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குழந்ைத ெதாழி லா ளி யாக இருந்து மீண்டவர்
எம்.பி.பி.எஸ்., ேசர முடி யாமல் தவிப்பு
– நமது நிருபர் –

குழந்ைத ெதாழி லா ளி-
யாக இருந்து மீட்கப்பட்ட 
மாண வ னுக்கு, ேசலம் அரசு 
மருத் துவ கல் லுா ரியில், எம்.
பி.பி.எஸ்., இடம் கிைடத்-
துள்ளது; இருப் பினும், 
கட்டணம் ெசலுத்த வழி-
யின்றி, கல் லுா ரியில் ேசர 
முடி யாமல் தவிக் கிறார்.

தர்ம புரி மாவட்டம், 
பாலக்ே காடு, கக்கன்ஜி 
புரத்ைதச் ேசர்ந்தவர் 
ேவலு; தள் ளு வண்டி 
வியா பாரி. இவ ரது மகன் 
கார்த்திக்; நான்காம் 
வகுப்பு படிக் கும்ே பாது, 
குடும்ப வறு ைமயால் 
படிப்ைப  விட்டு, கட்டட 
ேவைலக்குச் ெசன்றார்.

அரசு அதி கா ரிகள் 
அவைர மீட்டு, குழந்ைத 
ெதாழி லாளர் சிறப்பு 
பள் ளியில் ேசர்த்தனர்; 
பத்தாம் வகுப்பில், 475 
மதிப்ெபண் எடுத்தார்.

இ ை த ப் ப ா ர் த் த , 

தனியார் பள்ளி, பிளஸ் 
2 வைர இல வச கல்வி 
ெகாடுத்தது; பிளஸ் 
2வில், 1,156 மதிப்ெபண் 
ெபற்றார்.

எம்.பி.பி.எஸ்., ‘கட்–
ஆப்’ 194.25 வந்தது. 
எஸ்.சி., அருந்த தியர் 
பிரிவு என்பதால், ேசலம் 
அரசு மருத் துவக் கல் லுா-
ரியில் இடம் கிைடத் துள்-
ளது. கல் லுா ரியில் ேசர, 
நாைள கைடசி நாள்.

ஆண்டு கல்வி  

கட்டணம், 13,500 ரூபாய்; 
விடுதி கட்டணம், 35 
ஆயிரம் ரூபாய் என, 
48,500 ரூபாய் ெசலுத்-
தினால் தான் ேசர முடியும். 

பணத் திற்கு எங்ேக 
ேபாவது என, திண று-
கிறது கார்த்திக் குடும்பம். 

‘ ெ த ரு த் ெ த  ரு  வ ா க 
பாத் திரம் விற்று, 
குடும்ப ெசலைவ சமாளிக்-
கிேறன். 

‘மகைன கல் லுா ரியில் 
ேசர்க்க, 50 ஆயிரம் 
ரூபாய் ேதைவ; ஆண்-
டுக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் 
ெசல வா குமாம். 

‘யாரா வது உத வினால் 
தான், என் மகனின் 
டாக்டர் கனவு நன 
வாகும்’ என் கிறார் தந்ைத 
ேவலு. 

உத விக்கரம் நீட்ட 
வி ரு ம்  பு ே வ ா ர் , 
ேவலுைவ, 96592 97357 
என்ற எண்ணில் ெதாடர்பு 
ெகாள்ளலாம்.

இந் திய நியூட் ரி ேனா ேநாக் கு க் கூ டம்
நியூட் ரிேனா வைக களின் நிைற மற்றும் ேமட்டர் 
ஆன்ட்டி ேமட்டர் சமச் சீ ரின்ைம குறித்த ஆய்  வு

காஸ்மிக் கதிர்

காஸ்மிக் 
கதிர் வளி 

மண்ட லம்

நியூட் ரிேனா வைக மாறல் சுழற் சி

நியூட் ரிேனா 
உணர் வி

மியூவான் வைக 
நியூ ட் ரிேனா உணர் வியல் 

பட்டு விைன  பு ரி யும்
பூமிக்குள் 

நியூ ட் ரிேனா வைக 
மாறல் ஏற்ப டு கி ற து

காஸ்மிக் கதிர்கள் 
வளி மண்ட லத்தில் 
நியூட் ரி ேனாக்கைள 
உரு வாக் கு கின்ற ன

ேநற்ைறய ெதாடர்ச்சி...
அணுவின்  துகள்கள் புேராட்டான்,  நியூட்ரான், 

எலக்ட்ரான். அதற்கும் நுண் ணிய அடிப்பைட  துகள்-
களில் ஒன்று நியூட் ரிேனா. பிர பஞ்சத்தில் எங்கும் நீங்க-
மற  நிைறந் தி ருக்கும் ஒன்று தான், நியூட் ரிேனா துகள். 

நியூட் ரி ேனாவும்,  நியூட்ரானும் ெபயரில் ஒன்று 
ேபால   இருந்தாலும், இரண்டும் ெவவ்ேவறு  பண் பு  
கைள உைட யைவ. எனேவ, அணு துக ளான நியூட்-
ராைன, அடிப்ப ைடத் து க ளான  நியூட் ரி ேனா வுடன் 
ஒப் பி டக் கூ டாது. அேத ேபால,  நியூட்ரான் அணு குண்-
டுக்கும்; நியூட் ரி ேனா வுக்கும் ெதாடர்பு ஏற்ப டுத் து வது, 
ெமாட்ைடத் தைலக்கும் முழங்கா லுக்கும் முடிச் சுப்-
ேபாட்ட கைத யாகி விடும்.

ஊடு ருவி ெசல் லும்-----------------...

ஒளியின் துக ளான ேபாட்டா னுக்கு அடுத்த ப டி யாக 
அதிக அளவில் இருப்பது நியூட் ரிேனா துகள்கள் என, 
விஞ்ஞா னிகள் கரு து கின்றனர்.

-----------------------------------ஒளி    எப்படி கண்ணா டிைய ஊடு ருவிச் ெசல் கி றேதா 
அேத ேபால, மிக மிக நுணுக்க மாக உள்ள    நியூட் ரிேனா 
துகள், மண்ைணயும், மனி த ைனயும்,  பூமி ையயும் 
ஊடு ருவிச் ெசல்லும்    வல்லைம ெபற்றது.  

பிர பஞ்சத்தின் ெபரும் ெவடிப்பில்  (Big  Bang)  உரு-
வான துகள், நியூட் ரிேனா. அத் துடன், இயற்ைகயில் 
இன்றும்  சூரியன் உட்பட   விண் மீன்களில் ஏற்படும் 
கரு பி ைணவு இயக்கமும்,  நியூட் ரி ேனாக்கைள உற்-
பத்தி ெசய்து   ெகாண்டு இருக் கி றது. 

நம்  சூரியன் ஒவ்ெ வாரு ெநாடியும், 1.73க்கு 
பிறகு, 38   பூஜ்யங்கைள இட்டால்  வரும் ெபரும் 
எண் ெதாைக அள வுக்கு, நியூட் ரி ேனாக்கைள உற்-
பத்தி   ெசய்து  எல்லா திைச க ளிலும் உமிழ் கி றது. சரி-
யாக எட்டு நிமி டத்தில்,   சூரி ய னுக்கும்  பூமிக்கும் 
உள்ள ெதாைலைவ கடந்து, நியூட் ரி ேனாக்கள் பூமியில் 
விழுகின்றன. 

உரு வா வது எப்ப டி?
வாைழப்ப ழத்தில்  நுைழயும் ஊசி ேபால, லாவ-

க மாக பூமியில் புகுந்து ெசன்று   மறு மு ைனயில்  
ெவளிப்பட்டு, மறு படி விண்ெவ ளியில் ெசன்று விடு-
கின்றன. ேகாடான   ேகாடி  நியூட் ரி ேனாக்களில் ஒரு 
சில, பூமியில் இருக்கும் ெபாருட்க ேளாடு விைன    
புரி யலாம். இன்று, ேநற்றல்ல... பூமி பிறந்தது முதல் 
இப்படி தான் உள்ளது.

சூரி ய னி ட மி ருந்து மட் டு மல்ல, ‘காஸ்மிக்’ கதிர்கள் 
வந்து பாயும்   ேபாது  வளி மண்டலம் உட்பட பல 
இயற்ைக நிகழ் வுகள் வழி யா கவும், நியூட் ரிேனா  உரு-
வாகும்.    அவ்வ ளவு ஏன், நம் உடலில், 20 மில்லி 
கிராம் ெபாட்டா சியம், 40    ஐேசா ேடாப்பு  பீட்டா 
சிைதவு ஏற்பட்டு, தினமும், 34 ேகாடி நியூட் ரி ேனாக்-
கைள,  நம்ைம   அறி யா மேல நாம் தயா ரிக் கின்ேறாம். 

நமக்கு ெதரி யா து
அதா வது, 39 ஆயி ரம்  நியூட் ரி ேனாக்கைள,  நாம்   

ஒவ்ெ வா ரு வரும் ஒவ்ெ வாரு ெநாடியும் பிறந்தது முதல்  
தயா ரித்து ெவளியில்   உமிழ் கின்ேறாம்.

பிர பஞ்சத்தில் மிக  அ திக அளவில் இருக்கும்   துகள் 
என்றாலும், நியூட் ரி ேனாைவ எளிதில்  உணர முடி-
யாது என்பதால், இது வைர இதுேபான்ற ஒரு துகள் 
இருக்கிறதா என்று கூட  நமக்கு ெதரி யாது. 

கடந்த, 1934ல் தான், இப்படி ஒரு துகள் இருக்க  

ேவண்டும் என்ற யூகம்   உரு வா னது. பின், 1953ல், 
இவ்வாறு ஒரு துகள், எங்கும்    நீக்க மற நிைறந் துள்-
ளது என, விஞ்ஞா னிகள் கண் டு பி டித்தனர்.

எந்த நிமி டமும், நம் உடல் வழி யாக, பல ேகாடி 
ேகாடி நியூட் ரி ேனாக்கள்  பாய்ந்து   ஓடிக் ெகாண் டி-
ருக்கும். இந்த நுண் ணிய நியூட் ரி ேனாைவ நம்மால்  
பார்க்க இய லாது   என்றாலும், நாம் பார்க்கும் எல்லா-
வற்றின் மீதும்  நியூட் ரிேனா பாய்ந்த படி   உள்ளது என்-
பது மட்டும் நிச்சயம். 

பாய்ந்து ெசல் கி ற து
ஒவ்ெ வாரு  ெநாடியும், ௧ சதுர ெசன்டி மீட்டர்   

அளவு இடத்தில், அதா வது நம் ெபரு விரல்  நகம் 
அளவு இடத்தின் ஊேட, 650   ேகாடி நியூட் ரிேனா, 
பல திைச க ளி லி ருந்து வந்து  பாய்ந்து ெசல் கி றது. 

எங்கும் நிைறந் தி ருப்பவன் இைறவன்    என்றால், 
அவைன காண்பது எவ்வாறு? இைற வைன கண்டால் 
தன் பிரச்ைன க ளுக்கு    தீர்வு கிைடக்கும் என நம் பு-
கிறான், ஒரு பக்தன். 

அறிைவப்  பயன்ப டுத்தி,   இைற வைன கண்ட றி வது 
எப்படி ஒரு பக் தி மா னுக்கு ஒரு சவாேலா,  அைதப்-
ேபால,   அறிைவப் பயன்ப டுத்தி நியூட் டி ரி ேனாைவ 
கண்ட றிந்தால், இந்த  மனித குலம்   எதிர்ே நாக் கி யி-
ருக்கும் பல சவால்க ளுக்கு, பல தீர் வு கைள கண்ட றிய  
வழி   பிறக்கும். அதற்கான முயற் சிேய, நியூட் ரிேனா 
துகைளப் பற் றிய    ஆராய்ச்சி. 

எளிதில் ேவறு ஒரு ெபாரு ளுடன் விைன புரி யாத 
வாயுைவ, ெசய லற்ற வாயு    என்ேபாம். அது ேபாலேவ, 
எளிதில் ேவறு ஒரு ெபாருளில் விைன புரி யாது இந்த    
நியூட் ரிேனா. அணுக்க ளுக்கு உள்ேள யுள்ள இைட ெவ-
ளியில் புகுந்து, பூமியின்    மறு புறத்தில் ெவளிப்பட்டு 

விடும். அவ்வ ளவு நுணுக்க மானைவ இந்த நியூட் ரிேனா    
துகள்கள்.

எளிதில் விைன புரியா துகள்.  இது வரும் வழியில்    
எப்ே பா தா வது தான் அணுக்க ளுடன் விைன பு ரிந்து, 
சில விைள வு கைள விட்டு  ெசல் கி றது.   அந்த 
விைள வு கைள பார்த்து, நாம் நியூட் ரி ேனாைவ   
அனுமா னிக் கிேறாம்.   

ஒளியின்   ேவகத் திற்கு...
 முத லா வ தாக, விைனயின் விைள வாக, சில  சம யங்-

களில் இயல்பாக நியூட் ரிேனா   மின்ேனற்ற மு ைடய 
ெலப்டான் துகைள உரு வாக்கக்  கூடும்.  அப்ே பாது, 
மின்ேனற்றத்தில்   ஏற்படும் மாற்றத்ைத அளந்து,  
நியூட் ரி ேனாைவ அறி யலாம். 

இந்த மின்ேனற்ற மு ைடய   துகைள,  காந்தப் பு-
லத்தில் காண இயலும். இவ்வாறு மின்ேனற்றத்தில் 
ஏற்படும்   மாற்றம்  மூலம் விைன நடந்தைத உறுதி 
ெசய்யலாம். மின்ேனற்ற மாற்றத்ைத   அளந்து,  நியூட்-
ரி ேனாவின் குணங்கைள அறி யலாம்.  அல்லது சில 
சம யங்களில்   நியூட் ரிேனா  விைன பு ரிந்து உரு வா கிய 
மின்ேனற்ற மு ைடய ெலப்டான், ஒளியின்   ேவகத்-
திற்கு  இைண யாகப் பாயும். அல்லது ேவறு துகளின் 
மீது ேமாதி அந்தத் துகைள   சலனம் ெசய்ய ைவக்கும். 

மின்ேனற்ற மு ைடய துகள், ஒளியின் ேவகத் திற்கு 
ஒப்பான    ேவகத்தில் ெசல்லும் ேபாது, ெமல்-
லிய மங் கிய கீற்ெ றா ளிைய ஏற்ப டுத்தும். இைத,    
‘ேசரன்ேகாவ் ேரடி ேயஷன்’ என்பார்கள். இைத ஒளி 
உணரும் கருவிகள் மூலம்  உண ரலாம். 
மூன்று வைக

அன்டார் டி காவில் அைமந் துள்ள, ஐஸ் கியூப் எனும்  
நியூட் ரிேனா ேநாக் குக் கூடம்   இந்த வைகைய சார்ந்தது. 
சில சமயம் ேவறு துகளின்  மீது ேமாதி சலனம்   ஏற்ப டுத்-
தினால், அந்த துகள் நகரும். அவ்வாறு ேவறு துகள்  நகர்-
வைதக் ெகாண்டு   நியூட் ரி ேனாைவ அனு மா னிக்கலாம். 

உள்ள ப டிேய, நியூட் ரி ேனாவில்   மூன்று வைக 
உண்டு. எலக்ட்ேரான் -  நியூட் ரிேனா,   மியூவான் 
நியூட் ரிேனா   மற்றும் டாவ்- நியூட் ரிேனா என்ப ைவேய 
அைவ.  சூரி ய னி லி ருந்து நம்ைம ேநாக்கி வரும் 
ேபாது, ஒரு வைக நியூட் ரிேனா, ேவறு வைக    நியூட் ரி-
ேனா வாக மாறி வி டு கி றது. 

நியூட் ரி ேனாக்கள் எைட யற்றைவ என்று  தான்   
ஆரம்பத்தில் நிைனத்தனர். ஆனால், சமீ பத் திய பரி ேசா-
த ைனகள், அவற் றிற்கு  மிகச் சி றிய   எைட இருக்கலாம் 
என ெதரி விக் கின்றன. அது மட் டு மல்ல, ெவகு துாரம், 
ஆழ   விண்ெவ ளியில் நியூட் ரி ேனாக்கள் பயணம் 
ெசய்யும் ேபாது, தங்கள்  வைகைய   மாற்றிக் ெகாள்-
கின்றன என்ப ைதயும் ஆய் வுகள் நிரூ பிக் கின்றன.  

ஆனால், ஒவ்ெ வாரு அடிப்பைடத் துக ளுக்கும், 
ஓர் எதிர் துகள்  உண்டு. இந்த   எதிர் துகள் தான், 
‘ஆன்ட்டி ேமட்டர்’ எனப்ப டு கி றது.  ேமட்டரும், 
ஆன்ட்டி   ேமட்டரும் சந் தித்தால், இரண்டும் 
இைணந்து பஸ்ப மாகி  ஒளி யாக மாறி விடும். 

எடுத் துக்காட்டாக, எலக்ட்ரானும்,  பாசிட்ரானும் 
சந் தித்தால், இரண்டும்   மைறந்து ஒளி என்ற ஆற்றல் 
ஏற்படும்.  ஐன்ஸ் டீனின் E=Mc2 விதிப்படி,   பருப்-
ெபாருள் முற் றிலும் ஆற்ற லாக மாறி யது.  அேதேபால், 
சில சமயம், ஒளி ேமட்டர்  +   ஆன் ட்டி ேமட்டர் துகள் 
எனவும் இயல்பில்  சிைதந்தது. 

ெபாருள் என நாம்  காண்பதும்,  ஆற்றல் என நாம் 

காண்பதும், ஒன்றின் இரு வடி வங்கள் தான் என்பது  
விளங்கும். இந்த துகள்களின் தன்ைம மற்றும் குணங்-
கைள அறிய தான், இந்த  INO திட்டம். 

சூரி ய னி லி ருந்து உரு வாகும் எலக்ட்ேரான் -நியூட்-
ரிேனா பூமிைய வந்த ைடயும் முன், மியூவான்- நியூட்-
ரிேனா மற்றும் டாவ்- நியூட் ரிேனா என, மாறும். இந்த 
வாைக மாற்றம் குறித்தும், நியூட் ரிேனா நிைற குறித்தும் 
அள விடும்   ஆய்வு தான் இது. 

குறிப்பாக  வளி மண்ட லத் தி லி ருந்து இயல்பாக 
உரு வாகும்   மியூவான் -நியூட் ரிேனா, மைழைய   
அளக்க உணரும் கருவி தான், தமி ழ கத்தின் ேதனி   
மாவட்டத்தில் அைமக்கப்பட  உள்ளது.

வடி கட்ட ேவண் டும்
சிக் கு வதில் சிக்க லான   இந்த துகள்கைள உணர்-

வது அரிது  என்பதால், இந்த நியூட் ரிேனா துகள்-
கைள இனம் காண   சிறப்பு ஏற்பா டுகள்  ேவண்டும். 
விண்ெவ ளி யி லி ருந்து நியூட் ரிேனா மட் டு மல்ல   
அணுத் து கள்கள்,  அடிப்பைட துகள்கள், காஸ்மிக் 
கதிர்கள் என, பல துகள்கள் நம்   மீது எல்லா  கணமும் 
விழுந்த வண்ணம் உள்ளது. நியூட் ரிேனா குறித்து 
ஆராய, ஏைனய   துகள்கைள  வடி கட்டி தடுக்க 
ேவண்டும். 

காஸ்மிக் கதிர்கைள   வடி கட்ட,  அடர்ந்த பாைறகள் 
சிறந்தைவ.    விண்ெவ ளி யி லி ருந்து வரும் அணுத் து-
கள்கள்,  அடிப்பைட துகள்கள், காஸ்மிக்   கதிர்கள் 
முத லி யைவ   பாைற களில் பட்டு நின் று விடும்.

கூடு த லாக உரு வாக்கா து
நியூட் ரிேனா மட்டும் தான் கண்ணா டிைய  ஊடு ருவி  

ெசல்லும் ஒளியின் ேபாட்டான்    துகள் ேபால, பாைற-
கைள ஊடு ருவி ெசல்ல முடியும்.  ஆக அடர்த் தி யான 
பாைறகள் ெகாண்ட   மைலயின் கீழ் அல்லது பூமிக்கு 
உள்ேள  சுரங்கத் தினுள் தான், நியூட் ரிேனா உணர்வு   
கரு விைய ைவக்க முடியும்.

மைழைய அள விட, மைழ மானி   ைவக் கிேறாம். 
அந்த குடு ைவயில் விழும்  மைழைய அளைவ ெசய்-
வதால், அந்த இடத்தில்   கூடுதல் மைழ ெபாழி யாது; 
மைழ ெபாழிவும்  குைற யாது. 

அது ேபால இந்தக் கருவி,   பிர பஞ்சத்தின் எல்லா  
பகு தி களில் இருந்தும் இயல்பாக வரும் நியூட் ரி ேனாக்-
கைள   விட கூடு த லாக  உரு வாக்காது. அல்லது இயல்-
புக்கு விேரா த மாக அதிக   நியூட் ரி ேனாக்கைள உறிஞ்சி  
எடுக்கவும் ெசய்யாது. வளி மண்ட லத் தி லி ருந்து     இயல்-
பாக வரும்  நியூட் ரி ேனாக்கைள இனம் கண்டு, அதன் 
தன்ைம மற்றும் குணங்கைள   ஆராயும்  அடிப்பைட 
அறி வியல் திட்டம் தான் இந்த திட்டம். 

நம் நாட்டில் உள்ள, 21 பல்க ைலக்க ழ கங்கள், 
ஆய்வு நிறு வ னங்கள் இைணந்த உயர்கல்வி ெதாடர் பு-
ைடய   அடிப்பைட அறி வியல் ஆய்வு திட்டம் இது.

நியூட் ரிேனா ேநாக் குக் கூடம்
– நாைள பார்ப்ேபாம் 

ஆ.ப.ெஜ.அப் துல்கலாம்
11வது இந் திய குடி ய ரசுத் தைலவர்  [apj@abdulkalam.com] 

ெவ. ெபான்ராஜ்
டாக்டர் ஆ.ப.ெஜ.அப் துல்க லாமின் அறி வியல் ஆேலா சகர் 

[vponraj@gmail.com]

நம் உடல் வழிேய பாயும் நியூட் ரி ேனாக்கள்! 

@dinama
larweb

இன்று முதல், இரு சக்கர வாகனம் ஓட் டு  
ேவாரும், அதன் பின்னால் அமர்ந்து 
ெசல்ே வாரும் கட்டாயம் ெஹல்ெமட் 
அணிய ேவண்டும். நம், ‘ெநட் டி சன்’-
கேளா, வழக்கம்ேபால், இந்த விஷ யத் துக்கு 
தங்க ளுக்ேக உரிய பாணியில் கருத் து கைள 
பதிவு ெசய் துள்ளனர்.

சிந்த ைன வாதி  @PARITHITAMIL ேதனீ  @stephensteven33

கார்க் கி பவா  @iamkarki

Sri Sri ravichan® 2@ nrc

HITலர்  @kalakkalchandru

Dr.எட்டு 8@ tttuu

காவியத் தைலவன்  @dhuriyan

பிரகாஷ்  @PrakashMahadev

ஓேக கண்மணி :p  @pattikaduu

படித் துைற @iampadithurai

ெஹல்ெமட் அணிய ெசால்வ ைத-
விட, ைபக்கில், 10 கி.மீ.,-க்கு ேமல 
ேபாக மு டி யா த படி ெசய்யலாம்; 
ைசக்கிள் மாதிரி.

எங்கள் வாழ்வில் ஒளி ேயற்றிய ஜட்ஜ் 
அய்யா வாழ்க!  – ெஹல்ெமட் 
விற்ேபார் சங்கம்.

எங்க உசுரு ேமல அக்க ைற-
ெயல்லாம் இருக்கட்டும்... 
மாந கர ேபருந்து டிைர வ ருக்கு ஏன்,
‘சீட் ெபல்ட்’ இல்ைல?

இனி, ‘லிப்ட்’ ேகக்க ற வங்கைள 
ஈசியா, ‘ேநா’ ெசால் லி டலாம்.

‘தண் ணி’ய ேபாட்டு வண்டி
ஓட் டுற வ னுக்கு சும்மாேவ தைல
நிக்காது; இனி, ‘ெவயிட்’ ேவறயா?

ெஹல்ெமட் ேபாட்டு வண்டி ஓட்டும் 
ஆண்கைள, ெபண்க ளுக்கு பிடிக்-
குமாம்; பாது காப்பு உணர்வு மிக்-
கவன், நம்ைமயும் பாது காப்பான் 
என்று!

ெஹல்ெமட் ேபாடா தவன் ேமல 
ேகஸ் ேபாடச் ெசால்ற யாருக்-
கா வது, சரியா ேராடு ேபாடாத 
கவர்ெமன்ட்டு ேமல ேகஸ் ேபாட 
ைதரியம் இருக்கா?

இன் னிக்கு ேபாக் கு வ ரத்து
காவ லர்கைள, காைல 6:00 மணிக்ேக 
ெதரு, ேராட்டு முைனகளில் பார்க்-
கலாம்.

உயிைர காப்பாற்ற ெஹல்ெமட் 
ேபாடா விட்டாலும், கட னா ளி-
யிடம் இருந்து தப் பிக்க சில ேபர் 
ெஹல்ெமட் பயன்ப டுத் து கின்றனர்.

தைலக்க வசம் உயிர்க்க வசம்
என்பைதவிட, நம் சட்ைடப் ைபயி-
லிருக்கும் காந்தி ேநாட்ைடக் 
காக்கும் கவசம் என்பேத உண்ைம.

@dinama
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கார்த்திக்

ஆதி தி ரா வி டர்  பணி யி டங்கைள நிரப் புங்க! 
ெசன்ைன, ஜூைல 1–

 ‘தனியார் மற்றும் அரசு 
உத வி ெபறும் கல் லுா ரி-
களில் காலி யாக உள்ள, 
ஆதி தி ரா விடர் மற்றும் 
பழங் கு டி யி ன ருக்கான 
ஆசி ரியர் பணி இடங்-
கைள நிரப்ப, அைனத்து 
முயற் சி க ைளயும் அரசு 
எடுக்க ேவண்டும்’ என, 
ெசன்ைன உயர் நீதி-
மன்றம் உத்த ர விட்டு 
உள்ளது.

ேவலுாைரச் ேசர்ந்த, 
ஓய் வு ெபற்ற ேபரா சி ரியர் 
இளங்ே காவன், தாக்கல் 
ெசய்த மனு:

தமி ழ கத்தில், அரசு உத வி 
 ெபறும் கல் லுா ரிகள், 160 
உள்ளன.  இவற்றில், 
சிறு பான்ைம அல்லாத 
கல் லுா ரி களில், ஆதி தி ரா-
விடர் மற்றும் பழங் கு டி-
யின சமூ கத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஆசி ரி யர்கள், 1,186 
ேபரும், ஊழி யர்கள், 
684 ேபரும் இருக்க 
ேவண்டும். 

ஆனால், 557 ஆசி-
ரி யர்கள் மற்றும் 616 
ஊழி யர்கள் மட் டுேம 
உள்ளனர். மீதி யி டங்கள் 

காலி யாக உள்ளன. 
விதி மு ைற களின் படி, 

இந்த காலி யி டங்க ளுக்கு 
ஆசி ரி யர்கள் மற்றும் 
ஊழி யர்கைள நிய மிக்க 
உத்த ர விட ேவண்டும். 

இவ்வாறு, மனுவில் 
கூறப்பட் டுள்ளது.

இ ம் ம  னு ை வ , 
தைலைம நீதி பதி எஸ்.
ேக.கவுல், நீதி பதி சிவ-
ஞானம் அடங் கிய, 
‘முதல் ெபஞ்ச்’ விசா-
ரித்தது. மனு தாரர் 
சார்பில், வழக்க றிஞர் 
அஜய்ேகாஷ், உயர் கல்-
வித் துைற சார்பில், அரசு 
வழக்க றிஞர் கார்த் தி-
ேகயன் ஆஜ ரா கினர்.

பின், நீதி ப திகள் 

பிறப்பித்த உத்த ரவு: 
பணிகள் ெதாடர்பான 

பிரச்ைன களில், ெபாது நல 
வழக் குகள் வராது.  இருந்-
தாலும், அரசு தரப்பில் பதில் 
மனு தாக்கல் ெசய்யப்-
பட்டுள்ளது. 

ஆசி ரியர்  பணி யி டங்-
களில், ஆதி தி ரா விடர் 
மற்றும் பழங் கு டி யினர் 
மட் டு மல்லாமல், இதர 
பிரி வு கைளச் ேசர்ந்த வர்க-
ைளயும் நிரப்ப வில்ைல 
என்ற பிரச்ைன உள்ளது.

எனேவ, கல்வி வளர்ச்-
சிக்காக, ஆதி தி ரா விடர் 
மற்றும் பழங் கு டி யினர் 
பிரி வுக்கான தற்ே பா ைதய 
காலி இடங்கள் மற்றும் 
பின்ன ைடவு காலி 
இடங்கள், மற்ற பிரி வி ன-
ருக்கான இடங்க ைளயும் 
நிரப்ப, அரசு தரப்பு 
அைனத்து முயற் சி கைள 
எடுக்க ேவண்டும். தற்-
ேபா ைதய கல்வி ஆண் டி-
ேலேய, இந்த முயற்சி 
நடக்க ேவண்டும்.

 இவ்வாறு, நீதி ப திகள் 
உத்த ர விட்டனர்.

அர சுக்கு ஐேகார்ட் உத்த ரவு

நடிகர் சங்க பிரச்ைனயில் 
ஆதீனம் துாத ராக குட்டி பத் மினி

– நமது நிருபர் –
நடி கர்கள் சரத் குமார் மற்றும் விஷால் அணி க ளுக்கு 

இைடேய, சம ரசம் ஏற்ப டுத்த, மதுைர ஆதீ னத்தின் துாத-
ராக, ‘டிவி’ நடி ைகயும், தயா ரிப்பா ள ரு மான குட் டி  பத் மினி 
ெசயல்பட்டு வரு வ தாக தகவல் ெவளி யாகி உள்ளது. 

நடிகர் சங்க கட்டடம் ெதாடர்பாக எழுந்த 
பிரச்ைனயால், சரத் குமார் மற்றும் விஷால் 
தைல ைமயில், நடி கர்கள் இரு அணி யாக 
ெசயல்பட்டு வரு கின்றனர். அத் துடன், 
விஷால் அணி யினர் ெதாடர்ந்த வழக்கில், 
நடிகர் சங்க ேதர்தைல ஜூைல, 15ம் ேததி 
நடத்த, உயர் நீதி மன்றம் தைட விதித் துள்ளது. 

ஆனாலும், சரத் குமார் அணி யி னரும், 
விஷால் அணி யி னரும், நடிகர், நடி ைகயர் மற்றும் நாடக நடி-
கர்கைள தனித்த னி யாக சந் தித்து ஆத ரவு திரட்டி வரு கின்-
றனர். இந் நி ைலயில், இரு அணி க ைளயும் ஒேர குைடயின் 
கீழ் ெகாண்டு வரவும், நடிகர் சங்க கட்டட விவ காரம் 
ெதாடர்பாக சம ரச ேபச்சு நடத்தி, இரு தரப் பி ன ருக்கும் 
ெபாது வான தீர்வு காணவும், மதுைர ஆதீனம் விரும் பு கிறார். 

எனேவ, தன் தைல ைமயில், இரு தரப் பி ன ைரயும் 
அைழத்து பஞ்சா யத்து நடத்த திட்ட மிட் டுள்ளார். இதற்காக, 
தன் துாத ராக, நடிைக குட் டி  பத் மி னிைய நிய மித்து, அவர் 
மூல மாக, சரத் குமார் மற்றும் விஷால் தரப் பி ன ரிடம், ரக சி ய-
மாக ேபசி வரு வ தாக ெதரி கி றது. 

இந்த ரக சிய ேபச்சில் ஓர் உடன்பாடு ஏற்பட்டதும், ெசன்-
ைனக்கு வர வுள்ள மதுைர ஆதீனம், இரு தரப் பி ன ைரயும் 
ெபாது வான இடத் திற்கு வர வ ைழத்து, நடிகர் 
சங்க பிரச்ைன க ளுக்கு தீர்வு காண்பார் என, ேகாலிவுட் 
வட்டா ரங்கள் ெதரி விக் கின்றன.

ெதாைல ேபசி இைணப்பு முைற ேக டு வழக்கு
‘மாஜி’ மத் திய அைமச்ச ருக்கு முன் ஜாமின்
ெசன்ைன, ஜூைல 1–
ெதாைல ேபசி 

இைணப்பு முைற ேகடு 
வழக்கில், முன்னாள் 
மத் திய அைமச்சர் தயா-
நி திக்கு, ெசன்ைன உயர் 
நீதி மன்றம், இைடக்கால 
முன் ஜாமின் வழங்கி 
உள்ளது.

மத் திய ெதாைல 
ெதாடர்பு அைமச்ச-
ராக, தயா நிதி பதவி 
வகித்தார்.  அப்ே பாது, 
ெசன்ைனயில் உள்ள, 
அவ ரது வீட்டில், 323 
ெதாைல ேபசி இைணப்-
புகள் ெகாடுக்கப்பட்ட-
தா கவும், இதனால், 1.20 
ேகாடி ரூபாய், பி.எஸ்.
என்.எல்., நிறு வ னத்-
துக்கு இழப்பு ஏற்ப டுத்-
தி ய தா கவும், சி.பி.ஐ., 
வழக்கு பதிவு ெசய்தது.

  இந்த வழக்கில், 
மூன்று ேபர் ைகது ெசய்-
யப்பட்டனர்.  ஜூைல, 
1ம் ேததி (இன்று) 
ஆஜ ரா கும்படி, தயா நி-

திக்கு, சி.பி.ஐ., சம்மன் 
அனுப்பி யது.

இைத ய டுத்து, 
ெசன்ைன, உயர் நீதி-
மன்றத்தில் முன்ஜாமின் 
ேகாரி, தயா நிதி தாக்கல் 
ெசய்த மனு:

என் மீதான குற்-
றச்சாட் டு க ளுக்கு, 
எந்த அடிப்ப ைடயும் 
இல்ைல.  2004 -– 07ல் 
நடந்த தாக கூறும் சம்-
பவம் குறித்து, 2011ல் 
ஆரம்ப கட்ட விசா ரைண 
நடந்தது.  

இரண்டு ஆண் டுகள் 
கழித்து, முதல் தகவல் 
அறிக்ைக பதிவு ெசய்யப்-
பட்டது.  

கடந்த ஆண்டு, 
ஜன வரி மற்றும் அக்-
ேடா பரில், விசா ர ைணக்கு 
அைழக்கப்பட்ேடன்;  
விசா ர ைணக்கு ஒத் து-
ைழப்பு அளித்ேதன். இது, 
ஒரு சிவில் வழக்கு.

வழக்கு ெதாடர்பாக, 
60 சாட் சிகள் விசா ரிக்-

கப்பட்டனர். 200க்கும் 
ேமல், ஆவ ணங்கள் 
ேசக ரிக்கப்பட்டன. 
இது வைர, குற்றப்பத் தி-
ரிைக தாக்கல் ெசய்யப்-
ப ட வில்ைல.  ேதைவப்-
படும் ேபாது, எனக்கு 
எதி ராக, இவ்வ ழக்ைக 
ஆயு த மாக பயன்ப டுத் து-
கின்றனர்.

என்ைன ைகது 
ெசய்யும் ேநாக்கில், 
‘சம்மன்’ அனுப்பப்பட்-
டுள்ளது. முன் ஜாமின் 
வழங்க ேவண்டும்.

இவ்வாறு மனுவில் 
கூறப்பட் டுள்ளது.

மனுைவ விசா ரித்த, 
நீதி பதி சுப்ைபயா, ஆறு 
வாரங்க ளுக்கு இைடக்-
கால முன் ஜாமின் 
வழங்கி உத்த ர விட்டார். 
‘விசா ர ைணக்கு ஒத்-
து ைழக்க வில்ைல 
என்றால், நீதி மன்-
றத்ைத, சி.பி.ஐ., அணு-
கலாம்’ எனவும் நீதி பதி 
கூறியுள்ளார்.

குட் டி  பத் மினி


