
ஸாதிக் ஷிஹான்   

வெளிநாடுகளிலிருந்து ெரும் இலங்கய -
ருக்கு தடுப்பூசிக்ை ெழஙகுெதறவகன பண் -
டாரநாயக்க சரெததச விமான 

யாழப்பாண நகர எல் -
்லக்குள் 'எதனாபீலிஸ் 
டிவபன்ஸி' எனும் புதிய 
ெ்க மதலரியா நுைம்பு 
ஒன்று அ்டயாைம் 
காணப்பட்டுள்ைது.  

இது மிகவும் ஆபத்-
தான நி்ல என்று ெடமா-
காண சுகாதார தச்ெகள் 
பணிப்பாைர, விதசட ்ெத்திய நிபுணர ஏ. 
தகதீஷெரன் வதரிவித்துள்ைார.  

யாழப்பாணத்தில் இடம்வபற்ற 
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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

பிரதமர் மமோடி ஐயோவுக்கு அனுப்பப-
ம்போற ஆவணத்தில கையயழுத்துப-
ம்போடமவ இத்தகை இழு்பறியோ இருக்கு, 
அப்ப தீர்வு எப்படி இருக்கும்... 

இனி, மமோடி ஐயோவ சந்திக்ைப ம்போகி-
றபம்போ யோர் யோர் ம்போறது எண்டுறிதில 
அடுத்த குடும்பிச் சண்கட நடக்கும் ம்போல 
யதரியுது...   

விக்கல் வீராச்ாமி

உலகைாவிய ரீதியில் வகாவிட் வதாற-
்றாைரகளின் எண்ணிக்்க 300 மில்லிய்ன 
கடந்துள்ைதாக சரெததச ஊடகஙகள் வதரி-
விக்கின்்றன. அதன்படி உலகைவில் இதுெ்ர 
அ்டயாைம் காணப்பட்ட வகாவிட் வதாற்றா-
ைரகளின் எண்ணிக்்க 30 தகாடிதய 8 இலட் -
சத்து 64,100 ஆக அதிகரித்துள்ைது.

உல்களாவிய ரீதியில்

பி்ணமுறி தமாசடி 
வதாடரபில் மத்திய ெங -
கியின் முன்னாள் ஆளுநர 
அர்ஜூன் மதகந்திரன் 
உட்பட பத்து சந்ததகநபர -

களுக்கு எதிரான கணினி சாட்சியஙகளின் பட்டி-
ய்ல சட்டமா அதிபர தநறறு வகாழும்பு   தமல் 
நீதிமன்றில் சமரப்பித்தார.  

தமலும், கணினி ஆதாரஙகளின் பட்டியலின் 
நகல்கள், வபஞ்ச் அனுமதியுடன்   ெழக்கறிஞரக-
ளுக்கு ெழஙகப்பட்டது.  

இந்த ெழக்கு எதிரெரும் மாரச் 4 ஆம் 

பிமைமுறி மைாசடி வழககு:
யாழில் புதிய வகை
நுளம்பு ைண்டுபிடிப்பு

ஒமிக்தரான் வகாவிட் 
்ெரஸ் திரிபின் தாக்கத்-
்தக் கு்்றத்து மதிப்பிடக் 
கூடாது என உலக சுகாதார 
ஸ்தாபனம் எச்சரிக்்க விடுத்-
துள்ைது. 

இந்த ்ெரஸ் திரிபினால் 
உலகைாவிய ரீதியில் மரணங-
கள் ஏறபடுெதாக அந்த அ்மப்பு குறிப்பிட்டுள்-
ைது.  முன்்னய திரிபுக்ை விடவும், ஒமிக்தரான்  
திரிபானது மக்க்ை கடு்மயாக தநாயொயக்-
குட்படுத்தும் தன்்ம கு்்றொனது என 
அண்்மய ஆயவுகளில் 

ஒமிகமரான் மவரஸ் திரிபின்

முன்னாள் ்னாதிபதி ்மத்தி -
ரிபால சிறிதசனவின் தகாரிக்்க 
வகாழும்பு மாெட்ட நீதிமன்றி -
னால் தநறறு (07) நிராகரிக்கப்பட்-
டுள்ைது.  

 ஏப்ரல் -21 உயிரத்த ஞாயிறு 
குண்டுத்தாக்குதலில் பாதிக்கப்-
பட்டெரகைால் தனக்கு எதிராக 
சுமத்தப்பட்டுள்ை குற்றச்சாட்டுக-

ளில் இருந்து தன்்ன விடுவிக்குமாறு அெர 
நீதிமன்றிடம் தகாரிக்்க விடுத்திருந்தார.  

ஈஸடர் குண்டுத்தோக்குதல் குறறச்சோட்டுைள்:

வெளிநாடுகளிலிருந்து ெரும   
இலங்கயருககு தடுப்பூசி

சீனாவின் வெளி -
விெகார அ்மச்-
சர தெஙக் ஹி 
(Wang Yi)  இன்று 
(08) உத்திதயா-
கபூரெ வி்யம் 
ஒன்்்ற தமற-
வகாண்டு இலங்க 
ெருகி்றார.  

இலங்க 
மறறும் சீனாவுக்கு இ்டயிலான ரா -்
தந்திர உ்றவுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 65 
ெது ஆண்டு பூரத்தியாெ்த 
முன்னிட்டு 

சீன வவளிவிவைார
அகைச்சர் இன்று 
இலஙகை வருகிறார்

தனது 5 ெருட பதவிக் காலத்தில் கடந்த இரண்டு ெரு -
டஙகளில் வெளிநாடுகளில் இருந்து எந்தவொரு கட்ன-
யும் வப்றவில்்ல என ்னாதிபதி தகாட்டாபய ரா்பக் ஷ 
வதரிவித்துள்ைார.  

சியம்பலாண்டுெவில் தநறறு இடம்வபற்ற நிகழவொன் -
றில் கலந்து வகாண்டு உ்ரயாறறும் தபாதத ்னாதிபதி 
இவொறு வதரிவித்துள்ைார.  

எதிரகால சந்ததியினருக்கு புறறுதநாய மறறும் 
சிறுநீரக தநாயகள் பாரிய பிரச்சி்னயாக 

எனது பதவிக் ைாலத்தில் நான் 
ைடன்ைள் எதகனயும் வபறவில்கல

இலங்க தமிழரகளுக்கான தீரவு வதாடரபில் இந்திய 
பிரதமருக்கான தகாரிக்்க ஆெணம், எதிரெரும் புதன்கி -
ழ்மயன்று இந்திய உயரஸ்தானிகரிடம் ்கயளிக்கப்ப-
டவுள்ைதாக தமிழீழ விடுத்ல இயக்கத்தின் த்லெரும் 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினருமான வசல்ெம் அ்டக்கலநாதன் 
வதரிவித்துள்ைார.  

இந்த ஆெணத்தில் தநறறுமுன்தினம் தமிழத் 
ததசியக் கூட்ட்மப்பின் த்லெர ஆர. சம்பந்தன் 

ஹககீம், ைமனா ம்கசசாத்திடாத நிமலயில்  

தலாரன்ஸ் வசல்ெநாயகம்

தரம் உறுதி வசயயப்படாத 
நி்லயில் திருப்பி அனுப்-
பப்பட்ட உரக்கப்பலுக்காக

மக்கள் ெஙகி தநற்்றய தினம் 6.9 மில்லியன் 
அவமரிக்க வடால்ர   வசலுத்தியுள்ைது.

சரச்்ச்ய ஏறபடுத்திய உரத்்த இலங்கக்கு 
வகாண்டு ெந்த சீன நிறுெனத்திறகு 6.9 
மில்லியன் அவமரிக்க வடால்ர மக்கள்

சீன நிறுவனத்துககு

்கல்முமன ்கடற்கமரப் பள்ளிவாசல் நாகூர் ஆணடம்க தர்ஹாவின் 200ஆவது வருடாநத க்காடிமயற்ற 
விழாமவ முன்னிட்டு நிமனவு முத்திமர ஒன்ம்ற கவகுஜன ஊட்கத்தும்ற அமைசசர் டலஸ் அழ்கப்-
கபருை மநறறு உத்திமயா்கபூர்வைா்க கவளியிட்டு மவத்தார். பள்ளிவாசல் தமலவர் டாகடர் எஸ்.எம்.ஏ. 
அஸீஸ், எச.எம்.எம்.ஹரிஸ் எம்பி ஆகிமயார் இதில் ்கலநது க்காணடனர்.  (்கல்முமன விமசட நிருபர்)  

12 வயது முதல் 15 வயது வமரயிலான பிள்மள்களுககு தடுப்பூசி ஏறறும் திட்டம் மநறறு ஆரம்பிக -
்கப்பட்டது. க்காழும்பு, க்காட்டாஞமசமன, புனித அன்னம்ைாள் ்கல்லூரியில் ைாைவி்களுககு தடுப் -
பூசி ஏற்றப்பட்டமபாது... (படம்: - சுமலாசசன ்கைம்க)

1000 பாடசாமல்கமள மதசிய பாடசாமல்களா்க தரமுயர்த்தும் திட்டத்தின் கீழ் கைானரா்கமல, 
சியம்பலாணடுவ ைத்திய ை்கா வித்தியாலயமும் மநறறு மதசிய பாடசாமலயா்க தரமுயர்த்தப்பட்டது. 
ஜனாதிபதி ம்காட்டாபய ராஜபக ஷ இநத நி்கழ்வில் ்கலநதுக்காணடதுடன் அஙகு ஸ்ைார்ட் வகுப்பம்ற -
கயான்ம்ற பார்மவயிட்ட மபாது...     

“இந்திய பிரதமருக்கு, இலங்கயின் ஒட்டு-
வமாத்த தமிழ தபசும் கட்சிகளின் விண்ணப்ப 
கடிதம்” என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
கூட்டு வசயறபாட்டில்,  இந்திய 

கூட்டுச கசயறபாட்டில் ஏறபட்ட சிக்கல் நிமல:

மியன்மாரிடமிருந்து ஒரு 
இலட்சம் வமறறிக் வதான் 
அரிசி்ய உடனடியாக அமு-
லுக்கு ெரும் ெ்கயில் வகாள்-
ெனவு வசயய அரசாஙகம் தீரமா-
னித்துள்ைது.  

ெரத்தக அ்மச்சுக்கும் 
மியன்மார அதிகாரிகளுக்கும் 
இ்டயில் புரிந்துணரவு ஒப்பந் -
தம் ்கச்சாத்திடப்பட்டுள்ைதாக ெரத்தக அ்மச்சர 
பந்துல குணெரதன வதரிவித்துள்ைார.  

அந்த அரிசி வதா்க்ய “பாதுகாப்பான 
வதா்கயாக” பராமரிக்க நடெடிக்்க எடுக்கப்படும் 
என்றும் அெர குறிப்பிட்டுள்ைார.  

உடன் அமுலாகும் வம்கயில்

கடினமான சந்தரப்பஙக்ை 
எதிரவகாள்ளும் இலங்கக்கு ஒத்து -
்ழப்பு ெழஙக தயார என இந்திய 
வெளிவிெகார அ்மச்சர எஸ்.
வ்யசஙகர வதரிவித்துள்ைார.  

புத்தாண்்ட முன்னிட்டு 
ொழத்து வதரிவிக்கும் தநாக்கில் 
இலங்க வெளிவிெகார அ்மச்ச-
ரான தபராசிரியர ஜீ.எல்.
பீரி்ஸ தாம் 

இலஙகைக்கு ஒத்துகைப்புைகள
வைஙை இந்தியா தயாராை உள்ளது

தலாரன்ஸ் வசல்ெநாயகம்   

இலங்கயின் 74ஆெது சுதந்திர தினம் 
்னாதிபதி தகாட்டாபய ரா்பக் ஷவின் த்ல-
்மயில் எதிரெரும் வபப்ரெரி 04 ஆம் திகதி 

சுதந்திர சதுக்கத்தில் ந்டவப்றவுள்ைது.   
அ்மச்சரகள், கட்சித் த்லெரகள், முக்-

கியஸ்தரகள் உட்பட அ்னத்து நாடுகளின் 
இரா்தந்திரிகள் இம்மு்்ற சுதந்திர தின 

நிகழவில் கலந்துவகாள்ைவுள்ைதுடன் அெர-
களுக்கான அ்ழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ைதா-
கவும் உள்நாட்டலுெல்கள் அ்மச்-
சின் வசயலாைர 

சுைோதோர வழிைோட்டலுக்ைகமய ஜைோதி்பதி தகலகமயில்  

வைாவிட் வதாறறாளரின் 
எண்ணிக்க 
300 மில். ஆனது

06

முழுநோட்டுக்கும் எச்சரிக்கை விடுபபு

விமோை நிகலயத்தில் விமோைப்பகட ஏற்போடு

0606 06 06

06

06

0606

தாக்ைத்கத குகறத்து 
ைதிப்பிட வவண்டாம்

தன்கன விடுவிக்குைாறு வைாரிய
கைத்திரியின் ைனு நிராைரிப்பு
யைோழும்பு மோவட்ட நீதிமன்று மநறறு உத்தரவு

24 ைணிமநரமும் இயஙகும் வம்கயில்

வட,கிைக்கு ைட்சிைளின் பயணத்துக்கு 
தகடயாை இருக்ைப் வபாவதில்கல

எமது ்பயணத்கதயும் கைவிடமோட்மடோம்
த.மு.கூ சார்பில் 
ைமனா, தி்கா, இராதா 
கூட்டறிகம்க

ைார்ச 04 இல் மீண்டும் 
வி்சாரகணக்கு வரும்

6.9 மில். அவை. வடாலர்
ைக்ைள் வஙகி வநறறு 
வ்சலுத்தியது

ஐநது ஆணடு்களில் ்கடநத இரு வருட

ஜைோதி்பதி மைோட்டோ்பய ரோஜ்பக் ஷ யதரிவிபபு
ஜீ.எல்.பீரிஸிடம் யதரிவித்ததோை யஜயசஙைர் டுவிட்டரில் ்பதிவு

06 06 06

பிரதைர் வைாடிக்கு அனுப்பவுள்ள  
தமிழ் ைட்சிைளின் ஆவணம் தயார்  
புதன்கிழகம இந்திய உயர்ஸதோனிைரிடம் கையளிக்ை ஏற்போடு  

ெழ்மபபால இமமு்ை  
74ஆெது சுதந்திர தின விழா  
முன்வனறபாடுைள் குறித்த விவ்சட ைலந்துகரயாடலில் தீர்ைானம்

சுதந்திர சதுக்ைத்தில்
பிரதோை நிைழ்வுக்கு

ஏற்போடு

* வணக்ைஸதலஙைளில் விமசட வழி்போடு
* ைட்சித்தகலவர்ைள், இரோஜதந்திரிைளுக்கு அகழபபு
* 6,783 வீரர்ைள் அணிவகுபபு மரியோகத
* ய்போதுமக்ைளுக்கு இம்முகற அனுமதியில்கல

06

இதுவ�ொரு சொதனை என்கிறொர் அனைசசர் டளஸ்

பாரிய கபாருளாதார கநருக்கடிககு ைத்தியிலும்  

அரச து்ைககு நீதி ெழஙக  
அரசு பின்னிறகவில்்ல  03

ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவிப்பு 

இ்ைெரித் தி்ைககளத்துககு
ரூ. 494.9 பில்லியன் ெருமானம 03

மியன்மாரிலிருந்து 
அரிசி வகாளெனவு
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சர்வதேச பயங்கர்வாேத்ே ஒழிபபதில் 
பங்களிபபு சசய்வோ்க ச்வளியில் ்காட்-
டிகச்காள்ளும் பாகிஸோன் உண்மையில் 
அேன் ்வளரச்சிகத்க உேவி ்வரு்வோ்க சிங-
்கபபூர தபாஸட் பததிரி்்க சசயதி ச்வளி-
யிட்டுள்ளது. பயங்கர்வாேம் சோடரபான 
2020 அசமைரிக்க அறிக்்க்ய ஆோரமைா-
்கக ச்காணடு இச் சசயதி ச்வளியிடபபட்-
டுள்ளது.   

பாகிஸோன் ேனது பயங்கர்வாேததுககு 
எதிரான சசயல்திட்டததில் பாரபட்ச-
மின்றி ச்கல பயங்கர்வாே அ்மைபபு்க்ள-
யும் சசயலற்றோககி விடு்வோ்க அளிதே 
்வாககுறுதி்ய நி்்றத்வற்றவில்்ல 
என்று குறிபபிட்டுள்ள இபபததிரி்்க, 
மும்்ப தீவிர்வாேத ோககுேலுடன் 
சோடரபு்டய மைசூர அஸ்ார மைறறும் 
சாஜிதமிர ஆகிதயார பாகிஸோனிதலதய 
உள்ளனர என்றும் சேரிவிததுள்ளது. மைசூத 
அஸ்ார இ்ைய பததிரி்்க ஒன்றில் 
எழுதியுள்ள ்கட்டு்ரயில் ேலிபான்்கள் 

்காபூ்லக ்்கபபறறிய்ேப பாராட்டியுள்-
ளதோடு இேன் மூலம் உலகின் சபரு ்வல்-
லரசு என்்ற ேகுதி்ய அசமைரிக்கா இழந்-
துள்ளது என்றும் குறிபபிட்டிருந்ே்ே 
உோரைமைா்க ்காட்டியுள்ளது.   

2002ம் ஆணடு தடனியல் தபரள் என்்ற 
ஊட்கவியலாள்ரக ச்கா்ல சசயே குற-
்றச்சாட்டில் ்்கோன ஓமைர தேக என்்ற 
பயங்கர்வாதி மைறறும் மூ்வர மீோன குற-
்றச்சாட்டு்களில் இருந்து அ்வர்க்ள சிந்து 
தமைல்நீதிமைன்்றம் விடுவிதது தீரபபளிதே-
்ேயும் இததீரபபு சரியானது என பாகிஸ-
ோன் உயரநீதிமைன்்றம் உறுதி சசயே்ேயும் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ள சிங்கபபூர தபாஸட் 
இ்ே பாகிஸோன் நீதிதது்்றயின் 
ே்வ்றான தபாககு எனக குறிபபிட்டுள்ளது.   

9/11 ோககுேலின் பின்னர பயங்கர்வாே 
ஒழிபபில் பாகிஸோன் இரட்்ட த்வடம் 
பூணடிருபப்ேயும் பயங்கர்வாே ஒழிபபு 
ச்வறும் தபாலியானது என்றும் இபபததி-
ரி்்க குற்றம் சாட்டியுள்ளது.   

முன்னாள் பாகிஸோன் பிரேமைர 
ந்வாஸ சேரீப மைறறும் அ்வரது 
மை்கள் மைரயம் சேரீப ஆகிதயா -
ருககு பி்ை ்வழஙகு்வ்ே நிரா்க-
ரிதே்மை சோடரபான விடயததில் 
பாகிஸோன் முன்னாள் பிரேமை 
நீதியரசர ே்வறி்ழததுள்ளோ்க 
சசயதி ச்வளியிட்ட மூன்று பத -
திரி்்கயாளர்கள் மீோன குற்றச்-
சாட்டு்க்ள நீதிமைன்்றம் ்்கவிட 
த்வணடுசமைன பாக. மைனி உரி்மை-
்கள் ஆ்ைககுழு த்கட்டுள்ளது.  

ஜாஸ ஊட்க குழுமைததின் பிரேமை 
ஆசிரியர மிர ேகில் உர ரஹமைான், 
சசயதி ஆசிரியர அட்மிர ச்கௌரி 
மைறறும் புலனாயவு ஆசிரியர 
அன்்ார அபபாஸி ஆகிதயார 
மீது இஸலாமைாபாத தமைல் நீதிமைன் -
்றம் குற்றச்சாட்டு்க்ள சுமைதே தீர-
மைானிதே்ேயடுததே பாக. மைனிே 

உரி்மை்கள் ஆ்ைககுழு ேன் 
்க்வ்ல்ய ச்வளியிட்டுள்ளது. 

முன்னாள் கில்கிட் பால் 
டி்ான் பிரதேச பிரேமை நீதியரசர 
ராைா ேமிமுககு எதிரா்க சசயல் -
பட்ட குற்றச்சாட்டிதலதய இம்மூ-
்வர மீதும் நீதிமைன்்ற நட்வடிக்்க-
்கள் எடுக்கபபடவுள்ளன. 

இது சோடரபான ்கட்ட்ள்ய 
இஸலாமைாபாத தமைல் நீதிமைன்்றம் 
்கடந்ே டிசம்பர 28ம் தி்கதி பி்றப -
பிததிருந்ேது.  

மைக்களின் சபாது நலன்்கள் 
அடிபப்டயில் ஊட்க சுேந்திரம் 
்காபபாற்றபபட த்வணடும். உயர 
அதி்கார பீடங்களில் உள்ள்வர-
்கள் மைக்களுககு பதில் சசால்ல 
த்வணடிய சபாறுப்ப ஊட்கவி -
யலாளர்கள் ச்காணடிருககி்றார -
்கள். 

ச்வளிச்சகதி்களில் நீதிதது்்ற 
பாதிக்கபபட்டுவிடக கூடாது 
என்று ஆ்ைககுழு சேரிவிததுள் -
ளது.  

இதேசமையம் சட்ட அபிவிருததி 
மைறறும் ச்வளிபப்டதேன்்மைக -
்கான பாக. சசயதி ஊட்கவியலா-
ளர்களுக்கான நி்லயமும் ேன் 
்கணடனத்ே ச்வளியிட்டுள்ளது. 

புலனாயவு ஆசிரியர அபபாஸ 
ேன் ்கட்மை்யதய சசயோர 
எனவும் மைக்கள் ்க்வனத்ே 
ஈரதே சசயதி்ய ச்வளியிட்டார 
என்றும் கூறியுள்ள இந் நி்லயம், 
ஒரு சசயதி்ய ச்வளியிட்ட்மைக -
்கா்க நீதிமைன்்றம் ஊட்கவியலாளர-
்க்ள ேணடிக்க கூடாது என்றும் 
பாகிஸோன் ஊட்க சுேந்திரம் 
பாது்காக்கபபட த்வணடுசமைன் -
றும் சேரிவிததுள்ளது.    

பாக். ஊடகவியலாளரகள் தண்டிக்கபபடக் கூடாது
மனித உரிமமகள் ஆமைக்குழு நீதிமன்றத்திடம் ககாரிக்மக

்கச்கஸோனில் அரச 
எதிரபபு ஆரபபாட்-
டங்கள் ்கடு்மையா்க 
முடக்கபபட்டு ்வரும் 
நி்லயில் அந்நாட்டு 
ஜனாதிபதியின் த்காரிக-
்்க்ய அடுதது ரஷயா 
ே்ல்மையிலான ப்ட-
யினர ்கச்கஸே்ன ்வந்ே-
்டந்துள்ளனர.

எரிசபாருள் வி்ல 
அதி்கரிபபினால் ்கடந்ே 
சில நட்்களா்க இடம்-
சபறறு ்வரும் ஆரபபட்டங்கள் 
மைறறும் பேற்ற சூழலில் சபாலி்ார 
மைறறும் ஆரபபாட்டக்காரர்கள் 
ச்கால்லபபட்டது சோடரபில் அதி -
்காரி்கள் அறிவிததுள்ளனர. 

்கடந்ே வியாழககிழ்மை இரவும் 
மி்கபசபரிய ந்கரான அல்மைட்டியில் 
துபபாககிச் சதேங்கள் த்கட்டோ்க 
அஙகிருந்து ்வரும் சசயதி்கள் சேரி-
விககின்்றன.  

அ்னதது ேரபபு்களும் ்வன்மு -
்்ற்க்ள நிறுததும்படி ஐ.நா, அசமை-
ரிக்கா, பிரிட்டன் மைறறும் பிரான்ஸ 
அ்ழபபு விடுததுள்ளன. 

ஆயுேதமைந்திய குற்ற்வாளி்கள் 
என்று ்வரணிக்கபபட்ட 26 ஆரப-
பாட்டக்காரர்கள் ச்கால்லபபட்-

டோ்க ்கசக உள்து்்ற அ்மைச்சு 
தநறறு சேரிவிதேது. இதில் தமைலும் 
3,000ககும் அதி்கமைான்வர்கள் ்்கது 
சசயயபபட்டுள்ளனர. இந்ே ்வன்-
மு்்ற்களில் 18 பாது்காபபு அதி்காரி-
்கள் ச்கால்லபபட்டிருபபதோடு 748 
தபர ்காயமை்டந்திருபபோ்கவும் 
கூ்றபபட்டுள்ளது.   

ச்வளிநாட்டில் பயிறசி சபற்ற 
பயங்கர்வாதி்கதள இந்ே பேற்றத-
திறகு ்காரைம் என்று ஜனாதிபதி 
்காசிம் சஜாமைாரட் சடா்காதயவ் 
குற்றம்சாட்டியதபாதும் அேற்கான 
ஆோரம் எே்னயும் அ்வர ச்வளியி-
டவில்்ல. 

இந்நி்லயில் சுமைார 2,500 ச்வளி -
நாட்டு ப்டயினர ்கச்கஸோன் சசன்-
றிருபபோ்க கூ்றபபடுகி்றது. ரஷயா 

ே்ல்மையிலான கூட்டு பாது்காபபு 
ஒபபந்ே அ்மைபபினாதலதய இந்ேத 
துருபபு்கள் அனுபபபபட்டுள்ளன. 
இந்ேப ப்டயினர அ்மைதி்காக-
கும் நட்வடிக்்கயில் ஈடுபடும் 
என்றும் அரச மைறறும் இராணு்வ 
நி்ல்க்ள பாது்காககும் என்றும் 
அந்ே அ்மைபபு குறிபபிட்டுள்ளது. 

இந்ே ப்டயினர பல நாட்்கள் 
அல்லது ்வாரங்கள் அந்நாட்டில் 
நி்லநிறுதேபபடும் என்று ரஷயா-
வின் ஆர.ஐ.ஏ சசயதி நிறு்வனம் 
குறிபபிட்டுள்ளது.  

்கச்கஸோன் ்வடககில் ரஷயா 
மைறறும் கிழககில் சீனாவுடன் எல் -
்ல்க்ளப பகிரந்துள்ளது. இது 
தமைறகு ஐதராபபா அளவிலான ஒரு 
சபரிய நாடு, மைததிய ஆசியாவில் 
உள்ள பி்ற முன்னாள் தசாவியத 
குடியரசு்களின் நிலபபரபபில் இது 
சிறியது.

எரிசபாருள் வி்லதயற்றததுககு 
எதிரான ்கல்வரங்கள் அரசாங்கத்ே 
உலுககியுள்ளன. இேன் வி்ள்வா்க 
உயரமைட்டததில் உள்ள்வர்களின் 
இராஜிநாமைாக்க்ள எதிரபபாளர-
்கள் த்காரி தபாராட்டத்ே தீவிரபப -
டுததி ்வரு்வோல் அ்வர்க்ள ஒடுக்க 
்கடும் நட்வடிக்்க எடுக்கபபட்-
டுள்ளது.

கசகஸ்தான் ப்ற்றம்: ரஷ்தா 
்லைலை துருப்புகள் விலரவு

பயஙகரவாத ஒழிபபில் பாக். இரடமட கவடம்   
சிங்கப்பூர் ப�ோஸ்ட் �த்திரிம்க ்கோட்்டம்

டூரன்ட் ்லன் எல்்ல பகுதி-
யில் பாகிஸோன் த்வலி அ்மைக்க 
இ ட மை ளி க ்க ப த ப ா ்வ தி ல் ் ல 
என்று ஆப்கானில் ஆட்சியில் 
உள்ள ேலிபான்்கள் சேரிவித-
துள்ளனர.இரு நாடு்களுககும் 
இ்டதய ேறதபாது நிலவி்வரும் 
எல்்ல த்வலி சோடரபான பேற -
்றததிறகு மைததியிதலதய இந்ே 
அறிவிபபு ச்வளியாகி இருபப-
ோ்க உள்ளூர ஊட்கங்கள் சசயதி 
ச்வளியிட்டுள்ளன. 

'எந்ே தநரததிலும், எந்ே 
அ்மைபபிலும் த்வலி அ்மைப-
பேறகு நாம் (ேலிபான்) அனு-
மைதிக்கபதபா்வதில்்ல' என்று 
ேலிபான் குழுவின் ்கட்ட்ளத 
ேளபதி சமைௌலவி சனாவுல்லா 
சஙகின் சேரிவிதோர.    

ஆப்கான் எங்கம் உள்ள ஊட்க 
அதி்காரி்கள் குறிபபா்க ்வாசனாலி 
நி்லயங்க்ளச் தசரந்ே்வர்கள் 
ே்லந்கர ்காபுலில் ஒன்றுகூடி ோம் 
மு்கம்ச்காடுககும் சபாருளாோர 
சநருக்கடி மைறறும் ேலிபான் அதி்கா-
ரி்களின் ்கட்டுபபாடு்கள் பறறி தபச்-
சு்வாரத்ே நடததியுள்ளனர. 

சபாருளாோர பிரச்சி்ன, ே்க்வல்-
்க்ள சபறு்வதில் உள்ள ்கட்டுபபா-
டு்கள் மைறறும் சபண சசயதியாளர்க-
ளுககு எதிரான ்கட்டபபாடு்கள் ோம் 
மு்கம்ச்காடுககும் பிரோன பிரச்சி-
்ன்கள் என்று அந்ே ஊட்க அதி்காரி-
்கள் குறிபபிட்டுள்ளனர. 

இந்ே பிரச்சி்ன்கள் ்காரைமைா்க 
நாட்டின் பல மைா்காைங்களிலும் 
உள்ள ்வாதனாலி நி்லயங்களும் 
நிறுதேபபட்டோ்க உள்ளூர அதி்காரி-
்கள் குறிபபிட்டுள்ளனர.

உலச்கஙகும் ்கடந்ே ்வாரததில் 
9.5 மில்லியன் ச்காதரானா சோறறு 
சம்ப்வங்கள் பதி்வாகி இருபபோ்க-
வும் இது 71 வீே ்வாரந்ே அதி்கரிப -
பா்க உள்ளது என்றும் உல்க சு்காோர 
அ்மைபபு குறிபபிட்டுள்ளது. ஒமிக-
தரான் ் ்வரஸ திரிபு 
உலச்கஙகும் பரவி -
யுள்ள நி்லயில் 
இது 'சுனாமி' அளவு 
அதி்கரிபபா்க இருப-
போ்கவும் அந்ே 
அ்மைபபு சுட்டிக-
்காட்டியுள்ளது. 

எனினும் உயிரி-
ழபபு எணணிக்்க-
யில் வீழ்ச்சி ஏறபட்-
டுள்ளது.

'சபருந்சோறறு 
ஆ ர ம் பி த ே தி ல் 
இருந்து இது்வ்ர 
இல்லாே அளவு ்கடந்ே ்வாரததில் 
அதி்க எணணிக்்கயான ச்காவிட்-
19 சம்ப்வங்கள் பதி்வாகியுள்ளன' 
என்று உல்க சு்காோர அ்மைபபின் 
பணிபபாளர நாய்கம் சடட்தராஸ 
அேசனாம் ச்கபரிதயசுஸ ்கடந்ே 
வியாழககிழ்மை இடம்சபற்ற சசய-
தியாளர சந்திபபில் குறிபபிட்டார. 

ஆணடு இறுதி விடுமு்்றயால் 

தசாே்ன்களில் பின்ன்டவு ஏற-
பட்ட நி்லயில் இந்ே எணணிக்்க 
கு்்றதது மைதிபபிடபபட்டோ்க 
உள்ளது என்றும் அ்வர சுட்டிக்காட்-
டினார. 

ச்காதரானா சோறறு சோடர -

பான உல்க சு்காோர அ்மைபபின் 
்வாராந்ே அறிக்்கயில், ்கடந்ே 
்வாரததில் 9,520,488 சோறறுச் சம்-
ப்வங்கள் உலச்கஙகும் பதி்வாகி 
இருபபதோடு 41,178 உயிரிழபபு்கள் 
இடம்சபறறுள்ளன. இது முந்்ேய 
்வாரததில் பதி்வான 44,680 உயிரிழப-
பு்களுடன் ஒபபிடு்்கயில் கு்்ற்வா-
னோகும். 

ககாவிட-19: வாராநத கதாற்றில்
இதுவமரயில் இல்லாத உச்சம்

பாக். எல்லை வேலி:
தலிபான் எதிர்ப்பு

ஆப்்ானிஸதான் 
ஊட் செயறபாட்டுக்கு 
செருக்்டி

ஆதி ஐயப்� தீர்த்்த யோத்திமை ைன்றம் ஸ்ரீ ஐஸ்வர்ய ஐயயப்�ன பேத்திைம் ந்டத்திய ைஹோ ைண்டல பூமஜயு்டன ஸ்ரீ ்கருப்�னன சுவோமி பூமஜயும் அணமையில் க்கோழும்பு ஜிந்துப்பிட்டி ்கனனோை க்தருவில் அமைந்துள்ள ஆதி ஜயப்� தீர்த்்த யோத்திமை ைண்ட�த்தில் நம்டக�ற்ற 
ப�ோது,...

க்கோட்்டோஞபசமன புனி்த அனனம்ைோள ்கல்லூரியில் 12-15 வயது ைோணவர்்களுக்கு க்கோவிட் ்தடுப்பூசி வழஙகி மவத்்தப�ோது பிடிக்்கப்-
�ட்்ட �்டம்

்காலி ்கட்வதசேர பிரதேச சசயலாளர பிரிவிறகுட்-
பட்ட ்காலி பு்காரி ேககியா பிரதேச பிரோன 4 வீதி்கள்  
சுமைார 2 த்காடி. ரூபா சசலவில் ்காபட் இட்டு புனர -
்மைபபு சசயயபபட்டுள்ளது. 

சுமைார 4 கிதலா மீட்டர்க்ளக ச்காணட ேககியா வீதி, 
ேககியா மைா்வத்ே, ஜும்ஆ மைஸஜித ஒழுங்்க ஆகிய 
வீதி்கதள  சுமைார 27 ்வருடங்களின் பின்னர புனர்மைபபு 
சசயயபபட்டு ்காபட் இடபபட்டுள்ளன. 

இபபிரதேச முஸலிம் மைக்கள் பாராளுமைன்்ற உறுப-
பினர மைரஜான் பளீலிடம் விடுதே த்வணடுத்காளின் 
தபரிதலதய இவ் அபிவிருததி தமைறச்காள்ளபபட்டுள்

ளன. 
பாராளுமைன்்ற உறுபபினர மைரஜான் பளீல் சநடுஞ் -

சா்ல்கள் அ்மைச்சர தஜான்ஸடன் சபரனாணதடா 
மைறறும் இராஜாங்க அ்மைச்சர நிமைல் லான்்ா ஆகிதயா-

ரிடம் விடுதே த்வணடுத்காளின் தபரிதலதய இவ்வீதி்க-
ளுககு நிதி ஒதுக்கபபட்ட்மை விதசட அம்சமைாகும்.

இது சோடரபில் ்கருதது சேரிவிதே பாராளுமைன்்ற 
உறுபபினர மைரஜான் பளீல்; 

்கட்வதசேர பிரதேச சசயல்க பிரிவின் அபிவிருததி 
குழு ே்ல்வரா்க பிரேமைர என்்ன நியமிததுள்ளார.

சுமைார 27 ்வருடங்களின் பின் எமைது மைக்கள் ்வாழக -
கூடிய நான்கு  வீதி்களும் சோடரந்தும் பு்றக்கணிக்கப -
பட்டு ்வந்துள்ளன.  இன்்்றய அரசாங்கததில் அங்கம் 
்வகிககின்்ற முஸலிம் பாராளுமைன்்ற உறுபபினர்களின் 
ஆதலாச்ன்யதயறறு முஸலிம் பிரதேசங்கள் அபி-
விருததி சசயயபபட்டும் பிரதேசங்களுககு கூடுேல் 
நிதிசயாதுககீடு்கள் ்வழங்கபபட்டும் அபிவிருததி்கள் 
முன்சனடுக்கபபட்டு ்வரு்வ்ே எதிரக்கட்சியினருககு 
சேரிவிததுகச்காள்்வோ்கவும் அ்வர சேரிவிதோர .

இதில் ்காலி மைாந்கர தமையர பிரியந்ே சஹபந்து, ்காலி 
து்்றமு்க  இ்ைபபாளர ராஸிக ்ரூக உட்பட மைாந்கர 
ச்ப உறுபபினர்களும் ்கலந்து ச்காணடனர.

27 வருடஙகளாக முஸ்லிம் பிரகத்சம் பு்றக்கணிபபு;
மர்ான பளீல் எம்.பியின கவண்டுககாளில் வீதிகளுக்கு காபட



எதிர்வரும் மாரச் மாதம் 31 ஆம் 
திகதி ்வரையில் காலா்வதியாகும் 
சாைதி அனுமதிப்பத்திைஙகள்  காலா -
்வதியாகும் தினத்திலிருந்து ஆறு 
மாதஙகளுக்கு சசல்லுப்படியாகும் 
என மமாட்ார ்வாகன ம்பாக்கு்வ-
ைத்து திரைக்களம் சதரிவித்துள்-
ளது.  

மமாட்ார ்வாகன சட்த்துக் -
கரமய ம்பாக்கு்வைத்து அரமச் -
சினால் ச்வளியி்ப்படடுள்ள 
்வரத்தமானி அறிவித்தலில் “2021 
ஒக்ம்ா்பர மாதம் முதலாம் திகதி -
லிருந்து 2022 மாரச் மாதம் 31 ஆம் 
திகதி இறுதி்வரையான காலப்ப -
குதிக்குள் காலா்வதியாகும் சகல 

சாைதி அனுமதிப ்பத்தைஙகளின-
தும் சசல்லுப்படியாகும் காலம் 
காலா்வதியான தினத்திலிருந்து 
ஆறு மாத காலப்பகுதிக்கு நீடிக்கப -
்படும்” என்று குறிபபி்ப்படடுள்-
ளது.  

சாைதி அனுமதிப ்பத்திைத்ரத 
ச்பற்றுக்சகாள்்வதற்கு மமாட்ார 
்வாகன ம்பாக்கு்வைத்து திரைக்க -
ளத்தில் தினம் மற்றும் மேைத்ரத 
ஒதுக்கிசகாள்ளும் மசர்வயினூ-
்ாக, ோசளான்ரறை ஒதுக்கிசகாள் -
ளும்ம்பாது குரறைந்தப்படசம் 
13 ோடகளுக்கு பின்னமை தின-
சமான்று ்வழஙகப்படு்வதாக 
மக்கள் குறிபபிடுகின்றைனர. 

இந்த இக்கட்ான காலப்ப -
குதியில் மக்கள் எதிரமோக்கும் 
்பல்ம்வறு இன்னல்கரள ஒவ் -
ச்வான்றைாக இல்லாசதாழிப்பதற்கு 
ஒரு அைசாஙகசமன்றை ரீதியில் 
தயாைாக இருப்பதாக பிைதமர 
மஹிந்த ைாஜ்பக்ஷ சதரிவித்தார.  

குருைாகல், மா்வத்தகம நீர -
்வழஙகல் திட்த்ரத மக்கள் 
்பயன்்பாடடிற்காக ரகயளிக்கும் 
நிகழ்வின்ம்பாமத பிைதமர (06) 
இவ்்வாறு குறிபபிட்ார.  

நிகழ்வில் பிைதமர சதா்ரந்தும் 
உரையாற்றுரகயில்,  

மக்களுக்கு ஏமதனும் நி்வாைைம் 
்வழஙகினால், மதரதல் சேருஙகு -
கின்றைதா என்று சிலர மகடகின் -
றைனர. மதரதரல எதிர்பாரத்து 
ோஙகள் இந்த திட்ஙகரள முன் -
சனடுக்கவில்ரல. குடிநீரை ச்பற் -
றுக்சகாடுக்கும் ம்பாது இஙகுள்ள 
மக்களின் கடசி என்ன என்று 
யாைா்வது மகட்துண்ா? சிலர 
இன்று இர்வ அரனத்ரதயும் 

குழபபிக் சகாள்கின் -
றைனர. மக்கள் இக் -
கட்ான நிரலயில் 
இருக்கும்ம்பாது நி்வா -
ைைப ச்பாதி சகாடுத் -
தால் அதன்ம்பாதும் 
இவ்்வாமறை மகள்வி 
எழுபபுகின்றைனர. ோம் 
மக்களின் சிைமஙகரள 
புரிந்து சகாண் அைசாஙகம். 
ச்பாருடகளின் விரல உயரும் 
ம்பாது மக்கள் சிைமப்படுகின்றைனர. 
அதனால்தான் நி்வாைைம் ்வழஙக 
முன்சமாழிகிமறைாம்.  

ஆனால், இன்று எதிரக்கடசிகள் 
மக்களுக்கு நி்வாைைம் ்வழஙகு்வ -
தற்கு விரும்்பவில்ரல. அதற்கும் 
ஏமதா சசால்கிறைாரகள். ோம் ்வழங -
கு்வரதயும் விரும்பு்வதில்ரல.   
அ்வரகளும் சகாடுப்பதில்ரல. 
மக்களுக்கு உணரம சதரிய 
ம்வணடும்.  

சகாவிட19 சதாற்ரறை ோம் 
சகாணடு ்வந்தரத ம்பான்மறை 

இ்வரகள் ம்பசுகின்றை -
னர. ஆனால் ோம் முன் -
சனடுத்த ே்்வடிக்ரக -
களின் மூலமம மக்கள் 
சகாவிட19 சதாற் -
றிலிருந்து ்பாதுகாக் -
கப்பட்னர என்்பது 
குறித்து எ்வரும் ம்பசு -
்வதில்ரல.  

ச ்ப ா ரு ட க ளின் 
விரல அதிகரித்துள் -
ளரத அறிந்தவு்ன் 

ோம் அது குறித்து ஒரு அைசாஙகம் 
என்றை ரீதியில் தீரமானம் மமற் -
சகாணம்ாம். ஆனால் முழு உல -
ரகயும் ஆடசகாண் சகாவிட19 
சதாற்றினால் ஏற்்பட் ்பாதிப -
புகரள எம்மால் ஒமை இைவில் 
அகற்றை முடியாது.  

 ச்வால்களுக்கு மத்தியிமலனும் 
மக்களுக்கு ்வழஙகிய ்வாக்குறுதி -
கரள நிரறைம்வற்று்வதற்மக ோம் 
எபம்பாதும் முயற்சிக்கின்மறைாம். 
அதன்ம்பாது ஏற்்படும் ச்வால் -
கரள சமாளிப்பதற்கு எம்மத்தி -
யில் ஒற்றுரம அ்வசியம். 
அவ்்வாறு இன்றி தான் 

திருமலை ஒப்பந்தம்

எதிராக ப�ாராட்டம்  
ந்டத்த தீர்ானம்

திருமகாைமரல எணசைய் 
தாஙகிகரள அபிவிருத்தி சசய்-
்வதற்காக மேற்று ரகச்சாத்தி-
்ப்பட் ஒப்பந்தத்ரத இைத்து 
சசய்யும் ்வரையில் ம்வரலநி-
றுத்தப ம்பாைாட்த்தில் ஈடு்ப-
டு்வதற்கு சதாழிற்சஙகஙகள் தீர-
மானித்துள்ளன.   

ம்வரலத் தளஙகள் மற்றும் 
பிைதான அலு்வலகஙகரள 
ரமயப்படுத்தி இந்தப ம்பாைாட -
்ம் முன்சனடுக்கப்படுசமன 
சதாழிற்சஙக்வாதியான ஆனந்த 
்பாலித சதரிவித்துள்ளார.   

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 
ச்வளிோடடு சக்திகள் மதசிய 
்பாதுகாபர்ப மீறை முடியும். இது 
மதசத்திற்கு சசய்யும் துமைாகம் 
என்றும் அ்வர சதரிவித்தார.   

எமது முன்மனாரகள் இலங-
ரகரய பிரித்தானியரகளுக்கு 
ஒப்பந்தம் மூலம் ்வழங-
கிய ்வைலாறு மீணடும் 

இநதியாவிலிருநது 

க்ல்மாரக்கமாக சட்வி-
மைாதமாக ்ப்குமூலம் ோடு 
திரும்்ப முயற்சித்த இலஙரக-
யர ஒரு்வர, தனுஷமகாடியில் 
ர்வத்து மேற்று முன்தினம் 
இைவு (06) க்மலாை கா்வல்து-
ரறையினைால் ரகது சசய்யப்பட -
டுள்ளார.   

இலஙரகயிலிருந்து விமா-
னம்மூலம் தமிழகத்திற்கு 
சசன்று தஙகியிருந்த மல்லா -
விரயச் மசரந்த 24 ்வயதான 
குறித்த ே்பர, விசா காலம் 
முடி்வர்ந்த நிரலயில், சட -
்விமைாதமாக ்ப்கு மூலம் 
இலஙரகக்கு திரும்்ப முயற்சித் -
துள்ளதாக விசாைரையில் கண-
்றியப்படடுள்ளது.   

தனுஸமகாடி க்ற்கரை-
யில் சந்மதகத்திற்கி்மான 
முரறையில் ே்மாடிய அந்த 
ே்பர சதா்ரபில், பிைமதச்வாசி -
கள் க்மலாை கா்வல்துரறைக்கு 
தக்வல் ்வழஙகியுள்ள -
னர.   

A/L வினாத்தாள் திருத்த

்பரீடரசகள் திரைக்களமா-
னது 2021 உயரதைப ்பரீடரச 
வினாத்தாள் திருத்தல் ்பணிக -
ளுக்கான விணைப்பஙகரள 
ஒன்ரலன் ஊ்ாக மகாரியுள் -
ளது.   

ஆசிரியரகள் www.doenets.lk 
அல்லது அரமச்சின் ரகய்க்க 
சதாரலம்பசி அபளிமகஷன் 
DOE மூலம் இதற்கு விணைப-
பிக்க முடியும்.   

ஒரு்வர தனது விணைப-
்பத்ரத சமரபபிக்க தனது 
மதசிய அர்யாள அடர் 
இலக்கத்ரத உள்ளி் ம்வணடு -
சமன ்பரீடரசகள் திரைக்க-
ளம் குறிபபிடடுள்ளது.   

ஜன்வரி 20ஆம் திகதி ்வரை 
விணைப்பஙகள் ஏற்றுக்சகாள்-
ளப்படுசமன  ்பரீடரசகள் 
திரைக்களம் அறிவித்துள்ளது.   

06

06

06

06

06

தினகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பலன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 8 சனிக்கிழலம

திதி: --சஷ்டி

இன்லறைய சு்பதினம்த்தாழுலக 
நேரம்

 நமஷம்  - ்தனம்

ரிஷ்பம்  - - ்பாராட்டு

மிதுனம் - - சுகம்

கடகம் - - ந்பாட்டி

சிம்மம் - - நகா்பம்

கன்னி - - முயறசி

துைாம்  - ேன்லம

விருச்சிகம் - - மறைதி

்தனுசு  - தவறறி

மகரம் - - த்பாறுலம

கும்்பம் - தசைவு

மீனம் - - நிலறைவு

நயாகம்: மரண-சித்த நயாகம்
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இராசி ்பைன்கள்

கைாநிதி இராமச்சநதிரகுருக்கள்
(்பாபு சரமா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலன
விலை141.83 147.84

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

07 மு்தல் 08 வலர

சுபஹ்  - 05.03
லுஹர்  - 12.18
அஸர்  - 03.39
மஃரிப்  - 06.09
இஷா  - 07.24

ராகுகாைம் :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வலர
சு்பநேரம் : காலை : 07.30  -  09.00வலர

பிைவ வருடம் - மாரகழி  24

ப்தஙகாய் எண்ணெய்்யை   
இறக்கு்தி ்ெய்யை பேண்டாம்
அைசாஙகம் ்வழஙகும் அத்தியா்வ -

சிய ச்பாருடகளுக்கான ்வரியில்லா 
சலுரகயின் மூலம் மதஙகாய் 
எணசைய் இறைக்குமதியாளரகள் 
்பாரிய இலா்பத்ரத ஈட் முயற்சிப -
்பதாக அகில இலஙரக ்பாைம்்பரிய 
மதஙகாய் எணசைய் உற்்பத்தியாளர 
சஙகம் சதரிவித்துள்ளது.   

நுகரவுக்கான மதஙகாய் 
எணசைரய உற்்பத்தி சசய்்வ -
தில் ோடு தன்னிரறைவு ச்பற்றுள் -
ளதால், மதஙகாய் எணசைய்ரய 
இறைக்குமதி சசய்ய ம்வணடிய அ்வ-
சியமில்ரலசயன அச்சஙகத்தின் 
இரைப்பாளைான புத்திக டி சில்்வா 
சதரிவித்துள்ளார.   

10,000 சமற்றிக் சதான்னுக்-

கும் அதிகமான அறியப்ப்ாத 
எணசைய் ரகயிருபபுகரள 
மதஙகாய் எணசைய் எனக் கூறி 
்வரத்தகரகள் இறைக்குமதி சசய்துள்-
ளதாகவும், தற்ம்பாது இலஙரக 
துரறைமுக அதிகாைசர்பயின் மசமிப-
புக் கி்ஙகுகளில் அர்வ இருப்பதா -
கவும் அ்வர சதரிவித்தார.   

ச்வளிோடடு ரகயிருபபுகரள 
வீைாக்காமல் உள்ோடடில் உற் -
்பத்தி சசய்யப்படும் மதஙகாய் எண-
சைய்ரய ்வழஙகு்வதற்கான திறைன் 
உள்ளதாக சஙக உறுபபினரகள் உறு-
தியளித்துள்ளதாகவும் அ்வர சதரி-
வித்தார.   

உள்ளூர நுகரம்வாருக்கு ்பாதுகாப -
்பான தயாரிபபுகரள ்வழஙகு்வதன் 

மூலம் சதாழில் துரறைரய நிரல-
நிறுத்தி ்வரு்வதாகவும் அ்வர குறிப-
பிட்ார.   

இறைக்குமதி சசய்யப்பட் 
ச்பாருடகரள சந்ரதக்கு ச்வளியிடு-
்வதில் இறைக்குமதியாளரகள் ச்வற்றி 
ச்பற்றைால் ்பாைம்்பரிய மதஙகாய் 
எணசைய் உற்்பத்தியாளரகளால் 
ச்பாருடகரள விற்்பரன சசய்ய 
முடியாது.   

2020 ஆம் ஆணடு ஏபைல் மாதம் 
இறைக்குமதியாளரகள் அஃபலா-
ச்ாக்சின் அ்ஙகிய மதஙகாய் 
எணசைரய இறைக்குமதி சசய்-
தரதப ம்பான்றை ஒரு நிரலரம 
மீணடும் உரு்வாக்கப்படுசமன 
அ்வர மமலும் எச்சரித்துள்ளார.   

16 – 19 வயதிறகு இலடப்பட்ட 

சிறுேரகளுக்கு இரண்டாேது 
்தடுப்பூசி ேழஙக அனு்தி 
மலாைன்ஸ சசல்்வோயகம்  

சகாமைானா ர்வைஸ இைண்ா-
்வது தடுபபூசிரய  16 ்வயதுக்கும் 19 
்வயதுக்கும் இர்ப்பட் மாை்வர-
களுக்கு ்வழஙகு்வதற்கான அனுமதி 
கிர்த்துள்ளதாக விமச் மருத்து்வர-
கள் சஙகத்தின் தரல்வர ம்பைாசிரியர 
ஷயாமன் ைஜிந்ைஜித் சதரிவித்துள்-
ளார.  

அதற்கிைஙக ்பா்சாரல மாை-
்வரகளுக்கு இைண்ா்வது தடுபபூ-
சிரய ்வழஙகும் ே்்வடிக்ரககள் 
விரைவில் ஆைம்பிக்கப்படும் என்றும் 
அ்வர சதரிவித்துள்ளார.

சகாமைானா ர்வைஸ சதாற்று 
சிறு்வரகளுக்கிர்யில் ்பைவு்வது 
குரறை்வாகக் காைப்பட்ாலும் சில 
சமயஙகளில் சிறு்வரகளும் ர்வைஸ 
சதாற்றினால் மைைமர்ந்துள்-
ளாரகள். அவ்்வாறு இல்லாவிட்ா-

லும் சிறு்வரகளுக்கு நியூமமானியா 
ம்பான்றை மோய் ஏற்்ப்லாம்.  அதனால் 
ரிஸக் எடுத்துக் சகாள்ளாமல் சிறு-
்வரகளுக்கு தடுபபூசிரய ச்பற்றுக் 
சகாடுப்பதில் ச்பற்மறைாரகள் க்வனம் 
சசலுத்த ம்வணடும் என்றும் அ்வர 
மகடடுக் சகாணடுள்ளார. 

அது சிறு்வரகளின் உயிரகரள ்பாது-
காப்பதற்கு மிகவும் உறுதுரையாக 
அரமயும். அதரனக் கருத்திற்-
சகாணம்  ஐமைாபபிய  ோடுகளில் 
சிறு்வரகளுக்கு தடுபபூசி ்வழஙகு்வ-
தில் முன்னுரிரம அளிக்கப்படுகி-
றைது. 

சிறு்வரகளுக்கு தடுபபூசி ்வழங-
கும் மத்திய நிரலயம் ச்பாைரளயில் 
உள்ள மலடி ரிஜம்வ சிறு்வர ர்வத்தி-
யசாரலயில் அரமக்கப்படடுள்ளது. 
அதரன ச்பாதுமக்கள் உ்பமயாகப-
்படுத்திக் சகாள்ள முடியும் என்றும் 
அ்வர மமலும் சதரிவித்துள்ளார. (ஸ)  

உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்்கள் அரசிடம் க்காரிக்்க

ேவுனியைா ப்ல் நீதி்னற
நீதி�தியைாக இளஞ்ெழியைன

்வவுனியா மமல் நீதிமன்றை நீதி்பதி -
யாக நீதி்பதி மாணிக்க்வாசகர இளஞ் -
சசழியன் மேற்று தனது க்ரமக -
ரளப ச்பாறுபம்பற்றுக்சகாண்ார. 
்வ்க்கு, கிழக்கு மாகாை மமல் நீதி -
மன்றை நீதி்பதிகளுக்கான இ்மாற் -
றைம் தரலரம நீதியைசரினால் ்வழங -
கப்படடிருந்தது.   

அதன்்படி திருமகாைமரல மமல் 
நீதிமன்றை நீதி்பதி மாணிக்க்வாசகர 
இளஞ்சசழியன், ்வவுனியா மமல் 
நீதிமன்றை நீதி்பதியாக இ்மாற் -
றைப்பட்து்ன், ்வவுனியா மமல் 

நீதிமன்றை நீதி்பதி இைாமோதன் 
கணைன், யாழ்.மமல் நீதிமன்றை நீதி -
்பதியாக இ்மாற்றைப்படடுள்ளார.   

்வவுனியா மமல் நீதிமன்றை நீதி்பதி -
யாக இ்மாற்றைப்பட் மாணிக்க்வா -
சகர இளஞ்சசழியன் க்ரமகரள 
மேற்று ச்பாறுபம்பற்றுக்சகாண -
்ார.   

நீதி்பதி இளஞ்சசழியனுக்கு நீதி -
மன்றை ்வளாகத்தில் நீதி்பதிகள், 
சட்த்தைணிகள், நீதிமன்றை உத்தி -
மயாகத்தரகளால் சிறைப்பான ்வை -
ம்வற்்பளிக்கப்பட்து. 

கேறறு ்கட்ை்க்ளப் ப்பாறுப்க்பற்ார்

்க்கள் எதிரபநாக்கும் இனனல்க்ள
இல்்ா்்தாழிக்க அரொஙகம் ்தயைார  

பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக்ஷ  

இ்றேரித தி்ணெக்களததுக்கு
ரூ. 494.9 பில்லியைன ேரு்ானம்

(மலாைன்ஸ சசல்்வோயகம்)  

ோடடில் நிலவும் சகாமைானா 
ர்வைஸ சேருக்கடி சூழ்நிரலயிலும் 
மதசிய ்வருமான ்வரி திரைக்க-
ளம் க்ந்த ஆணடில் 49,490 மகாடி 
ரூ்பார்வ ்வருமானமாக ச்பற்றுக்-
சகாணடுள்ளதாக திரைக்களத்தின் 
ஆரையாளர ோயகம் சட்த்தைணி 
எச்.எம்.்பிள்யூ.சி. ்பண்ாை சதரி-
வித்துள்ளார.  

க்ந்த ்வரு்த்தில் இரறை்வரி  
திரைக்களம் ச்பற்றுக்சகாண-
டுள்ள ்வருமானமானது 2020 ஆம் 
ஆணம்ாடு ஒபபிடுரகயில் 7500 
மகாடி அதிகமானது என்றும் அது 18 
வீத அதிகரிபர்ப சகாணடுள்ளதாக-

வும் அ்வர சதரிவித்துள்ளார.  
்வருமான ்வரி மூலமம அதிக ்வரு-

மானம் ச்பற்றுக்சகாள்ளப்படு்வது-
்ன் அது 258.5 பில்லியனாக உள்-
ளதாகவும் அ்வர சதரிவித்துள்ளார. 
அத்து்ன் ்வற் ்வரியாக 190 பில்லி-
யன் ச்பற்றுக்சகாள்ளப்பட்தாக-
வும் அ்வர சதரிவித்தார.  

90 ்வரு் ்வைலாற்ரறைக் சகாண் 
மதசிய ்வருமான ்வரி திரைக்கள-
மானது இந்த ்வரு்த்தில் அதிகூடிய 
்வருமானத்ரதப ச்பற்றுக்சகாள்்வதற்-
கான ே்்வடிக்ரககரள மமற்சகாண-
டுள்ளது எனத் சதரிவித்த அ்வர, 
1067.8 பில்லியரன இம்முரறை ்வரு-
மானமாக எதிர்பாரத்துள்ளதாகவும் 
சதரிவித்துள்ளார. (ஸ)  

்பாரிய ச்பாருளாதாை சேருக்கடிக்கு மத்தியிலும் 
அைச துரறைக்கு நீதி ்வழஙகு்வதில் அைசாஙகம் ஈடு -
்படடுள்ளரம ்பாரிய சாதரனசயன அரமச்சர 
்லஸ அழகபச்பரும சதரிவித்துள்ளார.   

உலகமம சகாமைானா சதாற்றுக்கு எதிைாக ம்பாைா -
டிக்சகாணடிருக்கும் ம்வரளயில் ்பட்தாரிகளுக்கு 
நியமனஙகள் ்வழஙகப்படு்வரதயிடடு ஜனாதி்பதி 
மகிழ்ச்சியர்்வதாகவும் அ்வர சதரிவித்தார.   

கம்புருபிடடியவில் ேர்ச்பற்றை நிகழ்ச்வான் -
றில் உரையாற்றும் ம்பாமத அ்வர இதரனத் சதரி -
வித்துள்ளார.   

்பாரிய த்பாருளா்தார தேருக்கடிக்கு மததியிலும்

ஆ்ையாளர் ோய்கம் பதரிவிப்பு  

ொரதி அனு்திப் �ததிரஙகள்;
கா்ாேதி தினஙகளில் ்ாறறம்

திருமலை -இநதிய – ஒப்பந்தம்

திருமகாைமரல எணசைய் 
தாஙகி சதாகுதிரய மமம்்படுத்து்வ-
தற்காக மேற்று முன்தினம் (06) ரகச்-
சாத்தி்ப்பட் ஒப்பந்தந்ரத இைத்து 
சசய்யுமாறு மகாரி உயர நீதிமன்றில் 
அடிப்பர் உரிரம மனு ஒன்று 
மேற்று (07) தாக்கல் சசய்யப்படடுள்-
ளது.   

சிவில் சமூக சசயற்்பாட்ாளரகளி-
னால் இந்த மனு தாக்கல் சசய்யப்பட-
டுள்ளதாக சதரிவிக்கப்படுகிறைது.   

திருமகாைமரல எணசைய் 
தாஙகி சதாகுதிரய மமம்்படுத்து்வ-
தற்கான ஒப்பந்தம் மேற்று முன்தினம் 
(06) ரகச்சாத்தி்ப்பட்தாக எரிசக்தி 
அரமச்சர உதய கம்மன்பில டவிட-
்ர ்பதிச்வான்ரறை மமற்-
சகாணடு குறிபபிடடிருந்தார.   

இதுப�ாரு சாத்ை என்கி்ார் அ்ைசசர் டலஸ்

புல்ப்ாட்்ட ே்த்தா்்் �குதியில்  
பெறறுக்குள் பு்்தயுண்ட ெ்ட்ம் மீடபு

சைாட்ச்வ்வ குறூப நிரு்பர

திருமகாைமரல- புல்மமாடர் 
்வலத்தாமரல மசற்றுப ்பகுதியில் 
ஆசைாரு்வரின் ச்லசமான்று 
மேற்று (07) காரல மீடகப்பட -
டுள்ளது.  

இவ்்வாறு மீடகப்பட் ச்லம் 
புல்மமாடர் ்பகுதிரயச் மசரந்த 
சின்ன்வன் என்றைரழக்கப்படும் 
சஜமீல் நிஸ்வர (21்வயது) எனவும் 
சதரிய்வருகின்றைது.  

இப பிைமதசத்திலுள்ள மசற்றில் 

ச்லசமான்று காைப்படு்வதாக 
்வயலுக்குச் சசன்றை கா்வலாளிசயா -
ரு்வர குச்சச்வளி ச்பாலிஸ நிரல-
யத்திற்கு ்வழஙகிய தக்வரலயடுத்து 
இச்ச்லம் மீடகப்பட்தாகவும் 
ச்பாலிஸார சதரிவித்தனர.  

இமதம்வரள ச்லத்ரத ்பாரர்வ -
யிடு்வதற்காக திருமகாைமரல நீதி -
மன்றை ்பதில் நீத்வான் ஏ.எஸ.சாஹிர 
சம்்ப்வ இ்த்துக்கு சசன்றைது்ன் 
ச்லத்ரத திருமகாைமரல ச்பாது 
ர்வத்தியசாரலக்கு சகாணடு 
சசன்று பிமைத ்பரிமசாதரனரய 

முன்சனடுக்குமாறு கட்ரளயிட-
்ார.  

இருந்த ம்பாதிலும் தனது கை -
்வருக்கு பிடியாரை பிறைபபிக்கப -
்படடிருந்தாக ச்பாலிசார ரகது 
சசய்்வதற்கு வீடடுக்கு ்வந்ததாக-
வும் இமதம்வரள அ்வர தபபி ஓடி -
யதாகவும் இதரனயடுத்து ோனும் 
கை்வரும் ்பஸஸில் ்வந்து சகாண -
டிருந்தம்பாது யான் ஓயா ்பாலத்ரத 
அணமித்த ்பகுதியில் ்பஸரஸ 
மரறைத்து தனது கை்வரை 
ச்பாலிஸார ரகது சசய்ய 

�்டகு மூ்ம் நாடு திரும்� 
முயைனறேர ்கது

ஒன்்ன ஊ்டாக
விணணெப்பிக்க்ாம்

இரதது ்ெய்யை பகாரி   
அடிப்�்்ட உரி்் ்னு
நேறறு உயர நீதிமன்றில் ்தாக்கல்

அரெ து்றக்கு நீதி ேழஙக  
அரசு பினனிறகவில்்் 



editor.tkn@lakehouse.lk

உலகின் பல நாடுகளில் கடந்த சில மா்தங்-
களாக ்தணிவுக்கு வநதிருந்த ககாவிட் 
க்தாற்று சமீப தினங்களாக திடீர் அதி-

கரிப்பக் காட்டத் க்தாடங்கியுளளது. ஒமிக்்ரான் 
க்தாற்்ானது ்வகமாகப பரவுகின்் ்பாதிலும், 
அ்தனால் ஓரிரு உயிரிழபபுக்ள சம்பவித்துளளன. 
எனினும் ஏற்கன்வ பரவியுளள ககாவிட் க்தாற்று 
இப்பாது அதிகரிப்பக் காட்டுகின்்து.

ககாவிட் அ்ல மீண்டும் உருகவடுக்குகமன்று சர்-
வ்்தச மருத்துவ நிபுணர்களும், உலக சுகா்தார நிறு-
வனத்தினரும் க்தாடர்ச்சியாக எச்சரிக்்க கசய்து 
வருகின்்னர். சில நாடுகளில் ககாவிட் க்தாற்று 
பரவலில் அதிகரிப்பக் காணவும் முடிகின்்து. 
அநநாடுகள ககாவிட் கட்டுபபாடுக்ளயும் மக்க-
ளுக்கு விதித்திருக்கின்்ன. சில நாடுகளில் பகுதிய-
ளவிலான முடக்கநி்லயும் பிரகடனபபடுத்்தபபட்-
டுளளது. என்வ இன்்்ய நி்ல்ம்ய உலகம் 
அலட்சியம் கசய்து விட முடியாது.

உலகளவில் ் நாக்குகின்் ் பாது ககா்ரானாவின் 
்தாக்கமானது குறிபபிடத்்தக்களவு வீழ்ச்சி நி்ல-
்மக்கு வநதுளளக்தன்ப்்த மறுபப்தற்கில்்ல. 
ககா்ரானா க்தாற்றுகின்் ்வகமும், உயிரிழபபுக-
ளும் கபருமளவில் கு்்நதிருக்கின்்ன. ஆனாலும் 
அவவப்பாது உருகவடுக்கின்் புதிய பி்ழ்வுக்ள 
அச்சம் ்தருகின்்ன. அவவா்ான பி்ழ்வுகளில் ஒன்-
று்தான் இன்று உல்க அச்சுறுத்திக் ககாண்டிருக்-
கின்் ஒமிக்்ரான்.

உலக நாடுகள ககா்ரானாவின் அ்லகள பல -
வற்்்த் ்தாண்டி வநதுளளன. உலகம் பல மில்-
லியன்கணக்கான உயிர்க்ள இதுவ்ர பறிககா-
டுத்தும் விட்டது. இலங்்கயும் இ்தற்கு விதிவிலக்கு 
அல்ல. எமது நாடும் பல்லாயிரம் உயிர்க்ளப பறி-
ககாடுத்து விட்டது. நாம் இதுவ்ர ககா்ரானாவின் 
மூன்று அ்லக்ளத் ்தாண்டி வநதிருக்கின்்்ாம். 
அவற்றின் கபாருளா்தாரப பாதிபபில் இருநது மீண் -
கடழுவ்தற்கு எமது நாடு முயற்சித்துக் ககாண்டிருக்-
கின்்து. பல்்வறு து்்களும் பாதிக்கபபட்டுளளன.

ககா்ரானா க்தாற்றின் தீவிரத் ்தன்்ம்ய எமது 
நாடு கட்டுபபடுத்தி விட்ட்்த ்தவிர, பல்்வறுது்்ப 
பாதிபபுகளில் இருநதும் இன்னு்ம மீண்கடழவில்-
்லகயன்ப்்த உண்்ம. ககாவிட் க்தாற்று எமது 
நாட்்ட விட்டு முற்்ாக நீங்கினாலும் கூட, அது ஏற்-
படுத்திய பாதிபபுகளிலிருநது மீண்கடழுவக்தன்பது 
இலகுவான காரியம் அல்ல. அ்தற்கு சில வருடங் -
கள கசல்லக் கூடுகமன்ப்்த கபாருளா்தார நிபுணர் -
களின் கருத்்தாக உளளது.

ககா்ரானா ஏற்படுத்திய கபாருளா்தார வீழ்ச்-
சியின் பாதிபபுகள இலங்்கயில் மாத்திரமன்றி 
மற்்்ய நாடுகளிலும் ்தற்்பாது உளளன. 
அ்னத்து நாடுகளு்ம முன்்னய நி்ல்மக்-
குத் திரும்புவ்தற்காக கபரிதும் பிரயத்்தனபபட்டுக் 
ககாண்டிருக்கின்்ன. கடந்த இரண்டு வருட காலத் -
தில் நிலவிய பின்ன்டவில் இருநது மீண்கடழுநது 
முன்்னய நி்ல்மக்கு வநது விடுவக்தன்பது 
சுலபமான காரியமல்ல என்ப்்த நாம் அ்னவரும் 
மு்தலில் உணர்நது ககாளள ்வண்டும்.

ககாவிட் க்தாற்றின் வி்ள்வ்ய எமது நாடு 
இப்பாது அனுபவித்துக் ககாண்டிருக்கின்்து. எமது 
அன்்ாட பாவ்னப கபாருட்களின் வி்லகள 
அதிகரித்துளளன. அ்தன் காரணமாக வாழ்க்்கச் 
கசலவும் அதிகரித்து விட்டது. சா்தாரண மக்கள 
இ்தனால் சிரமபபடுகின்்ார்கள. இந்த கநருக்கடிக்-
கான உண்்மக் காரணம் எதுகவன்ப்்த கற்்றிந்த 
மக்கள நன்கறிவர். ஆனால் அரசுக்கு எதிரான சக்தி -
கள இன்்்ய கநருக்கடி்ய ்தங்களுக்கு வாய்பபா-
கப பயன்படுத்தியபடி அரசாங்கம் மீது குற்்ம் சுமத்-
துவதி்ல்ய கண்ணுங்கருத்துமாக உளளன.

ஐக்கிய மக்கள சக்தியினர் மற்றும் ஐக்கிய ் ்தசியக் 
கட்சியினர் ்பான்்்ாரும், அவர்களுக்கு ஆ்தரவான 
கட்சிகளும் இன்்்ய கபாருளா்தார கநருக்கடிக்குக் 
காரணமாக அரசு மீ்்த குற்்ம் சுமத்துகின்்னர். 
கடந்த இரு வருட காலத்தில் ககாவிட் கபருநக்தாற்று 
காரணமாக நா்ட முடங்கிப ்பாயிருந்த்்த அவர்-
கள ம்ந்தபடி ்பசுகின்்னர். ஊரடங்கு மற்றும் 
முடக்க காலத்தில் மக்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கிய 
நிதியு்தவிகள மற்றும் உணவுப கபாதிகள ்பான் -்
வற்்்ப பற்றி எதிரணியினர் ்பசுவதில்்ல.

முடக்க காலத்தின் ்பாது மக்களுக்கு வழங்கிய 
நிவாரணங்கள மற்றும் பண உ்தவிகளுக்காக கசல-
விடபபட்ட கபருநக்தா்கப பணம் குறித்து எதிரணி-
யினர் ்பசுவ்தாக இல்்ல. ககாவிட் க்தாற்்்க் 
கட்டுபபடுத்துவ்தற்காகவும், மக்களுக்கு நிவாரணங் -
க்ள வழங்குவ்தற்காகவும் அரசாங்கம் கபருமளவு 
நிதி்யச் கசலவிட்ட்தன் காரணமாக்வ இன்று இவ-
வா்ான கபாருளா்தார கநருக்கடி்ய நாடு சநதிக்க 
்வண்டியுளளக்தன்ப்்த எதிரணியினர் மக்களுக்-
குச் கசால்வதில்்ல.

அரசு மீது குற்்ம் சுமத்துவதி்ல்ய எதிரணியினர் 
கண்ணுங்கருத்துமாக உளள்்தக் காண முடிகின்-
்து. அது மாத்திமன்றி அரசுக்கு எதிராக மக்க்ளத் 
தூண்டும் வி்தத்தில் ஆர்பபாட்டங்க்ளயும் எதிரணி-
யினர் ஏற்பாடு கசய்வ்்தயும் காண முடிகின்்து. 
எதிரணியினரின் இவவா்ான கசயற்பாடுகள உண்-
்மயி்ல்ய சுயநலத்தின் கவளிபபாடுகளாகும். 
அவர்களது உள்நாக்கத்்்த மக்கள க்தளிவாகப 
புரிநது ககாளள ்வண்டியது அவசியம்.
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமா்தல் ஆகி்ா பி்் 04
பிலவ வருடம் மார்கழி மா்தம் 24ம் நாள    சனிக்கிழ்ம

விமானம் மூலம் உலகை
வெலலப் ப�ாகும் சாரா!

உலை நாடுைளால �ர�ரப்�ாை உற்றுபநாகைப்�டும்
சீன வெளிவிெைார அகமசசரின் வைாழும்பு ெருகை

பத்க்தான்பது வயது யுவதியினால் உலகம் 
பூராவும் பயணம் கசய்ய முடியுமா? 
எமது நாட்டில் என்்ால் அந்த யுவதி 

உயர்்தரக் கல்வி்ய நி்்வு கசய்து இருபபார். 
ஆனால் நாம் இங்கு குறிபபிடும் 19 வயது 
யுவதி இலகுரக விமானம் ஒன்றில் ஏறி உலக 
சா்த்ன ஒன்்் நிகழ்த்்த உலகம் பூராவும் 
பயணம் கசய்கின்்ார்.

அவர் சாரா ர்தர்்பார்ட். அவரின் திட்டமிட்ட 
விமான பயண தூரம் 51ஆயிரம் கி்லா மீட்டர் 
ஆகும். சாராவின் இலக்கு விமானம் மூலம் 
பயணித்து உலகம் பூராவும் சுற்றி வந்த மிகக் 
கு்்ந்த வய்தான கபண் விமானி என்னும் 
சா்த்ன்ய ப்டபப்தாகும். இ்தற்கு முன்னர் 
இந்த சா்த்னக்குரியவர் ்தனியாக உல்க 
சுற்றிய 33 வய்தான அகமரிக்கரான கபண் 
விமானி ்சஸ்டா ்வஸ் (Shasta Wais) 
ஆவார்.

அவர் இந்த சா்த்ன்ய 2017ஆம் 
ஆண்டு நிகழ்த்தினார். கு்்ந்த வயது 
இ்ளஞர் ஒருவரும் இ்தற்கு முன்னர் ்தனியாக 
பயணம் கசய்துளளார் .அது 2018ஆம் 
ஆண்டு .அந்த சா்த்ன்ய நிகழ்த்தும் ்பாது 
அவருக்கு வயது 18 ஆகும். அவர் ்மஷன் 
என்ட்ரூ (Mason Andrews) ஆவார்.

்சஸ்டா ்வஸின் சா்த்ன்ய முறியடிக்-
கும் எண்ணத்துடன் சாரா ்தனது 51ஆயிரம் 
கி்லாமீட்டர் பயணத்தில் 5 கண்டங்க்ள கடக்-
கவுளளார். ஐக்கியக் குடியரசு ,ரஷயா மற்றும் 
ககாலம்பியா உளளிட்ட 52 நாடுகளில் அவர் 
்த்ர இ்ங்கவுளளார். அவர் இரண்டு ்தட-
்வகள பூமத்திய ்ர்க்ய கடக்கவுளளார். 
ஓகஸ்ட் மா்தம் 11 ஆம் திகதி ்மற்கு கபல்ஜி-
யத்தின் Kortrijk-Wevelgem விமான நி்லயத்-

தில் ஆரம்பிக்கபபட்ட இந்த பயணத்்்த மூன்று 
மா்த காலத்திற்குள நி்்வு கசய்ய அவர் திட்ட-
மிட்டிருந்தாலும் ்தற்்பாது அத்திட்டம் மாற்்ம-
்டநதுளளது. சீரற்் காலநி்லயாலும் அவர் 
்த்ர இ்ங்க திட்டமிட்டிருந்த சில நாடுகளில் 
விசா கி்டக்கா்த்தாலும் அவர் திட்டமிட்டிருந்த 
காலத்்்த நீடிக்க ்வண்டி ்நரிட்டது.

சாரா்வ பற்றி நாம் இவவளவு ஆராய்-
வ்தற்கு காரணம் அவர் ்தனது ஸாக்.எல். யூ 
வ்கயான இலகுரக விமானத்்்த இயக்கி 
கடந்த 28ஆம் திகதி 40வது ்தங்குமிடமாக 
இரத்மலா்ன விமான நி்லயத்்்த வந்த-

்டந்தார் என்ப்தனால் ஆகும். விமான நி்லய 
அதிகாரிகள அவ்ர வர்வற்்ார்கள.

சாரா இரண்டு நாட்கள இலங்்கயில் ்தங்கி-
யிருந்தார். கடந்த 30 ஆம் திகதி அதிகா்லயில் 
அவர் இநதியாவின் ்காயம்புத்தூ்ர ்நாக்கி 
பயணமானார். இங்கு ்தங்கியிருந்த இரண்டு 
நாட்களும் அவர் மகிழ்ச்சியாக ஓய்கவடுத்துக் 
ககாண்டார். 5 மணி்நர விமானப பயணத்-
தின் பின்னர் அவருக்கு ஓய்வு ்்த்வபபட்டது 
.சிவில் விமான அதிகார ச்ப, இரத்மலா்ன 
விமான நி்லய பணிக்குழுவினர் மற்றும் 
விமானபப்டயினர் அவ்ர வர்வற்் வி்தம் 
குறித்தும் அவருக்கு வழங்கிய நி்னவுபபரிசு 
குறித்தும் ்தனது மகிழ்ச்சி்யத் க்தரிவித்துக் 
ககாண்டார்.

"நீங்கள என்்ாவது உலக பயணம் ஒன்்் 

்மற்ககாண்டால் கட்டாயமாக இலங்்க்ய 
ஸ்பரிசியுங்கள." என்னும் கசய்தி்ய உலக 
மக்களுக்கு க்தரிவித்்தார். இலங்்க ்்தநீரின் 
சு்வ்யயும் இலங்்கயின் அழகான இடங்க-
்ளயும் அவர் மிகவும் ரசித்்தார்.

சாரா 2022ஆம் ஆண்டு பி்ந்தார் 
.்தற்்பாது அவருக்கு வயது 19 .இங்கிலாந-
தின் வின்கசஸ்டரில் பி்ந்த அவர் ்தற்்பாது 
கபல்ஜியத்தில் வசிக்கின்்ார். சாராவின் 
்தந்்த கபல்ஜிய ்்தசிய விமான்வாட்டியா-
வார். அவர் ஷாம் ர்தர்்பட். ்தாயார் பியற்றிஸ் 
டீ ஸ்்மட். அவரும் விமானி்ய. அவரும் பல 

சவால்களுக்கு முகம் ககாடுத்துளளார். சட்டத்-
்தரணியான அவர் பின்னர் விமான ஓட்டியாக 
பயிற்சி கபற்று இத்்தாலி ,பிரான்ஸ் ,்பாட்ஸ்-
வானா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் ்பான்் 
பல நாடுகளில் வசித்துளளார். அவர் இலகுரக 
விமானம் மூலம் க்தன் ஆபிரிக்கா முழுவதும் 
பயணித்துளளதுடன் சஹாரா பா்லவனம் 
ஊடாக ்மற்கு மற்றும் க்தன் ஆபபிரிக்கா முழு-
வதும்  ்பா வீல் ஜீப வண்டி்ய கசலுத்தியுள-
ளதுடன் பயணங்களின் பு்கபபடங்க்ளத் 
க்தாகுத்து பு்கபபட விவரணத்திலும் ஈடுபட்-
டுளளார். 14 வயதி்ல்ய ்தனது விமான்மாட்-
டும் அனுபவத்்்த கபற்றுக் ககாண்ட்்தாடு 
2020ஆம் ஆண்டு ்தனது அனுமதிபபத்திரத்-
்்தயும் கபற்றுக் ககாண்டார். அவ்வ்ளயில் 
அவருக்கு வயது 17 ஆகும்.

அவ்ரப ்பான்்் அவரது விமானமும் 
மிகவும் இலகுவானது. உலகத்தில் இலகு ரக 
விமானங்களில் மிக ்வகமாக பயணிக்கும் 
விமானமாகும்.320 கி்லா மீட்டர் ்வகத்தில் 
பயணிக்கக் கூடியது.

்மற்கு கபல்ஜியத்தில் இருநது பயணத்்்த 
ஆரம்பிபப்தற்கு முன்னர் அவர் ்தனது பய-
ணத்்்த பற்றி உலகிற்கு கூறினார்.flyzolo.
com இ்ணயத்்தளம் பின்வருமாறு குறிபபிட்-
டுருந்தது.

"நான் சாரா. எனக்கு வயது 19. 2021 
ஓகஸ்ட் 18ஆம் திகதி நான் சிறிய ரக விமானம் 
மூலம் ்தனியாக உலகம் பூராவும் பயணம் 

கசல்ல தீர்மானித்துள்ளன். எனது பயணம் 
கவற்றி அ்டந்தால் இளவயதில் உல்க 
சுற்றிய கபண் என்் கின்னஸ் சா்த்னக்கு 
உரியவளா்வன். "

கபண் பிள்ளகளும் மற்றும் யுவதிகளும் 
்தங்களின் கனவுக்ள நி்்்வற்றுவ்தற்கு 
ஊக்குவிபப்்த எனது இந்த பயணத்தின் 
்்த்வயாகும். நாம் சிறுவயதில் ்கட்கும் 
்்தவ்்தக் க்்தகளில் வீரம் மிகுந்த இளவ-
ரசர்க்ள காணபபடுவார்கள. ஒரு க்்தயில் 
்த்டகள அ்னத்்்தயும் ்தகர்த்க்தறிநது 
‘சிலீபபிங் பியூட்டி்ய’ விடு்த்ல கசய்வார். 
இளவரசர் வநது காபபாற்றும் வ்ர இளவரசி 
காத்திருபபார். சிறுவயதில் எமக்கு கபாம்்ம-
கள கி்டக்கும் ்பாது ஆண் பிள்ளகளுக்கு 
கணி்த மற்றும் க்தாழில்நுட்பம் க்தாடர்பான 
அறி்வ கப்க் கூடிய வி்ளயாட்டுப கபாருட்-
கள கி்டத்்தன. இந்த எண்ணம் மாற்்பபட 
்வண்டும் என நான் எண்ணி்னன். இந்த 
உலகம் பூராவும் பயணிக்கும் பயணத்தின் 
மூலம் நான் எதிர்பார்பபது விமான ்ச்வ 
்பான்று விஞஞானம் ,க்தாழில்நுட்பம் ,கபாறி-
யியல் விஞஞானம் மற்றும் கணி்தம் ்பான்் 
து்்களில் ஈடுபடும் கபண்களுக்கு ஊக்கம-
ளிபப்்தயாகும். அ்தன்மூலம் அத்து்்களில் 
ஈடுபடுபவர்களி்ட்ய ஆண், கபண் ்ப்தங்-
க்ள க்ளவ்தாகும்.

இச்சிறிய கபண் அவவா்ான கபரிய கசய்-
திகயான்்் எடுத்துக்ககாண்டு உலகம் பூரா-
கவும் ப்க்கின்்ார். பயணத்்்த முடித்துக் 
ககாண்ட பின்னர் உயர் கல்விக்காக பல்க-
்லக்கழகம் கசல்லவுளளார். உல்க சுற்றும் 
அவரது அடுத்்த விருபபம் விண்கவளி பய-
ணத்்்த ்மற்ககாளவ்தாகும்.

இபபுத்்தாண்டில் சீன கவளிவிவகார 
அ்மச்சர் வாங் யீ ்தன் ஐநது நாடு-
களுக்கான விஜயத்்்த ஆரம்பித்-

துளளார். கிழக்கு ஆபிரிக்கா, ககன்யா, எரித்-
ரியா ஆகிய ஆபிரிக்க நாடுகளுக்கு விஜயம் 
கசய்யும் அவர், மா்லதீவுக்கும் இலங்்கக்-
கும் உத்தி்யாகபூர்வ விஜயத்்்த ்மற்ககாள-
வார். இவவாண்டில் இலங்்க வரும் மு்தல் 
கவளிநாட்டு உயர்மட்ட அரசியல் பிரமுகர் இவ-
ராக்வ இருபபார்.

சீனா இலங்்கயின் நட்பு நாடு என்் வ்க-
யிலும், இலங்்கயில் கபருமளவு மு்தலீடுக-
்ளச் கசய்திருக்கும் நாடு என்் வ்கயிலும் 
கவளிவிவகார அ்மச்சரின் பயணம் முக்கி-
யத்துவம் வாய்ந்த்தாக்வ இலங்்க அரசியல் 
வட்டாரங்களில் கரு்தபபடுகி்து. இ்்தசமயம் 
இவவிஜயத்துக்கான அரசியல் மற்றும் இராஜ-
்தநதிர காரணங்கள எ்வயாக இருக்கக் கூடும் 
என்் ஊகம் இபபிராநதிய வட்டாரங்களில் 
எழுநதுளளது. நிச்சயமாக இநதியா இபபய-
ணத்்்த கவகு உன்னிபபான கவனத்தில் 
எடுத்துக் ககாளளும் என்பது மி்கயல்ல. 
குவாட் நாடுகளான அகமரிக்கா, ஜபபான் 
மற்றும் அவுஸ்தி்ரலியா ஆகியவற்றின் 
கவனத்்்தயும் இபபயணம் ஈர்க்கவுளளது.

இழுபறியில் இருநது வந்த திரு்காண-
ம்ல எண்கணய்க் கு்தங்கள க்தாடர்பில் 
இநதியாவுக்கும் இலங்்கக்கும் இ்டயில் 
ஒரு சுமுகமான முடிவு காணபபட்டு 61 
கு்தங்க்ள 51 - 49 பங்குகள என்் அடிப-
ப்டயில் புதிய நிறுவனகமான்றின் கீழ் 
அவற்்் அபிவிருத்தி கசய்வ்தற்கும் உடன்-
பாடு எட்டபபட்டுளளது. இ்்தசமயம் இலங்-
்கக்கு இநதியா கபருமளவு கடாலர்க்ளக் 
கடனாக வழங்கவும் முன்வநதுளளது.

சமீப காலமாக இநதியாவுக்கும் இலங்்கக்-
கும் இ்டயிலான உ்வு கநருக்கம்டநதிருபப-
்்தாடு, கபாருளா்தார ரீதியான உடன்பாடுகளும் 
ஏற்பட்டு வருகின்்ன. இந்தப பின்னணியில் 
பார்க்கும் ்பாது இநதியா இலங்்கயில் சமீப 
காலமாக ்மற்ககாண்டு வரும் நகர்வுகளுக்கு 
மாற்்ாக ்தமது அரசியல் மற்றும் கபாருளா்தார 
நடவடிக்்கக்ள ்மற்ககாளள ்வண்டும், 
்மம்படுத்்த ்வண்டும் என்் எண்ணமும் 
இவவிஜயத்தின் பின்னணியாக அ்மயலாம் 
என்பது அரசியல் அவ்தானிகளின் ஆருடமாக 
உளளது.

இவவிஜயம் வழ்மயானது, பரஸ்பர ககௌர-
வத்்்த ்மலும் உயர்த்துவது என்க்ல்லாம் 
இராஜ்தநதிர வார்த்்்தப பிர்யாகங்கள சீன 
கவளிவிவகார அ்மச்சரின் விஜயத்்்த 
விளக்குவ்தற்கு பயன்படுத்்தபபட்டாலும், இலங்-
்கக்கான சீனத் தூதுவர் கீ கஸன்கஹாங்கின் 
சமீபகால நடவடிக்்கக்ளயும் இவவிஜயத்-
்்தாடு கபாருத்திப பார்க்கபபட ்வண்டிய அவ-
சியம் உளளது. சமீப காலமாக இலங்்கயின் 
உளவிவகாரங்களில் அவர் ்தன் ட்விட்டர் பதிவுக-
ளில் கருத்து க்தரிவித்து வருகி்ார்.

சமீபத்தில் யாழ். மாவட்டத்துக்கு விஜயம் 

கசய்து உலர் உணவுப கபாருட்கள, 
நூல்கள என்பனவற்்் வழங்கிய்்தாடு 
்தமது உ்தவும் பணி க்தாடரும் எனவும் 
கூறியிருந்தார். அவர் ்த்லமன்னார் 
கசன்று அங்கிருநது இராமர் பாலத்்்தயும் 
பார்்வயிட்டார். கடந்த மா்த இறுதியில் 
க்தன்மாகாணத்துக்கு விஜயம் கசய்திருந-
்தார். சீனத் தூதுவர் இவவா்ான விஜயங்-
க்ள ்மற்ககாளவதும் மக்க்ள சநதிபப-
தும் முன்னர் நிகழா்த்வ.

பருத்தித்து்்க்கும் இராமர் பாலத்துக்-
கும் அவர் ்மற்ககாண்ட விஜயங்களும் 
உப்யாகித்்த கசாற்களும் இநதியாவுக்கு 
சமிக்்ஞக்ள விடுத்்த்தாக்வ இராஜ்தந-
திர ரீதியாக அறியபபடுகி்து. இத்்த்கய 
சூழலி்ல்ய சீன கவளிவிவகார அ்மச்-
சர் ககாழும்பு வருகி்ார்.

இலங்்கயின் கநருங்கிய நண்பனான 

சீனாவின் உயர்மட்ட அ்மச்சரின் வரு்க 
என்றும், சீன - இலங்்க இ்பபர் ஒபபந்தம் 
நிகழ்நது 70 ஆண்டுகள ஆகின்்்ம, சீன 
- இலங்்க இராஜாநதிர உ்வு ஏற்பட்டு 65 
ஆண்டுகளாகின்்்ம என்் வ்கயிலும் இபப-
யணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று கூ்ப-
பட்டாலும், இவவிரு நாடுகளுக்கு இ்ட்ய 
காணபபடும் சில பிரச்சி்னக்ளத் தீர்பபதும் 
இப பயணத்தின் ்நாக்கமாக இருக்கலாம்.

சீன - இலங்்க உ்வில் சீன உரக்கபபல் 
விவகாரம் பாதிப்ப ஏற்படுத்தி இருபபது 
கண்கூடு. உரம் ஏற்றி வந்த கபபலில் உளள 
உர மாதிரி பரி்சாதிக்கபபட்டதும், அதில் 

காய்கறி விவசாயத்துக்கு பாதிப்ப ஏற்படுத்்தக் 
கூடிய நுண்ணுயிர்கள இருபப்தாக க்தரியவந-
்த்்தயடுத்து அக்கபபல் திருபபி அனுபபபபட்-
டதும், அக்கபபல் திரும்பிச் கசல்லாமல் களுத்-
து்்க்கு அபபால் கடலில் ்தரிநது நின்்தும் 
நாம் அறிந்த்வ்ய.

இதில் கவனிக்க ்வண்டிய விஷயம் அக்கப-
பலில் இருந்த உரம் பாவ்னக்கு உ்தவாது 
என்பது நிரூபணமான பின்னரும் இலங்்க 
சீனத் தூ்தரகம் விடாபபிடியாக நடநது ககாண்-
ட்தாகும். இது தூ்தரக இராஜ்தநதிரத்துக்கு உவப-
பான்தாக இருக்கவில்்ல என்ப்தாகும். அக்-
கபபலில் வந்த உரத்துக்கான ககாடுபபன்வ 

கசலுத்துவ்தற்கு மக்கள வங்கிக்கு நீதிமன்-
்ம் ்த்ட விதித்்ததும் சீனத் தூ்தரகம் ஆத்-
திரம்டநது மக்கள வங்கி்ய கறுபபுப பட்-
டியலில் ்சர்த்து பழி தீர்த்துக் ககாண்டது.

மக்கள வங்கி கசய்்தக்தல்லாம் நீதிமன்-
்க் கட்ட்ளக்கு அடிபணிந்தது மட்டும்-
்தான். ஒரு நட்பு நாட்டின் அரச வங்கி்ய 
கறுபபுப பட்டியலில் அதுவும் நீதிமன்் 
தீர்பபின்படி நடந்த ஒரு வங்கி்ய கறுபபுப 
பட்டியலில் ்சர்பபதும் சீன வர்த்்தகர்கள 
அவவங்கி்ய பயன்படுத்்தக் கூடாது என 
அறிவிபபதும் இராஜ்தநதிர உலகில் நல்ல 
முன்மாதிரி அல்ல. ்தற்்பாது அத்்த்ட 
நீக்கபபட்டு ககாடுபபனவு வழங்கபபட ஏற்-
பாடும் கசய்யபபட்டுளளது. ஆனால் அந 
உரம் மீளவும் இலங்்கக்கு வருமா என்று 
க்தரியவில்்ல. விவசாயிகளால் நிராக-
ரிபபுக்கு உளளாகியுளள ஒரு ்ச்தனப பச-
்ளக்கு வி்ல ககாடுக்கபபடும் ்பாது 

அது மக்களின் பணம் என்பது கவனத்தில் 
ககாளளபபட ்வண்டும்.

அ்்த்பால இலங்்க அரசாங்கம் 
மின்சார உற்பத்தியின் கபாருட்டு யாழ்ப-
பாணத்்்த அண்டிய மூன்று தீவுகளில் 
சீனாவுக்கு இடம் அளிக்க சம்ம்தம் க்தரி-
வித்திருந்தது. பின்னர் இநதியாவின் அழுத்-
்தத்்்தயடுத்து அத்திட்டத்்்த சீனா ்கவிட 
்வண்டிய்தாயிற்று. இவவிடயத்தில் இ்நதி-
யாவின் அச்சங்கள நியாயபபடுத்்தக் கூடிய-
்வ்ய.

பருத்தித்து்் க்ரயில் நின்்படி 
“இநதியா இங்கிருநது எவவளவு தூரம் 
இருக்கும்?” என்று சீனத் தூ்தர் வினவி-

ய்்த இங்்க சுட்டிக்காட்டுவது கபாருத்்தமாக 
இருக்கும். ்மலும் ககாழும்பு து்்முகத்தில் 
சில ஏக்கர் காணி்ய சீனாவுக்கு வழங்குவ-
்தாக கவளியான ்தகவ்லயடுத்து து்்முக 
க்தாழிற்சங்கங்களும் ்ஜ.வி.பியும் ்தமது கடு-
்மயான எதிர்ப்ப கவளியிட்டன. அக்காணி 
க்தாடர்பாக இதுவ்ர முடிவு எட்டபபட்ட்தா-
கத் க்தரியவில்்ல. இ்வ ்தவிர, ககாழும்பு 
து்்முக நகரம், இன்னும் தி்க்கபபடாமல் 
விடபபட்டிருக்கும் ்தாம்ரக் ்காபுரம் உட்பட 
சில விஷயங்களில் பிரச்சி்னகள காணபப-
டுவ்தாகத் க்தரிகி்து. இவற்்்ப பற்றி ்பசி 
பிரச்சி்னக்ளத் தீர்பப்்த மு்தன்்மயாகக் 
ககாண்்ட சீன கவளிவிவகார அ்மச்சரின் 
இலங்்க வரு்க அ்மகி்து என்று அவ்தா-
னிகள கருதுகின்்னர்.

இலங்்க சீனாவின் நட்பு நாடு மாத்திர-
மல்ல, இந்்தா பசுபிக் பிராநதியத்தில் சீனா 
முன்கனடுக்கவுளள கடல் பட்டுபபா்்த திட்டத்-
தில் இலங்்க ஒரு முக்கிய இடத்்்த வகிபப-
்தாக்வ சீனா கருதுகி்து. இ்தற்கு எதிராக்வ 
அகமரிக்காவின் ்த்ல்மயில் ஜபபான், 
இநதியா மற்றும் அவுஸ்தி்ரலியா ஆகிய 
நாடுகள இ்ணநதுளளன. என்வ இலங்்க-
யின் உ்வு சீனாவுக்கு பிராநதிய முக்கியத்து-
வம் வாய்ந்தது.

க�ொவிட் ஏற்படுத்திய தொக�ங�ளை
மறந்து கெயற்படும் எதிரணி!

நல்லொழுக்கம் அறத்திற்குக ்கொரணமொகும். 
தீய ஒழுக்கம் என்றும் துன்்பத்்தைத் தைரும்.

நன்றிக்கு வித்்தாகும் நல்கலாழுக்கம் தீகயாழுக்கம்
என்றும் இடும்்ப ்தரும்

டானியா ்மாசஸ்...?
்தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

சமீப காலமாக இலங்க-இந்திய உறவுகள் 
நெருககம்ைந்து வருகினற வவ்ையில், 
சீனா தனது அரசியல் மற்றும் நபாருைாதார 
ெைவடிக்கக்ை இலங்க மீது
வமம்படுத்துவதில் கூடுதல் ொடைம்!

உலகம் பூராகவும் சுற்றி வரும்
சாத்னப் பயணத்தில் இலங்க
வந்த்ைந்த இஙகிலாந்து யுவதி
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இதன் கீழ் ததரிவு தெய்யப்பட்ட 
மாடடுக் த�ாடடில�ளை அபிவி -
ருத்தி தெய்வதத இதன் த�ாக்�மா-
கும். அதனூ்டா� உள�ாடடில ்பால 
உற்பத்திள்ய அதி�ரிப்பதன் மூலம் 
ததசி்ய ்பசும்்பால ்பழக்�த்திறகு 
மக்�ளை ஈரப்பதத இதன் பிரதான 
த�ாக்�மாகும். இதன் மூலம் 
்பாலமா இறக்குமதி நிறு்வனத்திறகு 
அதி�மா� தெலவு தெல்வாகின்ற 
த்டாலரின் அைள்வ மீதப்படுத்து -
்வது்டன், ்பாலமா மூலம் ஏற்படும் 
வி்யாதி�ளில இருந்தும் மக்�ளைப 
்பாது�ாப்பதத இதன் த�ாக்�மாகும்.

இதறகு இளை்வா� ்வ்ட மத்தி்ய 
மா�ாை ெள்ப மூலம் �ான்கு 
த்வளலத்திட்டத்தின் கீழ் இதறகு 
்பங�ளிபபு ்வழங�ப்ப்டவுளைன. 
இதன் கீழ் 1500 ்பால ்பணளை -
�ள அபிவிருத்தி தெய்யப்படு்வதன் 
மூலம் மூன்று ்வரு்டத்தினுள ஒரு 
்பணளையில இருந்து �ாதைான் -
றிறகு 100 லீட்டர திர்வப ்பால 
உற்பத்தி தெய்வதத இதன் த�ாக்� -
மாகும். அதன் மூலம் ்வ்டமத்தி்ய 
மா�ாைத்தில ்பால உற்பத்திள்ய 
தமம்்படுத்து்வது்டன் தறத்பாது 
�ா்டைாவி்ய ரீதில ்பால உற்பத்தி -
யில 03 ஆம் இ்டத்தில உளை ்வ்ட -
மத்தி்ய மா�ாைத்ளத இரண்டாம் 
இ்டத்திறகு முன்தனாக்கி த�ாணடு 

்வரு்வது மறறுதமாரு த�ாக்�மா -
கும்.

அதன் மூலம் மா�ாைத்தில ்வாழ் -
கின்ற மக்�ளின் ஊட்டசெத்துநிளல 
விருத்தி தெய்யப்படும். தி்டமான 
்பணளை உற்பத்தி த்வளலத்திட்டத்-
தின் மூலம் இரண்டா்வது �ட்டத்தின் 
ஊ்டா� ்வ்டமத்தி்ய மா�ாைத்தில 
ததரிவு தெய்யப்படடுளை ்பணளை-
்யாைர�ளுக்கு மூன்று �றள்வப ்பசுக்-
�ள மறறும் 20 த�ாழிக் குஞ்சு�ளும் 
்வழங�ப்ப்டவுளைன.்பால மறறும் 

முடள்ட உற்பத்தி துளறயின் 
மூலம் ்பணளை குடும்்பங�ளின் 
ஊட்டசெத்ளத தமம்்படுத்து்வது 
இதன் பிரதான த�ாக்�மாகும்.

இரண்டா்வது த�ாக்கு ்பண -
ளை்யாைர�ளுக்குத் ததள்வ்யான 
தெதனப ்பெளை�ளை அ்வர�-
ளின் ததாட்டத்திதலத்ய உற-
்பத்தி தெய்வதன் மூலம் ்பசுளம 
வி்வொ்ய த்வளலத் திட்டத்திளன 
தமம்்படுத்து்வதாகும்.

மூன்றா்வது திட்டத்தின் கீழ் 
த�ாழிக் குஞ்சு�ளை உற்பத்தி தெய-
்வதறகு முடள்ட �ாபபீடடு நிறு-
்வனம் அனுராதபுரம், திறப்பளன 
பிரததெத்தில ஆரம்பிக்�ப்படும். இது-
்வளரக்கும் ்வ்டமத்தி்ய மா�ாைத்தில 
அவ்வாறான உற்பத்தி ஆளல இலலா-

ளமயினால த்வறு மா�ாைங�ளில 
இருந்து த�ாழிக் குஞ்சு�ளை ்வாங� 
த்வணடியிருந்தது.

�ான்�ா்வது திட்டத்தின் மூலம் 
்பால உற்பத்திக்கு தமலதி�மா� 
இள்டக்�ால திட்டமா� த்யா�ட, 
தமன்ளம ்பால, சீஸ், மறறும் ்பட்டர 

உளளிட்ட உற்பத்தி�ள ததா்டரபில 
மா�ாைத்தில ததாழில முளனத்வார 
்பயிறசி நிளல்யம் ஒனறு ஆரம்பிக்-
�ப்படும். இது்வளரக்கும் குறித்த 
்பயிறசிக்கு மா�ாைத்தில நிறு்வ-
னம் ஒன்றிலலாத குளற்பாடு இதன் 
மூலம் நிளற்வள்டயும்.

�றள்வப ்பசுக்�ளின் ஊட்டசெத்து 
நிளலள்ய தமம்்படுத்து்வது்டன் 
அதன் மூலம் �ாதைான்றிறகு 70,000 
லீறறர ்பால உற்பத்திள்ய அதி�ரிப்ப-
தனால மாதம் ஒன்றுக்கு 36 மிலலி-
்யன் லீறறர ்பாளல த்பற முடியும்.

்பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்து்வம், மா�ாை 
ெள்ப மறறும் அம்்பலந்துள்வ பிரததெத்துக்�ான 
தனி்யான உளளூராடசி மன்றப பிரதிநிதித்து-
்வம் மறறும் தனி்யான கிராம அதி�ாரி பிரிள்வப 
த்பறறுக் த�ாள்வது ததா்டரபில �ைமிறஙகி்ய 
மஹ்ரூப மாஸ்்டர வி்டாமு்யறசியு்டன் தெ்யல-
்படடு அதில த்வறறி �ண்டார. இதற�ா� 
அளமக்�ப்பட்ட அரெ குழுக்�ள முன்னிளல-
யில தனது �ருத்துக்�ளையும் ்வாதங�ளையும் 
முன்ள்வத்த த்பருளமக்குரி்ய்வரும் இ்வதர்யா-
்வார.தமலும், ்பாராளுமன்ற மறறும் மா�ாை 
ெள்பயில �ளுத்துளற மா்வட்ட முஸ்லிம் பிர-
திநிதித்து்வம் ததா்டரபிலும் மிகுந்த ஆர்வத்து-
்டன் தெ்யல்பட்டார.

கிராம ெள்ப உளளூராடசி ்பரி்பாலனத்தின் 
கீழ் இருந்த தனது கிராமத்தின் அபிவிருத்-
திக்�ா� அ்வர ஊக்�த்து்டன் ்பாடு்பட்டார. 
முன்னாள ெ்பா�ா்ய�ர ்பாக்கீர மாக்�ார, இரா-
ஜாங� அளமசெர தமரவின் தஜ குதர, ்பாராளு-
மன்ற உறுபபினர�ைான ்டாக்்டர த�வில த்பர-
னாணத்டா, ெட்டத்தரணி ்பத்மின் த்பான்தெ�ா 
உளளிட்ட அரசி்யல பிரமு�ர�ளு்டன் த�ருக்-
�மான சிதன�பூர்வமான ததா்டர்பா்டல�ளை 

முன்தனடுத்து தனது பிரததெத்தின் அபிவிருத்-
திக்�ான உந்துெக்தி்யா�வும் தெ்யலாறறினார.

பிரததெத்ளதச தெரந்த மீன்வர மறறும் �ட-
்ட்டத் ததாழிலாைர�ளுக்�ான ்பயிறசி மறறும் 
உ்ப�ரைங�ள த்பறறுக் த�ாடுத்தல உளளிட்ட 
்பலத்வறு தெள்வ�ளையும் த்பறறுக் த�ாடுத்-
தார.எளிளம்யான குைாதிெ்யம் த�ாண்ட இ்வர 
ெத�ாதர இன மக்�ளு்டன் இைக்�ப்பாடடு்டன் 
ொைக்கி்யமா� தெ்யல்படடு �லலுறவு்டன் 
்பழகினார.அவ்வபத்பாது ஏற்படும் பிரசசிளன-
�ளை சுமு�மா� தீரத்து ள்வப்பதில முன்னின்று 
தெ்யலாறறினார. தனது பிரததெ எலளலயில 

்வதியும் ெத�ாதர இன மக்�ளு்டன் �லதலண-
ைம் மறறும் த்பாலிஸ் _-த்பாதுமக்�ள �லலு-
றள்வ ்வைரப்பதிலும் தூரதிருஷ்டியு்டன் தெ்யல-
்பட்டார.

தாருல குரஆன் ஹிபல மத்ரஸாள்வ 
ஆண�ள, த்பண�ளுக்�ான த்வவத்வறு பிரிவு�-
ைா� ஆரம்பித்த முன்தனாடி�ளில இ்வரும் ஒரு-
்வரா்வார. இ்வர �ாடடின் ்பல ்பா�ங�ளிலும் 
ஆசிரி்யர ்பணி்யாறறி்ய பின்னர தனது பிறந்த 
ஊரின் இலமா வித்தி்யால்யத்தில உ்பஅதி்ப-
ரா� ்பணி்யாறறி்ய நிளலயில ஓயவு த்பறறார. 
இ்வரின் சிதரஷ்்ட புதல்வரான ்பாைந்துளற 
முன்னாள பிரததெ ெள்ப உறுபபினரும் இலமா 
முஸ்லிம் வித்தி்யால்ய அதி்பருமான சிலமி 
மஹ்ரூப மறதறாரு புதல்வரான மா்வட்ட நீதி-
மன்ற முன்னாள ெத்தி்யப பிரமாை தமாழி 
த்ப்யரப்பாைரும் ஆசிரி்யருமான சி்யான் 

மஹ்ரூப ஆகித்யார தந்ளதயின் எணைக்�-
ருள்வ முன்தனடுத்து ்வருகின்றனர.

மர்ஹூம் அபதுல அஸீஸ் மஹ்ரூப தனது 
ஓயவின் பின்னரஆன்மீ�த் துளறயில தனது 
இறுதிக் �ாலம் ்வளரயில தவ்வாப ்பணியில 
ஈடு்பட்டார. அன்னாரின் முதலா்வது ்வரு்ட 
நிளனவு தினம் ததா்டர்பான பிராரத்தளன 
நி�ழ்வு இன்று இ்டம்த்பறுகிறது.

புள�யிளல, புள�பிடித்தல 
மறறும் மதுொரம் ததா்டரபில 
அசசு, இலத்திரனி்யல மறறும் 
இளை்யத்தை ஊ்ட�ங�ள ஊ்டா� 
மக்�ள மத்தியில விழிபபுைரள்வ 
ஏற்படுத்த உளழத்து ்வரும் ஊ்ட-
�வி்யலாைர�ள இந்த அதி�ார 
ெள்பயினால ்வரு்டாந்தம் ததரிவு 
தெய்யப்படடு விருது ்வழஙகி 
த�ௌரவிக்�ப்படுகின்றார�ள.

இதற�ளம்ய 2021ஆம் ஆண-
டுக்�ான விருது ்வழஙகும் 
நி�ழ்வு அணளமயில ்பத்தரமுல -
ளலயிலுளை த்வாட்டரஸ் ஏஜ் 
த்ாட்டலில �ள்டத்பறறது. 
இதன் த்பாது 'விடி்யல' இளை்யத்தைத்தின் 
ஆசிரி்யர றிபதி அலிக்கு தமிழ் தமாழிக்-
�ான விருது சு�ாதார அளமசெர த�்லி்ய 
ரம்புக்த்வலவினால ்வழங�ப்பட்டது.

புள�யிளல மறறும் மதுொரம் ததா்டர-
்பான ததசி்ய அதி�ார ெள்பயின் தளல்வர 

�லாநிதி ெமாதி ராஜ்பக்ஷ உளளிட்ட ்பல 
முக்கி்யஸ்தர�ள இந்நி�ழ்வில �லந்து 
த�ாண்டார�ள என்்பது குறிபபி்டத்தக்�து.

அம்பலந்துவை கிராம அபிவிருத்திக்ா் முன்னின்று
உவைத்்த மர்ஹூம அப்துல் அஸீஸ் மஹ்ரூப் மாஸ்்டர

த்வளி�ாடடு மறறும் இலஙள� தனி்யார 
கூடடு மு்யறசியினால உரு்வாக்�ப்பட-
டுளை குறித்த ்ப்டகு �டடும் ததாழிறொளல 
மூலம் மணகும்்பான் பிரததெத்ளதச தெரந்த 
இளைஞர, யு்வதி�ளுக்கு த்வளல்வாயபபு 
உரு்வாக்�ப்படடுளைது்டன் பிரததெத்தின் 
்வைரசசிக்�ான த்பாருைாதார �ன்ளம�ளும் 
உரு்வாகும் என்று எதிர்பாரக்�ப்படுகின்றது.

2009 இறகு பின்னரான சூழலில ்வ்டக்கு, 
கிழக்கு பிரததெத்தில த்பாருைாதார அபிவி-
ருத்தி�ளை உரு்வாக்கி, அழிந்த ்வாழ்்வாதா-
ரத்திளன �டடித்யழுப்ப த்வணடும் என்ற 
த்வளலத் திட்டத்தின் த்வளிப்பா்டா� இவ-
்வாறான ததாழிறத்படள்ட�ள எமது பிர -
ததெங�ளில தறத்பாது உரு்வாகி ்வரு்வதா� 
இந்த ்ப்டகு �டடும் ததாழிறொளலள்ய அங-
குராரப்பைம் தெயது ள்வத்து உளர்யாறறி்ய 

அளமசெர ்டக்ைஸ் தத்வானந்தா ததரிவித்-
துளைார.

தமலும் தீ்வ� ்பகுதியில த்வளல்வாயபபு 
இன்றி �ாைப்படும் இளைஞர, யு்வதி�ளின் 
ததாழில மு்யறசிக்�ான ்வாழ்்வாதாரத்தின் 
த்பறறுக் த�ாடுக்� சுறறுலாத்துளறயின் 
்வைரசசி அதி�ரிக்�ப்படடு ்வரு்வதா�வும் 
அ்வர ததரிவித்துளைார.

"�்டற்பரபபில துரித அபிவிருத்தி தெள்வ -
யிலான ்பங�ளிபபிளன ்வழங� தனி்யார 
முதலீட்டாைர�ள முன்்வந்த நிளலயில, 
இதற�ான �்ட்வடிக்ள� அரொங�த்தினால 
முன்தனடுக்�ப்படடுளைது. அதற�ா� ஜனா -

தி்பதி த�ாட்டா்ப்ய ராஜ்பக்ஷ மறறும் பிரத-
மர மஹிந்த ராஜ்பக்ஷ ஆகித்யாருக்கு மிகுந்த 
�ன்றியிளன ததரிவித்துக் த�ாளகின்தறன்" 
எனவும் அ்வர ததரிவித்திருந்தார.

இந்நி�ழ்வில இலஙள� �ப்பறதுளற 
கூடடுத்தா்பனத்தின் தளல்வர வீரமன்னன் 
ராஜத்வ, ்வ்டபிராந்தி்ய �்டறதறாழில �ட்ட-
ளைத் தை்பதி அடமிரல பிரி்யந்த த்பதரரா, 
்யாழ் இந்தி்ய உதவித் துளைத் தூதர�த்தின் 
்பதவிநிளல அதி�ாரி டீ.த�ெர, த்வலளை 
பிரததெ ெள்பயின் தளல்வர �ருைா�ரகு -
ருமூரத்தி மறறும் அதி�ாரி�ள, சுறறுலாத்-
துளற அதி�ாரி�ள, த்வலளை பிரததெ 

ெள்பயின் உறுபபினர�ள, 
அளமசசின் உத்தித்யா�த்-
தர�ள என ்பலரும் �லந்து 
த�ாணடிருந்தளம குறிபபி-
்டத்தக்�து.

இதனிள்டத்ய ்ப்டகு 
�டடும் ததாழிறொளல 
்பணி�ளுக்�ான ஒரு 
்வரு்டப ்பயிறசி�ளை 
நிளறவு தெயத்வர�ளுக்-
�ான ொன்றிதழ்�ளை 
அளமசெர ்டக்ைஸ் தத்வா-
னந்தா ்வழஙகி ள்வத்தார.

மணகும்்பானில த்வளி�ாடடு, - உளளூர 
தனி்யார முதலீட்டாைர�ளினால அளமசெர 
்டக்ைஸ் தத்வானந்தாவின் ஒத்துளழபபு்டன் 
அளமக்�ப்படடுளை ்ப்டகு �டடும் ததாழிற-
ொளலக்�ான ்பணி்யாைர�ைா� பிரததெ 
இளைஞர, யு்வதி�ள ததரிவு தெய்யப்படடு 
்பயிறசி்யளிப்பதறகு முதலீட்டாைர�ளினால 
தீரமானிக்�ப்படடுளைளம குறிபபி்டத்தக்-
�து.

யாழ். ைண்கும்ான்
பிரதேசத்தில் அமைக்்கப்-
்ட்டுள்ள ்டகு ்கட்டும 

தோழிறசாமை ைறறும ்யிறசி நிமையம 
என்்ன ்கடறதறாழில் அமைசசர் டக்்ளஸ் 
தேவானநோவினால் அங்குரார்ப்்னம 
தசய்து மவக்்கப்்ட்டன.

2022 ஆம ஆண்டுக்கு இடும்க வ்ளங்்கள அபிவிருத்திக்்கா்க 
அரசாங்்கம 1000 மில்லியன் ரூ்ா நிதிமய

ஒதுக்கியுள்ளது. இது தோடர்பில் வி்ளக்்கமூட்டும முேைாவது அைர்வு
வடைத்திய ைா்காண ஆளுநர் ைஹி்ாை தேரத் ேமைமையில் இடும்க 
வ்ளங்்கள ்ண்மண ஊக்குவிப்பு , ்ால் ைறறும முட்மட உளளிட்ட
தோழில்்கள இராஜாங்்க அமைசசர் டீ.பி.தேரத் ்ங்கு்றறுேலுடன்
த்ாைன்னறுமவ சநதிரைண்டை விழா ைண்ட்த்தில் நமடத்றறது.

்ாணநதுமற, அம்ைநதுமவ 
முஸ்லிம கிராைத்தின் 
்ல்துமற அபிவிருத்திக்்கா்க 

ேன்னைம ்ாராது உமழத்ே முன்தனாடி்க-
ளில் ஒருவரா்க வி்ளங்கிய ்ாணநதுமற 
பிரதேச சம் முன்னாள உறுப்பினர் 
ைர்ேஹூம அப்துல் அஸீஸ் ைஹ்ரூப் ைாஸ்-
டரின் முேைாவது வருட நிமனவு தினம 
(8.1.22) இன்றாகும.

ஊட்கவியைா்ளர் 
றிப்தி அலிக்கு 
'த்ாமேயறற 

தேசத்திற்கான சுேநதிரப்
த்ாராட்ட முன்தனாடி' எனும 
விருது பும்கயிமை ைறறும
ைதுசாரம தோடர்்ான தேசிய 
அதி்கார சம்யினால்
வழங்்கப்்ட்டுள்ளது.

மண்கும்பானில் ்ப்டகு ்ட்டும த்தாழிற்ாவல;
அவமச்ர ்டக்ளஸ் த்தைானந்்தா திறந்துவைப்பு

்பசும்பால் ்பாைவனககு
மக்வ்ள ஈரககும திட்்டம

எம.எஸ்.எம.முன்ேஸிர்...?
(பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

ைோர் ேமபி ஆரிப்...?
(அநுராதபுரம் மமற்கு தினகரன் நிருபர்)

சுமித்தி ேங்்கராசா...?
(யாழ் குறூப் நிருபர்)

றிசாத் ஏ ்காேர்...?

மு்தலாம ைரு்ட நிவனவு தினம இன்று

'த்பாவ்தயறற த்த்த்துக்ான
சு்தந்திர த்பாராட்்ட முன்தனாடி'
விருது த்பறற றிப்தி அலி

்பால்மா ்பயன்்பாட்்டால் மக்ளுககு
ஏற்படுகின்ற வியாதி்வ்ள ்தவிரத்து, 
த்டாலவர மீ்தப்்படுத்்தவும ந்டைடிகவ்
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வழமைப�ோல இம்முமை...
என்.எச்.எம். சித்ரானந்த த்தரிவித்தரார்.   
சு்தநதி் தின நிகழ்வுகளுககரான ஏற்ராடுகள் 

த்தராடர்பில் த்தளிவு்டுததும் விசேட கலநது-
ர்யராடதலரான்று சேறரறைய தினம் தகராழும்பு 
மராவடட தேயலக கடடடததிலுள்்ள உள்ேராட-
டலுவல்கள் அரமச்சின் சகடச்ரார் கூடததில் 
ேரடத்றறைது.   

உள்ேராடடலுவல்கள் அரமச்சின் தேயலரா-
்ளர் ்தரலரமயில் ேரடத்றறை இநநிகழ்வில் 
அரமச்சின் சமலதிக தேயலரா்ளர் சக.ஜீ. ்தர்மதி-
லகக உள்ளிடட முககியஸ்தர்கள் ்லர் கலநது-
தகராண்டு சு்தநதி் தின விழராவுககரான ஏற்ராடு-
கர்ள த்தளிவு்டுததினர்.   

சு்தநதி் தின விழராரவதயராடடி ேமய வழி்ரா-
டுகள் அன்ரறைய தினம் கராரல 6.30 மணிய்ள-
வில் ேரடத்றைவுள்்ளன. த்ௌத்த ம்த நிகழ்வு 
ேரா்சேன்பிடடியிலுள்்ள அச்ய்ராம விேரார -்
யில் ேரடத்றைவுள்்ளதுடன் முககிய அரமச்ேர்-
கள் ்லரும் அதில் கலநதுதகராள்்ளவுள்்ளனர்.   

இநது ேமய ம்த நிகழ்வுகள் ்ம்்லப்பிடடி 
புதிய கதிச்ேன் மண்ட்ததில் அன்ரறைய தினம் 
கராரல 6.30 மணிககு ேரடத்றைவுள்்ளதுடன் 
கடறதறைராழில் அரமச்ேர் டக்ளஸ ச்தவரானந்தரா, 
இ்ராஜராஙக அரமச்ேர் ஜீவன் த்தராண்டமரான், 
்ரா்ராளுமன்றை குழுககளின் பி்தித ்தரலவர் அங-
கஜன் இ்ராமேரா்தன் எம்.பி. ஆகிசயராரும் அந்த 

நிகழ்வில் கலநதுதகராள்்ளவுள்்ளனர்.   முஸலிம் 
ேமய ம்த வழி்ராடுகள் தகராழும்பு 12 த்ரிய 
்ள்ளியில் ேரடத்றைவுள்்ளதுடன் நீதியரமச்ேர் 
அலிேப்ரி உள்ளிடட முககியஸ்தர்கள் அந்த நிகழ்-
வில் கலநதுதகராள்்ளவுள்்ளனர். கதச்தராலிகக 
ேமய ம்த வழி்ராடு புஞ்சித்ரா்ர்ளயிலுள்்ள 
அரனதது புனி்தர்களின் ஆலயததில் ேரடத்றை-
வுள்்ளது. இ்ராஜராஙக அரமச்ேர்க்ளரான இநதிகக 
அநு்த்த, திருமதி சு்தர்்ஷனி த்ர்னராண்சடரா-
புள்ச்ள ஆகிசயரார் உள்ளிடட முககியஸ்தர்கள் 
அதில் கலநதுதகராள்்ளவுள்்ளனர். கிறிஸ்தவ வழி-
்ராடடு நிகழ்வு தகராழும்பு 02 இல் உள்்ள இ்ட-
ேணிய சேரன ஆலயததில் ேரடத்றைவுள்்ள்தராக-
வும் அவர் த்தரிவித்தரார்.   

இம்முரறை சு்தநதி் தின நிகழ்வுகள் ேராடடில் 
ேரடமுரறையிலுள்்ள சுகரா்தரா் வழிகராடடல்-
களுககரமய ேரடத்றைவுள்்ளன. நிகழ்வு 
ேரடத்றும் சு்தநதி் ேதுககதர்ததயராடடிய 
பி்ச்தேஙகள் ்லத்த ்ராதுகராப்பு ஏற்டுத்தப்் -
டுவதுடன் நிகழ்வில் ்ஙகு்றறுசவராருககரான 
த்ராது வேதிகள் ஏற்டுத்தப்்டடுள்்ளன.   

சு்தநதி் தின நிகழ்வுகளின் முககிய அம்ே-
மரான முப் ்ரடவீ்ர்களின் அணிவகுப்பில் 
இம்முரறை 6,783 வீ்ர்கள் ்ஙகு்றறைவுள்்ள-
னர். எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி மு்தல் ஒததிரக 
ேடவடிகரககள் இடம்த்றுவதுடன் 

ஒததிரக சே்ம் ்தவிர்ந்த ஏரனய கராலஙக -
ளில் த்ராதுமககளுககு அதேௌகரியம் ஏற் -
டரா்த வரகயில் வீதிகர்ள திறைப்்்தறகு ேடவ -
டிகரக எடுககப்்டடுள்்ளது.   

நிகழ்வில் ச்தசிய கீ்தம் இரேப்்்தறகராக 
45 ்ராடேராரல மராணவர்கள் கலநதுதகராள் -
்ளவுள்்ளனர். விசேட அதிதிகள் மறறும் முக -
கியஸ்தர்களுககராக ஆேனஙகள் ஒதுககப்்ட -
டுள்்ளதுடன் கராரல 7.30 மணிககு முன்்்தராக 
அரனவரும் ஆேனததில் அம்சவண்டுதமன் -
றும் அறிவுறுத்தப்்டடுள்்ளது.   

இம்முரறை சு்தந்த் தின நிகழ்வுகர்ள 
்ரார்ரவயிடுவ்தறகு த்ராதுமககளுககு 
அனுமதி வழஙகப்்டவில்ரல. எனினும் 
கடந்த வருடஙகர்ளப் ச்ரான்று வீதியில் 
இரு மருஙகுகளிலும் இருநது நிகழ்வுகர்ள 
்ரார்ரவயிடுவ்தறகு மககளுககு அனுமதி 
வழஙகப்்டடுள்்ளது என்றும் அவர் சமலும் 
த்தரிவித்தரார்.   சேறரறைய இந்த விசேட ச்ச் -
சுவரார்தர்தயில் முப்்ரடகளின் பி்்தரானிகள், 
த்ராலிஸ மறறும் சிவில் ்ராதுகராப்புப் ்ரட 
உய்திகராரிகள், ஊடக நிறுவனஙகளின் முககி-
யஸ்தர்கள், சு்தநதி் தின நிகழ்வுகச்ளராடு ேம்-
்ந்தப்்டட அரமச்சுககள், திரணகக்ளஙகள், 
அ்ே நிறுவனஙகளின் உய்திகராரிகளும் கலநது-
தகராண்டரம குறிப்பிடத்தககது.              (ஸ)   

வட,கிழக்கு கட்சிகளின்...
வம்ேராவளி மரலயக ்தமிழரின் 

அபிலராரேகர்ளயும் உள்்ளடககு-
வதில் சிககரல எதிர்தகராண்ட்தரா -
லும்,   எமது ்ஙகளிப்பு வடககு 
கிழககு ்தமிழ் கடசிகளின் சு்தந-
தி் தேயற்ராடடுககு ்ரா்தகமராக 
இருப்்ர்த உணர்ந்த்தராலும், இந்த 
தேயற்ராடடுககு தவளியில் நின்று 
அவசியமரான ஒததுரழப்புகர்ள 
வழஙகுசவராம்  என ்தமிழ் முற -
ச்ராககு  கூடடணியின் ்தரலவர் 
மசனரா கசணேன், பி்தித ்தரலவர் -
க்ளரான ்ழனி திகராம்்்ம், சவ. 
இ்ரா்தராகிருஷணன் ஆகிசயரார் 
விடுததுள்்ள கூடடறிகரகயில் த்தரி -
விததுள்்ளனர்.

இலஙரகயின் ஒடடுதமராத்த 
்தமிழ் ச்சும் மககள் என்றை த்ராது -
சேராககில், இந்த தேயற்ராடரட 
ஆ்ம்பித்த ஏற்ராடடரா்ளர்கள் 

தேல்வம் அரடககலேரா்தன் எம்பி, 
்தர்மலிஙகம் சித்தரார்த்தன் எம்பி, 
இரணப்்ரா்ளர் சுச்ன் குருசுவராமி 
ஆகிசயராருககு எமது வராழ்தது -
கர்ள த்தரிவிககிசறைராம் எனவும் 
்த.மு.கூ த்தரிவிததுள்்ளது.   

அச்தசவர்ள த்ராது இணககப் -
்ராடடின் மூலம் த்ராது ஆவணம் 
்தயராரிகக முடியராரமரய கருத -
தில் தகராண்டு மரலயக ்தமிழரின் 
அபிலரார்ஷகர்ள முன்னிறுததி 
்ரா்்த பி்்தமர், இலஙரக ஜனராதி -
்தி, ்தமிழக மு்தல்வர் உள்ளிடட 
அரனதது  தவளிேராடடு, உள் -
ேராடடு அ்சியல் ்தரலவர்களுககும் 
்தனித்தனியராக, ்தமிழ் முறச்ராககு 
கூடடணியின் ஏற்ராடடில் ஆவண 
கடி்தம் எழு்தப்்டும் எனவும் ்தமிழ் 
முறச்ராககு கூடடணியின் அறிகரக-
யில் த்தரிவிததுள்்ளது.

ைோர்ச் 04 இல் மீண்டும் ...
திகதி மீண்டும் விேரா்ரணககு 

எடுததுக தகராள்்ளப்்டவுள்்ளது.  
2015 ஆம் ஆண்டு பிரண முறி 

சமராேடி த்தராடர்்ரான வழககு நீதிய-
்ேர்க்ளரான ேம்்ரா ஜரானகி ்ராஜ்தன, 
்தமித த்தராடடவத்த மறறும் ேராமல் 
்லல்ல ஆகிசயரார் முன்னிரலயில் 
விேரா்ரணககு எடுததுகதகராள்்ளப்்ட-

டது.  கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு த்ப்-
்வரி மரா்தம் 27ஆம் திகதி பிரணமுறி 
சமராேடி த்தராடர்பில் மததிய வஙகி-
யின் முன்னராள் ஆளுே்ரான அர்ஜஜூன் 
மசகநதி்ன் உள்ளிடட 10 பி்திவராதிக-
ளுககு எதி்ராக 23 குறறைச்ேராடடுககளின் 
கீழ் ேடடமரா அதி்ர் இந்த வழகரக 
்தராககல் தேய்துள்்ளரார்.  

வவளிநோடுகளிலிருந்து வரும்...
நிரலயததில் விச்ஷட தகராவிட-19 

்தடுப்பூசி ரமயதமரான்ரறை இலஙரக 
விமரானப்்ரட ஸ்தராபிததுள்்ளது.   

 24 மணி சே்மும் 7 ேராடகளும் 
என்றை அடிப்்ரடயில் இந்த விச்ஷட 
தகராவிட-19 ்தடுப்பூசி ரமயம் சேறறு 
(07) மு்தல் தேயற்டுவ்தராக இலஙரக 
விமரானப் ்ரடயின் ச்ச்ேரா்ளர் குரூப் 
தகப்டன் து்ஷரான் விசஜசிஙே த்தரி-
வித்தரார். தவளிேராடுகளிலிருநது 

விமரானம் மூலம் வருரகத்தரும் 
இலஙரகயர் மு்தலராவது, இ்ண்டரா-
வது அல்லது பூஸடர் ்தடுப்பூசிகள் 
த்றறுக தகராள்்ள முடியராமல் ச்ரான-
வர்கள் ர்ேர் ்தடுப்பூசிரய விமரான 
நிரலயததிசலசய மிக இலகுவராக 
த்றறுக தகராள்ளும் த்ராருடசட 
இந்த புதிய ்தடுப்பூசி ரமயம் ஸ்தரா-
பிககப்்டடுள்்ள்தராக அவர் சமலும் 
த்தரிவித்தரார்.   

யோழில் புதிய வமக...
ஊடகவியலரா்ளர் ேநதிப்பு 

ஒன்றின் ச்ராச்த அவர் இ்தரனத 
த்தரிவிததுள்்ளரார். 

த்தன்ஆபிரிககராவில் இருநது 
யராழ்ப்்ராணததிறகு வருரக ்தந -
துள்்ள சிலருககு மசலரியரா த்தராறறு 
ஏற்டடுள்்ள்தராக ்தறச்ராது அரட -
யரா்ளம் கராணப்்டடுள்்ளது. 

இது த்தராடர்்ராக விசேட 

ரவததிய நிபுணர்கள் ஆ்ராய்நது 
வருவ்தராகவும் அவர் த்தரிவிததுள் -
்ளரார்.   

இச்தசவர்ள, யராழ்ப்்ராண ேக் 
எல்ரலயில் அரடயரா்ளம் கராணப் -
்டடுள்்ள இந்த நு்ளம்் துரி்தமராக 
்்வும்   அ்ராய நிரல ஏற்டடுள் -
்ள்தராகவும் அவர் சமலும் த்தரிவித -
துள்்ளரார்.  

தோக்கதமத குமைதது ...
த்தரிவிககப்்டடுள்்ளது.  
 எனினும், ஒமிகச்ரான்  த்தராறறு-

றுதியராகும் ே்ர்களின் எண்ணிக -
ரகயரானது, சுகரா்தரா்க கடடரமப் -
புககு கடுரமயரான அழுத்ததர்த 
ஏற்டுததுவ்தராக உலக சுகரா்தரா் ஸ -
்தரா்னததின் ்தரலவர் தடடத்ராஸ 
அ்தனம் தகப்ரிசயஸஸ த்தரிவித -
துள்்ளரார்.   

கடந்த திஙகடகிழரம, அதமரிக -
கராவில் 10 இலடேததுககும் அதி -
கமரான தகராவிட சேராயரா்ளர்கள் 
அரடயரா்ளம் கராணப்்டடனர்.  

இந்த நிரலயில், உலக்ளராவிய 
ரீதியில் கடந்த வரா்ம் த்தராறறைரா்ளர் -
களின் எண்ணிகரக 71 ே்தவீ்தத -
தினராலும், அதமரிககராவில் 100 
ே்தவீ்தததினராலும் அதிகரிததுள்்ள -
்தராக ஐககிய ேராடுகளின் சுகரா்தரா் 
முகராரமததுவம் த்தரிவிததுள் -
்ளது.   குறித்த கராலப்்குதியில் 
உலதகஙகிலும் ்திவரான சேராயரா -
்ளர்களின் எண்ணிகரகயில் 90 
ே்தவீ்தமராசனரார் ்தடுப்பூசி தேலுத -
்தப்்டரா்தவர்கள் என்றும் அந்த 
அரமப்பு குறிப்பிடடுள்்ளது.  

இலஙமகக்கு ஒததுமழப்புகமை...
த்தராரலச்சியில் த்தராடர்பு-

தகராண்ட்தராக இநதிய தவளிவிவ -
கரா் அரமச்ேர் எஸ.தஜய்ேஙகர் 
்தமது டவிடடர் ்திவில் த்தரிவித -
துள்்ளரார்.  

 இலஙரகககு ஒததுரழப்பு 
வழஙகுவ்தறகராக த்தராடர்ச்சியராக 
த்தராடர்புகர்ளப் ச்ணுவ்தறகு 
இணஙகிய்தராகவும் அவர் குறிப்பிட -
டுள்்ளரார்.  

 திருசகராணமரல எண்தணய்க 
கு்தஙகர்ள அபிவிருததி தேய்வ -
்தறகராக, இ்ண்டு ேராடுகளுககுமி -
ரடயில் ஒப்்ந்தம் ரகச்ேராததி -
டப்்டடுள்்ள நிரலயில், இநதிய 
தவளிவிவகரா் அரமச்ேரின் இந்தக 
கருதது தவளியராகியுள்்ளது.  

 இந்த ஒப்்ந்தம் இரு்த்ப்பு வலு -
ேகதி ்ராதுகராப்ர் உறுதிப்்டுதது -
வ்தராக அவர் குறிப்பிடடுள்்ளரார்.  

 இலஙரகககு வழஙகப்்ட -
டுள்்ள கடனு்தவிரய நீடிப்்து 
குறிதது, த்தராடர்நதும் ச்ச்சுவரார்த -
ர்தகள் இடம்த்றுவ்தராக இநதிய 
தவளிவிவகரா் அரமச்சு த்தரிவித -
துள்்ளது.  

 சமலும் அண்ரட ேராடுகளுககு 
முன்னுரிரம என்றை தகராள்ரகயின் 
கீழ், இலஙரகரய முககியமரான 
்த்ப்்ராககதகராண்டு இநதியரா 
ஒததுரழப்பு வழஙகும் என்றும் 
புதுடில்லியில் சேறறு(06) இடம் -
த்றறை ஊடக ேநதிப்பில் அவர் 
த்தரிவிததுள்்ளரார்.  

தன்மன...
அவ்து சகராரிகரகரய ்ரி -

சீலித்த தகராழும்பு மராவடட  
நீதிமன்றைம் அ்தரன சேறறு நி்ராக-
ரித்தது.

வகோவிட் ...
அச்தசவர்ள உலக்ளராவிய ரீதியில் 

்திவரான தகராவிட ம்ணஙகளின் எண்-
ணிகரக 54 இலடேதது 90 ஆயி்தது 90 
ஆக அதிகரிததுள்்ளது.

பிரதைர் பைோடிக்கு அனுப்�வுளை...
ரகதயழுததிடட நிரலயில் 

ஏரனய ்தமிழ்ககடசிகளின் ்தரல -
வர்களும் ரகதயழுததிடடனர்.   

மசனரா கசணேன் ்தரலரமயி -
லரான ்தமிழ் மு ற ச ் ரா க கு  கூட -
ட ணி யு ம் ,  ் வூ ப்  ே க கீ ம்  ்த ர ல -
ர ம யி ல ரா ன  ஸ்ரீ ல ங க ரா  மு ஸ லி ம் 
க ரா ங கி ் ஸ ும்  இந ்த  ஆ வ ண த -
தி ல்  ர க த ய ழு த தி ட வி ல் ர ல .   

இந தி ய  பி ் ்த ம ரு க கு 
அ னு ப் பி  ர வ க க ப் ் ட வு ள் ்ள 
ஆ வ ண த தி ல்  ் ல  க ட சி க ளின் 
்த ர ல வ ர்கள் ரகதயராப்்ம் இட -
டுள்்ள்தராக ்தமிழீழ விடு்தரல 
இயககததின் ்தரலவர் தேல்வம் 
அரடககலேரா்தன் த்தரிவிததுள் -
்ளரார்.   

்தமிழ் ச்தசியக கூடடரமப்பின் 
்தரலவர் இ்ரா.ேம்்ந்தன், ்தமிழ் 
மககள் ச்தசியக கூடடணியின் 

்தரலவர் சி.வி.விகசனஸவ்ன், 
ஈழ மககள் பு்டசிக் விடு்தரல 
முன்னணியின் ்தரலவர் சுச்ஷ 
பிச்மச்ேநதி்ன், ்தமிழ் ச்தசியக 
கடசியின் ்தரலவர் என்.
சிறிகராந்தரா,  ்தமிழீழ மககள் 
விடு்தரல கழகததின் ்தரலவர் 
்தர்மலிஙகம் சித்தரார்த்தனுடன் 
்தராமும் ஆவணததில் ரகதயராப் -
்மிடட்தராக அவர் த்தரிவிததுள் -
்ளரார்.   

்தமிழ் முறச்ராககு கூடடணி -
யின் ்தரலவர் மசனரா கசணேன் 
மறறும் ஸ்ரீலஙகரா முஸலிம் கராங -
கி்ஸின் ்தரலவர் ்வூப் ேககீம் 
ஆகிசயரார் தவளியில் இருநது 
இந்த முயறசிககு ஆ்த்வு வழங -
குவ்தராக கூறிய்தராகவும் தேல்வம் 
அரடககலேரா்தன் எம்பி த்தரிவித -
துள்்ளரார்.   

6.9 மில்.அவை. வடோலர்...
வஙகி தேலுததிய்தராக த்தரி -

விததுள்்ளது.   சீனராரவ ்த்ளமரா -
கக தகராண்ட Qingdao Seawin 
Biotech Group Co., Ltd ககு கடன் 
கடி்தம் தேலுததுவர்தத ்தடுககும் 
்தரட உத்த்ரவ தகராழும்பு வர்த -
்தக உயர் நீதிமன்றைம் நீககியர்த 
அடுதது, இந்த முடிவு எடுககப்்ட -
டுள்்ளது.   

ஜனவரி 03 அன்று, ேர்ச்ரேககு -

ரிய கரிம உ் ஏறறுமதிரய ஏறறுக 
தகராள்்ளரா்த ச்ராதிலும், புதிய ்த்ப் -
்டுத்தப்்டட உ்தர்த அனுப்புவ -
்தறகரான தீர்வுககு அரனதது ்த்ப்பி -
னரும் ஒப்புகதகராண்ட்தரால், ்தரட 
உத்த்வு விலககிகதகராள்்ளப்்ட -
டது.   இநநிரலயில், சீன நிறுவ -
னததிறகு 6.9 மில்லியன் அதமரிகக 
தடராலர் மககள் வஙகி  தேலுததி -
யுள்்ளது.                               (ஸ)

சீன வவளிவிவகோர...
ேரடத்றைவுள்்ள நிகழ்வில் 

கலநதுகதகராள்்ள சீன அரமச்ேர், 
இலஙரக வருவ்தராக இலஙரகக -
கரான சீனத தூ்த்கம் த்தரிவிததிருந -
்தது. சீன தவளிவிவகரா் அரமச்ேர் 
இ்ண்டு ேராடகள் இலஙரகயில் 
்தஙகியிருப்்ரார்.  

இநதியராவின் ்தநதிச்ரா்ராயமரான 
ேரான்கு த்ராதிகள் மூலம், இலஙரக 

மீது ஆதிககதர்த தேலுததும் வரக -
யிலரான ேடவடிகரகயராக திருசகரா -
ணமரல எண்தணய் ்தராஙகிகள் 
த்தராகுதிகள் த்தராடர்்ரான உடன் -
்டிகரக  ரகச்ேராததிடப்்டட 
நிரலயில்,   சீன தவளிவிவகரா் 
அரமச்ேரின் இலஙரக  விஜயம் 
த்தராடர்பில் ்்வலராக ச்ேப்்டு -
கிறைது.  

எனது �தவிக் கோலததில் நோன்...
கராணப்்டுவர்தக கருததிற தகராண்டு 

ேல்ல சேராககததுடன் சே்தன உ்ஙகர்ள 
்யன்்டுததுவ்தறகு   விவேராய ேமூகததி-
னரிரடசய முன்தமராழிந்த்தராகவும் அவர் 
த்தரிவித்தரார்.  

சே்தன உ்ம் என்்து உ்ம் மராததி்ம் 
அன்றி ஏரனய ேராடுகளில் ்யன்்டுத்தப் -
்டும் அபிவிருததியரடந்த த்தராழில்நுட-
்மராகும்.  

்யிர்ச்தேய்ரகககராக த்ரும்ளவிலரான 
விவேராயிகள் சே்தன உ்ஙகர்ளப் ்யன்-
்டுததுகின்றைனர். எனினும் விவேராய 
ேமூகததிறகுத ச்தரவயரான அறிரவ அ -்
ேராஙகத்தரால் வழஙக முடியவில்ரல  என 
த்தரிவித்த ஜனராதி்தி, தேல்லுககு 50 
ரூ்ரா ேரான்றைளிககப்்டட விரலயுடன் 
கடந்த இரு வருடஙக்ளராக உ்ஙகர்ள 
இலவேமராக வழஙகிய்தராகவும்   த்தரிவித-
்தரார்.

இ்ராஜராஙக அரமச்ேர் ்்தவியில் 
இருநது சுசில் பிச்மஜயந்த நீககப்்ட -
டரம த்தராடர்பில் கருததுத த்தரிவித்த 
ஜனராதி்தி , ேராடரட அபிவிருததி தேய் -
வ்தறகு அரனவரினதும் ஆ்த்வு முககி-
யமரானது .அ்ேராஙகததில் அஙகம் வகிக -
கும் ஒருவர் அ்ேராஙகதர்த விமர்சித்தரால், 

அவர்கள் அ்ேராஙகததில் அஙகம் வகிக-
கும் வரகயில் ்தம்ரமசய விமர்சிததுக -
தகராள்வ்தராகவும் ஜனராதி்தி த்தரிவித்தரார்.

அ்ேராஙகதர்த பி்திநிதிததுவப்்டுத-
தும் அரனதது அரமச்ேர்கள், இ்ராஜராஙக 
அரமச்ேர்கள் மறறும் ்ரா்ராளுமன்றை 
உறுப்பினர்களுககு தீர்மரானம் எடுப்்தில் 
கூடடுப் த்ராறுப்பு இருககிறைது.  

்தறச்ரார்தய நிர்வராகம் ஐந்தராண்டு 
்்தவிக கராலததிறகரான அரனதது இலக-
குகர்ளயும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக-
குள் அரடயும் என ஜனராதி்தி த்ராது 
மககளுககு உறுதியளித்தரார்.  

கடந்த இ்ண்டு வருடஙகளில் எதிர் -
சேராககிய ேவரால்கள் குறிதது த்ராதுமககள் 
அறிநதிருப்்்தராக த்தரிவித்த  ஜனராதி்தி, 
அ்ேராஙகதர்த முன்சனராககி ேகர்ததுவ-
்தறகு எதிர்ககடசி உறுப்பினர்களுககும் 
உ்தவ சவண்டிய த்ராறுப்பு உள்்ளது. 
மககளுககு சேரவ தேய்வ்தறகு அரமச்-
சுப் ்்தவிகள் மராததி்ம் ச்தரவயில்ரல  
என்றைரார்.

 மககளுககு ்ணியராறறை அடுத்த மூன்று 
ஆண்டுகளுககு அதிகராரிகளின் முழு 
ஆ்த்ரவ வழஙகுமராறு ஜனராதி்தி இ்தன் 
ச்ராது அரழப்பு விடுத்தரார்.  

ேராட்ளராவிய ரீதியில் சிறுவர்களின் 
கல்வி உரிரமரய உறுதி தேய்யும் 
வரகயில், ்தறச்ராது 18 வயதுக -
குட்டட சிறைரார்கர்ள சவரலககு 
அமர்ததுவது ேடடப்்டி ்தரட தேய் -
யப்்டடுள்்ள்தராக பி்்தமர் மஹிந்த 
்ராஜ்க்ஷ த்தரிவிததுள்்ளரார்.   

்ராடேராரலககு தேல்லரா்த சிறைரார் -
கர்ள ்ராடேராரலககு அனுப்பும் 
திடடதமரான்ரறையும் தேயல்்டுததி 
வருவ்தராக த்தரிவித்த பி்்தமர், பிள் -

ர்ளகர்ள த்றசறைரார் ச்ரான்சறை 
ஆசிரியர்களும் கண்கராணிகக 
சவண்டும் எனவும் வலியுறுததி -
யுள்்ளரார்.  

 குருேராகல் மலியச்தவ மகளிர் 
கல்லூரியின் புதிய மூன்று மராடிக 
கடடடதர்த சேறறு(06) திறைநது 
ரவதது உர்யராறறியச்ராச்த பி்்த -
மர் இவவராறு த்தரிவிததுள்்ளரார்.   

 தகராவிட-19 கரா்ணமராக வீடடில் 
இருந்த பிள்ர்ளகள் ரகயடககத 

த்தராரலச்சிககு அடிரமயராகி 
இருப்்்தராக த்றசறைரார்கள் முரறை -
யிடுகின்றைனர். இதுகுறிதது மருத -
துவர்கள்கூட எச்ேரிததுள்்ளனர். 
த்தராழில்நுட்ததினூடராக ேன்ரம 
ஏற்டும் அச்தசவர்ள, தீரமக -
ளும் உள்்ளன.எனசவ, ்தவறைரான 
வழியில் தேல்லராது த்தராழில்நுட -
்ததினூடராக ேன்ரமரய மராததி்ம் 
த்றுவ்தறகு பிள்ர்ளகள் அறிந -
துகதகராள்்ள சவண்டும்.  

 சிறுவர்களின் கல்வி உரிரமரய 
உறுதி தேய்யும் வரகயில், 
்தறச்ராது 18 வயதுககுட்டட 
சிறைரார்கர்ள சவரலககு அமர்தது -
வர்த ேடடப்்டி ்தரட தேய்துள் -
ச்ளராம்.    அச்தசே்ம், ் ராடேராரலககு 
தேல்லரா்த சிறைரார்கர்ளக கண்டறிநது 
அவர்கர்ள ்ராடேராரலககு அனுப் -
பும் திடடதமரான்ரறையும் தேயல்் -
டுததி வருவ்தராக பி்்தமர் குறிப்பிட -
டுள்்ளரார்.   

சிறார்களின் ்கல்வி உரிமைமை உறுதி செய்வதில் அரசு மும்முரம்   
-குருநோகலில் பிரதைர் ைஹிந்த வதரிவிப்பு

அகில இலஙரக த்ராது மீனவர் 
ேம்சம்ளனததின் பி்திநிதிகள் யராழ்ப்-
்ராணததுககரான இநதிய துரணத-
தூ்த்க ்தில் தூரணததூ்தர் ்ராம் 
மசகர்ஷ சேறரறைய தினம் தவள்-
ளிககிழரம ேநதிதது கலநதுர்யரா -
டினர்.   

இநதிய இழுரவப்்டகுகள் 
த்தராடர்பிலரான பி்ச்சிரனரயப் 
்றறி மகஜர் ஒன்ரறை ரகயளிப் -்
்தறகராக சேறறு மராரல யராழ்ப்்ரா -
ணம் மரு்தடி வீதியிலுள்்ள இநதிய 
தூரணததூ்த்கததுககு வருரக்தந்த 
அகில இலஙரக த்ராது மீனவர் ேம் -
சம்ளனததின் ச்தசிய அரமப்்ரா்ளர் 
்தன கமசக, ்தரலவர் நிேரால் கலப் -
்ததி ஆகிசயரார் இநதிய துரணத-
தூ்த்க ்தில் துரணததூ்தர் ்ராம் 
மசகர்ஷ ேநதிதது உர்யராடினர்.   

இ்தன்ச்ராது மககள் விடு்தரல 
முன்னணியின் யராழ் மராவடட 
அரமப்்ரா்ளர் இ்ராமலிஙகம் ேநதி -்
சேகரும் கலநதுதகராண்டிருந்தரார்.   

இந்த மகஜரில், சுமரார் 
ஒரு ்தேராப்்த கராலமராக இலங-
ரகயின் வட்குதி கடற-
்்ப்பில் இநதிய மீனவர் 
ஆககி்மிப்பு கரா்ணமராக 
இலஙரகயின் வட்குதி 
மீன்பிடித த்தராழில் முறறைராக 
ேரிவரடநதுள்்ளது.

இநநிரல கரா்ணமராக 
வட்குதி சுமரார் ஐம்்்தராயி-
்ம் மீனவர்களும், அவர்க-
ளுரடய குடும்் அஙகத்த-
வர்க்ளரான சுமரார் இ்ண்டு 
இலடேம் ச்ரும் முகம்-
தகராடுககும் நிரலரம 
மிகவும் கவரலக்மரான்தராகும்.   

இநதிய மீனவர்களின் தேயற்ராட -
டினரால் இநேராடடு மீனவர்களுக-
கும், ்டகுகள் மறறும் மீன்பிடி உ் -
க்ணஙகளுககும் ஏற்டும் அழிவு 
ேராளுககு ேராள் அதிகரிப்்ச்தராடு 
அவர்கள் ்யன்்டுததும் ேடடவி -
ச்ரா்த 'இழுரவப் ்டகுத த்தராழில் 

முரறை கரா்ணமராக கடலின் அடி்்ப்-
புச் சூழலுககு ஏற்டும் அழிவு ்ராரி-
யத்தரான்றைராகும். இநநிலரம கரா்ண -
மராக இநேராடடு மீன்பிடித துரறைககு 
ஒரு வருடததிறகு சுமரார் 1,000 மில்-
லியன் ரூ்ராய் ேஷடம் ஏற்டுகிறைது.  

அததுடன் கடற சூழலுககு 
ஏற்டும் அழிரவ எரடச்ராட 

முடியராது. இவவிடயம் 
குறிதது எமது ேராடடு உரிய 
த்ராறுப்பு வராய்நச்தராருககு 
்ல்சவறு ேந்தர்ப்்ஙகளில் 
அறியத ்தந்தராலும், கண்ட-
னஙகள், ஆர்்ராடடஙகள், 
ச்ச்சுவரார்தர்தகள் ேடத-
தியிருந்தராலும் ஆககபூர்வ-
மரான எவவி்த தீர்ரவயும் 
த்றறுகதகராள்்ள முடியரா-
மல் தேன்றுள்்ளது.  

இநேராடடு வட்குதி 
மீன்பிடி த்தராழிறதுரறைக-
கும், மீனவர்களுககும் 
ஏற்டுததும் இந்த அழிவு 

த்தராடர்்ராக இநதிய அ்சுககு எமது 
கவரலரய த்தரிவிப்்ச்தராடு 
இலஙரக மறறும் இநதிய அ்சுகக-
ளின் த்ராறுப்புவராய்நச்தரார் ்தரல -
யிடடு துரி்தமராக நி்ந்த்மரான தீர்ரவ 
த்றறுகதகராடுககும் ்டி வலியு-
றுததுகிசறைராம் என த்தரிவிககப்்ட -
டுள்்ளது.  

அகில இலஙம்க ச�ாது மீன்வர  
ெம்்ைளனம் ை்கஜர ம்கைளிப்பு  

யோழ்.இந்திய துமைத தூதரகததில்  

�டகு மூலம் நோடு திரும்�... 03ஆம் ்ககத த்தராடர் 
இ்தறகரமய, ேம் வ இடததிறகு தேன்றை 

கடசலரா  கராவல்துரறையினர் அந்த ே் ர க் 
ரகதுதேய்து விேரா ரணகர்ள முன்தனடுத-
துள்்ளனர்.  (ச்ரால்்ராஜ் ேநதி்மதி) 

எதிரோக ப�ோரோட்டம்... 03ஆம் ்ககத த்தராடர்  
மீண்டும் நிகழ்வ்தராகவும் அவர் த்தரி-
வித்தரார்.   

்ரா்ராளுமன்றைம் மறறும் சில 
அரமச்சுககள் முன்்ராக ச்ரா்ராட-

டஙகள் முன்தனடுககப்்டும். இந்த 
ஒப்்ந்தம் இநதியராவுககு அதிக 
ேன்ரம ்யககுதமன அவர் சமலும் 
குறிப்பிடடுள்்ளரார்.  

ைக்கள எதிர்பநோக்கும்... 03ஆம் ்ககத த்தராடர்

இருந்த இடததிசலசய விமர்சித -
துக தகராண்டிருககும் ச்ராது ஏன் 
விமர்சிப்்்தறகு முன்னர் தேயற்ட 
முடியராது ச்ரானது என்்ர்த மககள் 
புரிநதுக தகராள்்ள சவண்டும்.  

இந்த ேராடடின் எதிர்கராலதர்த -
யும், உஙக்ளது எதிர்கராலதர்தயும் 

தவறறியரடய தேய்ய சவண்டும் 
என்்ச்த எமது சேராககம். உஙகள் 
பிள்ர்ளகளின் வராழ்கரகரய தவற -
றியரடய தேய்யுஙகள். அ்தறகு ேராம் 
முன்தனடுககும் தேயற்ராடுகளுககு 
ஒததுரழயுஙகள் எனத த்தரிவித -
்தரார்.  

இரதது வசயய பகோரி... 03ஆம் ்ககத த்தராடர்   
 இந்த ஒப்்ந்தததில் கராணி ஆரண-

யரா்ளர் ேராயகம், திரறைசேரியின் 
தேயலரா்ளர், இலஙரக த்றசறைரா-
லிய கூடடுத்தரா்னம், லஙகரா ஐஓசி 
மறறும் Trinco Petroleum Terminal 
்தனியரார் நிறுவனம் ஆகியன ரகச்-
ேராததிடடுள்்ள்தராக எரிேகதி அரமச்-

ேர் குறிப்பிடடிருந்தரார்.    இ்தறக-
ரமய, 99 எண்தணய் ்தராஙகிகளில் 
85 எண்தணய் ்தராஙகிகள் இலங -
ரகககும் ஏரனய 14 எண்தணய் 
்தராஙகிகள் இநதிய எண்தணய் நிறுவ-
னததிறகும் வழஙகப்்டடுள்்ள்தராக 
அதில் குறிப்பிடப்்டடிருந்தது.   

புல்பைோட்மட வலததோைமல... 03ஆம் ்ககத த்தராடர் 
முற்டட்தராகவும் இ்தரனயடுதது 
கணவர் மீண்டும் ்தப்பி ஓடிய்தரா -
கவும் நீ்தவரான் முன்னிரலயில் 
மரனவி த்தரிவித்தரார்.  
 அததுடன் ்தன்ரன வராகனததில் 
ஏறறிச் தேன்று திரியராய் ேநதியில் 
ரவததியேராரலககு அருகில் இறைககி-
விடடு கணவர் வீடடுககு வருவராத்ன 
த்ராலிேரார் கூறிய்தராகவும்,   ்தனககு 
அருகில் நின்றை த்ராலிேராரின் உரடயில் 
சேறு இருந்த்தராகவும் இ்தனரால் ்தனது 
கணவர  ் த்ராலிஸரார் து்ததி தேன்றை-

ரமயினராசலசய சேறறில் சிககுண்டு 
உயிரிழநதிருககலராம் எனவும் மரனவி 
நீதிவரான் முன்னிரலயில் ேநச்த-
கதர்த தவளிப்்டுததியிருந்தரார்.  

 ேடலதர்த பிச்்த ்ரிசேரா்த -
ரனககுட்டுத்த நீ்தவரான் உத -
்த்விடடதுடன் புல்சமராடரட 
த்ராலிஸ நிரலயததினரால் விேரா -
்ரணகர்ள முன்தனடுககுமராறு 
திருசகராணமரல மராவடடததிறகு 
த்ராறுப்்ரான த்ராலிஸ உயர் 
அதிகராரி த்தரிவிததுள்்ளரார். 
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இலஙமகைக்கைகான ககைகாரிய தூதர் H.E.சந்துஷ் வூன்ஜின் ஜியயகாங, K-pop ைற்றும்  கைலகாசகாரத்தின் மீதகான ஆர்வத்மதப் ய�காற்றும் வமகையில், இலஙமகையின் K-Fandom  
குழு உறுப்பினர்கைளுக்கு தூதுவரின் இல்லத்தில் விருந்து�சகாரம் வழஙகைப்�ட்டது.  இந்நிகைழ்வில் Bangtan Overload, Bulletproof Spinels, Enhypen, ExoL Sri Lanka, 
K-Pop Sri Lanka உத்தியயகாகைபூர்வ ரசிகைர் குழு, K- சயகைகாதரிகைள், SHINee Sri Lanka ைற்றும்  உத்தியயகாகைபூர்வ ரசிகைர் குழு ய�கான்்ற ககைகாரிய ரசிகைர் குழுக்கைள் இந்நிகைழ்-
வில் �ஙயகைற்்றனர்.    

பேருவளை விபேட நிருேர்  

வரலாற்று பிரசித்திபேற்்ற பேருவளை பெச்சிமளல தர்ொவில் 
வருடாநதம் நளடபேறும் புனித ேகிவுல் புொரி மஜ்லிஸின் தமாம் 
ளவேவம் பொவிட் 19 சுொதார வழிமுள்றெளுக்கு அளமய வளரய -
றுக்ெபேட்ட உலமாக்ெள் முறீதீன்ெள் ேங்குேற்்றலுடன்  நாளை ஞாயிற்றுக்-
கிழளம மு.ே. 10.30 மணிக்கு நளடபே்றவுள்ைது.   

இலங்ளெ வாப�ாலியின் முஸ்லிம் பேளவ, தமாம் நிெழ்ச்சி-
ெளை 70 வது வருடமாெவும் பநரடியாெ அஞேலி பேயயவுள்ைது. 
ேங்ளெக்குரிய ொலிப அலவி ஆலிம் பின் அஷபஷெயக் அபதுல்லா 
ஆலிம் அலவியத்துல் ொதிரி அவர்ெள், அவரது புதல்வரும் அகில 
இலங்ளெ ஜம்மியத்துல் உலமா ேளே நிள்றபவற்றுக்குழு உறுபபி� -
ருமா� பமௌலவி ேக்கி அஹமட் (அஷ்றபி) ஆகிபயார் தளலளமயில் 
மஜ்லிஸ் நளடபேறும்.   

பேருவளை கெச்சிமளை தரெகாவின் தமகாம் ளவேவம்

இைஙளெயின் உறேத்தி கேகாருடெளை 
சீனகாவுக்கு அனுபே திட்டம்
அநுராதபுரம் தி�ெரன் நிருேர்                    

அநுராதபுர மாவட்ட பேை -
ோக்யா உற்ேத்தி கிராமங்ெளின்,-
உற்ேத்தி போருட்ெளை சீ�ாவின் 
வர்த்தெ ேநளதக்கு அனுபபுவதற்கு 
அரோங்ெம் ெவ�ம் பேலுத்தியுள்ை-
தாெ மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவின் 

ேணிபோைர் நாயெம் சுெத் நய�ாநநத 
பதரிவித்தார்.பேைோக்யா உற்ேத்தி 
கிராமங்ெளிலிருநது பே்றபேடும் 
உற்ேத்தி போருட்ெளை உள்நாட்டு 
மற்றும் பவளிநாட்டு ேநளதெளுக்கு 
அனுபபுவதன் மூலம் உற்ேத்தியா-
ைர்ெளுக்கு சி்றநத ேயள� பேற்றுக் 
பொடுக்ெ முடியும். 

2022.01.07 Mk; jpfjpapy; jpdkpd>nla;yp epA+]; kw;Wk; jpdfud; 
gj;jpupiffspy; KiwNa 27>05 kw;Wk; 07Mk; gf;fq;fspy; 
gpuRupf;fg;gl;Ls;s kf;fs; tq;fpapd; fLfz;zht fpisf;F 
cupj;jhd Vytpw;gid tpsk;guj;jpy; cupkk; ngw;w Vyjhuu; 
ngauhf jtWjyhf ly]; nfyhu;l; epWtdk; vd ,lk; 
ngw;Ws;sJ. vdpDk; ,t; Vytpw;gidapd; Vyjhuu; ngauhf 
cupkk; ngw;w Vyjhuu; jpU.gpNukrpup tLNf vDk; ngau; ,lk;ngw 
Ntz;Lnkd;gjidj; mwpaj; jUfpd;Nwhk;.

gpNukrpup tLNf> 
mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd; 
Xa;T ngw;w cau; ePjpkd;w gjpthsu;> 
cupkk; ngw;w Vyjhuu;> ePjpkd;w Mizahsu;> 
~~cj;gyh||> re;jfpuptj;j> 
fk;g`h. 
njhiyNgrp ,yf;fk;: 0777-003939> 071-6172804> 071-1659616

gpuhe;jpa Kfhikahsu;> 
gpuhe;jpaj; jiyikf; fhupahyak;> 
jyjh tPjp> 
fz;b .
njhiyNgrp ,yf;fk;: 081-2228385

cupkk; ngw;w Vyjhuupd; ngaiuj; 
jpUj;jk; nra;jy; 

,g;ghfKt gpuNjr rigf;F chpj;jhd nky;rphpGu jfdr;rhiyf;F 
kpd;gpug;ghf;fp ,ae;jpunkhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

  %d;W thpir 10 KVA nfhs;ssTs;s kpd; gpwg;ghf;fpnahd;wpd; 
tif> nkhly; kw;Wk; cw;gj;jp ehL kw;Wk; 
nghWg;Gf;$Wq;fhyk; Nghd;w tpguq;fSld; tpiykDf;fs; 
rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

  kPsspf;fg;glhj &gh 500/- ,w;fhd fl;lzj;ij ,g;ghfKt 
gpuNjr rigapy; nrYj;jp MHtKs;s tpiykDjhuHfs; 
,jw;fhd KOikahd tpiykDg; gbtj; njhFjpnahd;iwg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  2022.01.10 Kjy; 2022.01.24 tiu mYtyf Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 - gp.g. 3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;.

  2022.01.25 md;W 10.00 kzp tiu Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> md;iwa jpdk; 
K.g. 10.30 ,w;F tpiykDjhuHfs; kw;Wk; mtHfspd; 
KftHfspd; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;.

  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd;> 0372259977 
njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 Kjy; gp.g. 04.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; tprhhpj;Jf; 
nfhs;syhk;.

m[pj; tpf;ukrpq;`
jiytH
gpuNjr rig>
,g;ghfKt.

ngWif mwptpj;jy;

,g;ghfKt gpuNjr rig

Nfs;tpg; gj;jpuk; tpiykDNfhuy; 
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig

50kg rPnke;J gf;fl;Lfs; 417 tpw;gid 

nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd 

Fspahgpba ePjthd; ePjpkd;wj;jpd; vy;iyf;Fs; ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigahy; 
ifg;gw;wg;gl;l rPnke;J njhif tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1.  tpiykDf;fspd; ,uz;L gpujpfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;. rPnke;J njhif 2022.01.08k; 
jpfjp Kjy;2022.01.12k; jpfjp tiu fhiy 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g 3.00 kzp 
tiu Fspahgpba khjk;g ghij ,y. 306y; mike;Js;s nrd;uy; `hl;ntahu; 
epWtdj;jpd; gz;lfrhiyapy; ghu;itapl;L guPl;rpf;f KbAk;> 

2.  Nfs;tpg; gj;jpu tpiykDf;fs; 2022.01.08 jpfjpapy; ,Ue;J fhiy 9.00 Kjy; gp.g 3.00 
kzptiu rku;gpf;fg;gl KbAk; rku;g;gpf;fg;gLk; NghJ kPsspf;fg;gl Kbahj 2000/- 
tpz;zg;g fl;lzk; mjpfhurigapd; rpuhguplk; nrYj;jp ghtidahsu; mYty;fs; 
mjpfhu rigapd; epjpg;gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; my;yJ ghtidahsu; 
mYty;fs; mjpfhu rigapd; 014-1-001-2-0110475 kf;fs; tq;fp fzf;F ,yf;fj;jpw;F 
&gh 2000/- itg;Gr; nra;J www.caa.gov.lk vd;w ,izaj;jpD}lhf tpz;zg;g 
gbtj;ij ngw;W mt;thW ngw;Wf;nfhz;l tpz;zg;gbtj;ij G+uzg;gLj;jp gw;W 
rPl;il ,izj;J fPOs;s Kftupf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. mt;thW ngwg;gLk; 
tpz;zg;ggbtj;jpy; khj;jpuk; tpiykDf;fspd; tpiy Kd;itf;fg;gl Ntz;Lk;. 

3.  Nfs;tpg;gj;jpu tpiykDg;ngl;b 2022.01.10 jpfjp gp.g 2.30 kzp tiu jpwe;Jitf;fg; 
gl;bUf;Fk;. 

4.  jhkjkhf ngwg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLtNjhL tpiykDf;fs; 2022.01.24 
jpfjp gp.g 2.30 kzpf;F kPs;jpwf;fg;gLk;. me;j rkaj;jpy; Njitg;gbd; cq;fSila 
gpujpepjp xUtu; rKfkspf;fyhk;.

5.  rupahd Kiwapy; G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpu tpiykDf;fs; mlq;fpagpujpfs; 
2022.01.19 jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F Kd;ghffpilf;ff; $bathW jghy; ciwapd; 
Nky; %iyapy; ~~50kg rPnke;J njhif 417 f;fhd tpiykD" vd Fwpg;gplg;gl;L 
gjpTj;jghypy; mDg;gNth my;yJ Neupy; te;J ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhu 
rigapy; ,uz;lhk; khbapy; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; fhupahyaj;jpy; itj;jpUf;Fk; 
Nfs;tpg;gj;jpu tpiykDf;fs; ,lKbAk;. tpiykDf;fs; Nfhug;gl;l fhyk;Kbtile;J. 
cldbahf jpwf;fg;gLk; NghJNfs;tp cupikahsNuh my;yJ cq;fsJ gpujpepjp 
xUtNuh rKfkspf;f KbAk;.

Nfs;tp gj;jpu kDf;fs; mDg;gNtz;ba Kfthp

gzpg;ghsu; ehafk; 
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhu rig> 
,y.27> r.njh.r nrayhsu; fhupahyak;>

nthf;Nrhy; tPjp>
nfhOk;G 02.

njhlu;GfSf;F:- 077-1088904/ 071-4412667
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ஈழத்தின் முக்கிய இலக்கிய ஆளுமையாகத் திகழ்ந்த அைரர் ட�ாமினிக் 
ஜீவா ஞாபகார்த்்தைாக  வழஙகபப�வுள்ள ைல்லிமக ஜீவா 

விருது -  2022  ஈழத்தின் சிரரஸ� சிறுகம்த  எழுத்்தா-
்ளரான  க.ரகாபாலபிளம்ளக்கு வழஙகபப�வுள்ளது.

இவ்விருது வழஙகல் ஜனவரி 28ஆம் திகதி 
பிம்பஙகள வழிரய நம�டபறவுள்ள மு்தலாவது  
ட�ாமினிக் ஜீவா நிமனரவ்ந்தல் நிகழவில் வழங-
கபபடும். 

சிரரஸ� சிறுகம்த  எழுத்்தா்ளரான   க.ரகாபா-
லபிளம்ள  ட�ாமினிக் ஜீவ்மவபரபான்ரற சாதி 

அரசியலால் பாதிக்கபபட� ைக்களின் வாழவியமல 
எடுத்துக்காடடும் பம�பபுகம்ளப பம�த்து வருபவர் 

என்பதும் குறிபபி�்தக்கது.(ஸ)

மமலமயப பின்னணியாகக் டகாண� 
ைணிநீலம் பூத்்த குறிஞ்சிக் கவிம்த 
ரசரயான் குன்றம். ்தமலவன் 

்தமலவிமய காணச் டசல்லும்ரபாது அழகிய 
ைலர் அல்லது ்தமழமயத் ்தன் அன்பின் அம�-
யா்ளைாகக் டகாணடுடசல்வது சஙககால வழக்-
கம். அம்தத் ர்தாழி மூலம் ்தமலவியி�ம் ரசர்த்து 
விடுவான். இ்தற்கு 'மகயுமற யளித்்தல்" என்று 
டபாருள.

ர்தாழி அம்த ஏற்கரவா அல்லது ைறுக்கரவா 
டசயயலாம். அவ்வாறு ர்தாழி ஒருத்தி ்தமலவன் 
்த்ந்த மகயுமறமய ைறுத்்த டசயதிமய புலவர் 
திபபுத் ர்தாழாரது கவிம்த காடடுகிறது. அர்த 
ரநரத்தில் அக்கவிம்தயில் முருகன் அரக்கர்கம்ள 
சூரசம்்ாரம் டசய்த நிகழமவயும் எடுத்துமரக்கி-
றது. அபபாவி ்தமலவன் ஒருவன் ஒரரடயாரு 
டசஙகா்ந்தள ைலமர எடுத்து வ்நது ்தமலவியி-
�ம் டகாடுக்குைாறு ரவணடுகிறாள.

அ்தற்கு '்தாஙகள வாழும் ைமலயில் என்-
னடவல்லாம் உணடு' என்பம்த படடியலிடடுச் 
டசால்லிக் காடடுகிறாள ர்தாழி. "டசஙக்ளம் 
ப�க்டகான்று அவுணர்த்ர்தயத்்த டசஙரகால் 
அம்பின் டசஙரகாடடு யாமனக் கழல் ட்தாடிச் 
ரசஎய குன்றம் குருதிப பூவின் குமலக் கா்ந-
்தடர�"(குறு்ந-1) குறிஞ்சி ்தமலவன் முருகன் 
வாழும் எஙகள ைமழயும் டசஙகா்ந்தள ைலர்-
கள குமலகுமலயாய நிமற்நதிருபப்தால், குருதி 
படி்ந்தது ரபால டச்நநிற ைலர்க்ளால் காடசியளிக்-
கின்றது.  

 இத்்தமகய ைமலயில் வாழும் ்தமலவிமயக் 
காண வ்ந்த ்தமலவன் மகயுமறயாக ஒரர ஒரு 
டசஙகா்ந்தள ைலர் எடுத்து வ்நது ர்தாழியி�ம் 
்த்ந்தான்.

அம்தப பார்த்து குறும்பு மிகு்ந்த ட்தானியில் 
ரபசினாள ர்தாழி.

முருகப டபருைானின் ரபார்க்ரகாலத்ம்த 
சிவ்ந்த நிறம் டகாணடு அலஙகரித்்த ர்தாழி, 
ைமலயில் கா்ந்தள ைலரின் சிவபமப பற்றிச் 
டசால்லும்ரபாது ைடடும் 'குருதிபபபூ' என்கி-
றாள.  ரபார்க்க்ளம் நிமற்நது கி�க்கும் ரத்்தத்-
ம்தக் குருதி என்று கூறாைல் ைலமரக் குருதிபபூ 
என்றது முரண நயம். ஓர் அகப 
பா�லில் புறச் டசயதிமயப  
ரபசிய  ர்தாழியின் நுண-

ணறிவு சிறபபானது சி்நதிக்கத்-
்தக்கது.

இபபா�லில் எபரபாதும்-
ரபால் முருகனின் அழகிமன 
குறித்துப ரபசாைல் சினத்து�ன் 
நின்றமை, அஞ்சாமையு�ன்  எதி-
ரிகம்ள டவன்றது, யாமனயில் 
டகாம்பில் எதிரணியிமன ைாடடி வீழத்-
தியது, ரவலின் நுனியில் குருதிக் கமற 
படி்நதிருக்க ரசரயான் காடசியளித்்தமை 

என்று எவ்வி�மும் குருதிபபுனல் டகாபபளித்து 
நிற்கின்றது. ஆனால் ர்தாழி அவற்மறடயல்-
லாம் குருதி என்ற டசால்லால் சுட�ாது டசம்மை, 
சிவபபு என்ற டசால்லினால் சுடடினாள. ஆனால் 
கா்ந்தள ைலரின் டைன்மைமயச் சுட� ரவணடிய 
இ�த்தில் குருதிபபூ என்று வீரவுணர்வு�ன் கூறுகி-
றாள. எதிரிகம்ளக் டகான்று ரபார்க்க்ளத்ம்தரய 
டசஙக்ளைாக்கிய முருகன் வாழும் குன்று  இது. 
அவன் மகயில் இருபபதும் டசஙரகாலம்பு. 
அவன் ஊர்தியும் டசஙரகாடடு யாமன. இவ்-
வ்ளவு ஏன், அவரன சிவ்ந்த நிறச்ரசரயான்-
்தாரன! இபபடி எஙகும் டச்நநிறைாக  வி்ளஙகும் 

ைமலயில் வாழும் எஙகளுக்கு நீ டசஙகா்ந்தள 
ைலமர பரிசாய ்தருகிறாரய! எஙகள ைமல 
எஙகும் டசஙகா்ந்தள ைலர்கள குமலகுமலயாக 
ைமற்நதிருபபம்த நீ பார்த்்தாயா? என்று ரகடகி-
றாள. சையக் கவிம்தயாகவும் ரபார்க்கவிம்தயா-
கவும் அகபடபாருள கவிம்தயாகவும் மூவமகச் 
சூழல்கள காணபபடடு கற்ரபாருக்கு இன்பம் ஊட-
டுகிறது இது.

இன்பம் ஊட்டும்
சேச�ோன் குன்்றம்

யா ழபபாணத் 
தீவகத்திற்-

ரகயுரிய ்தனித்துவைான 
கமலவடிவஙகளில் நாட-

டுக்கூத்தும் முக்கியத்துவம் 
டபறுகிறது. .இது கு�ாநாடடின் 

நாலாபுறஙகளிலும் பர்நது வாழ்ந்த 
்தமிழ ைக்கள ைத்தியில் காலாதிகா-

லைாக நிலவிவ்நதுள-
்ளது. காஙரகசன்துமற, 

ைாவிட�புரம், ட்தல்லிப-
பம்ள, அ்ளடவடடி, பருத்தித்-

துமற, நீர்ரவலி, குருநகர், 
பாமசயூர், வடடுக்ரகாடம� 

என கு�ாநாடடின் நாடடுக்கூத்து 
கிராைஙகளின் படடியமலஅடுக்-
கிக்டகாணர�ரபாகலாம்.

இக்கூத்துக்கள பாைர ைக்கள 
ைத்தியில் கிராைப புறஙகளில் 
ந�ாத்்தபபடுகிறது. நா�கத்்தன்-
மைமய வி� சமூகம்சார் அம்சங-
களு�ன் ரைரலாஙகிக் காணப-
படுகிறது. கிராைத்து ைக்களின் 
எளிமை,பாைரத்்தன்மை, உலகப-
பார்மவ என்பன இக்கூத்துக்களி-
லும் நா�கஙகளிலும் உள்ள�க்க-
ைாகக் டகாள்ளபபடுகிறது.

பாரம்பரிய கமலகம்ள மீடட�டுத்து பாது-
காபபது நைது பணபாடடு்தனித்துவத்ம்தப 
ரபணும் முயற்சியாகரவ ரபாற்றபபடுகிறது. 
ஆரம்பகாலத்தில் கிழக்குைாகாணத்தில் 
வாழும் ்தமிழர்கள பமறரை்ளக்கூத்து, 
ைகுடிக்கூத்து, வச்ந்தன்கூத்து, ட்தன்ரைா-
டிக்கூத்து, வ�ரைாடிக்கூத்து ரபான்ற 
பாரம்பரிய நா�கவடிவஙகம்ள 

நிகழத்தினர். ஏமனய கூத்துக்-
கம்ள வி�ட்தன்ரைாடி, வ�ரைா-

டிக்கூத்துக்கள வ்ளர்ச்சி டபற்ற 
நா�கவடிவைாகும்.

இத்்தமகய கூத்துக்கள 
ைன்னார், முல்மலத்தீவு, 

யாழபபாணம்ஆகிய 
பகுதிகளில் சிறபபாக 

ஆ�பபட�ன. பண-
ம�க்காலத்தில் 

இரு்நர்த 
யாழபபா-

ணபப-
குதி-

யிலும் கூத்துக்கமல சிறபபுற்றது எனலாம். 
்தமிழநாடடில் ஏமனய பாகஙகளில் நிலவிவ்ந்தது-
ரபால யாழபபாணத்திலும் மு்தன்மு்தல் ட்தன்ரைா-
டிரய நிலவிவ்ந்தது.

ஆனால் ்தமிழநாடடில் வ�நாடடு இமசபபாணிக-
ளும் கூத்துமுமறகளும் வ்நதுரசர டைல்லடைல்ல 
யாழபாணத்தின் கூத்துமுமறயும் ைாறியது வ�-
ரைாடிக்கூத்தும் வ்நதுரசர்்ந்தது."நாற்பதுஆணடுக-
ளுக்கு முன்ரன இ்நதியாவிற்கும்இலஙமகக்கும் 

இம�யில் ஒருவமக ்தம�யுமின்றி ைக்கள 
வ்நதுரபாகக்கூடிய ஏதுக்கள இரு்ந்தமை-

யால் ட்தன்னி்நதியாவிலிரு்நது யாழபபாணத்-
துக்கு வ்ந்த நா�கக்குழுவினரால் வ�ரைாடிக்கூத்து 
இஙரக டகாணடுவரபபட�து.

குறிபபாக ரவலமண, நயினாதீவு,புஙகுடுதீவு, 
அனமலதீவு,  ஊர்காவற்துமற, டநடு்நதிவு ஆகிய 
தீவுபபகுதிகளில் வாழ்ந்த ைக்கள ைத்தியில் நாட-
டுக்கூத்துக்கள அம�யா்ளஙகளு�ன் ரைம�ரயற்-
றபபடடுள்ளன.

டநடு்நதீவு ைக்கள வாழவிலும் கூத்துைரபு 
இரண�றக்கல்நது நிமலடபற்று வ்நதுள்ளது. 
்தைது நா்ளா்ந்தட்தாழில்ந�வடிக்மககள நிமறவு-
டபறும் ைாமலயில்அபடபாழுதிமன பயனுறும்-
வமகயில் கழிக்கும் டபாருடடு நாடடுக்கூத்துக்க-
ம்ளப பழக்கியும்பழகியும்அரஙரகற்றிவ்ந்தனர்.

 பிற்காலத்தில்கூடு்தலாக இத்தீவில் கிறிஸ-
்தவநாடடுக்கூத்துக்கர்ள அரஙரகற்றபபட�ன. 
அத்ர்தாடு இத்தீவின் விரச�ைான ர்தவால-
யஙகளில் வரு�ா்ந்த திருவிழாக் காலஙகளில் 
ஒவ்டவாரு ஆணடும் நாடடுக் கூத்துக்கள ரைம�-
ரயற்றபபடடு வ்ந்தமை குறிபபி�பப�ரவணடியது.

 டவடியரசன், ஞானடசௌ்ந்தரி, ஆடடுவணிகன், 
டபான்னூல் டசபைாமல என்ற கூத்துக்கள டநடு்ந 
தீவிற்ரக யுரித்்தான ்தனித்துவத்ம்த அளிக்கும் 
வமகயில் ரைம�ரயற்றபபடடு வ்நதுள்ளன. 
அத்ர்தாடு இத்தீவின் பணபாடடுபாரம்பரிய ைர-
புகர்ள கமலகம்ள வ்ளர்பபதிலும் அவற்றின் 
வ்ளர்ச்சிக்கும் முன்னின்றுள்ளது. இரவிரவாக 
நிகழவுகளும்இ�ம்டபற்றன. யாழபபாணத்திலும்-
பல்ரவறுபகுதிகளிலும் இரு்நதுநூற்றுக்கணக்கான 
ைக்கள இ்நநிகழவுகளில் கல்நதுடகாண�ர்தாடு 
கமலஞர்களும் ரபச்சா்ளர்களும் இ்ந நிகழவுக-
ளில் பஙகுடகாண�மை குறிபபி�த்்தக்கது.

டவடியரசன் கிறிஸதுவுக்குப பின் 2ஆம் நூற்-
றாண�்ளவில் டநடு்நதீமவ மையைாகக் டகாணடு 
நல்லாடசி புரி்ந்தவன். அவனது ைணணின் வீரம் 
டசறி்ந்த வரலாற்மறப ப�ம்பிடித்துக்காடடும் வமக-
யில்டவடியரசன் கூத்து என்ற அரியமுயற்சி ரைற்-
டகாள்ளபபட�து.             (மிகுதி அடுத்்த வாரம்)

‘மல்லிகை ஜீவா’ விருது
எழுத்ாளர் க�ாபாலபிள்ளக்கு

யாழ்ப்ாணத் தீவகத்திற்கயுரிய
தனித்துவமான கலைவடிவம்

-ரகமஸ் ரரஜினா,
யாழ்.பல்கலைக்கழ்கம்

அருகிவரும் நாட்டுக்கூத்து

-இரா.மணிகம�்ல

முரு்கப் பபருமானின் பபாரகப்காைதலதை சிவநதை 
நிறம் ப்காண்டு அைங்கரிததை பதைாழி, மலையில 
்காநதைள் மைரின் சிவப்லப பற்றிச் ப�ாலலும்-
பபாது மட்டும் 'குருதிப்பபூ' என்கிறாள். பபாரக்க-
ளம் நிலறநது கிடககும் ரததைதலதைக குருதி என்று 
கூறாமல மைலரக குருதிப்பூ என்றது முரண் 
நயம். ஓர அ்கப் பாடலில புறச் ப�ய்திலயப் 
பபய்து பபசிய பதைாழியின் நுண்்ணறிவு 
சிறப்பானது சிநதிக்கததைக்கது.

க�ொஞ்சம் 
�ொதலும் ததவை...

காதல் கவிதத எழுத
ககாஞ்சம் காதலும் தததைப்படுகிறது  
 
எழுத்துககள் த�ாகத் தறியில்
கெய்யப்படக காதல்
அைசி்ய�ானதாகத்தான் உள்்ளது  

த்சாம்்பலான மூத்ளத்ய
சுறுசுறுப்பாகக த்சா�்பான�ாய - காதல்
அைசி்ய�ானதாகத்தான் உள்்ளது

சிதறப்படட இத்ய ைா்சலில்
்படடாம்பூச்சி ்பறகக காதல்
அைசி்ய�ானதாகத்தான் உள்்ளது

எழுதுதகாதலாடு விரல்கள்
காதல் க்சய்யவும்
காகிதத்ததாடு எழுத்துகள்
காதல் க்சய்யவும்
குதறநத்பட்ச காதலாைது
அைசி்ய�ாகத்தான் உள்்ளது

பிர்பஞ்சம் �லர எவை்ளவு
காதல் தததைப்படடிருககும்?

நீயும் ொனும் பிர்பஞ்சத்தின்
அஙகம்தாதன காதல் சிதறபபிடிககா�ல்

 -க்ச.புனிதத�ாதி  

“கோலமும் கோலனும்”  
கவிதத நூல் கையியீடடு விழா

இ்நநிகழவில் பிர்தை அதிதியாக 
ர்தசிய கல்வி நிறுவனத்தின் சிரரஸ� 
விரிவுமரயா்ளர் கலாநிதி முருகு 
்தயாநிதி கல்நது டகாண�ார். 
ைற்றும் ரபராசிரியர் டச.ரயாக-
ராசா, கிழக்கு பல்கமலக்கழக  
நுணகமலத்துமற சிரரஸ� 
விரிவுமரயா்ளர் க.ச்நதிரகு-
ைார் ஆகிரயாரும் கல்நது  
சிறபபித்்தனர்.

நூலின் மு்தற் பிரதிமய 
திருரகாணைமல நீர்வ-
ழஙகல் வடிகாலமைபபு 
சமபயின் பிர்தை டபாறி-
யியலா்ளர் பா.சு்தாகரன்  
டபற்றுக் டகாண�ார். 
ட்தா�ர்்நது அதிதிகளுக்-
கும் ஏமனரயாருக்கும் 
பிரதிகள வழஙகபபடடு 
அறிமுக உமரயும் நயவு-

மரயும் ஆற்றபபட�து.
ரபராசிரியர் ரயாகராசா 

நூலின் அணி்நதுமரயில் 
நூல் பற்றி பின்வருைாறு 
குறிபபிடடுள்ளார்,சஙக 

இலக்கிய பா�ல் ைரபுகள, அகத்திமண, புறத்-
திமண ைரபுகள ;நவீனகாலச் சூழலில் பல ைாற்றங-
கம்ளக் கணடுள்ளன.அனுபவ முதிர்ச்சியினால் காலம் 
கற்பித்்த பா�ஙகம்ள உணர்்நது ஓயவாக கிராைடைான்-
றில வாழ்நது, வருகின்ற நவீன கிராமிய புலவர் ஒருவரி-
னது புலமையா்ளரது பார்மவயில் பல்கிப டபருகியிருபபம்த 
இக் கவிம்தத் ட்தாகுபபில் ட்தளிவாக காண முடிகின்றது.

அன்மறய கவிஞர்களுள சஙககால யாபபு வடிவஙகம்ள 
பின்பற்றுரவார் சிலரரயாவர். அவர்களில் ைரபுசார் வடிவஙகம்ள 
மகயாளும் ஆற்றல் டகாண�வராகம், நாட�ார் பா�ல் வடிவஙகம்ளயும் 
இன்று முக்கியத்துவம் டபற்றுள்ள டைல்லிமசப பா�ல் வடிவஙகம்ளயும் 
இயல்பான முமறயில் பயன்படுத்தும் ஆற்றல் இவரி�ம் காணபபடுவதும் குறிப-
பி�த்்தக்கது.

கவிஞர் மு.குணடரத்தினத்தின் 
காலமும் காலனும்  கவிம்த 

நூல் டவயியீடடு விழா அம்பி்ளா்ந-
துமற கலாசார ைண�பத்தில் படடிப-
பம்ள கமல கலாசார ஒளறியத்தின் 
ஏற்பாடடில் அ்தன் ்தமலவர் ்த.ரைகரா-
சாவின் ்தமலமையில் அணமையில்  
நர�டபற்றது.

கவிஞர் மு.குணடரத்தினத்தினம்அம்-
பாமர ைாவட�த்தின் ரகாைாரிமயப  

பிறபபி�ைாகக் டகாண�வர். அஙகு 
ஆரம்ப கல்வி பயின்ற அவர், அக்க-
மரபபற்று இராைகிருஸண மிஷன்  
பா�சாமலயில்  உயர்கல்வி கற்று 
ரபரா்தமன பல்கமலக்கழகத்திற்குத் 
ட்தரிவாகி கமலைாைணி ைற்றும் 
கமல முதுைாணி பட�ஙகம்ளப 
டபற்றவராவார்.நீண� காலம் ஆசிரிய-
ராகவும் பின்பு அதிபராகவும் இரு்நது 
கல்விச் ரசமவயில் ்த�ம் பதித்்தவர்.

இ்ளமையில் இரு்நர்த கமலத்-
துமறயில் ஈடுபாடு டகாண�வர்.  
நா�கக் கமலயிலும் பிரகாசித்்தவர். 
நா�கத்துமறயின் திருபபு முமனயாக 
ைணணின் மை்ந்தர்கள என்னும் 
அவரது நா�கம் ரபசபபட�து. இவர் 
எழுதிய கவிம்தகளின் ட்தாகுபபாக 
காலமும் காலனும்  மவபவ ரீதியாக 
டவளியி�பபடடுள்ளது. ப�மும் ்தகவலும்: -கல்லாறு தினகரன் நிருபர்
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பருத்தித்துறை விசேட, யாழ்.விசேட 
நிருபர் கள்  

இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீைல்-
கறை கண்டித்து யாழ்்பபாணம் ேண்டி-
லி்பபாய் பிரசேே சேயலகம் முன்பாக 
வீதிறய மறித்து சபாராடடம் ஒன்று 
முன்சனடுகக்பபடடது.   

யாழ்.மாவடட கடறசோழிலா-
ைர்கள் கூடடுைவு ேம்சமைனமும், 
மாேகல் பிரசேே கடறசோழிலாைர்-

களும் இறணந்து சேறறைய தினம் 
இந்ே சபாராடடத்திறன முன்சனடுத்-
ேனர்.   

2500 இந்திய இழுறவ மடி 
சோழிறல நிறுத்தும் வறர சபாரா-
டுசவாம், இந்திய அரசு வடககு மீன-
வர்களுககு ேஷடஈடு வழஙக சகாரு-
கின்சைாம், எமது கடல் வைத்றேயும் 
வாழ்வாோரத்றேயும் , பாதுகாகக 
இலஙறக அரறே வலியுறுத்துசவாம் 
சபான்ை சகாஷஙகறை முன்றவத்சே 

சபாராடடத்திறன முன்சனடுத்ேனர்.    
வீதிறய மறித்து சபாராடடம் முன்-
சனடுகக்பபடடறமயால் , அவ்வீதி 
வழியான சபாககுவரத்துககு ேறட ஏற-
படடது. சபாலிஸார் சபாராடடககாரர்-
கறை வீதிசயாரமாக நின்று சபாராடு-
மாறு பணித்ே சபாது , " கடலில் அயல் 
ோடடவர்களின் அத்துமீைல்கறை 
ேடுகக முடியவில்றல, சோந்ேோடடு 
மககறை அடகக முயல்கிறீர்கைா ? ", 
" எஙகளுடன் கடலுககு வாருஙகள் , 

அத்துமீறி நுறழயும் இந்திய மீனவர்-
கறை காண்பிககிசைாம். முடிந்ோல் 
அவர்கறை றகது சேய்யுஙகள் " என 
சகாரி சபாலிஸாரின் பணி்பறப புைம் 
ேள்ளி வீதியில் அமர்ந்து சபாராட-
டத்றே முன்சனடுத்ேனர்.    சுமார் 
ஒரு மணி சேரம் சபாராடடத்றே முன்-
சனடுத்து உேவி பிரசேே சேயலரிடம் 
மகஜர் ஒன்றிறன றகயளித்ே பின்னர் 
ேமது சபாராடடத்திறன முடிவுககு 
சகாண்டுவந்ேனர்.   

இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல்களை   
்கண்டித்து வீதிளய மறித்து ப�ோரோட்டம்

பேச்சு சுதந்திரத்த 
தவறாக ேயனேடுததக்கூடாது  
யாழ்.விசேட நிருபர்   

சபச்சு சுேந்திரம் சபான்ை அடி்ப -
பறட சுேந்திரஙகறை ேவைாக 
பயன்படுத்ேக கூடாது என வடமா -
காண ஆளுேர் ஜீவன் தியாகராஜா 
சேரிவித்துள்ைார்.  

யாழ்.ஊடக அறமயத்தில் 
சேறறு முன்தினம் வியாழககிழறம 
வடமாகாண ேறபயின் முன்னாள் 
உறு்பபினர் எம்.சக.சிவாஜிலிஙகம் 
சேரிவித்ே கருத்து சோடர்பில் பதி -
லளிகறகயிசலசய அவர் இேறன 
சேரிவித்ோர்.   

"வடமாகாண ஆளுேர் ஜீவன் 
தியாகராஜாவுககு 14 சமய்்பபா -
துகாவலர்களும் 6 ோரதிகளும் 
காண்பபடுகின்ைனர். இவர்களுக -
காக பல இலடேம் ரூபா சேலவி -
ட்பபடுகிைது. அத்துடன் ஆளுேர் 
ேனது எரிசபாருள் மறறும் ரீசேட 

சகாள்வனவிறகாக பல இலடேம் 
ரூபாறவ மககளின் வரி்பபணத்தில் 
சேலவிடுகின்ைார்" என சேரிவித்து 
இருந்ோர். 
இந்நிறலயில் அேறகு பதிலளிக -
கும் முகமாக வடமாகாண ஆளுேர் 
சேய்தி குறி்பசபான்றை ஊடகங -
களுககு அனு்பபி றவத்துள்ைார். 
அச்சேய்தி குறி்பபிசலசய அவர் 
அவ்வாறு குறி்பபிடடுள்ைார்.   

அதில் சமலும் குறி்பபிடோவது,    
ஆளுேரின் ஊழியர்கள், மாகாண 

நியமன ஊழியர்கள் என்பேறன 
நிறனவில் சகாள்ை சவண்டும். 
ஆளுேர் நீதியான ேமுோயத்றே ேம் -
புகிைார். அேறகாக சேர்றமயாக 
பணியாறறுகிைார்.   

இஙகுள்ை சிலர் சபச்சு சுேந்தி -
ரம் சபான்ை அடி்பபறட சுேந்திரங -
கறை ேவைாக பயன்படுத்ே கூடாது 
என அவர் குறி்பபிடடுள்ைார்.  

வடைாகாண ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா 

சேன்மராடசி இலககிய அணி ேடாத்தும் பாரதி-
விழா இன்று ேனிககிழறம மாறல 4.30 மணிககு 
நிகழ்நிறல நிகழ்ச்சி ஊடாக ேறடசபைவுள்ைது. 
ஆண்டுசோறும் கம்பன் விழா,வள்ளுவர் விழா,பா-
ரதி விழா எனும் மு்பசபரும் விழாககறை ேடாத்-
திவருகின்ைனர். றவத்திய கலாநிதி சு.சி. அருைா-
னந்ேம் ேம்பதியினரின் மஙகல விைகசகறைலுடன் 
ஆரம்பமாகும் இவ்விழாவில் கடவுள் வாழ்த்திறன 

இறே்பசபரறிஞர் பஞோபிசகஷன்  சபர்பபுேல்வர்-
கைான இறே இைவல்கள் வி.சித்ோர்த்ேன் வி. பிர-
தித்ேன் ேசகாேரர்கள் இறேககவுள்ைனர். சோடர்ந்து 
நிகழ்விறகான எழிலுறரயிறன அதிவண.கலாநிதி 
எஸ். சஜபசேேன் அடிகைார் ‘ேல்லவிறேகறைத் 
தூவிச் சேன்ை ேமது பாரதி’என்ைசபாருளில் ஆறை-
வுள்ைார். அேறனத் சோடர்ந்து விழாவின் சிை்பப-
ரஙகாக விவாே அரஙகு மலரவுள்ைது. 

புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சசயலக பிரிவில் மூங்கிளாறு சேற்கு கிராை தசவகர் பிரிவில் 
பிரேைரின் இந்து ைே விவாகரத்துக்கான இமணப்்ாளர் இராைசசந்திர ்ாலு சர்ைா 
குருக்களினால் ஆரம்பித்துமவக்கப்்டடது. இந்து சைய முமைப்்டி மூங்கிளாறு த்சசி-
யம்ைன் ஆலயத்தில் விதசட பூமஜகள், தகாைாோ பூமஜ என்்ன இடம்ச்ற்று ச்ாது 
தநாக்கு ைணட்த்தில் கமலநிகழ்வுகளும் இடம்ச்ற்ைன. 

கிணற்றில் குளிக்கச் செனறவர்
ெடலமாக திரும்பிய பொகம்
ஓமந்றே விசேட நிருபர்

வவுனியா - சேளுககுைம், ோம் -
பல்சோடடம் பகுதியில் அறமந்-
துள்ை கிணறு ஒன்றிலிருந்து குடும்-
பஸ்ேர் ஒருவர் சேறறுமுன்தினம் 
இரவு ேடலமாக மீடக்பபடடுள்ைார்.

இச்ேம்பவம் குறித்து சமலும் சேரி -
யவருறகயில்,

வவுனியா - ோம்பல்சோடடம் பகு -
தியில் வசித்து வரும் ரசமஸ் (வயது- 
34) இரண்டு பிள்றைகளின் ேந்றே 
வவுனியா சேறகு ேமிழ் பிரசேே 
ேறபயில் சிறறுாழியராக கடறம-
யாறறி வருகின்ைார்.

சேறறு யாழ்்பபாணத்தில் இடம்-
சபறை மரணச்ேடஙகு ஒன்றிறகு 
சேன்றுவிடடு வீடு திரும்பிய இவர், 
இரவு 8 மணியைவில் குளித்துவிடடு 
வருவோக வீடடிலுள்ை வயல் 
கிணறறுககு சேன்றுள்ைார் .

எனினும் பல மணி சேரமாகி -
யும் அவர் அஙகிருந்து திரும்பிவர-
வில்றல. சேடி்பபார்த்ே சபாது அவ -

றரககண்டு பிடிகக முடியவில்றல. 
அயலவர்களின் உேவியுடன் கிணற-
றில் சேடியசபாதும் கிறடகக-
வில்றல.

இேறனயடுத்து ேண்ணீர் இறைக -
கும் இயந்திரத்தின் உேவியுடன் 
கிணறறிலிருந்ே நீர் இறைகக்ப-
படட நிறலயில் சேறறுமுன்தினம் 
(06) இரவு 11 மணியைவில் குடும் -
பஸ்ேரின் ேடலம் கண்டுபிடிகக்ப-
படடுள்ைது 

இவருககு வலி்பபு ஏறபடுவோக-
வும் குளித்துகசகாண்டிருந்ேசபாது, 
வலி்பபு ஏறபடடு கிணறறுககுள் 
ேவறி வீழ்ந்திருககலாம் எனவும் 
ஆரம்ப கடட விோரறணயில் சேரிய-
வருகின்ைது.

ேடலம் வவுனியா றவத்திய -
ோறலககு எடுத்து சேல்ல்பபட-
டுள்ைது. ேம்பவம் சோடர்பில் 
சேளுககுைம் சபாலிஸார் சமலதிக 
விோரறணகறை சமறசகாண்டு 
வருகின்ைனர். 

யாழ்.அரொஙக அதிேர் இராணுவ 
கடட்ைத தைேதிக்கி்டயில் ெந்திப்பு
 பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்  

யாழ்்பபாண மாவடட அர-
ோஙக அதிபர். கணபதி்பபிள்றை 
மசகேன் யாழ்்பபாண மாவடட 
இராணுவக கடடறைத்ேைபதிக-
கும் சமஜர் சஜனரலுககும் DGS 
Senarath Yapu RWP RSP ndu இறட-
யிலான மரியாறே நிமித்ேமான 
ேந்தி்பசபான்று சேறறைய தினம் 
(07.01.2022) மாவடட சேயலகத்-
தில் இடம்சபறைது.  

இச்ேந்தி்பபில், யாழ். மாவடட 
சமலதிக அரோஙக அதிபர் (காணி)
எஸ்.முரளிேரன் மறறும் உேவி 
மாவடடச் சேயலாைர் எஸ்.சி.என்.
கமலராஜன் கலந்து சகாண்டிருந்ே-
னர்.  

இச்ேந்தி்பபில் சபாதுவான பல 
விடயஙகள் கலந்துறரயாட்பபட-
டன. குறி்பபாக யாழ். மாவடடத்தில் 
இராணுவத்தினரால் மககளின் முன் -

சனறைம் கருதி பல்சவறுபடட அபி -
விருத்தி்ப பணிகள் மறறும் Covid-19 
இடர்காலத்தில் மககள் ேலனுககாக 
இறணந்து சேயறபடடறமககாக 
மாவடட அரோஙக அதிபர் ேனது 
பாராடடுககறையும் ேன்றிகறையும் 
சேரிவித்ோர்.  

சமலும்,விவோய ேடவடிகறகக -
ளில் சேேன்பபேறை உறபத்தி ேட-
வடிகறககள்,வீதி அபிவிருத்தி, ேகர 
சுத்ே்பபடுத்ேல்கள், மககளின் வாழ்-
வாோர ேடவடிகறககள் மறறும் 
Covid-19 ேடு்பபூசி ேடவடிகறககள் 
உள்ளிடட விடயஙகள் கலந்துறரயா-
ட்பபடடன.  

சமலும், மககளின் முன்சனற-
ைம் கருதி அபிவிருத்திககாக முழு-
றமயான ஒத்துறழ்பபுககறை 
சோடர்ந்து வழஙக ேயாராக இரு்ப -
போக யாழ்.மாவடட இராணுவக 
கடடறைத் ேைபதி சேரிவித்ேறம 
குறி்பபிடத்ேககது.  

அருட்ணி தைரி ்ஸ்ரியன் 
அடிகளாரின் 37 ஆம் ஆணடு 
நிமனவு தினம் 
(மன்னார் குறூ்ப, ேறலமன்னார் 
விசஷட நிருபர்கள்  

மன்னார் வஙகாறல பகுதியில் 
1985 ஆம் ஆண்டு இராணுவத்தின-
ரால் சுடடு்ப படுசகாறல சேய்ய்ப-
படட அருடபணி சமரி பஸ்ரியன் 
அடிகைார் மறறும் அவருடன் சேர்த்து 
படுசகாறல சேய்ய்பபடட அ்பபாவி 
சிறுவர்கள் மறறும் சபாது மககளின் 
37 ஆவது ஆண்டு நிறனவு தினம் 
சேறறுமுன்தினம் (6) வியாழககிழறம 
நிறனவு கூை்பபடடது.     சேறறு முன்தி-
னம் வியாழககிழறம (6) காறல 7 மணி-
யைவில் வஙகாறல புனிே ஆனாள் 
சேவாலயத்துககு முன்பாக அறமகக்ப-
படடுள்ை அமரர் சமரி பஸ்ரியன் அடிக-
ைாரின் சிறலககு முன்பாக நிறனசவந்-
ேல் இடம்சபறைது.   1985 ஆண்டு றே 
மாேம் 6ஆம் திகதி அருடபணி சமரி 
பஸ்ரியன் அடிகைார் மறறும் அவரு-
டன் ேஙகியிருந்ே அ்பபாவி சிறுவர்கள் 
உடபட சபாதுமககள் 10 சபர் சுடடு்ப 
படுசகாறல சேய்ய்பபடட றம குறி்ப-
பிடத்ேககது.

வவுனியா மவத்தியசாமலக்கு

ஓமந்றே விசஷட, வவுனியா  
விசேட நிருபர்கள்

வவுனியா றவத்தியோறலககு 
எதிர்ககடசி ேறலவர் ேஜித் பிசரமோ-
ேவினால் இரத்ே சுத்திகரி்பபு சோகு-
திசயான்று சேறறு றகயளிகக்பபட-
டது. 

எதிரககடசித்ேறலவரின் வடககிற-
கான விஜயத்தின் முேறகடடமாக 
சேறறு (07) வவுனியாவிறகு வருறக 
ேந்ே அவர் ஐககிய மககள் ேகதியின் 
மூச்சு சேயறதிடடத்தின் ஊடாக 
வவுனியா றவத்தியோறலககு 24 
இலடேம் சபறுமதியான இரத்ே சுத் -
திகரி்பபு சோகுதிறய றகயளித்தி-
ருந்ோர். 

ஐககிய மககள் ேகதியினால் அரே 
றவத்தியோறலகளுககு வழஙக்ப -
படடு வரும் மருத்துவ உபகரண 
சோகுதிகளில் 35 ஆவது றவத்தி-
யோறலயாக வவுனியா றவத்திய-
ோறலககு குறித்ே உபகரணஙகள் 
வழஙக்பபடடுள்ைன. 

வவுனியா றவத்தியோறல பணி்ப-
பாைர் றவத்தியகலாநிதி க.ராகுலன் 
ேறலறமயில் இடம்சபறை இந்நி-
கழ்வில் பாராளுமன்ை உறு்பபினர் 
ரிோட பதியுர்தீன், புத்திக பத்திரன, 
ஐககிய மககள் ேகதியின் முககியஸ்-
ேர் உமா ேந்திரபிரகாஸ், வன்னி 
மாவடட அறம்பபாைர்கள், றவத்தி-
யர்கள், ோதியர்கள் உடபட பலரும் 
கலந்து சகாண்டிருந்ேனர். 

எதிர்க்கடசித த்லவரினால் இரதத
சுததிகரிப்பு சதாகுதி வழஙகி ்வப்பு

சேன்ைராடசி இலக்கிய அணி நடத்தும் ்ாரதிவிழா யாழில் வழிப்்றிக் சகாள்மள
யாழ். விசேட நிருபர் 

யாழில் வஙகியில் இருந்து பணத்திறன மீை்பசபறறு 
சேன்ை முதியவரின் பணத்திறன வழி்பபறி சகாள்றையர்-
கள் திருடிசேன்றுள்ைனர்.  யாழ்்பபாணம் பறழய ேபால் 
நிறலய வீதியிலுள்ை ேனியார் வஙகியில் இருந்து 60ஆயிரம் 
ரூபாய் பணத்திறன மீை்பசபறறுகசகாண்டு, வீதிககு வந்ே 
சபாது, துவிச்ேககர வண்டியில் வந்ே  வழி்பபறி சகாள்றை-
யர்கள் பணத்திறன சகாள்றையிடடு சேன்றுள்ைனர்.

கிளிச�ாச்சி ே்ை மததிய கல்லூரி 
பதசிய ோடொ்லயாக அஙகுரார்ப்ேணம்

கிளிசோச்சி குறூ்ப, பரந்ேன் குறூ்ப 
நிருபர்கள்

கிளிசோச்சி பறை மத்திய கல்லூரி 
சேசிய பாடோறலயாக அஙகுரார்்ப -
பணம் சேய்ய்பபடடது. 

ஜனாதிபதியின் ோடறட கடடி-
சயழு்பபும் சுபீடேத்தின் சோககு 
சவறலத்திடடத்துககு அறமய  
பறை மத்திய கல்லூரி சேசிய பாட-
ோறலயாக அஙகுரார்்பபணம் சேய்-

ய்பபடடுள்ைது.  பாடோறலயின் 
முேல்வர் ேறலறமயில் இடம் -
சபறை நிகழ்வில் பிரேம அதிதிக -
ைாக அறமச்ேர் டகைஸ் சேவா-
னந்ோ மறறும் வடமாகாண ஆளுேர் 
ஜீவன் தியாகராஜா ஆகிசயார் கலந்து 
சகாண்டனர். 

சேறறு 07.01.2022 ோடைாவிய 
ரீதியில் இடம்சபறுகின்ை சேரத்தின் 
படி காறல 11.05 ககு பாடோறல-

யின் சபயர் பலறகயிறன அதிதிகள் 
திைந்து றவத்ேனர்.  அஙகுரார்்பபண 
நிகழ்வின் பின்னர் ஒருஙகறமகக்ப-
படட இடத்தில் கறல நிகழ்வுகளும் 
இடம்சபறைன. நிகழ்வின் இறுதி -
யில் உத்திசயாகபூர்வமாக பறை 
மத்திய கல்லூரி சேசிய பாடோறல-
யாக அறமச்ேர்  டகைஸ் சேவானந்-
ோவினால் பாடோறல முேல்வரிடம் 
றகயளிகக்பபடடது. 
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கே:- உஙேளது ஆரம்ப ேல்வி 
வாழ்க்ே மு்ை...
்ப- என் தந்த பெயர் பிச்சை 

முஹமட் அப்துல் லத்தீப். அவர் 
ெ்ைய ஜனாஸா நலன்புரிச சைங்-
கத்தில் இருநதவர். தாய் மீராசைாய்ப் 
பஜஜிஉமமா. 1951களில் நான் ஆரம -
ெக் கல்வியி்ன இநது சீனியர் வித்-
தியாலயத்தில் கற்றேன். அங்கு நான் 
08 வகுப்பு வ்ரயிலும கற்றேன். 
வீட்டில் பொருளாதார பநருக்கடி 
இருநதது. நான் முதல், பசைய்தது நாட் -
டா்மத் பதாழில்தான். காலப்-
்ொக்கில் ஒவபவாருவராக என்்ன 
அ்ைத்து ெைவ்க வியாொரம 
பசைய்வதறகு வழிக்ளக் காட்டினார்-
கள்.

1960 களில் எனது சைாசசைா எச. எம. 
சைாலி கண்டி மாநகர சை்ெக்குச பசைாந-
தமான பொது சைந்தயில் க்ட 
திறேநதிருநதார். சைாசசைாவின் க்டயில் 
்வ்லக்கு ்சைர்ந்தன். அவர் ஒரு 

நா்ளக்கு சைமெளம 25 சைதம தருவார். 
்ொகப் ்ொக தனியாக வியாொர 
நடவடிக்்ககளில், ஈடுெடவும 
முயறசிகள் பசைய்்தன். சைந்தக்கு 
முன்னால் ெைக்க்ட ்வத்்தன். 
அத்்தாடு கண்டியில் மதார் முொரக் 
ஹாஜியாரின் நானாவின் நட்பும 
எனக்கு கி்டத்தது. எங்கள் இருவ-
ருக்கி்ட்ய ஓர் ஆத்மார்த்தமான 
நட்பு இருநதது.

கே- நீஙேள் ேண்டியில் முஸ்-
லிமேளின் ஜனஸா்கே்ள 
குளிப்பாட்டுவதில் ஒரு பிரதான 
ந்பர். ஆனால் அநத து்ையில் 
நாட்்டம வர்க ோரணம என்ன?

ெ- 1983இல் என்னு்டய வாப்ொ 
திடீபரன உயிரிைநது விட்டார். என் -
னுடய வாப்ொவின் ்மயத்்த 
குளிப்ொட்டியது நான் தான். அன்று 
என் ஊரில் உள்ள மக்கள் குடுமெத் -
தவர்கள் ெள்ளிவாசைல் நிர்வாகசை்ெ 
உறுப்பினர்கள் என எல்்லாரும 
இ்ைநது இனி வரும காலங்களில் 
தம ெகுதிகளில் மரைம அ்டயும 
ஜனாஸாக்க்ள நான்தான் குளிப்-
ொட்ட ்வண்டும என் ஒன்று 
்சைர்நது ஏகமனதாக கூறினார்கள். 
என் வாப்ொ கூட ்மயம குளிப்-
ொட்டுவதில் 40 வருடம அனுெவம 
வாய்நதவர். வாப்ொவிடம கறறுக் 
பகாண்ட அனுெவங்களின் அடிப்-
ெ்ட மறறும இஸலாமிய மார்க்க 

வழிமு்றே அமசைங்க்ள 
பதளிவாக விளங்கி ்மயம 
குளிப்ொட்டும பொறுப்பி்ன 
நிரநதரமாக பசைய்ய ஆரமபித்்தன். 
சுமார் 37 வருடங்கள் ்மயம 
குளிப்ொட்டும ெணி்யச பசைய்து 
இன்று ஓய்வு பெறறுள்்ளன். கண்டி 
ஜனாஸா நலன்புரிச சைங்கத்தின் த்ல-
வராக கண்டியில் முொரக் ஹாஜியார் 
இருநதுள்ளார். தற்ொது பமௌலவி 
ெசுலுர்ரஹமான் இருநது வருகின் -
றோர். இச சைங்கத்தில் 23 வருடங்க -
ளுக்கு ் மலாக நானும ் சை்வயாறறி 
வநதுள்்ளன். இநத அ்மப்்ெ பிர -
திநிதித்துவப்ெடுத்தி கண்டி ்வத்-
தியசைா்லயில் உயிரிைநத உட்ல 

எடுப்ெதறகு ்த்வயான சைகல ஆவ-
ைங்க்ளயும ்வத்தியசைா்லக்கு 
்கயளித்து அவவுட்ல பவளி்ய 
எடுத்து வநது அவவுட்ல குளிப் -
ொட்டி காெனிட்டு ்மயவாடிக்கு 
எடுத்துச பசைன்று அடக்கும வ்ர -
யிலும என் ெணி்ய ்நர்த்தியாக 
பசைய்து வநதுள்்ளன்.

கே- கே்வ மனப-
்பாஙகு்டன் நீஙேள் 
சேயத கே்வயில் 
சநரு்கேடியான 
நி்ை்மே்ள  
எதிர்கநா்ககியுள்-
ளீர்ேளா?

ெ- ஆம. ஜனாஸா 
நல்லடக்கம பசைய்-
யப்ெடும ெணியில் 
ெல சைமெவங்கள் 
இடமபெறறுள்ளன. 
கட்டுகஸ்தாட்்ட -
யிலுள்ள ்வத்தியர் 
ஒருவரின் டிஸபென்-
சைரியில் உ்ஸர் என்ெ-
வர் மரைம அ்டந-
திருநதார். இநத 
உட்ல யார் எடுத்து 
அடக்கம பசைய்வது 
என்றே தயக்கம இருந-
தது. நா்ன முன்வநது 
அத்னச பசைய்்தன். 
அ வ வு ட ் ல 

பவளி்ய எடுத்து அதறகு ்வத்திய 
பி்ரத ெரி்சைாத்ன பசைய்து அவ-
வுட்ல மஹிய்யாவ ்மயவாடி-
யில் அடக்கம பசைய்்தன். அநத சைந-
தர்ப்ெத்தில் அசைாரி என்றே சை்காதரர் 
மிகவும ஒத்து்ைப்பு வைங்கினார்.  
அ்த ்ொன்று ந்டபெறறே 12 வது 
ொராளுமன்றே பொதுத் ்தர்தலின் 
்ொது கண்டியில் 2001ல் இடம-
பெறறே தாக்குதலில் 12 முஸலிம 

வாலிெர்கள் உயிரிைநதார்கள். இவ-
வுடல்கள் யாவற்றேயும ்தத்து 
குளிப்ொட்டி அடக்கம பசைய்்தாம. 
இநதச ்சை்வயி்ன அல்லாஹ 
பொருநதிக் பகாள்ள ்வண்டும என 
தினமும அல்லாஹவிடம இரு்கக-
்ளயும ஏநதி பிரார்த்த்ன பசைய்கின்-
்றேன்.

கே- உஙேளு்்டய அரசியல் பிர-
கவேம?

ெ-  ஜனாஸா குளிப்ொட்டும விட -
யத்தில் ஒவபவாரு மக்களின் இத -
யத்திலும இடமபிடித்து இருக்கும 
கால கட்டத்தில் சில நண்ெர்கள் என் -
னிடம வநது நீங்கள் அரசியலில் கள -
மிறேங்கினால் எப்ெடி என்றே ்கள்வி-
யி்ன முன் ்வத்தார்கள். எனக்கு 
இயலாது எனக் கூறி்னன். ம்றேநத 
முன்னாள் ொதுகாப்பு இராஜாங்க 
அ்மசசைர் பஜனரல் அனுருத்த ரத்த -
வத்த்வ வீட்டுக்கு அனுப்பி ்வத்-
தார்கள். அவர் வநது இமமு்றே கட் -
டாயம ்தர்தலில் நிறக ்வண்டும 
்தால்வி அ்டநதாலும ெரவா-
யில்்ல என கூறினார். ஒரு பெரிய 
மனிதன் வீட்டுக்கு வநது அ்ைப்பு 
விடுக்கும ்ொது என்னால் மறுப்புத் 
பதரிவிக்க முடியவில்்ல. அவர்களி-
டம ஒரு உறுதியான ்காரிக்்க்ய 
முன் ்வத்்தன். நான் பவறறி-
யீட்டி மக்கள் பிரதிநிதியாக பதரிவு 
பசைய்யப்ெட்டால் ஒருவர் மரைம 
அ்டநதுவிட்டால் எனக்கு மாநகர 
சை்ெயில் இடமபெறும கூட்டம 
பெரிய விடயமல்ல. எனக்கு உயிர் 
இைநதவரின் உடல்தான் பெரியது 
விடயம. அநத ஜனஸா்வ குளிப் -
ொட்டுவதறகுச பசைல்ல  அனுமதி 
வைங்க ்வண்டும என்றே ்காரிக்-
்கயி்ன முன்்வத்து ஒரு உடன்-
ொட்்டாடுதான் நான் ்ொ்னன். 

2012 உள்ளூராட்சி மன்றேத் ்தர்-
தலில் கண்டி மாநகர சை்ெக்காக 
்ொட்டியிட்டு பவறறி பெற்றேன். 
இதுதான் என்னு்டய முதல் அரசி -
யல் பிர்வசைம. மாநகர சை்ெ உறுப் -
பினர்களின் கூட்டம ந்டபெறறுக் 
பகாண்டிருநதது. ஒரு பதா்ல்ெசி 
அ்ைப்பு வநதது. மாவில்மடவில் 
ஒருவர் மரைம அ்டநது விட்டார். 

உயிரிைநத உடல் ்வத்தியசைா்ல-
யில் இருக்கிறேது. நீங்கள் வநதால் 
தான் தரு்வன் என்கிறோர்கள் என 
பதா்ல்ெசியில் கூறினார்கள். 
நான் சை்ெயில் இருநதவாறு அப்ெ-
டி்ய கூட்டத்தில் அணியும ்தசிய 
சீரு்ட்யாடு கண்டி ்வத்தியசைா-
்லக்குச பசைன்்றேன். ்மயத்்த 
பவளி்ய எடுத்து அத்னக் குளிப்-
ொட்டி அனுப்பிட்டு  மீண்டும நான் 
மாநகர சை்ெயின் கூட்டத்தில் கலநது 
பகாண்்டன்.

அப்்ொது மாநகர முதல்வராக 
அலுவிஹார இருநதார். அவசைரமாக 
பசைன்றே விடயம என்ன நடநதது 
என்று வினவிய முதல்வர், என்னால் 
பெரிய ்சை்வபயான்று கண்டி -
யில் ந்டபெறுகிறேது என்று கூறி 
்சை்வ்யப் ொராட்டினார்.

கே- நீஙேள் ஜனஸா குளிப-
்பாட்டுவதிலிருநது ஓயவு ச்பை்க 
ோரணம என்ன?

ெ- என் ஆ்ராக்கிய உடலில் 
ொதிப்பு ஏறெட்டது. ்வத்தியர்களு-
்டய ஆ்லாசை்னயும பிள்்ளக-
ளு்டய ெணிப்பு்ரயும ஜனாஸா 
குளிப்ொட்டுவதில் இருநது ஓய்வு 
பெறே ்வண்டிய நி்ல்மக்கு 
பகாண்டு வநதுள்ளது. தற்ொது 
பூபதார மறறும ்வத்தியசைா்லக்கு 
அருகில் கவொர் ஆகிய இருவர்கள் 
என்னு்டய ் சை்வ்ய பசைய்து வரு-
கின்றோர்கள். இத்த்கய ெணிக்ளச 
பசைய்யும ்ொது எனக்கு அதிகளவு 
உதவி ஒத்தா்சைகள் வைங்கி வருெ-
வர்களுக்குள் ஒருவர் தான் பமௌலவி 
ெசுலுர்ரஹமான். நான் தனி்ய 
மஹிய்யாவ காட்டுப் ெள்ளிக்கு 
்மயத்்த எடுத்துச பசைல்்வன். 
அவரிடம ெள்ளிக்கு ்மயம எடுத்து 
வருகின்்றேன் என ஒரு பசைய்தி மட்-
டுமதான் பசைால்லு்வன். அவர் ஊர் 

மஹிய்யா்வயிலுள்ள 7 ்ெர் அள-
விலான இ்ளஞர்க்ள தயாராக 
்வத்துக் பகாள்வார். ்மயத்்த 
ஒருவரால் தூக்கிச பசைல்ல முடியாது. 
ம்லப்ொங்கான மிக உயரமான 
இடம. ்வத்தியசைா்லயில் உரி்ம 
்காரப்ெடாத ்மயத்துக்கள் விழுந-
தால் அடக்குவதறகு என ்மயவா-
டியில் அதறபகன தனியான இடம 

ஒன்்றே ெள்ளி நிர்வா -
கம ஒதுக்கித் தநதிருக்-
கிறோர்கள்.

கே- அரசியல் 
ரீதியாே நீஙேள் 
ஆற்றிய ்பணிேள்.?

ெ- மாநகர சை்ெயால் 
பசைய்யப்ெடும நிதி 
ஒதுக்கீடுகளில் கண்டி 
மாநகர சை்ெக்கு சைகல 
உட்கட்ட்மப்பு வசை-
திக்ளயும பசைய்து 
ப க ா டு த் து ள் ் ளன் . 
கண்டி நகரிலுள்ள 
ஸ்ரீ பசைல்வவிநாயாகர் 
் க ா யி லு க் க ரு க ா ல் 
பசைல்லும வீதி்ய சுற-
றிவரவுள்ள ொ்த, 
்லக் ொ்த, ஆட்-
டுப்ெட்டி வீதி, அலி 
முடுக்கு வீதி என 
கண்டி நகரிலுள்ள அதி-
களவிலான முடக்கு 
வீதிகளுக்கு காெட் 
இட்டு பொது மக்க -
ளின் ொவ்னக்காக 
்கயளித்துள்்ளன். 
பெரியளவிலான உட்-

கட்ட்மப்பு வசைதிக்ள ஏறெடுத்-
திக பகாடுத்துள்்ளன். அப்பொழுது 
மஹிநத ராஜெக்ஷ ஜனாதிெதியாக 
இருநதார். அவர் மூலமாக நிதி ஒதுக்-
கீடு கி்டக்கப் பெறறேது. 

அ்த ்ொன்று அ்மசசைர் மஹிந -
தானநத அலுத்கம்க, ்லாஹான் 
ரத்தவத்்த, திலும அமுனுகம 
்ொன்றே அரசியல் வாதிகள் நிதி 
ஒதுக்கீடுகள் பசைய்து தருவார்கள். 
அ்த ்ொன்று அப்்ொது முதல்வ-
ராக இருநத ம்மநதிர ரத்வத்்த 50 
இலட்சைம நிதி ஒதுக்கீட்்ட பசைய்து 
தநதார். இநத நிதிக்கு ஐநது ் வ்லத் 
திட்டங்கள் பசைய்ய ்வண்டும என 
்காரிக்்க விடுத்தார். இரு தட்வ-
கள் கண்டி மாநகர சை்ெக்கு ்ொட்-
டியிட்டு மாநகர சை்ெ உறுப்பினராக 
இருநதுள்்ளன்.

கண்டி ஜனாஸா நலன்புரிச் சஙகத்தின் ஏற்ாட்டின் கீழ் கண்டி நகர் 
ஜம்மிய்யதுல் உலைா கண்டி நகர் ்ள்ளிவாசல்கள் சம்்ைளனம், 
கண்டி முஸ்லிம் வர்த்்தகர் சஙகம், கண்டி மீராக்காம் ப்ரி்ய 
்ள்ளிவாசல் ைறறும் ை்ல ்ள்ளிவாசல்கள் ஆகி்ய அமைப்புக்கள் 
இமைந்து நடத்தும் முன்னாள் கண்டி ைாநகர சம் உறுப்பினரும் 
சமூக பச்யற்ாட்டாளருைான அல்்ாஜ் ஏ. எல். எம். நுஹைான் 
அவர்களது ்சமவ நலன் ்ாராட்டு விழா கண்டி மீராைக்காம் ப்ரி்ய 
்ள்ளிவாசலின் ்கட்்்ார் கூடத்தில் இன்று பி. ் 6.15 ைணிக்கு 
ைஹரிப் ப்தாழுமகக்குப் பின் நமடப்றுகிறது. இந்நிகழ்வில், அகில 
இலஙமக ஜம்மிய்யதுல் உலைா சம்த் ்தமலவர் எம். மவ. எம். ரிஸ்வி 
முப்தி பிர்தை ்்ச்சாளராகவும் ்ாகிஸ்்தான் நாட்டின் வதிவிடப் பிரதிநிதி 
அப்சல் ைமரக்கார் கண்டி ைாநகர சம்யின் பிரதி மு்தல்வர் அல்்ாஜ் 
இலாஹி ஆப்தீன் ஆகி்்யார் பகௌரவ விருந்தினர்களாகவும் கலந்து 
பகாள்ளவுள்ளனர்.

்தாம் வாழும் சமூகத்தின் மீ்தான ்றறும் ்தம் சக்திக்குரி்ய வமகயில் 
்தைது நல்வாயப்புக்கமளப் ்்யன்்டுத்தி சமூகம் ்ாராட்டக் கூடி்ய 
பச்யல்களில் ஈடு்ாடு காட்டி உமழத்்தவர்களுள் முன்னாள் கண்டி 
ைாநகரசம் உறுப்பினர் அல்்ாஜ் ஏ. எல். எம். நுஹைான் 
குறிப்பிடத்்தக்க ஒருவர். 2012 ைறறும் 2016 களில் இடம்ப்றற 
உள்ளூராட்சி ைன்றத் ்்தர்்தலில் கண்டி ைாநகர சம்க்காக இரு 
்தடமவகள் ்்ாட்டியிட்டு கண்டி ைாநகர சம்யின் உறுப்பினராகத் 
ப்தரிவு பசய்யப்்ட்டவர். இவர் அரசி்யல் பிரதிநிதி என்ற 
பசால்லுக்கப்்ால் கடந்்த 37 வருடஙகளாக எந்்த வி்தைான 
எதிர்ப்புக்களுமின்றி முஸ்லிம் சமூகத்தின் உயிரிழந்்த 
ஜனாஸாக்கமள குளிப்்ாட்டி அடக்கம் பசயவதில் 
அவருமட்ய ்ண்பும் ்லமும் இஸ்லாமி்ய ைார்க்கம் 
பநறிமுமறயிலான உமழப்பும் ்ரந்்த ைனமும் 
உமட்யவர்.

அ்்த்வமள முஸ்லிம்களுமட்ய புனி்த ்நான்பு 
காலஙகளில் ச்ருக்கு ைக்கமள எழுப்புவ்தறகாக 
அவர் ஆறறி்ய ்ணி மிகவும் அளப்்ரி்யது. 
இத்்தமக்ய ்சமவம்யக் கருத்திற பகாண்டு 
கண்டி ைமல்யக கலாசார சஙகத்தின் இரத்தினதீ் 
விருது, கண்டி முஸ்லிம் வர்த்்தக சஙகத்தின் விருது. 
ரம்புக்பகப்ல ஜும்ஆப் ்ள்ளிவாசலின் விருது 
எனப் ்ல்்வறு சமூக அமைப்புக்களினால் ்ாராட்டி 
பகௌரவிக்கப்்ட்டவர்,அவருடனான உமர்யாடலில் அவர் 
ப்தரிவித்்த கருத்துக்களின் ப்தாகுப்பு,...

கலந்துமர்யாடி்யவர் 
இக்்ால் அலி

முன்னாள் ேண்டி மாநேர ே்்ப உறுபபினரும 
ேமூே சேயற்்பாட்்டாளருமான 

அல்்ாஜ் ஏ.எல்.எம. நுஹமானின்

சேவை நலன் 
பாராட்டு விழா

 ்தாம் வாழும் சமூகத்தின் மீ்தான ்றறும்  

 ்தம் சக்திக்குரி்ய வமகயில் 

 நல்வாயப்புக்கமளப் ்்யன்்டுத்தி 

 சமூகம் ்ாராட்டக் கூடி்ய பச்யல்களில் 

 ஈடு்ாடு காட்டி உமழத்்தவர்.....
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காலியான பாத்திரத்தில் காற்றிருக்கும் மறவாதே!   
காேலென்று வீசும்புயல் காற்றினனதய எண்ாதே!   
 தபாலியான புன்னனகனயப் புனிேலமன்று நம்பாதே!   
தபாக்கிலியின் வாக்குேனன தபாேனனயாய்க் லகாள்ாதே!   
தவலியிங்கு பயிரதமயும் விசித்திரத்னே லமச்ாதே!   
தவரமுறித்து மரம்ரசிக்கும் விெங்கினத்னே ஒட்ாதே!   
ோலிலயான்று தபாடுமுன்பு ோரலமன்று ஆக்காதே!   
ோய்லமாழினயக் லகான்றழித்துத் ேத்துவமும் தப்ாதே!   
   
கூலியின்றி தவனெல்ய்து குடும்பமது ந்த்ோதே!   
கூட்ாளி யாகிடினும் லகாளனகவிடடுக் லகாடுக்காதே!   
த்ாலிலபற்று விட்பின்பு ல்ாேப்புேலும் ல்ய்யாதே!   
ல்ாத்துசுகம் த்கரித்தே சுகமிழந்து நிற்காதே!   
காலிொே மனிேரமுன் கனெந்ன மா்ாதே!   
காசிொே தநரத்திதெ க்ன்வாங்கித் லோனெக்காதே!   
நூலிொமல் லந்வுல்யும் தநாக்கம்ோன் னவக்காதே!   
நூறிொமல் ஆயிரத்தில் தநாட்முதம வி்ாதே!   
   
உனழத்தி்ாமல் வாழுமான் உள்ந்ேனில் னவக்காதே!   
 உனழப்பவரேம் வியரனவயினன உோசீனப் படுத்ோதே!   
அனழப்பிொமல் பந்தியிதெ அமரந்திருந்து உண்ாதே!   
 அழகுக்காக ம்ந்துவிடடு அவ்ரமாய் புெம்பாதே!   
பினழதிருத்திக் லகாணடி்ாேப் பினழமீணடும் ல்ய்யாதே!   
 பினழக்கவழி இல்னெலயனப் புெம்பிநிேம் ேவிக்காதே!   
கனழத்துன்க்குள நுனழயும்வளி கீேமாகும் அறிவாதய!   
 காற்றிழுத்து முடிவேகுள கற்றுவாழு மறவாதே!   
   
காரமுகினெ ேன்ல்ய்யக் கா்ழிப்புச ல்ய்யாதே!   
 கானலிதெ வினேதபாடடு காத்திருப்புக் லகாள்ாதே!   
நீரக்கனரகள சினேத்துவிடடு நிெவரடசிக் குேவாதே!   
 லநஞ்மதில் லபாய்நிரப்பி தநரனமலயன விற்காதே!   
ஊரவிழுங்கத் ேவமிருக்கும் ஊழல்னக உயரத்ோதே!   
 உன்வாழதவா உன்னகயில் உ்ரந்லோழுக மறவாதே!.   
தேரேலிதெ நிற்பவனர லேய்வலமன்று நம்பாதே!   
 லேரிந்திருந்தும் வாக்களித்து லேருவினிதெ நிற்காதே!   
   
வாலிபத்தின் முறுக்கினிதெ வதயாதிபத்னே வனேக்காதே!   
 வ்ரகுழந்னே மனதினிதெ வி்வாரத்னே வினேக்காதே!   
பாலிொமல் அழுங்குழவி பாரத்திருந்து ரசிக்காதே!   
 பாவலமொம் புரிந்துவிடடு பக்ேதவ்ம் தபா்ாதே!   
வாலிொே குரங்கினத்தின் வடிவமாக மாறாதே!   
 வ்தியற்றப் லபணணி்த்தில் வரேட்ன்க் தகடகாதே!   
தகாலிொது ந்க்குமடடும் கூ்வருவார யாருதம   
 லகாஞ்ம்நீ ே்ரந்துவிட்ால் கணமனறவார புரிவாதய!   
   

மைய்யன் நடராஜ்   

    
ஈன்ற தநரம் உன் தமனியில்   
ஈன்றவளின் இரத்ேமும் அழுக்கும்  
இருந்ேனே உ்ரந்திராே - நீ  
ோயின் தமனியில் உன்னன  
சுத்ேம் ல்ய்ேனே   
அறிந்திராே -நீ  
பசி என்பனே அறிந்திராே -நீ  
என்ன ல்ய்வலேன்று லேரியாே -நீ  
முனெக்காம்பில் அமிரே உ்வுணடு   
என்பனே புரியாே -நீ   
முனெக்காம்னப ோனாக சுனவக்கத்   
லேரியா அற்பன் -நீ  
--  
அழ மடடும் லேரிந்ே -நீ  
ோயின் உதிரம் ோன் என் உ்வு   
என்பனே உ்ரா - நீ  
நன்றாய் தூங்க லேரிந்ே -நீ   
தூக்கம் லோனெத்ேவன் அறியா -நீ  
--  
தப் லேரியா -நீ   
தப் கற்றுத்ேந்ே   
முேல் குரு அறியா -நீ   
ந்க்கத் லேரியா -நீ  
னகபிடித்து பெக்கிய   
னக மறந்ே - நீ  
--  
எழத்து லேரியா -நீ  
எழுத்ேறிய னவத்ேவள அறியா -நீ  
காத்திருந்து மனறந்திருந்து  
 கொ்ானெயில்   
கல்விபயிெ னவத்ேவள அறியா -நீ  
ஒன்றும் லேரியா -நீ  
இப்தபா உனக்கு ஒன்றும் லேரியா ?  
என உனரப்பது ்ரிதயா ?  
மானி்ா ்ற்று பின்தனாக்கிப் பார  
எல்ொம் உனக்குத் லேரியும்  
 நான் யாலரன்று புரியும்.   
  த�ாப்பூர்  

முகமைது முமகதீன் மநௌபீக்     

கண்மறையும் ்மனிதரகள்   

நா
ன்

 ய
ார்

?  

 தூக்கம் இல்ொே
நாடகள,
கனவுகள கா்ே
இரவுகள,
மறக்க நினனத்ே
ஞாபகங்கள
யாவும் என்னுள
சுனமகொய் இன்று.
  
இரக்கம் இல்ொே
மனிேரகள,
௨றக்கம் தேடும்
கயவரகள
யாவும் நினறந்து
தபான ௨ெகம்
இது என்போல்.
  
கவனெ லகாள்
யா௫மில்னெ என்று
லபறுமிேம் லகாளவனே
வி்,
கவனெயில்ொே மானி்ரகளும்
இங்கில்னெ என்று 
லபறுமிேம் லகாளகிறது
வாழக்னக.
  

ம�ாத்துவில் அஜ்ைல்கான்  

கனவான வலிகள்  

அரபுலகின் மசல்வச் சீைாட்டி  
அன்மன கதீஜாநா்யகி வழிவந�  
ைா�சிதரான்ைணிஅஸைா உமைா  
என் உமைமைா �ாசத்தின் இருப்பிடம  
என்மன வளர்த்ம�டுத்� மைருைாட்டி  
அமுதூட்டி வார்த்ம�டுத்� நல்லன்மன!  

  
எனது வாழக்மகயில் உமைா என்்றம�விட  
உமைமைா என்்றமழத்�த� அதிகமைன்த�ன்  
என் வளர்ச்சியில் �ாங்கித�ாலிருநது  
அன்பு காட்டி்யவர் என் உமைமைா  
என் விட்யத்தில் எந� முடிவும  
அவதர எப்ம�ாதும எடுப்�ார்!  
  
உடுத்தும ஆமட மு�ல் அமனத்து  
அணிகளனும அவதர த�ர்நம�டுப்�ார்  
அவர் த�ச்சுக்கு ைறுவார்த்ம�  
எவரிடமும கணடறித்யன்  
காருண்யம நிம்றந� ைனங்மகாணட  
ம�ருைாட்டி எனது உமைமைா!  
  
�ாதன உமழத்து �ன்த�மவயில்  
நிம்றவுகணட மசல்வச் சீைாட்டி  
�ன்னுமழப்பில் தசர்த்ம� டுத்து  
இம்றயில்லம கஃ�ாமவ கணடு வந�வர்  
ம�ாறுமையின் இருப்பிடைாய  
இறுதி மூச்சுவமர திகழந�வர்!  
உமைமைாவுக்கு இ�்யதநாய வந�த�ாது  
உற்ற த�த்திகளாம எமை்யமழத்து  

டாக்டருக்குப்�டி ைா என்த்ற  
புலமபுவார் என்மனன்றும  
அவர் கணடகனமவ எமைால்  
நிம்ற மசய்ய முடி்யா� கவமல எனக்கு!  
  
என்்றாலும கூட நான் �ல்கமலத�ாக  
உமைமைாவின் துஆ�ான் காரணி  
ை்றதவன் உமைமைா உங்கமள ஒருத�ாதும  
உங்கள் ைன்னம்ற சுவனத்து பூங்காவாய  
ைாறுவ�றகு �மடத்� நா்யனிடம  
நாளும ம�ாழும பிரார்த்திக்கித்றன்!  
  
நல்லவர் என்த்ற ஊர் புகழந�து  
அன்பு காட்டுவதில் உ்யர்குணம  
்யாமரயும கடிந�ம� கணடறித்யன்  
�ன் பிள்மளைட்டுைல்ல த�ரப்பிள்மள்யாம  
எமமையும வாரி்யமணத்து முத்தி்யவர்  
கணணுக்குள் மவத்து எமை �ார்த்�வர்  
  
உமைமைா என்மீதி மகாணட �ாசம  
முழு நிலவுக்குச் சைைானது நீங்கள்  
என்னிடம மசான்ன ரகசி்யங்கள் நிம்ற்யதவ  
இன்று உங்கமள நிமனக்க என் கணகள்  

வற்றா� ஆ்றாய ஓடிப் �ாயகி்றது  
என் இ�்யம கணக்கி்றது உமைமைா!  
  
குடும�த்தில் ஊரில் பிரச்சிமன என்்றால்  
உங்கள் ஆதலாசமன, அறிவுமரகள்  
துமண்யாய நின்்றன  
நல்ல தீர்வுக்கு வழிகாட்டின  
ஈைானி்யத்தின் ம�ாக்கிஷைாய  
திகழந� உமைமைா ம�ரும சீைாட்டி!  
  
�மடத்�வதன ரப்த� உன்னிடம ஆசிக்கித்றன்  
என் உமைமைாவின் �ாவம ம�ாறுத்திடு  
எமைக்காத்� அன்மன்யவளுக்கு  
பிர்ம�ௌஸ எனும சுவனப்பூங்காவில்  
ஓரிடத்ம� அழகாயவழங்கிடு  
இது எனது ஆழைனப் பிரார்த்�மன!  

  
ஸுமலா சுல்பிக்  

 த�ரா�மன �ல்கமலக்கழக ைாணவி   
(அணமையில் இம்ற்யடி தசர்ந� �ாணநதும்ற 

எழுவிலமவச் தசர்ந� அஸைா உமைாவின் நிமனவாக 
அவரது த�த்தி எழுதி்ய கணணீர்க் கவிம� )  

உம்மாவுக்கு ஒரு  
கண்ணீர் கவிதை  

2022 வயதாகும் வருடம்

நாமளயும நாமளம்யயும
நாழிமகயில் கிழித்� நாட்காட்டியில்
சி்றப்பித்திடும ஏட்டினில்
�ரி�விக்கும நாட்டினில்
காகி�ம கவமல்யமடந� தகாட்டினில்.
வீட்டில் வமர்யறுக்கும எலுமபில்
வீதியில் விமன்யறுக்கும விளிமபில்
மகாமல மசயயும
தநரத்தின் விமல ம�ரி்யாது
ைனமும அறிவும அறி்யாது
த�டலற்ற �்யணத்ம� புரி்யாது
நகரும கடிகாரம நிறுத்�து.
வாரத்தின் வார்த்ம�கள்
வானவில்லின் நி்றங்கள்,
ைா�ங்களின் இலக்கங்கள்
ைாதிரி வினாத்�ாள்கள்

பூர்த்தி மசய்யாத� விமடகள்.
வாலி�மும வத்யாதி�மும
வரலாறறின் சான்றுகள் த�டி்யது,
ஓடி்யது ்யாருக்காக என்று
இமைகள் மூடி்யது
விடிந�து வழக்கம
ைாறறி்ய�ா! �ழக்கம
நகர்த்தி மசன்்றதில்
நகர்நது மசல்லும சுவடுகள்
கடத்தி்யதில் நிகழத்தி்ய�றகு
காலம �தில் மசால்லும
வருடிக் மகாணடு
விட்டு மசன்று
வ்ய�ாகும வருடம.

ை�ாஸ

நீ  அவன் உயிர என்கிறாய்
அவள உன்னன உெகம் 
என்கிறாள
கணமூடினால் 
அவள  எதிரில் நிற்கிறாய் -   
கண கெங்கினால்
காேனெக் லகாடுக்கிறாய்

தினமும் ்ணன்யிடுகிறாய்
அவன் ்மாளிக்க அன்று 
தவனெகள 
அத்ேனனயும் 
நீதய ல்ய்கிறாய் 
கார்ம் தகட்ால்
்மாோன 
லகஞ்ல்களுக்காய் 
என்கிறாய்

காெத்னே கனவுக்ால்
அெங்கரிக்கிறாய் 
கணமணி 
அவன் கண கெங்காமல் 
பாரக்கிறாய்

இரவில் சிசு அழுோல் 
உன் தோளிதெ  
தூங்கனவக்கிறாய்
பரிோபம் லகாணடு 
அவள பாரத்ோல்  நம் 
குழந்னேலயன்று 
புன்னனகக்கிறாய்

ேவறுகள அவள ல்ய்ோல்
குழந்னேயாய் அேடடுகிறாய்
தகாபத்தில் அவள 
அழுோல் அன்னனயாய்  
அரவன்க்கிறாய்

அவள ்னமயனெ 
வா்னன நுகரந்தே 
பாராடடுகிறாய்
அவள மனம் தநாகாமல்
பக்குவமாய்   அறிவுனரகள 
பெ ல்ால்லுகிறாய்

தவனெக் கனெப்பில்
இருந்ோலும்
அவள முகம் பாரத்தே 
மகிழகிறாய்
உன் வாழநான்லயல்ொம் 
உன் மனனவிக்தக  
அரப்பணிக்கிறாய்

த்ாகத்தில் நீயிருந்ோலும்
புன்னனக முகமூடி 
அணிகிறாய்
மனனவியின் 
திட்ல்கன்யும்
அவள திருப்திக்காய் 
தகடகிறாய்
பிளன்களின் 
குறும்புகளிலும்
புன்னனக காணகிறாய்

தோல் சுருங்கும் தவனெயிலும்
இப்படிதய மாறா அன்தபாடு 
இருந்து விடு என்கிறாள
மனனவிதய ! அப்தபாதும் 
என் மனம் தேடும் 
ஜீவன்  நீ மடடுதம என்கிறாய்

வதயாதிப வயது  வந்ோலும் 
இறுதியில் உனக்கு நானும் 
எனக்கு நீயும் 
குழந்னேயல்ெவா 
என்கிறாய்  -  உன் 
அன்பில் தினகத்ேவன் 
ல்ல்ெமாய்  
சீணடிப்பாரக்கிறாய்

இனமமூ்ாது உன்னவள
உனேன்பில் 
ஆனந்ேக்கணணீர 
சிந்துனகயில் அவளின்  
லநற்றி முத்ேமிடடு 

கணமணிதய..!  
என் கரம் பிடித்ே 
உனக்கு  காெம் முழுவதும் 
காேனெத் ேரும்  
உன் அன்புக் க்வன்  
நானல்ெவா என்கிறாய்!

ைஜினா உைறு மலவமவ
ைாவடிப்�ள்ளி

அன்புக் கணவன்



கல்லடி குறூப் நிருபர்  

படுககொல்ல கெய்யப் -
பட்ட சிரேஷ்ட ஊ்டக -
வி்ய்லொளர் அமேர் ்லெந்த 
விகேமதுஙகவின் 13 வது 
ஆண்டு நிலைவு திைம் 
இன்று (08) கொல்ல மட -
்டககளப்பில அனுஸ்டிக -
கப்படும்.  

இன்று கொல்ல மட்டககளப்பு 
மொவட்ட ்தமிழ் ஊ்டகவி்ய்லொளர் 
ஒன்றி்யம் மற்றும் மடடு. ஊ்டக 
அலம்யம் என்பை இலைநது 
இந்த நிகழ்லவ ந்டத்தவுளளது.  

மு்தல நிகழ்வொக கொல்ல 10.00 
மணிககு மட்டககளப்பு நகரில 
உளள இ்லஙலகயில படுககொல்ல 

கெய்யப்பட்ட ஊ்டகவி -
்ய்லொளர்கள நிலைவுத 
தூபியில அஞெலி நிகழ்வு 
இ்டம்கபறும்.  

அ்தலை க்தொ்டர்நது 
மடடு. ஊ்டக அலம்யத -
தில சிரேஷ்ட ஊ்டகவி்ய -
்லொளர் அமேர் ்லெந்த விக -
ேமதுஙகவின் திருவுருவப் 

ப்டததிற்கு நிலைவுச்சு்டர் ஏற்்றப் -
படடு நிலைவஞெலி நிகழ்வும் 
இ்டம்கப்றவுளளது.  

இநநிகழ்வில ஊ்டகவி்ய்லொளர் -
கள, அேசி்யல கடசிகளின் பிேமு -
கர்கள, கபொது அலமப்புகளின் 
பிேமுகர்கள மற்றும் ம்த ்தல்லவர் -
களுககு அலைப்பு விடுககப்பட -
டுளளது.    

புதி்ய கொத்தொன்குடி திைகேன் நிருபர்  

மட்டககளப்பு மொவட்டததில 
க்டந்த 3 திைஙகளொக கபய்த 
அல்டமலை கொேைமொக, ஏற் -
பட்ட கவளளப் கபருககிைொல 
227 குடும்பஙகலளச் ரெர்ந்த 842 
ரபர் பொதிககப்படடுளளைர்.  

க்டந்த 3 ஆம் திகதி கபய்த 
மலையிைொல 183 குடும்பஙக -
லளச் ரெர்ந்த 692 ரபரும், 4ஆந 
திகதி கபய்த மலையிைொல 25 
குடும்பஙகலளச் ரெர்ந்த 84 
ரபரும், 5 ஆந திகதி கபய்த 
மலையிைொல 19 குடும்பஙகலளச் 
ரெர்ந்த 66 ரபருமொக கமொத்தம் 
842 நபர்கள பொதிககப்படடுளள -
ைர்.  

இவற்றில ஏ்றொவூர் பற்று 
பிேர்தெ கெ்ய்லகப் பிரிவில 9 

கிேொம ரெவகர் பிரிவுகளும், 
மண்முலை க்தன்ரமற்கு படடிப் -
பலள பிேர்தெ கெ்ய்லகப் பிரிவில 
5 கிேொம ரெவகர் பிரிவுகளும், 
ரபொேதீவுப்பற்று கவல்லொகவளி 
பிேர்தெ கெ்ய்லொளர் பிரிவில 4 
கிேொம ரெவகர் பிரிவுகளும் மண் -
முலைப்பற்று ஆலே்யம்பதி 
மற்றும் கிேொன் பிேர்தெ கெ்ய்லொ -
ளர் பிரிவுகலளச் ரெர்ந்த ்த்லொ 1 
கிேொம ரெவகர் பிரிவுகளும் கவள -
ளத்தொல பொதிககப்படடுளளை.  

இப்பிேர்தெஙகளில பகுதி்ய -
ளவில ரெ்தமொை வீடு ஒன்றும், 
அடிப்பல்டக கட்டலமப்பு 
பொதிப்பு ஒன்றுமொக பதிவொகியுள -
ள்தொக ர்தசி்ய அைர்த்த நிவொேை 
ரெலவ நில்ல்யததின் மட்டகக -
ளப்பு மொவட்ட ஊ்டகப் பிரிவுககு 
்தகவல க்தரி்யவநதுளளது. 

கபரி்யநீ்லொவலை விரெ்ட, கலமுலை 
விரெ்ட நிருபர்கள  

கிைககு மொகொைததில பிேசிததி 
கபற்்ற கலமுலை க்டற்கலேப் பளளி-
வொெல நொகூர் ஆண்்டலக ்தர்்ொவின் 
200ஆவது வரு்டொந்த ககொடிர்யற்்ற 
விைொலவ முன்னிடடு 25 ரூபொ கபறு-
மதி்யொை நிலைவு முததிலே ஒன்று 
கவளியிடடு லவககப்படடுளளது.  

கலமுலை முல்தீன் ஜும்ஆப் 
பளளிவொெல மற்றும் க்டற்கலே 
பளளிவொெல என்பவற்றின் நிர்வொக 
ெலபத ்தல்லவர் ்டொக்டர் எஸ்.எம்.
ஏ.அஸீஸ் ்தல்லலமயில ரநற்று 
முன்திைம் (06) மொல்ல, பளளிவொ-
ெல மண்்டபததில இ்டம்கபற்்ற இம்-

முததிலே கவளியீடடு லவபவததில 
திகொமடுல்ல மொவட்ட பொேொளுமன்்ற 
உறுப்பிைர் ெட்டத்தேணி எச்.எம்.
எம்.்ரீஸின் விரெ்ட அலைப்பின் 
ரபரில கவகுஜை ஊ்டகததுல்ற 
அலமச்ெர் ்ட்லஸ் அைகப்கபரும 
பிே்தம அதிதி்யொக க்லநது ககொண்டு 
முததிலேல்ய உததிர்யொகபூர்வமொக 
கவளியிடடு லவத்தொர்.  

இந நிகழ்வில திகொமடுல்ல 
மொவட்ட உறுப்பிைர் ஏ.எல.எம்.
அ்தொஉல்லொ, கலமுலை மொநகே 
மு்தலவர் சிரேஷ்ட ெட்டத்தேணி 
ஏ.எம்.்றகீப், பிேதி மு்தலவர் ேஹமத 
மன்சூர், பிேதித ்தபொல மொஅதிபர் 
ேஞஜித ேைசிஙக, கிைககு மொகொை 
பிேதி ்தபொல மொஅதிபர் கஜ்யநநதி 

திருச்கெலவம், ்தபொல ்தல்லலம-
்யக பணிப்பொளர் ெொந்தகுமொே மீகம, 
அம்பொல்ற மொவட்ட ரம்லதிக 
அேெொஙக அதிபர் வி.கஜகதீென், 
அம்பொல்ற மொவட்ட பிேதி கபொலிஸ் 

மொஅதிபர் எஸ்.எம்.லவ.கெைவி-
ேதை, சிரேஷ்ட கபொலிஸ் அததி்யட-
ெகர் கஜ்யந்த ேதநொ்யகக ஆகிர்யொர் 
ககளேவ அதிதிகளொக பஙரகற்றிருந-
்தைர்.
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கல்முனை கடறகனைப் பள்ளி ககொடியேற்ற   
விழொ நினைவு முத்தினை கெளியீடு  

மட்டு. கபரு  கெள்்ளம்;  
842 யபர் பொதிப்பு

கிழக்கின் யேசிே பொடசொனைகள் 
னகேளிக்கும் பிைேொை நிகழ்வு
கேொட்டகவவ குரூப் நிருபர் 

ஜைொதிபதி ரகொட்டொப்ய ேொஜபக ஷ-
வின் 'கெௌபொககி்யததின் ரநொககு' 
ரவல்லததிட்டததின் கீழ் கிைககு 
மொகொைததில ர்தசி்ய பொ்டெொல்ல-
்யொக ்தேமு்யர்த்தப்பட்ட பொ்டெொல்ல-
கலள உததிர்யொகபூர்வமொக லக்ய-
ளிககும் நிகழ்வு கிைககு மொகொை 
ஆளுநர் அனுேொ்தொ ்யகம்பத ்தல்ல-
லமயில இ்டம்கபற்்றது.

கிைககு மொகொை ஆளுநர் 
அனுேொ்தொ ்யகம்பத ்தல்லலமயில 
ரநற்று (07) ம்திவுலகவவ சிஙகள 
ர்தசி்ய பொ்டெொல்லயில கிைககு 
மொகொைததின் பிே்தொை நிகழ்வு 
இ்டம்கபற்்றது.

இ்லஙலகயின் கலவியின் உண்-
லம்யொை சு்தநதிேததுககொக ர்தசி்ய 
பொ்டெொல்லகள எண்ணிகலகல்ய 
ஆயிேம் வலேயில அதிகரிககும் 
ர்தசி்ய நிகழ்ச்சித திட்டததின் கீழ் 
கிைககு மொகொைததில 71  பொ்டெொ-
ல்லகள ர்தசி்ய பொ்டெொல்ல்யொக ்தேம் 

உ்யர்த்தப்பட்டதும் குறிப்பி்டத்தக-
கது.

இ்தன்ரபொது திருரகொைமல்ல 
மொவட்ட பொேொளுமன்்ற உறுப்பி-
ைரும் மொவட்ட ஒருஙகிலைப்-
புக குழு இலைத ்தல்லவருமொை 
கபி்ல நுவன் அததுகரகொே்ல, திரு-
ரகொைமல்ல மொவட்ட அேெொஙக 

அதிபர் ெமன் ்தர்ஷை பொண்டிரகொ-
ே்ல மற்றும் கிைககு மொகொை கலவிப் 
பணிப்பொளர் என்.புளளநொ்யகம், 
கிைககு மொகொை முன்ைொள மொகொை 
ெலப உறுப்பிைர் ஆரி்யவதி க்லப்-
பததி, பிேர்தெ ெலப ்தவிெொளர்கள  
கபற்ர்றொர்கள எை ப்லரும் க்லநது 
ககொண்்டைர்.

மட்டக்க்ளப்பு மொெட்ட ஊடகப் பிரிவு

மருேமுனை 
அல்மைொர் யேசிே   
பொடசொனைேொக 
ேைமுேர்வு  

ககொக்குவில் வீடு தீக்கினை; இரு 
கபணகள் உட்பட 07 யபர் னகது  

(கலமுலை விரெ்ட நிருபர்) 
 
மரு்தமுலை அலமைொர் மததி்ய 

கலலூரி ர்தசி்ய பொ்டெொல்ல்யொக 
்தேமு்யர்த்தல அஙகுேொர்ப்பை 
லவபவம் ரநற்று (07) நல்டகபற் -
்றது.  

நிகழ்வில திகொமடுல்ல மொவட்ட 
பொேொளுமன்்ற உறுப்பிைர் ெட்டத்த-
ேணி எச்.எம்.எம்.்ரீஸ் பிே்தம அதி -
தி்யொகவும் கலமுலை மொநகே மு்தல-
வர் சிரேஷ்ட ெட்டத்தேணி ஏ.எம்.
்றகீப், கலமுலை வ்ல்யக கலவிப் 
பணிப்பொளர் எஸ்.புவரைநதிேன் 
ஆகிர்யொர் ககௌேவ அதிதிகளொகவும் 
க்லநது ககொண்டிருந்தைர்.  

அேசின் ஆயிேம் பொ்டெொல்லகலள 
ர்தசி்ய பொ்டெொல்லகளொக ்தேமு்யர்த-
்தல திட்டததின் கீழ் இககலலூரியும் 
உளவொஙகப்படடு, ர்தசி்ய பொ்டெொ -
ல்ல்யொக ்தேமு்யர்த்தபடடுளளலம 
குறிப்பி்டத்தககது.   

புதி்ய கொத்தொன்குடி திைகேன் நிருபர்  

மட்டககளப்பு ககொககுவில 
கபொலிஸ் பிரிவிலுளள பொ்லமீன்மடு 
50 வீடடுத திட்டததில, வீடு ஒன்று தீக-
கிலே்யொககப்பட்ட ெம்பவம் க்தொ்டர்-
பில, ெநர்தகததின் ரபரில இரு 
கபண்கள உடப்ட 7 ரபலே வி்யொைக-
கிைலம (06) லகது கெய்த்தொக ககொககு-
வில கபொலிஸொர் க்தரிவித்தைர்.  

க்டந்த ெனிககிைலம (01) இப் பகு-
தியில, மீன்பிடியில ஈடுபடடு வரும் 

இரு குழுவிைர் மதுரபொல்தயில, 
வொயத்தர்ககம் ஏற்படடு ெண்ல்ட்யொக 
மொறி்யல்த்யடுதது ஒருவர் படுகொ்யம-
ல்டந்தது்டன், இந்த ெம்பவதது்டன் 
க்தொ்டர்புல்ட்ய நொகநொ்தன் நவநீ்த-
னின் வீடு இைநக்தரி்யொர்தொேொல தீக-
கிலே்யொககப்படடு, வீடு முற்்றொக 
எரிநது ெொம்ப்லொகி்யது.  

ெம்பவம் க்தொ்டர்பொக விெொே-
லைகலள ரமற்ககொண்டு வந்த 
கபொலிஸொர், இரு கபண்கள உடப்ட 7 
ரபலே லகது கெயதுளளைர்.    

திகாைடுல்ல ைாவட்ட பாராளுைன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி எச்.எம்.எம். ஹரீஸின 
அமழப்பின பபரில அம்பாம்ற ைாவட்டததிற்கு விஜயம் சசய்த சவகுஜன ஊ்டகததும்ற 
அமைச்சர் ்ட்லஸ் அழகப்சபருைமவ சிப்லான மீடியா பபாரததின உறுப்பினர் சந்திதது 
க்லந்துமரயாடி பினனர் பிடிக்கப்பட்ட ப்டம்.

மொகொண ஆளுநர் முன்றனம 
ஜ ை நொே க த்துக்கு முை ணொை து

மொளிலகககொடு நிருபர்

13வ து திருத்த ம் என்ப து 
இ்ல ஙலகல்யயும், ்த மிழ் ம க-
க லளயும் ஏமொற்றுவ ்த ற்கொக  
இநதி்யொவிைொல ககொண்டு 
வ ே ப்ப ட்ட  ெ ட்ட ததிருத்த மொ-
கும். இச்ெ ட்ட ததின் ப டி 
ம கக ள வொககுக ள மூ்ல ம் 
க்தரிவொகும் மொகொை  ெ லபக ள அறி-
முக ப்ப டுத்த ப்ப ட்டொலும் அச்ெ லப-
க லள க டடுப்ப டுததும் முழு அதி-
கொே மும் ம ததி்ய  அே சுககு உண்டு 
என்ப ல்த ஆளுநர் நி்ய மிப்ப ்த ன் 
மூ்ல ம் வ லே்ய றுத்த து எை ஐககி்ய 
கொஙகிேஸின் ்தல்லவர் கமௌ்லவி 
க்லொபூெைம் முபொேக அப்துல மஜீத 
க்தரிவிததுளளொர்.

அவர் விடுததுளள அறிகலகயில 
ரமலும், 

அன்றிருந்த  ்த மிழ் க டசிக ள ஆக  
குல்றந்த து ஆளுநர் என்ப வ ரும் 

ஜ ைொதிப தி ரபொல மொகொை  
ம கக ளொல ஜைநொ்யக 
ரீதி்யொக க்தரிவு கெய்ய ப்-
ப ்ட  ரவண்டும் எை  ெ ட்ட ம் 
இ ்ய  ற் றி யி ரு க க  ்ல ொ ம் . 
அப்ப டி கெய்ய விலல்ல. 
மொ்றொக  ஆளுநர் என்ப வ ர் 
ம ததி்ய  அே ெொல நி்ய மிக-
க ப்ப டுப வ ர். அவ ருககு 

அடிலம்யொக ரவ மொகொை  ெ லபயும் 
இருககி்ற து. 

இநதி்யொவிலும் மொநி்ல ஙக லள ஏற்-
ப டுததி விடடு அம்மொநி்ல ஙக லள 
ம ததி்ய  அே சின் அடிலமக ளொக  லவத-
திருககும் வ லகயிர்லர்ய ஆளுநர் 
ப ்த வி ஏற்ப டுத்த ப்ப ட்ட து. ம கக ளொல 
க்தரிவு கெய்ய ப்ப ்டொ்த  ஆளுநர் 
நிலைத்தொல ம கக ள க்தரிவு கெய்த  
மொநி்ல  ெ லபல்யயும் க ல்லப்ப ்த ற்கு 
சிபொரிசு கெய்ய ்லொம். இது ஜ ை நொ-
்ய க ததுககு முற்றிலும் முே ைொை ்தொ-
கும் எை குறிப்பிடடுளளொர்.

சிபரஷ்ட ஊ்டகவிய்லாளர் 

ைசநே விக்ைமதுஙகவின் நினைவு 
திைம் இன்று மட்டக்க்ளப்பில்  

யசேை பசன்ள கசயபெர்களுக்கொை இேநதிைஙகள் ெழஙகினெப்பு
கலகு்டொ திைகேன் நிருபர்

விவெொ்ய அலமச்சின் ரெ்தை 
விவெொ்ய அபிவிருததித திட்டததின் 
கீழ் பொரி்ய அளவில ரெ்தை பெலள 
கெயபவர்களுககொை இ்யநதிேஙகள 

கெ்ய்லகம் ர்தொறும் வைஙகப்படடு 
வருகின்்றது.

அந்த வலகயில ஓட்டமொவடி 
பிேர்தெ கெ்ய்லொளர் பிரிவில 
விவெொ்ய அலமச்சின் ரெ்தை 
விவெொ்ய அபிவிருததித திட்டததின் 

கீழ் பொரி்ய அளவில ரெ்தை பெலள 
கெயபவர்களுககொக விவெொ்ய ரேொட-
்டொரவட்டர், உேம் கிேஷர் இ்யநதி-
ேம் வைஙகும் நிகழ்வு கெ்ய்லகததில 
இ்டம்கபற்்றது.

பிேர்தெ கெ்ய்லொளர் வீ.்தவேொஜொ 

்தல்லலமயில நல்டகபற்்ற நிகழ்-
வில கைககொளர் எம்.ஐ.எஸ்.
ெஜஜொத அ்மட, நிருவொக உததி-
ர்யொகத்தர் எஸ்.ஏ.்மீட, அபிவி -
ருததி உததிர்யொகத்தர் மற்றும் ப்லர் 
க்லநது ககொண்்டைர்.
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பாடசாலை இலடவிைகல் ஏறபடுத்தும் பிரச்சிலைகள்
உளநலம் என்பது ஒரு ந்பர் தனது 

ச�ொநத திறன்களள உணர்நது வொழ்க்-
ள்கயின இயல்பொன ப்பொக்ள்கயும் 
அது தரும் அழுததங்களளயும் 
�மொளிதது மகிழ்ச்சியொன நிளறவு-
மொன வொழ்க்ள்க நடததுவளத குறிக்-
கினறது. �மூ்கததின ஒவசவொரு 
தரப்பினரும் தமது வொழ்க்ள்களய 
சிறப்்பொ்க முனசனடுததுச் ச�லவ-
தற்கு உளளம் நலமொ்கவும், இயலபு 
தனளம ச்கொணடதொ்கவும் இருக்்க 
பவணடும். உளநலம் ்பொதிப்்பளட -
கினற ப்பொது ஒருவர் தன அனறொட 
்பணி்களள முளறயொ்க ச�ய்து 
முடிக்்கக் கூடிய நிளலயில இருக்்க 
மொடடொர்.

இபத�மயம் �மூ்கசமொனறின 
அளனதது தரப்பினரும் ஏபதொ ஒரு 
வள்கயில உள நலம் ்பொதிக்்கப்்பட -
டவர்்களொ்கபவ வொழ்நது வருகினற-
னர்.  இதற்கு அதி்க மன அழுததமும் 
சூழல ்கொரணி்களுபம  பிரதொன ்கொர -
ணி்களொகினறன. நொடடின பிரளை-
யொ்க வொழ விரும்பும் ஒவசவொரு 
ந்பரும் குடும்்பம் எனும் அலகிலி -
ருநபத பதொற்றம் ச்பறுகினறனர்.

'தம்மினதம் மக்்கள அறிவு-
ளடளம மொநிலதது

மனனுயிர்க் ச்கலலொம் இனிது'
தனளன விட தனது குழநளத-

்கள அறிவு ச்பறுவது, உலகின 
அளனதது உயிர்்களுக்கும் இனிளம-
யொனதொகும் என்பது வளளுவன 
வொய்சமொழியொகும். தொன ஈனசற-
டுதத பிளளள்களள �ொனபறொரொ்க 
உருவொக்குகினற ச்பரும் ச்பொறுப்பு 
ச்பற்பறொர்்களுளடயதொகினறது.

ஆனொல மொணவர்்கள அறிளவ 
விருததி ச�ய்து ச்கொளளக்கூடிய 
்பொட�ொளல்களிலிருநது தமது 
்கலவிச் ச�யற்்பொடு்களள இளட-
நிறுததிக் ச்கொளளும் ப்பொது 
்பொதிக்்கப்்படும் முதல தரப்பினர் 

ச்பற்பறொர்்கபள. பிளளள்களுக்கு 
உணவளிதது, உளட அளிதது, தன 
அறிளவ வளர்ததுக்ச்கொளள ்கலவி 
எனும் அழியொப்ச்பொருளள ச்பற் -
றுததர ்பகீரதப்பிரயததனம் ச�ய்்ப-
வர்்களும் ச்பற்பறொர்்கபள.

்பலபவறு ்கொரணங்களொல  
்பொட�ொளலயிலிருநது இளட 
விலகும் மொணவர்்களின சதொள்க 
ச்கொபரொனொ சூழ்நிளலக்கு பினனர் 
மி்க பவ்கமொ்க அதி்கரிததுளளது. 
அபிவிருததியளடநது வரும் 
நொடு்கள �மமொன தரமொன ்கலவிக் -
்கொ்க ்கற்்பளத ்கடடொயமொக்கியுள-
ளது. மொணவர்்களுக்கு அடிப்்பளட 
்கலவிளய �மததுவமொ்க வழஙகுவ -
தற்கு முயற்சிதது வருகினறன.

ஏன மொணவர்்கள இளடவிலகு-
கினறனர்?

மொணவர்்கள ்கற்்பளத சுளமயொ்க 
்கருதுகினறளமபய பிரதொனமொன 
்கொரணியொகும். இளவயது ்பொல 
உணர்வொல தூணடப்்படடு மொண-
வர்்களின ்கலவி இளடயிபலபய 
்பொதிப்்பளடகினறது. அதுமடடு-
மலல ்கலவியில ஆர்வம் இனறி 
ச்பொறுப்்பற்று ச�யற்்படுவதும் 
இளடசவளி்களுக்கு ்கொரணமொகின -
றது. மொணவர் �ொர்நத ்கொரணங்களில 
இளத மடடும் குறிப்பிட முடியொது.

மொணவர் ்கலவி இளடவில்கலில 
குடும்்ப ்கொரணி்களும் ச�லவொக்குச் 
ச�லுததுகினறன. குடும்்ப வறுளம-

யும் ஒரு முக்கிய ்கொரணம். தனக்கு 
கீழ் �ப்கொதர �ப்கொதரி்கள இருக்கும் 
வறுளமயொன குடும்்பங்களில மூத-
தவர் ்கலவிளய சதொடர முடியொத 
நிளலக்கு தளளப்்படுகினறொர். சில 
குடும்்ப அங்கததவர்்கள தமது பிள-
ளள்களின ்கலவிக்கு ஒததுளழப்பு 
வழஙகுவதிலளல. பிளளள்களள 
மடடநதடடுவதும் மொணவர்்களின 
்கலவி இளடவில்கலுக்கு ்கொரண -
மொ்க அளமகினறது.

்பொட�ொளல ்கொரணி்களள ச்பொறுத -
தவளரயில  ஆசிரியர்்களின ்கவனக் 
குளறவு மி்க முக்கியமொனதொ-
கினறது. ்பொட�ொளல ்கலவியில 
குளறவொன ஆர்வம் ச்கொணட 
மொணவர்்களள மடடம் தடடி அவர்-
்களிடம் தொழ்வு மனப்்பொனளமளய 
உருவொக்கிவிடும் ்பொட�ொளல �மூ -
்கததின கீழ்தரமொன ச�யற்்பொடு்க-
ளினொல மொணவர்்கள இளடவில-
்களள பநொக்கி தளளப்்படுகினறனர்.

�மூ்கததின ச்பொறுப்்பற்ற ச�யற்-
்பொடு்களினொலும், பிறரின முனபனற்-
றதளத விரும்்பொத ச்பொறொளமக் 
குணததினொலும் மொணவர்்கள 
இளடவிலகிச் ச�லல பநர்கிறது. 
�மூ்கம் ்கடடளமக்கும் உணளமக்கு 
புறம்்பொன அம்�ங்களும் வறுளம-
யில வொடும் மொணவர்்களுக்கு 
உதவொத நிளலயும் ஏளனய ்கொர -
ணங்களொகினறன. 

�மூ்கததில உறவினர்்கள அயல-

வர்்கள என �மூ்கச் சூழல ்கொரணி-
்கள ்பலவும் மொணவர் இளடவில -
்கல ஊக்குவிக்கினறன.

இதனொல மொணவர்்கள ஒரு 
புறமும் ச்பற்பறொர்்கள ஒருபுறமும் 
்பொதிக்்கப்்படுகினறனர். 

எனினும் மொணவர்்கள இளட 
விலகும் ப்பொது அதற்்கொன ச்பொறுப் -
பின ச்பரும் ்பஙள்க ச்பற்பறொர் -
்கபள ஏற்்க பவணடியுளளது. தம் 
பிளளள்கள ்கலவியில இருநது 
இளட விலகும் ப்பொது பிளளள்க-
ளுக்்கொன முழுளமயொன ்கலவிளய 
ச்பற்றுக் ச்கொடுக்்க தவறியவர்்க -
ளொ்க எணணிக் ச்கொளகினறனர். 
இதனொல  உளநல மற்றும் உடலநல 
்பொதிப்புக்குளளொகினறனர்.

இலஙள்கயின தற்ப்பொளதய 
ச்கொபரொனொ ்கொலப்்பகுதியில 2020 
ல பமற்ச்கொளளப்்படட ஆய்வு 
ஒனறில இலஙள்கயில 62 வீதமொன 
தநளதமொரும் 58 வீதமொன தொய்-
மொரும் தனது ஆரம்்ப ்கலவிளய 
இளடநடுவில விடடுச் ச�னறவர்்க-
ளொ்கபவ அளடயொளப்்படுததப்்பட-
டுளளனர். 

இவவொறொன ஒரு பினனணியில 
தம் பிளளள்களின இளடவில்க-
லுக்கு ்கொரணம் தொம் ப்பொதிய ்கல -
வியறிவு அற்றவர்்களொ்க இருப்-
்பபத என எணணி சில ச்பற்பறொர் 
்கவளல அளடகினறனர்.

அதிலும் தற்்கொலததில நிலவும் 

விளலவொசி பிரச்சிளன்களும், 
ச்பொருளொதொர சநருக்்கடி நிளலளம -
்களும் சிறு்பொனளமயின மக்்களள 
மடடுமனறி ச்பரும்்பொனளமயின 
�மூ்கததினளரயும் கூட சிரமதளத 
பநொக்கி தளளியுளளது. உயிர்வொழ் -
வதற்கு உணவொ? இலளல பிளளள-
்களுக்்கொன ்கலவியொ? எனும் ப்பொது 
உணபவ பிரதொனம் ஆகினறது. இவ-
வொறொன சூழ்நிளல்களொல பிளளள-
்களின இளடவில்கல துரிதப்்படுத-
தப்்படுகிறது.

்பொட�ொளல ்கலவி வளலய-
ளமப்பு ்கலவியொ்க மொறியப்பொது 
ஒரு சில மொணவர்்கள அதளன 
முளறயொ்கப் ச்பற்றுக் ச்கொளள முடி -
யொமலும் ்கலவிளய சதொடர முடியொ -
மலும் இளடவிலகினர்.

இனனும் சிலர் சதொளலப்பசிளய 
தவறொன ்கொரணங்களுக்்கொ்க ்பயன -
்படுததி இளடவில்கலுக்கு ஆளொகி-
னர்.

இளவயது ்கொதல்களினொலும் 
ச்பொருததமிலலொத �்க்பொடி்களின 
ப�ர்க்ள்கயினொலும் இளடவிலகும் 
மொணவர்்கள பிற்்கொலததில �மூ்க 
விபரொத ச�யல்களில ஈடு்படுவளத 
்பரவலொ்க ்கொணலொம். இது ப்பொனற 
ச�யல்களினொல ச்பற்பறொருக்கு 
இவர்்கள பதடி தருவது ச்கடட 
ச்பயளர மடடுபம. 

'பிளளள்களள ச்பற்றுப் ப்பொட 
மடடும்தொன சதரியும் வளர்க்்க சதரி -
யொதவர்்கள' எனற ச்பயர் ச்பற்பறொர் -
்கள மீது சுமததப்்படுகினறது. இது 
அவர்்களின உளநல ்பொதிப்ள்ப ஏற் -
்படுததுகினறது. �மூ்கததில ச்கௌர -
வததுடனும் சுயமரியொளதயுடனும் 
வொழும் ச்பற்பறொரின நிளல, தொம் 
ச்பற்ற தவப்புதலவர்்களொல ப்கள -
விக்குட்படுததப்்படுகினறது.

பிளளள்களின இததள்கய 
ச்பொறுப்்பற்ற தனததினொல அவர்்கள 

மடடுமலல ச்பற்பறொர்்களும் அவர் -
்கள �ொர்நத ஒடடுசமொதத �மூ்கமும் 
்பொதிப்்பளடகினறது. 

மொணவர்்களின இளடவில்கல 
்கொரணமொ்க பிளளள்களின சுபீட�-
மொன எதிர்்கொலததிற்கு தொம் உளழக்-
்கவிலளல எனற குற்ற உணர்வு 
ச்பற்பறொருக்கு ஏற்்படுகினறது.

எனினும் இளட விலகும் மொண-
வர்்களள  தவறிளழததவர்்களொ்க 
்கருதமுடியொது. சூழ்நிளல்கள அவர்-
்களள இநநிளலக்கு தளளுகினறன. 

எனபவ மொணவர்்களின இளடவி-
ல்கலுக்்கொன ்கொரணங்களள ்கணட-
றிநது நிவர்ததி ச�ய்வதன மூலபம 
மொணவர்்களின ்கலவி இளடவி-
ல்களல குளறக்்கலொம். இலஙள்க-
யில ஒரு சில ்பகுதியிபலபய இளட 
விலகும் விகிதம் அதி்கமொ்க இடம்-
ச்பறுகிறது. 

அப்்பகுதியின ச்பொருளொதொ-
ரம், சூழல, ்கொலநிளல ப்பொனற 
்பலபவறு அம்�ங்களள ்கணடறிநது 
அவற்ளற நிவர்ததி ச�ய்வதன 
மூலம் இளடவில்களல ச்பருமளவு 
குளறக்்கலொம். 

்கலவியில ப்பொடடித தனளமளய 
உருவொக்கும் ப்பொது இளடவில்கல 
குளறவளடயும். யொழ்ப்்பொணமொ-
னது ்கலவிச் �மூ்கம் என அளழக் -
்கப்்படுவதொல அஙப்க இளடவில-
்கல குற்றமொ்க ்பொர்க்்கப்்படுகினறது. 
ச்கொழும்பு, ்கணடி ப்பொனற ச்பரு 
ந்கரங்களில ்கொணப்்படும் ப்பொடடித 
தனளமயும் இளடவில்களல 
குளறக்கினறது எனலொம்.

எஸ்.ைங்களதர்ஷினி
4ஆம் வருடம்

ஊடகககற்ககள் து்ை
யாழ்.பலக்ைககழகம்

நுவரரலியாவில் இன்றும் 
நாலையும் மின்்தலட

தலவொக்்களல குறூப் நிரு்பர்

அததியொவசிய ்பரொமரிப்பு 
்பணி்கள ்கொரணமொ்க இனறு (8) 
�னிக்கிழளம  நொளள  (9) ஞொயிற்-
றுக்கிழளம்களில ்கொளல  ஒன்பது 
மணி முதல மொளல ஐநது மணி 
வளர எடடு மணிததியொலங்கள 

மின�ொரம் தளடப்்படும் என 
இலஙள்க மின�ொர �ள்பயின நுவ-
சரலியொ கிளள அறிவிததுளளது. 

இதன்படி லிநதுளல ளவததிய -
�ொளல, லிநதுளல ந்கரம், சலமி-
லியர் பதொடடம், மடடுக்்களல 
பதொடடம், ச�ன கூம்ஸ், ்பொமஸ்-
டன பதொடடம், ்கல்கநதவதளத 

பதொடடம், �மர்ச�ட ்பங்களொ, 
�மர்ச�ட பதொடடம், பலஙடல 
பதொடடம், வஙகிஓயொ பதொடடம், 
ரசதலல பதொடடம், ரசதலல 
கிளப், உடரசதலல, உடரசதலல 
இலஙள்க ஒலி்பரப்பு கூடடுததொ்ப-
னம் ஆகிய ்பகுதி்களில மின�ொரம் 
தளட ச�ய்யப்்படும்.

சிகிரியாவிற்கு வருகை தரும் சுற்றுலா 
பயணிைளின் எண்ணிககை அதிைரிப்பு

மொததளள சுழற்சி நிரு்பர்

வரலொற்று சிறப்புமிக்்க சிகிரியொ 
பிரபத�தளத ்பொர்ளவயிடுவதற்்கொ்க 
வருள்க தரும் சுற்றுலொப் ்பயணி்க-
ளின எணணிக்ள்க அணளமக்்கொல-
மொ்க அதி்கரிதது வருவதொ்க சிகிரியொ 
குனறு ்பரொமரிப்பு திடட மு்கொளம-
யொளர் நி�ொநத சதரிவிததொர்.

ச்கொபரொனொ சதொற்று ்பரவல  ்கொர -
ணமொ்க நொடடில ஏற்்படட அ�ொதொ-
ரண சூழ்நிளல்களினொல சுற்றுலொப் 
்பயணி்களின வருள்கயில வீழ்ச்சி 
ஏற்்படடிருநதது. 

தற்ப்பொது ச்கொவிட-19 சதொற்று 
்பரவல ்கடடுப்்பொடடிற்குள 
ச்கொணடு வநதளதயடுதது சுற்று -
லொப் ்பயணி்களின எணணிக்ள்க 
அதி்கரிதது வருகிறது.

்கடநத இரணடு மொதததிற்குள 
சுமொர் 25 000 உளநொடடு, சவளி-
நொடடு சுற்றுலொ ்பயணி்கள சீகிரியொ 
பிரபத�ததிற்கு வருள்க தநதுளளனர்.   
இதில ைப்்பொன, இநதியொ, ்கனடொ, 
மததிய கிழக்கு ஆசிய நொடு்களள 
ப�ர்நத சவளிநொடடு சுற்றுலொ ்பய -
ணி்கபள அதி்களவில வருள்க தந-
துளளதொ்க சதரிய வருகினறது.

மாததகையில் ைகலமைளின் ததய்வீை கிராமிய நிைழ்வு
இநது ்கலொ�ொர திளணக்்களததின 

ஏற்்பொடடில ்களலம்களின சதய்வீ்க 
கிரொமிய நி்கழ்வு நொளள மொததளள-
யில  இடம்ச்பற்றவுளளது. 

இநநி்கழ்வு மொததளள ்கநபதநு -
வர தமிழ் விததியொலயததில நொளள 
மு.்ப. 9.30 மணியளவில இடம்ச்ப-
றவுளளது. நி்கழ்வின பிரதம அதிதி-

யொ்க பிரதமரின  இநதுமத விவ்கொர 
இளணப்்பொளர் சிவஸ்ரீ இரொம�ந-
திர குருக்்களும், சிறப்பு அதிதியொ்க 
மொததளள இநது ்கலொ�ொர அபி-
விருததி உததிபயொ்கததர் திருமதி 
�ஙகீதொ ப்கொபிநொத ஆகிபயொரும் 
்கலநதுச்கொளளவுளளனர். 

பமலும், ச்கௌரவ அதிதி்களொ்க  

இரதபதொடட  பிரபத� �ள்ப உ்பத-
ளலவர் ஏ. ஆனநதகுமொர், ்பொட�ொ-
ளலயின அதி்பர் பை. நநதரூ்பன, 
அருடச�ொல ச�ம்மணி ள�வ 
புலவர் ஜீவன பிர�ொன, நிததிய அர்ச்-
�்கர் பிரம்மஸ்ரீ  இரபமஷ் குமொர் 
�ர்மொ  ஆகிபயொரும் ்கலநதுக் ச்கொள-
ளவுளளனர்.

2020 ஆம் ஆண்டு  ததர்தல் பிரசாரத்தின் த�ாது வழங்கப�ட்ட வாக்குறுதிக்்கமைய கிளனதனார் ததாட்டத்திற்கான உள்வீதி புனரமைக்்கப�டடு இ.ததா.்காவின் உ� தமைவரும்,த�-
ருநததாட்டப பிராநதியங்களுக்்கான பிரதைரின் இமைபபு தசயைாளருைான தசநதில் ததாண்்டைானால் திறநது மவக்்கப�ட்ட த�ாது. தசநதில் ததாண்்டைானின் விதச்ட நிதி  ஒதுக்கீட -
டின் கீழ்  இவ்வீதிக்்கான தவமைத்திட்டம் முன்தனடுக்்கப�டடுள்ளமை குறிபபி்டத்தக்்கது.

மனித வை அபிவிருததி நிதியததின் (PHT) 
தெயற்பாடுைள் ததாடரபான ைலந்துகரயாடல்  

2022 ஆம் ஆணடு ச்பருநபதொடட 
மனித வள அபிவிருததி நிதியததி-
னொல (PHT) முனசனடுக்்கப்்பட-
வுளள ச�யற்்பொடு்கள சதொடர்்பொன 
்கலநதுளரயொடல இரொைொங்க 
அளமச்�ர் ஜீவன சதொணடமொன 
தளலளமயில ்பததரமுலளலயில, 
ச்பருநபதொடட மனித வள அபிவி -
ருததி நிதியததின ப்கடப்பொர் கூடத-
தில இடம்ச்பற்றது.

இதனப்பொது  முனசனடுக்்கப்்ப-
டும் அபிவிருததி திடடங்கள மற்றும் 
்கடநத ஆணடு இடம்ச்பற்ற அபி -
விருததி ச�யற்்பொடு்கள  என்பன 
அளமச்�ரின  ்கவனததிற்கு ச்கொண-
டுவரப்்படடது. 

இதில உளரயொற்றிய இரொைொங்க 
அளமச்�ர் ச்பருநபதொடட சதொழிலொ-
ளர்்கள சதொழிலில ஈடு்படும் ப்பொது 
இளளப்்பொற, உணவு உடச்கொளள, 
்கழிவளற வ�தி்களுடன நிர்மொணிக்-
்கப்்படும் இளளப்்பொறு ்கடடடதளத 
விளரவொ்க முனசனடுக்குமொறும் 
அதி்கொரி்களிடம்  ப்கடடுக்ச்கொண-

டொர்.
பமலும் ஹடடன, நுவசரலியொ,-

்பதுளள, ்கணடி, ்கொலி, ப்க்கொளல, 
இரததினபுரி ஆகிய ச்பருநபதொடட 
மனித வள அபிவிருததி நிதியததின 
பிரொநதிய ்கொரியொலயங்கள ஊடொ்க 
முனசனடுக்்கப்்படும் அபிவிருததி 
திடடங்கள மற்றும் வீடளமப்பு 
திடடங்கள சதொடர்்பொ்க இரொைொங்க 
அளமச்�ரின ்கவனததிற்கு ச்கொண-
டுவரப்்படடது. அதபதொடு ்கடநத 
அர�ொங்கததொல ்கடடப்்படட வீடு-
்களுக்்கொன உட்கடடளமப்பு வ�தி-
்களள உடனடியொ்க பூர்ததி ச�ய்து 

மக்்களுக்கு ள்கயளிக்குமொறும், 
ச்பருநபதொடட ்பகுதி்களிலுளள 
விளளயொடடு ளமதொனங்களள புன -
ரளமக்குமொறும் அதி்கொரி்களிடம் 
ப்கடடுக்ச்கொணடொர்.

இக்்கலநதுளரயொடலில அளமச்-
சின ச�யலொளர், ச்பருநபதொடட 
மனித வள அபிவிருததி நிதியததின 
பிரொநதிய ்கொரியொலயததின அதி -
்கொரி்கள, ச�ௌமிய மூர்ததி சதொண-
டமொன ஞொ்ப்கொர்தத மனறததின 
்பணிப்்பொளர்  மற்றும் அளமச்�ரின 
பிரததிபய்க ச�யலொளர்  உட்பட 
்பலர் ்கலநதுக்ச்கொணடனர்.

இரததினகைல் அைழப்படட குழிைைால் தடங்கு பரவும் அபாயம்
இரததினபுரி சுழற்சி நிரு்பர்

இரததினபுரி மொவடடததின ்பலபவறு 
்பகுதி்களில இரததினக்்கல அ்கழ்நது 
விடடு ள்கவிடப்்படட ்பொழளடநத 
நிளலயிலுளள குழி்களொல, சடஙகு 
பநொய் ்பரவும் ஆ்பதது  நிலவுவதொ்க குற் -
றஞ�ொடடப்்படுகிறது. இநத விடயம் 
சதொடர்்பொ்க  ச்பொதுச் சு்கொதொர ்பரிப�ொத -
்கர்்கள, அரசியல தரப்புக்்கள  ச்பொறுப் -

்பொன அதி்கொரி்களிடம் முளறயிடடுளள-
னர்.

இரததினபுரி மொவடடததில ்பரவ -
லொ்க இடம் ச்பற்று வரும் �டடவிபரொத  
இரததினக்்கல அ்கழ்வின பின பதொண -
டப்்படட குழி்கள  ள்க விடப்்படுவதொல  
நுளம்பு்களின ஆதிக்்கம் அதி்கரிதது 
சடஙகு உட்பட ஏளனய பநொய்்களுக் -
்கொன அச்சுறுததல்களும் அதி்கரிதது வரு -
வதொ்க சூழல ்பொது்கொப்பு அளமப்பு்கள 

ச்பொதுமக்்களுக்கு முளறயிடடு வருகின-
றனர். இவவிடயம் சதொடர்்பொ்க நடவ-
டிக்ள்க எடுதது வருகினற ப்பொதிலும் 
�டடவிபரொத இரததினக்்கல அ்கழ்தளல  
்கடடுப்்படுததுவதில சநருக்்கடி்கள நில-
வுகினறது. பநொய்்கள ்பரவும் ஆ்பததிலி-
ருநது ச்பொதுமக்்களளப் ்பொது்கொக்்க இரத-
தினக்்கல அதி்கொர �ள்ப இநத குழி்களள 
மூடிவிட அவ�ர நடவடிக்ள்க எடுக்்க 
பவணடும்.

ெததாெ நிகலயதகத மீண்டும் திறககுமாறு மகைள் கைாரிககை
இரததினபுரி சுழற்சி நிரு்பர்

்பலொஙச்கொளட பிரதொன வீதியில அளமநதுளள 
�சதொ� விற்்பளன நிளலயம் ஒரு வருடததுக்கும் 
பமலொ்க மூடியிருப்்பதொல  அச�ள்கரியததுக்கு உட-
்படடுளளதொ்க இப்பிரபத� மக்்கள ்கவளல சதரி-
விக்கினறனர்.

நீணட ்கொலமொ்க  இயஙகி வநத  �சதொ� 
விற்்பளன நிளலயம் ்பழுது ்பொர்ப்்பதற்்கொ்கவும் 
நவீனப்்படுததுவதற்்கொ்கவும் எனக் கூறி ஒரு வரு-
டமொ்க மூடப்்படடுளளது. எனினும் நொடடின  

அததியொவசியப் ச்பொருட்களின விளல உயர்வொல 
ச்பொது மக்்கள  நிர்க்்கதியொகி உளள நிளலயில, 
�சதொ� மூலம் சில ச்பொருட்கள �லுள்க விளலயில 
விற்்கப்்படடது. இநத வொய்ப்பு ஏளழ மக்்களுக்கு 
கிளடப்்பதிலளல என இம்மக்்கள ்கவளல சதரி-
விக்கினறனர்.

்பழுது ்பொர்ததல நடவடிக்ள்க்கள இருப்பின 
அப்்பணி்களள விளரவொ்க பூர்ததி ச�ய்து விடடு, 
ச்பொது மக்்களுக்்கொன ப�ளவ்களுக்கு முனனுரிளம 
வழஙகி �சதொ� நிளலயதளத மீணடும் திறக்கு-
மொறு மக்்கள பவணடி நிற்கினறனர்.

குற்ற உணரவால் 
பாதிபபலடயும் ரபற்்றார
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ஹம்பாந்தபாடமடை புதிய நகர பிர்தச ்குதி;

இரவில் யபாமனகள் நடைைபாடடைம அதிகம; ைக்கள் அசசம 
ஹம்பாந்தபாட்டை குறூப் நிரு்ர்

ஹம்பாந்தபாட்டை புதிய நகரப் 
பிர்தசத்தில் ப்பாருத்தப்்டடுள்ள 
வீதி மின் வி்ளக்குகள நீணடைகபால-
மபாக ஒளிரபாததன் கபாரணமபாக இரவு 
்ே்்ளயில் ்பா்தகள இருளில் 
மூழ்கிக் கபாணப்்டுேதபாக ப்பாதுமக்-
கள பதரிவிக்கின்்றனர். 

ஹம்பாந்தபாட்டை, மிரிஜ்ஜ-
வில சநதியிலிருநது க்ளஞ்சிய சநதி 
ே்ரயிலபான நபான்கு ்லன்க்்ளக் 
பகபாணடை பிரதபான ்பா்த,  ்மம 
்பாலஙகள இரணடு உட்டை நவீன 
ேசதிகளுடைன் அலஙகபார மின் வி்ளக்-
குகள ப்பாருத்தப்்டடு நிர்மபாணிக்-
கப்்டடுள்ளது. இப் ்பா்த ப்பாது-
மக்கள ்பாே்னக்கபாக தி்றநது 
விடைப்்டடை கபாலஙகளில் மிகவும 
அழகபாக கபாடசியளித்திருநததபாக 
பிர்தச மக்கள பதரிவிக்கின்்றனர். 

கடைநத சில ேருடைஙக்ளபாக மின் 
வி்ளக்குகள ஒளிரபாததன் கபாரண-
மபாக இரவு்ே்்ளயில் ்பா்தகள 
இருளில் மூழ்கிக் கபாணப்்டுகின்-
்றன. அத்்தபாடு பிர்தசத்தில் இரவு 
்ே்்ளயில் யபா்ன நடைமபாடடை-
மும கபாணப்்டுேதனபால் குறித்த 
்பா்தயில் ்யணிப்்தற்கு மக்கள 
அஞ்சுகின்்றனர். 

அடிக்கடி மனிதர்களும, ேபாகனஙக-
ளும ்பா்தயில் ்யணிக்கும ்்பாது 
யபா்னயில் ்மபாதி வி்த்துக்களும 
ஏற்்டுகின்்றன.

சில பிர்தசஙகளில் மின் வி்ளக்கு-
கள திருடைர்க்ளபால் திருடைப்்டடு பசல்-
லப்்டடுள்ளதபாகவும ப்பாதுமக்கள 
பதரிவிக்கின்்றனர். இது பதபாடைர்பில் 
சம்நதப்்ட்டைபார் கேனம பசலுத்தி 
மக்க்்ள ்பாதுகபாக்க  ்ேணடுபமன 
அேர்கள ்கடடுக்பகபாளகின்்றனர். 

மின் விளக்குகள் ஒளிராததால் 
ப�ாதுமக்கள் அப�ௌகரியம் 

ஓமந்த வி்ேடை நிரு்ர்

பஹப்்ற்றிபகபால்லபாே ்குதியில் 
கபாயம்டைநத நி்லயில் கபாடடு 
யபா்னயின் சடைலம ஒன்று ்நற்று-
முன்தினம (06) கணடுபிடிக்கப்்ட-
டுள்ளதபாக ேனஜீேரபாசிகள தி்ணக் -
க்ள அதிகபாரிகள பதரிவித்துள்ளனர்.

10 ேயது மதிக்கத்தக்க யபா்னயின் 
சடைல்ம இவேபாறு கணடுபிடிக்கப்-
்டடுள்ளது. இசசம்ேம பதபாடைர்-
பில் அனுரபாதபுரம பிர்தசத்திற்கு 
ப்பாறுப்்பான ேனவிலஙகு அதிகபாரி -
கள விசபார்ணக்்ள ்மற்பகபாணடு 
ேருகின்்றனர். 

பி்ரத ்ரி்சபாத்னயின் பின்ன்ர 
மரணத்திற்கபான கபாரணத்்த பதரி-
விக்க முடியும என ேனவிலஙகு அதி -
கபாரிகள பதரிவித்தனர்.

பெப�ற்றிபகால்்ாவவில் 
இறநத நில்யில் 
யாலையின் �ட்ம் மீட்பு

�்ாலி �ரவதத� விமாை நில்யம் 
மூடப�ட்டுள்ளலம கவல்யளிக்கின்றது
யபாழ்.வி்சடை நிரு்ர் 

்லபாலி சர்ே்தச விமபான 
நி்லயம தற்்்பாது மூடைப்்ட -
டுள்ள்ம கே்லயளிப்்தபாக 
முன்னபாள ்்பாக்குேரத்து விமபான 
்ச்ேகள அ்மசசர் அர்்ஜஜுன ரண -
துஙக பதரிவித்தபார்.

யபாழ்ப்்பாணத்துக்கு ்நற்்்றய 
தினம வியபாழக்கிழ்ம வி்ஜயம 
்மற்பகபாணடை அேர், ஊடைகஙக -
ளுக்கு கருத்து பதரிவிக்கும ்்பா்த 
்மற்கணடைேபாறு பதரிவித்தபார்.

நல்லபாடசி அரசபாஙகத்தில் பிரதமர் 
ரணில் விக்ரமசிஙகவின் ேழிகபாட-
டுதலின் கீழ் யபாழ்ப்்பாண மக்களின் 
அபிலபா்சக்்ள நி்்ற்ேற்றும 
முகமபாக ்லபாலி சர்ே்தச விமபான 
நி்லயம புனர்மக்கப்்டடு 

மக்கள ்பாே்னக்கு தி்றநது 
விடைப்்டடைது.

குறிப்்பாக ேடை ்குதியில் 
உள்ள மக்கள கு்்றநத ்நரத்-
தில் கு்்றநத பசலவுடைன் 
பதன்்குதிக்கு ேநது பசல்ே-
தற்கும பதன்னிநதியபாவிற்கு 
பசன்று ேருேதற்குமபாக இநத 
விமபானநி்லயம தி்றநது 
விடைப்்டடைது.

அது ேடை்குதி மக்களுக்கு 
கி்டைத்த ஒரு நல்ல சநதர்ப்்ம. 
ஆனபால் இநத அரசபாஙகமபானது 
அவேபா்றபான சநதர்ப்்த்்த ேழஙக 
மறுத்து தற்்்பாது விமபான நி்லயம 
மூடைப்்டடுள்ள்ம கே்லயளிக்கி-
்றது.

எனினும ப்பாறுத்திருநது ்பார்ப் -

்்பாம நபான் தற்்்பாது 
அரசியலில் இல்்ல. 
அத்்தபாடு நபான் அஙகம 
ேகித்த கடசியிலிருநது 
விலகி இருக்கின்்்றன். 
எனினும நபான் நி்னக்-
கின்்்றன் இநத அர -
சபாஙகத்தின் மீது மக்கள 
பேறுப்பு பகபாணடுள்ள -
னர். 

இநத அரசபாஙகம வி்ரவில் வீடு 
பசல்ல ்ேணடி ேரும. நபாஙகள 
அ்னேரும ஒன்றி்ணநது இநத 
அரசுக்கு எதிரபாக குரல் பகபாடுப் -்
தற்கபாக கூடடைணியபாக பசயற்்டும 
கபாலம வி்ரவில் ்ககூடும. அது 
வி்ரவில் இடைமப்றும என எதிர் -
்பார்க்கி்்றன் என்்றபார்.  

பூநகரி பிரதத��ல� �ட்்ஜட் நிலறதவற்றம்
்ரநதன் குறுபாப் நிரு்ர்

கிளிபநபாசசி பூநகரி பிர்தசச்்-
யின் 2022 ஆம ஆணடுக்கபான ்பாதீடு 
9 ்மலதிக ேபாக்குக்ளபால் நி்்ற்ேற்-
்றப்்டடுள்ளது.  

ச்் அமர்வுகள ்நற்று முன் -
தினம (06-.01-.2022) கபா்ல 10 

மணிய்ளவில் ச்்யின் தவிசபா்ளர் 
சி.சிறீரஞ்சன் த்ல்மயில் ஆரம-
்மபானது. தவிசபா்ளரின் த்ல்ம 
உ்ரயி்னயடுத்து இநத ஆணடிற்-
கபான ்பாதீடடி்ன ச்்க்கு சமர்ப்-
பித்தபார். ்பாதீடு பதபாடைர்்பான விேபா-
தத்்தயடுத்து ேபாக்பகடுப்புக்கு 

விடைப்்டடைது. 20 உறுப்பினர்க்்ள 
பகபாணடுள்ள பிர்தசச்்யில் 
்பாதீடடிற்கு  12 உறுப்பினர்கள ஆத -
ரேபாகவும மூன்று உறுப்பினர்கள 
எதிரபாகவும ேபாக்களித்தனர். 5 உறுப்-
பினர்கள ச்்க்கு ்நற்்்றய தினம 
சமூகமளிக்கவில்்ல. 

லகநூல் பவளியீட்டு விழா   
கரபேடடி தினகரன் நிரு்ர்   

 ேடை மபாகபாண ச்்யின் அ்ேத் த்லேர் 
சீ. வீ. ்க. சிேஞபானம எழுதிய 'எளி்ம -
மிகு ்ரி்பாலக ஆளு்ம' என்்ற ்கநூல் 
பேளியீடு ்நற்று எதிர்ேரும 17.01.2022 
திஙகடகிழ்ம பிற்்கல் 4 மணிக்கு நல்்ல 
ஆதீன மணடை்த்தில் ந்டைப்்றவுள்ளது.   

நல்லூர் கநதசுேபாமி ்கபாவில் ்ரி்பாலகர் 
அமரர் இரகுநபாத குமபாரதபாஸ் மபாப்்பாண முத-
லியபாரின் நற்பசயற்்பாடுக்்ள பேளிப்்டுத் -
துமவிதமபாக அ்மநதுள்ள இநத நூலின் 
பேளியீடடுக்கு நல்்ல ஆதீன முதல்ேர் ஸ்ரீ -
லஸ்ரீ ் சபாமசுநதர ் தசிக ஞபானசம்நத ் ரமபா -
சபாரிய சுேபாமிகள த்ல்ம தபாஙகவுள்ளபார்.   

நிகழ்வில் ்ங்கற்கும அ்னேருக் -
கும ்கநூல் இலேசமபாக ேழஙகப்்டும. 
சுகபாதபார விதிக்்ள பின்்ற்றி அ்னே-
்ரயும ்ங்கற்குமபாறு ஏற்்பாடடைபா்ளர்கள 
அ்ழப்பு விடுத்துள்ளனர்.   

�ற் சிகிசல� நில்யத்திற்கு உ�கரணஙகள் அன்�ளிபபு 
்்ருவமை சீனன்கபாடமடை 
அல்-ஹுமைஸரபா ்தசிய ்பாடை-
சபாமையின ்மழய ைபாணவர் 
குழுவின "சமூக நைனபுரித்திட-
டைஙகளுக்கமைய  எம.ஐ.எம. 
நளீம ஹபாஜியபார் ்ற் சிகிசமச  
நிமையத்தில் நிைவுகின்ற கும்ற-
்பாடுகமை நிவர்த்தி சசய்யும 
்நபாக்கில் “அல் ஹுமைஸரபா-
88” ்மழய ைபாணவர் குழுவின-
ரபால் ்ற் சிகிசமச நிமையத்திற்கு 
்தமவயபான உ்கரணஙகள்  
்ல் மவத்தியர்    இநதிகபா ்ஹை-
ைபாலியிடைம மகயளித்த ்்பாது 
எடுக்கப்டடை ்டைம.  
்டைம: ்்ருவமை வி்சடை நிரு்ர்

வவுனியாவில் ஊடக அலமயத்தின் அலுவ்கம்
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ேவுனியபா ஊடைக அ்மயத்தின் 
அலுேலகம ேவுனியபா ்ேரேப் -
புளியஙகு்ளத்தில் ஊடைக அ்ம 
யத்தின் த்லேர் எம.ஜி.பரட-
னகபாநதன் த்ல்மயில் தி்றநது-
்ேக்கப்்டடைது.

இநநிகழ்வில் பிரதம விருநதி-
னரபாக ேவுனியபா மபாேடடை அர -
சபாஙக அதி்ர்  பி.ஏ. சரத் சநதிரவும 
சி்றப்பு விருநதினர்க்ளபாக ேவுனியபா 
பிர்தச பசயலபா்ளர் நபா.கமலதபா -
சன், ேவுனியபா நகரச்் பசயலபா-
்ளர் ஆர்.தயபா்ரன்  ஆகி்யபாரும 
பக்ளரே விருநதினர்க்ளபாக தமிழ் 
விருடசம அ்மப்பின் த்லேர் 
எஸ்.சநதிரகுமபார், ேவுனியபா முச -

சக்கரேணடி உரி்மயபா்ளர் சஙகத்-
த்லேர் சி .ரவீநதிரன் , ேவுனியபா 

்்ருநது உரி்மயபா்ளர்கள சஙகத்-
த்லேர் ்க. இரபா்்ஜஸ்ேரன், 
ேர்த்தகர் சஙகச பசயலபா்ளர் ஆ.அம-
பி்க்பாகன், கபாஞ்சனபா ந்கயக 
உரி்மயபா்ளர் க.பசல்ேரபாசபா, 
மபாேடடை பசயலக தகேல் உத்தி-
்யபாகத்தர் உபுல் ்பாலசூரியவும 
கலநது பகபாணடைனர்.

ேவுனியபா ஊடைக அ்மயத்திற்-
கபான நிதி உதவி மற்றும அலுேலக 
த்ள்பாடைஙகள உட்டை ்ல்்ேறு 
உதவிக்்ள அப்ரியல் அ்மப்பின் 

்ணிப்்பா்ளர்  ரவீநதிர டீ சில்ேபா  
ேழஙகி ்ேத்தபார்.

mwptpj;jy;
tiuaWf;fg;gl;l Rfhjhu Nrit gz Nrkpg;G kw;Wk; 

fld; nfhLf;fy; thq;fy; rk;ge;jkhd $l;LwT rq;fk;
2022.01.22 Kjy; Kd;tUk; %d;W tUl (03) fhyj;jpw;F nfsut jiyth; nfsut 
cgjiyth;> nfsut nghUshsh; kw;Wk; nfsut gzpg;ghsh;fs; (08) vl;Lg; Ngh;fs; cl;gl 
midj;Jg; gzpg;ghsh; rig cWg;gpdh;fs; gjpndhW (11) Ngh;fisj; Njh;e;njLg;gjw;fhd 
ngah; Fwpg;gpLjy; Nfhuy;.

2021.11.17 md;W jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nlapypepa+]; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;bUe;j 
mwptpj;jypd; gpufhuk; ngah; Fwpg;gpLjy; Nfhug;gl;lhYk; Fwpj;j vz;zpf;ifahd gjtpfspw;F 
khj;jpuk; mq;fPfhuk; ngw;w ngah; Fwpg;gpLjy; gbtq;fs; fpilf;fg; ngw;Ws;sgbahy; 2022.01.22 
md;W ,yf;fk;. 348> Nguhnjdpa tPjp> fz;b vd;w KfthpapYs;s kj;jpa khfhz `pe;J 
fyhrhu kj;jpa epiyaj;jpy; Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;j 44 MtJ tUlhe;j nghJf; $l;lj;jpy; 
cj;jpNahfj;jh; njhpT eltbf;if khj;jpuk; eilngwkhl;lhnjd ,j;jhy; mwptpj;Jf;  
nfhs;fpd;Nwd;.

`pkhy; rQ;[Pt nuhj;hpNfh>

gpujhd cj;jpNahfj;jh;>

njhpT mYtyh;>

$l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;>

,yf;fk; 330> a+dpad; gpNs];>

nfhOk;G -02.

Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

Nghjdh itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba

kUj;Jt cgfuzq;fspd; toq;fYf;fhd

Nfs;tp mwptpj;jy;

01.  fhyp> fuhg;gpl;ba> Nghjdh itj;jparhiy> Nfs;tpr; rigj; jiythpdhy; fPNo 
Fwpg;gpl;Ls;s kUj;Jt cgfuzq;fspd; toq;fYf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 
ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

 

     mk;rj;jpd; ngah; msT toq;Fk; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

%Lk; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

1. High End Paediatric  (Cardiac)  
Echocardiography Machine

01 2022.01.08 Mk; 
jpfjpad;W K.g. 9 
kzpapypUe;J  gp.g. 
3 kzp tiuAk;

2022.01.28 Mk; 
jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

2. Slit Lamp 04

02.  ,yq;if re;ijapy; Kd;itf;fg;gLk; cgfuzq;fspd; cw;gj;jpahsh;fspd; Vfepakdk; 
ngw;w gpujpepjp/jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fNs ,f;Nfs;tpapy; gq;FngWtjw;fhd 
jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;.

03.  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J ve;jnthU Mh;tKk; jFjpAKs;s Nfs;tpjhuh;> Kfth;> 
gpujpepjp my;yJ epakdk; ngw;wth; my;yJ Nfs;tpjhuhpd; rhh;ghfTs;sthpdhy; 
,U gpujpfspy; nfhs;tdT nra;ag;gl;l g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpahdJ Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfshf 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;Ak; epfo;T:

m)  fhyp> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;W.

M)  fhyp> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhshplk; nuhf;fg; gzj;jpy; 
xt;nthU Nfs;tpf;Fk; 2500 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;Jjy;.

,) mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l epow;glg;gpujpnahd;Wldhd tpahghu gjpTr; rhd;wpjnohd;W.

<)  cs;@H KftnuhUtuhf Kftuhz;ikfspdhy; epakpf;fg;gl;L toq;fg;gl;L 
rhd;wpjnohd;W/ fbjk;/mw;Nwhzpj;jj;Jtk;.

Nfs;tp Mtzj;ij rkh;g;gpj;jy; epfo;T:

m)  nfhOk;G-10> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> ~rkhfk; nkJu| nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjopd; 
%yg;gpujpia rkh;g;gpj;jy;.

M)  2%  tpiykDg;gpizia rhd;WgfUtjw;fhd Mtzr;rhd;W (tpiykD 
gpizaj;jpw;fhf fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ)

,)  fhyp> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghshplkpUe;J Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; Nfs;tp Mtzq;fis 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

<) CIDA gjpTr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 njhiyNgrp ,y.: 091-2232159

 njhiyefy; ,y.: 091-2227638

Nfs;tpfs; mtw;iw %ba gpd;dh; cldbahfNt gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 
fhyp> fuhg;gpl;ba> Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh;/  fzf;fhshplkpUe;J Nkyjpf 
jftiy ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth; - Nfs;tpr; rig>
gzpg;ghsh;>
Nghjdh itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba>
fhyp.

vkJ nfhOk;G gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidg; gphptpw;F chpj;jhd 
N`hkhfk itj;jparhiyapd; mOf;Fj;Jzpfisf; fOTtjw;fhf nghwpaplg;gl;l 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nyhl; ,yf;fk; epWtdj;jpd; ngaH Nfs;tpg; gj;jpu fl;lzk;

1 N`hkhfk js itj;jparhiy 1000.00

Nfs;tp Mtzq;fis 2022.01.07 Kjy; 2022.01.28 tiu thuj;jpd; mYtyf ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu kPsspf;fg;glhj NkNy Fwpg;gplg;gl;ls;s tpjj;jpy; Fwpj;j 
nyhl; ,yf;fk; rhHghf nrYj;j Ntz;ba fl;lzj;ij nfhOk;G gpuNjr Rfhjhu Nritg; 
gzpg;ghsH gzpkidf;F nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Njitg;gbd; fl;lzq;fs; nrYj;jhkNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,t; mYtyfj;jpy; 
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng. ,y. 0112326248 %yk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; ,U gpujpfSld; (%yg;gpujp kw;Wk; efy; 
gpujpnad) NtWNtW ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L ,t; mYtyfj;jpd; fzf;fhsH 
miwapy; itf;fg;gl;ls;s Nfs;tpg; ng;lbapy; cs;splyhk;. my;yJ gjpTj; jghypy; 
~jiytH ngWiff;FO. gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid j.ng. 1287 Gjpa 
nrayff; fl;blk;> khspfhtj;j> nfhOk;G 10> vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk;.

Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~mOf;Fj; Jzp fOTjy; - 
nyhl; ,y (.........) toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; - 2022| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.01.31 K.g. 10.00 ,w;F KbtiltJld; mit 
jpwf;fg;gly;  2022.01.31 K.g. 10.00 ,w;F ,t; mYtyfj;jpNyNa ,lk; ngWtJld; 
Nkw;gb Neuj;jpd; gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 
Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 
rKfkspf;fyhk;.

jiytH

ngWiff; FO>

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid

j.ng. 1287

Gjpa nrayfk;

khspfhtj;j

nfhOk;G 10

Nfs;tp mwptpj;jy;
Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid - nfhOk;G 
khtl;lk; mOf;Fj; Jzpfisf; fOTjy; - 2022

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 
rl;lj;jpd; gpupT 59 (2) ,d; fPo; gfpuq;f 

mwptpj;jy;

mg;gpNfh nrhg;/l;ntahu; (gpiuNtl; ypkpl;ll;) 
(fk;gdpg; gjptpyf;fk; gPtp 7980) ,y.50> thu;l; 
gpNs];> nfhOk;G 07 vd;w Kftupapy; mjd; 
gjpT nra;ag;gl;l mYtyfj;ijf; nfhz;lJ 
vd;gNjhL mjd; $wg;gl;l %yjdj;ij 
ehd;F NfhbNa Ie;J ,yl;rj;J Kg;gJ &gha; 
(&.40>500>030.00) njhifapypUe;J gjpide;J 
,yl;rj;J gjpdhwhapuj;J njhz;Z}w;wp 
,uz;L &gha; (&.1>516>092.00) njhifahf 
Fiwg;gjw;F Kd;nkhopfpd;wJ vd 2007 Mk; 
Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 
gpupT 59 (2) ,d; mbg;gilapy; ,j;jhy; gfpuq;f 
mwptpj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ.

rigapd; fl;lisg;gb
gprpd];Nkl; (gpiuNtl;) ypkpl;ll; 
nrayhsu; 
mg;gpNfh nrhg;/l;ntahu; (gpiuNtl;) ypkpl;ll;

xd;wpizj;jy; mwptpj;jy; 

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 244(3) Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

/g;Uld;gu;f; vd;l; tpnyd; ,d;lu;ne\dy; yq;fh 

(gpiutl;) ypkpl;ll; Mfpa epWtdk; /g;Uld;gu;f; 

mguy; yq;fh (gpiutl;) ypkpl;ll; epWtdj;Jld; 

xd;wpizj;jy;

/g;Uld;gu;f; vd;l; tpnyd; ,d;lu;ne\dy; yq;fh (gpiutl;) 

ypkpl;ll; (fk;gdpg; gjptpyf;fk; PV 8802) Mfpa epWtdk; 

/g;Uld;gu;f; mguy; yq;fh (gpiutl;) ypkpl;ll; (fk;gdpg; 

gjptpyf;fk; PV 18003) epWtdj;Jld; xd;wpizj;jy; tplak; 

G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gNjhL 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(1)(m) gpuptpd; epajpfspd; 

fPo; 2021 brk;gu; 1Mk; jpfjp fk;gdpfs; gjpthsu; jiyik 

mjpgjpapdhy; xd;wpizg;Gr; rhd;wpjo; xd;W toq;fg;gl;Ls;sJ 

vd 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3) 

Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy; ntspaplg;gLfpd;wJ.

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(2) 

Mk; gpupTf;F Vw;g> fPo; 2021 brk;gu; 1Mk; jpfjp nrhy;yg;gl;l 

xd;wpizg;G mKYf;F tUfpd;wJ kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l 

xd;wpizAk; fk;gdpfs;> fPo; 2021 brk;gu; 1Mk; jpfjpapy; ,Ue;J 

/g;Uld;gu;f; mguy; yq;fh (gpiutl;) ypkpl;ll; vd njhlUk;.

epu;thf];ju; 

/g;Uld;gu;f; mguy; yq;fh (gpiutl;) ypkpl;ll;
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1980Mk; Mz;bd; 44Mk; 

,yf;f NjUeHfisg; gjpT 

nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; NjUeH 

,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 1 - nfhOk;G
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 
NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 
njd;Wk;> me;j ,lhg;G nfhOk;G khtl;lj; 
NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 
fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

gP.V.v];. Nrdhuj;d> 
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 1 - nfhOk;G.

nfhOk;G khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 2- fk;g`h
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G fk;g`h khtl;lj; 

NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 

Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

Nf.N[.v];. khjt>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 2 - fk;g`h.

fk;g`h khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 3- fSj;Jiw
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G fSj;Jiw 

khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

fhype;jpu [atPu gHzhe;J>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 3 - fSj;Jiw.

fSj;Jiw khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 4- k`Etu
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G fz;b khtl;lj; 

NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 

Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

vr;.B.vd;. rk;gj; gpudhe;J>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 5 - k`Etu.

fz;b khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 5- khj;jis
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G khj;jis khtl;lj; 

NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 

Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

gP.v];. Gy];jp gj;jpuz>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 5 - khj;jis.

khj;jis khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 6- Etnuypah
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G Etnuypah 

khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;s njd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

Nf.V.vy;.v];. fYfk;gpl;ba>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 6 - Etnuypah.

Etnuypah khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 7- fhyp
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G fhyp khtl;lj; 

NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 

Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

lg;spt;. vr;.MH. tpN[Fkhu>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 7 - fhyp

fhyp khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 8- khj;jiw
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G khj;jiw khtl;lj; 

NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 

Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

hP. lg;spa+. Ngh\pjh nfskjp>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 8 - khj;jiw

khj;jiw khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 9- `k;ghe;Njhl;il
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 

NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

njd;Wk;> me;j ,lhg;G `k;ghe;Njhl;il 

khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 

Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 

fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

utPe;jpu Rgh\d ntjNf
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 9 - `k;ghe;Njhl;il

`k;ghe;Njhl;il khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 10 - aho;g;ghzk;
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 
NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 
njd;Wk;> me;j ,lhg;G aho;g;ghzk;> 
fpspnehr;rp khtl;lj; NjHjy;fs; 
mYtyfq;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 
ghHitapLtjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 
njd;Wk;> 1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeHfisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 
20(1)Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

MH. rP. mky;uh[;>
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 10 - aho;g;ghzk;

aho;g;ghz khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 11 - td;dp
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 
NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 
njd;Wk;> me;j ,lhg;G kd;dhH> tTdpah 
kw;Wk; Ky;iyj;jPT khtl;lj; NjHjy;fs; 
mYtyfq;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 
ghHitapLtjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 
njd;Wk;> 1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeHfisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 
20(1)Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

N[. n[dpw;wd;
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 11 - td;dp.

tTdpah khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 

44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 

gjpT nra;jy; rl;lk; 

2021Mk; Mz;bd; 

NjUeH ,lhg;G kPsha;T 

NjHjy; khtl;l ,y. 12 - kl;lf;fsg;G
Nkw;$wg;gl;l NjHjy; khtl;lj;jpw;Fhpa 
NjUeH ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 
njd;Wk;> me;j ,lhg;G kl;lf;fsg;G 
khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfj;jpy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghHitapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeHfisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; gphptpd; 
fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 

vk;.gp.vk;. Rgpahd;
cjtpg; gjpT mYtyH>

NjHjy; khtl;l ,y. 12 - kl;lf;fsg;G

kl;lf;fsg;G khtl;lj; NjHjy;fs; mYtyfk;>
2022 rdthp khjk; 07Me; jpfjp 

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G mk;ghiw khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

vk;.gp.vk;. Rgpahd;>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 13 - jpfhkLy;y.

mk;ghiw khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 13 - jpfhkLy;y

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G jpUNfhzkiy khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

v];. Rjhfud;>

cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 13 - jpUNfhzkiy.

jpUNfhzkiy khtl;lj;

Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 14 - jpUNfhzkiy

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G FUehfy; khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

MH.vk;.vr;.gp. uj;ehaf;f>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 15 - FUehfy;.

FUehfy; khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 15 - FUehfy;

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G Gj;jsk; khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

gp.vk;.I.v];.I. gz;lhu>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 16 - Gj;jsk;.

Gj;jsk; khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 16 - Gj;jsk;

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G mEuhjGuk; khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

Nf. KFe;jd;>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 17 - mEuhjGuk;.

mEuhjGuk; khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 17 - mEuhjGuk;

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G nghyd;dWit khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

gpAkp Ml;bfy>

cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 18 - nghyd;dWit.

nghyd;dWit khtl;lj;

Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 18 - nghyd;dWit

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G 
mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> 
me;j ,lhg;G gJis khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

,e;jpf `j;JUrpq;f>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 19 - gJis.

gJis khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 19 - gJis

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G nkhduhfiy khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

vd;. Nufd;>

cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 20 - nkhduhfiy.

nkhduhfiy khtl;lj;

Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 20 - nkhduhfiy

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G ,uj;jpdGhp khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

Ruq;f mk;gf`njd;nd>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 21 - ,uj;jpdGhp.

,uj;jpdGhp khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 21 - ,uj;jpdGhp

1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f 
NjUeh;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;

2021Mk; Mz;bd; NjUeh; ,lhg;G kPsha;T

Nkw;$wg;gl;l Njh;jy; khtl;lj; 
jpw;Fhpa NjUeh; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 
gLj;jg;gl;Ls;snjd;Wk;> me;j 
,lhg;G Nffhiy khtl;lj; 
Njh;jy;fs; mYtyfj;jpy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghh;itapLtjw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;snjd;Wk;> 1980Mk; 
Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeh;fisg; 
gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 20(1)Mk; 
gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wJ.

v];.lg;spA. nty;fk>
cjtpg; gjpT mYtyh;>

Njh;jy; khtl;l ,y. 22 - Nffhiy

Nffhiy khtl;lj;
Njh;jy;fs; mYtyfk;>

2022 rdthp khjk; 07Mk; jpfjp 

Njh;jy; khtl;l ,y. 22 - Nffhiyy

- ISLANDWIDE -

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
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2022 ஜனவரி 8 சனிக்கிழகம

(மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்)

தேசிய ைபடி சுற்றுப் தபாட்டிைள் இன்று ( 8 ) கைாழும்பில் 
ஆரம்பமாகின்்றது.

இலஙகை ைபடி சம்தமளனம் ஒழுஙகு கசய்துள்ள தேசிய ரீதி-
யிலான தமற்படி சுற்றுப்தபாட்டி இன்று ( 8 ) முேல் 10 ஆம் 
திைதி திஙைட்கிழகம வகர விகளயாட்டுத்துக்ற அகமச்சின் 
உள்ளை அரஙகில் இடம்கப்றவுள்ளது.

நாட்டில் நிலவிய கைாதரானா கோற்று ைாரணமாை ைடநே 
இரண்டு வருடஙைளாை ஒத்திப்தபாடப்பட்டு வநே தமற்படி 
சுற்றுப் தபாட்டி சுைாோர வழிமுக்றைகளப் தபணி இவவரு-
டம் நடாத்ே தீர்மானிகைப்பட்டுள்ளது.

இம்மாேம் 10 ஆம் திைதி இடம்கப்றவுள்ள இறுதிப் தபாட்-
டியிலும் பரிசளிப்பு விழாவிலும் விகளயாட்டுத்துக்ற அகமச்-
சர் நாமல் ராஜபக ஷ பிரேம அதிதியாை ைலநது கைாண்டு சி்றப்-
பிகைவுள்ளார்.

தேசிய கபடி சுற்றுப் தபோட்டிகள் 
இன்று (8) ககோழும்பில் ஆரம்பம்(பாலமுகன கிழககு தினைரன் நிருபர்)

2022 புத்ோண்கட முன்னிட்டு 
பாலமுகன க்றஸடார் விகளயாட்டுக 
ைழைத்தின் ஏற்பாட்டில் நகடகபற்்ற கிரிக-
கைட் சுற்றுப்தபாட்டி, ைழைத்தின் அஙைத்-
ேவர்ைள் கைௌரவிப்பு, ைழை உறுப்பினர்ை-
ளுகைான  ரீதசட் அறிமுைம்,  மற்றும் ைகல 
நிைழ்ச்சி தபான்்ற பல்தவறு நிைழ்வுைள் 
பாலமுகன கபாது விகளயாட்டு கமோ-
னத்தில் இடம்கபற்்றது.

பாலமுகன க்றஸடார் விகளயாட்-
டுக ைழைத்தின் ேகலவர் ஐ.எல்.எம்.
பாயிஸ ஆசிரியர் ேகலகமயில் நகட-
கபற்்ற இநநிைழ்வில்  முன்னாள் கிழககு 
மாைாண சகப அகமச்சர் எம்.எஸ.உதுமா-
கலவகவ, அட்டாகளச்தசகன பிரதேச 

சகபயின் ேவிசாளர் ஏ.எல்.
அமானுள்ளா,  உேவி 
ேவிசாளர் எஸ.எம்.எம்.
ஹனிபா, கேன் கிழககுப் 
பல்ைகலகைழை கோழி-
நுட்ப பீடாதிபதி ஏ.அப்துல் 
மஜீத், ஓய்வுகபற்்ற நீதிபதி 
ஏ.எல்.ஏ.ைபூர், அகைகரப்-
பற்று வலயக ைல்வி அலுவ-
லை பிரதிக ைல்விப் பணிப்-
பாளர் ஏ.ஜி.பஸமில், எம்.
எம்.சித்திபாத்திமா, சட்டத்-
ேரணி றிஸமியா அசாம், 
அகைகரப்பற்று ஆோர கவத்தியசாகல-
யின் சட்ட கவத்திய அதிைாரி எஸ.எம்.
றிபாஸதீன், கபாத்துவில் மாவட்ட கவத்-
தியசாகலயின் கவத்தியர் ஏ.எல்.சுகேஸ 

அைமட், அம்பாக்ற மாவட்ட கமய்வல்லு-
நர் விகளயாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர் எஸ.
எல்.ோஜூதீன், அபிவிருத்தி உத்திதயாைத்-
ேர் ஏ.ஜி.பஸமில், பாலமுகன 4 கிராம 

அபிவிருத்தி சஙைத்தின் ேகலவர் ஐ.எம்.
அர்சாத், உட்பட பிரதேச சகப உறுப்பி-
னர்ைள், விகளயாட்டு பயிற்றுவிப்பா-
ளர்ைள், ைழைத்தின் ஆரம்பைால ஸோபை 
உறுப்பினர்ைள், கபாது மகைள் என பலர் 
ைலநது கைாண்டனர்,

இேன் தபாது பாலமுகன கபாது 
விகளயட்டு கமோனத்தின் உருவாக-
ைத்தில் பஙைளிபாற்றிய அகனத்து ைழை 
சம்தமளனத்தின் ேகலவர் எஸ.அப்துல் 
ைரீம், பாலமுகன க்றஸடார் விகள-
யாட்டுக ைழைத்திைன் ஸோபைர் ைலீல் 
ஆசிரியர் உட்பட ஆரம்பைால உறுப்பி-

னர்ைள் அதிதிைளினால் 2022 க்றஸடார் 
ஞாபைார்த்ே நிகனவுச்சின்னம் வழஙகி 
கைௌரவிகைப்பட்டகம குறிப்பிடத்ேக-
ைோகும்.

புத்ோண்டில் ேனது ைடகமைகள ஆரம்-
பித்து இகளஞர் விவைார மற்றும் விகள-
யாட்டுத் துக்ற அகமச்சர் நாமல் ராஜ-
பக ஷ ைடநே மூன்்றாம் திைதி இகளஞர் 
மற்றும் விகளயாட்டுத் துக்ற அகமச்சின் 
டன்ைன்கவட் தைட்தபார் கூடத்தில் நகட-
கபற்்ற கூட்டத்தில் கூறினார்.

அஙகு கோடர்நது உகரயாற்றிய அவர் 
கூறியோவது :

2022ஆம் ஆண்டு ைடகமைகள ஆரம்பிக-
கும் முேல் தினமான இன்று உஙைள் அகன-
வருககும் எனது புதுவருட வாழ்த்துைகள 
கேரிவித்துக கைாள்கித்றன்.

இகளஞர் விவைார மற்றும் விகளயாட்-
டுத் துக்ற அகமச்சாை மிைவும் சவாலான 
ஒரு வருடத்கே ைடநது வநது இகளஞர்-
ைளின் விருப்பஙைகள நிக்றதவற்்ற புதிய 
கோழில்நுட்பத்துடன் கூடிய திட்டஙைள்,-
கைாள்கைைள் மற்றும் நடவடிககைைகள 
கசயல்படுத்தி புதிய வருடத்தில் ைாலடி 
கவத்துள்தளாம்.

 நாம் அகனவரும் சரித்திரத்திதலதய 
முைம் கைாடுகைாே உலைளாவிய கோற்று-
டன் ைடநே வருடம் பூராவும் நடவடிககை-
ைகள தமற்கைாள்ள தவண்டி தநரிட்டது. 
வழகமதபான்று அகமச்சுககு வருகை ேரா-
விட்டாலும் கோழில்நுட்பத்தின் ஊடாை 
உஙைள் பணிைளுடன் நான் இகணநது 
கைாண்தடன்.

நாம் எதிர்பார்த்ே இலககை மிைவும் சிரமத்-
துடதனதய அகடய முடிநேது. விகளயாட்-
டுத்துக்றயில் சர்வதேச கவற்றிைகளயும் 
கப்ற கோடஙகிதனாம். எமது நாட்டிலும் 
உலை சாம்பியன்ைள் உருவானார்ைள். ஒலிம்-
பிககில் ேஙைப்பேகைஙைகள கவற்றிகைாள்-
ளும் அளவிற்கு விகளயாட்டு துக்றகய 
உயர்த்துவேற்கு எம்மால் முடிநதுள்ளது.

21 வருடஙைளுககுப் பின்னர் மீண்டும் 
'துருனு சகதி' திட்டத்கே ஆரம்பிகை முடிந-
துள்ளது. கிராமிய மட்டத்தில் இகளஞர்ை-
ளுககு தவகல வழஙகும் திட்டஙைகள நாம் 
கசயற்படுத்தியுள்தளாம். கோற்று நிகலகம 
ைாரணமாை எமது இலககை அகடய முடியா-
விட்டாலும் பி்றநதுள்ள புதிய வருடத்தில் 
எமது இலககை அகடய முடியும் என நம்-
பிககை கைாண்டுள்தளாம்.

ைடநே வருடத்தில் இநே அகமச்சின் அதி-
ைாரிைள் அர்ப்பணிப்புடன் ேமது பணிைகள 
தமற் கைாண்டார்ைள். எனககு கேரியும் சில 
சநேர்ப்பஙைளில் தவகல அதிைமாகி இரவு 
தநரஙைளில் கூட அகமச்சு பணிைளில் 
ஈடுபட தவண்டி தநரிட்டது. பாரம்பரியமாை 
தமற்கைாள்ளப்பட்டு வநே முக்றைளில் 
மாற்்றஙைகள ஏற்படுத்தி விகளயாட்டுத் 
துக்றயில் புதிய பிரதவசம் ஏற்பட்டோல் 
நீஙைள் அநே மாற்்றத்திற்கு உட்பட்டு உஙைள் 
நடவடிககைைகள தமற்கைாண்டீர்ைள். 
அேன் பலனும் கிகடத்துள்ளது.

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துக்ற 

அகமச்சில் தசகவ 
கசய்ே அதிைாரி-
யாை கிராமத்துககு 
கசன்்றால் அஙகு 
நீஙைள் கபருகம 
அ க ட ய ல ா ம் , 
மகிழ்ச்சி அகடய-
லாம் என நான் நம்-
புகித்றன். அேற்கு 
ைாரணம் எமது 
அ க ம ச் சி லு ள் ள 
அ க ன வ ரி ன து ம் 
அர்ப்பணிப்பின் பல-
னாலாகும். இன்று 
நாம் அகனவரும் 
சநதோஷப்படககூ -
டிய பலன்ைள் கிகடத்துள்ளன.

 விடயத்துககு கபாறுப்பான அகமச்ச-
ராை விகளயாட்டுத் துக்றகய இநநாட்-
டில் கவற்றிகய தநாககி கைாண்டு கசல்ல 
தவண்டும். இகளஞர்ைளின் விருப்பங-
ைகள நிக்றதவற்றுவேற்கு தேகவயான 
கைாள்கை ரீதியிலான முடிவுைள் எடுப்ப-
ேற்கு அவர்ைளின் விருப்பஙைகள நிக்ற-
தவற்றிக கைாள்வேற்குத் தேகவயான 
பாகேகய உருவாககும் கபாறுப்பு எனக 
ளிகைப்பட்டுள்ளது. இநே வருடம் அநே 
இலககை அகடய முடியும் என நான் நம்பு-
கித்றன்.

 அேற்ைாை பணிைகள ஆற்றும் அதிைாரி-
ைள் மற்றும் எமது அகமச்சுடன் இகணந-
துள்ள அகனவரினதும் தசகவைகள இல-
குவாை நிக்றதவற்றுவேற்கு தேகவயான 
சூழகல உருவாககித்ேரும் கபாறுப்பு 
எனககு வழஙைப்பட்டுள்ளது.

அேற்ைாை எமககு சட்டரீதியிலான மாற்-
்றஙைகள தமற்கைாள்ள தவண்டிவரும். 
அேற்ைாை எமது ஒழுஙகு முக்றைகள 
மாற்்ற தவண்டும். அேற்கு நாம் ேயாராை 
உள்தளாம். அநே கநறிமுக்றைகள மாற்று-
வேற்கு நாம் ேற்தபாது நடவடிககைைகள 
தமற்கைாண்டு வருகின்த்றாம். 

 தைாப்புைகள தமகசதமல் கவத்துக-
கைாண்டு ேகலயில் கைகய கவத்துக-
கைாண்டு இநே தைாப்புைளின் தவகலகய 
எப்படி முடிப்பது என சிநதிப்பேற்கு 
பதிலாை புதிய கோழில்நுட்பத்தின் மூலம் 
மிை விகரவாை உஙைளது நடவடிககை-
ைகள தமற்கைாள்ள தேகவயான சூழகல 
உருவாககி ேருதவன்.

தேசியக கைாள்கையாை நவீன கோழில்-
நுட்பத்துடன் நாம் முன்தனாககி கசல்ல-
தவண்டும். நவீன கோழில்நுட்பத்துடன் 
நாட்கட முன்தனாககி கைாண்டு கசல்லும் 
கபாறுப்பு அகமச்சராை எனககு வழஙைப்-
பட்டுள்ளோல் அேகன கசயல்படுத்தும் 
கபாறுப்பும் எமது அகமச்சுககு உண்டு. 
இநே வருடத்தின் முேலாவது ைாலாண்டு 
பகுதிககுள் எமது அகமச்கச டிஜிட்டல் 

மயப்படுத்தும் நடவ-
டிககை ஆரம்பிகைப்-
படும்.

இேகன கசயல்ப-
டுத்ே தேகவயான புதிய 
ஒழுஙகு முக்றைகள 
அறிமுைம் கசய்ய 
வுள்தளாம். 

ேற்தபாது ஒரு தைாப்பு 
4 இடஙைளுககு கசல்ல 
தவண்டியுள்ளது. புதிய 
முக்றயின் ஊடாை 
ஒதர இடத்திதலதய 

அேன் நடவடிககைைகள பூர்த்தி கசய்ய 
தேகவயான கசயல்தி்றன்மிகை மிைவும் நம்-
பிககையான முக்றகயான்க்ற அறிமுைம் 
கசய்யவுள்தளாம்.

ைாகிே பாவகனயற்்ற அகமச்சாை நாம் 
இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துக்ற 
அகமச்கச மாற்்றம் கசய்யவுள்தளாம். 
இவவருடத்தில் அகமச்சில் உபதயாைப்ப-
டுத்தும் ைாகிேத்தின் அளகவ 50 வீேமாை 
குக்றகை எதிர்பார்த்துள்தளாம். அதிைமாை 
டிஜிட்டல் கோழில்நுட்பத்கே உபதயாைப்-
படுத்தும் இகளஞர்ைகள பிரதிநிதித்துவம் 
கசய்யும் எமது அகமச்சு விகரவாை டிஜிட்-
டல் மயப்படுத்ேப்பட தவண்டும் என்்ற 
நிகலப்பாட்டில் நான் உள்தளன்.

 இேன்மூலம் உஙைளது பணிைள் குக்றக-
ைப்பட்டு மற்றும் உஙைள் தசகவகய 
கபற்றுககைாள்ள வரும் இகளஞர் யுவ -
திைளின் நலன் கோடர்பாை கூடிய ைவனம் 
கசலுத்ே உஙைளால் முடியும். தமலும் 
இகளஞர்ைள் ைடவுச்சீட்டு கப்ற, பி்றப்பு 
சான்றிேழ் மற்றும் மரணச் சான்றிேழ் 
கபறுவேற்கு, கபாலிஸ அறிககை கபறுவ -
ேற்கு வரிகசயில் நிற்ை தவண்டிய அவசிய -
மில்கல. அவவா்றான நிகலகமககு நாம் 
இநே நாட்கட மாற்்றம் கசய்தவாம்.

 இன்று உலைம் மாறி வருகி்றது உலகில் 
அதனைமான நாடுைள் டிஜிட்டல் கோழில் -
நுட்பம் கோடர்பான அகமச்சர் ஒருவர் 
இல்கல. அநநாடுைளில் அவவா்றான ஒரு 
அகமச்சர் 2010 ஆம் ஆண்டுககு முன்ன-
தரதய ைாணப்பட்டார்ைள். 

இன்று அநநாடுைளில் டிஜிட்டல் 
கோழில்நுட்பம் கோடர்பான அகமச் -
சர்ைதள இருககின்்றார்ைள். ஆனால் 
எமது நாட்டில் டிஜிட்டல் கோழில்நுட் -
பத்துகைான அகமச்சர் ஒருவர் இருக -
கின்்றார். எமது நாட்டில் சிகனல் வசதி -
ைகள கபற்றுக கைாள்வேற்கு மரத்தில் 
ஏ்ற தவண்டியுள்ளது. யாருகடய ேவறு? 
யாருகடய கபாறுப்பு? என்்ற விடயத்கே 
ஆராய்வேல்ல அேகன எதிர்வரும் வரு-
டஙைளில் சீர் கசய்வதே எமது இலககு.

 அகமரிகைாவில் நியூ தயார்க நைரில் 
ைணககு நிறுவன கமான்றில் 20 ஆயிரத் -
துககும் அதிைமான ஊழியர்ைள் இருக -
கின்்றார்ைள். அவர்ைள் வீட்டிலிருநதே 
பணிைகள ஆற்றுகி்றார்ைள். நாமும் 
ஒரு நாடாை அவவா்றான மாற்்றஙைகள 
தமற்கைாள்ள தவண்டும். கோழில்நுட் -
பத்துடன் நடவடிககைைகள தமற் -
கைாள்ளும் இகளஞர்ைள் இவ அகமச் -
சில் இருககி்றார்ைள். அேனால் அேகன 
ஆரம்பிப்பேற்கு இலகுவான இடமாை 
இகளஞர் விவைார மற்றும் விகளயாட் -
டுத்துக்ற அகமச்சு உள்ளது. 

சவால்ைள் முடிவதில்கல. சவால் -
ைள் புதிோகின்்றன. கைாவிட் கோற்று 
கவரஸும் முடிவுககு வரவில்கல. இவ -
வா்றான சவால்ைளுககு மத்தியில் எமககு 
அளிகைப்பட்டுள்ள இலககை கவற்றி 
கைாள்ள நாம் நடவடிககையில் ஈடுபடு -
தவாம். 

அகமச்சராை எனககு ஏதேனும் கைாடுப்-
பனவுைள் கிகடககுகமன்்றால் ,அரசு ஊழி-
யர்ைளாை உஙைளுககும் சம்பளம் கிகடக-
கும் என்்றால், ஞாபைத்தில் கவத்திருகை 
தவண்டியது எமது மகைள் தசகனககு, 
வயலுககு, ைடலுககுச் கசன்று உகழத்து 
சம்பாதிககும் பணத்தில் அரசாஙைத்துககு 
அளிககும் வரி மூலமாகும். 86 பில்லியன் 
ரூபாய்ைள் உஙைகளப் தபான்்ற 1.7 மில்லி -
யன் ஆட்ைளுககு பகிரப்படுகி்றது என்ப -
கேயும் ம்றநதுவிடக கூடாது.

ேற்தபாதுள்ள அகமச்சுைளிதலதய 
கசயல்தி்றன்மிகை அகமச்சு உஙைளது 
அகமச்சு என்று கிராமத்தில் உள்ளவர் -
ைள் உஙைளுககு கசால்லும் அளவிற்கு 
நீஙைள் அேகன மாற்்ற முடியும் என்்றால் 
2022ஆம் ஆண்டில் நீஙைள் கபற்்ற 
கவற்றி அதுதவயாகும்.

 அேற்கு இகணநேோை அபிவிருத்தி 
கோடர்பாடல் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு 
அகமச்சின் மற்றும் டிஜிட்டல் கோழில் -
நுட்ப மற்றும் திட்ட அபிவிருத்தி இரா -
ஜாஙை அகமச்சின் 2022ஆம் ஆண்டின் 
புதியவருடத்துகைான பணிைகள 
ஆரம்பிககும் நிைழ்வு அகமச்சர் நாமல் 
ராஜபக ஷவின் ேகலகமயில் நகடகபற் -
்றது.

இநநிைழ்வில் அகமச்சரின் பிரத்தி -
தயை கசயலாளர் சஞசய் சமரசிஙை உள் -
ளிட்ட கசயலாளர்ைள் மற்றும் இகளஞர் 
மற்றும் விகளயாட்டுத்துக்ற அகமச்சு 
கசயலாளர் அனுராே விஜயதைான் விகள -
யாட்டுத்துக்ற அபிவிருத்தி திகணகைள 
பணிப்பாளர் நாயைம் அமல் எதிரிசூ -
ரிய உள்ளிட்ட அகமச்சின் அதிைாரிைள் 
அகனவரும் ைலநது கைாண்டார்ைள்.

புதிய கேோழில் நுட்பத்துடன் இணைநே 

திட்டஙகள்,ககோள்ணககள் பலவற்ணறை நிணறைதவற்றி 
புதிய வருடத்தில் அடிகயடுத்து ணவத்துள்தளோம்

-அகமச்சர் நாமல் ராஜ்பக் ஷ

ஆண்ைள் , மைளிர் என அகனத்துவகை ரி 20 
தபாட்டிைளிலும் புதிய விதிமுக்றைள் இரண்டு 
இநே மாேத்தில் இருநது அமுலுககு வருவோை சர் -
வதேச கிரிககைட்  சகப குறிப்பிட்டுள்ளது.

 புதிய விதிமுக்றைளில் 
முேல் விதிமுக்றயாை ரி 
20 தபாட்டிைள் நகட -
கபறும் தபாதே மநேை -
தியில் ஓவர்ைள் வீசும் 
அணிககு ேண்டகன 
வழஙகும் முக்றயா -
னது அறிமுைப்படுத் -
ேப்பட்டிருககின்்றது.

இநே ேண்டகன வழங -
கும் முக்றயில் ைளத்ேடுப்பில் 
ஈடுபடும் அணியானது, ஒரு இன்னிஙஸிற்ைாை 
ஒதுகைப்பட்ட தநர அவைாசத்திற்குள் குறித்ே இன் -
னிஙஸின் ைகடசி ஓவரின் முேல் பநதிகன வீசும் 
ஒரு நிகலயில் ைாணப்பட தவண்டும் எனக குறிப் -
பிடப்பட்டிருககின்்றது.

 ைளத்ேடுப்பில் ஈடுபடும் அணி அவவா்றான 
நிகல ஒன்றில் இல்லாமல் தபாகும் சநேர்ப்பத் -
தில், அநே அணிககு  இன்னிஙஸின் ஓவர்ைள் 
நிக்றவகடயும் வகர கமோனத்தின் 30 மீற்்றர் 
சுற்று வட்டத்திற்கு கவளிதய ஒரு ைளத்ேடுப்பா -
ளகர குக்றவாை கவத்திருகை தவண்டிய நிர்ப் -
பநே நிகலகம இனி ேண்டகனயாை இருககும்.

அதேதநரம் இநே ேண்டகன, மநே ைதியில் 
ஓவர்ைகள வீசும் தபாது வழஙைப்படும் ஏகனய 
ேண்டகனைளுககு தமலதிைமான ஒன்று எனவும் 
ஐசிசி குறிப்பிட்டிருககின்்றது.

இநே ேண்டகன முக்றகம, இஙகிலாநதின் 
உள்ளூர் கிரிககைட் கோடரான “ே ஹன்ட்ரட்” 
கோடரின் கபறுதபறுைளில் இருநது ஐசிசி இன் 
கிரிககைட் குழு வழஙகிய பரிநதுகரககு அகமய 
உருவாகைப்பட்ட ஒன்று எனக குறிப்பிடப்பட்டி -
ருககின்்றது.

 ஐசிசி இனால் அமுலுககு கைாண்டு வரப்ப -
டும் இரண்டாவது புதிய விதிமுக்றயில் ரி 20 
தபாட்டிைளின் இன்னிஙஸைளில் நடுதவ, சிறு 
இகடதவகள ஒன்று வழஙைப்படுவது குறிப்பி -
டப்பட்டிருககின்்றது.

இநே இகடதவகள கிட்டத்ேட்ட 2 நிமிடம் 
30 கசகைன்ைள் வகர நீடிப்பதோடு, இநே 
இகடதவகள கோடர்பில் தபாட்டிைளில் பஙகை -
டுககும் இரு நாடுைளினதும் கிரிககைட் சகபைள் 
தீர்மானம் தமற்கைாள்ள முடியும் எனவும் குறிப் -
பிடப்பட்டுள்ளது. இநே விதிமுக்ற 2021ஆம் 
ஆண்டில் நகடகபற்று முடிநே ஆண்ைள்  ரி 20 
உலைக கிண்ணத்கோடரில் பின்பற்்றப்பட்டிருநே -
கமகய ைண்டு கைாள்ள முடியுமாை இருநேது.

இநே புதிய விதிமுக்றைள் முேல் முக்றயாை 
இம்மாேம் 16ஆம் திைதி தமற்கிநதிய தீவுைள்  
மற்றும் அயர்லாநது அணிைள் இகடயில் நகட -
கப்றவுள்ள ஆண்ைள் ரி 20 தபாட்டியின் தபாதும், 
அேகன கோடர்நது எதிர்வரும் 18ஆம் திைதி தமற் -
கிநதிய தீவுைள் – கேன்னாபிரிகை மைளிர் அணிைள் 
பஙகைடுககும் மூன்று தபாட்டிைள் கைாண்ட ரி 20  
கோடரின் முேல் தபாட்டியிலும் பின்பற்்றப்படும் 
என ஐசிசி கவளியிட்ட ஊடை அறிககையில் கேரி-
விகைப்பட்டிருககின்்றது.

20க்கு 20 தபோட்டிகளில் 
புதிய விதிமுணறைகணள 
அறிமுகம் கெய்துள்ள  
ெரவதேெ கிரிக்ககட் ெணப

96 ஓட்டஙைள் கபற்று அணியின் 
கவற்றிககு முககிய பஙகு வகித்ே 
அணியின் ேகலவர் டீன் எல்ைர் 
ஆட்டநாயைன் விருது கபற்்றார்.

இநதியா- கேன் ஆபிரிகை 
அணிைள் இகடயிலான 2-வது 
கடஸட் கிரிககைட் தபாட்டி 
தஜாைன்னஸபர்ககில் நகடகபற் -
்றது. முேல் இன்னிஙசில் இநதியா 
202 ஓட்டஙைளும், கேன் ஆபி -
ரிகைா 229 ஓட்டஙைளும் எடுத்ேன. 
2-வது இன்னிஙசில் இநதியா, 266 
ஓட்டஙைளில் அகனத்து விககைட் -
டுைகளயும் இழநேது. அதிைபட்ச -
மாை ரைாதன 58 ஓட்டஙைள் எடுத் -
ோர். புஜாரா 53 ஓட்டஙைளும், 
ஹனுமா விைாரி 40 ஓட்டஙைளும் 
தசர்த்ேனர். 

இகேயடுத்து 240 ஓட்டஙைள் 
எடுத்ோல் கவற்றி என்்ற இலககு -
டன் ைளமி்றஙகிய கேன் ஆப்பி -

ரிகைா அணி 3ஆம் நாள் ஆட்ட தநர 
முடிவில் 2 விககைட்டுைள் இழப் -
புககு 118 ஓட்டஙைள் குவித்ேது. 

அணியின் ேகலவர் எல்ைர் 46 ஓட் -
டஙைளுடனும், துசன் 11 ஓட்டஙன் -
ைளுடனும் ைளத்தில் இருநேனர்.

இநநிகலயில்  4ஆம் 
நாள் ஆட்டம் நகடகபற் -
்றது. கவற்றி இலககை 
எட்டுவேற்கு 122 ஓட் -

டஙைள் தேகவ என்்ற நிகலயில், 
கோடர்நது ஆடிய எல்ைர், அபார -
மான ஆட்டத்கே கவளிப்படுத்தி 

அகரச் சேம் ைடநோர். மறுமுகன -
யில் துசன் 40 ஓட்டஙைளில் ஆட்ட -
மிழநோர். 

அேன்பின்னர் எல்ைர்- கடம்பா 
பவுமா இருவரும் அணியின் 
கவற்றிகய உறுதி கசய்ேனர். 
கேன் ஆபிரிகை அணி 3 விககைட் 
இழப்பிற்கு 243 ஓட்டஙைள் 
தசர்த்து 7 விககைட் வித்தியாசத் -

தில் கவற்றி கபற்்றது.  ேகலவர் 
எல்ைர் 96 ஓட்டஙைளுடனும், 
கடம்பா பவுமா 23 ஓட்டஙைளு -
டனும் ைளத்தில் இருநேனர். ஆட் -
டநாயைனாை டீன் எல்ைர் தேர்வு 
கசய்யப்பட்டார். இநே கவற்றி -
யின் மூலம் 3 தபாட்டி கைாண்ட 
கடஸட் கோடர் 1--1 என சமநி -
கலயில் உள்ளது.

2ஆவது கடஸ்ட்: 7 விக்ககட் வித்தியோெத்தில்
கேன் ஆபிரிக்கோ அபோர கவற்றி

போலமுணை ணறைஸ்டோர கழக உறுப்பிைரகளுக்கோை ரீதெட் அறிமுகம்
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