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ராவணாபலய வலியுறுத்து

க�ொழும்பு, ஜூலை 8
இந் தி யொ வொல் திணிக�ப்பட்ட அர ச லமப பின் 13 ஆவது திருத்
தச் சட்டத்லத ஏற� மு டி யொது. அது இல்ைொ கதொ ழிக�ப்ப ்ட வவண்
டும் என்று ரொவணொ்பைய அலமப பின் க்பொதுச்கச ய ைர் இத்வத
�ந்த சத்தொ திஸ்ஸ வதரர் கதரி வித்தொர். அத் து ்டன், வ்டககு மக�
ளுககு வொழும் உரிலம இருந்தொல்வ ்பொதும், அவர்� ளுககு 
அதி �ொ ரப்ப கிர்வு அவ சி ய மில்லை என வும ்அவர் குறிப பிட்டொர்.

இராவணன்சிவபக்தன்:
¼ïV¼ðßÄ«D Ãu¤B ïòÝ>V_
ÖÍmÂï¹[ \ªD AõÃ|þÅm

இந்து மகாசபா வவதனை

Ö«Vkð[ >twªV? EºïákªV?
¶m xÂþB\_é: ¶k[  ÖéºçïB[
எலலாவ வமதா ைந்த வதர ரின் கருத் து டன்
முரணப டு கின்்றது ராவ ணா ப லய

BVµ©ÃVðD Ø>ökÝ>VâE
¶KkéïD x[ kV^Økâ|

பணி யா ளர் காயம்
யாழ்பபா ணம், ஜூனல 8
யாழ்பபாண மாவடட ததரி வத்தாடசி அலு  
வ ல க மாக இயங் கிக் தகாண டி ருக் கும் யாழ்ப
பாண மாவடடச் தசய லக வாச லில னவத்து, 
மாவடடச் தசய ல கத் தில பணி பு ரி யும் 
சிற் றூ ழி யர் ஒரு வர் வாளதவட டுக்கு இலக்கா கி
யுளளார்.
மலலா கத்னதச் வசர்ந்த தபான்ைம் ப லம் பிர
காஸ் (வயது–28) என்்ற சுற் றுச் சூழல அதி கார 
சனப யில சிற் றூ ழி ய ர் னகயில வாளதவட
டுக் காயங்க ளுக்கு இலக்கா கி யுளளார். 

ES¼>s >¦DA«^¡: k¦Âz
«l_ ¼Äçkï¹_ >¦ºï_
வவு னியா, ஜூனல 8
யாழ்பபா ணத் தி லி ருந்து இன்று அதி கானல 
3.45 மணி ய ள வில தகாழும்பு வ�ாக்கி 
பய ணத்னத ஆரம்பித்த சிறீ வதவி கடு கதி 
ரயில கானல 5.50 மணி ய ள வில வவு னி யா
வின் எலனல யாை ஈர்பதப ரி ய கு ளத்
தில ரயில கட னவனய விடடு தடம் 
புரணட தால வட ப கு திக்காை ரயில 

Wçª¼kÍ>KÂz 
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யாழ்பபா ணம், ஜூனல 8
�வாலி தசன் பீற்்றர்ஸ் 
வதவா ல யத் தில நினை வு
�ாள கனட்ப பி டி்பபனத 
தனடதசய் யு மாறு வகாரி 
மானி்பபாய் தபாலி ஸார் 
மலலா கம் நீதி மன் றில 
தாக்கல தசய்த மனு மீதாை 
விசா ரனண எதிர்வ ரும் 
13ஆம் திகதி வனர ஒத் தி  
னவக்க்பபட டுளளது. 
நினை வவந்தனலத் தனட 
தசய் யு மாறு தபாலி ஸார் 
வகட டுக்தகாணட 
வபாது அதற் குத் தனட 
விதிக்க நீதி மன்்றம ்மறுத் து  
விடடது. �வாலி தசன் .
பீற்்றர்ஸ் வதவா ல யத்
தில �ானள நினை வு
�ாள கனட்ப பி டிக்க்ப

தகாழும்பு, ஜூனல 8
இரா வ ணன் தமிழ மன்ைைா? 
சிங்கள மன்ைைா? என்பது முக் கி
ய மலல. அந்த மன்ைன் இலங்னக
யன். இவவாறு ததற் கின் கடும்
வபாக் குச் சிங்கள அனம்பபாை 
ராவணா பலய அனம்ப பின் 

தபாதுச்தச ய லர் இத்வத கந்த சத்தா  
திஸ்ஸ வதரர் ததரி வித்தார்.
கிழக் குக்காை ஜைா தி பதி தசய ல
ணி யின் உறு்ப பி ைர் எலலாவ 
வமதா ைந்த வதரர் சில திைங் 
க ளுக்கு முன்ைர் சுடர் ஒ ளிக்கு 
வழங் கிய வ�ர்கா ண லில, 

தமி ழர்� ளுககு

தகாழும்பு, ஜூனல 8
ஒற்ன்ற யாட சிக் குள அர ச  
னம்ப பின் 13ஆவது திருத் 
தச் சடடத் தின் பிர கா ரம் 
அதி கா ரங்க னள்ப பகிர்
வவத சஜித் பிவர ம
தா ஸ வின் நினல்ப
பா டாக இருக் கின்

åkVo ¼>kVéBD  
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இபவ ்பொது கூறு கி றொர் சந் தி ரி�ொ

யாழ்பபா ணம், ஜூனல 8
�வாலி தசன் பீற்்றர்ஸ் வதவா ல யம் மீது 
விமா ை்ப பனட யி ைர் �டத் திய குணடு 
வீச் சுத் தாக் கு தல தவ றுதலாகவவ இடம்
தபற்்றது எைக் குறி்ப பிட டுளள முன்ைாள 
ஜைா தி பதி சந் தி ரிகா, அந்த மக்கள உயி ரி
ழந்த உ்ற வு கனள நினை வு கூர்வ னதத் 
தடு்பபது அடி்பபனட உரினம மீ்ற லா கும் 
என்்றார்.
�வாலி தசன் பீற்்றர்ஸ் வதவா ல யம் மீது 
விமா ை்ப பனட யி ைர் 1995ஆம் 
ஆணடு ஜூனல 9 ஆம் திகதி 2
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யாழ்பபா ணம், ஜூனல 8
பனள தபாலிஸ் பிரி வுக்கு உடபடட இயக்கச் சி
யில இடம் தபற்்ற தவடி்ப புச் சம் ப வத் தில காய ம
னடந்த வர் சிகிச்னச பய னின்றி இன்று அதி  கானல 
4.50 மணி ய ள வில அநு ரா த பு ரம் மருத் து வ ம
னை யில உயி ரி ழந் துளளார். கடந்த 3ஆம் 4
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ஐக்கியமக்்கள்சக்தியின்
தேசியஅமமப்பாளர்தேரிவிபபு
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அதிகாரப்பகிர்வுத�ாடர்பில்கருத்து
தெளியிடடஇத்்�கந�சத்�ாதிஸ்ஸ
்�ரர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:
அரசமேபபின்13ஆெது
திருத்�சசடடே்என்்பதுஇநதிய
அரசால்எேக்கு்பலெந�ோகதிணிக்
கப்படடத�ான்்ாகுே்.என்ெ
அ�மனேதிக்க்ெண்டுே்,நமடமு
ம்ப்படுத்�்ெண்டுே்என்்பதுகடடா
யமில்மல.
்�ர்�ல்காலத்தில்ோத்திர்ே13
ஆெதுதிருத்�சசடடே்்பற்றி்்பசப்படு
கின்்து.்�ர்�ல்முடிந�பி்கு13

என்றுஒன்றுஇருக்கின்்�ாஎன்று
கூடத்த�ரியாது.
ெடக்குேக்களுக்குசு�நதிரோக
ொழக்கூடியசூழ்நிமல்யஅெசியோ
கின்்து.்ெமலயில்லாபபிரசசிமன
தீர்க்கப்பட்ெண்டுே்,வீடுகள்நிர்ோ
ணிக்கப்பட்ெண்டுே்,விெசாயத்ம�
முன்தனடுப்ப�ற்கானெசதிகள்
தசய்துதகாடுக்கப்பட்ெண்டுே்.
இமெநமடத்பற்்ால்அதிகாரப
்பகிர்வுக்கானஅெசியே்எழாது.
அரசியல்ொதிக்ே13்பற்றிகருத்து
தெளியிடுகின்்னர்.ேக்கள்அதிகாரப

்பகிர்மெக்்காரவில்மல.
�மிழ்அடிப்பமடொதிகள்�மிழ்
ேக்கமேஏோற்றிொக்குகமேப
த்பறுெ�ற்காகவுே்,சிஙகேசந�ர்ப்ப
ொ�அரசியல்ொதிகள்ேக்கமே
ஏோற்றிொக்குகமேபத்பறுெ�ற்காக
வு்ேஇவொ்ானஅறிவிபபுகமே
விடுத்துெருகின்்னர்.
என்ெ,அதிகாரப்பகிர்வுஅெசிய
மில்மல.13ஆெதுதிருத்�சசடடத்
துக்குஎேதுஅமேபபுமுழுமேயான
எதிர்பம்பதெளியிடுகின்்து,என்
்ார்.(ஒ,5,44)

kV¿D cöç\ ÖòÍ>V¼é.... ்்பாக்குெரத்தில்�டஙகல்ஏற்்பட
டுள்ேது.ரயில்�டே்புரண்ட்்பா
துே்்பயணிகள்எெருக்குே்எவவி�
ோன்பாதிபபுக்களுே்ஏற்்பட
வில்மல.
�டே்புரண்டத்படடிகமே
ஈரபத்பரியகுேே்த�ாடருநது
்பாம�யில்விடடுவிடடுஎஞ்சிய
த்படடிகளுடன்காமல6.55
ேணியேவில்கடுகதிரயில்மீண்டுே்
தகாழுே்ம்ப்நாக்கிய�னது
்பயணத்ம�த்த�ாடஙகியது.
�டே்புரண்டரயில்த்படடிகமே
அகற்றுே்்பணிரயில்்ெதிமணக்க
ேப்பணியாேர்கோல்முன்தன
டுக்கப்படடது.இ�ன்காரணோக
ெட்பகுதிக்கானரயில்்சமெயில்
�ாே�ே்ஏற்்படடது.யாழ்ப்பாணத்
திலிருநதுகாமல5.30ேணிக்குே்
ேற்றுே்காமல6.20ேணிக்குக்தகாழுேப்ு
்நாக்கி்பயணித்ம�ஆரே்பித்�
ரயில்கள்ெவுனியாரயில்நிமல
யத்தில்�ரித்துநின்்ன.(ஒ,5,18)
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இராெணேன்னன்இலஙமகமய
ஆண்டான்என்்பதுகடடுக்கம�
என்றுகூறியிருந�ார்.இதுத�ாடர்
பில்வினவிய்்பா்�அெர்்ேற்
கண்டொறுகூறினார்.
அெர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:
விஜயன்இலஙமகக்குெருே்்்பாது
கு்ெனிஇஙகிருநதுள்ோர்.கு்ெ
னியின்்பமடயணி்ய
விஜயமனயுே்அெரது்�ாழர்க
மேயுே்சிம்பிடித்�து.
கு்ெனியின்்பரே்்பமரமயஆரா
யுே்்்பாதுஇராெணன்என்்பெர்
த�ாடர்பில்த�ரியெந�ால்என்ன
தசய்ெது?்பலருே்்பலவி�ோக
கருத்துகமேதெளியிடலாே்.
இராெணன்இருந�ார்என்றுநாே்

நே்புகின்்்ாே்.
ராெணனுடன்12ஆண்டுகள்
்்பார்நடந��ாகஇராோயணத்
தில்குறிபபிடப்படடுள்ேது.இந�த்
�கெல்்்பாலிதயனில்எழுதியெர்
அ�மனஉள்ேடக்கியிருக்கோட
டார்.புமனயப்படடகம�தயனில்
இநதியாவுக்குசார்்பாக்ெஎழுதியி
ருக்க்ெண்டுே்.இராெணமன
ஒன்்மரேணி்நரத்தில்
தீர்த்துக்கடடி்னாே்என்றுகுறிப
பிடடிருக்க்ெண்டுே்.ஆனால்.
அவொறுநமடத்ப்வில்மல.
இராெணேன்னன்சிஙகேெரா,
�மிழராஎன்்பதுமுக்கியேல்ல.
அெர்இலஙமகக்குரியெர்,என்
்ார்.(ஒ,5,44)

Ö«Vkð[ >tw«V?... 

்படவுள்ேது.இ�ன்்்பாதுமுன்னாள்
ோகாணசம்பஉறுபபினர்எே்.
்க.சிொஜிலிஙகே்,�மிழீழவிடு�
மலபபுலிகமேமீளுருொக்கே்
தசய்யுே்ெமகயிலுே்,150்்பமரத்
திரடடி்்பாராடடே்நடத்துே்
ெமகயிலுே்நிமனவுநாமேநடத்�
வுள்ே�ாகபத்பாலி்ஸார்ேன்றில்
குறிபபிடடிருந�னர்.தகா்ரானா
காலத்தில்இவொ்ானத்பாது
நிகழ்வுகமேநடத்�அனுேதிக்கக்
கூடாதுஎன்றுே்த்பாலி்ஸார்�ேது
விண்ணப்பத்தில்குறிபபிடடிருந�
னர்.த்பாலி்ஸாரின்்காரிக்மக
த�ாடர்பில்இன்றுநண்்பகல்12
ேணிக்குசிொஜிலிஙகத்ம�முன்னி
மலயாகுோறுநீதிேன்்ே்்பணித்தி
ருந�து.
சடடத்�ரணிந.சிறீகாந�ா,முன்
னாள்ோகாணசம்பஉறுபபினர்
சிொஜிலிஙகத்தின்சார்பில்ேன்றில்
முன்னிமலயானார்.த்பாலி்ஸாரின்
குற்்சசாடடுக்கள்த்பாய்என்்
ொ�த்ம�அெர்ேன்றில்முன்மெத்
�ார்.இ�மனயடுத்து,த்பாலி்ஸார்
கூறியது்்பான்றுசிொஜிலிஙகே்
நடநதுதகாள்ேோடடார்என்்
உறுதிதோழிமயெழஙகுோறுேன்று
்காரியது.இ�ற்குப்பதிலளித்�
சிறீகாந�ா,சிொஜிலிஙகத்துக்கு
த்பாலி்ஸார்கூறியகுற்்சசாடடுக்க
மேப்்பான்்எண்ண்ேஇல்மல.
அப்படியிருக்மகயில்எ�ற்காக
உறுதிெழஙக்ெண்டுே்என்று
்கடடார்.இ�ன்பின்னர்நீதி
ேன்்ே்,நிமன்ெந�லுக்கு�மட
விதிக்கேறுத்�து.(ஒ,5,26)
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்து.ோ்ாகபிர�ேர்ேஹிந�ராஜ்பக்சகூறுெது்்பால்நாடமடப
பிேவு்படுத்துே்எந�தொரு்நாக்கமுே்இல்மலஎன்றுஐக்கிய
ேக்கள்சக்தியின்்�சியஅமேப்பாேரானதிஸ்ஸஅத்�நாயக்க
சுடர்ஒளியிடே்த�ரிவித்�ார்.
அெர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:
அதிகாரப்பகிர்வுத�ாடர்்பான�னதுநிமலப்பாடமடசஜித்
பி்ரே�ாசமிகவுே்த�ளிொகஅறிவித்துள்ோர்.அ�ாெது
ஒற்ம்யாடசிக்குள்அதிகாரஙகமே்பகிர்ெ்�அெரது்ெமலத்
திடடோகஇருக்கின்்து.என்ெ,நாடமடபிேவு்படுத்துே்
தசயமல்யாஅல்லதுபிரிவிமனொ�த்ம�ஊக்குவிக்குே்நடெ
டிக்மகமய்யஅெர்ஒரு்்பாதுே்அனுேதிக்கோடடார்.
அரசமேபபின்13ஆெதுதிருத்�சசடடே்என்்பதுஅரசமேபபில்
உள்ேவிடயோகுே்.அ�மனநமடமும்ப்படுத்துெம�சடடவி
்ரா�நடெடிக்மகயாககரு�முடியாது.ோகாணசம்பகள்
சு�நதிரோகஇயஙகுெ�ற்குஉள்ே�மடகள்நீக்கப்பட்ெண்டுே.்
அ�மனஇந�அரசுதசய்திருக்கலாே.்அ�மனசதசய்யாேல்எேம்ே
்நாக்கிவிேர்சனே்முன்மெக்கப்படுகின்்து.அதுஏற்றுக்தகாள்ேக்
கூடியஒன்்ல்ல–என்்ார்.(ஒ,5,44)
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�ாக்கு�ல்நடத்தியிருந�னர்.சே்்பெத்தில்
147த்பாதுேக்கள்ெமரயில்உயிரிழநதி
ருந�னர்.யாழ்ப்பாணக்குடாநாடமட
மகப்பற்றுே்்நாக்கில்அப்்பாம�ய
சிறிலஙகாஇராணுெத்�ால்்ேற்தகாள்
ேப்படடஇராணுெநடெடிக்மககாரண
ோகஇடே்த்பயர்நதுஆலயத்தில்�ஙகி
யிருந�ேக்கள்விோனப்பமடக்குண்டு
வீசசில்சாெமடநதிருந�னர்.அெர்கமே
நிமனவுகூர்நதுநிமன்ெந�மலகமடப
பிடிப்ப�ற்கு�மடவிதிக்குோறு்காரி
ோனிப்பாய்த்பாலி்ஸார்ேல்லாகே்
நீதிேன்றில்விண்ணப்பே்தசய்திருந�னர்.
அதுத�ாடர்பில்இன்றுகாமல்கடட
்்பா்�அெர்்ேற்கண்டொறுகூறினார்.
'நொலிதசன்பீற்்ர்ஸ்�ொலயே்மீது
விோனப்பமடயினர்�ெறு�லாக்ெ
குண்டுவீசசுநடத்தினர்.விோனப
்பமடயினரின்இலக்காக்�ொலயே்
இருக்கவில்மல.அந�சசே்்பெே்நமட
த்பற்்�ாகக்்கள்விப்படடது்ே
விோனப்பமடயினமரக்கண்டித்்�ன்.
உயிரிழந�ெர்கமேநிமனவுகூருெதுஅடிப
்பமடஉரிமே.அம�யாருே்�டுக்கக்
கூடாது'என்றுத�ரிவித்துள்ோர்.(ஒ,5,22)
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தகாழுே்பு,ஜூமல8
திருக்்கா்ணசசரே்என்்பது்பாடல்த்பற்்திருத்�
லோகுே்.சிென்்காவில்த�ாடர்பில்எல்லாெல
்ே�ானந�்�ரர்தெளியிடடுள்ேகருத்�ானது
கண்டிக்கத்�க்கது.இதுத�ாடர்பில்ஆலயநிர்ொ
கே்உரிய்பதிமலெழஙக்ெண்டுே்என்்பதுடன்
புத்�சாசனஅமேசசுக்குசான்றுகமேயுே்சேர்பபிக்
க்ெண்டுே்,என்றுஅகிலஇலஙமகஇநதுேகா
ச்பாவின்�மலெருே்,ேமலயகஇநதுகுருோர்
ஒன்றியத்தின்த்பாதுசதசயலருோனசிெசிறீ்ெலு
சு்ரஷெரசர்ோத�ரிவித்�ார்.
திருக்்கா்ணாசசரே்்காவில்என்்பது்காகண்ண
விகாமரஎன்்்கூ்ப்படுகின்்துஎனஎல்லாெல
்ே�ானந�்�ரர்தெளியிடடுள்ேஅறிவிபபு
த�ாடர்பில்இன்றுகருத்துதெளியிடுமகயி்ல்ய
சு்ரஷெரசர்ோ்ேற்கண்டொறுகூறினார்.
அெர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:

திருக்்கா்ணசசரே்த�ாடர்பில்்�ரர்தெளியிட
டுள்ேஇவவி�ோனகருத்�ானதுஇநதுேக்களின்
ேனஙகமேபபுண்்படுத்துே்வி�த்தில்அமேநதுள்ேது.
இலஙமகயானதுஇராெணன்ஆண்டபூமியாகுே்.
அ�ற்குசசான்்ாகசீ�ாஎலிய்காவில்இருக்கின்
்து.இநதியாவில்இருநதுஅனுோன்இலஙமக
ெந��ற்கானஆ�ாரே்இருக்கின்்து.ராெணஎல்ல
இருக்கின்்து.குமககள்இருக்கின்்ன.இராெணன்
என்்பெர்சிெ்பக்�ன்.இ�ற்கானசான்றுகளுே்
உள்ேன.
இநநிமலயில்்�ரர்தெளியிடடகருத்துகள்
கண்டிக்கத்�க்க�ாகுே்.இநதுே�குருஎன்்
அடிப்பமடயில்அதுகுறித்துகெமலயுே்அமட
கின்்்ன்.என்ெ,ஆலயநிர்ொகத்தினர்,ஆ�ாரங
கமேபுத்�ாசனஅமேசசுக்குெழஙகுெ�ன்மூலே்
ஏ்�ாதொருதீர்மெபத்பற்றுக்தகாள்ேமுடியுே்
எனநே்புகின்்்ன்,என்்ார்.(ஒ,5,44)
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இன்றுகாமல8.30ேணியேவில்இந�சசே்்பெே்
இடே்த்பற்றுள்ேது.
ோெடடசதசயலகத்துக்குள்நுமழெ�ற்கானபிர�ான
ொயிலுக்குதெளி்யஉள்ேேரத்துக்குஅருகில்நீண்ட
்நரோகஇருெர்நின்றுள்ேனர்.அெர்கள்�மலக்கெசே்
அணியாது்ோடடார்மசக்கிளுடன்நின்றுள்ேனர்.
ோெடடசதசயலகப்பணியாேர்ெழமே்்பான்று
்பணிக்காகெநதுள்ோர்.ோெடடசதசயலகநுமழயுே்
ொசலுக்குஅருகில்்ோடடார்மசக்கிமேநிறுத்தி
விடடுஇ்ஙகியுள்ோர்.இ�ன்்்பாதுநீண்ட்நரோகக்
காத்திருந�இருெருே்ொளுடன்அெமரதெடட
முற்்படடுள்ேனர்.
ோெடடசதசயலக்பணியாேமர,ொளுடன்தெடட
சிலர்ெருெம�க்கண்டுஅஙகிருந�ெர்எசசரித்�துே்,
்பணியாேர்ஓடமுற்்படடுள்ோர்.அெர்�டக்குப்படடு
கீ்ழவிழுநதுள்ோர்.அெர்மீதுமூன்று�டமெகள்
ொள்தெடடுத்�ாக்கு�ல்நடத்�ப்படடுள்ேது.இ்�
்ெமேொள்தெடடுசசே்்பெத்ம�்நரில்அெ�ானித்
துக்தகாண்டிருந�ஒருெர்்ோடடார்மசக்கிமே
்்பாடடுவிடடுஓடியுள்ோர்.ொள்தெடடுக்குழுவினர்
அெரது்ோடடார்மசக்கிமேயுே்�ாக்கிவிடடு
செகாசோக்ோடடார்மசக்கிளில்ஏறிகச்சரி,
நல்லூர்வீதியூடாக�பபிசதசன்றுள்ேனர்.
ொள்தெடடுநடந�்பகுதியிலிருநது்்பர்ஸஒன்று
கண்தடடுக்கப்படடுள்ேது.அ�னுள்2ஆயிரே்ரூ்பா
்பணே்,ஏரிஎே்அடமடஎன்்பனகாணப்படடுள்ேன.
்்பர்ஸொள்தெடடுக்குஇலக்கான்பணியாேரின்�ா,
்ோடடார்மசக்கிமே்்பாடடுவிடடுஓடியெரின்�ா
இல்மலஎன்றுகண்டறியப்படடுள்ேது.்�ர்�ல்
்நரத்தில்,ோெடடத்த�ரிெத்�ாடசிஅலுெலகோக
இயஙகுே்ோெடடசதசயலகத்தின்முன்்பாக,்பகல்
்ெமேயில்இடே்த்பற்்இந�த்துணிகரொள்தெடடுச
சே்்பெே்அதிர்சசிமயஏற்்படுத்தியுள்ேது.(ஒ,5,6,26)
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அதிகாரப்பகிர்வுத�ாடர்பில்கருத்து
தெளியிடடஇத்்�கந�சத்�ாதிஸ்ஸ
்�ரர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:
அரசமேபபின்13ஆெது
திருத்�சசடடே்என்்பதுஇநதிய
அரசால்எேக்கு்பலெந�ோகதிணிக்
கப்படடத�ான்்ாகுே்.என்ெ
அ�மனேதிக்க்ெண்டுே்,நமடமு
ம்ப்படுத்�்ெண்டுே்என்்பதுகடடா
யமில்மல.
்�ர்�ல்காலத்தில்ோத்திர்ே13
ஆெதுதிருத்�சசடடே்்பற்றி்்பசப்படு
கின்்து.்�ர்�ல்முடிந�பி்கு13

என்றுஒன்றுஇருக்கின்்�ாஎன்று
கூடத்த�ரியாது.
ெடக்குேக்களுக்குசு�நதிரோக
ொழக்கூடியசூழ்நிமல்யஅெசியோ
கின்்து.்ெமலயில்லாபபிரசசிமன
தீர்க்கப்பட்ெண்டுே்,வீடுகள்நிர்ோ
ணிக்கப்பட்ெண்டுே்,விெசாயத்ம�
முன்தனடுப்ப�ற்கானெசதிகள்
தசய்துதகாடுக்கப்பட்ெண்டுே்.
இமெநமடத்பற்்ால்அதிகாரப
்பகிர்வுக்கானஅெசியே்எழாது.
அரசியல்ொதிக்ே13்பற்றிகருத்து
தெளியிடுகின்்னர்.ேக்கள்அதிகாரப

்பகிர்மெக்்காரவில்மல.
�மிழ்அடிப்பமடொதிகள்�மிழ்
ேக்கமேஏோற்றிொக்குகமேப
த்பறுெ�ற்காகவுே்,சிஙகேசந�ர்ப்ப
ொ�அரசியல்ொதிகள்ேக்கமே
ஏோற்றிொக்குகமேபத்பறுெ�ற்காக
வு்ேஇவொ்ானஅறிவிபபுகமே
விடுத்துெருகின்்னர்.
என்ெ,அதிகாரப்பகிர்வுஅெசிய
மில்மல.13ஆெதுதிருத்�சசடடத்
துக்குஎேதுஅமேபபுமுழுமேயான
எதிர்பம்பதெளியிடுகின்்து,என்
்ார்.(ஒ,5,44)
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டுள்ேது.ரயில்�டே்புரண்ட்்பா
துே்்பயணிகள்எெருக்குே்எவவி�
ோன்பாதிபபுக்களுே்ஏற்்பட
வில்மல.
�டே்புரண்டத்படடிகமே
ஈரபத்பரியகுேே்த�ாடருநது
்பாம�யில்விடடுவிடடுஎஞ்சிய
த்படடிகளுடன்காமல6.55
ேணியேவில்கடுகதிரயில்மீண்டுே்
தகாழுே்ம்ப்நாக்கிய�னது
்பயணத்ம�த்த�ாடஙகியது.
�டே்புரண்டரயில்த்படடிகமே
அகற்றுே்்பணிரயில்்ெதிமணக்க
ேப்பணியாேர்கோல்முன்தன
டுக்கப்படடது.இ�ன்காரணோக
ெட்பகுதிக்கானரயில்்சமெயில்
�ாே�ே்ஏற்்படடது.யாழ்ப்பாணத்
திலிருநதுகாமல5.30ேணிக்குே்
ேற்றுே்காமல6.20ேணிக்குக்தகாழுேப்ு
்நாக்கி்பயணித்ம�ஆரே்பித்�
ரயில்கள்ெவுனியாரயில்நிமல
யத்தில்�ரித்துநின்்ன.(ஒ,5,18)
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இராெணேன்னன்இலஙமகமய
ஆண்டான்என்்பதுகடடுக்கம�
என்றுகூறியிருந�ார்.இதுத�ாடர்
பில்வினவிய்்பா்�அெர்்ேற்
கண்டொறுகூறினார்.
அெர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:
விஜயன்இலஙமகக்குெருே்்்பாது
கு்ெனிஇஙகிருநதுள்ோர்.கு்ெ
னியின்்பமடயணி்ய
விஜயமனயுே்அெரது்�ாழர்க
மேயுே்சிம்பிடித்�து.
கு்ெனியின்்பரே்்பமரமயஆரா
யுே்்்பாதுஇராெணன்என்்பெர்
த�ாடர்பில்த�ரியெந�ால்என்ன
தசய்ெது?்பலருே்்பலவி�ோக
கருத்துகமேதெளியிடலாே்.
இராெணன்இருந�ார்என்றுநாே்

நே்புகின்்்ாே்.
ராெணனுடன்12ஆண்டுகள்
்்பார்நடந��ாகஇராோயணத்
தில்குறிபபிடப்படடுள்ேது.இந�த்
�கெல்்்பாலிதயனில்எழுதியெர்
அ�மனஉள்ேடக்கியிருக்கோட
டார்.புமனயப்படடகம�தயனில்
இநதியாவுக்குசார்்பாக்ெஎழுதியி
ருக்க்ெண்டுே்.இராெணமன
ஒன்்மரேணி்நரத்தில்
தீர்த்துக்கடடி்னாே்என்றுகுறிப
பிடடிருக்க்ெண்டுே்.ஆனால்.
அவொறுநமடத்ப்வில்மல.
இராெணேன்னன்சிஙகேெரா,
�மிழராஎன்்பதுமுக்கியேல்ல.
அெர்இலஙமகக்குரியெர்,என்
்ார்.(ஒ,5,44)
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்படவுள்ேது.இ�ன்்்பாதுமுன்னாள்
ோகாணசம்பஉறுபபினர்எே்.
்க.சிொஜிலிஙகே்,�மிழீழவிடு�
மலபபுலிகமேமீளுருொக்கே்
தசய்யுே்ெமகயிலுே்,150்்பமரத்
திரடடி்்பாராடடே்நடத்துே்
ெமகயிலுே்நிமனவுநாமேநடத்�
வுள்ே�ாகபத்பாலி்ஸார்ேன்றில்
குறிபபிடடிருந�னர்.தகா்ரானா
காலத்தில்இவொ்ானத்பாது
நிகழ்வுகமேநடத்�அனுேதிக்கக்
கூடாதுஎன்றுே்த்பாலி்ஸார்�ேது
விண்ணப்பத்தில்குறிபபிடடிருந�
னர்.த்பாலி்ஸாரின்்காரிக்மக
த�ாடர்பில்இன்றுநண்்பகல்12
ேணிக்குசிொஜிலிஙகத்ம�முன்னி
மலயாகுோறுநீதிேன்்ே்்பணித்தி
ருந�து.
சடடத்�ரணிந.சிறீகாந�ா,முன்
னாள்ோகாணசம்பஉறுபபினர்
சிொஜிலிஙகத்தின்சார்பில்ேன்றில்
முன்னிமலயானார்.த்பாலி்ஸாரின்
குற்்சசாடடுக்கள்த்பாய்என்்
ொ�த்ம�அெர்ேன்றில்முன்மெத்
�ார்.இ�மனயடுத்து,த்பாலி்ஸார்
கூறியது்்பான்றுசிொஜிலிஙகே்
நடநதுதகாள்ேோடடார்என்்
உறுதிதோழிமயெழஙகுோறுேன்று
்காரியது.இ�ற்குப்பதிலளித்�
சிறீகாந�ா,சிொஜிலிஙகத்துக்கு
த்பாலி்ஸார்கூறியகுற்்சசாடடுக்க
மேப்்பான்்எண்ண்ேஇல்மல.
அப்படியிருக்மகயில்எ�ற்காக
உறுதிெழஙக்ெண்டுே்என்று
்கடடார்.இ�ன்பின்னர்நீதி
ேன்்ே்,நிமன்ெந�லுக்கு�மட
விதிக்கேறுத்�து.(ஒ,5,26)
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்து.ோ்ாகபிர�ேர்ேஹிந�ராஜ்பக்சகூறுெது்்பால்நாடமடப
பிேவு்படுத்துே்எந�தொரு்நாக்கமுே்இல்மலஎன்றுஐக்கிய
ேக்கள்சக்தியின்்�சியஅமேப்பாேரானதிஸ்ஸஅத்�நாயக்க
சுடர்ஒளியிடே்த�ரிவித்�ார்.
அெர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:
அதிகாரப்பகிர்வுத�ாடர்்பான�னதுநிமலப்பாடமடசஜித்
பி்ரே�ாசமிகவுே்த�ளிொகஅறிவித்துள்ோர்.அ�ாெது
ஒற்ம்யாடசிக்குள்அதிகாரஙகமே்பகிர்ெ்�அெரது்ெமலத்
திடடோகஇருக்கின்்து.என்ெ,நாடமடபிேவு்படுத்துே்
தசயமல்யாஅல்லதுபிரிவிமனொ�த்ம�ஊக்குவிக்குே்நடெ
டிக்மகமய்யஅெர்ஒரு்்பாதுே்அனுேதிக்கோடடார்.
அரசமேபபின்13ஆெதுதிருத்�சசடடே்என்்பதுஅரசமேபபில்
உள்ேவிடயோகுே்.அ�மனநமடமும்ப்படுத்துெம�சடடவி
்ரா�நடெடிக்மகயாககரு�முடியாது.ோகாணசம்பகள்
சு�நதிரோகஇயஙகுெ�ற்குஉள்ே�மடகள்நீக்கப்பட்ெண்டுே.்
அ�மனஇந�அரசுதசய்திருக்கலாே.்அ�மனசதசய்யாேல்எேம்ே
்நாக்கிவிேர்சனே்முன்மெக்கப்படுகின்்து.அதுஏற்றுக்தகாள்ேக்
கூடியஒன்்ல்ல–என்்ார்.(ஒ,5,44)
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�ாக்கு�ல்நடத்தியிருந�னர்.சே்்பெத்தில்
147த்பாதுேக்கள்ெமரயில்உயிரிழநதி
ருந�னர்.யாழ்ப்பாணக்குடாநாடமட
மகப்பற்றுே்்நாக்கில்அப்்பாம�ய
சிறிலஙகாஇராணுெத்�ால்்ேற்தகாள்
ேப்படடஇராணுெநடெடிக்மககாரண
ோகஇடே்த்பயர்நதுஆலயத்தில்�ஙகி
யிருந�ேக்கள்விோனப்பமடக்குண்டு
வீசசில்சாெமடநதிருந�னர்.அெர்கமே
நிமனவுகூர்நதுநிமன்ெந�மலகமடப
பிடிப்ப�ற்கு�மடவிதிக்குோறு்காரி
ோனிப்பாய்த்பாலி்ஸார்ேல்லாகே்
நீதிேன்றில்விண்ணப்பே்தசய்திருந�னர்.
அதுத�ாடர்பில்இன்றுகாமல்கடட
்்பா்�அெர்்ேற்கண்டொறுகூறினார்.
'நொலிதசன்பீற்்ர்ஸ்�ொலயே்மீது
விோனப்பமடயினர்�ெறு�லாக்ெ
குண்டுவீசசுநடத்தினர்.விோனப
்பமடயினரின்இலக்காக்�ொலயே்
இருக்கவில்மல.அந�சசே்்பெே்நமட
த்பற்்�ாகக்்கள்விப்படடது்ே
விோனப்பமடயினமரக்கண்டித்்�ன்.
உயிரிழந�ெர்கமேநிமனவுகூருெதுஅடிப
்பமடஉரிமே.அம�யாருே்�டுக்கக்
கூடாது'என்றுத�ரிவித்துள்ோர்.(ஒ,5,22)
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தகாழுே்பு,ஜூமல8
திருக்்கா்ணசசரே்என்்பது்பாடல்த்பற்்திருத்�
லோகுே்.சிென்்காவில்த�ாடர்பில்எல்லாெல
்ே�ானந�்�ரர்தெளியிடடுள்ேகருத்�ானது
கண்டிக்கத்�க்கது.இதுத�ாடர்பில்ஆலயநிர்ொ
கே்உரிய்பதிமலெழஙக்ெண்டுே்என்்பதுடன்
புத்�சாசனஅமேசசுக்குசான்றுகமேயுே்சேர்பபிக்
க்ெண்டுே்,என்றுஅகிலஇலஙமகஇநதுேகா
ச்பாவின்�மலெருே்,ேமலயகஇநதுகுருோர்
ஒன்றியத்தின்த்பாதுசதசயலருோனசிெசிறீ்ெலு
சு்ரஷெரசர்ோத�ரிவித்�ார்.
திருக்்கா்ணாசசரே்்காவில்என்்பது்காகண்ண
விகாமரஎன்்்கூ்ப்படுகின்்துஎனஎல்லாெல
்ே�ானந�்�ரர்தெளியிடடுள்ேஅறிவிபபு
த�ாடர்பில்இன்றுகருத்துதெளியிடுமகயி்ல்ய
சு்ரஷெரசர்ோ்ேற்கண்டொறுகூறினார்.
அெர்்ேலுே்த�ரிவித்��ாெது:

திருக்்கா்ணசசரே்த�ாடர்பில்்�ரர்தெளியிட
டுள்ேஇவவி�ோனகருத்�ானதுஇநதுேக்களின்
ேனஙகமேபபுண்்படுத்துே்வி�த்தில்அமேநதுள்ேது.
இலஙமகயானதுஇராெணன்ஆண்டபூமியாகுே்.
அ�ற்குசசான்்ாகசீ�ாஎலிய்காவில்இருக்கின்
்து.இநதியாவில்இருநதுஅனுோன்இலஙமக
ெந��ற்கானஆ�ாரே்இருக்கின்்து.ராெணஎல்ல
இருக்கின்்து.குமககள்இருக்கின்்ன.இராெணன்
என்்பெர்சிெ்பக்�ன்.இ�ற்கானசான்றுகளுே்
உள்ேன.
இநநிமலயில்்�ரர்தெளியிடடகருத்துகள்
கண்டிக்கத்�க்க�ாகுே்.இநதுே�குருஎன்்
அடிப்பமடயில்அதுகுறித்துகெமலயுே்அமட
கின்்்ன்.என்ெ,ஆலயநிர்ொகத்தினர்,ஆ�ாரங
கமேபுத்�ாசனஅமேசசுக்குெழஙகுெ�ன்மூலே்
ஏ்�ாதொருதீர்மெபத்பற்றுக்தகாள்ேமுடியுே்
எனநே்புகின்்்ன்,என்்ார்.(ஒ,5,44)
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இன்றுகாமல8.30ேணியேவில்இந�சசே்்பெே்
இடே்த்பற்றுள்ேது.
ோெடடசதசயலகத்துக்குள்நுமழெ�ற்கானபிர�ான
ொயிலுக்குதெளி்யஉள்ேேரத்துக்குஅருகில்நீண்ட
்நரோகஇருெர்நின்றுள்ேனர்.அெர்கள்�மலக்கெசே்
அணியாது்ோடடார்மசக்கிளுடன்நின்றுள்ேனர்.
ோெடடசதசயலகப்பணியாேர்ெழமே்்பான்று
்பணிக்காகெநதுள்ோர்.ோெடடசதசயலகநுமழயுே்
ொசலுக்குஅருகில்்ோடடார்மசக்கிமேநிறுத்தி
விடடுஇ்ஙகியுள்ோர்.இ�ன்்்பாதுநீண்ட்நரோகக்
காத்திருந�இருெருே்ொளுடன்அெமரதெடட
முற்்படடுள்ேனர்.
ோெடடசதசயலக்பணியாேமர,ொளுடன்தெடட
சிலர்ெருெம�க்கண்டுஅஙகிருந�ெர்எசசரித்�துே்,
்பணியாேர்ஓடமுற்்படடுள்ோர்.அெர்�டக்குப்படடு
கீ்ழவிழுநதுள்ோர்.அெர்மீதுமூன்று�டமெகள்
ொள்தெடடுத்�ாக்கு�ல்நடத்�ப்படடுள்ேது.இ்�
்ெமேொள்தெடடுசசே்்பெத்ம�்நரில்அெ�ானித்
துக்தகாண்டிருந�ஒருெர்்ோடடார்மசக்கிமே
்்பாடடுவிடடுஓடியுள்ோர்.ொள்தெடடுக்குழுவினர்
அெரது்ோடடார்மசக்கிமேயுே்�ாக்கிவிடடு
செகாசோக்ோடடார்மசக்கிளில்ஏறிகச்சரி,
நல்லூர்வீதியூடாக�பபிசதசன்றுள்ேனர்.
ொள்தெடடுநடந�்பகுதியிலிருநது்்பர்ஸஒன்று
கண்தடடுக்கப்படடுள்ேது.அ�னுள்2ஆயிரே்ரூ்பா
்பணே்,ஏரிஎே்அடமடஎன்்பனகாணப்படடுள்ேன.
்்பர்ஸொள்தெடடுக்குஇலக்கான்பணியாேரின்�ா,
்ோடடார்மசக்கிமே்்பாடடுவிடடுஓடியெரின்�ா
இல்மலஎன்றுகண்டறியப்படடுள்ேது.்�ர்�ல்
்நரத்தில்,ோெடடத்த�ரிெத்�ாடசிஅலுெலகோக
இயஙகுே்ோெடடசதசயலகத்தின்முன்்பாக,்பகல்
்ெமேயில்இடே்த்பற்்இந�த்துணிகரொள்தெடடுச
சே்்பெே்அதிர்சசிமயஏற்்படுத்தியுள்ேது.(ஒ,5,6,26)
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திங்களன்று
யாழ்.வருகிறார்
மஹிந்த
த்தசப்பிரிய
தேரேல்கள் 
ஆணைக் கு ழு வின் 
ேவி சா ளர மஹிநே 
தேசப் பி ரிய 
ஆணைக் குழு 
உறுப் பி னர்க ளான 
சமன் தேசப் பி ரிய, 
தேரா சி ரி யர 
ரடை ஜீ வன் 
ஹூல ஆகி தயார 
யாழப்ோை 
மாவட்டச் சசய ல
்கத் தில எதிரவ ரும் 
திங்கட கிழணம 
முக் கிய ்கலந து ணர
யா ்டல ந்டத்ே வுள்
ள ோ ்கத் சேரி விக்
்கப்ே டு கின்்றது.
தேரேல விதி முண்ற 
மீ்றல்கள், தேரேல 
வன் மு ண்ற ்கள் 
சோ்டர பில இேன் 
தோது ஆரா யப்ே
்ட வுள்ள ோ ்கத் 
சேரி விக்்கப்ே டு
கின்்றது.    (ஒ,5)

19ஐ நீக் கும்
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கேட் கி றார் பசில் ராஜ பக்்ச
ச்காழும்பு, ஜூணல 8
புதிய அர ச ணமப்ணே உரு வாக் கு வ ேற்
்கான ஆணைணய எதிரவ ரும் சோதுத் 
தேரே லில வழங்க தவண் டும் என்று சிறி  
லங்கா சோது ஜன சேர மு ன வின் தேசிய 
அணமப்ோ ளர ேசில ராஜ ேக்ஷ த்காரி யுள்
ளார.
சோது ஜன சேர மு ன வின் ேணல ணம ய ்கத்
தில இன்று புேன் கி ழணம ந்டத் திய சசய் தி  
யா ளர சந திப் பில ்கருத் துத் சேரி வித்ே
தோதே அவர தமற்்கண்்ட வாறு கூறி னார.
அவர தமலும் சேரி வித்ே ோ வது:
19ஆவது திருத்ேத் தில இருநது அலலா
மல நாட டுக்கு சோருத்ே மான புதிய 
அர ச ணமப்ணே உரு வாக்்க தவண் டும். 
ஒவச வா ரு வ ரின் அழுத்ேத் துக்கும் 
அடி ே ணிநது ஒவச வாரு ேகு திணய 
இணைக்்கா மல, நாட டுக் குப் சோருத்ே
மான  புதிய அர ச ணமப்ணே உரு வாக் கு வ
ேற்கு உறு தி யான அதி ்கா ரம் தவண் டும்.
இலலா விட்டால, புதிய அர ச ணமப்பு உரு
வாக்்கத் தின்த ோது ஒவச வா ரு வ ரின் ேை யக் 
ண்கதி ்க ளா்க தவண் டி வ ரும.்  ்க்டநே ஆட சிக் 
்காலத் தில ேலதவறு ஒப்ேநேங்கள் ண்கச்சாத் 
தி ்டப்ேட டுள்ளன. சரவ தேச ஒப்ேநேங
்கணள உ்ட ன டி யா்க நிரா ்க ரிக்்க முடி யாது. 
அணவ சோ்டர பில ஆராய்நே பின்னதர 
முடிவு சசய்யப்ே டும்– என்்றார. (ஒ,எ)
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சுோ தார நடை மு டற ே டைப் பினபற் று க�ாம்
என கி றார் இரா ணு �த் தை பதி
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சரவணபவன் க�ோரிக்�
யாழப்ோ ைம், ஜூணல 8
ேமிழத் தேசி யக் கூட்ட ணமப்பு 
இம்முண்ற 7 ஆச னங்க ணள யும் 
யாழப்ோ ைத் தில ண்கப்ேற் றும். 
மரத் தில குரு விச்ணச இருநோல, 
குரு விச்ணசணய மட டும் சவடடி 
விடுங்கள்; மரத்ணேதய சவடடி 
வி்டா தீர்கள் என்று த்காரிக்ண்க 
விடுத் துள்ளார யாழப்ோ ைம், 
கிளி சநாச்சி மாவட்டங்க ளின் 
முன்னாள் நா்டா ளு மன்்ற உறுப் பி
னர ஈ.சர வ ை ே வன்.
யாழப்ோ ைத் தில இன்று மதி யம் 
ந்டநே சசய் தி யா ளர சந திப் பில 
அவர இே ணனத் சேரி வித்ோர.
அவர தமலும் சேரி வித்ே ோ வது:
இநே ஊ்ட்க ணமயத் தில இருந து
ோன் மூத்ே தோராளி ேசீர்காக்்கா 
தேட டி ய ளித்ோர. அணே யாழப்
ோ ைத் தி லி ருநது சவளி யா கும் 
ச்கல ேத் தி ரி ண்க ்க ளும், இலத்திரனி 
யல ஊ்ட ்கங்க ளும் சவளி யிட
்டன. உே யன் மட டும் ோன் சவளி
யிட்டது என்்றலல. ஊ்ட்க சுேந தி
ரம், ்கருத்து சுேந தி ரத் தில சட்டத்
திற் குடேடடு சரி யா்கச் சசயற்ேட
்டால எவருக் கும் ேய மின்றிச் 
சசயற்ே ்ட லாம். 36 வரு்ட எனது 
ேத் தி ரிண்க வர லாற் றில, சசய் தி
்கணள சவளி யி டு வது ேற்றி ஆசி ரி
யர பீ்டம் என் னு ்டன் ்கலந து ணர
யா டி ய திலணல. நானும் அதில 
ேணல யிட்ட திலணல. இநே இ்டத்

தில அணே முக் கி யத் து வப்ே 
 டுத் தி ய வ ரி ்டம் ோன் த்கட்க 
தவண் டும். ஊ்ட்க ணமயத்
தில தேசப்ேடும ்ஒன்று எலலா 
ேத் தி ரி ண்க ்க ளி லும் வரும். 
அப்ே டித்ோன் உே ய னி லும் 
வநேது. நலலது மட டும் 
வநோல ஏற் றுக்ச ்காள்வ
தும், விமரச னம் வநோல 
அணேப்ேற்றி ்கார ைம் 
்கற் பிப்ே தும் முதிரச் சி ய ான ேலல. 
சசய்தி ேவ ்றா ன சேன்்றால, அணே 
அணு்க ேல வழி ்க ளுண்டு.
நிதி நிறு வ ன சமான் று ்டன் என்ணனத் 
சோ்டர பு ே டுத்ே ்டக்ளஸ் தேவா
னநோ முன்னர சசான்னணே 
இப்ச ோ ழுது சிலர ்காவித் திரிகி  
்றார்கள். ்டக்ளஸ் தேவா னநோ 
அணேப்ேற்றி சசான்ன தோது, 
ேடித்ே வர்கள் தேசி னால அணேப்
ேற்றி விளக்்க ம ளிக்்க லா சமன 
தேசா மல இருநது விடத்டன். 
இப்ச ோ ழுது சில ேவவல்கள் 
அணே சசால லிக் ச்காண் டி ருக் கி
்றார்கள். அேன் உண்ணமத்ேன்ணம 
சேரிய தவண் டு சம னில உரிய 
நிறு வ னங்கணள சோ்டரபு 
ச்காண்டு ே்க வ ல றி ய லாம். நான் 
அர சி யலவா தி யா்க இருப்ே ோல 
இப்ே டி யான குற்்றச்சாட டுக்்கள் 
சுமத்ேப்ே டு கி ்றது. நாங்கள் மக்்க
ளால சேரி வா ன வர்கள். ந்டநே 
சம் ே வங்கள் ேற்றி மக்்க ளி ்டம் 

சசால லும்தோது மி்க அவ ோ ன
மா்க இருக்்க தவண் டும.் ஒரு 
வி்ட யத்ணேச் சசால லி விடடு, பி்றகு 
அேற்கு விளக்்க ம ளிக்்க முயலவ தும் 
ஆதராக் கி ய மா ன ேலல. நாம் 
ஆயு ே தமந தி யது, எமக்ச்க தி ரான 
வன் மு ண்ற ்க ளி லி ருநது எம்ணம ்காப் 
ோற் றிக் ச்காள்ளதவ. நாம் ஓர ளவு 
சவற் றி ய ண்டநத ோம் என்்றால, 
அது ஆயு ேப் தோராட்ட ்காலத் தி
தலதய. இநேப் தோராட்டத் தில 
ேல தேர ேம்ணம அரப்ே ணித் துள்
ளார. இநே அரப்ே ணிப் பிற்கு நாம் 
இன் னும் அரத்ேம் ்கற் பிக்்க தவண்
டுதம ேவிர, அணே அலசி ஆராய்நது 
ச்காண் டி ருக்்க தவண்டியதிலணல.
இன்று ஐ.நா. உள் ளிட்ட சரவ தேச 
அரங கில எமது பிரச்சணன தேசப்
ே டு கி ்ற சேன்்றால, அேற்கு ஒதர 
்கார ைம் ஆயு ேப் தோராட்டதம. 
மக்்க ளி ்டம் ்கருத்துச் சசால லும்
தோது நாம் முதிரச் சி யான ்கருத்து 
சசாலல தவண் டும். ்கரும்பு லி ்கள் 
தினத் தில அஞசலி சசலுத் து வணே 

ேண்ட சசய்ய முயற் சிப்ேது, புலி 
நீக்்க அர சி யணல சசய்வ ேற்்கா ்கத்
ோன். யாழப்ோ ைத் தில இம்முண்ற 
7 ஆச னங்க ணள யும் ேமிழத் தேசி
யக் கூட்ட  ணமப்தே ண்கப்ேற் றும். 
உள் ளுக் குள் சில உர சல்கள் ந்டந
ோ லும், இலக் கில நாம் ஒற் று ணம
யா ்கத்ோன் இருக் கி த்றாம்.  
ஐ.தே.்கவுக்கு இருநே வாக் கு ்கள் 
இரண்்டா்கப் பிரி யும். 
சுேந தி ரக்்கட சி யின் தவடோ ளர 
அதி ்கம் சசல வ ழித் துக் ச்காண் டி
ருக் கி ்றார. அவர்க ளின் வாக்ண்க 
சுேந தி ரக்்கடசி, ்டக்ளஸ், வாசு தே வ
வின் ்கடசி ஆகி யணவ ேங கி்ட 
தவண்டியிருக்கும். 
விக்தனஸ்வ ர னின் மூலம் ேமிழ 
தேசிய கூட்ட ணமப்பு என்ே ோல, 
அங கு ோன் சிறிய உண்டவு வரும். 
அது சேரிய ோே ்க மலல. 
வீட டுக்கு வாக் கி டு ே வர்க ளின் 
மன நிணல மா்றாது. இம்முண்ற 7 
ஆச னத்ணே யும் நாம் ண்கப்ேற் று
தவாம் என்ேது என் ்கணிப்பு.
ேமிழ தேசிய கூட்ட ணமப்பு புலி 
நீக்்க அர சி யல சசய்ய விலணல. சில 
நண்ட மு ண்ற ்கள் அப்ே டி சயாரு 
எண்ைத்ணே ச்காண்டு வநது 
விட்டது. எலத லா ரு மலல. அது 
ஒரு வர. ஒரு மரத் தில குரு விச்ணச 
இருநோல, குரு விச்ணசணய மட டும் 
சவட டி வி டுங்கள். மரத்ணே 
சவட்டக் கூ ்டாது– என்்றார. (ஒ,5)

இலஙண்க யில ச்காதரானா ேர வல 
்கட டுப்ோட டுக் குள் ச்காண்டு வரப் 
ேட டி ருநோ லும், சோற்்றா ளர்கள் 
சிகிச்ணசப் சேற் று வ ரு கின்்ற னர என்ேணே 
ம்றநது வி்டக் கூ ்டாது. இரண்்டாம் 
அணல உரு வா ்கா மல இருப்ே ேற்கு 
மக்்கள் விழிப்ோ்க இருக்்க தவண் டும். 
சு்கா ோர நண்ட மு ண்ற ்க ணளப் பின்ேற்்ற
தவண் டும் என்று இரா ணுவ ேள ேதி 
தமஜர சஜன ரல சதவந திர சிலவா 
இன்று ்காணல சேரி வித்ோர.
சவலிக்்கண்ட சிண்றச்சா ணல யில 
ேடுத் து ணவக்்கப்ேட டி ருநே ண்கதி சயா
ரு வ ருக்கு ச்காதரானா சோற்று 
இருப்ேது பிசி ஆர ேரி தசா ே ணன மூ
லம் உறு தி யா னது. அவ ருக்கு எவ
வாறு ணவரஸ் ேர வி யது என்ேணே 
்கண்்ட றி வ ேற்்கான ந்ட வ டிக்ண்க ்க
ளும் முன்சன டுக்்கப்ேடடு வரு கின்
்றன. மறு பு ்றத் தில இரண்்டாம் அணல 
குறித் தும் எச்ச ரிக்ண்க ்கள் விடுக்்கப் 
ேடடு வரு கின்்றன. இது சோ்டர பில 
்கருத்து சவளி யிட்ட இரா ணு வத்ே ள
ேதி தமலும் சேரி வித்ே ோ வது:
சவலிக்்கண்ட சிண்றச்சாணல சம் ே வத்
ணே ய டுத்து 310 தேரி ்டம் தநற்று 
பிசி ஆர ேரி தசா ேணன ந்டத்ேப்ேட

்டது. 210 தேருக் கும் ணவரஸ் சோற்று 
இலணல என்ேது உறு தி யா னது. சோற்
றுக் குள்ளான ண்கதி ்க ளு ்டன் இருநே
வர்கள், ேழ கி ய வர்கள், சிண்றச்சாணல 
அதி ்கா ரி ்கள் ஆகிதயாணர புனாணன 
ச்காதரானா ேடுப்பு மு்கா முக்கு  
அனுப் பு வ ேற்கு ந்ட வ டிக்ண்க எடுக்
்கப்ேட்டது.
்க்டற்ே ண்டக்கு உரித்ோன வளா ்கத்
தில இவர்கள் ேனி ணமப்ே டுத்ே லுக்கு 
உடே டுத்ேப்ேட்டா லும ்சிண்றச்சாணல 
அதி ்கா ரி ்க ளின் ்கண்்கா ணிப் பின் கீழ
ோன் ந்ட வ டிக்ண்க இ்டம் சே றும். 
சிண்றக்ண்க திக்கு எவவாறு 
ச்காதரானா ேர வி யது என்ேது ேற்றி 
ஆரா யப்ேடடு வரு கின்்றது. இேன்ேடி 
்கநேக்்காடு புனரவாழவு மு்கா மில 
உள்ள வர்க ளி ்டம் பிசி ஆர ேரி தசா
ேணன ந்டத்ேப்ேடடு வரு கின்்றது..
இலஙண்க யில சமூ ்க மட்டத்தில 
ச்காதரானா ேர வு வணே ்க்டநே ஏப்ரல 
30 ஆம் தி்க திக்கு பி்றகு நாம் ேடுத் தி
ருநோ லும், ச்காவிட  19 சோற் றி ய
வர்கள் இலஙண்க யில இருக் கின்்ற னர. 
சவளி நா டு ்க ளில இருந தும் வரு கின்்ற
னர என்ே ோல  நாம் விழிப்ோ ்கதவ 
இருக்்க  தவண் டும–் என்்றார. (ஒ,5,44)
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ï^ ÃâEl[« ïkªÝmÂz kÍ]òÂz. ¶mïçá 
ÎËØkVõ¦V ÎËØkVò åVçáÂzD ÖÍ>© Ãz]
lé ÃVì©ÃD. Öõç¦Âz Îò ÄDÃkÝç>ß ØÄV_
KÅ[.
Îò {â¼¦Vß ÄV«] ÎòÝ>ì þâ¦½lé, gÂïçá 
°Ý]Â ØïVõ| ¼kéçðÂz ¼ÃVâ|, ¶ºï 
ØïVõ| ¼ÃVª gÂïçá ÖÅÂþ sâ½â| kÍm 
ØïVõ½òÍ]òÂþÅVì. ¶©Ã ¶kç« \õç¦y¡ß 
ÄÍ]Âz þâ¦kV 2 E[ª© ØÃ½B^ \¤ßEòÂþ 
ÅVºï^. ¶Í>© ØÃ½BÓÂz Îò 16, 17 kBm>V[ 
ÖòÂzD. >ºï¦ ØÄVÍ>ÂïV«ì Î«V^ ]ÏØ«õ|  
\BÂïD ¼ÃVâ| s¿Í]â¦Vì ¨õ|D, ¶kç«Â 
ØÇVü¸â¦KÂz ØïVõ| ¼ÃV¼ïVbD ¨õ|D 
ØïÞE ÖòÂþÅVºï^. ÖÍ> {â¼¦VÂïV«òD  
\ªt«ºþ ¶kºï¼áV¦, \Bºþª gçá °Ý>© 
¼ÃVlòÂþÅVì.
¶ºï ¼ÃVªV_, ¶©¸½ gòt_çé. gªV_ 
Ö[ÐD 2 ÖáÍ>VöB^ ¶ºï Wõ½òÂþÅVº 
ï^. {â¼¦VÂïV«ç« ÿw ÖÅºïß ØÄV_o 
¶kºï^ Økòâ½ ÖòÂþÅVºï^. °uïª¼k 
ÖÍ> {â¼¦VÂïV«òÂz 2 ïVKD °éVm. ¶>Vé 
c¦ª½BV ÖÅºï x½BV\ ¶Í>«©Ã¦, ¶kç« 
Ö¿Ým Øk¹lé s¿Ý]© ¼ÃVâ|, ¶kö[« 
c|©çÃ ïwâ½ ¨|Ýmâ|, WìkVð\V sâ| 
¼ÃVMé T½¼BV ¨|Ý]òÂþÅVºï^. ¶kòÂz 
ïV_ °éV>>Vé ]ò©¸ ¶½Âï¼kV, {½k«¼kV 
°éVm. ¶kö[« ¼Äìâ|Âï ÖòÍ> ïVçÄ ̈ |Ýmâ|, 
¼ÃVçª¥D Ã¤ß·Â ØïVõ|, {â¼¦Vçk ¨|ÝmÂ 
ØïVõ| ¼ÃVïß ØÄV_o ÖòÂþÅVºï^. 
'gòÂzD ØÄV[ªV_ ÖÍ> T½¼BVçk ¼ÃüAÂ 
þé ¼ÃV|kD' ¨õ| ØÄV_oâ|Ý>V[ gçá© 
¼ÃVï sâ½òÂþÅVºï^.
Äö Ö¼>Vç¦BVkm sâ¦Vºï¼á ¨õ| Tâ¦ kÍ> 
{â¼¦VÂïV«ì å¦Í>ç>ß ØÄV_o ¶¿]òÂþÅVì. 
¶mÂz© ̧ Åz ØÃVoü ü¼«ÄÐÂz ¼ÃVF, xçÅ©ÃV| 
z|Âï, ØÃVoü Ökì ØÄV[ª Ö¦Ý]_ ¼ÃVF 
Îò\V]ö ¶kºïçá© ¸½ß·Â ØïVõ¦Í]òÂz. 
ØïVõ¦Í> ØÃVoü, ¼ïü ¼ÃV¦V\_ ØÄâ½_Ø\
õ|Âz ¼ÃVï© ¼ÃV¤ºïáV ¨õ| ¼ïÂï, {â¼¦VÂ 
ïV«òD {Ø\õ½òÂþÅVì. ¶kºï^ ¼ÃVçªÂ 
z|Ým, ØÄâ½_Ø\õâ ØÄF]â| ¼ÃVâ¦VºïáVD. 
Ö©¸½ ÃðDÃ¤ÂzD þötª_ïçá EçÅÂz^ 
>^áVm, ØÃVoü Øk¹¼B ¶Ð©Ã WçªÂzm 
¨õ¦V_ °¼>V Ø>V¦ìA ÖçkÂzD, ¶çkÂzD 
ÖòÂz© ¼ÃVé.
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ராஜபக்சஅரசுககு்சம்பந்தன்பதிலடி

சிறைச்சாறைகளுள்
உட்்லை

தறகசாலிகத்தறை

மின்சாரம் தசாக்கி
ஒருவர் பலி!
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ஆரம்பகட்டப்பணிகள்ஆரம்பம்

ககொழும்பு,ஜூலை8

ஐந்துமொவட்டஙகளில்புதிய
பல்கலைககழகஙகலைநிரமொ
ணிப்பதறகொனஆரம்பகட்ட
ந்டவடிகலககள்முனகனடுக
கப்படடுள்ைனஎனறுபல்க
லைககழகமொனியஙகள்
ஆலைககுழுகதரிவித்துள்ைது.

களுத்துலை,நுவகரலியொ,
மொத்தலை,ஹம்பொந்்தொடல்ட

மறறும்முல்லைத்தீவுஆகிய
மொவட்டஙகளில்புதியபல்க
லைககழகஙகள்நிரமொணிககப்ப்ட
வுள்ைனஎனஆலைககுழுவின
உபதலைவர்பரொசிரியரஜனிதொ
லியன்ககதரிவித்துள்ைொர.

இந்தவி்டயம்கதொ்டரபில்
ஆரொயவதறகொக்பரொசிரியர
கள்ஐவரககொண்டகுழு
நியமிககப்படடுள்ைதொகஅவர
குறிப்பிடடுள்ைொர.பல்கலைக

கழகஙகலைநிரமொணிப்ப
தறகொனகொணிகலைமதிப்பீடு
கெயயும்ந்டவடிகலககள்
ஆரம்பிககப்படடுள்ைதொகவும்,
இவ்வரு்டத்தினஇறுதிப்
பகுதியில்பல்கலைககழக
கடடுமொனப்பணிகலைஆரம்
பிப்பதறகுஎதிரபொரத்துள்ைதொ
கவும்பல்கலைககழகமொனியஙகள்
ஆலைககுழுவினஉபதலைவர
்மலும்கதரிவித்துள்ைொர.(ரி1)

கிளினிக்கில்வழங்கிய
\V«ç¦©ÃV_ 

x]Bkì clöw©A
ெொவகச்ெரிஜூலை8

உைவருந்திவிடடுஇரவுபடுகலகககுச
கெனைமுதியவரஒருவரமொரபுவலிஏற
படடுஉயிரிழந்துள்ைொர.

இந்தசெம்பவம்்நறறுஇரவு7மணியை
வில்ெொவகச்ெரிதனஙகைப்பில்இ்டம்கபற
றுள்ைது.இ்தஇ்டத்லதச்ெரந்தநமசிவொ
யம்வல்லிபுரநொதன(வயது–74)எனபவ்ர
உயிரிழந்தவரொவொர.

இதுகதொ்டரபில்கதரியவருவதொவது:

்நறலையதினம்ெொவகச்ெரிமருத்துவம
லனயில்நல்டகபறைமொதொந்த
கிளினிககுககுசகெனைகுறித்தமுதியவர,
தனதுமகள்வீடடில்தஙகிவிடடுமொலையில்
தனதுவீடடுககுசகெனறுள்ைொர.அஙகு
இரவுஉைவுஅருந்திவிடடுபடுகலகககுச
கெல்ைமுறபட்ட்வலைகநஞ்சுவலி
ஏறபடடுள்ைது.உ்ட்ன்யமருத்துவம
லனககுககொணடுகெனை்பொதுஅவர
ஏறகன்வஉயிரிழந்துவிட்டொரஎனமருத்து
வரொல்கதரிவிககப்பட்டதொகஅவரின
உைவினரகள்கதரிவித்துள்ைனர.

ெ்டைம்ெொவகச்ெரிமருத்துவமலனெவசெொ
லையில்லவககப்படடுள்ைது்டன,ெம்பவம்
கதொ்டரபொனவிெொரலைகலைெொவகச்ெரி
கபொலிஸொர்மறககொணடுெொவகச்ெரி
நீதிமனறில்அறிகலகதொககல்கெயதுள்ைனர
எனவும்கதரிவிககப்படுகிைது.(ரி–39)

ØkË¼k® >VÂz>_ ÄDÃkºï^:
nkì çkÝ]BÄVçél_ ¶Ð\]
ெொவகச்ெரி,ஜூலை8

பல்்வறுஇ்டஙகளில்இ்டம்கபறைதொககுதல்ெம்பவஙகளில்
கொயமல்டந்தகபணஉடப்டஐவரெொவகச்ெரிமருத்துவம
லனயில்அனுமதிககப்படடுள்ைனர.

தொககுதல்ெம்பவஙகள்்நறறுஇரவுெொவகச்ெரிகல்வயல்,
ககரு்டொவில்,மடடுவில்மத்திமறறும்ககொடிகொமம்பொைொவி
கதறகுஆகியஇ்டஙகளில்இ்டம்கபறறுள்ைன.

கல்வயல்பகுதியில்இ்டம்கபறைெம்பவத்தில்20,17வயதுஇலை
ஞரஇருவரும,்மடடுவில்மத்தியில்இ்டம்கபறைெம்பவத்தில்
28வயதுகபணகைொருவரும்,ககரு்டொவிலில்இ்டம்கபறை
ெம்பவத்தில்45வயதுகுடும்பஸதரும,்பொைொவிகதறகில்இ்டம்
கபறைெம்பவத்தில்55வயதுகுடும்பஸதரும,்கொயமல்டந்தநிலை
யில்மருத்துவமலனயில்அனுமதிககப்படடுள்ைனர.(ரி1–9)

Äâ¦s¼«V> 
\ð_ ¶ïµ¡
Öòkì çïm
வொலழச்ெலன,ஜூலை8

வொலழச்ெலனயில்ெட்ட
வி்ரொதமைல்அகழ்வில்ஈடு
பட்டஇரணடுெந்்தகநபரக
ளும்,இரணடுஉழவுஇயந்திர
ஙகளு்டன்நறறுமொலை
லகதுகெயயப்பட்டனரஎன
வொலழச்ெலனவட்டொரவன
உத்தி்யொகத்தரஎஸ.தணிகொெ
ைம்கதரிவித்தொர.

வொக்னரிஒதுககுககொடு
முள்ளிவட்டவொனபகுதியில்
வொலழச்ெலனவி்ெ்ட
அதிரடிப்பல்டயினரமறறும்
வொலழச்ெலனவட்டொரவன
உத்தி்யொகத்தரகள்சுறறி
வலைப்புந்டவடிகலகலய
்மறககொண்டனர.இதன
்பொ்தமைல்அகழ்வில்
ஈடுபட்டநிலையில்இரணடு
ெந்்தகநபரகளும்,இரணடு
உழவுஇயந்திரஙகளு்டன
லகதுகெயயப்பட்டனர.

ெந்்தகநபரகள்இருவரும்
வொலழச்ெலனமொவட்டநீதி
வொனநீதிமனறில்ஆஜரபடுத்
தப்படடுதைொஒருஇைடெம்
ரூபொெரீரப்பிலையில்
விடுதலைகெயயப்படடுள்ை
தொகவனஉத்தி்யொகத்தர
எஸ.தணிகொெைம்கதரிவித்
தொர.(ரி1–150)

¸.E.gì. Ãö¼ÄV>çªl_ EÂï_
ஜனொதிபதிககுகடிதம்

¼ÃòÍ]_ 
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அம்பைொஙககொல்ட,ஜூலை8

்பருந்தில்லவத்துகபணகைொ
ருவரதொககப்படடுள்ைெம்ப
வம்ஒனறுஅம்பைொஙககொல்டப்
பகுதியில்்நறறுஇரவுஇ்டம்
கபறறுள்ைதொகஅம்பைொஙககொ
ல்டப்கபொலிஸொரகதரிவித்
துள்ைனர.

அம்பைொஙககொல்ட்பருந்து
தரிப்பி்டத்தில்இருந்துஅளுத்
கம்நொககிபயணிககதயொரொக
இருந்த்பருந்தில்லவத்்த
குறித்தகபணதொககப்படடுள்
ைொர.அந்தப்கபணலைத்
தொககினொரஎனககூைப்படும்
பிககுஒருவரலகதுகெயப்பட
டுள்ைொர.

ககொபல்ைவவிஜித(வயது72)
எனைபிககு்வஇவ்வொறு
கபொலிஸொரொல்லகதுகெயயப்
படடுள்ைொர.பைபிடடிய
கவள்ைவத்லதப்பிர்தெத்லதப்
்ெரந்த37வயதொனகபண
மீ்ததொககுதல்்மறககொள்ைப்
படடுள்ைது.பொதிககப்பட்ட
கபணவழஙகியமுலைப்பொட
டுககலமய்வபிககுலகது
கெயயப்படடுள்ைொர.(ரி2)

ககொழும்பு,ஜூலை8

சுகொதொரஅலமசசினொல்விடுககப்
படுகினைமருத்துவப்பரி்ெொதலன
அறிகலககள்கதொ்டரபில்எதிரகொ
ைத்தில்சிககல்நிலைஏறபடுவதற
கொனெொத்தியமுள்ைதொகஅரெ
மருத்துவஆயவுகூ்டகதொழில்நுடப
வியைொைரகளினெஙகம்ஜனொதிப
திககுஅறிவித்துள்ைது.

இதுகதொ்டரபில்ெஙகத்தினதலை
வரரவிகுமு்தஷினலககயொப்பத்
து்டனஜனொதிபதிககுகடிதகமொனறு
அனுப்பிலவககப்படடுள்ைது.

ககொவிடகதொறறுகதொ்டரபில்பி.
சி.ஆரபரி்ெொதலன்மறககொள்
ளும்சுகொதொரஅலமசசினஎந்த
கவொருஆயவுகூ்டமும்அவறறின
அதிகபடெபரி்ெொதலனஎல்
லைலயஅணமிககவில்லை.தனி
யொரஆயவுககூ்டஙகளுககுபி.சி.ஆர
பரி்ெொதலனமொதிரிகள்அனுப்பி
லவககப்படுகினைலம்தலவயறை
சிககல்நிலைலயத்்தொறறுவிககக

கொரைமொகஅலமயும்எனஅதில்
சுடடிககொட்டப்படடுள்ைது.

அணலமயில்ஜிந்துப்பிடடியில்
ஒருவருககுககொவிடகதொறறுஉறுதி
கெயயப்படடுள்ைதொகத்கதரி
வித்து,வழஙகப்பட்டஅறிகலக
சுகொதொரஅலமசசினகீழுள்ை
ஆயவுகூ்டகமொனறினொல்வழஙகப்ப
்டவில்லைஎனறுதமககுத்தகவல்
கில்டத்துள்ைதொககுறித்தகடிதத்
தில்கதரிவிககப்படடுள்ைது.

சுகொதொரஅலமசசினகீழுள்ை
ஆயவுகூ்டஙகள்கதொ்டரபில்
விெொரலையும்கைகககடுப்பும்
ந்டத்துமொறுஅரெமருத்துவஆயவு
கூ்டகதொழில்நுடபவியைொைரகளின
ெஙகம்ஜனொதிபதியி்டம்்வணடு
்கொள்விடுத்துள்ைது.(ரி1)

ப�ோதைப்�ோருள்களின் இருபபு ் ைோடர்பில் விசோரதை 
ககொழும்பு,ஜூலை8

கபொலிஸ்பொலதப்கபொருள்ஒழிப்புப்பணியகத்தின
கைஞ்சியத்தில்கொைப்படும்்பொலதப்கபொருள்களின
கதொலககதொ்டரபில்விெொரலைகள்ஆரம்பிககப்ப்ட
வுள்ைன.இந்தந்டவடிகலகககுஅரெஇரெொயனப்
பகுப்பொயவுதிலைககைத்தினஉதவிகபறறுகககொள்
ைப்ப்டவுள்ைது.கபொலிஸ்பொலதப்கபொருள்ஒழிப்

புப்பணியகத்தில்உள்ைஅதிகொரிகள்சிைரகபொலிஸொ
ரினொல்லகப்பறைப்படுகினை்பொலதப்கபொருள்கலை,
மீைவும்்பொலதப்கபொருள்வியொபொரிகளி்டம்வழஙகு
வதொகஉறுதிப்படுத்தப்படடுள்ைலமயினொல்,இந்
ந்டவடிகலக்மறககொள்ைப்ப்டவுள்ைதொககபொலிஸ
ஊ்டகப்்பசெொைர,சி்ரஷ்டகபொலிஸஅத்தியடெகர
ஜொலிய்ெனொரத்னகதரிவித்துள்ைொர.(ரி2)
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ககொழும்பு,ஜூலை8

ஐந்துமொவட்டஙகளில்புதிய
பல்கலைககழகஙகலைநிரமொ
ணிப்பதறகொனஆரம்பகட்ட
ந்டவடிகலககள்முனகனடுக
கப்படடுள்ைனஎனறுபல்க
லைககழகமொனியஙகள்
ஆலைககுழுகதரிவித்துள்ைது.

களுத்துலை,நுவகரலியொ,
மொத்தலை,ஹம்பொந்்தொடல்ட

மறறும்முல்லைத்தீவுஆகிய
மொவட்டஙகளில்புதியபல்க
லைககழகஙகள்நிரமொணிககப்ப்ட
வுள்ைனஎனஆலைககுழுவின
உபதலைவர்பரொசிரியரஜனிதொ
லியன்ககதரிவித்துள்ைொர.

இந்தவி்டயம்கதொ்டரபில்
ஆரொயவதறகொக்பரொசிரியர
கள்ஐவரககொண்டகுழு
நியமிககப்படடுள்ைதொகஅவர
குறிப்பிடடுள்ைொர.பல்கலைக

கழகஙகலைநிரமொணிப்ப
தறகொனகொணிகலைமதிப்பீடு
கெயயும்ந்டவடிகலககள்
ஆரம்பிககப்படடுள்ைதொகவும்,
இவ்வரு்டத்தினஇறுதிப்
பகுதியில்பல்கலைககழக
கடடுமொனப்பணிகலைஆரம்
பிப்பதறகுஎதிரபொரத்துள்ைதொ
கவும்பல்கலைககழகமொனியஙகள்
ஆலைககுழுவினஉபதலைவர
்மலும்கதரிவித்துள்ைொர.(ரி1)

கிளினிக்கில்வழங்கிய
\V«ç¦©ÃV_ 
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ெொவகச்ெரிஜூலை8

உைவருந்திவிடடுஇரவுபடுகலகககுச
கெனைமுதியவரஒருவரமொரபுவலிஏற
படடுஉயிரிழந்துள்ைொர.

இந்தசெம்பவம்்நறறுஇரவு7மணியை
வில்ெொவகச்ெரிதனஙகைப்பில்இ்டம்கபற
றுள்ைது.இ்தஇ்டத்லதச்ெரந்தநமசிவொ
யம்வல்லிபுரநொதன(வயது–74)எனபவ்ர
உயிரிழந்தவரொவொர.

இதுகதொ்டரபில்கதரியவருவதொவது:

்நறலையதினம்ெொவகச்ெரிமருத்துவம
லனயில்நல்டகபறைமொதொந்த
கிளினிககுககுசகெனைகுறித்தமுதியவர,
தனதுமகள்வீடடில்தஙகிவிடடுமொலையில்
தனதுவீடடுககுசகெனறுள்ைொர.அஙகு
இரவுஉைவுஅருந்திவிடடுபடுகலகககுச
கெல்ைமுறபட்ட்வலைகநஞ்சுவலி
ஏறபடடுள்ைது.உ்ட்ன்யமருத்துவம
லனககுககொணடுகெனை்பொதுஅவர
ஏறகன்வஉயிரிழந்துவிட்டொரஎனமருத்து
வரொல்கதரிவிககப்பட்டதொகஅவரின
உைவினரகள்கதரிவித்துள்ைனர.

ெ்டைம்ெொவகச்ெரிமருத்துவமலனெவசெொ
லையில்லவககப்படடுள்ைது்டன,ெம்பவம்
கதொ்டரபொனவிெொரலைகலைெொவகச்ெரி
கபொலிஸொர்மறககொணடுெொவகச்ெரி
நீதிமனறில்அறிகலகதொககல்கெயதுள்ைனர
எனவும்கதரிவிககப்படுகிைது.(ரி–39)

ØkË¼k® >VÂz>_ ÄDÃkºï^:
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ெொவகச்ெரி,ஜூலை8

பல்்வறுஇ்டஙகளில்இ்டம்கபறைதொககுதல்ெம்பவஙகளில்
கொயமல்டந்தகபணஉடப்டஐவரெொவகச்ெரிமருத்துவம
லனயில்அனுமதிககப்படடுள்ைனர.

தொககுதல்ெம்பவஙகள்்நறறுஇரவுெொவகச்ெரிகல்வயல்,
ககரு்டொவில்,மடடுவில்மத்திமறறும்ககொடிகொமம்பொைொவி
கதறகுஆகியஇ்டஙகளில்இ்டம்கபறறுள்ைன.

கல்வயல்பகுதியில்இ்டம்கபறைெம்பவத்தில்20,17வயதுஇலை
ஞரஇருவரும,்மடடுவில்மத்தியில்இ்டம்கபறைெம்பவத்தில்
28வயதுகபணகைொருவரும்,ககரு்டொவிலில்இ்டம்கபறை
ெம்பவத்தில்45வயதுகுடும்பஸதரும,்பொைொவிகதறகில்இ்டம்
கபறைெம்பவத்தில்55வயதுகுடும்பஸதரும,்கொயமல்டந்தநிலை
யில்மருத்துவமலனயில்அனுமதிககப்படடுள்ைனர.(ரி1–9)

Äâ¦s¼«V> 
\ð_ ¶ïµ¡
Öòkì çïm
வொலழச்ெலன,ஜூலை8

வொலழச்ெலனயில்ெட்ட
வி்ரொதமைல்அகழ்வில்ஈடு
பட்டஇரணடுெந்்தகநபரக
ளும்,இரணடுஉழவுஇயந்திர
ஙகளு்டன்நறறுமொலை
லகதுகெயயப்பட்டனரஎன
வொலழச்ெலனவட்டொரவன
உத்தி்யொகத்தரஎஸ.தணிகொெ
ைம்கதரிவித்தொர.

வொக்னரிஒதுககுககொடு
முள்ளிவட்டவொனபகுதியில்
வொலழச்ெலனவி்ெ்ட
அதிரடிப்பல்டயினரமறறும்
வொலழச்ெலனவட்டொரவன
உத்தி்யொகத்தரகள்சுறறி
வலைப்புந்டவடிகலகலய
்மறககொண்டனர.இதன
்பொ்தமைல்அகழ்வில்
ஈடுபட்டநிலையில்இரணடு
ெந்்தகநபரகளும்,இரணடு
உழவுஇயந்திரஙகளு்டன
லகதுகெயயப்பட்டனர.

ெந்்தகநபரகள்இருவரும்
வொலழச்ெலனமொவட்டநீதி
வொனநீதிமனறில்ஆஜரபடுத்
தப்படடுதைொஒருஇைடெம்
ரூபொெரீரப்பிலையில்
விடுதலைகெயயப்படடுள்ை
தொகவனஉத்தி்யொகத்தர
எஸ.தணிகொெைம்கதரிவித்
தொர.(ரி1–150)
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அம்பைொஙககொல்ட,ஜூலை8

்பருந்தில்லவத்துகபணகைொ
ருவரதொககப்படடுள்ைெம்ப
வம்ஒனறுஅம்பைொஙககொல்டப்
பகுதியில்்நறறுஇரவுஇ்டம்
கபறறுள்ைதொகஅம்பைொஙககொ
ல்டப்கபொலிஸொரகதரிவித்
துள்ைனர.

அம்பைொஙககொல்ட்பருந்து
தரிப்பி்டத்தில்இருந்துஅளுத்
கம்நொககிபயணிககதயொரொக
இருந்த்பருந்தில்லவத்்த
குறித்தகபணதொககப்படடுள்
ைொர.அந்தப்கபணலைத்
தொககினொரஎனககூைப்படும்
பிககுஒருவரலகதுகெயப்பட
டுள்ைொர.

ககொபல்ைவவிஜித(வயது72)
எனைபிககு்வஇவ்வொறு
கபொலிஸொரொல்லகதுகெயயப்
படடுள்ைொர.பைபிடடிய
கவள்ைவத்லதப்பிர்தெத்லதப்
்ெரந்த37வயதொனகபண
மீ்ததொககுதல்்மறககொள்ைப்
படடுள்ைது.பொதிககப்பட்ட
கபணவழஙகியமுலைப்பொட
டுககலமய்வபிககுலகது
கெயயப்படடுள்ைொர.(ரி2)

ககொழும்பு,ஜூலை8

சுகொதொரஅலமசசினொல்விடுககப்
படுகினைமருத்துவப்பரி்ெொதலன
அறிகலககள்கதொ்டரபில்எதிரகொ
ைத்தில்சிககல்நிலைஏறபடுவதற
கொனெொத்தியமுள்ைதொகஅரெ
மருத்துவஆயவுகூ்டகதொழில்நுடப
வியைொைரகளினெஙகம்ஜனொதிப
திககுஅறிவித்துள்ைது.

இதுகதொ்டரபில்ெஙகத்தினதலை
வரரவிகுமு்தஷினலககயொப்பத்
து்டனஜனொதிபதிககுகடிதகமொனறு
அனுப்பிலவககப்படடுள்ைது.

ககொவிடகதொறறுகதொ்டரபில்பி.
சி.ஆரபரி்ெொதலன்மறககொள்
ளும்சுகொதொரஅலமசசினஎந்த
கவொருஆயவுகூ்டமும்அவறறின
அதிகபடெபரி்ெொதலனஎல்
லைலயஅணமிககவில்லை.தனி
யொரஆயவுககூ்டஙகளுககுபி.சி.ஆர
பரி்ெொதலனமொதிரிகள்அனுப்பி
லவககப்படுகினைலம்தலவயறை
சிககல்நிலைலயத்்தொறறுவிககக

கொரைமொகஅலமயும்எனஅதில்
சுடடிககொட்டப்படடுள்ைது.

அணலமயில்ஜிந்துப்பிடடியில்
ஒருவருககுககொவிடகதொறறுஉறுதி
கெயயப்படடுள்ைதொகத்கதரி
வித்து,வழஙகப்பட்டஅறிகலக
சுகொதொரஅலமசசினகீழுள்ை
ஆயவுகூ்டகமொனறினொல்வழஙகப்ப
்டவில்லைஎனறுதமககுத்தகவல்
கில்டத்துள்ைதொககுறித்தகடிதத்
தில்கதரிவிககப்படடுள்ைது.

சுகொதொரஅலமசசினகீழுள்ை
ஆயவுகூ்டஙகள்கதொ்டரபில்
விெொரலையும்கைகககடுப்பும்
ந்டத்துமொறுஅரெமருத்துவஆயவு
கூ்டகதொழில்நுடபவியைொைரகளின
ெஙகம்ஜனொதிபதியி்டம்்வணடு
்கொள்விடுத்துள்ைது.(ரி1)

ப�ோதைப்�ோருள்களின் இருபபு ் ைோடர்பில் விசோரதை 
ககொழும்பு,ஜூலை8

கபொலிஸ்பொலதப்கபொருள்ஒழிப்புப்பணியகத்தின
கைஞ்சியத்தில்கொைப்படும்்பொலதப்கபொருள்களின
கதொலககதொ்டரபில்விெொரலைகள்ஆரம்பிககப்ப்ட
வுள்ைன.இந்தந்டவடிகலகககுஅரெஇரெொயனப்
பகுப்பொயவுதிலைககைத்தினஉதவிகபறறுகககொள்
ைப்ப்டவுள்ைது.கபொலிஸ்பொலதப்கபொருள்ஒழிப்

புப்பணியகத்தில்உள்ைஅதிகொரிகள்சிைரகபொலிஸொ
ரினொல்லகப்பறைப்படுகினை்பொலதப்கபொருள்கலை,
மீைவும்்பொலதப்கபொருள்வியொபொரிகளி்டம்வழஙகு
வதொகஉறுதிப்படுத்தப்படடுள்ைலமயினொல்,இந்
ந்டவடிகலக்மறககொள்ைப்ப்டவுள்ைதொககபொலிஸ
ஊ்டகப்்பசெொைர,சி்ரஷ்டகபொலிஸஅத்தியடெகர
ஜொலிய்ெனொரத்னகதரிவித்துள்ைொர.(ரி2)
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மட்டக்களப்புமாவட்டத்தில்2019மற்றும்
2020ஆண்டு்களில்நல்டமுலைபடுத்்தப்ப
டும்வாழவா்தாரத்ல்தமமம்படுத்தும்
வறுலமஒழிப்புத்திட்டம்த்தா்டரபான
திட்டமீளாய்வுககூட்டம்மாவட்டஅர
சாங்கஅதிபர்கைாமதிபத்மராஜா்தலை
லமயில்மாவட்டதசயை்கத்தில்மநற்று
இ்டமத்பற்ைது.

அரசாங்கத்தின்அஙகீ்காரத்தில்சுமார144
ம்காடிரூபாநிதிஒதுககீடடில்வறுலமக
ம்காடடின்கீழமக்கள்வாழும்ஐந்துமாவட
்டங்களில்வாழவா்தாரத்ல்தமமம்படுத்தும்
திட்டம்முன்தனடுக்கப்படடுவருகிைது.
இ்தன்படிமட்டக்களப்புமாவட்டத்தின்
வவுணதீவுபிரம்தசதசயைாளரபிரிவில்
நல்டமுலைபடுத்்தப்படும்இத்திட்டங்கள்
த்தா்டரபானமீளாய்வுமநற்றுஇ்டம்தபற்
ைது.இைஙல்கஅரசுககுத்காரியநாடடு
அரசாங்கத்திற்குமில்டயில்தசய்துத்காள்ளப்
பட்டஒப்பந்்தத்திற்்கலமயஉை்கஉணவுத்
திட்டத்தின்கீழஇந்்தத்திட்டம்நல்ட
முலைப்படுத்்தப்படடுவருகின்ைது.(ரி1–150)

போதைப்ோருள்
போசடி;
பேலும்ஓர்
அதிகாரிதகது
த்காழும்பு,ஜூலை8

மபால்தப்தபாருள்
மமாசடிதசய்பவர்களு
்டன்த்தா்டரபு்கலளப்
மபணியகுற்ைசசாடடில்
தபாலிஸ்மபால்தப்
தபாருள்பணிய்கத்தில்
இலணக்கப்பட்ட
மமலும்ஓரஅதி்கா
ரிலயகுற்ைப்புை
னாய்வுப்பிரிவினர
ல்கதுதசய்துள்ளனர.

குறித்்தநபரமநற்றிரவு
ரா்கமபகுதியில்
லவத்துல்கதுதசய்யப்
படடுள்ள்தா்க
தபாலிஸ்ஊ்ட்கப்மபச
சாளரும்,தபாலிஸ்
அத்திமயடச்கருமான
ஜாலியமசனாரத்ன
த்தரிவித்்தார.

மபால்தப்தபாருள்
மமாசடி்களுககுஉ்தவுவ
்தன்மூைம்,மில்லியன்
்கணக்கானவருமானம்
ஈடடியகுற்ைசசாடடில்
தபாலிஸ்மபால்தப்
தபாருள்பணிய்கத்தில்
இலணக்கப்பட்டஅதி
்காரி்கள்குழுமீதுசி.ஐ.
டி.யினர்தற்மபாதுசிைப்பு
விசாரலண்கலளஆரம்
பித்துள்ளனர.(ரி3)
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த்காழும்பும்காடல்ட,்காலிமு்கத்தி்டலில்
ரஷயநாடடுயுவதிஒருவலரபாலியல்இம்
லசககுஉடபடுத்தியது்டன்,அவரதுஇைஙல்க
நண்பலரயும்்தாககினரஎனககூைப்படும்சம்ப
வம்த்தா்டரபில்,5இலளஞர்கள்ல்கதுதசய்
யப்படடுள்ளநிலையில்,அவர்கலளஎதிரவ
ரும்10ஆம்தி்கதிதவள்ளிககிழலமவலர
விளக்கமறியலில்லவக்கநீதிமன்ைம்உத்்தர
விடடுள்ளது.சந்ம்த்கநபர்கள்ஐவரும்இன்று
ம்காடல்டதபாலிஸாரால்,ம்காடல்ட
நீதிவான்ரங்கதிஸாநாயக்கமுன்னிலையில்
ஆஜரதசய்யப்பட்டமபாதுஅவர்கலள
எதிரவரும்தவள்ளியன்றுஅல்டயாளஅணி
வகுப்புககுஉடபடுத்்தஉத்்தரவிட்டநீதி
வான்,அ்தற்்கா்கஅவர்கலளஅன்லையதினம்
ஆஜரதசய்யசிலைசசாலைஅதி்காரி்களுககு
உத்்தரவிடடுளார.

்க்டந்்த5ஆம்தி்கதிஞாயிைன்றுஇரவு11
மனியளவில்,்காலிமு்கத்தி்டலுககுசதசன்ை
ரஷயயுவதிமற்றும்அவரதுஇைஙல்கநண்பர
மீம்தகுறித்்தபாலியல்இம்லச,மற்றும்
்தாககு்தல்இ்டம்தபற்ை்தா்கம்காடல்ட
தபாலிஸாருககுமுலைப்பாடுஅளிக்கப்பட
டுள்ளது.அவர்களின்முலைப்பாடடுககு
அலமய,குறித்்தரஷயயுவதி்தனதுத்தாலை
மபசியில்பதிவுதசய்்தவீடிமயாஆ்தாரத்ல்த
லமயப்படுத்திதபாலிஸாரபிர்தானசந்ம்த்கந
பரஉள்ளிட்டஐவலரகல்கதுதசய்திருந்்தனர.
அவர்கள்த்காழுமப்ு2த்காம்பனித்த்தருபகுதி
லயசமசரந்்தவர்கள்எனவும்,மமலும்சிை
லரத்ம்தடிவருவ்தா்கவும்தபாலிஸாரத்தரி
விககின்ைனர.இந்நிலையிமைமயமநற்லைய
தினம்ல்கதுதசய்யப்பட்டஐந்துசந்ம்த்கநபர
்களும்ம்காடல்டநீதிமன்றில்ஆஜரதசய்யப்
பட்டனர.இ்தன்மபாம்தஅவர்கலளவிளக்க
மறியலில்லவக்கநீதிவானால்உத்்தரவி்டப்
பட்டது.(ரி3)
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த்காவிட19லவரஸூக்கான
்தடுப்பூசிஎதிரவரும்ஓ்கஸ்டமா்த
நடுப்பகுதியில்இந்தியாவால்
அறிமு்கப்படுத்்தப்ப்டவுள்ள்தா்கத்
த்தரிவிக்கப்படடுள்ளது.

த்காவிட19லவரஸ்்காரணமா்க
இதுவலரஉைகில்அதிகூடிய
உயிரிழப்புக்கலளசசந்தித்்தநாடு்க
ளில்இந்தியாமூன்ைாவது
இ்டத்ல்தஎடடியுள்ளது.இந்நிலை
யிமைமயஇத்த்தாற்லைக்கடடுப்ப
டுத்்தஇந்தியாவின்பிரபைமருந்து
்தயாரிப்புநிறுவனமானபாரத்
பமயாத்டகஸ்இன்ரரநஷனல்
நிறுவனம்லவத்தியஆய்வு்கள்
த்தா்டரபானஇந்திய்கவுன்சிலு
்டன்இலணந்து்தடுப்புமருந்ல்தக
்கண்டுபிடிககும்முயற்சியில்தீவிர
மா்கஈடுபடடுவருகின்ைது.

இந்்தமுயற்சியில்ஈடுபடடுள்ள
மவறுநாடு்களின்பைஆராய்சசி
நிறுவனங்கள்இந்்தஆண்டுஇறுதி
யில்அல்ைதுஅடுத்்தஆண்டின்
முற்பகுதியிமைமயகுறித்்த்தடுப்பு
மருந்ல்தக்கண்டுபிடித்துஅறிமு்கப்
படுத்்தமுடியுதமனத்தரிவித்துள்ள
நிலையில்,இந்தியஆராய்சசியாளர
்கள்இன்னும்சிைவாரங்களில்
குறித்்த்தடுப்பூசிமருந்ல்தஅறிமு
்கப்படுத்்தவுள்ளலமமருந்துவத்

துலைசாரவிற்பன்னர்கள்பைலர
யும்வியப்பில்ஆழத்தியுள்ளது.
த்காலவசசீன்(covaxin)என்று
தபயரி்டப்படடுள்ளஇந்்தத்
்தடுப்பூசிமருந்ல்தமனி்தஉ்டல்்க
ளில்தசலுத்திப்பரிமசாதிககும்
முயற்சி்தற்மபாதுஆரம்பிக்கப்
படடுள்ளது.

வழக்கமா்கஇத்்தல்கயஆராய்சசி
முயற்சி்களில்,மு்தலில்
மிரு்கங்களின்உ்டல்்களில்மருந்
ல்தசதசலுத்திஆராய்ந்துஅ்தன்
பின்னமரமனி்தர்களதுஉ்டல்்களில்
அதுமூன்றுதவவமவறு்கட்டங்க
ளா்க்காைஇல்டதவளிவிடடு
பரீடசித்துப்பாரக்கப்படும்.

குறித்்த்காைப்பகுதியில்ஏற்படும்
மாற்ைங்கள்அவ்தானிக்கப்படடு
உரியநிவாரணம்கிடடும்என்பல்த
உறுதிப்படுத்திகத்காண்்டபின்னமர
அந்்தமருந்துசந்ல்தயில்பாவ
லனககுவி்டப்படுவதுவழக்கம்.
இத்்தல்கயநிலையில்குறுகிய்காை
இல்டதவளிககுள்இந்தியமருத்
துவஆராய்சசியாளர்கள்ஆய்வு்க
ளின்முடிவில்குறித்்த்தடுப்பூசி
மருந்ல்ததபாதுமக்களுககுபயன்
படுத்்தத்தீரமானித்துள்ளலமசிை
மருத்துவவிஞஞானி்களதுவிமரச
னத்துககும்உள்ளாகியுள்ளலம
குறிப்பி்டத்்தக்கது.(ரி3)
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திரும்காணமலைமாவட்டசுற்று
ைாத்துலைஅபிவிருத்தித்தா்டர
பானவிமச்டகூட்டம்,மாவட்ட
அரசாங்கஅதிபரமஜ.எஸ்.டி.எம்.
அசங்கஅமபவர்தன்தலைலமயில்
மாவட்டசதசயை்கத்தில்மநற்று
நல்டதபற்ைது.திரும்காணமலை
மாவட்டம்உள்நாடடுமற்றும்
தவளிநாடடுசுற்றுைாப்பயணி
்கலளக்கவரந்்தபைஇ்டங்கலளக
த்காண்்ட்தா்க்காணப்படுகின்ைது.

இத்துலைமூைம்இலளஞரயுவதி்க
ளுக்கானமவலைவாய்ப்புஉட
ப்டபல்மவறுபயன்்கலளப்
தபற்றுகத்காள்ளககூடிய்தா்க
்காணப்படுகின்ைது.எனமவ
இஙகுள்ளவளங்கலளகத்காண்டு
இத்துலைலயமமம்படுத்துவது
இன்றியலமயா்தது.அல்டயாளம்
்காணப்பட்டசுற்றுைாவு்டன்
த்தா்டரபுல்டயதுலை்கலள,
முலையானதிட்டங்கலளக
ல்கயாண்டுதசயற்படுத்துவ்தன்

மூைம்உரியநன்லம்கலளப்
தபற்றுகத்காள்ளமுடியும்என்று
மாவட்டஅரசாங்கஅதிபர
இ்தன்மபாதுத்தரிவித்துள்ளார.
2020/2023்காைப்பகுதிககுரிய
திரும்காணமலைமாவட்டத்திற்
்கானபுதியசுற்றுைாத்துலை
திைன்்கள்்தந்திமராபாயம்மற்றும்
தசயல்திட்டமானதுமநற்று
உத்திமயா்கபூரவமா்கஆரம்பிக
்கப்பட்டமபாம்தஅரசாங்க
அதிபரமமற்்கண்்டவாறுத்தரி
வித்்தார.

திரும்காணமலைமாவட்டசுற்று
ைாத்துலைஅபிவிருத்திதிட்டம்
த்தா்டரபானல்கமயடடின்மு்தல்
பிரதி,மாவட்டஅரசாங்க
அதிபருககுஉள்வாங்கப்பட்ட
திைன்்கள்அபிவிருத்திநி்கழசசித்
திட்டத்தின்திரும்காணமலை
மாவட்டமு்காலமயாளரஎம்.
மதியழ்கனால்இ்தன்மபாது
வழஙகிலவக்கப்பட்டது.(ரி2–40)

�ங்� யி லி ருந்து
இரு சட லங�ள் 
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்கஙல்கதயான்றிலிருந்து
ஆண்்கள்இருவரின்
ச்டைங்கள்இன்று்காலை
மீட்கப்படடுள்ளன.

தபல்மடுல்ைத்தனவ்க
்கஙல்கயிலிருந்ம்த
மமற்படிஇரண்டு
ஆண்்களின்ச்டைங்க
ளும்மீட்கப்படடுள்
ளனஎன்றுதபாலிஸார
த்தரிவித்துள்ளனர.

இசசம்பவம்த்தா்டர
பானமமைதி்கவிசார
லண்கலளதபாலிஸார
மமற்த்காண்டுவருகின்
ைனர.(ரி2)
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க�ொரேொனொ லைேஸ் கெொற்றுக் �ொேண 
மொ� நிறுத்தி லைக்�ப்பட்ட நொடடின் 
்பை ேயில் ரேலை�லை மீண்டும் 
ஆேமப்ிக்� இைஙல� ேயில்ரை திலணக்� 
ைம் முடிவு கேய்துளைது. அென்்படி, 
�ல்கிலையிலிருந்து க�ொழுமப்ு, ர�ொடல்ட 
முெல் �ொஙர�ேன்துலை ைலேயிைொன 
இைக்�ம் 4022 ேயில், அதி�ொலை 5.10 
மணிக்கு  ஜூலை18, 19 மற்றும் 20 
ஆகிய தி�தி�ளில் �ல்கிலையிலிருந்து 
புைப்படும.்  அரெர்பொன்று குறித்ெ தினங� 
ளில் பிற்்ப�ல் 1.15 மணிக்கு �ொஙர� 
ேந்துலையில் இருந்து �ல்கிலை ரநொக்கி 
புைப்படும். இெற்கில்டயில் க�ொழும்பு, 
ர�ொடல்ட யிலிருந்து ்பதுலை கேல்லும் 
இைக்�ம் 1001 ேயில், ஜூலை 18,19 
மற்றும்  20 ஆகிய தி�தி�ளில் �ொலை 
6.45 மணிக்கு க�ொழுமப்ிலிருந்து புைப 
்படும். அந்ெ ேயில்�ளுக்கு ஆேன 
முன்்பதிவு�லை ரமற்க�ொளைரைண்டும் 
என்றும ்அறிவுறுத்ெப்படடுளைது.   (ரி2)
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நொட டில் க�ொரேொனொத் கெொற் றுக் குள
ைொகி சிகிசலே க்பற்று ைந்ெ நிலை
யில் ரமலும ்4 �்டற்்ப ல்ட யி னர் பூேண 
குண ம ல்டந்து லைத் தி ய ேொ லை யி லி ருந்து 
கைளி ரய றி யுளை னர் என �்டற்்பல்ட 
ஊ்ட �ப ர்பசேொ ைர் கெரிவித் துள 
ைொர். அென்்படி, இது ை லே யில் 892 
�்டற்்ப ல்ட யி னர் பூேண குண ம ல்டந் 
துளை னர் என �்டற்்ப ல்டப ர்பசேொ
ைர் ரமலும ்கெரி வித் துளைொர்.    (ரி2)

புலமைப்பரிசிலில்
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இைஙல� ேமூ� ்பொது �ொபபு ேல்ப யின் 
ஆேக்ைொை ஓய் வூ தியத் திட்டத் தின் கீழ் 
மட்டக்� ைப பி லுளை ெேம் ஐந்து புை
லமப்ப ரி சில் ்பரீடலே யில் சித் தி க்பற்ை 
மொண ைர்� ளுக்கு, புை லமப்ப ரி சில் �ொரேொ
லை �ள மொைட்ட அே ேொங� அதி ்பர் 
திரு மதி �ைொ மதி ்பத்ம ேொ ஜொ ைொல் ைழஙகி 
லைக்�ப்பட்டது.

ரநற் று கேவைொய்க்கி ழலம நல்ட க்பற்ை 
இந்ெ நி�ழ் வில், ்பட டி ருபபு மத் திய ம�ொ 
வித் தி யொ ைய மொணவி ைே ெ நொ ென் 
லிதுஷ�ொ, எரு வில் �ண்ணகி ம�ொ 
வித் தி யொ ைய மொணவி மதி ய ழ �ன் கிரிஸ்
மிெொ, குருக்�ள ம்டம் �லை ைொணி ம�ொ 
வித் தி யொ ைய மொணவி கஜய ரூ ்பன் ர�ேகி, 
மட்டக்� ைபபு ர�ொட்ட முலன �னிஸ்்ட 
வித் தி யொ ைய மொண ைன் துரு ்ப ென் 
ெபீ ஷ ணன் ஆகி ரயொ ருக்�ொன புை லமப 
்ப ரி சில் நிதிக் �ொரேொ லை �ள ைழங�ப
்பட்ட ன.                                   (ரி3–46)
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க்பொலிைொர்   – யொழ்.கேயை� அதி�ொரி�ள
மொைட்டச கேயை�த்தில் �ைந்துலேயொ்டல்
யொழ்ப்பொணம், ஜூலை 8

எதிர்ை ரும் நொ்டொ ளு மன்ைத் 
ரெர்ெலை சுயொ தீ ன மொ� ந்டத் து
ைது கெொ்டர் பில், யொழ்ப்பொண 
மொைட்ட க்பொலி ைொ ருக் கும் 
யொழ்ப்பொண மொைட்டச கேய ை� 
அதி �ொ ரி � ளுக் கும் இல்ட யி ைொன 
�ைந்துலே யொ ்டல் ஒன்று இன்று 
யொழ்ப்பொண மொைட்டச கேய ை
�த் தில் இ்டம் க்பற்ைது.

யொழ்ப்பொண மொைட்ட கெரி ைத்
ெொடசி அலு ை ைர் �. மர� ேன் 
ெலை லம யில்  இன்று �ொலை 10 
மணிக்கு யொழ்ப்பொண மொைட்ட 
கேய ை� ர�டர ்பொர் கூ்டத் தில் 
இந்ெக் �ைந் து லே யொ ்டல்  இ்டம்
க்பற்ைது.

இது கெொ்டர் பில் �ருத் துத் கெரி
வித்ெ மொைட்டச கேய ைர்;

எதிர்ை ரும் நொ்டொ ளு மன்ைப 
க்பொதுத்ரெர்ெலை முன் னிடடு 
மொைட்டச கேய ை �த் தில் ்பல்ரை று  
்பட்ட �ைந் து லே யொ ்டல்�லை 
ரமற்க �ொண்டு ைரு கின்ர ைொம்.  
அெ ன டிப்ப ல்ட யில் இன்லைய 
தினம் யொழ்ப்பொண மொைட்டப 
க்பொலி ைொ ரு ்டன் ஒரு ேந் திபல்ப 
ரமற்க �ொண் டி ருந்ர ெொம்.  இந்ெச  
ேந் திப பின்ர ்பொது யொழ்ப்பொண 
மொைட்டப பிே திப க்பொலிஸ் மொ 
அதி ்பர், யொழ்ப்பொ ணம் �ொஙர�
ேன் துலை சிரேஷ்ட க்பொலிஸ் 
அத் தி யடே�ர்�ள,  உெ விப 
க்பொலிஸ் அத் தி யடேர்�ள, 

யொழ்ப்பொண க்பொலிஸ் நிலை யப 
க்பொறுப்ப தி �ொ ரி �ள ஆகி ரயொர் 
�ைந்து க�ொண்்ட னர்.  

எதிர்ை ரும் நொ்டொ ளு மன்ைத் 
ரெர்ெலை முன் னிடடு ர்பொலி ைொ
ரும் யொழ்ப்பொண ரெர்ெல் 
திலணக்� ை மும் இலணந்து 
்பல்ரை று ்பட்ட ரைலைத் திட்டங
�லை முன்கன டுத்து ைரு கின்
ரைொம்.  அந்ெ ைல� யில் எவைொறு 
இந்ெ ரைலை �ள ஒழுஙகு்படுத்ெப
்ப்ட ரைண் டும?் எவைொறு  அெற் கு ரிய 
ஏற்்பொ டு � லைச கேய்ய ரைண்
டும்,  மற் றும் ேட்டம் ஒழுஙல� 
அைர்�ள எவைொறு இந்ெச ேந்ெர்ப
்பத் தில் நிலை நொட்ட முடி யும் 
ர்பொன்ை ்பல்ரைறு வி்ட யங�ள 
கெொ்டர் பில் ஆேொய்ந்ரெொம்.  
அெ ன டிப்ப ல்ட யில் நொங�ள 
முன் கூட டிரய திட்ட மிடடு இந்ெ 
நொ்டொ ளு மன்ைத் ரெர்ெ லில் 

இேண்டு ெேப பி ன ரும் எவைொறு 
கேயல்்ப டு ெல் என்்பது கெொ்டர்
பில் ஆேொய்ந் தி ருந்ர ெொம்.  ைொக்�
ளிபபு நிலை யத் தின் ்பொது �ொபபு 
அரெ ர்பொன்று ைொக்கு �ணக் கி டும் 
நிலை யத் தின் ்பொது �ொபபு,  ர்பொக்
கு ை ேத்து நல்ட மு லை �ள ர்பொன்ை 
்பல்ரைறு வி்ட யங�ள கெொ்டர் பி
லும் ஆேொ யப்பட்டது.  ரெர்ெல் 
விதி மு லை  மீ ைல்�ள கெொ்டர் பில் 
க்பொலிஸ் ெேப பில் எடுக்�ப்ப்ட 
ரைண் டிய வி்ட யங�ள கெொ்டர்
பில்  முக் கி ய  மொ� ஆேொய்ந்ரெொம.்  
அென் அடிப்ப  ல்ட யிரை க்பொலிஸ் 
ெேப பி னர் ை்டக்கு மொ�ொண 
சிரேஷ்ட பிேதி க்பொலிஸ் மொ அதி ்ப  
ரின் ்பணிப பு லேக்கு இணங� 
மொைட்டச கேயை�த்து்டன் 
இலணந்து ரெர்ெல் கேயற்்பொடு 
�லை முன்கனடுப்பெொ� க்பொலி 
ைொேொல் கெரிவிக்�ப்பட்டது– 
என்ைொர்.                      (்ப–111)
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2020 நொ்டொ ளு மன்ைத் ரெர்ெல் இ்டம்
க்ப ை வுளை நிலை யில், இது ைலே 2084 
ரெர்ெல் முலைப்பொ டு �ள கில்டக்�ப 
க்பற் றுளை ன என்று ரெர்ெல்�ள 
ஆலணக் குழு கெரி வித் துளைது.
இது கெொ்டர் பில் ரெர்ெல்�ள ஆலணக்
குழு ரமலும் கெரி வித்ெ ெொ ைது;
கில்டக்�ப க்பற்ை முலைப்பொ டு � ளில் 1496 
முலைப்பொ டு �ள மொைட்ட ரெர்ெல் 
முலைப்பொடடு மு�ொ லமத் துை மத் திய 
நிலை யத்துக்கும், 588 முலைப்பொ டு �ள 
ரெசிய ரெர்ெல் முலைப்பொடடு மு�ொ
லமத் துை மத் திய நிலை யத்துக்கும ்கில்டக் 
�ப க்பற் றுளைன. இந்ெ முலைப்பொ டு  
� ளில் ஒரே கயொரு ைன்கே யல் மொத் தி
ேரம ்பதி ைொ கி யுளை து எனவும ்குறிப பி்டப 
்படடுளைது.   இந்ெ வி்ட யம் கெொ்டர்
்பொ� அறிக்ல� கயொன்லை கைளி யிட
டுளை ரெர்ெல்�ள ஆலணக் குழு, ரநற்று 
பிற்்ப �ல் 4 மணி யு ்டன் நிலை ை ல்டந்ெ 
�்டந்ெ 24 மணித் தி யொ ைங� ளில் 121 முலைப 
்பொ டு �ள கில்டக்�பக்பற் றுளை ன என்று 
ரமலும் குறிப பிட டுளைது.           (ரி2)
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அே சி ய லில் இருந்து 
ஒதுஙகி, ெனது குடும்
்பத் து ்டன் சுெந் தி ே மொ� 
ைொழ முடி வு கேய் துள 
ைொர் என்று �ளுத் துலை 
மொைட்ட முன்னொள 
நொ்டொ ளு மன்ை உறுப பி
னர் ்பொலிெ ரெை ேபக்ப
ரும கெரி வித் துளைொர்.

ரெர்ெல் தினம் அறி விக்
�ப்பட்ட நொள முெல் 
ென்லன யும், ென் 
குடும் ்பத் தி ன லே யும் குறி
லைத்து மத் து �ம க்பொலி
ைொர் அே சி யல் ்பழி ைொங�
லில் ஈடு ்பட டுளை லம லயத் 
கெொ்டர்ந்ரெ  இந்ெ முடிலை 
எடுத் துளரைன் என ரநற் று
முன் தி னம ்கெரி வித் துளைொர்.

ரமலும், ெொன் அே சி யல் ரீ தி
யொ� ஐ.ரெ.�வுக்ர�ொ, அென் 
ெலை லமக்ர�ொ எதி ேொ �ச 
கேயற்்ப ்ட வில்லை என வும்,  
ேஜித் பிரே ம ெொை �ட சிக்கு 
எதி ேொ �ச கேயற்்பட்ட ர்பொது, 
அை ருக்கு எதி ேொ�ச கேயற்
்பட்ட லம யொல் ்படு ரெொல் வி
ய ல்ட ரைொம் என்ை ்பயத் தில் 
ஐக் கிய மக்�ள ேக் தி யின் ஒரு 
சிை ல�க் கூ லி �ரை இென் 

பின்ன ணி யில் கேயற்்ப டு
கின்ைனர் எனவும் கெரி வித்
துளைொர்.

இரெ ரைலை, 3ஆைது முலை  
யொ � வும் மத் து �ம க்பொலி
ைொர் ரநற்று முன் தி னம் 
இேவு 7 மணி ய ை வில் ைந்து, 
எேை ர்பொயொ தினத்ென்று 
ந்டந்ெ நி�ழ் வில் லைக்�ப
்பட டி ருந்ெ ெனது �ட அ வுட 
ஒன்லை கிழித்கெ றிந்ெ து ்டன், 
ெனது �ட சிக் �ொரி யொ ை
யத்லெ உல்டத்ெ னர் எனவும் 
கெரி வித் துளை அைர், இது 
கெொ்டர் பில் ரெர்ெல் ஆலண
யொ ைர், ்பதில் க்பொலிஸ்மொ 
அதி ்பர் ஆகி ரயொ ரி ்டம் 
முலை யிட டுளரைன் என்றும் 
கெரி வித் துளைொர்.        (ரி3)
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மட்டக்களப்புமாவட்டத்தில்2019மற்றும்
2020ஆண்டு்களில்நல்டமுலைபடுத்்தப்ப
டும்வாழவா்தாரத்ல்தமமம்படுத்தும்
வறுலமஒழிப்புத்திட்டம்த்தா்டரபான
திட்டமீளாய்வுககூட்டம்மாவட்டஅர
சாங்கஅதிபர்கைாமதிபத்மராஜா்தலை
லமயில்மாவட்டதசயை்கத்தில்மநற்று
இ்டமத்பற்ைது.

அரசாங்கத்தின்அஙகீ்காரத்தில்சுமார144
ம்காடிரூபாநிதிஒதுககீடடில்வறுலமக
ம்காடடின்கீழமக்கள்வாழும்ஐந்துமாவட
்டங்களில்வாழவா்தாரத்ல்தமமம்படுத்தும்
திட்டம்முன்தனடுக்கப்படடுவருகிைது.
இ்தன்படிமட்டக்களப்புமாவட்டத்தின்
வவுணதீவுபிரம்தசதசயைாளரபிரிவில்
நல்டமுலைபடுத்்தப்படும்இத்திட்டங்கள்
த்தா்டரபானமீளாய்வுமநற்றுஇ்டம்தபற்
ைது.இைஙல்கஅரசுககுத்காரியநாடடு
அரசாங்கத்திற்குமில்டயில்தசய்துத்காள்ளப்
பட்டஒப்பந்்தத்திற்்கலமயஉை்கஉணவுத்
திட்டத்தின்கீழஇந்்தத்திட்டம்நல்ட
முலைப்படுத்்தப்படடுவருகின்ைது.(ரி1–150)

போதைப்ோருள்
போசடி;
பேலும்ஓர்
அதிகாரிதகது
த்காழும்பு,ஜூலை8

மபால்தப்தபாருள்
மமாசடிதசய்பவர்களு
்டன்த்தா்டரபு்கலளப்
மபணியகுற்ைசசாடடில்
தபாலிஸ்மபால்தப்
தபாருள்பணிய்கத்தில்
இலணக்கப்பட்ட
மமலும்ஓரஅதி்கா
ரிலயகுற்ைப்புை
னாய்வுப்பிரிவினர
ல்கதுதசய்துள்ளனர.

குறித்்தநபரமநற்றிரவு
ரா்கமபகுதியில்
லவத்துல்கதுதசய்யப்
படடுள்ள்தா்க
தபாலிஸ்ஊ்ட்கப்மபச
சாளரும்,தபாலிஸ்
அத்திமயடச்கருமான
ஜாலியமசனாரத்ன
த்தரிவித்்தார.

மபால்தப்தபாருள்
மமாசடி்களுககுஉ்தவுவ
்தன்மூைம்,மில்லியன்
்கணக்கானவருமானம்
ஈடடியகுற்ைசசாடடில்
தபாலிஸ்மபால்தப்
தபாருள்பணிய்கத்தில்
இலணக்கப்பட்டஅதி
்காரி்கள்குழுமீதுசி.ஐ.
டி.யினர்தற்மபாதுசிைப்பு
விசாரலண்கலளஆரம்
பித்துள்ளனர.(ரி3)
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த்காழும்பும்காடல்ட,்காலிமு்கத்தி்டலில்
ரஷயநாடடுயுவதிஒருவலரபாலியல்இம்
லசககுஉடபடுத்தியது்டன்,அவரதுஇைஙல்க
நண்பலரயும்்தாககினரஎனககூைப்படும்சம்ப
வம்த்தா்டரபில்,5இலளஞர்கள்ல்கதுதசய்
யப்படடுள்ளநிலையில்,அவர்கலளஎதிரவ
ரும்10ஆம்தி்கதிதவள்ளிககிழலமவலர
விளக்கமறியலில்லவக்கநீதிமன்ைம்உத்்தர
விடடுள்ளது.சந்ம்த்கநபர்கள்ஐவரும்இன்று
ம்காடல்டதபாலிஸாரால்,ம்காடல்ட
நீதிவான்ரங்கதிஸாநாயக்கமுன்னிலையில்
ஆஜரதசய்யப்பட்டமபாதுஅவர்கலள
எதிரவரும்தவள்ளியன்றுஅல்டயாளஅணி
வகுப்புககுஉடபடுத்்தஉத்்தரவிட்டநீதி
வான்,அ்தற்்கா்கஅவர்கலளஅன்லையதினம்
ஆஜரதசய்யசிலைசசாலைஅதி்காரி்களுககு
உத்்தரவிடடுளார.

்க்டந்்த5ஆம்தி்கதிஞாயிைன்றுஇரவு11
மனியளவில்,்காலிமு்கத்தி்டலுககுசதசன்ை
ரஷயயுவதிமற்றும்அவரதுஇைஙல்கநண்பர
மீம்தகுறித்்தபாலியல்இம்லச,மற்றும்
்தாககு்தல்இ்டம்தபற்ை்தா்கம்காடல்ட
தபாலிஸாருககுமுலைப்பாடுஅளிக்கப்பட
டுள்ளது.அவர்களின்முலைப்பாடடுககு
அலமய,குறித்்தரஷயயுவதி்தனதுத்தாலை
மபசியில்பதிவுதசய்்தவீடிமயாஆ்தாரத்ல்த
லமயப்படுத்திதபாலிஸாரபிர்தானசந்ம்த்கந
பரஉள்ளிட்டஐவலரகல்கதுதசய்திருந்்தனர.
அவர்கள்த்காழுமப்ு2த்காம்பனித்த்தருபகுதி
லயசமசரந்்தவர்கள்எனவும்,மமலும்சிை
லரத்ம்தடிவருவ்தா்கவும்தபாலிஸாரத்தரி
விககின்ைனர.இந்நிலையிமைமயமநற்லைய
தினம்ல்கதுதசய்யப்பட்டஐந்துசந்ம்த்கநபர
்களும்ம்காடல்டநீதிமன்றில்ஆஜரதசய்யப்
பட்டனர.இ்தன்மபாம்தஅவர்கலளவிளக்க
மறியலில்லவக்கநீதிவானால்உத்்தரவி்டப்
பட்டது.(ரி3)
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த்காவிட19லவரஸூக்கான
்தடுப்பூசிஎதிரவரும்ஓ்கஸ்டமா்த
நடுப்பகுதியில்இந்தியாவால்
அறிமு்கப்படுத்்தப்ப்டவுள்ள்தா்கத்
த்தரிவிக்கப்படடுள்ளது.

த்காவிட19லவரஸ்்காரணமா்க
இதுவலரஉைகில்அதிகூடிய
உயிரிழப்புக்கலளசசந்தித்்தநாடு்க
ளில்இந்தியாமூன்ைாவது
இ்டத்ல்தஎடடியுள்ளது.இந்நிலை
யிமைமயஇத்த்தாற்லைக்கடடுப்ப
டுத்்தஇந்தியாவின்பிரபைமருந்து
்தயாரிப்புநிறுவனமானபாரத்
பமயாத்டகஸ்இன்ரரநஷனல்
நிறுவனம்லவத்தியஆய்வு்கள்
த்தா்டரபானஇந்திய்கவுன்சிலு
்டன்இலணந்து்தடுப்புமருந்ல்தக
்கண்டுபிடிககும்முயற்சியில்தீவிர
மா்கஈடுபடடுவருகின்ைது.

இந்்தமுயற்சியில்ஈடுபடடுள்ள
மவறுநாடு்களின்பைஆராய்சசி
நிறுவனங்கள்இந்்தஆண்டுஇறுதி
யில்அல்ைதுஅடுத்்தஆண்டின்
முற்பகுதியிமைமயகுறித்்த்தடுப்பு
மருந்ல்தக்கண்டுபிடித்துஅறிமு்கப்
படுத்்தமுடியுதமனத்தரிவித்துள்ள
நிலையில்,இந்தியஆராய்சசியாளர
்கள்இன்னும்சிைவாரங்களில்
குறித்்த்தடுப்பூசிமருந்ல்தஅறிமு
்கப்படுத்்தவுள்ளலமமருந்துவத்

துலைசாரவிற்பன்னர்கள்பைலர
யும்வியப்பில்ஆழத்தியுள்ளது.
த்காலவசசீன்(covaxin)என்று
தபயரி்டப்படடுள்ளஇந்்தத்
்தடுப்பூசிமருந்ல்தமனி்தஉ்டல்்க
ளில்தசலுத்திப்பரிமசாதிககும்
முயற்சி்தற்மபாதுஆரம்பிக்கப்
படடுள்ளது.

வழக்கமா்கஇத்்தல்கயஆராய்சசி
முயற்சி்களில்,மு்தலில்
மிரு்கங்களின்உ்டல்்களில்மருந்
ல்தசதசலுத்திஆராய்ந்துஅ்தன்
பின்னமரமனி்தர்களதுஉ்டல்்களில்
அதுமூன்றுதவவமவறு்கட்டங்க
ளா்க்காைஇல்டதவளிவிடடு
பரீடசித்துப்பாரக்கப்படும்.

குறித்்த்காைப்பகுதியில்ஏற்படும்
மாற்ைங்கள்அவ்தானிக்கப்படடு
உரியநிவாரணம்கிடடும்என்பல்த
உறுதிப்படுத்திகத்காண்்டபின்னமர
அந்்தமருந்துசந்ல்தயில்பாவ
லனககுவி்டப்படுவதுவழக்கம்.
இத்்தல்கயநிலையில்குறுகிய்காை
இல்டதவளிககுள்இந்தியமருத்
துவஆராய்சசியாளர்கள்ஆய்வு்க
ளின்முடிவில்குறித்்த்தடுப்பூசி
மருந்ல்ததபாதுமக்களுககுபயன்
படுத்்தத்தீரமானித்துள்ளலமசிை
மருத்துவவிஞஞானி்களதுவிமரச
னத்துககும்உள்ளாகியுள்ளலம
குறிப்பி்டத்்தக்கது.(ரி3)
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திரும்காணமலைமாவட்டசுற்று
ைாத்துலைஅபிவிருத்தித்தா்டர
பானவிமச்டகூட்டம்,மாவட்ட
அரசாங்கஅதிபரமஜ.எஸ்.டி.எம்.
அசங்கஅமபவர்தன்தலைலமயில்
மாவட்டசதசயை்கத்தில்மநற்று
நல்டதபற்ைது.திரும்காணமலை
மாவட்டம்உள்நாடடுமற்றும்
தவளிநாடடுசுற்றுைாப்பயணி
்கலளக்கவரந்்தபைஇ்டங்கலளக
த்காண்்ட்தா்க்காணப்படுகின்ைது.

இத்துலைமூைம்இலளஞரயுவதி்க
ளுக்கானமவலைவாய்ப்புஉட
ப்டபல்மவறுபயன்்கலளப்
தபற்றுகத்காள்ளககூடிய்தா்க
்காணப்படுகின்ைது.எனமவ
இஙகுள்ளவளங்கலளகத்காண்டு
இத்துலைலயமமம்படுத்துவது
இன்றியலமயா்தது.அல்டயாளம்
்காணப்பட்டசுற்றுைாவு்டன்
த்தா்டரபுல்டயதுலை்கலள,
முலையானதிட்டங்கலளக
ல்கயாண்டுதசயற்படுத்துவ்தன்

மூைம்உரியநன்லம்கலளப்
தபற்றுகத்காள்ளமுடியும்என்று
மாவட்டஅரசாங்கஅதிபர
இ்தன்மபாதுத்தரிவித்துள்ளார.
2020/2023்காைப்பகுதிககுரிய
திரும்காணமலைமாவட்டத்திற்
்கானபுதியசுற்றுைாத்துலை
திைன்்கள்்தந்திமராபாயம்மற்றும்
தசயல்திட்டமானதுமநற்று
உத்திமயா்கபூரவமா்கஆரம்பிக
்கப்பட்டமபாம்தஅரசாங்க
அதிபரமமற்்கண்்டவாறுத்தரி
வித்்தார.

திரும்காணமலைமாவட்டசுற்று
ைாத்துலைஅபிவிருத்திதிட்டம்
த்தா்டரபானல்கமயடடின்மு்தல்
பிரதி,மாவட்டஅரசாங்க
அதிபருககுஉள்வாங்கப்பட்ட
திைன்்கள்அபிவிருத்திநி்கழசசித்
திட்டத்தின்திரும்காணமலை
மாவட்டமு்காலமயாளரஎம்.
மதியழ்கனால்இ்தன்மபாது
வழஙகிலவக்கப்பட்டது.(ரி2–40)

�ங்� யி லி ருந்து
இரு சட லங�ள் 

மீட்பு!
தபல்மடுல்ை,ஜூலை8

்கஙல்கதயான்றிலிருந்து
ஆண்்கள்இருவரின்
ச்டைங்கள்இன்று்காலை
மீட்கப்படடுள்ளன.

தபல்மடுல்ைத்தனவ்க
்கஙல்கயிலிருந்ம்த
மமற்படிஇரண்டு
ஆண்்களின்ச்டைங்க
ளும்மீட்கப்படடுள்
ளனஎன்றுதபாலிஸார
த்தரிவித்துள்ளனர.

இசசம்பவம்த்தா்டர
பானமமைதி்கவிசார
லண்கலளதபாலிஸார
மமற்த்காண்டுவருகின்
ைனர.(ரி2)
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க�ொரேொனொ லைேஸ் கெொற்றுக் �ொேண 
மொ� நிறுத்தி லைக்�ப்பட்ட நொடடின் 
்பை ேயில் ரேலை�லை மீண்டும் 
ஆேமப்ிக்� இைஙல� ேயில்ரை திலணக்� 
ைம் முடிவு கேய்துளைது. அென்்படி, 
�ல்கிலையிலிருந்து க�ொழுமப்ு, ர�ொடல்ட 
முெல் �ொஙர�ேன்துலை ைலேயிைொன 
இைக்�ம் 4022 ேயில், அதி�ொலை 5.10 
மணிக்கு  ஜூலை18, 19 மற்றும் 20 
ஆகிய தி�தி�ளில் �ல்கிலையிலிருந்து 
புைப்படும.்  அரெர்பொன்று குறித்ெ தினங� 
ளில் பிற்்ப�ல் 1.15 மணிக்கு �ொஙர� 
ேந்துலையில் இருந்து �ல்கிலை ரநொக்கி 
புைப்படும். இெற்கில்டயில் க�ொழும்பு, 
ர�ொடல்ட யிலிருந்து ்பதுலை கேல்லும் 
இைக்�ம் 1001 ேயில், ஜூலை 18,19 
மற்றும்  20 ஆகிய தி�தி�ளில் �ொலை 
6.45 மணிக்கு க�ொழுமப்ிலிருந்து புைப 
்படும். அந்ெ ேயில்�ளுக்கு ஆேன 
முன்்பதிவு�லை ரமற்க�ொளைரைண்டும் 
என்றும ்அறிவுறுத்ெப்படடுளைது.   (ரி2)
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நொட டில் க�ொரேொனொத் கெொற் றுக் குள
ைொகி சிகிசலே க்பற்று ைந்ெ நிலை
யில் ரமலும ்4 �்டற்்ப ல்ட யி னர் பூேண 
குண ம ல்டந்து லைத் தி ய ேொ லை யி லி ருந்து 
கைளி ரய றி யுளை னர் என �்டற்்பல்ட 
ஊ்ட �ப ர்பசேொ ைர் கெரிவித் துள 
ைொர். அென்்படி, இது ை லே யில் 892 
�்டற்்ப ல்ட யி னர் பூேண குண ம ல்டந் 
துளை னர் என �்டற்்ப ல்டப ர்பசேொ
ைர் ரமலும ்கெரி வித் துளைொர்.    (ரி2)

புலமைப்பரிசிலில்
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இைஙல� ேமூ� ்பொது �ொபபு ேல்ப யின் 
ஆேக்ைொை ஓய் வூ தியத் திட்டத் தின் கீழ் 
மட்டக்� ைப பி லுளை ெேம் ஐந்து புை
லமப்ப ரி சில் ்பரீடலே யில் சித் தி க்பற்ை 
மொண ைர்� ளுக்கு, புை லமப்ப ரி சில் �ொரேொ
லை �ள மொைட்ட அே ேொங� அதி ்பர் 
திரு மதி �ைொ மதி ்பத்ம ேொ ஜொ ைொல் ைழஙகி 
லைக்�ப்பட்டது.

ரநற் று கேவைொய்க்கி ழலம நல்ட க்பற்ை 
இந்ெ நி�ழ் வில், ்பட டி ருபபு மத் திய ம�ொ 
வித் தி யொ ைய மொணவி ைே ெ நொ ென் 
லிதுஷ�ொ, எரு வில் �ண்ணகி ம�ொ 
வித் தி யொ ைய மொணவி மதி ய ழ �ன் கிரிஸ்
மிெொ, குருக்�ள ம்டம் �லை ைொணி ம�ொ 
வித் தி யொ ைய மொணவி கஜய ரூ ்பன் ர�ேகி, 
மட்டக்� ைபபு ர�ொட்ட முலன �னிஸ்்ட 
வித் தி யொ ைய மொண ைன் துரு ்ப ென் 
ெபீ ஷ ணன் ஆகி ரயொ ருக்�ொன புை லமப 
்ப ரி சில் நிதிக் �ொரேொ லை �ள ைழங�ப
்பட்ட ன.                                   (ரி3–46)
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க்பொலிைொர்   – யொழ்.கேயை� அதி�ொரி�ள
மொைட்டச கேயை�த்தில் �ைந்துலேயொ்டல்
யொழ்ப்பொணம், ஜூலை 8

எதிர்ை ரும் நொ்டொ ளு மன்ைத் 
ரெர்ெலை சுயொ தீ ன மொ� ந்டத் து
ைது கெொ்டர் பில், யொழ்ப்பொண 
மொைட்ட க்பொலி ைொ ருக் கும் 
யொழ்ப்பொண மொைட்டச கேய ை� 
அதி �ொ ரி � ளுக் கும் இல்ட யி ைொன 
�ைந்துலே யொ ்டல் ஒன்று இன்று 
யொழ்ப்பொண மொைட்டச கேய ை
�த் தில் இ்டம் க்பற்ைது.

யொழ்ப்பொண மொைட்ட கெரி ைத்
ெொடசி அலு ை ைர் �. மர� ேன் 
ெலை லம யில்  இன்று �ொலை 10 
மணிக்கு யொழ்ப்பொண மொைட்ட 
கேய ை� ர�டர ்பொர் கூ்டத் தில் 
இந்ெக் �ைந் து லே யொ ்டல்  இ்டம்
க்பற்ைது.

இது கெொ்டர் பில் �ருத் துத் கெரி
வித்ெ மொைட்டச கேய ைர்;

எதிர்ை ரும் நொ்டொ ளு மன்ைப 
க்பொதுத்ரெர்ெலை முன் னிடடு 
மொைட்டச கேய ை �த் தில் ்பல்ரை று  
்பட்ட �ைந் து லே யொ ்டல்�லை 
ரமற்க �ொண்டு ைரு கின்ர ைொம்.  
அெ ன டிப்ப ல்ட யில் இன்லைய 
தினம் யொழ்ப்பொண மொைட்டப 
க்பொலி ைொ ரு ்டன் ஒரு ேந் திபல்ப 
ரமற்க �ொண் டி ருந்ர ெொம்.  இந்ெச  
ேந் திப பின்ர ்பொது யொழ்ப்பொண 
மொைட்டப பிே திப க்பொலிஸ் மொ 
அதி ்பர், யொழ்ப்பொ ணம் �ொஙர�
ேன் துலை சிரேஷ்ட க்பொலிஸ் 
அத் தி யடே�ர்�ள,  உெ விப 
க்பொலிஸ் அத் தி யடேர்�ள, 

யொழ்ப்பொண க்பொலிஸ் நிலை யப 
க்பொறுப்ப தி �ொ ரி �ள ஆகி ரயொர் 
�ைந்து க�ொண்்ட னர்.  

எதிர்ை ரும் நொ்டொ ளு மன்ைத் 
ரெர்ெலை முன் னிடடு ர்பொலி ைொ
ரும் யொழ்ப்பொண ரெர்ெல் 
திலணக்� ை மும் இலணந்து 
்பல்ரை று ்பட்ட ரைலைத் திட்டங
�லை முன்கன டுத்து ைரு கின்
ரைொம்.  அந்ெ ைல� யில் எவைொறு 
இந்ெ ரைலை �ள ஒழுஙகு்படுத்ெப
்ப்ட ரைண் டும?் எவைொறு  அெற் கு ரிய 
ஏற்்பொ டு � லைச கேய்ய ரைண்
டும்,  மற் றும் ேட்டம் ஒழுஙல� 
அைர்�ள எவைொறு இந்ெச ேந்ெர்ப
்பத் தில் நிலை நொட்ட முடி யும் 
ர்பொன்ை ்பல்ரைறு வி்ட யங�ள 
கெொ்டர் பில் ஆேொய்ந்ரெொம்.  
அெ ன டிப்ப ல்ட யில் நொங�ள 
முன் கூட டிரய திட்ட மிடடு இந்ெ 
நொ்டொ ளு மன்ைத் ரெர்ெ லில் 

இேண்டு ெேப பி ன ரும் எவைொறு 
கேயல்்ப டு ெல் என்்பது கெொ்டர்
பில் ஆேொய்ந் தி ருந்ர ெொம்.  ைொக்�
ளிபபு நிலை யத் தின் ்பொது �ொபபு 
அரெ ர்பொன்று ைொக்கு �ணக் கி டும் 
நிலை யத் தின் ்பொது �ொபபு,  ர்பொக்
கு ை ேத்து நல்ட மு லை �ள ர்பொன்ை 
்பல்ரைறு வி்ட யங�ள கெொ்டர் பி
லும் ஆேொ யப்பட்டது.  ரெர்ெல் 
விதி மு லை  மீ ைல்�ள கெொ்டர் பில் 
க்பொலிஸ் ெேப பில் எடுக்�ப்ப்ட 
ரைண் டிய வி்ட யங�ள கெொ்டர்
பில்  முக் கி ய  மொ� ஆேொய்ந்ரெொம.்  
அென் அடிப்ப  ல்ட யிரை க்பொலிஸ் 
ெேப பி னர் ை்டக்கு மொ�ொண 
சிரேஷ்ட பிேதி க்பொலிஸ் மொ அதி ்ப  
ரின் ்பணிப பு லேக்கு இணங� 
மொைட்டச கேயை�த்து்டன் 
இலணந்து ரெர்ெல் கேயற்்பொடு 
�லை முன்கனடுப்பெொ� க்பொலி 
ைொேொல் கெரிவிக்�ப்பட்டது– 
என்ைொர்.                      (்ப–111)
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2020 நொ்டொ ளு மன்ைத் ரெர்ெல் இ்டம்
க்ப ை வுளை நிலை யில், இது ைலே 2084 
ரெர்ெல் முலைப்பொ டு �ள கில்டக்�ப 
க்பற் றுளை ன என்று ரெர்ெல்�ள 
ஆலணக் குழு கெரி வித் துளைது.
இது கெொ்டர் பில் ரெர்ெல்�ள ஆலணக்
குழு ரமலும் கெரி வித்ெ ெொ ைது;
கில்டக்�ப க்பற்ை முலைப்பொ டு � ளில் 1496 
முலைப்பொ டு �ள மொைட்ட ரெர்ெல் 
முலைப்பொடடு மு�ொ லமத் துை மத் திய 
நிலை யத்துக்கும், 588 முலைப்பொ டு �ள 
ரெசிய ரெர்ெல் முலைப்பொடடு மு�ொ
லமத் துை மத் திய நிலை யத்துக்கும ்கில்டக் 
�ப க்பற் றுளைன. இந்ெ முலைப்பொ டு  
� ளில் ஒரே கயொரு ைன்கே யல் மொத் தி
ேரம ்பதி ைொ கி யுளை து எனவும ்குறிப பி்டப 
்படடுளைது.   இந்ெ வி்ட யம் கெொ்டர்
்பொ� அறிக்ல� கயொன்லை கைளி யிட
டுளை ரெர்ெல்�ள ஆலணக் குழு, ரநற்று 
பிற்்ப �ல் 4 மணி யு ்டன் நிலை ை ல்டந்ெ 
�்டந்ெ 24 மணித் தி யொ ைங� ளில் 121 முலைப 
்பொ டு �ள கில்டக்�பக்பற் றுளை ன என்று 
ரமலும் குறிப பிட டுளைது.           (ரி2)
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அே சி ய லில் இருந்து 
ஒதுஙகி, ெனது குடும்
்பத் து ்டன் சுெந் தி ே மொ� 
ைொழ முடி வு கேய் துள 
ைொர் என்று �ளுத் துலை 
மொைட்ட முன்னொள 
நொ்டொ ளு மன்ை உறுப பி
னர் ்பொலிெ ரெை ேபக்ப
ரும கெரி வித் துளைொர்.

ரெர்ெல் தினம் அறி விக்
�ப்பட்ட நொள முெல் 
ென்லன யும், ென் 
குடும் ்பத் தி ன லே யும் குறி
லைத்து மத் து �ம க்பொலி
ைொர் அே சி யல் ்பழி ைொங�
லில் ஈடு ்பட டுளை லம லயத் 
கெொ்டர்ந்ரெ  இந்ெ முடிலை 
எடுத் துளரைன் என ரநற் று
முன் தி னம ்கெரி வித் துளைொர்.

ரமலும், ெொன் அே சி யல் ரீ தி
யொ� ஐ.ரெ.�வுக்ர�ொ, அென் 
ெலை லமக்ர�ொ எதி ேொ �ச 
கேயற்்ப ்ட வில்லை என வும்,  
ேஜித் பிரே ம ெொை �ட சிக்கு 
எதி ேொ �ச கேயற்்பட்ட ர்பொது, 
அை ருக்கு எதி ேொ�ச கேயற்
்பட்ட லம யொல் ்படு ரெொல் வி
ய ல்ட ரைொம் என்ை ்பயத் தில் 
ஐக் கிய மக்�ள ேக் தி யின் ஒரு 
சிை ல�க் கூ லி �ரை இென் 

பின்ன ணி யில் கேயற்்ப டு
கின்ைனர் எனவும் கெரி வித்
துளைொர்.

இரெ ரைலை, 3ஆைது முலை  
யொ � வும் மத் து �ம க்பொலி
ைொர் ரநற்று முன் தி னம் 
இேவு 7 மணி ய ை வில் ைந்து, 
எேை ர்பொயொ தினத்ென்று 
ந்டந்ெ நி�ழ் வில் லைக்�ப
்பட டி ருந்ெ ெனது �ட அ வுட 
ஒன்லை கிழித்கெ றிந்ெ து ்டன், 
ெனது �ட சிக் �ொரி யொ ை
யத்லெ உல்டத்ெ னர் எனவும் 
கெரி வித் துளை அைர், இது 
கெொ்டர் பில் ரெர்ெல் ஆலண
யொ ைர், ்பதில் க்பொலிஸ்மொ 
அதி ்பர் ஆகி ரயொ ரி ்டம் 
முலை யிட டுளரைன் என்றும் 
கெரி வித் துளைொர்.        (ரி3)
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சட்டவிர�ோத
ம�க்குற்றிகளு்டன்
ஏழுரேர்ககது
சட்டவிர�ோதம�க்குற்றிகளைஅரிநத
ஏழுரேர்ளகதுசசய்யபேடடுளை
னர்.அவர்களி்டமிருநதுசுமோர்
ேத்துஇலடசம்ரூேோசேறுமதி்யோன
ம�க்குற்றிகளமற்றும்அரி்யபேட்ட
ேலளககளும்ளகபேற்்றபேடடுளைன.

சட்டவிர�ோதமோகசவட்டபேட்ட
ம�க்குற்றிகளைவோகனம்ஒன்றில்
ஏற்றிஆளலயில்தரித்துளவத்திருத்
தளமமற்றும்சட்டவிர�ோதமோகப
சே்றபேட்டம�க்குற்றிகளைஆளல
யில்அரிநதளமஆகி்யகுற்்றசசோட
டின்ரேரில்ரமற்கண்டஏழுரேரும்
ளகதுசசய்யபேட்டனர்.இவர்கள
ஏ்றோவூர்சுற்றுலோநீதிமன்்றநீதிேதி
முன்னிளலயில்முற்ேடுத்தபேட்டளத
்யடுத்துதலோஇ�ணடுஇலடசம்ரூேோ
சரீ�பபிளையில்விடுதளலசசய்யப
ேட்டது்டன்எதிர்வரும்ஓகஸ்ட
24ஆம்திகதி்யன்றுநீதிமன்றில்
ஆஜ�ோகுமோறும்கட்டளையி்டபேட
டுளைது.(ரி3)
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எதிர்கோலத்தில்ேோ்டசோளலவோகனங்
களுக்குகுறிபபிட்டவர்ைகுறியீடள்ட
கட்டோ்யமோக்கதீர்மோனித்துளைதோக
ரேோக்குவ�த்துஅளமசசர்மஹிநத
அம�வீ�சதரிவித்தோர்.ேோ்டசோளல
ரசளவயில்ஈடுேடும்வோகனஉரிளம
்யோைர்சங்கத்து்டனோனகலநதுள�்யோ
்டலில்அவர்இதளனத்சதரிவித்துளைோர்.

ேோ்டசோளலசரசளவயில்ஈடுேடும்
வோகனங்களஅளனத்துக்கும்மஞசள
வர்ைம்பூசபே்டரவணடுசமன
முன்சமோழிநதுளைதோகஅளமசசர்
ரமலும்சதரிவித்தோர்.எனினும்
அதற்குரி்யசசலவீனம்சதோ்டர்பில்
வோகனஉரிளம்யோைர்களசுடடிக்கோடடி
்யளத்யடுத்து,தற்கோலிகமோகவோகனங்
களில்மஞசளவர்ைக்ரகோடுஇடுவ
சதனத்தீர்மோனிக்கபேடடுளைது.(ரி1)
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வவுனி்யோவில்சேணகளைதளலளமத்
துவமோகக்சகோண்ட20குடும்ேங்க
ளுக்குஒஸ்ரி்யோரேோடர்டோ
நிறுவனத்தோல்ரேற்றுநிதியுதவிகள
வழங்கபேட்டன

ஒஸ்ரி்யோநிறுவனத்தின்உரிளம்யோைர்
எஸ்.சிவஜீவனின்ேணிபபுள�க்களமவோக,
சகோர�ோனோபசேருநசதோற்றுகோ�ை
மோகேோதிக்கபேட்டகுடும்ேங்களக்டநத
ரமமோதம்இனங்கோைபேடடுவவுனி்யோ
புளகபே்டசசங்கத்தினூ்டோகஇநத
நிவோ�ைஉதவிகளதற்ரேோதுவழங்கப
ேட்டன.

வவுனி்யோமோவட்டத்தில்ரகோவில்குைம்,
ரவபேங்குைம்,மகோ்றம்ளேக்குைம்
மற்றும்திருேோவற்குைம்ரேோன்்றகி�ோமங்
களிலிருநதுசதரிவுசசய்யபேட்ட
விரச்டரதளவக்குடேடர்டோர்மற்றும்
சேணதளலளமத்துவத்ளதரசர்நத
குடும்ேங்களுக்குதலோஐ்யோயி�ம்ரூேோ
வீதம்ஒருஇலடசம்ரூேோேகிர்நதளிக்கப
ேட்டது.(ரி1–110)
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ேோடடில்கோைபேடும்பி�தோன
பி�சசிளனகளுக்குத்தீர்வுகளு
்டரனர்யஐக்கி்யரதசி்யக்கடசி
இம்முள்றரதர்தலில்கைமி்றங்கி
யுளைதோகஅதன்தளலவர்�ணில்
விக்கி�மசிங்கசதரிவித்துளைோர்.
ர�ோமோகமபி�ரதசத்தில்இ்டம்
சேற்்றமக்களசநதிபபில்கலநது

சகோணடுஅவர்இதளனத்சதரி
வித்தோர்.

இம்முள்றரதர்தலில்ரேோடடியி
டும்ஏளன்யகடசிகளைவி்டவும்
வீடடுபசேோருைோதோ�த்ளதகடடி
ச்யழுபேக்கூடி்யஇ்யலுளமஐக்கி்ய
ரதசி்யக்கடசியி்டம்மோத்தி�ரம
உளைதோக�ணில்ரமலும்சதரிவித்
துளைோர்.(ரி1)

தென்மராட்சியில்
உதெரவாெக்கல்விததிட்்டம்
சோவகசரசரிஜூளல8

சதன்ம�ோடசிகல்விவல்யபேோ்டசோளல
களில்க்டநத2018மற்றும்2019ஆணடு
களில்க.சேோ.த.சோதோ�ைத�பேரீடளசக்
குத்ரதோற்றிஉ்யர்கல்விள்யபசே்றமுடி
்யோதமோைவர்களுக்கோன,13வரு்ட
உத்த�வோதக்கல்வித்திட்டம்ஆ�ம்பிக்
கபே்டவுளைது.

சோவகசரசரிஇநதுக்கல்லூரிமற்றும்
மடடுவில்சநதி�பு�ஸ்கநதவர�ோத்ய
மகோவித்தி்யோல்யம்ஆகி்யவற்றில்வகுப
புகளஆ�ம்பிக்கபே்டவுளைன.இவற்றில்
இளை்யவிரும்புரவோர்அநதபேோ்டசோ
ளலகளின்அதிேர்களு்டன்சதோ்டர்பு
சகோளளுமோறுவல்யக்கல்விபேணி்யகத்
தினர்அறிவித்துளைனர்.(ரி3–9)

முறைசாராப்பயிற்சி
தெறிகள்ஆரம்பம்
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சதன்ம�ோடசிகல்விவல்யமுள்றசோ
�ோக்கல்விபபிரிவின�ோல்ேோ்டசோ
ளலக்கல்விள்யநிள்றவுசசயதவர்க
ளுக்கோனமின்னிளைபபுமற்றும்
மைபசேணஅலங்கோ�ம்,ரகக்ஐசிங்
ரேோன்்றேயிற்சிசேறிகளவிள�வில்
ஆ�ம்பிக்கபே்டவுளைன.மின்னி
ளைபபுேயிற்சிகளநுைோவில்ரமற்கு
அ.த.க.ேோ்டசோளலயிலும.்மைபசேண
அலங்கோ�ம்மற்றும்ரகக்ஐசிங்ேயிற்சி
களசோவகசரசரிஇநதுக்கல்லூரியி
லும்ேள்டசே்றவுளைன.

ேயிற்சிகளில்இளை்யவிரும்புரவோர்
மின்னிளைபபுேயிற்சிக்கோனேதிவுகளை
சதன்ம�ோடசிகல்விவல்யமுள்றசோ
�ோபபிரிவிலும,்மைபசேண.அலங்கோ
�ம்மற்றும்ரகக்ஐசிங்ேயிற்சிக்கோன
ேதிவுகளைசோவகசரசரிஇநதுக்
கல்லூரியிலும்ரமற்சகோளைலோம்என
அறிவிக்கபேடடுளைது.(ரி3–9)
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சிலஅ�சி்யல்தளலவர்கள
அ�சி்யல்கடசிகளையும்,வோக்
கோைர்களையும்ளகவிடடுச
சசல்லும்சநதர்பேத்தில்,
நிளல்யோனமற்றும்அனுேவம்
வோயநதஅ�சி்யல்தளலளமத்
துவசமோன்றுதமதுகடசிக்ரக
இருபேதோகஸ்ரீலங்கோசேோது
ஜனசே�முனகடசியின்
தளலவர்,பி�தமர்மஹிநத
�ோஜேக்ஷசதரிவித்துளைோர்.

லுணுகம்சவச��பி�ரதச
சளேமண்டேத்தில்க்டநத
ஞோயிற்றுக்கிழளமபிற்ேகல்
ேள்டசேற்்றமக்களசநதிப
பின்ரேோரதஅவர்இவவோறு
சதரிவித்தோர்.

தற்ரேோதுஐக்கி்யரதசி்யக்
கடசிஇ�ண்டோகபபிைவ
ள்டநதுதளலளமத்துவமற்்ற
நிளலக்குத்தளைபேடடுளைது
்டன்,இலங்ளகமுழுவது
முளைஐ.ரத.க.உறுபபினர்
களுக்குமோத்தி�மன்றிரதர்தல்
ரவடேோைர்களுக்கும்அசசு
றுத்தல்ஏற்ேடுத்தும்நிளல
ஏற்ேடடுளைது.கலோசோ�
நிதி்யத்தின்ேைம்,ேோலம்
நிர்மோணித்தல்உளளிட்ட
ரவறுசச்யற்ேோடுகளுக்கு
சேரி்யைவில்சசலவி்டபேட
டுளைதோல்,சிறுவிகோள�
அபிவிருத்திமற்றும்பு�ோதன
இ்டங்களஅபிவிருத்திக்சகன

உருவோக்கபேட்டஅநதநிதி
்யத்தின்ரேோக்கம்முற்்றோகத்
தள்டபேடடுளைது.சில
விகோள�களுக்குேலஇலடசம்
ரூேோயகளைதன்னிசளச்யோக
வழங்கியிருபேது்டன்,ரமலும்
ேைம்வழங்குவதற்கும்உறுதி
வழங்கியுளைனர்.வீ்டளமப
புத்திட்டம்என்்றரேோர்ளவ
யில்்யோளனே்டமோட்டமுளை
இ்டங்களில்சிறுவீடுகளை
நிர்மோணித்துசகோடுத்துஅநத
வீடடுஉரிளம்யோைர்களை
க்டனோளிகைோக்கிஉளைதோக
சதரிவித்தபி�தமர்,இவவோ
்றோனமுள்ற்யோனதிட்டமி்ட
லற்்றதளலளமத்துவத்ளதமக்கள
இருமுள்றசிநதிக்கோதுநி�ோகரிப
ேர்எனவும்சதரிவித்துளைோர்.

இரதரவளை,தமதுஅ�சோங்
கங்களின்கீழ்கைக்குபேோர்த்து
வீடுகளைநிர்மோணிக்கோவிடி
னும்,சேரி்யவீ்டளமபபுத்
திட்டங்களேலசச்யற்ேடுத்
தபேட்டளமள்யசுடடிக்
கோடடி்யபி�தமர்,க்டநத
அ�சோங்கத்தின்ரேோதுேத்து
வீடுகளமோத்தி�ம்நிர்மோணிக்
கபேடினும்அவவீடுகளை
நிர்மோணிக்கசசசலவி்டபேட்ட
ேைத்ளதவி்டஅதிகசதோளக
தி்றபபுவிழோவுக்கோனவிைம்
ே�சுவச�ோடடிகளுக்கோக
சசலவி்டபேட்டதோகவும்
சுடடிக்கோடடினோர்.(ரி3)


