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2021 டிசமபர் 7 சசவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

துரை, நம்ம நாட்டில ஒரு பட்்டம 50 ஆயிைம 
ரூபாவுக்கு விக்கிறாங்க, அத வாங்க அயல் 
நாட்டிலிருந்துகூ்ட  பணங்கட்டி வாைாங்களே...

தமபி, ஊருல வாஙகுறத வி்ட, வவளிநாட் 
டில வாஙகினா அதுக்கு ஊரில ஒரு ்மவுசு, 
அதால பணதத பாக்ள்கலாது ஒரு லட்்சம  
எண்டாலும அத வாங்க ஆளிருக்கு,...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

இராணுவத்தினரால் 
பதவி நீக்கஞ் செய்-
யபபட்ட மியன்ார் 
நாடடின தலைவி ஆங் 
ொன சூகிககு சிலைத்-
தண்டலன விதிக்கப-
படடுள்ளது.

மியன்ார் விசெ்ட 
நீதி்னைம் அவருககு நானகு

மியன்மார் தலைவி 
ஆங் சமான சூகிக்கு
நமானகு வருட சிலை

உை்க ெநலத-
யில் தங்்கத்தின 
வி ல ை யி ல் 
திடீசரன ்ாறைம் 
ஏறபடடுள்ளதா்க 
த்கவல் சவளியா -
கியுள்ளது.

உை்க்ளாவிய ரீதியில் பரவிவரும் புதிய 
ஒமிகசரான லவரஸ் சதாறறினால் ஏறபட்ட 
சபாரு்ளாதார சநருக்கடி ்காரண்ா்க வார 
இறுதியில் உை்க ெநலதயில் தங்்கத்-
தின விலை அதி்கரித்துள்ளதா்க

தங்்கத்தின விலை
திடீரென அதி்கரிப்பு

லிடசரா ெல்யல் 
எரிவாயு நிறுவனம் 
சிலிண்டலர மீ்ள 
நு்கர்சவாருககு விநி-
சயாகிககும் பணிலய 
ஆரம்பித்துள்ளது. இநத சிலிண்டரில் ஒரு 
வித்தியாெம் ஏறபடுத்தபபடடுள்ளது.

புதிய சிலிண்டர்்கள வால்வு்களில் 
சிவபபு ்றறும் சவளல்ள நிைத்து்டன 
கூடிய சபாலித்தீன பாது்காபபு உலை இ்டப -
படடுள்ளதா்க நு்கர்சவார் பாது்காபபு அதி-
்காரெலப அறிவித்துள்ளது.

புதிய அலடயமாளத்துடன
சநலதயில் Gas சிலிணடர் 

ஸ்ரீைங்்கன வி்ான செலவ ்ாலைத்தீவின 
்கனதீவுககு வி்ான செலவலய மீணடும் 
ஆரம்பிக்க ந்டவடிகல்க எடுத்துள்ளது.

ஸ்ரீைங்்கன வி்ான செலவயின UL119 
எனை வி்ானம் ்கன தீவுககு பயணங்்கல்ள 
ச்றச்காளளும் என சதரிவிக்கபப -
டுகினைது.  அதற்கல்ய ஒவசவாரு

்மாலைதீவு ்கனதீவுக்கு 
புதிய வி்மான சசலவ 

பாராளு்னைத்தில் ்க்டநத வாரம் 
ஏறபட்ட ல்க்கைபபு குறித்து விொ -
ரிக்க விசெ்ட பாராளு்னை உறுபபி-
னர்்கல்ளக ச்காண்ட குழுசவானறு 
நியமிக்கபபடும் என ெபாநாய்கர் 
்ஹிநத யாபபா அசபவர்தன சதரி-
வித்துள்ளார்.

ெலபயின ச்கௌரவத்லத பாது-
்காக்க பாராளு்னை உறுபபினர்்களும் 

சபாறுபபு்டன செயறப்டசவணடும் எனறும் அவர் ச்கட -
டுகச்காண்டார்.

்க்டநத சவளளி ்றறும் ெனிககிழல்்களில்

பமாெமாளு்னை அல்தியினல்; 
விசமாெலைக்கு விசசட குழு

முல்லைத்தீவு ்க்டலில் நீரா்டச் செனறு, நீரில் மூழ்கி 
்காணா்ல்சபாயிருநத மூனறு இல்ளஞர்்களும் ்கணச்ட -
டுக்கபபடடுள்ளனர்.

சநறறு முனதினம் (ஞாயிறறுககிழல்) இ்டம்சபறை 
குறித்த ெம்பவத்தில் ஒருவரின ெ்டைம் ்கணச்ட-
டுக்கபபட்ட நிலையில், ஏலனய இருவரின

முல்லைத்தீவு கடலில 

சைாரனஸ் செல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஆளும் ்கடசி உறுபபினர்்கள த்ககு இல்டயூறு செய்-
வதா்க குறைம் சு்த்தி ஐககிய ்க்கள ெகதி  பாராளு்னை 
உறுபபினர்்கள  சநறறு இரண்டாவது நா்ளா்க  பாராளு-
்னை அ்ர்லவ  புைக்கணித்தனர்.

பாராளு்னை அ்ர்வு்களில் பங்ச்கற்காது

பமாெமாளு்னைம் முனபமா்க   
சநற்று எதிெணி ஆர்ப்பமாடடம்  

பிலணமுறி விவ்காரத்தில் 
ரவி ்கருணாநாயக்க, முனனாள 
்த்திய வங்கி ஆளுநர் அர்்ஜூன 
்ச்கநதிரன ்றறும் பர்சபச்சுவல் 
டரஸரீஸ் நிறுவனத்தின உரில் -
யா்ளர் அர்்ஜூன அசைா-
சியஸ் உளளிட்ட

2016 ைத்திய வஙகி பிமைமுறி மைவாசடி;  

சைாரனஸ் செல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

்லைய்கத்தில் இநதியாவின வீடடுத் திட்டத்தின 
கீழ் 10 ஆயிரம் வீடு்கள நிர்்ாணிககும் திட்டம்  
அடுத்த மூனறு ்ாதங்்களில் ஆரம்பிக்கபபடும் என 
இரா்ாங்்க அல்ச்ெர் ஜீவன சதாண்ட-
்ான சநறறு பாராளு்னைத்தில்

இந்திய அரசின் வீட்டுத்திட்்டத்தின் கீழ்;

சைாரனஸ் செல்வநாய்கம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ந்கர்பபுை குலைநத வெதி்கல்ளக 
ச்காண்டவர்்களுக்கான வீடடு த்திட -
்டத்தின மூைம் 2024ம் ஆணடுககுள 
50 ஆயிரம் வீடு்கல்ள நிர்்ாணிபப-
தறகு ந்டவடிகல்க எடுக்கபபடடுள்ள-

தா்க பிரத்ர் ்ஹிநத ரா்பக்ஷ சநறறு 
பாராளு்னைத்தில் சதரிவித்தார்.

சுபீடெத்தின சநாககு ச்காளல்க திட -
்டத்தின கீழ் ்லைய்கத்தில் இநதிய 
அரொங்்கத்தின நிதி உதவியு்டன 10 
ஆயிரம் வீடு்கல்ள நிர்்ா-
ணிககும் திட்டம் அடுத்த

ந்கர்ப்புற குமறந்்த வசதி்கள் ச்கவாண்ட குடுமபங்களுக்கவா்க

பவாரவாளுைன்றத்தில் பிர்தைர் 
ைஹிந்்த ரவாஜபக ஷ அறிவிப்பு

பாகிஸ்தானில் ல்கத்சதாழிறொ-
லையில் சதாழில் புரிநதுச்காணடி-
ருநத இைங்ல்க சபாறியியைா்ளரான 

பிரியநத கு்ார எனபவர் ச்காடூ -
ர்ா்கக ச்காலை செய்யபபடுவ-
தறகுக ்காரண்ான அலனத்துக 
குறைவாளி்களுககும்  எதிரா்கச் ெட -
்டத்லத நிலைநாடடுவதா்க, ்னா -
திபதி ச்காட்டாபய ரா்பக்ஷவி்டம், 
பாகிஸ்தான பிரத்ர் இம்ரான்கான 
உறுதியளித்துள்ளார்.

்னாதிபதியு்டன சதாலைசபசி 
மூைம் சதா்டர்புச்காண்ட பாகிஸ் -
தான பிரத்ர், இரு நாடு்களுககும் 

இல்டயிைான நீண்ட்காை நடபுைவு 
்றறும் நம்பிகல்க எனபன 
ஒருசபாதும் பாதிபபல்டய 

ர்கமாடூெ ர்கமாலையமாளி்களுக்கு
அதி்க படச தணடலன உறுதி

பாகிஸ்தான – சியல்-
ச்காட ந்கரில் இைங்ல்க பிர -
ல்யான பிரியநத கு்ார 
ச்காடூர்ா்க தாககி ச்காலை 
செய்யபபட்ட ெம்பவம் 
சதா்டர்பான விொரலண-
்கள குறித்து  அறிவிக்கபப-
டும் எனறு சதரிவிக்கபபட-
டுள்ளது. இது சதா்டர்பில் 
இைங்ல்க சதா்டர்நதும் ்கண-
்காணித்து வருவதா்க சவளிவிவ்கார 
அல்ச்ெர் சபராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 

சதரிவித்தார்.
ச்காலை செய்யபபட்ட 

பிரியநத கு்ார ஒரு ்தத்லத 
அவ்திககும் வல்கயில் 
்கருத்து சவளியிட்டதா்க 
சதரிவிக்கபபடுவது முற -
றிலும் உணல்ககு புைம் -
பானதாகும் எனறும் சவளி -
நாட்டலுவல்்கள அல்ச்ெர் 
சதரிவித்தார்.

சபாது்ன சபரமுன அலு -
வை்கத்தில் சநறறு (06) 

பவாகிஸ்தவானில் பிரியந்்த குைவார ச்கவாடூரைவா்க ச்கவாமல; 

சமபவ விசவாரமை்கள் உன்னிப்பவா்க ்கவனிக்கப்படும 

சைாரனஸ் செல்வநாய்கம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்

வீ்டல்பபு  அல்ச்ெரா்க 
இருநத  தறசபாலதய எதிர்க-
்கடசித் தலைவர் ெஜித் பிசர் -
தாெ எநதவித திட்டமி்டலும் 
இனறி  வ்டககில்  வீ்டல்பபு 

திட்டங்்கல்ள முனசனடுத்-
ததால் இனறு  பை ஆயிரம் 
்க்கள வீதியில் இருபபதா்க 
தமிழ் சதசிய கூட்டல்பபு 
பாராளு்னை உறுபபினர் 
ொர்ளஸ் நிர்்ைநா-
தன சதரிவித்தார். 

நலலைலாட்சியில வீட்ைப்பு அ்ைச்சரலாக இருந்தப�லாது

்ர்லின ்ரிக்கார்

நா்ட்ளாவிய ரீதியில் ்க்டநத சவள -
ளிககிழல் ஏறபட்ட மினதல்ட 
சதா்டர்பில் பக்கச்ொர்பறை விொர 

லண ந்டாத்தபப்ட சவணடும். அதன 
ஊ்டா்க இச்ெம்பவத்தில் ெதி நாெ்கார 
சவலை்கள  இ்டம்சபறறுள்ளதா 
எனபலதக ்கண்டறிய முடிவசதாடு 

எதிர்்காைத்தில் இவவாைான ந்டவ -
டிகல்க்கள இ்டம்சபைாதிருபபலத 
உறுதிபபடுத்திக ச்காள்ள 
முடியும் எனறு இைங்ல்க

கடந்த வெள்ளி ஏற்படட மின் ்தடடக்கு 
சதிநாசகார நடெடிக்டக காரணமா?

நாட்டிற்குள் நுழைய அனுமதித்தது எவ்ாறு என GMOA விசனம்

"ஒமிக்்ரான்" வ்தாறறுடன் ெந்தெர் 
்தடுப்பூசி எ்தடையும் ்்பாடவிலடலை 

03

ஜனவாதிபதியி்டம இமரவான் ்கவான் உறுதியளிப்பு 

்த அவ்திப்பு ரசயதமார் எனபது 
முற்றிலும் சபமாலியமான குற்ைசசமாடடு 

பக்கசசவார்பறற விசவாரமை ந்டத்்த மவணடும்கவாள்
இ.மி.சமபயின் 

சிமரஷ்ட 

சபவாறியியலவாளர் 

சங்கம மநறறு 

பகிரங்க ம்கவாரிகம்க

நீெமாடச ரசனை மூவர் 
சடைங்்களமா்க மீடபு

வடக்கு ்க்்களுக்கு சஜித் ரசயத 
அநியமாயம் இனறும் பிெதிபலிப்பு

வீடு்கமள ்கட்டிமுடிக்க ்க்டன்சபறறு ்கட்்ட முடியவா்த நிமல

அரசு உ்தவ மவணடும என சவார்ள்ஸ MP ம்கவாரிகம்க 

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 50,000 
வீடுகடை அடமக்க அரசு திடடம்  

11 குற்ைசசமாடடுக்்களிலிருநது   
ெவி ்கருைமாநமாயக்்க விடுதலை  

10,000 வீடு்கள் அல்க்கும் திடடம் 
அடுத்த 03 ்மாதங்்களில் ஆெம்பம்

�லாரலாளுைன்றத்தில இரலாஜலாஙக அ்ைச்சர் ஜீவன 

உல்க சந்ம்தயில் ைவாறறைவானது விநிமயவா்க பணி்கள் மீணடும ஆரமபம ஸ்ரீலங்கன் UL119 பயணிககும 

பவாரவாளுைன்ற அைர்வு்கமள பகிஷ்கரித்து மநறறு ஆர்ப்பவாட்்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்்த எதிர்க -
்கட்சி உறுப்பினர்்களு்டன் பிர்தைர் ைஹிந்்த ரவாஜபகச உமரயவாடுவம்தக ்கவாைலவாம... 

ப ா கி ஸ் த ா னின 
சி ய ல் ச ்க ா ட டி ல் 
(Sialkot) சித்திரவ-
லதககு உடபடுத்தி 
ச்காலை செய்யப-
பட்ட பிரியநத 
கு்ாரவின உ்டறபா-
்கங்்கள  அ்டங்கிய   
பூதவு்டல்  ைாகூரில் 
இருநது ஸ்ரீைங்்கன 
வி்ானம் UL186  
ஊ்டா்க சநறறு (06) 
்ாலை நாடல்ட வநதல்டநதது.  

பிரியநதவின உ்டலை தாங்கிய ஸ்ரீ-
ைங்்கன வி்ானம், ைாஹஜூர் வி்ான 
நிலையத்திலிருநது பாகிஸ்தான 
சநரபபடி 12 ்ணிககு புைபபட்டதா்க 
அங்குள்ள செய்தியா்ளர்்கள சதரி-
வித்தனர்

்க்டநத வாரம் சியால்ச்காடடில் 
கும்பைால் அடித்துகச்காலை செய் -
யபபட்ட இைங்ல்க சதாழிறொலை 

சபாறியியைா்ளர் பிரி -
யநத கு்ாரவின உ்டறபா-
்கங்்கள  ைாகூரில் உள்ள 
அல்ைா்ா இகபால் ெர் -
வசதெ வி்ான நிலையத்-
தில் இருநது இைங்ல்கககு 
அனுபபி லவக்கபபட -
்டன.  நூறறுக்க-
ணக்கான

நாட்ட வநத்டநத 
பிரியநத குமாரவின் 

உடறபாகஙகள் 

06
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்பவாகிஸ்வானில் எரித்து ச�வாமை சசய்்யப்பட்ட ச்பவாறியி்யைவாளர் பிரி்யந் குைவாரவின் ச�வாமைம்யக் �ண்டித்து, ச�வாழுமபு 7ல் உளள ்பவாகிஸ்வான் தூ்ர� அலு்ை�த்திற்கு முன் ்பல்்்று ச்பௌத்் அமைபபுக்�ள ்ேற்று அமைதி்யவான ஆர்ப்பவாட்டத்தில் ஈடு்பட்ட ்்பவாது,...  
 ்ப்டங�ள: ச்ஹி்மள, �ல்கிமை நிரு்பர்

அரச இலக்கிய விருது விழா



தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 டிசம்பர் 7 சசவ்வாய்க்கிழனை

திதி: --சதுர்த்தி

ரவாகுகவாலம :  ்பகல் :  03.00  -  04.30்னர
சு்பநேரம : கவானல : 07.30  -  09.00்னர

பில் ்ருடம - கவார்த்தினக  21

இன்னறைய சு்பதினம

07முதல் 09 ்னர

சதவாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.49
லுஹர்  - 12.04
அஸர்  - 03.25
மஃரிப்  - 05.55
இஷா  - 07.09

நயவாகம: சித்தநயவாகம

3

"ஒமிக்ரோன்" த�ோற்றுடன் வந�வர் 
�டுப்பூசி எ�னையும் ்�ோடவிலனலை 

தடுப்பூசி ப�ோடப்�டோத 
நிலையில், ஒமிகபரோன் ததோற்றுககு 
உள்ோன த�ண் எப்�டி நோட்டிலி-
ருந்து தெளிபேறி, எப்�டி நோட்டுக-
குள பிரபெசிததோர் என்�து குறிதது 
உடனடி விசோரலை நடததப்�ட 
பெண்டும் என அரசோங்க மருததுெ 
அதி்கோரி்கள சங்கம் (GMOA) ெலியு-
றுததியுள்து.

த்கோவிட் தசேைணியிடம் இது 
ததோடர்பில் முலைப்�ோடு தசயேவுள-
்தோ்க அச் சங்கததின் நிலைபெற்றுப் 
�ணிப்�ோ்ர் பிரசோத த்கோைம்�ப்க 
ததரிவிததுள்ோர்.

சு்கோதோர �ணிப்�ோ்ர் நோே்கம் 
ெழஙகிே ததோடர்ச்சிேோன சு்கோதோர 
ெழி்கோட்டுதல்்களின்�டி, முழுலம-
ேோ்க தடுப்பூசி ப�ோடப்�ட்ட �ேணி-
்கள மட்டுபம நோட்டிற்குள 
நுலழே முடியும்.

பெற்ற பிள்ளைக்ளை தவிகக 
விட்டு தப்பிய�ோடி� தோய்! 

தோன் த�ற்ை ஐந்து  பிளல்்கல் 
தனிேோ்க விட்டுவிட்டு தோய ஒருெர் 
தப்பிபேோடிே சம்�ெம் ஒன்று குரு-
நோ்கலில் இடம்த�ற்றுள்து. ெோரி-
ேத�ோை அம்�்கடெர பிரபதசததில் 
உள  ் ்கோட்டுப்�குதியிலுள  ் ததன்-
னந்பதோட்டததில் 2 -– 12 ெேதிற்குட்-
�ட்ட 5 பிளல்்கல  ்தனிேோ்க விட்டு-
விட்டு குறிதத தோய (ெேது 38)  தனது 
்கோதைனுடன் தசன்றுள்தோ்க 
ததரிேெந்துள  ்நிலையில்,  

இ.பபா.சபபயின் பாதகமான 
சசயறபாடுகபை மாற்ற முடியாது  
ஒழுஙகற்ற பெோறிமு்்ற என அமுனுகம விசனம் 

 எநத அரசோஙகம் ஆட்சிககு வரினும்

எந்த அரசோங்கம் ஆட்சிககு ெந் -
தோலும் இைஙல்க ப�ோககுெரதது 
சல�யில் ்கோைப்�டும் �ோத்கமோன 
தசேற்�ோடு்கள மற்றும் ஒழுங்கற்ை 
த�ோறிமுலைலே மோற்ை முடிேோது 
என ப�ோககுெரதது இரோஜோங்க 
அலமச்சர் திலும் அமுனு்கம ததரி -

விததுள்ோர்.குறிப்�ோ்க தகுதிேற்ை -
ெர்்கள இைஙல்க ப�ோககுெரதது 
சல�யில் நிேமனம் த�றுெதோ்க 
அெர் குறிப்பிட்டுள்ோர். இதனோல் 
ஏற்�டககூடிே �ோத்கமோன 
வில்வு்கல்த தவிர்ப்�தற் -
்கோ்க, முலைேோன நலடமுலைககு 

அலமெோ்க இைஙல்க ப�ோக -
குெரதது சல� �தவி்களுககு 
த�ோருததமோனெர்்கல் மோததி -
ரம் நிேமிககும் பெலைததிட்டம் 
தேோரிக்கப்�ட்டுள்தோ்க அெர் 
பமலும் ததரிவிததோர். �ோதீட்டின் 
மூன்ைோம்

நீரில் மூழ்கி ஒருவர் ெலி;
தோயும் குழந்தயும் மோ�ம்
(்கம்�ல் நிரு�ர்)   

ப�ரோதலன, ்களு்கமுெ பிரபத-
சததில் ம்கோெலி ஆற்றில் நீரோட 
தசன்ை ஐெர் நீரில் மூழ்கி ்கோைோமல் 
ப�ோயுள்னர்.

இெர்்களுள ஒருெர் உயிரிழந்துள-
்துடன் 20 ெேதுலடே த�ண்ணும் 
2 ெேது குழந்லதயும் ்கோைோமல் 
ப�ோயுள்னர்.

ஒபர குடும்�தலதச் பசர்ந்த தோயும் 
ம்களுபம இவெோறு ்கோைோமல் 
ப�ோயுள்தோ்க த�ோலிஸோர் ததரிவித-
தனர். இந்தச்சம்�ெம் பநற்று முன் -
தினம்  (05) மோலை இடம்த�ற்றுள-
்து. பிரபதசெோசி்கள ஒன்றிலைந்து 
ஆண் ஒருெலரயும் சிறுென் ஒருெ-
லரயும் மீட்டு ்கம்�ல் லெததிேசோ-
லையில் அனுமதிததுள்னர். உயிரி-
ழந்தெர் ்கண்டி, 

சதன்னநநதவாடடத்தில் 
ஐநது பிளனளகள தவிப்பு

   ்பவாக். ்பவாதுகவாப்பு அனைசசரின் உனரயவால் சர்சனச 

இலைஙனகையரின் தகைோனலைனய  நியோயப்�டுத்திய அனைச்சர் 
�ோகிஸதோன் - சிேோல்ப்கோட்டில் 

ென்முலை கும்�ைோல் இைஙல்க 
த�ோறியிேைோ்ர்  பிரிேந்த குமோர 
த்கோடூரமோ்க �டுத்கோலை தசயேப் -
�ட்ட சம்�ெதலத �ோகிஸதோன் 
�ோது்கோப்பு அலமச்சர் நிேோேப்�டுத-
தியுள்ோர்.

�ோகிஸதோன் �ோது்கோப்பு அலமச்-
சர் Pervez Khattak இன் இந்த ப�ச்சு 

்கடும் சர்ச்லசலே ஏற்�டுததியுள-
்து. �ோகிஸதோனில் �ணிேோற்றிே 
இைஙல்கேரோன பிரிேந்த குமோர,  
்கடந்த தெளளிககிழலம மி்க த்கோடூ -
ரமோ்க �டுத்கோலை தசயேப்�ட்டது-
டன், உயிருடன் எரிக்கப்�ட்டோர்.

இந்த சம்�ெம் ்கடும் அதிர்ச்சிலே 
ஏற்�டுததியுள் நிலையில், பிரிேந்-
தவின் மரைததிற்கு நீதி பெண்டும் 

என்ை ப்கோரிகல்கயும் ெலுப்த�ற்றுள-
்து. இதலனேடுதது �ோகிஸதோன் 
பிரதமரோன இம்ரோன்்கோன் 
்கண்டிப்�ோ்க குற்ைெோளி்கள 

சகசல்வதத ப்வாஸ் சகாபை; சமப்வம சதாடர்பில 
சபாலிஸார் ச்வளிப்படுததிய தக்வலகள்!

த்கோழும்பு, ெோலழதபதோட்டம் 
– த�ோலிஸ பிரிவுககு உட்�ட்ட பீர் -
சோஹிபு வீதியில் நடந்து தசன்று 
த்கோண்டிருந்த ந�ர் ஒருெர் ்கோரில் 
ெந்பதோரோல் த்கோடூரமோக தெட்டிக 
த்கோலை தசயேப்�ட்ட சம்�ெம் 
ததோடர்பில் நோல்ெர் ல்கது தசயேப் -
�ட்டுள்னர்.

‘த்கசல்ெதத �ெோஸ’ என அறிேப் -

�டும் தமோஹம்மட் ்கோமில் தமோஹம்-
மட் �ெோஸ எனும் 33 ெேதோன ந�பர 
இவெோறு த்கோலை தசயேப்�ட்-
டுள்ோர்.

்கடந்த சனி இரவு (04) ்கோர் ஒன்றில் 
ெந்தெர்்கள �ெோலஸத துரததிச் 
தசன்று, கூரிே ஆயுதததோல் தோககி 
த்கோலை தசயதுள்தோ்க 
த�ோலிஸ ஊட்கப்ப�ச்சோ்ர், 

்சர்வை� தூதுககுழுவிைர் �ோக. 
உயர்்ஸ�ோனிகைருடன் ்சநதிப்பு

(அஷரப் ஏ சமத)  

சர்ெமதத தலைெர்்கள தூதுககு-
ழுவினர் பநற்று (6) �ோகிஸதோன் 
உேர் ஸதோனி்கர் தன்வீர் அஹமலத 
த்கோழும்பிலுள் �ோகிஸதோன் உேர் 
ஸதோனி்கர் அலுெை்கததில் சந்தித-
தனர். இதன்ப�ோது அண்லமயில் 
�ோகிஸதோனில் மிபைச்சததனமோ்க 
த்கோலைதசயேப்�ட்ட த�ோறியி-

ேைோ்ர் பிரிேங்க குமோர த்கோலை 
�ற்றி தமது ்கண்டனதலதயும் ்கெ-
லைலேயும் இெர்்கள ததரிவிததனர்.   

இந் நி்கழ்வில் இந்துமத இலைப்-
�ோ்ர் ்கைோநிதி �ோபுசர்மோ, முஸலிம் 
சமே இலைப்�ோ்ர் ்கைோநிதி 
ஹசன் தமௌைோனோ, கிறிஸதெ மத 
இலைப்�ோ்ர் ்கைோநிதி குருககு-
ைசூரிே மற்றும் த�ௌதத 
மததலத பசர்ந்த 

சகவானல சதவாடர்பில் கணடனமும சதரிவிப்பு   
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க�ொவிட் 19 க�ொற்று பொதிப்பு�ளிலிருந்து 
மீள்வ�ற்கு உல�ளொவிய அமைப்பின் த�ம்வ

உல�ளொவிய கபருந்க�ொற்்ொ� விளங்-
கும் க�ொவிட் 19 க�ொற்றினொல் 
சு�ொ�ொரத் தும் ைொத்திரைல்லொைல் 

கபொருளொ�ொரம் உளளிட்்ட எல்லொத் தும்�ளும் 
�ொக�ங்�ளுககும் பொதிப்பு�ளுககும் மு�ம் க�ொடுத்-
துளளன. இதில் கபொருளொ�ொரத்தும் முககிய இ்டத்-
ம�ப் பிடித்து விளங்குகின்்ன. 

இ�ன் �ொக�ங்�மளயும் பொதிப்பு�மளயும் ்வளர் -
மு� நொடு�ளும் ்வறிய நொடு�ளும் ைொத்திரைல்லொ -
ைல் அபிவிருத்தி அம்டந்� நொடு�ளும் கூ்ட எதிர்-
க�ொண்டுளளன. என்்ொலும் விகி�ொசொரப் பொதிப்பின் 
சுமை�மள ்வளர்மு� நொடு�ளும் ்வறிய நொடு�ளும் -
�ொன் சுைக� த்வண்டிய நிமலமை �ொணப்படுகின்-
்து. ஆனொல் ்வறிய ைற்றும் ்வளர்மு� நொடு�ள 
ஏற்�னத்வ கபரும்பொலும் �்டன் சுமைககு உளளொ -
கியுளளன. இந்� நிமலயில் க�ொவிட் 19 க�ொற்-
றினொல் ஏற்பட்டுளள கபொருளொ�ொர �ொக�ங்�ள 
இந்நொடு�ளுககு தைலும் சுமையொ�வும் �ொக�ைொ�-
வுதை அமைந்திருககின்்ன. 

குறிப்பொ� க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் பரவு�ல் அச் -
சுறுத்�ல் �ொரணைொ� கபொருளொ�ொர கசயற்பொடு�-
ளில் ைந்� நிமலமை ஏற்பட்டுளளது. குறிப்பொ� 
உல்லொசப் பயணத்தும் கபரிதும் பொதிக�ப்பட்டுள-
ளது. அத்த�ொடு ்வர்த்�� கசயற்பொடு�ளும் கபொரு-
ளொ�ொர ்வளர்ச்சியும் கூ்ட �டுமையொன ச்வொல்�மள 
எதிர்க�ொண்டுளளன. 

க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் பரவு�மலயும் அ�ன் 
�ொக�த்ம�யும் �ட்டுப்படுத்து்வ�ற்�ொன ந்ட்வடிக -
ம��ளுககு உல� சு�ொ�ொர ஸ�ொபனம் �மலமை 
�ொங்கியுளளது. 

  இ�ன் ஊ்டொ� இத்க�ொற்றின் பரவு�மலக �ட்-
டுப்படுத்து்வ�ற்கும் அது க�ொ்டர்பில் நொடு�ளுக-
கும் ைக�ளுககும் த�ம்வயொன அறிவுறுத்�ல்�ள, 
்வழி�ொட்்டல்�ள ்வழங்�ப்படுகின்்ன. இது நொடு�ள 
ைட்்டத்திலும் பிரொந்திய ைட்்டத்திலும் த�ம்வயொன 
விழிப்புணர்வு�ள ஏற்ப்ட ்வழி்வகுத்துளளது. இம்வ 
இத்க�ொற்று பரவு�ல் �ட்டுப்பொடு க�ொ்டர்பில் ஆக -
�பூர்்வைொன ந்ட்வடிகம��ளொ� அமைந்திருககின்-
்ன. இந்ந்ட்வடிகம��ள கபரிதும் ்வரத்வற்�ப்ப்ட 
த்வண்டியம்வயொ� விளங்குகின்்ன. 

ஆனொல் இவ்வி�ைொன ந்ட்வடிகம��ள இத்க�ொற்-
றினொல் ஏற்பட்டுளள கபொருளொ�ொரப் பொதிப்புக�-
ளில் இருந்து நொடு�மள மீட்க்டடுப்ப�ற்கு இற்ம் 
்வமரயும் முன்கனடுக�ப்ப்டொதுளளன. இ�ன் நிமித்-
�ம் உல�ளொவிய ரீதியில் எந்�க்வொரு அமைப்பும் 
முன்்வரொதுளளளது. எனினும் உல� சு�ொ�ொர ஸ-
�ொபனத்ம�ப் தபொன்று க�ொவிட் 19 க�ொற்றினொல் 
பொதிக�ப்பட்டுளள கபொருளொ�ொரங்�மள மீட்க்டடுப்-
ப�ற்கு த�ம்வயொன உ�வி ஒத்துமழப்பு�மளயும் 
ஆதலொசமன ்வழி�ொட்்டல்�மளயும் ்வழங்� உல�-
ளொவிய அமைப்கபொன்று மி�வும் அ்வசியம். இ�ன் 
த�ம்வ கபரிதும் உணரப்பட்டுளளது. 

 அவ்்வொ்ொன அமைப்கபொன்றின் ஊ்டொ� க�ொவிட் 
19 க�ொற்றினொல் பொதிக�ப்பட்டுளள கபொருளொ�ொ-
ரங்�மள மீட்க்டடுப்ப�ற்கு த�ம்வயொன அறிவுறுத் -
�ல்�மளயும் ்வழி�ொட்்டல்�மளயும் முன்கனடுக�த் 
�்வறினொல், ஒரு நொட்டில் கபொருளொ�ொர ரீதியில் 
நிலவும் பொ��ைொன  நிமலமை�ள பிரொந்தியத்-
திலுளள ஏமனய நொடு�ளுககும் பர்வ முடியும். 
அத்த�ொடு அ�ன் �ொக�ங்�ள உல�ம் முழு்வதும் 
பரவி எல்லொ நொடு�ளிலும் பொதிப்புக�மள ஏற்ப-
டுத்தி வி்டககூடிய அபொயமும் நில்வத்வ கசய்கின்-
்ன. 

 அ�னொல் க�ொற்று தநொய்�ள, கபொருளொ�ொ-
ரம், சூழலியல் சொர்ந்� வி்டயங்�ள என்பன நொடு-
�மளப் பொதிககும் பிரச்சிமன�ளுககு தீர்வு �ொண 
பிரொந்திய நொடு�ளும் முழு உல�மும் இமணந்து 
கசயற்படும். அ�ற்�ொன த�ம்வ தைகலழுந்துள-
ளது. இந்�ச் சூழலில் ஐககிய அரபு எமிதரட்ஸின் 
அபு�ொபியில் நம்டகபற்் இந்து சமுத்திர ைொநொட்-
டில் �லந்து க�ொண்்ட ஜனொதிபதி த�ொட்்டொபய ரொஜ-
பக்ஷ ைொநொட்டின் ஆரம்ப உமரயில், 'க�ொவிட் 19 
க�ொற்றுககு பின்னரொன கபொருளொ�ொர மீட்சிககு 
பிரொந்திய நொடு�ளுககிம்டதய இமணந்� கசயற்-
பொடு அ்வசியம்' என ்வலியுறுத்தியத�ொடு, 'க�ொற்று 
தநொய்�ள, கபொருளொ�ொரம் அல்லது சுற்றுச்சூழல் 
சொர்ந்� பிரச்சிமன�ளுககு தீர்வு �ொண்ப�ற்�ொ� 
பிரொந்திய நொடு�ள அ்டங்�லொ� உலகின் எல்லொ 
நொடு�ளும் ஒன்றிமணந்து கசயற்ப்ட த்வண்டும்' 
எனவும் குறிப்பிட்டுளளொர்.   

  �ற்தபொம�ய சூழலில் இது �ொலத்திற்கு அ்வ-
சியைொன ்வலியுறுத்�லொகும். பூத�ொள ையைொக�-
லின் விமள்வொ� உல�ம் ஒரு கிரொைைொ� ைொறியுள-
ளது. இந்� நிமலயில் முன்கனொரு தபொதுமில்லொ� 
அளவுககு நொடு�ளுககு இம்டயிலொன பயணங் -
�ள ைக�ள ைத்தியில் அதி�ரித்துளளன. அ�ன் 
விமள்வொ� க�ொற்று தநொய்�மளக �ட்டுப்படுத்து -
்வ�ற்கும் நொடு�ள எதிர்க�ொளளும் கபொருளொ�ொர 
ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ச்வொல்�மள முறியடிப்ப�ற்-
கும் பிரொந்திய ைற்றும் உல�ளொவிய நொடு�ளின் 
ஒத்துமழப்பு மி�வும் அ்வசியைொன�ொ� உளளது.  

ஆ�த்வ க�ொவிட் 19 க�ொற்றினொல் ஏற்பட்டுளள 
ச்வொல்�மள முறியடிப்ப�ற்கும் அ்வற்ம் க்வற்றி 
க�ொள்வ�ற்கும் தப�ங்�ளுககு அப்பொல் எல்லொ 
நொடு�ளும் ஒன்றுபட்டு கசயற்ப்ட த்வண்டும். அது 
�ொலத்தின் அ்வசியத் த�ம்வயொகும்.      

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

ஒருவன் க�ொண்டுள்ள க�ொடர்பு தூய்மையொ-
ன�ொ� இருந�ொல�ொன் அவனு்டய மைனமும் 
கெயலும் தூய்மையொன்வயொ� இருக்கும்.

மனந்தூய்ம கெயவி்ன தூய்ம இரண்டும்
இனந்தூய்ம தூவா வரும்

குறள் தரும் சிநதனை

தி றனொயவுத்து்றயில ஒளிவி-
்ளக்�ொ�த் தி�ழந� பேரொசிரி -
யர் ்�லொெேதியின் எழுத் -
துக்�்்ள இன்்றய இ்ளம் 

ே்டபேொளி�ள அவசியம் ேடிக்� 
பவண்டும். இலக்கியவொதியொ�, -ேத் -
திரி்� ஆசிரியனொ�, ேல�்லக்�ழ� 
ஆெொனொ�, -நிர்வொகியொ� அத்�்ன 
து்றயிலும் �மைது ஆளு்மை்ய இ்ளம் 
வயதிபலபய நிரூபித்து அழியொத் 
�டம் ேதித்துச் கென்றவர் பேரொசிரியர் 
்�லொெேதி. இலக்கியத் திறனொய -
விபல ெமூ�வியல ப�ொக்கி்ன வலியு -
றுத்தியவர்.  

 இலக்கியம் ேடித்து இரசிபே�ற்கு 
மைட்டுபமை உரியக�ன்ற '�்ல �்லக் -
�ொ�' ப�ொட்ேொட்்ட வன்்மையொ�க் 
�ண்டித்�ொர். உருவத்்� விட உள்ள -
டக்�த்திற்கு முக்கியத்துவம் பவண் -
டுகமைனவும் இலக்கியத்திற்குச் ெமூ -
�பேணி இருக்கிறக�னவும் அவர் 
வலியுறுத்தினொர். இக்�ருத்துக்�்ளொல 
வந� எதிர்வொ�ங�்்ள துணிவுடன் 
எதிர்க�ொண்டு ��ர்த்க�றிந�ொர்.  

 இக்�ொலத்தில அவவபபேொது 
ேத்திரி்�, -ெஞ்சி்�, -வொகனொலி, 
-பமை்ட�ள ேலவற்றிலும் அவர் கவளி -
யிட்ட �ருத்துக்�ள ஈழத்து இலக்கிய 
வரலொற்்ற அறிய முயலபவொர்க்கு 
ேொடங�்ளொ� உ�விடும் எனலொம்.  

 1950 -ஆம் ஆண்டு�ளில எழு�த் 
க�ொடஙகியவர் 1960 -ஆம் ஆண்டு� -
ளில �மிழத் திறனொயவுத்து்றயில 
ஒரு புதுக�றி �ொட்டிய ெக்தி வொயந� 

மைனி�னொ� முத்தி்ர ேதித்�ொர். 1982 
டிெம்ேர் 6 -ஆம் தி�தி சிநதிபே்� 
நிறுத்தும் வ்ர முற்பேொக்கு இலக்கி -

யம் குறித்தும் அ�ன் வ்ளர்ச்சிக்�ொன 
ேணி�ள குறித்தும் ஓயொது சிநதித்துச் 
கெயற்ேட்டு வந�ொர்.  

அன்று எழுத்�ொ்ளர்�ள ேலரும் 
�மைது ே்டபபு�ள குறித்து 
்�லொெேதி என்ன �ருதுகிறொர் 
என அறிவதில ஆர்வம் க�ொண் -
டிருந�னர். �மைது ே்டபபு� -
ளுக்கு அவரிடம் அணிநது்ர 
கேறுவதில ேலர் கேரு்மை 
க�ொண்டனர். �மிழ எழுத் -
�ொ்ளர் �ம் ே்டபபு�ளின் 
வழி்ய, -தி்ெ்ய நிர்்ணயிக் -
கும் ேணி்ய ்�லொெேதி �ன் 
ஆ ளு ் மை க் கு ட் ே டு த் தி யி ருந -
�ொர் என்றும் சிலர் குறிபபிட் -
டுள்ளனர்.  

 �மிழ�த்துப ேத்திரி்��ள, 
-ெஞ்சி்��ள அவரது எழுத்துக் -
�்்ள விரும்பிப கேற்று பிர -
சுரித்�ன. �ொமை்ர, - ெொநதி, 
-ெரஸவதி, -கெம்மைலர், -தீக்�திர், 

-ஜனெக்தி, -ஆரொயச்சி மைற்றும் ேல 
ஏடு�ள அவரது �ட்டு்ர�்்ள விரும் -
பிபயற்றுப பிரசுரித்�ன. இலங்� 
முற்பேொக்கு எழுத்�ொ்ளர் ெங�ம், 
-ப�சிய �்ல இலக்கியப பேர்வ 
பேொன்றவற்றின் வ்ளர்ச்சிக்கு வழி�ொட் -
டியொ� அவர் வி்ளஙகினொர்.  

 அன்று சீனச் ெொர்பு �ம்யூனிஸட் 
�ட்சிகயனச் கெொலலபேட்ட ப�ொழர் 
என். ெண்மு��ொென் �்ல்மையிலொன 
�ட்சியின் ஆ�ரவொ்ளரொ� பேரொசிரியர் 
்�லொெேதி கெயற்ேட்டொர். �ட்சிப 
ேத்திரி்�யொன 'க�ொழிலொளி' ேத்தி -
ரி்�யில பு்னகேயரில ேல �ட்டு -
்ர�்்ளத் க�ொடர்நது எழுதி வந�ொர். 
�ட்சியின் ஆ�ரவுடன் கெயற்ேட்ட 

தீண்டொ்மை ஒழிபபு கவகுஜன இயக் -
�த்தின் பேொரொட்ட �டவடிக்்��்்ள 
ஆ�ரித்தும் எழுதி வந�ொர்.  

 ஒபபியல ஆயவு கெயது �வீன �மி -
ழிலக்கியத்தில அழியொ இடம்கேற்ற 
பேரொசிரியர் �. ்�லொெேதியின் நி்ன -
வு�ள வரலொற்றில நீடித்திருக்கும் என் -
ேதில ெநப��மில்ல.  

 நூலுருவில கவளிவந� அவரது 
இலக்கியத் திறனொயவு நூல�ள 
வருமைொறு:  

1. இரு மை�ொ�வி�ள, 2. ேண்்டத் 
�மிழர் வொழவும் வழிேொடும், 3. �மிழ 
�ொவல இலக்கியம், 4. ஒபபியல இலக் -
கியம், 5. அடியும் முடியும், 6. இலக் -
கியமும் திறனொயவும், 7. ேொரதி நூல� -
ளும் ேொட பே� ஆரொயச்சியும்,  

8. திறனொயவுப பிரச்சி்ன�ள, 9. 
ெமூ�வியலும் இலக்கியமும், 10. 
�வி்� �யம் (இ்்ணயொசிரியர்),  

11. இலக்கியச் சிந�்ன�ள, 12. 
ரமில கீபரொயிஸற் கேொயற்றி (ஆஙகி -
லம்)  பேரொசிரியர் ்�லொெேதியின் 
மை்றவின் பின்னர் அவரது ஆளு்மை 
- ேணி�ள குறித்தும் ேல நூல�ள கவளி -
வநதுள்ள்மை குறிப -
பிடத்�க்�து.  

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(எனது 'ஈழத்து 
மண் மறவா மனிதர் -
கள்' நூலில் இடம் -
பெறற ெதிவு)  
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வி. ரி. இளஙப�ாவன் 

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஐமாதுல் அவவல் பி்ை 01
பிலவ வருடம் �ார்ததி்� மா்தம் 21ம் நாள்  கெவவாயககிழ்ம

தின�ரன் பததிரி்�யின் முன்னாள் பிர்தம ஆசிரியரும், 
யாழ் பல்�்லக�ழ� முன்னாள் து்ைபவந்்தரும், 
திைனாயவு இலககியததின் முன்பனாடியுமான 
�ாலஞகென்ை பபராசிரியர் �. ்�லாெபதியின் 
நி்னவுநாள் பநற்று 6 ஆம் தி�தியாகும் 
(05. -04. -1933 -- 06. -12. -1982)

ஈழத் �மிழ இலக்கி-
யத்தில, குறிபேொ� 
�ொவல உலகில 

புதிய ேொ்�்ய வகுத்� 
முன்பனொடியொ� கெ.�-
ப்ணெலிங�ன் தி�ழகின்-
றொர். அவர் �டந� ெனிக்கி-
ழ்மையன்று (04.12.2021) 
மை்றந�்�யடுத்து உல-
க�ஙகும் ேரநது வொழும் 
இலக்கிய அன்ேர்�ள அவ -
ருக்கு இரங�ல க�ரிவித்து 
வருகின்றனர்.   

 அவருக்கு வயது 93. 
இலங்�யின் ’தின�-
ரன்’ �ொளி�ழில 1950- இல 
�னது மு�ல சிறு�்�்ய 
எழுதிய அவர், �ொன் 
பிறநது வ்ளர்ந� இலங்�-
யில நிலவிய ெமூ� அவ-
லங�்்ளத் �னது எழுத்-
து�ளின் மூலம் ேலபவறு 
ேரிமைொ்ணங�ளில ப�ொலுரித்-
துக் �ொட்டியிருந�ொர்.   

 யொழபேொ்ணம் உரும்பிரொயில 1928 
மைொர்ச் -9 அன்று பிறந� கெ.�ப்ணெலிங-
�ன் அரெொங�த்தில ேணியொற்றி 1981-இல 
ஓயவு கேற்றொர். 1950-�ளில க�ொடஙகி, 
மை்றயும் வ்ர க�ொடர்நது எழுத்துப 
ேணியில ஈடுேட்ட அவரது எழுத்து, 
இலங்� �மிழச் ெமூ�த்து இ்்ளஞர்�-
ளி்டபய அந�ொளில �ொக்�த்்� ஏற்ே-
டுத்தியது. அது மைட்டுமின்றி, 1970-�ளில 
க�ொடஙகி, �மிழ�த்திலும் ேரவலொ� 
வொசிக்�பேட்டது.   

 அவரின் �ட்டு்ர, �ொவல, சிறு�்� 
பேொன்ற்வ தின�ரன், ஈழப�ெரி, வீர-
ப�ெரி கவளியீடு�ளில பிரசுரமைொகின. 
ே்டபபிலக்கியத்தில மைட்டுமின்றி 
ெமையம், ெமூ�வியல, கேண்ணியம், 
�்ல, திறனொயவு பேொன்ற ேலபவறு 
து்ற�ளிலும் கேருமை்ளவு ேொரதூரமைொ -
ன்வயொ� அவரது எழுத்து�ள தி�ழந-
�ன. மைொர்க்சிய அறிஞர்�ள அன்படொ-
னிபயொ கிரொம்சி, லூயிஸ அலதுெர் 
மைற்றும் திபயொடர் அபடொர்பனொ ஆகி -
பயொரின் எழுத்து�்ளொல �ொக்�ம் கேற்ற 
�ப்ணெலிங�ன் மை�ொத்மைொ �ொநதியொல 
ஈர்க்�பேட்டவர். அவரு்டய எழுத்து -

�ள மைொர்க்சிய �த்துவப ேொர்்வயுடன் 
இருந�ன.   

 எழுத்�ொ்ளர் �ப்ணெலிங�னுக்கு ஒரு 
மை�னும் இரண்டு 
மை�ள�ளும் உள்ள -
னர். அவரு்டய 
மை�ன் குமைரன் மைற்றும் 
மை�ள மைொன்விழி 
சி�ம்ேர�ொ�ன் ஆகிய 
இருவரும் ேதிபபுத் 
து்றயில உள்ளனர்.   

 மைொ்ணவப ேருவத்-
திபலபய எழுதும் ஆர்வத்்� வ்ளர்த்-
துக் க�ொண்ட கெ. �ப்ணெலிங�னின் 
மு�ல �்� 1950 இ-ல தின�ரனில 
கவளியொனது. எட்டு ஆண்டு�ளுக்குப 
பிறகு, அவரு்டய சிறு�்� க�ொகுபபு 
எழுத்�ொ்ளர் மு.வ என்று அ்ழக்�ப-
ேட்ட �மிழறிஞர்  கடொக்டர் மு. வர�-
ரொெனொரின் முன்னு்ரயுடன் கவளியி-
டபேட்டது .  �ப்ணெலிங�னின் மு�ல 
�ொவலொன  'நீண்ட ேய்ணம்' 1965 இ-ல 
கவளிவந�து. ெொதி ஒடுக்குமு்ற ேற்றி 
இந� �ொவல பேசியது. அது அவருக்கு 
இலங்� ெொகித்திய மைண்டலத்தின் 

விரு்�ப கேற்றுத் �ந�து. அவர் 71 
�ொவல�ள, ஏழு சிறு�்�த் க�ொகுபபு-
�ள, 22 �ட்டு்ரத் க�ொகுபபு�ள மைற்றும் 
குழந்��ள இலக்கியம் ேற்றிய எட்டு 
புத்��ங�்்ள எழுதியுள்ளொர். இ்வ 
மைட்டுமைலலொமைல கமைொழிகேயர்பபு நூல-
�்்ளயும் எழுதியுள்ளொர்.   

 1946 ஆம் ஆண்டு�ளில இலங -
்�யில முற்பேொக்கு எழுத்�ொ்ளர் ெங -
�த்்� உருவொக்கி அ�ன் கெயலொ்ளரொய 
இருநது தீவிரமைொ�ச் கெயலேட்டவர். 
‘ெடஙகு’ எனும் �ொவலில க�ொடஙகி 
2019 வ்ர நூற்்றம்ேதுக்கும் பமைற் -
ேட்ட ே்டபபு�்்ள எழுதியுள்ளொர். 
க�ொ.மு.சி, மு.வ, அகிலன், திரு.வி.� 
பேொன்ற �மிழ இலக்கிய எழுத்�ொ்ளர்� -
ளுடன் க�ருஙகிப ேழகிய எழுத்�ொ்ளர் 
கெ.�ப்ணெலிஙன், மைொர்க்சிய சித்�ொந -
�த்்� அடிபே்டயொயக் க�ொண்டு 
ே்டபபு�்்ளப ே்டத்�வர். இவரது 
புதினங�ள 1980�ளில �மிழ�த்தில 
கேரும் ேரேரப்ே ஏற்ே -
டுத்தின. அவரு்டய 'மைர -
்ணத்தின் நிழல' �ொவலுக்கு 
�மிழ� அரசின் விருது அளிக் -
�பேட்டது. சில நூல�ள 
�்ட கெயயவும் ேட்டன.   

 1987 மைற்றும் 1999-க்கு இ்டயில 
எழு�பேட்ட அவரது ேத்து �ொவல -
�ள இலங்�யில �மிழ இனப பிரச் -
சி்ன்யப பேசியது. எழுத்�ொ்ளர் 
கெ.�ப்ணெலிங�ன், அர்த்�ெொஸதிரத் -
்�யும் மைொக்கியவலலியின் இ்ளவரென் 
நூ்லயும், ே�த்கீ்�்யயும் திருக்கு -
ற்்ளயும் ஒபபீடு கெயது ஆயவு நூல 
எழுதியுள்ளொர். அவர் 1971-83 வ்ர 
'குமைரன்' என்ற ெஞ்சி்�்ய �டத்தி -
னொர். இந�ப ேத்திரி்� இடதுெொரி-
மைொர்க்சிய �த்துவத்்� கவளிபேடுத்து -
வ�ொ� இருந�து.   

 எழுத்�ொ்ளர் கெ. �ப்ணெலிங�ன் 
மை்றவு குறித்து ஃபுரண்ட்்லன் ஆசி-
ரியர் விஜயெங�ர் உட்ேட �மிழ� ேத் -
திரி்� ஆசிரியர்�ள ேலர் அனு�ொேம் 
க�ரிவித்துள்ளனர்.    "ஆண்டுக்கு ஒரு 
மு்ற க�ொ்டக்�ொனல கென்று ஒரு 
வொரம் �ஙகுவொர். அந� �ொட்�ளில ஒரு 
புதினத்்� எழுதி முடித்திருபேொர். 
�ொவல அச்ெொகி வந�வுடன் மு�ல 
பிரதி்ய ரொம் அவர்�ளுக்கும், ‘�ண்ேர் 
விபஜக்கு அன்புடன்’ என எழுதி ் �கய-
ழுதிட்ட இரண்டொம் பிரதி்ய எனக்கும் 
க�ொடுபேொர்.   

 கேொருள மு�ல வொரம், மைொர்க்சிய 
இயக்�வியல ஆகிய்வ குறித்து அவர் 
எழுதிய ‘குந�விக்கு �டி�ங�ள’ ‘குமை-
ரனுக்கு �டி�ங�ள’ ‘மைொன்விழிக்கு �டி-
�ங�ள’ அ்னவரும், குறிபேொ� இ்்ள-
ஞர்�ள, ேடிக்� பவண்டிய புத்��ங�ள. 
(அவற்றில வரும் கேயர்�ள அவரு -
்டய மை�ன் மைற்றும் மை�ள�ளு்டயது.   

 �ொன் ஃபு 
க ர ொ ண் ட் ் ல -
னின் ஆசிரியர் 
ஆனதில அவ-
ருக்கு கேரு 
மைகிழச்சி. ஒரு 
கிபலொ இனிபபு-
�ள வொஙகி வநது 
அலுவல�த்தில 
அ்னவருக்கும் 
க�ொடுத்து மைகிழந-
�ொர். இரண்டு 
வருடம் முன்பு 
வ்ர க�ொடர்நது 
எ ங � ளு டன் 

இருநது ேல புத்��ங�்்ள எழுதினொர். 
இரு ஆண்டு�ளுக்கு முன் முது்மை �ொர-
்ணமைொ� அவரொல அலுவல�ம் வர இயல-
வில்ல. ஒரு �ொள மை�ள மைொன்விழியுடன் 
வநதிருந�ொர். க�ொவிட் �ொர்ணமைொ� பிறகு 
ெநதிக்�வில்ல.   எங�ள அலுவல�த்தில 
அவருக்�ொன இருக்்� இன்னும் �ொலியொ-
�த்�ொன் இருக்கிறது.   

ஆனொல, கெ �ப்ணெலிங�ன் இனி 
அலுவல�ம் வரப பேொவதுமில்ல. 
அந� இருக்்�யில அமைரப பேொவதும் 
இல்ல” என்று இரங�ல க�ரிவித்துள-
்ளொர் ஃபு கரொண்ட்்லன் ஆசிரியர் .   

கணேசலிஙகனின் ஆசனம் காலியாகணே உள்ளது;   
ஆனால் அேர் இனிணேல் ேரப் ண�ாேதில்்லை   

திறனாய்வு இலைக்கியத்தில்  
புதுநெறி ேழிகாட்டிய  
ண�ராசிரியர் ்கலைாச�தி  

இலககிய நண்பனின் 
ம்ைவு குறிதது  ்தமிழ்நாடு 
ஃபுகராண்ட்்லன் ஆசிரியர் 
உருக�மான இரங�ல்   

ச மீேத்தில உலகிபலபய மி�பகே-
ரிய வலலரசு �ொடு�ள ேட்டியலில 
நீண்ட �ொலமைொ� மு�ல இடத்தில 

இருந� அகமைரிக்�ொ்வ பின்னுக்குத்-
�ளளி சீனொ மு�ல இடத்திற்கு முன்பன-
றியது.   க�ொபரொனொ க�ொற்றுக் �ொலத்தில 
அ்னத்து �ொடு�ளின் வர்த்��மும் ேொதிக் -
�பேட்ட நி்லயில சீனொ க�ொபரொனொ 
க�ொற்றுப ேொதிபபில இருநது பவ�மைொ� 
மீண்டு வந� நி்லயில, உற்ேத்தி்ய 
அதி�ரித்து கேரிய அ்ளவிலொன வர்த்� -
�ம் மைற்றும் ஏற்றுமைதி்யப ேதிவு கெயது 
மி�ப கேரிய உச்ெத்்� அ்டநதுள்ளது.

  இநநி்லயில ப�ற்று 'பலொவி இன்ஸ-
டிடியூட்' அ்மைபபு கவளியிட்டுள்ள 
'ஏசியொ ேவர் இன்கடக்ஸ' கவளியீட் -
டில இநதியொவுக்கும், இநதியர்�ளுக்கும் 
கேரும் அதிர்ச்சி்யக் க�ொடுத்துள்ளது. 
'பலொவி இன்ஸடிடியூட்' கவளியிட் -
டுள்ள ஏசியொ ேவர் இன்கடக்ஸ ேட் -
டியலில வழக்�ம் பேொல சீனொ மு�ல 
இடத்தில இருக்கும் நி்லயில, சீனொவு-
டன் பேொட்டி பேொடும் இநதியொ 4வது 

இடத்திற்குத் �ள்ளபேட்டு ப�ேொ்ளம், 
இலங்� முன்பனறியுள்ளன. 

 2021இல இநதியொவில மைதிபபீடு 
கேரிய அ்ளவில ெரிநதுள்ளது. ஏசியொ 
ேவர் இன்கடக்ஸ பலொவி இன்ஸடி-
டியூட் கவளியிட்டுள்ள ஏசியொ ேவர் 
இன்கடக்ஸ ேட்டியலில இநதியொவின் 
மைதிபபீட்டு 2020 உடன் ஒபபிடு்�யில 
2 புளளி�ள ெரிநது 2021இல 4வது இடத்-
திற்குத் �ள்ளபேட்டு உள்ளது. ஆசியொ-
வில இநதியொவுடன் பெர்நது சுமைொர் 18 
�ொடு�ளின் மைதிபபீட்டு 2021ஆம் ஆண்டு 
பலொவி இன்ஸடிடியூட்-ன் ஏசியொ ேவர் 
இன்கடக்ஸ ேட்டியலில கு்றநதுள்ளது.   

 ஆனொல எதிர்�ொல வ்ளர்ச்சி அ்ளவீடு-

�்்ள கேொருத்� வ்ரயில அகமைரிக்�ொ, 
சீனொ-விற்கு அடுத்�ேடியொ� இநதியொ �ொன் 
உல�்ளவில உள்ளது. பலொவி இன்ஸடி-
டியூட் 2030ஆம் ஆண்டுப கேொரு்ளொ�ொர 
வ்ளர்ச்சி அ்ளவீடு�ள �ணிபபில இது 
கவளியொகியுள்ளது. ேொது�ொபபு, - கேொரு-
்ளொ�ொர வ்ளர்ச்சியில இநதியொ ேொது-
�ொபபுக் கூட்டணியில 7வது இடத்தில 
இருந�ொலும், கேொரு்ளொ�ொர வ்ளர்ச்சி கூட்-
டணியில 8வது இடத்தில உள்ளது. இவ-
விரண்டு �ொரணியிலும் இநதியொ இரு 
தி்ெ�ளில ேயணிக்�த் க�ொடஙகியுள-

்ளது என பலொவி இன்ஸடிடியூட் க�ரி -
வித்துள்ளது. 

  2020 மு�ல 2021 வ்ரயில இநதியொ-
வில க�ொபரொனொ க�ொற்றுக் �ொர்ணமைொ� 
அடுத்�டுத்து கலொக்டவுன், வர்த்��ப 
ேொதிபபு, உற்ேத்தி ேொதிபபு எனப ேல 
பிரச்சி்ன�ள இருக்கும் பவ்்ளயில, 
சீனொவுடனொன எல்ல பிரச்சி்ன அ�ன் 
மூலம் ஏற்ேட்ட ே�ற்றம் ஆகிய்வ 
கேரும் �ொக்�த்்� ஏற்ேடுத்தின. இ�னொ -
பலபய இநதியொ 4வது இடத்திற்குத் �ள -
்ளபேட்டு உள்ளது.

�பைெலிங�ன்

�ாதுகாப்பு, - ந�ாரு்ளாதார ே்ளர்ச்சியில்
இந்தியா்ே விட முன்ணனறியது சீனா!

இலங்�, பநபாளம் முன்பனற்ைம்
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ஜனவாதி்பதி ஊடகப் பிரிவு   

ப�ௌத்த த்தரர்கள் 
மற்றும் ஏனைய 
ம்தத ்தனைவர -

்கள், த்தொழிற்றுனையிைர, சமூ்க 

தசயற்்ொட்ொளர்கள் த்ொனதைொர 
இப்பிரத்தசங்களில் நீண் 
்கொைமொ்க நிைவி வருகினை பிரச் -
சினை்கள் த்தொ்ர்ொ்க ்கருததுக் -
்கனள த்தரிவித்தைர. 

ஆதைொசனை்கள் வொயதமொழி 
மூைமொ்கவும் எழுதது மூைமொ்கவும் 
குழுவிைரி்ம் முனனவக்்கப்்ட-
்ை.   

 'ஒதர நொடு ஒதர சட்ம்' ஜைொ -
தி்தி தசயைணியிைர ்கருததுக்-
்கனளப் த்ற்றுக் த்கொள்வ்தற்கு 
கிழக்கு மொ்கொணததுக்கு வருன்க 
்தந்தனம, மொ்கொண மக்்களுக்கு 

வழஙகிய த்கௌரவமொகுதமனறு 
நி்கழ்வில் ்ஙத்கற்தைொர த்தரிவித்த -
ைர.   

 ்துரியொ ஜூம்மொ ்ள்ளி – ்கொத -
்தொனகுடி – 06, ்கல்முனைப் ்ள்ளி, 
்க்ற்்கனரப் ்ள்ளி உள்ளிட் பிர -
த்தசததின ்ல்தவறு ம்த வழி்ொட -
டுத ்தைங்களுக்குச் தசயைணியின 
உறுப்பிைர்கனள பிரதிநிதி்கள் 

அனழததுச் தசனறு சுமு்கமொ்க 
்கைநதுனரயொடிைர. அஙகு விதச் 
ம்த அனுஷ்ொைங்கள் இ்ம்த்ற் -
ைது்ன, ஆசிரவொ்தமும் அளிக்்கப் -
்ட்து.   

 இஙகு ்கருததுத த்தரிவித்த 
தசயைணியின ்தனைவர ரொஜகீய 
்ணடி்த சஙன்கக்குரிய ்கைத்கொ -
்அதத்த ஞொைசொர த்தரர குறிப் -
பிடுன்கயில், நீண் ்கொைமொ்க 
நிைவி வருகினை பிரச்சினை -
்களுக்கு தீரனவ வழஙகுவ்தற் -
்கொ்க ஜைொதி்தி அவர்கள் தநர -
னமயொ்க முயற்சிப்்்தொ்கவும் 
உணனமயொை அனமதி, நல் -
லிணக்்கதன்த எதிர்ொரக்கினை 
த்ௌத்த த்தரர்கள், இநது ம்த -
குருமொர்கள், முஸ்லிம் தமௌை -
விமொர்கள், கிறிஸ்்தவ ்ொதிரிமொர -
்கள் உள்ளிட் அனைதது ம்தத 
்தனைவர்களும் ஒனறுதசர ஒதர 
நொடு ஒதர சட்தன்தக் த்கடடு, 

இச்சந்தரப்்ததில் முனனினறு 
தசயற்்் தவணடுதமை த்கடடுக் 
த்கொண்ொர.   

 இனறு நொம் அனு்விக்கினை 
தவ்தனை்கனள எதிர்கொை சந -
்ததியிைருக்கு வழங்கக் கூ்ொ -
த்தனறும் அவர த்தளிவு்டுததி -
ைொர.   

 இைஙன்கயில் ஒதர நொடு 
ஒதர சட்ம் எனை எணணக்்க -
ருனவ தசயற்்டுத்தல் த்தொ்ர்ொ்க 
்ல்தவறு ்தரப்பிைரின ்கருததுக்்கள் 

மற்றும் சித்தொந்தங்கனள ்கருததிற் 
த்கொணடு, அந்த எணணக்்கருக் -
்கனள ஆயவு தசய்த்தன பினைர 
அ்தற்்கொை ்ரிநதுனர்கனள முன -
னவப்்்தற்்கொ்க ஜைொதி்தி 
த்கொட்ொ்ய ரொஜ்க் ஷவிைொல் 
சஙன்கக்குரிய ்கைத்கொ்அதத்த 
ஞொைசொர த்தரர ்தனைனமயில் 
ஜைொதி்தி தசயைணி நியமிக்்கப் -
்ட்து. 

அச்தசயைணியொைது த்ொது -
மக்்களின ்கருததுக்்கனள த்கட் -
றியும் ந்வடிக்ன்கனய வ் மொ்கொ -
ணததில் ஆரம்பித்தது.   

 அ்தன பினைர மூனறு நொட்க -
ளொ்க கிழக்கு மொ்கொணததின ்கருத-
துக்்கனள த்கட்றி்தல் நி்கழ்வு 
நன்த்ற்ைது. 

எதிர்கொைததில் ஏனைய மொ்கொண 
மக்்களிைதும் ்கருததுக்்கள் தசயை -
ணியிைொல் த்கட்றியப்்டும்.  

 இச்சந்தரப்்ததில் தசயைணி -
யின தசயைொளர ஜீவநதி தசைொநொ -
யக்்க மற்றும் குழுவின ஏனைய 
அங்கத்தவர்களொை த்ரொசிரி -
யர ஷொநதி நந்தை விதஜசிங்க, 
சிதரஷ் விரிவுனரயொளர சுதம்த 
வீரவர்தை, சட்த்தரணி சஞசய 
மொரம்த், எரந்த நவரதை, ்ொனி 

தவவை, ஐயம்பிள்னள ்தயொைந -
்தரொஜொ, தயொத்கஸ்வரி ்ற்கு -
ணரொஜொ, சட்த்தரணி இதரஷ 

தசைவிரதை ஆகிதயொரும் ்கைநது 
த்கொணடிருந்தைர.  

கிழக்கு மக்்கள்  
பெரும் ஆதரவு 

ஒரே நவாடு ஒரே சடடம  

சஙமகக்குரிய ஞவானசவாே ரேேர் 
ேமைமையிைவான ஜனவாதி்பதி 

சசயைணியினர் ரநரில் சசன்று 
ைக்களின் கருத்துகமை ரகடடறிநேனர்

'ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்' 
ஜனாதி�தி பசயலணிக்கு கிழக்கு 
மாகாண மக்களிட்டரய அரமாக 
வேரவற்பு கிட்டத்துள்ளது. 
'ஒரே நாடு ஒரே சட்டத்துக்காக' 
ப�ாதுமக்களின் கருத்துகட்ள 
ரகட்டறிதல் நிகழ்வு க்டநத 
4 ஆம் திகதி மட்டக்க்ளப்பு
 பிேரதச பசயலகம் மற்றும் 
வாடழசரசடன பிேரதச பசயலகம் 
ஆகியவற்றின் அலுவலக ரகடர�ார் 
கூ்டஙகளில் ஆேம்�மானது.   

'ஒரே நவாடு ஒரே சடடம' ஜனவாதி்பதி சசயைணியினர் 
ைக்களின் கருத்துக்கமைப் ச்பற்றுக்  சகவாள்ேற்கு 
கிழக்கு ைவாகவாணத்துக்கு ்ருமக ேநேமை, ைவாகவாண 

ைக்களுக்கு ்ழஙகிய சகௌே்சைன ்பவாேவாடடு

கல்முனையின அயல் கிரொம-
மொை நடபிடடிமுனையில் 
மர்ூம்்களொை ஆ்தம்-

தைப்ன்_ஆசியததும்மொ ்தம்்திய-
ரின பு்தல்வரொை மர்ூம் ஏ.எல்.
எம்.்ளீல் 1965ஆம் ஆணடு ஜைவரி 
மொ்தம் மு்தைொம் தி்கதி பிைந்தொர. 
இவர ்தைது ஆரம்்க் ்கல்வினய 
நற்பிடடிமுனை அல்-அக்சொ ம்கொ -
விததியொையததில் ்கற்ைொர. பினபு 
உயர ்கல்வினய ்கல்முனை ்கொரதமல் 
்ற்றிமொ த்தசிய ்ொ்சொனையில் 
உயர்தர விஞஞொை பிரிவில் சிததி 
அன்ந்தொர.  கிழக்குப் ்ல்்கனைக்-
்கழ்கததினவிஞஞொைப் பிரிவில் 

்தைது ்கற்ன்க தநறியினை முடிதது 
தவளிதயறிய இவர, விஞஞொை ்ட-
்்தொரி ஆசிரியரொ்க 1986இல் அரசொங்க 
தசனவயில் இனணநது த்கொண்ொர.

்கல்முனை ்கொரதமல் ்ற்றிமொ 
த்தசிய ்ொ்சொனையிலும், ்கல்முனை 
சொஹிரொ த்தசிய ்ொ்சொனையிலும் 
்கற்பித்த இவர, 1990 இல் ந்த்தப்-
்ட் த்ொதுநிரவொ்க த்ொடடிப் 
்ரீடனசயில் சிததியன்நது நற்பிட-
டிமுனை கிரொமததில் மு்தைொவது 
நிரவொ்க தசனவ உததிதயொ்கத்தர எனை 
த்ருனமனய த்ற்ைொர.

  1991.04.01ஆம் தி்கதி ்கல்முனை 

உ்தவி அரசொங்க அதி்ரொ்க நியமிக்-
்கப்்ட்ொர. இ்தனைத த்தொ்ரநது 
்கல்முனை, ்கொத்தொனகுடி பிரத்தச 
தசயைொளரொ்கவும், அம்்ொனை ்கச்தசரி-
யில் சிை ்கொைம் ்தில் ்கொணி ஆனண-

யொளரொ்கவும் ்க்னம 
புரிந்தொர.

  ்கல்முனை பிரத்தச 
தசயைொளரொ்க 12 வரு்ங-
்கள் ்க்னமயொற்றிைொர 

இக்்கொை்கட்ததில் ்கல்முனை மொந்கர 
சன  ் விதச  ் ஆனணயொளரொ்கவும், 
்கல்முனை ்ைதநொக்கு கூடடுைவுச் சங-
்கததின ஆனணயொளரொ்கவும் ்க்னம 
புரிந்தொர. மர்ூம் ்ளீல் த்தனகிழக்-
குப் ்ல்்கனைக்்கழ்கததின இ்தழியல் 
்குதிதநர விரிவுனரயொளரொ்கவும், ஊ -்
்கததுனை விரிவுனரயொளரொ்கவும் ்க்னம 
புரிந்தொர.

 சமூ்க தசனவயொளர ஆ்கவும், இைக்கி-
யவொதியொ்கவும், ் ரீடனச நூல் தவளியீட-
்ொளரொ்கவும் விளஙகிைொர. மொணவர்க-
ளின எதிர்கொை ்கல்வித சவொல்்களுக்கு 
ஏற்  ் ்ை நூல்்கனள எழுதி தவளியிட-

்ொர. குறிப்்ொ்க த்ொதுநிரவொ்க தசனவ, 
இைஙன்க ்கல்வி நிரவொ்க தசனவ, 
இைஙன்க ்க்ல் ்க்ந்த நிரவொ்க தசனவ, 
இைஙன்க விஞஞொை தசனவ மற்றும் 
உயர ்்தவி்கள், ்்தவி உயரவு்கள், ஆசி-
ரியர அதி்ர ்்தவி உயரவு, த்ொடடிப் 
்ரீடனசக்்கொை த்ொதுஅறிவு, நுண-
ணறிவு, கிரகித்தல் மற்றும் ஐந்தொம் 

்தர மொணவர்களுக்்கொை வழி்கொடடி 
நூல்்கள், ்கல்வி த்ொதுத ்தரொ்தர உயர்தர 
வகுப்பு மொணவர்களுக்்கொை வழி்கொடடி 
நூல்்கள் த்ொனைவற்னை எழுதி தவளி-
யிட்ொர.

 இவரின ்கனனிக்்கன்தனய திை்கரன 
வொரமஞசரி பிரசுரித்தது. அனறு மு்தல் 
்தொன மரணிக்கும் வனர 30 இற்கும் 
தமற்்ட  ் சிறு்கன்த்கனளயும், 65்கவி-
ன்த்கனளயும், நூற்றுக்கும் தமற்்ட் 
்கடடுனர்கனளயும் எழுதியுள்ளொர. 
சமூ்கப் பிரச்சினை்கள், அரசியல் பிரச்சி-
னை்கள், ்கல்வியல் சொரந்த வன்கயொை 
பிரச்சினை்கள் இவரது ஆக்்கங்களொ்க 
அனமநதிருந்தை. ்ளீல் ்தைது ஆக்்கங-
்கனள ்ததிரின்க்கள், சஞசின்க்களு்ன 
மொததிரம் வனரயறுததுக் த்கொள்ளொமல் 
அவற்னை நூல்்கள் வடிவிலும் உருவொக்-
கிைொர. 1988ஆம் ஆணடில் இவரது 
மு்தைொவது நூல் 'மடிக்குள் விழுந்த 
தவள்ளி்கள்' எனனும் ்தனைப்பில் 
தவளிவந்தது. இவரது சிறு்கன்த்கனள 
த்தொகுதது 'தமல்ைச் சொகும் வொலி்ம்' 
எனும் த்யரில் நூதைொனறு 1997ஆம் 

ஆணடில் தவளிவந்தது.மர்ூம் 
்ளீல் பிரத்தச தசயைொளரொ்க ்க்னம 
புரிந்த இ்ங்களிதைல்ைொம் ்கொரியொ-
ைய உததிதயொ்கத்தர்கள், ஊழியர்கள் 
்க்னமரீதியொ்க விடும் ்தவறு்கனள 
்கிரங்கப்்டுத்தொது அவர்கனள ்தனித-
்தனியொ்க அனழதது அவர்களது மைம் 
்ொதிக்்கப்்்ொ்த முனையில் ஆதைொச-
னை்கள் வழஙகி வந்தொர. அலுவை்க 
தவனை்கள் அவரது தசனவக் ்கொைத-
தில் தமனசயில் த்தஙகிக் கி்ந்த-
தில்னை. த்ொதுமக்்கள் வி்யங்களில் 
உ்னுக்கு்ன ந்வடிக்ன்க தமற்-
த்கொள்வதில் முனைப்பு்ன தசயல்்ட-
்ொர. 

  அதி்ர திை்கம் த்தசகீரததி ்கைொநிதி 
எஸ்.ஏ.ஐ.மததியூ, த்ொதுநைததில் 
தூய்ணி சிைநத்தொங்க தவணணிை 
ஆன் அணிய தவணடும் எனறு 
்ணித்த த்ொது, ஆசொனின அனபு 
தவணடுத்கொனள சிரம் ்ணிநது 
ஏற்றுக் த்கொணடு வொழ்ந்த ்கொைதமல்-
ைொம் ்கொரியொையம் மற்றும் உததி-
தயொ்கபூரவ நி்கழ்வு்களில் ்கைநது 

த்கொள்ளும் த்ொத்தல்ைொம் தவள்னள 
உன் அணிநது தவள்னள ்கொரில் 
தசனைொர. 

  இறுதியொ்க தவள்னளச் தஷரட-
டும் தவள்னள நிை ்கொல்சடன்யும் 
அணிநதிருந்த நினையில் ஆயு்த்தொரி-
்களின   துப்்ொக்கிச் சூடடுக்கு இைக்-
்கொகி மரணமன்ந்தொர. ்ளீல் எனை 
மனி்தருள் மொணிக்்கம், புதிய சிந்த-
னை்களும் புதிய மைப்்ொஙகும் ஒரு 
பிர்கொசமொை எதிர்கொைதன்த உருவொக்-
கும் எனை இைக்்கணததிற்கு உ்தொர-
ணமொ்க மிளிரந்தொர. அவர மனைந்த 
தசயதினய இனனும் இ்தயத்தொல் 
ஏற்்க முடியவில்னை. அவர உை-
்கதன்த விடடு மனைந்தொலும் அவர 
நினைவு்கள் எல்தைொருன்ய உள்ளங-
்களிலும் நீங்கொதிருக்கும்.

்கல்முனை பிரததச மக்்கள் பெஞசங்களில்
என்றும் நீங்ககாமல் வகாழும் மர்ஹூம் ெளீல்

அன்னவாரின் 16 ஆம ்ருட நிமனவு 
(01.01.1965 - 04.12.2021)

ரேசகீர்த்தி 

ஏ.அப்துல் கபூர் ...?
ேமை்ர், 
்பளீல் ்பவுணரடசன் சமூக ரசம  ்அமைப்பு 
நற்பிடடிமுமன



6 2021 டிசம்பர் 7 சசவ்வாய்க்கிழமை7–12–2021

"ஒமிக்்ரவான்" ச�வாற்றுடன்... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

எனினும் குறித்த பெண் நைஜீரியா-
வில் இருந்து ைாட்டிற்குள் பிரவேசித-
்தது பிரச்சிநைக்குரிய விடயம் எைவும் 
அச்்சங்கம் குறிப்பிட்டுள்்ளது.

அவ்தவேந்ள,  ஒமிக்வரான் நேரஸ் 
ைாட்டிற்குள் நுநைேந்தயும் ெரவுே-
ந்தயும் ்கட்டுப்ெடுத்த ஒருஙகிநைந்்த 
ைடேடிக்ந்க எடுப்ெது முக்கியம் 

என்றும் ்சங்கததின் பிரதிநிதி்கள் ப்தரி-
வித்தைர். இவ்தவேந்ள அர்சாங்க மருத-
துே அதி்காரி்கள் ்சங்கம் (GMOA) ஏற்்க-
ைவே புதிய ்கடுநமயாை ப்காவராைா 
மாறுொடு்கந்ளக் ்கட்டுப்ெடுத்த ்சாத-
தியமாை ைடேடிக்ந்க்கள் குறிதது 
அர்சாங்கததிடம் ஒரு முன்பமாழிநே 
்சமர்ப்பிததுள்்ளநம குறிப்பிடத்தக்்கது.

ச்பற்்ற பிளமளை்கமளை... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

5 பிள்ந்ள்கந்ளயும் பொலிஸார் 
்தமது பொறுப்பில் ந்கவயற்றுள்்ள-
ைர். இந்்த நிநையில் 38 ேயதுநடய 
்தாயாருக்கு 35 ேயதுநடய ைெருடன் 
ப்தாடர்பு ஏற்ெட்டுள்்ள நிநையில் 
்தைது 2 பெண் பிள்ந்ள்கந்ளயும் 3 
ஆண் பிள்ந்ள்கந்ளயும் அந்்த பிர-
வ்த்சததில் உள்்ள வ்தாட்டம் ஒன்றில் 
்தனியா்க விட்டுவிட்டு அேர் ப்சன்-
றுள்்ளார். மீட்்கப்ெட்ட பிள்ந்ள்கள் 
இரண்டு ைாட்்க்ளா்க ்சாப்பிடாமல் 
இருந்்த நிநையில், அேர்்கள் நேததி-

ய்சாநையில் அனுமதிக்்கப்ெட்டுள்்ள-
ைர். அததுடன் இந்்த பிள்ந்ள்களின் 
்தந்ந்த அதி்க்ளவில் மதுொைததிற்கு 
அடிநமயாைேர் எை ப்தரியேந்துள்-
்ளது. பொலிஸாரின் பொறுப்பின் 
கீழ் ப்காண்டுேரப்ெட்ட பிள்ந்ள்கள் 
ஐேரும் ைன்ைடதந்த நிநையததுக்கு 
அனுப்பிநேக்்கப்ெடும் ேநரயிலும் 
அப்பிள்ந்ள்களின் பெரிய ்தாயாரின் 
பொறுப்பில் ஒப்ெநடக்்கப்ெட்டுள்்ள-
ைர் என்றும் பொலிஸார் ப்தரிவித்த-
ைர்.

இலஙம்கயரின்... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

்சட்டததின் முன் ்தண்டிக்்கப்ெடு-
ோர்்கள் என்று உறுதியளிததுள்்ளார். 
இந்நிநையிவைவய, குறித்த ்சம்ெேம் 
ப்தாடர்பில் ொகிஸ்்தான் ொது்காப்பு 
அநமச்்சர் பேளியிட்டுள்்ள ்கருதது 
பெரும் ்சர்ச்ந்சநய ஏற்ெடுததியுள்-
்ளது. இது குறிதது ்கருதது பேளி-
யிட்டுள்்ள அேர், “இது வமா்சமாை 
்சம்ெேம் என்று ப்சால்ை முடியாது. 

உைர்ச்சியில் இது வொன்்ற ப்சயல்-
்கள் சிை வைரங்களில் ைடந்துவிடுகி்றது 
என்று கூறி, இந்்த ்சம்ெேதந்த நியாயப்-
ெடுததி வெசியுள்்ளார்.” இேரின் இந்்த 
வெச்சு பெரும் ்சர்ச்ந்சநய ஏற்ெடுத-
தியுள்்ளது. ைாட்டின் ஒரு ொது்காப்பு 
அநமச்்சர் இப்ெடியா பொறுப்ெற்று 
வெசுேது என்று வ்கள்வி எழுப்பி-
யுள்்ளைர்.

ச்கசல்த� ்ப்வாஸ்... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

சிவரஷட பொலிஸ் அததியட்்ச்கர் 
்சட்டத்தரணி நிஹால் ்தல்துே ப்தரி-
வித்தார். ‘ப்க்சல்ேத்த ெோஸ்’ 7 
கிராம் 300 மில்லிகிராம் பஹவராயின் 
மற்றும் ந்கக்குண்டு ஒன்றுடன் இவ்-
ேருடததின் ஆரம்ெ ெகுதியில் ந்கது 
ப்சயயப்ெட்டு மாளி்கா்கந்்த நீ்தோன் 
நீதிமன்றிைால் வி்ளக்்கமறியலில் 
நேக்்கப்ெட்டிருந்்தார். இந்நிநையில் 
அேர் ்கடந்்த ைேம்ெர் 11 ஆம் தி்கதிவய 
பிநையில் விடுவிக்்கப்ெட்டிருந்-

்தார். இவ்ோ்றாை பின்ைணியிவைவய 
இக்ப்காநை இடம்பெற்றுள்்ளது.

இது ப்தாடர்பில் ோநைதவ்தாட்-
டம் பொலிஸாரும், ப்காழும்பு குற்்றத 
்தடுப்புப் பிரிவிைரும் வி்சாரநை-
்கந்ள ைடததும் நிநையில், ப்க்சல்ேத்த 
தினு்கவின் ொ்தா்ள உை்க குழுவிைர், 
இக்ப்காநையின் பின்ைணியில் இருக்-
்கைாம் எை பொலிஸார் ்சந்வ்தகிக்கின்-
்றைர். வமைதி்க வி்சாரநை்கள் ப்தாடர்-
கி்றது.

இ.் ்பவா.சம்பயின்... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

ோசிப்பு மீ்தாை குழுநிநை விோ-
்தததில் ்கைந்துப்காண்டு உநர-
யாற்றும்வொவ்த, அேர் இ்தநைக் 
குறிப்பிட்டுள்்ளார். அரசியல் ்தநையீ-
டு்கந்ள அதி்க்ளவில் ்கண்டுப்காள்்ளக்-
கூடிய இடமா்க இைஙந்க வொக்குே-
ரதது ்சநெநய அநடயா்ளப்ெடுத்த 
முடியும் எை ப்தரிவித்த இராஜாங்க 
அநமச்்சர், அர்சாங்கங்கள் மாறிய-

வுடன் ெ்தவி்களும் அதிவே்கமா்க 
மாறுே்தா்கவும் சுட்டிக்்காட்டிைார். 
ைடததுைர் டிப்வொ ்கண்்காணிப்ொ்ள-
ரா்கவும், டயர் மாற்றிய ப்தாழிைாளி 
டிப்வொ பொறியிய்ளா்ளரா்கவும் 
மாறு்தல் வொன்்ற ெ்தவி மாற்்றங்கள், 
அர்சாங்கம் மாறிய உடவைவய இடம்-
பெறும் எை இராஜாங்க அநமச்்சர் 
கூறிைார்.

நீரில மூழ்கி ஒரு்ர் ... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

மாொைாேதுர ெகுதிநயச் வ்சர்ந்்த 
20 ேயதுநடயேர் எை அநடயா-
்ளம் ்காைப்ெட்டுள்்ளார். ்காைாமல் 
வொைேர்்கந்ளக் வ்தடும் ெணிநய 
பொலிஸ் உயிர்்காக்கும் ெநட-
யிைர், ்கடற்ெநடயிைர் மற்றும் 

பிரவ்த்சோசி்கள் இநைந்து ைட-
ேடிக்ந்க வமற்ப்காண்டு ேருே-
்தா்க பொலிஸார் ப்தரிவித்தைர். 
வெரா்தநை பொலிஸார் வமைதி்க 
வி்சாரநை்கந்ள வமற்ப்காண்டு 
ேருகின்்றைர்.

சர்்ை� தூதுக்குழுவினர் ... (03 ்பக்்கதச�வாடர்)

ம்தகுருமார்்களும் இச் ்சந்திப்ெல் 
்கைந்து ப்காண்டு ்தமது ்கருதது்கந்ள 
உயா  ் ஸ்்தானி்கரிடம் ப்தரிவித்தைர்.   
்கடந்்த ்காைங்களில் ொகிஸ்்தான் 
ைாடும் அவ்ேப்வொது ஆட்சியில் 
இருந்்த ்தநைோ்்களும் இைஙந்கக்கு 
ெல்வேறு ்சந்்தர்ப்ெங்களில் உ்தவி ேைங-
கியந்தயும் ொகிஸ்்தான் இைஙந்க ைட்-
பு்றவு்கள் ப்தாடா்ந்தும் வெைப்ெடல் 
வேண்டும் என்றும் இேர்்கள் வ்கட்-

டுக்ப்காண்டைர். இக்ப்காநை ப்தாடர்-
பில் ொகிஸ்்தான் பிர்தமர் எடுக்்கவுள்்ள 
ைடேடிக்ந்கநயயும் இேர்்கள் ொராட்டி-
ைர். அததுடன் ப்காநைப்சயயப்ெட்ட 
குடும்ெததிற்கு ஆழ்ந்்த அனு்தாெத-
திநை ப்தரிவிப்ெ்தற்கு ்கவைமுல்நை 
கிராமததிற்கு உயர் ஸ்்தானி்கநர ேரு-
மாறும் அேர்்கள் அநைப்பும் விடுத்த-
வொது, அ்தநை உயர் ஸ்்தானி்கர் மைப்-
பூர்ேமா்க ஏற்றும் ப்காண்டார்.   

ொராளுமன்்றம் முன்ொ்க...   
பு்றக்்கணித்த ஐ.ம.்ச உறுப்பிைர்-

்கள் சிைர் வைற்று ்காநை   ொராளு-
மன்்ற ்கட்டிடததிற்கு முன்ொ்க 
ஆர்ப்ொட்டததில் ஈடுெட்ட்தா்க அறி-
யேருகி்றது. ்கடந்்த பேள்ளிக்கிைநம 
மற்றும் ்சனிக்கிைநம்களில் ொரா-
ளுமன்்றததில் ஆளும் ்தரப்பிற்கும் 
்சஜித ்தரப்பிற்கும் இநடயில் ்கடும் 
வமா்தல் ஏற்ெட்டது.  ்கடந்்த பேள்-
ளியன்று  ைநடபெற்்ற விோ்தததில் 
எதிரணி ்சார்பில்  இறுதி உநரயா்க 
பிற்ெ்கல்  மனுஷ ைாையக்்கார எம்.பி 
வெசிைார்.  அேருக்கு வமைதி்க வைரம் 
ேைங்காமல் உநரநய நிறுததிய்தா்க 
எதிரணி ்சநெயில் ஆட்வ்செம் ப்தரி-

விதது   ஆர்ப்ொட்டம் ப்சய்தவ்தாடு 
்சொைாய்கரின் ஆ்சைததிற்கு அருகில் 
ப்சன்று இது ெற்றி சிை எம்.பிக்்கள் 
வி்சாரித்தைர். இ்தன் வொது இரு்தரப்-
பிற்கும் இநடயில் முறு்கல் நிநை 
ஏற்ெட்டது.   

்சொைாய்கநர அச்சுறுததிய்தா்க 
ஆளும் ்தரப்பு குற்்றஞ்சாட்டியவ்தாடு 
மனுஷ ைாையக்்கார எம்.பியின் 
உநரக்கு வொதிய வைரம் ஒதுக்்காமல் 
இநடயில் நிறுததியது ப்தாடர்பில் 
விைே ப்சன்்ற்தா்க எதிரணி ப்தரி-
வித்தது. ்தங்கந்ள ்தாக்்க முற்ெட்-
ட்தா்கவும் எதிர்த்தரப்பில்  குற்்றஞ-
்சாட்டப்ெட்டது. ்சனிக்கிைநமயும் 

இது ப்தாடர்பில் மீண்டும் ்சர்ச்ந்ச 
ஏற்ெட்டவ்தாடு மனுஷ ைாையக்்கார 
உநரயாற்றுந்கயில் மீண்டும் குைப்ெ 
நிநை ஏற்ெட்டது. 

அேநர ஆளும் ்தரப்பிைர் சிைர் 
்தாக்்க முற்ெட்ட்தா்க ஐ.ம.்ச எம்.
பிக்்கள் சிைர் ்சொைாய்கரிம் முந்றயிட்-
டிருந்்தைர். ்தங்களுக்கு ொது்காப்பு 
இல்நை என்று ப்தரிவிதது அேர்்கள் 
பேளிைடப்பு ப்சய்தைர்.

இந்்தநிநையில் வைற்றும் ்சநெ ைட-
ேடிக்ந்க்கந்ள ெகிஷ்கரித்த ஐ.ம.்ச 
எம்.பிக்்கள் எதிர்ப்புத ப்தரிவிதது 
ஆர்ப்ொட்டம் ைடததியவ்தாடு  ஐ.ம.்ச 
உறுப்பிைர்்கள் ந்கபயாப்ெமிட்ட 
்கடி்தம் ஒன்ந்ற ்சொைாய்கரிடம்  
ந்கயளிக்்க தீர்மானிததுள்்ள்தா்கவும்  
அக்்கட்சியின் குருைா்கல் மாேட்ட 
ொராளுமன்்ற உறுப்பிைர் அவ்சா்க 
அவெசிங்க ப்தரிவித்தார்.

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 50,000... 
ேருடம் ஆரம்பிக்்கப்ெடும் எை ப்தரி-

வித்த பிர்தமர், இடம்பெயர்ந்்த குடும்-
ெங்களின் மீள்குடிவயற்்றததிற்்கா்க 
6000  வீடு்கந்ள நிர்மாணிக்கும் ைடே-
டிக்ந்க்கள் ்தற்வொது முன்பைடுக்்கப்-
ெட்டு ேருே்தா்கவும் ப்தரிவித்தார்.

ொராளுமன்்றததில் வைற்று ை்கர அபி-
விருததி, வீடநமப்பு, வ்தாட்ட உட்்கட்-
டநமப்பு அநமச்சு உள்ளிட்ட அநமச்-
சுக்்களுக்்காை ேரவு ப்சைவுததிட்ட 
குழுநிநை விோ்தததில் உநரயாற்றும் 
வொவ்த பிர்தமர் இவ்ோறு ப்தரிவித-
்தார்.  விோ்தததில் ப்தாடர்ந்தும் உநர-
யாற்றிய பிர்தமர்:

ை்கர அபிவிருததி வீடநமப்பு 
அநமச்சின் கீழ் 4 இராஜாங்க அநமச்-
சுக்்கள் ப்சயற்ெடுகின்்றை.

இதுேநர ை்கர அபிவிருததி அநமச்-
சின் கீழ் 21 திட்டங்கள் நிந்றவு ப்சய-
யப்ெட்டுள்்ளை. வமலும் 52 ை்கர 
அபிவிருததி திட்டங்கள் நிந்றவு ப்சய-
யப்ெடும் ்தருோயில் உள்்ளை. அவ்த 
வொன்று 2024ஆம் ஆண்டிற்குள் 
வமலும் 134 ை்கர அபிவிருததி திட்டங-
்கந்ள ைநடமுந்றப்ெடுததுே்தற்கு 
எதிர்ொர்ததுள்வ்ளாம். ை்கர அபிவிருததி 
மற்றும் ை்கரங்கந்ள எழில்ெடுததும் 

திட்டததின் கீழ் 117 ை்கரங்கள் ப்தரிவு-
ப்சயயப்ெட்டுள்்ளை.

மற்றும் அடுத்த ேருடததில் வமலும் 
100 திட்டங்கந்ள ைநடமுந்றப்ெடுத்த 
எதிர்ொர்ததுள்வ்ளாம்.

அததுடன் ோ்கை பைரி்சநை ்கட்டுப்-
ெடுததும் ேந்கயில் அ்தற்கு தீர்ோ்க 
12 ோ்கைம் நிறுததும் இடம் திட்டங-
்கந்ள ைநடமுந்றப்ெடுததுே்தற்கு 
எதிர்ொர்ததுள்வ்ளாம்.

சுபீட்்சததின் வைாக்கு ப்காள்ந்க 
திட்டததின்கீழ் அநைதது குடும்ெங-
்களுக்கும் அநைதது ே்சதி்கந்ளயும் 
ப்காண்ட வீடு்கந்ள பெற்றுக் ப்காடுப்-
ெவ்த அர்சாங்கததின் வைாக்்கம் .அ்தன் 
கீழ் ை்கர, கிராமிய மற்றும் வ்தாட்ட 
வீடநமப்பு திட்டங்கந்ளயும் இடம்-
பெயர்ந்்தேர்்கந்ள மீ்ள குடிவயற்று-
ே்தற்்காை வீட்டுத திட்டங்கந்ளயும் 
ைநடமுந்றப்ெடுததியுள்வ்ளாம்.

ை்கர்ப்பு்ற குந்றந்்த ேருமாைம் 
பெறும் குடும்ெங்களுக்்காை வீட்டுத 
திட்டததின் கீழ் 2024 ஆம் ஆண்டுக்-
குள் 50 ஆயிரம் வீடு்கந்ள நிர்மாணிப்ெ-
்தற்கு எதிர்ொர்ததுள்வ்ளாம்.

அ்தற்கிைங்க ்தற்வொது 14 ஆயிரதது 
83 வீட்டு ப்தாகுதி்கந்ள நிர்மாணித-

துள்்ள நிநையில் அேற்ந்ற மக்்களுக்கு 
ந்கயளிப்ெ்தற்கு ைடேடிக்ந்க எடுத-
துள்வ்ளாம்.

2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் ப்காழும்-
பில் உள்்ள குந்றந்்த ே்சதி்கந்ளக் 
ப்காண்ட வீடு்கந்ள மாடிவீட்டு திட்-
டமா்க முன்பைடுப்ெ்தற்கு அர்சாங்கம் 
தீர்மானிததுள்்ளது.

ைடுத்தர மக்்களுக்்காை வீட்டுத திட்-
டததின் கீழ் 1108 வீடு்கந்ள நிர்மா-
ணிதது இந்்த ேருடததில் மக்்களுக்கு 
ந்கயளிததுள்வ்ளாம். அவ்தவொன்று 
வமலும் 13 வீட்டு ததிட்டங்கள் மூைம் 
6128 வீடு்கந்ள நிர்மாணிப்ெ்தற்கு தீர்-
மானிக்்கப்ெட்டுள்்ளது.

ை்கர வீடநமப்பு அபிவிருததி 
அதி்கார ்சநெயின் மூைம் 3 வீட்டு த-
திட்டங்கள் ஆரம்பிக்்கப்ெட உள்்ள 
நிநையில் அ்தன் மூைம் 928 வீடு்கள் 
நிர்மாணிக்்கப்ெடவுள்்ளை. 

கிராமிய குந்றந்்த ேருமாைம் 
பெறும் மக்்களுக்்காை வீட்டுத திட்டத-
தின் கீழ் 'உங்களுக்கு வீடு ைாட்டுக்கு 
ைாந்ள, எனும் திட்டததின் கீழ் 14 ஆயி-
ரதது 22 கிராம வ்சே்கர் பிரிவு்களில் ஒரு 
கிராமததுக்கு ஒரு வீடு என்்ற ேந்கயில் 
வீடு்கள் நிர்மாணிக்்கப்ெட்டு ேரு-

கின்்றை. அந்்த திட்டததின் கீழ் 2024 
ஆம் ஆண்டுக்கும் 71 ஆயிரதது 110 
வீடு்கந்ள நிர்மாணிப்ெ்தற்கு தீர்மானித-
துள்வ்ளாம்.

இடம்பெயர்ந்வ்தாரின் மீள்குடிவயற்-
்றம் வீட்டு திட்டததின் கீழ் இதுேநர 
6 ஆயிரம் வீடு்கந்ள நிர்மாணிக்கும் 
ைடேடிக்ந்க்கள் முன்பைடுக்்கப்-
ெட்டுள்்ளை.

இந்திய அர்சாங்கததின் நிதி உ்தவி-
யுடன் வ்தாட்ட மக்்களுக்கு 4000 வீடு-
்கந்ளயும் அ்தற்்காை உட்்கட்டநமப்பு 
ே்சதி்கந்ளயும் பெற்றுக்ப்காடுப்ெ்தற்கு 
எம்மால் முடிந்துள்்ளது.

அவ்தவேந்ள அடுத்த ேருடததில் 
இந்திய நிதி உ்தவியுடன் வ்தாட்ட 
மக்்களுக்்கா்க 10 ஆயிரம் வீடு்கந்ள 
நிர்மாணிக்கும் ைடேடிக்ந்க்கள் ஆரம்-
பிக்்கப்ெடும் என்ெந்த மகிழ்ச்சியு-
டன் ப்தரிவிததுக் ப்காள்கின்வ்றன். 
அவ்தவேந்ள வமல் மா்காைததில் 
பேள்்ளப் பெருக்கு ்காரைமா்க ஏற்ெ-
டும் ொதிப்பு்களுக்குத தீர்வு ்காணும் 
ேந்கயில் விவ்சட வேநைததிட்டம் 
ஒன்று ைநடமுந்றப்ெடுத்தப்ெட்டு 
ேருே்தா்கவும் பிர்தமர் வமலும் ப்தரி-
வித்தார்.

ேடக்கு மக்்களுக்கு ்சஜித ப்சய்த... 
வீடு ்கட்ட 7.5 இைட்்சம் ேைஙகுே-

்தா்க ப்தரிவித்தாலும் 50ஆயிரம் ரூொ 
மு்தல் ஒரு இைட்்சம் ரூொ ேநரவய 
ேைங்கப்ெட்ட்தா்க ப்தரிவித்த அேர்,    
எதிர்க்்கட்சித ்தநைேரா்க  இருந்-
தும் கூட அந்்த மக்்களின் மிகுதிப் 
ெைதந்த பெற்றுக் ப்காடுக்்க  ொராளு-
மன்்றததில் எந்்த வ்காரிக்ந்கயும் முன்-
நேக்்க ேரா்தது குறிதது ்கேநையநட-
ே்தா்கவும் அேர் சுட்டிக்்காட்டிைார்.

ொராளுமன்்றததில் வைற்று திங்கட்கி-
ைநம இடம்பெற்்ற ை்கர அபிவிருததி 
மற்றும் வீடநமப்பு அநமச்சு,  சுற்று-
ைாததுந்ற அநமச்சு , ை்கர அபிவிருததி 
்கழிவுப்பொருட்்கந்ள அ்கற்று்தல் 
மற்றும் ்சமு்தாய துப்புரவேற்ொட்டு 
அலுேல்்கள் இராஜாங்க அநமச்சு, 
வ்தாட்ட வீடநமப்பு மற்றும் ்சமு்தாய 
உட்்கட்டநமப்பு இராஜாங்க அநமச்சு 

,்கநரவயார ொது்காப்பு மற்றும் 
்தாழ் நிை அபிவிருததி இராஜாங்க 
அநமச்சு,விமாை வ்சநே்கள் மற்றும் 
ஏற்றுமதி ேையங்கள் அபிவிருததி 
இராஜாங்க அநமச்சுக்்காை  நிதி ஒதுக்-
கீடு்கள் மீ்தாை விோ்தததில் திருத-
்தங்கந்ள முன்நேதது உநரயாற்றிய 
அேர் வமலும் குறிப்பிட்டாேது, 

மநைய்க மக்்களின் ோழ்ோ்தா-
ரம் என்ெது வ்தாட்டததில் ெணியாற்-
றுே்தா்க இருந்்தாலும் வீட்டு ே்சதி 
மற்றும் ்காணி ே்சதி அளிப்ெ்தா்க 
கூ்றப்ெட்டது. அேர்்களின் வ்தநே்கள் 
முழுநமயா்க பூர்ததியா்கவில்நை. 
அேர்்களுக்கு நிரந்்தர ்காணி மற்றும் 
வீடு்கந்ள ேைங்க வேண்டும். 2018 
இல் ேட மா்காைாததில்  வீடநமப்பு 
அதி்கார ்சநெயிைால் ேைங்கப்ெட்ட 
வீ டு்கள் ப்தாடர்பில் பிரச்சிநையுள்-

்ளது.அன்று   வீடநமப்பு  அநமச்-
்சரா்க இருந்்த ்சஜித பிவரம்தாஸ எந்-
்தவி்த திட்டமிடலும் இன்றி இந்்த 
வீடு்கந்ள ேைஙகிைார். வீடநமப்பு 
அதி்கார ்சநெ மாேட்ட மு்காநமயா-
்ளரின் ஊடா்க வீட்டுத திட்டம் முன்-
பைடுக்்கப்ெட்டது. 7 இைட்்சதது 50 
ஆயிரம் ேைஙகுே்தா்க இருந்்தாலும் 
குறிப்பிட்ட ப்தாந்கவய ேைங்கப்ெட்-
டை. சிைருக்கு 50 ஆயிரம் சிைருக்கு 
ஒரு இைட்்சம் ரூொய ்தான் ேைங்கப்-
ெட்டது. ்சரியாை திட்டமிடலின்றி 
அநே ேைஙகிய்தால் ேடக்கு மட்டு-
மன்றி ெை மக்்கள் புதிய வீட்டுததிட்-
டததிற்குள் உள்ோங்க முடியாமல் 
உள்்ளைர். ெைர் முந்றயிட்டுள்்ளைர். 
்தங்களுக்கு ்தந்்த 50ஆயிரம் ரூொநே 
மீ்ளத்தருே்தா்க ெைர் எம்மிடம் ப்தரி-
விததுள்்ளைர்.

2018-2019 ்காைப்ெகுதியில் 
இவ்ோறு ெைம்பெற்்ற மக்்கள் ்கட-
ைாளி்க்ளாகியுள்்ளைர். ைந்க்கந்ள 
இைந்துள்்ளைர். இருந்தும் அந்்த 
வீடு்கள் முற்றுப்பெ்றவில்நை. அே-
ருநடய ்காைததில் ஆரம்பிக்்கப்ெட்ட 
வீட்டுததிட்டங்களிைால் ெல்ஆயிரக்-
்கைக்்காை மக்்கள் வீதியில் உள்்ள-
ைர்.இருந்தும்  எதிர்க்்கட்சித ்தநைே-
ரா்க  இருந்தும் கூட அந்்த மக்்களின் 
மிகுதிப் ெைதந்த பெற்றுக் ப்காடுக்்க 
எந்்த வ்காரிக்ந்கயும் முன்நேக்்க-
வில்நை.அது குறிதது ்கேநைநய 
ப்தரிவிக்கிவ்றன்.

மாேட்ட ரீதியா்க ஆயவு ப்சயது 
ெைம்பெற்று இன்றுேநர வீடு முழு-
நமயநடயா்தேர்்கந்ள அநடயா்ளங 
்கண்டு  வ்தநேயாை ைடேடிக்ந்க 
எடுக்்க வேண்டும் என்்றார்.

்கடந்்த பேள்ளி ஏற்ெட்ட மின் ்தநடக்கு... 
மின்்சார ்சநெயின் சிவரஷட பொறி-

யிைா்ளர்்கள் ்சங்கம் ப்தரிவிததுள்்ளது.
இம்மின்்தநடயில் ்சதி ைா்ச 

வேநை்கள் இடம்பெற்றிருப்ெது உறு-
திப்ெடுத்தப்ெடுமாயின் ்சம்ெந்்தப்ெட்-
டேர்்களுக்கு எதிரா்க உரிய ்தண்டநை 
ேைங்கப்ெடுே்தன் மூைம் இவ்ோ-
்றாை ப்சயற்ொடு்கள் எதிர்்காைததில் 
இடம்பெறுேந்தத ்தவிர்ததுக்ப்காள்-
்ளவும் வ்தசிய ொது்காப்புக்கு ொதிப்பு 
ஏற்ெடுேந்தயும் ்தவிர்ததுக் ப்காள்்ள 
முடியும் என்று ்சங்கததின் ்தநைேர் 
்கைாநிதி எச்.எம். விவஜவ்கான் வைற்றுத 
ப்தரிவித்தார்.

இைஙந்க மின்்சார ்சநெயின் 
சிவரஷட பொறியியைா்ளர்்கள் ்சங்கம் 
ப்காழும்பு ்தாஜ் ்சமுதரா வஹாட்ட-
லில் ஏற்ொடு ப்சயதிருந்்த ப்சயதியா-
்ளர் மாைாட்டிவைவய வமற்்கண்டோறு 
ப்தரிவித்தார். ்சங்கததின் உெ ்தநைேர் 
டி.வ்க.பி. யூ. குைததிைக்்க, இநைச் 
ப்சயைா்ளர் ஏ.எல். இஸட் ஹுநஸன், 
நிந்றவேற்று குழு உறுப்பிைர் ரந்திக்்க 
ெததிரவ்க, உறுப்பிைர் பைாயல் பிரி-

யந்்த உள்ளிட்வடார், ்தநைேர் ்கைாநிதி 
எச்.எம். விவஜவ்கான் ்தநைநமயில் 
்கைந்து ப்காண்ட இச்ப்சயதியா்ளர் 
மாைாட்டில் வமலும் குறிப்பிட்ட்தா-
ேது, ைாம் இைஙந்க மின்்சார ்சநெ 
பொறியியைா்ளர் ்சங்கததின் அண்நமக்-
்காை ப்சயற்ொடு்களில் அதிருப்தியுற்று 
அதிலிருந்து பேளிவயறி இரு மா்தங்க-
ளுக்கு முன்ைர் இச்்சங்கதந்த ஸ்்தாபித-
திருக்கின்வ்றாம்.

இைஙந்க மின்்சார ்சநெயின் பொறி-
யியைா்ளர் ்சங்கமாைது ப்தாழில்்சார் நிபு-
ைததுேம் பெற்்றேர்்கந்ள உள்்ளடக்கி-
யது. இருந்்த வொதிலும் இச்்சங்கததின் 
்தற்வொந்தய நிர்ோ்க ்சநெயின் சிைரது 
ப்சயற்ொடு்கள் ்தனிப்ெட்ட ைைன்்கந்ள 
அடிப்ெநடயா்கக் ப்காண்ட்தா்க இருக்-
கின்்றது. ஒரு ப்தாழிற்்சங்கம் எவ்ோறு 
ப்சயற்ெட வேண்டும் என்ெந்தக் கூட 
அறியா்தேர்்கள் வொன்று அேர்்கள் 
அை'நமக் ்காைமா்கச் ப்சய்றடெடு-
கின்்றைர். இன்று ்சட்டெடி வேநை 
என்கி்றைர். ைாந்ள வேநைநிறுத்தம் 
என்கி்றைர். இவ்ோறு ப்தாழிற்்சங்க 

ைடேடிக்ந்க்கள் முன்பைடுக்்கப்ெடு-
ேதில்நை. அ்தற்கும் ஒழுங்கநமப்பு 
இருக்கின்்றது. இைஙந்க மின்்சார 
்சநெ பொறியியைா்ளர் ்சங்கமாைது 
ப்தாழில்ோண்நமயா்ளர்்கந்ள உள்-
்ளடக்கியது. அ்தைால் ைாம் பொறுப்பு-
டன் ப்சயற்ெட வேண்டும்.

 இைஙந்க மின்்சார ்சநெ ்கடந்்த 
சிை ேருடங்க்ளா்க 50, 60 பில்லியன் 
ரூொ ைஷடதந்த ்சந்திக்கும் நிறுேை-
மா்க உள்்ளது. அவ்தவைரம் உைகின் 
ஏநைய ைாடு்கந்ளப் வொன்று இைங-
ந்கயும்  ப்காவிட் 19 ப்தாற்று அச்சுறுத-
்தலுக்கு மு்கம் ப்காடுததுள்்ளது. இந்்த 
நிநையில் படாக்டர்்கள் ப்தாழிற்்சங்க 
ைடேடிக்ந்க்களில் ஈடுெடுேந்தத 
்தவிர்ததுள்்ளைர். அவ்தவொன்று 
ைாமும் பொறுப்புடன் ப்சயற்ெடுேது 
அேசியம். ப்காவிட் 19 ப்தாற்றின் 
்தாக்்கதந்தக் ்கட்டுப்ெடுததுே்தற்்கா்க 
இ்றக்குமதி ப்சயயப்ெட்டுள்்ள சிை 
்தடுப்பூசி்கந்ள மந்ற ப்சல்சியஸில் 
நேததிருக்்க வேண்டும். அதவ்தாடு 
ஏநைய ்தடுப்பூசி்கந்ளயும் ொது்காப்-

ொ்க நேததிருப்ெது அேசியம். அ்தற்கு 
மின்்சாரம் அததியாேசியமாைது. 
வமலும் நேததிய்சாநை்களின் ப்சயற்-
ொடு்கந்ள சீரா்க முன்பைடுக்்கவும் 
ஏநைய ப்தாழிற்்சாநை்கள் அடங்க-
ைா்க உற்ெததி ைடேடிக்ந்க்கள் உள்-
ளிட்ட அநைததுக்கும் மின்்சாரம் இன்-
றியநமயா்த்தது. இவ்ோ்றாை சூைலில் 
மின்்தநடநய ஏற்ெடுததுேதும் அ்தற்-
்கா்க ப்தாழிற்்சங்க ைடேடிக்ந்க்கந்ள 
முன்பைடுப்ெதும் முன்பைடுப்ெ்தா்க 
அச்சுறுததுேதும் எவ்வி்தததிலும் 
பொறுத்தமற்்ற்தல்ை. எந்்தபோரு விட-
யததிற்கும் வெச்சுோர்தந்த மூைவம 
தீர்வு ்காை வேண்டும்.

'யு்க்தைவி' நிறுேைததிடம் ைாம் 
மின்்சாரம் ப்காள்ேைவு ப்சயெேர்்க-
்ளாேர். அது ஒரு ்தனியார நிறுேைமா-
கும். அ்தன் ெஙகு்கந்ள அந்நிறுேைம் 
வேப்றாரு நிறுேைததிற்கு ேைஙகியுள்-
்ளது. இவ்விடயம் ப்தாடர்பில் நீதிமன்-
்றததில் ேைக்குள்்ளது. அ்தைால் இது 
ப்தாடர்பில் இப்வொந்தக்கு எம்மால் 
எதுவும் கூ்ற முடியாது என்றும் கூறிைர்.

10.000 வீடு்கள் அநமக்கும் திட்டம்... 
ப்தரிவித்தார். மூன்று ்கட்டங்க்ளா்க 

அந்்த வீட்டுத திட்டதந்த ைநடமு-
ந்றப்ெடுத்த தீர்மானிக்்கப்ெட்டுள்்ள-
துடன் மு்தற்்கட்டமா்க 3,325 வீடு்கள் 
நிர்மாணிக்்கப்ெட உள்்ள்தா்கவும்  அ்தற்-
்காை நீர் மற்றும் மின்்சாரம் உள்ளிட்ட 
அடிப்ெநட ைடேடிக்ந்க்களுக்்கா்க அர-
்சாங்கம் 695 மில்லியன் ரூொ  நிதிநய 
ஒதுக்கியுள்்ள்தா்கவும் அேர் ்சநெயில் 
ப்தரிவித்தார்.

இந்்த ேருடததில் ைாைாயிரம் 
வீடு்கந்ள நிர்மாணிததுள்்ள்தா்க ப்தரி-
வித்த அேர்,  ஐந்து ேருட ்காைததில் 
ப்சயய வேண்டியந்த இரண்டு ேருடத-
தில் முடிக்்க முடிந்துள்்ள்தா்கவும் அேர் 
ப்தரிவித்தார்.

அவ்தவேந்ள மநைய்கப் பெருந்-
வ்தாட்ட ெகுதி்களில் ்காைப்ெடும் ்தரிசு 
நிைங்கந்ள அஙகுள்்ள இந்ளஞர்்க-
ளுக்கு ெகிர்ந்்தளிப்ெ்தற்கு தீர்மானிக்்கப்-
ெட்டுள்்ள்தா்கவும் அது ப்தாடர்பிைாை 
வெச்சுோர்தந்த்கள் ்தற்வொது முன்பை-
டுக்்கப்ெட்டு ேருே்தா்கவும் இராஜாங்க 

அநமச்்சர் ்சநெயில் ப்தரிவித்தார். 
ொராளுமன்்றததில் வைற்று ை்கர அபிவி-
ருததி மற்றும் வீடநமப்பு அநமச்சு, 
வ்தாட்ட வீடநமப்பு மற்றும் ்சமு்தாய 
உட்்கட்டநமப்பு ராஜாங்க அநமச்சு 
உள்ளிட்ட அநமச்சுக்்கள் மீ்தாை ேரவு 
ப்சைவு திட்ட குழுநிநை விோ்தததில் 
உநரயாற்றும் வொவ்த அேர் இவ்ோறு 
ப்தரிவித்தார். விோ்தததில் ப்தாடர்ந்-
தும் உநரயாற்றிய இராஜாங்க அநமச்-
்சர்: மநைய்க மக்்கள் ்கம்பெனி்களின் 
அடக்கு முந்றயின் கீவைவய ோழ்கின்-
்றார்்கள். ்கல்வி மூைவம அந்்த அடக்கு-
முந்றக்கு ெதில் ப்காடுக்்க முடியும். 
அ்தநைக் ்கருததிற் ப்காண்டு ைாம் 
2005 மில்லியன் ரூொ ப்சைவில் சுமார் 
ேகுப்புக்்கந்ள ஆரம்பிததுள்வ்ளாம். 
அ்தன் மூைம் பெரும்ளவு மாைேர்்கள் 
ைன்நம பெற்று ேருகின்்றைர்.

்கடந்்த இரண்டு ேருட ்காைங்க்ளா்க 
மநைய்கப் ெகுதியில் ப்காவராைா 
நேரஸ் ெரேல் மி்க வமா்சமா்க  
ொதிப்நெ ஏற்ெடுததியிருந்்த 

நிநையில் அ்தற்்காை ஆஸ்ெததிரி ே்ச-
தி்கள் சிகிச்ந்ச நிநையங்கந்ள ஏற்ெ-
டுததுே்தற்்கா்க ைாம் 122.8 மில்லியன் 
நிதிநய ப்சைவிட்டுள்வ்ளாம். 22,000 
நிோரைப் பொதி்கந்ள மக்்களுக்கு 
ேைஙகி யுள்வ்ளாம். 

மநைய்கதந்த பிரதிநிதிததுேப்ெ-
டுததும் ொராளுமன்்ற உறுப்பிைர்்கள் 
்சநெயில் இருப்ொர்்கள். ஆைால் அேர்-
்களின் ஆவைா்சநைநயயும் பெற்றுக்-
ப்காள்்ள ைான் விரும்பிவைன். 

எனினும் அேர்்கள் துரதிஷடே்சமா்க  
இந்்த ்சநெயில் இல்நை.

எமது அநமச்சுக்கு இம்முந்ற 977 
மில்லியன் நிதி ஒதுக்்கப்ெட்டுள்்ளது. 
வ்தாட்ட மக்்களுக்கு ேைங்கப்ெட்-
டுள்்ள 7 வெர்ச் ்காணிநய 10 வெர்ச் 
்காணியா்க அதி்கரிப்ெ்தற்கு ைாம் ைடே-
டிக்ந்க எடுததுள்வ்ளாம்.

்கடந்்த 2015 ஆம் ஆண்டு மு்தல் 
2019ஆம் ஆண்டு ேநர ்கடந்்த அர-
்சாங்கததின் ்காைததில் வீடு்கந்ள 
நிர்மாணிக்கும் ைடேடிக்ந்க்களில் 

அநரகுந்றயா்க விடப்ெட்ட திட்டங-
்கந்ள ைாம் ்தற்வொது நிேர்ததி ப்சயது 
ேருகின்வ்றாம். அ்தற்கிைங்க நிந்றவு 
ப்சயயப்ெடா்த வீதி்கள், ொட்சாநை்கள் 
வொன்்றேற்ந்ற அபிவிருததி ப்சயேது-
டன்  அைர்த்தததிைால் ொதிக்்கப்ெட்ட 
மக்்களுக்கு வீடு்கந்ள அநமப்ெ்தற்்கா்க 
200 மில்லியன் ரூொநே ப்சைவிட்-
டுள்வ்ளாம். ைாம் வ்தாட்ட வீடநமப்பு 
அநமச்ந்ச பொறுப்வெற்்ற வொது 
இந்திய வீடநமப்புத திட்டததின் 
கீழ் 699 வீடு்கள் மட்டுவம மக்்களுக்கு 
ந்கயளிக்்கப்ெட்டிருந்்தை ஏநைய 
வீடு்கள் முழுநமயா்க நிந்றவு ப்சய-
யப்ெடா்த நிநையிவைவய ்காைப்ெட்-
டை. 3300 வீடு்களில் 1936 வீடு்களுக்கு 
ைாம் நீர், மின்்சார ே்சதி்கந்ள பெற்றுக் 
ப்காடுததுள்வ்ளாம். இந்்த ேருடததில் 
ைாம் 4000 வீடு்கந்ள நிர்மாணிததுள்-
்ளதுடன் ஐந்து ேருடங்களில் ப்சயய 
வேண்டியந்த ைாம் இரண்டு ேருடங்க-
ளில்  நிந்றவுப்சயது ள்வ்ளாம் என்றும் 
அேர் வமலும் ப்தரிவித்தார்.

11 குற்்றச்்சாட்டுக்்களிலிருந்து ...
11 வெரின் மீது முன்நேக்்கப்ெட்டி-

ருந்்த 22 குற்்றச்்சாட்டுக்்களின் அடிப்-
ெநடயில் ்சட்ட மா அதிெரிைால் 
்தாக்்கல் ப்சயயப்ெட்டிருந்்த ேைக்கில், 
11 குற்்றச்்சாட்டு்களிலிருந்து அேர்-
்கந்ள விடுவிப்ெ்தா்க உயர் நீதிமன்்ற 
நீதியர்சர்்கள் குைாம் அறிவிததுள்்ளது. 
இந்்த ேைக்கு வி்சாரநைக்கு எடுத-

துக்ப்காள்்ளப்ெட்ட ்சந்்தர்ப்ெததில் 
பிரதிோதி்கள் ்சார்பில் ஆஜராகியி-
ருந்்த ஜைாதிெதி ்சட்டத்தரணி ்காமினி 
மாரெை உள்ளிட்ட ்சட்டத்தரணி்கள் 
குழுவிைரால் முன்நேக்்கப்ெட்ட 
அடிப்ெநட எதிர்ப்பு ப்தாடர்பில் உயர் 
நீதிமன்்ற நீதியர்சர்்கள் குைாம் இந்்த தீர்-
மாைதந்த அறிவிததுள்்ளைர்.

மியன்மார் ்தநைவி ஆங ்சான் சூகிக்கு...
ஆண்டு்கள் சிந்ற ்தண்டநைநய  

விதிதது தீர்ப்ெளிததுள்்ளது.
இராணுேததுக்கு எதிரா்க அதி-

ருப்திநய தூண்டிய்தற்்கா்கவும் 

ப்காவராைா விதி்கந்ள மீறிய்தற்்கா்க-
வும் ஆங ்சான் சூகிக்கு மியான்மர் நீதி-
மன்்றம் ைான்கு ஆண்டு்கள் சிந்றத-
்தண்டநை விதிக்்கப்ெட்டுள்்ளது.

்தங்கததின் விநை்கள்... 
ப்தரிவிக்்கப்ெடுகின்்றது. இ்தற்்க-

நமய, ோர இறுதியில் ஒரு அவுன்ஸ் 
்தங்கததின் விநை 1,783 அபமரிக்்க 
படாைரா்க உயர்ந்துள்்ளதுடன்,அ-
டுத்த மூன்று மு்தல் ைான்கு ோரங்க-
ளில் ்தங்கததின் விநை குந்றேநடய 

ோயப்பில்நை என்றும் ்சந்ந்த ஆய-
ோ்ளர்்கள் ப்தரிவிததுள்்ளைர். உை்க 
அ்ளவில் ்தங்கததின் விநை ஒரு மா்த 
இநடபேளியில் குந்றேநடந்து 
ப்சன்்ற நிநையில் மீண்டும் அதி்கரித-
துள்்ளநமயும் குறிப்பிடத்தக்்கது.

மாநைதீவு ்கன்தீவுக்கு ...
்சனிக்கிைநமயும் ்காநை 10.40 

மணிக்கு ்கட்டுைாயக்்க விமாை 
நிநையததில் இருந்து ்கன் தீவு 
வைாக்கி ெயணிக்கும் எை குறிப்பி-
டப்ெடுகின்்றது.

அன்ந்றய திைவம மாநை 13.04 
மணிய்ளவில் ்கன் தீவில் இருந்து 
ப்காழும்பு வைாக்கி மீண்டும் 
விமாைம் ெயணிக்கும் எை ப்தரிவிக்-
்கப்ெட்டுள்்ளது.

ைாட்நட ேந்்தநடந்்த ... 
வொராட்டக்்காரர்்கள் அடஙகிய 

கும்ெல், ப்தாழிற்்சாநையின் பொறி-
யியைா்ளரா்க இருந்்த பிரியந்்த குமார, 
ப்தயே நிந்்தநை குற்்றச்்சாட்டில் 
பேள்ளிக்கிைநம சிததிரேந்த ப்சயது 
ப்காநை ப்சயயப்ெட்டதுடன், பின்ைர் 
அேரது உடநை ்தாக்கு்தல் கும்ெல் எரி-
யூட்டிைர். இந் நிநையில் குறித்த ்சம்ெ-
ேததுடன் ப்தாடர்புநடய ்சந்வ்கததில் 
900 ைெர்்கள் மீது ொகிஸ்்தான் ்தண்ட-
நைச் ்சட்டததின்  கீழ் மு்தல் குற்்றச்-
்சாட்டு  ெதிவு ப்சயயப்ெட்டுள்்ளது. பிரி-
யந்்த குமாரவின் பிவர்த ெரிவ்சா்தநை 
சியால்வ்காட்டின் அராமா இகுொல் 
வொ்தைா நேததிய்சாநையில் வமற்-
ப்காள்்ளப்ெட்டது, பின்ைர் அேரது 
உடல் 1122 ஆம்பியூைன்ஸ் மூைம் 
ெைத்த ொது்காப்புடன் ைாகூர் நேத-
திய்சாநைக்கு ப்காண்டு ப்சல்ைப்ெட்-
டது. இந் நிநையில் இன்ந்றய திைம் 
உடல் ஆம்பியூைன்ஸ் மூைமா்க ைாகூர் 
விமாை நிநையததிற்கு ப்காண்டு ேரப்-

ெட்டது. அஙகு ெஞ்சாப் சிறுொன்நம 
விே்கார அநமச்்சர் இஜாஸ் ஆைம் 
அ்கஸ்டின் ஸ்ரீைங்கன் ஏயர்நைன்ஸ் 
விமாைததில் அர்ச மரியாந்தயுடன் 
பிரியந்்த குமாரவின் உடநை ஏற்றி-
ைார்.  ்சமய ைல்லிைக்்கம் ப்தாடர்ொை 
ொகிஸ்்தான் பிர்தமரின் விவ்சட பிர-
திநிதி ஹாபிஸ் பமாஹமட் ்தாஹிர் 
அஷரபி, இைஙந்கயின் தூதுேர் யாசின் 
வஜாயா மற்றும் ெஞ்சாப் உள்துந்ற 
மற்றும் இைஙந்க உயர்ஸ்்தானி்கராை-
யததின் பிரதிநிதி்கள் உட்ெட முக்கிய  
அதி்காரி்களும்  இந்நி்கழ்வில் ்கைந்து-
ப்காண்டைர். 49 ேய்தாை பிரியந்்த 
குமாரவின் ப்காநை குற்்றச்்சாட்டு்களு-
டன் ப்தாடர்புநடய பமாத்தம் 131 ைெர்-
்கந்ள இதுேநர ந்கதுப்சயதுள்்ள்தா்க 
ெஞ்சாப் பொலிஸார் வைற்று  ப்தரிவித-
துள்்ளைர். இந்்த 131 வெரில் 26 ைெர்்கள் 
ப்காநையுடன் ப்தாடர்புநடய முக்கிய 
குற்்றோளி்க்ளா்க இைங்காைப்ெட்டுள்-
்ள்தா்க ப்தரிவிக்்கப்ெடுகி்றது.

ப்காடூர ப்காநையாளி்களுக்கு...
இடமளிக்்கப்ெடமாட்டாது என்றும் 

அேர் குறிப்பிட்டார். இச்ப்சயலுடன் 
ப்தாடர்புநடய அநைதது வீடிவயாக் 
்காட்சி்கள் மற்றும் ்த்கேல்்கள், 
்தற்வொது ொக்கிஸ்்தான் ொது்காப்புப் 
பிரிவிைரால் பெற்றுக் ப்காள்்ளப்ெட்-
டுள்்ளை. இதுேநர 113 ்சந்வ்த்கைெர்-
்கள் ந்கது ப்சயயப்ெட்டுள்்ளைர் என்-
ெதுடன், ஏநையேர்்கந்ளத வ்தடும் 
ைடேடிக்ந்க முன்பைடுக்்கப்ெட்-
டுள்்ளது என்றும் ொகிஸ்்தான் பிர்த-
மர் குறிப்பிட்டார். நீண்ட்காைமா்கப் 
ொகிஸ்்தானில் ப்தாழில்புரிந்்த இைங-
ந்கயராை பிரியந்்த குமார, ஒரு மு்கா-

நமயா்ளரா்க உயர் ப்தாழில் தி்றநம-
நயக் ்காட்டியேர் என்றும் ஜைாதிெதி 
அேர்்களிடம் ொக்கிஸ்்தான் பிர்தமர் 
ப்தரிவித்தார். குற்்றோளி்களுக்கு ்கட-
வுளின் மன்னிப்பு இல்நை என்றும் 
்சட்டததிலும் அேர்்களுக்கு மன்னிப்பு 
கிநடக்்காப்தன்றும் ப்தரிவித்த பிர்த-
மர், நியாயதந்தப் பெற்றுக்ப்காடுப்ெ-
துடன், குற்்றோளி்களுக்கு அதி்கெட்்ச 
்தண்டநை ேைங்கப்ெடும் என்றும், 
இைஙந்க அர்சாங்கமும் மக்்களும் 
நேததுள்்ள ைம்பிக்ந்கநய உறுதி 
ப்சயே்தா்கவும் பிர்தமர் இம்ரான் ்கான் 
ப்தரிவிததுள்்ளார்.

ம்த அேமதிப்பு ப்சய்தார் என்ெது... 
திங்கட்கிைநம ைநடபெற்்ற ஊட்க-

வியைா்ளர் ்சந்திப்பில் இ்தநைத ப்தரி-
வித்த அேர் வமலும் குறிப்பிடுந்கயில், 
ொகிஸ்்தானில் இடம்பெற்்ற மிவைச்-
்சத்தைமாை ்சம்ெேதந்த ேன்நமயா-

்கக் ்கண்டிருக்கிவ்றாம். மனி்தைால் 
இவ்ோறு ப்சயய முடியுமா என்று 
சிந்திக்்கக் கூடிய்ளவுக்கு இந்்த ்தாக்கு-
்தல் இடம்பெற்றுள்்ளது என்றும் அேர் 
ப்தரிவித்தார்.

ொராளுமன்்ற அநமதியின்நம;... 
இடம்பெற்்ற ்சம்ெேங்கள் குறிதது 

ஆராய சிவரஷட உறுப்பிைர்்கள் 
ப்காண்ட குழுநே நியமிக்்க ைட-
ேடிக்ந்க எடுததுள்்ள்தா்க ்சொைாய-
்கர் வமலும் ப்தரிவித்தார்.  அ்தற்கு 

அநைேரும் ஒததுநைதது ொராளு-
மன்்ற சி்றப்புரிநம்கந்ள வெை ைட-
ேடிக்ந்க எடுக்்க வேண்டும் எைவும்  
்சொைாய்கர் மஹிந்்த யாப்ொ அவெ -
ேர்்தை வ்கட்டுக்ப்காண்டார்.

நீராடச் ப்சன்்ற மூேர்... 
்சடைங்கந்ள வ்தடும் ைடேடிக்ந்க 

அப்ெகுதி ்கடற்ப்றாழிைா்ளர்்கள், 
பொலிஸார் ஆகிவயாரிைால் முன் -
பைடுக்்கப்ெட்டிருந்்தை.

இந்நிநையில் அேர்்க்ளது ்சடைங-
்களும் ்தற்வொது ்கண்படடுக்்கப்ெட்-
டுள்்ள்தா்க எமது பிராந்திய ப்சயதியா -
்ளர் ப்தரிவிததுள்்ளார்.
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trpf;Fk; nry;y `e;jp [hdf;f b rpy;th (Nj.m.m.,. 

671580150V) Mfpa vd;dhy; ,yq;if> khtj;jfk> 

gioa nghyp]; tPjp> 'yf;\;kp tpyh" ,y; trpf;Fk; 

jpUkjp njyq;fhNf Jh;fh tpf;ukrpq;` (Nj.m.m.,. 

748211292V) Mfpa vdJ ml;Nlhh;zpahf epakpf;fg;gl;l 

Nffhiy gfpuq;f nehj;jhhpR jpU. mUzrhe;j 

Fzjpyf;f Kd;dpiyapy; 2018 khh;r; 24k; jpfjp vOjp 

cWjp nra;j ,y. 07 vdJ ml;Nlhh;zp mjpfhuj;ij 

,d;W (2021.12.07) Kjy; ,uj;Jr; nra;tjhfTk;> ,jd; 

gpwF mtuhy; vdJ ngahpy; vd; rhh;ghf nraw;gLjy; 

kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy; Nkw;nfhs;tjw;F mtUf;F 

mDkjpapy;iy vdTk;> mt;thwhd nraw;ghLfSf;F 

ehd; nghWg;Gf;$w khl;Nld; vdTk; nghJkf;fSf;F 

,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

nry;y `e;jp [hdf;f b rpy;th

07.12.2021

ml;NlhHzp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
fz;b> N`hl;ly; buty; ne];l;> 177/4/1/1Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; (710960402V 
vDk; Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;ijf; nfhz;l) njy;f`tj;Nj nfju rkpe;j 

Fkhu Mfpa ehd; fl;Lf];Njhl;l> nfhz;lnjdpa 240/BMk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 

(712702885V vDk; Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;ijf; nfhz;l) njd;dNfhd; 

Kjpad;NryhNf ,e;jpf J\hu njd;dNfhd; fz;b vd;gtUf;F vd;dhy; toq;fg;gl;l 

fz;b gpurpj;j nehj;jhhpR rP.gP. clnfju mtHfshy; gjpT nra;ag;gl;l 258Mk; ,yf;f 

kw;Wk; 2020 xf;NlhgH 26Mk; jpfjp tpNrl ml;NlhHzp mjpfhug; gj;jpuk; kPsg;ngwg;gl;L 

kw;Wk; ,uj;Jr; nra;agl;Ls;sJ vd;gJld; $wg;gl;l ml;NlhHzp mjpfhuk; rl;luPjpahf 

,dpNkYk; nry;Ygbaw;wJ vd;gJld; ,e;j ml;NlhHzp mjpfhug; gj;jpuj;jpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fYf;Fk; ehd; nghWg;ghspay;y vd;gij 

,yq;if nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;Nwd;.

njy;f`tj;Nj nfju rkpe;j Fkhu
2021 brk;gH 07Mk; jpfjp

murhq;f mwptpj;jy;
Gjpa cs;@uhl;rp epWtdj;ij ];jhgpj;jy; kw;Wk; 

jw;NghJs;s cs;@uhl;rp epWtdj;ij juNtw;wk; nra;jy;
fz;b / khj;jis khtl;lk;

mikr;ruitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Gjpa cs;@uhl;rp epWtdj;ij ];jhgpj;jy; 

kw;Wk; jw;NghJs;s cs;@uhl;rp epWtdj;ij juNtw;wk; nra;jy; njhlh;ghd 

Njrpa nfhs;ifapd; gpufhuk; kj;jpa khfhzj;jpd; fz;b/khj;jis khtl;lq;fspd; 

cs;s cs;@uhl;rp epWtdj;ij juNtw;wk; nra;jy; njhlh;ghf gpd;tUk; FO 

epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

01.  fz;b khtl;lk;

gd;tpy gpuNjr rig kLy;nfNy efuj;jpy; epWtg;gl;Ls;s ~~gd;tpy gpuNjr 

efuk;|| nghUl;L efu rignahd;iw ];jhgpg;gjw;fhf epakpf;fg;gl;Ls;s ghprPyid 

rig gpd;tUkhwhFk;.

01
jpU. Nf. [P. cghyp uztf;f> nrayhsh;> gpujhd 

kw;Wk; fy;tp mikr;R> kj;jpa khfhzk;

FOj; jiyth;

02
jpUkjp B.gP.vd;.v];. Gyj;Nf> cjtp cs;@uhl;rp 

Mizahsh; (fz;b khtl;lk;)

FO 

mq;fj;jth;

03
jpU. lg;.vk;.I. nkdpf;jpnty> cjtpg; gpujhd nrayhsh; 

(eph;thfk;)

FO 

mq;fj;jth;

04
jpU. vr;.vk;. Rdpy; N`uj;> cjtp cs;@uhl;rp 

Mizahsh; (jpizf;fsk; hPjpahf) kj;jpa khfhzk;

FO 

mq;fj;jth;

05
jpU. it.[P. Qhdjpyf;f> rpNu\;l msit mj;jpal;rfh; 

(fz;b khtl;lk;)

FO 

mq;fj;jth;

06
jpU. vr;.Nf.lg;.Nf.Nf. `pbgz;lhu> khtl;l rpNu\;l 

Gs;sptpgutpayhsh; (fz;b khtl;lk;)

FO 

mq;fj;jth;

02. khj;jis khtl;lk;

i.   yf;fy gy;Nyfk gpuNjr rig mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fhpa RYFNz kw;Wk; 

`pk;gpypahnfhl fpuhk Nritahsh; gphpit tpy;fKt gpuNjr rig mjpfhug; 

gpuNjrj;jpy; cs;slf;Ftjw;fhf ghprPyid nra;tjw;F epakpf;fg;gl;Ls;s 

ghprPyid rig gpd;tUkhwhFk;.

01 jpU. Nf. [P. cghyp uztf;f> nrayhsh;> gpujhd kw;Wk; 

fy;tp mikr;R> kj;jpa khfhzk;

FOj; 

jiyth;

02 jpU. B.vk;.Nf.gP. tPurpq;f> cjtp cs;@uhl;rp Mizahsh; 

(khj;jis khtl;lk;)

FOj; 

mq;fj;jth;

03 jpU. lg;.vk;.I. nkdpf;jpnty> cjtpg; gpujhd nrayhsh; 

(eph;thfk;)

FOj; 

mq;fj;jth;

04 jpU. vr;.vk;. Rdpy; N`uj;> cjtp cs;@uhl;rp 

Mizahsh; (jpizf;fsk; hPjpahf) kj;jpa khfhzk;

FOj; 

mq;fj;jth;

05 jpU. vr;.gP.vk;. fy;Njuh> rpNu\;l msit mj;jpal;rfh; 

(khj;jis khtl;lk;)

FOj; 

mq;fj;jth;

06 jpUkjp gP.vy;.v];.v];.Nf.gP. Nyfk;Nf> khtl;l rpNu\;l 

Gs;sptpgutpayhsh; (khj;jiw khtl;lk;)

FOj; 

mq;fj;jth;

fz;b khtl;lk; kw;Wk; khj;jis khtl;lj;jpy; cs;@uhl;rp epWtdj;ij epWTjy; 

kw;Wk; jw;NghJs;s cs;@uhl;rp epWtdj;ij juNtw;wk; nra;jy; njhlh;gpy; 

gpNuuizfisr; rkh;g;gpg;gjw;F Mh;tk; fhl;Lk; rfy nghJkf;fs; gpujpepjpfs;> 

rptpy; mikg;Gfs; kw;Wk; gpui[fsplkpUe;J fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. cq;fspd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfis vOj;J%yk; 2022-

01-06Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;GkhW jaTld; 

mwptpj;Jf;nfhs;sg;gLfpd;wJ vd;gJld; fbjj;ij mDg;Gk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~cs;@uhl;rp epWtdj;ij ];jhgpj;jy; kw;Wk; 

jw;NghJs;s cs;@uhl;rp epWtdj;ij juNtw;wk; nra;tjw;fhd gpNuuizfs;|| 

vdf; Fwpg;gpl;L 081-2223418 vDk; njhiyefy; ,yf;fj;jpw;F my;yJ csecp1@
gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfisr; 

rkh;g;gpf;fyhk; vd NkYk; jaTld; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fhkpdp uh[uj;d>

gpujhd nrayhsh;>

j.ng. ,y. 102> gpujhd nrayfk;>

kj;jpa khfhz rig fl;blj;njhFjp>

gs;Nsfiy> Fz;lrhiy.

fhkpdp uh[uj;d>

gpujhd nrayhsh;> kj;jpa khfhzk;.

2021-11-30

epjp mikr;R

mgptpUj;jp nyhj;ju; rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
(tbtikg;G> Nkk;ghL> jahupg;G kw;Wk; epWTjy; cl;gl) 

05 tpsk;gug;gyiffis thliff;F ngwy;

(msTfs; 40   x 20   my;yJ 60   x 20  )

tpiykD ,y.: DLB/PRO/ 2021/36
tpsk;gug;gyiffspd; ,jid xj;j ntspg;Gw tpsk;gu nraw;ghLfspy; Fiwe;jJ 3 

Mz;Lfs; mDgtk; ngw;w aho;g;ghzk; ‘A9 tPjp’> Gj;jsk; tPjp> fz;b tPjp> fhyp tPjp 

kw;Wk; nfhOk;G efu vy;iyf;Fs; mike;Js;s (tbtikg;G> Nkk;ghL> jahupg;G kw;Wk; 

epWTjy; cl;gl) 05 tpsk;gug;gyiffis thliff;F ngWtjw;fhf Mu;tk; nfhz;l 

jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J mgptpUj;jp nyhj;ju; rigapd; rhu;gpy; fdp\;l 

ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

03. Xu; Mz;L fhy xg;ge;j Nehf;FilaJ.

04.  kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 2>000.00 &ghit nrYj;jp K.g. 09.00 njhlf;fk; 

gp.g. 03.00 tiu (Ntiy ehl;fspy;) 2021.12.07 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.21 

Mk; jpfjp tiu nfhOk;G 02> a+dpad; gpNs];> nlhf;lu; nfhy;tpd; Mu;. b rpy;th 

khtj;ij> ,y. 356> mgptpUj;jp nyhj;ju; rigapd; ngWiff; gpuptpy; toq;Feu; %yk; 

Nfhupf;if fbjj;ij rku;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk; vd;gNjhL guPl;rpg;gjw;F 

KbAk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykD Mtzj;jpy; cs;sthW tpiykD gpiz xd;iw nfhz;ljhf tpiykD 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykD Mtzq;fspy; Nfhug;gl;lthW midj;J tpguq;fs;/ jfty;fis 

tpiykDjhuu;fs; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

07.  tpiykD epge;jidfspd;gb> 2021.12.22 Mk; jpfjp gp.g. 02.30 f;F jhkjpf;fhJ 

jiytu;> fdp\;l ngWiff; FO> mgptpUj;jp nyhj;ju; rig> 356> nlhf;lu; nfhy;tpd; 

Mu;. b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 02 vd;w Kftupia miltjw;F fbj ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy;> “m.nyh.r. ,w;fhf (tbtikg;G> Nkk;ghL> jahupg;G 

kw;Wk; epWTjy; cl;gl) 05 tpsk;gug;gyiffis thliff;F ngWtjw;fhd 

tpiykD” vd;W Fwpg;gpl;L ,U gpujpfspy; tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL Fwpj;j jpfjpf;F gpd;duhd ve;j xU tpiykDTk; Vw;fg;glkhl;lhJ.

08.  midj;J $WtpiyfisAk; my;yJ ve;j xU gFjpiaAk; mjw;fhd ve;j xU 

fhuzKk; $whJ Vw;gJ my;yJ epuhfupg;gJ kw;Wk; my;yJ Njitahd Nkyjpf 

tpguq;fSf;fhf miog;G tpLf;Fk; cupik fdp\;l ngWiff; FO trkhdJ.

09.  ,y. 356> nlhf;lu; nfhy;tpd; Mu;.b. rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 02 ,y; mgptpUj;jp 

nyhj;ju; rigapd; cjtp nghJ Kfhikahsuplk; ,Ue;J ,e;j tpiykDtpd; fPo; 

Fwpg;gplg;gl;l fhyg;gFjpapy; Njitnadpy; Nkyjpf tpguq;fis ngw KbAk;. 

10.  www.dlb.lk vd;w m.nyh.r. ,d; ,izajsj;jpy; ,Ue;J tpiykD Mtzq;fis 

ghu;f;fyhk;.

jiytu;> fdp\;l ngWiff; FO>

mgptpUj;jp nyhj;ju; rig>

356> nlhf;lu; nfhy;tpd; Mu;. b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 02.

njh.: 011 4824824

www.dlb.lk
2021.12.07

www.observerjobs.lk
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The Country’s 
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recruitment
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jobseekers
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n`huz efu rig

jpdrhp Nrfhpf;fg;gLk; Fg;igfis ,Wjpahf mfw;Wjy;  2021 -2022

n`huz efu rig mjpfhug;gphptpy; 
cw;gj;jpahFk; fopTfis ,Wjpahf mfw;Wtjw;fhf 

tpiykDf;fs; gpd;tUkhW Nfhug;gLfpd;wJ.

cf;fhj Fg;ig fpa+g; kPw;wh; xd;iw (1) ,Wjpahf mfw;Wtjw;fhf Mff;Fiwe;j MFk; nryT tpiykDtpy; 

toq;fy; Ntz;Lk;.

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk;  :  2021.12.01 Kjy; 2021.12.23 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu

tpiykD Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdk; kw;Wk; Neuk;  : 2021.12.24 - gp.g.2.30 tiu

tpiykDjpwj;jy; kw;Wk; Neuk;  : 2021.12.24 gp.g.2.35 tiu

kPsspf;fg;glhj &gh Iahapuk; (&gh - 5000/-) gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &gh Ik;gjhapuk; (&gh 

50>000/-) ,w;fhd tpiykD itg;Gj;njhifiaAk; nrYj;jp tpiykDg;gbtq;fis n`huz efu rigapd; 

gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fis ,uz;L gpujpfshf g+uzg;gLj;jp jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J (%yg;gpujpiar; Nrh;f;Fk; 

ciwapy; '%yg;gpujp" vdTk; kw;iwa ciwapy; 'efy;gpujp" vdTk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

Fwpg;gpl;L) Kj;jpiuapl;L Nkw;fhzg;gLk; tpiykD Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dh; 

fpilf;ff;$bathW n`huz efu rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 

Neubahf Nrh;j;jy; my;yJ jiyth;> n`huz efu rig vdf; Fwpg;gpl;Lg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. NkYk; tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> jpdrhp 

Nrfhpf;fg;gLk; Fg;igfis ,Wjpahf mfw;Wjy; - 2022" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfis efu rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; Neubahf my;yJ 

gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

toq;fg;gLk; midj;J epge;jidfs; kw;Wk; Vida Mtzq;fs;> ,t;twptpj;jypd; gFjpnahd;nwd;gjidf; 

ftdpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD njhlh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jPh;khdk;> n`huz efurigf;F chpj;jhFk;.

tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

tpjhukNf rphpNrhk

jiyth;

n`huz efu rig

2021.11.30 
n`huz efu rig

n`huz

njhiyNgrp ,y :   034-2261275 (nghJ)

  034 - 2266477 (fzf;fhsh;)

ngWif mwptpj;jy;

epahfk gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

1.  gpl;bfy QhapW thure;ij tshfj;jpy; Ml;biwr;rp> Nfhopapiwr;rp> gd;wpapiwr;rpf; filfis 2022.01.01 

Kjy; 2022.12.31 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tply;.

2.  ntapN`d jfdrhiy g+kpapy; mike;Js;s Njapiyf; fhzpia 2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd xU 

tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Fjy;.

3.  gpl;bfy ngytj;j tPjp nghUshjhu epiyaj;jpd; ,U fil miwfis fhR mwtpl;L khjhe;j thlif 

mbg;gilapy; toq;Fjy;.

Fj;jif nrhj;jpd; ngaH

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; &.

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz itg;G 

&.

tUlhe;j 

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp &.

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp 

(njhif) 

&.

khjhe;j 

Fj;jif 

njhif 

&.

01. gpl;bfy QhapW thu re;ij 

Ml;biwr;rp> gd;wpapiwr;rp fil 

Fj;jiff;F tply;

2000.00 3000.00 193000.00

02. ntapN`d jfdrhiy g+kpapy; 

mike;Js;s Njapiyf; fhzp

2000.00 3000.00 18>750.00

03. gpl;bfy ngytj;j tPjp> 

nghUshjhu epiyaj;jpw;F ,y. 

02 kw;Wk; ,y 03 fil miwia 

Fj;jiff;F tply;

2000.00 3000.00 450>000.00 4>500.00

xt;nthU nrhj;Jf;Fk; NtWNtwhf tpz;zg;gq;fis rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> mtw;iw gjpTj; jghypy; 

~jiytH> epahfk gpuNjr rig> Nghj;jpty> kj;jf;f| vd;w Kfthpf;F mDg;gp my;yJ epahfk gpuNjr 

rig jiyikafj;jpy; Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLtjd; %yk; epiwNtw;wyhk;. tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gLk; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Fj;jif nrhj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; tpguq;fs; tpepNahfpj;jy; 2021.12.07 K.g. 8.30 Kjy;

   2021.12.20  gp.g. 4.15 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.12.21  K.g. 8.45 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; 2021.12.21  K.g. 9.00 ,w;F

epahfk gpuNjr rig jiyikafj;jpy; ,lk; ngWk;

gpurhj; tPuf;nfhb

jiytH

epahfk gpuNjr rig

njh.Ng. 091-2296518> 091-4944231

Nfs;tp mwptpj;jy;
epahfk gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy; jpUj;jk; nra;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - 

khj;jis guhkhpg;G 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT 

nra;jy; - 2022

khj;jis khtl;l nghJ 

itj;jparhiyf;fhf guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; 

rk;ge;jkhf 2021.12.03 vd;dhy; 

gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif mwptpj;jypy; 

jahhpf;fg;gl;Ls;s jifikfSf;F  

Nkyjpfkhf CIDA  C8 kw;Wk; C7 
juq ;fspy ; jifikAs;s 

xg;ge;jf;fhuh;fSf;fhf (re;ij tpiy 

Fwpg;gpLk; Kiwf;Fg; nghUj;jkhdthW) 

gjpT nra;a KbAk; vd;gijj; 

njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

gpuNjr ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy

khj;jis

2021.12.03

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - 
tlf;F khfhzk;

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f 

cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; 

(jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPohd $l;l 

mwptpj;jy; 
 
tlf;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa kupajh]; gw;wpf; 

bwQ;rd; Mfpa vd;dhy; 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@u; 

mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 66(v) gpuptpd; fPo; 

vdf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; gpufhuk; tlf;F khfhzj;jpw;Fs; 

mike;Js;s ty;ntl;bj;Jiw efurigapd; ntw;wplkhfTs;s 

jtprhsiu Nju;e;njLg;gjw;fhd $l;lk; 2021.12.15Mk; jpfjp fhiy 

10.00 kzpf;F ty;ntl;bj;Jiw efurigapd; kz;lgj;jpy; $l;lg;gLk; 

vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

kupajh]; gw;wpf; bwQ;rd;> 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

tlf;F khfhzk; 

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;> 

tlf;F khfhzk;> 

KjpNahu; ,y;y tshfk;> 

A9 tPjp> ifjb> aho;g;ghzk;. 

06.12.2021

Hand over your Classifi ed Advertisements to Our nearest Branch Offi  ce

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for a Classifi ed Advertisements

Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370  FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200  FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291  FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336  FAX : 011 2 429 335

Matara - TEL : 041 22 35 412  FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114  FAX : 011 4 300 860 / Jaff na - TEL : 021 2225361  FAX : 021 22 25 361
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ைத்வாத ச்றியின் உசசக் கட்டமை... (12 ்பக்கத் சதவா்டர்)

11.28க்கு ச்பவாலிசுக்கு தக்ல் ம்பவாக 
11.45க்கு சம்ப் இ்டத்துக்கு ச்பவாலிசவார் ்நத 
ம்பவாது ச்டலம எரிநது முடிநதிருநதது. கூமையில் 
ஒளிநதிருநத அ்மை இழுத்து ்நது அடித்து 
ச�வாருக்கி சவாகடித்து எரியூடடியது எல்லவாம, 
உணமைக் கவாைணஙகள் ம்றவாக இருநதவாலும, 
இஸலவாத்மத இழிவு்படுத்திய கிறிஸத்ர் என்்பமத 
நூற்றுக்கணக்கவாம�வாமை சகவாமல ச்றிப்படுத்தி 
இருக்கிறது என்்பது தீவிைைவா� ஒரு விஷயம.

 ்பவாகிஸதவாம� இசசம்ப்ம உலுக்கியிருக்கி -
றது. இமைவான்கவான் இலஙமக அைசியல்்வாதிகள், 
பிைமுகர்களின் நீண்ட �வாள் �ண்பர். மைலும ்பல 
ச்பவாருளவாதவாை சிக்கல்களுக்கு முகம சகவாடுத்து 
்ரு்ப்ர். ச்ளி�வாடுகளில் ்பவாகிஸதவானின் �ற்-
ச்பயமைத் தக்க ம்க்க ம்ணடிய நிமலயில் 
உள்ள்ர். ைத நிநதம� குற்றசசவாடடில் இபம்பவாது 
தவான் முதல் த்டம்யவாக ஒரு ச்ளி�வாடடுக்கவாைர் 
அடித்துக் சகவாமல சசய்யப்படடுள்ளவார். 

அதுவும �டபு �வா்டவா� இலஙமகயர். சஙகி -
லித் சதவா்டைவாக ஏற்்ப்டவுள்ள மைவாசைவா� விமள -
வுகமள உணர்நதிருக்கும இமைவான், இலஙமகப 
பிைதைர் ைற்றும ஜ�வாதி்பதியி்டம தன் ்ருத்தத்-
மதத் சதரிவித்துள்ளமதவாடு இசசம்ப்ம சதவா்டர் -
்பவாக கடும �்ட்டிக்மககமள எடுக்கும்படி உத்த -
ைவிடடுள்ளவார்.

  இசசம்ப்ம சதவா்டர்்பவாக 128கும அதிகைவா-
ம�வார் மகது சசய்யப்படடுள்ள�ர். 13 ம்பர் 
பிைதவா� குற்ற்வாளிகளவாக அம்டயவாளம கவாணப-
்படடு ்பயஙகை்வாத தம்டசசட்டத்தின் கீழ் கவா்லில் 
ம்க்கப்படடுள்ள�ர். குற்ற்வாளிகள் கடுமை -
யவாகத் தணடிக்கப்படு்வார்கள் எ� ்பவாக். பிைதைர் 
கூறியுள்ளவார்.

்பவாகிஸதவான் தக்ல்துமற அமைசசரும அைச 
ம்பசசவாளருைவா� ஃ்பவா்வாத் சசௌத்ரி, ைமறநத 
பிரியநதவின் குடும்பத்துக்கு �ஷ்ட ஈடு ்ழங-
கப்படும என்றும ச்ளிவி்கவாை அமைசசு அது 
சதவா்டர்பில் க்�ம சசலுத்தி ்ரு்தவாகவும சதரி -
வித்துள்ளமை, அந�வாடு எவ்ளவு இக்கட்டவா� 
நிமலக்கு தள்ளப்படடுள்ளது என்்பமத ச்ளிப்ப-
டுத்துகிறது. 

 ஒரு �வாடு தரும �ஷ்டஈ்டவா�வால் அது 10 இலட -
சம அசைரிக்க ச்டவாலர்களவாக இருக்குைவா என்ற 

எதிர்்பவார்பபும இருக்கத்தவான் சசய்கிறது. அமத-
சையம ்பவாக். பிைதைர் எழுத்து மூலைவா� ்ருத்-
தம சதரிவிக்கும கடிதத்மத இலஙமக அைசுக்கு 
அனுபபி ம்த்தல் என்்பது ்பவாகிஸதவானின் ்ருத்-
தம உணமையவா�துதவான் என்்பமத உலகம 
�ம்பச சசய்யும. ம�ற்று சகவாழுமபுக்கு சகவாணடு-
்ைப்பட்ட பிரியநதவின் ச்டலத்துக்கு அைசு விமச்ட 
சகௌை்ம அளிக்குைவா என்்பது சதரியவில்மல.

 இது இப்படி இருக்க, இலஙமகயில் இருநது 
அணம்ட �வா்டவா� ்பவாகிஸதவானுக்கு முஸலிம 
அல்லவாத ஏைவாளைவா� இலஙமகயர் விஜயம சசய்-
கிறவார்கள். ்ர்த்தக, சுற்றுலவா, யவாத்திரிக கவாைணங-
களுக்கவாகவும ம்மல்வாய்பபுக்களுக்கவாகவும 
்பயணிக்கிறவார்கள். அ்ர்களின் ்பவாதுகவாபபுக்கு 
்பவாக். அைசு உத்தை்வாதைளிக்குைவா என்ற மகள்வி 
எழத்தவான் சசய்கிறது. ச்பௌத்த பிக்குைவார் ்பவாகிஸ -
தவானில் இருக்கக் கூடிய ச்பௌத்த ்ழி்பவாடடுத் 
தலஙகளுக்கு சசல்கிறவார்கள். துற்வாம்ட அ்ர்-
கள் ம்ற்று ைதத்த்ர்கள் என்்பமத கவாடடிக் 
சகவாடுத்து விடும. இ்ர்கள் மீது ைதச்றியவாளர்-
கள் தவாக்குதல் �்டத்தக் கூடிய ்வாய்பபு, ைதநிந-
தம� என்ற சவாடடில் இருக்கத்தவான் சசய்கிறது. 

 இது சதவா்டர்்பவா� ்பவாக். அைசு என்� சசய்யும 
என்்பது சதளிவு்படுத்தப்ப்ட ம்ணடும.

இது இப்படி இருக்க, ்பவாக். தக்ல்துமற 
அமைசசர் சசௌத்ரி தன் டவீடடில் ை�ம திறநதி -
ருக்கிறவார்.

சமூகத்தில் ஒரு கடிகவாைக் குணடு ச்பவாருத்தப்பட -
டிருக்கிறது. அது எபம்பவாதும ச்டிக்கும. எ�ம் 
அமத இயஙகவாைல் சசய்ய ம்ணடும. இநநிமல 
சதவா்டருைவா�வா�ல் ம்பைவா்பத்து விமளயும. �வாம 
48 ைணித்தியவாலமை மயவாசிக்கிமறவாம. பின்�ர் 
எல்லவா்ற்மறயும ைறநது ்பமழய நிமலக்மக 
்நது விடுகிமறவாம. ைக்களின் ைைணித்த ை�ச -
சவாடசியின் மீது இைத்தம சிநதி ஓடுகிறது எ� அ்ர் 
கூறியுள்ளது, ்பவாகிஸதவானியர் க்�த்துக்கு அ்ர் 
ைதத் தீவிை்வாதத்மதயும ைத நிநதம�ச சட்டத்-
மதயும தவான் சமூகத்தில் புமதயுணடிருக்கும 
குணடுகளவாக குறிபபிடு்தவாகம் கருதுகிமறவாம.

 இது குறித்து இமைவான் அைசு என்� சசய்-
யபம்பவாகிறது? ைத நிநதம� சட்டத்மத ்வா்பஸ 
ச்பறும மதரியம அதற்கு இருக்கிறதவா?

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் , ஷம்ஸ் போஹிம்)  

கடந்த கோ�த்தில முன்்ோள் வீடமைப்பு 
அமைசெர் ெஜித் பிலரை்தோஸ ்த்து ல்தர்்தல 
லநோககஙகமை நிமைல்வற்று்வ்தற்கோக முழு 
அமைசமெயும் நிறு்வ்ஙகமையும் பயன்ப -
டுத்திய்தோக கிரோமிய வீடமைப்பு நிர்ைோணத் -
துமை ரோஜோஙக அமைசெர் இநதிகக அநு -
ருத்்த ச்தரிவித்்தோர்.  

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 
அமைசசு மீ்தோ் குழுநிம� வி்வோ்தத்தில 
திருத்்தம் முன்ம்வத்து உமரயோற்றிய அ்வர் 
லைலும் குறிப்பிடட்தோ்வது.  

வீடமைப்பு ச்தோடர்பில ஆரோய எதிர்கட -
சித் ்தம�்வருககு அமைப்பு விடுத்ல்தோம்.
கடந்த கோ�த்தில சி� முன்ல்ற்ைஙகள் 
இடம்சபற்ை். வீண்விரயம், லைோெடி என் -
ப்வற்மை ஒழித்துள்லைோம்.  

 கடந்த கோ�த்தில வீடமைப்பு அமைசெர் 
ெஜித் பிலரை்தோஸ ்த்து ல்தர்்தல லநோககங -
கமை நிமைல்வற்று்வ்தற்கோக முழு அமைச -
மெயும் நிறு்வ்ஙகமையும் பயன்படுத்தி -
்ோர். 

ப� பிலலியன் ரூபோ பணம் வீண்விர -
யம் செயயப்படடுள்ை். முமையோக நிதி 
ஒதுககி செயயும் நட்வடிகமககமை கூட 

சித்்தரிகக முற்படடோர்கள். உண்மைமய 
சபோயயோககி ெமூகையைோககு்வம்த ்தோன் 
எதிரணி செயகிைது. கடசி, இ், ை்த லப்த -
மின்றி அபிவிருத்தி செயற்போடுகள் முன் -
ச்டுககப்படுகிைது.  

்வடககில மீள்குடிலயற்ைசசெயற்போட -
டிற்கு சபரும் பஙகோற்றி ்வருகிலைோம். 
்வடககு எம்.பிகள் லகோரும் ச்தோமகமய 
ஒதுககி ்வருகிலைோம். 

கடந்த 2015 இல அடித்்தைமிடப்படட 
வீடுகள் நோம் நிதி ஓதுககும் ்வமர போதியில 
மகவிடப்படடிருந்த்.்த்து அரசியல 
�ோபத்திற்கோக அரெ நிதிமய யோரோ்வது 

துஷ்பிரலயோகம் செய்வ்தோக இருந்தோல 
அ்தம் ஏற்க முடியோது.  ைககள் ந� -
னுககோக இ�ககுகமை பிர்தைர் ்வைஙகி -
யுள்ைோர். கடந்த கோ�த்தில வீடமைப்பு 
திடடஙகள் ஆரம்பிககப்படடு நிமைவு 
செயயப்படவிலம�. 

கடந்த ஆடசியில நோம் வீடமைப்பு -
ச்தோடர்பில எழுப்பிய லகள்விகளுககு 
ெஜித் பிலரை்தோஸ பதில ்வைஙகவிலம�. 
்தகுதியோ்்வர்களுககு வீடுகள் ்வைஙகப் -

படடிருந்தோல ஹம்போநல்தோடமடயில 
100 வீ்தம் வீடுகள் கடடப்படடிருககும்.  
கடந்த கோ�த்தில நடிகர்கமை லபோன்று 
ெஜித்ம்த கண்பித்்தோர்கள். ெஜித் ்தரப்பும் 
அனுர குைோர ்தரப்பும் ெமபககு ்வநது ்தைது 
பகுதி வீடமைப்பு பற்றி லபசு்வோர்கள் என்று 
எதிர்போர்த்ல்தோம். 

2015-/2019 கோ�த்தில ்தைககு சநருககைோ -
்்வர்கமை வீடமைப்புதுமை உயர்ப்தவிக -
ளுககு நியமித்து நோெைோககி்ோர்கள்.  

முன்னாள் அமைச்சர் ்சஜித்  தேர்ேல் த�னாக்கங்கமை  நிமைதேறை முழு அமைசம்சயும்  பயனபடுத்தி்னார் 
-ைவாஜவாஙக அமைசசர் இநதிக்க அநுருத்த

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் ,                  
ஷம்ஸ் போஹிம் 

ச்வறுைல  ் கூககுரலிடு்வ்தோல எைது 
ைககளின் துயரஙகமை லபோகக முடியோது. 
ைககளின் உரிமைகமை போதுகோகக 
முடியோது ைககளின் ல்தம்வகமை அர-
சிடம் ைன்ைோடியோ்வது அ்வற்மை நிமை-
ல்வற்றுல்வோம் எ  ் ஐககிய ைககள் ெகதி 
போரோளுைன்ை உறுப்பி்ர் எச.எம்.எம்.
ஹரீஸ் ச்தரிவித்்தோர்.  

போரோளுைன்ைத்தில லநற்று திஙகடகி-
ைமை இடம்சபற்ை நகர அபிவிருத்தி 
ைற்றும் வீடமைப்பு அமைசசு. சுற்று�ோத்-
துமை அமைசசு , நகர அபிவிருத்தி கழி-
வுப்சபோருடகமை அகற்று்தல ைற்றும் 
ெமு்தோய துப்புரல்வற்போடடு அலு்வலகள் 
இரோஜோஙக அமைசசு,ல்தோடட வீடமைப்பு 
ைற்றும் ெமு்தோய உடகடடமைப்பு இரோ-
ஜோஙக அமைசசு , கமரலயோர போதுகோப்பு 
ைற்றும் ்தோழ் நி� அபிவிருத்தி இரோஜோஙக 
அமைசசு,விைோ  ் லெம்வகள் ைற்றும் 
ஏற்றுைதி ்வ�யஙகள் அபிவிருத்தி இரோ-
ஜோஙக அமைசசுககோ  ் நிதி ஒதுககீடுகள் 
மீ்தோ  ்வி்வோ்தத்தில திருத்்தஙகமை முன்-
ம்வத்து உமரயோற்றிய அ்வர்,  

கடந்த வீடமைப்பு அமைசெர் நோடு-
பூரோவும் விைம்பரம் செயது ஆரம்பித்்த 
வீடமைப்பு திடடத்்தோல ைககள் போதிககப்-
படடுள்ை்ர்.  ைககளுககு இ�்வெைோக 
வீடுகமை கடடிகசகோடுககும் லபோர்ம்வ-
யில அம்போமை ைோ்வடடத்தில வீடு கட-
டிகசகோடுகமகயில ்வறிய குடும்பஙக-
ளுககு கடல  ்்வைஙகப்படட .் சகோவிட 
நிம�மை கோரணைோக ைககளுககு இந்த 
கடம்யும் அ்தற்கோ  ் ்வடடிமயயும் 
செலுத்து்வதில பிரசசிம  ்உள்ைது.  

கடந்தவீடமைப்பு அமைசெர் நோடுபூ-
ரோவும் விைம்பரம் செயது வீமைப்புத் 
திடடஙகமை முன்ச்டுத்்தோர். ்வறிய 
ைககமை லைலும் கஷ்டத்துககுள்ைோககி-
யுள்ைோர். ைககள் கடம  ் அமடகக கஷ்-
டப்படுகின்ை்ர்.இ�்வெைோக வீடுகள் 
கிமடககின்ைச்தன்று ைககள் நம்பி-
்ோர்கள்.இன்று கடன் கடடல்வண்டிய 
நிம� ஏற்படடுள்ைது.இந்த படஜடடில 
கடந்த வீடமைப்பு அமைசெர் செய்த 
்த்வமை திருத்தி கடம  ் ரத்துசசெயயுை 
திருத்்தத்ம்த முன்சைோழிகின்லைன். 
வீடமைப்பு அமைசெரோக உள்ை பிர்தைர் 
ைஹிந்த ரோஜபக ஷ 50 ்வருட அரசியல 
அனுப்வம் உள்ை்வர்.ஏமை ைககளின் 

துயமர உணரககூடிய்வர்.அரசியலுககும் 
இ்ஙகளுககும் அப்போல ைககள் அ்வமர 
ைதிககின்ை்ர்.  கடந்த கோ�த்்த்வறுகமை 
திருத்து்வல்தோடு கலமும  ் வீடமைப்பு 
அதிகோர ெமப அலு்வ�கத்ம்த திருத்்த நட-
்வடிகமக எடுகக ல்வண்டும்.கலமும் 
பஸ்நிம�யம் அமைகக நிதி ஒதுககப்பட-
டுள்ைது. நகர ைண்டபம் ஓன்று அமைக-
கவும் திடடமிடப்படடுள்ைது. அ்தற்-
கோ  ் திடடத்ம்த அடுத்்த ்வருடத்தில 
ஆரம்பிகக ல்வண்டும். கடந்த அரசில 
பிர்தைரிடம் ப� முமை லகோரியும் எதுவும் 
நடககவிலம�. அது குறித்து ச்வடகப்ப-
டுகிலைன். எைது போரிய அபிவிருத்திகமை 
ைககள் கோண்கின்ை்ர். கலமும  ்ெநம்த 
லெ்தைமடநதுள்ைது. அ்தம  ் கடடித்்த-
ருைோறு லகோருகிலைோம். ்வடககு கிைககு 
ைககளின் துயமர துமடகக ல்வண்டும். 
நோம் அரசுககு ெோர்போக ்வோககளிகமகயில 
எம்மை போர்த்து கூககுரலிடுகின்ை்ர். 
எஙகைது எம்.பி ப்தவிமய பறிகக கஙக-
ணம்கடடுகின்ை்ர். ச்வறுைல  ் கூககுர-
லிடு்வ்தோல எைது ைககளின் துயரஙகமை 
லபோகக முடியோது.ைககளின் உரிமைகமை 
போதுகோகக முடியோது.ைககள் ந�னுககோ-
கல்வ இஙகு ்வநதுள்லைோம் என்ைோர்.   

ைக்களின் மதம்கமள அைசி்டம ைன்றவாடியவா்து நிமறம்ற்றும்வாம - 
-எச.எம.எம.ஹரீஸ எம.பி சதரிவிபபு  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் ,                           
ஷம்ஸ் போஹிம்  

செ�வுவிடயத்ம்த குமைப்ப்தற்கோ் 
பிலரரமணமய எதிர்ககடசியில யோரும் 
முன்ம்வககோ்த நிம�யில லநற்று போரோ-
ளுைன்ைத்தில ்வரவு செ�வுத்திடட வி்வோ்தம் நமட -
சபைோைல நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 
அமைசசு. சுற்று�ோத்துமை அமைசசு , நகர அபிவி -
ருத்தி கழிவுப்சபோருடகமை அகற்று்தல ைற்றும் 
ெமு்தோய துப்புரல்வற்போடடு அலு்வலகள் இரோ -
ஜோஙக அமைசசு,ல்தோடட வீடமைப்பு ைற்றும் 
ெமு்தோய உடகடடமைப்பு இரோஜோஙக அமைசசு 
,கமரலயோர போதுகோப்பு ைற்றும் ்தோழ் நி� அபிவி -
ருத்தி இரோஜோஙக அமைசசு,விைோ் லெம்வகள் 
ைற்றும் ஏற்றுைதி ்வ�யஙகள் அபிவிருத்தி இரோ -
ஜோஙக அமைசசுககோ் நிதி ஒதுககீடுகள் நிமைல்வற் -
ைப்படட். போரோளுைன்ை அைர்வும் நண்பகல 12.30 
ைணியுடன் நிமை்வமடந்தது.   

போரோளுைன்ைம் லநற்று ெபோநோயகர் ைஹிந்த 
யோப்போ அலப்வர்்த்வின் ்தம�மையில கூடியது. 
ெபோநோயகரின் அறிவிப்மப ச்தோடர்நது கடந்த ்வோரம் 
ெமபயில இடம்சபற்ை குைப்ப நிம� ச்தோடர்போ் 
ெர்சமெ இடம்சபற்ைது. இ்தன் லபோது ஐ.ை.ெ எம்.
பிகள் எ்வரும் ெமபயில பிரென்்ைோகியிருககவிலம�. 
லஜ.வி.பி ைற்றும் கூடடமைப்பு எம்.பிகள் சி�லர 
ெமபயில இருந்த்ர். '   

லநற்மை தி் வி்வோ்தத்ம்த ஆரம்பிப்ப்தற்கோக நிம�யி-
யற் கடடமையின் பிரகோரம் செ�வு விடயத்ம்த குமைப்-

ப்தற்கோக பிலரரமணமய முன்ம்வககுைோறு ெபோநோயகர் 
லகோரி்ோர். ஆ்ோல செ�வு விடயத்ம்த குமைப்ப்தற்-
கோக பிலரரமணமய முன்ம்வப்ப்தற்கோ் சபயர்ப்பட-
டியில உள்ை எ்வரும் அ்தம் முன்ம்வககவிலம�. 
அந்தப் படடியலில சபயர் குறிப்பிடப்படடிருந்த அனுர 
குைோர திெோ்ோயகக ைற்றும் விஜி்த லஹரத் ஆகிலயோரும் 
ெமபயில இருநது ச்வளிலயறியிருந்த்ர்.   

இந்த நிம�யில லநற்மைய தி்ம் நமடசபை இருந்த 
்வரவு செ�வுத்திடட வி்வோ்தம் நமடசபைோ்தல்தோடு திருத்-
்தஙகமை முன்ம்வகக ைோத்திரலை ெந்தர்ப்பம் ்வைஙகப்-
படடது.   

ைோம� 5.00 ைணி ்வமர வி்வோ்தத்திற்கு லநரம் ஒதுக-
கப்படடிருந்தோலும் 12.30 ைணியுடன் ெமப நட்வடிக-
மககள் நிமை்வமடந்த். வி்வோ்தம் இன்றி நகர அபிவி-
ருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு அமைசசு. சுற்று�ோத்துமை 
அமைசசு, நகர அபிவிருத்தி கழிவுப்சபோருடகமை 
அகற்று்தல ைற்றும் ெமு்தோய துப்புரல்வற்போடடு அலு-
்வலகள் இரோஜோஙக அமைசசு,ல்தோடட வீடமைப்பு 
ைற்றும் ெமு்தோய உடகடடமைப்பு இரோஜோஙக அமைசசு 
,கமரலயோர போதுகோப்பு ைற்றும் ்தோழ் நி� அபிவிருத்தி 
இரோஜோஙக அமைசசு,விைோ் லெம்வகள் ைற்றும் ஏற் -
றுைதி ்வ�யஙகள் அபிவிருத்தி இரோஜோஙக அமைசசுக -
கோ் நிதி ஒதுககீடுகள் நிமைல்வற்ைப்படட்.   

ச்சலவு விடயத்மே குமைககும் பிதேேமைமய  முனமேக்கனாைல்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் ,ஷம்ஸ் போஹிம் 

செ�வுவிடயத்ம்த குமைப்ப்தற்கோ் பிலர-
ரமணமய எதிர்ககடசியில யோரும் முன்-
ம்வககோ்த நிம�யில லநற்று போரோளுைன்ை  
வி்வோ்தத்தில உமரயோற்ை முடியோ்த நிம� 
அமைசெர்களுககும் எம்.பிகளுககும் ஏற்பட-
டது. ்வடககில வீடமைப்பு ச்தோடர்போ் பிரச -
சிம்கமை லபெ ்தோன் ்வந்த லபோதும் அ்தற்கு 
ெந்தர்ப்பம் ்வைஙகப்படோைல இருப்ப்தது 
ச்தோடர்போக ்வன்னி ைோ்வடட ்தமிழ் ல்தசிய 
கூடடமைப்பு எம்.பி ெோர்ள்ஸ் நிர்ை�நோ்தன் 
லநற்று ெமபயில விெ்ம் ச்தரிவித்்தோர்.  

இது ச்தோடர்பில கூறுககீடு செய்த ெமப 
மு்தல்வர் தில்ஷ் குண்வர்்த்,எதிரணி 
்தம�்வர்கள் இல�ோ்தலபோதும் ்தமிழ் ல்தசிய 
கூடடமைப்பு எம்.பிகள் உள்ை்ர். ்வடககு 
ைககளின் பிரசசிம்கமை லபெ அ்வர்கள் 
ெந்தர்ப்பம் லகோருகின்ை்ர். அ்வர்களின் 
சபயர்கள் படடியிலில உள்ைது. கருணோக -
ரன் எம்.பியின் சபயரும் இருககிைது. அ்வர் -
களுககு லபெ இடைளிகக ல்வண்டும் என்று 
லகோரி்ோர்.  

ெமபககு ்தம�மை ்தோஙகிய ெோந்த 
பண்டோர எம்.பி கருத்துத் ச்தரிவிகமகயில 
செ�வு விடயத்ம்த குமைககும் படடியலில 
அ்வரின் சபயர் இலம�. உமரயோற்றும் எம்.
பி படடியிலில ்தோன் உள்ைது என்ைோர்.  

இ்தற்குப் பதி�ளித்்த ெமப மு்தல்வர் அ்வ -
ருககு சகோஞெைோ்வதுலபெ அனுைதியுஙகள். 
அ்தன் பின்்ர் நிமைல்வற்றுல்வோம் என்ைோர். 
இ்தன் படி ெோர்ள்ஸ் நிர்ை�நோ்தன் எம்.பி 
திருத்்தஙகள் ச்தோடர்பில உமரயோற்றி்ோர்.  

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 
அமைசசு. சுற்று�ோத்துமை அமைசசு , நகர 
அபிவிருத்தி கழிவுப்சபோருடகமை அகற் -
று்தல ைற்றும் ெமு்தோய துப்புரல்வற்போடடு 
அலு்வலகள் இரோஜோஙக அமைசசு,ல்தோடட 
வீடமைப்பு ைற்றும் ெமு்தோய உடகடட -
மைப்பு இரோஜோஙக அமைசசு ,கமரலயோர 
போதுகோப்பு ைற்றும் ்தோழ் நி� அபிவிருத்தி 
இரோஜோஙக அமைசசு,விைோ் லெம்வகள் 
ைற்றும் ஏற்றுைதி ்வ�யஙகள் அபிவிருத்தி 
இரோஜோஙக அமைசசுககோ் நிதி ஒதுககீடுகள் 
ச்தோடர்போ் வி்வோ்தலை லநற்று நமடசபற்-
ைது.  

எதிரணி நழுவல்  
வி்வாதமின்றி நிதி ஒதுக்கீடு நிமறம்ற்றம   
சம்ப �்ட்டிக்மககள் �ண்பகலு்டன் நிமறவு 

சேறுைத் கூககுேலிடுேேனால் 
ைக்களின துயர் தீேனாது

்சனார்ள்ஸ் நிர்ைல�னாேனுககு உமேயனாறை 
த�ேம் சபறறு ச்கனாடுத்ே ்சமப முேல்ேர்  



வவுனியாவில் இருந்து வருகை 
தந்த இகைஞர் மூவர் முல்கலை 
ைடலில் மாயமான நிகலையில் 
ஒருவர் உடலைமாை மீடைப்படட 
நிகலையில் ஏகனயவர்ைகை 
ததடும் ்பணிைள் தீவிரமாை இடம்-
ப்பற்று வந்த நிகலையில் இரண்-
டாவது ந்பரின் உடலைம்  தநற்று 
தீர்்ததகைகர ்பகுதியில் மீடைப-
்படடுள்ைது இதகன பதாடர்ந்து 
மூன்்ாவது ந்பரின் உடலைம் சற்று 
முன்னர் அைம்பில் ்பகுதியில் மீட-
ைப்படடுள்ைது   

வவுனியாவில் இருந்து முல்-
கலை்ததீவு ைடலிலிற்கு வந்து 
குளி்தது பைாண்டிருந்த மூவர்   
திடீபரன ைடலில் மாயமாகியுள்ை-
னர்.   

வவுனியாவிலிருந்து முல்கலை்த-

தீவு ைடற்ைகரககு வானில் வந்த 
மூன்று இகைஞர்ைள் ைடலில் 
குளி்தது பைாண்டிருந்த த்பாது 
திடீபரன ைடலில் மூழ்கியுள்ைனர். 

குறி்தத மூவகரயும் நீண்ட 
தநரமாை ைாணாத நிகலையில் அவர்-
ைளுடன் ைடலுககு பசன்் புதுக-
குடியிருபக்ப தசர்ந்த யுவதி முல்-
கலை்ததீவு ப்பாலிசாருககு தைவல் 
வழங்கியகதயடு்தது ப்பாலிசார், 
ைடற்்பகடயினர், ப்பாதுமகைள் 
இகணந்து அவர்ைகை ததடும் 
நடவடிககைகய முன்பனடு்ததி-
ருந்தனர்.   

ததடுதலின் த்பாது ஒருவரு-
கடய உடலைம் தநற்றிரவு மீடகைப-
்படடு முல்கலை்ததீவு கவ்ததியசா-
கலைககு பைாண்டு பசல்லைப்படட 
நிகலையில் ஏகனய இருவகரயும் 

ததடும் ்பணிைள் துரிதமாை நகட-
ப்பற்று வந்தன   

குறி்தத இகைஞர்ைளில் மதவு-
கவ்தத குை்தகத தசர்ந்த மதனா-
ைரன் தனுஷன் (வயது_27), சிவ-
லிங்ைம் சகிலைன் (வயது_26), 
ததாணிகைல் ்பகுதிகய தசர்ந்த 
விஜயகுமாரன் தர்சன் (வயது_26) 
ஆகிதயாதர ைடலில் மாயமாகியி-
ருந்தனர்  

 ததடுதலின் த்பாது ஒருவரு-
கடய உடலைம் மீடகைப்படட 
நிகலையில் மற்றுபமாருவருகடய 
உடலைம் இன்று ைாகலை தீர்்ததக-
ைகர ்பகுதியில் மீடைப்படடுள்-
ைது இதகன பதாடர்ந்து மூன்்ா-
வது ந்பரின் உடலைம் சற்று முன்னர் 
அைம்பில் ்பகுதியில் மீடைப்பட-
டுள்ைது.   

இலைங்கையின் மூ்தத ைவிஞர்ை-
ளில் ஒருவரான நவாலியூர் நாயகி 
என்், புனண ப்பயகரக பைாண்ட 
திருமதி தமரி நாயகி மரியதாஸ்,த-
னது 81வது வயதில் இக்வனடி 
தசர்ந்தார். 14 ஆவது வயதில் எழு்த-
துலைகில் பிரதவசி்தத இவர் ்பலை ைவி-
கதைள், ைடடுகரைள், நாடைங்ைள் 
வாபனாலி நாடைங்ைள், ்பாடசாகலை 
கீதங்ைள், த்பான்்வற்க் எழுதி 
வந்தவராவர்.   

அ்ததுடன் இவர் நூற்றுகைணக-
ைான ை்தததாலிகை வழி்பாடடுப 
்பாடல்ைகை அகம்தது இகசய-
கம்ததவராவார். 

இவர், தம் ைவி வரிைளில் 
மகைளின் துன்்ப துயரங்ைகை 
பவௌிகபைாணர்ந்தவர் என்்பது 
குறுபபிட்ததகைது. உலைபைங்கிலும் 
உள்ை ை்தததாலிகை ததவாலையங்-

ைளில் ்பாடப்படும் 'ைண்ணீர் சிந்-
துகின்த்ாம் பைாஞசம் ைருகண 
ைாடடுகமயா' எனும் மன்னிபபு 
்பஜகனகய வரியகம்தது இகச-
யகம்ததவர் என்்பது குறிபபிட்த-
தகைது.

தற்ப்பருகம விரும்்பாத இவர், 
எல்லைாப புைழும் இக்வனுகதை 
என்் பைாழ்கையுடன் இறுதி-
வகர வாழ்ந்தவராவர். அன்னாரின் 
ஆன்மா இக்வனில் இகைப்பா-
்கைடவது.

(மாங்குைம் குறூப நிரு்பர்)

தமிழீழ விடுதகலைப புலிைைால் 
புகத்தது கவகைப்படட தங்ை்தகத 
ததாண்டி எடுகை முயற்சி்தத, 
அகமச்சுகைளின் பசயலைாைர்ைள் 
இருவருககு எதிராை குற்்ம் சும்த -
தப்படடுள் ைது.இந்த தங்ைம் 
இருப்பதாை சந்ததகிகைப ்படும் 
சுதந்திரபுரம் ்பகுதியில்  அைழ்வு 
நடவடிககைைளும் அண்கமயில் 
(02) ஆரம்பிகைப்படடுள்ைது.

முல்கலை்ததீவு   நீதிமன்் நீதி்பதி

ரி. சரவணராஜா முன்னிகலையில் 
இந்த அைழ்வு நடவடிககைைள் 
ப்பாலிஸாரால்  ஆரம்பிகைப்பட -
டுள்ைன.

முல்கலை்ததீவு - புதுககுடியிருபபு 
பிரததச்ததில் புகதகைப்படடுள் -
ைதாை கூ்ப்படும் தங்ை்தகத நீதி -
மன்றின் உ்ததரவிற்கு அகமய 
ததாண்டி எடுப்பதற்கு முன்னதாை, 
அகமச்சுகைளின் பசயலைாைர்ைள் 
இருவர் இரைசியமாை ததாண்டி 
எடுகை முயற்சி்ததுள்ைனர்.

இந்த சம்்பவம் பதாடர்பில் குற்் 

விசாரகணப பிரிவினர் விசாரகண -
ைகை ஆரம்பி்ததுள்ை நிகலையி -
தலைதய  அைழ்வு நடவடிககைைள் 
ஆரம்பிகைப்படடுள்ைன.

இருபபினும், அண்கமய நாடை -
ைாை ப்பயத ைனமகழ ைாரணமாை 
குறி்தத ்பகுதிககு ைனரை இயந்திரங் -
ைகை பைாண்டு பசல்லை முடியாத 
நிகலை ஏற்்படடுள்ைதால்,அைழ்வுப 
்பணிைள் ஒ்ததிகவகைப்படடது.
இந்நிகலையில் மீண்டும் அைழ்வுப -
்பணிைள் மீண்டும்  ஆரம்்பமாகி 
உள்ைன.
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885 க�ொர�ொனொ க�ொற்ொளர�ள் 
வவுனியொவில் இனங�ொணல்

ஓமந்கத விதஷட நிரு்பர் 
 

வவுனியா மாவடட்ததில் ைடந்த 
ஒரு மாத்ததில் மா்ததிரம் 885 
பைாதரானா பதாற்்ாைர்ைள் அகட -
யாைம் ைாணப்படடுள்ைதுடன் 5 
த்பர் மரணமகடந்துள்ைதாை சுைாதா-
ரப பிரிவினர் பதரிவி்ததுள்ைனர்.  

வவுனியா மாவடட்ததில் 
பைாதரானா பதாற்்ாைர்ைள் 
மீண்டும் இனங்ைாணப்படடு வரு -
கின்்னர். குறிப்பாை நவம்்பர் மாதம் 
முதலைாம் திைதியில் இருந்து 30 ஆம் 
திைதி வகர ைடந்த ஒரு மாத்ததில் 
மா்ததிரம் 885 த்பர் தைாவிட பதாற் -

்ாைர்ைைாை இனங்ைாணப்படடுள்ை-
துடன், 5 த்பர் பைாதரானா பதாற்றி-
னால் மரணமகடந்துள்ைனர்.   

ததகவயற்் வித்ததில் வீடடில் 
இருந்து பவளியில் வருவதகன 
இயன்்ைவு தவிர்ககும் த்பாது தநாய 
்பரம்்பகலை ைடடுப்படு்தத முடியும். 
இதற்கு அகனவரும் ப்பாறுபபுணர்-
வுடன் பசயற்்பட தவண்டும் எனவும் 
சுைாதார பிரிவினர் தமலும் பதரிவி்த -
துள்ைனர்.

எதிர்வரும் வாரங்ைளில் பதாற்றுக -
ைள் அதிைரிகைலைாம் என அச்சப்படுவ-
தால் ப்பாது மகைள் ்பாதுைாகை இருக-
குமாறு தவண்டப்படடுள்ைனர்.

புலி�ள் புத�த்து தவத்திருந� �ங�த்த� ர�ொண்ட 
முயறசித்� அதி�ொரி�ளுக்கு எதி�ொ� ந்டவடிக்த�

த��டி வீட்டில் 
சிலிண்டர கவடிப்பு

(சாவைச்தசரி விதஷட நிரு்பர்)

சாவைச்தசரி ப்பாலிஸ் பிரிவுககுட-
்படட கைதடி வடககு நவபுரம் ்பகுதி-
யில் உள்ை வீபடான்றில் தநற்று (06) 
திங்ைடகிழகம பிற்்பைல் 2.30 மணி -
யைவில் எரிவாயு அடுபபு பவடி்தது 
சிதறியுள்ைது. சகமயல் ்பணியில் 
ஈடு்படடுக பைாண்டிருந்த தருணதம 
இந்த பவடிபபுச் சம்்பவம் இடம்-
ப்பற்்து. 

இருபபினும் இதனால் எவருக-
கும் ்பாதிபபுகைள் எகவயும் ஏற்்பட-
வில்கலை. இவபவடிபபுச் சம்்பவம் 
பதாடர்்பான தமலைதிை விசாரகண -
ைகை, ்பாதுைாபபு்த தரபபினர் முன் -
பனடு்தது வருகின்்னர்.

முல்கலை்ததீவு குறூப நிரு்பர்   

ஒரு ைடடட்ததிற்கு இரு தடகவ-
ைள் அடிகைல் நாடடுவது அரசியல் 
தநாகைம் பைாண்டதாை அகமயும் 
என ைகரதுக்்பற்று பிரததச 
சக்பயின் முன்னாள் தவிசாைரும் 
தற்த்பாகதய உறுபபினருமான ை.த-
வராசா பதரிவி்ததார். 

அவர் தமலும் பதரிவி்தததாவது. 
முல்கலை்ததீவு மாவடட மகைளுககு 
த்பருந்து நிகலையம் அவசியமானது. 
த்பருந்து நிகலைய்ததின் ைடடட 
தவகலைைள் முழுகமயாை நிக்வு 
பசயயப்படாமதலை தி்பபு விழா 
நகடப்பற்்து. த்பருந்து நிகலைய்த -
தின் மிகுதி தவகலைைள் நகடப்பறும் 
என அறிவிகைப்படடது. 

இந்நிகலையில் த்பருந்து நிகலை-
ய்ததின் மிகுதி தவகலைைளுககும் 
தற்த்பாது அடிகைல் நாடடப்பட -
டுள்ைது. ஒரு ைடடட்ததிற்கு இரு 
தடகவைள் அடிகைல் நாடடுவது 

என்்பது அரசியல் தநாகைம் பைாண்ட-
தாை அகமயும். மகைளுககு ததகவ 
ஒரு சி்ந்த த்பருந்து நிகலையம். 
அதற்ைாை இரு தடகவைள் அடிகைல் 
நாடடுவதும் அதகன இரு தடகவ -
ைள் தி்ப்பதும் அரசியல் விழாகைைா-
ைதவ அகமகின்்ன. 

தற்த்பாது இரண்டாவது தடகவ -
யும் அடிகைல் நாடடப்படடுள்ை 
த்பருந்து நிகலைய்ததின் முழுகம-
யான தவகலைைள் எபத்பாது நிக -்
வகடயும். மகைளுகைான த்பருந்து 
நிகலையம் எபத்பாது முழுகம 
ப்பறும் என்்பகவ வினாககுறியா-
ைதவ உள்ைன. 

ைாரணம் முல்கலை்ததீவு த்பருந்து 
நிகலையம் ்பலை ஆண்டுைைாை 
முழுகம ப்ப்ாமதலை ைாணப்படு-
கின்்கம மாவடட்ததின் த்பாககுவ-
ர்தது துக்யில் ப்பரும் பின்னகட-
வுைகை ஏற்்படு்ததி உள்ைது எனவும் 
பிரததச சக்ப உறுபபினர் பதரிவி்த-
தார்.    

ஒரு ரேருநது நிதையத்திறகு 
இரு �்டதவ�ள் அடிக்�ல் நொட்்டல்

(தகலைமன்னார் விதஷட நிரு்பர்) 

மன்னார் மாவடட்ததில் இம்மாதம் (07) 
வகர,  57 ந்பர்ைள் பைாவிட பதாற்்ாைர்ை-
ைாை உறுதி பசயயப்படடுள்ைனர். தநற்று 
முன்தினம் (05)  ஆறுத்பர் பைாவிட பதாற் -
றுககு உள்ைானதாை  மன்னார் பிராந்திய 
சுைாதார தசகவைள் ்பணிப்பாைர்  பதரிவி்த-
துள்ைைார்.

 விட்ததில்தீவு மற்றும் எருகைலைம்பிடடி 
கவ்ததியசாகலைைளில் தலைா இருவரும், 
தகலைமன்னார் மற்றும் த்பசாகலை கவ்ததி-
யசாகலைைளில் தலைா ஒருவருதம  பைாவிட 
பதாற்்ாைர்ைைாை அகடயாைம் ைாணப்பட -
டுள்ைனர். 

இதனடிப்பகடயில்,  மன்னார் மாவடட்த-
தில் இதுவகர 2990 ந்பர்ைள் பைாவிட 19 
பதாற்றுககு உள்ைாகியுள்ைனர்.

இவற்றில், 29 த்பர் மன்னாரில் மரணி்த-
துள்ைதாைவும் பிராந்திய சுைாதார தசகவைள் 
்பணிப்பாைரின் அறிககையில் பதரிவிகைப -
்படடுள்ைது.

மனனொர மொவட்்டத்தில் இமமொ�ம 
57 ரேருக்கு க�ொவிட் க�ொறறு

(சாவைச்தசரி விதஷட நிரு்பர்)

இயற்கைகயப பு்கைணிப்பது 
ப்பற்் தாகய பு்கைணிப்பதற்கு 
ஈடானது என யப்பான் ைகசுயின் 
்பல்ைகலைகைழை்ததின் ஓயவுநிகலை 
ஆயவுப த்பராசிரியர் முகனவர் 
ச.மதனான்மணி பதரிவி்ததுள்ைார்.

அண்கமயில் சாவைச்தசரி 
ைலைாசார மண்ட்ப்ததில் இடம் -
ப்பற்் "கசவசமய வாழ்வி -
யல் முக்கமைளில் இயற்கை 
தமலைாண்கம" என்் ஆயவரங் -
ை்ததில் தகலைகமயுகர ஆற்றும் 
த்பாதத அவர் இதகன்த பதரிவி்த -
திருந்தார்.இது பதாடர்்பாை தமலும் 
அவர் ைரு்தது பதரிவிககையில்;

ைாலைம் எம்கம இபத்பாது வழி -
நட்ததுகி்து. மனித ஆற்்ல் 
ததாற்று நிற்கும் த்பாது முன்தனார் 
முக்கமைகை நாடும் முயற் -
சியில் நாம்,ஈடு்படுகித்ாம். 
இயற்கை எம்கமச் சூழ இருப்பது 

எம்கம த்பணுவதற்ைாைதவ. உண -
வு,உகட,உக்யுள் தரும் அன்கன 
த்பால்,இயற்கை எம்தமாடு 
இகணந்திருககும்.ஆனால் நாம் 
இயற்கையின் இயகை்தகத ம்ந்து 
விடுகித்ாம்.இது,ப்பற்் தாகய 
பு்கைணிப்பது த்பான்்ாகும். 
எமது முன்தனார்ைள் இயற்கை -
தயாடு இகணந்து வாழ்ந்தவர்ைள்.
இயற்கைகய மதி்தது வாழ ்பழக -
ைப்படடவர்ைள் அவர்ைள்.

ஆனால், பசயற்கைகய நம்பிய 
எமககு ைாலைம் எல்லைாவற்க்யும் 
உணர்்ததிவிடடது. பசயற்கையால், 
நாம் ்படும் துன்்பங்ைகையும், அவ -
லைங்ைகையும் த்பாககுவதற்கு 
எம்கம நாதம திரு்ததிகபைாள்ை 
தவண்டிய தவகையில் இருககி -
த்ாம்.

எமது முன்தனார்ைள் இயற்கை -
யின் த்பராற்்கலை வழி்படுவதகன 
வாழ்வியலைாைக பைாண்டிருந்த -
னர். மரங்ைகை வழி்படடனர்.

ஆனால் நாம் அந்த ப்பரு மரங் -
ைகை பவடடி மாளிகைைள் 
அகமககின்த்ாம்.இயற்கையுடன் 
இகணபக்ப பைாண்டிருந்த எம் 
முன்தனாருககு எந்தவிதமான இட -
ரிகனயும் எதிர்பைாள்ளும் த்பராற் -
்ல் கிகட்ததது. முன்தனார்ைள் 
பவள்ை்தகத தசமிகை குைம் ைடடி -
னார்ைள்.

அைவுககு மீறிய பவள்ை்தகத 
ஆழ் ைடதலைாடு தசர்ககும் திட -
டமும் கவ்ததிருந்தனர்.ஆனால் 
இன்று வீடகடச் சுற்றி நாலைாபு் -
மும் ைல் சுவகர எழுபபி பவள் -
ை்ததில் நீந்துகித்ாம். ஐம்பூதங் -
ைகையும் ம்ந்து வாழ்வியல் 
முக்கமைகை மாற்றி இன்று 
்பலை அவலைங்ைகை ஏற்று ஆ்ப்ததில் 
இருந்து மீை வழி ததடுகித்ாம்.
்பய்பகதி என்் உணர்கவ ஏற்்ப -
டு்ததி எம்மவர்ைள் மனங்ைகை 
மாற்் முடியும் என்த ததான்றுவதா -
ைவும்  அவர் பதரிவி்ததிருந்தார்.

இயறத�தய பு்க்�ணித்து வொழவ�ொல்
இ்டர�தள எதிரக�ொள்ள முடியொதுள்ரளொம

க. தவராசா

(ஓமந்கத விதஷட நிரு்பர்)

உயர் அழு்தத மற்றும் தாழ் அழு்தத 
மின்விநிதயாை மார்கைங்ைளின் ைடட-
கமபபு மற்றும் ்பராமரிபபு தவகலைை-
ளுகைாை இன்று மின்சாரம் தகடப்ப-
டும் என அறிவிகைப்படடுள்ைது . 

அதன்்படி இன்று (07) ஆம் திைதி 
பசவவாயககிழகம ைாகலை 8 மணி-
யிலிருந்து மாகலை 5 மணி வகர 
வவுனியா மாவடட்ததில் சிலை பிரதத-
சங்ைளில் மின்சாரம் தகடப்படும்.

வவுனியா பிரததச்ததில் குருகை-
ளூர், மன்னார் வீதி, கூமாங்குைம் 
கிருஷணா பமடிகிளினிக, சாந்த-
தசாகலை, பூ ஓயா, ஈரபப்பரியகுைம் 
இராணுவ முைாம், ைவுலும் ஆகட்த-
பதாழிற்சாகலை, குருந்துபிடடிய ததசிய 
இகைஞர் ்பயிற்சி முைாம், ஆகிய பிர-
ததசங்ைளிலும் மின்சாரம் தகடப்பட-
வுள்ைதாை இலைங்கை மின்சார சக்ப 
அறிவி்ததுள்ைது.

வவுனியொவில் 
இனறு மின�த்ட

மூத்� �விஞர நவொலியூர நொயகி
இத்யடி ரேரந�ொர

முல்தைத்தீவு �்டலில் குளிக்� கேனறு
�ொணொமற ரேொன மூவரும உயிரிழப்பு  

முல்தைத்தீவு மொவட்்டத்தில்
�ொணி�தள அே�ரிக்� முயறசி
ைாடுத்பணல் சடட்ததின்கீழ்  முல்-

கலை்ததீவு மாவடட்ததில் துணுகைாய 
மற்றும், மாந்கத கிழககு பிரததசங்-
ைளில்,23803 ஏகைர் ைாணிைகை வன-
வை்த திகணகைைம் புதிதாை உரிகம 
தைாருவதாை வடமாைாண சக்ப 
முன்னாள் உறுபபினர் துகரராசா ரவி-
ைரன் பதரிவி்ததுள்ைார். ஏற்ைனதவ,-
இப்பகுதியில் ்பலை ஏகைர் ைாணிைகை 
வனவை்த திகணகைைம் அ்பைரி்த-
துள்ை நிகலையில்,மீண்டும் இந்நிகலை-
கமைள் பதாடர அனுமதிகை முடியாது 
என்றும் அவர் குறிபபிடடுள்ைார்.

முல்கலை்ததீவு ஊடை அகமய்ததில் 
06.12.2021இன்று இடம்ப்பற்் ஊடை 
சந்திபபிதலைதய அவர் இதகன்த பதரி-
வி்ததுள்ைார்.

இது பதாடர்பில் அவர் தமலும் 
ைரு்தது்த பதரிவிககையில்,

யு்ததம் பமௌனிகைப்படடதன் 
பின்னர், முல்கலை்ததீவு மாவடட்ததில் 
்பலை திகணகைைங்ைளின் மூலைமாை 

தமிழ் மகைளுகடய நிலைப்பரபபுைள் 
அ்பைரிகைப்படுகின்்ன.

இந் நிகலையில், முல்கலை்ததீவு 
மாவடட்ததில் தமலும் 23ஆயிர்தது 
803ஏகைர் ைாணிைகை வனவை்த 
திகணகைைம் அ்பைரிகை முயற்சி 
தமற்பைாண்டுள்ைது.

குறிப்பாை மாந்கத கிழககு பிரததச 
பசயலைைப பிரிவில், சிராடடி குைம் 
்பகுதியில் 15ஆயிர்தது, 688 ஏகைர் 
ைாணியும், நடடாங்ைண்டல் ்பகுதியில் 
678ஏகைர் ைாணிைகையும் வனவை்த 
திகணகைைம் அ்பைரிகை முயற்சிைகை 
தமற்பைாள்வதாை்த பதரிகின்்து.

அதததவகை, துணுகைாய பிரததச 
பசயலைைபபிரிவிற்குட்படட அகமதி-
புரம் என்னும் ்பகுதியில் 2431ஏகைர் 
ைாணியும், துணுகைாய பிரததசபசய-
லைைபபிரிலுள்ை ஏகனய ்பகுதிைளிலி-
ருந்து 5006 ஏகைர் ைாணியும் வனவை்த-
திகணகைைம் அ்பைரிகைவுள்ைதாை 
பதரிகின்்து.

(யாழ்.விதஷட நிரு்பர்)
 
 மாைாணசக்ப்த ததர்தகலை 

நடா்ததுவதற்கு மகைள் பிர-
திநிதிைகை, ப்பாதுமகைள் 
வலியுறு்தததவண்டும். அப-
த்பாதுதான், நாடாளுமன்்்த 
பதரிவுககுழு முடிவுைகை 
தமற்பைாண்டு ததர்தகலை 
விகரவாை நட்தத முடியுபமன 
ததர்தல் ஆகணககுழுவின் 
தவிசாைர் நிமல் புஞசிதேவா பதரி-
வி்ததார்.

யாழ் மாவடட பசயலைை்ததில் இடம்-
ப்பற்் ைலைந்துகரயாடலின் பின்னர் 
ஊடைங்ைளுககு ைரு்தது பதரிவிககும் 
த்பாதத அவர் இதகன்த பதரிவி்த-
தார். அவர் தமலும் பதரிவிககையில்,

மாைாண சக்ப்த ததர்தகலை நட்தத 

தவண்டும் என்்பதத எமது நிகலைப-
்பாடு. மாைாணசக்பைளுகைான 
பசலைவீனங்ைளுககு நிதி ஒதுகைப்படு-
கின்்து. அது அதிைாரிைளினால் நிர்வ-
கிகைப்படுகின்்து. அங்கு ஜனநாயை 
ரீதியாை பதரிவு பசயயப்படட பிரதிநி-
திதை இல்கலை.

ஆனால் அவர்ைள் இருகை 
தவண்டும் என்்பது ததர்தல் ஆகணக-

குழுவின் நிகலைப்பாடு. 
்பகழய முக்யிதலைா புதிய 
முக்யிதலைா ததர்தகலை உட-
னடியாை நட்தத தவண்டும் 
என,  நாடாளுமன்் பதரிவுக-
குழுவிடம் நாம், வலியுறு்ததி-
யுள்தைாம்.

 ததர்தகலை நடா்ததுவ-
தற்கு மகைள் பிரதிநிதிைகை, 
ப்பாதுமகைள் வலியுறு்தத 
தவண்டும். அவர்ைள் 

மூலைதம நாடாளுமன்்்த பதரிவுக-
குழு முடிவுைகை தமற்பைாண்டு 
ததர்தகலை விகரவாை நட்தத முடியும். 
நாம் நாடாளுமன்்்த பதரிவுககுழுவி-
டம் 40 தயாசகனைகை முன் கவ்த-
துள்தைாம்.

அவற்றில் சிக்ச்சாகலைைளில் 
விதசட வாகைளிபபு முக், அ்ததியா-

வசிய தசகவயில் ஈடு்படுதவாருககு 
முற்கூடடிய வாகைளிபபு முக், 
பசயற்்படாத மகைள் பிரதிநிதிைகை 
மீை அகழ்ததல், உள்ளூராடசி 
மன்்்த ைாலைப்பகுதிகய நீடிககும் 
அதிைார்தகத ததர்தல் ஆகணககுழு-
விடம் வழங்குதல், மாற்று்ததி்னா-
ளிைள் வதயாதி்பர்ைளுககு வீடுைளில் 
கவ்ததத வாககுைகை பசலு்ததும் 
ஏற்்பாடு, இகைஞர்ைளுககு ைடடாய 
தைாடடா முக், ததர்தல் பிரச்சார 
பசலைவீன ஒதுககீடு பதாடர்பில் ைட-
டுப்பாடு, தவடபுமனுவில் ஏற்்படும் 
நுட்ப்ததவறுைகை ைரு்ததில் பைாள்-
ைாமல் ததர்தலில் த்பாடடியிட சந்-
தர்ப்பமளி்ததல், ததர்தல் பிணககு-
ைகை தீர்கை ததர்தல் நியாய சக்பகய 
உருவாககுதல் த்பான்்கவயும் உள்ை-
தாைவும் அவர் குறிபபிடடார். 

மொ�ொண ேதே ர�ர�தை ந்டத்துமொறு
கேொது மக்�ள் வலியுறுத்� ரவணடும
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கத்தோலிக்க திருச்சபையோனது 
டி்சமைர்   8ஆம தி்கதி அம்�ோற்-
ைவ அனபனயின திருவிழோ-

பவக க்கோண்ோடுகின்றது.
 அம்�ோற்ைவ அனபன  எனைது இ்ய-

சுவின தோயோகிய மரியோளுககு வழங்கப் -
ைடுகின்ற சி்றப்புப் கையரும மரியோள் 
பி்றப்புநிப�ப்ைோவததிலிருந்து ைோது்கோக-
்கப்ைட்ோர் எனனும மப்றயுணபமபய 
கவளிப்ைடுததும ்ைோதபனயுமோகும. 

இந்த மப்றயுணபமபயக ்கத்தோலிக்க 
திருச்சபைஅறிகப்கயிடுகி்றது

கைோதுவோன கிறிஸதவ நமபிகப்கயின-
ைடி ஆதோமினோல் ்தோனறிய ைோவம மரபு -
வழியோ்கத கதோ்ர்ந்து உ�கில் பி்றககும 
ஒவகவோரு குழந்பத்யோடும இபைந்து 
பி்றககி்றது. 

இது கெனமப் ைோவம அல்�து பி்றப் -
புநிப�ப் ைோவம எனறு குறிப்பி்ப்ைடு-
கி்றது. இப் ைோவம மனிதபர ்க்வுளின 

அருள் நிப�யில் இருந்து 
பிரிதது உ�கின தீய நோட்ங-
்களுககு அடிபம யோககுகி-
்றது.

 ்க்வுள் உ�்க மீடைரின 
தோயோகுமோறு மரியோபை 
கதோ்க்கம முத்� கதரிந்து -
க்கோண்ோர். என்வ, மரியோ-
ளுககு மிகுதியோன அருபைப் 
கைோழிந்து ைோவ மோ்சற்்ற 
நிப�யில் தோயின வயிற்றில் 
்கருவோ்க உருவோ்கச க்சயதோர். 

இது்வ மரியோளின அம� 
உற்ைவம எனறு அபழக்கப்-
ைடுகி்றது. மீடைரின தோயோன-
தோல் மீடபின ்ைறுை�ன்கள் 
மரியோவுககு முனனதோ்க்வ 
வழங்கப்ைட்ன.

இ்யசுவின தோய மரியோ 
பி்றப்புநிப�ப் ைோவததிலி -
ருந்து ைோது்கோக்கப்ைட்ோர் 
எனனும மப்றயுணபம 
கிறிஸதவ நமபிகப்கயோ்கத 
கதோ்க்க்கோ�த திருச்சபை -
யோல் ஏற்றுகக்கோள்ைப்ைட -
்துதோன. ஆயினும அந்த 
மப்றயுணபமபய அபனத -
து�குககும அதி்கோரபூர்வ -
மோ்க எடுததுபரததவர் திருத -
தந்பத ஒனைதோம ையஸ 
ஆவோர்

திருததந்பத ஒனைதோம 

ையஸ 1854ஆம ஆணடு 
டி்சமைர் 8ஆம தி்கதி இ்யசு -
வின அனபனயோகிய மரியோள் 
ைற்றிய மப்றயுணபமபய 
வழுவோ வரத்தோடு அதி்கோர 
பூர்வமோ்க அறிவிததோர்

“புனித ்கனனி மரியோள் 
தோம ்கருவில் உருவோன முதல் 
கநோடியிலிருந்்த வல்�பம -
மிக்க ்க்வுளின அருைோலும 
்சலுப்கயோலும மனுககு�த -
தின மீடைரோம இ்யசு கிறிஸ -
துவின ்ைறுை�ன்கபை முன-
னிடடு பி்றப்புநிப�ப் ைோவக 
்கப்ற அபனததினினறும ைோது -
்கோக்கப்ைட்ோர். 

தற்்ைோபதய திருவருப்கக 
்கோ�ததில் அனபன மரியோள் 

நமககு வழஙகும நற்க்சயதி எனனகவன-
்றோல்,நோம அபனவரும மரியோபைப்-
்ைோனறு அம� உற்ைவமோ்கப் பி்றககும 

்ைறு கிப்க்கவில்ப� என்றோலும நம-
மோலும  மோ்சற்்றவர்்கைோ்க வோழ முடியும. 
அதற்்கோன ஆற்்றப� நோம திருமுழுககின 
மூ�ம கைற்றுக க்கோணடுள்்ைோம.

நோம மோ்சற்்றவர்்கைோ்க வோழ ்வணடும 
எனைதற்்கோ்க்வ ்க்வுள் இப்றம்கன 

இ்யசுபவ இந்த உ�்கததிற்கு அனுப்பி -
னோர். அதபன புனித  ைவுல் அடி்கைோர் 
"நோம தூ்யோரோ்கவும மோ்சற்்்றோ ரோ்கவும  
தம திருமுன விைஙகுமைடி உ�்கம 
்தோனறுவதற்கு முன்ை ்க்வுள் நமபம 
கிறிஸது வழியோ்கத ்தர்ந்கதடுததோர்."               
( எ்ைசியர் 1:4)என குறிப்பிடுகின்றோர்.

்கனனி மரியோள் தூயபமயற்்ற வரோ்க 
பி்றந்தோலும அவரும நமபமப் ்ைோனறு 
மனிதப் கைண தோன. ்க்வுள் அவருககு 
க்கோடுதத தூய உ்ப�யும உள்ைதபத-
யும ைோவததிலிருந்து கதோ்ர்ந்து தம 
வோழநோள் முழுவதும அவர் ைோது்கோததோர். 

ஆைவததிற்கு சிறிதும இ்ம க்கோடுக்க-
வில்ப�. தோழசசி்யோடு இப்ற சிதததபத 
நிப்ற்வற்்ற தமபம முழுபமயோ்க அர்ப்ை-
ணிததோர்.

நோமும கிறிஸது இ்யசுவின மூ�ம திரு-
முழுககின வழியோ்க புனிதப்ைடுததப்ைட-
டுள்்ைோம.  நோம அபனவரும ்தர்ந்கத-
டுக்கப்ைட் மக்கள். மோ்சற்்ற வோழவு வோழ 
அபழக்கப்ைடுகி்்றோம நோம எந்தைவிற்கு 
எமது புனிதததனபமபய  ைோது்கோக்க 
முயற்சி க்சயகி்்றோம எனறு சிந்திப்்ைோம.

  இ்யசுவின மதிப்பீடு்கைோன அனபு, 
அபமதி, தூயபம என்ற புணணியங்கபை 
எங்கள் வோழநோளில் ்மற்க்கோள்்வோம. 
அதற்்கோ்க ஆண்வரின அருள் வரப் பிர -
்சோததபத ்வணடு்வோம.

செர�வாம லூயிஸ்...

எல். சசல்்வா...

மசப்பி�ஸில் திருத்தநம்த பி�வான்சிஸ் 
நிமைர்ற்றிய திருப்்பலி ைமையும�

இ்யசு அஙகிருந்து க்சன-
்ற்ைோது ைோர்பவயற்-
்்றோர் இருவர், “தோவீதின 

ம்க்ன, எங்களுககு இரஙகும” 
எனறு ்கததிகக்கோண்் அவபரப் 
பினகதோ்ர்ந்தனர். (மத. 9:27). 
'தோவீதின ம்க்ன' என்ற கையர் 
கமசியோபவக குறிப்பிடுகி்றது.

 நற்க்சயதியில் ்கோைப்ைடும 
இருவரும ைோர்பவயற்்்றோரோ்க 
இருந்தோலும அவர்்கள் இ்யசுபவ 
கமசியோ எனறு புரிந்துக்கோண-
டுள்ைனர். இந்த திருவருப்கக 
்கோ�ததில் ஆண்வபர வர்வற்்க 
இவவிருவரும நமககு உதவி க்சய -
கின்றனர்.

முதலில், அவர்்கள் இ்யசுவி-
்ம குைம்வணடிச க்சன்றனர்.
அவர்்கைோல் இ்யசுபவக்கோைமு-
டியவில்ப�கயன்றோலும அவரது 
குரப�க ்்கட்தும தோங்களும 
குரல் எழுப்பி ்வணடினர்.

அவர்்கள் இருவரும இ்யசுவின வோர்த-
பதயில் நமபிகப்க க்கோணடு தங்கள் ைோர்-

பவககு ஒளி்வணடி இ்யசுவி்ம க்சன்ற-
னர்.

ைோர்பவயற்்ற இவவிருவபரப் ்ைோ�, 
நோமும வோழவின இருளில் மூழகியிருககி -
்்றோம. 

நோம க்சயய்வணடிய முதல் ்க்பம, 
“கைருஞ்சுபம சுமந்து ்்சோர்ந்திருப்ை -
வர்்க்ை, எல்�ோரும எனனி்ம வோருங -
்கள், நோன உங்களுககு இபைப்ைோறுதல் 
தரு்வன" (மத. 11:28) எனறு கூறிய இ்ய -
சுவி்ம க்சல்வது.

 இருப்பினும, நமமில் ை�ர், இ்யசுவி -
்ம க்சல்வதற்குப் ைதி�ோ்க நம துயரங்களி -
லும இருளிலும தஙகிவி் விபழகி்்றோம. 
இ்யசுவி்ம க்சல்வது முதல் முயற்சியோ -
கும.

நோம உள்ளூர குைமகை்ற ்வறு இரு 
நிப�்கள் உள்ைன. முதல் நிப� ்வதபன -
பயப் ைகிர்ந்துக்கோள்ளுதல்.

ைோர்பவயற்்ற இவவிருவரும தங்கள் 
்வதபனபயப் ைகிர்ந்துக்கோண்னர். நற் -
க்சயதியில் நோம ்கோணும ்வறு இரு ைோர் -
பவயற்்்றோர் (மோற். 10:46-52, ்யோவோன 
9:1-41) தனிததனி்ய துனபுற்்றவர்்கள். 

இவவிருவரும தங்கள் ்வதபன்கபைப் 
ைகிர்ந்துக்கோண்வர்்கள். அ்த ்ைோனறு 
அவர்்கள் இ்யசுவி்ம ்ைசும்ைோது 

'நோங்கள்' எனறு தங்கள் இருவபரயும 
இபைததுப் ்ைசுகின்றனர்.

 'நோம' அல்�து, 'நோங்கள்' என்ற க்சோல், 

கிறிஸதவ வோழவின மி்க முககியமோன ஒரு 
ைணபு.

 ைோர்பவயற்்ற நிப�யில் இவவிருவரும 
ைகிர்ந்துக்கோண் நடபு நமககுப் ைோ்மோ்க 
அபமகி்றது. நோம ஒவகவோருவரும நம 
ைோவங்கைோல் ைோர்பவயற்றிருககி்்றோம. 
ைோவததின சுபமயோல் நோம ்வதபனபய -
யும ்க்சப்புைர்பவயும வைர்ததுகக்கோள்ை 
தீய்சகதி நமபமத தூணடுகி்றது.

 இந்த ்வதபன்கபை தனி்ய ்சந்திக -
கும்ைோது அபவ நமமில் கைரும விரக -
திபய உருவோககுகி்றது. அதற்குப் ைதி�ோ்க, 
நோம மற்்றவர்்க்ைோடு நம ்வதபன்க -
பைப் ைகிர்ந்துக்கோண்ோல் நம எதிர்்கோ� 
வோழபவச ்சந்திக்கஇயலும.

நம தனிப்ைட் வோழவிலும திருச்சபை 
மற்றும ்சமுதோய வோழவிலும இருள் சூழந் -
திருககும்ைோது உ்னபி்றந்த உைர்பவ 
வைர்க்க நோம அபழக்கப்ைடுகி்்றோம.

 நோம பிைவுைடடு நின்றோல் நம ைோர்-
பவயற்்ற நிப�யிலிருந்து குைமப்ய 
இய�ோது.

 நோம ஒருவர் ஒருவருககு க்சவிமடுதது 
்ைசினோல் குைமப்ய இயலும.

இந்த அருபை நீங்கள் அபனவரும கைறு-
வதற்கு நோன சி்றப்ைோ்க இப்ற்வண்ல் புரி -
கி்்றன.

மூன்றோவது நிப�, அவர்்கள் நற்க்சய-
திபய மகிழவு்ன ைப்ற்சோற்றினர். இஙகு 
நோம ஒரு முரணைோடப்க ்கோணகி்்றோம. 
இ்யசு அவர்்கபை ்நோககி “யோரும இபத 
அறியோதைடி ைோர்ததுக க்கோள்ளுங்கள்” 
எனறு மி்கக ்கணடிப்ைோ்கக கூறினோலும 
அவர்்கள் அதற்கு ்நர்மோ்றோ்கச க்சயதனர் 
(மத. 9:30-31). இ்யசுவின க்சோற்்கபை 
மீறுவது அவர்்கள் ்நோக்கமல்� ஆனோல், 
அவர்்கள் இ்யசுபவ ்சந்திதததோல் உருவோன 
மகிழபவ அவர்்கைோல் ்கடடுப்ைடுததமுடி-
யவில்ப�. ்கடடுப்ைடுததமுடியோத மகிழவு 
கிறிஸதவர் ஒவகவோருவரின தனிப்ைட் 
அப்யோைமோகும.

ைோர்பவயற்்ற இவவிருவபரப்்ைோ� நோம 
இ்யசுபவ மீணடும ்சந்திப்்ைோம. அவபர 
துணிவு்ன மற்்றவர்்களுககு எடுததுச 
க்சல்்வோம.

ைோர்பவயற்்ற நிப�யில் இனறு நோம 
எழுப்பும அழுகுரப�க ்்கட்வணைம 
இ்யசு, இனறு, நமது வீதி்கபைக ்க்ந்து-
க்சல்கி்றோர். நம ைோர்பவயற்்ற நிப�பயப் 
்ைோக்க விபழகி்றோர். “நோன இபதச க்சயய 
முடியும என நமபுகிறீர்்கைோ?” (மத. 9:28) 
எனறு அவர்்களி்ம ்்கட்து்ைோல் நமமி -்
மும ்்கடகி்றோர்.

நோம அவரி்ம க்சோல்்வோம: இ்யசு்வ, 
உமது ஒளி எங்கள் இருபைவி் கைரிது. 
எங்கபை குைமோக்கமுடியும எனறு நமபு-
கி்்றோம. எங்கள் நடபுைர்பவ வைர்தது 
மகிழபவ அதி்கரிப்பீர் எனறு நமபுகி்்றோம. 
என முழு திருச்சபையு்ன இபைந்து  
க்சோல்்வோம.

கட்டுப்படுத்த முடியா்த மகிழ்வு 
கிறிஸ்தவரகளின் ்தனிப்பட்ட அட்டயாளம்

திருததந்பத பிரோனசிஸ அவர்-
்கள் ்க்ந்த ஆணடு டி்சமைர் 
08 ஆம தி்கதி புனித சூப்ச 

யப்ைருக்கோன  ெுபிலி ஆணப் 
2021ஆம ஆணடு டி்சமைர் 08ஆம 
தி்கதி வபர அறிவிததோர்.

அதற்கிைங்க நோபை எட்ோம  
தி்கதி புனித சூப்சயப்ைருக்கோன 
ெூபிலி ஆணடு நிப்றவு கைறுகி -
்றது.

திருததந்பத அருைோைர் ஒன-
ைதோம ையஸ அவர்்கள் 1870ம 
ஆணடு டி்சமைர் 8ம 
தி்கதி புனித சூப்சயப்-
ைபர உ�்கைோவியத 
திருஅபவயின ைோது்கோ -
வ�ரோ்க அறிவிததோர்.

புனித ்யோ்்சப்பு 
உ�்கைோவிய திருஅ -
பவயின ைோது்கோவ�ர் 
எனறு அறிவிக்கப்ைட -
்தன 150ம ஆணடு 
நிப்றபவ முனனிடடு 
திருததந்பத பிரோன-
சிஸ அவர்்கள் ்க்ந்த 
டி்சமைர் 8ஆமதி்கதி  
“ஒரு தந்பதயின இத -
யத்தோடு” என்ற 
தப�ப்பில் திருததூது 
ம்ல் ஒனப்ற கவளி -
யிடடு புனித சூப்ச -
யப்ைருக்கோன ெுபிலி 
ஆணப்யும அறி -
விததுள்ைோர்.

தனது தப�பமப் -
ைணிக ்கோ�ததின 
எட்ோவது ஆணடில் 
இந்த ெுபிலி ஆணப் அறி -
விப்ைதோ்க  அமம்லின இறு -
தியில் குறிப்பிடடுள்ை  திருத -
தந்பத பிரோனசிஸ அவர்்கள் 
2020 டி்சமைர் 08ல் கதோ்ங -
கும புனித  சூப்சயப்ைருக்கோன 
ெுபிலி ஆணடு 2021ம ஆணடு 
டி்சமைர் 08ம ்ததி நிப்றவப் -
யும என குறிப்பிடடிருந்தோர்.

அருபமயோன தந்பத, 
அனபும, ்கனிவும நிப்றந்த 
தந்பத, ைணிவுள்ை தந்பத, ஏற் -
றுகக்கோள்ளும தந்பத, ைப்ப் -
ைோற்்றல்மிக்கத துணிவுள்ை 
தந்பத, உபழப்ைோளி தந்பத 
ஆகிய ஆறு தப�ப்புக்களில் 
புனித சூப்சயப்ைர் ைற்றி   விைக -
கியுள்ை திருததந்பத நம மனமோற்-
்றததிற்்கோ்க புனித சூப்சயப்ைரி்ம  
மன்றோடு்வோம என்ற  க்சைதது -

்ன அந்த ம்ப� நிப்றவு க்சய -
திருந்தோர்.

புனித சூப்சயப்ைர் கைோது மக-
்கைோல் அதி்கம ்கவனிக்கப்ை்ோத, 
அ்த்நரம ்கோ�மறிந்து க்சயற் -
ைடும மப்றவோன வோழவு வோழந்-
தவர், ஆயினும, அவர் மீடபு 
வர�ோற்றில் எத்னோடும ஒப்பி் 
முடியோத க்சய�ோைரோ்க இருந் -
தோர் எனறு குறிப்பிடடுள்ை திருத-
தந்பத அதனோல் அதனோல்தோன 
இந்தப் புனிதர் கிறிஸதவர்்கைோல் 

எப்்ைோதும அதி்கம அனபுகூரப்ை -
டுகி்றோர் எனறும குறிப்பிடடிருந்-
தோர்.

தந்பதயர்்கள், பி்றககும்ைோ்த 
அவவோறு பி்றப்ைதில்ப�, அவர்-
்கள் ஒரு குழந்பதயின வோழவு 
மீது கைோறுப்்ைற்கும்ைோது தந் -
பதயரோ்க மோறுகின்றனர் எனறும, 
இனப்றய ்சமுதோயததில் சி்றோர், 
ை�்நரங்களில் தந்பதயர்்கைோல் 
ப்கவி்ப்ைட் அநோபத்கைோ்க 
இருப்ைது ்கவப� தருகின்றது 
எனறும கூறியுள்ை திருததந்பத, 
இந்நிப�யிலுள்ை இனப்றய உ�-
கிற்கு புனித ்யோ்்சப்பு சி்றந்த 
எடுததுக்கோட்ோன மனிதரோ்க 
உள்ைோர் எனறும இனப்றய உ�-
கிற்கு முத�ோளி்கள் அல்� தந்பத-
யர்்க்ை ்தபவப்ைடுகின்றனர் 
எனறும குறிப்பிடடுள்ைோர்.  

அமல�ோற்பவ அன்னை திருவிழோ
நாளை க�ாண்ா்ப்படுகிறது

புனி்த கன்னி ைரியவாள் ்தவாம கருவில் உரு்வான 
மு்தல் ச�வாடியிலிருநர்த ்ல்்லமைமிக்க 
கடவுளின் அருளவாலும சலுமகயவாலும ைனுக்
கு்லததின் மீட்ப�வாம இரயசு கிறிஸ்துவின் ர்பறு
்ப்லன்கமள முன்னிடடு பிைப்புநிம்லப் ்பவா்க்கமை 
அமனததினின்றும ்பவாதுகவாக்கப்்படடவார். 

புனித சூசையப்பர் ஜூபிலி ஆண்டு
நாடளயு்டன் நிடைவு ப்பறுகிைது

எனீடடவா ஒகஸ்டின்...



12 2021 டிசம்பர் 7 சசவ்வாய்க்கிழமை7–12–2021

 நாடுகளுக்கிடையிலான ப�ாக்குவரதடதை  
 இலகுவாக்குவதைற்கு உதைவிய விமானஙகள்  

விைவானங்கள் ்கண்டுபிடிக்்கப் -
்பட்ட பிறகு ்பயணத்தின் 
நேரம குறுகிப் ந்பவானது. 

தறந்பவாது சர்்நதச அளவில் விைவானப் 
ந்பவாக்கு்ரத்து ேம்டச்பறுகிறது. இதற -
்கவான ஒரு அமைப்பு 1944இல் ஆரம -
பிக்்கப்்படடு, அதன் 50 ஆ்து ஆண்டு 
விழவா 1994ஆம ஆண்டில் ச்கவாண்்டவா -
்டப்்பட்டது. இநத அமைப்பின் ந்ண் -
டுந்கவாமள ஏறறுக் ச்கவாண்டு ஐ.ேவா. 
ச்பவாதுசசம்ப டிசம்பர் 7 ஆம திதிமய 
சர்்நதச சிவில் விைவானப் ந்பவாக்கு் -

ரத்து தினைவா்க அறிவித்தது.   
உல்கம முழு்தறகுைவான விைவானப் 

ந்பவாக்கு்ரத்மதக் ்கடடுப்்படுத்தி, 
அ்றமற நைம்படுத்து்தற்கவான ்ழி -
்கவாடடுதல் ்பணி்கமள நைறச்கவாள்ள 
சர்்நதச சிவில் விைவான ந்பவாக்கு -
்ரத்து நிறு்னத்மத (ஐ.சி.ஏ.ஓ) 
ஐக்கிய ேவாடு்கள் சம்ப 1944- ஆம 
ஆண்டு உரு்வாக்கியது. இநத நிறு -
்னம சதவா்டங்கப்்பட்ட ேவாளவான 
டிசம்பர் 7-ஆம தி்கதி, 1996 முதல் 
ஆண்டுநதவாறும ‘சர்்நதச விைவான 
ந்பவாக்கு்ரத்து தினைவா்க’ ்கம்டப்பி -
டிக்்கப்்படடு ்ருகிறது. இநநிமலயில் 

ஐ.சி.ஏ.ஓ அமைப்பு சதவா்டங்கப்்படடு 
தறந்பவாது 75 ஆண்டு்கள் நிமறவு 
ச்பறறுள்ளன.   

விைவான ்பயணத்திலிருநது தூரத் -
திலிருநத்ர்்களுக்கு ்பணிப்ச்பண்்க -
ளின் சதவாழில் என்்பது சில ் ம்கயவான 
சசவார்க்்கங்கள் என்று ்கருதப்்படுகிறது. 
ஆனவால் விைவான ஊழியர்்கள் எதிர் -
ைமற சிக்்கல்்கமள எதிர்ச்கவாள்கின்ற -
னர். அ்ர்்கள் ்கவாலில் நிமறய நேரம 
சசல்ழிக்கிறவார்்கள், குழு ைறறும 
்பயணி்களுக்கு ்பறறவாக்குமற்கமள 

சசய்து, நேரைண்்டலங -
்களும ்கவாலநிமல்களும 
ைவாறி ைவாறி ்ரு்தவால் -
உ்டல்ேலம ்பவாதிக்்கப்்ப -
டுகின்றது. ஆம்கயவால், 
சர்்நதச சிவில் விைவான 

ந்பவாக்கு்ரத்து விைவான தினம 
என்்பது மி்கவும முக்கியைவான ைறறும 

அ்சியைவான நி்கழ்வு ஆகும.   இநத 
இ்டத்தில் சுப்்பர் சசவானிக் விைவானம 
குறித்த த்க்ல்்கமள ஆரவாய்்தும 
ச்பவாருத்தைவாகும. 

விைவானப்்பயணத்தில் சுப்்பர் 
சசவானிக் விைவானங்கமள ஒரு மைல் 
்கல் எனலவாம. ்க்டநத 2003ஆம 
ஆண்டு எயவார் பிரவான்ஸ் ைறறும 
பிரிடடிஷ் எயவார்ந்ஸ் நிறு்னங்க -
ளிருநது ச்கவான் ந்கவார்ட என்நன்ற 

சுப்்பர்நசவா னிக் விைவானம ஓய்வு -
ச்பறற ந்பவாது, சுப்்பர்நசவானிக் 
்பயணி்கள் விைவானங்களின் ச்கப் -
தம முடிவுக்கு ்நதது.  

 ஒரு விைவானம ஒலிமய வி்ட 
ந்்கைவா்க ்பயணித்தவால் அமத 
சுப்்பர்நசவானிக் விைவானம என்கி -
நறவாம. 

60,000 அடி உயரத்தில் 
ைணிக்கு 1,060 கிநலவாமீட்டர் 
ந்்கத்தில் ்பறக்்க ந்ண்டும.  

 ச்பவாது்வா்க சவாதவாரண ்பயணி -
்கள் விைவானங்கள் ைணிக்கு 900 
கிநலவாமீட்டர் ந்்கத்தில்தவான் ்பறக் -
கும. ஆனவால் ஓ்ர்சசர் ைணிக்கு 
1,805 கிநலவாமீட்டர் ந்்கத்தில் 
்பறக்கும என எதிர்்பவார்க்்கப்்படு -
கிறது.   1976 இ-ல் ்பயணி்கள் 
விைவான நசம்யில் நுமழநத  ச்கவான் 
ச்கவார்ட விைவானம ைணிக்கு 2,180 
கிநலவா மீட்டர் ந்்கத்தில் ்பறக்்கக் கூடி -
யதவா்க இருநதது.  

 இநத சுப்்பர்நசவானிக் விைவானப் 
்பயணங்களில் இரு ச்பரும பிரசசி -
மன்கள் இருக்கின்றன. இமரசசல் 
ைறறும ைவாசு்பவாடு அம்யவாகும.  

 ஒலிமய வி்ட ந்்கைவா்க ்பறக்கும 
ந்பவாது, விைவானம 'நசவானிக் பூம' 
எனப்்படும ந்பசரவாலிமய ஏற்படுத் -
தும. தமரயில் இருப்்ப்ர்்களுக்கு 
அது ஏநதவா இடி இடிப்்பது ந்பவாலந்வா, 
ச்பரிய ச்டிசசத்தம ந்பவாலந்வா 
ந்கடகும. இவவிைவானங்கள் ்க்டல் 
்பகுதிமய அம்டயும ்மர, ைக்்களி்டமி -
ருநது சதவாமல்வா்க சசல்லும ்மர 

குமறநத ந்்கத்தில் ்பறக்்க 
ந்ண்டும என்கிறவார்்கள்.  

 சுப்்பர்நசவானிக் ந்்கத்தில் 
்பறக்்க ந்ண்டும என்றவால், 
அதி்க சக்தி நதம். அதறகு 
அதி்க எரிச்பவாருள் நதம்.   

 ச்கவான் ச்கவாடடில் ்பய-
ணிப்்ப து ஒரு சசவாகுசவான 
்பயணைவா்கக் ்கருதப்்பட -

்டது. சவாதவாரண விைவானங்களில் முதல் 
்குப்ம்ப வி்ட ச்கவான்ச்கவார்டடில் ்பய-
ணிக்்க அதி்க விமல ச்கவாடுக்்க ந்ண்டி 
இருநதது.  ்பயணி்கள் ந்்கத்மத 
விரு மபு்தவா்கவும, அதிவிமரவு விைவா-
னங்கள் ைனிதர்்களுக்கு ைத்தியிலவான 
இமணப்ம்ப ஆழப்்படுத்தும என்்பதும 
ச்பவாது்வான அபிப்பிரவாயம ஆகும.  

 எனினும தறந்பவாது ச்கவான்ந்கவாட 
விைவானங்கள் ைக்்கள் ்பயணத்துக்்கவா்க 
்பயன்்படுத்ப்்படு்தில்மல. சவாதவாரண 
விைவானங்களிநலநய ைக்்கள் ்பயணம 
சசய்கின்றனர்.  

சர்்நதச சிவில் விைவான 
ந்பவாக்கு்ரத்து தினம இன்று  

உலகில் சில ேவாடு்கள் அர-
சர்்களினவால் ஆளப்்படு-
கின்றன. தனிே்பர்்களவால் 

அல்லது குடும்பங்களினவால் ஆளப்-
்படும ேவாடு்கள், ஜனேவாய்க ேவாடு்கள், 
்கமயூனிஸ்ட ேவாடு்கள் எனப் ்பல் -்
ம்கயவான ேவாடு்களில் தறந்பவாது ்கடும 
தீவிர்வாதி்களவால் ஆளப்்படும ேவா்டவா்க 
ஆப்்கவானிஸ்தவான் ைவாறியுள்ளது. ்கமயூ-
னிஸ ேவாடு்களும உள்ளன. முதலவாளித்-
து் ேவாடு்களும உள்ளன. இ்றறுக்கு 
ைத்தியில் சில இரண்்டவாங ச்கட்டவான் 
ேவாடு்களும உள்ளன. அவ்வாறவான ஒரு 
ேவாடுதவான் ்பவாகிஸ்தவான்.

  1947ம ஆண்டு மு்கமைதலி ஜின்-
னவாவின் தமலமையில் அநேவாடு இந-
தியவாவில் இருநது பிரிடடிஷ் ஆசியு்டன் 
பிரிநத ந்பவாது, அது ஜனேவாய்க ேவா்டவா-
்கத்தவான் இருக்்க ந்ண்டும என்்பநத 
அநேவாடடின் தநமதயின் ்கன்வா்க 
இருநதது. ்கவாசநேவாய் ்கண்டு அ்ர் 
விமரவிநலநய இறநது ந்பவானவார். 
அதன் பின்னர் அநேவாடு இரவாணு்த்-
தின் பிடிக்குள் சசன்றது. இரவாணு் 
ஆடசி, எப்ந்பவாதவா்து ச்கவாஞசம ஜன-
ேவாய்கம என்ற ச்பயரில் ஒரு இரவாணு் 
்கண்்கவாணிப்பு்டனவான ஆடசி என்்பநத 
அதன் தமலவிதியவானது.

 ்க்டநத 74 ்ரு்ட ்பவாக். ்ரலவாறறில், 
அநேவாடடில் இரவாணு் ஆடசி ச்பரும-
்பவாலவான ்கவாலப் ்பகுதியிலும ச்பயரளவு 
ஜனேவாய ஆடசியும ேம்டச்பறறு ்ந-
துள்ளது. 1947க்கு முன்னர் ஒருதவாய் 
ைக்்களவா்க - இநதியர்்களவா்க இருநநதவா-
ரின் ்ழித்நதவான்றல்-
்கநள இன்று ்பவாகிஸ் -
தவானியர்்கள். ஆனவால் 
முறறிலும ந்று 
்ம்கயவான ஆடசியில் 
ந்று ்ம்கயில் ்பக் -
கு்ப்்படடிருப்்ப்ர்்கள். 
இலஙம்க அரசியலில் 
எப்்படி இன்வாதம ஒரு முக்கிய ்பங-
்கவாறறி ்ருகிறநதவா அநதந்பவால ்பவாகிஸ்-
தவான் அரசியலில் இரவாணு் ஆதிக்்கத்-
துக்கு அடுத்ததவா்க ைதம அல்லது ைதத் 
தீவிர்வாதம ந்கவாலவாசசுகிறது.

  ்பவாகிஸ்தவாமன ஒரு ேவா்டவா்க ேவாம 
்பவார்த்தவாலும ்பல்ந்று ்கலவாசவார ்பவாரம-
்பரியங்கமளக் ச்கவாண்்ட இனக் குழுக்-
்கள் ்வாழும ேவாடு அது. ்பழஙகுடியினர், 
்பவாக்_ - ஆப்்கவானிஸ்தவான் எல்மலப் 
பிரநதச ைமலக் கிரவாைப் ்பகுதி்கள், 
அரச நிர்்வா்கத்துக்குள் ்ரவாத ்பள்ளத்-
தவாக்குப் ்பகுதி்கள் என ்பல ்பகுதி்கமளக் 
ச்கவாண்்ட ேவாடு அது. ச்பரும்பவாலவாநனவா-
ரின் ைதம இஸ்லவாைவானவாலும இனக் 
குழுக்்களின் ்பவாரம்பரியம, ்கலவாசவாரம 
சவார்நது ்பழக்்க்ழக்்கங்களும ேமபிக்-
ம்க்களும அமைகின்றன. இப்பிரநத-
சங்கமள ந்பவாதிய ்கல்வி ்சதி்களும, 
ஜனேவாய்க சிநதமன்களும சசன்றம்ட-
யவில்மல. எனந் ைதத் தீவிர்வாதம 
்கல்வியறிவில் குமறநத்ர்்களி்டம 
சுல்பைவா்கப் புகுத்தப்்ப்ட முடியும. ்பவாரம-
்பரிய சிநதமன்களு்டன் கூடிய ்கல்-
வியறி்றற்ர்்களின் சிநதமனயில் 
ைதத் தீவிர்வாதம நிமலச்பறும ந்பவாது 
அ்ர்்கள் ச்டிகுண்டு்களவா்க ைவாறும 
அ்பவாயம அதி்கரிக்கிறது.

  ்பவாகிஸ்தவான் ஜனேவாய்க ்ழிமுமற -
்களில் இருநது ேழுவி ்படிப்்படியவா்க தீவி-
ர்வாதி்களின் ம்க்களுக்குள்ளும ைதத் 
தீவிர்வாதத்துக்குள்ளும ஏன் சசல்ல 
முடிநதது என்்பதற்கவான அடிப்்பம்ட-
யவான ்கவாரணங்களவா்க இம் கூறப்்ப்ட 
முடியும என்்பநதவாடு, இநதியவாவுக்கு 
எதிரவான யுத்த முமனப்பில் இருநது 
்நத ்பவாக். அரசு்கள் நைறச்கவாண்்ட 
எல்லவா யுத்தங்களிலும நதவால்விமய-
யும ஒரு சையத்தில் கிழக்கு ்பவாகிஸ்தவா-

மனயும இழநதன. யுத்தத்தவால் இந-
தியவாம் ச்றறி ச்கவாள்ள முடியவாது 
என்ற நிமலயிநலநய தீவிர்வாதத்மத 
்பவாகிஸ்தவான் அரசு ம்கயில் எடுத்து 
ைதப் ்பயங்கர்வாதைவா்க ைவாறறி இநதி -
யவாவுக்கு எதிரவா்க ஏவியது.

 ்பவாகிஸ்தவானில் ஏற்கனந் ைதத் 
தீவிர்வாத சிநதமன நிமலச்பறறி-
ருநத நிமலயில், ்பவாகிஸ்தவான் அரநச 

்பயங்கர்வாதத்மத இநதியவாவுக்கு 
எதிரவா்க ந்பவாஷிக்்கத் சதவா்டஙகியமை, 
்பயங்கர்வாத சிநதமனமய, அவ்ழி-
முமறமய அரநச அஙகீ்கரித்த ைவாதிரி 
ஆகி விட்டது. ் வாள் எடுத்த்ன் ் வாளவால் 
ைடி்வான் என்்பது ந்பவான்ற நிமலயி-
நலநய ்பவாகிஸ்தவான் ்கவாணப்்படுகிறது. 
்பவாகிஸ்தவானில் ஜனேவாய்கம என்்பது 
ச்பயரளவில்தவான். ஜனேவாய்க அரசு 
என்்பது அநேவாடடு இரவாணு்ம விரும-
புகிற ்மரதவான். எஙந்க தீவிர்வாதம 
ந்பவாஷிக்்கப்்படுநைவா அஙந்க சர்்நதச 
்பயங்கர்வாதி்கள் சசழித்து ்ளர்்தற-
்கவான விமள நிலமும இருக்கும என்-
்பதறச்கவாப்்ப, அல்ம்கதவா, தலி்பவான், 
ஐ.எஸ். ந்பவான்ற ்பயங்கர்வாத அமைப்-
பு்களின் அம்டக்்கல பூமியவா்கவும அது 
ைவாறிப் ந்பவானது. 

 இதில் விசித்திரம என்னச்ன்-
றவால், இநதியவாவுக்கு சதவால்மல 
ச்கவாடுக்்க ந்ண்டுசைன்்பதவால் ்பயங -

்கர்வாதத்மத ்ளர்த்த இநேவாடு, 
அது ேவாச்டஙகும புமரநயவாடிப்ந்பவான 
நிமலயில் அதிலிருநது மீள ்ழி சதரி -
யவாைல் இரண்டும ச்கட்டவான் ேவா்டவா்கக் 
்கவாடசியளிக்கிறது. அஙகிருக்கும அரசி -
யல் ்கடசி்களும, இமரவான் ்கவானின் ்கடசி 
உட்ப்ட, இநதிய எதிர்ப்பு நிமல, ்கவாஷ்மீ-
மரக் ம்கப்்பறறுதல், இஸ்லவாமிய தீவி-
ர்வாத நிமலமய ந்பவாஷித்தல் என்்ப-
ன்றமற ம்கச்கவாள்ளவாைல் ைக்்கள் 
ைத்தியில் நிமலச்பற முடியவாது என்ற 
நிமலநய ்கவாணப்்படு்து, துரதிர்ஷ்்ட -்
சைவானது.

இநதப் பின்னணியில்தவான் ்கம்பவா -
ம்ச நசர்நத ச்பவாறியியலவாளரவான 
49 ்யதவான பிரியநத திய்தன 
குைவாரவாவின் ச்கவாடூரக் ச்கவாமலமயப் 

்பவார்க்்க ந்ண்டியிருக்கிறது. ்பத்து ்ரு-
்டங்களவா்க சியவால்ந்கவாட ்சீரவா்பவாத்தில் 
அமைநதுள்ள ரவாஜந்கவா என்ற ஆம்டத் 
சதவாழிறசவாமலயில் மு்கவாமையவாளரவா்க 
அ்ர் ்க்டமையவாறறி ்நதுள்ளவார். நிர்-
்வா்கத்தில் ்கண்டிப்்பவான்ரவா்க ச்பயசர -
டுத்த்ர். இதனவால் அ்ருக்கும அஙந்க 
சதவாழில் சசய்யும சவாதவாரண நிமல 
ஊழியர்்களுக்கும இம்டநய பிணக்கு 

அல்லது த்றவான புரிதல் ஏற்படு்து 
இயல்ந்ப. இத்தம்கய சதவாழில் ரீதியவான 
பிணக்கு்கள் ஏற்ப்டவாத சதவாழில் நிறு -்
னங்கநள இருக்்க முடியவாது என்்பநத 
உண்மை. இம் சதவாழில் ரீதியவானது 
என்்பதவால் தனிப்்பட்ட குநரவாதைவா்க 
்ளர்்தற்கவான ்வாய்ப்பு ச்பரும்பவா -
லும குமறவு. நசவா்டவா ந்பவாத்தல் ந்பவால 
ச்பவாஙகி அ்டங்கக் கூடியம்.

 ஆனவால் இநத ்மரமுமற்க -
மளயும தவாண்டி தமமு்டன் ்பல ்ரு-
்டங்களவா்கத் சதவாழில் சசய்யும ஒரு 
நைலதி்கவாரிமய, சதவாழில் ரீதியவான 
உத்தரவு்கமளக் ்கவாரணைவா்க ம்த்து 
ஏநதவா ்கவாடடு மிரு்கசைவான்மற அடித்து, 
்மதத்து எலுமபு்கமள சேவாருக்கி 
ச்கவாமல சசய்து, அத்நதவாடு நிறுத்திக் 

ச்கவாள்ளவாைல் ச்டலத்மதத் தீயிடடுக் 
ச்கவாளுத்தி ஆர்ப்்பரிக்கும ்மர சசன்-
றிருக்கிறவார்்கள் என்றவால் ைத ச்றித்த-
னம எவ்ளவு உக்கிரைம்டநதிருக்கிறது 
அல்லது அமத ஒரு ்கவாரணைவா்க ்பயன் -
்படுத்த முடிநதிருக்கிறது என்்பமதப் 
்பவார்க்்க ந்ண்டும.

  ்பவாகிஸ்தவானில் ைத்வாதம பூசப்்ப-
்டவாத அரசியல் ்கடசி்கள் இல்மல. ்பஞ -
சவாபில் முக்கிய ்கடசியவா்க விளஙகும 
சதஹ்ரீக் - ஈ - ல்பவாயிக் ்பவாகிஸ்தவான் 
என்ற ்கடசி 2015ம ஆண்டு ஆரம -
பிக்்கப்்பட்ட தீவிர ்லதுசவாரி ைதத் தீவி -
ர்வாதக் ்கடசி. ்கவாதிம உநசய்ன் ரிஸ்வி 
என்்ப்ர் ஆரமபித்த இக்்கடசி தன் தீவி -
ர்வாத அரசியல் ே்கர்வு்களுக்கு ச்பயர்-
ந்பவானது. அதன் தமல்ர் ்கவாலைவான 

பின்னர் அ்ர் ை்கன் சவாத் ரிஸ்வி அதன் 
தமலமைமய ஏறறிருக்கிறவார். ்க்டநத 
நதர்தலில் ்பவாகிஸ்தவானின் ஐநதவா்து 
ச்பரிய ்கடசியவா்க அதனவால் ்ர முடிந-
தவாலும ்பவாரவாளுைன்றத்துக்கு சதரி்வா்க 
முடியவில்மல என்்பநதவாடு ்பஞசவாப் 
ைவா்கவாண சட்ட சம்பக்கும அங்கத்த்-
ரவா்க நுமழய முடியவில்மல என்்பது 
ஒரு சவாத்கைவான அமசம.

  இதன் சமீ்ப்கவால தீவிர்வாத அர-
சியல் ே்ட்டிக்ம்க்கள் ்கவாரணைவா்க 
இமரவான் அரசு இக்்கடசிமயத் தம்ட 
சசய்து அதன் தமல்மரயும ்கடசி 
முக்கியஸ்தர்்கமளயும ம்கது சசய்தது. 
இமதயடுத்து இக்்கடசி ்ன்முமற 
மிகுநத ஆர்ப்்பவாட்டங்களில் ஈடு்பட்டது. 
இதன் ந்பவாது ஏழு ச்பவாலிசவார் ைரண -
ைம்டநதனர். இநத ஆர்ப்்பவாட்டங்கள் 
்பஞசவாப்பில் அமைதியின்மைமய 
ஏற்படுத்தந் இமரவான் அரசு இறஙகி 
்நது ்கடசி மீதவான தம்டமய நீக்கியது. 
தமல்மரயும ம்கதவான ஏமனநயவா-
மரயும விடுதமல சசய்தது. இது ைதத் 
தீவிர்வாத ்கடசிக்குள் கிம்டத்த அஙகீ்கவா -

ரைவா்கவும இமரவான் அரசு ஒரு அதி தீவி -
ர்வாத ்கடசியி்டம ைண்டியிட்டதவா்கவும 
்பவாக். அ்தவானி்கள் ்கருத்து ச்ளியிட-
டுள்ளனர்.   தறந்பவாது ச்றறிக் ்களிப்-
பில் உள்ள இக்்கடசி ச்கவாண்்டவாட்டத்துக்-
்கவான ஏற்பவாடு்கமளயும நைறச்கவாண்டு 
்ருகிறது.

 சதஹ்ரீக் ஈ ல்பவாய்க் ்கடசிக்குள் 
கிம்டத்த ஒரு ச்றறி ச்கவாண்்டவா்டப்-
்படும ைனநிமலயிநலநய சதவாழில் 
ரீதியவான ஒரு ்கவாரணத்துக்கு ைத 
நிநதமன சவாயம பூசப்்படடு ஒரு 
அப்்பவாவி இலஙம்க ச்பவாறியியலவாளர் 
ச்கவாடூரைவான முமறயில் ச்கவாமல சசய்-
யப்்படடுள்ளவார்.

 ஒரு மு்கவாமையவாளர் தன் ்க்டமை -
்களில், நிர்்வா்கத்தில் ்கண்டிப்்பவான -்
ரவா்கத்தவான் இருக்்க ந்ண்டும. அஙகு 
்பணியவாறறும ஊழியர்்கள் இயநதி-
ரங்களில் ஸ்டிக்்கர்்கமள ஒடடி ம்த்-
திருக்கிறவார்்கள். ஒரு ச்ளிேவாடடு 

்ர்த்த்கர் குழுச்வான்று 
சதவாழில்கத்மத சுறறிப் 
்பவார்ப்்பதற்கவா்க ்ரும்க 
தரவிருநத சூழலில் 
ச்ளியில் இருநது ்நத 
சதவாழிறசவாமலநயவாடு சம-
்பநதப்்ப்டவாத ஸ்டிக்்கர்்கமள 
இயநதிரங்களில் விடடு 
ம்ப்்பது ்ர்த்த்க நேவாக் -
்கத்தில் ேன்மை தரவாது 
எனக் ்கருதிய பிரியநத 
அநத ஸ்டிக்்கர்்கமள அ்கற-
றச சசவால்லியிருக்கிறவார். 
அ்ர்்கள் ைறுத்திருக்கி -
றவார்்கள். அநத ஸ்டிக்்கர்-
்கள் ல்பவாயிக் ்கடசியினவால் 
ச்ளியி்டப்்பட்டம்யவா 
என்று சதரியவில்மல. ஸ் -
டிக்்கர்்களில் குரவான் ்வாச -
்கங்கள் இ்டமச்பறறிருநத-
தவா்கச சசவால்லப்்படுகின்றது.

  ஊழியர்்கள் ஸ்டிக்்கர்்கமள அல்லது 
சிறிய சு்சரவாடடி்கமள அ்கறற ைறுத்த 
நிமலயில் இ்நர சில்றமற அ்கறறி-

யதவா்கவும இதனவால் ஊழியர்்கள் ஆத் -
திரைம்டநததவா்கவும அறிய முடிகிறது. 
இமதயடுத்து, 'கிறிஸ்த்ரவான பிரி -
யநத ைத நிநதமன சசய்கிறவார்' என்று  
சதவாழில்கத்துக்குள் சசய்தி ்பரப்்பப்்படடு 
அ்மரத் தவாக்கு்தறகு ்பலர் தயவாரவாகி-
யிருக்கின்றனர்.

 தனது உயிருக்கு உத்திர்வாத-
மில்மல என்ற நிமலயில் தப்பிக்்க 
ந்ண்டிய சூழல் ஏற்ப்டந் அ்ர் 
கூமர மீது ஏறி ்பதுஙகிக் ச்கவாண்்டவார். 
்பவாகிஸ்தவானில் ைதநிநதமனச சட்டம 
அமுலில் உள்ளது. இநதியவாவிநலவா 
இலஙம்கயிநலவா அப்்படி ஒரு சட்டம 
இல்மல. இஸ்லவாமிய ேவாடு்களில் 
ைடடுநை ்கவாணப்்ப்டக் கூடிய சட்டம இது. 
இசசட்டத்தின் கீழ் மி்க எளிதவா்க ஒரு 
ைத நிநதமனயில் ஈடு்பட்டதவா்க குறறம 
சவாடடி வி்டலவாம. அதற்கவான தண்்டமன 
ச்கவாடூரைவானது. 

 இஸ்லவாத்துக்கு எதிரவான ்கருத்து்க -

மளச சசவான்னவார் அல்லது ்க்டவுநள 
இல்மல என்று சசவான்னவார் என்்பது 
நிரூ்பணைவானவால் ைரண தண்்டமன 
நிசசயம. அவ்வாறு நிரூபிக்்கப்்ப்டவாைல் 
விடுதமலயவானவாலும மீண்டும சமூ -
்கத்தில் ்வாழ்க்ம்கமய ஆரமபிப்்பது 
என்்பது ்பயங்கரைவான விஷயம. அத்-
தம்கநயவார் மீது எப்ந்பவாது ந்ண்டுைவா-
னவாலும ச்கவாமலச்றித் தவாக்குதல் 
ே்டத்தப்்படு்தற்கவான ்வாய்ப்பு்கள் 
அதி்கம. 1940ம ஆண்டில் இருநது 
இன்று்மர ைத நிநதமன சதவா்டர்்பவான 
தவாக்குதல்்களில் 78 ந்பர் ைரணம்டநதி-
ருப்்பதவா்கவும சம்பநதப்்பட்ட ே்பர்்கள், 
அ்ர்்களுக்்கவா்க ்வாதவாடிய சட்டத்தரணி -
்கள், குடும்ப உறுப்பினர்்கள், ைனித 
உரிமை சசயற்பவாட்டவாளர்்கள், ைதகுரு-
்வான்ர்்கள் என்ந்பவார் இநத எண்ணிக் -
ம்கயில் அ்டஙகு்ர் என அல்ஜஸீரவா 

சசய்தி நிறு்னம சமீ்பத்தில் ே்டத்திய 
ஆய்வின் மூலம சதரிய ் நதிருக்கிறது. 

 லவாஹூருக்கு அண்மித்த ஒரு இ்டத்-
தில் ஒரு கிறிஸ்த்ர் இறநது ந்பவாகிறவார். 

அம ைரணச சசய்திமய 
ஊர் ்பள்ளி்வாசல் ஒலிச்ப-
ருக்கி ஊ்டவா்க அறிவிக்்க 
ந்ண்டும என்று சிலர் 
்பள்ளி்வாசல் இைவானு்டன் 
ந்கட்க, அ்ர் ைறுக்்க, ்வாக்-
கு்வாதம ஏற்படுகிறது. இறு-
தியில் அ்ரு்டன் தர்க்கித்த 
ேவால்்ர் ைத நிநதமன குற -
றசசவாடடில் ம்கது சசய்யப்-
்படுகின்றனர். ்க்டநத ே்ம -
்பர் 18ம தி்கதி இசசம்ப்ம 
ேம்டச்பறறதவா்க அல்ஜ -
ஸீரவா சசய்தி ச்ளியிடடுள்-
ளது. ைதநிநதமன குற-
றசசவாடடில் ஒரு கிறிஸ்த் 
தம்பதி ம்கது சசய்யப்்படடு 
ைரணதண்்டமன விதிக்்கப்-
்பட்டது. நைன்முமறயீடு 

சசய்யப்்பட்டதில் ஏழு ஆண்டு்களவா்க 
சிமறயில் ் வாடிய அ்ர்்கமள ்பவாக். உசச 
நீதிைன்றம விடுதமல சசய்திருக்கிறது.

 ஆனவாலும அத்தம்பதி சநநதவா-
ஷப்்ப்ட முடியவாது. ஏசனனில் சமூ்கத்-
துக்குத் திருமபி மீண்டும சவாதவாரண 
்வாழ்க்ம்கமய ஆரமபிப்்பது என்்பது 
ஆ்பத்தவானது. அ்ர்்களுக்்கவா்க ்வாதவாடிய 
சட்டத்தரணியும தவாக்்கப்்ப்டலவாம என்ற 
நிமலயில் தனக்கும தன் ்கடசிக்்கவாரர்-
்களுக்கும அ்ர் அரசி்டம ்பவாது்கவாப்பு 
ந்கவாரியிருக்கிறவார். 2009ம ஆண்டு 
ந்கவாஜரவா என்ற இ்டத்தில் ைதநிநதமன 
சதவா்டர்்பவான குறறசசவாடடில் ைக்்கள் எடடு 
கிறிஸ்த்ர்்கமள ச்கவாமல சசய்த சம்ப-
்ம நி்கழ்நதிருக்கிறது.

 பிரியநத வி்்கவாரத்மத எடுத்துக் 
ச்கவாண்்டவால் அது ்கவாமல 10.45க்கு 
ஆரமபித்திருக்கிறது. 11.05க்கு அ்ர் 
ச்கவாமல சசய்யப்்படடு விட்டவார். 

(09 ்பக்்கம ்பவார்க்்க)

மதைவாதை வவறியின் உச்சக் கடைபம
�ாகிஸதைானில் நைநதை மிருகததைனம்!

எஙந்க ைத்வாதம, தீவிர்வாதம ந்பவாஷிக்்கப்்படுகின்றநதவா, 
அஙந்க சர்்நதச ்பயங்கர்வாதி்கள் சசழித்து  ்ளர்்தற்கவான 
விமளநிலமும இருக்கும என்்பநத யதவார்த்தம 

்பவாகிஸ்தவானில் ைதநிநதமனச சட்டம ்வா்பஸ் 
ச்பறப்்படடு, ைறமறய ைதத்தினரின் உயிருக்கு 
உத்தர்வாதம அளிக்்கப்்படு்து எப்ந்பவாது?

்பவாகிஸ்தவானில் ைத்வாதம பூசப்்ப்டவாத அரசியல் ்கடசி்கள் 
இல்மல. ்பஞசவாபில் முக்கிய  ்கடசியவா்க விளஙகும சதஹ்ரீக் 
- ஈ - ல்பவாயிக் ்பவாகிஸ்தவான் என்ற ்கடசி 2015 ஆம  ஆண்டு 
ஆரமபிக்்கப்்பட்ட தீவிர ்லதுசவாரி ைதத் தீவிர்வாதக் ்கடசி. 
்கவாதிம  உநசய்ன் ரிஸ்வி என்்ப்ர் ஆரமபித்த இக்்கடசி 
தனது தீவிர்வாத அரசியல்  ே்கர்வு்களுக்கு ச்பயர் ந்பவானது. 
அதன் தமல்ர் ்கவாலைவான பின்னர் அ்ர் ை்கன் 
சவாத்  ரிஸ்வி அதன் தமலமைமய ஏறறிருக்கிறவார்



காம்பிய ஜனாதிபதி தேரேலில் 
பேவியில் இருக்கும் ஜனாதிபதி 
அடமா பத�ா, அதமாக வெற்றி-
யீட்டியுள்ார. அந்ாட்டின் நீணட 
காலத் ேலலெர யஹயா ஜம்தமஹ 
இன்றி பல ேசாபேஙகளில் இடம்-
வபறும் முேல் தேரேல் இதுொகும்.   

கடநே சனிக்கிழலம இடம்-
வபற்்ற தேரேலில் ஜனாதிபதி பத�ா 
சுமார 53 வீே ொக்குகல் வென்்ற-
தோடு அெருக்கு அடுத்ே இடத்தில் 
இருக்கும் ஒலசனு டாரதபா 28 வீே 
ொக்குகல்தய வபற்றுள்ார.   

டாரதபா மற்றும் ஏலனய தெட் -
பா்ரகள இநே தேரேல் முடிலெ 
ஏற்கபதபாெதில்லல என்று முன் -
னோக குறிபபிட்டிருநேனர.   

்ாட்டில் ஜன்ாயகத்தின் எதிர-
காலத்லே மதிபபிடும் ஒன்்றாக 
இநேத் தேரேல் பாரக்கபபடுகி்றது.   

கடநே தேரேலில், யஹயா ஜம்-
தமஹலெ தோற்கடித்தே பத�ா 
வெற்றியீட்டினார. அநே தேரேல் 
முடிலெ ஏற்காே ஜம்தமஹ 
்ாட்லட விட்டு வெளிதயறி 
ொழ்நது ெருகி்றார. 

22 ஆணடுகள ஆட்சி புரிநே 
ஜம்தமஹ காம்பிய அ�சியலில் 
வோடரநதும் வசல்ொக்கு மிக்கெ -
�ாக உள்ார.   

வெற்றிக�மான வசாத்து தமம் -
பாட்டா்�ான 56 ெயது பத�ா, 
முன்னர லணடனில் பாதுகாபபு 
ஊழிய�ாக இருநேெ�ாொர.     

அவுஸ்தித�லியாலெச் தசரநே 
ஆடெர, அதிக சத்ேமான ஏப-
பத்லே விட்டு உலக சாேலன 
பலடத்துள்ார.  

வ்ெல் ஷாரப எனும் ஆடெர 
விட்ட ஏபபம், துல் கருவிலயக் 
காட்டிலும் அதிகச் சத்ேமான-
ோகும். அேன் ஒலிய்வு 112.4 
வடசிபல் ஆகப பதிொனது.   

இேன்மூலம் கடநே ஒரு ேசாபே-
மாக இருநே சாேலனலய வ்ெல் 
முறியடித்துள்ார.   

ஏபபம் விடுெலேச் வசால்லிக்-
வகாடுத்ேெர ேம்முலடய அக்கா 
என்கி்றார அெர. அலே ஒழுஙகாக 
வெளியிடக் கடும் பயிற்சி தமற்-
வகாணடோக வ்ெல் கூறினார.  

இருபபினும் கின்னஸ் 
உலக சாேலன பலடக்க ேமது 
மலனவிதய ஊக்குவித்ேோக 
வ்ெல் கூறினார.    

இநதோதனசியாவில் வசதமரு 
எரிமலல த்ற்று திஙகட்கிழலம 
மீணடும் வெடித்ேோல், மீட்புப 
பணிகள ேலடபட்டோகத் வேரி -
விக்கபபட்டுள்து.  

அது முேலில் கடநே சனிக்கி -
ழலம வெடித்ேது. அதில் உயிரி -
ழநேெரகள எணணிக்லக 15 ஆக 
அதிகரித்துள்து. இன்னமும் 27 
தபல�க் காணவில்லல என்று 
இநதோதனசியாவின் தேசியப 
தபரிடர அலமபபு வேரிவித்ேது.  

த்ற்று வசதமரு எரிமலல 

மீணடும் வெடித்ேோல், மீட்புக் 
குழுக்கள சில பகுதிகளிலிருநது 
வெளியாக தெணடிய கட்டாயம் 
ஏற்பட்டது. வோடரநது எரிம -
லலச் சாம்பல் சூழ்நது ெருெோல் 
மீட்புப பணிகள கடினமாகியுள் -
ோகக் கூ்றபபடுகி்றது.  

இேற்கிலடதய, பாதிக்கபபட்ட 
பகுதியில் மலழ வபயயலாம் என 
எதிரவுகூ்றபபட்டுள்து.  

அது தேடல் மீட்புப பணிக -
ளுக்கு தமலும் இலடயூ்றாக இருக் -
கலாம் என அஞசபபடுகி்றது.    

பாகிஸ்ோனில் கலகக்கா� 
கும்பலால் படுவகாலல 
வசயயபபட்ட இலஙலக-
லயச் தசரநே வோழிற்சாலல 
முகாலமயா்ர பிரியநே 
குமா�லெ ேமது உயில� பண-
யலெத்து காபபற்்ற முயன்்ற 
மாலிக் அத்னன் என்பெருக்கு 
பாகிஸ்ோனின் உயரிய குடிம -
கனுக்கான விருது அறிவிக்கப-
பட்டுள்து.   

குமா�வின் சக ஊழிய�ான 
அத்னன், பாதிக்கபபட்ட-
ெல� உடல் ரீதியில் பாது-
காக்க முயற்சித்து ேனது 
உயில� பணயலெத்ேேற்காக 
ேஙகா இ ஷுஜாத் அல்லது 
“துணிச்சலுக்கான பேக்கம்” 
ெழஙகபபடும் என்று பி�ேமர 
இம்�ான் கான் ேனது ட்விட்ட-
ரில் அறிவித்துள்ார.   

பாகிஸ்ோனின் ெடகிழக்கு 
பஞசாப மாகாணத்தின் சியல்தகாட் 
்கரில் கடநே வெளளிக்கிழலம கல -
கக்கா� கும்பலால் ோக்கிக் வகால்-
லபபட்ட குமா�வின் உடல் பின்னர 
தீயிட்டு வகாளுத்ேபபட்டது.   

இநே சம்பெம் குறித்து சமூக 
ஊடகத்தில் வெளியான வீடிதயாக்-

களில் கலகக் கும்பலிடம் இருநது 
இலஙலகயல� பாதுகாக்க அத்னன் 
தபா�ாடுெது வேரிகி்றது. எனினும் 
நூற்றுக்கணக்கான கலகக்கா�ரகள 
முன் அெ�து முயற்சி வெற்றி அளிக் -
கவில்லல.   

இேன்தபாது இநே கும்பலலச் 
தசரநே சிலர “இன்று அெர (குமா�) 

ேபபிக்க முடியாது” என்று கூச்சலி -
டும் நிலலயில் குமா� அத்னனின் 
கால்கல் பற்றிக்வகாள் அத்னன் 
ேனது உடலால் அெல� பாதுகாக்க 
முயல்ெது வீடிதயாவில் வேரிகி -
்றது.   

“பாதிக்கபபட்டெல� பாதுகாப -
பேற்கு ேனது உயில� வபாருட் -

படுத்ோது உடலால் முயன்-
்றது உட்பட கலகக்கா� 
கும்பலிடம் இருநது பிரியநே 
திசா்ாயக்கவுக்கு அலடக்-
கலம் ெழஙகி பாதுகாக்க 
முயன்்ற மலிக் அத்னனின் 
லேரியம் மற்றும் துணிச்ச-
லுக்கு தேசத்தின் சாரபில் ்ான் 
மரியாலே வசலுத்துகித்றன். 
அெருக்கு ்ாம் ேஙகா இ 
ஷுஜாத் விருலே ெழஙகவுள -
த்ாம்” என்று இம்�ான் கான் 
வேரிவித்துள்ார.   

இநநிலலயில் இநே 
படுவகாலல சம்பெத்துடன் 
வோடரபுபட்டு த்ற்று திங -
கட்கிழலம தமலும் ஏழு 
பி�ோன சநதேக ்பரகள லகது 
வசயயபபட்டோக பஞசாப 
வபாலிஸார வேரிவித்துள் -
னர. இேன்மூலம் இநே குற்்றச் -

சாட்டில் லகது வசயயபபட்டெரக-
ளின் வமாத்ே எணணிக்லக 131 ஆக 
அதிகரித்துள்து.   

சநதேக ்பரகல் அலடயா்ம் 
காணும் ்டெடிக்லக வோடரநது 
முன்வனடுக்கபபடுெோக பஞசாப 
வபாலிஸ் தபச்சா்ர ஒருெர வேரி -
வித்ோர.   
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சீனாவின் மனிே உரிலம விெகா -
�ம் பற்றி கெலல வெளியிட்டிருக் -
கும் லிதுதெனியா 2022 பீஜிங குளிர -
கால ஒலிபபிக்லக இ�ாஜேநதி� 
ரீதியில் பு்றக்கணிபபோக அறிவித்-
துள்து.   

2022 பீஜிங ஒலிம்பிக்கில் லித்து -
தெனிய ஜனாதிபதி அல்லது அலமச்-
சரகள பஙதகற்க மாட்டாரகள என்று 
சீனாவுடனான பா�ாளுமன்்றஙக -
ளுக்கு இலடயிலான கூட்டணி வேரி-
வித்துள்து.   

சீனாவில் இடம்வபறும் மனிே 
உரிலம மீ்றல்கள கா�ணமாக இநே 
ஒலிம்பிக் தபாட்டிலய பு்றக்கணிப -
பது குறித்து அவமரிக்கா மற்றும் 
பிரிட்டன் ஆதலாசித்து ெருகின்்றன.   

சின்ஜியாங மாகாணத்தில் உயகுர 
முஸ்லிம்கள ேடுத்து லெக்கபபட்டி-

ருபபது மற்றும் வ�ாஙவகாஙகில் 
ஜன்ாயக ஆே�வு தபா�ாட்டக்கா-
�ரகள முடக்கபபடுெேற்கு எதி�ாக 
மனிே உரிலம வசயற்பாட்டா்ரக-
ளின் கு�ல் ெலுத்து ெரும் நிலலயி-
தலதய இநே அறிவிபபு வெளியாகி-
யுள்து.   

எனினும் லிதுதெனியாவில் 
ோயொன் பி�திநிதித்துெ அலுெல -
கம் ஒன்று தி்றக்கபபட்டலே அடுத்து 
சீனா மற்றும் லிதுதெனியா இலட-
யிலான உ்றவில் ஏற்கனதெ விரிசல் 
ஏற்பட்டுள்லம குறிபபிடத்ேக்கது.   

இேனால் கடநே ஓகஸ்டில் சீனா 
ேனது லிதுதெனிய தூதுெல� 
திரும்ப அலழத்துக் வகாணடதோடு 
கடநே வசபவடம்பரில் லிதுதெனி -
யாவும் ப�ஸ்ப�ம் ் டெடிக்லக எடுத் -
ேது.     

காம்பிய ஜனாதிபதி தேரேல்:  
அடமா பத�ா அதமாக வெற்றி

தமாடி – புட்டினின் உறவு பற்றி  
�ஷய அதிகாரி விேந்துர�ப்பு

�ஷய ஜனாதிபதி வி்ாடிமிர 
புட்டி மற்றும் இநதிய பி�ேமர 
்த�நதி�ா தமாடிக்கு இலடயிலான 
விதசட உ்றவுகள சிக்கலான சரெ -
தேச விெகா�ஙகள பற்றி தபசுெ -
ேற்கு ெழிெகுக்கி்றது என்று �ஷய 
ஜனாதிபதி உேவியா்ர அயிதட 
யூரி உஷாதகா வேரிவித்துள்ார.   

இநதியாவுக்கு விஜயம் தமற் -
வகாணடிருக்கும் புட்டின், எரிசக்தி, 
விணவெளி உட்பட சுமார 10 
உடன்படிக்லககல் இநதியா -
வுடன் வசயது வகாளொர என்று 
எதிரபாரக்கபபடும் நிலலயிதலதய 
இநே கருத்து வெளியிடபபட்டுள -
்து.   

வகாவிட்–19 வோற்றுக்கு மத்தி -
யில் இரு ேலலெரகளும் ஒன்லலன் 

ெழியாக வோடரபுகல் ஏற்படுத்தி 
இருநேனர என்று வமாஸ்தகாவில் 
இடம்வபற்்ற வசயதியா்ர சநதிப -
பில் உஷாதகா வேரிவித்ோர.   

“த்ருக்கு த்ர அடிபபலடயில் 
ேலலெரகளுக்கு இலடதய கட்டி -
வயழுபபபபட்டிருக்கும் விதசட 
உ்றவு மிகச் சிக்கலான மற்றும் மிக 
நுட்பமான சரெதேச விெகா�ங -
கல் வெளிபபலடயாக தபசுெ -
ேற்கு ெழிெகுத்துள்து” என்று 
அெர குறிபபிட்டார.   

இ�ாணுெ மற்றும் வோழில்நுட்ப 
ஒத்துலழபபு, �ஷயா மற்றும் இநதி -
யாவுக்கு இலடயிலான ஒத்துலழப -
பில் மிக முக்கியமான ஒன்்றாக 
உள்து என்று அநே �ஷய அதிகாரி 
சுட்டிக்காட்டினார.     

குமா�வின் உயிர�க் காக்க தபா�ாடிய   
சக ஊழியருக்கு பாக். உயரிய விருது

சம்பவம த�ொடர்பில் மேலும எழுவர் கைது   

கார� தமாேவிட்டோக 16 ெயது  
பலஸ்தீன சிறுென் சுட்டுக்வகாரல

ஆக்கி�மிக்கபபட்ட தமற்குக் 
கல�யின் இ�ாணுெ தசாேலனச்சா-
ெடி ஒன்றில் கால� தமாேவிட்டு ோக்-
குேல் ்டத்ே முயன்்ற குற்்றச்சாட்டில் 
பலஸ்தீன சிறுென் ஒருென் இஸ்த�-
லிய இ�ாணுெத்ோல் சுட்டுக்வகால்-
லபபட்டுள்ான்.   

த்ற்று இடம்வபற்்ற இநே சம்பெத்-
தின்தபாது இஸ்த�லிய பலட வீ�ர 

ஒருெர காயமலடநதுள்ார. ்ம்லுுௗ-
லஸச் தசரநே 16 ெயது மு�மது 
நிோல் யூனிஸ் என்்ற சிறுெதன வகால்-
லபபட்டெ�ாொர.   

துல்க�ம் ் கரின் வேற்கில் இருக்கும் 
தசாேலனச்சாொடியில் லெத்து சுடப-
பட்ட சிறுென் மருத்துெலனக்கு 
அலழத்துச் வசல்லபபட்ட நிலலயில் 
உயிரிழநதுள்ார.   

காயமலடநே 34 ெயது இ�ாணுெ 
வீ�ர ேலல மற்றும் வ்ஞசில் காயம் 
ஏற்பட்டு ஆபத்ோன நிலலயில் இருந-
ேதபாதும் அெ�து உடல்நிலல ஸ்தி�-
மாக இருபபோக கூ்றபபட்டுள்து.   

கடநே சனிக்கிழலம கத்திக்குத்து 
ோக்குேலில் ஈடுபட்ட 25 ெயது 
பலஸ்தீனர ஒருெர சுட்டுக்வகால்லப-
பட்டார என்பது குறிபபிடத்ேக்கது.     

வசதமரு எரிமரல  
மீண்டும் வெடிப்பு

ஏப்பம் விடுெதில்  
கின்னஸ் சாேரன ஆங் சான் சூக்கி மீது  

நான்கு ஆண்டு சிரற
மியன்மாரின் பேவி 

க வி ழ் க் க ப ப ட் ட 
அ�சின் ேலலவி ஆங 
சான் சூக்கி மீோன 
வோடர ெழக்குகளின் 
முேல் ெழக்கில் அெ-
ருக்கு ்ான்கு ஆணடு -
கள சில்ற ேணடலன 
விதிக்கபபட்டுள்து.   

த்ற்று திஙகட்கி-
ழலம இடம்வபற்்ற 
ெழக்கில் தமாேலலத் 
தூ ண டி ய ே ா க வு ம் 
இயற்லக அனரத்ே சட் -
டத்தின் கீழ் வகாவிட் 
விதிகல் மீறியோக-
வும் அெர குற்்றஙகாணபபட்டார.   

சூக்கி மீது வமாத்ே 11 குற்்றச்சாட்-
டுகள சுமத்ேபபட்டிருபபதோடு 
அலெ அலனத்லேயும் அெர மறுத் -
துள்ார.   

கடநே வபப�ெரியில் மியன்மா -
ரில் இடம்வபற்்ற இ�ாணுெ சதிபபு -
�ட்சிலயத் வோடரநது அெர வீட்டுக் 
காெலில் உள்ார.  அபதபாது 
சிவில் அ�சு கவிழ்க்கபபட்டு அேன் 
ேலலெரகள லகது வசயயபபட் -

டலம குறிபபிடத்ேக்கது. இநநிலல-
யில் சூக்கி சில்றக்கு அனுபபபபடு-
ொ�ா என்பது உறுதியாகவில்லல.   

இலண பி�திொதியான முன்னாள 
ஜனாதிபதி மற்றும் சூக்கியின் ஜன-
்ாயகத்திற்கான தேசிய லீக் கட்சி 
சகாொன வின் மியின்ட் மீது இதே 
குற்்றச்சாட்டுகளில் ்ான்கு ஆணடு-
கள சில்ற ேணடலன ெழஙகபபட்-
டது.   

76 ெயோன சூக்கி மீது ஊழல் 

மற்றும் அ�ச இ�கசிய சட்-
டத்லே மீறியது உட்பட 
பல குற்்றச்சாட்டுகளும் 
சுமத்ேபபட்டுள்ன. இநே 
ெழக்குகள மூலம் அெ-
ருக்கு ஒரு நூற்்றாணடுக்கு 
தமல் சில்ற ேணடலன 
விதிக்கபபட ொயபபு 
உள்து.   

எனினும் சூக்கி மீது 
சுமத்ேபபட்டுள் ெழக்-
குகள ஆோ�மற்்றலெ 
என்றும் அெரின் அ�சியல் 
ொழ்க்லகலய முடிவுக்குக் 
வ க ா ண டு ெ ரு ெ ே ற் க ா ன 
முயற்சி என்றும் அெரின் 

ஆே�ொ்ரகள கூறுகின்்றனர.  
இருபபினும், சூக்கியின் நிரொகம் 

நியமித்ே நீதிபதியின் ேலலலமயில்-
ோன் ெழக்கு விசா�லண ்டநேோக 
இ�ாணுெம் குறிபபிட்டது.  

மியன்மாரில் இ�ாணுெ சதிபபு�ட்-
சிக்கு எதி�ாக வோடரநது ஆரபபாட்-
டஙகள இடம்வபற்று ெருகின்்றன. 
இநே ென்முல்றகளில் குல்றநேது 
1,303 தபர உயிரிழநதிருபபோக கண-
காணிபபுக் குழுக்கள கூறுகின்்றன.     

சூடான் பழங்குடியினர  
தமாேல்: 24 தபர பலி
சூடானின் தமற்கு 

டாபூர பி�ாநதியத்-
தில் அ�பு மற்றும் 
அ�பு அல்லாே 
ப ழ ங கு டி யி ன -
ருக்கு இலடதய 
கடநே ஞாயிற்றுக்கி-
ழலம இடம்வபற்்ற 
தமாேலில் 24 தபர 
வகால்லபபட்டுள் -
னர.   

இநே மாகாணத் -
தில் உள் இடம் -
வபயரநே மக்க -
ளுக்கான முகாமில் 
இருெருக்கும் இலடதய கடநே 
சனிக்கிழலம பின்தன�ம் ஏற்பட்ட 
பணபபி�ச்சிலன ஒன்த்ற தமாேலாக 
வெடித்திருபபோக இடம்வப-
யரநதோர மற்றும் அகதிகளுக்கான 
இலணபபுப தபச்சா்ர வேரிவித் -
ோர.   

இதில் மக்கள பாதுகாபபு பலட 
என்று அலழக்கபபடும் அ�பு 
தபா�ாளிகள முகாம் மீது தீ லெத்து, 
வகாளல்யிலும் ஈடுபட்டுள்னர. 
இேன்தபாது குல்றநேது 35 தபர 
காயமலடநதுள்னர.   

இநே பேற்்றம் வகாணட பி�ாந-

தியத்தில் நீடிக்கும் தமாேல்களின் 
வோடரச்சியாகதெ இநே சம்பெம் 
இடம்வபற்றுள்து.   

கடநே மாேம் இஙகு அ�பு மற்றும் 
அ�பு அல்லாேெரகளுக்கு இலடதய 
ஏற்பட்ட நிலப பி�ச்சிலனயில் 17 
தபர வகால்லபபட்டு தமலும் 12 
தபர காயமலடநேனர.   

சூடானின் அ�பு ஆதிக்க அ�சின் 
ஒடுக்குமுல்றக்கு முகம்வகாடுபபோ-
கக் கூறி 2003 ஆம் ஆணடு டாபூரில் 
ஆயுேப தபா�ாட்டம் வெடித்ேது 
வோடக்கம் அநேப பி�ாநதியத்தில் 
பேற்்ற நிலல நீடித்து ெருகி்றது.     

பீஜிங் ஒலிம்பிக்ரக லிதுதெனியா  
இ�ாஜேந்தி� ரீதியில் புறக்கணிப்பு



(புதிய காத்ான்குடி தினகரன் 
நிருபர்)

காத்ான்குடியில்  ஆயிரம் மில் -
லியன் ரூபா நிதியில் நிர்்ாணிக் -
கபபட்டுள்ள சே்னபபேள்ள  
உறபததி நிளையம், ஞாயிறறுக்கி -
ழள் (05) உளளூராட்சி ்ாகாண 
ேளபகள இராஜாஙக  அள்சேர் 
ரராோன் ரணசிஙகவினால் திறந்து 
ளைக்கபபட்்டது.

காத்ான்குடி  நகர ேளபயினால் 
சுபீட்ேததின் சநாக்கு திட்்டத -
தின் கீழ் உளளுராட்சி ்ாகாண  
ேளபகள அள்சசினால் ைழஙகப -
பட்்ட கைசி்ா எனும் இயந்திரத -
தின் ரேயறபாட்டு  மூைம் நிர்்ா -
ணிக்கபபட்டுள்ள சே்னப பேள்ள 

உறபததி நிளையச் இ்ன் சபாது  
திறந்து ளைக்கபபட்்டது.

காத்ான்குடி  நகர ேளப ்விோ-
்ளர் எஸ்.எச.அஸ்பர் ்ளைள்யில் 
இ்டம்ரபறற இந் நிகழ்வில்,  ்ட் -
்டக்க்ளபபு ்ாைட்்ட பாராளு்ன்ற 
உறுபபினர் ஹாபீஸ் நசீர் அக்ட், 
்ட்்டக்க்ளபபு ்ாைட்்ட அரோஙக 
அதிபர் சக.கருணாகரன் உட்ப்ட 
அள்சசின் உயரதிகாரிகள,  காத-
்ான்குடி பிரச்ே ரேயைா்ளர் 
யு.உ்ய சிறீ்ர், சிறீைஙகா ரபாது 

ரபரமுளன கட்சியின் ்ட்்டக்க -
்ளபபு ்ாைட்்ட அள்பபா்ளர் ேந் -
திரகு்ார், காத்ான்குடி நகர ேளப 
பிரதி ்விோ்ளர், நகர ேளப உறுபபி-
னர்கள முக்கியஸ்்ர்கள, பிரமுகர்-
கள என பைர் கைந்து ரகாண்டனர்.

காத்ான்குடி நகர ேளபயினால் 
்றசபாது நா்ளாந்்ம் சேகரிக்கபப-
டுகின்ற உக்கக் கூடிய கழிவுகளில் 
இருந்து சே்னபபேள்ள ்யாரிக்கப -
பட்டு விறபளன ரேயயபபடுகிறது. 

ச்லும் சே்னபபேள்ள உறபத -

திளய விளனததிறனாக ச்ற ரகாள -
ை்றகாக  ்ாகாண ேளபகள உளளு-
ராட்சி விைகாரஙகள இராஜாஙக 
அள்சசினால் சு்ார் 1000  மில்லி -
யன் ரூபா ரபறு்தியான கைசி்ா 
இயந்திரததின் மூைம் நார்ளான்-
றுக்கு  சு்ார் 25,000 கிசைா சே -்
னபபேள்ள இ்ன் மூைம் உறபததி 
ரேயது  ேந்ள்பபடுத் உதச்சிக் -
கபபட்டுள்ள்ாக காத்ான்குடி நகர 
ேளப ்விோ்ளர்  எஸ்.எச. அஸ்பர் 
ர்ரிவித்ார்.
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காத்ான்குடியில் 1000 மில்லியன் ரூபா
செலவில் செ்ன பெளை உறபததி நிளலயம்

இராஜாங்க அமைச்சர் ரரா்சான் ரணசிங்கவினால் திறந்து மைப்பு

ம்ரஸாககள் சிறுவரகளை
நல்வழிபபடுததும் ்ைமாகும் 

(புதிய காத்ான்குடி விசே்ட நிருபர்)

சிறுைர்களின்  எதிர்காை   ைாழ்க் -
ளகளய ்்ரஸாக்கள மூைம் 
ரபறசறார்  ஏறபடுததிக் ரகாடுக்க, 
குர்ஆன் ்தரஸாக்கள்ள ்்ள்ாக 
பாவிக்க சைணடும் என, காத்ான்-
குடி  குர்ஆன் ்தரஸாக்கள   அபி -
விருததி ேளப ்ளைைர் ர்ௌைவி 
எம்.ஐ. ஆ்ம் ரைபளப (பைாஹி) 
ர்ரிவித்ார். 

கிழக்கிைஙளக  இஸ்ைாமிய ைைது 
குளறந்ச்ார் நைன்புரி அள்பபு 
ந்டாததும் ஸாஹிரா  குர்ஆன்  ்்ர-
ஸாவில், குர்ஆளன முழுள்யாக 
ஓதி முடித் ்ாணைர்களுக்கு ோன்-
றி்ழ், பரிசில்  ைழஙகும் ளைபைம் 
ஞாயிறறுக்கிழள் (05) அள்பபின் 

்ளைைர் ர்ௌைவி  எஸ்.எம்.எம். 
முஸ்்பா ்ளைள்யில் இ்டம்ரபற -
றது.

இ்ன் சபாது ர்ௌைவி எம்.ஐ. 
ஆ்ம் ரைபளப பைாஹி ர்ரிவிக்-
ளகயில், குர்ஆன் ்தரஸாக்கள நன்-
ள்யான வி்டயஙகள்ள சபாதிக்-
கின்றன. தீள்யான கரு்ஙகள்ள 
விட்டும்  ்டுததும் நறபிரளஜக்ளாக  
உருைாக்க ரபறசறார் பிளள்ளகளின் 
ரேயறபாடுகளில் அை்ான்ாக 
இருக்க  சைணடும் என     ர்ரிவித -
்ார்.

சிததியள்டந்் 13 ்ாணைர்க -
ளுக்கு ரபறு்தியான பரிசில்கள, 
ோன்றி்ழ்கள ைழஙகி ரகௌரவிக்கப-
பட்்டனர். ்ாணைர்களின் கைாோர 
நிகழ்சசிகளும் இ்டம்ரபறறன. 

ரைௌலவி எம்.ஐ. ஆதம் ரலப்மபை

கிழககில் 16-20 வயதுககுடபடசடாரில்
95 வீ்மாசனாருககு ளபஸர ்டுபபூசி

(ஒலுவில் விசே்ட நிருபர்)

கிழக்கு ்ாகாணததில் 16_-20 
ையதுக்குட்பட்்ட 95 வீ்்ானைர்-
களுக்கு ளபஸர் ்டுபபூசி ஏறறப-
பட்டுள்ள்ாக, கிழக்கு ்ாகாண 
சுகா்ார சேளைகள பணிபபா்ளர் 
ளைததிய கைாநிதி ்டாக்்டர் ஏ.ஆர்.
எம். ர்ௌபீக் ர்ரிவித்ார்.

இரண்டாைது ்டுபபூசிளய 
ரபறறு 03 ்ா்ஙகள பூர்ததிளய-
ள்டந்் 60 ையதுக்கு ச்றபட்்ட-
ைர்களுக்கு 03 ைது ்டுபபூசியாக 
ளபஸேர் ்டுபபூசி ஏறறபபட்டு ைரு-
ை்ாக ர்ரிவித்ார்.

ளைததியோளைகள, சுகா்ார 
ளைததியதிகாரி அலுைைகஙகள 
்றறும் ்டுபபு ்ருந்து ைழஙகும் 
ள்யஙகளுக்குச ரேன்று 03 ைது 
்டுபபூசிளய ரபறறுக் ரகாளளு -
்ாறு சகட்டுள்ளார்.

கிழக்கு ்ாகாணததில் க்டந்் 
ஒக்ச்டாபர் ்ா்ததில் குளறைள்டந்-

திருந்் ரகாவிட்- ர்ாற-
றா்ளர்களின் எணணிக்ளக 
நைம்பர் ்ா்ததில் சிறிது 
அதிகரிபபு ஏறபட்டுள்ள-
ச்ாடு, அம்பாளற பிராந் -
திய சுகா்ார சேளைகள 
பணிபபா்ளர் பிரிவில் 
ர்ாறறா்ளர்களின் எண-
ணிக்ளக குளறைள்டயா் 
நிளை ர்ா்டர்ந்து காணபபடுை்ாக-
வும் ர்ரிவித்ார்.

்ா்ாந்்ம் ரேயயபபடும் அன்டி -
ஜன் ்றறும் பீ.சீ.ஆர் பரிசோ்ளன-
யில் காணபபடும் சநாயா்ளர்களின் 
வீ்தள் ஒபபீடு ரேயயும் சபாது 
மீணடும் 31 வீ்்ாக உயர்ைள்டந்-
துள்ள்ாகவும் குறிபபிட்்டார்.

இம் ்ா் இறுதிக்குள ச்லும் 
ர்ாறறா்ளர்களின் எணணிக்ளக அதி -
கரிபப்றகான ைாயபபுகள அதிக -
்ாக காணபபடுை்ாக ர்ரிவித்ார்.

ேர்ைச்ே நாடுகள உட்ப்ட எ்து 
நாட்டிலும் ஒமிக்சரான் பிரளவு 

ைளக ரகாவிட் ளைரஸ் 
ர்ாறறு இனஙகாணபபட்-
டுள்ளது. இது சைக்ாக 
பரைக் கூடியது என கூறப -
பட்்ட சபாதிலும் இ்ன் 
பாதிபபு பறறிய ேரியான 
கணீபபீடுகள கூறபப்ட -
வில்ளை.

ரபாது ்க்கள சுகா்ார 
பாதுகாபபு நள்டமுளறகள்ள 
மிகவும் ைலுக்கட்்டாய்ாக ளகயா-
ளுைது மிக அைசிய்ானது. எதிர்ை-
ரும் காைஙகளில் பணடிளக ்றறும் 
விடுமுளற தினஙகள ைருகின்றள -்
யினால் ்்க்குத ச்ளைக்கான பாது-
காபளப உறுதிபபடுததிக் ரகாளளு-
்ாறு சகட்டுள்ளார். ரபாது ்க்கள 
ர்ா்டர்ந்தும் இறுக்க்ான சுகா்ார 
நள்டமுளறகள்ள கள்டபபிடிக்கு்ா-
றும், இ்ளன மீறுபைர்களுக்ரகதி-
ராக ்னிள்பபடுத்ல் ேட்்டததின் 
கீழ் ந்டைடிக்ளக எடுக்கபபடுர்ன-
வும் ர்ரிவித்ார்.  

மூதூரில் 
கடடாககாலிகைால் 
சுகா்ார சீரசகடு

உணவு சபாருடகளின் ்ரம்  
ச்ாடரபில் பரிசொ்ளன
(பாணடிருபபு தினகரன் 
நிருபர்) 

 
களுைாஞ்சிகுடி பிராந்தி-

யததில் கர்பபிணித்ாய்ார்-
களுக்கு ைழஙகபபடும் 2000 
ரூபா உைர் உணவு ரபாரு -
்டகளின் ்ரம் ர்ா்டர்பில் 
பரிசோதிக்கும் ந்டைடிக்ளக 
முன்ரனடுக்கபபட்டு ைரு -
கின்றன.  

அரோஙகததினால் கர்ப -
பிணித ்ாய்ார்களுக்கு 
2000 ரூபா ரபறு்தியான 
ேததுணவு அ்டஙகிய உைர் உணவுப 
ரபாருட்கள விநிசயாகிக்கபபட்டு 
ைருகின்றன. இவைாறு விநிசயாகிக் -
கபபடும் உைர் உணவுப ரபாருட்க-
ளின் ் ரம் ர்ா்டர்பில் பைர் ் ாைட்்ட 
்றறும் பிரச்ே சுகா்ாரப பிரிவுக -
ளில் முளறபபாடு ரேயதுள்ளனர்.  

இ்ளனயடுதது களுைாஞ்சிகுடி 
பிராந்தியததில் கர்பபிணித ்ாய-
்ார்களுக்கு விநிசயாகிக்கபபடும் 
ரபாருட்களின் ்ரம் பறறி பரிசோ-
திக்கும் ந்டைடிக்ளக ச்றபார்ளை 

ரபாதுச சுகா்ாரப பரிசோ்கர் எஸ்.
சயாசகஸ்ைரன் ்ளைள்யிைான 
ரபாதுச சுகா்ாரப பரிசோ்கர்கள 
அ்டஙகிய குழுவினரால் முன்ரன-
டுக்கபபட்்டன.  

இஙகுள்ள பட்டிருபபு, எருவில், 
குறு்ணரைளி, சகாட்ள்டக்கல்-
ைாறு ஆகிய கிரா்ஙகளில் உள்ள 
பிரச்ே உணவு விநிசயாகிக்கும் 
நிளையஙகளில் ரபாதுச சுகா்ாரப 
பரிசோ்கர்கள பரிசோ்ளனகள்ள 
முன்ரனடுததிருந்்ள் குறிபபி்டத -
்க்கது.   

இந்து அறசநறி பாடொளல
ஆசிரியரகளுககு விழிபபுணரவு

பாணடிருபபு தினகரன் நிருபர்

இந்து  ே்ய கைாோர அலுைல்கள 
திளணக்க்ளததின் அனுேரளணயில், 
்ணமுளன ர்ன் எருவில்  பறறு 
பிரச்ே ரேயைகததின் ஏறபாட்டில் 
இந்து அறரநறி பா்டோளை  ஆசிரி -
யர்களுக்கான விழிபபுணர்வு  கருத-
்ரஙகு  ஞாயிறறுக்கிழள்  (05) 

களுைாஞ்சிகுடி பிரச்ே  ரேயைா்ளர் 
சிைபபிரியா வில்ைரரததினம் ்ளை-
ள்யில் இராே்ாணிக்கம் ்ண்டபத-
தில்  நள்டரபறறது.

அதிதியாக  இரா்கிருஸ்ண 
மிஸன் ஸ்ரீ்த சுைாமி ்க்ஷஜானந்்ர் 
கைந்து ரகாண்டார். அதது்டன்  ை்ள-
ைா்ளராக அம்பாளற ்ாைட்்ட இந்து 
கைாோர அபிவிருததி உததிசயாகத-

்ர்  எம்.ரஜயராஜும் ,இந்துகைாோர 
அபிவிருததி  உததிசயாகத்ர்க்ளான 
பத்கு்ார் எழில்ைாணி, குமுதினி 
பர்சிைம் உட்ப்ட பைர்  கைந்து 
ரகாண்டனர்.

இஙகு ்ணமுளன ர்ன் எருவில் 
பறறு பிரச்ே  ரேயைகப பிரிவிற-
குட்பட்்ட அறரநறிப பா்டோளைகள 
்றறும் சபாரதீவுபபறறு  பிரச்ே 
ரேயைகப பிரிவிறகுட்பட்்ட அறரந-
றிப பா்டோளைகள ஆகியைறறின் 
இந்து  அறரநறிப பா்டோளை ஆசிரி -
யர்கள கைந்து ரகாணடிருந்்னர்.

 இஙகு அறரநறி பா்டோளை-
கள ஊ்டாக ச்றரகாள்ளபப்ட 
சைணடிய  ரேயறதிட்்டஙகள 
்றறும்  ஒழுக்க விழுமியப பணபு-
கள ர்ா்டர்பாகவும், தியானம், மூச-
சுபபயிறசி சபான்ற  பயிறசிகளும் 
ைழஙகபபட்்டன. இறுதியில்  இந்து 
ே்ய அறரநறிப பணபுகள்ள  ைலியு-
றுததும் ைளகயிைான  புத்கக் கண-
காட்சியும், விறபளனயும் நள்டரபற-
றள்  குறிபபி்டத்க்கது.

அடடாளைசசெளன சுகா்ார பிரிவில்   
60 வயதுககு சமறபடசடாருககு ளபெர
(பாைமுளன கிழக்கு தினகரன் 
நிருபர்)  

 
அட்்டாள்ளசசேளன பிரச்ே 

சுகா்ார ளைததிய அதிகாரி 
பிரிவுக்குட்பட்்ட பிரச்ேஙக-
ளில் ைாழும் 60 ையதுக்கு ச்ற-
பட்ச்டாருக்கு ளபேர் ்டுபபூசி 
ஏறறும் ந்டைடிக்ளக அட்்டா-
ள்ளசசேளன பிரச்ே சுகா்ார 
ளைததிய அதிகாரி ர்டாக்்டர் 
எஸ்.அகிைனின் ச்றபார்ளை-
யின் கீழ் முன்ரனடுக்கபபட்டு 
ைருகின்றது.   

இ்றகள்ைாக பாைமுளன 
பிரச்ேததிலுள்ள பாைமுளனயி-
லுள்ள ஐந்து கிரா் சேைகர் பிரிவு-
களிலும் உள்ள 60 ையதுக்கு ச்ற-
பட்ச்டாருக்கு ளபேர் ்டுபபூசி 
ஏறறும் ந்டைடிக்ளக ேனிக்கிழள் 
(4) பாைமுளன உது்ாபுர ேகா்ார 
நிளையததில் இ்டம்ரபறறது. இதில் 
பாைமுளன பிரச்ேததுக்கான 
சிசரஸ்்ட ரபாதுச ேகா்ார பரிசோ்கர் 
எம்.பி.மிஹியார் ்ளைள்யிைான 
சுகா்ார உததிசயாகத்ர்கள குழுவின-

ரின் பஙகுபறறு்லு்டன் இத்டுபபூசி 
ஏறறும் ந்டைடிக்ளக இ்டம்ரபறறது.   

அட்்டாள்ளசசேளன பிரச்ே 
சுகா்ார ளைததிய அதிகாரி பிரிவுக்-
குட்பட்்ட ஒலுவில், பாைமுளன, 
அட்்டாள்ளசசேளன, தீகைாபி 
சபான்ற பிரச்ேஙகளில் ைாழுகின்ற 
60 ையதுக்கு ச்றபட்்ட மு்லிரணடு 
்டுபபூசிகள்ள ஏறறி மூன்று ்ா்ம் 
க்டந்்ைர்களுக்சக இத்டுபபூசி ஏற-
றபபட்டு ைருகின்றள் குறிபபி்டத-
்க்க்ாகும்.

(கல்கு்டா தினகரன் நிருபர்)   

ஓட்்ட்ாைடி பிரச்ே ரேயைா்ளர் 
பிரிவில் ்ஜ்ாநகர் கட்்டக்காடு 
்க்களின் நீண்டநாள ச்ளையாக 
இருந்து ைந்் குடிநீர் பிரசசிளனக்கு 
தீர்வு காணும் ைளகயில் ஞாயிறறுக் -
கிழள் (05) குடிநீர் திட்்டம் ஆரம் -
பிதது ளைக்கபபட்்டது.   

்ஜ்ாநகர் கிரா்ததில் அள்ந் -

துள்ள ரைான்பி்டல் சரஜ நிறுை -
னததின் சைணடுசகாளின் சபரில், 
எக்ஸ்சபா ைஙகா நிறுைனததின் 
பிர்் நிளறசைறறு அதிகாரி ஹனீப 
யூசிப ்றறும் அைரது குடும்ப உறுப -
பினர்க்ளால் ்ரண்ள்டந்் ேபரினா 
யூசிபபின் நிளனைாக சுததிகரிக்கப -
பட்்ட இக் குடி நீர் விநிசயாகததிட் -
்டம் ஞாயிறறுக்கிழள் ஆரம்பிதது 
ளைக்கபபட்்டது.   

ரைான்பி்டல் சரஜ நிறுை -
னததின் பணிபபா்ளரும் ஓயவு 
ரபறற இராணுை அதிகாரியு்ான 
ஆலிப அமீர் ்ளைள்யில் இ்டம் 
ரபறற நிகழ்வில், முன்னாள இரா -
ஜாஙக அள்சேர் அலிஸாஹிர் 
ர்ௌைானா, ஓட்்ட்ாைடி பிரச்ே 
ேளப ்விோ்ளர் ஏ.எம்.ரநௌபர், 
கிழக்கு பல்களை கழக விரிவுளரயா -
்ளர் அஸ்ரஷெயக் எம்.ரீ.எம்.றிஸ்வி 

உளளிட்்ட பைர் கைந்துக் ரகாண -
்டனர். இக் குடி நீர் திட்்டததின் 
ஊ்டாக இப பிரச்ேததில் உள்ள 
நூறறி ஐம்பது குடும்பஙகள நன்ள் 
அள்டைார்கள என அபிவிருததி 
ேஙக ்ளைைர் ஏ.எல். ேமீம் ர்ரி -
வித்ார். 

நிகழ்வின் நிளனைாக அதிதிக -
்ளால் வீதிசயாரஙகளில் ்ரஙகளும் 
ந்டபபட்்டன.   

மஜமா நகரில் குடிநீர திடடம் திறந்து ளவபபு

(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

மூதூர்  நகர் பிரச்ேததில் 
இரவில் ேந்ள் வீதி, ளைததிய-
ோளை வீதி, மின்ோர நிளைய  
வீதி, பஸ் ்ரிபபி்டை்ளாகம் உள-
ளிட்்ட பகுதிகளில் ரபரு்்ளவில் 
உைாவும்  கட்்டாக்காலி ்ாடுக-
ளினால் இவவி்டஙகள ரபரும் 
சுகா்ார  சீர்சகடுகளுக்கு உள்ளாகி 
ைருைது குறிதது, ரபாது ்க்கள 
ரபரும் புகார்  ர்ரிவிக்கின்றனர்.

்றசபாது மூதூர் பிரச்ேததில் 
கட்்டாக்காலி ்ாடுகள  அதிக-
ரிதது வீதிகளில்  உைாவி ைருை-
ள்காண முடிகின்றது. 

இ்னால் இவவி்டஙகளில் 
கூட்்டம் கூட்்ட்ாக ்ாடுகள  
இரவில் ஒன்று சேர்ை்ால் ைாகன 
சபாக்குைரததுக்கு இ்டஞ்ேைாக 
உள்ளது்டன்,  அவவி்டஙகள்ள  
அசிஙகபபடுததி ைருகின்றன.

கார விபதது;
இருவர காயம்

(ரைல்ைாரைளி தினகரன் நிருபர்)

ரபரியகல்ைாறறில் ஸ்ரீைஙகா 
ரரலிரகாம் கம்பததில் ச்ாதி 
கார் ஒன்று  விபததுக்குள்ளாகி-
யதில் ளைததியர் இருைர் சிறு 
காயஙகளு்டன் களுைாஞ்சிகுடி 
ஆ்ார ளைததியோளையில் அனு-
்திக்கபபட்டுள்ளனர்.

இவவிபதது   திஙகட்கிழள் 
(6) காளை 4.30 ் ணிய்ளவில் களு-
ைாஞ்சிகுடி ரபாலிஸ் பிரிவுக்குட்-
பட்்ட ரபரியகல்ைாறு பிர்ான 
வீதியில் இ்டம்ரபறறுள்ளது. 

ரகாழும்பிலிருந்து அம்பாளற 
பாள்யூ்டாக களுைாஞ்சிகுடி 
ஆ்ார ளைததியோளைக்கு 
க்டள் நிமித்ம் ைருளக்ந்் 
ளைததிய ்ம்பதிகள இருைரும், 
இைஙளக ர்ாளைதர்ா்டர்பு 
கம்பததில் ச்ாதுணடு சிறு காயங-
களுக்குள்ளாகி ளைததியோளை-
யில் அனு்திக்கபபட்டுள்ளனர்.
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உக்குவளை விசேட நிருபர்

மத்திய மாகாண மாத்்தளை, கண்டி 
மற்றும் நுவரெலியா மாவடடஙக -
ளில் கடந்த 11 மா்தஙகளில் 1048 
ரடஙகு ர்தாற்்ாைர்கள் இனஙகா -
ணபபடடுள்ை்தாக மத்திய மாகாண 
சுகா்தாெ ர்தாற்றுச�ாய் பிரிவு அறி -
வித்துள்ைது.

மாத்்தளை மாவடடத்தில் 217 
ர்தாற்்ாைர்களும் கண்டி மாவட -

டத்தில் 779 ர்தாற்்ாைர்களும் நுவ-
ரெலியா மாவடடத்தில் 52 ர்தாற்-
்ாைர்களுமாக, கண்டி, மாத்்தளை, 
நுவரெலியா ஆகிய 03 மாவடடங-
களிலும் ரமாத்்தம் 1048 ரடஙகு 
ர்தாற்்ாைர்கள் இனஙகாணபபட-
டுள்ைனர்.

2020 ஆண்டு ர்தாற்்ாைர்களின் 
எண்ணிக்ளக அதிகமாக இருந்த 
சபாதும் 2021 ஆண்டு ர்தாற்்ாைர்-
களின் எண்ணிக்ளக மத்திய மாகா -

ணத்தில் குள்ந்தைசவ காணப -
படடுள்ைது. ்தற்ரபாழுது �ாடடில் 
இடம்ரபற்று வருகின்் சீெற்் 
காலநிளல மற்றும் கடும் மளை காெ-
ணமாக இம்மாவடடத்தில் எதிர் 
காலத்தில் ரடஙகு ச�ாயாைர்களின் 
எண்ணிக்ளக அதிகரிக்கும் வாய்ப-
புள்ை்தால் ரபாது மக்கள் மிகவும் 
அவ்தானமாக ரேயற்பட சவண்டு -
ரமன மத்திய மாகாண சுகா்தாெ பிரி-
வினர் ர்தரிவிக்கின்்னர்.

மத்திய மாகாணத்தில்

1048 டெங்கு ட�ொற்ொளர்கள் 
இனங்காணல் ஐநது உயிர்களை காவு ரகாண்ட 

இொகளல தீ விபத்து ேம்பவம் 
ர்தாடர்பான ஐந்தாவது வைக்கு 
விோெளண (06) காளல வலபபளன 
நீ்தவான் நீதிமன்்த்தில் விோெ -
ளணக்கு எடுத்துக் ரகாள்ைபபட-
டது.

வலபபளன நீதிமன்் நீ்தவான் 
டி.ஆர்.எஸ். ஜின்தாே இந்த வைக் -
கிளன விோெளணக்கு எடுத்துக் 
ரகாண்டார்.

இ்தன்சபாது சமற்படி ேம்பவத் -
தில் ேநச்தகத்தின் சபரில் ளகது 
ரேய்யபபடடு பதுளை சிள்சோ -
ளலயில் விைக்க மறியலில் ளவக் -
கபபடடுள்ை ேம்பவத்தில் உயிர் 

்தபபிய ்தஙளகயா இெவீநதிென் 
(வயது 27) நீதி மன்்த்தில் ஐந்தா -
வது முள்யாகவும் ஆஜர் படுத்்தப -
படவில்ளல.

அச்த ச�ெத்தில் ரகாசொனா அச -
சுறுத்்தல் காெணமாக ேநச்தக �பளெ 
பதுளையிலிருநது அளைத்து வெ 
முடியா்த நிளலயிளன சிள்சோளல 
அதிகாரிகள் இம்முள்யும் நீ்தவா-
னின் கவனத்திற்கு ரகாண்டுவநதி-
ருந்தனர்.

இந்த  நிளலயில் நீ்தவான் ேநச்தக 
�பருடன் ஸ்ளகப மூலமாகசவ 
வைக்கு விோெளணளய �டத்தினார்.

ஐநது உயிர்களை காவுக்-
ரகாண்ட இந்த தீபபிடிபபு ேம்பவம்  

இொகளல ரபாலிஸ் பிரிவுக்கு உட -
படட இொகளல ச்தாடடம் இலக்-
கம் ஒன்று மத்திய பிரிவு ச்தாட-
டத்தில் கடந்த ஒக்சடாபர் மா்தம் 
(07.10.2021) அன்று இெவு  இடம் -
ரபற்்து.

இந்த விபத்து ேம்பவத்தில் ஒசெ 
குடும்பத்ள்த சேர்ந்த ஐநது சபர் 
தீயில் கருகி உயிரிைநதிருந்தனர்.

ேம்பவம் இடம்ரபற்் ேமயத்தில் 
மதுசபாள்தயில் இருந்த  குறித்்த 
குடும்பத்ள்த சேர்ந்த ்தஙளகளய இெ-
வீநதிென் வயது (27) என்பவர் உயிர் 
்தபபியிருந்தார்.

 ஆ.ெசமஸ்.

ஐந்து உயிரகளை காவு ககாண்ட இராகளை தீ விபத்து சமபவம; 

ஐந்காவது வழக்கு 
மீண்டும் ஒத்திவவப்பு

நுவரெலியா தினகென்  நிருபர்

ச்தர்்தலுக்காக அளமக்கபபடட 
கூடடணி அல்ல ்தமிழ் முற்சபாக்கு 
கூடடணி, இது மக்களுக்காக ஏற்படுத்-
்தபபடட மக்கள் கூடடணி, அ்தன் காெ-
ணமாகசவ இன்று ்தமிழ் முற்சபாக்கு 
கூடடணி இலஙளகயின் அஙகீகரிக்கப-
படட ஒரு அெசியல் கடசியாக பதிவு 
ரேய்யபபடடுள்ைது என மளலயக 
மக்கள் முன்னணியின் ரேயலாைர் �ாய-
கமும் சபொசிரியருமான விசஜேநதிென் 
ர்தரிவித்துள்ைார்.

மளலயக மக்களை பிெதிநிதித்துவம் 
ரேய்கின்் பிெ்தான கடசியாக இன்று 
்தமிழ் முற்சபாக்கு கூடடணி திகழ்கின்-
்து.மளலயக மக்கள் முன்னணி ர்தாழி-
லாைர் ச்தசிய ேஙகம் ஜன�ாயக மக்கள் 
முன்னணி ஆகிய முக்கிய மூன்று 
அளமபபுகை; ஒன்றிளணக்கபபடடு 
உருவாக்கபபடட ஒரு அளமபசப 
இந்த அளமபபாகும். ்தமிழ் முற்-

சபாக்கு கூடடணி அெ-
சியல் கடசியாக பதிவு 
ர ே ய் ய ப ப ட டு ள் ை ள ம 
ர்தாடர்பாக கருத்து ர்தரி-
விக்கின்் ரபாழுச்த 
இவவாறு ்தனது கருத்ள்த 
ரவளியிடடுள்ைார்.

கடந்த ஆறு வருடஙக-
ைாக ஒசெ பாள்தயில் பய -
ணித்து இலஙளகயின் அெசியல் ்தைத்-
தில் ்தனக்ரகன ஒரு ்தனி இடத்ள்த 
பதிவு ரேய்து ரகாண்டுள்ை காெணத்-
்தால் இந்த அளமபளப ஒரு ஏற்றுக் 
ரகாள்ைபபடட அெசியல் கடசியாக 
இலஙளக ச்தர்்தல்கள் ஆளணயாைர் 
அெசியல் கடசியாக பதிவு ரேய்துள்-
ைார்.அ்தற்கு சடாச ளலட சின்னமும் 
வைஙகபபடடுள்ைது.

இலஙளக பாொளுமன்்த்தில் ஒரு 
கூடடணியாக ரேயற்படடு 6 பாொளு-
மன்் உறுபபினர்களை ரபற்றுக் ரகாள்-
கின்் அைவிற்கு கடந்த காலஙகளில் 

இ்தன் வைர்சசி இருநதிருக்கின்்து.
இந்த கடசிளய ஒரு அெசியல் 

கடசியாக பதிவு ரேய்து ரகாள்வ -
்தற்காக இ்தற்காக முழுளமயாக 
ஒத்துளைத்்த இ்தன் ்தளலவர் 
பாொளுமன்் உறுபபினர் மசனாக -
சணேன் பாொளுமன்் உறுபபினர் 
பைனி திகாம்பெம் பாொளுமன்் 
உறுபபினர் சவலுோமி இொ்தாகி-

ருஸ்ணன் அ்தன் ரேயைலார் �ாயகம் 
ேநதிொ ோபடர் உடபட அளனவளெ-
யும் பாொடடுகின்ச்ன்.

இந்த முயற்சியில் ர்தாடர்சசியாக 
பஙகளிபபு ரேய்்த ஆெம்ப கால ரேய-
லாைொக இருந்த ஏ.சலாென்ஸின் பங-
களிபபு அைபபரியது அவளெயும் இந்த 
ேந்தர்பபத்தில் பாொடடுகின்ச்ன். 
்தமிழ் முற்சபாக்கு கூடடணி என்பது 
இன்று இலஙளக அெசியல் வெலாற்றில் 
ஒரு ளமக்கல்ளல எடடி இருக்கின்்து.
ஏளனய கூடடணிகளுக்கு ஒரு முன்மா-
திரியாக ரேயற்படடு வருகின்்து.

த�ர�லுக்கொ்க அமைக்கப்படெ கூடெணி 
அல்ல �மிழ் முறத்பொககு கூடெணிபதுளை தினகென் விசேட 

நிருபர் 

இநதிய மு்தலீடடாைர்கள் இலங-
ளகயில் ர்தாழிற்ோளலகளை சமற்-
ரகாள்ை விருபபம் ர்தரிவித்திருபபளம 
ரபருமகிழ்சசிக்குரிய விடயமாகும். 
அச்த சவளை அத் ர்தாழிற்ோளல-
கள் மளலயகப பகுதிகளில் ஆெம்-
பிக்கபபட சவண்டியதும் ோலச சி்ந-
்த்தாகுரமான்று, முன்னாள்  பதுளை 
மாவடட பாொளுமன்் உறுபபினர் 
டி.வி.ரேன்னன் குறிபபிடடார்.

ச�ற்று �ளடரபற்்  ஊடகவிய-
லாைர் ேநதிபபிசல சமற்கண்டவாறு 
ர்தரிவித்்தார். 

ர்தாடர்நது அவர் சபசுளகயில், 
'இநதிய மு்தலீடடாைர்கள் எனும் 

சபாது, அவர்களில் ்தமிழ் �ாடளடச 
சேர்ந்தவர்கள் சிலரும் அடஙகியுள்-
ைனர்.அவர்கள் இநதிய வம்ோவளி 
மக்கள் வாழ்நது வரும் மளலயகப 
பகுதிகளில் ர்தாழிற்ோளலகளை 
அளமக்க சவண்டும். அத் ர்தாழிற்-
ோளலகளில் பணியாற்் மளலயகத்-
தின் படித்்த இளைஞர், யுவதிகளை 
இளணத்துக் ரகாள்ைவும், வாய்பபுக்-
கள் ஏற்படும்.

சமலும், மளலயகத்தில் ரபரும்பா-
லான ச்தயிளலத் ர்தாழிற்ோளலகள் 
மூடபபடடு, ளகவிடபபடடிருபப-
்தால், அத்ர்தாழிற்ோளலகளையும், 
இநதிய மு்தலீடடாைர்கள் பயன்ப-
டுத்்த முடியும். இது சபான்் ோ்த-
கமான ர்தாழிற்ோளலகள், பணி-
யாடகள், ச்தளவக்கதிகமான நிலப 
பிெச்தேம், சுயமாக இயஙகக்கூடிய 
வேதிகள் சபான்் நிளலகளும் இருப-
ப்தால், சமற்ரகாள்ைபபடும் மு்தலீட-
டில் ஆகக்கூடிய பயன்களை இநதிய 
மு்தலீடடாைர்கள் ரபற்றுக்ரகாள்ை 
இயலும்.

இநதிய மு்தலீடடாைர்கள் எனும் 
சபாது, மளலயக இளைஞர், யுவ-
திகளும் ரபாறுபபுடன் பணியாற்-
்க் கூடிய அக்கள் ரேலுத்துவர். 
அச்தசவளை மு்தலீடடாைர்களும் 
்தமது �ாடடின் வம்ோவளிப பிெளஜ-
கள், அவர்களை ேகல வழிகளிலும் 
சமம்படுத்்த சவண்டுரமன்் அதிகூ-
டிய கவனத்ள்த ரேலுத்்தவர்.

இலஙளகயின் மளலயகப பகுதி-
யின் இளைஞர், யுவதிகள் ர்தாழில்-
வாய்பபுக்கள் இன்றி, ரோல்ரலா-
ணாத் துயெஙகளை எதிர்ரகாண்டு 
வருகின்்னர். 

இவர்களில் ரபரும்பாலாசனார் 
ரகாழும்பு சபான்் தூெ இடஙகளில் 
்தனியார் நிறுவனஙகளில் ர்தாழில் 
ரேய்து வந்தனர். சகாவிட 19 ்தாக்-
கஙகளினால், அவ இளைஞர், யுவ-
திகள் ர்தாழில்வாய்பபுக்கள் அற்் 
நிளலயில், ்தத்்தம் ச்தாடடபபகுதிக-
ளுக்சக வநது, ர்தாழிலின்றி இருநது 
வருகின்்னர். ்தாம் ர்தாடர்நது 
ரபற்ச்ாருக்கு சுளமயாக இருநது 
வருகின்ச்ாசமரயன்று, மனத்்தாக்-
கஙகளுடன் அவர்கள் உள்ைனர். 
ச்தாடடஙகளிலும் சபாதிய வருமான-
மின்றிய அவல நிளல நீடிபபதினால், 
்தத்்தமது வாழ்வா்தாெஙகளை முன்-
ரனடுக்க முடியாது. ரபரும் பாதிப-
புக்களை அவர்கள் எதிர்ரகாண்டுள்-
ைனர்.

இநநிளலயில், இநதிய மு்தலீட-
டாைர்கள், இலஙளகயில் மு்தலீடு 
ரேய்து, ர்தாழிற்ோளலகளை 
அளமக்க �டவடிக்ளக எடுத்திருபப-
்தானது பாொடடக்கூடிய்தாகவுள்ைது. 
ஆகசவ, இநதிய மு்தலீடடாைர்கள் 
மு்தலீடு ரேய்து, ர்தாழிற்ோளலகளை 
அளமபபள்த மளலயகப பகுதிகளில் 
ஏற்படுத்திக் ரகாடுக்க சவண்டும் 
என்்ார்.

இந்திய மு�லீடெொளர்கள் ைம்லய்கப 
்பகுதி்களிலும் ட�ொழிற்ொம்ல்கமள 
ஆரம்பிக்க தேண்டும் டி.வி.சசன்னன

்தம்புள்ை தினகென் நிருபர்   

லக்கலப பிெச்தேத்தில் 
பதிவு ரேய்யபபடாது 200 
இற்கும் சமற்படட ேடட 
விசொ்த துவக்குகள் இருப-
ப்தாக ்தமக்கு ்தகவல்கள் 
கிளடத்திருபப்தாக மாத்்தளை 
மாவடட ரேயலாைர்,கருணா-
சிறிப ரபசெொ ர்தரிவித்்தார்.

இ்தனால் மாத்்தளை 
மாவடடத்திலுள்ை விவோ-
யிகளிடத்தில் பதிவு ரேய்யப-
படாதிருக்கும் துவக்குகள் 
ர்தாடர்பில் உடனடியாக 
ச்தடு்தல் �டத்தி ்தமக்கு 
அறிக்ளக ேமர்பிக்குமாறும் 
அவர் குறித்்த அதிகாரிகளுக்கு 
பணிபபுளெ விடுத்்தார்.

அண்ளமயில் மாத்்தளை 
மாவடட ரேயலக சகடசபார் 
கூடத்தில் இடம்ரபற்் 
மாவடட விவோயக் குழுக் 
கூடடத்தின் சபாது அவர் இப 
பணிபபுளெளய விடுத்்தார்.

இவவாறு பதிவு ரேய்யபப-
டா்த ேடட விசொ்த துவக்-
குகளின் மூலம் பல்சவறு 
ேடட விசொ்த ரேயற்பாடுகள் 
இடம் ரபறுவ்தாகவும்,்தமது 
பிெச்தேஙகளில் அத்்தளகய 
பதிவு ரேய்யபபடா்த ேடட 
விசொ்த துவக்குகள் காணப-
படின் அது ர்தாடர்பில் 
ச்தளவயான ேடட �டவடிக்-
ளககளைத் துரி்தமாக சமற்-
ரகாள்ளுமாறும் மாத்்தளை 
மாவடட ரேயலாைர் ்தமது 
அதிகாரிகளுக்கு ஆசலாேளன 
வைஙகினார்.

ைககைப் பிரதேசத்தில் 
200 பதிவு கசயயப்ப்டாே 
சட்ட விதராே 
துப்பாககிகள்

சக/மாவ/ மடுள்சபாவ முஸ்லிம் 
மகா வித்தியாலயத்தின் 75 ஆம் ஆண்டு 
நிள்வு விைாளவ முன்னிடடு மாணவி 
ேஹீொ ேமீரீனால் எழு்தபபடட "ஓயா்த 
ஓலஙகள்" எனும் கவிள்தத் ர்தாகுபபு 
�ாளை (08) ரவளியிடபபடவுள்ைது.

1948 ஆம் ஆண்டு ரபபெவரி மா்தம் 
02 ஆம் திகதி ஆெம்பிக்கபபடட சக/
மாவ/ மடுள்சபாவ முஸ்லிம் மகா வித்-

தியாலயமானது ்தனது 75 ஆம் ஆண்டு 
நிள்வு விைாளவ 2023 ஆம் ஆண்டு 
ரகாண்டாட உள்ைது.

இப பாடோளலயின் ர்தாடர் ச்தர்சசி-
யான பவை விைா ரேயற்றிடடஙகளில் 
இவ வருடத்திற்கான ரேயற்றிடடமாக 
மாணவி ேஹீொ ேமீர் இனால் எழு்தப -
படட "ஓயா்த ஓலஙகள்" எனும் கவிள்தத் 
ர்தாகுபபு ரவளியிடபபடவுள்ைது.

"ஓயொ� ஓ்லங்்கள்" ்கவிம�
ட�ொகுபபு டேளியீடு

ைமையகத்தில்  ்பை சமூக அபிவிருத்தி சவார்்ந்த ்பை வ்மைத்திட்டஙகமை முனச்னடுத்து ்ரும ைமையகத்தின ஒரு ்தவாய் ைக்கள் சமூக அமைப்பின ்தமை்ர் சசல்வி.வைவாக்னப்பிரி-
யவாவின பிற்ந்த நவாமைசயவாடடி ்பசமற ்பகுதிமய வசர்்ந்த 70 ைவாண்ர்களுக்கு ்பவா்டசவாமை புத்்தக ம்பகள் ்ழஙகும நிகழ்வு ்பசமற பிரவ்தச சம்ப ைண்ட்பத்தில் இ்டமச்பறற வ்பவாது.
 ்ப்டஙகள் ைடுல்சீமை நிரு்பர்

ஹற்்ன் விசேட நிருபர்

்தலவாக்களல லிநதுளல �கெேளப 
பிெச்தேத்ள்த சேர்ந்த மக்கள் ்தஙகளு-
ளடய ச்தளவகளை பூர்த்தி ரேய்து 
ரகாள்வதில் பல்சவறு அரேௌகரி-
யஙகளுக்கு முகஙரகாடுத்து வருகின் -
்னர். லிநதுளல ்தலவாக்களல �கெ-
ேளபக்கு உடபடட ரபாதுமக்களின் 
சேளவகளை இலகுபடுத்துவ்தற்காக 
உப பிெச்தே ரேயலகம் ஒன்றிளன 
இம் மா்த இறுதிக்குள் ஆெம்பிபப-
்தற்கான ஏற்பாடுகள் இடம்ரபற்று 
வருகின்்ன.இொஜாஙக அளமசேர் 
ஜீவன் ர்தாண்டமானின் வழிகாட-
டலில் ்தலவாக்களல லிநதுளல �க -
ெேளபயின் ்தளலவர் பாெதி்தாேன் 
்தளலளமயில் முன்ரனடுக்கபபட-
டுள்ை்தாகவும் ்தற்சபாது உப ரேயல-
கத்தின் பூர்வாஙக ஏற்பாடுகள் பூர்த்தி 

ரேய்யபபடடுள்ை்தாகவும் ்தலவாக்-
களல லிநதுளல �கெேளபயின் 
்தளலவர் ரலசசுமனன் பாெதி்தாேன் 
ர்தரிவித்்தார்.

குறித்்த உப பிெச்தே ரேயலகம் 
்தலவாக்களல தியசிறிபுெ பகுதியில் 
உள்ை ்தலவாக்களல �கெேளபக்கு 
ரோந்தமான கடடடத்தில் ஆெம்-
பிக்கபபடவுள்ைது. இ்தன்  ரேயற்-
பாடுகளை கண்காணிபப்தற்காக 
உ்தவி பிெச்தே ரேயலாைர் வருளக 
்தநது பார்ளவயிடட சபாச்த அவர் 
இவவாறு ர்தரிவித்்தார். 

இந்தப பணிகளை முன்ரனடுப-
ப்தற்காக ்தலவாக்களல லிநதுளல 
�கெேளபயின் அளனத்து உறுபபினர்-
களும் கடசி, ர்தாழிற்ேஙக, இன, 
ம்த ரமாழி சப்தமின்றி ஒத்துளைத்து 
வருகின்்னர் என அவர் சமலும் 
ர்தரிவித்்தார்.

லிந்தும்லயில புதிய உ்ப பிரத�் ட்ய்ல்க 
ஆரம்்பக்கடெ ஏற்பொடு்களும் பூரத்தி

ச�ாடடன் பிரிடஜ் நிருபர் 

புளியாவத்்த ரஹான்சி கிழ்பபிரிவு 
ச்தாடட பகுதியில்  இெண்டு ரவவசவறு 
குடியிருபபுகளில் எரிவாயு கசிவு மற்றும் 
ரவடிபபுச ேம்பவஙகள் இடம்ரபற்றுள்-
ை்தாக ச�ார்வூட ரபாலிஸார் ர்தரிவித் -
துள்ைனர். 

ச�ார்வூட ரபாலிஸ் பிரிவிற்குடபடட 
சமற்படி பிெச்தேத்தில் ஞாயிற்றுக்கிைளம 
இெவு இசேம்பவம் இடம்ரபற்றுள்ைது. 
இவவா்ானர்தாரு ேம்பவம் ர்தாடர்பில் 
குறித்்த குடியிருபபாைர்கள் ரபாலிஸா-
ருக்கு வைஙகிய ்தகவளலயடுத்து  ேம்பவ 

இடத்திற்கு விளெந்த ரபாலிஸார் விோெ-
ளணகளை ஆெம்பித்துள்ைனர். 

இச்தசவளை குறித்்த இெண்டு ஏரிவாயு 
சிலிண்டெர்களும் 15 �ாடகளுக்கு முன்பு 
ரகாள்வனவு ரேய்துள்ை்தாகவும் ச�ற்று 
முன்தினம் இெவு குறித்்த சிலின்டர்களை 
பாவளனக்கு எடுத்்த சபாவச்த  இசேம்ப -
வம் இடம்ரபற்்்தாகவும் ஆெம்ப கடட 
விோெளணகளில் இருநது ர்தரியவந-
துள்ைது. எனினும் ேம்பவத்தின் சபாது 
உயிர்சே்தம் எதுவும் ஏற்படவில்ளல 
எனத் ர்தரிவிக்கும் ச�ார்வூட ரபாலிஸார் 
சமலதிக விோெளணகளையும் சமற்-
ரகாண்டு வருகின்்னர்.

புளியொேத்ம�யில த்கஸ் ்கசிவு ைறறும் டேடிபபு
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பாடசாலையின் அபிவிருத்திக்கு
ஆளுலையுள்ள தலைலை அவசியம்

இப்பாகமுவ வலயககல்வி ்ணிப்பாளர்

(மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

பாடசாலையின் ்தரதல்த உயர்த்த 
வவண்டுமாயின் ஆளுலமயுள்ள 
்தலைலமததுவம் அவசியமமன, 
இபபாகமுவ கல்வி வையப பணிப -
பா்ளர் ஸ்ரீமவன் மபாடி நிைவம  
ம்தரிவித்தார்.

பாணகமுவ அந்நூர் வ்தசிய பாட -
சாலையின்  பவ்ள விழாவில், 
கைந்து மகாண்டு உலரயாற்றும் -
வபாவ்த,அவர் இவவாறு ம்தரிவித -
்தார். 

பாடசாலையின்  அதிபர்  ஏ. எஸ். 
எம். இர்்ாட் ்தலைலமயில் இந்நி -
கழ்வு இடம்மபற்்றது.

இதில், பிர்தம அதிதியாக 
கைந்து மகாண்ட  இபபாகமுவ 
கல்வி வையப பணிபபா்ளர் ஸ்ரீம -
வன் மபாடி நிைவம, ஞாபகார்த்த 
தூபிலய திலர நீககம் மசய்து 
லவதது உலரயாற்றும் வபாது அவர் 
இவவாறு ம்தரிவித்தார்.  

நிகழ்வின் விவ்ட அம்சமாக  

இககல்லூரியில் 1946, 1947 களில் 
கல்வி கற்்ற பதது மாணவர்கள  
மகௌரவிககபபட்டனர். இதில், 
ம்தாடர்ந்து உலரயாற்றிய பணிப -
பா்ளர்.

பாடசாலையின் பலழய மாண -
வர்கள, சமூகததுககு பாரிய பங் -
களிபபுககல்ள மசய்துள்ளனர்.

இந்்தப பாடசாலைலய சகதிமிகக -
்தாக கட்டிமயழுபப பின்புைமாக 
இருபபவர்களும் இவர்கள்தான். 

இந்்தவலகயில் அதிபர், ஆசிரி -
யர் குழாம் மபற்வ்றார்கள அலன -
வருககும் நன்றி ம்தரிவிககிவ்றன். 
கணி்த, விஞஞானப பிரிலவ 
ஆரம்பிகக வவண்டுமமன கடந்்த 

வருடம் பாடசாலை அதிபர், ஒரு 
வகாரிகலகலய முன்லவத்தார்.  
இபபிரிவுகல்ள ஆரம்பிகக வவண் -
டுமானால், சி்றந்்த ்தலைலமதது -
வம் அவசியம் என்வ்றன்.

ஆளுலமகள்தான்,ஒரு பாடசா -
லையின் அலடயா்ளம் என்றும் 
அவர் குறிபபிட்டார்.

ச�வாமைக்்வாட்சி ்மை அரச விருது ்ழங்கும விழவா, அணமையில் ்பண்வாரநவாயக்் சர்-
்த�ச ஞவா்ப்வார்்த� ைவாநவாட்டு ைண்்ப்ததில் இரவாஜவாங்் அமைசசர் விதுர விக்ரைநவாயக்்  
�மைமையில் இ்ம ச்பற்றது. இதில், 2020. சி்றந� சசய்தி ்வாசிப்பவாளருக்்வான அரச 
த�சிய விருது, தந்தரவா ச�வாமைக்்வாட்சி சசய்தி ்வாசிப்பவாளர் ைனி� தநயன் இர்்வா்த     
ஏ. ்வா�ருக்கு ்ழங்்ப்பட்்து. 

ச்லி்ை பிரத�ச சசயை்்ததில் இயங்கி்ரும சர்்ை� குழுவின் ஏற்பவாட்டில் ைவாம்ற/ மிதி்ை ை்வா வி்ததியவாைய்ததில் ்ல்வி்றகும 
்றிய ைவாண்ர்்ளுக்கு ் ற்றல் உ்ப்ரணங்்ள் அணமையில் ் ழங்கி ம்க்்ப்பட்்ன. இநநி்ழ்வில் இஸைவாம, ச்பௌ்த�, கிறிஸ�் 
ை�குருைவார்்ள் ்ரும் �ரு்ம�யும ைவாணவி ஒரு்ருக்கு ்ற்றல் உ்ப்ரணங்்ள் ்ழங்்ம�யுை ்ப்ங்்ளில் ்வாணைவாம.   

(்ப்ம: ச்லி்ை தின்ரன் நிரு்பர்)

புலதயல் 
ததாண்டிதயார் 
லைது
(அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்)               

                 
 பு்தயல் வ்தாண்டிய சம்பவததுடன் 

ம்தாடர்புடய சந்வ்தக நபர்கள நான்-
குவபலர மிஹிந்்தலை மபாலிஸார் 
லகது மசய்துள்ளனர். இசசம்பவம் 
வநற்று பகல் மிஹிந்்தலை ம்தா்றமட-
ைாவ பகுதியில் இடம்மபற்றுள்ள்தாக 
விசாரலணகல்ள வமற்மகாண்டுவ-
ரும் மபாலிஸார் ம்தரிவித்தனர்.

மபாலிஸாருககு கிலடத்த இரக-
சிய ்தகவலுககலமய சம்பவ இடத-
திற்கு விலரந்்த மபாலிஸார், சுற்றிவ-
ல்ளபலப வமண்மகாண்டு பு்தயல் 
வ்தாண்டிவயாலர லகது மசய்்தனர்.  
பு்தயல் வ்தாண்டுவ்தற்கு பயன்படுத-
திய உபகரணங்கல்ளயும்  மபாலிஸார் 
லகபபற்றினர். 

லகது மசய்யபபட்டவர்கள 
27,35,55,62 வயதுடய மிஹிந்்தலை 
ம்தா்றமடைாவ மற்றும் அநுரா்தபுரம் 
பகுதிகல்ள வசிபபிடமாக மகாண்ட-
வர்கள என்பது ஆரம்பகட்ட விசார-
லணகளில் இருந்து ம்தரியவந்துள-
்ளது. சம்பவம் ம்தாடர்பான வமைதிக 
விசாரலணகல்ள மபாலிஸார் வமற்-
மகாண்டுவருகின்்றனர்.

தும்றமு்ங்்ள் ் ப்பறதும்ற அமைசசர் தரவாஹி� அத்பகுணர்தனவின், மு�ைவாம ஆணடு 
பிள்மள்ளுக்்வான "சிசு �ரு யவா்தரவா" த்மை்த திட்்்ததின் கீழ் இை்ச ்ற்றல் உ்ப்ர-
ணம ்ழங்கும நி்ழ்வு ்பவாணநதும்ற அல்்பஹ்ரியவா ை்ததிய ்ல்லூரியில் அணமையில் 
நம்ச்பற்றது. ்ல்லூரி அதி்பர் எம. ரீ.எம.ரிஸவான் �மைமையில் நம்ச்பற்ற இநநி்ழ் -
வில், அமைசசரின் இமணபபுச சசயைவாளர் சரி� ருத்பரு ைறறும முன்னவாள் ்பவாணந-
தும்ற பிரத�ச சம்ப்த �மை்ர் இ்பவாஸ நபுஹவான் ஆகிதயவார் ைவாண்ர்்ளுக்கு ்ற்றல் 
உ்ப்ரணங்்மள ்ழங்கு்ம�ப ்ப்்ததில் ்வாணைவாம.  

(்ப்ம: ்பவாணநதும்ற ை்ததிய குறூப நிரு்பர்) 

புதிய அமை்மை ்ட்்ம ந்்ததி்ரும எத்வாட்ஸ 2021 ்பரிசளிபபு விழவா  தநறறு முன் -
தினம ச்வாழுமபு 13,  ்திதரசன் வீதியிலுள்ள ்திதரசன் ைண்்ப்ததில் நம்ச்பற்றது. 
இதில் சிறு்ம�ப த்பவாட்டியில் ச்றறி ச்பற்ற்ர்்ள்  ்பணப்பரிசில்்ளும சவான்றி�ழ்் -
ளும  ச்பறறுக் ச்வாண்னர்.  இ்றம்ற இைக்கிய புர்ைர்  ஹவாசிம உைர்  ்ழங்கி           
ம்்த�வார்.                                                                  (்ப்ங்்ள்: எம. நசவார்)

சாதுலியாதரீக்ைாவின் இைஙலை 
தலைவர் லவத்தியசாலையில் அனுைதி

(அஜவாத பாஸி)  
 
சாதுலிய்யா ்தரீககாவின் 

இைங்லகககான ்தலைவ-
ரும், கலீபதுல் குைபாவும் 
மகாழும்பு மபரிய பளளி-
வாசலின் பிர்தம கதீபும், 
சீனன்வகாட்லட ஜும்ஆ 
பளளிவாசல்களின் கதீபும் 
மூத்த உைமா மபருந்்தலகயுமான கலீ-
பதுல் குைபா மமௌைவி அல்்ாஜ 
வஜ. அபதுல் ்மீத (பஹ்ஜி) அவர்-
கள கடும் சுகயீனமுற்று ்தற்வபாது 
மகாழும்பிலுள்ள ்தனியார் லவததிய-
சாலையில் அனுமதிககபபட்டு சததிர 
சிகிசலசககு உட்படுத்தபபட்டுள்ளார்.  

அலனவரினதும் நன்மதிபலப 
மபற்்ற நாடறிந்்த உைமாவான இவர், 

ம்தவாககு்ளம் ்ரபிய்யா அர-
புககல்லூரியின் பணிபபா்ள-
ராகவும், நாட்டின் பல்வவறு 
பகுதிகளிலுமுள்ள ஜும்ஆ 
பளளிவாசல்களில் குதபா 
மற்றும் சன்மார்கக நிகழ்சசிக-
ல்ளயும் நடாததி வருகின்்றார்.   

அன்னாரது சததிர சிகிசலச 
மவற்றிகரமாக முடிவலடந்-

துள்ள நிலையில் லவததியசாலையில் 
சிகிசலச மபற்றுவரும் அவர், பூரண 
சுகமலடந்து வீடு திரும்பி அவரது 
மார்ககப பணிலய ம்தாடரவும் பிரார்த-
திககுமாறு சீனன்வகாட்லட வாலிபர் 
்ழரா ஜமாஅத சார்பாக அ்தன் முக-
கியஸ்்தர் பர்ஸான் முர்ஸி விடுததுள்ள 
அறிகலகயில் ம்தரிவிககபபட்டுள-
்ளது.

நலம்பெற பிரார்த்திக்குமாறு வேண்டுவ�ாள்

புத்த்ளத்தில் ைலைபபாம்பு உயிருடன் பிடிபபு
(கற்பிட்டி தினகரன் விவ்ட நிருபர்)

புத்த்ளம் சிராம்பியடி பகுதியில் 
வீட்டுத வ்தாட்டததில், ஊர்ந்து 
திரிந்்த மலைபபாம்லப  அபபகுதி 
மககள உயிருடன் பிடித்தனர். 

இ்தலனயடுதது, அபபகுதி மககள 

இதுபற்றி புத்த்ளம் வனஜீவராசிகள 
திலணகக்ள கட்டுபபாட்டு பிரிவின -
ருககுத ம்தரிவித்தனர். 

அபபகுதிககுச மசன்்ற வனஜீவரா-
சிகள திணகக்ள கட்டுபபாட்டுப பிரி-
வினர், மலைபபாம்லப உயிருடன் 
மீட்டு ்தபவபாவ சரணாையததில் 

விடுவித்தனர். இவவாறு உயிருடன் 
பிடிககபபட்ட குறித்த மலைபபாம்பு 
சுமார் 8 அடி நீ்ளமுலடயது என வன -
ஜீவராசிகள திலணகக்ள அதிகாரிகள 
ம்தரிவித்தனர்.

இசசம்பவம் கடந்்த சனிககிழலம 
இடம்மபற்்றது.

முன்னவாள் ந்ரபி�வா த்.ஏ ்பவாயிஸின்  

(புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்) 

 
பாகிஸ்்தானில் இயங்கிவரும் 

"இ்ளம் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள" 
என்்ற அலமபபினால், (05) "Own 
Pakistan" என்்ற ம்தானிபமபாருளில் 
மாநாடு ஒன்று ஏற்பாடு மசய்யபபட்-
டிருந்்தது.   

இந்்த மாநாடு, முழுலமயாக 
முன்னாள புத்த்ளம் நகர சலப 
்தலைவர் மல்றந்்த வக.ஏ.பாயிஸ் 
அவர்களுககு சமர்பபிககபபட்டது.   

இ்ளம் சமூக சீர்திருத்தவாதி-
கள என்்ற அலமபவபாடு வசர்ந்து 
இைங்லக மற்றும் பாகிஸ்்தான் நாடு-
களுககிலடயில், சி்றபபான நட்பு-
்றலவ சுமார் 20 வருடங்களுககும் 
வமைாக வபணி வந்்தவர் மர்்ஹூம் 
வக,ஏ பாயிஸ். இரண்டு நாடுகளுக-
கிலடயில் இருககும் இல்ளஞர் 

மற்றும் யுவதிககல்ள வலுபபடுத-
தும் பை மாநாடுகல்ளயும் இைங்லக 
மற்றும் பாகிஸ்்தானிலும் இவர், நடத-
தியிருந்்தார்.இவரின் அர்பபணிபபுக-
கல்ள பாராட்டி இந்்த மாநாடு நடத-
்தபபட்டது.  

பாகிஸ்்தான், அலமசசர்கள மற்றும் 
பிரவ்தச ஆளுநர்கள பங்கு பற்று்தலு-
டன் இந்்த மாநாடு நடத்தபபட்டது.   

இந்்த நிகழ்வில் கராசசி நகரின் 
முன்னாள மு்தல்வர் மற்றும் ்தற்-
வபால்தய அலமசசர் பாறூக சத்தார், 
வக.ஏ.பாயிஸ் ஏற்படுததிய இரு 
நாட்டு உ்றலவப பற்றி முககிய விட-
யங்கல்ள குறிபபிட்டார்.  

இரு நாடுகளுககிலடயிைான 
உ்றவுகள, ்தன் ்தலைவர் வழியில் 
ம்தாடரும் என்றும் அ்தற்கான உ்தவி-
கல்ள வழங்கவுள்ள்தாகவும் சவகா்த-
ரர் இ்ாம் மரிககார் ம்தரிவித்தார்.  

அர்பபணிபபுக்ைல்ள 
கைௌரவித்து ைாநாடு 
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fk;gdp ngUe;Njhl;lq;fs; njhlh;ghd gaph;r;nra;if kw;Wk; 
njhopw;rhiyfs; etPdkakhf;fy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; 

,wg;gh; Vw;Wkjp Cf;Ftpj;jy; ,wg;gh; mgptpUj;jp 
jpizf;fsk;

,sk; nkhl;L xl;lg;gl;l (nghyp Ngf;) ,wg;gh; fd;W ehw;WNkilfs;
2022 rdthp/ngg;uthp

th;;j;jfhPjpapyhd Nehf;fj;jpw;fhf fd;Wfis ehl;Lk; nghUl;fis cw;gj;jp nra;tjw;fhf jdpahh; 

,wg;gh; fd;W ehw;WNkil chpikahsh;fSf;F 2022 rdthp/ngg;uthp khjq;fSf;fhd 

mDkjpg;gj;jpuq;fis toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfp;;d;wd.

,sk; nkhl;L xl;lg;gl;l nghyp Ngf; fd;Wfs; PB 86, PRIC 100, R.R.I.C. 102, R.R.I.S.L. 203 & R.R.I.S.L. 
2001 FNshd;fspypUe;J cw;gj;jp nra;ag;glyhnkd;gJld; ,yq;if ,wg;gh; Muha;r;rp epWtfj;jpd; 

ghpe;Jiuapd; Nghpy; ,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpdhy; ,wg;gh; fd;Wfis tpw;gid nra;tjw;fhf 

mDkjp toq;fg;gLk;. 

jhgpf;fg;gl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s ehw;WNkilf;fhd fhzpapd; jFjpj;jd;ikia ghPl;rpj;j gpd;dNu 

mDkjpg;gj;jpuq;fs; toq;fg;gLnkd;gJld; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s ehw;WNkilf;fhd nkhl;L ku 

Njitg;gLj;jYf;fhf 10 tUl gioiktha;e;j nkhl;L ku ehw;WNkilnahd;iw tpz;zg;gjhhpahdth; 

nfhz;bUf;f Ntz;Lk; vd;gJ fl;lhakhdjhFk;. 

,wg;gh; kPs;eLif/Gjpa eLif khdpaj;jpw;fhd jifikf;fhf jpizf;fsj;jpdhy; mq;fPfhp;f;fg;gl;l 

jpizf;fsj;jpw;F chpikahd ehw;WNkil my;yJ th;j;jfhPjpapyhd ehw;WNkilnahd;wpypUe;J 

fd;Wfs; ngwNtz;bajd; fhuzkhf> midj;J mur ngUe;Njhl;l fk;gdpfs;> jdpahh; ngUe;Njhl;l 

fk;gdpfs; kw;Wk; jhgpf;fg;gl vjph;ghh;f;fg;glTs;s jdpahh; ,wg;gh; fd;Wfs; ehw;WNkilfs; 

,e;Nehf;fj;jpw;fhf mDkjpg;gj;jpunkhd;iw ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. ehw;WNkil 

mDkjpg;gj;jpuj;ij ngw;Wf; nfhz;ljd; gpd;dh;> 2022 rdthp 31 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf ePq;fs; cq;fspd; ehw;WNkilia Muk;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;ggbtq;fs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs; jiyik mYtyf gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J 

my;yJ chpj;jhd khtl;lq;fspd; gpuhe;jpa gzpg;ghsh;fsplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld;> 

chpj;jhd Kfthpfs; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs;Mfpad fPNo toq;fg;gl;Ls;sd.                                       

                                                                                          

(1) fSj;Jiw khtl;lk;  gzpg;ghsh;

(gpuhe;jpak;)

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

j.ngl;b 08> gpujhd tPjp> fSj;Jiw.

njhiyNgrp: 034-2228934

(4) fhyp/khj;jiw/`k;ge;njhl;l khtl;lq;fs;

gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak;)

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

Nky; bf;rd; tPjp> fhyp.

njhiyNgrp: 091-2242490

(2) Nffhiy/fz;b/khj;jis/FUehfy;/
fk;g`h/Gj;jsk; khtl;lq;fs;
gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak;)

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

,y. 1/16> Nrh; NkhyKNu khtj;ij> 

Nffhiy.

njhiyNgrp: 035-2222326

(5 nkhduhfy/mk;ghiw/gJis khtl;lq;fs;

gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak;)

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

gioa fr;Nrhp fl;blk;> nkhduhfy.

njhiyNgrp: 055-2276207

(3) ,uj;jpdGhp/nfhOk;G khtl;lq;fs;

gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak;)

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

j.ngl;b 02> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp

njhiyNgrp: 045-2222113

(6) tTdpah/Ky;iyj;jPT/mDuhjGuk;

/nghyd;dWt khtl;lq;fs;
gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak;)

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

gpuhe;jpa mYtyfk;

,y. 1/16> Nrh; gpuhd;rP]; nkhyKNu khtj;ij> 

Nffhiy

ehw;WNkil mike;Js;s chpj;jhd gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 2021 brk;gh; 31 Mk; jpfjpad;W tpz;zg;gq;fspd; ngWif %lg;gLnkd;gJld; mjd; 

gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; tuNtw;fg;glkhl;lhJ. 

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk; khjt th;zFy#hpa

,y. 465> fzN`d gzpg;ghsh; ehafk;

fLnty tPjp> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0112-889447/0112-889446

n`huz efu rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; Mjdq;fis 2022Mk; Mz;by; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wnjd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,jw;fhd ngWifg; gbtq;fis> gpd;tUk; fl;lzq;fisr; 

nrYj;jp ,e; efu rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

kPsspf;fg;glhj ngWifg; gbtf; fl;lzk; : &gh. 1>000.00

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif : &gh 10>000.00

ngWiff;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis toq;fy; :  2021.12.01 Kjy; 2021.12.23 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 2021.12.24 md;W gp.g. 2.30 tiu

ngWif tpz;zg;gq;fisj; jpwj;jy; :  2021.12.24 md;W gp.g. 2.35 ,w;F efu rigapd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; 02 gpujpfshfg; g+uzg;gLj;jp jdpj;jdp 02 ciwfspy; NrHj;J kPz;Lk; mt;tpU ciwfisAk; 

XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; jhk; tpz;zg;gpf;Fk; nghJf; foptiwapd; ngaiuf; 

Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy;> jiytH> efu rig n`huz vd;w ngaUf;F my;yJ efu rigapd; ngWifg; 

ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;.

ml;ltiz

njhlH 

,yf; 

fk;

Mjdq;fs;

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp &gh

Fj;jiff; fhy 

vy;iy

01 n`huz efu rigapd; gpujhd g]; jhpg;G epiyaj;jpd; nghJf; 

foptiwia nghJ kf;fspd; ghtidf;fhf fl;lzk; mwtpl;L 

Nrit toq;fy;

&gh 

451>500.00

2022.01.01 Kjy; 

2022.12.31 tiu

02 n`huz gpujhd g];jhpg;G epiyaj;jpd; Kd;dhy; Nrhkhee;j 

khtj;ijapd; FspayiwAld; $ba foptiwia nghJ kf;fs; 

ghtidf;fhf fl;lzk; mwtpl;L Nrit toq;fy;

&gh 

451>000.00

2022.01.01 Kjy; 

2022.12.31 tiu

03 n`huz efu rigapd; re;ijapd; gpd;dhYs;s nghJf; 

foptiwia nghJ kf;fspd; ghtidf;fhf fl;lzk; mwtpl;L 

Nrit toq;fy;

&gh 5>000.00 2022.01.01 Kjy; 

2022.12.31 tiu

  tpiykD epge;jidfs; kw;Wk; Vida Mtzq;fs; ,t;twptpj;jypd; gFjpnahd;nwdf; ftdpj;jy; Ntz;Lk;.

  tpiykDf;fis KOikahf Vw;Wf;nfhs;sy; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ tpiykDit 

epuhfhpf;Fk; chpik n`huz efu rigf;F chpj;jhFk;.

  tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhuH my;yJ gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH>

n`huz efu rig

2021.11.30Mk; jpfjp

n`huz efu rig mYtyfj;jpy;

njhiyNgrp ,yf;fk;: 034-2261275

fk;gdp ngUe;Njhl;l rPh;jpUj;jq;fs;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; 

ngUe;Njhl;lq;fs;; njhlh;ghd gaph;r;nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfs; 

etPdkakhf;fy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Cf;Ftpj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

,wg;gh; tpw;gid nra;NthUf;fhd 
chpkk; toq;fy; - 2022
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,wg;gh; tpw;gid nra;NthUf;fhd chpkk; toq;fy; kw;Wk; mjdJ GJg;gpj;jy; Mfpatw;wpw;fhf 2021 brk;gh; 31 

Mk; jpfjp tiuAk; tp;z;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. chpkk; ,y;yhky; mt;thwhd th;j;jfj;jpy; <Lgly; xU 

Fw;wkhFk;. 

(02)  mt;thwhd chpkq;fis nfhz;Ls;sth;fs; 2022 Mk; Mz;bw;fhd GJg;gpj;jYf;fhd tpz;zg;gg; 

gbtq;fis jghypy; ngw;Wf; nfhs;thh;fs;. 

(03)  GjpanjhU ,wg;gh; tpw;gid nra;NthUf;fhd chpkj;ij my;yJ GJg;gpj;jy; xd;iw tpUk;Gfpd;wth;fs; 

fPNo tpghpf;fg;gl;lthW Njitahd chpj;jhd gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F  my;yJ jiyik mYtyfj;jpw;F 

tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. gjdplg;glhj ,wg;gh; Nyl;lf;]; Nrfhpf;Fk; epiyaq;fis NgZgth;fSk; 

mg;gbahd chpknkhd;iw ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

chpj;jhd khtl;lk;
tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd 

mYtyf Kfthp

01 fPNo Fwpg;gplg;glhj midj;J khtl;lq;fSf;F 

chpj;jhdJk; nfhOk;G khefuk;> ,uj;kyhd> 

nj`ptis> nkhwl;Lt> nfhnyhd;dht> = 

[ath;jdGuNfhl;Nl> tj;jis kw;Wk; fsdp gpuNjr 

nrayf gphpTfs;.

gzpg;ghsh; ehafk;> ,wg;gh; mgptpUj;jp 

jpizf;fsk;> ,y. 465> fhzN`d> 

gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0112-889447/ 0112-889446

02. Nffhiy> FUehfy;> fz;b> khj;jis> fk;g`h 

kw;Wk; Gj;jsk; khtl;lq;fs;(fsdp kw;Wk; tj;jis 

gpuNjr nrayf gphpTfs; ePq;fyhdit)

gpuhe;jpa gzpg;ghsh;> gpuhe;jpa mYtyfk;> 

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> ,y. 

1/16, Nrh; gpuhd;rp]; NkhyKNu khtj;ij> 

Nffhiy. njhiyNgrp: 035-2222326

03. fSj;Jiw khtl;lj;jpw;F chpj;jhdJ gpuhe;jpa gzpg;ghsh;> gpuhe;jpa mYtyfk;> 

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> j.ngl;b 

08> gpujhd tPjp> fSj;Jiw. 

njhiyNgrp: 034-2223984

04. ,uj;jpdGhp kw;Wk; nfhOk;G khtl;lq;fs; (nfhOk;G 

khefuk;> ,uj;kyhd> nj`ptis> nkhwl;Lt> 

nfhnyhd;dht kw;Wk; = [ath;jdGuNfhl;Nl gpuNjr 

nrayf gphpTfs; ePq;fyhdit)

gpuhe;jpa gzpg;ghsh;> gpuhe;jpa mYtyfk;> 

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> j.ngl;b 

02> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp. 

njhiyNgrp: 045-2222113

05. fhyp> khj;jiw kw;Wk; ̀ k;ghe;Njhl;l khtl;lq;fSf;F 

chpj;jhdit.

gpuhe;jpa gzpg;ghsh;> gpuhe;jpa mYtyfk;> 

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> Nky; 

bf;rd; tPjp> fhyp.

njhiyNgrp: 091-2242490

06. Nkhduhfy> gJis kw;Wk; mk;ghiw khtl;lq;fSf;F 

chpj;jhdit.

gpuhe;jpa gzpg;ghsh;> gpuhe;jpa mYtyfk;> 

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> gioa 

fr;Nrhp fl;blk;> nkhduhfy. 

njhiyNgrp: 055-2276207

(04)  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; fhNrhiy> fhRf; fl;lis my;yJ jghy; fl;lis Mfpatw;Wld; 

,izf;fg;gl;L nkhj;j MFnrythd 1265 &ghtpw;F (Mapuj;J ,UE}w;W mWgj;ije;J &gh khj;jpuk;) 

gzpg;ghsh; ehafk;> ,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk; vd;w ngahpy; toq;fg;gl;L chpj;jhd mYtyfj;jpw;F 

gpd;njhlUk; nraw;ghLfSf;fhf mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; nuhf;fg; gzj;jpy; gzf;nfhLg;gdT 

Nkw;nfhs;tnjdpd; mYtyfj;jpw;F NeubahfNt tUifje;J mjid nraw;gLj;jyhk;. 

 (m) tUlnkhd;wpw;fhd chpknkhd;wpw;F - 1150 &gh.

 (M) murhq;f Kj;jpiuf; fl;lzk;  -  115 &gh

(05)  jw;NghJ th;j;jf nfhLf;fy;-thq;fypy; <Lgl;Ls;s midj;J chpikahsh;fSk; mth;fspd; chpkj;ij 

GJg;gpf;fhjth;fSk; jhkjpf;fhky; 2022 Mz;Lf;fhf mtw;iw GJg;gpf;FkhW mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

,J njhlh;ghf>mth;fs; nrYj;jg;glhj fhyg;gFjpf;fhd njhifAld; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(06)  %d;whk; ge;jpapd; Kjyhk; thpirapy; Fwpg;gpl;Ls;s chpkj;ijf; nfhz;Ls;sth;fs; chpkj;Jld; 

mDg;gg;gl;Ls;s cUkhjphpia ghtpj;J khjhe;j mwpf;iffis gzpg;ghsh; ehafk;> ,wg;gh; mgptpUj;jp 

jpizf;fsk;> ,y. 465> fhzN`d> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;nkd;gJld; Vidath;fs; 

mt;thwhd mwpf;iffis ,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fs chpj;jhd gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. 

  khjt th;zFy#hpa

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> gzpg;ghsh; ehafk; 

,y. 465> fhzN`d> gj;juKy;y.  

njhiyNgrp: 0112889447/ 0112-889446

fk;gdp ngUe;Njhl;l rPh;jpUj;jq;fs;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; ngUe;Njhl;lq;fs;; njhlh;ghd gaph;r;nra;if 

kw;Wk; njhopw;rhiyfs; etPdkakhf;fy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Cf;Ftpj;jy;

,uh[hq;f mikr;R

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

,wg;gh; kw;Wk; NjapiyAld; ,wg;gh; eLif Mfpatw;wpw;fhd 2022 Mk; 

Mz;bw;fhf kPs;eLif/Gjpa eLif Mfpatw;wpw;F mDkjpg; gj;jpuq;fis toq;fy; 

(,wg;gh; rpWNjhl;l chpikahsh;fSf;fhdJ) 

2022 Mk; Mz;bw;fhf khdpa jpl;lj;Jld; ,wg;gh; kPs;eLif> Gjpa eLif kw;Wk; NjapiyAld ,wg;gh; eLif 

Mfpatw;wpw;fhd gaph; nra;if mDkjpg;gj;jpuq;fis toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j 

khdpa jpl;lj;jpd; fPo; ,wg;gh; Gjpa eLiff;fhf n`f;laUf;F 300>000 &ghTk; ,wg;gh; Gjpa eLiff;fhf 

n`f;laUf;F 350>000 &ghTk; khdpaq;fshf 8 jtizfspy; VO tUlq;fspy; toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fs;:

 1.  ,U gpujpfspy; rkh;g;gpf;f Ntz;ba tpz;zg;gq;fis 5 &ghit nrYj;jpa gpd;dh; gpd;tUkhW ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

 (m) Nffhiy> fSj;Jiw> ,uj;jpdGhp> fhyp kw;Wk; nkhduhfy Mfpa gpuhe;jpa mYtyfq;fs;.

 (M)  chpj;jhd gpuNjrq;fspYs;s ,wg;gh; mgptpUj;jp mYtyh;fspd; mYtyfq;fs;.

 (,)   tTdpah> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> mDuhjGuk; kw;Wk; nghyd;dWt khtl;lq;fSf;fhf tTdpah njw;F 

gpuNjr nrayfk;.

 2.  2021 brk;gh; 31 Mk; jpfjp tiuAk; ,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fs gpuhe;jpa mYtyfq;fspy; tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

eLiff;fhd nghUl;fspd; toq;fy;:

 1.  jw;NghJ mKypYs;s khdpa jpl;lj;jpd; fPo; fld; mbg;gilapy; rpWgaph; nra;ifahsh;fSf;F ,wg;gh; 

fd;Wfs; toq;fg;gLk;.

 2.  RRIC 100, RRIC 102, RRISL 203, RRISL 2001 and PB 86 nghypigapDs; mlf;fg;gl;l ,sk; nkhl;L xl;lg;gl;l 

fd;Wfspd; FNshd;fs; rpWgaph; nra;ifahsh;fSf;F mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ.

 3.  RRISL 203 and RRISL 2001 FNshd;fs; 10.0 n`f;lah;fSf;F Nkyhd fhzpnahd;wpy; 10% tp];jPuzj;jpw;F 

gaph; nra;if nra;ayhk;.

Kf;fpak;:

 1.  2022 Mk; Mz;bw;fhf toq;fg;gl;l mDkjpg;gj;jpukhdJ 2022 brk;gh; 31 Mk; jpfjpAld; Kbtile;JtpLk; 

vd;gJld; mDkjpf;fg;gl;l fhyg;gFjpapDs; eLifahf;fj;ij g+h;j;jp nra;tjw;fhf xt;nthU Kaw;rpAk; 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd;> ,jw;F Nkyhf mDkjpg;gj;jpuq;fspd; ePbg;G toq;fg;gl khl;lhJ.

 2.  midj;J gzf;nfhLg;gdTfSk; tq;fp fzf;Ff@lhfNt Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lnkd;gjpdhy;> 

tpz;zg;gjhhpfs; xU Nrkpg;G/eilKiwf; fzf;nfhd;iw Muk;gpj;J chpj;jhd tq;fp fzf;fpyf;fj;ij 

tpz;zg;gj;jpy; Rl;bf;fhl;ly; fl;lhakhdnjhd;whFk;.

ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;baJ:

2021 Mk; Mz;bw;fhf kPs;eLif/Gjpa eLif mDkjpg;gj;jpuq;fSf;F Vw;fdNt tpz;zg;gpj;J mDkjpg;gj;jpuq;fis 

ngw;Wf; nfhs;shj rpWgaph; nra;ifahsh;fs; 2022 Mk; Mz;bw;fhf Gjpa mDkjpg; gj;jpuq;fs; toq;Fk;NghJ 

Kd;Dhpik toq;fg;gLnkd;gJld; mth;fs; kPsTk; tpz;zg;gpf;f Njitapy;iy.

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;     khjt th;zFy#hpa

,y. 465> fhzN`d>        gzpg;ghsh; ehafk;

gj;juKy;y.      

njhiyNgrp: 0112-889447/0112-889446.
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fk;gdp Njhl;lq;fis kWrPuikj;jy;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Njhl;lq;fs; 

rhu;e;j gapu;r;nra;iffs;> njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; 

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

,wg;gu; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

1956 ,d; 11 Mk; ,yf;fk; nfhz;l ,wg;gu; fl;Lg;ghl;Lr; rl;lj;jpw;F mika midj;J ,wg;gu; fhzpfSk; ,wg;gu; 

mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. khdpaq;fs; toq;fy; cl;gl midj;J eyd;Gup 

gzpfSf;fhfTk; ,wg;gu; fl;Lg;ghl;Lr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfSf;F mika rl;luPjpahd Njitfis g+u;j;jp 

nra;tjw;fhfTk; ,e;j gjpT mtrpak; vd;gjhy; Kjpu;r;rp ngwhj kw;Wk; Kjpu;r;rp ngw;w gapu;fs; rhu;e;j midj;J 

jfty;fisAk; ,w;iwg;gLj;jy; Ntz;Lk;. mjw;fhf jw;NghJ ,wg;gu; gapu;r;nra;ifapd; fPo; ,Uf;fpd;w midj;J 

fhzpfs; njhlu;gpyhd fPOs;s gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; tpguq;fis 2022.01.31 Mk; jpfjpf;F Kd;du; 

ngw;Wj;jUk;gb ,wg;gu; fhzp cupikahsu;fsplk; Nfhug;gLfpwJ. 

me;jj; Njitia g+u;j;jp nra;tjw;Fk;> ,wg;gu; gapu;r; nra;ifapd; Kd;Ndw;wk; kw;Wk; gapu;r;nra;ifahsu;fspd; 

tho;thjhuj;jpd; Nkk;ghl;Lf;fhf murhq;fj;jpd; %yk; nfhs;if uPjpahd KbTfis jahupg;gjw;fhfTk;> ,wg;gu; 

mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; %yk; nraw;gLj;jg;gLfpd;w fPo; Fwpg;gplg;gl;l epthuz jpl;lq;fSf;F 

gapu;r;nra;ifahsu;fis cs;slf;Ftjw;fhfTk;> midj;J ,wg;gu; fhzpfisAk; ,wg;gu; mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;a Ntz;b cs;sJ. mjw;fhf ,j;Jld; cs;s khjpupg; gbtj;jpw;F mika 

jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtk; xd;iw NkYs;s jpfjpf;F Kd;du; rku;g;gpf;Fk;gb midj;J ,wg;gu; fhzp 

cupikahsuplKk; jaTld; mwpaj;jUfpNwhk;.  

01. kio fhg;G Nkw;nfhs;tjw;fhf khdpak; toq;fy;

02. Giff; $lk; epu;khzpg;gjw;fhf khdpak; toq;fy;

03. miuf;Fk; ,ae;jpuq;fis ngWtjw;fhf khdpak; toq;fy;

04.  gapu;epy myFfis epWTtjw;fhf khdpak; toq;fy;

05. CLgapu;r; nra;iff;fhf khdpak; toq;fy;

06. ePu; toq;fy; Kiw nraw;gLj;Jtjw;fhf khdpak; toq;fy;

07. ,aw;if cu cw;gj;jp kw;Wk; ,aw;if cu gad;ghl;Lf;fhf khdpak; toq;fy;

08. ,wg;gu; gapu;r;nra;if kw;Wk; ,wg;gu; rhu;e;j cw;gj;jp gapw;rp toq;fy;  

f.nfh. NkYs;s khdpaq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,e;j gjpT mbg;gil jifikahf mikAk;.    

gjpTf;fhf jfty;fis toq;fy;  

,e;j gj;jpupif tpsk;guj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk; gbtj;ij g+u;j;jp nra;J (ifnaOj;J my;yJ fzpdp Clhf 

jahupf;fg;gl;lJ) jghy; %yk; my;yJ kpd;dQ;rypy; mDg;GtJ my;yJ gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F my;yJ ,wg;gu; 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;juplk; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. g+u;j;jp nra;ag;gl;l gbtj;ij xg;gilf;Fk;NghJ 

Fwpj;j fhzp mike;jpUf;Fk; khtl;lk; rhu;e;j gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F khj;jpuk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

NkYs;sthW gbtj;ij mDg;Gk;NghJ “,wg;gu; fhzp gjpT – 2022” vd;W fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; my;yJ kpd;dQ;ry; jiyg;ghf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,e;j tbtj;jpy; mDg;gg;gLk; Nfs;tpfSf;F gjpy; 

toq;Ftjw;F cq;fSf;F njupatpy;iy vd;why; “njupatpy;iy” vd;W Fwpg;gplTk;. cq;fSf;F NkYs;s 

khjpupia jahupf;f Kbahnjdpy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; cq;fsJ Kftupiaf; nfhz;l 

Nfhupf;if fbjk; xd;iw mDg;gp my;yJ rubberdevplaning@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kftupapy; tpz;zg;gpj;jy; 

my;yJ www.rubberdev.gov.lk   vd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J my;yJ ePq;fs; gpuhe;jpa ,wg;gu; mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;juplk; my;yJ midj;J gpuhe;jpa mYtyfq;fspy; ,Ue;Jk; khjpupg; gbtj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

murhq;fk; my;yJ jdpahu; ngUe;Njhl;l epWtdq;fsplk; cs;s fhzpfspd; gjpTf;fhf cs;s khjpupg; gbtj;ij 

gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; ,Ue;J my;yJ jpizf;fsj;jpd; ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.  

me;je;j gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F nrhe;jkhd ,wg;gu; gapu;r;nra;if ,lk;ngWk; khtl;lq;fs; fPo; jug;gl;Ls;sd. 

gpuhe;jpa mYtyfk; khtl;lk;

01. Nffhiy 
Nffhiy> fk;g`h> FUehfy;> fz;b> khj;jis> Etnuypah> mEuhjGuk;> Gj;jsk;> 

tTdpah> nghyd;dWit> Ky;iyj;jPT 

02. fSj;Jiw fSj;Jiw

03. ,uj;jpdGup ,uj;jpdGup> nfhOk;G 

04. fhyp fhyp> khj;jiw> `k;ghe;Njhl;il 

05. nkhduhfiy nkhduhfiy> gJis> mk;ghiw

jfty;fis toq;f Ntz;ba kw;Wk; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba Kftupfs;

gzpg;ghsu; (gpuhe;jpa)> gpuhe;jpa mYtyfk;>

,wg;gu; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> 1/16> Nru; fpNud;rp]; nkhyKNu khtj;ij> Nffhiy.

njh.Ng. 035-2222326

kpd;dQ;ry; Kftup - rubberddkg@gmail.com
gzpg;ghsu; (gpuhe;jpa)> gpuhe;jpa mYtyfk;> ,wg;gu; mgptpUj;jpj; jpizf;fk;> 2/195> gpujhd tPjp> fSj;Jiw.

njh.Ng. 034-2222661

kpd;dQ;ry; - rubdevkalu@gmail.com 
gzpg;ghsu; (gpuhe;jpa)> gpuhe;jpa mYtyfk;>

,wg;gu; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> j.ng. 02> Gjpa efu;> ,uj;jpdGup

njh.Ng. 045-2222113

kpd;dQ;ry; Kftup - rddrathnapura@gmail.com
gzpg;ghsu; (gpuhe;jpa)> gpuhe;jpa mYtyfk;>

,wg;gu; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> Nky; bf;rd; tPjp> fhyp.

njh.Ng. 091-2242490

kpd;dQ;ry; - rddergalle@gmail.com
gzpg;ghsu; (gpuhe;jpa)> gpuhe;jpa mYtyfk;>

,wg;gu; mgptpUj;jp jpizf;fsk;> gioa fr;Nrup fl;blk;> nkhduhfiy.

kpd;dQ;ry; - rddmgro@gmail.com 
gzpg;ghsu; ehafk;

,wg;gu; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

,yf;fk; 465> fdN`d> gj;juKy;iy.

njh.Ng. 0112-889447/ 0112-889446=

mwptpj;jy;

khdpa jpl;lq;fSf;fhf ,wg;gu; fhzpfis gjpT nra;jy; - 2022 Mk; Mz;L
1. fhzp cupikahsupd; ngau; -  ..................................................................................................................................

2. milahs ml;il ,yf;fk; - 

3. fhzpapd; ngau; - .........................................................................................................................................................

4. fhzp mike;Js;s fpuh.c. gpupT ngau; -.................................  fpuh.c. gpupT ,yf;fk; - .............................  

5. fhzp mike;Js;s gpu. nr. gpupT ngau; -  ............................................................................................................

6. epue;ju tjptpl Kftup -  ............................................................................................................................................

7. njhiyNgrp ,yf;fk; (gad;ghl;by; cs;sJ) – epue;jukhdJ- 

                                         ifNgrp - 

8.  ,wg;gu; gapuplg;gl;l Mz;Lfs;/ Mz;L kw;Wk; epyg;gug;G (Mz;L mbg;gilapy; Fwpg;gplTk;) 

 1 Mz;L -  

     epyg;gug;G – Vf;fu;:          &l;;:       gu;r;:       

 2 Mz;L -  

     epyg;gug;G – Vf;fu;:          &l;;:       gu;r;:        

   3. Mz;L -  

     epyg;gug;G – Vf;fu;:          &l;;:       gu;r;:        

9. NkYs;s epyg;gug;G rhu;e;j gapupd; gz;G

 ghy; ntl;Lk; Kjpu;r;rp ngw;wJ – 
  epyg;gug;G – Vf;fu;:          &l;;:       gu;r;:   

 ghy; ntl;lhj Kjpu;r;rpaw;w fhzp – 
  epyg;gug;G – Vf;fu;:          &l;;:       gu;r;:   

 iftplg;gl;l  epyg;gug;G – Vf;fu;:          &l;;:       gu;r;:   

 10.  fhzpia ,wg;gu; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;Js;sPu;fsh? (Fwpj;j ngl;bapy; “S” milahsj;ij 

 ,lTk;.  Mk; - ,y;iy 

11. gjpT nra;jpUe;jhy; gjpT ,yf;fk;:  

12. gapu;r;nra;iff;F gad;gLj;jg;gl;bUf;Fk; f;Nshd; tiffs;/ tif –...............................................................
13. fhzpapy; cs;s kuq;fspd; vz;zpf;if - 

14. ghy; ntl;Lk; kuq;fspd; vz;zpf;if - 
15. Mz;Lf;F ghy; ntl;Ltij Nkw;nfhs;Sk; ehl;fs; - 

16. ghy; ntl;Lk; Kiw (Fwpj;j ngl;bapy; “S” milahsj;ij ,lTk;)

   ehshe;jk; -  

   xUehs; tpl;L xUehs; -  

   %d;W ehl;fSf;F xUKiw - 
17.  ehnshd;Wf;F fpilf;Fk; mWtil

 ,wg;gu; ghy; msT (cyu;e;j vil – fp. fpuhk;) -   

   ,wg;gu; jfL msT (fp. fpuhk;) –  
18. ,wg;gu; jfL fp. fpuhk; xd;wpd; cw;gj;jpf;fhf nrythFk; njhif (&gh) –  
19. cyu; vil ,wg;gu; ghy; fp. fpuhk; xd;wpd; cw;gj;jpf;fhf nrythFk; njhif –  
20. ePu; fhg;G gad;gLj;Jk; kuq;fspd; vz;zpf;if – 
21. ,wg;gu; tpw;gid nra;Ak; Kiw (Fwpj;j ngl;bapy; “S” milahsj;ij ,lTk;)     

 ,wg;gu; jflhf – 
 ,wg;gu; ghyhf –   
 ,wg;gu; ghy; kw;Wk; jflhf –
22. Giff; $lk; cs;sjh? (Fwpj;j ngl;bapy; “S” milahsj;ij    ,lTk;)  M ,y;    

23. miuf;Fk; Nuhy; cs;sjh? (Fwpj;j ngl;bapy; “S” milahsj;ij    ,lTk;) M ,y;   

fhzp cupikahsu; my;yJ gpujpepjpapd; -

ngau;:

ifnahg;gk;:

jpfjp: 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUtha; %yk; epjpaspf;fg;gl;lJ

Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jtg; gphptpw;F  (PC30) 06 vz;zpf;ifahd 

vf;];fNtl;lh;fis thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd miog;G

1. gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; RDA/EOM&M/PRC/2021/MNT/75  vDk; xg;ge;j ,yf;fj;jpd; fPo; 

Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;fhf   tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhu;gpy; EOM&M gpuptpd; ngWiff; FO 

jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.  KOikahd tpguq;fs; tpiykD 

Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd. midj;J tpiykDf;fSk; xU thfdj;jpw;F 35>000.00 &gh ngWkjpahd 

gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpguq;fs; toq;f Ntz;ba epiyak; gpiz Kwp

vf;];;Nftl;lh;fs; (pc 30)

fsdpfk

&gh 35>000.00 

(xU ,ae;jpuj;jpw;F)

kPfk

gpd;dJt

cLfht

fLtis (#oy; gphpT)

njhlq;nfhl (#oy; gphpT)

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;.

3. Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; gz;lhufk> ty;fk> f`lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkupg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gpupT> ngWifg; gpuptpy; 

,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njhiyNgrp: 038-2289034> njhiyefy;: 038-2289560) vd;gNjhL 

Ntiy ehl;fspy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.

4. xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;fhfTk; 1>500.00 &gh + 120 (ntl;) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 

2021.12.07Mk; jpfjp; Kjy; 2021.12.21Mk; jpfjp tiu 9.00 kzpj;jpahyk; Kjy;  14.30 kzpj;jpahyk; tiu 

gz;lhufk> ty;fk> f`lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> gzpg;ghsUf;F (EOM&M gpupT) 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; rpq;fs nkhopapyhd 

tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987 ,d; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd;gb> Nfs;tpkDtpd; Kftu; kw;Wk; ntw;wpfukhd ntw;wpahsu;fs; fk;gdpfs; 

gjpthsu; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5. tpiykDit 2021.12.21Mk; jpfjp 14:30 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F Kd;du; gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> f`lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kftupf;F rku;g;;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykD Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit jpwf;fg;gLk;. 

6. 2022.03.22Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy;  Ntz;Lk;. 

7. xt;nthU tpiykDTk; tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpizahdJ 

2022.04.19Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytu;

tPjp mgptpj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO

C/O gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr kUj;Jt mikr;R

Nghjdh itj;jparhiy> mEuhjGuk;
kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fjy;

01.  2021.12.27 K.g. 10.00 tiu mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

fPNo fhzg;gLk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. kUj;Jt cgfuzq;fs;

njhlH ,y cgfuzk; msT
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

Nfs;tpg; gpizg; 

ngWkjp

THA/FN/BME/33/2021 Mul  para Monitors (Neonatal) 08 1,500.00 40,000.00

THA/FN/BME/20/2021 Infant Warmer with Resuscitator 03 1,600.00 45,000.00

THA/FN/BME/21/2021 Single Phototherapy Unit (LED) 10 1,300.00 30,000.00

THA/FN/BME/32/2021 Infant warmer 04 1,500.00 40,000.00

THA/FN/BME/35/2021 Infusion Pump 02 1,000.00 2,000.00

THA/FN/BME/34/2021 Syringe Pump 10 1,000.00 10,000.00

THA/FN/BME/36/2021 T Piece Resuscitator 06 1,000.00 24,000.00

03.  ,yq;ifr; re;ijf;F cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Fk; cw;gj;jpahsHfshy; ngaH Fwpg;gplg;gLk; 

my;yJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; kl;Lk; ,f; Nfs;tp miog;gpw;F rKfkspg;gjw;F jifik ngWtH.

04.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s toq;FeHfspd; gpujpepjpfSf;F my;yJ ngaH 

Fwpg;gplg;gLgtHfSf;F toq;FeHfs; rhHghf fPo;f;fhZk; Mtzq;fisr; rkHg;gpj;J ngw;Wf;nfhs;Sk; 

KOikahd Nfs;tp Mtzq;fspy; kl;Lk; nghwpaplg;gl;l efy; gpujpfSldhd Nfs;tpfis rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

 I.  mEuhjGuk;> Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F rkHg;gpf;fg;gLk; vOj;J%y tpz;zg;gk;.

 II.  mEuhjGuk;> Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F Nkw;gb kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;bd; gpujp

 III.  tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l gpujpnahd;iw rkHg;gpj;jy;

 IV.  ,f; Nfs;tpf;F rKfkspg;gjw;fhf mjpfhukspf;fg;gl;l my;yJ mtHfsJ cw;gj;jpfSf;fhf 

Kjd;ikahdtHfshy; cs;@H gpujpepjpfshf epakpf;fg;gl;ljhf tpepNahfpf;fg;gl;l rhd;wpjo;/ fbjj;ij 

rkHg;gpj;jy;

 V.  cq;fsJ Nfs;tpg; ngWkjp &. 05 kpy;ypaDf;F Nkw;gbd; 1987 ,y 3 vDk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 

fPo; gjpT nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; PCA3 rhd;wpjo;

05.  Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; 2021.12.06 Kjy; 2021.12.26 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mEuhjGuk;> 

Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghshplk; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fis 

njh.Ng. ,y. 025-2222261-63I mioj;J ePbg;G ,y 121/103 my;yJ 025-2225616 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy mDg;gyhk; my;yJ fzf;fhsH gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 2021.12.27 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jTld; itj;jparhiy Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLtJld; Fwpj;j Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 

2021.12.17 K.g. 10.00 ,w;F mEuhjGuk; itjjparhiyapd; gpujpg; gzpg;ghsH gzpkidapy; elj;Jtjw;W 

jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

07.  mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH gzpkidapy; 2021.12.06 Kjy; Nfs;tp mtzq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

mEuhjGuk;.

ngWif mwptpj;jy;
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2021 டிசம்பர் 7 கசவவாய்க்கிழகம

2 ஆவது எல்பிஎல் ப�ோட்டி: ஜப்ோ கிங்ஸ் அணியை 
இலகுவோக வீழ்த்திை பகோல் கிபேடிபைட்்டர்ஸ்

இரண்டாவது பருவத்திற்டான 
லங்டா பிரீமியர் லீக்கில் ்்ந்த (05ம் 
தி்தி) நட்பபற்ற மு்தல் பபடாட்-
டியில் பலம் மிக்் ஜபனடா கிஙஸ் 
அணிடய எதிர்ப்டாணடு விடையடா-
டிய ப்டால் கிபைடிபயட்்ர்ஸ் அணி 
54 ஓட்்ங்ள் வித்தியடாசத்தில் அபடார 
பவறறி பபற்றது.  

பபடாட்டியின் நடாணயச் சுழறசி-
யில் பவறறிபபற்ற ஜபனடா கிஙஸ் 
அணியின் ்தடலவர் திசர பபபரரடா 
மு்தலில் ்ைத்்தடுபபில் ஈடுப் தீர் -
மடானித்்தடார். ஜபனடா கிஙஸ் அணிடய 
பபடாருத்்தவடர வஹடாப ரியடாஸ், 
ப்டாம் ப்டாலர் ப்ட்பமடார் மறறும் 
பஜய்ன் சீல்ஸ் ஆகிய பவளி -
நடாட்டு வீரர்்ள் இடணக்்பப், 
ப்டால் கிபைடிபயட்்ர்ஸ் அணியில் 
சமித் பட்ப்ல், பமடாஹமட் ஹபீஸ் 
மறறும் நூர் அஹமட் ஆகிபயடார் 
இடணக்்பபட்்னர்.  

 மு்தலில் துடுபபபடுத்்தடா் ்ை-

மி்றஙகிய ப்டால் கிபைடிபயட்்ர்ஸ் 
அணி சடார்பில் படானு் ரடாஜபக்ஷ 
பவ்மடான அடரச்ச்தம் ஒன்ட்ற 
பதிவுபசயய, மறுமுடனயில் சமித் 
பட்ப்ல் ஆரம்பத்தில் நி்தடானமடா் 
ஓட்்ங்டை பபற்றடாலும், இன்னிங-
ஸின் இறுதியில் பவ்மடா் ஓட்்ங-
்டை குவித்்தடார்.  

 இவர்்ள் இருவரின் சி்றந்த பங்-
ளிபபின் ஊ்டா், ப்டால் கிபைடிபயட்-
்ர்ஸ் அணி 20 ஓவர்்ள் நிட்றவில் 7 
விக்ப்ட்டு்டை இழநது 164 ஓட் -
்ங்டை பபறறுக்ப்டாண்து.  

படானு் ரடாஜபக்ஷ அதி்பட்சமடா் 
31 பநது்ளில் 3 சிக்்ஸர்்ள் மறறும் 6 
பபௌண்ரி்ள் அ்ங்லடா் 56 ஓட் -
்ங்டை பபறறுக்ப்டாடுக்், சமித் 
பட்ப்ல் 6 பபௌண்ரி்ள் அ்ங-
்லடா் 42 ஓட்்ங்டை பபறறுக்-
ப்டாடுத்து இறுதி ஓவரில் ஆட்்மிழந-
்தடார்.  

்தங்ளுட்ய ்தட்க்கு பின்னர் 

மீணடும் கிரிக்ப்ட் விடையடா் 
ஆரம்பித்்த குசல் பமணடிஸ் 16 ஓட் -
்ங்ளு்னும், ்தனுஷ் குணதிலக்் 
8 ஓட்்ங்ளு்னும் ஆட்்மிழநது 
ஏமடாற்றமளித்்தனர். ஜபனடா கிஙஸ் 
அணியின் பநதுவீச்சில் பஜய்ன் 
சீல்ஸ் 3 விக்ப்ட்டு்டை வீழ்த்தியது-
்ன், வனிநது ஹ்ஸரங் 2 விக்ப்ட்-
டு்டை வீழ்த்தினடார். இ்தன்பபடாது, 
வனிநது ஹ்ஸரங் ்தன்னுட்ய 
100வது T20 விக்ப்ட்ட்யும் பதிவு -
பசயதிருந்தடார்.  

பின்னர் 165 என்்ற பவறறியி-
லக்ட் பநடாக்கி துடுபபபடுத்்தடா் 
்ைமி்றஙகிய ஜபனடா கிஙஸ் அணி 
ஆரம்பம் மு்தல் விக்ப்ட்டு்டை 
பறிப்டாடுத்து ்தடுமடா்ற ப்தடா்ஙகி-
யது. ஜபனடா கிஙஸ் அணியின் எந்த -
பவடாரு மு்தன்டம துடுபபடாட்் வீரர் -
்ளும் சி்றந்த ஓட்் எணணிக்ட்க்கு 
பசல்லடா்த நிடலயில், அந்த அணி 
18.4 ஓவர்்ள் நிட்றவில் 110 ஓட்்ங-

்ளுக்கு ச்ல 
வி க் ப ் ட் டு ் -
டையும் இழநது 
54 ஓட்்ங்ள் 
வித்தியடாசத்தில் 
ப ்த டா ல் வி ட ய 

சநதித்்தது.  ஜபனடா கிஙஸ் அணிசடார்-
பில், அதி்பட்சமடா் வஹடாப ரியடாஸ் 
27 ஓட்்ங்டையும், உபுல் ்தரங் 17 
ஓட்்ங்டையும் பபறறுக்ப்டாண -்

து்ன், சமித் பட்ப்ல் 3 விக்ப்ட்-
டு்டையும், புலின ்தரங் மறறும் 
பமடாஹமட் ஹபீஸ் ஆகிபயடார் ்தலடா 
2 விக்ப்ட்டு்டையும் வீழ்த்தினர்.  

அந்தவட்யில் மு்தல் பபடாட்டி -
யில் பவறறிபபற்ற ப்டால் கிபைடி-
பயட்்ர்ஸ் அணி புள்ளிப பட்டிய -
லில் மு்தலி்த்ட்த பிடித்துள்ைது.   

டயல�ொக் 'ஜனொதிபதி தங்க  
கிண்ண ்கரபபநதொடடம் -2020'
'ப்தபடா் மரன்்தரு' விடையடாட்டுக் ்ழ்ம் 

மறறும்‘ப்டாஸ்வடாடியவிஜய’ஆகிய ்ழ்ங-
்ள் முட்றபய ஆ்வர், ம்ளிர் பிரிவு்ளில் 
சம்பியனடாகின  

்யபலடாக் 'ஜனடாதிபதி ்தங்க் கிணண ் ரப -
பந்தடாட்்ம் -2020' இறுதிபபபடாட்டியில்' -
ப்தபடா்மரன்்தரு' விடையடாட்டுக்்ழ்ம் 
மறறும்‘ப்டாஸ்வடாடியவிஜய’விடையடாட் -
டுக்்ழ்ம் ஆகியன முட்றபய ஆ்வர், 
ம்ளிர் பிரிவு்ளில் சம்பியன் கிணணத்ட்த 
ட்பபறறின. 

ஞடாயிறறுக்கிழடம (05) மஹர்ம,ப்த -
சிய இடைஞர் பசடவ்ள் மன்்ற உ ள்ை் 
விடையடாட்்ரஙகில் சு்டா்தடாரத்துட்ற 
அ ட ம ச் சி ன து ம் , வி ட ை ய டா ட் டு த் து ட ்ற 
அடமச்சினதும் சு்டா்தடாரவழி்டாட்்ல் விதி -
முட்ற்ளுக்்டமய பிறப்ல் 1 மணிக்கு 

பமறபடி இறுதிப பபடாட்டி்ள் ஆரம்பமடா -
கின.   இடைஞர் விவ்டார மறறும் விடை -
யடாட்டுத்துட்ற அடமச்சின் பசயலடாைர் 
அனுரடா்த விஜயப்டான், ்யபலடாக் ஆசி 
ஆட்்டா பிஎல்சி ப்தடாழிநுட்ப குழு மத்தின் 
பிர்தம அதி்டாரி பிரதீபடி அல்பம்தடா , 
விடையடாட்டுத்துட்ற அபிவிருத்திபிரிவின் 
்தடலடம பணிபபடாைர் அமல் எதிரிசூரிய , 
இலஙட் ்ரபபந்தடாட்் சம்பமைனத்தின் 
்தடலவர் ்டாஞசன ஜயரத்ன , இலஙட் 
்ரபபந்தடாட்் சம்பமைனத்தின் பபடாதுச் 
பசயலடாைர் ஏ.எஸ்.நடாலக்் பமறப டி 
இறுதிப பபடாட்டி்ளுக்கு பிர்தம அதிதி் -
ைடா் ்லநதுப்டாணடிருந்தனர்.  

பமறபடி இறுதிபபபடாட்டியில் அடன -
வரும் ஆவலு்ன் எதிர்படார்த்திருந்த 
ஆ்வர் பிரிவில் நடாத்்தடான்டிய ‘யுடனட் -
்ட்’மறறும் ப்தபடா்ம ‘ரன்்தரு’ஆகிய 
விடையடாட்டுக் ்ழ்ங்ளுக்கிட்பய 
நட்பபற்ற பபடாட்டியில் லசந்த பத்தி -
ரன ்தடலடமயிலடான' ப்தபடா்மரன்்தரு' 

விடையடாட்டுக் ்ழ்ம் 
3-1 என்்ற பசட்்ணக்கில் 
பவறறி பபற்றது. ஐநது சுற -
றுக்்ள் ப்டாண் பபடாட்டி -
யில் மு்தல் சுறறில் 'நடாத்்தடான் -
டிய யுடனட்்ட்' ்ழ்ம் 
25-- -14 என்்றபசட்்ணக்கில் -
முன்னிடலபபறறிருந்தபபடா -
திலும்அடுத்்தடுத்்த 2ஆம், 
3ஆம், 4ஆம்சுறறுக்்ளில் 
'ப்தபடா்மரன்்தரு' ்ழ்ம் 
முட்றபய 25-- -23, 25-- -16, 
28-- -26 என்்ற பசட்்ணக்கில் 
பவறறியீட்டியடம குறிபபி -
்த்்தக்்து.  

முன்ன்தடா், நட்பபற்ற 
ம்ளிர் பிரிவிற்டானபபடாட் -

டியின்பபடாது‘்லி்முவ டஹத்ரடா 
ம ணி ’ வி ட ை ய டா ட் டு க் ் ழ ் த் தி ற கு ம் , 
ப்டாஸ்வடாடிய ‘விஜய’விடையடாட்டுக்் -

ழ்த்திறகுமிட்ய நட்பபற்ற பபடாட் -
டியின் பபடாது சத்துரி்டாரன சிஙஹ ்தடல -
டமயிலடான‘ப்டாஸ்வடாடிய விஜய’்ழ்ம் 
3-1 என்்ற பசட்்ணக்கில் பவறறியீட்டிய -
டமயும் குறிபபி்த்்தக்்து.ஐநது சுறறுக் -
்ள் ப்டாண்பமறபடிபபடாட்டியில்மு்தல் 
சுறறில் டஹத்ரடா மணி ்ழ்ம் 25-18 என்்ற 
பசட் ்ணக்கில் முன்னிடல பபறறிருந்த 
பபடாதிலும் அடுத்்தடுத்்த 2ஆம், 3ஆம், 
4ஆம்சுறறுக்்ளில்ப்டாஸ்வடாடியவிஜய் -
ழ்ம்முட்றபய 25---13, 26--24, 25-- -20 என்்ற -
பசட்்ணக்கில்பவறறியீட்டியிருந்தடம -
குறிபபி்த்்தக்்து.  ஜனடாதிபதி ்தங்க் 
கிணண ் ரபபந்தடாட்்ப பபடாட்டி்ைடானது 
்யபலடாக் அனுசரடணயில் வரு்டாந்தம் 
நட்பபறறுவருகின்்ற மி்பபிரமடாண் -
மடான ்ரபபந்தடாட்்ப பபடாட்டித்ப்தடா்ரடா -
கும். இம்முட்ற 2,500 ்ழ் அணி்ளும் , 

40,000 றகும் அதி்மடான பபடாட்டியடாைர்் -
ளும் இபபபடாட்டித் ப்தடா்ர்்ளில் ்லநது -
ப்டாணடிருந்தனர்.    

இலஙட் கிரிக்ப்ட் ்ட்டுபபடாட்டுச் 
சடபயினடால் ந்டாத்்தபபட்் கிரிக்ப்ட் 
பயிறறுவிபபடாைர் ்தரம் 1 (ICC Level 
1 Coach) பரீட்டசயில் நிந்தவூர்-2 ம் 
பிரிடவச் பசர்ந்த அபதுல் வடாஹிட் சடாஜித் 
சித்தியட்நதுள்ைடார்.  

்்ந்த வடாரம், மட்்க்்ைபபு பவபர் 
டம்தடானத்தில் ந்டாத்்தபபட்் கிரிக்ப்ட் 

பயிறறுவிபபடாைர் (ICC Level 1 Coach) 
்தரம் 1 பரீட்டசயில் நிந்தவூர் ல்டான் 
விடையடாட்டுக் ்ழ்த்தின் சடார்பில் பஙகு 
பறறியிருந்தடார்.  இபபரீட்டசயில், கிழக்கு 
மடா்டாணத்தில் இருநது 24 வீரர்்ள் பஙகு -
பறறியிருந்தனர். இதில் நிந்தவூர் பிரப்த -
சத்தில் இருநது இப பரீட்டசக்கு ப்தடாறறி 
சித்தி அட்ந்த மு்தலடாவது நபரும் இவர் 

ஆகும்.   இ்தன் மூலம் ல்டான் விடை -
யடாட்டு ்ழ்த்திறகும் ்தடான் பி்றந்த மண -
ணுக்கும் பபருடம பசர்த்துள்ைடார். இவர் 
NCC ்ழ் உறுபபுரிடமடயயும் ப்டான்் 
ஒரு வீரர் என்பது்ன், நிந்தவூர் அல் 
அஷரக் ப்தசிய படா்சடாடலயின் ்டின 
பநது பயிறறுவிபபடாைர் என்பதும் குறிப -
பி்த்்தக்்்தடாகும்.    

கிரிக்ல்கட பயிற்றுவிபபொளர் பரீட்சையில்  சைொஜித் வொஹிட சித்தி
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