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கா�தி ேதச�தி� ம�ப�க� 3  

03 

ெகா�சி� ச	தி�� �	� ஒ� சில நா�க���� 
�ளி��ள�, ெச���ள�, ��க� ப�தியி  
அதாவ� �ெளா� கா�க� இ�	த ப�திக� இ	திய 
பைடயி� &'ைக�� உ�ளாகின. அ�ப�திகைள 
இைண��� பிரதான ப�திகளி  இ	திய இரா,வ- 
தைட அர.க� உ�வா�க�ப�டன.  

இல�ைகயி  இ	த� ச�பவ�க� நட	� 
ெகா.����� ேபா� தமி1 நா��� கைரேயார 
நகரமான ம.டப-��� அ�ேக உ�ள த2வி  ைவ-� 
ேறா �ெளா�4�� ஆ6த� வழ�கிய�.  

ஏ.ேக 47 ரக இ	திய- தயா9��- தானிய�கி- 
��பா�கிக� 240, எ .எ�.ஜி.ரக இய	திர- ��பா�கிக� 
24, எ�.எ�.ஜி. இய	திர- த�பா�கிக� 04, 30 கலிப< ரக 
��பா�கிக� 06, 50 கலிப< ரக ��பா�கிக� 04, ஐ>P�7 
எ�கிற சி'ரக �'கிய ?ர ஏ@கைண 28, ேமா�டா<க� 
04 உ�பட ெப�	ெதாைகயான ரைவக�, �.4க�, 

ெச க�, ைக��.4க�, வா�கிேரா�கிக� திைசயறி 
க�விக� எ�பன@� சி�க�A9லி�	� 
வரவைழ�க�ப�ட அதிேவக விைச�பட�க� 03 
எ�பன@� ேறாவா  �ெளா��&� வழ�க�ப�ட�.  

ேறாவி� ஆேலாசைனயி� ெபய9  இ	த 
ஆ6த�களி� அைரவாசிைய அ	த- த2வி  பா�கா�பாக 
�ைத-� ைவ-�வி�4 மி�திைய �ெளா� இல�ைக�� 
எ4-�� ெச�ற�.  

ஆ6த� வ	த ைகேயா4 உமாமேகBவர� ெசயலி  
இற�கினா<. ெலபனா� பயி&சி ெப&ற நா�� ேப9� 
தைலைமயி  நா�� தா��த  �C�க� 
உ�வா�க�ப�டன.  

இ-தா��த  �C�க��� பயி&சி யளி�பத&காக 
வி ப-� ம&'� க&பி���ப�திகளி  அைம	தி�	த 
சி' இரா,வ கா�க��, காவ  நிைலக�� 
தா�க�ப�டன. சிறில�கா அரசா�க-�ட� ெதாட<� 
ைவ-��ெகா.4 �ெளா� நட-திய இ	த- 
தா��த கைள வி4தைல��லிக� ெசDததாகேவ 
சிறில�கா அர> நிைன-�� ெகா.ட�.  

(�ெளா� �C ஒ� �ற-தி  இ	தியாைவ 
எதி<பா<�பதாக கா��� ெகா.ட�. ஆனா  
இ	தியா@ட� இரகசிய- ெதாட<� ைவ-�� ெகா.4 
சிறில�கா அரைச எதி<-�� ேபாரா4வதாக ெசா லி� 
ெகா.ட�. ஆனா  லலி- அ-�ல- தலி6ட� அ� 
இரகசிய- ெதாட<� ைவ-�� ெகா.ட�. ேஜ.வி.பி�� 

Solar Energy Charity 
Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us! 

 ெபா� ேசைவ விள�பர� த�வ� Google 

Qui êtes-vous ? 

சிவா 
சி�ன�ெபா�  

Afficher mon 

profil complet 

Visitors by Country. 

 
map tracker  

Counter 

 
hits counter free counter 

  

cheap celebrex  

live traffic counter  

வி��தின�க
. 

Recent Visitors

   New Malden , Surrey 

came 

from "sivasinnapodi1955.blog..." 

on %u0B8E%u0BA9%u0BA4%

u0BC1 %u0... 

24COUNTER.COM

   

Page 1 of 6என� பதி@க� -வரலா'� வா1�ைக6�: கா	தி ேதச-தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/3.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

எதிராக� ேபாராட விஜய�மாரண��காவி� ம�க� 
க�சி உ'�பின<க��� ெச���ள-தி  இரா,வ 
பயி&சி ெகா4-த�. அேதேநர� ேஜ.வி.பி��� 
Eவெரலியாவி  ைவ-� இரா,வ� பயி&சி ெகா4-த�. 

இைவ வாசக<களி� �ழ�ப-ைத- தவி<�க இ�ேக 
�றி�பிட�ப4கி�ற�).  

சிறில�கா இரா,வ-தி� மீதான தா��த  நட-திய 
நா�� �C�களி  மிக- திற�பட ெசய&ப�ட 3 
�C�க� மாைலத2@ இரா,வ நடவ��ைக�� ெத9@ 
ெசDய�ப�டன. தலி  இ	த��C தைலவ<களிடேமா 
அ ல� அ	த��C�களி� இைண- தைலவ<களிடேமா 
இ	த விடய� ெசா ல�படவி ைல. �கியமான 
தா��த  ஒ�ைற நடா-த பயி&சி எ4�ப� எ�ேற 
ெசா ல�ப�ட�. ேறாவினா  ஆ6த� வழ�க�ப�ட 
இடமான ம.டப-தி&� அ�கி  உ�ள த2ேவ 
பயி&சி��9ய தளமாக ேத<	ெத4�க�ப�ட�.. 3 

�C�க� அ	த-தள-தி  பா�கா�பாக 
நிைலெகா.���க G�றாவ� �C கட வழியாக 
வ	� த2வி� பிரேதச-தி  தா��த  நடா-தி த2ைவ� 
ைக�ப&'வ� ேபா  >ழ&சிைறயி  
பயி&சியளி�க�ப�ட�. உமாமேகBவரனி� ேநர� 
ேம&பா<ைவயி  இர.4 மாபத�க� ெதாட<	� 
ெகா4�க�ப�ட இ	த� பயி&சிைய ேறா அதிகா9க�� 
அ��க� வ	� பா<ைவயி�டன<.  
அ	த-தள-தி  பயி&சி எ4-தவ<க� சிறில�கா அரசி� 
காைரநக< கட&பைட- தள-ைதேயா, அ ல� 
அைதெயா-த ேவ' தள-ைதேயா தா� தா�க� 
ேபாவதாக நிைன-�� ெகா.டா<க�. ஒ� மாத 
பயி&சியி� பி�ேப ெதாைல-ெதாட<���� ெபா'�பான 
ஒ�வ���� தா��தH�� தைலைம தா��� 
ஒ�வ���� விசய� ெசா ல�ப�ட�. அவ<க� 
இ�வ�� மாைலத2@ ெச�' நிலைமகைள 
அவதானி-� ெர�கி எ4�க ஏ&பா4 ெசDய�ப�ட�. 

க�4நாய�கா விமான நிைலய-திIடாக அவ<க� 
அ��க� மாைலத2@ ெச H� ேபா� சிறில�கா 
அதிகா9க��� ச	ேதக� வரலா� எ�ற காரண-தினா  
தி�வான	த�ர� விமான நிைலய-திலி�	� 
இ	திய�கட@�சீ��ேலேய அவ<க� ெச�'வர ஏ&பா4 
ெசD� ெகா4�க�ப�ட�.  

இ	த ஏ&பா4க� ஒ��ற� நட	�ெகா.��	� 
ேநர-தி  ஏ&கனேவ இ	திய இரா,வ-�டK�, 

ேறா@டK� ஒ���ெகா.��	த அவ<களி� 
ெச ல�பி�ைளயான ENDLF இ� தைலவ<கைள 
அைழ-� ேறா அதிகா9க� ேபசினா<க�.  

எ .9.9.6�, �ெளா�4� ஒ�' ேச<	�வி4� 
ேபாலி��கிற�. இ	தியாைவ6�, இ	திய 
இரா,வ-ைத6� எதி<-� உமாமேகBவர� வி4� 
அறி�ைகக� �லிக���� அவ<க���� இைடயி  
இரகசிய- ெதாட<� இ��பைத� கா�4கி�ற�. ஆவ<க� 
இ�வ�� ேச<	தா  உ�க��� ஆப-�. அத&� � 
உமாமேகBவரைன ெகாைல ெசD�வி�டா  அவ9� 
வி>வாசிக� தவிர மி�ச�ேபைர ந2�க� 
எ4-��ெகா�ளலா�. ந2�க� எ ேலா�� ஒ�றாக 
இ�	தவ<க� தாேன, எத&காக� பி9	தி��க ேவ.4� 
எ�' ENDLF தைலவ<க��� உபேதச� ெசDய�ப�ட�.  

ேறாவி� உபேதச-தி  மய�கிய அவ<க� அத&� 
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ஒ-��ெகா.டன<. ந2�க� இ�ேபாதிலி�	� அத&கான 
ய&சியி  இற���க�. ஆனா  நா�க� 
ெசா H�வைர கா9ய-ைத� ெசDய�Lடா� எ�' 
அவ<க��� க.��பான உ-தர@ ேபாட�ப�ட�. 

உமாமேகBவரைன ஒழி��� ய&சியி  ENDLF, 
�ெளா��  இ�	த வச	த� எ�பவைர அ,கிய�.  

நா�க� ஏ� பி9	தி��க ேவ.4�, நா�க� ஒ�' 
ேச<வத&�� �ெளா��  உ�ளவ<க� 
கBட�ப4வத&��; உமாமேகBவரேன காரண�, 

அவைர- த��வி�டா  நா�க� எ ேலா�� ஒ�றாக� 
ேச<;	� இய�கலா� எ�' வச	தK��� 
ெசா ல�ப�ட�.  

�லிக�, �ெளா��� �ளி��ள� காைம தா�கிய 
ேபா� பலயாகி�ேபான இ	த வச	த� எ�ற நப<, 
ெவளியி  உமாமேகBவரன� வி>வாசியாக� கா��� 
ெகா.டாH�, உ.ைமயி  அவ< த2விரமான :உமா 
எதி<�பாள<, �ெளா� இர.டாக உைட	� சிதறிய ேபா� 
ENDLF இH� �ெளா��H� ேசராம  தமிழக-தி  
சிதறி�ேபாD வா1	;த உமாமேகBவர� எதி<�பாள< 
பல��� �ெளா��� சா<பி  தா� தமிழக-தி  ெசDத 
வாகன�கட-த  வழிப&றி நடவ��ைகக� Gல� 
கிைட-த பண-ைத� ெகா.4 இரகசியமாக 
ஆதரவழி-� வ	தா<.  
இவ��� வய�� அKபவ� �ைற@ எ�பதா  
நிைறய ெபா'�ப&ற தன�க�� இ�	தன. இவ< ENDLF 
த�னிட� ெத9வி-த தகவைல வ@னியாவி  
த�கியி�	த தன� சகாவான ச	திர� எ�பவ���- 
ெத9வி�க க�த� ஒ�ைற எCதியி�	தா<. இ�ப��ப�ட 
விடய-ைத க�த� Gல� ெத9வி�ப� எMவள@ 
ஆப-தான� எ�ப� அவர� அறி@��- 
ெத9	தி��கவி ைல. அ�@� எCதிய அ	த� 
க�த-ைத ேகாைவ மாவ�ட� தி��A< நகர-தி  
இ�	த உமாமேகBவர� ஆதரவாள< ஒ�வ< வ 2��  
தன� உடைமகேளா4 தவ'தலாக ைவ-�வி�4� 
ேபாDவி�டா<.  
த&ெசயலாக ஒ� �-தகெமா�றி  இ�	த அ	த� 
க�த-ைத க.ெட4-�� ப�-த அ	த தி��A<கார< 
அதிலி�	த விடய-ைத� பா<-� அதி<�சியைட	� 
அைத உடன�யாக உமாமேகBவரனிட� ேச<�பி-�� 
வி�டா<.  
க�த-ைத� ப�-த உமாமேகBவரK�� தைலெகா�ள 
�யாத ஆ-திர� வ	த�. உடன�யாக 
வச	தைன�பி�-� த��விடலா� எ�' நிைன-தா<. 
ஆனா  அ�ப�� ெசDதா  இய�க-���� �ழ�ப� 
வ	�வி4�. ஆதனா  மாைலத2@ விவகார� 
ெக�4வி4� எ�' அவ���- ேதா�'கிற�.  

ஆனா  வச	த� ெசயலி  	�வத&�� அவர� 
ெவளி- ெதாட<�கைள க�4�ப4-தி அவைர 
ட��வத&� ெவளிேவைலகளி  ஈ4ப���	த 
அவைர உடன�யாக �ளி��ள� கா�� 
ேபா��ப� பணி-தா< உமாமேகBவர�.  

 

அ4-த நடவ��ைகயாக Eவெரலியாவி  ேஜ.வி.பி 
இய�க-தி&� பயி&சி ெகா4�பத&கான ஆய-த 
ேவைலகி  ஈ4ப���	த ச�கிலி எ�ற க	தசாமிைய 
உடேன ெகாC�பி&� வ��ப� உ-தரவி�டா<. 
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ச�கிலியிட� விசய-ைத� ெசா�னா  அவ< தன� 
பைழய பாணியி  நட	� தைலைம வி>வாச-ைத� 
கா�ட &ப�டா  அ� இ�ன� ெப9ய 
பிர�சிைனயாகி மாைலத2@ விவகார-ைத ெக4-�வி4� 
எ�பதா  Eவெரலியாவி  இ��ப� அவர� 
பா�கா�பி&� அ�>'-த  எ�' ம�4ேம 
ெசா ல�ப�ட�.  

உமாமேகBவரனி� ேநா�க� ச�கிலியிட� 
விசய-ைத� ெசா லாமேல அவைர ம�ளி��ள� 
கா�� அK�பி ைவ-தாேல அவ� இ��கிற 
பய-தி  வச	த� அட�கிவி4வா� எ�பதா��.  

ஏ&கனேவ �ளி��ள-���� ேபான வச	த� ச�கிலி 
அ�� வர�ேபாவைத அறியா� உமாமேகBவர� 
ச�கிலிைய ைவ-� ெகாைலகார� பைட ஒ�ைற 
Eவெரலியாவி  உ�வா��வதாக அ�கி�	தவ<களிட� 
இரகசியமாக பிரசார� ெசD� வ	தா�;. 

இ	த� O1நிைலயி  ச�கிலி அ�ேக ேபானேபா� 
அ�கி�	தவ<க��� கிலி பி��காத �ைறதா�. 

ஏ ேலா�� ச�கிலிைய த�கைள- த�ட வ	த 
ெகாைலகாரனாக� பா<�க ஆர�பி-தா<க�. 

0 commentaires:  

Enregistrer un commentaire  

Publié par siva sinnapodi à 4:20 PM 

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)  

Accueil Message plus récent Message plus ancien 

 

என� பதி�க
 9 

 

என� பதி�க
 8 

 

என� பதி�க
 7 

 

என� பதி�க
 6 

 

என� பதி�க
 5 

Page 4 of 6என� பதி@க� -வரலா'� வா1�ைக6�: கா	தி ேதச-தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/3.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;




