
திருச்சி, எம்.கே. ஷாகுல் ஹமீது 

இலங்ே சி்ைேளில் வாடும் 
தமிழே மீனவரேளின் ோவல் கேலும் 
நீடிகேப்பட்டு இருப்பது மிகுநத அதி -
ருபதி்ை தருகிைது என முதல்ேச்-
சர மு.ே.ஸ்ாலின் கூறியுள்ார. 

தமிழே மீனவரேள, இலங்ே 
ே்ற்ப்்யினரால் ்ேது சசய்து 
சி்ைேளில் அ்்கேப்பட்டுள்து சதா்ர்பாே ேத்திை சவளி-
யுைவுத்து்ை ேநதிரி செய்சஙேருககு, முதல்ேச்சர 

முன்னாள ெனாதி்பதி ்ேத்திரி -
்பால சிறிகசன சோள்ே அறைவர 
என இராொஙே அ்ேச்சர பிைல் 
நிஷாநத சதரிவித்தார. 

்பத்தரமுல்ல சசத்சிறி்பாை வ்ா-
ேத்தில் ஊ்ேஙேளுககுக ேருத்துத் 
சதரிவித்த அவர.  

முன்னாள ெனாதி்பதி ்ேத்தி -
ரி்பால சிறிகசன எநத சோள்ேயும் அறைவர எனவும் 
அவரது ேேள எழுதிை "ெனாதி்பதி அப்பா" புத்-
தேத்்த ்படித்திருநதால் அவ்ரப ்பறறி 

சோழும்பு ோநேர ச்்ப எல்-
்லககு உட்்பட்் பிரகதசத்தில் 
சதாழில் நிமித்தகோ கவறு ோரணங-
ேளுகோேகவா தறோலிேோே தஙகியி-
ருககும் அ்னவ்ரயும் உ்ன் ்பதிவு 
சசய்யும் திட்்சோன்று ச்பாலிஸா-
ரால் ஆரம்பிகேப்பட்டுள்து. கேல் 
ோோண பிர்ெேள ச்பாலிஸ பிரி-

வூ்ாே இநத திட்்ம் 
'கதசிை ்பாதுோப்்ப 
உறுதி சசய்கவாம்; குறைம், க்பா்தப 
ச்பாரு்் ஒழிபக்பாம்' எனும் 
சதானிப ச்பாருளின் கீழ் முன்சனடுக-
ேப்படுவதாே ச்பாலிஸ ஊ்ேப க்பச்-
சா்ர சிகரஷ் ச்பாலிஸ 
அத்திைட்சர  

1998 எனும் 
த�ொலைபேசி
இைக்கத்திற்கு 

அலைத்�ொல்
வீடு்களுகப்க 

விநிப�ொ்கம்

ே்நத ஆண்டு 
அதிகவே சநடுஞசா-
்லேளினூ்ாே 8.8 
பில்லிைன் ரூ்பாவுக-
கும் அதிே சதா்ே 
ஈட்்ப்பட்டுள்து.  

ஆண்ச்ான்றில் வீதி அபிவிருத்தி அதிோர 
ச்்பயினூ்ாே ஈட்்ப்பட்் அதிே சதா்ே 
இதுசவன சதரிவிகேப்படுகின்ைது. 
2020ஆம் ஆண்டு்ன் 
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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

   1932 - 2021

வடககிை இந்ொள், முன்ொள் எம்பிமொர் 
ேைரும் புது வீடு்கள் ்கட்டி ல�பதேொங்-
்கை சிறபேொ்க த்கொணடொடி இருககிறொங்்க 
ேொக்க சநப�ொஷமொ இருககு.... 

 பேஸ்புக்ள 20, 25 ேடங்்கள் பவற, 
வொக்களிச்சு �ங்்கல்ள இந� நிலைககு 
த்கொணடுவந� ச்த்� ேற்றி ஒரு சிறு 
்கவலையும் இருபே�ொ த�ரி�ை.... 

விக்கல் வீராச்ாமி

்பத்திரி்ேே்் வாசிப்ப-
தறகோ அல்லது சதா்லக -
ோட்சியில் சசய்திே்் 
்பாரப்பதறகோ தனககு கநர -
மில்்லசைன முன்னாள ெனா -
தி்பதி ்ேத்திரி்பால சிறிகசன 
சதரிவித்துள்ார. 

சுதநதிரக ேட்சி அரசாங-
ேத்்த விட்டு சவளிகைறுவ -

தானால் சவளிகைைலாம் என வி்்ைாட்டுத்து்ை 
அ்ேச்சர நாேல் ராெ்பக ஷ சவளியிட்் 
ேருத்து குறித்து ஊ்ேவிைலா்ரேள 

பத்திரிகக வாசிகக
TV செய்தி பாரகக 
எனககு பேரமில்கல! 

அதிவேக நெடுஞ்சாலை  
ேருமசானம் 8.8 பில். ரூபசா

ைாழ். குறூப நிரு்பர 

தமிழ் ேகேளுகோே உருவாகேப-
்பட்் சதி கை 13வது திருத்தம் ஆகும். 
அநத ச தியில் இருநதுசோண்டு முப்பது 
வரு் ஙேளுககு கேலாே உயிரத்திைா-
ேம் சசய்து ஏகதா ஒரு வ்ேயில் தகே 
்வத்துக சோண்டு இருககின்கைாம். 
இநத சதி்ை ேகே்ாகலகை முறிைடிகே 
முடியுசேன தமிழ்த் கதசிை ேகேள முன்-
னணியின் த்லவர ேகெநதிரகுோர ச்பான்னம்்பலம் சதரிவித்தார.  

 சோககுவிலில் அ்ேநதுள் தமிழ் கதசிை ேகேள முன்னணியின்

13ஆேது திருத்தம் ்தமிழருக்கு 
எதிரசாக உருேசாக்கபபட்ட ்தி

இலஙம்கயில் தமிழ்க மீனவர்களது ்காவல் நீடிப்பு:

ெனாதி்பதியின் சசைலா்ர ்பதவியில் 
இருநது ேலாநிதி பி.பீ.ெைசுநதர   கநறறு 
இராஜினாோ சசய்துள்ார.  

ெனாதி்பதி சசைலேத்தில் ந்்ச்பறை 
எளி்ேைான நிேழ்வில் ்பதவி விலகுவ-
தாே அவர அறிவித்துள்ார. இதன்க்பாது 
அவர தனது அலுவலே அதிோரிேளி்ம் 
இருநது வி்்ச்பறறுகசோண்்ார.

பி.பீ.ெைசுநதர ்பல வரு்ஙே்ாே அரசாஙேத்தின் 
உைர ்பதவிே்் வகித்துள்ார. இகதகவ்், 

ஜனாதிபதியின் சசயலாளர

ரயில்நி்லை அதி்பர-
ேள கநறறு(14) மீண்டும் 
்ப ணி ப பு ை க ே ணி ப ் ்ப 
முன்சனடுத்ததால் ்பை -
ணிேள ்பாரிை அசசௌே-
ரிைத்துககு முேம்சோடுத்-
தனர.

 ரயில் நி்லை அதி்பரேள சஙேத்தின் 
உ்பத்லவ்ர ்பதவியிலிருநது நீககு -
வதறகு ரயில் தி்ணகே் ச்பாதுமுோ-

்ேைா்ர ந்வடிக்ே 
எ டு த் து ள ் த ா ே வு ம் 
அதறகு எதிரபபு சதரி -
வித்து இநத சதாழிறசஙே 
ந்வடிக்ே முன்சன-
டு க ே ப ்ப டு வ த ா ே வு ம் 
அநத சஙேம் அறிவித்-

துள்து. 
 ரயில் நி்லை அதி்பரேள 

சஙேம் 12ம் திேதி நளளிரவு 

சங்க உபதமலவமை பதவி நீககியமைககு எதிரப்பு:

கலாரன்ஸ சசல்வநாைேம்  

ஈஸ்ர குண்டுத் தாககு-
தல்ேள சதா்ர்பான உண்-
்ேே்் ே்ைப்பதறகுப 
்பல்கவறு சூழ்ச்சிேள முன்-
சனடுகேப்பட்்ாலும் அநத 
தேவல்ேள தறக்பாது சேல்ல 
சேல்ல சவளிவரத் சதா்ங-
கியுள்ன என க்பராைர ேரதினால் 
சேல்ேம் ரஞசித் ஆண்்்ே சதரிவித்-

தார.  குண்டுத் தாககுதல்ேளில் 
்பாதிகேப்பட்் ேகேளுககு 
நீதி ச்பறறுக சோடுகேப்ப் 
கவண்டும் என கேட்டுக 
சோண்் க்பராைர,  

எவர அவற்ை ே்ைகே 
முற்பட்்ாலும் அ்த அவர-
ே்ால் சசய்ை முடிைாது. 

ஏசனன்ைால் ே்வுளின் நீதி 
ஒன்று உள்து என்றும் அவர

ஈஸ்டர குண்டுததாககுதலுககு 1000 நாட்கள்:

ச்காழும்பில் ைக்கள் பாது்காப்மப உறுதிசசயய

ச்பார்் கிறிஸதவ கதவா -
லைத்தில் ்ேககுண்டு மீட்ேப -
்பட்் சம்்பவத்தின் பின்னால் 
முககிை சூத்திரதாரி ஒருவர 
உள்ார என ச்பாதுேகேள 
்பாதுோபபு அ்ேச்சர சரத்வீர-
கசேர சதரிவித்துள்ார.  

 கதசிை ்பாதுோபபி்ன ேட் -
டிசைழுபபுவதில் அரசாஙேம் 

அ்்நதுள் முன்கனறைத்-
திறகு ்பாதிப்்ப ஏற்படுத் -
துவதறோன சதிைாே இது 
இருகேலாம் என அவர சதரி -
வித்துள்ார.  

 ேரதினால்  சேல்ேம் ரஞசித் 
சவளியிட்டுள் ேருத்துகேள 
குறித்து  தனது ேருத் -
தி்ன 

ததவாலய ம்கககுண்டு விவ்காைம்:

நாட்டில் மீண்டும் 
சோகரானா அ்ல ஏற்ப -
டும் அ்பாை நி்ல உள -்
தாே கதசிை சதாறறு கநாய் 
விஞ்ான நிறுவேத்தின் 
்வத்திைர ஆனநத விகெ-
விகரே  எச்சரிக்ே விடுத்துள-
்ார.

ே்நத இரு வாரஙே்் 
ஒபபிட்டுப ்பாரககும்க்பாது, சதாறறு 
உறுதிைானவரேளின் எண்ணிக்ே, 

சறறு அதிேரித்துள்தாே 
அவர குறிபபிட்டுள்ார. 

இதன் ோரணோே மீண்டும் 
சோகரானா அ்ல ஏற்ப்க-
கூடும் என்ை ஐைம் நிலவுவ -
தாே அவர சதரிவித்துள்ார. 

நாட்டின் ்பல ்பகுதிேளில் 
ஒமிககரான் திரிபு்னான 
சோகரானா கநாைா்ரேள 

அ்்ைா்ம் ோணப்பட்டுள -
்னர.  

கடநத இருவாரஙகளில் சகாவிட் 
சதாற்ாளர சதாகக அதிகரிப்பு

தனிைார தரபபினரால் 
இைககுேதி சசய்ைப-
்பட்் 500 அரிசி சோள-
ேலன்ேள கநறறு முன்-
தினம்(13) சோழும்பு 
து்ைமுேத்்த வநத-
்்நதுள்தாே வரத்தே 
அ்ேச்சர ்பநதுல குணவரதன சதரி-
வித்துள்ார. 

வரி நிவாரணத்திறகு அ்ேை இைக -
குேதி சசய்ைப்பட்டுள் இநத அரிசி 
சதா்ே்ைச் சந்தககு விநிகைா-

கித்த பின்னர அரிசியின் 
வி்ல கு்ைவ்்யும் 
எனவும் அவர குறிபபிட் -
டுள்ார. 

தறக்பாது அரிசி 
கோசடி இ்ம்ச்பறுவ-
தாேவும் சுட்டிகோட்டிை 

அவர சசைற்ே வி்ல உைர்வத் 
தடுப்பதறகு ந்வடிக்ே எடுகேப்படு-
வதாே சதரிவித்துள்ார. 

அத்து்ன் சசதாச 
விற்ப்ன நி்லைஙேளில்

வரி நிவொரண சலுல்கககு அலமவொ்க

புதி� உத்�ரவினேடி ப்ற்றுமு�ல் ேதிவு ஆரம்ேம்

ச்பார்் சேல ்பரிசுத்தவான்ேள 
கதவாலைத்தில் ்ேகுண்டுேள மீட்ேப-
்பட்்்ே சதா்ரபிலான விசார்ண-
ேள இன்னும் நி்ைவ்்ைவில்்ல 
என சதரிவித்துள் ச்பாலிஸோ 
அதி்பர சி.டி. விகரேரத்ன, சம்்பவம் 
சதா்ரபில் சோழும்பு குறைத்தடுபபு 
பிரிவினரால் இதுவ்ர 14 வாககுமூ-
லஙேள ்பதிவு சசய்ைப்பட்டுள்தாேவும் சதரிவித்துள்ார.

இது சதா்ரபில் விகச் அறிக்ேசைான்றி்ன 
சவளியிட்டுள் ச்பாலிஸோ அதி்பர, 

சபாைமள ததவாலய சம்பவம்:  
கமத்திரிபால சிறிபென
சகாளககயற் ஒருவர

உடன் ேடவடிககக எடுககுமாறு
செய்ெஙகரிடம ஸடாலின் பகாரல்

தவழ்நதுவிட்டு தறச்பாழுது எழுநது 
நிறகும் ேட்சிைாே நாஙேள இருககின்-
கைாம் என சதரிவித்த தமிழ் ேகேள கூட்-
்ணியின் த்லவரும் ்பாராளுேன்ை 
உறுபபினருோன சி.வி.விககனஸவரன், 
எேது ேட்சிககு முன்னுரி்ே அளிப-
்ப்த எேது ்பஙோளிக ேட்சிேள ஏறறுக-
சோளகிைாரேள. 

அதனால் அவரேளு்ன் இ்ணநது 
சசைற்படுவது இலகுவாே உள்சதனவும் சதரிவித்-
தார.  தமிழ் ேகேள கூட்்ணியின் 

தவழ்நதுவிட்டு எழுநது 
நிறகும கட்சியாக ோம!

கலாரன்ஸ சசல்வநாைேம்

லஙோ சசதாச ஊ்ாே சலு்ே வி்லயில் ச்பாருட்ே -
்்ப ச்பாதி சசய்து வழஙகும் ந்வடிக்ே கநறறு (15)   
அமுல்்படுத்தப்பட்்தாே சதரிவித்த   வரத்தே அ்ேச் -
சர ்பநதுல குணவரதன,  20 அத்திைாவசிை ச்பாருட்ேள 
அ்ஙகிை இநத ச்பாதி்ை ேகேள 3998 ரூ்பாவிறகு  
சசதாசவில் ச்பறறுகசோள் முடியும் எனவும் சதரி-
வித்துள்ார.  

சோழும்பில் கநறறு ந்்ச்பறை ஊ்ேவிை -
லா்ர சநதிபபில் அ்ேச்சர இநதப ச்பாதி்ை 
ஊ்ேஙேளுககு அறிமுேப்படுத்தினார. அதன் -
்படி 10 கிகலா சுப்பர சம்்பா, 1 கிகலா 
சவள்்ச்சீனி, 1 கிகலா   ்பருபபு, 

20 அத்தி�ொவசி� தேொருட்்கள் த்கொணட தேொதி ரூ.3998/=

மீரிேே முதல் குருநாேல் வ்ரயிலான 
ேத்திை அதிகவே சநடுஞசா்லயின் 
இரண்்ாம் ேட்்ம் (அதுேல்புர நு்ழவா -
யில்) இன்று (15) ச்பாதுேகேளின் ்பாவ -
்னகோே திைநது ்வகேப்படும் என 
சநடுஞசா்லேள அ்ேச்சர கொன்ஸ -
்ன் ச்பரனாண்க்ா சதரிவித்தார. 

மீரிேே முதல் குருநாேல் வ்ரயிலான 

ேத்திை அதிகவேப ்பா்தயின் இரண்்ாம் 
ேட்்ம் (அதுேல்புர நு்ழவாயில்) 2022 
ெனவரி 15ஆம் திேதி பிரதேர ேஹிநத 
ராெ்பக ஷ ேறறும் ெனாதி்பதி கோட்்ா -
்பை ராெ்பக ஷ ஆகிகைாரின் த்ல்ேயில் 
ச்பாதுேகேளின் ்பாவ்னகோே திைநது 
்வகேப்படும் என கொன்ஸ்ன் ச்பர -
னாண்க்ா சதரிவித்தார. 

மத்திய அதிபவக சேடுஞொகலயின்
இரண்டாம கட்டம இன்று தி்ப்பு
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06

06

500 சகாளகலன்கள அரிசி 
தனியாராலும இ்ககுமதி

ெசதாெ மூலம ெலுகக
விகலயில் சபாருட்கள
வெற்று மு்தல் ெல்டமுலைக்கு ேந்துள்ள்தசாக அலமச்ர் பந்துை ந்தரிவிபபு

10 kg சுபபர் ்ம்பசா
01 kg நேளல்ள சீனி
01 kg பருபபு
01 kg இடியபப மசா
500 g நெத்தலி
400 g நூடில்ஸ்
உடப்ட பை நபசாருடகள

்தற்கசாலிகமசாக ்தங்கியிருபவபசார்
நபசாலிஸில் பதிய வேண்டும் மீணடும் த்கொபரொ்ொ அலை ஏற்ேடும் அேொ�ம்

ரயில் நிகலய அதிபரகள
மீண்டும பணிப்பகிஷகரிப்பில்
தேொது மக்களுககு ேொரி� அதசௌ்கரி�ம்

பேரொ�ர் ்கர்தி்ொல் தமல்்கம் ரஞ்சித் த�ரிவிபபு  
எவலரயும் �பபிக்க விடமொட்படொம்

பி�ல் நிஷொந� ்கருத்து த�ரிவிபபு

43 மீ்வர்்களுககும் ஜ்.27 வலர மறி�ல்

ேதிவின பின விககி MP தேருமி�ம்

இதுவகர 14 பபரிடம  
வாககுமூலம பதிவு! 

12 வருடங்்களுககு முன்பர கூறிவிட்படொம்

பி.பீ.ெயசுநதர
பேறறு இராஜினாமா  

உண்லமகல்ள மலைக்க சூழ்சசி
எனினும் அலே நேளிேருேது உறுதி

06 06

வ்தசிய பசாதுகசாபபு வி்டயததில்
அரசுக்கு எதிரசாக சூழ்சசி
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ச மத்துவம் என்பதற்கு அர்த்-
தம் கற்றுத் தரும் வககயில் 
ஆணுக்குப் ப்பண் நிகரான-

வள் என்ற அம்்சம் ்பலரால் ்பல ்சமூ-
கஙகளில் நிகலநாட்டப்்படடு வருகின -
்றது. ஆகையும் ப்பண்கையும் இரு 
வவறு குழுக்களாக வககப்்படுத்தியவர்-
கள் ஆணுக்பகனறும் ப்பண்ணுக்பகன-
றும் தனித்தனியாக கடடுப்்பாடுககள 
விதித்தனர். ்சமூக கட்டகமப்பில் 
யாவரும் இஙகு ்சமமானவர்கள். உ்டல் 
வதாற்்றத்தினால் மடடுவம ப்பண்க -
ளும் ஆண்களும் பிரிக்கப்்படுகின்ற-
னவர தவிர ்சாதகனகளாலும் தி்றகம-
களாலும் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் 
்சகளத்தவர்கள் அல்ல என்பகத 
மீண்டும் ஒருமுக்ற நிகலநாடடியுள் -
ளார் லக்ஷி ்சசிநதா.

்சமூகம் கட்ட -
கமத்த ்பால்நிகல 
வார்ப்பில் ப்பண்-
ணுக்கு என ்பல 
வ க ர ய க ்ற க ள் 
காைப்்படுகின்றன. 
ப்பண்கள் ஆசிரி-
யர் பதாழிலுக்குத்-
தான தகுதியானவர்-
கள் என்பகத ்பலர் 
காலமாக கண்மூடித்-
தனமாக நம்புகின்ற 
பிற்வ்பாக்கான ்சமூ-
கத்திலிருநது ப்பண்-
களால் எகதயும் 
்சாதிக்க முடியும் என-
்பதற்கு லக்ஷி ்சான்றா-
கியுள்ளார்.

மாத்தக்ற பதவி -
நுவர கிராமத்கதச் 
வ்சர்நத ஹல்்ப கரு -
ைாவ்சன மற்றும் தயாவதி எனவ்பா -
ருக்கு மகளாக இவர் 1979 ஆம் ஆண்டு 
பி்றநதார். ஐநது ்சவகாதர ்சவகாதரிகளு -
்டன தாய்க்கு இரண்்டாவது மகளாக 
பி்றநதவராவார்.

்சாதாரைமாக ்பா்ட்சாகலகளில் 
மாைவர்களி்டம்  ஆசிரியர் வகடகும் 
வகள்விகளில் உஙகள் எதிர்கால லடசி -
யம் எனன என்பது ஒரு முக்கியமான 
வகள்வியாகும்.

அதற்கு ்பல மாைவர்களின ்பதில் 
ஆசிரியராக வவண்டும் கவத்தியராக 
வவண்டும். எனஜினியராக வவண்டும் 
என்பனவவ காைப்்படும் . ஆனால் 
அத்தககய ப்பாதுவான  ஆக்சக்கு 
அப்்பாட்படடு தான ஒரு ்பஸ் ஓட-
டுனநராக வரவவண்டும் என்பகத 
எதிர்கால இலக்காக இவர் பகாண்டி-
ருநதார்.  தற்வ்பாது தன கனகவ நன -
வாக்கி அதிவவக பநடுஞ்சாகலயில் 
்பஸ் ஓடடும் ஒவர ஒரு ப்பண் ஓடடுந-
ராக வலம் வருகின்றார்.

லக்ஷி ்சசிநதாவிற்கு சிறுவயதிலி-
ருநவத தான ஒரு ்பஸ் ஓடடுநர் ஆக 
வவண்டும் என்ற ஆக்ச இருநதது. 
ஆரம்்ப கல்விகய மாத்தக்ற சுஜாதா 
்பாலிகா வித்தியாலயத்தில் வமற்-
பகாண்டு உயர்தரத்தில் சி்றநத ப்பறு -
வ்பறுககள ப்பற்று ்பட்டப்்படிப்புக்கு 

பெண் என்று மட்டந்தடடியவர்களுக்கு மத்தியில்
உங்களை அள்டயாைபெடுத்திக் ப்காள்ளுங்கள்

தயாராகினர். ஆயினும் இவரது 
கனவு தான ஒரு சி்றநத ்பஸ் ஓட -
டுநராக வர வவண்டும் என்பதா-
கவவ அகமநதிருநதது.

தன தநகதயி்டம் இருநத ஒரு 
சிறிய கராஜிவலவய தன சிறு 
்பராய காலத்கத அகமத்துக் 
பகாண்்டார். இக்காலத்தில் வாக -

னஙகள் மீது ஏவதா ஒரு அலாதிப் பிரியம் இவருக்கு 
இருநதது. ்பழுது ்பார்ப்்பதற்காக அவ்சாக் வலலண்ட 
்பஸ் வாகனஙகள் வரும்வ்பாது ஓடடுநர் ஆ்சனத்தில் 
ஏறியிருநது பகாள்வாராம்.  ஸ்டியரிஙககச் சுழற்றும் 
வ்பாது ப்பருமகிழ்ச்சி பகாண்டு துள்ளிக் குதிப்்பது 
இவரது வழக்கம். தன தநகதயி்டமிருநது பகாஞ்சம் 
பகாஞ்சமாக வாகனஙககளச் ப்சலுத்த கற்றுக் 
பகாண்டுள்ளார்.

சிறுவயதில் வாகனஙகள் மீது ஈடு்பாடு பகாண்்ட-
கமக்கு இவரது தாயும் தநகதயும் விருப்்பம் பதரி -
வித்திருநதனர்.  13 -14 வயதாகும் வ்பாது அகனத்து 
வாகனஙககளயும் ப்சலுத்தக் கூடிய ஆற்்றகல ப்பற் -
றிருநதார். அவத வநரம் தன தநகதக்குச் ப்சாநதமான 
ஜீப் வாகனம் ஒனக்ற ஓடடி ்பழகுவதும் வழக்கம். 
இதனவ்பாது தானாகவவ முயனறு வாகனத்கத 
ப்சலுத்தக் கற்றுக் பகாண்டுள்ளார்.

உயர் தரத்கத முடித்துவிடடு வீடடில் இருநத 
காலத்திவலவய தனக்கான துக்றபயானக்றத் 
பதரிவு ப்சய்து பகாண்்டார். ்பா்ட்சாகலகளுக்கு 

பிள்களககள அகழத்துச் ப்சனறு திரும்்ப அகழத்து வரும்  வ்சகவ 
பதா்டஙக வவண்டும் என்ற ஆர்வம் இவருக்கு இருநதது.

18 வயதில் வாகனஙககள ஓடடுவதற்கான ்சாரதி அனுமதிப்்பத் -
திரத்கத ப்பற்றுக் பகாண்்டார்.இலகு வாகனஙககள ப்சலுத்துவ -
தற்கான அனுமதிப்்பத்திரம் இலகுவாக கிக்டத்து விடும். ஆனால் 
கனரக வாகன அனுமதிப்்பத்திரம் அவவா்றல்ல .அதற்கு கடின 
உகழப்பு அவசியமாகும். அதற்காக ஐநது வரு்டஙகள் காத்திருக்க 
வவண்டிய நிகல இருநதது. தனக்கான உரிய தகுதிககள வளர்த்துக் -
பகாண்்டால் கனரக வாகனஙககள ஓடடுவதற்கான அனுமதிப்்பத்திரம் 
ப்ப்ற எவவித தக்டகளும் இல்கல என அறிநது 2008ஆம் ஆண்டில் 
அதகனயும் ப்பற்றுக்பகாண்்டார்.

லக்ஷி தன முதற்கட்ட ப்சயற்்பா்டாக ்பா்ட்சாகல ்பஸ் வ்சகவகய 
ஆரம்பித்தார். மாத்தக்றயில் உள்ள ்பல ்பா்ட்சாகலகளுக்கு மாைவர் -
ககள ஏற்றிச் ப்சல்லும் ்பணிகய தன தகலயாய ்பணியாக பகாண்டு 
ப்சயல்்பட்டhர்.  ப்பண்பைாருவர் வாகனத்கத ப்சலுத்துவதால் 
ப்பற்வ்றார் அதிக விசுவா்சம் பகாண்டு இருநதனர். அவர்களின விசு-
வா்சத்திற்கு அகமவாக ஏற்றிச் ப்சல்லும் பிள்களகளின மீது அதிக 
அக்கக்றயு்டனும் ப்பாறுப்பு்டனும் ப்சயற்்பட்டகம தனக்கு திருப்தி -
யான ப்சயலாக அகமநதது என சுடடிக்காடடுகின்றார்.

12 வரு்டம் ்பள்ளி மாைவர்ககள ஏற்றி ப்சன்ற ்பணிகய உள-
மார்நது ஆற்றியகதயிடடு ப்பருகம அக்டகின்றார். ப்பண்பைாரு-
வர் ஓடடிச் ப்சல்லும் வாகனத்கத மிகவும் ஆச்்சரியமாக வீதியால் 
ப்சல்்பவர்கள் ்பார்ப்்பார்கள். ்பலர் ஆச்சிரியத்தில் அவகர வாழ்த்தி -
னார்கள் ஆதரித்தார்கள்  ஆனால் மறுபு்றம் கிண்்டல் வகலிகளுக்கும் 
எவவித குக்றயும் இருக்கவில்கல.

அதிவவக பநடுஞ்சாகலயில்  ்பயணிக்க வவண்டும் என்ற ஆவலு -
்டன தன ்பயைத்கத பதா்டர்நது வநத இவருக்கு கதவுகள் தி்றக்கப்-
்பட்டன. அது காலி -மாத்தக்ற அதிவவக ்பாகதயாக  அகமநதது.  
்பல்வவறு ்சவால்களுக்கு மத்தியிலும் அதிவவக வ்பாக்குவரத்துக்காக 
விண்ைப்பித்த முதல் ந்பரும் இவவர. 

அதிகாரத்தில் இருநவதார்  ஒரு ப்பண் என்ற காரைத்தினால் மட-
்டநதடடினர். அதகன தகர்த்பதறிநது அதிவவகச் ்சாகலயில் சுதந-
திர ்ப்றகவயாக ்பயணிக்கத் பதா்டஙகினார் . தனி ஒரு ப்பண்ைாக 
வ்பாராடி ்பல பு்றக்கணிப்புகளுக்கு மத்தியில் நினறு தற்வ்பாது 
மாத்தக்ற - பகாழும்பு அதிவவக பநடுஞ்சாகலயில் பிரகாசிக்கும் 
ஒவர ஒரு ப்பண்மணியாக திகழ்கின்றார். இக்டவி்டாத முயற்சியால் 
இனறு மூனறு ப்சாகுசு வாகனஙகளுக்கு ப்சாநதக்காரராக தன ்பய-
ைத்கத பதா்டர்நது வருகின்றார். 20 வரு்டகாலமாக அயராத உகழப்-
பின ்பயகன அக்டநதுள்ளார்.

பி்றநவதாம் வாழ்நவதாம் இ்றநவதாம் எனறு காலத்கத கழிப்்பவர்-
கள் மத்தியில் இக்டவி்டாத முயற்சியால் விஸ்வரூ்பம் ப்பற்்றவர்கள் 
ஒரு சிலவர. அவவரிக்சயில் லக்ஷியும் ஒருவராவார்.

குடும்்பம் குழநகதகள் எனும் குறுகிய வட்டத்திற்குள் தம்கமக் 
குறுக்கிக் பகாள்ளாது சி்றகுககள விரித்து ்ப்றக்கத் தயாராக உள்ள 
ப்பண்களுக்கு தன அனு்பவ ்பயிற்சியளித்து ஊக்குவிக்கத் தயாராக 
உள்ளார். தன குடும்்பப் ப்பாறுப்க்பயும்  பதாழிகலயும் ்சமமாக 
எண்ணி இரண்க்டயும் ்சரி்சமமாக ஆற்றி வருகின்றார். தன பவற்-
றிக்கு காரைமான தநகதயும் கைவகரயும் எண்ணி ப்பருமிதம் 
பகாள்கி்றார். ப்பண்பிள்களகளுக்கு ்சமத்துவம் அளிக்கப்்ப்ட 
வவண்டும். இதுவகர காலமும் அனகன பதவர்சாகவயும் கல்்பனா 
்சாவலாகவயும் உதாரைம் காடடி வளர்த்த காலம் வ்பாய் இனறு 
உதாரைம் காட்டக்கூடிய ்சாதகனயாளர்கள் எமது ்சமூகத்திவலவய 
எமக்கு அருகிவலவய அக்டயாளப்்படுத்தப்்படுகின்றனர்.

தனக்குள் ஒளிநதிருக்கும் தி்றகன கண்்டறிநது தனக்கு விருப்்ப-
மான துக்றகளில் மிளிர அவர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கவவண்டும். 
ப்பற்வ்றார் தம் பிள்களகள் மீது முழுகமயாக நம்பிக்கக கவக்கும் 
வ்பாது அவர்கள் எதிர்காலத்தில் சுதநதிரமாக ப்சயற்்படுவதற்கும் ்சரித்-
திரம் வ்பசும் ்சாதகனயாளராக மாறுவதற்கும் வாய்ப்புககள ப்பற்றுக் 
பகாடுக்க முடியும் .

அதிவேக 
நெடுஞ்சாலையில் 

பஸ் ஓட்டும் 
ஒவே ஒரு நபண்

அதிகாரத்தில் இருந்தார்  ஒரு பெண் 
என்ற காரணத்தினால் ைட்டநதடடினர். 
அதமன தகர்த்பதறிநது அதி்வகச் 
சாமையில் சுதநதிர ெ்றமவயாக ெய-
ணிக்கத் பதா்டங்கினார். தனி ஒரு 

பெண்ணாக ்ொராடி ெை பு்றக்கணிப்-
புகளுக்கு ைத்தியில் நினறு தற்ொது 

ைாத்தம்ற - பகாழும்பு அதி்வக பெடுஞ்-
சாமையில் பிரகாசிக்கும் ஒ்ர ஒரு 

பெண்ைணியாக திகழ்கின்றார்.

பி்றந்தாம் 
வாழ்ந்தாம் 
இ்றந்தாம் 

எனறு காைத்மத 
கழிப்ெவர்கள் 

ைத்தியில் இம்ட-
வி்டாத முயறசி-
யால் விஸவரூ-

ெம் பெற்றவர்கள் 
ஒரு சிை்ர. 

அவவரிமசயில் 
ைக்ஷியும் 

ஒருவராவார்.

எஸ.ைங்களதர்ஷினி
4ஆம் வரு்டம்

ஊ்டகக்கற்கககள் துக்ற
யாழ்.்பல்ககலக்கழகம்

2015 ,y 5 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig rl;lj;jpd; 131 

gphptpd; fPo; kw;Wk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk;.

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; Nfhuy;

gyg;gpl;ba ePjthd; ePjpkd;w tof;F ,y 40643 ,d; fPo; tprhhpf;fg;gl;l

Njrpa xsljq;fs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapdhy; tpepNahfpf;fg;gl;l 

mDkjpg;gj;jpuk; vkJ epWtdj;jplk; ,y;yhky; kw;Wk; kUe;jhshpd; 

Neub kjpg;gPbd;wp kUe;Jfis tpepNahfpj;j Fw;wj;jpw;fhf

2021.08.18k; jpfjp nfsut gyg;gpl;ba ePjpthd; Kd;dpiyapy; 

Fw;wj;ij xg;Gf;nfhz;ljhfTk; ePjpthd; ePjpkd;wj;jpdhy; &. 50>000/- 
jz;lnkhd;Wf;F Mshfpajhf ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

,f;Fw;wj;ij ehd; kPz;Lk; nra;akhl;Nld; vd njhptpg;gJld; 

Nkw;nfhz;l Fw;wk; rk;ge;jkhf KO ,yq;iftho; kf;fsplKk; 

kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;.

nghJkf;fSf;F tpLf;fg;gLk; 
jathd mwptpj;jy;

`pdpJkNf uq;fpfh

re;j`pU ghkrp

epyf;fGu

mk;gyhq;nfhil



மின்சார ்பைக்கு
நசாளசாந்தம் 1,500 
மெ. ம்தசா.டீ்ல் 
வழங்க  தீரெசானம்

மின் உற்பத்திக்கா் நகாளகாந்-
தம் 1,500 மெறறிகமதகான் 
டீசலை இைஙல  ் மின்சகாரச-
ல்பககு ம்பறறுகம்காடுப்பதறகு 
இைஙல  ் ம்பற்றேகாலிய கூட்டுத்-
தகா்பனம் தீரெகானித்துளளது.   

்ளனிதிஸ்ஸ மின் உற்பத்தி 
நிலையத்துககு ்தலையகான 
டீசல் இல்ைகாலெ ்காரணெகா் 
்நறறு முன்தினம் ம்காழும்பு, 
்ம்்பஹகா உட்்பட நகாட்டின் ்பை 
பிர்தசங்ளில் சுெகார இரணடலர 
ெணி ்நரம் மின் துணடிபபு ஏற-
்பட்டது. அதனகால் அைசர ்தலை 
்ருதி ்நறறு முதல் எதிரைரும் 
மசவைகாய்ககிழலெ ைலர நகாளகாந்-
தம் 1,500 மெறறிகமதகான் டீசலை 
ம்பறறுகம்காடுக  ் நடைடிகல் 
எடுக்ப்பட்டுளளதகா  ் கூட்டுத்தகா-
்பனத்தின் தலைைர சுமித் வி்ே-
சிங  ்மதரிவித்தகார.  

எரிம்பகாருள ம்பறறுகம்காணட-
லெக்கா  ்இைஙல  ்மின்சகாரசல்ப 
91 பில்லியன் ரூ்பகா ம்பற்றேகாலிய 
கூட்டுத்தகா்பனத்துககு ஏற்ன்ை 
ைழங்வுளளலெயும் குறிபபி-
டத்தக்து.   

ைண மெசா்டி 
ம்ய்த மைண் 
CIDயசால் ப்கது

்ைலை ைகாஙகி தருைதகா் 
கூறி ்பணத்லத ்ெகாசடி மசய்த 
ம்பணமணகாருைர ்பத்தரமுல்ை 
பிர்தசத்தில் லைத்து ல்து 
மசய்யப்பட்டுளளகார.  

மதகாடஙம்காட பிர்தசத் -
லதச் ்சரந்த 35 ையதுலடய 
ம்பணமணகாருை்ர இவைகாறு 
ல்துமசய்யப்பட்டுளளகார.  

 ம்காழும்பு குறறேத்தடுபபு 
பிரிவினருககு கிலடத்த 
முலறேப்பகாட்டின் பிர்காரம், 
சந்்த்ந்பர ்நறறு முன்தி -
னம்(13) ல்துமசய்யப்பட் -
டதகா்வும் ்டந்த 2020ஆம் 
ஆணடு இந்த ்பண ்ெகாசடி  
்ெறம்காளளப்பட்டுளளதகா் -
வும்  ம்பகாலிஸ ஊட்ப ்்பச்சகா -
ளர அலுைை்ம் மதரிவித்துள -
ளது.  

ஆடமடசா விைத்தில் 
குழநப்த ைலி -
ை்பையில் ்ம்ைவம்  

்பதுலள - ்பசலறே பிரதகான 
வீதியின் ஐந்தகாம் ்ட்லடப ்பகு -
தியில் ்நறறு முன்தினம் (13) 
முச்சக்ரைணடி ஒன்று குலட 
சகாய்ந்து வி்பத்துககுளளகானதில் 
எட்டு ெகாத குழந்லத ஒன்று உயி -
ரிழந்தது.  

 முச்சக்ர ைணடிலயக குழந்-
லதயின் தகா்ய மசலுத்தியதகா் -
வும் அைருககுச் சகாரதி அனுெ-
திப ்பத்திரம் இல்லை எனவும் 
மதரிவிக்ப்படுகின்றேது.  

 இந்த நிலையில் சம்்பைத்-
தில் ்காயெலடந்த  தகாய் ெறறும் 
முச்சக்ரைணடியில் ்பயணித்த 
ெறறுமெகாரு ஆண ஆகி்யகார 
்பதுலள லைத்தியசகாலையில் 
அனுெதிக்ப்பட்டுளளனர.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 15 சனிக்கிழனை

திதி: --திரயயோதசி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்பயேரம : கோனல : 07.30  -  09.00வனர

பிலவ வருடம - னத 2

இன்னறைய சு்பதினமததோழுனக 
யேரம

 யைஷம  - சுகம

ரிஷ்பம  - - ்போரோட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ய்போட்டி

சிமைம - - யகோ்பம

கன்னி - - முயறசி

துலோம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்போறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தசலவு

யயோகம: சிததயயோகம

3

இரோசி ்பலன்கள்

கலோநிதி இரோைச்சந்திரகுருக்கள்
(்போபு சரைோ)

கனடியன் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய 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

13 முதல் 15 வனர

சுபஹ்  - 05.06
லுஹர்  - 12.20
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.12
இஷா  - 07.27

(இரத்தினபுரி சுழறசி நிரு்பர)  

இரத்தினபுரியில் ்ணமடடுக்ப்பட்ட உைகின் நிலறே கூடிய 
ம்காத்தணி நீைக்ல்லை கின்னஸ புத்த்த்தில் ்பதிைதற்கான 
ஏற்பகாடு மசய்யப -
்பட்டுளளது.  

இக்ல்லின் இர -
சகாயனப ்பரி்சகாலன  
உைகின் பிர்பைெகான 
இரசகாயன ஆய்வு -
கூடெகான   சுவிட் -
சரைகாந்தில் Gbelin 
Gem Labல் நலட -
ம்பறறேது. ஆய்வுககூ -
டம் இக்ல்லின் தரத்திலன உறுதிப்படுத்தியலதயடுத்து 510 கி்ைகா 
எலடயுளள இந்த இரத்தினக்ல்லை இரத்தினக்ல் அதி்கார சல்ப 
ெறறும் இக்ல்லின் உரிலெயகாளர்ள இதலன கின்னஸ புத்த்த் -
தில் ்பதிைதற்கான ஏற்பகாடு்லள மசய்து ைருைதகா் அதி்காரசல்ப 
அதி்காரி ஒருைர மதரிவித்தகார.

இரத்தினபுரியில் கண்டு பிடிககப்பட்ட
நீலககல்்ல கினனஸில் ்பதிய ஏற்பபாடு  

இந் ் த கா ் ன சி ய கா -
வின் ேகாைகா தீவில் 
்நறறு பிற்ப்ல் 6.6 
ரிச்மடர அளவிைகான 
நிைநடுக்ம் ஏற்பட்-
டுளளது.  

இதனகால் தலைந்ர 
ே்காரத்தகாவில் ்ட்டி-
டங்ள குலுஙகியதகா் 
அமெரிக் புவியியல் 
ஆய்வு லெயம் மதரி-
வித்துளளது.அந்த நிை-
நடுக்ம் தீவின் ்ெறகு ்பகுதியிலன 
GMT 09.05 ெணியளவில் 37 கி்ைகா 
மீட்டர (23 லெல்) ஆழத்தில் தகாககி-
யுளளது. எனினும் நிைநடுக்ம் ்கார-
ணெகா் சுனகாமி எச்சரிகல் எதுவும் 
விடுக்ப்படவில்லை ெறறும் உயர 
்சதம் அல்ைது மசகாத்து ் சதம் குறித்த 
உடனடி அறிகல்்ள எதுவும் மைளி-

யகா்வில்லை எனவும் மதரிவிக்ப-
்படுகிறேது.இ்த்ைலள இந்த நிை-
்டுக்ம் ்காரணெகா் இைஙல்ககு 
சுனகாமி அச்சுறுத்த்ைகா அல்ைது 
எவவித ்பகாதிப்்பகா இல்லை என்றும், 
்லர்யகாப ்பகுதியில் ்பகாது்காப்பகா் 
உளளதகா்வும் இைஙல் ்தசிய 
சுனகாமி எச்சரிகலச லெயம் மதரிவித்-
துளளது.  

ஜபாவபா தீவில் நேறறு
சகதிவபாய்ந்த நிலேடுககம்

நகாட்டில் அபிவிருத்தி 
ந ட ை டி க ல ் ் ளு க கு த் 
்தலையகான ெணலை 
இறேககுெதி மசய்ய அர-
சகாங்ம் திட்டமிட்டுள-
ளது.   

துலறேமு் ந்ர அபிவி -
ருத்தி நடைடிகல்்ளுக -
்கா் நகாட்டிலுளள ஆறு-
்ளிலிருந்து ெணலை 
ைழங் முடியகாது என சுற-
றேகாடல் அலெச்சர ெஹிந்த அெரவீர 
மதரிவித்துளளகார.   

20-25 ஆம் ஆணடு ைலரயகான 
இைஙல்யின் ெணல் ்தலை 57 
மில்லியன் ்ன மீறறேரகா் ெதிபபி-
டப்பட்டுளளது, ஆனகால் நகாட்டில் 
42 மில்லியன் ்னமீறறேர ெண்ை 

உளளது. ஆறு்ளில் 
ெணல் எடுப்பது 
நிறுத்தப்பட்டு ைரு-
ைதகா்வும், கிழககு 
ெகா்காணம் ெறறும் 
ம ்ப கா ைன் ன று ல ை -
யில் இருந்து ெணல் 
எடுப்பதும் ்படிப-
்படியகா் நிறுத்தப-
்பட்டு ைருைதகா்வும் 
அலெச்சர ெஹிந்த 

அெரவீர மதரிவித்தகார.   
்டலில் ஆழெகா் ் தகாணடுைதறகு 

திட்டமிடப்பட்டகாலும், மீனைர -்
ளின் எதிரபபு ்காரணெகா் ெணல் 
இறேககுெதி மசய்ைதில் ்ைனம் 
மசலுத்தப்பட்டுளளதகா் அைர 
்ெலும் மதரிவித்தகார.   

மண்ல இறககுமதி  
சசயய தீரமபானம்  

(்ஸகாதிக ஷிஹகான்)  

்பகாது்காபபுப ்பலட்ளின் பிரதெ 
அதி்காரியும் இரகாணுைத் தள்பதியு-
ெகான மேனரல் ச்ைந்திர சில்ைகா-
வின் ைழி்காட்டுதலுக்லெய ்பண -
டகாரநகாயக் ஞகா்ப்காரத்த சரை்தச 
ெகாநகாட்டு ெணட்பத்தில் உளள ்பகாது-
்காபபுப ்பலட்ளின் பிரதெ அதி்காரி 
அலுைை்த்தினகால் ஏற்பகாடு மசய்-
யப்பட்ட 'செ்காை உைகில் இரகாணு-
ைத் தலைலெத்துைம்: ஒரு ்்பகார-
வீரனிலிருந்து உதவும் நண்பனகா் 
்பரிணகாெம்' எனும் மதகானிபம்பகா-
ருளில் தலைலெத்துை ்ருத்தரஙகு 
இடம்ம்பறறேது.  

முப்பலட்ளின் இலடநிலை அதி-
்காரி்ளுக்் ஏற்பகாடு மசய்யப்பட்ட 
இந்த ஒரு நகாள தலைலெத்துை ்ருத்-
தரஙகில் ்பகாது்காபபுச் மசயைகாளர 
மேனரல் ்ெல் குணரத்ன பிரதெ 
அதிதியகா்க ்ைந்தும்காணடதுடன் 
வி்ேட உலர நி்ழ்த்தினகார.  

பிரதெ அதிதியகா் ்ைந்து 

ம்காணட ்பகாது்காப-
புச் மசயைகாளருககு 
்பகாது்காபபு ்பலட -்
ளின் பிரதெ அதி்காரி 
மேனரல் ச்ைந்திர 
சில்ைகா வி்ேட 
நிலனவுச் சின்னத்லத 
ைழஙகி லைத்தகார.  

்தசிய ்பகாது்காபபில் 
இரகாணுைத்தின் ைகி-
்பகா்ம் ெறறும் மசயல்-
்பகாட்டிலன ெறுைலரயலறே மசய்தல், 
செ்காை மசயல்்பகாட்டு சூழலில் 
இரகாணுைத் தலைலெத்துைத்தின் 
ைகி்பகா்ம் ெறறும் இரகாணுை ெனப-
்பகான்லெ: இரகாணுைத் தலைலெத்-
துைத்திற்கான மதகாழில் சகார அணுகு-
முலறே என்்பன இந்த ்ருத்தரஙகின் 
உ்ப ்ருபம்பகாருள்ளகா் அலெயப 
ம்பறறிருந்திருந்தன.    இந்த நி்ழ்-
வில் ்டற்பலடத் தள்பதி லைஸ அட்-
மிரல் நிேகாந்த உலு்்மதன்ன, விெகா-
னப்பலட தள்பதி எயகார ெகாரேல் 
சுதரேன ்பத்திரன, ்பகாது்காபபுப 

்பலட்ளின் பிரதெ அதி்காரி அலுை-
ை்த்தின் பிரதகானி ்ெேரமேனரல் 
அஜித் திசகாநகாயக்,மேனரல் ்சர 
்ேகான் ம்காத்தைகாைை ்பகாது்காபபு 
்பல்்லைக்ழ் மூ்ைகா்பகாய்றல -்
்ள திலணக்ளத்தின் தலைைர 
்ைகாநிதி ஹரிந்த விதகான்், ்பகாது-
்காபபுப ்பலட்ளின் பிரதெ அதி்காரி 
அலுைை்த்தின் ஒருஙகிலணபபு 
்பணிப்பகாளர நகாய்ம் எயகார லைஸ 
ெகாரேல் பிரசன்ன ்பகாைசூரிய, ்பகாது-
்காபபுப ்பலட்ளின் பிரதெ 
அதி்காரி அலுைை்த்தின் 

முப்ப்்டகளின இ்்டநி்ல அதிகபாரிகளுககு  
ஒரு ேபாள் கருத்்தரங்கு  

இைஙல்யகானது   தற்காலி் சிரெங-
்லள செகாளித்து, கூடிய விலரவில்   
புதுபபிக்ப்பட்ட ெறறும் சிறேந்த அபி-
விருத்திலய முன்மனடுககும் என சீனகா 
மதரிவித்துளளது.

இைஙல் அரசகாங்ம் ெறறும் ெக -
்ளின் ஒருஙகிலணந்த முயறசியகால் 
நகாடு நிச்சயெகா் தற்காலி் சிரெங்லள 
விலரவில் செகாளித்து, ம்பரிய ைளரச்-
சிலய ஏற்படுத்தும் என சீன மைளிவிை-
்கார அலெச்ச்த்தின் மசய்தித் மதகாடர-
்பகாளர ைகாங மைன்பின் ஊட்ங்ளுககு 
மதரிவித்தகார.  

அரச சல்ப உறுபபினரும் சீன மைளி -
விை்கார அலெச்சருெகான ைகாங யீ அண-

லெயில் இைஙல்ககு விேயம் மசய்து 
இைஙல்த் தலைைர்ளுடன் ்ைந்து-
லரயகாடினகார என்றும் அைர மதரிவித்-
தகார.  

2014ஆம் ஆணடு ேனகாதி்பதி ஷி 

ஜின் பிஙகின் இைஙல்க்கான ைரைகாற-
றுச் சிறேபபுமிக் அரச விேயெகானது 
இருதரபபு நட்புறேவு ஒத்துலழபபில் 
புதிய அத்தியகாயத்லதத் திறேந்து லைத்-
ததுடன், ்தசிய இலறேயகாணலெ, சுதந்-
திரம் ெறறும் பிரகாந்திய ஒருலெப்பகாட்-
லடப ்பகாது்காப்பதில் இைஙல்ககு 
சீனகா உறுதியகா் ஆதரைளிககிறேது 
எனவும் மதரிவித்தகார.  

்ெலும் ்டன் விை்காரம் மதகாடர -
்பகா் ்ருத்துத் மதரிவித்த மசய்தித் 
மதகாடர்பகாளர மைன்பின், இரகாேதந்திர 
உறேவு்லள ஸதகாபித்ததில் இருந்து, 
சீனகாவும் இைஙல்யும் ்பரஸ்ப -
ரம் புரிந்துணரலையும் 

இலங்்கயில் நிலவும் ்தறகபாலிக
சிரமங்கள் வி்ரவில் நீங்கும்!
அபிவிருததிப் ்பணிகள் ததோடருதைன -சீனோ ேமபிக்னக

ஹறறேன் வி்சட நிரு்பர

மதகாழிறசங் ்்பகாரகாட்டம் ்காரண -
ெகா் ெலைய்த்திற்கான புல்யிர-
தங்ள  ்நறறு இலடநடுவில் நிறுத்-
தப்பட்டதகால் ்பயணி்ள ம்பரும் 
சிரெங்ளுககு மு்ம் ம்காடுத்தனர.  

புல்யிரத நிலைய அதி்பர-
்ள ்ெறம்காணட மதகாழிறசங் 
்்பகாரகாட்டம்  ல்விடப்பட்டு சிை 
ெணித்தியகாைங்ளில் மீணடும் 
்நறறு (14) பிற்ப்ல் 12.00 ெணி-
யளவில் மீணடும் ஆரம்பிக்ப்பட்-
டது. இதனகால் ம்காழும்பிலிருந்து 
்நறறு ்காலை 5.55ககு   புறேப்பட்டு 
ைந்த உடரட்ட மெனிக்் ரயில் 
சுெகார 1.30 ெணியளவில் ம்காட்-
ட்லை புல்யிரத நிலையத்தில் 
தனது ்பயணத்லத நிறுத்திகம்காண-
டது. இதனகால் ்பயணத்லத மதகாடர 
முடியகாது ெக்ள ம்பரும் அமசௌ்ரி-
யங்ளுககு மு்ம் ம்காடுத்தனர.

 புல்யிரதம் இலடயில் நிறுத்தப-
்பட்டலெயினகால் தங்ளது ம்பகாதி -்

லளயும், பிளலள்லளயும் சுெந்து 
ம்காணடு உளநகாட்டு ெறறும் மைளி-
நகாட்டு பிரயகாணி்ள ம்பரும் சிரெங-
்ளுககு மு்ம் ம்காடுத்தனர.  

ஒரு சிை ்பயணி்ள சுெகார மூன்று 
ெகாதத்திறகு முன்னரும் ஒரு சிை ்பய-
ணி்ள சுெகார ஒரு ெகாதத்திறகு முன்-
னரும் புல்யிரத ் டவுச் சீட்டு்லள 
முன்்பதிவு மசய்ததகா்வும் தற்்பகாது 
இலடயில் ம்காணடு நடு வீதியில் 
விட்டு விட்டதனகால் மசய்ைதறி-

யகாது தில்த்து நின்றேனர. ெறறும் 
சிைர புல்யிரத ்பயணத்திறகு ெகாத் -
திரம் ்பணம் ம்காணடு ைந்ததகா -்
வும் மதகாடரந்து மசல்ைதறகு ்பணம் 
இல்லை என்றும் மதரிவித்தனர.  

குறித்த புல்யிரதம் ம்காட்ட-
்லையில் நிறுத்தப்பட்டதனகால் 
ஹறறேன் ெறறும் திம்புல்ை ்பத்தலன 
ம்பகாலி்ஸகார இலணந்து ்பயணி -
்லள இைஙல் ்்பகாககுைரத்து 
்சலைககு மசகாந்தெகான ்பஸ்ளில் 

அனுபபுைதறகு நடைடிகல் எடுத் -
திருந்தனர.  

்பஸ்ள ைருைதறகு தகாெதெகான-
தகால் இலளஞர்ளுககும் ம்பகாலி-
்ஸகாருககும் இலடயில் ைகாககு 
ைகாதம் ஏற்பட்டன.  

அதலன மதகாடரந்து இைஙல் 
்்பகாககுைரத்து ்சலைககு மசகாந்-
தெகான ்பஸ்ளில் ்பதுலள ைலர 
மசல்ை உளள அலனத்து ்பயணி -்
லளயும் ஏறறி அனுப்பப்பட்டனர.  

இது குறித்து ்பயணி்ள 
்ருத்து மதரிவிகல்யில்,  
ம்கா்ரகானகா மதகாறறு ்பரைல் 
்காரணெகா் எெது நகாட்டு 
ம்பகாருளகாதகாரம் ்பகாரிய 
அளவில் ்பகாதிக்ப்பட்டிருந்-
தது. வீழ்ச்சியலடந்திருந்த 
சுறறுைகா துலறே  மீணடும் உயிர-
பித்து ைரும் நிலையில்  இவ-
ைகாறேகான மதகாழிறசங் ் ்பகாரகாட் -
டத்திலன ஆரம்பித்துளளனர. 
இன்றும்  கூட அதி்ெகான 
சுறறுைகா ்பயணி்ள இந்த புல -்
யிரதத்தில்  ைருல் தந்தனர. 

அைர்ள தங்ளது குடும்்பங்ளு-
டன் ைருல் தந்திருந்தனர. இப்படி 
திடீமரன மதகாழிறசங் ்்பகாரகாட்டம் 
என்று புல்யிரதம் இலடநிறுத்தப-
்பட்டகால் அைர்ள என்ன மசய்ைகார-
்ள ? எெது நகாட்லட ்பறறி என்ன 
நிலனப்பகார்ள? மீணடும் அைர-
்ள எெது நகாட்டுககு ைருைகார்ளகா? 
இப்்பகாது எங்ளுக்் 
நகாட்லட விட்டு ்ைறு

த�ாழிற்சங்க பபாராட்டத�ால் ரயில்   
இட்டநிறுத�ம்; பயணி்கள் அவதி 



கிழக்கு மாகாணத்தில் வாழும் 
இலக்கியவாதிகளுள் பாவவந்-
தல் பாலமுனை பாறூக்கும் 

ஒருவராவார். 1970 களில் முனைப்புப் 
பபற்றிருந்த ஈழத்துப் பனைப்பாளிக-
ளில் அதிலும் குறிப்பாக பதன்கிழக்கு 
முஸ்லிம் எழுத்தாளர் வடைத்துள் குறிப்-
பிைத்தக்க ஒருவர் இவர். 

கவினத, குறுங் காவியங்கள், நனகச்சு-
னவத் துணுக்குகள், கவியரங்குக் கவினத-
கள் எை பரந்து பெல்லும் இலக்கியப் பரப்-
பின் பொந்தக்காரராை பாறூக் 1954.01.01 
பாலமுனையில் பிறந்தவதாடு, 1977 இல் 
அரெ வங்கிச் வெனவயில் இனணந்து பல 
பதவி உயர்வுகனளயும் பபற்றுக்பகாண்-
ைார். இவர் வங்கிச் வெனவயிலிருந்து 
2013  ஒய்வு பபறும் வபாது  பிரதி முகா-
னமயாளராக பதவி வகித்தார். 

1968 இல் கவினதத் துனறக்குள் கால்-
பதித்த இவரது 'பதம்' எனும் முதலா-
வது கவினதத் பதாகுதி 1987 இலும் 
இரண்ைாவது பதாகுப்பாை 'ெந்தைப் 
பபாய்னக'யினை 2009 இலும் பவளி-
யிடடு கவினதத் துனறக்காை தமது பங்-
களிப்பில் தைம்பதித்தார்.  இவரது மூன்-
றாவது பவளியீைாை 'பகாந்தளிப்பு' 
குறுங் காவியம் 2010 இல் பவளியாைது. 

ஆழிப்வபரனல அைர்த்தத்தில் நிர்க்கதியா-
வைாரின் கவனலகனள பின்வைாக்கு உத்-
தியின் ஊைாக அனெவபாடுவவத பகாந்த-
ளிப்பாகும். இந்நூலுக்கு அரெ ொகித்திய 
மண்ைலச் ொன்றிதழ் வழங்கப்படைனம 
குறிப்பிடைத்தக்கதாகும். 

அவதவநரம் இவரது நாலாவது 
பவளியீடு 2011 இல் 'வதாடடுப்பாய் மூத்-
தம்மா' என்ற தனலப்பில் குறுங்காவிய-
மாகவும் இவரது  5 ஆவது பனைப்பாை 
'எஞ்சியிருந்த பிரார்த்தனைவயாடு' எனும் 
குறுங்காவியம் 2012 இல் இலங்னக 
பதன்கிழக்குப் பல்கனலக்கழக தமிழ்ச்-
ெங்க பவளியீைாகவும் பவளியாைது. 
இந்நாடடில் சுமார் மூன்று தொப்தங்க-
ளாக மக்கனள நிர்க்கதியாக்கிய வபார்ச்சூ-
ழனல மைக்கண்முன் பகாண்டு வருவவத 
இக்காவியமாகும். 

'வனலக்குள் மலர்ந்த 
வைப்பு' ஆறாவது 
பவளியீைாக 2017 இல் 
பவளிவந்ததுைன் 7 
ஆவது பவளியீைாை 
'பாலமுனை பாறூக்கின் 
மூன்று காவியங்கள்' 
2020 இல் பவளிவந்தது. 
அதனைத் பதாைர்ந்து 

அவத ஆண்டு பாறூக்கின் எடைாவது 
பனைப்பாை 'மீளப் பறக்கும் நங்கணங்-
கள்' பவளிவந்தது.

கால பதாைரியின் அனெவியலுக்வகற்ப 
எழுதி வந்த பாலமுனை பாறூக்கின் 
இலக்கியப் பணியினை பகௌரவிக்கும் 
வநாக்கில் மருதமுனை முதல் பபாத்து-
வில் வனரயிலாை இளம் மற்றும் மூத்த 
பனைப்பாளிகனள உள்ளைக்கிய எழுத்-
தாளர் வடைத்தின் முன்பைடுப்பில் 
'பாவவந்தல் பாலமுனை பாறூக் இலக்கி-
யப் பபான் விழா' நிகழ்வுகள் இன்று 15 
ஆம் திகதி ெனிக்கிழனம மானல 3.30 
மணிக்கு பாலமுனை மர்்ஹூம் எம்.சீ.அ-
மீர் மண்ைபத்தில் நனைபபறுகிறது. 

பாராளுமன்ற உறுப்பிைர்களாை ஸ்ரீ-
லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தனலவர் 
றவூப் ்க்கீம், வதசிய காங்கிரஸின் 

தனலவர் ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா, 
அகில இலங்னக மக்கள் காங்கிரஸின் 
தனலவர் றிஷாட பதியுத்தீன் ஆகிவயார் 
முன்னினல அதிதிகளாகக் கலந்து 
பகாள்ளும் இந்நிகழ்வு பதன்கிழக்குப் 
பல்கனலக்கழக பதாழி நுடபபீை பீைாதி-
பதி கலாநிதி யூ.எல்.அப்துல் மஜீத் தனல-
னமயில் நனைபபறுகிறது

இந்நிகழ்வில் பாவவந்தலுக்காை 
பபான் விழாக் பகௌரவங்களுைன் 
விழா நினைவு மலராை 'பாவவந்தல் 
பபான்வைடு' பவளியீடடு னவக்கப்-
படுகிறது. நூல் மீதாை பவளியீட 
டுனரயினை எழுத்தாளர், விமர்ெகர் எம்.
அப்துல் றஸாக் நிகழ்த்தவுள்ளார். 'மூன்று 
நவீை காவியங்கள்' மற்றும் 'மீளப்ப-
றக்கும் நங்களங்கள்' ஆகிய நூல்களின் 
அறிமுக நிகழ்வும் இைம்பபறவுள்ளை. 
இனவகளுக்காை உனரகனள முனறவய 
கிழக்குப் பல்கனலக்கழக ஓய்வுநினலப் 
வபராசிரியர் பெ.வயாகராொவும் பதன் 

கிழக்குப் பல்கனலக்கழக தமிழ்த்துனற 
வபராசிரியர் றமீஸ் அப்துல்லாவும் நிகழ்த்-
தவுள்ளைர். இவ்விழாவின் அறிமுக 
உனரயினையும் வரவவற்புனரயினையும் 
விழாக் குழுத்தனலவரும் இலங்னக 
இஸ்லாமிய ஆசிரியர் ெங்கத்தின் வதசியத் 
தனலவருமாை பெஸ்மி எம்.மூஸாவும் 
சிறப்புனரயினை ெடைத்தரணி ஏ.எம்.
எம்.அன்சிலும் ஆற்றவுள்ளார்.  

நாடடில் பல்வவறு 
பகுதிகளிலும் பாவவந்-
தல் பாலமுனை பாறூக்-
கிைால்  நைத்தப்படை 
கவியரங்குகளில் பங்-
வகற்ற கவிஞர்களுக்காை 
பகௌரவமும் இந்நிகழ்-
வின் வபாது இைம்பபற-
வுள்ளை.

ப ா வ வந் த ல் 
பாலமுனை பாறூக் 
பபான்விழாக் குழுவிை-
ருைன் பாலமுனை மக்-
களும் ஒன்றினணந்து 
அரங்வகற்றும் இந்நிகழ்-
வில் பிரவதெ அரசியல் 
தனலனமகள், கல்வியி-
யலாளர்கள், இலக்கி-

யவாதிகள், ஊர்ப் பிரபலங்கள் மற்றும் 
பாவவந்தலின் குடும்பத்திைர் உள்ளிடை 
பலரும் பங்வகற்கவுள்ளைர். 

கிழக்கு மாகாண கலாொர மற்றும் பண்-
பாடைலுவல்கள் அனமச்சின் வித்தகர் 
விருது (2014), இலங்னக அரசின் உயர் 
இலக்கிய விருதாை கலாபூஷணம்(2019) 
உள்ளிடை விருதுகள் பலவற்றின் 
பொந்தக்காரராை பாலமுனை பாறூக்-
கின் குறுங்காவியங்கள் பென்னைப் 
பல்கனலக்கழகத்தின் அனுமதியுைன் 
வக.வெகர் என்பவரால் ஆய்வுக்குடபடுத்-
தப்படடுள்ளனம பாறூக் ெர்வவதெ வதை-
லுக்குள்ளாை பனைப்பாளி என்பதற்காை 
ொன்று எைலாம்.

கிழக்கு மாகாண கிராமிய 
பதாழிற்துனற தினணக்களமும் 
னகத்பதாழில் தினணக்களத் -

தின் அம்பானற மாவடை அலுவலக -
மும் இனணந்து ஒழுங்கு பெய்திருந்த 
உள்ளூர் னகத்பதாழில் உற்பத்திகளின் 
கண்காடசியும் வர்த்தக ெந்னதயும், 
கல்முனை ெந்தாங்வகணி ஐக்கிய 
வினளயாடடு னமதாைத்தில் கைந்த 
புதன், வியாழன் ஆகிய இரு திைங்க -
ளும் இைம்பபற்றை. கிழக்கு மாகாண 
ஆளுநர் அனுராதா ய்ம்பத் பிரதம 
அதிதியாக கலந்து பகாண்டு இக்கண் -
காடசினயத் பதாைக்கி னவத்தார். 

னகத்தறித் துணிகள், உள்நாடடு 
ஆனைகளின் உற்பத்தியாளர்கனள ஊக் -
குவிக்கும் பபாருடடு பற்றிக் மற்றும் 
உள்நாடடு ஆனைகள் உற்பத்தி இரா -
ொங்க அனமச்சின் ஆவலாெனை, வழி-
காடைலில் ஏற்பாடு பெய்யப்படடிருந்த 
இவ்வர்த்தக ெந்னதயில் பபரும் எண் -
ணிக்னகயிலாை உற்பத்தி பபாருடகள் 
அைங்கிய காடசி கூைங்கள் அனமக்கப்-
படடிருந்தை. கிழக்கு மாகாணத்தின் 

மூன்று மாவடைங்கனள வெர்ந்த பல 
பிரவதெங்களில் இருந்தும் உற்பத்தி 
பபாருடகள் பகாண்டு வரப்படடு காட -
சிப்படுத்தப்படடு இருந்தை.

குறிப்பாக இப்பிரவதெ 
பதாழில் முயற்சியாளர் -
களிைால் தயாரிக்கப்-
படை னகத்தறி துணிகள், 
ஆனைகள், உணவுப் பண் -
ைங்கள், தும்பு மூலமாை உற் -
பத்திகள், மடபாண்ைங்கள் 
எை பல்வவறுபடை உள்ளூர் 
உற்பத்திப் பபாருடகள் காட-
சிப்படுத்தப்படடு, ெந்னதப்ப -
டுத்தப்படடிருந்தை.

இங்கு அனமக்கப்படடிருந்த 
அனைத்து காடசி கூடைங்கனளயும் பார் -
னவயிடை ஆளுநர் அனுராதா ய்ம்-
பத், உற்பத்திகள் பற்றிய விபரங்கனள 

மிகவும் ஆர்வத்துைன் வகடைறிந்தார். 
அத்வதாடு னகத்பதாழிலாளர்கனள உட -
ொகமூடடும் வனகயில் பாராடடுக்க-
னளத் பதரிவித்துக் பகாண்ை அவர்  ொரி, 
ொரம் உள்ளிடை னகத்தறித் துணிகள், 
ஆனைகள் மற்றும் பல பபாருடகனள-
யும் பகாள்வைவும் பெய்தார்.

இச்ெமயம் 'உள்ளூர் உற்பத்தி-
கனள ஊக்குவிப்பதற்காக அரொங்கம் 
பல்வவறு நைவடிக்னககனள முன்பை -
டுத்து வருவதாக குறிப்பிடை ஆளுநர், 
கிழக்கு மாகாணத்தில் னகத்பதாழில் 
உற்பத்திகனள வமம்படுத்துவதற்கு தாம் 
முன்னிற்பதாகவும் இத்பதாழில்கனள 
நவீை வெதிகனள பகாண்டு விருத்தி 
பெய்வதற்கு வதனவயாை உதவிகள் 

பபற்றுத்தரப்படும் என்றும் உறுதியளித்-
தார்.

இந்நிகழ்வில் பற்றிக் மற்றும் உள்-
நாடடு ஆனைகள் உற்பத்தி இராொங்க 
அனமச்சு, கிழக்கு மாகாண ெனப மற்றும் 
மாகாண கிராமிய பதாழிற்துனற தி 
னணக்களம், மாவடை னகத்பதாழில் 
தினணக்களம் உடபை மற்றும் பல 
அரெ நிறுவைங்களின் உயர் அதிகாரிகள் 
பலரும் பங்வகற்றிருந்தைர். இக்கண்காட -
சியிலும் பபாருடகள் பகாள்வைவிலும் 
பபரும் திரளாை மக்கள் கலந்து பகாண் -
டிருந்தனம குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.

4 2022 ஜனவரி 15 சனிக்கிழமை15–01–2022

கல்முனையில் இரு நாடகள் வர்த்தகக் கணகாடசி:
கிழக்கு ஆளுநரைக் கவர்ந்த
உள்ளூர உற்பத்திகள்

்பாவவ்ந்தல் ்பாலமுரை ்பாறூக் 
இலக்கியப் ப்பான் விழா

அஸ்லம் எஸ.மைௌ்லானா-...?

பாலமுனை மர்ஹூம் எம்.சீ.அமீர 
மண்டப்ததில் இன்று

மஜஸமி எம்.மூஸா...?
(விழாக் குழுத் தலைவர்.

பாவவநதல் பாைமுலை பாறூக் 
இைக்கியப் பபான்விழா)editor.tkn@lakehouse.lk

ஐக்கிய தேசியக் கட்சித் ேம்லவர் ரணில் விக்கி-
ரைசிஙக ேம்லமையி்லான ஆட்சிமய ஏற்ப-
டுத்ே தவண்டுமைன்று அக்கட்சிமயச் தசர்்நே 

ஓரிருவர் அண்மையில் கருத்து மவளியிட்டிரு்நேனர். 
அதேசையம் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் ேம்லவரான 
சஜித் பிதரைோச ேம்லமையி்லான அரசாஙகத்மே 
நிறுவ தவண்டுமைன அக்கட்சிமயச் தசர்்நே ஒருசி்லர் 
ைறமறாரு ேரப்பிலிரு்நது விருப்்பம் மவளியிட்டிரு்நே-
னர்.   

இவ்விரு ேரப்பினரதும் கருத்துகள் உண்மையில் 
விசித்திரமும், தவடிக்மகயும் நிமற்நேோகும். எ்நே-
மவாரு நாட்டிலும் அரசியல்வாதிகள் எவருக்குதை கன-
வுகள் வருவது இயல்பு, அதிகார ஆமசகள் தோன்று-
வதும் வழமை. அமவமயல்்லாம் அவரவர் மசா்நே 
விருப்புகள். ஆனாலும் அரசியல்வாதிகள் மவளியிடு-
கின்ற இவ்வாறான அ்பத்ேைான கருத்துகமை ைக்கள் 
தவடிக்மகயுடன் தநாக்குவார்கள் என்்பமே சம்்ப்நேப்-
்பட்டவர்கள் முேலில் கருத்தில் மகாள்வது அவசியம்.   

இஙதக முேலில் ஆராயப்்பட தவண்டியது ஐக்கிய 
தேசியக் கட்சியினர் மகாண்டுள்ை கனவாகும். ஐ. 
தே. க மகாண்டுள்ை ைக்கள் மசல்வாக்கு எவ்வாறான-
மேன்்பமே இறுதியாக நமடம்பறற ம்பாதுத்தேர்ேல் 
மேட்டத்மேளிவாகதவ புரிய மவத்து விட்டது. பிரித்ோ-
னியர் ஆட்சியில் இரு்நது இ்லஙமக சுே்நதிரம் ம்பற-
றேன் பின்னர் முேன் முேலில் நாட்மட ஆட்சி மசயே 
கட்சிமயன்ற ம்பருமைக்குரியது ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 
ஆகும்.   

அேன் பின்னர் நமடம்பறற ம்பாதுத் தேர்ேல்கள் 
்ப்லவறறில் ஐ.தே.கவும், ஸ்ரீ்லஙகா சுே்நதிரக் கட்சியும் 
ைாறி ைாறி ேனியாகதவா அல்்லது தோழமைக் கட்சிக-
ளின் ஆேரவுடதனா அரசாஙகத்மே அமைத்திருக்கின்-
றன. 1977 இல் நமடம்பறற ம்பாதுத் தேர்ேலில் ேனி-
யாகதவ அறுதிப் ம்பரும்்பான்மையுடன் அரசாஙகத்மே 
அமைத்ே ம்பருமையும் ஐ. தே. கவுக்கு உள்ைது. இறு-
தியாக மைத்திரி்பா்ல சிறிதசன – ரணில் விக்கிரைசிஙக 
கூட்டணி உருவாகி ஆட்சிமயக் மகப்்பறறியதிலும் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் மசல்வாக்கு ம்பரிதும் உே-
வியிரு்நேது.   

அத்ேமன மசல்வாக்கு மிக்க ஐ. தே.கமவ இறுதி-
யாக நமடம்பறற ம்பாதுத்தேர்ேலில் நாட்டு ைக்கள் 
முறறாகதவ நிராகரித்திரு்நேனர். நாட்டில் ஆட்சிபீடத்-
தில் இரு்நே கட்சிமயான்றினால் ம்பாதுத்தேர்ேலில் 
ஒதரமயாரு ்பாராளுைன்ற ஆசனத்மேக் கூட மவன்மற-
டுக்க முடியாே்படி அதிர்ச்சியான தோல்விமய நாட்டு 
ைக்கள் அத்தேர்ேலில் ஐ.தே.கவுக்குக் மகாடுத்திரு்ந-
ேனர். இறுதியில் அக்கட்சிக்குக் கிமடத்ே ஒதரமயாரு 
தேசியப் ்பட்டியல் ஆசனத்தின் மூ்லதை கட்சித் ேம்லவ-
ரான ரணில் விக்கிரைசிஙகவினால் ்பாராளுைன்றத்திற-
குள் மசல்்ல முடி்நேது.   

அத்தேர்ேலில் தவடிக்மக என்னமவனில், கட்சித் 
ேம்லவரான ரணில் விக்கிரைசிஙகவினால் கூட ்பாரா-
ளுைன்ற ஆசனத்மே ேக்க மவத்துக் மகாள்ை முடி-
யவில்ம்ல என்்போகும். ஒவ்மவாரு தேர்ேலிலும் 
மகாழும்பு ைாவட்டத்தில் அதிகப்்படியான தை்லதிக 
வாக்குகைால் மவறறி ம்பறறு வருகின்ற ரணில் விக்-
கிரைசிஙகமவ ைக்கள் முறறாகதவ இவ்வாறு நிராக-
ரித்திருக்கின்றார்கமைன்றால் அேறகான காரணஙகள் 
குறித்து இவ்விடத்தில் சி்நதித்துப் ்பார்க்க தவண்டியது 
அவசியம்.   

கட்நே நல்்லாட்சி அரசாஙகத்தில் கூட மைத்திரி_- 
ரணில் கூட்டணியினால் நல்லிணக்கத்மேத் மோடர 
இய்லாைல் த்பாய விட்டது. கூட்டணி அரசாஙகத்மே 
அமைத்ே பின்னர் சி்ல ைாேஙகளித்லதய அவ்விரு 
ேம்லவர்களுக்கும் இமடதய முரண்்பாடுகள் உருவா-
கத் மோடஙகி விட்டன. இரு ேரப்பு முரண்்பாடுகளுட-
தனதய இரு ேரப்பினரும் ஆட்சிமயத் மோடர்்நேனர். 
இறுதியில் அக்கூட்டணி பிைவமட்நது த்பானது.   

ஒவ்மவாருவர் மீது குறறம் சுைத்துவதித்லதய 
மைத்திரி-_ ரணில் கூட்டணியின் ஆட்சிக் கா்லம் கட்நது 
த்பானது. நல்்லாட்சி அரசின் மகயா்லாகாத்ேனங-
களின் ஒரு மவளிப்்பாடுோன் கிறிஸேவ ைக்களின் 
புனிே நாைான ஈஸடர் ஞாயிறு தினத்ேன்று நாட்டின் 
தேவா்லயஙகளிலும், நட்சத்திர த�ாட்டல்களிலும் 
இஸ்லாமிய ்பயஙகரவாே குழுமவான்று நடத்திய ேற-
மகாம்லக் குண்டுத் ோக்குேல்கள் ஆகும்.   

கிறிஸேவ ைக்கள் பிரார்த்ேமனயில் ஈடு்பட்டுக் 
மகாண்டிரு்நே தவமையில் அப்்பாவி ைக்கமை 
இ்லக்கு மவத்து ்பயஙகரவாே குழுவினர் நடத்திய 
குண்டுத் ோக்குேலில் 250 இறகும் தைற்பட்ட அப்-
்பாவிகள் ்பலியாகிப் த்பானார்கள். நூறறுக்கணக்கா-
தனார் ்படுகாயைமட்நேதுடன், ்ப்லர் அஙகவீனமுறறும் 
த்பானார்கள். இன்று எதிரணியில் இருக்கின்ற ஐ.தே.க 
ைறறும் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி கட்சிகளின் ேம்லவர்கள் 
நல்்லாட்சி அரசில் ்பேவிப் ம்பாறுப்பில் இரு்நே தவமை-
யித்லதய ்பயஙகரவாதிகள் ஈஸடர் தினத்தில் ோக்குேல் 
நடத்தியிரு்நேனர்.   

இவ்வாறான ம்பாறுப்புணர்வறற அரசியல் ேம்ல-
வர்களிடதை ஆட்சிப் ம்பாறுப்ம்ப ஒப்்பமடக்க தவண்-
டுமைன அவர்கைது கட்சியினர் இப்த்பாது தகாருகின்-
றனர். ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் ேம்லவராக சஜித் 
பிதரைோச கட்நே ஜனாதி்பதித் தேர்ேலிலும், ்பாராளு-
ைன்றத் தேர்ேலிலும் ைக்கைால் நிராகரிக்கப்்பட்டவரா-
வார். அவ்வாறானவர்களிடதை நாட்டின் ேம்லமைப் 
ம்பாறுப்ம்ப ஒப்்பமடக்குைாறு அவர்கைது கட்சியினர் 
ேறத்பாது கூறுகின்றனர். அக்கூறறு உண்மையித்லதய 
தவடிக்மகயானோகும்.   

உள்நாட்டு யுத்ேம் ைறறும் ஈஸடர் ோக்குேலின் பின்ன-
ரான ்பயஙகரைான கா்லகட்டத்மேயும், மகாவிட் அம்ல-
கமையும் முடிவுக்குக் மகாண்டு வ்நதுள்ை இன்மறய 
அரசின் விமனத்திறனான மசயற்பாடுகமை ைக்கள் 
நன்கறிவர். எதிரணியினரின் அ்பத்ேைான கருத்துகள் 
மவறும் தவடிக்மகப் த்பச்சுகதை ஆகும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்ேன ைாவத்மே, மகாழும்பு- - 10

ே்பால் ம்பட்டி இ்லக்கம் : 834
மோம்லத்பசி இ்லக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ம்பக்ஸ : 2429270, 2429329, விைம்்பர முகாமையாைர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுைாேல் ஆகிறா பிமற 11
பி்லவ வருடம்  மே ைாேம் 02ம் நாள்    சனிக்கிழமை

எதிரணியிலிருநது பவளிவரும்   
பவறும் வவடிக்லகைப் வபச்சுகைள்!

பனகனய வீழ்த்திை அகத்தில் சிைங்பகாண்ைாலும்
அதனை பவளிப்படுத்தாமல் இைம் காலம்
இரண்டுக்கும் காத்திருப்பவத அறிவுனையார் பெயல்

ம்பாள்மைன ஆஙதக புறம்தவரார் கா்லம்்பார்த்து   
உள்தவர்ப்்பர் ஒள்ளி யவர்
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குறித்த மைவிமனப் ப�ொருடைள் ப்தொழிலொளர்-
ைளின் வவண்டுவைொளுக்கு அமைய �ன் ைற்றும் 

�மன ஓமல ப்தொடர்புமடய உற்�ததிைமள 
வைற்பைொள்வ்தற்குரிய �டடமை அமைப்�்தற்கு 
வ்தமவயொன  சீபைந்து,  ைல்,  ைணல் ைற்றும் 
ைல்்ொர் உள்ளிடடமவைளுக்கு நிதி உ்தவியும் 
வழஙைப்�டடன. �ன் ப்தொடர்புமடய உற்�ததிைமள 

வைற்பைொள்வ்தற்கு வ்தமவயொன �ன் ம�, அச்சிச்சு 
வழஙை, �ன் வமைைமள ்தயொரிக்ைத வ்தமவயொன 
உ�ைரணத ப்தொமைைள் ைற்றும் �ன் ்ொணல் 
அடிக்ை உ�வயொகிக்ைப்�டும் இயந்திரஙைளும் இத-
ப்தொழிலொளர்ைளுக்கு வழஙைப்�டவுள்ளன.

"ைை சைை பிலிச்தரக் - ்தற்வ�ொ்தய அரசொஙைததின்  
கிரொைததிற்கு ஒரு வவமலததிடடததின் கீழ் 'மிஹிந்-
்தமல குனுரொைை கிரொைதம்தப் �ன் உற்�ததி கிரொ-
ைைொை வைம்�டுததுவ்தற்குத வ்தமவயொன ்டவடிக்-
மைைமள வைற்பைொள்ளுைொறு குறித்த கிரொை ைக்ைள் 
விடுத்த வவண்டுவைொளின் வ�ரில் இரொஜொஙை 
அமைச்சர் விஜயம் பசய்தொர். அஙகு ைக்ைமள 
வ்ரில் சந்தித்த இரொஜொஙை அமைச்சர், அவர்ைள் 
எதிர்வ்ொக்கும் பிரச்சிமனைள் குறிதது  வைடடறிந்து 
பைொண்டொர். அ்தன் வ�ொது ைக்ைள் ்தஙைளது உற்-
�ததிைளுக்கு உரிய சந்ம்த வொயப்ம�ப் ப�ற்றுக்-
பைொள்ள முடியொதிருப்�ம்த இரொஜொஙை அமைச்சரின் 
ைவனததிற்கு பைொண்டு வந்்தவ்தொடு இ்தன் ைொர-
ணததினொல்  ்தைது பிள்மளைள் �ன் உற்�ததியில் 
ஈடு�டுவ்தற்கு ஆர்வம் ைொடடொதிருப்�்தொைவும் குறிப்-
பிடடனர். இச்சையம் இரொஜொஙை அமைச்சர் �ன் உற்-
�ததியில் ஈடு�டும் ப�ண்ைளின் உற்�ததிைமளயும் 
�ொர்மவயிடடொர். 

குறித்த மைவிமனப் ப�ொருடைள் ப்தொழிலொளர்-

ைளின் உற்�ததிைமள 
பைன்வைலும் அதிைரிக்-
கும் வமையில் புதிய 
ப�ொருடைமள உற்�ததி 
பசயவ்தற்கும் புதிய 
ப ்த ொ ழி ல ொ ள ர் ை ம ள 
இததுமையில் இமணததுக் பைொள்வ்தற்கும் அவர்-
ைளுக்குத வ்தமவயொன �யிற்சிைமள ப�ற்றுக்-
பைொடுப்�்தற்கும் உற்�ததிக்கு உரிய சந்ம்த வொயப்-
ம�ப் ப�ற்றுத்தருவ்தொைவும் இரொஜொஙை அமைச்சர் 
ப்தொழிலொளர்ைளிடம் இச்சையம்  உறுதியளித்தொர்.

அ்தனூடொை பிரம்பு, பித்தமள, ைளிைண், ைரத்த-
ள�ொடஙைள் ைற்றும் கிரொமிய மைதப்தொழில்  இரொ-
ஜொஙை அமைச்சர் துமிந்்த திஸொ்ொயக்ை விடுத்த 
வவண்டுவைொளுக்கு இணஙை குனுரொைை கிரொமிய 
மைதப்தொழிலொளர்ைளின் மைவிமனப் ப�ொருடைள் 
உற்�ததிமய விருததி பசயவ்தற்கு வ்தமவயொன 
வசதி வொயப்புக்ைமள  சில ைொ்தஙைளினுள் ப�ற்-
றுத்தருவ்தொைவும் குறிப்பிடடுள்ளொர். 

்ொணல் �ொய, ைைல் ைலொல,  சுவர் அலஙைொரம்,  
குமட ைம்�லம், �ண முதுகுப்ம�, ைதிப்புமிக்ை ப�ட-
டிைள், வசர்த்தல் �யணப்ப�ொதி, தினசரி வ்தக்ைரண்டி 
அழுக்கு க்ஸ்பூன், ்தண்ணீர் �ொடடில்ைள் ம�, �மன 
ஓமலைள், ம� வமைைள் ைற்றும் பிளொஸ்டிக் ப�ல்ட 

�டமடைள் பைொண்ட ம� உற்�ததிைமள இக்கிரொைத-
தில் மைவிமன ப�ொருடைள் ப்தொழிலொளர்ைள்  உற்-
�ததி பசயகின்ைொர்ைள். குறித்த உற்�ததிைமள பவற்-
றிைரைொை வைற்பைொண்டு பசல்வ்தற்கும், அவற்றின் 
சந்ம்த ்தரதம்த வைம்�டுததி வ்தமவைளுக்கு ஏற்� 
திருப்திைரைொை உற்�ததிைமள  பைன்வைலும் வைற்-
பைொள்வ்தற்கும் வ்தமவயொன ்டவடிக்மைைளும் 
வைற்பைொள்ளப்�ட உள்ளன. 

ஆைவவ குனுரொைை கிரொமிய மைவிமனப் ப�ொருட-
ைள் உற்�ததித ப்தொழிலொளர்ைமள இரொஜொஙை 
அமைச்சர் சந்தித்த்தன் ஊடொை அவர்ைள் ைததியில் 
புதிய ்ம்பிக்மையும் எதிர்�ொர்ப்பும் ஏற்�டடுள்ளன. 
இ்தன் ஊடொை இதப்தொழில் துமையில் புதிய திருப்-
�ம் ஏற்�டும் என அவர்ைள் எதிர்�ொர்ததுள்ளனர்.

இம்ைொவடடததின் ைல்வி நிமல �டிப்�டியொை 
வளர்ச்சியமடந்து வருகின்ை வ�ொதிலும் ைல்வி-
யின் ஊடொைவவ �ொரிய முன்வனற்ைதம்த அமடய 
முடியும். அ்தனொல் இம்ைொவடடததில் உள்ள ஐந்து 
ைல்வி வலயஙைளிலும் ைொணப்�டும்  வளப்�ற்ைொக்-
குமையும், ஆசிரியர்ைள் ைற்றும் ைல்விசொரொ ஊழி-
யர்ைளின் �ற்ைொக்குமையும் நிவர்ததி பசயயப்�டு-
வது இன்றியமையொ்த வ்தமவயொகும். 

இம்ைொவடடததின் ்தமிழ் சமூைம் பைன்வைலும் 
உயர்ச்சியமடந்து ப�ொருளொ்தொர ரீதியொைவும் 
ஏமனய துமைைளிலும் �ொரிய முன்வனற்ைதம்த 
அமடய வவண்டுைொயின் அவற்றிற்பைல்லொம் மூல 
ைொரணியொை விளஙகும் ைல்வியில் �ொரிய ைொற்ைம் 
ஏற்�டடொல் ைொததிரவை அமவ சொததியைொகும். இந்்த  
நிமலப்�ொடமட இரொஜொஙை அமைச்சர் எஸ். வியொ-
வழந்திரன் பைொண்டுள்ளொர். இந்்தப் பின்புலததில் 
ஜனொதி�தி வைொடடொ�ய ரொஜ�க் ஷ அரசொஙைததின் 
ஊடொை ைடடக்ைளப்பு ைொவடடததில் �ல்வவறு�டட 
அபிவிருததி திடடஙைமள அவர் முன்பனடுதது வரு-
கின்ைொர். இந்்த அபிவிருததித திடடஙைள் �ல மில்லி-
யன் ரூ�ொயைள் ப�றுைதியொனமவ. 

குறிப்�ொை இம்ைொவடட ைொணவர்ைளின் ைல்வி 
்டவடிக்மைைளில் புதிய ப்தொழில்நுட� ைற்மைைள் 
ைற்றும் ப்தொழில்நுட� உடைடடமைப்பு வசதிைமள 
விஸ்்தரிக்கும் வ்ொக்கில் ைல்குடொ ைல்வி வலயததிற்-
குட�டட ைதிரபவளி விக்வனஸ்வரொ வ்தசிய �ொடசொ-
மலக்கு 53.30 மில்லியன் ரூ�ொ நிதி ஒதுக்கீடடில் 
்வீன ப்தொழில்நுட� வசதிைளுடன் கூடிய மூன்று 
ைொடி உயர் ப்தொழில்நுட� பீடததிற்ைொன ைடடட 
ப்தொகுதி அமைப்�்தற்ைொன அமனதது ்டவடிக்மை-
ைளும் வைற்பைொள்ளப்�டடுள்ளன. அ்தற்ைொன ஏற்-
�ொடுைமள இரொஜொஙை அமைச்சர் ச்தொசிவம் வியொ-
வழந்திரன் முன்பனடுததுள்ளொர். ்ொபடஙகிலும் 48 

ப்தொழில்நுட� பீடஙைமள அமைக்கும் அரசொஙைத-
தின் ்டவடிக்மையின் கீழ் இந்்டவடிக்மை இடம்ப�-
றுவது குறிப்பிடத்தக்ை்தொகும். 

அவ்தவ்ரம் இம்ைொவடடததிலுள்ள ஐந்து ைல்வி 
வலயஙைளிலும் �ல்வவறு அபிவிருததி வவமலத-
திடடஙைளும் �ொடசொமலைளின் உடைடடமைப்பு 
வசதிைள் வைம்�ொடடு ்டவடிக்மைைளும் முன்பன-
டுக்ைப்�டடு வருகின்ைன.  அதவ்தொடு பின்்தஙகிய 

ைற்றும் ப�ௌதீை வள �ற்ைொக்குமை அதிைைொைக் 
ைொணப்�டும் ைல்வி வலயததில் வ்தமவ முன்னி-
மலப்�டுத்தல் அடிப்�மடயில் �ொடசொமலைமள 
இனஙைண்டு ைல்குடொ ைற்றும் ைண்முமன வைற்கு 
வ�ொன்ை ைல்வி வலயஙைளில் ைொணப்�டும் �ல 
�ொடசொமலைளுக்கு ்தனது �ன்முைப்�டுத்தப்�டட 
நிதியின் ஊடொைவும் �ல அபிவிருததி வவமலததிட-
டஙைமள இரொஜொஙை அமைச்சர் முன்பனடுததுள்-
ளொர். இ்தன் �யனொைப் �ல ப�ௌதீை வள �ற்ைொக்கு-
மைைளும் நிவர்ததி பசயயப்�டடுள்ளன. 

ைண்முமன வைற்கு ைல்வி வலயததிற்குட�டட 
அம்பிளொந்துமை ைமலைைள் �ொடசொமலயில் 
நூலை வசதி ைொணப்�டடம்த அடுதது, ைடடக்ைளப்பு 
ைொவடடததிற்கு மு்தலொவது  ப்தொமலக்ைொடசி ைற்றும் 
புத்தைஙைமள உள்ளடக்கிய  வ�ரூந்து நூலைம் 
அம்பிளொந்துமை ைமலைைள் ைல்லூரிக்கு கிமடக்ைப்-
ப�ைவும் இரொஜொஙை அமைச்சர் ஏற்�ொடு பசய்தொர். 

வ�ரூந்து நூலைஙைமளப் �ொடசொமலைளுக்கு  
மையளிக்கும் வ்தசிய  நிைழ்ச்சித திடடம் ்ொடு பூரொை-
வும் முன்பனடுக்ைப்�டடு வருகின்ைன. அ்தன் அடிப்-
�மடயில் வ�ொக்குவரதது இரொஜொஙை அமைச்சர் 
திலும் அமுனுைைவிடம்  இரொஜொஙை அமைச்சர் முன்-
மவத்த முன்பைொழிவின்  �யனொை குறித்த நூலைப் 
வ�ரூந்து கிமடக்ைப் ப�ற்றுள்ளது. அ்தனொல் அப்-

�ொடசொமலயின் நிருவொைமும், ைொணவர்ைள் உட�ட 
ைல்விசொர் சமூைமும் இ்தமன ப�ற்றுக்பைொடுத்த-
மைக்ைொை இரொஜொஙை அமைச்சருக்கும் அரசொஙைத-
திற்கும் ்ன்றிைமளத ப்தரிவிததுள்ளனர்.

அவ்தவவமள ைொவடடததின் ைல்வி வளர்ச்சியில் 
அதிை அக்ைமையுடன் பசயற்�டடுவரும் இரொஜொஙை 
அமைச்சர் அண்மையில் �ொடசொமல நிைழ்பவொன்-
றில் பிர்தை அதிதியொை ைலந்து பைொண்டு ைொணவர்-

ைள் ைததியில் உமரயொற்றிய வ�ொது, 'ஒவபவொரு 
ைொணவனுக்கும் ்வீன ப்தொழில்நுட� வொழ்க்மை-
யில் முன்வனறுவ்தற்ைொன ்தன்னம்பிக்மைமய ஏற்-
�டுத்த வவண்டும். பவறும் �ரீடமசைள் ைொததிரம் 
ைொணவர்ைளின் வொழ்க்மைமய தீர்ைொனிக்ை கூடொது. 
ஒவபவொரு ைொணவனுக்கும் அவரவர் துமை சொர்ந்து 
வழிைொடடலுடன் ்ம்பிக்மை ஊடடப்�ட வவண்டும். 
இது ஆசிரியர் ஒவபவொருவரினதும் ைடமையொகும். 
ஆசிரியர்ைள் ைற்றும் ப�ற்வைொர்ைள் ்தொன், ைொண-
வர்ைளது, இளமைக்ைொலதம்த சிற்�ைொை பசதுக்கி, 
அவர்ைளது ்தனிததிைமன ைண்டுணர்ந்து, அம்த 
ஊக்ைப்�டுததி, வொழ்க்மையில் பவற்றி ப�ை மவக்ை 
வவண்டியவர்ைளொவர். ஆரம்� �ள்ளி ஆசிரியரொை 
இருந்்தொலும் சரி, உயர் நிமல �ள்ளி ஆசிரியரொை 
இருந்்தொலும் சரி, வைல் நிமலப்�ள்ளி ஆசிரிய-
ரொை இருந்்தொலும் சரி, ைொணவர்ைளது ஒவபவொரு 
வளர்ச்சி நிமலயிலும், ஆசிரியர்ைள் ்தஙைளது 
அறிவொல், ்ல்பலொழுக்ைத்தொல், ைொணவர்ைமள 
ஈர்தது, ைொணவர்ைள் ்தஙைமள ்தொஙைவள வடிவ-
மைததுக்பைொள்ள ஆசிரியர்ைள் வழிைொடடியொை 
இருக்கிைொர்ைள். அ்தனொல் ைொணவர்ைளது மு்தல் 
்ம்பிக்மை ஆசிரியர்ைளும், ப�ற்வைொர்ைளும் ்தொன் 
என்�வ்த உண்மை என்று குறிப்பிடடுள்ளொர். 

ஒவபவொரு வருடமும் ைல்விப் ப�ொதுத ்தரொ்தர 

சொ்தொரண ்தர �ரீடமசயில் 5 லடசததுக்கும் வைற்-
�டட ைொணவர்ைள் வ்தர்வுக்கு பசல்லும்வ�ொது அந்்த 
வ்தர்வில் 3 லடசம் ைொணவர்ைள் ைொததிரவை உயர்-
்தர வகுப்புைளுக்கு ப்தரிவொகின்ைனர். ஏமனவயொர் 
ைல்வி நிமலமய ப்தொடர முடியொ்த நிமலக்கு 
உள்ளொகின்ைனர். ைொணவர்ைளின் எதிர்ைொல முன்-
வனற்ைததுக்ைொை அரசினொல் �ல்வவறு திடடஙைள் 
்மடமுமைப்�டுத்தப்�டுகின்ை வ�ொதும் அமவ 
சிைந்்த பைொள்மை திடடததின் கீழ் ைடந்்த ைொலத-
தில் பின்்தஙகிய பிரவ்தசஙைளுக்கு விஸ்்தரிக்ைப்�-
டவில்மல. எதிர்ைொலததில் அமனதது ைொணவரும் 
ஏவ்தனும் ஒரு துமையில் அரசொஙைததின் உ்தவி-
வயொடு �டடப்�டிப்பு வமர ைல்விமயத ப்தொடர வழி 
வகுக்ைப்�டும்.  ்வீன ப்தொழில்நுட� வசதிைளுடன் 
கூடிய வழிைொடடலுடன் ைொணவர் சமு்தொயததின-
ருக்கு ப்தொழிற்ைல்வி ைற்றும் உயர் ப்தொழில்நுட� 
ஆர்வமுள்ளவர்ைளுக்கு  மின்னியல், இலததிரனி-
யல், ப�ொருளியல் ஆகிய துமைைளில் ைற்மைப -்
றிைமள வைம்�டுத்த ைல்வி அமைச்சின் உயரிய 
வ்ொக்ைததுடன் உயர்  ப்தொழில்நுட� பீடம் (ைடடிட 
ப்தொகுதி) முன்பனடுக்ைப்�டுகின்ைது. இக்ைற்மை 
ப்றிைள் ஊடொை ைொணவர் சமு்தொயததினருக்கு 
சர்வவ்தச ரீதியிலொன உயர் ப்தொழில்நுட� ப்தொழில் 
வொயப்புக்ைமள எதிர்ைொலததில் ப�ற்றுக்பைொள்ளக்-

கூடிய ைல்வித ்தமைமைமயப் ப�ற்றுக்பைொடுப்-
�ம்த இலக்ைொைக் பைொண்டு இததிடடம் முன்பனடுக்-
ைப்�டுகின்ைது. 

ஜனொதி�தியின் சுபீடசததின் வ்ொக்கு பைொள்மை 
திடடததிற்கு அமைவொை ைொணவர்ைள் ைததியில் 
ப்தொழில்நுட� ைல்விமய வைம்�டுததும் வ்ொக்கில் 
நிறுவப்�டவுள்ள ப்தொழில்நுட� வசதிைளுடன் கூடிய 
உயர் ப்தொழில்நுட� பீடஙைளின் ஊடொை ைொணவர் 
ைததியில் மின்னியல், இலததிரனியல், ப�ொறியி-
யல் துமை சொர்ந்்த ்வீன ப்தொழில்நுட�த திைமன 
ைல்வி ்டவடிக்மைைளுடன் வைம்�டுததிக்பைொள்ள 
சந்்தர்ப்�ம் கிமடக்ைப் ப�ை உள்ளன. இக்ைற்மை 
ப்றிைளின் ஊடொை உள்்ொடடிலும் பவளி்ொடுைளி-
லும்  ப்தொழில் வொயப்புைமள ப�ற்றுக்பைொள்ளும் 
சந்்தர்ப்�ஙைள் கிமடக்ைப்ப�றும். �ொடசொமலைளில் 
நிலவும் ஆசிரியர் �ற்ைொக்குமைமய நிவர்ததிப்�-
்தற்கு �டட்தொரிைமள உள்வொஙகுவ்தற்ைொன ்டவ-
டிக்மைைளும் முன்பனடுக்ைப்�டடுள்ளன. அ்தனொல் 
ஆளணி �ற்ைொக்குமையும் மிை விமரவொை நிவர்த-
திக்ைப்�டும்

ைடடக்ைளப்பு ைொவடடம் ைல்வியொல் உயர்ச்சி 
ப�ை வவண்டும். அதுவவ எனது வ�ரவொ. அ்தற்ைொை 
என்னொலொன அமனதது முயற்சிைமளயும் ஒதது-
மழப்புக்ைமளயும் ்ொன் வழஙகுவவன் என்றும் 
இரொஜொஙை அமைச்சர் ச்தொசிவம் வியொவழந்திரன் 
அந்்த மவ�வததில் குறிப்பிடடுக் கூறியுள்ளொர். ைல்-
வியின் ஊடொை ைடடக்ைளப்பு ைொவடடததில் புதப்த-
ழுச்சிமய ஏற்�டுத்த இரொஜொஙை அமைச்சர் பைொண்-
டிருக்கும் ஆர்வதம்தயும் எதிர்�ொர்ப்ம�யும் இந்்த 
உமரயும் பவளிப்�டுததி நிற்கின்ைது என்ைொல் அது 
மிமையொைொது.

இததினததின் நிமித்தம் ைொடுைள் ைடடும் ப்தொழு-
வததிமனச் சுத்தம் பசயது பைொள்வொர்ைள். ைொல் -்
மடைமள குளிப்�ொடடி சுத்தம் பசயவொர்ைள். ைொடுை-
ளின் பைொம்புைள் சீவப்�டடு �ள�ளக்கும் வமையில் 
வண்ணம் பூசி, கூரொன பைொம்பில் குஞசம் அல்லது 
சலஙமை ைடடிவிடுவொர்ைள். ைழுததுக்கு வ்தொலிலொன 
வொர் �டமடயில் சலஙமை ைடடி அழகு �டுததுவொர்-
ைள். திருநீறு பூசி குஙகுைப் ப�ொடடிடடும் புதிய மூக்-
ைணொங ையிறு, ்தொம்புக் ையிறு அணிவிததும் ்தயொர் 
பசயவொர்ைள்.

உழவுக்ைருவிைமள சுத்தம் பசயது சந்்தனம், 
குஙகுைம் மவப்�ொர்ைள். விவசொயததில் �யன்�டுத-
்தப்�டும் அமனததுக் ைருவிைமளயும் இவ்தவ�ொல 
பசயவொர்ைள். ்தொம்�ொளத ்தடடுைளில் வ்தொடடம் ைொடு-
ைளில் விமளந்்த �யிர், �ச்மசைமள மவததும் 
வ்தஙைொய, பூ, �ழம், ்ொடடுச் சர்க்ைமர என எல்லொம் 
பூமஜக்ைொை எடுதது மவப்�ொர்ைள். ப்தொழுவததி-
வலவய ப�ொஙைல் ப�ொஙகி ைற்பூர தீ�ொரொ்தமன 
ைொடடப்�டும். இ்தன் பின் �சு, ைொமள, எருமை என 
அமனதது ைொல்்மடைளுக்கும் ப�ொஙைல், �ழம் 
பைொடுப்�ொர்ைள்.

அந்்த வமையில் அன்மைய ைொலததில் கிரொைஙை-
ளில் ைொடில்லொ்த வீடுைள் கிமடயொது. வீடடில் ைொடு 
வளர்ப்�்தொல் பசல்வம் ப�ருகும் . ைொமலயில் 
�சுைொடடில் விழித்தொல் அன்மைய்ொள் சு�ைொை 
சைல சிததிைளும் கிமடக்குபைன்று கூறுவொர்ைள். 
சிவனின் வொைனம் என்�்தொலும் �சுமவ வைொைொ்தொ 
என்று வணஙகுகிைொர்ைள். வைொைொ்தொ பூமஜ ஆல-
யஙைளில் ்டொத்தப்�டுவது வழமை. வீடுைள் குடி-
வ�ொவ்தற்கு மு்தல்்ொள் வீடடில் �சுைொடமடக்ைடடுவ-
தும் வழக்ைம்.

ஆலயஙைளில் வ்தவரொடடம் ஆரம்�ைொவ்தற்கு 
முன்னரும் �சுைொடடில் விழிதது தீ�ம்-
ைொடடி உணவு உண்ணக்பைொடுதது வழி-
�டவட பசயவொர்ைள். அப்�டி ைொடுைள் 
உழவுதப்தொழிலில் ைடடுைல்ல இந்துக்-
ைளின் வொழ்வியலில் முக்கியததுவம் 
ப�றும் ஒரு பசல்வைொகும். அத்தமைய 
ைதிப்புள்ள பசல்வைொன ைொடுைள் 
அன்று உழவுதப்தொழிலில் ைடடுைல்ல 
விவசொயததில் மிைவும் கூடு்தலொன 
�ொைதம்த வகித்தன என்ைொல் அது 
மிமையல்ல. உழவில் ைடடுைல்ல சூடு-
மவதது விமளந்்த ப்ல்ைணிைமள 
வீடடுக்கு பைொண்டு வருவது வமரயில் 
ைொடுைளின் �ஙகு அளப்�ரியது. 

வைலும் ப�ொஙைல் �ண்டிமையுடன் ப்தொடர்-
புமடய ைற்பைொரு புரொணக்ைம்தயும் உள்ளது. 
அது சிவப�ருைொன் சம்�ந்்தப்�டடது. ப�ொஙை-
லுக்கு மூன்ைொவது ்ொளொன ைொடடுப்ப�ொஙைல் 
என்�து சிவப�ருைொனும் அவருமடய வொைன-
ைொன ்ந்தியும் சம்�ந்்தப்�டட்தொகும்.

புரொண ைம்தயின் �டி, ஒரு முமை ்ந்தியி-
டம் பூமிக்கு பசல்லுைொறு சிவப�ருைொன் வைட-
டுள்ளொர். ்தவைொை பசொல்லிய ்ந்தி தினமும் 
எண்பணய ைசொஜ் பசய்த பிைகு குளிதது ைொ்தம் 
ஒரு முமை ைடடும் உண்ணுைொறு அஙவை இருக்-

கும் ைக்ைளிடம் ்தொன் கூைச் பசொன்-
ன்தொை ்ந்திமய கூை பசொன்னொர். 
ஆனொல் ்ந்திவயொ ைொ்தமுமை 
எண்பணய ைசொஜ் பசயது குளிதது 
தினமும் உண்ணுைொறு ்தவைொை கூறி 
விடடது. இ்தனொல் வைொ�ம் பைொண்ட 
சிவப�ருைொன் ்ந்திமய சபித்தொர். 
அது பசய்த ்தவறினொல் இனி பூமியில் 
ப்ற்�யிர்ைளுக்கு �ஞசம் ஏற்�டும் 
என கூறினொர்.

இனி அது என்றுவை பூமியில் 

வொழ்ந்து ைக்ைளுக்கு அவர்ைளின் நிலதம்த உழுது 
பைொடுக்ை வவண்டும் என அவர் சொ�ைளித்தொர். 
அ்தனொல் ்தொன் ைொடடுப் ப�ொஙைலுடன் ைொடு ப்தொடர்-
பு�டுத்தப்�டடுள்ளது. ப�ொஙைமலத ப்தொடர்ந்து 
வருவது ைொடடுப் ப�ொஙைல். 

இப்�ண்டிமையின் நிமித்தம் ்தமிழ்்ொடடின் 
ப்தன் ைொவடடஙைளில் ைொமள பிடிக்கும் ஜல்லிக்-
ைடடு விமளயொடடுக்ைளும் இடம்ப�றுவது வழமை. 
இவவொறு சிைப்புக்கும் ைைததுவததுகும் உரிய �ட-
டிப்ப�ொஙைல் �ண்டிமைமய இன்று இந்து ைக்ைள் 
பைொண்டொடுகின்ைனர்.

இந்து ைக்ைளின் முக்கிய ப�ரு-
்ொடைளில் ஒன்ைொை விளஙகும் 
ம்தப்ப�ொஙைல் தினததிற்கு 

ைறு்ொள் பைொண்டொடப்�டும் �ண்டிமை 
்தொன் ைொடடுப் ப�ொஙைல் அல்லது �டடிப்-
ப�ொஙைல் �ண்டிமை ஆகும். இது ைன்றுப் 
ப�ொஙைல் எனவும் அமழக்ைப்�டுகிைது.
ைக்ைளின் வொழ்வில் ஒன்றிய �சுவுக்கு 
்ன்றி ப்தரிவிப்�்தற்ைொைவும், �சுக்ைளில் 
எல்லொத வ்தவர்ைளும் இருப்�்தொலும் 
�சுக்ைமள வணஙகி வழி�டும் ்ொளொை 
இ்தமனக் பைொண்டொடுகின்ைனர்.

ை்தொர் ்தம்பி ஆரிப்...?
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்)

அநுரொ்தபுரம் மிஹிந்்தமல 
பிரவ்தச பசயலை �குதியில் �ன் 
ைற்றும் �மன ஒமலைமள 

பைொண்டு ப�ொருடைள் உற்�ததி பசயயும் 
குனுரொைை கிரொமிய மைவிமனப் ப�ொருட-
ைள் ப்தொழிலொளர்ைளின் ப�ொருளொ்தொ-
ரதம்த வைம்�டுததும் வ்ொக்கில் இரொஜொஙை 
அமைச்சர் துமிந்்த திஸொ்ொயக்ைவின்  
ஏற்�ொடடில் அவர்ைளுக்கு  உ்தவிைளும் 
உ�ைரணஙைளும் அண்மையில்  வழஙகி 
மவக்ைப்�டடன.

ைடடக்ைளப்பு ைொவடடததின் ைல்வி 
வளர்ச்சிமய வைம்�டுததும் 
வ்ொக்கில் இரொஜொஙை அமைச்சர் 

ச்தொசிவம் வியொவழந்திரனினொல் �ல்வவறு 
திடடஙைள் அமுல்�டுத்தப்�டடு வருகின்-
ைன. ைடடக்ைளப்பு ைொவடடைொனது ைடந்்த 
30 வருட ைொலைொை யுத்தம், சுனொமி 
உள்ளிடட  இன்வனொரன்ன அனர்த்தங-
ைளினொல் மிைவும் �ொதிக்ைப்�டட ஒரு 
ைொவடடைொை விளஙகுகின்ைன. இவற்றின் 
விமளவொை உயிர்ைமளயும், உடமைைமள-
யும் இழந்்த ைக்ைள் ப�ொருளொ்தொர ரீதியொை 
ைடடுைல்லொது, ைல்வி ரீதியொைவும் �ொரிய 
இழப்புக்ைமள சந்திதது ைல்வியிலும் பின்-
்தஙை வவண்டிய துர்ப்�ொக்கிய நிமலக்கு 
உள்ளொகியுள்ளனர்.

ைல்லடி குறூப் நிரு�ர்...?

பட்டிப்பொங்கல் இன்று

்கல்வியின் ஊடொ்க மட்டக்களபபு மொவட்டத்தை 
மமமபடுததும நடவடிக்்க்கள் ஆரமபம

இரொஜொங்க அ்மச்சர்
வியொமேந்திரனினொல் 
திட்டங்கள் முன்்னடுபபு

மிஹிந்தை்ையில் பன், ப்னமயொ்ை 
்்கவி்னப ்பொருட்்கள் உறபததிக கிரொமம
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தேசிய பாதுகாப்பு...
வெளியிட்டுள்ள சரத்வீரசசகர, 

ஐந்து மணிய்ளவிசேசய சம்பெம 
குறித்து வெரிவிககப்பட்்டொல் சந் -
செந்பரர ரகதுவசயெெறகாக சிசி-
டிவியில் மூன்று மணிககு பின்்னர் 
்பதிொ்ன காட்சிகர்ளசய 
வ்பாலிஸார் விசாரரை வசயெ்னர் 
எ்ன வெரிவித்துள்ளார். 

 வகாழுமபில் மருத்துெமர்ன -
வயான்றில் ரகககுண்டு மீட்கப்பட் -
்டது ச்பான்்ற சம்பெமாக இது இருக-
கோம. ்பாதுகாபபு வொ்டர்பில் 

அரசாஙகத்தின் முன்ச்னற்றத்திறகு 
்பாதிபர்ப ஏற்படுத்தும முயறசியாக 
கூ்ட இருககோம எ்ன சரத்வீரசசகர 
வெரிவித்துள்ளார். 

 இேஙரக அரசாஙகத்ரெ வசய -
லிழககசவசயெென் மூேம இேங-
ரகரய ்பாதுகாப்பற்ற இ்டமாக 
சித்ெரிப்பெறகு முயலும ெனிந்பர் 
அல்ேது குழுவி்னரர ரகதுவசயெ-
ெறகா்ன முயறசிகர்ள அதிகாரிகள 
சமறவகாண்டுள்ள்னர் எ்ன சரத் வீர -
சசகர வெரிவித்துள்ளார். 

500 ககாளகலனகள...
ஒரு கிசோகிராம நாட்்டரிசி 105 

ரூ்பாவுககு அதிகமாக விற்பர்ன 
வசயயப்ப்ட மாட்்டாது எ்ன ொம 
ொககுறுதி ெழஙகுெொகவும ெர்த் -
ெக அரமசசர் ்பந்துே குைெர்ெ்ன 
வெரிவித்துள்ளார். 

 சம்பா ஒரு கிசோகிராம 130 ரூ்பா-
வுககு அதிகரிககப்ப்டமாட்்டாது 
எ்னவும அெர் வெரிவித்ொர். 

 இவொறு சவொச ஊ்டாக குர்றந்ெ 
விரேயில் அரிசி விநிசயாகிககப-
்படும எ்ன அரமசசர் ்பந்துே குை-
ெர்ெ்ன அறிவித்துள்ள ச்பாதிலும, 
ஒரு கிசோ கிராம சம்பா அரிசி 165 

ரூ்பாவுககு விற்பர்ன வசயயப்படு-
ெொக பு்றகசகாட்ர்ட சந்ரெயின் 
சில்ேர்ற விரேரய சமறசகாள 
காட்டி மத்திய ெஙகி அறிவித்துள-
்ளது. அத்து்டன் ஒரு கிசோகிராம 
சிெப்பரிசி 155 ரூ்பா எ்ன அறிவிக-
கப்பட்டுள்ளது.  ெமபுளர்ள வ்பாரு-
்ளாொர மத்திய நிரேயத்தில் இந்ெ 
ொரம ஒரு கிசோகிராம சம்பா 
அரிசி 167 ரூ்பா 50 செெத்திறகும 
சிெப்பரிசி 140 ரூ்பாவுககும வமாத்ெ 
விற்பர்ன அடிப்பர்டயில் விநிசயா-
கிககப்பட்்டொக மத்திய ெஙகியின் 
ெரவுகள வெரிவிககின்்ற்ன.

அதிதவக கெடுஞசாமல...
ஒபபிடுரகயில் க்டந்ெ ஆண்டு 

ெருொய 21 செவீெம அதிகரித்துள்ள-
ொக அறிவிககப்பட்டுள்ளது. 

 வெறகு அதிசெக வநடுஞசாரே-
யில் மாத்திரம க்டந்ெ ஆண்டு 4.5 
பில்லியன் ரூ்பா ஈட்்டப்பட்டுள்ளது. 

ரயில் நிமலய அதிபரகள...
ஆரமபித்திருந்ெ 24 மணிசநர 

வொழிறசஙக ந்டெடிகரக சநறறு 
முன்தி்னம நளளிரவு நிர்றெர்டந்-
ெது.   இந்ெ ந்டெடிகரக காரைமாக 
வ்பாது ச்பாககுெரத்ரெ ்பயன்்படுத் -
தும மககள ்பாரிய அவசௌகரியங-

கர்ள எதிர்சநாககியிருந்ெ்னர்.   இந்ெ-
நிரேயில் ரயில் நிரேய அதி்பர்கள 
மீண்டும அெசர வொழிறசஙக ந்டெ-
டிகரகயில் ஈடு்பட்டுள்ளரமயால் 
ரயில் ்பயணிகள மீண்டும நிர்ககதி-
யாகியுள்ள்னர்.

கடநே இருவாரஙகளில் ககாவிட்...
ஒமிகசரான் திரி்பா்னது மிக இே-

குொக  ்பரெககூடியது. அறிகுறிகள 
குர்றந்துள்ள ச்பாதிலும, வ்பரும-

்பாோச்னாருககு அந்ெ திரிபு வொற-
்றககூடும எ்னவும அெர் குறிபபிட்-
டுள்ளார்.

பி.பீ.ஜயசுநேர...
ஜ்னாதி்பதியின் புதிய வசயோ்ள -

ராக காமினி வச்னரத் நியமிககப்ப்ட-
வுள்ளொகத் வெரிவிககப்படுகின்்றது.

உணமைகமை ைமைக்க...
வெரிவித்ொர். 
ஈஸ்டர் குண்டுத் ொககுெல் வொ்டர் -

பில் விசாரரைகர்ள சமறவகாண்்ட 
ஜ்னாதி்பதி ஆரைககுழுவின் ்பரிந்-
துரரகர்ள நர்டமுர்றப்படுத்ெ அர-
சாஙகம உ்ட்னடி ந்டெடிகரககர்ள 
எடுகக செண்டும எ்ன வெரிவித்ெ 
அெர், 

முஸலிம அடிப்பர்டொதிகர்ள 
குற்றொளிக்ளாக காட்டி விட்டு 
வ்பாறுபபிலிருந்து எெரும ெபபித்து 
வி்ட முடியாது அென் பின்்னணி-
யில் வசயற்பட்்ட சூத்திரொரிகர்ள 
வெளிக வகாைர்ந்து அெர்களுககு 
எதிராக உரிய ந்டெடிகரக எடுககப -
்ப்ட செண்டும என்றும ச்பராயர் 
வெரிவித்ொர். 

ஈஸ்டர் ஞாயிறு ்பயஙகரொெ 
குண்டுத் ொககுெல்கள இ்டமவ்பறறு 
1000 தி்னஙகள நிர்றெர்டயும 
நிரேயில் சநறர்றய தி்னம செெத்-
ரெயிலுள்ள இேஙரக மாொ வ்பசி-
லிககா ச்பராேயத்தில் விசசஷ மெ 
ெழி்பாட்டு நிகழவொன்று நர்ட-
வ்பற்றது. 

கத்சொலிகக ஆயர் ச்பரரெயின் 
ஏற்பாட்டில் ச்பராயர் கர்தி்னால் 
வமல்கம ரஞசித் ஆண்்டரகயின் 
ெரேரமயில் நர்டவ்பற்ற இந்ெ 

ெழி்பாட்டு நிகழவுகளில் நாட்டின் 
அர்னத்து மர்ற மாெட்்டஙகர்ள-
யும சசர்ந்ெ ஆயர்கள, குருககள 
அருட் சசகாெரிகள மறறும வ்பாது-
மககளும கேந்து வகாண்்ட்னர். 

்பல்ோயிரககைககா்ன மககள 
கேந்து வகாண்்ட இந்ெ மெ ெழி-
்பாட்டு நிகழவில் ஈஸ்டர் குண்டுத் 
ொககுெலில் மரைமர்டந்ெ மறறும 
்பாதிககப்பட்்டெர்களின் உ்றவி -
்னர்களும கேந்துவகாண்்டது்டன் 
ச்பராயர் கர்தி்னால் வமல்கம ரஞசித் 
ஆண்்டரக ெமது மர்றயுரரயில் 
சமலும வெரிவிகரகயில்; 

ஈஸ்டர் குண்டு ொககுெல்கள 
இ்டமவ்பறறு ஆயிரம தி்னஙகள 
நிர்றவு வ்பறறுள்ள நிரேயில் 
அெ்னால் ்பாதிககப்பட்்ட மககள 
இன்னும வ்பாறுரமயு்டன் நீதிககாக 
காத்துக வகாண்டிருககின்்றார்கள. 

இந்ெ ொககுெல்களின் பின்்ன -
ணியில் குறுகிய சநாககஙகள 
மர்றந்துள்ள்ன. அரெ வெளிப்ப -
டுத்ெப்ப்ட செண்டும. அது வொ்டர் -
பில் ெனியா்ன விசாரரை ந்டத்ெ 
செண்டும எ்ன ஜ்னாதி்பதி ஆரைக-
குழு ெ்னது ்பரிந்துரரயில் வெரிவித் -
துள்ள ச்பாதும அந்ெ ொககுெரேசய 
மககள மத்தியிலிருந்து ம்றககடிப்ப-

ெறகாக ்பல்செறு சூழசசிகள முன் -
வ்னடுககப்படுகின்்ற்ன.  யாருர்டய 
செரெரய நிர்றசெறறிக வகாள-
ெெறகாக சமற்படி ்பரிந்துரரகர்ள 
நர்டமுர்றப ்படுத்ெப்ப்டவில்ரே 
எ்ன நாம சகட்க விருமபுகின்ச்றாம. 
உண்ரம மர்றககப்பட்டு வ்பாயகள 
விரெககப்படுகி்றது. வ்பாய ஒரு-
ச்பாதும ஆட்சி வசயய முடியாது. 
உண்ரமகள விரரவில் வெளிெரும 
என்்பது உறுதி 

உயிர்த்ெ ஞாயிறு ொககுெல்கள 
மட்டுமல்ே க்டந்ெ 73 ெரு்டஙக -
்ளாக நாட்டில் நர்டவ்பற்ற மனிெ 
உரிரம மீ்றல்கள, யுத்ெத்தி்னால் 
அநீதி இரழககப்பட்்டெர்கள, 
வகால்ேப்பட்்ட மககள அநாெரொக -
கப்பட்்ட மககள எ்ன அர்னத்துக -
கும ்பதில் கூறிசய ஆக செண்டும. 
்பாதிககப்பட்்ட மககளின் குரல்கள 
க்டவுளின் வசவிகர்ள எட்டியுள -
்ள்ன. அெசர அெறறிறகு நீதி வ்பற -
றுகவகாடுகக செண்டும. 

உயிர்த்ெ ஞாயிறு ொககுெல் 
வொ்டர்பில் உண்ரமகர்ள இல் -
ோவொழிகக முயன்்றாலும அது 
வொ்டர்்பா்ன மககளின் ்பேம அதி -
கரித்து ெருகி்றது எனினும ஆட்சி -
யா்ளர்கள தி்னம தி்னம ்பல்செறு 

சிககல்கர்ள எதிர்சநாகக சநர்ந் -
துள்ளது. உண்ரமகள காற்றர்டக -
கப்பட்்ட ்பந்துகர்ள ச்பான்்றது. 
அது மீண்டு வெளிசய ெரும.  
அடிப்பர்டொெ கும்பல் ஒன்றி -
்னால் சமற்படி ொககுெல் ந்டத்ெப -
்படுெது வெரிந்திருந்தும அெறகு 
இ்டமளித்ெல், மறு்பககம அெர்ன 
ெடுப்பெறகு எந்ெ ந்டெடிகரகயும 
எடுககாரம அெர்ன ெடுப்பெறகு 
முயறசித்ெெர்கர்ள ெடுத்ெரம 
ச்பான்்ற வசயற்பாடுகர்ள ்பார்க -
குமச்பாது சிே ெரேெர்களுககு 
அரசியல் இோ்பம வ்பறுெெறகாக 
இந்ெ ொககுெரே உ்பசயாகித்துக 
வகாள்ள செண்டியிருந்ெது என்று 
சொன்றுகி்றது. 

எமது நாடு ்பயணித்துக வகாண்டி -
ருககும சமாசமா்ன நிரேயிலிருந்து 
நாட்ர்ட மீட்வ்டடுகக செண்டும 
என்று மககள க்டவுளி்டம மன்்றா்ட 
செண்டும. 

அரசியல் சநாககஙகளுககாக 
மககர்ள பி்ளவு்படுத்ெ அரசியல் -
ொதிகள முற்பட்்டாலும க்டவுள 
அெறகு இ்டமளிகக மாட்்டார்.
மககள ஒறறுரமயாக வசயற -
்பட்டு நீதிரய வ்பறறுக வகாள்ள 
செண்டும, என்்றார்.

ேவழ்நதுவிட்டு எழுநது ...
வசயற குழுக கூட்்டம கட்சியின் 

ெரேெர் சி.வி.விகச்னஸெரன் 
ெரேரமயில் யாழப்பாைத்தில் 
இ்டமவ்பற்றது. இென் பின்்னர் 
ஊ்டகஙகளுககு கருத்து வெரிவித்ெ 
ச்பாசெ அெர் இவொறு வெரிவித்-
ொர். 

அெர் அஙகு சமலும வெரிவிகரக-
யில், 

 எமது கட்சியின் ்பதிவின் பின்்னர் 
இன்று முெோெது வசயறகுழு 
கூட்்டம நர்டவ்பற்றது. மககள 
வ்பாரு்ளாொர ரீதியாகப ்பேம 
இழந்து காைப்படுகின்்றார்கள. 
இந்ெ நிரேயில் நாஙகள எந்ெ அ்ள -
வுககு கட்சி என்்ற ரீதியில் மககளுககு 
என்்ன வசயய செண்டும என்்பது 
சம்பந்ெமாக ச்பசியுளச்ளாம. 
அந்ெ ெரகயில் வீட்டுத்சொட்்டம 

கா்ளான் ெ்ளர்பபு ்பறறி ஆராயந் -
சொம. எஙக்ளால் முடிந்ெ புேமவ்ப -
யர் உ்றவுகளு்டன் இரைந்து மகக-
ளுககு வ்பாரு்ளாொர ரீதியாக உெவி 
வசயய முடியும என்று ச்பசியுள-
ச்ளாம. 

 ெெழந்துவிட்டு ெறவ்பாழுது 
எழுந்து நிறகும கட்சியாக நாஙகள 
இருககின்ச்றாம. அடிமட்்டத்தில் 
மககளின் ஆெரரெ நாஙகள உறுதி 
வசயய செண்டும. அடிமட்்டத் -
தில் மககளி்டம செரே வசயய 
செண்டிய நிரேரம காைப்படு -
கின்்றது. 

 இர்ளஞர்களுககு முன்னுரிரம 
வகாடுகக செண்டும. அசெசெர்ள 
ெரேெர்கள மூத்ெெர்களின் அனு-
்பெஙகளும அறிவும அரசியல் 
ஞா்னமும இர்ளஞர்களின் வீரி -

யமும சசர்ந்து எமது கட்சிரயக 
வகாண்டு ந்டத்தும என்்ற நமபிகரக 
எ்னககு இருககின்்றது. வகாசரா்னா, 
்பாராளுமன்்ற ந்டெடிகரககள கார-
ைமாக க்டந்ெ ஒரு ெரு்டத்தில் எமது 
கட்சியின் வசயற்பாடுகள குர்றந்ெ்ள-
விசேசய ந்டந்திருந்ெது. செகமாக 
கட்சியின் ந்டெடிகரகரய சமற-
வகாள்ள செண்டும 

 இதுெரர காேமும நாஙகள 
கூட்்டணி என்்ற ெரகயிசே ஏர்னய 
கட்சிகளு்டன் இரைந்து வசயற-
்பட்ச்டாம. ஒவவொரு ்பஙகாளிக 
கட்சியும ெமரம ்பேப்படுத்ெ 
செண்டும. பின்்னர் செர்ெல் காேத்-
தில் எல்சோரும சசர்ந்து வ்பாதுச 
சின்்னத்தில் முன்னிறுத்தி முகம 
வகாடுகக செண்டும.   எமது ்பஙகா -
ளிக கட்சிகர்ள நாஙகள ்பாராட்்ட 

செண்டும.எமது கட்சிககு முன்-
னுரிரம அளிப்பரெ அெர்கள 
ஏறறுகவகாளகி்றார்கள. அெ்னால் 
அெர்களு்டன் இரைந்து வசயற்ப-
டுெது இேகுொக உள்ளது என்்றார்.   
ெமிழ கட்சிகள வ்பாதுொக கூட்டி-
ரைந்து ச்பாட்டியிடுெது வொ்டர்-
பில் சகளவி எழுபபிய ச்பாது, ெஞ-
சகம இல்ோெ நிரேயில் ஒவவொரு 
கட்சியும முன்ெந்ொல் இரைந்து 
வசயற்ப்டோம. உளச்ள ஒரு கார-
ைத்ரெ ரெத்து வகாண்டு சசர்ந்து 
வசல்சொம என்று கூறிகவகாண்டு 
இறுதி சநரத்தில் வெளியில் ெளளு-
ெரெ ஏறகமுடியாது. எல்சோரும 
சசர்ந்து வசயற்ப்ட முடியும என்்றால் 
அெர்ன நான் ெரசெறகின்ச்றன். 
ஆ்னால் அெறகு ்பே சிககல்கள 
இருககின்்ற்ன என்்றார். 

13ஆவது திருதேம் ேமிழருக்கு ...
 ெரேரம அலுெேகத்தில் இ்டம -

வ்பற்ற ஊ்டக சந்திபபிசேசய அெர் 
இவொறு வெரிவித்ொர். 

 அெர் சமலும வெரிவிகரக -
யில், 13ஆம திருத்ெத்ரெ அமல்்ப -
டுத்ெ செண்டுவம்னக சகாரி மிக 
சமாசமாக ஆெைம ெயாரிககப-
்பட்டு , அென் மூேம சுயநிர்ைய 
உரிரமரய ெமிழ மககள அனு்ப-
விககோம எ்ன கூறும்ளவுககு இந்ெ 
துசராகத்ெ்னம ச்பாகின்்றது. 

 புதிய அரசியேரமபபு ்பாராளு -
மன்்றத்துககு வகாண்டுெரப்படு-
கின்்ற வ்பாழுது 13ஆம திருத்ெத்ரெ 
நர்டமுர்றப்படுத்ெ சகாருெது 
இ்னப பிரசசிர்ன தீர்ககப்பட்டு விட் -

்டொக உேகத்துககு காட்டும ந்டெ-
டிகரகசய ஆகும. 

 இந்ெ வி்டயத்ரெ நாம ஆழமாகப 
்பார்கக செண்டும. நாம மீண்டும 
மீண்டும கூறுெவென்்றால் இந்திய 
முகெர் அரமபபுககள 12 ெரு்டங-
க்ளாக மககளி்டம வ்பாய வசால்-
லியரெ இன்று உைரககூடியொக 
உள்ளது. 13ஆம திருத்ெத்திறகுள 
ெமிழ கூட்்டரமபபு மு்டககுெ-
ொக 12 ெரு்டத்துககு முன் நாஙகள 
வசான்்ன வ்பாழுது மககள அெர்ன 
நம்பவில்ரே. இன்று அெர்ன 
வெளிப்பர்டயாக நிரூபிககும 
ெரகயிசேசய காரியஙகள நர்ட -
வ்பறுகின்்ற்ன.   ஒரு செர்ெல் முடிெ-

ர்டந்து இன்வ்னாரு செர்ெல் ந்டகக 
இன்னும சிே ெரு்டஙகள இருக -
கும நிரேயில் இேஙரக முகெர் -
கள இந்திய முகெர்கள இரைந்து 
13ெது திருத்ெத்ரெ ஏறறுக வகாள-
கின்்ற நிரே உருொகியிருககின்்றது. 

 இந்ெ சந்ெர்ப்பத்தில் ெமிழ மகக-
ளின் ஏசகாபித்ெ ஆரைரய வ்பற்ற 
ெமிழ ெரபபும 13ஆம திருத்ெத்ரெ -
யும ஒறர்றயாட்சிரயயும ஏறறுக 
வகாண்டு இருககின்்றார்கள. 

 இெறகு எதிராக ெமிழத் செசிய 
மககள முன்்னணி மககர்ள அணிதி-
ரட்்ட முடிவெடுத்து இருககின்்றது. 
அந்ெ ெரகயிசே எதிர்ெரும ஜ்னெரி 
30-ஆம திகதி ச்பாராட்்டம ஒன்ர்ற 

யாழப்பாைத்தில் சமறவகாள்ள 
இருககிச்றாம. ஒவவொரு மாெட் -
்டத்திலும இெர்னக வகாண்டு 
வசல்ே இருககின்ச்றாம. இெர்ன 
முெறகட்்டமாக யாழப்பாைத்தில் 
வசயய இருககிச்றாம. 

 இெர்ன கிராம ரீதியாகவும 
சமறவகாள்ள திட்்டமிட்டுளச்ளாம. 
எமது கட்சி உறுபபி்னர்கள மூேம 
கிராமம கிராமமாக வசன்று மககள 
மத்தியில் விழிபபுைர்ரெ ஏற்ப-
டுத்ெ உளச்ளாம. ெமிழர்களின் உரி -
ரமககாக வொ்டர்ந்தும உறுதியாக 
இருககின்்ற அர்னத்து மககர்ளயும 
அரெரைத்து இெர்ன நாஙகள 
சமறவகாளசொம என்்றார். 

ேறகாலிகைாக ேஙகியிருப்தபார...
நிஹால் ெல்துெ வெரிவித்ொர். 
இந்ெ ்பதிவு ந்டெடிகரககளுக-

காக வ்பாலிஸ கட்்டர்ளச சட்்டத்-
தின் 76 ஆெது அத்தியாயத்துககு 
அரமய விண்ைப்பம ஒன்று 
ெயார் வசயயப்பட்டுள்ளொகவும, 
சநறறுமுெல் ெழஙகப்பட்டுெ-
ருமஅெர்ன இன்று சனிககிழரம 
அல்ேது நார்ள ஞாயிறறுககிழரம-
யில் வ்பறறு பூர்த்தி வசயது வ்பாலி -
ஸாருககு ெழஙகுமாறு சிசரஷ்ட 
வ்பாலிஸ அத்தியட்சர் நிஹால் 
ெல்துெ சமலும குறிபபிட்்டார். 

' இந்ெ ெறகாலிக ெதிொ்ளர்கர்ள 

்பதியும திட்்டம மககளின் ்பாதுகாப-
பிர்ன உறுதி வசயெரெ சநாகககாக 
வகாண்்டது. 

சநறறு ( 14) முெல் மூன்று நாட்க-
ளுககு நீஙகள ெசிககும ்பகுதியில் 
உள்ள வீதிகள ஊ்டாக வ்பாலிஸ 
பிரரஜகள பிரிவின் அதிகாரிகள 
ெருொர்கள. அெர்களின் ரககளில் 
ெறகாலிக ெதிொ்ளர்கர்ள ்பதிவு 
வசயயும விண்ைப்பம இருககும. 
அெறர்ற வ்பறறு பூர்த்தி வசயது 
வகாடுககவும. அல்ேது அருகிலுள்ள 
வ்பாலிஸ நிரேயத்தில் இெறவக்ன 
விசஷ்ட கரும பீ்டம ஒன்று ஸொபிக -

கப்பட்டுள்ளது. அஙகு வசன்று ஒரு 
விண்ைப்பத்திர்ன வ்பறறு பூர்த்தி 
வசயது வகாடுகக முடியும' எ்ன வெரி-
வித்ொர். 

 இந்ெ ்பதிவு வசயயும திட்்டத்தின் 
கீழ யாரின் ெகெல்கரேப வ்பறறுக-
வகாள்ள வ்பாலிஸார் எதிர்ப்பார்க -
கின்்ற்னர் என்்பது வொ்டர்பிலும 
சிசரஷ்ட வ்பாலிஸ அத்தியட்ர்சர் 
நிஹால் ெல்துெ வி்ளககி்னார். 

' நாட்டின் ்பே ்பகுதிகளில் இருந் -
தும ்பேர் வகாழுமபுககு ெந்து 
ெஙகியுள்ள்னர். வகாழுமபு பிரதிப 
வ்பாலிஸ மா அதி்பர் அதிகார 

எல்ரேககு உட்்பட்்ட அொெது 
வகாழுமபு மாநகர சர்பயின் கீழ 
ெரும ்பகுதிகளில், நிரந்ெர ெதிொ-
்ளர்களின் வீடுகளில், ெர்த்ெக நிரே -
யஙகளில், நிறுெ்னஙகளில், அரச 
மறறும ெனியார் கட்டுமா்ன ெ்ளா -
கஙகளில், ெஙகியிருககும அர்னத்து 
ெறகாலிக ெதிொ்ளர்கர்ளயும ்பதிவு 
வசயய செண்டும ' எ்ன வெரிவித்-
ொர்.  செசிய ்பாதுகாபபு மறறும குற-
்றஙகர்ள ெடுத்ெல் ஆகிய்னசெ இந்ெ 
்பதிவின் சநாககம எ்னவும வ்பாலிஸ 
ச்பசசா்ளர் சிசரஷ்ட வ்பாலிஸ அத்தி-
யட்சர் நிஹால் ெல்துெ கூறி்னார். 

சகோச மூலம் சலுமக...
1 கிசோ இடியப்ப மா, 500 

கிராம வநத்ெலி, 400 கிராம 
நூடில்ஸ, 400 கிராம உபபு, 2 
செஙகாயப்பால் ்பகவகற(330 
மி.லீ.்பகவகற), 100 கிராம மி்ள -
காயத் தூள, 100 கிராம மஞசள 
தூள, 100 கிராம STC செயிரே, 
80 கிராம வ்பாடி சோஷன், 100 
கிராம சவொச சந்ெ்ன செர்ககாரம, 
100 மி.லீ. ரக கழுவும திரெம, 
90 கிராம சசாயா மீற, சவொச 

TFM சேரெ செர்ககாரம என்்ப்ன 
இபவ்பாதியில் அ்டஙகியிருககும. 

இென் மூேம நுகர்சொர் 1750 
ரூ்பா நிொரைத்ரெப வ்ப்ற 
முடியும எ்ன அரமசசர் கூறி்னார். 

ேஙகா சவொச விற்பர்ன நிரே -
யஙகள இல்ோெ பிரசெசஙகளில் 
உள்ள மககள 1998 என்்ற அெசர 
வொரேச்பசி இேககத்திறகு 
அரழத்து ெமது வ்பாதிகர்ள 
வீடுகளுககுப வ்ப்ற முடியும எ்ன 

அரமசசர் வெரிவித்ொர்.  ஒரு 
கிசோகிராம நாட்டு அரிசியின் 
விரேரய 105 ரூ்பாவுககு குர்ற -
ொகவும, சுபபிரி சம்பா ஒரு 
கிசோகிராம 130 ரூ்பாவுககு 
குர்றொகவும இந்ெ ஆண்டு 
இறுதி ெரரயில் ்பராமரிககும 
வ்பாறுபர்ப ேஙகா சவொச 
சமறவகாளளும எ்ன அரமசசர் 
வெரிவித்துள்ளார். 

ஒரு கிசோகிராம ்பயறு 225 

ரூ்பாவுககு ெழஙகுெொகவும உறு -
தியளித்ொர்.  விெசாயிகளி்டமி -
ருந்து ஒரு கிசோகிராம ்பயறு 450 
ரூ்பாயககு வ்பறறுகவகாளளுமாறு 
மாெட்்ட வசயோ்ளர்களுககு 
ஜ்னாதி்பதி ்பணிபபுரர ெழஙகிய -
ொக அரமசசர் கூறி்னார். 

 ்பயறு 225 ரூ்பாவுககு சவொச 
விற்பர்ன நிரேயஙகளில் 
மட்டுசம கிர்டககுவம்னவும 
அெர் குறிபபிட்்டார். 

இதுவமர 14 தபரிடம்...
சம்பெத்து்டன் வொ்டர்புர்டய 

சகே ந்பர்களுககு எதிராக ெகுதி ெராெ-
ரம ்பாராது சட்்ட ந்டெடிகரக எடுக-
கப்படும எ்ன வெரிவித்துள்ளார். 

வ்பாரர்ள வ்பாலிஸாரி்னால் 
விசாரரைகள ஆரமபிககப்பட்டு 
வகாழுமபு குற்றத்ெடுபபு பிரிவி்ன-
ரால் ெறச்பாது விசாரரைகள முன்-
வ்னடுககப்பட்டு ெருகின்்ற்ன. 

செொேய ெ்ளாகத்ரெ அண்மித்ெ 
்பகுதிகளில் இருந்து வ்ப்றப்பட்்ட 
சி.சி.டி.வி காட்சிகள சட்்டத்திறகு 
உட்்பட்டு விசாரரைககு உட்்படுத்-

ெப்பட்டு ெருகின்்ற்ன. சமலும ஆொ-
ரஙகள ்பதிவு வசயயும ்பணிகளும 
முன்வ்னடுககப்பட்டுள்ள்ன. 

இச சம்பெம வொ்டர்்பாக 
வகாழுமபு குற்றத்ெடுபபு பிரிவி்ன-
ரால் இதுெரர 14 ொககுமூேஙகள 
்பதிவு வசயயப்பட்டுள்ள்ன. 

விஞஞா்ன மறறும வொழில்நுட்்ப 
முர்றரமகள நிபுைர்களின் உெவியு-
்டன் விசாரரைகள முன்வ்னடுககப-
்பட்டு ெருெொகவும வ்பாலிஸ மா 
அதி்பர் விககிரமரத்்ன சமலும வெரி-
வித்துள்ளார். 

மைததிரிபால சிறிதசன...
புரிந்திருககும எ்னவும இராஜாஙக 

அரமசசர் வெரிவித்துள்ளார். அர -
சாஙகத்தில் இருகக விருப்பமா்னெர்-
கள வொ்டர்ந்து இருககோம. ச்பாக-
செண்டுமா்னெர்கள ச்பாகமுடியும. 
அரசாஙகத்திறகுள இருந்து அரசாங-
கத்திறகு எதிராக சதி வசயயாமல் 
ஆளும ெரபபு்டன் சநரடியாக கேந்-
துரரயா்டல் மூேம முடிவெடுகக 
செண்டும எ்னவும அரமசசர் வெரி-
வித்ொர். 

அடுத்ெ மூன்று ஆண்டுகள 
மிகவும முககியமா்னரெ என்றும, 
மககளின் எதிர்்பார்பபுகர்ள நிர்ற -
செற்ற ்பாடு்ப்ட செண்டுசம ெவிர, 
ஆொரமற்ற விமர்ச்னஙகள, குற்றச -
சாட்டுகள, அறிகரககள ஆகியெற -
றில் சநரத்ரெ வீைடிகக முடியாது 

என்றும அெர் கூறி்னார். எதிர்ககட் -
சிகளின் கூட்்டணிகள வொ்டர்பில் 
கருத்துத் வெரிவித்ெ இராஜாஙக 
அரமசசர், எதிர்ககட்சிகள எந்ெ 
கூட்்டணிகர்ள அரமத்ொலும, 
புத்திஜீவிகள எதிர்கட்சியில் உள -
்ளெர்கர்ளப ்பறறி நன்கு புரிந்து 
வகாண்டுள்ள்னர், நாட்டு மககளின் 
நேனுககாக அவொறு கூட்்டணி 
அரமத்ொல், அது ஆசீர்ெதிககப -
்படும. அரசாஙகம வசயெது ெெறு 
எனில் ஆொரமற்ற குற்றசசாட்டுக -
கர்ள முன்ரெககாமல் உரிய குற -
்றசசாட்டிறகு மாறறு ெழிகர்ள 
முன்ரெகக செண்டும எ்னவும 
இராஜாஙக அரமசசர் குறிபபிட் -
டுள்ளார். 

(்பா) 

உடன ெடவடிக்மக எடுக்குைாறு...
மு.க.ஸ்டாலின் சகாரிகரக 

விடுத்து சமூக ெரேெ்ளத்தில்்பதிவு 
ஒன்ர்ற வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அெர், ‘‘இேஙரக சிர்றக-
ளில் ொடும ெமிழக மீ்னெர்களின் 
காெல் சமலும நீட்டிககப்பட்டு 
இருப்பது மிகுந்ெ அதிருபதிரய 
ெருகி்றது. இேஙரக சிர்றயில் 
இருககும ெமிழக மீ்னெர்கர்ள விடு-
விகக மத்திய வெளியு்றவு துர்ற 

அரமசசர் வஜயசஙகர் உ்ட்னடியாக 
ெரேயிட்டு ந்டெடிகரக எடுகக 
செண்டும’’ என்று கூறி உள்ளார். 

இேஙரக க்டற்பர்ட ரகது வசயெ 
ெமிழக மீ்னெர்கள 43 ச்பருககு 
ஜ்னெரி 27 ெரர காெல் நீட்டிககப-
்பட்டுள்ளது. இேஙரக ஊர்ககாெல்-
துர்ற நீதிமன்்றத்தில் ஆஜர்்படுத்-
திய மீ்னெர்களுககு காெல் நீடிபபு 
வசயது உத்ெரவி்டப்பட்டுள்ளது.

பததிரிமக வாசிக்க...
எழுபபிய சகளவிககு அெர் 

இவொறு ்பதிேளித்திருந்ொர். 
நாமல் ராஜ்பக்ஷ ெமது கட்சிரய 

விமர்ச்னம வசயெரம வொ்டர்பில் 
ெ்னககு எதுவும வெரியாது எ்ன குறிப-
பிட்்ட அெர், ்பத்திரரககர்ள ொசிப-
்பெறச்றா அல்ேது வொரேககாட்-
சியில் வசயதிகர்ள ்பார்ப்பெறசகா 
சநரம இருப்பதில்ரே எ்னவும 
ெ்னககு கடுரமயா்ன செரேப்பளு 
இருப்பொகவுமவெரிவித்துள்ளார். 

செரேகர்ள முடித்துக வகாண்டு 

வீடு வசல்லும ச்பாது 10, 11 மணி 
ஆகின்்றது. ஜ்னாதி்பதியாக ்பெவி 
ெகித்ெ காேத்தில் இரவு 10 மணிகசக 
நித்திரரககு வசன்று விடுசென். 
நாட்டில் அபச்பாது நர்டவ்பற்ற 
சிே வி்டயஙகர்ள ்பத்திரிரக மூேம 
அறிந்து வகாண்ச்டன் எ்னவும அெர் 
வெரிவித்ொர்.

ஸ்ரீேஙகா சுெந்திரக கட்சி ெரே -
ரமயிோ்ன அசாஙகவமான்ர்ற 
அரமப்பெறகா்ன இயலுரம உண்டு 
எ்னவும அெர் குறிபபிட்டுள்ளார். 

கோழிறசஙக தபாராட்டதோல்... (03ஆம ்பககத் வொ்டர்)

ஒரு நாட்டுககு வசல்ே செண்டும 
என்று சொன்றுகி்றது என்்ற்னர்.  

மறறுவமாருெர் கருத்து வெரிவிக -
ரகயில் வொழிறசஙக ச்பாராட்-
்டம ஒன்று ஆரமபிப்பது என்்றால் 
அெறகு ஒரு முர்றயிருகக செண்டும 
அெர்களின் சகாரிகரககர்ள நிர்ற-
செறறிகவகாளெெறகாக மககர்ள 
இவொறு ்பலிக்டாொககககூ்டாது. 
இன்று பிளர்ளகர்ள அரழத்து ெந்ெ -
ெர்கள எவொறு வசல்ொர்கள?  எ்ன 
ெ்னது ஆெஙகத்ரெ வெரிவித்ொர்.  

புரகயிரெ நிரேய அதி்பர்கள 

சஙகத்தின் உ்ப ெரேெரரப ்பணி 
இர்டநிறுத்ெம வசயய புரகயிரெ 
வ்பாது முகாரமயா்ளரால் எடுககப-
்பட்்ட தீர்மா்னத்திறகு எதிர்பபு வெரி -
வித்செ இந்ெ செரேநிறுத்ெத்தில் 
ஈடு்பட்டுள்ள்னர்.   அெ்னடிப்பர்ட-
யில் சநறறு பிற்பகல் நிரேய அதி -
்பர்கள ெமது க்டரமகளில் இருந்து 
விேகியுள்ள்னர்.    செரே நிறுத்ெத் -
ொல் சமிகரஞகள இல்ோெென் கார-
ைமாக புரகயிரெ ்பயைத்திர்ன 
வொ்டர முடியாது எ்ன புரகயிரெ 
நிரேய ஊழியர்கள வெரிவித்ெ்னர்.

முப்பமடகளின இமடநிமல... (03ஆம ்பககத் வொ்டர்)

க்டற்பர்ட மறறும விமா்ன ந்ட -
ெடிகரககளுககா்ன ்பணிப்பா்ளர் 
நாயகம வகாமச்டார் பூஜிெ சுகெொச, 
்பாதுகாபபுப ்பர்டகளின் பிரெம 
அதிகாரி அலுெேகத்தின் ்பயிறசி 
மறறும சகாட்்பாட்டு ்பணிப்பா்ளர் 

பிரிசகடியர் சுசரஷ வ்பசரரா, கருத்ெ-
ரஙகின் அமர்வுகளின் ெரேெர்கள, 
ச்பசசா்ளர்கள, சிசரஷ்ட இராணுெ 
அதிகாரிகள மறறும முப்பர்டரயச 
சசர்ந்ெ இர்டநிரே அதிகாரிகள 
ஆகிசயார் கேந்துவகாண்்ட்னர்.  

இலஙமகயில் நிலவும்... (03ஆம ்பககத் வொ்டர்)

ஆெரரெயும வெளிப்படுத்தி 
ெருகின்்ற்ன எ்னவும குறிபபிட் -
்டார்.  

இேஙரகயின் வ்பாரு்ளாொர 
மறறும சமூக அபிவிருத்திககு 

சீ்னா ெ்னது சகதிககு ஏற்றொறு 
உெவிகர்ள ெழஙகி ெருகின்்றது 
என்றும சமலும எதிர்காேத்திலும 
அெர்னத் வொ்டரும என்றும அெர் 
வெரிவித்ொர். 

எதிர்வரும் நாட்களில் எரிப�ாருள்
விலை மேலும் அதி்கரிக்கைாம்

நாட்டுககு எதிர்ெரும 
நாட்களில் எரிவ்பாருட்க-
ர்ளப வ்பறறுக வகாளளும-
ச்பாது சர்ெசெச விரேரய 
வி்டவும அதிக வொரக 
வசலுத்ெப்ப்ட செண்டிய 
நிரே ஏற்பட்டுள்ளொக 
ஐககிய மககள சகதி வெரிவித்-
துள்ளது.  

 வகாழுமபில் சநறறு முன்தி்னம 
(13) இ்டமவ்பற்ற ஊ்டகவியோ்ளர் சந்-
திபபில்  ஐ.ம.ச  ்பாராளுமன்்ற உறுபபி-
்னர் கபீர்ஹாசிம இவொறு வெரிவித்-
ொர்.  

 நாையக கடிெஙகள ெழஙகப்ப-
்டாரமயி்னால் வகாழுமபு துர்றமு-
கத்தில் உள்ள இரண்டு எரிவ்பாருள 
கப்பல்களுககுத் ொமெக கட்்டைம 
வசலுத்ெ செண்டிய நிரே அரசாஙகத்-
துககு ஏற்பட்டுள்ளொக அெர் குறிப-
பிட்்டார்.  

 அத்து்டன் கட்்டைம வசலுத்-
ெப்படுமெரர நாட்டுககு மருந்து 
வ்பாருட்கர்ள விநிசயாகிககப ச்பாெ-
தில்ரேவய்ன சிே இந்திய மருந்து 
நிறுெ்னஙகள அறிவித்துள்ளொகவும   

கபீர் ஹாசிம எமபி குறிபபிட்-
்டார்.  

துர்றமுகத்திறகு வெளிசய 
இரண்டு கப்பல்கள எரிவ்பா-
ருர்ள இ்றகக முடியாமல் 
உள்ள்ன. வ்டாேர் ்பற்றாக-
குர்ற காரைமாக இந்ெ 
நிரே ஏற்பட்டுள்ளது.  

வ்டாேர் ரகயிருபபில் 
உள்ளொக மத்திய ெஙகியின் ஆளுநர் 
அஜித் நிொட் கபரால் கூறுகின்்றார். 
அவொ்றாயின் ஏன் அந்ெ கப்பல்க-
ளில் உள்ள எரிவ்பாருர்ள இ்றகக முடி-
யாமல் உள்ளது.  

எ்னசெ, குறித்ெ கப்பல் நிறுெ்னஙக-
ளி்டம மீண்டும இேஙரகககு எரிவ்பா-
ருர்ளக சகாருமச்பாது அதிக அ்ளவில் 
கட்்டைஙகள அ்றவி்டப்படும. இேங-
ரகககு எரிவ்பாருட்கர்ளக வகாண்டு 
ெருெெறகா்ன வசேவு அதிகரிப்பென் 
காரைமாக அெர்கள கட்்டைத்ரெ 
அதிகரிப்பர். இென் காரைமாகச சர்-
ெசெச விரேரய வி்டவும அதிக 
விரேககு நாட்டுககு எரிவ்பாருர்ளக 
வகாண்டு ெர சநரிடும எ்ன  அெர் 
வெரிவித்துள்ளார்.  

திருமண வீட்டில் நடனமாடி
மயங்கி விழுந்த நபர் உயிரிழப்பு

்பாைத்துர்ற, வகாரகா்ன ்பகுதி -
யில் சஹாட்்டல் ஒன்றில் சநறறு 
முன்தி்னம இ்டமவ்பற்ற திருமை 
நிகழவில் ந்ட்னமாடிகவகாண்டி -
ருந்ெ இர்ளஞர் ஒருெர் திடீவர்ன 
மயஙகி விழுந்து உயிரிழந்துள -
்ளார்.   

ொதுெ, வ்பாதுபிடி ்பகுதிரய 
சசர்ந்ெ 24 ெயதுர்டய நிஷான் 
ேக்ஷான் ஜயரத்்ன என்்ற 
இர்ளஞசர இவொறு உயிரிழந் -
துள்ளொக வ்பாலிசார் வெரிவித்ெ -
்னர்.  

சம்பெ தி்னத்ென்று உயிரி -
ழந்ெ   இர்ளஞர் ெ்னது நண்பி -
யின் திருமை நிகழவில் கேந் -

துகவகாண்டுள்ளார். இென்ச்பாது 
ஏர்னய நண்்பர்களு்டன் ந்ட்னமா -
டிக வகாண்டிருகரகயில் திடீவர்ன 
மயஙகி விழுந்துள்ளார்.   

பின்்னர் ்பாைத்துர்ற ரெத்தி -
யசாரேககு எடுத்துசவசன்றுள்ள -
ொக வ்பாலிசார் வெரிவித்ெ்னர். 
இென் பின்்னசர அெர் உயிரிழந் -
துள்ளார். சம்பெம வொ்டர்பில் 
வ்பாலிசார் விசாரரைகர்ள ஆரம -
பித்துள்ளது்டன் பி.சி.ஆர் ்பரிசசா -
ெர்னகர்ள முன்வ்னடுககவும , 
மரை விசாரரைகர்ள முன்வ்ன -
டுககவும ந்டெடிகரக எடுத்துள -
்ளொக வ்பாலிசார் சமலும குறிப -
பிட்்ட்னர்.  
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இலங்கைக்கு வருமானத்தை 
ஈட்டிததைருவதில் ம்லயகைம் 
முக்கிய பஙகு வகிக்கின்றனது.
இலங்கையின ஏ்னய பிரததை -

சஙகை்ை விட ம்லயகைம்  வறு்மக்குட் -
பட்ட மக்கை்ை அதிகைம் ககைாணட பகுதி -
யாகைவும், கைல்வியில் பினதைஙகிய சமூகைம் 
வாழும் பிரததைசமாகை அ்மந்துளைது. கைல் -
வியில் மாணவரகைள உயர தைரத்தை தைாணடு -
வது கு்்றவாகை உளைதபாதிலும், கைடந்தை 
சில ஆணடுகைைாகை ம்லயகை மாணவரகைள 
பல்கை்லக்கைழகைததிற்கு உளவாஙகைபபடும் 
வீதைமும் ஓரைவு உயரந்துளைது.

இவவாறு உளவாஙகைபபடும் மாணவர -
கைள கை்ல பிரி்வதய அதிகைமாகை கதைரிவு 
கசய்கின்றனர. அதைற்கு அடுததைதைாகை வரத -
தைகைதது்்ற்ய கதைரிவு கசய்யும் மாணவர -
கைள அதிகைமாகை உளைனர. ம்லயகை மாண -
வரகைளில் பல்கை்லக்கைழகைததிற்கு அனுமதி 
கபறுதவாரில் விஞ்ான கைற்்கைகைள சார 
பீடஙகை்ை தசரந்ததைாரின எணணிக்்கை 
மிகைக் கு்்றவாகைதவ உளைது.

இந்நி்லயில் ம்லயகை பகுதியில் 
இருந்து பல்கை்லக்கைழகைம் கசல்லும் 
மாணவரகைள பல இனனல்கைளுக்கு முகைம் 
ககைாடுக்கை தவணடியுளைது. குடும்ப 
வறு்ம , கைாலநி்ல பிரச்சி்ன, உை 
ரீதியான பிரச்சி்னகைள எனக்றல்லாம் 
பல்தவறு சவால்கை்ை அவரகைளகைடக்கை 
தவணடியுளைது.

பல்கை்லக்கைழகைததில் கைல்வி பயிலும் 
ம்லயகை மாணவரகைள எதிரககைாளளும் 
முதைற்கைட்ட பிரச்சி்ன குடும்பததின வரு -
மானம் தபாதைா்மதய ஆகும். கபாதுவாகை 
ம்லயகைத்தைப கபாறுததைவ்ர கபற்த்றார 
இ்றபபர மற்றும் ததையி்ல ததைாட்டஙகைளில் 
பணி புரிபவரகைைாவர.  சிலர அன்றாடம் 
வருமானம் கி்டக்கும் வ்கையில் கூலித -
கதைாழில் கசய்து வருபவரகைைாவர. இவவாறு 
உ்ழக்கும் ஒரு கதைா்கை பணம் அவர -
கைைது குடும்ப கசலவுக்தகை தபாதைாமல் 
உளைது. பல்கை்லக்கைழகை மாணவர ஒருவ -
ருக்கு மாதைாந்தைம் சராசரியாகை  20,000 ரூபா 
கசலவு ஏற்படுகி்றது.

அந்நி்லயில் அததை்ன கபரிய 
கதைா்கை்ய கபற்த்றாரால் மாதைாந்தைம் 
வழஙகை முடியாதை அவல நி்ல கைாணபபடு -
கி்றது. சில ம்லயகை குடும்பஙகைளின மாதை 
வருமானதம 20,000 கதைாடக்கைம் 25,000 
ரூபாவாகை மட்டுதம உளைது.

இதைன கைாரணமாகை பல்கை்லக்கைழகைததில் 
எதிரதநாக்கும் தமலதிகை கசலவுக்கைான 
கதைா்கை்யப கபற்றுக் ககைாளவதில் இம் -
மாணவரகைள கபரும் சிரமததிற்கு முகைம் 
ககைாடுக்கின்றனர. இதைன வி்ைவினால் 
பட்டபபடிப்ப இ்டயில் ்கைவிட்டுச் 
கசல்ல தவணடிய நிரபபந்தைததிற்கு அம்மா -
ணவரகைள தைளைபபடுகின்றனர.

தபாக்குவரதது பிரச்சி்னயும் இவரகை -
ளுக்கு பிரதைானமானததையாகும். மாணவர -
கைள ம்லயகைததிற்கு அண்மயில் கைாணப -
படும் பல்கை்லக்கைழகைஙகைளில் கமாழிப 

பிரச்சி்ன கைாரணமாகை 
கசல்வதைற்கு தையஙகு -
வதைால், தூரப பிரததைச 
ப ல் கை ் ல க் கை ழ கை ங கை -
ளுக்கு

கைல்விக்கைாகை கசல் -
கின்றனர. இதைனால் 
இ ம் ம ா ண வ ர கை ள 
தபாக்குவரதது

பி ர ச் சி ் ன ் ய யு ம் 
எதிரககைாளை தவணடி -
யுளைது. 

அதததைாடு ம்லய -
கைததின கபரும்பாலான 
வீதிகைளில் புனர்மக் -
கைபபடா்மயினாலும், 
கிராமப பகுதிகைளி -

லிருந்து பிரதைான நகைருக்குச் கசல்ல பஸ் 
தச்வ இல்லா்மயினாலும் இபபிரச்சி -
்னக்கு முகைம் ககைாடுக்கை தவணடிய துரப -
பாக்கிய நி்ல்ம கைாணபபடுகி்றது.

ம்லயகை மாணவரகைள எதிரககைாளளும் 
மற்றுகமாரு பிரச்சி்ன அவரகைைது சமூகைம் 
சம்பந்தைபபட்டதைாகும். 

அதைாவது அவரகைளுக்கு பல்கை்லக்கைழகை -
மானது புதிய சூழல் ஆகும்.அஙகு சந்திக் -
கின்ற ஏ்னய சமூகைததினரின பழக்கை வழக் -
கைம், கைலாசாரம், பணபாடு தபான்ற்வ 
மாறுபட்டுளைதைால் ம்லயகை மாணவர -
கைள சவா்லயும் சஙகைடத்தையும் சந்திக்கை 
தவணடியுளைது.

உணவும் மிகைப கபரிய பிரச்சி்னயா -
கைதவ உளைது. ஒவகவாரு பிரததைசததி -
லும் வாழ்கின்ற மக்கைளின கவவதவறு 
விதைமான உணவுப பழக்கை வழக்கைஙகைைால் 

புதிய உணவு மு்்ற்ய பழக்கைபபடுததிக் 
ககைாளை மிகைவும் சிரமபபடுகின்றனர.

ம்லயகை மாணவரகைள கபரும்பாலும் 
பினதைஙகிய சமூகைத்தைச் தசரந்தைவரகைைா -
கைவும் கமாழி மற்றும் கதைாழில்நுட்ப 
அறிவில் குனறியவரகைைாகைவும் கைாணபப -
டுகின்றனர. 

அதததைாடு ம்லயகை பாடசா்லகை -
ளில் கைணினி, ஆஙகிலம் மற்றும்  சிஙகை -
ைம் கதைாடரபான அறிவு அவரகைளுக்கு 
கு்்றவு. எனதவ பல்கை்லக்கைழகைததில் 
புகைட்டபபடும் கைற்்கைகை்ை புரிந்து ககைாள -
வதைற்கும், கசயற்பாட்டு ரீதியாகை அதை்ன 
ந்டமு்்றபபடுததுவதைற்கும் சிக்கை்ல 

எதிர தநாக்குகின்றனர. பல்கை்லக்கைழகைங -
கைளில் அதநகைமான கைல்விசார நடவடிக்்கை -
கைள ஆஙகிலம், கைணினி

தபான்றவற்்்ற அடிபப்டயாகைக் 
ககைாணடிருபபதைால் அதைற்கு இ்சவாக்கைம் 
அ்டவதும் சிரமமாகும்.

தமலும் ம்லயகைததின கைாலநி்ல -
யானது குளிர, கவயில், ம்ழ எனபன 
இ்ணந்தைதைாகும். ஆனால் கைல்வி நடவ -
டிக்்கைகைளுக்கைாகை தவறு பிரததைசஙகைளுக்கு 
கல்வதைனால் கைாலநி்ல மாற்்றம், உடல் 
ரீதியான பல தைாக்கைஙகை்ை அவரகைள சந் -
திபபதைற்கு தநரிடுகின்றது. அவரகைள ததைால் 
ஒவவா்ம, ்கை, கைால் ததைால் கவடிபபு, 

முடியுதிரவு, உடல் நீர சமநி்ல இழபபு 
தபான்ற அகசௌகைரியஙகைளுக்கு உளைாகின -
்றனர.

உைவியல் ரீதியிலும் பலவிதை பிரச்சி -
்னகை்ை சமாளிக்கை தவணடிய நி்லக்கு 
ம்லயகை மாணவரகைள உளைாகின்றனர. 
ம்லயகை மக்கைள ஏ்னய இனஙகைைால் 
பு்றக்கைணிக்கைபபடுவதைாகைவும் சரிசமமாகை  
நடததைபபடுவதில்்ல எனவும் நிலவுகின்ற 
தவதை்னயான கைருததுக்கைளில் உண்ம 
இல்லாமல் இல்்ல. 

இந்தை ஒதுக்கைல் மதனாபாவம் உைவியல் 
ரீதியான பல்தவறு பாதிபபுகை்ை ம்லயகை 
மாணவரகைள மததியில் ஏற்படுததுகின்றது. 
வறு்ம நி்லக்கு உட்பட்டவரகைள என 
மற்்றவரகைைால் தநாக்கைபபடுதைல் தைாழ்வு 
மனபபான்ம, பிரததைச தவறுபாடு, 
குடும்ப நி்ல தபான்றவற்்றால் உை 
ரீதியான பிரச்சி்னகைளுக்கு இவரகைள 
முகைம் ககைாடுக்கின்றனர.

இ்வ அ்னத்தையும் விட முக்கிய -
மான பிரச்சி்ன கதைாழில் வாய்பபு சந்்தை -
யில் தபாட்டியிட முடியாது தபாவதைாகும். 
இம்மாணவரகைள தைஙகைைது பட்டபபடிபபு 
தைவிர, ஏ்னய பாட கநறிகை்ை கவளியில் 
கசனறு கைற்பதைற்கைான தபாதியைவு வருமா -
னம் இல்லாதைதைால் பட்ட சானறிதைழுடன 
மட்டும் கவளிதயறுகின்றனர. எனதவ 
தவ்லவாய்பபுச் சந்்தையில் தைகுதி 
தபாதைாகதைன முததி்ரயிடபபட்டு பு்றம் 
தைளைபபடுகின்றனர.

இவவாறு ம்லயகைததிலிருந்து பல்கை -
்லக்கைழகைம் கசல்லும் மாணவரகைள பல -
விதைமான இனனல்கைளுக்கு முகைம் ககைாடுக்கை 
தவணடியுளைது. இவற்றி்ன நிவரததி 
கசய்வதைானால் ம்லயகைததில் தைஙகை -
ளுக்ககைனறு தைனியான பல்கை்லக்கைழகைம் 
ஒன்்ற நிரமாணிக்கை தவணடும். 

இதைற்கு அரசாஙகைமும் நடவடிக்்கை 
தமற்ககைாளை தவணடும்.

அபதபாதுதைான ம்லயகை மாணவர -
கைள கைல்வியில் உயர நி்ல்ய அ்டய 
முடியும். 

தமலும் ம்லயகைததிலிருந்து பல்கை -
்லக்கைழகைம் கசல்லும் மாணவரகைளின 
பிரச்சி்னகைளுக்கு தீரவு கைாணபதைற்கும், 
ம்லயகை மக்கைளின வாழ்க்்கைத தைரத்தை 
உயரததைவும் அரசாஙகைம் மற்றும் அரசி -
யல் கைட்சிகைள நடவடிக்்கை தமற்ககைாளை 
தவணடும்.

கைல்வி கைற்கும் பிள்ைகைள அதிகைமுளை 
குடும்பஙகைளுக்கு உதைவி திட்டஙகை்ை 
அறிமுகைம் கசய்தைல், உயரகைல்வி மற்றும் 
பல்கை்லக்கைழகை கைல்வி பற்றிய விழிபபு -
ணரவு நிகைழ்ச்சிகை்ை நடததுதைல், மற்றும் 
மாணவரகைளின பாடசா்ல கைாலததி -
தலதய கமாழி மற்றும் கதைாழில்நுட்ப 
ரீதியான அறிவி்ன வழஙகை கைல்வி அ்மச் -
சும், ஆசிரியர அதிபர குழாமும் முனவர -
தவணடும். 

உைவியல் சாரந்தை கைருததைரஙகுகை்ை 
ஏற்பாடு கசய்தைல், பட்டபபடிப்ப 
கதைாடரும் மாணவரகைளுக்கைான சலு்கை -
கை்ை அதிகைரிததைல் மற்றும் புல்மபபரிசில் 
பணத்தை உரிய தநரததில் வழஙகை அரசாங -
கைம் நடவடிக்்கை தமற்ககைாளை தவணடும். 
இக்கு்்றகை்ை நிவரததி கசய்வதைனூடாகை 
ம்லயகை மாணவரகைளின பல்கை்லக் -
கைழகை வாழ்க்்கை சி்றபபாகை அ்மயும். 
ம்லயகைததிலிருந்து பல் -
கை்லக்கைழகைததிற்கு கதைரி -
வாகும் மாணவரகைளின 
எணணிக்்கையும் அதிகை -
ரிக்கும்.

ஆர்.ரெஜீனா ...?
நான்ாம் வருடம்
ஊட் ்றம்்ள்
யாழ்ப்ாண ்ல்மைக்்ழ்ம்

மலையக மாணவரகள் 
பலகலைககழகத்தில 

எதிர்நாககும் சவாலகள்

ஐக்கிய இராச்சியத்திமன மையைா்க் க்ாண்டு இயங்கிவரும் ்ைாநிதி. இரத்னம் நித்தியானந் -
தன  தனனாரவ கதாண்டு நிறுவனைான Ratnam Foundation அமை்பபினரது இமண அனுசர -
மணயில தமிழ ைாணவர்ளின ்லவி முன்னற்றத்திற்ான கசயற்ாடு்ளில ஒன்றான, ்ாட-
சாமை்ளுக்கு Smart Board வழங்கும் கசயறறிடடத்தின கீழ க்ாழும்பு ்்றாயல ்லலூரிக்கு 
அண்மையில இரண்டு Smart Boards வழங்்்ப்டடன. தி்றன வகு்ப்ம்றமய ்ைம்்டுத்தும் 
மு்ைா்வும் விமனத்தி்றனா் முனகனடுக்கும் க்ாருடடு இச் கசயற்ாடடிறகு டாக்டர. ்ரவதி 
சத்தியநாராயணா ஒரு தி்றன ்ைம்மயயும் ்்்ாமை ைாவடடத்தின தமிழக் ்லவியின அபி-
விருத்திக்்ா்் ்ால நூற்றாண்டு ்ாைைா் க்ரும் ்ணியாறறிய ்்/கசன.்ைரிஸ் ்லலூரி-
யின முனனாள் அதி்ரும், அக் ்லலூரிமய அபிவிருத்தி கசய்து ்.க்ா.த.உயரவகு்பபு்மை 
ஆரம்பித்தவருைான ைாத்தமைமயச் ்சரந்த ைரதன கிருஷணனின மூத்த புதலவரும் ்்றாயல 
்லலூரியின ்மழய ைாணவருைான கிருஷணன திவா்ரனின நிதி்ப ்ங்்ளி்பபினாலும் வழங் -
்்ப்டடது.

்ண்ணகி ்ைாையம் வருடாந்தம் நடத்திவரும் மத்பக்ாங்்ல விழா ்நறறு  கி்ரண்ட்ாஸ் 
்்ாபுள்ை பி்ைஸில அமைந்துள்ை ஸ்ரீ ்ன் துரக்ம் அம்ைன ஆையத்தில மி் சி்ற்ப்ா்   
இடம் க்ற்றது,

்ல்மைக்்ழ்த்தில ்லவி ்யிலும் ைமைய் 
ைாணவர்ள் எதிரக்ாள்ளும் முதற்டட பிரச்சிமன 
குடும்்த்தின வருைானம் ்்ாதாமை்ய ஆகும். 
க்ாதுவா் ைமைய்த்மத்ப க்ாறுத்தவமர க்ற்்றார
இ்ற்ப்ர ைறறும் ்தயிமை ்தாடடங்்ளில ்ணி 
புரி்வர்ைாவர.  சிைர அன்றாடம் வருைானம் கிமடக்கும்
வம்யில கூலித்கதாழில கசய்து வரு்வர்ைாவர. 
இவவாறு உமழக்கும் ஒரு கதாம் ்ணம் அவர்ைது
குடும்் கசைவுக்்் ்்ாதாைல உள்ைது. 

்்றாயல ்லலூரிக்கு 2 தி்றன ்ைம்்ள் 

உை் உணவுத்திடடத்தி-
னால துணுக்்ாய் பிர்தச  
கசயை் பிரிவில ்ாலநமட 
வைர்பபிமன ஊக்குவிக்கும் 
மு்ைா் ்ால ்ச்ரிக்கும் 
க்ாள்்ைன்ள் ்நறறுமுன-
தினம் வழங்கி மவக்்்ப்ட-
டது. KOICA நிறுவனத்தின 
நிதி அனுசரமணயில உை் 
உணவுத் திடடம் ைறறும் 
துணுக்்ாய் பிர்தச கசய-
ை்ம் ைறறும் ்ாலநமட 
உற்த்தி சு்ாதாரத் திமணக்-
்ைமும் இமணந்து இச்கச-
யறதிடடத்திமன முனகன-
டுத்து வருகின்றது.  

க்ண் தமைமைத்துவத்மத க்ாண்ட குடும்்த்தின வறுமை நிமைமய ்ருத்திற க்ாண்டு வவு -
னியாமவ ்சரந்த வரத்த்ர ையூரனின நிதியில இராணுவத்தின ஒத்துமழ்பபுடன  வீடு ஒனறு 
அமைக்்்ப்டடு ்நறறு (14) ்யன்ாடடிறகு ம்யளிக்்்ப்டடது.   இரண்டு பிள்மை்ளுடன 
மூனறு ்்மர உள்ைடக்கிய அக்குடும்்ம் தற்ாலி் க்ாடடில ஒனறில அடி்ப்மட வசதி்ள் எதுவு -
மினறி மி்வும் சிரைத்திறகு ைத்தியில வாழந்து வந்திருந்தனர. இந்நிமையி்ை்ய அவர்ளுக்கு  
வீடு வழங்்்ப்டடுள்ைமை குறி்பபிடத்தக்்து.  இந்நி்ழவில வனனி ைாவடட இராணுவ ்டடமைத்-
தை்தி ்ைஜர கஜனரல சம்பிக்் ரணசிங்், ைறறும் வரத்த்ர ையூரன அவரது குடும்்த்தினர, 
சமுரத்தி உத்தி்யா்த்தர ைறறும் க்ாதுைக்்ள் என ்ைரும் ்ைந்து க்ாண்டனர.

க்ண் தமைமைத்துவ குடும்்கைானறுக்கு புதிய வீடு
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(யாழ்.விசசட, தமைைனனார் விசேட, வவுனியா விசசட நிருபர்்கள்)   
வடக்கில் மதப்பாங்கல் நி்கழ்வு்கள் சிறபபா்க இடம்பறறன. அநதவம்கயில் யாழி -
லுள்்ள  ஆையங்களில் அதி்காமை முதல் விசசட பூமஜ வழிபாடு்கள் இடம்பறறது.  
வீடு்களிலும, சைய சமூ்கப ்பாது நிறுவனங்களிலும இடம்பறற ்பாங்கல்  ்்காண்-
டாடடங்களில் ைக்்கள் உறசா்கத்துடன பஙகுபறறினர்.  ைனனார் ைாவடடத்தில் இநது, 
்கத்சதாலிக்்க ஆையங்களிலும சூரியனுக்கு ்பாங்கல் ்சயயபபடடதுடன விசேட வழி-
பாடு்களும ஆையங்களில் இடம்பறறன. வவுனியாவில் ்பாங்கல் நி்கழ்வு்கள் சிறப-
பா்க இடம்பறறன. அநதவம்கயில் மவரவபபுளியஙகு்ளம ஆதி விநாய்கர் ஆையம , 
ந்கர் பகுதியில் அமைநதுள்்ள ்கநதசுவாமி ஆையம உடபட பை இநது ஆையங்களிலும 
சநறறு (14.01.2022) ்காமை ்பாங்கல் ்பாஙகியதுடன விசசட பூமஜ்கள் நமட-
்பறறன.

வடக்கில் ப�ொங்கல் விழொ   

மொதிரி வீட்டுத் த�ொட்டம்
கரவெட்டி தினகரன் நிருபர் 

ஜனாதிபதியின் சுபீட்்சத்தின் 
ந�ாக்குத் திட்்டத்தின் கீழ் இலங்க -
யில் முதன்முதலாக ெ்டமராட்சிக் 
கல்வி ெலயத்தில் மாதிரி வீட்டுத் 
நதாட்்டம் ந�ற்றுமுன்தினம் வியா-
ழக்கிழ்ம (13) அஙகுரார்்பபணம் 
வ்சய்து ்ெக்க்பபட்்டது. 

வீட்டுத்நதாட்்டம் மூலம் பசு்ம 
விெ்சாயத்்த ஏற்படுத்தி �ாட்டு 
மக்களி்்டநய �ல்லிணக்கம், ஒற்று-
்ம்ய ஊக்குவிக்கும் வகாள்கத்-
திட்்டத்தின் கீழ் 551 ஆெது ப்்ட்ப -
பிரிவின் அனு்சர்னயு்டன் 

பருத்தித்து்ை ஒராஙகட்்்டச் 
்சந்திக்கு அண்மயிலுள்ள ெலயக் 
கல்வி ெ்ளாகத்தில் பணி்பபா்ளர் 
நக.்சத்தியபாலன் த்ல்மயில் 
இந்நிகழ்வுகள �்்டவபற்ைன. இந்-
நிகழ்வில் பிரதம அதிதிக்ளாக யாழ்.

மாெட்்டச் வ்சயலா்ளர் நக.மநக்சன், 
55 ஆெது ப்்ட்பபிவின் த்ளபதி 
பிரிநகடியர் பிர்சன்ன குணரத்ன 
ஆகிநயாரும் சிை்பபு அதிதிக்ளாக 

பருத்தித்து்ை வ்சயலா்ளர் ஆ.சிறி, 
கரவெட்டி பிரநத்ச வ்சயலா்ளர் இ. 
தயாபரன், மருதஙநகணி பிரநத்ச 
வ்சயலா்ளர் கு.பிரபாகரமூர்த்தி 

மற்றும் ெலயக் கல்வி பணிம்ன 
அதிகாரிகள, பா்ட்சா்ல மாணெர்-
கள என்ப பலரும் கலந்து வகாண்ட-
னர். அறிமுக நிகழ்்ெத் வதா்டர்ந்து 
ெ்ளாகத்தில் அ்மக்க்பபட்்ட 24 
�ாற்று நம்்டகளில் மரக்கறி ெ்க-
களுக்கான வி்தகள, �ாற்றுக்கள 
பிரதம அதிதிகள சிை்பபு அதிதிகள, 
மாணெர்க்ளால் �டு்க வ்சய்ய்பபட் -
்டன. இத்னவதா்டர்ந்து பிரிநகடி -
யர் பிர்சன்ன குணெர்ன மாெட்்டச் 
வ்சயலா்ளர் நக.மநக்சன் ஆகிநயார் 
இந்�ாற்று நம்்டகளில் பயன்ப -
டுத்த ந்சத்ன்ப ப்ச்்ள வபாதிக்்ள 
ெழஙகினர். ்த்பவபாஙகல் தினத் -
நதாடு ஆரம்பிக்க்பபட்்ட இம்மாதிரி 
வீட்டுத்நதாட்்டத்தில் எதிர்ெரும் சித் -
தி்ர்ப புத்தாணடு்டன் அறுெ்்ட 
இ்டம்வபறும் எனத் வதரிவிக்க்பபட்-
்டது.  

யாழில் ப�ாங்கல் விழா

யாழ். விந்ச்ட நிருபர்

்சர்ெநத்ச இந்து வபௌத்த ஒற்று -
்மக்கான அ்ம்பபும் யாழ் �ணபர்-
கள அ்ம்பபும் இ்ணந்து �்டத்திய 
வபாஙகல் விழா ந�ற்்ையதினம் 
யாழ்்பபாணத்தில் இ்டம்வபற்ைது. 

ந�ற்று கா்ல 10 மணிய்ளவில் 
�ல்்ல ஆதின மண்டபத்துக்கு 
முன்பாக இ்டம்வபற்ை வபாஙகல் 
விழாவுக்கு விருந்தினர்கள �ல்லூர் 
ஆலயத்திற்கு முன்பாக இருந்து ஊர் -
ெலமாக அ்ழத்து ெர்பபட்்டனர்.

இதன்நபாது பல்நெறு கலாச்்சா-
ரஙக்்ள பிரதிபலிக்கும் ெ்கயில் 
கணடிய �்டனம்,வபாய்க்கால் குதி-
்ரயாட்்டம் மயிலாட்்டம்,�ாநதஸ்-
ெர நம்ளதா்ளஙகள முழஙக விருந்தி-
னர்கள அ்ழத்து ெர்பபட்்டனர்.

இந்நிகழ்வின் நபாது வபாஙகல் 
பா்னயில் விருந்தினர்க்ளால் அரிசி 
நபா்ட்பபட்்டது்டன் மஙக்ள வி்ளக் -
நகற்ைல் நிகழ்வு வப்ளத்த பாரம்பரிய 
மு்ை்பபடி கணடிய நம்ள தா்ளங-
கள முழஙக �்்டவபற்ைது.

இதன்நபாது ெ்ட மாகாண 
முன்னாள ஆளு�ர் வரஜிநனால்ட் 

குநர, யாழ் மாெட்்ட அர்சாஙக 
அதிபர் கணபதி்பபிள்்ள மநக்சன், 
�ாகவிகா்ர விகாராதிபதி சிறீவிமல 
நதரர் , �ல்்ல ஆதீன குருமுதல்ெர் 
ந்சாமசுந்தர பரமாச்்சாரிய சுொமி-
கள, மைென்புலவு ்சச்சிதானந்தன், 
ெ்டமாகாண ஆளு�ர் ஜீென் தியா -
கராஜா, ெ்டமாகாண பிரதம வ்சய-
லா்ளர் ்சமன் பந்துலந்சன, யாழ்்ப-
பாணத்துக்கான இந்திய து்ணத் 

தூதரக அதிகாரிகள மற்றும் மதத்த-
்லெர்கள இராணுெ அதிகாரிகள 
உளளிட்்ட பலரும் கலந்து வகாண-
்டனர். நிகழ்வுகளின்நபாது இரா-
ணுெம் மற்றும் வபாலிஸாரால் 
பாதுகா்பபு ஏற்பாடுகள பல்பபடுத் -
த்பபட்டு காண்பபட்்டது்டன் நிகழ்வு 
மண்டபத்தின் வபரும்பாலான ஆ்ச-
னஙகள வெறு்மயாக இருந்த்ம-
யும் குறி்பபி்டத்தக்கது. 

இலங்கை விவசாய 
சச்வக்கு புதிய 

நியமனஙகைள் 
ெ்டக்கு மாகாணத்தில்  

இலங்க விெ்சாய ந்ச்ெ தரம் 
1,11,111ந்ச்ெக்கு உத்திநயா -
கஸ்தர்கள 20 நபர் வி்ரவில் 
நியமனம்  வ்சய்ய்பப்டவுள்ள -
னர். ெ்டக்கு பிரதம வ்சயலா்ளர் 
்சமன் விணண்பபம் நகாரியுள்ள -
னர். 

ெ்டக்கு மாகாண விெ்சாய 
அ்மச்சின் கீழ் காண்பபடும் 
இலங்க விெ்சாய ந்ச்ெ உத் -
திநயாகஸ்தர்களுக்கான  வெற் -
றி்டஙகள (தரம் 1, தரம்11, 
தரம்111)  வி்ரவில்   நிர்பப்பப -
்டவுள்ளன. 

ெ்டமாகாண பிரதம வ்சய -
லா்ளர் எஸ்.எம். ்சமன் பந்துல 
ந்சனா இதற்கான துரித  �்டெ -
டிக்்கயி்ன  நமற்வகாணடுள -
்ளார்.

ெ்டக்கு மாகாணத்தல் கி்்டக் -
க்பவபறும் விணண்பபஙகளின் 
அடி்பப்்டயில் இலங்க 
விெ்சாய ந்ச்ெ உத்திநயாகஸ் -
தர்கள தரம் 111 இல்  14 வெற் -
றி்டஙகளும்,  தரம்  11 இல் 5 
வெற்றி்டஙகளும், தரம் 1 இல் 
1 வெற்றி்டமுமாக  வமாத்தம் 
20 வெற்றி்டஙகள நிர்பப்டவுள -
்ளன. விணண்பபதாரர் சுயமாக 
தயாரிக்க்பபட்்ட விணண்பபங -
க்்ள எதிர்ெரும் 7.02.2022 ற்கு 
முன்னர்  அனு்பபி்ெக்குமாறு 
ெ்டக்கு மாகாண பிரதம வ்சயலா -
்ளர் நகாரியுள்ளார்.

நமற்படி வெற்றி்டஙகள  
ந�ர்முக பரீட்்்ச புளளியடி்பப -
்்டயில் நதர்ந்வதடுக்க்பபட்டு 
நியமனம் வ்சய்ய்பப்டவுள்ளனர்.

மூன்று வாகனஙகள் ஒன்றுடன்
ஒன்று ம�ாதி விபத்து

ெவுனியா விந்ச்ட நிருபர்

ெவுனியா ஏ 9 வீதி பூனா்ெ பகுதி -
யில் ந�ற்று அதிகா்ல அதிவ்சாகுசு 
பஸ்  உட்ப்ட மூன்று ொகனஙகள 
ஒன்று்டன் ஒன்று நமாதி விபத்துக்-
குள்ளானதில் 12 பயணிகள காயம -
்்டந்த நி்லயில் ்ெத்திய்சா்ல-
யில் அனுமதிக்க்பபட்டுள்ளனர்.

ந�ற்று (14.01) அதிகா்ல இ்டம்-
வபற்ை விபத்துச்்சம்பெம் வதா்டர்-
பில் நமலும் வதரியெரு்கயில்,

பூனா்ெ பகுதியில் வீதியின் 
அருநக விபத்துக்குள்ளான டி்பபர் 
ொகனம் ஒன்று நின்றுள்ளது. 
இதன்நபாது வகாழும்பிலிருந்து 
யாழ்்பபாணம் ந�ாக்கி பயணித்த 

பஸ் ஒன்று டி்பபரு்டன் நமாதி 
விபத்துக்குள்ளானது்டன், வகாழும்-
பிலிருந்து யாழ்்பபாணம் ந�ாக்கி 
பயணித்த பிறிவதாரு அதிவ்சாகுசு 
பஸ்ஸஸு்டனும் நமாதி விபத்துக்குள -
்ளானது. இவ்விபத்து ்சம்பெத்தில் 
பஸ்சில் பயணித்த 12 பயணிகள 
காயம்்டந்த நி்லயில் ெவுனியா 
மாெட்்ட வபாது ்ெத்திய்சா்ல -
யில் அனுமதிக்க்பபட்டுள்ளனர். 
விபத்து காரணமாக ஏ 9 வீதியூ்டான 
நபாக்குெரத்து சுமார் ஒரு மணி -
ந�ரம் ெ்ர ஸ்தம்பித்தது்டன் இச்-
்சம்பெம் வதா்டர்பிலான நமலதிக 
வி்சார்ணக்்ள நபாக்குெரத்து 
வபாலிஸார் நமற்வகாணடு ெருகின்-
ைனர். 

12 பயணி்கள் ்காயம

ஐம�ாப்பிய ஒன்றிய பி�திநிதிகளின் �ன்னார் விஜயம்
அடிப்படட பி�ச்சிடனகள் த�ாடர்பில் ஆ�ாய்வு 

(த்லமன்னார் விநே்ட நிருபர்)

ஐநரா்பபிய ஒன்றிய பிரதிநிதி -
கள மன்னாருக்கு ெரு்க தந்து 
மாெட்்டத்தின் இன்்ைய க்ள 
நிலெரஙக்்ள மதத் த்லெர் -
கள, அரசு ்சார்பற்ை நிறுென 
மற்றும் சிவில் அ்ம்பபுக்களின் -
பிரதிநிதிக்்ளயும் ்சந்தித்து நகட் -
்டறிந்து வ்சன்றுள்ளதாக வதரிவிக் -
க்பபட்டுள்ளது.

க்டந்த புதன்கிழ்ம 
(12.01.2021) மன்னார் பகுதிக்கு 
ஐநரா்பபிய ஒன்றிய பிரதிநிதி -
கள விஐயம் வ்சய்து இன்்ைய 
மன்னார் மாெட்்டத்தின் க்ளநி -
லெரஙக்்ள நகட்்டறிந்து வ்சன் -
றுள்ளதாக வதரிவிக்க்பபடுகின் -
ைது.

மன்னார் பகுதியிலுள்ள ஒரு 
ந�ாட்்டலில் இெர்கள மத 
த்லெர்கள, அரசு ்சார்பற்ை பிர -
திநிதிகள மற்றும் சிவில் நிர்ொக 
பிரதிநிதிக்்ளயும் ்சந்தித்து உ்ர -
யாடியுள்ளனர்.

இச்்சந்தி்பபின்நபாது மன்னார் 
மாெட்்ட மக்கள தற்வபாழுது 
எதிர்ந�ாக்கும் பிரச்சி்னகள, 
்சொல்கள என்பெற்்ையும் 
மன்னார் பாலத்தடியில் இராணு -

ெத்தினரின் ந்சாத்னகள மூலம் 
பயணிகள எதிர்ந�ாக்கும் பிரச்சி -
்னக்்ளயும் நகட்்டறிந்ததாக 
வதரிவிக்க்பபட்டுள்ளது. 

அத்து்டன் சி்ையில் ொடும் 
அரசியல் ்கதிகள, காணி அப -
கரி்பபு நபான்ை பிரச்சி்னகள 
வதா்டர்பாகவும் நகட்்டறிந்ததாக 
வதரிவிக்க்பபட்டுள்ளது. 

மனித உரி்ம வதா்டர்பான 
கருத்துக்க்்ளயும் நகட்டு அறிந் -
தது்டன் இது வதா்டர்பாக அஙகு 
கலந்து வகாண்டெர்கள மன்னார் 
மாெட்்ட நில்மக்்ள விரிொக 
எடுத்து்ரத்ததாக வதரிவிக்க்ப -
பட்்டது.

நமலும் மன்னார் ்ெத்தி்சா -
்லயின் நத்ெகள, மாெட்்ட 
இ்்ளஞர் யுெதிகளின் நெ்ல 
ொய்்பபு பிரச்சி்னகள வதா்டர் -
பாக சிவில் பிரதிநிதிக்ளால் 
கருத்து முன்்ெக்க்பபட்்டதாக -
வும் கூை்பபட்்டது.

ஐநரா்பபிய குழுவினர் 
மன்னார் மாெட்்டத்தில் ஒரு சில 
கிராமஙகளுக்கும் வ்சன்று அங -
குள்ள மக்க்்ளயும் ந�ரடியாக 
்சந்தித்து உ்ரயாடியுள்ளதாகவும் 
வதரிவிக்க்பபட்டுள்ளது.

நயினாதீவில் �ாடுகள் திருட்டு
யாழ்.விந்ச்ட நிருபர் 

�யினாதீவின் பல பகுதிகளிலும் 
அண்மக்காலமாக மாடுகள க்ள-
ொ்ட்பபட்டு இ்ைச்சிக்காக அறுக்-
க்பபட்டு விற்ப்ன வ்சய்ய்பபட்டு 
ெருெதாக கால்�்்ட ெ்ளர்்பநபார் 
கெ்ல வெளியிட்டுள்ளனர். 

இது வதா்டர்பில் பலமு்ை �யி -
னாதீவு உப வபாலிஸ் பிரிவில் 
மு்ையிட்டும் எந்த �்டெடிக்்க-
யி்னயும் வபாலிஸார் நமற்வகாள -
்ளவில்்ல என குற்ைம் சுமத்தியுள-
்ளனர். 

சுமார் 5 கிநலா கிராம் நி்ை-

யு்்டய மாட்டி்ைச்சியு்டன் 
ந�ற்்ைய தினம் ஒருெ்ர ம்டக்கி்ப 
பிடித்து வபாதுமக்கள வபாலிஸா-
ரி்டம் ஒ்பப்்டத்தும் எவ்விதமான 
்சட்்ட �்டெடிக்்கயும் நமற்வகாள-
்ள்பப்டவில்்ல என வி்சனம் வதரி-
வித்துள்ளனர். 

இது வதா்டர்பில் உரிய தர்பபி -
னர் கெனத்திற் வகாணடு உரிய �்ட -
ெடிக்்க்ய நமற்வகாளளுமாறு 
மணணின் புனிதத்்த நபணுெது-
்டன், கால்�்்டெ்ளர்்பபா்ளர் நமல் 
கரி்ச்ன காட்டுமாறு நகட்டுக் 
வகாணடுள்ளனர்.  
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எம்.ஏ.அமீனுல்லா  

ப�லாது நிதியை �ைன�டுத்துகின்ற 
ப�லாழுது அது முய்றைலாகப் யகைலா-
ளப்�டுத்்தல வேண்டும்.

்தறவ�லாய்தை ப�லாருளலா்தலார சூழ்நி-
ய்யில அரச அதிகலாரிகள் ப�லாறுப் -
புடன பசைற�டுேது அேசிைம் என 
மத்திை மலாகலாண ஆளுநர் ்லித் யூ 
கமவக ேலியுறுத்துள்ளலார்.  

குடும்� சுகலா்தலார வசயே உத்திவைலா-
கத்்தர்களின பிரச்சியனகள் ப்தலாடர்-
பில மத்திை மலாகலாண ஆளுநர் ்தய -்
யமயில கண்டியிலுள்ள ஆளுநர் 
அலுே்க வகடவ�லார் கூடத்தில (12) 

நயடப�ற்ற க்ந்துயரைலா-
டலின ப�லாவ்த ஆளுநர் 
வமறகண்டேலாறு ப்தரிவித் -
்தலார்.  

அதிகலாரிகள் எதிர்வநலாக்-
கும் பிரச்சியனகள் குறித்து 
அேர்களின கேனத்திறகுக் 
பகலாண்டு பசன்ற ஆளுநர், 
அேர்களின வசயேயை 
கருத்தில பகலாண்டு ்தற -
வ�லாதுள்ள சடட கடட-
யமப்பிறகுள் உரிை வகலாரிக்யககயள 
நிய்றவேற்ற வ்தயேைலான நடேடிக்-
யககயள எடுக்குமலாறு அதிகலாரிக-
ளுக்கு �ணித்்தலார்.  

குடும்� சுகலா்தலார 
வசயேகள் கள உத்திவைலா-
கத்்தர்கள் வ�லான்ற உத்தி -
வைலாகத்்தர்கள் கடுயமைலாக 
உயைத்து வம்திக வநரங்-
களுக்கு விண்ணப்பித்து 
ேருகின்ற அவ்தவேயள, 
குறிப்பிடட அரச நிறு -
ேனங்களில சி் உத்தி -
வைலாகத்்தர்கள் ்தமது கட -
யமகயள பு்றக்கணித்து 

வம்திக வநர பகலாடுப்�னவுகயள 
ப�றறுக்பகலாள்ே்தலாக பசய்திகள் 
பேளிைலாகியுள்ளன எனவும் ஆளுநர் 
குறிப்பிடடலார்.    

ப�ொது நிதி முறையொகப் றகயொளப்�ட  
அரச ஊழியரகள் �ஙகளிகக வேண்டும்

்த்ேலாக்கய் குறூப் நிரு�ர்  

ஸ்ரீ்ங்கலா சு்தந்திரக் கடசியின 
நுேபரலிைலா அயமப்�லாளரலாகவும் 
,ஊடக பசை்லாளரலாகவும் மறறும் 
முகலாயமைலாளரலாகவும் முனனலாள் 
நுேபரலிைலா மலாநகர பிரதி மு்தலேர் 
கிருஸணசலாமி சந்திரவசகரன நிைமிக்-
கப்�டடுள்ளலார்.  

வமறகுறிப்பிடட நிைமனத்ய்த 
முனனலாள் ஜனலாதி�தியும் �லாரலாளு-
மன்ற உறுப்பினரும் ஸ்ரீ ்ங்கலா சு்தந்-
திர கடசியின ்தய்ேருமலான யமத்-
திரி�லா் சிறிவசன ேைங்கியுள்ளலார்.  

நுேபரலிைலாயேச் வசர்ந்்த சந்திர-
வசகரன குருத்்த்லாே பசன வஜலானஸ 
கலலூரியின �யைை மலாணேரலாேலார். 

இேர் கடந்்த 2002 ஆம் 
ஆண்டு மு்தன முய்றைலாக 
நுேபரலிைலா மலாநகர 
சய�யின ஐக்கிை வ்தசிை 
கடசியின உறுப்பினரலாக 
ப்தரிவு பசய்ைப்�டடலார். 
இ்தயன ப்தலாடர்ந்து கடந்்த 
2006 ஆம் ஆண்டு நுேபர-
லிைலா மலாநகர சய� பிரதி 
நகர மு்தலேரலாக ப்தரிவுபசய்ைப்-
�டடலார். இ்தயன ப்தலாடர்ந்து கடந்்த 
2011ஆம் ஆண்டு நுேபரலிைலா 
மலாநகரசய�யில ஆடசி மலாற்றம் 
ஏற�டடது. அனறு ஐக்கிை வ்தசிை 
கடசியின சலார்பில மூனறு உறுப்பி-
னர்கள் ப்தரிவு பசய்ைப்�டடலார்கள். 
அந்்த மூனறு உறுப்பினர்களில சந்தி -

ரவசகரும் ஒருேரலாக ப்தரிவு 
பசய்ைப்�டடலார். இ்தயன 
ப்தலாடர்ந்து ேந்்த வ்தர்்தலில 
இேர் வ�லாடடியிடவிலய். 

சிறிது கலா்ம் அரசியிலி -
ருந்து ஓய்வு ப�றறு ்தனது 
அரசிைல ஆ்தரேலாளர்களின 
ேறபுறுத்்த்லால மீண்டும் 
அரசிைலில ஈடு�ட ப்தலாடங் -

கியுள்ளலார். 
சி்றந்்த சமூக வசயேைலாளரலான 

இேர் நுேபரலிைலா ஆவேலிைலா ஸ்ரீ 
முத்துமலாரிைம்மன ஆ்ை சீத்்தலாஎ-
லிைலா சீய்தைம்மன ஆ்ை �ரி�லா்ன 
சய� மறறும் நுேபரலிைலா இந்து 
க்லாசலார வ�ரயேயின ஆயுடகலா் 
உறுப்பினருமலாேலார்.    

ஸ்ரீல.சு.க நுவரெலியா அமைப்ாளொக  
கிருஸ்ணசாமி சந்திெசசகென் நியைனம்

ைத்திய ைாகா்ண ஆளுநர்  

ஆ.ரவமஸ  

நுேபரலிைலா �டடிப�லா் ப�லாலிஸ பிரிவுக்கு உட -
�டட வடப்�னயடல ேனப்�குதியில ஆண் ஒருேரின 
சட்ம் ஒனய்ற �டடிப�லா் ப�லாலிஸலார் (13) மதிைம் 
12.30 மணிைளவில மீடடுள்ளனர்.   

இவேலாறு சட்மலாக மீடகப்�டடேர் குணரத்தின 
மலாேத்்த 50 ஏக்கர் கிரலாமம் நீர்பகலாழும்பு �குதியை 
வசர்ந்்த சத்துருேலான ஹப்புகலாமி (45) என அயடைலா -
ளம் கலாணப்�டடுள்ள்தலாக ப�லாலிஸலார் ப்தரிவித்்தனர்.   

்தனிவை கலார் ஒனறில �ைணத்ய்த வமறபகலாண்டுள்ள 
இேர் �டடிப்ப�லா் நகரில இருந்து சுமலார் 700 மீடடர் 
ப்தலாய்வில உ்க முடிவு �குதிக்கு பசலலும் வட�ன-
யடல ேன �குதியில சட்மலாக மீடகப்�டடுள்ளலார்.   

மரம் ஒனறில தூக்கிடடு ்தனனுயியர மலாய்த்து 
பகலாண்ட நிய்யில இேர் சட்மலாக மீடகப்�டடுள்-
ள்தலாகவும் (13) மதிைம் ப�லாலிசலாருக்கு கியடத்்த ்தகே-
லுக்கயமை சம்�ே இடத்திறகு வியரந்்த ப�லாலிஸலார் 
ந�யர சட்மலாக மீடட்தலாகவும் ப்தரிவித்்தனர்.   

சம்�ேம் ப்தலாடர்பில வம்திக விசலாரயணகயள 
முனபனடுப்�்தலாகவும், உயிரிந்்தேர் பிர�் ேர்த்்தகர் 
எனவும் ப்தரிைேந்துள்ள்தலாகவும் ப�லாலிஸலார் ப்தரிவித்-
்தனர்.

நுேபரலியொ �ட்டிப�ொல �குதியில்   
பிர�ல ேர்த்தகரின் சடலம் மீட்பு

கம்�யள நிரு�ர்   

கம்�யள ப�லாலிஸ பிரிவுக்குட�டட மலாேத்தூர நேஜ-
னப்�்தை பிரவ்தசத்தில ஒரு வீடடில சிலிண்டர் வகலாளலாறு 
கலாரணமலாக அடுப்பு திடீபரன பேடித்து சி்தறியுள்ளது.   

கலாய் உணவு சயமத்து பகலாண்டு இருந்்த வ�லாது 
திடீபரன அடுப்பு பேடித்து சி்தறியுள்ளது.   

ைலாருக்கும் எந்்தவி்த �லாதிப்பும் ஏற�டவிலய்.   
வநறறு கம்�யள மலாேத்தூர நகரில இருக்கும் சிலிண்டர் 

விைலா�லார நிய்ைத்திறகு புதி்தலாக 60 சிலிண்டர்கள் இ்றக்-
குமதி பசய்ைப்�டடிருந்்தது.   வநறறு முனதினம் அந்்த 
கயடயில ேலாங்கிை புதிை சிலிண்டரலாவ்வை இந்்த 
அனர்த்்தம் ஏற�டடுள்ளது. வம்திக விசலாரயணகயள 
கம்�யள ப�லாலிஸலார் வமறபகலாண்டு ேருகின்றனர்.     

கம்�றளயில் எரிேொயு அடுப்பு பேடிப்பு

்தம்புள்ள தினகரன நிரு�ர்  

இ்றத்வ்தலாடயட பிரவ்தச 
சய�யின அதிகலாரப் பிர-
வ்தசத்திறகுட�டட �குதி-
களில கலாணப்�டும் பேளி-
நலாடடு மறறும் உள்நலாடடு 
சுறறு்லாப் �ைணிகயளக் 
கேரும் நிய்ைங்கயள 
வமலும் ஜனரஞசகமலான 
கண்கேர் நிய்ைங்களலாக மலாறறிை-
யமக்கும் வநலாக்கில அப் பிரவ்தசங் -
கயள அண்மித்துள்ள அயனத்து 
சுறறுச் சூைலகயளயும் துப்புரவு 
பசய்யும் சிரம்தலான வேய்த் திடட-
பமலானய்ற இ்றத்வ்தலாடயட பிரவ்தச 
சய� அண்யமயில ஏற�லாடு பசய்தி-
ருந்்தது.   

குறித்்த இவ வேய்த் 
திடடத்தின கீழ் அைகிை 
கண்கேர் '�ம்�ர கிரிஎல்' 
நீர் வீழ்ச்சியை அண்டியுள்ள 
சுறறுப் பு்ற சூைய் சுத்்தப் 
�டுத்துேதும் இச் சிரம்தலா-
னப் �ணிகளின பிர்தலான 
வநலாக்கமலாகும் எனவும் 
ப்தரிவிக்கப்�டடது   

பிரவசத்திலுள்ள அர-
சலாங்க மறறும் ்தனிைலார் நிறுேனங்க-
ளுடன ஒருங்கியணந்து வமற பகலாள்-
ளப்�டட இச் சிரம்தலானப் �ணியில 
இ்றத்வ்தலாடயட பிரவ்தச சய�, 
பிரவ்தச பசை்கம், இ்றத்வ்தலாடயட 
ப�லாலிஸ பிரிவினர் மறறும் சுகலா்தலார 
யேத்திை அதிகலாரி அலுே்கம் என-
�னவும் க்ந்து பகலாண்டிருந்்தன.     

இை்தவ்தொட்றட நீரவீழ்ச்சிப்   
�குதியில் துப்புரேொககும் �ணி

ைாத்ைமை ைாவடடத்தில யடவத்ை சசயலாைர் பிரிவில அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்ைர்கைாக படடைாரிகள் 41 கபருக்கு நியைனக் கடிைம வழஙகும நிகழ்வு (12) கநறறு யடவத்மை 
பிரகைச சசயலக ககடகபார் கூடத்தில இடமசபறறது. இநநிகழ்வில பிரைை அதிதியாக கலநதுசகாண்ட ைாத்ைமை ைாவடட பாராளுைன்ற உறுபபினரும ைாவடட அபிவிருத்திக் குழுத் 
ைமலவருைான நாலக்க ககாடட சகாட  நியைனக் கடிைத்மை வழஙகுவமையும கலநதுசகாண்ட படடைாரிகளின் ஒரு பகுதியினமரயும படஙகளில கா்ணலாம
 படம: ைாத்ைமை சுழறசி நிருபர்

ஹற்றன விவசட நிரு�ர்  

உைேர்களின திருநலாளலான 
ய்தப�லாங்கல �ண்டியகயியன 
முனனிடடு நலாடடுக்கும் வீடடுக்கும் 
பசௌ�லாக்கிைம் வேண்டி ஹற்றன 
ஸ்ரீ மலாணிக்கப்பிள்யளைலார் ஆ்ைத்-
தில வநறறு (14) அதிகலாய் சூரிை 
ப�லாங்கல மிக சி்றப்�லாக நயடப�ற-
்றது.  

விநலாைகர் ேழி�லாடு இடம்ப�றறு 
சூரிை �கேலானுக்கு �லால ப�லாங்கல 
யேத்து அ்ங்கலார பூயஜகள் நயட-
ப�றறு ம்ர்களலால அர்ச்சயன 
பசய்து நலாடடுக்கும் வீடடுக்கும் 
பசௌ��லாக்கிைம், சலாந்தி, சமலா்தலானம் 
ஆகிைன வேண்டி விவசட பூயஜ 
ேழி�லாடுகள்   நயடப�ற்றன.  

இ்தன வ�லாது நலாடு முகம் பகலாடுத்-
துள்ள இக்கடடலான சூழ் நிய் நீங்க 

இந்்த இைறயக �கேலான உ்தே 
வேண்டும் என்ற பிரலார்த்்தயனயும் 
இடம்ப�ற்றன.  

இ்தயன ப்தலாடர்ந்து ஸ்ரீ மலாணிக் -
கப் பிள்யளைலாருக்கு விவசட பூயஜ 

ேழி�லாடுகளும் இடம்ப�ற்றன.
பூயஜ ேழி�லாடுகள் ஆ்ை பிர்தம 
குரு பிரம்ம ஸ்ரீ சந்திரலாநந்்த குருக்கள் 
்தய்யமயில நயடப�ற்றது.    

ஹற்றன் மாணிக்கப்பிள்ளையார்   
ஆலயத்தில் சூரிய ப�ாங்கல்  

கலாேத்ய்த தினகரன விவசட நிரு�ர்

சப்ரகமுே மலாகலாண சய�யின கீழ் இைங்கும் 
சப்ரகமுே மலாகலாண சிறுேர் �லாதுகலாப்பு மறறும் 
சமூக வசயேகள் தியணக்களத்தினலால இம்முய்ற 
ஏற�லாடு பசய்ைப்�டடிருந்்த ப�லாங்கல விைலா சப் -
ரகமுே மலாகலாண ஆளுநர் டிக்கிரி பகலாப்வ�கடுே 
்தய்யமயில வநறறு முனதினம் (13) இரத்தினபுரி 
வ்தேலா்கலாே பிரவ்தசத்தில அயமந்துள்ள சிறுேர் 
ேழிகலாடடல நிய்ைத்தில பேகு சி்றப்�லாக இடம் -
ப�ற்றது.

இ்தனவ�லாது இரத்தினபுரி புதிை நகரில அயமந்துள்ள 
கலாளிைம்மன வ்தேலா்ைத்தின பிர்தமகுரு சிேவைலாக 
சர்மலா பூயஜகயள நடலாத்துேய்தயும், நிகழ்வில சப் -
ரகமுே மலாகலாண சிறுேர் �லாதுகலாப்பு மறறும் சமூக 
வசயேகள் அயமச்சின பசை்லாளர் பகலாடல்ேத்்த, 
சப்ரகமுே மலாகலாண சிறுேர் �லாதுகலாப்பு மறறும் சமூக 
வசயேகள் தியணக்களத்தின ஆயணைலாளர் ரணசிங்க, 
மலாகலாண ஆளுநரின இயணப்புச் பசை்லார் மஞசு்லா 
இதிகலாபே் உட�ட கலவி அதிகலாரிகள் அரச அதிகலாரி -
கள் ஆகிவைலார் க்ந்து பகலாண்டனர்.

சப்ரகமுே மொகொண ப�ொஙகல் விழொ
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(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

மூதூர் மத்திய கல்லூரி (தேசிய 
பாடசாலை)யின் நூற்ாண்டு 
விழாலை முன்னிட்டு ‘நூற்ாண்டு 
விழா மைர்’ வைளியீட்டுககான 
பணிகள் தமறவகாள்்ளபபட்டு ைரு-
கின்்ன.இேறவகன,ஏறபாட்டுககுழு -
வும் நியமிககபபட்டுள்்ளது.

நூற்ாண்டு விழா ஒழுஙகலமபபு 
குழுவினரும் வேரிவு வசயயபபட்டுள்-
்ளோகவும் கல்லூரி அதிபர் எஸ்.எச்.
முஹீர் வேரிவித்ோர்.

மூதூரில் பல்தைறு ை்ளர்ச்சிப 
படிகல்ளக வகாண்டு தேசிய பாட-
சாலையாக வி்ளஙகும் இககல்-

லூரியின் சி்பபுககுறித்ே ேகைல்-
கள்,பை மட்டஙகளிலிருந்தும் 
திரட்டபபடுகின்்ன.

பலழய மாணைர்கள், இககல்லூ-
ரியின் பயின்று பை துல்களிலும் 
தசலையாறறும் அரச, அரச சார்பற் 
நிறுைனஙகளின் அதிகாரிகள், ஆசி-
ரியர்கள் மூைமாகவும் தேலையான 
ஆதைாசலனகளும் வப்பபட்டு ைரு-
ைோகம் அதிபர் வேரிவித்ோர்.

1922 இல் ஆரம்பிககபபட்ட இபபா-
டசாலையின் நூற்ாண்டு விழாலை, 
வைகு  விமர்லசயாக வகாண்டாட  
ஏறபாட்டுக குழுவினர் சி்ந்ே முயறசி-
களில்  ஈடுபட்டுள்்ளனர்.

மூதூர் மத்திய கல்லூரியின்
நூற்றாண்டு விழறா பணிகள்  

அமபறாற் மறாவட்டத்தில் பபரும்பறாக பெல் அறுவற்ட
மைப்பொங்கல் பண்டிம்கமைத் ்ைொடர்ந்து

(கந்ே்ளாய தினகரன் நிருபர்)

ல ே ப வ ப ா ங க ல ை 
முன்னிட்டு திருதகாண -
மலை மாைட்டத்தில், 
விதேட பூலச ைழிபா -
டுகள் இடம்வபற்ன.
திருதகாணமலை காளி -
தகாவிலில்   தேைஸ்ோன 
இ.ரவிச்சந்திர குருககளி -
னால்,  பூலசகள் நடத் -
ேபபட்டன. தகாவிலுககு 
ைருலக ேந்தோர் புத்ோ -
லடகள் அணிந்து பூலச 
நிகழ்வுகளில் கைந்து வகாண் -
டனர். சுகாோர அறிவுறுத்ேல்க -

ளுககலமய ைழிபாடுகள் நலட 
வபற்லம குறிபபிடத்ேககது.

திரு்கறாணமறை மறாவட்டத்தில் 
றைபபபறாஙகல் பூறைகள் 

(புதிய காத்ோன்குடி தினகரன் நிருபர்)

மட்டகக்ளபபு பல்சமய ஒன்றியம் 
ஏறபாடு வசயே  லேபவபாஙகல் 
விழா, ஆலரயம்பதி சிகரம் புகலி -
டம் மண்டபத்தில் இடம் வபற்து.

ஆலரயம்பதி சர்ைமே அலமப -
பின் ேலைைர் வி.ேைராசா ேலை -
லமயில் நலடவபற் இத்லேப 
வபாஙகல் விழாவில், மட்டக -
க்ளபபு பல்சமய ஒன்றியத்தின் 
ேலைைர் சிை� சிைபாைன் குருக -
கள், ஆதைாசகர் எவகட் கரிட் -
டாஸ் இயககுநர் ஏ.இதயசுோசன் 
அடிக்ளார், பல்சமய ஒன்றியத்தின் 
உப ேலைைர் வமௌைவி எச்.எம்.
ஸாஜஹான், இலணபபா்ளர் ஏ,கி -
றிஸ்டி உட்பட மட்டகக்ளபபு பல் -

சமய ஒன்றியத்தின் பிரதி நிதிகள், 
ஆலரயம்பதி சர்ைமே அலமப -
பின் பிரதி நிதிகள் , சிவில் சமூக 
வசயறபாட்டா்ளர்கள் புகலிடம் 
ஆசிரிலயகள், மாணைர்கள் 
வபறத்ார் பிரதேச வபாது மககள் 
என பைரும் கைந்து வகாண்டனர்.

இேன்தபாது, புகலிடம் மாண -
ைர்களுககு அன்பளிபபு வபாருட் -
களும் ைழஙகபபட்டன.

மட்டகக்ளபபு மாைட்டத்தில் 
இனஙகளுககிலடயிைான ஐக -
கியம், சமோனம், சதகாேரத்து -
ைத்லே கட்டிவயழுபப  இவைா -
்ான நிகழ்வுகல்ள மட்டகக்ளபபு 
பல்சமய ஒன்றியம் நடாத்தி ைரு -
கின்்து.

மட்டககளபபு ஆறையமபதியில் ைர்வமை றைபபபறாஙகல் விழறா

(ஒலுவில் விதேட நிருபர்)

ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக ேவின் 
சுபீட்சத்தின் தநாககு  திட்டத்திறகலமய, 
உள்ளூர் தகாழிப பண்லணயா்ளர்கல்ள 
ஊககுவிககும் வபாருட்டு  லகத்வோழில் 
வசயைமர்வு நடாத்ேபபட்டது.

வேன்கிழககு பல்கலைககழகம் 
ஏறபாடு வசயே இந்நிகழ்வு,பீடாதிபதி 
கைாநிதி யூ.எல்.அபதுல் மஜீட் ேலைலம-
யில்  நலடவபற்து.

தகாழிப பண்லணயா்ளர்கள் மறறும் 
வேன்கிழககுப பல்கலைககழகத்தினர் 
இந்ே வசயைமர்வில் கைந்து வகாண்டனர். 
கடந்ே புேன்கிழலம (12)  பல்கலைககழக 
ஒலுவில் ை்ளாகத்தில், இககைந்துலரயா-
டல் நலடவபற்து.

தகாழிப பண்லணயா்ளர்களின் முன் -
தனற்த்திறகாக விஞ்ான வோழில்-
நுட்பம் வோடர்பிைான ஆதைசலனகள், 
ைழிகாட்டல்கள், உறபத்தி வோடர்பான 
பரிதசாேலனகல்ள தமறவகாள்ைேற -
கான ஆயவுகூட ைசதிகல்ள ஏறபடுத்திக 
வகாடுத்ேல், தகாழிபபண்லண வோடர் -
பான விஞ்ான ஆயவுகல்ள தமற -
வகாள்ளும் ைழிமுல்கல்ள ஏறபடுத்திக 
வகாடுத்ேல் தபான்்ன பறறி இஙகு கைந் -
துலரயாடபபட்டது.

வேன்கிழககுப பல்கலைககழகம் இப 
பிரதேசத்தில் காணபபடும் உள்ளூர் 
லகத் வோழிைா்ளர்கல்ள இனங -
கண்டு, அைர்கல்ள ஊககுவிககும் 
வசயறபாடுகளில் ஈடுபட்டு ைருைோ -
கவும் அேனூடாக வபாரு்ளாோரத்லே 

அதிகரிககக கூடிய ைாயபபுகல்ள ஏற -
படுத்தி வகாடுககவுள்்ளோகவும், பீடாதி -
பதி கைாநிதி யூ.எல். அபதுல் மஜீட் வேரி -
வித்ோர்.

தகாழிப பண்லணகளின் உறபத் -
தித் தி்லன அதிகரிககும் தநாககில், 
வோழில்நுட்பம் சார்ந்ே ஆதைசலன -
கல்ள பல்கலைககழக வோழில்நுட்ப -
வியல் பீடம் ைழஙகுவமனவும் அைர் 
தமலும் வேரிவித்ோர்.

இச்வசயைமர்வில் சிதரஷட விரிவு -
லரயா்ளர் கைாநிதி எம்.ஜீ. முஹம்மட் 
ோரீக, உயிரியல் முல்லம வோழில் -
நுட்பவியல் பிரிவின் துல்த் ேலைைர் 
கைாநிதி ஏ.என்.எம். முபா்க உட்பட 
விரிவுலரயா்ளர்களும், தகாழிப பண் -
லணயா்ளர்களும் கைந்து வகாண்டனர்.

்கறாழிபபண்றணயறாளர்கறள ஊககுவிகக
பல்கறைககழகத்தில் கைந்துறையறா்டல்

(காலரதீவு குறூப நிருபர் )

 
பி்ளாஸ்ரிக பாதுகாபபு திலரககை -

சம் விநிதயாகிககபபட்டுைருகி்து. 
வபாதுமககள் மறறும் மாணைர்கள் 
பயணிககும் முச்சககரைண்டிக -
ளுககு இலை ைழஙகபபடுகின்்ன.
இேறகான ஏறபாடுகல்ள வசைான் 
ேனியார் ைஙகி முன்வனடுத் -
துள்்ளது.

வசைான் ைஙகி  முன்வனடுத் -
துைரும் சமூகநைத் திட்டத்தின் 
ஓரஙகமாக இத்திட்டம் கிழககிைங-

லகயில் கிழககுமாகாண பிராந்திய 
முகாலமயா்ளர் எம்.எச்.எம்.றிஸ்மி 
ஹூலசனின் ைழிகாட்டலில் முன்-
வனடுககடுகின்்லம குறிபபிடத்ேக-
கது.வசைான்ைஙகியின் சம்மாந்து-
ல்ககில்ள, இச்வசயறறிட்டத்லே 
சம்மாந்துல்ககில்ள முகாலமயா்ளர் 
நா.தமாகனபபிரகாஸ் ேலைலமயில்  
ஆரம்பித்து லைத்ேது.

இந்நிகழ்வில் ைஙகியின் ஏலனய 
உத்திதயாகத்ேர்கள், நைன்விரும்பி-
கள், சுகாோர அதிகாரிகள் எனபபை-
ரும் கைந்துவகாண்டனர்.

பகறாவிட 19 றவைறை கடடுபபடுத்ை
பிளறாஸ்ரிக திறைககவைம விநி்யறாகம 

( மாளிலகககாடு குறூப நிருபர்)

முரண்பாடுக்ளத் தோறறுவிககும் 
என்பேறகாக வசயதியிலுள்்ள உண்லம -
கல்ள ஊடகவியைா்ளர்கள் மூடிமல்க -
கககூடாவேன,அம்பால் இைத்திரனி -
யல் ஊடகைலையலமபபின் ேலைைர் 
சந்ேன லியனராயச்சி வேரிவித்ோர். 
அம்பால் வமாண்டி தஹாட்டலில் 
இடம்வபற்” முரண்பாட்டு உணர்தி்ன் 
ஊடகம் ” எனும் வோனிபவபாருளிைான ஊடக 
வசயைமர்வில் உலரயாறறியதபாதே அைர், -
இவைாறு குறிபபிட்டார். 

இஙகு வோடர்ந்து உலரயாறறிய அைர்,
மரபு முல்யிைான வசயதியிடல், முரண் -

பாட்டுத் ேன்லமயில் வசயதியிடல் என்பலை 
ஒன்றுகவகான்று தைறுபட்டுள்்ளன.முரண்பா -
டான வசயதிகல்ள ைழஙகும் தபாது, முரண் -

பாடுகளுககுள் நாமும் ஒருைராக மாறி 
உண்லமயான வசயதிலய நடுநிலை -
லமயுடன் வைளியிட தைண்டும். இன 
முறுகலிலுள்்ள உண்லமயான விபரங -
கல்ள வைளியிடும்தபாதுோன், அேற -
குரிய உண்லமயான தீர்வுகல்ளத் 
தேட முடியும்.சமூகஙகள் தமாதிக 
வகாள்ளும் என்பேறகாக,இதிலுள்்ள 
உண்லமகல்ள மல்த்து எழுேககூ -
டாது. 

அரசியல் இைாபஙகளுககாக  ைன்மு -
ல்லய  திணித்து, எழுதுைதும்  தீர்ைாக 
அலமயாது.

ஆட்சி வசயதோர் விட்ட ேைறுக்ளால்ோன் 
நாட்டில் இனபபிரச்சிலன புலரதயாடிப தபாயி -
ருககி்து. இதிலிருந்துோன் முேன் முேலில் 
முரண்பாடுகள் தோன்்த் வோடஙகியோகவும் 
அைர் குறிபபிட்டார். 

முைண்பறாடுகறள ்ைறாறறுவித்ைறாலும 
உண்றமகறள மூடி மற்ககககூ்டறாது

(பனஙகாடு தினகரன் நிருபர் )

உழைர் திருநாளின் மறறுவமாரு சி்ப-
பம்சமான பட்டிப வபாஙகல் இன்று (15) 
சகை கால்நலட பண்லணகளிலும், ஆைய 
தகாசாலைகளிலும் ேறகாைத்தில் பசுக -
கள் ை்ளர்ககபபடும் வீடுகளிலும் சி்ப -
பாக வகாண்டாடபபடுகி்து. இதுகுறித்ே 
சி்பபு பூலசகளுடன் இன்று இடம்வபறு-
கின்்ன. 

உழைர்கள் ேமது வோழில் ை்ளர்ச்சிககும், 
அறுைலடககும் தபருேவி புரிந்ே சூரியனுக-
கும், மாடுகளுககும், நிைத்திறகும் நன்றி 

கூறும் சமய, சமூக நிகழ்ைாக  இது கருேப-
படுகின்்து. 

இன்று காலை பண்லணகளிலுள்்ள பசுக-
கல்ள குளிபபாட்டி, திைகமிட்டு, பூமா -
லைகள் அணிவித்து அேன் பால்மூைம் 
வபாஙகல் வசயது, சூரியனுககு லநதைத் -
தியம் வசயே பின் பசுககளுககு ஊட்டி 
மகிழும் சி்பபான நிகழ்வு இது ைாகும். 

இத்தினத்லே உழைர் வபருமககளும் 
கால்நலட பண்லணயா்ளர்களும் காைாகா -
ைமாக சமய மரபுகள் மாற்ம் காணாேைாறு 
தமறவகாண்டு ைருைது குறிபபிடத்ேககது .       

(வபரியநீைாைலண விதேட நிருபர்)

 ஜனாதிபதியின்  சிந்ேலனககலமய வைறறுச் 
சுைர்கல்ள அழகுபடுத்தும் தைலைத்திட்டம்  
நலடமுல்பபடுத்ேபபட்டு ைருகி்து. இககாைப-
பகுதியில், வகாதரானா பறறிய விழிபபூட்டலை 
ஏறபடுத்தும் ைலகயிதை, இந்ேச் சுைதராவியஙகள் 
ைலரயபபட்டு ைருகின்்ன. 

கல்முலன நிலைய வபாறுபபதிகாரி காரியாை-
யத்தின் முன்னாலுள்்ள சுைர்களில், ேனைந்ேர்க-
ளின் உேவியுடன் வபாதுமககல்ளயும், பாடசாலை 
மாணைர்கல்ளயும் விழிபபுணர்வூட்டும் சுைர் ஓவி-

யஙகள் ைலரயபபட்டுள்்ளன. தேசிய நீர் ைழஙகல் 
ைடிகாைலமபபுச் சலபயின் நிலையப வபாறுப-
பதிகாரி எம்.எம்.வநௌபரின் ைழிகாட்டலில்,  
தேசிய நீர் ைழஙகல் ைடிகாைலமபபுச் சலபயின் 
உத்திதயாகத்ேர் ஏ.எஸ்.எம்.முர்சித்தின் பூரண ஒத்-
துலழபபுடன் இச்வசயறறிட்டம் முன்வனடுககப-
பட்டு ைருகி்து.

இதில், வகாதரானா பறறிய விழிபபுணர்வுப 
படஙகளும் நீரின் முககியத்துைத்லே உணர்த்தும் 
படஙகளும் ைலரயபபட்டுள்்ளலம குறிபபி-
டத்ேககது.

கல்முறையில் சுவர் ஓவியஙகள் மூைம பகறா்ைறாைறா விழிபபுணர்வு

 (வபரியதபாதீவு தினகரன் நிருபர்)  

கிராமஙகளின் ேன்னில்விதை-
ோன், நாட்டின் ேன்னில்வு ேஙகி-
யுள்்ளோக, இராஜாஙக அலமச்சர் 
சோசிைம் வியாதழந்திரன் வேரிவித் -
துள்்ளார்.  

பட்டிருபபு பாைத்தின் ேறதபா-
லேய நிைலம குறித்து அறிந்து-
வகாள்்ள தநரில் வசன்் இராஜாஙக 
அலமச்சர் சோசிைம் வியாதழந்-
திரன், ஊடகஙகளுககு கருத்து 
வேரிவித்ேதபாதே இேலனத் வேரி -
வித்ோர். இஙகு தபசிய அைர் வேரி -
வித்ேோைது,  

 விைசாயம், கால்நலட, சிறு 
வபாரு்ளாோர பயிர் வசயலக, கிரா-
மஙகளிலுள்்ள உறபத்திகல்ள நக -
ரஙகளுககுக வகாண்டு ைருைேறகு 
முல்யான தபாககுைரத்து ைசதி 
மிக அைசியம். இேனால்ோன், கிரா-
மஙகளின் உட்கட்டலமபபு ைச -
திகல்ள அரசாஙகம் அபிவிருத்தி 

வசயது ைருகி்து. கிராமிய வபாரு -
்ளாோரத்தின் எழுச்சியில்ோன் 
நாட்டின் ை்ளர்ச்சி ேஙகியுள்்ளது.  

பழுேலடந்ே நிலையில் ேறதபாது 
ஒரு பகுதியில் மாத்திரம் தபாககுை -
ரத்துச் வசயயபபடும் பட்டிருபபு 
பாைத்திறகு மாறறீடாக, புதிய 
பாைம் அலமத்து மககளின் பாை-
லனககு ைழஙகும் ைலகயில் நடை -
டிகலககள் எடுககபபட்டுள்்ளன.  

நல்ைாட்சி காைத்தில், கிழககில் 
ஒரு பாைம் கூட நிர்மாணிககபபட-
வில்லை. ராஜபக ேககளின் ஆட்சிக 
காைத்திதைதய, கிழககு மாகாணத்தில் 
அதிக பாைஙகள் அலமககபபட்டன.  

மட்டகக்ளபபு மாைட்டத்தில், மிக 
முககிமான பாைமாகவும், பழலம-
ைாயந்ே பாைஙகளில் ஒன்்ாகவும் 
காணபபடுைது இந்ே பட்டிருபபு 
பாைமாகும். இதுமிகவும் தமாசமான 
நிலையில் உள்்ளது.  

இபபாைத்தின் நடுபபகுதியில் ஏற-
பட்ட உலடைால், ஒரு பகுதியில் 

மாத்திரதம தபாககுைரத்து இடம்-
வபறறுைரு கி்து. இந்நிலையில், இப-
பாைத்லேப புனரலமத்துத் ேருமாறு 
பல்தைறு தகாரிகலககள் முன்லைக-
கபபட்டுள்்ளன. இபபாைத்லே புன-
ரலமககும் பணிகள் வோடர்பான 
வசயறபாடுகள் ேறதபாது முன்வனடுக-
கபபட்டுள்்ளன.  

இேறகான ஆயவுகள் முன்வனடுக-
கபபட்டு திட்ட ைலரபுகள், வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகார சலபயினால் 

ேயாரிககபபட்டுள்்ளது. 165 மீற்ர் 
நீ்ளமும் 10.5 அகைமும் வகாண்ட 
இபபாைத்லே புனரலமபபேறகாக 
1000 மில்லியன் ரூபா தேலைபபடு-
கி்து.  

 கிழககு மாகாணத்தில், இல்ள்ர் 
யுைதிகளுககாக வோழில்ைாயபபுக -
கல்ள ஏறபடுத்திகவகாடுககவும் 
நடைடிகலக எடுககபபட்டுள்லோ-
கவும் இராஜாஙக அலமச்சர் வேரி -
வித்ோர்.  

கிராமங்களின் தன்னிறைவிலதான்  
நாட்டின் எழுச்சி தஙகியுள்ளது

(அட்டால்ளச்தசலன மத்திய நிருபர்)

லேபவபாஙகல் பண்டிலகலயத் 
வோடர்ந்து, அம்பால் மாைட்டத் -
தில் வபரும்தபாக வநல் அறுைலடப 
பணிகள் ஆரம்பிககபபடவுள்்ளன.
இேறகான ஏறபாடுகல்ள விைசாயி-
கள் தமறவகாண்டுள்்ளனர்.

மாைட்டத்தின் பல்தைறு பிர -
தேசஙகளில் பகுதிய்ளவில் வநல் 
அறுைலடப பணிகள் ேறவபாழுது 

ஆரம்பிககப பட்டுள்்ள தபாதிலும், 
லேபவபாஙகலைத் வோடர்ந்து, 
இன்று (15)  முேல், வநல் அறுை -
லடப பணிகள் பரைைாக இடம்வப -
்வுள்்ளன.

வபரும்தபாக வநல் அறுைலட 
ஆரம்பிககபபடவுள்்ள இச்சந் -
ேர்பபத்தில், வநல்லின் விலைக -
ளும் தமலும் அதிகரித்து ைருகின் -
்ன. பி் மாைட்டஙகளிலிருந்து 
அம்பால்

மாைட்டத்திறகு ைருலகேரும் 
ேனியார் வநல் வகாள்ைனைா்ளர் -
கள், அரிசி ஆலைகளின் வசாந்ேக -
காரர்கள் ஆகிதயார் வநல் வகாள் -
ைனவில் ஈடுபட்டு ைருகின்்னர்.

இம்முல் இரசாயன உர -
மின்றி தசேனபபசல்ள பிரதயா -
கித்து வநற வசயலக பண்ணபபட் -
டது.இேனால் எதிர்பார்த்ே வநல் 
அறுைலட கிலடககாவேன விை -
சாயிகள் கைலை வேரிவிககின்்னர். 

இது,வபருத்ே நஷடத்லேயும்  விை-
சாயிகளுககு ஏறபடுத்தியுள்்ளது. 
அம்பால் மாைட்டத்தில் ேறவபா -
ழுது ஒரு ைார காைத்திறகும் தமைாக.
மலழ வபயைோல்,அறுைலடத் 
வோழில்களும் பாதிககபபட்டுள்்ளன.

அறுைலடககுத் ேயார் நிலையிலி -
ருந்ே வநற காணிகளில்

மலழநீர் தேஙகி, அறுைலட வசயய 
முடியாே நிலை ஏறபட்டுள்்ளோகவும் 
விைசாயிகள் வேரிவித்துள்்ளனர்.

படடிபபபறாஙகல் இன்று கறால்ெற்டகளுககு ஆசி
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அமெரிக்கா ெற்றும் 
நேடநடகா உடன் இந்த 
வகாரம் இடம்மபெற்்ற பெகாது-
்காப்பு நபெச்சுவகார்த்்த்ள் 
‘மவற்றி அளிக்வில்லை’ 
என்று குறிப்பிடடிருககும் 
ரஷ்கா, அடிப்பெ்ட விவ-
்காரங்ளில ம்தகாடரநது 
முரணபெகாடு நீடிப்பெகா் 
ம்தரிவி்ததுள்்ளது. 

மெனீவகா ெற்றும் பிரசல-
ஸில இதுவ்ர இரணடு 
சுற்று நபெச்சுவகார்த்்த்ள் 
இடம்மபெற்றுள்்ளந்தகாடு 
சிலை சகா்த்ெகான நி்லை ஏற்-
பெடடநபெகாதும் மெகாஸந்கா 
ஸதிரெகான முடிவு ஒன்்்ற 
எதிரபெகாரககி்றது என்று ரஷ் அரச 
நபெச்சகா்ளர டிமிடரி மபெஸந்காவ் 
்டந்த வி்காழனன்று ம்தரிவி்த்தகார.  

நெற்கில இருநது ரஷ்காவின் 
பெகாது்காப்புக ந்காரிக்்்ள் 
ெற்றும் உக்ரன் எல்லையில 
ரஷ்கா பெ்ட்்்ள குவி்ததிருககும் 
நி்லையில ஐநரகாப்பி் பெகாது்காப்பு 

ெற்றும் ஒ்தது்ழப்புக்கான அ்ெப்-
பின் சநதிப்பு ஒன்றுக்கா் ்டந்த 
வி்காழனன்று இந்த நபெச்சுவகார்த-
்்த்ள் வி்ன்னகாவுககு ெகாற்்றப்பெட-
டது.

ரஷ்காவின் பெ்டக குவிப்்பெ 
வகாபெஸ மபெறும்பெடி உக்ரன் ெற்றும் 
அ்தன் கூடடணி ேகாடு்ள் ந்காருவ-

ந்தகாடு ரஷ்கா ்தகாககு்தல ஒன்்்ற 
ம்தகாடு்த்தகால அ்தன் மீது பெலநவறு 
்த்ட்்்ள விதிப்பெது பெற்றி  நெற்-
குலை் ேகாடு்ள் எச்சரிக்் விடு்த-
துள்்ளன.

உக்ரனின் கிழககில ஏற்்னநவ 
ரஷ் ஆ்தரவு பிரிவி்னவகாதி்ள் 
நபெகாரகாடுவந்தகாடு 2021 இல ரஷ் 

பெ்ட்ள் உக்ரனின் 
கிரிமி்கான் தீபெ்ற்பெ்த்்த 
்்ப்பெற்றி் நி்லையில 
உக்ரன் மீது ஆககிரமிப்-
பு்த ம்தகாடுககும் எண்ணம் 
இல்லை என்று ரஷ்கா 
குறிப்பிடடுள்்ளது.  

்தெது எல்லைககுள் 
்தகாம் விரும்புகின்்றபெடி 
பெ்ட்்்ள நி்லைநிறு்த்த 
முடியும் என்று குறிப்பி-
டும் ரஷ் அதி்காரி்ள் 
நேடநடகா, பிரகாநதி்்ததில 
ஸதிரெற்்ற நி்லை்் ஏற்-
பெடு்ததுவ்தகா்வும் குற்்றம்-
சகாடடியுள்்ளனர.

முன்னகாள் நசகாவி்ட 
ஒன்றி் ேகாடகான உக்ர்ன 
நேகாடநடகா அ்ெப்பில நசரப்பெ-
தில்லை என்்ற சடடபூரவ உறுதிப்-
பெகாட்டக ந்காரும் ரஷ்கா ெ்ததி் 
ெற்றும் கிழககு ஐநரகாப்பெகாவின் 
முன்னகாள் நசகாவி்ட ஒன்றி் ேகாடு-
்ளில இருநது பெ்ட்்்ள வகாபெஸ 
மபெறும்பெடியும் ந்காருகி்றது. 

நேடநடோ-ரஷ்ோ நேச்சில்
த�ோடர்ந்தும் பின்னடடவு

்தலிபெகான்்ளின் ஆடசி்்யும் 
அ்தன் ்த்லை்ெ்்யும் ்டு்ெ்கா் 
விெரசி்த்தகார எனக குறிப்பிடடு  ஆப்-
்கானிஸ்தகான் பெல்்லைக்ழ்்ததின் 
பிரபெலை நபெரகாசிரி்ர ் பெசுலலைகா ெலைகால, 
்காபூலில ்்து மசய்ப்பெடடுள்்ளகார.

்காபூல பெல்்லைக்ழ்்ததில நீணட 
்காலைெகா் சடடம் ெற்றும் அரசி்ல 
விஞ்கானப் நபெரகாசிரி்ரகா்ப் பெணி-
்காற்றி வரும் இவர, ம்தகா்லைக்காடசி 
்லைநது்ர்காடல நி்ழ்ச்சி்ளில அவ்-
வப்நபெகாது ்லைநது ம்காணடு, ஆப்்கா-
னிஸ்தகானின் நிதி மேருக்டிககு ்தலி-
பெகான்்்்ளக குற்்றம் சகாடடி்ந்தகாடு 
வலுக்டடகா்ெகா் ஆடசி மசயவ்தகா-
்வும் விெரசனம் மசய்தகார. 

இநநி்லையில நபெரகாசிரி்ர 
ெலைகாலின் ெ்னவி ெஸு்தகா, ்தனது 
்்ணவர ்தலிபெகான் பெ்டயினரகால 
்்து மசய்ப்பெடடு அ்ட்கா்ளம் 
்கா்ணப்பெடகா்த இட்ததில ்தடு்தது 

்வக்ப்பெடடுள்்ள்தகா் ்தெது நபெஸ-
புககில பெதிவிடடுள்்ள்தகா் அல 
ெஸீரகா ம்தரிவி்ததுள்்ளது. ஆப்்கானிஸ-
்தகானின் முன்னகாள் ெனகாதிபெதி ஹமீ்த 

ஹரசகாயி்் எதிர்தது 2004 ெனகாதிபெ-
தி்த ந்தர்தலில நபெகாடடியிடட மு்தல 
மபெண நவடபெகா்ளர ெஸு்தகா என்பெதும் 
குறிப்பிட்த்தக்து.

தங்கத் ததரை ர்கவிட்டது நெதர்லாந்து அைச குடும்பம
அடிமைத்துவ வரலாறு:

தலி்பலான்கரை விமரசித்த
பிை்ப் த்பைலாசிரியர ர்கது

அடி்ெ்ததுவ்ததுடன் ம்தகாடரபுபெடடது 
என்்ற விெரசன்த்்த அடு்தது மே்தரலைகாநது அரச 
குடும்பெம் ்தங்்த ந்த்ர பெ்ன்பெடு்ததுவ்்த 
நிறு்ததிகம்காணடுள்்ளது. 

குதி்ரயினகால இழு்ததுச் மசலலைப்பெடும் 
இந்த்த ந்தர, ேகாடடின் ்டந்த்காலை ்காலைனி்தது-
வ்ததின் மபெரு்ெ்் ்காடடுவது நபெகால இருப்-
பெ்தகா் விெரசனங்ள் எழுந்தன. எனினும் 2015 
ஆம் ஆணடு ம்தகாடக்ம் மே்தரலைகாநது ென்னர-
்ள் அநேகாடடு பெகாரகாளுென்்ற்ததின் தி்றப்பு நி்ழ்-
வின்நபெகாது ெகா்ததிரநெ சம்பிர்தகா்ெகா் இந்த்த 
ந்த்ர பெ்ன்பெ்ததி வருகின்்றனர.

ேகாடடின் ்டந்த ்காலை வரலைகாறு பெற்றி் 
விவகா்தம் வலு்ததிருககும் சூழலிநலைந் இந்த 
அறிவிப்பு மவளி்காகியுள்்ளது. 

இந்த்த ந்தர மபெரும் எணணிக்்்கான ெக்்்ள 
்தகாககுவ்்த ஒப்புகம்காணடிருககும் மே்தரலைகாநது 

ென்னர விலலைம் அமலைகசகாணடர ேகாடு ்தனது ்காலை-
னி்ததுவ பெகாரம்பெரி்்த்்த ஒன்்றகா் எதிரம்காள்்ள 
நவணடும் என்றும் அ்ழப்பு விடு்ததுள்்ளகார.

‘எெது ்காலைக ்ண்ணகாடியின் வழி்கா் நி்ழ்ந-
்தது பெற்றி ்ணடிப்பெது ெற்றும் ்தகுதி நீககுவதில 
எந்த அர்த்தமும் இல்லை’ என்றும் அவர குறிப்-
பிடடகார.

இனவகா்த்ததிற்கு எதிரகான மே்தரலைகாநது 
அ்ெப்பு இந்த முடி்வ வரநவற்றுள்்ளது. 
எனினும் ்காலைனி்ததுவ ெர்பெ எதிரம்காள்்ள 
ென்னர நெலும் ேடவடிக்் எடுக் நவணடும் 
என்று வலியுறு்ததியுள்்ளது. 

17 ஆம் நூற்்றகாணடில மே்தரலைகாநது இநந்தகா-
நனசி்கா, ம்தன்னகாபிரிக்கா, ்ர்நவகா ெற்றும் 
நியுகினி்காவின் மபெரும் பெகுதி்் ஆககிரமி்த்த-
ந்தகாடு அடலைகாணடிக ்டல பெகுதியின் அடி்ெ 
வர்த்த்்ததில முககி் பெஙகு வகி்த்தது.    

ஆம்ஸடரடகாம் ே்ர நெ்ர அந்த ே்ர அடி்ெ வர்த-
்த்்ததில பெஙந்ற்்றது ம்தகாடரபில ்டந்த ஆணடு உ்த-
திந்கா்பூரவெகா் ென்னிப்புக ந்காடடகார.

2021 உ்கின ஆறலாவது ்கடும 
நவப்பமலான ஆண்டலா்க ்பதிவு

பிரிட்டன பிைதமருக்கு
்பதவி வி்்க அழுத்தம

அநமரிக்்க தூதை்க அதி்கலாரி்கள்
4 த்பருக்கு ஹவலானலா சிணடைம

தனிரமப்படுத்தல் ்கலா்த்திரன
குரறக்்க அவுஸ்திதைலியலா முடிவு

உலைகில மி் அதி் மவப்பெம் மிகுந்த 
ஆ்றகாவது ஆணடகா் 2021 வ ் ்ப்பெடு்த-
்தப்பெடடுள்்ளது. 

புதி் ்த்வல்ள் அ்தற்குச் சகான்்றகாய 
அ்ெநதிருப்பெ்தகா், அமெரிக்ப் பெரு-
வநி்லை ஆயவகா்ளர்ள் கூறினர.  உலை் 
ெக்ள் ம்தகா்்யில சுெகார ்காலவகாசிப் 
நபெர ்டந்த ஆணடு ்டு்ெ்கான மவப்-
பெ்த்தகால பெகாதிக்ப்பெடடனர. 

ம்தற்்காசி்கா, வட அமெரிக்கா, ம்தன்-
னமெரிக்கா ஆகி் வடடகாரங்ளில 
்டந்த ஆணடு சூரி்ன் சுடமடரி்த-
்தது.  ஆரகடிககில மீணடும் அதி்ெகான 
பெனி உருகி்து. உலை் சகாரகாசரி்் விட 
ஆரகடிக, மும்ெடஙகு  அதி்ம் சூடகாவ-
்தகா் ேகாசகா ஆயவு நிறுவனம் கூறி்து. 

்காடு்்்ள அழி்த்தல, பெடிெ எரிமபெகா-
ருள் பெ்ன்பெகாடு நபெகான்்ற ேடவடிக் -்
்்்ளக கு்்றக்காவிடடகால நி்லை்ெ 
நெலும் ்டு்ெ்கா்லைகாம் என்று ஆய-
வகா்ளர்ள் எச்சரி்த்தனர. 

்டந்த ஆண்டப் நபெகாலைநவ இந்த 
ஆணடும் மவப்பெம் அதி்ெகா் இருக -்
லைகாம் என்று எதிரவுகூ்றப்பெடடுள்்ளது.

பிரிடடனில பிர்தெர 
மபெகாரிஸ நெகான்சன் பெ்தவி 
விலை் நவணடும் என்்ற 
ந்காரிக்்்ள் வலு்தது-
வருகின்்றன. முடக்நி-
்லைக ்டடுப்பெகாடு்ள் 
ேடப்பில இருந்தநபெகாது 
விருநது நி்ழ்ச்சியில பெங-
ந்ற்்ற்்த ஒப்பும்காணட-
்்த்த ம்தகாடரநது அவர பெ்தவி விலை் 
நவணடும் என்று மபெகாதுெக்ள் ந்ட-
டுகம்காணடுள்்ளனர.

2020ஆம் ஆணடு நெ ெகா்த்ததில 
பிரிடடனில முடக்நி்லை ேடப்பில 

இருந்தநபெகாது, எண. 10 
டவுனிங ஸடிரீடடில 
ஏற்பெகாடு மசய்ப்பெடடி-
ருந்த நி்ழ்ச்சியில அவர 
்லைநதும்காணடகார. அ்தற்-
கு்த நெகான்சன் ென்னிப்புக 
ந்டடுகம்காணடகார.

 மபெகாதுெக்ளின் சின்த-
்்தப் புரிநதும்காள்்ள முடி-

வ்தகா் அவர கூறினகார.
ஒநர வீடடில வசிககும் குடும்பெ 

உறுப்பினர்ளுககு அப்பெகால ஒருவ்ர 
ெடடுநெ மவளியில சநதிக், 
அப்நபெகாது அனுெதிக்ப்பெடடிருந்தது.

மெனீவகா ெற்றும் பெகாரீஸ 
ே்ர்ததில பெணி்காற்றிக 
ம்காணடிருந்த அமெரிக்கா-
வின் அதி்காரி்ள் ேகான்கு 
நபெர, சநந்த்்ததிற்குரி் 
ேரம்பி்ல சகார நேகா்கான 
‘ஹவகானகா சிணடர்த்தகால’ 
பெகாதிக்ப்பெடடிருப்பெ்தகா் 
அமெரிக் ஊட்ங்ளில 
மசயதி மவளி்காகியுள்்ளது.

மெனீவகாவில பெணி்காற்றிக ம்காண-
டிருந்த மூன்று அமெரிக் அதி்காரி -்
ளுககும்,பெகாரீஸ ே்ர்ததில ஒரு அதி்கா-
ரியும் ்டந்த ந்கா்ட ்காலை்ததில இந்த 
நேகா்கால பெகாதிக்ப்பெடடனர.

இதுவ்ர ்டந்த ஐநது 
ஆணடு்ளில 200ககும் 
நெற்பெடநடகார இந்த 
நேகா்கால பெகாதிக்ப்பெட-
டுள்்ளனர. இந்த ெரெப் 
பிரச்சி்ன ம்தகாடரபெகா் 
அமெரிக் அரசு ம்தகாடரநது 
பெணி்காற்றி வருவ்தகா் அந-
ேகாடடின் இரகாெகாங்ச் மச -்
லைகா்ளர ஆணடனி பிளிங்ன் 

கூறினகார. அமெரிக்காவின் எதிரி்ள், 
அநேகாடடு ரகாஜ்ஜி் விவ்கார அதி்கா-
ரி்்்ள ்ெகநரகாநவ்வக ம்காணடு 
இலைககு ்வககி்றகார்ள் என்்ற அச்சம் 
நிலைவுகி்றது.

அவுஸதிநரலி்கா, 
அ்ததி்காவசி் ஊழி-
்ர்ளுககு  ம்காவிட-
19 ்தனி்ெப்பெடு்த்தல 
விதி்்்ள்த ்த்ளர்த்த-
வுள்்ளது. 

ஊழி்ர அணியி-
லும், விநிந்கா்்த 
ம்தகாடரிலும் மேருக -்
டி்்க கு்்றக் அது 
உ்தவும். 

்வரஸ ம்தகாற்றுககு 
ஆ ்ள கா ந ன கா ரு டன் 
மேருஙகிப் பெழகி -்
வர்ளுககு அறிகுறி 
ஏதும் இலலைகாெல, பெரிநசகா்த்னயில 
நேகாய்தம்தகாற்று இல்லை என்று ம்தரி -்
வந்தகால அவர்ள் மீணடும் நவ்லைக-
கு்த திரும்பெலைகாம். 

அ்தன் மூலைம் பெலலைகாயிரம் நபெர ஊழி-
்ரணிககு்த திரும்பெமுடியும். 

்லவி, நபெகாககுவர்தது, அவசரச் 
நச்வப் பிரிவு்ளில நவ்லை மசய-
நவகாருககு அது மபெகாருநதும். 

்வரஸ பெரவலைகால, பெலைர நவ்லைக-
குச் மசலலை்த ்தவறுவ்தகால, அவுஸதிநர-
லி்காவில ்டு்ெ்கான ஊழி்ர பெற்-
்றகாககு்்ற நிலைவுகி்றது. 

்தனி்ெப்பெடு்த்தல விதி்ள் ்த்ளர்த-
்தப்பெடவில்லை என்்றகால, ஒநர நேர்த-
தில ஊழி்ரணியின் பெ்தது வீ்த்ததினர 
நவ்லைககுச் மசலலைகாெல இருக்ககூ-
டும் என்று ஓர அறிக்் கூறுகி்றது. 

ந்கலாவிட-19: பிைலானஸில்
நதலா்டரந்தும அதி்கரிபபு

வ்டந்கலாரியலா 
மீணடும
ஏவு்கரைச் 
தசலாதரன

பிரகான்ஸில ம்காவிட-
19 நேகாய்தம்தகாற்-
றின் தீவிரம் கு்்ற -்
வில்லை. ்டந்த 24 
ெணி நேர இ்டமவ-
ளியில அநேகாடடில 
புதி்தகா் 305,000ககும் 
அ தி ் ெ கா ந ன கா ரு க கு 
நேகாய்தம்தகாற்று உறுதிப்-
பெடு்த்தப்பெடடுள்்ளது.

்டந்த வி்காழனன்று 
பிரகான்ஸில முன்-
மனப்நபெகாதும் இலலைகா்த அ்ளவில ஒநர 
ேகாளில 370,000-ககும் அதி்ெகாநனகா-
ருககுப் புதி்தகா் ம்காவிட-19 நேகாய்த-
ம்தகாற்று அ்ட்கா்ளம் ்கா்ணப்பெடடது. 

அநேகாடடில ்டந்த 7 ேகாட்ளில 
சரகாசரி்கா்  ேகாள் ஒன்றுககு புதி்தகா் 
நேகாய்தம்தகாற்றுககு ஆ்ளகானவர்ளின் 
எணணிக்் சுெகார 294,000 ஆ் 
உள்்ளது. 

இநநி்லையில பிரகான்ஸ, பிரிடடிஷ 

பெ்ணி்ளுககு விதி்த்த ்த்ட்்்ள நீக-
கியுள்்ளது.

்தடுப்பூசி நபெகாடடுகம்காணடவர்ள் 
நேகாய்தம்தகாற்று இல்லை என்்ற சகான்-
றி்தழ்்்்ளச் செரப்பி்ததுவிடடகால 
பிரகான்ஸுககுள் அனுெதிப்பெடுவகார்ள்.

ஒமிகநரகான் திரிபு பெரவல ்கார்ணெகா் 
பிரகான்ஸ ்டந்த ெகா்தம் 16ஆம் தி்தி 
அ்ததி்காவசி்ெற்்ற பெ்்ணங்்்ள்த 
்தவிரககுெகாறு அறிவி்ததிருந்தது. 

வட ம்காரி்கா ்டந்த இரணடு 
வகாரங்ளில மூன்்றகாவது மு்்ற்கா் 
நேற்று அ்ட்கா்ளம் ம்தரி்கா்த ஏவு-
்்்ண்் வீசி நசகா்த்ன மசயதி-
ருப்பெ்தகா் ம்தன் ம்காரி்கா ெற்றும் 
ெப்பெகான் அதி்காரி்ள் குறிப்பிடடுள்-
்ளனர.  

முந்்த் ஏவு்்்ண நசகா்த்ன-
்்்ள அடு்தது அமெரிக்கா வட 
ம்காரி்கா மீது புதி் ்த்ட்்்ள 
விதி்த்த நி்லையிநலைந் இந்த 
நசகா்த்ன இடம்மபெற்றுள்்ளது. 
என்னும் ்தெது ்தற்பெகாது்காப்பிற்்கான 
உரி்ெ்் விடடுகம்காடுக்ப்-
நபெகாவதில்லை என வட ம்காரி்கா 
உறுதி்கா் குறிப்பிடடுள்்ளது. 

‘வட ம்காரி்கா கிழக்் நேகாககி 
அ்ட்கா்ளம் ம்தரி்கா்த ஏவு்்்ண-
்்்ள வீசி்து’ என்று ம்தன் ம்காரி் 
கூடடுப்பெ்ட ்த்ளபெதி ம்தரிவி்ததுள்-
்ளகார. எனினும் அது பெற்றி நவறு 
எந்த விபெர்த்்தயும் அவர மவளியி-
டவில்லை. 

பெலிஸடிக ஏவு்்்ண அலலைது 
ஏவு்்்ண்ள் என்று ந்தகான்்றககூ-
டி் ஏவு்்்ண்்்ள வட ம்காரி்கா 
உள்ளூர நேரப்பெடி 14 ெணி 55 நிமி-
டங்ளில ஏறிந்த்த்்த அவ்தகானிக் 
முடிந்த்தகா் ெப்பெகான் எல்லைந்கார 
்காவலபெ்ட ம்தரிவி்த்தது. 

வட ம்காரி்கா ்டந்த ெனவரி 5 
ெற்றும் 11 ஆம் தி்தி்ளில ்ஹப்-
பெரநசகானிக ஏவு்்்ண்்்ள வீசி 
நசகா்த்ன மசய்த்தகா் அறிவி்ததி-
ருந்தது.

சீனலாவில் நதலா்டரும
ந்கலாதைலானலா ்பைவல்

சீனகாவில ம்காநரகானகா 
ம்தகாற்று பெரவநலை 
இல்லை என்்ற 
இலைக்் அ்டவதில 
மபெரும் சவகால எழுந-
துள்்ளது. அஙகுள்்ள பெலை 
ே்ரங்ளில ஒமிகநரகான் 
்வரஸ பெரவல நீடி்தது 
வருகி்றது.

சீனப் பு்த்தகாண-
டும், பீஜிங குளிர்காலை 
ஒலிம்பிக நபெகாடடியும் 
மேருஙகி வருவ்தகால, 
்வ்லை அதி்ரி்த-
துள்்ளது. 

சீனகாவில ்டந்த வி்காழககிழ்ெ 
120ககும் அதி்ெகாநனகாருககுக ்வரஸ 
ம்தகாற்று உறுதி மசய்ப்பெடடது. அவர-

்ளில 41 நபெர பீஜிங அருந் உள்்ள 
தி்கான்ஜின் ே்்ரச் நசரந்தவர்ள்.  

அஙகு, ்டு்ெ்கான முடக்ம், 
மபெரி் அ்ளவிலைகான பெரிநசகா்த்ன 

ஆகி்வற்றுடன், ெற்்ற 
ே ் ர ங ் ளு க கு க ் கா ன 
மபெரும்பெகாலைகான நபெகாக-
குவர்ததுச் நச்வ்ளும் 
்தற்்காலி்ெகா் ர்தது 
மசய்ப்பெடடுள்்ளன. 

்வரஸ ம்தகாற்று 
இல்லை என்று உறுதி 
ம ச ய ் ப் பெ ட ட கா லு ம் , 
ே்்ர விடடு மவளிந் 
மசலலை ெக்ள் சி்றப்பு 
அனுெதி மபெ்ற 
நவணடும். பீஜிங 
மசலலும் ஒவ்மவகாருவ-

ரும் ் ண்காணிக்ப்பெடடு பெரிநசகா்த்ன 
மசய்ப்பெடுவர. ்வரஸ ம்தகாற்று 
அபெகா்ம் உள்்ளவர்ள், ்தனி்ெப்பெடு்த-
்தப்பெடுவர. 
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க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி�ள் முடிந் -
தளவு விர�வில் அரனவருக்-
கும் கிரைப்்பரத உறுதிப்்படுதத 
ரவண்டும். ்பொைசொரை�ள் மூைம் 
மொணவர�ளுக்கும் க்பறரறொருக்கும் 
விழிப்புணரரவ ஏற்படுததுவதறகு 
நைவடிக்ர� ரமறக�ொள்ளுமொறு 
வைக்கு மொ�ொண �ல்வி அரமச்சின் 
கசயைொளருக்கு அரமச்சர ைக்ளஸ் 
ரதவொனந்தொ ஆரைொசரன வழங்கி -
யுள்ளொர.  

கிளிகநொச்சி மொவடை கசயை�த -
தில் ரநறறுமுன்தினம் (13.01.2021) 
நரைக்பறற ஒருங்கிரணப்புக் 
குழுக்கூடைததிரைரய அவர 
இவவொறு ஆரைொசரன வழங்கியுள் -
ளொர. 

அவர இதுகதொைரபில் �ருதது 

கதரிவிக்ர�யில்,  க�ொர�ொனொ தடுப் -
பூசி�ரள முடிந்தளவு விர�வில் 
அரனவருக்கும் கிரைப்்பரத 
உறுதிப்்படுதத ரவண்டும். ்பொைசொ -
ரை�ள் மூைம் மொணவர�ளுக்கும் 
க்பறரறொருக்கும் விழிப்புணரரவ 
ஏற்படுததுவதறகு நைவடிக்ர� 
ரமறக�ொள்ள ரவண்டும். 

இதனிரைரய, மக்�ளின் ரதரவ -
�ரளயும் பி�ரதசததின் அபிவிருததி -
ரயயும் முதன்ரமப்்படுததி வனப் 
்பொது�ொப்பு மறறும் வனஜீவ�ொசி�ள் 
திரணக்�ளங்�ளினொல் �டடுப்்ப-
டுததப்்படடுள்ள �ொணி�ளில் �ணி -
சமொனவறரற எதிரவரும் ஆறுமொத 
�ொைததில் விடுவிததுக் க�ொள்ள 
முடியும் எனவும்  அரமச்சர ைக்ளஸ் 
ரதவொனந்தொ கதரிவிததுள்ளொர.

இதன்ர்பொது �ருதது கதரிவிதத 
கிளிகநொச்சி பி�ொந்திய சு�ொதொ�ப்்ப-
ணிப்்பொளர, க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி-
�ரள க்பறறுக்க�ொடுததல் மறறும் 
கைங்குப் ்ப�வரை �டடுப்்படுததல் 
ர்பொன்ற விையங்�ள் கதொைர்பொ� 
்பொைசொரை மடைங்�ளில் விழிப்பு -
ணரரவ ஏற்படுததுவதறகு தீரமொ-
னிக்�ப்்படடுள்ளது.

சிைவர�யொன க�ொர�ொனொ தடுப் -
பூசி�ரள க்பறறுக்க�ொள்வதொல் 
மைடடுததன்ரம ஏற்படும், ம�ணம் 
ஏற்படும் ர்பொன்ற தவறொன �ருதது 
சமூ�ததில் ்ப�வி இருப்்பதனொல் 
்பொைசொரை மொணவர�ளுக்கு, குறிப் -
்பொ� மொணவி�ள் தடுப்பூசி�ரள 
க்பறறுக்க�ொள்வதறகு க்பறரறொர 
எதிரப்புத கதரிவிப்்பதொ� அவர சுட-

டிக்�ொடடினொர. எனரவ தடுப்பூசி�ள் 
அரனததும் உை� சு�ொதொ� ஸ்தொ்ப-
னததினொல் அங்கீ�ரிக்�ப்்படைரவ 
என்்பதொல் க்பொதுமக்�ள் எந்தவித -
மொன தயக்�மும் இன்றி தடுப்பூசி-
�ரள க்பறறுக்க�ொள்ள ரவண்டும் 
எனவும் அவர கதரிவிததொர.

அரதரவரள, கைங்கு ரநொய் ்ப� -
வுவதற�ொன ஏதுநிரை�ள் �ொணப்-
்படுவதுைன் இதுவர� கிளிகநொச்சி 
மொவடைததில் 39 கைங்கு ரநொயொளர-
�ள் அண்ரமக்�ொைததில் அரையொ-
ளம் �ொணப்்படடுள்ளதொ� பி�ொந்திய 
சு�ொதொ�ப் ்பணிப்்பொளர கதரிவித-
தொர. 

எனரவ மக்�ளுக்கு உரிய விழிப்பு -
ணரவு ஏற்படுதத ரவண்டும் எனவும் 
அவர கதரிவிததொர.

சீரற்ற காலநிமல காரணைாக வவள்ளத்தினால்  கடுமையாக பாதிக்கபபட்ட கறபிடடி 
பிரதேச வசயலகபபிரிவுக்குடபட்ட ஆலங்கு்டா பிரதேச ைக்களுக்கு ேலா 11000/= 
ரூபாய் வபறுைதியான உலர் உணவுப வபாதிகள வன்னி ைாவட்ட பாராளுைன்்ற உறுப-
பினரும் ைன்னார் ைறறும் முல்மலத்தீவு ைாவட்ட அபிவிருத்தி குழுத் ேமலவருைான  
காேர் ைஸோனின் தவண்டுதகாளின் தபரில் ேனியார் வோண்்டர் நிறுவனத்தின் அனுச -
ரமணயில்  அண்மையில் வழங்கி மவக்கபபட்டது.
 ப்டம் ைாளிமகக்காடு குறூப நிருபர்)

பாடசாலை மடடத்தில் க�ாவிட19 தடுப்பூசி
கதாடர்பில் விழிப்புணர்லவை வைழங�வும்

புதுக்குடியிருபபு பிரதேச வசயலா்ளர் பிரிவுக்குடபட்ட விசுவைடு ரூபன் முன்பளளி 
ைறறும் சிவநகர் திலக் முன்பளளியில் வபாங்கல் வசய்வேறகு தேமவயான அமனத்-
துப வபாருடகளும் அ்டங்கிய  வபாதி தநறம்றய தினம் அவர்களின் வபறத்றாருக்கு 
அன்பளிபபாக வழங்கி மவக்கபபட்டது. 
 ப்டம் ைானிபபாய் தினகரன் நிருபர்

புதுமாத்தளன் கடறகரை 
உழவு இயந்திர பாகஙகள்
த�ாடர்பில் அகழ்வு பணி
மொங்குளம் குரூப் நிரு்பர

முல்ரைததீவு மொவடைததின் 
புதுமொததளன் �ைற�ர�ப்்பகுதி-
யில் மண்ணுள் புரதயுண்ை உழவு 
இயந்தி�ததின் ்பொ�ங்�ள் சிை மீன -
வர�ளொல் அண்ரமயில் மீட�ப்்பட -
டிருந்தது. 

முல்ரைததீவு மொவடைததில் 
�ைல் சீறறம் அதி�மொ� �ொணப்்படை-
ரமயொல் �ைைரையின் தொக்�ம் �ொ�-
ணமொ�  புதுமொததளன் �ைற�ர�ப்-
்பகுதியில் யுதத�ொைததின் ர்பொது 
புரதக்�ப்்படை  உழவு இயந்தி�த -
தின் ்பொங்�ள் சிை �ர�யில் அரை -
யொளம் �ொணப்்படைது.

உழவு இயந்தி�ததின் க்பரிய �யர -
�ள் உள்ளிடை  ்பொ�ங்�ள் �ைற�ர�-
யில் கதன்்படடுள்ளதுைன் இரும்பு 
துண்டு�ளும் இனங்�ொணப்்படடுள்-
ளது. இச்சம்்பவம் கதொைரபில் முல்-

ரைததீவு க்பொலிஸொருக்கு த�வல் 
வழங்�ப்்படடுள்ளரத கதொைரந்து 
க்பொலிஸொர அப்்பகுதிக்கு கசன்று 
்பொரரவயிடடுள்ளதுைன், உழவு 
இயந்தி�ததின் ்பொ�ங்�ரள நீதிமன்ற 
உதத�விறகு அரமய ரதொண்டிப்-
்பொரப்்பதற�ொன நைவடிக்ர��ள் 
முன்கனடுததிருந்தனர. 

அதற�ரமய  நீதிமன்ற உதத� -
வுக்கு அரமய குறிதத ்பகுதியில் 
அ�ழ்வு ்பணி�ள் முன்கனடுக்�ப்்பட-
டிருந்தது. க்பொலிஸொர,  இ�ொணுவத-
தினர, �ைற்பரையினர, கி�ொம அலு-
வைர, நீதிமன்ற பி�திநிதி�ள் என 
்பைர முன்னிரையில் இந்த அ�ழ் -
வுப்்பணி முன்கனடுக்�ப்்படடிருந்-
தது. இதன்ர்பொது உக்கிய நிரையில் 
உழவு இயந்தி�ததின் ்பொ�ங்�ள் சிை 
�ொணப்்படை நிரையில் அ�ழ்வு 
்பணி நிரறவரைந்துள்ளது. 

பஸ்- டிபபர் வண்டி ஒன்றோடு
ஒனறு ்�ோதி விபத்து 

அநு�ொதபு�ம் தின��ன் நிரு்பர               

வவுனியொ க�ப்பிததிக�ொள்-
ளொவ ஏ 22 பி�தொன வீதியின் 
க�ரைபுளியன்குளம் ்பகுதியில் 
இைம்க்பறற வி்பததில் �ொய-
மரைந்த 11  ஆரைதகதொழிற-
சொரை ஊழியர�ளும்  வவுனியொ 
ரவததியசொரையில் அனுமதிக் -
�ப்்படடுள்ளதொ� க்பொலிஸொர 
கதரிவிததனர.

இச்சம்்பவம் ரநறறுமுன்தி -
னம் மொரை 5.45 மணியள -
வில் க�ப்பிததிக�ொள்ளொவ 
க�ரைபுளியன்குளம் ்பகுதியில் 
இைம்க்பறறுள்ளது. இதுகதொைர-
்பொன விசொ�ரண�ரள க்பொலிஸொர 
ரமறக�ொண்டு வருகின்றனர. �ொய-
மரைந்தவர�ளில் ஓன்்பது க்பண் 
ஊழியர�ளும் வஸ்வண்டியின் சொ�தி 

உட்பை மூன்று ஆண்�ளும் அைங்-
குகின்றனர. �ொயமரைந்தவர�ளில் 
இரு க்பண் ஊழியர�ள் ்பைதத 
�ொயமரைந்துள்ளதுைன் ஏரனய-
வர�ளுக்கு சிறிய �ொயங்�ள் ஏற-
்படடுள்ளரம கதரியவந்துள்ளது.  

இச்சம்்பவம் ்பறறி ரமலும் கதரி-
யவருவதொவது. வவுனியொ ்பகு -
தியிலுள்ள ஆரைத கதொழிற-
சொரையில் �ைரமபுரியும் 
ஊழியர�ரள ரநறறுமுன்தினம் 
மொரை தமது கசொந்த இைங் -
�ளுக்கு அரழததுச் கசன்ற 
ர்பொது  இ�ண்டு ்பஸ் வண்டி� -
ளுைன்  டிப்்பர வண்டிகயொன்று  
ரமொதியரமயொல் இவவி்பதது 
இைம்க்பறறுள்ளது.  �ொயம-
ரைந்த ஊழியர�ரள க�ரைபு-
ளியன்குளம் க்பொலிஸ் விரசை 
அதி�டிப்்பரையினர வவுனியொ 
ரவததியசொரையில் அனுமதித-

துள்ளனர. இச்சம்்பவம் கதொைர்பொன 
ரமைதி� விசொ�ரண�ரள க�ப்பித-
திக�ொள்ளொவ க்பொலிஸ் நிரைய 
ர்பொக்குவ�தது க்பொலிஸொர ரமற -
க�ொண்டு வருகின்றனர. 

11  ஆம்டத்வோழிறசாமல ஊழியர்கள படுகாயம்

அனுர குைார திசாநாயக்க
எம்.பி புத்ே்ளம் விஜயம் 

(புததளம் தின��ன் நிரு்பர)

ரேவிபி தரைவரும், ்பொ�ொளு-
மன்ற உறுப்பினருமொன ரதொழர 
அனு� குமொ� திசொநொயக்� இன்று 
15 ஆம் தி�தி சனிக்கிழரம மொரை 
புததளம் ந�ருக்கு விேயம் கசய்ய-
வுள்ளொர.

"சீ�ழிந்த ரதசதரதக் �டடிகய-
ழுப்பும் தீரவு" என்ற தரைப்பில் 
ரதசிய மக்�ள் சக்தி நொடு தழுவிய 
ரீதியில் நைொததும் �ைந்துர�யொைல் 
இம்முரற புததளம் ந�ரில் நரை-
க்பறவுள்ளது. இந்நி�ழ்வில் �ைந்து-
க�ொள்வதற�ொ� அனு� குமொ� திசொ-
நொயக்� எம்.பி புததளம் ந�ருக்கு 
வருர�த�வுள்ளொர.  இன்று மொரை 
2.30 முதல் புததளம் ந�� மண்ை்பத-
தில் நரைக்பறும்  புததளம் ரதரதல் 
கதொகுதி �ைந்துர�யொைல் அமர-
வுக்கு வருர� தருமொறு ரே.வி.பி 
புததளம் கசயற்பொடைொளர ரதொழர 
ஹிஷொம் ஹுரஸன் அரழப்பு 
விடுததுள்ளொர. 

இக் �ைந்துர�யொைல் உர��ள் 
தமிழ் கமொழியொக்�ம் கசய்யப்்ப-
டும் என்றும் அவர கதரிவிததொர. 

எதிர்கடசித் ேமலவர் சஜித் பிதரைோசவினால் சாவகசதசரி ஆோர மவத்தியசாமலக்கு 
தநறறுமுன்தினம் 12/01/2022 புேன்கிழமை சிறுநீரக தநாயா்ளர்களின் பயன்-
பாடடிறகாக 24இலடசம் ரூபாய் வபறுைதியான இரத்ே சுத்திகரிபபு இயந்திரம் ஒன்று 
வழங்கி மவக்கபபடடுள்ளது.
 ப்டம் சாவகசதசரி விதச்ட நிருபர்சஜித்

புத�ளததில் த�ாழில்நுடப கல்லூரிதயான்றை
ஆரம்பிக்குமாறு அலிசப்ரி ரஹீம் எம்.பி ககாரிக்்க
�றபிடடி தின��ன் விரஷை நிரு்பர

புததளம் ந�ரில் கதொழில்நுட்ப 
�ல்லூரி ஒன்ரற ஆ�ம்பிப்்பதறகு 
நைவடிக்ர� எடுக்குமொறு திறன் -
�ள் அபிவிருததி கதொழில் �ல்வி 
ஆ�ொய்ச்சி மறறும் புததொக்� இ�ொ -
ேொங்� அரமச்சர ரவததியர சீதொ 
அ�ம்ர்பக்பொைவிைம் ர�ொரிக்ர� 
விடுததுள்ளதொ� மொவடை ்பொ�ொளு-
மன்ற உறுப்பினர அலிசப்ரி �ஹீம் 
கதரிவிததொர. 

ஆனமடுவ கதொழில்நுட்ப �ல்லூரி-
யில் சொன்றிதழ் வழங்கும் ரவ்பவம் 

அண்ரமயில் இைம்க்பறறது. இந்-
நி�ழ்வில் பி�தம அதிதியொ� �ைந்-
துக�ொண்ை ர்பொரத இவவொறு 
ர�ொரிக்ர� விடுததுள்ளொர. 

இதுகதொைரபில் ்பொ�ொளுமன்ற 
உறுப்பினர ரமலும் கதரிவிக்ர� -
யில்,

புததளம் ந�ரில் இருந்து க்பரும் 
எண்ணிக்ர�யிைொன மொணவர�ள் 
ஆனமடுவ கதொழிநுட்ப �ல்லூரிக்கு 
கசல்கின்றனர.

இதனொல் அந்த மொணவர�ள் 
ர்பொக்குவ�தது, கமொழி உள்ளிடை 

்பல்ரவறு பி�ச்சிரன�ளுக்கு மு�ம் 
க�ொடுதது வருகின்றனர.

எனரவ, மொணவர�ளின் நைன் 
�ருதி புததளம் ந�ரில் கதொழில் -
நுட்ப �ல்லூரி ஒன்ரற அரமப்்ப -
தறகு நைவடிக்ர� எடுப்்பதுைன், 
அதுவர� ஆனமடுவ கதொழில் -
நுட்ப �ல்லூரியில் தமிழ் ர்பசும் 
மொணவர�ள்  நைன் �ருதி ஒருசிை 
்பொைங்�ரள தமிழ் கமொழியில் 
�றபிக்� நைவடிக்ர��ரளயும் 
எடுக்�  ரவண்டும் எனவும் இ�ொ -
ேொங்� அரமச்சரின் �வனததிறகு 

க�ொண்டு வந்ரதன். அததுைன், இது -
கதொைரபில் இ�ொேொங்� அரமச்ச -
ரிைம் ம�ேர ஒன்ரறயும் ர�யளித -
துள்ரளன்.

இதுகதொைரபில் �வனம் கசலுத -
துவதொ� கதரிவிதத இ�ொேொங்� 
அரமச்சர ரவததியர சீதொ அ�ம்ர்ப -
க்பொை, விர�வில் புததளம் ந�ரில் 
தற�ொலி�மொ� கதொழிநுட்ப �ல்லூரி 
ஒன்ரற  ஆ�ம்பிக்� நைவடிக்ர� 
எடுப்்பதொ�வும் வொக்குறுதி அளித -
தொ� ்பொ�ொளுமன்ற உறுப்பினர அலி -
சப்ரி �ஹீம் ரமலும் கூறினொர.

மதுரஙகுளி கணமூ்ையில் புதிய மருந்�கம்
(புததளம் தின��ன் நிரு்பர)

புததளம் மது�ங்குளி �ணமூ-
ரையில் தொருஸ்ஸைொம் மததிய 
மருந்த�ம் அண்ரமயில்  திறந்து 
ரவக்�ப்்படைது. �ணமூரை 
தொருஸ்ஸைொம் ேனொஸொ நைன் -
புரி சங்�ம் மறறும் �ணமூரை 
க்பரிய ்பள்ளிவொசல் ்பரி்பொைன 
சர்ப ஆகியன இரணந்து இந்த 
மருந்த�தரத ஆ�ம்பிததுரவத-
துள்ளனர. 

தொருஸ்ஸைொம் ேனொஸொ நைன்-
புரிச்சங்� தரைவர எம்.எஸ்.எம்.

முஸம்மில் தரைரமயில் நரை-
க்பறற இதன் ஆ�ம்்ப நி�ழ்வில் 
வைரமல் மொ�ொண கூடடுறவு 
ரவததியசொரை ்பணிப்்பொளர 
வன்னிநொய� ேய்பதம, முந்தல் 
பி�ரதச கசயைொளர விேொனி வசந்-
தி�ொ, புததளம் வைய க்பொலிஸ் 
பிரிவின் சிர�ஷை க்பொலிஸ் அத-
தியடச�ர ரே.பீ.எஸ். ேயமஹ, 
ேனொஸொ நைன்புரி சங்� அங்�தத-
வர�ள் மறறும் ்பள்ளிவொசல் ்பரி-
்பொைன சர்ப அங்�ததவர�ளும் 
�ைந்து சிறப்பிததனர.

அைச ரைததிய அதிகாரிகள் சஙகததினரின் 
த்தாழிறசஙக நடைடிகரக நியாயமானது
(தரைமன்னொர விரஷை நிரு்பர ) 

மருததுவ கதொழிரை ்பொதிக்கும் தீரக்�ப்்பைொத பி�ச்-
சிரன�ரள முன்ரவதது அ�ச ரவததிய அதி�ொரி�ள் 
சங்�ததின�ொல் நொைளொவிய ரீதியில் ரமறக�ொள்ளப்-
்படும் கதொழிற சங்� நைவடிக்ர�யொனது நியொயமொ-
னது. இப்பி�ச்சிரன வன்னி மொவடைததிலும் �ொணப்-
்படுவதொ� வன்னி ்பொ�ொளுமன்ற உறுப்பினர கசல்வம் 
அரைக்�ைநொதன் சு�ொதொ� அரமச்சருக்கு அனுப்பி -
ரவததுள்ள �டிதததில் குறிப்பிடடுள்ளொர. 

�ைந்த 21.12.2021 முதல் அ�ச ரவததிய அதி�ொரி-
�ள் சங்�ததின் நிரவொ� குழு மறறும் க்பொது சர்பயின் 
அனுச�ரணயுைன்  அ�ச ரவததிய அதி�ொரி�ள் நொை-

ளொவியரீதியில் கதொழிறசங்� 
நைவடிக்ர�ரய ரமற -
க�ொண்டு வருகின்றனர.

அதொவது மருததுவத 
கதொழிரை ்பொதிக்கும் தீரக்-
�ப்்பைொத பி�ச்சிரன�ரள 
முன்ரவதரத அ�ச ரவததிய அதி�ொரி�ள் இந்த நைவ-
டிக்ர��ரள  ரமறக�ொண்டு வருகின்றனர.

இவரவததிய அதி�ொரி�ளொல் தீரவுக்�ொ� முன்கன -
டுக்�ப்்படடுள்ள இப்பி�ச்சிரன�ள் எனது ரதரதல் 
கதொகுதியொன வன்னி மொவடை ரவததியசொரை�ளி-
லும் �ொணப்்படுகின்றது.
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 மைப்பிறநைதால் இனிமைகளே
 ைரணியெங்கும் நிமறத்திருக்கும்
 ய�தாயமையகதாண்ட ைெக்கயைல்்தாம்
 புவியினிள் புமைநதிருக்கும்

 வதாயமைெது மவெயைல்்தாம்
 வதாழத்ளைதாடு கதாத்திருக்கும்
 யெயைணக்கும் ய�தாங்க்தும்
 வதாளெதாடு ைணத்திருக்கும்.

யைதாற்றிவநை யைதாற்யறல்்தாம்
துெருற்று வீழநதிருக்கும்
வற்றிருக்கும் ஏரியெல்்தாம்
வயிர்நிரம்பி ைகிழநதிருக்கும்

முற்றிவிட்ட ைதானிெங்கள்
முற்றத்தில் யகதாடடிருக்கும்
உற்றயவதாரு உறயவல்்தாம்
ஒன்றுமைெதாய வதாழநதிருக்கும்.

புத்ைதாம்ட அணிவதிள்
ள�ரின்�ம் ய�தாங்கிவரும்
புத்ைரிசி ய�தாங்கலி்ட 
புதுைணமும் கூடிவரும்

எத்திமசயும் ய�தாங்கள்தா
ய�தாங்கய்ன ள�தாற்றுகின்ற
வித்ைகைதாய ைகிழவம்கள்
ளசர்நைங்கு ைவழநதுவரும் !

�ழமைகமேக் கழித்துவிடடு
புதுவதாழவு வதாழநதி்டவும்
இழநதிருக்கும் இன்�நிம்
இனியிங்கு கணடி்டவும்

குழநமைகளின் கூட்டயைல்்தாம்
யகதாண்டதாடி ைகிழநதி்டவும்
அழகதான மைய�தாங்கல் வநைதுளவ !

 -மு.யசல்வரதாசன்

ச ம்மாந்துறை ்ஸூைமா .ஏ.்ஜீத் எழுதிய கவிறை-
களின் தைமாகுப்மான “நதிகளின் தைசியகீைம”க-
விறை நூல் தெயியீட்டு விழமா ்ருைமுறனயில்    

நறைத்றைது.
 எழுத்ைமாளர் எம.எம.தநௌசமாத் ைறைற்யில் நறை-

த்றை இந்ைநிகழ்வில் பிரை்அதிதியமாக தைன்கிழக்-
குப ்ல்கறைக்கழக த்ரமாசிரியர் ைமீஸ் அபதுல்ைமா 
கைந்துதகமாணைமார்.

கவிஞர்.எம.ஐ.அச்சிமுகம்ட் ெரதெறபுறர 
நிகழ்த்ை த்ரமாசிரியர் தச.தயமாகரமாசமா நூல்நயவுறர 
நிகழ்த்தினமார்.பிரை்அதிதியமான த்ரமாசிரியர் ைமீஸ் 
அபதுல்ைமா ை்துறரயில்;

ஈழத்துத் ைமிழ் த்சும சமூகத்தின் ஓர் அஙக்மான 
முஸ்லிம த்ணகளும எழுத்துத்துறையில் அக்கறை -
கமாட்டினர்.அந்ைெறகயில் முைன்ற்யமானெரமாகக் 

குறிபபிைதெணடியெர் த்ண ஆழுற் சம்மாந் -
துறை ்ஸூைமா.

இெர் 1979ஆம ஆணடுகமாைப்குதியில் கவித்து -
றைக்குள் பிரதெசித்திருக்கின்ைமார். ஓவியம ெறர-
ெதிலும ைனதுஈடு்மாட்றைக்கமாட்டிெருகின்ைமார்.
அறுெறை இெரதுமுைல் கவிறையமாகும. புன்னறக 
சஞ்சிறகயின் ஆசிரிறயயமான இெர் புதுக்கவிறைஉை-
கில் ஒரு நமபிக்றக நட்சத்திர்மாெமார்.

த்ணகளின் உணர்வுகள் என்ைஅடிப்றையில் 
இெரது கவிறைகள் மிகவும முக்கியத்துெம த்று-
கின்ைன. கவிறையுைகு ஆய்வு தசய்ெது மிகக் கஸ்ை-
்மானது.சு்மார் நமாற்து ெருைஅனு்ெமுள்ள எழுத்-
ைமாளரின் ்திறனந்துெருைக் கவிறைகள் ்மாத்திரத் 
இஙகு்திெமாகியிருக்கின்ைன. நீணைகமாை அனு்ெ-
முள்ள எழுத்ைமாளரின் மிகக் குறைந்ைளவிைமான கவி-

றைகறளக் தகமாணை தைமாகுதி ந்க்கு மிகக் கமாைம 
ைமாழ்த்திதய கரம எட்டியிருக்கிைது என்ைமார்.

கைமாநிதி சத்ைமார் எம.பிர்தைௌஸ் ை்துறரயில்;
புதுற்தநமாக்கும ஆதெசமும புதிய்ைமும தகமாண-

ைகவிறைகறள 90 களில் ைந்ைெர் என்ைெறகயில் 
இன்றுஎழுதுகின்ை த்ண கவிஞர்களுக்குஆைர்ச்மாக 
அற்ந்ை மூத்ைகவிஞர் என்ை முக்கியத்துெம த்று-
கின்ைமார். அன்றைய த்தரமாஸமா ஹூறசன்,விைஙகி-

ைப்ட்ை ்மானிைம ைந்ைசுல்பிகமா,இறளய 
சுல்பிகமா,கறை்கள் ஹிைமாயமா த்மான்ை கவி-
ஞர்களின் ெரிறசயில் ்ைர்ந்திருப்ெள் 
்ஸூைமா என்ைமால் அது மிறகயமாகமாது.

இமசிக்கும தூசுகறளக் கழுவிஅகழவுக-
றளத் ைமாணடித்மாஙகிப பிரெமாகிக்றகயில் 
கமாட்ைமாைமாக ஓடுகிைமார்.அநியமாயஙகறளக் 
கணடுஅெறறைச் சுைர்விட்டுப த்மாசுக்-
கும தீயமாகச் சுட்தைரிக்கின்ைமார் அன்பிறகி-
னியெர்களின் ்மாறைமுழுக்கதெளிச்சம 
்மாய்ச்சும நிைெமாகநமமிறைதய எறிக்கி-
ைமார்.

 இந்ைக் கவிறைத் தைமாகுதியில் அதநக-
்மான கவிறைகள் த்ணகள் ் றறியைமாகதெ 
இருக்கின்ைன.த்மாதுெமாகத்ணறண 
இயறறகதயமாடுஅல்ைது ்ஞ்சபூைஙக-
தளமாடு ஏறறிறெத்துப ்டி்ப்டுத்தும 
அெர்களுக்தகதிரமானென் முறைகறளஒ-
டுக்குைல்கறள,சுரணைல்கறள்ை இைங-

களில் ஆதெசத்துைனுமசிைகட்ைஙகளில் நமாசூக்-
கமாகவும ்கிர்ந்துதகமாள்ெறைக் கமாணைமாம எனத் 
தைரிவித்ைமார்.

த மிழர்பிரளைசங்களில்வழங்கிவரும்�தா-
ரம்�ரிெம் சதார்நைகம்கமே அழிெ-
வி்டதாது ள�ணிப்�தாதுகதாக்களவணடும் 

என்ற ளெதாக்கில் இரண்டதாயிரைதாணடுயெ-
டுநதீவில் ஆடடுவணிக் கூத்துளைம்டளெற்-
றப்�ட்டது. 

புனிைெதாகப்�ர்ஆ்ெெதா்டகைன்றத்தினர் 
அணணதாவிெதார்ெதாக்ளகதாப்புஅம்டக்க்முத் -
துவின்யெறிப்�டுத்ைலில் இக்கூத்து ளைம்ட -
ளெற்றப்�ட்டது. 

ைமிழயைதாழியின்வேர்ச்சிக்குைமிழர் -
களும்டெ�ண�தாடம்டபிரதி�லிக்கும் -
க ம ் க ம ே வ ே ர் க் க ள வ ண டு ம் என் ற 
எணணத்து்டன்இத்ைமகெஆற்றுமகக்கம் -
கமேவேப்�டுத்திவநைனர். 

அநைவமகயில்ஆடடுவணிகன்ெதாடடுக்கூத்-
தில் �்துடிப்புமிக்ககம்ஞர்கள்�தாத்திரளைற்று 
ெடித்துள்ேனர்.

ய�தாருேதாைதாரவசதிவதாயப்புக்கள்குமறவதான-
சூழலில்இத்ைமகெநிகழவுகமேெ்டதாத்துவைற்கு-
யெடுநதீவின்ைக்களின்முெற்சியும், ஆர்வமு-
ளைகதாரணம்என்தாம்.

இக்கூத்தின்  மூ் கருப்ய�தாருள்”அறிெதா-
மைகரணைதாகளவதாஅல்்துஏமனெவர்களின்-
சூழச்சிமிக்கெெவஞசகஎணணங்ளுக்குஇ்டை-
ளிப்�வனதாகளவதாஇருநைதால்இறுதியில்அத்ை -
மகெஆடசிஅழிவுற்றுவிடும்"என்�ைதாகும்.

 "ய�தான்னூல்யச�ைதாம "் எனும்ெதாடடுக்-
கூத்துைமிழர்�ண�தாடம்டப்பிரதி�லிக்கும்ெதாட -
டுக்கூத்துக்கமேஇத்தீவின்இேம்ைம்மு -
மறயினர்ளைற்யகதாணடுவநைமுெற்சிசிறப்பு
க்குரிெயைன்தாம். 

அணணதாவிெதார்மசைன்ளெசுைதாசனின்யெ-
றிப்�டுத்ைலில்ளைம்டளெற்றப்�ட்ட " பூைத்-
ைம்பி" ெதாடடுக்கூத்து. ைற்றும்அளைைதாைத்தில்-
அணணதாவிெதார்ெதாக்ளகதாப்புஅம்டக்க்முத்-

துவின்யெறிப்�டுத்ைலில்ளைம்டளெற்றப்�ட்ட 
"ஆடடுவணிகன்" ெதாடடுக்கூத்துஅளைள�தான்-
றுஅணணதாவிெதார்ய்டதா .

இரதாசெதாெகத்தின்யெறிப்�டுத்ைலில் "ய�தான்-
னூல்யச�ைதாம்" ெதாடடுக்கூத்து என்�னயெ-
டுநதீவுைணணில்ளைம்டளெற்றப்�ட்டது.

 இக்கூத்தில் �் இேமைத்துடிப்புமிக்க 
இேங்கம்ஞர்கள்ெடித்துள்ேதார்கள் .
ைமிழயைதாழியின்வேர்ச்சிக்கும்அைன்வ -
ழிவநைகம்களின்வேர்ச்சிக்கும்கிறிஸ் -
ைவர்கள்ஆற்றிெ�ணிகள்ைகத்ைதானமவ. 
".இத்ைமகெவதாழவிெல்முமறகமேமக -
ெதாளும்யெடுநதீவுவதாழைக்களின்சீரிெ� -

ம்டப்ள� "ய�தான்னதால்யச�ைதாம்" ெதாடடுக் -
கூத்துஎன்தாம். 

இதுசைெக்கருத்துக்கமேக்கூறுவது -
்டன்சைெவதாழவுஎது? இவற்மறக்கம்டப் -
பிடிப்�ைதால்ஏற்�டும்ென்மைகள்என்ன? 
எனப்�ல்ளவறு�ட்டஅம்சங்கமேக்யகதாண -
டுஆற்றுமகப்�டுத்ைப்�ட்டவடிவளைஇக் -
கூத்து. இக்கூத்தின்கமைச்சுருக்கம்"யசதார்-
ணைதாபுரிஎன்னும்ெதாடம்ட�தா்ரதாசன்என் -
�வன்ைமனவி, ைகன்�தா்சூரன், ைநதிரி, 
ளசமனத்ைே�தி, கதாவ்ர்கள், �ம்டசூழெல் -
்தாடசிபுரிநதுவநைதான். �தா்ரதாசன்யசதார்-
ணைதாபுரிமெஆடசியசயைசைகதா்த்தில்சிற் -

றரசனதான�தா்வதாசனுக்குசிற்றரசன்வ -
ள்நதிரிெதான்திமறயசலுத்திவரு�வன். 
இவன்நீண்டகதா்ைதாகதிமறயசலுத்ைதாை -
கதாரணத்தினதால்ைன்ைே�திமெஅனுப்பிதி -
மறளகடகிறதான். அவன்ைறுத்ைைதால்இருவ-
ரும்ள�தார்புரிெஆெத்ைம்யசயகின்றனர். 
இதில்ைன்னன்�தா ரதாசனின்ைே�திளைதால்விஅம்ட-
கின்றதான். இமைஅறிநை�தா ரதாசன்அன்மனைரிெதாளி்டம்-
அருள்ளவணடிநிற்கின்றதான். அன்மன -
ைரிெதாள்ைதாயின்அருேதால்ளைவதூைன் -
மூ்ைதாகய�தான்னூல்யச�ைதாம்யும், 
ைநதிரவதாளும்�தா ரதாசனுக்குகிம்டக்கப்ய�றுகிறது. 
அைன்பின்னர்�தா்ரதாசன்வள்நதிரிெதா -
மனளைதாற்கடித்துகதாடடுக்குதுரத்திவிடுகின் -
றதான். இவவதாறுதுரத்ைப்�ட்டவள்நதிரி-
ென்கதானகம்யசன்றுயகதாள்மேத்யைதாழி -
லில்ஈடு�டுகிறதான்.
     �தா்ரதாசனின்ைகனதான�தா்சூரன்ைன்-

ய�ற்ளறதாரி்டம்ளவடம்டக்குச்யசல்்அனுை -
திளகடடுயசல்கிறதான். அங்குவழிைதாறித்ைன்-
னநைனிளெ�தாமையைரிெதாைல்அம்நதுதி -
ரிநைள�தாதுஓர்இம்டெமனச்சநதிக்கிறதான். 
அவனும்�தா்சூரனின்ஆம்டகளில்ய�ரும்வி -
ருப்�ம்யகதாணடுஅவனு்டன்சணம்டயிட்டதான். 
இறுதியில்யவற்றிய�ற்ற�தா்சூரன்அக்கதாட -
டில்ெநைவனத்மைகதாணகிறதான்அங்குயசன் -
றுஇெற்மகமெஅனு�வித்துக்யகதாணடிருநை-
ள�தாதுவ்நதிரிெதானின்ைகேதானைளனதாரஞ -
சிைத்மைக்கணடுகதாைல்யகதாள்கிறதான் . 

இ வ வ தா று ய � தான் ன தா ல் ய ச � தா ை தா -

ம ் எ னு ம் ெ தா ட டு க் கூ த் தின் க ம ை -
ெ ம் ச ம் நீ ட சி யு ற் று ச் ய ச ல் கி ற து . 
இக்கூத்துகிறிஸ்ைவசின்னங்களின்அேப்ய� -
ரிெைகிமைமெக்யகதாண்டயச�ைதாம்யின் -
சிறப்ம�யும், கிறிஸ்ைவைக்களின்வதாழக்-
மகமுமறயிமனயும்எடுத்துக்கதாடடுகிறது. 
இவற்ளறதாடுஇக்கூத்துக்கள்அரங்ளகற்றம் -
யசயெய�ரும்யைதாமகெதான�ணத்மையச் -
விடடும், அதிகைனிைஉமழப்ம�ப்�ென்�டுத்-
தியும்திறநையவளிகளில்அரங்கமைத்துஇரவு, 
�க்தாகவும், இரணடுமூன்றுெதாடகள்எனத்-
யைதா்டர்ச்சிெதாகவும்ெதாடடுக்கத்துக்கள்ளைம்ட -
ளெற்றப்�டடுள்ேன.  இவவதாறதாகஆ்டலும் -
�தா்டலுைதாகவர்தாற்றுக்கமைகள்�்வற் -
மறஎடுத்துமரத்துஅைன்சிறப்புக்கமேஎ -
டுத்திெம்பும்ஆற்றல்மிக்கமவெதானெதாட -
டுக்கூத்துக்கள்வேர்ச்சியுற்றைற்குகு்டதா -
ெதாடடின்மூத்ைஅணணதாவிைதார்களும் , 
கூத்துக்கம்ஞர்களும், கூத்துப்�ரம்�மர-
யில்வநைவர்களும்சதான்றதாகவுள்ேனர்.

 இவவதாறு யெடுநதீவின்கூத்துக்கள் �் 
இன்றும் ெம்டய�ற்று வருகின்றன..இைமன 
முன்யனடுத்து யசல்�வர்கேதாக யெடுநதீ -
வின் இமேளெதார் சமுைதாெம் முன்னுைதாரண-
ைதாக திகழநது வருகிறது.

களவுக் கமாைத்தில் ைறைெ-
னின் ெருறகயில் சிைதெறள 
இறையீடு ஏற்ட்டுவிட்ைமால் 

ைறைவி மிகவும ெருந்துெமாள்.
ைன்றன விருமபும ைறைென் ைன்றன 

களவில் கணடு கூடியதில்றை என்று 
ஒருதெறள த்மாய்யமாக சூளுறரத்து 
விட்ைமால் என்ன தசய்ெது? அபத்மா-
ழுது சமாட்சிக்கு யமாறர அறழப்து? 
என்ை ்னக்கைக்கம ைறைவியிைம ஏற -்
டுெதுணடு.

இவெமாறு ெருந்தும ைறைவி ஒருத்தி-
யின் ்னநிறைறய கபிைர் குறுந்தைமா-
றகயில் எடுத்துறரக்கின்ைமார். இவெமாறு 

ைறைென் த்மாய்ச் சூள் உறரக்கும 
நிறை ஏற்ட்டுவிட்ைமால் அது இரஙகத்-
ைக்கைமாகி விடும.

ைனக்கும ைறைெனுக்கும இறைதய-
யமான களவிறன ஊரமார் அறிந்துவிட்-
ைமால் எழக்கூடிய 'அைர்'் றறும 'அம்ல்' 
தூறறு ைலுக்கு அஞ்சும ைறைவியின் 
'த்ண ைன்ற '்றய ைறைென் ைனக்கு 
சமாைக்மாக ்யன்்டுத்திக் தகமாள்ளும 
த்மாழுது ைறைவியின் நிறை இரஙகத் 
ைக்கைமா கிவிடும.

ஏதைமா கமாரணத்ைமால் ைறைென் 
அெறள திரு்ணம தசய்து தகமாள்ள 
்றுக்கும த்மாழுது ைறைவி ைனக்குரி-

தயமாரிைம அைறன தைரிவிப்மாள். 
பின்பு அவவூரிலுள்ள சமான்-
தைமாரின் முன்னிறையில் இவெ-
ழக்கு விசமாரறண நறைத்றும. 
ைறைெனது கூறறு த்மாய் என்று 
நிரூபிக்கப்ட்ைமால் அெனுக்கு 
உரிய ைணைறன சற்யினரமால் 
உைதன ெழஙகப்டும. அந்ைத் 
ைணைறன என்ன என்்றை 
ைமிழ்க் கூத்ைனமார் கடுென் ்ள்ள-
னமார் ்மாைல் (அகநமானூறில்) கூறு-
கிைது.

ைறைென் ஒருென் ைனது 
இல்ைத்தில் ைன் ்றனவியுைன் 
உறைந்து இருந்து ்கிழ்ெறை 
ைவிர்த்து ்ரத்றையர் தசரி தசன்று 
ைஙகிவிட்டு பின்பு ைனது இல்-
ைத்திறகு திருமபுகிைமான். இைறன 
அறிந்ை ைறைவி ைறைெனின் 
மீது சினம தகமாள்கிைமாள். வீட்டி-
னுள் நுறழய அென் ைடுக்கப்டு-
கின்ைமான்.

அபத ம்ாழுது தைமாழி பின்ெரு ம்ாறு கூறு-
கின்ைமாள்.

ைறைெதன நீ த ம்ாய் கூைமாதை. உன்னு-
றைய ெஞ்சறனறய நமான் அறிதென். உனது 

ர்த்ைற  ் தசயல் தெளிப்ட்ைற்றய நீ 
அறியவில்றை.

தநறறைய தினம ற்யுணை  அழகிய கண-
கறளயுறைய ர்த்றையுைன் றெறக யமாறு 
புதிய நீரில் ஆடி நீ ்கிழ்ச்சியுைன் இருந்-
ைமாய். இைறன அறிந்துவிைமா ல் ர்த்றையர் 
கூட்ைம ்றைத்ைமாலும ்றைக்க முடியமா ல் 
ஆகிவிட்ைது.

அைமாெது ஊர் சிரித்து விட்ைது. அது 
எப்டி இருந்ைது தைரியு ம்ா?

என த் லும அெள் தைமாைர்ந்து கூறுகி-
ைமாள். இக்கூறறு ைமான் அத்ைணைறன குறித்-
துக் கூறுகிைது. கள்ளூர் என்தைமாரு ஊர் இருந்-
ைது. அஙகு அை் றை இறளஞன் ஒருென் 
இறளய த்ண ஒருத்திறய கமாைலித்ைமான்

 பின்பு அெளது அழகிறனயும கெர்ந்து 
தகமாணடு விட்ைமான். ஆனமால் பிந்றைய 
ஒரு நமாளில் நமான் இெறளப ம்ார்த்ைறிதயன் 
என்று சூளுறரத்ைமான். இந்ை சூழ்நிறையமா-
னது த ம்ாய் என்்து அவவிருெரின் களவு 
கூட்ைத்றை அறிந்ை சமான்தைமார் சிைரமால் நிரூ-
பிக்கப்டுகிைது

 ஆைைமால் அெர்கள் இரஙகத்ைக்க அத் 
ைறைவிக்கு சமாைக் மாக சமாட்சி கூறுகின்ைனர் 
ஏ் மாறறும அெறன ைணடிக்கவும முடிதெ-
டுக்கின்ைனர்.

அெனுக்கு ெழஙகப்டும ைணைறனறய 
கூடியிருந்ை க்்கள் ்கிழ்ச்சியுைன் ஆரெமா-
ரம தசய்ைனர். அெர்கள் தசய்ை அந்ை ஆர-
ெமாரத்றை விை த ர்ியைமாயிறறு என்று உன் 
த ம்ாருட்டு எழுந்ை அைர் என்கிைமாள் தைமாழி.

அக்கமாைத்தில் த ர்ிய குறைஙகளின் 
தீர்வு கமாண அரசறெக்கு தசல்ை  ெமாய்பபு 
இருந்திருக்கும. ஆனமால் இதுத் மான்ை ஊர் 
அளவிைமான கமாைலித்ைல் தைமாைர்்மான குற-
ைஙகள் ஙகள் அந்ைந்ை ஊரிலுள்ள சமான்-
தைமாரமால் விசமாரிக்கப்ட்டு அெறறிறகுரிய 
ைணைறனகள் ெழஙகப்ட்டு ெந்ைன 
என்்றை அறிய முடிகிைது.

எவெமாைமாயினும கமாைந்தைமாறும 
கமாைல் விெகமாரத்தில் ஆணகதள த்மாய் 
கூறியும ஏ்மாறறியும ெந்திருக்கின்ை -
னர் என்்றை அறியும த்மாது சறறு 
கெறையமாகத்ைமான் உள்ளது. 

"உன் ப�ொருட்டு எழுந்த அலர்" 

பிறந்தால்...
த்த 

 எஸ்.சுப்புயரத்தினம்...

 -பி.எம்.எம்.ஏ.கதாைர்...
(�்டங்கள்; ைருைமுமன தினகரன் நிரு�ர்)

கவிமை நூல் 
யவளியீடடுவிழதா “நதிகளின் த்தசியகீ்தம்”

வடக்கின் �ொரம்�ரிய கதலகள்

 -ரளைஷ் யரஜினதா...
(ெதாழ. �ல்கம்க்கழகம்)

�தாதிக்கப்�ட்ட ளைதாழியின் சதா்டல்
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உமழபமபை சுரண்டாத சூரியன்,
லடாபைத்தில் பைங்கு கேடேடாத ஆறு,
குத்தமேக்கு கேடாடடி தீரத்த ைமழ,
வயல்ேளில் கேடால்லபபைட் பூச்சிேள்,
பையிருக்ேடாே அழிக்ேபபைட் ேமைேள்,
உரமுணடு வடாழ பைழகிய ைணபுழுக்ேள்,
தமலமுமை உருவடாக்ே முடியடாத விமதேள்,
இயந்திர உழவில்
சடாணம் எதிரபைடாரத்த நிலங்ேள்,
இமவேள் நடுகவ ,
நியடாய விமலக்ேம் பைச்சரிசியில்
கபைடாங்ேல் கபைடாங்ே....
விவசடாயிேளின் கேடாசம்
கபைடாங்ேகலடா கபைடாங்ேல்

-சிவகனஷ் பூமசத்துமர

ப�ொங்கல�ொ 
ப�ொங்கல்

பகல் வானில் திரண்டு
நிற்கும் கரிய மேகமேன
பரிசுத்தோன ஆடைகளுைன்
கடைகள் படிந்த உள்்ளஙகள்

ஒபபடன முகஙகள் மபான்று
ஒடைா்த வாரதட்தகள் பல
சுருஙகிய ேனஙகளிலிருநது
மெளியும் ொவின் வழிமய

பிைரது மவற்றிடயக் கண்டு
துளிரவிடும் மபாைாடே இஙகு
ேடைததிடும் அறிவுக் கண்டணை
ஏற்றிடும் தீய எண்ணைதட்த

வாழக்டகயின் வறுடேடய மிஞ்ச
வாரதட்தகளில் மபருகும் பஞ்சம்
வாழததிடும் எண்ணைம்்தான் இன்றி
அழுத்தோய் பூடடிய அ்தரஙகள்

பரநது விரிந்த பாரினில்
குறுகிச் சிறுத்த ேனஙகள்
குருைராய் ோறிடும் ்தனவந்தரகள்
ஏடையின் கூவல் அொட்தயாய்

ேடலய்ளவு குவிந்த ம்தடவகள்
டகய்ளவாய் குறுகிய ேனது
பறிதம்தடுத்தவன் சிரிபபில் ம்தாடலயும்
பறிமகாடுத்தவனின் பரி்தாப ஓலம்

ஓஙகிடும் ேகளிர உரிடே
வீடடினில் ம்தாடலநதிடும் இனிடே
க்சக்கி எறியபபடும் காகி்தோய்
டகவிைபபடும் டகம்மபண்கள்

கருமேகம் சூழந்த வானம்
கட்த கூறி அழுதிடும் மெரம்
ஓடடுக்குள் சுருண்ை ெதட்த
சுயெலததுக்குள் புகுந்த ேனி்தன்

பசுடே ம்சரிந்த பூமிமயன
பண்புகள் நிடைந்த உள்்ளஙகள்
தீயில் கருகிய பூக்க்ளாய்
தீடேயில் எரிந்த ேனி்தம்

விடியல் காணைா்த உலகோய்
ெம்பிக்டகயற்ை உள்்ளோய்
எஙமக ம்சல்கிைது ேனி்தம்?
உயிர பிடைக்குோ இனியும்?

 ஆஷிேடா.

கருமேகம் 
சூழ்ந்த வானம்

அனுசரித்துப் ப�ோதல்
-
இடர ம்தடிச் ம்சன்ைடலநது
மிகு ம்சாரவுைன்
கூைடையும் அபபாவிற்கு
இன் முகததுைனான
ஒரு வரமவற்பு இல்டல
மபாய்யாகமவனும் முகேலரந்த
ஒரு கீ்சா புன்னடக இல்டல
ஆறு்தலான ொடலநது
வாரதட்தப பரிோைல்கள் இல்டல
ஆவி பைக்க ்தயாரித்த
ஒரு கப ம்தநீரில்டல
ஒரு ஆற்றுபபடுத்தல் இல்டல
ஒரு ஊைல் இல்டல
ஒரு கூைலும் இல்டல
இயல்டபயும் மீறி
பிைர மபால் வாை அவாவும்
அம்ோவின் ஓயா ெச்்சரிபபால்
கூடடின் அடேதி
நிடல குடலநது மபா்தல் ்தகும்
பிடிபபுக்ளற்றுப மபாயிடினும்
கிைநது களிநது அனு்சரிதது
்தேக்கு வாய்த்த வாழவு இதுமவன்று
வாழநது ம்தாடலக்கலாயினர
்தன் குஞசுகளுக்காக அபபாக்கள்
 

ஜமீல்

அைமகன்று நீஙகள் எ்தடன
உச்்சரிக்கின்றீரகள்

நிைதட்தயா
ம்தாடலயா
உயரதட்தயா
நிடைடயயா

உஙகள் ொவுகள்
எச்சிலூறுவம்தலாம்
இவற்றுக்காகத்தாமன
இவற்றுக்கு ேடடும்்தாமன

புைதம்தாற்ைம்்தாமன உஙகள்
அகததினில் ஆணி அடிக்கின்ைது

பண்பாடுகளும் - ெல்ல
பண்புகளும்
குணைஙகளும் - ெல்ல
ேனஙகளும் - உஙகள்
அகஙகட்ள ஏன் அகததுறிஞ்ச
ேறுக்கிைது....
ேறுக்கிை்தா
ேைக்கிை்தா...

எடனக்மகடைால்

உஙகள் அகராதியில் அைமகன்பது
புைதம்தாடலத்தான்
அனுோனிக்கின்ைம்தன ம்சால்மவன்

அ
ழப

்கன
�து

...

-வாழவு கழியும் ஒவமவாரு மொடியும்
விஷபபரீடட்சயாய்   ம்தான்றுகிைது
எனக்கு!

்தாமய.........
என்டனவிடடு நீ மபாய்
பல ்த்சாப்தஙக்ளாகியும்          
வி்ளஙகவில்டலமய உனக்கு!

ொன் ்தவிக்டகயிமல
 ்தனியாகிபமபாகின்மைன்!          
்தடல ்தைவ மவண்டிய ம்சாந்தஙகள்
 ்தடலவலியாய்  பாரககின்ைனர
 என்டன!

எடனோததிரம்
குற்ைம் ம்சால்லிச்ம்சால்லிமய    
மபாறுபபுக்கட்ளத்தடடிக் கழிக்கின்ைனர
இந்த பந்தஙகள்!

விரல் தீண்ைா  வீடணை எடன  
 வீனாய்ப பழி சுேததுகிைாரகள்!  
விட்ளயாடைாய் எண்ணிக்மகாண்டு
என் ேனட்த அழுததுகிைாரகள்!

்தாய்ேடியில் தூஙகிய ொடகள்
எனக்கு நிடனவில் இல்டல!
ஆனால் எடனதம்தற்ை என்னருகில்
்தாமய நீ இல்டல!

சிரிததுபமப்ச இயலவில்டல
கண்ணிரண்டில் தூக்கமில்டல!
சிறு வயது காலததில்        
இது மபான்ை ஏக்கமில்டல!

--
உண்டேகள் உைஙகிபமபான்தால்
என் வாய்க்கும் இபமபாதுகளில்
பூடடுப மபாைபபடைாயிற்று!
-
என் ்சநம்தா்சஙகட்ள திருடிக்மகாண்டு
ம்தன்ைலும்    மபாய்யாய்
வருடிச் ம்சல்கிைது என்டன!  
்தாமய............
நீ எஙகிருக்கின்ைாய்  ்தாமய.......
நீ எஙகிருக்கின்ைாய்!                  

ஹப்டா ஜைடால்தீன்        
            கபைடாத்துவில்

கலைந்து ப�ோன கனவுகள்...         

வானம் விரிநது
பரநது கிைக்க
சில உள்்ளஙகள் ஏமனா
ெம் கற்படனக்மகடைாேல்
குறுகிக் கிைக்கின்ைன!
-
வானம் அைகாய்க்
நீல நிைததில்
கண்களுக்கு காடசியளிக்க
அ்தடன ரசிக்க ஏமனா
ொம் ேைநது மபாகிமைாம்!
-
வானததில் மேகஙகள்
பஞ்சாய்ப  பைக்க
எம் ேனதுகளில் ஏமனா
ொம் பாரதட்த
சுேநது மகாள்கிமைாம்!
-
எதுவுமே நிரந்தரமில்டலமயன
முகிற் கூடைஙகள்
உணைரததிச் ம்சல்ல
ொம் ஏமனா ம்சாகதட்த
ம்சாந்தம் மகாள்கிமைாம்!
-
துக்கதட்த துயரதட்த
தூரத ்தள்ளி
துரும்பாய்க் கருதி
துடுபபாய் எண்ணி
துணிமவாடு வாழந்தால்
இனிக்கும் வாழவு !
-

ேவியரசி

 எஸ்.ஏ.இஸ்ைத் பைடாத்திைடா
பைஸ்யடால

இ
னி

க்கு
ம் 

வா
ழ்வு

பாலமுடன ஊருக்கு
பாமவந்தல் பாருக்கு
ொலுதிட்சயறிந்த
ொைறிந்த எழுத்தா்ளர
பிள்ட்ள குணைம்

மவள்ட்ள ேனம்
அள்்ளக்குடையா
 ம்சால்லின் வ்ளம்
அத்தடனயும் மகாண்ை
கறுபபு டவரேவர

ெல்லபல கவிட்தகள்
ெயத்தகு காபபியஙகள்
ம்சாக்கடவக்கும்
ம்சால்மகாண்டு
இவர படைக்கும் ஆக்கஙகள்
அத்தடனயும் சுத்தோன
சுடவமிகு கற்கண்டு 

பிைந்தேண் கிராேதட்த
வரமேனமவ நிடனதது
மபமராடு ஊடரயும்
மபருடேயுைன் பதிநதுவரும்
பாலமுடன கிராேததின் 
பாக்கியோன மபாக்கிஷம்.

காற்ைடிக்கும் ொற்றிட்சயும்
இவர கன்னல்மோழி மபசும்
காததிரோய் யாபபினில்
மின்னல் ஒளி வீசும்
அ்ளநம்தடுத்த ம்சால்மகாண்டு
அைகாக கவி ம்சால்வார
அ்தனாலமய வா்சகனின்
இ்தயதட்தயவர மவல்வார

மபருக்மகடுதது ஓடும்
ஓயா்த மபராராய்
உருக்மகாடுதது பலருக்கு
கவி கருதம்தடுக்கும்
கடல்தடன கற்றுத்தந்தார

மபான்விைாக்காணும்
இந்தக் கவிபபாடைனுக்கு
எண்ணிலா ரசிகர கூடைம்
எண்திட்சயும் உண்டு

பூபபந்தல் கடடி கவி
பாமவந்தல் பாரூக்குக்கு
ஊரகூடி விைா எடுபபது
உண்டேயிமலமய மபருடே்தான்

டகம்தரந்த இலக்கிய புத்தகோய்
கவிபாடும் இந்த மூத்த வித்தகடன  
ஊரக்கூடி வாழததும் இநமெரததில்
இந்த ஊரக்குருவியின் 
இ்தயதது வாழததுக்கட்ள
இயம்பி களிக்கின்மைன்

மபான்விைாக் காணும் மபாக்கிஷமே
உன் புகழ டவயம் இருக்கும்வடர
வ்ளம் வரும் காற்றில் கலநது....

நடாச்சியடாதீவு பைரவீன்

�ோைமுலன ஊருக்கு
�ோபேந்்தல் �ோரூக்கு
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Nfs;tp mwptpj;jy; 
fk;gdpfs; Njhl;l kWrPuikg;G> Njapiyj; Njhl;lk; 

rhHe;j gapHr; nra;if> Njapiyj; njhopw;rhiyfs; etPdkag;gLj;jy; 

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

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp

Nfs;tp ,y. : EPL/PL/TB/T02/2022_Dolomite 

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpf;F nrhe;jkhd ehye;j Njhl;lj;jpy; cs;s 

nlhyikl; (Dolomite) ghiwia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; 2022.01.15 Kjy; 2022.01.27 gp.g. 12.30 tiu Fwpj;j ehye;j Njhl;l 

mYtyfj;jpd; my;yJ ,y. 320> [dte;J gpa]> B.gP. [hahkhtj;j> nfhOk;G 10 ,y; mike;Js;s vy;fLt 

ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; cg mYtyfj;jpy; kw;Wk; 2022.01.18 Kjy; 2022.01.28 gp.g. 12.30 tiu uj;tj;j> 

cf;Fntytpy; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; jiyikafj;jpy; &. 2>000/- ngWkjpahd 

kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Kiwahfg; g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 2022.01.28 gp.g. 1.00 tiu vy;fLt ngUe;Njhl;lf; 

fk;gdpapd; uj;tj;j cf;Fntytpy; mike;Js;s jiyikafj;jpd; Nfs;tpr;rigapd; jiytuhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; Nfs;tpjhuHfs; Kd;dpiyapy; 2022.01.28 gp.g. 1.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;. 

Nfs;tpr;rigj; jiythpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

jiytH>  

ngWifr;rig> 

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp.

jiyikafk;.  njh.Ng. ,y. : 066-2242522 - jiyikafk; 

uj;tj;j>     066-3682755 - ehye;j Njhl;lk; 

cf;Fnty.     011-2698059 - nraw;ghl;L mYtyfk; 

,]huh vQ;Qpdpah;]; & nyhwp nghb (gpiuNtl;) ypkpl;ll;
fk;gdpapd; gjpT ,y - PV 21075

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lg; gphpTfSf;F 

mikthf fk;gdp fiyg;G mwptpj;jYk; fiyg;ghsh; epakdk; 

gw;wpa mwtpj;jYk;

fk;gdpapd; ngah; :  ,]huh vQ;Qpdpah;]; & 

nyhwp nghb (gpiuNtl;) 

ypkpl;ll;

gjpT nra;ag;gl;l 

mYtyf Kfthp :  ,y. 69/1> Nfhfe;ju njw;F> 
Nfhfe;ju

ePjpkd;wk; :   th;j;jf cah; ePjpkd;wk; 

Nky; khfhzk;> nfhOk;G 

(Fbapay;)

tof;F ,y. : HC (Civil) /58/2019/CO
ePjpkd;w fl;lisj; jpfjp : 13.07.2020

Nfhhpf;if jhf;fy; nra;j jpfjp : 26.07.2019

fk;gdp fiyg;ghshpd; ngah; : Gerard Jeevananthan David
Kfthp :  Level 03, No. 11, Castle Lane, 

Colombo-04
epakd jpfjp : 13.07.2020

ngWif mwptpj;jy;
fSj;Jiw efu rig

jdpahh; ghJfhg;Gr; Nritia 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

fSj;Jiw efu rigapd; fl;blq;fs; kw;Wk; 

nrhj;Jf;fis ghJfhg;gjw;fhf fPo;f;fhZk; 

ghJfhg;G mjpfhhpfspd; Nritia ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhf jifikAs;s epWtdq;fspy; 

,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  fdp\;l ghJfhg;G mjpfhhpfs; MW NgUf;F 

(xU ehisf;F)

   gpujhd ghJfhg;G mjpfhhpfs; xUtUf;F (xU 

eisf;F)

 tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;Fk; epWtdq;fs; 

fPo;f;fhZk; jifikfisg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;

  2021 ,y. 16 Njrpa Fiwe;jgl;r rk;gsk; 

(jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; gpufhuk; md;iwa 

rhjhuz rpuk MFnrytpd; gpufhuk; 2021.08.16 

Kjy; md;whlk; &. 1161.50> 12 kzp Neu Nrit 

Kiwkhw;Wf;fhf nrYj;jg;gLtjhf cWjp 

nra;jy; Ntz;Lk;.

  ghJfg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf mur 

ghJfhg;G mikr;rpy; ,Ue;J toq;fg;gLk; 

mDkjpg;gj;jpuj;jpd; chpj;Jhpik kw;Wk; 

cs;ehl;L ,iuthpj; jpizf;fsj;jpd; gjpTr; 

rhd;wpjo;

  06  khjj;jpw;F Nkw;gl;l fhyk; gJfhg;Gr; 

Nritia njhlh;e;J elhj;jpr; nry;yy; kw;Wk; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdkhf ,Uj;jy;

Fwpj;j tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; ngWif epge;jidfs; 

&. 500/- njhifia fhrhf my;yJ fhNrhiy 

%yk; jiyth;> fSj;Jiw efu rigf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. ngWifg; gj;jpuq;fs; 

tpepNahfpj;jy; 2020.01.18 Kjy; 2022.01.06   tiu 

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

mYtyf ehl;fspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

ngWifg; gj;jpuq;fs; xg;gilj;jy; fSj;Jiw efu 

rig  fSj;Jiw vd;w  Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; 

ngl;bapy; cs;spl;L 2022.02.07 gp.g. 10.00 ,w;F Kd; 

fpilf;FkhW xg;gilf;fyhk;. ngWif fbjq;fs; 

Vw;fg;gl;L Kbtile;jTld; ngWif gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F njh. Ng. ,y. 034-2222285> 

034-2222275> 034-2222273I miof;fTk;.

jiyth;>

efu rig> fSj;Jiw.

fk;gdpfs; Njhl;l kPsikg;G> Njapiyj; Njhl;lk; rhHe;j gapH tsHg;G> Njapiyj; 
njhopw;rhiy etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Njapiy Vw;Wkjp Nkk;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp
fuhk;G tpisr;riy gwpj;J mfw;wpf;nfhs;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

Nfs;tp ,y: EPL/PL/TB/T-01/2022_Cloves
vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; Njhl;lq;fspy; fuhk;G mWtilia gwpj;J mfw;wpf;  
nfhs;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lk; kuq;fspd; msT NtW tplaq;fs;
nyhl; 
,yf;fk;

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; 
njhif (&)

gz;lhunghy 228 fuhk;G tpisr;ry; 01 10>000/-

vy;fLt 2790 fuhk;G tpisr;ry; 02 100>000/-

`{Dfy 1913 fuhk;G tpisr;ry; 03 100>000/-

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; 2022.01.15 Kjy; - 2022.01.27 gp.g. 12.30 tiu Fwpj;j Njhl;l 
mYtyfq;fspy; my;yJ ,y. 320> [dtj;J gpar> b.gP. [hah khtj;j> nfhOk;G - 10 ,y; mike;Js;s 
vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; cg mYtyfk; kw;Wk; 2022.01.18 Kjy; 2022.01.28 gp.g. 12.30 tiu uj;tj;j> 
cf;Fntytpy; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; jiyikafj;jpypUe;J &. 2000/- ngWkjpahd 
kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiwahfg; g+Hj;jp nra;j> nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.01.28 gp.g. 1.00 tiu vy;fLt ngUe;Njhl;lf; 
fk;gdpapd; uj;tj;j cf;Fntytpy; mike;Js;s jiyikafj;jpd; Nfs;tpr; rigapd; jiytuhy; Vw;fg;gLtJld; 
Nfs;tpjhuHfs; Kd;dpiyapy; 2022.01.28 gp.g. 1.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpr; rig jiythpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 
jPHkhdkhFk;.

jiytH> njhiyNgrp ,yf;fk;:
ngWiff;FO> 066-2242522  - jiyikafk;
vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 066-3682455 - gz;lhunghy Njhl;lk;
jiyikafk;> 066-3133355 - vy;fLt Njhl;lk;
uj;tj;j> 066-3682458 - `{Dfy Njhl;lk;
cf;Fnty 011-2698059 - cg mYtyfk;

Nfs;tp mwptpj;jy;

th;j;jf mikr;R

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig

gzpg;ghsh; ehafk; gjtpf;F Ml;Nrh;j;jy;
th;j;jf mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; 1979,d; 40Mk; ,yf;f ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp 

rl;lj;jpd; fPo; ];jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; gzpg;ghsh; 

ehafk; gjtpf;fhf (HM 2-2) gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;l tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

jifikfs;:

(m) ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;
 

 (i)  re;ijg;gLj;jy; / rh;tNjr njhlh;Gfs; / nghUspay; / th;j;jfk; / tpQ;Qhdk; 

/ tptrhak; / tpahghu eph;thfk; Nghd;w ghlq;fs; njhlh;ghd gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Muk;gg; gl;lk;

  mj;Jld;

  ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lj; jifik

  kw;Wk;

   Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; Fiwe;jgl;rk; 20 tUl fhyk; 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

,jpy; 05 tUl fhyk; $l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;f rig/ epWtdk; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lg; 

gjtpahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

  my;yJ

 (ii)  re;ijg;gLj;jy; / rh;tNjr njhlh;Gfs; / nghUspay; / th;j;jfk; / tpQ;Qhdk; 

/ tptrhak; / tpahghu eph;thfk; Nghd;w ghlq;fs; njhlh;ghd gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Muk;gg; gl;lk;

  mj;Jld;

  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l VjhtJ Jiwf;F ,iaghd fyhepjp  gl;lj; jifik (Ph.D)
  kw;Wk;

   Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; $l;Lj;jhgdk;> epahahjpf;f 

rig/ epWtdk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; rpNu\;l 

Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpapy; Fiwe;jgl;rk;  05 tUl fhyk; Nrit mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(M) cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

  ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapy; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; 

(HM 2-1) Fiwe;jgl;rk; 02 tUl fhyk; jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 kw;Wk;

  ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; mjpfhuk;> flik kw;Wk; Ntiyfis 

tpidj;jpwDld; nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahf 

gpuNahfpg;gjw;F kw;Wk; tpidj;jpwDld; Kfhikj;Jtk; nra;jy; njhlh;ghd 

mDgtk; rfpjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

(,) murhq;f NritapYs;s mjpfhhpfs;

  ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; mjpfhuk;> flikfs; kw;Wk; Ntiyfis 

tpidj;jpwDld; nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; epiwNtw;Wtjw;F ,yq;if eph;thfr; 

Nritapd; Kjyhk; tFg;G my;yJ mjw;F Nkw;gl;l ju mjpfhhpfs; ,uz;lhk; 

epiy mbg;gilapy; gzpg;ghsh; ehafkhf epakpf;fyhk; vd;gjhy; tpz;zg;gpf;fyhk;.

  rk;gs msT: (HM 2-2): &gh 93,020/- 12x2700 = &gh 125,420/- (khjhe;jk;) kw;Wk; 
murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;.

  tanjy;iy: 35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;thhp tpz;zg;gjhpfs; kw;Wk; mur jpizf;fsk;> $l;Lj;jhgdk; 

kw;Wk; epahahjpf;f epWtdq;fspd; mNgl;rfh;fSf;F Nkw;gb cr;r tanjy;iy 

Vw;Gilajy;y.

Vida jifikfs;:

• rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; ,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

•  ehl;bd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; Nritahw;Wtjw;F ,aYkhd cly; kw;Wk; 

cs jFjpiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

• ed;dlj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

gjtpf;F chpj;jhFk; Vida mD$yq;fs;:

 2016.10.27Mk; jpfjpa PED 1/2015(i) Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; thfdnkhd;W 

toq;fg;gLk;. 

Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; kUj;Jt cjtpj; jpl;lk;.

 gad;gLj;jhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd nfhLg;gdT kw;Wk; tUlhe;j Nghd]; 

nfhLg;gdT

 murhq;fj;jpdhy; mDkjpf;fg;gl;l epthuz tl;bapd; fPo; tPlikg;Gf; fld; 

kw;Wk; mdh;j;j fld;

 Copah; Nrkyhg epjp – Copah;fsplkpUe;J 10%> epWtdj;jpdhy; 15% kw;Wk; 

Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpak; - epWtdj;jpdhy; 3%

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jifikfs; cs;sjhapd;> Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; 05Mk; 

jsj;jpy; mike;Js;s kdpjts Kfhikj;Jt gphptpy; my;yJ www.srilankabusiness.
com vDk; ,izajsj;jpy; (“Announcements” vDk; tFjpapd; fPo;) ngw;Wf;nfhz;l 

tpz;zg;gg; gbtj;ij 2022-01-28Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,iaGila rfy rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izj;J mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

 nrayhsh;>

 th;j;jf mikr;R>

 vy;. vr;. gpaNrd fl;blk;>

 492> Mh;. V. b nky; khtj;ij>

 nfhOk;G - 03.

tpz;zg;gg; gbtj;ijj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~,yq;if 

Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd; gzpg;ghsh; ehafk; gjtpf;fhd tpz;zg;gk;|| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; 

fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

mur Jiwapy; Nritahw;Wgth;fs; kw;Wk; cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; tpz;zg;gg; 

gbtq;fis jkJ epWtdj;jpd; jiyikapd; Clhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. me;j 

tpz;zg;gg; gbtj;jpd; Nkyjpf gpujpnahd;iw tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; 

jpdj;jpw;F Kd;dh; th;j;jf mikr;rpd; nrayhsUf;F mDg;GkhW tpz;zg;gjhuh;fs; 

mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.  njhpT nra;Ak; Kiw Neh;Kfj; Njh;tpd; %ykhFk;.
  

nrayhsh;>

th;j;jf mikr;R>

492> Mh;. V. b nky; khtj;ij>

nfhOk;G- 03.

njhiyNgrp: 011-2110570      jpfjp: 2022-01-13



பெரியநீலாவணை விசேட, புத்தளம் 
தினகரன் நிருெரகள்

இலஙணக ொடோணல உண்தெந்-
்தாடட ேம்சமேளனததின் பிரதித்தணல -
வராக மேரு்தமுணனணய சேரந்்த கமு/ 
புலவரமேணி ேரிபுததீன் மேகா விததி-
யாலய அதிெர எம்.எம்.முகம்மேட 
நியாஸ் ப்தரிவு பேயயபெடடுள்ளார.
அததுடன் புத்தளம் ோஹிரா ச்தசிய 
கல்லூரி அதிெர ஐ.ஏ.நஜீம் சிசரஷட 
உ்தவித ்தணலவராக ப்தரிவு பேயயப -
ெடடுள்ளார. 

இப ெ்தவிக்கு புத்தளம் ோஹிரா 
ச்தசிய கல்லூரியின் அதிெபராருவர 
ெ்தவி வழியாக ப்தரிவு பேயயபெட-
டணமே இதுசவ மு்தல் ்தடணவயா-
கும். 

புத்தளம் ோஹிரா கல்லூரியின் 
உண்தெந்்தாடடம் உடெட ொடோ-
ணலகளின் உண்தெந்்தாடடத துணை 

சமேலும் அபிவிருததி 
அணடய அதிக ெடே ெஙக -
ளிபணெ ்தாம் வழஙகவுள் -
ள்தாக அதிெர ஐ.ஏ.நஜீம் 
புதிய ெ்தவிக்கு ப்தரிவு பேய-
யபெடடண்தத ப்தாடரந்து 
கல்வியணமேச்சில் ணவதது 
கருதது ப்தரிவித்தார.

அததுடன் கல்வி அணமேச்-
சில்(12) நணடபெறை ொடோணலகள் 
உண்தெந்்தாடட ேம்சமேளனததின் 
இந்்த ஆண்டிறகான (2022) நிரவா -
கத ப்தரிவு இடம்பெறைது. இத 
ப்தரிவில் இறுதியாக நணடபெறை 
வாக்பகடுபபில் கூடு்தலான வாக்கு -
கணள பெறறு உெ ்தணலவராக இவர 
பேயயபெடடுள்ளார. 

கிழக்கு மோகாைம், அம்ொணை 
மோவடடததின் மேரு்தமுணன பிரச்த-
ேதண்த சேரந்்த எம்.எம்.முஹம்மேட 
நியாஸ் 1967 ஆம் ஆண்டு பிைந்்த-

வராவார. ்தனது ஆரம்ெக் 
கல்விணய மேரு்தமுணன 
அல்-ஹம்ைா விததியால-
யததிலும் பின்னர உயர 
கல்விணய மேரு்தமுணன 
அல்-மேனார மேததிய கல்லூ -

ரியிலும் பெறைக் பகாண்ட இவர 
1990 ஆம் ஆண்டு ஆஙகில ஆசிரி -
யராக நியமேனம் பெறறு அல்-மேனார 
மேததிய கல்லூரியில் ்தனது கறபித்தல் 
சேணவணய ஆரம்பித்தார.

2012 ஆம் அண்டு அதிெர 

சொடடிபெரீடணேயில் சிததிய-
ணடந்்த இவர மேரு்தமுணன அல்-
மேனார மேததிய கல்லூரி (ச்தசிய 
ொடோணல), ஷம்ஸ் மேததிய கல்லூரி 
(ச்தசிய ொடோணல) ஆகியவறறில் 
பிரதி அதிெராக கடணமேயாறறினார. 

2014 ஆம் ஆண்டு பெரியநீலா-
வணை புலவரமேணி ஷரிபுததீன் மேகா 
விததியாலயததில் பொறுபெதிெராக 
கடணமேணய பொறுபசெறைார. 

இவரது காலததில் ொடோணல 
கல்வி நடவடிக்ணககளில் ெல ோ்த-
ணனகணள பெறறுக் பகாண்டதுடன் 
ெல்சவறு வளரசிபெடிகணளயும் 
ப்தாடடது எனலாம். கறைல் - கற-
பித்தல் பேயறொடடிறகு அபொல் 
விணளயாடடு, கணல, இலக்கியம் 
என்று இணைபொடவி்தான பேயற-
ொடுகளிலும் ெடோணல ெல முன்-
பனறைஙகணள பெறறுள்ளன.

இலஙணக ொடோணலகள் உண்த -
ெந்்தாடட ேம்சமேளனததிறகு பிரதித 
்தணலவராக ப்தரிவு பேயயபெட -
டணமேக்கு ொடோணல ேமூகம் 
மேறறும் பிரச்தே நலன்விரும்பிகள் 
்தமேது ொராடடுக்கணள ப்தரிவித -
துள்ளனர.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 15ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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சுறறுலா சிம்ொபசவ அணிக்கு 
எதிராக மூன்று சொடடிகள் 
பகாண்ட ப்தாடர நாணள கண்டி 
ெல்சலகல விணளயாடடு ணமே்தானத-
தில் ஆரம்ெமோகின்ைது. இலஙணக 
அணியில் அண்ணமேயில் முடிவுறை 
எல். பி. எல். ப்தாடரில் சிைபொ-
கச் பேயறெடட பெனித லியனசக, 
சவகபெந்து வீச்ோளர நுவன் துஷார, 
கலன துஷார, காமில் மிஷரா, ோமிக 
குைசேகரவும் சேரததுக்பகாள்ளப-
ெடடுள்ளனர.

இலஙணக அணியின் ஆரம்ெ 
அதிரடி வீரர குேல் ெனித பெசரரா-
வும், சுழறெந்து வீச்ோளர வனிது 
ஹஸரஙகவும் காயம் காரைமோக 
இதப்தாடரிலிருந்து விலகியுள்ள -
னர. 18 வீரரகள் உள்ளடக்கிய சிம்-
ெபசவ அணிக்பகதிரான இலஙணக 
குழாமில் துடுபொடட வீரரகளான 
அஞேசலா பமேததியூஸ் சுழறெந்து 
வீச்ோளரகளான அகில ்தனஞேய, 

லக்ான் ேந்்தகன் உள்வாஙகபெட-
வில்ணல. கணடசியாக இலஙணக 
அணிக்கு விணளயாடிய கமிது 
பமேண்டிஸ், பினுர பெரனாண்சடா, 
நுவன் பிரதீப, லஹிரு மேதுஷஙக, 
புலின ்தரஙக ஆகிசயாரும் உள்வாங-
கபெடவில்ணல. பகாசரானா ப்தாற -
றிலிருந்து குைமேணடந்்த ்தசுன் ோனக-
வும், சவகபெந்து வீச்ோளர துஷமேந்்த 
ேமீரவும் ணவததிய ஆசலாேணனயின் 
பின் அணியில் இடம்பெைவுள்ள-
னர. நீண்டகால இணடபவளிக்குப 
பின் சுழறெந்துவீச்ோளர பெபரி 
பவண்டரசஸ இணைததுக் பகாள்-
ளபெடடுள்ளார. சமேறெடி அணியில் 
இணைததுக்பகாள்ளபெடடிருந்்த 
ஆரம்ெததுடுபொடட வீரர அவிஷக 
பெரனாண்சடா மேறறும் அறிமுக 
வீரர ெனித லியனசக ஆகிசயார 
பகாசரானா ப்தாறறுக்குள்ளாகியுள்-
ள்தால் அவருக்குப ெதிலாக கடந்்த 
வருடம் சொடடித ்தணடக்குடெடடு 

அண்ணமேயில் விடுவிக்கபெடட 
குேல் பமேண்டிஸ், நிசராஷன் திக்-
பவல்ல, ்தனுஷக குைதிலக்கவுக்கு 
விணளயாடும் 11 அணியில் இடம் 
கிணடக்கும் என எதிரொரக்கபெ-
டுகிைது.

கடந்்த திஙகளன்று இலஙணக 
வந்்த சிம்ொபசவ அணியின் ்தணலவ-
ராக கிசரக் எரவின் பேயறெடுகிைார. 
இவரகள் கடந்்த 14ம் திகதி கண்டி -
யில் ்தமேது ெயிறசிகணள ஆரம்பித-
்தனர. உலகக் கிண்ைத ப்தாடரின் 
சுபெர சுறறுக்காக நணடபெறும் 
இதப்தாடரில் ெஙகுபகாள்ளும் சிம் -
ொபசவ அணி 4 வருடஙகளுககுப 
பின் இலஙணக மேண்ணில் விணள-
யாடவுள்ளது. அவவணி கணடசி-
யாக 2017ம் ஆண்டு இலஙணகக்கு 
சுறறுப ெயைம் பேயது 5 சொட -
டிகள் பகாண்ட அதப்தாடணர 3-2 
என்ை வணகயில் ணகபெறறி வரலாறு 
ெணடத்தது.

சுமோர 40 வருட கால வரலாற -
ணைக்பகாண்ட இலஙணக- − சிம்-
ொபசவ ஒருநாள் சொடடி வர-
லாறறில் இதுவணர 57 சொடடிகள் 
நணடபெறறுள்ளன. இதில் 44 சொட-
டிகளில் இலஙணக அணியும், 11 
சொடடிகளில் சிம்ொபசவ அணியும் 
பவறறிபெறறுள்ளன. 2 சொடடிகள் 
ணகவிடபெடடுள்ளன. ஒரு அணி-

பெறை கூடிய ஓடடமோக 2011ம் 
ஆண்டு ெல்சலகல ணமே்தானததில் 
இலஙணக அணி பெறை 372 ஓடடங-
கசள ெதிவாகியுள்ளது. குணைந்்த ஓட-
டஙகளாக 2004ம் ஆண்டு பகாழும்பு 
எஸ். எஸ். சி. ணமே்தானததில் சிம்-
ொபசவ அணி பெறை 35 ஓடடங-
கசள ெதிவாகியுளளது. இதுவணர 
நணடபெறை சொடடிகளில் ஒரு 

வீரர பெறை கூடிய பமோத்த ஓடடஙக-
ளாக சிம்ொபசவ அணி வீரர அன்று 
பிளவர 28 சொடடிகளில் பெறை 919 
ஓடடஙசள ெதிவாகியுள்ளது. கூடிய 
பமோத்த விக்பகடகள் ோயதச்தாரில் 
இலஙணக அணியின் சுழறெந்துவிச்-
ோளர முதண்தயா முரளி்தரன் 31 
சொடடிகளில் 59 விக்பகடடுகணள 
வீழ்ததி மு்தலிடததிலுள்ளார.

்தனிநெர கூடிய ஓடடஙகளாக 
2011ம் ஆண்டு ெல்சலகல ணமே்தா-
னததில் திலகரதன டில்ஷான் பெறை 
144 ஓடடஙகசள ெதிவாகியுள்-
ளது. ஒரு சொடடியில் சிைந்்த ெந்து 
வீச்ோக 2001ம் ஆண்டு சிம்ொபசவ 
ஹராசர ணமே்தானததில் ேமிந்்த வாஸ் 
19 ஓடடஙகளுக்கு 8 விக்பகடகள் 
ணகபெறறியச்த ெதிவாகியுள்ளது. 
ஒரு ப்தாடரில் அதிக ஓடடஙகளாக 
்தனுஷக குைதிலக்க 2017ம் ஆண்டு 
5 சொடடிகளில் 323 ஓடடஙகள் ெதி-
வாகியுள்ளது.

ச்தசிய விணள-
யாடடு அரஙகில் 
முக்கிய ெஙகளிபணெ 
வழஙகும் இலஙணக 
விமோனபெணட இந்்த 
ஆண்டு உள்நாடடு 
மேறறும் ேரவச்தே 
சொடடிகளின் அடட-
வணைணய பவளியிட-
டுள்ளது. பகாழும்பில் 
உள்ள விமோனபெ-
ணடத ்தணலணமேய-
கததில் அண்ணமேயில் 
நணடபெறை ஊட-
கவியலாளர ேந்திபபில் கலந்து 
பகாண்டு உணரயாறறிய விமோனபெ -
ணடத ்தளெதி எயார மோரஷல் சு்தர-
ஷன ெததிரன, கடும் ேவால்களுக்கு 
முகஙபகாடுதது கடந்்த வருடம் ெல 
விணளயாடடு நிகழ்வுகணள பவற-
றிகரமோக ஏறொடு பேய்த விமோனப-
ெணட விணளயாடடுபபிரிவு , இந்்த 
ஆண்டும் அச்த சொடடிகணள 
நடத்த ஏறொடுகள் பேயயபெடடுள்-
ளன.

சமேலும், ேரவச்தே ொதுகாபபு 
விணளயாடடு கவுன்சிலின் (CISM) 
உலக ொதுகாபபு சேணவகள் விணள-
யாடடுகள் மேறறும் ெல நிகழ்வுகளின் 
கீழ் விமோனபெணட விணளயாடடு 
அணிகள் சொடடியில் ெஙசகறக 
திடடமிடடுள்ள்தாக விமோனபெணட 
்தளெதி ப்தரிவித்தார.

விமோனபெணடயின் வருடாந்்த 
சுறறுப சொடடியின் மு்தலாவது 
அததியாயமோக பகால்ப சொடடி  
இம்மோ்தம் 22ஆம் திகதி திருசகாை -
மேணல சீனக்குடா விமோனபெணடத 
்தளததிலுள்ள ஈகிள்ஸ் சகால்ஃப 
லிஙக் ணமே்தானததில் நணடபெைவுள் -
ளது.இது ஒன்ெ்தாவது முணையாக 
விமோனபெணடயால் ஏறொடு பேய-
யபெடட விமோனபெணடயின் 
்தளெதி கிண்ைததின் ஒன்ெ்தாவது 
ெதிபொகும்.

பகாவிட சுகா்தார வழிகாடடு-
்தலின் கீழ் டயபலாக் எண்டரபி -
ணரேஸின் முழு அனுேரணையின் 
கீழ் விமோனபெணட ்தளெதியின் 
பகால்ஃப சொடடிக்காக ஏறகனசவ 
78  வீரரகளும் 12 வீராஙகணனகளும் 
ெதிவு பேயதுள்ளனர, இதில் ஈகிள்ஸ் 
சேலஞச் கிண்ைதண்த இராணு-
வதண்த பிரதிநிதிததுவபெடுததும் 35 
விணளயாடடு வீரரகள் உள்ளனர.

இந்்த ஆண்டு விமோனபெணடயின் 
71வது ஆண்டு விழாணவ ஒடடி, 
மோரச் 4, 5 மேறறும் 6 ஆகிய திகதிக-
ளில் விமோனபெணட ணேக்கிள் சுற-
றுபெயைம் நணடபெைவுள்ளது. 
23ஆவது ஆண்களுக்கான சுறறுப 
சொடடி, மு்தல் நாள் பகாழும்பில் 
இருந்து புத்தளம் வணர 400 கிசலா -
மீறைர தூரதண்தயும், இரண்டாம் 
நாள் புத்தளம் ஊடாக ்தம்புள்ணள, 
அனுரா்தபுரம் வணரயிலும், கணடசி 
நாள் ்தம்புள்ணள, நாரம்மேல, கிரி -
உல்ல வணரயிலும், கடடுநாயக்க 
20ஆம் ணமேல் ேந்தியில் முடிவணட-
யும்.

பெண்களுக்கான 11வது ணேக்கிள் 
ஓடடு்தல் சொடடியானது புத்தளததி-
லிருந்து கடடுநாயக்க 20வது ணமேல் 
ேந்தி வணரயிலான 105 கிசலாமீறைர 
தூரதண்த கடக்கவுள்ளது.

கடந்்த வருடததின் பவறறி மேறறும் 

ெதிலின் அடிபெணட-
யில் இந்்த வருடம் 
மேகளிர சொடடிகள் 
உடெட அணனதது 
கழக விமோனப-
ெணட ்தளெதி ரக்பி 
சொடடி மேறறும் வாரி -
யரஸ் கிண்ை ரக்பி 
சொடடிணய நடத்த 
விமோனபெணட திடட-
மிடடுள்ளது.

இந்்த ஆண்டு ொது-
காபபு சேணவகள் 
வி ண ள ய ா ட டு க ள் 

விமோனபெணடயால் நடத்தபெடுகி-
ைது மேறறும் 38 விணளயாடடு நிகழ் -
வுகணள உள்ளடக்கியது. 

விமோனபெணட ெகிரஙக 
ஸ்குவாஷ சொடடி இந்்த ஆண்டு 
நடத்தபெடும் ஒரு ச்தசிய சொடடி -
யாகும்.

சமேலும், விணளயாடடுததுணை 
அணமேச்ேர நாமேல் ராெெக்வின் 
சவண்டுசகாளுக்கு இைஙக, வரு -
டாந்்த ச்தசிய கெடி ேம்பியன்ஷிப 
சொடடிணய இந்்த வருடம் மு்தல் 
விமோனபெணட ஆண்டு நிணைணவ 
ஒடடி நடத்த விமோனபெணட 
திடடமிடடுள்ளதுடன், நான்கு 
பவளிநாடடு கெடி அணிகணள 
வரவணழக்க விணளயாடடுததுணை 
அணமேச்ேர ஒபபுக்பகாண்டுள்ளார -
அததுடன் நான்கு உள்ளூர அணி -
களுடன் சொடடி இடம்பெறும் 
எனவும்  விமோனபெணடத ்தளெதி 
கூறினார.

பகால்ஃப சொடடிக்கு அனுே-
ரணை வழஙகும் Dialog Enterprises 
குழுமேததின் பிர்தமே நிணைசவறறு 
அதிகாரி நவீன் பீரிஸ், விமோனபெ-
ணடயின் ்தணலணமே அதிகாரி, எயார 
ணவஸ் மோரஷல்,  விமோனபெணட 
பகால்ஃப மேறறும் ணேக்கிள் ஓடடு-
்தல் குழுவின் ்தணலவர ஆகிசயாரும் 
கலந்துபகாண்டனர. 

சிம்பாப்வே -இலங்கை அணிகைள் ்�பாதும
முதல் ஆட்டம நபா்ை ்ல்்லகைலவில்

இலங்கை விமானப்ப்ையின் இவ் ஆண்டின் 
வி்ையாட்டு அட்ைவ்ை வவளியீடு

மருதமு்ன நியாஸ், புததைம் நஜீம் இலங்கை ்பாைசா்ல
உ்த்பநதாட்ை சம்்மைனததின் சி்ேஷை, பிேதி த்லவரகைைாகை வதரிவு

யாழ் விணளயாடடு நிருெர

யாழ். மோவடடததில் கரபெந்்தாட-
டதண்த முன்சனறறும் முகமோக, 
மு்தன் முணையாக யாழ், மோவடட 
கரபெந்்தாடடச் ேஙகததின் ஏறொட-
டில் நணடபெறை ெபனா கரபெந் -
்தாடட லீக் ப்தாடரில் அரியாணல 
கில்லாடிகள் 100 அணி கிண்ைம் 
பவன்ைது. 

(7.01.2022)திகதி பவள்ளிக்கி -
ழணமே புததூர கணலமேதி விணளயாட-
டுக் கழக ணமே்தானததில், மின்பனா-
ளியில் இரவு 7 மேணி இடம்பெறை 
இறுதி ஆடடததில் ஆவரஙகால் 
கிஙஸ் ெயிடடஸ் அணிணய எதிரதது 
அரியாணல கில்லாடிகள் 100 அணி 
சமோதிக் பகாண்டன.

ணமே்தானததில் ஆயிரக்கைக்கான 
இரசியரகள் சூழ்ந்திருக்க இறுதி-
யாடடம் ஆரம்ெமோனது.இறுதியாட-
டம் 5 சுறறுக்கணளக் பகாண்ட்தாக 
அணமேந்து. 

இதில் ஆவர ஙகால் கிஙஸ் ெயிட -
டஸ் அணி மு்தலாவது சுறறு ஆட -
டததிணன 25:23 என்ை பேட கைக்-
கில் பவறறி பகாண்டது.

ெதிலுக்கு அரியாணல கில்லாடிகள் 
100 அணி இரண்டாம் சுறறு ஆடடத-
திணன 25:21 என்ை பேற கைக்கில் 
பவறறி பகாண்டது.

அரியாணல கில்லாடிகள்100 அணி 
மூன்ைாம் சுறறு ஆடடததிணன 
2519 என்ை பேற கைக்கில் பவறறி 
பகாண்டது.

ஆவரஙகால் கிஙஸ் ெயிடடஸ் 
அணி நான்காவது சுறறு ஆடடத-
திணன 25:10 என்ை பேற கைக்கில் 
பவறறி பகாண்டது.

நிணைவணடந்்த மு்தல் நான்கு 
சுறறு ஆடடததில் இரண்டு அணி -
களும் ்தலா இரண்டு பவறறி -
கணள ெதிவு பேய்ததினால் பவறறி 
ச்தால்விணய தீரமோனிபெ்தறகாக 
ஐந்்தாவது சுறறு ஆடடம் இடம் -
பெறைது. 

இதில் ஐந்்தவது சுறறு ஆடடததில் 
கில்லாடிகள் 100 அணி 16:14 என்ை 
பேட கைக்கில் பவறறி பெறைது .

ஆடட முடிவில் கில்லாடிகள் 
100 அணி 3:2 என்ை பேற கைக்கில் 
பவறறி பெறறு ோம்பியன் ஆனது.

Fair Paly அணிக்கான விருதிணன 
நீரணவ ெேஙக அணி பெறறுக்பகாண்-

டது.
சிைந்்த வீரருக்கான விருண்த ஆவ-

ரஙகால் கிங ஃணெடடர அணி வீரர-
ேச்சித்தானந்்தம் கபிலக்ேன் பெற-
றுக்பகாண்டார.

வளரந்து வீரருக்கான விருதி -
ணனயும், ஆடடநாயகன் விருண்த 
அரியாணல கில்லாடிகள் 100 அணி 
வீரர சிவசனஸ்வரன் ேஞேென் பெற-
றுக்பகாண்டார.

சிைந்்த ்தாக்கு வீரருக்கான விருண்த 
Aurangzeb King Fighters அணி வீரர 
ேச்சி்தானந்்தம் கபிலக்ேன் பெறறுக்-
பகாண்டார.

சிைந்்தப்தாகுபொளர விருண்தஅரி-
யாணல கில்லாடிகள் 100அணிவீரர 
ெதமே்தாஸ் நி்தரேன் பெறறுக்பகாண்-
டார.

சிைந்்த லிெசரா வீரருக்கான 
விருண்த Rising Islands அணி வீரர 
சவதீஸ்வரன் கொனன்பெறறுக்-
பகாண்டார.

சிைந்்த பெறுநருக்கான வீருதிணன-
யும்,சிைந்்த்தடுபொளருக்கான வீரு-
திணனயும்,அரியாணல கில்லாடிகள் 
100அணிவீரர ேச்சி்தானந்்தம் ெனகன் 
பெறறுக்பகாண்டார.

ஜபனா கைேப்பநதாட்ை லீக் வதாைரில் "அரியா்ல
கில்லாடிகைள் 100" அணிக்கு கிண்ைம்
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