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 ெட# அகாட()* பவ-
இ/012 ப)34, எ/க7* 
தய:க;, பய<ைத ேபா:0, த*
ன;A:ைகைய வள-<CDளC
என, ப)34 EF<ேதா- கG<C
ெதHI<தன-.

ஆ/0ல; சரளமாக ேபச
ெதHயாததாP, Qறைம இGSC;
வாT:ைக)P E*ேனற
EFயாமP பல- Eட/ 0UD
ளன-. அவ-கV:W உதIY;
வைக)P, ZC[ேசH ‘ ெட# ’
அகாட(, ஆ/0ல ெமா\ைய 
எ7ைமயாக, அைனவG;
ZHSC ெகாDV; வைக)P க3
A<C வG0றC. இ/W, வயC
I<Qயாச(*] அைனவG:W;
ெசயPவ\ Eைற)P ப)34 
அ7:க#பY0றC.

அகாட()P, QனசH வW#Z
ம3^; ஞா)3^: 0ழைம
வW#Z என இரaY Iதமாக
நட<த#பY; வW#Zக7P,
ZC[ேசH, Ic#Zர;, கடdா-,
4த;பர;, IG<தாசல; உD
7eட பWQகைள ேச-Sத ஆ4
Hய-கD, மாணவ-கD, ெதா\P
Eைனேவா-, இPல<தர4கD

என பல தர# AனG; பய*
ெப3^ வG0*றன-.

‘ ெட# ’ அகாட()P
நைடெப3^ வSத, 9வC 
ேபeh பவ- இ/012 ப)34
வW#A* iைறj Iழா ேந3^
நடSதC.

 ெட# அகாட( i-வா0 
ெசSQPேவல* k^ைக)P,
பவ- இ/012 ப)34, வழ:
கமான  ேபா:க* இ/012
ப)34)P இGSC மா^
பeY, l[சP, FைரI/ க3^:
ெகாDவCேபாP, ெசயPவ\ 
Eைற)P க3^<தர#பY0றC.
ஆ/0ல<Q* meபமான Iஷ
ய/கD kட எ7தாக, இ;E
ைற)P க3க EFU; எ*றா-.

 ெட# அகாட()P
ப)34 EF<தவ-கD k]யC:

 வ"ெகா'() (+யாபா.):
ஆ/0ல ப)34 என:W த*-
ன;A:ைகைய ெகாY< CDளC.
எ* Qறைமைய ெவ7ெகாa Y
வர உதIயC. வழ:கமான ஆ/
0ல ப)34 வW#Z ேபா*^ 

இPலாமP, எ7QP ZHU; 
Iதமாக இGSதC. ப)34கD
அைன<C; உய-<த தர<QP 
இGSதன.

 ()ஜா,  2த456 (க78ா.
மாண+): ஆ/0ல ப)34 I<
Qயாசமான அpபவமாக இGS
தC. ஆ/0ல; ேபqவத3W
இGSத தய:க;, பய;, ப)34 
EF<த AறW l/0IeடC.
ஆ/0ல<ைத ெசயP வFவமாக
க3^: ெகாY<ததாP எ7தாக
இGSதC.

ெச7+ ஷா>?, @)Aேச. 
(ெச+?யC): பrயா3^;
மG<Cவமைன)P, டா:ட-கD
ேப4னாP நா* பQP ேபசாமP, 
ேகeY ெகாDேவ*. ப)34:W
AறW, டா:ட-க7* ேகD I
கV:W, ைதHயமாக பQP
அ7:0ேற*. ெவ7 நாeFன-
ேபq; ஆ/0ல<ைத kட எ7
தாக ZHSC, பQP அ7:க பழ0 
Ieேட*.
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அ7:க தய/Wேவ*. இSத
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Eக ேத-IP, எ#பF ப/ேக3-
பC, Wc கலSதாuj, இ*ட--
IvIP எ#பF பQP k^வC
உD7eட ப)34கD அ7:க#-
பeடC.

மாணவC ேசC"ைக )வ"க>: 
10வC ேபeh ஆ/ 0ல ப)34
வW#Z, வG; A#., 15; ேதQ
Cவ/W0றC. ப)34:கான
மாணவ- ேச-:ைக நடSC வG
0றC. ப)34)P ப/Wெபற
IG;Zேவா-,  ெட# , எa 
31, lடராஜ#ைபய- {Q  –
காSQ {Q சSQ#Z, அE தqரA
அG0P, ZC[ேசH–1, எ*ற
EகவH)ேலா, 9894919412
எ*ற ெமாைபP எarேலா
ெதாட-Z ெகாDளலா;.

பவ" இ%&'( ப)*றவ"க- .கழார2

ேவ*டா/ 
0*1 ப4 

36னமல8
 !"ேச% | 56க8 | 2.2.2015

வழ3ெகா56த 1,741 ச=ட%கைள
ரAB ெசCய அரF3G பH6Bைர

 !94:, '(. 2–
நைட9ைற/0 பய@பO;த*படாத, வழE

ெகாRB!ேபான, 1,741 சVட3கைள ர;! ெசYZ[
ப:, \ர தம> அ^ வலக க.V:, ம;Cய அர_EF
ப%B!ைர ெசY!?ள!.

கடBத 19980, வாbபாY \ர தமராக இdBத
ேபா!, வழEெகாRB! ேபான, நைட 9ைற/0
பய@பO;தாத, 1,380 சVட3கைள ர;! ெசY Z[-
ப:, \.8.ெஜ/@ க.V:, ம;Cய அர_EF ப%B-
!ைர ெசYத!. இத@ அ:*பைட/0, 315 சV-
ட3க? ர;! ெசYய*பVடன.

நேரBCர ேமா: \ரதமராக பதIேய7ற\@, கடB
தாiO ெச*ட[ப%0, \ர தம> அ^ வலக 9@னா?
ெசயல>, ராமாDஜ[ தைல ைம/0 ஒd க.V:
அைமEக*பVட!.

‘\%V:k ஆV8 கால;C0 இய7ற*பVட பல 
சVட3க?, நைட9ைற/0 த7ேபா! அCக[ பய@
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ேபான சVட3க? எைவ எ@பைத கiட mB!,
அவ7ைற nE Fவத7F ப%B!ைர ெசYய ேவiO[’
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ைடேய, \.8.ெஜ/@ க.ஷD[, 1,382 சVட3கைள 
ர;! ெசYZ[ப:, சVடE க.ஷDEF ப%B!ைர
ெசYCdBத!.

இBAைல/0, ராமDஜ[ க.V: அt;!?ள
அmEைக/0, 1,741 சVட3கைள ர;! ெசY Z[ப: 
ப%B!ைர ெசY!?ள!; இவ7m0, 777 சVட3க? 
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Iழா Cவ/0UDளதாP,
ெச*ைன, QG[4,
மCைர, ேகாைவ,
காைர:WF, IG Cநக-

உD7eட மாவeட/
கைள ேச-Sத ஏரா ளமான
ப:த-கD பாத யா<Qைர
யாக வSத வaண; உD
ளன-. ேந3^ IYEைற
Qன; எ*பதாP வழ:
க<ைத Iட 0H {QகD, 
யாைன#பாைத, பF#பா
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ட; அQகமாக இGSதC.
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)GSதாP, ஐSC மr
ேநர; வைர கா< QGSC,
தHசன; ெசuதன-.
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CG:0 வ\யாக 4Hயா நாe
F3W, q3^லா IசாIP mைழய
Eய*ற, ெச*ைனைய ேச-Sத
சா#eேவ- இ*��ய- உeபட
ஒ*பC ேபைர, CG:0 அQகா
HகD, இSQயாj:W QG#A
அp#Aன-.

கடSத, Fச., 24; ேதQ, ெப/
க�G ெக;ேபகjடா ச-வேதச
Iமான iைலய<Q�GSC
�H e IசாIP, ெச*ைனைய[
ேச-Sத EகமC அ#CP அஹ<,
46, எ*பவ-, மைனI ம3^;
ஐSC WழSைதகVட*, CG:0
நாeFP உDள இ தா*ZP நக
G:W Zற#பeடா-.

இவ-கVட*, ெதd/கானா
மாiல;, க;ம; மாவeட<ைத[
ேச-Sத, ஜாI< பாபா, 24, க-நா
டகா மாiல;, ஹாச* மாவe
ட<ைத[ ேச-Sத, இ#ரா0;
நjபாP, 24, ஆ0ேயாG; ெச*
றன-.

ெப/க�H�GSC Zற#பeட
இவ-கD, இ தா*ZP Iமான
iைலய<QP இற/0ன-. CG:
0)P, q3^லா ெசuவத3W
பQலாக, 4Hயாj:WD mைழய
Eய34<CDளன-.

CG:0 அQகாHகD ேகDI
கV:W சHயான பQP ெசாP
லாததாP, அவ-க7ட(GSத
அைன<C ஆவண/கV; பHேசா

Q:க#பeடC.
ஐ.எ .ஐ.எ ., பய/கரவா

QகD இய:க<QP ேசர, 4Hயா
ெசPல Eய34<QG:கலா;
எ*ற கG<QP, இ தா*ZP
Iமான iைலய<Q�GSC ஒ*
பC ேபைரU;, கடSத, 30; ேதQ,
இSQயாj:W QG#A அp#
Aன-.

இைத ெதாட-SC, ம<Qய
உளj<Cைற அQகாHகD, ெப/
க�G W3ற#AHj (4.4.A.,)
ேபா1சாG:W, ஒ*பC ேப- ப3
]ய தகவைல அp#A)GSதன-.

ெப/க�G ச-வேதச Iமான
iைலய<QP கா<QGSத, 4.4.A.,
ேபா1சா-, அவ-கD வSQற/0ய

jட* அைழ<C[ ெச*றன-.
ேபா1 தர#AP k]யதாவC:
4HயாIdDள ஐ.எ .ஐ.எ .,

பய/கரவாQகD, த/கD இய:
க<ைத பல#பY<த, இSQ
யாIP உDள டா:ட-கD,
இ*��ய-கD, I�ஞா�க
V:W, இைணயதள/கD �ல;
அைழ#Z IY<C வG0*றன-.

இைதயY<C, அவ-கD, 4Hயா
ெசPல Eய34<QG:கலா;.
CG:0 அரq சSேதக#பeடத*
ேபHP, ெப/க�G:W QG#A
அp#ப#பeYDளன-. இவ-க
7ட; Iசாரைண நட<Q வG
0ேறா;.

இ�வா^ அவ-கD k]ன-.

அைன:; "ழைம நா>க?@
4 Bைற வD@ அE8வ F2ரவH

– நம) QOபC –
ஒ�ெவாG ஆaY;

12 மாத/க7P, ஒ�ெவாG
மாத<Qd; ெபG;பா
d; ஞா)3^:0ழைம
EதP ச�:0ழைம வைர
ஏதாவC �*^ 0ழைம
கD, ஐSC EைறU;,
ம3ற 0ழைமகD, நா*W,
ம3^; �*^ Eைற
வGவC வழ:க;.

இSதாaY A#ர வH,
அ�-வ மாதமாக உD
ளC. வார<Q* EதP
நாD ஞா)^ Cவ/0,
ச�:0ழைம வைர,
அைன<C;, Eைறேய
நா*W Eைற வSC
EFவைட0றC. கடSத,
2014 A#ரவH, ச�:0
ழைம Cவ/0, ெவD7:
0ழைம EFSதC.
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FP�)P நைட-

ெப^;, ‘ச-வ ேதச கைத 
ெசாPd; கைலஞ-கD
QGIழா’IP, த(ழ
க<ைத[ ேச-Sத IP d#
பாeY கைலஞ- ேவe-
டராய* WcIன-,
QGவDVவ-, மகா<மா 
காSQ)* கG<C:கைள
ைமய#பY<Q IPd#
பாeY iகT[4 நட<
QயC, அைனவைரU;
ெவWவாக கவ-SதC.

‘ இ* ட - ே ந ஷ ன P
 ேடாH ெடPல- 
ெப FவP’ என#-
பY; ச-வ ேதச கைத 
ெசாPd; கைலஞ-கD
QGIழா, FP�)P
நடSC வG0றC. த(ழ
க<Q* QaFவன<ைத[
ேச-Sத, ேவeடராய�*
IPd#பாeY WcI
னG; இSத iகT[4)P
ப/ேக3றன-.

Cாuைமயான இSQ
யாைவ உG வா:க, காS
Q)* ேபாதைனகைள
IPd#பாeY �ல;
Iள:0ய இSத Wc
Iன-, கைட4 வைர
ச<Qய வ\)P நடSத
Zராண கதா பா<Qரமான

அH[சSQர* கைத
ையU; ம:கV:W எY<
Cைர<தன-.

இCதIர, QG:W
ற7P kற#பeYDள
பPேவ^ நPல கG<-
C:கV;, இவ-க7*
IPd#பாeFP இட;-
ெப3றC.

த(ழக; ம3^; ேகர-
ளாI* ெதாaைமயான
கைலகVD ஒ*றான
IPd#பாeY கைல
�ல; ம:கD ம< Q)P
நPல கG<C:கைள
ெகாaY ேச-:W; 
Eய34)P, ேவeட ரா

ய* Wc Iன- ஈYபe
YDளன-.

QG:Wறைள: W]<C
இவ-கD k^; ேபாC, 
‘வDVவ- எc Qய எSத
Wற7d;, த(T எ*ற
வா-<ைத இட; ெபற-
IPைல; எSத: கட
jைளU; W]#AeY
ெசாPலj; இPைல.

கடjD ஒGவேன 
எ*ற ேகாeபாeFP, 
வDVவG:W (WSத
ந;A:ைக இGSதைத 
அவH* WறDகD
ெவ7#பY<C0*றன’
எ*றன-.

ெசா:ெபா;<
 !"ேச%, '(. 2–

ZC[ேசH அரq ெபா]
)யP கPdாH, (*
ன� ம3^; ெதாட-
AயP Cைற)* q<த;,
qகாதார; ம3^; q3
^#Zற[ �ழP ச/க; 
சா-AP, காSQயFகD
வாT:ைக ெந]EைறகD
எp; தைல#AP 4ற#Z
ெசா3ெபா\j நடSதC.

அ*ைன ெதரச EC
கைல# பeட#பF#Z
ம3^; நல வாTj அ]
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