
மூலம, அவர்்கயள ்மூ்கத்ததாடு 
ஒருஙகியணக்்க முடியும.

எனதவ, யாழ. 
்ந்கருக்கு அண்யமயில் ஓர் 
இ்டத்தில் புனர்வாழவு 
நியலயத்யத அயமப்பதறகு 
தீர்மானித்திருக்கித்றாம. அதறகுரிய 
முயறசியய  எடுத்து வருகின்த்றாம. 
அயனவரின் ஒத்துயழபபு்டன் அநத 
வி்டயம வியைவில் ய்ககூடும எனத் 
பதரிவித்தார்.

�	எம். ற�ொசொந்த்

வ்டக்கு மா்காண 
தமாட்்டார் த்பாக்குவைத்து 
தியணக்்களத்தின் 
ஏற்பாட்டில், எதிர்வரும ்னி, 
ஞாயிறறுக்கிழயம்களில் 
(22,23) யாழப்பாணம, 
ய்கதடியில் ்ந்டமாடும த்யவ 
்நய்டப்ப்றவுளளது. 

வ்ட மா்காணத்தில் 
த்யவயில் ஈடு்பட்டு வரும 
்பஸ்களுக்்கான வரு்டாநத 
வருமான வரி ்பத்திைத்யதப 
ப்பறுவதில் ப்பரும 
இ்டர்்பாடு்கயள அதன் 
உரியமயாளர்்கள நீண்்ட 

்காலமா்க எதிர்த்நாக்கி 
வருகின்்றார்்கள. இநத 
இ்டர்்பாடு்கயள நிவர்த்தி 
ப்யயும மு்கமா்க, 
இநத ்ந்டமாடும த்யவ 
்நய்டப்ப்றவுளளது.

இநத ்ந்டமாடும  
த்யவயில்,  ப்காழுமபுக்குச 
ப்ன்று தமறப்காளள 
தவண்டிய அயனத்து 
த்யவ்கயளயும இஙத்க 
ஓரி்டத்தில், ஒதை ்நாளில் 
ப்பறறுக்ப்காளள முடியும 
என வ்டமா்காண தனியார் 
்பஸ ்ங்கத்தின் தயலவர் சி. 
சிவ்பைன்  பதரிவித்தார். 

�	எம். ற�ொசொந்த் 

த்பாயதக்கு அடியமயான 
25 வயதான இயளஞனால் 
15 வயது மாணவி ்பாலியல் 
துஸபிைதயா்கத்துக்கு 
உளளாக்்கப்பட்டுளளார். 

்ம்பவம பதா்டர்பில் 
பதரியவருவதாவது: 
்பாதிக்்கப்பட்்ட 
மாணவியும  இயளஞனும 
்காதலித்து வநதுளளனர்.  
இயளஞன் த்பாயதக்கு 
அடியமயானதால், மாணவி 
்காதயலத் துண்டித்துளளார். 

இநநியலயில், 
ஞாயிறறுக்கிழயம (16) 
்பாதிக்்கப்பட்்ட மாணவியும 
அவைது ்த்காதரியும 
தனியார் வகுபபு்கயள 
முடித்துக்ப்காண்டு, வீட்டுக்கு 

ப்ன்்றதவயள, குறித்த 
இயளஞன் ஆள்ந்டமாட்்டம 
அற்ற ்பகுதியில், மாணவியய 
வழிமறித்து, அருகில் இருநத 
்கட்்டத்துக்கு இழுத்துச 
ப்ன்றுளளார். 

அஙகிருநது தபபித்த 
மாணவியின் ்த்காதரி 
உ்றவினர்்கள , அயலவர்்கயள 
குறித்த ்பகுதிக்கு 
அயழத்து வநதுளளார். 
இதயன அவதானித்த 
இயளஞன் அஙகிருநது 
தபபிதயாடியுளளார். 

்ம்பவம பதா்டர்பில், 
மாணவியின் உ்றவினர்்களால், 
சுன்னா்கம ப்பாலிஸ 
நியலயத்தில் வழங்கப்பட்்ட 
த்கவலின் அடிப்பய்டயில், 
ப்பாலிஸார் வி்ாையண்கயள 
முன்பனடுத்துளளனர்.

�	நூருல் ஹுதொ உமர்

்கல்முயன பிைாநதிய ஆயுர்தவத ப்பாறுபபு யவத்திய 
அதி்காரி யவத்தியர் எம.ஏ ்நபீலின் மருநது உற்பத்திப பிரிவால் 
தயாரிக்்கப்பட்்ட த்பா்ாக்்கான பிஸ்கட்டு்கள விஸ்கட்டுக்்கள, 
்பா்ட்ாயல மாணவர்்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கான 
முன்பனடுபபு்கள தமறப்காளளப்பட்டு வருகின்்றன.

இதன் முதற்கட்்டமா்க, ்கல்முயன பிைாநதிய சு்காதாை 
த்யவ்கள ்பணிப்பாளர் யவத்திய ்கலாநிதி ஐ.எல்.எம 
றி்பாஸின் ்பரிசீலயனக்்கா்க த்பா்ாக்்கான விஸ்கட்டுக்்கள 
வழங்கப்பட்்டன.

இநநி்கழவில், பிைாநதிய சு்காதாை த்யவ்கள பிைதிப 
்பணிப்பாளர் யவத்தியர் எம.பீ.ஏ வாஜித், ்மமாநதுய்ற ஆதாை 
யவத்திய்ாயலயின் யவத்திய அத்தியட்்்கர் ஆ்ாத் எம 
�னி்பா, திட்்டமி்டல் ப்பாறுபபு யவத்திய அதி்காரி யவத்தியர் 
எம.சீ.எம மாஹிர், ்மமாநதுய்ற ஆதாை யவத்திய்ாயலயின் 
திட்்டமி்டல் யவத்தியர் ஏ.ஆர் நியாஸ, நிர்வா்க உத்திதயா்கத்தர் 
த்க.ஏ ஜப்பார் உளளிட்்ட அதி்காரி்கள ்கலநது ப்காண்்டனர்.

மண்முள்ப்்பறறு ஆளரயம்்பதி 
பிரதேச சசயலகமும் 
கலனாசனார த்பரளவயும் 
கலனாசனார அதிகனார சள்பயும் 
ஒனறிளைநது நடத்திய, 
கலனாசனார விழனாவும்  இலக்கிய 
விழனாவும் நநேதகனா்பன கலனாசனார 
மண்ட்பத்தில், மண்முள்ப்்பறறு 
பிரதேச சசயலனாைர் திருமதி 
சத்தியனா்நதி நமசிவனாயம் 
ேளலளமயில் நளடச்பற�து.
இநநிகழ்வில் பிரேம அதிதியனாக 

மடடக்கைப்பு மனாவடட சசயலனாைர் 
தக. கருைனாகரனும் சி�ப்பு 
அதிதியனாக தமலதிக அரசனாஙக 

அதி்பர் திருமதி சுேர்சினி 
ஸ்ரீகனாநதும் சகௌரவ அதிதிகைனாக 
சுகனாேனார ளவத்திய அதிகனாரி ே. 

பிர்பனாசஙகர், பிரதேச சசயலக 
உேவி பிரதேச சசயலனாைர் 
திருமதி எல். விதவகனா்நேரனாஜ், 
பிரதி திடடமிடல் ்பணிப்்பனாைர் 
திருமதி எம். செயசநதிரன 
கலநதுசகனாண்டனார்கள்.
இநநிகழ்வில் ‘சிகரம்’ நூல் 
சவளியீடும் எடடு களலஞர் 
சகௌரவிப்பும் மனாைவர்களுக்கும் 
களலஞர்களுக்கும் ்பரிசில்களும் 
சனானறிேழ்களும் வழஙகப்்படட். 

க. விெயசரத்தி்ம்

�	எம். எஸ். எம் நூர்தீன்

்கண்்களில் ்ப்டர்நதுளள பவண் 
்ப்டலத்யத (்கட்ைாக்)  அ்கறறுவதற்கான  
இலவ் ்த்திை சிகிசய் மு்காம, 
்காத்தான்குடி ்பளளிவாயில்்கள முஸலிம 
நிறுவனங்களின் ்மதமளனத்தால் 
ஏற்பாடு ப்யயப்பட்டுளளது.

தமற்படி, இலவ் ்கண் 
்த்திை சிகிசய் மு்காமுக்கு 
பவளி்நாட்ய்டச த்ர்நத ்கண் 
்த்திை சிகிசய் நிபுணர்்கள ்பலர் 
்பஙத்கற்கவுளளார்்கள. அநதவய்கயில், 
்கண்்களில் பவண்்ப்டலம 
்ப்டர்நதுளள த்நாயாளி்களுக்கு 
்த்திை சிகிசய்க்கு முன்்பா்க, ்பல 
மருத்துவ ்பரித்ாதயன்கயள 
தமறப்காளள தவண்டியுளளதால் 
தங்களது ்கண்்களிலுளள பவண் 
்ப்டலம பதா்டர்்பான மருத்துவ 
அறிக்ய்கயின் பிைதி்களியன, ்மதமளன 
அலுவல்கத்தில் ்காரியாலய த்நைங்களில் 
்மர்பபித்து, தங்களது ்பதிவு்கயள 
தமறப்காளளுமாறு த்கட்டுக் 
ப்காளளப்படுகி்றார்்கள. தமலதி்க 
த்கவல்்கயள ப்பற்ற 065 2246603 
எனும பதாயலத்பசி இலக்்கத்து்டன் 
பதா்டர்பு ப்காளளுமாறும 
பதரிவிக்்கப்பட்டுளளது.

�	ஆர். றெயஸ்ரீரொம்

வாயழசத்யன 
்நயதப ்பகுதியில் 
உளள ்நய்கக்்கய்டயில் 
த்நறறு முன்தினம (17) 
இ்டமப்பற்ற ய்க்கலபபில் 
்நய்கக்்கய்டக்்காைர் 
ய்கக்த்கா்டரியால் 
தாக்்கப்பட்்ட நியலயில் 
வாயழசத்யன ஆதாை 
யவத்திய்ாயலயில் 
அனுமதிக்்கப்பட்்ட பின்ன,ர் 
தமலதி்க சிகிசய்க்்கா்க 
மட்்டக்்களபபு த்பாதனா 
யவத்திய்ாயலக்கு 
மாற்றப்பட்டுளளார். 

ஆறு மாதங்களுக்கு 
முன்னர், வா்கயையயச 
த்ர்நத குடும்பஸதர், தமற்படி 
்நய்கக்்கய்டயில் இைண்டு 
தங்க ்நய்க்கயள பவவதவ்றா்க 
அ்டகு யவத்துளளார். அதில் 
ஒரு ்நய்கயயத் திரும்ப 

ப்பறறுக் ப்காளளும யவயில்  
கிய்டக்கும ்பணத்யதச 
ப்லுத்தி வநதுளளார்.

 ்ம்பவம தினம, மீதியா்க 
ப்லுத்த தவண்டிய ்பணத்யதச 
ப்லுத்திய பின்னர், ்நய்கயயக் 
ய்கயளிக்குமாறு த்கட்்டத்பாது, 
்நய்கக்்கய்டக்்காைர் திருமபிக் 
ப்காடுக்்க மறுத்துளளார்.

இயதயடுத்து, 
இருவருக்கிய்டயில் 
ஏற்பட்்ட வாக்குவாதம, 
ய்க்கலப்பா்க மாறி, 
பின்னர் ய்கக்த்கா்டரியால் 
்நய்கக்்கய்டக்்காைர் 
தாக்்கப்பட்்டதா்கவும 
தாக்குதயல தமறப்காண்்டவர் 
வாயழசத்யன 
ப்பாலிஸ நியலயத்துக்கு 
த்நைடியா்கச ப்ன்று 
்ைணய்டநதுளளதா்கவும 
ஆைம்பக்்கட்்ட வி்ாையணயில் 
பதரியவநததா்க  ப்பலிஸார் 
பதரிவித்தனர்.

�	வி.ரி சகொசதவரொெொ, ஆர். றெயஸ்ரீரொம்

அம்பாய்ற மாவட்்டத்தின் 
்கன்கர் கிைாம மக்்கள 
32 வரு்டங்களுக்குப 

பின்னர்  தங்களது பூர்வீக் 
்காணி்களில் குடிதயறியுளளனர்.

 1990 ஆம ஆண்டு 
்காலப்பகுதியில் யுத்தத்தின் 
்காைணமா்க, இ்டமப்பயர்நது 
மீளக்குடிதயறுவதறகு ்பல்தவறு 
எதிர்பபு்கயளச ்நதித்த மக்்கள, 
தறத்பாது தமது ்காணி்கயள 
தாமா்கதவ முன்வநது துபபுைவு 
ப்யது வருகின்்றனர். 

சூழலியல் நீதிக்்கான மக்்கள 

கூ்டல் அயமபபின் ்பங்களிபபு்டன் 
்ர்வதத் உணவு தினத்யத 
முன்னிட்டு, தமற்படி   கிைாமத்தின் 
்காணி்களில் தானியச ப்யய்கயய 
ஊக்குவிக்கும ்ந்டவடிக்ய்கயய 
தமறப்காளளப்பட்்டது.  தமது 
பூர்வீ்க ்காணி்கயள துபபுைவு 
ப்யதுளள 25 ்பயனாளி்கள, 
தானியச ப்யய்கக்்கா்க பதரிவு 
ப்யயப்பட்டுளளனர். இவர்்களுக்கு 
்பயறு, த்ாளன், ்கச்ான் ஆகிய 
தானிய வய்க்கள வழங்கப்பட்்டன.

இதததவயள,  அமமக்்களின் 
்காணி்களில் அவர்்களின் இருபய்ப 
உறுதிப்படுத்தித் தைக்த்காரி 
அை் தியணக்்களங்களுக்கும 

்பரிநதுயை ப்யயும ப்யற்பாடு 
திட்்டமி்டப்பட்்டது. 
இருநதத்பாதிலும 
அை்தியணக்்களங்கள, மக்்கள 
மீளக்குடிதயறுவதறகு எதிர்ப்பா்க 
உளளயமயால் மக்்களா்கதவ முன் 
வநது குடிதயறியுளளனர்.

கிழக்கு மா்காணத்யதப 
ப்பாறுத்தவயையில், ்பல்தவறு 
தைபபினைாலும மக்்களின் 
்காணி்கள ஆக்கிைமிக்்கப்பட்டு 
உளளது சுமார் 50,000 ஏக்்கருக்கும 
தமற்பட்்ட ்காணி்கள அைசு 
மறறும ்பல்தவறு தைபபினைாலும 
ஆக்கிைமிக்்கப்பட்டுளளயம 
குறிபபி்டத்தக்்கது.  

ப�ோதைக்கு அடிதையோனவர்களுக்கு 
யோழில் புனரவோழ்வு நிதையம்

எரிப�ொருள்கொரி 
வஙகொலை 
மீனவரகள ்�ொரொட்டம் 

தநதத்துககொக 
தும்பிகலக அறுத்து 
யொலன பகொலை 

மன்னாரில் சுயத�னாழில் ஊக்குவிப்பு சந்�

யொழில் மூதொடடிலய 
வன்புணரநதவர தலைமலைவு  

ப�ோதைக்கு அடிதையோன இதைஞனோல் 

மொணவி துஸ்பிர்யொகம்

வடைோகோண பைோடடோர் ப�ோக்குவரத்து 
திதணக்கைத்தின் 

நடமனாடும் தசளவ

கனகர் கிரோை ைக்கள் 32 வருடஙகளுக்குப் பின்னர் 

பூரவீ்க ்கோணி்களில் 
குடிபயறினர 
கிழக்கில் 50,000 ஏக்கருக்கும் சமறபேட்்ட கொணிகள் ஆக்கிரமிப்பு 

கலனாசனார விழனாவும் இலக்கிய விழனாவும் 

‘கடரொக’ இைவச 
சிகிசலச முகொம்

நலகககல்டககொரர 
மீது லகக்கொ்டரியொல் 
தொககுதல்

கல்முள்யில் த்பனாசனாக்கனா் 
பிஸகடடுகள் அறிமுகம்
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�	பா.நிர�ாஸ்

ஏ னைய மாவட்டங்களு்டன் 
ஒப்பிடும்பாது 
நுவரெலியா, மாத்தனை 

மாவட்டங்களில் உளை 
்்தாட்டப் பகுதி்களில் உளை 
பா்டசானை்களுக்கு ரசல்லும 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ன்க 
மி்கக் குனைவா்க உளை்தா்க ்கல்வி 
அனமசசர சுசில் பி்ெமஜயந்த 
ர்தரிவித்தார.

பாொளுமன்ைம பிெதி சபாநாய்கர 
அஜித ொஜபக் ஷ, ்தனைனமயில் 
்நற்று (18) ்கானையில் கூடியது. 
அ்தன்பின்ைர வாய்மூை 
வின்டக்்காை விைாக்்களுக்்காை 
்நெததில்,  பாொளுமன்ை உறுப்பிைர 
மயந்த திஸாநாயக்்கவின்  ்்களவிக்கு 
பதிைளிதது ்கருததுனெக்கும ்பா்்த 
்கல்வி அனமசசர ்மற்்கண்்டவாறு  
ர்தரிவித்தார.

இ்தன்்பாது ர்தா்டரநது 
உனெயாற்றிய  அவர, ்கல்வி 

அனமசசின் முழு ஒததுனைப்்பாடு 
்்தாட்டப் பகுதி்களில் உளை 
பா்டசானை்கள ர்தா்டரபில் 
ஆொயுமாறு ்கல்வி இொஜாங்க 
அனமசசருக்கு ரபாறுப்பு 
வைங்கப்படடுளைது.  

இந்த வரு்டததின் இறுதிக்குள 
்்தாட்டப் பகுதிப் பா்டசானை 
மாணவர்களின் ்பாசாக்கு 
மட்டதன்த 50 ச்தவீ்ததன்த வி்ட 
அதி்கரிக்்க்வ எதிரபாரப்ப்தா்கவும 
அவர ்மலும ர்தரிவித்தார.

�	ரேன் செனவி�தன 

வீடடில் வைரக்கும 
நாரயான்று ரசய்்த 
நல்ை ரசயைால் அந்த 
குடுமப்ம குதூ்கலித்த 
சமபவம, ்கண்டி 
அைர்தனிய பிெ்்தசததில் 
இ்டமரபற்றுளைது.

வீடடுக்கு ரவளி்ய 
்க்டந்த 15ஆம தி்கதி, இெவு 
்வனையில் ரவளி்ய 
ரசன்றிருந்த அந்த நாய், 
்கன்டரயான்றுக்கு 
முன்பா்கவுளை வீதியில் 
விழுநதுகி்டந்த 
பணப்னபனய 
ர்கௌவிக்ர்காண்டுவநது, 
்தன்னுன்டய 
கூ்டாெததுக்கு அருகில் 
்பாடடுவிடடுளைது. 

ரசருப்பு 
மற்றும பிைாஸ்டிக் 
ரபாருட்கனைக் ்கடிக்கும 
அந்த நாய், அந்தப் 
பணப்னபனய மடடும 

்கடிதது ்ச்தப்படுத்தாது, 
முன்ைங்கால்்கள 
இெண்டிலும 
அழுததி பிடிததுக் 
ர்காண்டிருநதுளைது. 

எனினும, வீடடின் 
உரினமயாைர்கள அந்தப் 
னபனய நாயி்டமிருநது 
மீடர்டடுதது, அ்தனை 
திைநது பாரததுளைைர. 
அதில், 7ஆயிெம ரூபாய் 
பணமும ஒரு இைடசம 
ரூபாய்க்கு ்மல் 
ரபறுமதியாை ்தங்கச 
சஙகிலியும இருநதுளைது. 

அதது்டன் அந்த 
பணப்னபயில் 

இருந்த ர்தானை்பசி 
இைக்்கததுக்கு 
ர்தா்டரபு ர்காண்்ட 
வீடடு உரினமயாைர, 
உரினமயாைனெ 
வீடடுக்கு அனைதது 
அந்தப் பணப்னபனய 
ன்கயளிததுளைார. 
இதுர்தா்டரபில் 
அைர்தனிய ரபாலிஸ் 
ரபாறுப்பதி்காரிக்கும 
அறிவிததுளைார.  

ரபாலிஸாரு்டன் 
வீடடுக்கு வந்த 
பணப்னபயின் 
உரினமயாைர அ்தனை 
ரபற்றுசரசன்றுளைார.

பசனை, ்கைவெல்னைப் ரபருந்்தாட்ட ஈ. 
ஜி. ்்க பிரிவில் மின்சாெம ்தாக்கி பலியாை 
25 வய்தாை ்தமிைெசன் ்க்ணசமூரததிக்கு 
இைப்பீடு வைஙகுவது ர்தா்டரபாை 
்பசசுவாரதன்த, பதுனை உ்தவி ர்தாழில் 
ஆனணயாைர ்தனைனமயில் அவெது 
அலுவை்கததில் திங்கடகிைனம (17) மானை 
நன்டரபற்ைது.

இந்தப் ்பசசுவாரதன்தயில், இைஙன்க 
்்தசிய ்்தாட்டத ர்தாழிைாைர சங்க 
மாநிை இயக்குநர எஸ். முததுகுமார, 
இனணப்பாைர ஜி. ரஜயசசநதிென் 
மற்றும ்்தாட்டமட்டத ்தனைவர்கள, 
மெணமன்டந்த ்தமிைெசன் ்க்ணசமூரததி 
சாரபா்கவும, ்்தாட்ட ்கமபனியாை 
நமுனு்கனை பிைான்்்டசன் சாரபா்க 
்்தாட்ட மு்கானமயாைரும ்கைநது 
ர்காண்டிருந்தைர.  

்்தாட்ட அதி்காரியின் வீடடில் 
மின்சாெம ்தாக்கி மெணமாை ்தமிைெசன் 
்க்ணசமூரததிக்கு இைப்பீ்டா்க 15 
இைடச ரூபாய் பணதன்த வைங்க 
தீரமானிததிருப்ப்தா்க ்்தாட்ட 
மு்கானமயாைர கூறிைார. ஆைாலும, 
இைப்பீடடுத ர்தான்கனயப் ரபற்றுக் 
ர்காளவ்தற்கு, மெணமாைவரின் 
குடுமபததிைர எவரும 

சமூ்கமளிததிருக்்கவில்னை.
அதது்டன், மெணமாைவரின் 

குடுமபததிைர ஒருவருக்கு ்்தாட்டக் ்கை 
உததி்யா்கத்தர ப்தவினய வைங்கவும 
தீரமானிக்்கப்பட்டது.

்்தாட்ட மு்கானமயாைரின் ரபாறுப்பில் 
இைப்பீடடுத ர்தான்க இருப்ப்தால், 
மெணமாைவரின் குடுமபததிைர 
அதர்தான்கனயப் ரபற்றுக் ர்காளை 
முடியுரமன்றும அறிவிக்்கப்பட்டது.

ர்தாழிற்சங்க மாநிை இயக்குநர எஸ். 
முததுக்குமார ்கருததுத ர்தரிவிக்ன்கயில், 
“எமமால் முடிந்தன்த இைப்பீ்டா்கப் 
ரபற்றுக் ர்காடுக்்கவுள்ைாம. இ்தனை 
வி்ட கூடு்தைா்க இைப்பீடு்கனைப் 
ரபற்றுக் ர்காடுக்்க எவரும முன் 
வருவார்க்ையாைால், அ்தனை நாம 
வெ்வற்்பாம” என்ைார.   

�	டி.ெந்ரு

நுவரெலியா பிெ்தாை 
்தபால் ்காரியாையததில், 
148ஆவது சரவ்்தச ்தபால் 
திைதன்தரயாடடி, இெத்த்தாை 
மு்காம நான்்காவது முனையா்க 
்நற்று (18) ரசவவாய்கிைனம 
ந்டத்தப்பட்டது. 

நுவரெலியா பிெ்்தச 
்தபால் அதி்காரி ஜி.குணெதை, 
நுவரெலியா பிெ்தாை ்தபால் 
அதிபரி சநதி்க அமெ்்கான் 
ஆகி்யாரின் வழிந்டத்தலின் 
கீழ், இந்த இெத்த்தாை மு்காம 
ந்டத்தப்பட்டது.  

நுவரெலியா மாவட்ட 
ரபரியாஸ்பததிரி்களின் 

இெத்த வஙகி்களில் ஏற்பட்ட 
இெத்த பற்ைாக்குனைனய 
்கவைததில் ர்காண்டு 
இந்த இெத்த்தாை மு்காம 
முன்ரைடுக்்கப்பட்டனம 
குறிப்பி்டத்தக்்கது.

�	சப.சபருமாள்

மஸ்ர்கலியாவில் ஆர. 
பி. ்்கா. ்கமபனியின் கீழ் 
இயஙகும சாமிமனை, 
மல்லியப்பு டீனசட ்பான்ை 
இரு பிரிவு்கனை ்சரந்த 
சுமார 400 ர்தாழிைாைர்கள 
்்தாட்ட பிெ்தாை 
்காரியாையததுக்கு முன்பா்க 
்நற்று (18) ஆரப்பாட்டததில் 
ஈடுபட்டைர.

தீபாவளி பண்டின்க 
முன்பணமா்க 15,000 ரூபாய் 
வைங்க ்்தாட்ட நிரவா்கம 
மறுப்பு ர்தரிவிததுளைது. 
அ்தற்கு எதிரப்பு 
ர்தரிவிதது, தீபாவளிக்கு 
இன்னும ஆறு நாள்க்ை 
இருக்கின்ைை நினையில்,    
தீபாவளி முற்பணம 
வைங்கப்ப்டானமக்கு எதிரப்பு 
ர்தரிவிததும ஆரப்பாட்டம 
முன்ரைடுக்்கப்பட்டது.  

தீபாவளி முற்பணமா்க 
15,000 ரூபானய வைஙகுமாறு 
அறிவிக்்கப்படடுளை 
்பாதும குறித்த ்்தாட்ட 
நிரவா்கம ்வனை நாள்களுக்கு 

அனமய 5,000 ரூபாய் 
மு்தல் 15,000 ரூபாய் வனெ 
வைங்க ந்டவடிக்ன்க 
எடுததுளைதுளை்தா்க 
ர்தாழிைாைர்கள 
குற்ைஞசாடடுகின்ைைர. 

நாடடில் ஏற்படடுளை 
ரபாருைா்தாெ ரநருக்்கடியின் 
்காெணமா்க, நாரைான்றுக்கு 
ஆயிெம ரூபாய் சமபைததில் 
்தாம தீபாவளி திருநானை 
ர்காண்்டாடுவது எப்படி 
என்று குறித்த ்்தாட்ட 
ர்தாழிைாைர்கள 
்்களவிரயழுப்புகின்ைைர.

�	துவா�க்ான்

அக்்கெப்பத்தனை,  
ரபல்்மாெல் 
்்தாட்ட பிரினவச 
்சரந்த ரபரிய 
நா்கவதன்த 
்்தாட்டததில் 
குைவி ர்காடடுக்கு 
இைக்்காை 
நினையில், ரபண் 
ர்தாழிைாைர்கள நால்வர 
னவததியசானையில் 
அனுமதிக்்கப்படடுளைைர. 

்்தயினை ரசடிக்கு அடியில் கூடு 
்கடடியிருந்த குைவி்க்ை ்நற்று (18) 
ப்கல் 12.30 மணியைவில், ்கனைநது 
ர்காடடியுளைை. பாதிக்்கப்பட்டவர்கள  
அக்்கெப்பத்தனை பிெ்்தச 
னவததியசானையில் அனுமதிக்்கப்படடு 
சிகிசனச ரபற்று வருகின்ைைர.

�	என். ஆ�ாச்சி 

ர்தன்னை பயிரரசய்ன்கயின் ்பாது,  ரவளனை ஈயால் ஏற்படும 
பாதிப்பு்கள ர்தா்டரபில், ர்தஙகு பயிரரசய்ன்கயாைர்களுக்கு 
ர்தளிவுப்படுததும ்வனைததிட்டம, ெமபுக்்கனை பிெ்்தசததில் 
திங்கடகிைனம (17) முன்ரைடுக்்கப்பட்டது.   

�	�ஞ்சித �ாஜபக் ே

திங்கடகிைனம (17) இெவு 
9 மணிமு்தல் டீசல் மற்றும 
ரபட்ொல் வினை்கள 
குனைக்்கப்பட்டனமனய 
இடடு ரபரும சந்்தாஷம 
ரவளியிடடுளை வா்கை 
உரினமயாைர்கள, 
அெசாங்கததின் 
இந்தத தீரமாைதன்த 
வெ்வற்றுளைைர. 

எரிரபாருட்களின் வினை்கள 
குனைக்்கப்பட்டாலும, 
எரிரபாருட்கனை 
ர்காளவைவு ரசய்வ்தற்்காை 
QR முனைனமயின் 
ஊ்டா்க வாெததுக்கு 
விநி்யாகிக்்கப்படும 
எரிரபாருட்களின் 
லீற்ைர ்பாதுமாை்தா்க 
இல்னை என்றும வா்கை 
உரினமயாைர்களும 
சாெதி்களும ர்தரிவித்தைர. 

QR முனைனமயின் 
ஊ்டா்க வாெததுக்கு 
விநி்யாகிக்்கப்படும 
எரிரபாருட்களின் லீற்ைர 
அதி்கரிக்்கப்படுமாயின் 
அவற்றின் இைாபதன்த 
நு்கர்வாருக்கு வைங்க ்தாங்கள 
்தயாொ்க இருப்ப்தா்க ்தனியார 
பஸ் உரினமயாைர்களும, 
ஓட்்டா சாெதி்களும 
ர்தரிவித்தைர.

�	சமாச�ாமட்  ஆஸிக் 

‘பாைம’ என்ை 
சஞசின்கயின் ரவளியீடடு 
விைா  ்கண்டி, ரபால்ர்கால்ை 
்்தசிய கூடடுைவு ்கல்வி 
நிறுவை ்்கட்பார 
கூ்டததில் ஞாயிற்றுக்கிைனம 
(16) நன்டரபற்ைது 

 ‘னசயில்ட ர்கயார 
பாத ைங்கா’ நிறுவைததின் 
்தனைவர ்காமினி ெதை 
திஸ்ஸ ்தனைனமயில் 
நன்டரபற்ை இநநி்கழ்வில். 
ம்தம சாரந்த ்கல்வி 
நிறுவைங்களின் இனைஞர 
பங்்கற்பு திட்டததின் 
கீழ் இந்தச சஞசின்க 
ரவௌியி்டப்பட்டது. 

 இை ஐக்கியததுக்கு 
விததிடும ்மற்படி 

ரசயற்றிட்டததுக்்காை 
அனுசெனணனய வைஙகும 
‘எல்விட்டாஸ்’ நிறுவைததின் 
்கண்டி மாவட்ட 
இனணப்பாைர  ெ்மஸ் 
குமார பிெ்தம அதிதியா்கக் 
்கைநது ர்காண்்டார. 

மு்தற்பிெதினய  ‘னசயில்ட 
ர்கயார பாத ைங்கா’ 
நிறுவைததின் 

்தனைவர ்காமினி ெதை 
திஸ்ஸவி்டமிருநது 
அவரரபற்றுக் ர்காண்்டார. 
சிைப்புப் பிெதினய 
்கல்ஹின்ை மதெசதுல் 
பைாஹ ்அெபிக் ்கல்லூரி 
விரிவுனெயாைர ரமௌைவி 
எம.எஸ்.எம.மிரசாத 
ரபற்றுக் ர்காண்்டார. 

�	மர�ஸ் கீர்ததி�தன 

்தற்்பான்தய சூழ்நினையில் 
ந்டத்தப்படும எந்தரவாரு 
்்தர்தலுக்கும மு்கஙர்காடுக்்க 
்தாமனெ ரமாடடுனவச  
சின்ைமா்கக் ர்காண்்ட ஸ்ரீ 
ைங்கா ரபாதுஜை ரபெமுை 
்தயாொ்க்வ இருப்ப்தா்க ர்தரிவித்த 
வினையாடடுததுனை இொஜாங்க 
அனமசசர ்ொஹை திஸாநாயக்்க, 
எனினும, ்கடசியிலிருநது பைரும 
விைகிசரசன்றுளைனமயால் 
்தற்்பான்தய நினையில் ்கடசினய 
சுத்தம ரசய்ய்வண்டும என்ைார. 

மாத்தனையில் 
்கடசிக்்காரியாையததில் நன்டரபற்ை, 
்கடசி அங்கத்தவர்களு்டைாை 
சநதிப்பின் ்பா்்த இொஜாங்க 
அனமசசர ்மற்்கண்்டவாறு 
ர்தரிவித்தார. 

்்தர்தலில் எமது ்கடசியின் 

ஊ்டா்கப் ்பாடடியிட்டால் 
்தங்களுக்கு ரவற்றிரபை 
முடியார்தை நினைத்த  
பைரும விைகிச 
ரசன்றுவிட்டைர. 
அவவாைாைவர்கள ஏனைய 
்கடசி்களுக்கு ஆ்தெவளிதது 
அெசாங்கததுக்கு 
எதிொை பல்்வைாை 
ரசயற்பாடு்கனை முன்ரைடுதது 
வருகின்ைைர. ்கடசியில் இருநது 
விைகிச ரசன்ைவர்கள ரபரும 
்கடசி்களு்டன் இனணயாமல், 
முடிந்தால் சிறிய, சிறிய ்கடசி்கனை 
இனணததுக்ர்காண்டு ்்தர்தலில் 
்பாடடியிடுமாறு நான், 
அவர்களுக்கு சவால் விடுக்கின்்ைன். 

அவர்கைால் ரவற்றிப்ரபை 
முடியாது. ஜைாதிபதியின் ர்தரிவின் 
்பாதும ்கடசியின் தீரமாைததுக்கு 
எதிொ்கப் பைரும ரசயற்பட்டைர. 
அவவாைாைவர்கள அெசாங்கதன்த 

விமரசிக்கின்ைைர. 
எனினும, அந்த 

அெசாங்கததில் 
்தாங்கள பிெபல்யமாை 
அனமசசு்கனை 
ரபாறுப்்பற்று 
ரசயற்பட்டவர்கள 
என்பன்த அவர்கள 
மைநதுவிட்டைர என்று 

கூறிய இொஜாங்க அனமசசர 
்ொஹை திஸாநாயக்்க, 
அெசாங்கம என்ைவன்கயில் 
ரபாறுப்பு்டன் நாங்கள 
ரசயற்படுகின்்ைாம.  உணவு 
பாது்காப்பு ர்தா்டரபில் 
ஆ்கக்கூடு்தைாை ்கவைதன்த 
ரசலுததி, பிளனை்கள 
உளளிட்ட ஏனை்யாருக்கு 
உணவுப்ரபாருட்கள உளளிட்ட 
ரபற்றுக்ர்காடுப்ப்தற்கு 
ந்டவடிக்ன்க்கனை எடுததுள்ைாம 
என்ைார.

�	எச்.எம்.ர�வா 

தீபாவளி பண்டின்கயின் ்பாது,    சிை 
ரபாருட்களின் வினைனய பல்்வறு 
வழி்களில் உயரததி, மக்்கனை ஏமாற்றும 
ந்டவடிக்ன்கனய, சிை ்மாசடி 
வியாபாரி்கள ்மற்ர்காளகின்ைைர எைத 
ர்தரிவித்த அகிை இைஙன்க முற்்பாக்கு 
ர்தாழிைாைர முன்ைணி எஸ்.பி இைங்்கா 
்காநதி,  ரபருந்்தாட்டங்கனை அண்மித்த 
ந்கெங்களில் வினை ்கடடுப்பாடடு 
்சா்தனை்கனை முன்ரைடுக்்க 
்வண்டுரமை ்்கடடுக்ர்காண்்டார. 

தீபாவளி பண்டின்கனய 
ர்காண்்டாடுவ்தற்்கா்க நுவரெலியா 
மாட்டததில் ரபருந்்தாட்டங்கனைச 
்சரந்த மக்்கள ்தயாொகி வருகின்ைைர. 
எனினும, ரபருந்்தாட்டங்கனை 
அண்மித்த ந்கெங்களிலுளை சிை வரத்த்க 
நினையங்களில் தீபாவளி ர்காளனை 
இ்டமரபறுகிைது. 

பயறு, உளுநது, சீனி, ்கருப்படடி, 
்்தங்காய் எண்ரணய், ்்காதுனம 
மா ஆகியவற்றுக்கு ரசயற்ன்கயா்க 
்தடடுப்பாடன்ட ஏற்படுததி, கூடு்தல் 
வினைக்கு விற்பனை ரசய்வ்தற்கு சிை 

வரத்த்கர்கள முயல்கின்ைைர.  
இவவாைாை ரபாருட்களின் 

வினை்கனை ்தாங்கள நினைத்தவாறு 
அதி்கரித்தால்,  அப்பாவி மக்்கைால் 
முனையா்க தீபாவளினய ர்காண்்டா்ட 
முடியா்த நினைனம ஏற்படும. ஆன்கயால், 
வினை ்கடடுப்பாடடு ்சா்தனை்கனை 
முன்ரைடுதது,  அதிகூடிய வினைக்கு 
ரபாருட்கனை விற்பனை ரசய்யும 
வரத்த்கர்களுக்கு எதிொ்க சட்டரீதியிைாை 
ந்டவடிக்ன்கனய எடுக்குமாறும அவர 
்்கடடுக்ர்காண்்டார.

�	சுதத எச்.எம்.ர�வா, �ஞ்சித 
�ாஜபக் ே

மததிய மனைநாடடில், 
நீ்ெநதும பிெ்்தசங்களில் 
்க்டந்த சிை நாள்கைா்க 
ரபய்யும அன்டமனையால் 
நீரத்்தக்்கங்கள 
நிெமபி வருகின்ைை. 
சிை நீரத்்தக்்கங்களில் 
மட்டதன்த வி்டவும நீர 
அதி்கரிததுளைது எை 
நீரத்்தக்்கங்களுக்கு 
ரபாறுப்பாை அதி்காரி்கள 
ர்தரிவித்தைர.

விமைசூரிய, ைக் ஷபாை, 
நவ ைக் ஷபாை, ்காசல்ரீ 
உளளிட்ட மின்னுற்பததி 
ரசய்யும நீரத்்தக்்கங்களின் 
நீரமட்டம 

அதி்கரிததுளைது. ்க்டந்த 
சிை நாள்கைா்க நீடித்த 
அன்டமனை, இன்னும சிை 
நாள்களுக்கு ர்தா்டரநதும 
இருக்குமாயின் 
வான்்க்தவு்கனை திைக்்க 
்வண்டிய நினைனம 
ஏற்படும என்றும 
அந்த அதி்காரி்கள 
எதிரவுகூறியுளைைர. 

ஆன்கயால், 

நீரத்்தக்்கங்களுக்கு கீைாை 
ஆற்ைங்கனெ்யாெங்களில் 
வாழ்்வாரும, 
மனைய்கததுக்கு சுற்றுைா 
ரசன்று, ஆற்று்களில், 
நீ்ொன்ட்களில் 
நீொடுவ்தற்கு முயல்்வாரும 
அவ்தாைமா்க 
இருக்்க்வண்டுரமை 
அதி்காரி்கள 
அறிவுறுததியுளைைர.

த�ோட்டப் பகுதிகளில் போ்டசோலைகளுக்குமாணவரகள் 
செலவது குலைவு

‘பாலம்’ சஞ்சிகை வெயீடு

நாயின் வசயலால் குதூைலித்த குடும்பம்QR யை கூட்டினால்  
க�ாடுக� தைார்

முற்பணத்தில் முயைக�டு; 
க்பாராட்்டம் முனகனடுப்பு

இரத்ததான மு�ாம்
குளவி வைாட்டியதில் 
நால்ெர் பாதிப்பு

“க�ாட்டுயை சுத்தம் கெயைனும்”

தீ்பாைளி க�ாளயளையை தடுத்து நிறுத்தவும்

ைணேசமூர்ததிக்கு ரூ.15 இலட்சம் இழப்பீடு

அகைமகழயால் நிரம்புகின்்றன

கைளயளை ஈ குறித்து �ைனம்



கடிதஙகள்

உள்ளூராட்சி சபைகளும் காணாமற்ைாகுமா?

தெரியாெ விடயத்ெ தெரிநெது 
ப�ால் ப�சுவொல் அவமானப�ட 
பேரிடலாம். இதெ்ைய ே�ரைள் 
பைலிக்குரியவரைள் ஆவார. எநெச் 
சிறு விடயஙை்ையும், தெரியாது 
என உண்மயுடன் கூறினால் 
ெவறில்்ல. 

தமதெப �டிதெவரைளுக்கும் 
�ல விடயஙைள் தெரியாமல் 
இருக்ைலாம். முழு்மயான ஞானம் 
உள்ைவரைைாை எவ்ையும் ைடவுள் 
�்டக்ைவில்்ல. 

ஏபொ ஒரு விடயததில் மனிென் 
இடறிவிடுகின்்ான். தெரியாெ 
விடயத்ெப �ற்றி அதிைம் 
ைவ்லப�ட பவணடியதில்்ல. 

வாழக்்ை பூைாவும் ோஙைள் 
எ்ெதய்ெபயா ைற்்�டிொன் 
இருக்கின்்ப்ாம். 

�ாடசா்ல, ைல்லூரி, 
�ல்ை்லக்ைழைததில் ைல்வி ைற்று 
முன்பனறினாலும் ைல்வியில் 
முடிவு தெரியாது. முழு்மயாை 
எ்ெயும் ஆைாய்நது முடிதவடுக்ை 
முடியாது. ைல்வியில் ோடடம் 
கூடக்கூட, அென் மீொன ஈரபபும் 
தொடரநெவண்ணமாைபவ இருக்கும். 

ைல்வி ஒருவ்ை தவௌிச்சதெக்கு 
இடடுச் தசல்கின்்து. ைல்வியில் 
ஈரபபுக் தைாணடவரைள் 
�ாக்கியவான்ைள்.

பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்

முல்்லததீவு மாவடடததில் 
மாஙகுைம் - தவள்ைாஙகுைம் 
பிைொன வீதியில், இைவு - �ைல் என 
எநெபவ்ைைளிலும் ைால்ே்டைளின் 
ேடமாடடதொல், வீதியில் �யணிக்கும் 
மக்ைள் த�ரும் அதசௌைரியஙை்ை 
எதிரதைாள்வதுடன் அடிக்ைடி 
வி�ததுைளும் இடம்த�ற்று 
வருகின்்ன.

ஏ-9 வீதியில் மாஙகுைததில் இருநது   
துணுக்ைாய் ஊடாை தவள்ைாஙகுைம் 
வ்ை தசல்லும் பிைொன வீதியில்,  
மாஙகுைம், வன்னிவிைாஙகுைம், 
மல்லாவி, துணுக்ைாய், ைல்விைான், 
பசவாலஙைா கிைாமம், தவள்ைாஙகுைம் 
ஆகிய �குதிைளில், ைடடாக்ைாலிைைாை 
விடப�டடுள்ை ைால்ே்டைள், இைவு 
பவ்ைைளிலும் �ைல் பவ்ைைளிலும் 
வீதியிபலபய  ைா்ணப�டுகின்்ன.

இவவாறு வீதியில் ைடடாக்ைாலி 
ைால்ே்டைள் ைா்ணப�டுவொல் 
வீதியால் �யணிக்கும் 
வாைனஙைள், த�ாதுமக்ைள் 
�ல்பவறு அதசௌைரியஙை்ை 
எதிரதைாள்வதுடன் அடிக்ைடி 
வி�ததுைளும் இடம்த�றுகின்்ன. 
இநெ வி�ததுைைால் த�ருமைவாபனார 
ைாயம்டவதுடன் உயிரிழபபுைள் கூட 
இடம்த�ற்றுள்ைன.

எனபவ, இவவாறு 
ைடடாக்ைாலிைைாை வீதியில் அ்லயும் 
ைால்ே்டை்ை ைடடுப�டுதெ, உரிய 
அதிைாரிைள் ேடவடிக்்ை எடுக்ை 
பவணடும் எனப �லரும் பைாரிக்்ை 
விடுததுள்ைனர.

யது பாஸ்கரன்

ைாளுமன்்ம், 
மாைா்ண ச்�ைள், 
உள்ளூைாடசி 

மன்்ம் ஆகியவற்றின் பெரெல் மு்்ைளில், 
முக்கிய மாற்்ஙைள் �லவற்்் ஏற்�டுதெப 
ப�ாவொை ஜனாதி�தி ைணில் விக்கிைமசிஙை, 
ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (09) கூறியிருநொர. 
ஜனாதி�தி தசயலைததில் ே்டத�ற்் 
தொழிற்று்்சார நிபு்ணரைளுக்ைான 
கூடடதமான்றின் ப�ாபெ, அவர இ்ெக் 
கூறியிருநொர. 

ஆனால், இனபபிைச்சி்னக்குத 
தீரவாை அறிமுைப�டுதெப�டட மாைா்ண 
ச்�ைளின் பெரெல்ை்ை ேடதெ முடியாெ 
நி்ல, ெற்ப�ாது ஏற்�டடு இருப�்ெப 
ப�ால், �ாைாளுமன்்ம், உள்ளூைாடசி 
மன்்ம் ஆகியவற்றின் பெரெல்ை்ையும் 
ேடதெ முடியாெ நி்ல்ய ஏற்�டுதெபவ, 
ஜனாதி�தி முயல்வொைபவ எதிரக்ைடசித 
ெ்லவரைள் குற்்ஞசாடடுகின்்னர. 

ோடடில் உள்ை 341 உள்ளூைாடசி 
மன்்ஙைளில், ெற்ப�ாது 8,700க்கும் 
பமற்�டட உறுபபினரைள் தெரிவு 
தசய்யப�டுகின்்னர. அநெ 
எணணிக்்ை்ய 4,000 வ்ை கு்்ப�து, 
ஜனாதி�தியின் ஆபலாச்னைளில் 
ஒன்்ாகும். 

அதபொடு, �ாைாளுமன்் பெரெல் 
மு்்யில் மாற்்ஙை்ைக் தைாணடுவை, 
�ாைாளுமன்் தெரிவுக்குழு்வ நியமிக்ை 
இருப�ொைவும் 2023ஆம் ஆணடு 
ஜூ்ல மாெததுக்கு முன்னர, அநெக்குழு 
த�ாருதெமான ஆபலாச்னை்ை 
முன்்வக்ைத ெவறினால், அநெ 
விடயததுக்ைாை சரவஜன வாக்தைடுப்� 
ேடததுவொைவும் அவர அஙகு தெரிவிதொர. 

விருபபுவாக்கு மு்், பெரெல்ைளின் 
ப�ாது ஊழல்ைள் இடம்த�றுவெற்கு 
பிைொன ைாை்ணமாை இருப�ொல், 
அம்மு்்்ய இைததுச் தசய்ய 
ேடவடிக்்ை எடுப�து, அவைது மற்ப்ார 
ஆபலாச்னயாகும். 

அபெபவ்ை, அைசியல் ைடசிைளும் 
பவட�ாைரைளும் பெரெல்ைளின் 
ப�ாது தசலவிடும் �்ணததொ்ையும், 
ஊழல்ைளுக்கு இடடுச் தசல்வொைவும் 
அபெப�ால், அென் மூலம் 
சில பவட�ாைரைளுக்கு அநீதி 
இ்ழக்ைப�டுவொைவும் �லர குற்்ஞசாடடி 
வருகின்்னர. இநெச் தசலவுக்கு வைம்புை்ை 
நிர்ணயிக்ை பவணடும் என்றும் ஜனாதி�தி 
கூறினார. 

பமபலாடடமாைப �ாரக்கும் 
ப�ாது, இநெ ஆபலாச்னைள் மிைச் 
சி்ந்வயாைபவ தெரிகி்து. ஆனால், 
ோடு த�ாருைாொை ரீதியில் த�ரும் 

தேருக்ைடி்ய எதிரபோக்கி இருக்கும் 
இநெச் சநெரப�ததில், திடீதைன 
ஜனாதி�தி இவவா்ான ஆபலாச்னை்ை 
முன்்வப�்ெ, எதிரக்ைடசிைள் சநபெைக் 
ைண தைாணபட �ாரக்கின்்ன. 

இவற்றில், உள்ளூைாடசி மன்்ஙைளின் 
உறுபபினர எணணிக்்ை்ய கு்்ப�து 
மடடுபம, ெற்ப�ா்ெய நி்லயில் 
அவசைமான ஆபலாச்னயாைத 
தெரிகி்து. ஆனால், அதிலும் பவறு 
உள்போக்ைம் இருப�ொை எதிரக்ைடசிைள் 
சநபெகிக்கின்்ன. 

இது ஒருபு்மிருக்ை, இநெ 
ஆபலா்னை்ை சடடஙைைாை 
நி்்பவற்றுவதிலும் ெற்ப�ா்ெய 
நி்லயில் ே்டமு்் பிைச்சி்னைள் 
�ல இருக்கின்்ன. ஜனாதி�தி ைணில் 
விக்கிைமசிஙை, ைடநெ ஜூ்ல மாெததில், 
�ாைாளுமன்்ததில் ே்டத�ற்் ஜனாதி�தி 
தெரிவின் ப�ாது, ஸ்ரீ லஙைா த�ாதுஜன 
த�ைமுனவின் வாக்குப �லதொபலபய 
ஜனாதி�தியாை தெரிவு தசய்யப�டடார. 
இநெ நி்லயில், இநெ ஆபலாச்னை்ை 
த�ாதுஜன த�ைமுன ஆெரிதொல் மடடுபம, 
நி்்பவற்் முடியும். 

எநெதவாரு ைடசிக்கும் பிைபெச 
மடட அைசியல்வாதிைளின் உெவியின்றி, 
பிைபெச மடடததில் அைசியல் �ணிை்ை 
பமற்தைாள்ை முடியாது. ெற்ப�ா்ெய 
நி்லயில், 8,700 உள்ளூைாடசி மன்் 
உறுபபினரைளின் எணணிக்்ை்ய 4,000 
ஆைக் கு்்க்ை முற்�டும் ப�ாது, அெற்கு 
பிைபெச மடட அைசியல்வாதிைள் எதிரபபு 
தெரிவிக்கும் சாததியம் அதிைம். எனபவ, 
இது எவவைவு ேல்ல ஆபலாச்னயாை 
இருநொலும், இ்ெ ஆெரிக்கும் ப�ாது, 
எநெதவாரு ைடசியும் இைணடு மு்் 
சிநதிக்கும். 

மாைா்ண ச்�த பெரெல்ை்ை ேடதெ 
முடியாெ ெற்ப�ா்ெய நி்ல்ய, 
2017ஆம் ஆணடு, பவணடுதமன்ப் ைணில் 
விக்கிைமசிஙை  உருவாக்கினார என்ப் 
எதிரக்ைடசிைள் ைருதுகின்்ன. அன்று 
ேடநெ்ெ, மீணடும் மீைாய்வு தசய்து 
�ாரதொல் அநெக் குற்்ச்சாட்ட முற்்ாை 
நிைாைரிக்ைவும் முடியாது. 

2017ஆம் ஆணடு தசபதடம்�ர மாெம், 
அபப�ா்ெய ேல்லாடசி அைசாஙைம், 
மாைா்ண ச்�த பெரெல்ை்ை ஒபை 
ோளில் ேடததும் வ்ையில், புதிய சடட 
வ்ை்வ �ாைாளுமன்்ததில் சமரபபிதெது. 
அது, அைசியல்மபபின் 20 ஆவது 
திருதெச் சடடமூலம் என்று அபப�ாது 
அ்ழக்ைப�டடது. அ்ெ எவரும் 
எதிரக்ைவில்்ல. 

ஆனால், அச்சடடமூலம் நி்்பவறினால் 
சில மாைா்ண ச்�த பெரெல்ை்ை 
ஒததி்வக்ை பேரிடும் என்றும், அது சடட 
விபைாெம் என்றும் சடடததில் உள்ை பவறு 
சில பிைமா்ணஙைள் மூலமும் மாைா்ண 
ச்�ைளின் உரி்மைள் �ாதிக்ைப�டும் 
என்றும் உயரநீதிமன்்ம் தீரபபு வழஙகியது. 

அ்ெயடுதது, அைசாஙைம் அநெ 
அைசியல்மபபுத திருதெத்ெ 
்ைவிடடுவிடடு, மாைா்ண ச்�த 
பெரெல் சடடததுக்கு திருதெம் ஒன்்் 
முன்்வதெது. மாைா்ண ச்�த 
பெரெல்ைளில் ப�ாடடியிடும் ைடசிைள் 
மற்றும் சுபயச்்சக் குழுக்ைள், ெதெமது 
பவட�ாைர �டடியல்ைளில் 30 செவீெம் 
த�ணை்ை உள்ைடக்ை பவணடும் என்�பெ 
திருதெததின் போக்ைமாகும். அ்ெயும் 
எவரும் எதிரக்ைவில்்ல. 

சடடமூலஙைள் �ாைாளுமன்்ததில் 
நி்்பவற்்ப�டும் ப�ாது, அெற்ைான 
விவாெததின் குழுநி்லயின் ப�ாது, 
ஆளும் ைடசியும் ஏ்னய ைடசிைளும் 
அெற்கு திருதெஙை்ை பசரக்ை ேடவடிக்்ை 
எடுப�து வழக்ைமாகும். அபெப�ால், இநெச் 
சடடமூலம் தொடர�ான �ாைாளுமன்் 
விவாெததின் குழுநி்லயின் ப�ாதும், 
அைசாஙைம் ஒரு திருதெத்ெ முன்்வதெது. 
வழ்மயாை குழுநி்ல விவாெததின் 
ப�ாது சமரபபிக்ைப�டும் திருதெஙைள், 
விவாதிக்ைப�டும் விடயததுக்கு 
உரியொைபவ இருக்கும். ஆனால், இநெத 
திருதெம், விவாதிக்ைப�டட விடயதபொடு 
சம்�நெபம இல்லாெ ஒன்்ாை இருநெது. 

விவாதிக்ைப�டட விடயம், த�ண 
பவட�ாைரைள் தொடர�ானொகும். 
ஆனால், சமரபபிக்ைப�டட திருதெம், 
ைலபபுத பெரெல் மு்்யில் மாைா்ண 
ச்�த பெரெல்ை்ை ேடததுவது 
தொடர�ானொகும். ைலபபுத பெரெல் 
மு்்்யயும் அபப�ாது எவரும் எதிரக்ைாெ 
ப�ாதிலும், இநெத திருதெம் சம்�நெபம 
இல்லாெ ஒரு விடயதபொடு, முடிச்சுப 
ப�ாடடு சமரபபிதெலானது சநபெைததுக்கு 
உரியொை இருநெது. 

முன்னர சமரபபிக்ைப�டட  
அைசியல்மபபின் 20ஆவது திருதெததின் 
மூலம், மாைா்ண ச்�த பெரெல்ை்ை 
ஒததி்வக்ை முடியாமல் ப�ானொல், 
இநெத திருதெததின் மூலம், பெரெல்ை்ை 
ஒததி்வக்ை அைசாஙைம் முயல்வொை 
எதிரக்ைடசிைள் குற்்ஞசாடடின. 

அவரைைது குற்்ச்சாட்ட 
நிரூபிப�்ெப ப�ால், அடுதெடுதெ 
ேடவடிக்்ைைள் அ்மநென. இததிருதெம் 
நி்்பவற்்ப�டடென் பின்னர, அடுதெ 
ைடடமாை பை. ெவலிஙைததின் ெ்ல்மயில், 
எல்்ல நிர்ணய குழு நியமிக்ைப�டடது. 
அக்குழு வி்ைவில், ெமது அறிக்்ை்ய 
சமரபபிதெ ப�ாதிலும், ோடாளுமன்்ம் 
அ்ெ ஏற்ைவில்்ல. 

அ்ெயடுதது, அபப�ா்ெய பிைெமர 
ைணில் விக்கிைமசிஙைவின் ெ்ல்மயில், 
மீைாய்வுக் குழு நியமிக்ைப�டடது. அக்குழு, 
ெனது அறிக்்ை்ய உரிய பேைததில் 
சமரபபிக்ைவில்்ல. விடயம், அதபொடு 
கிடபபில் ப�ாடப�டடது. இன்றுவ்ை 
அநெத பெரெல்ைள் ே்டத�்வில்ல. 

உண்மயிபலபய, இநெத திருதெத்ெ 
ெனியான ஒரு சடட மூலமாை சமரபபிதது 

இருநொல், அதுவும் உயரநீதிமன்்தொல் 
ஆைாயப�டடு இருக்கும். அபப�ாது, 
மாைா்ண ச்�த பெரெல்ை்ை 
ஒததிபப�ாடும் பிைச்சி்ன மீணடும் 
எழுநதிருக்கும். ஏதனனில், மாைா்ண 
ச்�ைளுக்ைான பிைபெசஙைளில், புதிொை 
பெரெல் தொகுதிைளின் எல்்லை்ை 
நிர்ணயிதபெ ைலபபுத மு்்யில் 
பெரெல்ை்ை ேடதெ முடியும். அெற்கு 
நீணட ைாலம் எடுக்கும். மாைா்ண 
ச்�த பெரெல்ை்ை ஒததிபப�ாடும் 
போக்ைததிபலபய, அைசாஙைம் 
அததிருதெத்ெ குறுக்கு வழியில் தைாணடு 
வநெது என்�து தெளிவாகியது. 

அைசாஙைம் இபப�ாதும், அபெ 
ெநதிைத்ெதொன் ்ையாள்கி்து 
என எதிரக்ைடசிைள் கூறுகின்்ன. 
ைலபபுத பெரெல் மு்்்ய மாற்்ாமல், 
உள்ளூைாடசி மன்்ஙைளின் உறுபபினர 
எணணிக்்ை்ய 8,700இல் இருநது 
4,000 ஆை கு்்ப�ொயின், அெற்ைாை 
மீணடும் உள்ளூைாடசி மன்்ஙைளின் 
பெரெல் தொகுதிைளின் எணணிக்்ையில் 
மாற்்ஙை்ைக் தைாணடு வை பவணடும். 
அெற்ைாை, மீணடும் எல்்ல நிர்ணயம் 
தசய்யப�ட பவணடும். அெற்கு 
கு்்நெ�டசம், மூன்று வருடஙைள் 
பெ்வப�டும் என அநுைகுமாை 
திஸாோயக்ை கூறுகி்ார. 

உள்ளூைாடசி மன்்த பெரெல்ை்ை, 
ைலபபு மு்்யில் ேடததுவெற்ைான சடடம், 
2012ஆம் ஆணபட நி்்பவற்்ப�டடது. 
ஆனால், அம்மு்்க்குரிய எல்்ல 
நிர்ணய �ணிைள், 2016ஆம் ஆணடு 
வ்ை நீடிதென. எனபவொன் அைசாஙைம், 
பெரெல்ை்ை ஒததி்வக்கும் போக்கிபலபய, 
இநெத திடடத்ெ தீடடுகி்து என 
குற்்ஞசாடடப�டுகி்து.

த�ாதுத பெரெல் சடடம் 
தொடர�ாைவும் சரவஜன வாக்தைடுப்� 
ேடததுவொை ஜனாதி�தி கூறுகி்ார. 
ஆளும்ைடசி, மக்ைள் ஆ்்ண்ய 
இழநதுவிடடொல், த�ாதுத பெரெ்ல 
ேடதெ பவணடும் என்று எதிரக்ைடசிைள் 
பைாரும்ப�ாது, ெற்ப�ா்ெய த�ாருைாொை 
நி்ல்மயின் கீழ, பெரெல் ேடதெ முடியாது 
என்று ஆளும் ைடசியினர கூறுகின்்னர. 
அவவா்ாயின், சரவஜன வாக்ைடுப்� 
எவவாறு ேடதெலாம்? 

அபெபவ்ை, அவவாறு வாக்தைடுப்� 
ேடததினாலும் ஒரு பெரெல் மு்்்ய 
மக்ைள் முன்்வதது அெ்ன 
ஆெரிக்கிறீரைைா இல்்லயா என்று ொன் 
பைடை பவணடும். அநெத பெரெல் மு்்்ய 
ெயாரிப�து யார? வாக்தைடுபபு ேடநொலும் 
மக்ைள் அறிவுபூரவமாை வாக்ைளிப�ாரைைா? 

எனபவ, ஜனாதி�தியின் இநெப 
புதிய ஆபலாச்னைள், ெற்ப�ா்ெய 
த�ாருைாொை நி்லயில், மக்ைளுக்கு 
முன்னால் தசல்வெற்கு அைசாஙைததுக்கு 
இருக்கும் அச்சததின் தவளிப�ாடாைத ொன் 
தெரிகி்து.   

வாழ்வியல் தரிசனம்

கால்்நடைகளின் 
்நைமாடைததால் 
பயணிகள் பாதிப்பு 
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த�ரும்�ாலான �ாலியல் 
துன்புறுதெல்ைள், தேருஙகிய 
உ்வினரைைால், அக்ைம்�க்ைத்ெ 
பசரநெவரைைால் இடம்த�றுவது 
விசாை்்ணைளின் ஊடாை 
தெரியவநதுள்ைது. ஆ்ையால், 
்ைக்தைடடிய தூைததில் இருப�வரைள், 
உ்வினரைதைன உரி்ம, சம்�நெம் 
ப�சுபவாரிடம் மிைக் ைவனமாைவும் 
அவொனமாைவும் இருக்ைபவணடும். 

ஒருவரின் வைரச்சி்ய 
த�ாறுததுக்தைாள்ை முடியாெ 
�லரும் அருகில் இருநதுதைாணபட 
குழி்யப�றிதது ெடுததுவிடுபவார. 
ெ்டைள் �லவற்்் ொணடி, 
�ல்ை்லக்ைழைததுக்குள் நு்ழயும் 
மா்ணவரைளில் �லைது ைனவு, 

நூலறுநெ �டடமாகிவிடுகின்்து. 
சிபைஷட மா்ணவரைள் எனத ெஙை்ைக் 
கூறிக்தைாள்ளும் ‘சிபைஷடததுவம்’ இல்லாெ 
மா்ணவரைளில் சிலபை, �ைடிவ்ெ என்னும் 
ப�ார்வக்குள் நின்று, புதிய மா்ணவரைளின் 
ைன்வக் ை்லததுவிடுகின்்னர. 

ப�ைாெ்னப �ல்ை்லக்ைழைததின் 
ை்லபபீடததில் இடம்த�றும் �ைடிவ்ெ 
ைாை்ணமாை, 2000ஆம் ஆணடிலிருநது 
இதுவ்ை 169 மா்ணவரைள் �ல்ை்லக்ைழை 
ைல்வி ேடவடிக்்ையிலிருநது 
விலகியுள்ைனர. 

இெ்ன ஒரு தசய்தியாை மடடுபம 
�ாரததுவிடக்கூடாது. எதிரைால 
ைல்விமான்ை்ை இழநது நிற்கின்ப்ாம். 
ஏ்னய �ல்ை்லக்ைழஙைளின் பீடஙைளில் 
இருநது விலகிபயா்ை ை்ணக்கில் எடுதொல், 

இநெ எணணிக்்ை �ல மடஙகுைைால் 
அதிைரிக்ைக்கூடும்.

இபெபவ்ை, �ாலியல் சுைணடல்ைள், 
சீணடல், பசஷ்ட ப�ான்்்வ ைாை்ணமாை 
ஒன்�து ஆயிைததுக்கும் அதிைமான 
மா்ணவிைள், ெஙைளு்டய �ல்ை்லக்ைழை 
ைல்வி்ய இ்டநிறுததிக்தைாணடுள்ைனர. 

�கிடிவ்ெயால் �ல்ை்லக்ைழை 
மா்ணவரைளும் மா்ணவிைளும் மைணிதெ 
சம்�வஙைள் ஏைாைம். ஆ்ையால், 
�ைடிவ்ெக்கு தூ�மிடுபவார முெல், 
�ைடிவ்ெயில் ஈடு�டுபவார வ்ையிலும் 
அ்னவ்ையும் ்ைது தசய்து, சடடததின் 
முன்னிறுதெ ேடவடிக்்ை எடுக்ைபவணடும் 
என்�துடன் ஓரிைணடு ஆணடுைளுக்பைனும் 
�ல்ை்லக்ைழைததுக்குள் நு்ழயவிடாெ 
வ்ையிலான ஏற்�ாடுைள் 

பமற்தைாள்ைபவணடும். 
இநநி்லயில், �ல்ை்லக்ைழைஙைளில் 

‘்ச�ர �ைடிவ்ெ’ முன்தனடுக்ைப�டுவொை 
ெைவல்ைள் தெரிவிக்கின்்ன. 
இது அைசியல் பின்புலததுடன் 
முன்தனடுக்ைப�டுவொைவும் 
கூ்ப�டுகின்்து. உடல், உை ரீதியிலான  
துன்புறுதெலுக்கு பமலாை, ‘்ச�ர 
�ைடிவ்ெ’ தசன்றுவிடடது. 

ஆ்ையால், �ல்ை்லக்ைழைஙைள், 
உயரைல்வி நி்லயஙைள் உள்ளிடடவற்றில், 
எநெ வ்ையிலான �ைடிவ்ெை்ையும் 
முற்்ாை இல்லாமல் தசய்யும் வ்ையில் 
சடடம் இயற்்பவணடும். அச்சடடத்ெ 
அச்தசாடடாை ே்டமு்்ப�டுதெ 
பவணடும். குற்்மி்ழபப�ாருக்கு 
வழஙைப�டும் ெணட்ன, ஏ்னபயாருக்கு 
ஒரு �ாடமாை இருக்ை பவணடும்.

புதிய வைவுை்ை வைபவற்�வரைைாை 
�்ழய மா்ணவரைள் இருப�ாரைைாயின் 
இருெைபபினருக்கும் இ்டயில் 
அன்னிபயான்னியம் ஏற்�டும். 
�ைடிவ்ெைளின் ஊடாைொன், அறிமுைம் 
தசய்துதைாள்ை பவணடுமாயின், 
அவவா்ானபொர அறிமுைபம 
பெ்வயில்்ல. 

ஒவதவாரு து்்ைளுக்கும் 
பின்ெஙகிய பிைபெசஙைளில் 
இருநது தசல்லும் மா்ணவரைளின் 
எணணிக்்ை அதிைரிததுக்தைாணபட 
வருகின்்து. உயரெைததில் தி்்மயான 
சிததிை்ைப த�ற்று, �டடஙை்ைப 
த�்பவணடும் எனும் உதபவைததுடன் 
�ல்ை்லக்ைழைஙைளுக்குள் ைால்ை்ை 
்வக்கும் மா்ணவரைளின் ைன்வ 
ை்லததுவிடாதீரைள். 
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மாஙகுளம் - வெள்ளாஙகுளம் 
பிரதான வீதி:



 குஜராத்தில் ஏழைக் 
குடும்பங்களுக்கு 
வருடத்திற்கு 2 சழையல் 
எரிவாயு சிலிணடர்கள்  
இலவசைா்க 
வைங்கப்படும 

என அமைாநில அரசு 
அறிவித்துள்்ளது.

இதன் மூலம 38 இலடசம 
குடும்பங்கள் ்பயன்்்பறவுள்்ளன  
எனத் ்தரிவிக்்கப்படடுள்்ளது.  

பிரதைர மைாடி 
்பதவிமயற்றதிலிருந்து ஒவ்வாரு 
ஆணடும தீ்பாவளியன்று, 
எல்ழலயில் ்பாது்காபபுப ்பணியில் 

உள்்ள வீரர்களுடன் ்பணடிழ்கழயக் 
்்காணடாடுவழத வைக்்கைா்கக்  
்்காணடுள்்ளார.

அந்த வழ்கயில் இந்த ஆணடும 
இராணுவ வீரர்களுடன்  பிரதைர மைாடி  
தீ்பாவளி ்்காணடாடவுள்்ளார எனத் 
த்கவல் ்வளியாகியுள்்ளது.

மைலும வீரர்களுடன் ்பணடிழ்கழய 
்்காணடாடும முன், வரும 21ஆம 
தி்கதியன்று உத்தர்காணடின் 
ம்கதர்ாத்திற்கு ்சல்லும பிரதைர, 

அஙகு ்ழட்்பறும வ்ளரச்சிப 
்பணி்கழ்ள ஆய்வு ்சய்வார எனவும, 
்தாடரந்து ம்கதர்ாத், ்பத்ரி்ாத் 
ம்காவில்்கழ்ளத்  தரிசிக்்கவுள்்ளார எனவும 
்தரிவிக்்கப்படடுள்்ளது. 

ஆயிரக்கணக்ககான�கார் அஞ்சலி 

பிடபுல், 
்ராட்வய்லர,  
டாம்கா 
அர்ஜன்டீமனா 

ஆகிய மூன்று வழ்க 
்ாய்்கழ்ளச் ்சல்லப 
பிராணி்க்ளா்க வீடடில் 
வ்ளரக்்க ்காசியா்பத்தில் 
தழட விதிக்்கப்படடுள்்ளது.

மி்கவும ஆக்மராஷைான 
்ாய் வழ்க்களில் 
பிடபுல், ்ராட்வய்லர 
ஆகியழவ அடஙகும. 
சமீ்ப ்காலங்க்ளா்க 
இவவழ்க ்ாய்்கழ்ள 

இந்தியர்கள் அதி்க்ளவில் 
வீடடில் வ்ளரக்்க 
ஆரமபித்துள்்ளனர. 

எனினும அழவ 
குைந்ழத்கள், அவற்றின் 
உரிழையா்ளர என 
்பலழரயும தாக்கி 
அச்சத்ழத ஏற்்படுத்தி 
வருகின்றன.

குறிப்பா்க, அணழையில் 
லக்மனாவில் ஒரு 
்்பணழணை  பிடபுல் 
்ாய் ்கடித்துக் ்்கான்ற 
சம்பவம  ்ாடு முழுவதும 
்்பரும  ்பர்பரபழ்ப 

ஏற்்படுத்தியிருந்து.
மைலும இந்த வழ்க 

்ாய்்கள், ்பத்து வயது 
சிறுவன் முதல் சாழலயில் 
நின்று ்்காணடிருந்த 
்பசுைாடு வழர தாக்கிய 
சம்பவங்களும 
்பதிவாகியுள்்ளன. 

இந்நிழலயில் 
்காசியா்பாத் ைா்்கராடசி 
குறித்த  மூன்று வழ்க 
்ாய்்கழ்ள வீடடில் வ்ளரக்்க 
தழட விதித்துள்்ளழை 
குறிபபிடத்தக்்கது. 

“இலஙழ்க இனக்்கலவரத்தில் 
்்பரிதும ்பாதிக்்கப்படடவர்கள் 
இந்துத் தமிைர்கம்ள” என உயர 

நீதிைன்ற ைதுழரக் கிழ்ள ்தரிவித்துள்்ளது. 
இலஙழ்க வமசாவளிழயச் மசரந்த 

்்பண்ணைாருவர, இந்திய குடியுரிழைழயக் 
ம்காரி தாக்்கல் ்சய்த ைனுழவ 
நீதிைன்றம விசாரித்த ம்பாமத இதழனத் 
்தரிவித்துள்்ளது. 

திருச்சிழயச் மசரந்த  அபிராமி என்்பவர,  
உயரநீதிைன்ற ைதுழர கிழ்ளயில் குறித்த  
ைனுழவத் தாக்்கல் ்சய்திருந்தார. 

குறித்த ைனுவில், “எனது  ்்பற்மறார 
இலஙழ்க குடிைக்்கள். இனக்்கலவரம 
்காரணைைா்க இந்தியாவுக்கு வருழ்க 
தந்தனர. ்ான், 1993ஆம ஆணடு  
திருச்சியிலுள்்ள  ைருத்துவைழனயில் 
பிறந்மதன். இந்தியாவில் 29 ஆணடு்க்ளா்க 
வசித்து வருகின்மறன். எனது  
்பாடசாழலப ்படிபழ்ப இஙகு தான் 
முடித்மதன். எனக்கு ஆதார அடழட 
வைங்கப்படடது.

இதழனயடுத்து இந்திய குடியுரிழை 
வைங்கக்ம்காரி திருச்சி ்க்லக்டருக்கு 
ைனு அனுபபிமனன். அழத தமிை்க 
அரசின் ்்பாதுத்துழற, ்வளி்ாடடினர 
விவ்கார பிரிவு ்சயலருக்கு அனுப்ப 
உத்தரவிட மவணடும” என்று 
ம்காரியிருந்தார. 

அந்த ைனுழவ விசாரித்த நீதி்பதி 
ஜி.ஆர சுவாமி்ாதன் கூறியதாவது: 
“ைனுதாரர புலம்்பயரந்த ்்பற்மறாரின் 
வழித்மதான்றல் என்றாலும, அவர 
இந்தியாவில் பிறந்தவர. அவர 
ஒரும்பாதும இலஙழ்க குடிை்க்ளா்க 
இருந்ததில்ழல. ைனுதாரரின் ம்காரிக்ழ்க 

ஏற்்கப்படாவிடில், அவர ்ாடற்றவர என்ற 
நிழலக்குத் தள்்ளப்படுவார. 

இந்தியாவில் ைத்திய அரசு சமீ்பத்தில் 
குடியுரிழைச் சடடத்தில் திருத்தம 
்சய்தது. ்பாகிஸதான், ஆப்கானிஸதான், 
வங்கமதசம ம்பான்ற அணழட ்ாடு்களில் 
துன்புறுத்தலால் ்பாதிக்்கப்படடு 
இந்தியாவில் குடிமயறிய சிறு்பான்ழையினர 
தற்ம்பாது இந்திய குடியுரிழை 
்்பறுவதற்்கான வாய்பழ்பப ்்பற்றுள்்ளனர.

குடியுரிழை சடடத் திருத்தத்திற்குள் 
இலஙழ்க வரவில்ழல என்றாலும, அமத 
்்காள்ழ்க அவர்களுக்கும சைைா்கப  
்்பாருந்தும. இலஙழ்க இனக்்கலவரத்தில் 
்்பரிதும இந்துத் தமிைர்கள் 
்பாதிக்்கப்படடனர என்்பழத நீதித்துழற 
்கவனத்தில் ்்காள்கிறது. ைனுதாரரின் 
ம்காரிக்ழ்கழய ்பரிசீலிப்பதில் எந்த 
தழடயும இருக்்க முடியாது. 
எனமவ ைனுதாரரின் விணணைப்பத்ழத 
திருச்சி ்க்லக்டர ைாநில ்்பாதுத்துழற 
்சயலருக்கு அனுப்ப மவணடும. அவர 
ைத்திய உள்துழற ்சயலா்ளருக்கு 
அனுப்ப மவணடும. அவர 16 வாரங்களில் 
முடி்வடுக்்க மவணடும”  இவவாறு அவர 
உத்தரவிடடார.

செய்திபுதன்கிழமை, 19 ஒக்டோபர் 2022 7

01. அரச சசொத்துகள் முகொமைத்துவ சட்டமூலம் 
 2022ஆம ஆணடு நிதி ஆணடுக்்கான ஒதுக்கீடடுச் 

சடடத் திருத்தம ்சய்வதற்்கா்க ஜனாதி்பதியால் 
சைரபபிக்்கப்படட வரவு- ்சலவுத் திடட உழரயின் 
பிர்காரம, திழறமசரியின் கீழ் ்காணைப்படும 
்கடடுப்பாடடா்ளர தழலழையதி்பதி அலுவல்கத்தின் 
்பணி்கழ்ள விரிவாக்்கம ்சய்து அதற்குரிய சடட 
அஙகி்காரம வைஙகுவதற்கும, மதசிய ்சாத்து்கள் 
ஆவணைத்ழதத் தயாரிப்பதற்கும ைற்றும அரச ்சாத்து்கள் 
்தாடர்பா்க ழையப்படுத்திய தரவுத்்தாகுதிழய 
அறிமு்கப்படுத்துவதற்கும இயலுைாகும வழ்கயில் 
்்பாருத்தைான ஏற்்பாடு்கழ்ள உள்வாஙகி, அரச 
்சாத்து்கள் மு்காழைத்துவத்திற்்கா்க புதிய சடடத்ழத 
அறிமு்கப்படுத்துவதற்்கா்க சடடமூல்ைான்ழற 
தயாரிக்குைாறு சடடவழரஞருக்கு ஆமலாசழன 
வைஙகுவதற்கு அஙகி்காரம வைங்கப்படடுள்்ளது. 

02. ஆயுர்வத சட்டத்மத திருத்தம் சசயதல்
நிழல்்பறுதகு அபிவிருத்தி இலக்கு்கழ்ள 

அழடவதற்கு இயலுைாகும வழ்கயிலும ைற்றும சை்காலத் 
மதழவ்களுக்குப ்்பாருத்தைான வழ்கயிலும ஆயுரமவத 
சடடத்ழத மைலும திருத்தம ்சய்ய மவணடிய மதழவ 
்கணடறியப்படடுள்்ளது. 

அதற்்கழைய, சுமதச ைருத்துவத்துழறயின் 
மைம்பாடடுக்்கா்க ஆயுரமவத திழணைக்்க்ளத்தின் 
மசழவ்கழ்ள விரிவாக்்கம ்சய்வதற்்கா்க ைற்றும 
ஆராய்ச்சி மூலிழ்கப பூங்காக்்கழ்ள உருவாக்்கல் ம்பான்ற 
்பணி்களுக்குப ்்பாருத்தைான ஏற்்பாடு்கழ்ள உள்வாஙகி 
ஆயுரமவத சடடத்ழத திருத்தம ்சய்வதற்்கா்க சு்காதார 
அழைச்சர, சைரபபித்த மயாசழனக்கு அழைச்சரழவ 
அஙகி்காரம வைஙகியுள்்ளது. 

03. புதிய சட்டத்மத தயொரிகக அங்கிகொரம் 
 குத்தழ்க அடிப்பழடயில் வைங்கப்படும 

வ்ளா்கங்களின் உடழைழய மீ்ளப ்்பற்றுக்்்காள்ளும 
(விமசட ஏற்்பாடு்கள்) சடடத்திற்குப ்பதிலா்க புதிய 
சடட்ைான்ழற விதிப்பதற்்கா்க சடடமூல்ைான்ழறத் 
தயாரிப்பதற்்கா்க 2021 ்சப்டம்பர ைாதம 27 ஆம தி்கதி 
இடம்்பற்ற அழைச்சரழவக் கூடடத்தில் அஙகி்காரம 
வைங்கப்படடுள்்ளது.

 அதற்்கழைய, சடடவழரஞரால் தயாரிக்்கப்படடுள்்ள 
சடடமூலத்திற்கு சடடைா அதி்பரின் ஒபபுதல் 
கிழடத்துள்்ளது. குறித்த சடடமூலத்ழத அரச 
வரத்தைானியில் ்வளியிடுவதற்கும பின்னர ்பாராளுைன்ற 
அஙகி்காரத்திற்்கா்க சைரபபிப்பதற்்கா்கவும நீதி, 
சிழறச்சாழல்கள் விவ்காரங்கள் ைற்றும அரசியலழைபபு 
ைறுசீரழைபபு அழைச்சர  சைரபபித்த மயாசழனக்கு 
அழைச்சரழவ அஙகி்காரம வைஙகியுள்்ளது. 

04.   ‘்தசிய ஜன சமை ்தசிய சசயலகத்மத' 
தொபித்தல் 

 இலஙழ்கயில் இதுவழர ்ழடமுழறயிலுள்்ள 
பிரதிநிதித்துவ ஜன்ாய்கக் ்கடடழைபபின் மூலம 
ைக்்களின் உணழையான பிரச்சிழன்கள் ம்பாதிய்ளவு 
விழித்துக் கூறப்படாழையால், இமமுழறழையில் ஆடசி 
ழையம ைற்றும ைக்்களுக்கும இழடயில் ்காணைப்படுகின்ற 
்தாடரபு்கள் விலகிச் ்சன்று ்்காணடிருப்பதால், 
்்காள்ழ்கத் தீரைானங்கழ்ள எடுக்கின்ற ்சயன்முழறயில் 
்்பாதுைக்்களின் ்கருத்து்களுக்கு ம்பாதுைான்ளவு 
்சவிைடுக்்காழையாலும, அது ்தாடர்பா்க சமூ்கத்தில் 
விைரசனங்களும உருவாகி வருகின்றழையாலும, குறித்த 
விைரசனங்களின் அடிப்பழடயில் சமூ்கத்தில் பிரதிநிதித்துவ 
ஜன்ாய்கத்திற்கு எதிரான ்கருத்து்கள், எதிரபபு்கள் 
உருவாகின்றழை ்கணடறியப்படடுள்்ளது.

 இந்நிழலழையில் கிராமிய ைடடத்தில் ்பஙம்கற்பு 
ஜன்ாய்கப ்பணபு்களுடன் இயஙகுகின்ற நிறுவனக் 
்கடடழைப்்பான்றில், அரச அலுவலர்களும ைற்றும ்்பாது 
ைக்்களும இழணைந்து கிராைத்திலுள்்ள பிரச்சிழன்கழ்ளக் 
்கலந்துழரயாடக் கூடிய, அபிவிருத்தி முன்னுரிழை்கழ்ளத் 
தீரைானிக்்கக் கூடிய ைற்றும கிராமிய ைக்்களுக்கு 
தீரைான்ைடுக்கின்ற ்சயன்முழறயில் ்பஙம்கற்்கக் கூடிய 
்பலமவாய்ந்த ்்பாறிமுழற்யான்று மதழவயாகும.

 அரச ்்காள்ழ்க வகுபபுக்்கா்க ைக்்களுக்கு தைது 
்கருத்து்கழ்ள முழனப்பா்க வைங்கக் கூடியதா்க 
இருக்கின்ற ைற்றும சமூ்கப ்பஙம்கற்புடன் குறித்த 
்்காள்ழ்க்கழ்ள ்ழடமுழறப்படுத்துவதற்கு இயலுைாகும 
வழ்கயிலான ஏற்்பாடு்கள் அடஙகிய ்்பாறிமுழறயின் 
மூலம அதி்காரி்கள்வாதம ைற்றும தன்னிச்ழசயான 
அரசியல்ையப்படுத்தல் மூலம நி்கைக்கூடிய 
்்பாதுைக்்கள் அழுத்தங்கழ்ள ்பயனுள்்ள வழ்கயிலும 
விழனத்திறனா்கவும தடுப்பதற்கு இயலுைாகும. 
அதற்்கழைய, அரச ்்காள்ழ்க வகுபபு ைற்றும குறித்த 
்்காள்ழ்கழய ்வற்றி்கரைா்க அைலாக்குவதற்்கா்க 
்்பாதுைக்்களின் ்பஙம்கற்புடன் ்்பற்றுக்்்காள்்ளக் கூடிய 
சுயாதீன நிறுவனக் ்கடடழைபபுடன் கூடிய நியாயைான 
சமூ்கத்திற்்கான மதசிய இயக்்கத்தின் தழலழையில் ‘ஜன 
சழ்ப முழறழை’ ்தாடர்பான ்்காள்ழ்கப ்பத்திர்ைான்று 
சைரபபிக்்கப்படடுள்்ளது.

 குறித்த ்்காள்ழ்கப்பத்திரத்தின் மூலம ்ாடடிலுள்்ள 
அழனத்து கிராை அலுவலர பிரிவு்கழ்ளயும 
உள்்ளடக்கியதா்க ‘கிராமிய ஜன சழ்ப’ நிறுவுவதற்கும, 
மதசிய ைடடத்தில் ‘மதசிய ஜன சழ்ப’ நிறுவுவதற்கும 
முன்்ைாழியப்படடுள்்ளது. குறித்த ்்காள்ழ்கப்பத்திரத்தின் 
மூலம முன்்ைாழியப்படடுள்்ள ‘ஜன சழ்ப 
முழறழை’ அரசானது அடிப்பழட ்்காள்ழ்கயா்க 
ஏற்றுக்்்காள்வதற்கும, ‘ஜன சழ்ப முழறழை’  நிறுவுவதற்்கா்க 
மதசிய ைடடத்தில் சுயாதீன ம்கந்திர நிறுவனைா்க ‘மதசிய 
ஜன சழ்ப ்சயல்கம’  தாபிப்பதற்கும ஜனாதி்பதி சைரபபித்த 
மயாசழனக்கு, அழைச்சரழவ அஙகி்காரம வைஙகியுள்்ளது. 

அமைச்சரமை 
முடிவுகள் சில...

ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்க தழலழையில் 
திங்கடகிைழை (17) ்ழட்்பற்ற வாராந்த அழைச்சரழவக் 
கூடடத்தில் எடுக்்கப்படட முடிவு்களில் சில...

ைரைஙகள் நிமைந்த 
ஜெயலலி்தா ைரணம் 

்சசி்கலகா உட்பட நகால்வர் குற்ற்வகாளி்கள்
ன்னாள் தமிை்க  
முதலழைச்சர 
்ஜயலலிதாவின் 
ைழறவில், சசி்கலா 
உட்பட 4 ம்பர 

குற்றவாளி்கள், என விசாரழணைக் 
குழுவின் அறிக்ழ்கயில் 
குறிபபிடப்படடுள்்ளது.

்ஜயலலிதாவின் ைரணைத்தில் 
சந்மத்கம இருப்பதா்கப  ்பலரும 
்தரிவித்த நிழலயில், 2017 ஆம 
ஆணடு ்சப்டம்பர 25 ஆம தி்கதி 
ஓய்வு்்பற்ற நீதி்பதி ஆறுமு்கசாமி 
தழலழையில் விசாரழணைக் குழு 
அழைக்்கப்படடது.

இந்நிழலயில், 5 ஆணடு்களுக்குப 

பின்னர  ்ஜயலலிதா ைரணைம 
்தாடர்பான விசாரழணை அறிக்ழ்க 
சடடபம்பரழவயில் ம்ற்ழறய தினம 
(18)  தாக்்கல் ்சய்யப்படடது. 

குறித்த அறிக்ழ்கயில் ‘சசி்கலா, 
ழவத்தியர ம்க.எஸ.சிவகுைார, 
சு்காதரத்துழற ்சயலா்ளர 
ராதாகிருஷணைன், சு்காதாரத்துழற 
அழைச்சர சி.விஜய்பாஸ்கர 
ஆகிமயார குற்றம ்சய்தவர்க்ளா்க 
முடிவு ்சய்யப்படடுள்்ளனர.  
அவர்கள் மீது விசாரழணை ்டத்த 
்பரிந்துழர ்சய்யப்படுகின்றது’ 
எனக் குறிபபிடப்படடுள்்ளது.  

மைலும, ்ஜயலலிதா 
ையக்்கைழடந்த நிழலயில் தான் 

ம்பாயஸ ்காரடனில் இருந்து 
ைருத்துவைழனக்கு ்்காணடு 
்சல்லப்படடுள்்ளார 
எனவும அவர 
ையக்்கைழடந்த பின்னர  
்டந்த நி்கழ்வு்கள் 
அழனத்தும இர்கசியைா்க 
ழவக்்கப்படடுள்்ளன 
எனவும குறித்த அறிக்ழ்கயில் 
்வௌிப்படுத்தப்படடுள்்ளது. 

அத்துடன், ்ஜயலலிதா இறந்த 
்ாள் ைற்றும  இறந்த ம்ரத்திலும 
முரண்பாடு உள்்ளது.  சாடசியங்கள் 
அடிப்பழடயில் ்ஜயலலிதா 
இறந்த ம்ரம 2016 டி்சம்பர 
4ஆம தி்கதி ்ண்ப்கல் 3 முதல் 3.30 

ைணி ஆகும. ஆனால் 5ஆம தி்கதி 
இரவு 11.30 ைணிக்கு  ்ஜயலலிதா 
இறந்தார என அபம்பாமலா 
ைருத்துவைழன அறிவித்திருந்தது. 
இதனால் ்ஜயலலிதாவின் ைரணைம 
அறிவிப்பதில் திடடமிடடு 
தாைதம ்சய்யப்படடதா என்ற 
ம்கள்வி எழுந்துள்்ளது எனவும 
சுடடிக்்காடடப்படடுள்்ளது. 
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x

உத்திரபிரமதசம, 
லக்மனா - ்காசிபூர 
ைாவடடங்கழ்ள இழணைக்கும 
பூரவாஞசல் வீதியில், ்கடந்த 
15 ஆம தி்கதி BMW ்கா்ரான்று 
்கனர்க வா்கன்ைான்றின் மீது 
மைாதி வி்பத்துக்குள்்ளானது. 

இக் ம்காரவி்பத்தில் ்காரில் 
்பயணித்த ்ான்கு  ம்பரும 
சம்பவ இடத்திமலமய  
உயிரிைந்தனர. இந்நிழலயில் 
இவவி்பத்து ஏற்்படுவதற்கு 
சில நிமிடங்களுக்கு முன்னர 
அவர்கள் ஃம்பஸபுக்கில் 
்பதிவிடட ‘ழலவ’ வீடிமயா 
தற்ம்பாது இழணையத்தில் 
ழவரலாகி வருகின்றது.  

ைருத்துவக் ்கல்லூரி 
ம்பராசிரியரான ஆனந்த் 
பிர்காஷ என்்பவமர அக் 
்காழரச் ்சலுத்தியுள்்ளார. 
அவருடன் அவரது ்ண்பர்கள்  
மூவர சுல்தான்பூரிலிருந்து 
புது்டல்லிழய ம்ாக்கிப  
்பயணித்துள்்ளனர. 

 இதன்ம்பாது ஒருவர, 
ஃம்பஸபுக்கில் ம்ரழலயில் 
வந்துள்்ளார. அதில் 100 
கிமலா மீற்றர மவ்கத்தில் 
்சன்றுக்்்காணடிருக்கும 

்காரின் மவ்கத்ழத பிர்காஷ 
அதி்கரிப்பதும, ஒரு 
்கடடத்தில் 220 கிமலா மீற்றர 
மவ்கத்ழத ்தாடடதும, 
அவரிடம, 300 கிமலா மீற்றர 
மவ்கத்தில் ்சல்லுைாறு 
ஒருவர கூறுவதும 
்பதிவாகியுள்்ளது.

அத்துடன் ைற்று்ைாரு 
்்பர “மவ்கத்ழத 
குழறக்குைாறும, ்ாம 
சா்கபம்பாகின்மறாம” 
என்று கூறுவதும அவழர 
்்பாருட்படுத்தாைல் 
பிர்காஷ ்காழர மவ்கைா்கச் 
்சலுத்துவதும 
்பதிவாகியுள்்ளது. 

இந்நிழலயில்,  குறித்த 
ஃம்பஸபுக் ம்ரழல 
நிறுத்தப்படட சிறிது 
ம்ரத்திமலமய, அக்்காரானது 
எதிமர வந்த ்கனர்க 
வா்கனத்தின் மீது மைாதி 
வி்பத்துக்குள்்ளாகியுள்்ளது. 

இதழனயடுத்து ்கனர்க 
வா்கனத்தின் சாரதி 
தபபிச்்சன்றுள்்ள நிழலயில், 
இது குறித்து ்்பாலிஸார 
தீவிர விசாரழணை்கழ்ள 
முன்்னடுத்து வருகின்றனர. 

“நாம் 
சாகப்பாகி்�ாம்” பாதிககபபட்டனர

நாயகளுக்குத் தடை

இ்றப்பதறகு முன் ‘லலவ்’உ
த்தி

ர 
பிர

்த
சம்

 

ைது
ம

ர
கொ

சி
யொ

ைத்

இனககலவரத்தில் இந்துத்  தமிழரக்ே சைரிதும்

அ்ைரிக்்காவில் 
சுடடுக்்்கால்லப்படட 

இந்திய வமசாவளி, சீக்கிய 
குடும்பத்ழத மசரந்த 4 
ம்பரின் இறுதிச்சடஙகில் 
ஏரா்ளைாமனார ்பஙம்கற்று 
்கணணீர அஞசலி 
்சலுத்தியுள்்ளனர. 

்கடந்த சில ்ாள்்களுக்கு 
முன்னர,  ்கலிம்பாரனியா 
ைாநிலத்தில் 8 ைாத குைந்ழத 
ைற்றும அவரது ்்பற்மறார 
உள்ளிடட 4 ம்பர ைரை 
்்பரால் துப்பாக்கி முழனயில் 

்கடத்தப்படடு சுடடு 
்்கால்லப்படடனர.

அவர்கள் நிறுவனத்தில் 
்பணியாற்றிய முன்னாள் 
ஊழியமர இந்தச் சம்பவத்தில் 
ஈடு்படடிருக்்கலாம எனக்  
கூறப்படுகிறது.

சுட்டுக்்கால்லபபட்ை 
இந்திய குடும்பம்  

அ
சை

ரிக
கொ

அ
சை

ரிக
கொ இராணுை வீரரகளு்டன் 

பிர்தைர தீபாைளி ஜகாண்டாட்டம் 
சிலிணைரகள் இ்லவசம்

கு
ஜ

ரொ
த்
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அ்ைரிக�ாமவச் 
்ேர்நத 100 வயதான 
்�ாவர்ட டெக�ர்  
என்பேவர் உலகி்ல்ய 

அதி� வயதான ைருத்துவர் 
என்்ற உல� ோதமனமயப 
பேமடெத்துள்ார். 

 அ்ைரிக�ாவின் 
ஓஹி்யா ைா�ாணத்தில், களீவ்லண்ட என்்ற 
ந�ரில் வசித்து வரும் இவர், �டெநத 75 வருடெங�்ா� 
ைருத்துவரா�ப பேணியாற்றி வருகின்்றார். 

 அத்துடென் �ாமலயில் 9 ைணியிலிருநது ைாமல 
6 ைணி வமர ்தாடெர்ச்சியா� ்நாயாளி�ளுககு 
சிகிச்மே அளித்துக ்�ாண்டிருககும் அவர், 
்�ா்ரானாத்  ்தாற்றுப பேரவலின் ்போதும்  
�ா்ணாளி வாயிலா� ைருத்துவ ்ேமவமய வழஙகி 
வநதார்.  

இநநிமலயில், “ஓய்வு என்பேது நீண்டெ 
ஆயுளுக�ான எதிரி என்று கூறும் அவர், ைருத்துவ 
தும்றயில் இருநது ஓய்வு ்பேறும் எண்ண்ை தனககு 
இல்மல” என்று ்தரிவித்துள்ார்.  

சீனா, 
தாய்லாநது, 
ஜபபோன்  ்போன்்ற 
ஒரு சில நாடு�ளில் 
பூச்சி�ம், 

ைனிதர்�ள உணவா� 
உட்�ாண்டு 
வருகின்்றனர். 

 இநநிமலயில், சிங�பபூரில் பூச்சி�ம் 
உணவா� உட்�ாள்வும், �ால்நமடெ தீவனைா� 
்�ாடுபபேதற்கும் அனுைதிபபேது ்தாடெர்போ� உணவு 
ைற்றும் �ால்நமடெ தீவனத் ்தாழிற்றும்றயிடெம் 
சிங�பபூர் அரசு அனுைதி ்�ாரியுள்து. 

இதற்கு அனுைதி கிமடெத்தால், வண்டு�ள, 
பூச்சி�ள, ்தனீக�ள, அநது பூச்சி�ள ்போன்்றவற்ம்ற 
ைனிதர்�ள உணவா� உட்�ாள் முடியும் எனத் 
்தரிவிக�பபேடடுள்து. 

இதுகுறித்து உணவுத்தும்ற ்ேய்தி ்தாடெர்போ்ர் 
கூறும�யில், “முழுமையான அறிவியல் பூர்வ 
ஆய்வு ்ைற்்�ாண்டெ பின்னர், சில குறிபபிடடெ 
பூச்சி இனங�ம் உணவா� உட்�ாள் 
அனுைதிக�லாம் என்று ைதிபபிடெபபேடடுள்து. 
்ைலும், அண்மைக�ாலைா� ைனிதர்�ள உணவா� 
உட்�ாள்வும், �ால்நமடெ தீவனத்துக�ா�வும் 
வணி� ரீதியா� பூச்சி பேண்மண�ம் 
உருவாககுவதற்கும் ஐ.நாவின் உணவு ைற்றும் 
்வ்ாண்மை பிரிவு  அதி�ாரி�ள   ஊககுவித்து 
வருகின்்றனர்” எனவும்  ்தரிவித்துள்ார்.

உலகின் மி�வும் 
விமல உயர்நத 
மி�ப்பேரிய 
மவரைான 

‘்�ால்டென் ்�னரி’ (Golden 
Canary) டுபோயில் �டெநத 17 ஆம் 
தி�தி ‘்ோத்மபேஸ’ நிறுவனம் 
நடெத்திய �ண்�ாடசியில் 
�ாடசிபபேடுத்தபபேடடெது.

 303.1 �ரட எமடெ ்�ாண்டெ 

இவமவரைானது, 1980 ஆம் 
ஆண்டு ்�ாங்�ா ஜனநாய�க 
குடியரசில் �ண்டுபிடிக�பபேடடெது 
எனவும், இதன் ைதிபபு சுைார் 15 
மில்லியன் அ்ைரிக� ்டொலர் 
எனவும் ்தரிவிக�பபேடடுள்து.

 இநநிமலயில்  டி்ேம்பேர் 
ைாதம்  7ஆம்  தி�தி இவமவரம் 
நியூ்யார்ககில் ஏலம் விடெபபேடும் 
எனத் ்தரிவிக�பபேடடுள்து.

மநஜீரியாவில் 
்வள்த்தில் சிககி 
உயிரிழந்தாரின் 
எண்ணிகம� 603 

ஆ� அதி�ரித்துள்து.
்ைற்கு ஆபிரிக� 

நாடொன மநஜீரியாவில் 
�டெநத சில நாள�்ா� �னைமழ ்பேய்து 
வருகின்்றது.

இதன்�ாரணைா� நாடடில் உள் 36 
ைா�ாணங�ளில், 33 ைா�ாணங�ள ்வள்த்தால் 
�டுமையா�ப  போதிக�பபேடடுள்ன.

குறிபபோ� இதுவமர இரண்டு இலடேம் ைக�ள  
வீடு�ம் இழநதுள்னர். அவர்�ளில் 82,000 ்பேர் 
நிவாரண மு�ாம்�ளில் தங� மவக�பபேடடுள்னர்.

இநநிமலயில் ்வள்த்தில் சிககி 
உயிரிழந்தாரின்  எண்ணிகம� 603 ஆ� 
உயர்வமடெநதுள்து.  பேலர் �ாணைற்்போயுள்னர் 
எனவும் அவர்�ம் மீடகும் பேணியில் மீடபுப 
பேமடெயினர் ்தாடெர்நது ஈடுபேடடு வருகின்்றனர் 
எனவும் ்தரிவிக�பபேடடுள்து. 

மநஜீரியா ஆண்டு ்தாறும் இது்போன்்ற 
்பேருைமழ ைற்றும் ்வள்த்மத ேநதிககும் 
என்்றாலும், �டெநத 10 ஆண்டு�ளில் இல்லாத 
அ்வுககு இநத ஆண்டு மி�வும்  ்ைாேைான 
போதிபபு ஏற்பேடடுள்தா� அநநாடடு ஊடெ�ங�ள 
்ேய்தி ்வளியிடடுள்ன. 

போகிஸதானில் 
�டெநத சில 
ைாதங�ளுககு 
முன்னர் 
எதிர்க�டசி�ள 

்�ாண்டு வநத 
நம்பிகம�யில்லா 
தீர்ைானத்தால்  
இம்ரான்�ான் 
தமலமையிலான ஆடசி  
�விழ்நதது. 

இமதயடுத்து போகிஸதானின் புதிய பிரதைரா� 
போகிஸதான் முஸலிம் லீக (நவாஸ) �டசி தமலவர் 
�ஷபோஸ ்ஷரீப பேதவி்யற்்றார்.

எனினும் தனது அரமே ்வளிநாடடு ேகதி 
ேதி ்ேய்து �விழ்த்து விடடெதா�வும், உடெ்ன 
்போதுத்்தர்தமல நடெத்த ்வண்டும் என்றும் 
இம்ரான்�ான் வலியுறுத்தி வநதார். 

அ்தேையம் இம்ரான் �ானின் �டசிமயச் 
்ேர்நத 131 ேடடெைன்்ற உறுபபினர்�ள ஏபரல் 
ைாதம் நாடொளுைன்்றத்தின் கீழ்ேமபேயிலிருநது 
இராஜினாைா ்ேய்தனர்.

இதமனயடுத்து குறித்த இடெங�ளுககு �டடெம் 
�டடெைா� ்தர்தல் நமடெ்பேற்று வருகின்்றது.

அநதவம�யில் எடடு ்தாகுதி�ளுககு நடெநத 
்தர்தலில், ஆறு இடெங�ம் இம்ரான் �ான் 
�டசியினர் ம�பபேற்றியுள்னர்.

இவ்வற்றியானது இம்ரான் �ானின்  �டசி 
மீதான  ைக�ளின்  ஆதரவு ்பேருகியிருபபேமத 
�ாடடுவதா� அமைநதுள்து. 

 இநநிமலயில், போகிஸதானில் விமரவில் 
்போதுத்்தர்தல் நடெத்தபபேடெ்வண்டும் 
எனவும்,  ்போதுத்்தர்தலுக�ான தி�திமய 
அரசு உடெனடியா� அறிவிக�ாவிடடொல், 
அரசுககு எதிரா� மி�ப ்பேரிய ்பேரணிமய 
நடெத்தவுள்தா�வும் அவர் எச்ேரித்துள்ார். 

பேல மில்லியன் ஆண்டு�ள பேமழமையான 
மடெ்னாேரின் எலும்புக கூ்டொன்று, போரிஸில் 
வரும் 20ஆம் தி�தி  ஏலத்தில்  விடெபபேடெவுள்து. 

2019ஆம் ஆண்டில் அ்ைரிக�ாவின் 
்�ா்லா்ர்டொவில் �ண்டுபிடிக�பபேடடெ 
குறித்த எலும்புக கூடு, தற்்போது பிரான்ஸின் 
போரிஸ ந�ரில்  உள் அருங�ாடசிய�த்தில் 
�ாடசிபபேடுத்தபபேடடுள்து. 

இநநிமலயில்,  சுைார் நான்கு இலடேம் 
யூ்ரா வமர இது ஏலம் ்போ� வாய்பபுள்தா�க  
கூ்றபபேடுகின்்றது.

பிரித்தானிய 
அரசு ேமீபேத்தில் 
்�ாண்டு வநத 
வரிககும்றபபு 
திடடெங�ம் 
முழுமையா� 
திரும்பே ்பேறுவதா� 
அநநாடடின் புதிய 
நிதி அமைச்ேர் 
்ஜர்மி �ன்ட 
்தரிவித்துள்ார். 

பிரித்தானியாவின் 
புதிய பிரதைரா� 
லிஸடெர்ஸ பேதவி வகித்து வருகின்்றார். இவர் �டெநத 
ைாதம் வரிக கும்றபபு�ம் ஆதரிககும் விதைா� சில 
திடடெங�ம் ்வளியிடடொர். 

குறிபபோ�, ்ேப்டெம்பேர் ைாதம் ்�ாண்டு வநத 
ேர்ச்மேககுரிய மினி வரவு ்ேலவு திடடெத்தில், 
நிறுவனங�ளுக�ான வரி உயர்வு ைற்றும் அதி� வருவாய் 
உள்வர்�ளுககு 45 ேதவிகித வரி உயர்வு ்போன்்றவற்ம்ற 
இரத்து ்ேய்வதா�த் ்தரிவித்திருநதார். 

இதன் �ாரணைா� பிரித்தானியாவின் ்போரு்ாதாரம் 
நிமல குமலநது ்போனது. குறிபபோ� ்டொலருககு 
நி�ரான  பேவுண்டின் ைதிபபு வரலாறு �ாணாத 
வீழ்ச்சிமய ேநதித்துள்து. 

இதற்கிமடெ்ய பிரதைரின் இநதத் திடடெத்திற்கு 
்ோநத �டசி எம்பிக�ள சிலர் அதிருபதி 
்தரிவித்துள்னர். இநநிமலயில் நாடடின் 
்போரு்ாதாரம் ்ைாேைான நிமலயில் இருககி்றது. 
இதமன பிரதைர் ைறுபேரிசீலமன ்ேய்ய ்வண்டும் என 
�ருத்து ்தரிவித்து பிரதைர் லிஸடெர்ஸககு ்நருக�டிமய 
ஏற்பேடுத்தியுள்ார்�ள. 

�	வ.சக்தி

கிழககு ைா�ாண 
போடெோமல�ளுககு இமடெ யிலான 
ைா�ாண ைடடெ விம்யாடடுப 
்போடடியில் முதலாம் இடெம் 
்பேற்்ற ைடடெக�்பபு பேடடிருபபு 
�ல்வி வலயத்துககு உடபேடடெ 
�ளுதாவம் ை�ா வித்தியாலய 
்தசிய போடெோமல ைாணவர்�ம் 
போராடடி ்�்ரவிககும் நி�ழ்வு 

�ல்லூரி முதல்வர் �.ேத்திய்ைா�ன் 
தமலமையில் நமடெ்பேற்்றது.

கிழககு ைா�ாண விம்யாடடுப 
்போடடி �நத்ாய் லீலா்ரத்தின 
விம்யாடடு மைதானத்தில் 
�டெநத 5 ஆம் தி�தி ்தாடெக�ம் 
10 ஆம் தி�தி வமர நமடெ 
்பேற்்றது. இதில் �ளுதாவம் 
ை�ாவித்தியாலய ்தசிய 
போடெோமல 123 புளளி�ம்ப 
்பேற்று ைா�ாணத்தில் முதலாவது 

இடெத்மத சுவீ�ரித்துக்�ாண்டெது.
இஙகு நமடெ்பேற்்ற 

விம்யாடடுப ்போடடி�ளில் 
15 தங�ப பேதக�ங�ள, 9 
்வளளிபபேதக�ங�ள, 8 
்வண்�லபபேதக�ங�ம் 
தனதாககிக்�ாண்டெதுடென், 
9 விம்யாடடு�ளில் 
புதிய ோதமன�ம்யும் 
நிமலநாடடியுள்து.

�	எஸ். கே. குமார்

நுவரெலியா யங்பேட்ஸ்  விளையாட்டுக் 
கழகத்தின் 47 வருடஙகள் பூர்திளய 
முன்னிட்டு ஏறபோடு ரெயயபபேட்ட எம் எஸ் 
லீ சுறறுக் கிண்ணத்துக்கான அணிக்கு ஏழு 
்பேர்ரகாணட காலபேந்ாட்ட ்போட்டிகள் ெனி,  
ஞாயிறு கிழளைகளில (15, 16) நுவரெலியா 
புதிய நகெ ைணடபே விளையாட்டு 
ளை்ானத்தில நளடரபேற்றன.
28 கழகஙகள் பேஙகுபேறறிய இந் 
்போட்டியில, ‘ென்்பேட்ஸ்’ அணி மு்லாம் 
இடத்ள்யும் ‘கல்வஸ்’ அணி இெணடாம் 
இடத்ள்யும் ரபேற்றது.
28 அணிகளும் ஏ, பீ என இெணடு 
பிரிவுகளில நடத்்பபேட்ட இப்போட்டியில ஏ 

பிரிவில மு்லாவது அளெயிறுப ்போட்டியில 
‘ென்்பேட்ஸ்’ அணியும் ‘யுளனரடட்’ 
அணியும் ்போட்டியிட்டு  3-0 என்்ற 
்கால எணணிக்ளகயில ென்்பேட்ஸ் அணி 
ரவறறிபரபேற்றது. 
பீ  பிரிவில அளெயிறுதிப்போட்டியில 
‘கல்வஸ்’ அணியும் ‘்நஸ்பி’ அணியும் 
்போட்டியிட்டு 1-0 என்்ற ்கால 
எணணிக்ளகயில ‘கல்வஸ்’ அணி 
ரவறறிரபேற்றது. இ்ன் அடிபபேளடயில 
இறுதிப்போட்டியில ென்்பேட்ஸூம் 
கல்வஸூம் ்போட்டியிட்டு 6- 1 என்்ற 
்கால எணணிக்ளகயில ென்்பேட்ஸ் 
அணி ரவறறிபரபேறறு, எம் எஸ் லீ  
கிண்ணத்ள்யும் 30 ஆயிெம் ரூபோய 
பே்ணபபேரிளெயும் ரபேறறுக்ரகாணடது. 

அவுஸதி்ரலியாவின் ஒருநாள 
ேர்வ்தேப ்போடடி�ளுக�ான (ODI) 
அணித்தமலவரா�வும் பேற் �மின்ஸ 
நியமிக�பபேடடுள்ார். 

ஏற்்�ன ்டெஸட 
்போடடி�ளுக�ான தமலவரா�வும் 
�மின்ஸ இருககின்்றார் என்பேது 
குறிபபிடெத்தக�து. 

அநதவம�யில் �மின்ஸின் 
நியைனத்்தாடு, ஒருநாள ேர்வ்தேப 
்போடடி�ளுக�ான அணித்தமலவரா� 
்டெவிட ்வார்னர் நியமிக�பபேடுவார் 
என்்ற எதிர்போர்பபு முடிவுககு 
வநதுள்து. 

எவவா்றாயினும் ஒவ்வாரு ஒருநாள 
ேர்வ்தேப ்போடடி�ளிலும் �மின்ஸ 
விம்யாடுவாரா என்பேது ேந்த�த்துக
கிடெைானதா�்வயுள்து. 

அவுஸதி்ரலியாவில் 
நமடெ்பேற்றுவரும் 
இருபேதுககு - 20 

உல�க கிண்ணத் ்தாடெரில், 
ஜீ்லாஙகில் ்நற்று நமடெ்பேற்்ற 
ஐ.அ. அமீர�த்துடெனான 
முதலாவது சுற்று குழு ஏ 
்போடடியில் இலஙம� 
்வன்்றது. 

இப்போடடியின் நாணயச் 
சுழற்சியில் ்வன்்ற ஐ.அ. 
அமீர�த்தின் அணித்தமலவர் 
சி.பி றிஸவான், தைதணி 
முதலில் �்த்தடுபபிலீடுபேடும் என 
அறிவித்தார். 

அநதவம�யில் முதலில் 
துடுப்பேடுத்தாடிய இலஙம�, குேல் 
்ைன்டிஸ, பேதும் நிஸ்ஸங�வின் 
மூலம் ்வ�ைான ஆரம்பேத்மதப 
்பேற்்ற்போதும் ்ைன்டிம்ஸ 
இழநதது. பின்னர் நிஸ்ஸங�, 
தனஞேய டி சில்வா ஆகி்யார் 
்வ�ைா� ஓடடெங�ம்ப ்பேற்்ற 
நிமலயில், டி சில்வா 33 (21) 
ஓடடெங�ளுடென் ஆடடெமிழநதார். 

இமதத் ்தாடெர்நது நிஸ்ஸங� 
்தாடெர்நதும் ஓடடெங�ம்ப 
்பேற்்ற்போதும், �ார்த்திக 
்ைய்யபபேனின் 15ஆவது ஓவரின் 
இறுதி மூன்று பேநது�ளில் �ட-
டரிக மும்றயில் போனு� ராஜபேக ஷ, 
ேரித் அ்ஸலங�, அணித்தமலவர் 
தசுன் ஷான� வரிமேயா� வீழ்நதனர். 

அடுத்து வநத வனிடு �்ஸரங�, 
ோமி� �ருணாரத்னவும் ஒற்ம்ற 
இலக� ஓடடெங�்்ாடு வீழ்நத 
நிமலயில், இறுதியா� 74 (60) 
ஓடடெங�்்ாடு நிஸ்ஸங�வும் விழ 
20 ஓவர்�ளில் 8 விக்�டடு�ம் 
இழநது 152 ஓடடெங�ம் இலஙம� 
்பேற்்றது. 

பேதிலுககு 153 ஓடடெங�ம் 
்வற்றியிலக�ா�க ்�ாண்டு 
துடுப்பேடுத்தாடிய ஐ.அ. அமீர�ம் 
ஆரம்பேத்திலிருந்த துஷைநத ேமீர 
(3), பிர்ைாத் ைதுஷன், ஷான�, 
�்ஸரங� (3), ை்�ஷ தீக ஷனவிடெம் 

(2) வரிமேயா� விக்�டடு�ம்ப 
பேறி்�ாடுத்து 17.1 ஓவர்�ளில் 
ே�ல விக்�டடு�ம்யும் இழநது 
73 ஓடடெங�ம்்ய ்பேற்று 79 
ஓடடெங�்ால் ்தால்வியமடெநதது. 

இப்போடடியின் நாய�னா� 
நிஸ்ஸங� ்தரிவானார். 

இநநிமலயில், ஜீ்லாஙகில் 
முன்னதா� நமடெ்பேற்்ற 

்நதர்லாநதுக்�திரான 
முதலாவது சுற்று குழு ஏ ் போடடியில் 
நமீபியாமவ ்நதர்லாநது ்வன்்றது. 

ஸ்�ார் விவரம்: 
நாணயச் சுழற்சி: நமீபியா
நமீபியா: 121/6 (20 ஓவ. ) 

(துடுபபோடடெம்: ஜான் பிமரலிஙக 
43 (48) ஓடடெங�ள. பேநதுவீச்சு: 
பேஸ டீ லீட 2/18 [3], ்போல் வான் 
மீக�ரன் 1/18 [4], டிம் பிறிஙகிள 1/15 
[3], ்�ாலின் அக�ர்ைன் 1/17 [3], 
்்றா்லஃப வான் டெர் ்ைர்வி 1/6 [1], 
பிரட கி்ா்ேன் 0/15 [3])

்நதர்லாநது: 122/5 (19.3 ஓவ. ) 
(துடுபபோடடெம்: விகரம்ஜிட சிங 39 
(31), ைகஸ ஓ’் டொட 35 (35), பேஸ 
டீ லீட ஆ.இ 30 (30) ஓடடெங�ள. 
பேநதுவீச்சு: ்ஜ.்ஜ. ஸமித் 2/24 [4], 
ஜான் பிமரலிங 1/16 [4], ்பேர்னார்ட 
ஸ்�ால்டஸ 1/21 [4], ்ஜர்�ார்ட 

எ்ரஸைஸ 0/13 [3], ஜான் நிக்�ால் 
்லாஃபடி-ஈடடென் 0/8 [1])

்போடடியின் நாய�ன்: பேஸ டீ 
லீட

இநநிமலயில், ்�ாபோர்டடில் 
இன்று �ாமல 9.30 ைணிககு 
நமடெ்பே்றவுள் குழு பி 
முதலாவது சுற்றுப ்போடடியில் 
அயர்லாநமத ஸ்�ாடலாநது 
எதிர்்�ாள்வுள்துடென், 
பிற்பே�ல் 1.30 ைணிககு 
நமடெ்பே்றவுள் ்போடடியில் 
்ைற்கிநதியத் தீவு�ம் சிம்போப்வ 

எதிர்்�ாள்வுள்து. 

இருபதுக்கு - 20 உலகக் கிண்ணம்: 

ஐ.அ. அமீரகத்ே 
வீழ்ததிய இலங்க

ொ்ளனயாைர்கள் ரகௌெவிபபு

அவுஸ்திரேலியாவின் 
ODI தலைவோகவும் 
கமின்ஸ்

‘சன்ரபேட்ஸ்’ அணி வவன்்றது 
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உலகின் வி்ல 
உயர்நே ்்வரம் 

ஏைத்துக்கு வநத 
லைர�ாசரின் எலும்புக்கூடு 

உலக ொ்ளன 
பேளடத்் ைருத்துவர் 

பூச்சிகலை உட்வகாளை 
மக்களுக்கு அேசு அனுமதி?

வவளைத்தால் 600 க்கும் 
ரமறபேட்ரைார் உயிரிழப்பு 

வேைாறு காணாத 
வீழ்ச்சிலய சநதிக்கும் 
பிரித்தானியா 

போகிஸ்தான் அேசுக்கு 
இம்ோன்கான் எச்சரிக்லக
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