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தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி தலைவர் 
ஆனநதசங்கரி ஐயாவ ்கடசியிை இருநது 
்கழடடி வி்ட புதுசா ஒரு கூட்டம் கிளம்பி 
இருக்கு ப�ாை....

புதுசா ஒரு கூட்டமும் இலை, எலைாம் 
கூ்டபவ இருநத கூட்டம்தான்,  ஐயா-
வுக்கு வயசு ப�ாட்டதா நிலனக்கிறாங்க, 
ஐயாவ �ற்றி அலவக்கு வடிவா ததரியை 
ப�ாை...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
16பக்்கங்கள்

டயகம - வேேர்லி 
வ�ோடடம் ஆடலி பிரிவில் 
குடியிருப்பு த�ோகுதியில் 
வேற்று (24) கோலை 7.30 
மணியளவில் ஏற்்படட 
திடீர் தீ வி்பத்தில் 14 
வீடுகள் தகோணட த�ோடர் 
குடியிருப்பில், ஒரு வீட-
டிற்குள் ஏற்்படட 
தீயினோல் குறித்�

14 வீடுகள் ககொண்ட லயன் 
குடியிருப்பில் திடீர் தீ

முனனோள் ்போரோளுமன்ற 
உறுப்பினர் ரஞ்சன ரோமேோ-
யகக மீ�ோன நீதிமன்ற அே-
மதிப்பு ேழககு த�ோடர்்போன 
வி்சோரலை ஒத்திலேககப்-
்படடுள்ளது.

நீதிமன்றத்ல� அேமதித்� 
குற்்றச்சோடடில் அேருககு 
எதிரோக த�ோடரப்-
்படடுள்ள

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணை;

ப�ாலிஸாரினால் நிணைணம கட்டுப்�ாட்டிற்குள்  
எதிர்ககடசி �லைேர் ்சஜித் 

பிவரம�ோஸ கைந்து தகோணட 
எதிர்ப்பு ேடேடிகலகயில் 
அடி�டி ்சம்்பேம் ஒனறு இடம்-
த்பறுள்ளது.

ஊருத்போகக ேகரத்தில் 
வேற்று முனதினம் இடம்-
த்பற்்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப்்போட-
டத்தில் எதிர்ககடசித்  
�லைேர் கைந்து 

சஜித் கலந்து ககொள்ள 
கசன்ற கூட்டத்தில் அடிதடி 

்சர்ேவ�்ச ரீதியில் இைஙலக எதிர்வேோக-
கும் சிை பிரசசிலனகலள தீர்கக ஜப்்போ-
னின உ�விலய ேோடவுள்ள�ோக தேளி-
விேகோர அலமச்சர் வ்பரோசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் த�ரிவித்�ோர்.

இரு ேோடுகளுககுமிலடயிைோன இரோ-
ஜ�ந்திர உ்றவுகளின 70ேது ஆணடு 
நில்றலே முனனிடடு ஜப்்போ-
னிய தூ�ரகத்துடன கூடடோக

ஜப்ொனின உதவியை
நொ்டவுள்ள இலஙயக

வைோரனஸ் த்சல்ேேோயகம்

�டுப்பூசி அடலடகலள கடடோய-
மோககுே�ற்கு தீர்மோனித்துள்ள�ோக 
சுகோ�ோர அலமச்சர் தக தஹலிய ரம்-
புகதேல்ை த�ரிவித்துள்ளோர்.

அ�ற்கிைஙக இனிவமல் த்போது 
இடஙகளில் பிரவேசிப்்ப�ற்கு 
�டுப்பூசி அடலட கடடோ-
யமோககப்்படும் எனறும்

தடுபபூசி அடய்டயை 
கட்டொைமொகக தீரமொனம்

ஆ்பத்�ோன கடற்்பகுதிகள் 
த�ோடர்பில் அறிவுறுத்துே�ற்-
கோன வேலைத்திடடம் ஒனல்ற 
ேலடமுல்றப்்படுத்� வேணடும் என த்போதுமககள் வகோரி-
யுள்ளனர். அவேோறில்லை எனில், தினந்வ�ோறும் 
நீரில் மூழ்கி உயிரிழககும் ்சம்்பேஙகள் வமலும்

கடலில் உயிரிழக்கும் சம்�வம் அதிகரிப்பு;

்பஸ்களில் இருகலககலள விட அதிகமோன 
்பயணிகலள ேடத்துேர்கள் த�ோடர்ந்தும் 
ஏற்றிச த்சன்றோல் இரணடு ேலகயோன ்பஸ் 
கடடைஙகள் அறிமுகப்்படுத்�ப்்படும் என 
வ்போககுேரத்து இரோஜோஙக அலமச்சர்  திலும் 
அமுனுகம த�ரிவித்துள்ளோர்.

கணடியில் ஊடகஙகளுககு

இருக்ம்க ைற்றும் நின்று செலலல;

அணமசசர் திலும் அமுனுகம பெரிவிப்பு 

்சகை பிரலஜகளும் டிஜிடடல் 
த்சயலி ே்சதிகலள லேத்துகதகோள்ே-
�ற்கோன ே்சதிகலள அர்சோஙகம் ஏற்்ப-

டுத்� திடடமிடடுள்ளது.  இ�ன்படி, 
தேளிேோடடு கடவுசசீடடு, 
பி்றப்புச்சோனறி�ழ் மற்றும் 

அத்திைொவசிை ஆவணஙகய்ள   
்ொதுகொகக புதிை கசைலி   

இைஙலகயில் ஒமிகவரோன 
பி்றழ்ேோனது வேகமோகப் 
்பரவும் தகோவிட -19 ேலகயோக 
மோறியுள்ளது.

இைஙலகயில் �ற்வ்போது 
ஒமிகவரோன ேலகயின இரணடு 

உ்ப பிரிவுகள் ்பரவி ேருே�ோக 
ஸ்ரீ ஜயேர்�னபுர ்பல்கலைகக-
ழகத்தின ஒவேோலம, வேோதய-
திர்ப்பு மற்றும் உயிரணு 
உயிரியல் பிரிவு த�ரி-
வித்துள்ளது.

ஒமிக்ரொனின உ் பிரிவுகள
்ரவும் ்வகம் அதிகரிபபு

 ேோடடின ்பல்வேறு ்பகுதி-
களில் ஒமிகவரோன லேரஸ் 
திரிபு அலடயோளம் கோைப்-
்படடு ேரும் நிலையில், 
லேத்திய்சோலைகளில் அனு-

மதிககப்்படும் வேோயோளர்க-
ளின எணணிகலக 10 ்ச�வீ�த்-
�ோல் உயர்ேலடந்துள்ள�ோக 
சுகோ�ோர அலமசசின 
லேத்திய த�ோழில்

யவத்திைசொயலகளில் ககொவிட 
்நொைொ்ளர அனுமதி அதிகரிபபு

'இைஙலகயில் ஜனோதி்பதி-
யோக வகோடடோ்பய ரோஜ்பக ஷ 
்ப�விவயற்்றது த�ோடககம் இந்-
தியோவுடனோன ேல்லு்றவுககு 
முககியத்துேம் தகோடுத்து 
ேருகி்றோர். இைஙலகயும் இந்-
தியோவும் ்பல்வேறு துல்றக-
ளில் இலைந்து த்சயல்்பட 

வேணடும் என்பது�ோன ஜனோ-
தி்பதி வகோடடோ்பய ரோஜ்பக்ஷ-
வின விருப்்பமோகும்' எனறு 
இந்தியோவுககோன இைஙலக 
உயர்ஸ்�ோனிகர் மிலிந்� 
தமோரதகோட 'தி இந்தியன 
எகஸ்பிரஸ்' ேோளி�-
ழுககு அளித்� 

இந்திைொவு்டன நல்லு்றவுககு  
ஜனொதி்தி முககிைத்துவம்  

வைோரனஸ் த்சல்ேேோயகம்

ேோடடில் நிைவும் ்போரிய 
எரித்போருள் தேருககடிககு 
தீர்ேோக எரித்போருள் உ்ப-
வயோகத்ல� குல்றப்்பது 
த�ோடர்பில் பின்பற்்ற 
வேணடிய அே்சர வயோ்ச-
லனகள் சிைேற்ல்ற 
த்பற்வ்றோலிய ேளத்துல்ற அலமச்சர்  

உ�ய கம்மனபிை அலமச்சர-
லேககு ்சமர்ப்பித்துள்ளோர்.

அ�ற்கிைஙக ்போட்சோலை-
கலள ேோரத்திற்கு ஒருேோள் 
வீடிவயோ த�ோழில்நுட்பம் 
மூைம் ேடத்துேது, ேோகன 
தேரி்சலை குல்றப்்ப�ற்கோக 
அ லு ே ை க ங க ள் 

தி்றககும் வேரத்தில்

எரிக்ொருள உ்்ைொகத்யத கடடுப்டுத்த  
அயமசசரயவககு முககிை ்ைொசயனகள
அமைசெர் உதய ்கம்ைன்பில ெைர்ப்பிப்பு

ஓய்வுசபற்்ற இரவாணுவத் தளபதி சஜனரல ஷவாநத க்கவாடகடேச்கவாடேவினவால எழுதப்படடே “THE 
CONFLICT THAT ELUDED PEACE” நூலின் முதல பிரதி, கேற்று (24) ஜனவாதிபதி க்கவாடடேவாபய 
ரவாஜபக் ஷவிடேம்  ம்கயளிக்்கப்படடேது.

கொலியில் இன்று 
UNP ஆர்ப்்ொட்டம்

அமைசெர் ஜீ.எல. பீரிஸ் சதரிவிப்பு வர்த்தைவானி அறிவித்தல விமரவில 

ஆ்த்தொன ்குதிகய்ள 
அய்டைொ்ளப்டுத்தவும் 

்ஸ் கட்டணஙகய்ள இரு 
வயகப்டுத்த ஆ்லொசயன 

ப�ாதுமக்கள் ககாரிக்ணக 
முனணவப்பு 

வைோரனஸ் த்சல்ேேோயகம்

ேோடடில் �டுப்பூசி 
த்சயற்திடடம் ஆரம்பிக-
கப்்படடு ஒரு ேருடம் 
நில்றவுத்பறுேல�தயோடடி 
எதிர்ேரும் 29ஆம் திகதி 
பிர�மர் மஹிந்� ரோஜ்பக ஷ-
வின �லைலமயில் சுகோ�ோர 
அலமசசில் விவ்சட லே்ப-

ேதமோனறு ேலடத்ப்றவுள்-
ள�ோக சுகோ�ோர அலமச்சர் 
தகதஹலிய ரம்புகதேல்ை 
த�ரிவித்துள்ளோர்.

இந்� லே்பேத்தில் 
தகோவரோனோ லேரஸ் 
ஒழிப்பு ேடேடிகலககளில் 
அர்ப்்பணிப்புடன 
த்சயற்்படடுள்ள

29ஆம் திகதி பிரெமர் ெணைணமயில் சர்வமெ வழி�ாடு

தடுபபூசி கசைற்திட்டத்திற்கு 
ஒரு வரு்டம் பூரத்திைொகி்றது

சிறுவர்களுக்கு இரண்டொவது 

தடுப்பூசி; நேற்று முதல் ஆரம்்ம்

12 / -19 வயதுக்குடபடடே...   

இராஜாங்க அமைச்சர் ்சன்ன ஜயசுை்ன தெரிவிப்பு 03

ம்ககபசி்களில டிஜிடடேல சதவாழிலநுடபம் அறிமு்கம்!  பத்து ெதவீதத்தவால உயர்வமடேநதுள்ளதவா்க ்கணிப்பு இரு உ� பிரிவுகளாக �ரவுவொக எசசரிக்ணக 

 மக்கள் பிரச்சினைனை முனனவைத்து

03

மிலிநத சைவாரச்கவாடே சதரிவிப்பு  

ஒரு வீடு முற்்றவா்க எரிநது ேவாெம் 

ரஞசனுககு எதிரொன வழககு 
மொரச 09 வயர ஒத்தியவபபு 

ஹிருணிக்கொவுக்கு
எதிரொன வழக்கு; 

விசொரணைத் திகதி அறிவிப்பு03

வைோரனஸ் த்சல்ேேோயகம்  

 மின துடிப்ல்ப வமற்தகோள்ளோமலிருகக ஜனோதி்பதி 
�லைலமயிைோன அலமச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகோரிகள் 

மடடத்திைோன விவ்சட வ்பசசுேோர்த்ல�யில் தீர்மோனிக-
கப்்படடுள்ளது.  

அ�ற்கிைஙக மின்சோர ்சல்ப த்பற்வ்றோலியக கூட-
டுத்�ோ்பனத்திற்கு ேழஙக வேணடிய 

நிலுலேலய த்சலுத்துே�ற்கோக 

மின் துண்டிப்ப இ்டநிறுத்த 
அரசாஙகம பேற்று தீரமானம 

93 பில். ரூ்ொயவ மினசொர சய்ககு வழஙக திய்ற்சரிககு ஜனொதி்தி ்ணிபபு;

ஜனொதி்தி தயலயமயில் நய்டக்ற்்ற ்்சசுவொரத்யதயில் முடிவு
இனறு முதல் மினதுண்டிபபு இ்டம்க்்றொது 
என அயமசசர கொமினி கலொககு்க கதரிவிபபு 
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ஹேமாஸ் ட்ானஸ்ஹ்ாரஹடே-
ஷன பிர்வட லிமிடடேட மற்றும் 
எவரகிறீன டமரீன (டோங் ட�ாங்) 
லிமிடடேட ஆகியவற்றுக்கிரடேயி-
லான இரை நிறுவனமான எவர-
கிறீன சிப்பிங் ஏடெனஸி லங்�ா 
(பிர்வட) லிமிடடேடஇ இலங்ர� 
�டேல்ார சூழல ்ாது�ாப்பு அதி�ா் 
்ர்யுடேன ர�ஹ�ாரத்து இலங்-
ர�யின �டேல்்ப்பில �ாைப் -்
டும் மாசு�ள் ட�ாடேரபில �வனம் 
ட்லுத்� முனவந்துள்்ளது.

�ாலி  ் மனல �ாலவாய் ் குதியில 
மி�க்கும் �ழிவு�ர்ள ர�ய�ப்்டுத் -
தும் �டேல வடி�டடி   ஒனரறை எவர -
கிறீன லங்�ா நிறுவியுள்்ளதுடேன  
நாடடின ஏரனய ்குதி�ளில ஐந்து 
“�ர்ஹயா் ்்ாமரிப்்ா்ளர” ட்யற் -
திடடேங்�ர்ளயும் முனடனடுக்கின-
றைது. இதில ்்னம்்ல பீச் மற்றும் 
லுன ட்ாகுன பீச் ஹ்ானறைன அடேங் -
கியுள்்ளன. இந்�ப் ்ங்�ாணரம 
ஹேமாஸ் நிறுவனத்தின சூழல-
்ார நி�ழ்ச்சி நி்லுக்கு அரமவா-
ன�ா� உள்்ளதுடேன  இலங்ர�க்கு 
உரித்�ான உயிரினங்�ர்ள மூனறு 
அம்் ட்யற்திடடேத்தினூடோ� ்ாது-
�ாப்்�ா� இந்� நி�ழ்ச்சி நி்ல 

அரமந்துள்்ளது. ட்ாறுப்பு வாய்ந்� 
முரறையில பி்ளாஸ்ரிக் ்ாவரன 
மற்றும் �ழிவ�ற்றைல எமது சூழல 
�டடேரமப்ர் ்ாது�ாத்�ல மற்றும் 
இயற்ர� வ்ளங்�ர்ள ஹ்ணு�ல 
ஹ்ானறைன இந்� அம்்ங்�ளில அடேங்-
கியுள்்ளன.

இலங்ர�யில தின்ரி 900 
டமடரிக் டடோன பி்ளாஸ்ரிக் �ழிவு-
�ள் உருவாக்�ப்்டும் நிரலயில  

�டேல வடி�டடி   மி�க்கும் �ழிவு வடி-
�டடியினூடோ� �டேலில பி்ளாஸ்ரிக் 
�ழிவு�ள் ட்னறைரடேயும் முனனர 
அவற்ரறை ஹ்�ரித்து அ�ற்றை உ�வும். 
இந்�த் திடடேத்ர� ஆயுளு ஹோல-
டிங்ஸ் வடிவரமத்திருந்�துடேன  
மு�லாவது வடி�டடி  2020 ஆ�ஸ்ட 
மா�ம் ட�ஹிவர்ள �ாலவாயில 
நிறுவப்்டடேது. நிறுவப்்டடே மு�ல 
வருடேத்தில  இந்� மி�க்கும் வடி�டடி-

யினூடோ� சுமார 67 000 கிஹலாகி்ாம் 
பி்ளாஸ்ரிக் �ழிவு�ர்ள �டேலில �லக்-
�விடோமல �விரத்துக் ட�ாள்்ள முடிந்-
�து.  திறைந்� புத்�ாக்�ம் மற்றும் பி்ச்-
்ரன�ர்ள தீரப்்தில ர�ஹ�ாரப்பு 
என்தில நம்பிக்ர� ட�ாணடுள்்ள 
ஆயுளுஇ 2021 ஆம் ஆணடின முற்்கு-
தியில ஆரவமுள்்ள �்ப்பினருக்கு �டேல 
வடி�டடி  ட�ாழிலநுட்த்ர� வழங்� 
�யா் ா� இருப்்�ா� அறிவித்திருந்�து.

இலங்ர� �டேல ா்ர சூழல ா்து�ாப்பு 
அதி�ா் ்ர  ் ட ா்து மு�ாரமயா்ளர 
ெ�த் குைஹ்�  ்  இலங்ர� �டேல ா்ர 
சூழல ் ாது�ாப்பு அதி�ா் ்ர  ்�வி ா்்ளர 
�ரஷனி லேந்�பு ,் ஹேமாஸ் ஹோல-
டிங்ஸ் நடேமாடேல பிரிவின ்ணிப் ா்்ளர 
முஷின கிசிலான, ஹேமாஸ் ஹோல-
டிங்ஸ் குழும நிரலஹ்றைாணரம 
மற்றும் கூடடோணரம ட�ாடேர் ாடேல-
�ள் சிஹ்ஷடே மு�ாரமயா்ளர இஷானி 
்ைசிங்� மற்றும் ஹேமாஸ் ஹோல-
டிங்ஸ் குழும நிரலஹ்றைாணரம 
மற்றும் விஹ்டே ட்யற்திடடேங்�ள் 
மு�ாரமயா்ளர மிந்தி� தில�்டன 
ஆகிஹயார �ாைப்்டுகினறைனர.

கடல்சார் பிளசாஸ்ரிக் மசாசு த�சாடர்பில கவனம் 
த்லுத� இலங்க கடல்சார் சூழல பசாதுகசாப்பு

அதிகாரசபையுடன் ஹேமாஸ் பகஹகார்ப்பு

எடடு �்ாப்�ங்�ளுக்கும் 
ஹமலா� இலங்ர�யின அழகு 
்வரக்�ா்ங்�ளில �னிச்சிறைப்பு 
மிக்� ்ாணி ்ந்�ன ்வரக்�ா-
்ம்   '் ாணி ஹ்ால பி்�ாசிக்� 
ஹவணடும்' எனும் �ருப்ட்ா-
ருளின கீழ்  80 ஆணடு �ால 
ஒப்்ற்றை �்த்ர� நிரனவுகூரு-
கினறைது. 1941ஆம் ஆணடில  
�ந்�ாரனயில உள்்ள சுஹ�சி 
உற்்த்தி நிரலயத்தில ்ாணி 
்வரக்�ா்ம் மு�னமு�லில உரு-
வாக்�ப்்டடு  ்ந்ர�யில டவளிவந்� 
மு�லாவது இலங்ர� அழகு ்வரக்-
�ா்ம் எனும் ட்யர் அது ட்ற்றைது. 
இனறு நாடடில மி�வும் பி்்லமான 
மற்றும் நம்்ர 01 ்ந்�ன அழகு ்வரக்-
�ா் �்க்குறியீடோன ்ாணி ்ந்�ன 
்வரக்�ா்ம்  அ�ன வாடிக்ர�யா்ளர-
�ளின நம்பிக்ர�ரய டவனறு அங்கீ-
�ா்த்ர� ட்ற்றிருப்்து ட�ாடேரபில  
சுஹ�சி நிறுவனம் ட்ருமி�ம் ட�ாள்-
கிறைது.

  ்ாணி புதிய ஹ�ாற்றை அங்கு்ாரப்-

்ை நி�ழ்வின ஹ்ாது ்ாணி ்ந்�ன 
ஹ்ாப்பின புதிய ஹ�ாற்றைம்  அறிமு-
�ம் ட்ய்யப்்டடேது. சூஹலா�்ா 
்ம்சிங்� - பி்தித் �ரலவர மு�ா-
ரமத்துவப் ்ணிப்்ா்ளர , அமில 
உடேவத்� - பி்�ம நிரறைஹவற்று 
அதி�ாரி, திருமதி ஏ.எம். விஹெவர-
�ன - �ரலவிஈ �விந்� டேயஸ் - அஹ -்
யசிங்� - ்ணிப்்ா்ளர மற்றும் ்மிந்� 
ெயசிங்� - ்ந்ர�ப்்டுத்�ல ட்ாது 
மு�ாரமயா்ளர - Swadeshi Industrial 
PLC ஆகிஹயார் �ாைலாம்.

புதிய த�ோற்றத்துடன்  80 ஆண்டு கோல
அழகக ககோண்டோடும் ரோணி சந�ன தசோப்

ட�ாமரஷல வங்கியின �னனி -
யக்� ்ை விநிஹயா� இயந்தி் 
வரலயரமப்பு நாடு முழுவதும்    
ATM  இயந்தி்ங்�ர்ளயும், ்ை மீள் -
சுழற்சி இயந்தி்ங்�ர்ளயும்   உள்்ள -
டேக்கியது. இந்� வரலயரமப்பின 
ஊடோ� இலங்ர�யர�ளின முக்கிய 
்ணடிர� �ாலத்ர�யும் 2022 புத்-
�ாணடு வ்ஹவற்ர்யும் உள்்ள -
டேக்கிய டி்ம்்ர மா�த்தில 91.872 
பிலலியன ரூ்ா விநிஹயாகிக்�ப்ட-
டுள்்ளது.

டி்ம்்ர மா�ம் 31ம் தி�தி இந்� 
வரலயரமப்பு ஒஹ் நாளில 4.234 
பிலலியன�ர்ள விநிஹயாகித்துள்-
்ளது. இது 2021ம் ஆணடு ஏப்்ல 
9 மற்றும் ்த்�ாம் தி�தி�ளில 

ஒஹ் நாளில விநிஹயாகிக்�ப்்டடே 
ட�ார�ரய விடே அதி�மாகும் என 
இலங்ர�யின மி� முக்கிய �னியார 
வங்கி அறிவித்துள்்ளது. டி்ம்்ர 
16ல ஒரு நாளில இந்� வரலய-
ரமப்பு 3 பிலலியனுக்கும் அதி�-
மான ட�ார�ரய விநிஹயாகித்துள்-
்ளது. ஆ�க் கூடு�லான ட�ார��ள் 
விநிஹயாகிக்�ப்்டடே நாற்�்ளா� 
டி்ம்்ர 10, டி்ம்்ர 24 மற்றும் 31ம் 
தி�தி�ள் ்திவாகி உள்்ளன.

இலங்ர� மக்�ளின அனறைாடே 
வாழ்வில இந்� வரலயரமப்பு 
ட்லுத்தி வரும் ்ங்�ளிப்ர் இது 
துலலியமா�த் ட�ளிவு்டுத்துகின-
றைது. அத்ஹ�ாடு இந்� வரலயரமப்-
பில மக்�ள் �ங்கி இருப்்து அதி -

�ரித்து வருகினறைரமரயயும் இது 
புலப்்டுத்துகினறைது. ட�ாமரஷல 
வங்கியின ATM மற்றும் ்ை மீள்சு -
ழற்சி இயந்தி்ங்�ள்  என்ன 2021 
முடிவில 848.427 பிலலியன�ர்ள 
விநிஹயாகித்துள்்ளன. இது ்்ா்ரி-
யா� மா�ாந்�ம் 70.7 மிலலியன�ள் 
எனவும் வங்கி அறிவித்துள்்ளது.

புற்றுஹநாயாளி�்ளா� அரடேயா்ளம் 
�ாைப்்டும் சுமார 80வீ�மாஹனாருக்கு    
கீஹமாட�்பி சிகிச்ர  ் அவசியமாகி-
றைது. இது முடி உதிர�ல எனும் ்ாரிய 
�ாக்�த்ர� �்க்கூடிய ்க்�விர்ளவு-
�ளுடேன இரைந்��ா�  ்மூ�த்தில 
�ாைப்்டும் ்லஹவறு �ாழ்வுச் சிக்�ல-
�ள் உள்ளிடடே ்லஹவறு சிக்�ல�ளுக்கு 
வழிரய ஏற்்டுத்துகிறைது. இவவாறு 

ட்ண�ள் எதிரட�ாள்ளும் �டுரமயான 
உ்ளவியல ்ாதிப்பு�ர்ள உைரந்து  
இலங்ர�யின முனனணி கூந்�ல ்்ா-
மரிப்பு வரத்�� நாமமான குமாரி�ா  
புற்றுஹநாயால ்ாதிக்�ப்்டடே ட்ண-
�ளுக்கு இயற்ர�யான கூந்�லுடேனான 
சிர��ளின அவசியத்ர� ஈடு ட்ய்யும் 
'ட்ாந்துரு திரியவந்தி' எனும் மு�னமு-
�லா� ஹமற்ட�ாள்்ளப்்டும் இவவா-

றைான திடடேத்தின கீழான  
பி்்ா  ்நடேவடிக்ர�ரய 
ஹமற்ட�ாணடுள்்ளது. 
புற்றுஹநாய் �ணடேறியப்-
்டடே ட்ண�ளுக்கு வரு-
டோந்�ம் 6 000 சிர��ர்ள 
அன்ளிப்்ா� வழங்� 
தி ட டே மி டே ப் ் ட டு ள் -
்ளது. இ�ரன நரடே-
முரறைப்்டுத்�  குமா-
ரிக்�ாவுடேன இந்தி்ா 

புற்றுஹநாய் அறைக்�டடேர்ள, அலுத்�ம, 
ட்ந்ஹ�ாடரடே மற்றும் �லகிஸ்ரஸை 
லயனஸ் கி்ளப் ஆகியன இரைந்துள்-
்ளன. அ�ன அடிப்்ரடேயில மு�ல 50 
ட�ாகுதி 'ட்ாந்துரு திரியவந்தி' ்்ா-
மரிப்புப் ட்ாதி�ர்ள அன்ளிப்பு 
ட்ய்யும் நி�ழ்வு    ட�ாத்�லாவல 
்ாது�ாப்பு ்ல�ரலக்�ழ�த்தில  
இடேம்ட்ற்றைது.

'ச�ொந்துரு திரியவந்தி' சிகை பரொமரிப்பு சபொதி அனபளிப்பு சைொமர்ஷல் வங்கி ATM ஊடொை
2021இல் ரூ.848.4 பில். விநியயொைம்



க�ொவிட் பூஸ்டர் தடுப்பூசி 
கெலுத்திக் க�ொள்ொதவர்�ளுக்கு 
எதிரொ� ெட்்ட ந்டவடிக்்� எடுப்-
பதற�ொன ெொத்தியக்கூறு�்் 
ஆரொய்ந்து வருவதொ� சு�ொதொர 
அ்ைச்சு கதரிவித்துள்து.

சு�ொதொர அ்ைச்சின் 'க�ொவிட்-
19'  த்ை்ை ஒருங்கி்ைப்பொ-
்ர் ்வத்தியர் அன்வர் ஹமதொனி 
இது குறித்து �ருத்து கதரிவித்தொர்.

மூன்்ொம ட்டொ்ை �ட்்டொ-
யைொக்குவதறகு ஐடரொப்பிய 
நொடு�ள உட்ப்ட  வ்ர்ந்த நொடு�-
ளிலும இவவொ்ொன ெட்்ட ந்டவ-
டிக்்��ள டைறக�ொள்ப்பட்டு 
வருவதொ� அவர் கதரிவித்துள-
்ொர். இது கதொ்டர்பில் சு�ொதொர 
அ்ைச்ெரி்டமும ெட்்டைொ அதிப-
ரி்டமும ஆடைொெ்ன்யப் கபற-
றுள்தொ�வும அவர் கதரிவித்-
துள்ொர்.

டைொரன்ஸ கெல்வநொய�ம

12 வயதுக்கும 19 வய-
துக்கும இ்்டப்பட்்ட 
சிறுவர்�ளுக்கு இரண்டொ-
வது தடுப்பூசியொ� ்பெர் 
தடுப்பூசி்ய வழங்கும 
ந்டவடிக்்��ள டநறறு 
முதல் ஆரமபிக்�ப்பட்-
டுள்தொ� இரொஜொங்� 
அ்ைச்ெர் டபரொசிரியர் ென்ன ஜயசு-
ைன கதரிவித்துள்ொர்.

அடதடவ்் �்டந்த பத்து தினங் -
�ளில் க�ொடரொனொ ் வரஸ கதொறறு 

பரவல் அதி�ரித்து வருவ-
தொ�வும அவர் கதரிவித்-
துள்ொர்.

அதறகிைங்� ஆஸ-
பத்திரி�ளில்  தீவிர சிகிச்-
்ெப் பிரிவில் அனுைதிக்-
�ப்படும டநொயொ்ர்�ளின் 
எணணிக்்�யும ஒட்சி -
ென் டத்வப்படுடவொர் 
எணணிக்்�யும அதி�-

ரித்து வருவதொ�வும அவர் கதரி-
வித்துள்ொர்.

இத்ன ஒரு எச்ெரிக்்� 
நி்ையொ� எடுத்துக்

இ்்ஞர் ஒருவ்ர �்டத்திய 
குற்ச்ெொட்டில் ஹிருணிக்�ொ பிடர-
ைச்ெந்திரவுக்கு எதிரொன வழக்கிற-
�ொன விெொர்ைத் தி�தி அறிவிக் -
�ப்பட்டுள்து.

இதன்படி, இந்த வழக்கி்ன 
எதிர்வரும டை ைொதம 23ஆம 
தி�தி விெொர்ைக்கு எடுத்துக்-
க�ொள் க�ொழுமபு டைல் நீதி-
ைன்்ம டநறறு (24) தீர்ைொனித்-
துள்து.

அன்்்ய தினம வழக்கின் 
ெொட்சியொ்ர்�்் நீதிைன்றில் 
முன்னி்ைப்படுத்துவதற�ொன 
அறிவித்த்ை விடுக்குமபடி 
டைல்நீதிைன்் நீதிபதி அைல் 
ரைரொஜொ உத்தரவிட்டுள்ொர்.

டைொரன்ஸ கெல்வநொய�ம

மின் உறபத்தி ந்டவடிக்-
்��ளுக்கு டத்வயொன 
எரிகபொரு்் க�ொள-
வனவு கெய்வதற�ொன 
நிதி்ய ைத்திய வங்கி -
யி்டமிருந்து கபறறுக் 
க�ொள்வுள்தொ� மின் -
ெக்தி அ்ைச்ெர் �ொமினி கைொக்குட� 
கதரிவித்துள்ொர்.

அது கதொ்டர்பில் ஜனொதிபதி 

ட�ொட்்டொபய ரொஜபக் ஷ 
தைக்கு பணிப்பு்ர விடுத் -
துள்தொ� கதரிவித்துள் 
அ்ைச்ெர்,   ைத்திய வங்-
கியின் ஆளுநர் அஜித் 
நிவொட் �ப்ரொலு்டன் 
டபச்சுவொர்த்்த ந்டத்தி 
டத்வயொன நிதி்யப் 
கபறறுக்க�ொள் ந்டவ-

டிக்்� எடுக்�ப்படும என்றும 
அ்ைச்ெர் கதரிவித்துள்ொர்.

அது கதொ்டர்பில் டைலும கதரி-

வித்துள் அ்ைச்ெர் �ொமினி 
கைொக்குட�: தனியொர் மின் உறபத்தி 
நி்ையங்�ளிலிருந்து மின்ெொரத்்த 
கபறறுக் க�ொளவ்த ைட்டுப்படுத்-
துவதறகு தீர்ைொனிக்�ப்பட்டுள்து. 
அதனொல் நொம இமமு்் தனியொர் 
மின் உறபத்தி நி்ையங்�ட்ொடு 
டைறக�ொணடிருந்த ஒப்பந்தங்-
�்் நீடிக்�வில்்ை.

தனியொர் மின் உறபத்தி நிறுவனங் -
�ள 3 வரு்ட �ொைத்திறகு 
ஒப்பந்தங்�்் 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 25 செவவவாய்க்கிழனை

                           திதி: --அஷடமி  

இன்னறைய சு்பதினமச�வாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - நினறைவு

ரிஷ்பம  - - �னம

மிதுனம - - செலவு

கடகம - - ந்பவாட்டி

சிமைம - - நகவா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலவாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - சுகம

�னுசு  - சவறறி

ைகரம - - ச்பவாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ்பவாரவாட்டு

நயவாகம: சித�நயவாகம

3

இரவாசி ்பலன்கள்

கலவாநிதி இரவாைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பவாபு ெரைவா)

கனடியன் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறித�
வினல

குறித�
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

21 மு�ல் 25 வனர

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

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

பிலவ வருடம - ன�  12

க�ொர�ொனொ க�ொற்றை எதிரக�ொள்ள   
மக�ள பழகிகக�ொள்ள ரேண்டும்
டைொரன்ஸ கெல்வநொய�ம 

 
க�ொடரொனொ ்வரஸ 

டபொன்் கதொறறு 
டநொய்�்் எதிர்க�ொள -
வதறகு ெமூ� ரீதியொ� 
பழக்�ப்படுத்திக் க�ொள் 
டவணடுகைன அ்ைச்ெர் 
நொைல் ரொஜபக் ஷ கதரிவித் -
துள்ொர்.  

க�ொடரொனொ ்வரஸ என்பது எதிர் -
பொரொத �ொைத்தில் பரவிய கபரும 
கதொற்ொ�டவ �ருதமுடிகி்து 
என்றும அ்ைச்ெர் கதரிவித்துள-
்ொர்.  

தறடபொ்தய பரமப்ரயும எைது 
�்டந்த பரமப்ரயும இது டபொன்் 

உை�்ொவிய கபருந் 
கதொற்் எதிர் க�ொள்-
வில்்ை என்ப்த சுட்டிக்-
�ொட்டியுள் அ்ைச்ெர், 
தறடபொ்தய ெமூ�ம இந்த 
கதொறறு டநொ்ய எதிர்-
க�ொள் பழகிக் க�ொள் 
டவணடும என்றும கதரி-
வித்தொர்.  

உைகில் ்�த்கதொழில் புரட்சி, 
கதொழில்நுட்ப புரட்சி ஆகிய்வ 
கதொறறுக்�ட்ொடு ஆரமபித்துள்-
தொ�வும இந்த ்வரஸ கதொற்் 
கவறறி�ரைொ� எதிர்க�ொணடு நொடும 
நொட்டு ைக்�ளும எதிர்�ொைம டநொக்கி 
முன்டன் டவணடியுள்து என்றும 
அவர் கதரிவித்துள்ொர்.(ை)  

மின் உற்பததி ேடவடிக்னககளுக்கு

ர�்ேயொன எரிகபொருளுக�ொ� மத்திய ேங்கி 
மூலம் நிதி்ய கபறறுகக�ொள்ள நடேடிக்�

ஜனாதிபதி பணிப்புரை வழங்கியுள்ளதாக அரைச்சர் காமினி ல�ாக்குகக லதரிவிப்பு

அரைச்சர் நாைல் ைாஜபக் ஷ

கபரும்ரபொ� கநல்லுககு  
95 ரூபொ உத்��ேொ� வி்ல 

டைொரன்ஸ கெல்வநொய�ம

இமமு்் கபரும டபொ�த்தில் 
அறுவ்்ட கெய்யும கநல்்ை 95 
ரூபொ உத்தரவொத வி்ைக்கு க�ொள -
வனவு கெய்வதறகு தீர்ைொனித்துள -
்தொ� விவெொய அ்ைச்சு கதரிவித்-
துள்து.

அதறகிைங்� இமமு்் கபரும -
டபொ� அறுவ்்டயில் நொடு, ெமபொ 
ைறறும கீரி ெமபொ கநல்்ை கிடைொ 
95 ரூபொவொ� க�ொளவனவு கெய்-
வதறகு தீர்ைொனித்துள்தொ�வும 
அ்ைச்சு கதரிவித்துள்து.

அது கதொ்டர்பில் விவெொய அ்ைச் -
ெர் ைஹிந்தொனந்த அலுத்�ைட� 

அ்ைச்ெர்வயின் அங் -
கீ�ொரத்துக்�ொ� அ்ைச்ெர-
்வப் பத்திரம ெைர்ப்பித் -
துள்தொ�வும அ்ைச்சு 
கதரிவித்தது.

அத்து்டன் கநல் ெந்்தப் -
படுத்தும ெ்பயின் மூைம 
க�ொளவனவு கெய்யப்ப -
டும கநல்லுக்கு கதொண -
ணூறறு ஐந்து ரூபொய் வீதம 
வ ழ ங் � ப் ப டு வ து ்டன் 
அதறகு டைைதி�ைொ� டபொக்குவ-
ரத்து கெைவொ� இரணடு ரூபொ வீதம 
வழங்குவதறகும உத்டதசித்துள -்
தொ� அ்ைச்சு கதரிவித்துள்து.

இமமு்் கபரும டபொ�த்தில் 30 

ைட்ெம கைட்ரிக் கதொன் 
கநல் அறுவ்்ட்ய எதிர்-
பொர்ப்பதொ�வும அதில் 3 
ைட்ெம கைட்ரிக் கதொன் 
கநல்்ை கநல் ெந்்தப்ப-
டுத்தும ெ்ப க�ொளவனவு 
கெய்யும என்றும அ்ைச்சு 
கதரிவித்துள்து.

கநல் க�ொளவனவிற�ொ� 
இமமு்் 29,805 மில்லி-
யன் ரூபொ நிதி்ய இரணடு 

அரெ வங்கி�ளுக்கூ்டொ� விடுவிப்ப-
தறகு விவெொய அ்ைச்ெர் அரெொங்�த்-
தி்டம டவணடுட�ொள விடுத்துள -்
தொ�வும அ்ைச்சு கதரிவித்துள்து

(ை)

புதிய அரசியல் �ட்சி�்் பதிவு 
கெய்வதற�ொன விணைப்பங்�்் 
ஏறறுக்க�ொளளும பணி இன்று 
முதல் ஆரமபிக்�ப்படும என டதர்-
தல்�ள ஆ்ைக்குழு கதரிவித்-
துள்து.

அதன்பிர�ொரம இந்த வி்டயம 
கதொ்டர்பொன வர்த்தைொனி அறிவித்-
தல் இன்று கவளியி்டப்படும என 
ஆ்ைக்குழுவின் த்ைவர் ெட்்டத்-
தரணி நிைல் புஞ்சிடஹவொ கூறியுள -
்ொர். நொட்டில் தறடபொது 79 அரசியல் 
�ட்சி�ள பதிவு கெய்யப்பட்டுள்ன 
என்றும தறடபொது ெட்்ட சிக்�ல்�ள 
உள் பதிவு கெய்யப்பட்்ட 06 �ட்சி -
�ள கெயைற் அரசியல் �ட்சி�்ொ� 
�ருதப்படுவதொ�வும அவர் கதரிவித்-
தொர்.

�்டந்த ஆணடு பதிவு கெய்ய ெைர்ப்-
பிக்�ப்பட்்ட விணைப்பங்�ளில் 
இருந்து மூன்று அரசியல் �ட்சி�்் 
பதிவு கெய்ய டதர்தல்�ள ஆ்ைக்-
குழு ெமீபத்தில் முடிவு கெய்தது.

அதன்படி தமிழ் ைக்�ள கூட்்டணி, 
புதிய ைங்�ொ சுதந்திரக் �ட்சி, தமிழ் 
முறடபொக்கு கூட்்டணி என்பன 
பதிவு கெய்யப்பட்்ட்ை குறிப்பி்டத்-
தக்�து.

புதிய அைசியல் கட்சிகர்ள

பதிவு செய்வதற்கான 
விண்ணபபம் க்காரல்

லகாளவனவு ல்சயய தீர்ைானம் - விவ்சாய அரைசசு லதரிவிப்பு

12 - -19 வயதுக்குட்்பட்ட  

கிளிகநொச்சி ைொவட்்டம இரொைநொத-
புரம பகுதியில் பு்தயல் அ�ழ்வதற-
�ொ� இரணடு வொ�னங்�ளில் வந்த 
ஏழு டபர் கிளிகநொச்சி வட்்டக்�ச்சி 
பகுதியில் கபொலிஸ டெொத்னச் ெொவ-
டியில் ்வத்து ்�து கெய்யப்பட்-
டுள்னர்.

அவர்�ளி்டமிருந்து பு்தயல் 
டதடுவதறகுப் பயன்படுத்தப்படும 
ஸ�ொனர் ஒன்றும கபொலிைொரொல் மீட்-
�ப்பட்டுள்து.

்�தொனவர்�ளில் ஒருவர் கபொலிஸ 

�ொன்ஸ்டபிள என்றும கதரியவந்துள-
்து. இரொைநொதபுரம, ெமபுக்கு்ம 
பகுதியில் பு்தயல் அ�ழ வந்ததொ� 
அவர்�ள விெொர்ையின் டபொது கதரி-
வித்துள்னர்.

கிளிகநொச்சி கபொலிைொர் டைைதி� 
விெொர்ை�்் டைறக�ொணடுவரு-
கின்்னர். குறித்த பகுதியில் பு்தயல் 
டதொணடும முயறசி கதொ்டர்பில் 
பல்டவறு ெந்தர்ப்பங்�ளில் ்�து�ள 
இ்டமகபறறிருந்த்ை இங்கு குறிப்பி-
்டத்தக்�து.

ச�ன் ்பகுதியிலிருந்து

சிறுேர�ளுககு இ�ண்டொேது 
�டுப்பூசி; ரநறறு மு�ல் ஆ�ம்பம்
இைாஜாங்க அரைச்சர் ்சனன ஜயசுைன லதரிவிப்பு

"்பணநடவாரவா ந்பப்பரஸ் விெவாரனை"

‘பணட்டொரொ டபப்பர்ஸ’ கதொ்டர்-
பில் இ்டமகபறும விெொர்ை�ளுக்-
�ொ� வி்க்�ைறியலில் ்வக்�ப்-
பட்டுள் முன்னொள பொரொளுைன்் 
உறுப்பினர் ரஞ்ென் ரொைநொயக்�வி்டம 
வொக்குமூைம கபறுவதறகு இைஞ்ெ 
ஊழல் விெொர்ை ஆ்ைக்குழு தீர்-
ைொனித்துள்து.  

ரஞ்ென் ரொைநொயக்�வின் ட�ொரிக்-
்�க்கு அ்ையடவ இந்த வொக்குமூ-
ைம கப்ப்ப்டவுள்தொ� ஆ்ைக்-
குழு சுட்டிக்�ொட்டியுள்து.  

ெட்்டத்தரணியூ்டொ� ெத்தியக்�்ட-
தொசி மூைம வொக்குமூைம வழங்கு-
ைொறு அவருக்கு அறிவிக்�ப்பட்டுள -்
தொ� ஆ்ைக்குழு குறிப்பிட்டுள்து.  

‘பணட்டொரொ டபப்பர்ஸ’ கதொ்டர்பி-

ைொன விெொர்ை�ளுக்�ொ� நிருபைொ 
ரொஜபக்ஷ ைறறும திருக்குைொர் நட்டென் 
ஆகிடயொரி்டம ைொத்திரடை வொக்குமூ-
ைம கப்ப்பட்டுள்து.  

இந்த விெொர்ை�ளுக்�ொ� உள-
நொட்டு வணி� வங்கி�ள, அரெ 
வங்கி�ள ைறறும வரி வருைொன 
தி்ைக்�்த்தி்டம ஆவைங்�ள 
ட�ொரப்பட்டுள்ன.  

ெர்வடதெ அரசியல் த்ைவர்�ள 
ைறறும ட�ொடீஸவரர்�ளின் 
இர�சிய 

ைக்கள் பிரச்சினனனய முன்னவதது

�ொலி பிரதொன பஸ தரிப்பி்டத்திறகு 
எதிரில் இன்்்ய தினம (25) ைொ்ை 
3.00 ைணிய்வில் அரெொங்�த்துக்கு 
எதிரொ�, பொரிய ைக்�ள எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்பொட்்டகைொன்்் முன்கன-
டுக்�த் தீர்ைொனித்துள்தொ� ஐக்கிய 
டதசியக் �ட்சி அறிவித்துள்து.

ெமப்ப் பிரச்சி்னக்குத் தீர்்வப் 
கபறறுக் க�ொடுத்தல், அரெொங்� அதி -
�ொரி�ளுக்�ொன எரிகபொருள ைறறும 
கதொ்ைடபசி உளளிட்்ட டைைதி� 

க � ொ டு ப் ப -
னவு�்் கபறறுக் க�ொடுக்குைொ -
றும, �்டன் வ்ரய்்்ய நீக்குதல் 
உளளிட்்ட பல்டவறு ட�ொரிக்்��-
்்யும முன்்வத்து இந்த ைக்�ள 
ஆர்ப்பொட்்டம முன்கனடுக்�ப்ப்ட-
வுள்து.

இதன்டபொது நொட்டின் பல்டவறு 
பிரடதெங்�ளிலுள் ைக்�ள �ைந்து -
க�ொளவொர்�ள என்றும அந்தக் �ட்சி 
அறிவித்துள்து.

�ஞ்சனிடம் ேொககு மூலம் 
கபறுே�றகு தீரமொனம்

�ொலியில் இன்று 
UNP ஆரப்பொடடம்

கிளிகநொச்சி க்சன்றை 
ஏழு ரபர ்�து

எல்்ைதொணடி மீன்பிடியில் ஈடுப் -
பட்்ட குற்ச்ெொட்டில் இைங்்� 
�்டறப்்டயினரொல்  பறிமுதல் 
கெய்யப்பட்்ட தமிழ� மீனவர்� -
ளின் ப்டகு�்் எதிர்வரும 7ம 
தி�தி ஏை விறப்னக்கு வி்டப்ப -
டுவதொ� �்டறக்ொழில் அ்ைச்சு 
அறிவித்துள் நி்ையில்  இத்ன 
ைனிதொபிைொன அடிப்ப்்டயில் 
ைறுபரிசீை்ன கெய்ய டவணடும 
என இ.கதொ.�ொவின் உப த்ைவர் 
கெந்தில் கதொண்டைொன் �்டறக்ொ -
ழில் அ்ைச்சி்டம விடெ்ட ட�ொரிக் -
்�கயொன்்் முன்்வத்துள்ொர். 

அவர் விடுத்துள்  விடெ்ட அறிக் -
்�யில் டைலும வலியுறுத்தியுள் -
தொவது, 

இந்தியொவிறகும இைங்்�க்கும 
கு்்ந்த அ்வு �்டறபரப்பு இருப்ப -
தனொல் தமிழ� மீனவர்�ள எல்்ைத் 
தொணடுவது  முறறிலும அறியொ 

கெயைொகும.  அவர்�ள 
மீன்பிடிக்கும டநொக்�த்தில் 
ைட்டுடை �்டறபரப்புக்குள 
வருகின்்னர். டதசிய பொது -
�ொப்பிறகு அச்சுறுத்தல் ஏற -
படும வ்�யில் அவர்�ள  
எந்த ந்டவடிக்்��ளும 
ட ை ற க � ொ ள ் வி ல் ் ை . 
எனடவ  ைனிதொபிைொன 
அடிப்ப்்டயில் இந்த 
வி்டயத்்த �்டறக்ொழில் அ்ைச்சு 
ைறுப்பரிசீை்ன கெய்ய டவணடும.

இந்த ப்டகு�்் மீணடும அவர் -
�ளி்டம ஒப்ப்்டக்கும ெந்தர்ப்பத் -
தில் இரு நொட்டின் மீனவ ெமூ�த் -
தினருக்கும இ்்டயில் நட்பு்வு 
வலுப்படும.

மீனவர்�ளின் பிரச்சி்னக்கு  இரு 
நொடு�ளும டபச்சுவொர்த்்தயின் 
ஊ்டொ�டவ சுமூ�ைொன தீர்வி்ன 
எட்்ட முடியும. மீனவர்�ளின் ப்ட -

கு�ள பறிமுதல் கெய்யப் -
பட்்டதொல், மீனவர்�ள 
ப்டகின்றி கதொழிலுக்கு 
கெல்ை முடியொைல் 
பொரிய கபொரு்ொதொர சிக் -
�ளுக்கு மு�ம க�ொடுத்து 
வருகின்்னர். பறிமுதல் 
கெய்யப்பட்்ட ப்டகு -
�்் ஏைத்தில் விடும 
கபொழுது  மீனவ ெமூ�த் -

தினர் டைலும  வொழ்வொதொர கநருக் -
�டிக்குள தள்ப்ப்டக்கூடிய சூழல் 
ஏறபடுகி்து. கபொரு்ொதொர ரீதியொ� 
முன்டனறி வரும மீனவ ெமூ�த் -
திறகு இந்ந்டவடிக்்� ஒரு முட்டுக் -
�ட்்்டயொ� அ்ையும. 

எனடவ இவவி்டயத்்த ைறுப் -
பரிசீை்ன கெய்ய டவணடும 
என �்டறக்ொழில் அ்ைச்சிக்கு 
கெந்தில்  கதொண்டைொன் ட�ொரிக்்� 
விடுத்துள்ொர்.

�மிழ� மீனேர�ளின் படகு�்்ள

கடறலறாழில் அரைசசிடம் ல்சந்தில் லதாணடைான ககாரிக்ரக

ஹிருணிக�ொவுககு 
எதி�ொன ேழககு; 
வி்சொ�்ைத் தி�தி 
அறிவிப்பு

்சஜித்தும் ்சம்பிக�வும்
��ங்ர�ொரக� ரேண்டும்

நொம முன்டனொக்கி 
கென்று, இந்த �ொட்்டொட்-
சி்ய வீழ்த்த டவணடும 
என்்ொல் ெஜித் பிடரைதொெ-
வும ெமபிக்� ரைவக்�வும 
முரணபொடு�்் ை்ந்து 
�ரங்ட�ொர்க்� டவணடும என 
தமிழ் முறடபொக்கு கூட்்டணி 
விருமபுகி்து என  தமிழ் 
முறடபொக்கு கூட்்டணி த்ைவர் 
ைடனொ �டைென் கூறியுள்ொர். 

பண்டொரநொயக்� ெர்வடதெ 
ைொநொட்டு ைண்டப வ்ொ�த்தில் 
அ்ைந்துள் ஊழல் எதிர்ப்பு குழு 

அங்�த்தவர்�்் விெொரிக்-
கும விடெ்ட ஜனொதிபதி  
ஆ்ைக்குழுவின் டநறறு 
முன் ெொட்சியம அளித்து 
விட்டு, ஊ்ட�ங்�ளி்டம 
�ருத்து கதரிவிக்்�யி-
டைடய  ைடனொ �டைென் 
டைற�ண்டவொறு கதரிவித்-
தொர். கதொ்டர்ந்து அவர், 

வழ்ையொ� அரெொங்�ங்�ள பத-
விக்கு வரும. பின்னர் அது விழும. 
அ்தயடுத்து புதிய அரெொங்�ம 
பதவிக்கு வரும. அதுவும 
விழும. இன்கனொரு 

தமுகூ தர�வர் ைகனா ககே்சன எம்பி
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ஏல விறப்ன க்சய்யும் தீரமொனத்்�  
மறு பரிசீல்ன க்சய்ய ரேண்டும்

'பூஸ்டர்' செலுததகாகதகாருக்கு 
எதிரகா் ெட்ட ந்ட்வடிக்்்

சுகவா�வார அனைச்சு ஆரவாய்கிறைது



editor.tkn@lakehouse.lk

க�ொவிட் க�ொற்றை �ட்டுப்ொட்டில் 
்ைத்திருப்தில் அை�ொனம் த�்ை

உலகின் ்ல நொடு�ளிலும் தை�மொ�ப ்ரவி 
ைரும் க�ொவிட் 19 க�ொறறின் பிறைழைொன 

ஒமிகதரொன் இலங்�யிலும் ்ரவும் நி்ல்ை 
அ்ைந்திருப்�ொ� சு�ொ�ொரத் து்றையினர் சுட்டிக�ொட்-
டியுள்ளனர். 

�ைந்� சில தினங�்ளொ� க�ொவிட் 19 க�ொறறைொ-
்ளர்�்ளொ� அ்ைைொ்ளம் �ொணப்டு்ைர்�ளின் எண்-
ணிக்�யில் 30 வீ� அதி�ரிபபு ஏற்ட்டுள்ள�ொ� 
சு�ொ�ொர தே்ை�ள பிரதிப ்ணிப்ொ்ளர் நொை�ம் 
கைொகைர் தேமந்� தேரத் க�ரிவித்திருககின்றைொர்.

இத்க�ொறறுககு உள்ளொனைர்�்ளொ� அ்ைைொ-
்ளம் �ொணப்டும் குழந்்��ளின் எண்ணிக்�-
யில் அதி�ரிபபு ஏற்ட்டுள்ள�ொ�க குறிபபிட்டுள்ள 
தலடி ரிட்்ஜதை சிறுைர் ்ைத்திைேொ்லயின் சிறுைர் 
தநொயிைல் நிபுணர் தீ்ொல் க்தரரொ, �றத்ொது 42 
குழந்்��ள இத்க�ொறறுைன் சிகிச்ே க்றறு ைருை-
�ொ�க கூறியுள்ளொர். 

இவைொறைொன சூழலில் ஸ்ரீ ஜைைர்�னபுர ் ல்�்லக-
�ழ�த்தின் ஒவைொ்ம, தநொகைதிர்பபு மறறும் மூலக-
கூறறு மருத்துை பீைம், இலங்�யில் �றத்ொது 
ஒமிகதரொனின் மூன்று உ்பிரிவு�ள ்ரவி ைருை�ொ-
�க குறிபபிட்டுள்ளது. க�ொவிட் 19 க�ொறறு க�ொைர்-
பில் �ைந்� ைொரம் 78 மொதிரி�்்ளப ்ரீட்சித்� த்ொது 
அைறறில் 75 மொதிரி�ளில் ஒமிகதரொன் பிறைழவு�ள 
�ொணப்ட்ைன என்று க�ரிவித்திருககும் த்ரொசி-
ரிைர் ேந்திம ஜீதைந்திர, இைறறில் பி.ஏ. 1, பி.ஏ. 2, 
பி.1.1.529 ஆகிை மூன்று ஒமிகதரொன் உ் பிரிவு�ள 
அை�ொனிக�ப்ட்டுள்ளன' என்று க�ரிவித்துள்ளொர். 

 க�ொழும்பு மொைட்ைத்தின் ்ல பிரத�ேங�ளில் 
இருந்து கி்ைக�ப க்றறுள்ள மொதிரி�ளில் ஒமிக -
தரொனின் இந்� உ்பிரிவு�ள அை�ொனிக�ப்ட்டுள்ள-
த�ொடு �ொலி, ்து்்ள, ருகைன்கைல்ல ஆகிை பிர -
த�ேங�ளில் இருந்து கி்ைத்துள்ள மொதிரி�ளிலும் 
ஒழிகதரொன் பிறைழவு �ொணப்ட்டுள்ளது. ஒமிகதரொன் 
்ரவு�ல் க�ொைர்பில் ஸ்ரீ ஜைைர்�னபுர ்ல்�்லக -
�ழ�ம் இவைொறு க�ரிவித்திருககும் நி்லயில், 
க�ொவிட் 19 க�ொறறுககுள்ளொகி ்ைத்திைேொ்ல�-
ளில் சிகிச்ேக�ொ� அனுமதிக�ப்டு்ைர்�ளின் எண்-
ணிக்� ்த்து வீ�த்தினொல் அதி�ரித்துள்ள�ொ�வும், 
ஒட்சிேன் சிகிச்ே த�்ைப்டும் தநொைொ்ளர்�ளின் 
எண்ணிக்� எட்டு வீ�த்தினொல் உைர்ந்துள்ள�ொ�-
வும் சு�ொ�ொர அ்மசசின் மருத்துை க�ொழில்நுட்் 
பிரிவின் ்ணிப்ொ்ளர் கைொகைர் அன்ைர் ேம்�ொனி 
க�ரிவித்திருககின்றைொர். அகில இலங்� �ொதிைர் ேங-
�மும் நொட்டில் க�ொவிை 19 க�ொறறு தை�மொ�ப ்ர -
ை�ொ� குறிபபிட்டிருககின்றைது. 

  நொட்டில் க�ொவிட் 19 க�ொறறுககுள்ளொதைொரின் 
எண்ணிக்� மீணடும் அதி�ரித்து ைருை்�தை 
இந்�த் �ரவு�ள கைளிப்டுத்தி நிறகின்றைன. ஏற� -
னதை நொட்டில் த�ொறறைம் க்றறிருந்� க�ொவிட் 19 
க�ொறறின் மூன்றைொைது அ்ல �டும் அர்ப்ணிபபு-
�ளுககு மத்தியில் க்ருவீழசசி நி்லககு க�ொண்டு 
ைரப்ட்டு நொட்டில் இைல்பு நி்லயும் ஏற்டுத்�ப்ட்-
ைது. ஆனொல் இத்க�ொறறு இவைொறு க்ருவீழசசிககு 
க�ொண்டு ைரப்ட்ை்�த் க�ொைர்ந்து இத்க�ொறறு 
�விர்பபுக�ொன அடிப்்ை சு�ொ�ொர ைழி�ொட்ைல்�ள 
க�ொைர்பில் மக�ள மத்தியில் �ைனயீனமும் அசிரத்-
்�யும் அதி�ரித்�ன. இந்நி்ல்மைொனது மீண்டும் 
�்லதூககுை�ற�ொன ைொயப்் எதிர்்ொர்த்திருந்� 
க�ொவிட் 19 க�ொறறுககு ேொ��மொகியுள்ளது. இந்நி-
்லயில்�ொன் இத்க�ொறறுககுள்ளொதைொரின் எண்-
ணிக்�யில் �றத்ொது அதி�ரிபபு ஏற்ட்டிருககின்-
றைது என்்தில் ஐைமில்்ல.

 க�ொவிட் 19 க�ொறறும் அ�்ன அடிப்்ைைொ-
�க க�ொண்ை பிறைழவு�ளும் ஆளுக�ொள க�ொறறி 
்ரைக கூடிை்ைைொகும்.  இைற்றைத் க�ொைர்ந்தும் 
க்ருவீழசசி நி்லயில் ்ைத்திருப்�றகு இப-
த்ொ்�ககு அடிப்்ை சு�ொ�ொர ைழி�ொட்ைல்�்்ள 
முழுைொ�க �்ைபபிடித்�ொ� தைண்டும். இத்க�ொற-
றின் �ொக�த்்�க �ட்டுப்டுத்துை�ற�ொன �டுப-
பூசி க்றறு இருந்�ொலும் அ�றகு உள்ளொை்�யும் 
அ�ன் ்ரவு�்லயும் �விர்க� முடிைொது. அ�னொல் 
இத்க�ொற்றைத் �விர்த்துக க�ொளை�ற�ொ� இபத்ொ-
்�ககு ்��்்ளக �ழுவுை்�யும், மு�க�ைேம் 
அணிை்�யும் ேமூ� இ்ைகைளி்ைப த்ணுை-
்�யும் மு்றைைொ�வும் க�ொைரொ�வும் �்ைபபிடிக� 
தைண்டும். அதுதை மருத்துைர்�ள உளளிட்ை சு�ொ�ொ-
ரத்து்றையினரின் �ருத்�ொகும். 

  இந்நி்லயில்�ொன் க�ொவிட் 19 க�ொறறு �விர்ப-
புக�ொன அடிப்்ை சு�ொ�ொர ைழி�ொட்ைல்�்்ளத் 
க�ொைர்ந்தும் �்ைபபிடித்க�ொழுகுமொறு ைலியுறுத்-
�ப்டுகின்றைது. அந்� ை்�யில் ஆரம்் சு�ொ�ொர 
தே்ை�ள மறறும் க�ொவிட் 19 க�ொறறு �ட்டுப-
்ொட்டுக�ொன இரொஜொங� அ்மசேர் கைொகைர் சு�ர்-
ஷணி க்ர்னொண்தைொ புளத்ள, 'நொட்டில் க�ொவிட் 
19 க�ொறறு ்ரவு�ல் அதி�ரித்து ைரும் சூழலில் 
அடிப்்ை சு�ொ�ொர ைழி�ொட்ைல்�்்ள மக�ள ஒழுங -
குமு்றைைொ�க �்ைபபிடித்து மி�வும் அை�ொன-
மொ�ச கேைற்ை தைண்டும்' என்று தைண்டுத�ொள 
விடுத்துள்ளொர்.  ஆ�தை க�ொவிட் 19 க�ொறறு 
�விர்பபுக�ொன அடிப்்ை சு�ொ�ொர ைழி�ொட்ைல்-
�்்ள மு்றைைொ�வும் க�ொைரொ�வும் ஒவகைொருைரும் 
�்ைபபிடிக� தைண்டும். அ�்னத் �ம் க்ொறுப்ொ -
�க �ரு� �ைறைக கூைொது. அபத்ொது�ொன் இத்க�ொற-
்றைத் க�ொைர்ந்தும் க்ருவீழசசி நி்லயில் ்ைத்தி-
ருக� முடியும். அதுதை இன்்றைை த�்ைைொகும்.       

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

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

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

தாக்குதல் நடத்துவதற்குரிய இடத் தயும் ததர்ந்து,  தம் மையும் 
காத்துக் ககாண்டு ப் கவருடன் தமைாதினால்  வலி ம்ையில் ாத-
வர்க்கும்  வலி ம்ை  ஏற்பட்டு  கவற்றி கிட்டும்.

ஆற்ாரும் ஆறறி அடுப இடனறிந்து
பபாற்ார்�ண் பபாறறிச் கெயின்

குறள் தரும் சிநதனை

 ்தமிழருககு அதி�ாரப் பகிர்வு 
வழங�ப்பட பவண்டும் என்ப்்த விட,
வளர்ச்சித திட்டங�ளும் 
வாழவா்தாரங�ளும்்தான் மி� அவசியம் 

இலங்கையும் இந்தியாவும் ஒன்றி்ைந்து 
செயற்படுவதே ஜனாதி்பதியின் விருப்பம்
இ்ங்கயின் ஜனாதிபதியாக 

தகாட்டாபய ராஜபக் ஷ பதவி -
தயற்று கதாடக்கம் இந்தியாவு -

டனான நல்லுறவுக்கு முக்கியத்துவம் 
ககாடுத்து வருகிறார். இ்ங்கயும் 
இந்தியாவும் பல்தவறு து்றகளில் 
இ்ைந்து கெயல்பட தவண்டும் என் -
பதுதான் ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜ-
பக்ஷவின் விருபபமைாகும் என்று இந்தி -
யாவுக்கான இ்ங்க உயர்்ஸதானிகர் 
மிலிந்த கமைாரககாட கதரிவித்துள்ார். 

 'தி இந்தியன் எக்்ஸபிர்ஸ' நாளித -
ழுக்கு அளித்த தபட்டியித்தய மிலிந்த 
கமைாரககாட இவவாறு குறிபபிட்டுள -
்ார்.

 "ககாதரானா பாதிபபு ஏற்பட்ட கா்த் -
தில் இந்தியாதான் எஙகளுக்கு தடுபபூசி 
ககாடுத்து உதவிய முதல் நாடு. இந்தியா -
வுடனான உறவில் திருதகாைமை்் எரி-
கபாருள தெமிபபு கிடஙகுகள கதாடர்-
பான ஒபபந்தம் மிக முக்கியமைானது. 
அதததபால் மைன்னார் கடற்பரபபில் 
5,000 கமைகாவாட் கமைகா காற்றா்் 
மின் உற்பத்தி திட்டம், ெம்பூர் அனல் -
மின்நி்்யத் திட்டம் ஆகிய்வயும் 
இந்தியாவுடனான உறவில் மிகவும் முக்-
கியமைான்வ. ககாழும்பு  து்றமுகத்-
தின் தமைற்கு பகுதி்ய இந்திய கதாழில்-
நிறுவனம் ்கயகபபடுத்தி இருக்கிறது. 
சீனாவிடம் இருந்து நாஙகள 10வீதம் -
தான் கடன் கபற்றிருக்கிதறாம். ெர்வததெ 

நிதி அ்மைபபுகளிடதமை நாஙகள கபரு-
மை்வு கடன் வாஙகி இருக்கிதறாம்" 
என்றும் இந்திய உயர்்ஸதானிகர் மிலிந்த 
கமைாரககாட இபதபட்டியில் கதரிவித்-
துள்ார்.

 மிலிந்த கமைாரககாட தனது 
தபட்டியில் தமைலும் கதரிவித் -
துள்தாவது:

"இ்ங்கயில் தமிழ-
ருக்கு அதிகாரப பகிர்வு 
வழஙகபபட தவண்டும் 
என்ப்த விட, வ்ர்ச்சித் 
திட்டஙகளும் வாழவாதாரங-
களும்தான் தத்வ. இ்ங-
்க்யப கபாறுத்தவ்ர 
இரண்டு சிக்கல்க்் எதிர் -
ககாண்டிருக்கிறது. ஒன்று 
அந்நிய கெ்ாவணி ்கயி-
ருபபு. மைற்கறான்று நிதிப 
பற்றாக்கு்ற. ககாதரானா 
கபருந்கதாற்றுக்குப பிந்திய 
இ்ங்க கபாரு்ாதார 
நி்்்மை மிக தமைாெமைான-
தாகவும் ெவா்ாகவும் இருக் -
கிறது. இத்ன சீர்மைக்க 
இந்தியாவும் உதவி கெய்து 
வருகிறது.  

 நிதி அ்மைச்ெர் பசில் ராஜ -
பக்ஷ கடந்த மைாதம் கடல்லி 
வரு்க தந்திருந்தார். உைவு, 
மைருந்துகள ககாளவனவுக்-
காக 1 பில்லியன்  கடா்ர் 
கடன் கதா்க வழஙகப-
பட்டது. அடுத்த கட்டமைாக கபட்தரா-
லியம் உளளிட்ட எரிகபாருட்க்் 
ககாளமுதல் கெய்ய 500 மில்லியன்  

கடா்ர் கடனுதவி வழஙகபபட்டது. 
இதன் அடுத்த கட்டமைாக இந்தியாவுக்கு 
திருதகாைமை்் எரிகபாருள தெமிபபு 
குதஙகுக்் பயன்படுத்தவும் நிர்வகிக்-
கவுமைான மிக முக்கியமைான ஒபபந்தம் 

்ககயழுத்திடபபட்டது. இ்ங்கயின் 
சுற்று்ாத்து்ற என்பதத இந்தியா்வ 
்மையமைாகக் ககாண்டது. ககாதரானா 
கா்த்துக்கு முன்னர் வ்ர 20_-25% சுற்று -
்ாப பயணிகள இந்தியாவில் இருந்தத 
வந்தனர். இந்தத் து்ற்ய தமைம்படுத்-
தும் நடவடிக்்ககள தமைற்ககாள்ப-
பட்டு வருகின்றன.  

   சீனாவிடம் இருந்து கபறபபட்ட 
கடன் முக்கியமைானதுதான். ஆனால் சிக் -
க்ானது அல்். தபார்த்துக்தகயர்கள, 

ஒல்்ாந்தர், பிரிட்டிஷகாரர்கள என 
கா்ந்ததாறும் இ்ங்க தகந்திர முக் -
கியத்துவம் வாய்ந்த நாடாக இருந்திருக்-
கிறது. 1980களில் அகமைரிக்காவுடன் 
கநருக்கம் காட்ட மு்னந்த தபாது, இந் -
தியாவுடனான உறவில் சிக்கல் ஏற்பட் -
டது. பின்னர் சீனாவும் இந்த க்த்துக்கு 
வந்து இ்ைந்து ககாண்டது.

 வர்ாற்றுத் தவறுகளில் இருந்து 
நாஙகள பாடம் கற்கிதறாம். ொர்க் கூட்-
ட்மைபபில் இ்ங்க மிக முக்கியமைான 
நாடு. இ்ங்க பாராளுமைன்றத்தில் 
உ்ரயாற்றிய ஜனாதிபதி தகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ, புதிய அரசியல் ொெனத்்த 
உருவாக்குவதற்கான குழுக்க்் அறி -
வித்திருந்தார். என்னு்டய பதவிக் 
கா்த்தில் தமிழர்கள வாழும் வடக்கு, 
கிழக்கு பிராந்தியஙகளில் பயணித்திருக்-
கிதறன். தமிழ மைக்க்்ப கபாறுத்தவ -
்ரயில் அவர்களுக்குத் தத்வ அரசியல் 
ொென திருத்தஙக்் ந்டமு்றபபடுத்-
துவது என்பது அல்். வாழவாதாரஙகள-
தான் அஙதக பிரதான பிரச்சி்ன. அபிவி -
ருத்தித் திட்டஙக்்த்தான் தமிழர்கள 
எதிர்பார்க்கின்றனர். 

 தற்தபா்தய நி்்யில் புதிய அரசி-
யல் ொெனத்்த உருவாக்குதல், இரண் -

டா-வதாக அதனூடாக வடக்கு, கிழக்கில் 
அபிவிருத்தித் திட்டஙக்் கெயல்படுத்-
துதல் ஆகியவற்்ற நாம் பின்பற்ற்ாம். 
தமிழர் தரபபு பிரதிநிதிக்் ஜனாதிபதி 
தகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ெந்திக்கவில்்் 
என்ற விமைர்ெனம் முன்்வக்கின்றனர். 
ஜனநாயகத்தில் விமைர்ெனஙகளுக்கு 
அனுமைதி இருக்கிறது". 

இவவாறு மிலிந்த கமைாரககாட தனது 
தபட்டியில் கூறியுள்ார்.  

வாழக்்கயின் இ்க்குக்் 
அ்டய ஒவகவாருவரும் 
நல்் கல்வி அறிவு கபற்-

றிருக்க தவண்டும். கல்வியின் மூ்ம் 
இ்க்குக்் அ்டவதற்கு வறு்மை ஒரு 
த்டயாக காைபபடுவதனால் ப்ரால் 
தமைது திற்மைக்் கவளிக்ககாைர முடி-
வதில்்். 

இந்நி்்யில், இ்ங்க இராணுவ-
மைானது பாதுகாபபு பதவிநி்  ் பிரதானி-
யும் இராணுவத் த்பதியுமைான கஜனரல் 
ஷதவந்திர சில்வாவின் எண்ைக்கரு-
வின் கீழ, மைாைவர்க்  ் ஊக்குவித்து 
அவர்களின் திற்மைக்  ் கவளிக்ககா-
ைரும் முகமைாக, பல்க்்க்கழக மைற்றும் 
பாடொ்  ்மைாைவர்களுக்கான பு்்மைபப-
ரிசில் திட்டஙகள மைற்றும் கற்றல் உபகரைங-
கள வழஙகும் திட்டம் உளளிட்ட பல்தவறு 
கல்வி ொர்ந்த ெமூக ந்ன் திட்டஙக்் 
முன்கனடுத்து வருகின்றது.   

 ப  ்தொபதஙக்ாக கல்விொர்ந்த பணி-
களில் ஈடுபட்டு வரும் இ்ங்க இராணு-
வம், 2009 ஆம் ஆண்டு மைனிதாபிமைான 
நடவடிக்்க நி்றவுற்ற பின்னர், நாட்டில் 
வறு்மைக் தகாட்டின் கீழ வாழும் மைாை-
வர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் முகமைாக 
அர்பபணிபபு பணிக்  ் அதிகரித்துள-

்து. குறிபபாக வடக்கு மைற்றும் கிழக்-
கில் உள  ் வறிய மைாைவர்களின் கற்றல் 
தத்வக்  ்நிவர்த்தி கெய்து வருகிறது.   

 அதன்படி, யாழ உடுபபிட்டி மைகளிர் 
பாடொ்்யில் யாழ பாதுகாபபுப ப்ட-
யினரால் ஏற்பாடு கெய்யபபட்ட வறிய 

மைாைவர்களுக்கு கற்றல் உபகரைங-
கள வழஙகும் நிகழவு அண்்மையில் 
இடம்கபற்றது. கெல்வபுரம், தயாக-
புரம் மைற்றும் தகாபபாய் பிரததெங-
களில் கதரிவு கெய்யபபட்ட மைாை-
வர்களுக்கு 150 தொடி பாடொ்் 
கா்ணிக்  ் ப்டயினர் வழஙகி 
்வத்தனர். மைாைவர்களின் கல்வித் 
தரத்்த தமைம்படுத்துவதற்கு உதவிய 
இ்ங்க இராணுவத்தினருக்கு 
அவர்க்து கபற்தறார் நன்றி கதரி-
வித்தனர்.   

 வன்னி பிரததெத்தின் கதா்்தூ-
ரப பிரததெஙகளில் உள  ் வறு்மை-
யில் வாடும் மைாைவர்களின் கல்வித் 
தரத்்த தமைம்படுத்தும் வ்கயில், 
மைன்/ இெமை்த்ததீவு ஆரம்பப 

பாடொ்், 
மைன்/ தம்ப்னக்-
கு்ம் ஆரம்பப 
ப ா ட ெ ா ் ் 
மைற்றும் மைன்/ பன்-
கனகவட்டுவான் 
தமிழக் க்வன் 
பாடொ்  ் ஆகி-
யவற்றில் கதரிவு 
க ெ ய் ய ப ப ட் ட 
54 வறிய மைாை-
வ ர் க ளு க் க ா ன 
பாடொ்  ்அணி-
க்ன்கள மைற்றும் 
அத்தியாவசியப 
க ப ா ரு ட் க ள 
வழஙகும் நிகழவு 

ப்டயினரால் அண்்மையில் ஏற்பாடு 
கெய்யபபட்டது.   

 ஒட்டுசுட்டான் கருவ  ்கந்தலில் உள் 
ஆரம்பப பாடொ்்யில் கல்வி கற்கும் 
வறிய மைாைவர்களுக்காக ப்டயினரால் 
ஏற்பாடு கெய்யபபட்ட கற்றல் உபகரைங-

கள வழஙகும் நிகழவு அபபாடொ்் 
வ்ாகத்தில் இடம்கபற்றது.   

 கிளிகநாச்சி தவரவில் வித்தியா்யம் 
மைற்றும் வா்ழபபடு தறாமைன் கத்ததா-
லிக்க கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் 200 
வறிய பாடொ்் மைாைவர்களுக்கான 
சுமைார் 400,000 ரூபா கபறுமைதியான புத்-
தகஙகள மைற்றும் கற்றல் உபகரைஙகள 
ப்டயினரால் வழஙகி ்வக்கபபட்-
டன.   

 வவுனியா மைாவட்டத்தில் உள் பா -்
யஉறு்வ ஆரம்பப பாடொ்்யில் 
கல்வி பயிலும் 12 வறிய மைாைவர்க -
ளுக்கான பாடொ்் உபகரைஙக்் 
ப்டயினர் வழஙகி ்வத்தனர்.   

 சுகந்திபுரம் ஆரம்ப பாடொ்்யில் 
கல்வி பயிலும் தத்வயு்டய மைாைவர்-
களுக்கான பாடொ்் உபகரைஙகள 
வழஙகும் நிகழவு அபபாடொ்்யில் 
அண்்மையில் ப்டயினரால் ஏற்பாடு 
கெய்யபபட்டது.   

வாக்ர மைகாவித்தியா்யம், உரியங-
கட்டு அரெ தமிழக் க்வன் பாடொ்், 

தட்டுமு்ன விநாயகர் 
வித்தியா்யம், கண்ட-
்டி அருந்ததி வித்தியா -
்யம், பணிச்ெந்தரனி 
திருமைகள வித்தியா -்
யம் ஆகிய பாடொ் -்
க்்ச் தெர்ந்த 100 
வறிய மைாைவர்களுக்கு 
பாடொ்் உபகரைங-
க்் அண்்மையில் 
ப்டயினர் வழஙகி 
்வத்தனர்.   

 திருதகாைமை்் 
மைாவட்டம் ஜயநகர், 
ொகரபுர ஆரம்பப 
பாடொ்்யில் கல்வி 
கற்கும் மைாைவர்களுக்-
கான பாடொ்் உபகர -

ைஙக்் ப்டயினர் நன்ககா்டயாக 
அண்்மையில் வழஙகினர்.   

 கரிபட்டமுறிபபு அரசினர் தமிழக் 
க்வன் பாடொ்், ெம்மை்ஙகு்ம் 
அரசினர் தமிழக் க்வன் பாடொ்், 
சின்னத்தம்பி பாடொ்் மைற்றும் முல் -
்்த்தீவு ஈ்ஸவரன் பாடொ்் ஆகிய-
வற்றில் கல்வி பயிலும் 330 பாடொ்் 
மைாைவர்களுக்கான கற்றல் உபகரைங-
கள அண்்மையில் ப்டயினரால் வழங-
கபபட்டன.   

இவவாறு நாட்டின் ப் பாகஙகளில் 
இருந்து கல்வி பயிலும் ப் வறிய மைாை-
வர்களின் துயரத்்த து்டத்து அவர்க-
ளின் சிறந்த எதிர்கா்த்திற்கு தற்கபா -
ழுது வி்க்தகற்றி ்வக்கும் இ்ங்க 
இராணுவத்தின் அயரா தெ்வகள 
கதாடர தவண்டுகமைன ப்ரும் பாராட் -
டுத் கதரிவித்துள்னர்.   

 எம்.எஸ்.எம் நஜாத

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமா்தல் ஆகி்ா பி்் 21
பிலவ வருடம்  ் ்த மா்தம் 12ம் நாள்      கெவவாய்ககிழ்ம

இந்தியாவுக�ான இலங்�த தூதுவர் 
மிலிந்்த கமாரக�ாட 'தி இந்தியன் எகஸ்பிரஸ்' 
நாளி்தழுககு வழஙகிய பபட்டி

வடக்கு, கிழக்கில் இராணுவத்தினரின்   
ஏற்பாட்டில் மாைவரகைளுக்கு உேவிகைள்

தேசிய பாதுகாபபு என்ற கபயரில் 
அ்விற்கு அதிகமைாக இராணு-
வத்திற்கு கெ்வு கெய்தால் 

தொவியத் குடியரசு தபா் சீனாவும் 
சிதறும் என்று சீன கவளியுறவு ககாள்க 
ஆத்ாெகரான ஜியா குய்ஙகுவா எச்ெரித்-
துள்ார்.  

 சீனாவின் சி.பி.பி.சி.சி. எனபபடும் 

அரசியல் ஆத்ாெ்ன உயர் மைட்டக் 
குழுத் த்்வரான ஜியா குய்ஙகுவா, 
ெர்வததெ பாதுகாபபு ஆய்வு இதழில் 
கட்டு்ர ஒன்்ற கவளியிட்டுள்ார். 
அக்கட்டு்ரயித்தய இந்த எச்ெரிக்்க 
விடுக்கபபட்டுள்து.  

 தொவியத் குடியரசு ததெ பாதுகாப-
புக்காக அ்விற்கு அதிகமைாக இராணு-
வத்திற்கு கெ்வு கெய்தது. அதனால் 

கபாரு்ாதார வ்ர்ச்-
சியில் பின்தஙக தநர்ந்-
தது. அஙகு மைக்களின் 
வாழக்்கத் தரம் 
முன் த ன ற வி ல் ் ் . 
அதனால் தொவியத் 
அரசு மைக்களின் கெல் -
வாக்்க இழந்து தனித்தனி நாடுக-
்ாக 1991 இல் சிதறியது. கம்யூனி்ஸட் 

நாடான தொவியத் குடியரசின் வீழச்சி 
சீன பாடொ்்களில் மைாைவர்களுக்கு 
பாடமைாக ்வக்கபபட்டது.  

 இதத ந்டமு்ற்ய தற்தபாது சீனா 
பின்பற்றி வருகிறது. ததெப பாதுகாப-
புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து 
கண்்ை மூடிக் ககாண்டு இராணுவ 
ப்த்்த அதிகரித்து வருவதால் கெ் -
வினஙகள உயர்ந்து வருகின்றன. இது 
வி்்வாசி உயர்வுக்கு வழிவகுத்து 
மைக்களுக்கு கி்டக்க தவண்டிய பயன்க -
ளுக்கு த்டக்கல்்ாக அ்மைந்து விடும். 
இதன் தாக்கம் தொவியத் குடியரசு தபா் 
சீனாவுக்கும் ஏற்பட்ாம். சீனா சிதறு -
வதற்கு வழிவகுத்து விடும் ஆபத்து 
உள்து என்று ஜியா குய்ஙகுவா எச்ெ-
ரிக்்க கெய்துள்ார்.  

இராணுவத்துக்கு அதிகை ்பைம் 
வாரிக் சகைாட்டுகிறது சீனா!  

பொவியத குடியரசு பபால சி்தறி விடுகமன்று   
எச்ெரிககி்ார் ஆபலாெ�ர் ஜியா குய்ஙகுவா  
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ைட்டக்்களப்பு ்கல்லடி - ்டச்வார் புனித அந்தவானியவார் ஆ்லயத்தின் வரு்டவாநத திருவிழவா ்க்டநத ஞவாயிற்றுக்கிழமை  அருடதநமத அனிஸ்டன் சைவாறவாயஸ அடி்களவார் தம்லமையில நம்டச்ற்றது.  ்க்டநத சவள்ளிக்-
கிழமை ைவாம்ல ்ங்குத்தநமத அருட்ணி ்்லவாரன்ஸ ்்லவா்கநவாதன் அடி்களவார் தம்லமையில ச்கவாடி்யற்றத்து்டன்  திருவிழவா நி்கழ்வு்கள் ஆரம்ைவாகின. அதமனத் சதவா்டர்நது ்க்டநத ெனிக்கிழமை ைவாம்ல 5.30 
ைணிக்கு புனித அந்தவானியவாரின் திருசசுரூ் ்வனி ைற்றும நற்்கருமை வழி்வாடும நம்டச்ற்றன. திருசசுரு் ்வனியில ்க்லநதுச்கவாண்டவர்்களில ஒரு ்குதியினமரயும திருவிழவா கூடடுத்திருப்்லிமயயும 
அதில ்க்லநதுச்கவாண்ட ்க்தர்்களில ஒரு ்குதியினமரயும ்்டங்்களில ்கவாை்லவாம.                                                                                                              (்்டங்்கள்: ்கல்லடி குறூப் நிரு்ர்)

கல்லடி - டச்பார் புனித அந்தபானியபார் ஆ்லய திருவிழபா 

-அருட்ணி  
ைரிய அந்தவானிரவாஜ்...

ப�ொதுக் ்கவா்லத்தின் மூன்றவாம 
ஞவாயிறவான ்க்டநத ஞவாயிறு 
நவாம வவாசிக்்கக் ்்கட்ட இமற-

வவார்த்மத “ஒ்ர உ்ட்லவாய் இருப்்்வாம” என்ற 
சிநதமனமயத் தருகின்றது.

“ெ்்கவாதரர் ஒன்று்டடு வவாழ்வது எத்துமை 
நன்று. எத்துமை இனியது” (தி்வா 133:1) 
என்று கூறுவவார் திருப்்வா்டல ஆசிரியர்.

இவவவார்த்மத்கள் ைனிதர்்களவாகிய நவாம 
அமனவரும ஒன்று்டடு வவாழ்வதன் முக்கி-
யத்துவத்மதயும அதன் சிறப்ம்யும மி்கத் 
சதளிவவா்க எடுத்துக்கூறுகின்றன. ஆனவால, 
இன்மறக்கு ைனிதர்்கள் இனத்தின் ச்யரவா-
லும சைவாழியின் ச்யரவாலும நிறத்தின் ச்ய-
ரவாலும பிளவு்டடுக் கி்டக்கிறவார்்கள்.

ச்கவாரிநது ந்கரில இருநத ைக்்கள் தூய 
ஆவியவார் அருளிய அருள்ச்கவாம்ட்களின் 
அடிப்்ம்டயில பிளவு்டடுக் கி்டநதவார்்கள். 
எவவவாசறனில, ச்வாதுநன்மைக்்கவா்க்வ தூய 
ஆவியவார் அருள்ச்கவாம்ட்கமளக் ச்கவாடுத்திருந-
த்்வாதும ைக்்கள் அவற்மறத் தன்ன்லத்திற்்கவா-
்கப் ்யன்்டுத்தினவார்்கள்.

அமதவி்டவும அவர்்கள் தங்்களுக்குத் தூய 
ஆவியவாரின் அருள்ச்கவாம்ட்கள் மிகுதியவா்கக் 
ச்கவாடுக்்கப்்டடிருக்கின்றன. ைற்றவருக்கு அமவ 
குமறவவா்கக் ச்கவாடுக்்கப்்டடிருக்கின்றன என்று 
தங்்கமள உயர்வவா்க நிமனத்து ைற்றவர்்கமள 
இழிவவா்க ந்டத்தினவார்்கள்.

இதனவால ் வுல ச்கவாரிநது ந்கர ைக்்களி்டம “நவாம 
எல்லவாரும ஒ்ர தூய ஆவியவால ஒ்ர உ்ட்லவாய் 
இருக்கும்டி திருமுழுக்குப் ச்ற்்றவாம” என்கிறவார்.

தூய ஆவியவால ஒரு உ்ட்லவாய் இருக்்கத் திருமு-
ழுக்குப் ச்ற்்றவாம எனில பிரிவிமன்கள் இருக்-
்கக்கூ்டவாது. உயர்நதவன் தவாழ்நதவன் என்ற ஏற்-
றத்தவாழ்வு இருக்்கக்கூ்டவாது. ஒரு்வமள யவாரவாவது 
ஏற்றத்தவாழ்வு ்வார்த்தவால அவர் கிறிஸதவரவா்க்வ 
இருக்்க முடியவாது. ்கவாரைம நவாம அமனவரும 
ஒன்றவாய் ஒ்ர உ்ட்லவாய் இருப்்மத்ய ்க்டவுள் 
விருமபுகின்றவார்.

 எஸரவா நூலிலிருநது எடுக்்கப்்ட்ட முதல வவாெ்கம 
“ஆண்டவரின் ைகிழ்்வ உங்்களது வலிமை” என்ற 
வவார்த்மத்களு்டன் முடிகின்றது: குருவும திருநூல 
வலலுநருைவான எஸரவா திருநூம்ல எல்்லவாரும 
புரிநதுச்கவாள்ளும்டி வவாசித்த்்வாது அவர்்கள் 
அழுது பு்லமபினவார்்கள். அப்ச்வாழுதுதவான் அவர் 
அவர்்கமளப் ் வார்த்து, “ஆண்டவரின் ைகிழ்்வ உங்-
்களது வலிமை” என்கிறவார்.

ஆண்டவர் தங்்களுக்குக் ச்கவாடுத்த ்கட்டமள-
மயக் ்கம்டப்பிடித்து, அவ்ரவாடு ஒன்றித்து வவாழ-
்வணடிய இஸர்யல ைக்்கள் ஆண்டவரும்டய 
்கட்டமளமயக் ்கம்டப்பிடிக்்கவாை்ல ்வற்று சதய்-
வங்்கமள வழி்ட்ட அவருக்கு வருத்தத்மதத் தந-
தவார்்கள்.

அதனவா்்ல்ய அவர்்கள் நவாடு ்க்டத்தப்்டடு 
அன்னிய ைணணில அடிமை்களவாய் வவாழ்நதவார்-
்கள். இந நிம்லயில ்வாரசீ்க ைன்னர் மெரஸ 
வழியவா்க யூதவா நவாடடினர் அவர்்களது செவாநத நவாட-
டிற்கு அமழத்து வரப்்ட்டனர்.

இவவவாறு அடிமைத்தன வவாழ்விற்குப் பிறகு 
செவாநத நவாடடிற்குத் திருமபிய யூதவா நவாடடினர் ஆண-
்டவரும்டய ்கட்டமளமயப் ்கம்டப்பிடித்து அவ்ரவாடு 
ஒன்றித்து வவாழ அமழக்்கப்்ட்டவார்்கள்.

அப்்டி வவாழ்வதுதவான் ஆண்டவருக்கு ைகிழ்சசி-
மயத் தரும. அது்வ ைக்்களுக்கு வலிமையவாய் 
இருக்கும என்கிற ச்வாருளில குரு எஸரவா ைக்-
்கமளப் ்வார்த்து “ஆண்டவரின் ைகிழ்்வ உங்-
்களது வலிமை” என்கிறவார். நற்செய்தியில 
ச்ரிய குருவவாம இ்யசு “எல்லவாரும ஒன்றவாய் 
இருப்்வார்்களவா்க!” (்யவாவவான் 17:21) என்று 
தநமதமய ்நவாக்கி ்வணடுவமதக்கூ்ட நவாம 
இநதப் பின்னணியில புரிநது ச்கவாள்ள்லவாம.

“நீங்்கள் ்்கட்ட இநத ைமறநூல வவாக்கு 
இன்று நிமற்வற்றிற்று” என்று இ்யசு 
செவாலலும இநத வவார்த்மத்களு்டன்தவான் நற்-
செய்தி வவாெ்கம நிமறவுச்றுகின்றது.

இவவவார்த்மத்கமள இ்யசு நவாெ்ரத்தில 
உள்ள சதவாழும்கக்கூ்டத்திற்கு வநது எெவாயவாவின் 
சுரு்ளடம்ட வவாசித்து ஏவளரி்டம ச்கவாடுத்த பின் 
செவான்ன வவார்த்மத்கள் ஆகும.

யூதர்்களவால ஏமழ்கள், சிமறப்்ட்்டவார், ்வார்-

மவயற்்றவார், ஒடுக்்கப்்ட்்டவார், ்வாவி்கள் யவாவ-
மரயும ெபிக்்கப்்ட்டவர்்களவா்கவும ‘தீண்டத்த்கவாத-
வர்்களவா்க்கவும’ ்கருதினவார்்கள்.

இநதப் ்டடியலில பிற இனத்தவாமரயும நவாம 
்ெர்த்துக்ச்கவாள்ள்லவாம. ஏசனனில பிற இனத்-
தவாமர அவர்்கமள தீண்டத்த்கவா்கதவர்்களவா்க்வ 
்கருதினவார்்கள். அப்்டியிருக்ம்கயில ஆண்டவர் 
இ்யசு இவர்்கசளல்லவாம வவாழ்வு ச்றுவதற்்கவா-
்கவும இவர்்கமளசயல்லவாம ்க்டவு்ளவாடு ஒப்புர-
வவாக்்கவும வநதவார்.

இது சதவா்டர்்வா்க ்வுல எ்்சியருக்கு எழுதிய 
திருமு்கத்தில கூறும்்வாது, “அவ்ர இரணடு 
இனத்தவமரயும பிரித்து நின்ற ்ம்கமை என்ற 
சுவமர தைது உ்டலில ஏற்ற துன்்ங்்களின் வழி-
யவாய்த் த்கர்த்சதறிநது அவர்்கமள ஒன்று்டுத்தி-
னவார்” (எ்்்ரயர் 2:14) என்்வார்.

இவவவாறு தைது ்ணியின் வழியவா்கவும, ்வாடு-
்களின் வழியவா்கவும யவாவமரயும ஒன்று்டுத்தி 
்க்டவு்ளவாடு ஒப்புரவவாக்்கப் ்்வாகிறவார் என்்மத 
உைர்த்தும விதைவா்க இ்யசு எெவாயவாவின் சுரு-
்ளடம்ட வவாசித்துவிடடு, “நீங்்கள் ்்கட்ட இநத 
ைமறநூல வவாக்கு இன்று நிமற்வறிற்று” என்-
கிறவார்.

பிரிநது கி்டநத ைக்்கமள ஒன்று்டுத்தி அவர்-
்கமளத் தைது உ்டலின் உறுப்பு்களவா்க ைவாற்று-
வதற்்கவா்க இ்யசு தமமை அர்ப்்ணித்ததவால 
ைமறநூல வவாக்கு நிமற்வறியது எனில நவாம 
நமமி்டம இருக்கின்ற பிரிவிமன்கமள ்வர-
றுத்து, கிறிஸதுவின் உறுப்பு்களவாய் வவாழ்கின்ற-
்்வாது ைமறநூல வவாக்கு நிமற்வறும என்்-
தில எநதசவவாரு ைவாற்றுக் ்கருத்தும இலம்ல.

இன்மறக்குப் ்்லர் கிறிஸதவர்்களவா்க இருநது 
பிறப்பின் அடிப்்ம்டயில ைனிதர்்கமளப் பிரித்-
துப் ்வார்ப்்தும அவர்்கமள இழிவவா்க ந்டத்துவ-
தற்கும ் வதமனயளிப்்தவா்க இருக்கின்றது. நவாம 
அமனவரும கிறிஸது என்ற உ்டலின் உறுப்பு்கள் 
என்றவால எப்்டி நமைவால அடுத்தவமர இழிவவா்க 
ந்டத்தத் ்தவான்றும? ஆத்லவால நவாம அமன-
வரும கிறிஸது என்ற உ்டலில உறுப்பு்களவாய் 
வவாழ்்வவாம. ஏசனனில, அப்்டி வவாழ்கின்ற்்வா-
துதவான் ்க்டவுள் ைகிழ்கின்றவார்; அப்ச்வாழுதுதவான் 
ைமறநூல வவாக்கு நிமற்வறுகின்றது.

கிறிஸ்து என்ற உடலின 
உறுப்புகளாய் வாழ்வாம்

வி சுவவாெத்மதக் ்கடடிக்்கவாக்்க வீர ைர-
ைைம்டநது விணை்க ்்ரின்் 
வவாழ்மவ தன் உ்டமையவாக்கிக் 

ச்கவாண்ட புனித செ்ஸதியவார் பிரவான்ஸ 
நவாடம்டச ெவார்நத நர்்்வான் என்ற ந்கரில 
பிறநது இத்தவாலியில மி்லவான் ந்கரில 
வளர்நது திறமைமிக்்க வவாலி்னவா்கத் 
தி்கழ்நதவார்.

 உ்ரவாமை ் ்ரரெர் ்கறினுசின் ் ம்டயில 
செ்ஸதியவார் கி.பி. 283ல ்ெர்நது, சிறநத 
்ம்டவீரன் ஆனவார். ெத்திய ்வதத்திற்்கவா்க 
சிமறக் கூ்டங்்களி்்ல  ்வதமனப்்டடுக் 
ச்கவாணடிருநத விசுவவாசி்கமள 
ெநதித்து அன்்வா்க அவர்்களுக்கு 
ஆறுதல கூறினவார். கிறிஸது-
வின் அன்ம்க் ்கவாடடி விசுவவாெத்-
தில அவர்்கள் நிம்லத்து நிற்்கச 
செய்தவார். இநத ்ணிமய செய்-
வதற்்கவா்க அவர் தனது உயர் 
்தவிமயயும, செலவத்மதயும 
ச்ரிசதன எணைவிலம்ல.

சிமறயில துன்்ப்்ட்ட ைவார்க்-
குஸ, ைவார்செலலியவானுஸ என்ற 
ெ்்கவாதர்்கமளச ெநதித்து அவர்-
்கமள விசுவவாெத்தில தி்டப்்டுத்-
தினவார். அப்்்வாது அங்கு வநத 
ஆறு வரு்டங்்களவா்க ்்ெ முடியவா-
ைல இருநத ் ெவா்ய என்ற ச்ண 
தனக்கு ்்சும வரம ்வணடும 
என புனிதரின் ்கவாம்லப் பிடித்து 
ைன்றவாடினவார். புனிதரும ைன-
மிறங்்க அவளது வவாயின்்ைல 
சிலுமவ அம்டயவாளம வமரநது 
அவமளப் ்்ெ மவத்தவார். அவள் தன் 
்கைவரு்டன் ைனம ைவாறி ்கத்்தவாலிக்்க 
திருசெம்யில ்ெர்நதவார். அவவவா்ற 
ைவார்க்குஸ, ைவார்செலலியவானுஸ, அவர்்க-
ளின் ைமனவி்கள், ச்ற்்றவார், சிமறக்்கவா-
வ்லர் ைற்றும ்்லர் ெத்திய ்வதத்தில ்ெர்நத-
னர். ்்வாலி்கவார்ப் என்ற குரு அவர்்களுக்குத் 
திருமுழுக்குக் ச்கவாடுத்தவார்.உ்ரவாமை ்்ரரென் 
கி்ரவாைவாசியுஸின் ்நவாமயப் புனித செ்ஸதி-
யவார் நீக்கியதவால அவரும அவரது ை்கனும ்கத்-
்தவாலிக்்கத் திருசெம்மயச தழுவ எணைங் 
ச்கவாணடு திருமுழுக்குச்ற்றனர். அதுைடடுைல-
்லவாைல தனக்கு அடிமையவா்க இருநத 1400 
கிறிஸதவர்்கமளயும விடுவித்தவான்.

புனித செ்ஸதியவாரின் நற் ்ணபு்கமள-
யும சநஞ்சுறுதிமயயும ்கணடு, கி.பி. 283-ல 
உ்ரவாமை ்்ரரென் இவமர தனது சைய்க்-
்கவாப்்வாளன் ஆக்கினவார். உ்ரவாமை எங்கும 
்வத்க்லவா்மன சதவா்டர்நது வணைம இருந-
தது. கிறிஸதவர்்கமள மீட்க அதி்கவாரம தரும-
்டி செ்ஸதியவார் திருத்தநமத ்கவாய்யுஸ என்-
்வரி்டம ்வணடினவார். ஆனவால திருத்தநமத 
்்வாலிஸர்ப் என்ற குருமூ்லம சைய்்கவாப்்வாள-
ரவா்க இருநது ச்கவாண்்ட ்ணிபுரிய அதி்கவாரம 
ச்கவாடுத்தவார்.

கி.பி. 286-ம ஆணடு வமர ்வத ்க்லவா்மன 
சதவா்டர்நதது. புனித செ்ஸதியவாரும கிறிஸத-

வன் என்்து அரெரின் ்கவாமத எடடியது. ‘நன்றி 
ைறநதவன்’ எனச செவாலலி அரென் ்கணடித்-
தவான்.

இமறவமன வவாழ்த்தி வைங்குவதவா்கவும 
அரெனுக்்கவா்க செபிப்்தவா்கவும செவான்னவார். 
இமதக்்்கடடு சவகுணச்டழுநத அரென் 
அவமரக் ்கம்த்தில ்கடடி அம்வால எய்ய 
ஆமை பிறப்பித்தவான். ்கவாவ்லர் அவமர ்கம-
்த்தில ்கடடி இரக்்கமின்றி அவர்மீது அம்வால 
எய்து, அவர் இறநதுவிட்டவார் என தவறவா்க 
நிமனத்து சென்று விட்டனர். இ்ரனவாள் என்ற 
ச்ண சென்று அவர் உயி்ரவாடிருப்்மதக் 

்கணடு தன் வீடடிற்கு அமழத்து வநதவார். 
அங்்்க அவர் குைைம்டநதவார். அவமர ைமற-
வவாயிருக்கும ்டி கிறிஸதவர்்கள் ைன்றவாடினவார். 
ஆனவால அவர் அரென் ் ்கவாவிலுக்குச செலலும 
வழியில நின்று “் ்ரரெ்ர! கிறிஸதவர்்கள் 
மீது ்்கவாள் செவாலலும ச்வாய்யர்்களின் வவார்த்-
மத்கமளக் ்்கடடு நீர் ைதிமய இழக்்க்லவாைவா? 
கிறிஸதவர்்கமள வி்ட நல்லவர் இலம்ல 
என்றும அவர்்கள் மூ்லம உைக்கு நன்மை்ய 
அதி்கம என் அறிவீர்” என்றவார்.

புனித செ்ஸதியவார் உயி்ரவாடு இருப் -்
மதயும தன்மன எதிர்த்துப் ்்சுவமதயும 
்்ரரசென் தி்யவாகி்ளசியன் ்கணடு வியந-
தவான். புனிதர் அநத அரெமனப் ்வார்த்து, 
‘அவர் நவான் தவான்’,நீர் கிறிஸதவர்்கமளத் 
துன்புறுத்துகிறீர் என்று உ்ல்கம அறியும 
ச்வாருடடு மீட்ரவாகிய இ்யசுகிறிஸது 
என்மன உயி்ரவாடு ்கவாப்்வாற்றினவார் என்றவார்.
இமதக் ்்கட்ட அரென் ்்கவா்ங்ச்கவாணடு தடி்க-
ளவால அடித்துக் ச்கவால்ல ஆமையிட்டவான். 
288-ஆம ஆணடு ஜனவரி 20-ஆம தி்கதி  
செ்ஸதியவார்  அடித்துக்  ச்கவால -
்லப்்ட்ட வா ர் .  லூசினவாள் என்்வள் 
்க வா ட சி யி ல  ்க ண டு  அ வ ர து  உ்டம்ல 
எடுத்து புனித இரவாயப்்ர், சின்னப்்ர் 
்கல்லமற வவாயிற்்டியின் அருகில அ்டக்்கம 
செய்தவார்.                                              (ஸ)

புனித செபஸ்தியார்
ஜனவரி 20-ஆம தி்கதி புனிதரின் திருநவாள்  

விசுவாசத்தை கட்டிககாதது
ம்ைசாட்சியாய் மரிததை

"ஒருவர் உ்ல்கம முழுவமதயும தை-
தவாக்கிக் ச்கவாண்டவாலும வவாழ்மவ்ய 
இழப்்வாசரனில அவருக்குக் கிம்டக்-

கும ்யன் என்ன? (லூக் 9:25)
 இமறவவார்த்மத்கள் இ்லடசிய ்வடம்க 

ச்கவாண்டமவ. அமவ தனிைனித விடுத-
ம்லக்கும ெமூ்க விடுதம்லக்கும வழி்கவாட்டக் 
கூடியமவ. என்வ, இமறவவார்த்மதயவால 
ஈர்க்்கப்்டு்வர்்கள் உணமை, நீதி, ்நர்மை, 
ெைத்துவம, ெ்்கவாதரத்துவம, ெமுதவாய முன்-
்னற்றம, ச்ண்கள் ் ைம்வாடு ஆகிய உயர்நத 
விழுமியங்்களுக்்கவா்க உமழக்்கவும உயிமரக்-
ச்கவாடுக்்கவும தயங்்கைவாட்டர்்கள்.

அதனவாலதவான் புனித ்வு்லடியவார் எபி்ரய-
ருக்கு எழுதிய திருமு்கத்தில இமறவவார்த்மத-
யின் வல்லமைக் குறித்து இவவவாறு கூறுகிறவார்.  

்க்டவுளும்டய வவார்த்மத உயிருள்ளது, 
ஆற்றல வவாய்நதது; இரு்க்்கமும சவட்டக்கூ-
டிய எநத வவாளினும கூர்மையவானது; ஆன்ைவா-
மவயும ஆவிமயயும பிரிக்கும அளவுக்குக் 
குத்தி ஊடுருவுகிறது; எலுமபு மூடம்டயும ைச-
மெமயயும அவவவா்ற ஊடுருவுகிறது; உள்ளத்-
தின் சிநதமன்கமளயும ்நவாக்்கங்்கமளயும 
சீர்தூக்கிப் ்வார்க்கிறது (எபி 4:12).

புனித ெ்வரியவார் வவாழ்மவ நவாம நன்கு 
அறி்வவாம. ச்யரும பு்கழும ச்ற்று இப்பு-
விமய ஆள்வணடும என்று நிமனத்தவர். 
்ரிஸ ந்கரில ்டிக்கின்ற ்கவா்லத்தில இவவு்ல்கக் 
்கவாரியங்்களில மூழ்கிப்்்வாய் கி்டநதவார்.

புனித இஞ்ஞவாசியவார் அவமர ெநதித்த்்வாது 

புனித லூக்்கவா நற்செய்தியில வரும இமற-
வவார்த்மதயவான, "ஒருவர் உ்ல்கம முழுவமத-
யும தைதவாக்கிக் ச்கவாண்டவாலும வவாழ்மவ்ய 
இழப்்வாசரனில அவருக்குக் கிம்டக்கும ்யன் 
என்ன? (லூக் 9:25) என்்மத திரும்த் 
திரும் கூறிக்ச்கவாண்்ட இருநதவார்.

முதலில இநத வவார்த்மத்கமளக் குறித்து 
புனித ெ்வரியவார் அதி்கம ்கவாணடுச்கவாள்ளவாத 
்்வாதும சிறிது சிறிதவா்க இநத இமறவவார்த்-
மதமய அவர் ஆழைவா்கச சிநதிக்்கத் சதவா்டங்-
கிய்்வாது அவருக்கு எல்லவாம சதளிவவாகிய-
துநன்மைக்கும தன்ன்லத்திலிருநது பிறர் 
ந்லத்திற்கும இருளிலிருநது ஒளிக்கும ெவாவி-

லிருநது வவாழ்வுக்கும அவரவால ்க்டநது செல்ல 
முடிநதது. இநத இமறவவார்த்மத்கள் அவர் 
வவாழ்மவ ைவாற்றிய பிறகு, அவர் முழுமையவா-
்கக் ்க்டவுள் மையத்திற்குள் வநதவார்.

அவர் தன்னுள் ்கணடுச்கவாண்ட ்க்டவு-
ளுக்்கவா்க எமதயும செய்யத் துணிநதவார். 
்ல்வறு நவாடு்கள், சைவாழி்கள், ்ண்வா-
டு்கள், ்க்லவாசெவாரங்்கள் என எலம்ல்க-
மளக் ்க்டநது ்ணியவாற்றினவார்.

"என் ்கவா்லடிக்கு உம வவாக்்்க விளக்கு! 
என் ்வாமதக்கு ஒளியும அது்வ! உம 
செவாற்்கமளப்்ற்றிய விளக்்கம ஒளி தரு-
கின்றது; அது ்்மத்களுக்கு நுணை-
றிவு ஊடடுகிறது. உைது நீதி என்றுமுள 
நீதி; உைது திருசெட்டம என்றும நம்த்-
தக்்கது" (தி் 129:105,130,142) 
என்ற திருப்்வா்டலின் வவார்த்மத்கள் புனித 

ெ்வரியவார் வவாழ்வில ச்வாருநதி நிற்கின்-
றன“்க்டவு்ள என்மன ்யன்்டுத்துங்-
்கள், நவான் யவார் என்்மதயும, நவான் 
யவாரவா்க இருக்்க ்வணடும என்்மதயும, 

என்னவால என்ன செய்ய முடியும என்்மதயும 
எனக்குக் ்கவாடடுங்்கள். என்மனவி்ட உயர்நத 
்நவாக்்கத்திற்்கவா்க என்மன ்யன்்டுத்துங்-
்கள்” என்றவார் ைவார்டடின் லூதர் கிங் ஜூனியர். 

்க்டவுளின் ெவாய்லவா்கப் ்ம்டக்்கப்்டடிருக்கும 
ைனிதரில எவவித ்வற்றுமையும இருக்்கக்கூ-
்டவாது என்்தற்்கவா்கத் தன் வவாழ்மவ்ய தியவா்கம 
செய்தவார்.

இமறவவார்த்மதமயப் ச்வாருளுைர்நது 
வவாசித்்தவாசைன்றவால நிசெயம நவாம எவவித 
்வறு்வாடு்களுக்கும இ்டம ச்கவாடுக்்க ைவாட்்டவாம 
என்்தும எல்லவாமரயும ஒன்றிமைக்கும 

ஒரு புதிய ெமுதவாயத்மத உரு-
வவாக்்க உமழப்்்வாம என்்தும 
திணைம.

உ்டல ஒன்்ற; உறுப்பு்கள் 
்்ல. உ்டலின் உறுப்பு்கள் ்்ல-
வவாயினும உ்டல ஒன்றவாயிருப்-
்து்்வா்ல கிறிஸதுவும இருக்கி-
றவார். ஏசனனில, யூதரவானவாலும 
கி்ரக்்கரவானவாலும, அடிமை்களவா-
னவாலும உரிமைக் குடிைக்்களவா-
னவாலும நவாம எல்லவாரும ஒ்ர 
தூய ஆவியவால ஒ்ர உ்ட்லவாய் 
இருக்கும்டி திருமுழுக்குப் 

ச்ற்்றவாம. அநத ஒ்ர ஆவிமய்ய ் வானைவா்க-
வும ச்ற்்றவாம. (1ச்கவாரி 12: 12-13)

இமறவவார்த்மதமய ஏ்தவா ்க்டமைக்்கவா்க 
வவாசிக்்கவாைல ்க்டமையுைர்்வவாடு வவாசிக்்கப் 
்ழகு்வவாம. புரிநதுச்கவாள்்வவாம. புதிய ெமு-
தவாயம ்ம்டப்்்வாம. அதற்்கவான அருமள 
இமறவன் நைக்கு அருள்வணடும என்றும 
ைன்றவாடு்வவாம.

இற்றவார்்தறதயால் ஈர்்ககப்படுபவர்கள் உயர்்நத
விழுமியஙகளு்ககாக தம்றமை அர்ப்பணிப்பவர்கள்

செலவரவாஜ் சூமெைவாணிக்்கம...
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எரிச�வாருள் உ�ய�வாகதமதை கட்டுப�டுததை...  
மாற்றங்களைக் க்காண்டு வருவது உள்ளிட்ட 

பல்வறு ்�ாசளை்களை அவர் அளமசசர -
ளவக்கு சமர்ப்பித்துள்ைார்.

அத்து்டன் எரிகபாருளுக்்காை விளை சூத்தி-
ரத்ளதை உ்டைடி�ா்க நள்டமுள்றப் படுத்துவதைற-
கும் க்காழும்புக்கு வரும் வா்கைங்களை ்கடடுப்-
படுத்துவதைறகும் ந்டவடிக்ள்க எடுக்குமாறும் 
அவர் ்�ாசளை்களை முன் ளவத்துள்ைார்.

அத்து்டன் அரச நிறுவைங்களில கூட்டங-
்கள், ்கருத்தைரஙகு்கள் மறறும்்பசசுவார்த்ளதை்கள் 
ஆகி�வறறுக்கு அதி்காரி்களை அளைப்பளதை 
மடடுப்படுத்தை ந்டவடிக்ள்க எடுக்்க ்வண்டும் 
எைவும்  பிர்தைச கச�ைாைர்்கள் உள்ளிட்ட அதி-
்காரி்களை க்காழும்புக்கு அளைப்பளதை மடடுப்-
படுத்துமாறும் அத்தைள்க� கூட்டங்களை வீடி்�ா 
கதைாழிலநுடபம் மூைம் ்மறக்காள்வதைறகு 
அரச நிறுவைங்களுக்கு பணிப்புளர விடுக்குமா-
றும் அவர் அநதை ்�ாசளை்கள் மூைம் ்்கடடுக் 
க்காண்டுள்ைார்.

அத்து்டன் வா்கை கநரிசளை ்கடடுப்ப -

டுத்துவதைறகு உ்டைடி ந்டவடிக்ள்க எடுக்்க 
்வண்டும் என்றும் ள்கத் கதைாழிறசாளை்க -
ளுக்கு ்தைளவ�ாை மின்சாரத்ளதை மீள் புத்தைாக்்க 
மின்சார உறபத்தி மூைம் கபறறுக் க்காள்வதைறகு 
ந்டவடிக்ள்க எடுக்குமாறும் அவர் ்்கடடுக் 
க்காண்டுள்ைார்.

அ்தை்வளை வர்த்தை்க வஙகி்களுக்கு கிள்டக்-
கும் கவளி நாடடு நிதியில மூன்றில ஒரு 
பகுதிள� மத்தி� வஙகி கபறறுக்க்காண்டு 
மருநது, மருத்துவ உப்கரணங்கள் மறறும் எரி-
கபாருள் உள்ளிட்ட அத்தி�ாவசி� கபாருட-
்களை க்காள்வைவு கசயவதைற்கா்க அநதை நிதிள�  
அரச நிறுவைங்களுக்கு கபறறுக் க்காடுக்குமா -
றும் அவர் ்்கடடுக் க்காண்டுள்ைார்.

எரிகபாருள் உப்�ா்கத்ளதை குள்றப்பதைற்கா்க 
எரிகபாருள் விளைள� அதி்கரித்திருநதைாலும் 
எரிகபாருளுக்்காை ்்கள்வி கதைா்டர்நதும் அதி்க-
ரித்து கசலவதைா்க கதைரிவித்துள்ை அளமசசர்,சுற-
றுைாப் ப�ணங்கள் உ்றவிைர்்கள் வீடு்களுக்குச 
கசலதைல, விருநது உபசாரங்களை ்மறக்காள்வ-

தைற்கா்க ப�ணங்களை முன்கைடுத்தைல ஆகி�ை 
எரிகபாருள் உப்�ா்கம் அதி்கரிப்பதைறகு ்கார-
ணமா்க அளமநதுள்ைதைா்கவும் அவர் குறிப்பிட-
டுள்ைார்.

அத்து்டன் க்கா்ராைா ளவரஸ் பரவளை ்கட -
டுப்படுத்தும் ்நாக்கில கபாது வா்கைங்களை 
தைவிர்த்து தைனி�ார் வா்கைங்களை அதி்கமா்க உப-
்�ாகிப்பது,சளம�ல எரிவாயு தைடடுப்பாடு ்கார-
ணமா்க மண்கணண்கணய அடுப்பு பாவிக்கும் 
நள்டமுள்ற அதி்கரித்துள்ைதைாலும் எரிகபாருள் 
பாவளை அதி்கரித்துள்ைதைா்க அவர் குறிப்பிட-
டுள்ைார்.

அ்தை்வளை உை்க சநளதையில எரிகபாருள் 
விளை தைற்பாது அதி்கரித்துள்ை நிளையில 
்க்டநதை மார்ச மாதைம் 74 கதைா்டரா்க இருநதை ஒரு 
்பரல மசகு எண்கணய தைற்பாது 86 ஆ்க அதி்க-
ரித்துள்ைதைா்க உள்ைை கதைரிவித்துள்ை அளமசசர் 
எரிகபாருள் க்காள்வதைற்கா்க மாதைாநதைம் 400 மில -
லி�ன் க்டாைர்்களை கசைவி்ட ்வண்டி உள்ை -
தைா்கவும் அவர் கதைரிவித்துள்ைார்.(ஸ)

மின் துண்டிபம� இமைநிறுததை... 
மின்சார சளபக்கு 93 பிலலி�ன் 

ரூபாளவ கபறறுக் க்காடுக்குமாறு 
ஜைாதிபதி ்்காட்டாப� ராஜபக்ஷ 
திள்ற்சரிக்கு பணிப்புளர விடுத் -
துள்ைார்.  

இநதை வி்ச்ட ்பசசுவார்த் -
ளதையின்்பாது மின் துண்டிப்பு 
கதைா்டர்பில விரிவா்க ்கைநதுளர�ா-
்டப்படடுள்ைது்டன் ்தைசி� மின் ்கட-
்டளமப்பில ்காணப்படும் பிரசசிளை-
்களுக்கு ஒருவார ்காைத்தில தீர்வு 
்காணுமாறு ஜைாதிபதி இதைன்்பாது 
சம்பநதைப்பட்ட அதி்காரி்களுக்கு 
பணிப்புளர வைஙகியுள்ைார்.  

ஜைாதிபதி கச�ை்கத்தில நள்ட -
கபற்ற ்மறபடி ்பசசுவார்த்ளதை -
யில மின்சக்தி அளமசசர் ்காமினி 
கைாக்கு்்க, கபற்்றாலி� வைத்-
துள்ற அளமசசர் உதை� ்கம்மன்பிை, 
மின்சார சளப மறறும் கபற்்றாலி-
�க் கூடடுத்தைாபை உ�ரதி்காரி்கள் 
பைரும் ்கைநதுக்காண்டிருநதைைர்.  

நாடடில நிைவும் எரிகபாருள் 
கநருக்்கடி நிளைள� ்கவைத்திற 
க்காண்டு இன்று முதைல திைமும் 
இரண்டு மணித்தி�ாை மின் துண் -
டிப்ளப ்மறக்காள்ைப்்பாவதைா்க 
மின்சார சளப கபாறியி�ைாைர் -
்கள் சங்கம் ஏற்கை்வ அறிவித்தி -
ருநதைது. 

எனினும் ்நறள்ற� இநதை ்பச -
சுவார்த்ளதைள��டுத்து இன்று 
முதைல மின் துண்டிப்பு இ்டம்கப்ற -
மாட்டாது எை அளமசசர் ்காமினி 
கைாக்கு்்க கதைரிவித்துள்ைார்.  

நாடடில மின் துண்டிப்பு ஏற -
படுவதைா்க பை தைரப்பிலிருநதும் 
பல்வறு ்கருத்துக்்கள் கவளியி்டப் -
படடு வநதை நிளையில ்நறள்ற� 
இநதை ்பசசுவார்த்ளதையின்்பாது 
்மறக்காள்ைப்பட்ட தீர்மாைத்-
திறகு இணங்க இன்று முதைல மின் 
துண்டிப்பு இ்டம்கப்ற மாட்டாது 
என்றும் அளமசசர் கதைரிவித்தைார். 

14 வீடுகள் சகவாண்ை ல�ன்... 
வீடு முற்றா்க எரிநதுள்ைது. 

இதைைால இநதை வீடடில இருநதை 5 
்பர் பாதிக்்கப்படடுள்ைைர்.

தீ ஏறபட்ட ்பாது வீடடில இருந-
தைவர்்கள் கூசசலிட்டளதை�டுத்து, 
அ�ைவர்்கள் ஓடி வநது ஏளை� 
வீடு்களுக்கு தீ பரவாமல ்கடடுப் -
பாடடுக்குள் க்காண்டு வநதுள்ை -
ைர்.

முற்றா்க எரிநதை வீடடில கபரும -
ைவிைாை வீடடு உப்கரணங்கள், 
கபறுமதி�ாை ஆவணங்கள், 
தைங்க நள்க்கள், உடுதுணி்கள் எை 

கபருமைவிைாை கபாருட்கள் தீக் -
கிளர�ாகியுள்ைை. இ்தை்வளை 
இது கதைா்டர்பா்க ்ட�்கம கபாலிஸ் 
நிளை�த்திறகும், ்தைாட்ட நிர்வா -
்கத்திறகும் பிர்தைசவாசி்கைால 
தை்கவல அளிக்்கப்படடுள்ைது.

இதைளை�டுத்து, சம்பவ இ்டத் -
திறகு விளரநதை கபாலிஸார் தீ பரவ -
லுக்்காை ்காரணங்களை ்கண்்டறி� 
்மைதி்க விசாரண்களை ்மற -
க்காண்டு வருவ்தைாடு, ் தைாட்ட நிர் -
வா்கம் இவர்்களுக்கு ்தைளவ�ாை 
உதைவி்களை கசயது வருகின்்றது.

ஒமிக்யரவானின் உ� பிரிவுகள்...
ஸ்ரீ ஜ�வர்தைைபுர பல்களைக்்க-

ை்கத்தின் ்நாக�திர்ப்பு மறறும் 
மூைக்கூறு மருத்துவத் துள்றயின் 
ஒவவாளம, ்நாக�திர்ப்பு மறறும் 
உயிரணு உயிரி�ல பிரிவு க்காவிட 
-19 க்்காை 78 மாதிரி்களைப் பரி -
்சாதித்தை்பாது இது உறுதிப்ப -
டுத்தைப்படடுள்ைது்டன், அவறறில 
75 ஒமிக்்ரான் பி்றழ்வு்கைா்கவும் 
உள்ைது.

 78 மாதிரி்களில 3 மாதிரி்களில 
மாத்திர்ம க்டல்டா பி்றழ்வு உள் -
ைதைா்கவும் ஸ்ரீ ஜ�வர்தைைபுர பல -
்களைக்்கை்கத்தின் ்நாக�திர்ப்பு 
மறறும் மூைக்கூறு மருத்துவப் 
பிரிவின் தைளைவர் ்பராசிரி�ர் 

சநதிம ஜீவநதைர கதைரிவித்தைார். 
குறித்தை மாதிரி்கள் இநதை மாதைத்தின் 
முதைல மூன்று வாரங்களில கப்றப் -
படடுள்ைை.

ஒமிக்்ரான் BA.1 உப பிரிவா -
ைது க்காழும்பு, அவிசாவளை, 
கபாரைஸ்்கமுவ, ்�ாமா்கம, 
்கடடுக்கா்ட, க்காஸ்்கம, ம்டபாதை, 
பாதுக்்க, பர்கடுவ மறறும் கவல -
ைம்பிடடி� ஆகி� இ்டங்களிலி -
ருநது பதிவாகியுள்ைது. அவிசா -
வளை, பதுளை, க்காழும்பு, ்காலி, 
க்காைன்ைாவ, ்கலகிளச மறறும் 
நு்்கக்கா்ட ஆகி� இ்டங்களில 
ஒமிக்்ரானின் BA.2  உப பிரிவு்கள் 
பதிவாகியுள்ைை. மவததி�ெவாமலகளில் சகவாவிட்... 

நுடப பிரிவின் பணிப்பாைர் 
அன்வர் �ம்தைானி கதைரிவித் -
துள்ைார்.

அத்து்டன், மருத்துவ பிராண வாயு 
வைங்கப்ப்ட ்வண்டி� ்நா�ாைர்்க-
ளின் எண்ணிக்ள்கயும் 8 சதைவீதைத்தைால 
அதி்கரித்துள்ைதைா்க, க்காழும்பில 
்நறறு முன்திைம்  (23) நள்டகபற்ற 
கசயதி�ாைர் சநதிப்பில அவர் குறிப்-
பிடடுள்ைார்.

இ்தை்வளை, நா்டைாவி� ரீதியில 
க்காவிட-19 கதைாறறு மீண்டும் ்வ்க-
மா்கப் பரவி வருவதைா்க அகிை 

இைஙள்க தைாதி�ர்்கள் சங்கம் கதைரி-
வித்துள்ைது.

்க்டநதை வாரத்தில, க்காழும்பு 
்தைசி� ளவத்தி�சாளையில மாத்தி-
ரம் ்கர்ப்பிணி தைாதி�ர்்கள் உடப்ட 62 
தைாதி�ர்்களுக்கு க்கா்ராைா கதைாறறு 
உறுதி�ாகியுள்ைது.

ஏளை� ளவத்தி�சாளை்களின் 
அதி்கைவாை பணிக்குைாமிைருக்கு 
க்காவிட-19 கதைாறறு உறுதி�ாகியுள் -
ைதைா்க அகிை இைஙள்க தைாதி�ர் 
சங்கம் அறிக்ள்கக�ான்ள்ற கவளி-
யிடடுக் குறிப்பிடடுள்ைது.

இந்தி�வாவுைன் நல்லுறவுக்கு...  
்படடியில குறிப்பிடடுள்ைார்.   
 'க்கா்ராைா பாதிப்பு ஏறபட்ட 

்காைத்தில இநதி�ாதைான் எங்க -
ளுக்கு தைடுப்பூசி க்காடுத்து உதைவி� 
முதைல நாடு. க்கா்ராைா கபருந -
கதைாறறுக்குப் பிநதி� இைஙள்க 
கபாருைாதைார நிளைளம மி்க 

்மாசமாைதைா்கவும் சவாைா்கவும் 
இருக்கி்றது. இதைளை சீரளமக்்க 
இநதி�ாவும் உதைவி கசயது வருகி -
்றது என்றும் மிலிநதை கமாரக்கா்ட 
கதைரிவித்துள்ைார்.

(முழுளம�ாை ்படடி 
4 ஆம் பக்்கம்) 

ஜப�வானின் உதைவிம�...
ந்டாத்தி� ஊ்ட்கவி�ைாைர் சநதிப்-

பில அவர் இதைளைத் கதைரிவித்தைார்.
இைஙள்கயின் பார்ளவள� மற்ற 

நாடு்களுக்கு முன்ளவப்பதிலும் 
விைக்்கமளிப்பதிலும் ஜப்பான் ஏற -
்கை்வ அதைன் பஙள்க ஆறறியுள்ை-
தைா்க அளமசசர் கதைரிவித்தைார்.

ஜப்பானி� ்கைாசாரம் ்காடடும் 
பசசாதைாபம், இரக்்கம், கமன்ளம 
மறறும் ஒருமித்தை ்கருத்து ஆகி -
�வறறின் ்காரணமா்க ஜப்பான் 
அளதைச கசய�த் தைகுதி கபறறுள் -
ைது என்றும் அவர் ்மலும் குறிப் -
பிட்டார்.

ஆ�ததைவான �குதிகமை... 
அதி்கரிக்கும் எை கபாதுமக்்கள் 

குறிப்பிடடுள்ைைர். இ்தை்வளை, 
கவலி்கம ்க்டறபகுதியில நீரா்டச 
கசன்று ்காணாமல்பாை  12 வ�து  
மாணவிள�த் ்தைடும் பணி்கள் 
கதைா்டர்நதும் முன்கைடுக்்கப்படடுள்-
ைதைா்க கபாலிஸார் கதைரிவித்தைைர். 

்காணாமல ்பாயிருநதை இரண்டு 
பா்டசாளை மாணவி்களில ஒருவர் 
்நறறு முன்திைம்  ச்டைமா்க மீட்கப்-
பட்டார்.கவலி்கம ்க்டறபகுதியில 
4 மாணவி்கள் அவர்்கைது கபற-
்்றாரு்டன் குறித்தை பகுதியில ்நறறு 
முன்திைம்  மதி�ம் நீரா்டச கசன்்ற 
நிளையி்ை்� இநதை அைர்த்தைம் ஏற-

படடிருநதைது. இதைளை�டுத்து இரண்டு 
மாணவி்கள் ்காப்பாற்றப்பட்ட 
நிளையில, மாத்தைள்ற கபாது ளவத்தி-
�சாளையில அனுமதிக்்கப்படடுள்ை-
ைர். இ்தை்வளை, திரு்்காணமளை 
- இ்றக்்கக்்கண்டி பாைத்துக்கு அருகில 
உள்ை ்க்டறபகுதியில நீரா்டச கசன்்ற 
நிளையில நீரில மூழ்கி ்நறறு முன்தி-
ைம் சிறுமி ஒருவர் உயிரிைநதைார்.

்நறறு முன்திைம் நள்டகபற்ற 
5ம் தைர புைளமப்பரிசில பரீடளசக்கு 
்தைாறறி�தைன் பின்ைர் தைமது வகுப்பாசி-
ரி�ரு்டன் குறித்தை ்க்டறபகுதிக்கு கசன்-
றிருநதை நிளையில இநதை அைர்த்தைம் ஏற-
படடிருநதைளம குறிப்பி்டத்தைக்்கது.

தைடுபபூசி செ�ற்திட்ைததிற்கு... 
சு்காதைாரத்துள்ற வி்ச்ட நிபுணர் -

்கள், மருத்துவ அதி்காரி்கள், சு்காதைா-
ரத்துள்ற உத்தி்�ா்கத்தைர்்கள் க்கௌர-
விக்்கப்ப்டவுள்ைைர்.

அன்ள்ற� திைம் நா்டைாவி� 
ரீதியில உள்ை 1100 க்கும் ்மறபட்ட 
மருத்துவமளை்களில வி்ச்ட சம� 
வழிபாடடு நி்கழ்வு்கள் இ்டம் கபறு-
வது்டன் விைக்கு்களில ஒளி்�றறும்  
சம்பிரதைா� நி்கழ்வு்களும் இ்டம்கப்ற-
வுள்ைை.

அன்ள்ற� திைம் ்காளை 10 மணி 
கதைா்டக்்கம் 12 மணி வளர பிரதை -
மரின் தைளைளமயில சு்காதைார 
அளமசசில பிரதைாை ளவபவம் 
நள்டகப்ற உள்ை நிளையில, நாட -
டிலிருநது க்கா்ராைா ளவரஸ் 
முற்றா்க ஒழி� ்வண்டி வி்ச்ட 
பிரார்த்தைளை்களை ்மறக்காள்ளு -
மாறு சு்காதைார அளமசசு அளைத்து 
கபாதுமக்்களையும் ்்கடடுக் 
க்காண்டுள்ைது.                     (ஸ)

ெஜித கலந்து சகவாள்ை... 
க்காண்டிருநதைார். கபாருட்களின் 

விளை உ�ர்ளவ ்கண்டித்து, அரசாங-
்கத்திறகு எதிரா்க ்கண்்டை ஊர்வைம் 
மறறும் மக்்கள் ்பாராட்டம் ந்டத்-
தைப்பட்டது. இதைன்்பாது மாத்தைள்ற 
வீதியில ஊருகபாக்்க பா்டசாளை 
்நாக்கி இநதை ்பாராட்ட ஊர்வைம் 
இ்டம்கபறறுள்ைது.

இதைன் ்பாது குடி்பாளதையில 
குைப்பம் ஏறபடுத்தும் வள்கயில 
கச�றபட்டவர்்கைால அடிதைடி 

் ம ற க ்க ா ள் ை ப் ப ட டு ள் ை து . 
எனினும் கபாலிஸார் அவவி்டத் -
திறகு வருள்கத்தைநது ்மாதைளை ்கட-
டுப்பாடடுக்குள் க்காண்டு வநதுள்-
ைைர்.

அவர்்களில இருவர் கபாலிஸ் 
நிளை�த்திறகு அளைத்து கசலைப்-
படடுள்ைைர். இநதை சம்பவத்ளதை 
பதிவு கசயதை ஊ்ட்கவி�ைாைர்்களின் 
்கமராக்்களும் கபாலிஸாரிைால 
பறிக்்கப்படடுள்ைை.  

சிறுவரகளுக்கு இரண்ைவாவது... 03ஆம் பக்்கத் கதைா்டர் 
க்காண்டு கபாதுமக்்கள் சு்காதைார வழி-
முள்ற்களைப் பின்பறறி மி்க அவதைா-
ைமா்க கச�றப்ட ்வண்டும் என்றும் 
அளமசசர் ்்கடடுக்க்காண்டுள்ைார்.

இநதை அதி்கரிப்ளபக் ்கடடுப்படுத்-
துவதைறகு கபாது மக்்களின் பூரண 

ஒத்துளைப்பு சு்காதைாரத் துள்றயிை-
ருக்கு அவசி�ம் எை கதைரிவித்துள்ை 
அளமசசர், எசசரிக்ள்க நிளைள� 
்கவைத்திற க்காண்டு அளைவரும் 
கச�லபடுவது முக்கி�ம் என்றும் 
கதைரிவித்துள்ைார்.               (ஸ)

ெஜிததும் ெம்பிக்கவும்... 03ஆம் பக்்கத் கதைா்டர்

அரசாங்கம் வரும். இது்வ வைளம. 
ஆைால, இன்று அரசாங்கம் விழுவ-
தைறகு முன் நாடு விழுநது விட்டது. 
அண்ள்ட நாடு்களி்டம் க்கஞ்சி கூத்தைாடி 
ள்கமாறறு வாஙகி, மூன்று மாதைங்க-
ளுக்கு ஒருமுள்ற, கபருங்க்டன்்களின் 
மீள் கசலுத்தும் கதைாள்கள� கசலுத்தி 
்காைத்ளதை ஓடடும் நிளைளமக்கு நாடு 
விழுநது விட்டது.

ஆ்க்வ புதிதைா்க ்கடடி எழுப்ப ் வண்-
டி�து புதி� அரசாங்கம் என்பளதை 
வி்ட, புதி� நாடு என்றுதைான் கசாலை 
்வண்டும். ஆ்க்வ இன்று இநநாட-
டின் அரச எதிர்ப்பு சக்தி்கள் அளைத்-

தும் ்கரங்்கார்க்்க ்வண்டும். அதைறகு 
முன் ஐக்கி� மக்்கள் சக்தி தைளைவர் 
சஜித் பி்ரமதைாசவும், 43ம் பள்ட�ணி 
தைளைவர் பாட்டலி சம்பிக்்க ரணவக்்க-
வும் ்கரங்்கார்க்்க ் வண்டும்.       

 நான்  ம்ைா ்க்ணசன். தைமிழ் முற-
்பாக்கு கூட்டணி தைளைவன். எங்கள் 
கூட்டணி, எவருக்கும் எடுபிடி ்வளை 
கசய�ாதை, ஒரு பைமாை, ளதைரி�முள்ை  
சுதைநதிரமாை ்கடசி. இது மக்்களின் ்கடசி. 
எம்ளம எவரும் ப�முறுத்தை முடி�ாது. 
நாங்கள் ப�நது ஒதுங்க மாட்்டாம். 
அளதை இன்ைமும் பைமா்க நாம் வைர்ப்-
்பாம். அது ஒன்்்ற எமது பைம் என்்றார்.

யதைமவ�வான எரிச�வாருளுக்கவாக... 03ஆம் பக்்கத் கதைா்டர் 
்்காருகின்்றைர். எனினும் எமக்கு 

மூன்று அலைது நான்கு மாதைங்க -
ளுக்கு மாத்திர்ம ஒப்பநதைங்களை 
்மறக்காள்ை ்வண்டி� ்தைளவ 
உள்ைது. எனினும் தைனி�ார் துள்றயி-
ைரி்டமிருநது மின்சாரத்ளதை கபறறுக் 
க்காள்வதில சிை தைரப்பிைர் கபரும் 
ஆர்வம் ்காடடி வருகின்்றைர்.

க்காழும்பு துள்றமு்கத்தில மிதைக் -
கும் மின் உறபத்தி நிளை�த்திற்காை 
எரிகபாருள் ்நறள்ற� திைம் பிறப-
்கல 3 மணி வளரக்கு்ம  ்பாதுமா-
ைதைா்க இருநதைது.

அத்து்டன் சப்பு்கஸ்்கநதை மின் -

னுறபத்தி நிளை�த்தின்  ந்டவடிக்-
ள்க்கள் முழுளம�ா்க நிறுத்தைப்பட-
டுள்ைை. இவவாறு இரண்டு மின் 
உறபத்தி நிளை�ங்கள் கச�லப்டாதை 
நிளையில ்தைசி� மின் விநி்�ா்க 
கதைாகுதிக்்காை 168 கம்காவாட மின் -
சாரம் இைக்்கப்படடுள்ைது .

அத்து்டன் நாடடில நிைவும் வரட -
சி�ாை ்காைநிளை ்காரணமா்க நீர் 
மின்  உறபத்தி நிளை�ங்களின் ந்டவ-
டிக்ள்க்களும் மடடுப்படுத்தைப்பட்ட 
நிளையி்ை்� ்காணப்படுகின்்றை 
என்றும் அளமசசர் ்மலும் கதைரிவித்-
துள்ைார்.(ஸ)

�ஸ் கட்ைணஙகமை இரு... 
்கருத்து கதைரிவிக்கும் ்பா்தை அவர் 

இதைளைத் கதைரிவித்துள்ைார்.
அமர்நதிருக்கும் ப�ணி்களுக்கு ஒரு 

்கட்டணமும் நி்ன்று கசலலும் ப�ணி்க-
ளுக்கு ஒரு ்கட்டணமும் அறிமு்கப்படுத்-
தைப்ப்டவுள்ைதைா்க அவர் கதைரிவித்தைார்.

்க்டநதை வாரம் கபாலிஸ் மா அதி-
பருக்கு எழுத்து மூைம் அறிவித்து 
இருக்ள்க க்காள்ைைவுக்்்கறப ப�ணி-
்களை ஏறறிச கசலலும் விதிமுள்ற்களை 
மீறும் அளைத்து பஸ்்களையும் பறிமு-
தைல கசயயுமாறும், கபரும்பாைாை பகு -
தி்களில இநதை உத்தைரவு அமுலபடுத்தைப்-
படடுள்ைதைா்கவும் அவர் கதைரிவித்தைார்.

இருப்பினும் கிராமப்பு்ற வீதி்களில 
விதிமுள்ற மீ்றப்படுவதைா்கவும் அவர் 
்மலும் கதைரிவித்தைார்.

 இநதை ந்டவடிக்ள்க நிறுத்தைப்ப்டாவிட-
்டால, பஸ்்களில நின்று ப�ணிக்கும் 
ப�ணி்களுக்கு தைனி�ாை ்கட்டணம் 

அறிமு்கப்படுத்தைப்படும். இருக்ள்க-
்கள் கிள்டக்்காதை படசத்தில, பஸ்்களில 
நின்று க்காண்டு ப�ணிப்பதைற்காை ்கட-
்டணத்ளதை ப�ணி்கள் கசலுத்தை முடியும்.

பஸ் ந்டத்துைர்்கள் விதிமுள்ற்களை 
்கள்டப்பிடிக்்க முடி�ாவிட்டால, 
நாடடின் நிளைளமக்கு ஏறப திருப்தி்க-
ரமாை ்கட்டணத்ளதை அறிமு்கப்படுத்தை 
அரசாங்கம் ந்டவடிக்ள்க எடுத்தைால, 
மாறறு வழி்களை நா்ட ்வண்டி� ்கட-
்டா�ம் ஏறபடும் என்றும் அவர் கதைரி-
வித்தைார்.

எை்வ,  அரசாங்கம் முன்ளவக்கும் 
விதிமுள்ற்களை பஸ் ந்டத்துைர்்களும் 
ஏற்க ்வண்டும்.

அவவாறு கசய�த் தைவறிைால பஸ்்க-
ளில நின்று ப�ணிக்கும் ப�ணி்களுக்கு 
அரசாங்கம் தைனி�ாை ்கட்டணத்ளதை 
விதிக்கும். அதைன் பின்ைர் அது திருத்தைப்-
ப்டாது எைவும் அவர் கதைரிவித்தைார்.

மினுவாஙக்காள்ட, ்கமராக்கா்ட பிர்தைசத்-
ளதைச ்சர்நதை ச்்காதைரர்்கள் இருவரின் திருமண 
நி்கழ்வின் பின்ைர், மூத்தை ச்்காதைரர் உள்ளிட்ட 
26 ்பருக்கு க்கா்ராைா கதைாறறு உறுதிப்படுத்-
தைப்படடுள்ைது.ஒ்ர குடும்பத்ளதைச ்சர்நதை 
அண்ணா மறறும் தைம்பி இருவரும் ஒ்ர திைத்-
தில திருமணம் கசயதுள்ைைர்.

சநதைைங்காவ பிர்தைசத்திலுள்ை ்தைவாை�-
கமான்றில இவவிரு திருமண நி்கழ்வு்களும் 
இ்டம்கபறறுள்ைது்டன், திவுைம்பிடடி� 
பிர்தைசத்திலுள்ை ்�ாட்டகைான்றில தைங-
கியிருநது இநதை திருமண நி்கழ்ளவ முன்கை-
டுத்துள்ைளம சு்காதைார பிரிவின் தை்கவல்கள் 
கதைரிவிக்கின்்றை.

இநதை திருமண நி்கழ்வில இரு தைரப்பு்களிலு-
மிருநது 350 ்பர் பஙகுப்பறறியுள்ைைர்.

அவர்்களில ஒரு மணம்கன் உள்ளிட்ட 
்மலும் ஐவர் கதைாறறுக்குள்ைாகியுள்ைைர். 
அதைளை கதைா்டர்நது ்கமராக்கா்ட ்ராமன் ்கத்-
்தைாலிக்்க ்தைவாை�த்தில இ்டம்கபற்ற இநதை 
திருமண நி்கழ்வில பஙகுறறி� 28 ்பருக்கு 
மினுவாஙக்காள்ட சு்காதைார ளவத்தி� அதி்கா-
ரி்கள் ்காரி�ாை�த்தினூ்டா்க கரபிட அன்ரிஜன் 
பரி்சாதைளை முன்கைடுக்்கப்படடுள்ைது. 
அவர்்களில 26 ்பருக்கு கதைாறறு உறுதிப்படுத்-
தைப்படடுள்ைது.

 ஐக்கி� மக்்கள் சக்தி ்க்டநதை 
்காைத்தில கசயதை தைவறு்களை 
இைங்கண்டு பிரசசிளை்களுக்கு 
தீர்வு ்காணும் ப�ணத்தில ஈடுப்ட 
்வண்டும் எை பாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைராை பீலட மார்்ஷல 
சரத் கபான்்ச்கா கதைரிவித்துள் -
ைார். அம்பைாஙக்காள்டயில 
ஊ்ட்கங்களுக்கு ்கருத்து கதைரிவிக்-
கும் ்பா்தை அவர் இதைளை கதைரி-
வித்துள்ைார்.

ஆடசிக்கு வநதை பின்ைர் அ்தை பளை� 
பாரம்பரி� அரசி�ல ப�ணத்தில ஐக்கி� 
மக்்கள் சக்தி ஈடுபட்டால மக்்களுக்கு நம்-
பிக்ள்க இருக்்காது.

முன்ளை� நலைாடசி அரசாங்கத்தின் 
ஆடசிக்்காைத்தில ரூபாவின் கபறுமதி 
வீழ்சசி�ள்டநதைது்டன் க்டாைரின் 
கபறுமதி சுமார் 30 ரூபாவிைால அதி்கரித்-
திருநதைதைா்கவும் அவர் கதைரிவித்துள்ைார்.

 எை்வ நாடடின் வறுளமள� 
்நாக்கி� ப�ணத்திறகு முன்ைாள் அர-
சாங்கமும் கபாறுப்பு என்றும் அவர் 

க தை ரி வி த் தை ா ர் . எ தி ர் க் ்க ட சி -
்கள் நிளைளமள� புரிநது 
க்காண்டு பின்ைள்டவு்களை 
சரிகசயது க்காண்டு முன்்ை்ற 
்வண்டும். இநதை வி்ட�ங்களை 
தீர்க்்காமல அரசாங்கத்ளதை 
அளமப்பதில எநதை ப�னும் 
இலளை எைவும் அவர் கதைரி -
வித்தைார். ்தைளவ�ாை மாற்றங -
்களைச கசய�ாமல அரசாங்கம் 

அளமக்்கப்படுமாைால, ஐநது வரு்டங்க -
ளில அரசாங்கம் ்கவிழும் எைவும் அவர் 
்மலும் கதைரிவித்தைார்.

எதிர்க்்கடசி்களின் தி்றளம�ால நாடடில 
எநதை ஒரு அரசாங்கமும் ்கவிைவிலளை 
என்றும், அதி்காரத்தில இருப்பவர்்கள் 
கபாறுப்பற்ற முள்றயில கச�றபட்ட்தை 
இதைறகு ்காரணம் என்றும் அவர் கதைரிவித்-
தைார்.

தைற்பாளதை� அரசி�ல ்கைாசாரத்ளதை மாற-
றி�ளமக்்க ்வண்டும். அதைற்கா்க அளைத்து 
தைரப்பு்களும் ஒன்றிளண� ்வண்டும் 
எைவும்  அவர் ் மலும் கதைரிவித்துள்ைார்.

ஐக்கிய மக்்கள் சக்திக்கு 
ப�ொன்ச்கொ ஆ்�ொசனை
தைவறுகமை சுட்டிக்கவாட்டி அறிவுமர

(எம்.ஏ.அமீனுலைா)

சுற்றா்டளைப் பாது்காப்பதைறகு எவ -
வை்வா சட்டங்கள் இருநதும் அளவ 
சரி�ா்கச கச�றபடுவதைா்கத் கதைரி�-
விலளை எை மலவத்து ம்கா வி்காளர -
யின் பீ்டாதிபதி திப்படடுவா்வ ஸ்ரீ 
சித்தைார்த்தை சுமங்கை ்தைரர் கதைரிவித்-
துள்ைார்.

ஆறு்கள் மறறும் ்களர்�ாரப் பகுதி்களில சுற -
றுசசூைல பாதிப்பு்கள் அதி்கம் உள்ைதைா்கவும், 
அவறள்றத் தைடுக்்க வி்ச்ட ்கவைம் கசலுத்தைப்-
ப்ட ்வண்டும் எைவும் பீ்டாதிபதி கதைரிவித் -
துள்ைார்.

சுற்றா்டல அளமசசர் மஹிநதை அமரவீர  (23)  
மலவத்து ம்கா வி்காளரக்கு விஜ�ம் கசயது 
ஆசிர்வாதைம் கபறறுக்க்காண்்ட ்பா்தை பீ்டா -
திபதி இதைளைத் கதைரிவித்துள்ைார்.

நாடடு மக்்கள் மிகுநதை அழுத்தைங்களுக்கு 
உள்ைாகியுள்ைதைா்கவும், அவர்்களின் பிரச -
சிளை்கள் கதைா்டர்பில அரசாங்கம் அதி்க 
்கவைம் கசலுத்தி  அவறறுக்கு விளரவில 
தீர்வு ்காணும் ்வளைத்திட்டத்ளதை நள்ட -

முள்றப்படுத்தை ்வண்டுகமைவும் 
பீ்டாதிபதி ்்கடடுக்க்காண்்டார். இந -
நி்கழ்வில உளர�ாறறி� அளமசசர் 
மஹிநதை அமரவீர,   ம்காவலி ஆறறில 
சட்டவி்ராதைமாை நிர்மாணங்கள் 
உடப்ட பை சுற்றா்டல பாதிப்பு்கள் 
இ்டம்கபறறு வருவதைா்கவும் அவற -
ள்றத் தைடுக்்க சட்ட ந்டவடிக்ள்க 
எடுக்குமாறு அதி்காரி்களுக்கு பணிப் -

புளர விடுத்துள்ைதைா்கவும் அளமசசர் கதைரி -
வித்துள்ைார்.

சுரகிமு ்கஙள்க ்வளைத்திட்டத்தின் கீழ் 
ஆறு்களை பாது்காக்்க 2000 மிலலி�ன் 
ரூபாளவ ஜைாதிபதி வைஙகியுள்ைதைா்கவும், 
ஆறு்களின் இருப்புக்்களை உரி� முள்றயில 
அள்ட�ாைப்படுத்தும் ்வளைத்திட்டத்ளதை 
ஆரம்பித்துள்ைதைா்கவும் அவர் கதைரிவித்தைார்

ம்காவலி ஆறறின் பாது்காக்்கப்பட்ட சூைலி -
�ல வை�த்தில பாரி� சுற்றா்டல பாதிப்ளப 
ஏறபடுத்தும் வள்கயில நிர்மாணங்கள் ்மற -
க்காள்ைப்படடுள்ைதைா்கவும், அளவ அளைத் -
ளதையும் பார்ளவயி்டச கசன்றுள்ைதைா்கவும் 
அளமசசர்  ்மலும் கதைரிவித்தைார்.

சுற்றாடல் பறாதுகறாப்பு சடடஙகள் இருந்தும் 
அது நடடமுட்ப்படுவதறாக ததரியவில்டலை  

- ைல்வதது ைகவா விகவாமர பீைவாதி�தி

திருமண நிகழ்வில் 
கலந்துககொண்ட 
26 பேருக்கு ககொப�ொனொ

ரஞெனிைம் வவாக்கு மூலம்... 03ஆம் பக்்கத் கதைா்டர் 
க்காடுக்்கல, வாங்கல அ்டஙகி� படடி�-
லில இைஙள்கயின் முன்ைாள் அளமசச-
ராை நிருபமா ராஜபக் ்ஷமறறும் அவரது 

்கணவராை வர்த்தை்கர் திருக்குமார் ந்்டசன் 
ஆகி்�ாரது கப�ர்்களும் கவளி�ாகியி-
ருநதைளம குறிப்பி்டத்தைக்்கது. 

அததி�வாவசி� ஆவணஙகமை...   
திருமணசசான்றிதைழ் உள்ளிட்ட 

ச்கை அத்தி�ாவசி� தைனிப்பட்ட 
ஆவணங்களையும் தைங்கைது ள்க� -
்டக்்க கதைாளை்பசி்களில டிஜிட -
்டல கச�லி்கைா்க ளவத்துக்க்காள் -
வதைற்காை வசதி்கள் இதைன்மூைம் 
கிள்டக்்கப்கப்றவுள்ைை.  

இளைஞர் விவ்கார அளமசசு 
மறறும் சுறறுைாத்துள்ற அளமசசு 
இளணநது கச�றபடுத்தும் இநதை 
்வளைத்திட்டத்திளை இரண்்டளர 
வரு்ட ்காைத்தில நிள்றவுறுத்து -

வதைறகு திட்டமி்டப்படடுள்ைது.  
அ்தை்நரம், இநதை வரு்டத்திறகுள் 
100 ந்கர சளப்கள் மறறும் பிர்தைச 
சளப்களை டிஜிட்டல ம�மாக்கு -
வதைறகு ந்டவடிக்ள்க எடுக்்கப்பட -
டுள்ைது.  

இதைன்மூைம், வரி மறறும் 
ஏளை� ்கட்டணங்களை டிஜிட -
்டல கதைாழிநுடபத்தின் ஊ்டா்க 
கபாதுமக்்கள் கசலுத்தை முடியும் 
எை சுறறுைாத்துள்ற அளமசசு 
கதைரிவித்துள்ைது.  

தைடுபபூசி அட்மைம� கட்ைவா�ைவாக்க...
அதைற்காை வர்த்தைமானி விளரவில 

கவளியி்டப்படும் என்றும் அளமச-
சர் கதைரிவித்துள்ைார்.

மூன்று தைடுப்பூசி்களையும் கபறறுக் 
க்காண்்டவர்்க்ை முழுளம�ாை 
தைடுப்பூசி்களைப்கபறறுக் க்காண்்ட-
வர்்கைா்க  ்கணிக்்கப்படுவர் என்றும் 
அளமசசர் கதைரிவித்துள்ைார்.

அது கதைா்டர்பில ்மலும் கதைரிவித்-
துள்ை சு்காதைார அளமசசர்:

தைடுப்பூசி்களை கபறறுக் க்காள் -
ைாமலிருக்்க எவருக்கும் உரிளம 
உள்ைது. 

எனினும் பி்றருக்கு க்கா்ராைா 
ளவரஸ் கதைாறறும் அபா�ம் உள் -
ைதைால அளைவரும் கபாறுப்பு -
்டன் தைமக்்காை தைடுப்பூசிள� கபற -
றுக்க்காள்வது அவசி�ம் என்றும் 
அளமசசர் ்மலும் கதைரிவித்துள் -
ைார்.                                     (ஸ)

ரஞெனுக்கு எதிரவான வழக்கு... 
இரண்்டாவது வைக்கின் விசார -

ளணக்்கா்க அவர் ்நறறு  (திங்கடகி-
ைளம) நீதிமன்றில ஆஜராகி இருந -
தைார்.

இநநிளையில எதிர்வரும் மார்ச 
மாதைம் 9ஆம் தி்கதிவளர நீதிமன்்ற 
அவமதிப்பு வைக்கின் இரண்்டாவது 

விசாரளண ஒத்திளவக்்க உ�ர் நீதி-
மன்்றம் உத்தைரவிடடுள்ைது.

நீதிமன்்ற அவமதிப்பு குற்றச-
சாடடில ரஞ்சன் ராமநா�க்்கவிறகு 
நான்கு ஆண்டு ்காை ்கடூழி� சிள்ற 
தைண்்டளை விதிக்்கப்பட்டளம குறிப்-
பி்டத்தைக்்கது.
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 74வது சுதந்திர தின க�ொண்ொட் -
்த்திற்கு இணைந்ததொ� மேற் -
க�ொள்ளப்படும் ேரநடுண� வொரம் 
ேற்றும் சிரேதொன ந்வடிகண� 1.2 
.2022 கதொ்க�ம் 6.2 .2022 வணர 
நண்முணை்படுத்துவதற்�ொன சுற் -
ைறிகண�ணை உளநொட்்லுவல�ள 
இரொஜொங� அணேச்சு கவளியிட் -
டுள்ளது.  

72 வது சுதந்திர தினம் ேற்றும் 73-
வது சுதந்திர தினத்திற்கு இணைந் -
ததொ� நண்க்பற்ை ேரநடுண� 
மவணைத் திட்்த்தின் மூைம் 10 
இைட்்சத்துககும் அதி�ேொன ேரக -
�ன்று�ண்ள நடுவதற்கு நீங�ள 
வழஙகிை ஒத்துணழபபிற்கு நன்றி 
கதரிவிககின்மைொம்.  

இம்முணையும் 74வது சுதந்திர 
தினத்ணதகைொட்டி �்ந்த ஆணடு -
�ளில ம்பொன்று உங�ள ்பங�ளிப -
பு்ன் கவற்றி�ரேொ� ேரநடுண� 
வொரம் ஒன்ணை க்சைல்படுத்த தீர் -
ேொனித்துளம்ளொம். இந்த ேரநடுண� 
திட்்த்தில மவப்பேரம், இலுபண்ப 
ேரம் ம்பொன்ை அந்தந்த பிரமத்சங -
�ளுககு க்பொருத்தேொன �ொட்டு 
ேரங�ள ம்பொன்று வீட்டுத் மதொட் -
்ங�ளில ந்க கூடிை ்பழேரங�ள 
ேற்றும் உைவுக�ொன க்பறுேதிமிக� 
ேரக�ன்று�ண்ளயும் ேற்றும் மூலிண� 

�ன்று�ண்ளயும் நடுேொறு ம�ொரிகண� 
விடுககின்மைொம்.  

ேரம் நடுவதற்கு உ�ந்த இ்ங� -
்ளொன ஆற்ைங�ணரமைொரம்,கு்ளம் 
ேற்றும் நீர்த்மதக�ங�ண்ள சுற்றியும் 
க்பருந்கதருக�ள ேற்றும் வொயக�ொ -
லின் இருபுைமும் அணனத்து க்பொது 
இ்ங�ளிலும் அணனத்து அர்சொங� 
வ்ளொ�ங�ளிலும் ேற்றும் எலைொ 
வீடு�ளிலும் 74வது சுதந்திர தினத் -
தன்று மதசிை மதணவைொ� �ருதி 
ேரக�ன்று�ண்ள நடுேொறு ம�ட்டுக 
க�ொளகின்மைொம்.   

இவவொறு சுதந்திர தினத்ணத 
அடிப்பண்ைொ�க க�ொணடு க்பப -
ரவரி 1ஆம் மததி கதொ்க�ம் 6ம் 
தி�தி வணரைொன வொரத்தில நீங�ள 
மேற்க�ொளளும் சிரேதொன ந் -
வடிகண��ள ேற்றும் ேரநடுண� 
ந்வடிகண��ள கதொ்ர்்பொன த� -
வல�ண்ள உளநொட்்லுவல�ள 
ரொஜொங� அணேச்சுககு rukropa.
i n d e p e n d e n t 2 0 2 1 @ G m a i l . c o m 
என்னும் மின்னஞ்சலுககு அனுப்ப 
ந்வடிகண� எடுககுேொறு தைவு்ன் 
ம�ட்டுக க�ொளகிமைன் என அச் சுற் -
ைறிகண�யில உளநொட்்லுவல�ள 
ரொஜொங� அணேச்சின் க்சைைொ்ளர் 
என்.எச்.எம்.சித்ரொனந்த கதரிவித்து 
ள்ளொர்.    

74வது சுதந்திர தினத்த முன்னிட்டு  
மரநடு்ை மற்றும் சிரமதான வாரம்

மைொரன்ஸ் க்சலவநொை�ம்

நொட்டின் க்பொரு்ளொதொரத்ணத விணரவொ� 
�ட்டிகைழுபபும் மநொககில நொ்்ளொவிை 
ரீதியில 25 ேொவட்்ங�ண்ள உள்ள்ககிை 
வண�யில வொழவொ-
தொர அபிவிருத்தி 
தி ட் ் ங � ண ்ள 
மேற்க�ொளவதற்�ொ� 
உை�வஙகி ஒரு பில-
லிைன் அகேரிக�ன் 
க்ொைர்  நிதிணை 
இைஙண�ககு வழங-
கியுள்ளது.

மேற்்படி திட்-
்த்ணத அபிவிருத் -
திைண்ந்து வரும் 
கிரொேங�ளில நண -்
முணைப்படுத்துவதற் -
கும்  அதன்மூைம் 
கிரொேபபுைங�ளில 
உள்ள அணனத்து பிர-
ணஜ�ளும் நன்ணேைண்யும் வண�யில பிர-
மத்சம் ேற்றும் ேொவட்் க்சைைொ்ளர்�ளுககு 
ஊ்ொ� இத்திட்்த்ணத கவற்றி�ரேொ� முன்-
கனடுப்பதற்கும் தீர்ேொனிக�ப்பட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆணடு உை� வஙகியினொல 
இைஙண�ககு வழங�ப்பட்் நிதி உதவி-
யின் கீழ நொட்டில 13 ேொவட்்ங�ளில 
258 பிரமத்ச க்சைைொ்ளர் பிரிவு�ண்ள உள-
்ள்ககும் வண�யில க்சைற்திட்்ங�ள 

முன்கனடுக�ப்பட்்ன.திரும�ொைேணை, 
ேட்்க�்ளபபு, அம்்பொணை, முலணைத் -
தீவு, கிளிகநொச்சி, புத்த்ளம், குருநொ�ல 
உளளிட்் ேொவட்்ங�ண்ள உள்ள்க -
கும் வண�யில அந்த க்சைற்திட்்ங�ள 

முன்கனடுக�ப்பட்்ன.அதன் ம்பொது 
க்பற்றுகக�ொள்ளப்பட்் அனு்பவங�ண்ள 
அடிப்பண்ைொ�க க�ொணடு மீணடும் இந்த 
வரு்த்தில மேற்்படி க்சைற்திட்்ங�ண்ள 
நண்முணைப்படுத்துவதற்�ொ� உை�வஙகி 
ஒரு பிலலிைன் அகேரிக�ன் க்ொைருககு 
மேற்்பட்் நிதி உதவிணை இைஙண�ககு 
க்பற்றுக க�ொடுத்துள்ளது.

         (ஸ)

உலை வங்கியின் 1 பில். ட�ாலர் நிதியுதவியில்
வாழவாதார அபிவிருததி டெயற்றிட்�ங்ைள் 

இைற்ண�யு்ன் இணைந்து 
எேது ண�த்கதொழிைொ்ளர்�ள 
தேது உற்்பத்தி ந்வடிக-
ண��ண்ள மேற்க�ொண்ொல 
அதுமவ ்பொரிை கவற்றிைொ -
கும் எனவும் ேனித மநைத்து -
்னும் ஏணனை உயிர்�ளின் 
எதிர்�ொைத்ணதயும் �ருத்திற் 
க�ொணடு எம்ேொல வழங�க -
கூடிை அனு்சரணை அதுமவ 
என அணேச்்சர் விேல வீர-
வன்்ச சுட்டிக�ொட்டினொர்.

்பத்தரமுலணை மவொட்-
்ர்ஸ் எஜ் ம�ொட்்லில 
நண்க்பற்ை 'மதசிை தூை 
உற்்பத்தி விருது 2021' நி�ழவில 
பிரதே அதிதிைொ� �ைந்து க�ொண் 
ம்பொமத இவவொறு கதரிவித்தொர்.

அஙகு கதொ்ர்ந்து  �ருத்து கதரி-
வித்த அவர்,

நொம் சூழலு்ன் இணைந்து வொழும் 
வரைொற்றுப ்பொரம்்பரிைத்ணதக 
க�ொண்வர்�ள. அன்று ேஹிந்த 
மதரர் மதவநம்பிைதிஸ்ஸ அர்ச-
னுககு "அர்சமன நீ இதன் க்பொறுப-
்பொ்ளமர தவிர உரிணேைொ்ளர் அலை" 
என இந்த தர்ேத்ணத அடிப்பண்ைொ-
�க க�ொணம் கூறினொர்.நொம் மி�க 
குறுகிை �ொைமே இந்த இைற்ண�யு-
்ன் க�ொடுக�ல வொங�ணை க்சய-
கின்மைொம். எேககுப பின்னரும் 
இந்த இைற்ண�யு்ன் க�ொடுக�ல 
வொங�ல�ண்ள க்சயயும் ேனிதர்�-

ளும் உயிரினங�ளும் இவவுை-
கில வொழும்.

எேது ண�த்கதொழிைொ்ளர்�ள 
சூழணைப ்பற்றி மி�வும் சிந்-
திப்பவர்�ள. தற்ம்பொது மேற் -
க�ொளளும் ண�த்கதொழில�ளில 
குணை�ள �ொைப்பட்்ொல 
அணத ்சரி க்சயயும் உறுதியு்ன் 
அவர்�ள �ொைப்படுகின்ைொர்-
�ள. அதனொல நொன் எணணுகி-
மைன் இந்த விழொவில அளிக-
�ப்படும் ்பொரொட்டு சூழமைொடு 
மி�வும் இணைந்து ந்வடிகண� 
மேற்க�ொள்ள மவணடும் என்ை 
உைர்ணவ அவர்�ளி்த்தில ஏற்்ப -
டுத்தும் என்்பதில எதுவித ்சந்மத�-
முமிலணை. அதனொல ண�த்கதொழில 
அணேச்்சரொ� நொன் மதசிை தூை உற் -

்பத்தி ேத்திை நிணைைம் 
எேது நொட்டு ண�த்கதொ-
ழிைொ்ளர்�ண்ள இைற்ண�-
யு்ன் இணைந்து உற்்பத் -
தி�ண்ள மேற்க�ொள்ள 
ஊககுவித்து அவர்�-
ளுககு விருது வழஙகுவது 
குறித்து எனது நன்றிணை 
கதரிவித்துக க�ொளகி -
மைன். அத்து்ன் இஙகு 
சூழணை மநசித்து தங�ளு -

ண்ை ண�த் கதொழிணை மேற்க�ொண-
்தன் �ொரைேொ� விருது க்பற்ை 
அணனவருககும் எனது க�ௌரவத் -
ணதயும் ்பொரொட்ண்யும் கதரிவித்துக 
க�ொளகிமைன்.

இயற்்ையு�ன் இ்யந்து உற்்பததிை்ை 
மமற்டைாள்வமத எமது டவற்றி இலகைாகும்

-மைதசதவாழில் அமைசெர் விைல் வீரவனெ

ஐககிை இரொஜிைத்தின் கவஸ்ட்மி -
னிஸ்்ர் ்பல�ணைக�ழ�த்தின் ்பை 
்பொ்கநறி�ண்ள �ற்்பதற்�ொன ்சந் -
தர்ப்பம் இைஙண� ேொைவர்�ளுககு 
க்பற்றுகக�ொடுக� பிரித்தொனிைொ -
வில விஜைம் மேற்க�ொணடுள்ள 
இரொஜொங� அணேச்்சர் பிைொல 
நி்சொந்த டி சிலவொ ேற்றும் கவஸ்ட் -
மினிஸ்்ர் ்பல�ணைக�ழ� தணை -
வரிண்மை இைக�ம் ஏற்்பட்டுள -
்ளது.  

இைஙண�ைர்�ளுககு நன்ணே 
அளிககும் வண�யில புதிை கதொழில 
வொயபபுக�ொன ்சந்தர்ப்பத்ணத க்பறு -
வதற்கு வழிவகுககும் ்பொ்கநறி -
�ண்ள வழஙகுவதற்கு இணைந்து 
க்சைல்படும் மநொக�த்து்ன் 
தற்ம்பொது ஐககிை இரொச்சிை ்பல� -
ணைக�ழ�ங�ளில �ண�ொணிபபு 
விஜைகேொன்ணை மேற்க�ொண -
டுள்ள ே�ளிர் ேற்றும் சிறுவர் 

அபிவிருத்தி ,முன்்பளளி ேற்றும் 
ஆரம்்பக�லவி ,்பொ்்சொணை�ள 
அடிப்பண் வ்சதி ேற்றும் �லவி 
ம்சணவ�ள இரொஜொங� அணேச்்சர் 
பிைொல நி்சொந்த கவஸ்ட்மினிஸ்்ர் 
்பல�ணைக�ழ� அதி்பரு்ன் ந்த் -
திை ம்பச்சுவொர்த்ணதயின் பின்னமர 
இதற்�ொன இைக�ம் �ொைப்பட் -
டுள்ளது.  

18ஆம் தி�தி இரொஜொங� அணேச் -
்சர் பிைல நி்சொந்த கவஸ்ட் மினிஸ் -
்ர் ்பல�ணைக�ழ� பிரதிநிதி�்ளொன 
ம்பரொசிரிைர் பிகரன்்ன் மநொ்பல 
(்பொ்்சொணை தணைவர் -உயிரிைல 
விஞ்ொனம்) ேற்றும் ஸ்டீவன் 
கவொலிஸ்(மதசிை �லவி ்பணிப -
்பொ்ளர்) ஆகிமைொணர ்சந்தித்தொர். 
அதன்்படி பின்வரும் ்பொ் கநறி�ள 
கதொ்ர்்பொ� இைக�ம் ஏற்்பட்டுள -
்ளது.  

அதன் பிர�ொரம் இைஙண� ேொை -

வர்�ளுககு ம்பணதகு ேற்றும் 
STEM நி�ழச்சித் திட்்ம் கதொ்ர் -
்பொன குறுகிை ்பொ்கநறி�ள க்பற் -
றுகக�ொடுக�ப்படும்.

கதொ்ர்ச்சிைொன கதொழில அபிவி -
ருத்தி (CPDS) எனப்படும் குறுகிை 
்பொ்கநறி, விஞ்ொனம் ேற்றும் 
கதொழிலநுட்்பம், உயிரின கதொழில -
நுட்்பம் ேற்றும் க்பொதுேக�ள 
சு�ொதொரம் ம்பொன்ை பிரிவு�ளில �ற் -
ண��ண்ள மேற்க�ொள்ள இைஙண� 
ேொைவர்�ளுககு ்சந்தர்ப்பம் கிட்டி -
யுள்ளது.

அணதத்தவிர உை�்ளொவிை க்பொது -
ேக�ள சு�ொதொர ம்பொ்சணன ம்பொன்று 
சு�ொதொர ேற்றும் ்சமூ� ்பரொேரிபபு 
உளளிட்் ேற்றும் மு�ொணேத்து -
வம் கதொ்ர்்பொன முதுேொணி ்பட் -
்த்திற்�ொன ்பொ்கநறி�ண்ள �ற்� 
இைஙண� ேொைவர்�ளுககு ்சந்தர்ப -
்பம் கிட்டியுள்ளது.    

இலங்்ை மாணவர்ைளுககு ஐககிய   
இராச்சியததில் ்பல்ை்லகைழை அனுமதி  

'தடுப்பூசி டதா�ர்பில்   
ரணவகைவின்  
கூற்று ட்பாயயானது'  

தடுபபூசி கதொ்ர்்பொ� ரைவக� மநற்று முன்தினம் 
கூறிை �ருத்து க்பொயைொனது என கதரிவிக�ப்பட்-
டுள்ளது.  

தடுபபூசி கதொ்ர்பில அவர் கூறிைதொவது,   
இந்மதொமனசிைொ ம�ொவஷீலட் அஸ்ட்ரொ க்சனி�ொ 

தடுபபூசிணை 2020 நவம்்பர்  
இல 1.6 க்ொைருககு வொஙகிைது, அமத மநரத்தில 

இைஙண� 16 க்ொைருககு வொஙகிைது என கூறினொர்.  
இந்த தடுபபூசி ஜனவரி 19, 2021 அன்று இந்திைொ-

வொல தைொரிக�ப்பட்்து. இைஙண� 10 நொட்�ளுககுப 
பிைகு 2021 ஜனவரி 29 ஆம் தி�தியும், இந்மதொமனசிைொ 
ேொர்ச் 8, 2021 அன்றும் ம�ொவஷீலடு அஸ்ட்ரொ க்சனி�ொ 
தடுபபூசிணை க்பற்றுக க�ொண்ன.  

Covshield Astra Senica தடுபபூசி இந்திைொவில சீரம் 
நிறுவனத்தொல தைொரிக�ப்படுகிைது. 

இது இந்திை அரசுககு 4.05 க்ொைருககு வழங�ப -
்பட்்து. இந்திைொவில தனிைொர் துணைககு 7.95 க்ொை -
ருககும், இைஙண�ககு 5.25 க்ொைருககும் கிண்த் -
தது.   

ஸ்ரீைங�ொ அணேச்்சரணவயினொல நிைமிக�ப்பட்் 
அர்ச உைர் அதி�ொரி�ண்ளக க�ொண் குழுவினொல 
இந்த விணை நிர்ைைம் க்சயைப்பட்்து. 

சீரம் நிறுவனத்து்ன் ்பைமுணை ம்பச்சுவொர்த்ணத 
ந்த்திை பின்னமர இந்த உ்ன்்பொட்ண் ஏற்றுக 
க�ொண்னர். இந்த விணைைொனது பின்னர் இைஙண� 
அணேச்்சரணவயினொல அஙகீ�ரிக�ப்பட்்து.  

இதனடிப்பண்யில 16 க்ொைருககு இைஙண� ம�ொவ-
ஷீலட் அஸ்ட்ரொ க்சனி�ொ தடுபபூசிணை வொஙகிைது 
என்று ரைவக� கூறுவது அப்பட்்ேொன க்பொயைொகும்.    

மாைவர்�ளின் உள்ளொர்ந்த 
ஆற்ைல�ண்ள ்சொதணன�-
்ளொ� கவளிகக�ொைரும் 

வண�யிலும், அவர்�ளின் ்சொதணன-
�ண்ள அண்ைொ்ளப்படுத்தி ஊக�ப-
்படுத்தும் வண�யிலும் �ளுவொஞசிக-
குடியில அணேந்துள்ள ்பட்டிருபபு 
ேத்திை ே�ொவித்திைொைைத்தில (மதசிை 

்பொ்்சொணை) 2021 ஆணடுக�ொன ்சொத-
ணனைொ்ளர் விருது வழஙகி க�ௌரவிக-
கும் நி�ழவு அணணேயில நண்க்பற்-
ைது. இந்நி�ழணவ ்பொ்்சொணையின் 
�ணைககூ்த்தில ்பொ்்சொணை நிர்வொ-
�ம் ஒழுஙகு க்சயதிருந்தது.

  ேொைவர்�ண்ள ஊக�ப்படுத்தும் 
வண�யில ்பொ்்சொணை முதலவர் எம்.
்சம்பஸ்குேொர் தணைணேயில இ்ம்-
க்பற்ை மேற்்படி நி�ழவில கிழககு 
ேொ�ொை �லவிப ்பணிப்பொ்ளர் திருேதி 

நகுமைஸ்வரி புள்ளநொை�ம் பிரதே 
அதிதிைொ�வும், ்பட்டிருபபு வைை 
பிரதி �லவிப ்பணிப்பொ்ளர்�்ளொன  
எஸ்.ேம�ந்திரகுேொர் (நிர்வொ�ம்), 
திருேதி ரீ.ரொஜம்ச�ர்(திட்்மி்ல), 
பீ.திவிதரன் (அபிவிருத்தி), எம்.
என்.றிைொஸொ (மு�ொணேத்துவம்), 
உதவி �லவிப ்பணிப்பொ்ளர்�்ளொன 

பீ.திருச்க்சலவம், ஏ.மந்ச�மஜந்தி-
ரன் , பீ.தைொ்ளசீைன், ரீ.இதைகுேொர், 
எஸ்.சுமரஷ், வைை ்பணிேணனயின் 
�ைக�ொ்ளர் திருேதி.எஸ் .சிவகுேொர், 
்பொ்்சொணையின் முன்னொள அதி்பர்�-
்ளொன எஸ்.சுபபிரேணிைம், ம�.்சொந்-
தலிங�ம், க்பொன். வன்னிைசிங�ம், 
�ளுவொஞசிககுடி க்பொலிஸ் நிணைை 
க்பொறுப்பதி�ொரி ரீ.அம்பவிககிரே, 
�ளுவொஞசிககுடி ஆதொர ணவத்திை-
்சொணை ணவத்திை அதி�ொரி  க்ொக்ர் 

மநொைலரன், ்பொ்்சொணை அபிவிருத்தி 
நிணைமவற்றுக குழு க்சைைொ்ளர் என்.
்சந்திரம்ச�ரம், ்பணழை ேொைவர் ்சங� 
க்சைைொ்ளர் ரீ.ஐங�ரன், �ளுவொஞசிக-
குடி கிரொேத் தணைவர் ஏ.�ந்தமவள, 
்பட்டிருபபு கிரொேத் தணைவர் ம�.கு-
ை்பொைன், �ளுதொவண்ள மதசிை 
்பொ்்சொணை அதி்பர் ஏ.்சத்திைமேொ�ன் 
ஆகிமைொர் க�ௌரவ அதிதி�்ளொ�வும் , 

்பொ்்சொணை பிரதி அதி்பர் ரீ.ஜமனந்திர -
ரொஜொ , உதவி அதி்பர்�்ளொன வீ .ரவீந் -
திர மூர்த்தி , ஏ.�ைொ்பரொஜன் , எம்.
ரவிச்்சந்திரன் ஆகிமைொர் விம்ச் அதி-
தி�்ளொ�வும் ேற்றும் ்பகுதித் தணை-
வர்�ள, ஆசிரிைர்�ள, ேொைவர்�ள, 
�லவி்சொரொ உத்திமைொத்தர்�ள, ஊழி -
ைர்�ள, க்பற்மைொர், ்பணழை ேொைவ 
ேொைவி�ள, நைன் விரும்பி�ள என 
்பைரும் �ைந்து க�ொண்னர்.

இந்நி�ழவில 2019 , 2020 ேற்றும் 

2021 ஆம் ஆணடு�ளில 5 ஆம் 
ஆணடு புைணேப்பரிசில ்பரீட் -
ண்சயில கவட்டுபபுளளிககு மேல 
கதரிவு க்சைப்பட்் 38 ேொைவர்� -
ளும்  , �.க்பொ.த.்சொதொரை தரப்ப -
ரீட்ண்சயில திைணே�ண்ள கவளிப -
்படுத்திை 8 ேொைவர்�ளும் , 2019 
ஆம் ஆணடு ்பல�ணைக�ழ�த்திற்கு 
கதரிவு க்சயைப்பட் 23 ேொைவர் -

�ளும் , 2020 
ஆம் ஆணடு 
்ப ல � ண ை க � ழ -
�த்திற்கு கதரிவு 
க்சயைப்பட்் 43 
ேொைவர்�ளும் , 
இணைப்பொ்வி -
தொன க்சைற்்பொடு -
�ளில திைணேணை 
கவளிப்படுத்திை 
13 ேொைவர்� -
ளும் , மதசிை 
ரீதியிலும் ்சர்வ -
மத்ச ரீதியிலும் 
உைர்தர விஞ்ொ -
னப பிரிவு ேொை -
வர்�ண்ள வழிப -

்படுத்தி விஞ்ொனப ம்பொட்டியில 
�ணடுபிடிப்பொ்ளர்�்ளொ� ்சொதணன 
புரிவதற்கு �ொரை�ர்த்தொவொ� தி�ழும் 
்பொ்்சொணை இர்சொைனவிைல  ஆசி-
ரிைர் எஸ்.மதவகுேொர் ஆகிமைொரும் 
விருது வழஙகி க�ௌரவிக�ப்பட்் -
னர்.

ொத்ன ்ப்�தத மாணவர்ை்ை விருது வழங்கி
டைௌரவிதத ்பட்டிருப்பு மததிய மைாவிததியாலயம்

எம்.ஐ.எம்.அஸ்ஹர்...?
(மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்)



ட�ொங்ொ எரிமலை 
ட ெ டி ப் பின ் ப ொ து 
ஹி்�ொஷிமொ அணு 
குண்டு டெடிப்பின பை 
நூறு ம�ஙகு சக்தி டெளிப் -
பட�தொ் நொசொ விஞ்ொ-
னி்ள் டதரிவித்துள்்ளனர்.   

்�நத ஜனெரி 15 
ஆம் தி்தி இ�ம்டபற்ற 
ஹஜங்ொ ட�ொங்ொ 
-ஹுங்ொ ஹொபொய் 
எரிமலை டெடிப்பின -
்பொது 40 கி்ைொமீற்றர் 
உய�த்திறகு சிலதவு்ல்ள உமிழ்ந-
த்தொடு இ�ொடசத சுனொமி அலை-
லயயும் ஏறபடுத்தியதொ் நொசொ 
புவிக் ்ண்்ொணிப்ப்ம் குறிப்-

பிடடுள்்ளது. “இநத டெடிப் -
பின்பொது ஐநது டதொ�க்்ம் 30 
டம்ொட�ொன (ஐநது டதொ�க்்ம் 
30 மில்லியன ட�ொன்ள்) டீ.என.

டீயிறகு இலையொன 
ஆற்றலை டெளிப்படுத்தி-
யதொ் நொம் ் ருதுகி்்றொம்” 
எனறு நொசொ விஞ்ொனி 
ஜிம் ்ொர்வின டசய்தி 
அறிக்ல் ஒனறில் குறிப் -
பிடடுள்்ளொர்.   

இநத டெடிப்பு 1945 
ஓ்ஸ்ட மொதம் ஜப்பொன 
ந்�ொன ஹிட�ொஷிமொ மீது 
அடமரிக்்ொ வீசிய அணு 
குண்ல� வி� பை நூறு 
ம�ஙகு சக்திெொய்நததொ் 

இருநதது எனறு நொசொ டதரிவித்துள் -
்ளது. ஹி்�ொஷிமொ அணு குண்டு 
சுமொர் 15 கி்ைொ ட�ொன டீ.என.டீ 
ஆற்றல் ட்ொண்�தொகும்.     

�ஷயொவின ஆக்கி�மிப்பு ஒனறு 
பறறிய எசசரிக்ல்க்கு மத்தியில் 
உக்ல�னில் உள்்ள பிரிட�ன தூத�-
்த்தில் இருக்கும் பணியொ்ளர்்ல்ள 
அநத நொடு ெொபஸ் டப்ற ஆ�ம்பித்-
துள்்ளது.   

பிரிட�ன இ�ொஜதநதிரி்ளுக்கு 
குறிப்பிடடு அசசுறுத்தல் இல்லை 
எனறு அதி்ொரி்ள் குறிப்பிட�்பொ-
தும், கீவ் ந்ரில் இருக்கும் ஊழியர்-
்ளின பொதிப் ்பர் பிரிட�னுக்கு 
திரும்புெொர்்ள் எனறு டதரிவித்துள்-
்ளனர்.   

மறுபு்றம் �ஷயொவின ஆக்கி�-
மிப்பு எநத ்ந�த்திலும் நி்ழைொம் 
எனறு குறிப்பிடடுள்்ள அடமரிக்்ொ, 
உக்ல�னில் இருக்கும் அதன தூத�் 
பணியொ்ளர்்ளின உ்றவினர்்ள் அநத 
நொடல� விடடு டெளி்யறும்படி 
உத்த�விடடுள்்ளது.   

உக்ல�ன மீது இ�ொணுெ ந�ெ-
டிக்ல் எடுக்கும் எநதத் திட�மும் 
இல்லை எனறு �ஷயொ மறுத்துள் -
்ளது.   

எனினும் தற்பொது நிைவும் 
பதற்ற சூழல் மறறும் அடமரிக்் பி�-
லஜ்ளுக்கு ஏறப�க்கூடிய டதொந-
த�வு்ள் ்ொ�ைமொ் அடமரிக்் 
பி�லஜ்ள் உக்ல�ன மறறும் �ஷயொ-
வுக்கு பயணிப்பலத தவிர்க்கும்படி 
அடமரிக்் இ�ொஜொங்த் திலைக்் -
்ளம் அறிவுறுத்தியுள்்ளது.   

“உக்ல�னுக்கு எதி�ொ் குறிப்பி-
�த்தக்் இ�ொணுெ ந�ெடிக்ல்க்கு 
�ஷயொ திட�மிடடு ெருெதொ் த -்
ெல்்ள் டெளியொகியுள்்ளன” எனறு 
அடமரிக்் இ�ொஜொங் திலைக்்்ள 
அறிவுறுத்தல் ஒனறில் குறிப்பி�ப்-
படடுள்்ளது.   

எவ்ெொ்றொயினும் இநத ந�ெ-
டிக்ல்்ள் முனடனசசரிக்ல்யொ் 

்மறட்ொள்்ளப்பட�லெயொ்்ெ 
்ருதப்படுகி்றது.   

அத்தியொெசியம் அற்ற அடம-
ரிக்் தூத�் பணியொ்ளர்்ளுக்கும் 
டெளி்ய்ற முடியும் எனறு அறிவு-
றுத்தப்படடிருப்ப்தொடு அடமரிக்் 
பி�லஜ்ளுக்கும் இவ்ெொ்றொன அறிவு-
றுத்தல் விடுக்்ப்படடுள்்ளது.   

எனினும் இது ஒரு டெளி்யற்ற 
ந�ெடிக்ல் இல்லை எனறு அடம-
ரிக்்ொ ெலியுறுத்தியுள்்ளது. ஆனொல், 
�ஷய ஆக்கி�மிப்பு ஒனறு இ�ம்டபற-
்றொல் அடமரிக்் பி�லஜ்ல்ள டெளி-
்யறறும் நிலை இருக்்ொது எனறு 
அடமரிக்் இ�ொஜொங்த் திலைக் -்
்ளம் குறிப்பிடடுள்்ளது.   

எனினும் ஐ்�ொப்பிய ஒனறியம் 
இவ்ெொ்றொன நிலைப்பொடல� எடுக்-
்வில்லை. தொம் பற்றத்லத மில்ப்-
படுத்தும் ெல்யில் டசயறப�-
வில்லை எனறு ஐ்�ொப்பிய ஒனறிய 

பொது்ொப்பு ட்ொள்ல் தலைெர் 
்ஜொசப் டபொட�ல் டதரிவித்துள்்ளொர்.   

உக்ல�ன எல்லைக்கு அருகில் 
சுமொர் 100,000 �ஷய துருப்பு்ள் 
குவிக்்ப்படடிருக்கும் சூழலில் 
ஐ்�ொப்பொவில் புதிய ்மொதல் ஒனறு 
டெடிக்கும் அசசுறுத்தல் ஏறபடடி-
ருப்பதொ் ் நொட்�ொ இ�ொணுெ பொது-
்ொப்பு கூட�ணியின தலைெர் குறிப்-
பிடடுள்்ளொர்.   

்�நத சனிக்கிழலம அடமரிக்்ொ-
வின இ�ொணுெ உதவி உக்ல�லன 
டசன்றல�நதது.   

உக்ல�னில் ஆர்ப்பொட�த்தின 
மூைம் �ஷய ஆத�வு ஜனொதிபதி 
பதவி ்விழ்க்்ப்பட�லத அடுத்து 
அநநொடடின கிரிமியொ பகுதிலய 
ல்ப்பறறிய �ஷயொ 2014 ஆம் 
ஆண்டு அதலன தனது ஆடபுைத்தில் 
இலைத்தது.   

அது டதொ�க்்ம், �ஷய எல்லை -்

ளுக்கு அரு்் கிழக்கு பகுதி்ளில் 
�ஷய ஆத�வு கி்ளர்சசியொ்ளர்்ளு-
�ன உக்ல�ன ்பொர் ஒனல்ற எதிர்-
ட்ொண்டு ெருகி்றது. 

இநதப் ்பொரில் ட�ொபொஸ் பி�ொநதி-
யத்தில் 14,000 ்பர் ெல� ட்ொல்ைப்-
படடிருப்பதொ் மதிப்பி�ப்படடுள்-
்ளது.     
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பாக். காஷ்மிர் பகுதி:  
மக்கள் ஆர்்பபாட்டம்

பொகிஸ்தொன ஜம்மு 
மறறும் ்ொஷமிரின 
கி ல் கி ட – ட ப ல் டி ஸ் -
தொன பி�ொநதிய குடி-
மக்்ள் உைவு பற-
்றொக்குல்ற மறறும் 
்றுப்புச சநலதக்கு 
எதி�ொ் ஆர்ப்பொட�ம் 
ந�த்தி ெருகின்றனர்.   

கில்கிட ந்ர் மறறும் 
ஏலனய பி�தொன ந்-
�ங்ளில் தற்பொது 
தலைலம ெகிக்கும் 
பொகிஸ்தொன தஹ்ரீக்்் இனசொப் ்ட-
டிசியின கீழொன உள்ளூர் நிர்ெொ்த்-
திறகு எதி�ொ் வீதி ஆர்ப்பொட�ங்ள் 
இ�ம்டபறுகின்றன.   

கில்கிட–டபல்டிஸ்தொன மக்்ள் 
்டுலமயொன குளிர்்ொைத்திற்ொன 
அடிப்பல� ெசதி்ளில் பற்றொக்கு -
ல்றலய சநதித்து ெருெதொ் டதரிய-
ெருகி்றது.   

நொ்ளொநத அத்தியொெசிய டபொருட -

்ளுக்்ொன ்றுப்புச சநலத மறறும் 
ஊழல் இநத வி�யத்லத ் மலும் சிக்-
்ைொக்கி இருப்பதொ் கூ்றப்படுகி்றது.   

்்ொதுலம மொவுக்கு ்டும் பற்றொக் -
குல்ற இருப்பதொ்க் கூறி ஆர்ப்பொட-
�க்்ொ�ர்்ள் கில்கிட ந்� வீதி்ல்ள 
மு�க்கியுள்்ளனர். ்்ொதுலம மொவுக்-
்ொன ஒதுக்கீடல� மீ்ளப்டபறும்-
ெல� பி�ொநதியம் எஙகும் ்பொ�ொட-
�த்லத டதொ�ர்ெதொ் அெர்்ள் 
குறிப்பிடடுள்்ளனர்.     

அதிகாரமில்லை: ஆர்்மனிய  
ஜனாதிபதி பதவி விலைகினார்
நொடடின டநருக்-

்டி ்ொைத்தில் 
தமக்கு ்பொதிய அதி -
்ொ�ங்ள் இல்லை 
எனக் கூறி ஆர்்ம-
னிய ஜனொதிபதி 
ஆர்டமன சர்கிசியன 
பதவி விைகியுள்-
்ளொர்.  

2018 ஆம் ஆண்டு 
டதொ�க்்ம் ஜனொதி-
பதியொ் இருக்கும் 
சர்கிசியன, ்�நத 
ஆண்டு ஏறபட� உள்நொடடு அ� -
சியல் பி�சசிலனயின லமயமொ் 
இருநது ெநதொர்.  

இ�ொணுெத் த்ளபதிலய பதவி நீக்-
கியது உடப� பை விெ்ொ�ங்ளில் 
பி�தமர் நி்்ொல் பசினயொனு�ன 
அெர் மு�ண்படடு ெநதொர்.   

“இது ஒரு உைர்சசிெசப்படடு 
எடுத்த முடிவு அல்ை. குறிப்பிட� 
தர்க்்த்தின அடிப்பல�யில் எடுக்-

்ப்பட� முடிவு” எனறு சர்கிசியன 
்�நத ்ொயிறறுக்கிழலம டெளி-
யிட� அறிவிப்பில் குறிப்பிடடுள்-
்ளொர்.   

2015 டிசம்பரில் இ�ம்டபற்ற சர்ெ -
ஜன ெொக்ட்டுப்லப அடுத்து ஆர்்ம-
னியொ பொ�ொளுமன்ற முல்றயிைொன 
குடிய�சொ் மொறிய்தொடு ஜனொதிப-
தியின அதி்ொ�ங்ள் குல்றக்்ப்பட-
�ன. இதனொல் பி�தமரின அதி்ொ�ம் 
அதி்ரித்தது.     

‘நாஜி வணக்கம்’ செயத  
சபண் ்பாலைந்தில ்கது

முனனொள் அஸ்ச-
வி ட ஸ் – பி ர் ் னு வ் 
ெலத மு்ொமுக்குள் 
நொஜி ெைக்்த்லத 
டெளியிட� டநதர்-
ைொநது சுறறுைொ 
பயணி ஒருெர் 
்பொைநதில் ல்து 
ட ச ய் ய ப் ப ட டு ள் -
்ளொர்.   

29 ெயதொன 
அநதப் டபண் அநத 
ெலத மு்ொமின நுலழெொயில் பகு -
தியில் இவ்ெொறு லசல் டசய்துள்-
்ளொர்.   

டபயர் குறிப்பி�ப்ப�ொத அநதப் 
டபண் மீது நொஜி பி�சொ�த்தில் ஈடு-
பட�தொ் குற்றம்சுத்தப்படடுள்்ளது. 
அ�ச ெழக்்றி்ர்்ள் அெர் மீது 
விதித்த அப�ொதத்லத டசலுத்துெ-
தறகு அெர் இைஙகியுள்்ளொர்.   

இநத ந�த்லத ஒரு ்மொசமொன 
நல்சசுலெ டசயைொ் இருநதது 

எனறு அநதப் டபண் பீ.ஏ.பீ டசய்தி 
நிறுெனத்திறகு டதரிவித்துள்்ளொர்.   

நொஜி பி�சொ� குற்றத்திறகு ்பொைந -
தில் சுறறுைொ பயணி்ள் ல்து டசய்-
யப்படுெது இது முதல் முல்றயல்ை. 
இநதக் குற்றசசொடடுக்கு இ�ண்டு 
ஆண்டு்ள் ெல� சில்றத் தண்�லன 
விதிக்் முடியும்.   

நொஜி டஜர்மனியொல் ்ட�ப்பட� 
இநத ெலத மு்ொமில் குல்றநதது 1.1 
மில்லியன மக்்ள் ட்ொல்ைப்பட�-
னர்.     

ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பு 
அச்சம்

புர்கினா பா்ொ ஜனாதிபதி  
இராணுவத்தினரால சி்ை
புர்கினொ பொ்சொவில் ்ை -

்த்தில் ஈடுபடடிருக்கும் 
பல�யின�ொல் அநநொடடு 
ஜனொதிபதி ட�ொச ்்பொ்� 
தடுத்து லெக்்ப்படடிருப்ப -
தொ் டதரியெருகி்றது.   

இ�ொணுெத் த்ளபதி்ல்ள 
நீக்கும்படியும் இஸ்ைொமி -
யெொத ்பொ�ொளி்ளுக்கு 
எதி�ொ் ்பொ�ொடுெதறகு 
்மலும் ெ்ளங்ல்ள தரும்ப -
டியும் சிை துருப்பு்ள் ்்ொரி 
ெருகின்றன.   

தலைந்ர் அவு்டுகுவில் 
உள்்ள ஜனொதிபதி மொளில் மறறும் 
இ�ொணுெ மு்ொம்்ளில் ்�நத 
்ொயிறு இ�வு துப்பொக்கிச சத்தங -
்ள் ்்ட�தொ் அஙகிருநது ெரும் 
டசய்தி்ள் டதரிவிக்கின்றன.   

எனினும் இ�ொணுெ சதிப்பு�டசி 

ஒனறு பறறிய கூறல்ற மறுத்தி -
ருக்கும் அ�சு ஜனொதிபதி சில்ற -
லெக்்ப்பட�தொ் டெளியொன 
டசய்திலயயும் மறுத்துள்்ளது. எவ் -
ெொ்றொயினும் ்ை்க்்ொ� பல�யி -
ன�ொல் இ�ொணுெ மு்ொம் ஒனறில் 
ஜனொதிபதி ்்பொ்� தடுத்து லெக் -

்ப்படடிருப்பதொ் டெளி -
நொடடு ஊ�்ங்ள் டசய்தி 
டெளியிடடுள்்ளன.   

அ�ச டதொலைக்்ொடசி 
த ல ை ல ம ய ் ங ் ல ்ள யு ம் 
பல�யினர் சுறறிெல்ளத் -
துள்்ளனர்.   

அ�சு ஊ��ஙகுச சட -
�த்லத அமுல்படுத்தியுள்்ள 
நிலையில் பல�யினுருக்கு 
ஆத�ெொ் நூறறுக்்ைக் -
்ொ்னொர் வீதி்ளில் இ்றங -
கியுள்்ளனர். சிைர் ஆளும் 
்டசி தலைலமய்த்தின 

மீது தீ லெத்துள்்ளனர்.   
இ�ொணுெ சதிப்பு�டசி ஒனறில் 

ஈடுபட� குற்றசசொடடில் 11 வீ�ர் -
்ள் ல்து டசய்யப்படடு ஒரு ெொ�த் -
தி்ை்ய தற்பொலதய பதற்றம் ஏற -
படடுள்்ளது.     

ச்டாஙகா எரிம்லை சவடி்பபு 

ஹி்ராஷிமா அணு குண்டின்  
பலை நூறு ம்டஙகான ஆறைல

விமானத்தின் ெக்கர பகுதியில  
பயணித்தவர் உயிரு்டன் மீடபு
டதனனொபிரிக்்ொவில் 

இருநது ஆம்ஸ்�ர்�ொ-
மின ஷி்பொல் விமொன-
நிலையத்தில் தல�யி்றங-
கிய விமொனம் ஒனறின 
சக்்�ம் உள்்ள பகுதியில் 
ஒருெர் உயிரு�ன ்ண்-
டு பி டி க் ் ப் ப ட � த ொ ் 
டநதர்ைொநது டபொலிஸொர் 
டதரிவித்துள்்ளனர்.   

ட ஜ ொ ஹன ன ஸ் ப ர் க் -
கில் இருநது ஆம்ஸ்�ர்�ொம் ெல� 
சுமொர் 11 மணி ்ந�ம் ப்றநத இநத 
ச�க்கு விமொனம் ட்னயொவின 
லந்�ொபி ந்ரில் பயைத்தின 
இல�்ய நிறுத்தப்படடிருப்பதொ் 
நம்பப்படுகி்றது.   

நீண்�தூ�ப் பயைத்தில் குளிர், 
குல்றெொன ஒடசிசன மறறும் அதி் 
உய�த்தில் விமொனத்தின டெளிப்பு-
்றத்தில் ஒருெர் உயிர் தப்புெது மி் 
அசொதொ�ைமொன ஒன்றொ் உள்்ளது.   

“விமொனத்தின முன சக்்� பகுதி-
யில் ஆ�ெர் உயிரு�ன ்ண்டுபி-
டிக்்ப்பட�ொர். அெர் மருத்துெம-
லனக்கு அலழத்துச டசல்ைப்பட� 
நிலையில் சீ�ொன உ�ல் நிலையு�ன 
உள்்ளொர்” எனறு டபொலிஸ் ்பசசொ -
்ளர் குறிப்பிடடுள்்ளொர்.   

“அநத மனிதர் டதொ�ர்நதும் 
உயி்�ொடு இருநதது ஆசசரியமொன 
ஒனறு” எனறும் அெர் குறிப்பிடடுள்-
்ளொர்.     

ஐ.அ. இராச்சியத்தின் மீது  
பாயந்த ஏவுக்ண அழி்பபு

ஹூத்தி கி்ளர்சசியொ்ளர்்ளின 
இ�ண்டு ஏவு்லை்ல்ள ஐக்கிய அ�பு 
இ�ொசசியம் இல�மறித்துத் தொக்கி 
அழித்துள்்ளது. டயமனில் இருநது-
ட்ொண்டு டசயல்படும் ஹூத்தி கி்ளர்ச-
சியொ்ளர்்ள் ்�நத ஆ்றொண்டு்்ளொ் 
சவூதி அ்�பியொ தலைலமயிைொன 
கூட�ணிக்கு எதி�ொ் ஏவு்லை்ள், 
டி்�ொன்ள் ட்ொண்டு பல்்ெறு தொக்-
குதல்்ல்ள ந�த்தியுள்்ளனர்.   

இநநிலையில் ்�நத ஜனெரி 
17ஆம் தி்தி முதனமுல்றயொ் ஐக்கிய 
அ�பு இ�ொசசிய தலைந்ர் அபுதொபி-
யில் எரிடபொருள் கி�ஙகு மீது ஏவு -்
லைத் தொக்குதல் ந�த்தியதில் மூெர் 
உயிரிழநதனர்.  

இநநிலையில் ்நறறு அபுதொபியில் 
உள்்ள இைக்கு்ல்ளக் குறிலெத்து 
ஹூத்தி கி்ளர்சசியொ்ளர்்ள் ஏவு்லை-
்ல்ளச டசலுத்தியுள்்ளனர். அப்்பொது 
அெறல்ற இல�மறித்துத் தொக்கி 
அழித்ததொ் ஐக்கிய அ�பு இ�ொசசிய 

பொது்ொப்பு அலமசசு டதரிவித்துள்-
்ளது.  

இ்த்ெல்ள ஹூத்திக்்ளின 
பலிஸ்டிக் ஏவு்லை ஒனறு சவூதி 
அ்�பியொவின டதறகில் விழுநத-
தில் பங்்ளொ்தஷ மறறும் சூ�ொன 
நொடல�ச ் சர்நத இருெர் ் ொயமல�ந-
ததொ் சவூதி அ்�பியொ குறிப்பிடடு 
ள்்ளது. இதனொல் டதொழில்துல்ற பகு-
தியில் இருக்கும் டதொழிறசொலை்ள் 
மறறும் ெொ்னங்ளுக்கும் ்சதம் ஏற-
படடுள்்ளது.   

இதன்பொது மறட்றொரு ஏவு்லை 
இல�மறித்து அழிக்்ப்படடுள்்ளது.     

்மறகத்்தய அதிகாரிகளு்டன்  
ஒஸ்லைாவில தலிபான் ்பச்சு
்நொர்்ெ டசனறிருக்கும் 

தலிபொன உறுப்பினர்்ள் ்மற்த் -
்தய நொடு்ளின அதி்ொரி்ல்ள 
சநதித்துள்்ளனர். அநதக் குழு 
ஆப்்ொலன ல்ப்பறறிய பின 
ஐ்�ொப்பொவில் ்பசசுெொர்த்லத 
ஒனறில் ஈடுபடுெது இது முதல் 
முல்றயொகும்.   

மூனறு நொட்ள் இ�ம்டபறும் 
இநதப் ்பசசுெொர்த்லத்ளில் ஆப் -
்ொனின மனித உரிலம்ள் மறறும் 
மனிதொபிமொன பி�சசிலன்ள் பறறி 
அெதொனம் டசலுத்தப்ப�வுள்்ளது.   

95 வீதமொன ஆப்்ொனியர்்ள் 
்பொதுமொன உைவு இனறி இருப்ப-
தொ் ஐ.நொ குறிப்பிடடுள்்ளது.   

தலிபொன்ளு�னொன சநதிப்புக்கு 
எதி�ொ் ஐ்�ொப்பொவின பை பகுதி-
்ளிலும் ஆர்ப்பொட�ங்ள் இ�ம்-
டபறறுள்்ளன.   

தலிபொன உறுப்பினர்்ள் ்�நத 

்ொயிறறுக்கிழலம மனித உரிலம 
டசயறபொட�ொ்ளர்்ல்ள சநதித்த-
்பொதும் அஙகு இ�ம்டபற்ற ்பசசு-
ெொர்த்லத பறறிய விப�ம் டெளியொ -்
வில்லை.   

இதில் அடமரிக்் ெஙகி்ளில் 
மு�க்்ப்படடிருக்கும் பை பில் -
லியன ட�ொைர் நிதிலய ல்யொள்-
ெதறகு தலிபொன்ள் அனுமதி 
்்ொ�வுள்்ளனர். ஆப்்ொனில் ்ெலை-
யினலம மறறும் உைவு விலை அதி-
்ரிப்லப ்ொைமுடிகி்றது.     

உக்்ரனில இருந்து தூதரக்ப பணியாள்ர   
சவளி்யறை அசமரிக்கா, பிரிட்டன் முடிவு
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வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, இலுப்பயடிப பகு -
தியில் காணபபடட பிள்ளையார் 
சி்ை சேற்றுமுன்தினம் (23.01) 
மாயமாகியுளளைது.

வவுனியா, இலுப்பயடிப பகுதி -
யில் உளளை இலுப்ப மரத்தின் கீழ் 
சிறிய கூடாரம் அ்மககபபடடு பிள-
்ளையார் சி்ை ்வத்து நீணடகாை-
மாக மககள வழிபபடடுவந்தனர். 

வவுனியா ேகரின் இலுப்பயடிப 
பகுதியிலுளளை வர்த்்தகர்கள, முசேக-
கர வணடி ோரதிகள, அபபகுதியால் 
பயணத்தில் ஈடுபடும் மககள என 
பைராலும் வழிபடபபடடு வந்த 
பிள்ளையார் சி்ைசய மாயமாகியுள-
ளைது. 

இனந்்தரியா்த ேபர்கள குறித்்த 
சி்ை்ய அங்கிருநது அகற்றியுளளை-
துடன், சி்ை இருந்த இடம் ்வறு-
்மயாக காடசியளிககின்்றது. 

வவுனியாவில் 
பிள்ளையார் 
சி்ை மாயம்

மன்னார் குறூப நிருபர்

மன்னார் மாவடடத்திலுளளை 
க்ரசயாரப பகுதிகளில் இடம்்ப -
றும் ேடடவிசரா்த கனியவளை மண 
அகழ்வு மற்றும் ஆய்வுக்ளை உடன -
டியாக நிறுத்்தகசகாரி 'சுற்்றாட்ை 
பாதுகாககும் அ்மபபின்' ஒழுங்க -
்மபபில் ் பாது இடங்களில் விழிப-
புணர்்வ ஏற்படுத்தும் ப்தா்்தகள 
காடசிபபடுத்்தபபடடுளளைது. 

மன்னார் கடற்க்ரசயாரங்களில் 
காணபபடும் மணல்களில் மிகவும் 
வி்ை உயர்ந்த அரி்தான '்்தத்்தனி -
யம்' எனும் கனிமம் அதிகளைவில் 
காணபபடடு வருகின்்ற நி்ையில் 
குறித்்த ்்தத்்தனியத்்்த அகழ்வு 
்ேய்யும் பணிகள ேடடவிசரா்தமாக 
இடம்்பறுவ்தாக ்்தரிவிககபபடு-
கின்்றது. இ்த்ன ்தடுககக சகாரி 
குறித்்த விழிபபுணர்வு ப்தா்்தகள 
காடசிபபடுத்்தபபடடுளளைன. 

அவுஸ்திசரலிய நிறுவனம் ஒன்று 
குறித்்த ்்தத்்தனியம் அகழ்வுககான 
்ேயற்பாடுக்ளைமுன்்னடுத்துளளை -
்தாகவும் மு்தற் கடடமாக மன்னாரில் 
சபோ்ை, ்த்ைமன்னார் உளளிடட 
பை பகுதிகளில் மணலுககு அடியில் 

பை மீற்்றர்கள 
குழி ச்தாண-
ட ப ப ட டு 
மாதிரிகள சேக-
ரிககபபடடு வரு-
வ்தாகவும் ்்தரிவிக-

கபபடுகின்்றது. எனசவ அவற்்்ற 
உடனடியாக நிறுத்்தக சகாரி மன்-
னாரின் சுற்்றாட்ை பாதுகாககும் 
அ்மபபினர் மும்்மாழிகள அடங் -
கிய ப்தா்கக்ளை பிர்தான சபருநது 

நி ்ையம், ்வத்தியோ்ை 
ேநதி, மடேநதி உடபட 

பை பகுதிகளில் 
க ா ட சி ப ப டு த் தி -

யுளளைனர். 
இ வ வ ா று 

காடசிபபடுத் -
்தபபடட ப்தா -
்்தகள சிை 
இ ட ங் க ளி ல் 
க னி ய வ ளை 
அ க ழ் வு டன் 

ேம்பந்தபபடட 
வி ஷ மி க ளை ா ல் 

கிழிககபபடடுள -
ளை்ம குறிபபிடத்்தக -

கது.

மன்னார் மனாவட்டத்தில் கனியவள 
மண் அகழ்வுக்கு எதிரனாக விழிப்புணர்வு

யாழ்பபாண குறூப, யாழ்.விசேட 
நிருபர்கள 

வடககு மாகாண ்்தாணடர் ஆசிரி -
யர்கள இன்று வடமாகாண ஆளுேர் 
்ேயைகத்திற்கு முன்னால் கவன -
யீர்பபு ேடவடிக்கயில் ஈடுபடட-
னர்.

கவனயீர்பபில் ஈடுபடட 
்்தாணடர் ஆசிரியர்கள ்்தரிவிக-
்கயில்,   

ோங்கள பை இன்னல்களுககு மத் -
தியில் பை வருடங்களைாக ்்தாணடர் 
ஆசிரியர்களைாக கட்மயாற்றி வரு -
கின்ச்றாம்.   

யுத்்தத்தினால் பாதிககபபடட, 
கணவ்ன இழந்த மற்றும் விசேட 
ச்த்வயு்டயவர்க்ளை ்காணட 
குடும்பத்தில் இருநது ்தான் ோங்கள 
்்தாணடர் ஆசிரியர்களைாக கட்ம-
யாற்றி வருகின்ச்றாம்.   

இநநி்ையில் கடந்த 21.01.2022 
அன்று அ்மசசினால் கல்வி வை -

யங்களுககு அனுபபி ்வககபபட-
டுளளை கடி்தத்தில் 60 ்்தாணடர் 
ஆசிரியர்கள வடககு மாகாணத்தில் 
உளளைார்கள என்றும் அவர்களைது நிய-
மனம் ்்தாடர்பாக ஆராயுமாறும் 
குறிபபிடபபடடுளளைது.   

ஆனால் வடககு மாகாணத்தில் 210 
்்தாணடர் ஆசிரியர்கள உளசளைாம். 
60 ்்தாணடர் ஆசிரியர்கள என 
குறித்்த கடி்தத்தில் எவவாறு வநதுள-
ளைது என எமது வடககு மாகாண 
்்தாணடர் ஆசிரியர் ேங்கத்தி்ன 

வினவிய சபாது அவர்கள 
்தமககு இது ்்தாடர்பாக 
எதுவும் ்்தரியாது என்று 
கூறுகின்்றனர்.   

ோங்கள இது ்்தாடர்-
பாக அ்மசசி்ன வின-
வியசபாது, வடககு 
மாகாண ்்தாணடர் ஆசி-
ரியர் ேங்கம் அனுபபிய 
்பயர் விவரங்களின் 
அ டி ப ப ் ட யி ச ை ச ய 
்தாங்கள குறித்்த கடி்தத்்்த 

அனுபபிய்தாக ்்தரிவிககின்்றனர்.   
மிகுதி 110 சபரு்டய ்பயர்களும் 
அந்த கடி்தத்தில் உளளைடககபபட 
சவணடும் என ோங்கள இன்று கவ -
னயீர்பபுப சபாராடடத்்்த முன்்ன -
டுத்துளசளைாம்.   

எனசவ உரிய அதிகாரிகள எமது 
நி்ை்ய கருத்தில் ்காணடு எமக-
கான நியமனத்திற்கு ஏற்பாடுக்ளை 
்ேய்ய சவணடும் - என அவர்கள 
சமலும் ்்தரிவித்்தனர். 

வடைவாகவாண ச�வாணடர் ஆசிரியர்கள் 

அளை்வடடி  ஸ்ரீ பசுபதீஸ்வரர் 
திருகசகாயில் அடிககல் ோடடு 
விழா சேற்றுமுன்தினம் ஞாயிற்றுக-
கிழ்ம கா்ை ேம்பிர்தாய பூர்வமாக 
ே்ட்பற்்றது.  அடிககல்லி்ன 
்ேஞ்ோற்்ேல்வர் கைாநிதி ஆறு 
திருமுருகன், அ்மரிககத் து்றவியும் 
சகாபபாய் ஸ்ரீ சுபபிரமுனிய சகாடட 
மு்தல்வருமாகிய ரிஷி ்்தாணடுோ-
்தன் இ்ணநது ோடடி்வத்்தனர். 
ஸ்ரீ சுபபிரமுனிய ஆசசிரமம் இைங்-
்கயில் அளை்வடடி எனும் கிராமத்-

தில் குருச்தவர் சிவாய சுபபிரமுனிய 
சுவாமிகளைால் 1949ம் ஆணடு சயாக-
சுவாமிகளின் ஆசியுடன் ஆரம்பிக-
கபபடடது. 

சிறுவர்களுககான ேமய, 
பணணி்ே, ேடன வகுபபுகள ்பரி-
யவர்களுககான ஆன்மீக வகுபபு-
கள, சயாகாேனம், ேற்ேங்கம் எனச 
சி்றபபாக இயங்கி வந்த ஆசசிரமம் 
1980ஆம்  ஆணடுகளின் இறுதியில் 
யுத்்தத்்தால் முற்்றாக சே்தம்டந்தது. 

ஸ்ரீ சுபபிரமுனிய ஆசசிரம மீள புன-

ர்மபபின் மு்தற் கடடமாக தியான 
மணடபத்துடன் கூடிய சிவன் 
சகாயிலுககான அடிககல் ோடடி 
்வககபபடடது. எதிர்காைத்தில் ஸ்ரீ 
சுபபிரமுனிய ஆசசிரமம் ப்ழய 
்பாலிவுடன் மககளுககு குறிபபாக 
அளை்வடடி வாழ் இ்ளைய ்த்ை-
மு்்றயினருககுச சே்வ ஆற்றும். 
குருச்தவர் சிவாய சுபபிரமுனிய 
சுவாமிகள 1949ஆம் ஆணடு இந்த 
ஆசசிரமத்்்த ்தாபித்்த்தன் சோகக-
மும் அதுசவ  ஆகும். 

அளவெட்டி ஸ்ரீ பசுபதீஸெரர் 
திருக்கோயில் அடிககல் நோட்டு விழோஆளுநர் செயலகத்திற்கு முன்னால் 

கவ்யீர்ப்புப் ப�னாரனாட்டம்

வவுனியா விசேட நிருபர்

இனபபடு்கா்ை ேடந்த பின்னர்  
13 ஆவது திருத்்தச ேடடத்்்த 
சகாருவது  எந்த வ்கயில் நியாயம் 
என ்தமிழ் ச்தசிய மககள முன்னனி-
யின் ்த்ைவரும், பாராளுமன்்ற உறுப-
பினருமான கசேநதிரகுமார் ்பான்-
னம்பைம் ்்தரிவித்துளளைார். 

வவுனியாயில் இடம்்பற்்ற கைந-
து்ரயாடல் ஒன்றின் பின்னர் ஊடக-
வியைாளைர் எழுபபிய சகளவிககு பதி-
ைளிககும் சபாச்த அவர் இவவாறு 
்்தரிவித்்தார். அவர் சமலும் ்்தரிவிக-
்கயில்,

13 ஆவது  திருத்்தம் என்பது 1987 
ஆம் ஆணசட அடிசயாடு நிராகரிக-
கபபடட ஒரு ஆவணம். 13 ஆவது 
திருத்்தமும் மாகாண ே்ப ேடடமும் 
பாராளுமன்்றத்தில் நி்்றசவற்றுவ-
்தற்கு ேமர்பபிககபபடட சபாது இன்-
்்றககு கூடட்மபபின் ்த்ைவர் 

என ்ோல்லிக ்காணடிருககும் 
ேம்மந்தன், ்தமிழர்  விடு்த்ைக 
கூடடணி ்த்ைவர் சிவசி்தம்பரம் , 
அமிர்்தலிங்கம் ஆகிய மூன்று சபரும் 
இ்ணநது  இந்த 13 ஆவது திருத்்த 
வ்ர்ப பாராளுமன்்றமத்தில் நி்்ற-
சவற்்றாது ்தடுத்து நிறுத்துங்கள என 
ராஜீவ காநதிககு கடி்தம் எழுதினார்-
கள. அது ஒரு ஆரம்ப புளளியாக கூட 
கரு்த முடியாது என்ப்தால் அபசபாது 
நிறுத்்தக சகாரினார்கள. 

34 வருடங்களுககு மு்தல் நிராக-
ரிககபபடட்்த இன்று மீணடும் 
்காணடு வர முயல்கி்றார்கள. அன்று 
ஏற்படடிருந்த இழபபுகளுடன் ஒப-
பிடு்கயில் அபசபாது இழபபு 
கு்்றவாக இருந்தது.  இன்று இன 
அழிபபு ேடந்த  பின்னர் அ்த்ன ே்ட-
மு்்றபபடுத்்த சகாருவதில் என்ன 
நியாயம் இருகின்்றது. சபார் முடிந்த 
்கயுடன் இநதியாவின் ச்தசிய பாது-
காபபு ஆசைாேகர் இைங்்க வநது 

்தமிழ் ச்தசியக  கூடட்மப்பச ேந-
தித்து 2009 சம மா்தம் 21 ஆம் திகதி 
13 வது திருத்்தச ேடடத்்்த தீர்வாக 
ஏற்க சவணடும் என்று கடட்ளையிட-
டார்கள.  

அ்த்னசய இன்று நி்்றசவற்்ற 
முயலுகி்றார்கள. இது ேடககும் 
என்று ்்தரிந்த்மயால் ோம் கூடட-
்மபபில் இருநது விைகி மககளுககு 
இ்த்ன ்்தரியபபடுத்தி வநச்தாம். 
11 வருடங்களைாக சுடடிக காடடி வந்த 
விடயம் இன்று ேடநது ்காணடு 
இருககி்றது. அ்தனால் ்தான் ோம் 
இ்த்ன எதிர்ககிச்றாம்.

 ்தமிழ் ச்தசிய மககள முன்னனி 
11 வருடமாக ்ேய்து வந்த அடிபப-
்டசய 13 ஆவது திருத்்தம் ஒற்்்ற-
யாடசிககு உடபடடது என்பதுசவ. 
அ்தனால் இ்த்ன எபபடி ோம் 
்தமிழர் ேைன்ோர்நது எதிர்ககாமல் 
இருகக முடியும் என அவர் ்்தரிவித்-
்தார்.

13ஆவது திருத்்தச் ெட்டத்்்த எதிர்த்்தவர்கள்
இனறு அ்்த பகனாருவது நியனாயமனா? 
கஜேந்திரகுமார் ப�ான்னம்�ைம் எம்.பி

கர்வடடி தினகரன் நிருபர் 

“அ்னத்து ்ேயற்பாடுகளும் வழ-
்மககுத் திரும்பியுளளை நி்ையில் 
பூஸ்டர் ்தடுபபூசி்ய ் ப்றா்தவிடத்து, 
மீணடும் ஒரு முடகக நி்ை்ய 
சோககி ்ேல்ை சவணடிய அபாயம் 
ஏற்படும் என யாழ். மாவடட அர-
ோங்க அதிபர் கணபதிபபிள்ளை 
மசகேன் ்்தரிவித்்தார்.

யாழ் மாவடட ்ேயைகத்தில் ே்ட-
்பற்்ற ்ேய்தியாளைர் ேநதிபபிசைசய 
அவர் இ்த்னத் ்்தரிவித்்தார்.

சமலும், யாழ் மாவடட சுகா்தார 
சமம்பாடடு கூடடம் கடந்த ்வள-
ளிககிழ்ம இடம்்பற்்றது. இ்தன்-
சபாது ் காசரானா, ் டங்கு, மசைரியா 
சபான்்ற ்்தாற்று சோய் பரவ்ை 
்தடுபபது பற்றியும் ஆராயபபடடது.

யாழ். மாவடடத்தில் இதுவ்ர 
19 ஆயிரத்து 62 சபர் ்காசரானா 
்்தாற்றுககு இைககாகினர். ்்தாற்று 
பரவைால் 502 இ்றபபுககளும் பதிவு 
்ேய்யபபடடன. ்தற்சபாது 35 குடும்-
பங்கள சுய ்தனி்மபபடுத்்தலில் உள-
ளைனர். 

்தடுபபூசி்ய ்பாறுத்்தவ்ர 30 
வயதுககு சமல் 3 இைடேத்து 9 ஆயி-
ரத்து 839 சபரும் 29 ்்தாடககம் 20 

வயது்டயவர்களில் 56 ஆயிரம் 
சபரும் 12 ்்தாடககம் 19 வயது்ட-
யவர்களில் 57 அயிரத்து 265 சபரும் 
மு்தைாவது சடா்ை ்பற்றுளளைனர்.

பூஸ்டர் ்தடுபபூசி்ய 88 ஆயிரத்து 
800 சபர் ்பற்றுளளைனர். மு்தைாம், 
இரணடாம் ்தடுபபூசி்யப ்பற்-
றுக்காணடவர்கள, பூஸ்டர் ்தடுபபூ-
சி்ய கடடாயம் ்பற்றுக்காளளை 
சவணடும். 30 வீ்தமானவர்கசளை 
பூஸ்டர் ்தடுபபூசி்ய இதுவ்ர ்பற்-
றுளளைனர்.

ஒமிகசரான் திரிபு ்தற்சபாது பரவி-
வரும் நி்ையில் யாழ். மாவடடத்-
திலும் அது பரவுவ்தற்கான ஏதுநி-
்ைகள காணபபடுகின்்றன. இந்த 
சூழ்நி்ையில் பூஸ்டர் ்தடுபபூசி்ய 
்பற்றுக ்காளவது அவசியம். இ்தற்-
க்மய, எதிர்வரும் 31 ஆம் திகதி 
மு்தல், பூஸ்டர் ்தடுபபூசி வாரம் பிரக-
டனபபடுத்்தவுளசளைாம்.

பாடோ்ை சபாககுவரத்து உடபட 
அ்னத்து ்ேயற்பாடுகளும் வழ-
்மககுத் திரும்பியுளளை நி்ையில் 
பூஸ்டர் ்தடுபபூசி ்பற்றுக ்காள-
ளைா்தவிடத்து மீணடும் ஒரு முடகக 
நி்ை்ய சோககிச ் ேல்ை சவணடிய 
அபாயம் ஏற்படும் - என்்றார். 

வகோவிட் 19 தடுப்பூசிகளள 
முளையோக வபற்றுகவகோளளவும் 
யாழ். மாவட்ட அரசாஙக அதி�ர்

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, ்ேளுககுளைம் ஊடான ்ேடடிகு-
ளைம் வீதியிலுளளை சூடு்வந்தபுைவு பகுதியில் 
அ்மநதிருந்த இராணுவ சோ்த்ன ோவடி 
அகற்்றபபடடுளளைது.

வவுனியா, சூடு்வந்தபுைவு பிர்தான 
வீதியில் அல் இகபால் மகாவித்தியாையத்திற்கு 
அருகா்மயில் இராணுவத்தினர் சோ்த்ன 

ோவடி அ்மத்து சோ்த்ன ேடவடிக்கக்ளை 
சமற்்காணடு வந்தனர்.

்காவிட 19 ்்தாற்று காைபபகுதியில் ோடு 
முடககபபடட சபாது குறித்்த சோ்த்ன ோவடி 
அ்மககபபடடது. இதில் இராணுவத்தின-
ரும், ்பாலிைாரும் இ்ணநது சோ்த்ன ேட -
வடிக்கக்ளை முன்்னடுத்திருந்தனர்.

இவ வீதியூடாக ேநச்தகத்திற்கிடமாக 
்ேல்லும் வாகனங்கள, மணல் ஏற்றிச ் ேல்லும் 

வாகனங்கள உடபட பை வாகனங்கள இராணு-
வத்தினரினால் கடும் சோ்த்னககுடபடுத்்தப-
படடிருந்தது. ோடடில் ்தற்சபாது நிைவும் சீரான 
நிை்மயி்னயடுத்து இந்த சோ்த்னசோவடி  
இராணுவத்தினரினால் அகற்்றபபடடது.

அத்துடன் வவுனியா மாவடடத்தில் ்பரும்-
பாைான இடங்களில் அ்மககபபடடிருந்த 
பை சோ்த்ன ோவடிகள அகற்்றபபடடுள -
ளை்ம குறிபபிடத்்தககது. 

ெவுனியோ சூடுவெநதபுலவு பிரதோன வீதி இரோணுெ சோெடி அகற்ைல்

யவாழ். ைவாநகர 
ைக்கள் ைற்றும் 
வர்்த�கர்களு-
டன் இமணந்து 
நடவா்ததிய 
ச�வாஙகல் விழவா 
நநற்று முன்-
தினம் (23) 
ைவாமை ைவாநகர 
ஆமணயவாளர் 
�மைமையில் 
யவாழ்.�ணமண 
கடற்கமரயில் 
நமடச�ற்்றது.
�டம் யவாழ்.நிரு�ர்



(ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்)

திருக�ொணமலை- �ந்தளொய்  
பி�்தொன வீதி சொலியபு� சத்தியில் 
இ்டமரபற்ற கமொட்டொர் லசக்கிள் 
விபத்தில்  நொல்ெர் படு�ொயமல்டந-
துள்ள்தொ� ரபொலிசொர் ர்தரிவித்்த-
னர்.

இவ்விபத்து  ஞொயிறறுக்கிழலம 
(23) 8.00 மணியளவில் இ்டமரபற-
றுள்ளது. விபத்தில்  பொ�ொளுமன்ற 
உறுப்பினர் ச�த் வீ�கச�� வின உத்-
திகயொ�பூர்ெ இல்ைத்தில்  �்டலம-
யொறறி ெரும ரபொலிஸ் உத்திகயொ-
�த்்தர் படு�ொயமல்டந்த நிலையில் 
கமைதி�  சிகிசலசக்�ொ� திருக�ொ-
ணமலை ரபொது லெத்தியசொ-
லைக்கு அனுப்பி  லெக்�ப்படடுள்-

ள்தொ�, ்தமபை�ொமம ரபொலிஸொர் 
ர்தரிவித்்தனர்.

விபத்தில் �ந்தளொய், �ந்த-
ைொெ பகுதிலயச கசர்ந்த சொனுக்� 
்தனபொை (35 ெயது) என்ற 
ரபொலிஸ் உத்திகயொ�த்்தக� படு�ொ-
யமல்டநதுள்ளொர்.

மதுகபொல்தயில்  கமொட்டொர் 
லசக்கிளில் ரபொலிஸ் உத்திகயொ-
�த்்தர் மூெல� ஏறறி ெந்த்தொ�வும   
குறுக்க� ெந்த கமொட்டொர் லசக்கி-
ளு்டன கமொதிய்தொ� ஆ�மப �ட்ட 
விசொ�லண�ளின  மூைம ர்தரிய-
ெநதுள்ளது.

விபத்து ர்தொ்டர்பிைொன விசொ-
�லண�லள ்தமபை�ொமம 
ரபொலிசொர் கமறர�ொண்டு ெருகின-
்றனர்.

சம�ொை அ�சியல் நிலைப்பொடு-
�லளயும, அபிவிருத்தி முனரன-
டுப்பு�லளயும ர்தளிவு படுத்தும 
ரபண்�ள் மொநொடு அட்டொலளச-
கசலனயில் இ்டமரபற்றது.  

'தீர்லெ கநொக்கிய பயணத்தில்' 
எனும ்தலைப்பில் இ்டமரபற்ற 
இப் ரபண்�ள் மொநொடடில், தி�ொ-
மடுல்ை மொெட்ட பொ�ொளுமன்ற 
உறுப்பினர் சட்டத்்த�ணி எஸ்.
எம.எம.முசொ�ப் பி�்தம அதிதியொ-
�க் �ைநது ர�ொண்டு சி்றப்பித்்தது-
்டன, விகச்ட உல�யும நி�ழ்த்தி-
னொர்.  

பொ�ொளுமன்ற உறுப்பினரின 
அட்டொலளசகசலன இலணப்பொ-
ளர் எஸ்.எம.அறூஸ் ்தலைலம-
யில் இ்டமரபற்ற இமமொநொட-
டில், ரபருநதி�ளொன ரபண்�ள் 
�ைநது ர�ொண்டு சி்றப்பித்்தனர்.  

சம�ொை அ�சியலில் நொம எதிர்-
கநொக்கும செொல்�ள் ர்தொ்டர்பி-
லும, அ�சொங�ம முனரனடுக்கும 
மக்�ள் சொர்ந்த அபிவிருத்திப் பணி-
�ளின அெசியத்ல்தயும இமமொ-
நொடடில் பொ�ொளுமன்ற உறுப்பினர் 
முசொ�ப் ெலியுறுத்திப் கபசினொர்.  

இநநி�ழ்வில் சமமொநதுல்ற 
பி�க்தச சலப உறுப்பினர் எ.சீ.
எம.சஹீல், அல்-மினொ வித்தியொ-
ைய அதிபர் எம.ஐ.எம.றியொஸ், 
சமூ� ரசயறபொட்டொளர் ஏ.எல்.
கியொஸ்தீன உடப்ட பைரும 
�ைநது ர�ொண்்டனர்.  

அட்டொலளசகசலன பி�க்தசத்-
திலுள்ள குடுமபப் ரபண்�ளின 
ெொழ்ெொ்தொ� அபிவிருத்தி முன-
ரனடுப்பு�ளுக்�ொ� சுமொர் 50 
இைடசம ரூபொ நிதிலய பொ�ொளு-
மன்ற உறுப்பினர் ஒதுக்கீடு ரசய்்த-
தும குறிப்பி்டத்்தக்�்தொகும.  

அட்டாளைச்சேளையில் இ்ம்பெற்ற

அபிவிருத்தி முன்னெடுப்பு 
்�ொடர்ொனெ ்்ண்கள் மொநொடு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முசாரப் பிரதம அதிதி

இறக்கொமம் மருந�்க வீதியை 
புனெரயமககுமொறு க்கொரிகய்க
(பள்ளிக்குடியிருப்பு 
தின��ன நிருபர்)

இ ்ற க் � ொ ம ம 
ஆயுர்கெ்த மத்திய  
மருந்த� வீதி புன-
� ல ம ப் பு க் � ொ � 
ர�ொண்டுெ�ப்பட்ட  
�ற�ள் வீதி முழுெ-
தும  ப�ப்பப்படடு 
சி்தறிய நிலையில் 
�்டந்த சிை மொ்தங-
�ளொ� �ொணப்படு-
கி்றது. இ்தனொல்  
க ப ொ க் கு ெ � த் து 
ரசய்யமுடியொமை 
பல்கெறு சி�மங-
�லள எதிர்கநொக்கி 
ெருெ்தொ� பி�க்தச 
மக்�ள் ர்தரிவிக்-
கின்றனர்.

இ ்ற க் � ொ ம ம 
- ெ ரி ப் ப த் ்த ொன -
கசலன  எல்லை வீதியொ� �ொணப்-
படும இவ்வீதி இ்றக்�ொமம மதீனொ 
வித்தியொையம,  இ்றக்�ொமம க�ொட-
்டக்�ல்வி அலுெை�ம, சிவில் பொது-
�ொப்பு பல்ட அலுெை�ம, �ொதி  நீதி 
மன்றம, லெத்தியசொலை, அ�பு 
மத்�ஸொ கபொன்ற இ்டங�ளுக்கு 
கபொக்குெ�த்துச  ரசய்ெ்தற�ொன 

முக்கியமொன பொல்தயொ�வும விளங-
குகி்றது. எனகெ, கமறபடி  இ்றக்-
�ொமம ஆயுர்கெ்த மருந்த� வீதிலய 
வில�வில் ரசப்பனிடடு மக்�ள்  
பொெலனக்கு விடுெ்தறகு பி�க்தச 
சலபயும சமபந்தப்பட்டெர்�ளும 
ந்டெடிக்ல�  எடுக்�கெண்டுரமன 
பி�க்தச மக்�ள் க�ொரிக்ல� விடுத்துள்-
ளனர். 

விலங்குக ்கழிவு்களொல் 
்ைணி்கள் அ்ெள்கரிைம்
(மண்டூர் குறூப் நிருபர்)

சமமொநதுல்ற  பி�க்தச சலபக்-
குடபட்ட ர்தொய்யனெடல்ட 
ெயல் பி�க்தசத்தில்  விைஙகுக்-
�ழிவு�ள் ர�ொட்டப்படுெ்தொ� 
பி�க்தச ெொழ் ரபொதுமக்�ள் 
விசனம  ர்தரிவிக்கின்றனர்.

இது குறித்து கமலும ர்தரி-
யெருெ்தொெது, சமமொநதுல்ற 
தீ�ெொபி பி�்தொன பொல்தயில் 
ர்தொய்யனெடல்டப் பி�க்தசத்-
தில் நொளொந்தம

 விைஙகுக் �ழிவு�ள் ர�ொட்டப்ப-
டுெ்தனொல் ரபொதுப் கபொக்குெ�த்து, 
விெசொய  ந்டெடிக்ல��ள் உடப்ட 
பல்கெறு ந்டெடிக்ல��ளுக்�ொ� 
குறித்்த பொல்தலயப்  பயனபடுத்து-
கெொரும, பி�க்தசத்தில் ெசிப்கபொ-
ரும துர்நொற்றத்ல்த சுெொசிப்ப்தனொல்  
பல்கெறு அரசள�ரிய நிலைக்குள்-
ளொெ்தொ�வும, சுெொச  கநொய்�ளு்டன 
ர்தொ்டர்புல்டயெர்�ள் அதி�ரிப்ப்தொ-
�வும ரபொதுமக்�ள் �ெலை  ர்தரி-
விக்கின்றனர்.

பி�்தொன பொல்த மறறும வீதிலய 
அடுத்துள்ள  பி�க்தசத்தில் பிளொஸ்-
டிக்கு்டன கூடிய க்தலெயற்ற 
ரபொருட�லள ர�ொட்ட கெண்்டொம  

என அறிவித்்தல் பைல� லெத்தும 
எவ்வி்த பைனும கிட்டவில்லை-
ரயன  ர்தரிவிக்�ப்படுகி்றது.

இப் பி�்தொன பொல்த  அருெருக்-
�த்்தக்�  நிலையிலிருப்பது்டன 
�ொல்நல்ட�ள் மறறும அரிய ெல� 
ப்றலெயினங�ள் கபொன்றலெ  இக்-
�ழிவு�லள உடர�ொள்ெ்தனொல் 
இ்றக்கும நிலைக்கு ஆளொகியுள்ள்தொ-
�வும  ர்தரியெருகி்றது.

ர�ொட்டப்படும பிளொஸ்டிக் 
�ழிவு�லள உ்டன  அ�றறுெது-
்டன கமைதி� ந்டெடிக்ல��லள 
ரபொறுப்புள்ள அதி�ொரி�ள் கமற-
ர�ொள்ள  கெண்டுரமன ரபொதுமக்�ள் 
கெண்டுக�ொள் விடுக்கின்றனர்.

சுகிர�ரொஜனின நியனெவு தினெம்   
கநற்று மடடக்களப்பில் அனுஷ்டிப்பு   

(ரெல்ைொரெளி தின��ன �ல்ைடி 
குறூப் நிருபர்�ள்-)  

 
திருக�ொணமலையில் படுர�ொலை 

ரசய்யப்பட்ட ஊ்ட�வியைொளர் 
சு.சுகிர்்த�ொஜனின 16ெது ஆண்டு 
நிலனவு தினம  திங�டகிழலம (24) 
அனுஷ்டிக்�ப்பட்டது. மொெட்ட 
்தமிழ் ஊ்ட�வியைொளர் ஒனறியம 
மறறும மடடு. ஊ்ட� அலமயம 
ஆகியன இலணநது இந நி�ழ்-
விலன ந்டொத்தியது.   

இ்தனகபொது படுர�ொலை ரசய்யப்-
பட்ட ஊ்ட�வியைொளர் சு.சுகிர்்த�ொஜ-
னின ப்டத்திறகு மொலை அணிவிக்-
�ப்படடு, ஈல�சசு்டர் ஏற்றப்படடு 
மை�ஞசலி ரசலுத்்தப்பட்டது.   

மட்டக்�ளப்பு மொெட்ட ்தமிழ் 
ஊ்ட�வியைொளர் ஒனறிய ரசயைொ-
ளர் எஸ்.நிைொந்தன ்தலைலமயில் 
நல்டரபற்ற இந நி�ழ்வில், ஊ்ட-
�வியைொளரும முனனொள் பொ�ொளு-
மன்ற உறுப்பினருமொன பொ.அரிய-
கநத்தி�ன, ஊ்ட�வியைொளர்�ள் என 
பைர் �ைநது ர�ொண்்டனர்.   

அமபொல்ற வீ�முலனலய ெசிப்பி-

்டமொ�க் ர�ொண்்ட இெர், திருக�ொண-
லமயில் பணி நிமித்்தம ்தஙகியிருந-
்தொர்.   

பொண்டிருப்பு �திர்ப்பு �லை 
இைக்கிய ெட்டத்தின ஸ்்தொப�த் 
்தலைெ�ொன இெர், 1997 இல் 
இைஙல�த் துல்றமு� அதி�ொ� 
சலபயின ஊழிய�ொ� பணியொறறி-
னொர். அத்து்டன, சு்டர�ொளி, உ்தயன 
ஆகிய பத்திரில��ளின திருக�ொண-

மலை நிருப�ொ� �்டலமயொறறிய 
இெர், - வீ�க�சரி, ரமறக்றொ நியூஸ் 
ஆகியெறறில் அ�சியல் �டடுல�-
�ள் எழுதிெந்தொர். 

வீ�க�சரியில் - எஸ்.எஸ்.ஆர், 
மகனொ, �ஹமொன ஆகிய ரபயர்�-
ளிலும, ரமறக்றொ நியூசில் - ஈழென 
என்ற ரபயரிலும துணிசசலு்டன 
அ�சியல் வி்டயங�லள ரெளிசசப்-
படுத்தி எழுதி ெநதுள்ளொர்.

மடடு. மொவடட 
ெமுரத்தி 
்ணிப்்ொளரொ்க 
நிைமனெம்
புதிய �ொத்்தொனகுடி தின��ன நிருபர்  

இ ை ங ல � 
நி ர் ெ ொ � 
க ச ல ெ ல ய 
கசர்ந்த  சிசு-
ப ொ ைன 
- புெகனந-
தி�ன   மட-
்ட க் � ள ப் பு 
மொெட்ட சமுர்த்தி பணிப்பொள-
�ொ� நியமிக்�ப்படடுள்ளொர்.

கபொ�தீவுப்பறறு  பி�க்தச 
ரசயை�த்தில் உ்தவிப் பி�க்தச 
ரசயைொள�ொ� பணிபுரிந்த இெர், 
திங�டகிழலம  (24)  மு்தல் மட-
்டக்�ளப்பு மொெட்ட சமுர்த்திப் 
பணிப்பொள�ொ�  நியமிக்�ப்பட-
டுள்ளொர்.

மட்டக்�ளப்பு  மொெட்ட 
சமுர்த்தி  பணிப்பொள�ொ� �்ட-
லமயொறறிய அமிர்்த�ைொ க்தவி 
சமுர்த்தி  அபிருத்தி திலணக்�-
ளத்தின கமைதி� பணிப்பொள�ொ� 
நியமிக்�ப்படடுள்ளலம  குறிப்பி-
்டத்்தக்�து.

அம்்ொயறயில்  
்கடும் குளிர  அம்்ொயறயில் நு்கரகவொர ்ொது்கொப்பு   

ெடடத்ய� மீறிகைொருககு அ்ரொ�ம்   
(ஒலுவில் விகச்ட நிருபர்)  

 
அமபொல்ற மொெட்டத்தில் �்டந்த 

ெரு்டம 2021ஆண்டு நு�ர்கெொர் பொது-
�ொப்புச சட்டத்ல்த மீறி அத்தியொெசி-
யப் ரபொருட�லள விறபலன ரசய்்த 
ெர்த்்த�ர்�ளுக்கு எதி�ொ� ்தொக்�ல் 
ரசய்யப்பட்ட 359 ெழக்கு�ளுக்கு 
நீதிமன்றங�ளினொல் 15 இைடசத்தி 43 
ஆயி�ம ரூபொய் அப�ொ்தம விதிக்�ப்-
படடுள்ள்தொ�, பொெலனயொளர் அலு-
ெல்�ள் அதி�ொ� சலபயின அமபொல்ற 
மொெட்ட புைனொய்வு உத்திகயொ�த்்தர் 
க�.எம.ஏ. றிஸ்லி ர்தரிவித்்தொர்.   

நு�ர்கெொர் பொது�ொப்புச சட்டத்ல்த 

மீறி அத்தியொெசிய ரபொருட�லள 
விறபலன ரசய்்த குற்றசசொடடின 
கபரில் 522 ெர்த்்த�ர்�ள் �ண்டு பிடிக்-
�ப்படடுள்ள்தொ�வும, இதில் 428 
ெர்த்்த�ர்�ளுக்ர�தி�ொ� ெழக்குத் 
்தொக்�ல் ரசய்யப்பட்ட்தொ�வும ர்தரி-
வித்்தொர்.   

பயணத்்தல்ட மறறும ர�ொவிட19 
�ொைப்பகுதியில் கூடு்தைொன 
விலைக்கு ரபொருட�ள் விறபலன 
ரசய்யப்படுெ்தொ� நு�ர்கெொர்�ள் 
ரசய்்த முல்றப்பொடல்டயடுத்து 
அமபொல்ற, ர்தஹியத்்தக்�ண்டி, 
ரபொத்துவில், அக்�ல�ப்பறறு, 
�ல்முலன, சமமொநதுல்ற ஆகிய பி�-

க்தசங�ளிலுள்ள ெர்த்்த� நிலையங-
�ளில் திடீர் சுறறிெலளப்பு�ள் கமற 
ர�ொண்்ட்தொ�வும ர்தரிவித்்தொர்.   

இச சுறறிெலளப்பின கபொது 
நு�ர்கெொர் நைன �ருதி ெர்த்்த� 
நிலையங�ளில் விலைப்படடியலை 
�ொடசிப்படுத்்தொலம �டடுப்பொடடு 
விலைலய வி்ட கூடு்தல் விலைக்கு 
ரபொருட�லள விறபலன ரசய்்தல், 
நு�ர்வுக்குப் ரபொருத்்தமில்ைொ்த 
ரபொருட�லள �ொடசிப்படுத்தியலம 
உள்ளிட்ட ந்டெடிக்ல��ளில் ஈடு-
பட்ட ெர்த்்த�ர்�ளுக்ர�தி�ொ�கெ 
நீதிமனறில் ெழக்குத் ்தொக்�ல் ரசய்்த-
்தொ� கூறினொர்.  

மாவட்ட புலனாய்வு உத்திய�ாகத்தர் யக.எம்.ஏ. றிஸ்லி   

விகேட க�யவயுயடை மொணவர்களின 
்கல்வி அபிவிருத்திககு நிதி ஒதுககீடு
(அட்டொலளசகசலன மத்திய நிருபர்) 

அக்�ல�ப்பறறு �ல்வி ெைய ப் 
பொ்டசொலை�ளில் �ல்வி ரபறும  
விகே்ட க்தலெயுல்டய மொணெர்-
�ளின �ற்றல் உப��ணக் ர�ொள்ெ-
னவுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு ரசய்யப்பட-
டுள்ளது. கிழக்கு மொ�ொணக் �ல்வி 
அலமசசு, ெையக் �ல்வி அலுெை-
�ம ஊ்டொ� இநநிதி ஒதுக்கீடு பொ்ட-
சொலை�ளுக்கு ெழங�ப்படடுள்ளது.

உை� ெஙகியின அனுச�லண-
யில், �ல்வி அலமசசு க்தசிய ரீதியொ�  
நல்டமுல்றப்படுத்தும 'ரபொதுக் 
�ல்வி நவீன மயப்படுத்தும ரசயற-
றிட்டத்தின (GEMP) கீழ் இவ்கெ-
லைத்திட்டம நல்டமுல்றப்படுத்்தப்-
படடுள்ளலம குறிப்பி்டத்்தக்�து.

 அக்�ல�ப்பறறு �ல்வி ெையத்தில் 

விகே்ட க்தலெ மொணெர்�ள் �ல்வி 
பயிலும அக்�ல�ப்பறறு ஸொஹி்றொ 
வித்தியொையம, அட்டொலளசகசலன 
்டொக்்டர் ஜைொல்டீன வித்தியொையம, 
ஒலுவில் ர்தறகு பொத்திமொ வித்தியொ-
ையம, ரபொத்துவில் அல் -ஹி்தொயொ 
வித்தியொையம ஆகிய நொனகு பொ்ட-
சொலை�ள், இத்திட்டத்தின கீழ்  நன-
லமயல்டநதுள்ள்தொ� அக்�ல�ப்-
பறறு ெையக் �ல்விப் பணிப்பொளர் 
ஏ.எம.்றஹமத்துல்ைொஹ ர்தரிவித்-
்தொர்.

 கமறபடி பொ்டசொலை�ளில் �ல்வி 
ரபறும மொணெர்�ளின �ற்றல் உப-
��ணக் ர�ொள்ெனவுக்கு ்தைொ ஒரு 
மொணெருக்கு ரூபொ 08 ஆயி�ம 
என்ற அடிப்பல்டயில் நிதி ஒதுக்கீடு 
ரசய்யப்படடு, குறித்்த பொ்டசொலை�-
ளுக்கு ெழங�ப்படடுள்ளது.

கிழக்கு மடாகடாண இலஙளக வஙகியும மத்திய வஙகியும இளணந்து நிதித்துள்ற முக்கி -
யத்துவம ்�டா்ரபெடாக ்�ளிவுபெடுத்தும விழிப்புணரவுச ்சேயலமரவு சேமமடாந்துள்ற கல்வி 
வலயத்திறகுடபெட் ்வப்ளபெயடி களலமகள் மகடா வித்தியடாலயத்தில் இ்ம்பெற்ற ்பெடாது.

(பெ்ம: மணல்்சேளை நிருபெர)

இரு கமொடடொர யெககிள்்கள் 
கநருககு கநர கமொதி வி்த்து

அக்கயரப்்ற்றில் மூனறு 
வீதி்கள் திறநது யவப்பு
(அக்�ல�ப்பறறு மத்திய 
நிருபர்)

அக்�ல�ப்பறறு  மொந�� 
புதுப்பள்ளி ெட்டொ� ஆலீம 
வீதி, ஜினனொ வீதியின 
04ெது ஒழுஙல�  மறறும 
ஹிஜ்றொ வீதி எனபெறறிலன 
சனிக்கிழலம (22) அக்�ல�ப்-
பறறு மொந��  மு்தல்ெர் அ்தொ-
உல்ைொ அ�மட ஸகி தி்றநது 
லெத்து, மக்�ள் பொெலனக்-
�ொ�  ல�யளித்்தொர்.

இநநி�ழ்வு�ளின கபொது அக்-
�ல�ப்பறறு பி�க்தச ரசயைொளர் 
ரீ.எம.எம. அனசொர் (நளிமீ) மொந�� 
ஆலணயொளர் ஏ.ரீ.எம.்றொபி, அக்-
�ல�ப்பறறு ரபொலிஸ் நிலைய 
ரபொறுப்பதி�ொரி விகஜதுங�, மொந��  

சலப உறுப்பினர்�ள் அஸ்மி அப்துல் 
�பூர், முஹமமத் சி்றொஜ,மொந��  
சலபயின சட்டத்்த�ணி எ.எல்.எம. 
ஆசொத் மறறும மொந�� சலப உத்தி-
கயொ�த்்தர்�ள், பி�க்தச முக்கியஸ்்தர்-
�ள் உடப்ட பைர் �ைநது சி்றப்பித்-
்தனர்.

நறபிடடிமுலன தின��ன நிருபர் -------------------------------------------------------------  

அமபொல்ற மொெட்டத்தில் 
�டும குளிர் வீசுெ்தொல் மக்�ள் 
இ�வு கெலள�ளில் �டும 
அரசௌ�ரியங�லள அல்டநது 
ெருகின்றனர்.  

இ்தனொல் மக்�ள் ்தடிமல், �ொய்ச-
சல், இருமல் கபொன்ற கநொய்த் 
ர்தொறறுக்குள்ளொகியும ெருகின்ற-
னர்.  

லெத்தியசொலை�ளில் ரெளி-
கநொயொளர் பிரிவு�ள் நி�மபி ெழி-
ெக்தொடு, சிை பி�க்தசங�ளில் 
பீசீஆர் பரிகசொ்தலன, அனரிஜன 
பரிகசொ்தலன�ள் சு�ொ்தொ� பரி-
கசொ்த�ர்�ளொல் கமறர�ொள்ளப்-
படுகி்றது. ெழலமயொ� ஜனெரி 
மொ்தத்தில் இவ்ெொ்றொனர்தொரு 
�ொை நிலை இ்டமரப்றவில்லை 
எனபது குறிப்பி்டத்்தக்�து. 

10 2022 ஜைவரி 25 ்சேவவடாய்க்கிழளம25–01–2022



112022 ஜனவரி 25 செவவவாய்க்கிழமை 25–01–2022

மலைநாட்டில் வரட்சியான காைநிலை:

மஸ்கெலியா தினகெரன் விசேட நிருபர்

கெடந்த சில வாரஙகெளாகெ மத்திய 
மலலநாட்டில் நிலவும் வரட்சியான 
கொலநிலல கொரணமாகெ குடிநீர் ்தட் -
டுபபாடு ஏறபட்டுளளது. அத்து -
டன் நீர்த்ச்தககெஙகெளின் நீர் மட்டம் 
மிகெ சவகெமாகெ ்தாழ்நது வருவ்தால் 
நீர்மின் உறபத்தி குலைநது ச்தசிய 
மின் உறபத்திககு மறறு்மாரு 
பாரிய சிககெல் நிலலலம ச்தான்றி -
யுளளது

சமல்்கொத்மலல, விகசடாரியா, 
்கொத்மலல, மகொவலி, கொேல்ரி, 
மவுோகெலல, ்கெனிசயான், லக்ஸ -
பான, நவலக்ஸபான விமல சுசரந -
திர உளளிட்ட நீர்த்ச்தககெஙகெளின் 
நீர் மட்டம் குலைநதுளளன. ச்தசிய 
மின் உறபத்திககு பாரிய அளவில் 
பஙகெளிபபு ்ேய்யும் கொேல்ரி நீர்த் -
ச்தகெகெத்தின் நீர் மட்டம் என்றுமில் -
லா்தவாறு ்தாழ்நதுளளது. ்தறசபாது 
சுமார் 15 அடிவலர ்தாழ்நதுளள்தாகெ 

மின்ோரதுலை அதிகொரிகெள ்்தரிவிக -
கின்ைனர். நீர்த்ச்தககெத்தின் நீர்மட் -
டம் ்தாழ்நது கொணபபடுவ்தனால் 
நீரில் மூழ்கி கிடந்த கெட்டடஙகெள 
்தறசபாது ்்தன்பட ஆரம்பித்துள -
ளன. நீசராலடகெள, அருவிகெளின் நீர் 

வறறிககொணபபடுவ்தனால் சிறிய 
நீர் மின் உறபத்தி நிலலயஙகெளின் 
மின் உறபத்தியும் பாரிய அளவில் 
குலைவலடநதுளளன.

நீர்த்ச்தககெஙகெளின் அருகொலம -
யில் உளள பறலைககொடுகெளில் மிரு -

கெஙகெலள சவட்லடயாடுவ்தறகொகெ 
விஷமிகெளால் தீ லவககெபபடுவ்தால் 
நீரூறறுககெள அறறுபசபாய் பாரிய 
குடிநீர் ்தட்டுபபாடு ஏறபடுவ்தற -
கொன அபாயமும் கொணபபடுகின் -
ைது.

எனசவ கொடுகெளுககு தீ மூட்டுவ -
்தலன உடன் நிறுத்துமாறு ்பாது 
மககெளிடம் சூழல் ஆய்வாளர் -
கெள சகொரிகலகெ விடுத்துளளனர். 
்்தாடர்ச்சியாகெ இந்த வரட்சியான 
கொலநிலல கொணபபடும் பட்ேத்தில் 
விவோயத்துலையும் பாதிககெபபவ -
்தறகொன அறிகுறிகெளும் கொணபபடு -
கின்ைன.

எனசவ நீர் நிலலகெலள பாது -
கொபப்தறகொன விசேட சவலலத் -
திட்டஙகெலள முன்்னடுககெபபட 
சவண்டும் எனவும் வரட்சியான 
கொலபபகுதியில் மரஙகெலள ்தறிப -
ப்தலன உடன் நிறுத்்தபபட 
சவண்டும் என பலரும் சகொரிகலகெ 
விடுககின்ைனர்.

நீர்த்தேக்கங்களின் நீர மட்டம் குறைவதோல்
்தேசிய மின் உற்ப்ததிககு ்பாரிய சிக்கல்

ப�ோலி இரத்தினக் கறகளோல்
வியோ�ோரிகள் ஏமோற்றம்
(இரத்தினபுரி சுழறசி 
நிருபர்)

்ேயறலகெயாகெத் ்தயா-
ரிககெபபட்ட சபாலி இரத்-
தினககெறகெள ேநல்தககு 
வநதுளளலமயால் இரத்-
தினககெல் ்்தாழிறதுலை 
ோர்நச்தார் இககெட்டான 
நிலலககு ்தளளபபட்டுள-
ள்தாகெ இரத்தினபுரி இரத்தினககெல் ேந-
ல்தகெளிலிருநது ்தகெவல்கெள ்வளியாகி-
யுளளன.

உலகெப பிரசித்தி ்பறை இயறலகெ 
இரத்தினககெறகெளுககு இரத்தினபுரி 
பிரச்தேம் புகெழ் ்பறறு விளஙகுகி-
ைது. இபபிரச்தேத்தில் கிலடககு ம் 
நீலககெல், புஷபராகெம், மரகெ்தம், லவடூ-
ரியம்,சிவபபு, ஆர்நூல், பத்மராகெம், 
்கெவுடா, பசிஙகெல் சபான்ை இரத்தினக 
கெறகெள சபான்சை இந்த சபாலி இரத்தி-
னககெறகெளும் உறபத்தி ்ேய்யபபட்டு 

ேநல்தககு விடபபட்-
டுளள்தாகெ ்்தரிவிககெபப-
டுகிைது.

இவ்விடயமாகெ இப-
பகுதிகெளிலுளள பல 
்பாலிஸ நிலலயஙகெ-
ளில் மறறும் இரத்தினக-
கெல் அதிகொரேலபயிட-
மும் முலைபபாடுகெள 
்ேய்யபபட்டுளளன. 

சபாலி இரத்தினககெறகெளால் ஏமாறைப-
பட்டவர்கெள உரிய ்தகெவல்கெளுடன் 
முலைபபாடுகெலளச் ்ேய்யுமாறு இரத்-
தினக கெல் அதிகொ ர ேலப மறறும் பாது-
கொபபுத் துலையினர் ் ்தரிவிககின்ைனர்.

இரத்தினககெல் வர்த்்தகெ ேநல்தயில் 
அடிககெடி இவ்வாைான ேம்பவஙகெள 
இடம் ்பறுவ்தால் நடமாடும் இரத்தி-
னககெல் ஆய்வு கூட்மான்று இபபிர-
ச்தேத்துககு அவசியம் என்பல்த இத்-
்்தாழில் துலையில் ஈடுபட்டு வரு ம் 
வர்த்்தகெர்கெள ் ்தரிவிககின்ைனர்.

ச�ௌபாக்கிய உறபத்தி கிராம வவலைத்திட்்டத்தின் கீழ்
வாழ்வாதார உபகரணஙகள் லகயளிப்பு

மாத்்தலள சுழறசி நிருபர்

்ேௌபாககிய உறபத்தி கிராமம் 
சவலலத்திட்டத்தின் கீழ் மாத்்தலள 
பிரச்தேத்தில் ்்தரிவு ்ேய்யப-
பட்ட வேதி குலைந்த குடும்பஙகெ-
ளுககு வாழ்வா்தார உபகெரணஙகெள 
லகெயளிககும் நிகெழ்வு உககுவலள 
பிரச்தே ்ேயலகெ சகெட்சபார் கூடத் -

தில் சநறறு முன்தினம் இடம்்பற-
ைது. இநநிகெழ்வில் பிர்தம அதிதி -
யாகெ கெலநது ்கொண்ட மாத்்தலள 
மாவட்ட பாராளுமன்ை உறுபபினர் 
சராஹண திோநாயககெ பயனாளி ஒரு -
வருககு உபகெரணம் ஒன்லை வழஙகு-
வல்த படத்தில் கொணலாம்

(படம்: மாத்்தலள சுழறசி நிருபர்)

மண் வமடு �ரிந்து
விழுந்து ஒருவர் பலி
எம்.ஏ.அமீனுல்லா

கெண்டி, ்்தன்னகும்புர ச்தககெ -
வத்ல்த பகுதியில் சநறறு முன்தி-
னம் (23) மண்சமடு ேரிநது விழுந்த-
தில் ஒருவர் உயிரிழநதுளளார்.

இந்த ேம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர் 
்்தன்னகும்புர ச்தககெவத்ல்தலயச் 
சேர்ந்த 58 வய்தான குமார குல -
சூரிய என அலடயாளம் கொணப-
பட்டுளளார். வீட்டுககு ்ேல்லும் 
வழி்யான்றிலன ்ேபபனிட்டு-
்கொண்டிருககும் சவலள, வீதிககு 
சமசல இருந மண்சமடு இவர் மீது 
ேரிநது விழுநதுளள்தாகெ ்பாலிஸ 
விோரலணகெளிலிருநது ்்தரிவந-
துளளது.

மண்ணுககுள புல்தயுண்ட 
நபலர பிரச்தேவாசிகெளினது பலத்்த 
முயறசியால் சில நிமிடஙகெளில் 
்வளிசய எடுத்திருந்த சபாதும் 
முயறசி பயனளிககொ்த நிலலயில் 
அவர் உயிரிழந்த்தாகெ பிரச்தேவாசி-
கெள ்்தரிவித்்தனர்.

கெண்டி ்பாலி்ஸார் சமலதிகெ 
விோரலணகெலள சமற்கொண்டுவ-
ருகின்ைனர்.

இரோகலை தீ வி�த்து வழக்கு;
நுவரரலியோ பமல் நீதிமன்றுக்கு மோற்றம்

ஐநது உயிர்கெலள கொவு ்கொண்ட 
இராகெலல தீ விபத்து ேம்பவம் 
்்தாடர்பான வழககு விோரலண 
நுவ்ரலியா சமல் நீதிமன்ைத்திறகு 
மாறைம் ்ேய்யபபட்டுளளது.

இச்ேம்பவம் ் ்தாடர்பான ஒன்ப்தா -
வது வழககு விோரலண வலபபலன 
நீ்தவான் நீதிமன்ைத்தில் சநறறு (24) 
விோரலணககு எடுத்துக்கொளளப-
பட்டது. வழககு மூன்று மா்தஙகெலள 
கெடநதுளள நிலலயில் ேநச்தகெ நபலர 
சிலைச்ோலல அதிகொரிகெள மன்றில் 
ஆஜர்படுத்்தா்த்தால் இவ்வழககு 
விோரலணலய நுவ்ரலியா சமல் 
நீதிமன்ைத்திறகு மாறறுவ்தாகெவும், 
ேநச்தகெ நபருககு நுவ்ரலியா சமல் 
நீதிமன்ைத்தில் பிலண மனு ேமர்-
பிககெ முடியு்மனவும் வலபபலன 
நீ்தவான் நீதிமன்ை நீ்தவான் டி.ஆர்.

எஸ.ஜின்தாே அறிவித்்தார். ேநச்தகெ 
நபர் கெடந்த 114 நாட்கெளுககு சமலாகெ 
விளககெமறியலில் லவககெபபட்-
டுளளார். ்கொசரானா அச்சுறுத்்தல் 
கொரணமாகெ ேநச்தகெ நபலர பதுலள-
யிலிருநது அலழத்து வர முடியா்த 
நிலலலய சிலைச்ோலல அதிகொரி-
கெள ்்தாடர்ச்சியாகெ நீ்தவானின் கெவ-
னத்திறகு ்கொண்டு வநதிருந்தனர். 
ேநச்தகெ நபர் "ஸலகெப" ்்தாழிநுட்-
பம் மூலம் விோரலண ்ேய்யபபட்-
டிருந்தார்.

இந்த நிலலயில் மீண்டும் இவ் -
வழககு சநறறு(24) விோரலணககு 
எடுத்துக்கொளளபபட்ட சபாது 
ேநச்தகெ நபலர மீண்டும் "ஸலகெப 
"்்தாழிநுட்பட்பம் ஊடாகெ விோர-
லணலய முன்்னடுத்்த நீ்தவான் 
வழகலகெ நுவ்ரலியா சமல் நீதிமன்-

ைத்திறகு மாறறுவ்தாகெ ்்தரிவித்து 
்பபரவரி 07ம் திகெதிவலர ஒத்தி 
லவத்து உத்்தரவு பிைபபித்்தார்.

ஐநது உயிர்கெலள கொவுக்கொண்ட 
இந்த விபத்து ேம்பவத்தில் ஒசர 
குடும்பத்ல்த சேர்ந்த ஐவர் தீயில் 
கெருகி உயிரிழநதிருந்தனர்.

ேம்பவம் இடம்்பறைசபாது வீட் -
டுககு ்வளிசய மதுசபால்தயில் 
கொணபபட்ட அச்த குடும்பத்ல்த 
சேர்ந்த ்தஙலகெயா இரவீநதிரன் என்ப-
வர் உயிர் ்தபபியிருந்தார்.

சமறபடி தீ ேம்பவத்தில் 
்பறசைால் பாவிககெபபட்டுளள்தாகெ 
அரோஙகெ இரோயன பகுபபாய்வு 
மூலம் கெண்டுபபிடிககெபபட்டு அ்தன் 
அறிகலகெ இராகெலல ்பாலிோர் 
ஊடாகெ நீதிமன்ைத்தில் ேமர்பிககெப-
பட்டுளளது.

இராகெலல நகெரில் உளள 
்பறசைால் நிரபபு நிலலயத்தில் ேம்-
பவத்தில் லகெது ்ேய்யபபட்டுளள 
்தஙலகெயா இரவீநதிரன் ்பறசைால் 
்பறறு ்ேன்ை்தாகெ இராகெலல 
்பாலிோருககு கிலடத்்த ்தகெவலுககு 
அலமய இவலர ்பாலிோர் கெடந்த 
வருடம் ஒகசடாபர் (12) ஆம் திகெதி 
லகெது ்ேய்து அன்லைய தினம் 
மாலல வலபபலன நீதிமன்ைத்தில் 
ஆஜர் ்ேய்திருந்தனர்.

இந்த வழககு ்்தாடர்பான விோர-
லணயில் சமலதிகெ விோரலணகெலள 
இராகெலல குறைத்்தடுபபு பிரிவு 
்பாலிஸ சமற்கொண்டு அறிகலகெ 
ேமர்பிககும்படியும் நீதிமன்றில் 
ஆஜராகியிருந்த இராகெலல ்பாலி-
ோருககு உத்்தரவு பிைபபித்்தலமயும் 
குறிபபிடத்்தககெது.

சு.க மாத்தலை அலமப்பாைராக
�லீம்தீன் நியமனம்
உககுவலள விசஷட நிரூபர்

ஸ்ரீ லஙகொ சு்தநதிர கெட்சியின் 
மாத்்தலள மாவட்ட அலமபபாளராகெ 
எஸ.லவ.எம். ேலீம்தீன் நியமிககெபபட்-
டுளளார். ஸ்ரீ லஙகொ சு்தநதிர கெட்சியின் 
்கொழும்பு ்தலலலமயகெ கொரியாலயத்-
தில் லவத்து முன்னாள ஜனாதிபதியும் 

ஸ்ரீ லஙகொ சு்தநதிர கெட்சியின் ்தலலவரு-
மான லமத்திரிபால சிறிசேன, இநநிய-
மனத்ல்த அவருககு வழஙகி லவத்்தார். 

கெம்பலள ்ஸாஹிரா கெல்லூரியின் 
பலழய மாணவரான ேலீம்தீன், சிைந்த 
ேமூகெ சேலவயாளரும் ்தம்புளலள 
மஸஜிதுல் லஹராத் பளளி வாேலில் 
நிறுவாகெ ேலப உறுபபினருமாவார்.

பைாஙசகால்ட �மனைவத்த பிரவத�த்தில்
இலரவதடி புலிகள் கிராமத்துள் ஊடுருவல்
(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)

பலாங்கொலட ேமனலவத்்த 
பிரச்தேத்தில் புலிகெளின் நடமாட் -
டம் அதிகெரித்துளள்தால் ்தாம் 
தினேரி அச்ேத்தில் வாழ்வ்தாகெ இப 
பிரச்தே மககெள ்்தரிவிககின்ைனர். 

அடர்ந்த வனஙகெளால் சுறறி -
யுளள ேமனல்வவ பிரச்தேத்ல்த 
சநாககி இவ்வனஙகெளின் வாழும் 
இலரச்தடி மககெள குடியிருபபுக -
கெலள சநாக கி வரும் புலிகெள 
வீடுகெளில் வளர்ககெபபடும் ஆடு, 
சகொழிகெள மறறும் நாய்கெலள 
இலரயாகெக ்கொளவ்தாகெவும் 

இரவு பகெலாகெ இந்த அச்சுருத்்தல் 
நி லவுவ்தால் ்தமது குழநல்தலள 
பயத்துடன் வளர்ககும் நிலலலம 
ஏறபட்டுளள்தாகெவும் பிரச்தே 
மககெள ்்தரிவிககின்ைனர். 

பிர்தான ஜீவசனாபாயமாகெமாகெ 
ச்தயிலல பயிர்்ேய்லகெ விளஙகுவ -
்தால் மிகுந்த அச்ேத்துடன் ச்தாட்ட 
சவலலகெளில் ஈடுபடுவ்தாகெவும் 
கெவலல ்்தரிவிககும் இம்மககெள 
வனஜீவராசிகெள திலணககெள அதி -
கொரிகெள இது ்்தாடர்பில் உரிய 
நடவடிகலகெகெலள எடுககுமாறும் 
சகொரிகலகெ விடுககின்ைனர்.

தம்புள்ள வரும் வர்ததகரகள

உககுவலள விசஷட நிருபர்

்தம்புளலள நகெரில் மீண்டும் 
்கொசரானா லவரஸ பரவல் அதிகெரித்-
துளள்தாகெ சுகொ்தார ்தரபபு ்்தரிவிக-
கின்ைது. எனசவ ்தம்புளலள நகெர மக-
கெளும் ்தம்புளலள நகெருககு வருகின்ை 
ஏலனய பிரச்தே மககெளும் ்பாது 
சுகொ்தார விதிமுலைகெலள சபணி முகெகெ-
வேம் அணிந்தவர்கெளாகெ வரசவண்டும் 
எனவும் அவ்வாறு விதிமுலைகெலள 

மீறுபவர்கெளுககு எதிராகெ கெடும் ேட்ட-
நடவடிகலகெ எடுககெபபடும் எனவும் 
்தம்புளலள மாநகெர மு்தல்வர் ஜாலிய 
ஓபாத்்த ்்தரிவித்துளளார்.

்தம்புளலள மாநகெர ேலபயின் 
சுகொ்தார பகுதியினர் ஏலனய அதி-
கொரிகெளுடன் ்தம்புளலள மாநகெரில் 
ச்தடு்தல் நடத்தி முகெககெவேம் அணியா-
ச்தாருககு இலவே முகெககெவேஙகெலள 
வழஙகும் சவலலதிட்டத்ல்த முன்-
்னடுத்து ்ேல்லும் சபாச்த மாநகெர 

மு்தல்வர் சமறகெண்டவாறு ்்தரிவித்-
்தார். 

்தம்புளலள நகெரம் இலஙலகெயின் 
முககிய வர்த்்த நிலலயஙகெளில் ஒன்ைா-
கும். இநநகெரத்துககு நாட்டின் நாளா-
திலேயில் இருநதும் வர்த்்தகெ சநாககெத்-
திறகொகெ ்பாருட்கெலள ்கொளவனவு 
்ேய்யவும் விறபலன ் ேய்யவும் இரவு 
பகெலாகெ மககெள வந்தவண்ணம் இருக-
கின்ைார்கெள. ்தம்புளலள நகெரம் வர்த்்த 
ரீதியாகெ 24 மணி சநரமும் இயஙகி 

்கொண்டிருககெ கூடிய ஒரு நகெரம் என்ப-
்தால் முகெககெவேம் அணியாமல் ்பாது 
சுகொ்தார விதிமுலைகெலள மீறி ்தம்புள-
லளயிலிருநது நாட்டின் ஏலனய பாகெங-
கெளுககு லவரஸ ்்தாறறு பரவுவ்தறகு 
ோ்தகெமான நிலலலமகெள உருவாகும் 
என்று ்்தரிவிககும் மாநகெர மு்தல்வர் 
சுகொ்தார விதிமுலைகெலள முறைாகெ பின்-
பறறி முகெககெவேம் அணிந்தவர்கெளாகெ 
்தம்புளலள நகெருககு வருமாறு சவண்-
டுசகொள விடுத்துளளார்.

சுகோதோர விதிமுல்றகலள பின்�றறுமோறு
மோநகர முதல்வர் பவண்டுபகோள்

டயகம பவவர்லி பதோடட குடியிருப்பில் தீ:
வீடடு உ�கரணஙகள் எரிந்து நோசம்

(ஹறைன் சுழறசி, ்தலவாககெலல 
குறூப நிருபர்கெள)

டயகெம ்பாலிஸ பிரிவிறகுட் -
பட்ட சவவர்லி ச்தாட்டம் ஆடலி 
பிரிவில் குடியிருபபில் சநறறு 
கொலல ஏறபட்ட திடீர் தீ விபத்தில் 
14 வீடுகெள ்கொண்ட ்்தாடர் லயன்-
குடியிருபபில் ஒரு வீடு முறைாகெ 
எரிநதுளளது.

இத்தீ விபத்்தால் உயிர்சே்தஙகெள 
எலவயும் ஏறபடவில்லலயாயினும் 

வீட்டு உபகெரண ்பாருட்கெள தீயில் 
எரிநது ோம்பலாகின. இ்தனால் 
இந்த வீட்டில் வாழ்ந்த 5 சபர் நிர்ககெ-
திககுளளாகியுளளனர்.

தீ ஏறபட்ட சபாது வீட்டில் இருந-
்தவர்கெள கூச்ேலிட்டல்தயடுத்து, 
அயலவர்கெள ஓடி வநது ஏலனய வீடு-
கெளுககு தீ பரவாமல் கெட்டுபபாட்டுக-
குள ்கொண்டு வநதுளளனர்.

முறைாகெ எரிந்த வீட்டில் வீட்டு 
உபகெரணஙகெள, ்பறுமதியான ஆவ-
ணஙகெள, ்தஙகெ நலகெகெள, உடுதுணி-

கெள என ்பருமளவிலான ்பாருட்-
கெள தீககிலரயாகியுளளன.

இது ் ்தாடர்பாகெ டயகெம ் பாலிஸ 
நிலலயத்திறகும், ச்தாட்ட நிர்வாகெத்-
திறகும் பிரச்தேவாசிகெளால் ்தகெவல் 
அளிககெபபட்டல்தயடுத்து ேம்பவ 
இடத்திறகு ்ேன்ை ்பாலி்ஸார் தீ 
பரவலுககொன கொரணஙகெலள கெண்ட -
றிய சமலதிகெ விோரணகெலள சமற -
்கொண்டனர். ச்தாட்ட நிர்வாகெம் 
இவர்கெளுககு ச்தலவயான உ்தவி -
கெலள ்ேய்து வருகின்ைது.

பதுலள தினகெரன் விசேடநிருபர்

மாணவி்யாருவரது நீண்ட 
்தலலமுடிலய ்வட்டிய நபலர, 
பண்டாரவலளப ்பாலிோர், 
ஹீல் ஓய புலகெயிர்த நிலலயத்தில் 
மலைநதிருந்த சவலளயில் சநறறு 
லகெது ்ேய்்தனர்.

ஹீல் ஓயாலவச் சேர்ந்த மாணவி 
ஒருவர் பண்டாரவலள மாநகெ-
ரில் ்தனியார் வகுப்பான்றிறகு 
்ேன்று, பஸஸில் வீட்டிறகு 
்ேன்று ்கொண்டிருந்த சபாச்த, 
்தனது நீண்ட்தலல முடிலய இழந-
்தார்.

இது ்்தாடர்பாகெ பண்டாரவ-
லளப ்பாலிோருககு ்ேய்்த 
மு ல ை ப ப ா ட் டி ல ன ய டு த் து , 
்பாலிோர் விலரநது சமற-
்கொண்ட ச்தடு்தலில், ஹீல் ஓய புலகெ-
யிர்த நிலலயத்தில் மலைநதிருந்த 

நபலர லகெது ்ேய்்தனர். இநநபரின் 
உலடபலபலய சோ்தலனயிட்ட 
்பாலிோர், அதிலிருந்த யுவதிகெளி-
னது என்று கெரு்தபபடும் 38 நீண்ட 
்தலலமுடிச்சுருளகெலளயும் லகெப-
பறறினர்.

இநநபர் ்பாலிஸ விோரலணககு 
உட்படுத்்தபபட்டசவலளயில், 
அழகிய ்பண்கெளின் நீண்ட ்தலல-
முடிகெலள ்வட்டிசேகெரிபபது 
்தனது ்பாழுது சபாககொகெ ்கொண்-
டிருபப்தாகெ வாககுமூலம் வழஙகிய-
்தாகெ ்பாலி்ஸார் ்்தரிவித்்தனர். 

சமலும், இநநபர் 33 வயது-
லடய திருமணமானவ்ரன்றும் 
்பாலி்ஸார் கூறினர். விோரலண-
கெளின் பின்னர், இநநபர், பண்டா-
ரவலள மஜிஸசரட் நீதிமன்ைத்-
தில் ஆஜர்்ேய்யபபடுவா்ரன்று 
்பாலி்ஸார் சமலும் ்்தரிவித்்தனர்.

யுவதிகளின் தலைமுடிலய
சவட்டித் திருடும் நபர் லகது
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முன்னோர்கள் வகுத்த சட்டங்களில் திருத்தம்
சசய்ோ்த வக்கயி்ே ஒ்ேநோடு ஒ்ேசட்டம் 
தெஹிவளை கல்கிளை   
விஷைட நிருபர் 

ஷெசவழளைச் சடடம், கண்டியச் 
சடடம் ைற்றும் முஸ்லிம் ெனியார் 
சடடம் எனபவற்றில் ைாற்்றம் 
தசயயாெ வளகயில், ஒஷேநாடு, 
ஒஷேசடடம் இயற்்றபபடவுளை-
ொல், இதுபற்றி முஸ்லிம்கள அலட -
டிக் தகாளைத் ஷெளவயில்ளல என, 
தவளிநாடடளைச்சர் ஜீ,எல்,பீரிஸ் 
தெரிவித்ொர். கணக்கியல் ஷபாோ -
சிரியரும் ஸாஹிோக் கல்லூரியின 
முனனாள அதிபருைான  புர்கானின 
நிழற்படத்ளெ திளேநீக்கம் தசயது 
ளவத்து உளேயாற்றுளகயிஷல 
அளைச்சர் பீரிஸ் இவவாறு தெரி -
வித்ொர். தகாழும்பு சாஹிோக் கல் -
லூரியில் (19) நடநெ இநநிகழ்வில் 

உளேயாற்றிய அளைச்சர் தெரிவித்ெ-
ொவது,

ஷபோசியர் புர்கான ஐம்பது வரு -
டஙகள இபபாடசாளல யில் கடளை-
யாற்றிய தபருநெளக. ைடடுைல்ல 
ைாொநெம் ஐம்பொயிேம் ரூபாளவ 
இபபாடசாளலக்கு வழஙகி வநெ 
வளைலாகவும் இருக்கி்றார். சம்ப-
ைம் தப்றாது கல்விச்ஷசளவயாற்-
றிய ஷபோசியர் புர்காளன வேலாறு 
ை்றநதுவிடாது. அஷெஷபானறு,-
நாடடுக்கு பாரிய ஷசளவகைாற்றிய 
முனஷனார்களை எைது அேசாஙகம் 
ை்றநது விடாது. அநெ வளகயில் 
எைது முனஷனார்கள வகுத்ெ சட-
டஙகளைப பு்றநெளைாெ வளகயில்-
ொன, ஒஷேநாடு ஒஷேசடடம் வகுக் -
கபபடவுளைது. முஸ்லிம்களின 
ெனியார் சடடத்துக்கு பாதிபபு ஏற்ப-

டாைஷல இச்சடடம் வகுக்கபபடும்.
இெனால், முஸ்லிம்கள இதுகுறித்து 
அச்சம் தகாளைத்ஷெளவயில்ளல.
முஸ்லிம் நாடுகளின துாதுவர்களுக்-

கும் இதுபற்றி விைக்கைளிக்கபபட-
டுளைது.

திருைண வயதெல்ளல 18 ஆக 
இருபபது மிக அவசியம்.

இநஷொஷனஷியா,துருக்கி ைற்றும் 
பஙகைாஷெஷ் ஆகிய நாடுகளிலும் 
18 வயதில்ொன திருைணஙகள 
நடாத்ெபபடுகின்றன. தகாழும்பு 
பல்களலக்கழகத்தில் நான, உப-
ஷவநெோக இருநது விளடதபற்்ற 
காலத்தில், இரு ைாணவர்கள 
குழு தவவஷவ்றாக நிகழ்ச்சிகளை 
ஏற்பாடு தசயதிருநெது. சிஙகை 
தைாழி ைாணவர்களுக்கு ெமிழ் 
தெரியாெொலும், ெமிழ் ைாணவர்க -
ளுக்கு சிஙகைம் தெரியாெொலுஷை 
இநநிகழ்ச்சிகள தவவஷவ்றாக 
ஏற்பாடு தசயயபபடடிருநென.
படடம் தபற்று தவளிஷயறும் கல் -
விபபுலளையாைர்கள கூட,ஷெசிய 
தைாழிகளை தெரியாதிருபபது நாட -
டுக்குப தபரும் பினனளடவாகஷவ 
இருக்கி்றது. ைெ, தைாழி ரீதியாக 

பாடசாளலகள ஷவ்றாக்கபபடட -
ொல் வநெ விளைவுகளொன இளவ.
இவற்ள்ற இல்லாைல் தசயது சகல -
ரும் சகல கலாசாேம்,தைாழி ைற்றும் 
ைெஙகளைத் தெரிநது தகாளளும் 
வளகயில் எைது பாடத்திடடங-
கள, ைற்றும் கல்விக் தகாளளககள 
அளைவது அவசியம். தைாழிப -
பிேச்சிளனகளைத் தீர்பபெற்குரிய 
அடிைடடத்தீர்வு இதுவாகத்ொன 
இருக்கும் எனறும் அளைச்சர் பீரிஸ் 
தெரிவித்ொர். இநநிகழ்வில், பாோ-
ளுைன்ற உறுபபினர் ஹக்கீம், 
முனனாள எம்பி,தபௌஷி உடபட 
பலர் கலநது தகாண்டனர்.அளைச் -
சர் அலிசபரி இநநிகழ்வுக்கு அளழக்-
கபபடடிருநதும் அவர், அதைரிக்கா 
தசன்றொல் கலநதுதகாளைவில்ளல 
என அறிவித்திருநொர்.

இழுவைப் படகுகளின் அனுமதிவை 
ரத்து செய்யுமாறு மீனைரகள் ஆரப்பாடடம்
கற்பிடடி தினகேன விஷைட நிருபர்

புத்ெைம் - கற்பிடடி ஆழ்கடல் 
பகுதியில் இழுளவபபடகுகளுக்கு 
அனுைதி வழஙகபபடடெற்கு 
எதிோக பாரிய ஆர்பபாடடம் நடத் -
ெபபடடது.கற்பிடடி ஆணவாசல் 
இ்றஙகுதுள்ற பகுதியில் நடநெ இநெ 
ஆர்பபாடடத்தில், 

இழுளவப படகுகளுக்கு வழங-
கபபடடுளை அனுைதிளய உடனடி-
யாக இேத்துச் தசயயுைாறு ஷகாைம் 
எழுபபினர். 

கற்பிடடி பகுதியிலுளை ஐநது 
மீனவச் சஙகஙகளின உறுபபினர்கள 
இளணநது இநெ கவனயீர்பபு ஆர்ப -
பாடடத்ளெ முனதனடுத்ெனர்.

இெனஷபாது, "எைது கடல் வைங -
களை பாதுகாக்க அேசாஙகம் நட -

வடிக்ளக எடுக்க ஷவண்டும்", " 
இழுளவ படகுகளுக்கு வழஙகப -
படட அனுைதிளய இனஷ்ற இேத்-
துச் தசய", "இலஞசம் வாஙகிவிடடு 
இழுளவப படகுத் தொழிலுக்கு 
அனுைதி வழஙகாஷெ", " சிறு கடல் 
தொழிலாைர்களும் வாழ ஷவண்டும் 
" ஷபான்ற பல ஷகாைஙகளை ஆர்ப -
பாடடக்காேர்கள எழுபபினர்.

அத்ஷொடு, நாடடில் தடாலர் 
இல்ளல எனக்கூ்றபபடும் நிளல -
யில்,கற்பிடடி கடலில் தடாலர்கள 
மிெபபொகவும் ஆர்பபாடடக்காேர்-
கள தெரிவித்ெனர்.

கடநெ காலஙகளில் கற்பிடடி 
கடலில் அதிகைான இ்றால்கள, நண் -
டுகள பிடிக்கபபடடு அளவ தவளி-
நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி தசயயபபட-
டன. 

ஆனால், இனறு நைது நாடடில் 
விற்பளன தசயவெற்கு கூட இ்றால்-
கள இல்ளல.ெளடதசயயபபடட 
இழுளவ வளலகளை பயனபடுத்தி 
மீன பிடிபபெற்கு அனுைதி வழங -
கபபடடளைஷய இெற்கு காேணம் 
எனவும் ஆர்பபாடடக்காேர்கள 
குற்்றம் சுைத்தினர்.

கடநெ வருடம் டிசம்பர் ைாெம் 31 
ஆம் திகதி முெல் இழுளவபபடகுக-
ளில், மீனபிடிபபெற்கு ெளட விதிக்-
கபபடடிருநெது. 

எனினும், ெளடவிதித்து 23 நாட-
களின பினனர், மீண்டும் அநெ இழு-
ளவபபடகுகளுக்கு கடற்தொழில் 
அளைச்சு அனுைதி வழஙகியுளைொ-
கவும் மீனவர்கள விைக்கைளித்ெனர். 

ெளடதசயயபபடட 23 நாடகளி-
லும், கற்பிடடி பூக்குைம், பல்காஹத்-

துள்ற, வனனிமுநெல், ஷசோக்குளி, 
கஙஷகவாடி, ஷகாயில்முளன, உச்-
சிமுளன, பத்ெலஙகுண்டு ஷபான்ற 
பல மீனவக் கிோைஙகளில் வாழும் 
2 ஆயிேத்திற்கும் அதிகைான சிறு -
படகு மீனவத் தொழிலாைர்கள, 
சி்றநெ முள்றயில் ெைது மீனபிடித் 
தொழிளல முனதனடுத்து வநெனர்.
இநநிளலயில், மீண்டும் இழுளவப-
படகுகளுக்கு அனுைதி வழஙகப -
படடொல், சிறுபடகு மீனவர்கள 
தொழிளல ளகவிடும் நிளலளை ஏற்-
படடுளைது.

 கடல் வைத்ளெயும், சிறுகடல் 
தொழிலாைர்களின வாழ்வாொேத்-
ளெயும் பாதுகாக்க, இழுளவபபடகு 
தொழிலுக்கான அனுைதிளய இேத்-
துச்தசயயுைாறு இவர்கள ஷகாரியுள-
ைனர்.

சைலிகம சுகாதார பிரிவில் சடங்கு ஒழிப்பு திடடம் முன்சனடுப்பு   
தவலிகை தினகேன நிருபர்  

தவலிகை சுகாொே ளவத்திய 
அதிகாே எல்ளலக்குள தடஙகு ஷநாய 
பேவுவளெ ெடுக்கும் ஷவளலத் திட-
டஙகள, ெற்ஷபாது முனதனடுக்கப-
படடு வருகின்றன.  

இத்திடடஙகள தவலிகை நகே 
சளப, தவலிகை பிேஷெச சளப, 

தவலிகை பிேஷெச தசயலகம், 
தவலிகை தபாலிஸ் ஆகியன ஒன-
றிளணநது ஷைற்தகாண்டு வருகின-
்றன.  

தவலிகை சுகாொே ளவத்திய 
அதிகாரி டி. ஜயஷசகேவின கண்கா-
ணிபபில்,தவலிகை தபாது சுகாொே 
பரிஷசாெகர் எம்.என. நிஹால்-
லின வழிகாடடலில், தவலிகை, 

மிரிஸ்ஸ, கம்புறுகமுவ, முஹுதுக -
முவ ைற்றும் மிதிகை ஆகிய பிேஷெச 
தபாதுச் சுகாொே ளவத்திய அதிகாரி-
களினால் தடஙகு ஒழிபபுஷவளலத் 
திடடஙகள முனதனடுக்கபபடடு 
வருகின்றன.  தவலிகை சுகாொே 
ளவத்திய அதிகாே எல்ளலகளி -
லுளை சகல கிோைஷசவகர் பிரிவுக -
ளிலும் ஷசாெளன நடவடிக்ளககள 

ஷைற்தகாளைபபடடு வருகின்றன. 
இச்ஷசாெளனகளில், தடஙகு நுைம்பு 
பேவும் இடஙகள இனம் காணப-
படடு அவற்ள்ற அகற்றுைாறு அப-
பகுதி உரிளையாைர்களுக்கு முெல் 
எச்சரிக்ளககள விடுக்கபபடடன. 
ெவறும் படசத்தில் அவர்களுக்கு 
எதிோக வழக்குத் தொடேபபடவுள-
ைொகவும் அறிவுறுத்ெபபடடுளைது.  

பிரபல சென்னிலஙமகை புகைழ் பவாடகைர் அனில் பவாரதியின்  50 வருட கைமலத்துமை 
நிமைமவ சகைௌரவித்து,அவரது குடியிருக்கும் பிரதெெம், அனில் பவாரதி பிதேஸ் என  
சபயரிடபபடடது.அவரது 72 வது பிைநெ தின நிகைழ்மவ முன்னிடடு,பவாணநதுமை நகைர 
ெமப இநநிகைழ்மவ ஏறபவாடு செய்ெது. பவாணநதுமை நகைர பிெவா நநென குணதிலகை ெமல-
மையில் இடம்சபறை இநநிகைழ்வில், இரவாஜவாஙகை அமைசெர் ஜயநெ ெைரவீர, முன்னவாள் 
ைவாகைவாண அமைசெர் ஜகைத் அஙகைதகை உள்ளிடட பிரமுகைர்கைள் பலரும் கைலநது சகைவாணடனர்.  
 (படம்;பவாணநதுமை ைத்திய குறூப நிருபர்)    

நவாசசியவாதீவு புதிய நகைர் பகுதி வீசடவான்றில் பவாவமனயில் இருநெ தகைஸ் அடுபபு சவடித்து 
(20) சிமெவமடநதுள்ேது. இதில், வீடடிலுள்ே எவருக்கும் கைவாயதைவா அல்லது பவாதிபபுக் -
கைதேவா ஏறபடவில்மல.சவடித்து சிமெவமடநது கைவாணபபடும் தகைஸ் அடுபமப படத்தில் 
கைவாணலவாம்.                 படம்: திைபபமன தினகைரன் நிருபர்      

 நவாடடில் அெவாெவாரண சூழ்நிமல நிலவியதபவாது, அஙகைவீனைமடநெ பமட வீரர்கைளுக்கு 
உெவும் திடடம் அமுல்படுத்ெபபடடு வருகிைது.இெறகிணஙகை வட ைத்திய ைவாகைவாண ஆளுநர் 
ைஹிபவால தேரத்  (19)  வீரர் ஒருவருக்கு  உபகைரணம் வழஙகுகிைவார்.
                  படம்: அநுரவாெபுரம் தைறகு தினகைரன் நிருபர்       

தெெனபபெமே பயன் பவாடடில் செய்மகை பணணபபடடு நல்ல விமேசெலுடன் கைவாணபப-
டும்  வயல் நிலஙகைமே படத்தில் கைவாணலவாம்.அ / ஹிதெவாகைை விவெவாய வதிவிடப பிரிவில்  
சபரும்தபவாகைத்தில்,இவதவேவாணமை செய்மகை பணணபபடடுள்ேமை குறிபபிடத்ெக்கைது.

படம்: திைபபமன தினகைரன் நிருபர் 

அநுோெபுேம் தினகேன நிருபர்     

தகாழும்பு பகுதியிலுளை 
ஷபாளெப தபாருள வியாபாரி ஒருவ-
ருடன இளணநது, அநுோெபுேம் பகு -
திக்கு தஹஷோயின ஷபாளெபதபா-
ருளை விநிஷயாகித்துவநெ தபாலிஸ் 
கானஸ்டபிள ஒருவளேயும் அவ-
ருடய நண்பளேயும் அநுோெபுேம் 
தபாலிஸார் ளகது தசயதுளைனர்.

தபாலிஸாருக்கு கிளடத்ெ ெகவ -
லுக்களைய (23) ைாளல அநுோெபு -
ேம் விைான நிளலய வீதியில் இவர் 
ளகது தசயயபபடடார். சநஷெக 
நபோன தபாலிஸ் கானஸ்டபிளின 
வீடடில் ஷைற்தகாளைபபடட சுற்-
றிவளைபபிஷல இவவிருவரும் 

ளகொகினர். இவர்களிடமிருநது 15 
கிோமும் 200 மில்லிகிோமும் நிள்ற-
யுடய தஹஷோயின ஷபாளெப -
தபாருளை அநுோெபுேம் வலய 
குற்்றத்ெடுபபு பிரிவு தபாலிஸார் 
ளகபபற்றினர். ளகது தசயயபபடட 
இருவரும் 32,29 வயதுடய விைான 
நிளலய வீதி, அநுோெபுேம் ைற்றும் 
தகாழும்பு பகுதிகளை வசிபபிட-
ைாக தகாண்டவர்கதைன தபாலிஸ் 
விசாேளணகளில் தெரியவநதுள-
ைது. ளகது தசயயபபடட தபாலிஸ் 
கானஸ்டபிள இெற்கு முனனர், 
தகழும்பு பம்பலபபிடடி தபாலிஸ் 
நிளலயத்தின ைது ஒழிபபு பிரிவில் 
கடளையாற்றியுளைார். 

்�ோக்தபச�ோருள் விநி்்ோகித்த
ச�ோலிஸ் ்கோனஸ்்டபிள் க்கது

அைம் UK அைக்கைடடமே அனுெரமணயில் தை. ை. சடல்கித் ெமிழ் கைனிஷட வித்தியவா-
லய  அதிபர்  லிஙகைநவாெனின் தவணடுதகைவாளுக்கிணஙகை தநறறு முன்தினம் பவாடெவா -
மலயில் செரிவு செய்யபபடட ஆறு நவாடடிய ைஙமகையருக்கு நவாடடிய அணிகைலஙகைள் 
வழஙகி மவக்கைபபடடன.
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இனம், மதம், சாதி அடிப்படையில் சட் -
ைதடத நடைமுடைப்படுததுவதில் ஏறைத-
தாழ்வுகள் காணப்படுவதாக உதாரணஙக-
ளுைன் சுட்டிககாட்டிய மாததடை மாவட்ை 
சாசனாரக்ஷக சட்பயின் ்பதிவாளர் வண.்ப-
ரடுவ ஜினரதன ததரர், அவவாறில்்ாமல் 
அடனவடரயும் சமமாக நைததும் சட்ைம் 
இயறைப்பை தவண்டும் என வலியுறுததி-
னார்.   

 'ஒதர நாடு ஒதர சட்ைம்' ததாைர்்பான 
ஜனாதி்பதி தசய்ணி, ததன் மாகாண மக-
களின் கருததுகடள தகட்ைறியும் நிகழ்வு 
கைநத 22 ஆம் திகதி திகதவல்் பிரததச 
தசய்க தகட்த்பார் கூைததில் இைம்த்பற-
ைது. அநநிகழ்வில் க்நதுதகாண்டு உடர-
யாறறும் த்பாதத ததரர் இவவாறு ததரிவித-
தார்.   

மதத தட்வர்கள் 
மறறும் ததாட்ைத ததாழி -
்ாளர்கள் தமற்படி 
தசய்ணியிைம் தஙகள் 
ஆத்ாசடனகடள முன்-
டவததததாடு, சி்ர் 
எழுதது மூ்மும் முன்-
தமாழிவுகடள சமர்பபிதத-
னர்.   ்பண்டைய கா்ததில் 
ஒதர சட்ைம் அமுல்்படுத-
தப்பட்ை நாைாக இ்ஙடக 
இருநதது. ்பல்தவறு ்படை-
தயடுபபுகளால் அது 
மாறியது. இநநிட்டய 
மாறறி, ஒரு நாட்டில் ஒரு 

சட்ைதடத நடைமுடைப்படுதத ஜனாதி்பதி 
முயறசி தமறதகாண்டுள்ளதாக வண.ஜினர-
தன ததரர் ்பாராட்டினார்.   

 இ்ஙடகயில் 'ஒதர நாடு ஒதர சட்ைம்' 
என்ை கருததிடன நடைமுடைப்படுதது-
வது ததாைர்பில் ்பல்தவறு தரபபினரின் 
கருததுககள் மறறும் எண்ணககருககடளக 
கவனததிற தகாண்டு, அடவ ததாைர்்பான 
முன்தமாழிவுகடள சமர்பபிப்பதறகாக 
ஜனாதி்பதி தகாட்ைா்பய ராஜ்பக்ஷவினால் 
வண. க்தகாை அததத ஞானசார ததரர் 
தட்டமயில் நியமிககப்பட்ை ஜனாதி்பதி 
தசய்ணி வைமாகாணததில் மககளின் 
கருததுககடள தகட்ைறியும் நைவடிக-
டகடய ஆரம்பிததது.   

 அதன் பின்னர், கிழககு மறறும் ஊவா 
மாகாணஙகடளப த்பான்தை தகாழும்பில் 
்பண்ைாரநாயகக ஞா்பகார்தத சர்வததச 
மாநாட்டு மண்ை்பததில் அடமநதுள்ள அலு -
வ்கததிலும் நாட்டின் ்பல்தவறு ்பகுதிகளி-
லிருநதும் வருடக தநதவர்கள் தசய்ணி 
முன்னிட்யில் தஙகள் கருததுககடள முன்-
டவததிருநதனர்.   

 தசய்ணியின் தட்வர் ராஜகீய ்பண்டித 
வண. க்தகாை அததத ஞானசார ததரர், 
ஏடனய உறுபபினர்களான த்பராசிரியர் 
சாநதி நநதன விதஜசிஙக, சட்ைததரணி 
சஞசய மாரம்த்ப, எரநத நவரதன, ்பாணி 
தவவ்தக மறறும் தசய்ாளர் ஜீவநதி 
தசனாநாயகக ஆகிதயாரும் இநநிகழ்வில் 
க்நது தகாண்டிருநதனர்.   

 (ஜனவாதிபதி ஊடகப் பிரிவு)   

இன, மத வேறுபாடின்றி அனனேருக்கும்   
சமமாக சட்டம் அமுலாக்கபப்ட வேண்டும்
வண. பரடுவ ஜினரதன ததரர் ததரிவிப்பு 

ஹம்்பாநததாட்டை குறூப நிரு்பர்

நாட்டின் த்பாருளாதாரம் ்பாரி-
யளவில் சரிவிடன தநாககிச் 
த சன் று த க ா ண் டி ரு க கி ை து . 
இது தறத்பாடதய அரசாங-
கததின் தசயற்பாடுகளினால் 
ஏற்பட்ை நிட்டம அல்். 
1948 ஆண்டிறகு பின்பிருநதத  
எமது நாட்டை ஆட்சி தசயத 
ஒவதவாரு அரசாஙகமும் இநத 
நிட்டமககு த்பாறுபபுக -
கூை தவண்டும் என சுறைாைல் அடமச்சர் 
மஹிநத அமரவீர ததரிவிததார். 

எமது த்பாருளாதாரம் 1977ஆம் ஆண் -
டிலிருநதத சரிவிடன தநாககி தசல்் 
ஆரம்பிததது. 1970 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீமாதவா 
்பண்ைாரநாயகக அம்டமயார் பிரதமராக 
த்பாறுபத்பறகும் த்பாது தைா்ருககான 
ரூ்பாவின் த்பறுமதி ஒன்்பது ரூ்பாவாக 
காணப்பட்ைது. இருநதாலும் 1985 ஆம் 
ஆண்டிலிருநது இநத நிட்டம மாறைம-
டைநதது. திைநத த்பாருளாதாரக தகாள்டக 
அறிமுகப்படுததப்பட்டு சுததச உற்பததி-
கள் டகவிைப்பட்ைடமயினாத்தய இநத 

நிட்டம ஏற்பட்ைது. இதன் 
பிரதி்ப்டனதய நாம் தறத்பா -
ழுது அனு்பவிதது தகாண்டிருக -
கிதைாம் எனவும் அவர் தமலும் 
ததரிவிததார்.  

சுறைாைல் அடமச்சின் ததசிய 
ஓதசான் பிரிவினால் த்பலி -
யதடத ததாழிற ்பயிறசி நிட -்
யததிறகு உ்பகரணஙகடள 
வழஙகி டவககும் நிகழ்வில் 
க்நதுதகாண்டு உடரயாறறும்-
த்பாதத அடமச்சர் இவவாறு ததரி-

விததார். 
 அடமச்சர் இஙகு ததாைர்நதும் உடரயாற-

றுடகயில்,  இ்ஙடகடய சுறறு்ாவிறகு 
ஏறை சிைநத நாைாக சர்வததசம் ஏறறுக -
தகாண்டுள்ளது.தவறறிகரமாக முன்தனடுக-
கப்பட்ை தகாவிட் தடுபபூசித திட்ைததின் 
காரணமாக எமது நாட்டிடன சர்வததச 
நாடுகள் சுறறு்ாவிறகு ஏறை நாைாக பிரகை-
னப்படுததியுள்ளது. 

இததிட்ைம் தவறறியளிததடமககான 
சக் தகௌரவஙகளும் ஜனாதி்பதிகதக உரித-
தாகும். 

சர்வததச நாடுகளின் இநத அஙகீகாரத-

தின் காரணமாக தறத்பாழுது சுறறு்ா ்பய-
ணிகளின் வருடக அதிகரிதது காணப்படுவ -
தினால் நமது நாட்டின் த்பாருளதாரததிறகு 
இது தமலும் ்ப்ம் தசர்ககிைது. 

எதிர்கா்ததில் எமதுநாட்டின் சுறறு்ாத 
துடை தமலும் தறத்பாழுதுள்ள நிட்யிடன 
விைவும் அபிவிருததி அடையும் என்்பதில் 
பூரண நம்பிகடகஉண்டு. இதனால் எமது 
நாட்டின் த்பாருளாதாரமும் கட்டிதயழுப-
்பப்படும் எனவும் அடமச்சர் ததரிவிததார்.

நாட்டின் தபாருளாதார பின்னடைவுக்கு...

இன்றைய அரசாங்கத்தை கு்றை 
கூறுவதில் எநதை பயனுமில்்லை
1948க்கு பின் ஆட்சியமைத்த ஒவசவவாரு அரசும் சபவாறுப்புக் கூற வவண்டும்

த்பருவடள விதேை நிரு்பர்  

த்பருவடள சீனன்தகாட்டையில் சாதுலியயா தரீககாவின்,1210 வது 
ஸ்வாதது மஜிலிஸ்  (21) தவௌ்ளிககிழடம இைம்த்பறைது.சீனன்-
தகாட்டை ்பளீல் ஹாஜியார் மாவதத அல்ஹாஜ் பி.எம்,எம் ஹில்மி 
(அர்ேத ஸவாஹிர்) இல்்ததில், சீனன்தகாட்டை ்பகுதி கலீ்பதுஷ் 
ோதுலி தமௌ்வி அல்ஹாஜ் தஸயனு்ாபதீன் ்பஹ்ஜி தட்டமயில் 
இது நடைத்பறைது.  

்பாஸியா த்பரிய ்பள்ளிவாசல் கதீப முகததமுஷ்ோதுலி தமௌ்வி 
ஹாபிழ் மு்பாரக (மன்்பயி),குட்டிமட் ஜ்ாலியயா ஸாவியா மஸ்ஜித 
கதீப, முகததமுஷ் ோதுலி தமௌ்வி ்பஹ்ருததீன் (மிஸ்்பாஹி,),கதீப 
முகததமுஷ்ோதுலி அல்ஹாஜ் தமௌ்வி ்பாருக (மககி) ,ஜம்மியதுல் 
உ்மா சட்ப உறுபபினர் க்ாநிதி தமௌ்வி அஸ்வர் (அஸ்ஹரி) ,ஜாமி-
அதுல் ்பாஸியா க்ாபீை. ்பணிப்பாளர் தமௌ்வி அல்ஹாஜ் ்பஸ்்ான் 
(அஷ்ரப தமௌ்வி ஹாபிழ் முகததமுஷ்ோதுலி ்பர்ஹான் (முர்ஸி),-
தமௌ்வி அம்ஜத ஸாலி( அஷ் ோதுலி தமௌ்வி ருகக்ஷான் (அஷ் 
ோதுலி) உட்்பை ்ப் உ்மாககள், முகததமீன்கள்,முன்சிதீன்கள்,இஹ்-
வான் ்ப்ரும் இதில் க்நது தகாண்ைனர்.  

மர்ஹஹூம் கலீ்பதுல் கு்்பா ஸுஹுருததீன் ஆலிம் ரஹ் சுமார் 31 ஆண்-
டுகளுககு முன்பு இபபுனித ஸ்வாத மஜ்லிடஸ ஆரம்பிதது டவததார்.  

சாதுலியா தைரீக்காவின  
1210 ஆவது மஜ்லிஸ்  

்பரநதன் குறூப நிரு்பர்

கிளிச�வாச்சி ைவாவட்டததின் கண்டவாவமை பிரவ்தெததிற்குட்பட்ட  முரசுவைவாட்மட 
பகுதியிலுளை  பயிர்ச் செய்மக நிலஙகளில் வைற்சகவாளைப்பட்டு வரும் ெட்ட-
ரீதியற்ற ைணல் அகழ்வுகமை  கட்டுப்படுத்த �டவடிக்மக எடுக்குைவாறு வகவாரி 
ைவாவட்ட ஒருஙகிமணப்பு குழு ைற்றும்  பிரவ்தெ சயலவாைர் கை�ல அபிவிருததி 
உ்தவி ஆமணயவாைர்  உளளிட்வடவாருக்கு ைகஜர்கள மகயளிக்கப்பட்டுளைன. 
கிளிச�வாச்சி  ைவாவட்டததின் கண்டவாவமை பிரவ்தெ செயலவாைர் பிரிவிற்குட்பட்ட 
முரசு வைவாட்மட  ஐயன்வகவாவிலடி ைற்றும் ைரு்தங குைம் உப்பவாறு வபவான்ற 
பகுதிகளில்  ச்தவாடர்ச்சியவாக ெட்டவிவரவா்த ைணல் அகழ்வு  வைற்சகவாளைப்பட்டு 
வருகின்றன. குறிப்பவாக ்தற்வபவாது இரெவாயன உரம் ைற்றும் கமை �வாசினிகள 
இல்லவா்த நிமலயில் அதிகூடிய விமலகளில் அவற்மறப் சபற்று  சபரும்  கஷ்-
டஙகளுக்கு ைததியில் ச�ற்செய்மக வைற்சகவாண்டுளை வயல் நிலஙகளில் 
ச�ல்மல  அறுவமடசெய்து சகவாளவ்தற்கு முன்னவர  இவவவாறு பயிர்கமை 
அழிதது ெட்டவிவரவா்த ைணல் வைற்சகவாளைப்படுவதுடன்  அறுவமட செய்யப்-
படவா்த  வயல்  நிலஙகளிலும்  ச�ற்பயிர்கமைச் வெ்தப்படுததி  பவாம்தகள 
அமைதது ெட்டவிவரவா்தைவாக ைணல் ஏற்றும் வவாகனஙகள  சகவாண்டு செல்லப்-
படுகின்றன என்றும் விவெவாயிகள சுட்டிக்கவாட்டியுளைனர்.

மணல் அகழ்வுகனை கடடுபபடுதத மகஜர்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

vhprf;jp mikr;Rf;F 100 KVA rj;jkw;w 
(Sound Proof)  Bry; kpd;gpwg;ghf;fpia 

toq;Fjy;> epWTjy;> eilKiwg;gLj;Jjy; 

kw;Wk; xg;gilj;jy;

B/06/2022
~~vhprf;jp mikr;Rf;F 100 KVA rj;jkw;w 

Bry; kpd;gpwg;ghf;fpia toq;Fjy;> 

epWTjy;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; 

xg;gilg;gjw;fhf|| jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; fPo; 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; 

jFjpahf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhf 

tpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykD 

Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s jFjpfs; kw;Wk; 

jifikj; jfTj;jpwd;fisf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.lk/public-
tenders/.   kw;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

1>000 &ghit (&. 925.93 +  8% VAT) ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; 

tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; 

nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il 

%yg; gpujpia tpiykDTld; ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-14Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.  

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

01Mk; jsk;> ,y: 609> lhf;lh; ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

vhprf;jp mikr;R

ml;lhisr;Nrid 10Mk; gphptpy; 

,y.231/rP> Kjyhk; FWf;F tPjpapy; 

trpj;JtUk; K`k;kl; ,g;wh`pk; 

K`kl; m];ug; Mfpa ehd;> vdJ 

kfdhfpa m];kp K`kl; m];ug; 

vd;gtUila ngaiu K`kl; 

m];ug; m];kp vd khw;wpf; 

nfhz;Nld; vd;gij ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

K`k;kl;

,g;wh`pk; K`kl; m];ug;

(jfg;gd;)

ngah; khw;wk;

ngWif mwptpj;jy;
gad;gLj;jg;gl;l thfdq;fs; kw;Wk; gad;ghl;by; ,Ue;J 

mfw;wg;gl;l cile;j thfdq;fspd; tpw;gid

fSj;Jiw gpuNjr rig
jiytu;> ngWiff; FO> fSj;Jiw gpuNjr rig %yk; fPOs;s ,yf;fk; 1 kw;Wk; 2 ,d; fPo; toq;fg;gl;bUf;Fk; 
gad;gLj;jg;gl;l thfdq;fspd; tpw;gidf;fhf kw;Wk; gad;ghl;by; ,Ue;J mfw;wg;gl;l 07 l;Nuyu;> 01 ,Oit 
,ae;jpuk; kw;Wk; 02 if ,Oit ,ae;jpuk; cile;j epiyapy; tpw;gjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

thfdq;fshf tpw;gid 

tupir 
,yf;fk;

thfd 
,yf;fk;

ngau; tif jahupg;G 
Mz;L

epWj;jg;gl;bUf;Fk; ,lk;

01 HR 9540 Nkhl;lhu; l;iurpfy; 
(Kr;rf;fu tz;b)

g[h[; 2003 fSj;Jiw gpuNjr rig 
jiyik mYtyfk;

02 RA 2517 ,Oit tz;b SAME 2005 ehnfhl cg mYtyf epyk;

 cile;jitahf tpw;gid

thfdk; vz;zpf;if epWj;jg;gl;bUf;Fk; ,lk;

l;Nuyu; 07

05 - fSj;Jiw gpuNjr rig jiyik mYtyfk;

02 - ehnfhl cg mYtyfk;

,Oit tz;b 01
fSj;Jiw gpuNjr rig jiyik mYtyfk;

if ,Oit tz;b 02

01 - fSj;Jiw gpuNjr rig jiyik mYtyfk;

01 - ehnfhl cg mYtyfk;

02.  2022.01.25 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.02.14 Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuq;fspy; gp.g. 3.00 tiu ,e;j 
thfdq;fis guPl;rpf;f KbAk;.

03.  kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzkhf 2500.00 &gh njhifia fSj;Jiw gpuNjr rig jiyik 
mYtyfj;jpw;F nrYj;jp 2022.02.14 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpy; tpiykDgbtk; kw;Wk; 
Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

04.  NkYs;s midj;J thfdq;fs; my;yJ ,yf;fk; 01 kw;Wk; 02 ,y; toq;fg;gl;bUf;Fk; thfdq;fSf;fhf 
NfhUfpd;w Nfs;tpkDjhuu;fs; %yk; tpiykDgpiz njhifahf 20>000.00 &gh gzk; kw;Wk; cile;jitahf 
tpw;fg;gLk; thfdq;fSf;F khj;jpuk; NfhUfpd;w Nfs;tpkDjhuu;fs; 5000.00 &gh gzj;ij jiytu;> 
fSj;Jiw gpuNjr rig vd;w ngaUf;F gzkhf khj;jpuk; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> gw;Wr; 
rPl;il ngWif Mtzj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwpy;yhj tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

05.  g+u;j;jp nra;ag;gl;l ngWif Mtzq;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;Ntwhf fbj ciwfspy; 
,l;L kPz;Lk; Xu; ciwapy; ,l;L Kj;jpiu ,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “thfdq;fs; 
tpw;gidf;fhd tpiykD” vd;W Fwpg;gpl;L> 2022.02.15 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F Kd;du; jiytu;> fSj;Jiw 
gpuNjr rig> fhyp tPjp> t];fLt vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW jghypy; mDg;GtJ my;yJ nrayhsu; 
nghWg;gpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltij Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpw;Fg; gpd;du; 
fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

06.  tpiykDf;fs; Vw;gJ 2022.02.15 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F KbTWtNjhL> ngWif Mtzq;fis jpwg;gJ 
me;jj; jUzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sg;gLk;. me;j re;ju;g;gj;jpw;F ngWif tpz;zg;gjhuu; my;yJ mtupd; 
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;.

07. fpilf;fpd;w tpiykD njhlu;gpy; ,Wjp KbT fSj;Jiw gpuNjr rigapd; ngWiff; FOtpd; trkhdjhFk;. 

2022.01.20 md;W>
fSj;Jiw gpuNjr rig>
0342222424/ 0342227004 

rd;[Pt Mupauj;d
jiytu;>
fSj;Jiw gpuNjr rig 

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

fl;Lehaf;f jiyik mYtyfj;jpw;F trjpfis Kfhikj;Jt 

Nritfis (Facility Management Services)  toq;Fjy;

Nfs;tp ,y. IFB/SP/2022-06
1.  rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; (DPC) 

jiythpdhy; ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; jiyik 

mYtyfj;jpw;F trjpfs; Kfhikj;Jt Nritia toq;Ftjw;fhf jifik tha;e;j 

jFjpfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  Nfs;tp NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; (NCB) eilKiwapd; fPo; 

,lk;ngWk;.

3.  2022 [dthp khjk; 25Mk; jpfjp Kjy; 2022 ngg;utup khjk; 17Mk; jpfjp tiuahd 

ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; 

vOj;J %y Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; kPsspf;fg;glhj Mapuj;J Ie;E}

W (1500.00) (ntl;; ,d;wp) &gh fl;lzj;ijr; ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu 

rigf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

4.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> 

,y. 152/1, rptpy; tpkhd Nritfs; #oy; Muha;r;rp kw;Wk; nraw;wpl;lg; gphptpd; 

0112358824 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; midj;J Nfs;tpjhuh;fspdhYk; Ik;gjhapuk; (50>000.00) 

&ghTf;fhd ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapy; 

ngw;Wf;nfhz;l gpiz Kwpnahd;iw itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; Kjy; 90 ehl;fSf;F Nfs;tpg; gpiz Kwp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

6.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 ngg;uthp khjk; 07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1, ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu 

rigapy; ,lk;ngWk;. 

7.  2022 ngg;uthp khjk; 18Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl 

tPjp> ,y. 152/1, ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiytUf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfisf; fpilf;fr; 

nra;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~,yq;if rptpy; tpkhd 

Nritfs; mjpfhu rigapd; jiyik mYtyfj;jpw;F trjpfs; Kfhikj;Jt Nritia 

toq;Fjy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

8.  Nfs;tpiaf; ifaspg;gjw;F jifik ngWk; epWtdj;jpdhy; KO xg;ge;jg; ngWkjpapd; 

05% ngWkjpahd ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; ngahpy; 

ngw;Wf;nfhz;l epge;jidfsw;w nraw;wpwd; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. vjph;ghh;f;fg;gLk; nraw;wpwd; kl;lj;jpyhd Nrit fpilf;fhtpl;lhy; mij 

mwtpl;Lf; nfhs;Sk; chpikia  ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

9.  2022 ngg;uthp khjk; 18Mk; jpfjp gp.g. 02.30 kzpf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd 

fhyk; Kbtile;jTld; cld; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig>

,y. 152/1, kpDthq;nfhl tPjp>

fl;Lehaf;f.

Nfs;tp Nfhuy;
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; gp.g. 

5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2022 ngg;uthp khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;

fhyp

1 ngg;uthp 01  gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

  kltyKy;y> mNrhf;fh khtj;ij> f`Jttj;j re;jp> `phpk;Gu tPjp> 

fuhg;gpl;ba tPjp> Nfhh;ld;> nlu];> fpwPd; ghh;f;> [];bd; fe;j> 

fpj;Jyd;gpl;ba tPjp> jh;kuh[ khtj;ij> fYrpwp cad kw;Wk; fpis 

tPjpfs;
  

2 ngg;uthp 03>  gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  = N`khde;j khtj;ij> gl;lfd;tpy tPjp> tf;nty;y tPjp (gFjp)> 

nfNyfd tPjp> Ntnty;ty tPjp> jyd;f`N`d tPjp> hpr;kz;l; `py; 

tPjp (gFjp)> tp];fk; tPjp> fy;nfl;ba> ntf;Fdhnfhl tPjp (gFjp)> 

rg;Gky; gpNs];> jh;kuh[ khtj;ij (gFjp)> Fk;gy;nty xOq;if> 

mygyht tPjp> vypal; tPjp> rq;fkpj;j xOq;if> klghj;j 2Mk; 

xOq;if> `{nk]; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

`pf;fLt

1 ngg;uthp 02 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; Rdpy; gPr; N`hl;lypypUe;J Fkhufe;j re;jp tiu> 

nfh`Pmk;Ng tPjp> jpudfk tPjp> jpudfk> n`l;bNftj;j> fkNftj;j> 

gl;Ltj;j> fl;LNfhypa tPjp> nfhyk;gNftj;j> njhle;Jt> kahd tPjp> 

n`uypf];tj;j> njy;f];Jt> gd;tpy gj;jhd> nlk;gs; tPjp> [q;fy; 

N`hl;ly; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 03 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; njhl;lfKt re;jpapypUe;J g`pad; Gj;jh; rpiy tiu> 

fYNg> mYj;nty tPjp> etfd;d nfhydp tiu> rPdpfk nlk;gs; tPjp> 

kytd;d FWf;F tPjp> fYNg tPjp> KDnfhl tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl

1 ngg;uthp 01 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  FyPnfhl tPjp> FyPnfhl> k`Ug;g> tst;tj;j> khjk;gfk> ntdKy;y> 

khjk;Ng tPjp> jpk;Gy;Jt kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw

1 ngg;uthp 01 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mGU tPjp> kft];fLt> N`hl;ly; tPjp> flw;fiu tPjp> RKJfk> 

klk;f`tj;j> [ae;jp khtj;ij> t];fLt> Flht];fLt> ];Nlrd; 

tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp (gFjp)> et nef;Nuhjuhk tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 ngg;uthp 01 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapy; k`t];fLtapypUe;J = Rkq;fs tPjp re;jp tiu> 

nef;Nuhjuhk tPjp (gFjp)> et nef;Nuhjuhk (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 ngg;uthp 03 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ,RW cad> fpj;Jyht> ynfh];tj;j> my;tp];tj;j> g];tj;j> 

ypd;ld;tj;j> vl;ltpy tPjp> vl;ltpytj;j> nfKD khtj;ij> J}t 

Njthya tPjp> hpr;kd;l;tj;j> rkfp khtj;ij> fl;LFUYf`ye;j> 

muypa cad> RtNrth khtj;ij> rhak;tj;j> Nuhay; ghh;f;> ,RW 

cad 11> gyhnjhl;l tPjpapy; gyj;njhl;l re;jpapypUe;J Gy;yh;ld; 

tiu  kw;Wk; fpis tPjpfs;;
 

mSj;fk

1 ngg;uthp 02 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fe;Njtpfhu tPjp> fe;Njtpfhu tPjp> =gj;jpa tPjp> Nyhl;l]; tPjp> Gjpa 

tPjp> ,];dGs;Ns tPjp. fUzhuj;d tPjp> fy;N`d tPjp> rhtpah tPjp> 

]h`puh tPjp> v];.vk;. tPjp> N\f; kjhuh tPjp> fbatj;j tPjp> 

ntypg;gpl;ba> rk;RjPd; khtj;ij> jh;fh efuk;  kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 03 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gioa tPjp> gioa tPjp> muhgp tPjp> N\f; [khy;jPd; tPjp> nlk;gs; 

tPjp> rkj; tPjp> Nrahh;kd; tPjp>  N`dtj;j> gpNs]; ghj;> gs;spthry; 

tPjp> rhtpah tPjp kw;Wk; xOq;if> `ythnfhl> gz;lhutj;j> 

N[hrg; FNu khtj;ij>  kUjhid tPjp> khpf;fhh; gpNs];> tj;Jk 

uh[Gu> `ythnfhl (gFjp)> fglhnfhlGu (gFjp)> n`l;bahfe;j> 

uhrpf; khpf;fhh; khtj;ij> k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}

t> mg;Jy; fhjh; khtj;ij>  n`l;bahfe;j> uhrpf; khpf;fhh; khtj;ij> 

k`nfhl> mg+gf;fh; khtj;ij> nfhuf;fJ}t> ];N;l\d; tPjp> 

fUzhuj;d tPjp> Eff`h tPjp>  Ky;yg;gpl;ba tPjp>  k`nfhl tPjp> 

nfhul;Lt tPjp> NgUtis efuk;> nrd; Md;]; tPjp> rPdd; Nfhl;il> 

ngNuuh khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl> k`nfhl tPjp> 

fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> et;gh; khtj;ij> fue;jnfhl tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;    

3 ngg;uthp 03 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  kq;fs tPjp> kUjhid gFjp> kUjhid tPjp (gFjp)> gz;lhutj;j> 

ey;yN`d tPjp> Rq;f ,y;y tPjp> guzfil> mQ;ry; mYtyf tPjp> 

=epthr tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;    

nkhul;Lt

1 ngg;uthp 01 jpfjp gp.g 2;.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Gud;mg;G u[ khtj;ij> Nyb nrha;rh biut; (gFjp)> 1Mk;> 11Mk;> 

12Mk; kw;Wk; 13Mk; xOq;iffs;> C.S.A. ngNuuh khtj;ij>  Ytp 

Fkhup khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 01 gp.g 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  cad 2k; xOq;if Kjy; 10k; xOq;if tiu> rhfu xOq;if 1Mk; 

xOq;if Kjy; 5Mk; xOq;if tiu> Nyb nrha;rh mtd;a+> 

nthl;rd; gPhp]; khtj;ij (gFjp)> rpth khtj;ij> N`hyp Fnuh]; 

mtd;a+> rhh;s;]; gpNs]; (gFjp)> cad tPjp> cad xOq;if> 

N[hrg;gpy; gpNs];> ];Nld;yp gh;dhe;J khtj;ij> rP gPr; khtj;ij> 

Nyb nfj;hPd; b nrha;rh tPjp> mUl; je;ij mnyf;]; uzrpq;f 

khtj;ij> Vdh;];;l; gpNs];> jh;kuj;d mtd;a+ (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

nfnry;tj;j

1 ngg;uthp 01 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nre;jphpf; gpNs];> fl;LFUe;j> Nkhp]; gpNs];> nrd; Md;]; xOq;if> 

vnfhl cad ];Nl\d; tPjp> jPtuuh[ khtj;ij>  Rde;j cad> 

Mh;Ndhy;l; gpNs];> rhfu Nyd;>  Mhpajhr> jk;khge;J khtj;ij> 

gp.vr;. ngNuuh khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> ];ukrf;jp khtj;ij>  

tp[a khtj;ij> [];bd; la]; khtj;ij> jpdrphp khtj;ij>  

QhdNyhf;f khtj;ij> Gjpa fhyp tPjp> k`htj;j tPjp> vnfhlcad 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> nlhd; tpypak; khtj;ij> [afj;Gu tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> `p[;uh khtj;ij> ,RWjprp khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 01 gp.g 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Gjpa fhyp tPjp (gFjp)> nre;jphpf; gpNs];> [a khtj;ij> nrd; Nkhp]; 

tPjp> fl;LFUe;j tP kw;Wk; fpis tPjpfs;

ENfnfhl

1 ngg;uthp 01 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  u[k`htpfhu tPjp> Kj;njl;LNt tPjp> [djh khtj;ij> kp`pe;J 

khtj;ij> FaPd;];Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> u[ khtj;ij> 

vf;tj;j tPjp> k`tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ uh[fphpa

1 ngg;uthp 03 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

  ntypf;fltj;j> ehty tPjp (gFjp)> ghh;f; xOq;if (gFjp)> uh[fphpa 

fhh;ld;];> ehty 2Mk; xOq;if> nghy;tj;j> gz;lhuehaf;fGu 

kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

nfhl;bfhtj;j

1 ngg;uthp 01 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

  g`y njhlq;f`tj;j> nfhl;bf`htj;j tPjp> ghnuhd; ngNuuh 

khtj;ij> mjpN`d> IDH tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

2 ngg;uthp 01 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

 njhlq;f`N`d> gz;lhuehaf;fGu kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 ngg;uthp 02 K.g. 8.30 Kjy; e.g. 12.30 tiu

 Gj;fKt tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

1 ngg;uthp 01 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  vd;NluKy;y kahd tPjp> uhzp klk tPjp> c];tj;j tPjp kw;Wk; 

xOq;if> tj;jis – k`u tPjp (gFjp)> gpd;dnkj tPjp> rpYkpd 

khtj;ij> kq;fs khtj;ij> nuhgh;l; khtj;ij> nfhq;fpnjhl;l tPjp> 

Gdpj khpahs; tPjp> tpb tPjp> gPhp]; khtj;ij> rd; gpsth; fhh;ld;];> 

nrg];jpad; khtj;ij> Kh;jpDFU khtj;ij> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> yd;rpahtj;j> vd;NluKy;y tPjp> nte;Njrptj;j> fhkpdp 

fUzhuj;d khtj;ij> Gdpj [_l; khtj;ij> kpy;yf`tj;j> 

nrdtpuj;d khtj;ij> fpwp];l; j fpq; tPjp> jYg;gpl;ba tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 02 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  FUFyht tPjp (gFjp)> rpwpth;jd tPjp> g`ytj;j tPjp> rPtsp 

khtj;ij> njy;Ng re;jp> uhfk tPjp (gFjp)> rpiwr;rhiy tPjp> rj`k; 

khtj;ij> uj;jgy khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 ngg;uthp 03 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  jYg;gpl;ba tPjp> ntbfe;j tPjp> mf;gh; lTd;> Nuh];tpyh fhh;ld;];> 

gs;spatj;j> Jl;LnfKD khtj;ij> vd;NluKy;y> Nehh;ld; gpNs];> 

Nfhd;f`tj;j> muypa fhh;ld;];> rkfp khtj;ij> nguFk;gh 

khtj;ij> = [ae;jp khtj;ij> [{k;kh k];[pj; tPjp> tp[agh 

khtj;ij> Mde;j khtj;ij> Fzhde;j tPjp> guhf;fpuk khtj;ij> 

tp`hu khtj;ij> kAu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;> jYg;gpl;ba 

tPjp (gFjp)> ];Nl\d; tPjp> uh[rpq;f khtj;ij> = uhFy khtj;ij> 

nuapy;Nt tPlikg;Gj; jpl;lk;>  MNyhf;fgpl;ba tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

rPJt

1 ngg;uthp 03 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

  Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij> ypadNfKy;y Nrh;r; tPjp> rpab 

fhh;ld;];> Nuhay; ghh;f;> uztpU khtj;ij  kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 

8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz 

Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F 

,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; nyNfh jpl;lkpl;Ls;sjdhy; 

kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLk; vd thbf;ifahsh;fs; 

mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

 

mYj;fk

1 ngg;uthp 02

  kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tpjp> kPdhr;rpfe;j> 

Gjpa tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; khtj;ij> N\f; ng];rp khtj;ij> 

FUe;jtj;j tPjp> fbatj;j> gj;jpuh[nfhl> gf`tj;j khh;fl; tPjp> 

jh;fh efh;> n[k; tPjp> mk;gf` re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp 

khtj;ij> khpf;fhh; tPjp> nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs; 

2 ngg;uthp 02

  fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il 

ghyk;>  fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> 

ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 

nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

1 ngg;uthp 02

  n`hud tPjp (gFjp)> = kfh tpfhu tPjp> nghd;Nrf;fh gpNs];> 7k; 

FWf;Fj; njU> [dg;gphpa khtj;ij> nghd;Nrf;fh tPjp> la]; ,lk;> 

Mhpauj;dhuhk tPjp> tynghy tPjp> 7k; FWf;F tPjp>  ngh;dhz;Nlh 

tPjp> nrhykd; khtj;ij> gz;lhuehaf;f khtj;ij> [dcjhdfk;khda> 

murhq;f tPLfs;> N[hjpuj;d khtj;ij> re;jpuNrfu khtj;ij> 

[a[d khtj;ij>  cgNrd khtj;ij> vl;lghnfhl> kp`pe;J 

khtj;ij> rhe;jp khtj;ij> rpd;rgh khtj;ij> FUg;GKy;y tPjp> 

nghf;Fz tPjp> g`d;fk> `hKNftj;j> Nfhd;f`tj;j> ll;yp 

Nrdhehaf;f khtj;ij> =ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> 

ngNuuh tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp (gFjp)> je;jphpKy;y tPjp> rpwpy; 

N[d;]; khtj;ij> ml;lghnfhl tPjp> kyKy;y tPjp> [ajpyf;f 

khtj;ij (gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th tPjp> Fzjpyf;f tPjp> tyhd 

gioa tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp (gFjp)> FyJq;f tPjp> 

tj;jy;nghy tPjp> ngNuuh khtj;ij> jk;khde;j khtj;ij> jp];] 

khtj;ij> nfKD khtj;ij> [{gpyp xOq;if> ngf;Nffk tPjp> 

mk;gye;Jt> fy;JNg> Nghf` tPjp> entl;ba tPjp> gPhp]; khtj;ij> 

nte;Njrptj;j> J}t tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 02

  fhyp tPjpapy; ghze;Jiw g]; epiyaj;jpypUe;J tyhd re;jp tiu> 

n`huz tPjp (gFjp)> gpujhd tPjp (gFjp)> fpNw]; gPhp]; khtj;ij> 

Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp]; 

khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> = 

Nkj;jhee;j khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F 

tPjp> j nrha;rh tPjp (gFjp)> rhfu khtj;ij> NjrNrth khtj;ij> 

[dg;gphpa khtj;ij> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> khh;fl; tPjp> 

jh;krhyht tPjp> xUty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij> Fzhde;j 

tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp)> Nfhtpytj;j tPjp> ypNah ngh;dhz;Nlh 

khtj;ij> kfhehk khtj;ij> fq;fh khtj;ij> rke;j khtj;ij> 

Mj;jh; tP la]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j

1 ngg;uthp 02

  fhyp tPjpapy; gs;spKy;y re;jpapypUe;J tyhd re;jp tiu> tyhd 

=eptr khtj;ij> FzNrd khtj;ij> FkhuJq;f khtj;ij> [{gpyp 

tPjp> jk;khde;j khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 02

  gioa fhyp tPjp (gFjp)> = tpkyhuhk tPjp> QhdNrd khtj;ij> 

FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> n`d;wpf; gPhp]; khtj;ij>  tp[a 

tPjp> nghJNrth khtj;ij> tj;jy;nghy tPjp> rq;fhde;jh tPjp> 

njhl;ltj;j tPjp> uhrpf; tPjp> ,g;wh`pk; tPjp> Nahdf khtj;ij> 

fpk;nghj;j tPjp> tj;jy;nghy ntj khtj;ij> tj;jy;nghy tpisahl;L 

ikjhdj;jpw;F mUfpy; cs;s tPjp> kPhpatj;j tPjp> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> tp[a khtj;ij> fyPgh tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

fsdp

1 ngg;uthp 06 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

  fz;b tPjpapy; fsdp gy;fiyf;fofj;jpypUe;J Rth;zk`hy; re;jp 

tiu> Yk;gpdp tPjp kw;Wk; xOq;if> nrd; [_l; khtj;ij> ehf`tj;j 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 ngg;uthp 06 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

  fz;b tPjp (gFjp)> Kjpad;NryhNftj;j> <hpantl;ba tPjp (gFjp)> 

uhkrpq;f khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u

1 ngg;uthp 06 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

  fz;b tPjpapy; fhy re;jpapypUe;J fphpgj;nfhl re;jp tiu> 

njk;gpypf];Ky;y tPjp> kpj;uhde;j tPjp> itj;jparhiy tPjp> 

fphpgj;nfhl tPlikg;Gj; jpl;lk;> fphpgj;nfhl re;jp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 ngg;uthp 06 K.g. 9.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

  fz;b tPjp (gFjp)> fphpgj;nfhl re;jp> Nfhd;f`tj;j tPjp> gphpd;]; 

xOq;if> khnfhy tPjp> nfKD khtj;ij> ghj;jpa khtj;ij> 

ghj;jpkh khtj;ij> njk;gpypf];Ky;y kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhd / ntypru

1 ngg;uthp 03

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J hpyTy;y tiu> 

Mdpahfe;j kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> ghj;jpkh 

tPjp> nrd; [_l; khtj;ij> rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X tPjp> 

Ithp fhh;ld;];> ePh;nfhOk;G tPjpapy; fe;jhd efuj;jpypUe;J hpyTy;y 

tiu> Nrh;fpa+yh; tPjp> ghj;jpkh tPjp> njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy 

tPjp> neJUgpl;ba> Nghf`njhl;Lnghy tPjp> nrg];jpad; tPjp> gpNah 

khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr khtj;ij> `y;Ng 

khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp)> hpyTy;y re;jp> gd;jypad; 

khtj;ij> rkfp khtj;ij> re;jruz khtj;ij> ePH;nfhOk;G tPjpapy; 

epthr khtj;ij re;jpapypUe;J hpyTy;y re;jp tiu kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 ngg;uthp 03

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl 

Nrh;r; tPjp> Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; 

khtj;ij> rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> 

vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 ngg;uthp 03

  Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y 

tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa 

khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b 

kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk> 

nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp> gl;lfk tPjp> cYNghuz 

tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)>  ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk tlf;F> 

fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> nghy;gpj;jpKf;fyhd 

tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

[hvy

1 ngg;uthp 03

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; [hvy nfhkh;\y; tq;fpapypUe;J hpyTy;y re;jp 

tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp> fg;Gtj;j ];Nl\d; 

tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. 

vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij 

kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G 

topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; 

Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij 

njhptpf;fpNwhk;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; 

fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

Nfs;tpg;gj;jpuk; Nfhuy; ghJfhg;G Nrit toq;fy;
,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpy; ghJfhg;G Nritapid 
toq;Ftjw;fhf ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;ag;gl;l> 
,yq;ifapYs;s mur gy;fiyf;fofnkhd;wpw;F ghJfhg;G Nrit 
toq;fypy; Fiwe;jJ 05 (Ie;J) tUl mDgtj;ij nfhz;Ls;s 
epWtdq;fsplkpUe;J ,j;jhy Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 15.02.2022k; 
jpfjp gp.g 3.00 kzpahFk;. mNj ehs; gp.g 3.15 kzpf;F 
Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf jfty;fis gy;fiyf;fof cj;jpNahfG+u;t 
,izaj;jskhd http://www.seu.ac.lk vDk; Kftupapy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytu; 
jpizf;fs nfhs;Kjy; FO 
,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 
gy;fiyf;fof G+q;fh 
xYtpy; 
25.01.2022

njd;id> fpj;Jy; kw;Wk; gid nra;if Nkk;ghL kw;Wk; mit rhu;e;j 
ifj;njhopy; gz;lq;fs; cw;gj;jp kw;Wk; Vw;Wkjp gy;tifg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

njq;F mgptpUj;jp mjpfhurig

mwptpj;jy;!

Jk;G ehu; kw;Wk; Njq;fha; vz;nza; ifj;njhopiy Nkk;gLj;jy; - 2022
mgptpUj;jp gzpfSf;fhf KjyPl;L cjtpia toq;fy;

Jk;G ehu; kw;Wk; Njq;fha; vz;nza;fspd; juj;ij cau;j;Jk; Nehf;fpy; cyu;j;Jk; Kiwia 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf KjyPl;L cjtpia ngw;Wj;jUtjw;F njq;F mgptpUj;jp mjpfhurig jPu;khdpj;Js;sJ. 
mjd; fPo; mgptpUj;jpg; gzpfSf;fhf tpz;zg;gq;fs; ,q;F Nfhug;gLfpd;wd.

01) Jk;G ehu; cyu;j;Jtjw;fhf cyu;j;Jk; ikjhdk; - nghypldy; (Polytunnel)/ jpwe;j 

02) njq;F cyu;j;Jtjw;fhd cyu;j;Jk; ,ae;jpuk;

,e;j cUg;gbfis Nkk;gLj;Jtjw;fhf Jk;G ifj;njhopy; my;yJ Njq;fha; vz;nza; ifj;njhopypy; 
<Lgl ePq;fs; vjpu;ghu;g;gjhapd; njq;F mgptpUj;jp mjpfhurigapd; www.cda.gov.lk vd;w ,izajsj;jpy; 
my;yJ fPo; Fwpg;gplg;gl;l mjpfhupfs; Clhf ngw;Wf;nfhs;fpd;w tpz;zg;gg; gbtq;fis Kiwahf 
g+u;j;jp nra;J 2022.02.25 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> njq;F mgptpUj;jp mjpfhurig> 
,yf;fk; 54> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;l vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk; vd ,q;F 
mwpaj;jUfpNwhk;.

• tlNky; kw;Wk; fpof;F khfhzk; - vr;.Mu;. re;jd mtu;fs; (njh. ,yf;fk; 0769901033)

• kj;jpa khfhzk; - rdf;f uzrpq;f mtu;fs; (njh. ,yf;fk; 0769901034)

• njd; khfhzk; - uq;f[Pt mtu;fs; (njh. ,yf;fk; 0769901079)

• tlf;F> tlkj;jpa khfhzk; - rpjhup mtu;fs; (njh. ,yf;fk; 0769901053)

• rg;ufKt kw;Wk; Cth khfhzk; - kJrhdp mtu;fs; (njh. ,yf;fk; 071-0880792)

• Nky; khfhzk; - Nf. Nrhkre;jpu mtu;fs; (njh. ,yf;fk; 0769901032)

KOikaw;w my;yJ jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpz;zg;gq;fs; mwpTWj;jy; ,d;wp epuhfupf;fg;gLk; vd 
,q;F NkYk; mwpaj;jUfpNwhk;.

mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Kjy; cUg;gbf;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; 
“cyu;j;Jk; ikjhd KjyPLf;fhf cjtp ngwy; - 2022” vd;Wk; ,uz;lhtJ cUg;gbf;fhf 
tpz;zg;gpg;gjhapd; “njq;F cyu;j;Jk; ,ae;jpuk; ngw;Wf;nfhs;sy; - 2022” vd;Wk; Fwpg;gplTk;.

jiytu;>
njq;F mgptpUj;jp mjpfhurig>
,yf;fk; 54> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;l> 
nfhOk;G 05.
njh.Ng. ,yf;fk;: 0112 502 502 – 4   

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

      ntspehl;L kuzrhrd mjpfhug;gj;jpuk; 

xd;iw kPs;Kj;jpiuaplYf;fhf rptpy; 

eilKiw rl;lj;jpd; XXXVIIIB mj;jpahaj;jpd; 

fPohd tpz;zg;gk; xd;W njhlu;ghdJ

     1. N[hd; fj;yPd; fpsupl;[; ngu;dhz;Nlh kw;Wk;

     2.  epfy]; N[k;]; lu;du; Mfpa ,UtUk; 

,q;fpyhe;ijr; Nru;e;Njhu;. ,tu;fspd; 

%yk; rl;lg+u;tkhf epakpf;fg;gl;l 

nj`ptisiar; Nru;e;j rl;lj;juzp 

nkh`kl; r`Pj; nkh`kl; ahrpu;.

        kDjhuu;fs;

,e;j mwptpj;jy; ntsplg;gl;l gjpdhd;F ehl;fs; fhyhtjpahd gpd;> 

,q;fpyhe;jpy; cau; ePjpkd;wj;jpd; khtl;l kuzrhrd gjpT %yk; ,y. 

38A> nlnghu;gh biut;> Nfh];Nghu;l;> `k;g;n\au;> ,q;fpyhe;J vd;w 

Kftupiar; Nru;e;j kuzpj;j V.rp. ngu;dhz;Nlhtpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; 

njhlu;gpy; Nky; ngauplg;gl;Ls;s kDjhuu;fSf;F toq;fg;gl;l kuzrhrdk; 

xd;wpd; kPs;Kj;jpiuaplYf;fhf rptpy; eilKiw rl;lj;jpd; 554 (U) gpuptpd; 
fPo; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpw;F tpz;zg;gk; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJ 

njhlu;gpy; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.  

2022 [dtup ,Ugj;J ehd;fhtJ jpdk;. kDjhuu;fSf;fhd rl;lj;juzp  

kuzrhrd 

epahahjpf;f ,y. 

DTS 324/2021

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
gpurpj;j nehj;jhhpR jpU.mDu jprhehaf;f vd;gthpdhy; vOjp 
mj;;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; ,y.979 kw;Wk; 2009.07.09 jpfjpAilaJkhd 
tpNrl mw;Nwhzpj;jj;Jtg; gj;jpu%lhf nfh`pNy nfju '[anrtd"  
vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; ,d;J N`kd;jpfh Fy#hpa 
(Nj.m.m.,y:735081519V) Mfpa vd;dhy; nfh`pNy nfju 
'[anrtd" vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; G\;gFkhhp rphpayjh 
[aNrd (Nj.m.m.,y: 546220273V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;Ls;sJkhd 
tpNrl mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 2022 [dthp khjk; 01Me; jpfjp 
Kjy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd ,yq;if 
murhq;fj;jpw;Fk; ,yq;ifapd; midj;J nghJ kf;fSf;Fk; 
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
,g;gbf;F : ,d;J N`kd;jpfh Fy#hpa> nfh`pNy nfju '[anrtd"

1964 Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y.28 ,d; 7Mk; gpuptpd; fPo; 

mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G vz; :
fL ,lk;/03/163 vr;lg;spt;-1

,j;jhy; nghJ kf;fSf;F mwpaj;jUtjhtJ 
08.02.2022 Mk; jpfjp gpuNjr nrayhsu; 
fLtyapy; cs;s fPo;tUk; fhzpfspd; 
cupkk; kw;Wk; e\;l<l;L tprhuizfs; 
fhzp RtPfupg;G rl;lj;jpd; gpupT 09 ,d; 
fPo; mjDld; rk;ge;jg;gl;l mur cupkj;jpd; 
fPo; vd;dhy; elj;jg;gLk; vd;gij 
njuptpg;gJld; mf;fhzpapy; ahUf;fhtJ 
mf;fiw ,Ug;gpd; Fwpg;gpl;l tprhuizf;F 
rKfkspf;FkhW Ntz;lg;gLfpd;wJ. 
Nkyjpf jfty;fSf;fhf 05.01.2022 Mk; 
jpfjpapl;l 2261/31 ,yf;fkplg;gl;l tpNrl 
tu;j;j khdpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz
khfhzk;  -  Nkw;F

khtl;lk; - nfhOk;G

gpuNjr nrayhsu; 
gpupT  - fLty

fpuhk epyjhup gpupT  -  ,y. 491 
fygYtht

fpuhkq;fspd; ngau; -  nfhLNtnfhl  

Muk;gtiugl ,y - M. t. CO 9948
nkhj;j Jz;L ,y  -  Jz;L ,y 01 

Kjy; 34 tiu 

ePsk; - 0.3430 n`f;Nlu;

Nf.rJu kp`pJk; 
gpuNjr nrayfk; 
fLty

gpuNjr nrayfk;
fLty 21.01.2022

B - 22

fhzp RtPfupj;jy; rl;lj;jpd; (460 
MtJ mj;jpahak;) 33 MtJ 

tpjpapd; fPo; mwptpj;jy;. 

vdJ ,yf;fk; : YAK/LAN/01/030/4-III

fhyp khtl;lj;jpd; af;fyKy;y gpuNjr 
nrayhsu; jtyk fkNf jPgpfh. epyq;fp 
la]; Mfpa vd; %yk; fhzp RtPfupj;jy; 
rl;lj;jpd; (460MtJ mj;jpahak;) 33 
MtJ tpjpapd; fPo; gpd;tUk; cg 
ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpia 
RtPfupg;gJ njhlu;ghf epakpf;fg;gl;Ls;s 
e\;laPl;Lj; njhif Mfpa &gh  
%thapuj;J IE}W &gh.3500/-) 
cupikahsu;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 
fhyp khtl;l ePjpkd;wj;jpd; tof;F 
,yf;fk; vy;.V.730 fPo; tuT 
itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij ,jd; %yk; 
njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

gpuNjr nrayhsu;>
af;fyKy;y.

jpfjp : 2022.01.06

cg ml;ltiz

fhzpapd; ngau;  : ntypnjdpa nfhltj;j

tiugl ,yf;fk; :  M.f.t6.37 Nkyjpf 15 
gj;jpuk; 34

Jz;L ,yf;fk; : 1720

msT : &l; 01 Ngu;r]; 21.5

miktplk; :  
tlf;fpw;F  -   J.,...1719> 1717>1718 

kw;Wk;. 1713 

fpof;fpw;F -  J.,.1718. kw;Wk;...1713.

njw;fpw;F  - J.,. 1713> kw;Wk; 726 
Nkw;fpw;F  -  J., 726> 1719> kw;Wk; 
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G kw;Wk; 
Kfhikj;Jt gphpT ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j 
,yf;fk;

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

,il epfo;Tfs; 
mlq;fyhf 

nghwpapayhshpd; 
kjpg;gPL (kpy;. 
&ghtpy;)

xg;ge;jf; 
fhyk; 

(ehl;fhl;b 
ehl;fspy;)

CIDA  juk; tpiy
kDg;gpiz

RDA/EOM&M/
GOSL/ESEP/
RDSTS/2021/ 
47

Supply and   xing of 
re ective road Studs at 
Extension of  Southern 
Expressway from 
Palatuwa to Beliatta           

3.6 kpy;ypad; 91 rp-8 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

55>000.00

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

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 
Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; neLQ;rhiyfs; 
tpN\lj;Jtj;jpy; rp-8 juj;jpy; my;yJ cah; juj;jpy; jw;NghJ gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy;> Njitg;gbd;> gz;lhufk> 
ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (EOM&M) ,d; gjpy; flikahw;Wk; 
gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-3047806. njhiyefy;: 0382289560. 
my;yJ 0715137710 vd;w ,yf;fj;jpd; topahfTk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  2022.02.08 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F EOM&M ,d; mg;gNuf;f ,ilkhw;w gphptpYs;s 
guhkhpg;G mYtyfj;jpy; eilngWtNjhL Njitg;gbd;> mjd; gpd;dh; cldbahfNt 
jstp[ankhd;W xOq;F nra;ag;gLk;.

6.  2022.01.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.15 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 
kzp tiuAk; 2>500 +  200 &ghit (ngNrt) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> 
gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp rig> EOM&M gphpT gzpg;ghsUf;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 Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  xt;nthU tpiykDTk; NkNy Fwpg;gpl;lthWs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 
,izf;fg;gl;bUg;gJld; 2022.06.16 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

8.  2022.02.17 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jiyth;> EOM&M gphpT ngWiff; FO> tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 
rKfkspj;jpUf;Fk; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;fs; 2022.05.19 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

jiyth;>
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> 
guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk>

gz;lhufk.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 25ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஜனவரி 25 கெவவாய்க்கிழகம

ப�ொதுநலவொய விளையொட்டு 
விழொவின் மகளிர் ரி 20 கிரிகபகட் 
ப�ொடருககுரிய எஞ்சிய அணியிளை 
ப�ரிவு பெயய நளடப�ற்று முடிந்-
திருககும் �குதிகொண் கிரிகபகட் 
ப�ொடரில் நநற்று (24) �ஙகைொந�-
ஷிளை இலஙளக மகளிர் அணி 22 
ஓட்டஙகைொல் வீழ்த்தியிருககின்்றது.

�ஙகைொந�ஷிற்கு எதிரொை பவற்-
றியுடன் 2022ஆம் ஆண்டுககொை 
�ர்மிஙகம் ப�ொதுநலவொய விளை-
யொட்டு விழொவில் இடம்ப�றும் 
மகளிர் ரி 20 ப�ொடரில் இந்தியொ, 
அவுஸ்திநரலியொ மற்றும் இஙகி-
லொந்து எை முன்ைணி அணிகளுடன் 
�ஙபகடுககின்்ற எட்டொவது அணி-
யொகவும் இலஙளக மொறியிருககின்-
்றது. அந�ொடு இது இலஙளக மகளிர் 
அணிககு இந்� �குதிகொண் ப�ொடரில் 
கிளடத்� நொன்கொவது ப�ொடர் பவற்-
றியொகவும் அளமகின்்றது.

ஐந்து அணிகள் �ஙபகடுககின்்ற 
இந்� �குதிகொண் ப�ொடரில் �மது 
முன்ளைய ந�ொட்டிகளில் ஸ்பகொட்-

லொந்து, பகன்யொ, மநலசியொ எை 
அளைத்து அணிகளையும் வீழ்த்-
தியிருந்� இலஙளக மகளிர் கிரிக-
பகட் அணி நநற்று தீர்மொைம் 
பகொண்ட�ொக அளமந்� ந�ொட்டி-
யில் �ஙகைொந�ஷிளை எதிர்-
பகொண்டிருந்�து.

நகொலொலம்பூரில் ஆரம்பித்� 
ந�ொட்டியின் நொணய சுழற்சியில் 
பவற்றி ப�ற்்ற இலஙளக மகளிர் 
அணித்�ளலவி ெமரி அத்��த்து 
மு�லில் துடுப�ொட்டத்திளை 
ப�ரிவு பெய�ொர்.

அ�ன்�டி ந�ொட்டியில் 
மு�லில் துடுப�ொடிய இலஙளக 
மகளிர் வீரொஙகளைகள் 20 ஓவர்-
கள் நிள்றவில் 6 விகபகட்டுககளை 
இழந்து 136 ஓட்டஙகள் எடுத்�ைர்.

இலஙளக மகளிர் கிரிகபகட் 
அணியின் துடுப�ொட்டம் ெொர்பில் 
ெமரி அத்��த்து 28 �ந்துகளில் 3 சிக-
ஸர்கள் மற்றும் 6 ப�ௌண்டரிகள் 
அடஙகலொக 48 ஓட்டஙகள் ப�ற்-
றிருந்�ொர். அந�ொடு நிலக்ஷி சில்வொ 

உம் 28 ஓட்டஙகள் ப�ற்று இலஙளக 
அணிககு �ஙகளிபபுச் பெயதிருந்-
�ளம குறிபபிடத்�ககது.

 �ஙகைொந�ஷ் மகளிர் கிரிகபகட் 
அணியின் �ந்துவீச்சு ெொர்பில் நஹி�ொ 
அக�ர் 34 ஓட்டஙகளுககு 2 விகபகட்-
டுககளைச் ெொயத்திருந்�ளம குறிபபி-
டத்�ககது.

பின்ைர் ந�ொட்டியின் பவற்றி 

இலககொக நிர்ணயம் பெயயப�ட்ட 
137 ஓட்டஙகளை அளடய �தி-
லுககு துடுப�ொடிய �ஙகைொந�ஷ் 
மகளிர் கிரிகபகட் அணி, 20 ஓவர்-
கள் நிள்றவில்  5 விகபகட்டுககளை 
இழந்து 114 ஓட்டஙகள் மொத்திரம் 
ப�ற்று ந�ொட்டியில் ந�ொல்வியி-
ளைத் �ழுவியது.

�ஙகைொந�ஷ் மகளிர் கிரிகபகட் 
அணியின் துடுப�ொட்டம் ெொர்பில் 
முர்சி�ொ கட்டுன் 36 ஓட்டஙகள் 
ப�ற்று �ைது �ரபபில் அதிக�ட்ெ 
ஓட்டஙகள் ப�ற்்ற வீரொஙகளையொக 
மொ்ற, ெமரி அத்��த்து அதிரடியொை 
முள்றயில் 3 விகபகட்டுககள் ளகப-
�ற்றி இலஙளக மகளிர் கிரிகபகட் 
அணியின் �ந்துவீச்சிளை உறுதி பெய-
திருந்�ொர்.

ந�ொட்டியின் ஆட்டநொயகி 
விருதும், இந்� �குதிகொண் ப�ொட-
ருககுரிய ப�ொடர் நொயகி விருதும் 
இலஙளக மகளிர் கிரிகபகட் 
அணியின் �ளலவி ெமரி அத்��த்து-
விற்கு வழஙகப�ட்டது.

வர்த்்தை ேெகவத்துகையின் பிரதிநிதிை்ளான 
ஹறைன் நஷனல் வங்கி  வீராங்ைகனைள 
2021ஆம ஆண்டுக்ைான ்டேக�ாக் ே்தசிே 
வக�ப்பந்து ெமபிேன்ஷிப க்தா்டரின் கவறறி -
ோ்ளர்ை்ளாை நாமம சூடியிருக்கின்ைனர்.

சிேரஷ்ட வீராங்ைகனைளுக்ைான இந்்த 
்டேக�ாக் ே்தசிே வக�ப்பந்து ெமபிேன்ஷிப 
க்தா்டர் ை்டந்்த ெனிக்கிழகம மறறும ஞாயிறறுக் -
கிழகம ஆகிே தினங்ைளில் (22 & 23ஆம திை-
திைளில்) திைன விக்ளோடடு அரங்கில் ஒழுங்கு 
கெய்ேப்படடிருந்்தது.

நாடு பூராைவும இருந்து ்பல்ேவறு வக�ப்பந்து 
அணிைள ்பங்கைடுத்திருந்்த இந்்த க்தா்டரின் 
இறுதிப ே்பாடடிக்கு, இ�ங்கை வக�ப்பந்து 
அணியின் வீராங்ைகனைக்ள அதிைம கைாண்-
டிருக்கின்ை ஹறைன் நஷனல் வங்கி அணியும, 
இ�ங்கை விமானப்பக்ட வக�ப்பந்து அணியும 
க்தரிவாகியிருந்்தன.

இதில் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி அணி க்தா்டரின் 
ைாலிறுதி, அகரயிறுதிப ே்பாடடிைளில் முகைேே 
இ�ங்கை துகைமுை அதிைார ெக்ப அணியி -
கனயும, குருநாைல் மாவட்ட அணியிகனயும 
வீழ்த்தி இறுதிப ே்பாடடி வாய்பபிகன உறுதி கெய் -
திருக்ை மறுமுகனயில் இ�ங்கை விமானப்பக்ட 
வக�ப்பந்து அணி கைாழுமபு, இ�ங்கை இரா-
ணுவப்பக்ட அணிைக்ள முகைேே ைாலிறுதி, 
அகரயிறுதிப ே்பாடடிைளில் வீழ்த்தி இறுதிப ே்பாட -
டிக்கு க்தரிவாகியிருந்்தது.

க்தா்டர்ந்து விறுவிறுப்பாை நக்டக்பறை இறுதிப 
ே்பாடடியில் ேம�திை ேநரம வழங்ைப்படடிருந்்த -
ே்தாடு, முக்கிேமான ைால்்பகுதிைளில் ஆதிக்ைம 
கெலுத்திே ஹட்டன் நஷனல் வங்கி அணி 9-10, 

13-9, 12-9, 6-11, 5-2, 5-6 
என்கிை புளளிைள அடிப-
்பக்டயில் இறுதிப ே்பாட -
டியின் கவறறிோ்ளர்ை -
்ளாை மாறிேது.

இே்தேநரம 2021ஆம 
ஆண்டுக்ைான ே்தசிே 
வக�ப்பந்து ெமபிேன் -
ஷிப க்தா்டரின் மூன்ைாம 
இ்டத்திகன, மூன்ைாம இ்டத்-
திறைாை நக்டக்பறை  ே்பாட -
டியில் குருநாைல் மாவட்ட 
வீராங்ைகனைக்ள (68-44) 
வீழ்த்தியிருந்்த இ�ங்கை இரா-
ணுவப்பக்ட அணி க்பறறிருந் -
்தகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

விருதுகள்
ெமபிேன் – எச்என்பி அணி
இரண்்டாமி்டம – இ�ங்கை விமானப-

்பக்ட
மூன்ைாமி்டம – இ�ங்கை இராணுவப-

்பக்ட
சிைந்்த ்தாக்கு்தல் (Shooting) வீராங்ைகன – 

்தர்ஷிக்ைா அே்பேவிக்ரம (எச்என்பி)
சிைந்்த ்தடுபபு (Defender) வீராங்ைகன 

– ெத்துரங்கி ஜேசூரிே (இ�ங்கை விமானப -
்பக்ட)

சிைந்்த மத்திே ை்ளவீராங்ைகன (Center 
Court) – ைோன்ஜலி அமரவன்ெ (எச்என்பி)

வக�்பந்து இராணி (Netball Queen) – 
மல்மி கஹடடிோரச்சி (எச்என்பி)

நமற்கிந்திய தீவுகள் அணிகபக-
திரொை இரண்டொவது ரி-20 ந�ொட்டி-
யில், இஙகிலொந்து அணி ஒரு ஓட்டத்-
�ொல் திரில் பவற்றிப�ற்்றது.

இந்� பவற்றியின் மூலம் மூன்று 
ந�ொட்டிகள் பகொண்ட ரி-20 ப�ொடளர 
1-−1 என்்ற கணககில் இஙகிலொந்து 
அணி ெமநிளல பெயதுள்ைது.

�ொர்�நடொஸ் ளம�ொைத்தில் நநற்-
றுமுன்திைம் (ஞொயிற்றுககிழளம) 
நளடப�ற்்ற இபந�ொட்டியில், 
நொணயச் சுழற்சியில் பவற்றிப�ற்்ற 
நமற்கிந்திய தீவுகள் அணி மு�லில் 
கைத்�டுபள� தீர்மொனித்�து.

இ�ன்�டி மு�லில் துடுபப�டுத்-
�ொடிய இஙகிலொந்து அணி, நிர்ண-
யிககப�ட்ட 20 ஓவர்கள் நிள்றவில், 
8 விகபகட்டுகள் இழபபுககு 171 
ஓட்டஙகளை ப�ற்றுகபகொண்டது.

இதில் அணியின் அதிகப�ட்ெ ஓட் -
டஙகைொக, நேஸன் நரொய 45 ஓட்-
டஙகளையும் பமொயின் அலி 31 ஓட்-
டஙகளையும் ப�ற்றுகபகொண்டைர்.

நமற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் 
�ந்துவீச்சில், நேஸன் ந�ொல்டர் 
மற்றும் ப�பியன் அலன் ஆகிநயொர் 
�லொ 2 விகபகட்டுகளையும் 
பெல்நடொன் பகொட்நரல், அகீல் 
ப�ொளென், கியரன் ப�ொலொர்ட் 
மற்றும் பரொமொறிநயொ பெப�ர்ட் 
ஆகிநயொர் �லொ 1 விகபகட்டிளை-
யும் வீழ்த்திைர்.

இ�ளைத்ப�ொடர்ந்து 172 என்்ற 
பவற்றி இலகளக நநொககி �தி -
லுககு கைமி்றஙகிய நமற்கிந்திய 
தீவுகள் அணியொல், 20 ஓவர்கள் 
நிள்றவில் 8 விகபகட்டுகள் இழப -
புககு 170 ஓட்டஙகளை மட்டுநம 

ப�்றமுடிந்�து. இ�ைொல், இஙகி -
லொந்து அணி ஒரு ஓட்டத்�ொல் திரில் 
பவற்றிப�ற்்றது.

இ�ன்ந�ொது அணியின் அதிகப-
�ட்ெ ஓட்டஙகைொக, பரொமொறிநயொ 
பெப�ர்ட் மற்றும் அகீல் ப�ொளென் 
ஆகிநயொர் ஆட்டமிழககொது 44 ஓட் -
டஙகளை ப�ற்றுகபகொண்டைர்.

இஙகிலொந்துக கிரிகபகட் 
அணியின் �ந்துவீச்சில், பமொயின் 
அலி 3 விகபகட்டுகளையும் அடில் 
ரொஷிட் 2 விகபகட்டுகளையும் 
படொபநல மற்றும் கிறிஸ் நேொர்�ொன் 
ஆகிநயொர் �லொ 1 விகபகட்டிளை-
யும் வீழ்த்திைர்.

இபந�ொட்டியின் ஆட்டநொயக-
ைொக 31 ஓட்டஙகளையும் 3 விக-
பகட்டுகளையும் வீழ்த்திய பமொயின் 
அலி ப�ரிவுபெயயப�ட்டொர்.

ர�ொமொறிய�ொ- அகீல் ர�ொசைனின் ய�ொ�ொட்டம் வீண்: 
����ப�ொன ரி-20 ய�ொடடியில் இங்கிலொந்து திரில் ரெற்றி

கிளிபநொச்சி குறூப நிரு�ர்

இரொணுவத்�ை�தி ெநவந்திர 
சில்வொ பவற்றிககிண்ணமொைது  
வடமொகொண விளையொட்டு கழகஙக -
ளுககிளடயிலொை  உள��ந்�ொட்டப 
ந�ொட்டி கடந்� 22ம் திகதி பிற்�கல் -
கிளிபநொச்சி வடமொகொண விளை -
யொட்டு கட்டடத்ப�ொகுதி ளம�ொைத்-
தில் ஆரம்�மொைது.

வடமொகொணத்ள� நெர்ந்�  ஐந்து 
மொவட்டஙகளையும் நெர்ந்� 
25விளையொட்டு கழகஙகள் �ஙகு 
�ற்றுகின்்ற ந�ொட்டியில்   மு�ல் 

நொளின்  மு�லொவது ந�ொட்டி -
யில் கிளிபநொச்சி மொவட்டத்ள� 
நெர்ந்� இரு அணிகள் ந�ொட்டி -
யிட்டை. 

இதில் நொச்சிககுடொ  பென் நேம்ஸ் 
விளையொட்டுக கழகத்ள�  எதிர்த்து 
திருநகர் விளையொட்டுககழகம் 
நமொதிகபகொண்டது  விறுவிறுப�ொக 
நடந்� ந�ொட்டியில் இரு அணிகளும் 
ஒவபவொரு நகொல்களை ந�ொட்ட 
நிளலயில் பவற்றிளய தீர்மொனிப -
��ற்கு �ண்டளை உள� முள்ற 
(�ைொட்டி) ககு விடப�ட்டந�ொது 
திருநகர் விளையொட்டுககழகம் 3:2 

நகொல் கணககில் பவற்றி ப�ற்்றது. 
விலகல் முள்றயில் நளடப�றும் 

குறித்� ந�ொட்டியின் மு�ல் சுற்று 
ந�ொட்டி இன்றும் நொளையும் எதிர்வ -
ரும் 29, 30 திகதிகளிலும் நளடப�்ற-
வுள்ைது. 

கொல் இறுதிப ந�ொட்டி ப�பரவரி 
05ம் திகதியும், அளரயிறுதி ந�ொட்டி 
ப�பரவரி 06ம் திகதியும் இறுதிப 
ந�ொட்டி ப�பரவரி மொ�ம் நளடப�-
்றவுள்ைது. 

இறுதிபந�ொட்டிககு இரொணுவத் 
�ை�தி கலந்து பகொள்ைவுள்ைளம 
குறிபபிடத்�கக�ொகும்.

இராணுவத் தளபதி சவவந்திர சிலவா 
வவற்றிக்கிண்ண உததபந்தாட்ட சுற்றுபவபாடடி

வபாதுநலவாய விதளயாடடு விழாவிற்கு
வதரிவானது இலஙதக மகளிர் கிரிக்வகட அணி

அவுஸ்திரேலிய பகிேங்க டென்னிஸ்:

ந்டொல், ஆஷ்லி �ொர்டடி 
கொல்இறுதிக்கு முன்யனற்்றம்
அவுஸ்திேரலிே ்பகிரங்ை 

க்டன்னிஸ் ே்பாடடியில் ரக்பல் 
ந்டால், ஆஷலி ்பார்டடி 
ஆகிேோர் ைால்இறு-
திக்கு முன்ேனறி-
னர்.

‘கிராண்டஸ் -
�ாம’ ே்பாடடிைளில் 

ஒன்ைான அவுஸ்திேரலிே 
்பகிரங்ை க்டன்னிஸ் க்தா்டர் கமல் -
ே்பார்ன் நைரில் ந்டந்து வருகிைது. 
்பர்பரப்பான ைட்டத்க்த கநருங்கி -
யுள்ள இந்்த க்டன்னிஸ் திருவிழா -
வில் ேநறறுமுன்தினம ஒறகைேர் 
பிரிவில் 4-வது சுறறு ஆட்டங்ைள 
ந்டந்்தன. இதில் ஆண்ைள பிரிவில் 
21-வது கிராண்டஸ்�ாம ்பட்டத்துக்கு 
குறி கவத்துள்ள 5-ம நிக� வீரரான 
ரக்பல் ந்டால் (ஸ்க்பயின்), ்தரவரி-
கெயில் 69-வது இ்டத்தில் உள்ள அட -
ரிேன் மனரிேனாவு்டன் (பிரான்ஸ்) 
ேமாதினார். இதில் மு்தல் கெடடில் 
அனல் ்பைந்்தது. க்டபிேரக்ைருக்கு 
நைர்ந்்த இந்்த கெடடில் ந்டால் 4 
முகை எதிராளியின் கெட ்பாயிண்ட 
ஆ்பத்தில் இருந்து ்தன்கன ைாப்பாற-
றிக் கைாண்டு க்பரும ே்பாராட்டத் -
துக்கு பிைகு மு்தல் கெடக்ட கைப்பற-
றினார். மு்தல் கெட மடடும 1 மணி 
21 நிமி்டங்ைள நீடித்்தது. ஆனால் 
அடுத்்த இரு கெடடுைக்ள இக்தவி்ட 
குகைந்்த ேநரத்தில் சிரமமின்றி வெப-
்படுத்திே ந்டால் முடிவில் 7-−6 (1−6-
1−4), 6-−2, 6-−2 என்ை கெட ைணக்-
கில் கவறறி க்பறறு அவுஸ்திேரலிே 
்பகிரங்ைத்தில் 14-வது முகைோை 
ைால்இறுதிக்குள ைால்்பதித்்தார்.

மறகைாரு ஆட்டத்தில் ஒலிமபிக் 
ொமபிேனும, 3-ம நிக� வீரரு -
மான அக�க்ொண்்டர் ஸ்கவேரவ 
(கஜர்மனி) அதிர்ச்சி ே்தால்வி 
அக்டந்்தார். அவகர ்தரவரிகெயில் 
14-வது இ்டத்தில் உள்ள ைன்டாவின் 

க்டனிஸ் ஷே்பாவ-
ே�ாவ 6-−3, 7-−6 

(7−-5), 6-−3 என்ை ேநர் 
கெடடில் விரடடிேடித்து 
மு்தல்முகைோை ைால்இ-

றுதிகே எடடினார். ஷே்பாவ-
ே�ாவ ைால்இறுதியில் ந்டாலு-

்டன் மல்லுைடடுகிைார்.
மறை ஆட்டங்ைளில் க்பேரட-

டினி (இத்்தாலி) 7-−5, 7-−6 (7−-
4), 6-−4 என்ை கெட ைணக்கில் 
ைாகரேனா ்பஸ்்டாகவயும 
(ஸ்க்பயின்), ேைல் மான்பில்ஸ் 

(பிரான்ஸ்) 7-−5, 7-−6 (7-4), 
6-−3 என்ை கெட ைணக்கில் கைக் -
மாேனாவிச்கெயும (கெர்பிோ) 

கவன்ைனர்.
க்பண்ைள ஒறகைேர் பிரிவில் 

‘மு்தனிக�’ சூைாவளி ஆஷலி 
்பார்டடி (அவுஸ்திேரலிோ) ்தன்கன 
எதிர்த்்த அமன்்டா அனிசிேமாவாகவ 
(அகமரிக்ைா) 6-−4, 6-−3 என்ை 
ேநர் கெடடில் வீழ்த்தி உளளூர் இர-
சிைர்ைக்ள குதூை�ப்படுத்தினார். 
அனிசிேமாவா 3-வது சுறறில் ந்டபபு 
ொமபிேனான ஜப்பானின் நேவாமி 
ஒொைாகவ ே்தாறைடித்்தவர் என்்பது 
நிகனவு கூரத்்தக்ைது.

ஆஷலி ்பார்டடி ைால்இறுதியில் 
மறகைாரு அகமரிக்ை வீராங்ைகன 
கஜசிைா க்பகு�ாகவ ெந்திக்கிைார். 
முன்ன்தாை க்பகு�ா 4-வது சுறறில் 
7-−6 (7-−0), 6-−3 என்ை ேநர் 
கெடடில் மரிோ ெக்ைாரிகே (கிரீஸ்) 
்ப்தம ்பார்த்்தார். இே்த ே்பால் பிகரஞ்ச் 
்பகிரங்ை ெமபிேனான ்பார்ே்பாரா 
கிகரஜ்சிேைாவா(கெக்குடிேரசு) 6-−2, 
6-−2 என்ை ேநர் கெடடில் முன்னாள 
ெமபிேன் விக்ே்டாரிோ அஸகரன்-
ைாகவயும (க்ப�ரஸ்), ேமடிென் 
கீஸ் (அகமரிக்ைா) 6-−3, 6-−1 என்ை 
ேநர் கெடடில் ்பா�ா ்பே்டாொகவயும 
(ஸ்க்பயின்) கவளிேேறறி ைால்இறு -
திகே உறுதி கெய்்தனர்.

்டயவலாக் வதசிய வதலபபந்து சம்பியன்ஷிப 
வதா்டரில மகு்டம் சூடியது எச்என்பி அணி
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