
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டை போதிக்கும் ்வ்கயில மக்கள் ்வழங்கிய 
ஆ்ை்ய ஒருலபோதும் அரசு உபலயோகிக்கவில-
்�சயன கலவி அ்மசெர் திலனஷ் குை்வர்்தன 
ச்தரிவித்துள்்ோர்.

எதிர்க்கடசியினர் எத்்த்கய விமர்ெனங்க்் 
லமறசகோணடைோலும் சகோலரோனோ ்்வரஸிலிருந்து 
நோடடு மக்க்்யும் ஆளும் கடசி்ய மடடு-
மன்றி எதிர்க்கடசியின்ரயும் போதுகோபப்தறகோன 
ல்வ்�த்திடடைத்திறகு ஜனோதிபதி முன்னுரி்ம அளித்்ததுடைன் 

புதிய சடைலடைோ திரிபின் து்ை சடைலடைோ திரிபு 
்்வரஸ் கணடுபிடிக்கபபடடுள்்்தோக சுகோ்தோர 
்்வத்திய நிபுைர்கள் பிரிவு ச்தரிவித்துள்்து.

இ�ங்்கயில அண்மயில அ்டையோ்ம் கோைப-
படடை பீ.1.617.2.287 திரி்ப ஒத்்த்தோக பீ.1.617.2.104 
என்்ற புதிய சடைலடைோ திரிசபோன்று அ்டையோ்ம் 
கோைபபடடுள்்்தோக ஸ்ரீ ஜய்வர்்தனபுர பலக -
்�க்கழகத்தின் விஞ்ோன பீடைத்தின் 
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     1932 - 2021

சிங்கள மக்களால  இந்த அரசாங்கம் 
விரட்டியடிக்கப்படும் ்காலம் வரும் எண்டு  
சம்்பந்தன் ஐயா முழககியிருககிறார்....

்தமிழ் மக்களால ்தமிழ் கூட்்டமமபபு 
விரட்டியடிக்கப்பட்்டம்த மமறக்க ஐயா இப-
்படியான அறிகம்க்கள விடுவது வழமம 
்தானன...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

புதிய சகோலரோனோ சகோத்்தணிகள் நோடடின் 
05 மோ்வடடைங்களில இனங்கோைபபடடுள்்-
்தோக  சுகோ்தோர லெ்்வகள் பணிபபோ்ர் நோயகம் 
்்வத்தியர் அலெ� குை்வர்த்்தன ச்தரிவித்துள் -
்ோர். அனுரோ்தபுரம், அம்போ்்ற, ஹம்போந்-
ல்தோட்டை, மோத்்த்்ற மறறும் கோலி ஆகிய 
மோ்வடடைங்களில�லய இவ்வோ்றோன சகோத்்தணி -
கள் கணடைறியபபடடுள்்்தோக அ்வர் 
குறிபபிடடுள்்ோர்.

ஐந்து மாவடடஙகளில் புதிய
ககாபரானா ககாத்தணிகள்

மன்னோர் குறூப நிருபர்

மன்னோர்- மோந்்்த லமறகு 
பிரல்தெ செய�ோ்ர் பிரிவி -
லுள்் ஆடகோடடிச்வளி மோவீரர் 
துயிலும் இல�த்தின் பிர்தோன 
சுடைர் ஏறறும்  பீடைம் முற்றோக 
இடித்து நோெமோக்கபபடடுள்்து.

இவவிடையம் ச்தோடைர்போக துயி -
லுமில� ஏறபோடடுக் குழுவின் ஏறபோடடைோ்ரும் ்தமிழ்த் 
ல்தசிய ்வோழ்வுரி்ம இயக்கத்தின் ்த்�்வருமோகிய 

மாவீரர் துயிலும இல்லம
விஷமிகளால் தகர்ப்பு

நாடடில் புதிய கடல்டா 
திரிபுகள் அடடயாளம

சகோழும்பு லகோட்டை தினகரன் நிருபர்  

புலிகளின் கடடுபபோடடில சிக்கியிருந்்த முஸ்லிம்க்் 
கோபபோறறிய்வர்்தோன் இன்்்றய பிர்தமர் மஹிந்்த ரோஜபக் ஷ 
என நீதி அ்மசெர் அலிெபரி ச்தரிவித்துள்்ோர். பிர்தமர் 
மஹிந்்த ரோஜபக் ஷவின் 76 ஆ்வது பி்றந்்த தினத்்்த-
சயோடடி அ்வருக்கு ஆசி ல்வணடி சகோள்ளுபபிடடி 

ச்கல இன ைக்கமையும சைைா்க ைதிககும பணபாைர்; 

மக்களது ஆணைணை அரசாங்கம்
தவறா்க பைனபடுத்திைதிலணலை

யோழ்.விலெடை நிருபர் 

்தமிழர்களின் போரம்பரிய 
விழோக்களில ஒன்்றோன கோர்த்-
தி்க வி்க்கீடைோன லநறறு 
முன்தினம் பலல்வறு ்த்டை-
க்்யும் ்தோணடி யோழ். 
பலக்�க்கழகத்தில  மோை-
்வர்க்ோல தீபம் ஏறறி சகோண-
டைோடைபபடடைது.

வியோழக்கிழ்ம மோ்� 6 மணிய்வில பலக்�க்கழ-
கத்திறகு கோர்த்தி்க வி்க்கீடடி்ன சகோணடைோடு்வ்தறகு

தமை்களுககு ைத்தியிலும

ஷம்ஸ் போஹிம்

எதிரணி எம்.பிக்கள் முகக்க்வெம் இல�ோமல 
ெ்பக்குள் ்வருகின்்றனர். மலனோ கலைெனுக்கு 
சகோலரோனோ ச்தோறறியிருபப்தோல ஏ்னய எதிரணி 
எம்.பிக்களுக்கும் ச்தோற்ற ்வோய்பபுள்்து. எனல்வ 
எதிரணி எம்.பிக்களுக்கு பி.சி.ஆர் பரிலெோ்த்ன 
நடைத்்த ல்வணடும் என சுறறு�ோத் து்்ற அ்மசெர் 
பிரென்ன ரைதுங்க ச்தரிவித்்தோர்.

ஒழுங்குப பிரசசி்ன ஒன்்்ற முன்்்வத்்த அ்வர், ெஜித் 
அணியின் ஆர்பபோடடைத்்தோல சகோலரோனோ ச்தோறறு அதிகரித்து

முகககவசம அணிந்து
முன்மாதிரியாக நடககவும

புதிய ்த்�மு்்றப போடைகி 
சயோஹோனி டி சில்வோ்்வ 
சகௌரவிக்கும் நிகழ்ச்வோன்று 
எதிர்்வரும் செவ்வோய்க்கிழ்ம 
போரோளுமன்்றத்தில இடைம்சப்ற-
வுள்்து. போரோளுமன்்ற சபண 
உறுபபினர்களின் ஒன்-
றியம் இ்த்ன ஏறபோடு

பாடகி யைாஹானிககு
பாராளுமனறில ய்கௌரவம்

நோடடுக்கோக ்தம்்ம அர்பபணித்து, இரோணு்வத்தினர் சபறறுத் -
்தந்்த சு்தந்திரத்்்த போதுகோக்க ்தறகோ�த் ்த்�்வர்களும், எதிர்கோ�த் 
்த்�்வர்களும் முன்னிறக ல்வணடுசமனப பிர்தமர் மஹிந்்த ரோஜ -
பக் ஷ ச்தரிவித்துள்்ோர்.  

அனுரோ்தபுரத்தில நிர்மோணிக்கபபடடை ெந்்தஹிரு லெய தூபி்ய 
தி்றந்து்்வக்கும் நிகழ்வில (18) க�ந்துசகோணடு உ்ரயோறறிய-
லபோது பிர்தமர் இவ்வோறு ச்தரிவித்துள்்ோர். நோடடுக்கோக மிகக் 
கடு்மயோன தீர்மோனங்க்் லமறசகோணடு, அ்வறறில ச்வறறிய-
்டைந்்த ெந்்தர்பபங்களில நோன் மிக மகிழ்சசி அ்டைந்துள்-
ல்ன்.  

நாட்டின சுதந்திரத்ணத பாது்காக்க  
அணைத்து மக்களும் முனனிற்க வவண்டும்  

ெர்்வல்தெ கோலபந்்தோடடைச 
ெங்கங்களின் ெம்லம்னத் 
(Federation Internationale de 
Football) ்த்�்வர் ஜியோனி 
இன்பன்டீலனோ லநறறுக் கோ்� 
இ�ங்்க ்வந்்த்டைந்-
்தோர். 

FIFA தடலவர் ஜியானி   
இரு நாடகள் இலஙடகயில்   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் போஹிம்

ஜி.எஸ்.பி ெலு்க்ய நிறுத்து்வது ்தறலபோ்்தய நி்�யில 
நியோயமோன்தல� எனவும் ஐலரோபபிய ஒன்றிய நிபந்்த்ன-
க்் நி்்றல்வற்ற முழு்மயோன திடடைசமோன்்்ற செயறப-
டுத்தி ்வரு்வ்தோகவும் ச்வளிவி்வகோர அ்மசெர் லபரோசிரியர் 
ஜீ.எல.பீரிஸ் ச்தரிவித்்தோர். ஐலரோபபிய தூது்வ்ர 
இவ்வோரம் ெந்திக்க இருக்கில்றன். 

GSP+ சலுடகடய தறபபாடதய
சூழலில் நிறுத்துவது நியாயமல்ல

உ�க்வில ்தங்கத்தின் வி்� 
ச்தோடைர்ந்தும் அதிகரித்து ்வரு்வ்தோக 
ச்தரிய்வருகி்றது. உ�க ெந்்்தயில 
(18) ஒரு அவுன்ஸ் ்தங்கத்தின் வி்� 
1,863 அசமரிக்க சடைோ�ரோக கோைப-
படடைது.

இது வி்ரவில 1,900 அசமரிக்க 
சடைோ�ர்்வ்ர அதிகரிக்குசமன ஆய்்வோ்ர்கள் சுடடிக்கோடடி-
யுள்்னர்.

சகோலரோனோ அசசுறுத்்தல கோரைமோக உ�க்வில சபோரு்ோ்தோரம் 
முடைங்கிபலபோயுள்் இச ெந்்தர்பபத்தில, உ�க ெந்்்தயில ்தங்கம் 
மறறும் மெகு எணசைய் லபோன்்ற்வறறின் வி்�யும் 
ச்தோடைர்ந்து அதிகரித்துக் சகோணலடை ்வருகின்்றது.

உலகளவில் தஙகத்தின்
விடலயில் திடீர் மாற்றம

ெ்மயல எரி்வோயுக்கோன ்தடடுப -
போடு எதிர்்வரும் 5 நோடகளுக்குள் 
நீங்குசமன லிடலரோ லகஸ் நிறு்வ-
னம் ச்தரிவித்துள்்து. அரெோங்கம் 
மறறும் மத்திய ்வங்கி என்பன்வற-
றின் ்த்�யீடடுடைன், அ்வசியமோன 
நடை்வடிக்்ககள் எடுக்கபபடடுள் -்
்தோக லிடலரோ நிறு்வனத்தின் 
விறப்ன மறறும் 

இனனும் ஐந்து நாட்்களுககுள்
GAS தட்டுபபாட்டுககு தீர்வு

பாதாை உல்கக-
குழுவின் உறுப்பின-
ரான 'ஆமி அமில' 
அதிரடிப்பமையின-
ரால் நநற்று (19) 
்காமல ம்கது சசய்யப்பட்டுள்ைார்.'ஆமி 
அமில' தங்காமலப் பகுதியில் மவத்நத 
ம்கது சசய்யப்பட்டுள்ைார்.இவர் பல 
குற்்றச் சச்யல்்களுைன் சதாைர்புபட்ைவசர-
னவும நீணை ்காலைா்க சபாலிஸாரால் 
நதைப்பட்டும வநதவராவார்.

ஆமி அமிலை வநறறு
STF யிைரால ண்கது

ஜனாதிபதி்யா்க, தற்நபாமத்ய பிரதைர் ைஹிநத ராஜபக ஷவின் எண்ணக்கருவுக்கமை்ய, 
பாது்காப்புச் சச்யலாைரும இன்ம்ற்ய ஜனாதிபதியுைான ந்காட்ைாப்ய ராஜபக ஷவின் வழி்காட்-
ைலின் கீழ் “சநதஹிரு நச்ய” தாது ந்காபுரம  நிர்ைாணிக்கப்பட்ைது. இதன் நிர்ைா்ணப்பணி்கள் 
நிம்றவமைநதமதக குறிககும ஆவ்ணத்மத ஜனாதிபதி, பிரதைரிைம ம்க்யளித்த நபாது...

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்

கடிமோன  சூழ்நி்�யில முன் -
்்வக்கபபடடை ்வரவு செ�வுத் 
திடடைத்தில கு்்றபோடுகள் இருக் -
க�ோம். ்தனிபபடடை விமர்ெனங்-

க்் முன்்்வக்கோது கு்்ற-
போடுக்் முன்்்வக்குமோறு 
ஊடைகத்து்்ற அ்மசெர் டை்ஸ் 
அழகபசபரும ச்தரிவித்்தோர்.

ஒன்்றோக லெர்ந்து பய -
ணிக்கோவிடின், எமக்கு

நாட்டின் ்தறன்பாம்தய நநருக்கடி நிமலமய ்கருத்தில் ந்காண்டு

மன்னார் ஆட்்காட்டி நவளியில் சம்்பவம்

லிட்னரா GAS நிறுவனம் உறுதி
்தங்காமலயில் மவத்து அதிரடி

அவ்தானமா்க ந்டககுமாறு ்டாக்டர் அனசல எசசரிகம்கசு்காதார நிபு்ணர்்கள் உறுதிப்படுத்தல்

்கால்்பந்தாட்்ட இறுதி
ன்பாட்டிக்கா்க வரும்க

புலி்களின பிடியிலிருந்து முஸ்லிம்  
மக்கணள ்காபபாறறிைவர் மஹிந்த
பிர்தமரின் பிறந்தநாள் பிரார்த்்தமனயில் நீதியமமசசர் உமர

EU வின் நி்பந்தமன்கமள நிமறனவறற திட்்டம்

எதிரணி எம்.பிக்களுககு பிரசன்ன அறிவுமரசந்தஹிருனசய தூபிமய திறநதுமவத்து பிர்தமர் உமர  ஒருன்பாதும் முயறசித்்ததும் இல்மல என்கிறார் தினனஷ் குணவர்்தன

சசவவா்யன்று நைத்த ஏற்பாடு

30 ஆம தி்கதி வமர; ச்காழுமபு நீதிைன்்றம உத்தரவு 1938 ககு தினமும 400 முதல் 500 அமழப்பு்கள்

யாழ். பல்கடலயில்
கார்த்திடக தீபம
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சிறுவர் மறறும் யபண்்களுக்காை
வனமுணற்களில திடீர் அதி்கரிபபு

பாவமனககு உதவாத உரவம்க்கள் இ்றககுைதிசபற்ந்றால் – சமை்யல் ்காஸுைன்

சீை உர நிறுவைங்களுககு
எதிராை தணட உத்தரவு நீடிபபு

இரண்டு ்கபபல்கள்
நாட்ணட வந்தணடவு 03

03
03

06

06

0606

விமர்சனஙகடள தவிர்த்து
கருத்துககடள முன்டவககவும
பாராளுமனறத்தில ஊட்கத்துணற அணமசசர் டளஸ் அணறகூவல
எதிரணிககு  நசன்றதும் நல்லவர்்களா்கவும் 
அதி்காரத்ம்த ம்க்பறறியதும் ந்கட்்டவர்்களா்கவும் 
சித்திரிக்கப்படுவன்த ந்தா்டர்கிறது
்க்டந்த '்பட்்ஜட்' ்களு்டன் ஒபபி்டாது 
்தறன்பாம்தய நிமலமமமய ்கருத்திற 
ந்காள்ளுமாறு எதிர்க்கட்சியினருககு அமழபபு

ஒன்றா்க ்பயணிக்காவிடின் நாட்டிமன 
முன்னனறற ்பாம்தயில் இட்டுச நசல்ல முடியாது

மூத்த ஊட்கவிைலைாளர்
ஸ்ரீலைால ய்காடி்கார
வநறறு ்காலைமாைார் 06



2 2021 நவம்பர் 20 சனிக்கிழமை20–11–2021

உலகவாழ் பக்தரகளின் வழிபாட்டுககாக
‘சந்தஹிரு சசரநதுன்’ திறநது வவப்பு....



தவறவிடப்படட   
்பாடநெறிகளை 
முழுளைப்படுதத
புதிய ்பாடததிடடம் 
அவசியம்  

 க�ொவிட்19 பரவல் �ொர-
ணமொ� நொடு முழுவதும் 
அனைத்து பொடசொனை�ளி-
ைதும் �ல்வி நடவடிகன� -
�ள், இனடநிறுத்்தபபட்டு 
்தற்பொது மீண்டும் படிபபடி -
யொ� ஆரம்பிக�பபட்டுள்்ளை.   

இ்தன் �ொரணமொ� 
பொடசொனை மொணவர�ளுககு 
்தவறவிடபபட்ட பொடகநறி-
�ன்ள முழுனமபபடுத்துவ-
்தறகு, க்தரிவு கசயயபபட்ட 
புதிய பொடத் திட்டம் ஒன்னற 
�ல்வி அனமச்சு ்தயொரிக� 
்வண்டுகமை இைஙன� 
ஆசிரியர சங�த்தின் கபொதுச் 
கசயைொ்ளர ்�ொசப ஸடொலின் 
இ்தனைத் க்தரிவித்்தொர. அவர 
்மலும் க்தரிவித்துள்்ள்தொவது 
்தவறவிடபபட்ட பொடகநறி-
�ன்ள முழுனமபபடுத்்த ஆசி -
ரியர�ளும் அதிபர�ளும் ்தயொ -
ரொ�வுள்்ள்தொ�வும் ்மறபடி 
சங�ம் க்தரிவித்துள்்ளது.     

இரண்டு கப்பலகள்
ொடளட வநதளடவு

கபற்றொல் மறறும் சனமயல் 
்�ஸூககு ்தட்டுபபொடு நிை -
வுவ்தொ� கபொய பிரசொரத்தில் 
ஈடுபடும் எதிரக�ட்சியின் பிர -
சொரத்திறகு முறறுபபுள்ளி னவக -
�பபட்டுள்்ளது.

கபற்றொல் மறறும் சனமயல் 
எரிவொயுனவ ்தொஙகிய இரண்டு 
�பபல்�ள் நொட்னட வந்தனடந-
துள்்ளை. இ்தற�னமய 36,000 
கமறறிக க்தொன் கபற்றொல் 
ஏறறிய �பபல் மறறும் 2,500 
கமறறுக க்தொன் ்தொஙகிய 
சனமயல் எரிவொயு �பபல் -
�ள் நொட்னட வந்தனடநதுள்-
்ளை.40,000 கமறறிக க்தொன் 
டீசல் ஏறறிய �பபல் ்நறறு 
முன்திைம் நொட்னட வந்தனடந-
்தது.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநநரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நநரம 3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைசசந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல156.79 162.96

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.26

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7169 1.7858

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.77 150.65

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.16 273.85

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல211.85 219.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல143.01 149.30

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.00

குவைத் டினொர் 665.86

ஓெொன் ரியொல் 522.98

கட�ொர் ரியொல் 55.29

சவூதி ரியொல் 53.68

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.81

நாணய
மாற்று

16 மு�ல் 21 வனர

சுபஹ்  - 04.42
லுஹர்  - 11.57
அஸர்  - 03.19
மஃரிப்  - 05.50
இஷா  - 07.03

பிலவ வருடம - கார்ததினக 4

                           திதி: --பிர�னை  

 நைஷம  - த்பாறுனை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னை

விருசசிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தசலவு

ைகரம - - சுகம

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தவறறி

நயாகம: அமிர்� நயாகம

இலங்னக வந்துள்ள சர்வந�ச கால்்பந்து சமநைளனததில் �னலவர் கிஹானி இன்த்பன்டிநனா, ஜனாதி்பதி நகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷ, 
பிர�ைர் ைஹிந்� ராஜ்பக் ஷ, வினளயாட்டுததுனறை அனைசசர் நாைல் ராஜ்பக்ஷ ஆகிநயானர சந்திதது கலந்துனரயாடல்கனள நடததிய-
துடன், தகாழுமபு நரஸ் நகார்ஸ் னை�ானததில் நனடத்பறறை ைஹிந்� ராஜ்பக் ஷ, கால்்பந்து கிண்ணததின் இறுதிப் ந்பாட்டிக்காக வடிவ-
னைக்கப்்பட்ட ரீ நஷர்னடயும நநறறு அறிமுகம தசய்து னவத� ந்பாது....

நகாவிட ்பரவளை விரிவு்படுததும்
்பணியில எதிர்ககடசியினர
எம்.ஏ.அமீனுல்ைொ

நொட்டின் ்தற்பொதுள்்ள 
முககிய  கபொறுபபு� -
ன்ளயும் ்்தனவ�ன்ள -
யும்  புறக�ணித்துவிட்டு 
க�ொவிட்-19 ்நொனய விரி -
வுபடுத்தும் பணியில் 
எதிரக�ட்சியிைர கசயற -
பட்டு வருகின்றைரொ 
என்ற சந்்த�ம் எழுநதுள்-
்ள்தொ� சு�ொ்தொர அனமச்சர 
க�ஹலிய ரம்புககவல்ை  க்தரிவித்-
்தொர. எதிர�ட்சி�ளிைது ்பொரொட்டம் 
ஒடுக�பபட்டுள்்ள்தொ� அவர�ள் 
கூறும் குறறச்சொட்டு�ன்ள மறுககும் 
அனமச்சர, க�ொவிட் ்நொனய ஒடுக� 
அரசொங�ம் ்தன்ைொல் முடிந்த 
அனைத்ன்தயும் கசயது வருவ்தொ�-
வும் க்தரிவித்்தொர.

்நறறு (19) �ண்டியில்  நனட -
கபறற நி�ழகவொன்றில் �ைநது 
க�ொண்ட பின்ைர   ஊட�ங�ளுககு 
�ருத்து க்தரிவிகன�யி்ை்ய அவர 

இவவொறு க்தரிவித்்தொர. 
க்தொடரநதுனரயொறறிய 
அனமச்சர, 

இநநொட்டில் சுமொர 
75% மக�ள் ்தற்பொது 
்தடுபபூசி ்பொடப -
ப ட் டு ள் ்ள ை க ர ை -
வும்  உைகில் மூன்று 
அல்ைது நொன்கு நொடு�ள் 
மட்டு்ம இந்த எல்னை-
னயத் ்தொண்டியுள்்ள்தொ� -
வும்  அவர க்தரிவித்்தொர. 

இந்த ்நரத்தில், க�ொவிட்19 ்நொயொ-
ளி�ளின் எண்ணிகன� மீண்டும் 
அதி�ரித்து வருவ்தொல், மக�ள் 
கபொறுபபுடன் கசயல்பட ்வண்டி -
யது அவசியகமைவும் அவர வலியு-
றுத்திைொர .

க�ொவிட்19 ்நொனய விரிவுபடுத்-
தும் ்நொககில் ்பொரொட்டங�ன்ள 
நடத்தும் எதிரக�ட்சி�ளின் முயற-
சினய  ஒரு்பொதும் அஙகீ�ரிக� முடி-
யொக்தன்றும் அவர ்மலும் வலியு-
றுத்திைொர.

அதிகரிககப்பட்ட ்பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி;
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பொரொளுமன்ற உறுபபிைர�ளுக-
�ொை பன்மு�பபடுத்்தபபட்ட வரவு 
கசைவுத் திட்ட நிதி ஒதுககீடு அதி�-
ரிக�பபட்டுள்்ளன்த எதிரணி எதிரப -
ப்தொ� இருந்தொல் கவளிபபனட-
யொ�க கூறட்டும் .அ்தனை நிறுத்்த 
முடியுகமை இரொ�ொங� அனமச்சர 
கசஹொன் ்சமசிங� ்நறறு பொரொளு-
மன்றத்தில் க்தரிவித்்தொர.

்ரொஹினி குமொரி  எம்.பி (ஐ.ம.ச) 
க்தரிவித்்த குறறச்சொட்டுககு பதிை -
ளிகன�யி்ை்ய அவர ்மற�ண்ட-
வொறு குறிபபிட்டொர.

பொரொளுமன்ற உறுபபிைர�ளுககு 
பன்மு�பபடுத்்தபபட்ட வரவு கசை-
வுத்திட்ட நிதி ஒதுககீடு  அதி�ரிக�ப-

பட்டுள்்ள்தொ� எதிரணி எம்.பிக�ள் 
க்தரிவிககின்றைர.

எதிரணி எம்.பிக�ளுககு பன்மு�ப -
படுத்்தபபட்ட வரவு கசைவுத்திட்ட 
நிதினய அதி�ரிக�த் ்்தனவயில்னை 
என்றொல் ்நரடியொ� கூறட்டும், 
அ்தனை நிறுத்து்வொம். 

எதிரணி எம்.பிக�ளுககும் இந்த 
நிதி ஒதுக�பபட்டுள்்ள்தொ� அவர 
சுட்டிக�ொட்டிைொர. ைக்மன் கிரி-
கயல்ை எம்.பி ஒழுஙகுப பிரச்சினை-
கயொன்னற முன்னவத்்த்்தொடு நொம் 
பொடசொனை கசல்லும் �ொைத்தில் நிதி 
அனமச்சர�ள் ்பசும் விடயங�ன்ள 
குறிபகபடுபபொர�ள். 

ஆைொல் இஙகு ்�ட்கும் ்�ள்வி -
�ளுககு பதிைளித்்த நிதி அனமச்சர 
இஙகில்னை. பொரொளுமன்றத்ன்த 
அவமதிககின்றைர என்றொர. இரொ-
�ொங� அனமச்சர கசஹொன் ்சம-
சிங�  இ்தறகுப பதிைளித்்த்்தொடு  
எதிரணி குறறச்சொட்டு�ளுககு நொம் 
பதில் வழஙகு்வொம்.

உள்ளுரொட்சி சனப�ள் கபொது�ை 
கபரமுைவிறகு மொத்திரம் உரியனர-
வயல்ை.எதிரணி �ட்டுபபொட்டி-
லுள்்ள சனப�ளும் உள்்ளை. எதிரணி 
உள்ளூரொட்சி சனப�ளுககு நிதி 
ஒதுககுவன்த எதிரணி எதிரககிற்தொ? 
என்றொர.

எதிரணி எதிர்ப்பதாக இருநதால்
நிறுதத முடியுமமன மதரிவிப்பு

அனைசசர் தசஹான் நசைசிங்க

நாட்டில் த�ாழில் ந�னவ குறித�

நொட்டிலுள்்ள ஒவகவொரு க்தொழில் 
துனறயிைதும் ்்தனவ குறித்து 
மனி்தக குறி�ொட்டிகயொன்னற ்தயொ -
ரிபப்தன் முககியத்துவம் அண்னம-
யில் (16) நனடகபறற அரசொங� 
நிதி பறறிய குழுவில் வலியுறுத்்தப-
பட்டது.

வரவு கசைவுத் திட்டத்தின் 
கமொத்்த கசைவு�ள் மறறும் வரு -
மொைத்ன்த அணுகுவ்தறகு அடிபப -
னடயொ�ப பயன்படுத்்தபபடும் வரி-
விதிபபு, நிதி மறறும் கபொரு்ளொ்தொர 
அனுமொைங�ளின் அறிகன��ள் 
மறறும்  ஒதுககீட்டுச் சட்டமூைத்-
தின் ஊடொ� நிதி ஒதுககு்தல் என்பை 
அரசொங�க க�ொள்ன��ளுடன் 
இணஙகிய்தொ என்பது க்தொடரபில் 
குழுவில் �ைநதுனரயொடபபட்ட 
்பொ்்த இந்த விடயம் வலியுறுத்்தப -
பட்டது.

பொடசொனை பொடத்திட்டத்ன்த 

்தயொரிககும் ்பொதிலிருந்்த 
ஒவகவொரு க்தொழில் துனற க்தொடர -
பிலும் �வைம் கசலுத்்தபபட 
்வண்டும் என்பதுடன், அ்தன்மூ-
ைம் க்தொழில் ்்தனவககு ஏறறவ -
ன�யில் ஒவகவொரு துனற�ளும் 
உள்்ளடஙகும் வன�யில் க்தொழில் 
வல்லுைர�ன்ள உருவொக� முடியும் 
எைவும் இ்தன்்பொது வலியுறுத்்தப-
பட்டது.

அ்்த்பொன்று, இநநொட்டின் 
அரச ்சனவனய மி�வும் வினைத் -
திறைொ� க�ொண்டுகசல்வ்தறகுப 
கபொருத்்தமொை மூ்ைொபொயங�ள் 
க்தொடரபிலும் அவ்தொைம் கசலுத் -
்தபபட ்வண்டும் எைவும், அது 
நொட்டின் கபொரு்ளொ்தொரத்தில் 
்்தனவயறற அழுத்்தங�ன்ள ஏறப-
டுத்்தொ்த வன�யில் இருக�்வண்-
டும் என்பை க்தொடரபிலும் இஙகு 
�ைநதுனரயொடபபட்டது.

ைனித்க குறிகாடடிநயானளற தயாரிப்பதன
மு்ககியததுவம் நதாடரபில வலியுறுததல

அரச தனியார கூடடு முயற்சியாக 
முன்னற்ற ்வண்டும்

சீன உர நிறுவனஙகளு்ககு
எதிரான தளட உததரவு நீடிபபு

நஷடததில் இயங்கும நிறுவனங்கனள 

ஷம்ஸ பொஹிம்

நஷடத்தில் இயஙகும் நிறு-
வைங�ன்ள அரச ்தனியொர 
கூட்டு முயறசியொ� முன்கை-
டுத்து முன்்ைறற ்வண்டும்  
எை னபசல் �ொசிம் எம்.பி 
(ஐ.ம.ச) க்தரிவித்்தொர.

வரவு கசைவுத்திட்ட 5 ஆம் 
நொள் விவொ்தத்தில் உனரயொற-
றிய அவர ்மலும் கூறிய்தொ-
வது,..

�டந்த ஆட்சியில் ஆரம் -
பிக�பபட்ட வீட்டுத் திட்டங -
�ன்ள நினறவு கசயய 150 
மில்லியன் வழங� உறுதிய -
ளித்து 25 மில்லியன் வழஙகி-

யது க்தொடரபில் இரொ�ொங� 
அனமச்சர இநதிக� அனுருத்-
்தவிறகு நன்றி க்தரிவித்்தொர.

வீதி�ள் அனமக� உ்தவிய 
அனமச்சர ்�ொன்ஸடன் கபர-
ணொன்்டொவுககும் நன்றி 
க்தரிவிககி்றன். ஆைொல் 
வீடு�ளுககு நிதி வழங�பப-
டவில்னை எை சிைர ்தவறொ� 
க்தரிவித்்தைர.

கபொரு்ளொ்தொர கநருக�டி -
யில் பிர்தொைமொை அநநிய 
கசைொவணினய கபறுவ்தற-
�ொை வழி�ன்ள ்்தடுவ்தொ-
கும்.

அநநிய கசைொவணி�ன்ள 
அதி�ரிக� ்வண்டும். 

ஆனடத் க்தொழிறசொனை-
�ன்ள ஆரம்பிபப்்த அவசர-
மொ� கசயயக கூடிய்தொகும். 
ஒவகவொரு மொவட்டத்திலும்  
்தைொ இரு ஆனடத் க்தொழிற-
சொனை�ன்ள ஆரம்பிக� 
்வண்டும். சரவ்்தச 
வொயபபு�ள்

்பாவனனக்கு உ�வா� உரவனககள் இறைக்குைதி;

பகடீரியொ உள்ளிட்ட தீஙன� ஏறபடுத்தும் 
பிற உயிரிைங�ள் அடஙகிய உரத் க்தொன�னய 
நொட்டுககு க�ொண்டு வந்த்தொ� கூறபபடும் சீை 
நிறுவைங�ளுககு மறறும் அ்தன் ்்தசிய மு�-
வர�ளுககு பணம் வழஙகுவன்த ்தடுத்து மக�ள் 
வஙகி மீது விதிக�பபட்டிருந்த ்தனட உத்்தரவு 
இம்மொ்தம் 30 ஆம் தி�தி வனரயில் நீடிக�பபடு-
வ்தொ� க�ொழும்பு வணி� ்மல் நீதிமன்றம் உத்-
்தரவிட்டுள்்ளது.

மனு்தொர உர நிறுவைம் சொரபில் ஆ�ரொை 
்மைதி� கசொலிசிட்டர நொய�ம் சுசந்த பொைபட-
கபநதி, பில்லியன் ரூபொனய விட அதி� மதிப-
புள்்ள இயறன� உரங�ன்ள வொஙகுவ்தற�ொை 
கடண்டனரப கபறற பிரதிவொதியொை Òகுவின்-

டொம்ப சிவின் ப்யொ்டக �ொப �ம்பனி என்ற 
சீை நிறுவைம் கடண்டனர கசயறபடுத்தி உரத் 
க்தொன�னய இைஙன�ககு அனுபப நடவ-
டிகன� எடுத்்த்தொ� முன்ை்தொ� நீதிமன்றத்தில் 
க்தரிவித்திருந்தொர.

அ்தன் பிர�ொரம், கிருமி நீக�ம் கசயயப-
பட்ட ்ச்தை உரத்ன்த இைஙன�ககு அனுபப 
்வண்டிய ்்தனவயிருந்த ்பொதிலும், அந்த 
நிறுவைம் �பபலின் அறிவுறுத்்தல் துண்டுபபிர-
சுரத்தில் ்ச்தை உரத்தில் நுண்ணுயிரி�ள் இருந-
்தன்த ஏறறுகக�ொண்டுள்்ள்தொ� ்மைதி� கசொலி-
சிட்டர க�ைரல் நீதிமன்றத்தில் க்தரிவித்்தொர. 
பிரதிவொதியொை சீை நிறுவைத்்தொல் 
்்தசிய ்தொவர ்தனினமபபடுத்்தல்

30 ஆம திகதி வனர; தகாழுமபு நீதிைன்றைம உத�ரவு

காரததிளக விை்ககு உற்சவம் 
இநது ைதததவரகளின ்பாரம்்பரியம்
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�ொரத்தின� வி்ளககு உறசவம் என்பது 
இநது ம்தத்்தவர�ளின் பொரம்பரியம். 
அ்தறகு கூட ்தனட விதிக�பபட்டது. 
ஆ�்வ இந்த விடயத்தில் அரசு ்தைது 
்தனட உத்்தரவு�ள் வழஙகுவன்த 
நிறுத்்த ்வண்டும். எை ்தமிழ ்்தசியக 
கூட்டனமபபின் வன்னி மொவட்ட எம்.
பி.  கசல்வம் அனடக�ைநொ்தன் க்தரி -
வித்்தொர.

வரவு கசைவுத் திட்ட இரண்டொம் 
வொசிபபு மீ்தொை ஐந்தொம் நொள் விவொ-
்தத்தில் ்நறறு  உனரயொறறுன�யி்ை்ய அவர  இ்தனை  க்தரி-
வித்்தொர.  அவர ்மலும் கூறுன�யில், இந்த மொ்தம் �ொரத்-
தின� மொ்தம் என்ப்தைொல் நீதிமன்ற ்தனட உத்்தரவு�ன்ள

சிறுவர ைற்றும் ந்பண்களு்ககான
வனமுளறகளில திடீர அதிகரிபபு

சிறுவர மறறும் கபண்�ள் அதி�ொர சனபயில் ம�ளிர உ்தவி 
மத்திய நினையத்தின் 1938 க்தொனை்பசி இைக�த்திறகு நொள் 
ஒன்றுககு சுமொர 400 மு்தல் 500 க்தொனை்பசி அனழபபுக�ள் 
வருவ்தொ� நினையத்தின் அதி�ொரியொை மொகைல் �யமொன்ை 
க்தரிவித்துள்்ளொர.

இது க்தொடரபொ� அவர ்மலும் க்தரிவிகன�யில், 
உள்வரும் அனழபபு�ளில் 50% கபண்�ளுககு எதிரொை 

குடும்ப வன்முனற க்தொடரபொைனவ மறறும் கபண்�ளுககு 
எதிரொை பிற வன்முனற�ள் குறித்து சுமொர 80 மு்தல் 100 முனறப-
பொடு�ள் கபறபபடுகின்றை.

குடும்பங�ளில் நிைவும் கபொரு்ளொ்தொரச் சிக�ல்�ள் மறறும் 
ஆண்�ள் ்பொன்தபகபொருளுககு அடினமயொகி இருபபது 
்பொன்ற �ொரணங�்ளொல் இது்பொன்ற முனறபபொடு�ளின் எண் -
ணிகன� அதி�ரித்து வருகிறது. க�ொவிட்19 க்தொறறு-
்நொய �ொரணமொ� பயணக �ட்டுபபொடு�ள்

அங்கஜன் எம.பியின் ்பரிந்துனரயில்

சொவ�ச்்சரி வி்சட நிருபர

யொழ மொவட்ட பொரொளுமன்ற உறுபபிைரும்,மொ-
வட்ட அபிவிருத்தி ஒருஙகினணபபுக குழுத் ்தனை-
வருமொை அங��ன் இரொமநொ்தனின் சிபொரிசுக�-
னமவொ� யொழ. மொவட்டத்தில் 66 மில்லியன் ரூபொ 
ஒதுககீட்டில் 15 வின்ளயொட்டு னம்தொைங�ள் அபி-
விருத்தி கசயயபபட்டு வருகின்றை.

நொடு முழுவதும் 200 கபொது வின்ளயொட்டு 
னம்தொைங�ன்ள புைரனமககும் ்்தசிய ்வனைத்-
திட்டத்தின் கீழ யொழ மொவட்டத்தில் அங��ன் 
எம்.பியின் சிபொரிசில் சண்டிலிபபொய பிர்்தச 
கசயைர பிரிவுககுட்பட்ட பிரொன்பறறு �னைம�ள் 
வித்தியொைய னம்தொைம், நல்லூர பிர்்தச கசயைர 

பிரிவுககுட்பட்ட க�ொககுவில் இநதுக �ல்லூரி 
னம்தொைம்,்�ொபபொய பிர்்தச கசயைர பிரிவுககுட்-
பட்ட ஆவரங�ொல் கிழககு வீைஸ வின்ளயொட்டுக 
�ழ� னம்தொைம், யொழபபொணம் பிர்்தச கசயைர 
பிரிவுககுட்பட்ட கசன்ட் ்மரிஸ வின்ளயொட்டுக 
�ழ� னம்தொைம்,க்தன்மரொட்சி பிர்்தச கசயைர 
பிரிவுககுட்பட்ட மட்டுவில் வடககு �ண்ணன� 
வின்ளயொட்டுக �ழ� னம்தொைம், பருத்தித்துனற 
பிர்்தச கசயைர பிரிவுககுட்பட்ட அல்வொய நண்-
பர�ள் வின்ளயொட்டுக �ழ�ம்,�ரகவட்டி பிர்்தச 
கசயைர பிரிவுககுட்பட்ட க�ொயன்ஸ வின்ளயொட்-
டுக �ழ� னம்தொைம், க்தல்லிபபனழ பிர்்தச 
கசயைர பிரிவுககுட்பட்ட அன்ரனிபுரம் 
வின்மீன் வின்ளயொட்டுக �ழ� னம்தொைம்,

�னட உத�ரவுகனள நிறுத� நவணடும 1938 க்கு தினமும 400 மு�ல் 500 அனழப்புகள்

தகாவிட் கார்ணைாக

த்பறநறைால் – சனையல் காஸுடன்

யாழில ரூ.66 மில. நசைவில
15 ளைதானஙகள் அபிவிருததி
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தற்போது நோட்டில் மழையுடன் கூடிய சீரற்ற 
கோலநிழல நீடித்துக் ககோண்டிருக்கின்்றது. 
இ்த்நரம் ககோவிட் 19 கதோறறு மீண்டும் 

தழலதூக்குவதறகோன அச்சுறுத்தலும் நிலவுகின்-
்றது. அத்்தோடு மழைவீழ்ச்சியுடன் தீவிரமழடயும் 
எலிக்கோயச்்சலுக்கும் நுளம்புகளோல் பரபபபபடும் 
கடங்கு ்நோயக்கும் உளளோ்வோரின் எண்ணிக்ழக -
யிலும் அதிகரிபபு ஏறபட்டிருக்கின்்றது. 

இநத நிழலயில், மழையுடன் கூடிய சீரற்ற கோலநி-
ழலயின் விழளவோக ஏறபடும் தடிமன், கோயச்்சலும்,  
கடங்கு கோயச்்சலும், எலிக் கோயச்்சலும் ககோவிட் 19 
கதோறறினோல் ஏறபடும் கோயச்்சலும் ஒ்ர விதமோன 
சில அறிகுறிகழளப கபரும்போலும்  ககோண்டிருக் -
கின்்றன. குறிபபோக இநத நோன்கு ்நோயகளுக் -
கும் கோயச்்சல் உளளிட்ட அறிகுறிகள கபோதுவோ -
கக் கோணபபடும். அதனோல் இவவறிகுறிகழளக் 
ககோண்டிருக்கும் ஒருவர் எநத ்நோய நிழலக்கு 
உளளோகியுளளோர் என்பழத மருத்துவ பரி்்சோதழன 
மூலம் தோன் ்சரியோக அழடயோளபபடுத்திக் ககோளள 
முடியும். 

அதன் கோரணத்தினோல் தற்போழதய சூைலில் 
தடிமன், கோயச்்சல், உடல் குளிர்தல் ்போன்்ற அறிகு -
றிகள கோணபபடுமோயின் அவவறிகுறிகள குறித்து 
கவனயீனமோக்வோ அசிரத்ழதயுட்னோ நடநது 
ககோளளக்கூடோது. அது சில ்சமயம் கபரும் போதிப -
போகவும் தோக்கமோகவும் கூட அழமநதுவிடலோம். 
இவவிடயத்தில் விழிபபுணர்வுடனும் முன்னவதோனத்-
துடனும் க்சயறபட ்வண்டும். அப்போது இந்நோய -
கழளத் தவிர்த்துக் ககோளளக்கூடியதோக இருக்கும்.   

இநதப பின்புலத்தில் தோன் ஆரம்ப சுகோதோர 
்்சழவகள மறறும் ககோவிட் 19 கதோறறு கட்டுப -
போட்டுக்கோன இரோஜோங்க அழமச்்சர் கடோக்டர் சுதர் -
ஷிணி கபர்னோண்்டோ புள்ள, 'தற்போழதய 
சூைலில் கோயச்்சல், இருமல் ்போன்்றவோ்றோன அறிகு-
றிகள கோணபபடுமோயின் தம் பிளழளகழள போட்சோ-
ழலக்கு அனுபப ்வண்டோம் என்று கபற்்றோழரக் 
்கட்டுக்ககோண்டுளளோர். அத்்தோடு இவவோ்றோன 
அறிகுறிகழளக் ககோண்டிருபபவர்களிடம் ககோவிட் 
19 கதோறறுக்கோன அறிகுறிகள கவளிபபடுமோயின் 
அவர்கழள உடனடியோக தனிழமபபடுத்தி பரோமரிக்-
கவும் தவ்றக்கூடோது என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள-
ளோர். 

உண்ழமயில் இது கோலத்திறகு அவசியமோன 
்வண்டு்கோளோகும். தற்போது இநத நோன்கு ்நோய -
களதும் அச்சுறுத்தழல இநநோட்டு மக்கள எதிர்-
ககோண்டுளளனர். அதனோல் இவவச்சுறுத்தல்கழள 
தவிர்த்துக்ககோளவது இன்றியழமயோத விடயமோ-
கும். தவறும் பட்்சத்தில் தற்போது கவளிபபடும் 
அறிகுறிகளுக்கோன ்நோயோக ககோவிட் 19 கதோறறு 
அழமயுமோயின் போட்சோழலகழள மீண்டும் மூட 
்வண்டிய நிழலழம்ய ஏறபடும். அத்்தோடு நோட்-
ழடயும் கூட மீண்டும் முடக்க ்நரிடலோம். 

இநநோட்டில் இத்கதோறறின் பரவுதல் அச்சுறுத் -
தல் ஏறபட்டதும் ஏறகன்வ போட்சோழலகள தோன் 
முதலில் மூடபபட்டன. இபபோட்சோழலகள தற்போது 
தோன் கல்வி நடவடிக்ழககளுக்கோகக் கட்டம் கட்டமோக 
ஆரம்பிக்கபபட்டு வருகின்்றன. அபபடியிருநதும் 
இத்கதோறறுக்கு உளளோனவர்களோக ஒரிரு மோணவர்-
களும் அவவப்போது அழடயோளம் கோணபபட்வ 
க்சயகின்்றனர். அவர்கள தனிழமபபடுத்தபபட்டு 
மருத்துவ சிகிச்ழ்ச அளித்து பரோமரிக்கபபடுகின்்ற-
னர். இவவோ்றோன சூைலில் அர்சோங்க போட்சோழலக-
ளின் 06,07,08, 09 ஆகிய வகுபபுகளது கல்வி 
நடவடிக்ழககளும் நோழள மறுதினம் தினம் 22 
ஆம் திகதி முதல் தோன் மீண்டும் ஆரம்பிக்கபபட 
உளளன.  அதனோல் இத்கதோறறு பரவுதல் மீண்டும் 
தீவிரமழடயும் நிழலழய அழடவது நோட்டுக்்கோ 
மக்களுக்்கோ ஆ்ரோக்கியமோனதல்ல. அவவோ்றோன 
நிழலழம ஏறபடுமோயின் அதழனக்  கட்டுபபடுத்த-
வும் மீண்டும் போட்சோழலகள தோன் முதலில் மூடபப-
டும். இதன் விழளவோகப பிளழளகளின் கல்வி நட-
வடிக்ழககள  கபரிதும் போதிக்கபபடும். 

அ்த்நரம் இத்கதோறறின் பரவுதழலக் கட்-
டுபபடுத்தகவன  ஏறகன்வ முன்கனடுக்கபபட்ட 
தனிழமபபடுத்தல் முடக்க நடவடிக்ழககளோல் 
நோட்டின் கபோருளோதோரமும் கபரும் தோக்கத்திறகு 
உளளோகியுளளது. இநத நிழலயில் ககோவிட் 19 
கதோறறின் ஊடோக நோடு மீண்டும் முடக்கபபடுவ-
தறகு ஏறப எவரும் க்சயறபடக் கூடோது. ஒவகவோரு -
வரும் கபோறுபபு வோயநத குடிமகனோக க்சயறபட்டோக 
்வண்டும்.  தற்போது கவளிபபடும் ்நோய அறி -
குறிகள எநத ்நோயக்கோனது என்பழத மருத்துவ 
பரி்்சோதழன மூலம் அழடயோளம் கண்டு ககோள-
ளவும் உரிய சிகிச்ழ்சழய ஆரம்ப கட்டத்தி்ல்ய 
மருத்துவர்களிடம் கபறறுக்ககோளளவும் ்வண்டும்.  
இதில் கவனயீனமோகவும் அசிரத்ழத்யோடும் நடநது 
ககோளவது இந்நோயகள தீவிரமழடய வோயபபோக 
அழமயும். அதிலும் ககோவிட் 19 கதோறறு  தீவிர -
மழடவதறகும் அதன் பரவுதலுக்கும் கவனயீனம் 
கபரும் பக்கதுழணயோக அழமநதுவிடும்.  

ஆக்வ தற்போழதய சூைலில் ஒவகவோருவரும் 
முன்னவதோனத்துடனும் கபோறுபபுணர்வுடனும் 
நடநது ககோளள ்வண்டும். இநத எல்லோ ்நோய -
கழளயும் தவிர்த்துக் ககோளளவும் கட்டுபபடுத்திக் 
ககோளளவும் இது பக்க துழணயோக அழமயும்.  
நோடும் மக்களும் ்வண்டி நிறகும் இன்ழ்றய 
்தழவயும் அதுதோன்.
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிழ்ற 14
பிலவ வருடம் கோர்த்திழக மோதம் 04ம் நோள ்சனிக்கிைழம

வைத்திய உபகரணஙகள் ஏற்றுமதியில் எமது நாடு 
அந்நிய செலாைணிவய சபறும் நாடாக மாறியுள்்ளது

சீனாவின் கடல் பட்டுபபாவைத் திட்டம்  
எதிர் வியூகஙகள் பபாதுமானவையா?

இலங்ழக ழவத்திய உபகரணங்கழள 
ஏறறுமதி க்சயவதன் மூலம் அநநிய 
க்சலவோணிழய ்சம்போதிக்கும் நோடோக 

மோறி வருவதோக நிதி அழமச்்சர் பசில் ரோஜ-
பக் ஷ கடநத 17ஆம் திகதி கதரிவித்தோர்.  

இலங்ழகயின் முதலோவது ழவத்திய உபகர-
ணங்கள உறபத்தி க்சயயும் கதோழிற்சோழலழய 
பண்டோரகம பிர்த்சத்தில் 17ஆம் திகதி உத்-
தி்யோகபூர்வமோக தி்றநது ழவத்த ்வழளயி-
்ல்ய அழமச்்சர் இதழனத் கதரிவித்தோர்.  

அங்கு கதோடர்நது கருத்து கதரிவித்த 
அவர், இநநோட்டில் முதலோவது ழவத்திய 
உபகரண உறபத்தி்சோழல இன்று தி்றநது 
ழவக்கபபட்டுளளது. இதன் மூலம் நோடு 
முகம் ககோடுத்துளள பல பிரச்சிழனகளுக்-
குத் தீர்வு கிழடக்கும். இநத கதோழிற -
்சோழலழய அழமபபதறகு அதனுடன் 
இழணநது ககோண்ட, அதறகு வ்சதிகள 
க்சயது ககோடுத்த முதலீட்டுச் ்சழப, சுற -
்றோடல் அதிகோர ்சழப, பிர்த்ச ்சழப உள -
ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கும் களுத்துழ்ற 
மோவட்டத்ழத பிரதிநிதித்துவம் க்சயயும் 
அழனத்து மக்கள பிரதிநிதிகளுக்கும் இச்-
்சநதர்பபத்தில் நன்றி கதரிவிக்கி்்றன்.  

அநநிய க்சலோவணி தட்டுபபோடு நிலவும் 
இவ்வழளயில் இநதத் கதோழிற்சோழல 
அநநிய க்சலோவணிழய ்சம்போதிக்கும் பிரதோன 
நிறுவனமோக அழமயும். இங்கு உறபத்தி க்சய-
யபபடும் உபகரணங்களில் நூறறுக்கு 90 வீத-
மோனழவ ஏறறுமதிழய இலக்கோகக் ககோண்டு 
உறபத்தி க்சயயபபடும். அதன் மூலம் எமக்கு 
கபருமளவு அநநிய க்சலோவணி கிழடபப்தோடு 
இழளஞர், யுவதிகளின் ்வழல வோயபபு பிரச்-
சிழனக்கும் தீர்வு கிழடக்கும். பயிறசி கபற்ற, 
பயிறசி கப்றோத கபருமளவு பணியோளர்க-
ளுக்கு இங்கு ்வழல வோயபபுக்கோன ்சநதர்ப-
பம் கிழடக்கும்.  

அ்த்போன்று இம்மோதம் 25ஆம் திகதி 
தகவல் கதோழில்நுட்பம் கதோடர்போன உலகில் 
உளள முக்கிய நிறுவனம், எமது நோட்டில் தமது 
நடவடிக்ழககழள ஆரம்பிக்கவுளளது. அதன் 
மூலம் இலங்ழக இழளஞர்கள 2000 
்பருக்கு ஒ்ர தடழவ ்வழலவோயபபு 
கபறும் ்சநதர்பபம் கிழடக்கவுளளது. 
இச்்சநதர்பபத்தில் நோம் முகம் ககோடுத்-
துளள முக்கிய பிரச்சிழனகள பலவற-
றுக்கு மிக விழரவில் ்சோதகமோன தீர்-
வவிழன வைங்க முடியும் என நோன் 
நம்புகி்்றன்.  

சுகோதோர அழமச்்சர் ககஹலிய ரம்-
புக்கவல்ல- நோட்டுக்குத் ்தழவயோன 
ழவத்திய வைங்களில் 80% தத்ழத 
எதிர்வரும் 5 ஆண்டுகளில் இந நோட்-
டி்ல்ய உறபத்தி க்சயவ்த அரசின் 
இலக்கோகும். இம்முழ்ற வரவு க்சலவுத் 

திட்டத்தில் அதறகோன திட்டத்திறகு உயர் கவறறி 
கிழடத்துளளது.  

ஐக்கிய ரோஜ்ஜியத்தின் பிகலக்ஸி ககயர் 
(Flexicare) குழுமத்துடன் இழணநத இந நோட்டு 
நிறுவனமோன பிகலக்ஸிககயோர் லங்கோ தனியோர் 
நிறுவனமோக க்சயல்படுகின்்றது. நவீன உறபத்தி 
ழகத்கதோழிற்சோழலயோன இதன் ஆரம்ப கட்ட 
நடவடிக்ழககள ககோவிட் கதோறறு கோணபபட்ட 
்வழளயி்ல்ய ஆரம்பிக்கபபட்டது. 120 நோடு-
களுக்கு இதன் உறபத்திகள விநி்யோகிக்கப 
படுவ்தோடு அவறறில் கநதர்லோநது, கஜர்மனி 
,சீனோ உளளிட்ட நோடுகள பலவறறிலும் அதனு-
டன் இழணநத ழகத்கதோழிற்சோழலகள க்சயல்-
படுகின்்றன. இதன் தழலழம கதோழிற்சோழல 
ஐக்கிய ரோச்சியத்தில் அழமக்கபபட்டுளளது.  

எதிர்கோலத்தில் ழவத்திய உபகர-
ணங்கள உளளிட்ட உறபத்திகழள 
நோட்டிலிருநது ஏறறுமதி க்சயவதறகு 
இங்கு திட்டமிடபபட்டு வருகி்றது. 
அ்த ்போன்று எதிர்கோலத்தில் பணி-
யோளர்களின் எண்ணிக்ழகழய அதி-
கரித்து மிகவும் போரிய ழகத்கதோழிற 
்சோழலயோக க்சயல்படுத்த அதன் 
இரண்டோவது கட்டத்தின் கீழ் திட்டமிடப-
பட்டுளளது. அதன்மூலம் கபருநகதோ-
ழகயோ்னோர் ்வழல வோயபபிழன 
கபறுவோர்கள.  

ழவத்திய உபகரணங்கள உளளிட்ட 
மருநது உறபத்தி நடவடிக்ழகயோல் உலகம் 
பூரோவும் முதலீட்டோளர்களுக்கு நல்ல ்சந-
தர்பபம் கிழடத்துளளது. இதன் மூலம் 
மருநது உறபத்தியில் முக்கிய நோடோக இந 
நோட்ழட மோறறியழமக்க முடியும்.  

ழவத்திய உபகரண உறபத்தி ்போன்று 
வைங்குநர்களுக்கு மிகவும் கதளிவோன 
போழத ஒன்று இதன் மூலம் நிர்மோணிக்-
கபபட்டுளள்தோடு முதலீட்டு ்சழபயின் 

ஒத்துழைபபும் இதறகோக கிழடக்கும் என அவர் 
கதரிவித்தோர். நிதியழமச்சும் மறறும் அரசும் 
இதறகோக கபரும் பங்களிபழப கபறறு ககோடுப-
பதோகவும் அதறகோக கவறறிகரமோன பல திட்-
டங்கள திட்டமிடபபட்டுளளன. போரிய விநி்யோக 
வழலயழமபபுடன் க்சயல்படும் புதிய கதோழிற-
்சோழல மூலம் எதிர்கோலத்தில் நோட்டின் ஏறறு-
மதி நடவடிக்ழககளுக்கு கபரும் பங்களிபபு 
கிழடக்கும். இவவோ்றோன ழகத் கதோழிற்சோழல-
கள நோட்டில் ஆரம்பிபபது கதோடர்போக இலங்-
ழகயர்களோன நோம் அழனவரும் கபருழம 
ககோளளலோம். இலங்ழகக்கோன பிரித்தோனிய 
உயர் ஸ்தோனிகர் ்சோரோ ஹல்டன் ஒ்ப (Sara 
Hulton Obe) யும் கலநதுககோண்டிருநதோர். 
பிகளக்ஸி்கயோர் லங்கோ தனியோர் நிறுவனத்-
தின் தழலவர் க்சன் பூர்மன்ட், முகோழமத்துவ 
பணிபபோளர் கஹட்ஸ் பூர்மன்ட் ஆகி்யோரும் 
அங்கு கருத்துத் கதரிவித்தோர்கள. அழமச்-
்சர் ்ரோஹித்த அ்பகுணவர்தன முன்னோள 
சுகோதோர அழமச்்சர் டோக்டர் ரோஜித ்்சனோரத்ன, 
ரோஜோங்க அழமச்்சர் ஜயநத ்சமரவீர, போரோளு-
மன்்ற உறுபபினர்களோன ்சஞ்சீவி எதிரிமோன்ன, 
லலித் எல்லோவல, ஜயநத ககடககோட உளளிட்ட 
பலரும் இநநிகழ்வில் கலநது ககோண்டிருந-
தோர்கள.

தற்போது ககோழும்பு விகோரமகோ்தவி 
பூங்கோவுக்கு எதி்ர, நூலகத்ழத அண்-
மித்ததோக கவறறிக் ்கோபுரம் ஒன்று 

நிறபழதப போர்த்திருபபீர்கள. இது இரண்டோம் 
உலகப ்போருக்கு முன்னர் கோலிமுகத் திடலில், 
இப்போது பண்டோரநோயக்கவின் நிழல அழமந-
திருக்கும் இடத்துக்கு அருகில்தோன் அழமக்கப-
பட்டிருநதது. உலகப ்போரின்்போது சிங்கபபூ-
ழரயும், பர்மோழவயும் ழகபபறறிய ஜபபோன், 
பரநத பிரிட்டிஷ் இரோஜ்ஜியத்தின் மணி முடி-
யோகக் கருதபபட்ட பிரிட்டிஷ் இநதியோழவயும் 
ழகபபறறும் எண்ணம் இருநதது. இநதியோ-
ழவக் ழகபபறறினோல் பிரிட்டிஷ் ஏகோதிபத்தியத்-
தின் முதுககலும்ழப ஒடித்தமோதிரி.  

்நதோஜி சுபோஷ் ்சநதிர்போசின் இநதிய 
்தசிய இரோணுவத்தின் உதவி்யோடு பர்மோவில் 
இருநது இநதியோவுக்குள வட இநதிய மோர்க்க-
மோக நுழைநது புதுடில்லி வழர பழட நடத்த-
லோம் எனவும் இலங்ழகத் தீழவக் ழகபபறறுவ-
தன் ஊடோக கதன்னிநதிய தமிழ்நோடு வழியோக 
இநதியோவுக்குள ஊடுருவலோம் என்றும் ஜபபோ-
னிய யுத்த வகுபபோளர்கள திட்டமிட்டிருநதனர். 
இதன் அடிபபழடயில்தோன் ஜபபோனிய விமோ-
னங்கள ககோழும்பு, ககோக்கல, திரு்கோண-
மழலயில் குண்டு வீச்சு நடத்தின. எனினும் 
்போர் நிலவரம் திழ்சமோறியதோல் இத்திட்டம் 
ழகவிடபபட்டது.  

எனினும் ககோழும்பு மீது தோக்குதல் நடத்தபப-
டுவதறகோன வோயபபுகள இருபபதோக இலங்ழக 
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியோளர்கள ஏறகன்வ கதரிநது 
ழவத்திருநததோல் ஜபபோனிய குண்டுவீச்சு 
விமோனங்களுக்கு ககோழும்பு நகழரக் கோட்டிக் 
ககோடுக்கும் என அவர்கள நம்பிய இநத 
கவறறிக் ் கோபுரத்ழத துண்டு துண்டோக் கைறறி 
விகோரமகோ்தவி பூங்கோ ஓரமோக நிழலநிறுத்-
தினர். விகோரமகோ்தவி பூங்கோ அழமநதிருக்-
கும் பகுதி அன்று கோடு்போல நிழ்றய மரங்கள 
நிழ்றநத பகுதி என்பதோல் இக் ்கோபுரம் ஜபபோ-
னிய விமோனங்களின் கண்களுக்கு படோது என 
பிரிட்டிஷ் இரோணுவம் நிழனத்திருக்கலோம்.  

அன்ழ்றய இலங்ழக பிரிட்டிஷ் அரசு பயந-
தது இநதியோவின் கதன் பகுதிழய ஆக்கிரமிக்க 
இலங்ழகழய ஜபபோன் ஒரு ஸ்பிரிங் ்போர்டோக 
போவிக்கு்மோ என்பதோக இருநதது.  

இகதல்லோம் நடநது இப்போது எழுபது ஆண்-
டுகளுக்கும் ்மலோகிவிட்டன. ஆனோல் கவளி-
நோடுகள இலங்ழகழய ஸ்பிரிங் ்போர்டோக 
உப்யோகிக்குமோ, எங்களின் இழ்றழமக்கு 
இலங்ழகழயப பயன்படுத்தி ஊறு விழளவிக்-
குமோ என்்ற ்களவி இன்னமும் இநதியோழவ 
விட்டு அகன்்றதோகத் கதரியவில்ழல. கோரணம் 
க்சஞ்சீனோ.  

ஆசியோவில் சீனோ ஒரு கபருஞ்்சக்தியோக 
உருவோக கதோடர்ச்சியோக அகமரிக்கோ உதவி 
வநதுளளது என்றுதோன் க்சோல்ல ்வண்டும். 
வியட்நோம் ்போரின்்போது வட வியட்நோமின் 
வியட்ககோங் பழடகளுக்கு சீனோ உதவி வநதது. 
அகமரிக்க பழடகளுக்கு எதிரோகப ்போரோட 
பயிறசி வைங்கி ஆயுத உதவியும் க்சயதது. 

9/11 தோக்குதலின் பின்னர் 
அகமரிக்கோ பயங்கரவோதத்துக்கு 
எதிரோன ்போரில் இ்றங்கியது அகம-
ரிக்கோ. ஆபகோனிஸ்தோழன அடித்து 
கநோருக்கிய அகமரிக்கோ அத்துடன் 
நில்லோது அரபு வ்சநதத்துக்கு பின்-
னோலும் நின்்றது. ்சதோமின் ஈரோக்ழக 
துவம்்சம் பண்ணியது. சிரியோவின் 
சீரழிவுக்கு பின்னோல் நின்்றது.  

இக் கோலபபகுதிழய ஆசியோவி-
லும் ஆபிரிக்கோவிலும் தன்ழன 
நிழல நிறுத்திக் ககோளளவும் இநது 
்சமுத்திர பிரோநதியத்தில் கபரு 
கபோருளோதோர மறறும் இரோணுவ 
வல்லர்சோக மோ்றவும் சீனோ பயன்-
படுத்திக் ககோண்டது. அகமரிக்கோ-
வுக்கு சீனோவில் ஆதிக்க விஸ்த-
ரிபழப புரிநதுககோளளவும் எதிர் 
நடவடிக்ழககழள வகுக்கவும் கோல 
அவகோ்சம் கிட்டோமல் ்போயிருக்க-
லோம். சீனோவின் ்சோதகத்தன்ழம 
அதன் மோ்றோத கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
ஆட்சி, தழலவர்கள மோறினோலும் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ககோளழககள, எதிர்கோ-
லத் திட்டங்களில் கபரிதும் மோற்றங்கள ஏறபடு-
வதில்ழல. அகமரிக்கோ ஒரு ஜனநோயக நோடு. 
நோன்கு வருடங்களுக்கு ஒரு தடழவ அங்்க 
ஆட்சி மோ்றலோம், ககோளழள ்கோட்போடுகளு-
டன், உதோரணத்துக்கு ஒபோமோழவ ட்ரட்ம் பின்-
பற்றவில்ழல. ்ஜோ ழபடனின் ககோளழககள 
ட்ரம்ழப அனு்சரித்ததோக இருக்கோது.   

இழடபபட்ட ஒரு கோலத்தில் போகிஸ்தோ-
னில் இருநது ஆபிரிக்கோ வழர சீனோ ஒரு 
கடல் பட்டுப போழதழய (One belt and road 
initiative) அழமபபதறகோன ஒரு விரிவோன 
திட்டத்ழத வகுக்கும் என்று அகமரிக்கோ எதிர்-
போரோத ஒன்று என்றும் இநதியோவும் இதன் ்சோத்-
தியபபோடுகளில் அதிக நம்பிக்ழக ககோண்டிருக்-
கவில்ழல என்றும் ஆசிய அரசியல்வோதிகள 
கருதுகி்றோர்கள.  

2009 இலங்ழக உளநோட்டு யுத்தம் முடி-
வுக்கு வநதழத இநதியோ எவவோக்றல்லோம் 
தனக்கு ்சோர்போக பயன்படுத்த நிழனத்திருந-
த்தோ, அழதவிட அதிகமோக்வ சீனோ இலங்-
ழகழய பயன்படுத்திக் ககோண்டிருக்கி்றது 
என்ப்த உண்ழம. தமிைர் பிரச்சிழனயுடன் 
கநருங்கிய கதோடர்புககோண்டநோடு இலங்ழக. 
இலங்ழகயில் தமிழ்த் தீவிரவோதம் உக்கிரம் 
கபறுவதறகு உதவிய அ்த இநதியோதோன் 
விடுதழலப புலிகழள அழிக்கவும் உதவி-
யது. ஆனோல் அநத உதவிக்கோன அரசியல் 
ரீதியோன பலன்கழள இநதியோ முழுழமயோகப 
கபறறுக்ககோண்டதோ என்்றோல் இல்ழல என்-
பதோக்வ கதரிகி்றது. இங்்க இநதியோவுக்கு 
ஒரு சிக்கல் உளளது. அது போம்புக்கு வோலும் 
மீனுக்கு தழலழயயும் கோட்டும் விலோங்கு மோதி-
ரியோன நிழல. இலங்ழக அர்சோங்கத்்தோடு 
அனு்சரித்துப ்போக ்வண்டும்; தமிைர்களின் 
அபிலோழஷகழள ழகவிட்டு விடவும் முடியோது. 

ஆங்கிலத்தில் Love and hate என்று க்சோல்வோர்-
கள. அன்பு க்சலுத்தவும் ்வண்டும். கவறுப-
ழபக் கோட்டவும் ்வண்டும் என்பது ்போன்்ற 
உ்றழவப ்பணியோக ்வண்டியிருக்கி்றது.  

ஆனோல் சீனோவுக்கு இத்தழகய குைபப்ம 
கிழடயோது இலங்ழகயுடனோன உ்றவில் அது 
முழுழமயோன வர்த்தக ஆதிக்கம் கதோடர்போ-
னது. அதன் வழி்ய தன் கடலோதிக்கத்ழத இப-
பிரோநதியத்தில் நிறுவுவது அதன் நீண்டகோல 
்நோக்கம். ஹம்போந்தோட்ழட துழ்றமுகம் 
மறறும் விமோன நிழலயத்ழத மூ்லோபோய திட்-
டங்கள என்்ற வழகயில் போர்த்தோல் இநதியோ 
அவறழ்ற ழக்யறறிருக்க ் வண்டும். ஆனோல் 
அழதச் க்சயயவில்ழல. சீனோ க்சம்ழமயோகப 
பயன்படுத்திக் ககோண்டது. தற்போது ஹம்-
போந்தோட்ழட துழ்றமுகத்ழத சீனோ குத்த-
ழகக்கு எடுத்துக்ககோண்டுளளது.   

சீனோ, போகிஸ்தோனிலும் பல பில்லியன் 
அகமரிக்க கடோலர் க்சலவில் பல கடல் பட்டுப 
போழதயுடன் கதோடர்புககோண்டுளள திட்டங்-
கழள வகுத்து க்சயல்படுத்தத் கதோடங்கியி-
ருக்கி்றது. மத்திய கிைக்கில் இருநது வரும் 
எண்கணயக் குைோயகள போகிஸ்தோனின் 
பலூச்சிஸ்தோன் வழியோய சீனோவுக்கு க்சல்ல-
வுளளன. போகிஸ்தோனின் சீன ஆதிக்கம் அதிக -
ரித்து வருவழத அகமரிக்கோவும், இநதியோவும் 
ழககட்டிப போர்த்துக் ககோண்டிருக்கின்்றன. 
ககோழும்பு துழ்றமுக நகரம் சீனோவுக்கு ஒரு 
கபரிய கபோருளோதோரத் தளமோக்வ எதிர்கோலத்-
தில் அழமயவுளளது.  

கபோருளோதோரத்தில் அகமரிக்கோவுக்கு ்சோவல்-
விடக்கூடிய நிழலயில் சீனோ இன்றுளளது. 
கபோருளோதோர பலம் அரசியல் பலத்துடன் 
்்சர்நது வநதோல்தோன் அகமரிக்கோவுடன் ்சரி்ச-
மனோக கபோருத முடியும் என்பது ஒரு அரசியல் 
வியூகம். சீனோ அழதக் ழகயில் எடுத்திருக்கி்றது. 

இப பின்னணியில் தோன் குவோட் 
அழமபழப அகமரிக்கோ கதோடங்-
கியது. இதில் இநதியோ, அவுஸ்தி-
்ரலியோ மறறும் ஜபபோன் ஆகிய 
நோடுகள அங்கத்துவம் வகிக்கின்-
்றன. இதன் முதல் தழலவர்களின் 
்நருக்கு ்நர் ்சநதிபபு கடநத மோதம் 
அகமரிக்கோவில் நழடகபற்றது. 
சீனோவின் பிரோநதிய கபோருளோதோர 
மறறும் இரோணுவ எழுச்சியோனது 
பிரோநதிய நோடுகள என்்ற வழகயில் 
ஜபபோழனயும் அவுஸ்தி்ரலியோ 
மறறும் இநதியோழவயும் போதிக்கப  
்போகி்றது என்்ற வழகயில் அநநோ-
டுகளின் கவழல புரிநதுககோளளக்-
கூடிய்த. இந்தோ - பசுபிக் பிரோநதி-
யத்தில் அகமரிக்கோ ககோண்டிருக்கும் 
ஆதிக்கத்ழத படிபபடியோகக் குழ்றபப-
தும் பின்னர் பிரோநதியத்தில் இருநது 
அகறறுவது்ம சீனோவின் ககோளழக 
மறறும் இலக்கு.  

இதனோல்தோன் குவோட் அழமபபு 
உருவோக்கபபட்டது. ஆனோல் ்மலதி-

கமோக அகமரிக்கோ மறக்றோரு இரோணுவ ஒத்து-
ழைபபு அழமபழப உருவோக்கியுளளது. அதில் 
அகமரிக்கோ, பிரிட்டன் மறறும் அவுஸ்தி்ரலியோ 
ஆகிய நோடுகள இழணநதுளளன. கவனமோ-
க்வ இக்கூட்டழமபபில் இநதியோ தவிர்க்கபபட்-
டிருக்கி்றது. இநதியோழவ இழணத்துக்ககோண்-
டோல் இக்கூட்டழமபபில் அநநோடு இரோணுவ 
ரீதியோக பங்களிபபு க்சயய்வண்டியிருக்கும். 
இது சீனோவுக்கு எதிரோன அழமபபு என்பது 
கவளிபபழடயோனது. பிரோநதிய நோடோன 
இநதியோ அதில் கலநதுககோளவது சீனோழவ 
்நரடியோக இநதியோ சீண்டுவதோக அழமயும் 
என்பதோல்தோன் இநதியோ தவிர்க்கபபட்டிருக்க 
்வண்டும்.  

எனினும் கடல் பட்டுபபோழதத் திட்டத்தில் 
சீனோ ்போதுமோன அளவுக்கு முன்்னறி 
உளளது. இனி பின்வோங்குவது ்சோத்தியம் 
இல்ழல. பல ்கோடி கடோலர்கழள இத்திட்டத்-
துக்கோக சீனோ க்சலவுக்சயதுளளது. இதனுடன் 
ஒபபிடும்்போது அகமரிக்கோவும் அதன் ்ந்ச 
நோடுகளும் ்மறககோண்டுவரும் எதிர் வியூகங்-
கள ்போதுமோனழவயோகவும், சீனோவின் பிரோந-
தியத்தில் பலம்கபறும் முயறசிகழளத் தடுத்து 
நிறுவத்துமளவுக்கும் இல்ழல என்்்ற கருத 
்வண்டியிருக்கி்றது.  

ஸ்போனிய, ்போர்த்து்கய, டச்சு மறறும் ஆங்-
கி்லயர் தமது கபோருளோதோர நலன்களுக்கோ-
க்வ இநது ்சமுத்திரத்தில் கடலோதிக்கம் க்சயய 
முழனநதனர். பூ்கோள அரசியலில் இன்ழ்றக்-
கும் கடலோதிக்கம் முக்கிய இடத்ழத வகிக்கி-
்றது. இந்தோ - பசுபிக் பிரோநதியத்தில் அகம-
ரிக்க கடலோதிக்கத்ழத ஒட்ட நறுக்க ்வண்டும் 
என்ப்த சீனோவின் இலக்கு. இதறகு எதிரோன 
அகமரிக்கோவின் தழலழமயிலோன நோடுகளின் 
க்சயறபோடுகள அல்லது க்சயறதிட்டங்கள பறறி 
கதளிவோன தகவல்கள இல்ழல.  

-ரன்மலி ்்சோமசிறி...?
தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

முதலாவது வவத்திய உபகரணஙகள்
உறபத்தி ததாழிற்ாவலவய திறந்து வவத்த
அவைச்ர் பசில் ராஜபக் ஷ கூறினார்

வவத்திய வழஙகல்களில்
80%த்வத இந்்ாட்டிலலலய
உறபத்தி த்யலவாம்.  

-அவைச்ர் தகஹலிய
ரம்புக்தவல்ல

மக்கள் முன்பா்க
உள்்ள ப்பாறுப்பு

பெரியவர்களைப் பெோற்றிப் ெோரோட்டி
அவர்களுடன் உறவோடுதல் எல்்ோப்
பெறு்களையும் விடப் பெரும் பெறோகும்.

அரியவறறு களல்லோம் அரி்த கபரியோழரப
்பணித் தமரோக் ககோளல்



நமது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்ா் அர்ப்-
பணிப்புடன் செயறபட்ட இராணுவ வீரர் -்
ளின் பாது்ாப்்பயும்,  உயிர் தியா்த்தின் 
மூலம் பபார் வீரர்்ள் எமக்கு உரி்மயாக்-
கிய சுதந்திரத்்த பாது்ாப்பத்ையும் 
எமது த்லவர்்ளும் எதிர்்ாலத்தில் உரு-
வாகும் த்லவர்்ளும் சபாறுப்பபற் 
பவண்டும் எை  பிரதமர் இதன்பபாது சதரி-
வித்தார்.

குறித்த நி்ழ்வில்   பிரதமர் ஆறறிய 
முழு்மயாை உ்ர,

பபார் வீரர்்ளின் ்ரங்ளிைால் நிர்-
மாணிக்்ப்பட்ட இந்த மஹாபெயவி்ை 
இராணுவத்திைருக்்ா் உலகுக்கு அர்ப்ப-
ணிக்கும் இந்நி்ழ்வில் ்லந்து ச்ாள்்ள 
கி்டத்த்ம குறித்து மகிழ்ச்சிய்டகி-
பேன். நாட்டுக்்ா் மி்த் தீவிரமாை முடிவு-
்்்ள எடுத்து அவற்ே சவறறிய்டயச் 
செயததில் நான் அ்ளவறே மகிழ்ச்சி்ய 
அனுபவித்துள்ப்ளன். அந்த ெமயங்ளில் 
நான் சபறே மகிழ்ச்சி்ய விட, இந்த 
மாசபரும் செய்ல முடித்த தருணத்்த 
நான் அதி்ம் அனுபவிக்கிபேன் என்று-
தான் சொல்ல பவண்டும்.

பமயர் து்ரயப்பா ச்ா்லயுடன் 
சதாடர்பு்டய ச்ா்லயாளி்்்ள ்்து 
செயய சென்ே சபாலிஸ் அதி்ாரி சபஸ்-
தியன் பிள்ப்ளப், 1981ஆம் ஆண்டு 
யாழ்ப்பாணத்தில் ்வத்து பயங்ரவாதி-
்்ளால் ச்ால்லப்பட்ட ப்ாப்ரல் பஹவா-
வெம் முதல் நந்திக்்டலில் இறுதி யுத்தத்-
தில் வீரமரணம் அ்டந்த சிப்பாய வ்ர 
அ்ைத்து பபார் வீரர்்ள் மறறும் எமது 
நாட்டிறகு ெமாதாைத்்த ஏறபடுத்துவ-
தறகு பாடுபட்ட ெ்ல பபார் வீரர்்ளுக்கும்,  
அபதபபான்று யுத்தத்தில் உயிர்நீத்த ெ்ல 
தரப்பிைருக்கும் இத்தூபி்ய வணஙகும் 
ஒவசவாரு சநாடியிலும் நன்றி ்லந்த 
அஞெலி செலுத்தப்படும். உயிரிழந்த 
அ்ைவரும் எமது நாட்டின் எமது மக்்ள்.

வரலாறு முழுவதும் நாம் பபார்க்்்ளத்-

தில் சவன்ேது திே்ம மறறும் துணிச்ெ-
லால் மட்டுமல்ல. இந்த நாட்்ட ஒன்றி-
்ணத்த துட்ட்்முனு மன்ைர் வரலாறறு 
ரீதியா் எமக்கு அறிமு்ப்படுத்திய உன்-
ைதமாை மனிதாபிமாை மரபு்்்ள நாம் 
இன்றும் வரலாறு முழுவதிலும் பின்பறறு-
வபத இதறகுக் ்ாரணமாகும்.

பபார் முடிந்ததும் ப்ாட்்ட்்்ள ்ட்-
டவில்்ல. பாரிய கு்ளங்ளும்,  பாரிய 
தாதுப்ாபுரங்ளுபம ்ட்டப்பட்டை. நாங-
்ளும் அப்படிபய செயபதாம்.

யுத்தம் நி்ேவ்டந்தவுடன் பபார் 
வீரர்்ளுக்்ாை மஹாபெய தூபி ஒன்்ே 
அ்மப்பதறகு அடிக்்ல் நாட்டிபைாம்.

இந்தத் தூபியி்ை திேந்து ்வக்கும் 
இச்ெந்தர்ப்பத்தில் அன்று ்ாணப்பட்ட 
மரண அச்ெம் குறித்து நி்ைவுபடுத்த 
பவண்டும். 1984 சடாலர் ஃபாம், ச்ன்ட் 
ஃபாம், ச்ாக்கிலாய மீது தாக்குதல் நடத்தி  
91 பப்ர ச்ான்று எமது வரலாறறு 
இராெதானி்ளின் கிராமங்ளுக்கு மரண 

அச்ெத்்த ஏறபடுத்திைர். அதன் பிேகு 
இலங்் வ்ரபடத்தில் 'எல்்ல கிராமங-
்ள்' என்ே பதெம் பெர்க்்ப்பட்டது. நீண்ட 
்ாலம் செல்வதறகு முன்ைர் ஜய ஸ்ரீ 
மஹா பபாதிக்கும் மரண பயம்  ஏறபடுத்-
தப்பட்டது.  ஸ்ரீ மஹா பபாதிக்கு அருகில் 
சில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த 81 பப்ர 
பயங்ரவாதி்ள் ச்ான்ேதுடன் வில்பத்து 
கிராமங்ளில்  81 பப்ர ச்ான்ேைர். 
அடுத்து திருப்ாணம்ல,  சமாரசவவ,  
மஹதிவுல்சவௌ, சமதிரிகிரிய,  
பள்ளிய ச்ாடல்ல, சஹாரவபத்-
தா்ை,  ஜை்புர,  ஜயந்திபுர,  
சவலிஓயா,  அம்பா்ே,  உஹை,  
்ல்மு்ை,  சியம்பலாண்டுவ,  
சமாரசவவ மறறும் சமாைரா்்ல 
எல்்லயில் உள்்ள அத்திமபல 
வ்ரயில் கிராம மக்்ள் சவட்டிக் 
ச்ால்லப்பட்டைர்.

ச்ாழும்பு பபருந்து நி்லயத்-
தில் இருந்து ஆரம்பமாகி மத்திய 
வஙகி, சதஹிவ்்ள பு்்யிரத 

நி்லயத்தில் குண்டுசவடிப்-
புடன் ஆரம்பமாை பயணம் 
2009 ஆம் ஆண்டு 
சதறகில் மாத்த்ே அக்கு-
ரஸ்்ஸவில் இடம்சபறே குண்-
டுசவடிப்பில் ஒரு குழுவிைர் 
ச்ால்லப்பட்டது நி்ைவி-
ருக்்லாம்.

ஜைாதிபதி பஜ.ஆர்.
ஜயவர்தை்வ பபான்று 

ஒவசவாரு ஜைாதிபதியும் இந்தப் 
பிரச்சி்ைக்குத் தீர்வு ்ாண 
முயறசித்துள்்ளைர்.

பஜ.ஆர். சஜயவர்த்தை திம்பு-
வில் வட்டபம்ெ விவாதங்்்ள 
நடத்தியது எைக்கு நி்ைவிருக்-
கிேது. அது பலைளிக்்ாத்ம-
யால், பஜ.ஆர். இந்திய-இலங்் 
ஒப்பந்தத்்த பமறச்ாண்டு 
இந்திய இராணுவம் வரவ்ழக்-
்ப்பட்டு வடக்கு ஒப்ப்டக்்ப்பட்-
டது. எங்ள் ப்டயிைர் மு்ாம்-
்ளில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டைர். 
இராணுவம் மு்ா்ம விட்டு 
சவளிபயறுவதாயின் இந்திய 
இராணுவத்திடம் அனுமதி ப்ார 
பவண்டியிருந்தது. இவர் -்
ளில் எவரும் அன்்ேய நமது 
முப்ப்ட மீதும் அவர்்ளின் பலம் மீதும் 
நம்பிக்்் ச்ாள்்ளவில்்ல.

அதன் பின்ைர் ஜைாதிபதி ஆர்.பிபர-
மதாெவின் ்ாலத்தில் விடுத்லப் புலி-
்ளின் த்லவர்்ள் விமாைம் மூலம் 
ச்ாழும்புக்கு அ்ழத்து வரப்பட்டு ்லந்-
து்ரயாடிய்ம நி்ைவிருக்்லாம்.  
800  சபாலி்ஸா்ர அடி்மயாக்கி 
்ாட்டிக்ச்ாடுத்தைர். அது மாத்திரமன்றி 
விடுத்லப் புலி்ளுக்கு ஆயுதங்்்ள -
யும் ச்ாடுத்தார்்ள். அந்த ஆயுதங்ள் 

இறுதியா் நமது வீரர்்ளுக்கு எதிரா-
்பவ ஓங்ப்பட்டை. ்மல் குணரத்ை 
இத்ை அறிந்திருப்பார். இறுதியில் 
அவரும் ச்ால்லப்பட்டார்.

அடுத்ததா் திருமதி ெந்திரிக்்ா பண்டா-
ரநாயக்்வின் ஆட்சிக் ்ாலத்தில் இப்பிரச்-
சி்ைக்குத் தீர்வு ்ாண்பதற்ா் ஒஸ்-
பலாவில் 'சுது சநலும', 'தவலம'  பபான்ே 
நி்ழ்ச்சி்ள் நடத்தப்பட்டு ் லந்து்ரயாடல்-
்ளும் இடம்சபறேை. பபார்வீரர்்ள் என்ே 
வார்த்்த அப்பபாது ்்விடப்பட்டிருந்த-

தா் எைக்கு ஞாப்ம். பபார் வீரர்்ளுக்கு 
'அரொங் பாது்ாப்புப் ப்ட்ள்' என்ே 
வார்த்்த பயன்படுத்தப்பட்டது. பபார் வீரர்-
்ளுக்கு மரியா்த ச்ாடுப்பது அ்மதிக்-
குத் த்டயா்க் ்ருதப்பட்டது. ஆைால் 
அவர் மீதும் குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்-
டது.

அதன்பிேகு ரணில் விக்கிரமசிங்வின் 
்ாலப்பகுதியில் விடுத்லப் புலி்ளுடன் 
பபச்சுவார்த்்த நடத்தி பபார்நிறுத்த ஒப்-
பந்தத்்த ஏறபடுத்திைார். புலி்ளின் 
்ட்டுப்பாட்டிறகுத் தனியாை பகுதி்ள் 
ஒதுக்்ப்பட்டை. பபார் நிறுத்த உடன்ப-
டிக்்்க்கு பநார்பவ அரொங்ம் ்ண்்ா-
ணிப்பா்ளர்்்்ள நியமித்தது. எங்ள் இரா-
ணுவத்திைர் மு்ாம்்ளுக்குள் அ்டத்து 
்வக்்ப்பட்டைர். இவர்்ள் யாருக்கும் 
நமது பாது்ாப்புப் ப்ட மீது நம்பிக்்் 
இல்்ல.

நான் பிரதமர் என்ே ரீதியில் வடக்கிறகுச் 
செல்லவிருந்தபபாது, வடக்கிறகுச் செல்-

வதறகு விடுத்லப் புலி்ளிடம் 
அனுமதி சபே பவண்டும் என்று 
பநார்பவயின் பபார் நிறுத்தக் 
்ண்்ாணிப்பா்ளர்்ள் என்னிடம் 
கூறியது எைக்கு நி்ைவிருக்கிேது. 
பிரதமரும் ஒரு நாட்்ட சுறறி வர 
அனுமதி சபே பவண்டும் என்ோல் 
அது ஒரு தனியாை நாடு.

எைது நாட்டிறகு செல்ல நான் 
யாரிடமும் அனுமதி சபே பத்வ-
யில்்ல என்று நி்ைத்பதன்,  
நான் சுதந்திரமா் எப்பபாதாவது 

வடக்கிறகு செல்பவன் என்று 
கூறிபைன்.

நமது நாட்டு மக்்ளின் பிள்-
்்ள்ளிைால் உருவாக்்ப்பட்ட 
பாது்ாப்புப் ப்ட மீது நாங்ள் 
மிகுந்த நம்பிக்்் ்வத்திருந்-
பதாம்.   ஜைாதிபதி ப்ாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ அப்பபாது பாது்ாப்-
புச் செயலா்ளரா் இருந்தார். 
அவர்,  பாது்ாப்புப் ப்ட்ளின் 
த்ல்ம அதி்ாரி்ளின் உதவி-
யுடன்,  நாட்டிறகு அ்மதி்ய 
உரி்மயாக்கும் சபாறுப்்ப 
நி்ேபவறே பாது்ாப்புப் ப்ட 
்்்ள வழிநடத்திைார்.

ஒரு நாட்டின் பாது்ாப்புப் 
ப்ட மீது நம்பிக்்் இன்பேல்,  
அந்நாட்டின் பதசிய பாது்ாப்்ப 
இழக்் பநரிடும் என்பே அ்ை-
வரும் நம்புகிோர்்ள். அபத-

பபான்று,  எமது இராணுவத்்த மேந்-
துவிட்டு, சவளிநாட்டுப் ப்ட்்்ளயும், 
சவளிநாட்டுத் த்லயீடு்்்ளயும் அனும-
தித்தால்,  எமது நாட்டில் இரத்த சவள்்ளபம 
பாயும்.

இந்த ெந்தஹிரு பெயாவின் மூலம் 
நி்ைவுகூரப்படும் பபார்வீரர்்ளின் மனி-
தாபிமாைப் பணியாைது எமது வரலாற-
றில் சுதந்திரத்திற்ா் நடத்தப்பட்ட மி்க் 
்டிைமாை பபார்்ளில் ஒன்ோ் நான் 
்ருதுகிபேன். விடுத்லப் புலி்ளுக்கு 

எதிராை பபார் சதாடஙகும் முன் அப்பபா-
்தய இஙகிலாந்து பிரதம்ர ெந்தித்தது 
எைக்கு நி்ைவிருக்கிேது.

விடுத்லப் புலி்்்ள நிராயுதபாணி-
யாக்கி நாட்டில் அ்மதி்ய ஏறபடுத்த 
பவண்டும் என்று நான் கூறியபபாது,  
அது ொத்தியம் என்று நான் நி்ைக் -்
வில்்ல என்று கூறிைார். அ்தப் பறறி 
சில விடயங்்்ளச் கூறிைார். இந்த விவ-
்ாரம் ஏற்ைபவ ெர்வபதெ அரஙகிறகு 
ச்ாண்டு செல்லப்பட்டுள்்ளதா் அப்பபாது 
அவர் கூறிைார்.

ெர்வபதெ அ்ளவில் பல நாடு்ளின் 
பங்ளிப்புடன் பபார் நிறுத்த ஒப்பந்தம் 
்்சயழுத்தாகியுள்்ளது. இப்பபாது அதிலி-
ருந்து விடுபட முடியாது என்று கூறிைார்.  
இரண்டாவது விடயம் புலி்ளுக்கு ஏற -்
ைபவ தனியாை ்ட்டுப்பாட்டு பகுதி்ள்,  
தனி வஙகி்ள் மறறும் தனியாை நிதி்ள் 
உள்்ளை. தனியாை நிர்வா் அ்மப்பு 
இருக்கிேது,  அதுவ்ர நம் அரொங்ங-

்ள் பார்த்துக் ச்ாண்டிருந்துள்்ளை. 
தறபபாது எதுவும் செயவதறகில்்ல 
என்று சதரிவித்தார்.

பமலும் புலி்ளுக்கு தறச்ா்ல குண்-
டுதாரி்ளும் உள்்ளைர். ஏவு்்ண்ள், 
பீரஙகி்ள் உள்்ளை. ்ப்பல்்ள், பபார் 
விமாைங்ள் மறறும் விமாைங்ள் 
உள்்ளை. உங்்ளால் அவர்்்்ள எதிர்-
ச்ாள்்ள முடியுமா என்று இஙகிலாந்து பிர-
தமர் அன்று என்னிடம் ப்ட்டார்.

உல்பம அவவாறு கூறிய பபாதும் 
எமது சொந்த மக்்ளின் பிள்்்ள்்ளாை 
எமது பபார்வீரர்்ள் மீது மிகுந்த நம்-
பிக்்் ்வத்திருந்பதாம். எமது பபார்-
வீரர்்ள் ஈடு இ்ணயறே தியா்த்்த 
செயதைர். உல் வல்லரசு்ள் ்்சயழுத்-
திட்ட பபார்நிறுத்த ஒப்பந்தத்்தயும் கிழித்-
சதறிந்பதாம். எமது பபார்வீரர்்ளுக்கு 
எதிராை ஐ.நா தீர்மாைத்தின் இ்ண அனு-
ெர்ணயிலிருந்து நாம் தறபபாது விலகி-
யுள்ப்ளாம். இவறறின் தாக்்ம் இப்பபாது 
நமக்கு எதிரா் வருவ்த நாம் அறிபவாம். 
ஆைால் எல்லாவறறிறகும் பமலா் நமது 
சுதந்திரபம நமக்கு முக்கியம்.

இரத்த சவள்்ளத்்த தடுத்து,  மரண 
பயத்்த ஒழித்து, எமது நாட்்ட பு்லி-
டமாக்கிய பபார் வீரர்்ளுக்்ா் இந்த 
ெந்தஹிரு பெய தூபி்ய அ்மத்து 
பிரார்த்திப்பது எதிர்்ாலத்தில் இவவாோை 
ெம்பவங்ள் இடம்சபோதிருக்்ட்டும் என்ே 
பிரார்த்த்ையிலாகும்.

நம் நாடு எவவ்ளவு சிறியதா் இருந்தா-
லும்,  நமக்கு நம் நாட்டில் வாழ சுதந்திரம் 
இருக்் பவண்டும். நமது நாட்டின் சுதந்-
திரத்திற்ா் அர்ப்பணிப்புடன் செயறபட்ட 
இராணுவ வீரர்்ளின் பாது்ாப்்பயும்,  
உயிர் தியா்த்தின் மூலம் இராணுவ வீரர்-
்ள் எமக்கு உரி்மயாக்கிய சுதந்திரத்்த 
பாது்ாப்பத்ையும் எமது த்லவர் -்
ளும் எதிர்்ாலத்தில் உருவாகும் த்ல-
வர்்ளும் சபாறுப்பபற் பவண்டும் எை 
நான் ப்ட்டுக் ச்ாள்கிபேன் எை   பிரதமர் 
மஹிந்த ராஜபக் ஷ சதரிவித்தார்.

அபதா அந்த தூரத்தில் சதரிகிேபத அது என்ை? 
திடீசரை ஆவலுடன் ப்ட்டான் அந்த சிறுவன். 
உடபை தன் சுட்டுவிரல்்்்ள வாைத்்த பநாக்கி 
உயர்த்தி வி்ளங்ப்படுத்த சதாடஙகிைார். விதம் 
விதமாை நட்ெத்திர கூட்டங்்்ள அதன் சபயர்-
்்்ள அவர் வி்ளங்ப்படுத்தும் மு்ேபய அலாதி-
யா்விருந்தது.   

ஆோம் வகுப்பு விஞஞாைப் புத்த்த்தில் அவன் 
இன்னும் படிக்்சதாடஙகியிராத நட்ெத்திர மண்டலத்-
தின் ப்ாலங்்்ள அவன் இப்பபா பநரடியா்பவ 
பார்த்து புரிந்துச்ாண்டான். நமது சூரியனும் மி் 
சதா்லவில் இருந்து பார்க்்்யில் ஒரு நட்ெத்தி-
ரம் தான் என்ப்த வியந்தான்.   

ெரி, நட்ெத்திரங்ள் எப்படி பதான்றுகின்ேை? 
என்ே ப்ள்வி மட்டும் இன்னும் அவைது மைதில் 
இருந்தது, சிறுவர்்ளுக்கு சொல்லப்படுவது பபால் 
இேந்த நம் முன்பைார்்ள் தான் நட்ெத்திரங்்ளா் 

பிேக்கிோர்்்ளா? என்ே ப்ள்வி்யயும் அவன் 
அவரிடம் ப்ட்டான்.   

அதறகு அந்த சபரியவரின் செந்தளிப்பாை 
மு்த்தில் இருந்து ஒரு நீண்ட புன்ை்் பதான்றி 
ம்ேந்தது. அவர் சொல்லாமல் சொன்ை வி்ட, 
ப்ள்வியின் ஆழம் இரண்்டயும் ்டந்து அந்த 
இரவு நம்பிக்்் நட்ெத்திரங்்்ள அச்சிறுவனுக்-
குள் வி்தத்திருந்தது.   

செல்லத்து்ர மாஸ்ரர் என்று எல்பலாராலும் 
செல்லமா் அ்ழக்்ப்பட்ட "்ெவப்புலவர்" ஒரு 
"ம்ாத்மா" மட்டுமல்ல, பன்மு் ஆளு்ம ச்ாண்ட 
எமது மண்ணின் அ்டயா்ளமா்வும் தி்ழ்ந்தார். 
ஈழத்து ்ெவசபரியார் நல்்லயூர் ஆறுமு் நாவ-
லரின் வழி்ய சிறுவயதிபலபய பின்பறறி சீரிய 
வாழ்்வ ்ட்ட்மத்துக்ச்ாண்டு அவர் ெமூ்த்-
திறகு ஆறறிய பணி்ள் பல.   

பாடொ்லயின் முதலாம்தர அதிபரா், ஆசிரி-
யரா், ்ெவ ெமய பபச்ொ்ளரா், நாட் ஆசிரிய-
ரா், புத்த் எழுத்தா்ளரா், ்்ல இலக்கிய, ெமய 
ெமூ் பெ்வ நிறுவைங்ளின் முக்கிய பாத்திரமா், 
்ெவசித்தாந்த ஞாைகுருவா் எை பலவா் விரிந்த 

அவரது பெ்வ்ள் ்ணக்கில் அடங்ாத்வ. 
சவளியில் அரெ உத்திபயா்ம், சபயர், பு்ழ் எை 
பல இருந்த பபாதும் வீட்டில் எந்த ஆடம்பரமுமில்-
லாத எளி்மயாை மனிதரா்வும், வயலில் இேஙகி 
பவ்ல செயயும் ெராெரி விவொயியா்வும் அவர் 
வாழ்ந்த வாழ்பவ என்்ை மி்வும் ்வர்ந்தது.   

அவருடைாை எைது சதாடர்பு, பயணப்பட்ட 
்ாலம் என்பது ஒரு ம்ாத்மாவுடைாை ஆன்ம 
யாத்தி்ர என்பே கூேலாம். உேவு மு்ேயில் அவர் 
எைது தந்்தயாரின் ெப்ாதரியின் ்ணவர். எமது 
சிறு பிராயத்திலிருந்பத அத்்தயும், மாமாவும் 
அவர்்்ளது இ்ளவா்ல வீடும் எமது பிரியத்துக்-
குரிய ஒன்று. நாட்டின் குழப்ப நி்ல்ள் நீடித்த 
1989-1990 ஆண்டு ்ாலப்பகுதியில் அவர்்ள் 
வீட்டில் தஙகியிருந்து ்ல்வி்றகும் பபறு எைக்கு 
கி்டத்தது.   

அவரது பெ்ரிப்பிலிருந்த புத்த்ங்ளும் 
அவரின் பமலாை வழி்ாட்டலில் அவ்ர சுறறி 
இயஙகிக் ச்ாண்டிருந்த ஊரவர் நட்பும், உேவு வட்-
டமும் எைது குருகுலமாகியது. அத்்த ஒரு அன்-
பாலயமா்வும் மாமா ஒரு அறிவாலயமா்வும் 

அவர்்்ளது பிள்்்ள்ளிருவரும் சிேந்த ்மத்-
துைர்்்ளா்வும் வி்ளஙகிைார்்ள். ்ாலங்ள் 
பல ்டந்தாலும் "விநாய்ர் அ்வல்" மைைம் 
செயது ஒப்புவித்த அந்த ஒல்லு்ட (்ால) 
்வரவர் ப்ாயிலும். பச்்ெ பபெபலன்ே வயல்-
்ளும், ்ாலாே நடந்து ்்த பபசிய பெந்தான்-
கு்ள ்டற்்ரயும், பதோது வாழ்ந்த பத்தா-
வத்்த மக்்ளும் இை மத நல்லிணக்்த்துடன் 
இலஙகிய இ்ளவா்ல மண்ணும் "சமய்ண்-
டான்" முன்ைாள் அதிபர் ்ெவத்திரு. சு. செல்-
லத்து்ரயின் சபய்ர என்றும் கூறி நிறகும்.   

இ்ள்மயில் ஏழ்்மயில் வீரப்ெரி பத்திரி் -்
யின் பி்ழ திருத்துபவரா் ஏறே முதல் பவ்ல-
யிலிருந்து செயல் வீரைா் ஆசிரியசதாழிலில் 
ஏறேம் ்ண்டு. முதலாம் தர அதிபராகி பொத-
்ையாை யுத்த ்ால்ட்டத்திலும் ொத்ையாை 
வாழ்க்்் வாழ்ந்து ்ாட்டிய செல்லத்து்ர ஐயா 
இனி வ்ளர்கின்ே த்லமு்ேயிைருக்கு ஒரு வழி-
்ாட்டி. "மு்ப்புத்த்ங்ளுக்குள்" மட்டும் முடங-
்ாத ெமூ்த்தின் இயஙகு நி்ல திேந்த புத்த்மா் 
உள்்ள அவரது வாழ்க்்்பய இன்்ேய எமது 
இ்்ளய ெமூ்ம் ்றறுக்ச்ாள்்ள பவண்டிய அத்தி-
யாவசியமாை ஊட்ம்.   

இல்லே பயாகியா்வும் ்ெவ சித்தாந்த ஞானி-
யா்வும் வாழ்வாஙகு வாழ்ந்த ்ெவப்புலவர் 
சு.செல்லத்து்ர வள்ளுவர் வாக்கிறகிணங் வானு-
்ேயும் சதயவத்துள் ்வக்்ப்படுவர்.
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வாைத்தில் சதரிந்த
நட்ெத்திர கூட்டங்்்ள
வியப்புடன் பார்த்துக்

ச்ாண்டிருந்தான் அந்தச் சிறுவன்.
அவனுக்கு பக்்த்தில் ஒரு சபரியவர்
நின்றுச்ாண்டிருந்தார். பவட்டி,
ெட்்டயுடன் பார்க்் மி்வும்
ொதாரணமா்வும், ொதுவா்வும்
சதரிந்த அவரிடம் அந்த சிறுவனின்
ப்ள்விக்்ாை வி்ட்ள் இருப்ப்த
அந்த உ்ரயாடல் சதாடஙகும்வ்ர
நிலவிய சமௌைம் அறிந்திருக்்வில்்ல.

இரத்த சவள்்ளத்்த தடுத்து,  
மரண பயத்்த ஒழித்து,  
எமது நாட்்ட பு்லிடமாக்-

கிய பபார் வீரர்்ளுக்்ா் இந்த
ெந்தஹிரு பெய தூபி்ய அ்மத்து 
பிரார்த்திப்பது எதிர்்ாலத்தில் 
இவவாோை ெம்பவங்ள்
இடம்சபோதிருக்்ட்டும் என்ே 
பிரார்த்த்ையிலாகும் எை பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக் ஷ சதரிவித்தார்.
அனுராதபுரத்தில் நிர்மாணிக்்ப்பட்ட 
ெந்தஹிரு பெய தூபி்ய திேந்து
்வக்கும் புண்ணிய நி்ழ்வில் (18)
்லந்து ச்ாண்டபபாபத பிரதமர்
இவவாறு குறிப்பிட்டார்.

எதிர்காலத்தில் மரண அச்சம் ஏற்படும் 
்சம்்பவங்ள் நகாட்டில் இடம்்்பறகாதிருக்ட்டும்

ச்சவ சித்்காந் ஞகானியகா் வகாழவகாஙகு
வகாழந்வர ச்சவப்புலவர ்்சல்லத்துசர

  இத்தூபிசய வணஙகும் ஒவ்வகாரு 
்நகாடியிலும் ்ச்ல ப்பகார வீரர்ளுககும் 
யுத்்த்தில் உயிரிழந் அசைவருககும் 
நன்றி ்்ரிவிப்ப்பகாம்!

  சு்நதிரம் மறறும் நகாட்டின் ப்சிய     
்பகாது்காப்பிற்கா்பவ நகாம் எப்ப்பகாதும் 
ப்பகாரகாடிபைகாம்.

  எமது நகாட்டு மக்ளின் பிள்சளை்ளிைகால் 
உருவகாை ்பகாது்காப்புப் ்பசட மீது எைககு 
முழு நம்பிகச் இருந்து.

  ஒரு நகாட்டின் ்பகாது்காப்புப் ்பசட மீது     
நம்பிகச் இன்பறல் அநநகாட்டின் ப்சிய 
்பகாது்காப்பு அறறுப் ப்பகாகும்.

  எமது இரகாணுவத்திைசர மறநதுவிட்டு,  
்சரவப்்ச ்சலயீட்டுககு இடமளித்ப்காமகா 
யின் இன்னும் எமது நகாட்டில் இரத்் 
்வள்ளைம் ்பகாய்நதிருககும்.

  சு்நதிரத்ச் ்பகாது்காப்்பச், எமது 
்சலவர்ளும், எதிர்காலத்தில்             
உருவகாகும் ்சலவர்ளும் ்்பகாறுப்ப்பற் 
பவண்டும்.

முத்து.விஜயரா்வன்...?
(இலண்டன்)

இரகாணுவ வீரர்ளுக்கா் 
நிரமகாணிக்ப்்பட்ட ்சந்ஹிரு 
ப்சய தூபிசய திறநதுசவத்து 
பிர்மர ்்ரிவிப்பு
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யாழ். ்பல்கமையில...
சென்ற மாணவர்களுக்கு பல்க -

லைக்்கழ்க பாது்காப்பு உத்திய�ா-
்கத்்தர்களால உள்நுலழ� அனுமதி 
மறுக்்கப்பட்டது.இந்நிலையில பல-
்கலைக்்கழ்கத்தில ஆனமி்க ரீதி�ான 
செ�றபாடு்கலள யமற ச்காள்ளவும் 
்தல்ட விதிப்ப்தா என மாணவர்கள் 
்தமது எதிரப்லப சவளியிடடு பல-

்கலைக்்கழ்கத்திறகுள் செனறு ்காரத்-
தில்க விளக்கீடடு தீபங்கலள ஏறறி-
யுள்ளனர. ்க்டந்்த வரு்டம் ்காரத்தில்க 
தீபம் ஏறறி�்தற்கா்க �ாழ். பல்கலைக்-
்கழ்க மாணவன ஒருவர ய்காப்பாய் 
சபாலிஸாரால ல்கது செய்�ப்படடு 
பினனர விடு்தலை செய்�ப்படடிருந் -
்தலம குறிப்பி்டத்்தக்்கது.

ஐந்து ைாவட்டங்களில புதிய...
சு்கா்தார செறிமுல்ற்கலள மீறி 

இப் பகுதி்களில ெல்டசபறும் திரு -
மணங்கள், ம்த ெ்டவடிக்ல்க்கள் 
மறறும் பி்ற நி்கழ்ச்சி்களால இந்்த 
ச்காத்்தணி்கள் உருவாகியுள்ள்தா்க 
அவர சுடடிக்்காடடியுள்ளார.

ொடடில ்தறயபாது தினெரி 700 
இறகும் யமறபட்ட ச்காயரானா 
ச்தாற்றாளர்கள் பதிவாகின்றனர. 

இ்றப்பு எண்ணிக்ல்கயும் 20 ஆ்க 
்காணப்படுகி்றது. இது சு்கா்தார அதி -
்காரி்களில்டய� ்கவலைல� ஏற -
படுத்தியுள்ள்தா்க அவர குறிப்பிட -
டுள்ளார. எனயவ, ொடு இ�லபு 
நிலைக்கு வரும் வலர மக்்கள் அதி -
்களவில ஒனறு கூடும் நி்கழ்வு்கலள 
்தவிரத்துக் ச்காள்ள யவண்டுசமன -
வும் அவர வலியுறுத்தியுள்ளார.

ைாவீரர் துயிலும இலைம...
வி.எஸ் சிவ்கரன ச்தரிவிக்ல்கயில,,,    

துயிலுமிலை நுலழவாயிலுக்கு 
அருகில இராணுவம் உள்ள யபாது 
�ார உல்டத்திருக்்க முடியும் எனபது 
சவளிப்பல்ட�ா்கயவ ச்தரிகின்றது.

பை வரு்டங்களா்க இருந்்த இந்்த 
சபாதுச்சு்டர ஏறறும் தீம் பீ்டத்ல்த 
ெறறும் மனி்தாபிமானம் இனறி மியைச்-
ெத்்தனமான முல்றயில உல்டத்து 
யெ்தப்படுத்்தப்படடுள்ளது

யெறறு முனதினம் வி�ாழக்கிழலம 
(18) மாலை ்த்கவல கில்டத்்ததும் 

்தானும் துயிலுமிலை ஏறபாடடுக் 
குழுவின சபாருளாளரும் மனனார 
ெ்கர ெலப ்தலைவருமாகி� அனரனி 
ய்டவிறெனும் செனறு பாரலவயிட-
ய்டாம்.

்தமிழ் மக்்களின மனங்களில அனு-
தினமும் தி�ா்கச் சு்டரா்க ஒளிரந்து 
ச்காண்டிருக்கும் எமது விடு்தலை 
வீரர்களின தி�ா்கத்ல்தய�ா இைட-
சி� யவடல்கல�ய�ா  சில்தத்து வி்ட 
முடி�ாது எனபல்த இச் செ�லில ஈடு-
படுயவார புரிந்து ச்காள்ள யவண்டும்.

இன்னும ஐந்து நாட்களுக்குள்...
ெந்ல்தப்படுத்்தல பணிப்பாளர 

ஜானக்்க பத்திரண ச்தரிவித்துள்ளார.
இனனும் 05 ொட்களுக்குள், 

அலனத்து விறபலன நிலை�ங்க-
ளுக்கும் அந்்தத் ச்தால்கல� வழங-
்கக்கூடி�்தா்க இருக்கும். இரண்டு 
ொட்களுக்கு ஒருமுல்ற எரிவாயு 

்கப்பல ொடல்ட வந்்தல்டகி்றது. 
எதிர்காைத்திலும் இந்்த நிலைலம 
நீடிக்கும்.

எனயவ, ெலம�ல எரிவாயு 
கில்டப்பதில ்தறயபாது எவ்வி்த 
குல்றப்பாடும் இலலைச�ன அவர 
யமலும் ச்தரிவித்துள்ளார.

்பா்டகி யயாஹானிக்கு...
செய்துள்ள்தா்க ஒனறி�த்தின செ�-

ைாளரும் பாராளுமன்ற பணி�ாட ச்தாகு-
தியின பிர்தானியும், பிரதி செ�ைாளர 
ொ�்கமுமான குஷானி யராஹணதீர ச்தரி-
வித்்தார. 

இந்நி்கழ்வில பிர்தமர மஹிந்்த ராஜபக்-
ஷ,ெபாொ�்கர மஹிந்்த �ாப்பா அயபவரj்த-
ன,பாராளுமன்ற சபண் உறுப்பினர்களின 
ஒனறி�த்தின ்தலைவர ஆரம்ப சு்கா்தார 
யெலவ்கள், ச்தாறறுயொய்்கள் மறறும் 
ச்காவிட19 யொய்க் ்கடடுப்பாடடு அலு-

வல்கள் இராஜாங்க அலமச்ெர லவத்தி� 
்கைாநிதி சு்தரஷினி சபனாண்ய்டா புள்யள 
உள்ளிட்ட அலமச்ெர்கள் மறறும் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ்கைந்து ச்காள்-
ளவுள்ளனர. சு்கா்தார வழி்காட்டல்கலள 
முழுலம�ா்க பினபறறி இந்நி்கழ்வு இ்டம்-
சப்றவுள்ள்தா்க குஷானி  யராஹணதீர 
யமலும் ச்தரிவித்்தார. ச�ாஹானி பாடி� 
'சமனிய்க மய்க ஹிய்த' பா்டல ்தறசபாழுது 
உள்ொடடிலும் சவளிொடடிலும் மி்கவும் 
பிரபைமல்டந்துள்ளது ச்தரிந்்தய்த.

FIFA தமைவர் ஜியானி...
இரண்டு ொள் விஜ�ம் யமறச்காண்டு 

அவர இைஙல்க வந்துள்ளார.   ்கடடு-
ொ�க்்க விமான நிலை�த்தில அவலர 
இைஙல்க சவளிவிவ்கார அலமச்சு 
மறறும் இைஙல்க ்காலபந்்தாட்ட ெம்யம-
ளனத்தின அதி்காரி்கள் வரயவற்றனர.   

யெறறு மாலை ச்காழும்பு குதிலரப்-
பந்்த�த் தி்டலில ெல்டசபற்ற, பிர்தமர 
மஹிந்்த ராஜபக்ஷ கிண்ணத்துக்்கான இறு-

திப்யபாடடியில பிர்தம அதிதி�ா்க பீபா 
்தலைவர ஜி�ானி இனபனடீயனா ்கைந்-
துச்காண்்டார.ொனகு ொடு்களுக்கில்ட-
யிைான இச்சுறறுப்யபாடடியின இறு-
திப்யபாடடியில இைஙல்க, சிசஷலஸ் 
அணி்கள் யமா்தவுள்ளலம குறிப்பி-
்டத்்தக்்கது. ஜி�ானி இனபனடீயனா-
வு்டன பீபாவின உ�ர அதி்காரி்கள் 
பைரும் இைஙல்க வந்துள்ளனர.     

ைக்்களது ஆமைமய...
அ்தற்கா்க அரொங்கம் ்தனலன 

அரப்பணித்து  செ�றபட்டது 
எனபல்த எவரும் ம்றந்து வி்டக்கூ -
்டாச்தனறும் அலமச்ெர ச்தரிவித்-
்தார.

ஜனாதிபதி யமறச்காண்்ட அத்்த-
ல்க� தீரமானங்கயள ்தறயபாது அர -
ெத்துல்ற மறறும் ்தனி�ார துல்றல� 
மீள புத்துயிர சப்றச் செய்வ்தற்கான 
வாய்ப்பு கில்டத்துள்ளச்தனறும் 
அலமச்ெர ச்தரிவித்துள்ளார.

ச்காட்டாலவ பகுதியில ெல்ட -
சபற்ற நி்கழ்சவானறில உலர�ாற-
றும் யபாய்த அலமச்ெர இ்தலனத் 
ச்தரிவித்துள்ளார.

அது ச்தா்டரபில ச்தா்டரந்தும் 
யபசி� அவர,..

ஒருபு்றம் அரொங்கம் அடுத்்த வரு -
்டத்திற்கான வரவு செைவுத் திட -
்டத்ல்த ெமரப்பித்துள்ளது. மறுபு்றம் 
இந்்த நூற்றாண்டில   ொமும் ொடும் 
முழு உை்கமும் ச்காயரானா லவரஸ் 
ெவால்களுக்கு மு்கம் ச்காடுத்துள்ள 
்தருணம் இது.

பை ்கடசி்கள் ஒனறிலணந்து ஜனா -
திபதி ய்காட்டாப� ராஜபக்ஷ மறறும் 
பிர்தமர மஹிந்்த ஆகிய�ாரின ்தலை-
லமத்துவத்தில அரொங்கசமானறு 
உருவாக்்கப்படடுள்ள நிலையில எம் 
முனனிலையில ெவால்கள் நில்றந் -

துள்ளன. மக்்களின ெம்பிக்ல்கல� 
உறுதிப்படுத்துவதிலும் அரசி�ல 
துல்ற மறறும் சபாருளா்தார துல்ற்க-
ளுக்கும் இந்்த ்காைம் மி்கவும் முக்கி-
�மான ்காைமாகும்.

பலயவறு ்கடசி்கள் இலணந்து 
சபறறுக்ச்காள்ளப்பட்ட இந்்த ெந்-
்தரப்பத்ல்த ொடடின பாது்காப்பு 
ச்தா்டரபில ்கவனம் செலுத்துவ்தற -
்கா்க உபய�ாகித்்தது்டன ொடல்டப் 
பாதிக்கும் வல்கயில மக்்கள் வழங -
கி� ஆலணல� ொன ஒருயபாதும் 
உபய�ா்கப்படுத்்தவிலலை.

அய்தயபானறு ொம் பிரதிநிதித் -
துவப்படுத்தும் பிரய்தெங்களில 
மு்தலீடு்களுக்்கா்க அரெ நிறுவனங -
்கள், கூடடுத்்தாபனங்கள், ்தனி�ார 
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கயவண் -
டி� ஒத்துலழப்பு்கள் வழங்கப்பட -
டுள்ளன.

ொம் எதிரயொக்கும் வரத்்த்க 
ெந்ல்தயில உைகில அலனவரும் 
செ�றப்டயவண்டி�து �்தாரத் -
்தமாகும். இத்்தல்க� நிலையில 
நிதி�லமச்ெர ெமரப்பித்துள்ள வரவு-
செைவுத் திட்டத்தின மூைம் அடுத்்த 
சிை வரு்டங்களுக்கு மி்க பைம் 
வாய்ந்்த சபாருளா்தாரத்ல்த ்கடடி -
ச�ழுப்புவ்தற்கான ய�ாெலன்கள் 
முனலவக்்கப்படடுள்ளன.

நாடடில புதிய ய்டல்டா...
பிர்தானி யபராசிரி�ர லவத்தி�ர 

ெந்திம ஜீவந்்தர ச்தரிவித்துள்ளார.
இந்்த புதி� திரிபு அதி்க வீரி�மிக்்க-

்தா்க இருக்்கைாசமனறு ச்தரிவிக்்கப்-
படுகின்றது.இைஙல்கயில மு்தைாவ-
்தா்க பீ.1.617.2.287 என்ற ச்டல்டா 
திரியப அல்ட�ாளம் ்காணப்படடி-
ருந்்தது.இைஙல்கயிலுள்ள ச்டல்டா 
கிலளயினம் அல்ட�ாளம் ்காணப்-
பட்ட ெமீபத்தி� மரபணு பகுப்பாய்வு 
அறிக்ல்க யெறறு சு்கா்தார அலமச்சி்டம் 
ெமரப்பிக்்கப்பட்டது.

்க்டந்்த ஜூலையில AY 104 என்ற 
துலண வல்க ச்டல்டா திரிலப 
ொங்கள் மு்தலில ்கண்்டறிந்ய்தாம். 
அ்தன சப�லரப் சபறுவ்தறகு ்காைம் 
எடுக்்கைாம். அ்தனாயைய� இல்த 
இனறு அறிவித்ய்தாம்.

இந்்த ச்டல்டா துலண திரிபு லவரஸ் 

வ்டக்கு, வ்டமத்தி� மறறும் ச்தறகு 
மா்காணங்களியைய� அல்ட�ாளம் 
்காணப்பட்டது. 

இந்்த துலண ச்டல்டா வல்க்களின 
செ�றபாடு பறறி� விரிவான ஆராய்ச்-
சிக்கு சபாருத்்தமான ஆய்வ்க வெதி்கள் 
எதுவும் இலலை.

AY 28 துலண வல்க ச்டல்டா 
லவரஸ் வல்கல� ொங்கள் மு்தலில 
அல்ட�ாளம் ்கண்்ட பினனர, அந்்த 
மாதிரி்களில சிைவறல்ற சஹாங-
ச்காஙகிலுள்ள ஆய்வ்கத்திறகு அனுப்பி-
யனாம்.

ச்டல்டா திரிபின துலண திரிபு 
வல்க்கள், ச்காவிட19 ச்தாற்றாளர்க-
ளின யொய் அறிகுறி்களில மாற்றத்-
ல்தய�ா அலைது பரவும் ்தனலமல� 
்க ா ண் பி க் ்க வி ல ல ை ச �ன று ம் 
்டாக்்டர ெந்திமா ஜிவந்்தரா கூறினார.

நாடடின் சுதந்திரதமத ்பாது்காக்்க...
ொடடின பாது்காப்புக்்கா்க மாத்-

திரயம ொம் யுத்்தம் செய்ய்தாம். 
ஒவ்சவாரு ஜனாதிபதியும் இந்்தப் 
பிரச்சிலனல�த் தீரக்்க மு�றசித்்த-
னர. யஜ.ஆர. ஜ�வரத்்தன, திம்பு-
வில வட்டயமலெ யபச்சுவாரத்ல்த-
்கலள ெ்டத்தி�து நிலனவிருக்கி்றது. 
ஆர.பியரம்தாெவின ்காைத்தில விடு-
்தலைப் புலி்களுக்கு ஆயு்தங்கள்கூ்ட 
வழங்கப்பட்டன.  

பினனர ெந்திரிக்்கா பண்்டாரொ�க்-
்கவின ஆடசிக் ்காைத்தில இந்்தப் 
பிரச்சிலனக்குத் தீரவு ்காண்ப்தற்கா்க 
சிை ்கைந்துலர�ா்டல்களும் இ்டம்-
சபற்றன.  

அ்தனபினனர ரணில விக்கிரமசிங-

்கவின ்காைப்பகுதியில புலி்களின 
்கடடுப்பாடடிறகு ்தனி�ான பகுதி -
்கள் ஒதுக்்கப்பட்டன. அவர்கள் எவ -
ருக்கும் ெமது பாது்காப்புப் பல்டமீது 
ெம்பிக்ல்க இலலை.  

ஒரு ொடடின பாது்காப்புப் 
பல்டமீது ெம்பிக்ல்க இனய்றல, அந்்த 
ொடடின ய்தசி� பாது்காப்லப இழக்்க 
யெரிடும் எனய்ற அலனவரும் ெம்புகி-
்றார்கள். அய்த யபானறு, எமது இரா-
ணுவத்ல்த ம்றந்துவிடடு, சவளிொட-
டுப் பல்ட்கலளயும், சவளிொடடுத் 
்தலையீடு்கலளயும் அனுமதித்்தால, 
்தறயபாதும் எமது ொடடில இரத்்த 
சவள்ளயம பாயுசமனப் பிர்தமர 
மஹிந்்த ராஜபக்ஷ ச்தரிவித்துள்ளார.    

புலி்களின் பிடியிலிருந்து...
ஜும்ஆ பள்ளிவாெலில ெல்ட -

சபற்ற வியெ்ட துஆ பிராரத்்தலன-
யில பிர்தம அதிதி�ா்க ்கைந்து 
உலர�ாறறுல்கயியைய� அவர யமற-
்கண்்டவாறு ச்தரிவித்்தார.  

்க்டந்்த 14 வரு்டங்களா்க ொன 
அவரு்டன யெரந்து யவலைசெய்து 
வருகினய்றன. எனது செ�லபாடு்க-
ளுக்கு பூரண ஒத்துலழப்பு வழஙகு-
கின்றவர.அவர ெ்கை இன மக்்கலள-
யும் ெமமா்க பாரக்்கக்கூடி� ஒருவர.  

மஹிந்்த ராஜபக்ஷ 2005 இல 
ஆடசில� ஏற்றயபாது இைஙல்க-
யின மூனறில இரண்டு பகுதி புலி -
்களின ்கடடுப்பாடடில இருந்்தது. 
குறிப்பா்க வ்டக்கு மா்காண முஸ் -
லிம்்கலள விடு்தலைபுலி்கள் பிர -
ய்தெத்ல்த விடடு சவளிய�றுமாறு 
குறுகி� அறித்்தல மூைம் சவளிய�ற-
றினார்கள். 

இவ்வாறு சவளிய�றறி�வர -

்கலள, மீண்டும் ்தங்களது சொந்்த 
பிரய்தெங்களுக்கு செலைக்கூடி� 
நிலைலமல� ஏறபடுத்திக் ச்காடுத்-
்தார. இ்தன மூைம் அவர சி்றந்்த 
்தலைலமத்துவத்ல்த வழிெ்டத்்தக்-
கூடி� ்தலைவரா்கக் ்காணப்படுகின -
்றார.  

முஸ்லிம்்களுக்கு ஏறபட்ட இக்்கட -
்டான நிலைலம்களால எலைா முஸ்-
லிம்்களுக்கு பாதிப்பு ஏறப்டாமல 
சி்றந்்த முடிவு்கலள எடுத்து தீரத்து 
லவத்துள்ளார.  

ஓட்டமாவடியில இ்டம் ஒதுக்கு -
வதிலகூ்ட அவரின ஒத்துலழப்பு 
கில்டத்்தது.உயிரத்்த ஞாயிறு ்தாக்-
கு்தலின பினனர முஸ்லிம்்கலள 
ஏலன� ெமூ்கத்தினர ெந்ய்த்கத்து-
்டன பாரத்து வருகி்றார்கள். அதி-
லிருந்து சவளிய� வருவ்தற்கான 
நிலைலமல� ொம் ஏறபடுத்திக் 
ச்காள்ள யவண்டும்.    

GSP+ சலும்கமய தற்்பாமதய...
இது ச்தா்டரபில பிரச்சிலன 

வராச்தன முழுலம�ா்க ெம்புகி-
ய்றன.ய்தலவ�ான முனசனடுப்பு-
்கள் யமறச்காள்ளப்படடு வருகி்றச்த-
னவும் அவர ச்தரிவித்்தார.

வரவு-செைவுத் திட்ட விவா்தத்தில 
யெறறு உலர�ாறறி� யபாய்த அவர 
இவ்வாறு குறிப்பிடடுள்ளார.

யமலும் அவர கூறி�்தாவது,..
ொடடுக்கு மு்தலீடு சப்ற வாய்ப்-

புள்ளது. பிரிட்டன மறறும் பங்க -
ளாய்தஷ் ொடு்களுக்கு செனய்றன. 
பாரி� முனயனற்றத்ல்த பங்களா-
ய்தஷ் சபறறு வருகி்றது. மு்தலீடு்கள் 
்தானா்க வராது. அ்தறகு ஊக்குவிப்பு 
வழங்க யவண்டும். எமது ொடடின 
அலமவி்டம், ஸ்ச்காடைனட 
மாொடடில ஜனாதிபதி பஙய்கற்ற 
யபாது ச்காவிட19 ்கடடுப்படுத்்த 
எடுத்்த ெ்டவடிக்ல்க ச்தா்டரபில 
ெ்கை ொடு்களும் பாராடடுத் ச்தரி -
வித்்தன. யபாடடி உைகில வாழும் 
நிலையில ஊக்குவிப்பினறி மு்தலீடு -
்கலள சப்ற முடி�ாது. ச

சுறறுைாத் துல்றல� யமம்படுத்்த 
யவண்டும். ்க ்டற்கலரயில ்தஙகிச் 
செலை மாத்திரம் சுறறுைா ப�ணி -
்கள் வருவதிலலை. மருத்துவ யொக்-

கிலும் சுறறுைா ப�ணி்கள் வருகின்ற-
னர . ஜி.எஸ்.பி ெலுல்க ச்தா்டரபில 
ஆ ரா� ஐயராப்பி� ஒனறி� உ�ர-
மட்ட குழு அண்லமயில இஙகு 
வந்்தது. எனனு்டன விவரமா்க 
ஆராய்ந்்தனர.இந்்த ெலுல்க  அனப-
ளிப்பலை. அ்தறகு சிை நிபந்்தலன-
்கலள நில்றயவற்ற யவண்டும். இது 
ச்தா்டரபில ஜயராப்பி� ஒனறி� 
பிரதிநிதி்களு்டன யபச்சு ெ்டத்தி� 
யபாது ொம்  இந்்த நிபந்்தலன்கலள 
நில்றயவற்ற முழுலம�ான திட -
்டசமானல்ற செ�றபடுத்தி வருகி -
ய்றாம்.

அ்தன முனயனற்றம் ச்தா்டரபில 
விளக்கியனாம்.எதிர்காை திட்டங-
்கலளயும் முனலவத்ய்தாம்.இந்்த 
ெலுல்கல� நிறுத்்தவ்தால இைஙல்க 
அரொங்கத்திறகு  ெஷ்்டம் ஏறப்டாது.
ெ்கை மக்்களுக்கும் ்தான பாதிப்பு 
ஏறபடும்.ஆல்டத் ச்தாழிறொலை-
்களில 95 வீ்தம் சபண்்கயள பணி-
�ாறறுகின்றனர.ஜி.எஸ்.பி ெலுல்க 
ஊ்டா்கயவ எமது மீன வளம் அந்்த 
ொடு்களுக்கு ஏறறுமதி செய்�ப்படு-
கி்றது.ஜி.எஸ்.பி ெலுல்கல� நிறுத்து -
வது ்தறயபால்த� நிலையில நி�ா�-
மான்தலை என்றார.

மு்கக்்கவசம அணிந்து...
வருகி்றது என்றார.
இ்தலன�டுத்து எதிரணி எம்.

பிக்்கள் அ்தறகு ஆடயெபலன ச்தரி-
வித்்தனர.இது ச்தா்டரபில ்கருத் -
துத் ச்தரிவித்்த ராஜ்கருணா எம்.பி  
(ஐ.ம.ெ)  

அநுரா்தபுரத்தில ெ்டந்்த பி்றந்்த 
ொள் நி்கழ்வில 02 ஆயிரத்திறகு 
யமல பஙய்கற்றனர என்றார.

அலமச்ெர பிரெனன ரணதுங்க 
மீண்டும் ்கருத்துத் ச்தரிவித்்தய்தாடு  
எதிரணி குழம்புவ்தற்கா்க எதுவும் 
சொலைவிலலை. மு்கக் ்கவெம் 
அணியுமாறு அறிவிக்்கப்படடுள்-
ளது. மயனா ்கயணென எம்.பிக்கும் 
ச்காயரானா ச்தாறறியுள்ளது. இவர-

்களுக்கும் ச்தாற்ற வாய்ப்புள்ளது.
எமது பாது்காப்பிற்கா்கயவ ய்காருகி-
ய்றாம்.எனயவ இவர்களுக்கு பீசீஆர 
பரியொ்தலன செய்� யவண்டும் 
என்றார. முஜீபுர ரஹமான  எம்.பி  
(ஐ.ம.ெ),.. 

ஆரப்பாட்டம் ெ்டத்தினால 
ய்காவிட19 வந்்தால பி்றந்்தொள் 
ச்காண்்டாடினால ய்காவிட19 
வரா்தா? எனறு ய்கள்வி எழுப்பி-
னார. பிரதி ெபாொ�்கர  ்கருத்துத் 
ச்தரிவிக்ல்கயில. 

ெலபயில இருக்ல்கயிைாவது 
மு்கக் ்கவெம் அணிந்து இருப்பது 
முக்கி�மானது.அது ொடடு மக்்க-
ளுக்கு முனமாதிரி�ா்க இருக்கும்.

ஷம்ஸ் பாஹிம்

ொ்தாரண மக்்களின  பிரச்சிலன -
்கலள  தீரக்கும் எந்்தத் திட்டமும் 
இந்்த வரவு செைவு திட்டத்தில 
முனலவக்்கப்ப்டவிலலை.இதில 
விவா்தம் ெ்டத்தி ப�னிலலைச�ன 
வனனி மாவட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர செலவம் அல்டக்்கைொ -
்தன ச்தரிவித்்தார.

வரவு செைவுத் திட்ட இரண்்டாம் 
வாசிப்பு மீ்தான ஐந்்தாம் ொள் விவா -

்தத்தில உலர�ாறறி� அவர யமலும் 
கூறுல்கயில,

தில்றயெரியில பணம் இலலை -
ச�னறு சொலலிக் ச்காண்டு அபி -
விருத்தி திட்டங்கசளலைாம் நிறுத் -
்தப்படடுள்ளன.அய்தயவலள அரெ 
ஊழி�ர்கலள சுலமச�ன நிதி 
அலமச்ெர கூறியிருப்பல்த ஏறறுக் -
ச்காள்ள முடி�ாது. ொ்தாரண மக்்கள் 
வாழ முடி�ா்த நிலைல� தீரக்கும் 
எந்்த திட்டமும் இந்்த அரசி்டம் 
இலலை.

யாழில ரூ.66 மில.யசைவில... (03 ஆம ்பக்்கத யதா்டர்)

்காலரெ்கர பிரய்தெ செ�ைர பிரி-
வுக்குடபட்ட �ாழ்ற்றன ்கலலூரி 
லம்தானம் மறறும் ஊர்காவறதுல்ற 
பிரய்தெ செ�ைர பிரிவுக்குடபட்ட 
புனி்த அந்ய்தானி�ார ்கலலூரி 
லம்தானம் ஆகி� பத்து சபாது 
விலள�ாடடு லம்தானங்கள் ்தைா 05 
மிலலி�ன நிதி ஒதுக்கீடடில புனர-
லமக்்கப்படுகின்றன.

அய்தயவலளயில ொடு முழுவதும் 
அலனத்துக் ்கலவி வை�ங்கலளயும் 
உள்ள்டக்கி 100 பா்டொலை விலள-
�ாடடு லம்தானங்கலள அபிவிருத்தி 
செய்யும் ய்தசி� திட்டத்தின கீழ் 
�ாழ். மாவட்டத்தில அங்கஜன எம்.
பியின சிபாரிசில 16 மிலலி�ன ரூபா 
ஒதுக்கீடடில 05 பா்டொலை லம்தா-
னங்கள் புனரலமக்்கப்படுகின்றன.

சிறுவர் ைறறும ... (03 ஆம ்பக்்கத யதா்டர்)

விதிக்்கப்படடிருந்்த ்காைங்களில 
இவ்வா்றான அலழப்பு்களின எண் -
ணிக்ல்கயும் அதி்கரித்துள்ளது. 
மறறும் அக்ய்டாபர மா்தத்தில மாத் -
திரம் சுமார 4,000 அலழப்பு்கள் 
கில்டத்துள்ளன.

இந்்த முல்றப்பாடு்களின ்தனலம 
குறித்து ெம்பந்்தப்பட்ட அதி்கா -
ரி்களுக்குத் அறிவித்்த பினனர 
அவர்கள், குடும்ப ஆயைாெலனச் 
யெலவ்கள் மறறும் யபால்தப் பழக் -

்கத்திறகு அடிலம�ானவர்கலள 
புனரவாழ்வு செ�லமுல்ற எனப -
வறறிறகு ஆயைாெலன்கள் வழங -
்கப்படுகின்றன.

அத்து்டன, பாரி� அெம்பாவி்தங -
்கள் ஏறபடுமி்டத்து, சபாலிஸாரின 
உ்தவியு்டன ்கடுலம�ான ெட்ட 
ெ்டவடிக்ல்க எடுக்்கப்படுசமனறும் 
ம்களிர உ்தவி லம�த்தின அதி்காரி -
�ான மாசனல ஜ�மானன யமலும் 
ச்தரிவித்துள்ளார.

்கார்ததிம்க விளக்கு உறசவம... (03 ஆம ்பக்்கத யதா்டர்)

சபாலிஸார வீடு வீ்டா்க செனறு 
ச்காடுத்து வருகின்றனர. எமது பாரா -
ளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அது 
வழங்கப்படடுள்ளது. மண்ணுக்்கா்க 
மரணித்்தவர்கலள நிலனவு கூரு-
வ்தற்கான வாய்ப்புக்்கலள அரசு  
்தடுக்்க மு�லகி்றது.

இவ்வாறு ்தடுப்ப்தன மூைம் 
எ்தலன ொதிக்்கப் யபாகினறீர்கள்? 
இ்தலன ொ்தாரணமா்க விட்டால 
எமது மக்்கள்  ்தமது உ்றவு்கலள 
நிலனவு கூரந்து ஆத்மா ொந்தி�-
ல்ட� பிராரத்திப்பார்கள். ்தமது 
து�ர குல்ற� அழுது விடடு அலம-
தி�ல்டந்து விடுவார்கள். ஆனால 

நீங்கள் ்தடுக்்கத்்தடுக்்க எமது மக்்கள் 
இனனும் வீறுச்காண்டு எழு -
வார்கள். இனப்பிரச்சிலனக்்கான 
தீரலவ யபச்சின மூைமா்க,எழுத்-
தின மூைமா்க ்கண்டுவி்டைாசமன 
நீங்கள் நிலனத்துவி்டக்கூ்டாது.

இந்்த ொடடிலுள்ள அத்்தலன 
இனமும் சு்தந்திரமா்க வாழ்கின்ற 
வாய்ப்லப ஏறபடுத்்த யவண்டும். 
்காரத்தில்க விளக்கு எனபது இந்து 
ம்தத்்தவர்களின பாரம்பரி�ம். 
அ்தறகு கூ்ட ்தல்ட விதிக்்கப்பட -
டுள்ளது. ஆ்கயவ இந்்த வி்ட�த்தில 
அரசு ்தனது ்தல்ட உத்்தரவு்கள் வழங -
குவ்தலன நிறுத்்த யவண்டும்.

அரச தனியார் கூடடு... (03 ஆம ்பக்்கத யதா்டர்)

உள்ளன. மு்தலீட்டாளர்கள் வரும் 
யபாதும் இஙகு இல்டயூறு்கள் 
இருந்்தால எவ்வாறு அவர்கள் மு்த-
லிடுவார்கள். ்க்டந்்த ெலைாடசியி -
லும் இந்்தப் பிரச்சிலன இருந்்தது. 
வரும் மு்தலீட்டாளர்களுக்கு உ்தவ 
யவண்டும்.

டுபாயில பீசீஆர செய்கின்றனர.  
இஙகு அவ்வாறு செய்வதிலலை. 
இைஙல்கயில திருடடுத்்தனமா்க 

பீசீஆர அறிக்ல்க வழங்கப்படுகி்றது. 
இது குறித்து ்கவனிக்்க யவண்டும்.
ொடடுக்கு வரும் அலனவலரயும் 
பீசீஆர பரியொ்தலனக்குடபடுத்்த 
யவண்டும்.சவளிொடு செலயவார 
ச்தால்க அதி்கரித்துள்ளனர. 
இ்தனால அந்தி�ச் செைாவணி 
அதி்கரிக்கும்.ஆனால உண்டி�ல 
முல்றயியை பணம்  அனுப்ப பைரும் 
பழகியுள்ளனர.

சீன உர நிறுவனங்களுக்கு... (03 ஆம ்பக்்கத யதா்டர்)

யெலவக்கு அனுப்பி� உர 
மாதிரில� பரியொதித்்ததில, சிை உர 
பா்கங்களில தீஙகு விலளவிக்கும் 
பக்டீரி�ா மறறும் பி்ற உயிரினங்கள் 
இருப்பது ச்தரி�வந்்த்தா்க கூறி� 

யமைதி்க சொலிசிட்டர சஜனரல, 
இந்்த நிலையில, ச்டண்்டரில ஏற-
்கப்பட்ட நிபந்்தலன்கலள சீன நிறு-
வனம் பூரத்தி செய்�விலலைச�ன 
குற்றம் ொடடினார.

விைர்சனங்கமள தவிர்தது...
்தனித்்தனி�ா்க புல்த� யெரிடும்.மாற்றவர 

மீது விரல நீடடிக்ச்காண்டிருக்்காது ்தவறு -
்கலள திருத்தி ஒன்றா்க ப�ணிப்பல்த ்தவிர 
யவறு மாறறுவழி கில்ட�ாது. 

வரவு செைவுத் திட்ட இரண்்டாம் 
வாசிப்பு மீ்தான ஐந்்தாம்  ொள் விவா்தத் -
தில யெறறு  உலர�ாறறுல்கயியைய� அவர  
இவ்வாறு  ச்தரிவித்்தார. 

அவர யமலும் கூறுல்கயில,..
்தறயபால்த� செருக்்கடி நிலைலமல� 

உணரந்து ச்காள்ள யவண்டும். ்க்டந்்த ்காை 
வரவு செைவுத்திட்டங்களு்டன ஒப்பி்டாது 
்தறயபால்த� நிலைலமயு்டன ஒப்பிடடு 
விமரெனம் செய்யுமாறு ய்காருகிய்றன.

ெரவய்தெ மட்டத்தில ொம் எந்்த இ்டத் -
தில இருக்கிய்றாம் எனபல்த அலனவரும் 
உணர யவண்டும்.ெரவய்தெ அளவீடு்களுக்கு 
பலயவறு சுடடி்கள் பினபற்றப்படுகின்றன.
்க்டவுச்சீடடு  ்தர வரிலெயில ்கல்டசி 10 
ொடு்களில்டய� ்தான எமது ொடு உள்ளது. 
எமது ொட்டவர்களுக்கு 41 ொடு்களுக்கு 
்தான வீஸா இனறி செலை முடியும்.

உைகில 191 ொடு்களுக்கு வீஸா இனறி 

செலை முடியுமான ொடு்களில்டய� 
ஜப்பான.ச்காரி�ா, சிங்கப்பூர  யபான்ற 
ொடு்கயள உள்ளன. இைஙல்கல� சிங்கப் -
பூருக்கு முனமாதிரி�ா்க ச்காள்வ்தா்க லீகு -
வானயு அனறு சொனனார.ஆனால இனறு 
எமது ொடடுக்கு எனன ெ்டந்துள்ளது.
இ்தறகு வரைாறறில ஆடசி செய்்த பச்லெ 
நி்ற அரசு்களா அலைது நீை நி்ற அரசு்களா 
அலைது சிவப்பு அரசு்களா சபாறுப்புக் கூ்ற 
யவண்டும். இலலை. ொம் அலனவரும் 
இ்தறகு சபாறுப்பு.அலனவலரயும் குற்ற -
வாளிக் கூடடில நிறுத்்த யவண்டும்.

இதில இருந்து மீள்வ்தறகு பாராளுமன -
்றத்திறகு மு்தற்த்டலவ�ா்க ச்தரிவான 58 
புதி� எம்.பிக்்களுக்ய்க இது ச்தா்டரபில 
தீரவு உள்ளது. மு்தலில பிரச்சிலனல� 
அல்ட�ாளங ்காண யவண்டும்.அடுத்து 
அ்தறகு தீரவு

ய்த்ட யவண்டும். ொம் அலனவரும் அ்தற 
சபாறுப்லப  ஏற்க யவண்டும்.அ்தறகு 
இனனும் ்காைம் உள்ளது எனறு நிலனக் -
கிய்றன. குல்றந்்த படெம் எதிர்காைத்தின 
சப�ரிைாவது 225 யபரும் ய்தசி� நி்கழ்ச்சி 

நிரலு்டனும்  ய்தசி� சபாருளா்தாரம்,்கலவி 
நி்கழ்ச்சி நிரலு்டன ல்கய்காரக்்க யவண்டும்.  

மாறி மாறி மற்றவலர குற்றஞொடடு -
வல்த வி்ட இந்்த வரவு செைவுத்திட்ட 
விவா்தத்தில யவறு எனன செய்துள்யளாம். 
எதிரணிக்கு  சென்றதும் ெலைவரா்கவும் 
அதி்காரத்ல்த ல்கபறறி�தும் ச்கட்டவர -
்களா்கவும் சித்திரிக்்கப்படுவய்த ச்தா்டர -
கி்றது.73 வரு்ட வரைாறு இ்தலன ்தான 
கூறுகி்றது.அலனவரும் ்தங்கலள நி�ா�ப் -
படுத்்தப் பாரக்கி்றார்கள். மற்றவர்கள் மீது 
விரல நீடடும் அசிங்கமான குற்றச்ொடடு -
்கலள  முனலவத்து ்தங்கலள நி�ா�ப்படுத் -
துவல்த்த ்தான  செய்கிய்றாம்.

ெமூ்கத்ல்த பாதிக்கும் வி்ட�ங்கள் ச்தா்டர -
பில ்கவனம் செலுத்்தப்ப்டவிலலை.
ச்தாறறு நிலையில மாணவர்களின ்கல -
விக்ய்க மீளத் திருப்ப முடி�ா்த பாதிப்பு  
ஏறபட்டது. இந்்த ்காைப்பகுதியில ்தான 
அதிபர ஆசிரி�ர பிரச்சிலன சவடித்்தது. 
்கலவி அலமச்ெரா்க சிை ்காைம் பணி�ாற -
றி�வன என்ற வல்கயில   30 பிலலி�ன 
ஒதுக்கி ஜனாதிபதி,பிர்தமர,நிதி அலமச்ெர 

உள்ளிட்ட அலமச்ெரலவக்கு ெனறி ச்தரி -
விக்கிய்றன.  ஆசிரி�ர பிரச்சிலனக்கு  நிரந் -
்தரமான தீரவு வழங்கப்ப்ட யவண்டும். 
திருப்தி�ான ஆசிரி�ர யெலவல� மாண -
வர்களுக்கு வழங்க யவண்டும்.பா்டொலை 
வாயில மூ்டப்படுவச்தனபது ொ்கரி்கத்தின 
வாயில மூ்டப்படுவ்தாகும். 

ச்காள்ல்க வகுப்பவர்களா்க இந்்த 
வி்ட�த்திறகு முனனுரிலம வழங்க 
யவண்டும். சி்றந்்த ஆசிரி�ர யெலவ 
உருவா்க யவண்டும்.ஆசிரி�ர யெலவயில 
13  வல்க்கள்  உள்ளன. இந்்த நிலை மா்ற 
யவண்டும். வ்டக்கில பயிற்றப்ப்டா்த ஆசி -
ரி�ர்கயள அதி்கம் உள்ளனர. மாணவர -
்களின ்கண்்கலள தி்றப்பது ொடடுக்்கான 
மு்தலீ்டாகும். ஆசிரி� ்கைாொலை்கலள 
அதி்கரிக்்க யவண்டும். 2027 ஆகும் யபாது 
ஆசிரி�ர யெலவயில  உள்ள அலனவரும் 
பயிற்றப்பட்ட பட்ட்தாரி ஆசிரி�ர்களா்க 
இருக்்க யவண்டும்.

ஆசிரி�ர்களுக்கு நி�ா�மான ெம்பள 
வழங்க  யவண்டும். 4 மிலலி�ன  மாண -
வர்களில 1.4 யபருக்ய்க இலண� வெதி 

உள்ளது. இந்்த வரவு செைவுத்திட்டத்தில  
ெ்கை பா்டொலை்களுக்கும் புயரடயபண்ட 
வழங்க நிதி ஓதுக்்கப்படடுள்ளது. ்தறயபா -
ல்த� செருக்்கடி நிலையில ்கறப்தறகு யவறு 
வழி தி்றக்்கப்ப்ட யவண்டும்.

அபிவிருத்தி அல்டந்து வரும் ொடு என்ற 
வல்கயில எதிர்காை மு்தலீ்டா்க இலவ 
அலமயும்.இந்்த இக்்கட்டான நிலையில 
இந்்த மாறறு வழி்கலள யமம்படுத்்த 
யவண்டும்.ஒனலைன ்கலவி எனபது ்கலவித்-
துல்றக்கு கில்டத்்த ஔ்ட்தமாகும்.

படஜட என்றதும் சபௌதீ்க ரீதி�ான வி்ட -
�ங்கள் பறறிய� சிந்திக்்கப்படுகி்றது. சிறுவர 
துஷ்பிரய�ா்கம் ச்தா்டரபில கூடு்தல ்கவனம் 
செலுத்்தப்படடு ்தடுக்்க ெ்டவடிக்ல்க எடுக்்க 
யவண்டும். 

ஒவ்சவாரு மணித்தி�ாைமும் சிறுவர 
துஷ்பிரய�ா்கம் ச்தா்டரபில முல்றப்பாடு 
செய்�ப்படுகி்றது. சவளியில வரா்த ெம்ப -
வங்கள் பை உள்ளன.பிள்லள்களுக்கு உரி� 
அறிவூட்டல வழங்கப்ப்ட யவண்டும். ெட-
்டத்தின வாயிைா்க பிள்லள்கலள பாது்காக்்க 
யவண்டும்.

சம்பயில யசலவம அம்டக்்கைநாதன் எம.பி

சாதாரண மக்களின் பிரச்சினை்கனை  
தீர்ககும் எநதத் திட்டமும் இலனலை

உை்களவில தங்கததின்...
உை்க ெந்ல்தயில ்தங்கத்ல்த 

அவுனஸ் ்கணக்கில விலை குறிக்்கப் -
படுகி்றது. ஒரு அவுனஸ் எனபது 

32 கிராம், அ்தாவது ொனகு பவுன 
ஆகும். 

இது 24 ்கரட ்தங்கமாகும்.

மூதத ஊ்ட்கவியைாளர்...
இைஙல்கயின மூத்்த ஊ்ட்கவி�-

ைாளர்களில ஒருவரான ஸ்ரீ ைால 
ச்காடி்கார யெறறு 94 வ�தில ்காை-
மானார. 

பை பத்திரிக்ல்க்களில ஊ்ட்கவி� -
ைாளரா்க செ�றபட்ட  இவர மய்க 

ொக்கி�, ச்கலிஸ்்டாய்க ெவாரி�, 
்ட�ர யெ�, ்கயனரு மல, மா துடு 
ய்காெை சிஹின, தி�சவைக் ஒஸ்யெ, 
சையின ஆகி� ்கவில்த்கலளயும் 
பை பல்டப்புக்்கலளயும் சவளியிட-
டுள்ளலம குறிப்பி்டத்்தக்்கது.
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நுவரெலியாவில் மெக்கறி
உற்பத்தியில் ர்பரும் ்பாதிப்பு

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

நுவரெலியாவில் விவசா-
யிகள் தஙகளது மெககறி உற-
பத்தியில் ரபரும் பாதிப்-
பினை எதிர் ரகாள்வதாக 
ரதரிவிககின்்றைர். 

ரகாரொைா ரதாறறு, உெ -
தட்டுப்பாடு எை பல்ரவறு 
சவால்களுககு முகம் 
ரகாடுத்து வநத விவசாயி-
கள்  சீெற்ற காலநினல காெ-
ணமாக ரபரிதும் பாதிககப்பட்டுள்-
ளைர். 

 நுவரெலியா ரவஸ்டரவாட் 
பிெரதச விவசாயிகள் உறபத்தி 
ரசய்து வரும் மெககறி வனககனள 
பொமரிப்பதில் பாரிய பிெச்சினை-

கனள எதிர்ரகாண்டு வருவதாக சுட் -
டிககாட்டுகின்்றைர்.

தாம் இப்பிெரதசத்தில் பாரிய-
ளவில் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு 
வருவதாக ரதரிவிககும் விவசா -
யிகள் க்டநத காலஙகளில் விவசா -

யத்திைால் கூடுதலாை 
நன்னமனய ரபறறு வாழ்-
வாதாெத்னத ஊககப்படுத்தி 
வநதுள்ளதாகவும் ரதரிவித்-
தைர்.

ஆைால் அெசாஙகம் விவ-
சாயத்துன்றனய ஊககுவிகக 
எதிர்கால திட்்டம் ஒன்ன்ற 
முன்கூட்டிரய அறிவிக-
காது திடீரெை தான்ரதான்-
றித்தைமாக உெத்னத தன்ட 
ரசய்து பாரிய சிககனல 

க்டநத காலஙகளில் உண்்டாககியது. 
இதன் வினளவுகள் ரதா்டர்ச்சியாக 
விவசாயிகனள பாதித்து வரும் சூழ்-
நினலயில் சீெற்ற காலநினல ரமலும் 
சிககல்கனள ஏறபடுத்தியுள்ளதாக 
கவனல ரதரிவிககின்்றைர்.

ஹல்துமுளமளை 

பதுனள திைகென் விரச்ட நிருபர்   

ஹல்துமுள்னள கல்விப் பிரினவச் 
ரசர்நத நான்கு பா்டசானலகளில் 
ரகாவிட் 19 ரதாறறு காெணமாக ஒரு 
பா்டசானல மூ்டப்பட்டுள்ளது்டன், 
ஏனைய மூன்று பா்டசானலகளில் 
குறிப்பிட்்ட வகுப்புககள் தறகாலிக -
மாக மூ்டப்பட்டுள்ளதாக, ஹல்து-
முள்னள ரபாது சுகாதாெப் பரிரசாத-
கர் அசஙக சம்பத் ரதரிவித்தார்.  

ரகாஸகம வித்தியாலயத்தில் 
அதிபர், ஆசிரியர்கள் மூவருககு 
ரகாவிட்19 ரதாறறு உறுதிப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளனமயால் அவ்வித்தியால-
யம் தறகாலிகமாக ரநறறு மூ்டப்பட் -
டுள்ளது. அத்து்டன்   ரசாெகுை மகா 
வித்தியாலயத்தில் தெம் 1, 10, 11 
ஆகிய வகுப்புகனளக ரகாண்்ட கட் -
்ட்டத் ரதாகுதி தறகாலிகமாக மூ்டப் -
பட்டுள்ளது. அமிலகம மகா வித்தி-

யாலயத்தில் தெம் 5 வகுப்புகனளக 
ரகாண்்ட கட்்ட்டத் ரதாகுதியும் 
மூ்டப்பட்டுள்ளது. அடுத்து இலுக-
ரபரலஸ்ஸ மகா வித்தியாலயத்தின் 
தெம் 3 வகுப்புனளக ரகாண்்ட கட்்ட-
்டத் ரதாகுதியும் மூ்டப்பட்டுள்ளது.  

ரமறகுறிப்பிட்்ட வித்தியாலய -
ரமான்றிறகும், ஏனைய மூன்று 
வித்தியாலயஙகளின் குறிப்பிட்்ட 
வகுப்புககள் உள்ள கட்்ட்டத் ரதாகு-
திகளுககும் கிருமிநாசினி ரதளித்து 
சுத்தப்படுத்துவதறகாை ரசயறபா-
டுகள் ரமறரகாள்ளப்பட்டுள்ளை. 
அதிபர், ஆசிரியர்கள் மூவர் மறறும் 
நான்கு மாணவர்கள் ஆகிரயாருககு 
ரகாவிட் 19 ரதாறறு உறுதிபடுத்-
தப்பட்டுள்ளதாக அவர்களி்டம் 
ரமறரகாண்்ட ரெபிட் அன்டிஜன், 
பரிரசாதனைகளில் ரதரியவநதுள்-
ளது. ரதாற்றாளர்களுககு சிகிச்னச 
அளிககப்பட்டு வருவது்டன், ரதாற-

்றாளர்களு்டன் உ்றவினைப் ரபணி-
யவர்கனள அன்டயாளம் கண்டு, 
அவர்கனள தனினமப்படுத்தும் ந்ட-
வடிகனககள் ரமறரகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்்றை.  

ரமலும், லுணுகனலயில் மூன்று 
சிறுபிள்னளகள் உள்ளிட்டு 13 ரபர் 
ரதாறறிைால் பீடிககப்பட்டுள்ளைர். 
12 மாத ஆண் குழநனத மறறும் 3, 4 
ஆகிய வயதுகனளக ரகாண்்ட சிறு -
வர்கள் இதைால் பாதிககப்பட்டுள்-
ளைர்.  

லுணுகனல ரபாது சுகாதாெப் 
பணியகத்தில் 18-.11-.2021ல் ரமற-
ரகாள்ளப்பட்்ட ரெபிட் என்டிஜன் 
பரிரசாதனையின் ரபாரத, மூன்று 
சிறு பிள்னளகள் உள்ளிட்டு 13 
ரபர், ரகாவிட் 19 ரதாறறுககிழக-
காகியனம ரதரியவநதுள்ளதாக, 
லுணுகனல ரபாது சுகாதாெப் பரி-
ரசாதகர்கள் ரதரிவித்தைர்.  

கல்வி வலய பாடசாலலகளில்   
ெகாவிட் 19 லவரஸ் அவதானம்   

மாடியிலிருந்து 
வீழ்ந்து ஒருவர் பலி
தலவாககனல குறூப் நிருபர்

தலவாககனல நகரிலுள்ள மூன்்றா-
வது மாடி வர்த்தக நினலயரமான்றி-
லிருநது தவறி கீரழ விழுநது ஆண் 
ஒருவர் உயிரிழநதுள்ளதாக தலவாக-
கனல ரபாலி்ஸார் ரதரிவித்தைர். பூண்-
டுரலாயா கயப்புகனல பகுதினயச் 
ரசர்நத ரபாஹாரதனியாரக அரப-
ெட்ண (வயது 55) என்பவரெ இவ்வாறு 
உயிரிநதுள்ளார். 

இச்சம்பவம் 19.11.2021 ரவள்ளிககி-
ழனம கானல 11 மணியளவில் இ்டம்-
ரபறறுள்ளது. கானல 11 மணியளவில் 
தலவாககனல நகரிலுள்ள  மூன்று மாடி 
வர்த்தக நினலயரமான்றில் ரபாருட்-
கனள ரகாள்வைவு ரசய்துகரகாண்-
டிருநத ரபாது அஙகிருநத துவாெத்தி-
னூ்டாக தவறி கீரழ விழுநதுள்ளார். 
இதைால் பலத்த காயஙகளுககுள்ளா-
கிய நினலயில் அவசெ அம்புலன்ஸ 
வண்டியினூ்டாக  லிநதுனல னவத்திய-
சானலககு ரகாண்டு ரசல்லப்பட்டுள்-
ளார். 

பிளலளைகளின் பாதுகாபலப உறுதிபபடுதத
வவண்டியது ெபறவறாரின் கடலமயாகும்

தம்புள்ள திைகென் நிருபர்

தறரபாது நிலவும் சமூகச் சூழலில் 
தத்தமது பிள்னளகனள மிகவும் 
கண்ணும் கருத்துமாகப் பாதுகாகக 
ரவண்டியது ரபறர்றார் ஒவ்ரவாரு -
வரிைதும் தனலயாய க்டனமயாகும் 
எை மஹரவல ரபாலிஸ நினலயத்-
தின் ரபாறுப்பதிகாரி பாலித்த ஜய-
ெத்ை ரதரிவித்தார்.

பல்ரலப்ரபால பிெரதச சனப 
ரகட்ரபார் கூ்டத்தில் அண்னமயில் 
இ்டம்ரபற்ற கூட்்டத்தில் கலநது 
ரகாண்டு உனெயாறறுனகயிரலரய 
அவர் இவ்வாறு ரதரிவித்தார்.

அவர் ரதா்டர்நது உனெயாறறுனக -
யில், 

பிள்னளகள் தமது வயனத ஒத்த -
வர்களு்டன் பழகுவதறகு அனும-
திகக ரவண்டுரம ஒழிய அவர்க-
ளது வயதுககு மூத்த நபர்களு்டன் 

பழகுவதறரகா, நட்பு 
ரகாள்வதறரகா அனு -
மதிககக கூ்டாது. விரச -
்டமாக 16 முதல் 18 
வயது வனெயிலாை 
பிள்னளகனள தமது 
கண்ரணைப் பாதுகாத் -
துக ரகாள்ள ரவண்டி -
யது ரபறர்றார்களின் 
பாரிய ரபாறுப்பாகும். 
பிள்னளகள் எப்ரபா-
தும் தத்தமது வயனத 
ஒத்தவர்களு்டன் அன்றி  வயதில் 
மூத்த நபர்களு்டன், மறறும் அறி -
யாதவர்களு்டன்  பழகுவனத 
ரபறர்றானெ முற்றாக தன்ட ரசய்ய 
ரவண்டியது அவர்களது ரபாறுப்பா-
கும். 

தறரபாது னகத்ரதானலப் ரபசி 

கள் சிறுவர்கனள ஆககிெமித்துள்-
ளை. கணனிப் பாவனைகளும் 
அவ்வார்ற. எைரவ இவறன்ற 
சிறுவர்கள் னகயாளுவது ரதா்டர்-
பில் ரபறர்றார் மிகுநத அவதாைம் 
ரசலுத்த ரவண்டும் எை அவர் ரதரி-
வித்தார். 

ெகசல்கமுவ ஒயாவில் மாணிககககல்
அகழ்வில் ஈடுபட்ட மூவர் லகது

காசல்ரீ நீர்த்ரதககத்திறகு 
நீர் வழஙகும் ரகசல்க -
முவ  ஒயாவில் சட்்டவி -
ரொதமாக மாணிககககல் 
அகழ்வில் ஈடுபட்டு வநத 
சநரதக நபர் மூவனெ 
ரபாலி்ஸார் னகது ரசய் -
துள்ளைர்.

ர ப ா க வந த ல ா ன வ 
ரபாலி்ஸாருககு கின்டத்த 
இெகசிய தகவனலயடுத்து 
ரமறரகாண்்ட சுறறிவனளப்பின் 
ரபாரத மூன்று சநரதக நபர்க-
ளும் னகது ரசய்யப்பட்டுள்ளைர்.  
மாணிககககல் அகழ்வுககு பயன்ப-
டுத்தப்பட்்ட நீர் இன்றககும் இயந-
திெம், மின்சாெத்திறகு ரதனவயாை 
வயர் சுருள்கள் மறறும் நீர் ரவளி-
ரயறறும் குழாய்கள் என்பைவறன்ற 
னகப்பறறியுள்ளைர்.  

ரபாகவநதலாவ டின்சின், ரபாக -
வநதலாவ,  ரகம்பியன் ஆகிய 
ரதாட்்டப் பகுதினளச் ரசர்நதவர்-

கரள இவ்வாறு னகது ரசய்யப்பட்-
டுள்ளைர். 

னகது ரசய்யப்பட்்ட மூன்று 
சநரதக நபர்களும் ரபாலிஸ 
பினணயில் விடுவிககப்பட்டுள்-
ளரதாடு எதிர்வரும் 23ஆம் திகதி 
ஹட்்டன் நீதவான் நீதிமன்றில் முன்-
னினலயாகுமாறு ரபாலி்ஸாரிைால் 
உத்தெவு பி்றப்பிககப்பட்டுள்ளது.  
சம்பவம் ரதா்டர்பில் ரமலதிக 
விசாெனைகனள ரபாகவநதலாவ 
ரபாலி்ஸார் ரமறரகாண்டு வருகின்-
்றைர்.

மஹவெல வொலிஸ் நிலலய வொறுபெதிகாரி

பிரதமருககு ஆசி வவண்டி ஆலயஙகளில் சிறபபு பூலை
ஹற்றன்  விரச்ட நிருபர்

நாட்டின் பிெதமர் மஹிநத ொஜ -
பக ஷவின்  76 ஆவது பி்றநத 
திைத்தினைரயாட்டி மனலயக 
ஆலயஙகளிலும் ஏனைய மதத்த -
லஙகளிலும் ரநறறுமுன்திைம் (18) 
சி்றப்பு பூனஜகள் இ்டம்ரபற்றை.

இவெது பி்றநத திைத்தினை 
முன்னிட்டு நுவரெலியா மாவட்-
்டத்தில் பிெசித்தி ரபற்ற ஆலயங-
களில் ஒன்்றாை தல-
வாககனல கதிரெசன் 
ர த வ ஸ த் த ா ை த் தி ல் 
இவருககு நல்லாசி 
ரவண்டியும் நாட்டுககு 
நல்லாசி ரவண்டி-
யும் சி்றப்பு பூனஜகள் 
ஆலய பிெதம குரு 
பிெம்மஸ்ரீ மு.பிெசாநத 
சர்மா தனலனமயில் 
இ்டம்ரபற்றது.

குறித்த பூனஜககு 
முன்ைால் குரு 

ரபயர்ச்சி  பூனஜ, 
கும்ப பூனஜ  ஆகியை 
இ்டம்ரபற்றது. 

தமிழ், சிஙகள, 
முஸலிம் ஆகிய 
அனைத்து மககள் 
மத்தியிலும் ரபொபி-
மாைம் ரபற்ற தனல-
வர்களில் ஒருவொை 
மஹிநத ொஜபக ஷவுக-
கும் அவெது அெசாங-

கத்திறகும் நாட்டு மககளுககும் நல் -
லாசிகனள ரபறறுத்தெ ரவண்டும் 
எை இதன் ரபாது விரச்ட பிொர்த்த-
னைகளும் இ்டம்ரபற்றை.

சுகாதாெ ரபாறிமுன்றகளுககு 
அனமய மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட எண்-
ணிகனகயிலாைவர்களின் பஙகளிப் -
பு்டன் பூனஜகள் நன்டரபற்றை. 
பூனஜ வழிபாட்டில் ஆலய பரிபா-
லை சனபயிைர் உட்ப்ட பிெரதசவா -
சிகள் கலநது ரகாண்்டைர். 

சி.வி. வவலுபபிளலளையின் நிலனவு தினம்  
ரநாட்்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர் 

ரதாழிலாளர் ரதசிய சஙகத்தின் 
ஸதாபகத் தனலவர்களில் ஒருவரும் 
மககள் கவிமணி எை ரபாற்றப்படு-
கின்்ற இலககியவாதியுமாை சி.வி. 
ரவலுப்பிள்னளயின் 37ஆவது 
நினைவு திைம் ரநறறு 19ஆம் திகதி 
ரதாழிலாளர் ரதசிய சஙகத்தின் ஏற-
பாட்டில் அனுஷ்டிககப்பட்்டது. 

ரதாழிலாளர் ரதசிய சஙகத்தின் 
தனலவரும் நுவரெலியா மாவட்்ட 
பாொளுமன்்ற உறுப்பிைருமாை 
பழனி திகாம்பெத்தின் ஆரலாச -
னைகரகறப ஒவ்ரவாரு வரு்டமும் 
மககள் கவிமணி சி. வி. ரவலுப்பிள்-
னளயின் நினைவு திைம் ரதாழிலா-
ளர் ரதசிய சஙகத்தின் ஏறபாட்டில் 
அனுஷ்டிககப்பட்டு வருகின்்றது. 
அதறரகறப ம்டககும்புெ ரதாட்்டத்-
திலுள்ள சி.வி. ரவலுப்பிள்னளயின் 
சமாதியில் அன்ைாருககு அஞசலி 
ரசலுத்தப்பட்்டரதாடு ம்டககும்-
புனெ ரதாட்்ட ஆலயத்தில் விரச்ட 

பூனஜ வழிபாடுகளும் 
இ்டம்ரபற்றை.

மககள் கவிமணி 
சி.வி.ரவலுப்பிள்னள -
யின் நினைவு திை 
உனெகள் ம்டககும்புெ 
ரதாட்்டத்தில் உள்ள 
அன்ைாரின் சமாதி 
வளாகத்தில் இ்டம்-
ரபற்றை.

இநத நிகழ்வில் 
ரதாழிலாளர் ரதசிய 
சஙகம்  ரபாதுச்ரச -
யலாளர் எஸ.பிலிப், 
பிெதி நிதிச் ரசயலாளர் 
ரசா. ஸ்ரீதென் பிெதிப் 
ரபாதுச் ரசயலாளர் 
பி. கல்யாணகுமார், 
ரதசிய அனமப்பாளர் நகுரலஸ-
வென், உபதனலவர் சிவாைநதன், 
ரகாட்்டகனல பிெரதச சனப உறுப்-
பிைர் ெவிச்சநதிென், பிெரதச அனமப்-
பாளர்களாை பாலுவண்ணன், கார்த் -
திக மறறும் ரதாழிலாளர் ரதசிய 

சஙகம் மறறும் முன்ைணி என்பை -
வறறின் முககியஸதர்களும் மககள் 
பிெதிநிதிகளும் அனமப்பாளர்களும் 
இனணப்பாளர்களும்  ரதாழிறசஙக 
இயககுைர்களும் ரதாட்்டத் தனல -
வர்களும் ஆதெவாளர்களும் கலநது 
ரகாண்்டைர்.

புவராட்லண்ட் நீர் மின் திட்டததின்
சுரஙகபபாலதககு நீர் நிரபபும் நிகழ்வு

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

லக்ஷபாை வளாகத்தின் இறுதி 
நீர்மின் உறபத்தி நினலயமாை 
புரொட்லண்ட் நீர் மின் திட்்டத்தின் 
பிெதாை சுெஙகப்பானதககு நீர் நிெப் -
பும் ஆெம்ப நிகழ்வு பிெதமர் மஹிநத 
ொஜபக ஷ தனலனமயில் ரநறறு 
முன்திைம் (18.11.2021) ரகாழும்பு 
அலரி மாளினகயில் இனணயவழி 
ஊ்டாக இ்டம்ரபற்றது. மஸரக -

லியா ஒயாவின் குறுகரக நிர்மாணிக-
கப்பட்டுள்ள அனணககட்டிலிருநது 
கிதுல்கல கலுரகாஹுரதன்ரை 
அனமநதுள்ள மின் நினலயம் 
வனெ 3.5 கிரலாமீற்றர் நீளத்திறகு 
இநத சுெஙகப்பானத ஊ்டாக நீர் 
ரகாண்டு ரசல்லப்பட்டு ரதசிய 
மின் கட்்டனமப்பில் வரு்டாநதம் 
இனணககப்படும் மின் உறபத்தியா-
ைது கிகாரவாட் 126 மணித்தியா-
லஙகளாகும். இத்திட்்டத்திறகாை 

ரமாத்த மதிப்பீட்டு ரசலவாைது 
97 மில்லியன் அரமரிகக ர்டாலொ-
கும். இத்திட்்டத்திறகு சீை ரதாழிற-
துன்ற மறறும் வணிக வஙகி மறறும் 
ஹற்றன் நஷைல் வஙகி ஆகியை 
நிதி பஙகளிப்பு வழஙகியுள்ளை.

குறித்த நிகழ்வில் மின்சகதி 
அனமச்சர் காமினி ரலாகுரக, நீதி 
அனமச்சர் ஜைாதிபதி சட்்டத்தெணி 
எம்.யூ.எம்.அலி சப்ரி, இொஜாஙக 

அனமச்சர் துமிநத திசாநாயகக, பிெ-
தமரின் ஒருஙகினணப்பு ரசயலாளர் 
ரசநதில் ரதாண்்டமான், இலஙனக 
மின்சாெ சனபயின் ரபாது முகானம-
யாளர் ரபாறியியலாளர் எம்.ஆர்.
ெணதுஙக, பிெதி ரபாது முகானமயா-
ளர் ரபாறியியலாளர் ரநாரயல் பிரி-
யநத, திட்்ட பணிப்பாளர் எச்.எம்.
விரஜரகான் உள்ளிட்்ட பலர் கலநது 
ரகாண்்டைர்.

முகாலமயாளைருககு எதிராக
ெபன்றிக வதாட்ட மககள ஆர்பபாட்டம்

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

அொஜகத்தில் ஈடுபடும் ரதாட்்ட 
அதிகாரினய பதவி நீககம் ரசய்யு-
மாறு வலியுறுத்தி அவிசாவனள 
ரபன்றிக ரதாட்்ட மககள் ரநறறு -
முன்திைம் (18.11.2021) ரபாொட்-
்டத்தில் ஈடுபட்்டைர். 

ரகாழும்பு − அவிசாவனள பிெதாை 
வீதியில் ரபன்றிக ரதாட்்டத்துககு 
ரசல்லும் வழினய மறித்ரத அவர்-
கள் ரபாொட்்டத்னத முன்ரைடுத்-
தைர்.

ரதாட்்ட நிர்வாகத்தின் அனுமதியு-
்டன் ரபன்றிக ரதாட்்டத்தில் நிர்மா -
ணிககப்பட்்ட வீர்டான்ன்ற ரதாட்்ட 
அதிகாரி பலவநதமாக உன்டத்துள்-

ளார். இதனை தடுகக முறபட்்ட 
வரயாதிபப் ரபண்னணயும் தாககி -
யுள்ளதாக மககள் ரதரிவித்துள்ள-
ைர். இதனையடுத்து வரயாதிபப் 
ரபண்ணின் மகன்மார், ரதாட்்ட அதி -
காரினய தாககியுள்ளைர்.  

வரயாதிபப் ரபண்ணும், ரதாட்்ட 
அதிகாரியும் தறரபாது னவத்தியசா-
னலயில் சிகிச்னசப்ரபறறு வருகின்்ற-
ைர். ரபாலி்ஸாரும் ரதாட்்ட அதிகா-
ரிககு சார்பாகரவ ரசயறபடுவதாக 
மககள் குற்றஞசாட்டுகின்்றைர். 

இநநினலயிரலரய பாதிககப்-
பட்்ட தெப்புககு நீதி ரவண்டும் 
எைவும், ரதாட்்ட அதிகாரினய பணி -
நீககுமாறு வலியுறுத்தியும் ரபாொட்-
்டம் முன்ரைடுககப்பட்்டது. 
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துணுக்காய் பிரதேச சசயலகாளர் பிரிவில்
யகானை்ளின் சேகால்னல அதி்ரிப்பு
முல்லைத்தீவு  குறூப் நிருபர்

முல்லைத்தீவின்  மாந்தை கிழக்கு, 
துணுக்்ாய் பிரததைச சசயலைாளர் 
பிரிவில யா்ை்்ளக்  ்ட்டுப்ப-
டுத்துமாறு கிராம மக்்ள் பிரததைச 
சசயலைாளர்்ளிடம் சதைாடர்ச்சி-
யா்  த்ாரிக்்் விடுத்து வருகின்-
றைர். தைறதபாது ்ாலைதபா் செற-
சசய்்்யில  ஈடுபட்டிருக்கும் 

விவசாயி்ள் தைமது பயிர்ச் சசய்் -்
யி்ை யா்ை்ள் தசதைமாக்கி  வரு-
வதைா்வும் நிரம்பி உள்ள குளங்ளின் 
வழியா் நீநதி வரும் யா்ை்ள்  
குளங்ளின் அ்ைக்்ட்டு்்ள 
தசதைப்படுத்தி வருவதைா்வும் சதைரிவித்-
தைைர். 

இதை்ை விட  கிராமங்ளுக்குள் 
வரு்் தைரும் யா்ை்ள் பயன் தைரும் 

மரங்்ள அழித்து  வருவதைா்வும் 
இதை்ைக் ்ட்டுப்படுத்துவதைறகு உரி-
யவர்்ள் ெடவடிக்்்்ள் எடுப்ப-
தில்லை எைவும் மா்லை 04.00 மணிக்-
குப் பின்ைர் யா்ை்ள்  வருவதைைால 
சதைன்னியஙகுளம், புத்துசவட்டு-
வான், ப்ழயமுறி்ண்டி, ஐயன்்ன்-
குளம்,  அம்பலைப்சபருமாள்குளம், 
மாந்தை கிழக்கின் சிறாட்டிக்குளம் 

உட்பட பலை  கிராமங்ளின் மக்்ள் 
இரவு தவ்ள்ளில விழித்திருக்் 
தவண்டி உள்ளதைா்வும் சதைரிவிக்்ப்-
படுகிறது.   இப்பகுதி்ளில யா்ை 
சவடி்்ள கூடுதைலைா்ப் சபறறுத் 
தைருவதைறகு கிராம  அலுவலைர்்ள் ெட-
வடிக்்் எடுக்் தவண்டும் எைவும் 
மக்்ளிைால த்ாரிக்்்  விடுக்்ப்-
பட்டு வருகின்றது.

தீர்்தேக்னரயில் சிறுமினய 
பகாழனைநே வீட்டிற்குள் 
இழு்தது சசன்்ற சிறுவன் ன்து!
புதுக்குடியிருப்பு விதசட நிரூபர்

முல்லைத்தீவு  தீர்த்தைக்்்ரப்பகு-
தியில வீதியால சசன்ற 6 அ்்வ 
சிறுமி்ய பாழ்டநதை  வீட்டிற-
குள் இழுத்து சசன்ற 17 அ்்வ 
இ்ளஞர் ஒருவ்ர முல்லைத்தீவு 
சபாலிஸார்  ்்துசசய்துள்ளார்்ள்.

தீர்த்தைக்்்ர அன்்ை தவளாங -
்ன்னி ஆலையத்திறகு அருகில இநதை 
சம்பவம் 18 ஆம் தி்தி இடம்சபற-
றுள்ளது. ்்டக்குச்  சசன்று திரும்-
பிய சிறுமி்ய கூப்பிட்டு வாயி்ை 
சபாத்திக்ச்ாண்டு அருகில  உள்ள 

பாழ்டநதை வீட்டிறகுள் இழுத்துச் 
சசன்ற நி்லையில சிறுமி ்்யி்ை  
தைட்டிவிட்டு ஓடிசவளியில வநது சத்-
தைமிட்டுள்ள்தைத் சதைாடர்நது அயலை -
வர்்ள் வரு்்  தைநது இ்ளஞ்ை 
பிடித்துள்ளார்்ள்.

இநதை  சம்பவம் சதைாடர்பில முல-
்லைத்தீவு சபாலிஸாருக்கு தை்வல 
வழங்ப்பட்ட்தைத்  சதைாடர்நது 
சம்பவ இடத்திறகு வி்ரநதை 
சபாலிஸார்   இ்ளஞ்ை  ்்து-
சசய்துள்ளதுடன் விசார்ை்்ள 
முன்சைடுத்து வருகின்றார்்ள்.

யகாழ். பல்்னலக்ழ் வணி் மு்கானை்ததுவ பீைம்,  
பட்ையக ்ணக்காளர் நிறுவைம் உைன்படிகன் 
யாழ். விதசட நிருபர்

யாழ்.  பல்்லைக்்ழ் 
வணி் மு்ா்மத்துவ பீடத்-
துக்கும், இலைங்் பட்டயக் 
்ைக்்ாளர்  நிறுவைத்துக்கும் 
இ்டயிலைாை புரிநதுைர்வு 
உடன்படிக்்் ் ்ச்சாத்திடும்  
நி்ழ்வு தெறறு   சவள்ளிக்கி -
ழ்ம ்ா்லை இடம்சபறறது.

யாழ்.  பல்்லைக்்ழ் 
வணி், மு்ா்மத்துவ 
பீடாதிபதி தபராசிரியர் பா. 
நிமலைதைாசன்  தை்லை்மயில 
இடம்சபறற இநதை நி்ழ்வில,  
யாழ்ப்பாைப் பல்்லைக் ்ழ்த்தின்  
சார்பில து்ைதவநதைர் தபராசிரியர் 
சி. சிறிசறகுைராஜாவும், இலைங்் 
பட்டயக்  ்ைக்்ாளர் நிறுவைத்தின் 
சார்பில அதைன் தை்லைவரும், பட்டயக் 
்ைக்்ாளருமாை  மனில சஜயசிங-
்வும் புரிநதுைர்வு உடன்படிக்்் -

யில ஒப்பமிட்டைர்.
்்ச்சாத்திடப்பட்ட  ஒப்பந -

தைத்தின் படி, யாழ்ப்பாைப் பல் -
்லைக்்ழ் வணி், மு்ா்மத்துவ  
பீடத்திலுள்ள ்ைக்கியல, நிதிமு-
்ா்மத்துவம் மறறும் வணி்ம் 
(்ைக்கியலும்,  நிதியும்) ஆகிய 

து்ற்ளில பயின்று சிறப்புத் 
ததைர்ச்சி சபறும் மாைவர்்ளுக்கு  
ஒவசவாரு வருடமும் இடம்சப-
றும் பட்டமளிப்பு விழாவின் தபாது 
இலைங்் பட்டயக்  ்ைக்்ாளர் 
நிறுவைத்திைால தைங்ப்பதைக்்ங்ள் 
வழங்ப்படவுள்ளை.-- 

ேமிழ் தேசியக கூட்ைனைப்பின் ஆளுன்யில் இருநே 
வவுனியகா வைககு பிரதேச சனபயின் பகாதீடு தேகால்வி
வவுனியா விதசட நிருபர்

தைமிழ் ததைசியக் கூட்ட்மப்பின் 
ஆளு்்யில இருநதை வவுனியா 
வடக்கு பிரததைச ச்பயில 2022 
ஆம் ஆண்டுக்்ாை பாதீடு ததைால-
விய்டநதுள்ளது.

வவுனியா  வடக்கு பிரததைச 
ச்பயின் 2022 ஆம் ஆண்டுக்்ாை 
பாதீடு தைவிசாளர் சு.தைணி்ாசலைத்தி-
ைால தெறறு ச்பயில முன்்வக்-
்ப்பட்டது. 

இதை்ையடுத்து பாதீடு  சதைாடர் -
பில உறுப்பிைர்்ளின் வாதைப் பிரதி-
வாதைங்ள் ெ்டசபறறை. 

அதை்ைத்  சதைாடர்நது பாதீடு 
ச்பயின் வாக்ச்டுப்புக்கு விடப் -
பட்டது. இதைன் தபாது 26  உறுப்-
பிைர்்்ளக் ச்ாண்ட வவுனியா 
வடக்கு பிரததைச ச்பயில தைமிழ் 
ததைசியக்  கூட்ட்மப்பின் 7 உறுப்-
பிைர்்ள் மட்டும் பாதீட்டுக்கு ஆதை-

ரவா் வாக்்ளித்தைைர்.  
சபாதுஜை சபரமுை ்ட்சியின் 4 

உறுப்பிைர்்ளும், ஐக்கிய ததைசியக்  
்ட்சியின் 2 உறுப்பிைர்்ளும், 
சிறிலைங்ா சுதைதைநதிரக் ்ட்சியின் 
2  உறுப்பிைர்்ளும், ஈபிஆர்எல-
எப் ்ட்சியின் 3 உறுப்பிைர்்ளும், 
தைமிழ் ததைசிய  மக்்ள் முன்ைனியின் 
3 உறுப்பிைர்்ளும், சுதயட்்ச ஒரு 
உறுப்பிைரும் எை 15  தபர் பாதீட் -
டுக்கு எதிரா் வாக்்ளித்தைைர். 
இதைைால தமலைதி் 8 வாக்கு்ளால  
பாதீடு ததைாலவிய்டநதைது. 

வாக்ச்டுப்பின் தபாது ஐக்கிய 
ததைசியக் ்ட்சி  ஒரு உறுப்பிைர் 
ெடுநிலை்ம வகித்தைதுடன், தைமிழ் 
ததைசியக் கூட்ட்மப்பு, தஜவிபி,  
சபாதுஜை சபரமுை ஆகிய ்ட்சி-
்்ளச் தசர்நதை ஒவசவாரு உறுப்பி-
ைர் வீதைம் மூவர்  ச்பக்கு சமூ்ம-
ளித்திருக்்வில்லை. 

பச்சினலப்பள்ளியில் ்கால்்நனை்ளகால்  
விவசகாய ்நைவடிகன்்ள் பகாதிப்பு

முல்லைத்தீவு  குறூப் நிருபர்    

கிளிசொச்சி  பச்சி்லைப்பள்ளி 
பிரததைசத்திறகு சபருமளவு 
்ாலெ்ட்ள் தமய்ச்சலுக்்ா் 
ச்ாண்டு  வரப்படுவதைன் ்ார -
ைமா் பச்சி்லைப்பள்ளியின் 
விவசாய ெடவடிக்்்்ள்  பாதிக் -
்ப்படுவதைா் விவசாயி்ளிைால 
சதைரிவிக்்ப்படுகின்றது. கிளி -
சொச்சி  மாவட்டத்தில தைறதபாது 
்ாலைதபா் செறசசய்்் ெ்ட -
சபறறு வருகின்றது. குறிப்பா்  
இர்ைமடுக் குளத்தின் கீழ் 
21,000 ஏக்்ருக்கு தமறபட்ட 
நிலைப்பரப்பில  பயிர்ச் சசய்்் 
தமறச்ாள்ளப்படும் நி்லையில 
்ாலெ்ட்்ள தமய்ச்சலில  
ஈடுபடுத்துவதைற்ா் பச்சி்லைப் -
பள்ளி பிரததைசத்தி்ை தொக்கி 
சபருமளவு ்ாலெ்ட்ள்  
ச்ாண்டு வரப்படுவதைா்வும் 
கூறப்படுகிறது. 

இதைன் ்ார -
ைமா் பச்சி -
்லைப்பள்ளியின் 
விவசாய  முயற -
சி்ள் பாதிக் -
்ப்படுவதுடன் 
இரவு தவ்ள -
்ளில சபரும -
ளவு ்ாலெ்ட -
்ள் ஏ-9  வீதியில 
தைஙகுவதைன் ்ார -
ைமா் தபாக்குவரத்தில ஈடுப -
டுகின்ற வா்ைங்ள்  செருக்்டி -
்்ள எதிர்ச்ாண்டுள்ளை. 

அத்துடன் இதைைால விபத்து -
்ள் ஏறபடக் கூடிய அபாயம்  
்ாைப்படுகின்றது. குறிப் -
பா் சபாலிஸாரிைால ்ாலெ -
்ட்்ள முதைன்்ம வீதிக்கு  
அருகில தமய்ச்சலில ஈடுபடுத்தை 
தவண்டாம் என்ற அறிவித்தை்லை -
யும் மீறி  ்ாலெ்ட்ள் வீதியில 

தைஙகுகின்ற நி்லை்ம ்ாைப்படு -
கின்றது. ்டநதை ்ாலைங்ளில  ஏ-9 
சா்லையில இடம் சபறற விபத் -
து்ளில கூடுதைலைாை்வ ்ாலெ -
்ட்ளால ஏறபட்ட்வ  எை 
சபாலிஸாரிைால சதைரிவிக்்ப்ப -
டும் நி்லையில ்ாலெ்ட வளர்ப் -
பாளர்்ள்  ்ாலெ்ட்்ளக் 
்ட்டுப்படுத்தி தமய்ச்சலில ஈடு -
படுத்துமாறு சபாலிஸாரிைால  
அறிவிக்்ப்பட்டு வருகின்றது.

சேகாற்்றகால் இருவர் 
உயிரிழப்பு
்ரசவட்டி திை்ரன் நிருபர் 

ச்ாதராைா சதைாறறால யாழ்ப்-
பாைம் - பருத்தித்து்ற்ய தசர்நதை 
ஒருவரும், வவுனியா்வ தசர்நதை 
ஒருவருமா் இருவர் உயிரிழநதைைர். 
யாழ்.  தபாதைைா மருத்துவம்ை ஆய்-
வுகூடத்தில 18ஆம் தி்தி   வியாழக்-
கிழ்ம    ெடத்தைப்பட்ட பி. சி. ஆர்.  
பரிதசாதை்ையிதலைதய இநதை விடயம் 
சவளிவநதைது.  

பருத்தித்து்ற ஆதைார மருத்துவம-
்ையில உயிரிழநதைவர் எம். சிவசுப்-
பிரமணியம் (வயது 74) என்பவரா-
வார். இததைதபான்று, வவுனியாவில 
உயிரிழநதை வி. சிசுபாலைன் (வயது 73) 
என்பவருக்கும் ச்ாதராைா சதைாறறு 
உறுதி சசய்யப்பட்டது. யாழ்ப்பாைம் 
சி்றச்சா்லையில இருவர் உட்பட 
மாவட்டத்தில, 7 தபருக்கும்,  முல-
்லைத்தீவு மாவட்டத்தில ஒருவருக்-
கும், கிளிசொச்சி மாவட்டத்தில  ஒரு-
வருக்கும், வவுனியா மாவட்டத்தில 
மூவருக்குமா் வடக்கு மா்ாைத்தில 
13  தபருக்கு சதைாறறு உறுதிப்படுத்-
தைப்பட்டது. 

முலமலைத்தீவு ஒட்டுசுட்்டான் புலுைச்சிநடாதகுளம அறநநறிப் ்படா்சடாமலை ைடாணவர்்களுக்கு புத்த்கப்  ம்ப்கள் வழங்கப்்பட்டுள்ளன. முன்னடாள் 
வ்ைடா்கடாண விவசடாய அமைச்சர் ்க.சிவனனசன், முன்னடாள் ்கமைதுமற்பற்று பிைனதச சம்பயின் தவிசடாளர் ்க.தவைடாசடா ஆகினயடார் முன்பு  
ஒரு த்மவ இக்கிைடாைத்திற்குச் நசன்ற ன்படாது அறநநறிப் ்படா்சடாமலை்களுக்குரிய  வசதி்கள் இலமலை எனவும அறநநறிப் ்படா்சடாமலை்க -
ளுக்கு இம்யிலைடான ன்படாட்டி்களுக்கு  சிறடார்்கமள தயடார்ப்்படுத்தும ன்படாது ஒப்்பமன்களுக்குரிய ந்படாருட்்கள் கூ் ந்பற்றுக்  ந்கடாள்வதில 
சிைைங்கள் உள்ளதடா்கவும நதரிவிக்்கப்்பட்்து. இந்நிமலையில  அறநநறிப்்படா்சடாமலை ைடாணவர்்களுக்கு 40 புத்த்க ம்ப்கள் , ்கற்றல உ்ப-
்கைணங்கள், புத்த்கங்கள், புலைமைப்்பரிசில ்பயிற்சி புத்த்கங்கள், ்கமலைநி்கழ்ச்சி அழகுசடாதனப்  ந்படாருட்ந்பட்டி்கள் என்்பன வழங்கப்்பட் -்
து்ன் 150 ன்பருக்்கடான ஒருநடாள் ைதிய  உணவும வழங்கப்்பட்்ன. இந்நி்கழ்வில வ் ைடா்கடாண முன்னடாள் விவசடாய அமைச்சர் ்க.  சிவ -
னனசன், ்கமைதுமறப்்பற்று பிைனதச சம்பயின் முன்னடாள் தவிசடாளர் ்க. தவைடாசடா,  நிக்சன் அறக்்கட்்மள இலைஙம்க இமணப்்படாளர் யூட், 
்கமலைஞர் தவைடாசடா ஆகினயடார் ்கலைந்து ந்கடாண்னர்.               ்ப்ம: முலமலைத்தீவு குறூப் நிரு்பர் 

அ்றச்நறி ைகாணவர்்ளுக்காை ்ற்்றல் உப்ரணங்ள் வழங்ல்   

ஒட்டுசுட்ைகான் பிரதேச இநது ஆலயங்ளின் 
ஒன்றியம் அஙகுரகார்ப்பணம்   
மாஙகுளம் குறுாப் நிருபர்

ஒட்டுசுட்டான் பிரததைச சசயலை் 
பிரிவுக்குட்பட்ட இநது ஆலையங்-
ளின் ஒன்றியம் அஙகுரார்ப்பைம் 
சசய்து ்வக்்ப்பட்டுள்ளது.   

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் 
ஒட்டுசுட்டான் பிரததைச சசயலை்  
பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசசய்யப் -
பட்ட 74 இநது ஆலையங்ளின் 
நிர்வா் ச்ப  உறுப்பிைர்்ள் 
மத்தியில இருநது ஒட்டுசுட்டான் 
பிரததைச இநது ஆலையங்ளின்  ஒன் -
றியம் தெறறு முன்திைம் அஙகு -
ரார்ப்பைம்  சசய்து்வக்்ப்பட் -
டுள்ளது.

ஒட்டுசுட்டான் பிரததைச சசயலைா -
ளர் தை.அகிலைனின் தை்லை்மயில  
ஒட்டுசுட்டான் பிரததைச சசயலை் 
மாொட்டு மண்டபத்தில இநதை 
்லைநது்ரயாடல  இடம்சபறறது 
குறித்தை ்லைநது்ரயாடலில ஒட்டு -
சுட்டான் பிரததைச ்லைாச்சார  உத் -
திதயா்த்தைர் சி.தமா்ைராசா உள் -
ளிட்ட பலைர் ்லைநதுச்ாண்டைர்.   

இக் ்லைநது்ரயாடலில ஒட்டு -
சுட்டான் பிரததைச சசயலை்  பிரி -
வுக்குட்பட்ட இநது ஆலையங் -
ளின் ஒன்றியம் அஙகுரார்ப்பைம் 
சசய்து  ் வக்்ப்பட்டததைாடு இநது 
ஆலையங்ள் இடர்்ாலை உதைவி்்ள 
புரிதைல, அறசெறி ்லவி்ய  ஊக் -
குவித்தைல, ஆலையங்்ள பிைக்கு -
்ள் இன்றி ஒறறு்மயா் ச்ாண்டு 
சசலலைல,  மதைமாறறத்்தை ் ட்டுப்ப -
டுத்தைல, சமூ் ஏறறத்தைாழ்வு பாராது 

வழிபட  வழிவகுத்தைல, வீைாை 
ஆடம்பர சசலைவு்்ள கு்றத்து 
அ்தை மக்்ளுக்கு பயனுள்ளதைா்  
மாறறுதைல, உள்ளூர் ்்லைஞர்்்ள 
ஊக்குவித்தைல, சவளிப்ப்ட 
தைன்்மயுடன் ்ைக்கு  ெடவடிக் -
்்்்ள ்்யாளால உள்ளிட்ட 
பலதவறு விடயங்ள் சதைாடர்பில  
்லைநது்ரயாடப்பட்டததைாடு இநது 
ஆலையங்ளுக்்ாை விழிப்புைர்வு 
விரிவு்ர்ளும்  இடம்சபறறை.   

தபகானேப்சபகாருள் விற்பனையில் 
ஈடுபட்ை சபண் ன்து
பருத்தித்து்ற விதசட நிருபர்

சபாம்்மசவளிப் பகுதியில 
தபா்தைப்சபாருள் விறப்ையில 
ஈடுபடும் பிரதைாை சநததை்ெபராை 
சபண்  ஒருவர் யாழ் மாவட்ட குறறத்-
தைடுப்புப் பிரிவின் தபா்தைப்பிரிவிை-
ரால ்்து  சசய்யப்பட்டுள்ளார்.

யாழ்  சபாம்்மசபளி பகுதியில 
நீண்ட ்ாலைமா் தபா்தைப்சபாருள் 
விறப்ையில  ஈடுபட்டுவநதைதைா் 
கூறப்படும் பிரதைாை சநததை்ெபராை 
38 வயது்டய சபண் ஒருவதர  
இவவாறு ்்து சசய்யப்பட்டவர் 
ஆவார்.

யாழ்  மாவட்ட குறறத்தைடுப்பு-
பிரிவின் தபா்தை தைடுப்புப்பிரிவு 
சபாறுப்பதி்ாரி தமைன்  தை்லை்ம-
யிலைாை சபாலிஸ் குழுவிைரால 
குறித்தை ெபர் தெறறு முன்திைம் இரவு  
சுறறிவ்ளக்்ப்பட்டு ்்து சசய்-

யப்பட்டார்.
்்து  சசய்யப்பட்ட சபண் -

ணிடம் இருநது 2.40 கிராம் 
செதராயின் சபாலிஸாரிைால  
மீட்்ப்பட்டது. குறித்தை சபண் பலை 
தபா்தைப்சபாருள் வழக்கு்ளுடன் 
சம்பநதைப்பட்டவர்  எைவும் ஏற்-
ைதவ தமல நீதிமன்ற வழக்கில 
தமல நீதிமன்றத்தைால பி்ை  வழங-
்ப்பட்டவர் எைவும் பி்ையில 
உள்ள நி்லையிலும் தபா்தைப்சபா-
ருள் விறப்ையில  ஈடுபட்டுவரு-
வதைா் கி்டக்்ப்சபறற தை்வலின் 
அடிப்ப்டயிதலைதய குறித்தை ெபர் 
்்து  சசய்யப்பட்டுள்ளார்.

இததைதவ்ள  குறித்தை சபாலிஸ் 
குழுவிைரால யாழில பிரதைாை 
தபா்தைப்சபாருள் சூத்திரதைாரி்ள்  
சதைாடர்ச்சியா் ்்து சசய்யப்பட்டு -
வருகின்ற்ம குறிப்பிடத்தைக்்து.

ந்படாமமை நவளிப்்பகுதியில

சுன்ைகா்்ததில் 
குடும்பஸேர் 
மீது வகாள்சவட்டு  

சுன்ைா்ம் சபாலிஸ் பிரிவிறகுட்பட்ட சுன்-
ைா்ம் - அம்ப்ை பகுதியில வசிக்கும் குடும்-
பஸ்தைர் ஒருவர் மீது (18) வாள்சவட்டு தைாக்கு-
தைல ெடத்தைப்பட்டுள்ளது.  

உறவுப்ப்் ்ாரைமா்தவ அயலில உள்-
ளவரால இநதை வாள்சவட்டு தைாக்குதைல ெடாத்-
தைப்பட்டுள்ளாதைா் சதைரிவிக்்ப்படுகின்றது.  

வாள்சவட்டிறகு இலைக்்ாை அம்ப்ை 
பகுதி்யச் தசர்நதை 55 வயது்டய குடும்பஸ்-
தைர் சதைலலிப்ப்ழ ்வத்தியசா்லையில அனு-
மதிக்்ப்பட்டு சிகிச்்ச சபறறுவருகின்றார்.   

இச்சம்பவம் சதைாடர்பா் சுன்ைா்ம் 
சபாலிஸ் நி்லையத்தில மு்றப்பாடு 
ஒன்றும் பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது.  வாள்-
சவட்டி்ை தமறச்ாண்ட சநததை்ெபர் 
தை்லைம்றவாகியுள்ள நி்லையில அவ்ர 
்்துசசய்வதைற்ாை ெடவடிக்்்யில சுன்-
ைா்ம் சபாலிஸார் தீவிரமா் ஈடுபட்டுவரு-
கின்றைர்.  

சநதே்்நபர் ேனலைன்றவு
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க�ொவிட்-19 க�ொற்றினொல் உயி-
ரிழந�வர�ளுக�ொ� வியட்்ொம் 
க�ௌத� விஹொரை�ளில் ந்ற்று 
கவள்ளிககிழரை ைணி�ள் ஒலிக-
�ப�ட்டும், கைழுவரததி ஏற்றி-
யும், தூ�ங�ள் க�ொளுததியும், 
பிைொரத�ரன�ள் இடம்க�ற்்றன.

க�ொநைொனொ ரவைஸினொல் 
�ொதிக�ப�ட்நடொருக�ொ� ந�சிய 
அளவில் விடுக�ப�ட்ட ந�ொரிக-
ர�ககு அரையநவ இந� நி�ழ்வு 
்டத�ப�ட்டது.

உள்ளூர க�ருநக�ொற்று �டுபபு 
ஒழுஙகுமுர்றயுடன் இணஙகி 
க�ொவிட்-19 க�ொற்றினொல் �ொதிக-
�ப�ட்டவர�ளுக�ொன அஞ்சலி 
நி�ழ்ரவ நைற்க�ொள்ள வியட்-

்ொம் க�ௌத� ்சங� நிர்றநவற்று 
்சர�யின் நிரைக குழு, அ�ன் 
ைொ�ொண ைற்றும் ்�ை பிரிவு�ளிடம் 
ந�ொரியது. 

க�ருநக�ொற்றினொல் �ைது அன்-

புககுரியவர�ரள இழந� 
ஆயிைக�ணக�ொன குடும்�ததி-
னரின் நவ�ரனரய �கிரநது-
க�ொள்வது, ்சம்பிை�ொயைொன 
ஆ�ைரவ வழஙகுவது ைற்றும் 
இந� �டினைொன ந்ைததில் ்ொடு 
அதில் இருநது மீண்டு வருவது, 
க�ொநைொனொ க�ொற்ர்ற �ட்டுப�-
டுததுவ�ற்�ொன விடயங�ரள 
நைற்க�ொள்வது ைற்றும் உற்�ததி 
ைற்றும் வரத��தர� மீண்டும் 
ஆைம்பிப�து ைற்றும் ்சமூ�, 
க�ொருளொ�ொை  நைம்�ொட்டுக�ொ-

�வும் இந� அஞ்சலி இடம்க�ற்்றது.  
வியட்்ொமில் க�ொநைொனொ க�ொற்றி-

னொல் 23,000ககும் அதி�ைொனவர�ள் 
உயிரிழந�னர.         

க�ொவிட்-19 ந்ொயப�ைவல் 
எவவொறு ஆைம்பித�து என்�து 
குறித� விவ�ொைததில் புதிய 
அறிகர� ஒன்று கவளியிடப�ட்-
டுள்ளது.

மூத� விஞ்ொனி ரைக�ள் 
நவொநைொந�, ந்ொயப�ைவல் 
எபந�ொது ஆைம்பித�து என்�து 
குறிதது உை� சு�ொ�ொை அரைபபு 
�வ்றொன ��வரைப க�ற்றிருப�-
�ொ�க கூறியுள்ளொர.

இவவொண்டின் ஆைம்�ததில், 
அந� அரைபபின் சி்றபபு வி்சொை-
ரணக குழு, சீனொவின் வூஹொன் ்�-
ருககுச் க்சன்றிருந�து. அபந�ொது 
டி்சம்�ர 8ஆம் தி�தி ரவைஸ் க�ொற்-
றுககு ஆளொன ஒரு �ணக�ொள-

ரைக குழு அரடயொளம் �ண்டிருந-
�து. அவருகந� ரவைஸ் க�ொற்று 
மு�லில் ஏற்�ட்ட�ொ�க கூ்றப�டுகி-
்றது.

ஆனொல் அந� ஆடவருககும், 
ரவைஸ் �ைவைொல் �ொதிக�ப�ட்ட 

�டல் உணவுச் ்சநர�ககும் 
க�ொடரபு இல்ரை எனக �ண்டறி-
யப�ட்டது.

அ�னொல் ந்ொயப�ைவல் 
எவவொறு ந�ொன்றியது என்�து 
குறிதது நைல் வி�ைம் எதுவும் 
கிரடக�வில்ரை.

மூத� விஞ்ொனி நவொநைொந�, 
�ணக�ொளருககு டி்சம்�ர 8ஆம் 
தி�திககுப �திைொ�, 16ஆம் தி�தி 
ரவைஸ் க�ொற்று அறிகுறி�ள் 
க�ன்�ட்ட�ொ�க கூறியுள்ளொர.
�டல் உணவுக �ரடக�ொைர ஒரு-

வருககுத �ொன் மு�லில், டி்சம்�ர 
11ஆம் தி�தி ரவைஸ் க�ொற்று அறிகு-
றி�ள் ந�ொன்றின என்றும் அவர �ண்-
டுபிடிபபு�ளில் க�ரியவநதுள்ளது.

கெரைனியில் க�ொநைொனொ 
ரவைஸ் க�ொற்்றொல் �ொதிக�ப�ட்-
நடொர எண்ணிகர� முன்கனபந�ொ-
தும் இல்ைொ� அளவில் ஒநை ் ொளில் 
65,000ககு நைல் �திவொகியுள்ளது.

அஙகு க்ருக�டிநிரை ஏற்�ட்-
டுள்ள�ொ�க கூ்றப�டுகி்றது. �டுப-
பூசி ந�ொட்டுகக�ொள்ளொந�ொர மீது 
புதிய �ட்டுப�ொடு�ரள விதிககும்-
�டி கெரைொனியத �ரைவர�ள் 
ஒபபுகக�ொண்டுள்ளனர.

உணவ�ங�ளில் அைரநது உண-
வருநதுவ�ற்கு அனுைதி இல்ரை. 
விரளயொட்டு, �ைொ்சொை நி�ழ்ச்சி 
ஆகியவற்றிலும் அவர�ள் �ைநது-
க�ொள்ள முடியொது.

க�ொதுப ந�ொககுவைதர�ப �யன்-
�டுத�வும், அலுவை�ததிற்குச் க்சல்-

ைவும் அவர�ள் ரவைஸ் க�ொற்றுப 
�ரிந்சொ�ரன நைற்க�ொண்டிருக� 
நவண்டும். எளிதில் ரவைஸ் க�ொற்-
றுககு ஆளொ�ககூடியவர�ரளப 
�ொது�ொக�, �ொதிரை இல்ைங�ளில் 
�ணிபுரியும் சு�ொ�ொைததுர்ற ஊழியர-

�ள் �ட்டொயைொ�த �டுபபூசி ந�ொட்-
டிருக� நவண்டும்.

கெரைனியில் �டுபபூசி ந�ொட்-
டுகக�ொண்நடொர எண்ணிகர� 
சுைொர 70 வீ�ைொ� உள்ளது.

க�ொநைொனொ க�ொற்றுககு எதிைொன 
�டுபபூசி க�்றொ�வர�ள் மீது �டும் 
�ட்டுப�ொடு�ரள க�ொண்டுவரும் 
மு�ல் ஐநைொபபிய ்ொடு கெரைனி-
யல்ை. 

க்சக குடியைசு ைற்றும் க்சகந�ொசி-
நைவொககியொவில் �டந� வியொழக-

கிழரை இது ந�ொன்்ற �ட்டுப�ொடு-
�ள் க�ொண்டுவைப�ட்டன.

இந� வொை ஆைம்�ததில் ஆஸ்தி-
ரியொ �டுபபூசி க�்றொ�வர�ள் மீது 
முடக� நிரைரய அமுல்�டுததி-
யரை குறிபபிடத�க�து. 

அகைரிக� ெனொதி�தி 
நெொ ர�டன், சீனத �ரை -்
�ர பீஜிஙகில் இடம்க�்றவி-
ருககும் குளிர�ொை ஒலிம்பிக 
ந�ொட்டி�ளில் இைொெ�நதிை 
முர்றயில் �ைநதுக�ொள்ளப 
ந�ொவதில்ரை என்று கூறியுள்-
ளொர.

அகைரிக� இைொெ�நதிை பிை-
திநிதி�ள் அதில் �ைநதுக�ொள்-
ளைொட்டொர�ள். இருபபினும் 
அகைரிக� விரளயொட்டு வீைர-
�ள் ந�ொட்டி�ளில் �ஙந�ற்�ைொம் 
என்்றொர அவர.

சீன ெனொதி�தி ஷி ஜின்பிஙகுடன் 
இவவொை ஆைம்�ததில் ்ரடக�ற்்ற 
கையநி�ர வீடிநயொ ்சநதிபர�த 

க�ொடரநது ர�டன் இவவொறு கூறி-
யுள்ளொர. நிரைத�ன்ரைரய உறுதி-
க்சயயவும், நைொ�ரைத �விரக�வும் 
விரும்புவ�ொ�ச் ்சநதிபபின்ந�ொது 
இரு �ரைவர�ளும் கூறியிருந�னர.

இருபபினும் சீனொவில் ் ரட-
க�றும் ைனி� உரிரை மீ்றல்-
�ள் குறிததுப ந�்ச, அகைரிக-
�ச் ்சட்டைன்்ற உறுபபினர�ள் 
ர�டன் மீ�ொன க்ருககு�ரை 
அதி�ரிததுள்ளனர.

சின்ஜியொஙகில், சிறு�ொன்-
ரையினர�ளொன உயகுர�ள் 
மீது இரழக�ப�டும் இனப-
�டுக�ொரை, அடககுமுர்ற 
ஆகியவற்றின் க�ொடரபில் 
சீனொ மீது குற்்றம் சுைத�ப�ட்-

டுள்ளது.
கஹொஙக�ொங அைசியல் சு�நதிைத-

திற்கு எதிைொ� சீனொ ஒடுககுமுர்றயில் 
ஈடு�டுவ�ொ�வும் குற்்றம்்சொட்டப�-
டுகி்றது.

உ�ண்டொ �ரை்�ர �ம்�ொைொவில் 
இடம்க�ற்்ற �ற்க�ொரை குண்டு �ொக-
கு�லுடன் க�ொடரபு�ட்ட ஆயு�க 
குழுவுடன் க்சயற்�ட்ட�ொ� குற்்றம்-
்சொட்டப�ட்ட முஸ்லிம் ை�த�ரை-
வர ஒருவர �ொது�ொபபு �ரடயின-
ைொல் சுட்டுகக�ொல்ைப�ட்டுள்ளொர. 

இஸ்ைொமிய அைசு குழுவுககு �ைது 
விசுவொ்சதர� கவளியிட்ட கூட்டணி 
ென்ொய�ப �ரட என்்ற குழுவுக�ொ� 
க்சயக முஹைது அப�ொஸ் கிநைவின் 
என்்ற அந� ை�த�ரைவர �ணி 
அைரத�ப�ட்டிருப��ொ� அதி�ொரி-
�ள் குறிபபிட்டுள்ளனர.  

�ம்�ொைொவுககு கவளியில் அவர 
க�ொல்ைப�ட்டுள்ளொர. 

�டந� க்சவவொயககிழரை 
நைொட்டொர ர்சககிளில் வந� �ொககு-
�ல்�ொரி�ள் �ொம் �ட்டிவந� குண்ரட 
கவடிக�ச் க்சய�தில் ்ொல்வர க�ொல்-
ைப�ட்டனர. இந�த �ொககு�லில் 
30 ககும் அதி�ைொனவர�ள் �ொயை-

ரடந�னர. ஐ.எஸ் குழு இந� �ொக-
கு�லுககு க�ொறுபந�ற்்ற நிரையில் 
கூட்டணி ென்ொய�ப �ரட மீது 
அைசு குற்்றம்்சொட்டியுள்ளது. 

1990�ளில் உ�ண்டொவில் நிறு-
வப�ட்ட இஸ்ைொமியவொ� ஆயு�க 
குழுவொன கூட்டணி ென்ொய�ப 
�ரட, �ற்ந�ொது க�ொஙந�ொ ென்ொ-
ய�க குடியைர்ச �ளைொ�க க�ொண்டு 
க்சயற்�டுகி்றது. 2019 ஆம் ஆண்டு 
அந�க குழு ஐ.எஸ் குழுவுககு விசு-
வொ்சதர� கவளியிட்டது க�ொடக-
�ம் அந�ப க�யரில் �ொககு�ல்�ரள 
்டததி வருகி்றது. 

க�ைொைஸ் ைற்றும் ந�ொைநது 
எல்ரையில் மு�ொமிட்டிருந� 
குடிநயறி�ரள அருகில் உள்ள 
�ளஞசிய்சொரைககு அனுபபி-
யர� எல்ரைக �ொவல்�ரடயி-
னர உறுதி க்சயதுள்ளனர. 

ைததிய கிழகர� க�ரும்-
�ொன்ரையொ�க க�ொண்ட ஆயி-
ைக�ணக�ொன குடிநயறி�ள் 
ஐநைொபபிய ஒன்றியததிற்குள் 
நுரழயும் எதிர�ொரபபுடன் �ற்-
�ொலி� மு�ொம்�ரள அரைதது 
�ஙகியுள்ளனர.  

இநநிரையில் இவர�ள் எல்-
ரையில் இருநது அ�ற்்றப�ட்-
டிருப�து க�ைொைஸ் ைற்றும் 
ஐநைொபபிய ஒன்றியததிற்கு 
இரடயிைொன ��ற்்றதர� 
�ணிக� உ�வும். 

ஐநைொபபிய ஒன்றியம் 
விதித� �ரட�ளுககு �ழிதீரககும் 
வர�யில் குடிநயறி�ரள எல்-
ரைககு அனுபபுவ�ொ� க�ைொைஸ் 
மீது ஐநைொபபிய ஒன்றியம் சுைததும் 
குற்்றச்்சொட்ரட க�ைொைஸ் ைறுதது 
வருகி்றது. 

இந�நவரள 400ககும் அதி�-
ைொன ஈைொககியர�ரள ஈைொக அைசு 
க�ைொைஸில் இருநது விைொனம் 
ஒன்றின் மூைம் �டந� வியொழககி-
ழரை க்சொந� ்ொட்டுககு திரும்� 
அரழததுகக�ொண்டிருப��ொ� அங-
கிருநது வரும் க்சயதி�ள் க�ரிவிக-
கின்்றன. 

எல்ரைரய �டநது ந�ொைநர� 
அரடய எட்டு �டரவ�ள் முயற்-
சித��ொ� அந� விைொனததில் க்சன்்ற 

ஈைொககியர ஒருவர நியுநயொரக 
ரடம்ஸ் �ததிரிர�ககு க�ரிவித-
துள்ளொர. இதில் ஒரு முயற்சியில் 
அவர கவற்றிக�ற்்றந�ொதும் 
ந�ொைநது �ரடயினைொல் திருபபி 
அனுப�ப�ட்டுள்ளொர.  

இநநிரையில் எல்ரையில் 
இருநது அ�ற்்றப�ட்டவர�ள் சிை 
நூறு மீற்்றருககு அப�ொல் இருக-
கும் ஏற்�ொட்டியல் கிடஙகு ஒன்-
றுககு அனுப�ப�ட்டிருப��ொ� 
ந�ொைநது எல்ரை �ொவல் �ரடயி-
னர க�ரிவிததுள்ளனர. �டந� பு�ன்-
கிழரை இவர�ரள கவளிநயற்றும் 
்டவடிகர� ஆைம்பிக�ப�ட்ட 
நிரையில் �டந� வியொழககிழரை 
எல்ரைககு புதி�ொ� குடிநயறி�ளின் 
வருர� இடம்க�ற்றுள்ளது.  

எல்ரைப �குதி கவறிச்ந்சொடி 
இருககும் �டங�ள் அஙகிருநது 
கவளியொகியுள்ளன. 

க�ைொைஸ் மூைம் நைற்க�ொள்ளப-
�ட்டிருககும் இந� ைொற்்றம் �ற்ந�ொ-
ர�ய நிரைரய �ணிக� உ�வும் 
என்று ்ம்�ப�டுகி்றது. 

இந� வொை ஆைம்�ததில் ந�ொைநது 
�ரடயினர �ஞ்சகந�ொரிகர�யொளர-
�ள் மீது �ண்ணீரப புர�ப பிைநயொ-
�ம் ைற்றும் �ண்ணீர பீச்சியடித�து 
��ற்்ற சூழரை அதி�ரித�து. குடி-
நயறி�ள் எல்ரைரய �டக� முயன்-
்றது ைற்றும் க�ொருட்�ரள எறிநது 
�ொககியதில் ந�ொைநது வீைர�ள் 
�ைர �ொயைரடந�னர. 

க�ைொைஸுடனொன ந�ொைநது 
எல்ரையில் �ரடயினரை அதி�-

ரிப��ற்கு உ�வியொ� சுைொர 150 
பிரிட்டன் �ரடயினரை அனுப-
�விருப��ொ� பிரிட்டன் �டந� 
வியொழககிழரை அறிவித�து. 

க�ைொைஸின் நைற்கு எல்ரை-
யில் �டந� �ை ைொ�ங�ளொ� 
ஆண்�ள், க�ண்�ள் ைற்றும் 
சிறுவர�ள் என கூடியுள்ளர. 
இதில் க�ரும்�ொைொனவர�ள் 
விைொனங�ள் மூைம் வந� 
நிரையில் ைததிய கிழககு 
ைற்றும் க�ைொைஸுககு இரட-
யிைொன விைொனப �யணங�ள் 
குர்றக�ப�ட்டன. 

ஐநைொபபிய ஒன்றிய ்ொடு�-
ளுககு குடிநயறி�ள் நுரழவர� 
�டுப��ற்கு ந�ொைநதுககு அந� 
அரைபபு ஆ�ைவு அளிககி்றது.

2000 குடிநயறி�ரள ஏற்-
கும்�டி ஐநைொபபிய ஒன்றிய 

்ொடு�ளுககு க�ைொைஸ் ந�ொரிகர� 
விடுத�ந�ொதும் கெரைனி ைற்றும் 
ஐநைொபபிய ஆரணககுழு அ�ரன 
நிைொரிததுள்ளன.  

�டந� ஆண்டு இடம்க�ற்்ற 
�டும் விைர்சனததிற்கு உள்ளொன 
க�ைொைஸ் ெனொதி�தி ந�ர�லில் 
அந்ொட்டில் நீண்ட�ொை �ரைவர 
அகைக்சொண்டர லு�க்சன்ந�ொ 
கவற்றி க�ற்்ற�ொ� அறிவித�து 
ைற்றும் அந� ்ொடு எதிரக�ட்சின-
ரின் குைரை ஒடுக� முயல்வ�ொ� 
சுைத�ப�டும் குற்்றச்்சொட்டு�ளொல், 
ஐநைொபபிய ஒன்றியம் ைற்றும் 
க�ைொைஸ் இரடயிைொன உ்றவில் 
விரி்சல் ஏற்�ட்டுள்ளரை குறிபபி-
டத�க�து.  

ப�ோலந்து–ப�லோரஸ் எல்ல �குதியில
இருந்து குடிபேறிகள் பெளிபேற்றம்
�தற்றம் தணிெதறகு ெோய்ப்பு

இநதியொ ைற்றும் பிைொஸுககு 
இரடநய �டந� க்சவவொயககி-
ழரை இடம்க�ற்்ற �ங�ைவொ�த-
திற்கு எதிைொன ்சநதிபபு ஒன்றில், 
�ைஸ்�ைம் �ைது ்ொடு�ள் ைற்றும் 
�ைது பிைொநதிய சூழலில் �யங�ை-
வொ� அச்சுறுத�ல்�ள் குறிதது ைதிப-
பீடு நைற்க�ொள்ளப�ட்டது. 

தீவிைையைக�ல் ைற்றும் தீவிைவொ� 
மூைம் ஒன்்றொ� ஆப�ொனிஸ்�ொன் 
ைொற்்றப�டொைல் இருப�ர� உறுதி 
க்சயய நவண்டி இருப��ொ�வும் 
இரு�ைபபும் குறிபபிட்டுக கூறின. 

அல்க�ொய�ொ, ஐ.எஸ், அந�-
ந�ொன்று ைக்ஷநை ர�யிப, கெயநஷே 
முஹைது ைற்றும் ஹிஸ்ந� 
முெொஹித உட்�ட அரனதது �யங-
�ைவொ� வரையரைபபு�ளுககு 
எதிைொ�வும் வலுவொன ்டவடிகர� 
நைற்க�ொள்வது அவசியம் என்றும் 
வலியுத�ப�ட்டந�ொடு ஐ.்ொவொல் 
�ரடக்சயயப�ட்ட �யங�ைவொ� 
அரைபபு�ள், �னி்�ர�ளொல் விடுக-
�ப�டும் அச்சுறுத�ல் �ற்றி �ைது 
நிரைப�ொடு�ரள �கிரநதுக�ொண்-
டன. 

�ொரிஸில் இடம்க�ற்்ற �யங�ை-
வொ�ததிற்கு எதிைொன �ைது கூட்டுப 
�ணிககுழுன் இந� 15 ஆவது 
கூட்டததில், �யங�ைவொ�ததிற்கு 
எதிைொ� ஒரு �ருவியொன �யங�ை-
வொ� அரைபபு�ள் ைற்றும் �னி்�ர-
�ளின் மீ�ொன �ரட �ற்றிய �ைது 
�ொரரவரய �கிரநதுக�ொண்டன.   

ஆப்கோன் அச்சுறுததல �றறி
பிரோன்ஸ், இந்திேோ சந்திப்பு

உகண்ோவில இஸ்லோமிே 
த்லெர் சுட்டுக் பகோ்ல

பீஜிங் ஒலிம்பிக்கில அபெ. 
இரோஜதந்திர பு்றக்கணிப்பு

தடுப்பூசி ப�்றோபதோர் மீது
பஜர்ெனியிலும் கட்டுப்�ோடு

‘அபெசோன்’ கோ்ழிப்பு 15 ஆணடுகளில உச்சம்
பிநைஸில் ்ொட்டின் அநை்சொன் 

ைரழக�ொடு�ளில் �டந� 15 ஆண்-
டு�ளில் இல்ைொ� வர�யில், �ொடு-
�ளின் அழிபபு 22 வீ�ம் உயரநதுள்-
ளது.

ெனொதி�தி நெர க�ொல்ந்சொனொநைொ 
ஆட்சியின் கீழ், க�ொடரநது மூன்்றொ-
வது ஆண்டொ�க �ொடு�ளின் அழிபபு 

அதி�ரிததுள்ளது. விவ்சொயம், சுைங� 
்டவடிகர��ள் ஆகியவற்ர்ற 
அவர ஊககுவிப��ொ�, எதிரக�ட்சி-
யினர குர்றகூறியுள்ளனர.

�ொடு�ளின் அழிபபு அதி�ரிததுள்-
ள�ொ� ஒபபுகக�ொண்ட பிநைஸிலின் 
சுற்றுச்சூழல் அரைச்்சர, அ�ற்கு 
எதிைொ� இன்னும் �டுரையொன ்ட-

வடிகர��ரள எடுக�ச் சூளுரைத-
�ொர.

இருபபினும், ்சட்டவிநைொ�க 
�ொடழிபபுககு எதிைொ� அண்ரையில் 
எடுக�ப�ட்ட ்சட்ட ்டவடிகர��-
ரளத ��வல் �ைவு�ள் பிைதி�லிக�-
வில்ரை என்றும் அவர கூறினொர.

அண்ரையில் ் டநந�றிய சிஓபி26 

�ருவநிரை ைொ்ொட்டில், 2028ககுள் 
�ொடழிபர� முற்றிலும் முடிவுககுக 
க�ொண்டுவை, பிநைஸில் உறுதியளித-
திருந�து.

அநை்சொனில் மூன்று மில்லியன் 
ைைங�ள் ைற்றும் விைஙகு இனங�ள் 
இருப�ந�ொடு அஙகு ஒரு மில்லியன் 
�ழஙகுடி ைக�ள் வொழ்கின்்றனர.

பகோவிட்-19: விேட்்ோமின்
விஹோ்ரகளில அஞசலி

பகோபரோனோ பதோறறு பதோற்றம் 
�றறி புது அறிக்்க பெளியீடு



10 2021 நவம்பர் 20 சனிக்கிழமை20–11–2021

ச ர்வதேச மட்டத்தில் சிறநே 
விருதுகளை பெற்றுளை 
இலஙளக திளைபெ்டஙக-

ளுகககாக உலக சநளேப�கானளற 
உரு்வகாகக த்வண்டி� தேள்வயுள-
ைது. ஐமெதுகளில் இருநது உலகின 
க்வனத்ளே ஈரத்ே சிஙகை திளைபெ-
்டஙகள 2000ஆம ்வரு்டம அைவில் 
உலக திளைபெ்ட விருது ்வழஙகும 
விழகாககளில் ெல விருதுகளை 
பெற்றேன மூலம சினிமகா ளகத்-
பேகாழிலுககு நல்லபேகாரு ்வணிக 
சூழளல ஏற்ெடுத்திக பககாடுத்திருந-
ேது. நிளலளம அவ்வகாறு இருந-
ேகாலும இநநகாடடின அைச பிரிவின 
பெகாறுபபுக கூற த்வண்டி�்வரகள 
அது பேகா்டரெகாக க்வனம பசலுத்ே -
வில்ளல எனெது பேளி்வகாகினறது. 
ககாலத்துககு ககாலம ெல மு�ற்சி-
கள எடுத்ேகாலும அேனகால் சரி�கான 

இலகளக அள்ட� முடி�வில்ளல 
எனதற கூறத்வண்டும. அேன ககாை-
ணமகாக சர்வதேச மட்டத்தில் ெகாைகாட-
டுககு உடெட்ட தேசி� திளைபெ்ட 
ஆககஙகள சினிமகா களலஞரகள 
ககாலத்தினகால் மளறநது தெகானகார -
கள. பிைகாநதி� மற்றும உலக ேைத் -
தில் சிறபபிளன அள்டநதுளை 
இலஙளக திளைபெ்டத் துளறள� 

மீண்டும உயிரபபிகக த்வண்டி� 
அ்வசி�ம அேனகாதலத� ஏற்ெட -
டுளைது. 

அபமரிகககாவின பசன்டகாெகா -
ெைகா நகரில் நள்டபெற ஏற்ெகாடு 
பசய�பெடடுளை இலஙளக சர -
்வதேச திளைபெ்ட விழகா எமது 
நகாடடு திளைபெ்டத் துளறககு 
மிகவும முககி�மகானேகாகும. 
களல கலகாசகாை நகைம என உல -
கபபிைசித்தி பெற்ற பசன்டகாெகா -
ெைகா நகரில் இலஙளக திளைபெ்ட 
விழகாள்வ ஏற்ெகாடு பசய� கிள்டத் -
துளைது தேசி� திளைபெ்டத்து -
ளறககு கிள்டத்ே சிறநே ப்வற்றி 
்வகாயபெகாகும.

2022ஆம ஆண்டு நள்டபெற -
வுளை இநே சர்வதேச இலஙளக 
திளைபெ்ட விழகா பேகா்டரெகான 
அறிமுக நிகழ்வு அண்ளமயில் 
அபமரிகககாவின பசன்டகாெகாெைகா 
நகரில் நள்டபெற்றது. அேளன 
சர்வதேச இலஙளக திளைபெ்ட 
விழகா அளமபளெ உரு்வகாககி� 
அருணி பெகாதேஜு ஏற்ெகாடு பசய -
திருநேகார. ப்வகு விமரிளச�கான 
"தேனீர விழகாவும" ஏற்ெகாடு பசய -
�பெடடிருநே இநே நிகழ்வில் 

ெஙகுெற்றி� பிைமுகரகளில் பசன -
்டகாெகாெைகா நகை தம�ர பகத்தி 
முரில்தலகா , இலஙளகயின 
பககானதசகால் நகா�கம கலகாநிதி 
லலித் சநதிைேகாச, டிபைகட ரிலீப 

நிறு்வனத்தின ெணிபெகாைர டீன 
எகபஸெல் தைகாட, டிபைகடரிலீப 
நிறு்வன அ்வசை ந்ட்வடிகளககள 
அதிககாரி கிறிஸ் எலித்வ, ஐககி� 
நகாடுகள அளமபபின முனனகாள 

ெணிபெகாைர நகா�கம கலகாநிதி நநதி 
ஜ தசன துலி�ன, இலஙளக அபம-
ரிகக அளமபபின ேளல்வர சமநே 
குதைைகா, சர்வதேச இலஙளக மனறத்-
தின ெணிபெகாைர திட்ட மற்றும பிை -

சகாைகர தகசினி விஜ�குண்வரேன, 
இலஙளக இளைஞரகள அளமப-
பின அருணிகதன்வத்ே, பசன்டகாெகா-
ெைகா ஹிஸ்பெனிக குழுவின மிகு்வல் 
அவில்லகாவும அ்டஙகுகிறகாரகள.

அருணி பெகாதேஜு ந்டனம மற்றும 
நகா்டகத் துளறயில் திறளம�கான-
்வர. அ்வர சமபிைேகா� ந்டனத்ளே 
திலகககா விஜ�சிஙக வி்டமும ெைே 
நகாடடி�த்ளே ெத்மினி ேஹநகா�கக-

வி்டமும, கேகளக சவசிரிெகா� கலகா -
ல�த்தில் 90களில் ெயினறுளைகார. 
அ்வர கேகளக பேகா்டரநது ெடிகக 
சகாநதிநிதகனத்தின புலளமபெரிசி-
ளலயும பெற்ற்வைகா்வகார. அத்து்டன 

தசகாமலேகா சுபசிஙகவின நகாடடி� 
குழுவிலும இளணநதிருநேகார.

கலிதெகாரனி�காவின தெஙக ஆப 
தே ப்வஸ்டடின உேவி துளண 
ேளல்வைகாகவும க்டளம ்வகிககும 
அ்வர சிறு ்வணிக ்வஙகி அதிககாரி-
யும ஆ்வகார.

இைண்டு பிளளைகளின ேகா�கான 
அ்வர கலிதெகாரனி�காவில் சகாண்்டகா 
ெகாரெைகாவில் ்வசித்து ்வருகினறகார. 
அருணியின பெற்தறகாரகைகான ஆரி -
�ேகாச மற்றும மகாபனல் பஹகாைதன 
ஆகித�கார ேமது மூனறு புேல்விகளு-

்டன 1996 ஆம ஆண்டு அபமரிகககா -
வில் ்வசிகக பசனறகாரகள. அருணி, 
அப புேல்விகளில் மூத்ே்வைகா்வகார. 

அருணி ேனது ஆைமெக கல்விள� 
பககாழுமபு 07 பெௌத்ே பெண்கள 

சர்வதேச கல்லூரியில் 
பெற்றுளைகார. அ்வர 
பசன்டகாெகாெைகா சிடடி 
கல்லூரியிலும கல்வி கற் -
றுளைகார. 
பீனிகஸ் ெல்களலககழ-

கத்தில் ்வரத்ேகம பேகா்டர-
ெகான இைஙகளல ெட்டத்-

ளேயும பெற்றுகபககாண்டுளை 
அ்வர ்வரத்ேகம பேகா்டரெகான 
முதுமகாணி ெட்டத்ளே பெறவும 
கற்று ்வருகினறகார. அ்வர ேனது 
்வஙகி ்வகாழ்களகள� 1999 ஆம 
ஆண்டு அபமரிகக ்வஙகியின 
ெகுதி தநை த்டலைகாக இளணநே-
ேன மூலதம ஆைமபித்துளைகார.
அந நகாடகளில் ்வஙகித் துளறயில் 
இளண்வது மிகவும சிைமமகான 
வி்ட�ம எனறும இளணத்துக 
பககாளளும தெகாது அ்வருககு 
ெரீடளச ஒனளற எழுே த்வண்டி� 
நிளலளமயும ஏற்ெட்டது.

" நகான முேல் ே்டள்வ தேகால்வி 
அள்டநது விடத்டன" நகான ெகா்ட -
சகாளலயில் ெடித்ே க்டன, ்வைவு 
- பசலவு எனெ்வற்ளற மீண்டும 
ெடிகக தநரிட்டது. தெஙக ஆஃப 
அபமரிகககாவிலிருநது த்வளஸ் 
ெகாதககா ்வஙகி, சகான்டகா ெகாரெைகா 
்வஙகி மற்றும ஹகாை, தமற்கு ்வங -
கிககும மகாறினகார.

"எனது பேகாழில் ்வகாழ்களகயில் 
எனககு ஒத்துளழபபு ்வழஙகி� 
அளன்வரு்டனும ெணி�காற்ற 
கிள்டத்ேளே பெரும ஆசீர்வகாேமகாக 
எண்ணுகினதறன. 

நகான எனது ஆதலகாசகரகளி்டம 
இருநதும ்வகாடிகளக�காைரகளி -
்டம இருநது அதிகமகாக கற்றுக 
பககாண்த்டன. எமது ே்வறுகள 
மூலம ெகா்டஙகளைக கற்க முடி�காே 
அைவுககு எமது ்வகாழ்களக குறுகி-
�து என நகான நமபுகிதறன. நகாம 
அடுத்ே்வருககு பசவிமடுகக கற்க 
த்வண்டும. 

நகான எல்லகா சநேரபெஙகளிலும 
அநே அ்வேகானத்ளே எடுபெேற்கு 
ே�காைகாக இருநேது எனளன சிறநே 
நெைகாக மகாற்றிக பககாள்வேற்கும 
மற்றும எனது முனதனற்றத்திற்ககாக-
வும ஆகும" என அருணி கூறினகார.

்வகாழ்களகள� நமபிகளகயு்டன 
தநகாககும அருணி பெகாதேஜு்வகால் 
சு�மகாக ஏற்ெகாடு பசய�பெடும 
இலஙளக சர்வதேச திளைபெ்ட 
விழகா ப்வற்றி பெறு்வளே ககாண்ெதே 
எமது அளன்வரினதும எதிர-
ெகாரபெகாகும.

இலங்கை தி்ைப்படஙகைளின் ப்பரு்ை  
பசன்டடா்படா்பைடா தி்ைப்பட விழடா

தமிழில்: வயலட்

ைட்டககைபபு மண்முளன ்வ்டககு 
பிைதேச பச�லகப பிரிவில் பேரிவு 
பசய�பெட்ட பெண்களுககு ளே�ல் 

இ�நதிைஙகள ்வழஙகும நிகழ்வும கல்வி தமம-
ெகாடடுகககான கதனடி� அளமபபின  அலு்வலகத் 
திறபபு விழகாவும அண்ளமயில்  மட்டககைபபில் 
நள்டபெற்றது.

மட்டககைபபு அைசடியில் திறநது ள்வககபெட-
டுளை இநே அலு்வலகத்தில் ந்டநே நிகழ்வில், 
மண்முளன ்வ்டககு பிைதேச பச�லகாைர ்வகாசுதே-
்வன பிைேம அதிதி�காக கலநது சிறபபித்ேகார.

கல்விகககான கனடி� அளமபபின மட்டகக-
ைபபு மகா்வட்ட ஒருஙகிளணபெகாைர ஏககாமெைம 
உே�குமகார இநே நிகழ்வுககு ேளலளம ேகாஙகி-
னகார.

்வறுளமகதககாடடின கீழ் ்வகாழும மககளுகககான 
கல்வி தமமெகாடடில் பேகா்டரச்சி�காக ஈடுெடடு 
்வரும இநே கனடி� அளமபபு,பெகாருைகாேகாைத்-
தில் பினேஙகி� நிளலயில் உளை, நனறகாக கற்கக 
கூடி� மகாண்வரகளை உளை்டககி� விேள்வப 
பெண் குடுமெத் ேளலவிகள ஆறு தெரகளை 
பேரிவு பசயது, அ்வரகளுககு ளே�ல் இ�நதிைங-
களை ்வழஙகி�து .

மட்டககைபபு கல்வி ்வல�த்தின முளறசகாைகா 
கல்விககு பெகாறுபெகான ஆசிரி� ஆதலகாசகர எஸ். 
தமகாகனேகாஸ், மட்டககைபபு மகா்வட்டத்தின விே-
ள்வகள சஙகத்தின ேளலவி திருமதி. இளை�-
ேமபி  தககாமைகா மற்றும கல்வி தமமெகாடடுகககான 
கனடி� அளமபபின, அமெகாளற, மட்டககைபபு 
மகா்வட்டஙகளின பச�ற்ெகாட்டகாைரகள கலநது 
சிறபபித்ேனர. இநே விழகாவில்,பிைேம அதிதி-
�காகக கலநது பககாண்்ட பிைதேச பச�லகா -
ைர  ்வகாசுதே்வன, பெகானனகாள்ட தெகாரத்தி 
பகௌைவிககபெட்டகார.

வாழவாதாரம் அற்ற பெண்களுக்கு 
ததயல் இயந்திரங்கள் த்கயளிப்பு

கல்வி மேம்பாட்டுககபான கனடிய அமேப்புககு உதவி

அமைரிக்்காவின் மசன்்கா்பகா்பரகா ந்ரில் நம்ம்பற 
ஏற்பகாடு மசய்யப்பட்டுள்ள இலஙம் சர்வதேச திமரப்ப் விழகா 
எைது நகாட்டு திமரப்ப்த் துமறக்கு மி்வும முக்கி்யைகானேகாகும.
்மல ்லகாசகார ந்ரம என உல்பபிரசித்தி ம்பறற 
மசன்்கா்பகா்பரகா ந்ரில் இலஙம் திமரப்ப் விழகாமவ 
ஏற்பகாடு மசய்ய கிம்த்துள்ளது தேசி்ய திமரப்ப்த்துமறக்கு 
கிம்த்ே சிறநே மவறறி வகாயப்பகாகும.
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இன்று நடைபெறும் டை. எம். 
எம். ஏ. பெரடையின் ைருைாந்த 
பொதுக் கூடைமும் மாநாடடு 
ஒழுங்குகள் எவைாறு பமறபகாள்-
ளபெடடுள்ளன.

மாநாடும் வருடாந்த ப�ாது கூட்-
டமும் இலங்கை மன்றக் கைல்லூரி-
யில் இனறு 20 ஆம் திகைதி பி. � 2.00 
மணிக்கு சுகைா்தார வழிமு்்றகைளுக்கு 
அ்மய ந்டப�றும்.

இனறு கைா்ல 10.00 மணிக்கு 
்வ.எம்.எம்.ஏ ப�ர்வ மணட�த்-
தில் அ்ைத்துக் கி்ைகைளும் கைலநது 
பகைாளைக் கூடிய மத்திய குழுக் கூட்ட-
மும் இடம்ப�றும். மத்திய குழு்தான 
திட்டமிடல் பிர்தாை குழு. இதில் 
நாடைாவிய ரீதியிலுளை கி்ைகைளின 
பிரதிநிதிகைள கைலநது பகைாளவாரகைள. 
இது இவவருடத்தின இரணடாவது 
மத்திய குழுக் கூட்டமாகும். கைா்ல 
10.00 மணி மு்தல் நண�கைல் 12 மணி 
வ்ரயிலும் ந்டப�றும். இம்மு்்ற 
ஒரு கி்ையில் இருநது மட்டுப�டுத்-
்தப�ட்ட அடிப�்டயில் ஒருவருக்-
குத் ்தான அனுமதி வழஙகைப�ட்டுள-
ைது. இந்த மாநாட்டில் வரலாற்றில் 
மு்தல் ்தட்வயாகை 25 கி்ைகைள 
்வ.எம்.எம்.ஏ ப�ர்வயுடன கூட்-
டி்ைக்கைப�டவுளைது. நாடைா-
விய ரீதியில் அ்ைத்து மாவட்டங-
கை்ையும் பிரதிநிதித்துவப�டுத்்தக் 
கூடிய வ்கையில் புதிய 25 கி்ைகைள 
உளவாஙகைப�டவுளைை.

இநநிகழ்வில் பிர்தம அதிதி-
யாக கலநது பகாள்ெைரகள்,..

நீதி அ்மச்சர அலி ்சபதி கைலநது 
சி்றபபிக்கைவுளைார. நாஙகைள கைட்சி-
கைள என்ற அடிப�்டயில் எ்்தயும் 
பநாக்குவதில்்ல. இக்கைால கைட்-
டத்தில் இருக்கைக் கூடிய ஒபர ஒரு 
பகைபிைட் அ்மச்சர என்ற வ்கையில் 
அ்ழபபு விடுத்துளபைாம்.

முஸ்லிம் விவாகை விவாகைரத்துச 
்சட்டம் ்சம்�ந்தமாை சீரத்திருத்்தம் 
ப்தாடரபில் அதிகைமாகை �ஙகைளிப-
புச ப்சய்த ஒரு அ்மபபு என்ற 
வ்கையில் இந்த சீரதிருத்்தத்்்த 
பவளிக்பகைாைரவுளை இறுதிக் 
கைால கைட்டத்தில் அ்மச்சர கைலநது 
பகைாளவது மிகைவும் ப�ாருத்்தமாை-
்தாகை அ்மயுபமை நான கைருதுகின-
ப்றன. அ்மச்சருக்கும் நாட்டு மக்-
கைளுக்கும் இது ்சம்�ந்தமாை ஒரு 
ப்தளிவூட்டலுக்கைாை ஒரு ்சந்தரப�-
மாகைவும் இது அ்மயும் .

சிறபபு அதிதிகள் ப்தாைரபில்,..
மாற்று ம்த பிரமுகைரக்கைளுக்பகை 

அ்ழபபு விடுபப�ாம். இது வழக்-
கைமாகை இருநது வருகி்றது. இம்மு்்ற 
ப�பரல் அ்மபபின �ணிப�ாைர 
பராஹை பஹட்டியாராயசசிக்கு 
அ்ழபபு விடுக்கை இருநப்தாம்.
அன்்றய திைம் அவருக்கு முக்கி-
யமாை அலுவலகை பவ்ல இருப-
�்தன கைாரைமாகை எதிரகைாலத்தில் 
அவ்ர அ்ழக்கை தீரமானித்துள-
பைாம். அப்த நாளில் ஜைாதி�தியின 
ப்சயலமரவில் கைலநது பகைாளை 
இருப�்தால் அவருக்கு ்சமுகைமளிக்கை 
முடியாது எனறு ப்தரிவித்திருந்தார. 
இம் மு்்ற ப�ரும்�ான்மயிைப 
பிரமுகைரகைளுக்கு அ்ழபபு விடுக்கை 
முடியவில்்ல.

கைடந்த கைாலஙகைளில் ்வ.எம். 
பி. ஏ இன ்த்லவர, ்சரபவா்தய 
அ்மபபின ்த்லவர ஆரியரட்ை,-
அத்ப்தாடு �ல்பவறு�ட்ட அரசியல்-
வாதிகைள து்்ற ்சாரந்தவரகைள எைப 
�ல்ர இந நிகைழ்வுக்கு அ்ழத்து 
பகைௌரவிக்கை இருக்கினப்றாம்.

கைடந்த 70 வருடஙகைைாகை எஙகை-
பைாடு ்கை பகைாரத்து எஙகைளுக்கு 
அனு்சர்ை வழஙகிய இலங்கை 
ஒலி�ரபபுக் கூட்டுத்்தா�ைத்தின 
முஸ்லிம் ப்ச்வ்ய நாஙகைள 

பகைௌரவிக்கை கைட்மப�ட்டுள-
பைாம். அ்தன கைாரைமாகை நாஙகைள 
இம்மு்்ற இலங்கை ஒலி�ரப-
புக் கூட்டுத்்தா�ைத்தின முஸ்லிம் 
ப்ச்வப பிரிவின உ்தவிப �ணிப-
�ாைராகை நியமிக்கைப�ட்ட ஒபர ஒரு 
முஸ்லிம் ப�ண என. பஜ. எப. 
ரிபைாசியா. முஸ்லிம் ப�ணமணி 
ஒருவர ஊடகைத் து்்றயில் ஊச்ச 
நி்ல்ய அ்டநதுளைார. அ்தற்-
கைாகை அவ்ரயும் மற்றும் முஸ்லிம் 
வாபைாலி ப்ச்வ்யயும் பகைௌர-
வப�டுத்தும் வ்கையில் இம்மு்்ற 
இந்த விப்சட அதிதியின அ்ழபபு 
விடுக்கைப�ட்டுளைது.

இடை ்தவிர பைறு என்ன ஏற-
ொடுகள் பெயயபெடடுள்ளன?

இந்த மாநாட்டின ப�ாது ்சமூ-

கைத்திற்கும் நாட்டுக்கும் ப்ச்வ 
ப்சய்த ஒரு ்தனி மனி்த்ர அல்லது 
அ்மப்� ப்தரிவு ப்சயது ப்தசிய 
விருது வழஙகி பகைௌரவிப�து வழக்-
கைமாகும். 

இம்மு்்ற இந்த ப்தசிய விருது 
ஓட்டமாவடி பிரப்த்ச ்ச்� ப்தரிவு 
ப்சயயப�ட்டுளைது. இவவிரு-
தி்ை ஓட்டமாவடி பிரப்த்ச ்தவி-
்சாைர ஏ. எம். பநௌ�ர மற்றும் 
எதிரக்கைட்சித் ்த்லவர ஆகிபயார 
இ்ைநது ப�ற்றுக் பகைாளைவுளை-
ைர. அத்துடன விப்சட விருது ்வ. 
டபளியூ எம். ஏ. இன ப�ணகைள 
அ்மபபின ்த்லவி �ாவாஸா 
்தாஹா ப�ற்றுக் பகைாளைவுளைார.

நாடைாவிய ரீதியில் இனனும் 25 
புதிய கி்ைகை்ை விஷ்தரிப�்தற்-
கைாை நடவடிக்்கைகைள பமற்பகைாள-
ைப�டவுளைை. ஏற்பகைைபவ இந்த 
கி்ைகைளுக்கைாை ப்தரிவுகைள இடம்-
ப�ற்றுளைை. அக்கி்ைகை்ை 
்வ. எம். எம். ஏ. ப�ர்வயுடன 
கூட்டு ப்சரக்கும் நிகைழ்வும் இடம்-
ப�்றவுளைது. இம்மாநாட்டில் 
நாடைாவிய ரீதியில் உளை கி்ை-
யிைரகைளுக்கி்டபய ப்தசிய மட்-
டத்தில் அ்டயாைம் கைாைப�ட்ட 
கி்ைகைளுக்கு விருது வழஙகும்; 
நிகைழ்வு இடம்ப�றும். இபப�ா-
துக் கூட்டமும் மாநாடும் யாபபின 
பிரகைாரம் ஜுன மா்தம் ந்டப�ற்று 
இருக்கை பவணடும். எனினும் 
பகைாபராைா கைாரைமாகை ஒத்தி்வக்-

கைப�ட்ட ப�ாதிலும் ஏற்பகைைபவ 
ஸூம் ஊடாகை நிரவாகைத் ப்தரிவுகைள 
இடம்ப�ற்று ்த்லவராகை நானும் 
ப்சயலாைராகை என. ஜி. ்சபீர ்சவாத் 
ப�ாட்டியினறி ஏகைமை்தாகை ப்தரிவு 
ப்சயயப�ட்டுளபைாம். எனினும் 
ப�ாருைாைராகை இஹ்சான ஹமீட் 
ப்சயலாற்றி வருகின்றார. இநநிகைழ்-
வில் முக்கிய அம்்சமாகை ப�ாருைா-
ைர உட்�ட ப�ாது நிரவாகை ப்தரிவு-
கைள இனறு இடம்ப�றும். 

கைந்த காலங்களில் பிர்தம 

அதிதிகளாக கலநது பகாண்-
ைைரகடள ெறறிக் குறிபபிை 
முடியுமா?

நான 54 வது ப்தசியத் ்த்லவர 
என்ற வ்கையில் 71 வது மாநாடு 
ஆகும். 71 வது மாநாட்டுக்கு 71 ப�ர 
பிர்தம அதிதிகைள கைலநது பகைாணடி-
ருப�ாரகைள. ப்தசிய மட்டத்திலும் 
்சரவப்த்ச மட்டத்திலும் பிர�ல்யமா-
ைவரகைள கைலநது பகைாணடுளைைர.
பிர்தமர மஹிந்த ராஜ�க்ஷ, பிர்த-
மர தி. மு ஜயரட்ை, அ்மச்சரகைள 
எை மிகை முக்கியமாை பிரமுகைரகைள 
கைலநது பகைாணடு சி்றபபித்துள-
ைாரகைள. 

பவளிநாட்டுத் தூதுவரகைள, இரா-
ஜாஙகை அ்மச்சரகைள, பிரதி அ்மச-
்சரகைள,ஆளுநரகைள எை முக்கியமாை 
பிரமுகைரகைள கைலநது பகைாணடுளை-

ைர.
�ஙகைைப்தஷ தூதுவர எம். ரயிஸ் 

ஹமிதுல்லா, முனைாள இரா-
ஜாஙகை அ்மச்சர ஹிஸ்புல்லா, 
முனைாள நீதி அ்மச்சர ரவூப 
ஹக்கீம், முனைாள அ்மச்சர 
்�்சர முஸ்்த�ா, முனைாள ்ச�ா-
நாயகைர கைரு ஜயசூரிய, முனைாள 
சுகைா்தார அ்மச்சர ராஜி்த ப்சைா-
ரத்ை, முனைாள அ்மச்சர எஸ். 
பி. தி்சாநாயகை, ஊடகைத்து்்ற 
அ்மச்சர டலஸ் அழகைபப�ரும, 
முனைாள அ்மச்சர ரி்சாட் �தியு-
தீன, முனைாள உயர நீதிமன்ற நீதி-
யர்சர ்சரத் என. சில்வா, முனைாள 
அ்மச்சர அநுர பிரிய்தரை யாப�ா, 
நிதி அ்மச்சர �சில் ராஜ�க்ஷ, 
அ்மச்சர ஜி. எல் பீரிஸ் உளளிட்ட 
இனனும் எத்்த்ைபயா பிரமுகைரகைள 
கைலநது சி்றபபித்துளைாரகைள

அத்துடன விப்சட அதிதிகைைாகை 
�ல முக்கிய பிரமுகைரகைள கைலநது 

பகைாணடுளைாரகைள. ்வ. எம். 
பி. ஏ. அ்மபபின ப்சயலாைர 
மபஹநதிர ஜயசூரிய, இராஜாஙகை 
அ்மச்சர ஸ்ரீயாணி விபஜவிக்ரம,-
்�்சல் கைாசிம், �ாராளுமன்ற உறுப-
பிைர விஜய்தா்ச ராஜ�க்,�ா.ஊ நசீர 
அஹமட், அலவி பமௌலாைா,எம். 
எச. ஏ ஹலீம், ஆளுநர எம். பஜ. 
எம். முஸம்மில், துருக்கி நாட்டுத் 
தூதுவர சிக்கைந்தர கைமல் ஒக்யய 
�ாராளுமன்ற உறுபபிைர �சீர ப்சகு 
்தாவுத், சிபலி அஸீஸ், ப்தன அபி-
ரிக்கைா நாட்டின தூதுவர பி. எம். 

ப�ட்படா, லிபியா தூதுவர அத்ைன 
இல் ்சராஹ, இலங்கை மா்லதீவு 
நாட்டுக்கைாை இ்ைப�திகைாரி 
படவிட் பிரிஜர �ாகிஸ்்தான பிரதி 
தூதுவர கைலாநிதி முஹமட் ஏஜாஸ், 
கைபீர ஹாசிம், முனைாள இநதியா-
வின நீதியர்சர ஏ. எம். அஹமதி 
எை ப�யரப �ட்டி்ல குறிபபிட்டு 
ப்சால்ல முடியும்.

கைந்த காலங்களில் டை. 
எம். எம். ஏ. பெரடையின் ப்தசிய 
்தடலைரகளாக பெடையாறறிய-
ைரகள் ெறறிக் கூறுவீரகளா?

நான 54 ்த்லவராகை ப்தரிவு ப்சய-
யப�ட்டுளபைன. ்வ. எம்.எம். 
ஏ இன யாபபின பகைாட்�ாட்டின 
�டி ஒருவர இரணடு வருடஙகைள 
்தான இருக்கைலாம். 71 வருடத்தில் 

54 ்த்லவரகைள உருவாக்கைப�ட்-
டுளைாரகைள. ஸ்்தா�கைத் ்த்லவர 
கைலாநிதி ஏ.எம். ஏ. அஸீஸ் மு்தல் 
இனறு நான வ்ரயில் �ல ப�ர 
�்தவி வகித்துளைைர. கைடந்த கைாலங-
கைளில் ப்ச்வயாற்றியவரகைளு்டய 
ப�யர �ட்டிய்லக் குறிபபிட-
லாமா?

1950 -1952 வ்ரயிலும் ஸ்்தா�கைத் 
்த்லவர கைலாநிதி ஏ. எம். ஏ. அஸீஸ் 
1953 இல் ஐ. எம். யூசுப, 1954 இல் 
�ழில், ஏ. கைபூர 1955 எம். ஏ. ்ற்சாக், 
1956 எஸ். எம். எச. மசூர, 1957 
எஸ். பி. ஏ. ஹமீட், 1957 எம். லாபிர 
கைாசிம், 1958 எஸ். எச ஏ. வதூத், 
1959 ஏ. எச. எம். �ாருக், 1960 எஸ். 
எம். கைமால்டீன, 1961 ஏ. ஆர. ஏ 
நூர அமீன, 1962 ஏ. எம். நசிர, 1963 
மரசூக் புரஹான, 1964 எஸ். எஸ். 
இஸ்ஸதீன,1965 மனசூர எஸ் டீன, 
1966 ஏ. எச. எம். ஜ்சாயிர, 1967 
எஸ். பி. சி. ஹலால்தீன, 1968 எம். 

எம். �ஹாவுதீன 1969 எம். எம். 
�ஹாவுதீன 1970 எம். �த்ரி ஹாசிம் 
1971 எம். எல். எம். �ாரூக், 1972 ஓ. 
எம். எம். ஹ{்ஸன, 1973 ஏ. எம். 
முஸ்்தகீம், 1974 எம். மக்கீ ஹாசிம், 
1975 எம் . எம் �ஹாவுதீன 1976 
எஸ். எப. எம். ஸவாஹிர, 1977 ஏ. 
சி. எம் ஹ{்ஸர 1978 எம். டி. எம். 
ஹம்்சா, 1979 எம். டி. எம் ஹம்்சா, 
1980 ஏ. கைா்தர எம். அலி 1981 ஏ. 
கைா்தர எம். அலி 1982 கைாசிம் எம். 
நயீம், 1983 கைாசிம் எம். நயீம் 1984 
எம். நளீம் ஹனி�ா, 1985 எம். நளீம் 

ஹனி�ா 1986 எம். சு்�ர 
ஹ்சன, 1987 எம் சு்�ர 
ஹ்சன 1988 ஹலீம் ஏ 
அஸீஸ் 1989 ஹலீம் ஏ 
அஸீஸ் 1990 எம் எப. எஸ் 
முஹீத் 1991 ஹு்ஸன 
பஜ. ்சலாஹுதீன 1992 
ஏ. எல். எம். ்சபீர 1993 
எஸ். எம். ரஸ்லான 
பமௌலாைா, 1994 எம். 
ரூமி முஹமட் 1995 
எம். ரூமி முஹமட் 1996 
ஜு்ைத் எம் ஜஹான, 
டி. எம். கைமால்தீன, 1997 
டி. எம். கைமால்தீன, 1998 
கைாலித் எம். �ாரூக் 1999 

கைாலித் எம். �ாரூக் 2000 கைாலித் எம் 
�ாரூக் 2001 எம். ப�ௌ்சான எம் 
அனவர 2002 எம். அஷரப ரூமி 
2003 எம். அஷரப ரூமி 2004 எம். 
ஹபிழ் ்சலீம்டீன, 2005 எம். ஹபிழ் 
்சலீம்டீன 2006 எம். ஜிபரி ஹனி�ா, 
2007 எம். ஜிபரி ஹனி�ா, 2007 எம். 
எஸ். ரஹீம், 2008 எம். இவலல் அப-
துல்லா 2009 ஏ. ப�ௌமி ஓ்வஸ் 
2010 ஏ. நத்வி �ஹாவுதீன 2011 ஏ. 
நத்வி �ஹாவுதீன 2012 பகை. என. 
டீன, 2013 பகை. என. டீன, 2014 எம். 
டி. ்தாஹசிம் 2015 ்சாதிக் எம். ்சலீம், 
2016 ்சாதிக் எம். ்சலீம், 2017 எம். 
ப்தௌபிக் சு்�ர 2017 எம். என எம். 
நபீல் 2018 எம். என. எம். நபீல் 2019 
எம். எம். அபதுல் வஹாப, 2020 
-2021, 2021-−2022 ்சஹீட். எம். ரிஸ்மி

பவளளி விழாவும் ப�ான 

விழாவும் பவகு விமரசியாகை பகைாண-
டாடப�ட்டுளைது. �வை விழாவும் 
பகைாபராைா ப்தாற்றுக் கைால கைட்-
டத்திலும் கூட அ்தற்கைாை சி்றபபு 
இலட்சி்ை பவளியிட்படாம். அத்-
துடன பமலும் 70 வது வருடத்்்த 
சி்றபபிக்கும் வ்கையில் பகைாவிட் 19 
பகைாபராைா ப்தாற்று ்சாரந்த விழிபபு-
ைரவூட்டும் கைலணடர ஒன்்றயும் 
பவளியிட்படாம்.

ப்தசிய மாநாடடிறகு பெருடம 
பெரக்கும் முகமாக பகௌரவிபபு 
நிகழ்வுகடள நைத்தும் நீங்கள் 
அது ெறறி கூற முடியுமா?

நிச்சயமாகை நாஙகைள ஒவபவாரு 
வருடாந்த ப�ாதுக் கூட்டத்திலும் 
சி்றப�ாகை இயஙகும் கி்ைகை்ை 
அ்டயாைம் கைணடு அவரகை்ை 
ஊக்குவிப�்தற்கைாகை ப்தசிய மட்டத்-
தில் அவரகைளு்டய ஒவபவாரு 
ப்சயற்�ாடுகைளுக்கும் விருதுகைள 
வழஙகி பகைௌரவித்து வருகின-
ப்றாம். ப்தசிய மட்டத்தில் நாட்டுக்-
கும் ்சமூகைத்திற்கும் �ஙகைளிபபு நல்கி-
யவரகைளுக்கு விருது வழஙகைப�டும்.

இது ்சகைல இை மக்கைளுக்கும் 
வழஙகைப�டும். நீதியர்சர வீரமநதிரி, 
கைலாநிதி ஏ. எம். ஏ. சுக்ரி உளளிட்ட 
நீணட ப�யர �ட்டியபலானப்ற 
உளைது. கைாலத்திற்கு கைாலம் ப்தசிய 
மட்டத்தில் ்தம் ஆளு்மகை்ை 
�திவு ப்சய்தவரகை்ை அ்டயாைப-
�டுத்தி நாஙகைள பகைௌரவித்து வரு-
கினப்றாம்.

பமலும் இந்த விப்சட விருதுகை்ை 
நாட்டுக்கும் ்சமூகைத்திற்கும் �ஙகைாற்-
்றக் கூடியவரகை்ை இைஙகைணடு 
அவரகை்ை ஊக்குவிப�ப்த முக்கிய 
பநாக்கைம். யாராகை இருந்தாலும் ்சரி 
உயிபராடு வாழும் கைாலத்திபலபய 
பகைௌரவிக்கைப�டு்தல் சி்றபபு்டய-
்தாகும். அந்த வ்கையில் ஒவபவாரு 
மாநாட்டிலும் விருது வழஙகி பகைௌர-
வித்து வருகினப்றாம்.

அ்தாவது விப்சட அதிரடிப�்ட-
யின பிரதிப ப�ாலிஸ் மாஅதி�ர 
லத்திப, முனைாள பவளிநாட்டுத் 
தூதுவர ஜாவிட் யூசுப, ப்தனகிழக்-
குப �ல்கை்லக்கைழகை உ�பவந்தர 
எம். எம். எம். நாஜிம், அர்ச நிரவா-
கைத் து்்றயில் உயர நி்லயிலுளை 
பிரமுகைரகைைாை எம். ஐ.. அமீர, 
எம். ஐ. எம். ரபீக், ஏ. எல். எம். 
்சலீம், மருதூர ஏ. மஜித், ப்தர்தல் 
ஆ்ையாைர மஹிந்த ப்த்சபபிரிய, 
கைதிஜா �வுணபட்சன ப்த்சமானிய 
எம். எஸ். எச முஹமட், நளிமியா 
கைலாபீடத்தின பிரதிப �ணிப�ா-
ைர அகைார முஹமட், கைருைாரத்ை 

பஹரத், மாதுலுவாபவ ப்சாபி்த 
மாநாயகைர ப்தரர, சிராஸ் நூரதீன, 
்மத்திரி குைரட்ை, ஸம் ஸம் 
இரத்திைக்கைல் நிறுவைத்தின ப்தாழி-
லதி�ர இஸட் ஏ. எம். எம். ரி�ாய, 
சிபரஷட ஊடகைவியலாைர லத்தீப 
�ாரூக், இலங்கை வாபைாலியின 
முஸ்லிம் ப்ச்வப �ணிப�ாைர 
இஸட் எல். எம். முஹமட். இல்-
லியாஸ் அபதுல் கைரீம், ்சட்டத்்த-
ரணி �ாயிஸ் முஸ்்த�ா, பஜனசிலா 
மஜீத், பஜஸிமா இஸ்மாயில், �ாரா-
ளுமன்ற உறுபபிைர ரி்சாட் �தியு-
தீன, உயர நீதிமன்ற நீதி�தி ்சலீம் 
மரசூக், அகில இலங்கை ஜம்மியய-
துல் உலமா ்ச்�த் ்த்லவர ரிஸ்வி 
முபதி உளளிட்ட மிகைப ப�ரிய பிர-
�ல்யஙகைள வாழும் ப�ாது வாழ்த்தி 
பகைௌரவிக்கைப�ட்டுளைாரகைள. 

இந நன்னாளில் நீங்கள் விபெ-
ைமாக கூற விரும்புைது என்ன?

இனறு ் வ. எம். எம். ஏ. ப�ர்வ 
முஸ்லிம் ்சமூகைத்திற்கு மத்தியில் 
பிர�ல்யமாை அ்மப�ாகும். அதி-
கைைவு முஸ்லிம் வாலி�ரகைள இவ-
வ்மபபில் இ்ைநது �ணியாற்்ற 
விரும்புகின்றைர. இந்த வாலி�ரகை-
ளுக்கு கைாத்திரமாை வழிகைாட்ட்லச 
ப்சயய பவணடிய ப�ாறுபபு அனு�-
வமிக்கை மூத்்த ் வ. எம். எம். ஏ. அங-
கைத்்தவரகைளுக்கு இருக்கி்றது.புதி்தாகை 
உருவாகும் கி்ைகைளில் வாலி�ரகை-
ளுடன அனு�முளை வபயாதி�ர-
கைளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்-
கைப�டல் பவணடும். ்தற்ப�ாது 
நாடைாவிய ரீதியில் இவவ்மபபு 
விஸ்்தரிக்கைப�ட்டு வருகி்றது. 

அப்தபவ்ையில் இலங்கையில் 
முஸ்லிம் �ல்பவறு சிவில் அ்மப-
புக்கைள உளைை. எனினும் அவரகைள 
பிரிநது �ல்பவறு து்்ற ்சாரந்த நடவ-
டிக்்கைளில் ஈடு�ட்டு வருகின்றைர. 

அடுத்து முக்கியமாகை எஙகைளு-
்டய உயிர மூச்சாகை இருப�வரகைள 
்தைவந்தரகைள. வியா�ார ்சமூகைம் 
ஆகும். நாஙகைள அவரகை்ை எபப�ா-
ழுதும் கைணணியத்துடன வரபவற்கை 
பவணடும். எமது ்சமூகை இயக்கை 
ப்சயற்�ாடுகை்ை ஊக்குவிப�வரகை-
ைாகைவும் எமது �ாரஙகை்ை சுமக்கைக் 
கூடிய ப�ரும் தூணகைைாகை இருப-
�வரகைள வியா�ார ்சமூகைம் ஆகும். 
இநந நாளில் அவரகை்ை ஞா�கைப�-
டுத்துவது மிகை மிகை அவசியமாகும்.

அப்தபவ்ை து்்ற ்சாரந்த புத்தி-
ஜீவிகைள, பவவபவறு தி்்சகைளில் 
இருநது ப்சயற்�டுகின்றைர. இவர-
கைள எல்பலாரும் ஒனறி்ைநது 
ப்சயற்�டு்தல் பவணடும். சில 
சிவில் முஸ்லிம் ்சமூகை அ்மபபுக்-
கைளும் பிரிநது ப்சயற்�டுகின்றைர. 
சிலர அ்மபபுக்கைள திட்டஙகை்ைத் 
தீட்டுவதில் மு்தன்ம ப�ற்்றவர-
கைைாகை இருப�ாரகைள. ஆைால் அத் 
திட்டஙகை்ை சி்றந்த மு்்றயில் 
ந்டமு்்றப�டுத்்தக் கூடியவரகை-
ைாகை இருக்கை மாட்டாரகைள. சிலர திட்-
டஙகை்ை சி்றந்த மு்்றயில் ந்ட-
மு்்றப�டுத்துவாரகைள. ஆைால் 
அவரகைளுக்கு திட்டஙகை்ைத் தீட்ட 
முடியாது. எைபவ இவரகைள எல்-
பலாரும் ஒரு அ்மப�ாகை ப்சரநது 
இயஙகு�வரகைைாயின இந்த நாட்-
டுக்கும் ்சமூகைத்திற்கும் �ாரிய 
ப்ச்வ ப்சயது ஆளு்மப �ணபு-
கை்ைப ப�ற்்றவரகைைாகை உருவாகை 
முடியும் என�து எனனு்டய உறுதி-
யாை நம்பிக்்கையாகும்.

எமது முனபைாரகைள கைடந்த கைாலங-
கைளில் எவவாறு ஏ்ைய ்சமூகைஙகை-
ளுடன ஒனறு�ட்டு ப்சயற்�ட்டு 
பவற்றி இலக்குகை்ை அ்டந்தார-
கைபைா, ப�ரும்�ான்ம ்சமூகைத்-
ப்தாடு எவவாறு இ்ைநது �யணித்-
்தாரகைபைா அ்்தபப�ானறு நாமும் 
�யணிக்கை பவணடும்.

இன்்றய இைம் ்த்லமு்்றயி-
ைர இந்த நாட்்ட ப�ாறுபப�டுக்கை 
பவணடியவரகைைாகை இருக்கின்றார-
கைள. நாஙகைள எமது ்த்ல்மத்து-
வப �ணபுகை்ை ப�ாது பநாக்குடன 
விட்டுக்பகைாடுத்துச ப்சயலாற்்ற 
பவணடும். எஙபகைஙபகைல்லாம் 
து்்ற ்சாரந்த வாலி�ரகைள முன 
வருகின்றாரகைபைா அவரகைளுக்கு 
மு்தனனுரி்மயளித்து அவரகைளுக்கு 
ஒத்து்ழபபு வழஙகை பவணடும். 
எமது அனு�ஙகை்ை அவரகைளுக்கு 
�கிரந்தளித்து மாற்்றம் ப�்றச ப்சயய 
பவணடும். மா்றாகை அவரகை்ை 
பினனுக்கு ்தளளும் ப்சயற்�ாட்டில் 
நாம் ஈடு�டலாகைாது. முடியுமாை 
வ்ரயில் ஒவபவாரு கிராம மட்-
டத்திலும் மாவட்டத்திலும் வாலி-
�ரகைைது எதிரகைால ்சவால்கை்ை 
எதிரபகைாளவ்தற்கு அவரகை்ை 
்தயார�டுத்துகின்ற பவ்ல்ய 
ஒவபவாரு அ்மபபுக்கைளும் முன-
பைடுத்துச ப்சல்வது ஆபராக்கிய-
மாை ்சமூகை எழுசசிக்கு வித்திட்ட-
்தாகை அ்மயும்.

நநர்்காணல் 
இக்்பகால் அலி

டை.எம்.எம்.ஏ. பெரடையின்

71 வது மாநாடும் 
வருடாந்த ப�ாதுக் கூடடமும்
இன்று நமைப்பறும மவ. எம. எம. 
ஏ. ந்பரமவயின் 71 வது ைகாநகாடும 
வருைகாந்த ப்பகாதுக் கூடைம குறித்து 
அகில இலஙம் மவ. எம. எம. ஏ 
ந்பரமவயின் ந்தசிய ்தமலவர் சஹிட 
எம. ரிஷ்மி தின்ரனுக்கு வழஙகிய 
நநர் ்காணல்...



12 2021 நவம்பர் 20 சனிக்கிழமை20–11–2021

தேநீத�ோடு விடியல்-ைமழ
தேங்கி நிற்கும வீட்டு முற்்றம
மைல்்லத் தி்றக்கி்றது-இ�வு
தைலிட்்ட தூக்்கத்ேோல் மவக்்கப்பட்்ட மேோம்லத்பசி

்கவிழ்ந்திருக்கும வோனத்மே
திருபபிக்
்கோயபத்போ்ட முற்்படும த்போ�ோட்்டம
உடுபபுக் ம்கோடியில்
உ்ல�ோைல் இருக்கும ைமழத் துளி்கள்

்கதிம�தயோடு மவளியில் வரும
்கோயோே உடுபபு்கள்
உேறிப த்போட்டுத் திருமபியதும
உ்டதன சி்ல ைமழத்துளி்கள்

தினந்தேோறும இந்ே விமையோட்டு
திரும்பத் திரும்ப ந்டக்கும

வீட்டுக் கூம�யிலும அதுவம�
விழுந்து ம்கோண்டிருக்கும
துளி்கள்

சி்றகில்்லோே ஈசல்்கள்
த்கோழி்களின் வோயில்
சிம்றவோசம

தைனி மேோ்டோே அந்ே
மைல்லிய ஊேல் ்கோற்று
தைவிப ்போயும ்கோல்வோய்

சி்றம்க அ்க்ல விரித்ே்படி
மின்சோ�க் ்கமபி்களில்
சிறிய ்ப்றமவ்கள்

்போ�த்தில் சரிந்ே கிமை்கள்
மைல்்ல
வோனத்மே தநோக்்க முற்்படும

்போதி ை்லர்ந்ே பூக்்களி்டம
தைோதித் திருமபும வண்டு்கள்

மவப்பம உண�ோைல் ை்லர்்களும
விரியவில்ம்ல
ை்லர்்கள் விரியோைல் வண்டு்களுக்கும
விடியவில்ம்ல

வீதி்களில் மசத்ே ேவமைமய
விசோரிக்கும சிறுவர்்களின்
ஆர்ப்பரிபபு

இந்ேக் ்கோட்சி்கள்
்ப்கற் ம்போழுமேத்
மேோடுவேற்குள்

முற்்றத்து நீர்
முழுமையோ்க முடிவேற்குள்
அதேோ மீண்டும வருகி்றது
அந்ே ைமழ

ம்பரியைடு நிஹ்ரி

 இமை்கள் மூடி அழ்கோய் உ்றங்கும்கயில்
 உன்த்போல் அழ்கோய் உ்றங்்க,  உன் 
 ்கண்்களுக்கு மவளிதய வந்து 
 ்கனவு ்கோண்கி்றது ்கனவு 

 ஒரு நதி ்பயணத்தில் நீ  
 ்கம�தயறி விடும்கயில் – உன்தனோடு 
 ்கம�தய்ற முடியோைல் 
 குமுறிக் குமுறி அழுகி்றது ்ப்டகு.
 
 நீ த்கோயிலுக்கு மசல்லும நோட்்களில் 
 அபிதே்க ஆ�ோேமன்களு்டன்   
 ்கருவம்றமய விட்டு மவளிதய வந்து 
 உன்மன வணங்கிக் ம்கோள்கி்றது மேய்வம.
 
 ்ப்கல் தை்கங்்களுக்கிம்டதய 
 ்பதுங்கி இருக்கின்்ற நி்லோ உன் 
 மு்கம ்போர்த்ே ைகிழ்ச்சிமய இ�வில் 
 ஒளியோய் ம்போழிவேோய் ஒபபுக் ம்கோள்கி்றது 
 
 திக்கித்திக்கி தித்திப்போய் ம்பய்யத் மேோ்டங்கிய 
 ைழம்ல மைோழி ைமழக்்கோய்  உன் 
 வீட்த்டோ�ம ஒதுங்கி நமனந்து விடுகி்றது   
 ம்கயில் கும்ட இல்்லோே வோனம! 

 
 மைய்யன் ந்ட�ோஜ்

மேகக்கொடியில் வொனம்

ேழைககு 
ஒதுங்கிய வொனம்

தேரேல் 
சீசன்...    

  உண்ண உணவுமில்ம்ல   
உடுக்்க உம்டயுமில்ம்ல   
குளிக்்க நீருமில்ம்ல   
கூேலுக்கு த்போர்மவயுமில்ம்ல.   
   
ம்கோட்டில் வோழ்வும   
குடும்ப வறுமையும   
ஏட்டுக் ்கல்வியும   
ஏைோற்்றைோ த்போச்சு.   
   
்கோ்லம ்கோ்லைோய்   
்கமேத்துக் ்கமேத்து   
்கண்்ட்ப்லன் எதுமில்ம்ல   
்கடு்கைவும ைோற்்றமில்ம்ல.   
   

்கோ்லமும ஓடியோச்சு   
்க்டவுளும இன்னும   
்கண் தி்றக்்கவில்ம்ல   
்கருமனயும வ�வில்ம்ல.   
   
ம்கோழுந்து ்பறித்து   
உ்டல் கூனிபத்போச்சு   
கூலிைட்டும இன்னும   
நிமி�தவ இல்ம்ல.   

   
்க்லோபூேணம   

பி.எம.எம.ஏ.்கோேர் 

நிமிரொத கூலி  

ேமிதழ உன் அ்கத்தித்ல 
பிரித்மேடுத்ே வலிமயனும 
வோர்மேமய உண�ோைல் 
்கற்்பமனயில் ஆயி�ம ்கவி 
வடித்தேன் ்கோேல் பிரிமவனும 
ேம்லபபித்ல வோழ்வின் இறுதி நோள் 
வலி ம்கோண்டு இன்ம்றய ்பம்டபபித்ல

அழத்க விழி மூடி நோன் தூங்்க
விழிநீரும விமையோ்ட ை்டல்ேோண்டி
இமையருத்க நம்டத்போட்டு வருகி்றது
்கோேல் வலி இன்னமேன்று
என்னுள்தை ்பதிவு மசய்து 
்க்லங்்கத்மே ஏற்்படுத்தி இ�த்ேக்
்கண்ணீம�த் ேருகி்றது

எதிர்்போ�ோ பிரிவு்கமை என்னுள்தை
அனு்பவித்து ேோய் அ�வமணபம்ப
தேடிடும ்பசுக்்கன்்றோய் இன்று நோன்
்போரித்ல அம்லகித்றன் தேற்றி்ட
யோருண்டு ேம்லதுவட்டி ைடியிமன
தூங்்க ம்கோடுத்தி்ட எவருண்டு

அமண உம்டத்ே குைம த்போத்ல
ைனமும்டந்து அழுகித்றன்
அழகுண்்ட தேவமேதய  உன்
அடிமையின் ்கண்ணீம� 
்கோேம்லனும துணி ம்கோண்டு 

தும்டத்தி்ட வருவோயோ 
வோழ்க்ம்கதய த்போதுமைன்று
எண்ணிடும ைனம ம்கோண்டு

நீ த்பசோே இன் மநோடியில்
நோடி நோைங்்கள் அறுத்துவிட்டு

என்னுயிம� ைோய்த்துவி்ட
என்னுள்தை த்போ�ோட்்டம

எனக்்கோ்க ந்டக்கி்றது

இம்றவோ என்மன மீட்டுவிடு
்கோேலின் வலியினோல் 

்கல்்லம்ற்கள் எனக்்கோய்
தி்றந்திடும சத்ேம என் மசவி்களில்

இன்று ்கணீம�ன்று ஒலிகி்றது
நீ இல்்லோே இவ்வு்லகில் 

எனக்ம்கேற்கு வோழ்க்ம்கயடி

என் இறுதி நோள் இன்ம்றன்று
என்ம்றண்ணி உணர்கித்றன் 

என்னருகில் ைடிம்கோடுக்்க நீ உண்ம்டன 
மசோற்்பனங்்கள் ்கோண்கித்றன்

விழிமூ்டோ நிம்லயித்ல உன்
இேழ் முத்ேம இன்று இனிமைமயன 

இக்்கணதை நிமனக்கித்றன்...

வன்னித் ேமிழ் ை்றவன்...
இந்தி�ோபு�ம, ்பமை

உனனொமே இனறு 
இறுதி நொமே...

--நோன் ேனித்திருந்ே த்போமேல்்லோம
என் அருகினில்  நீ இல்ம்ல
நோன் விழித்திருந்ே த்போமேல்்லோம 
என் விழி தேடிய ்போமே்களில் 
நீ இல்ம்ல
என் நிமனவு்கள் முழுவதுதை
உன் நியோ்பங்்கள் அம்லதைோே

மநோடிக்ம்கோரு மும்ற
உனேோன அன்பில் ்கம�கித்றதன
---
நிமனவு்களில் எல்்லோம நீ இருப்பேோல்
அழ்கோ்க இருந்ேது என் ்கனவு்கள்
நிஜத்தினில் நீ ைம்றந்ேேோல்
இ�வு்கள் எல்்லோம
்கம�ந்ேது என் ்கண்ணீர்
 ைமழத்துளி்களில்
--
அன்று ஓடும ேண்ணீரும
 அழ்கோ்கத் மேரிந்ேது  
அருவியின் இமசயும 
 இனிமையோ்க இருந்ேது
சின்னேோய் வீசிய 
--
்கோற்றுக் கூ்ட  மைல்லிமசயோய்
 ைனமே வருடியது

உனேோன நிமனவு
 இேயத்தில் நிம்லத்ேேோல்

--அருவியில் ்கோல் நமனக்்க 
அருத்க மசன்்ற த்போது ்கோத்திரு
உனேோனவன் வருவோன் 
என நளினைோய்ச் மசோல்லி 
்ப்றமவ்களும ்ப்றந்ேது

--இயற்ம்கயு்டன்
வரி்கள் த்கோர்த்து  
்கவி எழுே மேோ்டங்ம்கயித்ல
உன் நிமனவு்கதை என் வரி்கமை
 ்கைவோடிச் மசல்கி்றது
--

மெய்தூன்,                             
்கன்டோ.

்பட்்டோமபூச்சியோ்கப ்ப்றந்திருக்கித்றன்
்கல்லூரிச் சோம்லமயங்கும 
அவள் வண்ணங்்கதைோடு
----
்கறுபபு மவள்மை 
எழில் ம்கோள்ளும
்கோம்லப பி�ோர்த்ேமனக்கு 
வோனவிலின் வண்ணம
----
அவள் வ�வு்கைோல்
பூங்்கோவோய் ைோறும 
விமையோட்டு மைேோனம
----
இேழ் விரியோப புன்னம்க
ையிலி்ற்கோய் வருடும வோர்த்மே்கள் 
அத்ேமனயும ்கவிமே்கள்
------
பூமி தநோ்கோ மைன்்போே நம்ட
ேவறி விழும ஓ�ப ்போர்மவ 

த்ப�ோனந்ேப ம்போழிவு்கள்
----
வகுப்பம்ற ஒளிரும
அவள் தசம்ல உடுத்திய 
தேயோ நி்லவு
----
ை்லர் சூடிக் ம்கோள்ளும 
மவள்ளிக்கிழமை ஆ்லயம 
ை்லரின் இ்லக்்கணைவள்
------
ைங்்க்ல விழோக்்களுக்்கோய்
நி்கழும நோ்ட்க ஒத்திம்க்கள் 
அங்கும அவள் தேவமே
----
என் ம்கத்பசி  
அவள் ்கோதேோ�ம ்கமேத்பசும
அதில் அவள் விருமபும ்போ்டல்்கள்
---
அவளுக்்கோய் என்மனதய 

தூது விட்டிருக்கி்றோன்
ஓர் இ�ண்்டோம வரு்ட ைோணவன்
---
எல்்லோதை நிமனவூட்டியிருக்கி்றது 
அவள் அன்று எழுதிக்ம்கோடுத்ே 
பிரியோவிம்ட நோள் ம்கமயோப்பம!
---

- தவ்லமணயூர் �ஜிந்ேன்.

அ்டோவடியின் கூ்டோ�ம அ�சியல்ேோன்   
அடிேடியும விைர்சனமும ந்டனைோடும  
வி்டோக்்கண்்டர், ம்கோ்டோக் ்கண்்டர், வி்டோப பிடிக்குள்  
விடிவுக்்கோய் த்போ�ோடும எை்கோண்்டத்தில்  
்பம்ட்ப்லமும, ்பண்ப்லமும முட்டிதைோதி   
்ப்கம்டக்்கோய் விமையோடும ்பந்ேயத்தில் ...  
கும்ட சோய்ந்து த்போவது யோர்? ஆய்ந்து ்போர்த்ேோல்  
குடி மூழ்கும, கு்டம்லடுத்ே பூமன்கள் ேோன்.  
...  
வண்ணைய தைம்டயித்ல வோ்கோய் நின்று,   
வோனத்தில் ஒளிர்கின்்ற ைதிதய த்போன்று,  
என்மனன்னதவோ கூறி, இழிச்ச வோயோல்  
ஏைோற்றி, இடிமுழக்கி, அதி�மவக்கும,   
்கண்ணற்்ற புண் மநஞசக் ்கனவோன் கூட்்டம   
்கதிம�க்்கோய்... ்பேவிக்்கோய்... த்போடும ஆட்்டம   
எண்ணற்்ற இதி்கோசம ்கண்டு மநஞசம  
எரிைம்லயோய்க் குமுறுே்டோ என்ன மசோல்்ல?   
...  
ம்போய் மூட்ம்டப ்பேக் ்கம்டக்குள் புழுக்்கள் தையும;   
புனிேர்்கைோய் பு்டமத்போட்டு குளித�்கோயும.   
ஐயோைோர் அவித்ே ்பழம தசோற்றுக்குள்தை  
அடுபம்பரித்து, அமே ைோற்றி, நவீனைோக்்க   
மநய்யூற்றி, ேோளித்து ்கை்கைக்்க.   
நிம்றயுணவோய் ம்கோணர்ந்திங்கு விம்ல்கள் த்பசும  

ம்கயோ்லோ்கோே மசயல் நிஜைோய்க் ்கோண  
்கோசினியில்...தேர்ேலுதை வந்ேமேயோ...  
....  
ைோரியித்ல ்கத்துகி்ற ேவமை்கள் த்போல்  
ைந்திரி்கள், எம.பி.ைோர், ேமபிைோர்்கள்   
ஆ�ோத�ோ ்போடி, அவர் ்பக்்கம சோர்ந்தேோர்  
அமனவம�யும ்போ�ோட்டி ைோம்ல சூடி   
சூ்றோவளிப பி�சோ�ம மசய்யும   
சு்றோ மீன்்கள் மநத்ேலிமய இம�யோய் உண்ணும  
தேர்ேலும அத்டயப்போ...! வந்திருச்தச!  
மேருமவல்்லோம அைர்க்்கைம, இச்சீசனோத்ல!  
....  
ஆமை ஆள் வமச்போடி அசிங்்கைோன   
அமைணங்்கள், தூேணங்்கள் ஆட்சி மசய்யும   
ஊமையிடும நரி, சிங்்கம, ஆமனதயோடு   
உறுமுகி்ற பூமன்களும ம்போருதிக் ம்கோள்ளும;  
தவமையித்ல, ்கல்ம்லறியும நி்கழும, எனினும   
தவ்கோது, கூலிக்்கோய் ைோ�டிக்கும  
நோைோன தேர்ேலுதை வந்திருச்தச...! அ்ட   
நோமும த்போய்ப ்போர்பத்போம,   
நீ வோ்டோ ைச்சோன்...!  

என்.எம.அலிக்்கோன்  
சோய்ந்ேைருது  

 நினைவுகள்

 கல்லூரிக கனொமவ
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உலகளாவிய ஸ்ார்ட்ான் தரக்குறி-
யீடான Huawei, My Huawei App மூலம் 
அதன் ்யனரகளுக்கு புதிய, ஸ்ார் 
்யணத்த வழங்குவதில் 
்கிழ்ச்சிய்டகிறது. இநத 
செயலியானது, வாடிக்்க-
யாளரகள் தங்கள் அனு்வங்-
க்ளப் ்கிரநதுசகாள்வ-
தற்கும் உரிய டெ்வக்ள 
அவரகள் கணடறிவதற்கு-
்ான உததிடயாகாபூரவ, 
ஒடர இடததில் அ்னததும் 
ஒருங்கி்ணநத தள்ாகும். 
My Huawei App என்்து 
Huawei ஸ்ார் ட்ான்க-
ளில் முற்கூ்டிடய நிறுவப் -
்்ட Huawei Support App 
இனது புதுப்பிக்கப்்்ட ்திப்்ாகும் 
என்்துடன், இது Huawei நிறுவனததின் 
உததிடயாகபூரவ உதவிக் குழுவுடன் 
டேரடியாக இ்ணவதற்கான உததிடயா-
கபூரவ தள்ாகும்.

்யனரகளுக்கு Huawei உதவிக் குழுவி-
டமிருநது டேரடியாக உதவி்யக் டகாரு -
வதற்கான வாயப்்் இநத செயதில 
வழங்குகிறது. இதில் வாடிக்்கயா-

ளரகள் தங்கள் டத்வக்ளப் பூரததி 
செயயும் வ்கயிலான தனிப்்யனாக்-
கப்்்ட தீரவுக்ளக் காணலாம்.

Huawei ொதனததின் இலங்்கக்கான 
த்லவர பீ்டர லியு இது சதாடர -
பில் கருதது சவளியிடு்கயில், "புதிய 
Huawei அனு்வம், அதன் முழுத சதாகு -
தியின் இ்ணப்பு ்ற்றும் சதாடரச்சி -
யான அறிவுப் ்கிரவு ஆகியன, எ்து 
்திப்புமிக்க வாடிக்்கயாளரக்ள 
இன்்றய வாழ்க்்க மு்றக்கு ஏற்ற 
வ்கயில், அவரகளுடனான ஒன்றி-

்ணநத உ்ரயாடல்கள் மூலம் புத-
தாக்கம் சகாணட புதிய விடயங்க்ள 
அவரகள் அணுகவும் அத்ன ட்ம் -

்டுததுவதற்கும் முக்கி-
ய்ாக அ்்கின்றன." 
என்றார.

MY HUAWEI ஆனது, 
இதற்கு முன்னர காணப் -
்்ட உதவி வழங்கும் 
செயலியின் முழு அம்ெங்-
க்ளயும் உள்ளடக்கியது-
டன், ்யனரகள் அ்னத-
்தயும் கணடறிநது 
அ்வ அ்னததிலும் 
முழு சதளி்வப் ச்றும் 
வ்கயில் அதில் ட்லும் 
்ல விடயங்கள்  உள்-

ளடக்கப்்்டுள்ளன. இதன் மூலம் 
அவரகள் தங்களுக்குத டத்வயான 
அ்னதது தகவல்க்ளயும் ஒடர ்ார -
்வயில் ச்றலாம். ெமீ்ததிய Huawei 
சதாடர்ான செயதிகள், பிரம்்ாணட 
நிகழ்வுகள், தயாரிப்பு சவளியீடுகள் 
அல்லது ்ாச்ரும் விற்்்ன நிகழ்வுக -
்ளப் ் ற்றி இதன் மூலம் முன்கூ்டிடய 
சதரிநதுசகாள்ளலாம்.

My Huawei App 
இலங்கையில் வெளியீடு

ெரடவாதய சிர்தான இயக்கததின் 
நிதிச் டெ்வப்பிரிவான ெரடவாதய அபி-
விருததி நிதி நிறுவனம் தனது முதலீ் -
டாளர அ்ர்வ அண்்யில் ஏற்்ாடு 
செயதிருநதது. நிறுவனததின் ஆரம்் 
ச்ாதுப்்ங்கு வழங்கல் ேவம்்ர 23 ஆம் 
திகதி ஆரம்்்ாவ்த முன்னி்டு ்ண-
டாரோயக்க ஞா்காரதத ்ாோ்டு ்ண-
ட்ததில் ே்டச்ற்ற இநநிகழ்வானது, 
முதலீ்டாளரகள் ்ற்றும் சதாடரபு -
்்ட ஏ்னய தரப்பினருடன் இ்டத 
சதாடர்ாடல்க்ள ட்ற்சகாள்ளவும், 
டதெச்ங்கும் வாழ்வாதாரங்க்ள 
ட்ம்்டுததல், தனிே்ரகளுக்கு வலு -
வுூ்டுதல் ஆகிய இறுதி இலக்குடன் 
சதாடரபு்்ட அ்னததுத தரப்பின -
ருக்கும் ெ்ததுவ்ான ச்று்தி்யத 
டதாற்றுவிப்்தில் ெரடவாதய அபிவி -
ருததி நிதி நிறுவனததின் அரப்்ணிப்பு 
குறிதது ஆழ்ான உ்ரயாடல்க்ள 
ேடததுவதற்கும் ஒரு இ்ணப்புப் 
்ால்ாக அ்்நதது.   

இநத அ்ரவில் நிறுவன முதலீ்டா -
ளரகள், தனிே்ர முதலீ்டாளரகள் 
்ற்றும் ்னிதடேயததில் முதலீடு செய -
வதில் ஆரவமுள்ளவரகள் என ்லதரப் -
்்டவரகள் கலநதுசகாணடிருநதனர. 
வாடிக்்கயாளரகளின் வளரநதுவரும் 
டத்வகள், டதசிய வளரச்சி்ய ட்ம் -
்டுததுவதில் மிகடவக்ாக வளரச்சி -

கணடு வரும் அபிவிருததி நிதி நிறுவ -
ன்ான ெரடவாதய அபிவிருததி நிதி 
நிறுவனததின் அரப்்ணிப்பு ்ற்றும் 
அதன் சவற்றிகர்ான ெரிதம் ஆகிய -
வற்்றப் ்ற்றிய சதளிவான புரித -
்லப்ச்றுவதற்கு ஏதுவாக அ்்ந -
தது.  

அ்ரவின் நி்றவின்ட்ாது கருததுத 
சதரிவிதத நிறுவனததின் த்ல்் 
நிரவாக அதிகாரி நிலாநத ஜயசேததி, 
ெமூக, ச்ாருளாதார ்ற்றும் டதசிய 
அபிவிருததி்ய டோக்கி உ்ழப்் -
வரக்ள இலக்காகக் சகாணட முத -
லீ்டு வாயப்புகளுக்கான வலுவான 

விளக்கத்த வழங்கியதுடன் அ்ர்வ 
சவற்றிகர்ாக நி்றவு செயததில் தாம் 
மிகவும் ்கிழ்ச்சிய்டவதாகக் குறிப் -
பி்டார.   

இவவ்கயான முதலீ்டின் ேம்் -
கததன்்் ்ற்றும் ்லா்லன் குறிதது 
எவவித ெநடதகமும் இல்்ல. ோம் ச்ற் -
றுள்ள கருததுகளின் அடிப்்்டயில், 
எங்கள் ஆரம்் ச்ாதுப்்ங்கு வழங்கல் 
ேடவடிக்்க உள்ளுர ்ற்றும் சவளி -
ோ்டு முதலீ்டாளரகளிடமிருநது ்ரந -
தளவிலான ஆரவத்தப்ச்றும் என 
ேம்புகிடறாம் என அவர ட்லும் குறிப்-
பி்டார.  

ோ்டின் முன்னணி 
்ன்முகப்்டுததப்்்ட 
கூ்டு நிறுவனங்க -
ளில் ஒன்றும் இலங் -
்கயில் TATA வாக -
னங்களுக்கான ஒடர 
அ ங் கீ க ரி க் க ப் ் ் ட 
வி நி ட ய ா க ஸ த ரு ் ா ன 
DIMO, அண்்யில் 
இரு்த்தநது (25) 
TATA LPK 1618 டிப் -
்ரக்ள Edward & 
Christie குழு்ததிற்கு 
வி நி ட ய ா கி த து ள் ள து . 
அததுடன் ட்லும் 15 
டிப்்ரக்ள அநநிறுவ -
னம் சகாள்வனவுக்காக 
டகாரியுள்ளது.

Edward & Christie 
குழு்ததிற்கு வழங்கப் -
்்ட 25 டிப்்ர வாக -
னங்களும் பிரதான்ாக 
க்டு்ானம் ்ற்றும் 
சுரங்கத சதாழிலுக்காக 
வழங்கப்்்டுள்ளன. 
இது Cummins ISBe 5.9 
180 40 எஞ்சி்னக் சகாணடுள்ளதுடன், 
இது உச்ெ்்ெ்ாக 180 குதி்ர வலு -
்வயும் சகாணடுள்ளது. TATA LPK 
1618 டிப்்ரின் ச்ாதத வாகன எ்ட 
16,200Kg ஆகும். அதன் என்ஜின் திறன் 
5883cc என்்துடன், இது BS IV பு்க 
சவளிடயற்ற தரநி்லகளுக்கு ஏற்ற 
வ்கயில் தயாரிக்கப்்்டுள்ளது. 6F 
இலிருநது ்ாற்ற்்டநது, வலுவான 
reverse Elliot வ்க முன் அச்சு ்ற்றும் 
TATA RA - 109 RX வலுவான முன் அச்சு, 

முன் ்ற்றும் பின்புற அதிரச்சி உறுஞ்சி -
கள், அ்ர-நீள்வ்ட ஸபிரிங் ஆகியவற் -
றுடனான இநத டிப்்ரகள் வாயு சீராக்கி 
(A/C) ்ற்றும் காற்டறா்ட சதரிவுகளு -
டனான சகபினுடன் சிறப்்ாக வடிவ -
்்க்கப்்்டுள்ளதன் மூலம், ொரதிகள் 
நீணட தூரததிற்கு டொரவின்றி ்யணிக்க 
உதவுகின்றது. இதன் காரண்ாக, இது 
சிறநத உற்்ததிததிறனுக்கு வழிவகுக்கி -
றது. TATA டிப்்ர ஆனது ்வர ஸடீயரிங் 
உடன் வருவதுடன், 42% எனும் உயரதரத 

திறனுடனான LPK 1618 டிப்்ரானது, 
எளிதில் ்கயாளப்்டக் கூடிய ஒரு அரு -
்்யான சதரிவாக அ்்கிறது.

Edward & Christie குழு்ததின் த்ல -
வரான கிறிஸடி அரவவல சதரிவிக் -
்கயில், "DIMO விடமிருநது TATA 
LPK 1618 டிப்்ரக்ள ோங்கள் சதரிவு 
செயயக் காரணம், இவவாகனங்கள் 
சிறநத GVW இ்ன சகாணடுள்ளதனால் 
அ்வ வீதியில் டவக்ாகச் செயற்்டக் 
கூடியன. 

TATA LPK 1618 டிப்பர்களை க்கொள்வனவு 
கெய்யும் Edward & Christie குழுமம்

முச்ெக்கர வணடி உரி்்யாளரகளுக்கு ேன்-
செயதி்ய வழங்கும் வ்கயில் டடவி் பீரிஸ 
ட்ா்டார கம்்னி (பி்ரடவ்) லிமிசட் அண-
்்யில் இலங்்கக்கு ஓரியன் முச்ெக்கர வணடி 
டயரக்ள அறிமுகப்்டுததியது.

தற்ச்ாழுது நிலவும் 
ெந்த நி்ல்்களுடன் 
ஒப்பிடு்கயில் உயரநத 
்ற்றும் ஏற்று்தித தரத -
திலான முச்ெக்கர வணடி 
டயரகள் அ்னவரினா-
லும் ச்ற்றுக்சகாள்ளக்கூ-
டிய வி்லயில் ெந்தக்கு 
சவளியிடப்்டுவது ஓரியன் 
டயரின் வரு்கயுடன் இடம்-
ச்றுகிறது.

ஓரியன் டயரகள் இலங்்க-
யின் வீதிகளுக்குப் ச்ாருந-
தும் வ்கயில் அ்்நதி-
ருப்்துடன், இதன் மூலம் 
மு ச் ெ க் க ர வ ண டி க ் ள 
இலகுவில் ்கயாள முடிகி -
றது. அததுடன், வீதியுடன் 
சேருக்க்ான உராய்வ ஏற்-
்டுததக் கூடிய வ்கயில் அ்்நதிருப்்துடன், 
பிடரக் க்ட்்ப்புக்கு ஒதது்ழப்பு வழங்கும் 
வ்கயில் வி்னததிறன் மிக்கதாக இநத டயர 
அ்்நதுள்ளது. ஒரியன் டயரின் உயரம் ்ற்றும் 
அகலம், ஏற்கனடவ உள்ள அளவுடகால்களுக்கு 
ஏற்், முச்ெக்கர வணடிக்கு ச்ரு்்க்குரிய 
டதாற்றத்த அளிக்கிறது என்்து இரகசிய்ல்ல.

ஓரியன் டயரக்ள இலங்்க ெந்தக்கு அறிமு-

கப்்டுததிய்் சதாடரபில் கருததுத சதரிவிதத 
டடவி் பீரிஸ ட்ா்டார கம்்னி (பி்றவ்) 
லிமிசட் நிறுவனததின் உதவிப் ச்ாது முகா-
்்யாளர (உதிரிப்்ாகங்கள் ்ற்றும் து்ணக் 
கருவிகள்) உதித விடஜதுங்க குறிப்பிடு்கயில், 

ஏற்று்தித தரததி-
லான டய்ர அ்ன-
வரினாலும் தாங்கிக் 
சகாள்ளக் கூடிய 
வி்லயில் இலங்்க 
ெந்தயில் அறிமுகப் -
்டுதத நிறுவனம் ேட -
வடிக்்க எடுததுள்-
ளது என்றார. 

' ் ரிந து ் ர க் க ப் -
்்ட டயரக்ள 
உங்களது முச்ெக்கர 
வ ண டி க ளு க் கு ப் 
் யன் ் டு த து வ தி ல் 
தயங்கத டத்வயில் -
்லசயன இலங் -
்கயின் முச்ெக்கர 
வணடி நிபுணததுவம் 
ச்ற்ற நிறுவன்ான 

எ்து நிறுவனம் ்ரிநது்ரக்கிறது. குறிப்்ாக 
முச்ெக்கர வணடியில் டயரகளில் அதிக கவனம் 
செலுதத டவணடும். முச்ெக்கரவணடிக்கு ஒரியன் 
டயரக்ளப் ்யன்்டுததுவது ்ற்றி இருமு்ற 
டயாசிக்க டவணடிய அவசியமில்்ல, இது ்ாது-
காப்்் உறுதிப்்டுததுகிறது ்ற்றும் முச்ெக்கர-
வணடியின் அதிக்்ெ செயல்திற்ன வழங்குகி -
றது' என விடஜதுங்க கூறினார.

DPMC இடமிருந்து ஓரியன்
முசெக்கர ்வண்டி டயர்கள 

வாழ்க்்கயின் நிச்ெய்ற்ற நி்ல்்களில் 
்ாதுகாப்்்யும் ்ன நிம்்தி்யயும் வழங் -
குவதற்கு Arpico Insurance அண்்யில் 
Arpico HealthCare ஐ அறிமுகப்்டுததியுள் -
ளது. இலங்்கயர தாமும் த்து குடும்்ததி -

னரும் ஆடராக்கிய்ான ேல்வாழ்்வ உறுதி -
செயது வாழ்்வ முழு்்யாகக் சகாணடு 
ேடாதத உறுதியளிக்கும் வ்கயில் அறிமுகப் -
்டுததப்்்டுள்ள புதிய Arpico HealthCare 
காப்பீடானது ்ங்கு இலா் அடிப்்்டயி -
லான எணடடாவச்ன்் (Endowment)காப் -
புறுதியாகும், இக் காப்பீடு செயதவரகளுக் -
கும் அவரகளது அன்புக்குரியவரகளுக்கும் 
ஆயுள் ்ாதுகாப்பின் ேன்்்களுடன் டெரதது 
்ல தி்டமிடப்்்ட ்லன்க்ள வழங்கு -
கின்றது.  

புதிய அறிமுகம் குறிதது கருதது சதரிவிதத 
Arpico Insurance இன் பிரத் நி்றடவற்ற -
திகாரி Kelum Senanayake,இநத விரிவான, 
புதிய காப்புறுதித தி்டம் இலங்்கயரகளுக் -
கும் அவரகளது குடும்்ங்களுக்கும் சிறநத 
சுகாதார ்ாதுகாப்்் வழங்கும் டோக்கதது -
டன் அறிமுகப்்டுததப்்்டுள்ளது, இதன் 
மூலம் அவரகள் வாழ்க்்க்ய முழு்்யாக 

வாழமுடியும். இத தி்டததில் சவளிோ்டு 
சிகிச்்ெகள் ்ற்றும் ஆயுரடவத சிகிச்்ெகள் 
ட்ான்றனவும் உள்ளடங்கும். 

இக் காப்புறுதியின் ஒவசவாரு அம்ெமும் 
காப்புறுதிதாரரகளுக்கும் அவரக்ள ொரநதி -

ருப்்வரகளுக்கும் சிறநத ெலு -
்கக்ள ச்ற்றுக்சகாள்ளும் 
வ்கயில் வடிவ்்க்கப்்் -
டுள்ளதுடன் ேம்பிக்்கதரும் 
ெலு்கக்ளயும் சகாணடுள் -
ளது.  

Arpico Insurance வழங் -
கும் இநத விரிவான காப்பு -
றுதித தீரவு ்ல அனுகூலங் -
க்ள வழங்குகின்றது, இது 
ஆடராக்கியததின் ஒவசவாரு 
அம்ெத்தயும் ்ாதுகாப்்து -
டன் காப்புறுதியாளரகளுக்கு, 
வாழ்க்்கதது்ணக்கு, குழந -
்தகள் ்ற்றும் ச்ற்டறா -
ருக்கு ்ருததுவ்்ன அனு -
்தியின்ட்ாது ்ணமில்லா 
்ற்றும் ்ணம் மீளச்செலுத -

தும் அனுகூலததி்னயும் சகாணடுள்ளது -
டன் ோளாநத ்ருததுவ்்னப்்டுததல் 
அனுகூலம் ்ற்றும் 40 வித்ான ்ாரிய 
டோயகளுக்கான காப்பீடு ட்ான்ற ்ல ெலு -
்கக்ளயும் சகாணடுள்ளது. அததுடன் 
இப் புதியதி்டம், ட்லதிக ஆயுள் காப் -
புறுதி அனுகூலத்தயும் உங்கள் வாழ்க் -
்கத து்ணக்கு வழங்குகின்றது, காப்பு -
றுதியாளருக்கும் வாழ்க்்கத து்ணக்கும் 
வி்தது ்ரணக் காப்பீடும் வழங்கப்்டு -
கின்றது, ட்லும் இக் காப்புறுதித தி்டம் 
்ாதாநத, காலாணடு, அ்ரயாணடு ்ற்றும் 
வருடாநத க்டண மு்றக்ளயும் சகாண -
டுள்ளது.   

Arpico Insurance த்து வாடிக்்கயாளரக-
ளுக்காக மிகச் சிறநத தி்டத்த வழங்குவதற் -
காக அரப்்ணிப்புடன் செயல்புரிநது யாரும் 
வழங்காத ட்லதிக ்ாதுகாப்புவலயம் ஒன்-
்றயும் வழங்கியுள்ளது. 

DIMO விடமிருந்து Arpico Insurance அறிமுகப்படுத்தும் அதிக 
நன்மைகளுடனான மைருத்துவக் காபபீடு!  

ெர்்வொதய அபிவிருத்தி நிதி நிறு்வனத்தின் 
ஆரம்்பப க்பொது்வழங்கல் ஆரம்்பம்  

வியடநநாம இலஙமகை வர்்த்தகை மைம்பநாடடு ைகைநாநநாட�நான்று அணமையில்  கைணடியில் நம�ட்பற்றது.ைகைநாவலி ரீச் ம�நாட -
�லில் நம�ட்பற்ற இந்த நிகைழ்வில்  இலஙமகைக்கைநான வியடநநாம தூதுவர் �நா ்தநாய் ்தநான் டிரக்கிடகு ஏற்பநாட�நாளர்  
�மி்த ஏ கைநா்தர் நிமனவுச் சின்னம  வழஙகுவம்தயும கைலநது டகைநாண� கைணடி பிரம்தச  வர்்த்தகைர்கைமளயும ்ப�ஙகைளில் 
கைநாணலநாம.
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(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)   

எமது தாய்ாட்டின் அபிவிருத்திக்கும் மக்-
களின் சுபீட்்சத்திற்கும் அர்்பபணி்பபுடன் 
உழைத்து ெரும் பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ, 
பல த்சா்பத அரசியல் அனுபெம் வகாணட 
ஒருெராக திகழெததாடு ்ாட்டின் ஐக்கியத்துக்-
கும் இன ்ல்லிணக்கத்திற்கும் அர்்பபணி்ப-
புடன் வ்சயற்பட்டு ெரும் ஒரு தழலெராக 
ெரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளதாக வெலிகம 
்கர ்சழப முன்னாள தழலெர் ஹுழைன் 
வமாஹமட் வதரிவித்துள்ளார்.   

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷவின் 76ஆெது 
பிறநத தினத்ழத முன்னிட்டு வெலிகம பகு-
தியில் இடம்வபற்ற பிறநத தின நிகழவில் 
கலநதுவகாணடு கருத்து வதரிவிக்ழகயிதலதய 
அெர் தமற்கணடொறு வதரிவித்தார்.   

வதாடர்நது அெர் கருத்து வதரிவிக்ழகயில், 
அரசியல் முதிர்ச்சியும் அனுபெமும் வகாணட 

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ வதன் மாகாணத்-
தில் பிறநதழதயிட்டு ்ாம் ்சநததா்சமழடய 
தெணடும். அெரது தழலழமயிலான ஆட்-
சிக்காலம் இலஙழகக்கு கிழடத்த வபாற்கால-
மாகும். அெர் இரணடுதடழெகள ஜனாதிபதி-
யாகவும், 4ஆெது தடழெயாக பிரதமராகவும் 
திகழகின்றார்.      இன ்ல்லிணக்கத்தினூடாக 
்சமூகத்ழத கட்டிவயழு்பப பிரதமர் கரி்சழன 
காட்டி ெருகின்றார். அெர் ஜனாதிபதியாக 
இருநதகால்பபகுதியில் பல அபிவிருத்தி ்ட-
ெடிக்ழககழ்ள தமற்வகாணடார். மக்களுக்-
காகதெ தம்ழம அர்்பபணித்த மாமனிதர்.  

வகாதரானா வதாற்று 
்ாட்ழட ஆட்வகாண-
டதபாதும், அபிவி-
ருத்தி்ப பணிகழ்ள 
தமற்வகாளெதில் ஆர்ெம் காட்டி ெருகிறார். 
்ாட்டுக்கு அதிதெக வ்டுஞ்சாழலகழ்ள 
அறிமுக்பபடுத்திய வபருழம இெழர்சாரும். 
இன, மததெறுபாடின்றி வ்சயற்படும் அெரது 
76ஆெது பிறநத தினத்தில் ததகஆதராக்கியத்-
துடனும் ்லமாகவும் ொை ொழத்துெததாடு 
இெரது பணி வதாடர ்ல்லாசிகள கிட்டட்டு-
வமனவும் அெர் தமலும் வதரிவித்தார்.   

இலங்கை வரலாற்றில் தனக்கைன   
தனியிடம் பிடிததவர் பிரதமர் மஹிநத

வவலிகை முன்னாள் நகர பிதனா
ஹுமைன வைனாஹைட் வதரிவிப்பு   

(வெலிகமதினகரன் நிருபர்)   

மாழற/ வெலிகம மதுராபுர அஸைபா 
கனிஷட வித்தியாலயம் தற்தபாது மகா வித்-
தியாலயமாக தரம் உயர்த்த்பபட்டு க.வபா.த. 
உயர் தர கழல்ப பிரிழெ ஆரம்பி்பபதற்கான 
அனுமதிழய வதன் மாகாண கல்வித் திழணக்-
க்ளம் ெைஙகியுள்ளது.   

1973ம் ஆணடு உதயமான இவ்வித்தியால -
யம் தனது வபான் விைாழெவகாணடாட எட்டி-
யுள்ள நிழலயில், மகா வித்தியாலயமாக தரம் 
உயர்த்த்பபட்டழமழய பாட்சாழல ்சமூகம் 
பாராட்டியுள்ளது.   

2014ம் ஆணடு பாட்சாழல்ப வபாறு்பழப -
தயற்ற அதிபர் எம். எஸ.எம். ஹி்ப்ளர் மாண-
ெர்களின் கல்வி ெ்ளர்ச்சி, வபௌதீக ெ்ளர்ச்சி 
தபான்ற பல்தெறு மாற்றஙகழ்ள தனது 
குறுகிய காலத்தில் இ்பபாட்சாழலயில் ஏற்ப-
டுத்தி அழனெரினதும் பாராட்ழடவபற்றார்.   

அதிபரின் சிறநதெழிகாட்டலில் பாட்சாழல 
அபிவிருத்தி ்சஙக உறு்பபினரும் வெலிகம 
பிரதத்ச ்சழப உறு்பபினருமான அஜமல் ்சத்-
தாரின் கடின உழை்பபும் அபிவிருத்தி ்சஙக 
உறு்பபினர்கள பழைய மாணெர் ்சஙக உறு்ப-
பினர்கள, வபற்தறார்கள, ்லன் விரும்பிகள 
ஆகிதயாரின் அயராத உழை்பபிலும் இ்பபாட-
்சாழல வபரு ெ்ளர்ச்சிழய த்ாக்கி முன்தனற் -
றம் கணடு ெருெழத அழனெரும் பாராட்டி-
யுள்ளனர்.   

வெலிகம அஸ்ஸபா கனிஷ்ட 
வித்தியாலயம் தரமுயர்வு 

இறக்குொழன வஹதர்லி ததாட்டத்தில் 
இழ்ளஞர்களுக்கு புதிதாக விழ்ளயாட்டு 
ழமதானவமான்ழற அழம்பபதற்கான 
காணியிழன வபற்றுக்வகாடுக்க இ.வதா.
கா ்டெடிக்ழக எடுத்துள்ளதாக இலஙழக 

வதாழிலா்ளர் காஙகிரஸின் உப வ்சயலா்ளர் 
ரூபன் வபருமாள வதரிவித்துள்ளார். 

இறக்குொழன வஹதர்லி ததாட்டத்தில்  
ரஙெலவதன்ன பிரிவில் இநத ழமதானம் 
அழமக்க்பபட்டுள்ளது.  

மாற்றுத்திறனாளி 
மாணவி க.ப�ா.த. 
உயரதரத்தில் சாதனன
பதுழ்ள தினகரன் 
வித்சடநிருபர்        

பதுழ்ளயில் பிற்ப-
பிதலதய தனது இரு 
கால்கழ்ளயும் இைநத 
ம ா ண வி வ ய ா ரு ெ ர் 
க.வபா.த. உயர்தரத்-
தில்  சித்தி்ப வபற்று 
ப ல் க ழ ல க் க ை க த் -
திற்கு வதரிொகியுள-
்ளார். பதுழ்ள ரில்வபால என்ற கிராமத்ழதச் 
த்சர்நத மதுசிகா தில்ருக்சி என்ற மாணவிதய 
இவ்ொறு பல்கழலக்கு வதரிொகியுள்ளார். 

தனக்கு இரு கால்களும் இல்ழலவயன்று 
தாழவு மன்பபான்ழமழயக் வகாள்ளவில்ழல. 
தனது கல்வி தமம்பாடுகளுக்கு தனக்கு 
கால்கள இல்லாழம இழடயூராக இருக்கவில்-
ழலவயன அெர் வதரிவித்துள்ளார். 

இறக்குவானன, ரஙவலபதனன ததாட்ட
னமதானத்திற்கான காணி ஒதுக்கீடு

வ்டமத்திய மாகாணத்தில்  
கூடடுறவு கிராமிய வஙகி

அநுராதபுரம் தமற்கு தினகரன் நிருபர்

ெடமத்திய மாகாணத்தில் முதலாெது வ்ச்ள-
பாக்யா கூட்டுறவு கிராமிய ெஙகி வபாலன்ன-
றுழெ மாெட்டத்தில் ஆளு்ர் மஹிபால தஹரத் 
தழலயில் ஆரம்பித்து  ழெக்க்பபட்டுள்ளது. 
வ்ச்ளபாக்யா கூட்டுறவு கிராமிய ெஙகி ஊடாக 
வபாலனறுழெ மாெட்ட மக்களின் வபாரு்ளா-
தார துழறழய தமம்படுத்துதல், விெ்சாயிகளுக்கு 
ததழெயான  விெ்சாய கடன் ெைஙகுதல், சிறிய 
மற்றும் ்டுத்தர வதாழில் முழனதொருக்கு கடன் 
ெைஙகுதல் மற்றும் கூட்டுறவு ்சஙக அஙகத்தெர்-
களின் பிளழ்ளகளுக்கு கற்றல் ்டெடிக்ழகக-
ளுக்கு  கடன் ெைஙகுதல் என்பன வ்ச்ளபாக்யா 
கூட்டறவு கிராமிய ெஙகி மூலம் ெைஙகுெதத 
இதன் பிரதான த்ாக்காகும்.  ெடமத்திய மாகாண 
திழணக்க்ள கூட்டுறவு ்சஙக அதிகாரிகளுக்கு 
ஆளு்ரினால் பதிவுச் ்சான்றிதழ ெைஙக்பபட்டுள-
்ளதுடன். கிழ்ளயின் முதலாெது ழெ்பபிழன 
ஆளு்ர் ழெ்பபிலிட்டுள்ளார்.

jpwe;j Nfs;tp mwptpj;jy;
k];nfypah gpuNjr rig - k];nfypah

filaiw Fj;jif tpguk; 2022k; tUlk;.

,y Fj;jiff;F tplg;gLk; Nritfs;

Mff; 
Fiwe;j
Nfs;tp 

njhif &. 

kPsspf;fg; 
gLk;
Nfs;tp 
itg;G 
njhif 
&.

kPsspf;fg; 
glhj
Nfs;tp 
itg;G 
fl;lzk; 

&.

01 k];nfypah khl;biwr;rp fil ,y 09 4,000,000.00 200,000.00 3,000.00
02 k];nfypah Ml;;biwr;rp fil ,y 08 250,000.00 30,000.00 2,500.00
03 k];nfypah kPd; tpw;gid epiyak; ,y 01 157,000.00 30,000.00 2,500.00
04 k];nfypah kPd; tpw;gid epiyak; ,y 02 157,000.00 30,000.00 2,500.00
05 k];nfypah kPd; tpw;gid epiyak; ,y 03 157,000.00 30,000.00 2,500.00
06 rhkpkiy kPd; tpw;gid epiyak; ,y 01    120,100.00   20,000.00 2,500.00

jw;fhypf filj;njhFjp Fj;jif tpguk; 2022k; tUlk;.

,y
fil 
,y

,lk;
khjhe;j 

fl;lzk; &.
itg;Gg; 
gzk; &.

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tp itg;G 
fl;lzk; &.

01 2 k];nfypah 4Mk; tPjp 5000.00 90,000.00 2500.00
04 5 k];nfypah 4Mk; tPjp 5000.00 90,000.00 2500.00
05 9 Ntd; jupg;gplj;jpw;F mUfpy; 5000.00 90,000.00 2500.00

kyry$l Fj;jif tpguk; 2022k; tUlk;.

,y Fj;jiff;F tplg;gLk; Nrit
Fiwe;j 
Nfs;tpj; 

njhif &.

kPsspf;fg;gLk;
Nfs;tp itg;G 
njhif &.

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tp 

tpz;zg;g 
fl;lzk; &.

01
ey;yjz;zp thfd jupg;gplk; 

kw;Wk; nghJ kyry$l njhFjp.
1,500,000.00 60,000.00 2500.00

02 k];nfypah  kyry$l njhFjp 180,000.00 20,000.00 2,500.00
03 rhkpkiy  kyry$l njhFjp 10,000.00 5,000.00 2,500.00

epge;jidfs; : 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis fPo; Fwpg;gpl;Ls;;s itg;Gg; gzj;jpidAk; tpz;zg;gf;fl;lzj;jpidAk; 

nrYj;jp 2021.11.19 Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2021.12.02 Mk; jpfjp gp.g.03.30 kzp 

tiu mur Ntiy ehl;fspy; k];nfypah gpuNjr rigapd; gpujhd fhhpahyaj;jpy; ngw;Wf; 

nfhs;s KbAk;.

nld;lu; %y gpujp> Jizg;gpujp vd jdpj;jdpahf Fwpg;gplg;gLtNjhL Nfs;tp gj;jpuq;fs; 

Kd;itf;fg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;  ........................................ efuk; 

kw;Wk; Nfhug;gLk; tpahghu tif my;yJ ,lk; /filnjhFjp ,y vd;gtw;iw njspthf 

Fwpg;gplTk;.

c-k; : (khl;biwr;rp fil/Ml;biwr;rp fil/kPd; tpw;gid> ey;yjz;zp thfd jupg;gplk; 
kw;Wk; kyry$l njhFjp> jw;fhypf filnjhFjp ,y" vd jdpj;jdpahf njspthf Fwpg;gpl 
Ntz;Lk;.) 

midj;J Nfs;tp gj;jpuq;fSk; 'jtprhsh;> k];nfypah gpuNjr rig> k];nfypah " vDk; 

Kfthpf;F 2021.12.03 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj;jghypy; mDg;gp itj;jy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; 

,ly; Ntz;Lk;. md;iwa jpdk; K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; mjd; NghJ 

Nfs;tpjhuu; my;yJ mth; rhh;ghf gpujpepjp xUth; tUif juy; mtrpakhFk;. gpujpepjp xUtu; 

tUif jUkplj;J mtu; Nfs;tpjhuuplk; ,Ue;J fbjnkhd;iw ngw;Wtuy; Ntz;Lk;.

Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;F gpd;dh; Kd;itf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;; Nfs;tp 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik mwptpf;fg;gl;lJk; Nfs;tpjhuh; rigAld; xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jply; 

Ntz;Lk;.

xUth; xd;Wf;F Nkw;gl;l tplaq;fSf;fhf Nfs;tpfis Kd;itf;f KbAk;. Nfs;tp FOtpd; 

jPHkhdk; ,Wjp jPHkhdk; vd;gJld;> Nkyjpf jfty;fis fhhpahya Neuj;jpy; ngw;;Wf; 

nfhs;syhk;.

1. Fj;jif fhykhdJ 2022.01.01 njhlf;fk; 2022.12.31 tiuahdjhFk;. ey;yjz;zp 

rptndhspghjkiy gUtfhyj;jpw;fhd Nrit fhyk; 2021.12.18 njhlf;fk;  2022.05.15 jpdk; 
tiu toq;fg;gLk;.

2. khl;biwr;rp kw;Wk; Ml;biwr;rp vd;gtw;iw k];nfypah gpuNjr rigapd; ,iwr;rp 

ntl;Lkplj;jpy; khj;jpuNk ntl;Ljy; Ntz;Lk;.

3. jw;fhypf filj;njhFjpfSf;fhd xg;ge;jf;fhyk; 03 tUlq;fshFk;.

4. ey;yjz;zp nghJ thfdj;jupg;gplk; kw;Wk; kyry$l njhFjp vd;gtw;wpw;fhf rigapd; 

gjtp Kj;jpiuAldhd bf;fl;Lf;fs; gad;gLj;j Ntz;Lk;.

5. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpjhuhpdhy; Nfs;tp tpjpfs; kPwg;gl;bUf;Fkhapd; mth;fspd; 

itg;Gg;gzk; rigf;F cl;gLj;jg;gLtJld; Nfs;tp njhlh;ghf Fw;wk; ,ioj;jtuhf fUjp 

Fw;wg;gjpT Mtzj;jpy; ngah; cs;slf;fg;gLk;.

6. NjHe;njLf;fg;gl;l tpz;zg;gjhuupdhy; Nfs;tpj; njhifapy; itg;Gg;gzkhf  30% k; 

mt;NtisapNyNa fl;lhakhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. mj;njhifahdJ xg;ge;jf;fhyk; 

epiwTWk; NghJ khj;jpuNk kPs nrYj;jg;gLk;.

7. Nfs;tpjhuu; nld;lupypUe;J tpyFk; gl;rj;jpy; itg;Gg; gzkhdJ kPs nrYj;jg;gl khl;lhJ.

8. Nfs;tpj;njhiff;F Nkyjpfkhf murpdhy; eph;zapf;fg;gl;Ls;s 1% Kj;jpiu thpapidAk; 

mt;NtisapNyNa fl;lhakhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (murpd; nfhs;iff;F mika ,t;thp 

tPjq;fs; khWgl KbAk;). 

9. Kd;ida Mz;bd; Fj;jifjhuh;fspd; epYitfs; nrYj;jg;glhjpUg;gpd; mtw;iw 

nrYj;jpa gpd;dNu Nfs;tp tpz;zg;gk;  tpepNahfpf;fg;gLk;.

10. kyry$l fopTfs; xg;ge;jjhuhpdhNyNa mfw;wg;gl Ntz;baNjhL kyry$l Rw;W #oiy 

J}a;ikahf itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;> nghJ Rfhjhu ghpNrhjfh; kw;Wk; k];nfypah 

gpuNjr rigapd; nfsut jtprhsupd; mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;s k];nfypah gpuNjr 

rigapd; cj;jpNahfj;jhpd; topfhl;lYf;fikthf kyry$lq;fis Ngzy; Ntz;Lk;.

11. Nfs;tpfs;  jpwf;fg;gl;ljid njhlh;e;J Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Fj;jifjhuh; mt;NtisapNyNa 

gpuNjr rigAldhd xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl Ntz;bajpdhy;>  Nfs;tpf;fhd Kj;jpiu 

fl;lzk;> rl;lj;juzp fl;lzk; vd;gtw;iw  ,j;jpdj;jpy; vLj;J       tuy; Ntz;Lk;.

12. ngaupid cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gg;gj;jpuj;Jld; Njrpa Ms; milahs 

ml;ilapd; gpujp kw;Wk; fpuhk mYtupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l tjptplr; rhd;wpjopid 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; mtrpakhdjhFk;.

2021.11.17                                       
jtprhsu;>

k];nfypah gpuNjr rig>

k];nfypah.
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(மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

கண்டி  மம்தமஹநுவர ஸ்ரீ முருகன் 
த்தவஸ்தானததில் திருககார்ததிகக 
தினதக்த முன்னிட்டு விதேட பூகை 
நிகழ்வுகள் தகாவில் பிர்தம அறங் -

காவலர் எஸ. முதக்தயா மற்றும் 
மபரிகயயா மேல்கலயா ்தகலகம-
யில் இடம்மபற்றது.

திரு கார்ததிகக தினததில் விளக-
தகற்றி விதேட பூகைகள்   இடம் -
மபற்றன.

சுகா்தார நகடமுகறககளப் 
தபணி ஆலயததின் நிர்வாகததி -
னர் மற்றும்  உபாயங்கள் அனு -
மதிககப்பட்டு  திருககார்ததிகக 
வழிபாடு முன்மனடுககப்பட்டது. 

திரு கார்ததிகக விளககுகளுடன் 

தகாயிலின் உள் ஊர்வலம் இடம் -
மபற்றதுடன், முன்னால் அகமந் -
துள்ள விகதடாரியா நீர்தத்தககத -
தில் விளககுகள எரிய விட்டு 
ேமயவழிபாடுகளில் ஈடுபட்ட -
னர்.

திருக்கார்த்திக் தினம் அனுஷ்டிப்பு 

 கண்டி ர�ோட்டரி கழகமும லீடஸ் நிறுவனமும இமைந்து ்பன்விமை பி�ரேசத்தில் 
கஷ்டப் பி�ரேச  ேமிழ் ்போ்டசோமை ைோைவர்களுக்கு ககோர�ோனோத் ேடுப்பு சுகோேோ� உ்ப -
க�ைஙகமை ரநற்று  வழஙகி மவத்ேர்போது எடுக்கப்்பட்ட ்ப்டஙகள். 
்ப்டம புசல்ைோமவ தினக�ன் நிரு்பர் ்பன்விமை

ஜே.வி.பி. ககு நூல்ள் அன்பளிப்பு
புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

விகலமதிகக முடியா்த நூலகம் 
மககள் விடு்தகல முன்னணியிடம் 
அன்பளிப்பு மேயயப்பட்டுள்ள்தாக 
அ்தன்மேயற்பாட்டாளர் த்தாழர் 
ஹிோம் ஹுகேன் ம்தரிவித்தார்.

இலங்ககயின் சிதரஷட இலககிய-
வாதி மடனிேன் மபதரரா  60 வருடங்-
களுககும் தமலாக இலங்ககயின் 
சிறுகக்த, நாவல், மமாழியாககம், 
விமர்ேனத துகறககு மபரும் பங்-
காற்றியவர். 'இலங்கக எழுத்தாளர் 
அகமப்பில்' நீண்ட காலம் ்தகலவ-
ராகக பணியாற்றியவர்.

அவர் ்தனது வாழ்நாள் முழுதும் 
தேகரித்த விகலமதிகக முடியா்த 
நூல்கள் அடங்கிய நூலகதக்த 
(2021.11.18) மககள் விடு்தகல முன்-
னணிககு  அன்பளிப்பு மேயதுள்ள-
்தாக ஹிோம் ஹுகேன் ம்தரிவித்தார்.

"சிறந்்தம்தாரு ேமு்தாயதக்த உரு -
வாககுவ்தற்காக வருங்கால ேந்்ததி-

யினர் பயன்படுததுவ்தற்கு ்தனது 
நூலகதக்த தை.வி.பி. இடம் அன்-
பளிப்பு மேயதிருந்்தார்". இந்நூலகக 
மகாகடகயப் மபாறுப்தபற்ப்தற்கு 
மககள் விடு்தகல முன்னணியின் 

மபாதுச் மேயலாளர் த்தாழர் டில்வின் 
சில்வா மற்றும் சிதரஷட இலககிய-
வாதிகள் கலந்துமகாண்ட்தாகவும் 
புத்தளம் மேயற்பாட்டாளர் தமலும் 
ம்தரிவித்தார்.

அரச, தனியகார் நிறுவனங்ளில 

க்காஜரகானகா கதகாற்காளர்்ள் அதி்ரிப்பு
அநுரா்தபுரம் தமற்கு தினகரன் நிருபர்

அனுரா்தபுரம் நகரில் அரே மற்றும் ்தனியார் 
நிறுவனங்களில் மகாதரானா ம்தாற்றாளர்க-
ளின் எண்ணிககக அதிகரிதது காணப்படுவ-
்தாக அனுரா்தபுரம் மாநகர நிர்வாக மபாது 
சுகா்தார பரிதோ்தகர் ஜீ.ரீ.ஆர்.பண்டார 
ம்தரிவித்தார். அனுரா்தபுரம் நகரில் பிர்தான 
வர்த்தக நிகலயம் ஒன்றில் மாததிரம் 20 
பணியாளர்கள்  மகாதரானா ம்தாற்றுககு உள் -
ளாகியுள்ள்தாக  அவர் ம்தரிவித்தார்.

அனுரா்தபுரததில் மீண்டும் மகாதரானா 
விரிவாககததின் மூலம் ம்தாற்றாளர்களின் 
எண்ணிககக அதிகரிககுமாயின் சிவப்பு எச்ே-
ரிககக வலயமாக பிரகடனப்படுத்த வாயப்பு 
ஏற்படும் எனவும் அவர் ம்தரிவித்தார்.

மபாது மககள் அலட்சியமாக மேயற்படுவ -
்தால் இந்நிகல ஏற்பட்டுள்ள்தாக அவர் சுட்டிக -
காட்டினார். இ்தனால் அனுரா்தபுரம் நககரச் 
சுற்றி மபரிய அளவில் மகாதரானா தநாயாளர்க -
ளின் எண்ணிககக அதிகரிதது காணப்படுகின்-
றது. பல இடங்களில்வர்த்தக நிகலயங்களில் 
இந்நிலகம அதிகரிதது காணப்படுவ்தனால் 
அவற்கற ஏழு தினங்களுககு சுய்தனிகமப் -
படுத்தப்பட்டு ்தற்காலிகமாக மூடுவ்தற்கு 
த்தகவயான நடவடிககக தமற்மகாள்ளப்பட்-
டுள்ள்தாக அவர் ம்தரிவித்தார். மபாது மககள் 
மிகவும் அவ்தானததுடன் இருகக தவண்டும் 
எனவும் அவர்  ம்தரிவித்தார்.

தமலும் மரண வீடு, திருமண கவபவங்கள் 
உள்ளிட்ட மககள் கூடும் இடங்களில் சுகா்தார 
விதிமுகறககள பின்பற்றி  எச்ேரிகககயா-
கவும் பாதுகாப்புடனும் மேயல்படுமாறும் 
மபாது சுகா்தார பரிதோ்தகர் மபாது மககளிடம் 
தவண்டுதகாள் விடுததுள்ளார்.

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

tptfhu ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - 
nraw;wpl;l milahsk;: P 163305

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jiyg;gpd; fPo; 
2021-11-19Mk; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; 
gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpy; 6Mk; 
ge;jpapd; fPo; tpiykDf;fisg; ghPl;rpj;Jg; 
ghh;f;Fk; Neuk; 9.00 kzpj;jpahyk; 
Kjy; 15.00 kzpj;jpahyk; tiuapy; 
vdTk; 8Mk; ge;jpapd;  tpiykDf;fis 
xg;gilf;Fk; jpfjp Neuk; vd;gd 
2021-12-10Mk; jpfjp 14.00 kzpj;jpahyk; 
my;yJ mjw;F Kd; vdj; jpUj;jp thrpf;fg;gly; 
Ntz;Lk; vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
cs;@H mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; 
(LDSP),
nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>
cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;>
Cth khfhzk;.

fLfz;zht efu rig
ngWif mwptpj;jy;

fLfz;zht efu rigf;Fr; nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; ml;ltizfspy; fhzg;gLk; fil miwfis> fLfz;zht QhapW 

thure;ij gpypkj;jyht rdp thur; re;ij kw;Wk; fLfz;zht n`yngh[Pd; Nghrdrhiy mike;jpUe;j filmiw kw;Wk; 

fhzpg;ghfq;fis Fj;jiff;F tpLk; Kfkhf nghwpaplg;gl;l ngWif khjphpg; gj;jpuq;fs; 2021 brk;gh; 13k; jpfjp K.g. 10.00 

tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

ngWif khjphpg;gj;jpuq;fs; 2021 brk;gh; 08k; jpfjp tiu efu rig mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLk;. mjw;fhf nrYj;j 

Ntz;ba nfhLg;gdTfis fhrhf efu rig mYtsfj;jpw;F nrYj;j Ntz;baJld; jkJ Njrpa milahs ml;iliaAk; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ngWif khjphpg;gj;jpuq;fis Fwpj;j fl;lzq;fis nrYj;jp ,U gpujpfSld; nfhs;tdT nra;J %yg;gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpfis NtW NtW ciwfspy; ,l;L gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfis jpwj;jy; 2021 brk;gh; 13k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F eilngWk;. epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf 

tpguq;fis fLfz;zht efu rig mYtyfj;jpy; tprhhpj;J my;yJ ,yf;fk; 081-2571275 njh.Ng. ,yf;fj;ij mioj;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

01MtJ ml;ltiz

njhlh;

,y.

fil miw 

,yf;fk;

mDkjpf;fg;gl;l tpahghuk; kPsspf;fg; glhj 

ngWif khjphpg; 

gj;jpuf; fl;lzk; 

&.

kPsspf;fg;gLk; 

ngWif gpizj; 

njhif &.

2022 Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp kw;Wk; 

fhyk;

01 gioa 41/1 ,iwr;rp> kPd; jtph;e;j 

Vidait

500.00 2000.00 70>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

02 gioa 41/1 ,iwr;rp> kPd; jtph;e;j 

Vidait

500.00 2000.00 70>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

03 gioa 41/1 ,iwr;rp> kPd; jtph;e;j 

Vidait

500.00 2000.00 70>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

04 gioa 41/1 ,iwr;rp> kPd; jtph;e;j 

Vidait

500.00 2000.00 70>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

05 gioa 41/1 ,iwr;rp> kPd; jtph;e;j 

Vidait

500.00 2000.00 70>000.00

(xU tUlj;jpw;F)

06 gioa n`y 

ngh[Pd; Nghrd 

rhiy 162/15

,iwr;rp> kPd; jtph;e;j 

Vidait

500.00 2000.00 2>205>000.00

(3 tUlj;jpw;F)

07 fLfz;zht thur; re;ij 

QhapW

500.00 2000.00 884>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

08 gpypkj;jyht thure;ij 

rdpf;fpoik

500.00 2000.00 1>066>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

09 fLfz;zht nghJ 

khy$lk;

500.00 2000.00 35>000.00 

(xU tUlj;jpw;F)

10 fLfz;zht nghJ kyry 

$lk;

500.00 2000.00 35>000.00

(xU tUlj;jpw;F)

2Mk; ml;ltiz - fhzp

njhlh;

,y

fhzpapd; ngah; kPsspf;fg;glhj 

ngWif 

khjphpg;gj;jpuf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg;gLk; 

ngWif gpizj; 

njhif 

&gh

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp

01 MAh;Ntj cj;jpNahf g+Ht ,y;yk; mUfpy; 

jiug;gFjp gpuNtr ghijf;fhf Fj;jiff;F tply;

500.00 1>000.00 2838.00

02 efu rig tpisahl;L ikjhdj;jpw;F vy;iyahd 

jiug; gpuNjrk; Fj;jiff;F tply;

500.00 1>000.00 1535.00

 lg;.V. mkpyuq;f Ntunfhl>

2021.11.15 jiyth;>

fLfz;zht efu rig mYtyfj;jpy; fLfz;zht efu rig.

fLfz;zht efu rig fil miw thure;ij> 
nghJ kyry$l Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; fhzpfis 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; - 2022

Nfs;tp mwptpj;jy;
fk;gdp Njhl;l kWrPuikg;G Njapiyj; Njhl;lk; rhh;e;j gaph;r; nra;if Njapiyj; njhopy;rhiy 

etPdkakhf;fy; kw;Wk; Njapiy Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

vy;fLt ngUe;Njhl;l fk;gdp

fpuhk;G mWtil nra;J mfw;wpf; nfhs;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

Nfs;tp ,y: EPL/PLTB/T-09/2021-Cloves

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; fPo; eph;tfpf;fg;gLk; uj;tj;j Njhl;lj;jpd; fpuhk;G mWtila ngw;W mfw;wpf; 
nfhs;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngUe;Njhl;lk;
kuq;fspd; 
vz;zpf;if

NtW tplaq;fs; nyhl; ,yf;fk;
kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; njhif 

(&.)

uj;tj;j 1750 fpuhk;G mWtil 01 100>000/-

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; 2021.11.20 Kjy; 2021.12.09 gp.g. 12.30 tiu uj;tj;j ngUe;Njhl;lj;jpy; my;yJ 
,y. 320> [dtj;Jgpar b.gp [hah khtj;j> nfhOk;G -10y; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; cg 
mYtyfj;jpy; kw;Wk; 2021.11.20 Kjy; 2021.12.10 gp.g. 12.30 tiu uj;tj;j cf;Ftytpy; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf; 
fk;gdpapd; jiyikafj;jpy; &. 2>000/- ngWkjpahd kPsspf;fg;glhj njhifia nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Kiwahfg; g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2021.12.10k; jpfjp gp.g. 1.00 tiu vy;fLt ngUe;Njhl;lf; 
fk;gdpapd; uj;tj;j cf;Fntytpy; mike;Js;s jiyikafj;jpy; Nfs;tpr; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf;  nfhs;sg;gLtJld; 
Nfs;tp jhuh;fs; Kd;dpiyapy; 2021.12.10 gp.g. 1.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;.

Nfs;tpr; rigj; jiythpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPH;khdkhFk;.

jiyth;> njhiyNgrp ,y. 066-2242522 - jiyikafk;
ngWiff; FO>  066-3682734 - uj;tj;j Njhl;lk;
vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp>  011-2698059 - cg mYtyfk;
jiyikafk;> uj;tj;j> cf;Fnty.
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2021 நவம்பர் 20 சனிக்கிழகம

இலங்கையின் முன்்னணி த�ொ்ல-
த�ொடர்ொடல் சே்ைகைள் ைழங-
கு்னரொ்ன டயதலொக் ஆசி ஆடடொ 
பீஎல்சி ஆ்னது ேரைச�ே அரஙகில் 
கைொல் ்தித்து, ஐக்கிய அரபு இரொச்சி -
யத்தின் டு்ொயில் சேற்று 19 மற்றும் 
இன்று 20 ஆம் திகைதிகைளில் ே்டத -்
றும் அ்்னைரொலும் மிகைவும் எதிர-
்ொரக்கைப்டுகின்்ற ச்ொடடியொ்ன 
ஆசிய ரக்பி தேைன்ஸ் த�ொடரின் 
டு்ொய் ச்ொடடிகைளுக்கு பிர�ொ்ன 
அனுேர்ை ைழஙகை முன்ைந்துள் -
ளது. . 

2015 ஆம் ஆண்டு மு�ல், 
தகைொழும்பு தரஸ்சகைஸ் ்ம�ொ்னத் -
தில் ்ொரம்்ரியமொகை வி்ளயொ -
டப்டடு ைருகின்்ற ஆசிய ரக்பி 
தேைன்ஸ் த�ொடரின் இலங்கைப 

ச்ொடடிக்கு டயதலொக் ஆசிஆடடொ 
அனுேர்ை ைழஙகியுள்ளது. 
ஆசியொ ரக்பி தேைன்ஸ் த�ொடரின் 
இலங்கை ச்ொடடி கை்டசியொகை 
2019 இல் தகைொழும்பில் 
வி்ளயொடப்டடதுடன், 
தகைொவிட-19 த�ொற்றுசேொய் 
்ரை ஆரம்பித்�தில் 
இருந்து இது வி்ளயொ-
டப்டவில்்ல. எ்னசை 
ஆசியொ ரக்பி தேைன்ஸ் 
த�ொடர 2021 டு்ொயில் 
ேடத்�ப்ட உள்ளது, இது 
உலகைக் கிண்ைத்துக்கு 
�குதி த்்ற ஆசியொ முழு-
ைதும் வி்ளயொடப் -
டும் ச்ொடடியின் மூன்று 

்ொரம்்ரிய சுற்றுக்கைளின் உச்ேமொகை 
இருக்கும்.

இலங்கையின் முன்்னணி 
இ்ைபபு ைழஙகு்னரொ்ன டயதலொக் 

ஆசிஆடடொ பிஎல்சி, ஐக்கிய அரபு 
இரொச்சியத்�தின் டு்ொயில் இவ் 
ஆண்டுக்கைொ்ன ஆசிய ரக்பி தேைன்ஸ் 
த�ொடரின் அனுேர்ையொளரொகை 

த�ொடரந்து ஆ�ரைளிக்கும். “ஆசிய 
ரக்பி தேைன்ஸ் த�ொடர 2021 
ச்ொன்்ற சி்றபபு மிக்கை ச்ொடடித் 
த�ொடரின் பிர�ொ்ன அனுேர்ை-

யொளரகைளொகை தேயற்்ட இலங்கை 
நிறுை்னம் ஒன்று முன்ைந்துள்ளதில் 
ேொன் மிகைவும் மகிழ்ச்சிய்டகிச்றன்" 
எ்ன இ்ளஞர மற்றும் வி்ளயொட-
டுத்து்்ற தகைௌரை அ்மச்ேர ேொமல் 
ரொஜ்க் ஷ குறிபபிடடொர. “ஆசிய 
ரக்பி, அ�ன் பிர�ொ்ன அனுேர்ை-
யொளரொ்ன டயதலொக் ஆசிஆடடொ 
மற்றும் எஙகைள் தேொந்� வீரரகைள் 
இந்�ப ச்ொடடியில் கைளம் இ்றஙகைத் 
�யரொகும் நி்லயில், அ்்னத்தும் 
சி்றப்ொகை அ்மயடடும் எ்ன இச்ேந்-
�ரப்த்தில் எ்னது ைொழ்த்துக்கை்ளத் 
த�ரிவித்துக் தகைொள்கிச்றன்,” என்று 
அைர சமலும் குறிபபிடடொர. 

"டயதலொக் ஆசியொ ரக்பி தேைன்ஸ் 
த�ொடர 2021க்கைொ்ன ஆசிய ரக்பி 
மற்றும் டயதலொக் இ்டசயயொ்ன 
அற்பு�மொ்ன அனுேர்ை ஒப்ந்-
�த்்� அறிவிப்தில் ேொன் மகிழ்ச்-
சிய்டகிச்றன்" என்று ஆசியொ ரக்பி-
யின் �்லைர ்கைஸ் ஏ. அல் �லொல் 
அைரகைள் கூறி்னொர.

“2015 ஆம் ஆண்டு மு�ல் அதிகைம் 
எதிர்ொரக்கைப்டட ஆசிய ரக்பி 
தேைன்ஸ் த�ொடரின் தகைொழும்பு 
ச்ொடடிக்கு டயதலொக் அனுேர்ை 
ைழஙகி ைருகி்றது. 

சமலும் அனுேர்ை ைழஙகுை -
�ற்கைொ்ன ைொய்ப்் ைழஙகிய ஆசிய 
ரக்பிக்கு எ்னது ேன்றிகை்ள த�ரிவித்-
துக்தகைொள்கிச்றன் எ்ன டயதலொக் 
ஆசிஆடடொ பிஎல்சியின் குழும 
�்ல்ம நிரைொகை அதிகைொரியொ்ன 
சுபுன் வீரசிஙகை த�ரிவித்�ொர. 

இலங்கை ரக்பி ரசிகைரகைள் 
டயதலொக் ஆசிய ரக்பி தேைன்ஸ் 
த�ொடர 2021 ச்ொடடிகை்ள சேர -
்லயொகை ThePapare.com மற்றும் 
Dialog ViU தமொ்்ல் App மூலம் 
கைண்டு கைளிக்கை முடியும்.

ஆசியா 7S த�ாடரின் த�ாழும்பு 
தெக் த�ாடருக்கும் அனுசரணை  

டயதொக் ஆசியா ரக்பி தசவன்ஸ் த�ாடர் 2021

வியடேொமில், இந்� ஆண்டு ே்டத் -
்றத் திடடமிடப்டடு ஒத்தி்ைக்கைப்டட 
த�ன்கிழக்கைொசிய வி்ளயொடடுப ச்ொடடி-
கைள், அடுத்� ஆண்டு சம மொ�ம் ே்டத -்
றும் எ்ன அறிவிக்கைப்டடுள்ளது.

சம 12ஆம் திகைதி மு�ல் சம 23ஆம் திகைதி 
ை்ர, ச்ொடடிகைள் ே்டத்றும்.

அந்ேொடடின் ஒலிம்பிக் குழு அ�்்னத் 
த�ரிவித்�து.

அறிவிக்கைப்டட புதிய திகைதிகைளில், 
த்ரிய அளவிலொ்ன மற்்ற வி்ளயொடடு 
நிகைழ்ச்சிகைள் ஏதும் ே்டத்்றவில்்ல 
என்று த�ரிவிக்கைப்டடது.

த�ன்கிழக்கைொசிய வி்ளயொடடுப ச்ொட -
டிகைள், இம்மொ�ம் 21ஆம் திகைதி மு�ல் டிேம்-

்ர 2ஆம் திகைதிை்ர ே்ட -
த்்றவிருந்�்ன.

ஆ்னொல், ச்ொடடிகைள் 
ே்டத்்றவிருந்� ்ல 
மொநிலஙகைள், கிருமிப்ரை-
லொல் ்ொதிக்கைப்டட்� 
அடுத்து, ச்ொடடிகைள் ஒத் -
தி்ைக்கைப்டட்ன.

வியடேொம், கை்டசியொகை 
2003ஆம் ஆண்டு, த�ன்கி-
ழக்கைொசிய வி்ளயொடடுப 
ச்ொடடிகை்ள ஏற்று ேடத் -
தியது.

ச்ொடடிகைளில் 11 ேொடுகை்ளச் சேரந்� 
சுமொர 7,000 வி்ளயொடடு வீரரகைள் உட்ட 

கிடடத்�டட 20,000 ச்ர கைலந்துதகைொள்ைர 
என்று எதிர்ொரக்கைப்டுகி்றது.

த�ன்கிழக்�ாசிய விணையாட்டு�ள் 
2022ஆம் ஆண்டு மே ோ�ம் நணடதெறும்

அடுத்� ஆண்டு சமற்கிந்திய தீவுகைளில் 
ே்டத்்றவுள்ள ஐசிசியின் 19 ையதுக்குட-
்டசடொருக்கைொ்ன கிரிக்தகைட உலகைக் கிண்ைத் 
த�ொடரின் ச்ொடடி அடடை்ை கைடந்� (18) 
தைளியிடப்டடது.

இரண்டு ஆண்டுகைளுக்கு ஒருமு்்ற 19 ைய -
திற்குட்டட வீரரகைளுக்கைொ்ன இ்ளசயொர 
ஒருேொள் உலகைக் கிண்ைத் த�ொடர ே்ட-
த்ற்று ைருகி்றது. இ�ன்்டி, இ்ளசயொர 
உலகைக் கிண்ைத் த�ொடரின் 14ஆைது அத்தி-
யொயம் அடுத்� ஆண்டு ஜ்னைரி 14ஆம் திகைதி 
மு�ல் த்பரைரி 5ஆம் திகைதி ை்ர சமற்கிந்-
திய தீவுகைளில் ே்டத்்ற உள்ளது.

சமற்கிந்திய தீவுகைளில் மு�ல் மு்்றயொகை 
ே்டத்்றவுள்ள இ்ளசயொர ஒருேொள் 
உலகைக் கிண்ைத்தில் ேடபபுச் ேம்பியன் ்ங-
கைளொச�ஷ், இலங்கை, இந்தியொ உட்ட 
உலகின் 16 அணிகைள் ்ஙசகைற்கின்்ற்ன.

அடுத்� இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத்தில் 
லீக் சுற்று, தேொக் அவுட சுற்று உட்ட 48 
ச்ொடடிகைள் சமற்கிந்திய தீவுகைளில் உள்ள 
ஆண்டிகுைொ எண்ட ்ொரபியூடொ, கையொ்னொ, 
தேயின்ட கிடஸ் எண்ட தேவிஸ், டிரினி -
சடட எண்ட தடொச்சகைொ ஆகிய 4 முக்கிய 
ேகைரஙகைளில் உள்ள 10 ்ம�ொ்னஙகைளில் 
ே்டத்்ற உள்ள்ன.

ேொன்கு குழுக்கைளொகை ே்டத்்றவுள்ள லீக் 
ச்ொடடிகைள் கையொ்னொ, தேயின்ட கிடஸ் எண்ட 
தேவிஸ், டிரினிசடட எண்ட தடொச்சகைொ 
ஆகிய ேகைரஙகைளில் ஜ்னைரி 14 மு�ல் 22ஆம் 
திகைதி ை்ர ே்டத்்றவுள்ள்ன. ஒவ்தைொரு 
குழுவிலும் மு�ல் 2 இடஙகை்ளப பிடிக் -
கும் அணிகைள் சுப்ர லீக் சுற்றில் வி்ளயொ -
டும். அதில் மு�ல் 4 இடஙகை்ளப பிடிக்கும் 
அணிகைள் அ்ரயிறுதிக்கு �குதித்றும்.

லீக் சுற்றின் மு�ல் ச்ொடடியில் ஜ்னைரி 
14-ஆம் திகைதி ச்ொடடி்ய ேடத்தும் சமற் -
கிந்திய தீவுகைள் அணி, அவுஸ்திசரலியொ்ை 
எதிரதகைொள்கி்றது. அச� ேொளில் ஸ்தகைொட-
லொந்து அணி்ய இலங்கை எதிரதகைொள்ள-
வுள்ள்ம குறிபபிடத்�க்கைது.

அடுத்� ே்டத்்றவுள்ள இ்ளசயொர 
உலக்கை கிண்ைத்தின் மு�ல் அ்ரயிறுதிப 
ச்ொடடி சேர விவியன் ரிச்ேரடஸ் ்ம�ொ்னத்-
தில் த்பரைரி மு�லொம் திகைதியும், 2ஆைது 
அ்ரயிறுதிப ச்ொடடி கூலிடஜ் கிரிக்தகைட 
்ம�ொ்னத்தில் த்பரைரி 2ஆம் திகைதியும் 
ே்டத்்ற உள்ளது.

 இதில் தைற்றி த்றும் அணிகைள் த்பர -

ைரி 5ஆம் திகைதி சேர விவியன் ரிச்ேரடஸ் ேர-
ைச�ே கிரிக்தகைட ்ம�ொ்னத்தில் ே்டத்்ற-
ைள்ள இறுதிப ச்ொடடியில் ்லப்ரீட்ே 
ேடத்தும்.

 இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத் த�ொடர 
ஆரம்்மொை�ற்கு முன்்ொகை அ்்னத்து அணி-
கைளும் ஜ்னைரி 9ஆம் திகைதி மு�ல் 12ஆம் 
திகைதி ை்ர 16 ்யிற்சிப ச்ொடடிகைளில் 
வி்ளயொடவுள்ள்ம மற்றுதமொரு சி்றப்ம்-
ேமொகும்.

குழு டி இல் இலங்கை அணி
தமொத்�ம் 16 அணிகைள் ்ஙகு்ற்்றவுள்ள 

இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத்தில் குழு டி 
இல் இலங்கை அணி இடம்த்ற்றுள்ளது. 
இதில் இலங்கை அணியுடன் சமற்கிந்திய 
தீவுகைள், அவுஸ்திசரலியொ மற்றும் நியூசி -
லொந்து ஆகிய அணிகைள் இடம்பிடித்�்ன.

நியூசிலொந்து அரேொஙகைம் 20 ையதுக்கு 
உட்டடைரகைளுக்கு ேொடடுக்குள் நு்ழய 
விதிக்கைப்டடுள்ள கைடு்மயொ்ன தகைொசரொ்னொ 
கைடடுப்ொடு விதிமு்்றகைள் கைொரைமொகை 
இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத் த�ொடர நி்்ற-
ை்டந்� பின்்னர அந்ேொடடு வீரரகைள் ேொடு 
திரும்புைதில் மிகைப த்ரிய சிக்கைல்கைள் ஏற்-
்டடுள்ளது.

இ�ன் கைொரைமொகை அடுத்� ஆண்டு 
இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத்தில் இருந்து 
விலகுை�ொகை நியூசிலொந்து அறிவித்துள்ளது. 
இ�ன் கைொரைமொகை அந்� அணிக்குப ்திலொகை 
ஸ்தகைொடலொந்து அணி குழு டி இல் வி்ளயொ -
டும் ைொய்ப்் த்ற்றுள்ளது.

இலங்கை �்னது மு�ல் ச்ொடடி்ய 

ஜ்னைரி 14ஆம் திகைதி ஸ்தகைொடலொந்து அணி -
யுடன் வி்ளயொடுகி்றது. ஜ்னைரி 17ஆம் 
திகைதி இந்தியொ, அவுஸ்திசரலியொவுடன் 
சமொதுகி்றது. ஜ்னைரி 21ஆம் திகைதி ே்ட -
த்்றவுள்ள கை்டசி லீக் ச்ொடடியில் சமற் -
கிந்திய தீவுகைள் அணி்ய இலங்கை எதிர -
தகைொள்கி்றது.

ஐசிசியின் இ்ளசயொர ஒருேொள் உலகைக் 
கிண்ைத்்� அதிகை்டேமொகை இந்தியொ 4 
�ட்ைகைளும், அவுஸ்திசரலியொ 3 �ட்ை-
கைளும், ்ொகிஸ்�ொன் 2 �ட்ைகைளும், சமற்-
கிந்திய தீவுகைள், இஙகிலொந்து, த�ன்்னொபி-
ரிக்கைொ, ்ஙகைளொச�ஷ் ஆகிய ேொடுகைள் �லொ 
ஒரு மு்்றயும் தைன்றுள்ள்ம குறிபபிடத் -
�க்கைது.

2022 இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத்தின் 
குழுக்கைள்

குழு ஏ: ்ஙகைளொச�ஷ், இஙகிலொந்து, 
கை்னடொ, ஐக்கிய அரபு இரொச்சியம்.

குழு பி : இந்தியொ, த�ன்்னொபிரிக்கைொ, அயர-
லொந்து, உகைண்டொ.

குழு சி: ்ொகிஸ்�ொன், ஆபகைொனிஸ்�ொன், 
்பபுைொ நியூ கினியொ, ஜிம்்ொபசை.

குழு டி: சமற்கிந்திய தீவுகைள், அவுஸ்திசர -
லியொ, இலங்கை, ஸ்தகைொடலொந்து.

இ்ளசயொர உலகைக் கிண்ைத்தில் 
இலங்கை அணியின் ச்ொடடி அடடை்ை:

இலங்கை எதிர ஸ்தகைொடலொந்து – ஜ்னைரி 
14, கையொ்னொ.

இலங்கை எதிர அவுஸ்திசரலியொ – ஜ்னைரி 
17, தேயின்ட கிடஸ் எண்ட தேவிஸ்

இலங்கை எதிர சமற்கிந்திய தீவுகைள் – 
ஜ்னைரி 22, தேயின்ட கிடஸ் எண்ட தேவிஸ்

 இக்ளேோர் உ�ைக் கிண்ணம 2022:

சவாலான குழுவில் இலங்கை
ே்பாடடி அட்டவக்ணயும கவளியீடு
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