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������ய�� உய��ழ�தவ�க��� நிைன� சி�ன�:

��பா�கி �� �றி�த ��ைமயான அறி�ைக 2

வார�கள�� ெவள�ய�ட�ப��

������ய�� நட�த ��பா�கி �� �றி�த ��ைமயான அறி�ைக 2 வார�கள��

ெவள�ய�ட�ப�� எ�� ம�க� வ�சாரைண�கான ஒ��கிைண����� ெத�வ����ள�.

ஜூ� 04, 2018, 03:00 AM

������,

������ய�� நட�த ��பா�கி �� �றி�த ��ைமயான அறி�ைக 2 வார�கள��

ெவள�ய�ட�ப�� எ�� ம�க� வ�சாரைண�கான ஒ��கிைண����� ெத�வ����ள�.

ஒ��கிைண�����

������ய�� நட�த ��பா�கி �� �றி�� ‘ம�க� வ�சாரைண�கான

ஒ��கிைண�����‘ எ�ற அைம�� உ�வா�க�ப�ட�. இ�த ��வ�� ��ைப
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உய�ந�திம�ற ஓ�� ெப�ற ந�திபதி ேகா�ேச ப�ேட�, ெச�ைன உய�ந�திம�ற ஓ�� ெப�ற

ந�திபதி அ�பர�தாம� ஆகிேயா� தைலைமய�� ஓ��ெப�ற உய� அதிகா�க�, காவ��ைற

தைலைம இய��ன�க�, ��த வ�கீ�க�, மன�த உ�ைம ஆ�வல�க� உ�ளன�.

அவ�க� ������ய�� கட�த 22–� ேததி நட�த ��பா�கி ��, த�ய�, அ��ம�ற�க�

�றி�� கள ஆ�� ேம�ெகா�டன�. இ� ெதாட�பாக பாதி�க�ப�ட ம�கைள ச�தி��

வா���ல� ெபற�ப�டன.

இைட�கால அறி�ைக

இ�த நிைலய�� ம�க� வ�சாரைண�கான ஒ��கிைண����� சா�ப�� ேந��

இைட�கால அறி�ைக தயா� ெச�ய�ப�ட�. அ�த அறி�ைக �றி�� ேந�� மாைலய��

��ைப உய�ந�திம�ற ஓ�� ெப�ற ந�திபதி ேகா�ேச ப�ேட�, ெச�ைன உய�ந�திம�ற

ஓ�� ெப�ற ந�திபதி அ�பர�தாம�, ம�ைர ம�க� க�காண��பக இய��ன�

ெஹ�றி�ெப� ஆகிேயா� நி�ப�க��� வ�ள�கமள��க�ப�ட�. ப��ன� இைட�கால

அறி�ைக ெவள�ய�ட�ப�ட�.

அ�த அறி�ைகய�� �றிஇ��பதாவ�;–

144 தைட உ�தர�

������ மாவ�ட நி�வாக� ேபாரா�� ம�கைள அைமதி ேப��வா��ைத��

அைழ�கவ��ைல. இ� ஒ� ���சியாக ெத�கிற�. மாவ�ட கெல�ட� அ�வலக�ைத

ேபாரா�ட�கார�க� ���ைகய��வத�� பதிலாக கவன ஈ��� ேபாரா�ட���� அ�மதி

ெகா��த�, ஏ�கனேவ வ�த ல�ச�கண�கான ம�கைள கண�கி� எ��� ெகா�ளாதைத

கா��கிற�. இ� நி�வாக�தி� ெதள�வ�ற த�ைமைய கா��கிற�. 100 நா�களாக

ேபாரா�� ம�கைள கெல�ட� ச�தி�காத� ச�ேதக�ைத எ���கிற�. ம�கைள தமிழக

அைம�ச�கேளா, ம�திய ம�தி�கேளா ச�தி�கவ��ைல.

144 தைட உ�தர� காவ�நிைலய�தி� க���பா��� உ�ள ப�திய�� ம���

எதி�பா��க�ப�� வ��ைற, ஆப�� ஆகிய காரண�க��காக வ�தி�க�பட ேவ���.

அத�ப� 2018–� ஆ�� ேம 18–� ேததி தர�ப�ட ெச�ைன உய�ந�திம�ற�தி�

வழிகா��தலி� ேப�� ��நிைலைய அறிவத�காக 9 வ�வா���ைற அ�வல�க�

நி�வாக ந�வ�களாக நியமி�க�பட ேவ���. ஆனா� ஒ� தாசி�தா� �ட

நியமி�க�படவ��ைல. ��பா�கி �ட�� மாவ�ட கெல�ட�, �ைண கெல�ட�, தாசி�தா�

ஆகிேயா� ������ய�� இ�ைல. அேதேபா� 144 தைட உ�தர� ம�கள�ட� �ைறயாக

ெச�றைடயவ��ைல. 144 தைட உ�தர� ேபாட�ப�ட�தி� எ�த வ�தி�ைற��

கைடப���க�படவ��ைல.

ேம 23–� ேததி ������ய�� அதிக அளவ�� ேபால�சா� நி��த�ப�� இ��தன�. இ�
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ம�க��� ப�திைய ஏ�ப��திய�. அர� ஆ�ப�தி�ய�� ேநாயாள�க�� உறவ�ன�க��

ேபால�சாரா� தா�க�ப�டன�. அ�ணாநக� ப�திய�� ேபால�சா�, வ��கள�� உ�ள

ெபா��கைள ேசத�ப��தி ம�கைள அ���, இைளஞ�கைள ைக� ெச�தன�.

காவ��ைறய�� ெகா�ரமான தா��தலா� பல� மா���திறனாள�யாக மா�ற�ப�டன�.

ேம�� உளவ�ய� ேநாயாள�யாக பல� உ�வா�க�ப�டன�.

நிைன� சி�ன�

எனேவ �ெட�ைல� க��ட�க� தக��க�ப�� ஆைல இ��த இட� ெவ�ைமயா�க�பட

ேவ���. ��பா�கி ���� இற�தவ�க��காக நிைன� சி�ன� அைம�க�பட ேவ���.

��பா�கி ����� காரணமானவ�கைள க��ப���� அவ�க� ம�� ச�ட�ப� நடவ��ைக

எ��க�பட ேவ���.

��பா�கி �� ச�பவ�தி�� ப��ன� நட�த ச�ட�தி�� �ற�பான ெதாட� ேதட����,

ைக�க���, �����த�க���� காரணமானவ�க� ம�� நடவ��ைக எ��க ேவ���.

காவ��ைறய�� அ����த�க� உடன�யாக நி��த�ப�� ம�கள�� பா�கா�ைப

உ�தி�ப��த ேவ��� என ம�க� ேகா��ைக ைவ�� உ�ளன�.

இ��� 2 வார�கள�� இ�த �� ��பா�கி �� �றி�� ��ைமயான அறி�ைகைய

ெவள�ய���.

இ�வா� அ�த இைட�கால அறி�ைகய�� �ற�ப�� இ��த�.


