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இவ்வாண்டு டிசெம்பர் 
இறுதி ்ரையில் நவாட்டுக்கு 
தேர்யவான நிலக்்கரி 
ர்கயிருப்பில் உள்ளேவா்கவும, 
அடுதே ஆண்டுக்்கவான நிலக்்கரி 
ஏப்ைல்  நடுப்்பகுதிக்குள  
இறக்குமதி செயய 
த்ண்டி்ரும என இலஙர்க 

ச்பவாதுப்்பயன்பவாட்டு 
ஆரைக்குழுவின 
ேரல்ர் ஜன்க ைதநவாயக்்க 
சேரிவிததுள்ளவார். அததுடன 
இவ்வாண்டில் மின 
்பவா்ரன 20 ெேவீேதேவால் 
குரற்ரடந்துள்ளது எனறவார்.  

ட்டில் ேறத்பவாது நிலவும மி்கதமவாெமவா்க ்வானிரல 
இனனும சில நவாள்களுக்கு நீடிக்குசமன ்வானிரல 
அ்ேவான நிரலயம எதிர்வு கூறியுள்ளது, இலஙர்கரய 
சூழவுள்ள ்பகுதி்களில், கீழ் ்ளிமண்டலததில் 

்ளிமண்டலத ே்ளம்பல்நிரல சேவாடர்ந்தும ்கவாைப்்படுகினறது எனறும 
அறிவிததுள்ளது. 

இேனவால், நவாட்டின ச்பரும்பவாலவான பிைதேெங்களில் மவாரலயில் அல்லது 
இைவில் மரழதயவா அல்லது இடியுடன கூடிய மரழதயவா ச்பயயக் கூடிய 
ெவாததியம ்கவாைப்்படு்ேவா்க  அறிவிததுள்ளது.

குறறவியல் நரடமுரறச் 
ெட்டததின 97 (1) பிரிவுக்கு 
அரமய ெட்டமவா அதி்பரின 
அனுமதியினறி ச்பவாலிஸ் 
அதி்கவாரி்களுக்கு எதிைவா்க 
நட்டிக்ர்க எடுக்்கக் கூடவாது 
எனறு சிதைஷட அைெ 
ெட்டதேைணி ஷமிந்ே விக்கிைம 

அறிவிதேரேயடுதது, 
அரழப்்பவாரைரய ்வா்பஸ் 
ச்பறுமவாறு ச்கவாழுமபு 
த்கவாட்ரட நீே்வான 
திலின ்கமத்க, தநறறு (01) 
உதேைவிட்டவார்.

�	பா.நிர�ாஸ்

நவாட்டின ்கடந்ே ்கவால 
ே்று்கர்ளத திருததி, நவாட்ரட 
ஸ்திைப்்படுததி, ‘சிஸ்டம தெஞரெ’ 
ஏற்படுதது்ரே விரும்பவாே்ர்்கத்ள 
இனரறய (02) த்பவாைவாட்டததில் 
்கலந்துச்கவாள்வார்்கள என 
சேரிவிக்கும அரமச்ெைர்யின 
இரைப் த்பச்ெவா்ளரும 
அரமச்ெருமவான மனுஷ 
நவாையக்்கவாை, நவாட்டில் நல்ல 
மவாறறங்கர்ள ஏற்படுதது்து 
ே்சறனறவால் இனரறய 

த்பவாைவாட்டம ெரியவானது எனறவார்.  
இனறு (02) முனசனடுக்்கப்்படும 

த்பவாைவாட்டம சேவாடர்பில் 
அரமச்ெைர்யில் 
உததிதயவா்கபூர்்மறற முரறயில் 
்கலந்துரையவாடப்்பட்டேவா்கவும 
அ்ர் தமலும சேரிவிதேவார்.

அைெவாங்க ே்க்ல் 
திரைக்்க்ளததில் தநறறு 
(01) நடதேப்்பட்ட ்வாைவாந்ே 
அரமச்ெைர் தீர்மவானங்கர்ள 
அறிவிக்கும ஊட்கவியலவா்ளர் 
ெந்திப்பில் அ்ர் தமற்கண்ட்வாறு 
சேரிவிதேவார்.

எரிச்பவாருள, எரி்வாயுவுக்்கவா்க 
்ரிரெ்களில் நினற்ர்்க்ளவா 
இனரறய த்பவாைவாட்டததில் 
்கலந்துச்கவாளகிறவார்்கள? 
இல்ரல எனறவால், நவாட்டில் 
்கடந்ே ்கவாலங்களில் 
அமல்்படுதேப்்பட்டிருந்ே 
மினச்ட்டு்க்ளவால் 
்பவாதிக்்கப்்பட்ட்ர்்க்ளவா? 
அததியவா்சிய ச்பவாருட்்களின 
விரல்கள குரற்ரடந்து 
்ரு்ரே ச்பவாறுததுக் ச்கவாள்ள 
முடியவாே்ர்்க்ளவா? 

�	பா.நிர�ாஸ்

அடக்குமுரறரய நிறுதே 
த்ண்டும; ்பயங்கை்வாேத 
ேரடச் ெட்டதரே உடனடியவா்க 
நீக்்க த்ண்டுசமன ்லியுறுததி 

ச்கவாழுமபில் இனறு (02) ்பவாரிய 
எதிர்ப்புப் த்பைணி ஏற்பவாடு 
செயயப்்பட்டுள்ளது. மருேவாரன 
எல்பிஸ்டன திரையருஙகுக்கு 
அருகில் இனறு பிற்ப்கல் 3 

மணிய்ளவில் ஆைம்பமவா்கவுள்ள இந்ே 
எதிர்ப்புப் த்பைணியவானது ச்கவாழுமபு, 
த்கவாட்ரட ையில் நிரலயம ்ரையில் 
செல்ல திட்டமிடப்்பட்டுள்ளது. 

�	பா.நிர�ாஸ்

்வா்கனங்கர்ள இறக்குமதி 
செயயுமத்பவாது விதிக்்கப்்படும 
செவாகுசு ்ரி்களில் திருதேங்கர்ள 
தமறச்கவாள்ள அைெவாங்கம 

நட்டிக்ர்க எடுததுள்ளேவா்க 
அரமச்ெைர் இரைப் 
த்பச்ெவா்ளரும அரமச்ெருமவான 
மனுஷ நவாையக்்கவாை 
சேரிவிதேவார். 

்கடுரமயவான 
நிதி சநருக்்கடிரய 
எதிர்ச்கவாண்டுள்ள ேமது 
நவாட்டுக்கு, ந்ம்பர் மவாே 
இறுதிக்குள சீனவாவில் இருந்து 
டீெல் சேவாகுதி ்ந்ேரடயும 
எனறு எதிர்்பவார்ப்்பேவா்க, 
மினெக்தி மறறும ்லுச்ெக்தி 
அரமச்ெர் ்கவாஞென விதஜதெ்கை, 
தநறறு (01) சேரிவிதேவார்.

இலஙர்கக்கு ஏதேனும 

ஆேைவு கிரடக்குமவா என்பது 
குறிதது அபுேவாபியில் 
நரடச்பறற ெர்்தேெ 
ச்பறதறவாலிய ்கண்்கவாட்சி 
மறறும மவாநவாட்டில் 
ஊட்கவியலவா்ளர்்கள எழுப்பிய 
த்களவி்களுக்கு ்பதிலளிக்கும 
த்பவாதே அரமச்ெர் 
தமறகுறிப்பிட் விடயதரேக் 
குறிப்பிட்டவார்.

சிறறுண்டிப் 
ச்பவாருட்்களின விரல்கள, 
தநறறு (01) நளளிைவு 
முேல் அமலுக்கு ்ரும 
்ர்கயில் 10 ரூ்பவாயவால் 
குரறக்்கப்்பட்டுள்ளேவா்க 
அகில இலஙர்க 
சிறறுண்டிச்ெவாரல 
உரிரமயவா்ளர்்கள ெங்க 

ேரல்ர் அதெல ெம்பத, 
தநறறு (01) சேரிவிதேவார்.

100 ரூ்பவாயவா்க விற்பரன 
செயயப்்பட்ட ்பவால் தேநீரின 
விரல மறறும 30 ரூ்பவாயவா்க 
விற்பரன செயயப்்பட்ட 
தேநீர் ஆகிய்றறின 
விரல்களில் மவாறறம 
இல்ரல எனறும அ்ர் 
சேரிவிதேவார்.

அரனதது ்பவாடெவாரல்களுக்கும தேர்யவான இஸ்லவாம 
்பவாடப் புதே்கங்கர்ள இம மவாேம 15 ஆம தி்கதிக்கு முனனர் 
ேற்கவாலி்கமவா்க ்ழஙகுமவாறு, ்கல்வி அரமச்ெர் சுசில் 
பிதைம ஜயந்ே்வால் அரமச்சு அதி்கவாரி்களுக்கு ்பணிப்புரை 
விடுக்்கப்்பட்டுள்ளேவா்க, அகில இலஙர்க மக்்கள ்கவாஙகிைஸ் 
ேரல்ரும ்பவாைவாளுமனற உறுப்பினருமவான ரிஷவாட் 
்பதியுதீன, தநறறு (01) சேரிவிதேவார்.

முனனவாள அரமச்ெர் 
தஜவானஸ்டன 
ச்பர்னவாண்தடவா 
உளளிட்ட மூ்ருக்கு 
எதிைவா்கத ேவாக்்கல் 
செயயப்்பட்ட மூனறு 
்ழக்கு்கள குறிதே ஆைம்ப 
ஆட்தெ்பரன்கள சேவாடர்்பவான 
எழுததுமூல ெமர்ப்்பைங்கர்ள 
ேவாக்்கல் செயயுமவாறு, இலஞெம 
அல்லது ஊழல் ்பறறிய 
ெவாததுேல்்கர்ளப் புலனவாயவு 
செயயும  ஆரைக்குழுவுக்கு 
ச்கவாழுமபு தமல் நீதிமனறம, 
தநறறு (01) உதேைவிட்டது.

தநறரறயதினம 
்ழக்கு விெவாைரை 
முனசனடுக்்கப்்பட்ட 
த்பவாது, பிைதி்வாதி்கள 
ெவார்பில் ஆஜைவான 
ஜனவாதி்பதி 
ெட்டதேைணி ்கலிங்க 

இந்திைதிஸ்்ஸ, ்ழக்கு்கர்ள 
நிைவா்கரிதது பிைதி்வாதி்கர்ள 
விடுவிக்குமவாறு த்கவாரிய 
ஆைம்ப ஆட்தெ்பரன்கள 
சேவாடர்்பவான எழுததுமூல 
ெமர்ப்்பைங்கர்ள நீதிமனறில் 
முனனிரலப்்படுததினவார்.

அநுைவாேபுைம, 
ச்கப்பிததிச்கவால்லவா், 
ைம்பச்கப்புச்் 
்பகுதியில் ஏற்பட்ட 
அரமதியினரமயின 
த்பவாது ச்பவாதுமக்்கள 
ேவாக்குேலில் 
்படு்கவாயரமரடந்ே 

ச்பவாலிஸ் ெவார்ஜனட் 
தநறறு (01) 
உயிரிழந்துள்ளவார் 
எனறு 
ச்கப்பிததிச்கவால்லவா் 
ேரலரமய்க 
ச்பவாலி்ஸவார் 
சேரிவிதேனர்.

இனததின, 
ெமூ்கததின, நவாட்டின 
ச்பவாது பிைச்சிரன்கள, 
ெ்வால்்கள, இலக்கு்கள 
சேவாடர்பில் மவாறு்பட்ட 
்கட்சி ேரல்ர்்கள 
ஒனறவா்க அமர்்து, 
த்பச்சு்கர்ள நடதது்து, 
முறத்பவாக்்கவான ்கலவாெவாைம. 
இதுேவான ச்பவாது தநவாக்கில் 
இரைந்து செயற்படு்து 
என்பேவாகும. ‘இரைந்து 

செயற்படு்து’ 
என்பது எப்த்பவாதும 
தேர்ேரல இலக்கு 
ர்தே செயற்பவாடு 
என்பது மட்டும ேவான 
எனற ெமபிைேவாயததில் 
இருந்து நவாம ச்ளிதய 
்ை த்ண்டும என 

ேமிழ் முறத்பவாக்குக் 
கூட்டணியின ேரல்ர் மதனவா 
்கதைென எம.பி சேரிவிதேவார்.

மரறந்ே ேரல்ர் 
தஜ.ஆர். சஜய்ர்ேன 
ேனது இ்ளரமக் 
்கவாலததிதலதய அைெ 
ேரல்ைவா்க நவாட்ரடப் 
ச்பவாறுப்த்பறறிருந்ேவால் 
இலஙர்க இனறு ்்ளமவான 

நவாடவாகி இருக்குசமனறும 
அ்ருக்கு அடுதே்படியவா்க 
அ்ரை ஒதே அைெ 
ேரல்ைவா்க இருப்்பேறகு 
ைணில் விக்கிைமசிங்க்வால் 
மட்டுதம முடியுசமனறும 
த்கவாட்தட வி்கவாரை 

பீடததின ்பதி்வா்ளர்  
ச்பல்ச்பவால வி்பஸ்ஸி 
தேைர் சேரிவிததுள்ளவார்.

�	பா.நிர�ாஸ்

ேமிழ் தேசிய 
கூட்டரமப்பின 
ஆதலவாெரனயின 
த்பரில், ்டக்கு 
்கடற்பகுதி 
முழு்ரேயும 
ேமிழ்நவாட்டு 
மீன்ர்்களுக்கு அைெவாங்கம 
்ழஙகியுள்ளேவா்க தமலர் 
இலஙர்க கூட்டணியின 
ேரல்ர் விமல் வீை்னெ 

சேரிவிதேவார். 
்டக்கு ்கடற 

்பகுதியில் மீனபிடி 
நட்டிக்ர்க்களில் 
ஈடு்படும சேனனிந்திய 
மீன்ர்்கர்ளக் 
ர்கது செயய 
த்ண்டவாசமன 

்கடற்பரட உளளிட்ட 
்பவாது்கவாப்புத ேைப்பினருக்கு 
அறிவுறுதேல் 
விடுக்்கப்்பட்டுள்ளேவா்கவும 
அ்ர்  சேரிவிதேவார். 

தமலர் இலஙர்க 
கூட்டணியின 
ேரலரமய்கததில் 
தநறறு (01) நரடச்பறற 
ஊட்கவியலவா்ளர் ெந்திப்பில் 
அ்ர் இேரன சேரிவிதேவார்.

்டக்கு ்கடற்பகுதிரய 
மீட்டுத ேருமவாறு ்ட ்பகுதி 
மீன்ர்்கள நீதிமனறததுக்கு 
செல்லும நிரல 
ஏற்பட்டுள்ளது.

மண்சரிவில்  வர�ாதிபர் உயிரிழப்பு
வடக்கில் தாழ்நிலங்களில் வவள்ளம் 
மருதமடு கு்ளம் வானபாய்கிறது 
நாட்ளாவி� ரீதியில் ்கடும் மழழ
6 மாவடடங்களுக்கு மண ்சரிவு அபா�ம்

சீறுகிறது 
இயற்கை

நவா

மின் பாவனை 20% குனைவு 

அழழப்பாழைழ� வாபஸ் 
வபறறது நீதிமனறம்

சட்டமா அதிபரின் அனுமதியின்றி 
ந்டவடிகனகை எடுககைககூ்டாது

இஸ்ாம் பா்டப் புத்தகைஙகைனை 
நவ. 15ககு முன் வழஙகைவும்
அழமச்சின அதி்காரி்களுக்கு ்கல்வி 
அழமச்்சர் பணிப்புழ�

நவம்பர் மா்த இறுதிககுள் 
சீைாவில் இருந்து டீசல்
அபுதாபி மாநாடடில் அழமச்்சர் அறிவிப்பு

ஜ�ோன்ஸ்டனுக்கு எதிரோன வழக்கில்

எழுததுமூ் சமர்ப்பணஙகைனை 
்தாககைல் சசய்யுமாறு உத்தரவு

“இனணந்து சசயறபடுவது 
த்தர்்தலின் இ்ககு அல்்”
த.மு.கூ தழலவர் மர�ா ்கரை்சன

கெப்பித்திகெோல்்ோவ பதற்றம்

வாகைை சசாகுசு வரிகைளில் திருத்தம்

வபல்வபால விபஸ்ஸி ரத�ர் வதரிவிப்பு

தே.ஆரின் வழியில் பயணிககும் ஒதர 
்தன்வர் ரணில்  

கூட்டமைப்பின ஆஜ்ோசமனயோல்
வ்டககு கை்டறபரப்பு ்தமிழகை மீைவர் வசமாைது
விமல் குறறச்்சாடடு; அ�்சாங்கம் மீது சீறிப் பாய்கிறார்

சிறறுண்டிகைளின் வின்கைள் குனைப்பு

ஒன்றினணயுமாறு 
சகை்ருககும் அனழப்பு  

கெோழும்பில் இனறு ஜபரணி

மாறைஙகைனை விரும்பா்தவர்கைதை பஙசகைடுப்பர் 
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P2

P2
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P2

சபாலிஸ சார்ேன்ட பலி: 
14 தபர் னகை்தாகிைர்

நகரப்பதிபபு
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வடக்கு, வடமத்திய, மத்திய, 
சப்ரகமுவ மற்றும் ஊவா 
மாகாணஙகளில் சில இடஙகளில் 100 
மில்லி மீற்்றருக்கும்  அதிகமான பலத்்த 
மழைவீழ்ச்சி எதிரபாரக்கபபடுவ்தாக 
அறிவிக்கபபட்டுள்ளது.

இடியுடன் கூடிய மழை 
பபய்யும் வவழ்ளகளில் 
அபபி்ரவ்தசஙகளில் ்தற்காலிகமாக 
பலத்்த காற்றும்வீசக்கூடும். மின்னல் 
்தாக்கஙகளினால் ஏற்படக்கூடிய 
பாதிபபுகழ்ள குழ்றத்துக்பகாள்ள 
வ்தழவயான முன்பனச்சரிக்ழக 
நடவடிக்ழககழ்ள எடுத்துக் 
பகாளளுமாறு பபாதுமக்கள 
அறிவுறுத்்தபபட்டுள்ளனர. 

இந்நிழலயில்,  முல்ழலத்தீவு 
மாவட்டத்தில் கடந்்த 3 
நாட்க்ளாக பபய்துவரும் மழைழய 
அடுத்து ஏற்பட்ட பவள்ளம் 
்தாழ்நில பி்ரவ்தசஙகளுக்குள 
புகுந்துபகாண்டுள்ளது.

சிலரின் வீடுகளுக்குளளும், 
புதுக்குடியிருபபு நகர பகுதியில் 
வணிக நிழலயஙகளுக்குளளும் 
பவள்ளநீர புகுந்துபகாண்டுள்ளது. 
ழகவவலி, மயில்குஞசன்குடியிருபபு, 
இ்ரழணபபாழல, ஆனந்்தபு்ரம் வபான்்ற 
்தாழ்நிலபபகுதிகள பவள்ளநீரினால் 
நி்ரம்பியுள்ளன.

மழைபவள்ளத்தினால் 
புதுக்குடியிருபபு பி்ரவ்தசத்துக்கு 
உட்பட்ட மரு்தமடு கு்ளம் 
நி்ரம்பியுள்ளது.14.5 அடி பகாள்ளவு 
பகாண்ட மரு்தமடு கு்ளம் நி்ரம்பி 
வான்பாய ப்தாடஙகியுள்ளது.   

பாண்டியன் பவளி வயல் நிலஙகள 
பவள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. களளியடி 
வயல் நிலஙகளும் பவள்ளத்தில் 
மூழ்கியுள்ளன வப்ராற்று நீர 
பாய்ந்வ்தாடுவ்தால் சுமார  1,000 
ஏக்கர வயல் நிலஙகள பவள்ளத்தில் 
மூழ்கியுள்ள்தாக விவசாயிகள 
ப்தரிவித்துள்ளாரகள. 

ஒரு மா்த பயி்ராக காணபபடும் 
நிழலயில் பவள்ளநீர மூன்று 
நாட்களுக்கு நிற்குமாக இருந்்தால் 
பயிரகள முற்்றாக அழிவழடயும் 
நிழல ஏற்பட்டுள்ள்தாகவும் 
ப்தரிவித்துள்ளாரகள.

புதுக்குடியிருபபு ப்ரந்்தன் வீதியில் 
வளளிபுனம் பகுதியில் வீதிவயா்ரமாக 
நின்்ற பாரிய புளியம்ரபமான்று சரிந்து 
வீதியின் குறுக்வக வீழ்ந்துள்ளது 
இந்்தம்ரத்திழன அகற்றும் 
நடவடிக்ழகயில் புதுக்குடியிருபபு 
பி்ரவ்தச சழப ஊழியரகள கன்ரக 
இயந்தி்ரம் பகாண்டு அகற்றி,   
வபாக்குவ்ரத்ழ்த சீரபசய்துள்ளாரகள.

 ப்தாடர மழையினால் 

மழலயகத்திலும் ஆஙகாஙவக 
பாதிபபுகள ஏற்பட்டுள்ளன. 

பண்டா்ரவழ்ள பபாலிஸ் 
பிரிவுக்குட்பட்ட காஹகல்ல அம்ப்ரவ 
பகுதியில்   மண்வமட்டுடன் கூடிய 
பகாஙகிரீட் கட்டடம் வீட்டின் மீது 
சரிந்து வீட்டின் ஒரு பகுதி இடிந்து 
விழுந்்ததில் ஆண்பணாருவர, வநற்று 
முன்தினம் (31) உயிரிைந்துள்ளார 
என்று பண்டா்ரவழ்ள பபாலிஸார 
ப்தரிவித்்தனர. 
டபிளயூ.எம். பெயவசக்ர (73 
வயது) என்பவவ்ர உயிரிைந்்தவர 
என்று அழடயா்ளம் 
காணபபட்டுள்ளதுடன்,  அவர ்தனது 
மழனவியுடன் வீட்டின் அழ்றயில் 
உ்றஙகிக் பகாண்டிருந்்த வவழ்ளயில் 
திடீப்ரன சுவர இடிந்து விழுந்துள்ளது. 
சம்பவத்தில் குறித்்த நபரின் மழனவி 
ப்தய்வாதீனமாக காயஙகளுடன் உயிர 
்தபபி, தியத்்தலாவ ழவத்தியசாழலயில் 
அனுமதிக்கபபட்டு ப்தாடரந்தும் 
சிகிச்ழசகழ்ள பபற்று வருகி்றார.

உயிரிைந்்தவரின் சடலம் தியத்்தலாவ 
பி்ரவ்தச ழவத்தியசாழலயில் 
ழவக்கபபட்டுள்ள்தாகவும், பிவ்ர்த 
பரிவசா்தழனகளின் பின் சடலம் 
உ்றவினரகளிடம் ஒபபழடக்கபபடும் 
என ழவத்தியசாழல வட்டா்ரஙகள 
ப்தரிவித்்தன.

இவ்தவவழ்ள, பதுழ்ள, வககாழல, 
மாத்்தழ்ற, பமான்ராகழல, நுவப்ரலியா 
மற்றும் இ்ரத்தினபுரி ஆகிய 06 
மாவட்டஙகளுக்கு விடுக்கபபட்ட 
மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்ழக 
நீடிக்கபபட்டுள்ள்தாக வ்தசிய கட்டட 
ஆ்ராய்ச்சி நிறுவகம் ப்தரிவித்துள்ளது.

குறித்்த மாவட்டஙகளில் வசிக்கும் 
மக்கள மண்சரிவு, மண்வமடு சரிந்து 
விழு்தல் மற்றும் கற்பாழ்ற சரிவு 
வபான்்ற அனரத்்தஙகள ப்தாடரபில் 
அவ்தானத்துடன் பசயற்படுமாறு 
வகட்டுக்பகாள்ளபபட்டுள்ளனர.

அவ்தவழ்ள, நாட்ழட அண்மித்்த 
பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள 
குழ்றந்்த வளிமண்டல குைபபம் 
கா்ரணமாக நாடு முழுவதும் 
கடும் மழை பபய்யக்கூடும் என்று 
வளிமண்டலவியல் திழணக்க்ளம் 
எதிரவு கூறியுள்ளது.

வமல், சப்ரகமுவ, மத்திய, வட வமல், 
ஊவா மற்றும் வட மாகாணத்தின் சில 
பகுதிகளில் 150 மில்லி மீற்்றருக்கும் 
அதிகமான பலத்்த மழை பபய்யக்கூடும் 
எனவும் ஏழனய இடஙகளில் 100 
மில்லி மீற்்றருக்கும் அதிகமான மழை 
பபய்யக்கூடும் எனவும் திழணக்க்ளம் 
எதிரவுகூறியுள்ளது.

எஸ்.கணேசன், சச.கீதாஞசன்

மூடியிருந்்த பாடசாழலகள 
மீ்ள தி்றக்கபபட்டு மாணவரகள 
பாடசாழலக்கு பசல்வ்தாலா 
இந்்த வபா்ராட்டம் 
முன்பனடுக்கபபடுகி்றது? பபப்ரவரி 
மா்தம் வழ்ரயில் விமானஙகளில் 
ஆசனஙகள இல்ழல. அந்்த்ளவு 
நாட்டுக்கு சுற்றுலாப பயணிகள 
வந்துக்பகாண்டிருக்கி்றாரகள. 
இவவா்றான நிழலயில் ப்தாடரந்து 

வபா்ராட்டஙகள முன்பனடுபபது 
நாடு வீழ்ந்திருந்்த நிழலயில் இருந்து 
முன்வனறி வருவ்தாலா? என்கி்ற 
பல்வவறு வகளவிகள  இருபப்தாகவும் 
அழமச்சர ப்தரிவித்்தார. 

நாட்ழட ஸ்தீ்ர நிழலக்குக் 
பகாண்டுவருவ்தற்காக வரி 
திருத்்தஙகழ்ள அ்ரசாஙகம் 
வமற்பகாளகி்றது. இவவா்றான 
நிழலயில் உயரநீதிமன்்ற 

நீதிய்ரசரகள சஙகமும் இ்தற்கு 
எதி்ராக உயரநீதிமன்்றத்தில் 
மனுழவ ்தாக்கல் பசய்துள்ளது. 
இந்்த மனு விசா்ரழணக்கு 
எடுத்துக்பகாள்ளபபடும்வபாது 
உயரநீதிமன்்ற நீதிய்ரசரகள 
சஙகத்தினர எவவாறு 
பசயற்படுவாரகள என்பது 
ப்தரியவில்ழல.

வமலும், சழமயல் 
எரிவாயு மற்றும் 
எரிபபாருட்களின் விழலகள 
குழ்றக்கபபட்டால், மதிய 
உணவுப பபாதியின் 
விழலழயயும் குழ்றக்க 
எதிரபாரத்துள்ளாகவும் 
குறிபபிட்டார.

பகாழும்பு 
பு்றக்வகாட்ழட பமாத்்த 
சந்ழ்தயில் பருபபு, 
வகாதுழமா உளளிட்ட 
சில அத்தியாவசியப 
பபாருட்களின் விழலகள 

குழ்றக்கபபட்டழ்த 
அடுத்வ்த விழலகழ்ளக் 
குழ்றபப்தற்கு 
தீரமானித்துள்ள்தாக சம்பத் 
கூறினார.

்தற்வபாது சந்ழ்தயில் 
வபாதுமான அ்ளவு 
வகாதுழம மா ழகருபபு 
உள்ள்தாகத் ப்தரிவித்்த 
அவர, அ்தன் கா்ரணமாக 
பாண் உளளிட்ட ஏழனய 
வபக்கரி உற்பத்திப 
பபாருட்களின் விழலகளும் 
குழ்றக்கபபட்ட்தாக 

ப்தரிவித்்தார.
இவ்தவவழ்ள, 450 

கி்ராம் நிழ்றயுழடய பாண் 
மற்றும் ஏழனய வபக்கரி 
பபாருட்களின் விழலகள, 
31ஆம் திகதி நளளி்ரவு 
மு்தல் அமுலுக்கு வரும் 
வழகயில் 10 ரூபாயால் 
குழ்றக்கபபடும் என 
அகில இலஙழக வபக்கரி 
உரிழமயா்ளர சஙகத்தின் 
்தழலவர என்.வக.ெயவர்தன 
அறிவித்திருந்்தழம 
குறிபபிடத்்தக்கது.

இ்தழனடுத்து, 
பி்ரதிவாதிகளின் 
சமரபபணஙகழ்ள ஏற்றுக் 
பகாண்ட நீதிமன்்றம், 
முழ்றபபாட்டா்ளர ்த்ரபபின் 
எழுத்துமூல சமரபபணஙகழ்ள 
எதிரவரும் டிபசம்பர மா்தம் 
9ஆம் திகதி நீதிமன்்றத்தில் 
சமரபபிக்குமாறு 
உத்்த்ரவிட்டது. 2011 ஆம் 
ஆண்டு மு்தல் 2014ஆம் 
ஆண்டு வழ்ரயான 
காலபபகுதியில், சப்தாச 

நிறுவனத்தின் ஊழியரகழ்ள 
அ்ரசியல் பசயற்பாடுகளுக்குப 
பயன்படுத்திய்தன் மூலம் 
அ்ரசுக்கு நஷடத்ழ்த 
ஏற்படுத்தினர என்்ற 
குற்்றச்சாட்டின் வபரில் 
மூவருக்கு எதி்ராக இலஞசம் 
அல்லது ஊைல் பற்றிய 
சாத்து்தல்கழ்ளப புலனாய்வு 
பசய்யும்  ஆழணக்குழுவினால் 
3 வைக்குகள ்தாக்கல் 
பசய்யபபட்டன.

முன்னாள ெனாதிபதி 
வெ.ஆர ெயவர்தனவின் 
இ்ரத்்த உ்றவின்ரான 
ெனாதிபதி ்ரணில் 
விக்்ரமசிஙகவுக்கு 
அ்தற்கான ஆளுழம 
இருபப்தாக 
சுட்டிக்காட்டிய 
வ்த்ரர, இத்்தழலவரகள 
அ்ரசியல் மூலம் எழ்தயும் 
சம்பாதிக்காமல், ்தமது 
பசாத்துக்கழ்ள கூட 
மக்களுக்காக தியாகம் 
பசய்துள்ளாரகள 
என்றும் கூறினார. 
சரியான ்தழலழமக்கு 
அன்று அஙகீகா்ரம் 
கிழடக்கா்த்தாவலவய 
இன்று நாடு 
இவவா்றானப்தாரு 

பநருக்கடிழய எதிரவநாக்க 
வவண்டியுள்ள்தாகவும் 
ப்தரிவித்்தார.

மழ்றந்்த முன்னாள 
ெனாதிபதி வெ ஆர.
ெயவர்தனவின் 26ஆவது 
நிழனவு தினத்ழ்த 
முன்னிட்டு, ெனாதிபதி 
்ரணில் விக்்ரமசிஙகவின் 
்தழலழமயில் பகாழும்பு 
07, வெ.ஆர.ெயவர்தன 
ழமயத்தில் வநற்று  (01) 
நழடபபற்்ற நிகழ்வில் 
விவேட அனுசாசன 

உழ்ர நிகழ்த்தியவபாவ்த  
பபல்பபால விபஸ்ஸி 
வ்த்ரர இவவாறு 
ப்தரிவித்்தார.

இலஙழகயின் 
மு்தலாவது நிழ்றவவற்று 
ெனாதிபதி வெ.  ஆர.
ெயவர்தனவின் 
சி்றபபுகழ்ள நிழனவுகூரும் 
நிகழ்வு ஒவவவார ஆண்டும் 
நடத்்தபபடுகி்றது.  
ெயவர்தன  ஆளும் 
கட்சியாக இருந்்தாலும் 
சரி, எதிரக்கட்சியாக 
இருந்்தாலும் சரி, அ்ரச 
்தழலவ்ராக இருந்்தாலும் 
சரி ஒவ்ர மாதிரியான 
மனி்தாபிமானம் நி்ரம்பிய 
்தழலவ்ராக பசயல்பட்டார 
என்்றார. 

்தமிழ்த் வ்தசியக் 
கூட்டழமபபின் 
ஆவலாசழனயின் 
வபரிவலவய ்தமிழ்நாட்டு 
மீனவரகள வடக்குக் கடற் 
பகுதிழய பகாளழ்ளயடிக்க 
இடமளிக்கபபட்டுள்ளது. 
இ்தனால் நாட்டின் 
இழ்றயான்ழம 
இல்லாதுவபாகும் என்்றார. 

இலஙழகயின் 
இழ்றயான்ழம 
நாட்டு மக்களிடவம 
காணபபடுகி்றது. 
ஆனால், நாட்டின் 
சுயாதீனத்ழ்த நாட்டின் 
பாதுகாபபுத் ்த்ரபபினவ்ர 
பாதுகாக்க வவண்டும். 

எனினும், வடக்குக் கடல்  
பகுதியில் கண்காணிபபுப 
பணிகழ்ள வமற்பகாள்ள 
வவண்டாபமன 
கடற் பழடயினருக்கு 
அறிவிக்கபபட்டுள்ளது. 
எமது நாட்டின் கடல் 
வ்ளத்ழ்த மற்ப்றாரு 
நாட்டின் மீனவரகள 
பகாளழ்ளயடிபப்தற்கு 
இடமளிக்கபபட்டு 
நாட்டின் சுயாதீனத்ழ்த 
அ்ரசாஙகம் 
இல்லாப்தாழிபப்தாகவும் 
கூறினார. 

நாடு பகாஞசம் 
பகாஞசமாக 
சுயாதீனத்ழ்த இைந்து 

வருகி்றது. பபாரு்ளா்தா்ர 
பநருக்கடிழய 
கா்ரணஙகாட்டி 
நாட்டின் சுயாதீனத்ழ்த 
இல்லாப்தாழித்து 
வருகி்றாரகள.  
ழகபயழுத்திட 
முடியாமல்வபான எம்.சி.சி 
ஒபபந்்தத்ழ்தயும் வவப்றாரு 
பபயரில் அ்ரசாஙகம் 
பகாண்டுவ்ரவுள்ளது. 
மக்களின் எதிரபபால் 
ழகவிடபபட்ட 
இந்தியாவுடனான 
எட்கா ஒபபந்்தத்ழ்தயும் 
அ்ரசாஙகம் 
ழகபயழுத்திடபவபாகி்றது 
என்்றார.

மின் பாவனை 20% குனைவு 

சட்டமா அதிபரின் அனுமதியின்றி 
ந்டவடிகனகை எடுககைக கூ்டாது

இஸ்ாம் பா்டப் புத்தகைஙகைனை 
நவ. 15ககு முன் வழஙகைவும்

நவம்பர் மா்த இறுதிககுள் 
சீைாவில் இருந்து டீசல்

எழுததுமூ் சமர்ப்பணஙகைனை 
்தாககைல் சசய்யுமாறு உத்தரவு

“இனணந்து சசயறபடுவது 
த்தர்்தலின் இ்ககு அல்்”

சபாலிஸ சார்்ஜன்ட பலி:  
14 தபர் னகை்தாகிைர்

த்ஜ.ஆரின் வழியில் பயணிககும் 
ஒதர ்தன்வர் ரணில்  

வ்டககு கை்டறபரப்பு ்தமிழகை மீைவர் வசமாைது

சிறறுண்டிகைளின் வின்கைள் குனைப்பு

ஒன்றினணயுமாறு 
சகை்ருககும் அனழப்பு  

மாறைஙகைனை விரும்பா்தவர்கைதை பஙசகைடுப்பர் 

சீறுகிறது இயற்கை

பி்ர்தான எதிரக்கட்சிக்ளான ஐக்கிய மக்கள சக்தி, ஸ்ரீலஙகா சு்தந்தி்ர கட்சி, முன்னிழல வசாசலிே கட்சி, 
பா்ராளுமன்்ற உறுபபினர டலஸ் அைகபபரும ்தழலழமயிலான கூட்டணியினர, பா்ராளுமன்்ற உறுபபினர 
சம்பக்க ்ரணவக்கவின் 43ஆவது பழடயணி, வகாட்டா வகாகம வபா்ராட்டக்கா்ரரகள, ப்தாழிற்சஙகத்தினர, சிவில் 
அழமபபுகள, ஊடக அழமபபுகள உளளிட்ட பலரும் இந்்த எதிரபபுப வப்ரணியில் கலந்துபகாள்ள உள்ளனர.

பபாது விடயஙகளில் 
ஒன்று வச்ர வவண்டும் என்்ற 
விடயத்தில், சிஙக்ள அ்ரசியல் 
கட்சிகள, அ்ரசியல்வாதிகள, 
சிஙக்ள மக்கள, ்தமிழ் 
வபசும் அ்ரசியல்வாதிகழ்ள 
விட, ்தமிழ், முஸ்லிம் 
கட்சிகழ்ளவிட கணிசமாக 
முற்வபாக்காக இருக்கி்றாரகள. 
நாமும் அந்்த முற்வபாக்கான 
கலாச்சா்ரத்ழ்த உளவாஙக 
வவண்டும். நமது கட்சிகளுக்கு 
பவளிவய பபரும்பான்ழம 
அ்ரசியல்வாதிகளுடனும் பபாது 
விடயஙகளில் ஒன்்றாய் அமரந்து 
உழ்ரயாட நாம் ்தயஙகுவதில்ழல 
என்்றார. 

தீபாவளி தினத்தில் காழலயில் 
எதி்ரணி ்தழலவருடனும், 
மாழலயில் நாட்டின் 
ெனாதிபதியுடனும் அமரந்து 
நமது மக்களின் விவகா்ரஙகழ்ள 
உழ்ரயாட  ்தமிழ் முற்வபாக்கு 
கூட்டணி ்தழலவருக்கு 
முடிகின்்றது என்்றால் 
அது கூட்டணிக்கு உரிய 

அஙகீகா்ரத்ழ்தவய காட்டுகி்றது 
என்்றார. 

்தமிழ் முற்வபாக்கு கூட்டணி 
இபவபாது, ஐக்கிய மக்கள 
கூட்டணிக்குள ஒரு பி்ர்தான 
பஙகாளி கட்சி. ஐக்கிய மக்கள 
கூட்டணிக்குள வவறு ்தமிழ் 
கட்சிகழ்ள உளவாஙகுவது, 
மற்றும் ்தமிழ் முற்வபாக்கு 
கூட்டணி, வ்தர்தல் வநாக்குகளில் 
ஏழனய ்தமிழ் கட்சிகளுடன் 
கூட்டு வசரவது, வ்தர்தல் 
கூட்டணிகள அழமபபது  
என்பவற்ழ்ற வ்தர்தல் 
வரும் வபாது நிச்சயமாக 
வபசலாம். நமது மக்களின் 
பி்ரதிநிதித்துவஙகழ்ள 
அதிகரிக்கலாம் என்்றார. 

இன்று வ்தர்தல் கூட்டணி 
பற்றி, இ.ப்தா.காவுடன்  நாம் 
வபசவில்ழல. அவ்தவவழ்ள 
ப்தன்னிலஙழக ்தமிழ் 
கட்சிகள ஒரு கூட்டணிக்குள 
வ்ரவவண்டும் என்று எவரும் 
எமக்கு அழுத்்தம் ்த்ரவும் 
இல்ழல. 

PAGE 1  njhlu;r;rpfs;; 

இந்்த ்தாக்கு்தல் சம்பவம் 
ப்தாடரபில் பபௌத்்த பிக்கு 
உளளிட்ட 14 வபர ழகது 
பசய்யபபட்டுள்ளனர என்றும் 
பபாலிஸார குறிபபிட்டனர.

பகபபித்திக்பகால்லாவ 
பகுதியில்  வநற்று முன்தினம் 
(31) மாழல காட்டு யாழன 
்தாக்கியதில் ்ரம்பபகபபுபவவ 
திட்டவகாவனவ பி்ரவ்தசத்தில் 
வசிக்கும் மூன்று பிளழ்ளகளின் 
்தந்ழ்தயான பி.குணசிஙக (வயது 
48) என்்ற விவசாயி உயிரிைந்்தார. 
இந்்த சம்பவத்துக்கு எதிரபபு 
ப்தரிவித்தும் யாழனப 
பி்ரச்சிழனழயத் தீரக்குமாறும் 
வலியுறுத்தி பபௌத்்த 
பிக்கு உள்ளடஙகலாக 
100க்கும் வமற்பட்ட பி்ரவ்தச 
வாசிகள ்ரம்பபகபபுபவவ 
பகுதியில் வீதிழய மறித்து 
ஆரபபாட்டத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்்தனர.

குறித்்த ்தகவல் 
கிழடக்கபபபற்்றழ்தத் 
ப்தாடரந்து, சம்பவ 
இடத்துக்குச் பசன்்ற 
இ்தழனயடுத்து,  நிழலழமழய 
கட்டுபபாட்டுக்குள 

பகாண்டுவருவ்தற்காகவும் 
்தாக்கு்தலுக்கு இலக்காகிய 
பபாலிஸ் அதிகாரிழய 
மீட்ப்தற்காகவும் வாழன 
வநாக்கி பபாலிஸார 
துபபாக்கிப பி்ரவயாகம் 
வமற்பகாண்டுள்ளனர.

இந்்த சம்பவத்தில், 
வாரியபபால பி்ரவ்தசத்ழ்தச் 
வசரந்்த இ்ரண்டு பிளழ்ளகளின் 
்தந்ழ்த ஏ.பி.சுனில் (வயது 
54) என்்ற பபாலிஸ் 
சாரென் காயமழடந்து, 
பகபபித்திக்பகால்லாவ 
ழவத்தியசாழலயில் 
அனுமதிக்கபபட்டு, வமலதிக 
சிகிச்ழசகளுக்காக அனு்ரா்தபு்ரம் 
ழவத்தியசாழலக்கும் பின்னர 
ம்தவாச்சி ழவத்தியசாழலக்கும் 
மாற்்றபபட்ட 
நிழலயில்  இவவாறு 
உயிரிைந்துள்ளார.

உயிரிைந்்த பபாலிஸ் 
சாரெனின் சடலம் ம்தவாச்சி 
ழவத்தியசாழலயின் 
பிவ்ர்த அழ்றயில் 
ழவக்கபபட்டுள்ள்தாக பபாலிஸ் 
ஊடகப வபச்சா்ளர அலுவலகம் 
ப்தரிவித்்தது.

காலி முகத்திடலுக்கு 
அருகில் கடந்்த ஒக்வடாபர 
10ஆம் திகதி  நழடபபற்்ற 
அழமதிப வபா்ராட்டத்ழ்த 
்தடுத்்த குற்்றச்சாட்டின் 
வபரில், சிவ்ரஷட பபாலிஸ் 
அத்தியட்சகர ப்ராோன் 
டயஸ் மற்றும் உ்தவிப 
பபாலிஸ் அத்தியட்சகர 
நளின் தில்ருக் ஆகிவயாருக்கு 
பி்றபபிக்கபபட்ட 
அழைபபாழணவய பகாழும்பு 
வகாட்ழட நீ்தவான் 
நீதிமன்்றத்்தால் வாபஸ் 
பப்றபபட்டது.

கடந்்த 10ஆம் திகதி 
இடம்பபற்்ற சம்பவம் 
குறித்து, குற்்றவியல் 
நழடமுழ்றச் சட்டத்துக்கு 
அழமய ஊடகவியலா்ளர 
்தரிந்து ெயவர்தனவினால் 

்தாக்கல் பசய்யபபட்ட 
்தனிபபட்ட முழ்றபபாட்டின் 
அடிபபழடயில், வமற்குறித்்த 
இ்ரண்டு உயர பபாலிஸ் 
உத்திவயாகத்்தரகழ்ளயும் 
நவம்பர 8 ஆம் திகதி 
நீதிமன்்றத்தில் ஆெ்ராகுமாறு 
அழைபபாழண 
பி்றபபிக்கபபட்டது.

இந்நிழலயில், 
வநற்ழ்றயதினம் (01) நகரத்்தல் 
பத்தி்ரத்ழ்த ்தாக்கல் பசய்து 
ஆெ்ராகிய சிவ்ரஷட அ்ரச 
சட்டத்்த்ரணி, உண்ழமகழ்ள 
்தவ்றாக சித்்தரித்து 
உத்்த்ரவு பப்றபபட்ட்தால், 
இ்ரண்டு சிவ்ரஷட 
பபாலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு 
எதி்ராக விடுக்கபபட்ட 
அழைபபாழணழய 
மீ்ளபபபறுமாறு வகாரினார.

2023 ெனவரி வழ்ரயில் 
நா்ளாந்்தம் இ்ரண்டு மணிவந்ர 
மின் பவட்வட இடம்பபறும். 
அடுத்்த ஆண்டுக்கான  
நிலக்கரிழய இ்றக்குமதி பசய்ய 
600 மில்லியன் அபமரிக்க 
படாலர வ்தழவபபடுகின்்றது 
என்்றார. இ்தற்கு வமலதிகமாக 
முற்பணம் பசலுத்்தவும் 

பணம் வ்தழவபபடுகின்்றது. 
இபவபாது வழ்ரயில் ஐந்து 
கபபல்களுக்கான பணம் 
பசலுத்்தபபட்டுள்ள்தாகவும், 
ஏழனய 33 கபபல்களுக்கான 
பணம் பசலுத்்த 
வவண்டியுள்ள்தாகவும் அவர 
ப்தரிவித்்தார. 

வமலும், எதிரகாலத்தில் 
பாடப புத்்தகத்தில் 
வமற்பகாள்ளபபடுகின்்ற 
எந்்தபவாரு திருத்்தஙகள 
ப்தாடரபிலும் அகில 
இலஙழக ெம்இய்யத்துல் 
உலமாவினுழடய 
ஆவலாசழனகழ்ளப 
பபற்றுக்பகாளளுமாறும் 
அழமச்சர பணிபபுழ்ர 
விடுத்துள்ளார.

பாடசாழல 

மாணவரகளுக்கான இஸ்லாம் 
பாடப புத்்தகத்திழன 
மீள விநிவயாகம் பசய்்தல் 
ப்தாடரபில், நீதிக்கான 
மய்யத்தின் ்தழலவர 
சட்டத்்த்ரணி ேஹ்பி எச்.
இஸ்மாயில் ்தழலழமயிலான 
குழுவினர, பல அ்ரசியல் 
பி்ரமுகரகளுடன் 
ப்தாடரச்சியாக சந்திபபுக்கழ்ள 
வமற்பகாண்டு வருகின்்றனர.

அ்ரசாஙகஙகளும் ்தனியார 
துழ்றகளும் ்தஙக்ளது 
குழ்றக்கபபட்ட காபன் மற்றும் 
நிக்ர-பூஜ்ஜிய உத்திகழ்ள 
எவவாறு மறுபரிசீலழன 
பசய்ய வவண்டும் என்பழ்த 
கலந்துழ்ரயாட அபு்தாபி 
மாநாட்டில் அழமச்சரகள 
ஒன்றுகூடியுள்ளனர.

வொரஜியா, துருக்கி, 
ருவமனியா ஆகிய நாடுகளின் 
துழ்றசார அழமச்சரகளின் 
குழுவில் அழமச்சர காஞசனவும் 
இடம்பபற்றுள்ளார.

உலக்ளாவிய எண்பணய் 
நிறுவனஙகளின் நிரவாகிகள 

மற்றும் வ்தசிய எண்பணய் 
நிறுவனஙகளின் ்தழலவரகளும் 
குறித்்த மாநாட்டுக்கு விெயம் 
பசய்துள்ளனர.

உலக்ளாவிய 
ப்தாழிற்றுழ்றயின் 
உட்கட்டழமபபில் 
பல ஆண்டுக்ளாக 
குழ்றந்்த மு்தலீட்டால் 
அதிகரித்துள்ள மற்றும் 
புவிசார அ்ரசியல் கா்ரணமாக 
இந்்த ஆண்டு அதிகரித்்த 
எரிசக்தி பநருக்கடிக்கான 
்தஙகளுழடய பதில் குறித்து 
கலந்துழ்ரயாடவுள்ளனர.

ஆளும கட்சியாக 
இருநதாலும சரி, 
எதிர்்ககட்சியாக 

இருநதாலும சரி,  
ைனிதாபிைானம நிரமபிய 
தமைவராக சசயல்பட்்ார்

செய்தி
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லிஸ்  
துப்பாக்கிச் 

சூட்டுக்கு ்பாடசபாலை மபாணவன் 
இைக்்பான சம்வத்துக்கு 
எதிரபா்க் ்டுலமயபான எதிரபல் 
தெரிவித்து இைஙல் ஆசிரியர 
சசலவ சங்ம, ்பாது்பாபபு 
அலமச்சரும ஜனபாதி்தியுமபான 
ரணில் விக்கிரமசிங்வுக்கு  
்டிெம அனுபபி லவத்துள்ளெபா் 
இைஙல் ஆசிரியர சசலவ 
சங்த்தின் செசிய அலமப்பா்ளர 
சுநெரலிங்ம பிரதீப  
தெரிவித்துள்ளபார.

த்பாலிஸபார சமறத்பாணட 
துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்வத்ெபால், 
மபாத்ெலை ம்பாலிங வட 
வித்தியபாையத்தில் 10 ஆம 
ெரத்தில் ்ல்வி ்றகின்ை ஹரிஸ் 
ஹஸங் செஸபான் (வயது 15) 
என்ை மபாணவனுலடய ெலையில் 
்டுலமயபான ்பாயம ஏற்ட்டலம 
சம்நெமபா், இைஙல் 
ஆசிரிய சசலவ சங்மபானது 
அெறகு எதிரபா்க் ்டுலமயபான 

எதிரபல்த் தெரிவிப்செபாடு,  
அெறகு எதிரபா் ்டுலமயபான 
சட்ட நடவடிக்ல்லயயும 
முன்தனடுக்குமபாறு வலியுறுத்தி 
நிறகின் ைது.

விசசடமபா் இைஙல் 
த்பாலிஸபார இதுவலரயில் 
சமறத்பாணடுள்ள சூட்டுச் 
சம்வங்்ளபால் ஏரபா்ளமபான மனிெ 
உயிர்ள ்றிக்்ப்ட்டுள்ளசெபாடு 
அணலமயில் இவவபாைபான 
சூட்டுச் சம்வத்ெபால் 
்ஸ்ஸில் ்யணம தசய்து 
த்பாணடிருநெ ்ல்்லைக்்ழ் 
மபாணவதரபாருவனினதும 
உயிர ்றிக்்ப்ட்டலெயும 
எடுத்துக்்பாட்ட முடியும. 
அவவபாசை ெங்ளுலடய 
உரிலம்ளுக்்பா் 
ச்பாரபாட்டங்ல்ள சமறத்பாணட 
்ல்்லைக்்ழ் மபாணவர்ளின் 
எதிரபபு ச்பாரபாட்டத்துக்கு 
அநீதியபான முலையில் 
ெபாக்குெலை சமறத்பாணடு, 
அவர்ல்ள ல்து தசய்து, 

ெடுபபுக் ்பாவலில் லவக்கும 
தசயற்பாடு்ல்ள சமறத்பாணட 
இைஙல் த்பாலிஸபார 
இதுவலரயில் நபாட்டின் த்பாது 
மக்்ளின் ்பாது்பாபபுக்்பான 
சட்டத்லெத் துஷ்பிரசயபா்ம 
தசய்து ெங்ளுலடய பிரெபான 
த்பாறுபபில் இருநது விைகி 
நிறகின்ைனர.

நபாட்டின் சட்டம மறறும 
நிறுவனங்ளின் குறுகிய 
சநபாக்்ங்ளுக்கு இடமளிக்்பாமல் 
முெலில் இைஙல் த்பாலிஸபார 
த்பாதுமக்்ளுக்குப ்பாது்பாபபு 
கிலடப்ெலன உறுதிப்டுத்ெ 
நடவடிக்ல் சமறத்பாளளுமபாறு 
எமது சங்ம த்பாறுபபுடன் 
ச்ட்டுக் த்பாணடுள்ளெபா் 
்டிெத்தில் குறிபபிடப்ட்டுள்ளது. 

சமலும ்டிெத்தின் பிரதியிலன 
்பாது்பாபபுச் தசயைபா்ளருக்கும 
த்பாலிஸ்மபா அதி்ருக்கும 
அனுபபி லவத்துள்ளெபா் 
சங்த்தின் செசிய அலமப்பா்ளர 
பிரதீப தெரிவித்ெபார.

கடுமையான ெட்ட 
ந்டவடிகமக அவசியம் 
ஜனாதிபதிக்கு இலங்கை ஆசிரியர் சே்ை ேஙகைம் கைடிதம் 

்பாரபாளுமன்ைத்லெப 
்பாரலவயிடுவெற்பா் சநறறு  (01) வருல் 
ெநெ மபாத்ெலை சுஜபாெபா வித்தியபாைய 
மபாணவ மபாணவியருக்கு  ச்பாநபாய்லரச் 
சநதிக்கும வபாய்பபுக் கிலடத்ெது. இநெ 
மபாணவர்ள  ச்பாநபாய்ருடன் சிசந்பூரவ 
்ைநதுலரயபாடலில் ்ைநது த்பாணடு 
தெளிவு்டுத்ெல்்ல்ளயும த்றறுக் 
த்பாணடனர.

்பாரபாளுமன்ை அமரவு்ள நலடத்றும 
தினங்ளில் ்பாரபாளுமன்ைத்லெப 
்பாரலவயிடுவெறகும ்பாரபாளுமன்ை 
விவபாெங்ல்ளப ்பாரலவயிடுவெறகும 
்பாடசபாலை மபாணவர்ளுக்கு 
வபாய்பபு்ல்ள வழஙகுவது தெபாடரபில் 
்பாரபாளுமன்ை அலுவல்்ள ்றறிய 
குழுவில் அனுமதி வழங்ப்ட்டிருநெது. 
இெற்லமய ்பாரபாளுமன்ைத்தில் 
உள்ள த்பாதுமக்்ள ்ைரியிலிருநது 
்பாரபாளுமன்ை விவபாெங்ல்ளப 
்பாரலவயிடப ்பாடசபாலை 
மபாணவர்ளுக்கு வபாய்பபுக் 
கிலடத்துள்ளது. எனசவ, ்பாடசபாலை 
அதி்பாரி்ள ெமது விணணப்த்லெ 
்லடக்்ைசசவிெருக்குக் ்டிெம மூைம, 
தெபாலைந்ல் மூைம (0112777473/ 
0112777335) அல்ைது WWW.parliament.lk 
என்ை இலணயவழியூடபா்ச் சமரபபிக்் 
முடியும.

பாராளுமன்றத்தைப் 
பார்வையிடவைநதை
பாடசாலை மாணவர்கள்  
சபாநாய்கலைச் சந்தித்தனர

�	பா.நிச�ாஸ்

்பாரபாளுமன்ை 
உறுபபினர்ளின் ் பாபபுறுதித் 
தெபால்லய நபாட்டின் 
ெறச்பாலெய சூழ்நிலைலயக் 
்ருத்திறத்பாணடு 
அதி்ரிக்்க்கூடபாதென 
அலமச்சரலவயின் இலணப 
ச்ச்சபா்ளரும அலமச்சருமபான 
மனுஷ நபாணயக்்பார 
தெரிவித்ெபார. 

அலமச்சரலவ 
தீரமபானங்ல்ள அறிவிக்கும 
வபாரபாநெ ஊட்வியைபா்ளர 
சநதிபபில் ்ைநதுத்பாணடு 
ஊட்வியைபா்ளரின் 
ச்ளவிக்குப 
்திைளிக்குமச்பாசெ 
அவர சமற்ணடவபாறு 
தெரிவித்ெபார. லவத்திய 
சிகிச்லச்ல்ளப 
த்றறுக்த்பாள்ள 
்பாரபாளுமன்ை 
உறுபபினர்ளுக்கு ெறச்பாது 
2 இைட்ச  ரூ்பாய் வலரயில் 

்பாபபுறுதி வழங்ப்டுகிைது. 
இக்்பாபபுறுதி தெபால்லய 
அதி்ரிப்ெறச் ச்பாநபாய்ர 
சயபாசலன முன்லவத்துள்ளபார 
என்று நிலனக்கிசைன்.

எவவபாைபாயினும 
நபாட்டின் ெறச்பாலெய 
சூழ்நிலையில் ்பாரபாளுமன்ை 
உறுபபினர்ளுக்கு 
வழங்ப்டும 
்பாபபுறுதி தெபால்லய 
அதி்ரிக்்க்கூடபாது என்்செ 
எனது ெனிப்ட்ட ்ருத்து. 

அரசபாங்ம என்கிை 
ரீதியில், இது தெபாடரபில் 
இறுதித் தீரமபானங்ள 
எட்டப்டவில்லை.  
இநெ விடயம சயபாசலன 
மட்டத்திசைசய இருக்கிைது. 
்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர்ள, 
ஊட்வியைபா்ளர்ள 
மட்டுல்ைபாது நபாட்டிலுள்ள 
அலனத்து மக்்ல்ளயும 
்பாது்பாப்ெற்பான 
்பாபபுறுதி அவசியம எனவும 
தெரிவித்ெபார.

�	பா.நிச�ாஸ்

ஸ்ரீ ைங்ன் விமபான 
சசலவ நிறுவனத்லெ 
விலரவபா் முழுலமயபா் 
மறுசீரலமக்் சவணடும 
என்கிை நிலைப்பாட்டிசைசய 
முழு அலமச்சரலவயும 
இருப்ெபா்  அலமச்சரலவ 
இலணப ச்ச்சபா்ளரும 
அலமச்சருமபான மனுஷ 
நபாணயக்்பார தெரிவித்ெபார. 

ெ்வல் திலணக்்்ளத்தில் 
சநறறு (01) நலடத்றை 
வபாரபாநெ அலமச்சரலவ 
தீரமபானங்ல்ள அறிவிக்கும 
ஊட்வியைபா்ளர 
சநதிபபில் ்ைநதுத்பாணடு 
ஊட்வியைபா்ளரின் 
ச்ளவிக்குப ்திைளித்து 

உலரயபாறறுமச்பாது 
அவர  சமற்ணடவபாறு 
தெரிவித்ெபார.

ஸ்ரீ ைங்ன் விமபான 
சசலவ நிறுவனத்லெ 
மறுசீரலமக்் சவணடுதமன 
துலைமு்ங்ள, ்ப்ல்துலை 
மறறும விமபான சசலவ்ள 
அலமச்சர அலமச்சரலவக்கு 
சயபாசலன ஒன்லை 
முன்லவத்துள்ளபார.

இென்்டி, ஸ்ரீ ைங்ன் 
விமபான சசலவ நிறுவனத்லெ 
மட்டுமல்ைபாது அெனுடன் 
தெபாடரபுலடய அலனத்து 
நிறுவனங்ல்ளயும 
மறுசீரலமக்் 
சவணடுதமன்சை சயபாசலன 
முன்லவக்்ப்ட்டுள்ளது 
என்ைபார.

பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்களின 
்காப்புறுதிலய அதி்கரிக்கககூடாது

ஸ்ரீ ைங்கன விமான  சசலவலய 
மறுசீைலமக்க சவண்டும் 
அ�ோஙகைத்தின் நி்லபபாடு அதுசை

�	பா.நிச�ாஸ்

நபாடு முழுவதிலும உணவுப பிரச்சிலன 
இருக்கிைச்பாதிலும இலை, குலழ்ல்ள 
உணணும நிலைக்கு மக்்ள இன்னும 
வரவில்லை. அநெ நிலைக்கு நபாட்லட 
த்பாணடுச் தசல்ைவும மபாட்சடபாம என 
அலமச்சரலவ இலணப ச்ச்சபா்ளரும 
அலமச்சருமபான மனுஷ நபாணயக்்பார 
தெரிவித்ெபார. 

நபாடு முழுவதிலும உணவுப 
பிரச்சிலன இருக்கிைது. அெலன நபாம 
ஏறறுக்த்பாளகிசைபாம. ஆனபால் அெற்பா் 
்ட்டினியபால் இலை, குலழ்ல்ள 
சபாபபிடும நிலைக்கு நபாடு வரவில்லை. 
அநெ இடத்துக்கு நபாட்லடக் த்பாணடு 
தசல்ைவும இடமளிக்்பச்பாவதில்லை 
எனவும தெரிவித்ெபார. 

திமபுைபா்ை பிரசசத்தில் உள்ள எட்டு 
கிரபாமங்ல்ளச் சசரநெ மபாணவர்ள 
்பாடசபாலை்ளுக்கு தசல்வலெ 
நிறுத்திவிட்டெபா்வும, இலை, 
குலழ்ல்ள சபாபபிடுவெபா்வும ்த்திரில் 
ஒன்று தசய்தி தவௌியிட்டிருநெது. 
இது தெபாடரநது நபாம ஆரபாய்நசெபாம. 
எனினும அப்டியபான பிரச்சிலன்ள 
திமபுைபா்ையில் இல்லை எனவும 
தெரிவித்ெபார.

இலை, குலை்கலை 
உண்ணும் 
நிலை இனனும் வைவிலலை

�	எஸ்.கைசேேன்

்ணடபாரவல்ள, எல்ை 
பிரசெச தசயைபா்ளர பிரிவுக்கு 
உட்்ட்ட குருநதுவத்லெ 
்குதியில் சநறறு 
முன்தினம (31)  மின்னல் 
ெபாக்்த்துக்கு இைக்்பாகி 
ஒருவர லவத்தியசபாலையில் 
அனுமதிக்்ப்ட்டுள்ளபார. 
இரணடு குடியிருபபு்ளுக்கு 
்குதி அ்ளவில் சசெம 
ஏற்ட்டுள்ளது.  அவவிரு 
குடியிருபபு்ல்ளச்  
சசரநெவர்ளும 
்பாதிக்்ப்ட்டுள்ளனர. 

இென்ச்பாது, குறித்ெ 
வீடு்ளில் உள்ள த்றுமதிமிக்் 
மின்சபாெனபத்பாருட்்ள 

சசெமலடநதுள்ளசெபாடு, 
வீட்டு மின் இலணபபு்ளும, 
வீட்டு உடலம்ளும சசெம 
அலடநதுள்ளன. அத்செபாடு, 
வீட்டின் சுவர்ளும   
சசெமலடநதுள்ளன.

சமலும, வி்த்தின் 
பின்னர எல்ை த்பாலிஸபார, 
இரபாணுவத்தினர, பிரசெச 
தசயை் அதி்பாரி்ள, 
மபாவட்டச் தசயை் 
அதி்பாரி்ள, அனரத்ெ 
மு்பாலமத்துவ பிரிவு 
அதி்பாரி்ள ஆகிசயபார, 
்பாதிக்்ப்ட்ட வீடு்ளுக்குச் 
தசன்று ்பாரலவயிட்டு 
சசெ விவரங்ல்ளப 
த்றறுக்த்பாணடுள்ளனர. 

மினனல ்தாக்கததில ஒருவர பாதிப்பு 

த்பா
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�	எம்.எஸ்.எம் ஹனீபாஅக்கரைப்பற்று 
சு்காதாை 
ரைத்திய 
தி்காரி 
பிரிவுககு 

உட்பட்ட பிைததசங்களில் 
ட்டஙகு நுளம்பு ்பைைக கூடிய 
இ்டங்கரள ரைத்திருப்பைர்களுககு 
எதிைா்க சட்ட ந்டைடிகர்க 
எடுக்கப்ப்டவுளளதா்க, 
அக்கரைப்பற்று சு்காதாை 
ரைத்தியதி்காரி ட்டாக்டர 
எப.எம்.ஏ ்காதர தநற்று (01) 
டதரிவித்தார.

அம்்பாரை மாைட்டத்தில், 
்பருை்கால மரை ட்பயய 
ஆைம்பித்துளளதால் ட்டஙகு 
நுளம்பு ்பைைக கூடிய அ்பாயம் 
ஏற்்படடுளளதா்கவும் ட்பாதுமக்கள 
விழிபபு்டன் டசயற்்படடு, 

வீடு்களில் ததஙகியுளள குபர்ப்கள, 
நீர தஙகியுளள இ்டங்கள 
த்பான்ைைற்ரை அ்கற்றி, ட்டஙகு 
நுளம்பு்கள ட்பருகுைதற்கு 
இ்டம் ட்காடுக்காத ைர்கயில் 
துபபுைைா்க தமது இ்டங்கரள 
ரைத்து ட்காளளுமாறு 
த்கடடுகட்காண்டுளளார.

டதன்்னம் குரும்ர்ப, தயா்கட 

்கப, டைற்று த்பாத்தல்்கள, டைற்று 
்டயர்கள, ட்பாலித்தின் ்கழிவு்கள 
த்பான்ை ்கழிவு்கரள முரையா்க 
அ்கற்ை தைண்டுடம்னவும் 
ட்டஙகு நுளம்பு ்பைவுைதற்கு 
ஏதுைா்ன டைற்றுக்காணி்கரள 
ரைத்திருப்பைர்கள இைண்டு 
ைாை ்காலத்துககுள துபபுைவு 
டசயய தைண்டுடம்னவும், தைறும் 
்படசத்தில் சட்ட ந்டைடிகர்க 
எடுக்கப்படுடம்னவும் டதரிவித்தார.

ட்டஙட்காழிபபு டதா்டர்பா்ன 
ஆதலாசர்ன்கள ததரைப்படும் 
்படசத்தில் சு்காதாை ரைத்தியதி்காரி 
அலுைல்கத்தில் ட்பற்றுக 
ட்காளளலாடம்னவும் இது 
டதா்டர்பா்க ஒலி ட்பருககி, 
துண்டுபபிைசுைங்கள ஊ்டா்க  
ட்பாது அறிவித்தல் விடுக்கப்படடு 
ைருைதா்கவும் டதரிவித்தார.

�	எச்.எம்.எம் பர்ான்

ஓட்டமாைடிரயச் தசர்நத எம்.எம்.எம் 
அஸீஸ் ஆசிரியர ‘ததசாபிமானி ’விருது 
ைைஙகி ட்கௌைவிக்கப்படடுளளார.

இலஙர்க சமாதா்ன நீதாைான்்கள 
த்பைரை, ட்காழும்பு சரைததச 
்பண்்டாை நாயக்க ஞா்ப்காரத்த 
மாநாடடு மண்்ட்பத்தில், அண்ரமயில் 
ந்டத்திய நி்கழ்வின் த்பாதத இைருககு 
‘ததசாபிமானி’ விருது ைைஙகி 
ட்கௌைவிக்கப்பட்டது. இைர, 
மீைாதைார்ட உதுமான் வித்தியாலயத்தில் 
பிைதி அதி்பைா்க ்க்டரமயாற்றி 
ைருகின்ைார. 

�	நூருல் ஹுதா உமர

ட்பாருளாதாைம், உணவு 
்பற்ைாககுரைரய நிைரத்தி 
டசயைதற்்கா்க விைசாயம், 
டைற்றுக ்காணி்கரள 
உ்டன் மக்களுககு ைைங்க, 
அைசு ந்டைடிகர்க 
தமற்ட்காளளதைண்டும் 
எ்ன உண்ரம மற்றும் 
நல்லிணக்கத்துக்கா்ன 
அம்்பாரை மாைட்ட 
ைரலயரமபபின் 
இரணப்பாளர எம்.ஐ றியாழ் 
தரலரமயில் ்காரைதீவு 
்பல்தநாககு கூடடுைவு சங்க 
மண்்ட்பத்தில் நர்டட்பற்ை 
்கல்நதுரையா்டலில் 
ைலியுறுத்தப்படடுளளது.

நாடடில் தற்த்பாது 
ஏற்்படடுளள ட்பாருளாதாை 
டநருக்கடி மற்றும் 
உணவுத்தடடுப்பாடர்ட 
குரைப்பதற்்கா்க அைசாங்கத்தால் 
குறிபபி்டப்பட்ட திட்டமா்ன 
்பாைம்்பரிய விைசாய மற்றும் 
டைற்றுக்காணி்கரள 

விைசாய டசயர்க்களுக்கா்க 
விைசாய டசயர்கயில் 
ஆரைமுளளைர்களுககு 
ைைங்க அைசாங்கம் 
உறுதியளித்துளளது. 
இதர்ன ்காலதாமதம் 
ஏற்்படுத்தாது உ்டன் 
ைைங்க அைசு ந்டைடிகர்க 
தமற்ட்காளள தைண்டும் எ்ன 
இ்நதக ்கல்நதுரையா்டலில் 
ைலியுறுத்தப்பட்டது. 

அக்காணி்கரள 
விைசாய டசயர்கயில் 
ஆரைமுளளமக்களுககு 
ைைஙகுைதற்்கா்ன சட்ட 
ரீதியா்ன அறிவுறுத்தல்்கரளயம் 
அைச ைரத்தமாணி மற்றும் 
சுற்றிகர்கரயயும் அைசு 
உ்டன் டைளியி்டதைண்டும். 
இதன் மூலம் நாடடில் உணவு 
உற்்பத்தி்கரள அதி்கரிக்க 
ைாயபபுளளது எ்னவும் இஙகு 
டதரிவிக்கப்பட்டது. 

தேற்றாத்தீவு ப�றாது நூலக வறாசக வட்டமும் ப�றாதுமககளும் இணைந்து ந்டத்திய 
நூலகத்துககு நூலகள் ணகயளிப்பு நிகழ்வு பவள்ளிககிழணம (28) நண்டப�ற்து.
தேற்றாத்தீவு ப�றாதுமககளறால  பகறாள்வனவு பசயயப்�ட்ட 2,500 தமற�ட்ட நூலகள், 
சஞ்சிணககள் அ்டங்கிய ப�றாதிகணள களுேறாவணள பிரதேச சண�யின் ேவிசறாளர் 
ஞறா. தயறாகநறாேன், களுேறாவணள பிரதேச சண�யின் பசயலறாளர் ச. அறிவழகன், 
சனசமூக அபிவிருத்தி உத்திதயறாகஸேர் எஸ. குகதநசன் ஆகிதயறாரி்டம் இேன்த�றாது 
ணகயளிககப்�ட்டன. தேற்றாத்தீவு கிரறாமத்தில உள்ள வீடுகளில வறாசிப்பு �ழகத்ணே 
ஊககுவிககும் உேறாரை புருசரறாகத் திகழும் ஓயவுப�ற் ஆங்கில ஆசிரியர் ஆர். 
திருஞறானசம்�ந்ேமூர்த்தி, தேற்றாத்தீவு ப�றாதுநூலகத்ணே அதிகதநரம் �யன்�டுத்தி 
வறாசிப்புப்�ழககத்ணே தமம்�டுத்தும் ே. தேவமதனறாகரன் ஆகிதயறாருககு அதிதிகளறால 
ப�றான்னறாண்ட த�றார்த்தியும் நிணனவுப்�ரிசு வழங்கியும் பகௌரவிககப்�ட்டணம 
குறிப்பி்டத்ேககேறாகும்.

க. விஜயபரத்தினம்

�	பபசல் இஸ்மாயில்

ததசிய ைாசிபபு 
ைாைத்ரதடயாடடி குச்சடைளி 
ை்டலிககுளம் பிைததசத்தில் 
புதிய நூல்கத்ரத குச்சடைளி 
பிைததச சர்ப தவிசாளர ஏ. 
மு்பாைக திைத்து ரைத்து 
அபபிைததச மக்களி்டம் 
ர்கயளித்தார. 

குச்சடைளி பிைததச சர்ப 
டசயலாளர மா. மாலினி 
அதசாககுமார தரலரமயில் 
தநற்று முன்தி்னம் (31) 
நர்டட்பற்ை விைாவில் பிைததச 
மக்கள உளளிட்ட ்பலர ்கல்நது 
சிைபபித்த்னர. இஙகு தவிசாளர 
ஏ.மு்பாைக உரையாற்றுர்கயில் 
தமலும் கூறியதாைது;

நூல்கங்கரள ட்பயைளவில் 
திை்நது ரைப்பதில் எவ்விதப 
பிைதயாச்னமும் இல்ரல. 
அதர்ன முழுரமயா்க 
நாம் ்பயன்்படுத்த முயல 
தைண்டும். எம்மி்டத்தில் 

ைாசிபபுப ்பைக்கத்ரத 
உருைாககிகட்காளள 
தைண்டும். அது மனிதர்ன 
்பரிபூைணமாககுகிைது.

ைாசிபபுப ்பைக்கம் குரை்நது 
ைருைதற்கு ட்பற்தைாருககு 
வீடடில் புத்த்கங்கரள  
்படிககும் ்பைக்கம் 
இல்லாததால், பிளரள்களும் 
அப்படிதய மாறிவிடுகின்ை்னர. 
இதிலிரு்நது மீண்டு, ைாசிபபுப 
்பைக்கத்ரத எம்மி்டத்தில் 
ஏற்்படுத்திகட்காளள முயல 
தைண்டும் என்ைார.

�	எப். முபாரக்  

கிைாமிய ட்பாருளாதாை மற்றும் 
சமூ்க அபிவிருத்தி டதாண்டு நிறுை்னம் 
(டைகத்டா) நிறுை்னத்தின் தரலைரும் 
்க்நதளாய ஆயிஷா ம்களிர ம்கா 
வித்தியாலயத்தின் பிைதி அதி்பருமா்ன  
தே. எம். அசார ஆசிரியைால் 
திருத்காணமரல மாைட்டத்தில் 
்பல்லாயிைக்கணக்கா்ன மக்களுககு 
டசயது ைருகின்ை ்பல்தைறு்பட்ட சமூ்க 
நலன் திட்டங்கரள ்பாைாடடியும், 
அைர்களால் ்கல்வி ைளரச்சிக்கா்க 
எடுக்கப்படும் முன்ட்னடுபபு்கரள 
நிர்னவு கூர்நதும் நன்றி ்பாைாடடியும் 
கு்டாக்கரை சமூ்கம் சார்பா்க தே.எம்.  
அசார ஆசிரியரை திருத்காணமரல 
்படடி்னமும் சூைலும் பிைததச சர்ப 
உ்பதவிசாளர முஹம்மட டநௌ்பர 
ட்பான்்னார்ட த்பாரத்தி ட்கௌைவித்தார.

அக்கரைப்பற்றில் 
செங்கு தடுபபு 
நெவடிகர்க தீவிைம்

‘தேசாபிமானி’ விருது விவசாயம், வவற்றுக் காணிகளை
மக்களுககு உடன் வழங்க 
தவண்டும்

தேற்்ாத்தீவு வ�ாதுநூலகத்துக்கு
ப�ொதுமக்களொல் 2,500 நூல்்கள் அன�ளிப்பு

“நூலகங்கணள தி்ப்�தில பிரதயறாசனம் 
இலணல; �யன்�டுத்ே தவண்டும்”

அசார் ஆசிரியருககு 
க்கௌரவம்

�	எம். ற�ாசாந்த் ை்டககு 
மா்காணத்தில் 
உயிரட்கால்லி 
த்பாரத 

வியா்பாரி்கள டதா்டரபில், 
ட்பாதுமக்கள, ட்பாலிஸாருககு 
த்கைல் ைைஙகி்னால், ட்பாலிஸார 
த்கைல் ைைஙகியைர்கரளக 
்காடடிகட்காடுககின்ை்னர என்று, 
மக்கள குற்ைம் சுமத்துைதா்க 
நீதி அரமச்சர விேயதாஸ 
தநைடியா்கப ட்பாலிஸாரி்டம் 
டதரிவித்திரு்நதார.

ை்டககு ஆளுநர 
அலுைல்கத்தில் நீதி அரமச்சர 
விேயதாஸ தரலரமயில் தநற்று 

முன்தி்னம் (31) நர்டட்பற்ை 
்கல்நதுரையா்டலில் இதுத்பான்ை 
்பல்தைறு வி்டயங்கள 
த்பசப்பட்ட்ன. அஙகு த்பசப்பட்ட 
வி்டயங்கள ைருமாறு: 

யாழ். மாைட்டத்திலுளள 
்பா்டசாரல்களில் உளைள 
ஆசிரியர்கள 54 த்பர மாத்திைதம 
்க்டரமயாற்றுகின்ை்னர. 
இைர்களின் எண்ணிகர்க 
அதி்கரிக்கப்ப்டதைண்டும்.

உயிரட்கால்லி 
த்பாரதபட்பாருள வியா்பாரி்கள, 
தம்ரம ட்பாலிஸார 
ர்கது டசயைதிலிரு்நது 
தபபிக்க இைண்்டாயிைம் 
ரூ்பாயககு த்கைலாளி்கரள 
அமரத்தியுளள்னர.

ட்பாம்ரமடைளி ்பகுதியில் 
ட்பண் ஒருைர டதா்டரச்சியா்க 
டஹதைாயன் விற்்பர்னயில் 
ஈடு்படுகின்ைார என்று ட்பாலிஸார 
அறி்நதிரு்நதும் அைரைக ர்கது 
டசயயவில்ரல. 

இதுகுறித்து, நீதி 
அரமச்சர விேயதாஸ 
பின்ைரும்  ஆதலாசர்னரய  
ைைஙகியிரு்நதார. உயிரட்கால்லி 
த்பாரதபட்பாருள வியா்பாரி்கள 
என்்பது உறுதியா்கத் டதரி்நதால், 
அைர்கரளக ர்கது டசயய 
ஆதாைம் இல்ரலடயன்ைால் 
விசாைரண என்று ட்பாலிஸ் 
நிரலயத்துககு டதா்டரச்சியா்க 
்பல மணிதநைம் அரையுங்கள 
என்ைார. 

வ�ாம்ளமைவவளியில் வெத�ாயின் விற்கும் வ�ணளணை

ச்பொலிஸொர் ர்கது 
செய்்யவில்ரலை 
என குற்்றசெொட்டு

�	எம். ற�ாசாந்த் 

த்காவிலுககு டசன்ைைர ைழுககி விழு்நது 
உயிரிை்நதுளளார. மடடுவில் டதற்ர்க தசர்நத 
சண்மு்கலிங்கம் த்கசைநாதன் (ையது 52) என்்பைர, 
த்னது வீடடுககு அருகிலுளள த்காவிலுககு டசன்று, 
அஙகுளள ்கால் ்கழுவும் இ்டத்தில் ்கால் ்கழுவும் த்பாது 
, ைழுககி விழு்நதுளளார. 

அதன் த்பாது பின்தரலயில் ்காயம் ஏற்்படடு, 
சாை்கச்தசரி மருத்துைமர்னயில் அனுமதிக்கப்பட்ட 
நிரலயில், சிகிச்ரச ்பலனின்றி உயிரிை்நதார.

�	க. அகரன் 

2022ஆம் ஆண்டுக்கா்ன ்கலாபூச்னம் விருதுக்கா்ன 
விண்ணப்பங்கள த்காைப்படடுளளது. இதன் பிை்காைம் 
ைவுனியா பிைததச டசயல்க பிரிவுககு உட்பட்ட 
60 ையதுககு தமற்்பட்ட ்கரலஞர்கள, விண்ணப்ப 
்படிைங்கரள பிைததச ்கலாசாை உத்திதயா்கத்தரி்டம் 
ட்பற்று, பூைணப்படுத்ததப்பட்ட விண்ணப்ப 
்படிைங்கரள 04/11/2022ஆம் தி்கதிககு முன்்னர 
்கலாசாை உத்திதயா்கத்திரி்டம் சமரபபிககுமாறு 
ைவுனியா பிைததச டசயலாளர நா. ்கமலதாசன் 
த்கடடுகட்காண்டுளளார. 

�	எஸ். ற�ாசசரியன் றெம்சபட்

மன்்னார ந்கை ்பஸ் 
நிரலயம், மன்்னார ந்கை 
சர்பயின் ்கடடுப்பாடடின் 
கீழ் ்பைாமரிக்கப்படடு 
ைருகிைது. இ்நநிரலயில், 
இலஙர்க த்பாககுைைத்துச் 
சர்பயின் மன்்னார சாரலயின் 
்பஸ்்களுக்கா்ன மாதா்நத 
்கட்டணத்ரத மன்்னார 
ந்கை சர்பககு டசலுத்தாத 
்காைணத்தால், தநற்று (01) 
்காரல ்கட்டண த்ரத அைவி்ட,  
மன்்னார   ந்கை சர்ப ்களத்தில் 
இைஙகியிரு்நதது. 

குறித்த ்பஸ் நிரலயத்தில், 
மன்்னார தனியார 
்பஸ்்களும் அைச ்பஸ்்களும் 
த்பாககுைைத்து தசரைரய 
தமற்ட்காண்டு ைருகின்ை்ன. 
இ்நத நிரலயில், அைச ்பஸ் 
நிரைா்கம், இதுைரை எவ்வித 
்பணமும் டசலுத்தவில்ரல. 

இ்நத நிரலயில், 
தநற்று ்காரல 5.45 மணி 
அளவில், மன்்னார ந்கை 
சர்பயின் தவிசாளர 
ஞா.அன்ைனி த்டவிடசன், 
ந்கை சர்பயின் டசயலாளர, 
உறுபபி்னர்கள, ஊழியர்கள 

இரண்நது, மன்்னார ்பஸ்  
நிரலயத்தின் இைண்டு 
நுரைைாயில்்கரளயும் மூடி,  
்பஸ்்கள நாளா்நத நுரைவு 
்கட்டணமா்க 100 ரூ்பாய 
டசலுத்தி டிக்கடர்டப ட்பற்று 
உளதள டசல்லப ்பணித்த்னர. 
இத்னால், மன்்னார சாரலககு 
டசா்நதமா்ன ்பஸ்்கள, 
்கட்டணம் டசலுத்தாது வீதி 
ஓைங்களில் தரித்து நின்ை்ன.

இதன் த்பாது, ைருர்க 
த்நத இ.த்பா.ச அதி்காரி்கள 
நிலுரையில் உளள ்பணத்ரத 
டசலுத்த ்கால அை்காசம் 
ைைஙகுமாறும், இனி ைரும் 
்காலங்களில் மாதா்நத 
்கட்டணத்ரத முரையா்கச் 
டசலுத்துைதா்கவும் 
டதரிவித்த்னர. அைர்களின் 
த்காரிகர்கரய 
ஏற்றுகட்காண்்ட மன்்னார 
ந்கை சர்ப, த்பாககுைைத்து 
தசரைரய டதா்டர்நது 
முன்ட்னடுக்க அனுமதி 
ைைஙகியது. 

�	சுப்பிரமணியம் பாஸ்கரன்

கிளிடநாச்சியில்  ைலி்நது ்காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டைர்களின் உைவி்னர்கள 
ந்டமாடும் தசரை நர்டட்பற்ை  இ்டத்தின் 
முன்்பா்க, ்காணாமல் த்பா்ன ஆட்கள 
்பற்றிய அலுைல்கத்தின் (ஓ.எம்.பி) 
டசயற்்பாடு்களுககு எதிரபபு டதரிவித்து  
த்பாைாட்டம், தநற்று (01) ைலி்நது 
்காணாமல் ஆக்கப்பட்டைர்களின்  
உைவு்களால்   முன்ட்னடுக்கப்பட்டது.  

த்பாைாட்டத்தில் ஈடு்பட்டைர்கள, 
அைசுககும்  குறிப்பா்க ்காணாமல் த்பா்ன 
ஆட்கள ்பற்றிய அலுைல்கத்தின் (ஓ.எம்.
பி) டசயற்்பாடு்களுககும்   எதிரபபு 
டதரிவிககும் ைர்கயிலும்  ்பல்தைறு 
த்காசங்கரள எழுபபி்னர. ்காணாமல் த்பா்ன 
ஆட்கள ்பற்றிய அலுைல்கத்தில் இரு்நது 
்கடிதங்கள கிர்டக்கப ட்பற்ை ்காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டைர்களின் உைவி்னர்கள, குறித்த 
அலுைல்கத்துககு ்பதிவுககு டசன்ைத்பாது, 
இப த்பாைாட்டத்ரத ைழிந்டத்த்பைர்களால் 
தடுத்து நிறுத்தப்பட்டரதயடுத்து, 
ட்பாலிஸாருககும் த்பாைாட்டக்கா 
ைர்களுககும் இர்டயில்  முறு்கல் 
ஏற்்பட்டது. பின்்னர விரும்பிய மக்கள 
டசன்று ்பதிைதற்்கா்ன ஏற்்பாடு்கள 
தமற்ட்காளளப்பட்டது.  

�	சண்முகம் தவசீென்

முல்ரலத்தீவு 
மாைட்டத்தில் 
ட்பயதுைரும் டதா்டர 
மரை ்காைணமா்க, 
மாைட்டத்தின் தாழ் 
நிலப்பகுதி்களில் டைளள 
நீர ததஙகி நிற்கும் 
நிரலயில், டதா்டர்நதும் 
மரை ட்பயது ைருகிைது.

இத்னால் 
மக்களின் இயல்பு 
ைாழ்கர்க ்பாதிக்கப்ப 
டடுளளது்டன், 
தாழ்நிலப 
்பகுதி மக்களின் 
வீடு்கள, ்கர்ட்கள 
என்்பைற்றுககுள டைளள 
நீர புகு்நதுளளததாடு 
உரிய ைடி்காலரமபபு 
இல்லாரமயால், 
டைளளம் 
ைடி்நததா்டாமல் 
ததஙகிநிற்கின்ைது. 
புதுககுடியிருபபு 

ந்கரிலும் உரிய 
ைடி்காலரமபபு 
இல்லாரமயால் 
்கர்ட்கள, வீடு்களுககுள 
டைளளம் புகு்நதுளளது.  

அத்து்டன், 
வீடடுத்ததாட்டம் 
கிர்டக்கபட்ப 
ைாதைர்களும் 
கிர்டத்தும் உரிய 
நிதி்கள கிர்டக்கப 
ட்பைாமல் இர்டநடுவில் 
வீடடு தைரல்கரள 
நிறுத்தி, தற்்காலி்க 
வீடு்களில் ைாழும் 
குடும்்பங்கள, இ்நதக 
்க்ன மரையால் மி்கவும் 
்பாதிக்கப்படடுளள்ன.

�	எஸ். ற�ாசசரியன் றெம்சபட்

மன்்னார மாைட்டத்தின் 
மூத்த சட்டத்தைணியும் சமூ்க 
தசரையாளருமா்ன சட்டத்தைணி 
அமைர அம்புதைாஸ் ரசமன் 
தோண்தாசனின் ட்பயரில் மன்்னாரில் 
தநற்று (01) வீதிககு ட்பயர 
சூட்டப்படடு, ட்பயரப்பலர்க 
ரை்பை ரீதியா்கத் திை்நது 

ரைக்கப்படடுளளது.
மன்்னார ந்கை சர்ப தவிசாளர ஞா. 

அன்ைனி த்டவிடசன், ந்கை சர்பயின் 
டசயலாளர, உறுபபி்னர்கள, 

சட்டத்தைணி்கள ்கல்நதுட்காண்்ட 
இ்நநி்கழ்வில், மன்்னார-
தரலமன்்னார பிைதா்ன வீதி, 
முதலாம் குறுககுத் டதருவுககு ‘அமைர 
அம்புதைாஸ் ரசமன் தோண்தாசன்‘ 
எ்னப ட்பயர சூட்டப்பட்ட 
ட்பயரப்பலர்கரய தோன்தாசனின் 
புதல்ைன் சிதைஷ்ட சட்டத்தைணி 
தோண்தாசன்   துசித் ரை்பை ரீதியா்க 
திரை நீக்கம் டசயதுரைத்தார. 

மைன்்ார் நக� சள� அதி�டி நடவடிக்ளக

நிலுவவக ்கடடணதவே கசலுதே 
்காலஅவ்காசம் த்காரிய இ.த�ா.ச 
மன்்ார் சாவல ஓ.எம்.பியின் 

பசயற�றாடுகணள 
எதிர்த்து த�றாரறாட்டம்

முல்ளலத்தீவில் வோடரும் க் மைளை:

மக்களின் இயல்பு 
வாழகவ்க �ாதிப்பு

சட்டத்ேரணி தஜறாண்ேறாஸனின் ப�யரில வீதி

தகறாவிலுககு 
பசன்்வர் உயிரிழப்பு

்கலாபூச்ம் விருதுககு 
விண்ணப்�ம் த்காரல்
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நீ ரேந்தும் பகுதிகளில் த�ொடர்ச்சியொக 
தபய்துவரும் அடடமடையொல், 
அந்�ந்�ப் பிேர�சஙகளுக்கு அணடமயில் 
வொழரவொர் தபரும் அதசௌகரியஙகளுக்கு 

முகஙதகொடுத்துள்ளனர். 
இந்நிடையில், நொட்டில் �றரபொது நிைவும் சீேற்ற 

வொனிடை இன்னும் சிை நொளகளுக்கு நீடிக்குதமன 
வளிமணடை திடைக்க்ளம் எதிர்வுகூறியுள்ளது. 

மடையக பகுதிகட்ளப் தபொறுத்�வடேயில் 
ஆஙகொஙரக மணசரிவுகள ஏறபட்டுள்ளன. 
நீர்த்ர�க்கஙகளின் நீர்மட்டம் நொளுக்கு நொள 
அதிகரித்துக் தகொணரட தசல்கின்்றது. 
பனிமூட்டத்�ொல் வீதிகள த�ளிவொகத் த�ரிவதில்டை. 
அத்துடன், ரபொக்குவேத்திலும் ஒருவடகயொன 
மந்�நிடைரய கொைப்படுகின்்றது. 

இடடயில் விட்டிருந்� மடை, ஒக்ரடொபர் 31ஆம் 
திகதி இேவு மு�ல் மீணடும் பைத்� மடையொக 
தபய்யத்த�ொடஙகியுள்ளது. பனிமூட்டஙகள பிே�ொன 
வீதிகட்ள மட்றத்து இருப்ப�ொல், வொனஙகட்ளச் 
தசலுத்திச் தசல்ரவொர் மிகவும் அவ�ொனத்துடன் 
இருக்குமொறு அறிவுறுத்�ப்பட்டுள்ளனர். 

மிகரமொசமொன வொனிடை நிைவும் 
இக்கொைப்பகுதியில் வொகனஙகட்ளச் 
தசலுத்�ரவணடுமொயின், வொகனத்தின் 
முன் வி்ளக்குகட்ள ஒளிேவிட்டுக்தகொணடு 
பயணிக்குமொறும் அறிவுறுத்�ப்பட்டுள்ளனர். 

நீரேந்தும் பிேர�சஙகளில் த�ொடர்ச்சியொக 

மடை தபய்வ�ொல், தகனியன், ைக் ஷபொன, நவ 
ைக் ஷபொன, தபொல்பிட்டிய, விமைசூரிய ஆகிய மின் 
உறபத்தி நீர்த்ர�க்கஙகளில் நீர்மட்டம் தவகுவொக 
அதிகரித்துள்ளது என அந்�ந்� நீர்த்ர�க்கஙகளுக்கு 
தபொறுப்பொன தபொறியியைொ்ளர்கள த�ரிவித்�னர். 

�	எம். செல்வராஜா   

பதுட்ள தபொது 
டவத்தியசொடையில் 
அனுமதிக்கப்பட்டிருந்� 
ரபொது, மூட்ளச்சொவு அடடந்� 
நபரின் சடைத்ட�, இைஙடக 
விமொனப்படடயினர்  
தகொழும்பு ர�சிய 
டவத்தியசொடைக்கு 
தெலிக்தகொப்டரின் மூைமொக  
அவசேமொக எடுத்துச் 
தசன்றுள்ளனர்.

இைஙடக விமொனப்படடக்கு 
தசொந்�மொன  தபல் 412 
ேக தெலிக்தகொப்டர் 
அம்புைன்்ஸக்ளொக 
மொற்றப்பட்டு, ஒக்ரடொபர் 

31ஆம் திகதியன்று  
அவேது சடைம் எடுத்துச் 
தசல்ைப்பட்டது. 

இைஙடக 
விமொனப்படடக்கும்  சுகொ�ொே 
அடமச்சுக்கு இடடயில் 
தசய்துதகொள்ளப்பட்ட 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்�த்தின் 
பிேகொேரம இச்தசயறபொடு 
ரமறதகொள்ளப்பட்டது. 

இந்� மூட்ளச்சொவு 
அடடந்� நபரின் முக்கிய 
உடல் உறுப்புகட்ள ஏடனய 
ரநொயொ்ளர்களுக்கு �ொனமொக 
வைஙகுவ�றகு, அவேது உடல் 
அவசேமொகக் தகொழும்புக்கு 
தகொணடுதசல்ைப்பட்டுள்ளது. 

�	பி.கேதீஸ்

ரபொட�ப் தபொருள ஒழிப்பு வொேத்ட�தயொட்டி �ைவொக்கடை தபொலி்ஸ நிடையத்தின் 
ஊடொக கிர்றட்தவ்ஸடன் பொடசொடையில் �ேம் 10,11 வகுப்புகளில் கல்வி பயிலும் 
மொைவ மொைவிகளுக்கு ரபொட�ப்தபொருள பொவடனயொல் ஏறபடும் விட்ளவுகள 
த�ொடர்பொக விழிப்புைர்வு நிகழவு இடம்தபற்றது.  

அ�ன் பின்னர் பொடசொடை வ்ளொகத்தில் மேக் கன்றுகள நொட்டப்பட்டன. இந்நிகழவில் 
�ைவொக்கடை தபொலி்ஸ நிடைய உத்திரயொகத்�ர்கள மரு�நொயகி, ரயொகேட்ைம், 
கொந்�ரூபன்,பணடொே மறறும் பொடசொடையின் அதிபர் எம்.ஐ.எம் பொரி்ஸ, பிேதி அதிபர் 
விஜயசுந்�ேம் ஆகிரயொர் கைந்துதகொணடனர்.

�	நவி

நகேஙகளில் உள்ள கடடகட்ள 
உடடத்து,  தபொருட்கள மறறும் 
பைத்ட� தகொளட்ளயிட்டு தசல்லும் 
சம்பவஙகள அதிகரித்துள்ளன.

நகேஙகளில் இருக்கும் வர்த்�க 
நிடையஙகளின் உரிடமயொ்ளர்கள 
�றரபொது வியொபொேம் நிட்றவடடந்��ன் 
பின்னர், நிடையத்ட� மூடிவிட்டு 
வந்�  பின்னர்,  இேவு ரநேஙகளில்  
அச்சத்துடரன இருக்கரவணடிய 
சூழநிடை ஏறபட்டுள்ளது.

நகேஙகளில் இருக்கும் வியொபொே 
நிடையஙகளுக்கு உரிய பொதுகொப்பு 
இல்ைொ� கொேைமொகரவ  இவவொறு 
அச்சத்துடன் இேடவ கழிக்கரவணடிய 
நிடைடம ஏறபட்டுள்ள�ொக வர்த்�க 
நிடையஙகளின் உரிடமயொ்ளர்கள சிைர் 
த�ரிவித்�னர்.

இந்நிடையில், கைெொ தபொலி்ஸ 
பிரிவுக்கு உட்பட்ட த�ல்ர�ொட்டட 
நகரில் வியொபொேம் நிடையதமொன்றின் 
கூடேடயப் பிரித்து அ�னூடொக 
உளர்ள இ்றஙகி  தகொளட்ளயிட்ட  
சம்பவம் கடந்� 30 ஆம் திகதி இேவு 
இடம்தபறறுள்ளது. 

பைம், தபொருட்கள மறறும் அஙகு 
டவக்கப்பட்டிருந்� நடககளும் 
தகொளட்ளயிடப்பட்டுள்ளன என 
த�ரியவருகின்்றது. கடந்� இேணடு 
வொேஙகளுக்கு முன்னரும் இர�ரபொன்று, 
�ஙகம், தவௌ்ளி விறபடன தசய்யும் 
நிடையத்திலும் கூடேடய பிய்த்து 
தகொளட்ளயடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்�ச் சம்பவஙகள த�ொடர்பில் 
�ஙகளுக்கு முட்றப்பொடுகள 
கிடடக்கப்தபறறுள்ளன எனத் 
த�ரிவித்� கைெொ தபொலிஸொர், ரமைதிக 
விசொேடைகட்ள ரமறதகொணடு 
வருவ�ொகவும் த�ரிவித்�னர்.  

�	சுதத் எச்.எம்.கே்வா 

ெட்டன் நகேத்திலும் அ�டன 
அணடிய பிேர�சஙகளிலும் லிறர்றொ 
கொ்ஸ பற்றொக்குட்ற நிைவுவ�ொகவும் 
இ�னொல் �ொஙகள தபரும் 
அதசௌகரியஙகளுக்கு முகஙதகொடுத்து 
வருவ�ொகவும் நுகர்ரவொர் 
த�ரிவித்துள்ளனர். 

கொ்ஸ விடை குட்றயுதமன 
எதிர்பொர்க்கப்பட்டிருக்கும் நிடையில், 
முகவர்கள கொ்ஸ சிலிணடர்கட்ள 
தகொளவனவு தசய்யொமல் விட்டுள்ளனர். 
இ�னொல், �ட்டுப்பொடு நிைவுவ�ொக 
அறியமுடிகின்்றது. 

இர�ரவட்ள, கடந்� சிை மொ�ஙக்ளொக 
இந்�ப் பிேர�சத்தில் மணதைணடை 
இல்டை. இந்நிடையில் கொ்ஸ 
�ட்டுப்பொடும் நிைவுவ�ொல், உைவு 
சடமத்துக்தகொளவதில் கடுடமயொன 
சிேமஙகட்ள எதிர்தகொளவ�ொகவும் 
நுகர்ரவொர் த�ரிவித்துள்ளனர். 

�	சுதத் எச்.எம்.கே்வா 

ெட்டன்-டிக்ரகொயொ நகே சடப 
அதிகொேத்துக்கு உட்பட்ட பிேர�சஙகளில் 
நொ்ளொந்�ம் ரசரும் குப்டபகட்ள 
தகொட்டுவ�றகு உரிய இடதமொன்று 
இன்டமயொல் நகே சடப பல்ரவ்றொன 
அதசௌகரியஙகளுக்கு முகஙதகொடுத்து 
வருகின்்றது என நகே சடப  �விசொ்ளர் 
சடயன் பொைச்சந்திேன் த�ரிவித்�ொர். 

நகே சடப அதிகொேத்துக்கு உட்பட்ட 
பிேர�சத்தில் நொத்ளொன்றுக்கு நொன்கு 
த�ொன் குப்டபகள ரசர்கின்்றன. அந்�க் 
குப்டபகட்ளக் தகொட்டுவ�றகு உரிய 
இடதமொன்று இல்டை. 

இது நீணடநொள பிேச்சிடனயொகும். 
ரசரும் குப்டபகட்ள ரிக்கொட்டன் அல்ைது 
�ைவொக்கடை பிேர�சத்துக்கு எடுத்துச் 
தசல்ைரவணடும். நொ்ளொந்�ம் எடுத்துச் 
தசல்வ�றகு கூடு�ல் தசைவொகின்்றது 
என்்றொர். 

ெட்டன்-டிக்ரகொயொ நகே சடப 
குப்டபகட்ள தகொட்டுவ�றகு குடொகம 
பிேர�சத்தில் ஓர் இடமிருந்�து. எனினும், 
நீணட வருடஙகளுக்கு முன்பிருந்� நகே 
சடபத்�டைவர் அவவிடத்ட� ரவறு 
நபர்களுக்கு தகொடுத்துள்ளொர். இ�னொல் 
அவவிடமும் இல்ைொமல் ரபொய்விட்டது 
என்்றொர். 

சுறறியிருக்கும் தபரும் ர�ொட்டஙகளில் 
இடஙகட்ளத் ர�டினொலும் பைரும் 
எதிர்ப்புத் த�ரிவிக்கின்்றனர் என்்றொர்.  

�	எஸ். கே. குமார்

நுவதேலியொ 
மொவட்டத்திலுள்ள 
வைப்படன பிேர�ச தசயைக 
பிரிவுக்கு உட்பட்ட கைதபொட 
கிேொம உத்திரயொக்ஸ�ர் 
பிரிவில் ரகொப்பி பயிர்ச் 
தசய்டகக்கொக, ரகொப்பி 
கன்றுகள, ரகொப்பி 
விட�கள இைவசமொக 
வைஙகிடவக்கப்பட்டன. 

நுவதேலியொ மொவட்ட 
தசயைொ்ளர் நந்�ன கைபட, 
இவறட்ற ரநறறு (01) 
தசவவொய்கிைடம  வைஙகி 
டவத்�ொர்.

ஜப்பொன் நொட்டின் 
‘கிரயொட்ரடொ’ நிறுவனத்தின் 
அனுசேடையுடன்  
வைப்படன,  கைதபொட கிேொம 
ரசடவப் பிரிவில் 30,000 

ரகொப்பிச் தசடிகட்ள உறபத்தி 
தசய்யும் ரவடைத்திட்டத்தின் 
கீழ  ரகொப்பி தசடிகட்ள  
பயிரிடுவ�றகொக 
இடவ இைவசமொக 
வைஙகிடவக்கப்பட்டன.  

தசயைொ்ளர் நந்�ன 
கைபட வழிகொட்டலின் 
கீழ, ரகொப்பி வையத்ட� 
மீணடும் சக்தியூட்டும் 
திட்டம் மொவட்டத்தின் 
பை கிேொம ரசடவப் 
பிரிவுகளில் தவறறிகேமொக 
நடடமுட்றப்படுத்�ப்பட்டு 
வருகின்்றடம 
குறிப்பிடத்�க்கது. 

இந்நிகழவில், வைப்படன 
பிேர�ச தசயைொ்ளர் 
தசல்வி ஷொலிகொ 
லிடகும்புே உளளிட்ரடொர் 
கைந்துதகொணடனர். 

�	ரஞ்சித் ராஜபக் ஷ

இ்றக்குமதி தசய்யப்படும் ரகொதுடம 
மொ குட்றந்� விடையில் �ஙகளுக்கு 
கிடடக்கொவிடினும், 450 கிேொம் நிட்றடயக் 
தகொணட பொண இ்றொத்�ல் ஒன்றின் 
விடைடய 10 ரூவொயொல் குட்றத்து, 
நுகர்ரவொருக்கு விறபடன தசய்கின்ர்றொம் 
என ெட்டன் நகரிலுள்ள ரபக்கரி சஙக 
உரிடமயொ்ளர்கள த�ரிவித்துள்ளனர். 

அத்துடன் ரபக்கரி உறபத்தி 
தபொருட்களின் விடைகட்ளயும் 10 
ரூபொயொல் குட்றத்துளர்ளொம் என்றும் 
த�ரிவித்துள்ளனர். 

பொண உறபத்திக்கொன மூைப்தபொருட்கள 
பைவறறின் விடைகள அதிகரித்துள்ளன. 
ரகொதுடம மொவும் குட்றந்� விடையில் 
கிடடக்கவில்டை. எனினும், பொணின் 
விடைடய குட்றத்துளர்ளொம். அவவொறு 
விடைடய குட்றத்�டமயொல், இந்�த் 
த�ொழிறறுட்றடய த�ொடர்ந்து 
முன்தனடுத்துச் தசல்வதில் 
பொரிய சிேமஙகளுக்கு �ொஙகள 
முகஙதகொடுப்ப�ொகவும் உரிடமயொ்ளர்கள 
த�ரிவித்�னர். 

பொணின் விடைடய 10 
ரூபொயொல் குட்றத்�டமயொல் 
�ொஙகள திருப்தியடடயமுடியொது 

என்றும், ரகொதுடம மொவின் விடை 
அதிகரிக்கப்பட்ட ரபொத�ல்ைொம் பொணின் 
விடையும் அதிகரிக்கப்பட்டன என 
நுகர்ரவொர் த�ரிவிக்கின்்றனர். 

�	எம். செல்வராஜா 

ஊவொ மொகொை சடபயின் 
பிே�ொன அடமச்சுகளில் 
ஒன்்றொன நிதி மறறும் 
திட்டமிடல், சட்டம் மறறும் 
ஒழுஙகு, மொகொை சடபகள 
மறறும் உளளூேொட்சி அடமச்சு, 
கொணி, மின்சக்தி, கட்டுமொனம், 
கிேொமிய உட்கட்டடமப்பு 
வசதிகள அடமச்சின் புதிய 
தசயைொ்ளேொக எச்.எம். 
நந்�ரசனடவ ஊவொ மொகொை 
ஆளுநர் ஏ.ரஜ.எம் முஸம்மில் 
நியமித்துள்ளொர். 

அவவடமச்சின் பிே�ொன 
தசயைொ்ளேொக பணியொறறிய 
திருமதி சந்தியொ அபன்தவை 
ஓய்வு தபற்ற�ன் பின்னர் 
ஏறபட்ட தவறறிடத்திறரக 
ஊவொ மொகொை பிேதி 

பிே�ொன தசயைொ்ளர் (ஆ்ளணி 
மறறும் பயிறசி) ஆகக் 
கடடமயொறறிய எச்.எம். 
நந்�ரசன புதிய தசயைொ்ளேொக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.

ஊவொ பேைகம, 
யொைகமுவ கிேொமத்தில் 
பி்றந்து, அஙரகரய �னது 
பளளிப் படிப்டப ஆேம்பித்� 
அவர், ம்ஸபன்ன மொகொை 
வித்தியொையம், கணடி �ர்மேொஜ 
வித்தியொையம் ஆகியவறறின் 
படைய மொைவேொவொர். 
ஸ்ரீ ஜயவர்�னபுே 
பல்கடைக்கைகத்தில் 
ரமைொணடம (அேசு) 
படிப்டப நிட்றவு தசய்��ன் 
பின்னர் அவர் க்ளனி 
பல்கடைக்கைகத்தில் பட்ட�ொரி 
பட்டம் தபற்றொர் என்பது 
குறிப்பிடத்�க்கது. 

�	கஷன் செனவிரத்ன 

மடையகத்தில் நீரேந்தும் பிேர�சஙகளில் 
தபய்துவரும் அடடமடை கொேைமொக, 
விக்ரடொரியொ நீர்த்ர�கத்தின் �ன்னியக்க 
வொன்க�வுகள இேணடும் ரநறறு 
(01) அதிகொடை 4 மணிய்ளவில் 
தி்றந்துதகொணடன. 

சுமொர் நொன்கடே மணிரநேம் நீடே  
தவளிரயறறிய�ன் பின்னர், அவவிேணடு 
வொன்க�வுகளும் மூடிக்தகொணடன. 

722 மில்லியன் கன மீற்றர் தகொள்ள ்ளடவக் 

தகொணட விக்ரடொரியொ நீர்த்ர�கத்தில், 
�ன்னியக்கமொகக் தி்றந்துதகொணட வொன் 
க�வுகள இேணடின் ஊடொக வினொடிக்கு 160 
கனமீற்றர் நீர், ேந்த�னிகை நீர்த்ர�க்கத்துக்கு 
தி்றந்துவிடப்பட்டது என நீர்த்ர�கத்துக்குப் 
தபொறுப்பொன தபொறியியைொ்ளர் வந்� 
எரெைபிட்டிய த�ரிவித்�ொர்.

இந்நிடையில், ேந்த�னிகை 
நீர்த்ர�க்கத்தின் நீர் தகொள்ள்ளவு 80 ச�வீ�ம் 
வடேயிலும் அதிகரித்துள்ளது என மகொவலி 
அதிகொே சடப த�ரிவித்துள்ளது.  

அவதானமாக 
இருஙகள்

விழிப்புணர்வு 

கூரைரை பிரித்து 
கரையில் 
ரகவரிரை

லிற் ற�ோ கோஸ் 
பற்�ோக்குர� 

குப்ரபகளோல்  
சைலவு அதிகம்

மூரளசைோவு அரைந்தவரின்
ைைலம் செலியில் வந்தது

கிரைக்கோவிடினும் குர�த்துளறளோம்

புதிை நிைமனம்

்தன்னிைக்க வோன்க்தவுகள
தி�நது மூடிக்சகோணைன

றகோப்பி கன்றுகள 
வழங்கிரவப்பு 



கடிதஙகள்

சட்டங்கள் நாடடுக்கா, ஆடசியாளர்களுக்கா?

ஆணவம் மிகையாகும் ப�ாது, 
மனிதரைளுக்குச் சரி எது, தவறு எது 
எனப் புலப்�டுவதிலகல. அத்துடன் 
ஆணவக்ைாரரைள், தஙைளது 
தவறுைகள ஒத்துக்்ைாள்வதும் 
இலகல. சாதாரண மனிதன் 
்தரிந்தும் ்தரியாமலும் சிறு 
தவறுைகளச் ்சயவதுண்டு. 

ஆனால, அரசியலவாதிைள் 
அப்�டிப்�டடவரைள் அலலர! 
இவரைள் தஙைளின் டாம்பீைமான 
வாழக்கை என்றும் நிகலக்ை 
பவண்டும் எனக் ைருது�வரைள். 
தஙைளின் �ரம்�கர வளம் 
்ைாழித்து வாழ பவண்டும் என்னும் 
ஒபர ைாரணத்துக்ைாை எகதயும் 
்சயவாரைள். 

்�ாதுவாை, ஒரு சில 
அரசியலவாதிைகளத் தவிர, எலலா 
அரசியலவாதிைளும் தியாகிைள் 
அலல! ைஷடப்�டாமபல 
தகலவரைளானவரைள் �லர, 
உல்ைஙகும் உலாவித்திரிகின்்றனர. 
இப்�டி இருக்கும்ப�ாது 
ஏகனயவரைளின் நிகல என்ன?

தவ்றான வழிமூலபம முன்பன்ற 
முடியும் எனப் �லர நிகனக்ை 
ஆரம்பித்து விடடனர. இதனாபலபய 
உலைம் தடம்புரளுகின்்றது; 
ப�ார  பமைம் சூழகின்்றது. 
நாடுைள் பிரச்சிகனைளுக்குள் 
உள்ளீரக்ைப்�டுகின்்றன. நீதி 
முக்கியமானது. 

பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்

யாழப்�ாணம், பசாமசுந்தரம் 
வீதிகயயும்  பைாவில வீதிகயயும் 
இகணக்கும் பைாவில ஒழுஙகை 
�குதியில, ைழிவுைகள விசமிைள் வீசி 
வருவதால, அப்�குதியில வசிக்கும் 
மக்ைள் �ல இன்னலைளுக்கு முைம் 
்ைாடுத்து வருகின்்றனர. 

தறப�ாது மகழக் ைாலம் 
ஆரம்பித்ததுள்ள நிகலயில, குறித்த 
ஒழுஙகையில  ்வள்ளநீர பதஙகி 
நிறகி்றது. இதனால, ஒழுஙகைக்குள் 
வசிப்�வரைள் ப�ாக்குவரத்து 
உள்ளிடட விடயஙைளில 
இன்னலைகள எதிரபநாக்கி 
வருகின்்றனர. 

இந்நிகலயில, தறப�ாது விசமிைள் 
அந்த ஒழுஙகைக்குள் ைழிவுைகள 
்ைாடடுவதால, �லத்த இன்னலைகள 
அப்�குதிைளில வசிப்ப�ார 
எதிரபநாக்கியுள்ளனர. 

வீசப்�டும் ைழிவுைள், மகழ 
்வள்ளத்தில மிதந்து வீடடு 
வளவுைளுக்குள் வருவதாலும், 
வீதிைளில ்வள்ளநீருடன் ைழிவுைள் 
சிந்திச்சிதறி ைாணப்�டுவதாலும் 
இன்னலைகள எதிரபநாக்குகின்்றனர. 

இது ்தாடரபில மாநைர 
சக� உள்ளிடட தரப்புைளுக்கு 
அறிவித்துள்ள ப�ாதிலும், 
உரிய நடவடிக்கைைள் 
முன்்னடுக்ைப்�டவிலகல 
என அப்�குதி மக்ைள் குற்றம் 
சாடடுகின்்றனர.

எம். ற�ாசாந்த் 

இரடகடப் பிரஜாவுரிகமயுள்ள 
�ாராளுமன்்ற தமிழ 
உறுப்பினரைள் எவராவது 
இருக்கி்றாரைளா? 21ஆவது 
அரசியலகமப்புத் திருத்தம் 

நிக்றபவற்றப்�டடுள்ள நிகலயில, சிலர 
இந்தக் பைள்விகய எழுப்புகின்்றனர. 
ஏ்னனில இரடகடப் பிரஜாவுரிகம 
உள்ளவரைள், இனி �ாராளுமன்்றத்தில 
இருக்ை முடியாது. 

அரசியலகமப்பின் 21ஆவது திருத்தம், 
ஒக்படா�ர 21ஆம் திைதி �ாராளுமன்்றத்தில 
நிக்றபவற்றப்�டடது. 20ஆவது திருத்தம் 
நிக்றபவற்றப்�டடு, இரண்டு வருடஙைள் 
பூரத்தியாவதறகு ஒரு நாள் முன்னதாைபவ, 
அது நிக்றபவற்றப்�டடுள்ளது என்�தும் 
குறிப்பிடத்தக்ைது.

அத்திருத்தத்துக்கு தமது அனுமதிகய 
வழஙகும் வகையில, ச�ாநாயைர மஹிந்த 
யாப்�ா அப�வரதன திஙைடகிழகம (31) 
அதில கை்யாப்�மிடடார. அத்பதாடு 
அது நாடடின் அடிப்�கட சடடத்தின் 
அஙைமாகிவிடடது. 

அரசியலகமப்பின் 21ஆவது திருத்தத்தின் 
பிரதான அம்சம், இரடகடப் பிரஜாவுரிகம 
உள்ளவரைள் பதரதலைளில ப�ாடடியிடுவது 
்தாடர�ானதலல. ஜனாதி�தியின் 
அதிைாரஙைகளக் ைடடுப்�டுத்தும் வகையில, 
அரசியலகமப்புச் சக�கய மீண்டும் நிறுவி, 
அதன் கீழ சுயாதீன ஆகணக்குழுக்ைகள 
ஸதாபிப்�பத அதன் முக்கிய பநாக்ைமாகியது. 
இரடகடப் பிரஜாவுரிகம �றறிய 
விடயம், ஓர உதிரி விடயமாைபவ அதில 
பசரக்ைப்�டடு இருந்தது. 

ஆனால, இரடகடப் பிரஜாவுரிகம �றறிய 
விடயபம, அதன் முக்கிய அம்சம் என்�கதப் 
ப�ால அரசியலவாதிைளும் ஊடைஙைளும் 
ைடந்த சில வாரஙைளாை ைருத்து ்வளியிடடு 
வந்தன. எனபவ, அந்த அரசியலகமப்புத் 
திருத்தம் நிக்றபவற்றப்�டடகத அடுத்து, 
எலபலாரும் �ாராளுமன்்றத்தில இரடகடப் 
பிரஜாவுரிகம உள்ளவரைகளத் பதட 
ஆரம்பித்துள்ளனர. 

�ாராளுமன்்றத்தில அவவா்றானவரைள் 
�த்துப் ப�ர இருப்�தாை, ஜாதிக்ை ்ெல 
உருமய ைடசியின் தகலவரும் முன்னாள் 
அகமச்சருமான சம்பிக்ை ரணவக்ை 
கூறியிருந்தார. அகதயடுத்பத சிலர, 
டயனா ைமபை ப�ான்்ற சில எம்.பிக்ைகள 
சுடடிக்ைாடடி, அவரைள் இரடகடப் 
பிரஜாவுரிகம உள்ளவரைள் என்று கூறி 
வருகின்்றனர. 

வடக்கில, சில தமிழ அரசியலவாதிைளும் 
இரடகடப் பிரஜாவுரிகமகயப் 
்�றறுள்ளனர என்றும் கூ்றப்�டடு வருகி்றது.

அவவா்றானவரைள் �ாராளுமன்்றத்தில 
இருக்கி்றாரைளா என்று ஆராயவது தமது 

ைடகம அலல என ச�ாநாயைர கூறியிருந்தார. 
அவவாப்ற, அது தமது ைடகமயலல 

என்றும், அவவா்றானவரைள் இருப்�தாை 
எவரிடமும் ஆதாரஙைள் இருந்தால, அவரைள் 
அவறக்ற நீதிமன்்றத்தில சமரப்பித்து 
சம்�ந்தப்�டடவரைகள �ாராளுமன்்றத்தில 
இருந்து நீக்ை நடவடிக்கை எடுக்ை பவண்டும் 
என்றும் பதரதலைள் ஆகணயைத்தின் 
தவிசாளர நிமல புஞ்சிபெவா ்தரிவித்து 
இருந்தார. 

இந்த நிகலயில, �ாராளுமன்்றத்தில 
அவவா்றானவரைள் இலகல என்று 
குடிவரவு மறறும் குடியைலவு திகணக்ைளம் 
திஙைடகிழகம (31) ்தரிவித்தது. அது 
்�ரும்�ாலும் சரியானதாைத் தான் இருக்ை 
பவண்டும்.  
ஏ்னனில, ஒருவகரத் தவிர தறப�ாது 
நாடாளுமன்்றததில உள்ள அகனவரும், 
2020ஆம் ஆண்டு ஓைஸட மாதம் நகட்�ற்ற 
்�ாதுத் பதரதலில ்தரிவானவரைள் ஆவார. 
எம்.பியாை இருந்த ரணில விக்கிரமசிஙை, 
2021ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 12 ஆம் திைதி 
பிரதமராை நியமிக்ைப்�டடதன் பின்னர, 
அவரது இடத்துக்கு நியமிக்ைப்�டட வஜிர 
அப�வரதனபவ அந்த ஒருவராவார. 

அந்தத் பதரதல நகட்�றும் ப�ாது, 
அரசியலகமப்பின் 19ஆவது திருத்தம் 
அமலில இருந்தது. அதன் கீழ, இரடகடப் 
பிரஜாவுரிகம உள்ளவரைள் பதரதலைளில 
ப�ாடடியிடபவா, �ாராளுமன்்ற 
உறுப்பினராை இருக்ைபவா முடியாது. 
எனபவ, அவவா்றா்றனவர எவபரனும் 
இப்ப�ாது �ாராளுமன்்றத்தில இருந்தால, 
அவர நிச்சயமாை பதரதலின் ப�ாது, தாம் 
இரடகடப் பிரஜாவுரிகம ்ைாண்டவர 
என்�கத மக்றத்துத் தான் பவட�ாளராை 
இருந்திருக்ை பவண்டும். 

இரடகடப் பிரஜாவுரிகம என்�கத 
மக்றத்து,  பதரதலில ப�ாடடியிடடு 
எம்.பியாைத் ்தரிவு ்சயயப்�டடதன் 
பின்னர விடயம் ்வளிபய வந்தால, 
அவர பதரதலுக்ைாை ்சலவழித்த பைாடிக் 
ைணக்ைான �ணம் வீணாகிவிடும். 
அவவா்றான சூதாடடத்தில ஒருவர 
ஈடு�டுவாரா என்�து சந்பதைபம. ஆனால, 
எந்த்வாரு விடயம் ்தாடர�ாைவும் 
உத்தரவாதம் அளிக்ைவும் முடியாது.

ஜனாதி�தி மஹிந்த ராஜ�க் ஷ 
தகலகமயிலான அரசாஙைத்தின் 
்�ாருளாதார அபிவிருத்தி அகமச்சராை 
இருந்த மஹிந்தவின் இகளய சபைாதரரான 
�சில ராஜ�க் ஷகவ குறிகவத்பத, இரடகடப் 
பிரஜாவுரிகம உள்ளவரைள் பதரதலைளில 
ப�ாடடியிடும் உரிகமகய இரத்துச் ்சயயும் 
சடடம், ைடந்த அரசாஙைத்தால ்ைாண்டு 
வரப்�டடது. அவருக்ைாைபவ 20ஆவது 
திருத்தத்தின் மூலம் அது நீக்ைப்�டடது. 
அவருக்ைாைபவ 21ஆவது திருத்தத்தின் 
மூலம் இப்ப�ாது மீண்டும் அத்தகட 
விதிக்ைப்�டடுள்ளது.  

�சில ்�ரும் ஊழல ப�ரவழி என்�து 

அபநைமாபனாரின் குற்றச்சாடடாகும். 
அவர மடடுமன்றி ஊழல ப�ரவழிைள் எனக் 
குற்றஞ்சாடடப்�டடிருக்கும் ராஜ�க் ஷ 
குடும்�த்தினகரயும் நாடடில ்�ரும்�ாலான 
அரசியலவாதிைகளயும் அரசியலில இருந்து 
ஒதுக்கி கவக்ைக் கூடிய சடடஙைகள இயற்ற 
முடியும் என்்றால நலலது தான்! 

ஆனால, குறிப்பிடட ந�ரைகளக் குறி 
கவத்து அலலது, தனி ந�ரைளினபதா 
ைடசிைளினபதா நலன்ைகளக் ைருத்தில 
்ைாண்டு, நாடடில சடடஙைகள இயறறுவது 
ஜனநாயை முக்றயலல. 

தனி ந�ரைளின் நடவடிக்கைைளால �ாடம் 
�டித்து, அதன்�டி எதிரைால நலனுக்ைாைப் 
்�ாதுவான சடடஙைகள நிக்றபவறறிக் 
்ைாள்வது பவறு விடயம். 

இரடகடப் பிரஜாவுரிகம ்ைாண்டவர 
என்்ற ைாரணத்தால, �சில ஊழல 
ப�ரவழியாைவிலகல. அபதப�ால, 
இரடகடப் பிரஜாவுரிகம உள்ளவரைள் 
அகனவரும் திருடரைளும் அலல. 
எதிரக்ைடசிைள் தகலதூக்ை இடமளிக்ைாமல 
�சில ்சயற�டடகமபய, ைடந்த அரசாஙைம் 
அவகர குறிகவத்து, இந்தச் சடடத்கத 
்ைாண்டு வந்தது. 

மஹிந்தவின் அரசாஙைம் ்�ரும்�ாலான 
மக்ைளால ்வறுக்ைப்�டடு வந்த நிகலயிலும், 
�சில பமாசமான ஊழல ப�ரவழி என்று 
்�யர ்�ற்றதாலுபம, அப்ப�ாது அது 
நியாயமாைத் ்தன்�டடது.

அச்சடடம் பிகழயானது என்று கூ்ற 
முடியாது. ஆனால, அதகன ஒரு குறிப்பிடட 
ந�கர குறிகவத்து நிக்றபவறறியகம, 
நலலாடசி சித்தாந்தஙைகள மீறும் 
்சயலாகும்.      

இந்தச் சடடம் மடடுமன்றி, 
்�ரும்�ாலான சடடஙைள் நாடடினதும் 
்�ாது மக்ைளினதும் நலனுக்ைாை 
இயற்றப்�டுவதறகுப் �திலாை, ஒரு 
குழுவினரது அலலது சில ந�ரைளினது 
நலன்ைளுக்ைாைபவ இயற்றப்�டுகின்்றன. 
உதாரணமாை, ்தாழிலாளர 
ப�ாராடடஙைகள அடக்கி, நாடகட ஆடசி 
்சயயும் பநாக்கிபலபய முன்னாள் ஜனாதி�தி 
பஜ.ஆர ்ஜயவரதன 1977ஆம் ஆண்டு 
நிக்றபவறறு ஜனாதி�தி ஆடசி முக்றகய 
்ைாண்டு வந்தார. 

அவர, 1978ஆம் ஆண்டு அறிமுைப்�டுத்திய 
அரசியலகமப்பின் பிரைாரம், எம்.
பிக்ைள் ைடசி மா்ற முடியாது. இது 
எதிரக்ைடசிைளிலிருந்து ஆளும் ைடசியான 
தமது ைடசிக்குத் தாவ முயலும் எம்.
பிக்ைளுக்கு தகடயாை இருப்�கதக் 
ைண்ட அவர, ைடசி மாறியவர முன்கனய 
ைடசியிலிருந்து நீக்ைப்�டடால, 
சம்�ந்தப்�டட எம்.பி அகத எதிரத்து 
வழக்ைாடும் வகையில 1979ஆம் ஆண்டு 
அரசியலகமப்பின் இரண்டாவது 
திருத்தத்கத நிக்றபவறறினார. 

1980ஆம் ஆண்டு அவர முன்னாள் பிரதமர 
சிறிமா �ண்டாரநாயக்ைவின் குடியியல 

உரிகமகய ஏழு வருடஙைளுக்கு இரத்துச் 
்சயய நடவடிக்கை எடுத்தார. 

1982ஆம் ஆண்டளவில அவரது 
அரசாஙைம் சரிவகடய ஆரம்பித்து இருந்தது. 
இந்த நிகலயில, தமது ைடசி பமலும் மக்ைள் 
்வறுப்க� சம்�ாதித்துக் ்ைாள்ளும்முன்னர, 
பிரதான ப�ாடடியாளரான சிறிமா 
ப�ாடடியிட முடியாத நிகலயிலும், 
ஜனாதி�தி பதரதகல நடத்தி, தமது 
ஆடசிகய நீடித்துக் ்ைாள்ள அவர 
நிகனத்தார. 

அதறைாை, ஜனாதி�தி ஒருவர 
�தவிக்கு வந்து நான்கு ஆண்டுைள் 
பூரத்தியானால, ஜனாதி�தி பதரதகல 
நடத்தக்கூடிய வகையில, 1982ஆம் ஆண்டு 
அரசியலகமப்பின் மூன்்றாவது திருத்தத்கத 
்ைாண்டுவந்தார. அதன்�டி அவர 
அபதயாண்டு மீண்டும் ஜனாதி�தியானார.

1988ஆம் ஆண்டு ஜனாதி�தி பதரதலின் 
ப�ாது ஐக்கிய பதசிய ைடசி பவட�ாளரான 
அப்ப�ாகதய பிரதமர ஆர. பிபரமதாஸ, ஸ்ரீ 
லஙைா முஸலிம் ைாஙகிரஸின் தகலவர எம்.
எச்.எம் அஷரப்பின் உதவிகய நாடினார. 
பதரதலைளின் ப�ாது ஆசனஙைகளப் ்�்ற, 
ஒரு ைடசி குக்றந்த �டசம் 12.5 சதவீத 
வாக்குைகளப் ்�றறிருக்ை பவண்டும். அந்த 
்வடடுப் புள்ளிகய ஐந்து சதவீதமாை 
குக்றத்தால, உதவி வழஙகுவதாை அஷரப் 
கூறினார. அதன்�டி, 1988ஆம் ஆண்டு 
டி்சம்�ர மாதம் 15 ஆவது திருத்தம் 
நிக்றபவற்றப்�டடு, அந்த மாதம் 17 ஆம் 
திைதி, அதாவது ஜனாதி�தி பதரதலுக்கு 
இரண்டு நாள்ைளுக்கு முன்னர, அஷரப்பின் 
பவண்டுபைாள் சடடமாக்ைப்�டடது.

மாறிமாறி ஜனாதி�தியின் 
அதிைாரஙைகளக் குக்றக்கும் 
வகையிலும் கூடடும் வகையிலும் 
்ைாண்டுவரப்�டட அரசியலகமப்பின் 
17ஆவது, 18ஆவது, 19ஆவது, 20ஆவது, 
21 ஆவது ஆகிய திருத்தஙைளும் நாடடு 
நலன்ைகளப் �ாரக்கிலும், ைடசிைளின் 
விருப்� ்வறுப்புைளின் �டிபய 
்ைாண்டுவரப்�டடன.

இலஙகையில ்�ரும்�ாலான 
பிரச்சிகனைளுக்குப் பிரதான ைாரணம் மிைவும் 
உயர �தவிகய வகிப்�வரிலிருந்து மிைவும் 
கீழமடட �தவிகய வகிப்�வர வகர, சைலரும் 
ஊழல, பமாசடி, வீண்விரயம் ஆகியவறறில 
ஈடு�டுவதும் ்சயறறி்றன், ைடகம உணரவு 
ப�ான்்றகவ இலலாதிருப்�துமாகும் என்று 
அறியப்�டுகின்்றது.  

முக்றயான சடடத் ்தாகுதி்யான்றின் 
மூலபம, அந்தப் �ண்புைளில ஓரளவாவது 
நாடடில நிகலநாடட முடியும். ஆயினும், 
ஊழபல அதறகும் தகடயாை அகமகி்றது. 

்�ருமளவில ஊழல ப�ரவழிைகளக் 
்ைாண்ட �ாராளுமன்்றத்தால அவவா்றான 
சடடஙைகள நிக்றபவற்ற முடியாது. 
அவரைள் தமது ்சாந்த நலன்ைளுக்ைாைபவ 
சடடஙைகள ்ைாண்டு வருகின்்றனர.

வாழ்வியல் தரிசனம்

வவள்ள நீரில் 
கழிவுகள்ள 
வீசும் விசமிகள
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இயறகையின் மீதான மனிதரைளின் 
ஆக்கிரமிப்�ால சீற்ற்மடுக்கும் 
இயறகையானது, �ல சந்தரப்�ஙைளில 
பைாரத்தாண்டவம் ஆடுவிடும். இதனால 
உயிரிழப்புைளும், உடகமைள் இழந்து 
நிரக்ைதியாகிய நிகலகமயும் ஏற�டடுள்ளன. 

நீபரந்தும் பிரபதசஙைளில ்தாடரச்சியாை 
இகடவிடாது மகழ ்�யயுமாயின், 
நீரநிகலைகள அண்மித்து வாழபவாரும் 
ஆற்றஙைகரபயாரஙைளில இருப்ப�ாரும் 
மிைமிை அவதானமாை இருக்ைபவண்டும். 
அத்துடன், மண்சரிவுைள் ஏற�டக்கூடிய 
அ�ாய வலயஙைள் குறித்தும் 
்தரிந்துகவத்திருப்�து அவசியம்.

ைடந்த ைாலஙைளில ஏற�டட இயறகை 
அனரத்தஙைளில சிக்கிக்்ைாண்டு 
மரணமகடந்தவரைகளத் தவிர, புதினம் 

�ாரக்ைச் ்சன்று மரணித்பதாரும் உள்ளனர. 
ஆகையால, �ாதுைாப்�ற்ற இடஙைளுக்குச் 
்சலவகதத் தவிரத்துக்்ைாள்ளபவண்டும். 
இயறகை அனரத்தஙைள் ஏற�டடுவிடடால 
மீடபு �ணியாளரைளுக்கு முன்னுரிகம 
்ைாடுத்து அவரைளுக்கு வழிவிடபவண்டும். 

தறப�ாது ்�யது ்ைாண்டிருக்கும் 
அகடமகழ, இன்னும் சில நாள்ைளுக்கு 
நீடிக்கு்மன வானிகல அவதான நிகலயம் 
எதிரவுகூறியுள்ளது. மகலயைத்தில 
�னிமூடடம் அதிைரித்து, ப�ாக்குவரத்துக்கு 
்�ரும் இகடயூறுைகள ஏற�டுத்தியுள்ளது.  

�னிமூடடம் அதிைரித்துள்ளதால 
வாைன சாரதிைள், முன் விளக்குைகள 
ஒளிரவிடடு, வாைனத்கதச் ்சலுத்துமாறு 
அறிவுறுத்தப்�டடுள்ளனர. எதிபர வரும் 
வாைனஙைளுக்கு இதனூடாை சமிக்கஞை 

்ைாடுப்�து மடடுமன்றி, வி�த்துைள் 
ஏற�டுவகதத் தவிரத்துக்்ைாள்ளலாம். 

மின்னலின் தாக்கும் சந்தரப்�ஙைளில 
மின்சார உ�ைரணஙைகளப் 
�யன்�டுத்துவகத முற்றாைத் தவிரத்தல 
நலலது. இலகலபயல �ாதுைாப்�ான 
ஏற�ாடுைகள முன்கூடடிபய 
்சயது்ைாள்ளபவண்டும். அதன் ப�ாது, 
மின்னிகணப்க� தறைாலிைமாை துண்டித்து 
கவத்திருப்�பத சாலச் சி்றந்தது. 

மிைமுக்கியமான சந்தரப்�ஙைகளத் 
தவிர, ஏகனபய பநரஙைளில வீடுைளிலும் 
�ாதுைாப்�ான இடஙைளிலும் 
தஙகியிருக்ைபவண்டும். பதகவயிலலாத 
வகையில ்�ாது ்வளியில 
நடமாடுவகதயும் கூடடம் பசரவகதயும் 
தவிரத்துக்்ைாள்ள பவண்டும். 

அதுமடமன்றி, பின்தஙகிய 
பிரபதசஙைளிலிருந்து நைரஙைளுக்கு 
வரபவண்டுமாயின் நீபராகடைள், 
சிற்றாறுைகளக் ைடந்பத வரபவண்டும். 
மகழக்ைாலம் என்�தால, �ாதுைாப்�ற்ற 
முக்றயில ைடந்துவர முயறசிக்ைபவ 
பவண்டாம். இவவா்றான ்சயற�ாடுைளின் 
ஊடாைவும் ைடந்தைாலஙைளில 
உயிரிழப்புைள் �ல ஏற�டடன என்�கத 
நிகனவில ்ைாள்ளபவண்டும். 

இயறகையின் பைாரத்தாண்டவத்கத 
எதிரைாலத்திபலனும் தவிரக்ை 
பவண்டுமாயின், இயறகையின் 
மீதான சுரண்டகல, ஆக்கிரமிப்க�, 
முறறுமுழுதாைக் கைவிடபவண்டும். 
இலகலபயல, �ாரிய மண்சரிவுைள், 
ைாடடாறு ்வள்ளம், ்வள்ளப்்�ருக்கு, 

ைடடடஙைள் இடிந்துவிழுதல 
உள்ளிடடவறறுக்கு முைங்ைாடுத்பத 
ஆைபவண்டும். 

நாடு முைங்ைாடுத்துக்்ைாண்டிருக்கும் 
மிை்நருக்ைடியான நிகலயில, 
�ாதிக்ைப்�டபடாருக்கு உடனடியாை 
நிவாரணஙைள் கிகடக்கு்மன 
எதிர�ாரக்ைமுடியாது. அக்ைம் 
�க்ைத்திலுள்ளவரைள், உ்றவினரைளிடம் கூட 
உதவிைகளக் பைாரமுடியாத நிகலகமபய 
ஏற�டடுள்ளது. 

இயறகையின் சீற்றத்தால ஏற�டும் 
அழிவுைகளத் தவிரக்ைமுடியாது. ஆனாலும் 
புதினம் �ாரக்ைச் ்சலகையில ஏற�டும் 
வீணான அனரத்தஙைகள தவிரக்ைலாம். 
ஆகையால, அவதானமாை இருப்�பத 
அகனவருக்கும் நலலது. 

புதினம் பார்க்கும் நநரமலல; அவதானமாகநவ இருபநபாம்
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தென்னிந்திய திரையுலகில் 
பிைபல முன்்னணி நடிரையாை 
வலம் வருபவர் கீர்த்தி சுரைஷ். 
ெமிழ், தெலுங்கு, மரலயாளம் 
எ்ன பல தமாழிைளில் 
வித்தியாசமா்ன ைரெைரள 
ரெர்ந்தெடுத்து நடித்து வரும் 
கீர்த்தி சுரைஷ் ெறரபாது சமூை 
வரலெள பகைத்தில் ெ்னது 

உயிர்த்ரொழியா்ன 
சமந்ொவின் உடல்நலம் குறித்து 
ரமாட்டிரவஷ்னலா்ன பதிவு 
ஒன்ரறை தவளியிட்டு இருககிறைார்.

அொவது நடிரை சமந்ொ 
சமீபத்தில் ெ்னககு மரயாசிடிஸ் 
எ்னபபடும் ஆட்ரடா இன்யூன் 
ரநாய் இருபபது ைணடறியபபட்டு 
இருபபொை ெைவரல பகிர்ந்து 
அத்துடன் உருகைமா்ன 
பதிரவயும் தவளியிட்டு 
இருந்ொர். 

அவைது பதிவிறகு ைசிைர்ைளும் 
பல திரை பிைபலங்ைளும் 
விரைவில் குணமரடய 
வாழ்த்துகைரள தெரிவித்து 
வருவரெ தொடர்ந்து சமந்ொவின் 
ரொழியா்ன நடிரை கீர்த்தி, 
அவருககு ஆறுெல் அளிககும் 

வரையில் ‘உ்னககு நிசசயம் அதிை 
சகதி கிரடககும். விரைவில் 

வலிரமயுடன் நலம்தபறறு 
திரும்புவாய்’ என்று 
தெரிவித்துளளார். அது ெறரபாது 
ரவைலாகி வருகிறைது.

புர்னவில் ைாது 
ரைளாெவர்ைள, வாய் 
ரபச முடியாெவர்ைளால் 
நடத்ெபபட்டுவரும் 
‘தடர்ைாசின்’ (Terrasinne) என்றை 
உணவைம், மகைள மத்தியில் 
மிகுந்ெ வைரவறரபப 
தபறறுளளது. 

இங்கு வருரை ெரும்  
வாடிகரையாளர்ைளும் கூட,  
ரசரை தமாழியிரலரய 
ெங்ைளுககு  விருபபமா்ன 
உணவுைரள ரைட்டுப 
தபறறுக தைாளகின்றை்னர்.  

இங்கு ைாணபபடும் 
உணவுப பட்டியல் 
அட்ரடயில்  ரசரை 
தமாழியில் எந்தெந்ெ 

உணவுைரள எபபடி 
ரைட்ை ரவணடும் எ்னக  
குறிபபிடபபட்டிருபபொல் 
அெர்னப பின்பறறி 
ரெரவயா்ன உணவுைரள  
வாடிகரையாளர்ைள 
தபறறுகதைாளகின்றை்னர். 

ரமலும் 
வாடிகரையாளர்ைள உணடு 
முடித்ெவுடன்  உணவைப 
பணியாளர்ைள உணவு எபபடி 
உளளது எ்னக ரைட்டுத் 
தெரிந்துதைாளகின்றை்னர்.

இந்நிரலயில் இவ் 
உணவைம் குறித்ெ 
வீடிரயா இரணயத்தில் 
ரவைலாகி வருகின்றைரம 
குறிபபிடத்ெகைது. 

ெமிழைத்தில் வடகிழககு 
பருவமரழ 
தீவிைமரடந்துளளது. 
இெ்னால் தசன்ர்ன, 

திருவளளூர் உட்பட பல 
மாவட்டங்ைளில் ை்னமரழ 
தபய்து வருகிறைது.

இென்ைாைணமாை 
ெமிழைத்துககு 
தசம்மஞசள எசசரிகரை 
விடுகைபபட்டுளளொைத் 
தெரிவிகைபபட்டுளளது. 

ரமலும், ெமிழைத்தில் இன்று 
முெல் ஐந்து நாளைளுககு ை்னமரழ 
தபய்ய வாய்பபு உளளொை 
இந்திய வானிரல ஆய்வு ரமயம் 

தெரிவித்துளளது.
இெர்னயடுத்து தசன்ர்ன, 

திருவளளூர், ைாஞசிபுைம், 
தசங்ைல்பட்டு, ெஞரச, 
மயிலாடுதுரறை உளளிட்ட 

மாவட்டங்ைளில் உளள 
பாடசாரலைளுககு ரநறறு 
(01) முெல் விடுமுரறை 
அறிவிகைபபட்டுளளரம 
குறிபபிடத்ெகைது. 

தமிழகத்துக்கு 
செம்மஞெள் 
எசெரிக்்க 

குஜைாத்தின் ரமார்பி நைரில் வைலாறறு 
சிறைபபுமிகை தொங்கு பாலம் 30ஆம் திைதி 
திடீதை்ன அறுந்து விழுந்ெது. 

இசசம்பவத்தில் குழந்ரெைள, 
தபணைள, ஆணைள எ்ன 140ககும் 
ரமறபட்ரடார் உயிரிழந்ெ்னர். ரமலும் 
பலர் ரவத்தியசாரலயில் சிகிசரச தபறறு 
வருகின்றை்னர். 

இந்நிரலயில் இவ்விபத்தில் 
ைாஜரைாட் தொகுதி பாைதிய ஜ்னொ 
ைட்சிரயச ரசர்ந்ெ எம்.பி  ரமாைன்பாய் 
குந்ொரியாவின் குடும்பத்தி்னர் 12 
ரபர் உயிரிழந்திருபபது ரசாைத்ரெ 
ஏறபடுத்தியுளளது. 

இது குறித்து குந்ொரியா 
கூறுரையில்,“இவ்விபத்தில் எ்னது 
குடும்பத்ரெச ரசர்ந்ெவர்ைள 
உயிரிழந்துளளரம மிைவும் ரவெர்ன 
அளிககின்றைது. அத்துடன் எ்னது  ைண 
முன்ர்ன  ஆறறில் இருந்து நூறறுககும் 
ரமறபட்டவர்ைளின் உடல்ைள 
மீட்ைபபட்டுளள்ன. இவ்விபத்துககு 
ைாைணமா்ன குறறைவாளிைள 
யாைாை இருந்ொலும் அவர்ைள 
ெணடிகைபபடுவார்ைள” இவ்வாறு 
தெரிவித்துளளார். 

கீழ்பாகைம் ம்ன 
நலக ைாபபைத்திறகுச 
சிகிசரசகைாை வந்ெ 
இருவர், ைாெலித்து 

திருமணம் தசய்துதைாணட 
சம்பவம் தநகிழ்சசிரய 
ஏறபடுத்தியுளளது. 

 தசன்ர்னரயச 
ரசர்ந்ெவர்  மரைந்திைன். 42 
வயொ்ன இவர் குடும்பத்தில் 
ஏறபட்ட ெைைாறு 
ைாைணமாை, ‘இருமுர்னயப 
பிறைழ்வு (Bipolar Affective 
Disorder) எனும் ரநாயால் 
பாதிகைபபட்டிருந்ொர். 

இென் ைாைணமாை 
ம்ன நல சிகிசரசகைாை 
இைணடு ஆணடுைளுககு 
முன்்னர்  கீழ்பாகைம் 
ம்ன நல ைாபபைத்திறகுச 
சிகிசரசகைாைச 
தசன்றுளளார். 

அரெ ைாபபைத்திறகு ம்ன 
அழுத்ெத்துகைா்ன சிகிசரச 
தபறுவெறைாை  தீபா என்பவர் 
வந்துளளார். நாளரடவில் 
இருவருககும் ஒருவரை ஒருவர் 
பிடித்துபரபாைரவ, அது 
ைாெலாை மாறியுளளது.

அரெசமயம் இருவரும் 
பூைண குணமரடந்ெ 

நிரலயில் திருமணம் 
தசய்துதைாளளவும் 
தீர்மானித்துளள்னர். 

தீபாரவ முென்முெலில் 
பார்த்ெரபாது மரைந்திைனுககு 
அவைது அம்மாரவ 
ரபால ரொன்றியொைவும், 
அவருடன் ரபசிப பழகியதில் 
அவர் ஆசிரியர் என்பது 
தெரியவந்ெொைவும், 
ெ்னது ொயாரும் ஆசிரியர் 
என்பொல் தீபாரவ மிைவும் 
பிடித்துப ரபா்னொைவும், 
ெ்னது வாழ்கரையில் உளள 
அர்னத்து உறைவுைளும் 
தீபாவின் உருவத்தில் 
ெ்னககு கிரடத்துளள்ன 
எ்னவும் மரைந்திைன் 
தெரிவித்துளளார். 

அரெ சமயம் “என் 
வாழ்கரையில் எ்னககு 
திருமணம் நடககும் என்று 
நான் நிர்னகைவில்ரல. 
இது அதிசயமாை உளளது” 
எ்ன தீபா தநகிழ்சசியுடன் 
தெரிவித்துளளார். 

இந்நிரலயில் இவர்ைளது 
திருமணம் ஒகரடாபர் 28 
ஆம் திைதி சுைாொைத்துரறை 
அரமசசர் மா.சுபபிைமணியன் 
முன்னிரலயில் அரெ 
ம்னநலக ைாபபை வளாைத்தில் 
உளள ரைாவிலில் 
இடம்தபறறுளளது. 
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தீவிரமடைந்து 
வரும் காற்று மாசு; 
ப�ாதுமககள் அவதி

புதுதடல்லியில் ைாறறின் ெைமா்னது 
மிைவும் ரமாசமரடந்து வருகின்றைது. 
இென் ைாைணமாை புதுதடல்லியின் 
பலபகுதிைளில் பனிமூட்டம் 
ரபான்று தூசித் துைளைள நிரறைந்து 
ைாணபபடுகின்றை்ன. 

இெ்னால் “மாசு நிரறைந்ெ ைாறரறைரய  
தி்னமும்  சுவாசிககின்ரறைாம். 
ரபாககுவைத்ரெ ரமறதைாளவது மிைவும் 
சிைமமாை உளளது” எ்னவும் அபபகுதி 
மகைள ைவரல தெரிவித்துளள்னர். 

இந்நிரலயில் ைாறறு மாசு 
அதிைரிபபரெத்  ெடுகை, அைசு தீவிை 
நடவடிகரைைரள முன்த்னடுத்து 
வருகின்றைது.  

அென்படி, ைாஜஸ்ொனில் தசயறபட்டு 
வரும் 45 தொழிறசாரலைரள 
உட்னடியாை மூடுமாறு ைாறறின் 
ெை ரமலாணரம ஆரணயம் 
உத்ெைவிட்டுளளது.

அரெரபால, புதுதடல்லியின் 
அணரட மாநிலங்ைளா்ன 
அரியா்னாவில் 17 தொழிறசாரலைளும் 
உத்ெைபிைரெசத்தில் 63 
தொழிறசாரலைளும்  
மூடபபட்டுளளொைத் 
தெரிவிகைபபட்டுளளது. 

ரமலும், புதுதடல்லியில் புதிய 
பாைாளுமன்றை ைட்டடம் ைட்டுமா்னப 
பணி, ரெச நலனுகைா்ன அத்தியாவசிய 
ைட்டட பணிைள ெவிர்த்து பிறை 
ைட்டுமா்னப பணிைரள ரமறதைாளளவும்   
ெரட விதிகைபபட்டுளளரம 
குறிபபிடத்ெகைது. 

இடையதடதை 
கலககும் உைவகம்
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மனநலக காப�கததில் 
மலரந்தை காதைல்

12 உறவினரகடை  
�றிபகாடுததை எம்.பி

தென்னிந்திய 
சினிமாவில் 
ெறரபாது 
டாப 

முன்்னணி நடிரைைளில் 
ஒருவைாை திைழ்பவர்ொன் 
ைாஷ்மிைா மந்ெ்னா. ெறரபாது 
ைசிைர்ைளின் ரலட்டஸ்ட் ைைஷ் 
ஆை மாறியிருககும் இவர் 
தெலுங்கில் விஜய் ரெவர் 
தைாணடவுடன் இரணந்து 
நடித்ெ கீொ ரைாவிந்ெம் 
என்றை படத்தின் மூலம் பல 
ைசிைர்ைளுககு பரிசசயமா்னார். 

அென் பிறைகு ெமிழில் 
ைார்த்தியின் சுல்ொன் 
திரைபபடத்தின் மூலம் 
அறிமுைமா்ன இவர் மீணடும் 
ெமிழ், தெலுங்கு எ்ன 
பழதமாழிைளில் தவளியாகி 
மாதபரும் பிளாகபஸ்டர் 
ஹிட் அடித்ெ புஷ்பா தி ரைஸ் 
என்று அல்லு அர்ஜுனின் 
திரைபபடத்தில் நடித்து பட்டி 
தொட்டி எங்கும் பிைபலமாகி 
பல ைசிைர்ைளின் ம்னதில் 
ரலட்டஸ்ட் ைைஷ் ஆை வலம் 
வருகிறைார்.

ெறரபாது ெளபதி விஜயின் 
வாரிசு திரைபபடத்தில் 
ைொநாயகியாை நடித்து வரும் 
இவர் அபபடத்ரெ தொடர்ந்து 
புஷ்பா 2, மிஷன் மஜனு 
படங்ைளில் நடித்து வருகிறைார். 
இபபடி ஒரு பகைம் பிசியாை 
நடித்து வரும் இவர் மறதறைாரு 
பகைம் ைசிைர்ைரள ைவரும்படி 
புரைபபடங்ைள மறறும் 
விளம்பை புரைபபடங்ைரள 
பதிவிட்டு உறசாைபபடுத்தி 
வருவார். அந்ெ வரையில் 
அவர் ெறரபாது ைடறைரையில் 
ைவர்சசி ரபாஸ் தைாடுத்து 
எடுத்திருககும் ரலட்டஸ்ட் 
புரைபபடத்ரெ 

பதிவிட்டிருககிறைார்.

மரறைந்ெ முன்்னணி நடிரை 
ஸ்ரீரெவியின் மைளா்ன ஜான்வி 
ைபூர் முன்்னணி நடிரையாை 
திைழ்ந்து வருகிறைார். இவர் 
ெறரபாது ெமிழில் தநல்சன் 
இயகைத்தில் தவளியா்ன 
ரைாலமாவு ரைாகிலா என்கின்றை 
திரைபபடத்தின் இந்தி 
ரீரமகைா்ன குட் லக தஜர்ரி 
என்னும் திரைபபடத்தில் 
நடித்திருககிறைார்.

அவைது ெந்ரெயா்ன 
ரபானிைபூர் ெமிழில் 
அஜித் குமார் நடித்ெ 
ரநர்தைாணட பார்ரவ, 
வலிரம திரைபபடங்ைரள 
ெயாரித்துளளார். ரமலும் 
அஜித்தின் துணிவு 
திரைபபடத்ரெயும் ெறரபாது 
அவர் ெயாரித்து வருகிறைார். 

இந்நிரலயில், ஜான்வி ைபூர் 
ெறரபாது ெ்னது அம்மாவின் 
ை்னரவ நிரறைரவறறை ைாத்துக 
தைாணடிருபபொை ெைவரல 
பகிர்ந்திருககிறைார்.

அொவது நடிரை ஸ்ரீரெவி 

தைௌரி ஷிணரட இயகைத்தில் 
இங்கிலீஷ் விங்கிலீஷ் 
என்னும் திரைபபடத்தில் 
நடித்திருந்ொர். வித்தியாசமா்ன 
ைரெ அம்சத்ரெ தைாணட 
இபபடத்தில் சிறைபபு 
ரவடத்தில் நடிைர் அஜித் 
குமார் நடித்திருந்ொர். 

ெறரபாது இந்ெ 
இயககு்னரின் இயகைத்தில் 
எபபடியாவது ொன் நடிகை 
ரவணடும் என்று ஜான்வி 
ைபூர் தெரிவித்திருககிறைார். 
ஏத்னனில் நான் என் 
அம்மாவிடம் ரபசியரபாது, 
அவர் நீ நிசசயமாை தைௌரி 
ஹிணரடவுடன் ஒரு 
படம் பணண ரவணடும், 
அதுொன் ெ்னது ஆரச எ்னக 
கூறியிருந்ொர். 

அெ்னால் அவைது 
இயகைத்தில் நான் நடிகை 
ைாத்துக தைாணடிருககிரறைன் 
என்று உருகைமாை நடிரை 
ஜான்வி ைபூர் இந்ெ ெைவரல 
பகிர்ந்து இருககிறைார்.

‘ஒத்ெ தசருபபு’ படத்திறகு பிறைகு 
பார்த்திபன் இயககி நடித்திருககும் படம் 
ொன் “இைவின் நிழல்”. இபபடத்தில் 
முககிய ைொபாத்திைங்ைளில் வைலட்சுமி 
சைத்குமார், ரைாரபா சங்ைர், பிரிைடா 
ஆகிரயார் நடித்துளள்னர். 

இபபடத்ரெ புதிய முயறசியாை 94 
நிமிடம் 36 தநாடிைளில் ஒரை ஷாட்டில் 
படமாககி உளள்னர். குறிபபாை 
உலகிரலரய Non Linear முரறையில் 
படமாகைபபட்ட முெல் சிங்கிள ஷாட் 
திரைபபடம் இந்ெ இைவின் நிழல் எ்ன 
பார்த்திபன் பல்ரவறு ரபட்டிைளில் கூறி 
இருந்ொர்.

இெ்னால் அதிை ஆர்வத்ரொடு இருந்ெ 
ைசிைர்ைளுககு இபபடம் தபரும் விருந்ொை 
அரமந்திருந்ெது. இபபடம் ைசிைர்ைளின் 
மத்தியில் நல்ல வைரவறரப தபறறைது 
மட்டுமின்றி பல விருதுைரளயும் தபறறு 
சாெர்ன பரடத்துளளது. 

இந்நிரலயில் இபபடம் இன்று 
அல்லது நாரள பிைபல ஓடிடி ெளமா்ன 
அரமசான் பிரைமில் தவளியாகும் 
என்றை ெைவரல நடிைர் பார்த்திபன் 
தெரிவித்திருககிறைார்.

இது குறித்து ஆர்வத்துடன் அவர் 
தவளியிட்டுளள பதிவு ரவைலாகி 
வருகிறைது. அதில் அவர், ைாரல வணகைம்! 
அரமசானில் இன்ரறைா நாரளரயா 
‘இைவின் நிழல்’ வந்ரெ விடும். அரெ 
வைரவறை நீங்ைளும், அறிவிகை நானும் 
ஆவலுடன் இருககிரறைாம். பார்பரபாம் 
நீங்ைள ைாட்டும் ஆர்வத்திறகு நன்றி. 
என்று அபபதிவில் கூறியிருககிறைார்.

வித்தியாசம் 
காட்டும் ராஷ்மிகா

அம்மாவின் ஆடை

இரவின் நிழல்

ைமந்தைாவுககு ஆறுதைல்
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ஸ்கொட்ொந்தின் 
எடின்்பர்க் நகரில், 
வீடடின் கதவில் இளம் 

சிவப்பு நிறத்தில் வர்்ணம் 
பூசியதறகொக ்்பண் ஒருவருக்கு 
இ்ங்க மதிப்பில் சுமொர் 85 
இ்ட்சம் ரூ்பொய் அ்பரொதம் 
விதிக்கப்்படடுளளது.  

மிரொண்்ொ டிக்்சன்  என்ற 
்்பண்்்ண அண்்மயில் தனது 
வீட்் புதுப்பிக்கும் ்பணியில் 
ஈடு்படடிருந்தொர். இதன்்்பொது  
வீடடின் கதவுக்கு இளம் சிவப்பு 
நிறத்தில் வர்்ணம் பூசியுளளொர். 

 எடின்்பர்க் நகரொடசி 

கவுன்சில் விதிகளின் ்படி, 
வீடடின் முன்்பக்க கதவு 
மஙக்ொன நிறத்தி்்்ய 
இருக்க ்வண்டும் என 
கூறப்்படுகிறது. 

இந்நி்்யில் 
அவருக்கு அ்பரொதம் 
விதிக்கப்்படடுளள்தொடு, 
கதவுக்கு மஙக்ொன ்வள்ள 
வண்்ணம் தீட்வும் 
உத்தரவி்ப்்படடுளளது. 

விஜய நியூஸ்்பப்்பர்ஸ லிமிட்்டடினொல் புதன்கிழ்ம 02 நவம்்பர் 2022, இ். 8, ஹுணுபிடடிய குறுக்கு வீதி, ்கொழும்பு - 02 இல் வடிவ்மக்கப்்படடு இந்த மின்னிதழ் ்வளியி்ப்்பட்து.
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பி்ரஸிலில் அண்்மயில் 
ந்்்்பறற ஜனொதி்பதி 
்தர்தலில், அந்நொடடின் 
முன்னொள ஜனொதி்பதியொன 
லு்ொ டி சில்வொ, தற்்பொ்தய 

ஜனொதி்பதி ்்பொல்்சனொ்ரொ்வத்  ்தொறகடித்து 
மூன்றொவது மு்றயொகவும் ஜனொதி்பதியொக 
்தரிவு ்்சய்யப்்பட்ொர்.

 இந்நி்்யில் இதறகு எதிர்ப்புத்  ்தரிவித்து 
்்பொல்்சனொ்ரொவின் ஆதரவொளர்கள,   
்கொயொஸ உட்ப் 16 மொகொ்ணஙகளில் உளள 
்நடுஞ்சொ்்களில் கனரக வொகனஙக்ள 
நிறுத்தி வீதி மறியலில் ஈடு்படடு வருகின்றனர்.

பிர
ேஸி

ல்

ஜனாதிபதிக்கு எதிராக 
மக்கள் வீதி மறியல் 

்்பண்்்ணொருவர் எடடு 
ஆண்களின் மூ்ம், 11 குழந்்தக்ளப் 
்்பற்றடுத்துளள அதிர்ச்சி ்சம்்பவம் 
அ்மரிக்கொவின் ்்ன்னசி நகரில் 
இ்ம்்்பறறுளளது. 

குறித்த நகரில் வசித்தவரும்  பிஹொய்  
என்்பவ்ர இவவொறு 11  குழந்்தக்ளப்  
்்பற்றடுத்துளளொர். 

இது குறித்து பிஹொய்  கருத்துத் 
்தரிவிக்்கயில், “எடடு 
ஆண்களின்  மூ்ம் எனக்கு 11 
குழந்்தகள பிறந்துளளன. இதறகு 
நொன் ்வடகப்்ப்வில்்். என் 
குழந்்தகளுக்கு ஒரு தந்்த 
மடடும் இருந்தொல், அவர் என்்ன 
விடடுப் பிரிந்தொ்்ொ அல்்து 
இறந்துவிட்ொ்்ொ, என் குழந்்தகள 
தந்்த அறறவர்களொகி விடுவொர்கள.  
ஆனொல் இப்்்பொது எடடுப் ்்பரில் 
மூன்று ்்பர்  இல்்். என்றொலும் 
ஐந்து ்்பர் எனது பிள்ளகளுக்குத்   
தந்்தகளொக இருக்கிறொர்கள. 
அதுமடடுமில்்ொமல் நொன் இன்னும்  ்ப் 
குழந்்தக்ளயும்  ்்பறறுக் ்கொளள 
விரும்புகி்றன்” எனத் ்தரிவித்துளளொர். 

இந்நி்்யில் இவரது கருத்்தப் 
்ப்ரும் கடு்மயொக விமர்சித்து 
வருகின்றனர். 

8 தந்தகள்; 
11 குழந்தகள் 
பெண்ணின் 
வின�ோத ஆசை 

, வன்மு்ற்யத் தூண்டும் 
வித த்தில் கருத்துக்ள ்வளியிட் 
கொர்ணத்திறகொக, அ்மரிக்கொவின் 
முன்னொள ஜனொதி்பதி ்்ொனொல்ட  
டரம்பின் க்ணக்்க, டுவிட்ர் 
மு்க்கியிருந்தது. 

இந்நி்்யில், “ஜனநொயகத்தின் 
அடித்தளமொக விளஙகுவது கருத்து 
சுதந்திர்ம” எனக் கூறிவரும் எ்ொன், 
டவிட்ர் நிறுவனத்்த வொஙகியுளள 
நி்்யில், டரம்ப் மீதொன த்் 
நீக்கப்்படும் வொய்ப்பு இருப்்பதொகத் 
தகவல் ்வளியொகியுளளது.

அ்த்சமயம்  எ்்ொனுக்கு வொழ்த்துத் 
்தரிவித்த டரம்ப் “இப்்்பொது 
தொன் டுவிட்ர் புத்தி்சொலியி்ம் 
உளளது.  இதறகு ்மலும் தஙகள 
நொட்் ்வறுக்கக்கூடிய இ்து்சொரி 
மன்நொயொளிகளி்ம் டுவிட்ர் 
இருக்கொது” என்றும் ்தரிவித்துளளொர்.

ஈரொனில் அண்்மயில் 
ஹிஜொப்்்ப 
மு்றயொக  அணியவில்்் 
எனக்  கூறி ்கது 
்்சய்யப்்பட் மஹ்்சொ 
அமினி என்ற இளம்்்பண் 
்்பொலிஸொர் தொக்கியதில் 
உயிரிழந்தொர்.

இச்்சம்்பவமொனது 
உ்களவில் ்்பரும் 
அதிர்வ்்க்ள 
ஏற்படுத்தியிருந்த நி்்யில், 
இதறகு எதிர்ப்பு ்தரிவித்து 
ஆயிரக்க்ணக்கொ்னொர்  
்தொ்ர்  ்்பொரொட்ஙகளில்  
ஈடு்படடு வருகின்றனர். 

இந்நி்்யில், ்சமூக 
வ்்தளத்தில் பிர்ப்மொன 
்மஹர்்ொத் ்ொஹிதி என்ற 
19 வயதொன இ்ளஞரும்  
்்பொலிஸொர் தொக்கியதில் 
உயிரிழந்துளளொர் எனத் 
்தரிவிக்கப்்படடுளளது, 

்ச்மயல் க்் நிபு்ணரொன 
்மஹர்்ொத் ்ொஹிதி்ய 
இன்ஸ்ொகிரொமில் 
இ்ட்சக்க்ணக்கொ்னொர் 
பின்்தொ்ர்கின்றனர்.

இந்நி்்யில் 

ஈரொனின் பு்னொய்வுப் 
்ப்்யினரொல் தடுத்து 
்வக்கப்்படடிருந்த அவர் 
அதிகொரிகளொல் தொக்கப்்படடு 
உயிரிழந்துளளொர் என 
அந்நொடடு ஊ்கஙகள 
்தரிவித்துளளன. 

எனினும் குறித்த இ்ளஞர் 
்கொல்்ப்்பட்தொகக் 
கூறப்்படும் குறறச்்சொட்ம 
மறுத்துளள அதிகொரிகள, 
அவரின் உயிரிழப்புக்கொன 
கொர்ணத்்த வி்ரவில் 
்தரிவிப்்பதொகக் 
கூறியுளளனர். 

இந்நி்்யில் ்மஹர்்ொத் 
்ொஹிதியின் மர்ணத்துக்கு 
நீதி்கொரி ஆயிரக்க்ணக்கொன 
மக்கள அரசுக்கு எதிரொன 
்்பொரொட்ஙகளில் ஈடு்படடு 
வருகின்றனர்.
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ஈரானில் ககாடூரம் 
அரசுக்கு எதிரோக வலுக்கும் 
ஆர்பெோட்டஙகள்

‘பிங்’ வர்ணம் பூசிய 
பெண்ணுக்கு அெராதம் 

எல�ான் மஸக்லகாடு 
ககலகார்க்கும் டரம்ப்? 

அவுஸதி்ரலியொவில் 
ந்்்்பறறு வரும் 
இரு்பதுக்கு - 20 

உ்கக் கிண்்ணத் ்தொ்ரில், 
பிறிஸ்்பணில் ்நறறு ந்்்்பறற 
ஆப்கொனிஸதொனு்னொன குழு 
ஒன்று சுப்்பர் - 12 ்்பொடடியில் 
இ்ங்க ்வன்றது. 

இப்்்பொடடியின் 
நொ்ணயச் சுழறசியில் 
்வன்ற ஆப்கொனிஸதொனின் 
அணித்த்்வர் ்மொஹமட 
நபி, தமதணி முதலில் 
துடுப்்்படுத்தொடும் என 
அறிவித்தொர். 

அந்தவ்கயில் முதலில் 

துடுப்்்படுத்தொடிய 
ஆப்கொனிஸதொன், 
ஆரம்்பத்திலிருந்்த குறிப்பிட் 
இ்்்வளிகளில் ்ஹிரு குமொர 
(2), வனிடு ஹஸரஙக (3), தனஞ்சய 
டி சில்வொ, கசுன் ரொஜிதவி்ம் 
விக்்கடடுக்ளப் ்பறி்கொடுத்து 
20 ஓவர்களில் 8 விக்்கடடுக்ள 
இழந்து 144 ஓட்ஙக்ளப் 
்்பறறது. 

்பதிலுக்கு 145 ஓட்ஙக்ள 
்வறறியி்க்கொகக் ்கொண்டு 
துடுப்்்படுத்தொடிய இ்ங்க, 
தனஞ்சய டி சில்வொவின் 
ஆட்மிழக்கொத 66 (42) 
ஓட்ஙக்ளொடு 18.3 ஓவர்களில் 4 

விக்்கடடுக்ள இழந்த நி்்யில் 
்வறறியி்க்்கய்்ந்தது. 
்பந்துவீச்சில், முஜீப் உர் ரஹ்மொன், 
ரஷீட கொன் ஆகி்யொர் த்ொ 2 
விக்்கடடுக்ளக் ்கப்்பறறினர். 

இப்்்பொடடியின் நொயகனொக 
வனிடு ஹஸரஙக ்தரிவொனொர். 

இருபதுககு - 20 உ்்க கிண்ணம்: 

ஆப்கானிஸ்ாகன 
வீழ்த்திய 

இ�ஙகக

அவுஸதி்ரலியொவில் 
ந்்்்பறறுவரும் 
இரு்பதுக்கு - 20 உ்கக் 
கிண்்ணத் ்தொ்ரில், 
பிறிஸ்்பணில் 
்நறறு ந்்்்பறற 
நியூசி்ொந்து்னொன 
்்பொடடியில் இஙகி்ொந்து 
்வன்றது. 

ஸ்கொர் விவரம்: 
நொ்ணயச் சுழறசி: 

இஙகி்ொந்து
இஙகி்ொந்து: 179/6 (20 

ஓவ. ) (துடுப்்பொட்ம்: 
்ஜொஸ ்பட்ர் 73 (47), 
அ்்க்ஸ ்ஹல்ஸ 52 (40) 
ஓட்ஙகள. ்பந்துவீச்சு: இஷ் 
்்சொதி 1/23 [4], மிற்்சல் 

்சொன்ட்னர் 1/25 [4])
நியூசி்ொந்து: 159/6 (20 

ஓவ. ) (துடுப்்பொட்ம்: 
கி்ளன் பிலிப்ஸ 62 (36), 
்கன் வில்லியம்ஸன் 40 (40) 
ஓட்ஙகள. ்பந்துவீச்சு: 
்சொம் கர்ரன் 2/26 [4], கிறிஸ 
்வொக்ஸ 2/33 [4])

்்பொடடியின் நொயகன்: 
்ஜொஸ ்பட்ர்

  இன்று கொ்்   
ந்்்்பறவுளள குழு 
இரண்டு சுப்்பர் -12 
்்பொடடியில் ்நதர்்ொந்தும் 
சிம்்பொப்்வயும்  பிற்பகல் 1.30 
மணிக்கு  ்பஙகளொ்தஷூம் 
இந்தியொவும் ்மொதுகின்றன.

இருபதுககு - 20 உ்்க கிண்ணம்: 

�	சு்பரமணியம் ெோஸகரன்

்பொ்்சொ்்களுக்கி்்யி்ொன 
அகி் இ்ங்க ரீதியி்ொன 
்்பண்களுக்கொன க்படித் ்தொ்ரில், 
17வயதுப் பிரிவில் ்சம்பியனொகிய 
உருத்திரபுரம் சிவநகர் அரசினர் 
தமிழ்க்க்வன் ்பொ்்சொ்் 
அணி்யயும், 20வயதுப்பிரிவில் 
்சம்பியனொகிய உருத்திரபுரம் 
மகொ வித்தியொ்ய அணி்யயும் 
்களரவிக்கப்்பட்ன.

உருத்திரபுரம் உழவர் ஒன்றிய 
வி்ளயொடடுக் கழகத்தின் 
ஏற்பொடடில் கூழொவடி ்சந்தியிலிருந்து 
வீரொஙக்னகள ்பொ்்சொ்்களின் 
அதி்பர்கள, ்பயிறறுவிப்்பொளர்கள 
மொ்் அணிவித்து ்பொண்ட வொத்திய 
இ்்சயு்ன் ்பொ்்யடி அருட்்சல்வ 
விநொயகர் ஆ்யம் வ்ர அ்ழத்து 
்்சல்்ப்்படடு வீரொஙக்னகள 
்்பொன்னொ்் ்்பொர்த்தி 
்கரவிக்கப்்பட்னர்.

அணியினருக்கு 
ககௌரவம்

�	எச்.எம்.எம். ெர்ோன்

இ்ங்க ்பொ்்சொ்் 
கொல்்பந்தொட் ்சஙகத்தொல் 
ந்த்தப்்பட் 14 
வயதுக்குட்பட் 
மொ்ணவர்களுக்கொன மொவட் 
மட் கொல்்பந்தொட்த் 
்தொ்ரில் ்சம்பியனொன 
பி்றந்து்றச்்்ச்ன ்சொதுலியொ 
வித்தியொ்ய மொ்ணவர்கள ்தசிய 
மட் ்்பொடடிக்கு ்தரிவு 
்்சய்யப்்படடுளளதொக ்பொ்்சொ்் 
அதி்பர் எம்.எல். கலீல் றகுமொன் 
்தரிவித்தொர்.

 ்பயிறசிக்ள வழஙகிய 
உ்றகல்வி ஆசிரியர் பீ.எம். 

ஜொமில் கபூரி, வி்ளயொடடுப் 
்பயிறறுவிப்்பொளர்களொன ஏ.ஏ.எம். 
இர்்பொன், ஏ.எம்.எம். வ்பொஸ 
ஆகி்யொருக்கும் மொ்ணவர்களுக்கு 
சீரு்்க்ள அன்்பளிப்பு ்்சய்த  

்வர்ளட ஸ்ொர் கழகத்துக்கும் 
றகுமொன் ்பொரொடடுக்க்ளயும், 
வொழ்த்துக்க்ளயும் 
்தரிவித்துளளொர்.

ரேசிய ெட்டத்துககு

பதரிவான சாதுலியா மா்ணவரகள்

கல்மு்ன உ்வஸலி உயர்தர 
்பொ்்சொ்் மறறும் கல்மு்ன 
கொர்்மல் ்பறறிமொ கல்லூரி  
ஆகிய இரு ்பொ்்சொ்்யின் 
ஆசிரியர் அணிகளுக்கி்்்ய  
க்ந்த  (31)  திஙகடகிழ்ம 
ந்்்்பறற சி்நகபூர்வ 
கிரிக்்கட ்்பொடடியில், இரு 
்்பொடடிகளிலும் கல்மு்ன 
உ்வஸலி உயர்தர ்பொ்்சொ்் 
ஆசிரியர் அணியினர்  
அ்பொர ்வறறியி்ன 
்்பறறுக்்கொண்்னர்.

முதல் ்்பொடடியில் முதலில் 
துடுப்்்படுத்தொடிய கொர்்மல் 
்பறறிமொ கல்லூரி அணியினர் 
35 ஓட்ஙக்ள ்்பறறனர்.  
உ்வஸலி உயர்தர ்பொ்்சொ்் 
அணியினர் 4 ஓவர் 2வது ்பந்து 

வீச்சுப் பிரதியில் இ்குவொக 
்வறறி இ்க்்க அ்்ந்தனர். 

இரண்்ொவது ்்பொடடியில் 
முதலில் துடுப்்்படுத்தொடிய 
உ்வஸலி உயர்தர ்பொ்்சொ்் 
அணியினர் 50 ஓட்ஙக்ள 
்்பறறனர். கொர்்மல் ்பறறிமொ 

கல்லூரி அணியினர் ஓவர் 
முடிவில் 36 ஓட்ஙக்ள 
மொத்திரம் ்்பறறதனொல் 14 
ஓட்ஙகளினொல் உ்வஸலி 
உயர்தர ்பொ்்சொ்் ஆசிரியர் 
அணியினர்  ்வறறியி்ன 
்்பறறுக்்கொண்்னர். 

ஆசிரியர் அணி அபார கவற்றி

நியூசிலாந்த 
ததாறகடிதத இங்கிலாநது
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