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இரா–மா–வ–தார ந�ாக்–கம் நிறை–நவ–
ைப் பெரி–தும் துறை நின்–ைது 
அன்ொ? வீரமா? என்ை தறைப்–பில் 
�ாறள மாறை 6.30 மணிக்கு 
பிஜிபி அரங்–கில் கம்–ெ–ரா–மா–ய–ைச் 
சிைப்–புப் ெட்–டி–மன்–ைம் �றை–பெ–ை–  
இ–ருக்–கிைது. 

ஸ்ரீ ஸ்ரீநி–வா–சப் பெரு–மாள் 
நகாவில், இந்து அைக்–கட்–ைறள 
வாரி–யம், தமிழ்ப் ெட்–டி–மன்–ைக் 
கறைக்–க–ழ–கம் ஆகி–யறவ 
இறைந்து �ைத்–தும் இந்–தப் ெட்–
டி–மன்–ைத்–தில் தமி–ழ–கத்–தின் புகழ்–
பெறை ஆன்–மிக, ெட்–டி–மன்–ைப் நெச்–
சா–ளர் கி சிவக்–கு–மார் �டு–வ–ரா–கக் 
கைந்–து–பகாள்–கி–ைார். 

‘இரா–மா–வ–தார ந�ாக்–கம் நிறை–
நவ–ைப் பெரி–தும் துறை–நின்–ைது 

வீரநம!’ என முறன–வர் சநரா–ஜினி 
பசல்–ைக்–கி–ருஷ்–ைன் தறை–றம–யில் 
திரு–மதி ராஜி ஸ்ரீநி–வா–ச–னும் சிங்–
கப்–பூர் சீனப் பெண்–கள் ெள்ளி 
மாைவி விஷ்–ருதா �ந்–த–கு–மா–ரும் 
நெச–வி–ருக்–கி–ைார்–கள். 

‘அன்நெ துறை–நின்–ைது’ என 
முறன–வர் �. பசல்–ைக்–கி–ருஷ்–ைன் 
தறை–றம–யில் திரு உமா–ஷங்–கர் 
�ாரா–ய–ை–னும் விக்–நைா–ரியா ெள்ளி 
மாை–வர் ரவி–கு–மார் சிவ்–ரி–ஷி–யும் 
நெச–வி–ருக்–கி–ைார்–கள். 

தமிழ்–பமா–ழிப் ெண்–ொட்–டுக் கழ–
கம்,  லிட்–டில் இந்–தியா வர்த்–த–
கர்–கள், மர–பு–ை–றமச் சங்–கத்–தின் 
ஆத–ர–நவாடு �ைக்–கும் இப்–ெட்–டி–
மன்–ைத்–றதக் காை அனு–மதி 
இை–வ–சம்.

எண்ைறை விளக்குகள், எல்றையில்ைா அழகில் மிளிரும் ஏரித் நதாட்ைம்

‘றைட்ஸ் றெ த நைக்’ விழாவில் கூண்டு விளக்குகள் விறெறன 
மூைம் கிறைக்கும் பதாறக அதிெர் சவால் அைநிதிக்கு 
வழங்கப்ெடும். படம்: ஸ்ட்ரெய்்டஸ டடம்ஸ

வண்ை ஒளி உமி–ழும் அைங்–கார 
விளக்–கு–கள், ெை வடி–வங்–களிைான  
‘நைண்–ைர்ன்’ எனப்–ெடும் கூண்டு 
விளக்–கு–கள் ஆகி–ய–வற–ைால் கறள–
கட்–டி–யி–ருக்–கிைது ஜூநராங் ஏரித் 
நதாட்–ைம். 

இந்த ஆண்–டின் இறை–யு–திர்–கா–
ைக் பகாண்–ைாட்–ைத்–றதக் குறிக்–கும் 
வித–மாக ‘றைட்ஸ் றெ த நைக்’ 
விழாறவ ந�றறு முன்–தி–னம் ஒளி–
யூட்டு நிகழ்ச்–சி–யின் மூைம் அதி–ெர் 
ஹலிமா யாக்–நகாப் பதாைங்கி 
றவத்–தார்.

அடுத்த மாதம் 11ஆம் நததி 
வறர �றை–பெ–ை–வி–ருக்–கும் இந்த 
விழா–வில் கறை நிகழ்ச்–சி–களும் 
இைம்–பெ–றும். ொரம்–ெ–ரிய சீன 
இறசக்–க–ரு–வி–க–நளாடு நமற–கத்–திய 
இறசக்–க–ரு–வி–களும் வாசிக்–கப்–ெடும் 
நிகழ்ச்–சி–கள் பவள்ளி, சனிக்–கி–ழ–
றம–களில் இர–வில் �றை–பெ–றும்.

‘ஆக்–டிவ் எஸ்ஜி’, ‘நெஷன் நவவ்’ 
ஆகி–ய–வற–று–ைன் இறைந்து பொது–
மக்–க–ளுக்–கா–கப் ெல்–நவறு �ை–வ–டிக்–
றக–க–ள்  ஏற–ொடு பசயயப்ெட்டுள்ளன. 
அந்தி சாயும் ந�ரத்–தில் வழி–காட்–
டி–யு–ைன் கூடிய �றைப் ெய–ைம், 

கூண்டு விளக்கு விடு–க–றத–கள் 
நொன்–ை–வற–றில் அவர்–கள் ெங்–நகற–க–
ைாம். அதி–ெர் சவால் நிகழ்ச்–சி–யு–ைன் 
இறைந்து �றை–பெ–றும் இவ்–
வாண்டு விழா–வில் ெல்–நவறு 
கூண்டு விளக்–கு–களும் பதாட்–டி–யில் 

வளர்க்–கப்–ெடும் ‘நொன்–சாய’ மரங்–
களும் விற–ெ–றனக்கு றவக்–கப்–ெட்–
டி–ருக்–கும். இதன் மூைம் திரட்–ைப்–
ெடும் நிதி அதி–ெர் சவால் அை–நி–
திக்கு வழங்–கப்–ெடும்.

அன்–ைா–ைம் இரவு 7 மணி–யி–லி–

ருந்து 11 மணி வறர ஒரு கருப்–
பொ–ரு–றளச் சார்ந்து வடி–வ–றமக்–
கப்–ெட்–டி–ருக்–கும் பிரம்–மாண்–ை–மான 
கூண்டு விளக்–கு–கள் ஒளி–யூட்–ைப்–
ெட்–டி–ருக்–கும். காண்–ெ–வர் கண்–
றைக் கவ–ரும் இத்–த–றகய 12 

விளக்–கு–கள் அடுத்த மாதம் 18ஆம் 
நததி வறர ஜூநராங் ஏரித் நதாட்–
ைத்றத அைங்–க–ரிக்–கும்.

‘ஏ ஸ்மார்ட் மீடியா’, மக்–கள் கழ–
கம், பதன்–நமறகு சமூக நமம்–ொட்டு 
மன்–ைம் ஆகி–ய–வற–று–ைன் இறைந்து 

‘றைட்ஸ் றெ த நைக்’ விழா–விறகு 
நதசி–யப் பூங்–காக் கழ–கம் ஏற–ொடு 
பசய–துள்–ளது. இதறகு நதசி–யக் 
கறை மன்–ை–மும் எஸ்–பி–எச் மீடி–யா–
வின் சீன ஊை–கக் குழு–ம–மும் ஆத–
ரவு வழங்–கு–கின்–ைன.

கம்ெ ராமாயைச் சிைப்புப் ெட்டிமன்ைம்

நமான–லிசா 

பசய–யும் பதாழி–லுக்–கும் ொலி–னத்–
திற–கும் எவ்–விதத் பதாைர்பும்  
இல்றை என்–று உத்–நவ–கத்–து–ைன் 
கூறுகிைார் ஆண் தாதி–யான கி. 
பரங்–க–�ா–தன் (ெைம்). ந�ர்–றம–யும் 
அர்ப்–ெ–ணிப்பு உைர்–வும் நவட்–றக–
யும் இருந்–தால் எந்தத் பதாழி–லி–லும் 
யாரா–லும் சாதிக்க இய–லும் என்ெது 
இவரது உறுதியான �ம்பிக்றக.

பதாறறுந�ாயகளுக்கான நதசிய 
சிகிச்றச நிறை–யத்–தில் ெணி–பு–ரி–யும் 
இவர் தாதி–ய–ருக்–கான சிைப்–புத் 
தகுதி விரு–றதப்  பெற–றுள்–ளார். 

சிறு–வ–யது முதநை புத்–த–கம் 
வாசிக்–கும் ெழக்–கம் உள்ள 
பரங்க�ாதன், ‘எயட்ஸ்’ ந�ாய ெற–
றிய ஒரு புத்–த–கம் தன்றன மிக–வும் 
ொதித்–த–தா–கக் கூறி–னார்.  ‘எச்–ஐவி’ 
பதாற–றிய ந�ாயா–ளி–கள்–மீது காட்–
ைப்–ெடும் ொகு–ொடு முறை–யற–ைது 
என்று உைர்ந்ததால், தாநம தாதி–
யாகி அவர்–க–ளுக்கு உதவ நவண்–
டும் என்று முடி–பவ–டுத்–தார். 

தறநொது இவர் ‘எச்–ஐவி’ பதாற–
ைால் ொதிக்–கப்–ெட்–நைா–ரி–றைநய   
தகுந்த விழிப்–பு–ைர்றவ  ஏற–ெ–டுத்–
து–வ–தி–லும் ‘எச்–ஐவி’ ந�ாயா–ளி–களுக்–
குச் சிகிச்–றச–ய–ளிக்–கும் சக தாதி–ய–

ருக்கு எளி–றம–யான சிகிச்றச 
முறை–க–றளக் கற–றுக்–பகா–டுப்–ெ–தி–
லும் அதி–கக் கவ–னம் பசலுத்தி 
வரு–கி–ைார்.  

‘ஏன்டிபரட்நராறவரல் பதரபி’ 
எனும் சிகிச்றசமுறை ‘எச்–ஐவி’ 
பதாற–ைால் ொதிக்–கப்–ெட்–நைா–ருக்கு  
அதி–கம் ெய–னுள்–ள–தாக இருக்–கிைது 
என்–றும் இம்–மு–றை–யில் உள்ள சிகிச்–
றச–கறள சரி–யா–கப் பின்–ெற–றி–னால் 
‘எச்–ஐவி’  ந�ாயா–ளி–களும் எவ்–வித 
சிர–ம–மும் இல்–ைா–மல் சரா–சரி வாழ்க்–
றகறய நமற–பகாள்ள இய–லும் என்–
றும் தாதி பரங்–க–�ா–தன் கூறி–னார். 

நிறை–யத்–தில் ‘எச்–ஐவி’ ந�ாயா–
ளி–க–ளுக்–கான தாதி–யர் ெரா–ம–ரிப்பு 
முறை–கறள நமம்–ெ–டுத்–தும் ந�ாக்–
கில், விளம்–ெ–ரத் தட்–டி–கள் மூைம் 
எளிய முறை–யில் தாதி–ய–ருக்குக் 
கற–பிக்–கும் முயற–சி–யில் ஈடு–ெட்டு 
வரு–கி–ைார். இநத நொன்று ‘எச்–ஐவி’ 
பதாறறு ெற–றிய ெல்–நவறு தக–வல்–
கறளயும் நசக–ரித்து வரு–கி–ைார். 

குறிப்–ொக, புதி–தாக ‘எயட்ஸ்’ 
ந�ாய கண்–ை–றி–யப்–ெ–டு–நவா–ருக்கு  
ஆரம்–ெ–காை சிகிச்றசமுறை–கள் ெற–
றிய தக–வல்–கறள ஒன்–று–தி–ரட்டி 
கற–ைல் வளங்–க–றள–யும் உரு–வாக்கி 
வரு–கி–ைார்.  

பதாைர்ந்து 10வது ஆண்–ைா–கத் 
தாதி–றமத் பதாழி–லில் ஈடு–ெட்–டுள்ள 

இவர், “2016ஆம் ஆண்–டில் ஒரு 
80 வயது மூதாட்டி என் ‘வார்–டில்’  
இருந்–தார். �ான் அவறர மிகுந்த 
கனி–வு–ை–னும் அக்–க–றை–யு–ை–னும் கவ–
னித்த முறை–யி–னால் ஈர்க்–கப்–ெட்ை 
அவர் என்றன அவ–ரு–றைய நெரன் 
என்நை அறழத்–தார். 

“உைல்–நிறை நமாச–மான நிறை–
யில் வாழ்�ாளின் கறை–சித்  தரு–
ைங்–கறள என்–னு–ைநன கழித்–தார். 
புன்–ன–றகத்த நிறை–யில்  அவர் 
உயிர் என் கண்–முன்நன பிரிந்–தது. 
சிை �ாள்–கள் கழித்து அவ–ரு–றைய 

மகள் எனக்கு �ன்றி கூறி அனுப்–
பிய கடி–தம் வாழ்–வின் அர்த்–தத்றத 
எனக்கு உைர்த்–தி–யது,” என்று 
ப�கிழ்–வு–ைன் கூறி–னார். 

பகாவிட்-19 கிரு–மிப்–ெ–ர–வல்  
காைத்–தில் ொதிக்–கப்–ெட்ை பவளி–
�ாட்டு ஊழி–யர்–க–ளுக்கு சிகிச்றச 
அளித்–தது பரங்க�ாதனுக்கு மைக்க 
முடி–யாத அனு–ெ–வம். அவர்–க–ளு–ைன் 
தமி–ழில் உறர–யாடி மருத்–து–வர்–க–ளி–
ைம் அதறன பமாழி–பெ–யர்த்–துக் 
கூறி–யதால் நமம்–ெட்ை சிகிச்–றச– 
சாத்தியமானது –என்ைார்.

அந்தச் சூ–ழ–லில் பெரும்ொைான 
ந�ாயா–ளி–கள் மிகுந்த கவ–றை–யி–
லும் மன அழுத்–தத்–தி–லும் இருந்–த–
தால் அவர்–கறளப் பொறு–றம–யு–ை–
னும் நிதா–னத்–து–ை–னும் றகயா–ளு–வது 
மிகுந்த சவா–ைாக இருந்–தது என்று 
குறிப்பிட்ைார்.  

தாதிறமத் பதாழிலில் கூடுதல் 
ந�ரம் ெணியாறைநவண்டி ய சூழல் 
இருந்தாலும்,  மன–த்திற–கும் உை–
லுக்–கும் நொதிய ஓயவு அளிக்க, 
ந�ரத்றத முறையாகத் திட்–ை–மிட்டு 
வகுப்–ெ–தாகக் கூறிய இவர், ந�ாயா–
ளி–க–ளுக்கு நமம்–ெ–ட்ை சிகிச்–றச–
முறை–க–ளு–ைன் அன்–பு, அக்–க–றை–
நயாடு கூடிய ெரா–ம–ரிப்–றெ–யும் வழங்–
கு–வ–றதநய தன் வாழ்–�ாள் ைட்–சி–ய–
மாகக் பகாண்–டுள்–ளார். 

‘எச்ஐவி’ சிகிச்றசமுறையில் 
அக்கறை பசலுத்தும் தாதி 
கி. பரங்க�ாதன். 
படம்: ்�ொற்றுந�ொய்்களுக்கொன 
ந�சிய நிடையம்
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upt@uptron.com.sg
6334 4485

குைறந்த விைலயில் நிைறந்த ேசைவ!

16, Cuff Road, Singapore 209727

Tel: 6292 5200 / 8712 0130 / 8652 2442

STAR EXPRESS
CARGO PTE. LTD.

1-5 kgs...................$15 per kg

6-9 kgs...................$12 per kg

+10 kgs..................$10 per kg

Electricals &

Electronics.........$15 per kg

10-50 kgs................$4 per kg

51-100 kgs.............$3.5 per kg

+100 kgs..................$3 per kg

Electricals &

Electronics............$5 Per kg

Air Cargo

*T&C Apply

STAR EXPRESS
CARGO PTE. LTD.

ƒ¨|¶ ¿šÜñ†„‚Ü ¿šÜ

FREE PICK UP!!! FREE PACKING!!!

DOOR TODOOR SERVICE IN INDIA

CargoSea CargoSea CargoSea CargoSea CargoSea CargoSea CargoSeaSea CargoSea

‘இைர்கறளத் தவிர்க்க நிறனயாமல் திைமாக எதிர்பகாள்ளுங்கள்’

பொன்–மணி உத–ய–கு–மார் 
 

‘சிங்–கப்–பூர் பிசி–னஸ் ரிவியூ’ சஞ்–
சி–றக–யின் 40 வய–திற–குக் குறை–
வான சிைந்த 10 பசாத்து முக–
வர்–க–ளின் ெட்–டி–ய–லில் இைம் 
பெற–றுள்–ள–வர் ைாைஸ் ஹசான் 
(ெைம்).

 தன் இளம் வய–தில் பசாந்த 
வீட்–டி–லி–ருந்து வாைறக வீட்–டிறகு 
மாறிய கசப்–ொன அனு–ெ–வம் இவ–
ருக்கு உண்டு.  கூட்–டுத் பதாழி–
லில் இவ–ரது தந்றத எதிர்–
பகாண்ை நிதிச் சிக்–கல்–கநள 
அதற–குக் கார–ைம். 

நதசிய நசறவ பசயது 
பகாண்–டி–ருந்த ைாை–சால் அப்–
நொது குடும்–ெத்–திற–குப் பெரி–தும் 
றகபகா–டுக்க இய–ை–வில்றை. 
ஆனால், நதசிய நசறவக்–குப் 
பிைகு பசாத்–துச் சந்றத பதாைர்–
ொன ெயிற–சிறய முடித்து ெகு–
தி–ந�ர பசாத்து முக–வ–ரா–கப் ெணி–
பு–ரி–யத் பதாைங்–கி–னார்.

அப்–நொது ‘ரிச் பைட், புவர் 
பைட்’ எனும் நூறைப் ெடிக்க 
ந�ர்ந்–தது. பசாத்–துச் சந்–றத–றயப் 
புதிய நகாைங்–களில் அணுகி 

தன் பவற–றிக்–குப் ொறத வகுத்–
துத் தந்–தது அந்த நூல்–தான் 
என்–கி–ைார் ைாைஸ்.  

குடும்–ெத்–தின் �ான்கு பிள்–
றள–களில் மூத்–த–வ–ரான ைாைஸ் 
தன் குடும்ெ உறுப்–பி–னர் ஒவ்–
பவா–ரு–வ–ரும் பசாந்–த–மாக  வீடு 
வாங்க நவண்–டும் என்று ஊக்–
கு–வித்–த–து–ைன் உத–வி–யும் பசய–
தி–ருக்–கி–ைார். இளம் வய–தில் எதிர்–
பகாண்ை சம்–ெ–வங்–க–ளின் தாக்–
கம்–தான் தனக்கு உந்–து–த–ைாக 
இருந்–த–தாக இவர் கூறு–கி–ைார். 

 கைந்த இரு–ெது ஆண்–டு–
களாக பசாத்–துச் சந்–றதத் துறை–
யில் நவறை–பசய–யும் ைாைஸ், 
தற–நொது  ‘ஆரஞ்ச்டீ & றை’ 
நிறு–வ–னத்–தில் மூத்த மாவட்ை 
இயக்–கு–ன–ரா–கப் ெணி–யாற–று–கி–
ைார். இவர் 60 முக–வர்–க–றளக் 
பகாண்ை குழு–வின் தறை–றமப் 
பொறுப்–பில் இருக்–கி–ைார். 

வீடு வாங்–கு–நவா–ருக்–குப் 
பொறுப்–ொன முறை–யில் அறி–வுறர 
கூறும்–ெடி தன் குழு–வி–ன–ரி–ைம் 
இவர் வலி–யு–றுத்–து–கி–ைார். கார–
ைம், வீடு வாங்–கும் ெரி–வர்த்–த–
றன–நயாடு தங்–க–ளது நவறை 
முடிந்து விடு–வ–தாக இவர் கரு–த–

வில்றை.  வீடு வாங்–கு–நவா–ரின் 
குடும்–ெங்–க–றள–யும் அவர்–க–ளது 
நிதிச் சூழ்–நி–றை–க–றள–யும் கருத்–
தில் பகாண்டு பசயல்–ெ–டு–வ–தும் 
பசாத்து முக–வர்–க–ளின் பொறுப்பு 
என்நை இவர் கரு–து–கி–ைார்.

பசன்ை ஆண்டு 400 குடும்–
ெங்–கள் புதிய வீட்–டில் குடி–நயை  
இவரது தறைறமயிைான குழு 
உத–வியது.

வாடிக்–றக–யா–ளர்–கள் ெைர் 
�ண்–ெர்–க–ளா–கப் ெழ–கு–வ–தா–கக் 
கூறிய ைாைஸ்,  ெய–னா–ளர்–க–ளின் 
கூடு–தல் எதிர்–ொர்ப்–பு–கறள ந�ர–
மின்–றம–யால் பதாைர்ந்து நிறை–
நவறை முடி–வ–தில்றை என்–ைார். 

இந்–தத் துறை–யில் தன்–றனத் 
தனித்–துக் காட்–டு–வது,   விைா–
மு–யற–சி–யும் எறத–யும் பசய–யக்–
கூ–டும் என்ை �ம்–பிக்–றக–யுநம 
என்று குறிப்–பிட்–ைார்.  

“ஒரு–வர் அடி–ெட்–டுத்–தான் 
வாழ்க்–றக–யில் ஊக்–கம் பெை 
நவண்–டும் என்–ெ–தில்றை,” என்று 
பசால்–லும் ைாைஸ், “இைர்–க–றளத் 
தவிர்க்க நவண்–டும் என்று 
நிறனப்–ெ–றதக் காட்–டி–லும்   திை–
மான மனத்–து–ைன் அவறறை 
எதிர்–பகாள்–வநத சிைப்பு,” என்–று 
கூறினார்.  

எந்–தச் பசய–லி–லும் ஆக்–க–க–ர–
மாக ஈடு–ெ–டு–வ–தன்  அவ–சி–யத்–
றத–யும் அவர் வலி–யு–றுத்–தி–னார்.   

பசாத்–துச் சந்–றதத் துறை–
றயப் பொறுத்–த–வறர வானநம 
எல்றை என்ெது ைாைசின் 
அறசக்க முடியாத �ம்பிக்றக.

தனக்–கு மிகப்  பெரிய இைக்–
கு–கள் இல்–றை–பயன்–ைா–லும் 
பதாைர்ந்து தன் ெணி–யின் மூைம் 
ெைறர �ல்ைமுறை–யில் ஊக்–கு–
விக்–க–வும் தன்–றனப் நொன்நை 
மற–ை–வர்–களும் பவற–றி–பெை வழி–
வகுக்–க–வும் முறனந்–துள்–ளார்.  

படம்: டொைஸ ஹசொன்

வந்துவிட்ைது ‘றஹட்ரஜன்’ ரயில்

கரி–ய–மிை வாயுறவ பவளி–நயற–
ைாத, சுற–றுச்–சூ–ழ–லுக்கு உகந்த 
‘றஹட்–ர–ஜன்’ ரயில் (ெைம்) வர்த்–
தக ரீதி–யான நசறவறய வழங்–
கத் பதாைங்–கி–விட்–ைது. அண்–
றம–யில் பஜர்–மனி இதறன  
அறி–மு–கம் பசய–தது.

றஹட்ரஜன், ஆக்சிஜன் 
ஆகிய  வாயுக்கறளக்பகாண்டு 
தயாரிக்கப்ெடும் மின்சாரத்தில் 
இயங்கும் இந்த ரயில் நீரா–வி–
றய–யும் தண்–ணீ–றர–யும்–தான் 
பவளி–யி–டும். கூடு–த–ைா–கத் தயா–
ரிக்–கப்–ெடும் மின்–சா–ரத்–றதச் 

நசமிக்க மின்–க–ை–னும் பொருத்–தப்–
ெட்–டுள்–ளது. ஒரு–முறை எரி–பொ–ருள் 
கைறன நிரப்–பி–னால் ஏைத்–தாழ  1,000 
கிநைாமீட்ைர் வறர இதில் ெய–ைம் 
பசய–ய–ைாம். 

ப�ஸ்நை நிறுவனத்தின் புதிய வீகன் கிட்நகட் சாக்பைட்
ப�ஸ்நை நிறு–வ–னம் ‘வீகன்’ எனப்–
ெடும் விைங்–கு–களில் இருந்து 
பெைப்–ெடும் உை–வு–வ–றக–க–றளத் 
தவிர்ப்–நொ–ருக்–கான புதிய சாக்–
பைட்றை அறி–மு –கப் –ெ –டுத் –தி 
உள்ளது. 

‘கிட்–நகட் வி’ என்–ெது அதன் 
பெயர். முழு–வ–தும் தாவ–ரப் 
பொருள்–க–ளால் தயா–ரிக்–கப்–ெடும் 
இந்த சாக்–பைட் ந�றறு பிரிட்–ைன் 
உள்–ளிட்ை 15 �ாடு–களில் அறி–
முகப்–ெ–டுத்–தப்–ெட்–ைது. 

இதில் ொலுக்–குப் ெதில் அரி–
சி–யில் இருந்து தயா–ரிக்–கப்–ெடும் 
ொல்–நொன்ை பொருள் ெயன்–ெ–டுத்–
தப்–ெ–டு–வ–தாக புளூம்–பெர்க் பசயதி 
நிறு–வ–னம் தக–வல் பவளி–யிட்டு 
உள்–ளது. 

தாவ–ரப் பொரு–ளால் ஆன  
இத–றனத் தயா–ரிக்க ப�ஸ்நை 
நிறு–வ–னத்–துக்கு  இரண்டு ஆண்டு–
கள் பிடித்–தன. நிறு–வ–னம் �ைத்–
திய கருத்–தாய–வில் 40 விழுக்–
காட்டு வாடிக்–றக–யா–ளர்–கள் தாவ–

ரப் பொரு–ளால் ஆன இத்தறகய 
சாக்–பைட்–டு–கறளநய இனி 
உண்ை விரும்–பு–வ–தா–கத் பதரி–
வித்–துள்ளனர்.

சுவிட்–சர்–ைாந்–றதச் நசர்ந்த 
ப�ஸ்நை நிறு–வ–னத்–தின் இந்–தப் 
புதிய முயறசி வர்த்–தக ரீதி–யாக 
பவறறி பெறுமா என்–ெறத உை–
கின் ெல்–நவறு ெகு–தி–களில் உள்ள 
வாடிக்–றக–யா–ளர்–கள் தரும் ஆதரவு–
தான் முடிவு பசய–யும் என்–ெறத 
ஆய–வா–ளர்–கள் சுட்–டி–யுள்–ள–னர். படம்: ்�ஸநை


