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அனைத்து வாக்குறுதிகளும் மூன்று
வருடஙகளில் நினைவவறைப்படும்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

ஐந்து ்வருடஙகளில நிறைல்வற்று்வ -
தோக மககளுககு ்வழஙகிய ்வோககுறுதி -
கள் அறைதறதயும் எதிர்வரும் மூன்று 
்வருடஙகளில முழுறமயோக நிறை-
ல்வற்று்வதோக ஜைோதிபதி லகோடடோபய 
ரோஜபக ஷ  சதரிவிததுள்்ோர.  

வி்வெோய குடும்பதறதச் லெரந்த 

தற�்வர என்ை ்வறகயில 
நோடடின் வி்வெோயிகற் போது-
கோபபதற்கு எபலபோதும் முன்னு -
ரிறமயளிதது செயற்படு்வதோக 
உறுதியளிததுள்் ஜைோதிபதி, 
தோம் ஆடசிககு ்வந்த பின்ைர ்வயலக-
ளில கோலபதிதது வி்வெோயததில ஈடு -
படட இற்ஞரகற் ஒரு லபோதும் 

மைகக முடியோது என்றும் சதரிவிததுள்-
்ோர.   அததறகய இற்ஞர-
கற் சதோடரந்தும் 

அத்தியாவசிய 
ப�ாருட்கள்  

ப்காள்வனவுக்கு 
இந்தியா உதவி  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

எரிசபோருள், மருந்து உள்ளிடட 
அததியோ்வசியப சபோருடகற் 
சகோள்்வைவு செய்வதற்கோக இந்திய 
அரெோஙகம் இ�ஙறகககு 1.5 பில-
லியன் அசமரிககன் சடோ�ரகற் 
்வழஙகவுள்்தோக அரெோஙக ்வட-
டோரஙகள் சதரிவிததை.  நிதிய-
றமச்ெர பஷில ரோஜபக ஷவு ககும் 
இந்திய ச்வளிவி்வகோர அறமச்ெர 
க�ோநிதி எஸ். சஜயெஙகருககுமி -
றடயில சூம் சதோழில நுடபததி -
னூடோக நறடசபற்றுள்் விலெட 
லபச்சு்வோரதறதயின் லபோது அது 
சதோடரபில முககிய க்வைம் 
செலுததபபடடுள்்தோக அந்த ்வட -
டோரஙகள் சதரிவிததை.   
அலதல்வற், 

பிரதைர் ைஹிநத ராஜபக ஷ நேற்று (16) ்கண்டி தலதா ைாளிம்கககு விஜயம் செய்து  
வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு ஆசீர்வாதம் சபற்றுக ச்காண்்ார். அஙகு வநதிருநத சபாதுைக்க-
ளு்ன் அவர் உமரயாடுவமத ப்த்தில் ்காணலாம்.  

எரிவொயு சிலிண்டருககு
இனி தட்டுப்�ொடு கிணடயொது  

எரி்வோயு சிலிண்-
டரகளுககோை தடடுப-
போடு நி்வரததி செய-
ய ப ப ட டு ள் ் த ோ க 
லிடலரோ நிறு்வைம் 
அறிவிததுள்்து.  

நோட்ோவிய ரீதியில 
தற்லபோது விநிலயோகத-
திற்கு லதற்வயோை 
எரி்வோயு சிலிண்டர-
கள் உள்்தோகவும் இனிலமல மககள் 
்வரிறெகளில கோததிருககத லதற்வ-
யிலற� எைவும் அந்த நிறு்வைம் சதரி-
விததுள்்து.  

இலதல்வற், சிறிய அ்வி�ோை 
்வரததக நிற�யஙகளுககும் அடுதத 
்வோரததில இருந்து தடடுபபோடின்றி 
எரி்வோயு விநிலயோகிககபபடும் என்றும் 

அந்த நிறு்வைம் அறி-
விததிருககின்ைது.  

கடந்த கோ�ஙகளில 
நோ்ோந்த எரி்வோயு 
சி லி ண் ட ர க ளு க -
கோை லகள்வி சுமோர 
இரண்டு இ�டெமோ-
கக கோணபபடடது.
எனினும், தற்லபோது 
அந்த எண்ணிகறக 90 

ஆயிரமோக கோணபபடுகின்ைது. இதன்-
படி, நிறு்வைம் தற்லபோது நோ்ோந்தம் 
90 ஆயிரம் எரி்வோயு சிலிண்டரகற் 
ெந்றதககு விநிலயோகிககின்ைது. இரண்-
டறரக கில�ோ எறடசகோண்ட எரி்வோயு 
சிலிண்டரகற்ப பகிரந்தளிபபதில 
சிறு தோமதம் நி�வுதோகவும் லிடலரோ 
எரி்வோயு நிறு்வைம் அறிவிததுள்்து.  

நொட்டின் ப�ொருளொதொரம்   
இயல்பு நிணலககுத் திரும்புகிறது

(எம்.ஏ. அமீனுல�ோ )   

நடடின் சபோரு்ோதோ-
ரததில தற்லபோது முன் -
லைற்ைகரமோை நிற� 
கோணபபடு்வதோக மததிய 
்வஙகியின் ஆளுநர 
அஜித கபரோல சதரிவித -
துள்்ோர. கடந்த இரண்டு 
மோதஙகளுடன் ஒபபிடு -
றகயில நோடடில நி�விய சபோரு-
்ோதோர நிற�றம தற்லபோது இயலபு 
நிற�ககுத திரும்பியுள்்தோகவும் 
அ்வர சதரிவிததுள்்ோர.   

நோடடின் சுற்று�ோத-
துறை படிபபடியோக 
முன்லைற்ைம் கண்டு 
்வரும்நிற�யில ஏறைய 
துறைகளின் முன்லைற்-
ைமும் குறிபபிடததகக 
்வறகயில கோணபபடு-
்வதோகவும் அ்வர சதரி -
விததுள்்ோர. கண்டிககு 
விஜயம் செயதுள்் 

மததிய ்வஙகியின் ஆளுநர அஜித 
நி்வோட கபரோல மல்வதது, அஸ்கிரி 
மகோநோயகக லதரரகற் ெந்-
திந்திதது ஆசி 

ைத்திய வஙகியின் ஆளுேர் அஜித் நிவாட் ்கபரால்  

ஒமிகபரொன் முதன்ணம
ணவரஸொ்க மொறும் அ�ொயம்  

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)  

நோடடில இது்வறர 208 ஒமிகலரோன் சதோற்று லநோயோளிகள் 
இைஙகோணபபடடுள்்தோக ஸ்ரீ ஜய்வரததைபுர பலகற�க-
கழகததின் மருதது்வ பீட ஒவ்வோறம, மூ�ககூற்று நுண்ணு-
யிர பிரிவின்  தற�்வரோை க�ோநிதி ெந்திம ஜீ்வந்தர சதரிவித-
துள்்ோர.   சடலடோற்வ முந்திகசகோண்டு ஒமிகலரோன் திரிபு  
ல்வகமோக பரவும் நிற� கோணபபடு்வதோல இ�ங-
றகயின் முககிய ற்வரஸோக

மின்சொர சண� - ப�றபறொலியக கூ.தொ�னம்    
இணடயில் முககிய ப�ச்சுவொரத்ணத இன்று

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

மின்ெோர உற்பததிககுத லதற்வயோை எரிசபோ -
ருற் சபற்றுகசகோள்ளும் ்வறகயில சபற்லைோ -
லியக கூடடுததோபைததுடன் இன்று முககிய லபச் -
சு்வோரதறதசயோன்றை லமற்சகோள்்வுள்்தோக 
மின்ெகதி அறமச்ெர கோமினி ச�ோககுலக சதரிவித -
தோர.  

எவ்வோசைனினும் நோற் 18ஆம் திகதி்வறர 
்வறர நோடடில மின் துண்டிபபு இடம்சபைோது 

என்றும் அறமச்ெர உறுதி-
யளிததோர.  

சகோழும்பில நறட-
சபற்ை ஊடகவிய�ோ்ர 
ெந்திபபின்லபோலத அறமச்-
ெர கோமினி ச�ோககுலக 
இவ்வோறு சதரிவிததோர.   

அது சதோடரபில அ்வர லமலும் சதரிவிகறக -
யில:   சபற்லைோலியக கூடடுததோபைததி-
ைோல மின்ெோர ெறபககு 3,000 

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)

அறமச்சுககள் மற்றும் அறைதது அரெ நிறு்வைஙகளில 
உபலயோகிககபபடும் ்வோகைஙகள், கோணிகள், கடடடஙகள்  
சதோடரபில தக்வலகற் ெமரபபிககுமோறு நிதியறமச்சின் 
கடடுபபோடடோ்ர நோயகம் லக.ஏ. ரம்ய கோந்தி சதரிவிததுள்-
்ோர. அதற்கிணஙக அறைதது அறமச்சுககள் மற்றும் அரெ 
நிறு்வைஙகள் லமற்படி தக்வலகற் எதிர்வரும் ஏபரல 15 
ஆம் திகதிககு முன்ைர நிதியறமச்சுககு ெமரபபிகக 
ல்வண்டுசமன்றும் அ்வர லகடடுகசகோண்டுள்்ோர.

சந்திரி்கொ, முன்னொள் அணமச்சர்கள்
உள்ளடஙகிய புதிய ்கட்சி உதயம்

புதிய அரசியல கடசி-
சயோன்றை அடுதத மோத 
முதற்பகுதியில ஆரம்பிகக 
நட்வடிகறக முன்சைடுக-
கபபடடுள்்தோக ஐககிய 
மககள் ெகதி போரோளுமன்ை 
உறுபபிைர குமோர ச்வலகம 
சதரிவிததுள்்ோர. முன்ைோள் 
ஜைோதிபதி ெந்திரிகோ பண்டோர -
நோயகக குமோரதுஙக இதன் லபோெகரோக 
செயற்பட இருபபலதோடு முன்ைோள் 
அறமச்ெரகள், எம்.பிககள் ப�ரும் 
இதில இறணய உள்்தோக அ்வர சதரி-

விததுள்்ோர. இது சதோடரபில 
லமலும் குறிபபிடட அ்வர,  

எமது கடசியின் தற�-
றமககோரியோ�யம் எதிர்வரும் 
மோரச் மோதம் ஐந்தோம் திகதி 
பததரமுலற�யில திைககப-
படும். புதிய அரசியல க�ோ-
ெோரசமோன்றை உரு்வோககவும் 
அறை்வரும் ெமதது்வமோக 

்வோழும் அறமதியோை சூழல ஒன்றை  
கடடிசயழுபபு்வதற்கும் உகந்த ெமூகத-
திறை ்வழிநடததககூடிய அர-
சியல கடசிசயோன்று 

வஙகி்களுககு படொலர   
விநிபயொகிப்�தில் தொமதம்  
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)  

மததிய ்வஙகியிைோல ்வஙகி-
களுககு சடோ�ர விநிலயோகிப-

பதில தோமதம் ஏற்படடு ்வரும் நிற�யில அததியோ்வசியப 
சபோருடகளுககோை தடடுபபோடு ஏற்படடுள்்தோக அததியோ்வ-
சிய சபோருடகள் இைககுமதியோ்ரகள் சதரிவிததுள்்ைர.  

்வஙகிகளுககு சடோ�ர விநிலயோகிபபதில தோமதம் ஏற்படடு 
்வரும் நிற�யில கடந்த இரண்டு மோத கோ�மோக 
ஆயிரததுககும் லமற்படட அததியோ்வசியப

4 மணி பநரம் மின்பவட்டு  
அமுல்�டுத்த பநரிடும்  

எரிசபோருள் தடடுபபோடு 
மற்றும் நீரதலதககஙகளின் நீர 
மடடம் குறை்வதோல நோடடில 
போரிய மின்ச்வடடு ஏற்ப-
டககூடும் எைவும் இதைோல 
நோ்ோந்தம் நோன்கு மணிததி-
யோ�ஙகள் மின்ச்வடடுககு 
தயோரோக இருககுமோறு சபோது மககற் 
லகடடுகசகோள்்வதோகவும் மின்ெோர 
ெறப சபோறியிய�ோ்ரகள் ெஙகததின் 

தற�்வர செௌமிய குமோர-
்வோடு சதரிவிததோர.  

சுமோர இரண்டு அல�து 
மூன்று நோடகளுககு 
லபோதுமோை 3000 சமற்றிக 
சதோன் டீெல மோததிரலம 
இ�ஙறக மின்ெோர ெறபயி-

டம் கோணபபடுகின்ைது. அததுடன், 
22 நோடகளுககு மோததிரம் 
லதற்வயோை உரோயவு 

மத்திய நெடுஞ்சாலை; புதிய 
கட்டண விபரம் அறிவிப்பு

புதிதோக திைககபபடடுள்் மததிய 
அதில்வக சநடுஞெோற�யின் மீரிகம 
முதல குருநோகல ்வறரயி�ோை 
வீதியில லநற்று நண்பகல ்வறரயில 
்வோகைஙகள் கடடணம் இன்றி பய-
ணிகக அனுமதி ்வழஙகபபடடது.   

வீதி அபிவிருததி அதிகோர ெறபயின் 
பணிபபோ்ர நோயகம் இதறை சதரி-
விததுள்்ோர. அதன்படி, சநடுஞ-
ெோற� திைககபபடட லநற்றுமுன்-
திைம் முதல லநற்று நண்பகல 12 
மணி்வறர குறிதத வீதிறய கடடணம் 
இன்றி பயன்படுதத அனும-
திககபபடடது.

ப�ொரணள பதவொலய சம்�வத்துடன்
பதொடரபு�ட்ட ச்கலரும் ண்கதொவர  

ஸோதிக ஷிஹோன்  

சபோரற் லத்வோ�யததில 
றகக குண்டு கண்சடடுககப-
படட ெம்ப்வததுடன் சதோடர-
புறடய ெக� ெந்லதக நபர -

களும் றகது செயயபபடடு 
ெடடததின் முன் கண்டிபபோக 
நிறுததபபடு்வசரை போது-
கோபபுச் செய�ோ்ர சஜைரல 
கமோல குணரடை சதரிவித-
தோர.   விெோரறணகள் முடிவு 

சபறு்வதற்கு முன்ைர அது 
சதோடரபில வீணோை விமர-
ெைஙகற் லமற்சகோள்் 
ல்வண்டோசமைவும் அ்வர 
ல்வண்டுலகோள் விடுததோர.  

ெமயத த�ஙகள் புனிதத 
த�ஙகளில இது லபோன்ை 
எந்த ஒரு ெம்ப்வஙகளும் 
இடம்சபை நோம் ஒருலபோதும் 
இடமளிககப லபோ்வ -
திலற�. 

5 மாவட்டங்களில் பதாற்ாளர்கள் இனங்காணல்  

நாளள வளை மின் துண்டிப்பு இல்ளலை 

- மின் ப�ாறியியலைாளர சங்கம் எசசரிக்ள்க 

விொரமண்கள் நிமைவம்யும் முன்பு  
வீணான விைர்ெனங்கள் நவண்்ாம்  

-அத்தியாவசிய சபாருட்்களுககு  
சதா்ர்நதும் தட்டுபபாடு  

13 ஐ எதிரப்ப�ார மாறறு 
ப�ாைாட்ட �யணத்ளத 
முன்பனடுக்்க பவண்டும்

வா்கனங்கள், ்காணி்கள் பதா்டரபில் 
த்கவல்்கள் திைட்ட ந்டவடிக்ள்க

தமிழ்த லதசிய மககள் முன்ைணியின் 
தற�்வர கலஜந்திரகுமோர சபோன்ைம்-
ப�ததின் அரசியல லபோரோடட அறி-
விபறப முழு மைதுடன் ்வரல்வற்ப-
தோக தமிழ் முற்லபோககுக கூடடணியின் 
தற�்வர மலைோ கலணென் சதரிவிததுள்-
்ோர. ஊடக அறிகறக விடு்வசதல�ோம் 
லபோரோடடம் அல� எைவும் 
அ்வர குறிபபிடடுள்்ோர.  

1.5 பில்லியன் அநம.
ந்டசாைர் வழஙக  
நபசில்- நெய்ஙகர் 
பபச்சில் உ்டன்பசாடு  

மாளலைதீவு ச�ாநாய்கர
இலைஙள்க விஜயம்

மோற�ததீவின் முன்ைோள் 
ஜைோதிபதியும் தற்லபோ-
றதய ெபோநோயகருமோை 
சமோஹமட நஷீட நோன்கு 
நோள் உததிலயோகபூர்வ விஜ-
யதறத லமற்சகோண்டு 
இ�ஙறகககு ்வருறக தந்-
துள்்ோர. அ்வருடன் இரண்டு லபர சகோண்ட 
தூதுககுழுவும் நோடடுககு ்வருறக 
தந்துள்்து.  

சேடுஞொமல திைபபு விழாவில்
ஜனாதிபதி ந்காட்்ாபய உமர  

    தமிழ் பேசும் கட்சிகளின்ர ஆவண 
தயாரிப்புக்கு  ஆத்ரவு, அதுக்கு எதி்ரான 
கபேந்தி்ரகுமாரின்ர ஆரப்ோட்்டத்துக்கும் 
ஆத்ரவு,  தலைவ்ர எனன ச�ாலை....

    எஙக நிண்டா ஊ்டகஙகளிை ே்டமும் 
ச�ய்தியும் வருபமா அஙசகலைாம் அவர 
நிறோர, நனலம தீலம எலைாம் அதுக்கு 
அப்புறம்தான...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

06

06
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அமைச்சுக்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களின் 

நிதியமைச்சின் ்கட்டுபபாட்்ாளர் ோய்கம் சதரிவிபபு
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மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் 
இரண்சாம் கட் திறப்பு விழசா

ஜனசாதிபதி,பிரதமர் தலைலமயில் வகசாைசாகைமசாக ஆரம்பம்



பலாங்காடை , 
மாவனலடல  
சடப தடலவரகள் 
பதவிநீககம்

பலாங்காடை நகரசடபத் 
தடலவர் மற்றும் மாவனலடல 
பிரததச சடபத் தடலவர் ஆகிய இரு-
வடரயும் உைனடியாக அமுலுக்கு 
வரும்வடகயில பதவியிலிருந்து 
விலக்குவதற்கு சபரகமுவ மாகாண 
ஆளுநர் டிக்கிரி ்காபதபகடுவ நை -
வடிக்டக எடுத்துள்ார்.  

தமற்படி நகர சடப மற்றும் பிரததச 
சடபகளின் தடலவர்கள சமர்பபித் -
துள் வரவு ்சலவுத் திடை தயாச -
டனகள ததாலவியடைந்துள் 
நிடலயில அதற்கான தீரமானத்டத 
சபரகமுவ மாகாண ஆளுநர் தமற்-
்காண்டுள்தாகவும்  அதற்கான வர்த்-
தமானி்யான்று ்வளியிைபபடடி-
ருபபதாகவும் ்தரிவிக்கபபடுகிறது.  

அதற்கிணஙக பலாங்காடை நக -
ரசடபத் தடலவர் சாமிக்க ஜயமினி 
்வதவ்கதர மற்றும் மாவனல -
டலப பிரததச சடபத்தடலவர் சந்-
தனகுமார ஜயவர்தன ஆகிதயாதர 
அவர்கள வகித்த பதவியிலிருந்து நீக்-
கபபடடுள்தாக வர்த்தமானியில 
குறிபபிைபபடடுள்து.              (ஸ)   

்காழும்பு கிராண்டபாஸ் 
பாலத்துடற பிரததசத்தில நிர்-
மாணிக்கபபடடு வந்த இரண்டு 
மாடி வீடு இடிந்து விழுந்ததில 
இரண்டு தபர் காயமடைந்துள -
்தாக ்பாலிஸார் ்தரிவித்-
துள்னர்.

இந்த சம்பவம்  தநற்று நைந்-
துள்து.வீடடை நிர்மாணிக்கும் 
பணியில ஈடுபடடிருந்த கடைை 
நிர்மாண ்தாழிலாளி ஒருவ-
ரும் அயல வீடடில இருந்த 14 
வயதான பாைசாடல மாணவ-
னுதம சம்பவத்தில காயமடைந் -
துள்னர்.

வீடு இடிந்து விழுந்த இடிபா -
டுகளுக்கு சிக்கி இருந்த இவர்கள 
அருகில இருந்தவர்கள மீடடுள-
்னர். சம்பவத்தில காயமடைந்த 
இருவரும் ்காழும்பு ததசிய 
டவத்தியசாடலயில அனுமதிக்-
கபபடடுள்னனர்.

சம்பவம் குறித்து கிராண்ட-
பாஸ் ்பாலிஸார் விசாரடண -
கட் தமற்்காண்டு வருகின்ற-
னர்.

சத்யநாரா்யண 
பூடை இன்று 
்காழும்பில 

ஸ்ரீ வரதராஜ விநாயகப்ப -
ருமான்  அநுக்கிரகத்துைன் 
்காழும்பு சாய் நாதனின் சரணா -
லயத்தில சத்யநாராயண பூடஜ 
இன்று (17) திஙகட கிழடம 
காடல 9.00 மணிய்வில நடை -
்பற்று பகல சாய் ஆரத்தியுைன் 
அன்னதானம் நடை்பறும். 

அடியார்கள அடனவரும் 
பூடஜ நிகழ்வுகளில கலந்து   
்காளளுமாறு தவண்ைபபடு -
கின்றனர். 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --்பவுர்ணமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 06.00  -  07.30வனர

பிலவ வருடம - னை  4

இன்னறைய சு்பதினம

16முைல் 17 வனர

தைாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.07
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.44
மஃரிப்  - 06.14
இஷா  - 07.28

நயாகம: அமிரை-சிதை நயாகம

3

06

06

06

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதை
வினல

குறிதை
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

- 2015 ஆம் ஆண்டு ஆடசிக்கு 
வந்த நலலாடசி அரசாஙகம் ஜனா-
திபதி மஹிந்த ராஜபக் ஷடவ பழி-
வாஙகும் தநாக்கில இந்த அதிதவக 
்நடுஞசாடலகட் நிர்மாணிப-
படத நிறுத்தியது. ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக் ஷவின் காலத்தில 
வீதிகட் அடமபபதற்கான மதிபபீ-
டுகள தயாரிக்கபபடும் தபாது,   அந்த 
்சலவில தஙகத்தில வீ தி கட் 
அடமக்கலாம் என் று கூறபபட-
ைது. 25,000 இலடசம் ரூபாவிற்கு 
ஒரு கிதலாமீடைடர நிர்மாணிபப-
தாக ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக் ஷ 
வழஙகிய ஒபபந்தம் இரத்துச் ்சய் -
யபபடடு ஒரு கிதலாமீற்றர் நிர் -
மாணத்திற்காக 35,000 இலடசம் 

ரூபா வழஙகபபடைது. இபபடித்-
தான் நலலாடசி ஏமாற்றியது. ஒரு 
கிதலாமீற்றர் நிர்மாணிக்க தமலதி -
கமாக 10,000 இலடசம்  வழஙகப-
படைது. கைவத்டத முதல மீரிகம 
வடரயான பகுதியின் நிர்மாணபப-
ணிகளுக்காக தமலதிகமாக ரூபா 
15,000 இலடசம்  வழஙகபபடைது.   

 குருநாகலிலிருந்து தம்-
புளட் வடரயிலான அதிதவகப 
பாடதயின் நிர்மாணப பணிகட் 
எதிர்வரும் 30 நாடகளுக்குள ஆரம்-
பிக்குமாறு ஜனாதிபதி  தகாடைா -
பய  ராஜபக் ஷ  எனக்கு பணிபபுடர 
வழஙகியுள்ார். இபபடி தநரடி -
யாக முடி்வடுபபதுதான் எஙகள 
தடலடமத்துவத்தின் விதசைமா-

கும். எதிரணியால எமது ஜனாதிப -
திடயயும் எமது அரசாஙகத்டதயும் 
கவிழ்க்க முடியாது.   

பயஙகரவாதிகளிைம் இருந்து 
இந்த பூமிடய காபபாற்றுவதற்கு 
தடலடமத்துவத்டத வழஙகியவர் 
முன்னாள ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜ -
பக் ஷ. தடுபபூசி மூலம் தகாவிட 
்தாற்றுதநாயிலிருந்து இந்த 
நாடடைக் காபபாற்றிய தடலவர் 
தற்தபாடதய ஜனாதிபதி தகாடைா-
பய ராஜபக்ச. அவர் கைந்த இரண்டு 
ஆண்டுக்ாக அரசியலில ஈடுபை-
விலடல. 

கைந்த இரண்டு வருைஙக்ாக 
அவர் தகாவிட ்தாற்றிலிருந்து மக்-
கட்க் காபபதற்காக பாடுபடைார். 

எமது ஜனாதிபதி தடுபபூசி ஏற்றி 
மக்கட்க் காபபாற்ற முடனந்தார். 
்தாடலதநாக்கு பார்டவ ்காண்ை 
தடலவரான அவர் இந்த நாடடை 
அபிவிருத்தி ்சய்வார்.  

 மூன்று ்மாழிகளில தபசும் 
ஒருவர் இபதபாது நாடடின் அடுத்த 
ஜனாதிபதியாக தபஸ்புக்கில ததான்-
றுகிறார். திஸாநாயக்கவின் பின்னால 
்சன்று அவடர ஜனாதிபதியாக்க 
எமது ஊர்களில எவரும் தயாராக 
இலடல. ஜனாதிபதி தகாடைாபய 
ராஜபக் ஷவுக்கு வாக்களித்த 69 
இலடசம் தபர் அவடரப பாதுகாக்க 
தயாராக உள்னர்.  இந்த நாடடில 
ஊழலற்ற ஆடசி முன்்ன-
டுக்கபபடும் என 

30 நாட்களுக்குள் குருநா்கல்-தம்புள்்ள   
நநடுஞ்ாலை பணி்கள் ஆரம்பம்  

- ஜனாதி்பதி ்பணிததுளளைாக அனைச்சர நஜான்்ஸடன் தைரிவிப்பு  

(தலாரன்ஸ் ்சலவநாயகம்)  

ஐந்தாம் ஆண்டு மற்றும் கலவிப 
்பாதுத்தராதர உயர்தரப பரீடடச-
கள நடை்பறவுள் நிடலயில 
பயிற்சிகள ்தாைர்பான வகுபபுகள 
கருத்தரஙகுகள மற்றும் ்சாற்்பா-
ழிவுகள நைத்துவது தடை்சய்யப-
படடுள்தாக பரீடடசகள திடணக் -
க்ம் ்தரிவித்துள்து.  

அதற்கிணஙக நாட் 18 ஆம் திகதி 
நளளிரவு முதல ஐந்தாம் ஆண்டு 
புலடமப பரிசில பரீடடச நிடறவு-
றும் வடர இவவாறான வகுபபுகள 
கருத்தரஙகுகள ்சாற்்பாழிவுகள 
தடை்சய்யபபடடுள்தாக அந்த 
திடணக்க்ம் ்தரிவித்துள்து.  

அதததவட், ்பபரவரி முதலாம் 
திகதி நளளிரவு முதல க.்பா.த. 

உயர்தர பரீடடச 
நிடறவுறும் வடர 
வகுபபுகள கருத்த -
ரஙகுகள ்சாற்்பா-
ழிவுகள தடை்சய்-
யபபடடுள்தாக 
தமற்படி திடணக்-
க்ம் ்தரிவித்துள-
்து.  

இந்த அறிவித்தடல மீறி சட-
ைவிதராதமாக கருத்தரஙகுகள 
்சாற்்பாழிவுகள உளளிடை நை -
வடிக்டககள தமற்்காள்பபடு-
மானால ்பாலிஸ் தடலடமயகத் -
தின் 0112421111, ்பாலிஸ் அவசர 
அடழபபு இலக்கமான 119, பரீட -
டசகள திடணக்க்த்தின் அவசர 
அடழபபுக்கான இலக்கமான 1911, 
011 2785211 அலலது 011 2785212 

என்ற பரீடடசகள 
ஆடணயா்ர் நாய -
கத்தின் அலுவலகத்-
திற்தகா அறிவிக்க 
முடியும் என பரீட-
டசகள திடணக்க-
்ம் ்பாதுமக்கட் 
தகடடுக்்காண்டுள -

்து.  
2021 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐந்தாம் 

ஆண்டு புலடமப பரிசில பரீடடச 
எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதி நடை்பற-
வுள்து. நாை்ாவிய 2943 பரீடடச 
நிடலயஙகளில இந்தப பரீடடசடய 
நைத்த எதிர்பார்த்துள்தாக பரீட -
டசகள திடணக்க்ம் ்தரிவித்துள-
்து. அத்துைன் க.்பா.த உயர்தரப 
பரீடடச ்பபரவரி 07 ஆம் 
திகதி முதல மார்ச் 05 ஆம் 

வகுப்புகள், கருத்தரங்குகள்,  
ச�ொறசபொழிவுகளுக்கு ்தடை  

ஐநைாம ஆண்டு புலனைப்்பரிசில், க.த்பா.ை. உ/ை ்பரீட்ன்சகள:  

(தலாரன்ஸ் ்சலவநாயகம்)   

இரண்ைடர தகாடி ரூபாவுக்கும் அதிக -
மான ்பறுமதியுள் 4000 தபாடத மாத் -
திடரகட் சுஙக அதிகாரிகள டகபபற்றி -
யுள்துைன் அது்தாைர்பில 
நபர் ஒருவடர டகது்சய்துள-
்தாகவும் சுஙகத் திடணக்க-
்ப தபச்சா்ர், பிரதி சுஙகப 
பணிபபா்ர் சுதந்த சிலவா 
்தரிவித்துள்ார்.   

இரண்ைடரக் தகாடிக்கும் 
அதிகமான ்பறுமதியுடைய 
்மனதபைமின் அைஙகிய 
எக்ஸடை என்ற தபாடத மாத் -
திடரகட்தய சுஙக அதிகாரிகள இவவாறு 
டகபபற்றியுள்தாக அவர் ்தரிவித்துள -
்ார்.   

்நதர்லாந்திலிருந்து யாழ்பபாணத்டத 
வதிவிைமாகக் ்காண்ை ஒருவருக்கு 
அனுபபபபடடிருந்த ்பாதி்யான்டற 
பரிதசாதடனக்கு உடபடுத்திய தபாது சூட-
சுமமாக மடறத்து டவத்து ்காண்டுவரப-

படடுள் தமற்படி தபாடத மாத்திடரகள 
டகபபற்றபபடடுள்தாக அவர் ்தரிவித் -
தார்.   

விட்யாடடுப ்பாருடகள உளளிடை 
்பாருடகள அைஙகிய ்பாதி என சுஙகத் 

திடணக்க் அதிகாரிகளி -
ைம் ்தரிவித்துள்துைன் 
காடதபாட ்படடிகள 
மூலம் இடத சூடசுமமான 
முடறயில சம்பந்தபபடைவர் 
அதடன ்பாதி ்சய்து டவத்-
திருந்ததாகவும் அந்த தபாடத 
மாத்திடரகள 1600 கிராம் 
எடையுள்தாகவும் அவர் 
்தரிவித்துள்ார்.   

இந்த ் பாதிடய ் காண்டு்சலவதற்காக 
மத்திய தபால பரிமாற்ற பிரிவிற்கு வருடக 
தந்திருந்த ்வள்வத்டதப பிரததசத்டதச் 
தசர்ந்த நபடர சுஙக அதிகாரிகள டகது்சய் -
துள்னர். தமற்படி தபாடத மாத்திடர-
கட் கைத்திவந்துள்டம ்தாைர்பான 
விசாரடணகள ஆரம்பிக்கபபடடுள்தாக-
வும் அவர் ்தரிவித்துள்ார்.   

இரணைடர ககொடி ரூபொ சபறுமதியொன   
கபொட்த மொததிடரகள் மீட்பு; ஒருவர் டகது

இவவருைத்தின் இறுதி காலபப-
குதிகளுக்கு ததடவயான எரி்பா-
ருட  ்இறக்குமதி ்சய்ய 4 ஆயிரம் 
பிலலியன் அ்மரிக்க ்ைாலடர 
மத்திய வஙகி கடைம் கடைமாக 
விடுவிக்க தவண்டும் என இலஙடக 
்பற்தறாலிய கூடடுத்தாபனம் 
்தரிவித்துள்து.மின்சாரம் மற்றும் 
தபாக்குவரத்து ஆகிய துடறகளுக்கு தடையிலலாமல எரி்பாருட் 
விநிதயாகிக்க தவண்டுமாயின் மத்திய வஙகி எரி்பாருள இறக்கும-
திக்கான ்ைாலடர தாமதமிலலாமல விடுவிக்க தவண்டும் எனவும் 
அறிவிக்கபபடடுள்து.    இலஙடக மத்திய வஙகி, இலஙடக வங-
கி,மக்கள வஙகி, நிதியடமச்சு,வலு சக்தி அடமச்சு,மின்சார சடப 
மற்றும் இலஙடக மின்சார சடப,இலஙடக ்பற்தறாலிய கூடடுத்தா-
பனம் ஆகிய நிறுவன தடலவர்களுைான கூடைத்தில ்பற்தறாலிய 
கூடடுத்தாபனம் இதடன ் தரிவித்துள்து.   

தபாக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத்துடற ஆகிய இரு பிரதான துடற-
களுக்கும் தடையிலலாமல எரி்பாருள விநிதயாகிபபடத உறுதிப-
படுத்துவதற்கு ததடவயான நிதிடய வழஙகுமாறு இலஙடக ்பற்-
தறாலிய கூடடுத்தாபனத்திற்கு முன்டவத்த தகாரிக்டகக்கு அடமய 
இக்கூடைம் இைம்்பற்றுள்து.   

்பற்தறாலிய கூடடுத்தாபனம் ததடவயான எரி்பாருட  ்வழங-
காததால மின்சார துண்டிபபு தமற்்காளளும் நிடல உருவாகியுள்து 
்தரிந்ததத.   

எரிசபொருள் இறக்குமதிக்கு   
4000 பில்.சைொலர் க்தடவ   

்தாழிலா்ர் ததசிய சஙகத்தின் 
ஏற்பாடடில தநற்று (16) நுவ்ர-
லியா சினிசிடைா டமதானத்தில 
டதப்பாஙகல விழா ்காண்ைா-
ைபபடைது.  

்தாழிலா்ர் ததசிய சஙகம் 
மற்றும் ்தாழிலா்ர் ததசிய 
முன்னணியின் தடலவரும், நுவ-
்ரலியா மாவடை பாராளுமன்ற 
உறுபபினருமான பழனி திகாம்ப-
ரத்தின் தடலடமயில இந்த டதப-
்பாஙகல விழா நடை்பற்றது.  

இவவிழாவில ஆரம்ப நிகழ்வாக 
சூரியனுக்கு நன்றி ்சலுத்துவதற்-
காக எதிர்க்கடசி தடலவர் சஜித் பிதர-
மதாச சூரியப்பாஙகல ்பாஙகி 
விழாடவ ஆரம்பித்து டவத்தார்.இத-
டனத்்தாைர்ந்து விதசை அம்சமாக 
வரதவற்பு நைனம், மற்றும் மடல-
யகப பாரம்பரிய கடல, கலாசார 
நிகழ்ச்சிகளும் இைம்்பற்றது.  

இந்நிகழ்வில வரதவற்புடரடய 
பாராளுமன்ற உறுபபினர் எம்.உதய -
குமார் உடரயாற்றியததாடு, எதிர்க்-

கடசி தடலவர் சஜித் பிதரமதாச, 
இலஙடகக்கான இந்தியத் தூதுவர் 
தகாபால பாக்தல, கண்டிக்கான 
இந்திய உதவி தூதுவர் ஆதிரா, பாரா-
ளுமன்ற உறுபபினர்க்ான பழனி 
திகாம்பரம், இராதாகிருஷணன், 
தவலுகுமார், வடிதவல சுதரஷ, 
தமிழ் முற்தபாக்கு கூடைணியின் 
்சயலா்ர் சந்திர சாபைர் மற்றும் 
முன்னாள மத்திய மாகாண சடப 
உறுபபினர்க்ான தசா.ஸ்ரீதரன், 
சரஸ்வரதி சிவகுரு, முத்டதயா ராம் 
கடசி முக்கியஸ்தர்கள என பலரும் 
கலந்து ்காண்ைனர்.  

மடலயக ட்தப்சபொங்கல் நிகழ்வில்  
எதிர்க்கட்சித ்தடலவர் பங்ககறபு  

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

'இந்திய அரசாஙகம் தமிழர் நல-
வாழ்வுக்காக என்்றன்றும் துடண-
நிற்கு்மன இலஙடகக்கான இந்-
தியத் தூதுவர் தகாபால பாக்தல 
்தரிவித்தார்.

இந்திய அரசாஙக நிதி உதவியினூ-
ைாக மடலயக பகுதிகளில கடடி 
முடிக்கபபடை இந்திய வீைடமபபு 
திடை வீடுகளுக்கான உடகடை-
டமபபு வசதிகட் பூரணபபடுத்தி 
அதடன பயனாளிகளுக்கு டகயளிப-
பதற்கான திறபபுகட் வழஙகும் 
டவபவம் (15) ்காடைகடல சீ.எல.
எப வ்ாகத்தில இலஙடக ்தாழி-
லா்ர் காஙகிரஸின் ்பாது ்சயலா-
்ரும், இராஜாஙக அடமச்சருமான 
ஜீவன் ்தாண்ைமான் தடலடமயில 
நடை்பற்றது. இந்நிகழ்வில கலந்து 

்காண்டு  உடரயாற்-
றும் தபாதத அவர் 
இவவாறு ்தரிவித்தார்.

அவர் தமலும் ்தரி-
வித்ததாவது,

இலஙடகயிலும், இந்-
தியாவிலும் பசுக்கள, 
காட்கள ்தய்வஙக-
்ாக பார்க்கபபடுகின்-
றன. ்பாஙகல என்பது 
சூரியனுக்கு நன்றி 
்சலுத்துவதாகும். காரணம் சூரியதன 
எமது வாழ்க்டகக்கு உதவியளிக்கின்-
றது. அதற்கும் தமலதிகமாக திருவள-
ளுவர் நாளும் இன்றாகும். வளளு-
வர் ்பருமான் உலகுக்கு நலல பல 
்நறிகட் தந்துள்ார் என்படத 
மறக்க கூைாது. இன்று மடலயகத்டத 
வழி நைத்துபவர்க்ாக ஜீவன் ் தாண்-
ைமானும், ்சந்தில ்தாண்ைமானும் 

உள்னர்.மடலயகத்தில 
இந்திய உதவியின் கீழ் 
பல தவடலத்திடைஙகள 
நடைமுடறபபடுத்தபபடு-
கின்றன. இந்திய வீடடுத்-
திடைஙகள சில நிடறவ-
ையும் நிடலயில உள்ன.

இலஙடக மக்களின் 
ததடவயறிந்து இந்தியா 
்சயற்படுகின்றது. இதன்-
மூலம் இந்திய - இலஙடக 

உறவு சக்திமிக்கதாய் மாறுகின்றது. 
எதிர்காலத்தில மடலயகத்தில பல 
வீடடுத் திடைஙட் முன்்னடுப-
தபாம். மடலயக நண்பர்களின் வீடுக்-
கான கனவு நனவாகும்.

அடனத்து தமிழ்,  மக்களுக்கும் 
்பாஙகல வாழ்த்துக்கட் ்தரிவித்-
துக்்காளவதாகவும் அவர் இதன்-
தபாது ்தரிவித்தார்.

்தமிழர் நல்வொழ்வுக்கொக என்றும்
இந்திய அரசு துடை நிறகும்

இநதியத தூதுவர நகா்பால் ்பாகநல தைரிவிப்பு

சிததி வஃபீலா தவளியிட்ட "முதைமிழ் கல்சம இைழின் முைல் பிரதினய தகாழுமபு 3. ்ச்சகா ைண்ட்பததில் 
(16) கானலயில்  இலககிய புரவலர ஹாசிம உைர இைழாசிரியரிடமிருநது த்பறறுக தகாளவனையும, 
அருகில் நைைன் கவி, ராைா நைதைா ஆகிநயானரயும கா்ணலாம.

ைஙகானல, ஆண்கள ்பாட்சானலயின் நிரவாகக கட்டிடததைாகுதியினன இனளஞர விவகார, வினளயாட்டுத துனறை 
அனைச்சர ோைல் ராஜ்பக ஷ, பிரதி அனைச்சர டி. வீ.்சானக ஆகிநயார னவ்பவரீதியாக திறைநது னவப்்பனை ்படததில் 
கா்ணலாம.                                    (்படம: ஹம்பாநநைாட்னட குறூப் நிரு்பர)

இருமாடி வீடு 
இடிந்து விழுந்ததில 
இருவர கா்யம்
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பெருந்தோட்ட மக்களின் 
்மமெோடடில் வி்ே்ட ்கவனம

இலங்்கககு அநநியச் பெலோவணி்ய ஈட-
டிததரும முன்னணி து்ை்களில் ஒன்ைோ்க 
விளஙகும பெருந்தோட்டதது்ையில் 

ெணியோற்றும பதோழிலோளர்கள் ெமூ்க, பெோருளோ-
தோர து்ை்களில் பெரிதும பின்ன்்டநதவர்களோ-
்கக ்கோணபெடுகின்ைனர. இந்ோடு சுதநதிரம்்டநது 
74 வரு்டங்களோகியுள்ள ்ெோதிலும இமமக்களுககு 
உரிய ்கோணி்கள் பெற்றுகப்கோடுக்கபெ்டவில்்ல. 
அவர்களது பிள்்ள்களுககு இலவெக ்கல்வியும 
உரிய ஒழுஙகில் கி்்டக்கபபெறுவதில்்ல. ஆனோல் 
இமமக்களின் ெமூ்க, பெோருளோதோர, வோழவோதோர 
நி்ல்ம்க்ள ்மமெடுதத ்வண்டிய பெோறுபபு 
ஒவபவோரு அரெோங்கததுககும உண்டு. இத்ன 
வி்ளயோடடு து்ை அ்மச்ெர ்ோமல் ரோஜெக ே சுட-
டிக்கோடடியுள்ளோர. 

அது தோன் உண்்மயும கூ்ட. இந்ோடடுககு அந-
நியச் பெலோவணி்ய ஈடடித தருவதற்்கோ்க அயரோது 
உ்ைததுவரும பெருந்தோட்டத பதோழிலோளர்கள் 
இந்ோடடின் ஏ்னய ெமூ்கங்க்ளப ்ெோன்று முன் -
்னற்ைம்்டவதற்கு ்த்வயோன வெதி வோய்பபு்கள் 
ஏற்ெடுததிக ப்கோடுக்கபெடுவது அவசியம. இருநத 
்ெோதிலும ்க்டநத ்கோல அரெோங்கங்கள் இவவி்டயத -
தில் உரிய ்கவனம பெலுததத தவறியுள்ளன. 

ஆனோலும தற்்ெோ்தய பிரதமரோன மஹிநத 
ரோஜெக ே ஜனோதிெதியோ்க ெதவி வகிதத ்கோலம 
முதல் ம்லய்கப பெருந்தோட்ட பதோழிலோளர்க-
ளின் ெமூ்க, பெோருளோதோர, வோழவோதோர ்மமெோட-
டில் வி்ே்ட ்கவனம பெலுததி ்வ்லததிட்டங்க்ள 
முன்பனடுதது வருகின்ைோர. குறிபெோ்க ம்லயக 
பெருந்தோட்டங்களிலுள்ள ்வததியெோ்ல்க்ள 
அரெோங்கததின் கீழ ப்கோண்டு வருதல், அவற்்ை 
அபிவிருததி பெய்தல், பெருந்தோட்ட வீதி்க்ள 
்கோரபபெட இடடு அபிவிருததி பெய்தல் உள்ளிட்ட 
ெல்்வறு ்்டவடிக்்க்கள் ஏற்்கன்வ ஆரமபிதது 
்வக்கபெட்டன. 

அத்தோடு நில்லோமல் தற்்ெோ்தய ஜனோதிெதி 
்்கோட்டோெய ரோஜெக ே, பிரதமர மஹிநத ரோஜெக ே 
த்ல்மயிலோன அரெோங்கம 2019 ்வமெரில் 
ெதவிககு வநதது முதல் ம்லய்கப பெருந்தோட்ட 
மக்களின் ் லன்்களில் பதோ்டரநதும வி்ே்ட ்கவனம 
பெலுததி ்்டவடிக்்க்க்ள முன்பனடுததுள்ளன. 

அநத வ்்கயில் பெருந்தோட்டத பதோழிலோளர்கள் 
்ல்லோடசிக ்கோலததில் ஆரமபிதத ஆயிரம ரூெோ 
ெமெள உயரவுக ்்கோரிக்்க ெல வரு்டங்கள் நீடித -
தும ்க்டநத ்கோலததில் அவவி்டயததுககு உரிய தீரவு 
பெற்றுகப்கோடுக்கபெ்டவில்்ல. ஆனோல் ஜனோதிெதி, 
பிரதமர த்ல்மயிலோன அரெோங்கம ெதவிககு 
வநததும இதபதோழிலோளர்களின் ஆயிரம ரூெோ 
ெமெள உயரவு ்்கோரிக்்க்ய நி்ை்வற்றி ்வப-
ெதற்கு ்த்வயோன ்்டவடிக்்க்க்ள முன்பனடுத -
தன. இதன் நிமிததம பதோழில் அ்மச்ெரின் ஊ்டோ்க 
வி்ே்ட ஏற்ெோடு்களும ்மற்ப்கோள்ளபெட்டன. இதன் 
ெயனோ்க ெல வரு்டங்களோ்க நீடிதத பெருந்தோட்டத 
பதோழிலோளர்களின் ெமெள உயரவுக ்்கோரிக்்கககு 
தீரவு கி்்டக்கபபெற்றுள்ளது. அ்த்்ரம பெருந-
்தோட்டப  பிள்்ள்க்ள ்கல்வித து்ையில் ் மமெடுத-
தும ்்ோககில் அஙகுள்ள ெோ்டெோ்ல்க்ள ்தசியப 
ெோ்டெோ்ல்களோ்க அபிவிருததி பெய்யும ்்டவடிக்்க-
்களும இ்டமபெற்று வருகின்ைன. 

இவவோைோன நி்லயில் 2019 இறுதியில் 
்தோற்ைம பெற்று பெரும ெவோலோ்க விளஙகி வரும 
ப்கோவிட19 பதோற்றினோல் ்ோடடில் ஏற்ெடடுள்ள 
பெோருளோதோர ப்ருக்கடி மக்களுககு சு்மயோ்க 
அ்மவ்தத தவிரககும வ்்கயில் 920 பில்லி-
யன் ரூெோ பெறுமதியோன நிவோரண பெோதிததிட-
்டத்த அரெோங்கம அறிவிததிருககின்ைது. அததிட்டத-
தில் பெருந்தோட்ட பதோழிலோளர்களும ்கவனததில் 
ப்கோள்ளபெடடிருபெது குறிபபி்டததக்க வி்டயமோகும. 

அதோவது பெருந்தோட்ட மக்களுககு கி்லோவுககு 
ரூெோ 80.00 வுககு ்்கோது்ம மோ்வ மோனிய 
வி்லயில் பெற்றுகப்கோடுக்க ்்டவடிக்்க எடுக்கப-
ெடடுள்ளது. இது பெருந்தோட்ட மக்களுககு குறிபபி-
்டததக்க நிவோரணமோகும. 

இவவோறு இதபதோழிலோளர்களின் ்லன்்க்ளக 
்கருததில் ப்கோண்டு ஜனோதிெதி, பிரதமர த்ல்மயி-
லோன  அரெோங்கம ெல்்வறு ்வ்லததிட்டங்க்ள 
முன்பனடுதது வருகின்ைன. 

அநத வ்்கயில் இநதிய அரெோங்கததின் நிதியு-
தவியின் கீழ ்க்டநத ஆடசிக்கோலததில் ம்லய்கப 
பெருந்தோட்டப பிர்தெங்களில் நிரமோணிக்கபெட்ட 
ஆயிரம வீடு்களுககு தற்்ெோது குடிநீர, மின்ெோரம, 
வீதி உள்ளிட்ட வெதி்கள் ஏற்ெடுததி ப்கோடுக்கபெடடுள்-
ளன. இலங்்க பதோழிலோளர ்கோஙகிரஸ் பெோதுச் 
பெயலோளரும இரோஜோங்க அ்மச்ெருமோன ஜீவன் 
பதோண்்டமோன் த்ல்மயில் ்க்டநத ெனியன்று ப்கோட-
்ட்க்லயில் ்்்டபெற்ை ்வெவததில் இ்ளஞர 
விவ்கோர, வி்ளயோடடு து்ை அ்மச்ெர ்ோமல் ரோஜ-
ெக ே பிரதம அதிதியோ்கக ்கலநது ப்கோண்டு இவவீடு்க-
்ளப ெயனோளி்களி்டம ்்களிததுள்ளோர. 

இவ்வெவததில் உ்ரயோற்றிய அ்மச்ெர ்ோமல், 
பெருந்தோட்ட மக்கள் இந்ோடடின் பெோருளோதோர 
்மமெோடடுக்கோ்க ஆற்றிவரும ெங்களிபபு்க்ளக 
குறிபபிடடு ெோரோடடிய்தோடு, மக்களின் துன்ெங்க்ள 
்ன்்கறிநதுள்ள எமது அரெோங்கம பெருந்தோட்ட 
மக்களுககு பதோ்டரநதும உதவி ஒதது்ைபபுக்க்ள 
்ல்கும' என்றுள்ளோர. 

ஆ்க்வ பெருந்தோட்ட மக்களின் ெமூ்க, பெோருளோ-
தோர, வோழவோதோர ்மமெோடடின் நிமிததம அரெோங்கம 
முன்பனடுககும ்வ்லததிட்டங்களுககு ்கடசி, அரசி-
யல் ்ெதங்களுககு அபெோல் ெ்கலரும ஒதது்ைபபு 
்ல்்க ்வண்டும. அது்வ அநத மக்களின் ்லன்்க-
ளின் ்மமெோடடுககு வழிவகுககும.
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

குறள் தரும் சிநதனை இ லங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்-
தாபனத்தின் தமிழ் அ்லவ -
ரி்ையான நேத்திரா ரிவியில் 

ஒவ்வாரு மாதமும் நோன்மதி தினத் -
தன்று விநைட ்பௌத்த கைலந்து்ரயா-
டல் தமிழ் ்மாழியில் ஒளிபரபபாகி 
வருகிறது. அந்த வ்கையில் இன்்றய 
தினம் துருது நோன்மதி தினம் - புத்த 
பகைவான் ஞானம் ்பற்று 9 மாதஙகைளின் 
பின்னர் இலங்கைக்கு முதல் தட்வ -
யாகை வரு்கை தந்த தினமாகை இந்த தினம் 
அனுஸ்டிக்கைபபடுகிறது.

தமிழ் நபசும் மக்கைளுக்கு ்பௌத்த 
தர்மம் ்தாடர்பான விளக்கைம் ஒன்்ற 
வழஙகும் நோக்கிநலநய, இந்த நிகைழ்ச்சி 
நேரடி ஒளிபரபபாகை இடம்்பற்று வரு -
கிறது. நோன்மதி தினத்தன்று கைா்ல 9 
மணி முதல் 11 மணிவ்ர நேரடி ஒளிப-

ரபபாகை நேத்ரா ரி.வியில் இடம்்பற்று 
வருகிறது. சில ைந்தர்பபஙகைளில் அ்வ 
பதிவு ்ையயபபட்ட நிகைழ்ச்சியாகைவும் 
அ்மவது இஙகு குறிபபிடத்தக்கைது.

2019 ேவம்பர் மாதம் 16ஆம் திகைதி 
ஜனாதிபதி நதர்தல் ்வற்றிக்கு பின்னர் 
ஜனாதிபதி நகைாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
மற்றும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக் ஷ 
த்ல்மயிலான அரைாஙகைத்தின் கீழ் 
பல்நவறு மத ேல்லிணக்கை ்ையல்பாடு -
கைள் நமற்்கைாள்ளபபட்டு வருகின்றன. 
ஆகைஸ்ட் 5ம் திகைதி இடம்்பற்ற ்பாது -
நதர்தலில் மா்பரும் ்வற்றி்ய பதிவு 
்ையத ஸ்ரீ லஙகைா ்பாதுஜன ்பரமுன 
பாராளுமன்றத்தில் மூன்றிலிரண்டு 
்பரும்பான்்மயுடன் ஆட்சிய்மத் -
தது. அதன் பின்னர் மீளவும் பிரதமராகை 
பதவிநயற்ற மஹிந்த ராஜபக் ஷ அவர் -

கைளின் நேரடி நிர்வாகைத்தின் கீழ், புத்த 
ைாைன அ்மச்சு வந்துள்ள்ம சிறபபம் -
ைமாகும்.

புத்தைாைன, மத விவகைார மற்றும் கைலாைார 
அலுவல்கைள் அ்மச்-
ைர் - இலங்கை ஜனோயகை 
நைாஸலிஸ குடியரசின் 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜ -
பக் ஷ, ஒரு மதம் பற்றி 
ஏ்னய ைமூகைஙகைளுக்கு 
அந்த ைமூகைஙகைளின் 
்மாழிகைளில் இலகு -
ே்டயில் வழஙகும் 
நபாது ேல்லிணக்கைம் 
ஏற்படுகிறது. நமலும் 
மதஙகைள் பற்றிய பல ைந் -
நதகைஙகைளும் முரண்பா -
டுகைளும் நீஙகுகின்றன.

நோன்மதி தினத் -
தின் வரலாற்று சிறபபு, 
்பௌத்த தர்மம், பஞ் -
ைசீலம் ்தாடர்பான 
விளக்கைம், தியானம் மற்றும் தானஙகைள் 
பற்றிய விளக்கைம், புத்த பகைவானின் 
வாழ்க்்கை ைரித்திரம் உட்பட பல விட -
யஙகைள் உள்ளடஙகுகின்றன. இந்த 
நிகைழ்ச்சியில் தமிழ் நபசும் ்பௌத்த 
பிக்கு மூலம் ்பௌத்த தர்மம் குறித்த 
விளக்கைம் இலகு தமிழில் வழஙகைபபடு-
கின்ற்ம சிறபபம்ைமாகும். 

புத்தைாைன, மத விவகைார மற்றும் 
கைலாைார அலுவல்கைள் அ்மச்சின் ஊடகை 
்ையலாளரும்  சிநரஸ்ட ஊடகைவியலாள-
ருமான ்ஜயரஞ்ஜன் நயாகைராஜ் அ்மச்-
சின் ைார்பில் கைலந்து ்கைாண்டு நிகைழ்ச்-
சி்ய ்தாகுத்து வழஙகுகின்ற்ம 
இஙகு குறிபபிடத்தக்கைது. 

அந்த வ்கையில் ஜனவரி மாதம் 17ஆம் 

திகைதியான இன்று துருது நோன்மதி தின 
விநைட ஒளிபரபபு இடம்்பறவுள்ளது. 
துருது நோன்மதி தினம் பற்றிய அறிமு-
கைம், அதன் சிறபபு, ்பௌத்த தர்மம், 

புத்த பகைவானின் நபாத்னகைள் மற்றும் 
வரலாறு ்தாடர்பில் சிறந்த விளக்-
கைஙகை்ள முந்தல், மஙகைள எலிய, ஸ்ரீ 
நதவராம் விகைா்ரயின் ்பாறுபபாளர் 
ைங்கைக்குரிய திரு்ேல்நவலி நபாதி 
தம்ம அரவணடிகைள் வழஙகுவார் என்ப-
தும் சிறபபம்ைமாகும். 

இன்்றய தினம் கைா்ல 9 மணி முதல் 
10.00 மணிவ்ர இந்த விநைட உ்ரயா-
டல் இடம்்பற உள்ளது.

ஒமிக்ரோன்: உண்மை என்்ன?
க�ொநரானா ்வரஸின் 

ஒமிக்நரான் திரிபால் 
்வளிபபடும் நோய 

அறிகுறிகைள் இநலைானதாகைத் நதான்று-
கிறது. அந்த பாதிபபுடன் மருத்துவம -
்னயில் நைர்க்கைபபடும் நோயாளிகைளின் 
எண்ணிக்்கையும் இறபபு விகிதமும் 
கு்றவானதாகைநவ கைாணபபடுகின்-
றது. அதனால் ஒமிக்நரான் நவகைமாகை 
பரவக்கூடிய ்தாற்றாகை இருந்தாலும், 
்கைாநரானாவுக்கு எதிரான நபாராட் -
டத்தில் ஒமிக்நரான் திரிபு ஒரு 'இயற் -
்கையான தடுபபு மருந்து' என சில நிபு -
ணர்கைள் ேம்புகின்றனர். 

இருபபினும், இத்ன இந்திய மகைா -
ராஷ்டிரா ்கைாநரானா தடுபபு ்ையற் -
பாட்ட்மபபின் உறுபபினரான மருத் -
துவ்ராருவர் மறுத்துள்ளார். 'இது 

ஒரு தவறான கைருத்து. ஒமிக்நரான் உயிரா -
பத்து மிக்கைது என்றுள்ளார் அவர். 

என்றாலும் ஒமிக்நரா்ன 'இயற்்கை 
தடுபபு மருந்து' எனச் சிலர் கைருதும் 
நி்ல்ம எவவாறு உருவானது என்பது 
கைவனம் ்ைலுத்துவது அவசியம்.  

அதனால் இயற்்கையான தடுபபு 
மருந்து என்றால் என்ன என்ப்த 
முதலில் புரிந்து்கைாள்ள நவண்டும். 
அதாவது  மிகைவும் பலவீனமான நுண் -
ணுயிரிகைள் அல்லது ்வரஸ்கைள் எந்த -
்வாரு நோயக்கும் எதிராகை எதிர்பபு 
மருந்தாகை உருவாக்கை பயன்படுத்தபப -
டுகின்றன. சில தடுபபு மருந்துகைளில் 

இறந்த ்வரஸும் பயன்படுத்தபப -
டுகிறது.

இது ்தாடர்பில் மகைாராஷ்டிராவின் 
்தாற்று நோயியல் நிபுணர் ்டாக்டர் 
பிரதீப அவநத, 'ஒமிக்நரான் கைடு்ம-
யான நோயத்தாக்கைத்்த ஏற்படுத்தாது. 
ஆனாலும், அதன் பரவும் திறன் மிகைவும் 
தீவிரமானது. அதனால் அதிகைமாநனா-
ருக்கு இத்்தாற்று ஏற்பட்டாலும் நோய 
தீவிர நி்லயில் இராது. 

இருபபினும் இத்்தாற்று ஒவ்வாரு-
வரது உட்ல ்ைன்ற்டந்ததும் நோய 
எதிர்பபு ைக்தி்ய உருவாக்கும். இதன் 
வி்ளவாகைநவ சில நிபுணர்கைள் ஒமிக்-
நரா்ன 'இயற்்கையான மருந்து' என்கின் -
றனர். 

மகைாராஷ்டிராவில் ்கைாநரானா 
்தாற்றின் மூன்றாவது அ்லக்கு ஒமிக் -

நரான் திரிபு முக்கிய கைாரணமாகை விளங-
குகின்றது. இது மரணம் வி்ளவிக்கும் 
்டல்டாவுக்கு மாற்றலாகி வருகிறது என்-
கிறார் அவர். 

இநதநவ்ள மும்்பயிலுள்ள 
தனியார் மருத்துவ ம்ன்யான்றின் 
்பாது மருத்துவ்ராருவர், 'ஒமிக்நரான் 
உண்்மயில் கைடவுளால் அனுபபபபட்ட 
ஒரு 'இயற்்கை தடுபபு மருந்து'. அவ-
்வரஸ் ்தாற்றுக்குள்ளாகி மருத்துவம-
்னயில் அனுமதிக்கைபபடும் ேபர்கைளின் 
எண்ணிக்்கை கு்றவாகை உள்ளது. நோயா-
ளர்கைளுக்கு அறிகுறிகைளும் மிகைக் கு்றவு' 
என்கிறார் அவர். 

தற்நபா்தய சூழ்நி்லயில் ஒமிக்-
நரான் அ்லயில் நோயாளர்கைளுக்கு 
ஒட்சிைன் சிகிச்்ை நத்வயில்்ல 
என்றும், ்வன்டிநலட்டர் நத்வ-
யில்்ல என்றும் நிபுணர்கைள் கூறுகின் -
றனர். இது ்தாடர்பில் கைருத்து ்தரி -
வித்துள்ள ்பாதுமருத்துவர் ்கைளதம் 
பன்ைாலி, '்டல்டா நோயத்்தாற்-
றின் இரண்டாவது அ்லயின் தீவிரம் 
இந்த அ்லயில் பிரதிபலிக்கைவில்்ல. 
நோயாளர்கைளுக்கு இந்தியாவில் மருந்து 
நத்வயில்்ல. அதனால் இற்்ற-
வ்ர கி்டக்கைப்பற்றுள்ள தரவுகைளின் 
அடிபப்டயில் ஒமிக்நரா்ன இயற்-

்கையான தடுபபு மருந்து எனலாம் என்கி -
றார். இநதநவ்ள மருத்துவர் ஷஷாஙக் 
நஜாஷி, 'ஒமிக்நரா்ன, 'இயற்்கை 
தடுபபூசி' என்று அ்ழபபது தவறு. 
ஒவ்வாரு ்தாற்றுக்கும் பக்கை வி்ளவு-
கைள் உண்டு. ஒமிக்நரான் பாதிபபு்டய 
நோயாளர்கைள் நீண்ட கைால ்கைாவிட் 19 
்தாற்றால் பாதிக்கைபபடலாம். அதன் 
வி்ளவுகைள் இன்னும் அறியபபட -
வில்்ல. ஒமிக்நரா்ன ஒரு 'இயற்்கை 
தடுபபூசி' என்று கூறுவதற்கு எந்த அறிவி -
யல் அடிபப்டயும் இல்்ல' என்கிறார். 

ஆகைநவ ஒமிக்நரான் திரிபின் நோயத் 
தாக்கைம் கு்றவாகைக் கைாணபபட்டாலும் 
அதன் ்தாற்்றத் தவிர்த்துக் ்கைாள்-
வதில் உரிய கைவனம் ்ைலுத்தபபட 
நவண்டும். குறிபபாகை ்கைாவிட் 19 
்தாற்று தவிர்பபுக்கைான முகைக்கைவைம் 
அணிதல், ்கைகைழுவுதல், ைமூகை இ்ட-
்வளி்யப நபணுதல் உள்ளிட்ட அடிப-
ப்ட சுகைாதார வழிகைாட்டல்கை்ள உச் -
ைளவில் நபணிக் ்கைாள்ள நவண்டும். 
அத்நதாடு ்கைாவிட் 19 ்தாற்றின் தாக் -
கைத்்தக் கைட்டுபபடுத்துவதற்கைான தடுப -
பூசி்யயும் ்பற்றுக்்கைாள்ளவும் தவ -
றக்கூடாது. 
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கஜயரஞஜன் பயா�ராஜ்
சிபரஸ்ட ஊட�வியலாளர், புத்தசாசன, 
ம்த விவ�ார மற்றும் �லாசார அலுவல்�ள் 
அ்மச்சின் ஊட� கசயலாளர்

பகைல் நேரமாகை இருந்தால் நகைாட்டா் னக் கைாக் கை 
்வன்று விடும். எனநவ எதிரி ய வீழ்த்துவதற்கு 
ஏற்ற கைாலத் தத் நதர்ந் தடுக்கை நவண்டும்.

ப�ல்கவல்லும் கூ்�்யக �ாக்� இ�ல்கவல்லும்
பவந்தர்ககு பவண்டும் கபாழுது

'்ேதரோ' த�ோ்ைக்ோட்சியில் இன்று 
துருது ்ேோன்மைதி தி்ன ்ைந்து்ரயோடல்

மது்ர, பாலநமடு கிராமத்தில் ஜல் -
லிக்கைட்டு நபாட்டி ேடாத்தபபட் -
டுள்ளது. இதில் 21 கைா்ளகை்ள 

பிடித்த ்பாதும்பு கிராமத்்தச் நைர்ந்த 
பிரபாகைரன் முதலிடத்்த ்பற்றதாகை 
அறிவிக்கைபபட்டார். அவருக்கு கைார் 
பரிைாகை வழஙகைபபட்டது. இநதநவ்ள 
அவனியாபுரம், பாலநமடு ஜல்லிக்-
கைட்டு நபாட்டிகை்ளத் ்தாடர்ந்து 
அடுத்த நபாட்டி இன்று 17ஆம் நததி 
அலஙகைாேல்லூரில் ே்ட்பறவுள்ளது. 

பாலநமடு ஜல்லிக்கைட்டு நபாட்டி, 
ைனியன்று கைா்ல 8 மணிக்கு ்தாடங -
கியது. இபநபாட்டி விறுவிறுபபாகை 
ே்ட்பற்றது. வாடிவாைலில் சீறிக் -
்கைாண்டு கைா்ளகைள் வருவதும் அவற் -
்றப பிடிக்கை மாடுபிடி வீரர்கைள் கைள -
மாடியதும் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் 
பரபரப்ப கூட்டிக் ்கைாண்நட இருந் -
தன. தலா ஒரு மணி நேர சுற்றில் 30 
வீரர்கைள் என்கிற கைணக்கில் ்மாத்தம் 
ஏழு சுற்றுகைளாகை நபாட்டி ேடந்தன.

ைனிக்கிழ்ம ேடந்த நபாட்டி -

யில் 729 கைா்ளகைள் பங்கைடுத்தன. 
மா்ல 5 மணிக்கு நபாட்டி நி்றவ -
்டந்தது. இதன் முடிவில் முதலிடம் 

பிடித்த வீரராகை ்பாதும்பு கிராமத்்தச் 
நைர்ந்த பிரபாகைரன் அறிவிக்கைபபட் -
டார். ோன்கைாவது சுற்றில் கைளத்துக்கு 

வந்து 21 கைா்ளகை்ள பிடித்தார். 2020, 
2021ஆம் ஆண்டுகைளிலும் இவர் முத -
லிரண்டு இடஙகை்ள பிடித்திருந்தார். 
இபநபாது மூன்றாவது மு்றயாகை 
்வன்ற இவருக்கு தமிழகை முதல் -
வர் ைார்பில் கைார் பரிசு வழஙகைபபட் -
டது. சிவகைங்கை புலியூ்ரச் நைர்ந்த 
சூறாவளி என்ற கைா்ளக்கு, சிறந்த 
கைா்ளக்கைான முதல் பரிசு வழஙகைப-
பட்டது. அதன் உரி்மயாளருக்கு கைார் 
பரிைாகை வழஙகைபபட்டது.

இரண்டாமிடம் பிடித்த மாடுபிடி 
வீரராகை குருவித்து்ற்யச் நைர்ந்த கைார்த்-
திக் ராஜா அறிவிக்கைபபட்டார். இவர் 11 
மாடுகை்ள பிடித்துள்ளார். இவருக்கு 
திருவல்லிக்நகைணி எம்.எல்.ஏ உதயநிதி 
ஸ்டாலின் ைார்பில் இரு ைக்கைர வாகைனம் 
பரிைாகை வழஙகைபபட்டது.

மூன்றாம் இடம் பிடித்த வீரராகை நமட் -
டுபபட்டி்யச் நைர்ந்த கைார்த்திக் ராஜா 
நதர்வானார்.

அைங்ோ ேல்லூர் ஜல்லிக்ட்டு இன்று
பாலபமடு ஜல்லிக�ட்டில் மு்தலாமிடம் கபற்றவருககு �ார் பரிசு

'ஒமிகபரா்ன, 'இயற்்� ்தடுப்பூசி' என்று 
அ்ழப்பது ்தவறு. ஒவகவாரு க்தாற்றுககும் 
பக� வி்ளவு�ள் உண்டு. ஒமிகபரான் பாதிப்-
பு்டய பநாயாளர்�ள் நீண்ட �ால 
க�ாவிட் 19 க்தாற்றால் பாதிக�ப்படலாம்.

- - மருததுவ நிபுணர
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18830) வீட்டு பூஜையில் கற்பூர தீபதஜதை அஜைகக-
லாமா?

 கூடாது. தைானே  குளிர்ந்து விட விடுவது தைான் நல்லது. 
18831) ஏற்றிய விளககில் இருந்து கற்பூரதஜதைனயா ஊது-

பததிஜயனயா ஏற்்றலாமா? கூடாது.
18832) விளகனகற்றும் னபாது மற்்றவர்கள் ஏற்றிஜவததை 

விளககின் மூலமாக நம் விளகஜகஏற்்றலாமா? கூடாது. தீப் -
பபட்டி மூலமாக தைான்

விளகனகற்்ற னவண்டும்.
18833) சனி பகவானுககு வீட்டில் எள்விளககு ஏற்்ற-

லாமா?
கூடாது.
18834) காஜல, மாஜல னவஜளகளில் யாராவது தூங்கிக 

பகாண்டிருககும் னபாது விளகனகற்்றலாமா? 
கூடாது. தூங்குபவர்கள் எழுந்தை
பி்றகுதைான் விளகனகற்்ற னவண்டும்.
18835) தூங்குபவர்களின் தைஜலககு னநராக னதைங்காய்உ ஜடகக-

லாமா?  
கூடாது.
18836) பூஜையின்னபாது விபூதிஜய நீரில் குஜைதது பூசலாமா?  

கூடாது. 
18837) யார் விபூதிஜய நீரில் குஜைததுபூசலாம்?
தீட்ஜச பபற்்றவர்கள் மட்டுனம  பூசலாம்.

18838) வாஸ்து சாஸ்திரதஜதை ஆன்மிகம் ஏற்றுக பகாள்கி்றதைா? 
சாஸ்திரம் என்று பசால்லிவிட்டானல அது ஆன்மிகம் 

தைானே. இஜ்றவழிபாட்டிற்காக கூ்றப்பட்டுள்ள சாஸ்திரங் -
களில் ஒரு பிரிவு – சிற்பசாஸ்திரம். இதைன் உட்பிரிவுகளில் 
ஒன்று வாஸ்து சாஸ்திரம். ஒருவீட்ஜடக கட்டத துவங்குவ-
தைற்கு முன் வாஸ்து சாஸ்திரதஜதைக கஜடபிடிககலாம். கட்டி 
முடிததைபின் வீண் வதைந்திகஜள நம்பி குைப்பிக பகாண்டு 
வீட்ஜட இடிகக னவண்டாம்.

18839) வீட்டில் சிஜல ஜவதது வழிபாடு பசய்து வரு -
கின்றன். அதைோல் குஜ்ற ஏதுமில்ஜல. ஆோல், சிஜல 
வழிபாடு கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்்றேர்?

வீட்டில் சாமி சிஜலகஜள ஆறு அங்குல உயரததிற்கு 
னமல் இல்லாமல் ஜவதது தைாராளமாக பூஜை பசய்யலாம்.

      க்க. ஈஸவரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமைவர்

இப்படி பயாழுகுநாளினல, 
வீட்டுப்பபாருள்களும் ஒழிந்து 
விட, கைம்புல்லுககஜள 
அரிந்துபகாண்டுவந்து விற்று, 
பநய் வாங்கித திருவிளகபக -
ரிததைார். அதைோல் அவருககுக 
கைம்புல்லநாயோர் என்னும் 
பபயர் உண்டாயிற்று.   

ஒருநாள் தைாம் அரிந்து 
பகாண்டு வந்தை புல்லு விஜலப் 
படா இருகக, தைம்முஜடய பணி 
தைவ்றாமல் அப்புல்ஜலனய மாட்டி 
விளகபகரிததைார். முன்பு விளகபகரிககும் 
யாமம் வஜரயும் எரிததைற்கு அப்புல்லுப் 
னபாதைாஜமயால், அடுததை விளககினல தைம்முஜடய திருமுடிஜய 
மடுதது எரிததைார். அப்பபாழுது பரமசிவன் பபருங்கருஜை 
பசய்தைருள, கைம்புல்லநாயோர் சிவனலாகதஜதை அஜடந்தைார். 

உச்சிட்ட நீரால் அபினேகிததைல் உச்சிட்ட உைவால் ஜநனவததி-
யஞ் பசய்தைல் முதைலிய அநாசார விதிகளாற் பூஜச பசய்து முததிப் 
னபரின்பமுற்்ற கண்ைப்ப நாயோர், பமன்மலரால் அர்ச்சிககற் 
பாலதைாகிய சிவலிங்கத திருனமனிஜய வன்மலராகிய கன்மல-
ரால் அர்ச்சிதது முததி பபற்்ற சாககிய நாயோர், திருவிளககுத 
தைகழிஜய உடலுதிரததைால் நிரப்பித திருவிளகனகற்்ற முயன்று 
சிவன் கருஜைககாளாகிப் னபரின்ப நிஜலயுற்்ற முதைலானோரின் 
வரலாறுகளிோல் அது புலோகும்.                            (பதைாடரும்)
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மானுடவியல்

கணம்புல்ல நாயனார்  

தற்னபாஜதைய கண்டுபிடிப்புகளின் படி 
அணுததுணிகஜககள் ஒருவிதை நீள்வட்-
டப் பாஜதை சுைற்சியில் இருந்துபகாண்டு 

சுயமாக உருவாகிய சகதிப் புலததிோல் மிக 
நுண்ணிய துணிகஜககள் அதிர்ந்துபகாண்டு 
உள்ளதைாகக கூ்றப்படுகி்றது. சுயமாக இயங் -
கும் இந்தை சகதிப் புலம் ஹிக னபாஸன் 
சகதிப் புலம் எேப்படுகி்றது. இந்தை சகதிப்பு-
லம் எங்கிருந்து வருகி்றது என்பஜதை அறிவி-
யல் இன்னும் கண்டு பிடிகக முடியாதைதைால் 
இஜவ சுய இருப்பு உஜடய சகதிப் புலங்கள் 
என்று அறிவியல் கூறுகி்றது. இதைோல் இஜவ 
கடவுள் துணிகஜககள் என்று இஜவ அஜைக-
கப்படுகின்்றே. 

இந்தை ஆற்்றலின் மூலமும், இந்தைப் பிரபஞ் -
சததின் னதைாற்்றமும் இந்திய தைததுவ ஞாேத-
தைால்  ' நாதைம்' என்று அஜைககப்படுகி்றது. 
இந்தை நாதை சகதி எங்கும் நிஜ்றந்தைதும் இயற்-
ஜகயின் ஜமயமாேதும், நுண்ணியதுமாக 
இருந்து பகாண்டு எல்லா சகதிகள், அதிர்வு -
கள், அஜசவுகளுககும் மூலமாக இருககி்றது. 
இயற்ஜகஜய ஆைமாக ஆராய்ந்தை அறிஞர்கள் 
மிக நுண்ணிய சப்தைம் ஓங்காரமாக இருப்ப-
தைாகக கூறுகி்றார்கள். இந்தை ஓங்கார நாதைம் 
சுயமாக பவளிப்பட்ட எங்கும் நிஜ்றந்தை, நித-
தியமாே உைர்வு சகதியாே பிரம்மததிலி-
ருந்து பவளிப்பட்ட பரிைாம அதிர்வாகும். 

கடிகாரததில் உள்ள ஊசஜல அஜலய-

விட்டால் அது பதைாடர்ச்சியாக கடிகாரதஜதை 
நாமாக நிறுததும் வஜர அஜசந்துபகாண்டி-
ருககும் என்பஜதை நாமறினவாம். இஜதைப்-
னபான்று பிரபஞ்சததில் இருககும் நுண்ணிய 
துணிகஜககள் ஓங்காரம் எனும் நாதைததிோல் 
தூண்டப்பட்டு அஜசந்துபகாண்டிருககின்-
்றே. இயற்ஜகயின் சுைற்சி எப்படி ஒரு விஜள -
யாட்டு ஊசல் சுைன்றுபகாண்டு இருககி்றனதைா 
அப்படி சுைன்று பகாண்டு இருககி்றது. இந்தை 
விஜளயாட்டு ஊசலின் இயகக சகதி சிறிது 
காலததில் னதைய்ந்து விடும் ஆோல் நிததி-
யமாே பரிைாம சகதியாே பிரம்மததின் 
இயகக சகதி எப்னபாதும் னதைய்மாேம் அஜட-
யாமல் நிரந்தைரமாக இருககி்றது. 

சப்தை சுரங்கள் என்பஜவ ஓங்காரததின் ஏழு 
விததியாசமாே அதிர்வுகளாகும். இந்திய 
இஜசயிஜே பாரம்பரிய இஜச, பமல்லிஜச 
எே இரண்டு விதைமாக பிரிககலாம். பாரம்ப-
ரிய இஜசயின் அஜமப்பிஜே சுரம், பதைம், 
லயம், மார்ககம் எே நான்கு பகுதிகளுஜட-
யதைாக பிரிககலாம். சுரம் இல்லாதை பாடல்கள் 
அபிதைாே வாே எேப்படும். இஜவ அபிவாதை-
ேம் - உஜரயாடல் பசய்யும் னபாது பாவிககும் 
னகார்ஜவயாே பசாற்கஜளக குறிககும்.

ஓங்காரம் என்்ற மூல நாதைம் பிரபஞ்சத-
திலுள்ள எல்லா அதிர்வு சகதிகளிேதும் 
பதைாகுப்பாகும். இதுனவ அஜேதது இஜசச் 
சுரங்களிற்கும் மூலமாகும். எப்படி சூரியனி -
லிருந்து ஏழு நி்றங்கள் பவளிப்படுகி்றனதைா 
அஜதைப்னபால் ஓங்காரததிலிருந்து சப்தை ஸ்வ -
ரங்கள் பவளிப்படுகி்றது. இந்தை இஜசச் சுரங்-
கள் ஸ, ரி, க, ம, ப, தை, நி எே ஏைாக பவளிப்-
படுகின்்றே.                             (பதைாடரும்)

 ்பண்டிட் � ராம் சர்ைா ஆசசார்்ா  
தமிழில்: � ஸகதி சுைனன  
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தமிழ்க கடவுளாே முருகப்பபருமானின்  
சி்றப்பு வழிப்பாட்டிற்குரிய புனிதை விரதை 
திேமாகும். இது தைமிைர்கள் பபரும்பா-

லும் வாழும் நாடுகளில் முருகப்பபருமானுக-
காக பகாண்டாடப்படும் ஒரு பபரும் புனிதை 
விைாவாகும். ஜதை மாதைம் 
தைமிைர்களுககு புனிதைமாே 
மாதைமாகும். முருகனுககு 
உகந்தை நாள் ஜதைப்பூச திேம் 
என்பர். ஜதைப்பூசம் ஆண்டு -
னதைாறும் ஜதை மாதைம் தைமிழ் 
பஞ்சாங்கப்படி வரும் பத -
தைாவது மாதைமாகும். 

இது பூச நட்சததிரமும் 
பபௌர்ைமி திதியும் கூடி 
நன்நாளில் முருகனுககு 
எடுககப்படும் விைா -
வாகும். சில வருடங்க -
ளில் பபௌர்ைமியாேது 
பூச நட்சததிரததிற்கு 
முன்னும் பின்னும் வரும் 
திேங்களும் உண்டு. நட் -
சததிர வரிஜசயில் பூசம் 
எட்டாவது நட்சததிர -
மாகும். இவ்விைா முழு 
நிலவு பூச நட்சததிரததிற்கு வரும்னநரம் 
நடததைப்படுகி்றது.

ஜதைப்பூச திருவிைாவாேது தைமிழ்நாடு,  
இலங்ஜகத, மனலசியா, சிங்கப்பூர்,  
இந்னதைானேசியா,பமாரீசியஸ் னபான்்ற 
நாடுகளில் வசிககும் தைமிைர்களால் 
பவகு விமரிஜசயாக அனுஷ்டிககப்ப -
டும் விைாவாகும்.இவ் வருடம் ஜதைப்பூ -
சத திருநாள்  நாஜள பசவ்வாய்ககிைஜம 
18.01.2022 அன்று பபௌர்ைமிககு மறு 

திேமாே பிரதைஜமத திதியில் னதைான்று -
கின்்றது.

ஜதைப்பூசம் விைாவாேது பைங்காலந் 
பதைாட்னட தைமிைகததின் முருகன், சிவன் 
னகாயில்களில் பகாண்டாடப்பட்டு வந் -

துள்ளது. சுமார் 1500 ஆண்டுகளுககு 
முன்பு ஜதைப்பூசம் பகாண்டாடப்பட்டது 
குறிதது னதைவாரப் பதிகங்களில் குறிப்புகள் 
உள்ளே. குறிப்பாக பபாருந்திய "ஜதைப்பூச -
மாடி உலகம் பபாலிபவய்தை"

என்று திருஞாேசம்பந்தைர் பாடியுள்ளார். 
பிற்கால னசாைர் ஆட்சியில் ஜதைப்பூசத -

தைன்று னகாயில்களில் கூததுகள் நடததைபட் -
டே. குறிப்பாக திருவிஜடமருதூர் மகா -
லிங்னகஷ்வரர் னகாயிலில் ஜதைப்பூசஜதை 

ஒட்டி நான்கு நாட்கள் கூத -
துகள் நடததைதைாக  னசாைர் கால கல் -
பவட்டுகள் குறிப்பிடுகின்்றே.

ஜதைப்பூசததைன்று தைான் உலகம் னதைான்றிய -
தைாக ஓர் வரலாற்று ஐதீகமும் உண்டு. 

முருகன் தைமிழ்ககடவுள் ஆவார். முருகன்  
என்்றால் அைகு என்று பபாருள். முருகன் 

னதைவனசோதிபதி (னதைவர்களின் னசோதி -
பதி) ஆஜகயால் இவர் ஒரு னபார்ககடவுள் 
ஆவார். ஜதைப்பூசததைன்று முருகன் தைரரகாசு -
ரஜே வதைம் பசய்தை நிகழ்வு ஒரு விைாவாக 
பைனியில் 

அனுஷ்டிககப்படுகி்றது. சிவபபருமான் 
உமானதைவியுடனிருந்து சிதைம்பரததில் 
ஆேந்தைத திருநடேம் ஆடி, தைரிசேம் 

அளிததை நன்நாள் ஜதைப்பூசம் எே தில்ஜல -
வாழ் அந்தைைர் புராைம் கூறுகின்்றது. 

சிதைம்பரததிற்கு வந்து அரும்பபரும் திருப் -
பணிகள் பசய்து, தில்ஜல நடராைஜர 

இரண்யவர்மன் எனும் மன்ேன் 
னநருககு னநராகத தைரிசிததைதும் ஓர் 
ஜதைப்பூச நன்நாளினல ஆகும். இககார -
ைங்களுககாகனவ சிவன் னகாயில்களில் 
ஜதைப்பூசததைன்று சி்றப்பு அபினேகங்க -
ளுடன் பூஜைகள் நடாததைப்படுகின்்றே. 
னதைவர்களில் குருவாகிய பிரகஸ்பதியின் 
நட்சததிரம் பூசம் என்பதைால் ஜதைப்பூசத -
தைன்று குருவழிபாடு பசய்வது மிகுந்தை 
பலஜேத தைரும் என்பர். 

வள்ளலார் இராமலிங்க சுவாமிகள் ஒரு 
ஜதை மாதை பவள்ளிககிைஜம பூச நட்சத -
திரததைன்று தைான் ஒளியாோர். இதைஜேக 
குறிககும் விதைமாக அவர் 
ஒளியாே வடலூருககு 
அருகில் உள்ள னமட் -
டுககுப்பததில், ஜதைப்பூ -
சததைன்று இலட்சககைக-
கானோர் கூடி வள்ளலார் 
விைாஜவக பகாண்டாடுகி -
்றார்கள்.

தைப்பூசம்

  எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ்...?
   ்கம்்பமை

உடப்பு குறூப் நிரு்பர்- உடப்பு �ருகைணி சத்தி்்பாைா சகைத �்பார்த்தசாரதிப் ப்பருைாள் 
ஆை்த்தின வருடாநத பிரகைாறசவ உறசவத்தில் வி்ாழககிழமை (13)இரகதாறசவம் இடம்-
ப்பற்றது.இதில் ்பைர் ்கைநது ப்காண்டு அம்்பாளின அருமைப் ப்பறறுக ப்காண்டனர்.

ப்காழும்பு ஆைர் வீதி, ்பரமடஸ பிகைஸ � ை்கா ்காளி்ம்ைன திருகக்காயில் வருடாநத திருவிழாவின க்பாது முத்கதர் உறசவம் (16.01.2022 ) 
இடம்ப்பறுவமத ்படத்தில் ்காணைாம்.                                                 (்படம்: வட ப்காழும்பு தின்கரன நிரு்பர்)

ப்பாங்கல் உறசவத்மத முனனிட்டு நவ்கம்புர சங்கத்தமிழ் இநது ைன்றம் நடத்தி் க்காைப்க்பாட்டி அண்மையில் நமடப்பற்றது.

ஹ�ாமம் முடிந்து அதில் னபாட்ட 
எல்லா திரவியங்களும் சாம் -
பலாகும் வஜர குண்டத -

திலிருந்து எஜதையும் எடுககககூடாது. சில 
இடங்களில் ன�ாமம் முடிந்து, யாகசாஜல -

களில் இருந்து கடம் பு்றப்பட்டவுடனேனய 
மககள் உள்னள புகுந்து குண்டங்கஜள 
அஜைததும், கஜலததும் நாையங்கஜள -
யும் சாம்பல் பிரசாதைமும் எடுககி்றார்கள். 
இது மிகவும் பாவம். எல்லாம் சாம்பலாே 

பி்றகு நாையங்கஜளயும், சாம்பல் விபூதி 
பிரசாதைதஜதையும் பபற்றுக பகாள்ளலாம். 
இஜதை வீட்டில் ஜவததுக பகாண்டால் 
லட்சுமி கடாட்சம் பபறுவதுடன், னநாய் 
பநாடியும் வராது.

ஹ�ோமம் நடத்தும் ஹ�ோது குணடத்தில் ஹ�ோடட நோணயங்களை 
வீடடில் ளைத்திருந்ோல் நல்்லது என்று ச�ோல்கிறோர்கஹை?



கட்டுநாயகக சர்வதேச 
விமான நிலையத்தின் 
பிரமுகரகளுடன் பயணிக-
கும் முலனயத்தினூடாக 
சாோரண மககள் இனி பய-
ணிகக அனுமதிககபபட 
மாட்டாரகள் என விமான 
நிலையஙகள் மற்றும் 
விமான தசல்வகளின் 
ேலை்வர தமஜர ஜஜனரல் 
(ஓய்வு) ஜி.ஏ.சந்திரசிறி ஜேரிவித்-
ோர.  

இனிதமல், அனுமதி ஜபற்்ற பிர-
முகரகள் மட்டுதம இந்ே முலன-
யத்தில் பயணிகக அனுமதிககப-

படு்வாரகள் என்றும், 
அ்வரகளுடன் பயணம் 
ஜசய்யும் நணபரகள் 
உட்பட சாோரண மககள் 
அந்ே ்வளாகத்தின் ்வழியாக 
ஜசல்ை அனுமதிககபபட 
மாட்டாரகள் என்றும் அ்வர 
கூறினார.  விமான நிலை-
யத்தில் விமானம் நிறுத்தும் 
இடத்திற்கு ஜசன்று விருந்-

தினரகலள ்வரத்வற்போக இருந்-
ோல் விமான நிலையத் ேலை்வர, 
பிரதித் ேலை்வர அல்ைது முகாலம-
யாளரின் அனுமதி ஜப்ற த்வணடும் 
என்றும் அ்வர கூறினார.  
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ப�ொரமை தேவொலய....
லகககுணடு கணடுபிடிககபபட் -

டது தேசிய பாதுகாபபுககு அச்சு -
றுத்ேல் அல்ைது தேசிய பாதுகாபபு 
வீழ்ந்துள்ளஜேன்று கூறு்வலே 
நாம் ஒருதபாதும் ஏற்றுகஜகாள்ள 
முடியாது.  

ஏஜனனில் தேசிய பாதுகாபபு 
என்பது முற்றிலும் விசாைமானது 
இதுதபான்்ற சம்ப்வஙகலள ஆங -
காஙதக நடத்து்வேற்கு சிைர முயற்-
சிககைாம் அவ்வா்றான ஒரு சிைர 
முயற்சிகலள நாஙகள் கணடிபபாக 
முறியடித்தே தீருத்வாம்.  

நாட்டு மககள் இந்ே சம்ப்வம் 
ஜோடரபில் வீணான அச்சம் 
ஜகாள்ளத் தேல்வயில்லை என்று 
நான் த்வணடிக ஜகாள்ள விரும்பு-
கின்த்றன் என்றும் அ்வர ஜேரிவித்-
ோர.  

கணடிககு விஜயம் ஜசய்ே பாது-
காபபுச் ஜசயைாளர அஸ்கிரிய 
மற்றும் மல்்வத்து தேரரகலள சந் -
தித்ே பின்னர ஊடகஙகளுககு 
கருத்து ஜேரிவிககும் தபாதே தமற்-
கணட்வாறு ஜேரிவித்ோர.  

 பாதுகாபபுச் ஜசயைாளர தமலும் 
கருத்து ஜேரிவிகலகயில் :-  

சம்ப்வம் ஒன்று இடம்ஜபற்று 24 

மணி தநரத்துககுள் அந்ே சம்ப்வம் 
ஜோடரபில் விமரசிபபஜேன்பது 
சாோரணமானஜேன நான் நிலனகக -
வில்லை.  

விசாரலணஜயான்று நடத்து்வது 
என்பது இைகு்வான காரியமல்ை 
அேலன நிலனத்ே்வாறு 24 மணி 
தநரத்துககுள் முடிககவும் முடியாது. 
விசாரலண நடத்ேபபடும்தபாது 
பல்த்வறு தகாணஙகளில் பாரகக-
த்வணடிய பை விடயஙகள் உள்ளன. 
அந்ே விசாரலணகள் மூைம் உடனடி -
யாக ஜேரிந்து ஜகாள்ள கூடிய விட-
யஙகள் உள்ளன. தமலும் தேடிக 
கணடுபிடிகக த்வணடிய பை விட-
யஙகள் உள்ளன. 

எனத்வ எந்ே ஒரு விசாரலண-
கள் ஜோடரபிலும் ஒரு குறிபபிட்ட 
காைம் தேல்வபபடுஜமன நான் 
நிலனககின்த்றன். இேற்காக பை 
மாேஙகள் எடுககத்வணடும் என்று 
நான் கூ்றவில்லை குல்றந்ேபட்சம் 
சிை நாட்களா்வது தேல்வபபடும் 
என்று நான் நிலனககின்த்றன்.  

எனத்வ இது அன் சம்ப்வஜமான்று 
நலடஜபற்று அது ஜோடரபான 
விசாரலணகள் முடிவு ஜபறு்வேற்கு 
முன்னர அந்ே விசாரலண ஜோடர-

பில் விமரசிபபது என்பது நியாய-
மில்லை.  

தே்வாையஙகள், விகாலரகள் உள்-
ளிட்ட அலனத்து மே ேைஙகளில் 
பாதுகாபபு ஜோடரபில் நாஙகள் 
கூடிய க்வனம் ஜசலுத்தி ்வருகின் -
த்றாம்.  

 சம்ப்வத்தில் தமற்படி தே்வாையத்-
தில் லகககுணடு ஒன்று கணஜடடுக-
கபபட்டுள்ளது. அந்ே லகககுணலட 
அஙகு ல்வத்ே சந்தேக நபர ேற்தபாது 
லகது ஜசய்யபபட்டுள்ளார. அ்வரி-
டம் தமற்ஜகாணட விசாரலணயின் 
பிரதிபைனாக இன்னும் பைர விசா-
ரலணகளுககாக லகது ஜசய்யபபட -
வுள்ளனர. இது ஜோடரபான விசார-
லணகள் பல்த்வறு தகாணஙகளில் 
ஜோடரந்தும் முன்ஜனடுககபபட்டு 
்வருகின்்றன.  

 இந்ேச் சம்ப்வத்துடன் ஜோடரபு -
பட்ட சகை சந்தேகநபரகளும் சட் -
டத்திற்கு முன் கணடிபபாக நிறுத்-
ேபபடு்வாரகள் என்று நாட்டின் 
பாதுகாபபுச் ஜசயைாளர என்்ற 
்வலகயில் என்னால் உறுதிஜமாழி 
்வழஙக முடியும் என்்றார.  

குற்்ற்வாளிகலள பாதுகாகக முயற் -
சிபபோகவும் அேனால் சி சி ரீ வி 

சரியான நட்வடிகலக எடுகக பபட -
வில்லைஜயன தபராயர கரதினால் 
குற்்றம்சாட்டியுள்ளார இது ஜோடர-
பில் என்ன கூ்ற விரும்புகிறீரகள் என 
ஊடகவியைாளர ஒரு்வர எழுபபிய 
தகள்விககு பதிைளித்ே பாதுகாபபுச் 
ஜசயைாளர :-  

தபராயர கரதினால், எேலனக 
கூறினாலும் அ்வர கூறு்வலே விட 
பை தகாணஙகளில் சிந்தித்து உரிய 
விசாரலணகலள தேல்வகதகற்ப 
தமற்ஜகாள்்வேற்கு தேல்வயான 
சகை தி்றலமகளும் சிஐடியினருக-
கும் தபாலிஸாருககும் இருககின்-
்றது.சட்டம் ஜேரிந்ே விசாரலணகள் 
ஜோடரபில் நன்கு ஜேரிந்ே இேற்கு 
முன்னர பை விசாரலணகலள 
தமற்ஜகாணட இவ்வா்றான விசா -
ரலணகள் ஜோடரபில் அனுப்வ-
முள்ள அதிகாரிகதள இந்ே விசா -
ரலணகலளயும் தமற்ஜகாணடு 
்வருகின்்றனர எனத்வ அ்வரகளது 
விசாரலணககு இலடயூறு ஏற்படுத்-
ோே ்வலகயில் நாம் இடமளிகக 
த்வணடும்.

எனத்வ இந்ே விடயத்தில் நாஙகள் 
அ்வசரபபட முடியாது எனவும் அ்வர 
ஜேரிவித்ோர.

அமனத்து வொக்குறுதி்களும்...
வி்வசாய நட்வடிகலககளில் ஈடுப-

டுமாறு ோம் அலழபபு விடுபபோக-
வும் ஜனாதிபதி ஜேரிவித்துள்ளார.  

வி்வசாயிகலள பைபபடுத்தும் 
்வலகயில் 95 ரூபாய்கதகனும் 
ஜநல்லை ஜகாள்்வனவு ஜசய்யுமாறு 
நான் வி்வசாயத் துல்ற அலமச்ச-
ருககு பணிபபுலர விடுத்துள்தளன்.  

அதேத்வலள, ஊடகஙகளுடன் 
தபாட்டி கிலடயாது என்றும் அபிவி-
ருத்தியின் பஙகாளிகளாக இலணந்து 
ஜசயற்படுமாறு ோம் ஊடகவியைா -
ளரகளுககு அலழபபு விடுபபோக-
வும் ஜனாதிபதி ஜேரிவித்துள்ளார.  

ஜகாழும்பு _ கணடி நகரஙகலள 
இலணககும் மத்திய அதித்வக 
ஜநடுஞசாலையின் மீரிகம முேல் 
குருநாகல் ்வலரயிைான ஜநடுஞ -

சாலை பகுதி ஜனாதிபதி தகாட்டா-
பய ராஜபக்ஷவினால் மககள் உபதயா-
கத்திற்காக தி்றந்து ல்வககபபட்டது.  

பிரேமர மஹிந்ே ராஜபகச,  அலமச்-
சர தஜான்ஸ்டன் ஜபரனாணதடா 
உள்ளிட்ட முககியஸ்ேரகள் பைரும் 
கைந்து ஜகாணட இந்ே நிகழ்வில் 
ஜனாதிபதி ஜோடரந்தும் உலரயாற்-
றுலகயில்:  

ஜபாய்பபிரசாரஙகளினால் மனம் 
ேளரந்து விடாமல் நாட்டு மகக -
ளின் நைனுககாக ஒன்றிலணந்து 
ஜசயற்பட முன்்வருமாறு நாட்டின் 
அலனத்து மககள் பிரதிநிதிகளுக-
கும் அரச அதிகாரிகளுககும் நான் 
அலழபபு விடுககின்த்றன் என்றும் 
ஜனாதிபதி ஜேரிவித்துள்ளார.  

இந்நிகழ்வின் தபாது உலரயாற்-

றிய ஜனாதிபதி நாட்லடககட்டிஜய-
ழுபபத்வ நாம் ஆட்சிககு ்வந்துள்-
தளாம்.  ஜபாய்பபிரசாரஙகளினால் 
மனம் ேளரந்துவிடாமல், நாட்டு 
மககளின் நைனுககாக ஒன்றிலணந்-
துச் ஜசயற்பட்வருமாறு, அலனத்து 
மககள் பிரதிநிதிகளுககும் அரச அதி -
காரிகளுககும், ஜனாதிபதி அலழபபு-
விடுத்ோர.  

இந்ே நிகழ்வில் உலரயாற்றிய பிர -
ேமர மஹிந்ே ராஜபகச;  

இன்ல்றய உைகம் மற்றும் சமூகம் 
என்பன மிகவும் த்வகமானல்வ. 
எனத்வ காைத்லே உச்ச அளவில் 
உபதயாகபபடுத்திக ஜகாள்ள சி்றந்ே 
தபாககு்வரத்துக கட்டலமபபு அ்வசி -
யமாகி்றது.   

உைகில் அபிவிருத்தியலடந்-

ேோகக கருேபபடும் நாடுகளின் 
முன்தனற்்றத்திற்கு முல்றயான 
தபாககு்வரத்து முல்றலமகதள கார -
ணமாகியுள்ளது.  

அதித்வக ஜநடுஞசாலைக -
ளில் அளவுககு விமரசிககபபடும் 
த்வறு ஒரு திட்டம் இந்ே நாட்டில் 
கிலடயாது. விமரசித்துக ஜகாணதட 
அதித்வக ஜநடுஞசாலைகளில் பய -
ணிபப்வரகளின் விமரசனஙகளுககு 
்வாரத்லேகளால் பதில் அளிபபலே 
விட ஜசயல்களினால் பதிைளிபபது 
அ்வசியம் என்றும் பிரேமர ஜேரிவித்-
துள்ளார.  

ஜகாழும்பு கணடி அதித்வக 
ஜநடுஞசாலையானது மூன்று கட்-
டஙகளாக நிரமாணிககபபட்டு ்வரு-
கின்்றலம குறிபபிடத்ேககது.(ஸ) 

13 ஐ எதிர்த�ொர ைொற்று...
இது ஜோடரபில் ஊடகஙகளிடம் 

தமலும் ஜேரிவித்ேோ்வது, கதஜந்தி -
ரகுமார ஜபான்னம்பைம் இம்மாே 
இறுதியில் அரசியல் தபாராட்டத்லே 
அறிவித்துள்ளார. 

உணலமயில் அ்வரது கட்சி 
நிலைபபாட்டின் படி இது மிக 
சரியான முடி்வாகும்.'13 மற்றும் 
மாகாண சலபகள் த்வணடாம்' 
என்்றால் மாற்றுப பயணம் இருகக 
த்வணடும்.  

2005 முேல் 2009 ்வலர இறுதிப 
தபார காைத்தில் ஜகாழும்பில் ்வந்து 
அலடககைம் புகுந்ே ்வடககு,  - 
கிழககு உடன் பி்றபபுகளுககாக 
நானும், எனது கட்சியும், நான் உரு-
்வாகிய 'மககள் கணகாணிபபு குழு' 
என்்ற மனிே உரிலம இயககமும் 
வீதி தபாராட்டஙகலள உயிர அச்சு-
றுத்ேல்களுககு மத்தியில் நடத்திப 
தபாராடிதனாம்.

தமற்கு நாடுகளில் ேஞசம் புகுந்து, 

அஙகிருந்ே படி நான் அறிகலக அர-
சியல் ஜசய்யவில்லை. இது இஙதக 
சிஙகத்தின் குலகயில் இருந்ேபடி 
நான் நடத்திய என் தநரலமயான 
அ்றப தபாராட்ட ்வரைாறு.  

ஆகத்வ, '13 என்பது முேல் படி 
கூட கிலடயாது. அலே தீணடவும் 
மாட்தடாம். 

அேற்கு அபபால் தபாதய 
தீருத்வாம்' என்ப்வரகள் மாற்று 
தபாராட்ட பயணத்லே முன்ஜன-

டுகக த்வணடும்.13 இற்கு அபபால் 
ஜசல்லும் அந்ே மாற்றுப பயணம் 
ஊடக சந்திபபுகளுககு அபபால் 
ஜசல்ை த்வணடும். ஊடகஙகலளச் 
சந்தித்து, 'அஜமரிககாவில் இருந்து 
இந்திரன் ஜகாணடு ்வருகின்்றான். 

ஆபிரிககாவில் இருந்து சந்தி-
ரன் ஜகாணடு ்வருகி்றான்' என்று 
அறிகலக இடு்வஜேல்ைாம் தபாராட்-
டம் அல்ை என்றும் அ்வர ஜேரிவித்-
துள்ளார. 

மின்ொர ்ம� - ப�ற்தறொலியக்...
ஜமற்றிக ஜோன் எரிஜபாருள் ஜபற் -

றுகஜகாடுககபபட்டுள்ள நிலையில் 
மின் துணடிபபு தமற்ஜகாள்்வேற்-
கான அ்வசியம் ஏற்படாது என 
நிலனககின்த்றன்.  

எமககு 3,000 ஜமட்ரிக ஜோன் 
மசகு எணஜணய் களனி திஸ்ஸ மின் 
உற்பத்தி நிலையத்திற்காக கிலடத்-
துள்ளது. அேற்கிணஙக நாலள 
18ஆம் திகதி ்வலர மின் துணடிபபு 
இல்ைாமல் ஜோடரச்சியாக எம்மால் 
நாட்டு மககளுககு மின்சாரத்லே 
்வழஙக முடியும். இன்ல்றய தினம் 
ஜபற்த்றாலிய ்வளத்துல்ற அலமச்-
சர உேய கம்மன்பிைவுடன் விதசட 

தபச்சு்வாரத்லே ஒன்ல்ற தமற்ஜகாள்-
ளவுள்தளாம். 

இேன்தபாது எதிர்வரும் 25ஆம் 
திகதி ்வலரககுமான எரிஜபாருலள 
ஜபற்றுத்ேருமாறு நாம்ஜபற்த்றாலி-
யக கூட்டுத்ோபனத்திடம் த்வண-
டுதகாள் விடுபதபாம்.ஒரு ்வருடத்-
திற்கு மின்சார சலபககு தேல்வயான 
எரிஜபாருளின் அளவு ஜோடரபில் 
நாம் ஜபற்த்றாலியக கூட்டுத்ோப-
னத்திற்கு அறிவித்துள்தளாம்அேற்-
கிணஙக இன்ல்றய தினம் தபச்சு 
்வாரத்லே தமற்ஜகாள்ளபபடவுள்-
ளது என்றும் அலமச்சர தமலும் 
ஜேரிவித்துள்ளார.(ஸ) 

்ந்திரி்கொ, முனனொள்...
நாட்டுககு தேல்வபபடுகி்றது.

இந்ேத் தேல்வலய பூரத்தி ஜசய்யும் 
தநாககத்தில் எமது புதிய கட்சி உேய-
மாகி்றது.  

இந்ேக கட்சியின் தபாசகராகவும் 
எம்லம ்வழிநடத்துப்வராகவும் 
முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண-
டாரநாயகக ஜசயற்படவுள்ளார. 
இந்ே நிகழ்விற்கு அலனத்து ேலை-
்வரகலளயும் அலழபபேற்கு தீரமா -
னித்துள்தளாம்.

எமது ஜகாள்லககலளயும், இைக-
குகலளயும் ஏற்றுகஜகாள்ப்வரகள் 
எம்முடன் இலணந்து பயணிபப-
ேற்கு முடியும். அவவிேமான்வரக-

ளுககாக எமது கேவுகள் தி்றந்தே 
இருககும்.அணலமயில் சுசில் பிதர-
மஜயந்ேவுடனும் தபச்சு்வாரத்லே-
கலள தமற்ஜகாணதடாம். ஏலனய 
ேலை்வரகலளயும் இலணத்துக 
ஜகாணடு பயணிபபதில் எமககு 
ேயககஙகள் இல்லை.  

முன்னாள் ஜனாதிபதி லமத்தி -
ரிபாை சிறிதசன, அரசாஙகத்தின் 
பஙகாளியாக இருககின்்றார. அ்வர 
அதிலிருந்து ஜ்வளிதயறி எம்முடன் 
இலணந்து ஜகாள்்வது பற்றி தீரமா-
னித்ோல் தபச்சுககலள முன்ஜன-
டுபபேற்கு ேயாராகத்வ உள்தளாம் 
என்்றார. 

4 ைணி தேரம்...
எணஜணய், மின்சார சலபயின் 

களஞசியசாலையில் உள்ளது.இேன்-
படி, மூன்று நாட்களின் பின்னர 
இைஙலக மின்சார சலபககு, மின் 
ஜ்வட்லட நலடமுல்றபபடுத்தி, 
மின்சார தகள்விலய குல்றகக 
த்வணடிய நிலைலம ஏற்படும்.  

இேலன முன்ஜனடுககவில்லை 
என்்றால், மின்சார கட்டலமபபின் 
சமநிலைலமலய ஜோடரந்தும் 
தபண முடியாது.நீர மின் உற்பத்தி 
நட்வடிகலகயின் தபாது, வி்வசா-
யம், குடிநீர மற்றும் சூழல் ஆகிய -
்வற்ல்ற கருத்திற் ஜகாணடு, நீர முகா -
லமத்து்வம் ஜசய்ய த்வணடிய 

கட்டாயம் காணபபடுகின்்றது. 
அேனால் நீர மின் உற்பத்தி மட்டுபப-
டுத்ேபபபட்டுள்ளது.  

அனுமதிககபபட்ட மின் உற்பத்தி 
நிலையஙகளின் நிரமாணப பணிக-
ளில் ஏற்பட்டுள்ள ோமேம் மற்றும் 
புதிய மின் உற்பத்தி திட்டஙகலள 
இரத்து ஜசய்ேல் ஆகிய காரணங-
களினாலும் இந்ே ஜநருககடி ஏற்-
பட்டுள்ளது. மின்ஜ்வட்டு நலடமு-
ல்றபபடுத்தும் சந்ேரபபஙகளில், 
மின் விநிதயாகத்லே ்வழலமககு 
ஜகாணடு ்வர மாற்று மின் உற்பத்தி 
நிலையஙகள் நாட்டிற்குள் இல்லை 
என்றும் அ்வர ஜேரிவித்ோர. 

ைத்திய பேடுஞ்ொமல;...
ஜபருந்திரளான ்வாகனஙகள் 

இதில் பயணித்ேோக அறிய ்வருகி-
்றது. தநற்று (16) நணபகல் 12 மணி -
்வலரயில் குறித்ே வீதியில் கட்ட -
ணம் எதுவும் அ்றவிடபபடாேதோடு 
குறித்ே அதித்வக வீதிலயப பயன்ப-
டுத்தும்தபாது அ்றவிடபபடும் கட் -
டணஙகள் குறித்ே ்வரத்ேமானி அறி-
வித்ேல் ஜ்வளியிடபபட்டுள்ளது.   

இேற்கலமய சிறிய ்வாகனஙகள் 
இரணடு பரிமாற்று நிலையஙக-
ளுககு இலடயில் பயணிககும்-

தபாது 100 ரூபாவும், ஜபரிய ்வாகனங -
கள் பயணிககும்தபாது 150 ரூபாவும் 
அ்றவிடபபடும் என அறிவிககபபட்-
டுள்ளது.   

இது ேவிர மீரிகம முேல் குருநாகல் 
்வலரயில் பயணிககும் சிறிய ்வாக-
னஙகளுககு 250 ரூபா கட்டணம் அ்ற-
விடபபடும் அதேத்வலள ஜபரிய ரக 
்வாகனஙகளுககு 350 ரூபா முேல் 
550 ரூபா ்வலர அறிவிடபபடும் என 
குறித்ே ்வரத்ேமானி அறிவித்ேலில் 
குறிபபிடபபட்டுள்ளது.  

ஒமிக்தரொன முேனமை....
ஓமிகதரான் ல்வரலஸ ேற்தபாது 

குறிபபிடமுடியும் என்றும் அ்வர 
ஜேரிவித்துள்ளார.  

புதிோக இனஙகாணபபட்டுள்ள 
ஒமிகதரான் ல்வரஸ் ஜோற்றுதநாயா -
ளரகளில் ஜபரும்பாைாதனார கட்டு-
நாயகக விமான நிலையத்திலிருந்து 
ஜ்வளிநாடுகளுககு ஜசல்்வேற்காக 
்வந்திருந்ே்வரகள் என்றும் அ்வர-

கள் ஜகாழும்பு, கம்பஹா, காலி, 
மாத்ேல்ற, திருதகாணமலை ஆகிய 
மா்வட்டஙகலள ்வதிவிடமாகக 
ஜகாணட்வரகள் என்பலேயும் அ்வர 
சுட்டிககாட்டியுள்ளார.  அேற்கி-
ணஙக நாட்டில் ஒமிகதரான் ல்வரஸ் 
ஜோற்்றாளரகளின் எணணிகலக 208 
ஆக அதிகரித்துள்ளோகவும் அ்வர 
ஜேரிவித்துள்ளார. (ஸ)  

ேொட்டின ப�ொருைொேொரம்   ....
ஜபற்றுகஜகாணடுள்ளலேயடுத்து 

ஊடகவியைாளரகளுககு கருத்துத் 
ஜேரிவிககும் தபாதே இவ்வாறு 
ஜேரிவித்துள்ளார.   அதேத்வலள 
நாட்டில் ஜடாைருககான ேட்டுப -
பாடு ஜோடரும் நிலையில் இரணடு 
மாேஙகளுககு தமைாக சுமார 1700 
அத்தியா்வசிய ஜபாருட்கள் அடங-
கிய ஜகாள்கைன்கள் ஜகாழும்பு 
துல்றமுகத்தில் தேஙகியுள்ளோக 
கூ்றபபடும் ேக்வல்கள் ஜோடரபில் 

இேன்தபாது கருத்துத் ஜேரிவித்-
துள்ள மத்திய ்வஙகியின் ஆளுனர:   

1700 ஜகாள்கைன்கள் துல்றமுகத்-
தில் தேஙகியுள்ளோக யார கூறியது? 
யார அஙகு ஜசன்று அ்வற்ல்றப 
பாரத்ேது? அது ஜோடரபான பட்டி-
யல் உள்ளோ? என தகள்விஜயழுப-
பியுள்ள அ்வர இந்ேப பிரச்சிலனககு 
எம்மால் தீரவு ஜபற்றுகஜகாள்ள 
முடியும் என்றும் தமலும் ஜேரிவித்-
துள்ளார.(ஸ)  

வஙகி்களுக்கு ப�ொலர   ...
ஜபாருட்கள் அடஙகிய ஜகாள்க -

ைன்கள் ஜகாழும்பு துல்றமுகத்தில் 
தேஙகிக கிடபபோகவும் அ்வரகள் 
ஜேரிவித்துள்ளனர.  

அதேத்வலள, தகாதுலம மாவின் 
விலை ஜ்வகு்வாக அதிகரித்துள்ள 
காரணத்தினால் தபககரி ஜோழில் -
களில் ஈடுபட்டு ்வருத்வார ஜபரும் 
அஜசௌகரியஙகலள எதிரதநாககி-
யுள்ளோகவும் அேனால் தபககரி 
உற்பத்தி நட்வடிகலககளுககு பாதிப-

பும் தபககரிகளில் பணிபுரித்வாரும் 
ஜோழில்்வாய்பபுககலள இழககும் 
தமாசமான நிலைலய எதிரதநாககி-
யுள்ளோகவும் தபககரி உரிலமயாளர -
கள் ஜேரிவிககின்்றனர.  

அத்துடன் சீஜமந்துககு ஜபரும் 
ேட்டுபபாடு நிைவுகின்்ற நிலையில் 
நிரமாணத்துல்றககு அது ஜபரும் 
பாதிபலப ஏற்படுத்தியுள்ளோகவும் 
நிரமாணத்துல்ற சாரந்ே முககியஸ்-
ேரகள் ஜேரிவிககின்்றனர. (ஸ) 

அத்தியொவசிய ப�ொருட்்கள்...
அேற்கு தமைதிகமாக எரிஜபா -

ருள் ஜகாள்்வனவுககாக 500 மில் -
லியன் அஜமரிகக ஜடாைரகலள 
இந்தியாவிடமிருந்து ஜபற்றுக -
ஜகாள்ளவுள்ளலம ஜோடரபிைான 

முன்தனற்்றம் சம்பந்ேமாகவும் 
இந்ேப தபச்சு்வாரலேயின் தபாது 
முககிய க்வனம் ஜசலுத்ேபபட் -
டுள்ளோகவும் அந்ே ்வட்டாரஙகள் 
ஜேரிவித்ேன.  (ஸ) 

ைொமலதீவு ்�ொேொய்கர...
தநற்று பிற்பகல் 12.45 மணியள -

வில் கட்டுநாயகக, பணடாரநாயகக 
சர்வதேச விமான நிலையத்லே ்வந்ே-
லடந்ே இ்வரகள் சபாநாயகர உட்பட 

முககிய அலமச்சரகலள சந்திகக 
உள்ளனர. 

இக குழுவினர எதிர்வரும் புேன்கி-
ழலம நாடு திரும்பு்வர. 

30 ேொட்்களுக்குள்...  (03ஆம் பககம் பாரகக)

ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக ஷ 
ஜேரிவித்ோர. 
அேனால்ோன் அ்வலர விமரசிககி-
்றாரகள். நீஙகள் ச்வாைாக இருபப-
ோல் உள்தள இருந்தும் ஜ்வளியில் 
இருந்தும் விமரசிககி்றாரகள். இது 

ஒன்றும் நமககுப புதிேல்ை. 
யார விமரசித்ோலும் இன்றும் 
என்றும் உஙகலள நாம் பாதுகாப-
தபாம். நிபந்ேலனயற்்ற ஆேரல்வ 
உஙகளுககு ்வழஙகுத்வாம் என்்றார. 
 (பா)  

வகு்பு்கள் ்கருத்ேரஙகு்கள் ...  (03ஆம் பககம் பாரகக)

திகதி ்வலர நலடஜப்றவுள்ளது-
டன் 2438 பரீட்லச நிலையஙகளில் 
இந்ேப பரீட்லசலய நடத்து்வேற்கு 

நட்வடிகலக எடுககபபட்டுள்ளோக-
வும் அந்ேத் திலணககளம் ஜேரிவித்-
துள்ளது. (ஸ)  

இரண�மர த்கொடி ரூ�ொ... (03ஆம் பககம் பாரகக)

தமைதிக பரிதசாேலனககாக 
தமற்படி தபாலே மாத்திலரகலள 
ஜபாலிஸ் தபாலேப ஜபாருள் 

ேடுபபு பிரிவுககு ஒபபலடககபபட்-
டுள்ளோகவும் அ்வர ஜேரிவித்துள்-
ளார. (ஸ)

தைாரன்ஸ் ஜசல்்வநாயகம்

ஜகாதரானா சூழ்நிலையின் 
பின்னர ஸ்ரீைஙகன் விமான தசல்வ 
நிறு்வனம் கடந்ே டிசம்பர மாேத்தில் 
10 மில்லியன் அஜமரிககன் ஜடாைர 
்வருமானத்லேப ஜபற்றுகஜகாண-
டுள்ளது.

விமானத்தில் ஜபாருட்கள் தபாக -
கு்வரத்து மற்றும் விமான நிலைய 
ஜசயற்பாட்டு நட்வடிகலககள் 
மூைம் இந்ே ்வருமானத்லேப ஜபற்-
றுகஜகாணடுள்ளோக விமான 
தசல்வகள் நிறு்வன சுேந்திர ஊழியர 
சஙகத்தின் ேலை்வர ஜனே விஜயபதி-
ரண ஜேரிவித்துள்ளார.

ஸ்ரீைஙகன் விமான தசல்வ நிறு-
்வனத்தின் மககள் தபாககு்வரத்துப 
பிரிவு நட்டத்லே எதிரஜகாணடுள்ள 
தபாதும் தமற்படி நட்வடிகலககள் 
மூைம் இைாபம் ஈட்டிகஜகாள்ளப-
பட்டுள்ளது.

ஜகாதரானா ல்வரஸ் சூழ்நிலை -
யில் பயணிகள் தபாககு்வரத்து 

ேலடபபட்ட நிலையில் அேனால் 
கிலடககும் ்வருமானம் குல்றந் -
துள்ள தபாதும் ஜபாருட்கள் தபாக -
கு்வரத்து அதிகமாக தமற்ஜகாள்-
ளபபட்டுள்ள நிலையில் அேன் 
மூைமான ்வருமானம் கிலடத்து ்வரு -
்வோகவும் அ்வர தமலும் ஜேரிவித்-
துள்ளார.  (ஸ)     

விமான சேவைகள் நிறுைனத்திற்கு;

ப�ொருட்கள் ப�ொக்குவரத்து மூலம் ்கடந்த மொ்தத்தில்
10 மில்லியன் அபமரிக்்கன் படொலர் வருமொனம்

அநுராேபுரம் தினகரன் நிருபர               

்வவுனியா ஜகபபித்திஜகாள்ளா்வ 
ஏ 22 பிரோன வீதியின் ஜகதை-
புளியன்குளம் பகுதியில் இடம்-
ஜபற்்ற விபத்தில் காயமலடந்ே 11  
ஆலடத்ஜோழிற்சாலை ஊழியர-
கள்  ்வவுனியா ல்வத்தியசாலையில் 
அனுமதிககபபட்டு சிகிச்லச ஜபற்று 
்வரு்வோக  ஜகபபித்திஜகாள்ளா்வ 
ஜபாலிஸார ஜேரிவித்ேனர.

இச்சம்ப்வம் (14)  மாலை 5.45 
மணியளவில் ஜகபபித்திஜகாள்-
ளா்வ ஜகதைபுளியன்குளம் பகுதி-
யில் இடம்ஜபற்றுள்ளோக விசார-
லணகலள தமற்ஜகாணடு ்வரும் 
ஜபாலிஸார தமலும் குறிபபிட்டனர. 

காயமலடந்ே்வரகளில் 
ஒன்பது ஜபண ஊழியர-
களும் பஸ் ்வணடியின் 
சாரதி உட்பட மூன்று 
ஆணகளும் அடஙகு-
கின்்றனர. காயமலடந்-
ே்வரகளில் இரு ஜபண 
ஊழியரகள் பைத்ே காய -
ம ல டந் து ள் ள து டன் 
ஏலனய்வரகளுககு சிறிய 
காயஙகள் ஏற்பட்டுளலம 
ஜேரிய்வந்துள்ளது.  

சம்ப்வம் பற்றி தமலும் 
ஜ ே ரி ய ்வ ரு ்வ ே ா ்வ து ; 

்வவுனியா பகுதியிலுள்ள ஆலடத் 
ஜோழிற்சாலையில் கடலமபுரியும் 
ஊழியரகலள  ேமது ஜசாந்ே இடங -
களுககு அலழத்துச் ஜசன்்ற தபாது  
இரணடு பஸ் ்வணடிகளுடன்  
டிபபர ்வணடிஜயான்று  தமாதியதில் 
இவவிபத்து இடம்ஜபற்றுள்ளது.  
காயமலடந்ே ஊழியரகலள ஜகதை-
புளியன்குளம் ஜபாலிஸ் விதசட 
அதிரடிபபலடயினர ்வவுனியா 
ல்வத்திய சாலையில் அனுமதித்-
துள்ளனர. சம்ப்வம் ஜோடரபான 
தமைதிக விசாரலணகலள ஜகபபித்-
திஜகாள்ளா்வ ஜபாலிஸ் நிலைய 
தபாககு்வரத்து ஜபாலிஸார தமற் -
ஜகாணடு ்வருகின்்றனர.

ப்கப்பித்திப்கொள்்ொவயில் �ஸ்-டிப்�ர் 
பமொதி வி�த்து; 11 ப�ர் ்கொயம்

பிரமு்கர் முனனயத்ன்த �யன்�டுத்்த  
ப�ொதுமக்்களுக்கு அனுமதியில்னல

வொ்கனங்கள், ்கொணி்கள்...
ஜபருமளவு அலமச்சுககள் 

மற்றும் அரச நிறு்வனஙகளில் அந்ே 
அலமச்சுககள், நிறு்வனஙகளுககு-
ரிய ்வாகனஙகளுககு தமைதிகமாக 
ஜபருமளவு ்வாகனஙகள் ்வாடலக 
அடிபபலடயில் ஜப்றபபட்டு உப -
தயாகபபடுத்ேபபட்டு ்வரு்வோக 
ேக்வல்கள் கிலடத்துள்ளலேயடுத்து 
தமற்படி தீரமானம் எடுககபபட்டுள்-
ளோக அ்வர ஜேரிவித்துள்ளார.

அதேத்வலள, அரச நிறு்வனங -

களுககு ஜசாந்ேமான ஜபரும -
ளவு காணிகளில் சட்டபூர்வமற்்ற 
விேத்தில் பைர ்வசித்து ்வரு்வோ -
கவும் ேக்வல்கள் கிலடத்துள்ள -
ோக ஜேரிவித்துள்ள அ்வர, இந்ே 
அலனத்து ேக்வல்கள் மற்றும் அேற் -
காக ஜசைவிடபபடும் ஜசைவுகள் 
ஜோடரபிலும் ேக்வல்கலள ஜபற் -
றுகஜகாடுககுமாறும் அ்வரஅரச 
நிறு்வனஙகலளக தகட்டுகஜகாண -
டுள்ளார. (ஸ)      
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கல்குடா தினகரன் நிருபர்

வாழைச்சேழன ஆதார 
ழவத்தியசோழையில் அதிதீவிர 
சிகிசழசே பிரிவு மற்றும் 
எக்ஸ்ர பிரிவு என்பன 
ஞாயிற்றுககிைழம (16) திறந்து 
ழவககபபடடது. 

வாழைச்சேழன ஆதார 
ழ வ த் தி ய சே ா ழ ை யின் 
ழவத்தியடசேகர் திருமதி.
தயாழினி சேசிகுமார் 
தழைழமயில் நழடபபற்ற நிகழ்வில், சுகாதார 
அழமசசின் பபாதுச சுகாதார பணிபபாளர் 
ழவத்தியர் அ்சேை குணவர்த்தன பிரதம 
அதிதியாக கைந்து பகாண்டு திறந்து ழவத்தார்.

்மலும் அதிதிகளாக கிைககு மாகாண சுகாதார 
்சேழவகள் பணிபபாளர் ழவத்தியர் ஏ.ஆர்.எம்.
பதௌபீக, மடடககளபபு மாவடட பிராந்திய 
சுகாதார ்சேழவகள் பணிபபாளர் ழவத்தியர் 
என்.மயூரன், சுகாதார ்சேழவகள் திழணககள 
உயர் அதிகாரிகள், சுகாதார ழவத்திய அதிகாரிகள் 
உடபட பைர் கைந்து பகாண்டனர்.

இ தன் ் ப ா து 
வாழைச்சேழன ஆதார 
ழவத்தியசோழையில் 
இயங்கும் பகா்ரானா 
சிகிசழசே நிழையம், 
தீவிர சிகிசழசே பிரிவு, 
ம ன ் ந ா ய ா ள ர் க ள் 
சிகிசழசே பிரிவு 
என் ப வ ற் றி ழ ன 
சுகாதார அழமசசின் 
பபாதுச சுகாதார 
ப ணி ப ப ா ள ர் 

ழவத்தியர் அ்சேை குணவர்த்தன 
பார்ழவயிடடார். வாழைச்சேழன ஆதார 
ழவத்தியசோழையில் அதிதீவிர சிகிசழசே பிரிவு 
மற்றும் எக்ஸ்ர பிரிவு என்பன ம்ைசியா 
அைகா பபௌண்்டசேன், எமது சேமூகம் 
நிறுவனம், அவு்ஸதி்ரலியா பமடிககல் எய்ட 
பபௌண்்டசேன் மற்றும் சுகாதார அழமசசு 
ஆகியவற்றின் நிதிபபங்களிபபில் திறந்து 
ழவககபபடடதாக வாழைச்சேழன ஆதார 
ழவத்தியசோழையின் ழவத்தியடசேகர் திருமதி.
தயாழினி சேசிகுமார் பதரிவித்தார்.

(அடடாழளச்சேழன மத்திய நிருபர்)

அககழரபபற்று ஆதார ழவத்தியசோ-
ழையில் ஆரம்ப மற்றும் தீவிர சிகிசழசே 
பிரிவு (PCU) பபாறுபபு ழவத்திய அதி -
காரியாக கடந்த 07 வருடங்கள் அரும் 
பணியாற்றி, அககழரபபற்று மாவடட 
ழவத்தியசோழை அதிகாரியாக (DMO) 
இடமாற்றம் பபற்றுச பசேல்லும் ழவத் -
தியர்  டாகடர் எம்.ஐ.ஏ. நஸீரின் 
பணிழயப பாராடடி பகௌரவிககும் 
நிகழ்வு, அககழரபபற்று ஆதார ழவத் -
தியசோழையில் நழடபபற்றது. ழவத் -
தியசோழை நைன்புரிசசேங்கத்தின் ஏற்பாட -
டில் நழடபபற்ற இந்நிகழ்வுககு, நைன்புரிச 
சேங்கத் தழைவர் டாகடர் ஏ.சீ.அபதுல் றசோக 
தழைழம வகித்தார். 

அககழரபபற்று ஆதார ழவத்தியசோழை 
ழவத்திய அத்தியடசேகர் டாகடர் அஸாத். 

எம். ஹனிபா பிரதம அதிதியாகக கைந்து 
சிறபபித்தார். இந்நிகழ்வில்,  இடமாற்ற ழவத் -
தியர் எம்.ஐ.ஏ.நஸீர், பிரதம அதிதி ழவத்திய 
அத்தியடசேகர் டாகடர் அஸாத். எம். ஹனிபா -
வினால் நிழனவுப பரிசு வைங்கி, பாராடடி 
பகௌரவிககபபடடார்.

பாைமுழன கிைககு தினகரன் நிருபர்)

பாைமுழன பாறூககின் இைக -
கிய பணிழய பாராடடி ஏற்பாடு 
பசேய்யபபடட பபான்விைா 
நிகழ்வு  சேனிககிைழம (15)  
பாைமுழன  பபாறியியைாளர் 
மர்ஹஹும் எம்.சி.ஏ.அமீர் மண்ட -
பத்தில் நழடபபற்றது.

இைங்ழக பதன்கிைககு 
பல்கழைககைக பதாழிநுடப 
பீடத்தின் பீடாதிபதி யூ.எல். 
அபதுல் மஜீத் தழைழமயில் 
நழடபபற்ற இந்நிகழ்வில், 
்தசிய காங்கிரசின் தழைவரும், 
பாராளுமன்ற உறுபபினருமான 
ஏ.எல்.எம். அதாஉல்ைா, முன்னாள் 
பிரதியழமசசேர் அபதுல்ைா மஹ்ரூப, 
முன்னாள் மாகாண சேழப உறுபபினர்க -
ளான றிபகான் பதியுதீன், ஏ.எல். தவம், 
நிந்தவூர் பிர்தசே சேழப தவிசோளர் எம்.ஏ. 
தாஹீர், அடடாழளச்சேழன பிர்தசே 
சேழப உதவி தவிசோளர் எ்ஸ.எல்.எம். 
ஹனீபா, அடடாழளச்சேழன பிர்தசே 
சேழப முன்னாள் தவிசோளர் சேடடத்த -
ரணி எம்.ஏ. அன்ஸில், கிைககு மாகாண 
முதைழமசசின் முன்னாள் பசேயைாளர் 
யூ.எல்.ஏ. அஸீ்ஸ, கிைககு பல்கழைகக -
ைக முன்னாள் பமாழித்துழற தழைவர் 
கைாநிதி பசே. ்யாகராஜா, அககழரப -
பற்று ஆதார ழவத்தியசோழை சேடட 
ழவத்திய அதிகாரி டாகடர் எ்ஸ.எம். 

றிபா்ஸதின், சேம்மாந் -
துழற பிர்தசே பசேய -
ைாளர் எ்ஸ.எல்.எம். 
ஹனீபா, இைங்ழக 
இழறவரித்திழணககள 
உதவி ஆழணயாளர் 
எம்.எம். முஸம்மில், 
முன்னாள் வையககல்வி 
பணிபபாளர் ஏ.எல்.எம். 
காஸிம், மாவடட கைாச -
சோர உத்தி்யாகத்தர் 
ரீ.எம். றின்ஸான் உடபட 
உைமாககள்,  எழுத்தா -
ளர்கள், இைககிய ஆளுழமகள், அரசே 
திழணககளங்களின் உயரதிகாரிகள், 
கல்வியைாளர்கள், கழை, இைககிய பிர -

முகர்கள் ஊடகவியைாளர்கள் 
பைரும் கைந்து பகாண்டனர்.

நாடடின் பை பாகங்களிலி -
ருந்தும் வருழகதந்த பல்்வறு  
அழமபபுககளின் பிரதிநிதிகளி -
னால் பா்வந்தல் பாறுாககின் 
பபான்விைாவிழன முன்னிடடு  
அவருககு நிழனவுசசின்னம் 
வைங்கி பபான்னாழட ்பாத்தி, 
தழைபபாழக அனுவித்து, 
வாழ்த்துபபா வைங்கி பகௌர-
வித்ததுடன்  நாடடில் மரணித்த 

எழுத்தாளர்களுககான ஆத்மசோந்திககாக 
்வண்டி பமௌன பிராத்தழனயும் இடம் -
பபற்றழம குறிபபிடத்தககதாகும்.

வாழைச்சேழை ழவத்தியசோழையில் 
எக்ஸ்ரே பிரிவு திறந்து ழவப்பு

பாைமுழை பாறூககின் இைககிய 
பணிழய பாரோட்டும் பபான்விைா நிகழ்வு
அரசியலவவாதி்கள், ்கலவிைவான்கள் உள்ளிட்்ட பலர் பங்்கற்பு

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

சுகாதார ்சேழவகள் பணிபபாளர் நாயகம் 
அ்சேைகுணவர்த்தன ஞாயிற்றுககிைழம (16)  
காத்தான்குடி ஆதார ழவத்தியசோழைககு 
விஜயம் பசேய்தார். இதன் ்பாது காத்தான் -
குடி ஆதார ழவத்தியசோழையில் நிர்மாணிக-
கபபடடுள்ள மருந்துக களஞ்சியசோழைழய 
திறந்து ழவத்ததுடன் அதழன பார்ழவயிட-
டார்.

காத்தான்குடி ஆதார 
ழவத்தியசோழைககு விஜயம் 
பசேய்த சுகாதார ்சேழவகள் 
பணிபபாளர்  அ்சேை குண-
வர்த்தனழவ காத்தான்குடி 
ஆதார ழவத்தியசோழையின் 
ழவத்திய அத்தியடசேகர் 
டாகடர் எம்.எ்ஸ.எம்.ஜாபீர், 
ழவத்தியர்கள், தாதியர்கள், 
ஊழியர்கள் வர்வற்றனர்.

இந் நிகழ்வு காத்தான்குடி 
ஆதார ழவத்தியசோழையின் 
ழவத்திய அத்தியடசேகர் 
டாகடர் எம்.எ்ஸ.எம்.ஜாபீர் 
தழைழமயில் நழடபபற்-
றது.

இதில் கிைககு மாகாண சுகாதார ்சேழவகள் 
பணிபபாளர் டாகடர் ஏ.ஆர்.எம்.பதௌபீக, 
மடடககளபபு பிராந்திய சுகாதார ்சேழவகள் 
பணிபபாளர் டாகடர் என். மயூரன் உடபட 
காத்தான்குடி ஆதார ழவத்தியசோழை ழவத்-
தியர்கள், தாதியர்கள், ஊழியர்கள்  என பைர் 

கைந்து பகாண்டனர். இதன் ்பாது 
சுகாதார ்சேழவகள் பணிபபாளர் நாயகம் 
அ்சேைகுணவர்த்தன மற்றும் கிைககு 
மாகாண சுகாதார ்சேழவகள் பணிபபா-
ளர் டாகடர் ஏ.ஆர்.எம்.பதௌபீக ஆகி-
்யாருககு ழவத்தியசோழை அபிவிருத்-
திககுழு உறுபபினர்கள் பபான்னாழட 
்பார்த்தி நிழனவுசசின்னம் வைங்கி 
பகௌரவித்தனர்.

பகாவிட ்நாயாளிகளுககு சிகிசழசே வைங்கி 
பகாவிட பரவழை கடடுபபடுத்துவதில் சிறப-
பாக பசேயற்படட ழவத்தியாழையின் ழவத்தி-
யர்கள், தாதியர்கள் ஊழியர்களுககும் இதன் 
்பாது சோன்றிதழ்கள் வைங்கி ழவககபபட-
டன.

நவீனமயமான மருந்துக களஞ்சியசோழை 

காத்தான்குடி ஆதார ழவத்தியசோழை -
யில் ்நற்று திறந்து ழவககபபடடுள்ளது. 
மககளுககு சிறந்த சிகிசழசேழயயும் இவ் 
ழவத்தியசோழை வைங்கி வருகின்றது. 
இதனால் இவ் ழவத்தியசோழை ்தசிய 
மடடத்திலும் மாகாண மடடத்திலும் பை 
விருதுகழள பபற்றிருபபது பாராடடுககு-
ரியதாகும்.

மடடககளபபுககு மூன்று தடழவகள் 
நான் வந்துள்்ளன். காத்தான்குடிககு 
விஜயம் பசேய்தது இது முதல் தடழவயா -
கும். காத்தான்குடி ஆதார ழவத்தியசோ -

ழைழய பார்கக ்வண்டும் என்ற எண்ணத்து-
டன் இங்கு வருழக தந்்தன்.

 ஒமிக்ரான் பதாற்றிலிருந்தும் நாம் பாது-
காகக ்வண்டும். அதற்காகவும் அர்பபணிப-
புடன் பாடுபட ்வண்டும் என சுகாதார 
்சேழவகள் பணிபபாளர் இதன் ்பாது பதரி-
வித்தார்.

காத்ான்குடி ஆ்ார வைததியசாவைக்கு
சுகா்ார சசவைகள் பணிபபாளர் விஜயம் 
புதிய ைருந்து ்களஞ்சியசவாமல திறந்து மவப்பு

(பராடடபவவ குறூப நிருபர்)

கிைககு பல்கழைககைகத்தின் திரு -
்காணமழை வளாக 13 மாணவர்கள்  
பகா்ரானா பதாற்று காரணமாக திரு -
்காணமழை பபாது ழவத்தியசோழை -
யில் அனுமதிககபபடடுள்ளனர்.

காய்சசேல், இருமல் காரணமாக சேனிக -
கிைழம (15) திரு்காணமழை பபாது 
ழவத்தியசோழைககு வருழக தந்த -
்பாது, ்மற்பகாள்ளபபடட அண்டி -
ஜன் பரி்சோதழனயின் மூைம் பதாற்று 

உறுதி பசேய்யபபடடதாக ழவத்திய -
சோழை ்பசசோளபராருவர் பதரிவித்தார்.

ஏற்கன்வ அங்கு சிை மாண -
வர்களுககு பகா்ரானா பதாற்று 
பரி்சோதழன பசேய்யபபடடு  தனி -
ழமபபடுத்தப படடுள்ளதாகவும் பதரி -
விககபபடுகின்றது.

மீண்டும் திரு்காணமழையில் 
பதாற்று பரவி வருவதால் கடுழமயாக 
சுகாதார வழிமுழறகழள பின்பற்றுமா -
றும் சுகாதாரத் திழணககளம் ்காரிகழக 
விடுத்துள்ளது.

தனனவார்வ ததவாண்டு நிறுவனைவான அலஹிகைவா தபௌண்்்டசனினவால மூதூரில வி்ச்ட ்தமவயும்டய 11 நபர்்களுககு  மூதூர் தவாருல ஜனனவாஹ் 
வித்தியவாலயத்தில மவத்து தவள்ளிககிழமை  (14) சக்கர நவாற்்கவாலி்கள் வழஙகி மவக்கப்பட்்ட ்பவாது.                                   (ப்டம்: ்தவாப்பூர் குறூப் நிருபர்)

பாண்டிருபபு தினகரன் நிருபர்

மண்முழனபபற்று புதுககுடியிருபபு 
அம்மன் அறபநறி பாடசோழையில்  ஞாயிற் -
றுககிைழம (16) இடம்பபற்ற 
பபாங்கல் மற்றும் திருவள்ளுவர் 
பிறந்த தினம் ஆகிய விைாககள் சிறப-
பாக பகாண்டாடபபடடன.

அம்மன் அறபநறி பாடசோழை 
அதிபர் தி.நாகநாதன் தழைழமயில் 
நழடபபற்ற இந் நிகழ்வில், ஆன்மீக 
அதிதியாக புதுககுடியிருபப ஸ்ரீ விக-
்ன்ஸவரர் ஆையத்தின் பிரதம குரு 
சிவஸ்ரீ ்கா.கிரிதரககுருககள் கைந்து 
பகாண்டார். 

இங்கு  பபாங்கல் பபாங்கி பகாண்-
டாடபபடடதுடன், சிவஸ்ரீ ்கா.கிரி -
தரககுருககளினால் மாணவர்களுககு 
நல் ஆசியும், சிறபபு பூழசே வழிபாடுக-
ளும் நழடபபற்றன. அத்துடன் திருவள்ளு-
வரின் பிறந்த தினத்ழதபயாடடி திருவள்ளு -
வர் சிறபபு ்பசசு மற்றும் பபாங்கல் தினம் 
பற்றிய ் பசசு ஆகியனவும் நழடபபற்றன.

தமிைர்கள் நான்கு வழகயான 

பபாங்கழை பகாண்டாடி மகிழ்கின்றனர். 
ழதபபபாங்கலுககு முதல் நாள் ்பாகிப-
பபாங்கல், அடுத்தநாள் ழதபபபாங்கல், 
மறுநாள் படடிபபபாங்கல், அதற்கு அடுத்த-

நாள் காணும் பபாங்கல் என பபாங்கழைப 
பபாங்கி மகிழ்கின்றனர். இதற்கழமய 
இன்ழறய தினம் அம்மன் அறபநறிபபாட-
சோழை மாணவர்கள் காணும் பபாங்கழை 
பபாங்கி மகிழ்ந்தழம குறிபபிடத்தககது. 

கிைககு பல்கழைககைக மாணவரகளுககு பகாவிட்

அறபெறி பாடசோழையில்
இடம்பபறற பபாஙகல் நிகழ்வு

(ஒலுவில் வி்சேட நிருபர்)

அடடாழளச்சேழன ்தசிய கல்வியற் 
கல்லூரியின் இரண்டாம் வருட பயிலுனர் -
களுககான கல்வி நடவடிகழககள் நாழள 
பசேவ்வாய்ககிைழம (18)  ஆரம்பிககபப-
டவுள்ளதாக, அடடாழளச்சேழன ்தசிய 
கல்வியற் கல்லூரியின் பீடாதிபதி ்க. 
புண்ணியமூர்த்தி பதரிவித்தார்.

இவர்களுககான கல்வி நடவடிகழககள் 
மூன்று மாதங்கள் நழடபபறுபமனவும் 

அறிவிககபபடடுள்ளது. இ்த்வழள, 
கல்வியற் கல்லூரிககு அனுமதிககபபட-
டுள்ள புதிய முதைாம் வருட பயிலுனர்க-
ளுககான கற்பித்தல் பசேயற்பாடுகள் நிகழ்-
நிழை ஊடாக ஆரம்பிபகபபடுபமனவும், 
புதிய பயிலுனர்களாக 203 ்பர் அனுமதிக-
கபபடடுள்ளதாக பதரிவித்தார்.

ஆரம்ப பநறி கற்ழக பநறிககு 84 
பயிலுனர்களும், கணிதம் 18 பயிலுனர் -
களும், இ்ஸைாம் 25 பயிலுனர்களும், 
விஞ்ஞானம் 15 பயிலுனர்களும், வர்த்தக 

கணககீடு 18 பயிலுனர்களும், வி்சேட 
கல்வி 15 பயிலுனர்கள் அனுமதிககபபட-
டுள்ளதாகவும்  பதரிவித்தார்.நிகழ்நிழை 
ஊடாக 03 வாரகாை திழசேமுகபபடுத்தல் 
நிகழ்சசித் திடடத்ழதத் பதாடர்ந்து கல்வி 
நடவடிகழககள் ஆரம்பிககபபடுபமன-
வும் கூறினார். ்மலும் புதிய பயிலுனர்க -
ளுககான பவற்றிடத்ழத நிரபபுவதற்காக 
காத்திருப்பார் படடியலில் உள்ளவர்க-
ளுககான ்நர்முகபபரீடழசே நழடபபற்று 
வருவதாகவும் பதரிவித்தார்.

கல்வி ெடவடிகழககள் ொழை ஆரேம்பம்

ழவத்தியர ெஸீருககு பாரோட்டு

்தாபபூர் குறூப நிருபர்

தமிைர்களின் பாரம்பரிய 
வீர  விழளயாடடுகளில் 
ஒன்றான காழளகழள 
அடககும் ஜல்லிககடடு 
விழளயாடடு சேம்பூர் விழள-
யாடடு ழமதானத்தில் 
படடிப பபாங்கல் தினமான   
சேனிககிைழம (15) இடம்-
பபற்றது. இவ்விழள-
யாடடிழன சேம்பூர் பகுதி 
இழளஞர்கள் இழணந்து ஏற்பாடு பசேய்திருந்தழம 
குறிபபிடத்தககதாகும். ஜல்லிககடடு விழளயாடடு 
ஆரம்பிபபதற்கு முன்னர் பாழனயில் பபாங்கல் 
பபாங்கபபடடழம வி்சேட அம்சேமாகும்.

இதழனத் பதாடர்ந்து சேம்பூர் பகுதிழயச ்சேர்ந்த 
சுமார் 50 இற்கும் ்மற்படட காழளகள் அடககுவதற்-
காக ழமதானத்தினுள் விடபபடடன. இவ்வாறு இறக-
கபபடட காழளகளின் கழுத்தில் பைகாரங்களும், 

பணமும் பதாங்கவிடப-
படடிருந்தன. இவ்விழள-
யாடடிழன கண்டுகளிப-
பதற்காக ஆயிரககாண 
மககள் சேம்பூர் விழள-
யாடடு ழமதானத்திற்கு 
வருழக தந்திருந்தனர்.  
காழள மாடுகழள அடக-
குவதற்காக இழளஞர்-
கள், வ்யாதிபர்கள் என 
பைரும் ்பாடடி்பாடடி-
ருந்தழதயும் காணமுடிந்-

தது. இதன்்பாது ழமதானத்தில் விடபபடட காழள 
மாடுகழள அடககி்யாருககு பணமும், பரிசுப 
பபாருடகளும் வைங்கி ழவககபபடடன. இபபரிசு-
கழள காழள உரிழமயாளர்க்ள வைங்கியிருந்தனர்.

சேம்பூரில் ஆரம்ப காைம்பதாடடு இன்றுவழர பட-
டிபபபாங்கல் தினமன்று காழளகழள அடககும் ஜல்-
லிககடடு விழளயாடடு இடம்பபற்று வருகின்-
றழம குறிபபிடத்தககதாகும். 

சேம்பூரில் காழைகழை அடககும் ஜல்லிககட்டு விழையாட்டு
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அத்தியாயத்துஷ் ஷாதுலியயாவின்;  

சீனன்கோட்டை போஸிய்யதுஷ் 
ஷோதுலிய்யோ மற்றும் ககோழும்பு 
அத்தி்யோ்யத்துஷ் ஷோதுலிய்யோ இக்-
வோனகள் இ்ைந்து நடைோத்தும் 
ஸலவோத் மஜ்லிஸின 100ஆவது  
மஜ்லிஸ் இனறு (17) திஙகட கிழ்ம 
ககோழும்பு,  அத்தி்யோ்யத்துஷ் ஷோது -
லிய்யோ த்ல்ம்யகத்தில் ந்டைகப-
றவுள்்ளது. 

தரீக்கோவின அமல்க்்ள தூ்ய 
்நோக்்கோடு கெயது, நல்லுள்்ளம் 
ககோணடை சிறந்த பிர்ைக்ளோக மிளிர 
்வணடும் எனும் ்நோக்கில் மிகச் 
சிறி்ய அ்ளவு இக்வோனக்்ளோடு 
ஆரம்பிக்கபபடடை இம் மஜ்லிஸ் 
இனறு 100வது வோரத்்த சிறபபிக் -
கினற்ம வி்ெடை அம்ெமோகும். 

ஷோதுலிய்யோத் தரீக்கோவின ஆன -
மீகத்த்லவர்  (கெயகு நோ்யகம்)   
அவர்களின ஆனமீக வழிகோட -
டைலில் ஆரம்பிக்கபபடடை இம் 

மஜ்லிஸில் தற்்போது பல பிர்த -
ெஙக்்ளச் ்ெர்ந்த  இக்வோனகள் 
ஒனறி்ைந்து கலந்து சிறபபித்து 
வருவது வி்ெடை அம்ெமோகும்.

இம்மஜ்லிஸின இன்ற்ய நிகழ் -
வில்  ககோழும்பு மோவடடைத்்தச் 
்ெர்ந்த இக்வோனகள் பலர் கலந்து 
ககோள்்ளவுள்்ளனர்.

இனறு அஸர் கதோழு்க்்ய 
கதோடைர்ந்து  இடைம்கபறவுள்்ள இம் 
மஜ்லிஸில் ஸலவோத்துன நோரிய்யோ, 
வழீபோ ்யோக்கூத்தி்யோ மற்றும் 
ஹழரோ மஜ்லிஸும் ந்டைகபறுவ -
தற்கோன ஏற்போடுகளும் ்மற்ககோள் -
்ளபபடடுள்்ளன.  

்மற்படி மஜ்லிஸில் தரீக்கோக்க -
்்ளச் ்ெர்ந்து அ்னத்து  இக்வோன -
களும் கலந்துககோணடு இம் முபோ -
ரக்கோன மஜ்லி்ஸ சிறபபிக்குமோறு 
ஏற்போடடைோ்ளர்கள் ்கடடுள்்ளனர்.  

100வது ஸலவாத் மஜ்லிஸ் 
இன்று க�ாழும்பில்  

புத்்தள ம்கத்்்தாழில் பேட்மடையில் புதிய ம்கத்்்தாழிற்ாமை்கமள திறந்து மவத்்த 
ம்கத்்்தாழில் அமைச்ர் விைல் வீரவங்க் அவறமற ோர்மவயிடுவம்த ்காணைாம்.    

ம�ப்பேற்று மருத்துவர் ்பேராசிரியர்   
அகபேரின் ்ேவவநலன் போராட்டு
கற்பிடடி தினகரன வி்ஷடை நிருபர்  

மனனோர் விடைத்தல்தீவு இஸ்லோ-
மி்ய இ்்ளஞர் ஒனறி்யத்தின ஏற் -
போடடில் சி்ரஷ்டை மகப்பற்று 
மற்றும் கபணணி்யல் ்நோய நிபுைர் 
்பரோசிரி்யர் எஸ்.எப.எல். அக்பரின 
்ெ்வ்்ய போரோடடிக் ககௌரவிக்-
கும் நிகழ்வு ்நற்று (16) மதுரங-
குளி டரீம் வர்வற்பு மணடைபத்தில் 
இடைம்கபற்றது.  

மனனோர் விடைத்தல்தீவு இஸ்-
லோமி்ய இ்்ளஞர் ஒனறி்யத்தின 
த்லவர் மில்லத் மோஹிர் த்ல-
்மயில் இடைம்கபற்ற நிகழ்வில் 
சி்ரஷ்டை மகப்பற்று மற்றும் கபண-
ணி்யல் ்நோய நிபுைர் ்பரோசிரி்யர் 
எஸ்.எப.எல். அக்பர், வடை்மல் 
மோகோை முனனோள் சுகோதோர 
்ெ்வகள் பணிபபோ்ளர் டைோக்டைர் 
முஹம்மது பரீத், முனனோள் பிர்தெ 
கெ்யலோ்ளர் எம்.எம்.முஹ்சீன 
உடபடை ்வத்தி்யர்கள், ெடடைத்தரணி-
கள், ஆசிரி்யர்கள், உலமோக்கள், கல் -
விமோனகள், ெமூக ஆர்வலர்கள் என 
பலரும் கலந்துககோணடைனர்.  

இதன்போது, "வோழிடைமிழந்த 
மோனிடைம்" எனும் த்லபபில் 
சி்ரஷ்டை ஊடைகவி்யலோ்ளர் சு்கப 

எம் கோசிமினோல் கவி்த நிகழ்த்-
தபபடடைதுடைன, முனனோள் பிர்தெ 
கெ்யலோ்ளர் எம்.எம்.முஹ்சீன இடைம்-
கப்யர்வுக்கு முனபும், பினபும் விடைத்-
தல்தீவு மணணின கல்வி நி்ல 
எனும் த்லபபிலும் உ்ர்யோற்றி-
னோர்.  

அத்துடைன, விடைத்தல்தீவு 
மணணில் இருந்து ெமூக ்ெ்வபு-
ரிந்து மரணித்த ெமூக ்ெ்வ்யோ்ளர்க-
ளும் இதன்போது நி்னவுகூரபபட-
டைனர்.  

அத்்தோடு, இஸ்லோமி்ய போர்்வ-
யில் மகப்பற்று மருத்துவம், ெட-
டைத்தின போர்்வயில் மகப்பற்று 

மற்றும் கபணணி்யல் ்நோய மருத் -
துவம், விடைத்தல்தீவு பிர்தெ கல்வி 
முன்னற்றத்திற்கு ்மற்ககோள்்ள 
்வணடி்ய நடைவடிக்்ககள் ்போனற 
த்லபபுக்களிலும் சிறபபு உ்ரக-
ளும், க்ல நிகழ்ச்சிகளும் இடைம்-
கபற்றன.  

்பரோசிரி்யர் எஸ்.எப.எல். அக் -
பரின ்ெ்வக்்ள போரோடடி 
சிறபபு அதிதிக்ளோல் கபோனனோ்டை 
்போர்த்தியும், விடைத்தல்தீவு இஸ்-
லோமி்ய இ்்ளஞர் ஒனறி்யத்தினோல் 
நி்னவுச் சினனம் வழஙகியும் 
ககௌரவிக்கபபடடை்மயும் குறிபபி-
டைத்தக்கது.  

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் மமலும்
437 பட்டதாரிகளுக்கு நியமனம்
அநுரோதபுரம் தினகரன நிருபர்             

அநுரோதபுரம்  மோவடடைத்தி -
லுள்்ள ்மலும் 437 படடைதோரிக -
ளுக்கு மத்தி்ய அரெோஙகத்தின கீழ் 
நிரந்தர நி்யமனம் வழஙகபபட -
டுள்்ளது.

  அரெோஙகத்தின "சுபீடெத்தின 
்நோக்கு"  ககோள்்க பிரகடைனத் -
தில் குறிபபிடடைதற்கு அ்ம்ய 
கதோழிலற்ற படடைதோரிகள் மற்றும் 
டிப்்ளோமோ தோரிகளுக்கு நிரந்தர 
கதோழில் கபற்றுக் ககோடுக்கும் 
்வ்லத்திடடைத்தின கீழ் இந்நி்ய -
மனம் வழஙகபபடடுள்்ளது. 

இந்நி்யமனஙக்்ள வடைமத் -
தி்ய மோகோை ஆளுநர் மஹிபோல 
்ஹரத் மற்றும் கோணி அ்மச்ெர் 
எஸ்.எம். ெந்திர்ென ஆகி்்யோர் 
படடைதோரிகளுக்கு நிரந்தர நி்யம -
னக் கடிதஙகள் வழஙகி ்வத் -
தனர்.   அநுரோதபுரம் மோவடடை 
அரெோஙக அதிபர் ைனக ை்யசுந்தர -
வின த்ல்மயில் ந்டைகபற்ற 
இந்நிகழ்வில்   போரோளுமனற 
உறுபபினர்க்ளோன  ்க.எச். நந்த -
்ென,   இெோக் ரகுமோன மற்றும்  
வடை மத்தி்ய மோகோைெ்பயின 
முனனோள் முதல்மச்ெர் எஸ்.
எம்.ரஞ்சித் உடபடை முக்கி்யஸ்தர் -
களும் கலந்து சிறபபித்தனர். 

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககுள்ளும் 
ெொம் �ல சேவை்கவள முனபனெடுதசதொம்
(மோத்த்ற தினகரன நிருபர்)

உலகில் ஏற்படடுள்்ள ப்யஙகர 
்நோய மற்றும்  நோடு முகம் ககோடுத்-
துள்்ள கபோரு்ளோதோர கநருக்கடிக்கு 
மத்தியிலும் எமது மோநகர ெ்ப பல 
அபிவிருத்திக்்ள மக்களுக்கு முன-
கனடுத்துள்்ளதோக மோத்த்ற மோநகர 
முதல்வர் டி.வி. ்யெரத்ன கதரிவித்தோர்.  

புதி்ய வருடைத்தில் எம்்ம எதிர்-
்நோக்கும் ெவோல்க்்ள முறி்யடித்துக் 
ககோணடு, நகர வோசிகளுக்கு சிறந்த 
்ெ்வக்்ள கபற்றுக்ககோடுபபதற்கு 
நோம் திடைெஙகற்பம் ககோள்்ள்வண-
டும் எனறும் அவர் ்மலும் கதரிவித்-
தோர். 

இந்தவருடைத்தின முதலோவது 
மோநகர ெ்பக் கூடடைம் அண்மயில்  
மோநகர ெ்ப ்கட்போர் கூடைத்தில் 
ந்டைகபற்றது. அதில் உ்ர்யோற்று-

்கயில் த்லவர் ்மற்கணடைவோறு 
கூறினோர். ் மலும் அவர் ் பசு்கயில்,  
இந்த மோநகர ெ்பயின  ஆடசி முடி-
வ்டை்ய இனனும் சில மோதஙக்்ள-
யுள்்ளன. மோநகர வோசிகளின தீர்க்க 
்வணடி்ய பலபிரச்சி்னகள் இருக்-
கினறன.  கடைந்தகோலத்தில் நோம் பல 
அபிவிருத்தி ்வ்ல திடடைஙக்்ள 
்மற்ககோண்டைோம். ெனெமூக நி்ல-
்யஙகள்,  வோகன தரிபபிடைஙக்்ளயும் 
ஏற்படுத்தி்னோம். அ்த்போல் கங-
்க்்யோர பூஙகோக்கள்,  கபோதுமக்கள் 
ெந்்தகள், நூல் நி்ல்யஙக்்ளயும்  
நிறுவி அழகுபடுத்தியுள்்ளதோகவும்  
மோநகர முதல்வர் இதன்போது  கதரி-
வித்தோர்.  மோநகர ெ்ப உறுபபினர்க-
்ளோக  கைஸ்மின ஸோலி, கமோஹமட 
வோஹிம், ெதுர கருைரத்ன ஆகி்்யோ-
ரும் தமது கருத்துக்க்்ள இதன்போது 
கதரிவித்தனர்.

ைாத்்தமற ைாந்கர மு்தல்வர்

ஆசிரிய ஆ்லாே�ர்�ள் புதிய 

ேம்பேள திட்்டத்தில் போதிபபு

(கல்்நவ தினகரன வி்ெடை நிருபர்)  

ஆசிரி்ய ்ெ்வ மற்றும் அதிபர் 
்ெ்வ ஆகி்யவற்றிலுள்்ள ஆசி-
ரி்யர்களுக்கும் அதிபர்களுக்கும் 
இவவருடைம் ைனவரி மோதம் முதல் 
அதிகரித்துள்்ள புதி்ய ெம்ப்ள அதி -
கரிபபு ெம்பந்தமோக கவளியிடைப -
படடை சுற்றறிக்்கயினபடி அதிக -
ரித்த ெம்ப்ளத்்த வழஙகுவதற்கு 
வடைமத்தி்ய மோகோைத்திலுள்்ள அநு-
ரோதபுரம், கபோலனனறு்வ ஆகி்ய 
மோவடடைத்திலுள்்ள எடடு கல்வி 
வல்யஙகளிலும் அதற்கோக ெம்ப்ள 
சீரோக்கல்கள் ந்டைகபறுவதோக வடை -
மத்தி்ய மோகோை கல்விப பணிபபோ -
்ளர் நிர்மலோ ஏக்கநோ்யக்கோ கதரிவித்-
தோர்.  

அத்்தோடு புதி்ய ெம்ப்ள திடடைத் -
தில் வடைமத்தி்ய மோகோைத்திலுள்்ள 
ஆசிரி்ய ஆ்லோெகர்கள் பலர் போதிக் -
கபபடடுள்்ளதோகவும் ஆசிரி்ய 
்ெ்வ தரம் ஒனறில் உ்யர்ந்த 
படி்்யற்றத்தில் உள்்ள ஆசிரி்ய 
ஆ்லோெகர்கள் பலருக்கு ஆசிரி்ய 
்ெ்வயில் உ்யர்வ்டையும் ெம்ப -
்ளத் கதோ்க்்ய விடைவும் கு்றந்த 
கதோ்க்்ய தமக்கு கி்டைக்க -
வுள்்ளதோகவும் இதனோல் ஆசிரி்ய 
ஆ்லோெக ்ெ்வயிலிருந்து தோம் 
விலகி ஆசிரி்ய ்ெ்வயில் தோம் 
கதோடைர்ந்து இருக்க ்போவதோகவும் 
பல ஆசிரி்ய ஆ்லோெகர்கள் முடி -
கவடுத்துள்்ளதோகவும் கதரிவித்த -
னர்.   

தோம் பல சிரமஙகளுக்கு மத்தி -

யில் போடைெோ்லகளுக்கு கெனறு 
தமது கடை்மக்்ள ்மற்ககோணடு 
ஆசிரி்ய ்மற்போர்்வ மற்றும் 
ஆ்லோெ்ன வழிகோடடைல்க்்ள 
்மற்ககோணடு வருவதோகவும் 
மோைவர்களுக்கு பரீட்ெக்கு த்யோர் -
படுத்தும் வ்கயில் கருத்தரஙகு -
க்்ள, வி்ெடை வகுபபுக்க்்ளயும் 
தோம் நடைோத்தி வருவதோகவும் அந்த 
ெந்தர்பபத்தில் தம்முடைன நி்யமனம் 
கி்டைத்த ஆசிரி்யர்கள் தம்்ம விடை 
அதிகமோன ெம்ப்ளத்்த கபறும் 
்போது தமக்கு கு்றந்த்ளவு ெம்ப்ள  
அதிகரிபபில் இந்த சுற்றறிக்்க 
கவளியிடைபபடடுள்்ளது. தமக்கு 
போரி்ய அநீதி இ்ழக்கபபடடுள் -
்ளது எனவும் ஆசிரி்ய ஆ்லோெகர் -
கள் பலர் கதரிவித்தனர்.  

அர்ாங்கம் அநீதி இமழத்துளள்தா்கவும் ்கவமை ்்தரிவிப்பு

அலி ஸப்ரி ரஹீம் எம்.பி ேஙப்கறபு 

இைஙம்க ்ோதுச 
சு்கா்தார ்ங்கத்தின் உே 
்தமைவரா்க ்்தரிவு ்்ய-
யப்ேட்டுளள ்வலி்கை 
்தமைமை ்ோதுச 
சு்கா்தார ேரிப்ா்த்கர் 
நிஹாமை ்்கௌரவிக்கும் 
நி்கழ்வு ்வலி்கை ப்காட்-
டை்்காமடை அபிவிருத்தி 
்ங்க ஏறோட்டில் அண் -
மையில் ்வலி்கை ்்தன்-
னிைஙம்க இஸைாமிய 
்்யை்க ்கட்டைடைத்தில் இடைம்-
்ேறறபோது எடுத்்த ேடைம்.   
(ேடைம்: ்வலி்கை தின்க-
ரன் நிருேர்)    

குரங்குகளால்  பபாது 
மக்களுக்கு பதால்்லை

அநுரோதபுரம் ்மற்கு தினகரன 
நிருபர்

அநுரோதபுரம் பலோகல பிர்தெ 
கெ்யலக பகுதியில் உள்்ள பல கிரோ -
மஙகளில் உைவுக்கோக அ்லயும் 
குரஙகுகளினோல் மக்கள் கபரும் 
அகெ்ளகரி்யஙகளுக்கு உள்்ளோகி-
யுள்்ளனர். இபபகுதியில் மரக்-
கறி, பழ வ்க, ்ெ்னபபயிர், 
வோ்ழத்்தோடடைஙகள் மற்றும் 
ஏ்ன்ய பயிர் நிலஙக்்ள ்தடி 
வருவதோக மக்கள் கதரிவிக்கினற-
னர்.

உைவுக்கோக வரு்கதரும் 
குரஙகுகள் பயிர்க்்ளயும் நோெம் 
கெயவது மடடுமினறி இவற்றின 
கெ்யற்போடுகள் மக்களின  அனறோடை 
நடைவடிக்்கக்்ள போதிபப்டை்ய 
கெயவதுடைன வீடுக்்ள ஆக்-
கிரமித்து உைவு கபோருடகள் 
உபகரைஙகளுக்கும் ்ெதத்்த 
வி்்ளவிபபதோகவும் மக்கள் கதரி-
விக்கினறனர்.

்வளளவத்ம்த பறாட்்ரக்ட் ்கழ்கம்  
ஏறோடு   ்்ய்த  ம்தப் ்ோங்கல் 
விழா ்வளளவத்ம்த சிறுவர் 
ம்கத்்்தாழில்  மை்தானத்தில்  ்கழ-
்கத்தின் ்தமைவர் பி்ரஙக் பஜா்ப் 
்தமைமையில் நமடை்ேறறது. இந்-
நி்கழ்வில்  ைாவட்டை பராட்்ரக்ட் 
்தமைவர் ைர்ஷத் ோரி, ்்யைாளர் 
இந்தி ்தயாேரன்,  ்ோருளாளர் 
்ர்ேக்்கன் பிரிய்தர்ஷினி, திட்டை 
்தமைவர் ைபனாராஜ்  ராஜரத்தினம், 
இமண திட்டை ்தமைவர் ஹரிந்திரன் 
ோைகிருஷ்ணன் ைறறும் ்கழ்க உறுப்-
பினர்்கள ஆகிபயார் ்கைந்து ்்காண்-
டுளளம்த ேடைத்தில் ்காணைாம்.
  ேடைம்: ரும்க் ோரூக்

மதுரங்குளியில் புதிய �ொலர் �ொடேொவல திறப்பு

(புத்த்ளம் தின-
கரன நிருபர்)  

மதுரஙகுளி 
நல்லோந்தலுவ -
வில் அ்மந்-
துள்்ள அல் 
மதீனோ போலர் 
ப ோ டை ெ ோ ் ல -
யின 2022 ம் 
ஆணடுக்கோன 
புதி்ய மோை -
வ ர் க ் ்ள 
வ ர ் வ ற் கு ம் 
நிகழ்வும், புதி்ய கடடைடை திறபபு 
விழோவும் (15) இடைம்கபற்றது.  

நல்லோந்தலுவ கபரி்ய பள்ளிவோ -
ெலின கெ்யலோ்ளரும், அல் மதீனோ 
கிரோம அபிவிருத்தி ெஙக கெ்யலோ்ள-
ருமோன சு்ஹபதீன த்ல்மயில் 
ந்டைகபற்ற இந்நிகழ்வில் பிரதம 
அதிதி்யோக புத்த்ளம் மோவடடை போரோ -

ளுமனற உறுபபினர் அலி ெபரி ரஹீம் 
கலந்து ககோணடைோர்.   கல்பிடடி 
பிர்தெ ெ்ப உறுபபினர் ்பெல் 
ம்ரக்கோர், முனனோள் பிர்தெ ெ்ப 
உறுபபினரும் மு்கதீன ைும்ஆ பள்-
ளிவோெல் பிரதி த்லவருமோன ெஹீத் 
உள்ளிடடை பலரும் கலந்து சிறபபித்த-
னர்.  

நாட்டை ஸ்திரமற்ற நி்ைக்கு 
இடடுச்செலை எதிரக்்கடசி முயறசி  

ஹம்போந்்தோட்டை குறூப நிருபர்  

நோட்டை அரசி்யல் ரீதி்யோகவும் 
கபோரு்ளோதோர ரீதி்யோகவும் ஸ்திரமற்ற 
நி்லக்கு இடடுச் கெல்வதற்கு எதிர்-
கடசியினர் மு்யற்சித்து வருவதோக 
இ்்ளஞர் விவகோர, வி்்ள்யோடடுத் 
து்ற மற்றும் அபிவிருத்தி ஒருஙகி -
்ைபபு அ்மச்ெரும் டிஜிடடைல் 
கதோழிநுடப பிரதி அ்மச்ெருமோன 
நோமல் ரோைபக் ஷ கதரிவித்தோர்.   

அகில இலங்க ெமுர்த்தி அபிவி -
ருத்தி மற்றும் விவெோ்ய ஆரோயச்சி 
உற்பத்தி உதவி்யோ்ளர் ஆகி்ய ெஙகங-
களின ஹம்போந்்தோட்டை மோவடடை 
ெம்்ம்ளனத்தில்; கலந்துககோணடு 
உ்ர்யோற்றும் ்போ்த அ்மச்ெர் 
நோமல் ரோைபக் ஷ (15) இவவோறு 
கதரிவித்தோர்.  

இஙகு கதோடைர்ந்தும் உ்ர்யோற்றி்ய 
அ்மச்ெர், சுதந்திரத்திற்கு பிறகு எம-
துநோடடில் உருவோன அரெோஙகஙக-
ளில் ெமூக சூழல், பூ்கோ்ள கதோற்று 
நி்ல்ம ்போனற போரி்ய ெவோல்க-
ளுக்கு முகம் ககோடுத்த ஒரு அரெோங-
கம் எனறோல் அது எமது அரெோஙக-

மோகும்.    நோம் இனறும் பூ்கோ்ள 
கதோற்று நி்ல்மக்கு முகம் 
ககோடுத்துக் ககோணடிருக்கி்றோம். 
ஒருசில நோடுகளில் கதோடைர்ந்தும் 
ப்யைக் கடடுபபோடுகள் அமுலில் 
உள்்ளன. உலக கபோரு்ளோதோரமும் 
போரி்ய அ்ளவில் ெரிவி்ன ்நோக்கி 
கெனறு ககோணடிருக்கிறது. ஒரு சில 

நோடுகளின கபோரு்ளோதோரமும் அந்த 
நோடடின பைமும் பினன்டைந்துள்-
்ளது என ெர்வ்தெ ஊடைகஙகள் அறி -
வித்துள்்ளன.   

பலமோன நோடுகள் என கூறி வந்த-
வர்கள் அரெோஙக ஊழி்யர்களின ெம்-
ப்ளத்்த இ்டை நிறுத்தியுள்்ள்த 
நோம் கோைலோம். இருந்தோலும் எமது 

அரெோஙகம் இவவோறோன கெ்யல்கள் 
எத்னயும் கெய்யவில்்ல.   

இரணடு வருடை கோலமோக 
்ெ்வக்கு வரோத ஊழி்யர்களுக்கும் 
எமது அரெோஙகம் ெம்ப்ளத்தி்ன 
வழஙகி்ய்த ஞோபகபபடுத்துகி-
்றன.   கடசி எனற வ்கயில் போரி்ய 
ெவோல் மிகுந்த ஒரு கோலகடடைத்-
தில் இருந்து ககோணடிருக்கி்றோம். 
எமக்கு சிறந்தகவோரு அரசி்யல் 
த்ல்மத்துவம் உள்்ளது. பிரதமர் 
மஹிந்த ரோைபக் ஷவின அந்த சிறந்த 
அரசி்யல் த்ல்மத்துவத்தினூடைோக 
நோடடில் அரசி்யல் ஸ்திரத் தன்ம-
யி்ன ஏற்படுத்தி நோட்டை கடடிக்ய-
ழுபபு்வோம்.   

அரெோஙகத்தில் இருக்கும் ஒருசி -
லர் அவர்கள் கதரிவிக்கும் கருத்துக்-
க்்ள அவதோனிக்கும்்போது அவர் -
கள் எதிர்க்கடசியிலும் அரெோஙகக் 
கடசியிலும் இருக்கமுடியும். இவர் -
களின இலக்கு நோட்டை அரசி்யல் 
ரீதி்யோக ஸ்திரமற்ற நி்ல்மக்கு 
இடடுச் கெல்வதோகும் எனவும் 
அ்மச்ெர் நோமல் இதன்போது கதரி-
வித்தோர்.   

ஹம்போந்தாட்வ்டயில் அவமசேர் நாமல் ராஜபேக ஷ  



உறுப்பு மாற்று சத்திர-
சிகிச்ச மூலம் உலகில் 
முதல் மு்ை பன்றியின் இத -
யத்்த பபற்ை நபர், ஒருவர் 
மீது ஏழு தட்வ கத்தியால் 
குத்தித் தாக்கிய குற்ைவாளி 
என்று பாதிக்கப்படட குடும்-
பத்தினர் குறிப்பிடடுள்ள-
னர்.   

57 வயதான டடவிட 
பபன்னட, 1988ஆம் 
ஆண்டு, எடவர்ட ஷூடமக்-
கர் என்பவ்ர கத்தியால் 
குத்திய வழக்கில் குற்ை-
வாளி என்று ஷூடமக்கரின் 
சடகாதரி பதரிவித்துள்ளார்.   

இநத தாக்குத்ல அடுத்து 
பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்படட 

ஷூடமக்கர் இரண்டு தசாப்தஙக -
ளின் பின் 2007இல் உயிரிழநதுள -
்ளார்.   

ஆனால், ஒருவரது குற்-
ைஙகளின் பின்னணி, 
அவர்களுக்கு சிகிச்ச 
மறுக்கப்படுவதற்கு ஒரு-
டபாதும் காரணமாக இருக்க 
முடியாது என்று அறு்வ 
சிகிச்ச்ய டமற்பகாண்ட 
குழு கூறியுள்ளது.  இநத தாக் -
குதல் சம்பவம் 1988ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடந-
தது. பபன்னடடின் ம்னவி 
22 வயதான ஷூடமக்கரின் 
மடியில் அமர்நதடத இதற்கு 
காரணம் என்று டவுனி குறிப்-
பிடடுள்ளார்.   இநத தாக்குத-

லுக்காக அவருக்கு 10 ஆண்டுகள 
சி்ை தண்ட்ன விதிக்கப்பட-
டது.    

சிறுபான்்ம சமூகத்்த இலக் -
கு்வத்து சீனாவின் நடவடிக்்க-
கள அண்்மக்காலத்தில் கடு்ம-
யாக்கப்படடிருக்கும் நி்லயில் 
திபபத்தியர்களின் அவல நி்ல 
குறித்து அபமரிக்க இராஜாஙக 
தி்ணக்க்ளம் கவ்ல பவளி-
யிடடுள்ளது.   

“புத்தர் சி்லக்்ள இடித்தழிப்-
பது, வழிபாடடு சக்கரஙக்்ள 
அகற்றுவது மற்றும் வழிபாடடு 
பகாடிகள மீது தீ ்வப்பது 
உடபட திபபத்தியர்களுக்கு 
எதிராக சீனாவின் நடவடிக்்க-
கள அதிகரித்திருக்கும் பசய்தி-
க்ளால் நாம் பபரும் கவ்ல 
அ்டநதுளட்ளாம். திபபத்திய 
உரி்மகளுக்கு மதிப்பளிக்கும்-
படி சீனா்வ நாம் வலியுறுத்-
துகிடைாம்” என்று அபமரிக்க 
இராஜாஙக தி்ணக்க்ளத்தின் சர் -
வடதச மதச சுதநதிர அலுவலகம் 
குறிப்பிடடுள்ளது.   

“அபமரிக்க பவளிநாடடு 
பகாள்கயின் அடிப்ப்ட 
டநாக்கம் ஒன்ைாக அ்னவரதும் 
சமய மற்றும் நம்பிக்்க சுதநதிரத்-
திற்கு பதிப்பளிப்ப்த மதச சுதந-
திர அலுவலகம் ஊக்குவிக்கிைது” 
என்றும் அதில் கூைப்படடுள்ளது.     
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படாஙகாவுக்கு அருடக கடலுக்கு 
அடியில் கடநத சனிக்கிழ்ம ஏற்படட 
பாரிய எரிம்ல பவடிப்்ப பதாடர்நது 
பசுபிக் பகுதி்யச சூழ டமலும் சுனாமி 
அசசுறுத்தல் ஏற்படடிருப்பதாக கண்கா-
ணிப்புக் குழு ஒன்று குறிப்பிடடுள்ளது.   

எனினும் அசசுறுத்தல் கு்ைநதிருப்ப-
தாகவும் வலுவான அல்லது அசாதாரண-
மான நிடராடடஙகள பற்றி எசசரிக்்க-
யுடன் இருக்கும்படியும் பசுபிக் சுனாமி 
எசசரிக்்க ் மயம் டநற்று பதரிவித்தது.   

கடற்க்ர பகுதிகளில் இருநது 
மக்க்்ள பவளிடயறும்படி அபமரிக்கா 
மற்றும் ஜப்பான் முன்னதாக எசசரிக்்க 
விடுத்திருநதது.   

டமலும் சுனாமி தாக்கும் வாய்ப்புகள 
கு்ைநதிருநதடபாதும் இநத எரிம்ல 
பவடிப்பால் படாஙகாவில் ஏற்படடுள்ள 
டசதஙகள பற்றிய அசசம் அதிகரித்துள-
்ளது.   இநத தீவு நாடடின் த்லநகர் 
நுடகாடலாபாவில் படகுகள மற்றும் 
பபரிய பா்ைகள க்ரக்கு அடித்து 
வரப்படடுள்ளதாக நியூசிலாநது பிரதமர் 
பஜசின்டா ஆர்டர்ன் டநற்று நடநத பசய்-
தியா்ளர் சநதிப்பில் குறிப்பிடடுள்ளார்.   

“எரிம்ல சாம்பல் நுடகாடலா-
பா்வ மூடியுள்ளடபாதும் அஙகு 
நி்ல்ம அ்மதியானதாக மற்றும் 
ஸ்திரமானதாக உள்ளது” என்று அவர் 
குறிப்பிடடுள்ளார். அநதக் குடடி தீவு 

நாடடுடனான பதாடர்புகள மடடுப்ப-
டுத்தப்படடதாகடவ உள்ளது என்றும் 
அவர் சுடடிக்காடடினார்.   

டசதஙகள பற்றி அ்ளவிட விமானப் 
ப்ட கண்காணிப்பு விமானஙக்்ள 
அனுப்ப தயாராகி வருவதாகவும் ஆர்-
டர்ன் குறிப்பிடடுள்ளார்.   

படாஙகாவில் இதுவ்ர உயிரிழப்பு-
கள அல்லது காயஙகள பற்றி உறுதி பசய்-
யப்படவில்்ல. ஏற்படடிருக்கக் கூடிய 
டசதஙகள பற்றி கவ்ல்ய பவளி-
யிடடிருக்கும் அபமரிக்க இராஜாஙகச 
பசயலா்ளர் அன்டடானிடயா பிளிஙகன் 
உதவிக்்ள அனுப்ப தயாராக இருப்ப-
தாகவும் பதரிவித்துள்ளார்.   

படாஙகா த்லநகரில் இருநது 65 
கிடலாமீற்ைருக்கு அப்பாலிருக்கும் எரி-
ம்லடய பவடித்துள்ளது. அநத தீவின் 
மீது ஒரு மீற்ைருக்கு டமல் உயரத்துக்கு 
அ்ல தாக்கியுள்ளது.   

நகரில் இருக்கும் டதவாலயம் ஒன்று 
மற்றும் பல வீடுகள மீது நீர் புகுநதிருக்-
கும் படஙகள சமூக ஊடகத்தில் பவளி-
யாகியுள்ளன.   

ஜப்பானில், அமாமி நகரில் 1.2 மீற்ைர் 
உயரமுள்ள சுனாமி அ்ல ஏற்படடுள-
்ளது. பிஜி அரசு சுனாமி எசசரிக்்க 
விடுத்துள்ளதுடன் கடடலாரப் பகுதிக-
ளில் நிவாரண முகாம்க்்ளத் திைநதுள-
்ளது.    

பசுபிக் எரிமலை வெடிபலப  
அடுத்து சுனாமி எச்சரிக்லகை  

மியன்மாரின் பதவி 
க வி ழ க் க ப் ப ட ட 
த்லவர் ஆங சான் 
சூக்கி மீது அநநாடடின் 
இராணுவ நீதிமன்ைம் 
ஒன்று டமலும் ஐநது 
ஊழல் குற்ைசசாட-
டுக்்ள சுமத்தியுள-
்ளது. பெலிபகாப்டர் 
ஒன்்ை வாஙகியது மற்றும் வாட-
்கக்கு அமர்த்தியது பதாடர்பி -
டலடய அவர் குற்ைம்சாடடப்பட-
டுள்ளார்.   

கடநத பபப்ரவரி 1 ஆம் திகதி 
இடம்பபற்ை இராணுவ சதிப்பு -
ரடசி பதாடக்கம் 76 வயதான 
சூக்கி சி்ையில் ்வக்கப்பட -

டுள்ளார்.   
மியன்மாரின் உத்தி-

டயாகபூர்வ இரகசிய 
சடடஙக்்ள மீறியது 
உடபட சூக்கி மீது குற் -
ைவியல் மற்றும் ஊழல் 
குற்ைசசாடடுகள பல 
சுமத்தப்படடுள்ளன. 
இ்வ அ்னத்திலும் 

அவர் குற்ைவாளியாக நிரூபிக் -
கப்படடால் 100 ஆண்டுகளுக்கு 
டமல் சி்ை தண்ட்ன விதிக்கப்-
பட வாய்ப்பு உள்ளது.   

ஏற்கனடவ அவருக்கு நான்கு 
ஆண்டுகள சி்ைத் தண்ட்ன 
விதிக்கப்படடுள்ள்ம குறிப்பி -
டத்தக்கது.     

சூக்கி மீது மமலும் ஐந்து குற்றச்சாட்டுதிவபத்தியரகைள் பறறி  
அவமரிக்கைா கைெலை

பன்றி இதயத்த பபற்றவர்  
பின்்னணி பறறி விமர்்ச்னம் ஈரானின் உயர்மடட ஆன்மிகத் த்லவர் 

ஆயத்துல்லா அலி கடமனியுடன் பதாடர் -
பு்டய கணக்கு ஒன்்ை டவிடடர் நிரநதர -
மாக ரத்துச பசய்துள்ளது.  

அபமரிக்காவின் முன்னாள ஜனாதிபதி 
படானால்ட டிரம்ப்்பக் பகா்ல பசய்வது -
டபால் சித்திரிக்கும் வீடிடயா ஒன்று, அநதக் 
கணக்கில் பதிடவற்ைம் பசய்யப்படடிருந -
தது.  

அது, கடமனியின் அதிகாரத்துவ இ்ண-
யப்பக்கத்திலும் பதிடவற்ைம் பசய்யப்பட -
டது.  

தற்காலிகமாக முடக்கப்படட கணக்்க 
ஏமாற்றி மீறுடவாருக்கு எதிரான பகாள்க -
யின் அடிப்ப்டயில், அநதக் கணக்கு ரத்து 
பசய்யப்படடதாக டவிடடர் குறிப்பிடடது.  

கடநத ஆண்டு, டிரம்ப்்பப் பழி வாங-
குவது குறித்த பதிவு ஒன்று பதாடர்பில் 
மற்பைாரு டவிடடர் கணக்கு ரத்து பசய் -
யப்படடது. கடமனியின் மற்ை கணக்குகள 
வழக்கம்டபால் பசயல்படுகின்ைன.    

கைமமனி ட்விட்்டர  
கைணக்கு நீக்கைம்

இந ட த ா ட ன சி -
யாவில், பசல்பி 
படபமடுத்து விற்ை 
ஆடவர் இ்ணயப் 
பிரபலமாக உரு-
பவடுத்துள்ளார்.  

சு ல் த ான் 
குஸ்தாப் அல் பகாஸாலி என்ை 22 வயது 
மாணவர் பசல்பி படஙகளின் விற்ப்னயி-
லிருநது ஒரு மில்லியன் படாலர் ஈடடியுள-
்ளார்.  

படஙகள ஓபன்சீ எனும் விற்ப்னத் த்ளத் -
தில் மின்னிலக்கச பசாத்தான என்.எப்.டீ 
என்ை வடிவில் விற்ப்னயாயின.  

பல்க்லக்கழகத்தில் படிக்கும் பகாஸாலி 
கடநத 5 ஆண்டுக்ளாக அன்ைாடம் ஒரு 
பசல்பி படத்்த எடுத்துள்ளார். அவர் தம் -
மு்டய படடமளிப்பு விழா்வபயாடடி 
ஒடர இடத்தில் எடுக்கப்படட சுமார் 1,000 
பசல்பி படஙக்்ளத் பதாகுத்துள்ளார்.  

இருப்பினும், யாரும் அ்த வாஙக-
மாடடார்கள என்டை அவர் எண்ணினார். 
எனினும் பகாஸாலியின் படஙக்்ளக் 
கண்ட ஒரு பிரபலச ச்மயல் வல்லுநர், 
அவற்்ை வி்ளம்பரப்படுத்தினார்.  

அ்தத் பதாடர்நது, 400க்கும் அதிகமா -
டனார் படஙக்்ள வாஙகியுள்ளனர்.    

ஒரு மில். வ்டாைருக்கு  
வ்சல்பி ப்டம் விறபலன

அ ப ம ரி க் க ா -
வின் நியூடயார்க் 
நகரின் ்டம்ஸ் 
சதுக்க ரயில் 
நி்லயத்தில் ரயி -
லுக்கு முன்னால் 
தளளிவிடப்படடு பபண் ஒருவர் உயிரிழநதுள-
்ளார்.   

பபண்்ணத் தளளிவிடடதாக நம்பப்படும் 
ஆடவர் சம்பவ இடத்திலிருநது தப்பிடயாடி-
னார். ஆனால் சில மணி டநரத்தில் ஆடவர் 
அதிகாரிகளிடம் சரண்டநததாக அதிகாரிகள 
பதரிவித்தனர்.   

உயிரிழநத பபண்ணின் வயது 40 என்றும் 
அவ்ரப் பற்றிய டமல்விபரஙகள கி்டத்துள -
்ளதாகவும் அதிகாரிகள கூறினர்.  

்கது பசய்யப்படட ஆடவருக்கு 61 வயது 
என்றும் அவர் வீடில்லாதவர் என்றும் பதரி -
விக்கப்படடது. ஆடவர் மீது பகா்லக் குற்-
ைசசாடடு சுமத்தப்படடுள்ளது.  

பபண் தளளிவிடப்படட சம்பவத்்த ரயி-
லுக்குக் காத்திருநத பல பயணிகள அதிர்சசியு-
டன் பார்த்தனர்.   கடநத வாரடம, நியூடயார்க் 
நகரில் வீடில்லாதவர்கள ரயில் நி்லயஙக-
ளிலும் வீதிகளிலும் தஙகுவ்தத் தடுக்கும் 
பணிகள பற்றி அரசாஙகம் நடவடிக்்க எடுக்-
கும் என்று பதரிவித்திருநதது.    

அவமரிக்கைாவில் ரயில் மீது
தள்ளிவி்டபபட்்டெர பலி

அபமரிக்காவின் டல்லாஸ் 
புைநகர் பகுதியில் உள்ள யூத 
டதவாலயம் ஒன்றில் பி்ணக் 
்கதிக்ளாக பிடிக்கப்படட 
நால்வரும் எநத காயமும் 
இன்றி விடுவிக்கப்பட -
டுள்ளனர்.   

கடநத சனிக்கிழ்ம கா்ல 
ஆராத்னயின்டபாடதா இவர்கள பி்ணக் 
்கதிக்ளாகப் பிடிக்கப்படடுள்ளனர்.   

இத்ன அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு 
பபாலிஸார் சிைப்பு ஆயுதப் ப்ட மற்றும் 
டபசசுவார்த்்தயா்ளர்க்்ள அனுப்பிய-
டதாடு, தாக்குதல்தாரியுடன் பல மணி 
டநரம் டபசசுவார்த்்த இடம்பபற்ைது.   

இநத சம்பவம் முடிவுக்கு 
வரும் முன் அநத இடத்தில் 
பவடிப்பு மற்றும் துப்பாக்கிச 
சத்தஙகள டகடடன. பி்ணக் -
்கதிக்்ள பிடித்திருநதவர் 
உயிரிழநததாக பபாலிஸார் 
பதரிவித்துள்ளார்.   

இதன்டபாது தாக்குதல்தாரி, 
2010 ஆம் 86 ஆண்டு சி்ைத் தண்ட்ன 
விதிக்கப்படட பாகிஸ்தான் நரம்பியல் 
நிபுணர் ஆபியா சாதிக்கி்ய விடுவிக்கும்-
படி டகாரியதாக கூைப்படுகிைது. அபமரிக்க 
இராணுவ அதிகாரி ஒருவ்ர சுடடுக்பகான்-
ைதற்டக அவர் சி்ை அனுபவித்து வருகி -
ைார்.     

அவமரிக்கை யூத ஆையத்தில் பிலணக்லகைதிகைள் விடுதலை

ட�ொங்ொ நொட்டில் டெரும் ெொதிப்பு

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij

,uj;Jr; nra;jy;

GQ;rp nghwis> Fyuj;d ghij> 

928/17  vd;w Kfthpia rhh;e;j  yf;kpd 

kN`\;     J\huh nghap]; (Nj.m.m. 

,y. 198035303334) Mfpa ehd; 2018.08.22k; 

jpfjpaplg;gl;lJk; 7013 vd;w ,yf;f 

KilaJkhdJk; nfhOk;G gpurpj;j 

nehj;jhhp]; G\;gh b. ff;nfhl Muha;r;rp 

vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;L 

nfhOk;G-07> Nkyjpf cjtp gjpthsh; 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; 1627 vd;w 

,yf;fj;jpd; fPo; 45Mk; gf;fj;jpy; 03Mk; 

ghfj;jpy; gjpT nra;ag;gl;L ,yq;if 

Fbaurpd;  nfhOk;G-10> GQ;rp nghwis 

Fyuj;d ghij> 928/17  vd;w ,yf;fj;ijr; 

Nrh;e;j gpuhd;fpNf gthdp tp[ae;jp ngNuuh 

vd;gUf;F (Nj.m.m. ,y. 198073701991) 

epiw Ntw;wpNdd;. Nkw;$wg;gl;l 

mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ ,d;wpypUe;J 

,uj;Jr; nra;ag;gl;L ntw;Wk; ntwpjhf;fg; 

gl;Ls;sJld; Nkw;$wg;gl;Ls;s gpuhd;fpNf 

gthdp tp[ae;jpdp ngNuuh vd;gthpdhy; 

vkJ rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

nfhLf;fy; thq;fYf;Fk; nghWg;Ngw;f 

khl;Nld; vd ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. 

yf;kpd kN`\; J\huh nghap];

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
If;fpa muG mkPH; ,uhr;ak;> mGjhgp> j.ng.vz;. 

43088> tiuaWf;fg;gl;l gpa+f;Nuh rh;tp (kpl;y;<];l;) 

fk;gdpapy; flik GhpAk;> jw;NghJ gpypae;jy> 

khtpj;ju> ,y. 26/3,y; trpf;Fk; khgpl;baMf njhd; 

gphpae;j G\;g Fkhu (Nj.m.,y. 680201951V kw;Wk; 
,yq;if flTr; rPl;L ,y vk; 4667800) nfhz;l 

ehd; mw;Nwhzp mjpfhhpahf gpypae;jy> khtpj;ju> 

,y. 26/3,y; trpf;Fk; [_td; Mr;rhhpNf khndy; 

fhe;jp (Nj.m.m.,y. 635462752V) mw;Nwhzp 

mjpfhhpahf ngah; Fwpg;gpl;L epakpf;fg;gl;l 

,yq;ifapd; gjpthsh; ehafk; mYtyfj;jpy; 

2015.09.08k; Mz;L vOj;J%y mjpfhuq;fs; kw;Wk; 

mw;Nwhzp mDkjp Mtzj;jpd; 167Mk; tFjpapy; 

42Mk; gf;fj;jpy; 5060 jpdg; Gj;jf ,yf;fj;jpd; 

fPo; gjpT nra;ag;gl;l tpN\l mw;Nwhzp mjpfhuk; 

Nkw;gb mw;Nwhzp mjpfhhpahd vd;dhy; ,uj;Jr;  

nra;ag;gLtJld; Nkw;gb Mtzq;fs; ,g;nghOJ 

Kjy; mjpfhukw;wjhf;fg;gLtjhf rfyUf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

2022 [dthp 13k; jpfjpad;W

Nkw;gb mw;Nwhzp mjpgjp

khgpl;baNf njhd; gphpae;j G\;gFkhu

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

,Wjpj;jPHkhd nghJ mwptpj;jy;
cj;Njrpf;fg;gl;l nj`pNahtpl;l Nffhiy khtl;lj;jpy; 

mikaTs;s rPjhtf;f fq;if ePH kpd;rf;jp jpl;lj;jpw;fhd 

Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if (R.jh.k.)

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gphpT 23t (4) ,d; fPohd 

mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;ifiaAk;> 

nghJkf;fspd; fUj;Jf;fisAk; mjw;fhd jpl;l MjuthsuJ 

gjpy;fisAk; Ma;T nra;jjd; gpd;dh; ~kj;jpa Rw;whly;  mjpfhu 

rigahdJ 1993Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f Njrpa Rw;whly; 

rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd mwptpj;jy; Kiw) 

xOq;F tpjp 13 ,w;fikthf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs; 

tpNrl tpjpfSf;fikthf  Nkw;$wg;gl;l nraw;wpl;lj;jpid 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid ,y. 50> Nrh; 

rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G -02 vDk; Kfthpapy; 

mike;Js;s ,yq;if kpd;rhu rigf;F toq;f jPHkhdpj;Js;sJ 

vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk;  mwpaj; jUfpNwd;.

gzp;g;ghsh; ehafk;>

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig.

~ghprugpar|>

,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;y.



அக்குறணை குறூப் நிருபர்

குணறந்த வருமானம் க�ாண்ட குடும்பங�-
ளுக்கு  வீ்டணமப்பு வசதிணை ஏறபடுத்திக்-
க�ாடுக்கும் அரசின் திட்டத்தின் கீழ் �ணடி 
மாவட்டத்தில் 1188 வீடு�ணை அணமப்ப்தறகுத் 
திட்டமி்டப்படடுளைது.

ஒருகிராம அதி�ாரி பிரிவிறகு ஒரு வீடு என்ற 
அடிப்ண்டயில் இது வழங�ப்ப்ட உளைது. 
த்தசிை வீ்டணமப்பு அதி�ார சணபைால் ‘உங�-
ளுக்கு ஒரு வீடு, நாடடுக்கு நாணை’   என்ற திட-
்டத்தின் கீழ் இது வழங�ப்ப்ட உளைது. இதில் 
க்தரிவுகசயைப்பட்ட குடும்பங�ளுக்கு 6 இலட-
சம் ரூபா வீ்தம் வழங�ப்படும். அத்து்டன் வீ்ட-

ணமப்பிறகுத் த்தணவைான ஆதலாணை�ணை-
யும் வீ்டணமப்பு அதி�ார சணப வழஙகும். 

அணணமயில் �ணடி உடுநுவர பிரத்தசத்-
தில் தமறபடி திட்டத்தின் கீழ் 30 குடும்பங-
�ளுக்கு வீடு�ணை அணமக்�த் த்தணவைான 
உ்தவிணை வழஙகும் ணவபவத்தில் மத்திை 
மா�ாை ஆளுநர் லலித் யூ �மத� இ்தணனத் 
க்தரிவித்்தார்.  2021ம் ஆணடு இத்திட்டத்தின் 
கீழ் 902 வீடு�ணை அணமக்� நிதி உ்தவி வழங -
�ப்பட்ட ்தா�வும் அதில் 350 வீடு�ள பூரைப் -
படுத்்தப்படடுளை்தா�வும் �ணடி மாவட்ட 
வீ்டணமப்பு அதி�ார சணபத் ்தணலவர் பி.எல்.
ஏ.பிரிைந்த க்தரிவித்்தார்.

10 2022 ஜனவரி 17 திங்கட்கிழமை17–01–2022

ஹறறன் சுழறசி நிருபர்

நாடடு மக்�ளின் துன்பத்ண்த 
அறிந்த மக்�ைால் உருவான அரசாங-
�தம ்தறதபாண்தை அரசாங�கமன 
விணைைாடடுத்துணற அணமசசர் 
நாமல் ராஜபக்ஷ க்தரிவித்்தார்.

இநதிை அரசாங� நிதி உ்தவியினூ -
்டா� மணலை� பகுதி�ளில் �டடி 
முடிக்�ப்பட்ட இநதிை வீ்டணமப்பு 
திட்ட வீடு�ளுக்�ான உட�ட்ட -
ணமப்பு வசதி�ணை பூரைப்படுத்தி 
அ்தணன பைனாளி�ளுக்கு ண�ைளிப்-
ப்தற�ான திறப்பு�ணை வழஙகும் 
ணவபவம் (15) க�ாட்ட�ணல சீ.எல்.
எப் வைா�த்தில் இலஙண� க்தாழி-
லாைர் �ாஙகிரஸின் கபாது கசைலா-
ைரும், இராஜாங� அணமசசருமான 
ஜீவன் க்தாண்டமான் ்தணலணமயில் 
நண்டகபறறது.

இநநி�ழ்வில் �லநது க�ாணடு 

உணரைாறறும் தபாத்த அவர் 
இவவாறு க்தரிவித்்தார்.

அவர் தமலும் க்தரிவித்்த-
்தாவது,

வ்டக்கு, கிழக்கு மா�ா-
ைங�ளுக்கு மாத்திரம் 
வணரைறுக்�ப்படடிருந்த 
இநதிை வீடடுத்திட்டத்ண்த 
்தறதபாண்தை அரசாங�ம் 
மணலை� பகுதி�ளுக்கும் விரிவுப்ப-
டுத்தியுளை்தா�வும் அவர் கூறினார்.

அமரர் க்தாண்டமான் நாடடில் 
ஸ்திரமான அரசாங�ம் ஒன்ணற உரு-
வாக்� பாடுபட்டவர். அத்ததபால் 
்தறதபாண்தை ஜீவன் க்தாண்டமா-
னும் மணலை� மக்�ளின் முன்தனற-
றத்திற�ா� பாடுபடடு வருகின்றார்.

மணலை� க்தாழிலாைர்�ள பறிக் -
கும் க�ாழுநதின் மூலதம நாடடுக்கு 
அநதிை கசலாவணி கிண்டக்கின்றது. 
நாடடில் உருவான ஒவகவாரு அர-

சாங�மும் மணலை� மக்�ள 
க்தா்டர்பில் தபசினார்�ள. 
ஆனால் ஆடசிைணமத்்தது-
்டன் உங�ள துக்�ங�ணை 
அவர்�ள �ணடுக்க�ாளை-
வில்ணல.

சு்தநதிரம் கபறறு 74 வரு-
்டங�ைாகியும் மணலை� 
மக்�ளுக்கு உரிை �ாணி�ள 

வழங�ப்ப்டவில்ணல. அத்ததபால் 
சு்தநதிரக் �ல்வியும் மணலை� மாை-
வர்�ளுக்கு உரிை வண�யில் கிண்டக்-
�வில்ணல. எனதவ ஒவகவாரு 
அரசாங�த்திறகும் மணலை� சூழ-
ணலயும் மக்�ளின் வாழ்வா்தாரத்ண்த-
யும் ஊக்குவிக்� தவணடிை �்டணம 
உணடு.

அ்தன்படி இன்ணறை அரசாங�ம் 
சிரமங�ளுக்கு மத்தியிலும் ்தண்டப்-
படடிருந்த அபிவிருத்திணை முன்-
கனடுத்து கசல்கின்றது. அ்தற� -

ணமை மணலை� பகுதி�ளில் வீதி�ள 
உளளிட்ட அபிவிருத்தி பணி�ள 
நண்டகபறுகின்றன. கபருநத்தாட்ட 
பா்டசாணல�ள இன்று த்தசிை பா்ட-
சாணல�ைா� மாறறப்படடு வருகின்-
றன. கபாருைா்தார ரீதியில் உல�மும் 
எமது நாடும் பல சவால்�ணை சநதித்-
துளைது. அ்தன்படி ஜனாதிபதியும், 
பிர்தமரும் ்தணலயிடடு கபருந -
த்தாட்ட மக்�ளுக்கு த�ாதுணம மா 
சலுண�ணை வழங� தீர்மானித்்தனர்.

அ்தன்படி 80 ரூபாவுக்கு த�ாதுணம 
மா வழங�ப்படுகின்றது. ஜீவன் 
க்தாண்டமானின் தவணடுத�ாளுக்-
�ணமைதவ இந்த வி்டைம் சாத்திை-
மாகியுளைது. ஆ�தவ நாடடு மக்� -
ளின் துன்பத்ண்த அறிந்த மக்�ைால் 
உருவான அரசாங�தம இதுவாகும். 
பிர்தமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ ்தணலணம-
யில் கபருநத்தாட்ட மக்�ளுக்கு உ்த-
வி�ள வழங�ப்படும் என்றார்.

நாட்டு மக்களின் துன்்பத்தை அறிநதை
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�ணடி மணற மாவட-
்டத்தின் புதிை ஆைரா� 
தபரருடதிரு �லாநிதி 
கவலன்ஸ் கமணடிஸ் 
ஆண்டண� பணிதைற�-
வுளைார். இந்தப் ப்தவி-
தைறபு விழா இன்று (17) 
முறப�ல் 9.30 மணிக்கு 
�ணடி புனி்த அநத்தானி-
ைார் ஆலைத்தில் இ்டம்-
கபறும் என �ணடி 
மணறமாவட்டத்தின் ஊ்ட� பிரிவு 
அறிவித்துளைது.  

இலஙண�க்�ான வத்திக்�ான் 
அப்தபாஸ்்தலிக்� பிரதிநிதி, 
தபராைர் �ர்தினால் கமல்�ம் ரஞ்சித் 
ஆண்டண� உடப்ட ஆைர் தபரணவ-
யில் அங�ம் வகிக்கும் ஆைர்�ள 
பலரும் நி�ழ்வில் பஙத�ற�வுளை-
்தா� மணறமாவட்டத்தின் ஊ்ட�ப் 
பிரிவு அறிவித்துளைது.  

�்டந்த 38 வரு்ட �ாலத்திறகும் 
தமலா� �ணடி மணறமாவட்ட 
ஆைரா� �்டணமைாறறி ஓயவு 
கபறறுச கசல்லும் தபரருடதிரு 
விைானி கபர்னாணத்டா ஆண்டண� 
ஓயவு கபறறுளை நிணலயில் 
அவரின் கவறறி்டத்திறகு �லாநிதி 
கவலன்ஸ் கமணடிஸ் ஆண்டண� 

மணற மாவட்டத்தின் 
ஏழாவது ஆைரா� பணி -
தைற�வுளைார்.  

புதிை மணற மாவட்ட 
ஆைர் 1958ஆம் ஆணடு 
தம மா்தம் 21ஆம் தி�தி 
கமாரடடுணவயில் பிறந-
்தவர். இவர் 1985ஆம் 
ஆணடு சிலாபம் மணற-
மாவட்டத்தில் குருவான-
வரா� திருநிணலப்படுத்-
்தப்பட்டார். 1989ஆம் 

ஆணடு க்தா்டக்�ம் அம்பிடடிை-
வில் உளை த்தசிை குரும்டத்தின் 
அதிபரா�வும், 2000ஆம் ஆணடு 
க்தா்டக்�ம் த்தசிை குரும்டத்தின் 
இணறயிைல் பிரிணவ வழிந்டத்திை 
இைக்குனரா�வும் அவர் �்டணமைாற-
றினார். பின்னர், 2006ஆம் ஆணடு 
க்தா்டக்�ம் சிலாபம் மணற மாவட்ட 
ஆைரா� இணறபணி கசயது, �்டந்த 
ஆணடு ஒக்த்டாபர் மா்தம் �ணடி 
மணற மாவட்ட ஆைரா� திருத்்தநண்த 
பிரான்ஸிஸ் அவர்�ைால் நிைமிக்�ப்-
பட்டார்.   

�ணடி மணறமாவட்டம் என்பது 
�ணடி, நுவகரலிைா, மாத்்தணை 
மாவட்டங�ணையும் கபருநத்தாட-
்டப் பகுதி�ணையும் உளை்டக்கிை 
பிரிவாகும்.     

கண்டி மறை மாவட்ட புதிய ஆயராக 
பேரருடதிரு வவலன்ஸ் வமண்டிஸ் ஆண்்டறக

இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்  

2022 ஆம் ஆணடில் இரத்தினபுரி 
மாவட்ட அபிவிருத்திக்�ா� அரசாங�ம் 
3992 மில்லிைன் ரூபாணவ ஒதுக்கீடு கசய-
துளை்தா� இரத்தினபுரி மாவ ட்ட அபி-
விருத்தி குழுத் ்தணலவரும் இரத்தினபுரி 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான 
அகில சாலிை எல்லாவை க்தரிவித்்தார்.  

இரத்தினபுரி மாவட்ட அபிவிருத்தி 
க்தா்டர்பா� கசயதிைாைர்��ளுக்கு ்த�வல் 
வழஙகுண�யிதலதை அவர் இவவாறு க்தரி-

வித்்தார்.  
அவர் க்தா்டர்நது ்த�வல் ்தருண�யில் 

க�ாதரானா �ாரைமா� நாடடின் அநநிை 
கசலாவணி கவகுவா� பாதிக்�ப்பட்டது 
வரு்டாந்தம் 4.5 பில்லிைன் ரூபா வருமா-
னம் முறறா� வீழ்சசிைண்டந்தது. குறிப்-
பா� உல்லாசப் பை ைத்துணற வருமானம் 
முறறா� மு்டஙகிைது.   

அ்தனால் இந்த ஒதுக்கீடடில் எமது 
நாடடுக்கு அவசிைமான அநநிைச கசலா-
வணிணை மி� விணரவா�ப் கபற உல்லா-

சப் பைைத்துணறணை அபிவிருத்தி கசயை 
தவணடிை அவசரம் �ாைப்படுகிறது .  

எனதவ உல்லாச பிரைாைத்துணறக்கு 
அதி�ைவு நிதிணை ஒதுக்கீடு கசயது இரத்-
தினபுரி மாவட்டம் மறறும் பலாஙக�ாண்ட 
பிரத்தசங�ளில் உளை கவளிநாடடு உள-
நாடடு உல்லாசப் பைணி�ணை �வரும்-
வண�யில் இவவி்டங�ணை துரி்தமா� 
அபிவிருத்தி கசயவ்தற�ான ஒழுஙகு�ள 
தமறக�ாளைப்படடுளைன எனவும் அவர் 
க்தரிவித்்தார்.    

இரத்தினபுரி மாவட்ட அபிவிருத்திக்கு  
3992 மில்லியன் ஒதுக்கீடு

குறைந்த வருமானம் வேறும் குடும்ேஙகளுக்கு
கண்டி மாவட்டத்தில் 1188 வீடுகள்

2020 ஆம் ஆண்டு தேரேல் பிரசாரத்தின் த�ாது வாக்குறுதியளிக்்கப�ட்்ட இேல்்கஸ்ஹின்ன தோட்்ட க்காலணி வீடு்களுக்்கான ேண்ணீர கோட்டி ைற்றும் குழாய்கமை இ.கோ.்காவின் 
உ� ேமலவர கசந்தில் கோண்்டைான் வழஙகி மவத்ோர. ைக்்களுக்கு வழங்கப�ட்்ட வாக்குறுதிமய நிமைதவற்றி, கசந்தில் கோண்்டைானின் விதச்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இவதவமலத் -
திட்்டம் முன்கனடுக்்கப�ட்டுளைது.
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இலஙண�யின் முன்னணி பா்டசாணல�ளுள ஒன்றா -
�ப் பு�ழ்கபறற �ணடி திரித்துவக் �ல்லூரி ஆரம்பிக்�ப் -
படடு 150 ஆணடு�ள நிணறவு கபறுகின்றன. இந்தக் 
�ல்லூரியின் 150ஆவது ஆணடு நிணறணவ முன்னிடடு, 
விதச்ட நி�ழ்சசி�ள ஏறபாடு கசயைப்படடுளைன. 

�்டந்த �ாலத்ண்தக் க�ாண்டாடு்தல், எதிர்�ாலத்ண்தத் 
திட்டமிடு்தல், மனி்தகுலத்திறகு தசணவ கசய்தல், 
எமது கபாதுவான இல்லத்ண்த தபணிக் �ாத்்தல் என்ற 
க்தானிப்கபாருட�ளில் நி�ழ்சசி�ள இ்டம்கபறும். 
இன்று(17) திரித்துவக் �ல்லூரியின் ஸ்்தாப�ர் தின நன்றி 
ஆரா்தணன �ல்லூரியின் த்தவாலைத்தில் இ்டம்கபறவுள -
ைது. 

இலஙண� திருசசணபயின் குருநா�ல் மணறமாவட்ட 
ஆைர் தபராைர் கீர்த்திசிறி கபர்னாணத்டா ்தணலணம 
்தாஙகுவார். 

1872ஆம் ஆணடு கிறிஸ்்தவ மிஷனரி சமூ�த்தின் கீழ் 
வைக்�த்திறகுரிை பி்தா ரிசசர்ட க�ாலின்ஸ் அடி�ைார் 
The Kandy Collegiate School என்ற கபைரில் �ணடி திரித் -
துவக் �ல்லூரிணை ஆரம்பித்்தார். 

இந்தக் �ல்லூரிைானது �்டநது வந்த 150 வரு்ட �ாலத் -
தில் �ல்வியிலும், விணைைாடடிலும் சிறநது விைஙகி, 
பல ஆளுணம�ணை உருவாக்கியுளைது. 

இவர்�ளில் முன்னாள கவளிவிவ�ார அணமசசர் லக்ஷ் -
மன் �திர்�ாமர், ஐநா துணைச கசைலாைர் நாை�ம் ஜைந்த 
்தனபால, முன்னாள பிர்தம நீதிைரசர் சரத் என்.சில்வா, 
மருந்தாக்�ல்துணற விறபன்னர் தபராசிரிைர் தசனக்� 
பிபிதல, இராணுவ �ட்டணைத் ்தைபதி க்டன்சில் க�ாப் -
தப�டுவ, இலஙண�க்�ா� மு்தலாவது ஒலிம்பிக் ப்தக் -
�ம் கவன்ற ்டன்�ன் ணவற, கிரிக்�ட நடசத்திரம் குமார் 
சங�க்�ார ஆகிதைாரும் அ்டஙகுகிறார்�ள.    

கண்டி திரித்துவக் கல்லூரியின்
150ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா

மக்்களால் உருவான அரசாங்கமம
தறமபாததய அரசாங்கம்
அமைசசர நாைல் ராஜ�க்ஷ கேரிவிபபு

�ாராளுைன்ை உறுபபினர அகில எல்லாவை

உல்்ாச 
பயணத்துதைக்கு 

முன்னுரிதம  

இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்
அவிஸ்்ாவணல மாலிைன்�ம வீதியில் 

ரிடடி�ஹகவல பகுதியில் தந றறு முன்தி-
னம் மாணல இ்டம் கபறற ்தனிைார் பஸ் 
வணடி துவிசசக்�ர வணடி விபத்தில் துவிச-
சக்�ர வணடியில் பைணித்்த 64 வை்தான 
நபர் ஸ்்தலத்திதலதை பலிைாகியுளைார்.

இ்தனால் சீறறமண்டந்த மரணித்்தவ-

ரின் உறவினர்�ள  பஸ் வணடிணை தீயிட-
டுக் க�ாளுத்தியுளைனர். ்தனிைார் ஆண்ட 
க்தாழிறசாணல ஒன்றுக்குத் க்தாழிலாைர்-
�ணைப்  க�ாணடு கசன்று க�ாணடிருந்த 
தபாது இவவிபத்து ஏறபட்ட்தா�வும் பஸ் 
தீ ணவக்�ப்பட்டணம க்தா்டர்பில் விசாரை-
�ள தமறக�ாகளைப்படடு வருவ்தா�வும் 
கபாலிசார் க்தரிவித்்தனர்.

ேஸ் பமாதி 64 வயது நேர் ஸ்்தலத்தில் ேலி
உைவினர்கள் ேஸ்்ஸுக்கு தீ றவப்பு

நுவகரலியா ஆதவலியா ஸ்ரீ முத்துைாரியம்ைன் ஆலயத்தில் (14)கவளளிக்கிழமை 
நம்டக�ற்ை மேபக�ாங்கல் பூமஜ நி்கழ்வு்கமை �்டங்களில் ்காணலாம். 
 ேலவாக்்கமல குறூப நிரு�ர  

ைமலய்க க�ருந்தோட்்டங்களில்  மேபக�ாங்கல் தினத்ேன்று இராைர �ஜமன ஊரவ-
லங்கள  நம்டக�ற்ைன. நுவகரலியா ்கந்ேப�மை பிரதேசத்தில் இராைர �ஜமன ்கம்�ம் 
தூக்குேல் ைற்றும் சப�ார ஊரவலங்கள விைரமசயா்க இ்டம்க�ற்ைன. அந்ே வம்கயில் 
்கந்ேப�மை �ாரக் தோட்்டத்தில் இ்டம்க�ற்ை இராைர �ஜமன ஊரவலத்தில் இராைர 
வரலாறு கூறும் நி்கழ்வு்களு்டன், வீடு்களுக்கு �ஜமன ஊரவலம் வரும்க ேந்து பூமஜ 
வழி�ாடு்களில் ைக்்கள ஈடு�டுவமே �்டங்களில் ்காணலாம்.
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யாழ்.விசேட நிருபர் 

தனியார் சபருந்து உரிமையாளர் ஒருவர் மூன்று நாட்களா்கக் 
்காணாைறசபான நிமையில் ேங்காமன ைண்டிம்கக் குளத்தில் ேட-
ைைா்க மீட்கபபடடுளளார். ைாத்கமைச் சேர்ந்த ்கடமபன் (வயது-
38) என்பவசே உயிரிழந்துளளார். உளளூர் சேமவயில் ஈடுபடும 
தனியார் சபருந்து உரிமையாளோன அவர் மூன்று நாட்களா்க 
்காணாைறசபாயிருந்தார் என்று இளவாமை பபாலிஸில் முமைப-
பாடு பேயயபபடடிருந்தது. இந்த நிமையில் அவேது ேடைம  
பவளளிக்கிழமை  ேங்காமன ைண்டிம்கக்குளத்திலிருந்து  மீட்கப-
படடுளளது. ேமபவம பதாடர்பில் ைானிபபாய பபாலிஸார் 
விோேமண்கமள ஆேமபித்துளளனர்.

யாழ். விசேட நிருபர்  

யாழ்பபாணம - புத்தூர் பகுதி -
யில் இரு ேக்்கே உழவு இயந்தி -
ேத்தில் உழுது ப்காண்டிருந்த 
குடுமபஸதர் உழவு இயந்திேம 
புேண்டதில் சில்லுக்குள நசி -
யுண்டு உயிரிழந்துளளார்.  

இந்த ேமபவம சநறறு 
ைதியம சதாடட நிைத்மத 
உழும சபாது இடம பபறறுள -
ளது.  

உயிரிழந்தவர் புத்தூர் - 

்கமைைதி பகுதிமயச் சேர்ந்த 
48 வயதுமடய மூன்று பிளமள -
்களின் தந்மதயான சின்னதமபி 
பதயசவந்திேன் என அச்சுசவ -
லிப பபாலிஸார் பதரிவித் -
துளளனர்.  உயிரிழந்தவரின் 
ேடைம அச்சுசவலி பிேசதே 
மவத்தியோமையில் மவக் -
்கபபடடுளள அசத சவமள 
சைைதி்க விோேமண்கமள அச் -
சுசவலி பபாலிஸார் சைற -
ப்காண்டு வருகின்ைமை குறிபபி -
டத்தக்்கது.  

(பேந்தன் குறூப நிருபர்)  

கிளிபநாச்சி இோைநாதபுேம அழ்காபுரி பகுதியில் நான்கு -
்காடடுயாமன்களின் அடட்காேம ்காணபபடுகிைது.   

சநறறு குறித்த பகுதியில் அறுவமடக்குத் தயாோ்கவிருந்த 
1800 ைேவளளி்கள இேவு 1.00 ைணியளவில் நான்கு ்காடடு 
யாமன்களால் அழிக்்கபபடடுளளது.   குறித்த யாமன்கள 
அதி்காமை 4.00ைணிவமே தைது வாழ்வாதாேத்திற்கா்க மவக்-
்கபபடட ைேவளளி, வாமழ, பதன்மனைேம என்பனவறமை 
முறைா்க அளித்துளளதா்கவும, வாழ்வாதாேத்திமன முறைா்க 
அழித்துளளதா்கவும ைக்்கள பதரிவிக்கின்ைனர்.   

இது பதாடர்பா்க கிோை சேமவயாளர் ைறறும கிளிபநாச்சி 
பிேசதே பேயைர் ைறறும வனஜீவோசி்கள திமணக்்களம என 
பைருக்கும பதரிவித்துளள நிமையில் ேமபந்தபபடட அதி்கா-
ரி்கள முன் வந்து நடவடிக்ம்க எடுக்்க சவண்டும என ைக்்கள 
பதரிவித்துளளனர்.    

 யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ். ஓடடுைடம - ்காக்ம்கதீவு 
வீதியில் உளள வீபடான்றுக்குள 
நுமழந்த வன்முமை குமபல் வீடடின் 
மீது தாக்குதல் நடத்திவிடடு தபபிச் 
பேன்றிருக்கின்ைது.   

சநறறு முன்தினம இேவு 9 ைணிய-
ளவில் இடமபபறை குறித்த ேமபவம 
பதாடர்பா்க சைலும பதாியவருவதா-
வது,   

ஓடடுைடம - ்காக்ம்கதீவு வீதியில் 
ஒரு இமளஞமே ைறபைாரு இமளஞர் 
குழு தாக்குவமத அபபகுதியால் வா்க-
னத்தில் வந்த ஒருவர் அவதானித்துள-
ளார்.   

இதமனயடுத்து வா்கனத்மத நிறுத்-
திய அவர் ேைாதானைா்க சபசி பிேச்-
சிமனமய முடித்துமவக்்க முயற-
சித்த நிமையில், அஙகு இமளஞன் 
ஒருவன் மீது தாக்குதல் நடத்திய குழு 
ேைாதானம சபே முயறசித்தவர் மீதும, 
அவருமடய வா்கனத்தின் மீதும தாக்-
குதல் நடத்த முயறசித்துளளது.   

இதமனயடுத்த அந்த பகுதியால் 

சிவில் உமடயில் வந்த பபாலிஸார் 
என கூைபபடும நபர்்கமள ்கண்டதும 
அஙகு குழபபம விமளவித்த குழு 
அஙகிருந்து பேன்றுளளது.   

இந்நிமையில் ேைாதானம சபசுவ-
தறகு பேன்ைவமேயும, தாக்குதலுக்கு 
இைக்்கான இமளஞமனயும அஙகு 
சிவில் உமடயில் வந்த பபாலிஸார் 
என கூறிய நபர்்கள அமழத்து ேமப-
வம பதாடர்பா்க பபாலிஸ நிமை-
யத்தில் முமைபபாடு ஒன்மை பதிவு 
பேயயுங்கள என ஆசைாேமன வழங-
கியிருக்கின்ைனர்.   

அதற்கமைய இருவரும பபாலிஸ 
நிமையத்திறகு பேன்றிருந்த 
நிமையில் ேைாதானம சபே முயறசித்-
தவரின் வீடடிறகுள, வாள்கள ைறறும 
்கமபி்களுடன் நுமழந்த குமபல் வீட-
டிலிருந்த பபாருட்கமள அடித்து 
பநாருக்கியதுடன், ்கதவு்கமள 
வாளால் பவடடி அடட்காேம புரிந்த-
தா்கவும, வீடடிலிருந்த ஒரு பதாம்க 
பணத்மத ேவுடி்கள எடுத்து பேன்-
ைதா்கவும பாதிக்்கபபடட வீடடார் 
கூறினர்.  

(பேந்தன் குறுாப நிருபர்)

கிளிபநாச்சி ைாவடடத்துக்கு வேவு 
பேைவுத் திடட நிதியில் ஒதுக்்கபபடடுளள 
545 மில்லியன் ரூபா பணத்மத பவளிபப -
மடத்தன்மையுடன், ைக்்கள நைன்ோர்ந்து 
பேைவிடுைாறு அமைச்ேர் டக்ளஸ அதி்காரி்க -
மளப பணித்துளளார். 

 ்கடறபைாழில் அமைச்ேரும, ஒருஙகி -
மணபபுக்குழுவின் இமணத்தமைவரு -
ைான   டக்ளஸ சதவானந்தா அதி்காரி்களுக்கு 
இந்தப பணிபபுமேமய வழஙகினார். 

2022ம ஆண்டு வேவுபேைவுத் திடட 
நிதிபயாதுக்கீடடின்படி, கிோைத்துடனான 

உமேயாடல் திடடத்தின்கீழ் கிளி -
பநாச்சியின் 95 கிோைசேமவ -
யாளர் பிரிவு்களுக்கும தைா 3 
மில்லியன் படி 285 மில்லியன் 
ரூபாவும, இமணத்தமைவ -
ரின் ஒதுக்கீடா்க 100 மில்லி -
யன் ரூபாவும, 40 வடடாேங்க -
ளுக்கும தைா 4 மில்லியன்படி 
160 மில்லியன் ரூபாவுைா்க 
பைாத்தம 545 மில்லியன் ரூபா 
கிளிபநாச்சி ைாவடடத்துக்கு 
ஒதுக்்கபபடடுளளது. 

இதில், முதைாவது ்காைாண்டுக்ப்கன 
கிோைத்துடனான உமேயாடல் திடடத்துக்கு 

58 மில்லியனும, வடடாேங -
்களுக்கு 32 மில்லியனும, 
இமணத்தமைவரின் ஒதுக் -
கீடா்க 20 மில்லியனுைா்க, 
பைாத்தம 110 மில்லியன் 
ஒதுக்்கபபடடுளளது.  

கிோைத்துடனான உமே -
யாடல் திடடத்தின்படி கிளி -
பநாச்சியின் 95 கிோைசே -
மவயாளர் பிரிவு்களிலும 
இமணத்தமைவர் டக்ளஸ 

சதவானந்தாவின் இமணபபாளர்்கள தமை -
மையில் பபாதுைக்்களுடனான சநேடிக் 
்கைந்துமேயாடல் மூைம முன்னுரிமை 

அடிபபமடயில் திடடங்கள பதரிவுபேய -
யபபடடுளளன. 

இதில், சிை கிோைங்களின் சதமவ்கமள 
நிமைசவறறுவதறகு நிதிபபறைாக்குமை 
உளள திடடங்களுக்கு முன்னுரிமைய -
ளித்து இமணத்தமைவரின் நிதிபயாதுக்கீடு 
பஙகீடு பேயயபபடடுளளது. 

இசதசபால், உளளூோடசி ைன்ைங்க -
ளின் வடடாேங்களுக்கு ஒதுக்்கபபடடுளள 
நிதிமயயும பவளிபபமடத்தன்மையு -
டன் பபாதுைக்்களுக்கு நன்மை பயக் -
கும வம்கயில் பேைவிடுைாறு அமைச்ேர் 
டக்ளஸ சதவானந்தா இதன்சபாது பணிப -
புமே விடுத்திருந்தமை குறிபபிடத்தக்்கது.    

தனியார் பேருந்து உரிமையாளர் 
சங்ாமை குளத்தில் சடலைா் மீட்பு!

புத்தூரில் விேத்தில் உயிரிழப்பு

்ாட்டுயாமை்ளிைால் 
வாழவாதாரம் அழிப்பு

இமளஞர்்ளுக்கு இமடயிலாை பைாதலில்  
சைாதாைம் பேசியவரின் வீடு உமடப்பு

கிளிந�ொச்சிக்கு ஒதுக்கிய ரூ. 545  மில்லியனை மக்்கள்
�லன்கனை நினைவு நெயய நெலவிட அனமச்ெர் பணிப்பு யாழ். விசேட நிருபர்   

யாழ்பபாணம - பநடுந்தீவு ்கடற்க -
மேயில் அதி்கைான மீன்்கள இைந்த 
நிமையில் ்கமேபயாதுஙகியுளளன.  

பநடுந்தீவு கிழக்கு ்கடற்கமே -
யில் சநறறு முன்தினம ்காமையில் 
இருந்து இைந்த நிமையில் மீன்்கள 
்கமேபயாதுஙகுவதா்க மீனவர்்கள 
பதரிவித்துளளனர்.  

இந்த பேயறபாடடுக்கு இந்திய 
இழுமவைடி மீன்பிடியிமன சைற-
ப்காளளும மீனவர்்கசள ்காேணைா்க 
இருக்்கக் கூடும எனவும , அவர்்கள 
வமை்களில் பிடிபடடு இைந்த சிறிய 
மீன்்கமள மீண்டும ்கடலுக்குள 
ப்காடடி உளளார்்கள என பநடுந்தீவு 
மீனவர்்கள குறைம ோடடியுளளனர்.  

நெடுந்தீவு கடறகரையில் 
இறந்்த நிரையில்
கரைந�ொதுங்கி� மீனகள்

(புதுக்குடியிருபபு விசேட நிருபர்)

இயறம்க சேதன பேமள உறபத்திக் -
்கா்க முல்மைத்தீவு ைாவடடம ைாந்மத 
கிழக்கு பிேசதே பேயை்கத்திறகுடபடட 
சிோடடிக்குளம பகுதியில் 49 ஏக்்கர் விஸ-
தீேணத்தில் ்காணி ஒதுக்கீடு பேயயபபட-
டுளளது   

ைாந்மத கிழக்கு பிேசதே பேயை்கத்-

திறகுடபடட பகுதியில் வசிக்கும ைரி-
யாமபிளமள இக்சனசியஸ என்பவோல் 
ச்காேபபடட ச்காரிக்ம்கக்்கமைவா்க 
பிேசதே ைடட ்காணி பயன்பாடடு குழு 
கூடடத்தில் அேே/அேே ோர்பறை திமணக்-
்களங்கள/கிோை ைடட பபாது அமைப-
புக்்களின் அனுைதியுடன் பிேசதே பேயை-
்கத்தால் குறித்த ச்காரிக்ம்க ஏற்கபபடடு 
ைாவடட பேயை்கத்தின் அனுைதியுடன் 

அடுத்த சிை வாேங்களுக்குள குறித்த 
பேயறறிடடம நமடமுமைபபடுத்தபபட 
உளளது.இசதசவமள விண்ணபபதாரியான 
ைரியாமபிளமள இக்சனசியஸிடம குறித்த 
பேயறறிடடம பதாடர்பில் வினவியசபாது:  

சேதன பேமள உறபத்திக்்கா்க நான் 
எைது கிோைத்மத பதரிவு பேயததற்கான 
்காேணம எைது பிேசதேங்களில் பதாழில் 
வாயபபின்றி இருக்கும இமளஞர்/யுவதி-

்களுக்கு ஒரு பதாழில் வாயபபிமன வழங-
கும ஒரு பேயறறிடடைா்க நான் இந்த 
பேயறறிடடத்மத சைறப்காளகின்சைன், 
இதமன விட நச்சு தன்மையறை உே பாவ-
மனயின் அவசியத்திமன உணர்ந்து எதிர்-
்காைத்தில் நச்சு பாவமனயறை விவோய 
விமளச்ேல்்கமள எைது கிோைங்களில் 
பேயறபடுத்துவதுசை இந்த பேயறறிட-
டத்தின் சநாக்்கம என்று பதரிவித்தார்.

முல்மலத்தீவில் பசதை ேசமள உறேத்திக்்ா்
சிராட்டிக்குளம் ேகுதியில் 49 ஏக்்ர் ்ாணி ஒதுக்கீடு!   

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா ைாவடட உமதபபந் -
தாடட ேங்கத்தின் நிர்வா்கத் பதரிவு 
சநறறு (16.01) இடமபபறைது.

வவுனியா, ப�ாேவபபபாத் -
தாமன வீதியில் உளள விருந்தி -
னர் விடுதி ஒன்றில் வவுனியா 
ைாவடட உமதப பந்தாடட ேங்கத்-
தின் பபாதுக் கூடடமும, நிர்வா -
்கத் பதரிவும தமைவர் ஏ.நா்கோ-

ஜன் தமைமையில் நமடபபறைது. 
இதன்சபாது வவுனியா ைாவடட 
உமதபபந்தாடட ேங்கத்தின் ்கடந்த 
்காை பேயறபாடு்கள ைறறும எதிர்-
்காை நடவடிக்ம்க்கள குறித்து ்கருத்-
துப பரிைாறைங்கள இடம பபற -
ைதுடன் புதிய நிர்வா்கத் பதரிவும 
இடமபபறைது.

அந்தவம்கயில் வவுனியா 
ைாவடட உமதபபந்தாடட ேங்க 
தமைவோ்க ஏ.நா்கோஜன், பேயைா-

ளர் எஸ.பேௌமியன், பபாருளாளர் 
ஏ.ஆர்.எம.ைரீபபும சபாடடியின்றி 
மீண்டும ஏ்கைனதா்க பதரிவு பேய-
யபபடடதுடன், உபதமைவர்்களா்க  
எஸ.எம.�ாமீம, ஐ.பேைநாதன், 
எஸ.நந்தச்கேன், எம.புசைந்திேன்,  
உப பேயைாளர் (நிர்வா்கம) எம.
சு்கந்தன், உப பேயைாளர் (சுறறுப -
சபாடடி) ஆர்.எம.இஸஸை, உப 
பபாருளாளர் ஜி.பிேோந் ஆகிசயா -
ரும பதரிவு பேயயபபடடதுடன், 

நிர்வா்க ேமப உறுபபினர்்கள 5 
சபரும பதரிவு பேயயபபடடனர்.

இந்நி்கழ்வில், இைஙம்க உமதப -
பந்தாடட ேங்கத்தின் பிேதி பேயைா -
ளர் தி.வேதோஜன், ்காலி ைாவடட 
உமதபபந்தாடட ேங்க தமைவரும, 
ைன்னார் ைாடட பபாலிஸ அத்தி -
யடே்கருைான டில்ோந் நா்கவத்த 
ைறறும விமளயாடடுக் ்கழ்க உறுப -
பினர்்கள எனப பைரும ்கைந்து 
ப்காண்டனர். 

வவுனியா ைாவட்ட உமதப்ேந்தாட்ட சங்த்தின் நிர்வா்த் ததரிவு

்கேபவடடி தின்கேன் நிருபர்

யாழ்பபாணம வடைோடசி கிழக்கு 
பிேசதேத்தில் முதல் தடமவயா்க பட -
டபசபாடடி சநறறு முன்தினம  ேனிக் -
கிழமை நடாத்தபபடடுளளது.  

வடைோடசி கிழக்கு பிேசதே 
பேயைர் பிரிவுக்கு உடபடட ்கடமடக் -
்காடடிசைசய இப சபாடடி்கள பிைப -
்கல் 4:00 ைணிக்கு இடம பபறைன.  

வடைோடசி கிழக்கு பிேசதேத்துக்கு 
உடபடட ைறறும பிேசதேத்திறகு 
பவளிசய என இரு பிரிவு்களா்க இப 
சபாடடி்கள இடமபபறைன.  

அருடதந்மத வணக்்கத்திறக்குரிய 
ேசைஷ் அடி்களார் தமைமையில் ்கட -
மடக்்காடு பேன் சைரிஸ விமளயாடடு 
்கழ்கத்தால் நடாத்தப படட இப 
சபாடடியில் பிேதை விருந்தினோ்க 
்கைந்து ப்காண்ட யாழ் ைாவடட பாோ -
ளுைன்ை உறுபபினரும தமிழ் சதசிய 
கூடடமைபபின் சபச்ோளருைான எம 
ஏ சுைந்திேன், சிைபபு விருந்தினர்்க -
ளா்க ்கைந்து ப்காண்ட வடைோடசி 
கிழக்கு பிேசதே பேயைர் கு.பிேபா்கே 
மூர்த்தி பருத்தித்துமை பிேசதே ேமபத் 
தமைவர் அ ோ அரியகுைார், முன்னாள 
வட ைா்காண ேமப உறுபபினர்்களான 
ே.சுகிர்தன்,ச்கேவன் ேயந்தன், ைருதங -
ச்கணி பபாலிஸ நிமைய பபாறுபபதி -
்காரி உடபடட அதிதி்களும ப்கௌேவ 
விருந்தினர்்களா்க ்கைந்து ப்காண்டனர்.

 ்கடமடக்்காடு கிோைசேவ்கர் ே.்காந்த -
ரூபன், முன்னாள கிோை சேவ்கர் வி.சு -
சேஸகுைார், முன்னாள ச்காடடக் ்கல்வி 

அதி்காரி ே.திேவியோோ, ்கடமடக்்காடு 
கிோை அபிவிருத்தி ேங்க தமைவர் ை.வ -
ேந்தகுைார்,்கடமடக்்காடு பேன் சைரிஸ 
விமளயாடடு ்கழ்க தமைவர் பி.பேௌந் -
தர்ோஜன் உடபட பைரும ைங்கள 
விளக்ம்க ஏறறியதுடன் பரிசில்்கமள -
யும வழஙகி மவத்தனர்.

இப சபாடடிக்கு நடுவர்்களா்க வல் -
பவடடித்துமை சிதமபோ ்கல்லூரி 
அதிபர் ையன் சவ.பேசைஸவேன், 
பருத்தித்துமை பிேசதே ேமப உறுப -

பினர் சி.பிேோத், ேைாதான நீதவான்   
வேந்தகுைார் ஆகிசயார் ்கடமை வகித் -
தனர்.  

இப சபாடடிக்கு வடைோடசி 
கிழக்கு, ைறறும வடைோடசி கிழக்கு 
பிேசதேத்திறக்கு பவளிசயயிருந்தும 
30 படடங்கள சபாடடியில் பஙகு 
ப்காண்டன.  

பரிசு பதாம்கயா்க வடைோடசி 
கிழக்கு பிேசதேத்திறகுடபடட ைறறும 
பிேசதேத்திறக்கு பவளிசய இருந்து 

பஙகு பறறியவர்்களுள முதைாம, 
இேண்டாம, மூன்ைாம இடங்கள 
பதரிவு பேயயபபடடதுடன் 10 
ஆறுதல் பரிசில்்களும வழஙகி மவக் -
்கபபடடன. முதைாம பரிோ்க ரூபா 
20000 மும -இேண்டாம பரிோ்க ரூபா 
15000 மும மூன்ைாம பரிோ்க ரூபா 
10000மும வழஙகி மவக்்கபபட -
டன.  

இதில் முதாைமிடத்திமன அன் -
னபபடசி படடமும, இேண்டாம 
இடத்திமன l i t ro  gas  லிறசைா ்காஸ 
படடமும மூன்ைாம இடத்திமன 
சுழலும பபடடிப படடமும பபற -
றிருந்தன.இப சபாடடி்கமள ்கண்டு -
்களிக்்க பை இடங்களிலிருந்தும, சுைார் 
5000 சபர் வமே ்கைந்து ப்காண்டனர்.  

வடைராட்சி கிழக்கு பிரபதசத்தில் ேட்டப்போட்டி



அவுஸ்திரேலியாவில் தங்குவதற்-
கான தனது இறுதி முயற்சியான 
ரேன்முறையீட்டிலும் ரதால்விய -
றைந்துள்ள ர�ாவக் ர�ாரகாவிச் 
�ாடு கைததப்பட்ைார்.

தடுபபூசி ர்பாைப்பைாத செர்பிய 
வீேர் ர�ாவக் ர�ாரகாவிச்சின் 
விொறவ இேதது செய்யும் அேொங் -
கததின் முடிறவ நீதிேன்ைம் உறுதி 
செய்துள்ளது.

இன்று இைம்ச்பற்ை ரேன்முறை-
யீட்டு ேனுமீதான விொேறையில், 
34 வயதான ர�ாவக் ர�ாரகாவிச் 
ச்பாது சுகாதாேததிற்கு அச்சுறுதத -
லாக இருப்பதாக அேொங்கம் வாதிட்-
ைது.இந்த வழக்கில் ர�ாரகாவிச் 
ரதால்வியுற்ைால் �ாடு கைததப -

்படுவரதாடு மூன்று ஆண்டுகள 
அவுஸ்திரேலியாவுக்கான விொறவ 
ச்பற்றுக்சகாளவதற்கு தறை விதிக்-
கப்படும் .

அவுஸ்திரேலியாவுக்குள நுறழய-
வதற்கு அவசியோன தடுபபூசிறய 
அவர் செலுததி இருக்கவில்றல 

என்்பதனால் அவுஸ்திரேலியா குடி-
வேவு அறேச்ெர் அவேது விொ அனு-
ேதிறய இேதது செய்தார்.ர�ாரகா-
விச்சின் விொ இேதறத திரும்்ப ச்பை 
�ைவடிக்றக எடுக்க உததேவிட்ை 
நீதிேன்ம் அவறே தடுபபு காவலில் 
இருந்து விடுவிக்க ரவண்டும் என்று 
கைந்த 10-ம் திகதி தீர்ப்பளிததது. 
இதறன அடுதது அவர் அவுஸ்திரே -
லிய ்பகிேங்கததுக்கு தயாோக ்பயிற்-
சியில் ஈடு்பட்டு வந்தார். ஆனால், 
அவுஸ்திரேலிய குடிவேவு அறேச்-

ெர் அசலக்ஸ் ஹாவரக தனது 
தனிப்பட்ை அதிகாேதறத 

்பயன்்படுததி ர�ாரகாவிச்-
சின் விொறவ ர�ற்று 
முன்தினம் மீண்டும் 
இேதது செய்தார். 
இதனால் அவர் ேறு்ப-
டியும் தடுபபு காவலில் 
றவக்கப்பட்ைார். 
அ வு ஸ் தி ர ே லி ய 

அேொங்கததின் இந்த 
செயற்்பாடு ‘்பகுததறிவற்-

ைது ேற்றும் நியாயேற்ைது’ என 
ர�ாவக் ர�ாரகாவிச்சின் ெட்ைததே-
ணிகள சதரிவிக்கின்ைனர்.

எனினும், அவுஸ்திரேலிய நுறழவு 
அனுேதிக்கான விண்ைப்பப்படிவத-
தில், ர்பாலியான தகவறல உள்ள-
ைக்கியறத ச�ாசவக் ர�ாக்ரகாவிச் 
ஒபபுக்சகாண்ை நிறலயில், அவேது 
விஸாறவ மீண்டும் இேததுச் செய்ய 

�ைவடிக்றக எடுக்கப்பட்ைறே 
குறிபபிைததக்கது.

இந்நிறலயில் சேல்ர்பார்னில் 
இன்று திங்கட்கிழறே �றைச்ப -
ைவுள்ள அவுஸ்திரேலிய ்பகிேங்க 
சைன்னிஸ் ர்பாட்டியில் அவர் 
விற்ளயோட்ைார் என சதரிவிக்கப -
்பட்டுள்ளது.

இந்த முடிவால், அவுஸ்திரேலி -
யப ்பகிேங்க விருறதத தற்காததுக் -
சகாளளும் வாய்பற்ப அவர் இழந் -
தார். 

ரேலும், 21 முறையாக Grand 
Slam விருறத சவல்லும் ச்பரும் 
வாய்பபும் அவருக்குக் கிறைக்கா -
ேல் ர்பாய்விட்ைது. 

அேொங்க முடிவுக்கு ஆஸி 
சைன்னிஸ் இேசிகர்கள  வேரவற்பு 
அவுஸ்திரேலிய சைன்னிஸ் இே -
சிகர்களில் ்பலர், சைன்னிஸ் வீேர் 
ர�ாவாக் ர�ாரகாவிச்சின் விொ 
அனுேதி இேண்ைாம் முறையாக 
இேதது செய்யப்பட்ைறத வேரவற் -
றுள்ளனர். 

அவுஸ்திரேலிய அேொங்கததின் 
முடிறவப ச்பரும்்பாலாரனார் 
ஆதரிதததாக News Corp நிறுவனம் 
இறையததில் �ைததிய கருதததுக் 
கணிபபில்  சதரியவந்தது. 

அதில், 60,000க்கும் ரேற்்பட்ை -
வர்கள கலந்துசகாண்ைனர். அவர்க -
ளில் 84 ெதவீதததினர் அேொங்க முடி -
வுக்கு ஆதேவு சதரிவிததனர். 

காறேதீவு குறூப நிரு்பர் 

தமிழர்திரு�ா்ளாம் றதபச்பாங் -
கறல முன்னிட்டு அேேர் றவ.�ல்-
லசேததினம் ஞா்பகார்ததோக 
காறேதீவு விற்ளயாட்டுக்கழகம் 
�ைாததிய வருைாந்த கைற்கறே கேப -
்பந்தாட்ை சுற்றுபர்பாட்டி கைந்த 
3 தினங்க்ளாக �றைச்பற்று கைந்த 
(15) இறுதிபர்பாட்டி இைம்ச்பற்-
ைது.

காறேதீவு கைற்கறேயில் விரெ-
ைோக அறேக்கப்பட்ை கேப்பந் -
தாட்ை றேதானததில் இச்சுற்றுப -
ர்பாட்டி �றைச்பற்ைது. 14அணிகள 
்பங்ரகற்ை இச்சுற்றுபர்பாட்டியின் 

இறுதிபர்பாட்டியில் ரகஎஸ்ஸி 
(KSC)கழகததின் இருஅணியினர் 
ரோதினர். அணி 'ஏ' வீேர்க்ளான 
றவ.வருணு�ன் வி.டிலக்ஷன் ொம்-

பியன்க்ளாகவும் அணி'பி' வீேர்க-
்ளான பி.சுலக்ஷன் பி.அரனா�ன் 
ைன்னஸ்அப இேண்ைாமிைதறத-
யும் ச்பற்ைனர். சுற்றுப ர்பாட்-
டிக்கான ்பரிெளிபபு விழா கழ-
கததறலவர் சவ.அருளகுேேன் 
(ஆசிரியர்) தறலறேயில் �றை-
ச்பற்ைது. பிேதே அதிதியாக 
காறேதீவு பிேரதெ ெற்ப தவிொ-
்ளர் கிருஸ்ைபிளற்ள ச�யசி-
றில் கலந்து சிைபபிததார்.

 சகௌேவ அதிதிக்ளாக கழகப 
ர்பாெகர்க்ளான பிேரதெ செயலா்ளர் 
ச�கோ�ன், உததேவு ச்பற்ை நில 
அ்ளறவயா்ளர் ரவ.இோர�ந்திேன்,  
ஆகிரயார் கலந்துசகாண்ைனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 17ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இறுதி முயற்சியான மேன்முறையீட்டிலும் ம�ால்வி,
நாடு கடத�ப்படுகின்ைார் மநாவக் ம�ாமகாவிச்!

ஆஸி பகிரங்க டென்னிஸ் பபோட்டி இன்று 

இந்திய சைஸ்ட் அணியின் 
தறலவர் ்பதவியில் இருந்து உை -
னடியாக விலகுவதாக விோட் 
ரகாலி அறிவிததுள்ளார்.

2014ஆம் ஆண்டில் அஸ்தி-
ரேலியாவுக்கு எதிோக சைஸ்ட் 
கிரிக்சகட்டில் இந்திய அணிறய 
விோட் ரகாலி முதல் முறையாக 
வழி �ைததினார்.

பின்னர் அந்த ்பதவியில் 
சதாைர்ந்த அவர் இறுதியாக 
இந்தியா ஏழு விக்சகட் விததியா-
ெததில் ரதால்வியறைந்த ரகப -
ைவுனில் இைம்ச்பற்ை சதன்னா -
பிரிக்க அணியுைனான ர்பாட்டி 
வறே தறலவோக செயற்்பட்-
ைார்.

இந்நிறலயில் டுவிட்ைரில் 

்பதவியில் இருந்து விலகுவதாக 
அறிவிததுள்ள ரகாலி, அணிறய 
ெரியான திறெயில் சகாண்டு -
செல்ல 7 வருைங்க்ளாக விைாமு-
யற்சியுைன் தினமும் ர்பாோடிய -
தாக குறிபபிட்டுள்ளார்.

ரேலும் இவவ்ளவு நீண்ை 
காலததிற்கு அணிறய வழி�ைத-
தும் வாய்பற்ப வழங்கியதற்காக 
இந்திய கிரிக்சகட் கட்டுப்பட்டு 
ெற்பக்கு அவர் �ன்றியும் சதரி -
விததார். இரதரவற்ள இந்திய 
கிரிக்சகட்றை முன்ரனாக்கி 
சகாண்டு செல்லக்கூடிய திை-
றேயான தனி �்போக தன்றனக் 
கண்ைறிந்த எம்.எஸ் ரைானிக்கு 
�ன்றி என்றும் விோட் ரகாலி 
சதரிவிததுள்ளார்.

இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தலைவர் பதவிக்கு 
விலெ ட�ொடுததொர் விரொட் க�ொலி

பள்ளிவொசல்துலை லிவர் பூல் விலையொட்டு
�ழ� சிகரஷெ வீரர்�ள் ட�ௌரவிப்பு 

ோளிறகக்காடு குறூப நிரு்பர்

்பளளிவாெல்துறை லிவர் பூல் 
விற்ளயாட்டு கழகம் தேது கழகத-
தின்  சிரேஷை  வீேர்கற்ள சகௌேவிக்-
கும் வறகயிலும் இபபிேரதெததில் 
இலங்றகயின்  ரதசிய விற்ளயாட்-
ைான கேப்பந்தாட்ைததிறன இபபிே-
ரதெததில் பிே்பல்யப்படுததும் வறக-
யிலும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த 
கேப்பந்தாட்ை சுற்றுபர்பாட்டி  ்பள-
ளிவாெல்துறை ச்பாது கேப்பந்தாட்ை  
றேதானததில் ்பகல் -இேவு ர்பாட்டி-
யாக ஏற்்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

 இச் சுற்றுபர்பாட்டியில் கழ -
கததின் சிரேஷை  உறுபபினர்கள 
மூன்று அணிக்ளாக பிரிக்கப்பட்டும்  
தற்ர்பாது உள்ள கனிஷை அங்கத-

தவர்கற்ள மூன்று அணிக்ளாகவும்  
பிரிதது ர்பாட்டிகள �ைாததப்பட் -
ைன.

சிரேஷை   உறுபபினர்கற்ளக்கான 
ர்பாட்டியில் ஆர் டீ பி அணியினர் 
ெம்பியன் கிண்ைதறத சுவிகரிததுக் 
சகாண்ைனர்.

 கனிஷை அங்கததவர்களுக்கான 
அணியினோன லிவர்பூல் சீ அணியி-
னர் கனிஷை பிரிவு ெம்பியன் கிண்-
ைததிறன சுவிகரிததனர். 

இச்சுற்றுபர்பாட்டியில்  60 வய -
துக்கு ரேற்்பட்ை சிரேஷை உறுபபி-
னர்களும் ்பங்கு்பற்றி தேது திைறே-
யிறனறய சவளிக்காட்டியதுைன் 
அவர்களுக்கு ்பதக்கமும்,நிறனவுச் 
சின்னமும்  வழங்கி சகௌேவிக்கப-
்பட்ைது 

வவுனியா விரெை நிரு்பர்

வவுனியா ோவட்ை உறத்பந்தாட்ை 
ெங்கததின் நிர்வாகத சதரிவு ர�ற்று 
(16) இைம்ச்பற்ைது. வவுனியா, சஹாே-
வபச்பாததாறன வீதியில் உள்ள 
விருந்தினர் விடுதி ஒன்றில் வவுனியா 
ோவட்ை உறத்பந்தாட்ை ெங்கததின் 
ச்பாதுக் கூட்ைமும், நிர்வாகத சதரிவும் 
தறலவர் ஏ.�ாகோ�ன் தறலறேயில் 
�றைச்பற்ைது.

இதன்ர்பாது வவுனியா ோவட்ை 
உறத்பந்தாட்ை ெங்கததின் கைந்த கால 
செயற்்பாடுகள ேற்றும் எதிர்கால �ைவ-
டிக்றககள குறிதது கருததுப ்பரிோற்ைங்-
கள இைம் ச்பற்ைதுைன் புதிய நிர்வாகத 

சதரிவும் இைம்ச்பற்ைது. அந்தவறக-
யில் வவுனியா ோவட்ை உறதப்பந்-
தாட்ை ெங்க தறலவோக ஏ.�ாகோ�ன், 
செயலா்ளர் எஸ்.செௌமியன், ச்பாரு்ளா-
்ளர் ஏ.ஆர்.எம்.லரீப ஆகிரயார் ர்பாட்-
டியின்றி மீண்டும் ஏகேனதாக சதரிவு 
செய்யப்பட்ைதுைன், உ்பதறலவர்க-
்ளாக  எஸ்.எம்.ஹாமீம், ஐ.்பேே�ாதன், 
எஸ்.�ந்தரகென், எம்.புரலந்திேன்,  உ்ப 
செயலா்ளர் (நிர்வாகம்) எம்.சுகந்தன், 
உ்ப செயலா்ளர் (சுற்றுபர்பாட்டி) ஆர்.
எம்.இஸ்ஸாம், உ்ப ச்பாரு்ளா்ளர் ஜி.பி-
ேொந் ஆகிரயாரும் சதரிவு செய்யப்பட்-
ைதுைன், நிர்வாக ெற்ப உறுபபினர்கள 
5 ர்பரும் சதரிவு செய்யப்பட்ைனர்.

வவுனியொ மொவட்ெ உலதபந்தொட்ெ 
சங�ததின் நிர்வொ�த டதரிவு

இந்தியொ, பொகிஸ்தொன் உள்ளிட்ெ நொடு�ள்
பஙக�ற்கும் ‘சூப்பர் சீரிஸ்’- ரமிஸ் ரொஜொ க�ொரிக்ல�

ஒ வ ச வ ா ரு 
ஆண்டும் 4 �ாடுகள 
ரோதும் சூப்பர் சீரிஸ் 
சதாைர் �றைச்பறும் 
வறகயில் ஏற்்பாடு 
செய்ய ரவண்டும் என 
கூறினார்.

இந்தியா - ்பாகிஸ்தான் 
அணிகள ரோதும் கிரிக் -
சகட் ர்பாட்டிகளுக்கு 
உலகம் முழுவதும் ேசி-
கர்கள அதிகம். இந்த 
இரு �ாடுகளும் ஆசிய ரகாபற்ப 
ேற்றும் உலகக்கிண்ை  சதாைர்க-
ளில் ேட்டும் தற்ர்பாது இறைந்து 
விற்ளயாடி வருகின்ைன. இறததத -
விே இரு �ாடுகளும் ரெர்ந்து விற்ள -
யாடும் சூழல் இபர்பாது இல்றல.

இந்நிறலயில் இந்தியா, ்பாகிஸ் -
தான், அவுஸ்திரேலியா, இங்கி-
லாந்து ஆகிய �ாடுகள இறைந்து 
விற்ளயாடும் ‘சூப்பர் சீரிஸ்’ 
20க்கு 20 சதாைர் ஒன்றை உரு-
வாக்க ரவண்டும் என ்பாகிஸ்தான் 

கிரிக்சகட் ெற்பயின் 
தறலவர் ேமிஸ் ோ�ா 
ரகாரிக்றக றவததுள-
்ளார்.  இதுகுறிதது அவர் 
கூறியதாவது:-

இந்தியா, ்பாகிஸ்-
தான், அவுஸ்திரேலியா, 
இங்கிலாந்து ஆகிய 
அணிகள விற்ளயாடும் 
கிரிக்சகட் ர்பாட்டிக-
ளுக்கு அதிகம் ேசிகர்கள 
உண்டு.  இறதயடுதது 

இந்த 4 �ாடுகற்ளயும் இறைதது 
’சூப்பர் சீரிஸ்’ என்ை சதாைறே 
உருவாக்க ரவண்டும். ஒவசவாரு 
ஆண்டும் இந்த சதாைர் �றை -
ச்பறும் வறகயில் ஐசிசி ஏற்்பாடு 
செய்ய ரவண்டும்.  இந்த சதாை-
ருக்கு ேக்கள ேததியில் எப்படி 
வேரவற்பு இருக்கும் என்்பறத 
சொல்லத ரதறவயில்றல. இந்த 
ர்பாட்டிகள மூலம் வரும் லா்பதறத 
விதிமுறைகள்படி பிரிதது எடுததுக் -
சகாள்ளலாம்.

தைபடபோங்கதை முன்னிட்டு
்கெற்கதர ்கரபபநைோட்ெ சுறறுபபபோட்டி

எவர்டெொப் விலையொட்டுக் �ழ�ததின் 25வது
ஆண்டு நிலைவிலைடயொட்டி கிரிக்ட�ட் சுற்றுப்கபொட்டி
(்பாலமுறன விரெை நிரு்பர்)

றதக்கா�கர் எவர்சைாப விற்ள -
யாட்டுக் கழகததின் 25வது ஆண்டு 
நிறைவிறனசயாட்டி, �ைாததப-
்பட்ை கிரிக்சகட் சுற்றுபர்பாட்டி -
யில், எவர்சைாப ஏ அணி சவற்றி-
ச்பற்று ெம்பியன் கிண்ைததிறன 
சுவீகரிததுக்சகாண்ைது.

அட்ைாற்ளச்ரெறன றதக்கா -
�கர் எவர்சைாப விற்ளயாட்டுக் 
கழகததின் 25வது ஆண்டு நிறை-
விறனசயாட்டி, அக்கழகததினால் 
�ைாததப்பட்ை கிரிக்சகட் சுற்றுப -
ர்பாட்டியின் இறுதிபர்பாட்டியும், 
்பரிெளிபபு நிகழ்வும் அண்றேயில் 
றதக்கா�கர் ஸஹைா விததியாலய 
றேதானததில் இைம்ச்பற்ைது.

இக்கிரிக்சகட் சுற்றுபர்பாட்டியின் 
இறுதிபர்பாட்டியில் எவர்சைாப 
ஏ ேற்றும் எவர்சைாப பீ ஆகிய 
அணிகள ரோதிக்சகாண்ைது. 
�ாையச்சுழற்சியில் சவற்றிச்பற்று 
முதலில் துடுபச்படுததாடிய எவர் -
சைாப பீ அணியினர் 46ஓட்ைங்கற்ளப 
ச்பற்ைனர். 47ஓட்ைங்கற்ள சவற்றி 
இலக்காகக்சகாண்டு ்பதிலுக்கு 
துடுபச்படுததாடிய எவர்சைாப 
ஏ அணியினர் 48 ஓட்ைங்கற்ளப 
ச்பற்று சவற்றியிறன தனதாக்கிக் -
சகாண்ைனர். எவர்சைாப ஏ அணி 
வீேர் ஸோப 25ஓட்ைங்கற்ள தனது 
அணிக்காக ச்பற்றுக்சகாடுததார். 
இறுதிபர்பாட்டியின் சிைப்பாட்ைக்-

காேோகவும் ஸோப சதரிவுசெய்யப-
்பட்ைார்.

எவர்சைாப விற்ளயாட்டுக் கழ -
கததின் தறலவரும், அட்ைாற்ளச்-
ரெறன பிேரதெ ெற்ப உறுபபினரு-
ோன ஏ.எல்.அஜேல் தறலறேயில், 
இைம்ச்பற்ை இறுதிபர்பாட்டி 
ேற்றும் ்பரிெளிபபு நிகழ்வில் அட் -
ைாற்ளச்ரெறன பிேரதெ ெற்ப உறுப-
பினர் ஐ.எல்.எம்.ைபீக் சகௌேவ 
அதிதியாகவும், ெமூக ரெறவயா்ளர் -
க்ளான என்.இம்தியாஸ், ரக.எல்.ஏ.
கபூர், என்.எம்.ைொத, விற்ளயாட்டு 
உததிரயாகததர் எம்.எச்.அஸ்வத 
ஆகிரயார் விரெை அதிதிக்ளாகவும், 
எவர்சைாப விற்ளயாட்டுக் கழகத-
தின் சிரேஷை உறுபபினர்கள ேற்றும் 

முக்கியஸ்தர்கள எனப ்பலர் அதிதிக -
்ளாகவும் கலந்துசகாண்ைனர்.

இக்கிரிக்சகட் சுற்றுபர்பாட்டி-
யில் திைறேகற்ள சவளிப்படுததிய 
அணிகள ேற்றும் வீேர்களுக்குரிய 
்பரிசில்கள ேற்றும் சவற்றிச்பற்ை 
அணிக்குரிய சவற்றிக்கிண்ைம் 
ேற்றும் ்பைப்பரிசு என்்பவற்றை 
நிகழ்வில் கலந்துசகாண்ை அதிதிகள 
வழங்கி றவததனர்.

அம்்பாறை ோவட்ைததிலுள்ள 42 
்பலம்ச்பாருந்திய அணிகள ்பங்கு-
்பற்றிய இக்கிரிக்சகட் சுற்றுபர்பாட்-
டியானது, அக்கறேப்பற்று மிஸ்ைர் 
கி்ளாக் நிறுவனததின் பிேதான அனு-
ெேறையில் இைம்ச்பற்ைறே குறிப-
பிைததக்கது.

 சம்பியனோ்க எவரடெோப ஏ அணி டைரிவு

சொதலை பலெதத மொணவிக்கு பொரொட்டு
(ச்பரியர்பாேதீவு தினகேன் நிரு்பர்) 

ேட்.�ாவற்காடு கிோேததிறன 
ரெர்ந்த ே.ேரே.�ாவற்காடு �ாேகள 
ரதசிய ்பாைொறலயில் உயர்தேததில் 
கற்கின்ை ோைவி சுரேஸ் ேயூோ 
கிழக்கு ோகாை ேட்ைததில் குண்டு 
ர்பாடுதலில் முதலாம் இைமும், 
்பருதி வட்ைம் வீசுதலில் மூன்ைாம் 
இைததிறனயும் ச்பற்று, இற்ளஞர் 
கழக ரீதியில் ரதசிய ேட்ைததில் 
�ான்காம் இைததிறன ச்பற்று 
்பாைொறலக்கும், கிோேததிற்கும், 
பிேரதெததிற்கும் புகறழ ச்பற்றுக் 
சகாடுததுள்ளனர்.

இவரின் இந்த ொதறனறய நிறல 
�ாட்டிய ோைவி சுரேஸ் ேயூோ, ேற்றும் 
அவறே ச�றிப்படுததிய உைற்கல்வி 

ஆசிரியர் சு்பாஸ், ்பயிற்றுவிப்பா்ளர் 
அவர்களுக்கும், அக்னிச் சிைகுகள 
ர்பேறவயின் ஆேம்்பகால உறுபபினர் 
ெ.விர�ந்திேன் நிதி அனுெேறையில் 
வியாழக்கிழறே (13) �ாவற்காடு 

�ாேகள விததியாலயததில் அக்னிச் 
சிைகுகள ர்பேறவயால் ்பாோட்டி 
வாழ்ததி  ச்பான்னாறை ர்பார்ததி 
நிறனவுச் சின்னம் வழங்கி 
சகௌேவிக்கப்பட்ைனர். 
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