
04 மணி நேர மின்வெட்டுக்கு
்ெல்லமுன இபநபோதிருநநதே
ஒன்றரர மணிநேர தேரைக்கு 
்ெலவெது சி்றநதேது

யோழ். கைற்்றோழி்லோளர் 
ெமநமளன தேர்லவெர் 
பகிரஙக குற்றசெோட்டு

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தற்பாது விநி்�ாகிக்்கபபட்-
டுள்ள இஸைாம் பாடநூல்கல்ள மீ்ளப பபறறுக்ப்காளளுமாறு 
்கலவி பவளியீட்டு ஆலண�ா்ளர நா�்கம் அறிவித்துள்ளார.

்கலவி பவளியீட்டுத் திலணக்்க்ள ஆலண�ா்ளர நா�்கம் 
பீ.என். அயிைபபபருமவினால ச்கை ்தசி� பாட 
சாலை அதிபர்கள மறறும் பாடநூல்கள ்நரடி�ா்க 

இந்தி�ாவிலிருந்து 
இறக்குமதி பசய�ப-
பட்ட தமிழ்க மாநிை 
அரிசி வல்க்கள நாட்டின் 
பல்வறு பகுதி்களிலும் விறபலன 
பசய�பபட்டு வருகிறது.  
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2022 ஜனவரி 22 சனிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

இநதியோவுக்கு நபோய் பிரநயோென-
மிலர்ல, தேஙகநளோை நபசிததேோன பிரசசி-
ரனரய தீர்க்க நவெணும எண்டு அரசு 
்ெோலலிபநபோட்ைது....  

அரதேபபறறி அரவெக்கு கவெர்ல 
இலர்ல. ஏநதேோ இநதியோரவெ ரவெசசு 
இனனும ஒரு ஆறு மோெம அறிக்ரககள 
விட்டு ெனதரதே நபக்கோட்ை்லோமதேோநன...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

உை்க்ளவில நாள ஒன்றுக்கு பதிவான அதி்கபட்ச 
ப்காவிட் பதாறறா்ளர்களின் எண்ணிக்ல்க 35 இைட்சத்து 
95,136 என ்நறலற� தினம் (21) பதிவாகி உள்ளதா்க 
சரவ்தச பசயதி்கள பதரிவிக்கின்றன.

இதில அபமரிக்்காவில 727,414 பதாறறா்ளர்களும், 
பிரான்சில 317,536 பதாறறா்ளர்களும் இந்தி�ாவில 
317,536 பதாறறா்ளர்களும் பி்ரசிலில 205,350 பதாற -
றா்ளர்களும் பதிவாகி உள்ளனர. ஐக்கி� இராச்சி-
�ம், இத்தாலி, ஸபபயின், பெரமனி மறறும் 

க்கொர�ொனொ மீண்டும் தீவி�ம்;

இராெகிரி�வில  2016ஆம் 
ஆண்டு இடம்பபறற வீதி 
விபத்து பதாடரபில முன்னாள 
அலமச்சரான பாட்டலி சம்-
பிக்்க ரணவக்்க உளளிட்ட 
மூன்று சந்்த்க நபர்களுக்கு 

எதிரான வழக்கின் ்மைதி்க 
சாட்சி� விசாரலணல� எதிர-
வரும் பபபரவரி மாதம் 18 
ஆம் தி்கதி ஆரம்பிக்குமாறு 
ப்காழும்பு ்மல நீதி-
மன்றம்   

2016 இ�ொஜகிரிய வீதி விபத்து சம்பவம்:

நு்கர்வாரிடம் நிலுலவத் பதால்க�ா்கவுள்ள 
5.1 பிலலி�ன் ரூபா    இன்னும் வசூலிக்்கபபடாத-

தால,   நீர விநி்�ா்க பச�லமுலறயில ஏறபடும் பசை-
வு்கல்ள ஈடு பசய� முடி�ாமல ்கடுலம�ான நிதி சிக்-

்கல்கல்ள எதிரப்காளவதா்க ் தசி� நீர வழங்கல 
மறறும் வடி்காைலமபபு சலப அறிவித்துள்ளது.  

5.1 பில்.ரூபொ வசூலிக்கபபடொைல் நிலுமவ:

�ாழ். வி்சட, பருத்தித்துலற வி்சட நிருபர்கள  

நலடபபறாத ஒரு சம்பவத்லத நடந்ததா்க 
்காண்பித்து எமது ்கடறபறாழிைா்ளர்கல்ளயும் 
்கடறபலடயினலரயும் முரண்பாட்டு 
நிலைக்குக் ப்காண்டுபசன்று 

நமடகபறொத சம்பவங்கமை திரிபுபடுத்தி கபரிதுபடுத்தும்

பொடசொமல ைொணவர்களுககு வழங்கபபடட

மக்்கள விடுதலை முன்ன -
ணியின் அரசாங்கத்தின் கீழ் 
25 அலமச்சரலவ அலமச்-
சர்களும் 25 பிரதி அலமச்சர -
்களும் மாத்திர்ம இருபபர 
என அக்்கட்சியின் தலைவர 
அனுர குமார திஸாநா�க்்க 
பதரிவித்துள்ளார. 

 

இவவருடம் ெனவரி 
மாதத்தில நாட்டில 
பதிவான படஙகு ் நா�ா-
்ளர்களின் எண்ணிக்ல்க 
5 ஆயிரத்திறகும் ்மல 

அதி்கரித்திருபபதா்க ்தசி� படஙகு ஒழிபபு 
பிரிவு சுட்டிக்்காட்டியுள்ளது. அரசாங்க த்கவல 
திலணக்்க்ளத்தில நலடபபறற பசயதி�ா -
்ளர சந்திபபில இதுபதாடரபா்க 

பமல் மாகாணத்தில்  
டடங்கு அதிகரிப்பு

நான் ஜனாதிபதியானால் 
25 அமமச்சரகபே இருப்பர!

உள்ளூர் சந்தைகளில்  
தைமிழக அரிசி வ்ககள்  

்ைாரன்ஸ பசலவநா�்கம்  

ப்கா்ரானா சூழ்நிலைல� 
்காரணம்்காட்டி பபரும்ளவி-
ைான பதாழில வழஙகுனர்கள 
பதாழிைா்ளர்களின் உரிலம-
்கல்ள இலைாபதாழிக்்க நட-
வடிக்ல்க எடுத்து வருவதா்க 
பதாழில அலமச்சர நிமல 

சிறிபாை டி சிலவா பாராளு-
மன்றத்தில பதரிவித்தார.  

எவவாபறனினும் அத்த-
ல்க� பச�றபாடு்களுக்கு ஒரு-
்பாதும் அரசாங்கம் இடம-
ளிக்்கப்பாவதிலலை என்றும் 
பதாழில அலமச்சர 
பதரிவித்தார.  

தனியாரதுமை ஊழியரகேது
உரிமமகமே அரசு பாதுகாககும

வவுனி�ாவில ்காணாமல-
்பான தனது ம்கலனத் ்தடிவந்த 
தாய ஒருவர சு்கவீனம் ்காரணமா்க 
்நறறு (21) மரணமலடந்-
துள்ளார.  

காணாமல்்பான மக்ன
்தைடிய மற்றாரு தைாயும் 
்ேறறு மரணம்

தமிழ்த் ்தசி�க் 
கூட்டலமப-
பின் மட்டக்்க-
்ளபபு மாவட்ட 
பாராளுமன்ற 
உறுபபினர இரா.
சாணக்கி�னுக்கு 
ப்கா்ரானா 
பதாறறு உறுதி பசய�பபட்டுள-
்ளது.   சாணக்கி�ன் எம்.பிக்கு 
ப்கா்ரானா பதாறறுக்்கான அறிகுறி 
பதன்பட்ட நிலையில 
அவர பி.சி.ஆர 

சாணக்கியன் MPக்கு  
்கா்ரானா ்தைாறறு  

உைகி்ை்� அதி்க வ�துலட� 
மனிதரா்க அறி�பபட்டவர தனது 
112 வ�தில ்காைமானார.   

உைகின் மி்க வ�தான 
மனிதரா்க கின்னஸ 

உலகின் வயதைான   
மனிதைர் உயிரிழப்பு

இைஙல்கக்ப்கன ஒதுக்்கபபட்டுள்ள 
பதாழில வாயபபு்கல்ள அதி்கரிபபது 
குறித்து பரிசீலிக்குமாறு பிரதமர மஹிந்த 
ராெபக்ஷ பதன்ப்காரி�ாவிடம் ்்காரிக்ல்க 
விடுத்தார.  

பதன்ப்காரி� சபாநா�்கர பாரக் பபஙக் 
பசக் மறறும் பிரதமருக்கிலடயிைான சந் -
திபபு  (20) அைரி மாளில்கயில இடம்பபற-
ற்பா்த பிரதமர இந்த ்்காரிக்ல்கல� 
முன்லவத்துள்ளார.

பதன்ப்காரி� சபாநா�்கர ஒருவர இந்நாட்-
டிறகு உத்தி்�ா்கபபூரவ விெ�ம் ்மற -
ப்காண்டிருபபது பத்து வருடங்க-
ளுக்கு பின்னராகும்.  

வெருை ஆரமபததில 5000 நபர் போதிபபு

திருததேஙகளின பின புதிய நூலகள் வெழஙகபபடும ்கோழுமபு நமல நீதிமன்றம நேறறு அறிவிபபு

JVP தேர்லவெர் அனுரகுமோர ்தேரிவிபபு போரோளுமன்றததில அரமசெர் நிமல சிறிபோ்ல டி சிலவெோ 
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நாோநத டதாறைாேர
35 இலட்சத்மத கடநதது

06

்தேன்கோரிய ெபோேோயகர் ெநதிததேநபோது நவெண்டுநகோள்

இலங்கயருக்கான ்வ்லவாய்ப்புக்ை 
அதிகரிக்குமாறு பிரதைமர் ்காரிக்்க
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்சமபிககவுககு எதிரான வழககு
டபப். 18 ஆம திகதி ஆரமபம

கடு்மயான நிதி சிக்கலில் ்தைசிய நீர் வழஙகல் ச்ப
்கோவிட்டினோல 
வெழஙகிய கோ்ல 
அவெகோெததேோல 
அவெதி

உள்ேோட்டு அரிசி விர்லரய விை குர்றவு

06

ப்காழும்பு, பபாரல்ள கித்துலவத்த வீதியில 
உள்ள வீட்டுத்பதாகுதியில ்நறறு ஏறபட்ட தீ 
விபத்தில ஐந்து வீடு்கள முறறா்க   எரிந்து நாச-
மாகியுள்ளதா்க பபாரல்ள பபாலிஸார பதரிவித்-

துள்ளனர.  இத்தீபபரவலை ்கட்டுபபடுத்த ஆறு 
தீ�லணபபு வா்கனங்கள அனுபபி லவக்்கபபட்-
டதா்க ப்காழும்பு தீ�லணபபுப பிரிவு 
பதரிவித்தது.  

டபாரமேயில் வீடடுத்  
டதாகுதியில்    பரவல்  

கிளிபநாச்சி குறூப, பரந்தன் குறூப நிருபர்கள  

கிளிபநாச்சி மாவட்ட பபாது லவத்தி�-
சாலையில  ்நறறு அதி்காலை(21-) பாரி� தீ 
விபத்து ஏறபட்டது.  

பிர்தச சலபயின் 
தீ�லணபபு பிரிவினர 
மறறும் இராணுவத்-
தினரின் உதவியுடன் 
தீபபரவல ்கட்டுபபாட்-
டுக்குள ப்காண்டு வரப-
பட்டுள்ளது.   

்கமத் பதாழில அலமச்சுக்கு பசாந்த-
மான ப்காழும்பு 07, ்சர மார்கஸ பபர-
னாண்்டா மாவத்லதயில அலமந்துள்ள 
்கமநை அபிவிருத்தித் திலணக்்க்ளத்துக்கு, 
ெனாதிபதி ்்காட்டாப� ராெபக்ஷ ்நறறு 

(21) திடீர ்கண்்காணிபபு விெ�பமான்லற 
்மறப்காண்டார.  "விவசா�  சமூ்கத்தின் 
அலனத்து விவசா� நிைங்களின் நிலை-
்பறான அபிவிருத்தி" என்பலத 
்நாக்்கா்கக் ப்காண்ட 

கமேல அபிவிருத்தித் தி்ணக்கைத்துக்கு    
ஜனாதிபதி திடீர் கணகாணிப்பு விஜயம்

மாரச் மாதத்திறகுள இைஙல்க 
பாரி� அபமரிக்்க படாைர 
்கடலனப பபற தவறினால, 
நா்ளாந்தம் சுமார 04 மணித் -
தி�ாைங்கள நீடிக்கும் மின் -

பவட்டு ஏறபட வாயபபுள்ளதா்க எரிசக்தி 
அலமச்சர உத� ்கம்மன்பிை பதரிவித்துள-
்ளார.  

இந்த விட�த்தில ்தலவ�ான தி�ா்கங -
்கல்ள பசயவதறகு நாடு த�ாரா்க இருக்்க 
்வண்டும் எனவும், அரசி�லவாதி்கள முன்-
னுதாரணமா்க தி�ா்கங்கல்ளச் பசயது வழிவ -
குக்்க ் வண்டுபமனவும் அவர பதரிவித்தார.  

குலறந்த பட்சம் ஏபரல மாதம் பருவ -
மலழ பதாடஙகும் வலரயில தற்பாதுள்ள 
வலர�றுக்்கபபட்ட பவளிநாட்டு ல்கயி -
ருபபில எரிபபாருல்ள இறக்குமதி 
பசய� ்வண்டியிருக்கும் 

மார்ச் மாதத்திற்குள் பாரிய ட�ாலர் டதாகையில்

5 வீடுகள் முறறாக எரிநது ோசம்  தீ
கிளி்ோச்சி ்வத்தியசா்லயில்   
்ேறறு கா்ல பாரிய     விபத்து
பல மருத்துவ உபகரணஙகளுக்கு ்சதைம்

தீ

தீ கட்டுபபோட்டுக்குள்!   
அரமசெர் ைக்ளஸ் நேரில   
்ெனறு போர்ரவெயிட்ைோர்06

112 ஆவெது வெயதில கோ்லமோனோர்  

PCR  பரிநெோதேரனயில உறுதி

இஸலாம பாட நூல்கமே 
உடன் மீேப் டபை உத்தரவு  

இநதிய ஊடகங்கள் மீது யாழ்.
கடறடைாழிலாேரகள் பாயச்சல்

கடன்டபை தவறினால்
04 மணிபநர மின்டவடடு
தைவிர்க்க முடியாது ்பாகும் என்கிறார் உதையகம்மன்பில

வரலாறறில் முதைல் தைட்வயாக அரச தை்லவர் ஒருவரின் கணகாணிப்பு
  நெதேனப பெரள விநிநயோ-

கம, பயனபோடு மறறும உறபததித 
தி்றரன ஆரோயவும...  

  ் ேல வெயலகள் ரகவிைபபடுவெ-
தேறகோன கோரணஙகரளத நதேடி-
யறிநது பயிரிடுவெதேறகோன ேைவெ-
டிக்ரக எடுக்கவும...  

  விவெெோய ஆரோய்சசி மறறும உற-
பததி உதேவியோளர்களுக்கோன 
்தேோழிலநுட்ப அறிரவெ வெழஙக-
வும...  

  விவெெோய வெஙகிகரளப பிரப்லபப-
டுததுவெதில கவெனம ்ெலுததேவும...   

               ஜனோதிபதி அறிவுறுததேல. 
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பிரதைரின் புதிய சசயலாளர் டீ.எம்.அனுர திசாநாயக்்க நநற்று முன்தினம் ச்காழும்பு 07 நசர் ஏர்னஸ்ட் டி சிலவா ைாவதமத, இலக்்கம் 58 இல அமைந்துளள பிரதைர் அலுவல்கததில மவதது ்கடமை்கமளப் ச�ாறுப்ந�ற்றுக் ச்காணட  ந�ாது,....    

ச்காழும்பு புளூசைணடல ்கமலை்கள விததியாலயததில தரம் ஐந்து புலமைப் �ரிசில 
�ரீட்மசயில சிததியமடந்த ைாணவர்்களுக்்கான வரநவற்பும் சான்றிதழ் வழங்கும் மவ�-
வமும் அதி�ர் சிவப்பிர்காசம் தமலமையில இடம்ச�ற்்றது. நி்கழ்வில பிரதை விருந்தின -
ரா்க முன்னாள நைல ைா்காண சம� உறுப்பினர் ்கலாநிதி குைரகுரு�ரன் ைற்றும் ஐ.ை.்கா 
்கலவி அபிவிருததி சசயலாளர் பிருதிவிராஜ், �ாடசாமல அபிவிருததிச் சங்்க சசயலாளர் 
வி. ்கநணசன். சதாழிலதி�ர் விஜய்காந்த ஆகிநயார் ்கலந்து ச்காணடணர்.

சுவாமி விநவ்கானந்தரின் இலங்ம்க விஜயததில 125 வருடங்்கள நிம்றவு விழாமவ முன்னிட்டு இந்து சைய ்கலாசார திமணக்்களததின் அனுசரமணயுடன் இராைகிருஸ்ண மிஷன் நடததிய நி்கழ்ச்சி சவளளவதமத இராைகிருஸ்ண ைணட�ததில நமடச�ற்்ற ந�ாது,..    

யாழ்ப்�ாணம் அராலி ஆவரப்�ட்டி ஸ்ரீமுததுைாரியம்ைன் நதவஸ்தானததின் ஆதரவுடன் �ட்டிப்ச�ாங்்கல நி்கழ்வு யாழ். ைாவட்ட இராணுவ ்கட்டமள அதி்காரி தமலமையில நமடச�ற்்ற நவமள,..    

'ைாச�ரும் இறுதி ்கருததரங்கு 2022' SARAVANABAHA SEVA 
TRUST UK நிறுவன அனுசரமணயுடன் ்களுததும்ற சி்றகு 
ஒன்றியததின் நவணடுந்காளுக்்கமைவா்க ்களுததும்ற ைாவட்ட 
ச�ருந்நதாட்ட �ாடசாமல, தரம் ஐந்து ைாணவர்்களுக்்கான 
ைாச�ரும் இறுதி ்கருததரங்கு வமளய ்கலவி அடிப்�மடயில 
அணமையில நமடச�ற்்ற ந�ாது பிடிக்்கப்�ட்ட �டம்.    



நட்சத்திர ஹ�ோட்டலில்   
45 ஹேருக்கு க�ோஹரோனோ

பெந்தோட்டையில் நட்சத்திர 
தரபெடுத்தபெடடை ்�ோடடைல் 
ஒன்றின் 42 ஊழியர்கள் மற்றும் 
மூன்று பெளிநோடடு சுற்றுலோப 
ெயணி்கள் உடெடை 45 ்ெர 
ப்கோ்ரோனோ ்ெரஸோல் ெோதிக்-
்கபெடடுள்்ளனர என்று பெந-
்தோட்டை இநதுருெ சு்கோதோர 
்ெத்திய அதி்கோரி ்நற்று ஓர 
அறிக்்்கயில் பதரிவித்துள் -
்ளோர.  

ெோதிக்்கபெடடை அ்னத்து 
்�ோடடைல் ஊழியர்களும் 
மருத்துெ ஆ்லோ்ச்னயின் 
்ெரில் தனி்மப ெடுத்தபெட -
டுள்்ளதுடைன் மீதமுள்்ள ஊழியர-
்கள் பிசிஆர ்்சோத்ன்களுக்கு 
ெரிநது்ரக்்கபெடடுள்்ளனர 
என்று பெோது சு்கோதோர ெரி்்சோத -
்கர பதரிவித்தோர.   

முஸ்லிம் மீடியோ ஹேோரத்தின் 
வரு்டோந்த கேோதுக் கூட்டம்
மோர்ச் 12ஆம் தி�தி   

ஸ்ரீலங்கோ முஸ்லிம் மீடியோ 
்ெோரத்தின்  25ஆெது ெரு -
டைோநத மோநோட்டை 2022 மோரச் 
மோதம் 12ஆம் தி்கதி நடைத்துெது 
என முஸ்லிம் மீடியோ ்ெோரத் -
தின் நி்ை்ெற்றுக் குழு ஏ்கம -
னதோ்க தீரமோனித்துள்்ளது.  

ஸ்ரீலங்கோ முஸ்லிம் மீடியோ 
்ெோரத்தின் நி்ை்ெற்றுக் குழு 
கூடடைம் ்ெோரத்தின் த்லெர   
என்.எம். அமீன் த்ல்மயில் 
அண்மயில் பதமடைப்கோடையி -
லுள்்ள ்ெ. எம். எம். ஏ ்ெர-
்ெயில் ந்டைபெற்ைது.  

ெருடைோநத மோநோடு மற்றும் 
்ெடபு மனு தோக்்கல் பதோடைர -
ெோ்க உறுபபினர்களுக்கு ஏற்்க -
ன்ெ அனுபபி ்ெக்்கபெடடி -
ருநத ்கடிதங்கள் கி்டைபெதில் 
ஏற்ெடடை தோமதம் பதோடைரபில் 
உறுபபினர்கள் ெலர விடுத்த 
்ெணடு்்கோள் மற்றும் 
நோடடில் தற்பெோழுது ்கோணப -
ெடும் நி்ல்ம்ய ்கருத்திற் 
ப்கோண்டை ்ெோரத்தின் நி்ை -
்ெற்றுக் குழு அநத கூடடைத்தில் 
விரிெோ்க ஆரோய்நது   
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

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

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர

பிலவ வருடம - னை 9

இன்னறைய சு்பதினம

21 முைல் 25 வனர

தைாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.23
அஸர்  - 03.45
மஃரிப்  - 06.16
இஷா  - 07.30

 நைஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - ைனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - த்பாறுனை

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

ைனுசு  - தவறறி

ைகரம - - சுகம

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: சிதை-ைரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
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

எதிரணியினர் எதிர்்காலம் த�காடர்பில்
சிந்தித்து தெயல்்படுவது அவசியம்

்லோரன்ஸ் ப்சல்ெநோ-
ய்கம்,  
ஷம்ஸ் ெோஹிம்  

எ தி ர க் ்க ட சி யி ன ர 
்கடைநத ்கோலம் பதோடைர -
பில் விமரசிபெ்த 
விடுத்து எதிர்கோலம் 
பதோடைரபில் சிநதிபெது 
அெசியபமன அ்மச் -
்சர நோமல் ரோஜெக்ஷ 
ெ ோ ர ோ ளு மன் ை த் தி ல் 
பதரிவித்தோர.  

எதிரக்்கடசியும் ஆளும் ்கடசியும் 
ஒருெருக்ப்கோருெர விமரசித்து ்்சறு 
பூசுெ்த நிறுத்தி முழு உல்கத்்த-
யும் பநருக்்கடிக்குள்்ளோக்கியருக்கும் 

இநத ்ெரஸ் பதோற் -
றிலிருநது மீள்ெதற்கு 
இ்ணநது ப்சயற்ெடு-
ெது அெசியபமன்றும் 
அ்மச்்சர பதரிவித்-
தோர.  

அ த ற் ்க ோ ன 
அ்ைப்ெ தமிழ்த் 
்தசிய கூடடை்மபபு 
உடெடை அ்னத்துத் 
தரபபினருக்கும் ஜனோ-
திெதி விடுத்துள்்ளதோ்க-
வும் அது பதோடைரபில் 

்கெனம் ப்சலுத்துமோறும் அ்மச்்சர 
பதரிவித்தோர.  

ெ ோ ர ோ ளு மன் ை த் தி ல் 
்நற்று ந்டைபெற்ை 

கனலஞரகளுக்கான காப்புறுதி ்பததிரம வழங்கல்  ைறறும கனலஞரகளுக்கான ைரவுதைளம தவளியீட்டு விழா (20) அலரி ைாளினக-
யில் ேனடத்பறறை ந்பாது பிரைைர ைஹிந்ை ராஜ்பக்ஷ கனலஞரகளுக்கான காப்புறுதி ்பததிரதனை வழங்கினார. இராஜாங்க அனைச்சர 
விதுர விக்ரைோயக்கவும இந்நிகழ்வில் கலந்து தகாணடார.  

மு்தலீடு�ள், க்தோழில் வோய்ப்புக்�ளு்டன்  
க்தோழில்நுடே ஒத்துழைப்புக்கு அழைப்பு  

பதன் ப்கோரிய குடியரசின் ்தசிய 
்ச்ெயின் ்செோநோய்கர ெோரக் பி்யோங-
சியூக் த்ல்மயில் விஜயம் ப்சய்-

திருநத ப்கோரிய தூதுக்குழு்ெ 
ப்கௌரவிக்கும் ெ்்கயில், 
பெளிநோடடை்மச்்சர 

தைானலக்காட்சி நசனவகனள

்லோரன்ஸ் ப்சல்ெநோய்கம், ஷம்ஸ் 
ெோஹிம்  

நல்லோடசிக் ்கோலத்தில் ஆரம்பிக்-
்கபெடடிருக்்க ்ெணடிய பதோ்லக்-
்கோடசி ்்ச்ெ்க்்ள டிஜிடடைல் 
மயபெடுத்தும் திடடைத்்த தற்்ெோது 
அர்சோங்கம் ஆரம்பித்துள்்ள நி்லயில் 
அடுத்த ெருடைத்தில் அத்ன நி்ைவு 
ப்சய்ெதற்கு  நடைெடிக்்்க எடுக்-
்கபெடடுள்்ளதோ்க ஊடை்கத்து்ை 
அ்மச்்சர டை்ளஸ் அை்கபபெரும 
ெோரோளுமன்ைத்தில் பதரிவித்-

தோர.   ்மல் மோ்கோணத்தில் உள்்ள 
அ்னத்து பதோ்லக்்கோடசி இரசி்கர-
்களுக்கும் அடுத்த ெருடை நடுபெகு-
தியில் பதளிெோன ெ்்கயில் தமது 
பதோ்லக்்கோடசி தி்ர்களில் ்கோடசி்க-
்்ளக் ்கணடு்களிக்்க முடியும் என்றும் 
அ்மச்்சர பதரிவித்தோர.   ெோரோளு-
மன்ைத்தில் ்நற்று ந்டைபெற்ை ஜனோ-
திெதியின் ப்கோள்்்க வி்ளக்்கவு்ர 
மீதோன ்ச்ெ ஒத்தி்ெபபு ்ெ்்ள 
விெோதத்தில் உ்ரயோற்றிய ்ெோ்த 
அ்மச்்சர டை்ளஸ் அை்கபபெ-
ரும இவெோறு பதரிவித்தோர.

அனைச்சர ோைல் ராஜ்பக்ஷ தைரிவிப்பு  

டிஜிடடல் மயப்படுத்தும் திடடம்: அடுத்�
வருடத்தில் நிறைவு தெயயப்படும்  

ஜனோதிேதியின் க�ோள்ழ� விளக்�வுழர   
நோடு க்தோ்டர்ேோன தூரஹநோக்கு க�ோண்டது   
்லோரன்ஸ் ப்சல்ெநோய்கம், ஷம்ஸ் 
ெோஹிம்   

ஜனோதிெதியின் ப்கோள்்்க வி்ளக்்க 
உ்ர நோடு மற்றும் நோடடு மக்்கள் 
பதோடைரபில் ஒரு தூர ்நோக்்்க 
ப்கோணடைதோ்க அ்மநதுள்்ளதோ்க 
இரோஜோங்க அ்மச்்சர ஜீென் பதோண-
டைமோன் ெோரோளுமன்ைத்தில் பதரிவித் -
தோர.   

மக்்கள் தமது இயல்பு ெோழ்க் -
்்க்ய மீணடும் ஆரம்பித்த்மக் -
கும் மோணெர்கள் தமது ்கல்வி நடை-
ெடிக்்்க்க்்ள மீ்ள ஆரம்பித்து 
விடடைதற்கும் ஜனோதிெதியின் நடைெ -
டிக்்்க்க்்ள ்கோரணமோகும்.   

ப்கோடிய ப்கோ்ரோனோ பதோற்றிலி -
ருநது மக்்க்்ள மீடெதற்்கோ்க தடுப -
பூசி ப்சயற்ெோடு்க்்ள அெர பெற்-

றி்கரமோ்க முன்பனடுத்த்ம்ய 
நோடடின் இநத இயல்பு நி்லக்கு 
ெழி்்கோலியுள்்ளது என்ெ்த 
எெரும் மைநது விடைக்கூடைோபதன்றும் 
இரோஜோங்க அ்மச்்சர ஜீென் பதோண-
டைமோன் பதரிவித்தோர.   

ெோரோளுமன்ைத்தில் ்நற்று ந்டை-
பெற்ை ஜனோதிெதியின் ப்கோள்்்க 
வி்ளக்்கவு்ர மீதோன ்ச்ெ ஒத்தி-
்ெபபு ்ெ்்ள விெோதத்தில் உ்ர-
யோற்றிய ்ெோ்த இரோஜோங்க அ்மச்-
்சர இவெோறு பதரிவித்தோர.   

்ச்ெயில் அெர பதோடைரநதும் 
உ்ரயோற்று்்கயில்:   

ஜனோதிெதி பதோடைரபில் விமர்ச -
னங்க்்ள முன்்ெபெெர்கள் இவ -
ெ்ளவு இக்்கடடைோன ்கோல்கடடைத்தில் 
நோடடில் என்பனன்ன நடைநதிருக்கி-
ைது என்ெ்த ஒரு மு்ை சிநதித்துப 

ெோரக்்க ்ெணடும்.  எல்லோெற்றிற் -
கும் ்மலோ்க ம்லய்கம் உடெடை 
நோடடில் 85 வீதமோன மக்்களுக்கு 
தடுபபூசி ெைங்கபெடடுள்்ளது. 
நோடடில் இன்று இயல்பு நி்ல உரு -
ெோக்்கபெடடுள்்ளது.   

சில சில கு்ைெோடு்கள் ்கோணப -
ெடைலோம். குறிபெோ்க உரம் 
பதோடைரெோன பிரச்சி்ன்கள்

தகாரிய ச்பாோயகருடனான சந்திப்பில்  
தவளிோட்டனைச்சர ஜீ.எல். பீரிஸ் தைரிவிப்பு  

சன்பயில் இராஜாங்க அனைச்சர ஜீவன்  

நோடடின் கநருக்�டி நிழைக்கு 
க�ோஹரோனோ �ோரணமல்ை
்லோரன்ஸ் ப்சல்ெநோய-
்கம்,ஷம்ஸ் ெோஹிம்  

நோடடின் பெோரு-
்ளோதோர பநருக்்கடி 
நி்ல்மக்கு அர்சோங -
்கத்தின் தெைோன பெோரு-
்ளோதோர ப்கோள்்்க்ய 
்கோரணமோ்க அ்மநதுள்-
்ளதோ்கவும் இநத பநருக் -
்கடி ப்கோ்ரோனோெோல் 
ஏற்ெடடைதல்லபென்றும்   

்ஜ.வி.பியின்  ெோரோ-
ளுமன்ை உறுபபினர விஜித ்�ரத் 
ெோரோளுமன்ைத்தில் பதரிவித்தோர.  

ஜனோதிெதியின் ப்கோள்்்க வி்ளக்்க 
உ்ர மீதோன ்ச்ெ ஒத்தி்ெபபு -
்ெ்்ள விெோதத்தில் உ்ரயோற்றும் 
்ெோ்த  அெர இவெோறு பதரிவித்-
தோர.  

 ்ச்ெயில் பதோடைரநதும் உ்ரயோற்-
றிய அெர;  

ெோரோளுமன்ைத்்த ஒன்ை்ர 
மோதங்கள் மூடி ்ெத்திருநதனர.

என்ன ்கோரணத்திற்்கோ்க 
ெோரோளுமன்ைம் மூடைப-
ெடடைது என்று ஜனோதி-
ெதி்யோ, அர்சோங்க்மோ 
இதுெ்ர பதரிவிக்்க -
வில்்ல.  ஜனநோய்கத்-
திற்கு எதிரோன அநத நடை-
ெடிக்்்கயின் பின்ன்ர 
ஜனோதிெதி ்ச்ெயில் 
ப்கோள்்்க வி்ளக்்க உ்ர-
யோற்றினோர.   

அதன்்ெோது ்கடைநத 
இரணடு ெருடைங்க்ளோ்க நோடடில் 
நிலவிய ப்கோ்ரோனோ ்கோரணமோ்க மக் -
்களுக்கு ெோக்குறுதியளித்தெற்்ை 
நி்ை்ெற்ை முடியோமல் ்ெோனதோ்க-
வும் அடுத்த ெருடைங்களில் அெற்்ை 
நி்ை்ெற்ை முடியும் என்றும் பதரி-
வித்திருநதோர.  

்கடைநத ்கோலங்களில் ஏற்ெடடை பிரச் -
சி்ன்கள் ப்கோ்ரோனோெோல் ஏற்ெட-
டைதோ என்று நோம் ்்கட்க 
விரும்புகின்்ைோம். 

பதன் ப்கோரிய ெோரோளுமன்ை ்தசிய 
்ச்ெயின் ்செோநோய்கர ெோரக் பி்யோங 
சிபயோக் (Park Byeong-seug) த்ல்மயி-
லோன தூதுக்குழுவினர ்செோநோய்கர மஹிநத 

யோபெோ அ்ெெரதன்ெ ்சநதிபெதற்்கோ்க 
்நற்று (21) ெோரோளுமன்ைத்துக்கு ெரு்்க 
தநதனர.    இதன்்ெோது ்செோநோய்கர மஹிநத 
யோபெோ அ்ெெரதன பதன் ப்கோரிய ெோரோளு -

மன்ை ்தசிய ்ச்ெயின் ்செோநோய்கர ெோரக் 
பி்யோங சிபயோக்்்க ெர்ெற்று ்ச்ெயில் 
வி்்சடை அறிவிபபெோன்்ை விடுத்த ்செோநோய -
்கர மஹிநத யோபெோ அ்ெெரத்தன, ெோரோளு -

மன்ைத்திற்கும் பிர்ஜ்களுக்கி்டையில் விரி-
ெ்டைநதுெரும் இ்டைபெளி்ய நிெரத்தி 
ப்சய்ெதற்கு பிர்ஜ்களின் ெங்்கற்்ெயும் 
ெோரோளுமன்ை மு்ை்மயில் ஈடுெோட்டை-

யும் ்மம்ெடுத்தும் ்நோக்்கத்துடைன் திைநத 
ெோரோளுமன்ை ப்கோள்்்கபயோன்று ஏற்றுக்-
ப்கோள்்ளபெடடுள்்ளதோ்க    சுடடிக்-
்கோடடினோர.   

தென் த�ாரிய சபாநாய�ர் பாராளுமன்்றம் வருக�



டெங்கு நுளம்புகள் உட்பெ 
அனைத்து வனகயாை நுளம்-
புகளும் ட்பாதுவாக தேங்கி 

நிற்கும் சிறியளவு நீரிலோன் ்பலகிப் ட்பருகும் 
இயலபுகனள டகாண்டிருக்கின்்றை. அநே 
வனகயில எமது நாடடில நுளம்புகள் ்பலகிப் 
ட்பருகுவேற்குத் தேனவயாை சூழலும் வாய்ப்பு-
களும் அத்கரித்துக் காணப்்படுகின்்றை.

மனிேரகளால உருவாக்கப்்படெ நீர தேங்கி 
நிற்கும்  னகவிெப்்படெ ெயரகள், ட்பாலித்தீன், 
பிளாஸ்ரிக் ட்பாருடகள், சிரடனெகள், ேகர 
டின்கள், கூனர பீலிகள், இளநீர குரும்ன்பகள், 
பூச்ாடிகள் உள்ளிடெ ்பல ட்பாருடகள் நுளம்பு 
ட்பருகுவேற்கு வாய்ப்்பாக அனமநதுள்ளோக 
சுகாோரப் பிரிவு கூறுகின்்றது. ேற்காலத்தில 
டெங்கு நுளம்புகள் ட்டி, டகாடிகளிலும் இை 
விருத்தி ட்ய்வதுென் குடிநீர கிணறுகளிலும் 
ேமது வாழ்விெத்தினை மாற்றி அனமத்துள்ள-
ோக சுகாோரப் பிரிவு கூறுகின்்றது.

நுளம்புகளால ஏற்்பெக் கூடிய மரணங்கள் 
அதிகரித்து வருவது உலக சுகாோர நிறுவ-
ைத்திற்கு ட்பரும் ்வாலாக அனமநதுள்ளது. 
நுளம்புகனள ஒழிப்்பேற்கும் கடடுப்்படுத்துவ-
ேற்கும் தநாய்த் டோற்றுக்குள்ளாைவரகனள 
சுகதேகியாக மாற்றுவேற்கும் ட்பருமளவு நிதி 
ட்லவு ட்ய்யப்்படடு வருகின்்றது.

்பலகிப் ட்பருகும் நுளம்புகள் ்பல 
வனக. ஆைாலும்  அவற்றில ஈடிஸ் 
எஜிப்னெ, ஈடிஸ் அலத்பாபிக்ெஸ் 
, அதைாபிளஸ் ,கியுடலக்ஸ் 
த்பான்்ற சில வனக நுளம்பு-
கள்ோன்  மனிே ஆதராக்கியத்-
திற்கு ஆ்பத்ோைோக உள்ளை. 
டெங்கு , சிக்கன்குன்யா, 
மதலரியா, ஜப்்பானிஸ் என்-
ஸ்பனலடிஸ், மூனளக்காய்ச்ல, 
யானைக்காய்ச்ல த்பான்்ற தநாய்கள் 
நுளம்புகளால ்பரப்்பப்்படுகின்்றை.

இவற்றில டெங்கு தநாய்ோை நாடடில ட்பாது 
சுகாோரப் பிரசசினையாக மாறி உள்ளது. 
எமது நாடடிலிருநது மதலரியா தநாய் முழு 
அளவில கடடுப்்படுத்ேப்்படடுள்ள த்பாதிலும் 
டெங்கு டோற்று மருத்துவத் துன்றக்கு ்வால 

விடும் ஒரு டோற்று தநாயாக உள்ளது. 
டெங்கு என்்பது ஈடிஸ் நுளம்பு 

வனகயால ்பரவும் ஒரு னவரஸ் 
டோற்று தநாயாகும்.  ஈடீஸ் 
ட்பண் நுளம்பு மூலம் டெங்கு 
்பரவுகின்்றது. ஈடிஸ் நுளம்்பா-
ைது டோற்று ஏற்்படெ மனிேரக-
ளிெம் இருநது குருதி உடடகாள்-

வேன் மூலம் னவரசினை ட்பற்று 
மற்்றவரகளுக்குப் ்பரப்புகின்்றது. 

ட்பாதுவாக டெங்கு நகரப்பு்றங்களி-
தலதய அதிகம் ்பாதிப்ன்ப ஏற்்படுத்துகின்்றது.

டெங்காைது உயிரா்பத்து அசசுறுத்ேல மிக்க 
ஒரு தநாய். ஆேலால அேனை ஆரம்்பத்தில 
இைம்கண்ொல முழுனமயாக குணப்்படுத்தி 
விெலாம். இது முழுனமயாக குைப்்படுத்ேக் 
கூடிய தநாய்.  இரண்டு மூன்று நாடகளுக்கு 

கடும் காய்ச்ல, ேனலவலி, ேன்ைார வலி, 
மூடடுவலி, குமடெல, வாநதித்பதி  த்பான்்றவா-
்றாை அறிகுறிகனள குறிப்்பாக அவோனிக்க-
லாம். இருப்பினும் அேனை குருதிப் ்பரித்ா-
ேனை மூலதம உறுதிப்்படுத்ே முடியும்.

இேன்  ோக்கத்திைால குருதிச சிறுேடடு 
குன்றவனெநது காைப்்படும். இதுதவ இேன் 
பிரோை ்பண்பு. இநதநாயினை ஆரம்்பத்தில 
கண்ெறியத் ேவறிைால ஆ்பத்து ஏற்்படுவது 
ேவிரக்க முடியாேோகும். எைதவ நாம் வீடடுச 
சுற்்றாெனல திைமும் சித்ேமாக த்பணி நாடடின் 
சுகாோரத்திற்கும் மனிே இை நலவாழ்விற்கும் 
்பங்காளியாக மாறுதவாம்.
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சீ
ைாவின் வூஹான் நகரில தோற்்றம் ட்பற்்ற 
டகாவிட 19 டோற்றின் ்பரவுேல அசசுறுத்ே-
லும் ோக்கங்களும் இன்னும் முழுனமயாை 

கடடுப்்பாடனெ அனெநேோக இலனல. இரண்டு வரு-
ெங்களாகியும் அனவ நீடித்ே வண்ணதம உள்ளை.

அண்னமக்கால வரலாற்றில மனிே ்மூகத்தில 
அதிக எண்ணிக்னகயாதைானரப் ்பாதித்துள்ளதோடு 
மடடுமலலாமல ஐம்்பது இலட்த்துக்கும் தமற்்பட -
தொரின் உயிரகனளக் காவு டகாண்ெோகவும் உள்ளது 
இவனவரஸ் டோற்று.

டகாவிட 19 டோற்்றாைது, கெநே இரு வருெ 
காலப் ்பகுதியில ்பல பி்றழ்வுகனள கண்டிருக்கின் -
்றது. அவற்றில நான்னகநது பி்றழ்வுகள் உலகில 
ட்பரும் ்பாதிப்புக்கனள ஏற்்படுத்தியுள்ளை. அநே 
வனகயில டெலொ திரிபு உலடகங்கிலும் ட்பரும் 
்பாதிப்புகனள ஏற்்படுத்தியுள்ளது. கடும் சிரமங்கள் 
மற்றும் அரப்்பணிப்புகளுென் இத்திரிபு ட்பருவீழ்சசி 
நினலக்குக் டகாண்டு வரப்்படடுள்ளது. ஆைாலும் 
அப்பி்றழ்வின் ோக்கம் முழுனமயாை கடடுப்்பாடனெ  
அனெவேற்குள் மற்ட்றாரு பி்றழ்வாக ஒமிக்தரான் 
தோற்்றம் ட்பற்றுள்ளது.

இப்பி்றழ்வும் உலகின் ்பல நாடுகளிலும் ்பரவி 
வருகின்்றது. இது அதிக ்பாதிப்புகனள ஏற்்படுத்ோே 
பி்றழ்வாகக் கருேப்்படுகின்்ற த்பாதிலும், இற்ன்ற 
வனரயும் ஏற்்படெ பி்றழ்வுகனள விெவும் எடடு மெங்கு 
தவகமாகப் ்பரவக் கூடியோக உள்ளது. குறிப்்பாக 
நாடளான்றுக்கு இலட்க்கணக்காதைார இத்டோற்-
றுக்கு உள்ளாைவரகளாக  அனெயாளம் காணப்்ப-
டும் நினலனம ஏற்்படடிருக்கின்்றது.  

ஏற்கைதவ ஏற்்படெ பி்றழ்வுகனளப் த்பான்று 
ஒமிக்தரான் அதிக ோக்கத்னே ஏற்்படுத்ோே ஒன்்றாக 
விளங்கிைாலும், இரண்டு விேமாை அச்ங்கள் 
மருத்துவ நிபுணரகள் மற்றும் ்மூக ஆரவலரகள் 
மத்தியில ஏற்்படடுள்ளது. அவற்றில ஒன்று நீண்ெ 
கால டகாவிட ்பாதிப்்பாக இது அனமநது விடுதமா 
என்்ற அச்ம். மற்ன்றயது இப்பி்றழ்வு டெலொ திரி-
வுென் இனணநது அலலது கலநது மற்ட்றாரு புதிய 
பி்றழ்னவ உருவாக்கி விடுதமா என்்ற அச்ம்.

இநநினலயிலோன் ஐக்கிய நாடுகள் ்ன்பயின் 
ட்யலாளர நாயகம் அன்தொனிதயா குடடரஸ், 
டகாவிட 19 டோற்றின் ோக்கத்னேக் கடடுப்்படுத்து -
வேற்காை ேடுப்பூசி வழங்கும் ்பணிகனள வினரவு்ப -
டுத்துமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார.

இதேதவனள, ஒமிக்தரான் பி்றழ்வின் ்பரவுேனலக் 
கடடுப்்படுத்தும் தநாக்கில இநதியா உள்ளிடெ உலகின் 
்பல நாடுகளும் ்பலதவறு விேமாை கடடுப்்பாடடு நெ -
வடிக்னககனள முன்டைடுத்திருக்கின்்றை.

இவவா்றாை சூழலில இநநாடடில கெநே இரண்-
டொரு திைங்களாக டகாவிட 19 டோற்றுக்கு உள்ளா -
கின்்றவரகளாக அனெயாளம் காணப்்படு்பவரகளின் 
எண்ணிக்னகயில அதிகரிப்பு ஏற்்படடிருக்கின்்றது. 
ஶ்ரீ ஜயவரேைபுர  ்பலகனலக்கழகத்தின் ஒவவானம 
மற்றும் மூலக்கூற்று மருத்துவ பீெப் ்பணிப்்பாளர 
த்பராசிரியர ்நதிம ஜீதவநதிர, ‘இநநாடடில இற்-
ன்றவனரயும் 200 இற்கும் தமற்்படெவரகள் ஒமிக் -
தரான் டோற்றுக்கு உள்ளாைவரகளாக அனெயாளம் 
காணப்்படடுள்ளைர. அவரகளில ட்பரும்்பகுதியிைர 
நாடடின் ஐநது மாவடெங்கனளச த்ரநேவரகளாக 
உள்ளைர' என்று சுடடிக்காடடியுள்ளார.  

இதேதவனள சுகாோர இராஜாங்க அனமசசின் 
பிரோை ஒருங்கினணப்்பாளர டொக்ெர அன்வர 
ஹம்ோனி, ‘டகாவிட 19 டோற்றுக்கு உள்ளாகி சிகிச-
ன்க்காக னவத்திய்ானலயில அனுமதிக்கப்்படு்ப -
வரகளின் எண்ணிக்னகயில அதிகரிப்பு ஏற்்படடிருக்-
கின்்றது என்றும் இவவாறு சிகிசன் ட்பறு்பவரகள் 
மத்தியில ஒடசி்ன் சிகிசன் தேனவப்்படுதவாரின் 
எண்ணிக்னக அதிகரித்து காணப்்படுகின்்றது' என்றும் 
குறிப்பிடடுள்ளார.

இனவ ஆதராக்கியமாை விெயங்கள் அலல. ஏற்-
கைதவ டெலொ திரிபு அனல கடும் சிரமங்களின் 
ஊொகக் கடடுப்்படுத்ேப்்படடு,  நாடடில இயலபு நினல 
ஏற்்படடுத்ேப்்படடிருக்கின்்றது. இேற்கு ேடுப்பூசி வழங் -
குேலும் ட்பரிதும் உேவியது.

ஆைாலும் இத்டோற்றுக்கு உள்ளாதவாரின் 
எண்ணிக்னகயில ட்பருவீழ்சசி ஏற்்படடுள்ளனேத் 
டோெரநது டகாவிட 19 டோற்று ்பரவுேல ேவிரப்புக்-
காை அடிப்்பனெச சுகாோர வழிகாடெலகள் டோெர -
பில கவையீைமும் அசிரத்னேயும் மக்கள் மத்தி -
யில ட்பரிதும் அதிகரித்துள்ளது.  ்மூக இனெடவளி 
என்்பது ் ற்றும் இலலாே நினலனம ஏற்்படடு விடுதமா 
என்்ற ஐயம் கூெ ஏற்்படடிருக்கின்்றது. அத்தோடு 
முகக்கவ்ம் அணியாமல நெமாடுதவானர ்மூகத் -
தில ்பரவலாகக் காண முடிகின்்றது.

ஆைால டகாவிட 19 டோற்றின் அசசுறுத்ேல 
நீடித்து வரும் சூழலில மக்கள் இவவாறு நெநது 
டகாள்வனே எவவிேத்திலும் ஏற்றுக் டகாள்ள 
முடியாது. இத்டோற்றின் ்பரவுேல இன்னும் முழு-
னமயாகக் கடடுப்்பாடனெ அனெயவிலனல என்்பனே 
ஒவடவாருவரும் புரிநது டகாள்ள தவண்டும்.

ஆகதவ அடிப்்பனெச சுகாோர வழிகாடெலகனள 
முன்றயாகப் த்பணிய்படி டகாவிட 19 டோற்ன்றத் 
ேவிரத்துக் டகாள்வதில டோெரநதும் முன்டைச -்
ரிக்னகதயாடும் விழிப்புணரவுெனும் ஒவடவாருவ-
ரும் ட்யற்்பெ தவண்டும். அத்தோடு ேடுப்பூசினய 
ட்பற்றுக் டகாள்ளவும் ேவ்றக் கூொது. இவற்றின் 
ஊொக கெநே காலங்கனளப் த்பான்று இத்டோற்று 
மீண்டும் ேனலதூக்காது ேவிரத்துக் டகாள்ளலாம்.
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ே்பால ட்படடி இலக்கம் : 834
டோனலத்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ட்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர முகானமயாளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருெம் 1443 ஜுமாேல ஆகி்றா பின்ற 18
பிலவ வருெம்  னே மாேம் 09ம் நாள்     ் னிக்கிழனம

மீண்டும�ொரு ம�ொவிட் அலை
உருமெடுக்கும�ன அச்சம்!

ஈடுபடும் செயல் ஒன்றும் சபரிதல்்ல என
இகழ்ச்சியாகக் கருதாமல், முற்றிலும் ெரியான இடத்தத
ததர்நசதடுதது அச்செயலில் இறஙக தேண்டும்.

டோெங்கற்க எவவினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இெங்கண்ெ பின்அல லது

நெராஜன் ஹரன்...?
(பனங�ொடு)

ெப்ளியூ.தக.பிர்ாத் மஞ்சு...?
(ந�ர அபிவிருத்தி �ற்றும் வீடல�ப்பு 

அல�ச்சரின் ஊட� ம்சயைொளர்)

'நூறு நகரஙகள்' வேலைத்திட்டம்:

சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் வளகயில்
பண்ாரவளை நகரில் அபிவிருத்தி பணிகள்

அலட்சியமாக இருப்பின் உயிருக்்க
ஆபத்ளதை ஏற்படுத்துவது ட்ங்கு!

ஹிங்குரான சீனி டதைாழிற்்ாளல நிருவாகத்தில்
கம்பனியினர் ஆதிக்கம் ட்லுத்தைக் கூ்ாது!

'நூறு நகரங்கள்' தவனலத்திடெத்தின் 
கீழ்  அபிவிருத்திக்கு உட்படும் 
நகரங்கள் மற்றும் அேனைச சூழ-

வுள்ள நகரங்களின் ட்பாருளாோரத்னே ேரமு-
யரத்ேல, அேற்காை வருமாை வழிகனள அதிக-
ரித்ேல த்பான்்றவற்றில கவைம் ட்லுத்துமாறு 
பிரேமர மஹிநே ராஜ்பக்ஷ நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார்ன்பக்கு ்பணிப்புனர விடுத்துள்ளோக 
நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீெனமப்பு அனமசசு 
டேரிவித்ேது.

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீெனமப்பு 
அனமச்ர என்்ற வனகயில பிரேமர மஹிநே 
ராஜ்பக்ஷவின் ்பணிப்புனரயின் த்பரில நகர 
அபிவிருத்தி, திண்மக்கழிவு அகற்்றல மற்றும் 
ட்பாது சுகாோரத்துன்ற  இராஜாங்க அனமச்ர 
கலாநிதி நாலக்க டகாெதஹவாவின் தமற்்பார-
னவயில நகர அபிவிருத்தி அதிகார்ன்பயினூ-
ொக இநே அபிவிருத்தி ட்யற்றிடெம் தமற்-
டகாள்ளப்்படுகின்்றது.

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீெனமப்பு அனமச-

சுக்கு ட்பாறுப்்பாை அனமச்ர என்்ற வனகயில 
பிரேமர மஹிநே ராஜ்பக்ஷவின்  ்பணிப்புனர-
யின் த்பரில  இநே 'நூறு நகரங்கள்''அபிவி-
ருத்தி திடெப் ்பணிகள்  துரிேப்்படுத்ேப்்படடுள்-
ளோக  நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீெனமப்பு 
அனமசசு டேரிவித்ேது.

அேற்கனமய மரக்கறி வனககள், 
டநலவனக, ்பலவனகப் பூக்கள், தேயினல, 
சுற்றுலா, கலா்ார, டோலட்பாருளியல 
மற்றும் வரலாற்று சின்ைங்கள் த்பான்்ற எடடு 
வனகனயக் டகாண்டு  ்பண்ொரவனள நகனர 
தமலும் தமம்்படுத்தி அேன் அபிவிருத்தி ட்யற்-
றிடெ ்பணிகள் முடிவனெயும் ேறுவாயில உள்-
ளோக  நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீெனமப்பு 
அனமசசு டேரிவித்ேது.

தமல குறிப்பிடெ எடடு ட்பாருளாோர வளரசசி 
ேரும் வருவாய்கனளத் ேவிர தமலும் ்பல 
வருவாய் வழிகள்  அதநகம் ்பண்ொரவனள 
மற்றும் அேனைச சூழவுள்ள ்பகுதிகளில 
ட்யல்படுத்ேப்்படடு வருகின்்றை.

அேன் கீழ்  ்பண்ொரவனள நகரினுள்  
அனமக்கப்்படடுள்ள 'தராஜா பூங்கா'  நகருக்கு 
தமலும் அழனகக் டகாடுக்கின்்றது. அநே 
தராஜா தோடெம் மின்விளக்குகளால அலங்கா-
ரமும் ட்ய்யப்்படடு வருகின்்றது.  

நகரின் பிரோை வீதியின் நடுப்்பகுதியில 
600 மீற்்றர தூரம் வனர நிரமாணிக்கப்்படெ 
நனெ்பானே ஒழுங்னக, முன்றயாக ஒழுங்-
கனமக்கப்்படெ கல ்பதிக்கப்்படெ ஒழுங்னக-

யிைால மக்கள் வீதினய விடடு ்பயணிக்கக் 
கூடிய வாய்ப்பு ஏற்்படடுள்ளது.  இநே கார-
ணத்திைால வீதியின் இரு மருங்கிலும் நிறுத்-
ேப்்படடு வியா்பார நெவடிக்னககளில ஈடு்படெ 
வாகை டநரி்ல குன்றவனெயும் வாய்ப்பு ஏற்-
்படடுள்ளது.

்பண்ொரவனள நகரில சிறிய நடுத்ேர ்பாரிய 
அளவில பூநதோடெங்களும் ்பழவனககள் கன்-
றுகள் நடுனகயும் ஆரம்பிக்கப்்படடுள்ளை. மக்-
களின் ்பாவனைக்காக வரத்ேக மற்றும் வீடடுப் 
்பாவனைகளுக்குத் தேனவயாை மரக்கறிகள் 
உற்்பத்தி ட்ய்வேன் மூலம் அதநகர தநரடியாக-
வும் மன்றமுகமாகவும் வருமாைத்னே ட்பற்று 
வருகின்்றைர.

இநே நூறு நகரங்களின் அடிப்்பனெயில 

்பண்ொரவனள நகனர அபிவிருத்தி ட்ய்வேன் 
மூலம்  மரக்கறி மற்றும் ்பழவனககள் ஆகிய-
வற்றுக்கு  நலல வரதவற்புள்ளது.

முக்கியமாக நகனர அழகு்படுத்துவதுென் 
்பண்ொரவனள நகருக்கு வருனக ேரும் உள்-
நாடடு டவளிநாடடு சுற்றுலாப் ்பயணிகளின் 
வருனகயினை அதிகமாக எதிர்பாரக்கலாம் 
என்்பதுென் அேனூொக ்பண்ொரவனள நகரின் 
மரக்கறி மற்றும் ்பழவனக விற்்பனை தமலும் 
அதிகரிக்குடமை எதிர்பாரக்கப்்படுகின்்றது.

அேனைத் ேவிர தேயினல உற்்பத்தியி-
ைால ஏற்றுமதி இலா்பத்னேயும் அரிசியிைால 
உள்ளூர விற்்பனையும் ட்ப்றலாம். சுற்றுலா 
ட்யற்றிடெ னகத்டோழினல ட்யல்படுத்துவ-
ேன் காரணமாக அநநிய ட்லாவணி  அதிக-
ரித்து வருகின்்றது.  உள்நாடடு டவளிநாடடு 
சுற்றுலாப் ்பயணிகள் விரும்பும் இெங்களாை 
உலக முடிவு, ஹக்கல பூநதோடெம், துங்கிநே 
நீரவீழ்சசி, ராவணா நீரவீழ்சசி, கிதரகரி வாவி 
உள்ளிடெ ்பலவற்றில இருநது தநரடியாகவும் 
மன்றமுகமாகவும் வருமாைங்கள் ட்ப்றப்்படடு 
வருகின்்றை. இத்துென் ்பண்ொவனள சூழவுள்ள 
்பகுதிகளில வருமாைம் ட்ப்றக் கூடிய னகத்டோ-
ழிலகள் தமம்்படுத்ேப்்படடு வருகின்்றை.

டோலட்பாருளியல மற்றும் வரலாற்று 
சி்றப்புமிக்க இெங்களாக  முதியங்கை சீனே 
தகாவில, திவுரம்டவல  விஹானர, ராவணா 
தோவ விஹானர,   எட்ம் ்பங்களா,  த்பான்்ற 
இெங்கள் ்பாதுகாக்கப்்பெ தவண்டிய இெங்க-
ளாக டவலிமெ சுற்றுலாப்்பயணிகளின் கவ-

ைத்னே ஈரத்துள்ளை. இதுவும் வருமாைத்னே 
ட்பருக்கும் மற்றுடமாரு வழியாகும்.

இங்கு வருனக ேரும் சுற்றுப்்பயணிகள் 
கூறுவது என்ைடவனில உலகில சி்றநே தூய்-
னமயாை ஒடசி்ன் காற்றினை ்பண்ொவனள 
மற்றும் எலல ்பகுதியில ட்பற்றுக் டகாள்ளலாம் 
என்்போகும்.

்பண்ொரவனள, ்பதுனள, டவலிமனெ, ஹப்-
புத்ேனள, நுவடரலியா ஆகிய ்பகுதிகள் அங்கு 
வாழ்்பவரகளும் வருனக ேரு்பவரகளுக்கும் புத்-
துணரசசினய வழங்குகின்்றை. இைங்காணப்-
்படெ வருவாய் வழிகனள தமம்்படுத்ே புதிய 
ட்யலமுன்றகனள தமற்டகாள்ளுமாறு ்பண்-
ொரவனள மக்கள் தவண்டுகின்்றைர.

ஜைாதி்பதி தகாடொ்பய ராஜ்பக்ஷ மற்றும் 
நகர அபிவிருத்தி, வீெனமப்பு அனமச்ரும் 
பிரேமருமாை பிரேமர மஹிநே ராஜ்பக்ஷ ஆகி-
தயாரின் ்பணிப்புனரயின் த்பரில, நகர அபிவி-
ருத்தி, திண்மக்கழிவு அகற்்றல மற்றும் ட்பாது 
சுகாோரத்துன்ற இராஜாங்க அனமச்ர கலாநிதி 
நாலக்க டகாெதஹவா   தமற்்பாரனவயின் கீழ் 
, நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீெனமப்பு அனமச-
சின் ட்யலாளர சிறினிமல ட்பதரரா, நகர 
அபிவிருத்தி அதிகார்ன்பயின் ேனலவர ஓய்-
வுட்பற்்ற தமஜர டஜைரல உேய நாணயக்கார, 
நகர அபிவிருத்தி அதிகார்ன்பயின் ்பணிப்-
்பாளர நாயகம் பிர்ாத் ரணவீர ஆகிதயாரின் 
தமற்்பாரனவயின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகா-
ர்ன்பயிைால இநே நூறு நகர அபிவிருத்தித் 
திடெம் நனெமுன்றப்்படுத்ேப்்படுகி்றது.

அம்்பான்ற மாவடெத்திலுள்ள 
ஹிங்குராை சீனி டோழிற்-
்ானலயின் நிருவாகத்தினை 

அரசு ட்பாறுப்த்பற்க தவண்டும் என்று 
அக்கனரப்்பற்று நுனரசத்ானல விவ்ாய 
அனமப்பின் ேனலவர ஆசிரியர ஏ.எல. 
மஹ்றுாப்  டேரிவித்ோர.

கலதலாயா ஒன்றினணநே கரும்பு 
விவ்ாய  அனமப்பின் ஏற்்பாடடில அக்க-
னரப்்பற்றில நனெட்பற்்ற ஊெக ்நதிபின் 
த்பாது அவர தமற்கண்ெவாறு டேரிவித்ோர.

அம்்பான்ற மாவடெத்தில ஹிங்குராை பிர-
தே்த்தில சீனித் டோழிற்்ானல கெநே 1990 
ஆம் ஆண்டு முேல இயங்காமல இருநேது. 
பின்ைர 1997 ஆம் ஆண்டுக்குப் பி்றகு இது 
முற்்றாக மூெப்்படெது. 2011 ஆம் ஆண்டு 
அர்ாங்கம் சீனித் டோழிற்்ானலனய ஆரம்-
பிப்்பேற்காக  நெவடிக்னக தமற்டகாண்ெது. 
‘கலதலாயா கம்்பனி’ என்்ற ட்பயரில அர்ாங்-
கம் 51 ்ே வீேப்்பங்கும், எல.ஓ.எல.சீ மற்றும் 
பி்றவுண் கம்்பனிகள் இனணநது 49 ்ேவீேம் 
்பங்கும் முேலீடு ட்ய்து சீனித் டோழில்ா-
னலனய இயங்க னவத்ேை.

கலதலாயா கம்்பனியிைர கரும்புச ட்ய்னக-
யில ஈடு்படும் விவ்ாயிகளின் நலன்கனள கவ-
ைத்தில டகாள்ளாமல ட்யற்்படுவதுென் விவ-
்ாயிகனள அெக்கியாள்கின்்றைர.

51 ்ேவீே ்பங்கு முேலீடு ட்ய்துள்ள அரசு 
நிருவாகம் ட்ய்யாமல 49 ்ேவீே ்பங்கு 
முேலீடு ட்ய்யும் கலதலாயா  கம்்பனியிைர 

நிருவாகம் ட்ய்து அதிக ஆதிக்கம் ட்லுத்து-
கின்்றைர. இது எநே விேத்தில நியாயமாைது? 
இேன் ்பணிப்்பாளர ்ன்பயில அரசு ்ார்பாக 5 
த்பரும், கலதலாயா கம்்பனி ்ார்பாக 4த்பரும் 
உள்ளைர.ஆைால அரசு ்ார்பாை ்பணிப்்பாளர 
்ன்ப உறுப்பிைரகள் விவ்ாயிகளின் நலன்-
கனள ஒருத்பாதும் கவைத்தில டகாள்ளாது 
கலதலாயா கம்்பனியிைரின் ட்யற்்பாடடுக்கும் 
இலா்பத்திற்கும் முற்று முழுோக ஒத்துனழத்து 
வருவனே எமது அனமப்பு கண்டிக்கின்்றது 
என்று அக்கனரப்்பற்று நுனரசத்ானல விவ்ாய 
அனமப்பின் ேனலவர தமலும் டேரிவித்ோர.

இது விெயமாக கெநே 2021.12.10 ஆம் 

திகதி கரும்பு, த்ாளம், மரமுநதிரினக, மிளகு, 
கறுவா, கராம்பு, டவற்றினல உள்ளிடெ சிறு 
ட்பருநதோடெம் ்ாரநே உற்்பத்தி மற்றும் ஏற்-
றுமதி ஊக்குவிப்புகாை இராஜாங்க அனமச்ர 
ஜாைக்க வகும்்பரனவ  டகாழும்பில விவ்ாய 
அனமப்பிைர ்நதித்து கலதலாயா கம்்பனி 
டோெரபில அம்்பான்ற மாவடெத்தில கரும்புச 
ட்ய்னகயாளரகள் எதிரதநாக்கும் பிரசசினை-
கனள முன்னவத்து மகஜர ஒன்றினையும் 
இராஜாங்க அனமச்ரிெம் னகயளித்தோம். 
மிக வினரவாக இப்பிரசசினைகளுக்குத் தீரவு 
வழங்குவோக  இராஜாங்க அனமச்ர ஜாைக்க 
வகும்்பர இேன் த்பாது எமது அனமப்பின் பிர-

திநிதிகளிெம் டேரிவித்ோர. ஹிங்குராை 
சீனித் டோழிற்்ானலயில 51 ்ேவீே 
்பங்கு முேலீடு ட்ய்துள்ள அரசு நிருவா-
கம் ட்ய்யாமல 49 ்ேவீே ்பங்கு முேலீடு 
ட்ய்யும் கலதலாயா  கம்்பனியிைர  நிரு-
வாகம் ட்ய்து ஆதிக்கம்  ட்லுத்துவ-
னேத் ேவிரத்து அரசு நிருவாகத்னே நெத்ே 
தவண்டும். இது விெயமாக  ஜைாதி்பதி, 
பிரேமர, நிதி அனமச்ர ஆகிதயார கவ-

ைத்தில டகாள்ள தவண்டும் எை  கலதலாயா 
ஒன்றினணநே கரும்பு விவ்ாய  அனமப்பிைர 
தகாரிக்னக  முன்னவப்்போக அவர தமலும் 
டேரிவித்ோர.

இநே ஊெகவியலாளர ் நதிப்பில கலதலாயா 
ஒன்றினணநே கரும்பு விவ்ாய  அனமப்பின் 
ேனலவர காமினி மற்றும் கலதலாயா ஒன்-
றினணநே கரும்பு விவ்ாய  அனமப்பின் 
நிருவாக உறுப்பிைரகளும் கலநது டகாண்டு 
ேங்களது கருத்துக்கனள முன்னவத்ேனம 
குறிப்பிெத்ேக்கது.

உள்ளூர் மககளின் ப�ொருளொதொரத்லத
அபிவிருத்தி பெயேதறகொன திட்டஙகள்

அரெொஙகம் ப�ொறுபவ�றக வேண்டுபமன கலவைொயொ
ஒன்றிலைநத கரும்பு விேெொய அலமபபினர் ேலியுறுத்தல

(ஒலுவில கிழக்கு திைகரன் நிரு்பர)



மட்டக்களப்பு பிராந்திய சு்காதார 
சேவை்கள் பணிப்பாளரா்க ட்டாக்டர் 
சுகுணன் நியமிக்கப்படடுள்ளவதயிடடு 
ோயந்தமருது பிரசதே வைத்தியோவை அபி-
விருத்திச் ேங்கம் டைளியிடடுள்ள அவைறிக-
வ்கயில் இவைாறு பாராடடுத் டதரிவிக்கப் -
படடுள்ளது.

அந்த அறிகவ்கயில் சமலும் டதரிவிக்கப் -
படடுள்ளதாைது: ட்டாக்டர் சுகுணன் அைர் -
்கள் இப்பிராந்தியத்தில் பணியாற்றிய ்காைத் -
தில் இன மத சைறுபாடு்களுககு அப்பால் 
இஙகுள்ள வைத்தியோவை்கவள அபிவி-
ருத்தி டேயைதில் அதி்களவு அக்கவை ்காடடி-
யைர். இைரது ்காைப் பகுதியில் ோயந்தமருது 
வைத்தியோவை குறிப்பி்டத்தக்க பல்சைறு 
அவ்டவு்கவள எடடியுள்ளது.

பிரசதே வைத்தியோவை ‘தரம் B’ ஆ்க 
இயஙகிய வைத்தியோவைவய தரமுயர்த் -
தித் தருமாறு வைத்தியோவை அபிவிருத்திச் 
ேங்கம், ோயந்தமருது ஜும்மா பள்ளிைாேல் 
நிருைாகி்கள் மற்றும் ோயந்தமருவதச் சேர்ந்த 
மாந்கர ேவப உறுப்பினர்்கள் இவணந்து 
முன்னாள் கிழககு மா்காண ஆளுநர் எம்.
எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்ைாஹ்வி்டம் ச்காரிகவ்க 
முன்வைத்தனர். இகச்காரிகவ்கககு அவமய, 
ஆளுநரின் பணிப்புவரயின் பிர்காரம் 
முன்னாள் பணிப்பாளர் வைத்திய ்கைாநிதி 
அைாவுதீன் அைர்்கள் ‘தரம் ஏ’ ஆ்க தரமுயர்த்-
தும் முயற்சி்கவள சமற்ட்காண்டிருந்தார்.

அைரது பதவிக ்காைத்தின் பின்னர், இதற் -

குத் சதவையான ஆளணி மற்றும் வைத்திய 
உப்கரணங்கவளப் டபற்றுக ட்காள்ைதில் 
சுகுணன் அைர்்களின் பங்களிப்பு அளப்ப -
ரியது. குறிப்பா்க தற்சபாவதய அரசினால் 
நியமனம் டேயயப்பட்ட பைசநாககு அபி-
விருத்தி டேயைணி ஊழியர்்களில் குறிப் -
பி்டத்தக்க எண்ணிகவ்கயிைானைர்்கவள 
இவவைத்தியோவைககு டபற்றுக ட்காடுத்து 
குறிப்பா்க இஙகு சதவையா்க இருந்த 
சு்காதார உதவியாளர்ளுக்கான சதவைவயப் 
பூர்த்தி டேயைதைர் மருத்துைர் சுகுணன்.

்க்டந்த ்காைங்களில் இஙகு ்காணப்பட்ட 
சிை குவைபாடு்கள் ்காரணமா்க சிறிது ்காைம் 
இவவைத்தியோவைவய மக்கள் பயன்படுத்-
துைதில் மந்தநிவை ்காணப்பட்டது. வைத் -
தியோவை அபிவிருத்திச் ேங்கம் பிராந்திய 

பணிப்பாளரி்டம் விடுத்த சைண்டுச்காளுககு 
அவமய பல்சைறு ைளங்கள் ைழங்கப்பட -
்டன. அபிவிருத்தி வி்டயமா்க இைரி்டம் முன்-
வைக்கப்பட்ட ச்காரிகவ்கவய ஆராயந்து 
பை உ்டனடி ந்டைடிகவ்க்கவள சமற்ட்காண் -
டிருந்தது்டன் மடடும் நின்றுவி்டாது தனது 
பதவிக ்காைத்தில் இவவைத்தியோவைவய 
பல்சைறு வி்டயங்களில் சமம்படுத்துசைன் 
என்ை உறுதிடமாழிவய ைழஙகி அதவன 
டேயலில் நிரூபித்துள்ளார் என்பது குறிப்பி-
்டத்தக்கது. இதன் ்காரணமா்க அண்வமக 
்காைமா்க இவவைத்தியோவை பல்சைறு 
சிைப்பான சேவை்கவள ைழஙகி ைருகின் -
ைது.

சமலும், அரசினால் அறிமு்கப்படுத்தப்-
பட்ட ஆரம்ப சு்காதார பராமரிப்பு முவை 
சமம்படுத்தல் திட்டத்தின் (PSSP) கீழ் ோயந் -
தமருது வைத்தியோவைவயயும் உள்ைாஙகி 
அதற்குத் சதவையான உப்கரணங்கவளயும் 
ைழஙகியதன் ஊ்டா்க இப்பிரசதே மக்கள் 
பல்சைறு நன்வம்கவள அவ்டைதற்்கான 
ைாயப்வப பிராந்திய பணிப்பாளர் ஏற்படுத்-
தியுள்ளார். சுமார் 30 நிமி்டங்களில் பை பரி -
சோதவன்கவளச் டேயயக கூடிய உப்கரணம் 
இரண்வ்ட சமற்படி திட்டத்தின் கீழ் ைழஙகி -
யதன் ஊ்டா்க ்க்டந்த ்காைங்களில் இவவைத் -
தியோவை ஆயவுகூ்டத்தில் டேயய முடியா -
திருந்த பை பரிசோதவன்கவளச் டேயயும் 
ேந்தர்ப்பம் இைரால் கிவ்டக்கப் டபற்றுள் -
ளது.

இத்திட்டத்தின் மூைம், அணி மு்கா -
வமத்துைம் மற்றும் சநாயாளர்்கவள 

வமயமா்கக ட்காண்்ட சேவை ைழங்கல் 
ஆகியைற்றில் திைன்்களு்டன் முதனிவை 
சு்காதார ்கைனிப்வப ைழங்கல், விவனத்-
திைன் மிக்க ைவ்கயில் டதாற்ைா சநாய்கள் 
அதி்கரிப்பவத ்கடடுப்படுத்துதல் மற்றும் 
மு்காவமப்படுத்துதல், டதாற்ைா சநாய்கள் 
நி்கழ்ச்சித் திட்டத்திற்்கா்க டபாதுமக்கவள 
அடிப்பவ்டயா்கக ட்காண்்ட த்கைல் மு்கா-
வமத்துை முவைவமவய ஸ்தாபித்தல் 
சபான்ை சேவை்கவள இதனூ்டா்கப் டபற்றுக 
ட்காள்ளக கூடியதா்கவுள்ளது. அத்து்டன், 
ட்காசைானா டதாற்று தீவிரமவ்டந்திருந்த 
்காைப்பகுதியில் பிராந்திய பணிப்பாளரா்க 
அைர் சமற்ட்காண்்ட பை ந்டைடிகவ்க்கள் 
ஏவனய பிரசதேங்கவள வி்ட ஒப்பீட்டளவில் 
்கல்முவனப் பிராந்தியம் குவைைான பாதிப்பு -
்கவள ேந்திக்க சநர்ந்தவம அைரது சிைப்பான 
நிருைா்கத்வத டைளிப்படுத்தியிருந்தது.

தனது பதவிக ்காைத்தில் ோயந்தமருது 
வைத்தியோவைவய மடடுமல்ைாது இப் -
பிராந்தியத்தில் உள்ள பல்சைறு வைத் -
தியோவை்கவளயும் சமம்படுத்திய 
வைத்திய ்கைாநிதி ஜி.சுகுணன் அைர்்களின் 
சேவையால் ்கல்முவன பிராந்தியம் பயன -
வ்டந்தது சபான்று மட்டக்களப்பு பிராந்தி -
யமும் சு்காதாரத் துவையில் உயர்வு டபறு -
ைதற்்கான ேமிகவ்கவய அைரது நியமனம் 
டைளிப்படுத்துகின்ைது.’ இவைாறு அவை -
றிகவ்கயில் சமலும் குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.

இைஙவ்கத் தமிழர் மறுைாழ்வு மு்காமில் 
(்கஸ்தம்பாடி, திருைண்ணாமவை மாைட -
்டம்) ைசிககும் ச்டவிட அசனாஜன் என்ப -
ைர் தனது குழுவு்டன், இைஙவ்க அ்கதி்கள் 
டதா்டர்பா்க தமிழ்கத்தின் சிறுபான்வமயினர் 
நைன் மற்றும் டைளிநாடு ைாழ் தமிழர்்கள் 
நைத்துவை அவமச்ேரான டேஞ்சி மஸ்தாவன 
ேந்தித்துப் சபசியுள்ளார்.   

இககுழுவினர் ம்கஜர் ஒன்வையும் வ்கய -
ளித்துள்ளனர். அந்த ம்கஜரில் டதரிவித்திருப் -
பதாைது:   

இைஙவ்கயில் அரசியல் மாற்ைம் ஏற்பட-

்டபின்பு சிை தன்னார்ை டதாண்டு நிறுைனங -
்கள் மற்றும் பன்னாடடு தூதர்கங்கள் மூைம் 
தமிழ்க மு்காம்்களில் ைசித்து ைரும் மக்கள் 
நாடு திரும்புைதற்்கான டபான்னான ைாயப் -
பு்கள் உருைாகி உள்ளது என்று கூைப்படடு 
நாடு திரும்புைதற்்கான ந்டைடிகவ்க்கள் 

முன்டனடுக்கப்பட்டன. இது டதா்டர்பா்க 
நாடு திரும்ப விருப்பம் உள்ளைர்்கள் பற்றிய 
்கருத்து ்கணிப்பு்கள் ந்டத்தப்படடு அவை 
இந்திய மற்றும் இைஙவ்க அரசு்களின் ்கை -
னத்திற்கு ட்காண்டு டேல்ைப்பட்டன.   

டதாண்டு நிறுைனங்கள் கூறிய நம்பிக-
வ்கயான ைார்த்வத்கவள நம்பிய இைஙவ்க 
அ்கதி்கள் ஏமாற்ைமவ்டந்துள்ளனர். தங்கள் 
டோந்த விருப்பத்தில் நாடு திரும்ப விருப்-
பம் உள்ளைர்்கள் என்று சுமார் 4000 நபர்்க -
ளின் விபரங்கள் ஏற்்கனசை இந்திய மற்றும் 
இைஙவ்க அரசு்களுககு ேம்பந்தப்பட்ட 
டதாண்டு நிறுைனத்தின் மூைம் வ்கயளிக்கப் -
படடு பல்சைறு ந்டைடிகவ்க்கள் ்க்டந்த சிை 
ஆண்டு்களா்க முன்டனடுக்கப்படடு ைருகின் -
ைன.ஆனால் அந்த முயற்சி தாமதமாகிக-
ட்காண்ச்ட டேல்கிைது.   

 தங்கள் டோந்த விருப்பத்தில் நாடு திரும்ப 
விரும்புபைர்்கவள அஙகு அவழத்துச் 
டேல்லும் டேயல்பாடு்கள் மீண்டும் முன் -
டனடுக்கப்படும் சபாது அ்கதி்களுககு உத்த -

ரைாதமான ைாழ்வ்கவய அஙகு ஏற்படுத்திக 
ட்காடுப்பது அைசியம்.   

சிறுபான்வமயினர் மற்றும் டைளிநாடு 
ைாழ் தமிழர் நைத்துவை அவமச்ேரா்க தாங்கள் 
டபாறுப்சபற்ை பின்பு சமற்ட்காள்ளப்பட்ட 

இைஙவ்கத் தமிழர் மு்காம்்களின் 
ஆயவு்களுககு பின்னர் நவ்ட-
டபற்ை ஒரு டேயதியாளர் ேந்திப் -
பில் 'அ்கதி்கள் மு்காமில் உள்ள 
இைஙவ்க தமிழர்்கள் யாவரயும் 
்கட்டாயப்படுத்தி இைஙவ்க 
அனுப்ப மாடச்டாம், அைர்்க-
ளின் ஒப்புதல்படிசய டேயல்ப -

டுசைாம், அைர்்களுககு என்றும் பாது்காப்-
பு்டன் நாங்கள் இருப்சபாம்' என்று தாங்கள் 
கூறிய ைார்த்வத்கள் மீது நாங்கள் ட்காண்-
டுள்ள அளைற்ை நம்பிகவ்கயின் அடிப்பவ்ட-
யில் சமற்்கண்்ட ச்காரிகவ்க்கவள பரிசீலித்து 
தமிழ்க முதல்ைரின் ்கைனத்திற்கு ட்காண்டு 
டேன்று உரிய ந்டைடிகவ்க எடுக்க சைண்டும் 
என்று ச்காருகின்சைாம்.   

இவைாறு அந்த ம்கஜரில் டதரிவிக்கப்பட -
டுள்ளது.
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நூருல் ஹுதா உைர்...?

வாஸ் கூஞ்ஞ...?

சாய்ந்தமருது வைத்தியசாவைவய அபிவிருத்தி
சசயைதில் அதிக அககவை காண்பித்்ததுடன்,
சகார�ானா செருககடி காைத்தில் அைரின்
பணிகள் அளபபரியன. மடடககளபபுககு நியமனம்
சபற்றுச் சசல்லும் சடாகடர் சுகுணனுககு
சாய்ந்தமருது பி�ர்தச வைத்தியசாவை
அபிவிருத்திச் சஙகம் பா�ாடடு

இந்தியாவை தவைவமய்கமா்கக 
ட்காண்டு இயஙகும் சோழன் உை்க ோதவன 
புத்த்க அவமப்பின் ஏற்பாடடில் சேவனக-
குடியிருப்பில் அவமந்துள்ள விதாதா ைள 
நிவையத்தில் நவ்டடபற்ை இந்த உை்க 
ோதவன முயற்சியில் எஸ். ஜனாசுகிர்தன், 
26.10 நிமி்டத்தில் 0.6 டேன்றி மீற்ைர் நீள-
முள்ள மி்கச் சிறிய அளவிைான 'சிைலிங-

்கத்வத' டேதுககி ோதவன நி்கழ்த்தி சோழன் 
உை்க ோதவன புத்த்கத்தில் இ்டம் பிடித்தார். 
இந்த ோதவனவய பாராடடி சோழன் உை்க 
ோதவன புத்த்க அவமப்பினால் பதக்கம் 
மற்றும் நிவனவுச் ோன்றிதழ் என்ன ைழஙகி 
அைர் ட்களரவிக்கப்பட்டார்.   

ஜனாசுகிர்தன் சிறுையதிலிருந்து சிற்பம், 

ஓவியம் மற்றும் மரச்டேதுக்கல் ்கவை 
சைவைப்பாடு்களில் அதி்க ஆர்ைத்சதாடு 
ஈடுபடடு ைரும் ஒருைராைார். உை்க பிர -
சித்தி டபற்ை பைவர தனது மர டேதுக்கல் 
சைவைப்படு்களால் மி்கவும் நுடபமா்க 
டேதுககி பை விருது்கவளயும் பாராடவ்ட -
யும் டபற்ை ஒருைராைார். இதற்கு முன்னர் 
இரண்டு டேன்றிமீற்ைர் அளவுவ்டய பிள் -
வளயார் சிற்பத்வத டேதுககி மாைட்ட 
மற்றும் சதசிய ரீதியா்க பாராடடு டபற்ைை -
ராைார்.   

மரச் சிற்பக ்கவைஞர் ஜனாசுகிர்தன் 1985 
ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதம் 26 ஆம் தி்கதி 
மட்டக்களப்பு மண்முவன ை்டககு பிரசதே 

டேயை்கத்திற்கு உடபட்ட சின்ன ஊைணி-
யில் சுந்தரம்_சைாச்கஸ்ைரி -ஆகிசயாருககு 
ம்கனா்கப் பிைந்தார்.   

தனது ஆரம்பக ்கல்வி முதல் உயர்தர 
்கல்வி ைவர திருச்காணமவை விபுைானந்தா 
்கல்லூரியில் ்கல்வியிவனக ்கற்றுக ட்காண்்ட 
இைருககு சிறுையது முதல் மரம் , ்களிமண் 
, ்கல் , சீடமந்து டபாருட்கவள பயன்படுத்தி 
டேயயப்படுகின்ை அழகியல் ்கவைநயமிக்க 
சிற்பங்கவளப் பார்த்து ரசிககும் ஆர்ைமும், 
ஓவியங்கள் ைவரயும் பழக்கமும் அதி்கமா்க 
இருந்ததனால் உயர் தரத்தில் ்கவைத்துவை 
பா்டங்கவளத் சதர்வு டேயது திைவமயு்டன் 
்கல்வியிவனக ்கற்றுக ட்காண்்டார்.   

இைஙவ்க திருநாடடில் மரச்சிற்பங்கள் 
பண்வ்டய ்காைத்திலிருந்சத பாது்காக-
்கப்படடு ைந்தாலும் இன்று அவைாைான 
்கவையம்ேங்கள் எமது ேமூ்கத்தின் மத்தியில் 
இருந்து அழிந்து சபாகும் நிவையில் இருக -
கின்ைன. இந்த நிவையிவன மாற்றி மரச் 
சிற்பக ்கவைவயப் பாது்காககும் சநாககு்ட-
னும், மரச் சிற்பங்களின் ஊ்டா்க கின்னஸ் 
ோதவனவய நிவைநாடடும் சநாககு்டனும் 
இக்கவைஞரால் மரச் சிற்பப் பவ்டப்புக்கள் 
அைருவ்டய தனித்துைப் பண்பு்களு்டன் 
பவ்டக்கப்படடு ைருகின்ைவம சிைப்புமிக்க 
வி்டயம் ஆகும்.   

இைரது இந்த ோதவன நி்கழ்வில் சோழன் 
உை்க ோதவன புத்த்க அவமப்பின் இைங-
வ்கக்கான பிரதிநிதி ்கைாநிதி சயா்கதாேன் 
யூட நிமைன், அம்பாவை மாைட்ட இவணப்-
பாளர் சிைசநேன் நிைக்ஷன், ்கல்முவன 
ை்டககு பிரசதே டேயைாளர் ரி. சஜ. அதி-
ேயராஜ், ்கல்முவனப் பிராந்திய சு்காதார 
சேவை்கள் பணிப்பாளர் ட்டாக்டர். குணசிங-
்கம் சுகுணன், மாைட்ட ்கைாோர உத்திசயா-
்கத்தர் ரி.எம் றிம்்ான், பிரசதே ்கைாோர உத்-
திசயா்கத்தர் ச்க.பிரபா்கரன், நாவிதன்டைளி 
பிரசதே ்கைாோர உத்திசயா்கத்தர் ோதவனயா-
ளரின் குடும்பத்தினர், ஊ்ட்கவியைாளர்்கள், 
டபாதுமக்கள் என பைர் ்கைந்து ட்காண்்ட-
னர்.

தமிழக முகாமகளில் வசித்து வரும 
இலஙமக அகதிகள் தாயகம திரும-
புவதறகான வாய்ப்புகள் உருவாகி 

உள்்ளது என்று கூறப்்படுகின்ற ப்பாதிலும, 
அதறகான ஏற்பாடுகள் சசய்யப்்படவில்மல-
சயன அகதிகள் கவமல சதரிவித்துள்்ள-
னர்.

மவத்திய கலாநிதி ஜி.சுகுணன் 
கல்முமன பிராந்திய 

சுகாதார பசமவகள் ்பணிப்்பா்ளராக
்பணியாறறிய காலத்தில் சாய்ந்தைருது 
பிரபதச மவத்தியசாமலக்கு ஆறறிய 
்பல்பவறு அபிவிருத்திகள் காரணைாக அவர் 
இவமவத்தியசாமல வரலாறறில் என்றும 
ப்பசப்்பட பவண்டிய முக்கிய கதா்பாத்திரம 
ஆவார் என்று மவத்தியசாமல அபிவிருத்-
திச் சஙகம சவளியிட்டுள்்ள ்பாராட்டு
அறிக்மகயில் சதரிவிக்கப்்பட்டுள்்ளது.

அம்பாமற ைாவட்டத்தில் 
கல்முமன வடக்கு பிரபதச 
சசயலக பிரிவுக்குட்்பட்ட துமற-

வந்தியபைடு கிராைத்தில் வசிக்கும எஸ். 
ஜனாசுகிர்தன் ைரத்தினாலான மிகச் சிறிய 
சிவலிஙகத்மத சசதுக்கி உருவாக்கும 
உலக சாதமன முயறசி (17.01.2022) 
கல்முமனயில் இடமச்பறறது.

்தமிழகத்திலிரு்நது ்தாயகம் திரும்ப விரும்புகின்ை   
அகதிகள் உரியபடி மீள்குடிரயற்ைபபட ரைண்டும்

ரசாழன் உைக சா்தவன புத்்தகத்தில் இடம்பிடித்்த   
கல்முவன துவைை்நதியரமடு ஜனாசுகிர்்தன்

இனம்த ரைறுபாடுகளுககு அபபால் மருத்துைர் சுகுணன்
ஆற்றிய பணிகள் ை�ைாற்றில் என்றும் நிவைத்திருககும்

ஏ.எல்.எம.ஷினாஸ்...?
(பெரியநீலாவணை நிருெர்)

இைஙவக அகதிகள் சார்பாக 
்தமிழக அவமச்சரிடம் மகஜர்

26 நிமிடஙகளில் மிகச் சிறிய சிைலிஙக 
சிவைவய சசதுககி சா்தவன
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இந்திய ஊடகஙகள் மீது யாழ்...
உணமையான எைது வாழ்வாதாரத்துக்-

கான ப�ாராடடத்மத திமசதிருப்பி �லவீனப்-
�டுத்த இந்திய ஊடகஙகள் பைற்காள்ளும் 
முயறசிக்கு எைது ஊடகஙகள் இடங்காடாது 
உணமைத் தனமைமய இலஙமகயில் ைட-
டுைல்லாது ்தனனிந்திய ஊடகஙகளுக்கும் 
்காணடு ்சல்ல பவணடு்ைன யாழ் ைாவடட 
கடற்றாழிலாளர் கூடடுறவு சஙக   சம்பைள-
னஙகளின தமலவர் அனனலிஙகம் அனன-
ராசா பவணடுபகாள் விடுத்துள்ளார்.  

இலஙமக கடற�ரப்புக்கு எல்மலதாணடி சடட-
விபராத மீனபிடியில் ஈடு�டும் இந்திய மீனவர்க-
ளுக்கு எதிராக யாழ் ைாவடட கடற்றாழிலாளர் 
கூடடுறவு சஙக சஙகஙகளின சம்பைளனம் 
ைறறும் இப்பிரபதசஙகளின கடற்றாழில் 
அமைப்புக்கள் இமைந்து வாராந்தம் ்வள்-
ளிக்கிழமை பதாறும் யாழ் ைாவடடத்திலுள்ள 
பிரபதச ்சயலக  முனறலில் ப�ாராடடத்மத 
முன்னடுத்து வருகினறனர்.  

பேறறு (21) காமரேகர் பிரபதச ்சயலகம் 
முன�ாக ேமட்�றற ப�ாராடடத்தினப�ாபத 
அவர் இவவாறு பகாரிக்மகவிடுத்துள்ளார்.  

இதனப�ாது அவர் பைலும் கூறுமகயில், -  
இலஙமக கடற�மட சில தினஙகளுக்கு 

முனனர் இராபைஸவர மீனவர்கமள தாக்கிய-
தாக ்வளியான ்சய்தி முறறிலும் ்�ாய்யா -
னது. இந்த ்சய்திமய யாழ்ப்�ாைத்திலுள்ள 
சில �த்திரிமககளும் முன�க்கத்தில் பிரசுரித்-
துள்ளமை பவதமனயளிக்கினறது.   

எைது கடற�மட தாக்கியதாக இந்தியாவிலி-
ருந்து ஒரு ்சய்தி வந்தவுடன அமத யாழ்ப்-
�ாைத்திலிருந்து ்வளியாகும் �த்திரிமககள் 
உடனடியாக ்வளியிடுகினறன. ஆனால் எைது 
ப�ாராடடத்தின உணமைகமள ்வளியிடுவ-
தில் அவர்கள் தயக்கம் காடடுகினறனர். அந்-
தவமகயில் எைது ஊடகவியலாளர்களிடம் 
ோம் பகாருவது உணமையான ்சய்திகமள 
அறிந்து அமத உணமைத் தனமையுடன 
்வளியிட பவணடும் என�பத.  

இபதபவமள ோம் கடந்த 10 வருடஙக-
ளாக சடடவிபராத இந்திய மீனபிடியாளர்களால் 
�லபகாடி ்சாத்துக்கமளயும் ்�ாருளாதார 
வழஙகமளயும் இழந்து தவிக்கினபறாம். எைது 
அரசாஙகத்திடமும் கடற�மடயினரிடமும் இமத 
நிறுத்துைாறு பகாரி ோம் ோளாந்தம் ்தாடர் 
ப�ாராடடஙகமள முன்னடுத்து வருகின-
பறாம்.  ஆனால் எைது ப�ாராடடத்தின உணமை 
நிமலமய இந்திய ஊடகவியலாளர்களுக்கு 

இஙகுள்ள ஊடகவியலானர்கள் எவவாறு 
்காணடு பசர்க்கினறீர்கள் என�பத பகள்வி-
யாக உள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு உண-
மைக்கு புறம்�ான ்சய்தி ்வளியிடப்�டடால் 
அமத உடனடியாக முனனுரிமை ்காடுத்து 
இஙகு ்வளியிடுகினறீர்கள்.  

அத்துடன எைது ோடடு கடற�மட மீது குறறம் 
சாடடி அல்லது கடற�மடயினமர �ழி சுைத்தி 
அதனூடாக எைது கடற்றாழிலாளர்கமளயும் 
கடற�மடயினமரயும் முரண�டும் நிமலமய 
ஊருவாக்கும் ்சய்திகமள தயஙகாது பிரசுரிக்-
கினறீர்கள். தயவு ்சய்து இவவாறு ்வளியி-
டாதீர்கள். ோஙகளும் இந்த ைாவடடத்துக்குரிய 
கடற்றாழிலாளர்கபள, எைது ்சய்திகமள 
உணமைத்தனமையுடன ்வளியிடடு எைது 
ப�ாராடடத்திறகும் எைக்கும் ஆதரமவ தாருங-
கள் எனபற ோம் ஊடகஙகளிடம் பகாருகின-
பறாம்.  இலஙமக கடற�ரப்புக்குள் அத்துமீறி 
நுமழயும் சடடவிபராத இந்திய மீனவர்கமள 
மகது்சய்வதறகும் மகது ்சய்யப்�டடவர்-
கமள சடடத்தின முனநிறுத்தி விடுதமல ்சய்-
யபவணடும் எனவும் �றிக்கப்�டட �டகுகமள 
அரசுடமையாக்க பவணடும் எனவும் வலியுறுத்-
துகினபறாம்.  

இலஙமகயருக்கான பவமலவாய்ப்புகமள ...
பிரதைரின பகாரிக்மகக்கு சாதக-

ைான �தில் வழஙகிய ச�ாோயகர் �ார்க் 
்�ஙக் ்சக், 'இளம், திறமையான 
இலஙமக �ணியாளர்கள் எைது இரு 
ோடடின வருவாய் வளர்ச்சிக்கு �ஙக-
ளிப்பு ்சய்வது குறித்து ோன ைகிழ்ச்சி -
யமடகிபறன' எனக் குறிப்பிடடார்.  

்வளிவிவகார அமைச்சின கூறறுப்-
�டி, ்தன ்காரியாவில் தறப�ாது 
சுைார் 22,000 இலஙமக ்தாழிலா-
ளர்கள் �ணியாறறி வருகினறனர். 
2019 இல், அவர்கள் இலஙமகக்கு 
சுைார் 520 மில்லியன ்டாலர்கமள 
அனுப்பியுள்ளனர்.  

்தன ்காரியாவிலுள்ள இலங-
மகப் �ணியாளர்கள் அனுப்பும் �ைம் 
்ைாத்த  அந்நிய ்சலாவணியில் 
7.75 வீதம் ஆகும், இது இலஙமகயின 
்ைாத்த உள்ோடடு உற�த்தியில் 0.62 
வீதத்திறகு சைைாகும்.  

2019 ஆம் ஆணடில், ்தன 
்காரியா இலஙமகயருக்கு என 3,600 
்தாழில் வாய்ப்புகமள ஒதுக்கியிருந் -
தது. இருப்பினும், ்காவிட-19 ்தாறறு-
போய் காரைைாக, அந்த எணணிக்மக 
2020இல் 500 ஆகக் குமறந்தது. 
அது ்தாடக்கம் இதுவமர சுைார் 400 
இலஙமகயர்கள் ்தன ்காரியாவில் 
பவமலவாய்ப்ம�ப் ்�றறுள்ளதுடன 

அவர்கள் அஙகு ்சல்வதறகு எதிர்�ார்த் -
துள்ளனர்.  

20 ைாதஙகளுக்குப் பிறகு, 33 
இலஙமகத் ்தாழிலாளர்கமளக் 
்காணட முதல் ்தாகுதி கடந்த ைாதம் 
்தன ்காரியாமவ ்சனறமடந்தது.  

இலஙமகயிலுள்ள ்தன ்காரிய 
சமூகத்திறகு ்காவிட19 போய்த்தடுப்பு 
ைருந்மத வழஙகுவதறகும், உயர்தர 
�ாடத்திடடத்தில் ்காரிய ்ைாழிமய 
சர்வபதச ்ைாழியாக பசர்ப்�தறகும் 
வழஙகிய ஆதரவிறகாக ்தன ்காரிய 
ச�ாோயகர் �ார்க் ்�ங-்சக், பிரதை-
ருக்கு ேனறி ்தரிவித்தார்.  

இலஙமகயின உயர் திறனமிக்க ைனி -
தவளம் ைறறும் சிறந்த தகவல் ் தாழில்-
நுட�த் திறனகள் மிக்க ்தாழில் �மட 
குறித்து ்தன ்காரிய ச�ாோயகரிடம் 
இலஙமகப் பிரதிநிதிகள் விளக்கைளித்த -
துடன, ்தாழில் �யிறசி திடடஙகளுக்கு 
ஒத்துமழக்குைாறும் ்தன்காரியாவி-
டம் பகாரினர்.  

ஆஙகில அறிவுமடய இலஙமகயின 
இளம் �ணியாளர்களுக்கு ்தன ்காரி-
யாவில் ்தாழில்நுட� திறனகளுடன 
கல்வி ைறறும் ்தாழில் �யிறசித் துமற -
களில் ஒத்துமழப்ம� வழஙக முடியும் 
எனறு ச�ாோயகர் �ார்க் ்�ஙக்-்சக்   
சாதகைாக �திலளித்தார்.  

சாைக்கியன MPக்கு...
�ரிபசாதமனக்கு உட�டுத்தப்�டடிருந்-

தார். இந்த நிமலயிபலபய அவருக்கு 
்காபரானா ்தாறறு உறுதி ்சய்யப்�ட-
டுள்ளது.  

தனது டவிடடர் �திவில் இரா.சாைக் -
கியன இதமன உறுதிப்�டுத்தியுள்ளார். 
அத்துடன, தம்மை தனிமைப்�டுத்திக்-

்காள்ள ேடவடிக்மக எடுத்துள்ளதாகவும் 
அவர் குறிப்பிடடுள்ளார்.  

அபதபேரம், கடந்த சில ோடகளாக 
தம்முடன ்தாடர்ம�ப் ப�ணியவர்க-
ளுக்கு ஏபதனும் அறிகுறிகள் ்தன�ட-
டால், �ரிபசாதமன பைற்காள்ளுைா-
றும்  அவர் பகாரியுள்ளார்.  

கைேல அபிவிருத்தித்...
கைேல அபிவிருத்தித் திமைக்களத்-

தின ்சயற�ாடுகள் முமறயாகப் பின-
�றறப்�டுகினறனவா என�மதக் கண-
டறிவபத ஜனாதி�தியின கணகாணிப்பு 
விஜயத்தின போக்கைாகும். திமைக்க-
ளத்தின �ல தசாப்தகால வரலாறறில், 
அரச தமலவர் ஒருவர் விஜயம் ்சய்வது 
இதுபவ முதல் தடமவயாகும்.

கைேல மீளாய்வுச் சம�, விவசாய 
வஙகி, நிர்வாகம், கைக்கியல், பைம்�ாடு, 
சடடம், நிறுவன பைம்�ாடு (பசமவகள்), 
�யனுள்ள சந்மதப்�டுத்தல் ைறறும் 
்�ாறியியல் நீர் முகாமைத்துவம் ஆகிய 
அமனத்துப் பிரிவுகமளயும் கணகா-
ணித்த ஜனாதி�தி, சுைார் மூனறு ைணித்-
தியாலஙகள் வமர அதிகாரிகள் ைறறும் 
ஊழியர்களுடன கலந்துமரயாடி, விவசாய 
பைம்�ாடடுக்காக எடுக்கப்�ட பவணடிய 
்சயற�ாடுகள் �றறிக் பகடடறிந்து்காண-
டார்.  

�சுமை விவசாயம் ைறறும் ேஞசறற 
உைவு உற�த்திபய அரசாஙகத்தின 
்காள்மக ஆகும். இம்முமற ்�ரும் 
ப�ாகத்தில், பசதனப் �சமள விநிபயாகம், 
�யன�ாடு ைறறும் விமளச்சல் என�ன 
்தாடர்பில் ஆராய்ந்து, குமற�ாடுகமளத் 

தீர்க்கும் வமகயில் சிறுப�ாகத்துக்கு 
தயாராக பவணடு்ைன ஜனாதி�தி சுடடிக்-
காடடினார்.  34 அரச ைறறும் தனியார் 
நிறுவனஙகளுக்கு பசதனப் �சமளமய 
உற�த்தி ்சய்ய வாய்ப்பு வழஙகப்�டடுள்-
ளது. ஒவ்வாரு நிறுவனத்திலும் பசதனப் 
�சமளயின மூலம் ்�றற விமளச்சல் 
ைறறும் முனபனறறம் ்தாடர்�ாக அவ-
தானிக்க பவணடும். உயர் முனபனறறம் 
கணட நிறுவனஙகமள ஊக்குவித்து, 
அந்த நிறுவனஙகளின உற�த்திமய அதி-
கரிக்கவும் தீர்ைானிக்கப்�டடது. எதிர்வரும் 
காலஙகளில், விவசாயிகளுக்கு அறிவூட-
டுவதறகாக விவசாய ஆராய்ச்சி அதிகாரி-
களுக்குத் ்தாழில்நுட� அறிமவ வழஙக 
பவணடியதன அவசியத்மதயும் ஜனாதி-
�தி எடுத்துமரத்தார்.  

கடந்த இரணடு வருடஙகளில் மகவி-
டப்�டட வயல்களில் �யிர்ச் ்சய்மகமய 
பைற்காள்ளும் திடடத்தின மூலம், அநு-
ராதபுரம், ஹம்�ாந்பதாடமட, திருபகா-
ைைமல, அம்�ாமற, ைடடக்களப்பு உள்-
ளிடட ஒன�து ைாவடடஙகளில் உள்ள 
அமனத்துத் தரிசு ்ேல் வயல்களிலும் 
�யிர்ச் ்சய்மகமய பைற்காள்ள முடிந்-
த்தன, அதிகாரிகள் ்தரிவித்தனர்.  

கடன்�ற தவறினால்...
எனறும் அவர் ்தரிவித்தார்.  ைமழக்-

காலம் வமர ோடடில் எரி்�ாருமள 
�யன�டுத்தி மினசாரம் உற�த்தி ்சய்ய 
பவணடும்.  

24 ைணி பேரமும் தமடயினறி மினசா-
ரம் வழஙகுவதறகான இந்த முயறசியின 
அடிப்�மடயில், �ாரிய கடமனப் ் �றாவிட-

டால் ைார்ச் ைாதத்திறகுள் சுைார் 04 ைணி 
பேர ோளாந்த மின்வடமட அைல்�டுத்த 
பேரிடும்.  ோனகு ைணி பேர மின்வட-
டுக்கு ்சல்வமத விட, இப்ப�ாதிருந்பத 
ஒனறமர ைணி பேர மின்வடமட அைல்-
�டுத்துவது ேல்லது அல்லவா? எனவும் 
அவர் பகள்வி எழுப்பியுள்ளார்.  

காைாைல்ப�ான ைகமன...
வவுனியா பூம்புகார் கல்ைடு �குதிமய 

பசர்ந்த 78 வயதான கருப்ம�யா 
ராைாயி எனற தாபய இவவாறு ைரை-
ைமடந்துள்ளார்.   

இவரது வளர்ப்பு ைகனான ரா.இந்திர-
�ாலன (வயது 38) கடந்த 2007 ஆம் 
ஆணடு வவுனியாவில் மவத்து ்வள்-
மளபவனில் கடத்தப்�டடு காைாைல் 
ஆக்கப்�டடிருந்தார்.   

அவமரத்பதடி வவுனியாவில் கடந்த 
1799 ோடகளாக முன்னடுக்கப்�டடு-
வரும் சுழறசிமுமற உைவுத்தவிர்ப்பு 
ப�ாராடடத்திலும் குறித்த தாய் கலந்து -
்காணடு தனது ைகமன கணடுபிடித்து 
தர ப�ாராடியிருந்தார்.   

இந்நிமலயில் ைகமன காைாை-
பலபய அவர் பேறறு ைரைைமடந்துள்-
ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கிளி்ோச்சி மவத்தியசாமலயில்...
 கிளி்ோச்சி ைாவடட ்�ாது மவத்-

தியசாமலயின ஒரு �குதியிபலபய 
இவவாறு தீ வி�த்து ஏற�டடுள்ளது.   

இது ்தாடர்பில் கிளி்ோச்சி மவத்தி-
யசாமல �ணிப்�ாளர், இராணுவ உயர் 
அதிகாரிகள், கமரச்சி பிரபதச சம� 
தவிசாளர் உள்ளிடடவர்களின கணகா -
ணிப்பில் கடடுப்�ாடடுக்குள் ்காணடு 
வரப்�டடுள்ளது.   இந்த தீவி�த்தினால் 
�ாரிய பசதம் ஏற�டடுள்ளது. ஆனாலும் 
எவருக்கும் �ாதிப்பு ஏற�டவில்மல. தீ 
வி�த்துக்கான காரைஙகள் ஆராயப்-
�டடு வருகினறன.   தீ வி�த்து ஏற�டட 
�குதிமய அமைச்சர் டக்ளஸ பதவா-
னந்தா பேறறு (21) �ார்மவயிடடார்.   

மவத்தியசாமலக்கு பேறறு காமல 
விஜயம் ்சய்த அமைச்சர், சம்�வ 
இடத்மத �ார்மவயிடடதுடன, தீவி�த்து 
்தாடர்பில் பகடடறிந்தார்.   

்தாடர்ந்து கிளி்ோச்சி சுகாதார 
மவத்திய அதிகாரி சரவை�வன, 
மவத்தியசாமல �ணிப்�ாளர் சுகந்-
தன ைறறும் மவத்தியர்களுடன விபசட 
கலந்துமரயாடலிலும் ஈடு�டடார்.   

இபதபவமள தீ வி�த்து ்தாடர்பில் 
கிளி்ோச்சி ்�ாலிஸார் விசாரமை -
கமள ஆரம்பித்துள்ளதுடன, தடயவி-
யல் ்�ாலிஸார் சம்�வம் ்தாடர்பில் 
பைலதிக விசாரமைகமள முன்ன-
டுத்து வருகினறனர்.    தீ வி�த்து 
ஏற�டட �குதிமய ைாவடட அரசாஙக 
அதி�ர் ைறறும் ைாகாை சுகாதார 
பசமவகள் �ணிப்�ாளர் ஆகிபயாரும் 
பேறறு காமல �ார்மவயிடடனர்.   

இச் சம்�வம் குறித்து மவத்திய -
சாமல �ணிப்�ாளர் ைறறும் மவத்தியர்-
களுடன விபசட கலந்துமரயாடலிலும் 
அவர்கள் ஈடு�டடனர்.   

கடுமையான நிதி சிக்கலில்...
்ைாத்த நிலுமவத் ்தாமகயில்,  

�ாவமனயாளர்கள் சுைார் 3700 மில் -
லியன ரூ�ா வும்  ைருத்துவைமன-
கள், அரச அலுவலகஙகள், இராணுவ 
முகாம்கள் ைறறும் ்�ாலிஸ நிமல-
யஙகள் உள்ளிடட அரச நிறுவனஙகள் 
265 மில்லியன ரூ�ாவும் ்சலுத்த 
பவணடும் என சம�யின உதவிப் 
்�ாது முகாமையாளரான ஏகோயக்க 
வீரசிஙக ்தரிவித்தார்.  

பைலும், 700 மில்லியன ரூ�ாமவ 
வர்த்தக ைறறும் ்தாழிறசாமல -
கள் உள்ளிடட வணிக நிறுவனஙகள் 
்சலுத்த பவணடும். அத்துடன ைத 
வழி�ாடடுத் தலஙகள் ைறறும் ஏமன-
யவறறிலிருந்து 60 மில்லியன ரூ�ா 

வசூலிக்கப்�ட பவணடும் எனறும் அவர் 
்தரிவித்தார்.

்காவிட-19 ்தாறறால் வழஙகப்�டட 
கால அவகாசபை நீர் கடடைக் ்காடுப்-
�னவுகளில் இத்தமகய �றறாக்குமற 
ஏற�டுவதறகு முக்கிய காரைம் என 
பதசிய நீர் வழஙகல் ைறறும் வடிகால-
மைப்புச் சம� ்தரிவித்துள்ளது.  

ஏற�டடுள்ள நிதி ்ேருக்கடிக்கு 
தீர்வு காை உரிய ்காடுப்�னவுகமள 
விமரவில் ்சலுத்துைாறு ைக்களிடம்  

 அவர் பகாரிக்மக விடுத்துள்ளார்.  
நிலுமவத் ்தாமகமய ்சலுத்தத் 

தவறினால், எதிர்காலத்தில் நீர் விநி -
பயாகத்தில் இமடயூறுகள் ஏற�டலாம் 
எனறும் அவர் குறிப்பிடடார்.

ோன ஜனாதி�தியானால் ...
அந்த அரசாஙகத்தின கீழ் கல்வி, 

சுகாதாரம், ்�ாருளாதாரம் ப�ானற 
�ல்பவறு விடயஙகள் நிபுைர்கள் 
குழுவிடம் மகயளிக்கப்�டும் எனவும் 
அமைச்சரமவ ோடமட நிர்வகிக்கும் 
எனவும் அவர் கூறினார்.  

சுகாதாரத்மத ேளிந்த ஜயதிஸஸ, 
நிஹால் அப�சிஙக ப�ானறவர் -
கள் ்காணட குழுவும், ்�ாருளா -
தாரத்மத சுனில் ஹந்துன்ேத்தி, 
வசந்த சைரசிஙக ப�ானறவர்களும் 
கடடுப்�டுத்துவார்கள் எனறும் அவர் 

கூறினார்.  பஜ.வி.பி.யின நிகழ் -
்வானறில் கலந்து ்காணடு உமர -
யாறறும் ப�ாபத அவர் இவவாறு 
்தரிவித்தார்.  இபதபவமள, தாம் 
ோடடின ஜனாதி�தியானால் அரசி -
யல்வாதிகளின அமனத்து சிறப்புரி -
மைகளும் இல்லா்தாழிக்கப்�டடு 
நிமறபவறறு அதிகாரம் ்காணட 
ஜனாதி�தி முமறமை இல்லா்தாழிக் -
கப்�டும் என அவர் ்தாமலக்காடசி 
கலந்துமரயாடலில் ்தரிவித்திருந் -
தார்.  

சம்பிக்கவுக்கு எதிரான...
உத்தரவிடடுள்ளது.இந்த வழக்கு 

பேறறு ்காழும்பு பைல் நீதிைனற 
நீதி�தி தமித் ்தாடடவத்த முனனிமல -
யில் விசாரமைக்கு எடுத்துக்்காள்ளப்-
�டடது.சுகவீனம் காரைைாக முனமனய 
விசாரமைக்கு ஆஜராகாைல் இருந்த 
�ாடடலி சம்பிக்க ரைவக்க பேறறு நீதி-

ைனறத்தில் ஆஜரானார்.  ்வலிக்கமட 
்�ாலிஸ நிமலய ்�ாறுப்�திகாரியாக 
இருந்த சுதத் அஸைடல ைறறும் �ாராளு-
ைனற உறுப்பினர் �ாடடலி சம்பிக்க ரை-
வக்கவின சாரதியான திலும் துசித குைார 
ஆகிபயார் இந்த வழக்கின ஏமனய குறற-
வளிகளாக உள்ளனர்.

உள்ளூர் சந்மதகளில்...
தமிழகத்திலிருந்து இறக்குைதி ்சய் -

யப்�டும் அரிசி வமககள் உள்ோடடு 
அரிசி விமலகமள விடவும் குமறவா-
னது என�து குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் 
தமிழக அரிசி வமககமள ்காள்வனவு 
்சய்ய ைக்கள் ஆர்வம் காடடி வருவதா-
கத் ்தரிவிக்கப்�டுகினறது.  

இதன காரைைாக உள்ோடடு அரிசி 
வமககளின விமலகள் அதிகரித்துள்-

ளன.   இவவாறான பினனணியில் 
இலஙமகயில் இறக்குைதி ்சய்யப்�ட-
டுள்ள தமிழக அரிசி வமககள் இயறமக 
உரத்மத ்காணடு உற�த்தி ்சய்யப்-
�டடமவயா என�து �றறிய வி�ரஙகள் 
எதுவும் ்வளியிடவில்மல.   

இபதபவமள, சீனா இலஙமகக்கு 10 
இலடசம் ்ைறறிக் ்தான அரிசிமய 
வழஙகுவதாக அறிவித்துள்ளது.   

இஸலாம் �ாட நூல்கமள...
விநிபயாகிக்கப்�டும் �ாடசாமலக -

ளின அதி�ர்களுக்கு அனுப்�டடுள்ள 
விபேட கடிதம் ஒனறிபலபய இந்த 
விடயம் அறிவிக்கப்�டடுள்ளது.  இதறக -
மைய, இஸலாம் தரம் 6 (சிஙகளம்), 
இஸலாம் தரம் 6 (தமிழ்), இஸலாம் 
தரம் 7 (சிஙகளம்), இஸலாம் தரம் 
10 (சிஙகளம்), இஸலாம் தரம் 10 
(தமிழ்) ைறறும் இஸலாம் தரம் 11 
(தமிழ்) ஆகிய �ாடநூல்கமளபய மீள 
்�றறுக்்காள்ளுைாறு ்தரிவிக்கப்�ட-
டுள்ளது.  

பைறகுறிப்பிடட �ாடநூல்களில் 
திருத்தஙகள் பைற்காள்ள பவணடி -

யுள்ளமையினால் அப்�ாடநூல்கமள 
�ாடசாமல ைாைவர்களுக்கு விநிபயா-
கிப்�மத இமடநிறுத்துைாறும் அறிவிக்-
கப்�டடுள்ளது.  அது ைாத்திரைல்லாைல், 
குறித்த �ாடநூல்கள் ஏறகனபவ ைாை-
வர்களுக்கு விநிபயாகிக்கப்�டடிருப்பின 
அவறமற திருப்பி ்�றறுக்்காள்ளுைா-
றும் கல்வி ்வளியீடடுத் திமைக்களம் 
அறிவுறுத்தியுள்ளது. பைபல குறிப்பிடப் -
�டடுள்ள நூல்களுக்கு �திலாக புதிய 
திருத்தப்�டட நூல்கமள வழஙகுவதறகு 
கல்வி ்வளியீடடுத் திமைக்களம் ேட-
வடிக்மக எடுத்துள்ளதாகவும்  அந்த கடி-
தத்தில் குறிப்பிடப்�டடுள்ளது.  

தனியார்துமற ஊழியர்களது...
�ாராளுைனறத்தில் பேறறு இடம்்�றற ஜனா-

தி�தியின ்காள்மக விளக்க உமர மீதான சம� 
ஒத்திமவப்பு பவமள விவாதத்தில் உமரயாறறு -
மகயிபலபய அமைச்சர் இவவாறு ்தரிவித்தார்.  

சம�யில் ்தாடர்ந்தும் உமரயாறறிய அமைச்-
சர்:   �ாரிய ்�ாருளாதார சவால்களுக்கு ைத்தி-
யிபலபய ஜனாதி�தி ்காள்மக விளக்க உமரமய 
நிகழ்த்தியுள்ளார். இதுப�ானற்தாரு சவால் வர -
லாறறில் ஒருப�ாதும் எதிர் ் காள்ளப் �டவில்மல.  

 ்காவிட காரைைாக அமனத்து உலக ோடுக-
ளினதும் ்�ாருளாதாரம் �ாதிக்கப்�டடுள்ளதுடன 
எைது ோடடின ்�ாருளாதாரத்துக்கும் ்�ரும் 
�ாதிப்பு ஏற�டடுள்ளது.  

 எவவா்றனினும் இந்த நிமலமைமய சரி்சய்-
வதறகு அரசாஙகம் �ல்பவறு ேடவடிக்மககமள 
பைற்காணடு வருகினறது. ்காபரானா தடுப்பூசி 
ேடவடிக்மகமய அரசாஙகம் ்வறறிகரைாக பைற-
்காணடுள்ளது. அதனால்  ்காபரானா ைரைங -
கமள கடடுப்�டுத்த முடிந்துள்ளது. 

 அரசாஙகத்தின ்சயற�ாடுகளில் குமறகள் 
இருக்கலாம். குமற இல்லாத அரசாஙகம் இருக்க 
முடியாது. எனினும் ைக்களின பதமவகமள நிமற-
பவறற முடியுைான ேடவடிக்மககமள அரசாஙகம் 
பைற்காணடு வருகிறது.  

 25வருடைாக ்தாடர்ந்த ஆசிரியர்களின 
சம்�ள பிரச்சிமனக்கு தீர்வு காை முடிந்துள்ளது. 
இதமன ேமடமுமறப்�டுத்த ்தாழிறசஙகஙகள் 
ப�ாராடடஙகமள பைற்காணடிருந்தன. எவவா -
்றனினும் காலம் கடந்தாவது ஆசிரியர்களின 
சம்�ள முரண�ாடடு பிரச்சிமனக்கு தீர்வுகாை 
முடிந்துள்ளது.

 அபதப�ானறு விவசாயிகளின பிரச்சிமன 
்தாடர்�ாகவும் கவனம் ்சலுத்தப்�டடுள்ளது.
பசதன உரத்மத ேமடமுமறப்�டுத்துவபத அர-
சாஙகத்தின ் காள்மக எனறாலும் விவசாயிகளில் 
அதிகைானவர்கள் தைது அதிருப்திமய ்வளியிட-
டுள்ளதால் அடுத்த ப�ாகத்தினப�ாது இரசாயன 
உரத்மத நிவாரை அடிப்�மடயிலும் பசதன 
உரத்மத இலவசைாகவும் விவசாயிகளுக்கு வழங-
குவதறகு அரசாஙகம் தீர்ைானித்துள்ளது.  

 ்காவிட ்தாறறு நிமலமைமய காரைம் 
காடடி ்தாழிலாளர்களின உரிமைமய �றிப்� -
தறகு ்�ருைளவான ்தாழில் வழஙகுனர்கள் 
ேடவடிக்மக எடுத்து வருகினறனர்.அதறகு ோம் 
ஒருப�ாதும் இடைளிக்கப்ப�ாவதில்மல. ்தாழி -
லாளர்களின உரிமைகமள �ாதுகாக்க அரசாங -
கம் கடந்த 2வருடஙகளில் �ல சடட திடடஙகமள 
அமுல்�டுத்தியுள்ளது.  

உலகின வயதான...
சாதமனப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த 

ஸ்�யின ோடமடச் பசர்ந்த சாடர்னிபனா 
டிலா ப்யூனபட பேறறு தனது 112 ஆவது 
வயதில் காலைாகியுள்ளார்.   

ஸ்�யின ோடடின வடபைறகில் உள்ள 
லிபயான ேகமரச் பசர்ந்தவர் சாடர்னிபனா 
டிலா ப்யூனபட இவமர உலகின மிக 
வயதான ைனிதராக கினனஸ சாதமனப் 

புத்தகம் கடந்த ்சப்டம்�ர் ைாதம் அறிவித்-
தது.   

்�ப்ரவரி 11, 1909 இல் லிபயானின 
பு்வனபட காஸடபராவின சுறறுப்புறத்-
தில் பிறந்த சடர்னிபனா – ‘எல் ் �பிபனா’ 
எனறும் அமழக்கப்�டுகினறார். இவர் 
1933 இல் அனபடானினா ப�ரிபயா குடட-
்ரமஸ திருைைம் ்சய்தார் .   

பைல் ைாகாைத்தில்  ...
அப்பிரிவின மவத்தியர் இந்திக வீர -

சிஙக , �டிப்�டியாக ்டஙகு போயா-
ளர்களின எணணிக்மக அதிகரிப்�மத 
காைக்கூடியதாக இருப்�தாக ்தரிவித்-
தார். 

 இபதபவமள ்காழும்பு, கம்�ஹா 
ைாவடடஙகளில் ்டஙகு போயாளர்க -
ளின எணணிக்மக பவகைாக அதிக-
ரித்து வருவதாக மவத்தியர் இந்திக வீர-
சிஙக சுடடிக்காடடினார். 

்�ாரமளயில் வீடடுத்  ...
  இந்த சம்�வத்தில் உயிர்ச்பசதபைா, 

காயஙகபளா ஏற�டவில்மல என 
்�ாரமள ்�ாலிஸார் ்தரிவித்தனர்.  

தீ வி�த்துக்கான காரைம் இதுவமர 

கணடறியப்�டவில்மல என ்தரிவித்-
துள்ள ்�ாலிஸார் வி�த்து ்தாடர்�ான 
பைலதிக விசாரமைகமள பைற்காண-
டுள்ளனர்.

ோளாந்த ்தாறறாளர்...
அர்்ஜனடினா ஆகிய ோடுகளில் 

தினசரி 100,000 க்கும் பைற�டட 
்தாறறாளர்கள் �திவாகி உள்ளனர். 

 கடந்த வாரம் ைடடும் உலகளவில் 

18 மில்லியனுக்கும் அதிகைான ஒமிக் -
பரான ்தாறறாளர்கள் �திவாகி உள்ள -
தாக உலக சுகாதார அமைப்பு குறிப்பிட-
டுள்ளது. 

எதிரணியினர் எதிர்காலம்... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

ஜனாதி�தியின ்காள்மக விளக்க -
வுமர மீதான சம� ஒத்திமவப்பு பவமள 
விவாதத்தில் உமரயாறறும் ப�ாபத 
அமைச்சர் இவவாறு ்தரிவித்தார்.  

சம�யில் ்தாடர்ந்தும் உமரயாற-
றிய அமைச்சர்;  டிஜிடடல் ையத்துடன 
முனபனாக்கிச் ்சல்வது காலத்தின 
பதமவயாகவுள்ளது. ோடடு ைக்களின 
அனறாடச் ்சயற�ாடுகமள இலகுவாக்-
கும் வமகயில் 30 ைாத காலத்தில் அதற-
கான ேடவடிக்மககள் எடுக்கப்�டவுள்ளது. 
இந்திய அரசாஙகத்தின உதவியுடன அதற-
கான ்சயறதிடடம் முன்னடுக்கப்�டடு 
வருகினறது.

அபதபவமள, அமனத்து ைக்களுக்கு-
ைான தனித்துவத்மத உறுதிப்�டுத்தும் 

புதிய முமறமை ஒனறு அறிமுகப்�டுத்-
தப்�ட உள்ளது. படடடா பு்ராடக்சன எக்ட 
மூலம் அதறகான ேடவடிக்மக எடுக்கப்�டு-
வதுடன அதறகான அமைச்சரமவ அனுை-
தியும் கிமடத்துள்ளது.  

்தாழில்நுட�த்துடன முனபனாக்கிச் 
்சல்ல பவணடிய ேவீன காலம் உருவா-
கியுள்ளது. ோடடில் 2025 ஆம் ஆணடுக்-
குள் அமனத்து அரச நிறுவனஙகமளயும் 
டிஜிடடல் ையப்�டுத்துவதறகும் ேடவடிக்மக 
பைற்காள்ளப்�டடு வருகிறது. அத்துடன 
�ாராளுைனறத்தில் ஹனசாடமடயும் 
டிஜிடடல் ையப்�டுத்த ேடவடிக்மக எடுக்கப்-
�டடுள்ளது. அதறகாக அரச ைறறும் அரச 
சார்�றற நிறுவனஙகளின ஒத்துமழப்பும் 
்�றறுக் ்காள்ளப்�டவுள்ளது.  

முதலீடுகள், ்தாழில் வாய்ப்பு... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

ப�ராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ ைதிய 
ப�ாசன விருந்தளித்தார்.  

ைதிய ப�ாசனத்தின ப�ாது, ்காரியா-
வுக்கும் இலஙமகக்கும் இமடயிலான 
இருதரப்பு ஒத்துமழப்ம� பைலும் பைம்-
�டுத்துவதறகான வழிகள் ைறறும் வழி-
முமறகள் குறித்து இரு தரப்பினரும் 
விரிவான கலந்துமரயாடல்களில் ஈடு-
�டடனர். கடடுைானம், மின உற�த்தி 
ைறறும் தகவல் ்தாடர்�ாடல் ஆகிய-
வறறில் ்காரியாவின நிரூபிக்கப்�டட 
்தாழில்நுட�ஙகளுடன இதுவமர ேல்-
கப்�டட ைகத்தான ஆதரவுக்காக ்காரிய 
அரசாஙகத்துக்கான இலஙமக அரசாங-

கத்தின �ாராடடுக்கமளத் ்தரிவித்த 
்வளிோடடமைச்சர் ப�ராசிரியர் ஜி.எல். 
பீரிஸ, முதலீடுகள், அதிகரித்த ்தாழில் 
வாய்ப்புக்கள் ைறறும் ்காரிய அதிகா-
ரிகளின ்தாழில்நுட� ஒத்துமழப்புக்கு 
அமழப்பு விடுத்தார். 

கடந்த காலத்தில், ்காரிய ்தாழில் 
முயறசியாளர்களுக்காக இலஙமகயில் 
விபசட முதலீடடு வலயம் அமைக்கப்�ட -
டிருந்தமைமய நிமனவுகூர்ந்த அமைச்-
சர் பீரிஸ, இந்த முயறசிமய மீளப் 
்�றுவது குறித்து �ரிசீலமன ்சய்வது 
சரியான தீர்வாக இருக்கு்ைன வலியு-
றுத்தினார்.  

ஜனாதி�தியின ்காள்மக... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

எழுந்துள்ளன. அவறறுக்கு 
முமறயான தீர்வு ஒனமற ஜனாதி�தி 
முனமவத்துள்ளார்.   

ஜனாதி�தி தைது ்காள்மக விளக்க-
வுமரயில் ைமலயக ைக்கள் ்தாடர்�ாக 
எதமனயும் கூறவில்மல்யன �ல்பவறு 
தரப்பிலிருந்தும் விைர்சிக்கப்�டுகினறது.   

ஜனாதி�தி அவவாறு தனியாக 
எமதயும் கூற பவணடிய அவசியம் 
கிமடயாது. ைமலயக ைக்களும் இந்த 
ோடடு பிரமஜகபள. எம்மை எவரும் 
பிரித்துப்�ார்க்க பவணடிய அவசியம் 
கிமடயாது. சிலர் அவவாறான �ாகு�ா-
டுகமள பைற்காள்வதால் தான சில 
உரிமைகமள ்�றறுக்்காள்ள முடியா-
ைலுள்ளது.   

ைமலயகத்தில் �ல்கமலக்கழகம் 
அமைப்�து ்தாடர்பில் 1998ஆம் 
ஆணடு முதல் ப�சப்�டடு வருகினறது. 
எனினும் இந்த அரசாஙகத்தின காலத்தி-
பலபய அது மககூடியுள்ளது.   

 ோடடின 10 ைாவடடஙகளில் 10 
�ல்கமலகழகஙகள் அமைப்�து ்தாடர்-
பில் ஜனாதி�தி தைது ்காள்மக விளக்க 

உமரயில் குறிப்பிடடுள்ளார். நுவ்ரலி-
யாவில் அமையவுள்ள �ல்கமலக்கழ-
கத்துக்கு காணிகமள ோம் விமரவில் 
வழஙக உள்பளாம்.   

கல்வித்துமற ்தாடர்பில் ஜனாதி�தி 
முக்கிய கவனம் ்சலுத்தியுள்ளார்.   

நுவ்ரலியாவில் ்டக்னபலாஜி �ார்க் 
உருவாக்கப்�ட உள்ளது. எைது இமளஞர் 
யுவதிகளுக்கு அதன மூலம் பவமல 
வாய்ப்புக்கமளப் ்�றறுக் ்காள்ள 
முடியும்.   

இந்திய அரசாஙகம் �ல்பவறு 
வமகயில் எைது ோடடுக்கு உதவிகமள 
பைற்காணடு வருகிறது. ்�ருைள-
வில் நிதி உதவிகள் வழஙகப்�டடு வரு-
கினறன. வீடமைப்பு, ப�ாக்குவரத்து 
உள்ளிடட துமறகளுக்கும் அந்த ோடு 
உதவி வருகிறது.எைது ோடடின மீது 
்காணடுள்ள ேம்பிக்மகபய அந்த உத-
விகளுக்கு காரைம் எனறும் அந்த 
நிமலமய ோம் தக்க மவத்துக் ்காள்ள 
பவணடும் எனறும் இராஜாஙக அமைச்-
சர் ஜீவன ்தாணடைான பைலும் ்தரி-
வித்தார்.                                     (ஸ)  

முஸலிம் மீடியா ப�ாரத்தின ... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

பைற�டி தீர்ைானத்மத ஏகைனதாக 
பைற்காணடுள்ளதாக மீடியா ப�ாரத்-
தின ்�ாதுச் ்சயலாளர் ஸாதிக் 
ஷிஹான ்தரிவித்தார்.

வருடாந்த ைாோடு 2022. ஜனவரி 
ைாதம் 21ஆம் திகதி ேடத்துவது என 
ஏறகனபவ அறிவிக்கப்�டடிருந்தமை 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

டிஜிடடல் ையப்�டுத்தும் திடடம்:... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

  சம�யில் அமைச்சர் ்தாடர்ந்தும் 
உமரயாறறுமகயில்:  

26 ்தாமலக்காடசி பசமவகமள 
உள்ளடக்கும் வமகயில் தாைமரக் 
பகாபுரத்மத பகந்திரைாக ்காணடு 
16 தூணகள் மூலம் ்தளிவான 
நிகழ்ச்சிகமள ோடளாவிய ரீதியில் 
வழஙகுவதறகு ேடவடிக்மக எடுக்கப் -
�டடுள்ளது.  

2014 ஆம் ஆணடு அமனத்து 

்தாமலக்காடசி பசமவகமளயும் 
டிஜிடடல் ையப்�டுத்துவதறகாக ஜப் -
�ானிய ்தாழில் நுட� உதவிக -
மளப் ்�றறுக் ்காள்ள வாய்ப்புகள் 
கிமடத்த ப�ாதும் ேல்லாடசி அரசாங -
கத்தின இயலாமை காரைைாக அது 
முடியாைல் ப�ானது அந்த ேடவடிக் -
மககமளபய தறப�ாமதய அரசாங -
கம் ஆரம்பித்துள்ளது எனறும் அமைச்-
சர் ்தரிவித்தார். 

்தன ்காரிய ச�ாோயகர்... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

இந்நிகழ்வில் சம� முதல்வரும் கல்வி 
அமைச்சருைான திபனஷ் குைவர் -
தன, ஆளும் கடசி முதறபகாலாசானும் 
்ேடுஞசாமலகள் அமைச்சருைான 
பஜானஸடன �ர்னாந்து, குழுக்களின 
பிரதித் தவிசாளர் அஙகஜன இராைோ-
தன, எதிர்க்கடசியின முதறபகாலாசான 
லக்ைன கிரிஎல்ல, இலஙமக - ்தன 

்காரிய �ாராளுைனற ேடபுறவுச்சஙகத்-
தின தமலவர் இராஜாஙக அமைச்சர் 
தயாசிறி ஜயபசக்கர, அச்சஙகத்தின 
்சயலாளர் பிரமித்த �ணடார ்தன -
னபகான, அமைச்சர் நிைல் சிறி�ால 
டி சில்வா ைறறும் �ாராளுைனற ்சய -
லாளர் ோயகம் தம்மிக்க தசோயக்க 
ஆகிபயார் கலந்து்காணடிருந்தனர்.  

ோடடின ்ேருக்கடி நிமலக்கு... 03 ஆம் �க்கத் ்தாடர்

சமையல் அமறகளில் எரிவாயு 
்வடிப்புக்கும் ்காபரானாவுக்கும் 
இமடபய உள்ள ்தாடர்பு எனன? 
உரம் பிரச்சமன ஏற�டடது ்கா்ரானா-
வாலா? சீனி ைாபியாக்கள் உருவாகியது 
்கா்ரானாவாலா? ்காபரானாவுக்கும் 

இவறறுக்கும் இமடபய ்தாடர்புகள் 
கிமடயாது.  எவவாறாயினும் தைது 
இயலாமைமய ைமறக்க ்காபரானா -
மவக் காடடி ஏைாறறுவமத ்தாடர்ந்-
தும் ைக்கள் ஏறறு்காள்ளைாடடார்கள் 
எனறும் அவர் பைலும் ்தரிவித்தார். 
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யாழ்.மத்திய கல்லுரியில் விபுலானந்தன்
ஞாபகாரத்்த புலமமபபரிசில் 

முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர் 

யாழப்பாணம் மத்திய கலலூரியில 
பபான் விபுலைானந்தன் ஞாபகார்த்்த 
புலை்மப்பரிசில வழஙகப்படவுள்-
ளது. யாழ.மத்திய கலலூரியில 1987 
ஆம் ஆண்டு உயர்்தர பிரிவு மாண -
வர்களின் முழு்மயான நிதிப்பங -
களிப்புடன் இந்த புலை்மப்பரிசில 
வவ்லைத்திடடம் முன்பனடுககப்ப-
டவுள்ளது. 

யாழ.மத்திய கலலூரியின் க.பபா.்த 
சா்தாரண ்தரத்தில மிகச் சிறந்த பபறு-

வபறுக்ளப் பபறற மு்தல 12 மாண-
வர்களுககு ்தலைா ரூபா.140,000.00 
வீ்தம் 1.68 மிலலியன் ரூபா பபறும-
தியான பபான் விபுலைானந்தன் ஞாப-
கார்த்்த புலை்மப்பரிசில வழஙகப்ப-
டவுள்ளது. 

எதிர்வரும் 26.01.2022 பு்தன்கி-
ழ்ம கா்லை 9.00 மணிககு மத்திய 
கலலூரி அதிபர் எஸ்.வக.எழிலவவந-
்தன் ்த்லை்மயில ந்டபபறவுள்ள 
இநநிகழவில மு்தன்்ம விருநதி-
னராக வவுனியா பலக்லைககழக 
து்ணவவந்தர் ரி.மஙகவளஸ்வரன் 

கலைநது பகாள்ளவுள்ளார்.  
சிறப்பு விருநதினர்களாக வவுனியா 

பலக்லைககழக சிவரஷட விரிவு-
்ரயாளர் எஸ்.விஜயவமாகன், 
யாழ மத்திய கலலூரியின் ப்ழய 
மாணவர் சஙக ்த்லைவர் ஆர்.எல.
பசாலைமன் ஆகிவயார் கலைநது பகாள்-
ளவுள்ள்தாக பபான் விபுலைானந்தன் 
ஞாபகார்த்்த புலை்மப்பரிசில திடடத்-
தின் இ்ணப்பாளரும் கிளிபநாச்சி 
மாவடட புள்ளிவிபரவியலைாளரு-
மான ம.வித்தியானந்தவநசன் ப்தரி-
வித்துள்ளார். 

முள்ளியவமையில் மனி்த எச்சம்: மூவர மகது
புதுககுடியிருப்பு விவசட நிருபர்

முள்ளியவ்ளயில  மீடகப்படட 
மனி்த எச்சம் ப்தாடர்பில மூவர் 
்கதுபசயயப்படடுள்ளனர். 

கடந்த 30.12.2020 அன்று முள்ளி -
யவ்ள பபாலிஸ் பிரிவுககுடபடட 
நாவல காடடு கிராமத்தில பாழ -
்டந்த கிணறறில இருநது மனி்த 
எச்சஙகள் மீடகப்படடுள்ளன.

அப்பகுதியில உயிரிழந்த நபர் 
ப்தாடர்பிலைான விசார்ண -
க்ள முள்ளிய்ள பபாலிஸ் -
நி்லைய பபாறுப்பதிகாரி எம்.
அன்வர்தீன் ்த்லை்மயிலைான குழு -
வினர் வமறபகாண்டு வநதுள்ள -

னர். அ்தறக்மய நீண்டகாலைத்தின் 
பின்னர் சநவ்தக நபர்கள் மூவ்ர 
20.01.2022 வநறறு  பபாலிஸார் 
்கதுபசயதுள்ளனர். 

உயிரிழந்த நபரின் ம்னவி உயிரி -
ழந்தவரின் நண்பர்கள் இருவர் உள் -
ளிடட மூன்று வப்ர பபாலிஸார் 
்கதுபசயதுள்ளனர். பபான்னகர் 
பகுதியி்ன வசர்ந்த இருவரும் 
வகப்பாபிலைவி்ன வசர்ந்த ஒரு -
வருவம இவவாறு ்கதுபசய -
யப்படடு நீதிமன்றில முன்னி -
்லைப்படுத்தும் நடவடிக்கயில 
முள்ளியவ்ள பபாலிஸார் ஈடு -
படடுள்ள்தாக பபாலிஸ் நி்லைய 
பபாறுப்பதிகாரி ப்தரிவித்துள்ளார்.

கிளிந�ொச்சி தருைபுரம் ந�ததலியொறு பிளமளையொர் ஆலய வயல் பகுதியில் 'ஏர்  நிலம்' அமைப்பின் நபொங்கல் விழொ இடம்நபற்றது. அததுடன் இந்நி்கழ்வில் விவசொயி்கள ந்கௌரவிப்பும் இடம்நபற்றது. 

வவுனியாவில் 
அத்தியாவசிய
பபாருடகளுக்கு 
்தடடுபபாடு
வவுனியா விவசட நிருபர்

வவுனியாவில அ்மநதுள்ள 
சப்தாச விறப்ன நி்லையத்தில 
அத்தியாவசியப் பபாருடகளுககு 
்தடடுப்பாடு நிலைவுவ்தாக பபாது-
மககள் குறறம் சாடடியுள்ளனர். 

நாடு பூராகவும் சப்தாச 
விறப்ன நி்லையஙகள் ஊடாக 
அத்தியாவசியப் பபாருட-
கள் வழஙகப்படும் என வர்த் -
்தக அ்மச்சர் ப்தரிவித்துள்ள 
வபாதும் வவுனியாவில அ்மந-
துள்ள சப்தாச விறப்ன நி்லை-
யஙகளுககு பசலலும் பலைரும் அத் -
தியாவசியப் பபாருடக்ள பபற 
முடியாது ஏமாறறத்துடன் திரும்பி 
வருவ்தாக ப்தரிவித்துள்ளனர்.  

குறிப்பாக சீனி, பாலமா மறறும் 
சிலை அரிசி வ்ககளுககு ்தடடுப் -
பாடு காணப்படுவ்தாக பபாது 
மககள் ப்தரிவித்துள்ளனர். 

பருப்பு மறறும் அரசி என்ப -
னவவ அஙகு அதிகமாக கி்டப்-
ப்தாகவும் அவர்கள் வமலும் ப்தரி-
வித்்தனர்.   

நெல் அறுவடையில் பாரிய வீழ்ச்சி

ஓமந்்த விவேட நிருபர்

வவுனியாவில பபரும்வபாக பநல 
அறுவ்ட ஆரம்பிககப்படடுள்ள 
நி்லையில ஒரு ஏககருககு 5 ப்தாடக-
கம்7 மூட்டகள் பநலவலை வி்ளயும் 
அவலைநி்லை ஏறபடடுள்ளது.

வவுனியா மாவடடத்தில கடந்த 
ஆண்டு சுமார் 50 ஆயிரம் ஏககருக-
கும் வமல பபரும்வபாக பநறபசய்க 
வ ம ற ப க ா ள் ள ப் ப ட டி ருந ்த து . 
்தறவபாது அ்தன் அறுவ்டககாலைம் 

பநருஙகியுள்ளதுடன் பலவவறு பகுதி-
களிலும் அறுவ்டகள் இடம்பபறறு 
வருகின்றன.

இம்மு்ற பநலலிறகான பச்ள 
இறககுமதிககு அரசு ்த்ட விதித்தி-
ருந்த்மயால பநறபசய்க வி்ளச்-
சலில கடு்மயான வீழச்சி ஏறபட-
டுள்ளது.

குறிப்பாக கடந்த காலைஙகளில ஏக-
கருககு 30 மூட்டகளுககு அதிக-
மாக வி்ளச்சல கி்டத்்த நி்லையில 
இம்மு்ற 5 ப்தாடககம் 7 மூட்ட 

பநலவலை வி்ளநதுள்ள்தாக கவ்லை 
ப்தரிவிககும் விவசாயிகள் ்தமது வாழ-
வா்தாரம் கடு்மயாக பாதிககப்பட-
டுள்ள்தாக ப்தரிவிககின்றனர்.

இம்மு்ற பச்ள இன்்ம மறறும் 
மருநது பபாருடகளின் வி்லை அதி-
கரிப்பு, ஏ்னய பசலைவுகள் என ஒரு 
ஏககருககு 60 ஆயிரத்திறகும் வமல 
பசலைவளித்துள்வளாம். எனினும் 
30 ஆயிரம் ரூபாவவ வருமானமாக 
கி்டத்துள்ளது. 

இ்தனால எமது வாழவா்தாரம் 

பாதிககப்படடுள்ளதுடன், கடனாளிக-
ளாக ஆககப்படடுவளாம்.

எனவவ பச்ள விடயத்தில முன் 
ஆயத்்தமின்றி அரசாஙகம் வமற-
பகாண்ட முடிவினால நாடடின் 
முதுபகலும்பான விவசாயிகள் 
்தறபகா்லை பசயதுபகாள்ளும் அவலை-
நி்லைககு ்தள்ளப்படடுள்ளனர். 

எமககான நஷடத்்்த ஈடுபசயவ-
்தறகு அரசாஙகம் நடவடிக்க எடுகக 
வவண்டும் என்று விவசாயிகள் 
வகாரிக்க விடுககின்றனர்.

ஏக்கருக்கு 

குமைவான 

விமைச்சல்
இலக்கிய பபரமவக்கு 
வவுனியாவில் அலுவலகம்
ஓமந்்த விவேட நிருபர்

வ்தசியக்லை இலைககிய வபர்வ -
யின் வவுனியா அலுவலைக திறப்-
புவிழா நிகழவு இன்று கா்லை 9 
மணிககு இடம்பபறவுள்ளது.

வ்தசிய  க்லை இலைககியப்வபர-
்வயின் ்த்லைவர் க.்தணிகாசலைம் 
்த்லை்மயில குடியிருப்பு வீதி,  
பூநவ்தாடடம், வவுனியா எனும் 
முகவரியில குறித்்த அலுவலைகம் 
திறககப்படவுள்ளது.

நிகழவில அ்னவ்ரயும் கலைந -
துபகாள்ளுமாறு ஏறபாடடாளர்க-
ளால ப்தரிவிககப்படடுள்ளது.

வவுனியாவில் பமாட்ார 
குண்டுகள், துபபாக்கி மீடபு

ஓமந்்த விவேட நிருபர்

வவுனியாவில இருவவறு இடங-
களிலிருநது வமாடடார் குண்டுகள் 
மறறும் துப்பாககி வநறறு மீடகப்பட-
டுள்ளது.     

வவுனியா ஓமந்்த, நாவறகுளம் 
காடடுப்பகுதியிலிருநது  உள்ளூர் 
்தயாரிப்பான இடியன் ரக துப்பாககி 
ஓமந்்த பபாலிஸாரால மீடகப்பட -
டுள்ளது. இவ்தவவ்ள வவுனியா ஈச் -
சஙகுளம், ்தவசியாகுளத்திலிருநது 
60 மிலலிமீறறர் பசல மறறும் பகாத் -
துககுண்டு ஒன்றும் ஈச்சஙகுளம் 
பபாலிஸாரால மீடகப்படடுள்ளது.

இது ப்தாடர்பான வமலைதிக விசார -
்ணயி்ன ஒமந்்த மறறும் ஈச்சங -
குளம் பபாலிஸார் வமறபகாண்டுவ-
ருகின்றனர். 

கமரதுமைபபற்று பிரப்த்ச 
்சமபக்கு அபிவிருத்தி 
உத்திபயாகத்்தரகள் நியமனம்

முல்லைத்தீவு - க்ரது்றப்பறறு 
பிரவ்தசச்பககு புதி்தாக 15 வபர், 
அபிவிருத்தி உத்திவயாகத்்தர்களாக 
வநற்றய தினம் நியமனம் பபறறுள்-
ளனர்.

குறிப்பாக க்ரது்றப்பறறு பிர-
வ்தசச்பககுடபடட 13 வடடாரங-
களில, ஒவபவாரு வடடாரத்திறகும் 
பபாறுப்பாக ்தலைா ஒவபவாரு அபி -
விருத்தி உத்திவயாகத்்தர் நியமிககப் -
படடுள்ளனர்.

அவ்தவவ்ள இரு அபிவிருத்தி 
உத்திவயாகத்்தர்கள் க்ரது்றப் -
பறறு பிரவ்தசச்பயின் ்த்லை்ம 
அலுவலைகத்தில பணிககு அமர்த்்தப் -
படடுள்ள்ம குறிப்பிடத்்தககது.

வவுனியா மாவட்த்தில் பமாழி உரிமம 
திட்மிடடு அழிக்கபபடும் அபாயம்
ஓமந்்த விவேட நிருபர்

வடககு,  கிழககு மாவடடஙகளில அரசியலை்மப்-
பில அரச கரும பமாழியாக ்தமிழ பமாழி  அமுலைாக-
கப்படடுள்ளது. எனினும் எமது பகுதிகளிலுள்ள 
அரச நிர்வாகத்தினரால  திடடமிடடமு்றயில ்தமிழ 
பமாழி உரி்ம அழிககப்படடு வருவ்தாக சமூக  ஒற-
று்மககான மககள் வபர்வயின் ்த்லைவர் மாசிலைா-
மணி ஆ்தஙகம் பவௌியிடடுள்ளார். 

அவர் வமலும் ப்தரிவிக்கயில, 
வவுனியா  மாவடடத்தில அரச நிர்வாகச்வச்வயில 

உள்ள அதிகாரிகள் ்தமது வாகனஙகளில  காடசிப்ப-
டுத்்தப்படடுள்ள ப்தவி நி்லை விளம்பரப்ப்தா்்தயில 

்தமிழ பமாழி்யப்  புறககணித்து சிஙகளம் மறறும் 
ஆஙகிலை பமாழியில காடசிப்படுத்தியுள்ள்்த  அவ-
்தானிகக முடிநதுள்ளது. அண்்மயில இது குறித்து 
வவுனியா மாவடட வமலைதிக  அரசாஙக அதிபரிடம் 
்தஙகளது வாகனத்தில ்தமிழ பமாழிககு முன்னுரி்ம  
வழஙகப்படவில்லை. ஆஙகிலைம் மறறும் சிஙகள 
பமாழியில  காடசிப்படுத்்தப்படடுள்ள்தாக சுடடிக-
காடடியிருநவ்தன். அது ்தனது  ்தனிப்படட வாகனம் 
என்று ப்தரிவித்துவிடடுச் பசன்றுவிடடார் .

 ்தறவபாது  எமககு இருககும் ஒவர பலைம் பமாழி 
உரி்மவய. அதுவவ எமது இனத்தின் அ்டயாளம்  
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபகசவின் ஆட-
சிககாலைத்தில அரசகரும பமாழிகள்  அ்மச்சராக 

வாசுவ்தவ நாயணககார நியமிககப்படடிருந்தார் . 
அந்த அ்மச்சரினால  வவுனியா மாவடட பசயலைகத்-
தில பமாழி அமுலைாககல பசயலைணிககு 13 இலைடசம் 
ரூபாய  பசலைவில அலுவலைகம் ஒன்று அ்மககப்-
படடு மிகப் பபரும் நிகழவாக அந்த அலுவலைகம்  
திறநது ்வககப்படடிருந்தது . 

்தறவபாது அந்த அலுவலைகத்தினூடாக பமாழி  
உரி்ம அமுலபடுத்்தப்படவில்லை. எமது பகுதிக-
ளில எமது பமாழி உரி்மகள்  திடடமிடட வ்கயில 
அழிககப்படடு வருகின்றது. இநநடவடிக்க்ய 
்தடுத்து   நிறுத்துவ்தறகுரிய நடவடிக்கக்ள இங-
குள்ள மககள் பிரநிதிநிகள் வமறபகாள்ள  முன்வர-
வவண்டும் என்று வமலும் ப்தரிவித்துள்ளார்.

சமூ்க ஒறறுமைக்்கொன ைக்்கள பபரமவ குற்றச்சொட்டு

ைன்னொர் சமூ்க நபொருளைொதொர பைம்பொட்டுக்்கொன நிறுவன நிதியின் அனுசரமையில் நைசிபடொ நிறுவனததின் இமைப்பொளைர் யட்சன் பிகிரொபடொவின் ஏறபொட்டில் வறுமை ப்கொட்டுக்குள வொழ்ந்து 
வரும் பயனொளி்களுக்கு உலர் உைவுப் நபொதி்கள வழங்கப்படுவமத படங்களில் ்கொைலொம். படங்கள:  தமலைன்னொர் விபேட நிருபர்
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கிளிந�ொச்சி வைத்தியசொவையில் பொரிய தீ  

கிளிந�ொச்சி குறூப், பரந்தன்   
குறூப்  நிருபர்கள்   

கிளிந�ொச்சி மொவட்ட மொரபு ந�ொய் 
சிகிச்்சை நி்ையம் மற்றும் பொலியல் 
ந�ொய் சிகிச்்சை நி்ையங்களில் 
பொரிய தீ அனர்த்தம் ஏற்படடுள்்ளது.   

கிளிந�ொச்சி மொவட்ட ்வ்ததிய-
சைொ்ை வ்ளொ்க்ததில் இயஙகி வந்த 
கிளிந�ொச்சி மொவட்ட மொரபு ந�ொய் 
சிகிச்்சை நி்ையம் மற்றும் பொலியல் 
ந�ொயியல் சிகிச்்சை நி்ையம் ஆகி-
யவற்றில் ஏற்பட்ட தீ விப்ததில் 
மரு்ததுவ உப்கரணங்கள், ந�ொயொ-

்ளர்களின் ஆவணங்கள், ஆய்வு கூ்ட 
உப்கரணங்கள், என ந்கொடிக்கணக-
்கொன நபறுமதியொன நபொருட்கள் 
எரிநது அழிநதுள்்ளன.  

ந�ற்று முன்தினம் இரவு சுமொர 
10.30 மணிய்ளவில் தீ விப்தது ஏற்-
படடிருக்கைொம் எனவும் ்வ்ததி-
யசைொ்ையின் பின்புறமொ்க உள்்ள 
சிகிச்்சை நி்ையங்களில் பணி்கள் 
நி்றவுநபற்று சிகிச்்சை நி்ையங-
்கள் பூட்டப்படடிருந்த நபொந்த தீ ஏற்-
படடுள்்ளது.   

சைம்பவ இ்ட்ததிற்கு ்க்ரச்சி 
பிரந்தசை சை்பயின் தீ அ்ணப்பு 

பிரிவினரும், இரொணுவ்ததினரின் 
தீ அ்ணப்பு பிரிவினரும் வரு்்க 

்தநது அதி்கொ்ை 1 மணிய்ளவில் 
தீயி்ன முழு்மயொ்க ்கடடுப்பொட-

டிற்குள் ந்கொண்டுவந்தனர.   
்தற்நபொது நபொலிஸொரினொல் 

பிரந்தசைம் எவரும் உடநசைல்ைொ்த 
வ்்கயில் சீல் ்வக்கப்படடுள்்ள-
ந்தொடு, ந்கொழும்பில் உள்்ள அரசை 
பகுப்பொய்வு தி்ணக்க்ள்ததிற்கும் 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது. அவர்க-
ளின் ஆய்வுககு பின்னநர தீ பரவல் 
ந்தொ்டரபில் ந்தரிவிக்க முடியும் 
என ்வ்ததியசைொ்ை நிரவொ்க்ததினர 
ந்தரிவிககின்றனர.  

நமலும் 2010 ந்தொ்டக்கம் 2020 
ஆண்டு வ்ரயொன ்கொசை ந�ொய் 
மற்றும் ஏ்னய மொரப்க ந�ொயொ்ளர-
்கள் ந்தொ்டரபொன ஆவணங்களும் 
எரிநது ஆழிநதுள்்ளன. 

நமலும் ்க்டந்த ஒரு வரு்ட்ததிற்கு 

முன்னர ஆரம்பிக்கப்படடிருந்த 
HIV பரிநசைொ்த்ன ஆய்வு கூ்டமும் 
எரிநது �ொசைம்்டநதுள்்ளது.   

இநநி்ையில் மீண்டும் இந்த 
சிகிச்்சை்க்்ள ஆரம்பிப்ப்தற்்கொன 
மொற்று ஏற்பொடு்கள் குறி்தது உரிய 
�்டவடிக்்க்கள் நமற்ந்கொள்்ளப்-
படடு வருகின்றனர.  

அ்மச்சைர ்டக்ளஸ் ந்தவொனந்தொ, 
மொவட்ட அரசை அதிபர றூபவதி 
ந்கதீஸ்வரன், வ்டககு மொ்கொண 
சு்கொ்தொர நசை்வ்கள் பணிப்பொ்ளர 
ஆர. ந்கதீஸ்வரன், முன்னொள் பொரொ-
ளுமன்ற உறுப்பினர மு.சைநதிரகுமொர 
உள்ளிட்டவர்கள் ந�ரடியொ்க நசைன்று 
நி்ை்ம்க்்ள பொர்வயிடடுள்்ள-
னர.  

குத்துச்சண்டை ப�ோட்டியில் ்சோத்ை �்டைத்த
கபேஸ் இந்துகோபதவிக்கு அப�ோக வரபவற்பு
முல்்ை்ததீவு நிருபர 

பொகிஸ்்தொன் மற்றும் இைங்்கககு 
இ்்டயில் �்்டநபற்ற 2ஆவது 
சைநவட கு்ததுச்சைண்்்ட சைம்பியன்-
ஷிப் நபொடடியில் பஙந்கற்று   7 
்தங்கம் மற்றும் 5 நவள்ளிப்ப்தக்கங-
்க்்ள நவற்றிகந்கொண்டு சைம்பிய -
னொ்க மகு்டம் சூடிய இைங்்க அணி 
�ொட்்ட  வந்த்்டநதுள்்ளது. இந -
நி்ையில் கு்ததுச்சைண்்்ட  நபொட-
டியில்  ்தங்கப்ப்தக்கம் நவன்ற  
்கநணஸ் இநது்கொந்தவிககு  வவுனி -
யொவிலும்  மொஙகு்ள்ததிலும் அநமொ்க 
வரநவற்பளிக்கப்பட்டது. 

18-.01-.2022 அன்று பொகிஸ்்தொன் 
ைொகூரில்  இ்டம்நபற்ற பொகிஸ்்தொன் 
மற்றும் இைங்்கககு இ்்டயில் 
�்்டநபற்ற 2ஆவது சைநவட கு்ததுச்-
சைண்்்ட சைம்பியன்ஷிப் நபொடடியில் 
பஙந்கற்று   25 வயதுககுடப்பட்ட 
50−55 கிநைொகிரொம் எ்்டப்பிரிவின் 
இ்டம்நபற்ற கு்ததுச்சைண்்்ட நபொட-
டியில் ்தங்கப் ப்தக்கம் நவன்று 
முல்்ை்ததீவு மொவட்ட்ததுககும் 
�ொடடுககும் நபரு்ம ந்தடி்த ்தந -

துள்்ளொர. ்கநணஸ் இநது்கொந்தவிககு  
பல்நவறு ்தரப்பினரும் பொரொடடுக-
்க்்ள ந்தரிவி்தது  வருகின்றனர.

அதுமடடுமின்றி ்கநணஸ் இநது -
்கொந்தவிககு ந�ற்று ்கொ்ை மொஙகு-
்ளம் ்கரிப்பட்டமுறிப்பு புதிய�்கர 
கிரொம்ததிலுள்்ள அவரது  வீடடுககு 
திரும்பும் வழியில் அநமொ்க வரநவற் -
பளிக்கப்படடுள்்ளது.  

இநநி்ையில் யுவதிககு பொகிஸ் -
்தொன் நபொடடியில் ்கைநதுந்கொள்்ள 
105000 ரூபொ நிதியி்ன ஏற்பொடு 
நசைய்து வழஙகிய  ்தமிழ் விருட்ஷம் 

அ்மப்பின் ்த்ைவர நசை.சைநதிரகு-
மொரின் ஏற்பொடடில்  ந�ற்று ்கொ்ை  
வவுனியொவில் நபரும் வரநவற்ப-
ளிக்கப்படடு வவுனியொ ்கந்தசைொமி 
ந்கொவிலும்  விநசை்ட வழிபொடு்கள் 
இ்டம்நபற்றன.

இ்த்ன ந்தொ்டநது மொஙகு்ளம் 
�்கருககு  வரு்்க ்தந்த   யுவதிககு 
மொஙகு்ளம் மின்நனொளி வி்்ளயொட-
டுக்கழ்க்ததின் ஏற்பொடடில்  பொரிய 
வரநவற்பு ப்தொ்்க ஒன்று ்வக்கப்-
படடு ம்க்த்தொன வரநவற்பளிக்கப்-
பட்டது. 

வவுனியோ �ோவட்டைம்: இரு �ோதஙகளில் 
20 டடைஙகு ப�ோயோளரகள்

ஓமந்்த விந்ஷ்ட நிருபர

வவுனியொ மொவட்ட்ததில் ்க்டந்த 
இரு மொ்தங்களில்  20 ந்டஙகு ந�ொயொ -
்ளர்கள் அ்்டயொ்ளம் ்கொணப்படடுள்-
்ள்தொ்க பிரொநதிய சு்கொ்தொர நசை்வ்கள் 
பணிப்பொ்ளர மந்கநதிரன் ந்தரிவி்த-
்தொர.

வவுனியொ நபரியொரகு்ள்ததில் 
ந�ற்று �்கரசை்பயின் ஏற்பொடடில் 
இ்டம்நபற்ற ந்டஙகு ஒழிப்பு நி்கழ்ச்-
சி்ததிட்ட்ததில் ்கைநது ந்கொண்டு 
உ்ரயொற்றும் நபொந்த அவர 
இவவொறு ந்தரிவி்த்தொர.

அவர நமலும் ்கரு்தது ந்தரிவிக-
்்கயில்,

ந்டஙகு ்கடடுப்பொடடு �்டவடிக-
்்க்க்்ள சு்கொ்தொர தி்ணக்க்ள்த-
தினநர நமற்ந்கொள்்ள நவண்டும் 
என்று எண்ணுகின்றனர. ்தற்நபொது 
�்கரசை்ப இவவொறொன நி்கழ்வு்க்்ள 
முன்னின்று நசைய்வது வரநவற்்க்தக்க 
வி்டயம். ந்டஙகு என்பது சு்கொ்தொர 
பிரச்சி்ன மடடுமல்ை இது ஒரு 
சைமூ்க பிரச்சி்னயொகும். ஏநனன்-
றொல் �ொங்கள் எங்களு்்டய திண் -

மக்கழிவு்க்்ள சைரியொன மு்றயில் 
மு்கொ்ம்ததுவம் நசைய்யொ்மயி-
னொல் ந்டஙகு ந�ொயி்ன பரப்பும் 
நு்ளம்பு்கள் நபருகுகின்றன. 

ந்டஙகு ந�ொ்ய பரப்புகின்ற 
நு்ளம்பு்க்்ள �ொங்கள் ்தடுப்ப-
்தன் மூைநம இநந�ொ்ய ்தடுக்க 
முடியும். நமலும் இ்தற்குரிய முயற்-
சியொ்கநவ �்கரசை்ப ்த்ைவரொல் 
ஒழுஙகு நசைய்யப்பட்ட நி்கழ்வு 
இன்றும் �ொ்்ளயும் �்்டநபறவுள்-
்ளது.

வவுனியொ மொவட்ட்த்்த நபொறு்த -
்தவ்ர ந்டங்கொனது ்கடடுப்பொட -
டில் உள்்ளது. ஆனொல் எமககு அண்-
்மயில் உள்்ள யொழ்.மொவட்டம் 
மற்றும் மன்னொர மொவட்ட்ததில் 
ந்டஙகு ந�ொய்்த்தொக்க்ததின் வீரியம் 
அதி்கமொ்க ்கொணப்படுகின்றது. 
இவவிரு மொவட்டங்களிலும் ்க்டந்த 
வரு்ட ஆரம்ப்ததில் ந்டஙகு ந�ொயொ-
்ளர்களின் நபருக்க்த்்த வி்ட இந்த 
ஆண்டு ஆரம்ப்ததில் மி்க அதி்கமொ்க 
்கொணப்படுகின்றது.

குறிப்பொ்க நமற்கூறிய மொவட்டங-

்களுககு வவுனியொ மொவட்ட மக்கள் 
பல்நவறு ந்த்வ்களுக்கொ்க நசைன்று 
வர நவண்டிய ந்த்வயுள்்ளது. 
இவவொறு நசைன்று  வருபவர்கள் 
மூைமொ்கநவ வவுனியொவில் ந்டஙகு 
ந�ொய் ந்தொற்றொ்ளர்க்்ள அ்்டயொ-
்ளம் ்கண்டுள்ந்ளொம். 

்க்டந்த மொ்த்த்்த நபொறு்த்தவ்ர 
வவுனியொ மொவட்ட்ததில் 09 நபநர 
ந்டஙகு ந�ொய் ந்தொற்றொ்ளர்க்ளொ்க 
அ்்டயொ்ளம் ்கொணப்பட்டனர. 2022 
ஜனவரி மொ்தம் ்தற்நபொது வ்ர 11 
நபர ந்தொற்றொ்ளர்க்ளொ்க அ்்டயொ-
்ளம் ்கொணப்படடுள்்ளனர. மொ்தம் 
முடிவில் இந்த எண்ணிக்்க அதி்க-
ரிக்கக கூடிய சைந்தரப்பம் உள்்ள்தொ்க 
அவர நமலும் ந்தரிவி்த்தொர.  

�ோடை்சோ்ை �ோேவரகளுக்கு ்�ஸர தடுப்பு
�ருந்பதற்றும் �டைவடிக்்ககள் முனடைடுப்பு

மன்னொர குறூப் நிருபர

மன்னொர மொவட்ட்ததிலுள்்ள பொ்ட-
சைொ்ை்களில் ்தரம் 7 ந்தொ்டக்கம் 10 
வ்ர ்கல்வி ்கற்கும்   மொணவர்களுக-
்கொன '்பஸர' மு்தைொவது ்தடுப்பூசி 
நசைலு்ததும் �்டவடிக்்க்கள்  ந�ற்று 
நவள்ளிககிழ்ம (21) முன்நனடுக-
்கப்படடுள்்ளது.

 ந�ற்று  நவள்ளிககிழ்ம (21) 
்கொ்ை மன்-லூசியொ ம்கொ வி்ததியை-
யம் உடப்ட பை பொ்டசைொ்ை்களில்  
மொணவர்களுககு ்தடுப்பூசி நசைலு்த-
தும் �்டவடிக்்க்கள் முன்நனடுக-
்கப்பட்டது.

மன்னொர மொவட்ட பிரொநதிய 
சு்கொ்தொர நசை்வ்கள் பணிப்பொ்ளர 
்வ்ததியர ரி.விநனொ்தன் ்த்ை்ம-

யில், மன்னொர, �ொனொட-
்டொன், முசைலி, மொந்்த 
நமற்கு மற்றும் மடு 
ஆகிய சு்கொ்தொர ்வ்ததிய 
அதி்கொரி பிரிவு்களில், 
ந்தரிவு நசைய்யப்பட்ட 
பொ்டசைொ்ை்களில் ்தடுப்-
பூசி நசைலு்ததும் பணி்கள் 
இ்டம்நபற்றன.

்தரம் 7 ந்தொ்டக்கம் 10  
வ்ர ்கல்வி ்கற்கும்   12 
ந்தொ்டக்கம் 16 வயது-
்்டய மொணவர்களுககு 

நமற்படி ந்கொநரொனொ ்தடுப்பூசியொன 
'்பஸர' ்தடுப்பூசியின் மு்தைொவது 
்தடுப்பூசி நசைலு்ததும் �்டவடிக்்க்கள் 
முன்நனடுக்கப்படடுள்்ளது.

்தடுப்பூசி நசைலு்ததும் நி்ையங-
்க்ளொன  பொ்டசைொ்ை்களில்  சு்கொ்தொர 
்வ்ததிய அதி்கொரி்கள், நபொது 
சு்கொ்தொர பரிநசைொ்த்கர்கள், ்வ்ததிய-
சைொ்ை பணியொ்ளர்கள் இரொணுவம் 
மற்றும் விமொனப்ப்்ட ஆகிநயொரின் 
ஒ்தது்ழப்பு்டன்    ்தடுப்பூசி நசைலு்த-
தும் �்டவடிக்்க்கள் முன்நனடுக்கப்-
பட்டது.

இது வ்ர மன்னொர மொவட்ட்ததில் 
8500 நமற்பட்ட  மொணவர்கள் ் பஸர 
்தடுப்பூசி்ய நபற்றுக ந்கொண்டுள்்ள-
்மயும் குறிப்பி்ட்த்தக்கது.

H.I.V �ரிப்சோத்ை ஆய்வு 
கூடைம் எரிந்து �ோ்சம்

யாழ்ப்ாணம் முற்றவவளி மைதானத்தில் சரவததச வரத்தகச் சநமத தேறறு தி்றநது மவக்க்ப்ட்டுள்ளது.  தேறறு ஆரம்்ைாகிய சரவததச வரத்தகச் சநமத எதிரவரும் 23ஆம் 
திகதி வமர இடம்வ்்றவுள்ளது. சரவததச வரத்தக ைன்றம், மகத்வதாழில் ைறறும் வரத்தக அமைச்சு ைறறும் யாழ்ப்ாணத்திலுள்ள இநதிய துமணத் தூதரகம் ஆகியன இதறகு 
அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளமை குறி்பபிடத்தக்கது.                    ்டங்கள: யாழ.விதசட நிரு்ர

யோழப்�ோேத்தில் ்சரவபத்ச வரத்தக ்சந்்த
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ந�ோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர்   

கோசல்றி நீர்நதேகக கரைந�ோைப் பகு-
தியில் ஏறபட்ட கோடடுத்தீயினோல் 
இைண்டு ஏககர் கோடு எரிந்து �ோசமோகி-
யுள்ளது. மரை�கத்தில் ததேோ்டரும் 

வறடசி கோைநிரையிநை ந�றறு பிற-
பகல் 02 மணி�்ளவில் இத் தீ பைவல் 
ஏறபடடுள்ளது.  

கோசல்றி நீர்நதேககத்தில் நீர்மட்டம் 
தவகுவோக குரறந்துள்ள நிரையில் 
இனந்ததேரி�நதேோைோல் இவவோறு 

தீ ரவககப்படடுள்ளது. ஹறறன் 
தபோலிஸ் பிரிவிககு உடபட்ட 
ஹறறன் ந�ோட்டன் பிைதேோன வீதியின் 
கோசல்றி நீர்நதேகக கரைந�ோை பகுதி-
�ோன சமர்வில் பகுதியில் தீ பைவல் 
ஏறபடடுள்ளரம குறிப்பி்டத்தேககது.    

இரண்டு ஏக்கர் ்காடு நாசம் 

்காசல்றி நீர்்தேக்க 
பகுதியில்

பதுளையில் இரு   
நூல்்களின் அறிமு்கம்   

பதுர்ள தினகைன் நிருபர் 
  
மல்லி�ப்புசந்தி திைகர் எழுதி� 

'மரைகர்ள நபசவிடுஙகள', வண் -
ணச்சிறகு கவிஞன் அரு.சிவோனந் -
தேன் எழுதி� 'தசன்று வருகிநறன் 
தென்ம பூமிந�' ஆகி� இரு நூல் -
களின் அறிமுக விழோ பதுர்ள 
மோவட்ட கரை இைககி� வட்டத் -
தின் ஏறபோடடில் �ோர்ள பதுர்ள 
சைஸ்வதி நதேசி� கல்லூரி வ்ளோகத் -
தில் அரமந்துள்ள இந்து கைோசோை 
மண்்டபத்தில் சைஸ்வதி நதேசி� 
கல்லூரியின் அதிபரும், பதுர்ள 
மோவட்ட கரை இைககி� வட்டத் -
தின் உபதேரைவருமோன நக.திரு -
நைோகசஙகர் தேரைரமயில் �ர்ட -
தபறவுள்ளது.  

இைககி� வட்டத்தின் தேரைவர் 
ரவ.நதேவைோெோ முன்னிரை வகிக -
கவுள்ள இந்நிகழ்வில் 'மரைகர்ள 
நபசவிடுஙகள' நூலுககோன ஆய் -
வுரைர� ஊவோ தவல்ைஸ்்ஸ 

பல்கரைககழகத்தின் முதுநிரை 
விரிவுரை�ோ்ளரும், தபோதுசன நிர் -
வோகத் துரறயின் தேரைவருமோன 
மோர்ககண்்டன் ரூபவதேனன் ஆறறு -
வநதேோடு நூலுககோன கருத்துரைர� 
பசரற தேமிழ் நதேசி� கல்லூரியின் 
ஆசிரி�ர் �ோ.ஹரிதேர் ஆறறவுள்ளோர்.  

'தசன்று வருகிநறன் தென்மபூ -
மிந�' நூலுககோன ��வுரைர� 
ஹோலிஎை தேமிழ் மகோ வித்தி�ோை -
�த்தின் ஆசிரிர� திருமதி இைோ.
சுகந்தினி ஆறறவுள்ளோர்.  

கரை இைககி� வட்டத்தின் 
தேரைவர் ரவ.நதேவைோெோ வோழ்த் -
துரை நிகழ்த்துவோர். இரு நூல்களுக -
குமோன ஏறபுரைர� நூைோசிரி�ரும், 
பதிப்போசிரி�ருமோன மல்லி�ப்பு -
சந்தி திைகர் நிகழ்த்துவோர்.நிகழ்ச் -
சிகர்ள ஆசிரி� ஆநைோசகர் என்.
மநனோகைன் ததேோகுத்து வழஙகவுள -
்ளநதேோடு போ்டசோரை மோணவர்க -
ளின் கரை நிகழ்வுகளும் நமர்ட -
ந�றறப்ப்டவுள்ளன.

மஸ்தகலி�ோ தினகைன் விநச்ட 
நிருபர்

மஸ்தகலி�ோ தபோலிஸ் பிரிவில் 
உள்ள கோடடுமஸ்தகலி�ோ 
நதேோட்ட பகுதியில் பறரறககோட-
டிககு விஷமிகள தீ ரவத்தேதேோல் 
சுமோர் இைண்டு தஹகர்ட�ர் வன 
பகுதி அழிந்துள்ளது. 

இதேனோல் வனப்பகுதியில் உள்ள 
வனெுவைோசிகள பறரவகள 
தபரிதும் போதிககப்படடுள்ளன. 

மத்தி� மரை�ோடடில் க்டந்தே 
சிை �ோடக்ளோக அதிக்ளவு தவப்-
பமோன கோைநிரை நதேோன்றியுள்ள-
தேோல் வைடசி கோைநிரை நிைவுகி-
றது.

இவவோறோன வைடசி கோைஙக-
ளில் விஷமிகள தீ ரவககும் சம்ப-
வஙகள அதிகரித்துள்ளன. 

்காட்டு மஸ்்கலியா 
்தோட்்ட பகுதியில் 02 
ஏக்கர் எரிந்து நாசம்

நுவதைலி�ோ ஆசிரி�ர் பயிறசி கைோ-
சோரைத�ோன்றில் புதிதேோக இரணத்-
துக தகோள்ளப்பட்ட ஆசிரி�ர் பயி-
லுனர் மோணவர்கள இருவருககு 
தகோநைோனோ ததேோறறு உறுதி தசய்�ப்-
படடுள்ளதேோக தகோட்டகரை சுகோதேோை 
ரவத்தி� அதிகோரி நக. சுதேர்சன் ததேரி-
வித்துள்ளோர்.  

இருவரும் சு�தேனிரமப்படுத்தேலுக-
கோக அவர்க்ளது வீடுகளுககு அனுப்-
பப்படடுள்ளனர் என அவர் ததேரிவித்-
துள்ளோர்.  

இந்தே ஆசிரி�ர் பயிறசி கைோசோ-
ரைககு இம்முரற புதிதேோக 68 நபர் 
வருரகத் தேந்தேது்டன், அவர்கள 
அரனவருககும் (19) தைபிட என்டி-
ென் பரிநசோதேரன நமறதகோள்ளப்பட-
்டது. இதேன்நபோநதே, இவர்கள இருவ-
ரும் ததேோறறோ்ளர்க்ளோக அர்ட�ோ்ளம் 
கோணப்படடுள்ளனர் என்றோர்.  

இவர்கள திம்பு்ள பத்தேரன மறறும் 
நுதவதைலி�ோரவச் நசர்ந்தேவர்கள 
என ததேரி�வந்துள்ளது.    

நுவரெலியா ஆசிரியர் 
பயிற்சி கலாசாமலயில்  

இரு மாணவர்்களுககு 
்்கா்ரானா  

்பல்மதுளையில் பாககு மரம் முறிந்து ஒருவர் பலி 
இறககுவோரன தினகைன் நிருபர்  

தபல்மதுர்ள உடுதேை தமதேபோை பிை-
நதேசத்தில் போககு மைம் பறிகக போககு 
மைத்தில் ஏறி�வர் மைம் முறிந்து வீழ்ந்-

தேதில் உயிரிழந்துள்ளோர். இவவிபத்து 
ந�றறு முன்தினம் மோரை 5.30 மணி-
�்ளவில் இ்டம்தபறறுள்ளது. 

இைண்டு மைத்தில் போககு பறித்து 
விடடு 3 ஆவது மைத்தில் ஏறும் 

நபோநதே மைம் அடிப்பகுதியில் முறிந்-
துள்ளது. 40 வ�துர்ட� குடும்பஸ்-
தேநை உயிரிழந்துள்ளோர். தபல்மதுர்ள 
தபோலிசோர் நமைதிக விசோைரணகர்ள 
நமறதகோண்டு வருகின்றனர்.   

நுவ்ரலியா ளை்பாரஸட்   
்பாலிஸ நிளையம் திறப்பு  

ைநமஷ் ஆறுமுகம்
   
நுவதைலி�ோ மோவட்டம் 

இைோகரை தபோலிஸ் பிரிவுககுட -
பட்ட ரஹதபோைஸ்ட பிைநதேசத்தில் 
புதி� தபோலிஸ் நிரை�ம் உத்தி -
ந�ோகப்பூர்வமோக ந�றறு கோரை சுப 
நவர்ளயில் திறந்து ரவககப்பட -
்டது.  

ெனோதிபதி நகோட்டோப� ைோெபக -
ஷவின் ஆநைோசரனககரமவோக 
�ோடடில் புதி� தபோலிஸ் நிரை -
�ஙகள நிர்மோணிககப்படடு திறந்து 
ரவககும் நவரைத்திட்டத்தில் 
ரஹதபோைஸ்ட பிைநதேச மககள 

�ைன்கருதி திறந்து ரவககப்பட -
்டது.  

தபோலிஸ் மோஅதிபர் டி.ஜி.விக-
கிைமைத்தேனவின் ஆநைோசரனககு 
அரம� நுவதைலி�ோ மோவட்ட 
சிநைஸ்்ட தபோலிஸ் அத்தி�டசகர் 
புத்தி. யூ.உடுகமசூரி�வின் அரழப்-
பின் நபரில் மத்தி� மோகோண 
தபோலிஸ் மோஅதிபர் பிைசோத் ைண-
சிஙகவின் வழிகோட்டலில் கைந்து 
தகோண்்ட மத்தி� மோகோண பிைதி 
தபோலிஸ் மோஅதிபர் நிைந்தே ெ�வர்-
தேன புதி� தபோலிஸ் நிரை�த்ரதே 
உத்திந�ோகப்பூர்வமோக திறந்து 
ரவத்தேோர்.    

ரகாட்டக்கமல ரபாது சுகாதாெ மவத்திய அதிகாரி காரியாலத்திற்குடபட்ட கிறேடரவஸ்டன் பா்டசாமல ைாணவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி றேற்று ரசலுத்தப்பட்டது. றேற்று 320 ைாண -
வர்களுக்கு தடுப்பூசி ரசலுத்தப்பட்டதாக ரகாட்டகமல ரபாது சுகாதாெ பரிறசாதகர் சாஜித் ரதரிவித்தார்.               (ப்டம்: தலவாக்கமல குறூப் நிருபர்)

அககுறளணயில் முன்பள்ளி்கள்   
சிறப்பா்க இயங்க ந்டவடிகள்க்கள்

மோவத்தேகம தினகைன் நிருபர்  

அககுறரண பிைநதேசத்திலுள்ள 
முன்பளளிப் போ்டசோரைகர்ள 
சிறந்தே முரறயில் முன்தனடுத்துச் 
தசல்வதேறகோன �்டவடிகரககள 
நமறதகோள்ளப்படடு வருவதேோக 
இஸ்திஹோர் இமோமுதீன் ததேரிவித் -
தேோர்.  

தீகரை பிைநதேசத்தில் அரமந் -
துள்ள அககுறரண பிைநதேச 
சரபககு உரித்தேோன போைர் போ்ட -
சோரைககு புதி� மோணவர்கர்ள 
இரணத்துக தகோளவதும், அவர் -
களுககோன ஆைம்ப நிகழ்வு போைர் 
போ்டசோரையில் �ர்டதபறறது. இந் -
நிகழ்வில் பிைதேம அதிதி�ோக கைந்து 
தகோண்்ட அககுறரண பிைநதேச 
சரபயின் தேவிசோ்ளர் இஸ்திஹோர் 
இமோமுதீன் இவவோறு ததேரிவித் -
தேோர்.  

அவர் அஙகு ததேோ்டர்ந்து நபசுரக -
யில்,..  

இந்தே போைர் போ்டசோரைககு சகை 
வசதிகர்ளயும் தகோண்்ட இரு 
மோடிக கட்ட்டம் ஒன்று அரமகக 

பிைநதேச சரபயினோல் தீர்மோனிககப் -
படடு அதேன் பணிகள �ர்டதபறறு 
வருகின்றன. நிர்மோணப் பணிகள 
பூர்த்தி அர்டயும் படசத்தில் கட -
்ட்டம் போைர் போ்டசோரை நதேரவக -
ளுககோக ரக�ளிககப்படும்.  

மோணவர்கள தேஙகளுர்ட� கல்வி 
வோழ்கரகயில் முதேல் கட்டத்ரதே 
ஆைம்பிககின்ற இ்டம் இந்தே போைர் 

போ்டசோரைகளதேோன். இககோைத்தில் 
நபோ்டப்படும் அத்திவோைநம மோண -
வர்க்ளது எதிர்கோை கல்வி வோழ்ரவ 
தீர்மோனிககப் நபோகிறது. 

குழந்ரதேகள ப�ன்தேரும் விரதே 
நபோன்றவர்கள, அதேரன விரதேத்து 
விருடசமோக மோறற நவண்டி� 
தபோறுப்பு தபறநறோர்கள, ஆசிரி�ர் -
கள, அதிகோரிக்ளோகி� எம்மி்டநம 

உள்ளது. மோணவர்களின் கல்வி 
வ்ளர்ச்சிர� நமம்படுத்தே பல்நவ -
றுபட்ட பணிகர்ள �ோம் நமற -
தகோண்டு வருகின்நறோம். எதிர் 
கோைஙகளிலும் இன்னும் பல்நவறு 
வழிகளினூ்டோக இதேரன �ோம் 
நமம்படுத்தே எதிர்போர்த்து இருக -
கின்நறோம் என்று அவர் நமலும் 
ததேரிவித்தேோர். 

பல்கமலக்கழகஙகளில் உயர் கல்விமய கற்கும் ைாத்தமை ைாவட்ட ஊ்டகவியலாைர் -
களின் பிளமைகளுக்கு தனது ரசாநத நிதியிலிருநது ஒரு ரதாகுதி நிதிமய ைாத்தமை 
ைாேகெ சமப முதல்வர் அன்பளிப்பாக வழஙகி மவத்தார். றைற்படி ஊ்டகவியலாைர் 
சஙகத்தின் ஊ்டகவியலாைர்களி்டம் (20) இதற்கான காறசாமலமய துமண முதல்வர் 
வழஙகுவமத ப்டத்தில் காணலாம்.                        (ப்டம்: ைாத்தமை சுழற்சி நிருபர்)

பதுமை செஸவதி றதசிய கல்லூரியில் றேற்று மதப்ரபாஙகல் சிேப்பு விழா கல்லூரி அதிபர் திருறலாகசசஙகர் தமலமையில் இ்டம்-
ரபற்ே றபாது...                (ப்டஙகள: பதுமை தினகென் விறச்ட நிருபர்)

அககுறரண குறூப் நிருபர் 
 
புவியி�ல் மறறும் நிை அதிர்வு 

ஆய்வு ததேோ்டர்போன விழிப்புணர்வு 
தச�ைமர்வு ஒன்று கண்டி மோவட்ட 
ஊ்டகவி�ைோ்ளர்களுககு �ோர்ள 
�்டத்துவதேறகு ஏறபோடுகள தசய்�ப்-
படடுள்ளன.  

சுறறோ்டல் அரமச்சு மறறும் புவி -
யி�ல் ஆய்வு மறறும் சுைஙகப் பணி-
�கம் ஏறபோடு தசய்துள்ள இச் தச� -
ைமர்வு �ோர்ள கோரை 9.00 மணிககு 
கண்டி 2ஆம் இைோெசிஙக மோவத்ரதே-
யில் உள்ள ஓக நை ரீதென்சி நஹோட-
்டலில் �ர்டதபறவுள்ளது.  

சுறறோ்டல் அரமச்சர் மஹிந்தே 

அமைவீை தேரைரமயில் �ர்டதப -
றும் இந்தே தச�ைமர்வில் சுறறோ்டல் 
அரமச்சு மறறும் புவியி�ல் ஆய்வு 
மறறும் சுைஙகப் பணி�கத்தின் அதி -
கோரிகள பைரும் கைந்துதகோள்ள 
உள்ளனர். கண்டி மோவட்ட ஊ்டகவி-
�ைோ்ளர்கள இதேறதகன அரழககப்-
படடுள்ளனர்.    

்கண்டி ஊ்ட்கவியைாைர்்களுககு சுறறா்டல்   
அளமசசால் விழிப்புணர்வு ்சயைமர்வு  

மளனவி மர்ம மரணம்;  
்கணவர் சந்்தே்கத்தில் ள்கது  
நசர்ந்தே ஒரு பிளர்ளயின் தேோய் 

ஒருவர் மர்மமோன முரறயில் 
உயிரிழந்தேரம ததேோ்டர்பில், 
அவைது கணவர் மஸ்தகலி�ோ 
தபோலி்ஸோைோல் ரகது தசய்�ப் -
படடுள்ளோர்.  

உயிரிழந்தேவர் 24 வ�து வசந்தே -
மைர் என தபோலி்ஸோர் அர்ட�ோ -
்ளம் கண்டுள்ளனர்.  

(19) கோரை தேனது மரனவிர� 
நித்திரையிலிருந்து எழுப்பும் 
நபோது, அவர் உயிரிழந்திருந்தே -
தேோக அப்தபண்ணின் கணவைோல், 
மஸ்தகலி�ோ தபோலி்ஸோருககு 
ததேரிவிககப்படடுள்ளது.  

எனினும் இந்தே தேம்பதியினர் 

இருவருககும் ததேோ்டர்ச்சி�ோக 
பிைச்சிரனகள ஏறபடடுள்ள -
து்டன் இதேறகு முன்னர் பை 
சந்தேர்ப்பஙகளில் அப்தபண், 
அவைது கணவரின் தேோககுதேலுககு 
இைககோகியுள்ளதேோகவும் அ�ல் 
வீட்டோர் தபோலி்ஸோரி்டம் ததேரி -
வித்துள்ளனர்.  

அத்து்டன், (18) இைவும் தேம் -
பதிகள இருவருககுமிர்டயில் 
சண்ர்ட ஏறபட்டதேோக அ�ல்வீட -
்டோர் ததேரிவித்துள்ளனர்.  

இந்தேச் சம்பவம் ததேோ்டர்பில் 
மஸ்தகலி�ோ தபோலி்ஸோர் விசோ -
ைரணகர்ள முன்தனடுத்து வரு -
கின்றனர்.    

ைஸரகலியா- கஙறகவத்த பிெறதசத்தில்
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ஒரு இலட்சம் கிராமிய 
அபிவிருத்தி வேலலத்திட்டம்

 மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

  
சுபிட்சத்தின் ந�ோககு க்கோள்்கப் 

பிர்க்டனத்திற்க்மவோ்க ஒரு இலட -
்சம் கிரோமிய அபிவிருத்தி நவ்லத்-
திட்டம் மட்டக்களப்பு மோவட்டத் -
திலும் �்்டமு்ைப்படுத்துவது 
க�ோ்டர்போன ஆநலோ்ச்னக கூட்டம் 
மோவட்ட அர்சோங்க அதிபர் ந்க.்க-
ருணோ்கரன் �்ல்மயில் பு�ன்கி-
ழ்ம மோவட்ட க்சயல்க ந்கடநபோர் 
கூ்டத்தில் இ்டம்கபறைது.   

வரவு க்சலவு முன்கமோழிவு்களின் 
நபோது விந்ச்ட முன்னுரி்ம்க்ள 
வழஙகி பிரந�்ச மறறும் மோவட்ட 
நிருவோ்கத்தின் கீழ் க்சயறபடுத்து-
வ�றகு தீர்மோனித்துளள கிரோமிய 
அபிவிருத்தி நவ்லத்திட்டத்தில் 
க�ரிவு க்சயயப்பட்ட ஒரு இலட-
்சம் திட்டங்க்ள ஒநர �்ட்வயில் 

ஆரம்பிககும் நி்கழ்வு, இவவோண்டு 
கபப்ரவரி 03 (வியோழககிழ்ம) 
ஆரம்பித்து ்வக்கப்ப்டவுளளது.  

இககூட்டத்தின் நபோது அர்சோங்க 
அதிபர் ந்க.்கருணோ்கரன் ்கருத்து 
க�ரிவிக்்கயில்,.. கிரோமிய அபி-
விருத்தி நவ்லத்திட்டத்தின் கீழ் 
ஒரு கிரோம உத்திநயோ்கத்�ர் பிரிவில் 
இருந்து கு்ைந்�து ஐந்து திட்டங-

்கள வ்ர க�ரிவு க்சயது எதிர்வ-
ரும் கபப்ரவரி 03ஆந் தி்கதி �்்ட-
மு்ைப்படுத்� நவண்டும் என 
ஆநலோ்ச்ன வழஙகினோர். இத்திட-
்டத்தினூ்டோ்க கிரோமிய அபிவிருத்தி, 
வோழ்வோ�ோரம், ்சமூ்க �லம், க�ோழில் 
முயறசியோளர் ஊககுவிப்பு நபோன்ை 
பல திட்டங்கள �்்டமு்ைப்படுத்-
�ப்ப்டவுளளன.    

மட்டக்களப்பு மாவட்ட வவலை்கள் ஆரம்பம    

ப�ொத்துவில் அல் இர�ொன் ைகளிர கல்லூரி (தேசிய �ொடசொமை) இலிருந்து 2020 க.ப�ொ.ே (உயர ேரத்தில்) சிறந்ே ப�றுத�றுகமைப் 
ப�ற்று �ல்கமைக்கழகத்திற்கு பேரிவொன ைொணவரகமை �ொரொட்டும் மவ�வம் �ொடசொமை அரஙகத்தில் இடம்ப�ற்றது. நிகழ்வில் பிரேை 
அதிதியொக �ொரொளுைன்ற உறுப்பினர எஸ்.எம்.எம்.முஷொரப் கைந்து பகொணடொர.                       (�டம்: சம்சுதீன் அறூஸ்)    

திருகவகாணமலல 
ஆலஙவகணி   
ஸ்ரீ விநாயகர் ஆலய 
மகா கும்்ாபிவேகம்  
ஆ்ரயம்பதி தின்கரன் நிருபர் 

  
திருகந்கோணம்ல கிண்ணியோ 

ஆலஙந்கணி அருளமிகு ஸ்ரீ வி�ோ-
ய்கர் ஆலய புனரோவர்த்�ன அஷ்ட-
பந்�ன பஞ்சகுண்்ட பட்ச பிரதிஷரோ 
மஹோ கும்போபிநே்க விஞ்ோபனம் 
எதிர்வரும் (27) வியோழககிழ்ம 
்கோ்ல 9.28 மணி மு�ல் 11.06 வ்ர-
யுளள மீன லககின சுபமுகூர்த்� 
நவ்ளயில் இ்டம்கபைவுளளது.   

மட்டக்களப்பு குருக்களம்டம் 
ஸ்ரீ முரு்கன் ஆலய பிர�மகுரு ்சர்வ 
நபோ�்கர் ஈ்சோன ந�சி்கர் ந�்சகீர்த்தி 
ந்சோதி்ட ்கலோமணி சிவஸ்ரீ. ஜீ. என். 
திருகந்கோநணஸவரக குருக்கள 
�்ல்மயில் இ்டம்கபைவுளளது.  

கிரியோ்கோல நி்கழ்வு்களில் �ோ்ள 
23 ்கர்மோரம்பத்து்டன் எதிர்வரும் 
25 ஆம் 26ஆம் தி்கதி்களில் எண் -
கணயக்கோப்பும் 27 ஆம் தி்கதி மஹோ 
கும்போபிநே்கமும் இ்டம்கபறும். 
அ�்னத் க�ோ்டர்ந்து 12 �ோட்கள 
மண்்டலோபிநே்கம் �்்டகபறும். 
இறுதி �ோளன்று 1008 ்சங்கோபிநே்க-
மும் �்்டகபைவுளளது.    

்சாதலையாளர்  
விருது ேழஙகும் நிகழ்வு   
மோளி்்கக்கோடு குறூப்,                    
கபரியநபோரதீவு நிருபர்்கள  

 
மோணவர்்களின் உளளோர்ந்� 

ஆறைல்்க்ள ஊக்கப்படுத்தும் 
வ்்கயில் ்களுவோஞசிககுடியின் 
2021 ஆண்டுக்கோன ்சோ�்னயோ -
ளர் விருது வழஙகும் நி்கழ்வு பட -
டிருப்பு மத்திய ம்கோ வித்தியோலய 
(ந�சிய போ்ட்சோ்ல) ்க்லககூ்டத் -
தில் ந�றறு முன்தினம்(20) இ்டம் -
கபறைது.   

இந்நி்கழ்வில் 2019,2020 
மறறும் 2021 ஆம் ஆண்டு்களில் 
5 ஆம் ஆண்டு புல்மப்பரிசில் 
பரீட்்சயில் கவடடுப்புளளிககு 
நமல் க�ரிவு க்சயப்பட்ட மோண -
வர்்களும், ்க.கபோ.�.்சோ�ோரண 
�ரப்பரீட்்சயில் திை்ம்க்ள 
கவளிப்படுத்திய மோணவர்்களும், 

பல்்க்லக்கழ்கத்திறகு க�ரிவு க்சய -
யப்பட்ட மோணவர்்களும், இ்ணப் -
போ்டவி�ோன க்சயறபோடு்களில் 
திை்ம்ய கவளிப்படுத்திய மோண -
வர்்களும், ந�சிய ரீதியிலும் ்சர்வ -
ந�்ச ரீதியிலும் உயர்�ர விஞ்ோனப் 
பிரிவு மோணவர்்க்ள வழிப்படுத்தி 
விஞ்ோனப் நபோடடியில் ்கண்டு -
பிடிப்போளர்்களோ்க ்சோ�்ன புரிவ -
�றகு ்கோரண்கர்த்�ோவோ்க தி்கழும் 
போ்ட்சோ்ல இர்சோயனவியல் ஆசிரி -
யர் எஸ.ந�வகுமோர் ஆகிநயோரும் 
விருது வழஙகி க்கௌரவிக்கப்பட்ட -
னர்.   

போ்ட்சோ்ல அதிபர் எம்.்சநபஸ 
குமோர் �்ல்மயில் இ்டம்கபறை 
இந்நி்கழ்வில் கிழககு மோ்கோண 
்கல்விப் பணிப்போளர் திருமதி �கு -
நலஸவரி புளள�ோய்கம் உடப்ட 
பலர் ்கலந்துகக்கோண்்டனர்.     

களுவொஞ்சிக்குடியின்

்ா்ட்சாலல மாணேர்களுககு   
உலருணவுப் ப்ாதிகள்

(அட்டோ்ளசந்ச்ன தின்கரன் 
நிருபர்)  

அக்க்ரப்பறறு ந�சிய போ்ட்சோ-
்லயின் 75 ஆவது வரு்ட நி்ை்வ-
கயோடடி இப்போ்ட்சோ்லயில் க�ரிவு 
க்சயயப்பட்ட வருமோனம் கு்ைந்� 
குடும்பங்க்ளச ந்சர்ந்� 85 மோண -
வர்்களுககு உலருணவுப் கபோதி்கள 
ந�றறு முன்தினம்(20) வழஙகி 
்வக்கப்பட்டன.  

இப்போ்ட்சோ்லயின் ப்ழய மோண -
வரும், பிரபல ்சமூ்க ந்ச்வயோளரு-

மோன கபோறியியலோளர் ஜஃபர் மு்கம்-
மட இஸமோயிலின் க்சோந்� நிதி 
மூலம் க்கோளவனவு க்சயயப்படடு 
இவவுலருணவுப் கபோதி்கள வழஙகி 
்வக்கப்பட்டன.  

அதிபர் ஏ.பி.முஜீன் �்ல்ம -
யில் இ்டம்கபறை நி்கழ்வில் பலர் 
்கலந்து க்கோண்டு இவவுலருண-
வுப் கபோதி்க்ள மோணவர்்களுககு 
வழஙகி ்வத்�னர். இ�ன்நபோது 
விநே்ட துஆப் பிரோர்த்�்னயும், 
மோர்க்க க்சோறகபோழிவு்களும் இ்டம்-
கபறைது.    

பகாககடடிசவ்சாலல விே்சாயிகள் 
ஜைாதி்திககு வேண்டுவகாள் மனு  

்கோ்ரதீவு குறூப் நிருபர்  

அ று வ ் ்ட க கு 
இன்னும் �ோன்கு 
வோரங்கள இருக-
கின்ைன. ஆனோல் 
எமககு வழங்கப்ப்ட 
நவண்டிய மோனிய 
ப்ச்ளநயோ, மோனிய 
ப்ச்ளக்கோன க்கோடுப்-
பனநவோ இன்னும் 
வ ழ ங ்க ப் ப ்ட ோ � 
நி்லயில் அவற்ை 
வழஙகுமோறு ஜனோதி-
பதியி்டம் க்கோக்கட-
டிசந்சோ்ல ்கம�லப் பிரிவுககுட -
பட்ட கிளோகக்கோடிசந்ச்ன ்கம�ல 
அ்மப்பு அவ்சர நவண்டுந்கோ்ள 
விடுத்துளளது.  

குறித்� அ்மப்பின் �்லவர் சிவ -
்ோனம் அகிநலஸவரன், கபோதுச 
க்சயலோளர் நவலோப்நபோடி ்கநண-
்சமூர்த்தி ஆகிநயோர் ஒப்பமிடடு 
இம்மனு்வ அனுப்பியுளளனர். 

இ�ன் பிரதி்கள விவ்சோய அ்மச-
்சர், கிழககு ஆளு�ர் மறறும் போரோளு-
மன்ை உறுப்பினர்்களுககும் அனுப்-
பப்படடுளளது.  

இது க�ோ்டர்பில் மட்டக்களப்பு 
மோவட்ட ்கம�ல அபிவிருத்தி உ�வி 
ஆ்ணயோளர் பி.கஜ்க�ோ�ன் ்கருத்து 
க�ரிவிக்்கயில்,  

இந்�ப்பிரசசி்ன க்கோக்கடடிச-

ந்சோ்லககு மோத்திரமல்ல 
முழு மடடு. மோவட்டத்-
திலும் உளளது. இந்� 
மோவட்டத்தில் இன்னும் 
சுமோர் 3ஆயிரம் நபருககு 
மோனியப் ப்ச்ளக்கோன 
க்கோடுப்பனவு வழங-
்கப்ப்ட நவண்டும். 
இந�நவ்ள கபோட -
்டோசியம் குநளோ்ரட 
(Kcl) ப்ச்ள �ோடடிறகு 
48ஆயிரம் கமறறிக -
க�ோன் ந�்வ. ஆனோல் 
30ஆயிரம் கமறறிக -
க�ோன் �ோன் இைககு -

மதி க்சயயப்பட்டது. இன்னும் 
18ஆயிரம் கமறறிகக�ோன் ந�்வ -
யோகிைது. எனநவ இப்ப்ச்ளக்கோன 
�டடுப்போடு என்பது மட்டக்களப் -
பிறகு மடடுமல்ல முழு �ோடடிறகு-
முரியது. எம்.ஓபி(MOP) ப்ச்ளக -
கும் பலத்� �டடுப்போடு நிலவுகிைது. 
எமககு ப்ச்ள கி்்டத்�ோல் வழஙகு -
நவோம் என க�ரிவித்துளளோர்.    

இந்து, ப்ௌத்த துறவிகளின் 45 ேரு்ட   
பதய்வீக நடல் வ்ாற்றும் நிகழ்வு  
வோசசிககு்டோ விநே்ட நிருபர்  

இந்து கபௌத்� ம�ங்களின் துை-
வி்கள �ண்பர்்களோ்க இ்ணந்து 45 
வரு்ட நி்ைவின் நி்னவோன அவர்்க-
ளது க�யவீ்க �ட்ப க்கோண்்டோடிய 
க�கிழ்சசிமிகு நி்கழ்வு ந�றறு �ம்-
பட்்ட சுவோமி நித்தியோனந்�ோ �நபோ-
வனத்தில் இ்டம்கபறைது.  

இன �ல்லிணக்கத்திறகுரிய சிைந்� 
முன்னு�ோரணமோன நி்கழ்வில் 1975 
ஆம் ஆண்டு மு�ல் இன்றுவ்ர 
சிைந்� �ண்பர்்களோ்க வோழ்ந்துவரும் 
ரிசிந்க்ச சுவோமி்கள ஸ்ரீமத் நித்தியோ-
னந்�ோ ்சரஸவதி ம்கரோஜ் ஜி மறறும் 
வணக்கத்திறகுரிய அத்தி பூஜ்ய 
உடுவன ரத்னபோல �ோயக்க ந�ரர் 
இ்ணந்து நி்கழ்்வ �்டோத்தி ்வத்-
�னர்.  

இன, ம�, கமோழி ்க்டந்து ஒறறு-

்ம்ய உணர ்வககும் இசசிைப்பு 
நி்கழ்வில் விந்ச்ட அருளோளரோ்க 
்கலோநிதி அத்தி பூஜ்ய கம�க்கோ்ட 
சுமண திஸ்ஸ �ோயக்க ந�ரர் ்கலந்து 

க்கோண்டு சிைப்பு்ர ஆறறியது்டன் 
வணக்கத்திறகுரிய கபௌத்� துைவி-
்கள கபோதுமக்கள என பலரும் ்கலந்து 
க்கோண்்டனர்.  

முன்ன�ோ்க வரு்்க�ந்� துை-
வி்க்ள இந்தும� மு்ைப்படி 
போ்ட்சோ்ல மோணவி்கள இ்ணந்து 
வரநவறபு �்டனங்கள மூலம் வர-
நவறைனர்.  

பின்னர் ஸ்ரீமத் நித்தியோனந்�ோ ்சரஸ-
வதி ம்கரோஜ் ஆசியு்டன் ஆரம்பமோன 
நி்கழ்வில் அன்போனந்�ோ ம்கரோஜி 
வரு்்க �ந்� கபௌத்� துைவி்கள 
அ்னவ்ரயும் வரநவறறு உ்ரயோற-
றினோர்.  

க�ோ்டர்ந்து இரு துைவி்களின் 45 
வரு்ட்கோல நி்ன்வ குறிககும் 
மு்கமோ்க �யோரிக்கப்பட்ட பு்்கப்ப்ட 
அல்பத்தி்ன ்சமூ்கநஜோதி எஸ.க்சந்-
தூரரோஜோ வணக்கத்திறகுரிய அத்தி 
பூஜ்ய உடுவன ரத்னபோல �ோயக்க ந�ர-
ரி்டம் ்்கயளித்�து்டன் அது க�ோ்டர்-
போன க�ோகுப்பு ்கோடசியும் ்கோகணோளி 
மூலமோ்க ்கோண்பிக்கப்பட்டது.

ஏறாவூர் புற்றுவநாய் ்ராமரிப்பு நிலலயத்துககு  
நன்பகால்ட உண்டியலகள் ேழஙகி லேப்பு   

புதிய ்கோத்�ோன்குடி தின்கரன் நிருபர்  

ஏைோவூர் புறறுந�ோய பரோம-
ரிப்பு நி்லயத்தின் அன்ைோ்ட 
ந�்வ்க்ள பூர்த்திக்சயவ�றகு 
�ன்க்கோ்்ட்க்ள ந்சரித்துக 
க்கோளளும் �ன்க்கோ்்ட உண்டியல் -
்கள, வர்த்�்கர்்களுககு வழஙகும் �்ட-
வடிக்்க ந�றறு முன்தினம்(20) ்கோத்-
�ோன்குடியில் இ்டம்கபறைது.  

ஏைோவூர் புறறுந�ோய பரோமரிப்பு 
நி்லயத்தின் நிருவோகி்களும், ்கோத்-
�ோன்குடி வர்த்�்க ்சங்கமும் ஒன்றி -
்ணந்து ்கோத்�ோன்குடி வர்த்�்கர் -
்களுககு இந்� �ன்க்கோ்்ட்க்ள 
ந்ச்கரிககும் உண்டியல்க்ள வழங -
கி்வத்�னர்.  

்கோத்�ோன்குடி வர்த்�்க ்சங்கத்தின் 
�்லவரும் ்கோத்�ோன்குடி �்கர ்ச்ப 

உறுப்பினருமோன ந்க.எல்.எம்.
பரீட, க்சயலோளர் எம்.ஆரிப் உடப்ட 

அ�ன் அங்கத்�வர்்கள இந்� �்டவ-
டிக்்கயில் ஈடுபட்டனர்.    

்சம்மாந்துலறயில இரு வீதிகள் 
மககள் ்ாேலைககு
இைக்கோமம் தின்கரன் நிருபர்

ஜனோதிபதியின் ஒரு இலட்சம் 
கிநலோ மீறைர் வீதி அபிவிருத்தி 
நவ்லத் திட்டத்தின் கீழ் ்சம்மோந்-
து்ை பிரந�்ச க்சயல்க பிரிவிலுளள 
விண்ணோங்கடி போம் வீதி மறறும் ஏற-
றுமதி கிரோம வீதி ஆகிய 1.5 கிநலோ -
மீறைர் க்கோண்்ட இரு வீதி்ளயும் 
சுமோர் 40 மில்லியன் ரூபோ க்சலவில் 
க்கோஙரீட வீதி்களோ்க புனர்மப்புச 
க்சயயப்படடு மக்களின் போவ்னக-
்கோ்க திைந்து ்வக்கப்பட்டது. 

நி்கழ்வு ்சம்மோந்து்ை க�ோகுதி 
கபோதுஜன கபரமு்ன அ்மப்போள -
ரும், பிரந�்ச ்ச்ப உறுப்பினருமோன 
அஸவர் உதுமோகலப்்ப �்ல்ம-
யில் �்்டகபறைது.

்சம்மோந்து்ை பிரந�்ச ்ச்ப உறுப் -

பினர்்களோன எஸ.ந்கோவிந்�்சோமி, 
ந்க.குலமணி, வீதி அபிவிருத்தி 
அதி்கோர ்ச்பயின் நி்ைநவறறு 
கபோறியியலோளர் ஏ.அஸமிர், நீர்ப் -
போ்சன தி்ணக்கள கபோறியியலோளர் 
ஏ.�வோஸ, ஓயவு கபறை �போலதிபர் 
எம்.எம்.ஜு்னதீன் ஆகிநயோரும் 
்கலந்து க்கோண்்டனர். இவவிரு வீதி -

்களும் புனர்மப்புச க்சயயப்பட்ட-
்�யடுத்து இப்பிரந�்ச கபோதுமக-
்கள, விவ்சோயி்கள மறறும் பிரந�்ச 
க்சங்கல் உறபத்தியோளர்்கள உள-
ளிட்ட பலரும் இ�ன் மூலம் �ன்-
்மய்்டவர் என பிரந�்ச ்ச்ப 
உறுப்பினர் அஸவர் உதுமோகலப்்ப 
க�ரிவித்�ோர்.
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தனிமையினால் ஈர்க்கப்பட்ட
்க௫ப்பன் 
இனிமை்கமை ்கைவு
க்காடுதத்படி புலம்புகிறான்
இன்று.

--
௮நத தனிமையின்
௨ணரவு்கமை புரிநதி்டவும்
௮றிநதி்டவும் ௮வளு்டனான
நிமனவு்களுக்க கதரியும்.
--
கெற்பைான கேரம்
என்றாலும் ்கற்பமனயில்
யா௫ம் வாழ்நதி்ட
முடியாத ்காலைாய் 
க்பானது என்்பமத 
யார ௮றிவார.
--
இ௫நதும் ௮நத 
தனிமையில் நுமைநது
வலி்கமை ைறநது
௮வளு்டனான நிமனவு்களில்
மிதநது க்காண்டு

இ௫்ககிறான்  யு்கங்கள் ்க்டநது.

--
ப�ொத்துவில் அஜைல்்ொன்

தனிமையின் 
நிமனவு்ள்

 -- ஆயிரம் க்காடி ெரிததிரம் ்படிததாலும்
 அனு்பவம் வராது 
உன் கதால்விமய நீ கவன்று 
ெரிததிரம் ்பம்ட்ககும் வமர.
--
்பயதமத வி்ட மி்கபக்பரிய தம்ட 
ஏதும் கிம்டயாது
 அமத நீ தாண்்டாைல்
 எமதயும் அம்டய முடியாது.

உல்க உருண்ம்ட
 உன்க்கா்க ைடடுகை உலவாது 
பிரமரகய ேம்பி இருநதால் 
 உன் கொ்கம் அ்கலாது.

 கதால்விதான் உன்ககு
 அனு்பவதமத க்காடு்ககும்
உன் அனு்பவகை உன்மன 
முழு ைனிதனா்ககும்
 நிமனவில் க்காள்.
--
யார தான் கதாட்கவில்மல
 எதறகு நீ கவட்க  கவண்டும்
எம் முயறசியும் கெய்யாைல்

 ஏைனிபக்பாரதான்
 கவட்க கவண்டும்.
--
ைனிதர்களின் க்பசமெ 
க்கட்பமத விடடும் 
உன் ்காமத கெவி்டா்ககு
்கனவு்கமை ஓ்டவிடடு
 அமதகய உன் ்பாமதயா்ககு. 

சீததா மிரு்கததின் ஓட்டதமத க்பால்
 உன் இல்கம்க அம்டய ஓடிடு
க்காலா ்கரடி்கலின்
 கொம்க்பறிததனதமத 
உன்னி்டம் இருநது அ்கறறிவிடு.
--  
தன்னம்பி்கம்கமய வி்ட 
்பலம் எதிலும் இல்மல
 புரிநது க்காள் 
என்கோடியும் கவறறி வராலாம்
 எண்ணியமத அம்டய முயறசி கெய்.

--
      ஜஸூரொ ஜலீல்

       ைலேசியொ

 ய
ார்

 த
ான்

 த
தா

ற்க
வி

ல்
லை 

எனது இல்ககியத தநமத 
்கலாபூெணம் பி.எம்.எம்.ஏ.்காதர  
ஊ்ட்கததுமறயில் உயரநத ஊ்ட்கவியலாைர.
்பன்மு்க ஆளுமை, ்கவிஞர, ்கனிவானவர,
அன்்பானவர, ்பண்்பானவர, ்பாெமி்க்கவர
்பைகுவதறகு அருமையான எழுததாைர
ஊ்ககுவிப்பவர,  உண்மையானவர, உயரவானவர!
--
க்பறறால் தான் பிள்மையா
க்பறாைகலகய  பிள்மை ோனாகனன்
ஆறு ை்க்ககைாடு ஏைாவது ை்கைாகனன்
ைகிழ்கவாடு; ோனும் இமணநகதன்
அரெ உததிகயா்கததர்கள் அமனவரும்
அன்பு ்காடடும் அைகிய ்பண்்பாடு!!
--
அன்பு க்பாஙகும் வாரதமதயில்
வாரதமத்களின்றி கைௌனியாகிப க்பாகிகறன்
மு்கம்்காணும் ைனிதர்கள் ைததியில்
குரல் க்கடடு ைலரகிறது
கைன்மையான ்பாெததின் ஈரம்!!
--
ைகிழ்வி்க்க ைனது கவண்டும்
வாழ்ததுவறகு வாயும் கவண்டும்
இவரு்ககு இரண்டும் ஒருஙக்க!!
வாழ்ததும்  உயரநத உள்ைம்
ைகிழ்வி்ககும் ்பரநத கேஞெம்!
--
இவர க்பால் இல்மல
இஙகு ைனிதர்கள் கவறு!

இவமர வாழும் க்பாகத
வாயார ைனதார வாழ்தத
ோனும் ்க்டமைப ்படடுள்கைன்!
--
உ்டலும் உள்ைமும் ஆகரா்ககியைா்க
இம்மையும் ைறுமையும் ேலைா்க
ைகிழ்சசி நிதம் ததும்்ப
வாழ்்க வாழ்்ககவன்கற இவமர
வாழும் க்பாகத வாழ்ததுகின்கறன்!

--
ை்ள் ்வியரசி                                   

எஸ்.ஏ.இஸ்ைத் �ொத்திைொ
�ஸ்யொே

--உங்ளில் யொர்
வநதொலும் ல�ொனொலும்
எஙகும் ல�ொ்ொத
நொங்ள் தொன்
அஙகுமிஙகும்
ஓடலவண்டிருக்கிறது

என்னதொன்
ல்ொடி ல்ொடியொய்
ப்ொட்டி இமரத்து
வீடு ்ட்டினொலும்
நொங்ள் இல்ேொைல்
ல�ொனொல்
உங்ள் வீட்டுக்கு
�ொது்ொப்பு ைட்டுைல்ே
�ொர்மவயும் இல்ேொைல் ல�ொகும்

நொங்ள் அமசய ைறுத்தொல்
உங்ளுக்கு சிமறவொசம்
அமசநது ப்ொடுத்தொல்
வசநதம்

உங்ளில் உங்மைலய
நம்�ொத நீங்ள்
எங்ள் துமைலயொடு
எஙப்ஙல்ொ ல�ொகின்றீர்்ள்
என்றொலும் நீங்ள்
இல்ேொ மதரியத்தில்
ைனைறிநது நொங்ள்
துலரொ்ம் பசய்ததில்மே

உங்ள் �த்தினி்ளுக்கு
தொலி ல�ொே
எங்ளுக்கும் நீங்ள்
பூட்டுத் தொலி ல�ொட்டு
அழகு �ொர்க்கின்றீர்்ள்
ஆனொலும்
உங்ள் ்ள்வர்்ைொல்
ைொன�ங்ைொகும் லவமை

-
்காமல விடிகிறதில்மல
ைாமல்கள் ஒழிகிறது
கூமர கிடுகின்
ஓடம்ட்கள் ஒழுகுகிறது !!

திண்மணயில் ஒரு ்கரப்பான்
அநத ்கரப்பானின் கைல்
இன்கனாரு ்கரப்பான்
ோன் ஏ்க்கதது்டன் - ்பார்ககிகறன்

வயது ோமையு்டன்
ோற - ்பதது மூன்று
முதிர்கன்னி - ோன்.

வாப்பா ைரணிதது;
ஆண்டு்கள் ்பதிகனான்று
சீதனம் க்காடு்க்க
என்னி்டம் எதுவுமில்மல
ோறகுணம்
ேரததனமிடும்
ஊர அைகி ோன்.
 
ஏ்க்கதது்டன் ்கரப்பான்்கமை
மு்கததில் ம்ககுததி –
்பாரததிரு்ககிகறன்....!!
என்கக்காரு துமணவன்
வரைாட்டானா..
எனும் ஏ்க்கததில்...?

--
என்.எம்.அலிக்்ொன்

சொய்நதைருது

வாழும் ப�ாபே 
வாழ்த்துகினபறேன

முதிர்கன்னி - நான்

-
்பள்ளி நிமனவு்கள்...
மீடம்கயில்-ைனம்
சில்லிடுகிறது
ஏகதாகவாரு கவதமன்க கீறல்...

வாழ்்கம்கயின்
ஈர விலாெங்களில்-ேடக்பன்்பது
ேநதவனம்....

நிமனவு்க கீறறு்கள்
கேருஞசியும் ேல்லமுதும்
்கலநத இன்்ப கவதமன....

முறறதது நிலா ்பாரததைரும் 
வை்க்கைான
க்பாழுது்களில்-ோம் க்பசி்க க்காண்்டமவ
யாவும்
்காகதாரம் கிசுகிசுப்பாய்....

்கல்வி்க்காய்
்கடு்கதி அவெரததில்-ோம் 
முண்டியடிதததுவும்....
மூசசுத திணறியதும்...
ைறநதிடுகைா?
ைனமத விட்ட்கன்றிடுகைா..?

அததமன கவதமன்கமையும்
ேம்-அரடம்ட,கெடம்ட்கைால்
அநத கோடிபக்பாழுதில்
ைறநதிடுகவாம்....

எம் நீண்்ட ்பயணததின்
மைல் ்கல்லாய்
ைனதிலூன்றி விட்டது-ேம்
்பள்ளி ோட்கள்...

எததமன ஆரப்பாட்டங்கள்...
கவறறி்கள், கதால்வி்கள்...
கவதமன்கள், விைரெனங்கள்...
ேடபின் கவதததில்!

அதறகுள் பிரியா விம்ட!
ைனது அமைதியாய்
ெஞெலப ்படுகிறது....

உதடு்கள்- ஓங்கார
ஓமெகயழுப்பத துடி்ககின்றன...
ஆனால் -கைௌனம்தான்
அஙகு ஆடசியமை்ககின்றது!

ேடக்ப....
உன் முயறசி்கள் ெறு்க்கலாம்....
வி்டாமுயறசி்கள் ஒரு க்பாதும்
கதாறறதில்மல!

இடியா ைனது்டன் -நீ
விடியா இரகவாடு
க்பாராடினால்-உன்
கொமலவனததில் கொபிதம்
துளிர்ககும்... 

இனிகைல்
வாழ்வின் ்பாமதயில்
எநத ெநதியிகலனும்
எப்படிகயா, எபக்பாகதா
ெநதிபக்பாம்-என்ற ேம்பி்கம்கயில்
கவளிசசுவாெம் -ோன்
விலகிப க்பாகிகறன்....

ஜலீேொ முஸம்மில் 
ஏறொவூர்

பிரியமுடன்

்கதவு்கள்   

உங்ைொல் துலரொகி �ட்டம்
சுைக்கிலறொம்

உங்ள் எல்ேொ அமற்ளிலும்
நொங்ள் ரொஜொங்ம் பசய்கிலறொம்
எங்ைொல் உங்ள்
அநதரங்ங்ள் பவளிலயறொது எனும்
மதரியத்தில் நீங்ள் பசய்யும்
அட்டூழியங்ள் ்ண்டு
எங்ள் ைனசு
ைரத்துப் ல�ொனதொல்தொன்
நொங்ள் ஊமையொய் கிடக்கிலறொம்

ஒ..ைனிதர்்லை ..
உங்ள் �த்தினி்மை விடவும்

நொங்ள்தொன் �டிதொண்டொதவர்்ள்
ஆனொலும் நொங்ள்
எங்ளுக்கு சுய விைம்�ரம் பசய்ததில்மே

்ர்ப்� வொசல் பதொடக்கி
்ல்ேமற வொசல்வமர
உங்ளில் எல்ேொ நிமே்ளிலும்
நொங்ள் நிற்கிலறொம்
என்றொலும்
எங்ளுக்்ொ் நீங்ள்
எதற்்ொ் நின்றீர்்ள்?
--

 பைய்யன் நடரொஜ
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ஞானம் கமை இைக்கிய 
சஞ்சிமகயின் 259 

ஆவது இதழ் பல்துமை ஆளுமை 
சவாகித்தியரத்னவா மு.சிவலிங் -
கத்மத அடமடைபபடைைவாகத் தவாங்கி 
சிைபபவாக  சவளிவந்துள்ளது.

புதிதவாக உைமக உலுக்கி வரும் 
ஒமிக்்ரவான் சகவா்ரவானவா திரிபு 
மவரஸ் ஏறபடுத்தும் பவாதிபபு-
கள சதவாடைரபவான எசசரிக்மகமய 
ைக்களுக்கு வழங்கி  ஆசிரியர 
தமையங்கம் பமடைக்கபபடடுள-
்ளதுடைன் பல்்வறு சிைபபவான 
பமடைபபுகம்ளத் தவாங்கி இந்த இதழ் சவளிவந்-
துள்ளது.

தவாைமரச சசல்வியின் 'இனிவரும் நவாடகள' சிறுகமத, அணடை-
னூர சுரவா வின் தவாதுண பைமவ சிறுகமத,

ஈழத்துத் தன்னுணரசசிப பவாடைல் முன்்னவாடிகள என்ை ்பரவாசிரி-
யர சச. ்யவாகரவாசவாவின்  கடடுமர,

செல்லிதவாசனின் விைகு அடுபபுக்கள கவிமத, ைஹவாகவியின் 
குறும்பவா சதவாடைரபவான ஏ.பீர முகம்ைதுவின் கடடுமர,

பவாரதி பறறிய தமிழ்ைணி ைவானவா ைக்கீனின் கடடுமர, மைதிலி 
தயவாபரனின் பகீரதி சிறுகமத ைறறும் சைகவாை கமை இைக்கிய 
நிகழ்வுகள 'மின்னும் தவாரமககள' நூலின் சவளியீடடு விழவா 
குறிபபு உளளிடடை பல்்வறு அம்சங்கள இந்த இதமழ அைங்கரித்-
துள்ளன.

அத்துடைன் அைரர சசம்பியன் சசல்வன் ஞவாபக சிறுகமதப ் பவாடடி 
முடிவுகள சவளியிடைபபடடுள்ளன.

சவாகித்தியரத்னவா மு. சிவலிங்கம் சதவாடைரபவான பல்்வறு தகவல் -
கம்ளயும் அவரது பமடைபபுக்கம்ளயும் அதறகவாக அவர சபறறுக் 
சகவாணடை விருதுகள ைறறும் பவாரவாடடுக்கம்ளயும்  ஞவானம் ஆசிரியர 
ஞவான்சகரன் மிக சிைபபவாத் தந்துள்ளவார.

அவர சதவாடைரபில் இம்ளய தமைமுமை இைக்கியப பமடைபபவா-
்ளரகள அறிந்துசகவாளவதறகு இதமன சிைந்த ஆவணம் ஒன்ைவாக 
குறிபபிடை முடியும்.

தரைவான பமடைபபுக்கம்ள ைடடு்ை சதவாடைரந்தும் தவாங்கி வரும் 
ஞவானம் கமை இைக்கிய சஞ்-
சிமகயின் பணி சைன்்ை -
லும் சிைக்க வவாழ்த்துக்கள.

சிவப்பிரகாச சுவாமிகளின் தான் பெற்ற-
பிள்ளை தஙக்ளை விட உயர்நத இடத்தி-
லேலய வாழச் பசன்்றால் பெறல்றார மிகவும் 

மனம் மகிழவாரகள.
வசதியான குடும்ெத்தில் பகௌரவமான குடும்-

ெத்தில் புகழ பொரு்நதிய குடும்ெத்தில் இரு்நது 
ஏ்ழ குடும்ெத்தில் உளளை பெண்ணை சீதனம் இல்-
ோமல் திருமணைம் பசயய பெண லகட்டு வ்நதாள 
ஏ்ழப் பெறல்றார அ்டயும் மகிழச்சிக்கு அளைலவ 
இல்்ே.

 அதிலும் அதிகாரம் பொரு்நதிய அரச குடும்ெத்-
தில் இரு்நது லவடுவக் குடும்ெத்தில் பெண லகட்டு 
வ்நதால் அ்நத குடும்ெத்திறகு எ்நதளைவு மகிழச்சி-
யாக இருக்கும்.

மகள அரச குடும்ெத்தில் வாழக்்கப்ெட்டு மகாரா-
ணியாக வாழவ்த எ்நதப் பெறல்றாரதான் விரும்ெ 
மாட்டாரகள ஆனால் கறெ்னக் களைஞ்சியம் சிவப்-
பிரகாச சுவாமிகளின் திருபவங்க க்கேம்ெகத்தில் 
வரும் லவடுவன் ஒருவன் தன் மக்ளை அரசனுக்கு 
திருமணைம் பசயது பகாடுக்க விரும்ெவில்்ே 
என்ெது வியப்ொன தகவல் தாலன.

அரசன் ஒருவன் லவடுவன் ஒருவனின் மக்ளை 
மணைம் பசயய விரும்பி தனது ஆ்ச்ய பவளிப்-
ெடுத்தும் ஓ்ே்ய தூதுவனிடம் பகாடுத்தனுப்பி-
னார.

ஓ்ே்யப் ெடித்த லவடுவனுக்குப் பெரும் 

லகாெம் வ்நதுவிட்-
டது. லவடுவர குேத்-
தில் பெண எடுக்க 
அரச குேத்தில் பி்ற்ந-
தவரகளுக்கு என்ன 
லயாக்கிய்த இருக்-
கி்றது என சீறிப் ொய்ந-
தான்.

தமது குே பெரு-
்ம்யயும் மன்னர-

களின் சிறு்ம்யயும் 
தனது எணணைத்்தயும் 

அவன் பவளிப்ெடுத்துவதாக 
அ்ம்நத ொடல் இது

"விற்றதார க்ே ொதிலயாடு
வனத்திலே அழ விட்டதார

பவஞ்சி்்ற புக விட்டதார  
துகில் உரிய விட்டு விழித்ததார 

 உற்ற தாரமும் லவணடும் என்றினி
 மன்னர பெணபகாளைல் ஒணணுலமா

உமிழடா! மணைபமன்்ற வாய கிழித்து  ஓ்ே 
காறறில் 

உருட்டடா!
பவறறியாகிய முத்தி த்நதருள 
பவங்க மாநகர லவடரயாம்
விமேரானவர எ்மயடுத்து  
இனிது   
எஙகண மிச்சில் மி்ச்நதபின் 
பெற்றலவேர தமக்கு யாபமாரு 
பெண வளைரப்பினில் ஈ்நதனம்
பெற்றபிள்ளை பகாடுப்ெலரா! ஈபதன்
லெய பிடித்திடு தூதலர!
(திருபவங்கக் கேம்ெகம் 101)

ம்னவியாகிய ச்நதிரமதி்ய விற்றவன் அரிச்ச்நதி-
ரன் என்்ற மன்னன். ொதிச் லச்ேலயாடு காட்டிலே 
காரிருளில்  தமய்நதியாகிய தனது ம்னவி்ய தனித்து 
தவித்து ஹலோ விட்டவன் நளைன் என்்ற மன்னன்.

  சீ்த்ய அலசாகவனத்தில் சி்்ற யிருக்கும்ெடி 
விட்டவன் மன்னர குேத்து இராமன். தன் ம்னவி-
யின் துகி்ே மன்னர நி்்ற்நத ச்ெயில் மாற்றான் 
ஒருவன் க்ளையும் லொது,அவ்ளைக் ்கவிட்டுச் 

பசயவதறியாது விழிபிதுஙக இரு்நதவரகளும் 
ெஞ்சொணடவரகளைாகிய  மன்னரகலளை.

இவவாறு தஙகள ம்னவிய்ர ொதுகாக்க 
முடியாத மன்னரகளுக்கு யாராவது இனியும் 
பெண பகாடுப்ொரகளைா? எ்நத மன்னனும் தனக்-
குப் பெண தரும்ெடி யாரிடமாவது லகட்ெதறகு 
லயாக்கிய்த இருக்கின்்றதா?

மணைம் என்்ற பசால்்ே உச்சரித்த 
வாய எச்சி்ே உமிழ்நது விட்டு 
மறுலெச்சு லெசு. நீ பகாணடு வ்நத 
ஓ்ே்யக் கிழித்து காறறிலே ெ்றக்கவிடு. 
என்ப்றல்ோம் பசால்லி விட்டு இறுதியாக 
அ்நத லவடன், எஙகள தகுதி என்னபவன்று 
உஙகள மன்னனுக்கு பதரியுமா? அ்த 
பசால்கில்றன் லகள. லகட்டுச் பசன்று 
உன் மன்னனிடம்  பசால் என்கின்-
்றான்.

கடவுளைாகிய சிவபெருமாலன எஙகளிடம் வ்நது 
மகிழலவாடு எஙகளின் கணணைப்ெநாயனார சு்வ 
ொரத்து பகாடுத்த எச்சில் உணை்வ உணடவர.

லொனால் லொகி்றபதன்று அவர பெறப்றடுத்த முரு-
கனுக்கு நாஙகள வளைரத்த பெணணைான வளளி்ய 
மணைம் முடித்து ்வத்லதாம். அப்ெடிப்ெட்ட நாஙகள 
பெறப்றடுத்த பிள்ளை்ய பகாடுப்லொமா? உனக்கு 
என்ன லெயா பிடித்திருக்கி்றது? என தூதுவ்ன  
லவடுவத் த்ேவன்  துரத்தினான் என சிவப்பிரகாச சுவா-
மிகள கறெ்ன நயம் பொஙகப் ொடியிருக்கி்றார.

ஆனானப்ெட்ட முருகப்பெருமானுக்லக எஙகள குே 
பதயவமான முருகப் பெருமானுக்லக வளைரத்த பெண-
்ணைத்தான் பகாடுத்லதாம்.

அப்ெடியிருக்க பெற்ற பெண்ணை லகவேம் மன்ன-
ருக்கு பகாடுப்லொமா? பெண லகட்டு தூது அனுப்-
பிய மன்னனுக்கு மட்டுமல்ே தூதுவரகளைாகிய 
உஙகளுக்கும் லெய தான் பிடித்திருக்கின்்றது. இல்்ே-
பயன்்றால் இப்ெடிப் பெண லகட்டு ஓ்ே பகாணடு 
வ்நதிருப்பீரகளைா? என்று தூதுவ்ன லகாெத்லதாடு 
துரத்தினானாம் லவடுவர த்ேவன்.்பிரகாச சுவா -
மிகளின் இ்நத கறெ்ன உளளைத்்த பகாள்ளை 
பகாளகின்்ற தல்ேவா!

மன்னனுக்கு பெண் ப�ொடுக்�
மறுத்த வேடுேன உள்ளம் க�ொள்்ள 

க�ொளளும் �ற்ப்ை

-விைைவா அணணவாதுமர  ...

ஞானம் கலை இைக்கிய 
சஞ்சிலக

"நீ தநத முததங்களில் மணக்கிறது ்கற்பூரவள்ளியின் வாசனை"

கவிஞர. வி. மைக்கல் சகவாலினின் 'இவமனச 
சிலுமவயில் அமையுங்கள''எழுதித் தீரவா பிரி-

யங்கள' ஆகிய இரு கவிமத நூல்களின் அறிமுக 
விழவா கடைந்த சனிக்கிழமை திரு்கவாணைமை 
சணமசன் ் ஹவாடடைலில்  எணணம் ் பவால் வவாழ்க்மக 
கமை இைக்கிய ைன்ைத்தின் தமைவர கனக தீப-
கவாந்தன் தமைமையில் நமடைசபறைது. இந்நிகழ் -
வில் 'இவமனச சிலுமவயில் அமையுங்கள' நூல் 
சதவாடைரபவான ைதிபபுமரமய  இைக்கிய ஆயவவா்ளரவான 
திருைமை நவம் நிகழ்த்தினவார.  " பல் பரிைவாண 
த்ளங்களில் இயங்கி வருபவர மைக்கல் சகவாலின்  
கிழக்கின் இைக்கிய முயறசிகம்ள ்தசிய ரீதியில் 
சகவாணடு சசல்வதறகும், அதறகுைபபவால் சரவ்தச 
ரீதியவாக சகவாணடு சசல்வதறகுைவான அவரது முயறசி-
கள பவாரவாடடுக்குரியது.

பரிசுத்த ்வதவாகைத்தின் புதிய ஏறபவாடடின் பவாஸ்கவா 
கவாை நிகழ்வுகம்ளயும் அத்னவாடு சதவாடைரபவான இ்ய-
சுகிறிஸ்துவின் ்பவாதமனகம்ளயும் ைறு வவாசிபபின் 
மூைைவாக ஒரு புதிய கவாவியத்மத்ய  பமடைத்திருக்கிைவார 
மைக்கல். 

இந்த கவிமதகள எங்கும் சதவால்கவாபபியத்தின் சிந்-

தமனகள, கவாரல்ைவாக்சின் ்கவாடபவாடுகள, அமனத்து 
ைத சிந்தமனகள என உளவவாங்கி சை கவாைத்மத உள 
வவாங்கும் கவிமதகள அவரவால் பமடைக்கபபடடிருக்கிைது. 

ஈழத்துக் கவிமதபபரபபில். இது புதிய முயறசி. 
எபபடி ைகவாகவி பவாரதி தனது கவிமதகளில் புதிய சிந்த-

மனகம்ளயும் நவீன கருத்துக்கம்ளயும் விமதத்தவா்னவா 
அ்த ் பவான்று மைக்கல் சகவாலின்  புதிய சிந்தமனகளு-
டைன் தனது கவிமதகம்ள பமடைத்துள்ளவார" என குறிபபிட-
டைவார.  'எழுதித் தீரவா பிரியங்கள' கவிமத நூலுக்கவான ைதிப-
புமர வழங்கிய  கவிஞர ைலித ்கவாபன் தைதுமரயில்:

 "சதவான்ைங்களுக்கூடைவாக தனது கமதகம்ளயும், கவி-
மதகம்ளயும் நகரத்திச சசல்லும் கவிஞர மைக்கல் 
சகவாலின்" நீ தந்த முத்தங்களில் ைணக்கிைது கறபூரவள-
ளியின் வவாசமன "என தனது கவிமதகளில் ைணணின் 
ைணத்மதயும் சவுக்கு ைரங்கம்ள தனது கவிமதகளின் 
படிைங்களுக்கூடைவாக அழிவின் எல்மை வமர சசன்ைவா-
லும் மீணடும் துளிரக்கும் தமிழரகளின் நிமைமய பூடை-
கைவாக தனது பை கவிமதகளூடைவாக சவளிபபடுத்தி நிறகி-
ைவார" என்ைவார. 

இந் நிகழ்வின் பிரதை அதிதியவாக எழுத்தவா்ளர டைவாக்டைர. 
தங்கரவாசவா ஜீவரவாஜவா கைந்து சகவாணடு நூலின்  முதல் 

பிரதிமய  . து. ரகுரவாமுக்கு வழங்கி மவத்தவார.சதவாடைரந்து 
நூைவாசிரியர பிரதை அதிதிக்கும்  திரு்கவாணைமையின் 
மூத்த பமடைபபவாளி கைவாநிதி கவிஞர   ்கணிபபித்தன் 
ச. அரு்ளவானந்தத்திறகும் நூல்கம்ள வழங்கி மவத்தவார. 
பிரவான்சில் இருந்து வந்து சக்ளரவ அதிதியவாக கைந்து 
சிைபபித்த இ்ளங்கவிஞர  நிக்சன் எட்வட தனக்குரிய 
பிரதிமயப சபறறுக் சகவாணடைவார. 

சிைபபதிக்ளவாக  கைந்து சிைபபித்த திரு்கவாணை-
மையின் மூத்த பமடைபபவாளிகள  கவிஞர செல்லி-
தவாசன், திருைமை சுந்தவா உடபடை கவிதவாயினிகள 
சுஜந்தினி யுவரவாஜவா, சைவாசில்டைவா அண்டைவா,  குருநவா-
தன் பிரதீபன், கவிஞர யவாழவன் ஆகி்யவார சிைப-
புப பிரதிகம்ளப சபறறுக்சகவாணடைனர. அவரகம்ள 
சதவாடைரந்து பமடைபபவாளிகளும், இைக்கிய அபிைவானிக-
ளும் நூல்கம்ள பிரதை அதிதியிடைமிருந்து சபறறுக்-
சகவாணடைனர.

நூல் சதவாடைரபவான ைதிபபுமர யில் "இவமனச சிலு -
மவயில் அமையுங்கள" கவிமத நூல் சதவாடைரபில் 
பிரபை ஆயவவா்ளரும், பமடைபபவாளியுைவான திருைமை 
நவமும், "எழுதித் தீரவா பிரியங்கள" 

நூல் பறறி கவிஞர ைலித்கவாபனும் உமர நிகழ்த்-
தினர.

திரு்கவாணைமை -
யின் பை மூத்த 
பமடைபபவாளிகளும் 
இ்ளம் பமடைபபவாளி-
களும் கைந்து சிைப-
பித்த இவவவாணடின் 
இந்த முதல் இைக்-
கிய நிகழ்விமன 
சசல்வி பி. சரணியவா 
சதவாகுத்து வழங்கி-
னவார. 

நன் றி யு ம ர ம ய 
நூைவாசிரியர. வி. 
மைக்கல் சகவாலின் 
ஆறறினவார.     (ஸ)

வரம்
லகாெத்தில்
விேகி இரு்நதாலும்
தன்னால் லநசிக்கப்ெட்ட
உ்றவின் மன்த
லநாகடிக்காமல் நட்நது
பகாளளும் உ்றவுகள
கி்டப்ெது
வாழவின் வரம்

துணிவு
எதிரத்து நிறகும் துணி்வ
பெறறு விட்டாலே லொதும்
எத்துன்ெமும் ெ்ற்நது விடும்

சவளிசசம்
இருட்டில் இரு்நதுபகாணடு
வி்ளைவுக்ளை ெறறி
சி்நதிப்ெ்த விட
பவளிச்சத்்த ச்நதிக்க
முயறசிபசய

முயறசி
மூழகி விட்டாய
என்று மற்றவரகள
எணணும் லொது
முயறசி பகாணடு
முத்பதடுத்து லமலேறி வா
கடலும் ்க பகாடுக்கும்

சவாதமன
சாதிக்கும் து்்றகள
தான் பவவலவல்ற தவிர
சாத்ன என்ெது
எல்ோ து்்றகளிலும்
ஒன்று தான்
கடின உ்ழப்பு

எதுவும்
பவறறிலய நிர்நதரமல்ே
எனும் லொது
லதால்வி மட்டும்
என்ன விதிவிேக்கா
இ(எ)துவும் கட்நது லொகும்

அசைந்தம்
இன்்்றய
அசம்நதலொக்கால்
நா்ளைய பவறறிகள கூட
த்டப்ெடோம்

ைகிழ்சசி
நாம் மகிழச்சியாக இரு்நதால்
வாழக்்க நன்்றாக இருக்கும்
நம்மால் பி்ற்ர மகிழச்சியாக
்வக்க முடி்நதால்
 வாழக்்க அரத்தம்
உளளைதாவும் இருக்கும்
மகிழவித்து மகிழலவாம்

         -எல்.எஸ்

னமக்்கல் க்காலினின் இரு ்கவினத நூல்்கள் 
திருமனையில் அறிமு்க விழா

வரப்பெற்றோம்

து
ளி
க்
்க
வி

னத
்க
ள்



அமெரிக்காவின் எல்லைககு அருகில பனி படர்ந்த வயலில 4 
பபரின் சடலைங்்ைக ் னடகா மபகாலிஸகார ் ண்டுபிடித்துளைனர.  
அவற்றில ஒரு குழ்ந்்தயின் சடலைமும் அடஙகும்.

்தடபமவபபநி்லை பூஜயத்துககுக கீழ் 35 டிகிரி மசலசியஸுககு 
இறஙகிய்தகால, ்டு்ெயகான குளிரின் ்காரணெகா் அவர்ள உயி-
ரிழ்நதிருபப்தகா் அதி்காரி்ள கூறுகின்றனர.

்ட்ந்த பு்தன்கிழ்ெ ெகானிடபடகாபகா பகுதியிலுளை எெரசன் 
ெகாவடடத்தில ஓர ஆண், ஒரு மபண், பதின்ெ வயது இ்ைஞன், ஒரு 
்்ககுழ்ந்்த ஆகிபயகாரின் சடலைங்ள ்ண்மடடுக்பபடடன. 
உயிரிழ்ந்தவர்ள இ்நதியகாவிலிரு்நது மசன்ற ஒரு குடும்பத்்்தச் 
பசர்ந்தவர்ள என நம்பபபடுவ்தகா் அமெரிக் அதி்காரி்ள ம்தரி -
வித்்தனர. அவர்ள அமெரிக்காவிற்குள நு்ழய முயன்ற்தகா்க 
கூறபபடுகிறது.
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அ வு ஸ் தி ப ர லி ய கா வி ல 
அதி்ரிககும் ஒமிக -
பரகான் ம்காபரகானகா திருபு 
சம்பவங்ைகால எல -
்லை்்ை மீண்டும் 
திறககும் திடடங்்ை 
பெற்கு அவுஸ்திபரலிய 
ெகாநிலைம் ரத்து மசய்துளைது.

முன்ன்தகா் அடுத்்த ெகா்தம் 
5ஆம் தி்தியிலிரு்நது 
எல்லை்்ைத் திறக்த் 
தி ட ட மி ட ப ப ட டி ரு்ந ்த து .  
ஒமிகபரகான் திரிபு பவ்ெகா் 
பரவுவ்தகால எல்லை்்ைத் திறபபது 
மபகாறுபபற்ற மசயலைகா் இருககும் என்று 
ெகாநிலை மு்தலவர கூறினகார.

எல்லை்யத் திறககும் நடவடிக்் 
்காலைவ்ரயின்றி அலலைது கூடு்தல ்தடுப-
பூசி பபகாடடுகம்காண்படகார எண்ணிக்் 

80 வீ்தத்்்த எடடும் வ்ர ஒத்தி்வக-
்பபடும் என்று ம்தரிவிக்பபடடது. 
்தற்பபகாது அது 26 வீ்தெகா் உளைது. 
 
அவுஸ்திபரலிய பநகாய்வகாய்பபடபடகார 
மெகாத்்த எண்ணிக்் 2 மிலலிய்னத் 
்தகாண்டியது.

பலை பிலலியன் மடகாலைர ெதிபபுக ம்காண்ட சீனகா – பகாகிஸ்்தகான் 
மபகாருைகா்தகார ்தகாழ்வகார திடடத்தின் கீழ் வரும் பகாகிஸ்்தகான் குவகா்தர 
து்றமு்த்்்த ஓர இரகாணுவத் ்தைெகா்ப பயன்படுத்துவ்தற்கு சீனகா 
நகாடும் என்று அவ்தகானி்ள குறிபபிடடுளைனர.

ம்தற்்காசிய ்ற்்்்ளுக்கான ஐபரகாபபிய ஸ்்தகாபனத்தின் பணிப-
பகாைர ஜு்னத் கு்ரஷி அளித்்த பபடடி ஒன்றில இது பற்றி ம்தரி -
வித்துளைகார. 

மவளிநகாடடு வைங்ளின் ஸ்திரெகான உடபகாய்்வ உறுதி மசய்வ-
்தற்கு சீனகா குவகா்தர து்றமு்த்்்த இரகாணுவத் ்தைம் ஒன்றகா் பயன்-
படுத்துவ்தற்கு ஒரு ச்ந்தரபபத்தில ப்காரும் என்று ம்தரிவித்்தகார. 

பெற்கு ஆபிரிக் நகாடகான ்லைபீரியகாவில ெ்த நி்ழ்ச்சி-
யின்பபகாது ஏற்படட கூடட மநரிசலில சிககி 29 பபர பலி-
யகாகினர. ்த்லைந்ர ெகான்பரகாவியகாவிலுளை ்காலப்நது 
்ெ்தகானத்தில ்ட்ந்த பு்தன்கிழ்ெ இரவு கிறிஸ்்தவ நி்ழ்ச்-
சிமயகான்று ந்டமபற்றுக ம்காண்டிரு்ந்தது. அதில நூற்றுக் -
ணக்கானவர்ள பஙப்ற்றனர.

அபபபகாது ஒரு கும்பல அஙகிரு்ந்தவர்்ை ்த்தியகால 
்தகாககியது. இ்்தயடுத்து அதி்ெகானவர்ள அலைறியடித்து 
ஓடிய்தகால கூடட மநரிசல ஏற்படடது.

இதில சிககி 11 சிறுவர்ள, ஒரு ்ரபபிணிப மபண் 
உடபட 29 பபர உயிரிழ்ந்தனர. இ்ந்தச் சம்பவம் ம்தகாடர -
பகா் ஒருவர ்்து மசய்யபபடடுளைகார என்று அதி்காரி்ள 
ம்தரிவித்்தனர.

விண்மவளியிலிரு்நது வ்ந்த்தகா் நம்-
பபபடும் 555.55 ம்ரட ்றுபபு ்வரக -
்ல விற்ப்னககு ்வக்பபடவுளைது.

்வரத்்்த ஏலைத்திற்கு ்வக்விருக-
கும் மசௌ்தபி நிறுவனம் அது 6.8 மிலலி-
யன் மடகாலைர வ்ர வி்லை பபகா்லைகாம் 
என்று நம்புகிறது. 

இவவைவு மபரிய அைவில 
்றுபபு ்வரக்ல இருபபது மி்வும் 
அரிது என்று வரணிக்பபடடது. 
சிறு ப்காபைகா விண்்லபலைகா பூமி மீது 
பெகாதியதில ்றுபபு ்வரம் உருவகாகி-
யிருக்லைகாம் என்று நம்பபபடுகிறது. 
மபகாதுவகா் விண்்ற்்ளில ்காணபபடும் 
்னிெங்ள அவற்றுள இருபபது ்றுபபு 
்வரங்ளின் சிறபபு என்று கூறபபட-
டுளைது.

வட ம்காரியகா -
்வச் பசர்ந்த ஐவர 
மீது ஐ.நகாவில  ்த்ட 
விதிக் அமெரிக்கா 
எடுத்்த முயற்சி்்ை, 
சீனகாவும் ரஷயகாவும் 
்தடுத்துளைன.

அ்ந்த ஐவரும் 
பி ப ய கா ங ய கா ங கின் 
ஏவு்்ண, ஆயு்தத் 
திடடங்ளில ஈடுபட-
டிருபப்தகா்த் ம்தரிவிக-
்பபடடது. அவர்ள மீது அமெரிக்கா 
ஏற்்னபவ ்தன்னிச்்சயகான ்த்ட 
உத்்தரவு்்ைப பிறபபித்துளைது. 
 பிபயகாஙயகாங மீது மநருககு-
்த்லை அதி்ரிபப்தற்கு பீஜிஙகும் 
மெகாஸ்ப்காவும் நீண்ட ்காலைெகா-
்பவ எதிரபபுத் ம்தரிவித்துளைன. 

ெகாறகா் ஏற்்னபவ விதிக்பபடட 
்த்ட உத்்தரவு்்ைத் ்தைரத்தும்-
படி அ்வ பரி்நது்ரத்துளைன. 
வட ம்காரியகாவுடன் பபச்சுவகாரத்்்த -
்யத் அரம்பிபப்தற்்கான சூழ்லை 
அது உருவகாககும் என்று சீனகாவும் 
ரஷயகாவும் நம்புகின்றன.

க�ொவிட்-19: ஆஸி. மொநில
எல்ல்ை திறப்பது ரத்து

்லபீரிைொவில கூட்்ட
கெரிசலில 29 ப்பர் ்பலி

அகம. �ன்டொ எல்லயில
4 ச்டலங�ள் �ண்டுபிடிபபு

மு�க�வசம் அணிை மறுபபு:
்பொதியில திரும்பிை விமொனம்

வ்ட க�ொரிைொ மீதொன த்்ட:
சீனொ, ரஷைொ முட்டுக�ட்்்ட

நகாஜிக்ளின் யூ்தப படும்கா்லை்ய 
ெறுபப்்த எதிரககும் பநகாககில ஐ.நகா-
வில தீரெகானம் ஒன்று நி்றபவற்றப-
படடிருபபப்தகாடு யூ்த எதிரபபுககு 
எதிரகா் பபகாரகாடு்தவ்தற்கு உ்தவும்படி 
உறுபபு நகாடு்ள ெற்றும் சமூ் ஊட் 
நிறுவனங்ளிடம் வலியுறுத்்தபபட-
டுளைது. 

இஸ்பரல ெற்றும் மஜரெனியகால 
ம்காண்டுவரபபடட இ்ந்தத் தீரெகா -
னம் 193 அங்த்துவ நகாடு்்ைக 
ம்காண்ட ஐ.நகா மபகாதுச் ச்பயில 
வகாககு இன்றி நி்றபவற்றபபட-
டது. 

‘இ்ந்த நடவடிக்் வரலைகாற்று 
உண்்ெ்ய ெறுபபது அலலைது 
திரித்துக கூறுவ்தற்கு எதிரகான 

வகாலுவகான மசய்தியகா் உளைது’ 
என்று ஐ.நகா குறிபபிடடுளைது.

ஐபரகாபபிய யூ்த ெக்ளுககு எதிரகா் 
நகாஜி மஜரெனி பெற்ம்காண்ட நட-

வ டி க ் ் யி ல  
ஆறு மிலலியன் 
யூ்தர்ள ம்கால-
லைபபடடனர. 

இ்நநி்லையில 
ஐ.நகா மபகாதுச் 
ச்ப ்ட்ந்த 
வி ய கா ழ க கி -
ழ்ெ மவளி-
யிடட அறிவிப-
பில, ‘யூ்தப 
ப டு ம ் கா ் லை 
என்ற வரலைகாற்று 

நி்ழ்ச்சி்ய முழு்ெயகா் அலலைது 
பகுதி அைவில  நிரகா்ரிபப்்த ெறுக-
கிறது ெற்றும் ்ண்டிககிறது’ என்று 
குறிபபிடபபடடுளைது.  

ெயகாமியிலிரு்நது லைண்டனுககுச் மசன்றும்காண்டிரு்ந்த 
அமெரிக்ன் ஏர்லைன்ஸ் விெகானம் ஒன்றில பயணி ஒருவர 
மு்க்வசம் அணிய ெறுத்்த்தகால, விெகானம் பகாதி வழியில 
திரும்பிய்தகா் அ்ந்த விெகான நிறுவனம் ம்தரிவித்துளைது. 
்ட்ந்த வியகாழககிழ்ெ நட்ந்த அ்ந்தச் சம்பவத்தின்பபகாது, 
விெகானத்தில 129 பயணி்ளும் 14 விெகான ஊழியர்ளும் 
இரு்ந்தனர.

விெகானம் ெயகாமியில ்த்ரயிறஙகுவ்தற்்கா்க ்காத்திரு்ந்த 
மபகாலிஸகார, எவவி்தப பிரச்சி்னயும் இலலைகாெல அ்ந்தப 
பயணி்ய அ்ழத்துச் மசன்றனர.

விசகார்ண முடியும் வ்ர அமெரிக்ன் ஏர்லைன்ஸ் 
விெகானத்தில பயணம் மசய்வ்தற்கு அவருககுத் ்த்ட விதித்-
துளை்தகா் விெகான நிறுவனம் ம்தரிவித்்தது.

்கானகாவில ்தங்ச் சுரங்த்துககு 
மவடிமபகாருள ஏற்றிச் மசன்ற 
மலைகாரி, ்பக ஒன்றுடன் பெகாதி 
விபத்துககு உளைகானதில கு்ற்ந-
்தது 17 உயிரிழ்ந்தனர.

இதில 59 பபர ்காயெ்ட்நதி-
ருபபப்தகாடு சிலைரது நி்லை ்வ -
்லைககிடெகா் இருபப்தகா் ்த்வல 
து்ற அ்ெச்சர ப்காபஜகா ஒமபகாங 
ருெகாஷ ம்தரிவித்துளைகார. 

பெற்கு ஆபிரிக் நகாடகான 
்கானகாவின் ஊர்ப பகுதியில நட்ந்த 
இ்ந்த விபத்தில சுெகார 500 ்டடடங -
்ள மநகாறுஙகிய்தகா் அ்நநகாடடின் 
ப்தசிய பபரிடர மு்கா்ெத்து நிறு -
வனத்தின் ்த்லை்ெ பணிபபகாைர 
மசஜி சகாஜி அமெபடகானு கூறிய்தகா் 
பரகாய்டடரஸ் மசய்தி நிறுவனம் 
ம்தரிவித்துளைது. 

10 சடலைங்்ைப பகாரத்்த்தகா் 
வடடகார அவசர்காலை அதி்காரி 
ஒருவ்ர பெற்ப்காள ்காடடி 

உளளூர ஊட்ங்ள 
மசய்தி மவளியிடடுள-
ை்தகா்வும் பரகாய்டரஸ் 
கூறுகிறது.

மபகாப்காபசகா - 
பகாடி ந்ரங்ளுககு 
இ்டபய உளை 
அபிபயட என்ற இடத்-
தில இ்ந்த விபத்து 
நட்நதுளைது. சிரகாபனகா 
பகுதியில உளை 
ெகசகாம் நிறுவனத்-
துககு மசகா்ந்தெகான 
்தங்ச் சுரங்த்துககு 
மவடிமபகாருட்்ை 
ஏற்றிச் மசன்றபபகாது 
இ்ந்த மலைகாரி ஒரு 
பெகாடடகார ்பக மீது பெகாதியதில 
இ்ந்த விபத்து ஏற்படடுளைது.

மவடி விபத்து ந்டமபற்ற இடத் -
தில மீடபுப பணி்ள துரி்தபபடுத்-
்தபபடடுளைன. ்டடட இடிபகாடு -்

ளில சிககியவர்்ை மீடகும் பணி 
பபகாரக்காலை அடிபப்டயில ந்ட-
மபற்று வருகிறது. 

மவடி விபத்்தகால பலைர உயிரி-
ழ்நது இருபபது துயரெகான சம்பவம் 
என்று ்கானகா நகாடடின் ஜனகாதிபதி 

நகானகா அகூபகா அடபடகா பவ்த்ன 
ம்தரிவித்துளைகார. 

மவடி விபத்்தகால ஆபிபயட 
ந்ரபெ உருககு்லை்நது இருபபது 
்கானகாவில அதிரவ்லை்்ை ஏற்ப -
டுத்தி உளைது.

்டலுக்டியில ஏற்படட சகதி-
வகாய்்ந்த எரிெ்லை மவடிபப்ட 
அடுத்து சுனகாமி ்தகாககியும் சகாம்பல 
பு்்யினகாலும் பகாதிக்பபடடிருககும் 
மடகாங்கா நகாடடுககு பலை நகாடு்ளும் 
்பபல்ள ெற்றும் விெகானங்்ை 
அனுபபி வரும் நி்லையில 
சரவப்தச உ்தவி்ள குவிய 
ஆரம்பித்துளைது. 

்ட்ந்த சனிககிழ்ெ 
இடம்மபற்ற எரிெ்லை 
மவடிப்ப அடுத்து மடகாங-
்காவில மூவர உயிரிழ்ந்த-
னர.  

இ்ந்த சம்பவம் அ்ந்த 
பசிபிக தீவு நகாடடில ்ணிச-
ெகான பகாதிப்ப ஏற்படுத்தி-
யப்தகாடு ம்தகா்லைத்ம்தகாடரபு-
்ளும் துண்டிக்பபடடன. எனினும் 
பகாதிபபின் அைவு இன்னும் முழு்ெ-
யகா  ்ம்தரியகா்த நி்லையில உளைது. 

பிர்தகான விநிபயகா்ங்்ை ஏற்றிய 
மு்தலைகாவது ்பபல பநற்று மவள-
ளிககிழ்ெ நியூசிலைகா்நதில இரு்நது 
மடகாங்கா்வ மசன்ற்ட்ந்தது. 
இ்ந்தக ்பபலில 250,000 லீற்றர நீர 
ெற்றும் ஏ்னய மபகாருட்ள அடங-
குகின்றன. சுத்்தெகான நீர முககிய 
ப்த்வயகா் இருபப்தகா் ஐ.நகா குறிப-
பிடடது. 

ெறுபுறம் அவுஸ்திபரலியகா அனுப-

பிய மி்பமபரிய ் பபல ஒன்று பநற்று 
மடகாங்கா்வ பநகாககி பயணித்்தது. 
மெலிம்காபடர்்ை சுெ்நது வரும் 
இ்ந்தக ்பபலில இரு்நது மடகாங்கா-
வின் ஏ்னய சிறு தீவு்ளுககு மெலி 
மூலைம் உ்தவி்்ை வழங் எதிரபகாரக-

்பபடுகிறது. அடுத்்த வகார நடுபபகு-
தியிபலைபய இ்ந்தக ்பபல மடகாங்கா 
நகாட்ட அ்டயவுளைது.  

உ்தவி்்ை ஏற்றிய பிரிடடன் 
்பபல ஒன்றும் மடகாங்கா நகாடடுககு 
அனுபபவிருபப்தகா  ்அ்ந்த நகாடு குறிப-
பிடடுளைது. உ்தவி்்ை ஏற்றிய 
ஜபபகான் இரகாணுவ விெகானம் ஒன்று 
பநற்று மடகாங்காவில ்த்ரயிறஙகியது.  
சீனகாவும் மடகாங்காவுககு நிவகாரண நிதி 
உ்தவியகா  ் 100,000 மடகாலைர்்ையும் 
ஒரு ம்தகாகுதி அவசர விநிபயகா்ங -்
்ையும் வழங் உறுதி அளித்துளைது.   

எல்லையில குவிக்பபட-
டிருககும் ஆயிரக்ணக்கான 
ரஷய துருபபு்ள உக்ர-
னுககுள நு்ழ்ந்தகால ்டு -
்ெயகான வி்ைவு்்ை 
ச்நதிக் பநரிடும் என்று 
அமெரிக்கா ெற்றும் அ்தன் 
கூடடணி்ள எச்சரிக்் 
விடுத்துளைன. 

மபரலினில ்ட்ந்த வியகா-
ழககிழ்ெ இடம்மபற்ற 
அமெரிக்கா, மஜரெனி, 
பிரிடடன் ெற்றும் பிரகான்ஸ் 
நகாடடு மவளியுறவு அ்ெச் -
சர்ளுககு இ்டயிலைகான ச்நதிப -
புககுப பின்னபர இ்ந்த எச்சரிக்் 
விடுக்பபடடுளைது. பெற்குலை சக-
தி்ளின் உறுதிபபகாடடுடன் ரஷயகா -

வுககு நி்ரகா் நிற்் முடியகாது என்று 
அமெரிக் இரகாஜகாங் மசயலைகாைர 
அன்டனி பிளின்்ன் குறிபபிட -
டுளைகார. 

“ரஷயகா உக்ரன் மீது 
ஆககிரமிப்ப ம்தகாடுத்-
்தகால, அது பிரகா்நதியத்்்த 
ஆபத்்தகான ெற்றும் ஸ்திர -
ெற்ற நி்லைககு இழுத்துச் 
மசலலும் என்பப்தகாடு 
அ்னவரும் பபகாரச் சூழ-
லுககு மு்ம்ம்காடுபபகார-
்ள” என்று அவர பெலும் 
ம்தரிவித்்தகார. 

உக்ரன் மீது ஆககிர-
மிபபு ம்தகாடுககும் திடடம் 
இல்லை என்று ரஷயகா 
வலியுறுத்தும் அப்தபநரம் 

ப்தற்றத்்்தத் ்தணிக் பநடபடகா-
வில உக்ரன் இ்னவ்்த ்த்ட 
மசய்வது உடபட தீவிரெகான நிப்ந்த-
்ன்்ை விதித்து வருகிறது.    

அகமரிக�ொ மற்றும் கூட்்டணி 
ரஷைொவுககு �டும் எசசரிக்�

யூத ்படுக�ொ்ல்ை மறுப்ப்த
எதிர்த்து ஐ.ெொ புதிை தீர்மொனம்

வெடிவ�ொருள் ஏற்றிய வ�ொரி
ப�க்குடன் ம�ொதி ‘வெடிப்பு’
கானாவில் பலர் பலி: முழு நகரும் உருக்குலலவு

க்டொங�ொவுககு சர்வபதச 
உதவி�ள் குவிகினறன

்பொக. து்றமு�த்்த
சீனொ ப�ொர வொய்பபு

கறுப்பு வைரம் ஏலம்
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கம்பளை ஸாஹிரா கல்லூரி ்பளைய 
மாணவரும எனது வகுப்பு த�ாைருமா-
கிய ஏறாவூர் மண் ஈன்றடுத� �வப்பு -
�ல்வன கவிஞரும இலக்கிய வாதியு-
மான அலியார் சுள்பரின திடீர் மரணச் 
்ெய்தி எனளன கவளலயளையச் 
்ெய்��ாக ்பாராளுமனற உறுப்பினர் 
மர்்ான ்பளீல் விடுததுளை அனு�ா்ப 
்ெய்தியில் ்�ரிவிததுளைார்.   

்�ாைர்ந்து அச்்ெய்தியில்,   
நண்்பர் அலியார் சுள்பர் ்பாைொளல வாழக்ளகயில் எனனு -

ைன மிகவும ்நருங்கிப் ்பைகியவர். அதுமாததிரமனறி ெமகால 
இலக்கிய உலகில் �னக்்கன ஒரு �னியிைதள� ஏற்படுததி ெமூ -
கததிறகு ்பல தெளவகளை ்ெய்� அவர், நான ்பாராளுமனற 
உறுப்பினராக ்ப�விதயறற த்பாது எனளன ்காழுமபில் ெந் -
திதது எனக்கு வாழததுத ்�ரிவித� அந்� நாள இனறும ஞா்ப -
கததிறகு வருகிறது.   

அனனாரின திடீர் மளறவால் துயருறறிருக்கும அனனாரின 
குடும்பததினருக்கு எனது ஆழந்� அனு�ா்பங்களை ்�ரிவிப்்ப -
த�ாடு அனனாரின நறகருமங்களை வல்ல இளறவன ஏறறுக் -
்காண்டு தமலான ்்னனததுல் பிர்்�ௌளஸ வைங்க இருகர -
தமந்தி பிரார்ததிக்கிதறன என ்பாராளுமனற உறுப்பினர் மர்்ான 
்பளீல் �னது அனு�ா்பச் ்ெய்தியில் ்�ரிவிததுளைார்.    

்�ஹிவளை,கல்கிஸஸ தினகரன நிரு்பர்

்பாகிஸ�ானில் ்காளல ்ெய் -
யப்்படை ்்பாறியியலாைர் பிரியந்� 
குமாரவுக்கு அனு�ா்பம ்�ரிவிக்கும 
நிகழ்வானறு (20) ்பாகிஸ�ான  புதிய 
உயர்ஸ�ானிகர் தம்ர் ்்னரல் உமர் 
்பாருக் புர்க்கி �ளலளமயில் ்பாகிஸ-
�ான உயர்ஸ�ாணிகர் ்காழுமபு அலு-
வலகததில்  நளை்்பறறது. 

இந் நிகழவுக்கு ெ்பாநாயகர் மகிந்� 
யாப்்பா அத்பவர்த�ன, இளைஞர், 
விளையாடடுததுளற அளமச்ெர்  நாமல் 
ரா்்பக்ெ மறறும ெர்வம�த �ளலவர்-
களும  பிரியந்� குமாரவின மளனவி 
குைந்ள�ளகளும கலந்து ்காண்டிருந்-
�னர். பிரியந்� குமாரவின  மளனவி 
பிளளைகளுக்கு ்பரிசுப் ்்பாருடகளும 
உயர்ஸ�ானிகரினால் வைங்கி ளவக்கப்-
்படைது. 

உயர்ஸ�ானிகர் உளரயாறறுளக-
யில்,.. 

்பாகிஸ�ான பிர�மர் இமரானகான 
பிரியந்� குமாரவின  மரணததிறகு 
காரணமானவர்களை ெடைததின முன 
நிறுததி அவர்களுக்கு ்பாகிஸ�ான 
நீதிமனறததினால் �ண்ைளன வைங்-

குவ�றகு உரிய அதிகாரிகளுக்கு அறி-
வுறுத�ல் வைங்கியுளைார். அததுைன 
நிவாரண உ�விகளையும வைங்கிளவத-
�ார்.அ்மரிக்காவில் வாழந்து வரு-
கினற ்பாகிஸ�ானியர்கள 4 மி்ல்லியன 
அ்மரிக்க ்ைாலரும , கனைாவில் 
வாழும ்பாகிஸ�ானியர்கள  2.8. மில் -

லியளனயும திருமதி பிரியந்� குமார -
வுக்கு வைங்கி ளவததுளைனர். 

பிரியந்�  கைளமயாறறிய ்பாகிஸ -
�ான ர்க்தகா கம்பனி ஒவ்வாரு 
மா�மும  பிரியந்�வின ெம்பைததிளன 
அனுப்பி ளவக்க தீர்மானிததுளை�ாக -
வும உயர்ஸ�ானிகர் ்�ரிவித�ார்.

பாகிஸ்ான் உயரஸ்ானிகராலயத்தில் 
பிரியந் குமாரவுக்கு அனு்ாப நிகழ்வு

கவிஞர அலியார சுபபரின் மபைவிற்கு   
மர்ான் பளீல் அனு்ாபம்  

நீர பாவபையாளரகளுக்கு 24 மணி நேர நேபவ நிபலயம்
த்பருவளை விதெை நிரு்பர்

சுபிடெததின தநாக்கு தவளலததிடைததினூைாக 
நாடடு மக்கள அளனவருக்கும ்பாதுகாப்்பானதும சுத -
�மானதுமான குடிநீர் வைங்கும தவளலததிடைததிறக -
ளமய த�சிய நீர் வைங்கல் மறறும வடிகாலளமப்புச் 
ெள்பயினால் ்காழுமபு மாளிகாகந்� நீர் வைங்கல் 
வடிகாலளமப்பு காரியாலய வைாகததில் அளமக்கப்-
்படை ்பாவளனயாைர் தெளவ நிளலயம மக்கள ்பாவ-
ளனக்கு ளகயளிக்கும நிகழவு சிறப்்பாக நளை்்பற -
றது.

்பாவளனயாைர்களின பிரச்சிளனகளுக்கு தீர்விளன 
்்பறறுக் ்காடுக்கும தநாக்குைன  இந்� ்பாவளனயார் 
தெளவ நிளலயம ஏற்படுத�ப்்படடுளைது. நீர் ்பாவ -
ளனயாைர்கள 24 மணி தநரமும இந் நிளலயததினூ-
ைாக தெளவகளைப் ்்பறறுக் ்காளை முடியும.

நீர் வைங்கல் அளமச்ெர் வாசுத�வ நாணாயக்கார 
பிர�ம அதிதியாக கலந்து ்காண்டு இ�ளன திறந்து 
ளவத�ார்.

ரயிலில் நமாதி காட்டு 
யாபை உயிரிழப்பு

புத�ைம தினகரன நிரு்பர்

எழுவனகுைம அருவக்காடடிலிருந்து சுண்ணாமபு கறகளை ஏறறிச் 
்ெல்லும புளகயிரத�ததில் தமாதி காடடு யாளன்யானறு உயிரிைந்-
துளைது.

அருவக்காடடிலிருந்து புத�ைம ்பாலாவி சீ்மந்து ்�ாழிறொ -
ளலக்கு சுண்ணாமபு கறகளை ஏறறிச் ்ெல்லும புளகயிர�ததில் 
தமாதுண்தை  காடடு யாளன உயிரிைந்துளைது.

குறித� வி்பததுச் ெம்பவம அருவக்காடு சுண்ணாமபுக்கல் அகழவு 
்பணி இைம்்பறும ்பகுதியிலிருந்து 2 கிதலாமீறறர் தூரததில் இைம -
்்பறறுளை�ாக வண்ணாததிவில்லு வனஜீவராசிகள திளணக்கை அதி-
காரிகள ்�ரிவித�னர்.

உயிரிைந்� யாளனக்கு மிருக ளவததியர் இசுருவினால் உைறகூறறு 
்பரிதொ�ளன  முன்னடுக்கப்்படைது.

ஒன்பது பிரதான குளங்களள அபிவிருத்தி
திறப்்பளன தினகரன நிரு்பர்

நீர்ப்்பாென எழுச்சி தவளலததிடைததின கீழ, ந௱டடின மூனறு ( 
03 ) மாவடைங்களில் உளை சுமார் 09 பிர�ான குைங்களை அபிவி -
ருததி ்ெய்வ�றகு திடைமிைப்்படடுளை�ாக இலங்ளக காணி அபி -
விருததிக் கூடடுத�ா்பனம ்�ரிவிததுளைது.

அநுரா�புரம,மாத�ளை,குருநாகல் ஆகிய மாவடைங்களில் 
்�ரிவு ்ெய்யப்்படடுளை குைங்கள இ�ன கீழ அபிவிருததி ்ெய்-
யப்்பைவுளைன.்னாதி்பதியின ஆதலாெளனயின த்பரில் இந் நைவ -
டிக்ளக தமற ்காளைப்்பைவுளைன.

கறபிடடி தினகரன விதேை நிரு்பர்

புத�ைம மாவடைததின முந்�ல் பிரத�ெ ்ெயலகததில் ்்பாங்கல் 
விைா தநறறு ்வளளிக்கிைளம (21) காளல நளை்்பறறது.

முந்�ல் பிரத�ெ ்ெயலாைர் வி்ானி வெந்திகாவின �ளலளம -
யில் இைம்்பறற இந்� நிகழவில் உ�வி பிரத�ெ ்ெயலாைர்  ஐ.பி.
த�ொனி ஹெனதிகா, உ�வி திடைமிைல் ்பணிப்்பாைர் ஏ.எஸ.எம.
அஸமில், நிர்வாக உததிதயாகத�ர் ைபிளயூ, ஏ.சுசீலாவதி, உட்பை 
பிரத�ெ ்ெயலக ெகல பிரிவுகளின உததிதயாகத�ர்களும கலந்து -
்காண்ைனர்.

இ�னத்பாது, பிரத�ெ ்ெயலக பிர�ான அலுவலக கடைைததில் 
்்பாங்கல் ்்பாங்கப்்படடு, விதேை பூள் வழி்பாடுகள இைம -
்்பறறளம குறிப்பிைத�க்கது.

முந்ல் பிரந்ே 
சேயலகத்தில் 
சபாஙகல் விழா

nehj;jhhpR ,Wjpg;ghPl;irf;F Njhw;Wtjw;F Kd; nra;ag;gl;l mwptpg;G
nej;jpgyfk> khN`hitr; Nrh;e;j uj;ehaf;f Kjpad;NryhNf 

cjaFkhu uj;ehaf;f Mfpa ehd;> FUehfy; khtl;lj;jpd; cah; 

ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhop %yj;jpy; Nritahw;Wfpd;w> 

gpurpj;j nehj;jhhprhf flikahw;Wtjw;fhf nehj;jhhpR ,Wjpg; 

ghPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F> nehj;jhhpR fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gphpT 7 ,d; gb ,d;wpypUe;J xU khjk; 

Kbtile;j gpd;dh;> gjpthsh; ehafj;jplk; xU Nfhhpf;ifia 

Kd;itf;fpNwd;. vd;gij ,j;jhy; rfyUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

Mh;.vk;. cjaFkhu uj;ehaf;f>

2021.12.28

nej;jpgyfk> khN`h.

அரச இலக்கிய

2022 mur ,yf;fpa tpUJ toq;fy; 
njhlh;ghf E}y;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ
Gj;jrhrd> fyhrhu kw;Wk; rka mYty;fs; mikr;R kw;Wk; fyhrhu 
mYty;fs; jpizf;fsk; Mz;LNjhWk; Vw;ghL nra;Ak;; mur ,yf;fpa 
tpUJ toq;fy; njhlh;ghf ,yq;if vOj;jhsh;fSf;Fk; kw;Wk; E}y; 
ntspaPl;lhsh;fSf;Fk; ,t;twptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.  
2022 Mk; Mz;L mur ,yf;fpa tpUJ toq;Fk; itgtj;jpd; nghUl;L 2021 
Mk; Mz;L gpuRupf;fg;gl;l E}y;fis kjpg;gPL nra;Ak; NghJ mjid 
KiwahfTk; tpidj;jpwd; kpf;fjhfTk; Nkw;nfhs;Sk; Nehf;fpy; 
vOj;jhsu;fSf;Fk; gjpg;ghsu;fSf;Fk; jkJ E}y;fis rku;g;gpf;f re;ju;g;gk; 
toq;fj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. 
mjdbg;gilapy; 2021 Mk; Mz;L [dt hp 01 Mk; jpfjp Kjy; mNj Mz;L 
brk;gh; 31 Mk; tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Kjy; gjpg;ghf ntspaplg;gl;lJk; 
48 gf;fq;fSf;F FiwahjJkhd xU E}ypd; %d;W (3) gpujpfs; 
rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba E}y;fis “mur ,yf;fpa 
FO> fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsk;> 8Mk; khb> nrj;rpwpgha> 
gj;juKy;y” vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghy; %ykhfNth my;yJ 
NeubahfNth fpilf;fr;nra;ayhk;;. E}y;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; 
jpdk; 2022 khu;r; khjk; 25 Mk; jpfjp MFk;.
mur tpUJ toq;fYf;fhf E}y;fis kjpg;gPL nra;tjw;F fPo;f;fhZk; 
gpupTfis rhu;e;j rpq;fs> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopfspy; gpuRukhd E}
y;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Ra ehty; 
Ra rpWfij 
Ra ftpijg; gilg;G 
Ra ,isNahH ,yf;fpa 
gilg;G
Ra ghlyhf;fj; njhFg;G
Ra ehlfk;
Ra mwptpay; Gidfij
rpWth; ,yf;fpa gilg;G (16 
gf;fq;fSf;F Fiwahky; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;)

Ra Gyikj;Jt kw;Wk; 
Ma;Trhu; gilg;G 
ehdhtpj tpla E}y;fs; 
nkhopngah;g;G - ehty;
nkhopngah;g;G - rpWfijj; 
njhFg;G 
nkhopngah;g;G - ftpij 
gilg;G
nkhopngah;g;G - ehlfk;
nkhopngah;g;G - Gyikj;Jt 

kw;Wk; Ma;Trhu; gilg;G

,J Fwpj;j Nkyjpf tpguq;fSf;fhf  njhlh;G nfhs;sTk;
njh.Ng.: 011-2872030 my;yJ 011-2872031

fyhrhu mYty;fs; gzpg;ghsH
fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsk;
8k; khb> nrj;rpwpgha> gj;juKy;y.

kUj;Jtf; fy;tp gl;lg; gpd;gbg;G epWtdk;

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

ngWif mwptpj;jy;
ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy;

Nfs;tp ,yf;fk;: PGIM/GA/03/Security/2022

ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s kw;Wk; 

ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf nry;YgbahFk; tUlhe;j chpkj;ijf; nfhz;l  fPh;j;jp tha;e;j 

epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; 

kUj;Jtf; fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jiyth; 2022-

02-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu miof;fpd;whh;. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

(NCB) tpiyf;Nfhuy; eilKiw Clhf ,lk;ngWk;.

Mh;tKs;s jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 2022-01-24Mk; jpfjp Kjy; 

2022-02-07Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; njhiyNgrp 

thapyhf (ifalf;fj; njhiyNgrp ,y. 0704702867/ kpd;dQ;ry; saradmin@pgim.cmb.ac.lk) kUj;Jtf; 
fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpd; rpNu\;l cjtpg; gjpthsh; / nghJ eph;thfk; mth;fsplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2500.00 &ghit 2022-02-07Mk; jpfjp Kjy; kUj;Jtf; fy;tp gl;lg; 

gpd;gbg;G epWtdj;jpdhy; ,yq;if tq;fp> nghuis mjpNkw;juf; fpisapy; Ngzg;gLk; 193413 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J mjw;fhd gw;Wr;rPl;il ];Nfd; nra;J mj;Jld; vOj;J %y 

Ntz;LNfhs; xd;iw kUj;Jtf; fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpd; rpNu\;l cjtpg; gjpthsh; / nghJ 
eph;thfk; mth;fSf;Fr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; (PDF 
Format)KOikahd njhFjpnahd;iw kpd;dQ;rypd; Clhf (saradmin@pgim.cmb.ac.lk) nfhs;tdT 
nra;ayhk;. 

kPsspf;fg;gLk; 50>000.00 fl;lzj;ij kUj;Jtf; fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpdhy; ,yq;if 

tq;fp> nghuis mjpNkw;juf; fpisapy; Ngzg;gLk; 193413 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. rfy tpiykDf;fSlDk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;j efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~kUj;Jtf; fy;tp gl;lg; gpd;gbg;G epWtdj;jpw;F ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;|| vdf; 

Fwpg;gpl;L 2022-02-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; kUj;Jtf; 

fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpd; nghJ eph;thff; fpisapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> kUj;Jtf; fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G 

epWtdk;> ,y. 160> ee;jjhr Nfhl;lhnfhl khtj;ij> nfhOk;G-07 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (ehl;bYs;s nfhtpl; -19 epiyik fhuzkhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; 

,Wjp ehspy; VNjDk; khw;wq;fs; Vw;gl;lhy; kUj;Jtf; fy;tp gl;lg; gpd;gbg;G epWtdj;jpd; 

,izajsj;jpd; Clhf mwpaj;jug;gLk;) (https://pgim.cmb.ac.lk).
tpiykDf;fs; 2022-02-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiykDf;fisj; 

jpwf;Fk; Ntisapy; fye;Jnfhs;tjw;F njhpT nra;ag;gl;l mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

kUj;Jtf; fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpd; nghJ eph;thff; fpisapy; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

kUj;Jtf; fy;tp gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk;>

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>

160> Nguhrphpah; ee;jjhr Nfhj;jhnfhl khtj;ij> nfhOk;G-07.

2022.01.22

mw;Nwhdp jj;Jtg; gj;jpuj;ij 
kPsg;ngWjy;

,j;jhy; ,yq;if rdehaf Nrhrypr 
FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj; 
jUtjhtJ> 30.01.2019 jpfjpaplg;gl;L> 
153 Mk; ,yf;fj;jpy; khj;jis gpurpj;j 
nehj;jhupR gP.gP.Mu;.vk;. rhfupfh b 
[ajpyf Kfjhtpy; nghy;tj;ij> 
tpfhu tPjp> kfnty> khj;jis> kj;jpa 
khfhzj;ijr; Nru;e;j moff;Nfhd;Nf 
Nrdhuj;d (Njrpa milahs ml;il ,y. 
601811928tP) vd;gtupd; ngaupy; kj;jpa 
khfhzk;> khj;jis khtl;lk; ,y. 27 
Nlhy tPjpapy; trpf;Fk; nkh`k;kl; 
`rDj;jPd; Mkpj; (Njrpa milahs 
ml;il ,y. 590560286tP) Mfpa 
vd;dhy; epiwNtw;wg;gl;l mw;Nwhdp 
jj;Jtg; gj;jpuk; kPsg;ngwg;gLtJld; 
,uj;Jk; nra;ag;gLfpd;wJ. mw;Nwhdp 
jj;Jtf;fhuuhy; Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhdp 
gj;jpuj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
ve;jnthU nraYf;Fk; eltbf;iff;Fk; 
ehd; nghWg;ghf khl;Nld;.

nkh`k;kl; `rDj;jPd; Mkpj;

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; 
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

yf;fy gpuNjr nrayhshpd; Fwpg;G 

,y. 11/3/3/I/23C
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G

,y. LD/05/2010/MV/53

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; 

ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia 

nkhuf`fe;j> fSfq;if mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf; nfhs;s 

murhl;rpahh; vz;zpapUf;fpwhh;fs;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yf;fk; 2260/43 
nfhz;l 2021.12.28 jpfjpa ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; FbauR 

mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; -  nghyd;dWit

gpuNjr nrayfg;

gphpT -  vy`u

fpuhk mYtyh; gphpT - ,y. 1 

  fphpxagphpT 

fpuhkk; - jpfd;dht 

  (Fwpg;gpl;l 

  Muk;g 

  tiuglj;jpw;F  

  ,zq;f)

fhzpapd; ngah; -  Nkw;Fwpj;j

   ,yf;fk; 

   nfhz;l mjp 

  tpN\l 

  th;j;jkhdp 

  mwptpj;jypd;gb

tiugl ,yf;fk; -  gp.M.t. 25 

Fiw epug;gp 

199 gj;jpu ,y. 

220

tp];jPuzk; - 2.3611 

  n`f;lahh;

Jz;L ,yf;fk; - 9235>9236>9237>

  9238>9239

v];. tp[aFkhh;>

gpuNjr nrayhsh;>

yf;fy.

2022.01.19Mk; jpfjp

yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;
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ngWif mwptpj;jy;
N`hkhfk gpuNjr rig

fzdp> Ngy; ,ae;jpuk; kw;Wk; #hpa rf;jpapy; ,aq;Fk; tPjp tpsf;Ffs; 
(Street Solar Lamp) toq;Ftjw;fhd jpwe;j Nfs;tp Nfhuy;

N`hkhfk gpuNjr rigf;Fj; Njitahd fzdp> Ngy; ,ae;jpuk; kw;Wk; #hpa rf;jpapy; ,aq;Fk; 
tPjp tpsf;Ffs; (Street Selar lamp) jug;gl;Ls;s mstpy; toq;Ftjw;fhf jifikAs;s toq;Feh; 
%yk; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 
,y.

cUg;gb
Njitg; 

gLk; msT
kjpgplg;gl;l 
njhif

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tpg; 

gbtf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tpg; 

gpiz itg;Gj; 
njhif

01 fzdp ,ae;jpuk; 16 &. 4000000.00 &. 1000.00 &. 40000.00

02 mr;R ,ae;jpuk; 04 &. 180000.00 &. 1000.00 &. 1800.00

03 Ngy; ,ae;jpuk; 01 &. 800000.00 &. 1000.00 &. 8000.00

04 #hpa rf;jpapy; ,aq;Fk; 
tPjp tpsf;Ffs;
(Street Solar Lamp) 
20W

30 &. 1950000.00 &. 1000.00 &. 19500.00

02.  mjw;fhd khjphpfs; mlq;fpa ngWif Mtzq;fis 2022.01.20 K. g. 9.00 Kjy; 2022.02.07 gp.g. 
3.00 tiu mYtyf Ntiy ehl;fspy; gpuNjr rigapd; nrayhsUf;F vOj;J %y Ntz;Ljiy 
Nkw;nfhz;L Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj; njhif Fwpj;jthW N`hkhfk gpuNjr rig 
jiyikafj;jpw;F nrYj;jpa gw;Wr; rPl;il fzf;fpay; gphptpw;F rkh;g;gpj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

03.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykDf;fisr; 
rkh;g;gpf;Fk; nghUl;fspd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L tpz;zg;gj;ij 02 gpujpfSld; (%yg;gpujp/efy;gpujp 
vdf; Fwpg;gl;L) g+Hj;jp nra;J NtW NtW ciwfspy; ,l;L jiyth;> gpuNjr rig> N`hkhfk 
vd Fwpg;gpl;L 2022.02.08 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ nfhz;L 
te;J rig nrayhshpd; cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jpwj;jy; Vw;wy; Kbtile;jTld; gpuNjr rig jiyikafj;jpd; 
$l;l kz;lgj;jpy; ,lk; ngWtJld; mjw;fhf Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;f 
rKfkspf;fyhk;. tpiykDf;fis vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik KOikahf 
N`hkhfk gpuNjr rigf;F chpaJ.

04.  ngWif Mtzq;fis rkh;g;gpf;Fk;NghJ Nfs;tp itg;Gj; njhifia mYtyfj;jpw;F nrYj;jpa 
gw;Wr;rPl;L my;yJ ~jiyth;> N`hkhfk gpuNjr rig| ngahpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT 
nra;j tq;fpapypUe;J 06 khj;jpw;F ngw;Wf; nfhz;l tq;fpg; gpiznahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

05.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; njh.Ng. ,y. 011-5633991 Clhf rigapd; Ntiy 
mjpfhhpia mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

rk;gj; rkpe;j [arpq;`>
jiyth;>
gpuNjr rig>
N`hkhfk.
jpfjp 2022.01.20
njh.Ng. 0112-855230
ngf;]; 011 2857169

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ePh;g;ghrd mikr;R

js;gpl;bfs ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lj;jpy; 

Camp Site tPjpf;fhd 

(0+000 km to 0+470 km) Gdh;eph;khzk;

Bid No.: PD/TRP/W/2/NCB-AC/2022

1. Camp Site tPjpapy; 470 kP. ePskhd nfhq;fpwPl; gjpj;j tPjp kw;Wk; 2 jLg;Gr; 

Rth; fl;likg;Gf;fis ,t;tPjpapy; eph;khzpg;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ePh;g;ghrd mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf  nraw;wpl;l 

ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

,g;gzpahdJ fe;jnfl;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpypYs;s Camp Site ,w;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s mZFtopf;fhd Gdh;eph;khzj;ij mlf;Ffpd;wJ. eph;khzf; 

fhyg;gFjpahdJ 12 thuq;fshFk;. 

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

3. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 Mff; Fiwe;j CIDA gjpthdJ rp-6 juj;jpypUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jj;jpd; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fe;jnfl;ba> ePh;g;ghrd jpizf;fs 

js;gpl;bfs ePh;j;Njf;f nraw;wpl;l> nraw;wpl;l nghwpapayhshplkpUe;J 

njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fq;fshd 055-2245626 Mfpatw;wpd; topahfTk; 

pdthalpitigala@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; topahfTk; ngw;W thu ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6. 2022.01.21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.07 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 6>000 &ghitr; nrYj;jpa 

gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ xt;nthU njhFjpf;Fk; nuhf;fg; gzj;jpy; 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

7. 2022.02.08 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022.02.08 Mk; jpfjpad;W 

fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8. tpiykDf;fs; 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9. fe;jnfl;ba> ePh;g;ghrd jpizf;fs js;gpl;bfs ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lj;jpy; 2022.01.28 

Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.

10. midj;J tpiykDf;fSk; 250>000 &gh ngWkjpahd ~~tpiykDg;gpiznahd;Wld;|| 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

11. chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; “Improvements of Camp Site Road (0+000 km to 0+470 
km) in Thalpitigala Reservoir Project – Bid No. PD/TRP/W/2/NCB-AC/2022  vdf; 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW.

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

js;gpl;bfs ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lk;>

ePh;g;ghrd jpizf;fsk;>

fe;jnfl;ba.

njhiyNgrp/ njhiyefy; ,y.: 055-2245626

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R
tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy; rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jpdhy; epjpaplg;gl;l 

fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

(RIDEP) Loan No.: SL-P116
nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid - tl kj;jpa khfhzk;

Tender No.: PL/5/W/RIDEP/2022/01/1

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Package No.: SL-P116/NCP/WS/2020/08
Package No.: SL-P116/NCP/WS/2020/09

1.  tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf rh;tNjr 
xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jpdj;jplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ flndhd;iwg; 
ngw;Ws;sJ. ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;W gpd;tUkhW Fwpg;gpl;Ls;s FbePh; xg;ge;jq;fSf;fhd 
jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf gpuNahfg;gLj;Jtjw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

1.1.  fhw;whbnahd;W  fbdkhd tbfl;bfs;> ngNuh rPnke;J gjpf;fg;gl;l jiukl;lj;jpYs;s ePh;j;Njf;fq;fs; 
kw;Wk; cah;j;jg;gl;l jhq;fpfs;> gk;gp tPL> nghJtrjpf; fl;blk;> midj;J Jizg;ghfq;fSldhd nghjp 
FNshhpd; Nrh;f;Fk; Kiwik> DI & uPVC  gr;irj; jz;zPh; gpujhd kw;Wk; uPVC tpepNahf Foha; 
tiyaikg;G toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;> thy;Tfis toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> kjF flitfs;> fpilkl;l 
JisapLjiy ghtpj;J tPjp flitfis mikj;jy; kw;Wk; tPLfSf;fhd ,izg;Gf;fis Nkw;nfhs;sy; 
mlq;fyhf ePh; Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjp mlq;fyhf [ae;jpntttpy; cs;thq;fy; kw;Wk; mZFKiw 
ele;J nry;Yk; ghyk; mlq;fyhf mNgaGu cgnraw;wpl;l njhpT nra;ag;gl;l Mf;ff;$Wfis mjpfhpf;Fk; 
ePh; toq;fy; Kiwiknahd;iw eph;khzpj;jy;. (Package No.: SL-P116/NCP/WS/2020/08)

1.2.  fhw;whbnahd;W> mOj;jkhd tbfl;bfs;> ngNuh rPnke;J gjpf;fg;gl;l jiu kl;lj;jpYs;s ePh;j;Njf;fq;fs;> 
gk;gp tPL> nghJtrjp fl;blk;> cah;j;jg;gl;l ngNuh rPnke;J jhq;fp kw;Wk; cs;thq;fypy; gr;irj; jz;;zPiu 
cwpQ;Rk; gk;gpfs; midj;J Jizg;ghfq;fSldhd nghjp FNshpd; Nrh;f;Fk; Kiwik> DI & uPVC 
gr;irj; jz;zPh; gpujhd kw;Wk; tpepNahf Foha; tiyaikg;G> thy;Tfis toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> 
kjF flitfs;> fpilkl;l Jisapliy ghtpj;J mikf;Fk; tPjpf; flitfs;  kw;Wk; tPLfSf;fhd 
,izg;Gf;fis Nkw;nfhs;sy; mlq;fyhf ePh; Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjp mlq;fyhf cy;gj;ntttpy; 
cs;thq;fy; kw;Wk; mZFKiw ele;J nry;Yk; ghyk; mlq;fyhf f[_tj;j cgnraw;wpl;l njhpT 
nra;ag;gl;l Mf;ff;$Wfis mjpfhpf;Fk; ePh; toq;fy; Kiwiknahd;iw eph;khzpj;jy. (Package No.: 
SL-P116/NCP/WS/2020/09).

2.  tpiykDf;Nfhuy; [g;ghdpd; ODA  fld;fspd; fPohd ngWiff;fhf gpuNahfg;gLj;jf;$ba topfhl;bfSf;fikthd 
eilKiwfspd; %ykhf elhj;jg;gLtJld; fld; xg;ge;jj;jpy; tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ts ehLfspd; 
midj;J tpiykDjhuh;fSk; gq;F ngw;wyhk;. 

3.   NkNy Fwpg;gpl;Ls;s eph;khz nraw;ghLfis mlf;fpAs;s mNgaGu kw;Wk; f[_tj;j cgnraw;wpl;lq;fspd; ePh; 
toq;fy; Kiwikia eph;khzpj;J g+h;j;jp nra;tjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis njhopy; toq;Fehpd; rhh;ghf khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f 
mikr;rpd;> mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

4.  tpiykDjhuh;fspd; jFjpj;jd;ikahdJ ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G tFjpapy; rp-3 kw;Wk; my;yJ 
Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

Fwpg;G I:  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf ghprPyid nra;tjw;fhf tpiykD Mtzj;jpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s rpy 
jFjpj;jd;ik jFTj;jpwd;fs; fPNo  ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

nghjp/cUg;gb ,y. SL-P116/NCP/WS/2020/08 SL-P116/NCP/WS/2020/09

kPsspf;fg;glhj itg;Gj; 
njhif

35>000 ,yq;if &gh 35>000 ,yq;if &gh

tpiykD nry;Ygb 
ahFk; fhyk;

2022.06.14 Mk; jpfjp tiuAk; 2022.07.12 Mk; jpfjp tiuAk;

tpiykDg;gpiz 3.3 kpy;ypad; ,yq;if &gh (2022.07.12 
Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;)

4.5 kpy;ypad; ,yq;if &gh (2022.08.09 
Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;)

jFjpj;jd;ik 
jfTj;jpwd;

01. ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;gpy; CIDA ,d; rp-3 kw;Wk; my;yJ kl;lk; kw;Wk; 
CIDA gjptpd; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gpujpnahd;W.
02. ,yq;ifapd; kj;jpa my;yJ khfhz tpahghu gjpT mjpfhurigapd; tpahghu 
gjptpd; gpujpnahd;W.
03. gbtk; gprpV-3 ( ,e;j Fwpg;gplg;gl;l tpiykDtpw;fhf 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fP;o; xg;ge;jq;fhuh;fis gjpT nra;jpUj;jy;)

epjpaply; epyguk; 2018 rdthp 1Mk; jpfjpapypUe;J 
nray;tYg; ngWk; tifapy; Kd;ida 
3 Mz;Lfspd; tUlhe;j eph;khz 
epjpg;Gus;T Mff; Fiwe;jJ 275 
kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

2018 rdthp 1 Mk; jpfjpapypUe;J nray;tYg; 
ngWk; tifapy; Kd;ida 3 Mz;Lfspd; 
tUlhe;j eph;khz epjpg;Gus;T Mff; Fiwe;jJ 
364 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; 
Ntz;Lk;.

epjpaply; tsq;fs; Mff; Fiwe;jJ 73 kpy;ypad; 
,yq;if &gh njhiff;fhd jputr; 
nrhj;Jf;fs; my;yJ fld; trjp                                                      

Mff; Fiwe;jJ 97 kpy;ypad; ,yq;if &gh 
njhiff;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; my;yJ 
fld; trjp                                                      

eph;khz mDgtk; fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; 
Fiwe;jJ gpd;tUk; Mf;ff;$Wfis 
jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

   xt;nthd;wpYk; Mff; Fiwe;jJ 
40 fp.kP. ePsj;jpw;F uPVC my;yJ 
epfuhd jd;ikapYs;s Foha; 
xg;ge;jq;fis Mff; Fiwe;jJ 
xU xg;ge;jj;jpy; toq;fy; kw;Wk; 
gjpj;jy;. 

   fhw;whbfs;; kw;Wk; fbdkhd 
tbfl ;bfs; mlq;fyhd 
fl;likg;GhPjpapyhd rptpy; 
Ntiyfs;> fsQ;rpag;gLj;Jk; 
trjpfs;> nghJ trjp fl;bl 
Ntiyfs;> ngNuh rPnke;J 
jiuapyhd ePh;j;Njf;fq;fs; kw;Wk; 
cah;j;jg;gl;l jhq;fpfs; kw;Wk; 
tof;fkhd ePh; Rj;jpfhpg;G 
Mf;ff;$Wfs; Nghd;wit> kw;Wk;

   ePhpy; %o;ff;$ba gk;gpfSldhd 
fl;Lg;ghl;L ngdy;fs;> jput 
FNshhpd; Nrh;f;Fk; Kiwikfs; 
kw;Wk; Kd;DhpikAldhd gFjp 
jhdpaq;fp KiwikfSldhd 
,ize;j Ntiyfs; mlq;fyhd 
ePh; toq;fy; Kiwikfspy; 
,yj;jpudpay;-nghwpKiw toq;fy; 
kw;Wk; epWTjypy; Mff; Fiwe;jJ 
xU xg;ge;jk;.                                                                                                                               

fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 
gpd;tUk; Mf;ff;$Wfis jpUg;jpfukhf 
g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

    xt;nthd;wpYk; Mff; Fiwe;jJ 65 fp.kP. 
ePsj;jpw;F uPVC my;yJ epfuhd 
jd;ikapYs;s Foha; xg;ge;jq;fis 
Mff; Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;jpy; toq;fy; 
kw;Wk; gjpj;jy;. 

   fhw;whbfs;; kw;Wk; mOj;jKs;s tbfl;bfs; 
mlq;fyhd fl;likg;GhPjpapyhd rptpy; 
Ntiyfs;> fsQ;rpag;gLj;Jk; trjpfs;> 
nghJ trjp fl;bl Ntiyfs;> ngNuh 
rPnke;J jiuapyhd ePh;j;Njf;fq;fs; kw;Wk; 
cah;j;jg;gl;l jhq;fpfs; kw;Wk; tof;fkhd 
ePh; Rj;jpfhpg;G Mf;ff;$Wfs; Nghd;wit> 
kw;Wk;

   ePhpy; %o;ff;$ba gk;gpfSldhd 
fl;Lg;ghl;L ngdy;fs;> jput FNshhpd; 
Nrh;f;Fk; Kiwikfs; kw;Wk; 
Kd;DhpikAldhd gFjp jhdpaq;fp 
KiwikfSldhd ,ize;j Ntiyfs; 
mlq;fyhd ePh; toq;fy; Kiwikfs; 
kw;Wk; ehnshd;wpw;F 200 cum  
nfhs;ssTs;s Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjp 
mlq;fyhd ePh; toq;fy; Kiwikfspy; 
,yj;jpudpay;-nghwpKiw cgfuzj;ij 
toq;fy; kw;Wk; epWTjypy; Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk;.

tpiykD Kd;Ndhbf; 
$l;lk; kw;Wk; 
Ntiyj;js tp[aj;jpd; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;

mEuhjGuk;> nraw;wpl;l mKyhf;fy; mYtyfj;jpy; 2022.02.02Mk; jpfjpad;W K.g. 10 
kzpf;F. mNj ehspd; gp.g. 2 kzpf;F mNgGu cgnraw;wpl;lj;jpw;fhd Ntiyj;js 
tp[akhdJ xOq;F nra;ag;gLk;. 2022.02.03Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F f[_tj;j 
cgnraw;wpl;lj;jpw;fhd js tp[ak; xOq;F nra;ag;gLk;. 

tpiykD Kd;Ndhbf; 
$l;lj;jpw;fhd ,lk;

mEuhjGuk;> jhi`ahfk> GGJ khtj;ij> 3 Mk; gbepiy> 3063 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid.

I Mk; ml;ltiz
Fwpg;G: (II)  $l;L Kaw;rpapd; CIDA gjpTj; Njitg;ghL. jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwdpd; 2.1.4 Mfpa 

cgthrfq;fis jaT nra;J ghh;itaplTk;.

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiyg; ngw;W nfhOk;G-08> fpd;;]p  tPjp> 157V vd;w 
,yf;fj;jpYs;s tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 
Kfhikj;Jt myfpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. (njhiyNgrp: 011-2667748. 
njhiyefy;: 011-2667768) my;yJ mEuhjGuk;> ji`ahfk> GGJ khtj;ij> 3 Mk; gbepiy> 3063 Mk; 
,yf;fj;jpYs;s nraw;wpl;l mKyhf;fy; myfpd; tl kj;jpa khfhzj;jpw;fhd khfhz nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; 
mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 025-2222875> njhiyefy;: 025-2222875. kpd;dQ;ry;: 
ridep.piuncp@gmail.com 

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf Kg;gj;ijahapuk; ,yq;if &ghit (35>000 ,.&gh) nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s 
Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  2022.01.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.14 Mk; jpfjp tiuAk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s KfthpapypUe;J rhjhuz 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdtpw;Fg; gpd;dh;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Mtzj;jpd; Pdf  gjpg;gpw;F 
tpz;zg;gpf;fyhk;. 

7.  rpwpa Ntiyfspd; ngWiff;fhf [g;ghdpd; ODA  fld;fspd; fPo; tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; 
xg;ge;jj;jpd; nghJthd epge;jidfNs epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfshFk;. 

8.  2022.02.15Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l 
%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp tpiykDf;fs; jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L mitfspd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; “Bids for Package No.:………………….(as per the above table  1)” vd Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; 
jghypy; ~~jiyth;> mikr;R ngWiff; FO> epjpg; gphpT> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; 
,uh[hq;f mikr;R> ,y. 330> a+dpad; ,lk;> nfhOk;G-02|| vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 
NkNyAs;s miktplj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;fs; 
NkNyAs;s 1 Mk; ml;ltizapd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  tpiykDg;gpizapd; ghq;fhdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapd; gjpT 
ngw;wJk; mjpfhuk; toq;fg;gl;lJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 
nuhf;fg; gzkhf khw;wf; $baJkhd tq;fp cj;juthjkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. NtNwjhtJ ghq;fpyike;j 
tpiykDg;gpizfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

9.  nfhOk;G-02> a+dpad; ,lk;> 330 Mk; ,yf;fj;jpYs;s khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f 
mikr;rpd; epjpg; gphptpy; tpiykDf;fis %ba gpd;dh; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfis jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
mikr;R ngWiff;FO>
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>
,y. 330> a+dpad; ,lk;> nfhOk;G-02.
njhiyNgrp: 011-2399735. njhiyefy;: 011-2329725.
kpd;dQ;ry;: secretary@pclg.gov.lk
jpfjp: 24.01.2022

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 22ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஜனவரி 22 சனிக்கிழகம

களுத்துறை சுழற்சி நிருபர் 

2021 - இலஙறக தேசிய சதுரஙக 
வல்லுனர்களுக்கு இறையிலான   
தபாட்டிகளில்  ககாழும்பு நாளநோ 
கல்லூரி மாணவன் சுசல் ே சில்வா 
மற்றும் விசாக்கா வித்தியாலய 
மாணவி நிக்தலக்ா ேருஷி கவற்றி. 

ககாழும்பு ோஜ் சமுத்ரா த�ாட்-
ைலில் கைநே  டிசம்பர் 24ஆம் திகதி 
முேல் 30ஆம் திகதி வறரயிலான 7 
நாட்களாக  'ரவுண்ட் கராபின் அடிப்-
பறையில்',   பாரம்பரிய சதுரஙக வடி-
வறமப்பில், 13 சுற்றுக்கள் ககாண்ை 
இப் தபாட்டிகளின் தபாது தேர்நகே-
டுக்கப்பட்ை  இலஙறகயில்  ேறலசி-

ைநே 14 வீர வீராஙகறனகள் மட்டும் 
கலநதுக் ககாண்ைனர். 

இேன் தபாது யாழபாணம் ககாக்-
குவில் ஹிநது கல்லூரி மாணவன்  
எஸ். சிவேனுஜன் ககாழும்பு 
தகட்தவ கல்லூரி மாணவன் நபில் 
நசார் கமா�மட் முறைதய 6 
மற்றும்  13வது இைஙகறள கபற்ை-
னர்.  

இலஙறக சுதுரஙக சம்தமளனத்-
தின் ேறலவரும் ஆசிய சதுரஙக சம்-
தமளனத்தின் உப ேறலவருமான 
லக்மன் விதஜசூரிய பிரோன அதிதி-
யாக  கலநதுக் ககாண்டு பணப் பரி-
சில்கள்  மற்றும் கவற்றிக் கிண்ணங-
கறள வழஙகி சிைப்பித்ோர்.

தேசிய சதுரங்க த�ோட்டி - 2021

2022  ஆண்களுக்கான 
ரி 20 உலகக் கிண்ண கிரிக்-
ககட் தபாட்டிகளுக்கான 
அட்ைவறணறய ஐ.சி.
சி. கவளியிட்டுள்ளது.  
கமாத்ேம் 45 தபாட்டிகள் 
ககாண்ை இநே கோைர், 
வரும் ஒக்தைாபர் 16ம் 
திகதி கோைஙகி நவம்பர் 
13ம் திகதிவறர இநே 
தபாட்டிகள் அவுஸ்திதர-
லியாவில் நறைகபறுகின்-
ைது. இநதியா ேனது முேல் 
தபாட்டியில் பாகிஸ்-
ோறன எதிர்ககாள்கிைது. 
ஒக்தைாபர் மாேம் 23ம் 
திகதியன்று ஆஸ்திதர-
லியாவின் கமல்தபான் 
கிரிக்ககட் றமோனத்தில் 
இநே தபாட்டி நறைகப-
றுகிைது.

அடிகலய்ட், 
பிரிஸ்தபன், கீலாங, 
த�ாபார்ட், கமல்-
தபார்ன், தபர்த் மற்றும் 
சிட்னி உள்ளிட்ை இைஙக-
ளில் தபாட்டிகள் நறை-
கபறும் என அறிவிக்கப்-
பட்டுள்ளது. அறரயிறுதிப் 

தபாட்டிகள் சிட்னி கிரிக்-
ககட் றமோனத்திலும், 
அடிகலய்ட் ஓவல் றமோ-
னத்திலும் முறைதய 
நவம்பர் 9 மற்றும் 10 
திகதிகளில் நறைகபறும்.  
இறுதிப் தபாட்டி நவம்பர் 
13ம் திகதி கமல்தபார்ன் 
கிரிக்ககட் றமோனத்தில் 
பகல் இரவு ஆட்ைமாக 
நறைகபறுகிைது.  

தபாட்டிறய நைத்தும் 
அவுஸ்திதரலியா, 
ஆப்கானிஸ்-
ோன், பங-
களாதேஷ், 
இஙகிலாநது, 
இநதியா, பாகிஸ்ோன், 
நியூசிலாநது மற்றும் 
கேன்னாபிரிக்கா ஆகிய 
அணிகள் சூப்பர் 12 
சுற்றில் விறளயாை ேகுதி 
கபற்றுள்ளன. 

அதேசமயம் நமீபியா, 
ஸ்ககாட்லாநது, 
இலஙறக மற்றும் 
தமற்கிநதியத் தீவுகள் 
ஆகியறவ முேன்றமச் 
சுற்றுக்கு முநறேய ேகுதிச் 

சுற்றுகளில் 
விறளயாடுகின்ைன.  
இநதியா ேனது முேல் 
தபாட்டியில் பாகிஸ்-
ோறன எதிர்த்து விறள-
யாடுகிைது. ஒக்தைாபர் 23 
ஆம் திகதி கமல்தபார்ன் 
றமோனத்தில் இநே 
தபாட்டி நறைகபறுகி-
ைது.  இநே தபாட்டிகளுக்-
கான டிக்ககட் விற்பறன 
அடுத்ே மாேம் 7ம் திகதி 
கோைஙகுகிைது.

2022 ரி 20 உல்கக் கிண்ண 
தேோடருக்்கோன அட்டவண்ண தவளியீடு

இலஙறகயின் முன்னணி 
கோறலத்கோைர்பு வழஙகுனரான 
ையகலாக், கோைர்நது மூன்ைாவது 
ஆண்ைாக 2021 ையகலாக்தேசிய 
வறலப்பநது சம்பியன்ஷிப்றப 
நைத்துவேன் மூலம், இலஙறக-
யில் விறளயாட்றை தமம்படுத்து-
வேற்கான ேனது அர்ப்பணிப்றப 
கோைர்நது உறுதியளிக்கும். இநே 
தபாட்டி கோைர் இன்றும் நாறளயும் 
கண்டி தினகவில் நறைகபைவுள்ளது.

இநே ஆண்டு 2021 ையகலாக் 
தேசிய வறலப்பநது சாம்பியன்-
ஷிப்பில் நாடு முழுவதிலுமிருநது 
34 அணிகள் தபாட்டியிடுகின்-
ைன. அேன் ஆரம்ப சுற்றுகள் லீக் 
முறையில் விறளயாைப்படும் 
மற்றும் இறுதிப் தபாட்டிகள் கநாக் 
அவுட் முறையில் விறளயாைப்ப-
டும்.

இலஙறக வறலப்பநோட்ை சம்-
தமளனத்தினால் வருைாநேம் நைாத்-
ேப்படும் முேன்றமயான தபாட்டி-
யான ையகலாக் தேசிய வறலப்பநது 
சம்பியன்ஷிப் தபாட்டியின் தநாக்-
கமானது திைறமயான வீரர்கள், 
பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும் நடு-
வர்கறள இனஙகண்டு அவர்கறள 
சர்வதேச மட்ைத்திற்கு ககாண்டு 
கசல்வேற்கு உயர் மட்ைத்தில் பயிற்-
றுவிப்போகும்.

அவர் தமலும் கருத்து கேரிவிக்-
றகயில், கைநே சில ஆண்டுகளாக 

தேசிய வறலப்பநது அணி சிைப்பாக 
கசயல்பட்டு வருகிைது. ையகலாக் 
தேசிய வறலப்பநது சம்பியன்ஷிப், 
தேசிய மட்ை வீரர்களின் ோளத்றே 
தபாட்டித்ேன்றமயுைன் றவத்திருப்-
பேற்கும் திைறமயான புதியவர்கறள 
அறையாளம் காண்பேற்கும் உறுது-
றணயாக இருக்கும்.

ையகலாக் தேசிய கிரிக்ககட், கரப்-
பநது மற்றும் வறலப்பநது அணிக-
ளுக்கு உத்திதயாகபூர்வ அனுசரறண-
யாளராகவும் உள்ளது. 

ஜனாதிபதி ேஙகக் கிண்ண கரப்-
பநது தபாட்டிக்கு தமலதிகமாக, 
தேசிய கனிஷ்ை வறலப்பநது 
தபாட்டி, ரக்பி கழகஙகள், பிரீமி-
யர் கால்பநது தபாட்டி, பாைசாறல 
ரக்பி தபாட்டி, இராணுவ பரா 
விறளயாட்டு தபாட்டி, தேசிய 
பரா விறளயாட்டு தபாட்டி, ஒலிம்-
பிக் விறளயாட்டு, இலஙறக பரா 
விறளயாட்டு மற்றும் உலக பரா-
லிம்பிக் தபாட்டிகள் உள்ளன.

டயதலோக் தேசிய வணலப�ந்து 
சம்பியன்ஷிப த�ோட்டி தி்கனவில்

அவுஸ்திதரலிய உயர் நீதிமன்ைம் 
கைன்னிஸ் நட்சத்திரம் தநாவாக் 
தஜாதகாவிச்  பகிரஙக கைன்னிஸ் 
தபாட்டியில் விறளயாடுவேற்கு 
அனுமதி மறுக்கப்பட்டு அவரின் 
கசாநே நாட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்-
பப்பட்ைேற்கான காரணத்றே 
கவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

34 வயது தஜாதகாவிச் பகிரஙக 
கைன்னிஸ் தபாட்டியில் விறளயாை 
அனுமதிக்கப்பட்ைால் அது ேடுப்பூ-
சிக்கு எதிரான ஆரப்பாட்ைஙகறள 
தூண்டிவிைலாம்  என்று அதிகாரி-
கள் அச்சம் ககாண்ைோக நீதிமன்ைம் 
கூறியது.

அனுமதி மறுக்கப்பட்ைேற்குப் 
பல காரணஙகள் இருநேதபாதும் 
இநேக் காரணம் முேன்றமயானது 
என்றும் அது குறிப்பிட்ைது. 

உலக கைன்னிஸ் வீரர் 

தஜாதகாவிச் இதுதபான்ை ேறைறய 
மற்ை Grand Slam கைன்னிஸ் தபாட்-
டிகளிலும் எதிர்தநாக்குகிைார். 

விம்பிள்ைன் தபாட்டிகளின் ஏற்-
பாட்ைாளர்கள் அவருக்கு அனுமதி 
வழஙகப்படும் என்ை உத்ேரவாேம் 

ேரமுடியாது என்று கூறியுள்ளனர். 
இநநிறலயில் பிரான்சும், அகம-

ரிக்ககாவும் கைன்னிஸ் வீரர் 
தஜாதகாவிச் விதிமுறைகளுக்குக் 
கட்டுப்பைதவண்டும் என்று கூறியுள்-
ளனர்.

டென்னிஸ் வீரர் ஜ�ோஜ�ோவிச் 

கபரியதபாரதீவு தினகரன் நிருபர் 

ேமிழ பண்பாட்டு பவனியுைன் 
அதிதிகறள வரதவற்று றமோனம் 
வறர ஊரவலமாக அறழத்து வநே-
னர் அேறனயடுத்து தேசிய ககாடி 
ஏற்ைப்பட்ைதுைன் தேசிய கீேமும் 
இறசக்கப்பட்ைது அேறனயடுத்து 
மஙகள விளக்தகற்ைலுைன் நிகழவு 

ஞாயிற்றுக்கிழறம (16) ஆரம்பமா-
னது.

முேலாவது நிகழவாக வர-
தவற்பு நைனம் இைம்கபற்ைேறன 
கோைர்நது பாரம்பரிய விறள-
யாட்டு நிகழவுகள் ஆரம்பமாகின.

இளவட்ைக்கல் தூக்குேல், 
வழுக்கு மரம் ஏறுேல், ேறலய-
றனச் சமர், முட்டி உறைத்ேல், 

கயிறுழுத்ேல்,  நீருக்குள் அப்பிள் 
சாப்பிடுேல், கமதுவாக றசக்கிள் 
ஓட்டுேல் தபான்ை 15க்கு தமற்-
பட்ை முதியவர்கள், இறளஞர்கள் 
மற்றும் சிறுவர்களுக்கான விறள-
யாட்டு தபாட்டிகள் நறைகபற்-
ைது.

சூர்யா விறளயாட்டு கழகத்தின் 
ஏற்பாட்டில் நறைகபற்ை இநநி-

கழவில் மட்ைக்களப்பு மாவட்ை 
அரசாஙக அதிபர் க.கருணாகரன், 
கிழக்கு மாகாண பிரதி கபாலிஸ் மா 
அதிபர் சில்வா, கிழக்கு மாகாண-
சறப கசயலாளர் தகாபாலகரட்ணம் 
விறளயாட்டு கழக ேறலவர் மற்றும் 
உறுப்பினர்கள், இறளஞர்கள் 
மற்றும் கபாதுமக்கள் என பலரும் 
கலநது ககாண்ைனர்.

மட்டக்ை்ளபபு க்பரிேைல்�ாறு

ருறசயிக் பாரூக்
ககாழும்பு ஸாஹிரா கல்லூரி 

2000 குழு பறழய மாவணர்கள் 
ஒழுஙகு கசய்துள்ள வருைாநே கிரிக்-
ககட் தபாட்டி நாறள 23 ஆம் திகதி 
ஞாயிற்றுக்கிழறம ககாழும்பு 05, 
ஷாலிகா றமோனத்தில் காறல 8.00 
மணி முேல் ேமது குழு அஙகத்ேவர்-

கள் இறைதய ஏற்பாடு கசய்துள்-
ளது. இநே தபாட்டியில் அஙதகாரா 
லயன்ஸ், பாக்ோத் புல்ஸ், 
தகார்தைாவா கிஙஸ், இஸ்ோன்-
புல் வாரியர்ஸ், ைாக்கா றரைர்ஸ், 
கைல்லி ராயல்ஸ், காபூல் லயன்ஸ் 
மற்றும் ககய்தரா தசலஞசர்ஸ் ஆகிய 

8 அணிகள் பஙதகற்கின்ைன. பிரேம 
அதிதியாக ஸாஹிரா கல்லூரியின் 
முன்னாள் கிரிக்ககட் வீரர் மஸார் 
சுற�ர் மற்றும் ககௌரவ அதிதியாக 
2000 ஆம் குழு முன்னாள் ேறலவர் 
சல்மான் பாரிஸ் கலநது ககாள்ளவுள்-
ளனர்.

இலஙறகயின் அஙகுரார்ப்பண 
சுப்பர் லீக் கால்பநது கோைரில் 
சம்பியனாகத் கேரிவாகிய புளூ 
ஸ்ைார் விறளயாட்டுக் கழகத்திற்கு 
கோைரின் சம்பியன் கிண்ணமும், 
சம்பியனுக்கான 5 மில்லியன் ரூபாய் 
பணப்பரிசும் வழஙகிறவக்கப்பட்-
ைன.

இலஙறக கால்பநது சம்தமள-
னத்தினால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ை, 
”கால்பநது விருது வழஙகும் விழா 
2021” நிகழவு தநற்றுமுன்தினம் 
(20) ஸ்ரீ ஜயவர்ேனபுர தகாட்றையில் 
அறமநதுள்ள கமானார்ச் இம்பீரி-
யல் த�ாட்ைலில் இைம்கபற்ைது. 
இநே நிகழவின்தபாது சுப்பர் லீக், 
இலஙறக தேசிய அணி, முன்னாள் 
தேசிய அணி வீரர்கள் மற்றும் நடு-
வர்கள் என பலரும் ககௌரவிக்கப்-
பட்ைனர்.  கைநே வருைம் முேல்-
முறையாக ஆரம்பிக்கப்பட்ை 
இலஙறகயின் முேலாவது கோழில்-

முறை கால்பநது கோைரான சுபர் 
லீக் கோைரில் பஙதகற்ை, கவற்றி 
கபற்ை அணிகள் மற்றும் திைறம-
கறள காண்பித்ே வீரர்கள் மற்றும் 
சிைநே நடுவர்களுக்கும் விருதுகள் 
வழஙகி ககௌரவிக்கப்பட்ைது.

 லீக்கின் நிறைவில் 9 தபாட்டிக-
ளில் 7 கவற்றிகள், ஒரு சமநிறல 
மற்றும் ஒரு தோல்வியுைன் 22 
புள்ளிகறளப் கபற்ை களுத்துறை 
புளூ ஸ்ைார் விறளயாட்டுக் கழகம் 
சுபர் லீக் கன்னிக் கிண்ணத்துக்கு 
கசாநேக்காரரானது. இநநிறலயில், 
குறித்ே கவற்றிக் கிண்ணத்துைன் 
சம்பியன் அணிக்கான பணப் பரிசுத் 
கோறகயான 5 மில்லியன் ரூபாயும் 
தநற்றைய நிகழவின் பிரேம அதிதி-
யாகக் கலநதுககாண்ை இறளஞர் 
விவகார மற்றும் விறளயாட்டுத்-
துறை அறமச்சர் நாமல் ராஜபக்வி-
னால் புளூ ஸ்ைார் அணிக்கு வழஙகி 
றவக்கப்பட்ைது.

சுப�ர் லீக் சம்பியன் கிண்ணத்துடன் 
ரூ.5 மில்லியணன த�ற்ற புளூ ஸடோர்

ஏன் �கிரங்க தடன்னிஸ த�ோட்டியில் விணையோட
அனுமதிக்்கப�டோமல் தசோந்ே நோட்டுக்கு அனுப�ப�ட்டோர்?

வருடாந்த கிரிக்கெட் ப�ாட்டி

சூர்யோ விணையோட்டுக்்கழ்கத்தின் ஏற�ோட்டில்
்கணல ்கலோசோர விணையோட்டு நி்கழ்வு
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