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அ�க� - 1. ./சட�கி! ேபா$� ேவைள 

16.05.2009. சனி�கிழைம. மாைல 5 மணி. 
��ளிவா��கா� ப�தி. 

தமிழ ழ வி�தைல� �லிக� அைம�பி� 

ெப�#ெதாைகயான ேபாராளிக� அவசர 

அவசரமாக தம% இரா'வ உைட 

கைள#%, சாதாரண ெபா% ம�க� உைட�� 

மாறி� ெகா�+�#தன,. 

மா-.ைடயி�லாத ேபாராளிக� ெபா% 

ம�களிட/ இரவலாக உைடைய� ேக0� 

வா1கி, தம% இரா'வ2 சீ�ைடைய� 

கைள#% வ  சிவி0� ெபா% ம�களாக 

த/ைம மா-றி� ெகா�+�#தன,. 

சயைன0 ��பிகைள4/ 5ர 

வ  சிெயறி#தன,. த/ வசமி�#த 

ஆ4த1கைள4/ �ழி ேதா�+� �ைத7தன,. சில, அவ-ைற ஆ1கா1கி�#த சி. �த,க8��� மைற7% 

வ  சின,. 

இ9வா. ெபா% ம�களாக7 த/ைம மா-றி� ெகா�ட ேபாராளிக�, இரா'வ கட��பா0�� ப�தியிைன 

ேநா�கி அணியணியாக நக,#% ெகா�+�#த ம�க� ;0ட7தின�ட� இைண#% ெகா�கி�றன,. 

ெப�#ெதாைகயான �லிக8/ தம% உயிைர� பா%கா7%� ெகா�ள, ��ளி வா��கா� ப�தியிைன வி0� 

ம�கேளா� ம�களாக ெவளிேயறி� ெகா�கி�றன, 

'நா� இ.திவைர நி�. ேபாரா�வதாக �+ெவ�7%�ேள�. �-.ைகைய உைட7% ெவளிேயற �ய-சி 
ெச�ேவ�. ந 1க8/ �-.ைகைய உைட7% ெவளிேயற �ய<1க�. இ�ைலேய� உ1க� உ1க� 

�+=கைள ந 1கேள எ�7%� ெகா�81க�' என வி�தைல��லிகளி� ��கிய தளபதிக8��7 தைலவ, 

பிரபாகர� 16.05.2009 அ�. அறி=.7%கிறா,. 

இ7 தகவ� ேபாராளிக8�� ம7தியி� பர=கிற%. இத� பி�ன, ேபாராளிகளி� ஒ� தர�பின, எ�7த 

�+=க�, அவ,கைள இரா'வ7தின@ட/ ம�கேளா� ம�களாக ெகா�� ேபா�2 ேச,7தன. 

இ% நைடெப-.� ெகா�+��ைகயி� ேம</ ெப�/ ெதாைக� ேபாராளிக� கள�ைனயி� ெதாட,#%/ 

ேபாரா+� ெகா�+�#தன,. �-.ைகைய உைட7%7 த��வத-�@ய வழிவைககைள4/ ஆரா�#% 

ெகா�+�#தன,. 

�-.ைக மிக இ.�கமாக இ�#த%. மிக� ெப�#ெதாைகயான இரா'வ7தின, பல அ��� வைளய1களாக 

��ளிவா��கா� ப�தியிைன2 �-றிவைள7தி�#தன,. 

சீனாவிலி�#% �திதா� இற�க�ப0+�#த 500 இரா'வ டா1கிக� இ� ப�திைய2 �-றி 
நி.7த�ப0+�#தன. �-.ைகைய உைட�பதானா� பல அ��� வைளய1கைள உைட7தாக ேவ��/. 

இ% சா7தியமான விடயமாக இ��கவி�ைல. அ9வா. உைட7% ெவளிேயறினா�;ட, ஏேதா ஒ� 

வைகயி� இரா'வ� �ைக��� Bைழ4/ Cழேல ெப@%/ நிலவிய%. 

தம% ைகளிலி�#த ஆ4த1கைள விட – தா/ அைம7தி�#த பா%கா�பர�கைள விட - ஒ�பீ0டளவி� 

ெப�/ பா%கா��� கவசமாக விள1கி� ெகா�+�#த ம�க� ெவளிேயறி� ெகா�+��க – உயி, த��வ% 

எE/ ெத@ைவ7 தவி,7% கள�ைனயி� அவ,க� நி�. ெகா�+�#தன,. 

இ�E/ ஒ� நாளாவ% த/�ட� நி-�மா. ெவளிேயறி� ெகா�+�#த ெபா% ம�களிட/ இ� ேபாராளிக� 

ேகா@�ைக வி��கி�றன,. தம% உயி, கா��/ அவசர7தி� ஒ+� ெகா�+�#த ம�க� அவ,க� 

ேகா@�ைக�� ெப@%/ ெசவிசா��கவி�ைல. 

இ�#%/ �ழ#ைதக� உ0பட ேபாராளி� ��/ப1கைள2 ேச,#தவ,க� பல, ெவளிேயற மனமி�றி7 

தவி7% நி-கி�றன,. 

சன ச�7திர ந , ெவறிேய-ற�ப0�விட, ேபாராளி மீ�க� ந @�றி7 தவி7% நி�றன. 

சிறில1கா�பைடகளி� எறிகைணக� ெதாட,2சியாக வ  G#% எ@மைல� �ழ/பாக அன� க�கி� 

ெகா�+�#தன. 

10.05.2009. ஒ2 ஞாயி)4�கிழைம. மதிய ேநர�. 

வி�தைல��லிகளி� அைன7%லக7 ெதாட,பக� ெபா.�பாள, கHேரா அவ,க�, ��ளி வா��கா� 

ப�தியிலி�#% �ல/ ெபய, தமிG ெசய-பா0டாள,களி� ��கியமான சில�ட� அவசரமாக 

உைரயா�கி�றா,. 

ெச�மதி Iல/ ெபற�ப0ட internet இைண�பி� ஊடாக skype ெதாட,பியிKடாக ��ளிவா��கா<ட� 

ேம-�லக/ இைண�க�ப0+�#த%. 

 

�தின1க�

பீ@ைஸ ெவளி4ற= 

அைம2சரா�கியத-கான ராஜத#திர 

இல��
பல வ��பைறக� மர1க8��� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ@ழ#ேதா/! ஒ-ைற� 

பைன7 ேதா�பிழ#ேதா/!!

Private: ெசா�ல�படாத எ1க� 

கைதக�
தைலவ, பிரபாகர� வ  ர2சா= 

�றி7% ெதாட�/ ச,2ைச: 

காரண1க� எைவ? க0�ைர7 

ெதாட, - 17

��ளிவா��கா� - I2சட1கிய 

இ.தி� கண1க�!

��ளிவா��கா� ப�ெகாைலயி� 

த7%வ� பி�னணி
கிழ�கி� கிட#த ப2ைச2 C@ய�!

ேதசிய7 தைலவ��� விள�� 

ைவ�க7 %+��/ மா,� 

அ�ரனிக�

ெச�திக�

Microsoft OLE DB Provider for ODBC 

Drivers

error '80040e37' 

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]

[SQL Server]Invalid object name 
'tblContents'. 

/right-col-secindex.asp, line 132 
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'ப2ைச' என விழி�க�ப�/ skype இ� ஊடாக 'அ�பா' என இவ,களா� வாPைசயாக அைழ�க�ப�/ கHேரா 

உைரயா+� ெகா�+�#தா,. 

'ந 1க� 10 இல0ச/ ேப�/ வ  தியி� இற1கினா� 47தநி.7த/ வ�/' என கHேரா தன% உைரயாடலி� 

வலி4.7%கிறா,.  

ஜனவ@ 2/ திகதி, கிளிெநா2சி சிறில1கா பைடயின@ட/ வ  G2சி அைட4/வைர, வி�தைல��லிக� 

இய�க7தி� இரா'வ விQக7திE� சிறில1கா� பைடயின, ந�� சி���ப0� வ�கி�றன, எ�ற 

க�7%7தா� �ல/ ெபய, தமிG ம�களிட/ ேமேலா1கியி�#த%. 

இதனா�, அ%வைர ஒ� சில அைடயாள எதி,��� ேபாரா0ட1க8/ கவனயீ,��� ேபாரா0ட1க8/ 

நைடெப-றனேவய�றி உயி,�பான, எR2சிகரமான ேபாரா0ட1க� �ல7தி� ெப@யளவி� 

நைடெபறவி�ைல. கHேராவி� ெபா.�பிலி�#த ெவளிநா0�� கிைள� க0டைம���க8/ இ7தைகய 

ேபாரா0ட1கைள� ெப@யளவி� ஒR1� ெச�ய=மி�ைல. ஊ��வி�க=மி�ைல. 

கள7தி� சிறில1கா இரா'வ7ைத ெவ-றி ெகா�ள ேவ��/ எ�ற %+�ேபா� ெவளிநா0�� கிைள� 

பணியாள,க� ஓ+ேயா+ நிதி ேசக@7%� ெகா�+�#தன,. 

கிளிெநா2சியி� வ  G2சியி� பி� நிைலைமயி� மா-ற/ ஏ-பட7 ெதாட1கிய%. 47தநி.7த/ ஒ�. 

இ�லாம� இய�க7ைத4/ ம�கைள4/ பா%கா�க �+யா% எ�பதைன வி�தைல��லிக� இய�க/ 

உணர7 ெதாட1கிய%. ம�க� நல� க�தி நிப#தைனய-ற 47தநி.7த7தி-� தயாராக இ��பதான 

நிைல�பா0ைட எ�7த%. 

இதனா� ம�க� நல� க�திய 47த நி.7த/ ேகா@, ேபாரா0ட1கைள �லிக� இய�க7தி� ெவளிநா0�� 

கிைள� க0டைம��க� ��ென��க7 ெதாட1கின. 

இத-கிைடயி�, ஜனவ@ 2009 இ� பலHத ன7தி� காஸா� ப�தி மீ% இHேர� இ� வார7 தா��த�கைள 

நடா7%கிற%. அத-ெகதிராக உலகி� பல பாக1களி</ இHேரைல� க�+7%� ெப�/ ம�க� 

ேபாரா0ட1க� இட/ ெப.கி�றன. பி�ன, அ1� 47த நி.7த�/ வ�கிற%. 

இவ-ைற வ�னி� ப�தியிலி�#% ெச�மதி7 ெதாைல�கா0சி Iல/ கHேரா பா,ைவயி�கிறா,. 

காஸா�ப�தியி� 47தநி.7த/ வ#தத-� ம�க� ேபாரா0ட/ ��கிய காரண/ எ�ற �+=��� 

ேபாகிறா,. இதனா� ெவளிநா�களி� ம�க� ேபாரா0ட1கைள7 த விர�ப�7தினா�, இ1�/ 47த 

நி.7த7திைன� ெகா�� வர�+4/ என7 தி0டமி�கிறா,. 

�ல/ ெபய, நா�களி� ம�க� ேபாரா0ட1கைள7 த விரமா��மா., த�னா� ெவளிநா0�� கிைளக8��� 

ெபா.�பாள,களாக நியமி�க�ப0ட, தன% பி@=� ேபாராளிக8�� க0டைளயி�கிறா,. 

ெவளிநா0�� கிைள� க0டைம��� பணியாள,க8�� தா� வி�7த ெச�தியி</ ம�க� ேபாரா0ட7தா� 

காஸா� ப�தியி� 47த நி.7த/ வ#தைத4/ �0+� கா0�கிறா,. 

'ஏதாவ% ெச�% �ல/ெபய, நா�கைள Hத/பி�க2 ெச�41க�' என, தன% பி@=� ேபாராளிக8��7 

ெதாட,2சியாக கHேரா வலி4.7%கிறா,.  

சிறில1கா� பைடயின@� தா��த�களா� ெகா�ல�ப�/, காய�ப�7த�ப�/, இட/ ெபய,�க�ப�/ ம�க� 

ெதாைக நா8�� நா� அதிக@�க7 ெதாட1கிய%. ம�க� ெகா7%� ெகா7தாக ெகா�ல�ப�/ நிகG=க� 

அதிக@7தன. 

ெச�மதி7 தகவ� ெதாட,� வசதிக� இய�க7திட/ இ�#தைமயா�, ச/பவ1க� நிழ- பட1களாக=/ 

காெணாளிகளாக=/ இைணய7தள1க� ஊடாக ம�கைள வ#தைடய7 ெதாட1கின. 

இ� பி�னணியி�; �ல/ெபய, நா�களி� ம�க� ேபாரா0ட1க� எR2சியைடய7 ெதாட1�கி�றன. இ� 

ேபாரா0ட1க� ப-றி இ7 ெதாட@� பி�ன, நா/ ேநா��ேவா/. 

எR2சியைட#% வ�/ ம�க� ேபாரா0ட7ைத �0+�கா0+, 47த நி.7த/ வ�ெமன பிரபாகரE�� 

ந/பி�ைக ெகா��க �ய�கிறா, கHேரா. பிரபாகர� இைத ந/�வதாக இ�ைல. 'எத-காக அவ,க� 47த 

நி.7த7தி-� இ�ேபா% வரேவ��/' என� ேக0� தன% ந/பி�ைகயீன7ைத ெவளி�ப�7%கிறா,. 

47தநி.7த7ைத விட பா@ய இரா'வ ெவ-றி Iல/ இரா'வ7ைத பி�னைட=��0ப�7தி 
நிைலைமகைள2 சாதகமா��வேத பிரபாகரனி� வி��பமாக இ�#த%. இ�#த ேபா%/ கள யதா,7த/ 

பாதகமாக அைம#% வ#தைமயா� 47தநி.7த� ேகா@�ைக4/ அவசியமாக இ�#த%. 

ேம</, கHேரா 1991 ஆ/ ஆ�� இட/ ெப-ற ஆைனயிற=2 சம@� காய�-., இ������ கீேழ இய�க/ 

இழ#தி�#த ஒ� I7த ேபாராளி. இதனா� அவ, ேம� பிரபாகரE�� ஒ� வைக அEதாப/ இ�#த%. 

இதனா� கHேராைவ மன#தளர2 ெச�ய பிரபாகர� வி�/பவி�ைல. 'எத-�/ ந 1க� �ய�. பா�1க�' 

எ�. கHேராவி� �ய-சி��� ப2ைச� ெகா+4/ கா0�கிறா,. 

ம�க� ெப�#ெதாைகயாக� ெகா�ல�ப�வதைன ��னி.7தி, ம�க� ேபாரா0ட1கைள7 

த விர�ப�7தினா� 47த நி.7த/ வ�/ என கHேரா ந/பினா,. ேவ. வழிக� எ%=/ ெத�படாைம4/ 

அவர% ந/பி�ைக�� ஒ� காரணமாக இ�#த%. 

இதனா� தா� 10.05.2009 அ�ைறய உைரயாடலி</ 'ந 1க� 10 இல0ச/ ேப�/ வ  தியி� இற1கினா� 

47தநி.7த/ வ�/' என கHேரா �றி�பி�கிறா,. 

47த நி.7த7தி-கான மா-.வழிக� ஏதாவ% உ�டா என ெசய-பா0டாள, ஒ�வ, தய1கி7 தய1கி� 

ேக0கிறா,. 

'இ1கி�#% இ�ப+7 தா� எ/மா� ேயாசி�க �+கிற%' எ�கிறா, கHேரா. �திய ேயாசைனக� எ%=/ 

கல#% ேபச�படவி�ைல. skype ;0ட�/ �+வைடகிற%. 

ம�க� ேபாரா0ட/ ேம</ த விரமைடகிற%. ஆனா�, 47தநி.7த/ ம0�/ வ#தபாடா� இ�ைல. 

 

15.05.2009. ெவ�ளி�கிழைம மாைல ேநர�. 

��ளிவா��கா� ப�தியி� கள�ைன��7 தைலைம தா1கி நி�ற தளபதி Cைச மேலசியாவி� இ�#த 

வி�தைல� �லிகளி� அைன7%லக உற=க� ெபா.�பாள, ேகபி4ட� அவசர அவசரமாக7 ெதாட,� 

ெகா�கிறா,. 

(அ�7த சனி�கிழைம (30.01.2010) ெதாட�/.) 
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உ�க� க2-��கைள பதி7 ெச�க:
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க�7% (max. 2000 characters)

  

பட7தி� உ�ள எR7%�கைள பதி= ெச�க:
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