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2022 பபப்ரவரி 1 பெவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

நாட்டில ட�ாலருக்கு தட்டுப்ாடு எண்டு 
அரசாங்கம் அடிக்்கடி டசால்லுது, ஆனா 
ஏர்்ாட்டில அடிக்்கடி �ாலர, ்வுண்ட் 
எல்லாம் பிடிடுது....

எனக்கும் உநத சந்த்கம் ்ல நாளா 
இருக்குது, ்்ாததபட்ாருள சுத்தி 
வதளச்சு பிடிக்கிற மாதிரி இதயும் அரசு 
டசய்யலா்ம...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

இந்தியா எங்கள் நண்பன், அதி்க உத-
வி்களை எமது நாட்டுக்கு செய்துள்ைனர். 
ஆ்கவே மீன்பிடி சதாடர்்பான பிரச்சிளன -
்களை நாம் ெரியான முளையில் அணுகி 
தீர்விளன ச்பற்றுக்ச்காள்ை வேணடும் 
என இலஙள்க சதாழிலாைர் ்காஙகிரசின் 
முக்கியஸதரும், பிரதமரின் இளைப்புச் 
செயலாைருமான செந்தில் சதாணடமான் 

சதரிவித்துள்ைார்.  
யாழப்்பாைத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழளம (30) நளட-

ச்பற்ை ஊட்கவியலாைர்்கள் ெந்திப்பின் வ்பாவத 

தமிழக மீனவரகள் விடயத்தில்   
ஆராய்ந்த செயற்பட ்வண்டும்   

உலகின் முதல் 
முளையா்க ளைட்-
ரஜன் எரிச்பாருள் 
மூலமா்க இயஙகும் 
‘்பைக்கும் ்படகு’ 
து்பாயில் அறிமு்கம் 
செய்யப்்பட்டுள்ை-
தா்க சேளிநாட்டு ஊட்கங்கள் சதரிவித்-
துள்ைன.   தி சஜட் (The Jet) என்ை ச்பய-
ருளடய ்பைக்கும் ்படகு, சுவிஸலாந்து 

உலகின் முதல் முமையவா்க  

மேலும் குறைவறைய வாய்ப்பு 

உல்க ெந்ளத-
யில் தங்கத்தின் 
விளல குளைே-
ளடந்துள்ைதால் 
உள்நாட்டிலும் தங-
்கத்தின் விளலயில் 
மாற்ைம் ஏற்்பட்-
டுள்ைது.   இதற்்களமய, நாட்டில் 22 ்கரட் தங-
்கத்தின் விளல 1 இலட்ெத்து 14 ஆயிரம் 
ேளரயிலும், 24 ்கரட் தங்கத்தின் விளல 

தங்கத்தின் விலை
திடீரென வீழ்ச்சி

ெம்்பந்தப்்பட்ட 
மின் நிளலயங-
்களுக்கு உரிய 
எரிச்பாருள் இருப்-
புக்்கள் கிளடத்துள்-
ைதால் மறு அறி-
வித்தல் ேளர மின்சேட்டு இருக்்காது 
என இலஙள்க ச்பாதுப் ்பயன்்பாடு்கள்

மறு அறிவித்தல் வலெ
இனி மின்ரவட்டு இல்லை

நாட்டில் சடஙகு 
்பரவும் அ்பாயத்தில் 
உள்ை 12 மாேட்-
டங்களில் உள்ை 81 
பிரவதெ செயலாைர் 
பிரிவு்களை வதசிய 
சடஙகு ்கட்டுப்்பாட்டு பிரிவு அளடயாைம் ்கண -
டுள்ைது.  

ச்காழும்பு, ்கம்்பைா, யாழப்்பாைம், 
புத்தைம், ்களுத்துளை, ்கணடி,

81 பிெததச ரசயைாளர் 
பிரிவு்களில் ரெஙகு அபாயம்

்பயங்கர-
ோத தளட 
ெட்டத்தின் 
கீழ ள்கது 
செய்யப்-
்பட்ட அரசியல் ள்கதி்கள் 27 வ்பர் 
விளரவில் விடுவிக்்கப்்பட-
வுள்ைதா்கவும் இது 

தடுப்பிலுளள அெசியல் 
ல்கதி்கள விலெவில் விடுதலை

நாட்டில் 
ஆணடு 
வதாறும் நீரில் 
மூழகி ஐநூறு 
வ்பர் ேளரயில் 
உயிரிழப்்பதா்கத் சதரிவிக்-
்கப்்படுகின்ைது.  

ஆண்டுததாறும் 
500 தபர் வலெ 

நீரில் மூழ்கி பலி!

சிறு்பான்ளம ்கட்சி்களை ெந்தித்து அர -
ொங்கம் விளரவில் ்கலந்துளரயாடுேதற் -
்கான ஏற்்பாடு்கள் முன்சனடுக்்கப்்பட்டு 
ேருேதா்க நீதியளமச்ெர் அலி ெப்ரி சதரி -
வித்துள்ைார்.

யாழப்்பாை மாேட்ட செயல்கத்தில் 
வநற்று முன்தினம் (30)  இடம்ச்பற்ை 
செய்தியாைர் ெந்திப்பில் ்கலந்து ச்காணடு 
அேர் இதளனக் குறிப்பிட்டார்.

இந்த ்கலந்துளரயாடலில்,  தமிழ வதசிய கூட்ட-
ளமப்பு உள்ளிட்ட ஏளனய ேடக்கு - கிழக்கு

சிறுபான்லம ்கட்சி்கலள 
அெசு சந்திக்க ஏறபாடு 

TNAயுென் சந்திப்லப நெத்த 
அெசு ஆர்வமா்க உளளது 

ஜனாதி்பதி தமிழத் வதசியக் கூட் -
டளமப்ள்பச் ெந்திக்கும் விடயத்தில் 
இன்னும் அக்்களையுடன் இருப்்பதா்க, 
சேளிவிே்கார அளமச்ெர் ஜீ.எல்.பீரிஸ, 
தமிழத் வதசியக் கூட்டளமப்பின் வ்பச் -
ொைர், ்பாராளுமன்ை உறுப்பினர் எம்.ஏ.
சுமந்திரனுக்கு சதரியப்்படுத்தியுள்ைார்.

யாழப்்பாைத்தில் வநற்று முன்தினம் 
(30) ்காளல இடம்ச்பற்ை தனிப்்பட்ட 

ெந்திப்பு ஒன்றின் வ்பாவத  அேர் இந்த விடயத்ளதக் 
கூறியுள்ைார்.  இந்த ெந்திப்பில் அளமச்ெர்

இ ல ங ள ்க யி ல் 
ச்காவரானா தளல-
விரித்தாடிய நிளல-
யிவலவய யாழப்-
்பாைம் ெர்ேவதெ 
விமான நிளலயம் 
மூடப்்பட்டதா்கவும் 
விளரவில் அதளன திைக்்க நடேடிக்ள்க எடுக்்கப்்படுசமன-
வும் அரொங்கம் சதரிவித்துள்ைது.

யாழப்்பாைம் மாேட்ட செயல்கத்தில் நடத்திய 
ஊட்கவியலாைர் ெந்திப்பின் வ்பாவத 

யாழ். பைாலி விமான 
நிலையம் விலெவில் திறப்பு

வலாரன்ஸ செல்ேநாய்கம்  

ெ.சதா.ெ மூலம் ச்பரிய வதங்காய் 
ஒன்ளை 75 ரூ்பாய் உத்தரோத 
விளலக்கு ச்பற்றுக்ச்காள்ை நடே-
டிக்ள்க எடுக்்கப்்பட்டுள்ைதா்க அளமச்-
ெர் ்பந்துல குைேர்தன சதரிவித்துள் -
ைார்.  

வநற்று முதல் இது நளடமுளைக்கு 
ேந்துள்ைதா்க சதரிவித்துள்ை அேர் 
ஒருேர் ஐந்து ச்பரிய வதங்காய்்களை 
ச்காள்ேனவு செய்ய முடியும் என்றும் 
அளமச்ெர் சதரிவித்துள்ைார்.  

அது சதாடர்பில் சதஙகு 
அபிவிருத்தி அதி்கார 

ச.ரதா.சவில் 75 ரூபாவுககு 
ரபரிய ததங்காய் விறபலன 

வலாரன்ஸ செல்ேநாய்கம்   

ரயில் ்கட்டுப்்பாட்டாைர்்கள் சில -
ருக்கு ச்காவரானா ளேரஸ சதாற்று 
உறுதிப்்படுத்தப்்பட்டுள்ை நிளலயில் 
14 ரயில் வெளே்களை இளடநிறுத் -
தியுள்ைதா்க ரயில்வே திளைக்்கைம் 

சதரிவித்துள்ைது.   
அது சதாடர்பில் வநற்ளைய தினம் 

்கருத்து சதரிவித்த ரயில்வே பிரதி 
ச்பாது மு்காளமயாைர் ஏ.டி.ஜி. சென -
விரட்ன;   பிரதான ரயில் ேழி 
்பாளத ்களில் ஆறு ரயில்

ெயில்தவ அதி்காரி்கள 
சிைருககு ர்காதொனா 

வலாரன்ஸ செல்ேநாய்கம்

மக்்கள் விடுதளல முன்னணியின் தளலேர் அனுரகுமார 
திஸாநாயக்்கவின் ோ்கனத்தின் மீது முட்ளட தாக்குதல் வமற்-
ச்காள்ைப்்பட்டதன் பின்னணியில் எேன்ட்்கார்ட் நிறுேனமும், 
அரசியல் தளலயீடும் ்காைப்்படுகிைது. 

எதிர்்காலத்தில் அனுரகுமார திஸாநாயக்்கவின்

முட்லெ வீச்சு தாககுதலின் 
பின்னணியில் "எவன்ட்்கார்ட்"

ஷம்ஸ ்பாஹிம் 

்பாராளுமன்ை உறுப்பினர் அனுரகுமார திஸாநாயக்்கவின் 
்கார் மீது முட்ளட வீசி தாக்குதல் நடத்தப்்பட்ட ெம்்பேம் 
சதாடர்பில் ்பக்்கச்ொர்்பற்ை விொரளை நடத்தப்்பட வேண -
டுசமன சுற்றுலாத்துளை அளமச்ெர் பிரென்ன ரைதுங்க 
ச்பாலிஸ மா அதி்பரிடம் வ்காரியுள்ைார். இது 
சதாடர்பில் அேர் ்கடிதசமான்ளை அனுப்பி

அனு்ர குைவா்ர வவா்கனம் மீதவான முடமடை வீச்சு;

நேற்று முதல் 160 பை.வவா மின்னுற்பத்தி 
வலாரன்ஸ செல்ேநாய்கம்   

நுளரச்வொளல லக்விஜய மின் உற்்பத்தி 
நிளலயத்தில் செயலிழந்திருந்த மின் உற்-
்பத்தி இயந்திரத்தின் திருத்த வேளல்கள் 
நிளைவு ச்பற்றுள்ை நிளலயில் 
வநற்ளைய தினம் முதல்

நுலெச்தசாலை மின் நிலையம்   
மீண்டும் இயல்பு நிலைககு   

ஸாதிக் ஷிைான்  

74ஆேது வதசிய 
சுதந்திர தின பிரதான 
ளே்பேம் ஜனாதி-
்பதி வ்காட்டா்பய 
ராஜ்பக் ஷ தளல-
ளமயில் சு்காதார ேழி 
முளை்களை முழுளம -
யா்க பின்்பற்றி சுதந்திர ெதுக்்கத்தில் 
நடாத்துேதற்கு வதளேயான ெ்கல 

ஏ ற் ்ப ா டு ்க ளு ம் 
பூர்த்தி செய்-
ய ப் ்ப ட் டு ள் ை -
தா்க நீர்ப்்பாென 

அளமச்ெரும்,வத -
சிய ்பாது்காப்பு, 

உள்நாட்டலுேல்்கள் 
மற்றும் அனர்த்தமு்கா-

ளமத்துே இராஜாங்க அளமச்ெரு-
மான ெமல் ராஜ்பக் ஷ சதரிவித்தார்.  

நாட்டில் ச்காவரானா நிளலளம 
்காைப்்படுேதனால் சு்காதார ேழி 
முளைக்கு முக்கியத்துேம் ேழங-
்கப்்பட்டு வதெத்தின் அபிமானத்ளத 
்காக்கும் ேள்கயில் ேழக்்கம் வ்பான்று 
எவ்வித குளை்பாடு்களுமின்றி ெம்பிர-
தாயமான எழிளமயான முளையிலும் 
நடத்தப்்படும் என்று அேர் வமலும் 
சதரிவித்தார். “ெோல்்களை 
சேற்றிக் ச்காணட 

ஜனாதிபதி த்காட்ொபய தலைலமயில் 74ஆவது 

2022 ஆம் ஆணடுக்்கான ேரவு 
செலவுத் திட்ட முன்சமாழிவுக்கு 
அளமய கிராமத்திற்்கான வேளலத்திட் -
டத்தின் கீழ நாடு பூரா்கவும் 100,000 
அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 3ஆம் 
தி்கதி ்காளல 8.52 மணிக்கு நாட்டின் 
அளனத்து மாேட்டங்களிலும் ஆரம்பிக் -

்கப்்படுகிைது.  
'்பட்சஜட்டில் இருந்து ஒரு லட்ெம் 

வேளலத்திட்டங்கள் ' என ச்பயரிடப் -
்பட்டுள்ை இத்திட்டத்தின் கீழ ேரவு 
செலவு திட்ட முன்சமாழிவு்களுக்கு 
இைங்க, அபிவிருத்தி திட்டங்க-
ளுக்்கா்க ஒதுக்்கப்்படும்

நாடு முழுவதும ஒரு இலட்சம 
அபிவிருத்தி திடடஙகள் 

எடுத்த எடுபபில் எதமனயும் பெய்ய முடியவாது   யவாழில் அமைச்ெர் அலிெபரி பதரிவிபபு யவாழில் சுைந்தி்ரனிடைம் GL பதரிவிபபு யவாழ். ஊடை்க ைவாேவாடடில் ஜீ.எல். பீரிஸ் 

குறைந்த விறையில் அரிசியும் வாங்கைாம்

பக்கச்சார்பறற விசாெலைககு 
IGPயிெம் பிெசன்ன த்காரிகல்க 

அமைச்ெர் அலி ெபரி உறுதியளிபபு   

14 நெமவ்க ள் அதி்ரடியவா்க நிறுத்தம் JVP விஜித நே்ரத் எம்.பி குற்ைச்ெவாடடு

பறககும் பெகு 
துபாயில் அறிமு்கம்  பபவாதுப பயன்பவாடு்கள் 

ஆமைககுழு அறிவிபபு

படைஙகு ்கடடுபபவாடடு பிரிவு அமடையவாளம் 

அனுெ மீது முட்லெ 
வீசியது நானல்ை!  

அனுெலவ தாககுவதறகு 
5000 ரூபா ரபறதறாம் 

அமைச்ெர் பி்ரென்ன ைறுபபு பதரிவிபபு 
06ம்கதவான ெந்நத்க ேபர்்கள் ெவாடசியம் 

06

நாட்டில்  தலெரசய்யப்பட்ெ  இெண்டு அதி்க  
திறனுளள  தமாட்ொர் லசககிள்கள  அ்கப்பட்ென

பல ந்கவாடி ரூபவா பபறுைதியுள்ளமவயவாம்
06

்தசிய சுத்நதிர தின விழா 
சுத்நதிர ெதுககத்தில் ஏற்பாடு 

6500 பலெயினர் 
பஙத்கறபு; 

ரபாதுமக்களுககு 
அனுமதியில்லை   

கிராேத்திற்கான மவறைத்திடைத்தின் கீழ்

நாலள மறுதினம் ்காலை 8.52 மணிககு ஆெம்பம்
நிதியலமச்சர் பசில் ொஜபக ஷ வெவு ரசைவு திட்ெத்தில் 
ஒதுககீடு ரசய்திருந்த நிதி மூைம் ச்கை மாவட்ெங்களிலும் 
இந்த ரசயறறிட்ெம் ஆெம்பமாகிறது 

06 06
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OPPO ஆ்ரவாய்ச்சி நிறுவனம், 
Zero-Power Communication குறித்த 
ப்தவாழில்நுடெ அறிமுக ஆவணதம்த 
(white paper) உததிய�வாகபூரவைவாக 
பவளியிடடுள்ளது. IoT பவளியில் 
்தறயெவாது அவசி�ைற்ற்தவாக உள்ள 
ய்தமவயின் பின்னணியில் Zero-Power 
Communication ப்தவாழில்நுடெததின் 
ப்தவாழில்நுடெ நிமைபெவாடமடை குறித்த 
அறிக்மகயில் ஆ்ரவா�பெடடுள்ளது. அத-
துடைன், எதிரகவாைததின் ஏமன� ்தகவல் 
ப்தவாடைரபு அமைபபுகளுடைன் இமணந்து 
ப்தவாழில்நுடெதம்த உருவவாக்குவ்தற-
கவான எதிரகவாைததிறகவான ெவாம்தயின் 
வம்ரெடைதம்த அது யகவாடிடடுக் கவாடடுகி-
்றது.

்தறயெவாம்த� மின்கை ப்தவாழில்நுடெ-
ைவானது மின்கைஙகளின் ஒடடுபைவாத்த 
அ்ளவு, உறெததிச் பெைவு, ஆயுடகவாைம், 
ெ�ன்ெவாடடின் எளிமை ைறறும் சூழல் 
நடபு ஆகி�வறறின் அடிபெமடையில் 
குறிபபிடைத்தக்க சிக்கல்கம்ள கவாண்-
பிக்கி்றது. Zero-Power Communication 
ப்தவாழில்நுடெைவானது, சூழலில் உள்ள 
கதிரி�க்க அதிரவமை ெக்திம� ெ�ன்-
ெடுததுவ்தன் மூைம் மின்கைஙகளின் 
ய்தமவம�த ்தவிரக்கி்றது. இ்தன் 
விம்ளவவாக மிகவும் கச்சி்தைவான, தி்ற-
மை�வான, கும்றந்்த விமையிைவான 
ெவா்தனஙகம்ள உருவவாக்க வழிய�றெ-
டும். யெமிபபுக் கிடைஙகிறகவான அவசி�ம், 
விவெவா�ம் யெவான்்ற வணிகப ெ�ன்ெவா-
டுகளிலும் அணி�க்கூடி� ெவா்தனஙகள, 

ஸைவாரட வீடுகள ைறறும் ஏமன� அதி-
நவீன நுகரயவவார ெ�ன்ெவாடுகளிலும் 
இத்தமக� ெண்புகள நன்மைகம்ள 
வழஙகும்.இது ப்தவாடைரபில், OPPO வின் 
பி்ர்தவான 5G விஞ்வானி Henry Tang 
ப்தரிவிக்மகயில், "மக�டைக்கதப்தவாமை-
யெசி ப்தவாமைதப்தவாடைரபு ப்தவாழில்நுட-
ெததின் ஆ்ரம்ெம் மு்தல் நவான்கவாவது 
்தமைமும்ற வம்ர, ப்தவாமைதப்தவாடைர-
புத தும்ற�வானது நவான்கு ப்தவாழில்நுடெ 
ெவாய்ச்ெமைக் கடைந்துள்ளது. 

அனபைவாக் மு்தல் டிஜிடடைல், ்த்ரவு, 
இறுதி�வாக புய்ரவாடயெண்ட வம்ர இந்்த 
ெவாய்ச்ெல் அமைந்துள்ளது. இந்்த ெவாய்ச்-
ெல்கள ஒவபவவான்றும் யவகைவான 
்த்ரவுப ெரிைவாற்ற விகி்தஙகம்ள வழஙக 
வடிவமைக்கபெடடுள்ளன. இருபபினும், 
அடுத்த ்தெவாப்தததில், 5G ப்தவாழில்-
நுடெம் ைறறும் அ்தமனக் கடைந்து 
பெல்லும்யெவாது, ப்தவாமைதப்தவாடைரபு 
ப்தவாழில்நுடெததில் ்த்ரவு ெரிைவாற்றைவா-
னது ஒரு ெவாரி� விடை�ைவாக இருக்கு-
பைன நவாம் நம்ெவில்மை.   Zero-Power 

Communication ப்தவாழில்நுடெைவா-
னது, இைததி்ரனி�ல் உறெததி�வா-
்ளரகள ்தஙகள ்த�வாரிபபுகளில் 
இருந்து மின்கைஙகம்ள அகறறி, 
அவறறின் பெைவுகள ைறறும் 
சூழலின் ்தவாக்கதம்த கும்றக்-
கும் வழிமும்றம� வழஙகும். 
எனயவ, நவாம் B5G/6G ்தமைமு-
ம்றக்கு பெல்வ்தவால், Zero-Power 
Communication ஆனது நவாம் 

கவனம் பெலுததும் முக்கி� ெகுதி-
களில் ஒன்்றவாக உள்ளது" என்்றவார.
OPPO ்தனது பெவாந்்த கண்டுபிடிபபு-
களுக்கு யைைதிகைவாக, Zero-Power 
Communication நிமைபெவாடமடை யைம்-
ெடுததுவதில் முன்னணியில் உள்ளது. 

இதில் Zero-Power Communication 
ஆ்ரவாய்ச்சி திடடைஙகம்ள 3GPP இறகு 
முன்பைவாழி்தல் ைறறும் FuTURE 
ைறறும் ICCC யெவான்்ற ப்தவாழில்தும்ற 
ைவாநவாடுகளின் யெவாது அ்தன் கண்டுபி-
டிபபுகம்ள ப்தரிவிபெது உளளிடடை விடை-
�ஙகள அடைஙகுகின்்றன. 

பெபபடைம்ெர 2021 இல் இடைம்பெற்ற 
IMT-2030 6G Vision நிகழ்வில், OPPO 
Zero-Power Communication Forum 
இமன ஆ்ரம்பித்ததுடைன் அ்தமன ஏற-
ெவாடும் பெய்திருந்்தது. Zero-Power 
Communication இல் ெ�ன்ெவாடுகள, 
ப்தவாழில்நுடெத ய்தமவகள, முக்கி� 
ப்தவாழில்நுடெஙகம்ளப ெறறி விவவா-
திக்க கல்வி ைறறும் ப்தவாழில் நிறுவனங-
களுக்கு அமழபபு விடுத்தது.

கம்பியற்ற சமிக்ஞைகளால் இயங்கும்
Zero-Battery திட்டத்தை அறிமுகப்படுததும் OPPO

SLT-MOBITEL, இந்்த ஆண்டின்ம்தப பெவாஙகல் மவெவதம்த வவுனி�வா ைவாவடடை பெவாதுமவததி�ெவாமையில் ஏறெவாடு பெய்திருந்்தது.  மவததி�-
ெவாமைக்கு பெறுைதிவவாய்ந்்த நன்பகவாமடைம�யும் வழஙகியிருந்்தது. இந்்தமவெவததின்யெவாது, SLT இன் வடைக்குைறறும்கிழக்கு பி்ரவாந்தி�பெவாது 
முகவாமை�வா்ளர எம். ெதைசு்தன், 1 மில்லி�ன் ரூெவாய்பெறுைதிவவாய்ந்்த ICU ெடுக்மககம்ள, வவுனி�வா ைவாவடடை பெவாது மவததி�ெவாமையின் 
ெணிபெவா்ளர. மவததி�ர. யக.்ரவாகுைனிடைம் மக�ளித்தவார.  உைரஉணவுபபெவாருடகளவிநிய�வாகம் ைறறும் சுகவா்தவா்ரததும்றக்கு அததி�வாவசி� ெவா்த-
னஙகம்ள வழஙகி ைறறும் இ்த்ர நன்பகவாமடைகளினூடைவாக ஆ்த்ரவளிததிருந்்தது.

அவுஸதிய்ரலி� அ்ரெவாஙகத-
தின் நிதியு்தவியுடைனவான Market 
Development Facility (MDF) 
ஆனது, இைஙமகயின் யகவாபபி 
ப்தவாழிறதும்றயுடைன் இமணந்து, 
இைஙமகயின் யகவாபபிதும்றம�ச் 
யெரந்்த 100 இறகும் யைறெடடை பி்ர-
திநிதிகம்ள ஒன்றிமணதது மு்தன்-
மு்தைவாக ‘Sri Lanka Coffee Festival’ 
(இைஙமகயகவாபபிததிருவிழவா) 
நிகழ்மவ நடைவாததியிருந்்தது.

இைஙமகயில் ்தனிததுவைவாக வ்ளரும் வியெடைததுவம் 
பகவாண்டை யகவாபபி ைறறும் மீ்ளவ்ளரந்து வரும் யகவாபபிக் 
கைவாச்ெவா்ரததின் பகவாண்டைவாடடைதம்த குறிக்கும் இவவிழவாவவா-
னது, இததும்றயின் மீ்தவான அஸதிய்ரலி�வாவின் ப்தவாடைரச்சி-
�வான ஆ்த்ரமவ எடுததுக்கவாடடுகி்றது. இைஙமக யகவாபபியின் 
எதிரகவாைம் குறிதது கைந்தும்ர�வாடுவ்தறகவாக, அ்ரெவாஙக 
ைறறும் ்தனி�வார தும்றயிலுள்ள அமனவம்ரயும் ஒன்றி-
மணதது, கருததுகம்ள ெகிரந்து பகவாளவ்தறகவான வவாய்பமெ 

வழஙகும்வமகயில், 
உளளூர யகவாபபிதும்ற-
யில் உள்ள ெல்யவறு-
ைடடைததிைவான ெஙகு்தவா-
்ரரகம்ள மை�பெடுததி 
இந்நிகழ்வு ஏறெவாடு 
பெய்பெடடிருந்்தது.

இந்நிகழ்வில் அ்ர-
ெைறறும் ்தனி�வாரது-
ம்றம�ச் யெரந்்தவரக-
ளுக்கு இமடையிைவான 

குழுரீதி�வான கைந்தும்ர�வாடைல்கள, ெரவய்தெ யகவாபபி நிபுணர-
களின் வி்ளக்ககவாடசிகள ைறறும் உளளூர வியெடை யகவாபபி 
வர்தக நவாைஙகம்ள கவாடசிபெடுததும் யகவாபபி எக்ஸயெவா 
ஆகி�ன இடைம்பெற்றன. நிகழ்வின் ஒருெகுதி�வாக, இைங-
மகயின் வியெடைததுவைவான யகவாபபிெறறி� MDF-Roar Media 
ஆவணப ெடைததின்பவளியீடுைறறும் MDF இன் ‘Arabica 
Coffee Value Chain Analysis’ ( அறிக்மகயும்பவளியி-
டைபெடடைது.

முதன்முறையாக இடம்பெறை இலஙறக ககாப்பி திருவிழா

54 வது ஆண்டில் அடிப�டுதது 
மவக்கும்  நிமையில்  ெமூகததின் மீ்தவான 
அக்கம்ற அணுகுமும்றக்கவான ்தனது உறு-
திபெவாடமடை Munchee மீண்டும் உறுதிபெ-
டுததுகி்றது

இைஙமகயின் மிகப பெரி� பிஸகட 
உறெததி�வா்ளரும் ஏறறுைதி�வா்ளருைவான 
Munchee, ்தனது 54வது ஆண்டில் 
நுமழயும் நிமையில்    ‘நவாஙகள பிஸகட-
கம்ள ைடடும் ்த�வாரிக்கவில்மை” என்்ற 
ப்தவானிபபெவாருளுடைவான திடடைதம்த அறி-
வித்தது. கடைந்்த ஐந்து ்தெவாப்தஙக்ளவாக 
Munchee வரத்தக நவாைம் இைஙமகயிலும் 
பவளிநவாடுகளிலும் உள்ள நுகரயவவார 
ைததியில் மிகவும் பி்ரெைைவாகியுள்ளது. 
இ்தறகிமடையில், Munchee பிஸகடகள 60 
க்கும் யைறெடடை நவாடுகளுக்கு ஏறறுைதி 
பெய்�பெடுகின்்றன,   Munchee இைஙமக-
யின் மு்தல் வரத்தக நவாைைவாக எடடு மும்ற 
ப்தரிவு பெய்�பெடடுள்ளமை குறிபபிடைத்தக்-
கது.CBL இன் ெந்ம்தபெடுத்தல் பெவாது முகவா-
மை�வா்ளர Janmesh Paul Anthony கருததுத 
ப்தரிவிக்மகயில் , CSR மு�றசிகள மூைம் 
Munchee ஒரு வி�வாெவா்ரம் ைறறும் வரத்தக 
நவாைம் என்்ற ரீதியில் பவறறி�மடைவம்த விடை 
இைஙமக ெமூகததின் நைனுக்கவாக யைலும் 
ெைவறம்றச் பெய்துள்ள்தவாக ப்தரிவித்தவார. 
ைஞசி ்தனது அக்கம்ற�வான அணுகுமும்ற-
�வால் அமனதது ்த்ரபபு ைக்களின் இ்த�ஙக-
ம்ளயும் பென்்றமடை� முடிந்்ததில் ைகிழ்ச்சி 
அமடைவ்தவாக அவர கூறினவார. “நவாஙகள 
பிஸகடகம்ள ைடடும் ்த�வாரிக்கவில்மை” 
என்்ற ப்தவானிபபெவாருளின் கீழ் 54 ஆவது 
ஆண்டில் நுமழவ்தறகவான தீரைவானம், ெமூக 

ெமூகதம்த யைம்ெடுததுவதில் நவாஙகள உறு-
தி�வாக உளய்ளவாம் என்ெம்த அமனதது 
ெஙகு்தவா்ரரகளுக்கும் வலியுறுததுவ்தற-
கவாக எடுக்கபெடடை்தவாக அவர  ப்தரிவித்தவார.   
ஐம்ெது ஆண்டுகளுக்கும் யைைவான கவாைப-
ெகுதியில், கல்வி, இம்ள்ரகள ைறறும் 
விம்ள�வாடடு, கமை ைறறும் கைவாச்ெவா்ரம், 

ெமூக யைம்ெவாடு, சுறறுச்சூழல் ெவாதுகவாபபு 
ைறறும் அனரத்த  நிவவா்ரணம் ஆகி� 
தும்றகளில் ைஞசி ்தனது பெ�லில் 
உள்ள ெமூகப ெ்ரவாைரிபமெ விரிவுெடுத-
தியுள்ளது. இபெகுதிகளின் கீழ் ்தறயெவாது 
நூறறுக்கணக்கவான திடடைஙகள பெ�ல்-
ெவாடடில் உள்ளன.

54வது ஆண்டில் நுமழயும் நிமையில்

சமூகததின் மீதைான அகக்்ற்ய
வ�ௌிப்படுததும் Munchee

ை�ன்ஸ கழகம் 306B2 (பகவாழும்பு பெரு நக்ரம்) ்தமைவர 
ை�ன் அமிர்தம் பெ�க்குைவாரின் பூ்ரண அனுெ்ரமணயில் 
கமைைகள ய்தசி� ெவாடைெவாமை ைததுகைவில் ஊடைக கழகம் அங-
கு்ரவாரபெணம் ைறறும் ஊடைக பெ�ைைரவு தினக்ரன்,தினக்ரன் 
வவா்ரஞெரி. வண்ணவவானவில் ெததிரிமககளின் ஊடைக அனுெ்ர-
மணயில் யநறறு முன்தினம் நமடைபெற்றது. நிகழ்வு தினக்ரன், 
தினக்ரன் வவா்ரைஞெரி, வண்ணவவானவில் ெததிரிமககளின் 
பி்ர்தை ஆசிரி�ர  பெந்தில் யவைவர ்தமைமையில் அதிெர 
வீ.ெசிகுைவாரின் பநறிபெடுத்தலில் ஆ்ரம்பிதது மவக்கபெடடைது.
ஊடைகபெ�ைைரவுக்கு வ்ளவவா்ளரக்ளவாக சிய்ரஷடை ஊடைகவி�ைவா-
்ளர கிருஷணி கந்்தெவாமி, வவாழ்நவாள ஊடைவி�ைவா்ளர அன்னைக்-
ஷமி ்ரவாெதும்ர, தினக்ரன்  பி்ர்தை உ்தவி ஆசிரி�ர �கவாந்த, 
உ்தவி ஆசிரி�ர சுய்ரஷ்ரவாஜ், வி்ளம்ெ்ர முகவாமை�வா்ளர திருைதி 
ப்ரஜினவா ைறறும் சுமூக பெ�றெவாடடைவா்ளர இ்ளஞபெழி�ன் ஆகி-
ய�வாரும் கைந்து பகவாண்டைனர.



உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவா்த ்தாக் -
கு்தல் த்தாடரபான உண்மை்ய 
நாட்டின் சில ஊட்கங்கள் மைக்்களுக்கு 
தவளியிடுவதில்்ல என ்க்த்்தா-
லிக்்க திருச்ச்பயின் த்காழும்பு 
்பராயர வணக்்க்ததிற்குரிய ்கரதினால் 
தமைல்்கம் ரஞ்சி்த ஆணட்்க குற்்றம் 
சுமை்ததியுள்்ார.  

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் த்தாடர -
பில் வார இறுதியில் ்கரு்தது தவளியிடும் ்பா்்த ்பராயர 
இந்த ்கரு்ததுக்்க்் தவளியிட்டுள்்ார.  

்கடந்த 2019ஆம் ஆணடு இடம்தபற்்ற உயிர்த்த 
ஞாயிறு ்தாக்கு்தலின் பின்னணியில் இருக்கும்

்லாரன்ஸ் த்சல்வநாய்கம்  

பு்த்த்ம் நா்த்தாணடிய ்தம்மைஸ்-
ஸர ்்தசிய பாட்சா்ல மைாணவி-
தயாருவர த்கா்ரானா ்வரஸ் 
த்தாற்றினால் உயிரிழநதுள்்ார.  

நா்த்தாணடிய ்்தசிய பாட -
்சா்லயில் ஆ்றாம் வகுப்பில் 
்கல்வி ்கற்கும் ்மைற்படி 11 வயது 
மைாணவி நா்த்தாணடி ்தப்்பாவ 
பகுதி்யச ்்சரந்த பி. எம். டி. 
மைனிஷா குமைாரி தபரனாண்டா 
என அவரது உ்றவினர்கள் த்தரி-
வி்த்தனர.  

இரணடு தினங்கள் சு்கவீன-
முற்்ற நி்லயில் அவர மைாரவில 
்்தசிய ்வ்ததிய்சா்லயின் 
தீவிர சிகிச்்சப் பிரிவில் சிகிச்்ச 
தபற்று வந்த நி்லயில் 
்நற்று உயிரிழநதுள்்ார.  

்லாரன்ஸ் த்சல்வநாய்கம்  

்கல்வி தபாது்த்தரா்தர உயர்தரப் 
பரீட்்்ச ந்டதபறும் எதிரவரும் 
17ஆம் தி்கதி மு்தல் மைாரச 5ஆம் 
தி்கதி வ்ரயிலான ்கால்ததில் 
மின் துணடிப்்ப ்மைற்த்காள்் 
்வணடாம் என்று ்கல்வி அ்மைச-
்சர தி்னஷ் குணவர்தன மின்்சார 
்ச்பயிடம் ்்கட்டுக் த்காணடுள் -
்ார.  

அ்மைச்சர தி்னஷ் குணவர்தன 
அது த்தாடரபில் மின்்சார்ச்ப 
உள்ளிட்ட தபாறுப்பு வாயந்த 
நிறுவனங்களின் அதி்காரி்களிடம் 

்வணடு்்காள் விடு்ததுள்்்தா்க 
த்தரிவிக்்கப்படுகி்றது.  

குறி்த்த ்கால்ததில் மின் துண -
டிப்்ப ்மைற்த்காணடால் பரீட்்்ச -
யில் ்்தாற்றும் மைாணவர்கள் எதிர-
த்காள்்க்கூடிய அத்சௌ்கரியங்க்் 
்கவன்ததிற் த்காணடு ்மைற்படி 

்வணடு்்கா்் விடு்ததுள்்்தா்க -
வும் ்கல்வி அ்மைச்சர த்தரிவி்ததுள்-
்ார.  

அ்்த்வ்் நாட்டில் 
த்கா்ரானா ்வரஸ் பரவல் அதி -
்கரி்தது வரும் நி்லயில் ்கல்வி 
தபாது ்தரா்தர பரீட்்்ச்ய ஒ்ததிப் 
்பாடுவ்தற்்கான எந்த அவசியமும் 
கி்டயாது என த்காழும்பு ்லடி 
ரிஜ்வ சிறுவர ்வ்ததிய்சா்ல-
யின் பணிப்பா்ர வி்்சட மைரு்த-
துவ நிபுணர தீபால் தப்ரரா த்தரி-
வி்ததுள்்ார.  

சு்கா்தார வழிமு்்ற்க்்ப் பின்-
பற்றி எந்தவி்த சிக்்கலும் இல்லா -
மைல் பரீட்்்ச்் நட்த்த முடியும் 
என்றும் அவர த்தரிவி்ததுள்்ார.  

்மைற்படி பரீட்்்ச்ய ஒ்ததிப் 
்பாட்டால் மைாணவர்கள் 
உ்ரீதியா்க பாதிப்்ப 06
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உயர்தரப் பரீட்சை இடம்பறும காலத்தில்  
மின் துண்டிப்்ப மேற்காள்ள மேண்டாம

்சவூதி அ்ரபியாவிலுள்் இலங-
்்க்த தூ்தர்கம் இலங்்கயிலுள்் 
்வ்ததிய்சா்ல்களுக்கு 1.2 மில்லி -
யன் ரூபா தபறுமைதியான மைரு்ததுவ 
உப்கரணங்க்் நன்த்கா்டயா்க 
வழஙகியுள்்து. ்சவூதி அ்ரபியா -
வில் வசிக்கும் இலங்்க ்சமூ்க்தது-

டன் இ்ணநது இலங்்க ்கலா்சார 
மைன்்றம் மைரு்ததுவ உப்கரணங்க்் 
நன்த்கா்டயா்க வழஙகியுள்்து. 

த்காழும்பில் உள்் தவளிநாட்டு 
அ்மைசசில் இடம்தபற்்ற நி்கழ்வில் 
்வ்தது இந்த நன்த்கா்ட இரா-
ஜாங்க அ்மைச்சர

சைவூதியிலுள்ள இலங்க தூ்தரகம 
ேருத்துே உபகரணஙகள அன்பளிப்பு

்காமரானா   
்்தாறறுக்கு  
11 ேயது 
ோணவி பலி  

்கடந்த ஜனவரி மைா்த்ததில் 7656 தடஙகு 
்நாயா்ர்கள் பதிவாகியுள்்்தா்க ்்தசிய 
தடஙகு ்கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவின் பணிப் -
பா்ர தடாக்டர சு்த்த ்சமைரவீர ்நற்று (31) 
த்தரிவி்த்தார.  

2021 ஜனவரியில் பதிவான தடஙகு 
்நாயா்ர்களின் எணணிக்்்க 2122 
ஆ்கவும், ்கடந்த ஆணடுடன் ஒப்பிடு்்க-
யில் இந்த ஆணடு ஜனவரியில் தடஙகு 

்நாயா்ர்களின் எணணிக்்்கயில் குறிப்பிட்த்தக்்க அதி்க-
ரிப்பு இருப்ப்தா்கவும் அவர கூறினார.  

தபாதுவா்க மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமு்்ற 
தடஙகு ்நாய பரவுவது வழக்்கமைா்க இருப்ப்தா்கவும், 

படங்கு மீண்டும தீவிரம  ஈஸ்டர் தாக்குதலில் உண்மை்ை மை்ைப்பதாக

பாராளுமைன்்ற்ததில் ்சமைரப்பிக்்கப்பட்டுள்் “்தனிப்பட்ட 
்தரவு பாது்காப்பு ்சட்டமூல்ததின்” ஒரு சில ்சர்ததுக்்கள் அரசிய-
ல்மைப்புக்கு முரணானது என தீரப்பளிக்்கக் ்்காரிய ்தாக்்கல் 
த்சயயப்பட்ட மைனு்வ வி்சாரிக்்க ்தமைக்கு அதி்காரம் இல்்ல 
என உச்ச நீதிமைன்்றம் ்நற்று (31) தீரப்பளி்ததுள்்து.  

அது த்தாடரபில் ்சபாநாய்கருக்கு அறிவிக்்கப்படும் எனவும் 
உச்ச நீதிமைன்்றம் த்தரிவி்ததுள்்து. குறி்த்த மைனு்வ வி்சா-
ரிக்்க உச்ச நீதிமைன்்ற்ததுக்கு அதி்காரம் இல்்ல என்்ற ்சட்டமைா 
அதிபரின் வா்த்த்்த உச்ச நீதிமைன்்றம் ஏற்றுக்த்காணடது.  

இ்ம் ஊட்கவியலா்ர ்சங்க்ததின் தபாரு்ா்ர ்தரிநது 
இரங்க ஜயவர்தன மைற்றும் எம்.எப்.எம். பசீர இந்த மைனுக்-
்க்் ்தாக்்கல் த்சயதிருந்தனர.  

உச்ச நீதிமைன்்ற நீதியர்சர்க்ான எல். டி. பி. த்தஹி-
த்தனிய, ஷிரான் குணர்தன மைற்றும் 

்தனிப்படட ்தரவு பாதுகாப்பு சைடடத்திறகு   
எதிரான ேனு உசசை நீதிேன்்ால் நிராகரிப்பு  

கல்வியனைசெர் திநனஷ் குணவர்தன 
மின்ெவார ென்பயிடம நவண்டுநகவாள்
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காய்ச்சல், த்ைவலி, கணகளின் கீழ் வலி, குமைட்டல், உ்டல் 
வலி, சிவபபு ததால் திடடுகள், உஙகள் மைைத்தில் இரத்தம்? 
#உ்டனடிைாக NS1 ட்டஙகு ஆன்டிடென் ்பரித்சாத்ன ட்சய-
யுஙகள்.

ஜனவரியில் மாத்திரம்   
7656 ந�ாயாளர் பதிவு

ஊடகஙகள மீது மபராயர 
ேல்கம திடீர பாயசசைல் வி்சாரிக்க தமைக்கு அதிகாரமில்்ை என தீர்பபு
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சிறந்த ஆரம்பத்துக்கா் 
விடுக்ப்பட்ட அழைபபு 
நகாடடின்  ஐககியத்ழ்தக ்டடியயழுப்ப வ்டககு 

மக்ள் எமமு்டன் ழ்க்காருங்ள் என்று 
யவளிவிவ்கார அழமச்சர் க்பரகாசிரியர் ஜில். பீரிஸ் 
்பகிரங்மகா் அழைபபு விடுத்திருககின்றகார். நீதிய -
ழமசசின் நீதிக்கான அணு்ல் கவழைத் திட்டத்தின் 
கீழ் வ்டமகா்காணத்தில் ்பல்கவறு கவழைத் திட்டங்ள் 
்்டந்த வகாரம முன்யனடுக்ப்பட்டன. 

 இத்திட்டங்ள் ய்தகா்டர்பில் மக்ளுககு ய்தளிவு-
்படுத்தும கநகாககில் யகாழ்ப்பகாணத்தில் ந்டத்்தப்பட்ட 
ய்சய்தியகாளர் மகாநகாடடின் க்பகாக்த அழமச்சர் இந்த 
அ ழைபழ்ப விடுத்திருககின்றகார். யகாழ்ப்பகாணத்தில் 
இ ருநது விடுக்ப்படடிருககும இவவழைபழ்ப ஒரு 
்சகா்தகாரண அழைப்பகா் கநகாக்ைகா்காது. அக்தகநரம 
இவவழைபபு விடுக்ப்படடிருககும ்காைசசூைலும 
மி் முககியத்துவம வகாய்ந்த்தகாகும. 

  இநநகாடடின் 74 வது சு்தநதிர தினம ய்காண்-
்டகா்டப்படுவ்தற்கு இன்னும சிை நகாட்ள் இருககும 
சூைலில் இவவழைபபு விடுக்ப்படடிருப்பதும ்வ-
னத்தில் ய்காள்ளப்ப்ட கவண்டிய வி்டயமகாகும. 
்பல்லின மக்ள் வகாழும நகாய்டகான்ழறக ்டடியய-
ழுபபுவ்தற்கு அநநகாடடில் வகாழும எல்ைகா மக்ளும 
ஒற்றுழமயகா்வும ஒன்றகா்வும ய்சயற்்படுவது அவசி-
யம. அந்த அடிப்பழ்டயில்்தகான் ஐகரகாபபியரின் ஏ்கா-
தி்பத்தியத்திற்கு 443 வரு்டங்ள் உள்ளகாகி இருந்த 
இநநகாடடுககு இஙகு வகாழும எல்ைகா மக்ளும ஒன்-
றிழணநது சு்தநதிரத்ழ்தப ய்பற்யறடுத்்தனர். 

 ஆனகாலும சு்தநதிரத்திற்கு பின்வந்த சிை ஆடசியகா-
ளர்்ள் முன்யனடுத்்த ்தவறகானதும, பிழையகானது-
மகான ய்காள்ழ், கவழைத்திட்டங்ளின் ்காரணமகா் 
நகாடடின் சு்தநதிரத்தின் க்பகாது ஒன்று்படடு ய்சயற் -
்பட்ட மக்ளிழ்டகய பிளவு்ள் ஏற்்பட்டன. இ்தன் 
விழளவகா் சுமகார் 30 வரு்ட ்காை ஆயு்த கமகா்த-
லுககுள் இநநகாடு துரதிஷ்டவ்சமகா்த் ்தள்ளப்பட்டது. 
அந்த கமகா்தலின் ்காரணத்தினகால் இநநகாடு ்பகாரிய 
இைபபு்ழளயும அழிவு்ழளயும ்சநதித்்தது. அந்த 
துரதிர்ஷ்டமகான ஆயு்த கமகா்தல் முடிவுககுக ய்காண்டு 
வரப்படடு ஒரு ்த்சகாப்தத்திற்கும கமைகாகியுள்ளது.  

  சு்தநதிரத்திற்கு பின்னர் வந்த சிை ஆடசியகாளர்-
்ள் முன்யனடுத்்த ய்காள்ழ், கவழைத்திட்டங்ள்  
்சமூ்ங்ளுககு இழ்டயில் ஏற்்படுத்திய இழ்டயவளி 
குழறக்ப்ப்ட கவண்டும. இ்தன் ய்பகாருடடு பிரக்த்ச 
மட்டத்தில் ய்சன்று மக்ளு்டன் ்ைநதுழரயகாடுவது 
அவசியம. அ்தன் ஊ்டகா் மக்ளின் க்தழவ்ள், எதிர்-
்பகார்பபு்ள் குழற்பகாடு்ள் என்்பவற்ழறக ்ண்்டறிய 
முடியும. மக்களகாடு ்ைநதுழரயகா்டகாது அவற்ழற 
ய்சய்ய முடியகாது. 

 இந்த நிழையின் ஒர் அங்மகா் நீதிக்கான 
அணு்ல் கவழைத்திட்டம முன்யனடுக்ப்பட்டது. இத்-
திட்டத்தின் கீழ் நீதியழமச்சர் அலி ்சபரி, யவளிவிவ -
்கார அழமச்சர் க்பரகாசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் ஆகிகயகார் 
்தழைழமயில் வ்டமகா்காணத்தின் ்பகா்ட்சகாழை மகாண-
வர்்ள், ்பல்்ழைக்ை் மகாணவர்்ள், வியகா்பகாரப 
பிரதிநிதி்ள், அர்ச அதி்காரி்ள் உள்ளிட்ட ்பை ்தரப-
பினரும ்சநதித்துக ்ைநதுழரயகா்டப்படடுள்ளனர். 
இ்தன் ஊ்டகா் வ்ட்பகுதி மக்ளின் க்தழவ்ள், எதிர்-
்பகார்பபு்ள், குழற்பகாடு்ள் என்்பவற்ழற அவர் -்
ளகால் அழ்டயகாளம ்காண முடிநதுள்ளது. அ்தன் 
ஊ்டகா் வ்டககு மக்ள் எ்தற்கு முககியத்துவம அளிக-
கின்றனர்? அவர்்ளது அடிப்பழ்டப பிரசசிழன்ள் 
எழவ? என்்பவற்ழற அவர்்ள் ்ண்்டறிநதுள்ளனர். 
அவற்றுக்கான தீர்வு்ழளப ய்பற்றுக ய்காடுக்வும 
அர்சகாங்ம ்தயகாரகா் உள்ளது. 

 இக்தகவழள வ்டககு, ய்தற்கு இளம ்பரகாயத் -
தினர் மத்தியிைகான ய்தகா்டர்பு்ள் கமம்படுத்்தப-
்ப்ட கவண்டிய்தன் அவசியம உணரப்படடுள்ளது. 
ய்பகாதுவகா் எல்ைகா இளம ்பரகாயத்தினரும வ்டககு, 
ய்தற்கு, கிைககு, கமற்கு என்ற க்ப்தமின்றி ஒகர 
மகாதிரியகான சிந்தழனயிலும எதிர்்பகார்பபிலும்தகான் 
இருப்பர். குறிப்பகா் அவர்்ள் ்பல்லின ்தன்ழமயு -
்டன் வகாழ்வ்தற்்கான சூைல், குடும்பம ஒன்ழறக ்ட-
டியயழுபபு்தல் க்பகான்றவகாறகான வி்டயங்ள் குறித்து 
சிநதிப்பர். அ்தனகால் இளம ்பரகாயத்தினர் ஒருவ -
ருகய்காருவர் மத்தியில் புரிநதுணர்வு ஏற்்படுத்்த 
கவண்டும. இ்தற்கு யமகாழி ்தழ்டயகா் இருந்தகால் 
ஆஙகிைம க்பகான்ற இழணபபு யமகாழிழயப ்பயன்்ப -
டுத்திக ய்காள்ளைகாம. அத்க்தகாடு திறன்்ள் மூைமும 
வ்டககு ய்தற்ழ் இழணக் முடியும. 

 இ்தன் நிமித்்தம கிரிகய்ட க்பகான்ற விழளயகாடடுப 
க்பகாடடி்ள், ்ைகா்சகார நி்ழ்சசி்ள், விவகா்தப க்பகாடடி-
்ள் க்பகான்றவற்ழற முன்யனடுக்ைகாம. அத்க்தகாடு 
யகாழ்ப்பகாணப ்பல்்ழைக்ை்ம ய்தன்்பகுதி ்பல் -்
ழைக்ை்ங்ளு்டன் ய்தகா்டர்பு்ழள ஏற்்படுத்திக 
ய்காள்வது அவசியம. இவவகாறகான ய்சயற்்பகாடு -்
ளின் ஊ்டகா் நகாடடில் ஐககியத்ழ்தக ்டடியயழுபபு-
வது இைகுவகான ்காரியமகாகி விடும. அ்தழன அடிப-
்பழ்டயகா்க ய்காண்டு்தகான் இவவகாறு அழைபபு 
விடுக்ப்படடு இருககின்றது.  

 ஆ்கவ அழமச்சர் க்பரகாசிரியர் பீரிஸ் விடுத்திருக-
கும இந்த அழைபபின் முககியத்துவத்ழ்த உணர்நது 
ய்சயற்்படுவது அவசியம. குறிப்பகா் சிறந்த ய்தகா்டக-
்த்திற்்கான ஆரம்பமகா்ப ்பயன்்படுத்திக ய்காள்ள 
கவண்டிய அழைபபு இது. அ்தற்்கான ய்பகாறுபபு 
வ்டககு மக்ளின் முன்்பகா் உள்ளது.         
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

வேவேந்திய வீரர்களை வீழ்த்துகின்ற ஆற்றல் 
பளைத்்த யாளை, வேறறில் சிக்கி விடைால் 
அ்தளை நரி்கள் கூைக் க்கானறு விடும்.  

�ாலாழ் �ளரில் நரியடும் �ண்ணஞ்ா  
பவலாள் மு�த்த �ளிறு  

குறள் தரும் சிநதனை

சிறுபான்மை அரசியல் சக்திகளிடம்
புதிய சிந்த்ை உ்தயமைாக வேண்டும்
நா ட்டில் இயல்புநி்ல மீளததிரும்பிக 

க�ாணடிருக்�யில் ஒமிகபரான் 
க்தாற்று பரவியுள்ளது. அப்த்ம-

யம் க�ாலர் ்தட்டுபபாடு, எரிகபாருள் பற்்ாக-
கு்், எரிவாயு கவடிபபு, மின்்ார கநருக�டி 
பபான்்வற்்் ்வதது அரசுககு கநருக�டி 
க�ாடுககின்்து எதிரணி. 

 ஆனால் எதிரணிககுள்பளா இபபபாது 
ஏராளமான பிரச்சி்ன�ள்! இபபபாதும் 
கூ� குழபபததிலும் ப்தற்்ததிலுபம எதிரணி 
இருககி்து. 2025 இல் ந்�கப்வுள்ள 
ஜனாதிபதித ப்தர்்தலுககு பவட்பாளர்�ள் 
கவளிபபடுகின்்னபர ்தவிர, இ்தற்�ான வியூ-
�ங�்ள இக�ட்சியில் �ா்ணவில்்ல. ்ஜித, 
்ம்பிக� என்று இன்னும் எத்த்ன பவட்பா-
ளர்�ள் கவளிபபட்டு, கவடிபபுக�ள் ஏற்ப�ப 
பபாகி்ப்தா க்தரியாது? 

 இ்தற்குள் புகுந்து க�ாண� சிறுபான்்மக 
�ட்சி�ளுககுத்தான் இபபபாது அதி� �வ்ல 
பிடிததிருககும். க்தன்னிலங்�யில் மக�ள் 
மததியில் மிளிரக கூடிய ்த்ல்ம கி்�க-
�ாது விட்�ால், இன்னும் எத்த்ன வரு�ங�-
ளுககு இவர்�ள் அ்�யாளமிழக� பநரிடுபமா 
க்தரியவில்்ல. எனபவ எதிரணி ஒன்றுபட்-
�ால் மட்டுபம ஆபராககியமா� இருககும்.  

 ஆனால், ஆளுந்்தரபபு இவ்வி�யததில் 

இதுவ்ரககும் ஆபராககியமா�பவ இருககி-
்து. ப்தாழ்மக �ட்சி�ளின் சீண�ல்�ளும் 
்மாதியாகி விட்�ன. 

 எத்த்னபயா அரசியல் ஆரூ�ங�ள் 
கூ்பபடும் நி்லயில், சிறுபான்்மச் ்மூ�ங-
�ளின் �ட்சி�ள் நி்ல்ம்தான் உறுதியற்்்தா� 
உள்ளது. பதது வரு� பூர்ததியில்்தான் பாராளு-

மன்  ் ஓய்வூதியம் என்றிருக்�யில், எதிரணி-
யிலுள்ள பாதிப பபபர பக�ம் ் ாய்ந்து வி�லாம். 

 ்தமிழர்�ளுக�ா� ்ர்வப்த்ம் பப்லாம். 
முஸ்லிம்�ளுக�ா� எந்்தத ப்த்ம் பபசுவது? 
எந்்த ஆ்தாரங�ள் அல்லது ஆவ்ணங�ளின்-
படி நி்ல்ம�்ள விளககுவது? ஆ�க 
கு்்ந்்த அதி�ார அ்�யாளத்்தயாவது 

அமுல்படுததுமாறு பமாடிககு எழு்தபபட்� 
ஆவ்ணததிலிருந்து ஒதுஙகிய அல்லது பிரிய 
பநரிட்� ்ந்தி எது என்பது, மக�ளுககு க்தளி-
வூட்�பப�ா்தது ஏன்? பிடிக�ாமல் விலகி-
பயார் கவளியிலிருந்து இ்தற்கு ஆ்தரவளிப-
ப்தா�க கூறுவ்தன் பின்புலங�ள் என்ன? 
இ்வ்தான், சிறுபான்்மக �ளங�ளின் 
இன்்்ய எதிகராலி�ள். 

  நாற்பது வரு�ங�ள் பரி்ணாமம் அ்�ந்-
துள்ள இந்்தச் சிறுபான்்ம அரசியல் பிரச்சி-
்னககு, இனி புதிய சிந்்த்னயிலான மு் -்
யிபலபய தீர்வு �ா்ண முயற்சிக� பவணடும். 
வணடி�ளில் பயணித்த �ாலங�ள் �ழிந்து, 
�ார்�ளில் வி்ரயும் �ாலததில், வாழ்க-
்�யில் கி்வல் வீதி்யயா உரி்மயா�க 
ப�ட்பது? நிலததுக�ான, இருபபுக�ான 
அல்லது அ்�யாளததுக�ான அதி�ாரங�்ள 
அ்�ந்து க�ாள்ள அல்லது அர்த்தபபடுத்த புது-
வழி�ளில் சிந்திக�பவ பு்பப� பவணடும். 
எவ்வடிவததிலும் உரி்ம�்ளக ்�விட்�-
்தா� இவ்வழி�ள் இருக�ப பபாவதில்்ல. 
க்தன்னிலங்�யும் இப்த மனநி்லயில் 
பயணிபப்்தபய அவ்தானிக� முடிகி்து. 

க�ா்்ளபபற்று பிரப்த் 
்்பயின் கீழ் இயஙகு-
கின்் வா்ழச்ப்்ன 

கபாதுநூல�ததின் கபான்விழா ஆண்� 
முன்னிட்டு, புதிய ஆணடின் மு்தல் நி�ழ்-
வா� கபாங�ல் விழாவு�ன் இ்்ணந்்த-
்தா� வா்ழச்ப்்ன நூல�ததில் சிறுவர் 
நூல�ப பிரி்வ ஆரம்பிககும் அஙகுரார்ப-
ப்ண நி�ழ்வும் ந்�கபற்்து. ்ஞசி்� 
கவளியீடு மற்றும் நூல�ததின் கவளியீட்-
டுப பிரிவின் மு்தல் நூல் கவளியீ�ான 
ஔ்வயாரின் ஆததிசூடி நூல் கவளியீடு 
ஆகியனவும் ந்�கபற்்ன.   

 வா்ழச்ப்்ன கபாது்ன நூல�ததின் 
நூல�ர் திருமதி கஜஸ்மின் �ப்ா ்த்ல-
்மயில் ந்�கபற்் இவ்விழாவில், ப�ா்-
்ளபபற்று பிரப்த் ்்பயின் ்தவி்ாளர் 
திருமதி ப�ாபா கஜயரஞசித, ்்பயின் 
க்யலாளர் ்.நவநீ்தன், ்ன்மூ� அபிவி-
ருததி உததிபயா�த்தர் அ.ஹாரூன், நிதி உ்த-

வியாளர் எஸ்.கஜயரூபன், உள்ளூராட்சி 
உ்தவியாளர் �.ரபமஷ் மற்றும் ்்பயின் 
உததிபயா�த்தர்�ள், பிரப்த் இலககியப 
ப்�பபாளி�ளான �லாபூஷ்ணம் முததுமா-
்தவன், �லாபூஷ்ணம் கஹ.கமததிபயஸ், 
கிராம ப்்வ உததிபயா�த்தர்�ளான சி.வ-

ர்தராஜன், அ.பிரபு மற்றும் ப�ா்்ளப-
பற்று பிரப்த் ்்பயின் கீழ் இயஙகுகின்் 
ஏ்னய கபாதுநூல�ங�ளின் உததிபயா-
�த்தர்�ளும் �லந்து க�ாண�னர்.   

 நூல�ததின் நூல� ப்வ�ர்�ளா� பணிபு-
ரியும் திருமதி ்தாரணி ்தங�தது்ர, திருமதி 
எஸ்.சிவபனஸ்வரி ஆகிபயாரின் ஏற்பாட்-
டிலான கபாங�ல் விழாவில் ்தவி்ாளர் 
திருமதி ப�ாபா கஜயரஞசித, கபாங�ல் 

பா்னயில் புத்தரிசி 
இட்டு விழாவி்ன 
ஆரம்பிதது ்வத்தார். 
அ்த்னத க்தா�ர்ந்து, 
சிறுவர் நூல� அஙகு-
ரார்பப்ண நி�ழ்வின் 
கபாருட்டு சிறுவர் நூல-
�ததிற்�ான கபயர்ப 
பல்� ்தவி்ாளரினால் 
தி்ந்து ்வக�பபட்�து. 

கபயர்பபல்�யி்ன 
கிராமப்்வ உததிபயா-
�த்தர் அ.பிரபு அன்பளிபபா� வழஙகியி-
ருந்்தார்.   

 கபான்விழா �ாணும் நூல�ததின் 
க்யற்பாடு�்ளச் சி்பபிககும் வண்ணம் 

பிரப்த் நூல�, இலககியத்்த வளபப-
டுததும் வ்�யில் ஒவ்கவாரு மா்தமும் 
கவளிவரும் வண்ணம் 'நூல� உல�ம்' 
எனும் கபயரில் இ்தழ் கவளியி�பபட்�து. 
இ்தழி்ன ்்பயின் ்தவி்ாளர் கவளி-
யிட்டு ்வக�, �லாபூஷ்ணம் கமததிபயஸ் 
கபற்றுக க�ாண�ார். நூல�ம், புத்த�ம், 
வாசிபபு க்தா�ர்பான ப்�பபுக�ளு�ன், 
ப�ா்்ளபபற்று பிரப்த்ம் குறித்த �ட்டு-

்ர�ள், வரலாற்றுக �ட்டு்ர, மு�நூலில் 
�வி்்த எழுதுகின்் ப�ா்்ளபபற்று 
பிரப்த் ப்�பபாளி�ளின் �வி்்த�ளுககு 
�ளமான 'மு�நூல் �வியு�ம்' எனும் 

�வி்்தப பகுதி, மற்றும் வா்ழச்ப்்ன 
கபாது்ன நூல�ம் க்தா�ர்பான க்ய்தி�ள், 
்த�வல்�ள் பபான்்்வ இ்தழி்ன அலங-
�ரித்தன.   

 வா்ழச்ப்்ன கபாது்ன நூல�ததில் 
நூல� ப்வ�ரா� பணிபுரியும் அ.ஸ்ரீ்தர் 
இ்தழின் ஆசிரியரா� இருந்து, இ்த்ழ வடி-
வ்மததுள்ளார்.   

 அ்த்னத க்தா�ர்ந்து, சிறுவர் பிரிவுக-

�ான நூல் பதிபபு நி�ழ்்வ 
ஆரம்பிதது ்வககுமு�மா� 
்்பயின் ்தவி்ாளரால் பதிப-
பிக�பபட்டு, வா்ழச்ப்்ன 
கபாது்ன நூல�ததின் கவளி-
யீட்டுப பிரிவினால் அச்சி�ப-
பட்டு கவளியி�பபட்� ஔ்வ-
யாரின் ஆததிசூடி நூ்ல 
்்பயின் க்யலாளர் கவளி-
யிட்டு ்வக� �லாபூஷ்ணம் 
�றுவாகப�ணி முததுமா்தவன் 
கபற்றுக க�ாண�ார். அ்த்னத 
க்தா�ர்ந்து, விழாவில் �லந்து 
க�ாண� அதிதி�ளுககும், சிறு-
வர்�ளுககும் 'நூல� உல�ம்' 
்ஞசி்� மற்றும் 'ஆததிசூடி' 
நூல்�ளின் பிரதி�ள் வழங�ப-
பட்�ன.   

 எதிர்வரும் ஜூ்ல- 01ஆம் தி�தி 
50ஆவது ஆண்� நி்்வு க்ய்ய-
வுள்ள வா்ழச்ப்்ன கபாது்ன நூல�த-
தில் இவ்வரு�ம் பல்பவறு நி�ழ்வு�ளுககு 

ஏற்பாடு க்ய்யபபட்டுள்ளது. 
அ்தன் கபாருட்டு பல்பவறு வி�-
யங�ள் ஆரம்பிதது ்வக�ப-
பட்டுள்ளன. அவ்வ்�யில், 
நூல�ததின் கபான்விழாக க�ாண-
�ாட்�ததின் பபாது புத்த�க �ண-
�ாட்சியும், புத்த� விற்ப்னயும் 
பமற்க�ாள்வ்தற்�ா� நூல�ததின் 
கவளியீட்டுப பிரிவினால் கு்்ந்-
்தது 50 ்த்லபபுக�ளிலாவது 
சிறுவர்�ளுக�ான நூல்�ள் கவளி-
யி�பபட்டு அ்வ கபான்விழாத 
்தரு்ணததில் �ாட்சிபபடுத்தபபடும் 
பநாககில் இன்்்ய மு்தல் நூல் 
கவளியீடு இ�ம்கபறுவ்தா� மு்தல் 
நூ்ல பதிபபித்த ்்பயின் ்தவி-
்ாளர் க்தரிவித்தார். அதப்தாடு 

எதிர்வரும் நாட்�ளில் நூல�ததில் திருத்த 
பவ்ல�்ளயும் பமற்க�ாள்வ்தற்�ான 
ஏற்பாடு�்ளச் க்ய்துள்ள்தா�வும் அவர் 
பமலும் க்தரிவித்தார்.  

ோ்ைசவச்ை நூலகத்தின   
அ்ர நூற்ாண்டு நி்்வு   

லண்டன, இலங்க ்தமிழ் இலக்கிய நிறுேகஙகள்   
நடத்தும் இரா. உ்தயணன இலக்கிய விருது விைா  

லணைன ்தமிழ் இேக்கிய நிறுே -
�மும், இலங்� ்தமிழ் இலககிய 
நிறுவ�மும் இ்்ணந்து ந�ாததும் 

இரா.உ்தய்ணன் இலககிய விருது விழா– 
2019 மற்றும் விருது வழங�ல், ஊ��வி-
யலாளர் ப�.கபான்னுதது்ரயின் அ�்வ 
70 நூல் கவளியீடு ஆகிய நி�ழ்வு�ள் 
க�ாழும்பு ்தமிழ்ச் ்ங� விபநா்தன் மண�-
பததில் பபராசிரியர் வ. மப�ஸ்வரன் ்த்ல-
்மயில் எதிர்வரும் கபபரவரி 6 ஆம் தி�தி 
ஞாயிற்றுககி்ம மா்ல 4.00 மணிககு 
ந்�கப்வுள்ளன.   

 மு்தன்்ம விருந்தினரா� '்ாகிததிய 
ரதனா' பபராசிரியர் ்பா. கஜயரா்ா �லந்து 
சி்பபிபபார். இலககியப புரவலர் ஹாஷிம் 
உமர் முன்னி்லயில் நி�ழ்வு ந்�கபறும். 
பபராசிரியர் ப்ா. ்ந்திரப்�ரம், �லாகீர்ததி 
உடு்வ எஸ். தில்்லந�ரா்ா, ்வததிய 
�லாநிதிதி ஞானப்�ரன், ஐ.இரா்ரததினம் 
ஆகிபயார் க�ௌரவ விருந்தினர்�ளா� �லந்து 
க�ாள்வர்.   

 �லாபூஷ்ணம் பி. திருஞாவுக�ரசு, 
்வததிய �லாநிதி நா. நவகீ்தன், அ.்வததி-
லிங�ம் ஆகிபயார் சி்பபு விருந்தினர்�ளா� 
பஙப�ற்பர்.   

  க�ாக�ர் பயாவான்பிள்்ள ்ந்திரப்�ரம். 

திருமதி பாககியம் ்ந்திரப்�ரம் ஞாப�ார்த்த 
விருது (சிறு�்்த '்தஞ்ம்') யாழ்பபா்ணம் �. 
்ட்�நா்தனுககு வழங�பபடுகி்து.  க�ாக�ர் 
எம்.என். ஸ்ரீஸ்�ந்்தரா்ா ஞாப�ார்த்த விருது 

(்தமிழ் வளர்ச்சி இலககியம்_ '்ங�மும் 
்தமிழரும்')   

�லாநிதி ்தமிழ்மணி அ�ளங�னுககு 
வழங�பபடுகி்து.   

 சின்னவட்�ர் ஐயம்பிள்்ள ஞாப-
�ார்த்த விருது ('சி்ந்்தஊ��வியலா-
ளர்) சின்னதது்ர ்ணமு�ராஜாவுககு 
வழங�பபடுகி்து. சின்னத்தம்பி ஸ்ரீ 
இராமகிருஷ்்ணா, திருமதி �மலநாயகி, 
ஸ்ரீ இராமகிருஷ்்ணா ஞாப�ார்த்த 

விருது (உயர் இலககிய விருது) 
திருமதி அன்னலட்சுமி இராஜது்ரககு 
(யாழ்நங்�)வழங�பபடும்.   

 முருப�சு ்தம்பு, திருமதி ்்தயல்-
நாயகி ்தம்பு ஞாப�ார்த்த விருது 

('�வி்்த சி்கு') - ்வததிய �லாநிதி 
்தாஸிம் அ�மதுககு வழங�பபடுகி்து. திரு, 
திருமதி கிட்னர் பாபபாததியம்மாள் விருது('-

இனநல்லு்வு இலககிய விருது') - ஜீ.ஜீ. ்ரத 
ஆனந்்தவுககு வழங�பபடுகி்து.   

 திருமதி ்தவமணி சிவஞானம் ஞாப�ார்த்த 
'வாழ்நாள் ்ா்த்னயாளர் விருது'ப�.ஆர் 
ப�விட் (யாழ்பபா்ணம்) அவர்�ளுககு வழங-
�பபடுகி்து. சிவ�ாமி நா்தபிள்்ள சிங�ா-
ரம்பிள்்ள ஞாப�ார்த்த விருது (அயல�ப 
ப்�பபு– �வி்்த' அ�ாலததின் நிததியக 
��ல்') ்தமிழ்உ்தயாவுககு வழங�பபடுகி-
்து.    ்வரமுதது ்தம்பிரா்ா ஞாப�ார்த்த 

விருது ('வாழ்நாள் ்ா்த்னயாளர் விருது) 
இரததின்பாபதிமப�ந்திரனுககு    (முல்-
்லஅமு்தன்) வழங�பபடுகி்து. �லாநிதி 
்தம்பிரா்ா வ்ந்்தகுமார் ஞாப�ார்த்த 
விருது ('ப்த�விபயா�நி்லயில் ்ாகிததி-
ய்மதஹார'உயர் விருது) அமரர் திருமதி 
பதமாப்ாம�ாந்்தனுககு வழங�பபடுகி-
்து.   
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ஹிஜ்ரி வரு�ம் 1443 ஜுமா்தல் ஆகி்ா பி்் 28
பிலவ வரு�ம்  ் ்த மா்தம் 19ம் நாள்       க்வ்வாய்ககிழ்ம

கபான்விழா ஆணடின் மு்தல் நி�ழ்வா�   
கபாங�ல் திருநாள் முபகபரும் விழா   

  சுஐப எம்.�ாசிம்-  

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீ்தர்
நூல� ப்வ�ர்,   
கபாது்ன நூல�ம், வா்ழச்ப்்ன.

ஊ��வியலாளர் ப�.கபான்னுதது்ரயின் 
அ�்வ 70 நூல் கவளியீடு 



52022 பெப்ரவரி 1 பெவவவாய்க்கிழமை 1–02–2022

புலிகள் அன்று முன்்வைத்திருந்த 
சுயநிர்ணய உரி்ை்யயய
சுைநதிரனும் இன்று யகோருகின்்ோர

லிகள் முபெது ஆண்டுகளவாக 
எதமைக் ககவாரிைவாரககளவா 
அகத சுயநிர்ணய உரிமை -
மயகய  சுைந்தி்ரனும், அவரக-

ளின் ெவாணியில் கட்டமைக்கபெட்ட அ்ர -
சியல் கடசியினூ்டவாக  ககவாருகின்்வார 
என்று   பெவாதுைக்கள் ெவாதுகவாபபு 
அமைசெர ெ்ரத் வீ்ரகெக்ர பதரிவித்தவார.

ஜைவாதிெதியிைவால் 2022.01.18 
ஆம் திகதி ெவா்ரவாளுைன்்த்தில் ஆற்-
்பெட்ட பகவாள்மக விளக்க உம்ரமய 
கைற்ககவாள்கவாடடி எம்.சுைந்தி்ரன் எம்.
பி பதரிவித்தவாக ெத்திரிமகபயவான்றில் 
பவளியவாை அறிக்மக பதவா்டரபில்  
அமைசெர ரியர அடமி்ரல் ெ்ரத் வீ்ரகெ -
க்ர ஊ்டகஙகளுக்கு விகெ்ட அறிக்மக-
பயவான்ம் விடுத்துள்ளவார.

அந்த அறிக்மகயிகேகய அமைச -
ெர ெ்ரத் வீ்ரகெக்ர இவவவாறு பதரிவித் -
துள்ளவார.

அமைசெர தைது அறிக்மகயில் 
கைலும் பதரிவித்துள்ளதவாவது:

ஜைவாதிெதி தைது பகவாள்மக விளக்க 
உம்ரயில் வ்டக்கு, கிழக்கு அ்ரசியல்-
வவாதிகள் தஙகளது அ்ரசியல் பகவாள் -
மககமள ஒருபு்ம் தள்ளிமவத்து 
விடடு அ்ரெவாஙகத்தின் அரபெணிபபு 
மிகுந்த கவமேத்திட்டஙகளுக்கு ஆத -
்ரவளிபெது்டன், அஙகுள்ள ைக்களின் 
வவாழக்மகத் த்ரத்மத உயரத்துவதற்கு 
அ்ரெவாஙகம் எடுக்கின்் ந்டவடிக்மக-
களுக்கு ஒத்துமழபபு நல்குைவாறுகை 
கூறியிருந்தவார. 

 அவவவாறிருக்மகயில் வ்டக்கு, 
கிழக்கு ைக்கள் கெவா்ரவாடியது தஙகளது 
நன்மைகமள நவாடி அல்ே என்றும், 
ெைஉரிமைக்கவாககவ கெவா்ரவாடிைவார -
கள் என்னும் ககவா்ணத்திலும் தைது 
கருத்மத பவளிபெடுத்தியுள்ளவார சுைந் -
தி்ரன். அம்ைக்கள் வெதிகளுக்கவாக 
கெவா்ரவா்டவில்மே என்றும் ெைைவாை குடி -
யுரிமை, சுயநிர்ணய உரிமை ைற்றும் 
சுயவாடசி உரிமைகளுக்கவாககவ கெவா்ரவா -
டுகி்வாரகள் என்றும் அதமைத்தவான் 
அவரகள் விரும்புகின்்வாரகள் என்றும் 
அவர கூறுகின்்வார.   

 பெவாருளவாதவா்ரம் ெற்றி கெசும் கெவாது 
சுைந்தி்ரன் பவளிபெம்டயவாக ெல்கவறு 
வி்டயஙகமள கூறுவதற்கு தவறி 
விட்டவார. இந்த நவாடடின் பெவாருளவாதவா்ர 
முதுபகலும்ெவாை சுற்றுேவாத்தும்யி-
ைவால் கிம்டக்கக் கூடிய 4.5 பில்லியன் 
வருைவாைம் பகவாவிட பதவாற்றின் கவா்ர்ண-
ைவாக முற்்வாக இழக்கபெடடுள்ளது. 

சுற்றுேவாபெயணிகளின் வருமக 
இல்ேவாைல்கெவாைதவால் ஆயி்ரக்க்ணக் -
கவாைவரகள் கவமேயிழந்துள்ளைர. 
தடுபபூசி பெலுத்துவதற்கவாக அ்ரெவாங -
கம் பெருந்பதவாமக நிதி பெேவிடடுள் -
ளது. தனிமைபெடுத்தல் கவாேஙகளில் 
குடும்ெம் ஒன்றுக்கு தேவா 5000 ரூெவா 
வழஙகபெட்டது்டன், சுைந்தி்ரன் உடெ்ட 
15 இேடெம் அ்ரெவாஙக ஊழியரகளுக் -
கவாை ெம்ெளமும் பதவா்டரந்து வழஙகப -
ெட்டது. கைலும் ெரவகதெத்தி்டமிருந்து 
பெற்் க்டன் முறிகமள அ்ரெவாஙகம் 
பதவா்டரந்து பெலுத்திக் பகவாண்க்டதவான் 
இருக்கின்்து.   

நிமேகெ்வாை பெவாருளவாதவா்ர அபி -
விருத்திமய அம்டந்து பகவாள்வதற் -
கவாக திட்டஙகமளயும், வழிகமளயும் 
ஜைவாதிெதி கவாண்பிக்கின்்வார. இதமை 
சுைந்தி்ரன் எள்ளிநமகயவாடி கெசுகின் -
்வார. ஆைவால் ஜைவாதிெதி அந்நிய 
பெேவாவணிமய ஈடடுவது பதவா்டரபி -

ேவாை திட்டஙகமள வகுத்துக் பகவாண்டி -
ருக்கின்்வார.   

  சுைந்தி்ரன் ஒரு உண்மைமய ை்ந்-
திருக்கின்்வார. மிகவும் இக்கட்டவாை 
சூழநிமேயில் ஏமைய நவாடுகமள வி்ட 
பகவாவிட- இற்கு எதி்ரவாக 85 வீதைவாை ைக்-
களுக்கு தடுபபூசி பெலுத்தி, அதமை கட-
டுபெவாடடிற்குள் பகவாண்டு வந்திருக்கின்் 
ஒரு நவாடு இேஙமகயவாகும்.   

புலிகள் ெல்ேவாயி்ரக்க்ணக்கவாை 
ைக்கமள பகவான்று குவித்தவாரகள். கரப-
பிணித் தவாய்ைவாரகள், குழந்மதகள் 
அகதகெவான்று தமிழிைத்தின் கல்வியேவா-
ளரகள், புத்திஜீவிகள், அ்ரசியல்வவாதிகள் 
எை ெேம்ரயும் பகவான்று குவித்தவாரகள். 
ெல்ேவாயி்ரம் பெறுைதிமிக்க அ்ரெ பெவாத்-
துக்கமள அழித்து நவாெம் பெய்தவாரகள். 
அகதகெவால் முன்பைவாருகெவாதும் இல்-
ேவாதவமகயில் இமளஞரகமளயும், 
பிள்மளகமளயும் வலுக்கட்டவாயைவாக 
க்டத்தி சிஙகள ைக்கமள பகவால்வதற்-
கவாக அவரகளுக்கு மூமளசெேமவ 
பெய்து ெயிற்சி வழஙகி அதமை இேக்-
கவாக பகவாண்டு பெயற்ெட்டைர. ஆைவால் 
மிகவும் ெவா்ணக்கியைவாை மும்யில் 
அ்ரெெம்டகள் புலிகமள ைவாத்தி்ரைன்றி 
அவரகளது சுயநிர்ணயம் என்கி் கருத்-
தியமேயும் கதவாற்கடித்தைர. அதமை 
பவற்றி பகவாள்ள அதிகளவவாை பெேவு 

ைவாத்தி்ரைன்றி 29ஆயி்ரத்திற்கும் கைற்-
ெட்ட ெம்டயிைர பகவால்ேபெட்டது்டன், 
14ஆயி்ரத்திற்கும் கைற்ெட்டவரகள் 
தஙகள் அவயவஙகமள இழந்திருக்கின்-
்வாரகள்.   

புலிகளும், தமிழ கதசியக் கூட்டமைப-
பிைரும் சுயநிர்ணய உரிமைமய வ்டக்-
கில் ஏற்ெடுத்த முயற்சித்துக் பகவாண்டி-
ருந்தவாரகள். அது இ்ரவாணுவ ெேத்மத 
பி்ரகயவாகித்து சுக்குநூ்வாக்கபெட்டது. யுத்-
தத்தின் பின்ைர வ்டக்கிகே மிகப ெவாரி-
யளவவாை அபிவிருத்தித் திட்டஙகமள 
அ்ரெவாஙகம் கைற்பகவாண்டிருந்தது. அது 
22வீதைவாை அபிவிருத்தியவாகக் கவா்ணப-
ெட்டது. அபகெவாது பகவாழும்பில் அந்த 
அபிவிருத்தி 7 வீதைவாககவ இருந்தது. 
ஆைவால் சுைந்தி்ரன் அபகெவாது பகவாழும்-
பில் வவாழந்து பகவாண்டு சுயநிர்ணயத்-
துக்கவாக கு்ரல் எழுபபிக் பகவாண்டிருந்-
தவார. இதன் பின்ைவாலுள்ள ைம்முக 
நிகழசசி நி்ரல் என்ை?   

புலிகளிைதும், தமிழ கதசியக் கூட்ட-
மைபபிைதும் சிந்தமை ஒன்்வாககவ 
இருக்கின்்து. தமிழ கதசியக் கூட்ட-
மைபெவாைது புலிகளிைவால் கந்ரடியவா-
ககவ கடடுபெடுத்தபெடடு வளரக்கபெட்ட 

கடசி. கூட்டமைபபின் ெவா்ரவாளுைன்் 
உறுபபிைரகள் ெவா்ரவாளுைன்் சி்பபுரி-
மையிமை மீறுகின்்வரகளவாக கவா்ணப-
ெட்டைர. 

அகதகெவான்று அ்ரசியேமைபமெயும் 
மீறிைவாரகள். புலிகளின் பகவாள்மகப 
பி்ரக்டைத்மத க்டல் க்டந்த நவாடுகளில் 
பகவாண்டு ந்டத்துகின்்வரகளவாகவும் 
கவா்ணபெட்டவாரகள். புலிகளின் ெரவவாதி-
கவா்ரப கெவாக்கிற்கு எதி்ரவாக தமிழ கதசியக் 
கூட்டமைபபிைர ஒருகெவாதும் கு்ரபேழுப-
ெவில்மே.   

அகதகெவான்று புலிகளவால் ைனிதக்-
கக்டயஙகளவாக சிம்பபிடிக்கபெட்ட 
ைக்கமள விடுதமே பெய்யும்ெடி 
கும்ந்தெடெம் ஒரு ககவாரிக்மகமய-
கயனும் அவரகளவால் விடுக்க முடிய-
வில்மே. அகதகெவான்று அபெவாவி தமிழ 
ைக்களுக்கு ஒரு அரிசி ெக்கட கூ்ட அவர-
களவால் வழஙக முடியவில்மே.   

 விடுதமேப புலிகளின் வரு்டவாந்த 

வருைவாைம் 400மில்லியன் ப்டவாே்ரவாக 
கவா்ணபெட்டது என்று பஜன்ஸ் என்கி் 
ெவாதுகவாபபு வவா்ரவாந்த ெஞ்சிமக குறிபபிட-
்டது. புலிகளிைவாகேவா, தமிழ கதசியக் 
கூட்டமைபபிை்ரவாகேவா  முபெதவாண்டு 
கவாேத்தில் யவாழபெவா்ணத்தில் ஒரு 
ஒற்ம்ப ெவாமதமயக் கூ்ட நிரைவாணிக்க 
முடியவில்மே. ஏமழ ைக்களுக்கவாக 
ஒரு வீடம்டக் கூ்ட அவரகளவால் கடடிக் 
பகவாடுக்க முடியவில்மே. அவரகளவால் 
சி்ந்த ைவா்ணவர ஒருவம்ரக் கூ்ட உரு-
வவாக்க முடியவில்மே. சிறுவரகமள யுத்-
தத்தின் கக்டயஙகளவாககவ ெயன்ெடுத் -
திைர. ஒரு மவத்தியெவாமேமயகயவா, 
ெவா்டெவாமேமயகயவா கடடிக்பகவாடுக்க 
முடியவில்மே. ஆைவால் ஆ்டம்ெ்ர வெ-
திகளு்டன் வவாழவதற்குத் கதமவயவாை 
ெதுஙகுகுழிகள் ஏற்ெடுத்தபெடடு, 
நீசெல் த்டவாகஙகள் நிரைவாணிக்கப-
ெடடு அதி பெவாகுெவாககவ பி்ரெவாக்ரன் 
வவாழந்து பகவாண்டிருந்தவார.   

 வ்டக்கிகே மிகக் பகவாடூ்ரைவாை ஒரு-
வரும்டய ஆடசிதவான் ந்டந்துபகவாண்-
டிருந்தது என்ெது யுத்தகவாேத்தில் எங-
களுக்கு நன்்வாகத் பதரியும் . தமிழ 
ைக்கமளகய தஙகளும்டய எதிரிகளவாக 
ெவாரத்தைர. சி.வி.விக்கைஸ்வ்ரன் பி்ர-
ெவாக்ரனின் நீதிைன்்ஙகளில் நீதிெதி-
யவாக ெணியவாற்றியிருந்தவால் அவருக்கு 
என்ை ைரியவாமத கிம்டத்திருக்கும்?   

ஆைவால் சுைந்தி்ரன் சுயபகௌ்ரவம், 
ெைத்துவம் ைற்றும் நீதி ெற்றி தமிழ 
ைக்கள் ைத்தியிகே கெசிக் பகவாண்டி-

ருக்கின்்வார. ெவாதுகவாபபுப ெம்டயிைர 
வ்டக்மக விடுவித்ததன் கவா்ர்ணைவாககவ 
சுைந்தி்ரன் கெவான்் தமிழத் தமேவரக -
ளவால் தமேநிமிரந்து ந்டக்கவும் பகௌ்ர -
வைவாக தைது அ்ரசியமே முன்பைடுக்-
கவும் முடிந்தது. இன்று சுைந்தி்ரைவால் 
ஜைவாதிெதிமய அசெமின்றி விைரசிக்க 
முடிகின்்து. ஆைவால் தமிழரகளின் 
ஏகபி்ரதிநிதி என்று அறிவித்த பி்ரெவாக்ர-

னின் ஆடசியில் பி்ரெவாக்ரனுக்கு எதி்ரவாக 
ஒரு வவாரத்மத கூ்ட கெெ அவரகளுக்கு 
சுதந்தி்ரம் இருக்கவில்மே. தைக்கு 
நீதிகயவா, ைரியவாமதகயவா ைற்றும் ெைத் -
துவகைவா கிம்டக்கவாது என்று பதரிந்தும் 
கூ்ட பி்ரெவாக்ரனின் அதிகவா்ரத்மத ஏற்க 
ெம்ைதித்ததைவால் சுைந்தி்ரனும் தமிழத் 
தமேவரகளும் தஙகளது ைவாைத்மத 
இழந்தைர. அ்ரெவாஙகத்தின் கீழதவான் 
சுதந்தி்ரைவாை ைனிதரகளவாக பெயற்ெ்ட 
முடிந்தது. 

 தமிழரகளுக்கு சுயநிர்ணயம் அவ-
சியம் என்று இன்ைமும் சுைந்தி்ரன் 
கருதிைவால் தமிழரகளுக்கு பி்ரத்திகய-
கைவாகவும், அ்ரசியேமைபபு ரீதியவாக-
வும் ைறுக்கபெட்ட உரிமைகள் என்ை 
என்ெமத அவர பதளிவவாக குறிபபி்ட 
கவண்டும். சிஙகளவரகளுக்கும், முஸ்-
லிம்களுக்கும் அல்ேது ெ்ஙகியர, 
ைேவாய் இைத்தவரகளுக்கும்  ெவாகுெவா -
டுகள், கும்கள் ஏதும் உள்ளைவவா? 
2009ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ைர யவாழப-
ெவா்ணம் எவவவாறு இருந்தது, இபகெவாது 
எவவவாறு இருக்கின்்து என்ெமத 
கற்ெமை பெய்து ெவாரக்க கவண்டும்.  

 ெயஙக்ரவவாத குண்டுகமள சுைந்-
தவரகளின் எவவித அசசுறுத்தல்க-
ளும் இன்று அஙகு இல்மே. ைக்கள் 
பகவால்ேபெடுவதற்கவாக கக்டயஙகளவாக 
ெவாவிக்கபெடடு வந்த நிமே இன்று 
இன்று அஙகில்மே. அம்ைக்கள் ெவாது -
கவாக்கபெடடிருக்கி்வாரகள். புலிகளுக்கு 
வரி பெலுத்துவமதப கெவான்்ல்ேவாது 
சுதந்தி்ரைவாக பதவாழிலில் ஈடுெடுகின்் -
ைர. தற்கெவாது உடகட்டமைபபு வெதி-
கள் ெவாரியளவில் கைற்பகவாள்ளபெட -
டுள்ளை. அதைவாகேதவான்  ஜைவாதிெதி 
தைது பகவாள்மக விளக்க உம்ரயில் 
வ்டக்கு, கிழக்கு அ்ரசியல்வவாதிகள் தத் -
தைது வித்தியவாெைவாை அ்ரசியல் எண்-
்ணக்கருக்கமள தள்ளிமவத்து விடடு 

அ்ரெவாஙகத்திற்கு ஆத்ரவளிக்குைவாறும், 
அந்த பி்ரகதெத்தில் வவாழுகின்் ைக்க -
ளின் வவாழவவாதவா்ரத்மத கைம்ெடுத்து -
வதற்கும் ஒத்துமழபபு வழஙகுைவாறும் 
ககவாரியிருந்தவார. இதுகவ இந்த நவாடும் 
ைக்களும் இன்று இறுதியவாக இந்த 
நவாடடின் மீது அபிைவாைம் பகவாண்்ட 
ைக்களி்டத்தில் விடுக்கும் ககவாரிக்மக-
யவாகும்.   

  இன்னுபைவாரு வி்டயத்மத கவ-
ைைவாக உற்றுகநவாக்குதல் அவசியம். 
பதற்கிகே 50வீதத்திற்கும் கைற்ெட்ட 
தமிழ ைக்கள் சிஙகள ைக்களு்டனும், 
முஸ்லிம்களு்டனும் ஐக்கியைவாக வவாழ-
கின்்ைர. அவரகள் பவவகவறு 
வமகயவாை வரத்தக ந்டவடிக்மககளில் 
ஈடுெடடுக் பகவாண்டிருக்கின்்வாரகள். 
வ்டக்கிலுள்ள தமிழ ைக்கள் ஒன்ம்த் 
பதரிந்து மவத்துக் பகவாள்ள கவண்டும். 
அவரகள் எதமைக் பகவாண்டு வ்ரப 
கெவாகின்்வாரகள்? இபகெவாது எதமை 
மவத்திருக்கின்்வாரகள்? நீஙகள் சுைந்-
தி்ரனி்டம் ககளுஙகள் சுயநிர்ணயம், 
சுயவாடசி அம்டயபெடுைவாகவிருந்தவால் 
நீஙகளும், உஙகள் குடும்ெத்திைரக-
ளும் வ்டக்கில் வவாழவீரகளவா என்று. 
அவவவாறு வவாழும்கெவாது இஙகிருக் -

கின்் ெமூகஙகளுக்கு இம்டயில் சுய-
பகௌ்ரவைவாகவும், இம்மையு்டனும், 
ெைத்துவைவாகவும், நீதியவாகவும் உஙக-
ளவால் எஙகமள ந்டத்த முடியுைவா என்று 
ககளுஙகள். .   

  சுயநிர்ணயத்திற்கவாக கெவா்ரவாடு-
கின்க்வாம் என்று கூறுவவாரககள தவி்ர 
வ்டைவாகவா்ணத்திலுள்ள ஏமைய தமிழ 
ைக்ககளவாடு இம்ணந்து ஒற்றுமையவாக 
அவரகள் வவாழவுமில்மே, வவாழவும் 
ைவாட்டவாரகள். அவரகளின் பிள்மளக-
ளவால் கூ்ட அது முடியவாது. அவரகள் 
இன்னும் பெருமைவவாத ககவாடெவாடு-
கமள மவத்துக் பகவாண்டு தமிழரகமள  
பிரிவிமைவவாதிகளவாக கவாடடிக் பகவாண்-
க்டயிருபெவாரகள். 

அவரகளவால் தமிழரகளு்டன் ஒற்று-
மையவாக வவாழ முடியவாது. இதமை புரிந்து 
பகவாண்டுதவான் ஜைவாதிெதி தத்தைது வித்-
தியவாெைவாை அ்ரசியல் சித்தவாத்தஙகமள 
விடடுவிடடு அந்த ைக்களுக்கு உதவுவ-
தற்கவாை கந்ரம் இதுகவ என்றும், இந்த 
அ்ரெவாஙகத்திற்கு ஒத்துமழபபு நல்குங-
கள் என்றும் கூறிைவார. இதமை தமிழ 
ைக்ககள புரிந்து பெயற்ெடுதல் கவண்டும். 
அதிக வெதி வவாய்பபுகமள ஏற்ெடுத்து-
வதற்கு முன்வந்துள்ள ஜைவாதிெதியின் 
கருத்துக்கு ஆத்ரவளிபெது ெற்றி பகௌ்ர-
வைவாை தமிழ ைக்கள் தீரைவாைபைவான்-
றுக்கு வருவது இக்-
கவாேகட்டத்தில் மிக 
அவசியைவாகும்.

 இவவவாறு பெவாது-
ைக்கள் ெவாதுகவாபபு 
அமைசெர ரியர அட-
மி்ரல் ெ்ரத் வீ்ரகெக்ர 
தைது அறிக்மகயில் 
பதரிவித்துள்ளவார.  

காம்ரநகரின் கைற்கக 
உள்ள ெத்தரககணிமயச 
கெரந்த அ்ரெ ஊழிய-

்ரவாை கைக்ரத்திைம் ைற்றும் பெவான்னுப-
பிள்மள தம்ெதியருக்கு 02.01. 1953 
இல் அ்ரெ்ரத்திைம் ைகைவாகப பி்ந்-
தவார. அவர தைது ஆ்ரம்ெக் கல்விமய 
'ககவாவிந்தன் ெள்ளிக்கூ்டம்' எைபெ-
டும் கவாம்ரநகர யவாழ்ரன் கல்லூரியின் 
கனிஷ்ட ெவா்டெவாமேயில் பதவா்டஙகிைவார 
. பின்ைர தைது தந்மதயின் பதவாழில் 
நிமித்தைவாக அவர குடியிருந்த அனு்ரவாத-
பு்ரத்தில் உள்ள விகவகவாைந்தவா ைகவாவித்-
தியவாேத்திலும், பென் கஜவாெப கல்லூரியி-
லும் கல்விமயத் பதவா்டரந்தவார.  

ெவா்டெவாமேக் கவாேத்தில் விமளயவாடடுத் 
தும்யில் மிகவும் ஆரவைவாக இருந்த 
அவர உமதெந்தவாட்டம், ்கர, குத்துச 
ெண்ம்ட கெவான்் விமளயவாடடுகளில் 
மிகவும் ஆரவைவாக இருந்து ெே ெதக்கங-
கமளயும் கக்டயஙகமளயும் தைதவாக்-
கிக் பகவாண்்டவார. கதசிய ைட்டத்தில் நம்ட-
பெற்் குத்துச ெண்ம்டப கெவாடடியில் 
1975 ஆம் ஆண்டு ெம்பியன் ஆைவார 
. பெவாலிஸ் தும்யில் கெரந்த பின்ைர 
பெவாலிஸ் திம்ணக்களத்தின் ்கர 
அணியில் இம்ணந்து ெே கெவாடடிகளில் 
விமளயவாடி பெவாலிஸ் அணிக்கு பவற்றி-
மயத் கதடிக் பகவாடுத்தவார .  

ெவா்டெவாமேக் கவாேத்தில் விமளயவாடடுத்-
தும்யில் ைடடுைல்ேவாது கமேத்தும -்
யிலும் ஈடுெவாடு கவாடடிய அவர, ெவா்டெவாமே 
ைட்டத்தில் நம்டபெற்் ெல்கவறு இேக்-
கிய விழவாக்கள் ைற்றும் கமேவிழவாக்களி-
லும் ெஙகுெற்றிைவார. அவர நமகசசுமவ 
உ்ணரவு பகவாண்்டவர. ெே வவாபைவாலி, 
பதவாமேக்கவாடசி நிகழவுகளில் ெஙகுெற்-
றிைவார. கமே, இேக்கிய ெண்ெவாடடுச 
பெயற்ெவாடுகளில் இயஙகிய ெல்கவறு 
நிறுவைஙககளவாடு தன்மை இம்ணத்-
துக் பகவாண்டு பெயற்ெட்டவார . குறிபெவாக 
அகிே இேஙமக நமகசசுமவ ைன்-
்த்தின் தமேவ்ரவாகப ெே வரு்டஙகள் 
பெயற்ெடடு ெல்கவறு நிகழசசிகமள 
ந்டத்திைவார. இேஙமக திம்ரபெ்டத் 
தணிக்மகக் குழுவிலும் அஙகத்தவ்ரவாக 
இருந்து தைது ெஙகளிபமெ வழஙகி-
ைவார . இந்த ஆரவம் கவா்ர்ணைவாகத் தைது 
சுயெரிமதமய எழுத முற்ெட்டவர, தைது 
எழுத்துபெணி முடியும் முன்கெ இவவுேக 
வவாழமவ விடடு நீஙகிைவார.  

15.10.1976 இல் பெவாலிஸ் உெ-
ெரிகெவாதக்ரவாகத் பதரிவு பெய்யபெட்ட 
அவர, பெவாலிஸ் ெயிற்சிக் கல்லூரி-
யில் ஏழு ைவாதஙகள் ெயிற்சி பெற்் 
பின் 16.04.1977 இல் ெவா்ணந்தும் 
பெவாலிஸ் நிமேயத்தில் உெெரிகெவாதக-

்ரவாக (SI) நியைைம் பெற்்வார .  அவர 
ெவா்ணந்தும் பெவாலிஸ் நிமேயத்தில் 
க்டமையவாற்றும் கவாேத்திகேகய இைக்-
கேவ்ரம் 1977 இல் ஏற்ெட்டது. இந்த 
இைக்கேவ்ர கவாேத்தில் தனி ஒருவ்ரவாக 
நின்று ெவாதிபபுற்் தமிழரகமளக் கவாப-
ெவாற்றுவதில் தைது உயிம்ரயும் பெவாருடெ-
டுத்தவாது பெயற்ெட்ட கெவாது வன்மும்யவா-
ளரகளின் கத்திக்குத்துக்கு இேக்கவாைவார.  

பெவாலிஸ் தமேமை அலுவேகத்தில் 
க்டமையவாற்றும் கவாேத்தில் கவாம்ரநகர 
தஙககவாம்ட கவம்ெடிமயச கெரந்த பெல்-
ேத்தும்ர_ அன்ைமுத்து தம்ெதிகளின் 
புதல்வி பெவான்ைேம்ர திருை்ணம் முடித்-
தவார. இத்தம்ெதியிைருக்கு மூத்த குழந்-
மதயவாக ைகள் ஷவாமினியும் அவம்ரத் 
பதவா்டரந்து சு்ரஞ்ென், இந்துஜன் என்று 
இரு புதல்வரகளும் பி்ந்தைர .  

தமேைன்ைவாரில் ெரிகெவாதக்ரவாக ெதவி 
உயரவு பெற்று பெவாறுபெதிகவாரியவாகப 
ெணியவாற்றிய பின்ைர கறுவவாக்கவாடு 
பெவாலிஸ் நிமேமயப கெவாக்குவ்ரத்துப 
பிரிவு பெவாறுபெதிகவாரியவாகக் க்டமையவாற்-
றும் கெவாது பெவாலிஸ் தமேமையகத்தில் 
அமைந்துள்ள பெவாலிஸ் கெவாக்குவ்ரத்து 
கல்விபபிரிவுக்கு பெவாறுபெதிகவாரியவாக 
நியைைம் பெற்்வார.அஙகு க்டமையவாற்-
றும் கவாேத்தில் முருஙகன் பெவாலிஸ் 
நிமேயத்தின் பெவாறுபெதிகவாரியவாக 
நியைைம் பெற்்வார. பின்ைர மீண்டும் 
ைன்ைவார பெவாலிஸ் நிமேயத்திற்கு 
01.03.1990 இல் பி்ரதவாை பெவாலிஸ் 
ெரிகெவாதக்ரவாக(Chief Inspector) ெதவி 
உயரவு பெற்று தமேமை நிமேயப ெரி-
கெவாதக்ரவாக(HQI) நியைைம் பெற்்வார. 
இவவவாறு இவர முருஙகன் ைற்றும் 
ைன்ைவார பெவாலிஸ் நிமேயஙகளில் க்ட-
மையவாற்றும் கவாேத்தில் இந்திய அமை-
திபெம்ட இந்த நவாடடில் இருந்தமை 
குறிபபி்டத்தக்கது .  

ைன்ைவாரில் க்டமையவாற்றும் கவாேத்தில் 
கிளிபநவாசசி பெவாலிஸ் நிமேயத்திற்கு 
தமேமை நிமேயப ெரிகெவாதக்ரவாக நிய-
ைைம் பெற்்வார. இக்கவாேப ெகுதியில் 
உள்நவாடடு கெவாரின் கெவாது தவாக்குதலில் 
இருந்து ையிரிமழயில் உயிர தபபிய 

இவர மீண்டும் பெவாலிஸ் தமேமையலு-
வேகத்தில் உள்ள வ்டபி்ரவாந்திய பி்ரதிப 
பெவாலிஸ் ைவாஅதிெரின் அலுவேகத்தில் 
இம்ணபெதிகவாரியவாகக் க்டமையவாற்றி-
ைவார. 01.02.1992 அன்று உதவிப 
பெவாலிஸ் அத்தியடெக்ரவாகப ெதவி 
உயரவு பெற்்வார. 10.02.1992 அன்று 

பெவாலிஸ் ெயிற்சிக் கல்லூரியின் உதவிப 
ெணிபெவாள்ரவாக நியைைம் பெற்்வார.  

மீண்டும் பகவாழும்பு பெரும்ெவாக கெவாக்-
குவ்ரத்துப பிரிவுக்குப பெவாறுபெவாை 
பி்ரதிப பெவாலிஸ் ைவாஅதிெரின் பி்ரத்தி-
கயக அலுவே்ரவாக நியைைம் பெற்்வார. 
பின்ைர பகவாழும்பு நக்ர கெவாக்குவ்ரத்துப 
பிரிவுக்குரிய உதவிப பெவாலிஸ் அத்தியட-
ெக்ரவாக நியைைம் பெற்்வார. பின்ைர வவு-
னியவாவுக்கவாை உதவி பெவாலிஸ் அத்தியட-
ெக்ரவாக 15.06.1996 அன்று நியைைம் 
பெற்்வார.  

யுத்தம் கவா்ர்ணைவாக வவுனியவா நக்ரம் 
யவாழில் இருந்தும் வன்னியில் இருந்-
தும் இ்டம்பெயரந்த ைக்களவாலும், ைருத்-

துவ கவா்ர்ணஙகள், குடும்ெ கவா்ர்ணஙகள் 
உடெ்ட ெல்கவறு கவா்ர்ணஙகளுக்கவாக 
பதன்ெகுதிக்கு பெல்ே முற்ெட்ட ைக்க-
ளவாலும் பவளிநவாடுகளுக்குச பெல்ே 
முண்டியடித்த ைக்களவாலும் நிம்ந்த 
கவாேபெகுதியவாக இருந்தது. ெய்ண 
அனுைதி பெ்வாைல் ஈ்ரபபெரிய குளத்-

தில் உள்ள தம்ட முகவாமைத் 
தவாண்்ட முடியவாத கவாேம் . 
இத்தமகய கவாேத்தில் இந்தத் 
தம்ட முகவாமைத் தவாண்்ட 
கவண்டிய நூற்றுக்க்ணக்கவாை 
ைக்களுக்கு அவரகள் தவாண்டிச 
பெல்வதற்கவாை அனுைதிகமள 
ெேத்த சி்ரைஙகளின் ைத்தியில் 
வழஙகிைவார.  

பின்ைர தஙகவாமே 
பெவாலிஸ் ைவாவட்டத்திற்கும் 
ெவா்ணந்தும் பெவாலிஸ் 
ைவாவட்டத்திற்கும் பெவாறுபெவாை 
உதவிப பெவாலிஸ் அத்தியட-
ெக்ரவாக க்டமையவாற்றிைவார.
இவவவாறு க்டமையவாற்றும் 
கவாேத்தில் 21.02. 2000 
அன்று பெவாலிஸ் அத்தியடெக-
்ரவாக (SP) ெதவி உயரத்தபெடடு 
பெவாலிஸ் தமேமையகத்தில் 
சிவில் ெவாதுகவாபபுப பிரிவிற்-
குப பெவாறுபெவாக நியமிக்கப-
ெட்டவார. பின்ைர நீரபகவாழும்பு 
ைற்றும் களுத்தும் பெவாலிஸ் 

ைவாவட்டஙகளின் அத்தியடெக்ரவாக நியமிக்-
கபெட்டவார. பெவாலிஸ் தமேமையகத்தில் 
கெவாக்குவ்ரத்துப பிரிவிற்குப பெவாறுப-
ெவாை அத்தியடெக்ரவாக நியமிக்கபெட்டவார 
.பின்ைர கல்கிமெ பெவாலிஸ் ைவாவட்டத்-
தில் அத்தியடெக்ரவாக க்டமையவாற்றும் 
கெவாது சிக்ரட்ட பெவாலிஸ் அத்தியடெக-
்ரவாக(SSP) 22.05. 2005 அன்று ெதவி 
உயரவு பெற்்வார .  

பின்ைர பெவாலிஸ் மகக்ரமகப பிரி-
விற்கு பி்ரதிப ெணிபெவாள்ரவாக நியமிக்-
கபெட்டவர 11.06.2009 அன்று அகத 
பிரிவிற்கு ெணிபெவாள்ரவாக நியைைம் 
பெற்்வார. பின்ைர பெவாலிஸ் தமேமை-
யகத்தில் நிரவவாகப ெகுதிக்குப பெவாறுப-

ெவாை கைேதிக ெணிபெவாள்ரவாக நியைைம் 
பெற்்வர, பெவாலிஸ் தமேமையகத்தில் 
கட்ட்டஙகள் பிரிவிற்குப ெணிபெவாள்ரவாக 
நியைைம் பெற்்வார. இவவவாறு க்டமையவாற்-
றும் கெவாது மீளவும் பெவாலிஸ் தமேமைய-
கத்தின் கெவாக்குவ்ரத்துப பிரிவின் கெவாக்கு-
வ்ரத்து நிரவவாகப பிரிவின் ெணிபெள்ரவாகக் 
க்டமையவாற்றும் கெவாது நீதிைன்  ் உத்த்ர-
வின்ெடி பி்ரதிப பெவாலிஸ் ைவா அதிெ்ரவாக(DIG) 
01.01.2013 அன்று ெதவி உயரவு பெற்று 
02.01.2013 அன்று முபெத்கதழு வரு்ட 
நீண்்ட பெவாலிஸ் கெமவயில் இருந்து ஒய்வு 
பெற் வ்ார . ஓய்வின் பின்ைரும் கூ்ட கிழக்கு 
ைவாகவா்ணத்துக்கவாை  ெமூகப  பெவாலிஸிற்கவாை 
ஆகேவாெக்ரவாகவும் அதன் இம்ணபெவாள்ரவாக-
வும் ஆறு ைவாதஙகள் வம்ர ெணியவாற்றிைவார.  

கெ்ரவாதமை ெல்கமேக்கழகத்தின் கமேப 
ெட்டதவாரியவாை  இவர, பகவாழும்புப ெல்கமேக்-
கழகத்தில் ைனித உரிமைகளில் டிபகளவாைவா-
மவயும், ைனித உரிமைகளும் ெைவாதவாைக் 
கல்வியிலும் டிபகளவாைவாமவயும் பெற்றுக் 
பகவாண்்டவார. ெல்கவறு உள்நவாடடு பவளி-
நவாடடு நிறுவைஙகளில் ெயிற்சிகமளயும் 
பெற்றுக் பகவாண்்ட அவர, ெல்கவறு ெரகவ-
கதெ ைகவாநவாடுகளில் இேஙமக பெவாலிஸ் 
திம்ணக்களத்மதப பி்ரதிநிதித்துவம் 
பெய்தவார.இவரின் இந்தச கெமவகமளப 
ெவா்ரவாடடி பெவாலிஸ் தமேமை  அலுவேகத்-
தவால் சி்ந்த பெவாலிஸ் அலுவேருக்கவாை 
விருதிமை நவான்கு மும  ்பெற்றிருக்கி்வார 
. 

 அகதகெவான்று ெமூக கெமவகளி-
லும் ஆரவம் உள்ள இவர பகவாழும்பு 
பதற்கு க்வாட்டறிக் கழகத்தில் இம்ணந்து 
ெல்கவறு ெமூக அபிவிருத்தி ந்டவடிக்மக-
கமள கைற்பகவாண்்டவார .குறிபெவாக அக்-
கிமளயின் தமேவ்ரவாக க்டமையவாற்றிய 
கவாேபெகுதியில் யுத்தத்தவால் ெவாதிக்கபெட்ட 
ைக்களுக்கவாை ெல்கவறு திட்டஙகமள நம்ட-
மும்பெடுத்திைவார. இகதகவமள ெரவகதெ 

பெவாலிஸ் ெஙகத்தின் இேஙமகப பிரிவிற்-
கவாை நிம்கவற்றுக் குழு உறுபபிை்ரவாகவும், 
ஆசியப பி்ரவாந்திய குற்்த் தடுபபு நிறுவைத்-
தின் இேஙமகப பிரிவிற்கவாை நிம்கவற்-
றுக் குழு உறுபபிை்ரவாகவும், ஓய்வுபெற்் 
பெவாலிஸ் அதிகவாரிகள் நிறுவைத்தின்  நிம -்
கவற்றுக் குழு உறுபபிை்ரவாகவும் க்டமை-
யவாற்றி ெணிகமளயும் முன்பைடுத்தவார.  
சி்ந்த கமே இேக்கிய ஆரவே்ரவாை அவர 
நிகழவுகளுக்குத் தமேமை தவாஙகியது்டன் 
பு்ரவே்ரவாகவும் இருந்து ெே நிகழசசிகள் 
நிம்கவறுவதற்கு உதவியவாக இருந்துள்-
ளவார. பெவாலிஸ் திம்ணக்களத்தில் ெணி-
யவாற்றிய கவாேத்தில் இை ,ைத, ெவாதி,பைவாழி, 
பி்ரகதெ, ெவால்  கவறுெவாடுகள் எதமையும் 
ெவா்ரவாது உதவி என்று வந்த ெேருக்கும் தன்-

ைவாேவாை உதவிகமளச பெய்துள்ளவார. 
உதவிகமள ககட்டவால் முகம் சுளிக்கவாது 
அவரகளுக்கு உதவி பெய்கின்் ைைப-
ெவான்மை அவரி்டம் இருந்தது. குறிப -
ெவாக சிஙகள பைவாழி பதரியவாத ெே -
ருக்கு அவர  உதவியவாக இருந்துள்ளவார. 
அ்ரெரின்  ெமூகம் ெவாரந்த கெமவமயப 
ெவா்ரவாடடி தற்கவாபபுக் கமேகளுக்கவாை 
ெரவகதெப ெல்கமேக்கழகம் 2003 
ஆம் ஆண்டு பகௌ்ரவ கேவாநிதிப ெட -
்டத்மத வழஙகி 
இருந்தது.பி்ரு-
ம்டய பி்ரசசிமை-
கமள எல்ேவாம் 
தன்னும்டய பி்ரச-
சிமைகளவாகச 
சுைந்த அவர 
29.12.2021 
அன்று கவாேைவா-
ைவார.

ப�ோலிஸ் யே்வையில் ைககள் உள்்ளம் கவைரந்த 
�ண�ோ்ளன் ஓய்வு ப�ற் டி.ஐ.ஜி அரேரத்தினம்

றிசாத் ஏ காதர்...?

கவாம்ரக்கவி

கந்தயா பத்்ானநதன்... ?

�ஜனாதிபதியின்�அழைப்புக்கு�தமிழ்
கட்சிகள்�செவிொயக்க�வேண்டும்!

அன்ைவார கவாேைவாகி ஒரு ைவாதம் 
நிம்வு (29.12.2021)

 சபாதுமக்கள்�பாதுகாப்பு�அழமசெர்�
ெரத்��வீரவெகர�அளிக்கும்�விளக்கம்
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தேசிய சுேந்தி்ர தின விழவா... 
வளைவான நவாமளயும் சுபீடெைவான 

ேவாய் நவாடும்” என்ற பேவானிப பெவாருளில் 
இம்மும்ற நமைபெ்றவுளள தேசிய சுேந்தி்ர 
தின பி்ரேவான நிகழ்வில் முபெமை,பெவாலிஸ் 
ைற்றும் சிவில் ெவாதுகவாபபு ெமைவீ்ரரகளின 
விதேை ைரியவாமே அணிவகுபபு ைற்றும் 
ெவாகெஙகள இைம் பெ்றவுளளேவாகவும் அமைச்-
ெர சுடடிக்கவாடடினவார.  

74ஆவது தேசிய சுேந்தி்ர தின பி்ரேவான 
நிகழ்வுஏற்ெவாடுகள பேவாைரெவாகஊைகஙக-
ளுக்கு விளக்கைளிக்கும் விதேை பெய்தியவா-
ளர ைவாநவாடு அ்ரெவாஙக ேகவல் திமைக்க-
ளத்திலிருந்து "சூம்"  பேவாழில்நுடெம் ஊைவாக 
தநற்றுக் கவாமை (31) நமைபெற்்றது. 

அமைச்ெர ெைல் ்ரவாஜெக்ஷ ேமைமையில் 
நமைபெற்்ற இந்ே பெய்தியவார ைவாநவாடடில் 
ெவாதுகவாபபுச் பெயைவாளர பஜன்ரல் கைல் 
குை்ரடன, உளநவாடடுஅலுவல்கள இ்ரவா-
ஜவாஙக அமைச்சின பெயைவாளர என. எச். 
எம். சித்்ரவானந்ே,ெவாதுகவாபபுெமைகளின 
பி்ரேை அதிகவாரியும் இ்ரவாணுவத் ேளெதியு-
ைவான பஜன்ரல் ேதவந்தி்ர சில்வவா, கைற்-
ெமைத் ேளெதி மவஸ் அடமி்ரல் நிேவாந்ே 
உலுதகபேனன, விைவானபெமைத் ேளெதி 

எயவார ைவாரேல் சுேரேன ெத்தி்ரன ைற்றும் 
தைல் ைவாகவாைத்திற்கு பெவாறுபெவான சித்ரேை 
பி்ரதிப பெவாலிஸ் ைவாஅதிெர தேெெந்து பேன-
னதகவான ஆகிதயவார கைந்துபகவாணைனர.  
ஜனவாதிெதி தகவாடைவாெய ்ரவாஜெக்ஷவின ேமை-
மையில் பி்ரேைர ைஹிந்ே ்ரவாஜெக்ஷவின 
ெஙகுெற்றுேலுைன நமைபெ்றவுளள தேசிய 
சுேந்தி்ர தின பி்ரேவான நிகழ்வில் வழக்கம் 
தெவானறு முபெமைகள,பெவாலிஸவார ைற்றும் 
சிவில் ெவாதுகவாபபு ெமையினரின ைரியவாமே 
அணிவகுபபும், கைவாெவா்ர நிகழ்வும் இைம்பெ்ற-
வுளளேவாக ெவாதுகவாபபுச் பெயைவாளர பஜன்ரல் 
கைல் குை்ரடன பேரிவித்ேவார.  

இம்மும்ற சுேந்தி்ர தின பி்ரேவான அணி 
வகுபபில் முபெமையினர, பெவாலிஸ் ,சிவில் 
ெவாதுகவாபபு ெமை அதிகவாரிகள ைற்றும் வீ்ரரகள 
சுைவார 6500 தெர கைந்து பகவாளளவுளள-
னர. இவரகளில் இ்ரவாணுவத்மேச் தெ்ரந்து 
3463 தெரும்,கைற்ெமைமயச் தெரந்ே 
919தெரும்,விைவானப ெமைமயச் 
தெரந்ே 804 தெரும் 336 பெவாலி -
ஸவாரும் பெவாலிஸ் விதேை அதி்ரடிப 
ெமைமயச் தெரந்ே 282 தெரும் சிவில் 
ெவாதுகவாபபுெமைமயச் தெரந்ே 437 

தெரும்அைஙகுவர என அவர தைலும் 
பேரிவித்ேவார.  

இது ேவி்ர ெவாைெவாமை ைவாைவ, ைவாை -
விகளுக்கு தைைதிகைவாக கமை கைவாச்-
ெவா்ர ைற்றும் ெவா்ரம்ெரிய நிகழ்வில் தேசிய 
ைவாைவர ெமையணிமயச் தெரந்ே 259 
இமளஞர,யுவதிகள கைந்துபகவாளளவுளள-
ேவாகவும் ெவாதுகவாபபுச் பெயைவாளர சுடடிக்கவாட-
டினவார. இதேதவமள, இம்மும்றயும் ெரவைே 
ஆசிரவவாேஙகளுக்குமுனனுரிமை வழஙகப-
ெடடுளளேவாக பேரிவித்ேஅவர, ஜனவாதிெதி 
ைற்றும் பி்ரேைரின ெஙகுெற்றுேலுைன பெப்ர-
வரி 02ஆம் திகதி சுேந்தி்ர ெதுக்கத்தில் பிரித் 
நிகழ்வும்,பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி பெௌத்ே-
ைே, இந்துைே அனுஷைவானஙகள, இஸ்ைவாமி 
ெைய வழிெவாடடு நிகழ்வு ைற்றும் கத்தேவா-
லிக்க, கிரிஸ்ேவ தேவ ஆ்ரவாேமனகளும் 
நமைபெ்றவுளளது எனறும் பேரிவித்ேவார.  

இைஙமகயிலுளளபவளிநவாடடுஉயர 
ஸ்ேவானிகரகள, தூதுவரகள ைற்றும் தூே-
்ரகெவாதுகவாபபுஆதைவாெகரகள அந்ேந்ே -
நவாடுகமள பி்ரதிநிதித்துவபெடுத்திெங-
குெற்்றவுளளனர எனறும் ெவாதுகவாபபுச் 
பெயைவாளர பேரிவித்ேவார.  

ெக்கச்ெவாரெற்்ற விெவா்ரமைக்கு... 
மவத்துளளவார.  
கம்ெஹவா கைபகடிதஹன பி்ரதே-

ெத்தில் தேசிய ைக்கள ெக்தி யினவால் 
நைத்ேபெடை கூடைத்தின தெவாது முடமை 
வீசித்  ேவாக்கபெடைமை பேவாைரபில் ெக்-
கச்ெவாரெற்்ற விெவா்ரமை நைத்தி ெம்ெந்ேப-
ெடைவரகமள ேணடிக்க தவணடுபைன 
சுற்றுைவாத்தும்ற அமைச்ெர பி்ரெனன 
்ரைதுஙக, ஜனவாதிெதி ைற்றும் பெவாலிஸ் 
ைவா அதிெரிைம் தகவாரிக்மக விடுத்துள-
ளவார. கூடைம் நைத்ே எவருக்கும் ஜனநவா-
யக உரிமை உளளேவாகவும் அேமன ஏற்-
ெேவாகவும் அவர குறிபபிடடுளளவார.  

கம்ெஹவா ைவாவடைத்தில் ைவாத்தி்ரைனறி 
நவாடடின எந்ேப ெகுதியிலும் அ்ரசியல் 
கூடைஙகமள நைத்துவேற்கவான ஜனநவா-
யக உரிமைமய அஙகீகரிபெேவாகவும், 
அேற்கு ைதிபெளிபெேவாகவும் குறிபபிட-
டுளளவார. கம்ெஹவா ைவாவடைத்திலுளள 
புத்திஜீவிகள இவவவா்றவான கீழ்த்ே்ரைவான 
பெயற்ெவாடுகமள ஏற்றுக் பகவாளவ-
தில்மை எனவும் எனதவ இவவிையம் 
பேவாைரபில் மும்றயவான ெக்கச்ெவாரெற்்ற 

விெவா்ரமைகமள தைற்பகவாளளுைவாறும் 
ஜனவாதிெதி ைற்றும் பெவாலிஸ் ைவா அதிெ-
ருக்கு அவர எழுதியுளள கடிேஙகளில் 
சுடடிக்கவாடடியுளளவார.  

முடமை வீசி ேவாக்குேமைத் ேவாக்கியவர-
களுக்கும் அேற்கு ஆே்ரவளித்ேவரகளுக்-
கும் எந்ேத் ே்ரமும் இனறி கடுமையவான 
ேணைமன வழஙகபெை தவணடுபைன 
்ரைதுஙக ேனது கடிேத்தில் தகவாரியுள-
ளவார.  இதேதவமள, இந்ே ெம்ெவத்து-
ைன ேனக்கு பேவாைரபு இருபெேவாக ெமூக 
வமைத்ேளஙகளில் பவளியவாகும் பி்ரச்-
ெவா்ரத்மே வனமையவாக ைறுபெேவாக 
அமைச்ெர பி்ரெனன ்ரைதுஙக ேனது 
முகநூலில் குறிபபிடடுளளவார. இந்ே ேவாக்-
குேமை ஸ்ரீைஙகவா பெவாதுஜன பெ்ரமுன-
வின கம்ெஹவா ைவாவடை ேமைவர என்ற 
வமகயில் அவர வனமையவாக கண-
டித்துளளவார. கம்ெஹவா ைவாவடை ைக்கள 
முனனணியின ேமைவர என்ற ரீதியில் 
இவவவா்றவான ெம்ெவஙகமள ேவான ஏற்்ற-
கவில்மை எனறும் அவர பேரிவித்துள-
ளவார. (ெவா) 

்ரயில்தவ அதிகவாரிகள ெைருக்கு...
தெமவகளும் கைல்வழி ைவாரக்க ்ரயில் 

ெவாமே ைற்றும் களனிபவளி ்ரயில் 
ெவாமேயில் நவானகு ்ரயில் தெமவகளும் 
புத்ேளம் ்ரயில் ெவாமேயில் 3 ்ரயில் 
தெமவகளும் வைக்கு ்ரயில் வழிபெவா-
மேயில் குருநவாகல் வம்ர தெமவயில் 
ஈடுெடுத்ேபெடை ்ரயில் ஒனறும் இமைநி-
றுத்ேபெடடுளளேவாக அவர பேரிவித்துள-
ளவார.   

ைருேவாமன ்ரயில்தவ பேவாகுதியுைன 
இமைந்ே தெமவமய தைற்பகவாணை 
்ரயில்தவ கடடுபெவாடைவாளர 17 தெர 
பகவாத்ரவாதனவா மவ்ரஸ் பேவாற்றுக்கு உள-
ளவாகியுளளனர. அேமனயடுத்து அவரக-
ளுைன பநருஙகிய பேவாைரபுளளவரகள 
ேனிமைபெடுத்ேலுக்கு உடெடுத்ேபெடடு 
வருவேவாகவும் அவர தைலும் பேரிவித்-
துளளவார.(ஸ)  

ெ.பேவா.ெவில் 75 ரூெவாவுக்கு... 
ெமெக்கும் வரத்ேக அமைச்சுக்கும் 

இமையில் விதெை உைனெடிக்மக ஒனறு 
மகச்ெவாத்திை பெடடுளளேவாகவும் நுகர-
தவவார 75 ரூெவா உச்ெவிமையில் ஒத்ர 
ேைமவயில் 5 தேஙகவாய்கமள பகவாளவ-
னவு பெய்ய முடியும் எனறும் அமைச்ெர 
பேரிவித்ேவார.  அது பேவாைரபில் தைலும் 
பேரிவித்ே அமைச்ெர:  75 ரூெவாய் உத்-
ே்ரவவாே விமைக்கு இந்ே வருைம் முழு-
வதும் நுகரதவவார ெ.பேவா.ெமூைம் தேங-
கவாய்கமள பெற்றுக்பகவாளள முடியும்.  

அதேதவமள தேஙகவாமய பகவாள -
வனவு பெய்ய விரும்ெவாே நுகரதவவார 
ஏற்றுைதிக்கு உகந்ே வமகயில் ேயவார 
பெய்யபெடடுளள 2 தேஙகவாய்களின 

ெவாமை 150 ரூெவாவுக்கு ெதேவாெ மூைம் 
பெற்றுக்பகவாளள முடியும்.  

இந்ே நிமையில் ெந்மேயில் தேஙகவா -
யின விமை தைலும் கும்றவமைந்ேவால் 
இந்ே தேஙகவாயின விமையும் கும்ற -
வமையும். எனினும் ெந்மேயில் தேங-
கவாயின விமை அதிகரித்ேவால் ெ.பேவா.ெ 
மூைம் விற்ெமன பெய்யபெடும் தேங-
கவாயின விமை அதிகரிக்கப ெைவாது 
எனறும் அமைச்ெர பேரிவித்ேவார.  

அதேதவமள ெ.பேவா.ெமூைம் 
கும்றந்ே விமையில் அரிசிமய பகவாள-
வனவு பெய்வேற்கும் நுகரதவவாருக்கு 
ெந்ேரபெம் வழஙகபெடடுளளது எனறும் 
அமைச்ெர தைலும் பேரிவித்ேவார.  (ஸ) 

ஆணடுதேவாறும்...
ெணைவா்ரவமள - அடைம்பிடடி 

பக்ரணடி எல்ை பி்ரதேெத்தில் 
நீ்ரவாைச் பெனறு ஐந்து தெர 
உயிரிழந்ே ெம்ெவத்மேத் 
பேவாைரந்து இந்ே விையம் 
பேரிய வந்துளளது.  இந்ே 
ஆணடில் இதுவம்ரயில் நீரில் 
மூழ்கி 37 தெர வம்ரயில் உயி -
ரிழந்துளளனர. 

 கைந்ே கவாைஙகளில் 
தகவாவிட பெருந்பேவாற்று கவா்ர -
ைைவாக வீடுகளில் முைஙகி -
யிருந்ே ைக்கள, ேஙகளது 
உ்றவினரகளுைன சுற்றுைவா 
பெல்ைத் பேவாைஙகியுளளேவாக 
பெவாலிஸவார பேரிவிக்கின -
்றனர.  இவவவாறு சுற்றுைவா 
பெல்லும் தெவாது ைக்கள கவ -
னயீனைவாக நீ்ரவாைச் பெல்லும் 
கவா்ரைத்தினவால் ை்ரைஙகள 
ஆணடுதேவாறும் ெம்ெவிபெேவாக 
பெவாலிஸ் ஊைகப தெச்ெவாளர 
நிஹவால் ேல்துவ பேரிவித்துள -
ளவார.  

நவாடு முழுவதும் ஒரு இைடெம்... 
ஒதுக்கீடமை, ைக்களின தேமவக் -

தகற்ெ ெயனெடுத்ே அ்ரசு உத்தேசித்-
துளளது.  கும்றந்ே ெடெம் ஒரு கி்ரவாை 
தெமவயவாளர பிரிவில் ஐந்து அபிவி -
ருத்தி திடைஙகமள நமைமும்றபெடுத்-
துவேன மூைம் "ஒரு இைடெம் அபிவி-
ருத்தி திடைம் ஆ்ரம்பிக்கபெடுகி்றது.  

இந்ே அபிவிருத்தித் திடைஙகமள 
முனபனடுக்கும் விேம் பேவாைரெவாக 
நவாைளவாவிய ரீதியில் தேரேல் ைற்றும் 
கி்ரவாை உத்திதயவாகத்ேர ைடைத்தில் ெவா்ரவா-
ளுைன்ற உறுபபினரகள, உளளூ்ரவாடசி 
உறுபபினரகள ைற்றும் அ்ரெ அதிகவா-
ரிகள பேவாைர கைந்தும்ரயவாைல்கமள 

நைத்தினர.  இேனெடி, ைக்கள எவவவா-
்றவான அபிவிருத்தித் திடைஙகமள விரும் -
புகி்றவாரகள, அமவ எவவவாறு நமைமு -
ம்றபெடுத்ேபெை தவணடும் என கி்ரவாை 
ைடைத்தில் தீரைவானிக்கபெடடு, அந்ேத் 
திடைஙகள அமனத்தும் எதிரவரும் 
3ஆம் திகதி (03) அமனத்து ைக்கள 
பி்ரதிநிதிகளின ெஙதகற்புைன சுெ 
தவமளகளில் அந்ேந்ே பேவாகுதிகளில் 
ஆ்ரம்பிக்கபெைவுளளது.   

நிதி அமைச்ெர என்ற வமகயில் 
பெசில் ்ரவாஜெக் ே இேற்கவான நிதிமய 
வ்ரவு பெைவுத்திடைத்தின கீழ் ஒதுக்கியி -
ருந்ேவார.                               (ெவா) 

நும்ரச்தெவாமை மின நிமையம்...   
160 பைகவாதவவாட மினெவா்ரத்மே 

தேசிய மின இமைபபுக்கு பெற்றுக் 
பகவாளளபெடடுளளேவாக மினெவா்ர ெமெ 
பேரிவித்ேது.   

மினெவா்ர ெமெயின தெச்ெவாளர அனறூ 
நவைணி அது பேவாைரபில் தநற்று பேரி -
விக்மகயில், ைக்விஜய மின உற்ெத்தி 
நிமையத்தின மின உற்ெத்தி இயந்தி்ரம் 
பெயற்ெடுத்ேபெடடுளள நிமையில் மின 
உற்ெத்தி நிமையத்தின நைவடிக்மககள 
மீணடும் இயல்பு நிமைக்கு திரும்பியுள-
ளேவாகவும் அேன மூைம் தேசிய மின 
இமைபபுக்கு இழக்கபெடடி ருந்ே 160 
பைகவாவவாட மினெவா்ரத்மே மீணடும் 

தநற்று முேல் பெற்றுக் பகவாளள முடிந்-
துளளேவாகவும் அவர பேரிவித்துளளவார.   

900 பைகவாவவாட மினெவா்ர உற்ெத்தி 
இைம் பெறும் தைற்ெடி மின உற்ெத்தி 
நிமையத்தின 300 பைகவாவவாட மினெவா-
்ரத்மே உற்ெத்தி பெய்யும் மின உற்ெத்தி 
இயந்தி்ரம் கைந்ே டிெம்ெர ைவாேம் 3ஆம் 
திகதி பெயலிழந்ேது. இந்ே சூழ்நிமை-
யில் தைற்ெடி மின உற்ெத்தி இயந்தி்ரம் 
திருத்ேம் பெய்யபெடடு அேன மூைம் 
ேற்தெவாது 160 பைகவாதவவாட மினெவா்ரம் 
தேசிய மின வினிதயவாக கடைமைபபுக்கு 
பெற்றுக் பகவாளளபெடடுளளது எனறும் 
அவர பேரிவித்துளளவார.(ஸ)  

ெ்றக்கும் ெைகு துெவாயில்...
நவாடடு பேவாழில்நுடெ நிறுவனம் 

ைற்றும் அமீ்ரக நிறுவனத்தின கூடடு 
முயற்சியில் உருவவாக்கபெடடுளளது.  

பெவாகுசு ெைகவாக உருவவாக்கபெட -
டுளள இதில் 8 முேல் 12 தெர வம்ர 
ெயைம் பெய்ய முடியும். ேணணீருக்கு 
80 பெ.மீ உய்ரத்திற்கு தைல் ெ்றந்து 
பெல்லும். இதில் இ்ரணடு எரிபெவாருள 
பெல்கள பெவாருத்ேபெடடுளளது. இந்ே 

ெ்றக்கும் ெைகு ைணிக்கு 75 கி.மீ தவகத்-
தில் பெல்லும் தி்றனுமையது.  

மஹட்ரஜன எரிபெவாருளில் இயஙகு-
வேவால் இதில் இருந்து புமக தெவான்ற 
உமிழ்வுகள பவளிதயறுவதில்மை. 
எனதவ இந்ே ெைகு சுற்றுச்சூழலுக்கு 
மிகவும் உகந்ேேவாக இருக்கும் என 
அேன ேயவாரிபெவாளரகள பேரிவித்துள-
ளனர. 

ெவூதியிலுளள இைஙமக... (03 ஆம் ெக்கத் பேவாைர)

தெ்ரவாசிரியர ெனன ஜயசுைன ைற்றும் 
இ்ரவாஜவாஙக அமைச்சின பெயைவாளர 
கைவாநிதி. ஆர.எம்.எஸ். ்ரத்நவாயக்க ஆகி-
தயவாரிைம் பவளியு்றவுச் பெயைவாளர அட-
மி்ரல் தெ்ரவாசிரியர ஜயநவாத் பகவாைம்ெதக 

மகயளித்ேவார. ெவூதி அத்ரபியவாவில் 
உளள இைஙமகத் தூதுவர பி.எம். ஹம்ெவா 
ைற்றும் தூே்ரக ஊழியரகள ஸ்ரீைஙகன 
எயவாரமைனஸின உேவியுைன ைருத்துவ 
உெக்ரைஙகமள அனுபபி மவத்ேனர.  

உயரே்ரப ெரீடமெ இைம்பெறும்... (03 ஆம் ெக்கத் பேவாைர)

எதிரபகவாளள தநரும் என பேரிவித் -
துளள அவர உைகில் எந்ே நவாடடிலும் 
ெரீடமெகள ஒத்திபதெவாைப ெைவில்மை 
எனறும் பேரிவித்துளளவார.  ைவாை -
வரகமள கல்வி நைவடிக்மககளில் 

ஈடுெடுத்தும் அதேதவமள, அவரக -
ளுக்கவான பகவாத்ரவானவா மவ்ரஸ் ேடுப -
பூசிகமள பெற்றுக் பகவாடுபெேன 
அவசியத்மேயும் அவர வலியுறுத்தி -
யுளளவார.(ஸ)  

ஜனவரியில் ைவாத்தி்ரம்... (03 ஆம் ெக்கத் பேவாைர)

இந்ே வருைம் பைஙகு ெ்ரவைவாம் என 
கைந்ே 15 வருை அனுெவத்தில் இருந்து 
ேகவல்கள பேரிவிக்கின்றன எனறும் 
அவர பேரிவித்ேவார.   

ஒவபவவாரு ஆணடும் டிெம்ெர, 
ஜனவரி ைற்றும் பெப்ரவரி ைவாேஙகளில் 
பைஙகு தநவாயவாளிகளின எணணிக்மக 
கணிெைவாக அதிகரித்து வருவேவாகவும், 
பகவாவிட தநவாயவால் ெவாதிக்கபெடை பைஙகு 
தநவாயவாளிகளின எணணிக்மக அதிகரித் -
ேவால், அது ஒரு தீவி்ர தேசிய சுகவாேவா்ரப 

பி்ரச்சிமனயவாக ைவாறும் எனறும் அவர 
கூறினவார.  பைஙகு ெ்ரவுவமே ேடுக்க 
முடியும் எனறும், பைஙகு குைம்பிகள ெ்ர-
வவாைல் சுற்றுபபு்றத்மே தூய்மையவாக 
மவத்திருக்க தவணடும் எனறும் அவர 
கூறினவார. குறிபெவாக பைஙகு நுளம் -
புகமள ெ்ரபபும் வமகயில் ேணணீர 
தேஙகும் இைஙகமள அழித்து வவா்ரத்-
தில் ஒரு நவாளவாவது சுற்றுபபு்றத்மே 
சுத்ேம் பெய்ய நைவடிக்மக எடுக்க 
தவணடும் என்றவார.                      (ெ)  

ேனிபெடை ே்ரவு ெவாதுகவாபபு... (03 ஆம் ெக்கத் பேவாைர)

அரஜஜுன ஒதெதெக்ர ஆகிதயவார முனனி-
மையில் ைனு விெவாரிக்கபெடைது.  

 ெடைமூைம் ெவா்ரவாளுைன்றத்தில் ெைரப-
பிக்கபெடை ஏழு நவாடகளுக்குள அேற்கு 
எதி்ரவான ைனுமவ ேவாக்கல் பெய்ய 
தவணடும் எனவும் குறித்ே கவாைத்திற்-
குள ைனு ேவாக்கல் பெய்யபெைவாேேவால் 
இந்ே ைனு கவாைேவாைேைவானது எனவும் 
ெடைைவா அதிெர ெவாரபில் சுடடிக்கவாடைபெட-
ைது.இந்ே அடிபெமை ஆடதெெமனமய 
ஏற்றுக்பகவாணடு ைனுமவ விெவாரிக்க 
உச்ெ நீதிைன்றத்திற்கு அதிகவா்ரம் இல்மை 
எனெேவால் ைனுமவ ேளளுெடி பெய்ய 
தவணடும் எனறு ெடைைவா அதிெர ெவாரபில் 
ஆஜ்ரவான தைைதிக பெவாலிசிடைர பஜன்ரல் 
தகவாரினவார.  

உத்தேெ ெடை மூைத்தில் ஊைகவியைவா-

ளரகளின உரிமைகள உளளைக்கபெை-
வில்மை எனறு ைனுேவா்ரரகள ெவாரபில் 
பேரிவிக்கபெடைது. குறித்ே ெடைமூைத்-
தின மூைம் நியவாயைவான கருத்துக்கமள 
பவளியிடும் உரிமை கும்றக்கபெடும் 
எனவும் ைனுேவா்ரரகள சுடடிக்கவாடடியி-
ருந்ேனர.இந்ே ெடைமூைத்தின விதிகள 
அ்ரசியைமைபபில் உறுதியளிக்கபெட-
டுளள அடிபெமை ைனிே உரிமைகமள 
மீறுவேவாகவும் ைனுேவா்ரரகள சுடடிக்கவாட -
டியுளளனர.   எனதவ, இது ெடைைவாக 
நிம்றதவற்்றபெை தவணடுைவானவால், -
ெவா்ரவாளுைன்றத்தில் மூனறில் இ்ரணடு 
பெரும்ெவானமையுைன நிம்றதவற்்றபெை 
தவணடும் எனறு உச்ெ நீதிைன்றம் தீரப-
ெளிக்க தவணடும் எனறும் ைனுவில் 
தகவா்ரபெடடிருந்ேது.                        (ெவா)                                     

பகவாத்ரவானவா பேவாற்றுக்கு... (03 ஆம் ெக்கத் பேவாைர)

கைந்ே 28ஆம் திகதி ெவாைெவாமைக்-
குச் பெனறு வீடு திரும்பியுளள தைற்ெடி 
ைவாைவி கடுமையவான கவாய்ச்ெல் கவா்ர-
ைைவாக ைவா்ரவிை மவத்தியெவாமையில் 
அனுைதிக்கபெடடுளளவார. அேமனய-
டுத்து அவர அதிதீவி்ர சிகிச்மெப பிரிவில் 
அனுைதிக்கபெடடு சிகிச்மெயளிக்கபெடடு 

வந்துளளவார.  ைருத்துவைமனயில் அவ-
ருக்கு தைற்பகவாளளபெடை பிசிஆர 
ெரிதெவாேமனயினதெவாது பகவாத்ரவானவா 
மவ்ரஸ் பேவாற்று உறுதி பெய்யப -
ெடடுளளது.எவவவாப்றனினும் அவர 
சிகிச்மெ ெைனினறி தநற்று உயிரிழந் -
துளளவார.                              (ஸ)  

ஊைகஙகள மீது... (03 ஆம் ெக்கத் பேவாைர)

ைம்றக்கபெடை உணமைமய ஊைகங -
கள நவாடடுக்கு பவளியிை தவணடும்.   
சிை ஊைகஙகள அ்ரசியல்வவாதிகளுக்கு 
தேமவயவான விேத்தில் ேைது ஊைகங -
கமள மகயவாணடு வருகின்றன.  எவ-

வவா்றவாயினும் உயிரத்ே ஞவாயிறு ேவாக்கு-
ேலின உணமை பவளிவரும் நவாளில் 
இந்ே ஊைகஙகள அழிந்து தெவாகும் 
எனவும் அவர தைலும் பேரிவித்துள-
ளவார.  

முடமை வீச்சு ேவாக்குேலின... 
உயிருக்கு ஏதேனும் அச்சுறுத்ேல் ஏற்-

ெடைவால் அேற்கு எவனடகவாரட நிறுவனதை 
பெவாறுபபு கூ்ற தவணடும் எனறு ெவா்ரவாளு-
ைன்ற உறுபபினர விஜிே தஹ்ரத் வலியுறுத்-
தினவார.தஜ.வி.பி. ேமைமையகத்தில் தநற்று 
கவாமை நமைபெற்்ற ஊைகவியைவாளர ெந்-
திபபில் இேமனத் பேரிவித்ே அவர தைலும் 
குறிபபிடுமகயில்,

கம்ெஹவாவில் இைம்பெற்்றமேப தெவான்ற-
பேவாரு ெம்ெவம் இேற்கு முனனர திருதகவாை-
ைமை எணபைய் ேவாஙகிகள பேவாைரெவான 
தெவா்ரவாடைம் முனபனடுக்கபெடை தெவாதும் 

இைம்பெற்்றது. அந்ே ேவாக்குேல்களுைன 
பேவாைரபுமையவரகள இனஙகவாைபெடடு 
பெவாலிஸ் நிமையத்தில் ஒபெமைக்கபெடை-
னர. 

அதே தெவானறு இந்ே ேவாக்குேல்கமள 
நைத்தியவரகளும் கவாபைவாளிகள , புமகப-
ெைஙகள ஊைவாக இனஙகவாைபெடடுளளனர.

இவவவாறு இனஙகவாைபெடைவரகளில் 
ஒருவர ைஹபகே்ர விஜயவா்ரவாச்சிைவாதக 
்ரத்ைல் அசிேகுைவா்ர விதஜ்ரத்ன என்ற நெ-
்ரவாவவார. இவர மிரிஸ்வத்மே - மினுவவாங-
பகவாமை ெகுதிமயச் தெரந்ேவ்ரவாவவார. 

க�ொழும்பு க�ொரளை லேக் 
டிளரவில் அளைந்துளை �ொல்-
வொயில் இருந்து ஆண் ஒருவ-
ரின் சடேம் �ண்கடடுக்�ப்-
�ட்டுளைதொ� க�ொலிஸொர் 
கதரிவித்துளைனர்.  

க�ொலிஸ் ஊட�ப் ல�சசொ-
ைர் இதளன உறுதிப்�டுத்தி-
யுளைொர். சம்�வம் கதொடர்பில் 
விசொரளை�ள முன்கனடுக்-
�ப்�ட்டுளைதொ� க�ொலிஸொர் 
லைலும் கதரிவித்துளைனர்.   

 லே.வி.பியின் தளேவர் அனுர குைொர 
திஸொநொயக்�வின் �ொர் மீது தொக்குதல் நடத்திய 
ந�ர்�ளுக்கு 5000 ரூ�ொ �ைம் வழங�ப்�ட்-
டுளைதொ�த் கதரிய வந்துளைது.  தொக்குதல் சம்-
�வம் கதொடர்பில் ள�தொனவர்�ளிடம் லைற்-
க�ொளைப்�ட்ட விசொரளை�ளின் ல�ொது,   
க�ொழும்பிலுளை வர்த்த�ர் ஒரு வர் தைக்கு 
5000 ரூ�ொளவ க�ொடுத்து இந்த இடத்துக்கு 

அனுப்பி ளவத்ததொ� அவர்�ள கதரிவித்துள-
ைனர்.  இருவளரயும் நிட்டம்புவ க�ொலிஸொர் 
ள�து கசய்து விசொரளை நடத்தி வருகின்-
றனர்.  அதி�ொரபூர்வைற்ற த�வல்�ளின்�டி 
�ம்�ஹொ பிரலதசத்ளதச லசர்ந்த �ேம் வொய்ந்த 
அளைசசர் ைற்றும் �ேம் வொய்ந்த வர்த்த�ர் 
ஒருவரொல் இந்தக் குழுவுக்கு தளேளை தொங-
�ப்�ட்டதொ�த் கதரிய வருகிறது.  

அனுரவை தாக்குைதற்கு 
ரூ. 5000வை பெற்்றாம்

ைக்�ள விடுதளே முன்ன-
ணியின் தளேவர் அனுர குைொர 
திஸொநொயக்�வின் �ொர் மீது 
நடத்தப்�ட்ட முட்ளட வீசசு 
தொக்குதலுக்கும் தனக்கும் கதொடர்-
பில்ளே என அளைசசர் பிரசன்ன 
ரைதுங� கதரிவித்துளைொர்.  

இந்த சம்�வத்தில் தனக்கு 
கதொடர்பு இருப்�தொ� 
கவளியொன கசய்தி�ளை ைறுத்-
துளை அவர், இந்த சம்�வத்திற்கு 
�டும் �ண்டனம் கதரிவித்துள-
ைொர்.  இது குறித்து அவர் தனது 
சமூ� வளேத்தை �ைக்கு�ளி-
லும் �திவிட்டுளைொர்.   

“�ேக�டிலஹனவில் நளட-
க�ற்ற கூட்டத்தில் ைக்�ள 
விடுதளே முன்னணியின் (லே.
வி.பி) தளேவரின் �ொர் மீது தொக்-

குதல் நடத்தப்�ட்ட சம்�வத்தில் 
நொன் ஈடு�ட்டதொ� சமூ� வளேத்-
தைங�ளில் �ல்லவறு �ருத்துக்-
�ள கவளியிடப்�ட்டுளைன.  

 இந்த சம்�வத்ளத நொன் வன்-
ளையொ� �ண்டிக்கிலறன்.  

�ம்�ஹொ ைொவட்டத்தில் ைொத்-
திரைன்றி எஙகும் அரசியல் கூட்-
டத்ளத நடத்துவதற்�ொன ேன-
நொய� உரிளைளய அஙகீ�ரித்து 
ைதிக்கும் ந�ர் என்ற வள�யில், 
இவ்விடயம் கதொடர்பில் 
முளறயொன விசொரளை�ளை 
நடொத்தி, இதற்குக் �ொரைைொன-
வர்�ளை �டுளையொ� தண்டிக்� 
நொன் ஏற்�னலவ நடவடிக்ள� 
எடுத்துளலைன் என்�ளத வலி-
யுறுத்துகிலறன் என அவர் குறிப்-
பிட்டுளைொர்.   

அனுர மீது முடவடை 
வீசியது நானல்ல!  

பொரல்ல காலைாயில
ஆணின் சடை்லம் மீடபு

இேஙள� வீதி�ளில் �யன்�டுத்த தளட 
கசய்யப்�ட்ட அதி� திறன் வொய்ந்த 1.2 
ல�ொடி ரூ�ொய் க�றுைதியொன இரண்டு 
லைொட்டொர் ளசக்கிள�ள க�ொலிஸொரொல் 
ள�ப்�ற்றப்�ட்டுளைது.  

கதன் ைொ�ொைத்தில் இருந்து லைல் 
ைொ�ொைம் லநொக்கி �யணித்துக் க�ொண் -
டிருந்த 100 லைொட்டொர் ளசக்கிள�ள 
க�ொண்ட ல�ரணியில் இந்த லைொட்டொர் 
ளசக்கிள�ள �ண்டுபிடிக்�ப்�ட்டு அதில் 
�யணித்த இளைஞர்�ள இருவர் லநற்று 
முன்தினம் இரவு ள�து கசய்யப்�ட்டுளை -
னர்.  

�ொலி - க�ொழும்பு பிரதொன வீதியின் 
ஊடொ� �யணித்துக் க�ொண்டிருந்த 

லைொட்டொர் ளசக்கிள ல�ரணி, லைல் 
ைொ�ொைம் வளர �யணித்துக் க�ொண்டி -
ருந்த ல�ொது அழுத்�ை ந�ர ல�ொக்குவரத்து 
க�ொலிஸ் குழுவினரொல் லசொதளனக்குட்� -
டுத்தப்�ட்டுளைது. இதன் ல�ொலத அவர் -
�ள ள�து கசய்யப்�ட்டுளைனர்.  

ள�து கசய்யப்�ட்டவர்�ள �ளுத்துளற 
பிரலதசத்ளத லசர்ந்தவர்�ைொகும் என 
க�ொலிஸ் விசொரளை�ளில் கதரிய வந்துள -
ைது.  

அதிக திறனுவடைய தவடைபசயயபெடடை 
இரு ்�ாடடைார் வசக்கிளகள மீடபு

ெை தகவாடி ரூெவா 
பெறுைதிபயன பேரிவிபபு

அமைச்ெர பி்ரெனன ைறுபபு பேரிவிபபு 

மகேவான 
ெந்தேக நெரகள 

ெவாடசியம் 

பெவாலிஸவார விெவா்ரமை முனபனடுபபு

யவாழ். ெைவாலி விைவான... 
பவளிவிவகவா்ர அமைச்ெர ஜீ.எல். 

பீரிஸ் இவவவாறு பேரிவித்துளளவார. 
அஙகு அவர தைலும் பேரிவிக்மகயில்,

யவாழ்பெவாைம் ெரவதேெ விைவான 
நிமையத்மே மூடுவேற்கு எந்ேவிே அ்ரசி-
யல் தநவாக்கஙகளும் இல்மை. “நவாடடில் 
ஏற்ெடை பகவாத்ரவானவா சூழ்நிமை கவா்ரை-
ைவாக இைஙமகயில் உளள அமனத்து 
விைவான நிமையஙகளும் மூைபெடடிருந்-
ேன. அதேதெவால்,  யவாழ்பெவாைம் ெைவாலி 
விைவான நிமையம் மூைபெடடிருந்ேது.
ேற்பெவாழுது ஏமனய சிை விைவான நிமை-
யஙகள தி்றக்கபெடடுளளன. 

அதேதெவாை ெைவாலி விைவான நிமை-
யமும் தி்றக்கபெடும். ேற்தெவாது ெைவாலி 
விைவான நிமையத்தில் சிை திருத்ே 
தவமைகள பெய்ய தவணடி உளளது.  
குறிபெவாக ஓடுெவாமே விரிவுெடுத்ேபெை 
தவணடியுளளது.

தைலும் ெை விைவான தெமவகளுக்-
கவான அபிவிருத்தி பெயற்ெவாடுகள முன-
பனடுக்கபெை தவணடியேன கவா்ரைைவாக 
ெற்று ேவாைேநிமை கவாைபெடுகின்றது. 
எனினும் அந்ே தவமைகள முடிந்ே 
பினனர விம்ரவவாக ெைவாலி விைவான 
நிமையம் தி்றக்கபெடும்  என்றவார.

ைறு அறிவித்ேல் வம்ர...
ஆமைக்குழு (PUCSL) பேரிவித்துள -

ளது. இந்ே விையம் பேவாைரபில் தைற்-
பகவாளளபெடை ஒடடுபைவாத்ே மீளவாய்வின 
பினனத்ர இந்ேத் தீரைவானம் எடுக்கபெடை-
ேவாகத் PUCSL ேமைவ்ரவான ஜவானக ்ரத்நவா-
யக்க பேரிவித்துளளவார.ஊைகஙகளுக்கு 
விடுத்துளள விதெை அறிக்மகபயவானறி-
தைதய அவர இேமன பேரிவித்துளளவார.
மினபவடடு அமுல்ெடுத்ேபெடைவால் உயர-
ே்ரப ெரீடமெக்கு தேவாற்்றவுளள ைவாை-

வரகளுக்கு ஏற்ெைக்கூடிய அபெௌகரி-
யஙகளும் இந்ே தீரைவானத்தில் ேவாக்கம் 
பெலுத்தியுளளேவாக அவர தைலும் பேரி-
வித்ேவார.

தைலும்,  மீணடும் பெயற்ெை ஆ்ரம்-
பித்துளள நும்ரச்தெவாமை நிைக்கரி 
அனல்மின நிமையத்தின மூன்றவாவது 
மினபி்றபெவாக்கியின ஊைவாக சுைவார 200 
பைகவாவவாட மினெவா்ரம் தேசிய மினகடை-
மைபபில் தெரக்கபெடடுளளது என்றவார.

ேமிழக மீனவரகள விையத்தில்...   
அவர இவவவாறு குறிபபிடடுளளவார.  
இேனதெவாது கருத்து பவளியிடடுளள 

அவர, “எல்மை ேவாணடி மீன பிடித்ேவால் 
சிம்றயில் அமைக்கபெடுதவவாம், உை-
மைகள அ்ரசுமைமையவாக்கபெடும் என 
பேரிந்தும் அவரகள இஙதக வந்து மீன-
பிடிக்க ைவாடைவாரகள என நவான நிமனக்-
கினத்றன. எடுத்ே எடுபபில் சிை விையங -
கமள நவாம் பெய்ய முடியவாது.  

இந்திய மீனவரகமள சிம்றபி-
டித்து நீணைகவாைம் மவத்திருக்கதவவா 

முடியவாது. இந்தியவாவுைன நவாம் நீணை 
கவாைைவாக நற்பு்றமவ தெணி வருகின-
த்றவாம்.  இைஙமக அகதிகள ெைருக்-
கும் ேமிழக அ்ரசு அஙகு அமைக்கைம் 
பகவாடுத்துளளது. அதேதெவானறு சுைவார 
50 ஆயி்ரம் வீடுகமள வைக்கு கிழக்கில் 
அமைத்துக் பகவாடுத்துளளனர.  

இ்ரணடு நவாடுகள நடபு ரீதியவாக தெசி 
தீரத்துக்பகவாளள தவணடிய பி்ரச்சிமன 
இது. இேமன அ்ரசியைவாக்க கூைவாது 
எனக் குறிபபிடடுளளவார. 

81 பி்ரதேெ பெயைவாளர... 
இ்ரத்தினபுரி, அம்ெவாம்ற, திருதகவாை-

ைமை, குருநவாகல் ைற்றும் ைவாத்ேம்ற 
ஆகிய ைவாவடைஙகளில் கடுமையவான 
பைஙகு அளவுகள அமையவாளம் 
கவாைபெடடுளளன. ஜனவரி மூன்றவாம் 
வவா்ரத்தில் பகவாழும்பு ைவாவடைத்தில் அதி-
களவவான பைஙகு தநவாயவாளரகள ெதிவவா -
கியுளளனர.  

பகவாழும்பு ைவாவடைத்தில் ைவாத்தி்ரம் 
411 தெரும், கம்ெஹவாவில் 305 

தெரும், களுத்தும்றயில் 120 தெரும், 
குருநவாகலில் 109 தெரும், புத்ேளத்தில் 
96 தெரும், கவாலியில் 83 தெரும், கண-
டியில் 73 தெரும் இதுவம்ர அமையவா-
ளம் கவாைபெடடுளளனர.  

இந்ே வருைத்தில் இதுவம்ர 7,000 
பைஙகு தநவாயவாளரகள இனஙகவாைபெட -
டுளளதுைன 2 தெர உயிரிழந்துளளேவாக 
தேசிய பைஙகு கடடுபெவாடடு பிரிவு பேரி -
வித்துளளது. 

ேஙகத்தின விமை...
1 இைடெத்து 23 ஆயி்ரம் ரூெவாவவா-

கவும் கவாைபெடுவேவாக பு்றக்தகவாடமை 
ேஙக வியவாெவாரி ஒருவர பேரிவித்ேவார.  

உைக ெந்மேயில் ேற்தெவாது ேஙகத் -

தின விமை ெற்று கும்றந்திருந்ேவாலும், 
எதிரவரும் கவாைஙகளில் ேஙகத்தின 
விமை மீணடும் அதிகரிக்க வவாய்பபுள-
ளேவாக பேரிவிக்கபெடுகி்றது. 

ேடுபபிலுளள அ்ரசியல்... 
பேவாைரபிைவான ெரிந்தும்ரகள 

முனமவக்கபெடடுளளேவாகவும் நீதி 
அமைச்ெர அலி ெபரி பேரிவித்துள -
ளவார.  

ெயஙக்ரவவாேத் ேமைச் ெடைம் 
ேற்தெவாது திருத்ேபெடுகின்றது. எதிர -
கவாைத்தில் அேமன முழுமையவாக 

ைவாற்றியமைக்கும் திடைமும் இருக் -
கின்றது எனறும் அத்துைன அ்ரசியல் 
மகதிகள எனறு ெடைத்தின அடிபெமை-
யில் எவரும் இல்மை. அவரகள அமன-
வரும் ெயஙக்ரவவாே ேமைச் ெடைத்தின 
கீழ் மகது பெய்யபெடைவரகள எனறும் 
அவர தைலும் பேரிவித்துளளவார.   

TNAயுைன ெந்திபமெ... 
அலி ெபரியும் கைந்து பகவாணடிருந்ேவார.
இேனதெவாது, ெயஙக்ரவவாே ேமைச் ெடைத்துக்கு அ்ர-

ெவாஙகம் முனமவத்துளள திருத்ேஙகளுக்கு எதிரப-
மெத் பேரிவித்துளள சுைந்தி்ரன, இந்ே திருத்ேஙகள 
புதியனவல்ை எனறும் சுடடிக்கவாடடியுளளவார.

அத்துைன ஜனவாதிெதி ேமிழ்த் தேசியக் கூடைமைப-
மெச் ெந்திக்கும் விையத்மே ஒத்திமவபெது குறித்தும் 
இேனதெவாது சுைந்தி்ரன அதிருபதி பவளியிடைேவாகத் 
பேரிவிக்கபெடுகி்றது.

சிறுெவானமை... 
கடசிகளுக்கும், முஸ்லிம் ைற்றும் 

ைமையக கடசிகளுக்கும் அவர 
அமழபபு விடுத்துளளவார. 

ேற்தெவாது நிைவும் அ்ரசியல் பி்ரச்-
சிமனகளுக்கு உளநவாடடிதைதய 
தீரவிமன பெற்றுக்பகவாளளும் 
தநவாக்கில் குறித்ே ெந்திபபு ஏற்ெவாடு 
பெய்யபெடுவேவாக நீதியமைச்ெர 
அலி ெபரி தைலும் பேரிவித்ேவார.
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tpiykD mioj;jy;
yq;fh ,yf;l;hprpl;b fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll;

(Ref: NG/ADM/PC/2022/003)

ePH nfhOk;G fpis kw;Wk; CSCS fSf;Fg; 
ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;fhf 

Kd;dzp Nrit toq;FeHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ePHnfhOk;G jsLt tPjp> ,yf;fk; 03 ,y; mike;Js;s yq;fh ,yf;l;hprpl;b 
fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; epUthfg; gphptpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh 
1>000.00 Ir; nrYj;jp thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 2022 ngg;uthp 01 Kjy; 2022 
ngg;uthp 14 tiu tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

tpiykD Mtzj;jpd; tiuthdJ> (tpiykDf;fSf;fhf my;y) www.
promise.lk my;yJ www.leco.lk vd;w ,izajsq;fspy; ghprPyidf;fhff; 
fhl;rpg; gLj;jg;gl;Ls;sJ.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> yq;fh ,yf;l;rphpl;b fk;gdp (gpiutl;) 
ypkpl;ll;bd; gpujhd nghwpapayhsH (fpis) vd;w ngaUf;F Kj;jpiuaplg;gl;l 
ciwfspy; Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2022 ngg;uthp 15 md;W gp.g. 2.00 
,w;Fg; gpe;jhky; gpd;tUk; Kfthpapd; Kjyhk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s 
ngWifg; ngl;bapy; tpiykDf;fs; NrHf;fg;gly; Ntz;Lk;.

,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfspd; Kd;dpiyapy;> tpiykDf;fs; chpa 
Neuj;jpy; %lg;gl;L cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;.

gpujhd nghwpapayhsH (fpis)

yq;fh ,yf;l;rphpl;b fk;gdp (gpiwtl;) ypkpl;ll;
,y. 03> jsLt tPjp> 
ePHnfhOk;G
njh.Ng. ,y: 031-2222349> 031-2233322> 031-2225068
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 2022 Mz;bw;fhd NjUeu; (thf;fhsu;) ,lhg;G kPsha;T mYty;fs; 2022 ngg;utup 

khjk; 01 Mk; jpfjpad;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sjhf 2021 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpD}lhf jpUj;jpaikf;fg;gl;l 1980 

Mk; Mz;bd; 44 Mk; ,yf;f NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; 12(1) Mk; gpuptpd; 

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

02.  jw;NghJ eilKiwapypUf;Fk; 2021 Mk; Mz;bd; NjUeu; ,lhg;Gf;fspd; 

my;yJ mtw;wpd; ghfq;fspd; gpujpfs; gjpT nra;Ak; mYtyu;fshy; mtu;fsJ 

mYtyfq;fspYk; fPo; Fwpg;gplg;gLk; mYtyfq;fspYk; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.

,lhg;Gf;fs; my;yJ mtw;wpd; ghfq;fs; 

fhl;rpg;gLj;jg;gLk; mYtyfq;fs;

fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lhg;Gf;fs; my;yJ 

mtw;wpd; ghfq;fs;.

khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfq;fs;

fpuhk mYtyu; mYtyfq;fs;

Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa NjUeu; 

,lhg;gpd; nkhj;jg; gpujp

fpuhk mYtyu; gpuptpw;Fs; tjpAk; 

vy;yhj; NjUeu;fspdJk; ngau;fslq;fpa 

,lhg;gpd; ghfq;fs;

03.  ,jw;fika> VNjDnkhU Nju;jy; khtl;lj;jpy; thf;fhsnuhUtuhapUf;fj; jFjpAs;s 

midtUf;Fk; jkJ ngau; Nkw;$wg;gl;l NjUeu; ,lhg;Gf;fspy; gjpag;gl;bUf;fpwjh 

vd;W guprPyid nra;tjd; %yk; epr;rag;gLj;jpf;nfhs;syhk;.

04.  nfhtpl; 19 njhw;WNeha; epiyik fhuzkhf midj;J tPLfSf;Fk; thf;fhsu;fisf; 

fzf;nfLf;Fk; gbtq;fis tpepNahfpj;jy; kw;Wk; kPsr; Nrfupj;jy; ,e;j Mz;by; 

Nkw;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

05.  cq;fSila ngau; 2021 Mk; Mz;bw;fhd NjUeu; (thf;fhsu;) ,lhg;gpy; gjpT 

nra;ag;gl;bUg;gpd; 2022 Mk; Mz;bYk;  2021 NjUeu; (thf;fhsu;) ,lhg;gpy; ePq;fs; 

gjpT nra;ag;gl;bUf;Fk; Kftupapy; gjpT nra;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

mjw;fhf ePq;fs; ve;j tpjkhd gbtj;ijAk; G+u;j;jp nra;tjw;fhd Njitg;ghL 

,y;iynad;w tplaj;ijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  cq;fSila ngau; 2021 

Mz;by; gjpag;glhjpUg;gpd; my;yJ 18 taijg; G+u;j;jp nra;jypd; mbg;gilapy; 

Kjw; jlitahf  thf;fhsnuhUtuhfg; gjpT nra;ag;gLtjhapd; my;yJ 2021 

Mk; Mz;bd; gjpT nra;ag;gl;Ls;s Kftupia khw;wpaikf;f Ntz;Lkhapd; 

my;yJ 2022 Mk; Mz;by; thf;fhsnuhUtuhfg; gjpT nra;tjw;fhf 2022/ER 
gbtnkhd;iwg; G+u;j;jp nra;J fpuhk mYtyuplk; ifaspAq;fs;. Nkyjpf tpguq;fs; 

2022/ER gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

06.  2021 Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;gl;Ls;s thf;fhsnuhUtu; ,wg;nga;jy; my;yJ 

tjptplj;ij khw;wpf;nfhs;sy; my;yJ NtNwJk; fhuzj;jpdhy; 2022 Mk; 

Mz;by; gjpT nra;tjw;fhd jifikiag; ngw;Wf;nfhs;shjNghJk; mJ gw;wpAk; 

cq;fSila fpuhk mYtyUf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.

 

07.  18 taijg; G+u;j;jp nra;jTlNdNa thf;Fupikia toq;Ftjw;fhf Fiwepug;G NjUeu; 

(thf;fhsu;) ,lhg;Gf;fis jahupg;gjw;Fj; Njitahd jfty;fs; Nrfupf;fg;gLk;. 

mjw;fika> 2022 ngg;utup 01 Mk; jpfjp Kjy; 2024 [dtup 31 tiuahd fhyg; 

gFjpapDs; 18 taijg; G+u;j;jp nra;Ak; egu;fs; gw;wpa tpguq;fisAk; fpuhk 

mYtyuplk; ngw;Wf;nfhLf;f KbAk;.

08.  2022 Mk; Mz;by; thf;fhsu;fis fzf;nfLf;Fk; tpjk; rk;ge;jkhd 

mwptpj;jnyhd;iw midj;J tPLfSf;Fk; ngw;Wf;nfhLf;FkhW fpuhk mYtyu;fSf;F 

mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. ,e;j mwptpj;jy; 2022 ngg;utup 28 Mk; jpfjpf;F cq;fSila 

tPl;Lf;F fpilf;fg;ngwhtpl;lhy; cq;fSila fpuhk mYtyuplk; tpdTkhW 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nju;jy; Mizf;FOtpd; gzpg;gpd; gpufhuk;>

rkd; = uj;dhaf;f,
Nju;jy;fs; Mizahsu; ehafk;

2022 ngg;utup khjk;  01 Mk; jpfjp>                                           
ruz khtj;ij,
,uh[fpupa>

Nju;jy; Mizf;FOtpy;. 

NjUeu; (thf;fhsu;) ,lhg;G kPsha;T - 2022

mwptpj;jy;
cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mjpfhuk;)

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; (jpUj;jk;) 

rl;lj;jpd; jpUj;jpa cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd; 66(v) cld; 

,izj;jpzq;f Ntz;ba 66(,) ruj;jpd; xOq;F tpjpfspd; fPo; nra;ag;gLk; 

mwptpj;jy;>

cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mjpfhuk; ) ,dhy; 

jpUj;jpa 2012 ,d; 22 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; (jpUj;jk;) 

rl;lj;jpd; 66(v) cld; ,izj;jpzq;f Ntz;ba 66(,) ruj;jpdJ xOq;F 

tpjpfspd; gb tlkj;jpa khfhz cs;@uhl;rp Mizahsu;> ENgh N`tNf 

Nuha; ep\hd;j Mfpa ehd;> vdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fs; gpufhuk; tlkj;jpa 

khfhz mEuhjGu khtl;lj;jpd; kjthr;rp gpuNjr rigapd; ntw;wplkhfTs;s 

jiytu; gjtpf;F jiytu; xUtiu njupT nra;tjw;fhd $l;lk; 2022.02.15 Mk; 

jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F jpGyhfy gpuNjr rig khehl;L kz;lgj;jpy; elhj;jg;gLk; 

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

vd;. vr;.Mu;. ep\hd;j> 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

tlkj;jpa khfhzk;

2022.01.29 Mk; jpfjp 

mEuhjGuj;jpYs;s> 

tlkj;jpa khfhz cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy;>

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhn`hk;gtj;j KFZ tl;ltd ,y; 

trpf;Fk; cLfk;gyNf njy;kh Vd; 

jpy;Uf;\p (Nj.m.m.,y. 198675301424V) 
kw;Wk; uzrpq;` Mur;rpyhNf RGd;rJuq;f 

(Nj.m.m.,y. 872371230V) Mfpa ehq;fs;.

njhuNzfk fy;Nzt ,yf;fk; 55,y; 

trpf;Fk; uzrpq;` Mur;rpyhNf ,\

huh rj;Juhzp (Nj.m.m.,y. 887904634V) 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;>

gpurpj;j nehj;jhhpR J.A.D.B.A. ,khyp 

[anfhb vd;gthpdhy; 2011.09.01Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 166 ,yf;fKila 

mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> 2021.12.26Mk; jpfjp 

Kjy; nray;tYg;ngWk; tz;zk; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> 

,j;jpdj;jpd; gpd;dH vk;rhHgpy; 

mtHNkw;nfhs;Sk; vt;tpj 

eltbf;iffspw;Fk; ehk; nghWg;Gjhhpfsy;y 

vdTk;> NkYk; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;.

U.T. Vd; jpy;Uf;\p

R.A. RGd; rJuq;f
jpfjp: 2022.01.19

mwptpj;jy;
cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mjpfhuk;)

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; (jpUj;jk;) 

rl;lj;jpd; jpUj;jpa cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd; 66(v) cld; 

,izj;jpzq;f Ntz;ba 66(,) ruj;jpd; xOq;F tpjpfspd; fPo; nra;ag;gLk; 

mwptpj;jy;>

cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mjpfhuk; ) ,dhy; 

jpUj;jpa 2012 ,d; 22 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w Nju;jy;fs; (jpUj;jk;) 

rl;lj;jpd; 66(v) cld; ,izj;jpzq;f Ntz;ba 66(,) ruj;jpdJ xOq;F 

tpjpfspd; gb tlkj;jpa khfhz cs;@uhl;rp Mizahsu;> ENgh N`tNf 

Nuha; ep\hd;j Mfpa ehd;> vdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fs; gpufhuk; tlkj;jpa 

khfhz mEuhjGu khtl;lj;jpd; kjthr;rp gpuNjr rigapd; ntw;wplkhfTs;s 

jiytu; gjtpf;F jiytu; xUtiu njupT nra;tjw;fhd $l;lk; 2022.02.14 Mk; 

jpfjp K.g 9.00 kzpf;F kjthr;rp gpuNjr rig khehl;L kz;lgj;jpy; elhj;jg;gLk; 

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

vd;. vr;.Mu;. ep\hd;j> 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

tlkj;jpa khfhzk;

2022.01.29 Mk; jpfjp 

mEuhjGuj;jpYs;s> 

tlkj;jpa khfhz cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy;>



நாகர்காவில் வி்ேட  
நிருபர 

வடமராட்சி கிழக்கு 
வத்திராயன் பகுதி-
யில் கடந்த 27 ஆம் 
்்ததி கடலுக்கு சென்று 
காணாமல் ்பானவரக -
ளில்  இளைஞன் ஒருவ-
ரின் ெடலம் ஆழியவளை கடற் -
பகுதியில் ்நற்று (31) நணபகல் 
களரசயாதுங்கியுளைது.

வத்திராயன் பகுதிளயச் 
்ெரந்த 37 வயது மூன்று பிள-
ளைகளின் ்தநள்தயான பி்ேம்-
குமார மற்றும் 21 வய்தான ்தணி-
ளகமாேன் ஆகிய இருவர கடல் 
ச்தாழிலுக்கு கடந்த 27ஆம் 
திகதி சென்ே நிளலயில் களர 
திரும்பவில்ளல. இ்தளனத் 
ச்தாடரநது அபபகுதி மீனவர-
கள விளையாட்டு கழகத்தினர  
இளணநது கடற்பரபபில் இரவு 

பகலாக பாரிய ்்தடு்தல் 
நடவடிக்ளக ்மற் -
சகாணடனர.

அ வ ர க ள ை ் ய ா , 
அவரகள பயணித்்த 
படகிளன்யா கணடு-
பிடிக்க முடியவில்ளல. 
ஆனால் அறுந்த 
வளலகள மட்டு்ம 

மீட்கபபட்டிருந்தன.
அவரகளின் படளக இநதிய 

்ராலர படகுகள ்மாதி விபத் -
துக்குளைாக்கி இருக்கலாம் என 
மீனவரகள குற்ேம் ொட்டியி-
ருந்த நிளலயில் ்நற்று திங்கட்-
கிழளம(31) நணபகல் ்தணிளக-
மாேன் என்பவருளடய ெடலம் 
ஆழியவளை கடற்களரப 
பகுதியில் களரசயாதுங்கியுள-
ைது. இது ச்தாடரபில் மரு்தங்-
்கணிப சபாலிஸார ்மலதிக 
விொரளணகளை ் மற்சகாணடு 
வருகின்ேனர.

ப ா கி ஸ ்த ான் 
முன்னாள பிர்தமர 
நவாஸ ேரீளப 
ல ண ட னி ல் 
இருநது திரும்ப 
அளழக்கும் அந-
நாட்டு அரசின் 
முயற்சிக்கு கடும் 
வி ம ர ெ ன ங் க ள 
எ ழுந தி ரு க் கு ம் 
நிளலயில், மக்கள 
முகம்சகாடுக்கும் பிரச்சிளனகளை 
அரசு ச்தாடரநது சபாருட்படுத் -
்தாது இருந்தால் “நாட்ளட இளே-
வனால் மாத்திர்ம காபபாற்ே 
முடியும்” என்று ஆளும் ்தஹ-
ரீக்்க இன்ொப கட்சியின் பிர்தான 
கூட்டணி கட்சி ஒன்று குறிபபிட்-
டுளைது.   

நவாஷ் ேரீளப மீணடும் 

ச க ா ண டு வ -
ரும் காலத்ள்த 
வீ ண டி க் கு ம் 
மு ய ற் சி ள ய 
அரசு ளகவிட்டு 
ச ப ா து ம க் க ள 
பிரச்சிளனகளில் 
கவனம் செலுத்்த 
் வ ண டு ம் 
என்று இம்ரான் 
கான் அரசின் 

கூட்டணி கட்சியான பாகிஸ்தான் 
முஸலிம் லீக் குளவத் குறிபபிட்-
டுளைது.   

2019 நவம்பரில் நவாஸ ேரீப 
பாகிஸ்தாளன விட்டு சவளி்யறி-
ய்்தாடு இம்ரான் கான் அரசு ஒப-
பு்தல் அளித்்தள்த அடுத்்்த மருத்-
துவ சிகிச்ளெக்காக அவர லணடன் 
சென்ோர.     

நி யூ ் ய ா ர க் கி ல் 
உளை அடுக்குமாடிக் 
குடியிருபபில் இருநது 
கீ்ழ விழுந்த 2019 
ஆம் ஆணடில் அசம-
ரிக்க அழகிப பட்டம் 
சவன்ே ொரலி கிறிஸட் 
உயிரிழநதுளைார.   

60 மாடிகள சகாணட 
அந்தக் கட்டடத்தின் ஒன்ப்தாவது 
மாடியில் வசித்்த அவர ெம்பவ இடத்-
தி்ல்ய உயிரிழநதுளைார. அவர 
களடசியாக 29 ஆவது மாடியில் 
காணபபட்டுளைார.   

உயிரிழபப்தற்கு சில மணி ்நரத்-
திற்கு முன் கிறிஸ, ்தனது திளகப-
புடன் இருக்கும் படத்ள்த இஸட-
கிராமில் களடசியாக சவளியிட்டு 

அதில் ரகசிய குறிபபு 
ஒன்ளேயும் பதிவிட்-
டுளைார.   

“இந்த நாள உங்க-
ளுக்கு அளமதிளயத் 
்தரும்” என்று அவர இ்த-
யத்தின் படம் ஒன்று-
டன் குறிபபிட்டுளைார.  

அவரது குடும்பத்-
தினர மரணத்திற்கான காரணம் 
பற்றி கூோ்த நிளலயில், கிறிஸடின் 
மரணம் ஒரு ்தற்சகாளல என்று நியு-
்யாரக் சபாலிஸ திளணக்கை வட்-
டாரம் குறிபபிட்டுளைது.   

30 வய்தான கிறிஸட் 28 வயதில் 
அசமரிக்க அழகியாக பட்டம் 
சபற்று, அந்தப பட்டத்ள்த சவன்ே 
வய்தானவராகவும் பதிவானார.     
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சீன இராணுவ 
்பார விமானங்கள 
்தமது ஆகாயப பாது-
காபபு அளடயாை 
பி ர ாந தி ய த் தி ற் கு ள 
இரணடாவது ்தட-
ளவயாகப சபரிய 
ஊடுருவளல ்மற்சகாணடுளை-
்தாக ்தாயவான் ்்தசிய பாதுகாபபு 
அளமச்சு ச்தரிவித்துளைது.   

இந்த ஊடுருவலில் சீனாவின் 39 
இராணுவ விமானங்கள ஈடுபட்ட -
்தாகவும் அவவளமச்சு சுட்டிக்காட்டி -
யுளைது.   

இது ச்தாடரபில் ்தாயவான் பாது -
காபபு அளமச்சு விடுத்துளை அறிக் -
ளகயில், எமது ஆகாயப பாதுகாபபு 
அளடயாைப பிராநதியத்திற்குள சீன 
மக்கள விடு்தளல இராணுவத்தின் 
59 யுத்்த விமானங்கள கடந்த ஒக்்டா -

பர மா்தம் மு்தற் ்தட-
ளவயாக ஊடுவளல 
் ம ற் ச க ா ண ட ன . 
அ்தன் பின்னர இரண-
டாவது ்தடளவயாக 
்தற்்பாது ஊடுருவல் 
்மற்சகாளைபபட் -

டுளைது.  
இ்தற்கு பதிலளிக்கும் வளகயில் 

எமது யுத்்த விமானங்களின் ்ராநது, 
வாசனாலி மூலமான எச்ெரிக்ளக 
விடுபபு மற்றும் ஆகாயப பாது -
காபபு ஏவுகளணக் கட்டளமபபு 
செயற்படுத்்தபபட்டளம என்பன 
்மற்சகாளைபபட்டன. இ்தளனத் 
ச்தாடரநது சீன யுத்்த விமானங்கள 
எமது ஆகாயப பாதுகாபபு அளட -
யாைப பிராநதியத்திலிருநது அகன்று 
சென்ேன என்று குறிபபிடபபட்டுள-
ைது.     

தாய்ானிய ்ான் பகுதியில்  
சீன விமானங்கள் ஊடுரு்ல்

அமமரிக்க முன்னாள் அழகி  
மாடியிலிருந்து விழுந்து பலி

பாகிஸதான் அரசு மீது  
கூட்டணி ்கடசி சா்டல்

மெகு எணசணய விளல ஏழு 
ஆணடுகளில் இல்லா்த உச்ெத்ள்த 
ச்தாட்டிருக்கும் நிளலயில் உற்பத் -
திளய ்மலும் அதிகரிபபது பற்றி 
்பச்சுவாரத்ள்த நடத்்த உலகின் 
முன்னணி எணசணய உற்பத்தி 
நாடுகள நாளை பு்தன்கிழளம ெநதிக்-
கவுளைன.   

சகாவிட்–19 சபருநச்தாற்று 
எணசணய ெநள்தயில் சபரும் 
அதிரளவ ஏற்படுத்திய நிளலயில் 
வழக்கமான ெநதிபபின் ஓர அங்க-
மாக்வ சபற்்ோலிய ஏற்றுமதி 
நாடுகளின் அளமபபின் (ஒசபக்) 
13 உறுபபு நாடுகளும் அ்தன் 10 
கூட்டணி நாடுகளு்ம வீடி்யா 
மாநாடு மூலம் ெநதிக்கவுளைன.   

இதில் வரும் மாரச் மா்தத்தில் 
நாசைான்றுக்கு 400,000 பீபபாயக -
ைாக உற்பத்திளய ச்தாடரநது அதி-
கரிக்க தீரமானிக்கபபடலாம் என்று 
அவ்தானிகள நம்புகின்ேனர.   

சகாவிட் ச்தாற்று மு்தலில் பரவ 

ஆரம்பித்்த்பாது எணசணய விளல 
சபரு வீழ்ச்சி கணடள்த அடுத்து 
அ்தன் உற்பத்தி மட்டுபபடுத்்தபபட்-
ட்்தாடு கடந்த ஆணடு ்ம மா்தம் 
ச்தாடக்கம் படிபபடியாக உற்பத்தி 
அதிகரிக்கபபட்டு வருகிேது.   

பிசரணட் எணசணய கடந்த பு்தன் -
கிழளம பீபபாய ஒன்று 90 சடாலரக-
ைாக அதிகரித்்தது. இது 2014 ஒக்-
்டாபருக்கு பின்னர பதிவான உச்ெ 

விளலயாக இருந்தது.   
ரஷ்யா மற்றும் ்மற்குலக நாடுக-

ளுக்கு இளட்ய உக்ளரன் விவகா-
ரம் ச்தாடபில் அணளமக் காலத்தில் 
ஏற்பட்டிருக்கும் ப்தற்ே சூழலும் 
எணசணய விளல அதிகரிபபுக்கு 
காரணமாக கரு்தபபடுகிேது. குறிப -
பாக உலகின் இரணடாவது மிகப -
சபரிய எணசணய உற்பத்தி நாடாக 
ரஷ்யா உளைளம குறிபபிடத்்தக்கது.     

எணமணெய நாடு்களின்  
முககிய பபச்சு நாளை

இஸ்ரலிய ஜனாதிபதி 
ஒருவரின் மு்தல் விஜய -
மாக இொக் ஹர்ொக் 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்-
திற்கு பயணம் ்மற் -
சகாணடிருக்கும் நிளலயில் 
சயமனில் இருநது வீெப-
பட்ட ஏவுகளண ஒன்ளே 
இளடமறித்து அழித்்த்தாக 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் 
குறிபபிட்டுளைது.   

்நற்று திங்கட்கிழளம 
இ ள ட ம றி க் க ப ப ட் ட 
இந்த ஏவுகளணயின் 
பாகங்கள மனி்த நடமாட்-
டம் இல்லா்த பகுதியில் விழுந்த-
்தாக ஐக்கிய அரபு இராச்சிய பாது-
காபபு அளமச்சு குறிபபிட்டுளைது. 
எனினும் இந்த ஏவுகளண இலக்கு 
ளவத்்த பகுதி பற்றி கூேபபட -
வில்ளல.   

இ்தற்கு பதில் நடவடிக்ளகயாக 
சயமனின் வடக்கின் அல் ஜவுப 

பிராநதியத்தில் உளை ஏவுகளண 
ஏவு்தைம் ்தாக்கி அழிக்கபபட்ட்தாக 
அந்த அளமச்சு குறிபபிட்டுளைது.   

கடந்த ஜனவரி 17 ஆம் திகதி 
ஆளில்லா விமானம் மற்றும் 
ஏவுகளண ்தாக்கு்தலில் மூன்று 
எணசணய ச்தாழிற்ொளல ஊழியர -
கள சகால்லபபட்ட ெம்பவத்திற்கு 

பின்னர ஐக்கிய அரபு இராச்-
சியத்தின் மீது நடத்்தபபடும் 
மூன்ோவது ்தாக்கு்தல் இது-
வாகும்.   

ஜனவரி 17 ்தாக்கு்தலுக்கு 
சபாறுப்பற்ே சயமனின் 
ஹுத்தி கிைரச்சியாைரகள 
ச்தாடரநது ்தாக்கு்தல்களை 
நடத்துவ்தாக குறிபபிட்டி-
ருந்தனர.   

2020 இல் ஐக்கிய அரபு 
இராச்சியம் இஸ்ரலுடன் 
இராஜ்தநதிர உேளவ ஏற்ப-
டுத்திய பின் இஸ்ரல் ஜனா -
திபதி மு்தல் முளே ஐக்கிய 

அரபு இராச்சியத்திற்கு பயணம் 
்மற்சகாணடுளைார. இநநிளலயில் 
இந்த ஏவுகளண ்தாக்கு்தளல அடுத்து 
இஸ்ரலிய ஜனாதிபதி அலுவலகம் 
சவளியிட்டிருக்கும் அறிவிபபில், 
ஜனாதிபதியின் விஜயம் திட்டமிட்-
டபடி ச்தாடரும் என்று குறிபபிடப-
பட்டுளைது.     

ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் மீது  
வந்த ஏவுகணை இணைமறிப்பு

யாழ். வி்ெட நிருபர  

வடமராட்சி மீனவரகள கடற் -
சோழிலுக்கு செல்லாது புேக்கணிப -
பில் ஈடுபட்டுளைனர. அத்துடன் 
்தமது ்பாராட்டத்திற்கு ஆ்தரவாக 
அளனத்து மீனவரகளும் பணிபபுேக்க -
ணிபபில் ஈடுபடுமாறு அளழபபு விடுத் -
துளைனர.  

்தமிழக மீனவரகளின் அத்துமீேலால் 
வடமராட்சி மீனவரகளின் வளலகள 
அறுத்து நாெமாக்கபபட்டுளைது. 
அ்தளன கணடித்து மீனவரகள ்நற்று 
சுபபர மட வீதிளய மறித்து பந்தல்களை 
்பாட்டு ்பாராட்டத்தில் ஈடுபட்டுளை -
னர.  

இநநிளலயில் ்நற்று திங்கட்கி-
ழளம மு்தல் , ்தமக்கு தீரவு கிளடக்கும் 
வளரயில் கடற்ச்தாழிலுக்கு செல்லப -

்பாவதில்ளல என ச்தரிவித்துளைனர.  
அ்்த்வளை ஏளனய பிர்்தெ மீன-

வரகளும் ்தமது ்பாராட்டத்திற்கு வலு 

்ெரக்கும் வளகயில் ச்தாழில் புேக்க -
ணிபபில் ஈடுபடுமாறு வடமராட்சி மீன -
வரகள ்காரிக்ளக விடுத்துளைனர    

்்டமராடசி மீன்ர்கள்   
மதாழில் புறக்கணிப்பில்  
வலைகள் அறுத்து நாசமாககப்பட்டுள்்ளதாக கண்டனம்

்காபபாய குறூப நிருபர

்காடிகளுக்கு அடிளமபபடா்த என்ளன 
திருடன் எனக் கூறி வருபவர நிரூபித்்தால் 
எனது சொத்துக்களை அடிளம ொெனம் 
எழுதி அவருக்கு வழங்கு்வன் என ்தமிழர 
விடு்தளலக் கூட்டணியின் ்தளலவர வீ.ஆ-
னந்தெங்கரி ச்தரிவித்்தார.

யாழ். ஊடக அளமயத்தில் ் நற்று முன்தி-
னம் இடம்சபற்ே ஊடகவியலாைர ெநதிப-
பின் ்பா்்த அவர இவவாறு ச்தரிவித்்தார.

அவர ்மலும் ச்தரிவிக்ளகயில்,.. 
பழம்சபரும் ்தமிழ் கட்சியான ்தமிழர விடு்த -

ளலக் கூட்டணிளய ளகபபற்ே முயற்சிப்பார 
கட்சியின் வரலாறு ச்தரியா்தவரகளும் கட்சியின் 
வயதின் கால்பங்கு கூட வர்தாவரக்ை அபகரிக்க 
முயல்கின்ேனர.

்தமிழர விடு்தளலக் கூட்டணி மக்களுளடய 
சொத்து நான் ப்தவிகளுக்கு ்காடிகளுக்கு ஆளெப-
பட்டவன் கிளடயாது.

அமிர்தலிங்கம் இருந்த்பாது நான் அப்பாதி-

ருந்த செல்வாக்கில் பாராளுமன்ேம் சென்று 
இருக்கலாம் நீலன் திருச்செல்வம் வந்த -
்பாது பாராளுமன்ேம் சென்றிருக்கலாம் 
ஆனால் நான் அவவாறு ப்தவிகளுக்காக 
ஆளெபபடவில்ளல.

அப்பாள்தய பிர்தம மநதிரியாக இருந்த 
ஸ்ரீமா்வா பணடாரநாயக்கா என்ளன 
அளழத்து உன்ளனப்பால் ்தமிழ் ஜன-
நாயகவாதி பாராளுமன்ேத்தி்ல இருக்க 

்வணடும் நான் ஆெனம் ்தருகி்ேன் வா என்ோர.
நான் அவரிடம் ப்தவிகளுக்காக எனது 

சகாளளகளய விட்டு உங்களிடம் ்ெரவ்தற்கு 
விருபபம் இல்ளல என ச்தரிவித்்்தன்.

்தமிழர விடு்தளலக் கூட்டணிளய ெரியான 
முளேயில் ஒழுங்களமக்கும் வளர யாருக்கும் 
கட்சிளய விட்டுக் சகாடுக்க மாட்்டன் முடிந -
்தால் காட்சிளய அபகரிக்க நிளனபபவரகள ்தமது 
அங்கத்துவத்ள்த உறுதிபபடுத்தினால் கட்சிளய 
அவரகளிடம் சகாடுப்பன் என அவர ்மலும் 
ச்தரிவித்்தார.

எனணனைத் திருைன எனை கூறுபவர் நிரூபித்்தால்
அடிணம சாசனைம் எழுதிக் ககாடுப்்பன
ஆனந்தெங்கரி ெவவால்

வைமராட்சி கிழக்கு கைறபரப்பில்
காைாமல் ்பானை ஒருவரின சைலம் 
ஆழியவணை கைறபகுதியில் மீட்பு

ஓமநள்த வி்ேட நிருபர

வவுனியா ்்தக்கவத்ள்த 
பகுதிளய ்ெரந்த இளைஞர 
ஒருவர கடந்த 4 நாட்கைாக காண -
வில்ளல என சபாலிஸ நிளலயத்-
தில் முளேபபாடு பதிவு செயயப-
பட்டுளைது 

குறித்்த இளைஞர கடந்த 27 
ஆம் திகதி வவுனியா குருமன்-

காடு பகுதிக்கு சென்று வருவ்தாக வீட்டில் கூறிவிட்டு 
்மாட்டார ளெக்கிளில் சென்றுளைார. எனினும் 
அ்தன் பின்னர அவருடனான ச்தாடரபுகள துணடிக்-
கபபட்டுளைது.

நான்கு நாட்கள கடநதும் குறித்்த இளைஞர வீட் -
டிற்கு வரா்த நிளலயில், அவரது ்தாயாரால் வவுனியா 
சபாலிஸ நிளலயத்தில் முளேபபாடு செயயபபட்-
டுளைது.

ெம்பவத்தில் பாலகிருஷ்ணன் நி்ரஸ (வயது 30) 
என்ே இளைஞ்ர இவவாறு காணாமல் ்பாயுளை-
துடன், அவர ச்தாடரபான ்தகவல் ச்தரிந்தவரகள 
0778013692, 0771014446 என்ே இலக்கத்திற்கு 
அளழபபிளன ஏற்படுத்தி ச்தரியபபடுத்துமாறு அவர -
கைது குடும்பத்தினரால் உ்தவி ்காரபபட்டுளைது.

வவுனியாவில் இணைஞர் 
மாயம்; உ்தவி்காரும் 
குடும்பத்தினைர்

மன்னார குறூப  நிருபர

மன்னார மாவட்டத்தில் 
்மற்சகாளைபபட்டு வரும் 
கனிய மண அகழ்வு உளை-
டங்கலாக பல்்வறு நடவடிக்-
ளககளுக்கு எதிராக ்நற்று  
(31) காளல மன்னாரில் கவ-
னயீரபபு ்பாராட்டம் முன்-
சனடுக்கபபட்டுளைது. மன்னார மாவட்ட பிரளஜ-
கள குழுவின் ஏற்பாட்டில்  ்நற்று (31) காளல 10.30 
மணியைவில் மன்னார பஜார பகுதியில் இடம்சபற்-
ேது.

மன்னார பஜார பகுதியில் அளமநதுளை மன்னார 
மளே மாவட்டத்தின் முன்னாள ஆயர இராயபபு 
்ஜா்ெப ஆணடளகயின் சிளலக்கு முன்பாக குறித்்த 
கவனயீரபபு ்பாராட்டம் ஆரம்பமாகி மன்னார 
மாவட்டச் செயலக பகுதிளய வந்தளடந்தது.

பின்னர ்பாராட்டத்தில் ஈடுபட்டவரகள மாவட்-
டச் செயலகத்திற்கு முன் பல்்வறு வெனங்கள 

எழு்தபபட்ட ப்தாளககளை 
ஏநதியவாறு கவனயீரபபு 
்பாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட-
னர. குறித்்த ்பாராட்டமா-
னது மன்னார மாவட்டத்தில் 
்மற்சகாளைபபட்டு வரும் 
கனிய மண அகழ்வுக்கு எதி-
ராகவும், குறித்்த நடவடிக்ளக-
களை உடனடியாக நிறுத்்தக் 

்காரியும் முன்சனடுக்கபபட்டது.
்மலும் மன்னார பகுதியில் அளமக்கபபட்ட உயர 

மின்வலு காற்ோளலகளினால் ஏற்படும் பாதிபபுகள 
குறித்தும், ்தற்்பாது அளமக்கபபட்டு வருகின்ே 
வீதிகள ்தரமற்ே்தாக காணபபடுகின்ேளம குறித்தும், 
்பாள்தபசபாருள கடத்்தலின் ்தைமாக மன்னாளர 
மாற்றி மன்னார மக்களின் வாழ்வா்தாரத்ள்த அழிக்-
கும் நடவடிக்ளககளுக்கு எதிரபபு ச்தரிவித்தும் 
மக்களுக்கு குறித்்த நடவடிக்ளககளின் பாதிபபுகள 
குறித்து விழிபபுணரளவ ஏற்படுத்தும் வளகயில் 
குறித்்த கவனயீரபபு ்பாராட்டம் இடம்சபற்ேது.

மனனைாரில் 'கனிய மண்' அகழ்வு, பல்்வறு 
நைவடிக்ணககளுக்கு எதிராக கவனையீர்ப்பு ்பாராட்ைம்
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வ்ரலவாற்று சிறபபு மிக்்க  உடபபு  புனித பி்ரவான்சிஸ்  ெவவரியவார் வதவவாலயத்தின் வருடவாநத திருவிழவா ெங்குத்தநமத வின்ென் பெய்ரவாெவா அடி்களவாரின் தமலமையில் ஞவாயிற்றுக்கிழமை நமடபெற்றது. ைமறயும்ர்கமள அருடதநமதயர்்களவான   அைல்்ரவாஜ் அடி்க-
ளவாரும்,  வின்ென் பெய்ரவாெவா அடி்களவாரும் நி்கழ்த்தினர். திருவிழவாவின் இறுதியில்  புனித பி்ரவான்சிஸ்  ெவவரியவாரின் திருச்சுரூெ ெவனியும் இறுதி ஆசீர்வவாதமும் நமடபெற்றது.                                                             (ெடங்்கள்: உடபபு குறூப நிருெர்)

உடப்பு பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலய திருவிழா

 பெல்வ்ரவாஜ் சூமெ ைவாணிக்்கம்....

இலங்கையின் புனித ஜ�ோசப் வோஸ் 
அடிகைளோர் புனிதரோகை அறிவிககைப் -
பட்ட தினத்த கைதஜதோலிககைத 

திருசச்ப �னவரி 14ஆம் திகைதி நி்னவு 
கூருகின்்றது.

புனிதர் ஜ�ோசப் வோஸ் திருசச்பககு 
ஆற்றிய அர்ப்பணிப்புளள ஜச்வ்ய 
ககைௌரவிககும் வ்கையில் 1995 ஆம் ஆண்டு 
�னவரி 21ஆம் திகைதி திருததந்த இரண்-
்டோவது அருளப்பர் சின்னப்பர் அவ்ர அரு-
ளோளர் நி்லககு உயர்ததினோர்.

அத்னயடுதது 2015ஆம் ஆண்டு 
�னவரி 14ஆம் திகைதி இலங்கைககு திருததூ-
துப் பயணம் ஜேற்ககைோண்்ட பரிசுதத போப்ப-
ரசர் முதலோம் பிரோன்சிஸ் அருளோளர் ஜ�ோசப் 
வோஸ் அடிகைளோ்ர புனிதரோகை அறிவிததோர்.

கைதஜதோலிககைத திருசச்ப புனித ஜ�ோசப் 
வோஸ் திருநோ்ள �னவரி ேோதம் 14ம் திகைதி 
ககைோண்்டோடுகி்றது.

புனித ஜ�ோசப் வோஸ் கிரிஸ்ஜ்டோபர் வோஸ் 
ேரிஜயோ மிரோண்்டோ  என்்ற கபயர்கை்ளக 
ககைோண்்ட கபற்ஜ்றோருககு மூன்்றோவது குழந-
்தயோகை இநதியோவின்  ஜகைோவோ ேோநிலத-
தில் கபஜனோலிம் என்்ற ஊரில் 1651 ஏப்ரல் 
26ஆம் திகைதி பி்றநதோர்.

க்டோமினிககைன் ச்பயினரோல் ந்டததப்-
பட்ட புனித ஜதோேஸ் அககு்வனோஸ் உயர் 
கைல்லூரியில் கேய்யியல் ேற்றும் இ்்றயி-
யல் கைற்றுத ஜதர்நத அவர் தேது இருபதோ-
வது வயதில் 1671ஆம் ஆண்டில் குருததுவ 
ததுககு முன்னரோன பட்டஙகை்ளப் கபற்று 
1676 ஆம் ஆண்டு ஜகைோவோ ஆயரினோல் 

குருவோகை திருநி்லப்படுததப்பட்டோர்.
இலங்கை கைதஜதோலிககை ேககைள ஒல்லோநத-
ரின்  ஆடசிககைோலததில் தம்்ே வழிந்டதத 
குழுககைள இல்லோத நி்லயில்  அநதரிதது 
கைோணப்படும் கைோலததில் 

இலங்கைககு வநது தூதுப் பணியில்  
அர்ப்பணிப்பு்டன் கசயற்பட்டோர்.

1687ஆம் ஆண்டு அவர் குருவோனவ-
ரோகை தூததுககுடியில் பணிபுரிநத கைோலததில் 

தமிழ் கேோழி்ய கைற்றுக-
ககைோண்்டோர்.

அநத ஆண்டிஜலஜய ஏப்ரல் 
ேோதததில்  அவர் தூததுககுடி-
யில் இருநது யோழ்ப்போணத-
திற்கு பயணிததோர்.

கை்டலில் வீசிய கைடும்  கைோற்று 
கைோரணேோகை அவர் யோழ்ப்போ-
ணததிற்குப் பதிலோகை ஜே 
ேோதததில் ேன்னோ்ரச கசன்-
்ற்்டநதோர். அவரு்டன் குரு-
வ ோ ன வ ர ோ ன  
ஜயோணும் அநதப் 
ப ய ண த தி ல் 
இ ் ணந தி ருந -
தோர்.

ஒருவோறு ஜே 
ேோதம் யோழ்ப்-
ப ோ ண த ் த 
வந த ் ்டந த 
இ ரு வ ரு க கு ம் 
வ யி ற் ஜ ்ற ோ ட ்ட 
ஜநோய் ஆரம்-

பிததது. ஜநோயிலிருநது �ூன் 
ேோதததில் நலம் கபற்று கைழுத-
தில் சிலு்வ்ய அணிநது 
ககைோண்டு பிச்சககைோரர் ஜவ்டத-
தில் அவர் கைதஜதோலிககைர்கை்ள 
ஜதடிச கசன்்றோர்.

சில்லோ்லககுச கசன்்ற அவர் சுேோர் 
இரண்்ட்ர வரு்டஙகைள அஙகிருநது 
ககைோண்டு யோழ்ப்போணததின் பல்ஜவறு 

பகுதிகைளுககும் கசன்று இரவு ஜநரததில் 
ே்்றவோகை தேது ே்்ற பணி்ய ஜேற் -
ககைோண்டு வநதோர்.

1688 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 24 ஆம் 

திகைதி நததோர் நளளிரவு திருப்பலியின் 
ஜபோது ஜேற்ககைோளளப்பட்ட சுற்றிவ்ளப்-
பில் அவர் உயிர் தப்பினோலும் அவஜரோடு 
பணிபுரிநத ஆறு ஜபர் பிடிபடடு சிததிரவ-
்தககு உளளோககைப்படடு அவர்கைள ே்்ற 
சோடசிகைளோகை உயிரிழநதுளளனர். அதன் -
ஜபோது அவர் ே்்றவோகை வன்னிப் பகுதிககு 
அ்ழததுச கசல்லப்பட்டோர்.

கைண்டிககு கசல்லும் ஜநோககில் 1690 
ஆம் ஆண்டு அவர் புததளத்த வநத -
்்டநதோர்.

பின்பு கைண்டிககுத திரும்பி அஙகிருநது 
ககைோண்டு சுஜதச குருககைளின் உதவியு -
்டன் ஒல்லோநதரின் நிர்வோகைததில் இருநத 
ககைோழும்பு, நீர்ககைோழும்பு, யோழ்ப்போணம், 
ேன்னோர் ஆகிய பகுதிகைளுககு கசன்று 
பணிபுரிநதோர்.        (மிகுதி அடுதத வோரம்)

'நாஜன உண்்ே' என்று கூறிய 
இஜயசுவின் வழியில் அ்னவ-
ரும் இ்ணநது ஒரு உறுதியோன 

ேற்றும் நி்லயோன சமுதோயத்த ஜேம்-
படுததுவதற்கைோகைஜவ பணியோற்றுகிஜ்றோம்  
என பரிசுதத போப்பரசர் 
முதலோம் பிரோன்சிஸ் கதரி-
விததுளளோர். 

கை்டநத கவளளிககிழ்ே 
28ஆம் திகைதி கைதஜதோலிககை 
ஊ்டகைஙகைளின் அ்னதது-
லகை கூட்ட்ேப்பின்ர 
திருப்பீ்டததில் சநதிதது 
உ்ரயோற்றினோர் திருத-
தந்த  பிரோன்சிஸ்.

தகைவல்கதோ்டர்புகைளின் 
கைருப்கபோரு்ளப் பற்றி-
யும் குறிப்போகை ககைோவிட-19 
கதோற்றுஜநோய் கதோ்டர்போன 
சில சிககைலோன பிரசசி்ன-
கை்ள கிறிஸ்தவத கசய்தித 
கதோ்டர்போளர்கைள ்கையோள 
ஜவண்டிய விதத்தப் பற் -
றியும்  திருததந்த கைருததுக-
கை்ள முன்்வததோர்.

இ்ணநது பணியோற்றுவது,யோருககைோகைப் 
பணியோற்றுவது ேற்றும்  உண்்ேககைோகைப் 
பணியோற்றுவது என மூன்று வி்டயஙகை-
ளில் தனது சிநத்னகை்ள கசய்தியோளர்கை-
ஜளோடு பகிர்நது ககைோண்்டோர் திருததந்த .

இ்ணயவழித கதோ்டர்பு, பகிர்தல் தி்றன்-
கைள, அறிவு ேற்றும் கபோருததேோன தகைவல்-
கை்ள வழஙகுவதற்கைோன பஙகைளிப்புகைள 
ஆகியவற்றுக -
கைோகை தகைவல் 
து ் ்ற யி ல் 
ஒன் ்ற ோ கை 
இ்ணநது ஜவ்ல கசய்வது அவசியம் 
என்ப்த எடுததுககைோடடிய திருததந்த 
கதோற்றுஜநோயின் வி்ளவுகை்ளயும் 
அதனோல் ஏற்படும் சமூகைப் பிளவுகை்ள-
யும்  நோஙகைள உணரும் ஜநரததில் கிறிஸ்தவ 
கசய்தித கதோ்டர்போளர்கைளோகை நீஙகைள ஒரு 
கசய்தி்ய அனுப்புவதும் ஒரு கசய்தியோ-
கும் என கதரிவிததோர்.

இரண்்டோவதோகை யோருககைோகைப் பணியோற்-
றுகிஜ்றோம் என்ப்த சிநதிககும்ஜபோது 
கிறிஸ்தவர்கைளோகிய நோம் அநீதிகைளுக-
கும் கபோய்கைளுககும் எதிரோன நி்லயில் 
எப்ஜபோதும் ேனிதர்கை்ள ேடடுஜே 
முன்னி்லப்படுததுகிஜ்றோம் என்ப்த 

இது நேககு நி்னவூடடுகி்றது. உஙகைள 
ஜநோககைம் தவ்றோன தகைவல்கை்ள எதிர்ததுப் 
ஜபோரோடுவது, ஜபோலிச கசய்திகை்ள ேறுப்-
பது, ேற்றும்  ேன்த கைவரக கூடிய கசய் -
திகை்ளக ்கையோளவது ஜபோன்்ற்வயோகை 

இருநதோலும் தகைவல்கைளுககும் ேககைளுககும் 
இ்்டயிலோன அடிப்ப்்ட ஜவறுபோட்்ட 
ஒருஜபோதும் கைவனிககைோேல் வி்டககூ -
்டோது என்றும் அறிவுறுததினோர். மூன் -
்றோவதோகை, உண்்ேககைோகைப் பணியோற் -
றுகிஜ்றோம் என்பது கதோ்டர்பில் கைருதது 
கதரிவிதத  திருததந்த,தரவுகை்ளச 
சரிபோர்ப்பதிலும், அவற்்்றப் கபோருத -
தேோன மு்்றயில் வழஙகுவதிலும் 

உ ண் ் ே க கை ோ ன 
நேது கசோநதத 
ஜத்ட்லத கதோ்டர்-
வதிலும் நோம் ஒரு-

ஜபோதும் ஜசோர்வ்்டயககூ்டோது என்றும்  
'நோஜன உண்்ே' என்று கூறிய இஜயசு-
வின் வழியில், அ்னவரும் இ்ணநது 
ஒரு நியோயேோன உறுதியோன ேற்றும் 
நி்லயோன சமுதோயத்த ஜேம்படுததுவ-
தற்கைோகைஜவ பணியோற்றுகிஜ்றோம் என்பது 
உணரப்ப்ட ஜவண்டும் என்றும் கதரிவித-
தோர்.

ககைோவிட 19 கபருநகதோற்்றோல் போதிக -
கைப்படடுளள ேககை்ளயும் அவர்தம் 
குடும்பஙகை்ளயும் நி்னவு கூர அ்ழப்பு-
விடுதத திருததந்த பிரோன்சிஸ்  கசய்தியோ-
ளர்கைள அ்னவருககும் வோழ்ததுககை்ள -
யும் ஆசீ்ரயும் வழஙகினோர்.

இயேசுவின் வழியில் உறுதிோனதும் 
நிலைோனதுமான சமாதானம் அவசிேம்

்கத்வதவாலிக்்க ஊட்கங்்களின் அமனத்துல்க 
கூடடமைபபினருடன் திருத்தநமத ெநதிபபு

ன்பின் அடிததளததிஜலஜய 
கிறிஸ்தவம் கைடடிகயழுப்பப்-
படடுளளது.

அத்ன ்ேயேோகைக ககைோண்ஜ்ட 
கை்டநத ஞோயிறு திருவழிபோடடு 
வோசகைஙகைள அ்ேநதுளளன.

அன்பு இல்லோேல் ஜவறு தி்ற்ே-
கைள இருநதோல் அதனோல் பயன் ஒன்-
றுமில்்ல என்றும் அன்பின் பண்-
புகைள எப்படிப்பட்ட்வ என்றும் 
எடுததுககைோடடுகி்றோர் புனித பவுல்.

ஆபிரகைோம் லிஙகைன் அகேரிககை 
நோடடின் �னோதிபதியோகை இருநத-
ஜபோது அவ்ர விேர்சனம் கசய்-
தவர்கைளில் அவரது கைடசி்யச 
ஜசர்நத ஸ்்டோண்்டன் என்பவ்ரப் 
ஜபோல ஜவறு யோரும் இருககை 
முடியோது. 

ஆப்ரகைோம் லிஙகை்ன தநதிரககைோ-
ரக ஜகைோேோளி என்றும் ஆப்பிரிககை 
ககைோரில்லோ ஜபோன்்ற வோர்த்தகை-
ளோலும் வ்ச போடினோர் ஸ்்டோண் -
்டன். 

அதற்கைோகை லிஙகைன் அவ்ர 
ஒதுககைவில்்ல. ேோ்றோகை உயர்நத 
பதவி்யப் கபற்றுகககைோடுததோர். 

ஆனோல் சில ஆண்டுகைளுக-
குப் பின் லிஙகைன் சுடடுக ககைோல்-
லப்பட்டஜபோது அவரது உ்டல் ஒரு 
அ்்றயில் கி்டததப்படடிருநத ஜபோது   ஸ் -
்டோண்்டன் கைண்ணீஜரோடு இஜதோ உலகைம் 
இதுவ்ரக கைோணோத ேோகபரும் த்லவர் 
இஙஜகை கி்டததப்படடிருககி்றோர் என்்றோர்.

புனித பவுல் அன்பின் பரிேோணஙகைள 
பற்றிக கூறும்ஜபோது அன்பு கபோறு்ே-
யுளளது அன்பு அழுககைோறு ககைோளளோது, 
கபரு்ே ஜபசோது, இறுேோப்பு 
அ்்டயோது, இழிவோன்தச கசய்யோது, 
தன்னலத்த ஜத்டோது சீற்்றததிற்கு இ்டந-
தரோது, வன்ேம் ்வககைோது; அநீதி்யக 
கைண்டு ேகிழ்வு்றோது, உண்்ே்யக 
கைண்டு உளம் ேகிழும், அ்னத்தயும் 
தோஙகிக ககைோளளும் (1 ககைோரி. 13:4-7) 
என்று கூறுகி்றோர்.

 இநத அன்பின் பரிேோணஙகைள அ்னத-
தும் ஆபிரகைோம் லிஙகைனி்டம் இருநதது 
என்்றோல் மி்கையோகைோது.

அன்்பவி்டச சி்றநதது ஜவறு எதுவும் 
இல்்ல . ஒருவருககு பல கேோழி 
ஜபசும் தி்ற்ே இருககைலோம். இ்்றவ-
னு்்டய திட்டத்த முன்னறிவிககும் 
வரம் இருககைலோம். ஆழ்நத விசுவோசம் 
இருககைலோம். ஆனோல் இ்வய்னததும் 
அன்பின் அடிப்ப்்டயில் அ்ேயோவிட-
்டோல் ஜபோடடி, தற்புகைழ்சசி, கபரு்ே 

இவற்றிற்கு இடடுச கசல்லும் (1 ககைோரி. 
13:1-3).

கை்டநத ஞோயிறு  முதல் வோசகைமும் நற்-
கசய்தியும் இ்்றவோககினர் பணி எவவ -

ளவு துன்பஙகைள நி்்றநதது என்றும்
ஓர் உண்்ேயோன இ்்றவோககின-

ருககு அளவற்்ற பி்றரன்பு ஜத்வப்படு-
கின்்றது என்ப்தயும் உணர்ததுகின்்றது. 

இ்்றவனின் அன்்ப எடுதது்ரக-
கின்்றஜபோது அளவற்்ற கபோறு்ே, 
சகிப்புத தன்்ே, ேன்னிப்பு ஜபோன்்ற 
அன்பின் பரிேோணஙகைள நம்மில் இ்டம் 

கப்ற ஜவண்டும் என்ப்தஜய இ்வ 
நேககுச சுடடிககைோடடுகின்்றன.

அன்்ப எப்படிக கை்்டப்பிடிககை 
ஜவண்டும் என்பதற்கு இஜயசு சி்றநத 

எடுததுககைோட்டோகை விளஙகுகி்றோர்.
நோன் உஙகைளி்டம் அன்புகூர்ந-

தது ஜபோல. நீஙகைளும் ஒருவர் 
ேற்்றவரி்டம் அன்புகூர ஜவண்-
டுகேன்பஜத எனது கைட்ட்ள 
(ஜயோவோ. 13:34) என்று உறுதியோகை 
அவரோல் கூ்ற முடிநதது.

இஜயசு எல்ஜலோ்ரயும் அன்பு 
கசய்து போவிகை்ளத ஜதடிச 
கசல்லும் நல்ல ஆயனோகைத திகைழ்-
கி்றோர். போவிகை்ள ேன்னிககை தந-
்தயி்டம் ேன்்றோடுகி்றோர். யூதோஸ் 
தன்்னக கைோடடிக ககைோடுததஜபோ -
தும் அவனின் தவறுகை்ளச சுட -
டிககைோடடினோஜர தவிர, எதிரியோ -
கைப் போவிககைவில்்ல .

 தன் நண்பனுககைோகை உயி்ரக 
ககைோடுப்ப்தவி்ட ஜேலோன 
அன்பு இல்்ல (ஜயோவோ. 15:13) 
என்று கூறிய இஜயசு அ்தத தன் 
வோழ்வோகை நிகைழ்ததினோர். 

நம் போவஙகைளுககைோகை உயி்ரஜய 
ககைோடுததோர். 

இஜயசுவின் அன்பு ேன்னிக -
கும் அன்பு. தியோகைததின் அன்பு. 
நிபநத்னயற்்ற நி்லயோன 

அன்பு. அன்பர் இஜயசுவின் அன்்பக 
கை்்டப்பிடிதது அவரின் சோடசிகைளோகை 
வோழ்ஜவோம்.அதற்கைோகை அவரது அரு்ள 
ஜவண்டுஜவோம்.

"தன் நண்பனுக்ா் உயிரர க்ாடுப்்பரத 
விட வேலான அன்பு இலரல"

அன்பின் 
அடித்தளவை 
கிறிஸ்தவம்

அருடெணி ை. அருள்...

-எல்.பெல்வவா...

இலஙர்யின் புனிதர் வ�ாசப் ோஸ்
வாழ்வும், பணியும், வரலாற்றுக் குறிப்பும்
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ஹல்துமுல்்ல  நீட்வுட் த�ோட்்ட 
போ்டசோல்ல மோணவர்களின் வகுப் -
பலை பறைோக்குலைலை நிவரத்தி 
சசய்யும் மு்கமோ்க புதிை ்கட்்ட்ட-
சமோன்லை இ.ச�ோ.்கோவின் உப 
�ல்லவர சசந்தில் ச�ோண்டமோன் 
நிரமோணித்து ச்கோடுத்துள்ோர. 

நீட்வுட் போ்டசோல்ல அதிபர, ஆசி -
ரிைர்கள மறறும் சபறதைோர்களின் 
த்கோரிக்ல்கலை ஏறறு, சசந்தில் 
ச�ோண்டமோனின் விதச்ட நிதி ஒதுக் -
கீட்டின்கீழ் இவதவல்லத் திட்்டம்  
முன்சனெடுக்்கப்பட்டுள்லம குறிப்-
பி்டத்�க்்கது. 

ஹறைன் விதச்ட , ஹறைன்   
சுழறசி நிருபர்கள

டிக்த்கோைோ கி்ங்கன் ஆ�ோர 
லவத்திைசோல்லயில் பணிபுரியும் 
ஊழிைர்கள பைணித்� தவன் ஒன்று 
பள்த்தில் போய்ந்து விபத்துக்குள-
்ோனெதில் அதில் பைணம் சசய்� 09 
தபர டிக்த்கோைோ கி்ங்கன் ஆ�ோர 
லவத்திைசோல்லயில் அனுமதிக்்கப்-

பட்டுள்னெர. இசசம்பவம் ஹறைன் 
சபோலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்்ட ஹறைன் 
சபோ்கவந்�்லோவ பிர�ோனெ வீதியில் 
தேறறுமுன்தினெம்  30ம் தி்கதி 
மோல்ல 6.45 மணிை்வில் வனெரோஜோ 
த�யில்ல ச�ோழிறசோல்லக்கு அரு்கோ-
லமயில் இ்டம்சபறறுள்து. 

டிக்த்கோைோ பகுதியில் இ்டம்-
சபறை கிரிக்்கட் சுறறுப்தபோட்டி 
ஒன்றில் ்க்லந்து ச்கோணடு திரும்பி 

சசல்லும் தபோத� இவவிபத்து 
இ்டம்சபறறுள்து. இ�ன் தபோது 
16 தபர வலர பைணம் சசய்துள்�ோ-
்கவும் தவன் சோரதிைோல் தவ்கத்திலனெ 
்கட்டுப்படுத்� முடிைோலமைோல் 
ச�ோழிறசோல்லயில் அலமக்்கப்பட்-
டிருந்� சல்்லல்ட ்கம்பி போது்கோப்பு 
தவலியிலனெ உல்டத்துக்ச்கோணடு 
சுமோர 20 அடி பள்த்தில் போய்ந்து 
இவவிபத்து இ்டம்சபறறுள்�ோ்க 

சபோலிஸோர தமறச்கோண்ட ஆரம்-
ப்கட்்ட விசோரலணயில் ச�ரிை வந்-
துள்து. இவவிபத்து ்கோரணமோ்க 
சுமோர 30 நிமி்டங்கள வலர வீதி 
தபோக்குவரத்தும் �ல்டப்பட்்டனெ.

�னிைோர தவன் ப்லத்� தச�ங்க-
ளுக்கு உள்ோகியுள்து. இவவி-
பத்து ச�ோ்டரபோனெ தம்லதி்க விசோ-
ரலண்கல் ஹறைன் சபோலிஸோர 
தமறச்கோணடு வருகின்ைனெர.

மின்சார நெருக்கடி; மவு்சா்கலை நீர்த்தேக்க்தலதே 
சு்ததேப்படு்ததும் ெடவடிகல்க்கள் முனநனெடுபபு 

ஹறைன் சுழறசி நிருபர

மவுசோ்கல்ல நீரத்த�க்்கத்தில் த�ங-
கியுள் ்கழிவு்கல் அ்கறறி அலணக்-
்கட்ல்ட சுத்�ப்படுத்தும் ே்டவடிக்ல்க 
்க்டந்� 2 ஆம் தி்கதி மு�ல் முன்சனெ-
டுக்்கப்பட்டு வருகின்ைது.

மவுசோ்கல்ல நீரத�க்்கத்தின் நீரப்போ-
சனெ சபோறியிை்லோ்ர்க்ோல் இசசசைற-
போடு முன்சனெடுக்்கப்படுகின்ைது.

மத்திை மல்ல ேோட்டில் உள் 
சபரும்போ்லோனெ கு்ங்கள சுத்�ப்ப-
டுத்�ப்ப்டோலமைோலும், தபோதிை்வு 
மலழ வீழ்சசி கில்டக்்கோலமைோலும் 
நீரமின் உறபத்தி சவகுவோ்க குலைவ-
ல்டந்து வருகின்ைது.

குறிப்போ்க 25 வீ�த்�ோல் மின் உற-

பத்தி குலைந்துள்து. இவவோைோனெ 
நில்லயில் ேோட்டில் ஏறபட்டுள் 
மின்சோர சேருக்்கடிக்கு தீரவோ்க 
�றதபோது இல்டக்கில்டதை மின் 
சவட்டு அமுல்படுத்�ப்பட்டு வரு-
கின்ைது.

இந்நில்லலமலை ்கருத்திற-
ச்கோணடு மவுசோ்கல்ல நீரத்த�க்்கத்தி-
லிருந்து ச்கனிதைோன் வலர நீலர 
ச்கோணடு சசல்லும் சுரங்க போல�லை 
சுத்�ப்படுத்தும் ே்டவடிக்ல்கலை அதி-
்கோரி்கள முன்சனெடுத்துள்னெர.

சுரங்க போல�யில் இல்டக்கில்டதை 
்கழிவு்கள த�ஙகியுள்�ோல் அவறலை 
அ்கறறி சுத்�ப்படுத்தும் பணி்களில் 
மவுசோ்கல்ல நீரத்த�க்்க நீரப்போசனெ 

சபோறியிை்லோ்ர்கள ஈடுபட்டுள -்
னெர. இ�ன்படி இரண்டோம் தி்கதி 
மு�ல் 78 ேோட்்கள நீலர ச்கோணடுச 
சசல்லும் சுரங்க போல�லை துப்பு-
ரவு சசய்து அதிலுள் ்கழிவு்கல் 
அ்கறறும் பணி்கள முன்சனெடுக்்கப்ப-
டுவ�ோ்க மவுசோ்கல்ல நீரத்த�க்்க நீரப்-
போசனெ சபோறியிை்லோ்ர்கள ச�ரிவித்-
துள்னெர.

ஓவசவோரு நீரப்போசனெ சுரங்க 
போல�யும் 10 வரு்டத்திறகு ஒருமுலை 
சுத்�ப்படுத்� தவணடிைது அவசி-
ைம் எனெ ச�ரிவிக்்கப்படுகின்ைது. 
எனினும் ச்கனிதைோன், சபோல்பிட்-
டிை சமனெ்ல நீரத்த�க்்கங்களில் தவறு 
சுரங்க போல�லை போவித்து மின் உற-

பத்தி ேல்டசபறுவ�ோ்கவும் நீரப்-
போசனெ சபோறியிை்லோ்ர்கள ச�ரி-
வித்துள்னெர.

ச்கனிதைோன் மின் உறபத்தி 
நில்லைத்தில் ்க்டந்� இரண்டோம் 
தி்கதி மு�ல் மின் உறபத்திநிறுத்-
�ப்பட்டுள்�ோல் த�சிை மின் 
உறபத்திக்கு 60 சம்கோ தவோட் மின்-
சோரம் கில்டக்்கோமல் தபோயுள்து.

அத்து்டன் ்க்டந்� மோ�ங்க-
ளில் ச்கனிதைோன் மின் உறபத்தி 
நில்லைத்தின் சுரங்க போல�யில் 

த்கோ்ோறு ஏறபட்்டலமைோல் அங-
குள் இரணடு த்டபன்்டயினெர்கள 
தச�மல்டந்�ோ்க நீரப்போசனெ சபோறியிை-
்லோ்ர்கள தமலும் ச�ரிவிக்கின்ைனெர.

இதில் ஒரு த்டபன்்டயினெர சசைற-
பட்்டோல் த�சிை மின் உறபத்திக்கு 30 
சம்கோ தவோட் மின்சோரம் கில்டக்கும் 
சோத்திைமுள்�ோ்கவும் அவர்கள சுட்-
டிக்்கோட்டுகின்ைனெர.

அ�ற்கோ்கதவ �றதபோது சுரங்க 
போல�லை ்கழிவு்கள அ்கறறி சுத்�ப்-
படுத்தும் பணி்கள இ்டம்சபறுவ-
�ோ்கவும் மோைோ்க இது சீரகுல்லக்கும் 
தவல்ல அல்்ல எனெவும் நீரப்போசனெ 
சபோறியிை்லோ்ர்கள இ�ன்தபோது 
தமலும் ச�ரிவித்துள்னெர.

ஸ்ரீபாத வனம் அழிப்பு வளவவ
களுகஙவககளுக்கு பாதிப்பு
இரத்தினெபுரி சுழறசி நிருபர

இரத்தினெபுரி மோவட்்டத்தின் 
ஸ்ரீபோ� வனெத்தின் அலுப்சபோ்ல 
வத்லசபோ்ட ்கோடு்கள அழிக்்கப்பட்டு 
வருவ�ோல் ்களு்கஙல்க வ்லவ 
ஆறு்கள போதிப்பல்டத்து வருவ�ோ்க 
பிரத�ச மக்்கள பு்கோர ச�ரிவிக்கின்-
ைனெர. 

இந்நில்லைோல் பிர�ோனெ ஆறு்கள 
மட்டுமன்றி இவறறின் கில் 
ஆைோனெ அலுப்சபோ்ல எல்்லவில் நீர -
மட்்டம் குலைந்து ்கோணப்படுவ�ோ-
்கவும் இவர்கள ச�ரிவிக்கின்ைனெர. 
வனெ பிரத�சத்திலுள் ்கோடு்கள 
பரவ்லோ்க அழிக்்கப்பட்டு வருவது-
்டன் அப்பகுதி்களில் த�ோட்்டங்கள-
உருவோக்்கப்பட்டு வருவ�ோல் இந் -
நில்லலம இரட்டிப்புப் போதிப்லப 
ஏறபடுத்துவ�ோ்கவும் இவர்கள ச�ரி-
விக்கின்ைனெர. 

வனெப்பகுதியில் �ம்மோல் அப்கரிக்-
்கப்பட்்ட ்கோணி்களுக்கு சசல்வ�றகு 

இவர்கள போல� ஒன்லை அலமத்து 
வருகின்ைனெர. 

இ�னெோல் அலுசபோ்ல எல்்ல 
ஆறறில் ்கழிவு்கள ஒதுக்்கப்படு-
கின்ைனெ.  இ�ன் �ோக்்கங்கள ்கோர -
ணமோ்கதவ பிர�ோனெ ஆறு்க்ோனெ 
்களு்கஙல்க மறறும் வ்லவ ஆறு்க -
ல்யும் போதித்துள்�ோ்க இவர்கள 
ச�ரிவிக்கின்ைனெர. 

இவவி்டைம் குறித்து உரிை �ரப்பி -
னெருக்கு  அறிவித்தும் ே்டவடிக்ல்க 
தமறச்கோள்ப்ப்டோலமைோல் குறைச 
சசைலில் ஈடுபடுதவோர அசசமின்றி 
�மது ்கோரிைத்ல� ்கசசி�மோ்க நிலை-
தவறறி வருவ�ோ்க மக்்கள ச�ரிவிக்-
கின்ைனெர. 

இ�னெோல் சபறுமதிைோனெ நீரநி -
ல்ல்கள அசுத்�மல்டந்து மக்்களின் 
குடிநீர உட்ப்ட சு்கோ�ோரப் போதிப்பு -
்களுக்கு மு்கஙச்கோடுத்து வருவ�ோ -
்கவும் இவர்கள ்கவல்ல ச�ரிவிக் -
கின்ைனெர.

நீட்வுட் ததாட்்ட பா்டசாவைக்கு புதிய கட்்ட்டம்

வனராஜா பகுதியில் விபத்து - 09 தபர் படுகாயம் 

சு்கசாதேசார துலைககு அர்சாங்கம்
கூடுதேல் நிதிலை ஒதுககியுள்்ளது  
(ஒலுவில் விதச்ட நிருபர)  

ேோட்டில் அசோ�ோரண சூழ்நில்ல 
ஏறபட்டிருந்� ்கோ்ல ்கட்்டத்திலும் 
அரசோங்கம் சு்கோ�ோர துலைக்கு கூடு�-
்லோனெ நிதியிலனெ ஒதுக்கீடு சசய்துள-
்�ோ்க, த�சிை ்கோஙகிரஸ் ்கட்சியின் 
�ல்லவரும், போரோளுமன்ை உறுப்பி-
னெருமோனெ ஏ.எல்.எம். அ�ோஉல்்லோ 
ச�ரிவித்�ோர.  

சு்கோ�ோர அலமசசினெோல் ச்கோவிட்-
19 �டுப்பூசி வழஙகும் சசைறதிட்-
்டத்திலனெ ஆரம்பித்து ஒரு வரு்ட 
பூரத்திலை முன்னிட்டு, ச்கோவிட்-19  
்கோ்லப்பகுதியில் அரப்பணிப்பு்டன் 
சசைறபட்்ட சு்கோ�ோர உத்திதைோ்கத்-
�ர்கல் போரோட்டும் லவபவம் அக்-
்கலரப்பறறு ஆ�ோர லவத்திைசோல்ல-
யில் லவத்திை அத்திைட்ச்கர ஆஸோத் 
எம். ஹனீபோ �ல்லலமயில் சனிக்-
கிழலம (29) ேல்டசபறைது. இதில் 
பிர�ம அதிதிைோ்க ்க்லந்து ச்கோணடு 
உலரைோறறுல்கயித்லதை தமற்கண-
்டவோறு ச�ரிவித்�ோர.  

 ச�ோ்டரந்தும் உலரைோறறிை அவர, 

லவத்திைத்துலை ஒரு புனி�மோனெ 
துலைைோகும். 

இதில் ைோரும் ்கட்சி தவறுபோ -

டு்கத்ோ, சமைங்கத்ோ போரப்-
பதில்ல்ல. சு்கோ�ோர துலை ஒரு 
ேோட்டின் உயிரேோடிைோகும். ்க்டந்� 

்கோ்லங்களில் எமது ேோட்டில் ஏற-
பட்்ட ச்கோதரோனெோத் ச�ோறறிலிருந்து 
மக்்கல் போது்கோப்ப�றகு சு்கோ�ோர 
துலையினெர அரப்பணிப்பு்டன் போடு-
பட்்டனெர.  

லவத்திைசோல்ல்களில் அரசிைல் 
�ல்லயீடு்கள இருக்்க முடிைோது. 
ேோன் ஒரு தபோதும் லவத்திைசோல்ல-
்களில் அரசிைல் சசய்�தில்ல்ல. 
மோைோ்க எந்� லவத்திைசோல்லலை 
எடுத்துக் ச்கோண்டோலும் இப் பிர-
த�சத்தில் அபிவிருத்திதை சசய்துள-
த்ன்.   

ஒவசவோரு கிரோமங்கள த�ோறும் 
லவத்திைசோல்ல்கள அபிவிருத்தி 
சசய்ைப்ப்ட தவணடிை த�லவப்போ -
டு்கள ்கோணப்படுகின்ைச�ன்ைோர.  

இவ லவபவத்தில் அக்்கலரப் -
பறறு மோே்கர சலப மு�ல்வர அ�ோ-
உல்்லோ அ்கமட் சக்கி, �விசோ்ர 
எம்.ஏ. ைோசிக் உட்ப்ட சபோலிஸ், 
இரோணுவ அதி்கோரி்களும், சு்கோ�ோர 
துலை அதி்கோரி்களும் ்க்லந்து ச்கோண -
்டனெர.  

வருமானம் குவைநத குடும்பஙகளுக்கு
வாழவாதார பபாருட்கள் வகயளிப்பு

சபோத்துவில் பிரத�சத்தில் வரு -
மோனெம் குலைந்�  குடும்பங்களுக் -
்கோனெ வோழ்வோ�ோரப் சபோருட்்கள 
வழஙகும் நி்கழ்வு தேறறு சபோத்து -
வில் பிரத�ச சசை்ல்கத்தில் இ்டம் -
சபறைது.

சபோத்துவில்  பிரத�ச சசை்ல்க 
உ�விப் பிரத�ச சசை்லோ்ர 
எம்.ஐ.எம்.பிரனெோஸ் �ல்லலம -
யில்  இ்டம்சபறை இந்நி்கழ்வில், 
தி்கோமடுல்்ல மோவட்்ட போரோளு -
மன்ை உறுப்பினெர   எஸ்.எம்.எம்.
முசோரப் பிர�ம அதிதிைோ்கக் ்க்லந்து 
ச்கோணடு  சிைப்பித்�ோர.

ச�ரிவு  சசய்ைப்பட்்ட வருமோ -
னெம் குலைந்� சமுரத்தி பைனெோளி -

்களுக்்கோனெ மீன்பிடி  உப்கரணங -
்கள, அரிசி குத்தும் இைந்திரம், 
மோவு இடிக்கும் இைந்திரம்,ல� -
ைல்  இைந்திரம், கிருமி ேோசினி 
ச�ளிக்கும் பம்ப், குளிரசோ�னெப் 
சபட்டி்கள,  தமோட்்டோர பம்ப் எனெ 
வோழ்வோ�ோரப் சபோருட்்கள   போரோ -
ளுமன்ை உறுப்பினெர  மறறும் அதி -
தி்களினெோல் வழஙகி லவக்்கப்பட் -
்டனெ.

சபோத்துவில்  பிரத�சத்திலுள் 
�மிழ்,சிங்க், முஸ்லிம் சமூ்கங்க -
ல்ச தசரந்� வருமோனெம்  குலைந்� 
குடும்பங்களுக்கு இப்சபோருட்்கள 
வழஙகி லவக்்கப்பட்்டலம  குறிப் -
பி்டத்�க்்க�ோகும்.

சுகாதார உத்திதயாகத்தர்கவள பாராட்டும் நிகழவில் அதாஉல்ைா எம்.பி  

மடடக்க்ளபபு ெ்கரில் நமழுகுவர்ததி ்்பசாரசாடடம்  
(புதிை ்கோத்�ோன்குடி தினெ்கரன், 
மட்்டக்்க்ப்பு விதச்ட நிருபர்கள)  

ஊ்ட்கவிை்லோ்ர்களின் சு�ந்தி -
ரத்திலனெ வலியுறுத்தி சமழுகு -
வரத்தி ஏந்தி ஊ்ட்க சு�ந்திரத்திலனெ 
த்கோரும் நி்கழ்வு ஞோயிறறுக்கிழலம 
(30) மட்்டக்்க்ப்பு ே்கரில் ேல்ட -
சபறைது.  

ஊ்ட்கவிை்லோ்ர்களின் சு�ந்தி -
ரத்திலனெ வலியுறுத்தி முன்சனெடுக் -
்கப்பட்டு வரும் ்கறுப்பு ஜனெவரி 
வோர நி்கழ்வின் இறுதி ேோ்ோனெ 
ஞோயிறறுக்கிழலம, மட்்டக்்க்ப்பு 
ே்கரில் உள் படுச்கோல்ல சசய் -
ைப்பட்்ட ஊ்ட்கவிை்லோ்ர்களின் 
நிலனெவுத்தூபி அருத்க துணடுபிர -
சுர விநிதைோ்க நி்கழ்வும் சமழுகு -
வரத்தி ஏந்தி ஊ்ட்க சு�ந்திரத்திலனெ 
த்கோரும் நி்கழ்வும் ேல்டசபறைது.  

மட்்டக்்க்ப்பு �மிழ் ஊ்ட்கவி -
ை்லோ்ர ஒன்றிைம், மட்டு. ஊ்ட்க 
அலமைம், அம்போலை ஊ்ட்க 

அலமைம், கிழக்கு மோ்கோண �மிழ் 
ஊ்ட்கவிை்லோ்ர ஒன்றிைம் ஆகிை 
அலமப்பு்கள இலணந்து இந்� 
நி்கழ்லவ ே்டோத்திைது.  

 இதில் ஊ்டவிை்லோ்ர்கள, அர -
சிைல் பிரமு்கர்கள, சிவில் சமூ்க 

சசைறபோட்்டோ்ர்கள, ம�த் �ல்ல -
வர்கள ்க்லந்து ச்கோண்டது்டன், 
சமழுகுவரத்தி ஏந்தி படுச்கோல்ல 
சசய்ைப்பட்்ட ஊ்ட்கவிை்லோ்ர்க -
ளுக்கு சம்னெ அஞசலி சசலுத்தி -
னெர.  

திரு்்கசாணமலை இரசாவண ்்லவ 
அலமபபினெரசால் ந்பசாங்கல் விழசா

�ம்ப்ல்கோமம் நிருபர

திருத்கோணமல்ல இரோவண 
தசலவ அலமப்பினெரோல் சபோங்கல் 
விழோ    ஞோயிறறுக்கிழலம (30) 

ச்கோண்டோ்டப்பட்்டது. திருத்கோண-
மல்ல ே்கர சலப வோ்கனெ �ரிப்பி்டத் -
தில் இது ஏறபோடு சசய்ைம்பட்டு 
இருந்�து.

 ச�ோண்டர அலமப்பு்களும் ்க்லோ -

நில்லைத்தினெர்கள, போ்டசோல்ல 
மோணவர்கள, ஊர பிரமு்கர்கள 
எனெ பல்தவறு �ரப்பினெரும் இதில் 
இலணந்திருந்�னெர.

 ்கோல்ல 7.00மணிக்கு ஆரம் -
பித்� விழோ மதிைம் 12.30 மணிக்கு 
நிலைவல்டந்�து. �மிழுக்கும் சமு -
்கத்திறகும் தசலவைோறறிை மூவர 
இ்லஙல்கதேசன் விருது வழஙகி 
ச்கௌரவிக்்கப்பட்்டனெர.

ச�ல்லிப்பல் துரக்ல்கைம்மன் 
ஆ்லை அைங்கோவ்லர ்க்லோநிதி ஆறு -
திருமுரு்கன், திருத்கோணமல்லலைச 
தசரந்� ஓய்வுநில்ல அதிபரும் இ்லக்-
கிைவோதியுமோனெ சி.ேவசரத்தினெம், 
எழுத்�ோ்ர ்கனெ்கசலப த�வ்க்டோட் -
சம் ஆகிதைோர இந்� விருதிலனெ 
சபறறுக் ச்கோண்டனெர.

மருத்துவர ஆ.சதீஸ்குமோ-
ருக்கு ச�ோணமம் த�டு�லுக்்கோனெ 
போரோட்டு விருது வழஙகி லவக்்கப்-
பட்்டது.
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இலஙமகையின் முதன்மையவான வர்ததகை வஙகிகைளில் ஒன்்வான DFCC வஙகி, பகைவாக்கைமல சுதந்தி்ர வர்ததகை வலய்ததிற்குள் அமைந்துள்்ள MAS Intimates Unichela 
வ்ளவாகை்ததில் புதிய MySpace ஏடிஎம் இயந்தி்ரபைவான்ம்்த தி்ந்து மவ்ததுள்்ளது. இதன் மூலம் தனது நவாட்ளவாவிய வமலயமைபமெ விரிவுெடு்ததியுள்்ளது. ெ்ரந்த 
அ்ளவிலவான வவாடிக்மகையவா்ளரகைளுக்கைவான நிதி்த ததமவகைம்ள இலகுவில் பெற்றுக்பகைவாள்வதற்கு உதவுவதற்கைவாகை விரிவுெடு்ததுவதற்கைவான தனது உறுதிபெவாட்டின் 
ைற்ப்வாரு ெகுதியவாகை இது தி்க்கைபெட்டது.

சமய,சமூக நல்லிணககஙகளில் ஜம்இயயதுல்  
உலமாவின் வழிகாட்டல்களை பின்்பற்றுஙகள்  
ஊடகைவியலவா்ளர ெந்திபபில் தவண்டுதகைவாள்

சமயம் மற்றும் சமூக விட -
யஙகளில் அகில இலங்க ஜம் -
இயயதுல் உலமாவின் அறிவு -
்ைக்ைப் பின்்பற்று மாறும் 
சமயஙகளுக்கி்டயில் சககாதைத் -
துவமாக வாழும் சுமுக நி்ல்ய 
ஏற்்படுத்துவதற்கு சிறநத வழிகாட் -
டல்க்ை வகுத்துளைதாகவும் 
அகில இலங்க ஜம்இயயதுல்உ -
லமா ததரிவித்துளைது.தகாழும்பு 
ஸாஹிைா கல்லூரியில் நடாத்தப் -
்பட்ட ஊடகவியலாைர் கருத்த -
ைஙகிகல இநத கவண்டுககாள 
விடுக்கப்்பட்டது. இதில்,ததரிவிக் -
கப்்பட்டுளைதாவது,  

ஏ்ைய சமூகத்துடன் சக -
வாழ்வ க்பணி, கதசப்்பற்றுடன் 
முன்மாதிரியாைதும் கட்டுக்ககாப் -
்பாை சமுகத்்த உருவாக்குவகத 
எமது கநாக்கம்,இதற்காை வழி -
காட்டல்க்ையும் நாம் தயாரித் -
துளகைாம்.

இ்றதூதர் முஹம்மது நபிய -
வர்களின் முன்மாதிரிகள சமூக 
நல்லிணக்கத்்தயும் கற்றுத்தருகி -
றது.இதன் சிநத்ைகளிலிருநது 

விடு்படாமல் வாழவதற்கு அகில 
இலங்க ஜம்இயயதுல் உலமா 
முஸ்லிம்களுக்கு வழிகாட்டும்.  

சகல முஸ்லிம்களும் ஏ்ைய 
சமூகஙகளுடன் நல்லிணக்கம், -
அன்பு,இைக்கம் தசலுத்தி வாழவது 
அவசியம். 

நடுநி்லயாகவும்,சகிப்புத்தன் -
்மயுடனும் முன்மாதிரியாை 
சமூகமாக முஸ்லிம்கள வாழ 
கவண்டும்.  

உலமாக்கள,சமூகப் பிைதிநிதி -
கள, முக்கியஸ்தர்கள, மஸ்ஜித் 
நிருவாகிகள, ஊர்த் த்ல்ம -
கள, கல்விமான்கள, து்றசார்நி -
புணர்கள, சிவில் அ்மப்புக்கள 
எை சகலரும் இதற்காக இ்ணய 
கவண்டும் என்றும் அநத கவண்டு -
ககாளில் ததரிவிக்கப்்பட்டுளைது.

இ ம் ம ா ந ா ட் டி ல் , த ் ல வ ர் 
றிஸ்விமுப்தி, உலமா ச்்பயின் 
தசயலாைர் அர்க்கம் நூைாமித், -
தமௌலவி தாசிம் மற்றும் த்பாரு -
ைாைர்கள உளளிட்ட முக்கிய 
அஙகத்தவர்களும் இதில், கருத் -
துக்க்ை ்பரிமாறிக் தகாண்டைர்.  

மல்லிளக சி.குமாரின் வவ்டத்தனம்   
நூலுககு ககா்டவக சாகிததிய விருது

தகாடகக கதசிய சாகித்திய 
விருது- 2022 விழா, 2020ஆம் 
ஆண்டுக்காை தமிழ ஆக்க 
இலக்கியப் பிைதி க்பாட்டிக்காை 
்பரிசளிப்பு விழாவும் நா்ை 
(02)  பிற்்பகல் 2.30மணிக்கு 
தகாழும்பு- 07, த்பாது நூலக 
மண்ட்பத்தில் ந்டத்பறவுள -
ைது.   

 நிகழவில் 23வது தகாடகக 
கதசிய சாகித்திய விருது 
மல்லி்க சி.குமாரின் “கவடத்த -
ைம்‘ எனும் சிறுக்தத் ததாகுப் -
புக்கும் தவலிம்ட ைபீக்கின் 
“ ஒரு நானும் இன்னும் ஒரு 
நானும் ‘ கவி்தத் ததாகுப்புக் -
கும் வழஙகப்்படவுளைை.   

தமாழித்பயர்ப்பு நூலுக்காை 
விருது சிஙகைத்திலிருநது எம்.
ரிஷான் ஷரீப் தமிழில் தமாழி -
த்பயர்த்த கத்யாைா அமைசிஙஹ -
வின் தைணி எனும் நாவலுக்கும் 

முதல் நூலுக்காை விருதி்ை 
ஆ.தல.மு.இர்ஷாத்தின் 'ஒளி 
பூக்கும் இைவு' எனும் ்ஹக்கூ 
ததாகுதிக்கும் வழஙகப்்படவுள -
ைை.   

2020 க்காை தகாடகக கதசிய 
தமிழ ஆக்க இலக்கியப் பிைதி -
களுக்காை க்பாட்டியில் -சிறநத 
சிறுக்தத் ததாகுப்்பாக ததரிவு 
தசயயப்்பட்டுளை ்பாலைஞசனி 
தஜய்பாலின் ' தநத்திக்காசு' 
ததாகுப்புக்கும் சிறநத கவி்தத் 
ததாகுதியாக ததரிவு தசயயப் -
்பட்ட ஜன்ஸி கபூரின் ' பிறப்பிட 
நிழலிகல' ததாகுப்பு நூலுக்கும் 
விருதுகள வழஙகப்்படவுளைை.   

 ஆஙகில, சிஙகை தமாழி நூல் -
களுக்கும்  விருதுகள வழஙகப்்ப -
டவுளை இவ்விழாவில் மட்டுப் -
்படுத்தப்்பட்ட அ்ழப்புக்கள 
விடுக்கப்்பட்டுளைை.

(ஸ)   

க்தவு விழுந்து சிறுமி ்பலி  
(அநுைாபுைம் திைகைன் நிரு்பர்)

தம்புத்கதகம த்பாலிஸ் பிரி -
விலுளை வீடு ஒன்றின் கதவு 
இடிநது விழுநததில்,ஆறு வயது 
சிறுமி ஒருவர் உயிரிழநதுளைதாக 
த்பாலிஸார் ததரிவித்தைர்.  

தம்புத்கதகம முசல்பிட்டி ்பகுதி -
யில் வசித்து வரும் தம்புத்கதகம 
ஆைம்்ப வித்தியாலயத்தில், கல்வி 
்பயிலும் ஆறு வயது சிறுமிகய உயி -
ரிழநதார்.  

தம்புத்கதகம நகரிலுளை தைது 

்பாடசா்ல ஆசிரிய்யயின் வீட்-
டுக்கு தசல்வதற்காக, கத்வ திறநத 
க்பாது, இநதச் சிறுமி மீது கதவு 
இடிநது விழுநததாக த்பாலிஸார் 
ததரிவித்தைர்.  

இ்தயடுத்து, தம்புத்கதகம 
்வத்தியசா்லயில் சிறுமி அனும-
திக்கப்்பட்டார்.எனினும் சிகிச்்ச 
்பலனின்றி சிறுமி உயிரிழநததாக 
த்பாலிஸார் ததரிவித்தைர்.  

சம்்பவம் ததாடர்பில், கமலதிக 
விசாை்ணக்ை தம்புத்கதகம 
த்பாலிஸார் கமற்தகாண்டுளைைர்.  

புனரமைக்கப்பட்ட ைமனயியல்கூ்டம் திறபபு

(க்பருவ்ை விகஷட நிரு்பர்)       

தர்கா நகர் அளுத்கம வீதி முஸ்லிம் 
கதசிய ்பாடசா்லயில் ரூ்பா 450000 
தசலவில் புைை்மக்கப்்பட்ட ம்ை-

யியல் கூடத்்த ்பாைாளுமன்ற உறுப்பி-
ைர் இம்தியாஸ் ்பாக்கிர் மாக்கார் அண்-
்மயில் திறநது ்வத்தார்.

அதி்பர் ஏ.ஏ.எம். ்பாயிஸ் த்ல-
்மயில் ந்டத்பற்ற இநநிகழவில், 

க்பருவ்ை பிைகதச ச்்ப முன்ைாள 
த்லவரும் தற்க்பா்தய எதிர்க்கட்சி 
பிைதம அ்மப்்பாைருமாை ஏ.ஆர்.
எம்.்பத்தியுத்தீன், பிைகதச ச்்ப உறுப்-
பிைர் ்்பஸான் ்நஸர் உட்்பட 

்பாடசா்ல அபிவிருத்திச் சஙக உறுப்-
பிைர்கள ்பலரும் கலநது தகாண்டைர். 
பிைகதச மக்களின் நீண்டகால ககாரிக்-
்க்ய ததாடர்நது இநத ம்ையியல்-
கூடம் புைை்மக்கப்்பட்டது.

கைவிடப்படட இறால் குழியிலிருந்து   
குடும்பஸ்தர் சடலமாை மீடபு   
(கற்பிட்டி திைகைன் விகஷட நிரு்பர்)  

உடப்பு த்பாலிஸ் பிரிவுக்குட் -
்பட்ட தகாத்தாநதீவு கிைாமத் -
தில் ்கவிடப்்பட்டுளை இறால் 
்பண்்ண நீர்த் ததாட்டிக்குளிருநது, 
இைம் குடும்்பஸ்தர் (29) சடலமாக 
மீட்கப்்பட்டுளைார்.  

அப்புத்த்ை தவைதகால்ல 

கதாட்டத்்தச் கசர்நத ஒரு பிள்ை -
யின் தந்தயாை 30 வயது்டய 
இைம் குடும்்பஸ்தகை,  சடலமாக 
மீட்கப்்பட்டதாக த்பாலிஸார் ததரி -
வித்தைர்.  

முநதல் - தகாதத்தாநதீவு ்பகு -
தியிலுளை இறால் ்பண்்ணக்கு 
கவ்ல தசயயும் கநாக்கில், கடநத 
(27)  அப்புத்த்ை தவைதகால்ல 

கதாட்டத்்தச் கசர்நத குறித்த ந்பர், 
வரு்க தநதுளைதாக ததரிவிக்கப் -
்படுகிறது.  

இநத நி்லயில், இநந்பர் கடநத 
(28) தவளளிக்கிழ்ம மா்ல 
முதல் காணமல் க்பாயிருநத 
நி்லயில் (29) சடலமாக மீட் -
கப்்பட்டுளைார்.    சடலம் ்கவி -
டப்்பட்டுளை இறால் ்பண்்ண 

நீர்த்ததாட்டிக்குள மிதநது தகாண் -
ருநத்த அவதானித்த இறால் 
்பண்்ண ஊழியர்கள இதுததாடர் -
பில் த்பாலிஸாருக்கு தகவல் வழங -
கியுளைைர்.    அஙகு வரு்க தநத 
உடப்பு த்பாலிஸாரும், த்பாலிஸ் 
தடயவியல் பிரிவிைரும் கை விசா -
ை்ணக்ை இ்ணநது கமற் -
தகாண்டு வருகின்றைர்.  

புத்தைம் ்பாலிகா விததியாலயததின்
ளவரவிழா, களலநிகழ்வுகள் ஏற்்பாடு
(புத்தைம் திைகைன் நிரு்பர்)

புத்தைம் ்பாத்திமா ்பாலிகா மகா 
வித்தியாலயம் (கதசிய ்பாடசா்ல) 
தைது 60 வது அக்வ்ய நி்ைவு 
கூைவுளைது.இ்த்ை முன்னிட்டு 
்வைவிழாவும் ஏற்்பாடு தசயயப்-
்பட்டுளைது.இதில்,  ்பாடசா்ல 
மாணவர்கள ்பஙகு்பற்றும் க்லவி-
ழாக்கள   இன்றும் (01)  நா்ையும் 

(02) ந்டத்பறவுளைை.இவ்விழா 
மா்ல 2.00 மணி முதல் 6.00 மணி 
வ்ை கல்லூரியில் ந்டத்பறும்.மக-
ளிருக்கு மட்டுதமை,இது ஏற்்பாடு 
தசயயப்்பட்டுளைது.   

இநநிகழ்வ, சிறப்பிக்கும் 
முகமாக ்பாத்திமாவின் ்ப்ழய 
மாணவர் சஙகத்திைால் ்பல விகசட 
நிகழச்சிகள ஒழுஙகு ்படுத்தப்்பட்-
டுளைை.         

நவாம்ள விழவா ஆ்ரம்ெைவாகி்து

ஹிஙகுராஙககா்ட க்பாலிஸ் பிரிவு; 56 இலடசதது 6500 ரூ்பா அ்பரா்தம்  
அநுைாதபுைம் கமற்கு திைகைன் நிரு்பர்

ஹிஙகுைாஙதகாட த்பாலிஸ்  க்பாக்குவ -
ைத்து பிரிவிைால்   2021 ஆம்  ஆண்டுக்காை 
வருமாைமாக  56 இலட்சத்து 6500 ரூ்பா    அை-
சாஙகத்திற்கு த்பற்றுதகாடுக்கப்்பட்டுளைது.

நீதி மன்றில் ததாடுக்கப்்பட்ட வழக்குக-
ளின் மூலம் 4,624,500 ரூ்பாவும்  நி்லய 

அ்பைாதமாக 982,000. ரூ்பாவும் த்பற்றுதகா-
டுக்கப்்பட்டுளைது.

2021 ஆம் ஆண்டு ஹிஙகுைாஙதகாட 
த்பாலிஸ் நி்லய க்பாக்குவைத்து பிரிவின் 
மூலம் குடிக்பா்தயில் வாகைம் தசலுத்திய 
213 சாைதிக்ை  ்கது தசயதுளைைர்.

த்பாலைறு்வ மாவட்ட சிகைஷட 
த்பாலிஸ் அத்தியட்சகர் மகஹஷ கஹவ-
வித்தாைை வின் ஆகலாச்ைப்்படி ஹிங-

குைஙதகாட உதவி த்பாலிஸ் அத்தியட்சகர் 
ஏ.ஆர்.எம்.எஸ்.குமாைசிறி யின் வழிகாட் -
டுதலின் கீழ ஹிஙகுைாஙதகாட த்பாலிஸ் 
நி்லய த்பாறுப்்பதிகாரி பிைதாை த்பாலிஸ் 
்பரிகசாதகர் வுத்திக குணகசகை, க்பாக்குவ-
ைத்து பிரிவின் த்பாறுப்்பதிகாரி த்பாலிஸ் 
சார்ஜன்ட் க்பகைைா உளளிட்ட த்பாலிஸ் குழு -
விைர் சுற்றிவ்ைப்புக்க்ை கமற்தகாண்டி-
ருநதைர்.

புதிய அமல கைமல வட்ட்ததின் விருது வழஙகும் விழவாவில் விருது பெறுதவவாரின் பெயரகைளுடனவான ெடஙகைம்ளக் பகைவாண்ட தினகை்ரன் வவா்ரைஞெரியின் இலவெ 
இமைபபிதழவான  "பெந்தூ்ரம்" இதழ், விழவா தைமடயில் பவளியிட்டு மவக்கைபெட்டது. தினகை்ரன்,  தினகை்ரன் வவா்ரைஞெரியின் பி்ரதை ஆசிரியர தத. பெந்தில்தவலவர, 
இலக்கிய பு்ரவலர  ஹவாசிம் உைர ஆகிதயவார  இமைந்து புதிய அமல கைமல வட்ட்ததின் ஸதவாெகைர ்ரவாதவா தை்ததவாவிடம் மகையளிபெமத கைவாைலவாம். 

mQ;ry; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1000> th;j;jf ehkj;Jldhd b[pl;ly; vOj;J juhR 
kw;Wk; 500> th;j;jf ehkj;Jldhd b[pl;ly; 

Nkilj;juhRfs; toq;Fjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;.

01.  1000> b[pl;ly; vOj;J juhRfs; kw;Wk; 500> Nkilj; juhRfs; toq;Fjy; kw;Wk; guhkhpg;gjw;fhf 

jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J mQ;ry; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth;> tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

02. tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b> Nfs;tp Kiwika+lhf elj;jg;gLk;.

03. jifik jfTj;jpwd;

 m)  nry;YgbahFk; th;j;jf gjpT

 M)    ,yq;ifapy; ,aq;Fk; Fiwe;jgl;rk; 5 tUlq;fs; rpwg;ghf ];jhgpf;fg;gl;ljhf tpiykD 

rkh;g;gpf;fg;gLk; th;j;jf ehkk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. kw;Wk; msit myFfs; juf;fl;Lg;ghl;L 

kw;Wk; Nritfs; jpizf;fsj;jpdhy; Vw;fg;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 ,)     ,yq;ifapy; juhRfs; tpw;gidapy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

 c)   fle;j 10 Mz;L fhyj;jpy; ve;j epWtdj;jpdhYk; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhj xUtuhf tpiykDjhuh; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 C)   2022 Mk; Mz;bw;fhf ,yq;ifapy; msit myFfs; juf;fl;Lg;ghl;L kw;Wk; Nritfs; 

jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;jjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  2022 khh;r; 02 Mk; jpfjp 14.00 kzp tiu jghy; mjpgh; ehafj;jpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

,.&gh 5000/- nrYj;Jtjd; Nghpy; fPNoAs;s Kfthpf;F tpiykDjhuh;fs; Rakhf my;yJ 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfshy; Xu; vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fshy; Mq;fpy nkhopapyhd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;.

05.  nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G - 10> b.Mh;.tpN[th;jd khtj;j> ,y.310> jiukhb> 

mQ;ry; jiyikafk;> fzf;fhsh; (ngWif) ,d; mYtyfj;jpy; fhzg;gLk; Nfs;tpg; ngl;bapy; 

itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. my;yJ 2022 khh;r; 03Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; 

fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; %lg;gLk; Neuj;jpw;F gpd;dh; cldbahf fPo;f;fhZk; Kfthpapy; tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ rKfkspf;Fk; mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

06.  tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 91 fnyz;lh; ehl;fSf;F tpiykDf;fs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

07.  ,yq;ifapy; ,aq;Fk; Xh; tq;fpapdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; Xh; tpiykD gpiz my;yJ mQ;ry; 

jpizf;fsk;> mQ;ry; mjpgh; ehafj;jpd; ngahpy; tiuag;gl;l kw;Wk; 2022 [{d; 29Mk; jpfjp 

tiu nry;YgbahFk; ,yq;if &gh 500>000/- (tq;fp tiuT) vy;yh  tpiykDTlDk; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

08.  ve;j fhuzKk; $whkNyNa ve;j my;yJ vy;yh tpiykDitAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ Xh; 

tpiykDtpd; ve;jg; ghfj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia jpizf;fs ngWiff;FOtpd; 

jiyth; nfhz;bUg;gh;.

09.  nfhOk;G - 10> b.Mh;.tpN[th;jd khtj;j> ,y-310> mQ;ry; jpizf;fsk;> jiyikafk;> 

mQ;ryjpgh; ehafj;jpd; khehl;L miwapy; 2022 ngg;uthp 08 Mk; jpfjp 10.30 kzpf;F ,e;j 

tplaj;jpw;fhd tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; eilngWk;.

10.  Mh;tKs;s jifikahd tpiykDjhuh;fSf;F> ve;j Ntiy ehl;fspYk; 0900 kzpf;Fk; 1500 

kzpf;Fk; ,ilapy; njhiyNgrp 0115746194 mLj;j ,yf;fk; 0114927249 ,ypUe;J fzf;fhsh; 

(ngWif) ,lkpUe;J Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;syhk; mj;Jld; fPNo jug;gl;Ls;s 

Kfthpapy; tpiykD Mtzq;fis ghprPypf;fyhk;.

fzf;fhsh; (ngWif)

mQ;ry; jiyikafk;> jiukhb>

,y.310> b.Mh;.tpN[th;jd khtj;j> nfhOk;G - 10.

ngWif ,yf;fk; - POST/PMD/06/05/2021
jiyth;

jpizf;fs ngWiff;FO>

mQ;ry; jpizf;;fsk;> ,y.310>

b.Mh;.tpN[th;jd khtj;j> nfhOk;G - 10

01.02.2022 
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பெருநபதவாற்றுக்கு ெவவால்விடுதத ைனித நேயததிற்கு பெய்யும் ைரியவாமத 
எனும் பதவானிப பெவாருளில் ப�வாந்ரவானவா தடுபபூசிமய பெலுததிய ஒரு வருட 
பூர்ததியிமன ப�வாணடவாடும் நி�ழ்வு அக்குறமை சு�வாதவா்ர மவததிய ெணிை -
மனயின் ஏற்ெவாட்டில் அக்குறமை பி்ரநதெ ெமெயின் ந�ட்நெவார் கூடததில் 
அக்குறமை பி்ரநதெ ெமெயின் தவிெவாளர் இஸ்திஹவார் இைவாமூதின் தமை-
மையில் இடம்பெற்றது.
நி�ழ்வில் �ணடி ைவாவட்டப ெவா்ரவாளுைன்ற உறுபபினரும் ஹவாரிஸ்ெததுவ 
நதர்தல் பதவாகுதியின் ஸ்ரீைங�வா பெவாதுஜனப பெ்ரமுன அமைபெவாளருைவான 
திைக் ்ரவாஜெக் ஷ �ைநது ப�வாணடவார். அக்குறமைப பி்ரநதெததில் ப�வாந்ரவானவா 
பதவாற்று நேவாயிமன �ட்டுபெடுததுவதற்�வா� பெயற்ெட்ட அக்குறமை பி்ரநதெ 
ெமெ, அக்குறமை சு�வாதவா்ர மவததிய அதி�வாரி அலுவை�ம், அக்குறமை 
பி்ரநதெ பெயைவாளர் அலுவை�ம், அைவததுக்ப�வாட பெவாலிஸ் நிமையம், அக்-
குறமை ஜம்மிய்யதுல் உைைவா ெமெ, அக்குறமை ஜும்ஆப ெள்ளிவவாெல், 
ெவாது�வாபபு ெமடயினர் ஆகிநயவார் அய்ரவாது நெமவயவாற்றியமைக்�வா� ெவான்றி -
தழ்�ள், விருது�ள் வழஙகி ப�ௌ்ரவிக்�பெட்டனர்.  ெடங�ள்: ைவாவதத�ை 
தின�்ரன் நிருெர்

ஊவா சுழற்சி நிருபர்   

தியத்தலாவவ த்தசிய நீர் வழங்கல் வடி்கா-
லவைப்பின் அணவைக்கால செயற்பாடு்களி-
னால் ைக்கள் அதிருப்தியவைந்துள்்ளனர். 

்கைந்்த  ச்தன்ன, செலும் ைாவத்த, பன்ெல 
ைவல, பட்டு அராவ, ரஞெல்லாவவ, த்காைா -
ரி்கஹ ச்காவை  தபான்்ற பிரத்தெங்களுககு 
அடிக்கடி நீர்சவட்டு அமுல்படுத்தப்படு-
வ்தா்கவும் ச்தரிவிககின்்றனர். வாரததில் 
ொன்கு அல்லது ஐந்து ொட்்கள் அதுவும் சில 
ைணிததியாலங்கள் ைாததிரம் நீர்விநிதயா்கம் 
இைம்சபறுவ்தால் ைக்கள் ்தைது அன்்றாைத 
த்தவவ்கள் பூர்ததி செயய முடியாதுள்்ள்தா்க 
ைக்கள் விெனம் ச்தரிவிககின்்றனர். இப்பி-
ரத்தெததில் ்கஹச்கால்ல சிங்க்ள த்தசியப் 
பாைொவல, அல்பதுரியா முஸ்லிம் ை்கா வித -
தியாலயம், அல் ை்தனியா அரபு ்கலாொவல, 
இலஙவ்க இராணுவ ை்களிர் பவை 
ச்காதரானா ்தனிவைப்படுததும் நிவலயம், -
சப்ளத்த பிரிவினா, ்கஹச்கால்ல சப்ளத்த 
வி்காவர, அல்பதுரியா ஜும்ைா சபரிய பள் -
ளிவாெல் தபான்்றவவ அவைந்துள்்ள்தால் 
சில முககிய த்தவவ்களுககு ைாததிரைல் -
லாது ெைய ்கலாொர விையங்களுககுக கூை 
குடிநீர் கிவைக்காது ைக்கள் அசெௌ்கரியங -
்கவ்ள எதிர்தொககிவருகின்்றனர். இ்தனால் 
்தனியார் நீர்த்தாஙகி்கவ்ள ொை தவணடிய 
இக்கட்ைான சூழ்நிவலககு ்தாம் ்தள்்ளப்படு-
வ்தா்கவும் ைக்கள் ச்தரிவிககின்்றனர்.  ்கைந்்த 
்காலங்கவ்ளப் தபான்று நீர் விநிதயா்கததிவன 
தைற்ச்காள்ளுைாறு ெம்பந்்தப்பட்ை  அதி்காரி -
்கவ்ள பிரத்தெவாசி்கள் தவணடுத்காள் விடுத-
துள்்ளனர்.

தியத்தலாவையில் 
அடிக்கடி நீர்ைட்டு 
மக்கள் அ்�ௌ்கரியம் 

அககு்றவை குறூப், 
ொவலப்பிட்டிய சுழற்சி 
நிருபர்்கள்

சபருந்த்தாட்ை வவத-
தியொவல்கவ்ள அரெ 
வவததியொவல்க்ளாக -
கும் விையததில் வழங-
்கப்பட்ை அவைசெரவவ 
அனுைதிவயப் பாராட்டு-
வ்தா்க ்கணடி ைனி்த அபிவிருததித்தாபனத -
தின்’ நிவ்றதவற்றுப் பணிப்பா்ளர் ்கலாநிதி 
பீ.பீ.சிவப்பிர்காெம் ச்தரிவித்தார்.   

்கணடியில் ெவைசபற்்ற ஊை்க ெந்திப்பி-
தலதய அவர் இ்தவனத ச்தரிவித்தார். அவர் 
தைலும் ச்தரிவிகவ்கயில்   

இந்்த ொட்டில் ஏவனய பகுதி ைக்கள் 
்கைந்்த 150 வருை்காலைா்க அனுபவிதது வந்்த 
சு்கா்தார வெதி்கள் எவ்தயும் சபருந்த்தாட்ை 
ைக்கள் சபற்றுகச்காள்்ள முடியா்த ஒருநிவல 
இதுவவர ்காைப்பட்ைது. ்தற்தபாது அது 
ைாற்்றைவையும் ொததியககூறு ஏற்பட்டுள் -
்ளது.   

ஏசனனில் ்கைந்்த 150 வருைைா்க சபருந்-
த்தாட்ை ைக்க்ளது த்தாட்ை வவததியொவல -
்களில் சு்கா்தார வெதி்கள் இருக்கவில்வல. 
வவததியொவல்கள் என்று சொல்லககூடிய 
சபருந்த்தாட்ை நிர்வா்கங்களின் கீழ் இயஙகி-
வந்்த ைருந்்த்கங்கத்ள தெவவ்கவ்ள வழஙகி 
வந்்தன. அத்ததெரம் சபருந்த்தாட்ைம் 
அல்லா்த பகுதி்களில் வசிககும் ஏவனய பிர-
வஜ்களுககு ைததிய அரசு அல்லது ைா்காை 
அரசு சு்கா்தார தெவவ்கவ்ள வழஙகி வந்்தது. 
அதுதபால் த்தாட்ைப்பகுதி்களில் எதுவும் 
இருக்கவில்வல. 

இது ஒரு உரிவை மீ்றலா்க ொம் எடுததுக-
்காட்டி வந்த்தாம். எைது முன்சனடுப்புக்க-
ளில் ஒரு அங்கைா்கதவ சபருந்த்தாட்ைப் 
பிரத்தெங்களிலுள்்ள சுைார் 450 த்தாட்ை 
வவததியொவல்கவ்ள அரசுவைவையாக்க 
அல்லது அரசின் ்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 
ச்காணடு வர அவைசெரவவ அனுைதி வழங-
கியுள்்ளது. 

அதில் மு்தற்்கட்ைைா்க 59 வவததியொவல-
்கவ்ள சபாறுப்தபற்்க திட்ைமிைப்பட்டுள் -
்ளது என அவர் ச்தரிவித்தார்.

்ெருந்்தாட்்ட 
வைததிய�ாவல்கள் 
அரசுவ்டவமயாக்கல் 
ொராட்்டத்தக்கது

,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; 

nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

Fbkidfspd; Gduikg;Gf;fhd Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykD
nrtdfy gpuptpy; cs;s gpd;tUk; Fbkidfis Gduikg;gjw;F Mu;tKila 
jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; jpizf;fs 
ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.  

t/, tpguk;
kPsspf;fg; 

glhj itg;G  
&gh

tpiykD 
gpiz 
&gh

Nfs;tpkD 
Fwpg;G

01 G4/01 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 01 2>000.00 60>000.00 PR-6620

02 G3/04 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 03 1>500.00 50>000.00 PR-6621

03 G1/02 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 04

04 G1/03 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 04 2>500.00 100>000.00 PR-6622

05 G1/04 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 04

06 G2/01 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 05

07 G2/02 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 05 3>500.00 150>000.00 PR-6623

08 G2/03 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 05

09 G4/01 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 05 3>500.00 150>000.00 PR-6624

10 G4/02 kidfspd; Gduikg;G – tyak; 05

1.  xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;fhfTk; NkYs;s ml;ltizf;F mika kPsspf;fg;glhj 
fl;lzj;ij nrYj;jp 2022 ngg;utup 21 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp 
njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> 
nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw 
rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy; 
nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 
Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 ngg;utup 22 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 
ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; 
xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj 
ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ my;yJ tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; 
vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Nfs;tpkD Fwpg;G ,yf;fj;Jld; 
Fbkidapd; Gduikg;Gf;fhd Nfs;tpkD” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; 
gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; 
my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; 
Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

4.  C7 my;yJ mjw;F Nky; (fl;bl epu;khzk;) ICTAD gjpT Njit vd;gNjhL FiwghL 
nghWg;Gf; fhyk; 365 ehl;fs; kw;Wk; jpl;lf; fhyk; 90 ehl;fshFk;.

5.  XH tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; kw;Wk; jstp[ak; 2022 ngg;uthp 14Mk; jpfjp 10.00 
kzpf;F nrtdfy Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

6.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - 
nfhs;Kjy; Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> 
ifNgrp + 94 71 9803859> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: chandana@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff;FO
tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04.

Fspahg;gpl;ba efu rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; tplaq;fSf;fhf 2022-02-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-24Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

I. khjk;ig tPjp 270Mk; ,yf;f fl;blj;ij Fj;jiff;F toq;Fjy;

II. mg;Gwg;gLj;jg;gl;l thfdq;fspd; gFjpfis tpw;gid nra;jy;

tpiyfs; njhlh;ghd tpguq;fs;

njh. 

,y.

tpguq;fs; kPsspf;fg;glhj 

tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzk; 

(&gh)

kPsspf;fg;gLk; 

tpiyf;Nfhuy; 

gpizKwp 

(&gh)

Fiwe;jgl;r 

tpiy

01 khjk;ig tPjp 270Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s 

fl;blk;

500.00 110000.00 75500.00

02 I. FRONCABIN (DRIVERS)
II. GARBAGE TANK (SMALL)
III. MUDCUARD 02
IV. SIGNAL LAMPS
V. REAR BUFFER

500.00 5000.00 50000.00

25000.00

1500.00

tpiyfisr; rkh;g;gpg;gJ njhlh;ghd Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gg;gbtq;fis efu 

rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; flik Neuj;jpDs; tUkhd Nkk;ghl;L mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(tprhuizfs;: 0374947848)

V. vk;. yf;\;kd; mjpfhhp>

jiyth;>

Fspahg;gpl;ba efu rig.

njhiyNgrp: 0372281275/0374947848 njhiyefy;: 0372281114

kpd;dQ;ry;: kuliyauc@gmail.com ,izajsk;: www.kuliyapitiya.uc.gov.lk

}

fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; 
ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;
2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Fdh;fs; kw;Wk; Nrit

toq;Fdh;fis gjpT nra;jy;
2022 Mk; Mz;bw;fhf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s gz;lq;fs; kw;Wk;/ my;yJ Nritfis 

toq;Ftjw;fhf fl;blq;fs; jpizf;fsj;Jld; jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; toq;Fdh;fs; 

kw;Wk; Nrit toq;Fdh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

cUg;gb 

,y.
               tpsf;fk;

gjpTnra;jy; 

fl;lzk;

gz;lq;fs;

[p1 mYtyf fhjpjhjp 1000.00

[p2 Toners & Ink Cartridges for Printers & Photocopiers & Fax 
machines.

1000.00

[p3 Tracing Paper Rolls & White Paper Rolls 1000.00

[p4 lah;fs; kw;Wk; fhh; gl;lhpfspd; toq;fy; 1000.00

[p5 fzpdp Jizg;ghfq;fspd; toq;fy; 1000.00

Nritfs;

v];1 epow;glgpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfs; Mfpatw;wpd; 

gOJghh;j;jy;fs;

1000.00

v];2 tspr;rPuhf;fpfspd; gOJghh;j;jy;fs; kw;Wk; Nritfs; 1000.00

v];3 Nkhl;lhh; thfdq;fspd; gOJghh;j;jy;fs; kw;Wk; Nritfs; 

(fhh;fs;> Ntd;fs;> lgps; nfg;fs;)

1000.00

v];4 Carpeting and Cushioning works of Motor Vehicles 1000.00

v];5 Offset Printing and Binding 1000.00

1.  www.buildings.gov.lk  vd;w jpizf;fs ,izajsj;jpypUe;J tpz;zg;gg; gbtj;ij 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2.  toq;FdnuhUth;/Nrit toq;FdnuhUth; xU tFjpf;F Nkyjpfkhf tpz;zg;gpf;f 

tpUk;gpdhy;> xt;nthU tFjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gnkhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

3.  tpz;zg;g gbtj;jpy; Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s rhd;W Mtzq;fs; tpz;zg;gj;Jld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ve;jnthU Mtzj;jpd; rkh;g;gpj;jy; my;yhj my;yJ xU 

gFjp rkh;g;gpj;jy; tpz;zg;gj;ij epuhfhpg;gjw;fhd topia tFf;Fk;. epuhfhpg;gjw;fhd 

ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia fl;blq;fs; 

gzpg;ghsh; ehafk; nfhz;Ls;shh;. 

4.  nghJthf tpiykDf;Nfhuy;fs; gjpT nra;ag;gl;Ls;s toq;Fdh;fs;/Nrit 

toq;Fdh;fsplkpUe;Nj Nfhug;gLk; Mdhy; NtNwjhtJ tsq;fspypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy;fspd; %yk; nfhs;tdT nra;tjw;fhd chpikia jpizf;fsk; 

nfhz;Ls;sJ. 

5.  gz;lq;fis toq;fTk; my;yJ Nritfis toq;Ftjw;F njhpT nra;ag;gl;l 

ve;jnthU toq;Fdh; my;yJ Nrit toq;FdUk; tpiykDf;Nfhuy;fspd; 

miog;gpw;F ,U jlitfs; gjpypWf;fj; jtwpd;> mt;thwhdth;fs; gjpNtl;bypUe;J 

ePf;fg;gLthh;fs;. 

6.  2022.02.22 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

tpz;zg;gq;fs; gj;juKy;y> ~~nrj;rphpgha||> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> fl;blq;fs; 

gzpg;ghsh; ehafj;jplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj;;; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration 
of Suppliers and Service Providers for the Year 2022”  vd njspthf Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;.

7.  chpj;jhd kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzkhdJ nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gl;L 

gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpahdJ tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. nuhf;fg; 

gzf;nfhLg;gdthdJ jiyikafj;jpy; my;yJ jpizf;fsj;jpd; ve;jnthU tya 

gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. khw;W topahf> cq;fs; gzf;nfhLg;gdit 

gj;juKy;y ,yq;if tq;fp fpisapd; 7042710 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F fl;blq;fs; 

gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; nrYj;jyhk;. 

8.  Nkyjpf jftYf;F ePq;fs; 011-2862588 vd;w njhiyNgrp topahfTk; 011-2864771> 

011-2868285 Mfpa njhiyefy; ,yf;fq;f@lhfTk; xg;ge;jq;fSf;fhd gpujhd 

nghwpapayhsUld; njhlh;G nfhs;syhk;. 

nghwpapayhsh; vk;.vr;.vk;. ,];kapy;>

fl;blq;fSf;fhd gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||>

gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk  
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tpiykDf;fSf;fhd 
miog;G

njhopy; jpizf;fsk; - nfhOk;G 05

nfhOk;G - 05> fpUs tPjpapYs;s 

~~nkn`tu gpar|| mYtyfg; gFjpapd; jiuj; 

jsj;jpw;fhd cj;Njr cs;sf Ntiyfs;
xg;ge;j ,y. FG/TB/65/2021

1.  njhopyhsu; Mizahsu; ehafk; rhu;ghf MNyhrid ngWiff; FOtpd; (CPCD) jiytu;> 
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gLk; nfhOk;G 05> fpUs tPjpapy; cs;s “nkn`tu gpar” mYtyfg; 
gFjpapd; jiuj; jsj;jpw;fhd cj;Njr cs;sf NtiyfSf;F jFjpAk; jifikAk;; cs;s 
tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpwhu;. kw;Wk; 
md;dsthf 6 kpy;ypad;  ,yq;if &gh (VAT jtpu;j;J) nrythFk; vd kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.

  ,e;j Ntiyfs;> nfhOk;G 05> fpUs tPjpapYs;s "nkn`tu gpar"tpd; mYtyfg; gFjpapd; 
jiuj; jsj;jpw;fhd cj;Njr cssf NtiyfSf;F  fl;likg;Gfis toq;Fjy; kw;Wk; 
tpNrlkhd cs;sf nghUl;fis epWTjy;> KbTWj;jy; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ.

2.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; elj;jg;gLk;.

3. xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpiag; ngw>

•  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;shfhjtuhfTk; kw;Wk;  Mff; 
Fiwe;jJ Ie;J (05) tUlq;fSf;F ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; th;j;jfg; gjpitf; 
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

•  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;;> jsghlq;fs;> nghUj;Jjy;fs; kw;Wk; cgfuzj; Jiwapy; 
CIDA (eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig) SP4 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
juj;jpy; gjpitg; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

•  ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; ISO9001 ,d; fPo; mq;fPfhuk; ngw;W gjpT nra;ag;gl;ltuhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuhpd; mDgtk; kw;Wk; rhjidg; gjpT Mfpatw;iw Mjupf;Fk; Mtzr; rhd;Wfs; 
tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;F jFjp ngWtjw;fhd jFjpj; Njitfs; gpd;tUtdtw;iw 
cs;slf;Ffpd;wd:

•  fle;j Ie;J tUlq;fspd;; ruhrup tUlhe;j Gus;T Mff; Fiwe;jJ 15 kpy;ypad; ,yq;if 
&ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  fle;j Ie;J tUlq;fspy; 25 kpy;ypad; ,yq;if &gh ngWkjpf;Ff; Fiwahj tphpthd 
kw;Wk; xUq;fpize;j cs;sf myq;fhuk; kw;Wk; fl;blf;fiy nghUj;jy;fSld;  
,yq;ifapy; Fiwe;jgl;rk; xU jpl;lj;ijahtJ ntw;wpfukhf Kbj;j mDgtk;.

•  ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU Kw;gzf; nfhLg;gdT jtph;e;j Vida 
xg;ge;jf; flg;ghLfspd; epfuhd jputr; nrhj;Jf;fspd; Fiwe;jgl;rj; njhifahdJ 9 
kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;Ff; Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis   epjpg; gphptpypUe;J   ngw;Wf;nfhs;syhk; 
vd;gJld; 2022 ngg;uthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 ngg;uthp khjk; 21Mk; jpfjp tiuahd 
Ntiy ehl;fsp;y; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuk;  (&gh 2>000.00) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 2022 
ngg;uthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 ngg;uthp khjk; 21Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 
ehl;fspy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; epjpg; gphptpw;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 
njhFjpnahd;iw (njhFjp 1 jtpu) Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 
gzf;nfhLg;;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

7.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; nfhOk;G 05> njhopw; nrayff; fl;blj;jpd; 4Mk; khb> 
Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2022 ngg;uthp 14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk; vd;gJld; mNj 
ehspy; tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;ijj; njhlh;e;J Ntiyj;js tp[aKk; ,lk;ngWk;.

8.  tpiykDf;fis efy; gpujpAld; 2022 ngg;uthp 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 
Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk; my;yJ gpd;tUk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; 
je;Js;s tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;tjw;F njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L mjd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;.

9. tpiykDf;fs; 2022 Nk 24Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10.  rfy tpiykDf;fSlDk; ~~tpiykDg; gpiz Kwp||ahf Ik;gj;njl;lhapuk; ,yq;if &gh 
(58>000.00) ngWkjpf;F ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; 
th;j;jf tq;fpnahd;wpy; epge;jidaw;w Nfhhpf;if cj;juthjnkhd;iw 2022 [_d; 21Mk; 
jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; (tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; gpd; 119 ehl;fs;) 
ngw;W ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

11.  ahuhtJ tpiykDjhunuhUth; ,e;jj; njhFjpapd; gy nghjpfSf;F my;yJ ,e;jj; 
jpl;lj;jpd; NtW VNjDk; njhFjpf;fhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f tpUk;gpdhy; 
tpiykDjhuh; xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; jdpj;jdpahf Njitg;gLk; jifik/ jFjp jfTj; 
jpwd;fis epWt Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; tpiykDjhuh; xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jj;ijf; 
ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jFjpiag; ngwkhl;lhh;.

12.  Nkw;gb 11Mk; ge;jpf;F Nkyjpfkhf> tpiykDjhuh; Vw;fdNt Njh;e;njLf;fg;gl;bUe;jhy; / 
,e;jj; jpl;lj;jpd; njhFjp / njhFjpfspd; nghjpfspy; VNjDk; xg;ge;jf;fhuhf gzpGhpe;jpUe;jhy;> 
,e;j tpiyf;Nfhuypd; gpuj;jpNafkhd jfTj; jpwd;fspd; gpufhuk;  tpiykDjhuh; jkJ 
epjp kw;Wk; njhopy;El;g Njitg;ghLfis tpguf;Fwpg;G / jFjpapd; fPo; epWTjy; Ntz;Lk;.  
,y;iynadpy; tpiykDjhuh; ,e;j xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jFjpiag; 
ngwkhl;lhh;.

13.  tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;F Kd; tpiykDjhuh;fs; 1987Mk; Mz;bd; 
3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

14.  tpiykDjhuh;fs; tpiyf;Nfhuypy; gq;Nfw;Fk; eghpd; ngah; kw;Wk; Njrpa milahs 
ml;il / flTr;rPl;L ,yf;fk; vd;gtw;iw tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtjw;F %d;W (03) 
Ntiy ehl;fSf;F Kd; MNyhrid ngWiff; FOtpd; (CPCD) jiytUf;F vOj;J %yk; 

mwptpf;FkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

NkNy Fwpg;gplg;gl;l Kftupfs; (,it):

MNyhrid ngWiff; FOtpd; jiytu; (CPCD)
njhopy; jpizf;fsk;> 

nfhOk;G-05.

njhiyNgrp  : 0112-104837  

njhiyefy; :  0112-581393

kpd;dQ;ry;  : dol.fin.procurement@gmail.com

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
(murpw;F nrhe;jkhd njhopy; Kaw;rp)

tpiykD %lg;gLk; jpfjpf;fhd jpUj;jk;
Development and Implementa  on of a Cloud based enterprise 
resource Planning (ERP) System 

Nfs;tp ,y M/ PUR/ TEN/ 2022/01
Nkw;gb tplakhf 2022.01.12k; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; 
gpuRhpf;fg;gl;l Nfs;tp mwptpj;jy; rk;ge;jkhdJ.

Nkw;gb Nfs;tpapd; %lg;gLk;/ jpwf;fg;gLk; jpfjp 2022.02.15k; jpfjp 
gp.g. 2.00 tiu ePbf;fg;gLtjhf tpiykD Mtzq;fis Vw;fdNt 
Nrfhpj;Js;s tpiykDjhuHfSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

jiytH

Nfs;tpf; fkpl;b

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;

345/5/1> fhyp tPjp>
nfhOk;G - 03

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; - nraw;wpl;lk; ID: P 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

1. ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf 
flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s gz;lq;fspd; 
toq;fy; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2. fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthW gz;lq;fSf;fhd toq;fYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
chpj;jhd cs;@h; mjpfhurigfspd; rhh;ghf cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
NfhUfpd;whh;. 

3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4. jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; III Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; 
juTj;; jhspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy cs;@h; mjpfhurigapd; jiyth;/nrayhshplkpUe;J ngw;W mNj ,lj;jpy; 
ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6. 2022.02.01 Mk;;; jpfjpapypUe;J 2022.02.14 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; cs;@h; mjpfhurigf;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;. 

7. 2022.02.15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s ml;ltizapy; fhl;bathW 
%J}h; gpuNjr rig> cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FOj; jiythplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8. tpiyfspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; Mfpatw;wpy; tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; vt;tpj MFnryTfs; my;yJ 
nrytpdq;fSf;F ngWifahsh; nghWg;Ngw;fkhl;lhh;. 

9. fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDf;fs; tpiykDg; gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

njh. 
,y.

cs;@h; 
mjpfhu 
rigapd; 
ngah;

gz;lq;fs; kw;Wk; Ntiy 
,yf;fj;jpd; tpsf;fk;

ngWif 
mikg;gpd; 
ngah;

tpiykDf; 
Nfhuy; 

Mtzj;ij 
nfhs;tdT 
nra;Ak; 

,lk; kw;Wk; 
njhiyNgrp ,y.

tpiykD 
Mtzj;jpd; 
ngWkjp 
(&ghtpy;)

Njitg;gLk; 
tpiykDg;gpiz

tpiykD 
nry;YgbahFk; 
fhyg;gFjp -
tiuAk;

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 
(&ghtpy;)

nry;Y 
gbahFk; 
fhyg;gFjp

1. %J}h; 
gpuNjr 
rig

jpUNfhzkiy> %J}h; 
gpuNjr rigf;fhd %J}h; 
nghOJNghf;F g+q;fhtpy;  
ntspg;Gw clw;gapw;rp 
cgfuzq;fis toq;fy; 
kw;Wk; epWTjy;

%J}H 
gpuNjr 
rig

%J}h; gpuNjr 
rig. 

026-2238376
1>000.00 20>000.00

2022.05.02 
Mk; 

jpfjpad;W 
tiuAk;

2022.04.04 Mk; 
jpfjpad;W 
tiuAk;.

2. %J}H 
gpuNjr 
rig

jpUNfhzkiy %J}H
gpuNjr rigf;fhd nea;jy; 
efh;> RilFlh kw;Wk; 
fl;ilgwpr;rhd; Mfpa 
,lq;fspy; rpWth;fSf;fhd 
tpisahl;L 
cgfuzq;fis toq;fy; 
kw;Wk; epWTjy;.

%J}h; 
gpuNjr 
rig

%J}h; gpuNjr 
rig. 026-2238376

1>000.00 25>000.00

2022.05.17 
Mk; 

jpfjpad;W 
tiuAk;

2022.04.18 Mk; 
jpfjpad;W 
tiuAk;.

jiyth;>

cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>

%J}h; gpuNjr rig> 

jpUNfhzkiy.

01.02.2022.

Jzp tiffisf; 
nfhs;tdT nra;jy; - 2022
B nrha;rh kfspH itj;jparhiy - 

nfhOk;G 08
B nrha;rh kfspH itj;jparhiyf;F 2022Mk; Mz;by; 

Jzptiffisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf mq;fPfhuk; 

ngw;w epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. ehq;fs; 

toq;Fk; gbtq;fspy; mt;tpiykDthdJ> rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

2022.02.01 Kjy; 2022.02.15 tiu> thu Ntiy el;fspy; K.g. 

9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; kPsspf;fg;glhj 

&gh 1000.00 ,w;fhd njhifia itj;jparhiyapd; rpwhg;ghplk; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;il epjpg;gphptpy; rkHg;gpj;J 

,jw;fhd Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. gw;Wr;rPl;L> 

tpz;zg;gq;fSld; ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2022.02.17 md;W K.g. 10.00 ,w;F 

Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

fzf;fhshpd; mytyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

NrHj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy;> ~Jzp tiffisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;sy; 

2022| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2022.02.18 md;W K.g. 10.00 

,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuH 

my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf mYtyfj;ij miof;fTk;. (njhiyNgrp 

,y: 011-2697315/ 2696224-25) tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhFk;.

jiytH/ gzpg;ghsH

gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

B nrha;rh kfspH itj;jparhiy

nfhOk;G 08

ngWif mwptpj;jy;

nehj;jhupR ,Wjpg;guPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,y. 305/23> fpuPd;ghf;> 

jpf;N`dtj;j> gj;Njnfhl> 

gz;lhufk vd;w Kftupapy; 

trpf;Fk; cLtuNf RNyhrdh 

kdpf; Fkhup Mfpa ehd;> 

nehj;jhupRf; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107)> 

gpupT 7 ,d;gb> fSj;Jiw 

khtl;lj;jpy; Nky; ePjpkd;w 

tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

gpurpj;j nehj;jhuprhf Nrit 

ahw;Wtjw;fhf gjpthsu; 

ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; 

Ngupy; ,d;wpypUe;J xU khjk; 

Kbtile;j gpd;du; nehj;jhupR 

,Wjpg; guPl;irf;F Njhw; 

Wtjw;F gjpthsu; eha 

fj;jpw;F Nfhupf;if tpLg;Ngd; 

vd ,yq;if rdehahf 

Nrh\yprf; Fbaurpd; rfy 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

A.v];.vk;. Fkhup

,y. 305/23> fpuPd;ghf;> 
jpf;N`dtj;j> gj;Njnfhl> 

gz;lhufk.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 1ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 1 கெவவாய்க்கிழகம

ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த ரஃபொ-
யல் நடால் 21ஆவது கிராண்ட் 
ஸ்ாம் பெட்டதன்த ்வன்று 
ோ்தனை பெனடததுள்ார.

ஸவிட்ேர்்நதின் சராஜர 
ஃ்பெடரரும் ்ேரபியாவின் 
சநாவாக் சஜாச�ாவிச்சும்  
ஆளுக்கு 20 கிராண்ட்ஸ்ாம் பெட்-
டங�ன்ப் ்பெற்றுள்ைர.

அவுஸதிசரலிய பெகிரங� 
விருன்த ்வன்்ற்தன் மூ்ம் 
அ்ந்தச் ோ்தனைனயப் பெனடததுள -
்ார, நடால்.

ஆண்�ள ஒற்ன்றயர பிரிவின் 
இறுதி ஆட்டததில் அவர ரஷயா-
னவச் சேர்ந்த சடனியல் ்ெட் -
்வசடவுடன் (Daniil Medvedev) 
சொதிைார

மு்தல் 2 ஆட்டங�ளுக்கு ்ெட் -
்வசடவ் முன்ைணியில் இரு்ந-
்தார.

ஆைால் இறுதியில், நடால் 
்வற்றி கிண்்ணதன்தக் ன�ப்பெற்-
றிைார.

கிட்டத்தட்ட ஐ்ந்தனர ெணி 

சநரம் நீடித்த சபொட்டியின் ்ேட் 
விவரம் 2-–6, 6-–7, 6-–4, 6-–4, 7-–5.

நடாலுக்கு வாழ்தது ்்தரிவித்த 
்பெடரர, சஜாச�ாவிச்

 அவுஸதிசரலிய பெகிரங� 
்டன்னிஸ ்்தாடரில் �ாயம் 
�ார்ணொ� ்பெடரரும், ்தடுப்பூசி 

்ேலுத்தா்த்தால் சஜாச�ாவிச்சும் 
பெஙச�ற்�வில்ன் என்பெது குறிப் -
பிடத்தக்�து.

அவுஸதிசரலியா பெகிரங� 
்டன்னிஸ ்்தாடரின் ஆடவர 
ஒற்ன்றயர பிரிவு இறுதிப்சபொட்-
டியில் ரஷய வீரர ்ெட்வசடனவ 
ச்தாற்�டிதது ஸ்பெயின் வீரர 
ரசபெல் நடால் ேம்பியன் பெட்டம் 
்வன்்றார.

 இ்நநின்யில், ரசபெல் 
நடாலின் ோ்தனைக்கு ே� வீரர -
�்ாை சராஜர ்பெடரர ெற்றும் 
சநாசாக் சஜாச�ாவிச் ஆகிசயார 
பொராட்டு ்்தரிவிததுள்ைர. 

இது்்தாடரபொ� ்பெடரர 
்வளியிட்டுள் இன்ஸடாகிரா-
மில், உங�்து அோததியொை 
பெணி ்நறிமுன்ற, அரப்பெணிப்பு 
ெற்றும் சபொராடும் கு்ணம் எைக்-
கும் உ்்�ஙகிலும் உள் எண் -
்ணற்்ற பி்றருக்கும் உதசவ�ொ� 
உள்து எை பெதிவிட்டுள்ார.

இச்தசபொல், சஜாச�ாவி ச் 
்வளியிட்டுள் டுவிட்டர ்ேய்-
தியில், அற்பு்தொை ோ்தனை. 
உங�ளின் சபொராட்டக் கு்ணம் 
ெற்்்றாரு முன்ற ்வற்றி ்பெற்-
றுள்து எை பெதிவிட்டுள ் ார.

21ஆவது கிராண்ட் ஸ்ாம் பட்்டத்தை
வவன்று சாதை்ை ப்்டததை ந்டால்

இஙகி்ா்நதுக்கு எதிராை 5-வது 
20க்கு 20 சபொட்டியில் செற்கி்நதிய 
தீவின் ச�ால்டர ்�ட்ரிக் உட்பெட 
5 விக்்�ட் ன�ப்பெற்றி ஆட்ட 
நாய�ன் விருது ்பெற்்றார.

செற்கி்நதிய தீவு- இஙகி்ா்நது 
அணி�ள சொதிய 5-வது 20 ஓவர 
சபொட்டி பொரபெடாசில் நனட்பெற் -
்றது. நா்ணயச்சுழற்சியில் ்வன்்ற 
செற்கி்நதிய தீவு மு்தலில் துடுப்பொட்-
டதன்த ச்தரவு ்ேய்்தது.

அ்தன்பெடி, மு்தலி ல்  துடுப்்பெ-
டுத்தாடிய  செற்கி்நதிய தீவு அணி 
நிர்ணயி க்�ப்பெட்ட 20 ஓவர�ளில் 4 
விக்்�ட் இழப்புக்கு 179 ஓட்டங-
�ள எடுத்தது. அணியின் ்தன்வர 
்பொல்்ாரட் 25 பெ்நதில் 41 ஓட்டங�-
ளும், பொ்வல் 17 பெ்நதில் 35 ஓட்டங-
�ளும், பிராண்டன் கிங 34 ஓட்டங�-
ளும் எடுத்தைர. 

இஙகி்ா்நது ோரபில் லிவிஙஸ -
சடான், அடில் ரஷித ்த்ா 2 விக்்�ட் 
வீழ்ததிைர.

 இன்தயடுதது, 180 ஓட்டங�ள 

எடுத்தால் ்வற்றி என்்ற இ்க்குடன் 
இஙகி்ா்நது அணி �்மி்றஙகியது. 

இஙகி்ா்நது அணி 162 ஓட்டங-
�ளுக்கு ே�் விக்்�ட்னடயும் 
இழ்ந்தது. இ்தைால் செற்கி்நதிய 
தீவு அணி 17 ஓட்டங�்ால் ்வற்றி 
்பெற்்றது. சஜம்ஸ வின்ஸ அனரச் 
ே்தெடிதது 55 ஓட்டங�ளுக்கு ஆட் -
டமிழ்ந்தார. �னடசி �ட்டததில் ோம் 
பில்லிஙஸ சபொராடிைார. அவர 28 
பெ்நதில் 41 ஓட்டங�ள எடுதது ஆட் -
டமிழ்ந்தார. ெற்்ற வீரர�ள நின்தது 
நிற்�வில்ன்.

செற்கி்நதிய தீவு ோரபில் 
ச�ால்டர 5 விக்்�ட்டும், 
்�ானேன் 4 விக்்�ட்டும் ன�ப்பெற்-
றிைர.

ஆட்ட நாய�ன் ெற்றும் ்்தாடர 
நாய�ன் விருன்த சஜேன் ச�ால்டர 
ன�ப்பெற்றிைார.

இ்ந்த ்வற்றியின் மூ்ம் 5 
சபொட்டி ்�ாண்ட 20 ஓவர 
்்தாடனர செற்கி்நதிய தீவு அணி 3– - 
2 எை ன�ப்பெற்றி அேததியது. 

5வது 20க்கு 20 ே்பாடடி -
ஹ�ோல்டரின் ஹ�ட்ரிக்ோல திரில 
ஹெற்றி ஹெற்்றது ஹேற்கிந்திய தீவு அணி 

முல்ன்ததீவு ொவட்டததின் 
ஒட்டுசுட்டான் பிரச்தே ்ேய்ா -
்ர பிரிவுக்குட்பெட்ட புதிய ந�ர 
கிராெதன்த சேர்ந்த யுவதி  �ச்ணஷ 
இ்நது�ாச்தவி பொகிஸ்தானில் 
நனட்பெற்்ற குததுச்ேண்னடயில் 
்தங�ப்பெ்தக்�ம் ்வன்றிரு்ந்தார 
இ்ந்த  யுவதிக்�ாை ்�ௗரவிப்பு 
நி�ழ்வு அண்னெயில் ஒட்டுசுட் -
டான் பிரச்தேததிற்கு உட்பெட்ட 
�ரிப்பெட்ட முறிப்பு புதியந�ர கிரா -
ெததில் நனட்பெற்்றது.

இ்ந்த யுவதியினை ்�ௗர -
விக்கும் சநாக்கில் ்�ௗரவிப்பு 
நி�ழ்வு ஒன்றினை ஒட்டுசுட்டான் 

பிரச்தே இன்ஞர �ழ� ேம்செ் -
ைம்  ஏற்பொடு ்ேய்திரு்ந்தது.

அ்ந்தவன�யில் �ான் 11 
ெணிக்கு புதிய ந�ர புதிய சூரியன் 
வின்யாட்டு னெ்தாைததில் ஒட்டு-
சுட்டான் பிரச்தே இன்ஞர �ழ� 
ேம்செ்ைம் ெற்றும் புதிய சூரியன் 
வின்யாட்டு �ழ�ம் என்பெை 
இன்ண்நது நடததிய இ்ந்த  நி�ழ்வில் 
பிர்தெ விரு்நதிைரா� முல்ன்ததீவு 
ொவட்ட அரோங� அதிபெர �.வி-
ெ்நா்தன்   சி்றப்பு விரு்நதிைரா� 
ஒட்டுசுட்டான் பிரச்தே ்ேய்ா்ர 
பெரசொ்தயன் ்ஜயராணி  ச்தசிய 
இன்ஞர சேனவ�ள ென்்றததின் 

உ்தவிப் பெணிப்பொ்ர நா.குச�்ந -
திரா உளளிட்ட அதி�ாரி�ள �்்நது-
்�ாண்டு சி்றப்பிததுள்ார�ள.

்தங�ம் ்வன்்ற யுவதியின் வீட்டில் 
இரு்நது  உ்தயசூரியன் வின்யாட்-
டுக்�ழ� னெ்தாைம் வனர யுவதி 
ெற்றும் அவருனடய ்தாயார, அம்-
ெம்ொ, அம்ெப்பொ ெற்றும் விரு்நதி-
ைர�ள �ரிப்பெட்ட முறிப்பு அரசிைர 
்தமிழ் �்வன் பொடோன் ொ்ணவர -
ளின் பொன்ட் வாததிய அணிவகுப்பு 
ெரியான்தயுடன் அனழததுவரப்-
பெட்டு ்�ௗரவிக்�ப்பெட்டுள்ார�ள.

மி�வும் பின்்தஙகிய கிராெத-
தில் இரு்நது ்தைது  தி்றனெயினை 

்வளிக்�ாட்டிய ொ்ணவிக்கு பெ்ர 
வாழ்ததுக்�ன்யும் பொராட்டுக்�ன -்
யும் ்்தரிவிததுள்துடன் விருது� -
ன்யும்  வழஙகி ்�ௗரவிததுள்ார-
�ள. �ட்ந்த 18 ம் தி�தி பொகிஸ்தான் 
நாட்டில் இடம்்பெற்்ற இரண்டாவது 
பொகிஸ்தான்  சிறீ்ங�ா ேசவட் குத -
துச்ேண்னட ேம்பியன்ஷிப் சபொட்-
டியில் இ்ஙன� அணிோரபில் பெங-
ச�ற்்ற முல்ன்ததீவு யுவதி �ச்ணஸ 
இ்நது�ாச்தவி என்்ற யுவதி ்பெண்�-
ளுக்�ாை 25 வயதுக்குட்பெட்ட 50-–55 
கிச்ாகிராம் எனடப்பிரிவில் சபொட்-
டியிட்டு ்தங�ப்பெ்தக்�தன்த ்வன்றி-
ரு்ந்தனெ குறிப்பிடத்தக்�து.

பாகிஸதைானில் தைங்கம் வவன்்ற 
முல்்்ததீவு யுவதிக்கு வ்கௌரவிப்பு

(�ல்முனை ெததிய திை�ரன் 
நிருபெர)

அம்பொன்ற ொவட்டததில் 
முன்ைணிக் �ழ�ொை ோய்்ந்த -
ெருது மியன்டாட் வின்யாட் -
டுக் �ழ�ம் புதிய அணித்தன் -
வருடன் ்தெது உததிசயா�பூரவ 
மு்த்ாவது சபொட்டியினை  ெட் -
டக்�்ப்பு ொவட்ட பூ்நாச்சி -
முனை வின்யாட்டு �ழ�தது -
டன் இடம்்பெற்்ற சிசை� பூரவ 
�டிைபெ்நது கிரிக்்�ட் சபொட்டி -
யில் மியன்டாட் வின்யாட்டுக் 
�ழ�ம் 6 விக்்�ட்டுக்�்ால்  
்வற்றியீட்டிக்்�ாண்டது.

இப்சபொட்டியாைது  பூ்நாச் -
சிமுனை இக்ரா பொடோன்  
வின்யாட்டு னெ்தாைததில் 
�ட்ந்த (21) ்வளளிக்கிழனெ 
இடம்்பெற்்றது.

20 ஓவர�ள ்�ாண்ட இப் 
சபொட்டியில் ஆரம்பெததில் 

துடுப்பொடிய பூ்நாச்சிமுனை 
வின்யாட்டுக்�ழ�ம் 04 விக் -
்�ட்டு�ன்யும் இழ்நது 184 
ஒட்டங�ன் ்பெற்றுக்்�ாண்ட -
துடன், ்தைது அணிக்�ா�  அதி 
கூடிய ஓட்டொ� மு�ம்ெட் 
ேஜி  (50)  ்பெற்றுக்்�ாடுத்தார. 

பெதிலுக்கு துடுப்பொடிய ோய்்ந -
்தெருது மியன்டாட் வின்யாட் -
டுக் �ழ�ம் வீரர�ளின் அதீ்த 
சி்றப்பொட்டம் மூ்ம்  17 வது 
ஓவர 2 வது பெ்நதில்  நிர்ணயிக் -
�ப்பெட்ட 185 ஓட்டங�ன்ப் 
்பெற்று 06 விக்்�ட்டுக்�்ால் 
்வற்றி ்பெற்்றது.

மியன்டாட் �ழ�ததின் ஆரம்பெ 
வீரராை  ஏ.எம். பெயாஸ மி�வும் 
அபொராொ�  துடுப்்பெடுத்தாடி  
47 பெ்நது�ளுக்கு  87 ஓட்டங 
�ன் ்பெற்றுக் ்�ாடுதது  
அணியின்  ்வற்றிக்கு வழிய -
னெத்தார. 

சபொட்டியின்  சி்றப்பொட்டக்�ா -
ரரா�வும் இவர ்்தரிவாைார.

்டினெந்து கிரிகஹ்ட் ஹெோட்டியில சோயந்்தேருது
மியன்்டோட் விளையோட்டுக்ழ்ம் ஹெற்றி

(்பெரியசபொரதீவு திை�ரன் நிருபெர)  

ெட்டக்�்ப்பு ொவட்டம் 
ெண்முனை ்்தன் எருவில் பெற்று 
பிரச்தேததிலிரு்நது பிரச்தே ெட்டம் 
மு்தல் ச்தசிய ெட்டம் வனர வின -்
யாட்டுததுன்றயில் ே�் பிரிவு�ளிலு-
மிரு்நது ோ்தனை பெனடத்த வீரர�ன் 
்�ௗரவிக்கும்  வர்ண விழா  ்ேவ்-
வாய்கிழனெ (25) ொன் �ளுவா-
்தன் �்ோர ெண்டபெததில் நனட-
்பெற்்றது.

2020 ெற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டு-
�ளில் ்வற்றி ்பெற்்றவர�ளுக்கும், 

�ட்ந்த 10வருடததிற்குள ச்தசிய ெட்-
டததில் ோ்தனை நின் நாட்டியவர�-
ளுக்குசெ இக்்�ௗரவம் வழங�ப்பெட்-
டுள்து. ெண்முனை ்்தன் எருவில் 
பெற்று பிரச்தே்ேய்ா்ர திருெதி 
சிவப்பிரியா வில்வ்ரததிைம்  ்தன -்
னெயில் நனட்பெற்்ற இ்நநி�ழ்வில், 
ெட்டக்�்ப்பு ொவட்ட அரோங� 
அதிபெர ச�.�ரு்ணா�ரன், செ்தி� 
ொவட்ட அரோங� அதிபெர திருெதி 
எஸ.ஸ்ரீ�ா்நத, செ்தி� ொவட்ட அர-
ோங� அதிபெர(�ாணி) திருெதி என்.
முகு்ந்தன், ெற்றும் ்பொது அனெப்-
புக்�ளின் பிரதிநிதி�ள, வின்யாட்டு 

உததிசயா�ஸத்தர�ள, வின்யாட்-
டுப் பெயிற்று விப்பொ்ர�ள, வின -்
யாட்டுததுன்றயில் ோ்தனை பெனடத்த 
வீரர�ள உளளிட்ட பெ்ர இ்தன்சபொது 
�்்நது ்�ாண்டிரு்ந்தைர.

இ்தன்சபொது ெண்முனை ்்தன் 
எருவில் பெற்று பிரச்தே ்ேய்� 
பிரிவில் இரு்நது பொடோன் ெட்டம், 
இன்ஞர சேனவ�ள ென்்றம், 
வின்யாட்டு அனெச்சு, உளளிட்ட 
பெ் பெகுதி�ளிலுமிரு்நது, பெஙகுபெற்றி  
வின்யாட்டுக்�ளில் ்வற்றி்பெற்று 
பிரச்தேததிற்கும், ொவட்டததிற்கும் 
்பெருனெ சேரத்த வின்யாட்டு வீர, 

வீராங�ன்ண�ள வர்ண விழா  பிரச்தே 
்ேய்�ததிைால், ்வற்றிக் ச�டயங-
�ள, ோன்றி்தழ்�், வழஙகிக் ்�ௗர-
விக்�ப்பெட்டச்தாடு, அவர�ளின் 
்வற்றிக்கு �ார்ண�ரத்தாவா� வி்ங-
கிய பெயிற்றுவித்த பெயிற்றுவிப்பொ்ர�-
ளுக்கும், இ்தன்சபொது ்பொன்ைானட 
சபொரததி, நினைவுச் சின்ைம் வழஙகி 
்�ௗரவிக்�ப்பெட்டைர. இ்நநின -்
யில் வின்யாட்டுக்�ள ்்தாடரபொை 
வர்ணங�ள  எனும் நூல் ஒன்றும் 
பிரச்தே ்ேய்க்திைால் ்வளியிட்டு 
னவக்�ப்பெட்டனெ குறிப்பிடத்தக்�்தா-
கும்         

ேண்முளன ஹ்தன் எருவில ெற்று பிரஹ்தச ஹசயல்த்தின்
விளையோட்டு வீரர்ளைக ஹ்ௌரவிககும் ெர்ண விழோ

(அட்டான்ச்சேனை ெததிய 
நிருபெர)

இ்ஙன� பொடோன்�ள கிரிக் -
்�ட் ேங�ததிைால் நடாத்தப்பெடும் 
17வயதுக்குட்பெட்ட பொடோன் 
ொ்ணவர�ளுக்�ாை 2021/22 கிரிக் -
்�ட் சுற்றுப்சபொட்டிக்கு, அட்டா -
ன்ச்சேனை ச்தசிய பொடோன் 
ொ்ணவர அணி சேரததுக்்�ாள -
்ப்பெட்டுள்்தா� �ல்லூரி அதிபெர 
எம்.எஸ.நபொர ்்தரிவித்தார.இ்தன் -
பிர�ாரம், இ்ஙன� பொடோன் -
�ள கிரிக்்�ட் ேங�ததிைால் நடாத -
்தப்பெடும் 17 வயதுக்குட்பெட்ட 
பொடோன் ொ்ணவர�ளுக்�ாை 
பிரிவு- III மு்தல்சுற்று கிரிக்்�ட் 
சபொட்டியில் அட்டான்ச்சேனை 
ச்தசிய பொடோன் ொ்ணவர அணி -
பெஙகுபெற்்றவுள்்தா�வும், இ்தற் -
�ாை எற்பொடு�ள ்தற்்பொழுது 
நனட்பெற்றுவருவ்தா�வும் அதிபெர 
செலும் ்்தரிவித்தார. இ்ஙன� 
பொடோன்�ள கிரிக்்�ட் ேங�ம் 
நடாததும் 17 வயதுக்குட்பெட்ட 
பொடோன் ொ்ணவர�ளுக்�ாை 

கிரிக்்�ட் சுற்றுப் சபொட்டியில் 
அட்டான்ச்சேனை ச்தசிய 
பொடோன் ொ்ணவர அணி சேரத -
துக் ்�ாள்ப்பெட்டுள்்தா� இ்ங -
ன�பொடோன்�ள கிரிக்்�ட் 
ேங�ம் அறிவிததுள்து.

வின்யாட்டுததுன்றயில் நீண் -
ட�ா்ொ� பெல்சவறு ்வற்றி�ள, 
ோ்தனை�ன் குவிததுவரும் அட் -
டான்ச்சேனை ச்தசிய பொடோன் 
ொ்ணவர�ள இ்ஙன� பொடோ -
ன்�ள கிரிக்்�ட் ேங�ததிைால் 
நடாத்தப்பெடும் கிரிக்்�ட் சுற்றுப் 
சபொட்டிக்குத்்தரிவு ்ேய்யப்பெட் -
டுள்னெ வர்ாற்றுப் பெதிவாகும்.

இ்தற்�ாை ஏற்பொடு�ன் செற் -
்�ாண்ட �ல்லூரி அதிபெர எம்.எஸ.
நபொர, பிரதியதிபெர (இன்ணப் 
பொடவி்தாைம்) ஏ.சி.எம்.�ரீஸ, 
உடற்�ல்வி ஆசிரியர ஏ.எம்.றிப் -
தி,வின்யாட்டுப் பெயிற்றுவிப் -
பொ்ர எம்.ஏ.எம்.்றஸபொஸ ஆகி -
சயாருக்கு வின்யாட்டுததுன்ற 
ஆரவ்ர�ள ெற்றும் பொடோன்ச் 
ேமூ�ததிைர நன்றி,பொராட்டுத 
்்தரிவிததுள்ைர.

இலங்கை பாடசா்லகைள் கிரிக்கைட் சஙகைம் நடாத்தும்
கிரிகஹ்ட் ஹெோட்டிககு அட்்டோளைசஹசளன 
ஹ்தசிய ெோ்டசோளல  அணி ஹ்தரிவு
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