
பூஸ்டர் தடுப்பூசி ததொ்டர்்ொன தவறொன கருத்துககள் 
நீககப்்ட்டு வருவதொல், க்டநத சில நொட்களொக பூஸ்டர் 
ட்டொஸ த்றும் ந்ர்களின் எண்ணிக்கயில் வியத்தகு 
அதிகரிப்பு ஏற்ட்டுள்ள்த சுகொதொர அதிகொரிகள் 
ததரிவித்துள்ளனர்.   

டலொரன்ஸ தெல்வநொயகம்,                
ஸொதிக ஷிஹொன்   

இலங்கயின் 74ஆவது சுதநதிர 
தின நிகழ்வுகள் இன்்றய தினம் 
ஜனொதி்தி டகொட்்டொ்ய ரொஜ்க ஷ -
வின் த்ல்ையில் தகொழும்பு 
சுதநதிர ெதுககத்தில் ந்்டத்றவுள்-
ளன.   

‘ெவொல்க்ள தவறறி தகொண்்ட 

வளைொன நொ்ளயும் சுபீட்ெைொன தொய்-
நொடும்” என்ற ததொனிப் த்ொருளில் 
இம்மு்ற சுதநதிர தின பிரதொன நிகழ்-
வுகள் ந்்டத்றுவது்டன் நொட்டில் 

தகொடரொனொ ததொறறு நி்ல்ை 
கொணப்்டுவதனொல் சுகொதொர வழி-
மு்றககு முககியத்துவம் வழங-

கப்்ட்டு டதெத்தின் அபிைொனத்்த 
கொககும் வ்கயில் வழககம்ட்ொன்று 
எவ்வித கு்ற்ொடுகளுமின்றி கம்பீர-
ைொனதொகவும் எளி்ையொன மு்றயி-
லும் அ்னத்து நிகழ்வுகளும் ந்்ட-
த்றவுள்ளன.   

பிரதைர் ைஹிநத ரொஜ்க ஷ, எதிர்க -
கட்சித் த்லவர் ெஜித் பிடரைதொெ, 
ெ்ொநொயகர் ைஹிநத யொப்்ொ அட் -
வர்தன உள்ளிட்்ட அரசியல் த்ல-

வர்கள், அ்ைசெர்கள், கட்சித் த்ல-
வர்கள், தவளிநொட்டுத் தூதுவர்கள், 
டதசிய, ெர்வடதெ இரொஜதநதிரிகள் 

்லரும் கலநதுதகொள்ளும் சுதநதிர 
தின நிகழ்வுகளில் இம்மு்ற த்ொது -
ைககள் ்ஙடகற்தறகொன அனுைதி 
வழஙகப்்்டவில்்ல.   

சுதநதிர தின நிகழ்வுக்ள  முன்-
னிட்டு தகொழும்பு 07 சுதநதிர ெதுகக 
பிரடதெம் ைறறும் அத்ன அண்டிய 
்குதிகள் ்லத்த ்ொதுகொப்புககு உட்் -
டுத்தப்்ட்டுள்ளன.   

அத்து்டன் தகொழும்பில் 

www.thinakaran.lk
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தமிழக மீனவர் பிரச்சினனய பற்றி 
கனதகக முதலவர் ஸ்டாலின் தன்னன 
அனழதததடாக சிவடாஜி ஐயடா ததரிவிச்சி-
ருககிறடாரர....  

நடானும் பததிரினகயில படாதரதன், 
இவரரடா் ரபசி என்ன பிரரயடாச-
னர�டா ததரியல, சிவடாஜி ரலசில தபடாய் 
தசடாலலடார், தபடாறுததிருந்து படார்்ரபடாம்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

தறட்ொ்தய த்ொருளொ-
தொர நி்ல்ை குறித்து 
ஆடலொெ்ன டகொரி இலங்க 
ெர்வடதெ நொணய நிதியத்தி்டம் 
எழுத்து மூலம் டகொரிக்க 
விடுத்துள்ளது.   அதறகொன முன்-
தைொழிவுக்ள வழஙகுவதறகு ெர்வடதெ நொணய 
நிதியத்தின் பிரதிநிதிகள் குழுதவொன்று 
எதிர்வரும் நொட்களில் இலங்கககு 

06

ஆறு ைா்காணங்கமைச் சேர்ந்த  

நொட்்்ட கட்டிதயழுப்பு-
வதறகொன இரு த்ொன்னொன 
ஆண்டுக்ள தகொடரொனொ 
ததொறறு எைககு இல்லொது 
தெய்தது. கல்வி, த்ொரு-
ளொதொரம் ைறறும் ைககளின் 
வொழ்க்க்ய த்லககீழொக 
ைொறறியது. ஆனொல் சுதநதி-
ரத்துககொக ட்ொரொடிப் ்ழகிய 
டதெம் என்ற வ்கயில் நொம் அதனொல் 
துவண்டு வி்டப் ட்ொவதில்்லதயன 
பிரதைர் ைஹிநத ரொஜ்க ஷ தனது சுதந -
திர தின வொழ்த்துச தெய்தியில் ததரி -

வித்துள்ளொர்.   
பிரதைரின் வொழ்த்துச தெய்-

தியில் டைலும் ததரிவிககப்-
்ட்டுள்ளதொவது,   

்ல ெவொல்களுககு ைத்தி-
யிடலடய எைககு எழு்த்து 
நொன்கொவது சுதநதிர தினத்்த 
தகொண்்டொ்ட டவண்டியுள்-
ளது. இரண்டு ஆண்டுக-

ளொக முழு உல்கயும் ்ொதிப்புககுள்-
ளொககிய தகொடரொனொ ததொறறினொல் 
நொம் எதிர்டநொககியுள்ள 
ெவொல்கள் ்லவொகும்.   

பல சவால்களுக்கு மத்தியில 
இவவருட சுதந்திர தினவிழா
அமைதம்தயும் பவனபறெடுபசபாம்

க்டநத கொலஙகளில் எழுத்து 
மூலைொன உத்தரவொதஙகளினொல் 
எ்தயும் த்றறுக தகொள்ள முடி-
யவில்்லதயன்று ததரிவித்த 
அ்ைசெர் ்டகளஸ டதவொனநதொ, 
எழுத்துகக்ளவி்ட தன்னு்்டய 
தவளிப்்்்டயொன வொர்த்்தகள் 
வலுவொன்வ என்று ததரிவித்துள்-
ளொர்.   இநதியக க்டறதறொழிலொ-
ளர்களின் அத்துமீறல்க்ள கட்டுப் -்
டுத்துைொறு யொழ். ைொவட்்ட தெயலகம் 
முன்்ொக டநறறு (03) க்டறதறொழிலொளர்-

கள் டைறதகொண்்ட ட்ொரொட்்டம் ததொ்டர்-
்ொக கருத்து ததரிவிககும் ட்ொடத டைற-
கண்்டவொறு ததரிவித்தொர்.   

யொழ். ைொவட்்ட தெயலகத்்த 

எழுத்துக்்களை விட உள்நாக்்கமற்ற   
என் வாரத்ளத்கள வலிளமயானளவ   

தைொரட்டுவ ்ல்க்லக-
கழகத்தில் ைருத்துவ 
பீ்டத்்த நிர்ைொணிப்்தற-
கும் உ்கரணஙகள் தகொள்-
வனவு தெய்வதறகும் 10 
மில்லியன் கு்வத் தினொர்-
க்ள (6,600 மில்லியன் 
ரூ்ொ)   க்டனுதவியொக 
வழஙக கு்வத் முன்வந-
துள்ளது. த்ொருளொதொர 
அபிவிருத்திககொன கு்வத் 
நிதியம் இநத நிதி்ய வழஙகவுள்ளதொக 
நிதி அ்ைசசு ததரிவித்தது.  

இநத ைருத்துவ பீ்டம் களுத்து்ற 
ட்ொதொன ்வத்தியெொ்ல்ய 
அண்டியதொக அ்ைகக 

மமாரட்டுவ பல்களலக்்கழ்க மருத்துவ பீடம்  
நிரமாணிக்்க குளவத் ரூ.6600 மில. ்கடனுதவி

டலொரன்ஸ தெல்வநொயகம்

சுறறுசசூழல் அ்ைசெர் ைஹிநத 
அைரவீரவுககு தகொவிட் ததொறறு உறுதி-
யொகியுள்ளது. எனடவ அவரு்டன் டநரடி 
ததொ்டர்புக்ள ட்ணியவர்கள் தகொவிட் 
்ரிடெொத்னக்ள டைறதகொள்ளு-
ைொறு டகட்டுகதகொள்ளப்்டுகின்றனர்.   

இ ட த ட வ ் ள , 
ெ ் ொ ந ொ ய க ர் 
ைகிநத யொப்்ொ 
அ ட ் வ ர் த ன , 
் ொ ர ொ ளு ைன் ற 
உறுப்பினர்கள் ைறறும் ்ணியொளர்கள் 
உட்்்ட ்ொரொளுைன்ற அைர்வுக-
ளில் கலநதுதகொண்்டவர்களில் 

அளமசசர மஹிந்த அமரவீரவுக்கு 
ம்காவிட் மதாறறு உறுதி   

இ்ராஜகிரிய விபதது ப்தாடரபாை

ஷம்ஸ ்ொஹிம்   

வி்ரவொக டதர்தல் ந்டத் -
துவ்தடய த்ொதுஜன 
த்ரமுன எதிர்்ொர்ககிறது. 
எநத நிமி்டமும் டதர்தல் ந்டத்-
துவ்தடய தொனும் விரும்பு-
வதொக த்ொதுஜன த்ரமுன 
டதசிய அ்ைப்்ொளர் நிதி 
அ்ைசெர் ்சில் ரொஜ்க ஷ ததரிவித்-
தொர்.   தகொடரொனொ ததொறறு கொரண-

ைொக டதர்தல் தெயற்ொடு -
கள் பின்ட்ொ்டப்்ட்்டொலும் 
மீண்டும் அத்ன ஆரம்பிகக-
வுள்ளதொக ததரிவித்த அவர், 
முதலொவது பிரெொர கூட்்டம் 
எதிர்வரும் 09 ஆம் திகதி அநு-
ரொதபுரத்தில் ந்்டத்றுதைன-
வும் அவர் குறிப்பிட்்டொர்.   

அரசியல்ைப்பின் பிரகொ-
ரம் ஜனொதி்தி டதர்த்லடயொ 
த்ொதுத் டதர்த்லடயொ 

விளரவா்க ்தரதல நடத்துவளத்ய   
மபாதுஜன மபரமுன விரும்புகி்றது   

ைா்காணேமப ச்தர்தல் குறிதது பசில் ்கருதது

பூஸடர ்டாஸ மபறு்வார
மதாள்கயில திடீர அதி்கரிப்பு  
சு்கா்தா்ர அமைச்சு அதி்காரி்கள் திருபதி

்தவறொை ்கருதது்கள் ்கமையபபடுவ்தால்

ஷம்ஸ ்ொஹிம்   

இலங்கயில் கொர் உற்த்தி தெய்வது 
ததொ்டர்பில் கவனம் தெலுத்தப்்்ட டவண் -
டுதைன்்து்டன் எைது நொட்டில் உற்த்தி 
தெய்யப்்ட்்ட கொரில் ்யணிப்்து த்ரு்ை -
யொனததன நிதி அ்ைசெர் ்சில் ரொஜ்க ஷ 
ததரிவித்தொர்.   

தகொழும்பில் ந்்டத்றற ஊ்டக 

உளநாட்டில ்கார தயாரித்து
அதில பயணிப்ப்த மபருளம 

டலொரன்ஸ தெல்வநொயகம்   

ரொக்ையில் ைருத்துவபீ்ட 
ைொணவர்கள் மீது ந்டத்தப்-
்ட்்ட தொககுதல் ெம்்வம் 
ததொ்டர்பில் 07 ட்ர் ்கது 
தெய்யப்்ட்டுள்ளனர். இதில் இரொ-
ஜொஙக அ்ைசெர் அருநதிகக த்ர்-
னொண்ட்டொவின் ைகனும் உள்ள்டஙகு-
வதொக த்ொலிஸொர் ததரிவித்தனர்.   

அவர்களில் ஆறு ட்ர் 
அ்்டயொள அணிவகுப்புக-
கொக நீதிைன்றத்தில் ஆஜர் -்
டுத்தப்்ட்்டட்ொது ஐவ்ர 
மூன்றொம் திகதி வ்ர விளக-
கைறியலில் ்வககுைொறு 

நீதவொன் டநறறு முன்தினம் உத்தரவிட்-
டுள்ளொர்.   ரொகை ைருத்துவ பீ்ட ைொணவர்-
கள் மீது ந்டத்தப்்ட்்ட தொககு-
தல் ெம்்வம் ததொ்டர்பில் 

பிரதான சூத்திரதாரி சரணளடந்த 
நிளலயில ள்கது மசயயப்பட்டார
அவர பயனபடுததிய வா்கைமும் மீட்பு

்ரா்கை ைருததுவ பீட ைாணவர்கள் மீ்தாை ்தாககு்தல்: 

டலொரன்ஸ தெல்வநொயகம்   

ரொகைவில் ைருத்துவ பீ்ட ைொண -
வர்கள் தொககப்்ட்்ட ெம்்வம் 
ததொ்டர்பில் இரொஜொஙக அ்ைசெர் 
அருநதிகக த்ர்னொண்ட்டொ தைது 
்தவி்ய இரொஜினொைொ தெய்துள் -
ளொர்.  இத் தொககுதல் ெம்்வத்தில் 
அவரது ைகன் ெம்்நதப்்ட்டுள்ள -
தொகத் ததரிவித்து ்கது தெய்யப்்ட் -
டுள்ள்தயடுத்து, ெம்்வம் ததொ்டர்்ொன விெொர்ணகள் 
நி்றவு த்றும் வ்ர தொம் தைது அ்ைசசுப் 
்தவி்ய இரொஜினொைொச தெய்வதொக இரொஜொஙக 

விசாரளண்கள முடியும் வளர   
அருந்திக்்க இராஜினாமா

்ரா்கை ைருததுவ பீட ைாணவர ்தாககு்தல்:  

கிளிதநொசசி - முர-
சுடைொட்்்ட ைரு -
தஙகுளம் ்குதி -
யில் ெட்்டரீதியறற 
மு்றயில் குவிககப்-
்ட்டிருநத முப்்து 
கியூப் ைணலில் 
ஏறத்தொள 20 கியூப் 
ைணல் சிவிலு்்ட-
யில் வநத சிலர் த்ொலிஸொர் எனத் ததரிவித்து டிப்்ர் வொக-
னஙகளில் ஏறறிச தென்றுள்ளனர்.   

கிளிதநொசசி முரசுடைொட்்்ட ைருதஙகுளம் ்குதியில் 
டநறறு முன்தினம் த்ொலிஸொர் இ்ணநது 

மபாலிஸார எனக் கூறி மணல
ஏறறிச மசன்்ற மரம நபர்கள   
கிளிப�ாச்சி -மு்ரசுசைாட்மட பகுதியில் ேம்பவம்

இரொஜகிரிய வி்த்து 
ததொ்டர்பில் ்ொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர் ்ொட்்டலி ெம்-
பிகக ரணவககவுககு எதிரொன 
வழக்க இ்்டநிறுத்து-
ைொறு அவரது ெட்்டத்தரணி-
கள் விடுத்த டகொரிக்க்ய 
தகொழும்பு டைல் நீதிைன்றம் 

நிரொகரித்துள்ளது.   2016 ஆம் 
ஆண்டு இரொஜகிரிய ்குதி-
யில் வொகன வி்த்து ஒன்்ற 
ஏற்டுத்திய்ை ததொ்டர்்ொன 
வழககு விெொர்ண க்டநத 
வரு்டம் தெப்த்டம்்ர் 29 ஆம் 
திகதி எடுத்துகதகொள்-
ளப்்ட்்ட ட்ொது

வழக்ள்க இளடநிறுத்த ்்காரும்
சம்பிக்்கவின் ்்காரிக்ள்க நிரா்கரிப்பு

ஆறு ைொகொணஙக்ளச டெர்நத 
47 கைநலச டெ்வ நி்லயஙகளுக-
கொன விவெொய இயநதிரஙக்ளப் 
்கிர்நதளிககும் நிகழ்வு, ஜனொதி்தி 
டகொட்்டொ்ய ரொஜ்க ஷ த்ல்ை-
யில், ஜனொதி்தி அலுவலகத்தில் 
டநறறு (03) ந்்டத்றறது.  

இதறகொகச தெலவி்டப்்ட்டுள்ள 
தைொத்தத் ததொ்க 250 மில்லியன் 
ரூ்ொவொகும்.  

்சு்ை விவெொயத்துககொக விவ-
ெொயிக்ள ஊககுவித்தல் ைறறும் 
உற்த்தித்திற்ன டைம்்டுத்தும் 
வ்கயில் தெயற்டுத்தப்்டும்                   
"கொலநி்லககு உகநத நீர்ப்்ொெனத் 
திட்்டம்"ஆகியவறறின் கீழ், கைந-
லச டெ்வ நி்லயஙகளுககு இநத 
விவெொய இயநதிரஙகள் ் கிர்நதளிக-
கப்்ட்டுள்ளன.  

அறுவ்்டதெய்யும் 

03

புறறு்நாயால தினமும்  
 40 ் பர வளரயில மரணம்

தேசிய புற்றுத�ோய் பிரிவு ேகவல்

IMF யிடம் ஆ்லாசளன
்்காரி இலஙள்க ்கடிதம்

சு்த்நதி்ர திை அணிவகுபபில்  
6,500 பமடவீ்ரர்கள் ஈடுபடுவர  

06 0606

47 ்கமநல ்சளவ நிளலயங்களுக்கு  
விவசாய இயந்திரங்கள ள்கயளிப்பு  

மீைவர்கள் முனனிமலயில் அமைச்ேர 
ச்தவாை்ந்தா ப்தரிவிபபு

ஆவது74 சுதந்திர தின 
வாழ்த்துகள்

 74 ஆவது சுதந்திர தின விழா

இறெககுைதியில் பருபபுகச்க முககியததுவம் - பசில்

இன்று ஜனாதிபதி தலைலையில் 
சுதந்திர சதுக்கத்தில் பிரதான நி்கழ்வு்கள் 

�ாட்டின பபாருைா்தா்ர நிமலமை:
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இலங்கை மின்சார ்்ைக்கு உரித்சான 
மனனசார் “்மைைவனி” கைசாற்சா்ல மினனுற-
ைததி நி்லயததுக்கு, ஜனசாதிைதி ககைசாட்சாைய 
ரசாஜைக்ஷ கேறறு முறைகைல் கைணகைசாணிப்பு விஜ-
யமமசான்  ் கமறமகைசாண்சார். மின்சாரத்சால் 
ேசாட்  ் ைலப்ைடுதது்ல், நி்லயசான மின 
விநிகயசாகைம மறறும அபிவிருததி கவ்லததிட-
்ஙகை்ை துரி்ப்ைடுதது்ல் கைசான  ்கேசாக்கைஙகை-
ளின அடிப்ை்்யில், 2014ஆம ஆணடில் இந் 
“்மைைவனி” கைசாற்சா்ல மினனுறைததி நி்ல-
யததின நிர்மசாணப் ைணிகைளுக்கைசான திட்ஙகைள் 
வகுக்கைப்ைட்ன.இரணடு மைரிய ைருவக் கைசாற-
றுகை்ையும எதிர்மகைசாள்ளும மனனசார் தீவின 
ம்றகுக் கை்றகை்ரப் பிரக்்ததில், 13 கிகலசா-
மீற்ர் நீைம மறறும 150 மெக்ம்யசார் நிலப்-
ைரப்பு, இ்றகைசாகைத ம்ரிவு ம்யயப்ைட்து.90 
மீற்ர் உயரததிலசான வி்்யசாழிகைளு்ன கூடிய 
முப்ைது ககைசாபுரஙகை்ை இந  ் மினனுறைததி 
நி்லயம மகைசாணடுள்ைது. சுழலும கைததிகைளின 
(கைசாற்சா்லகைள்) விட்ம நூறறு இருைதது ஆறு 
மீற்ர் ஆகும. ஒரு ககைசாபுரததிலிருநது 3.45 
மமகைசாமவசாட மின்சாரம உறைததி ம்யயப்ைடு-
கின்து. ேடுக்கு்சா ைசு்ம உ்வி நி்லயம 
மறறும மனனசார் - புதுக்கைசாமம வ்ரயசான 36 
கிகலசாமீற்ர் நீைததுக்கு, இ்ன டரசானஸ்மிஷன 
கைட்்மப்பு அ்மநதுள்ைது.இநநி்லயததின 
மூலம உறைததி ம்யயப்ைடும மமசாத  ்மினனுற-
ைததியின அைவு 103.5 மமகைசாமவசாடகைள் ஆகும.
இஙகு ஓர் அலகு மினனுறைததி்ய கமற-
மகைசாள்ை, 8 ரூைசாயக்கும கு்்வசான ம்சா்கைகய 
ம்லவசாகின்து என,இலங்கை மின்சார ்்ை 
அறிவிததுள்ைது.மிகைச் சி்ந  ் மின விநிகயசாகைத-
துக்கைசாகை, விக்  ் ம்சாழில்நுடை மு்்்மகைள் 
மறறும சுறறுச்சூழல் 

ேடபுணர்வு்ன கூடிய இநேசாடடின மிகைப் 
மைரிய கைசாற்சா்ல மினனுறைததி நி்லய-
மசான இது, மீள்புதுப்பிக்கைத்க்கை ்க்திவலு்வ 

கேசாக்கிச் ம்ல்லும ையணததின விக்்ததுவ-
மிக்கை ்மல் கைல்லசாகை விைஙகுகின்து.்மைை-
வனி கைசாற்சா்ல மினனுறைததி நி்லயததின 
ஊ்சாகை, கமலும 50 மமகைசாமவசாட மின்சாரத்் 
உறைததி ம்யது க்சிய மின கைட்்மப்பு்ன 
இ்ணப்ை்றகைசான திட்ஙகைள் வகுக்கைப்ைட-
டுள்ைன. அ்ன முனகனற்ம ம்சா்ர்பில் 
ககைட்றிந  ்ஜனசாதிைதி, புதிய கைசாற்சா்ல மின-
னுறைததி நி்லயஙகை்ை அ்மக்கைக்கூடிய 
இ்ஙகைள் ம்சா்ர்ைசான அறிக்்கைமயசான்் 
உ்னடியசாகைத ்யசாரிக்குமசாறு, உரிய அதிகைசாரிகை-
ளுக்கு ஆகலசா்்ன வழஙகினசார்.கைசாற்சா்ல 
மினனுறைததி நி்லயஙகைள் ஊ்சாகை உறைததி 
ம்யயப்ைடடு இதுவ்ரயில் க்சிய மினகைட-
்்மப்புக்கு இ்ணக்கைப்ைடும மின்சாரததின 
அைவு 248 மமகைசாமவசாடகைைசாகும. குறுகிய கைசாலத-
துக்குள்

அந்ை்வ கமமைடுததுவ்றகு உள்ை ்சாத-
தியக்கூறுகைள் ம்சா்ர்பில் கைண்றியும கேசாக்-
கைததில் இந  ் மினனுறைததி நி்லயததுக்கு 
கைணகைசாணிப்பு விஜயத்  ் கமறமகைசாண  ் ஜனசா-
திைதி, அதிலுள்ை அ்னததுப் பிரிவுகை்ையும 
ைசார்்வயிட்சார். 2030ஆம ஆண்சாகும கைசாது, 
இநேசாடடின மமசாத  ் மினனுறைததியில் 70 ் -்
வீ்த்  ் மீள்புதுப்பிக்கைத்க்கை ்க்திவலுக்கைள் 
ஊ்சாகைப் மைறறுக்மகைசாள்வக  ் அர்சாஙகைததின 
கேசாக்கைமசாகும. சுறறுச்சூழலுக்குப் ைசாதிப்ைற்

வ்கையில், கு்்ந  ் வி்லயில் மினனுறைத-
தி்ய கமமைடுததுவ்ன மூலம, எதிர்கைசாலத-
தில் நுகைர்கவசார் ம்லுததும மின கைட்ணததின 
அை்வக் கு்்ப்ைக  ் இ்ன மூலம எதிர்-
ைசார்க்கைப்ைடுகி்து.மின்க்தி அ்மச்்ர் கைசாமினி 
மலசாக்குககை, இரசாஜசாஙகை அ்மச்்ர் துமிந  ்தி்சா-
ேசாயக்கை, ஜனசாதிைதியின ்்ல்ம ஆகலசா்கைர் 
லலித வீரதுஙகை, மின்க்தி அ்மச்சின ம்யலசா-
ைர் வ்ந்சா மைகரரசா ஆகிகயசாரும இந  ்விஜயத-
தில் கைலநது மகைசாண்னர்.

மன்னார் 'தம்ப்பவனி' க்கு ஜ்னாதி்பதி திடீர் விஜயம
புதிய கனாற்னாலை மினனுற்பத்தி நிலையஙகலை அலமக்க திட்டம 

நாட்டின் அபிவிருத்தியில்
அனைவரும் ஒன்றினைவவாம்

எமது இலங்கை திருேசாடு 
74வது சு்நதிர தினததில் 
கைசால்ைதிக்கின  ் இன்்ய 
தினததில் அ்னவரும 
கை்ஙகை்ை ம்நது 
ேசாடடின அபிவிருததியிலும 
முனகனற்ததிலும ைஙகைசாை-
ரசாகை மசா  ் முனவர கவணடு-
மமன ஆளுந்ரப்பு ைசாரசாளு-
மன  ் உறுப்பினர் மர்ஜசான 
ைளீல் விடுததுள்ை சு்நதிர 
தின வசாழ்ததுச் ம்யதியில் ம்ரிவித-
துள்ைசார்.

ம்சா்ர்நது அச்ம்யதியில் கமலும 
ம்ரிவிததுள்ை்சாவது, 

எமது ேசாடு 1948ஆம ஆணடு சு்ந-
திரம மைற்்  ்இன்்ய ேனேசாளில் 
ேசாம மீள் ைரிசீல்ன ம்யவக்சாடு 
கை்நது வந  ்ைசா்்்யயும நி்னவுகூ-
றுவது கைசாலததின க்்வயசாகும.

அன்்ய கைசாலகைட்ததில் ்சாய-
ேசாடடின சு்நதிரததிறகைசாகை ஏ்னய 
இனத ்்லவர்கைளு்ன ஒறறு்மப்-

ைடடு அனறு வசாழ்ந  ்எமது 
முஸ்லிம ்மூகைததின ்்ல-
வர்கைளும ேசாடடின சு்நதிரத-
திறகைசாகை ைசாரிய ைஙகைளிப்பு 
ம்யதுள்ை்  ்வரலசாறு ்சான-
றுைடுததுகி்து.

அக்கைசால், இந் 
ேசாடடில் வசாழுகின  ் சிறு-
ைசான்ம முஸ்லிமகைைசா-
கிய ேசாம எல்லசாதது்்கை-
ளிலும ேசாடடிறகைசாகைவும 

ேசாடடின ேலனகைளுக்கைசாகைவும ைசாரிய 
ைஙகைளிப்்ை வழஙகி வநதுள்ைக்சாடு 
ேசாடடிறகு விசுவசா்மசாகைவும ே்நதிருக்-
கிக்சாம எனைக  ் வரலசாறறு உண்ம-
யசாகும.

அக்கைசால் ேசாம பினைறறுகின் 
இஸ்லசாம மசார்க்கைமகூ  ்ேசாடடுக்கு விசு-
வசா்மசாகைவும ேசாடடுப்ைறறு்ன வசாழு-
மசாறும எம்ம ைணிக்கின்து எனறு 
ைசாரசாளுமன  ் உறுப்பினர் மர்ஜசான 
ைளீல் ்னது வசாழ்ததுச் ம்யதியில் 
கமலும ம்ரிவிததுள்ைசார்.

இபெபாகமுவ பி்ரதேசத்தில் ஒரு இலடசம் வபாழவபாேபா்ரத் திட்டஙகளின் அஙகு்ரபாரபெண நிகழவு ெத்ேலபகபா்ட  கி்ரபாை உத்தித�பாஸேர பிரிவில் ெல்தவறு தவமலத் திட்டஙகள் குருநபாகல் 
ைபாவட்ட ஸ்ரீலஙகபா சுேந்தி்ரக் கடசியின் அமைபெபாளரும் இபெபாகமுவ  பி்ரதேச சமெ உறுபபினருைபான எம். எஸ. எம். ெபாஹிம் ேமலமையில் ஆ்ரம்பித்து மவக்கபெட்ட தெபாது,..

சுேந்தி்ர தின வபாழத்து பசய்தியில் ைர்பான் ெளீல் எம்.பி

பிரதமர் - வவளிநாட்டு தூதுவர்்கள் சந்திப்பு



யாழ். விசேட நிருபர்   

யாழ். பருத்தித்துறை சுபபர் மடம் 
பகுதியில் கடந்த நான்கு நாடகளாக 
மீனவர்களால் முன்்னடுககபபடடு 
வந்த சபாராடடத்திற்கு பருத்தித்-
துறை நீ்தவான் நீதிமன்ைம் ்தறட 
விதித்துளளது.   

இநதிய மீனவர்களின் அத்துமீைல் -
கறள கடடுபபடுத்்த சகாரி கடந்த 
திஙகடகிழறம மு்தல் சுபபர் மடம் 
பகுதியில் மீனவர்கள வீதிறய 
மறித்து சபாராடடத்ற்த முன்்ன -
டுத்து வருகின்ைனர்.   

அநநிறையில் சநற்று 
வியாழககிழறம 

சைாரன்ஸ் ்ேல்வநாயகம்  

ேர்வச்தே ஆழ்கடல் மீன்பிடி 
படகு ஒன்றிலிருநது 200 கிசைாகி-
ராம் சபாற்தப ்பாருறள கடலுக-
குள மூழ்கடித்்த ேம்பவம் ்்தாடர்-
பில் றகது ்ேயயபபடடுளள 
09 ேநச்தக நபர்களும் சநற்றைய 
தினம் சமைதிக விோரறைகளுக -
காக ்காழும்பு கடற்பறடத் ்தளத்-
திற்கு அறழத்து வரபபடடுளள-
னர்.  

ஈரானிலிருநது கடல் மார்கக-
மாக கபபல் ஒன்றில் 200 கிசைா 
சபாற்தப ்பாருறள கடத்தி வந்த 

ஈரானிய பிரறைகளான ஒன்பது 
சபறரயும் கடற்பறடயினர் றகது 
்ேயதுளளதுடன் சநற்று அவர்-
கள ்காழும்பு துறைமுகத்துககு 
்காண்டுவரபபடடனர்.  

கடந்த ைனவரி 26 ஆம் திகதி 
கடலில் விசேட சுற்றி வறளபறப 
சமற்்காண்ட கடற்பறடயினர் 
இைஙறகககு எதிராக ேர்வச்தே 
கடலில் ்ெசராயின் சபாற்தப 
்பாருறள இைஙறகயின் 
மீன்பிடி படகுகளுககு மாற்று-
வ்தற்கு ்தயாராகியசபாது கடற்-
பறடயினர் சமற்படி படறக 
சுற்றிவறளத்து சோ்தறனயிட 

முற்படுறகயில் அதிலிருந்த 200 
கிசைா ்ெசராயின் சபாற்தப 
்பாருறள ேம்பந்தபபடடவர்கள 
கடலில் வீசி எறிநதுளளனர்.  

கடற்பறடயினர் சமற்்காண்ட 
சோ்தறனயின் சபாது படகிலிருந்த 
எஞ்சிய 250 கிராம் ்ெசராயின் 
சபாற்தப ்பாருறள றகபபற்றி-
யுளளதுடன் ்ேயமதி ்்தாறைசப -
சியுடன் ேம்பந்தபபடடவர்கறள-
யும் றகது ்ேயதுளளனர்.  

கடலில் மூழ்கடிககபபடட 
்ெசராயின் சபாற்தப்பாருறள 
மீடப்தற்காக கடற்பறட-
யினர் சமற்்காண்ட 

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

அறனத்து பிரறைகளினதும் வாழ்வா்தா-
ரத்ற்த வலுபபடுத்தி நாடறட வளபபடுத்-
தும் 'ஒரு இைடேம் சவறைகள அபிவிருத்தி 
திடடம்' நாடு முழுவதும் சநற்று (03) ஆரம்பிக-
கபபடடது.   

“கிராமத்துடனான உறரயாடல் – வரவு 
்ேைவுத் திடடத்திலிருநது ஒரு இைடேம் 
சவறைகள” கிராமிய அபிவிருத்தி சவறைத்-
திடடம், நாடறட ்ேழிபபான ச்தேமாக 
மாற்றும் சநாககில் முன்்னடுககபபடடுளள-
்தாக நிதி அறமசேர் பசில் ராைபக்ஷ ்்தரிவித்-
துளளார்.   

நாடு முழுவதும் 336 பிரச்தே ்ேயைகங -

கறள உளளடககிய வறகயில் 14,021 கிராம 
சேவகர் பிரிவுகளில் இத்்தத் திடடம் ஒரு வருட 
காைத்தினுள முழுறமயாக நறடமுறைபபடுத்்தப 
படவுளளது. அ்தற்கறமய, ஒரு கிராம சேவகர் 
பிரிவில் 05 அல்ைது 06 திடடஙகறள முன்்னடுப-
ப்தற்கு உத்ச்தசிககபபடடுளளது.   

“கிராமத்துடனான உறரயாடல் – வரவு ்ேைவுத் 
திடடத்தில் இருநது ஒரு இைடேம் சவறைகள” 
திடடத்தின் அஙகுரார்பபை நிகழ்வு சநற்று (03) 
காறை 8.52 மணிககு நாடடின் அறனத்து கிராமங-
கறளயும் உளளடககிய வறகயில் ஆரம்பிககப -
படடது. மாவடட, பிரச்தே மற்றும் கிராம மடடங-
களில் அறமசேர்கள, இராைாஙக அறமசேர்கள, 
எம்.பிககள,ஆகிசயாரின் பஙகளிபபுடன் 
நிகழ்வுகள நறட்பற்ைன. 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 4 பவள்ளிக்கிழனை

திதி: --சதுர்த்தி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  10.30  -  12.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 09.00 -  10.30வனர
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இன்னறைய சு்பதினமபைாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - பவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - ைனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

ைனுசு  - சுகம

ைகரம - - பசலவு

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ப்பாறுனை

நயாகம: சித்ைநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.48
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.32

புற்றுந�ோயோல் தினமும்
40 நேர் வரையில் மைணம்

யோழ். மீனவர் நேோைோட்டத்துக்கு  
நீதிமன்றம் தர்ட விதிப்பு

நாடடில் புற்றுசநாயால் 
நாளாந்தம் சுமார் 40 சபர் உயி -
ரிழபப்தாக ச்தசிய புற்றுசநாய 
கடடுபபாடடு பிரிவு ்்தரிவித் -
துளளது.   

்காழும்பில் சநற்று (03) 
இடம்்பற்ை ஊடகவியைாளர் 
ேநதிபபில் கைநது ்காண்ட -
சபாது, ச்தசிய புற்றுசநாய கட-
டுபபாடடு பிரிவின் பணிபபா -
ளர் றவத்திய நிபுைர் இஷானி 
்பர்னாண்சடா இத் ்தகவறைத் 
்்தரிவித்்தார்.   

அத்துடன், 2019 ஆம் ஆண்டில் 
இைஙறகயில் புற்றுசநாயால் 

31,848 சபர் உயிரிழநதுளளனர். 
இச்தசவறள, உைக புற்றுசநாய 
தினம் இன்று (04) அனுஷ்டிககபபடு-
கின்ைறம குறிபபிடத்்தககது. 

நைசிய புறறுநோய் பிரிவு ைகவல்

'ஒரு இலட்சம் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்'   
நாடு முழுவதும் நநற்று ஆரம்்பம்

ஜனோதிேதி பேோதுமனனிப்பில்  
197 ரைதிைள் இனறு விடுதரை

200 Kg நேோரதப் பேோருரை
ை்டலில் மூழ்ைடித்த 9 நேர் ரைது

சைாரன்ஸ் ்ேல்வநாயகம்  
 
நாடடின் 74 வது சு்தநதிர 

தினத்ற்த முன்னிடடு சிறைத் 
்தண்டறன அனுபவித்து வரும் 
197 றகதிகறள ்பாது மன்னிப -
பின் கீழ் விடு்தறை ்ேயவ்தற்கு 

நடவடிகறக எடுககபபடடுளள-
்தாக சிறைசோறைகள ஊடகப 
சபசோளர் ்்தரிவித்துளளார்.   

ைனாதிபதி சகாடடாபய ராை -
பக்ஷவின் ்பாதுமன்னிபபின் 
சபரில் இவர்கள அறன-
வரும் இன்றைய தினம் 06

06

06

இக்கட்டான நினலயில் அயலவராக இந்தியா உைவி

நமலும் 500 மில். ப்டோைர் ை்டனுதவி பே்ற  
அடுத்தவோைம் இந்தியோவு்டன ஒப்ேந்தம்

ேோைோளுமன்ற அலுவல்ைள் ேற்றிய
குழு எதிர்வரும் திஙைடகிழரம கூடும்

ஷம்ஸ் பாஹிம்
  
இநதிய எகசிம் வஙகியிடமிருநது 

500 மில்லியன் ்டாைர் கடன் 
கிறடத்துளளது. ்பபரவரி இரண் -
டாவது வாரத்தில் நாம் சகாரிய 
எஞ்சிய ்்தாறகறய ்பறுவ்தற் -
கான ஒபபந்தம் றகசோத்திடபபடு-
்மன நிதி அறமசேர் பசில் ராைபக்ஷ 
்்தரிவித்்தார்.  

ஒரு பில்லியன் ்டாைர் நிதி 
ச்தறவபபடுவ்தாக குறிபபிடட 
அறமசேர் அயைவருககு மு்தலிட -
்மன்ை ்காளறகயின் கீழ் இககட-

டான நிறையில் இநதியா உ்தவுவ-
்தாகவும் அறமசேர் ்்தரிவித்்தார். 
இநதிய கடனு்தவி ்்தாடர்பில் 
்காழும்பில் நறட்பற்ை ஊடக 
மாநாடடில் வினவபபடடது.  

இ்தற்குப பதிைளித்்த அறமச-
ேர், வரவு ்ேைவுத் திடட விவா்தம் 
நறட்பறுறகயில் இநதியா ்ேன்று 
்நருககடி நிறை ்்தாடர்பாக எடுத் -
துறரத்ச்தன். எரி்பாருள, அத்தி-
யாவசியப ்பாருடகள, மருநது 
வறககள என்பன ் காளவனவு ் ேய-
வ்தற்கு ்டாைர் ச்தறவபடுகிைது. 
இது ்்தாடர்பில் விளககிசனன். 

ோ்தகமான பதில் கிறடத்்தது. அ்தற்-
கறமயசவ 500 மில்லியன் ்டாைர் 
வழஙக ஒபபந்தம் றகசோத்திடப-
படடது. அறமசேரறவ அனுமதி 
கிறடத்்த பின்னர் நாம் சகாரிய 
எஞ்சிய ்்தாறக கிறடககும்.  

அத்ச்தாடு இநதியா மற்றும் சீனா-
விலிருநது ்காளவனவு ்ேயயும் 
்பாருடகளுககான நிதிறய மீளச 
்ேலுத்துவ்தற்கு நிவாரை காைம் 
வழஙகுமாறு சகாரியுளசளாம். அ்தற் -
கும் ோ்தகமான பதில் கிறடத்துளள -
்்தன்றும் அறமசேர் பசில் 
்்தரிவித்்தார்.

நாடடில் நிைவும் ்காவிட நிறை-
றமகளுககு மத்தியில் உரிய சுகா்தார 
ஒழுஙகுவிதிகறளக கறடபபிடித்து 
பாராளுமன்ை அமர்வுகறள நடத்து-
வ்தற்கும், எதிர்வரும் அமர்வுகளில் 
எடுத்துக்காளளபபடவுளள அலு-
வல்கள குறித்து ஆசைாசிபப்தற்கும் 
பாராளுமன்ை அலுவல்கள பற்றிய 
குழு எதிர்வரும் திஙகடகிழறம 

(07) கூடவுளளது. அத்துடன், பாரா-
ளுமன்ைம் எதிர்வரும் 08ஆம் திகதி 
முற்பகல் 10.00 மணிககு கூடவிருப-
பதுடன், 11ஆம் திகதி வறர நான்கு 
நாடகள அமர்வுகறள நடத்துவ்தற்கு 
இறுதியாக நறட்பற்ை பாராளு-
மன்ை அலுவல்கள பற்றிய குழுக கூட-
டத்தில் தீர்மானிககபபடடிருந்தது.  

அரோஙக நிதி பற்றிய குழு மற்றும் 

இைஙறகயில் பாலின ஒபபுரவு 
மற்றும் ேமத்துவத்ற்த உறுதி ் ேய்தல் 
மற்றும் ்பண்களின் உரிறம மீைல்-
கள குறித்து சிைபபு கவனம் ்ேலுத்-
துவ்தற்கும், இ்தன் பரிநதுறரகறள 
பாராளுமன்ைத்துககு அறிகறகயிடு-
வ்தற்குமாக ஸ்்தாபிககபபடடுளள 
பாராளுமன்ை விசேட குழு 08ஆம் 
திகதி கூடவுளளன. 
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எமது தாய்ாடான இலங்கை தனது 74 
ஆவது சுதந்திர தினத்த இன்று ககைாணடா-
டுகின்்றது. ஏழு தசாபத கைாலததுக்கு முன்னர் 

இலங்கையர்கைளின் அர்ப்பணிபபினால் கவன்க்றடுக் -
கைப்படட சுதந்திரத்த வருடம் ததாறும் ்ாம் க்பருமி -
தததுடன் ககைாணடாடி வருகின்த்றாம். எமது தாய்ாடு 
இன்று ககைாணடாடுவது 74 ஆவது சுதந்திர தினமா-
கும்.

அந்நியர்கைளான ஐதராபபியர்கைளின் ஆதிக்கைததின் 
கீழ் எமது ்ாடு சுமார் ்ான்கை்ர நூற்றாணடு கைாலம் 
அடி்மப்படுததப்படடிருந்தது. த்பார்ததுக்தகையர், ஒல்-
லாந்தர், ஆஙகிதலயர் என்்ற வரி்சயில் ஐதராப-
பிய ்ாடடவர்கைள் கதாடர்ச்சியாகை எமது தாயகைத்த 
அடி்மப்படுததியிருந்தனர். ஐதராபபியர்கைள் எமது 
்ாட்ட ஆக்கிரமிக்கைத கதாடஙகிய கைாலம் முததல, 
இலங்கையில் ஆக்கிரமிபபுக்கு எதிராகை த்பாராடடங -
கைள் ஆரம்்பமாகின.

ஆனாலும் ஐதராபபியர்கைளின் ஆயுத ்பலம், பிரித-
தாளும் தந்திரம், எமது மன்னர்கைளி்டதய நிலவிய 
ஒறறு்மயின்்ம த்பான்்ற கைாரணஙகைளால் அந்நியர் 
ஆதிக்கைததிலிருந்து எமது தாயகைத்த அன்று மீடகட-
டுக்கை முடியாமல் த்பாய விடடது. இறுதியில் அந்நியர்-
கைளின் ஆதிக்கைதம கவறறி ககைாணடது. தூர ததசங -
கைளில் இருந்து வந்த அவர்கைளால் எமது ததசத்த 
ஆக்கிரமிக்கை முடிந்ததறகுக் கைாரணம் எமது ்ாடடில் 
நிலவிய ஒறறு்மயின்்மதய ஆகும்.

அக்கைாலததில் எமது மக்கைள் ஒதர கு்டயின் கீழ் ஒற-
று்மயாகை நின்று எதிர்ததுப த்பாராடியிருபபின் அந் -
நியர்கைளின் ஆதிக்கைத்த முறியடிததிருக்கை முடியும். 
இறுதியில் எமது அன்்்றய மன்னர்கைளின் ஒறறு-
்மயின்்ம்ய ஐதராபபியர்கைள் தஙகைளுக்கு சாத-
கைமாகைப ்பயன்்படுததிக் ககைாணடனர். இந்த வரலாறு 
எமக்கு ஒரு யதார்ததத்த ்ன்்றாகை உணர்ததுகின் -
்றது. இலங்கையர்கைளான ்ாம் அ்னவரும் இன, 
மத, குல த்பதஙகை்ளகயல்லாம் ம்றந்து ஒறறு்ம-
யாகைவும் ்ல்லிணக்கைததுடனும் கசயற்படடால் எமது 
்ாடு அபிவிருததியில் உலகிதலதய முதன்்மயாகைத 
திகைழும் என்்பதத அந்த உண்மயாகும்.

ஆஙகிதலயர்கைளின் ஆளு்கைக்குள் நீணட கைாலமாகை 
எமது ்ாடு உட்படடிருந்த தவ்ளயிதலதய சுதந்திரத -
தின் அரு்ம்ய இலங்கையர்கைளால் ்ன்கு உணர 
முடிந்தது. அததசமயம் மக்கைள் மததியில் ்ல்லிணக் -
கைமும், ஒறறு்மயும் த்பணப்படடாதலதய அந்நிய 
ஆதிக்கைததில் இருந்து எமது தாயகைததினால் முற்றாகை 
விடு்பட முடியுகமன்்ற உண்ம்யயும் இலங்கையர்-
கைள் அந்்ாளில் உணர்ந்து ககைாணடனர்.

எமது ததசம் அன்று ஒறறு்மப்படடதுடன், எமது 
்ாடடின் இ்்ற்ம்ய மீடகடடுக்கை தவணடுகமன்்ற 
அவசியமும் உணரப்படடது. எதத்கைய வி்ல ககைாடுத-
தாவது அந்நியர்கை்ள இஙகிருந்து கவளிதயறறி சுதந் -
திர ்ாடாகை இலங்கை மிளிர தவணடுகமன்்ற உறுதிப-
்பாடு அந்்ாளில் மக்கைள் மததியில் ததான்றியது. 
எமது ததசத த்லவர்கைள் அன்று ஒன்று்படடு ்ாடடின் 
விடுத்லக்கைாகைப த்பாராடியதன் வி்ளவாகை அந்நியர் 
ஆதிக்கைததிலிருந்த இலங்கை்ய மீடகடடுக்கை முடிந் -
தது. 1948 ஆம் ஆணடு, க்பபரவரி மாதம் 4 ஆம் 
திகைதி சுதந்திர இலங்கை மலர்ந்தது.

இலங்கை சுதந்திரம்டந்ததன் பின்னர் இலங-
்கையில் இனஙகைளுக்கி்டயிலான முரண்பாடுகைள் 
ததாற்றம் க்பற்றன. ஆரம்்பததில் அஹிம்்ச வழி-
யிலான த்பாராடடஙகைள் முன்கனடுக்கைப்படடன. 
அத்னத கதாடர்ந்து ்படிப்படியாகை ஆயுதப த்பாராடட-
மும் உருகவடுததது. உள்்ாடடு யுததததின் வி்ளவாகை 
எமது தாயகைம் ்பல்லாயிரம் உயிர்கை்ளப ்பலிககைாடுத-
துள்ளதுடன், உ்ட்ம அழிவுகைளும் ஏற்படடன.

்ாடடின் புததிஜீவிகைள் ்பல்ர ்ாம் ்பறிககைாடுத -
துள்தளாம். அதததவ்ள புததிஜீவிகைள் ்பலர் யுததத -
தின் வி்ளவாகை ்ாட்ட விடதட புலம்க்பயர்ந்து 
விடடனர். எமது ்ாடடின் அபிவிருததியும் ்பல தசாபத 
கைாலததுக்கு பின்தஙகிப த்பாய விடடது. யுததம் முடி -
வுக்குக் ககைாணடு வரப்படடு ஒரு தசாபத கைாலம் 
கைடந்து விடட த்பாதிலும், ்ாடு இன்னமும் முன்்னய 
்பாதிபபுகைளில் இருந்து முன்்னய நி்ல்மக்கு மீள -
வில்்ல.

இதறகைான கைாரணம் இனஙகைளுக்கி்டயில் ்ல்லி -
ணக்கைமும் ஐக்கியமும் இல்லாததாகும். எமது ்ாடடில் 
முதலில் இனஙகைளுக்கி்டயில் ஐக்கியம் கைடடிகயழுப -
்பப்பட தவணடியது அவசியம். அவவா்றானால்தான் 
அபிவிருததிப ்பா்தயில் ்ாடு கசல்ல முடியும். அர -
சியல் த்லவர்கைளின் ்கையில்தான் ஐக்கியத்தக் 
கைடடிகயழுபபும் க்பாறுபபு உள்ளது. அரசியலுக்கைாகை 
இனஙகை்ளப பிரிததாளும் தந்திரததில் எந்தகவாரு 
தரபபினரும் கசயல்்படலாகைாது.

இலங்கை எமது ததசம் என்்ற ்ாடடுப்பறறு ்ம் 
ஒவகவாருவர் உள்ளததிலும் முதலில் வலுவ்டய 
தவணடும். இன, மத, கமாழி ரீதியில் மக்கைள் மத-
தியில் த்பதஙகைள் வளருமானால் எக்கைாலததிலும் 
்ாடடில் ஐக்கியமும் அபிவிருததியும் ததான்றுவதறகு 
வாயபபில்லாமல் த்பாய விடும். ஆகைதவ இலங்கை 
மக்கைள் ஒவகவாருவரும் தஙகைளுக்குள் ்ாடடுப 
்பற்்ற வளர்ததுக் ககைாள்ளவது அவசியம்.

்ம் முன்தனாரின் தியாகைததினாதலதய இலங-
்கைத ததசம் அந்நியரிடமிருந்து விடுத்ல க்பற்றது. 
அது க்பறுமதியான சுதந்திரகமன்்ப்த ம்றந்து 
விட முடியாது. அவவா்றான சுதந்திரததின் ்பல்ன 
இலங்கை மக்கைள் அனு்பவிக்கும் வ்கையில் மக்கைள் 
மததியில் ஐக்கியம் வலுவ்டய தவணடுகமன 
இன்்்றய ்ாளில் ஒவகவாருவரும் திடசஙகைற்பம் 
ககைாள்வது அவசியம்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்த, ககைாழும்பு- - 10

த்பால் க்படடி இலக்கைம் : 834
கதா்லத்பசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

க்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர முகைா்மயாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 க்பபரவரி 4 கவள்ளிக்கிழ்ம4–02–2022

சுதந்திர இலங்கைக்கு ஆசீர்வாதம் வ்ண்டுவ்வாம்:

முகத்துவாரம் மிஸ்ா ஜெ்மிஷனரி ஆலயத்தில் 
மூத்்தப்ா்தகரகள் ஒன்றிணைந்த பிராரத்்தணன

நவாடடின் 74 ஆவது சுதந்திர தினத்த 
முழு்ாடும் ககைாணடாடும் 
இன்்்றய ்ாளில் ்ாட்ட முழு-

்மயாகை த்சிக்கை ஒவகவாரு குடிமகைனும் திட-
சஙகைற்பம் ககைாள்ள தவணடும். அபக்பாழுது-
தான் அரசாஙகைததின் சுபீடசத்த த்ாக்கிய 
்பயணம் யதார்ததமாகும்.

்ாட்ட அபிவிருததி கசயவதறகைான புதிய 
்பா்தகயான்்்ற வகுதது அதன்்படி கசயற-
்படடு வருகின்்றார் ஜனாதி்பதி தகைாடடா்பய 
ராஜ்பக் ஷ. உற்பததிப க்பருக்கைமுள்ள ஒரு 
பிர்ஜ, மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கின்்ற குடும்்பம், 
ஒழுக்கைம் மிக்கை சமூகைம் மறறும் சுபீடசமான 
ஒரு ததசத்த உருவாக்குவது தான் அவரின்  
அடிப்ப்ட த்ாக்கைமாகை உள்ளது.இதறகைான 
அடிததளம் அவரின் 'சுபீடசததின் த்ாக்கு'  
ததர்தல் விஞ்ா்பனததின் வாயிலாகை இடப-
்படடுள்ளது.

்ாட்ட முன்தனறறுவதறகைாகை சீரான 
கதா்லத்ாக்கும், திடடஙகைளும் தத்வப-
்படுவ்த  யாரும் மறுக்கை மாடடார்கைள். 
ஜனாதி்பதித ததர்தலின் த்பாது ்ாடடின் மக்-
கைளுக்கு முன்்வதத 'சுபீடசததின் த்ாக்கு'  
ககைாள்்கைத திடடமானது 'வியத மகை' 
த்பான்்ற ததசிய அ்மபபுக்கைளினூடாகைவும்,  
க்பாதுஜன க்பரமுனவினால்    ஏற்பாடு கசய-
யப்படட 'கைம சமகை பிலிசந்தரக்' நிகைழ்ச்சித 
திடடததினூடாகைவும் ஏ்னய அரசியல் கைடசிகை-
ளுடனான கைலந்து்ரயாடல்கைளினூடாகைவும்   
கைருததுக்கை்ளப க்பறறும் ஜனாதி்பதியின்  
இலக்குகை்ள இ்ணததும்   தயாரிக்கைப்படட 
ததசிய தவ்லத திடடமாகும்.

"ஜனாதி்பதி என்்ற வ்கையில் ்ாடடின் சகைல 

மக்கைளுக்கும் தச்வயாறறு-
வதத எனது க்பாறுப்பாகும்.  
ததர்தல் விஞ்ா்பனததில் 
கூ்றப்படடுள்ள மக்கைளின் எதிர்-
்பார்பபுகை்ள நி்்றதவற்ற 
்ான் அர்ப்பணிபபுடன் கசயற-
்படுதவன். எம்முன் க்பருமளவு 
க்பாறுபபுக்கைள் குவிந்திருக்கின்-
்றன. க்பருமளவு ்பணிகை்ள 
குறுகிய கைாலததிறகுள் கசயது 
முடிக்கை தவணடியிருக்கின்்றது. 
தத்வயிருபபின் எம்மால் 
சாதிக்கை முடியாத எதுவுதம-
யில்்ல. கவறறி ககைாள்ள 
முடியாத சவால்கைளுமில்்ல. 
்ாட்ட கைடடிகயழுபபுவ-
தறகு தத்வயான த்ாக்கும் 
தவ்லததிடடமும் எம்மிடம் 
இருக்கின்்றன'' என்று தனது 
்பதவிதயறபின் த்பாது உறுதி-
்பட கூறியிருக்கும்  ஜனாதி்பதி 
தகைாடடா்பய ராஜ்பக் ஷ,த்பச்-
தசாடு நின்று விடாது அத்ன 
கசயற்படுததியும் வருகின்்றார்.

கைலந்து்ரயாடல்கைளினூ -
டாகை கதாழில்சார் வல்லு்ர்கை-

ளின் க்ருக்கைத்த க்பற்ற ஜனாதி்பதி, முக்கிய 
க்பாறுபபுகைளுக்கு அதத்கைதயா்ர நியமித-
திருப்பததாடு, அவர்கைளின் ஆதலாச்ன்ய 
க்பறறு அரசியல் த்ாக்கைற்ற க்பாதுப்ப்ட-
யான புதிய முன்கனடுபபுகை்ளயும் தமற-
ககைாணடு வருவது அவரின் தனிததுவ ்பாணிக்கு 
சி்றந்த எடுததுக் கைாடடாகும்.

எந்தத கதாழிலுக்கும் கைல்வித த்கை்ம 
எதிர்்பார்க்கும் நி்லயில் கு்்றந்த கைல்வி-
யறிவுள்ளவர்கைளுக்கு கதாழில் வழஙகும் 
மாற்றமான திடடகமான்றுக்கு அவர் அடிதத-
ளமிடடார். சாதாரண தரததில் சிததிய்டயா-
தவர்கைள் ஒரு இலடசம் த்பருக்கு கதாழில் 
வழஙகுவது அததிடடமாகும். 

சமுர்ததி நிவாரணம் க்பறும் குடும்்பஙகை-
ளுக்கும்  வறு்மக் தகைாடடில் உள்ளவர்கை-
ளுக்கும் நிவாரணம் என்று மா்யக்குள் 
கதாடர்ந்து ஏமாறறிக் ககைாணடிருக்கைாமல் 
அரச கதாழில் வழஙகி அவர்கைளின் வாழ்க்-

்கைத தரத்த உயர்ததும் இந்த ்கைர்வு நிச்ச-
யம் ்பாரிய மாற்றத்த ஏற்படுததும் என்்பதில் 
ஜயமில்்ல. அதததாடு நின்று விடாது ஜனா-
தி்பதித ததர்தலில் வாக்கைளிததவாறு ்படடதா-
ரிகைளுக்கு கதாழில்வாயபபு வழஙகைப்படடுள்-
ளது. கைடந்த கைாலஙகைளில் ்படடதாரிகைளுக்கு 
கதாழில்வாயபபு அளிக்கைப்படவில்்ல. அரச 
து்்ற  கவறறிடம் குறிதது கைவனிக்கைப்பட-
வில்்ல. அந்தத கு்்ற்பாட்ட சீர்கசயது 
தத்வக்கும் கவறறிடததிறகும் அ்மய நிய-
மனம் வழஙகுவதத ஜனாதி்பதி தகைாடடா்பய 
ராஜ்பக் ஷ அரசின் த்ாக்கைமாகும்.

கைல்விதது்்றயில் புரடசிகை்ள ஏற்படுத-
தும் இலக்குடன் ்பல திடடஙகைள் தயாரிக்கைப-
்படடுள்ளததாடு உயர்கைல்வியிலும் மாற்றங-
கைள் கசயயப்பட இருக்கின்்றன.

அந்நியரிடமிருந்து எமது தாய்ாடு 
விடுத்ல க்பறறு 74 வருடஙகைள் கைடந்துள்-
ளன. ்ாம் க்பறறுக் ககைாணட சுதந்திரத்த 
அர்ததமுள்ளதாக்கும் வ்கையில், ஒவகவாரு 
குடிமகைனும் ததசப்பறறுடனும், ஐக்கியததுட-
னும் கசயற்படுவதறகு இன்்்றய ்ாளில் 
திடசஙகைற்பம் பூணுதவாம்.

இந்துமாசமுததிரததின் முதது என்று 
அ்ழக்கைப்படும் எமது ்ாடு 
74ஆவது சுதந்திர தினத்த 

இன்று ககைாணடாடுகின்்றது. கைடந்தகைால கைசப -
்பான அனு்பவஙகைளால் அ்லகைழிக்கைப்படடு 
இயற்கை அனர்ததப த்பரிடர், ககைாதரானா 
கதாறறு த்பான்்ற சவால்கை்ள எல்லாம் 
சந்திதது சறறு ஆசுவாசப்படுததிக் ககைாள்ள 
இபத்பாது அவகைாசம் கி்டததிருக்கி்றது. அத-
துடன் சுதந்திர சுவாசமும் கி்டததுள்ளது. 
எமது தாயகைததின் மக்கைள் சிந்திதது கசயற -
்பட தவணடிய த்ரம் இதுவாகும்.

அவசரததுக்தகைா அதிரடி முடிவுகைளுக்தகைா 
இது அவகைாசம் அல்ல. ஒதது்ழபபும் புரிந்-
துணர்வும் கூடதவ சகிபபுத தன்்மயும் 
இருக்கும் ்படசததில் எதிர்கைாலம் ்மது ்ாட -
டுக்கு ்பயனுள்ளதாகை அ்மயும்.

ததசததில் அ்னதது த்லவர்கைள் மத-
தியிலும் மக்கைள் ்லனுக்கைான சிந்த்ன 

தத்வ. கைடவுளின் கைடட்ள்ய ்ாம் விடடு 
விலகைக் கூடாது. கவள்ளஙகைள், ககைாள்்ள 
த்ாயகைள், மணசரிவுகைள், வன்மு்்றகைள் 
த்பான்்றவறறில் இருந்து மக்கை்ளயும் ்ாட -
்டயும் கைாப்பாறறுவதறகு ்மது இராணு -
வம், க்பாலிஸார் மறறும் ்ப்டயினர் கசயத 
உதவி்ய ்ாம் ம்றக்கை முடியாது. 

ககைாள்்ள த்ாய க்ருக்கைடிக் கைாலத -
தில் அவர்கைளின் ்பணி மக்கைளுக்கு ்பாது -
கைாப்பாயிருந்தது. ஊடகைத து்்ற, சுகைாதா -
ரத து்்ற, கைல்வித து்்ற, மின்சார து்்ற 
மறறும் ரயில்தவ து்்ற த்பான்்ற்வ ஒற -
று்மயாகை ஒன்றி்ணந்து கசயல்்படுவ -
தறகு இலங்கை மக்கைள் என்்ற நி்லயில் 
ததசததிறகைாகை இ்ணந்து ்ாம் மன்்றாடு -
தவாம்.

கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய ச்்பகைளாகிய 

்ாம் இ்்றவசனததின்்படி ததவனின் 
முகைத்தத ததடுதவாம்.

2 ்ாளாகைமம் 7:14 - என் ்ாமம் 
தரிக்கைப்படட என் ஜனஙகைள் தஙகை்ளத 
தாழ்ததி, கஜ்பம் ்பணணி, என் முகைத்தத 
ததடி, தஙகைள் க்பால்லாத வழிகை்ள 
விடடுத திரும்பினால், அபக்பாழுது ்பர -
தலாகைததிலிருக்கி்ற ்ான் தகைடடு, அவர் -
கைள் ்பாவத்த மன்னிதது, அவர்கைள் 
ததசததுக்கு தஷமத்தக் ககைாடுபத்பன்.

இவவாறு இ்்றவன் கூறுகி்றார். ்ாம் 
்பக்தியுள்ளவராகை ததசததுக்கைாகை அழுது 
கஜபிக்கும் த்பாது இலங்கை்ய சுகைப்ப-
டுததுகி்றார். 1 தீதமாதததயு 2: 2 - ்ாம் 
எல்லாப ்பக்திதயாடும், ்ல்கலாழுக்கைத -
ததாடும், கைலகைமில்லாமல் அ்மதலுள்ள 
ஜீவனம் ்பணணும்்படிக்கு, ராஜாக்கைளுக்-
கைாகைவும், அதிகைாரமுள்ள யாவருக்கைாகை -
வும் பிரார்தத்ன கசயய தவணடும்.

இலங்கை அ்மதியான 
ஒரு ்ாடாகை, ஏ்ழகைளுக்கு 
வீடுகை்ள கைடடிககைாடுக்கை, 
கதாழில் வாயபபுக்கைள் 
கி்டக்கை, இனஒறறு்ம-
யுடன் வாழ ஒன்றுகூடி 
பிரார்ததிபத்பாம்,

'ததவரீர் எழுந்தருளி 
இயஙகுவீர் இந்்ாடடுக்கு 
த்ய கசயயும் கைாலமும் 
அதறகைாகை குறிதத த்ரமும் 

வந்தது' (சஙகீதம் 102:1) 
என்று ்ம்பிக்்கை ககைாள்ள 
தவணடிய ்ல்ல தருணம்.

த்பரிடர், க்பருந்கதாற -
றுக் கைாலஙகைளில் ்பகைலிரவு 
்பாராமல் ்ாடடு மக்கை்ள 
்பாதுகைாதது ்பராமரிதத 
அ்னதது தச்வ க்ஞ -
சஙகை்ளயும் ்ன்றியுடன் 
நி்னவு கூருதவாம்.

ச ம ா த ா ன த து க் கை ா ன 
அர்ப்பணிபபுகைளில் ்ாம் 
அ்னவரும் கைரம் தகைார்த -
திட இந்த சுதந்திரத திரு -
்ாளில் உறுதி ககைாள்ளல் 
சாலச் சி்றந்தது. அந்த எதிர்-
்பார்பபுகைதளாடு சுதந்திர 

தின வாழ்ததுக்கை்ள 
கதரிவிப்பதில் மகிழ்வ-
்டகின்த்றாம்.

அததுடன் சமாதா -
னம், கசௌ்பாக்கியம் 
தவணடி உ்பவாச 
கஜ்பக் கூடடம் இன்று 
கைா்ல 8.30 மணிக்கு 
ககைாழும்பு, முகைததுவா-
ரம் மிஸ்்பா கஜ்பமிஷ-
னரி ஆலயததில் ஆரம் -
்பமாகின்்றது. இந்த 
கஜ்பபிரார்தத்னயில் 
பிரதமரின் அ்மச்சின் 
கீழுள்ள புததசாசன 
மறறும் சமய கைலாசார 

அ்மச்சின்  ஊடகை கசயலாளரான கஜயரஞ -
சன் தயாகைராஜ் பிரதம அதிதியாகை கைலந்து 
சி்றபபிக்கின்்றார். 

அததுடன் வண. த்பாதகைர்கைள், அஙகிலிக்-
கைன் ச்்ப குருவானவர்கைள் ்பலரும்  இதில் 
கைலந்து ககைாணடு சி்றபபிக்கைவுள்ளனர். சமா-
தானத்த த்சிக்கும் சகைலரும் கைலந்து 
ததவ ஆசீர்வாதத்தச் சுதந்தரிததுக் ககைாள்-
ளுமாறு அன்புடன் அ்ழக்கின்த்றாம். 
உஙகைள் அ்னவ்ரயும் இதயசு கிறிஸ்து 
நி்்றவாகை ஆசீர்வதிப்பாராகை.

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரஜப பி்்ற 02
பிலவ வருடம்  ் த மாதம் 22ம் ்ாள்       கவள்ளிக்கிழ்ம

எம்.எஸ்.்பாஹிம்...?

இனஐக்கியத்துடன் செயற்பட்டு
வதெத்்த கைட்டிசயழுப்புவ்வாம்!

பிரதம அதிதியாகை புததசாசன மறறும்
சமய கைலாசார அ்மச்சின் ஊடகை

கசயலாளர் கஜயரஞசன் தயாகைராஜ்

வண. கஜயம் சாரஙகை்பாணி
தலைலைப�ோதகர், மிஸ�ோ

ஜெ�மிஷனரி ஆையம்
முகத்துவோரம்.

சுபீட்ெத்்த வநவாக்கி ்பயணிக்கை
திடெஙகைற்பம் சகைவாளவ்வாம்!

சுதந்திர இைஙலகத் திருநோட்டில்
ஐக்கியம் வலுவலையட்டும்!

அரிய நூல்கள் பல ்கற்றவர் என்றும், எக்குற்றயும் அற்றவர் என்றும்
பு்கழபபடுவவோறைக் கூட ஆழமோ்க ஆைோய்ந்து போர்க்கும் வபோது அவரிடம்
அறியோறம என்பது அ்றவவ இலறல எனக் ்கணித்து விட இயலோது.

அரியகைறறு ஆசற்றார் கைணணும் கதரியுஙகைால்
இன்்ம அரிதத கவளிறு
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தரைம் எனெது சில சிலலமை நாண -
யங்கமை ைாத்தி்ரம் வழஙகுவது 
தரைம் அலல. ைாைா்க  சின்னஞ் 

சிறிய நற்கருைங்களும் கூட இஸலாத்தின 
ொரமவயில தரைங்கள் தான.

வசதி ெமடத்தவர தங்களிடம் உள்ை பசல-
வங்கமை தரைம் பசய்கிை்னர. வசதியறைவர-
்கள், தாங்கள் பசய்யும் நற்கருைங்களின 
மூலம் தரைம் பசய்கினை்னர. இவவாறு ஏமழ 
– ெணக்்கா்ரன எ்ன எலலா ைடடத்தி்னரும் 
தரைம் பசய்வதற்கா்ன வாய்பபிம்ன ஏறெடுத்-
திக் ப்காடுத்திருக்கினைது.  

'இமைவன உ்னக்கு நலலமதச் பசய்தி-
ருபெது பொனபை நீயும் நலலமத பசய்’ 

(28:77) எனறு அல குரஆன குறிபபிடடிருக்-
கினைது.

ஒரு தடமவ நபி (ஸல) அவர்கள், ‘உங-
்களுமடய சப்காத்ரம்ரப ொரத்து நீங்கள் 
புன்னம்க புரிவதும் தரைம். நீங்கள் 
நனமைமய ஏவி, தீமைமயத் தடுபெதும் 
தரைம். வழி தவறியவருக்கு வழி்காடடுவதும் 
தரைம். ொரமவயறபைாருக்கு வழி்காடடுவதும் 
தரைம். ்கல, முள், எலும்பு பொனைவறமை 
நமடொமதயிலிருந்து அ்கறறுவதும் தரைம். 
உங்கைது வாளியிலிருந்து உங்கைது சப்கா-
த்ரனின வாளியில தண்ணீர நி்ரபபுவதும் 
தரைபை’ எனறு தரைத்திறகு விைக்்கைளித்துள்-
ைார்கள். (ஆதா்ரம்: திரமிதி)

பைறெடி நபிபைாழியில ெலவிதைா்ன தரை 
சிந்தம்ன்கள் இடம்பெறறுள்ை்ன. அவற-
றில ஒனறுகூட பொருள் சம்ெந்தபெடடது 
கிமடயாது. தரைம் எனைால இஸலாத்தின 
ொரமவயில பொருளுடன ைடடும் பதாடரபு-
மடயது அலல. அது ெ்ரந்த ை்னபொனமையு-
டன பதாடரபுமடயது எனெது இதன ஊடா்க 
எடுத்தியம்ெபெடுகினைது. 

ைறபைாரு தடமவ நபி (ஸல) அவர்கள், 
‘ஒரு பெண், வீடடிலுள்ை உணமவ வீணாக்-
்காைல தரைம் பசய்தால அவள் தரைம் 
பசய்த நனமைமயப பெறுவாள். அமதச் 
சம்ொதித்த ்கா்ரணத்தால தரைத்தின நனமை 
அவளுமடய ்கணவனுக்கும் கிமடக்கும். 
அது பொனபை ்கருவூலக்்காபொைருக்கும் 
கிமடக்கும். இவர்களில யாரும் யாருமடய 
நனமைமயயும் குமைத்து விடமுடியாது’ 
எனறு கூறியுள்ைார்கள்.  

(ஆதா்ரம்: பு்காரி)
ஒரு தடமவ நபி(ஸல) அவர்கள், ‘தரைம் 

பசய்வது ஒவபவாரு முஸலிமுக்கும் ்கடமை-
யாகும்’ எனைதும், அன்னா்ரது பதாழர்கள், 
‘இமைத்தூதர அவர்கபை! (தரைம் பசய்வ-

தற்கா்ன பொருள்) ஏதும் கிமடக்்காவிட-

டால ....?’ எ்னக் ப்கடட்னர. அதறகு நபி 
(ஸல) ‘ஏபதனும் ம்கத்பதாழில பசய்து, 
தாமும் அதனமூலம் ெல்னமடந்து, தரைம் 
பசய்ய பவண்டும்’ எனைார்கள். பதாழர-
்கள் ‘அதுவும் முடியவிலமலயாயின...’ 
எ்னக் ப்கடடதறகு, ‘பதமவயுமடய, உதவி 
பதடி நிறகும் துயருறைவர்களுக்கு உதவ 
பவண்டும்’ எ்ன ெதிலளித்தார்கள். பதாழர-
்கள், ‘அதுவும் இயலாவிடின’ எனைதும் 
நற்காரியத்மதச் பசய்து, தீமையிலிருந்து 
தம்மைத் தடுத்துக் ப்காள்ை பவண்டும். 
இதுபவ அவர பசய்யும் தரைைாகும்’ எ்னக் 
கூறி்னார்கள். (ஆதா்ரம்: பு்காரி)

பைலும் ‘ைனிதர்கள் சூரியன உதிக்கினை 

ஒவபவாரு நாளிலும் தம்முமடய ஒவபவாரு 
மூடடு எலும்புக்்கா்கவும் தரைம் பசய்வது ்கட -
மையாகும். இருவருக்கிமடபய நீதி பசலுத்து-
வதும் தரைைாகும். 

ஒருவர தைது வா்க்னத்தின மீது ஏறி அை்ர 
உதவுவதும், அலலது அவ்ரது ெயணச்சு -
மை்கமை அதில ஏறறிவிடுவதும் தரைைா -
கும். இனபசாலலும் தரைைாகும். ஒருவர 
பதாழும்கக்குச் பசலல எடுத்து மவக்கும் 
ஒவபவாரு அடியும் தரைைாகும்’ எ்னவும் 
நபி (ஸல) அவர்கள் கூறி்னார்கள். 

(ஆதா்ரம்: பு்காரி)
‘நபித்பதாழர்களில (ஏமழ்கைா்ன) 

சிலர நபியவர்களிடம் ‘அலலாஹ்வின 
தூதப்ர, வசதி ெமடத்பதார நனமை -
்கமை (தடடி)க் ப்காண்டு பொய்விடுகின -
ை்னர. நாங்கள் பதாழுவமதப பொனபை 
அவர்களும் பதாழுகினை்னர. நாங்கள் 

பநானபு பநாறெமதப பொனபை அவர்க -
ளும் பநானபு பநாறகினை்னர. (ஆ்னால 
அவர்கள்) தங்கைது அதி்கபெடியா்ன 
பசலவங்கமைத் தா்ன தரைம் பசய்கினை -
்னர. (அவவாறு தா்ன தரைங்கள் பசய்ய 
எங்களிடம் வசதி இலமலபய)’ எனறு 
கூறி்னர. 

அதறகு நபியவர்கள் ‘நீங்களும் 
தரைம் பசய்வதற்கா்ன மு்காந்த்ரத்மத 
இமைவன உங்களுக்கு ஏறெடுத்த -
விலமலயா? இமைவம்னத் துதிக் -
கும் ஒவபவாரு துதிச் பசாலலும் (சுப -
ஹா்னலலாஹ் எனறு கூறுவது) தரை 
ைாகும். இமைவம்னப பெருமைபெடுத் -
தும் ஒவபவாரு (அலலாஹூ அக்ெர) 
பசாலலும் தரைைாகும். ஒவபவாரு பு்கழ் 

ைாமலயும் (அலஹம்து -
லிலலாஹ்) தரைைாகும். ஒவபவாரு 
ஓரிமை உறுதிபைாழியும் (லாஇலாஹ 
இலலலலாஹ்) தரைைாகும். 

நலலமத ஏவுதலும் தரைபை. 
தீமைமயத் தடுத்தலும் தரைபை. உங -
்களில ஒருவர தைது ொலுறுபபி(ம்னப 
ெயனெடுத்துகினை விதத்தி)லும் தரைம் 
உண்டு’ எனறு கூறி்னார்கள். 

(ஆதா்ரம்: பு்காரி)
அபதபந்ரம் ‘உன ைம்னவியின வாயில 

ஒரு ்கவைம் உணவு ஊடடுவதும் தரைம் 
ஆகும்’ எனறும் நபி (ஸல) அவர்கள் கூறி -
்னார்கள். (ஆதா்ரம்: பு்காரி)

அத்பதாடு ‘பசவிடருக்கும், வாய் பெச 
முடியாதவருக்கும் அவர்கள் விைஙகும் 
வம்ரக்கும் ப்கட்க மவபெதும் தரைபை. 
அநீதி இமழக்்கபெடடவன அவன உதவி 
பதடும்பொது அவனுக்்கா்க விம்ரந்து 
பசலவதும் தரைபை. 

ெலவீ்னைா்னவருக்்கா்க உதவி புரிய 
உ்னது ம்கமய உயரத்துவதும் தரைபை’ 
எ்னவும் நபி (ஸல) கூறி்னார்கள். 
(ஆதா்ரம்: அஹ்ைது)

இவவாறு பதளிவா்ன தரை சிந்தம்ன -
்கமை இஸலாம் பெரிதும் விமதத்துள் -
ைது. பதமவயுமடயவர்களுக்கு ஏறெ 
தரைத்தின நிமல்களும் ைாறைைமடயும். 
அத்னால பசலவத்துடன ைாத்தி்ரம் தர -
ைத்மத இஸலாம் சுருக்கி விடவிலமல. 

எ்னபவ பதமவயா்னவர்களுக்கு 
பதமவயா்ன சையத்தில வழஙகும் சின -
்னஞ்சிறிய நற்கருைங்களும் தரைங்கபை. 
இத்தம்கய விசாலைா்ன தரைசிந்த -
ம்ன்கமை வாழ்வில ்கமடபபிடித்து 
தரைசீலர்கைா்க வாழ சரவ வலலமை 
ெமடத்த அலலாஹ் கிருமெ பசய்யட -
டும்.

யூ.ப்க. ைமீஸ எம்.ஏ  (சமூ்கவியல)

அபூ ைதீஹா...

   அபதுர ்ரஹ்ைான ...
 

இனெமும் துனெமும் நிமைந்ததுதான ைனித 
வாழ்க்ம்க. இது குறித்து அல குரஆன இவவாறு 

குறிபபிடடிருக்கினைது.
‘நிச்சயைா்க துனெத்துடன இனெம் இருக்கிைது’. 

(அல குரஆன 94:5)
எவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் இனெைா்கபவ வாழ்ந்தார 

எனை வ்ரலாறு கிமடயாது. அபதபொனறு ஒருவர ஆயுள் முழு-
வதும் துனெைா்கபவ வாழ்ந்தார எனை சரித்தி்ரமும் கிமடயாது. 
ைனித வாழ்க்ம்க ஒரு புத்த்கத்மதப பொனைது. ஒரு ெக்்கம் 

துனெமும், ைறுெக்்கம் இனெமும் நிமைந்தது. ஒரு நாணயத்தின 
இரு ெக்்கங்கள் பொனறு ைனிதனுக்கும் இனெம்-துனெம் எ்ன இரு 
ெக்்கங்கள் உண்டு. இனெபை இலலாத வாழ்க்ம்க ந்ர்க வாழ்க்ம்க 
பொனறு துனெபை இலலாத வாழ்க்ம்க 
பசாரக்்க வாழ்க்ம்கயாகும்

'பசாரக்்கவாசி்கள் பசாரக்்கத்தில நுமழந்-
தபின்னர பொது அறிவிபொைர ஒருவர, 
‘இனி நீங்கள் இனெத்துடன தான இருப-
பீர்கள். ஒருபொதும் துனெம் அமடயைாடடீர்கள்’ எனறு அறிவிபபுச் 
பசய்வார' எ்ன நபி (ஸல) கூறி்னார்கள். (ஆதா்ரம்: பு்காரி)

துனெம் எனெது ஒருவம்க வலியி்னால ஏறெடும் பசா்கைா்ன 
ஒரு உணரவமல. அது பதாலவியால வ்ரலாம். நஷடத்தால ஏறெட-
லாம். விருபெைா்னமத இழபெதி்னால கூட நடக்்கலாம். துனெத்மத 
சந்திக்கும் ஒருவர ச்கஜைா்ன நிமலக்கு அபொறெடடு யாரிடமும் 
பெசாைல பைௌ்னைாகி விடுவார. தனிமைமய விரும்புவார. ை்ன-
அழுத்தம் ஏறெடடு இமைபொை ஓய்பவடுபொர. அடக்்கமுடியா-
ைல அழுவார. இவருக்கு அபபொது பதமவ ை்ன ஆறுதலா்ன 
வாரத்மத்கள் தான. துனெத்தில ஆறுதல கூறும் அழகிய 
வாரத்மத எனெது வலி நிவா்ரணி பொனைது. வலி்கள் இருந்-
தாலும் இவவாரத்மதயால மூமை வலிமய உண்ராைல 

பசய்து விடும்.
துனெத்தின பொது அழகிய ஆறுதல வரி்கள் 

உள்ை்ன. நபி (ஸல) அவர்கள் ெயனெடுத்திய 
அழகிய ஆறுதல வரி்கைா்க ‘இமைவன உைக்கு 
ை்கத்தா்ன சனைா்னம் வழங்கடடுைா்க! அவன 

அழகிய ஆறுதமல அளிக்்கடடுைா்க! ை்ரணித்-
தவருக்கு ைனனிபமெ வழஙகுவா்னா்க! 

எனெ்ன விைஙகுகினை்ன. அத்பதாடு 

‘இமைவன உைக்கு ்கருமண பொழியடடும், துன-
ெத்திலிருந்து உம்மை விடுவிக்்கடடும், உைது துன-
ெத்மத அ்கறறிவிடடடும்! எனெது பொனை வாரத்மத-
்கமையும் ெயனெடுத்த பவண்டும்.

உசாைா பின மஸத் (்ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது, 
நாங்கள் நபி (ஸல) அவர்களுடன இருந்பதாம். அபபொது 
அவர்களுமடய புதலவியரில ஒருவருமடய (மஸ்னப (்ரலி) 
அவர்களுமடய) தூதுவர அஙகு வந்தார. மஸ்னப உமடய 
புதலவர இைக்கும் தறுவாயில இருபெதா்கச் பசாலலி, மஸ்னப 
அமழபெதா்கத் பதரிவித்தார. நபி (ஸல) அவர்கள், 'நீ மஸ்ன-
பிடம் பசனறு, 'அலலாஹ் எடுத்துக் ப்காண்டதும் அவனுக்குரி-
யபத... அவன ப்காடுத்ததும் அவனுக்குரியதுதான. ஒவபவான-
றுக்கும் அவனிடம் ஒரு குறிபபிடட தவமண உண்டு. ஆ்கபவ, 

(அலலாஹ்விடம் அதற்கா்ன) நனமைமய 
எதிரொரத்து பொறுமையா்க இருக்்கச்பசால' 
எனறு பசாலலி அனுபபி்னார்கள். 

(ஆதா்ரம்: பு்காரி)
‘ஒருவர துனெத்தில சிக்குண்டவருக்கு 

ஆறுதல கூறி்னால, துனெபெடடவருக்குக் கிமடக்கும் நனமைமயப 
பொனபை ஆறுதல கூறுெவருக்கும் கிமடக்கும்’ எ்ன நபி (ஸல) 
கூறி்னார்கள். 

(ஆதா்ரம்: திரமிதி).
‘ஒரு இமைநம்பிக்ம்கயாைர துனெத்தில சிக்கிய தைது சப்காத்ர-

ருக்குப பொறுமையும், ஆறுதலும் கூறி அவம்ரத் பதறறி்னால, 
அவருக்கு ைறுமைநாளில இமைவன சஙம்க எனும் ஆமடமய 
அணிவிபொன' எ்னவும் நபி (ஸல) கூறியுள்ைார்கள்.

(ஆதா்ரம்: இபனு ைாஜா)
துனெத்தில சிக்குண்டவம்ர சாதி, ைத, இ்ன, நிை, பைாழி, 

பதசியம் ொ்ராைல அவருக்கு ஆறுதல கூறுவது நபியின 
வழிமுமையாகும். நபி (ஸல) அவர்கள், பநாய்வாய்ப-
ெடடு ை்ரண தருவாயில இருக்கும் ஒரு யூத சிறுவனின 
வீடடுக்ப்க பசனறு ஆறுதல கூறிவிடடு வந்த நி்கழ்வு 
பநகிழ்ச்சிமயத் தருகிைது. துனெத்திறகு இ்னம், ைதம், 
சாதி, நிைம், பைாழி பவறுொடு கிமடயாது. ஆறுதல 
கூறுவதில ைனிதபநயம் உள்ைது. அத்னால 
துனெத்தில உள்ைவர்களுக்கு அழகிய வாரத்-
மத்கைால ஆறுதல கூறி ைனிதபநயம் 
வைரபபொம்.

ஓர் இஸ்லாமிய பலார்்வை சுதந்திரம்:

துன்பத்த ப்போக்கும் 
அழகிய ஆறுதல்

அபதுர ்ரஹ்ைான...

சு தந்தி்ரம் எனெது ஒருவர இன-
ப்னாருவரின குறுக்கீடு்களினறி 
தான நிம்னத்த பி்ர்கா்ரம் த்னது 

பசயலொடு்கமை அமைத்துக்ப்காள்வதா-
கும். இது அடிமைத்துவத்துக்கு எதி்ரா்னது, 
ஒரு ைனிதன சடடம், நீதி பொனைவறறுக்கு 
மு்ரண்ெடாத வம்கயிலும் அடுத்தவர்க-
ளுக்கு தீஙகிமழக்்காத அமைபபிலும் தான 
நிம்னத்தமத பெசுவதறகும் பசயறெடுவதற-
குைா்ன உரிமை சுதந்தி்ரம் எ்னபெடுகிைது. 

ஆ்னால இனறு இதன விைக்்கம் ்காலத் -
தின ச்கட ஓடடத்துக்கு ஏறெ ைாறைைமடந்-
துள்ைது. தனிைனிதனுடன ைாத்தி்ரம் சுருங-
்காது அ்ரசியல, பொருைாதா்ரம், சடடம், 
சமூ்கம்... எனைெடி வைரச்சியமடந்துள்ைது. 

அம்னத்துக்கும் எதிரச்பசாற்கள் ்காணப -
ெடுகினை்ன. 'சுதந்தி்ரம்' எனை பசாலலின 
எதிரபெதைா்க சரவாதி்கா்ரம், ப்காடுங-
ப்கானமை, அடக்குமுமை, அடிமைபெடுத்-
தல, ஆக்கி்ரமிபபு, சு்ரண்டல, ைனித நலன -
்களுக்கு குந்த்கம் ஏறெடும் விதைா்ன 
அைவுக்கு மீறிய ்கடடுபொடு்கமையும் 
தமட்கமையும் விதித்தல, பொறுபெறை 
தனமை்கள், பசயலறை நிமல்கள், ஒழுங-
்கறை முமைமை்கள் பொனைவறமை குறிப-
பிடலாம். 

இஸலாம் அ்ரபுலகில பதானறியபொது 
அஙகிருந்தவர்கள் சுதந்தி்ரத்தின வாமடமய 
நனைா்க நு்கரந்து ப்காண்டார்கள். அடிமை 
முமைக்கு எதி்ரா்ன ்கருத்துக்்கள், ைனித 
்கண்ணியம் பெணபெடடமை, பிைக்கும் 
பொபத ொவத்மத சுைந்து ப்காண்டு பிைபெ -
திலமல எனை சிந்தம்ன, அடிைடட ைக்்கமை 
பொருைாதா்ர சுமையிலிருந்து விடுவித்து 
ம்கதூக்கி விடுவதற்கா்ன பொதம்ன்கள், 
பெண் பிள்மை்களின வாழ்வுரிமை உறு-
திபெடுத்தபெடடமை, அ்ரபி, அஜமி பவறுொ-
டு்கமைக் ்கமைதல, நாடடின பதசிய ொது-
்காபமெ ்கருத்தில ப்காண்டு இமணந்து 
பசயலாறறுவதற்கா்ன ைத, இ்ன பவறுொ-
டு்கைறை முனப்னடுபபு்கள், சடடத்தின முன 
ச்கலரும் சைன எனை சைத்துவ சிந்தம்ன 
ைக்்கமை ஆண்டமை, ைனிதனின பசாத் -
துக்்கள், உயிர, அறிவு, பசலவம் ொது்காக்-
்கபெடடமை பொனை ெல விடயங்கமை 
அவர்கள் அனுெவித்தார்கள். முஸலிம்்கள் 
ைாத்தி்ரைனறி அவர்களுடன வாழ்ந்த யூதர-
்களும் இதம்ன நனைா்க அனுெவித்தார-
்கள். அல குரஆம்ன நாம் பநாக்கி்னால 
சுதந்தி்ரம் எனெது ஒரு அடிபெமடயா்ன 
ைனித பதமவ எனை ்கருத்மத ெதிந்துள்-
ைமைமய புரிந்து ப்காள்ைலாம். முதல 

ைனித்னா்ன ஆதம் (அமல) அவர்கள் 
பதாடரொ்க அலலாஹ் ெல விடயங்கமைக் 
குறிபபிடடுள்ைான. 'ஆதபை... நீங்களும் 
உங்கள் ைம்னவியும் சுவ்னத்தில விரும்பி -
யமத சாபபிடடு அனுெவியுங்கள் (அஃ்ராப 
19) விரும்பியமத சாபபிடடு அனுெவித்தல 
எனெது எவவைவு பெரியபதாரு சுதந்தி்ரம் 
எனெமத நாம் புரிந்து ப்காள்ை வண்டும். 

அத்பதாடு 'இமை பி்ரதிநிதி' (ெ்க்ரா 30), 
எ்னது ரூமஹ ஊதபபொகிபைன (ஹிஜ்ர 
28, 29),ைனிதனுக்கு சி்ரம் தாழ்த்துைாறு 
ைலக்கு்கள் ்கடடமையிடபெடடமை (அஃ்ராப 
11) ஆதமுக்கு அம்னத்து பொருட்களின 
பெயர்களும் ்கறபிக்்கபெடடுள்ைமை (ெ்க்ரா 
31) பொனைமவ்கள் ைனிதக் ்கண்ணி-
யத்மத எடுத்துக்்காடடுகினைது. ைனித 
்கண்ணியம் அவ்னது சுதந்தி்ரம் எனெ்ன 

அடிபெமடயா்ன ஒரு பதமவ எனெமத இதி -
லிருந்து புரிந்து ப்காள்ை முடியும்.

'சுதந்தி்ரைா்க பிைந்த ைக்்கமை எபபொது 
அடிமைபெடுத்தினீர்கள்' எனை உைர (்ரழி) 
அவர்களின கூறறும் 'அலலாஹ் உங்கமை 
சுதந்தி்ரவா்னா்க ெமடத்திருக்கும் நிமலயில 
நீங்கள் ைறைவர்களின அடிமையா்க 
இருக்்க பவண்டாம்' எனை அலி (்ரழி)யின 
்கருத்தும் சுதந்தி்ரத்தின முக்கியத்துவத்மத 
பவளிபெடுத்தி நிறகினைது.

சுதந்தி்ரம் ைனித குலத்தின அடிபெமட 
பதமவ்களில ஒனறு. ைனிதன சுதந்தி்ரவா -
்னா்கபவ பிைக்கிைான. அவன ொவத்மத 
சுைந்து ப்காண்படா அடிமையா்கபவா பிைப -
ெதிலமல. ைனிதன தான தனம்ன ஒன -
றுக்கு அடிமையாக்கிக் ப்காள்கினைான 
அலலது அடுத்த ைனிதர்கமை அடிமைப-
ெடுத்துகிைான. இதம்ன இஸலாம் ஏற-
றுக்ப்காள்வதிலமல. ைனிதன ஒனறுக்கு 
அடிமைபெடுகினைபொது அவ்னது ்கண்ணி-
யத்மத இழக்கிைான. ைனிதர்கள் சிந்த்னா 
ரீதியா்க, அ்ரசியல, சமூ்க, பொருைாதா்ர, 
ைத ரீதியா்க அடிமைபெடடிருந்த பொது 
இஸலாம் பதானறியது. அடிமைத்தமையி-
லிருந்து ைக்்கமை விடுவித்தது. 

இஸலாத்தில நிரபெந்தமிலமல. ைாற -
ைைா்க ைனிதனுக்கு பதரிவு சுதந்தி்ரத்மத 
வழஙகியுள்ைது. 'உங்கைது இ்ரடச்கன 
நாடியிருந்தால பூமியிலுள்ை அம்னவரும் 
ஈைான ப்காண்டிருபொர்கள். ைனிதர்கள் 

அம்னவரும் ஈைான ப்காள்ை பவண்டும் 
எனறு அம்னவம்ரயும் நிரபெந்திக்்க 
முடியுைா? (யூனுஸ 99) இது ைக்்கா ்காலத் -
தில அருைபெடட வச்னைாகும். 

ைதீ்னா ்காலத்தில அருைபெடட வச்னம், 
'ைாரக்்கத்தில நிரபெந்தம் கிமடயாது (ெ்க்ரா 
256) எனகிைது. 

இவவச்னம் அருைபெடடதற்கா்ன ்கா்ர-
ணத்மத ொ்ரக்கினை பொது இஸலாம் 
சுதந்தி்ரம் எனை ்கருத்தியலுக்கு ப்காடுத் -
துள்ை முக்கியத்துவத்மத புரிந்து ப்காள் -
ைலாம். ைதீ்னாவில அவஸ, ்கஸ்ரஜ் எனறு 
இரு அ்ரபு ப்காத்தி்ரங்கள் ்காணபெடடண. 
அவர்கைது பெண்்களுக்கு பிள்மை்கள் 
கிமடக்்கபபெைாைல இருந்து, பிள்மை 
கிமடத்தால அவர்கமை யூதர்கைா்க ைாறறு -
வதா்க பநரச்மச மவத்தார்கள். இபெடியா்க 

அவர்கைது பிள்மை்கள் யூதர-
்கைா்கபவ வைரக்்கபெடடார்கள். 
இஸலாம் ைதீ்னாவில அறிமு்க-
ைாகிய பின்னர தைது பிள்மை-
்கமை நிரபெந்தைா்க முஸலிம்்க-

ைா்க ைாறறுவதறகு பெறபைார்கள் முயறசி 
பசய்த்னர. இதம்ன இஸலாம் ஏறறுக்-
ப்காள்ைவிலமல. ைதீ்னாவில வாழ்ந்து 
ப்காண்டிருந்த முஸலிம்்களுக்கும் யூதர -
்களுக்குமிமடபய பி்ரச்சிம்ன்கள் ்காணப -
ெடட பொதிலும் இச்பசயமல இஸலாம் 
ஏறறுக்ப்காள்ைவிலமல. 

இஸலாமிய ்கண்பணாடடத்தில சுதந்தி்ரம் 

எனெது ைனிதனுக்கு மி்கவும் அத்தியாவசி -
யைா்ன, அலலாஹ் விதியாக்கிய ஒரு விடய-
ைா்க உள்ைது. இது நிம்னத்தால விடடுவிட 
முடியுைா்ன ஒரு உரிமையலல. ைாைா்க ்கட -
டாயம் நிமைபவறை பவண்டிய ஒரு ்கடமை-
யாகும். 

அடிமையா்க இருபெதம்ன இஸலாம் 
ை்ரணிபெதறகு சை்னா்கவும் சுதந்தி்ரத்மத 
வாழ்வா்கவும் ்கருதுகிைது. அடிமை விடுதமல 
எனெது மி்க உயரந்த ஒரு விடயைாகும். 
ஒரு அடிமை விடுவிக்்கபெடுவதன மூலைா்க 
அவன வாழ மவக்்கபெடுகிைான. இத்னால-
தான பைாசைா்ன ப்காமலக்்கா்ரன ெரி்கா்ரைா்க 
அடிமை விடுதமலமய அலலாஹ் விதித்திருக்-
கிைான. (நிஸா 92)

இஸலாத்தில சுதந்தி்ரம் எனெது சமூ்க வைரச்-
சிக் ்கடடத்தின ஒரு விமைவாகும். ைாைா்க ஒரு 
பெரிய பு்ரடசியின ்கா்ரணைா்கபவா ைக்்களின 
முதிரச்சியின அடிபெமடயிபலா வழங்கபெடட 
ஒனைலல. ைாைா்க 
இது பூமியில வாழ்-
கினைவர்களின அந்-
தஸமத உயரத்துவ-
தற்கா்க வா்னத்தின 
புைத்திலிருந்து வந்த 
ஒரு ப்காள்ம்கயாகும். 

வம்ரயமையறை 

சுதந்தி்ரத்மத இஸலாம் அனுைதிக்்கவிலமல. 
ெகுத்தறிவும் அனுைதிக்்காது. எந்த நாடும் 
ஒருபொதும் அனுைதிக்்கப பொவதுமிலமல. 
அபெடி அனுைதிபெது சாத்தியைா்ன ஒனறு-
ைலல.

இஸலாம், சுதந்தி்ரம் பதாடரபில சில நிெந்-
தம்ன்கமை விதிக்கினைது. அடுத்தவர்களின 
சுதந்தி்ரம் ஆ்ரம்பிக்கும் இடத்தில உ்னது சுதந்-
தி்ரம் முடிவமடகினைது எனொர்கள். சுதந்தி-
்ரம் எனறு கூறிவிடடு அடுத்தவம்ன மிதிக்்க 
முடியாது. 

ொமதயில நடபெதறகும் சுதந்தி்ரம் 
உள்ைது. ஆ்னால ொமதயின ஒழுஙகு்கமை 
பெணிக்ப்காள்ை பவண்டும். ைனிதர்கள், மிரு-
்கங்கள், வா்க்னங்களுடன பைாதக் கூடாது. 
சடடங்கமை பெணிக்ப்காள்ை பவண்டும். 
இந்த வம்ரயமை்கள் ைனித நலன்களுக் -
்கா்னமவ. இவறமை இஸலாம் எடுத்தியம் -
புகினைது. 

புரிந்து க�லாள்ளபபட வவைண்டிய 
தர்்மம் கதலாடர்பலான எண்்ணக�ரு

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

இஸலாத்தின இறுதித் தூதர முஹம்ைத் 
(ஸல) அவர்கள். எதறகும் அடங்காத 

அ்ரபு குதிம்ர்கள் பொனறு ்கடிவாைமிலலா-
ைல வாழ்ந்த ைக்்கமை, த்னது நறகுணங-
்கமைக் ப்காண்டு பசம்மைபெடுத்தி்னார-
்கள்.  நறகுணங்கள் இலலாத வாழ்க்ம்க, 
நாணல வம்கமயச் சாரந்தமவயாகும். 
நிமலயா்னதா்க இருக்்காது எனெதால 
ஒழுக்்கம் சாரந்தவறறில இஸலாம் மிகுந்த 
்கவ்னம் பசலுத்தியுள்ைது.

பசாலலும், பசயலும் பநரப்காடடில ெய-
ணிபெதுதான ஆளுமையின அமடயாைம். 
நபியவர்களின ஆழ்ை்னதில நஙகூ்ரமிடட 
நறகுணங்களின ஆணிபவரின தாக்்கம் 
அவர்களின பசாலலிலும் பசயறொடு்க-
ளிலும் பவளிபெடட்ன. ‘இமைத்தூமதப 
பொனறு,  நறகுணங்கமையும் பொதிக்்க 
அனுபெபெடடுள்பைன’ எனறு நபி (ஸல) 
அவர்களின பி்ர்கட்னம் எடுத்தியம்புகிைது. 
'நலபலாழுக்்கங்கமைப ெரிபூ்ரணைாக்குவ-
தற்கா்கபவ நான அனுபெபெடபடன' எனறு 
நபி (ஸல) அவர்கள் கூறியுள்ைார்கள். 

அலலாஹ்வின இமைக்ப்காள்ம்கமய 
ைக்்களிடம் பொதிக்்க அனுபெபெடட நபி 
(ஸல) அவர்கள், அதற்கா்க ெல துனெங-
்கமை அனுெவித்தார்கள். அபதபந்ரம் 
நபியின பசால, பசயல ்கண்டு ெலர இஸ-
லாத்மத ஏறைார்கள். ஒரு சிலர ஏற்க ைறுத்-
தார்கள். 

அலலாஹ்வின இமைக்ப்காள்ம்கமய 
வாழ்வியல பநறியா்க ஏற்க ைறுக்கும் ைக்்க-
மைச் சபிக்கும்ெடி ப்கா்ரபெடட  பொது, ‘சபிப-
ெது என ெணியலல’ எனறு ைறுபைாழி 
பதரிவித்த சம்ெவம் நபி (ஸல) அவர்களின 
வாழ்வில இடம்பெறறுள்ைது.

அதாவது 'அலலாஹ்வுக்கு இமண ்கற-
பித்து, உங்களுக்கும், முஸலிம்்களுக்கும் 
எதிரி்கைா்க இருபெவர்கள் மீது சாெமிடும்-
ெடி நபி (ஸல) அவர்களிடம் பவண்டபெடட 
பொது, ‘நான யாம்ரயும் சாெமிடுெவ்னா்க 
அனுபெபெடவிலமல, இ்ரக்்கம் ்காடடுெவ்னா-
்கபவ அனுபெபெடடுள்பைன’ எனைார்கள்.  
(ஆதா்ரம்: முஸலிம்)

அல குரஆன நபி (ஸல) அவர்கமை 
நறெண்பு்களின நாய்கர எனெமத எடுத்-
தியம்பியுள்ைது. நபியின நறகுணத்திறகு 
அலலாஹ் தன அருள்ைமையில இவவாறு 
சாடசி ெ்கரந்துள்ைான. 'பைலும், (நபிபய) 
நிச்சயைா்க நீர மி்க உயரந்த ை்கத்தா்ன நற-
குணம் உமடயவ்ரா்க இருக்கினறீர'. 

(அல குரஆன 68:4)
த்னக்கு ஏறெடும் இன்னல்கமைச் சகித்-

துக் ப்காள்ளுதல, ைனனிபெது, இமவ-
பயலலாம் இயறம்கயா்க நபி (ஸல) 
அவர்களுக்கு அமைந்த குணங்களில ஒன-
ைாகும். தனனுமடய பசாந்த விஷயத்திற-
்கா்க யாம்ரயும் ெழிவாஙகும் ெழக்்கம் இல-
லாதவ்ரா்க அன்னார வாழ்ந்தார்கள்.

நபி (ஸல) அவர்கள் ஒரு விஷயத்தில 
்கவ்னம் பசலுத்தி்னால, அது ைனிதச் 
சமூ்கத்திறகு நலன ெயக்கும். ஒரு விஷ -
யத்மத விடடு தவிரத்து ப்காண்டால 
அதுவும் ைனித சமூ்கத்திறகு ெயனதரும். 
அதாவது நபி (ஸல) அவர்களின பசால, 
பசயல இ்ரண்டும் ைானுட நலன்களுக்-
கும் அமைதிக்கும் வழிவகுக்்கக் கூடிய -
மவயாகும்.

நற்கு்ணங�ளின் முன்்மலாதிரி 
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IMF யிடம் ஆல�ோசமை...
விஜயம் செயயவுள்ளதாக நிதி அமைச்-
ெர் பசில் ராஜபக் ஷ சதரிவித்துள்ளார்.   

அரொஙகம் ெர்்வததெ நாணய நிதியத்-
தின் உதவிமய நாடியுள்ளதா ைற்றும் ெர்-
்வததெ நாணய நிதியத்தின் திட்டத்தில் 
பிரத்வசிக்குைா என்பது சதா்டர்பில் 

ஊ்டகவியலா்ளர்களின் சதா்டர்ச்சியான 
தகளவிகளுக்கு பதிலளிக்கும் ்வமகயில் 
தநற்று முன்தினம் இரவு (2) நம்டசபற்்ற 
ஊ்டகவியலா்ளர் ெந்திப்பிதலதய நிதி 
அமைச்ெர் பசில் ராஜபக் ஷ இவ்வாறு 
சதரிவித்தார்.   

ெர்்வததெ நாணய நிதியத்தின் பிர -
திநிதிகளின் ்வருமகக்கு ஜப்பான் 
உதவு்வதாகவும், இலஙமக அரொங-
கம் ைற்றும் ெர்்வததெ நாணய நிதியத்-
துக்கு இம்டயில் தபச்சு்வார்த்மதகள 
ந்டந்து ்வருகின்்றது.   

தற்தபாமதய சபாரு்ளாதார சநருக்-
கடிமய கருத்தில் சகாண்டு IMF திட -
்டத்தில் இலஙமக அரொஙகம் நுமை-
யக்கூடும் என்பதற்கான ்வலு்வான 
ெமிக்மஞை இது்வாகும் என்றும் அ்வர் 
தைலும் கூறினார்.  

47 கைந� லசமவ நிம�யஙகளுக்கு...
இயந்திரஙகள, கம்ள பறித்தல் 

இயந்திரஙகள, நாற்று நடும் இயந்-
திரஙகள, 45 குதிமர ்வலுவும்டய 
டிசரக்்டர் ்வண்டிகள உளளிட்ட 07 
்வமகயான இயந்திரஙகத்ள இவ்வாறு 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. ்வ்டக்கு, ்வ்ட-
ைத்திய, கிைக்கு, ்வ்டதைல், ஊ்வா 
ைற்றும் சதன்ைாகாணஙகளுக்கு 
உரித்தான 11 ைா்வட்டஙகளிலமைந்-
துள்ள 47 கைநலச் தெம்வ நிமலயஙக-

ளுக்தக இந்த இயந்திரஙகள ்வைஙகப்-
பட்டன.   அமைச்ெர் ைஹிந்தானந்த 
அழுத்கைதக, இராஜாஙக அமைச்ெர் 
ஷசீந்திர ராஜபக் ஷ, ஜனாதிபதியின் 
செயலா்ளர் காமினி செனரத், வி்வ-

ொயத்தும்ற அமைச்சின் செயலா்ளர் 
டீ.எம்.எல்.பண்்டாரநாயக்க ஆகிதயா-
ரும் வி்வொய அமைப்புகளின் உறுப்-
பினர்களும், இந் நிகழ்வில் கலந்து-
சகாண்டிருந்தனர். 

எழுத்துக்கமை விட உள்லநோக்கைற்ற...
முற்றுமகயிடடு தநற்று ்வ்டக்கு 
மீன்வர்கள ந்டத்திய தபாராட்ட 
க்ளத்திற்கு அமைச்ெர் ்டக்லஸ் தத்வா-
னந்தா தநரடியாக சென்று மீன்வர்களு-
்டன் தபச்சுக்கம்ள ந்டத்த முயற்சித்த 
தபாது, மீன்வர்கள ெைரெத்திற்கு ெம்ை-
திக்கவில்மல.   

இலஙமக க்டற்பரப்புக்குள அத்து-
மீறி ்வரும் இந்திய ப்டகுகம்ள நிரந்-
தரைாக தடுத்து நிறுத்த ந்ட்வடிக்மக 
எடுக்கப்படும் எனும் உத்தரம்வ 
எழுத்து மூலைாக தர த்வண்டும் என 

மீன்வர்கள அமைச்ெரி்டம் தகாரிமக 
முன்ம்வத்தனர்.    இதற்கு பதிலளித்த 
அமைச்ெர் ்டக்்ளஸ் தத்வானந்தா 
எழுத்து மூலைான உத்தர்வாதம் தர 
முடியாசதனவும் தான் ்வாய மூலைா-
கத்வ உத்தர்வாதத்மததய தர முடி-
யுசைன கூறியமத மீன்வர்கள ஏற்க 
ைறுத்தனர்.   

இது சதா்டர்பாக அமைச்ெர் 
்டக்்ளஸ் தத்வானந்தா கருத்து சதரிவிக்-
மகயிதலதய இவ்வாறு சதரிவித்துள-
்ளார்.    இந்தியக் க்டற்ச்றாழிலா்ளர்க-

ளின் மீன்பிடிப் ப்டகுகள இலஙமக 
க்டற்பரப்பினுள நுமையாைல் தடுப்-
பதற்கான ந்ட்வடிக்மககள தைற்-
சகாள்ளப்படுசைன்று சதரிவித்த 
க்டற்ச்றாழில் அமைச்ெர், இந்தியக் 
க்டற்ச்றாழிலா்ளர்களினால் பாதிக்-
கப்பட்ட எைது க்டற்ச்றாழிலா்ளர்க-
ளின் சதாழில் உபகரணஙகளுக்கும் 
உயிரிைந்த்வர்களின் குடும்பத்தினருக்-
கும் நட்ட ஈடம்ட ்வைஙகு்வதற்கான 
விதெ்ட அமைச்ெரம்வ பத்திரத்மத 
ெைர்ப்பிக்கப் தபா்வதாகவும் சதரிவித்-

தார்.    அததத்வம்ள, க்டந்த காலங-
களில் இந்தியக் க்டற்ச்றாழிலா்ளர் 
சதா்டர்பான வி்வகாரத்மத ்டக்்ளஸ் 
தத்வானந்தாவின் பிரச்சிமனயாக 
சொல்லப்பட்டது. ைக்கள தற்தபாது 
ந்டத்துகின்்ற தபாராட்டஙகள எைது 
க்டற்ச்றாழிலா்ளர்களின் உண்மை 
நிமல்வரத்மத ச்வளிப்படுத்தியுள்ள-
தாகவும் சதரிவித்தது்டன், இவ்வா-
்றான தபாராட்டஙளில் இருக்கின்்ற 
நியாயத்மத புரிந்து சகாள்வதாகவும் 
சதரிவித்தார்.  

பூஸடர் லடோஸ பெறுலவோர்...
இந்த வி்டயம் குறித்து காதார 

அமைச்சின் சகாதரானா தடுப்பு 
தமலமை ஒருஙகிமணப்பா்ளர் 
ம்வத்தியர் அன்்வர் ஹம்தானி 
ஆஙகில ஊ்டகசைான்றுக்கு சதரி-
வித்துள்ளார்.   

பூஸ்்டர் த்டாஸ் பற்றிய கடடுக்-
கமதகள குறித்து ஊ்டகஙகளில் 
நம்டசபற்்ற சபாது வி்வாதத்திற்குப் 
பி்றகு, குறிப்பாக க்டந்த ஞைாயிற்றுக்-
கிைமை பூஸ்்டர் த்டாஸ் சபறும் நபர்-
களின் எண்ணிக்மகயில் வியத்தகு 

அதிகரிப்பு ஏற்படடுள்ளதாக அ்வர் 
சதரிவித்தார்.   

ைக்கள இறுதியாக பூஸ்்டர் த்டாஸ் 
சதா்டர்பான த்வ்றான எண்ணங -
கம்ள மகவிடடு, படிப்படியாக 
பூஸ்்டர் த்டாஸ் சப்றத் சதா்டஙகி-
யுள்ளனர் என்பது ைகிழ்ச்சியளிக்கி-
்றது என சதரிவித்த அ்வர், சைாத்த 
ைக்கள சதாமகயில் கிட்டத்தட்ட 
40% தபர் இது்வமர பூஸ்்டர் தடுப்பூ -
சிமயப் சபற்றுள்ளனர் என கூறியுள -
்ளார்.  

உள்நோட்டில் கோர் தயோரித்து...
ைாநாடடில், ்வாகன இ்றக்குைதிமய 
மீண்டும் ஆரம்பிப்பது சதா்டர்-
பாக ஊ்டகவியலா்ளர் ஒரு்வர் நிதி 
அமைச்ெரி்டம் தகளவி எழுப்பினார். 
இதற்குப் பதிலளிக்கும் தபாதத நிதி 
அமைச்ெர் தைற்கண்்ட்வாறு பதில-
ளித்தார்.    ்வாகனஙகம்ள இ்றக்குதி 
செய்வதற்கு முன்னர் நாடடுக்குத் 
ததம்வயான பருப்பு இ்றக்குைதி 
செய்வது முக்கியைானது. நாம்ள 
காமலக்குள பருப்பு சகாளகலன்-
கம்ள எப்படி சகாண்டு ்வரு்வது 
என்று பார்க்க த்வண்டியுள்ளது. 
எப்படியா்வது எைது நாடடில் கார் 
ஒன்ம்ற உரு்வாக்குத்வாம்.   

்வாகனஙகம்ள ஒன்றிமணக்கும் 
5 நிறு்வனஙகம்ள ஆரம்பிக்க ந்ட்வ-
டிக்மக எடுக்கப்படடுள்ளது. எைது 

நாடடில் உற்பத்தி செயயப்படும் கார் 
ைற்றும் தைாட்டார் மெக்கிளில் பய-
ணிப்பது எவ்வ்ளவு சபருமையான 
வி்டயம்.1960 களில் எைது நாடடில் 
கார் தயாரிக்கப்பட்டது.   

இது்வமர இ்றக்குைதி செயயப்-
பட்ட பல சபாருடகள உளநாட-
டில் உற்பத்தி செயயப்படுகி்றது. 
வி்வொய சபாருடகள, டின்மீன், 
பல்த்வறு மகத்சதாழில் மூலப் 
சபாருடகள தற்சபாழுது உளநாட-
டில் உற்பத்தி செயயப்படுகின்்றன. 
அயல்நாடுகளில் க்டன் சபறு்வமத 
வி்ட எைது சொந்தக் காலில் எழுந்து 
நிற்க உறுதி பூண த்வண்டும். அதற்-
கான அடித்த்ளம் இ்டப்படடுள்ள-
சதன்றும் அமைச்ெர் குறிப்பிட்டார்.
(பா)  

விம்ரவோக லதர்தல் நடத்துவமதலய ... 
அ்வெரைாக ந்டத்த முடியாது. 

ைாகாண ெமபத் ததர்தல் ெட்டத்மத 
க்டந்த அரசு குைப்பி ம்வத்துள்ள-
தால் அந்த ததர்தமலயும் ந்டத்த 
இயலாது. உளளூராடசி ததர்தமல 
ைாத்திரம் தான் ந்டத்த முடியும். ஒரு 
்வரு்டத்தினால் உளளூராடசி ததர்தல் 
ஒத்திம்வக்கப்பட்டாலும் ததர்தல் 
ந்டத்து்வமததய நாம் விரும்புகி-
த்றாம். எைது கடசித் தமல்வர் பிரத-
ைர் ைஹிந்த ராஜபக் ஷவும் ததர்தல் 

ந்டத்து்வமததய விரும்புகி்றார்.
பாராளுைன்்ற ததர்தமல இரண்்டமர 
்வரு்டஙகள ்வமர ந்டத்த முடியாது. 
ஜனாதிபதி ததர்தமலயும் முன்கூடடி 
ந்டத்த இயலாது.   

09 ைா்வட்டஙகளிலும் பிரொர 
பணிகள ஆரம்பிக்கப்படும்.05 
ைா்வட்டஙகளில் கூட்டஙகளுக்கு 
திகதி குறிக்கப்படடுள்ளன.்வார 
இறுதியில் ைகளிர் ெம்தை்ளன கூட-
்டஙகள ந்டத்தப்படும் என்்றார்.(பா)  

பைோ்ரட்டுவ ெல்கம�க்கழக ைருத்துவ பீடம்...  
திட்டமி்டப்படடுள்ளததாடு இந்தத் 
திட்டத்தின் கீழ் ைருத்து்வ பீ்ட புதிய 
கடடி்டம் ைற்றும் உடகட்டமைப்பு 
்வெதிகள கல்விொர் த்ளபா்டஙகள 
ைருத்து்வ பீ்ட உபகரணஙகள ைற்றும் 
சபாருடகள சகாள்வனவு செயயப்ப-
டும். 2022 சதா்டக்கம் 2026 காலப்ப-
குதியில் கல்வி அமைச்சினால் இந்தத் 
திட்டம் முன்சனடுக்கப்படும்.   இந்த 

நிதி உதவி சதா்டர்பான ஒப்பந்தம் 
நிதி அமைச்ெர் பசில் ராஜபக்ஷ ைற்றும் 
கும்வத் தூது்வர் காலாப் த்டர் ஆகி-
தயாரின் பஙகளிப்பு்டன் மகசயழுத்-
தி்டப்பட்டது. நிதி அமைச்சு ொர்பில் 
அமைச்சின் செயலா்ளர் எஸ்.ஆர்.ஆட-
டிகலவும் கும்வத் நிதியம் ொர்பில் 
அதன் பிரதிப் பணிப்பா்ளர் ச்டனால் 
ஒலாயானும் மகச்ொத்திட்டனர்.(பா) 

பெோலிஸோர் எைக்...
தைற்சகாண்்ட ந்ட்வடிக்மகயின் 
தபாது ைணல் ஏற்றிய 03 டிப்பர் ்வாக -
னஙகள ைற்றும் அதன் ொரதிகளும் 
மகது செயயப்பட்டனர்.   

இதமன வி்ட 09 டிப்பர் ்வாக -
னஙகளில் ஏற்்றக் கூடிய ்வமகயில் 
ெட்டரீதியற்்ற மும்றயில் அகழ்ந்-

சதடுக்கப்படடு வீதிதயாரஙகளில் 
குவிக்கப்படடிருந்த சுைார் 29 கியூப் 
்வமரயான ைணல் சிவில் உம்டயில் 
சபாலிொர் ்வந்த மூ்வர் சபாலிஸ் 
நிமலயத்துக்கு ஏற்றிச் செல்்வதாக 
சதரிவித்து டிப்பர் ்வாகனஙகளில் 
ைணமல ஏற்றிச் சென்றுள்ளனர்.  

விசோ்ரமைகள் முடியும் வம்ர...   
அமைச்ெர் தநற்று சதரிவித்துள -

்ளார்.    சகாழும்பில் தநற்று ந்டத்திய 
செயதியா்ளர் ைாநாடடின் தபாதத 
அ்வர் தனது இந்த முடிம்வ அறிவித்-
துள்ளார்.   

இராஜாஙக அமைச்ெரின் ைகன் 
உடப்ட 06 தபர் தநற்ம்றய தினம் 
்வத்தம்ள நீத்வான் நீதிைன்்றத்தில் 
ஆஜர்படுத்தப்பட்ட தபாது அ்வர்-

கம்ள எதிர்்வரும் 07ஆம் திகதி ்வமர 
வி்ளக்கைறியலில் ம்வக்குைாறு 
நீத்வான் உத்தரவிடடுள்ளார்.   

 அததத்வம்ள இத் தாக்குதல் ெம்ப -
்வம் சதா்டர்பில் தநற்று ராகை ைருத் -
து்வ பீ்டத்தின் நான்காம் ஆண்டு 
ைாண்வர்கள மூ்வரும் மகது செய -
யப்படடுள்ளதாக சபாலிொர் சதரி -
வித்துள்ளனர்.(ஸ) 

74 ஆவது சுதந்தி்ர திை விழோ...
21 வீதிகள தபாக்கு்வரத்துக்கு மூ்டப்-
படடுள்ளது்டன் அதற்கான ைாற்று 
்வழிகள ஏற்படுத்தப்படடுள்ளதாக 
தைல் ைாகாணத்துக்குப் சபாறுப்-
பான சிதரஷ்ட பிரதிப் சபாலிஸ் 
ைாஅதிபர் ததெபந்து சதன்னதகான் 
சதரிவித்தார்.   

இம்மும்ற சுதந்திர தின நிகழ்-
வுகளில் முப்பம்டயினர் ைற்றும் 
சபாலிஸாரின் அணி்வகுப்புகள 
இ்டம்சபறு்வது்டன் கமல கலாொர 
அம்ெஙகளும் ்வைமைதபான்று 
இ்டம்சப்றவுள்ளன. பா்டொமல 
ைாண்வ ைாணவிகள ஜய ைஙக்ள 
கீதம் இமெப்பது்டன் அ்வர்களுக்கு 
தைலதிகைாக ததசிய ைாண்வர் பம்ட-
யணிகம்ளச் தெர்ந்த 259 ைாண்வ 
ைாணவியர் பஙதகற்கும் பாரம்பரிய 
கமல கலாொர அம்ெஙகளும் நம்ட -
சப்றவுள்ளன.   

ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
ததசிய சகாடிமய ஏற்றி சுதந்திர தின 
நிகழ்வுகம்ள ஆரம்பித்து ம்வப்-
பது்டன் ததசிய கீதத்மதயடுத்து 
பா்டொமல ைாண்வ ைாணவிகளின் 
ஜய ைஙக்ள கீதம் இமெக்கப்படும்.   

அத்து்டன் நாடடின் சுதந்திரத்திற்-
காக தியாகம் செயத அமன்வமரயும் 
நிமனவு கூர்ந்து சைௌன அஞெலி 
செலுத்தப்ப்டவுள்ளது. அத்து்டன் 
ஜனாதிபதிக்கு ைரியாமத செலுத் -
தும் ்வமகயில் 21 பீரஙகி த்வடடுக்-
கள தீர்க்கப்ப்டவுள்ளன. அதமனத் 
சதா்டர்ந்து சுதந்திர ெதுக்கத்திலி-

ருந்து ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜ-
பக் ஷ நாடடு ைக்களுக்கு தனது 
சுதந்திர தின பிரதான உமரமய 
நிகழ்த்தவுள்ளார்.   

இம்மும்ற சுதந்திர தின அணி-
்வகுப்புகளில் 3,463 இராணு்வத்-
தினரும் 919 க்டற்பம்டயினரும் 
804 விைானப் பம்டயினரும் 336 
சபாலிொரும் 282 சபாலிஸ் விதெ்ட 
அதிரடிப் பம்டயினரும் 437 சிவில் 
பாதுகாப்புப் பம்டயினருைாக 
6,500 முப்பம்ட வீரர்கள ைற்றும் 
சபாலிஸார் அணி ்வகுப்புக்களில் 
கலந்து சகாள்ளவுள்ளனர். 

அத்து்டன் விைானப் பம்டயின-
ரின் விைான ொகெஙகளும் நம்ட -
சப்றவுள்ளன. ்வைமை தபான்று 
இராணு்வ, க்டற்பம்ட ைற்றும் 
விைானப் பம்டயின் அணி்வகுப்-
பு்டன் முப்பம்டகளின் பல்த்வறு 
்வமகயான க்வெ ்வாகனஙகளும் 
இயந்திரஙகளும் அணி்வகுத்து செல்-
லவுள்ளன.   

நாடடின் சுதந்திர தினத்மத  முன் -
னிடடு இன்று காமல சபௌத்த, 
இந்து, இஸ்லாமிய,  கிறிஸ்த்வ ைத 
்வழிபாடடு நிகழ்வுகள ஒழுஙகு 
செயயப்படடுள்ளது்டன் அமைச்ெர்-
கள பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்கள 
பலரும் அந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து 
சகாள்ளவுள்ளனர்.   

விதஷ்ட அஞெலி
சுதந்திரத்திற்காக தபாராடிய 

அமனத்து தமல்வர்கம்ளயும் 

நிமனவு கூர்ந்து இம்மும்ற சுதந்திர 
தினத்தன்று ைலர் அஞெலி செலுத்த 
ஏற்பாடுகள தைற்சகாள்ளப்படடுள-
்ளது.   

இதற்கமைய ஜனாதிபதி செயலகத்-
திற்கு முன்னாலுள்ள உரு்வச்சிமல-
களுக்தக இவ்வாறு ைலர் அஞெலி 
செலுத்தப்ப்டவுள்ளதாக அமைச்ெர் 
ெைல் ராஜபக் ஷ சதரிவித்தார்.   

சுதந்திர தினத்மத முன்னிடடு 
சுதந்திர ெதுக்கத்திலுள்ள ததெபிதா   
டி.எஸ்.தெனாநாயக்கவின் உரு்வச் 
சிமலக்கு ைாத்திரம் இது்வமர ைலர் 
அஞெலி செலுத்தப்படடு ்வந்தது. 
இம்மும்ற ததெபிதா   டி.எஸ். தெநா-
னாயக்கவிற்கு தைலதிகைாக தாய 
நாடடின் சுதந்திரத்திற்காக அ்வரு-
்டன் இமணந்து தபாராடிய ஏமனய-
்வர்களுக்கும் ைலர் அஞெலி செலுத்-
தப்ப்டவுள்ளது என்்றார்.   

இததத்வம்ள, சகாழும்பில் நம்ட-
சபறும் பிரதான நிகழ்வுகளுக்கு 
தைலதிகைாக ெைகாலத்தில் நா்ட்ளா -
விய பல்த்வறு பிரததெஙகளிலும் 
சுதந்திர தின நிகழ்வுகள நம்டசப்ற-
வுள்ளமை குறிப்பி்டத்தக்கது.   

சுதந்திர தின நிகழ்ம்வ முன்னிடடு 
பாதுகாப்பு க்டமைகளில் மூ்வாயி-
ரத்திற்கும் அதிகைான சபாலிஸார் 
ஈடுபடுத்தப்ப்ட உள்ளதாக தைல் 
ைாகாணத்துக்குப் சபாறுப்பான 
பிரதிப் சபாலிஸ் ைா அதிபர் ததெ -
பந்து சதன்னதகான் சதரிவித்துள -
்ளார்.    விதெ்ட ந்ட்வடிக்மகக்கான 

செயலணி ைற்றும் முப்பம்டயி -
னரின் ஒத்துமைப்பு சப்றப்படடு 
பாதுகாப்பு த்வமலத்திட்டம் நம்ட -
மும்றப்படுத்தப்படும் என்றும் 
அ்வர் சதரிவித்துள்ளார்.   

 ெைகாலத்தில் சகாழும்பு நகர் 
உளளிட்ட தைல் ைாகாணத்மத 
உள்ள்டக்கும் ்வமகயில் விதெ்ட 
பாதுகாப்பு செயற் திட்டம் நம்ட -
மும்றப்படுத்தப்படும் என்றும் 
அ்வர் சதரிவித்துள்ளார்.   

அத்து்டன் 21 வீதிகள தபாக்கு்வ -
ரத்திற்காக ைடடுப்படுத்தப்படும் 
என்றும் அதற்கான செயற்திட்ட -
ைானது ைக்களுக்கு அசெௌகரியம் 
ஏற்ப்டாத ்வமகயில் முன்சன -
டுக்கப்படும் என்றும் ைாற்றுப் 
பாமதகம்ள உபதயாகிப்பதற்கான 
ந்ட்வடிக்மககள தைற்சகாள்ளப் -
படும் என்றும் அ்வர் சதரிவித்துள -
்ளார்.   சுதந்திரதின விைாவுக்கு 
அமைக்கப்படடுள்ள விதெ்ட அதி -
திகள அ்வர்களுக்கு ்வைஙகப்பட -
டுள்ள அமைப்பிதழில் இமணக் -
கப்படடுள்ள ்வாகன தரிப்பி்ட 
தலபிளகளு்டன் காமல 7.30 
ைணிக்கு முதல் ்வருமக தருைாறும் 
அ்வர் தகடடுக் சகாண்டுள்ளார்.   

இலஙமக க்டற்பம்டயினரால் 
தாய நாடடிற்காக கஜபாகு கப்ப -
லிலிருந்து 25 பீரஙகி த்வடடுக்கள 
காலி முகத்தி்டலில் ம்வத்து தீர்க் -
கப்ப்டவுள்ளமை குறிப்பி்டத்தக் -
கது.  

ெ� சவோல்களுக்கு ைத்தியில்...
அன்று அந்நிய பம்டசயடுப்புகள 

தபான்த்ற பிரிவிமன்வாத பயஙகர -
்வாதத்தினால் எைது நாடடு ைக்கள 
சுதந்திரத்மத இைக்க தநரிட்டது்டன், 
இன்று சகாதரானா சதாற்றினால் 
ைக்கள சுதந்திரத்மத இைந்து பாதிக் -
கப்படடுள்ளனர்.   

நாடம்ட கடடிசயழுப்பு்வதற்-
கான இரு சபான்னான ஆண்டு-
கம்ள சகாதரானா சதாற்று எைக்கு 
இல்லாது செயதது. கல்வி, சபாரு-
்ளாதாரம் ைற்றும் ைக்களின் ்வாழ்க் -

மகமய தமலக்கீைாக ைாற்றியது. 
ஆனால் சுதந்திரத்துக்காக தபாராடிப் 
பைகிய ததெம் என்்ற ்வமகயில் நாம் 
அதனால் து்வண்டு தபாகப் தபா்வ-
தில்மல.   

முழு உலகமும் பல சிரைஙக-
ளுக்கு முகம் சகாடுத்த தபாதிலும், 
அதிலிருந்து விடுபடு்வதற்கு உல -
க்ளாவிய ரீதியில் முன்சனடுக்கப்-
பட்ட ெகல ொதகைான செயற்பாடுக -
ம்ளயும் நாமும் கம்டப்பிடித்ததாம். 
சகாதரானா சதாற்றுக்கு தீர்்வான 

மூன்று தடுப்பூசிகம்ளயும் நாம் ைக்க-
ளுக்கு சபற்றுக் சகாடுத்துளத்ளாம். 
நாம் கம்டப்பிடித்த இச்செயற்பாடு-
களின் மூலதை சகாதரானா சதாற்றி-
லிருந்து விடுபடடு மீண்டும் இயல்பு 
நிமலக்கு திரும்ப முடிந்துள்ளது.   

சுதந்திரம் என்பது ச்வற்றி சபற்று 
முடிந்துவி்டக் கூடியதல்ல. அது 
நாளுக்கு நாள ச்வற்றி சகாள்ள 
த்வண்டியசதான்று. அதுத்வ நாம் 
ஒவச்வாரு சுதந்திர தினத்திலும் ்வலி-
யுறுத்த த்வண்டிய வி்டயைாகும். எவ-

்வா்றாயினும் சுதந்திரத்துக்காக பல 
நூறு ஆண்டுக்ளாக சதா்டர்ச்சியாக 
தபாராடி பக்கு்வப்பட்ட ததெத்துக்கு 
இந்த ெ்வாலுக்கும் முகம் சகாடுத்து 
செயற்ப்ட முடியுசைன்பது எனது 
நம்பிக்மகயாகும். சுதந்திரத்திற்காக 
உண்மையாக தபாராடிப் பைகிய 
ததெசைன்்ற ்வமகயில் இச்ெ்வாமல-
யும் எதிர்த்து தபாராடு்வதற்கு இந்த 
சுதந்திரத் தினத்தில் உறுதி சகாள-
த்வாசைன்றும் பிரதைர் தனது ்வாழ்த்-
துச் செயதியில் சதரிவித்துள்ளார்.  

வழக்மக இமடநிறுத்த லகோரும்...
அ்வர் நீதிைன்றில் முன்னிமலயாகி-
யிருக்கவில்மல.    இதமனயடுத்து 
முன்னாள அமைச்ெர் பாட்டலி 
ெம்பிக்க ரண்வக்கவின் ொரதிமய 
மகது செய்வதற்கு பிடியாமண 

பி்றப்பிக்கப்பட்டது.   அதததநரம் 
ெம்ப்வம் சதா்டர்பாக முன்னாள 
அமைச்ெர் பாட்டலி ெம்பிக்க ரண -
்வக்க ைற்றும் அ்வரின் ொரதி ைற்றும் 
ச்வலிக்கம்ட சபாலிஸ் நிமலய 

முன்னாள சபாறுப்பதிகாரி ஆகி-
தயாருக்கு ச்வளிநாடு செல்்வதற்-
கான தம்டமயக் சகாழும்பு தைல் 
நீதிைன்்றம் பி்றப்பித்திருந்தது.   

 இதமனயடுத்து இராஜகிரிய 

விபத்து சதா்டர்பான ்வைக்கு விொ-
ரமணமய இம்டநிறுத்துைாறு, 
பாட்டலி ெம்பிக்க ரண்வக்க நீதிைன் -
றில் தகாரிக்மக முன்ம்வத்திருந் -
தமை குறிப்பி்டத்தக்கது.  

பி்ரதோை சூத்தி்ரதோரி ச்ரைமடந்த...
07 தபர் மகது செயயப்படடுள்ள -

தாக சபாலிஸார் சதரிவித்தனர்.   
ஏற்கனத்வ 06 தபர் சபாலிஸா -

ரால் மகது செயயப்படடிருந்தது்டன் 
தநற்று முன்தினம் இரவு இராஜாஙக 
அமைச்ெர் அருந்திக்க சபர்னாண்-
த்டாவின் ைகன் தனது ெட்டத்தரணி-
யூ்டாக சபாலிசில் ெரணம்டந்தார். 
அ்வமரயும் மகது செயதுள்ளதாக 
சபாலிஸார் சதரிவித்தனர்.   

அத்து்டன் இத்தாக்குதமல 
ந்டத்த ்வந்த்வர்கள பயன்படுத்திய 
காசரான்று களுதபாவில பிரததெத் -
தில் ம்வத்து சபாலிஸாரால் மீடகப் -
படடுள்ளது.   

இச்ெம்ப்வம் சதா்டர்பில் 
விரி்வான விொரமணகம்ள தைற்-
சகாளளும் ்வமகயில் இரண்டு விதெ்ட 
சபாலிஸ் குழுக்கள நியமிக்கப்பட-
டுள்ளதாக சபாலிஸ் ைாஅதிபர் சதரி -
வித்துள்ளார்.   

 மகது செயயப்படடுள்ள்வர்க-
ளில் தற்தபாது நீர்சகாழும்பு ம்வத்-
தியொமலயில் சிகிச்மெ சபற்று 
்வரும் ைாண்வர் ைற்றும் அ்வதராடு 
சிகிச்மெ சபற்று்வரும் ைற்றும் ஒரு்வ-
ரும் அ்டஙகு்வதாக சபாலிஸார் சதரி-
வித்துள்ளனர்.   

அத்து்டன் ைாண்வர்க்ளால் 
சபாறுப்தபற்கப்படடு சபாலி-

ஸாரி்டம் ஒப்பம்டக்கப்படடுள்ள 
காரின் ொரதியும் உள்ள்டஙகு்வ -
தாக சபாலிஸார் சதரிவித்தனர். 
அ்வர்கம்ளத் தவிர தநற்று பிற்பகல் 
ராகை சபாலிஸ் நிமலயத்தில் ெரண -
ம்டந்த மூ்வரும் உள்ள்டஙகு்வதாக 
சபாலிஸார் சதரிவித்துள்ளனர்.   

இ்வர்களில் நீர்சகாழும்பு ம்வத்தி -
யொமலயில் சிகிச்மெ சபற்று்வரும் 
ைாண்வன் தவிர்ந்த ஏமனதயாமர 
நீதிைன்்றத்தில் ஆஜர்படுத்த ந்ட்வ-
டிக்மக எடுக்கப்படடுள்ளதாகவும் 
சபாலிஸார் சதரிவித்தனர்.   

 ராகமையிலுள்ள ைருத்து்வ 
பீ்டத்திற்குள தநற்றுமுன்தினம் 

அதிகாமல பிரத்வசித்த கும்ப-
சலான்று அஙகிருந்த ைாண்வர்கள 
மீது தாக்குதல் ந்டத்தியுள்ளது. இந்த 
தாக்குதலில் ைாண்வர்கள நான்கு 
தபர் காயைம்டந்து ம்வத்தியொமல-
யில் சிகிச்மெ சபற்று ்வருகின்்றனர்.   

தைற்படி ெம்ப்வம் சதா்டர்பில் 
விொரமணகம்ள தைற்சகாளளு-
ைாறு சபாலிஸ் ைாஅதிபருக்கு 
சபாதுைக்கள பாதுகாப்பு அமைச்ெர் 
ெரத் வீரதெக்கர பணிப்புமர விடுத்-
திருந்தார்.    இது சதா்டர்பில் விொ-
ரமணகம்ள தைற்சகாள்வதற்காக 02 
சபாலீஸ் குழுக்கம்ள நியமித்துள்ள-
தாக சபாலிொர் சதரிவித்தனர்.(ஸ)  

அமைசசர் ைஹிந்த அை்ரவீ்ரவுக்கு ...
27 தபருக்கு சகாவிட சதாற்று உறுதியாகியுள்ளதாக சதரிவிக்கப்-

படடுள்ளது.  

யோழ். மீைவர்... (03ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

பருத்தித்தும்ற சபாலிஸார், பருத்-
தித்தும்ற நீத்வான் நீதிைன்்றத்தில், 
மீன்வர்களின் தபாராட்டத்திற்கு 
தம்ட விதிக்க தகாரி விண்ணப்பம் 
செயதிருந்தனர்.   

வீதிமய ைறித்து மீன்வர்கள 
தபாராட்டத்மத முன்சனடுப்பத-
னால் வீதி ஊ்டான தபாக்கு்வரத்து 
முற்்றாக பாதிக்கப்படடுள்ளது, 
சபாதுைக்களுக்கு இம்டயூறு விம்ள -
வித்தல், சகாதரானா அபாயம் உள-
ளிட்ட காரணஙகம்ள சுடடிக்காடடி 
தம்ட தகாரி இருந்தனர்.   

அதமனயடுத்து மீன்வர்களின் 
தபாராட்டத்துக்கு நீதிைன்்றம் தம்ட 
விதித்து கட்டம்ள பி்றப்பித்துள -
்ளது.   

நீதிைன்்ற கட்டம்ளயின் பிரகா-
ரம், வீதி ைறியலில் ஈடுபடடுள்ள 
மீன்வர்கம்ள கமலந்து செல்லுைாறு 
சபாலிஸார் அறிவித்துள்ளனர். 

அதற்கு மீன்வர்கள எதிர்ப்பு சதரி -
வித்துள்ளது்டன் சபாலிஸ் விதெ்ட 
அதிரடி பம்டயினரும் தபாராட்ட 
இ்டத்துக்கு தநற்று ைாமல ்வர்வ-
மைக்கப்பட்டனர்.  

லைலும் 500 மில். படோ�ர்... (03ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

சபாரு்ளாதார சிக்கல்களிலி-
ருந்து மீளும் சபாருடடு, ெர்்வததெ 
நாணய நிதியத்தி்டம் சதாழில்நுடப 
ஆதரம்வ தகாரியுள்ளதாகவும், 
அதன்படி நிபுணத்து்வ குழு ஒன்று 
விமரவில் இலஙமக ்வரவுள்ளதாக-
வும் நிதி அமைச்ெர் பசில் ராஜபக்ஷ 
சதரிவித்துள்ளார். ெர்்வததெ நாணய 
நிதியத்தி்டம் செல்லும் திட்டம் 

சதா்டர்பில் எழுப்பப்பட்ட தகள-
விக்கு பதிலளிக்கும் ்வமகயில் அ்வர் 
இதமன சதரிவித்துள்ளார்.  

நாஙகள அ்வர்களுக்கு கடிதம் எழு-
தியுளத்ளாம். 

அ்வர்களி்டமிருந்து நிபுணர்களின் 
ஆதலாெமனமயப் சப்றவுளத்ளா-
சைன்றும் நிதி அமைச்ெர் பசில் ராஜ -
பக்ஷ சதரிவித்தார். (பா)

200 Kg லெோமதப... (03ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

முயற்சிகள பலனளிக்கவில்மல. 
க்டலின் சபரும் அமலகள ைற்றும் 
3,800 மீற்்றர் ஆைத்தில் ெந்ததகநபர்-
க்ளால் தபாமதப்சபாருள சபாதி 
க்டலுக்குள மூழ்கடிக்கப்படடுள்ளது-
்டன் அதமன மீடபதற்கு முடியாைற் 
தபாயுள்ளது.  

க்டற்பம்டயினர், சபாலீொர் 
ைற்றும் புலனாயவுப் பிரிவினர் 
இமணந்து தைற்சகாண்்ட ந்ட்வ-
டிக்மககளின்தபாது சபருை்ளவு 

தபாமதப்சபாருள நாடடுக்குள 
சகாண்டு ்வரப்படு்வது தடுக்கப்பட-
டுள்ளதாக க்டற்பம்டயினர் சதரி-
வித்துள்ளனர்.   

மகது செயயப்படடுள்ள 9 
ஈரானிய பிரமஜ கம்ளயும் நீதி -
ைன்்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்த ந்ட்வ -
டிக்மககள தைற்சகாள்ளப்பட -
டுள்ளதாகவும் க்டற்பம்டயினர் 
சதரிவிக்கின்்றனர்.

 (ஸ) 

ஒரு இ�ட்சம் அபிவிருத்தித் திட்டஙகள்... (03ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

 இது சதா்டர்பில் வி்ளக்கைளிக்-
கும் ஊ்டக ைாநாடு சகாழும்பில் 
நம்டசபற்்றது. இஙகு கருத்துத் சதரி -
வித்த நிதி அமைச்ெர் பசில் ராஜபக்ஷ, 
14,021 கிராை தெ்வகர் பிரிவுகளில் 
உள்ள 36,000 கிராைஙகள உள்ள்டங-
கும் ்வமகயில் ்வரவு செலவுத்திட்ட 
ஒருஇலடெம் த்வமலத்திட்டம் ஆரம்-
பிக்கப்படுகி்றது. ஒரு ்வரு்ட காலத்தி-
னுள அமனத்து திட்டஙகளும் முழு-
மையாக ஆரம்பிக்கப்படும்.இதில் 
ைக்களின் பஙகளிப்பு பிரதானைானது.
ைக்கள சதரிவு செயயும் அபிவிருத்தித் 
திட்டஙகள கிராை ைட்டத்தில் முன் -
சனடுக்கப்படும்.இதற்கு அரொஙகம் 
நிதி ைாத்திரதை ்வைஙகுகி்றது.ைதத்த-
மல்வர்கள,ெமூக தமல்வர்கள ைற்றும் 
ைக்கள பிரதிநிதிகள இமணந்து உகந்த 
திட்டஙகம்ள சதரிவு செய்வர்.   

்வரலாற்றில் முதன் மும்றயாக 25 
ைா்வட்டஙகளுக்கும் தனியாக நிதி 
ஒதுக்கப்படுகி்றது. ைா்வட்ட செயலா -
்ளதர நிதிக்கு சபாறுப்பான அதிகாரியா-

்வார். பரீடொர்ந்த ைட்டத்தில் அதிகாரப் 
பகிர்வு பிரததெ ைட்டத்தில் முன்சன-
டுக்கப்படடுள்ளது.   

ததசிய இலக்குகம்ள அம்ட்வதற்காக 
கிராை ைட்டத்தில் இருந்து தயாெமன-
களுக்கு அனுைதி ்வைஙகப்படுகி்றது.
உற்பத்திகம்ள அதிகரிக்க முன்னுரிமை 
்வைஙகப்படடுள்ளது.   

இதற்காக 85 பில்லியன் ரூபா 
ஒதுக்கப்படடுள்ளததாடு கிராமிய 
சபண்கம்ள பலப்படுத்து்வற்காக 
Home Shop கம்ள அமைக்க தைலும் 15 
பில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்படடுள்ளது. 
இதன் படி சைாத்தைாக 100 பில்லி-
யன் ரூபா ஒதுக்கப்படடுள்ளது.இதற்-
கமதய ஒரு திட்டத்திற்கு 10 இலடெம் 
ரூபா்வமர ்வைஙகப்படும்.   

அதிகாரம் கிராை ைட்டம் ்வமர பகி -
ரப்படடுள்ளது. முன்னர் அரசியல்்வா-
திகத்ள முடிவுகம்ள எடுப்பார்கள.
தற்சபாழுது தநரடியாக ைக்கள தைக்கு 
ததம்வயான அபிவிருத்தி சதா்டர்பில் 
முடிவு எடுக்க ்வாயப்பு அளிக்கப்பட -

டுள்ளது. இந்த முதலீடடின் மூலம் 
இதமன வி்ட 03 ை்டஙமக மீ்ளப் சப்ற 
எதிர்பார்க்கித்றாம்.   

மீண்டும் நாடம்ட மு்டக்கும் நிமல 
்வராவிட்டால் நாம் எதிர்பார்த்த இலக்-
குகம்ள எட்ட முடியும்.   

உளளூராடசி ைன்்றஙகம்ள எந்தக் 
கடசி ச்வன்றிருந்தாலும் அதற்கு நிதி 
்வைஙகப்படும் .்வ்டக்கில் அதநகைான 
ெமபகம்ள த்வறுகடசிகத்ள ச்வன்்றன.
இருந்தாலும் அ்வற்றுக்கு நிதி ்வைஙகப் -
படும். கடசி பாராது நிதி ஒதுக்கியுள-
த்ளாம்.   

தற்சபாழுது நாடடுக்குத் 
ததம்வயான பல சபாருடகள உளநாட-
டில் உற்பத்தி செயயப்படுகின்்றன.
தெதனப் பெம்ள ஊக்குவிப்பினால் 
வி்வொயிகளுக்கு நஷ்டஈடு ்வைஙகப் -
படுகி்றது.யுத்தத்தின் ஆரம்பத்திலும் 
இவ்வாறு பின்னம்டவு ்வந்தாலும் இறு-
தியில் யுத்தத்மத ச்வன்த்றாம்.அதத 
தபால இந்த திட்டமும் ச்வற்றிசபரும் 
என எதிர்பார்க்கித்றாம் என்்றார்.  

ஜைோதிெதி 
பெோது...    
(03ஆம் பக்கத் சதா்டர்)
விடுதமல செயயப்ப்ட-

வுள்ளதாகவும் அ்வர் சதரி-
வித்துள்ளார்.   

அதற்கிணஙக ைகர 
சிம்றச்ொமலயில் 20 சிம்றக் 
மகதிகளும் தககாமல 
சிம்றச்ொமலயில் 18 
மகதிகளும் ச்வலிக்கம்ட 
சிம்றச்ொமலயில் 17 மகதி-
களும் களுத்தும்ற சிம்றச்-
ொமலயில் 13 மகதிகளும் 
தபாகம்பர சிம்றச்ொமல 
யில் 11 மகதிகளும் ைட்டக்-
க்ளப்பு சிம்றச்ொமலயில் 
11 மகதிகள ்வாரியசபால 
சிம்றச்ொமலயில் 10 மகதி-
களும் இவ்வாறு விடுதமல 
செயயப்ப்டவுள்ளதாக 
சிம்றச்ொமலகள தபச்ொ்ளர் 
சதரிவித்தார். (ஸ)  
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சிர்ரஷ்ட ஊ்டகவியலாள்ரான  
சந்தன விஜயரகான் பகாழும்பு  
ைற்றும் ஜயவர்த்தனபு்ர   
ெலகமலக்கழக்ததில உயரகலவிமய 
கற்்றவர. அவர பகாழும்பு   
ெலகமலக்கழக ஊ்டகவியல   
ப்தா்டரொன முதுகமல   
டிபரளாைா்தாரியாவார. 

'நவல�ோகய வோம சன்னிலவதனலய 
பூஜிய உடககன்தகவ� சிறி சரணங்-
கர ஹிமி பூமிகோவ' (புதிய உ�கின் 
இடதுசோரி கதோடர்ோடலில் வணக்-
கத்துக்குரிய உடககன்தவ� லதரரின் 
வகி்ோகம்) என்்ற நூல் சநதன விஜய-
லகோன் எழுதிய எடடோவது நூ�ோகும். 
அநநூலின் கவளியீடடு விழோ அண்-
மமயில் ககோழும்பு சுதநதிர சதுக்க 
வீதி லதசிய நூ�க மற்றும் சுவடிகள் 
லசமவ லகடல்ோர கூடத்தில் நமட-
க்ற்்றது. அது கதோடர்ோக அவருட-
னோன லநரகோணல் வருமோறு:

கேள்வி: உடககன்தவ� சிறி 
சரணங்கர லதரர ல்ோன்்ற மோரக்சி-
யவோத அரசியல் புரிநத லதரமரப் 
்ற்றி நூக�ோன்ம்ற எழுதுவதற்கோன 
கோரணம் என்ன?

 பதில்: உடககன்தவ� சிறி சரணங்-
கர லதரரின் வோழக்மக கதோடர்ோக 
நோன் ்ோடசோம� கசல்லும் கோ�ங்க-
ளில�லய வோசித்து அறிநதிருநலதன். 
அதற்குக் கோரணம் அவரின் அரசியல் 
லநோக்கு கதோடர்ோக என்னுள் ஏற்-
்டடிருநத கதளிவோகும். அதனோல் 
லமல� குறிப்பிடட பின்னணிமய 
அடிப்்மடயோகக் ககோண்டு என்னோல் 

இநத நூம� ஆக்க முடிநதுள்்ளது. 
அதற்கு வலுவோன அடிப்்மடயோக 
அமமநதது என்னுமடய முதுகம� 
்டடப்்டிப்பு நடவடிக்மகயின் 
இறுதி ஆய்வு அறிக்மகக்கு நோன் 
கதரிவு கசய்தது உடககன்தவ� சிறி 
சரணங்கர லதரரின் ஊடக ்ோவமன-
யும் மற்றும் இடதுசோரி கதோடர்ோ-
டலும் என்்ற விடயமோகும். அதன் 
மூ�ம் சமூகத்துக்கு அவரோல் எவவோ-
்றோன அரசியல் லநோக்கு முன்மவக்-
கப்்டடது என்்மத குறித்து தரக்-
கரீதியோக இநத ஆய்வறிக்மகயில் 

என்னோல் முன்மவக்க முடிநதது. 
அதன் ் �னோக இநத நூம� என்னோல் 
எழுதக் கூடியதோக இருநதது. சுருக்க-
மோக கூறினோல் இநத ஆக்கம் எனது 
முதுகம� ்டடப்்டிப்புக்கோன ஆய்-
வறிக்மகயோகும். 

கேள்வி: உடககன்தவ� சிறி சர-
ணங்கர லதரரின் வோழக்மக சரிதம் 
மூ�ம் தற்ல்ோமதய சமூகத்திற்கு 
நீங்கள் அளிக்கும் கசய்தி என்ன?

பதில்: உடககன்தவ� சரணங்கர 
லதரர வோழக்மகயில் ்டட கஷடங்-
கள் ்ற்றிய கசய்திமய நோன் சமூகத்-
துக்கு கதரிவிக்க விரும்புகின்ல்றன். 

அநத கஷடங்கள் கோரணமோக ஏற்-
்டட ்ோதிப்ம் மோற்றுவதற்கு அவர 
பின்்ற்றிய சமூக க்ோரு்ளோதோர அரசி-
யல் ககோள்மககம்ள கவற்றிகரமோக 
முன்கனடுத்துச் கசல்� அவர அரப்-
்ணிப்புடன் கசயல்்டடோர. அலத-
ல்ோன்று வரப்பிரசோதங்கள், ்தவிகள் 
எமதயுலம அவர எதிர்ோரத்து நடவ-
டிக்மககளில் ஈடு்டவில்ம�. அவர 
நம்பிக்மக ககோண்டிருநத லசோசலிச 
ககோள்மககள் மோரக்சிய க�னின்வோ-
தத்மத சமூகமயப்்டுத்த அவர இ்றக்-
கும் வமர ல்ோரோடினோர, ்ணியோற்றி-

னோர. சரணங்கர லதரர உ�கம் ஏற்றுக் 
ககோண்ட லதரர ஆவோர. நோடடின் 
பிக்கு சமூகத்தோரிடமிருநது அதோவது 
மல்வத்து அஸ்கிரிய தரப்பிடமிருநது 
அவர உ்சம்்தோ நிம�மய க்ற்றுக் 
ககோள்்ளவில்ம�. சோமலனரு பிக்-
குவோகலவ இறுதிவமர இருநதோர. 
இநதிய சுதநதிரப் ல்ோரோடடத்தில் 
இமணநது ககோண்டதன் ்�னோக 
சரணங்கர லதரமர மகது கசய்த 
லவம்ளயில் இநதியோவில் இருநத 
ஆங்கி� ஆடசியோ்ளரகள் அவருடன் 
ல்ோரோடடத்தில் ஈடு்டடவரகம்ள 
கோடடிக் ககோடுக்கும்்டி லகடடுக் 

ககோண்டோரகள். ஆனோல் அவர அவ-
வோ்றோன நடவடிக்மகமய லமற்ககோள்-
்ளவில்ம� இங்கி�ோநதில் அவருக்கு 
நல்� ்தவிமய க்ற்றுத் தருவதோ-
கக் கூறினோரகள். ஆனோல் சரணங்கர 
லதரர ஒரு வோரத்மதயும் அவரகம்ளப் 
்ற்றிக் கூ்றலவ இல்ம�.

கேள்வி: தற்ல்ோமதய பிக்குகள் 
்ரம்்மரயினர உடககன்தவ� லதரரி-
ரிடமிருநது க்ற்றுக் ககோள்்ளக் கூடிய 
எடுத்துக்கோடடுகள் என்ன?

 பதில்: விலசடமோக தற்ல்ோதுள்்ள 
பிக்குகள் ்ரம்்மரயினர சரணங்கர 
லதரமர ்ற்றி அறிய மோடடோரகள். 
இதற்குக் கோரணம் சரித்திரத்மத 
அவரகள் கற்்தில்ம�. தற்ல்ோமதய 
பிக்குகள் அரசியல் அணியினருடன் 
லசரநது ல்ோரோடடம் நடத்தினோல் 
அதுதோன் ல்ோரோடடம் என்று எண்ணு-
கி்றோரகள். ஆனோல் உடககன்தவ� 
லதரர ஒருல்ோதும் தனது வகுப்்ோ-
ருக்கு எதிரோன சக்திகளுடன் இமண-
யவில்ம�. ஆனோல் தற்ல்ோது சி� 
பிக்குகள் ஏகோதி்த்திய சக்திகளின் 
மகப்்ோமவக்ளோக மோறியுள்்ளோரகள். 
அவரகள் அரசல்�ோத அமமப்புகளி-
டமிருநது சம்்்ளம் க்று்வரக்ளோக 
மோறியுள்்ளோரகள். ஆனோல் சரணங்கர 
லதரலரோ தோன் பின்்ற்றிய ககோள்மக-
யோன லசோஷலிஸத்மத எநதகவோரு 
வரப்பிரசோதத்துக்கும் முன்னோல் 
கோடடிக் ககோடுக்க நடவடிக்மக எடுக்-
கவில்ம�. அதனோல்தோன் சரணங்கர 
லதரர ்ஸ்ஸில் கசன்று நடநது தனது 
ல்ோரோடடங்கம்ள முன்கனடுத்தோர.

 ஆனோல் தற்ல்ோது சி� பிக்குகள் 

்ோவிக்கும் வோகனங்கள் மற்றும் அவர-
களுக்கு கிமடத்துள்்ள வரப்பிரசோ-
தங்கம்ள ்ோரக்கும் ல்ோது அவரகள் 
தங்களுமடய வகுப்ம் ஏகோதி்த்-
திய முகோமுக்கு முன்னோல் கோடடிக் 
ககோடுத்துள்்ளோரகள் என்்து கதளி-
வோகி்றது. அதனோல் தற்ல்ோதுள்்ள 
பிக்குகள் கோ�ம் தோழத்தியோவது உட-
ககன்தவ� சிறி சரணங்கர லதரரோல் 

எழுதப்்டட சுயசரிமதயோன 'சடனக 
சடஹன்'(ல்ோரோடடத்தின் குறிப்-
புகள்) புத்தகத்மத வோசிக்குமோறு 
அமனத்து பிக்குகள் சமூகத்திடமும் 
லவண்டுலகோள் விடுக்கின்ல்றன்.

உடகேன்தவல க்தரரின சுயசரித்ததய 
இனதறைய க்தரரேள் வாசிபபது அவசியம்

்தமிழ் இலக்கிய்ததும்றக்குஅ-
ரும்ெணியாற்றி இஸலாமிய 
்தமிழ் இலக்கிய்தம்த உலகுக்கு 

எடு்ததுக்காட்டியவர அலலாைா ை. மு. 
உமவஸ. ைஹ்மூது பலபமெ–பசய்-
னம்புநாச்சியா ்தம்ெதியின் பு்தலவனாக 
ொணநதும்ற, ரேனமுலமலயில 
1922.01.15 இல அவர பி்றந்தார. 
இன்று ொணநதும்ற ஜீலான் ை்ததிய 
கலலூரியாக்த திகழும் அன்ம்றய அ்ர-
சினர ்தமிழ்க் கலவன் ொ்டசாமலயில 
அவர ஆ்ரம்ெக் கலவிமய்த ப்தா்டரந-
்தார. பின்னர ரேனமுலமலக்கு அடு்த-
துள்ள சிற்றூ்ரான சரிக்கமுலமலயில 
அமைநதுள்ள ்தக்ஷலா ைகாவி்ததியா-
லய்ததில சிஙகளபைாழிமயக் கற்று்த 
ர்தரந்தார. 

 அ்தன் ரொது ொளி பைாழிமயயும் 
ெடி்தது அதிலும் புலமை பெற்்றார. அ்தன் 
பின்னர ொணநதும்ற நகரிலுள்ள பசன் 
ரஜான்ஸ கலலூரியில இமணநது 
ஆஙகில பைாழியிலும் ர்தரச்சி பெற்்றார. 
1949 ஆம் ஆண்டு ்தமிழ்பைாழியு்டன் 
சிஙகள்தம்தயும் இ்ரண்்டாம் பைாழியா-
கக் பகாண்டு,கமல்ததும்றக்கான சி்றப-
புப ெட்்டம் பெற்்றார. இவவாறு கலவிப 
ெயண்தம்த்த ப்தா்டரந்தஅவர, 1951 
ஆம் ஆண்டு '்தமிழ் இலக்கிய்ததும்றக்கு 
முஸலிம்களின் ெஙகளிபபு' எனும் 
ப்தானிபபொருளில ஆய்வு பசய்து 
்தமிழ்பைாழியில முதுைாணி ெட்்ட்தம்த-
யும் பெற்றுக் பகாண்்டார. 

1949 ஆம் ஆண்டு மு்தல 1953 
ஆம் ஆண்டு வம்ரயான நான்கு வரு-
்டஙகள், பகாழும்புப ெலகமலக்கழக்த-
தில ்தமிழ்தும்றக்கான ெகுதிரந்ர விரி-
வும்ரயாள்ராக ெணியாற்றியுள்ளார. 
1953 மு்தல 1957 வம்ர பகாழும்பு 
ஸாஹி்றா கலலூரியில ரொ்தனாசிரிய-
்ராக க்டமையாற்றியுள்ளார. இக்காலகட்-
்ட்ததிரல, அபரொது 'ர்ரடிரயா சிரலான்' 
என்்றமழக்கபெட்்ட இலஙமக ஒலிெ-
்ரபபுக் கூட்டு்த்தாென்ததின் முஸலிம் 
நிகழ்ச்சி அமைபொள்ராகவும் க்டமை-
யாற்றியுள்ளார. 

 1957 மு்தல 1958 வம்ர இலஙமக 
ெரீட்மச்த திமணக்கள்ததில பைாழிபெ-
யரபொள்ராக பசயலாற்றியுள்ளார. அ்த-
து்டன் 1950 – 1971 ஆண்டு காலப 
ெகுதியில இலஙமக வர்த்தக சம்ரைள-
ன்ததின் ை்ததிய பைாழிபெயரபபு ரசமவ 
நிறுவன்ததில பி்ர்தை ஆசிரிய்ராக ெணி-
யாற்றியுள்ளார. ரைலும் இக்காலஎல-
மலயில, களனி ைற்றும் பகாழும்பு ெல-
கமலக்கழகஙகளின் கலாசா்ரபீ்ட்ததின் 

ெகுதிரந்ர விரிவும்ரயாள்ராகவும் ெஙக-
ளிபபுச் பசய்துள்ளார. 

1970 – 1978 ஆம் ஆண்டுகா-
லப ெகுதியில ஸ்ரீலஙகாஅ்ரச வணிக 
பொதுக் கூட்டு்த்தாென்ததின் ெணிபொ-
ளர சமெ உறுபபின்ராகவும் அஙகம் 
வகி்ததுள்ளது்டன் இலஙமக ஒலிெ்ரபபுக் 
கூட்டு்த்தாென ெணிபொளர சமெயிலும் 

உறுபபின்ராக ெஙகளிபபுச் பசய்துள்-
ளார. ரைலும் இலஙமக வஙகியின் 
பொருளா்தா்ர ஆய்வு சஞ்சிமகயின் 
்தமிழ் பி்ரசு்ர்ததின் ஆசிரிய்ராகவும் ஈடு-
ெட்டுள்ளார. 

 இநதியாவின் ைதும்ர காை்ராஜர 
ெலகமலக்கழக்ததிற்கு ்தமிழ்்ததும்ற 
ரெ்ராசிரியர ர்தமவ ஏற்ெட்்ட ரொது, அப-
ெ்தவிக்கு ை. மு. உமவஸ அவரகரள 
ர்தரநப்தடுக்கபெட்்டார. பசன்மன உயர 
நீதிைன்்ற்ததில நீதிய்ரச்ராகவிருந்த இஸ-
ைாயில சாஹிபின் ெரிநதும்ரரய ரெ்ரா-
சிரியர உமவஸின் நியைன்ததிற்குக் 
மகபகாடு்ததுள்ளது. 

ரெ்ராசிரியர உமவஸ சுைார 26 
்தமிழ் இலக்கிய நூலகமள எழுதியுள்-
ளார. அவர எழுதிய'இஸலாம் வளர்த்த 
்தமிழ்'எனும் ஆய்வு நூல, இநதியாவின் 
சீ்தக்காதிஅ்றக்கட்்டமள நிறுவன்ததின் 
ெரிமச்த ்தட்டிக் பகாண்்டது குறிபபி்ட்த-
்தக்க வி்டயைாகும். அ்தது்டன் '்தமிழ் 
இலக்கிய்ததின் வ்ரலாறு நூல'எனும் 6 
ொகஙகளாக பவளியிட்்ட நூல ப்தாகுப-

ொனதுஅலலாைா உமவஸின் இலக்கி-
யஆரவ்ததுக்கும் ஆழைானஆய்வுக்கும் 
சி்றந்தர்தார எடு்ததுக்காட்்டாகும். 

இவர இலக்கியபெம்டபபுக்களு்டன் 
ைட்டும் நின்றுவி்டாதுஆஙகிலம்,சிங-
களம் ஆகியபைாழிகளில இருநதும் 
பைாழிபெயர்தது ்தமிழ் உலகுக்கு ஈந-
துள்ளார. அந்தவமகயில 39க்கும் 
ரைற்ெட்்ட நூலகள் இவ்ரால பைாழி-
யாக்கம் பசய்யபெட்டுள்ளன. அ்தது்டன் 
45 காவியஙகமள்த ர்தரநப்தடு்தது 
ப்தாகு்தது பவளியிட்டுள்ளார. 

'்தமிழ் இலக்கிய்த தும்றயிலுள்ள 
முஸலிம்'காவியஙகள் எனும் ப்தானிப 
பொருளில ொரியஆய்பவான்ம்ற-
ரைற்பகாண்டு, 1975 ஆம் ஆண்டு 
இலஙமக ெலகமலக்கழக்ததில கலாநி-
திப ெட்்ட்தம்தயும் பெற்றுக் பகாண்்டார. 
1968 ஆம் ஆண்டு பசன்மன நகரில 
ந்டந்த இ்ரண்்டாவது உலக்த ்தமிழ் ைகா-
நாட்டில இ்டம்பெற்்ற முஸலிம் இலக்கி-
யப ரெ்ரமவக் கூட்்ட்த ப்தா்டரிலும் இவர 
பி்ர்தான ொகம் வகி்ததுள்ளார. யாழ்ப-

ொண்ததில ந்டந்த நான்காவது உலக்த 
்தமிழ் ைகாநாட்டில இலஙமக முஸலிம்க-
ளின் ்தமிழ் பைாழிப பி்ரரயாகம் ெற்றிய 
இவ்ரது ஆய்வுக் கட்டும்ர ெல்ரதும் 
ொ்ராட்ம்டப பெற்்றது. 

இவ்ரது இ்ரண்டு நூலகளுக்கு ்தமிழக 
அ்ரசவிருது கிம்ட்ததுள்ளது. 1973 
ஆம் ஆண்டு ்தமிழ்நாடு திருச்சியில 
மு்தலாவது இஸலாமிய ்தமிழ் இலக்-
கிய ைாநாடு இவ்ரது வி்டாமுயற்சியின் 
விமளவாகரவ ைலரந்தது. 

 ர்தசிய வீ்ரர தின்ததில அ்தாவது 
1992 ஆம் ஆண்டு இலஙமக அ்ரசி-
னால ைரேஹூம் எம்.எம். உமவஸ ர்தசிய 
விருது வழஙகி பகௌ்ரவிக்கபெட்்டார. 

இவவாறுஅரும் ப்தாண்்டாற்றிய 
பெருந்தமக ை. மு. உமவஸ 1996 
ஆம் ஆண்டுைாரச் ைா்தம் 26 ஆம் திகதி 
இவவுலகுக்கு விம்டபகாடு்த்தார.

'புதிய உலகின் இடதுசாரி த�ாடர்ாடலில் 
வணக்கத்துககுரிய உடத்கன்�வல த�ரரின் 
வகி்ா்கம்' நூலல எழுதிய மூத்� 
ஊட்கவியலாளர சந�ன விஜயத்கான் கூறுகிறார

ைஹிந்த ஆரியவஙச
(்தமிழில: வீ.ஆர. வயலட்)

பீ.எம். முக்்தார 
ரெருவமள

இஸ்லாமிய தமிழ் இ்க்கியத்த உ்குக்கு 
எடுததியம்பிய பேரலாசிரியர் ம.மு. உ்ைஸ

இ்ர்ததினபுரி கலெ்ட ்தமிழ் வி்ததியாலய்ததில ொ்டசாமல அதிெர ரக. திரனஷ ்தமலமையில பவகுவிைரமசயாக பொஙகல விழா பகாண்்டா்டபெட்்டது. சி்ததி்ரபரொட்டி, ரகாலபரொட்டி,-
கயிறு இழு்த்தல என ெல ரொட்டி நிகழ்வுகள் ந்டநர்தறியர்தாடு பவற்றியீட்டிய ைாணவரகளுக்கு சான்றி்தழ்களும் வழஙகபெட்்டன.

இநதியாவின் 73 வது குடிய்ரசு தின்தம்த முன்னிட்டு ஓடிசி இநதிய கலாசா்ர ந்டன நிகழ்வு கண்டி ்தரை்ராஜ கலலூரி ரகட்ரொர கூ்ட்ததில கண்டி உ்தவி உயரஸ்தானிகர கலாநிதி ஆதி்ரா எஸ. 
்தமலமையில நம்டபெற்்றது. நிகழ்வில நுவப்ரலியா ைாவட்்ட ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினரும் ைமலயக ைக்கள் முன்னணியின் ்தமலவருைான வி. இ்ரா்தாகிருஸணன், கண்டி ைாநக்ர மு்தலவர 
ரகச்ர ரசனாநாயக, இலஙமக ப்தாழிலாளர காஙகி்ரஸ உெ ்தமலவர ொ்ர்த அருள்சாமி உள்ளிட்்ட ெல முக்கிய பி்ரமுகரகள் கலநது பகாண்்டனர.  ெ்டஙகள்: ைாவ்த்தகை தினக்ரன் நிருெர



ஐர�ோப்ோவில் ரேடரடோ 
உறுபபு ேோடுகளின் ்ோதுகோப்் 
உறுதி செய்யும் வ்கயில் ஐர�ோப-
்ோவுக்கு 2,000 ரேலதிக துருபபு-
க்ை அனுப்வுளை அசேரிக்கோ 
ரேலும் 1,000 துருபபுக்ை செர்-
ேனியில் இருந்து ருரேனியோவுக்கு 
இடேோற்றவுளைது. தறர்ோ்தய 
�ஷயோ ேறறும் உக்்�ன் இ்டயி-
லோன ்தற்றத்திறகு ேத்தியிரலரய 
ச்ணடகன் இந்த அறிவிப்் 
சவளியிடடுளைது.   

இந்த ்்டயினர் வரும் ேோடக-
ளில் நி்லநிறுத்தப்டும் என்று 
அசேரிக்க ்ோதுகோபபு தி்ைக்-
கை ர்செோைர் ரெோன் கிர்பி கடந்த 
புதன்கிழ்ே ே்டச்ற்ற செய்-
தியோைர் ெந்திபபில் சதரிவித்தோர். 
தவி�, 8,500 ்்டயின்� ச்ணடகள 
கடந்த வோ�ம் உஷோர் நி்லயில் ் வத்த-
தோகவும் அவர் குறிபபிடடுளைோர்.   

எனினும் ரேடரடோ அஙகத்துவம் 
ச்்றோத உக்்�னில் அசேரிக்க ்்ட-
யினர் நி்லநிறுத்தப்டோது என்று 
கிர்பி வலியு்றத்தினோர்.   

“எேது ரேடரடோ கூடடணிக்கு 
உத்த�வோதம் அளிப்து ேறறும் 
எந்த ஒரு தோக்குத்லயும் தடுப-
்து ேறறும் ்ோதுகோப்தறகு தயோர் 
நி்லயில் ேோம் இருக்கிர்றோம் 
என்்ற உறுதியோன ெமிக்்ஞை்ய 
உலகுக்கு கோணபிப்தோக இந்த 

ேடவடிக்்க அ்ேயும்” என்றும் 
அவர் கூறினோர். இதில் 1,700 ்்ட-
யினர் அசேரிக்கோவின் வடக்கு 
கர�ோலினோ ேோநிலத்தில் இருந்து 
ர்ோலந்துக்கு அனுப்ப்டும் 
என்றும் ரேலும் 300 ர்ர் செர்ேனி 
முகோமில் இருந்து அனுப்ப்டும் 

என்றும் சவள்ை ேோளி்க 
அறிவித்துளைது.   

�ஷயோ தனது உக்்�ன் ேோடடு 
எல்்ல ்குதியில் ்்டக்ை 
குவித்து வருவரத அந்தப பி�ோந்-
தியத்தில் ்தற்றத்்த ஏற்டுத்த 
கோ�ைேோகியுளைது. அண்ட 
ேோடடின் மீது �ஷயோ ்்டசய-
டுக்க தயோ�ோகி வருவதோக ரேற-
குலக ேோடுகள கூறுகின்்றர்ோ-
தும் அத்ன �ஷயோ ேறுத்து 
வருகி்றது.   

அசேரிக்கோ த்ல்ேயிலோன 
கூடடணி முன்னோள ரெோவியட 
குடிய�சுகளில் விரிவோக்கப்டு-
வ்த நிறுத்தி ்ோதுகோபபு உத்த-
�வோதத்்த �ஷயோ ரகோருகி்றது. 
எனினும் அசேரிக்க ேறறும் 

ரேடரடோ இந்தக் ரகோரிக்்க நி�ோகரித்-
துளைன.   

அசேரிக்க ்்டகள நிறுத்தி-
்வபபு ஓர் “அழிவு உணடோக்கும்” 
ேடவடிக்்க என்று �ஷய சவளியு-
்றவுத்து்்ற பி�தி அ்ேசெர் அசலக்-
ெோணடர் க்ருஷரகோ குறிபபிடுகி்றோர்.    

வடரேறகு சிரியோ-
வில் அசேரிக்க சி்றபபுப 
்்ட ேடத்திய தோக்குத -
லில் சிறுவர்கள உட்ட 
ச்ோதுேக்கள ்லர் சகோல்-
லப்டடிருப்தோக குடி -
யிருப்ோைர்கள ேறறும் 
கிைர்சசியோைர்கள குறிப -
பிடடுளைனர்.   

சிரிய ெனோதி்தி ்ஷர் 
அல் அஸோத் அ�சுக்கு 
எதி�ோன கிைர்சசியோைர் 
வெமுளை க்டசி ்குதி -
யோன இத்லிப ேோகோைத் -
தில் துருக்கி எல்்லக்கு 
அருகிரலரய கடந்த புதன்-
கிழ்ே இ�வு இந்தத் தோக் -
குதல் ேடத்தப்டடுளைது. 
இதில் மூன்று ச்ணகள 
ேறறும் ஏழு சிறுவர்கள 
உட்ட கு்்றந்தது 12 
ர்ர் சகோல்லப்டடதோக 
உளளுர் வடடோ�ஙக்ை 
ரேறரகோளகோடடி செய்தி 
சவளியோகியுளைது.   

சிரிய உளேோடடு யுத்தத்தி-
னோல் இடம்ச்யர்ந்த ஆயி�க்கைக் -
கோன ேக்கள வசிக்கும் தறகோலிக 
முகோம்கள ேறறும் அதிகம் ர்ர் 
வசிக்கின்்ற வீடுகள இருக்கின்்ற ென 
சேரிெல் சகோணட ்குதியிரலரய 
இந்தத் தோக்குதல் ேடத்தப்டடுள-
ைது.   

அத்ரே கி�ோேத்தில் உளை 
வீசடோன்்்ற சூழ உடல் ்ோகஙகள 

சிதறி இருப்்த கணடதோக ்ல 
குடியிருப்ோைர்கள ஏ.பீ செய்தி 
நிறுவனத்திடம் சதரிவித்துளைனர். 
ேல்லி�வில் ்ல செலிசகோபடர்-
கள இ்றஙகியதோகவும் துப்ோக்கிச 
ெத்தஙகள ரகடடதோகவும் அவர்கள 
குறிபபிடடுளைனர்.   

எனினும் இந்த ேடவடிக்்க 
சவறறிக�ேோக இருந்தது என்று 

அசேரிக்க ்ோதுகோபபு த்ல்ேய -
கேோன ச்ணடகன் சவளியிடடி -
ருக்கும் அறிக்்கயில் கூ்றப்டடுள-
ைது. எனினும் இந்த தோக்குதலில் 
இலக்கு ்வக்கப்டடது அல்லது 
உயிரிழபபுகள ்றறி அந்த அறிக்-
்கயில் எதுவும் கூ்றப்டவில்்ல.   

“வட ரேறகு சிரியோவில் இந்த 
ேோ்ல (புதன் இ�வு) அசேரிக்க 

ேத்திய கடட்ையகத்-
தின் கடடுப்ோடடின் 
கீழுளை அசேரிக்க சி்றப -
புப ்்டகள ்யஙக�-
வோத தடுபபு ேடவடிக்்க 
ஒன்்்ற ரேறசகோணடது” 
என்று ச்ணடகன் ஊடகச 
செயலோைர் ரெோன் கிர்பி 
சதரிவித்தோர். “அசேரிக்கோ 
த�பபில் எந்த உயிர்சரெ-
தமும் ஏற்டவில்்ல. 
ரேலதிக வி்�ஙகள 
கி ் ட க் க ப ச ் ற ்ற து ம் 
வழஙகப்டும்” என்றும் 
அவர் குறிபபிடடோர்.   

அல் சகோய்தோவுடன் 
சதோடர்பு்டட ர்ோ�ோளி -
க்ை இலக்கு ்வத்ரத 
இந்தத் தோக்குதல் ேடத்தப -
்டடதோக ேம்்ப்டுவதோக 
ர�ோய்டடர் செய்தி நிறுவ-
னம் குறிபபிடடுளைது. 

2019 ஆம் ஆணடு ஒக் -
ரடோ்ரில் அசேரிக்க சி்றப -
புப ்்டயினரின் தோக்கு -
தல் ஒன்றில் இஸலோமிய 

அ�சு குழுவின் த்லவர் அபூ்க்கர் 
அல் ்க்தோதி சகோல்லப்டட்த 
அடுத்து வட ரேறகு சிரியோவில் 
அசேரிக்கோ ேடத்திய மிகபச் -
ரிய ்்ட ேடவடிக்்கயோக இது 
உளைது என்று பிரிடட்ன தைேோ -
கக் சகோணடு இயஙகும் ேனித உரி -
்ேகளுக்கோன சிரிய கணகோணிப-
புக் குழு சதரிவித்துளைது.

ச க ோ ங ர க ோ 
ேோடடின் வட கிழக் -
கில் உளை வீடற -
்ற வ ர் க ளு க் க ோ ன 
முகோம் ஒன்றின் மீது 
ேடத்தப்டட தோக்கு -
தலில் சுேோர் 60 ர்ர் 
சகோடூ�ேோக சகோல்-
லப்டடுளைனர்.   

இன ரேோதல்-
கைோல் இடம்-
ச்யர்ந்த ேக்கள 
வோழும் அந்த முகோ-
முக்குள கடந்த புதன்கிழ்ே இ�வு 
துப்ோக்கி ேறறும் கத்திகளுடன் 
வந்தவர்கரை தோக்குதல் ேடத்தியுள-
ைனர்.   

இதில் சிறுவர்கள ேறறும் 
ச்ணகரை அதிகம் சகோல்லப-
்டடிருப்ரதோடு ்லரின் கழுத்து 
சவடடப்டடிருப்தோக உளளுர் 
த்லவர் குறிபபிடடுளைோர்.   

“ேோன் ்டுக்்கயில் இருந்த -
ர்ோது முதலில் அலறும் ெத்தம் 
ரகடடது. சதோடர்ந்து துப்ோக்கி 

ெத்தம் ரகடடது. ேோன் தபபிரயோடி-
ரனோன். தீமூடடப்டுவதும் ேக்கள 
உதவி ரகோடடு அழுவ்தயும் ேோன் 
கணரடன்” என்று அந்த முகோமில் 
இருக்கும் ஒருவர் ர�ோய்டடர்ஸ 
செய்தி நிறுவனத்திடம் சதரிவித்துள-
ைோர்.   

பி�தோனேோக சலணடு விவெோய 
ெமூகம் ேறறும் ெேோ கோல்ே்ட 
ரேய்ப்ோைர்கள இ்டரய ரேோதல் 
நீடித்து வருகின்்ற்ே குறிபபிடத்-
தக்கது.
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ரஷ்யா–உக்ரன் பதற்றம்:

ஐர�ோப்ோவுக்கு 2,000 ரேலதிக   
அமேரிக்க துருபபுகள் விர�வு

சிரியோவில் அமேரிக்க சிறபபுப ்ரை  
தோக்குதலில் ம்ோதுேக்கள் ்லர் ்லி

சீனயாவிடம் கடன் பப்ற  
பயாகிஸதயான் தீர்யானம்

பயாக. ஊடக சுதந்திரம்  
2021 இல் சீரகு்ைவு

கடும் குளிரில் துருககி–கிரரகக  
எல்்ையில் 12 அகதிகள் பலி

சர்வரதச விணப்வளி நி்ை்ம்:  
பசிபிக கடலில் மூழகடிகக திடடம்

ரபயா்தபபபயாருளில் கைபபடம்:  
ஆர்ஜன்டீனயாவில் 20 ரபர பலி

ரபஸபுககில் தினசரி  
ப்னயாளரகள் வீழச்சி

ரேோெேோன ச்ோருைோதோ� 
நி்லக்கு ேத்தியில் சீனோ, �ஷயோ 
ேறறும் கெகஸதோனிடம் சுேோர் 5 
பில்லியன் அசேரிக்க சடோலர் 
கடன் ரகோ� ்ோகிஸதோன் தீர்ேோ-
னித்துளைது.  

இதன்்டி சீனோவிடம் 3 பில்லி-
யன் சடோலர்களும் �ஷயோ ேறறும் 
கெகஸதோனிடம் 2 பில்லியன் 
சடோலர்களும் கடன் ச்்ற திட-
டமிடடிருப்தோக உளளுர் ஊடகஙகள 
செய்தி சவளியிடடுளைன.   

பி�தேர் இம்�ோன் கோனின் பீஜிங விெ-
யத்தின்ர்ோது இது சதோடர்பில் உடன்-
்டிக்்க ஒன்று ்கசெோத்திட வோய்பபு 
இருப்தோக நிதி அ்ேச்ெ ரேற-

ரகோளகோடடி செய்தி சவளியோகியுளைது. 
சீனோ ஏறகனரவ வர்த்தகக் கடன்கள 
ேறறும் அந்நியச செலோவணி இருபபுக்-
கோன உதவி என ்ோகிஸதோனுக்கு சுேோர் 
11 பில்லியன் சடோலர்க்ை வழஙகி-
யுளை்ே குறிபபிடத்தக்கது.

்ோகிஸதோனில் முந்்தய 
இ�ணடு ஆணடுக்ை விடவும் 
2021 ஆம் ஆணடில் ஊடகச 
சுதந்தி�ம் ரேோெே்டந்திருப்து 
்றறி குறிபபிடடு அந்ேோடடு 
்த்திரி்க ஆசிரியர்கள ெ்் 
அறிக்்க ஒன்்்ற சவளியிடடுள-
ைது.   

2021 ஆம் ஆணடில் ேோத்தி-
�ம் ்ணியின்ர்ோது ஐந்து ஊட-
கவியலோைர்கள சகோல்லப்ட-
டுளைனர். ரேலும் கு்்றந்தது ஒன்்து 
ஊடகவியலோைர்கள சகோர�ோனோ சதோற-
றினோல் உயிரிழந்திருப்ரதோடு இரு 
செய்தியோைர்கள ரவ்லயில்லோ பி�ச-
சி்ன கோ�ைேோக தறசகோ்ல செய்தி-
ருப்தோக அந்த அறிக்்க குறிபபிடுகி-
்றது.   

ஊடகவியலோைர்களுக்கு எதி�ோன 
வன்மு்்ற அதிகரித்து வரும் ேோடுகளில் 
ஒன்்றோக ்ோகிஸதோன் இருப்தோகவும் 
ஒரு சகோ்லக்கு எதி�ோகவும் நீதி நி்ல-
ேோடடப்டவில்்ல என்றும் அந்த 
அறிக்்கயில் ரேலும் சுடடிக்கோடடப-
்டடுளைது.

துருக்கியின் கிர�க்க ேோடடுட-
னோன எல்்ல ்குதியில் கடும் 
குளிரில் 12 அகதிகள உயிரிழந்துள-
ைனர்.   

கிர�க்க எல்்ல கோவல் அதிகோரி-
கள இந்த அகதிகள குழு்வ திருப-
பியனுபபியதோரலரய இந்த உயி-
ரிழபபு ரேர்ந்திருப்தோக துருக்கி 
குற்றம் ெோடடுகி்றது. இத்ன 
கிர�க்கம் கடு்ேயோக ேறுத்துளைது.   

இந்த இரு ேத்தியத்�க்கடல் ேோடு-
களும் தோம் ்கிர்ந்துசகோளளும் நில 
ேறறும் கடல் எல்்லக்ை குடிரயறி-
கள கடப்து குறித்து சதோடர்ந்து முறுக-
லில் உளைன.   

கடந்த புதன்கிழ்ே கோ்ல ஒன்்து 
ெடலஙகள கணடுபிடிக்கப்டடதோ-
கவும் சதோடர்ந்து ரதடுதல் ரேற-
சகோணடதில் இன்னும் இரு ெடலஙகள 
மீடகப்டடதோகவும் துருக்கி அதிகோ-

ரிகள குறிபபிடடுளைனர். உ்்ற்னி 
நி்லயில் மீடகப்டட ேறச்றோருவர் 
பின்னர் ேருத்துவே்னயில் உயிரிழந்-
துளைோர்.   

எல்்ல ்குதிக்கு வந்த அகதிக-
ளின் உ்டகள ேறறும் ்ோதணிக்ை 
கழறறிய கிர�க்க எல்்லக் கோவ-
லர்கள அவர்க்ை உ்்றயும் குளிர் 
நி்லயில் திருபபி அனுபபியுளைனர் 
என்று துருக்கி உளது்்ற அ்ேசெர் 
சு்லேோன் செோய்லு சதரிவித்துளைோர்.

ெர்வரதெ விணசவளி 
நி்லயத்்த 2031ஆம் 
ஆணடு ்சிபிக் ச்ருஙகட-
லில் மூழகடிக்க ேோெோ திடட-
மிடடுளைது.  

2000 ஆம் ஆணடில் நிறு-
வப்டட இந்த விணசவளி 
ஆய்வகம், பூமியிலிருந்து 227 
கடல் ்ேல் சதோ்லவில் 
சுறறி வருகின்்றது. இந்-
நி்லயில் அதன் ஆயுட 
கோலம் முடிவ்டந்ததும் 
விணசவளி ் ேயத்்த ் சிபிக் கடலில் 
மூழகடிக்க ேோெோ திடடமிடடுளைது.  

வரும் 2030ஆம் ஆணடு முதல் இதற-
கோன ்ணிகள ஆ�ம்பிக்கப்டும் என்று 
கூறியுளை ேோெோ அதிகோரிகள, சதறகு 
்சிபிக் ச்ருஙகடலில் ேக்கள வசிக்-
கோத ்குதியோன ‘ச்ோயிணட சேரேோ’ 
என்று அ்ழக்கப்டும் ்குதியில் ெர்-
வரதெ விணசவளி நி்லயத்்த விழ 
்வப்ரத திடடம் என்று கூறியுளைனர்.  

15 ஆணடுகளுக்கு இயக்கும் 
வ்கயில் நிறுவப்டட ெர்வரதெ 
விணசவளி நி்லயம், தறர்ோது 20 
ஆணடுகளுக்கு ரேல் இயஙகி வருவ-
ரதோடு, அது அழிக்கப்டும்ர்ோது 31 
ஆணடுகள இயஙகி இருக்கும்.   

இந்த ெர்வரதெ விணசவளி நி்லயத்-
தில் அண்ேக்கோலத்தில் ்ல ரகோைோ-
றுகள அவதோனிக்கப்டட்ே குறிபபி-
டத்தக்கது.

ஆர்ென்டீனோவில் கலப்டம் 
செய்யப்டட ர்ோ்தபச்ோ-
ரு்ை ் யன்்டுத்திய கு்்றந்தது 
20 ர்ர் உயிரிழந்திருப்ரதோடு 
ரேலும் ்லர் ேருத்துவே்ன-
யில் அனுேதிக்கப்டடுளைனர். 
த்லேகர் பியுரனோஸ எயோர்ஸில் 
இடம்ச்ற்ற இந்த ெம்்வத்தில் 
ேசசுபச்ோருள கலக்கப்டட 
ர்ோ்தபச்ோரு்ை ்யன்்டுத்-
தியவர்களின் ே�ம்பு ேணடலம் தோக்கப-
்டடிருப்தோக விெோ�்ையோைர்கள 
குறிபபிடடுளைனர்.   

கடந்த புதன்கிழ்ே ேோ்லயோகும்-
ர்ோது 74 ர்ர் ேருத்துவே்னயில் 
அனுேதிக்கப்டட நி்லயில் இந்த 
ரகோ்கன் ர்ோ்தபச்ோரு்ை வோங-
கியவர்கள அத்ன ்யன்்டுத்துவ்த 
தவிர்க்குேோறு அதிகோரிகள எசெரித்துள-
ைனர். இந்த ர்ோ்தபச்ோருடகள 
அ்னத்தும் ஒர� சிறு ேகர் ஒன்றில் 
இருந்து வோஙகப்டடிருப்தோக செய்தி 
சவளியோகியுளைது. இது சதோடர்பில் 

இதுவ்� ஒன்்து ர்ர் ்கது செய்யப-
்டடுளைனர்.   

ரகோ்கனில் கலக்கப்டட ச்ோருள 
என்னசவன்று இன்னும் சதரியோத-
தோல், இ்றபபுக்ைத் தடுக்க அவெ� 
ரெ்வகள ேறறும் ேருத்துவே்னக-
ளுடன் இ்ைந்து ்ோதுகோபபு அ்ேச-
ெகம் ்ணியோறறி வருகி்றது.  

பி்ற கும்்லுடனோன ர்ோடடியின் 
கோ�ைேோக சகோ்கனில் சில ச்ோருட-
க்ை கலந்து, அது ேசசுத்தன்்ே 
சகோணடதோக ேோறியிருக்கலோம் என 
கூ்றப்டுகி்றது.

ர்ஸபுக் நிறுவனம், அதன் தோய் 
நிறுவனத்தின் ச்ய்� சேடடோ 
சவர்ஸ என ேோறறிய பின்னர், 
4ஆம் கோலோணடில் எதிர்்ோர்த்-
த்த விட கு்்றந்த ெந்தோதோ�ர் -
க்ை ச்றறுளைதோக தகவல் 
சவளியோகியுளைது.  

2021 ஆம் நிதி ஆணடின் அடுத் -
தடுத்த இ�ணடு கோல் ஆணடுக-
ளில் ஒரு ேோ்ைக்கு ெ�ோெரியோக 10 
இலடெம் ெந்தோதோ�ர்க்ை இழந்-
துளைது. தறர்ோது உலகம் முழு -
வதும் தினெரி ்யனோைர்கள 193 
ரகோடியோக உளைது.  

ேோன்கோவது கோலோணடில் 10.3 
பில்லியன் அசேரிக்க சடோலர் 
நிக� இலோ்த்்த சேடோவர்ஸ ஈட-
டியுளை நி்லயில், இது கடந்த 
ஆணடின் ேோன்கோவது கோலோண்ட 

ஒபபிடும்ர்ோது 8 வீதம் கு்்றந்துள-
ைது. கடந்த புதன்கிழ்ே நிலவ�ப-
்டி சேடடோவர்ஸின் ்ஙகு வி்ல 
22 வீதம் கு்்றந்து 250 சடோல�ோக 
உளைது.

பகயாஙரகயா முகயாம் மீது  
தயாககுதல்: 60 ரபர பலி
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 சிறப்பு மலர்
சுதந்திர தினம்ஆவது74

இலங்கையின் 72 ஆவது சுதந்திர தினம் 
இன்று ககைொண்ொ்ப்படுகிறது. 
ஜனொதி்பதி ககைொட்ொ்பய ரொஜ்பக் ஷ 

்பதவிகயற்று இரணடு 
வரு்ஙகைள் கை்ந்துள்்ள 
இந்நி்லயில், நொடடின் 
74 ஆவது சுதந்திர தினம் 
ககைொண்ொ்ப்படுகிறது.   

 ஜனொதி்பதி ககைொட்ொ-
்பய ரொஜ்பக் ஷ த்ல்ை-
யிலொன அரசொஙகைம் இந்த 
இரு வரு் கைொலத்தில் 
நொடடில் ்பல ைொற்றங-
கை்்ள ஏற்்படுத்தியுள்்ளது. 
அந்த ைொற்றஙகைள் ைக்கைள் 
வொழக்்கையில் முன்கனற்-
றத்்தயும் ைொற்றத்்த-
யும் ஏற்்படுத்தியுள்்ளன. 
நொடடின் அபிவிருத்திக்-
கைொன ்பல்கவறு கவ்லத் 
திட்ஙகைள் அரசொஙகைத்தி-
னொல் ந்்மு்றப்படுத்-
தப்படடு வருகின்றன.   

ஜ ன ொ தி ்ப தி யி ன ொ ல் 
க வ ளி யி ் ப ்ப ட டு ள் ்ள 
ககைொள்்கைப பிரகை -்
னத்துக்கு அ்ைவொகை 
நொடடின் எதிரகைொலத்்த-
யும் நொடடு ைக்கைளின் 
எதிரகைொலத்்தயும் கைருத்-
தில் ககைொண்தொகை கைொத்தி-
ரைொன திட்ஙகைள் ந் -்
மு ் ற ப ்ப டு த் த ப ்ப ட டு 
வருகின்றன. இத்த்கை-
யகதொரு சூழநி்லயிகலகய நொடடின் 74 
ஆவது சுதந்திர தினம் ககைொண்ொ்ப்படுகி-
றது.   

 1948 ஆம் ஆணடு க்பபரவரி ைொதம் 
நொன்கைொம் திகைதி பிரித்தொனியொவின் ஆதிக் -
கைத்திலிருந்து இலங்கை சுதந்திரம் க்பற்றது. 

இலங்கைக்கு சுதந்திரத்்தப க்பற்றுக் 
ககைொடுத்த அன்்றய சுதந்திரப க்பொரொட் 
வீரரகை்்ள எளிதில் ைறந்து வி் முடியொது. 

அவரகை்்ள நி்னவு கூருவதற்கு 
சுதந்திர தினைொனது ஏற்ற நொ்ளொகை 
அ்ைகிறது.   

 தொயநொடடிற்கு 
சு தந் தி ர த் ் த ப 
க்பற்றுக் ககைொடுக்கை 
கவணடும் என்ற 
கநொக்கைம் ைடடுகை 
அன்்றய சுதந்திரப 
க்பொரொட்த் தியொகி-
கைளி்ம் கைொணப்பட-
்து. அவரகைள்அன்று 
எடுத்த முயற்சியின் 
வி ் ்ள வ ொ கை க வ 
இன்று இலங்கை 
சுதந்திரமும் இ்ற-
்ையும் உள்்ள 
நொ்ொகைத் திகைழகிறது.   

 அன்்றய சுதந்திர வீரரகைள் 
தைக்குள் எந்தவித இன ைத 
க்பதமின்றி நொம் அ்னவ -
ருகை இலங்கைத் தொயின் ் ைந் -
தரகைள் என்ற ரீதியில் க்பொரொ-
டினர. சுதந்திரப க்பொரொட்த் 
தியொகிகைள் ககைொண் ைனஉ-
றுதி, ஒரு்ைப்பொடு. சுதந்திர 
தொகைம் இ்வ அ்னத்துகை 
அன்்றய கவற்றிக்குக் கைொரண -
ைொகும்.   

 ஒவகவொரு இலங்கைக் குடி -
ைகைனும் தன் நொட்் கநசிப்ப-
வனொகைவும் அதற்கு ைரியொ்த 
கசலுத்து்பவனொகைவும் இருப-
்பது அவசியம். இலங்கையொ-

னது மிகைப ்ப்ை்ையொன வரலொறு ககைொண் 
ஒரு நொ்ொகும். இயற்்கை எழில் மிக்கை ஒரு 
நொ்ொகைகவ அன்று முதல் இன்று வ்ர அது 

கைொணப்படுகிறது.    ஒரு நூற்றொணடிற்கும் 
அதிகைைொன கைொலைொகை தனது அதிகைொரத்்த 
உறுதிப்படுத்திக் ககைொண் க்பொரத்துக்ககையர, 
கஜரொட ஹல்ப த்ல்ையிலொன ஒல்லொந் -
தர ஆக்கிரமிபபினொல் சவொல்கை்்ள சந்திக்கை 
கநரந்தது. அன்று ஆரம்பித்த ஒல்லொந்தர 
யுகைத்்த முடிவிற்கு ககைொணடு வந்து கிறிஸ்-
துவுக்கு பின் 1796 ஆம் ஆணடில் ஆஙகிகல-
யரகைள் நொட்் ஆக்கிரமித்துஅதிகைொரத்்த 
உறுதிப்படுத்திக் ககைொண்ொரகைள்.   

ஒல்லொந்தர ககைொட்்கைளில் கூலிப்ப் -்
யொகை கசயற்்பட் மியுகரொன் ்ப்்யணியின் 
ஒத்து்ைபபுகை்்ள ்பணத்திற்குப க்பற்று 
ககைொண் ஆஙகிகலயர முதலொவதொகைக் கை்ர-
கயொர்பகுதிகைளின் அதிகைொரத்்த ்கைப்பற்-
றினொரகைள்.   ஆனொல் இந்து சமுத்திரத்தின் 
முத்தொன இந்தத் தீவி்ன முழு்ையொகை ஆக்-
கிரமிப்பது பிரித்தொனியரகைளுக்கு எளிதொன 
ஒன்றொகை அ்ையவில்்ல.   

 ஆஙகிகலயரகைள் கைணடி இரொசதொனி்யக் 
்கைப்பற்றி ஒப்பந்தத்தின் ஊ்ொகை நொடடின் 
உரி்ை்ய க்பற்று ககைொண்னர.   

ஆஙகிகலகய ஆடசியில் ்பல்கவறு இன்-
னல்கை்்ள சந்தித்து அதிலிருந்து மீணடு எழுவ-
தற்கு 1818 ஆம் ஆணடு கி்ளரச்சி கைொரணைொகை 
இருந்தது. வீர கைொனரவில, ககைபக்படடி-
க்பொல உட்ப் 1818 ஆம் ஆணடு சுதந்திர 
க்பொரொட்த்தின் த்லவரகை்்ள ககைொ்ல 
கசயது ஆஙகிகலயரகைள் மீணடும் அதிகைொ-
ரத்்த உறுதிப்படுத்திக் ககைொண்னர.   

 இறுதியில் 1948 ஆம் ஆணடு க்பபரவரி 
ைொதம் நொன்கைொம் திகைதி பிரித்தொனியொவின் 
ஆதிக்கைத்தின் கீழ இருந்த இலங்கை சுதந்தி-
ரக் கைொற்்ற சுவொசித்தது.   

அர்ப்்பணிப்பினால் வவனவறடுதத   
சுதந்திரத்த அர்ததமுள்ளதாக்குவவாம்!  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்...?

9
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தேசியக் க�ொடிக்கு உயர்நே க�ௌரவம்   
அளிப்பது நம் அனைவரிைதும் �டனை ஆவது74

சுதந்திர தினம்
சிறப்பு மலர்

ஆர் நடராஜன் ...?
(ெனங்காடு தின்்ரன் நிருெர்)  

எைது தகாய்த்தின் 74 ஆவது சுதந்-
தி்ர தினைகான இன்று, நகாட்டிலுள்்ள 
எல்கா வீடு்ளிலும் ததசியக் 

ப்காடிமய ெறக்் விடுதல அவசியைகாகும். 
இதன் மு்தை இந்நகாட்டு ைக்்ள் தங-
்ளுக்குக் கிமைத்திருக்கும் சுதந்தி்ரக் 
்காறமற ைகிழ்ச்சிதயகாடு அனுெவித்து வரு-
கிறகார்்ள் என்ெமதயும், எங்ள் நகாட்டில 
வலுவமைந்து வரும் ததசிய ஐக்கியத்மத-
யும் பி்ரதிெலிக்்க் கூடியதகா் இருக்கும்.   

 இன்மறய நகாளில சதந்தி்ரதினத்தில 
நகாட்டின் அமனத்துப ெகுதி்ளிலும் ்ம்-
பீ்ரைகா் ததசியக் ப்காடி ெறபெதமன 
அவதகானிக்் முடிகின்றது. ஒரு நகாட்டில 
பெருமைமய ெமற-
சகாறறும் சின்னைகா் 
ததசியக் ப்காடி ைதித்து 
ப்்ள்ரவிக்்பெடுகிறது.   

 1972 ஆம் 
ஆண்டில இ்ஙம் 
ஒரு ஜனநகாய் குடிய-
்ரசகா் ைகாறறைமைந்த 
தெகாதும், 1978 ஆம் 
ஆண்டில இ்ஙம -்
யில நிமறதவறறு 
அதி்கா்ரமுமைய ஜனகாதி-
ெதி ஆட்சி முமற அறிமு்ம் பசயயபெட்ை 
தெகாதும், எைது நகாட்டின் ததசியக் ப்காடியில 
எவ்வித குறிபபிைத்தக்் ைகாறறமும் பசய-
யபெைவிலம் என்ெது குறிபபிைத்தக்்து.   

 சுதந்தி்ர தினைகான இன்று எைது 
ததசியக் ப்காடிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்-
்பெடுகிறது. பிரித்தகானிய ்கா்னித்துவ 
ஆட்சியின் கீழ் இருந்த எைது ததசத்துக்கு 
1948 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி ைகாதம் 
நகான்்காம் தி்தி சுதந்தி்ரம் கிமைத்தது. அடி-
மைத்தனத்தில இருந்து எைது ததச ைக் -்
ளுக்கு விடுதம் கிமைத்தது. அன்மறய 
தினம் ததசிய விடுமுமற தினைகா் பி்ர்ை-
னபெடுத்தபெட்ைது. எைது ைக்்ள் அமன-
வரும் ததசியக் ப்காடிமய, தைது வீடு -்
ளிலும், தவம்த் த்ங்ளிலும், பெகாது 
இைங்ளிலும், ெகாைசகாம்்ளிலும் ெறக்் 
விட்டு ைரியகாமத பசயகின்றனர்.   

 ஐக்கிய இ்ரகாச்சியத்திைமிருந்து 
இ்ஙம் விடுதம் அமையும் 
தவம்ளயில இ்ஙம்க்கு நகாட்டு 
ததசியக் ப்காடிக்்கான ததமவ ஏறெட்-
ைது. அதுவம்ர பிரித்தகானிய ஒன்றியக் 
ப்காடிதய இ்ஙம்க் ப்காடியகா் இருந்து 
வந்தது. விடுதம்யின் தெகாது இ்ஙம -்
யின் பி்ரதை்ரகா் இருந்த டி. எஸ். தசனகா-
நகாயக்் இ்ஙம்யின் ்மைசி இ்ரகாச்சி-
யைகான ்ண்டி இ்ரகாச்சியத்தின் ்மைசி 
ைன்னன் ஸ்ரீவிக்கி்ரை ்ரகாஜசிங்னின் 
சிவபபு நிறப பிண்்ணணியில ைஞசள்-

நிற தெகார்வகாத்ளந்திய சிங்க் ப்காடியகா-
னது சுதந்தி்ர இ்ஙம்மய குறிக்கும் 
சிறந்த ப்காடியகா் அமையும் என ததர்வு 
பசயதகார்.   

 எனினும் அக்ப்காடியில தங்ள் 
இனத்துவங்ம்ள பி்ரதிெலிக்கும் 
அமையகா்ளங்ள் ஏறெடுத்த தவண்டும் 
என தமிழ், முஸ்லிம் தம்வர்்ள் 
த்ட்டுக் ப்காண்ைனர். சி் நகாட்்ளின் 
பின்னர் ததசியக் ப்காடியில ைகாறறம் 
ஏறெடுத்துவது பதகாைர்ெகா் எஸ். 
ைபிள்யூ. ஆர். டி. ெண்ைகா்ரநகாயக்், ஜீ. ஜீ. 
பெகான்னம்ெ்ம், தஜ.எல. ப்காத்த்காவ், 
டி.பி. ஜகாயகா, எல.ஏ. ்ரகாஜெக்ஷ, எஸ். 

நதைசன், தஜ. ஆர். ஜயவர்தன 
என்தெகார் அைஙகிய ெகா்ரகாளுைன்றக்குழு 
ஏறெடுத்தபெட்ைது. இக்குழுவின் 
ெரிந்தும்ரக்்மைய ததசியக் ப்காடியில 
சைஅ்ளவு அ்்ம் ப்காண்ை ைஞசள், 
ெச்மச நிறைகான இ்ரண்டு நிம்க்குத்தகான 
ெட்மை்ள் உருவகாக்்பெட்ைன.   

 இ்ஙம்யின் ததசியக்ப்காடி ைஞசள் 
நிறப பின்னணியில அமைந்துள்்ளது. 
இதில இ்ரண்டு ெகுதி்ம்ளக் ்கா்ண 
முடியும். ப்காடிக் ்ம்ெத்தின் ெக்்ம் 
இருக்கும் ெகுதியில பசம்ைஞசளும், ெச்-
மசயுைகான, நிம்க்குத்தகான இ்ரண்டு 
ெட்மை்ள் உள்்ளன. ப்காடியின் பெரும் 
ெகுதிமய அைக்கியுள்்ள ைறறப ெகுதி 
்ருஞ சிவபபு நிறத்தில ைஞசள் நிறத்தி-
்கான வகாத்ளந்திய சிங்பைகான்மறயும், 
நகான்கு மூம்்ளிலும் அ்ரச ை்ரத்து 
இம்்ம்ளயும் ப்காண்டுள்்ளது.   

 பசம்ைஞசள் நிறப ெட்மை தமிழம்ர-
யும், ெச்மச நிறப ெட்மை முஸ்லிம்்ம்ள-
யும், சிங்த்துைன் கூடிய ்ருஞ சிவபபு 
நிறப ெகுதி சிங்்ளவர்்ம்ளயும் குறிபெ-
தகா்க் ப்காள்்ளபெடுகின்றது. அத்துைன் 
பெௌத்த ைதத்மதக் குறிக்கும் வம்யில 
நகான்கு அ்ரசிம்்ள் ப்காடியின் நகான்கு 
மும்்ளிலும் இம்ணக்்பெட்ைன. இக்-
ப்காடிதய தறதெகாது இ்ஙம்யில ெயன்-
ெகாட்டில உள்்ளது.   

 இ்ஙம்யின் ததசியக்ப்காடி பின்-

வரும் சிறபெம்சங்ம்ள உமையதகாகும். 
சிங்ம் - உைல வலிமையும், ைதனகாவலி-
மையும் மிக்்து. தனக்குப பெகாருத்தைறற-
மதச் பசயயகாது. வகாள்- அநீதிக்கு எதி்ரகான 
தெகா்ரகாட்ைம். அ்ரச இம்்ள் நகான்கு–
பைத்தகா- ஒறறுமைமய ெ்பெடுத்தல. 
்ரு்ணகா-_ துன்ெத்திலிருந்து மீட்சி பெறல, 
முதிதகா_ - பிறரிைம் அனுதகாெம் ்காட்டுதல, 
உதெக்்கா – எளிமையும் சகிபபுத்தன்மை-
யும், சிவபபு நிறம்_ - சைத்துவம் மிக்் 
சமுதகாய அமைபபிமன உருவகாக்குதல, 
ைஞசள் நிறம்_ - அறிவு, சைகாதகானம், 
அகிம்மச, சத்தியம், தர்ைம் என்ெவறமற 
பவளிபெடுத்தல, பசம்ைஞசள் நிறம்_ 
- சிறுெகான்மைத் தமிழர், ெச்மச நிறம் – 
சிறுெகான்மை முஸ்லிம்்ள்.   

 1948 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 4 ஆம் 
தி்தியன்று பிரிட்டிஷ் அ்ரசகாங்த்திைமி-
ருந்து இ்ஙம்க்கு சுதந்தி்ரம் கிமைக்்ப 
பெறறது. அன்று இ்ஙம்யின் ்மைசி 
ைன்னன் ஸ்ரீ விக்கி்ரை இ்ரகாஜசிங்னின் 
ப்காடி ஏறறபெட்டு பிரிட்டிஷ் ப்காடி இறக்-
்பெட்ைமை எைது நகாட்டின் வ்ர்காறறில ஒரு 
முக்கிய வ்ர காறறு நி்ழ்வகா  அமைந்துள்-
்ளது.    இத்தமன சிறபபு வகாயந்த ததசியக் 
ப க்ாடியகானது ஒரு ததசியத் தம்வரின் 
ை்ர்ணம் அல்து இயறம  ்அனர்த்தத்தினகால 
நகாட்டில ஏறெடும் ைனித அழிவின் தெகாது 
ததசத்தின் தசகா த்மத க்ாண்பிக்கும் மு்ைகா  
அம்ரக்்ம்ெத்தில ெறக்  ்விைபெடும்.   

 முக்கிய நி்ழ்வு்ளின் தெகாது ததசியக் 
ப்காடிமய ெயன்ெடுத்திய பின்னர் 
அவறமற மி்வும் ெகாது்காபெகா் இறக்கி 
பநறியகா் ைடித்து மவக்் தவண்டும். 
அடுத்த ததசிய நி்ழ்வு்ள் நமைபெறும் 
தினத்தில அல்து முக்கிய நி்ழ்வு -்
ளில ைகாத்தி்ரம் ்ம்ெங்ளில ெறக்் விை 
தவண்டும்.   

 ததசியக் ப்காடிமய ்வனக்குமறவின் 
நிமித்தம் தவறகா் ்ட்டுவது மி்த் தவறகா-
கும். ததசியக் ப்காடிமய ெறக்் விடும் 
தெகாது அதன் ஒரு ெகுதி தம்ரயில ெடுவ-
மததயகா தவறு ஏதகாவது ஒரு பெகாருளின் 
மீது விழுவமததயகா தடுக்் தவண்டும். 
இவ்விதம் ததசியக் ப்காடிமய ்ட்டுவதும் 
தவறகாகும்.   

74tJ Rje;jpu jpd tpoh
ngUikkpf;f nfhz;lhl;lk;

Njrpa mgptpUj;jpapd; Kd;Ndw;wj;jpw;F Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpakhdJ (NITF) Mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLfpwJ...
Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpakhdJ (NITF) 
2006 ,d; 28 Mk; ,yf;f Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if 

nghWg;G epjpa rl;lj;jpd; %yk; (NITF rl;lk;) epWtg;gl;lJ. 
'ghJfhg;ig cWjp nra;jy; kw;Wk; NjitAila 

midj;J fhg;GWjp gpupTfSf;Fkhd ghJfhg;G" vd;w 

Nehf;fj;ij mbg;gilahff; nfhz;l NITF> kPs;fhg;GWjp> 
NtiyepWj;jk;> fyfk;> rptpy; nfhe;jspg;G kw;Wk; 

Rw;Wyh fhg;GWjp> mf;u`hu kUj;Jt fhg;GWjp> Rfhjhu 

fhg;GWjp> nghJf; fhg;GWjpapd; Vida tbtq;fs; 

Mfpatw;iw cs;slf;fpajhf nghUshjhuj;jpw;F 

gq;fspg;Gr; nra;fpwJ.

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak; (NITF)> 
2020,y; tupf;Fg; gpd;duhd 7.5 gpy;ypad; &gh rhjid 

,yhgj;ij <l;bAs;sJ. 2019 cld; xg;gpLifapy; 2020 
Kbtpy; mjd; tupf;Fg; gpd;duhd ,yhg tsu;r;rp 141% 
Mf ,Ue;jJ.

mf;u`hu kUj;Jt fhg;GWjp

kdpj %yjd mgptpUj;jpf;F mtrpakhd mk;rk; 

xd;whd MNuhf;fpakhd Rfhjhuk; nfhz;l kf;fis 

fl;bnaOg;Gk; 'RgPl;r Nehf;fpd;" mbg;gilapy; gazpj;J 

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak; %yk; mur 

Copau;fs; kw;Wk; mtu;fspd; FLk;g cWg;gpdu;fSf;F 

tuyhw;wpy; cau;e;j ,og;gPL 2021 Mk; Mz;by; 

toq;fg;gl;lJ.   

Rfhjhu fhg;GWjpapd; Njrpa FwpaPlhd 'mf;u`hu" 

kUj;Jt fhg;gPl;bd; %yk; gpujp gyid ngWk; 

gadhsu;fs; 4 kpy;ypad; msthFk;. mJ ,e;ehl;L 

nkhj;j kf;fs; njhifapy; Rkhu; 1/5 msthFk;. 

gaDs;s nray;jpwd; nfhz;l mur ,ae;jpuj;jpd; 

gazj;jpy; mur Copau;fs; kw;Wk; FLk;gj;jpdUf;F 

ghJfhg;ig toq;FtJ ,e;j fhg;GWjpapd; Kjd;ikahd 

gzpahFk;. 

mur Nritf;fhd jq;f jpl;lj;jpw;fhf gq;fspg;Gr; 

nra;Js;s nkhj;j mur Copau;fspd; vz;zpf;if 

05 ,yl;rj;jpw;F Nky;. mur rhu;G Copau;fs; kw;Wk; 

mtu;fspd; FLk;gj;jpd; guhkupg;Gf;fhf mf;u`hu 

fhg;GWjp tplag; gug;Gk; tpupthf;fg;gl;Ls;sJ. 

me;jj; jpl;lk; midj;J mur rhu;G Nritfspd; 

Copau;fSf;fhf Gjpa jpUj;jq;fSld; mwpKfk; 

nra;tjw;F vjpu;fhyj;jpy; eltbf;if vLf;fg;gLk;.  

mf;u`hu nuf;ftuz Xa;t+jpajhuu;fs; 
fhg;GWjpj; jpl;lk;

2016 ,y; nghJ epu;thf mikr;rpd; %yk; ntspaplg;gl;l 

04/2016 Mk; ,yf;f Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpd; 

MjuTld; ,e;jj; jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;lJ. 

'mf;u`hutpd; fPo; ed;ikfis NkYk; tpupthf;FtJ 

njhlu;gpy; $l;L mikr;ruit jpUj;jj;jpd; %yk; 

2020.07.22 Mk; jpfjp mikr;ruitapy; jPu;khdk; 

epiwNtw;wg;gl;lJ. 2016.01.01 Mk; jpfjpf;F gpd;du; 

Xa;T ngw;w mur Copau;fs; Nghd;W 2016.01.01 
Mk; jpfjpf;F Kd;du; Xa;T ngw;w midj;J mur 

Copau;fSf;Fk; jw;NghJ ,Uf;fpd;w fhg;GWjpj; 

jpl;lj;jpd; fPo; ed;ikfis toq;Ftjw;fhf ,e;jf; 

fhg;GWjpj; jpl;lk; gad;gl;Ls;sJ. Xa;T ngw;w mur 

Copau;fSf;fhf nraw;gLfpd;w jpl;lkhf ,e;j 

fhg;GWjpj; jpl;lk; cs;sJ. 

NtiyepWj;jq;fs;> fytuk;> cs;ehl;L 
mikjpapd;ik kw;Wk; gaq;futhj 
eltbf;iffSf;F fhg;gPL (SRCC&T)
Njrpa ghJfhg;ig gyg;gLj;JtJ kw;Wk; midj;J 

tifahd gaq;futhjj;ijAk; Kw;whf xopg;gjw;fhf 

mjpNkjF [dhjpgjpapd; Nehf;Fld; NtiyepWj;jq;fs;> 

fytuk;> cs;ehl;L mikjpapd;ik kw;Wk; gaq;futhj 

eltbf;iffSf;F fhg;gPL (SRCC&T) 2006 ,d; 28 Mk; 

,yf;fk; nfhz;l Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G 

epjpa rl;lj;jpd; fPo; Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G 

epjpaj;jpw;F (NITF) cs;slf;fg;gl;lJ. jw;NghJ Njrpa 

fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpd; Kfhikj;Jtk; 

,e;j SRCC&T ,d; epjpaj;ij Nkk;gLj;JtJ kw;Wk; 

gyg;gLj;Jtjw;fhf Gjpa Kiw kw;Wk; topfis 

gFg;gha;T nra;J tUfpwJ.

kPs;fhg;GWjp

RgPl;r Nehf;F nfhs;if gpufldj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghJkf;fis ikakhff; nfhz;l nghUshjhuj;jpd; 

fPo; nghUshjhu tsu;r;rp kw;Wk; Ez; nghUshjhu 

,yf;Ffis milAk; nghUl;L> vjpu;ghuhj nghUshjhu 

kw;Wk; ,aw;if mdu;j;jk; kw;Wk; NguopTfspy; 

,Ue;J rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd kw;Wk; ghupa 

mstpyhd tu;j;jfq;fs; ghJfhg;G ngWk; (Safety Net) 
Njit cs;sJ. ,jid Mjupj;J cs;ehl;L fhg;GWjp 

re;ijf;F Nkyjpf jpwid toq;Ftjw;F ,yq;ifapy; 

kPs;fhg;GWjp re;ij xd;iw cUthf;Fk; Nehf;Fld; 

,ize;jjhf nghJ fhg;GWjp tu;j;jfq;fs; kw;Wk; 

SRCC&T epjpaj;ij cs;slf;fpa kPs;fhg;GWjpia NITF 
mq;fPfupf;fpwJ. jw;Nghija epiyapy;> Kjd;ik 

fhg;GWjpfis cs;slf;fp kPs;fhg;GWjpia toq;Fk; 

,yq;ifapd; xNu mikg;ghf NITF cs;sJ. 2012 
brk;gu; 31 Mk; jpfjpapd; 1791/4 Mk; ,yf;f murhq;f 

tu;j;jkhdp mwptpj;jypd;gb> midj;J Kjd;ik 

fhg;gPl;lhsu;fSk; ,g;NghJ NITF f;F xt;nthU nghJ 
kWfhg;gPl;L xg;ge;jj;jpypUe;J vOk; nkhj;j kWfhg;gPl;L 

gpuPkpaj;jpy; 30% I toq;f Ntz;Lk;.  

nghJf; fhg;GWjp

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpa (NITF) rl;lk; 
tptrhapfs;> kPdtu;fs;> Ra njhopypy; <Lgl;bUg;gtu;fs; 

kw;Wk; Vida fhg;GWjpj; NjitAila JiwfSf;fhd 

fhg;GWjpj; jPu;Tfis toq;FfpwJ. mNjNghd;W RgPl;r 

Nehf;F nfhs;if gpufldj;jpy;> kPd;gpbj;Jiwia 

tYg;gLj;jy; kw;Wk; kPdt r%fj;jpw;fhd cw;gj;jpf; 

fhg;GWjpj; jpl;lk; xd;iw mwpKfg;gLj;JtJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ. jw;NghJ Njrpa fhg;GWjp 

ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jplk; (NITF) Nkhl;lhu; thfd 
fhg;GWjp (jdpahu; kw;Wk; muR rhu;e;j)> jdpegu; tpgj;J 

kw;Wk; Rfhjhu fhg;GWjp kw;Wk; Vida nghJthd 

fhg;GWjpj; jpl;lq;fs; cs;sd.

,J jtpu Nkhl;lhu; thfd fhg;GWjpj; Jiwapy; mur 

Copau;fspd; jdpg;gl;l Nkhl;lhu; thfdq;fSf;fhfTk; 

kpfTk; ftu;r;rpfukhd fld; js;SgbfSld; gue;j 

msthd 'mf;u`hu Nkhl;lhu; fhg;GWjp jpl;lk;" 

mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

tUlhe;j ,yhgk; (2018 - 2021)

Mz;L tup nrYj;Jtjw;F Kd; tUl ,yhgk; 

2018 3,288,839,528

2019 3,008,486,066

2020 8,865,926,371

2021 (Njhuhakhf) 6,313,178,501

mf;u`hu cupik Nfhuy; nfhLg;gdT - 2021

cupj;jhd tif
cupj;jhd 

msT

cupj;jhd 

njhif

jdpahu; kUj;Jtkid mDkjp 29,969 2,216,719,171.00

,ja rj;jpurpfpr;ir 1,604 1,024,240,858.00

mur kUj;Jtkid mDkjp 66,529 879,156,204.00

Foe;ij gpwg;G 22,494 712,508,306.00

,wg;G 2,512 678,638,225.00

nfhtpl;-19 16,040 329,388,552.00

Kf;Ff; fz;zhb 56,456 248,135,545.00

Gw;WNeha; 2,347 163,583,478.00

%is rj;jpurpfpr;ir 47 47,764,606.00

rpWePuf Neha; 279 47,700,730.00

NtW 148 34,143,321.00

nkhj;jk; 198,425 6,381,978,996.00

95> rpw;wk;gok; V. fhbdu; khtj;ij> 
nfhOk;G 02

njhiyNgrp : 011-2 026 600 
Email-mail@nitf.lk
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ஆவது74
சுதந்திர தினம்

சிறப்பு மலர்

இலஙமகையின் 74 வது சுதந்தி்ர தினம் 
இன்்றாகும்(04.02.2022). இத்தினம் 
நறாபெஙகிலும் பவகு விைரிமையறாகைக் 

பகைறாணெறாெபெடும் சூழலில், இவமவெவத்தின் 
பி்ரதறான மவெவம் ஜனறாதிெதி ககைறாடெறாெய ்ரறாஜ-
ெக் ஷ தமலமையில் சுதந்தி்ர ைதுக்கைத்தில் நமெ-
பெறுகின்்து.   

 இ்ரணெறாயி்ரத்து ஐநூறு வருெஙகைளுக்கும் 
கைறெடெ வ்ரலறாறம்க் பகைறாணடுள்்ள இந்நறாடு 
நறாலறாபு்மும் கைெலறால் சூழபெடெபதறாரு தீவறாகும். 
தனித்துவ அமெயறா்ளஙகைளும் ெல்வமகைமையும் 
நி்ரம்பிய இத்தீவறானது கி.பி. 1505 முதல் கி.பி. 
1948 வம்ர ஐக்ரறாபபியரின் ஆக்கி்ரமிபபுக்கு 
உள்்ளறாகியது. கெறார்த்துக்ககையர் பதறாெக்கி மவத்த 
இவவறாக்கி்ரமிபபு  ஒல்லறாந்தர், பிரித்தறானியர் 
என 443 வருெஙகைள் நீடித்தது. அவர்கை்ளது ஆக்-
கி்ரமிபபுக்கும் சு்ரணடுதல்கைளுக்கும் எதி்ரறாகை உள்-
நறாடடு ைன்னர்கைளின் ெமெயினருென் இமைந்து 
ைக்கைள் கெறா்ரறாடினறார்கைள். அந்நிய ஆக்கி்ரமிபபிலி-
ருந்து நறாடமெ மீடபெடுபெகத அவர்கை்ளது ஒக்ர 
இலக்கைறாகை இருந்தது.   

 ஆனறால் ைக்கைள் முன்பனடுத்த கெறா்ரறாடெங-
கைம்ள ஐக்ரறாபபியர் பகைறாடுஙகை்ரஙகைள் பகைறாணடு 
நசுக்கினர். இதன் விம்ளவறாகை ஆயி்ரக்கைைக்கைறான 
உள்நறாடடு நறாடடுபெற்றா்ளர்கைள் தம் உயிர்கைம்ள 
தியறாகைம் பைய்து இந்நறாடடுக்கு வித்தறானறார்கைள்.   

 அகதகந்ரம் ஐக்ரறாபபியரின் ஆக்கி்ரமிபபு பி்ரகத-
ைஙகைளில் வறாழந்த உள்நறாடடு ைக்கைள் தஙகைளுக்கு 
விசுவறாைைறாகைச் பையறெெவில்மல எனக் கைறா்ரைம் 
கைறாடடி துன்புறுத்தபெடடு இம்சிக்கைபெடெறார்கைள். 
அவர்கை்ளது பைறாத்துக்கைள் பகைறாள்ம்ளயடிக்கைபெடடு 
வழிெறாடடிெஙகைள் கைதபெடுத்தபெடடு ெறா்ரம்ெரிய 
இருபபிெஙகைளில் இருந்து வி்ரடடியடிக்கைபெடெறார்-
கைள்.   

 இவவறாறு 1505 முதல் ஐக்ரறாபபியரின் துன்-
ெஙகைம்ள அனுெவித்து வந்த இந்நறாடடு ைக்கைளின் 
சுதந்தி்ரப கெறா்ரறாடெம் 1800 கைளின் நடுபெகுதியறா-
கும் கெறாது ெத்திரிமகை, ைஞ்சிமகைகைள் ஊெறாகைவும் 

முன்பனடுக்கைபெடும் ஒன்்றானது. 
அன்ம்ய கைறாலகைடெத்தில் ஆறுமுகை 
நறாவலர், அறிஞர் சித்தி பலபமெ, 
அநகைறாரிகை தர்ைெறால, ஹிக்கைடுகவ 
ஸ்ரீ சுைஙகைல கத்ரர் கெறான்்வர்கைள் 
ைக்கைள் ைத்தியில் ைையக் கைல்வி-
யில் விழிபபுைர்ச்சிமய ஏறெடுத்-
தும் நெவடிக்மகைகைம்ள முன்பன-
டுத்தனர்.  

 1900 ஆகும் கெறாது இந்நறாட-
டினரின் சுதந்தி்ரப கெறா்ரறாடெ நெவ-
டிக்மகைகைள் ஜனநறாயகை ரீதியிலறான 
நெவடிக்மகைகைம்ள கநறாக்கி நகை்ர-
லறாயின. அது பதறாெர்பில் விழிப-

புைர்மவ ஏறெடுத்தும் கநறாக்கில் ெத்திரிமகைகைளி-
லும் ைஞ்சிமகையிலும் பதறாெர்ந்தும் எழுதபெடெது. 
1895 இல் அநகைறாரிகை தர்ைெறால பதறாெஙகிய ைது 
ஒழிபபு இயக்கைத்மத டி. எஸ் கைனநறாயக்கை, எப.
ஆர். கைனநறாயக்கைறா உள்ளிடெ மூன்று ைககைறாத்ரர்கை-
ளும் இமைந்து 1912 இல் ஒழுஙகைமைத்தனர். 
அகத வருெம் பகைறாழும்பு ைறாநகை்ர ைமெ உறுபபின-
்ரறானறார் எப.ஆர். கைனநறாயக்கைறா.   

 டி. எஸ் கைனநறாயக்கை, எப.ஆர். கைனநறாயக்கை, 
அநகைறாரிகை தர்ைெறால, எடைன் கேவறாவிதறா்ரை, 
கைர் டி.பி. ஜயதிலக்கை, ெபிள்யூ ஏ.சில்வறா, பியதறாஸ 
சி்ரகைன, ஆத்தர்.வி. திபயஸ் கெறான்க்றார்கைள் ைது-

ெறாவமனக்கு எதி்ரறான முக்கிய பி்ரைறா்ரகைர்கை்ளறாகை 
வி்ளஙகினர். பிரித்தறானிய ஆடசியறா்ளர்கைள் திமகைப-
ெமெயும் அ்ளவுக்கு இவவியக்கைத் தமலவர்கைள் 
பையறெெலறாயினர். அவர்கை்ளது கெறா்ரறாடெ வடிவம் 
அவர்கைம்ள கதசியத் தமலவர்கை்ளறாகை ைறாற்ம் 
பெ் வழிவகுத்தது. அத்கதறாடு அவர்கைள் கதை 
விடுதமலக்கும் பவளிபெமெயறான ஆத்ரமவ நல்-
கினர்.   

 இந்தச் சூழலில், 1915 இல் நமெபெற் 
சிஙகை்ள, - முஸ்லிம் கைலவ்ரத்மத அடிபெமெயறாகைக் 
பகைறாணடு டி.எஸ். கைனநறாயக்கை உள்ளிடெவர்கைள் 
மகைது பைய்யபெடெனர். இந்த நிமலயில் பெறான்-
னம்ெலம் அருைறாச்ைலம் 1919 டிைம்ெர் 11 ஆம் 
திகைதி கதசிய கைறாஙகி்ரமஸ ஆ்ரம்பித்தறார். அவக்ர 

இக்கைறாஙகி்ரஸின் ஆ்ரம்ெ தமலவ்ரறாகைவும் இருந்-
தறார். அதன் உெ தமலவ்ரறாகை டி.பி. ஜறாயறாவும், பைய-
லறா்ள்ரறாகை டி.ஆர். விகஜ்ரடனவும் பையறெடெனர். 
1920 இல் கைர் கஜம்ஸ் பீரிஸும் 1923 இல் 
டி.பி. ஜயதிலக்கைவும் இதன் தமலவர்கை்ளறாகினர். 
டி.எஸ். கைனநறாயக்கை, சி.ெபளியூ.ெபளியூ. கைன்னங-
கை்ரறா உள்ளிடெ ெலர் இக்கைறாஙகி்ரஸில் இமைந்து 
பையறெெலறாயினர்.   

 இலஙமகை கதசிய கைறாஙகி்ரஸின் கவமலத்திட-
ெஙகைம்ள முஸ்லிம் தமலவர்கைள் முழுமையறாகை 
ஆதரித்தகதறாடு ெலரும் இக்கைறாஙகி்ரஸின் ெல 
கவமலத்திடெஙகைம்ள முன்பனடுத்துச் பைல்லப 

ெறாடுெடடுள்்ளனர். முஸ்லிம் ைமூகைத்தின் அபகெறா-
மதய முன்னணி தமலவர்கை்ளறான ரி.பி. ஜறாயறா, 
எஸ்,எல். மநனறா ைரிக்கைறார், எம். கைறாசிம் இஸ்ைறா-
யில், டீ. பி. ைறாெறார், எம்.ககை. ைல்டீன் கெறான்்வர்-
கைள் இக்கைறாஙகி்ரஸின் உறுபபினர்கை்ளறாகை இருந்த-
னர்.  

 இலஙமகைத் கதசிய ைஙகைத்மத ஆ்ரம்பித்ததன் 
நிமித்தம் வீ்ரப பெருந்தமகைப ெடெம் அளித்து 
பகைௌ்ரவிக்கைபெடெறார் பெறான்னம்ெலம் அருைறாச்-
ைலம். இவ்ரது நறாடடுபெறறின் பவளிபெறாெறாகை 
பின்னறாளில் கதசிய கைறாஙகி்ரமஸ உருவறாக்கினறார். 
இக்கைறாலப ெகுதியில் அமனவரும் ஒன்றிமைந்து 
முன்பனடுத்த சுதந்தி்ரப கெறா்ரறாடெஙகைளில் கைர் 
மவத்தியலிஙகைம் தும்ரைறாமி, முத்துக் குைறா்ரைறாமி 

கெறான்க்றாரும் ெஙகுெற -்
லறாயினர். அதகதறாடு ரி.பி. 
ஜறாயறா உள்ளிடெ முஸ்லிம் 
தமலவர்கைளும் இந்நறாடடின் 
சுதந்தி்ரத்திறகைறான நெவடிக்-
மகைகைளுக்கு ெஙகைளிக்கைலறா-
யினர்.   

 இந்த சூழலில், யறாழப-
ெறாை ைறாைவர் கைறாஙகி்ரஸ் 
1924 இல் உருவறாக்கைப-
ெடெது. அது பைறாறெ கைறாலத்-
தில் யறாழபெறாை இம்ளஞர் 
கைறாஙகி்ரஸறானது. இதறகு 
முன்னர் ஏ. ஈ குைசிஙகை, 
ஏ.பி. தம்மெயறா கெறான்க்றார் 
இமைந்து இ்ளம் இலங-
மகையர் அமைபமெ உரு-
வறாக்கி இருந்தமை இஙகு 
குறிபபிெத்தக்கைதறாகும்.   

 இலஙமகை கதசிய கைறாங-
கி்ரஸ், இந்நறாடடு ைக்கைளின் 
அ்ரசியல் அபிலறாமஷகைம்ள 
பிரித்தறானிய அ்ரசிெமிருந்து 
பெறறுக் பகைறாள்ளும் கநறாக்-
குென் இலஙமகையிலுள்்ள 

அமனத்து இனஙகைம்ளயும் உள்்ளெக்கிய ஓர் 
இயக்கைைறாகை இருந்தது. இந்த இயக்கைம் ஆ்ரம்ெம் 
முதகல இலஙமகையர்கைளுக்குத் கதமவயறான அ்ரசி-
யல் யறாபபு சீர்திருத்தஙகைம்ளயும் குறிபெறாகை அ்ரசி-
யல் பி்ரதிநிதித்துவத்மதயும் அதிகைரிபெமத கநறாக்கை-
ைறாகைக் பகைறாணடு பையறெடடு வந்தது.   

 இந்த நிமலயில், இந்திய கதசிய கைறாஙகி்ரஸின் 
பைல்வறாக்குக் கைறா்ரைைறாகை, பிரித்தறானிய அ்ரசுக்கு 
எதி்ரறாகை சில கி்ளர்ச்சிகைம்ளயும், பூ்ரை சுதந்தி்ரம் 
கவணடும் என்் ககைறாரிக்மகைமயயும் இலஙமகை 
கதசிய கைறாஙகி்ரஸ் முன்மவத்தது. ஆஙகிகலயர் 
ஆடசியில் இருந்து பூ்ரை விடுதமலமய இறுதி 

வம்ர ககைறாரி நின்் அமனத்து இயக்கைஙகைம்ளயும் 
உள்்ளெக்கிய ஓர் சுதந்தி்ர இயக்கைைறாகை இலஙமகை 
கதசிய கைறாஙகி்ரஸ் வி்ளஙகி வந்தது.  இலஙமகை 
கதசிய கைறாஙகி்ரஸின் பையறெறாடுகைளுக்கு பெரும்-
ெறான்மை ைமூகைத்மதப கெறான்று சிறுெறான்மை ைமூ-
கைஙகைளினதும் ெஙகைளிபபும் ஆத்ரவும் கிமெக்கைப 
பெற்ன.   

 இவவறாறு முன்பனடுக்கைபெடெ சுதந்தி்ரப கெறா்ரறாட-
ெஙகைளின் விம்ளவறாகை பிரித்தறானிய ஏகைறாதிெத்தி-
யத்தினர் அ்ரசியல் சீர்திருத்தஙகைம்ள அபகெறாது 
அறிமுகைைறாகைபெடுத்தினர். அந்த வமகையில் ைனிங 
யறாபபு சீர்திருத்தம் 1921 இலும், 1931ஆம் 
ஆணடில் பெறானமூர் அ்ரசியல் சீர்திருத்தமும் அறி-
முகைபெடுத்தபெடென. இதன் ெயனறாகை ைர்வஜன 
வறாக்கைளிபபு உரிமை வழஙகைபெெலறாயிறறு. இவ-
வறாக்குரிமையின் விம்ளவறாகை இந்நறாடடின் சுதந்-
தி்ரத்திறகைறான வழி மிகை இலகுவறாகைத் தி்க்கைபெடெது.   

 இவவறா்றான சூழலில் டி.எஸ். கைனநறாயக்கைறா 1924 
இல் நீர்பகைறாழும்புக்கைறான அ்ரை பி்ரதிநிதிகைள் ைமெயின் 
உறுபபின்ரறானறார். அகதகந்ரம் 1926 இல் பகைறாழும்பு 
ைறாநறாகை்ர ைமெயின் உறுபபின்ரறான எஸ்.ெபளியூ.ஆர்.
டி ெணெறா்ரநறாயக்கைறா, 1931 இல் பவயறாஙபகைறாெவுக்-
கைறான அ்ரை பி்ரதிநிதிகைள் ைமெ உறுபபின்ரறானறார். இவர் 
1936 சிஙகை்ள ைகைறா ைமெமய ஆ்ரம்பித்து சுதந்தி்ரத்-
திறகைறான நெவடிக்மகைகைம்ள முன்பனடுத்தறார்.   

 அ்ரை பி்ரதிநிதிகைள் ைமெயின் ஊெறாகை டி.எஸ். 
கைனநறாயக்கைறா, எஸ்.ெபளியூ.ஆர்.டி.ெணெறா்ரநறா-
யக்கை, டி.எம். ்ரறாஜெக் ஷ, டி.ஏ. ்ரறாஜெக் ஷ, சி.ெபளியூ.
ெபளியூ.கைன்னஙகை்ர, கைலறாநிதி ரி.பி.ஜறாயறா, கைர் ்ரறாசிக் 
ெரீட, பெறாக்ெர் எம்.சீ.எம். கைலீல் உள்ளிடெ ெல தமல-
வர்கைளும் சுதந்தி்ரத்திறகைறாகைக் கு்ரல் பகைறாடுத்து வந்த-
னர்.    இந்த நிமலயில் ெறாைந்தும்க்கைறான அ்ரை 
பி்ரதிநிதிகைள் ைமெயின் அஙகைத்தவ்ரறான கைர் சுைந்த 
டி பெறான்கைகைறா 1945 இல் 'இலஙமகை சுதந்தி்ர ைடெ' 
மூலத்மத அ்ரை பி்ரதிநிதிகைள் ைமெயில் ைைர்பபித்-
தறார். அச்ைடெத்தின் இ்ரணெறாவது வறாசிபபு ஏகைைறான-
தறாகை நிம்கவறிய கெறாதிலும் மூன்்றாம் வறாசிபபு 
திருத்தஙகைளுென் நிம்கவறியது. அச்ைடெத்திறகு 
ஆத்ரவறாகை 26 கெர் வறாக்கைளித்தனர். அவர்கைளில் 
ரி.பி. ஜறாயறாவும், கைர் ்ரறாசிக் ெரீடடும் அெஙகியிருந்-
தனர்.   

 இவவறா்றான பின்னணியில் கைறால்ெறி அ்ரசி-
யலமைபபு சீர்திருத்தத்திறகு அமைய நமெபெ் -
விருந்த பெறாதுத்கதர்தமல எதிர்பகைறாள்்ளபவன 
அன்ம்ய கைறாலகைடெத்தில் இந்நறாடடில் கைறாைபெடெ 
அ்ரசியல் எல்லறா அ்ரசியல் அமைபபுக்கைம்ளயும் 
உள்்ளெக்கி டி.எஸ். கைனநறாயக்கைறா தமலமையில் 
ஐக்கிய கதசியக் கைடசி உருவறாக்கைபெடெது. 

சுதந்திரத்த ந�ோக்கிய பயணததில்
இலங்கைத நதசம் கைடந்து வந்த போ்த  

மர்லின் மரிக்கார் ...?
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ஆவது74
சுதந்திர தினம்

சிறப்பு மலர்

பரீட் இகபபால் ...?
யாழ்ப்ாணம்  

இறறறம மிக்க எமது தாய்ாட்டில்
இன ஒற்றுறம வலுவறையட்டும்!
இலங்கையின் 74 ஆவது தேசிய 

சுேந்திரம் 'சவாலகை்ை  முறியடிக்-
கும் வைமான ோய்ாடு' (Prosperours 

Motherland that Overcomes  Challenges) எனும் 
தோனிபதபாருளில தகைாண்ா்பபடுகின்்றது.   

ஆஙகிதலயரி்மிருந்து ்ாட்  ் மீடபேற்-
கைாகை இலங்கையர் அ்னவரும்  இன, மே, 
தமாழி தபேமின்றி முயற்சி தசயதுளைனர். 
சிஙகைைவர்கைள, ேமிழர்கைள,  முஸ்லிம்கைள 
ஆகிதயார் இ்ைந்து தபற்்ற சுேந்திரத்ே, 
ே்லமு்்ற ே்லமு்்றயாகை ்ாம்  கைாதது வந்ே 
ஒற்று்ம்ய கை்ந்ே சில கைாலமாகை தபணிப 
பாதுகைாக்கை முடியாமல தபாய  விட்து. இது 
கைவ்லக்குரிய வி்யமாகும்.   

 எமது ோயததிரு்ா்ான இலங்கை அந்நியர்-
கைளி்மிருந்து தபபரவரி 4 ஆம் திகைதி சுேந்திரம-
்்ந்ேது.   இலங்கை சுேந்திரம்்ந்து 74 வரு-

்ஙகைள ஆகும். எமது ் ாடு உலகை  வ்ரப்ததில 
மிகைச் சிறியோகைத தேன்பட  ்தபாதிலும் சுமார் 
2500 வரு்ஙகைளுக்கு  தமற்பட  ் வரலாற்றுப 
பின்னணி்யக் தகைாண்தேன வரலாற்்றாசிரி-
யர்கைள  குறிபபிடுகின்்றனர்.   

 எமது ்ாடு 1505 ஆம் ஆணடு தோ்க்கைம் 
சுேந்திரம் அ்்ந்ே 1948  வ்ர தபார்ததுக்தகை-
யர்கைள, ஒலலாந்ேர்கைள, ஆஙகிதலயர்கைள என 
தம்ல  ்ாட்வர்கைளின் ஆக்கிரமிபபுகைளுக்கு 
உடபட  ்ஒரு தீவாகைதவ இருந்துளைது.  இேற்கு 
மிகைவும் பிரோன கைாரணியாகை அ்மந்ேது எமது 
ோய்ாடடில கைாைபபடுகின்்ற  இயற்்கை வைங-
கைைாகும்.   

இவவைஙகை்ை ்கைபபற்றி அவற்்்ற ேஙகை-
ளின் ்ாடுகைளுக்கு ஏற்றுமதி  தசயவதில தபார்த-
துக்தகையர்கைளும் ஒலலாந்ேர்கைளும் ஆஙகிதலயர்-
கைளும் தபரும்  மு்னபபு்ன் தசயலபட்னர்.   

 ஆஙகிதலயர் 1815 ஆம் ஆணடில இலங்கை 
முழுவ்ேயும்  பிரிதோனியாவின் கைாலனிததுவ 
்ா்ாகை மாற்றினார்கைள. ஆஙகிதலயர் இலங்கை-
யின்  தேசிய தபாருைாோரத்ே சூ்்றயாடி 
எஙகைள ்ாடடில இருந்ே வி்லமதிபபற்்ற  

வைஙகை்ை அபகைரிதே தபாதிலும் அவர்கைள 
எஙகைள ்ாடடின் தபாக்குவரதது து்்றக்கு  
தசயே தச்வ்ய ் ாம் ம்றந்து வி  ்முடியாது.   

 ம்லயகைததில குன்றுகை்ை ேகைர்தது 
பா்ேகை்ை அ்மதேது அவர்கைள  தசயே 
தபரும் சாே்னயாகும். அேற்கு முன்னர் ்ம் 
்ாடடு மக்கைள மாடடு  வணடிகைளிலும், பல-
லக்குகைளிலும், குதி்ரகைளிலும் ்்ந்தும்ோன் 
ம்லயகைததில  உளை கிராமஙகைளுக்கு பயைம் 
தசயவார்கைள.   

 ஆஙகிதலயர் இலங்கையில தேயி்ல, 
இ்றபபர் தபருந்தோட  ்  பயிர்ச்தசய்கையில 
்லல வருமானம் தப்ற முடியும் என்ப்ே 
உைர்ந்து,  ம்லயகைததில தசழிபபாகை வைர்ந்-
திருந்ே த்ற்தசய்கை்ய இலலாமல தசயது 
அஙகு  தேயி்ல, இ்றபபர் தபருந்தோட்ங-
கை்ை அ்மதோர்கைள. அபதபாது பிரிதோனிய  
அரசாஙகைததின் கைாலனிததுவ ்ாடுகைைாகை இந்தி-
யாவும், இலங்கையும் இருந்ேன.   

 அே்ன ேஙகைளுக்கு சாேகைமாகை பயன்படுததி 
தேன்னிந்தியாவில  இருந்து ேமிழர்கை்ை 
தோட்ஙகைளில பணிபுரிவேற்கைாகை அ்ழதது 

வந்ேனர். ேனிவீடு  கைடடித ேரபபடும், உயர்ந்ே 
ஊதியமும் தவறு பல வசதிகைளும் கி்்க்கும்,  
பிள்ைகைளுக்கு ேனியான பா்சா்லகைளும் 
ேரமான கைலவியும் வழஙகைபபடும், மருததுவ  
வசதிகைள இலவசமாகை வழஙகைபபடும் என்று 
ஆ்சவார்த்ேகைள கூறி அ்ழதது வந்து  
இஙகு அடி்மகை்ைப தபால கைட்ாயபப-
டுததி தவ்ல வாஙகினர்.   

 இந்தியத தோழிலாைர்கைள குளி்ரயும், 
தவயி்லயும்  தபாருடபடுதோமல கைடு்ம-
யாகை உ்ழதது ேஙகைள உதிரத்ே வியர்்வயாகை 
தவளிதயற்றி  தேயி்ல மற்றும் இ்றபபர் மூலம் 

பிரிதோனிய அரசாஙகைததிற்கு 
்லல வருமானத்ே  தேடிக் 
தகைாடுதோர்கைள. பிரிதோனியா 
அந்ே தேன்னிந்திய ஏ்ழகை்ை  
வாக்குறுதியளிதேவாறு கைவனிக்கை-
வில்ல. அவர்கைளுக்கு மிகைவும் 
தசாற்ப தோ்கை்ய  ்ாைாந்ே 
வருமானமாகைக் தகைாடுதேனர்.   

அவர்கைளுக்கு குடியிருபப-
ேற்கு வசதியான வீடுகை்ைக் கூ்  
தகைாடுக்கைாமல லயன் அ்்றகை-
்ைதய கைடடிக் தகைாடுதோர்கைள.  
தபருந்தோட்ததோழிலாைர்கை்ை தவள்ை-
யர்கைள அடி்மபபடுததி தவ்ல  வாஙகினார்-
கைள.   

 ோஙகைள பயிரிடும் தேயி்ல, இ்றபபர் 
தபான்்ற ஏற்றுமதிபபயிர்கை்ை  கைாலோமே -
மின்றி தகைாழும்புத து்்றமுகைததிற்கு எடுதது 
வர தவணடுதமன்்ற சுய்ல  த்ாக்கைதது்ன் 
பிரிதோனிய ஆடசியாைர்கைள தகைாழும்பு 
முேல பது்ை வ்ரயிலான  ம்லயகை ரயில 
பா்ே்ய பா்்றகைளினூ்ாகை சுரஙகைஙகை்ை 
அ்மதது மிகைவும் கைஷ்பபடடு  நிர்மாணித-
ேனர். இந்ேப பணி பிரிதோனியாவினால 
சுய்ல த்ாக்கைதது்ன்  தசயயபபட்ாலும் 
பின்னர் ் ம்்ாடடு மக்கைளுக்கு தபாக்குவரதது 
து்்றயில  மிகைவும் பயனுளைோகை அ்மந்து 
விட்து.   

 ஆஙகிதலயர் இலங்கையில குறிபபாகை 
தகைாழும்பிலும்,  யாழபபாைததிலும் 

்லல ஆஙகில பா்சா்லகை்ை உருவாக் -
கினார்கைள. இது தபான்்ற  பா்சா்லகைள 
தேன்னிலங்கையிலும், ம்லயகைததில 
ஓரிரு இ்ஙகைளிலும்  உருவாக்கைபபட -
்ன. இந்ேப பா்சா்லகை்ை அ்மதது 
எஙகைள ்ாடடில ஆஙகில  அறிவுக்கு ஒரு 
வலுவான அடிதேைத்ே ஆஙகிதலயர் 
ஏற்படுததினார்கைள.   

 இந்திய ்ாடடிற்கு சுேந்திரம் கி்்தது 
ஒரு வரு் இ்்தவளியில  ஆஙகிதலயர்-
கைள இலங்கை்ய 1948 ஆம் ஆணடு தபபர -
வரி மாேம் ்ான்கைாம் திகைதி  சுேந்திர ்ா்ாகைப 
பிரகை்னபபடுததினார்கைள.   

 எமது ் ாடடின் சுேந்திரம் ஒற்று்மயினால 
கி்்தே  சுேந்திரமாகும். இலங்கை 1948 
ஆம் ஆணடு தபபரவரி மாேம் ்ான்கைாம் 
திகைதி  சுேந்திர ்ா்ாகை பிரகை்னபபடுதேப-
பட் தபாது, எமது ்ாடடின் முேல பிரேம  
மந்திரியாகை டி.எஸ். தசன்ாயக்கை ஆடசியில 
அமர்தேபபட்ார்.   

 டி. எஸ். தசன்ாயக்கைா, எஸ். ்பிளயூ. 
ஆர். டி. பண்ார்ாயக்கை,  தே.ஆர். தேய-
வர்தேன, தசர் தபான் இராம்ாேன், தசர் 
தபான் அருைாசலம், ரி. பி.  ோயா, தசர் 
ராசிக் பரீட ஆகிதயார் ஒன்்றாகை இ்ைந்து 
சமாோனமாகை பிரிடடிஷ  ஆடசியாைர்கை-
ளுக்கு உண்ம நி்ல்ய விைக்கி சுேந்தி-
ரத்ே தபற்றுக் தகைாளவதில  ஒருவ்கையில 
சாே்ன ப்்தோர்கைள.   

 சுேந்திரமும் இ்்ற்மயும் மிக்கை எமது 
்ாடடில இனஙகைளுக்கி்்தய  ஒற்று்ம 
வலுபப் தவணடுதமன இன்்்றய 
்ாளில ்ாம் அ்னவரும் தி்சஙகைற்பம்  
தகைாளதவாம்.   

சவால்களை முறியடிக்கும்   
வைமான தாய்ாடு   
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ஆவது74
சுதந்திர தினம்

சிறப்பு மலர்

ந்து சமுத்திரத்தின் 
முத்்தாக இலங்க 
திகழ்கின்்றது. இந்தி -
யதாவுக்கு கிழக்்க 

65,610 சதுர கி்லதா மீற்றர் 
நிலப்பரப்்பயும், சுமதார் 
இரண்டு ்கதாடி முப்பது 
இலடசம் சனத்்்தா்க்ய-
யும் ்கதாண்்ட நதா்டதாகும். 
இலங்கத் தீவு ்பல மன்னர்க -
ளதால் ஆளு்கக்குட்படடிருந் -
்து. ஐ்ரதாபபியர்களின் ஆக்கி -
ரமிபபுக்கு உட்படடு சுமதார் 
443 வரு்டஙகள் க்டந்் விட்ட 
பின்ன்ர நம்மதால் நதாம் 
ஆளு்க ்சயயப்ப்ட 
்வண்டும் என்்ற சிந்்்ன 
உருவதாகியது.   

 1505 ஆம் ஆண்டு நவம்-
்பர் மதா்ம் ்்பதார்த்துக்்கய 
்கதாடிகளு்டன் கப்பல்கள் 
்கதாழும்பு க்டலில் நஙகூ -
ரமிட்டன. ்பல நூ்றதாண்டு 
கதாலமதாக இருந்் இலங்கத் 
்தாயின் ்கௌரவமதான சு்ந்தி-
ரத்்் முடிவுக்குக் ்கதாண்டு 
வரும் வி்த்தில் இந்்க் கப -
்பல்களின் வரவு அ்மந்்து. 
்கதாழும்பிலுள்ள கற்பதா்்ற-
யில் ்னது நதாடடு மன்னரின் 
சுவட்்டப ்பதிவு ்சயது, 
நதாடடின் இ்்ற்மக்கு 
்லதா்ரதான்்சதா டி அல்்ம்தா 
துரதிர்்ஷ்டவசமதான அ்்டயதா-
ளத்்் இடடுச் ்சன்்றதார்.   

 இலங்கயின் க்ர்யதா-
ரப பிர்்சஙகள் 1505 மு்ல் 
1658 வ்ர ்்பதார்த்துக்்கயரி-
னதும், 1658 மு்ல் 1796 வ்ர 
ஒல்லதாந்்ரினதும் 1796 மு்ல் 
1948 வ்ர ஆஙகி்லயரின-

தும் ஆளு்கக்குட்படடிருந்்ன. ஆனதாலும் 
கண்டி இரதாச்சியம் 1815 ஆம் ஆண்டு வீழ்ச் -
சிக்கு உட்பட்டதும் முழு இலங்கயும் 
ஆஙகி்லயரின் ஆடசிக்குட்பட்டது. கண்டி 
இரதாச்சியத்தில் அரசனுக்கும் பிர்தானிகளுக் -
கும் ஏற்பட்ட முரண்்பதாடுக்ளப ்பயன்்படுத் -
தி்ய ஆஙகி்லயர் கண்டி்யக் ்கப்பறறி -
னர்.   

 ஆஙகி்லயரின் ஆடசிக் கதாலத்தில் 
நதாடடின் வர்த்்கப ்்பதாருளதா்தாரம் கட -
டி்யழுப்பப்பட்டது்டன், ்பதாரிய அபிவி -
ருத்தி ந்டவடிக்்ககளும் ்மற்கதாள்ளப -
்பட்டன. இந்் வர்த்்க, ்்பதாருளதா்தார 

பின்னணியில் ்்பருந்்்தாட -
்டஙகள், ்்பருந்்்ருக்கள், 
பு்கயிர்ப ்பதா்்கள் 
மறறும் ்பதா்டசதா்லகள், 
்வத்தியசதா்லகள் ்்பதான்்ற -
்வயும் அபிவிருத்தி்யயும் 
மக்கள் ்ச்வ்யயும் கரு -

வதாகக் ்கதாண்டு முன்்னடுக்கப்பட்டன.   
 இ்னதால் 19 ஆம் நூற்றதாண்டின் இறுதி -

யில், இலங்க சிவில் ்ச்வ மறறும் சட்ட, 
கல்வி, மருத்துவச் ்ச்வகளுக்கு ஆடக -
்ளச் ்சர்க்கும் பிரித்்தானிய அரசதாஙகத் -
தின் முடிவின் கதாரணமதாக, இலங்கயில் 
சதாதி மறறும் இனம் க்டந்் புதிய கல்வி 
கற்ற சமூக வகுபபு ஒன்று உருவதானது.   

 ்்பருந்்்தாட்டஙகள் ்விர்ந்் ஏ்னய -
வறறில் இலங்கய்ர ்பயன்்டந்்னர். 
இவறறினதால் நன்்மய்்டந்் இலங்க -
யர் மத்தியில் விடு்்ல ்வட்க உருவதா -
கியது. மக்கள் ஓரணியில் இ்ணந்து 'எமது 

நதாடு, எமது மக்கள், எமது ஐக்கியம்' என்்ற 
ரீதியில் ஒன்றி்ணந்து ்சயற்பட்டனர்.   

 இலங்கயில் ஆஙகி்லயருக்கு எதிரதாக 
்்சியவதா்ம் ்்லதூக்கியது. 

இ்ன் வி்ளவதாக 1919 ஆம் ஆண்டில் 
இலங்க ்்சிய கதாஙகிரஸ் உருவதாக்கப -
்பட்டது. இது ஒரு ்்சியவதா் அரசியல் கட -

சியதாகும். இலங்க பிரித்்தானிய ஆடசியின் 
கீழ் இருந்் ்்பதாது, ்்சியவதா்ம் எழுச்சி -
யுறறிருந்் கதாலகட்டத்தில் அது நிறுவப -
்பட்டது. இக்கடசி 1948 ஆம் ஆண்டில் 
இலங்க விடு்்ல ்்பறுவ்றகு மிகவும் 
முக்கிய ்பஙகு வகித்திருந்்து. ்சர் ்்பதான் -
னம்்பலம் அருணதாசலம் இ்ன் நிறுவனத் 
்்லவரதாக இருந்து ்சயல்்பட்டதார். இச் -
சஙகம் அரசியல்மபபில் திருத்்ஙகள் 
்மற்கதாள்ளுமதாறு பிரித்்தானிய ்்ல -
்மக்கு அழுத்்ம் ்கதாடுத்்து.   

 'சு்ந்திர்மன்்பது ஒரு மனி்ன் ஏ்ன -
யவர்களின் சு்ந்திரத்திறகுப ்பஙகம் ஏற -

்ப்டதா் வ்கயில், ்தான் விரும்பிய்் 
்சயவ்றகுள்ள உரி்ம' ஆகும். இ்்ன 
அடிப்ப்்டயதாகக் ்கதாண்்்ட ஜனநதாயக 
சமு்தாயம் ஒன்்்ற உருவதாக்க வழிவகுக் -
கப்பட்டது.   

 அ்தாவது, ‘சட்டத்தினதால் சட்டத்தின் 
ஊ்டதாக நிறுவப்பட்ட அரசியல் சமு்தா -

யம் ஒன்றின் வடிவ்ம 
அரசியல் திட்டமதாகும். 
அ்தாவது நிச்சயமதான உரி -
்மகளு்டனும், அஙகீகரிக் -
கப்பட்ட ்்தாழிற்பதாடுகளு -
்டனும் கூடிய நி்லயதான 
நிறுவனஙகள் சட்டரீதியதாக 
நிறுவிக் ்கதாண்்ட அரசியல் 
சமூக அ்மப்்ப அரசியல் 
திட்டம் ஆகும்’ என்கி்றதார் 
்ஜம்ஸ் பி்்றஸ்.   

 'அ்டம்்பன் ்கதாடியும் 
திரண்்டதால் மிடுக்கு' என்்ற 
வதார்த்்்க்கு ஏற்ப மக் -
களின் ஐக்கிய ்சயற்பதா -
்டதானது சு்ந்திரத்திறகு 
முன் ஏற்பட்ட நல்லிணக் -
கத்துக்கு இ்ணயதாக ஓர் 
ஐக்கிய உணர்வு்டன் ்சயற -
்பட்டது.   

 பிரித்்தானிய ்்ல்மத் -
துவம் இலங்க ்்லவர்களின் ்கதாரிக் -
்கக்ள ஏறறு, இலங்கயின் சு்ந்திரத் -
திறகதாக இலங்க ்்சியத் ்்லவர்களும் 
மக்களும் ஒன்றி்ணந்் ்கதாரிக்்கக்கு 
்சவிசதாயத்து, ்சதால்்பரி அரசியல் யதாபபு 
உருவதாக்கப்பட்டது.   

 பிரித்்தானிய அரசதாஙகம் 1944 ஆம் 
ஆண்டி டிசம்்பர் மதா்ம் 18 ஆம் திகதி 
்சதால்்பரி பிரபு ்்ல்மயில் ஒரு விசதார -
்ணக் குழு்வ இலங்கக்கு அனுபபி 
்வத்்து. 

இக்குழு 1945 ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 7 
ஆம் திகதி வ்ர இலங்கயில் ்ஙகியி -

ருந்து ்பல்்வறு்பட்ட சமூகப பிரதிநிதிக -
்ளயும் சந்தித்து கருத்துக்க்ள ்கடடு அர -
சியல் யதாபபி்ன சி்பதார்சு ்சய்து.   

 இ்றக்மவதாக 1948.02.04 ஆம் திகதி 
இலங்க சு்ந்திர நதா்டதாக பிரக்டனப்படுத் -
்ப்பட்டது. 

சு்ந்திர இலங்கயின் மு்ல் பிர்மரதாக 

டி. எஸ். ்சனநதாயக்க 
்்பதாறுப்்பற்றதார். ்ற -
்்பதாதுள்ள இலங்கயின் 
்்சியக்்கதாடி 1950 இல் 
ந்்டமு்்றக்குக் ்கதாண் -
டுவரப்பட்டது .  

 ்சதால்்பரி குழுவினரி -
னதால் சி்பதார்சு ்சயயப -
்பட்ட அரசியல் யதாபபு 
1948 மு்ல் குடியரசு 
யதாபபு 1972 ஆம் ஆண்டு 
வ்ர அமுலில் இருந் -
்து. ்சதால்்பரி அரசியல் 
யதாபபின்்படி பிரித்்தா -
னிய முடி்ய இலங்க 
அரசின் ்்ல்மயதாக 
விளஙகியது. பிரித்்தானி -
யதாவின் பிரதிநிதியதாக 
மகதா்்சதாதி்பதி விளஙகி -
னதார்.   

 இலங்கயின் குடியரசு 
யதாபபு 1972 ்ம 22 ஆம் திகதி 
மு்ல் அமுலுக்கு வந்்து. 
இந்் யதாபபு 1978.09.07 ஆம் 
திகதியு்டன் முடிவுறறு புதிய 
அரசியல் யதாபபு உருவதாக் -
கப்பட்டது. இந்் அரசியல் 
யதாப்்ப சில சீர்திருத்்ஙகளு -
்டன் முன்்னடுக்கப்படடு 
வருகின்்றது.   

 இலங்கயின் சு்ந்திரத் -
திறகு பின்னரதாக இனஙக -
ளுக்கி்்ட்யயும், ்மதாழிக -
ளுக்கி்்டயும் ்மதா்ல்கள் 
விரிவ்்டய ்்தா்டஙகின. 
ஐக்கியம் சி்்ய ஆரம்பித் -
்து. 

சு்ந்திரத்திறகு பின்னர் 
ஆடசி்ய ்மயமதாக ்வத்து 
கடசி ரீதியதாக பிரிந்து ்சயற -
்பட்ட்ன் எதி்ரதாலியதாக சு்ந் -
திர இலங்கயில் ஐக்கியம் 

்கள்விக்குறியதானது. இ்ன் பின்னர் இன -
ரீதியதான முறுகல், ம்ரீதியதான முறுகல் 
உருவதாகி, ஐக்கியம் சீர்கு்லந்து இன உ்ற -
வுக்கி்்டயில் விரிசல் உருவதாகியது. 

இன்று ்னிமனி் சு்ந்திரம், சமு்தாய 
சு்ந்திரம், பிர்்ச சு்ந்திரம் என்்ற 
ரீதியில் சு்ந்திர உணர்வுகள் ்ம்லதாஙகிய 
நி்ல்ம கதாணப்படுகின்்றது.   

 'சு்ந்திர்ம வளர்ச்சிக்கு மு்ல் நி்பந் -
்்ன’ என்்றதார் சுவதாமி வி்வகதானந் -
்ர். நதாடடின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்க 
்வண்டிய அன்பின் ்சயற்பதாடு கடசி 
அரசியல், ்ப்வி, ்பணம், அந்்ஸ்து என்்ற 
ரீதியில் மக்களதால் மக்க்ள பிரித்து, 
வகுத்து அவர்களுக்குள்்ள பிரிவி்ன -
்யயும் ்வறறு்ம்யயும் உருவதாக்க 
கதாரணமதாயிறறு.   

சு்ந்திரக் கதாற்்ற சுவதாசிக்க மக்கள் 
அன்பினதால் அணிதிரளும் ்்பதாது அ்றகு 
எதிரதாக அரசியல், ்ப்வி, ்பணம், அந் -
்ஸ்து குறுக்கதாக வந்து ஒரு ்்்ட உருவதா -
குகி்றது.   

 இலங்கயின் சு்ந்திரம் என்்பது 
்பல்்வறு அரசியல் வரலதாறுக்ளயும் 
மதாற்றஙக்ளயும் ்்பதாக்குக்ளயும் ஆடசி 
மு்்றக்ளயும் ்கதாண்டு வளர்ந்துள் -
ளது என்்ப்் இன்்்றய 74 ஆவது சு்ந் -
திர தினம் எமக்கு நி்னவூடடுகின்்றது.
மக்கள் அன்்பதால் ஒன்றி்ணந்து, ்்சியக் 
்கதாடி்ய ஏறறி எமக்குக் கி்்டத்் சு்ந்தி -
ரத்்் அர்த்்முள்ள்தாக்கு்வதாம்.  

ஐக்கியத்துடன் வவன்வறடுத்த
இலங்கை தாயகைத்தின் சுதந்திரம்

இனநல்லுறவை ைலுப்படுத்தி, 
நாடவடைக் கடடியெழுபபுவைாம்!

எஸ். வாமதேவன் ...?
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? க�ொர�ொனொ க�ொற்று இன்றும் 
உலக� �ன்பிடிக்குள் இருந்து 

விட்டு விடொ� சூழலில் இலஙக�-
யில் பூஸடர் �டுப்பூசி கெலுத்தும் 
இந்� �ொல �ட்டத்தில் 74 ஆவது 
சு�ந்தி� தினத்க� முன்னிட்ட 
கவ. எம். எம். ஏ ரே�கவயின் 
விரெட ெம்பி��ொயபூர்வ நி�ழ்வு-
�ள் க�ொடர்பில்,..

க�ொர�ொனொ க�ொற்ொல் இலங்-
க�க்கு ஏற்படும் ஆ்பதக� �ணிக்-
கும் வக�யில் அ�சு பூஸ்டர் 
�டுப்பூசி வக� கென்று உயிர் ஆ்பத-
துக்�கை �டுப்்பது மட்டுமல்லொ -
மல் க�ொ்டர்ச்சியொன �ட்டுப்்பொட்டு 
ஒழுங்கு�கை முன்கனடுதது வரும் 
இந� ெந�ர்ப்்பததில் வழக்�ம் 
ர்பொன்று ர�ெததின் அபிமொனதக� 
்பொது�ொக்கும் வக�யில் 74 வது சு�ந-
தி� தினதக� க�ொண்டொடுகிர்ொம். 
க�ொர�ொனொ க�ொறறு சு�ொ�ொ� விதி -
முக்�ளுக்கு அகமய எமது கவ. 
எம். எம். ஏ. ர்ப�கவ �கலகமய-
�ததில் �ொகலயில் ர�சிய க�ொடி 
ஏற்ப்்படும். பின்னர் நொட்டின் சுபிட் -
ெததிறகும் க்பொருைொ�ொ� கநருக்�டி 
நிகலயில் இருநது நொடு மீட்சிக்ப-
றுவ�றகும் க�ொர�ொனொ க�ொறறில் 
இருநது ்பொது�ொப்பு க்பறுவ�றகு-
மொன விரெ்ட துஆப் பி�ொர்த�கன -
யகயொன்றும் �ொகலயில் இ்டம்க்ப-
றும்.

பின்னர் ்ப�ல் 2.30 மணிக்கு 
கவ. எம். எம். ஏ. ர்ப�கவயின் 

ர�ட்ர்பொர் கூ்டததில் ்பொகிஸ�ொன் 
லொகூரில் நக்டக்பற் ெொவொட் 
கிக் குததுச் ெணக்ட ர்பொட்டியில் 
�லநது க�ொணடு இலங்க�க்கு 11 
்ப�க்�ங்�கை க்பறறுக் க�ொண்ட 
விகையொட்டு வீ� வீ�ொங்�கன�கை 
்பொ�ொட்டி க�ௌவிக்கும் நி�ழ்வும் 
மறறும் அவர்�ளுக்கு ்பணப்்பரிசு 
வழங்கும் நி�ழ்வு இ்டம்க்பறும்.

?பிரித்�ொனியொவின் �ொலனித்-
துவ ஆட்சியின் கீழ் இருந்� 

எமது ர�ெத்திற்கு 1948 ஆம் 
ஆண்டு கேப்�வரி மொ�ம் நொன்�ொம் 
தி�தி சு�ந்தி�ம் கிகடத்�து. 
அடிகமத் �னத்தில் இருந்து 
எமது நொட்டுக்கு விடு�கல 
கிகடத்�து. இது குறித்து நீங�ள் 
என்ன கூற விரும்புகின்றீர்�ள்.

எமது நொடு ்பல்ரவறு வ�லொறறுப் 
க்பருகம�கைக் க�ொண்ட�ொகும் 
ஆசிய ர�ொதி புத�க்பருமொனின் 
�ொலடி ்பட்்ட ்பொக்கியமும் இலங் -
க�க்குணடு. அர� ெமயம் ்பல்ரவறு 
ம�ங்�கையும் ர்பொறறிப் ்பொது�ொதது 
வநதுளைது. இநது ம�தக� எடுதது 
ரநொக்கினொல் �ணணகி வழி்பொடு 
்ப�விய நொடு இலங்க�யொகும். 

�ணடி வ�லொறறுப் பு�ழ்மிக்� எெலப் 
க்ப�ஹ�ொ இலங்க�யில் ஆ�ம்பிக்-
�ப்்பட்்ட வ�லொறும் க்பருகமக்குரி-
ய�ொகும்.

எமது நொடு கி. மு. 6 ஆம் நூற்ொண-
டில் க்பௌத� ம�ம் கி. மு. 3 ஆம் 
நூற்ொணடில் மததிய �ொலப் ்பகு -
தியில் அறிமு�ப்்படுத�ப்்பட்்டது. 
இது ம�ொவெததில் குறிப்பி்டப்்பட் -
டுளைது. முஸலிம் , �மிழ் , கிறிஸ� 
மறறும் க்பௌத� மக்�ள ஆங்கிரல-
யர் ர்பொர்ததுக்ர�யர், ஒல்லொந�ர் 
ஆகிரயொர் ஆட்சி �ொல �ட்்டததில் 
இருநது ஒறறுகமயொ� வொழ்ந� வ� -
லொறு�ள உளைன.

குறிப்்பொ� நொன்கு நூற்ொணடு�ள 
�ொலனிததுவ ஆட்சியின் கீழ் இருநது 
விடு�கல க்பறுவ�ற�ொ� எமது 
மூ�ொக�யர்�ள சு�நதி�ததிற�ொ�ப் 

ர்பொ�ொடினர். அகனதது மக்�ளும் 
ஒன்றிகணநது ஒததுகழப்ர்பொடு 
இருநது தியொ�ங்�ள கெய�கம-
யொரல இந� நொட்டில் சு�நதி�தக�ப் 
க்பறறுக் க�ொளை முடியுமொ� 
இருந�து. இநநொளில் நொட்டுக்�ொ� 
்பல்ரவறு உயிர்த தியொ�ங்�ள கெய� 
சு�நதி� புருஷர்�கை நொம் நிகனவு 
கூ�ரவணடும். அவர்�ளுக்கு 
மரியொக� கெலுததுவது ஒவகவொரு 
இலங்க�யரின் �்டகமயொகும்.

?�ொலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து 
இன்று வக� சிறுேொன்கம 

முஸலிம் மக்�ள் நொட்டுக்�ொ� ேங-
�ொற்றியகம க�ொடர்பில் உங�ள் 
�ருத்து ?

அன்று மு�ல் இன்றுவக� சிறு -
்பொன்கமயினத�வர்�ள �ங்�ளு-
க்டய �லொெொ� விழுமியங்�ள, 
்பண்பொடு உரிகம�ரைொடு சு�நதி�-
மொ� வொழ்நது வருகி்ொர்�ள. அர� 
ர்பொன்று முஸலிம் ெமூ�ம் இந� 
நொட்டில் 1400 வரு்ட வ�லொறக்க் 
க�ொண்டவர்�ள எனக் குறிப்பி-
்டப்்பட்டுளைது. அன்றில் இருநது 
இன்று வக� எப்க்பொழுதும் க்பொதுச் 
ெட்்டதக� மதிதது வொழ்நது வநதி-

ருக்கி்ொர்�ள. ஆனொல் 
ம�ம் �லொெொ�ம் ெொர்ந� 
வி்டயங்�ளில் க்பொதுச் 
ெட்்டததின் கீழ் அ�-
ெொங்�ம் அங்கீ�ொ�ம் 
வழங்கியுளை �னியொர் 
ெட்்டதக� பின்்பறறி வந-
துளைனர். அர� ர்பொன்று 
முஸலிம் �னியொர் 
ெட்்டம், ர�ெ வழகம, 
�ணடியன் ெட்்டம், அந -
�ந� �ொல �ட்்டததில் 
அந��ந� இனங்�ளுக்கு 
வழங்�ப்்பட்்ட �னியொர் 
ெட்்டங்�ள அ�ன் அடிப் -
்பக்டயில் மி�வும் ஒறறு-
கமயொ� வொழ்நது வநதி-
ருக்கின்்ொர்�ள.

இன, ம� ர்ப�மின்றி 
எல்ரலொரும் ரெர்நது 
ர்பொ�ொட்்டங்�கையும் 
தியொ�ங்�கையும் கெய -
�கமயினொல் �ொன் 
இந� சு�நதி�தக�ப் 
க்பறறுக் க�ொளை இய-

லுமொ� இருந�து. கெங்குருதிகயக் 
க�ொடுதது சிததி�வக� அனு்பவிதது 
க்பற் சு�நதி�மொகும். ஒரு முஸலிம் 
க்பணமணி மஹியங்�கன ்ப�ங்��-
�ம பி�ர�ெததில் கெங்குருதிகயக் 
க�ொடுதது தியொ�ம் கெயதுளைொர். 
மூ�ொக�யைர்�ைது வீ�ப் ்பணபு�ள 
வீ�ச் கெயல்�ள வ�லொறறில் பு�ழ்-
வொயந�கவயொகும். ம்க்� முடி-
யொ�கவயொகும். ர�சிய வீ�ர்�ைொ� 
சிங்�ை, �மிழ், முஸலிம் ஆகிய எல் -
லொயின ெமூ�தக� ரெர்ந�வர்�ளும் 
இ்டம் பிடிததிருக்கி்ொர்�ள.

சு�நதி�தக�ப் க்பறறுக் க�ொளை 
அறிஞர் சிததிகலப்க்ப, அந�ொ-
ரிக்� �ர்ம்பொல, டி எஸ. ரெனொநொ-
யக்�, ரெர் �ொசிக் ்பரீத , டி. பி. �யொ, 
�லொநிதி ஏ. எம். ஏ. அஸீஸ, �லொநிதி 
்பதியுதீன் மஹ்மூத மு�லிய எல்ரலொ-

ரும் இநநொட்டுக்�ொ� சு�நதி�தக�ப் 
க்பறறுக் க�ொளவ�றகு க்பரும்்பொன்-
கமயின மக்�ரைொடு இகணநது ்பல 
தியொ�ங்�ள கெய�னர். 

?சு�ந்தி�த்க�ப் கேற்றுக் 
க�ொள்்ள ரேொ�ொடிய ர�சிய 

வீ�ர்�ள் ேலக� குறிப்பிடலொம். 
அப்ேடியொயின் முஸலிம்�ள் ேற்றிக் 
கூற முடியுமொ?

டி. பி �ொயொ மி� முக்கியமொன 
மனி�ர். 1890-.01-.01 �லக��க�-
யில் பி்நது 1960 ஆம் �ுன் மொ�ம் 
மு�லொம் தி�தி ெவூதி அர�பியொவில் 
ம�ணம் அக்டந�ொர். அவர் ்பல 
்ப�வி�கை இந� நொட்டில் வகித-
திருக்கின்்ொர். 1924-−1931 �ொலப்்ப-
குதியில் ெட்்ட ெக்ப ர்ப�கவயில் 
உறுப்பின�ொ� இருநதிருக்கி்ொர்.

1936-−1947 ஆம் ஆணடு �ொல �ட் -
்டததில் அ�ெொங்� ெக்பயில் அங்�ம் 
வகிததிருக்கி்ொர். இவர் 27 வரு்ட 
�ொலமொ� க�ொழும்பு ஸொஹி�ொக் 
�ல்லூரியின் அதி்ப�ொ� �்டகமயொற-
றியவர். 1947 �ளில் அவர் ்பொ�ொளு-
மன்் ர�ர்�லில் ர்பொட்டியிட்டு 
1952 வக�யிலும் க�ொழும்பு மததிய 
ர�ர்�ல் க�ொகுதி உறுப்பின-

�ொ� க�ரிவு கெயயப்்பட்டு இருக்கி -
்ொர். க�ொழில் ெமூ� ரெகவ அகமச் -
ெ�ொ�வும் 1947-- 1950 வக�யிலும் 
அவர் கெயலொறறியிருக்கி்ொர்.

இதில் முக்கியமொன வி்டயம் 
என்ன கவன்்ொல் 1947 ஆம் 
ஆணடு ெட்்ட ெக்பக்கு அவர் க�ரிவு 
கெயயப்்படும் முன்னர் 27 வரு்ட 
�ொலமொ� ஸொஹி�ொவின் அதி்ப�ொ� 
இருந�து மட்டுமல்ல இன்னும் 
எத�கனரயொ ஸொஹி�ொக்�கை உரு-
வொக்கியுளைொர்.

க�ொழும்பு ஸொஹி�ொ, அலுத-
�ம ெொஹி�ொ, �ம்்பகை ெொஹி�ொ, 
மொத�கை ெொஹி�ொ இகவ ர்பொன்் 
இன்னும் ்பல �ல்லூரி�கை உரு -
வொக்� �ொ�ண�ர்த�ொவொ� இருந�-
வர். க�ொழும்பு கஹரியயொ �ல்லூ-
ரியின் உருவொக்�ததிறகு அவர� 
�ொ�ணமொ� இருந�ொர்.

அவர் அ�சியலுக்குள வ� 
ரவணடும் என்்ப�ற�ொ� அன்று 
அந�ப் ்பொ்டெொகலயின் நலன்�-
ருதி 1948 ஆம் ஆணடு �லொநிதி 
ஏ. எம். ஏ. அஸீஸ அவர்�ளி்டம் 
க�ொழும்பு ெொஹி�ொக் �ல்லூரிகயப் 
ஒப்்பக்டத�ொர். �லொநிதி ஏ. எம். 
ஏ. அ;ஸீஸ 1935 ஆம் ஆணடில் 
இருநது ்பல்ரவறு ்பட்்ட அ�ெ 
உயர் ்ப�வி�ளில் இருந�வர். 
அவர் ர�சிய வீ�ர் டி. பி. �ொயொ 
கெய� ்பணி மி�ப்க்பறுமதியொன 
்பணிகயனக் �ருதி க்பொறுப்புக்-
�கை ஏறறுக் க�ொளகின்்ொர்.

டி. பி. �ொயொ அவர்�ளின் 
அரலொெகனக்கும் வழி�ொட்்ட-
லுக்கும் அகமய �லொநிதி ஏ. எம். 
ஏ. அஸீஸ க�ொழும்பு ெொஹி�ொக் 
�ல்லூரிகய ந்டததினொர். அவர் 
அங்கு 13 வரு்டங்�ள ெரியொன 
முக்யில் �்டகமயொறறினொர் . 
அவ�து தி்கம�ள ெொலச் சி்ந-
�கவ. இயல்்பொ�ரவ எல்-
ரலொரு்டனும் இனிகமயொ�வும் 
ெ��மொ�வும் ்பழகும் �ன்கம 
மறறும் �னக்க�ன ஒதுக்�ப்-
்பட்்ட ரவகலகய கெவவரன 
நிக்வு கெயயும் ்பொங்கு 
அவக� ஒரு �கலசி்ந� �ல்-
விமொனொ� சி்ந� ெமூ�ப்்பற்ொ-
ை�ொ�வும் அக்டயொைப்்படுததி-
யது எனலொம்.

இக்�ொல �ட்்டததில் �ொன் 
1950 ஆம் ஆணடு ஏப்�ல் 
மொ�ம் 30 ஆம் தி�தி இலங் -
க�யில் சுயொதீனமொ� இயங்-
கிக் க�ொணடிருந� கவ. எம். 
எம். ஏ. கிகை�ள ஒன்று 
ரெர்நது கவ. எம். எம். ஏ. 
ர்ப�கவ உருவொக்�ப்்படுகி-
்து. அது அவர் அதி்ப�ொ� 
இருக்கும் �ொல �ட்்டம். 
இன்று நொம் 74 ஆவது சு�ந-
தி� தினதக� க�ொண்டொடிக் 
க�ொணடிருக்கும் இவரவ-
கையில் அகில இலங்க� 
கவ. எம். எம். ஏ. ர்ப�கவ 
72 வது ஆணக்டக் �்டநது 
க�ொணடிருக்கின்்து. 

?இன்கறய சு�ந்-
தி� தின நி�ழ்வில் 

நீங�ள் மக்�ளுக்கு கூற 
விகலவது?

�்டந� �ொலங்�ளில் 
நொங்�ள எவவொறு ஒன்று 
்பட்டு ஒறறுகமயொ� 
இருநது சு�நதி� தினத-
க � ப் 

க்பறறுக் க�ொணர்டொரமொ 
அர� ர்பொன்று நொங்�ள 
ஒன்று ்பட்டு கெயற ்படு -
ரவொமொ� இருந�ொல் 
ெம�ொலததில் ஏற்பட்டி -
ருக்கும் சு�ொ�ொ� , க்பொரு-
ைொ�ொ�, ெமூ� பின்னக்டவு-
�கை இலகுவொ� கவறறி 
க�ொளைலொம்.க்பொதுவொ� 
இந� நொட்டில் வொழும் 
ஒவகவொரு ெமூ�மும் குறிப்-
்பொ� முஸலிம் ெமூ�ததி்டம் 
நொன் வினயமொ� ர�ட்டுக் 
க�ொளவது என்னகவன்-
்ொல்,..

ர�ெம் என்்பது ரவறு.
அ�ெொங்�ம் என்்பது ரவறு. 
ஒரு ர�ெதக� �ற�ொலிமொ� 
ஆட்சி கெயவ�றகு �ற�ொலி� 
்பொது�ொவலர்�ைொ� அந� நிர்-
வொகி�ரை அ�ெொங்�ம் ஆகும். 
எப்க்பொழுதும் நொங்�ள ர�ெம் 
என்று வரும் ர்பொது நொங்�ள 
மு�லொவது ர�ெததிறகு ்பங்� -
ளிப்புச் கெயயக் கூடிய மக்� -
ைொ� இருக்� ரவணடும்.எந� 
�ட்சியொ� இருந�ொலும் அ�-
ெொங்�ததின் எதிர்�ொல ெரியொன 
கெயற திட்்டங்�ளுக்கு ஒத-
துகழக்� கூடிய ெமூ�மொ� 
நொங்�ள இருக்� ரவணடும்.

எந�க் �ட்சியொ� இருந�ொ-
லும் ர�ெததிற�ொ� எக�யொவது 
கெயரவொம் என்் மனப்்பொங்-
கிரல நொங்�ள கெயலொற்க் கூடி -
யவர்�ைொ� இருக்� ரவணடும். 
எனரவ சு�நதி� தினததிறகு பிற -
்பட்்ட �ொலததில் 70 �ளில் அ�சி -
யல் �ொ�ணமொ� ஒரு சில பின்ன -
க்டவு�ள ஏற்பட்டிருக்கி்து.

எனரவ எதிர்�ொல ெமூ�ம் 
எதிர்�ொல �கலவர்�ள ்பல்ரவ-
று்பட்்ட இன்னல்�கை ெவொல்� -
கைச் ெநதிக்� இருக்கின்்ொர்�ள.
அனு்பவம் வொயந� �கலவர்-
�ள எதிர்�ொலத �கலவர்�ளுக்கு 
வொயப்்பளிதது அவர்�கை வழிந-
்டததி இந� நொட்க்ட �ட்டி எழுப் -
பு�வறகு எல்ரலொரும் ஒன்று்படு-
ரவொம். 

இலங்க� ெ�ல வைங்�கையும் 
க�ொண்ட நொடு என்்பதில் எவவி� 
ெநர��மும் இல்கல. நீர் வைம், 
�்டல் வைம், இயறக� வைம் என 
ெ�ல வைங்�கையும் க�ொண்ட 
நொ்டொகும் உல�ததில் மு�ல் 
�� நொ்டொ� இருநது மிளிர்நதி்ட 
ரவணடும். 

உல� நொட்டு மக்�ள எமது நொட்-
டுக்கு சுறறுலொவுக்�ொ� வருக� 
�ரும் இந� நிகலகமயில் எங்�-
ளுக்கிக்டரய �ொணப்்படும் 
மு�ண்பொடு�கை �கைநது 
்பல்லின மக்�ள ரெர்நது 
நொட்க்ட �ட்டி எழுப்்ப 
ரவணடும்.

தியொ�ங�ளின் கேருகமகய 
இ்ளம் �கலமுகறயினருக்கு உணர்த்தி 

சுதந்தி்ர தினதமத 
முன்னிட்டு
அகில இலஙமகை 
மவ.எம்.எம்.ஏ 
பெ்ரமவயின் 
பதசியத தமலவர் 
சஹீட். எம். ரிஸ்மி 
தினகை்ரனுக்கு 
வழஙகிய 
பேர்கைகாணல்

இக்ெகால் அலி

நொட்கட முன்ரனற்றுரவொம்
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யாழ் விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் - மாவடட சேயல-
கத்தை முற்று்கயிடடு சேற்்றைய-
தினம் மீனவர்கள் சபாராடடத்தை 
முனசனடுததுள்்ளனர். அண்மயில் 
வததிராயன பகுதியிலிருந்து மீனபி-
டிககச் சேனறை இரணடு மீனவர்களின 
உயிரிழ்பபுககு நீதி சகாரியும் இந்திய 
மீனவர்களின அததுமீறைலுககு எதிராக-
வும் இ்பசபாராடடம் சமற்சகாள்்ள்ப-
படடது. 

இதைனசபாது மாவடட சேயலகத-
தின இரணடு பிரதைான வாேல்க்்ள-
யும் முடககி அதைற்கு முனபாக அமர்ந்-
திருந்து மீனவர்கள் சபாராடடத்தை 

முனசனடுததுள்்ளனர். 
இதைனால் மாவடட சேயலகததின 

சேற்்றைய சேயற்பாடுகள் யாவும் 
பாதிகக்பபடடிருந்தைன. 

அதசதைாடு மாவடட சேயலகத-
திற்கு முனனாள் யாழ்்பபாணம் 
- கணடி பிரதைான வீதி்யயும் மறித-
தும் சபாராடடத்தை முனசனடுத-
துள்்ளனர். 

இதைனால் யாழ்்பபாணம் - கணடி 
பிரதைான வீதியின சபாககுவரததும் 
பாதிகக்பபடடுள்்ளது. 

சபாராடடம் இடம்சபற்றை பகுதி-
யில் சபாலிஸார் மற்றும் புலனாயவா-
்ளர்கள் குவிகக்பபடடு கணகாணி்பபு 
ேடவடிக்ககள் சமற்சகாள்்ள்பபட-

டிருந்தைனர்.
இதை்னயடுதது சேற்்றையதினம் 

மீனவர்கள் முனசனடுதது வரும் 
சபாராடட க்ளததிற்கு அ்மச்ேர் 
டகலஸ் சதைவானந்தைா சேரடியாக 
சேனறு மீனவர்களுடன சபச்சுகக்்ள 
ேடததை முயற்சிததை சபாது, மீனவர்கள் 
ேமரேததிற்கு ேம்மதிககா்மயால் 
அ்மச்ேர் திரும்பி சேனறைார்.

 இலங்க கடற்பர்பபுககுள் அதது-
மீறி வரும் இந்திய படகுக்்ள நிரந்-
தைரமாக தைடுதது நிறுததை ேடவடிக்க 
எடுகக்பபடும் எனும் உததைர்வ 
எழுதது மூலமாக தைர சவணடும் 
என மீனவர்க்ளால் அ்மச்ேரிடம் 
சகாரிக்க முன்வகக்பபடடது. 

இதைற்கு பதில் வழஙகிய அ்மச்-
ேர் டகலஸ் சதைவானந்தைா எழுதது 
மூலமான உததைரவாதைம் தைர முடியாது 
எனவும் தைான வாய மூலமாகசவ 
உததைரவாதைத்தைசய தைர முடியும் என 
கூறிய்தை மீனவர்கள் ஏற்க மறுததை-
னர். அதைனால் சபாராடட க்ளததில் 
இருந்து அ்மச்ேர் டகலஸ் சதைவா-
னந்தைா சவளிசயறினார். எனினும் மீன-
வர்களின சபாராடடம் சதைாடர்ந்து 
இடம்சபற்று வருகினறைது.

இந்நி்லயில் மாதைகல் கிராமிய 
கடற்சறைாழில் அ்ம்பபுகள் 
இ்ணந்து து்றைமுக ேந்தியில் பட-
குகள், வ்லக்்ள வீதியில் ்வதது 
சபாராடடததில் ஈடுபடடனர். 

யாழ். மாவட்ட செயலகத்தை   
முற்று்கயிடடு ப�ாராட்டம் 

பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜெக் ஷவின் அமழபபின் பெரில் வடைாகாண ஆளுநர் ஜீவன் 
தியாக்ராஜா பி்ரதைம்ர பநற்று முன்தினம் அலரி ைாளிமகயில் சநதித்து கலநதும்ர-
யாடிய பொது எடுக்கபெடட ெடம்.அமைசசரின் வாய் பைாழி உத்த்ரவாதத்மத ஏற்க ைறுத்த மீனவர்கள்

நிதி அ்மச்சினால் முனசனடுக-
க்பபடட "2022ஆம் ஆணடு வரவு 
சேலவுததிடடததின ஒரு இலட-
ேம் சவ்லததிடடததின கீழ் யாழ் 
மாவடடததின 435 கிராமஙகளிலும் 
அஙகுரார்்பபணம் சேயய்பபடடன.

யாழ்்பபாணம் பிரசதைே சேய-
லகததில் இடம்சபற்றை பிரதைான 
நிகழ்வில், யாழ். மாவடட பாராளு-
மனறை உறு்பபினரும் பாராளுமனறை 
குழுககளின பிரதித தைவிோ்ளரும், 
யாழ். மாவடட ஒருஙகி்ண்பபுக 
குழுவின தை்லவருமான அஙகஜன 
இராமோதைன பிரதைம விருந்தினராக 
கலந்துசகாணடு இததிடடததின 
பணிக்்ள அஙகுரார்்பபணம் சேயது 
்வததைார்.

இந்நிகழ்வில் உ்ரயாற்றிய அவர்,
கிராமிய சபாரு்ளாதைாரத்தை 

வலு்பபடுததுவசதை சதைேததின 
நி்லயான அபிவிருததிககு அடி்ப-
ப்ட எனப்தை கருததிற்சகாணடு 
ஜனாதிபதி சகாடடாபய ராஜபக ஷ-
வின "சுபிடேததின சோககு" சகாள்-
்கததிடடததினபடி,

பிரதைமர் மகிந்தை ராஜபக ஷவின கண-
காணி்பபில், நிதி அ்மச்ேர் பசில் 
ராஜபக ஷவின வழிகாடடுதைலில்,

எமது அரோஙகததைால் ஒவசவாரு 

கிராமஙகளுககும் தைலா 3 மில்லி-
யன ரூபாய நிதியானது, 2022ஆம் 
ஆணடு வரவு சேலவுததிடடததில் 
ஒதுககீடு சேயய்பபடடுள்்ளது.

ஒவசவாரு கிராமஙகளின 
சதை்வகள் கிராமததுககு கிராமம் 
மாறுபடும். யாழ் மாவடடததின 
அ்னதது கிராமஙகளுககும் தைன-
னி்றைவான அபிவிருததி கி்டகக 

சவணடும் எனனும் குறிகசகாளு-
டன 18 ோடகள், 216 மணிததியா-
லஙகள், 3023 கிசலா மீற்றைர்கள் 
பயணிதது 15 பிரசதைே சேயலக பிரி-
வுகளின 435 கிராம சே்வயா்ளர் 
பிரிவுகளுககும் சேரடியாக விஜயம் 
சேயது இவசவ்லததிடடஙக்்ள 
முனசனடுததுவருகினசறைாம். இதை-
னூடாக கிராமததின வாழ்வாதைாரம், 

உடகடட்ம்பபு, ேமூக அபிவிருததி 
எனபன எதிர்காலததில் வ்ளர்ச்சி்ப-
சபாக்க எடடவுள்்ளது. 

கிராமஙகள் வ்ளர்ச்சிய்டந்தைால், 
மககளின சபாரு்ளாதைாரம் சமம்-
படும், அதைனூடாக மாவடடமும் 
ோடும் சபாரு்ளாதைார மீடசி்ய 
சபற்றுகசகாள்ளும். கடல்வ்ளத்தை 
பாதுகா்பபசதைாடு, கடற்சறைாழிலா-
்ளர்களின உயிர்க்்ளயும், உரி்மக-
்்ளயும் பாதுகா்பபது சதைாடர்பில் 
மாவடட மககள் பிரதிநிதி எனறை 
அடி்பப்டயிலும், மாவடட ஒருங-
கி்ண்பபு தை்லவர் எனறை அடி்ப-
ப்டயிலும் மிகுந்தை கரிே்ன 
சகாணடுள்ச்ளன. கடற்சறைாழிலா-
்ளர்கள் எதிர்சகாள்ளும் இ்பபிரச்-
சி்ன சதைாடர்பாகவும், மககளின 
நீணடகால சகாரிக்க சதைாடர்பி-
லும், ஜனாதிபதி சகாடடாபய ராஜ-
பகேவின கவனததுககு சகாணடு 
சேல்சவன. 

இசதைசவ்்ள, கடந்தை ஜனவரி 
31ஆம் திகதி, யாழ்்பபாணம் வரு-
்கதைந்திருந்தை சவளியுறைவு அ்மச்ேர் 
சபராசிரியர் ஜீ.எல் பீரிஸிடம் இவ-
விடயம் சதைாடர்பான எம்மககளின 
நி்ல்பபாட்ட சதைளிவுபடுததியி-
ருந்சதைன எனத சதைரிவிததைார்.

யாழின் அ்ைதது கிராமஙகளுக்கும் 
அபிவிருததி  பவ்லததிட்டம்

நீதி அமைசசர் அலி சபரி யாழபொண முஸ்லிம்கமை யாழபொணம், ெஸார் ஜும்ைா 
ைஸ்ஜித்தில் சநதித்து கலநதும்ரயாடினார். யாழபொண முஸ்லிம்கைது காணி, பதாழில், 
மீள் குடிபயற்்றம் பொன்்ற பி்ரசசிமனகள் பதாடர்ொக கலநதும்ரயாடினார். புள்ளிவிெ்ரத் -
துடன் ைக்கள் ெணிைமன தமலவர் அஷபஷய்க் B.A.S. சுபயான் பதளிவான மும்றயில் 
எடுத்து கூறுவமத ெடத்தில் காணலாம்.  தகவல்: யாழ.ெரீட இக்ொல்

யாழ. கலடடி பைதடிஸ் மிஷன் ொடசாமல ைாணவர்களுக்கு ரூொ 750 பெறுைதியான 
கற்்றல் உெக்ரணஙகளும், ரூொ 750 பெறுைதியான உலர் உணவுப பொதி பெற்ப்றாருக்-
கும் வழஙகபெடடன. இதற்கான நிதிமய யாழ. ைாவடட பதபசாதயத் தமலவரும் யாழ.
ைா நக்ர சமெ உறுபபினருைான லயன் கலாநிதி நா.தபனநதி்ரனினால் ைம்றநத அவ்ரது 
ைமனவியாரின் நிமனவாகவும், ைாணவர்களுக்கான கற்்றல் உெக்ரணஙகமை கனடாவில் 
வசிக்கும் அவ்ரது பெ்ரனின் 06ஆவது பி்றநததினத்துக்காகவும் வழஙகி மவக்கபெடடது.  
 (ெடம்: பவலமண குறூப நிருெர்)

மனனார் குறூ்ப நிருபர்

இலங்கயின சுதைந்திர தினம் 
வலிந்து காணாமல் ஆகக்ப-
படடவர்களின உறைவுக்ளாகிய 
எஙகளுககு கருோள் என அச்-
ேஙகததின தை்லவி மனுவல் 
உதையச்ேந்திரா சதைரிவிததைார். 
மனனாரில் சேற்று வியாழககி-
ழ்ம(3) கா்ல இடம்சபற்றை வலிந்து 
காணாமல் ஆகக்பபடட உறைவுகளின ேங-
கததின ஊடக ேந்தி்பபின சபாசதை அவர் 
இவவாறு சதைரிவிததைார். அவர் சமலும் 
சதைரிவிக்கயில்,

சப்பரவரி மாதைம் 4ஆம் திகதி இலங்க 
சுதைந்திர தினம். வலிந்து காணாமல் ஆக-
க்பபடடவர்களின உறைவுக்ளாகிய ோஙகள் 
அந்தை ோ்்ள கரி ோ்ளாக அனுஷ்டிகக 
இருககிசறைாம்.

எஙகளு்டய உறைவுகளுககாக வீதிக-
ளில் நினறு சபாராடடஙகள் சேயது எந்தை 
ஒரு பிரசயாேனமும் இல்்ல. இந்தை 
சுதைந்திர தினததில் கரி ோ்ளாக ோஙகள் 

முல்்லததீவு மாவடடததின 
முள்ளிவாயககால் முற்றைததில் 
இனறு சவள்ளிககிழ்ம (4) 
10 மணிய்ளவில் அனுஷ்டிகக 
இருககினசறைாம்.  அதைனால் வீதி-
களில் நினறு சபாராடும் தைாய-
மார்களுககு வலு சேர்்பபதைற்-
காக வர்ததைக ேஙகஙகள், பள்ளி 
மற்றும் பல்க்லககழக மாண-

வர்கள், தைனியார் நிறுவனஙகள், அரசியல்-
வாதிகள், ேமூக நிறுவனஙகள், ேமூகத 
சதைாணடர்கள்,மனிதை உரி்ம சேயற்பாட-
டா்ளர்கள், அ்னவரும் முள்ளிவாயக-
கால் முற்றைததில் எம்சமாடு வந்து நினறு 
எமககு ஆதைரவு தைர சவணடும். சமலும் 
ஒவசவாரு மாவடடமாக நீதிய்மச்ேர் 
வரு்க தைந்தைார். 

ஆனால் அவர் நீதி அ்மச்ேராக வர-
வில்்ல. நிதிய்மச்ேர் ஆகசவ வந்தைார். 
அதைனால் சில மாவடடஙகளில் அவ்ர 
ேந்தி்பப்தையும் ோஙகள் தைவிர்ததுக 
சகாணசடாம் என அவர் சமலும் சதைரி-
விததைார்.

'74 வது சுதைந்திர திைததிலும் 
எஙகளுக்கு தீர்வில்ல'

யாழ். விசேட நிருபர்

யாழ்்பபாணம் - வடடுக-
சகாட்ட இந்துக கல்லூரி-
யின தைகவல் சதைாடர்பாடல் 
சதைாழில்நுடப ஆசிரியர் 
சதைவதைர்ஷன இடமாற்றைத-
திற்கு எதிராக சேற்்றைய 
தினம் வடடுகசகாட்ட 
இந்து கல்லூரி மாணவர்கள்,-
கல்லூரி ப்ழய மாணவர்கள் 
சபாராடடததில் ஈடுபடட-
னர். இ்பசபாராடடததில் ஈடு-
படட மாணவர்கள் கருதது 
சதைரிவிக்கயில்,

கடந்தை பல மாதைஙகள் அோ-
தைாரண சூழ்நி்ல காரணமாக 
பாடோ்ல மூட்பபடடிருந்-
தைது. அந்தை நி்ல்ம நீஙகி 
தைற்சபாழுதுதைான பாடோ்ல-
யின சேயற்பாடுகள் ஓர்ளவு 

சுமூக நி்லககு வந்துள்்ளது.
இந்நி்லயில் ஆசிரி-

யர் இடமாற்றைம் எனபது 
எம்மால் ஏற்றுகசகாள்்ள 
முடியாதை ஒனறு. எமது 
பாடோ்ல ஆசிரிய்ர சவறு 
பாடோ்லககு அனு்பபி 
விடடு சவறு ஒரு ஆசிரிய்ர 
வாரததில் மூனறு ோ்்ளககு 
மாததிரம் எமது பாடோ்ல 
கட்மககு அமர்ததை்பபட-
டுள்்ளது.

இவவாறு மூனறு 
ோ்்ளககு மடடும் ஒரு ஆசி-
ரிய்ர நியமிததைால் ேமது 
பாடததிடடஙக்்ள ேரியான 
சேரததில் ேரியான விதைததில் 
முடிகக முடியுமா? அததுடன 
எமது பாடோ்ல சதைசிய பாட-
ோ்லயாக தைற்சபாது தைரம் 
உயர்ததை்பபடடுள்்ளது.  

ஆசிரியர் இ்டமாற்்றம் 
மாணவர்கள் ஆர்்ப�ாட்டம் 

ஜனாதிெதி பகாடடாெய ்ராஜெக்க்ஷவின் நாடமட கடடிபயழுபபும் சுபீடசத்தின் பநாக்கு 
பவமலத்திடடத்தின் கீழ வவுனியா பெ்ராறு நீர்த்பதக்கத்தின் நீப்ரநது ெகுதிமய ொதுகாக் -
கும் எணணத்துடன் 250 ை்ரக்கன்றுகள் நாடடி மவக்கபெடடன. இந நிகழவில் வடைா -
காண ஆளுநர் ஜீவன் தியாக்ராஜா, வன்னி ைாவடட ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர் காதர் 
ைஸ்தான், வவுனியா ைாவடட பைலதிக அ்ரசாஙக அதிெர், பதசிய நீர் வழஙகல் சமெயின் 
பொது முகாமையாைர், பி்ரதி முகாமையாைர், பொறியியலாைர்கள் எனபெலரும் இநநி-
கழவில் ெஙபகற்்றமை குறிபபிடத்தக்கது.  ெடம்: ைாளிமகக்காடு குறூப நிருெர்

ோகர்சகாவில் விசஷட, கர-
சவடடி தினகரன   நிருபர்கள்

இந்திய இழு்வ்ப படகுகளின 
அததுமீறைல் காரணமாக சமாேமாக 
பாதிகக்பபடட மீனவர் ஒருவர் 
விரகதியில் இனியும் கடற்-
சதைாழில் சேயய முடியாது எனத 
சதைரிவிதது தைனது படகு மற்றும் 
வ்லக்்ள எரிதது அழிததுள்-
்ளார்.

வல்சவடடிதது்றை சபாலிகணடி 
ஆலடி்ப பகுதியில் சேற்று வியாழககி-
ழ்ம(03) கா்ல இச்ேம்பவம் இடம்-
சபற்றுள்்ளது.

இச்ேம்பவம் சதைாடர்பில் சமலும் 
சதைரியவருவதைாவது, இந்தை கடற்-
சதைாழிலாளி படகு, வ்லகள் எனப-
வற்்றை சுனாமி அனர்ததைததினால் 
முற்றைாக இழந்தை சபாதும்  அவருககு 
இழ்பபீடுகள் வழஙக்பபடவில்்ல. 
எனினும் சதைாடர்ந்து அவர் தைனது 
சோந்தை முயற்சியில் கடல் சதைாழில் 
சேயது வந்தைார். இந்நி்லயில் 

இந்திய இழு்வ்ப படகுகளில் அத-
துமீறைல் காரணமாக சதைாடர்ச்சியாக 
சோதது அழிவுக்்ள ேந்திதது வந்துள்-
்ளார். இதைனால் மன உ்்ளச்ேலுககு 
உள்்ளான அவர்,  இலங்க அரோங-
கமும் கடற்ப்டயும் இந்திய இழு-
்வ்பபடகுக்்ள தை்ட சேயய்பசபா-
வதில்்ல. எனசவ கடலில் இறைஙகி 
சதைாழில் சேயய முடியாது. படகு, 
வ்லக்்ள  ்வததிருந்து எவவிதை 
பிரசயாேனமும் இல்்ல என சதைரி-
விதது தைனது பயனபாடடில் உள்்ள 
மீனபிடி படகி்னயும்  வ்லக்்ள 
தீயிடடு எரிததுள்்ளார். 

இந்திய இழுவைப் படகுகளின் அத்துமீறல் 
விரக்தியில் படகு, ைவைகவை எரித்்த மீனைர்



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 4ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 4 கவளளிக்கிழகம

திருக�ோணமலை குறூப்,�லைடி குறூப், -
மட்டக�ளப்பு குறூப்  நிருபர�ள் 

மோ�ோண அணி�ளுககு இல்டயி-
ைோன சுதந்திர கிணண �ோலபந்து லீக 
ததோ்டரில புதன்கிழலம (02) இ்டம்-
தபற்ற இரணடு கபோடடி�ளில வ்ட 
மோ�ோணம் மறறும் மத்திய மோ�ோண 
அணி�ள் தவறறி தபற்றன.

இதில, வ்ட மோ�ோண அணிக�ோ� 
மரியதோஸ் நிதர்சன் தெடரிக க�ோல 
தபற்றது்டன், ஊவோ மறறும் மத்திய 
மோ�ோண அணி�ளுககு இல்டயி-

ைோன கபோடடி கமோதலுககு மத்தி -
யில இ்டம்தபறறு முடிந்தது.

மோ�ோண அணி�ளுககு இல்டயி-
ைோன இந்த சுதந்திரக கிணண சுறறுத் 
ததோ்டரின் முதல �ட்டப் கபோட -
டி�ள் குருனோ�லையிலும், இரண-
்டோம் �ட்டப் கபோடடி�ள் வ்ட 
மோ�ோணத்திலும் (யோழப்போணம்) 
இ்டம்தபற்ற நிலையில மூன்்றோம் 
�ட்டப் கபோடடி�ள் கிழககு மோ�ோ -
ணத்தில இ்டம்தபறும் வல�யில 
ஏறபோடு த்சயயப்படடுள்ளது.

அந்த வல�யில புதன்கிழலம 

ஒரு கபோடடி மட்டக�ளப்பு தவபர 
அரங்கிலும், மறல்றய கபோடடி 
�ந்தைோய லீைோரத்ன விலளயோட்ட -
ரங்கிலும் இ்டம்தபறும் வல�யில 
ஏறபோடு த்சயயப்படடிருந்தது.

மட்டக�ளப்பு தவபர அரங்கில 
இ்டம்தபற்ற இந்தப் கபோடடி ஆரம் -
பமோகிய முதல 10 நிமி்டங்�ளுககுள் 
ததன் மோ�ோண வீரர சுபுன் தனன்்ஜய 
அவவணிககு கபோடடியின் முதல 
க�ோலைப் தபறறுக த�ோடுத்தோர.

அனுபவ வீரர மரியதோஸ் நிதர-
்சன் கபோடடியின் முதல போதியி -

கைகய மோறறு வீரரோ� லமதோனத் -
திறகுள் வந்து 32ஆவது நிமி்டத்தில 
வ்ட மோ�ோண அணிக�ோன முதல 
க�ோலைப் தபறறு, முதல போதியில 
கபோடடிலய ்சமநிலையப்படுத்தி -
னோர.

மீணடும் இரண்டோம் போதியில 
சி்றந்த பந்துப் பரிமோற்றத்து்ட-
னும் கவ�மோ�வும் விலளயோடிய 
வ்ட மோ�ோண அணிக�ோ� நிதர்சன் 
53ஆம், 71ஆம் நிமி்டங்�ளில அடுத் -
தடுத்து க�ோல தபறறு தெடரிக 

க�ோலைப் பதிவு த்சயதோர. இது 
இந்த ததோ்டரில பதிவு த்சயயப் -
பட்ட முதல தெடரிக க�ோல 
என்பது குறிப்பி்டத்தக�து.

 கபோடடி நில்றவில வ்ட மோ�ோண 
அணி இரண்டோம் போதியில தபற்ற 
கமைதி� இரணடு க�ோல�ளினோல 
3-−1 என்்ற க�ோல�ள் �ணககில 
தவறறி தபறறு தமது இரண்டோவது 
தவறறிலயப் பதிவு த்சயதது. ததன் 
மோ�ோண அணிககு இது இரண்டோ -
வது கதோலவியோகும்.

�ந்தைோய லீைோரத்ன விலளயோட -
்டரங்கில இ்டம்தபற்ற இந்தப் 
கபோடடியின் முதல போதி எந்த-
வித க�ோல�ளும் இன்றி நில்றவு 
தபற்றது.

ஆட்டத்தின் இரண்டோவது 
போதியில 60 நிமி்டங்�ள் �்டந்த 
நிலையில ஊவோ மோ�ோண இளம் 
வீரர பிரோஸ் ஸஹீர அவவணிக�ோன 
முதல க�ோலைப் தபற்றோர. இந்த 
க�ோல தப்றப்பட்ட பின்னர பிரோஸ் 
எதிரணி வீரலர முல்றயற்ற விதத் -
தில தோககி வீழத்தியலமயினோல 
சிவப்பு அடல்ட �ோணபிக�ப்படடு 
லமதோனத்தில இருந்து தவளிகயற -
்றப்பட்டோர.

 இதன்கபோது இரு அணி வீரர� -

ளும் கமோதலில ஈடுப்ட, பின்னர 
லமதோனத்தில இருந்த ஏலனய-
வர�ளும் கமோதலில ஈடுபட்ட-
னர. இதனோல லீைோரத்ன விலள-
யோட்டரங்கு ஒரு கமோதல �ளமோ� 
மோறியது. 

இதன் �ோரணமோ� நடுவரோல 25 
நிமி்டங்�ளுககும் கமைோ� கபோடடி 
நிறுத்தி லவக�ப்பட்டது.

பின்னர மிணடும் கபோடடி 
ஆரம்பமோகி 90ஆவது நிமி்டத்தில 
இருந்து, அதோவது உபோலதயீடு 
கநரமோ� சுமோர 27 நிமி்டங்�ள் 
வழங்�ப்பட்டது. 

எனினும், மீணடும் கபோடடி 
ஆரம்பமோகியகபோது இரு அணி�-
ளில இருந்தும் கமலும் 5 வீரர�ள் 
சிவப்பு அடல்ட �ோணபிக�ப்படடு 
லமதோனத்தில இருந்து தவளிகயற -
்றப்பட்டனர.

உபோலதயீடு கநரத்தில மத்திய 
மோ�ோண அணி மிஹிரோன் மறறும் 
சிமோக ஆகிகயோர மூைம் இரணடு 
க�ோல�லளப் தபற்றது. 

எனகவ, கபோடடி நில்றவில 
மத்திய மோ�ோண அணி 2-−1 என்்ற 
க�ோல �ணககில தவறறி தபறறு, 
ததோ்டரில தமது முதல தவறறி -
லயப் பதிவு த்சயதது.

நிதர்சனின் ஹெட்ரிக் க�ோலினோல்
வட மோ�ோண அணி ஹவற்றி

சு்தந்திர கிண்ண ைால்்பந்து லீக் க்தா்டர்

இைங்ல� அணியின் 
முன்னணி கவ�ப்பந்துவீச்சோள-
ரோன சுரங்� ைகமோல அடுத்து 
நல்டதப்றவுள்ள இந்திய 
அணிககு எதிரோன ததோ்டரு்டன் 
்சரவகத்ச கிரிகத�டடிலிருந்து 
ஓயவுதப்றவுள்ளதோ� அறிவித்-
துள்ளோர.

இைங்ல� அணியின் இந்திய 
சுறறுப்பயணத்தின் கபோகத, 
இவர ஓயவுதப்றவுள்ளதோ� 
அறிவித்துள்ளோர.

தன்னுல்டய ஓயவு அறி-
விப்பு குறித்து �ருத்து தவளி-
யிடடுள்ள சுரங்� ைகமோல, 
“என் மீது நம்பிகல� லவத்து, 
இைங்ல� தோயநோடல்ட 
த ப ரு ல ம ப் ப டு த் து வ த ற கு 
வோயப்லப த�ோடுத்த இைங்ல� 
கிரிகத�ட ்சலபககு எனது 
நன்றிலய ததரிவித்துகத�ோள்கி-
க்றன். எனது கிரிகத�ட வோழகல�-
லயயும் தனிப்பட்ட வோழகல�லய-
யும் ்சரியோ� வழிந்டத்திய தபருலம 
இைங்ல� கிரிகத�டல்ட ்சோரும்.

 என்னுல்டய ்ச� வீரர�ள், பயிற -
றுவிப்போளர�ள், அணி மு�ோலம-
யோளர�ள், உதவி ஊழியர�ள் 
மறறும் உத்திகயோ�த்தர�ள் அலன-
வருககும் எனது மரியோலதலய 
த்சலுத்துகிக்றன்” என்்றோர.

சுரங்� ைகமோல இைங்ல� அணிக-
�ோ� அலனத்து வல� கபோடடி-
�ளிலும் விளலயோடிள்ளது்டன், 
மி�சசி்றந்த பிர�ோசிப்பு�லள வழங்-
கியுள்ளோர.

 சுரங்� ைகமோலின் ஓயவு குறித்து 
�ருத்து தவளியிட்ட இைங்ல� 
கிரிகத�ட  பிரதம நில்றகவறறு 
அதி�ோரி அஷ்லி டி சிலவோ,

“சுரங்� ைகமோலின் எதிர�ோை 
திட்டங்�ளுககு வோழத்துக�லள 
ததரிவிப்பது்டன், அவர இந்திய 
அணிககு எதிரோன ததோ்டரில பிர-
�ோசிப்பலத எதிரபோரத்து �ோத்திருக-
கிக்றன். சுரங்� ைகமோல இைங்ல� 
கிரிகத�டடுககு சி்றந்த பங்�-
ளிப்லப வழங்கியுள்ளோர. ம்றக� -
முடியோத தருணங்�லள வழங்கி -
யுள்ளோர. அவருல்டய க்சலவ�ள் 
எப்கபோதும் ம்றக�முடியோத 
ஒன்்றோ� இருககும்” என்்றோர.

ே்தசிே மட்டத்தில் உக்த்பந்்தாட்ட துகையில் வ்ளர்ந்து வரும ைளுத்துகை பளூ 
ஸ்்டார் விக்ளோடடுக்ைழை வீரரான ே்பருவக்ளகேச் ேேர்ந்்த எம.ேை.எம. இஹஸான் 
ே்பருவக்ள மாளிைா ேஹகன ேஸம ரி்பாய் ஹாஜிோர் ே்தசிே ்பா்டோக�யில் நக்ட -
க்பறை வரு்டாந்்த ்பரிேளிபபு விழாவில் கைௌரவிக்ைப்பட்டார். ்பகழே மா்ணவரான இவ -
ருக்கு அதி்பர் எம.எப.எம. நழ்ரி உட்ப்ட ்பகழே மா்ணவர்ைள இக்ணந்து கிண்ணம வழங்-
குவக்த ்ப்டத்தில் ைா்ண�ாம.        ்ப்டம-: ே்பருவக்ள விேே்ட நிரு்பர்

அட்டோலளசக்சலன மத்திய நிருபர

அட்டோலளசக்சலன அஷ்ரரஃப் 
இலளஞர �ழ�ம் ஏறபோடு த்சயத 
மின்தனோளி �ரப்பந்தோட்ட சுறறுப் 
கபோடடி அட்டோலளசக்சலன அல-
அரெம் வித்தியோைய லமதோனத்தில 
மூன்று நோட�ள் விமரல்சயோ� இ்டம்-
தபற்றது.

சுமோர 12 �ரப்பந்து அணி�ள் பங்கு 
த�ோண்ட இசசுறறுப் கபோடடித் 
ததோ்டரின் இறுதிப் கபோடடிககு அட-
்டோலளசக்சலன புBளூ இைவன் 
அணியும், �ோலரதீவு லர்டரஸ் 
அணியும் ததரிவோகின.

5:3 எனும் அடிப்பல்டயில 
இ்டம்தபற்ற இறுதிப் கபோடடியில 
�ோலரதீவு லர்டரஸ் அணி 25:21, 
25:23, 25:18 என்்ற புள்ளி�ள் �ணக-
கில தவறறி த�ோண்டது.

இறுதிப் கபோடடியில ்சம்பியனோ� 
ததரிவு த்சயயப்பட்ட �ோலரதீவு 
லர்டரஸ் அணிககு தவறறிக கிணண -
மும், ரூபோ.15,000.00 பணப் பரிசும் 
வழங்கி லவக�ப்பட்டது்டன், 

இரண்டோமி்டம் தபறறுக த�ோண்ட 
அட்டோலளசக்சலன புBளூ இை-
வன்அணிககு தவறறிக கிணணமும் 
ரூபோ.5000.00 பணப் பரிசும் வழங்கி 
லவக�ப்பட்டது.  

கபோடடியின் சி்றந்த வீரருக�ோன 
விருது �ோலரதீவு லர்டரஸ் �ரப்பந்து 
அணியின் தனூ்ஜனுககு வழங்கி 

லவக�ப்பட்டது.
அஷ்ரரஃப் இலளஞர �ழ�த்தின் 

தலைவரும், இலளஞர போரோளு-
மன்்ற உறுப்பினருமோகிய எம்.ஏ.
எம்.்சரபோன் தலைலமயில இ்டம்-
தபற்ற இறுதி நி�ழவு�ளில, பிரதம 
அதிதியோ� தபஸ்ட த�யோ நிறுவனத்-
தின் மு�ோலமத்துவப் பணிப்போளர 

லவத்தியர.எஸ்.எம்.முனோஸ்டீன் 
�ைந்து சி்றப்பித்தோர. அல-அரெம் 
வித்தியோைய அதிபர ஏ.எம்.எம்.
இத்ரீஸ், அஷ்ரரஃப் விலளயோடடு 
�ழ�த்தின் தலைவரும் அக�லரப்-
பறறு உலதபந்தோட்ட ்சம்கமளனத்-
தின் தபோருளோளருமோன எஸ்.எம்.
நிஸோம்,  ்சம்மோந்துல்ற ஜின்னோ 
த்சலூைர நிறுவனத்தின் உரிலமயோ-
ளர.எம்.க்ஜ.எம்.இரபோன், அட்டோ -
லளசக்சலன IPL ்சமூ� க்சலவ�ள் 
ஒன்றியத்தின் தலைவரும், அஷ்ரரஃப் 
விலளயோடடு �ழ�த்தின் உப-தலை -
வருமோகிய எஸ்.எச.்சபீக, அட்டோ-
லளசக்சலன IPL ்சமூ� க்சலவ�ள் 
ஒன்றியத்தின் த்சயைோளர ஏ.றிபோஸ் 
மறறும் ESTEX என்ஜினியரிங் 
பிலரகவட லிமித்டட நிறுவனத்-
தின் பிரதம நில்றகவறறுப் பணிப் -
போளரும், அட்டோலளசக்சலன IPL 
்சமூ� க்சலவ�ள்  ஒன்றியத்தின் 
்சமூ� க்சலவ�ள் பிரிவின் தபோறுப்-
போளருமோகிய எம்.ஐ.எம்.சிெோன் 
ஆகிகயோர அதிதி�ளோ�வும் �ைந்து 
சி்றப்பித்தனர.

தபரியநீைோவலண விக்ச்ட நிருபர

க�ோட்டமுலன விலளயோடடு 
கிரோமத்தினோல �லமுலனயில கிரிக-
த�ட உப�ரணங்�ள் அன்பளிப்போ� 
வழங்கி லவக�ப்பட்டது.

கிரிகத�ட துல்றயிலன இலள -
ஞர�ள் மத்தியில கமம்படுத்தும் 
மு�மோ� மட்டக�ளப்பு மோவட்ட  
க�ோட்டமுலன விலளயோடடு கிரோ -
மத்தினரி்டம் �லமுலன ரிகனோன் 
விலளயோடடு �ழ�த்தின், ரிகனோன 
கிரிகத�ட  பயிறறுவிப்பு நிலையத்-
தினோல விடுக�ப்பட்ட வீரர�ளுககு 
கதலவயோன கிரிகத�ட உப�ரணங் -
�ள்  கவணடுக�ோலளயடுத்து  ஒரு 
ததோகுதி கிரிகத�ட  விலளயோடடு 
உப�ரணங்�ள்

க�ோட்டமுலன விலளயோடடு கிரோ -
மத்தினோல

அன்பளிப்போ� ரிகனோன்  �ழ�த் -
தின் நிரவோ�த்தினரி்டம் வழங்கி 
லவக�ப்பட்டது.

ரிகனோன்  கிரிகத�ட நிலைய 
பணிப்போளரும், பிரதோன பயிறறு -
விப்போளர  எம்.எப்.எம். அப்்சல  
ரிப்கியின் தநறிப்படுத்தலில �ழ�த் -
தின்  தவி்சோளர எஸ்.எச. எம். அஸ்மி 

தலைலமயில �லமுலன அல-
மிஸ்போஹ் ம�ோ வித்தியோையத்தில 
குறித்த நி�ழவு   (30)இ்டம்தபற்றது.

இதன் கபோது பிரதம அதிதியோ� 
�லமுலன ததோகுதி  ஸ்ரீ ைங்�ோ 
தபோது்ஜன தபரமுன முககியஸ்-
தர  றிஸ்லி முஸ்தபோ அவர�ளும்  
த�ளரவ அதிதியோ� க�ோட்டமுலன 
விலளயோடடு கிரோமத்தின் தலைவர  
ஏ.சிவநோதன், சி்றப்பு அதிதியோ� 
�லமுலன அல - மிஸ்போஹ் ம�ோ 
வித்தியோையத்தின் அதிபர  எம் . ஐ. 
அப்துல ரஸோக மறறும் பிரதியதிபர 
ஐ. எல. எம் . ஜின்னோ, விலளயோடடு 
உத்திகயோ�த்தர எஸ். ்சப்ரின் நஸோர,-
க�ோட்டமுலன விலளயோடடு கிரோ -
மத்தின் உறுப்பினர�ள், ரிகனோன்  
கிரிகத�ட  பயிறறுவிப்பு நிலையத்-
தின் துடுப்போட்ட பயிறறுவிப்போளோர 
எஸ். எம். ரியோல, நிரவோ� உறுப்பி-
னர ஏ. க்ஜ. எம்.  ரின்்சோத், கிரிகத�ட 
விலளயோடடு வீரர�ள்  உடப்ட பைர  
இதன் கபோது �ைந்து த�ோண்டனர.

 ரிகனோன்  கிரிகத�ட  பயிறறு-
விப்பு நிலையத்தினோல �ைந்து 
த�ோண்ட  அதிதி�ளுககு நிலனவு 
சின்னம் வழங்கி த�ளவிக�ப்பட்ட-
னர.

அனுரோதபுரம் கமறகு தின�ரன் நிருபர

அனுரோதபுரம் பைோ�ை பிரகத்ச 
த்சயை� பகுதி ்சமுரத்தி அபிவி-
ருத்தி  திலணக�ளத்தினோல த்சயல-
படுத்தப்பட்ட " ்சமுரத்தி ்சம்பியன்  
கிணண கிரிகத�ட கபோடடி �்டந்த  
இரணடு நோட�ளோ� புப்கபோ�ம 
தபோது விலளயோடடு லமதோனத்தில  
நல்டதபற்றன.

பிரகத்ச த்சயை� பகுதிககுட-
பட்ட. 30 விலளயோடடுக �ழ�ங்�ள்  
�ைந்து த�ோண்ட இப்கபோடடியில  
ஆணடியோ�ை அணி இரண்டோம் 
இ்டத்லத தபறறுள்ளது்டன்  புப்-
கபோ�ம அணி ்சம்பியன்  கிணணத்லத  
தபறறுகத�ோண்டன.

எதிரவரும் �ோைத்தில  இலளஞர 
யுவதி�ளின் விலளயோடடு தி்றலன 
கமம்படுத்தும்  வல�யில அனுரோத-
புரம் மோவட்டத்தில  உள்ள. 

்ச�ை பிரகத்ச த்சயை� பகுதி�லள -
யும் உள்ள்டககி கிரிகத�ட கபோட-
டி�லள ந்டத்துவதறகு எதிரபோரத்-
துள்ளன.

இதன்கபோது இரோ்ஜோங்� அலமச-
்சர த்செோன் க்சமசிங்� பைோ�ை 
பிரகத்ச  த்சயைோளர  அதுை த்சனரத் 
பண்டோர அனுரோதபுரம் மோவட்ட 
்சமுரத்தி பணிப்போளர ்டபிள்யு. ஏ.வ-
்சந்த பைோ�ை பிரகத்ச த்சயை� அலு-
வை�ர�ள் ்சமுரத்தி மறறும் விலள-
யோடடு உத்திகயோ�த்தர�ளும் �ைந்து 
த�ோண்டனர. 

அஷ்ரஃப் இளைஞர் கழக மின்னொளி க்ப்்பந்ொட்ட 
சுற்றுப் ப்பொடடியில் கொள்தீவு ள்்டர்ஸ் அணி சம்பியன

கல்முளன ரிபனொன கிரிக்கட ்பயிற்றுவிப்பு 
நிளைய வீ்ர்களுககு விளையொடடு 

உ்பக்ணஙகள் வழஙகி ளவப்பு
சர்வப்ச கிரிக்கடடிலிருநது ஓயளவ
அறிவித்ொர் சு்ஙக ைக்ொல்

சமுர்ததி சம்பியன கிணண
கிரிக்கட ப்பொடடி
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மாங்ாடு சரஸ்வதி வித்தியாலயத்திற்கு 
முன்ால் மாண்வர், பெற்்றார் ஆர்்பொட்டம்

இரத்தி்சிங் 
பிள்ளையார் 
ொலஸ்ாெ் 
கும்ொபி்ே்ம்
அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர் 

திருககோணமலை அருள்மிகு ஸ்ரீ 
இரத்தினசிஙக பிள்லளையோர் ஆையத்-
தின் போைஸ்ோபன கும்போபிகேகம் 
இன்று (04)  வவள்ளிக்கிழலம சதுர்த்தி 
திதியும் பூரட்ோதி நடசத்திரமும் சித்் 
கயோகமும் கூடிய கோலை 9.30 மணி 
வ்ோ்க்கம் 11.00 மணி வலரயுள்ளை 
சுபகவலளையில் நல் வபறவுள்ளைது.

போைஸ்ோபன பிர்ம குருவும் திரு -
ககோணமலை பத்திரகோளி அம்போள் 
ஆையத்தின் பிர்ம குருக்களுமோகிய 
சிவஸ்ரீ  கசோ. இரவிசசந்திரக்குருக்கள் 
்லைலமயில் இது,நல்வபறுவமன 
ஆைய ஆதீன கர்த்்ோ பிரம்மஸ்ரீ இ. 
கனகசபோபதி சர்மோ வ்ரிவித்்ோர்.       

மடடு மா்வட்ட மு்லா்வது அபிவிருத்தி 
கூட்டம், இ்ணத்்்ல்மயில் ஆரம்ெம்
புதிய கோத்்ோன்குடி தினகரன் நிருபர்

மட்க்களைப்பு மோவட்த்தின், இவ்-
வோண்டுக்கோன மு்ைோவது அபிவி -
ருத்திக் குழுக் கூட்ம் போரோளுமன்ற 
உறுப்பினர் சிவகனசதுலர சந்திரகோந்-
்ன் மற்றும் கிழக்கு மோகோண ஆளுநர் 
அனுரோ்ோ யகம்பத் ஆகிகயோரின் 
இலணத் ்லைலமயில்  (01) மோவட் 
வசயைகத்தில் இ்ம்வபற்றது.

மோவட் அரசோஙக அதிபர் கணப -
திப்பிள்லளை கருணோகரனின் ஏற்போட-
டில் இ்ம்வபற்ற இக்கூட்த்தில், 
போரோளுமன்ற உறுப்பினர்களைோன 
ககோவிந்்ன் கருணோகரம், இரோசமோ-
ணிக்கம் சோணக்கியன் ஆகிகயோர் பிர-
சன்னமோயிருந்்னர்.

மோவட்த்தில் ஒமிக்கரோன் லவரஸ 
பரவல் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில், 
வகோவிட சுகோ்ோர வழிமுலறகலளை 
இறுக்கமோகப் பின்பற்றி மோவட்த்-

தின் அபிவிருத்திலய இைக்கோகக் 
வகோண்டு இக்கூட்ம் இ்ம்வபற்றது.

இ்ன்கபோது மோவட்த்திலிருந்து 
வகோவிட 19 வ்ோற்லற முற்றோகக் கட-
டுப்படுத்் சுகோ்ோரப் பிரிவினரோல் ந -்
வடிக்லக எடுக்கப்படடு வருவது்ன், 
பூஸ்ர் ்டுப்பூசி ஏற்றுவ்ன் மூைம் 
மோத்திரகம இ்லனக் கடடுப்படுத்் 
முடியும் எனவும், இ்ற்கோன விழிப்பு-
ணர்வு ந்வடிக்லககலளை சகை ்ரப்-
பினரும் இலணந்து கமற்வகோள்ளை 
கவண்டுவமனவும் பிரோந்திய சுகோ்ோர 
பணிப்போளைர் ஜீ. சுகுனன் ககடடுக்-
வகோண்்ோர். 

 கிரோமத்து்ன் கைந்துலரயோ்ல் 
எனும் அரசின் வ்ோனிப்வபோருளில், 
ஒரு இைடசம் அபிவிருத்தி  திட்ங-
கலளை நோ்ளைோவிய ரீதியில் வியோழக்கி-
ழலம அமுல்படுத்தும் திட்ஙகள் பற் -
றியும் இஙகு ஆரோயப்பட்து.

வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலம் ஒரு இலடெம் 
பணிகளை ஆரம்பிக்கும் தேசிய நிகழ்வு

கல்முலன மத்திய தினகரன் நிருபர்

ஜனோதிபதி ககோட்ோபய ரோஜ -
பக் ேவின் வகோள்லகத் திட்த் -
தின் கீழ், நோடடில் ஒரு இைடசம் 
கவலைத் திட்ஙகலளை ஆரம்பிக் -
கும் க்சிய நிகழ்வு நோடு பூரோகவும் 
கநற்று கோலை 8.52 மணிக்கு ஆரம் -
பமோனது.

இந்்வலகயில் கல்முலன பிரக்ச 
வசயைகத்தின் கீழ் உள்ளை 29 கிரோம 
பிரிவுகளிலும் 203 கவலைத்திட்ங -
கள் கநற்று உத்திகயோகபூர்வமோக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ன.

கல்முலன பிரக்ச வசயைக பிரி -
வுக்குட் கல்முலன, கல்முலனக் -
குடி,மரு்முலன, நற்பிடடிமுலன 
ஆகிய பிரக்சஙகளில் கமற்படி 
நிகழ்வுகள் ஆரம்பமோகின.

 கல்முலன பிரக்ச வசயளைோைர் 
கஜ.லியோக்கத் அலியின்  வழிகோட -
்ல் மற்றும் ஆகைோசலனயின் 

கபரில் உ்வி திட்மி்ல் பணிப்போ -
ளைர் எம்.வஜளைபர் வழிகோட்லின் கீழ் 
இலவ,சிறப்போக நல்வபற்றன.

உணவு போதுகோப்பு, புதிய 

வருமோன வழிகள், கிரோமிய உடகட -
்லமப்பு வசதிகள் உடப் கமலும் 
பல்கவறு வலகயோன திட்ஙகள், 
இ்ன்  பயன்கள் மக்களுக்கு வசன்ற -

ல்ய  கவண்டுவமன்ற கநோக்கில், 
இவ்  கவலைத் திட்ம் நல்மு -
லறப்படுத்்ப்்வுள்ளைது.

இ்ன் உத்திகயோகபூர்வமோன 
ஆரம்ப நிகழ்வு, கல்முலன அல் 
பஹ்ரியோ க்சிய போ்சோலையில், 
அபிவிருத்தி உத்திகயோகத்்ர்  எம்.ஐ.
எம் ஜிப்ரி ்லைலமயில் இ்ம்வபற் -
றது. இந் நிகழ்வுக்கு பிர்ம அதிதி -
யோக கல்முலன பிரக்ச வசயைோளைர் 
கஜ.லியோக்கத் அலி கைந்துவகோண் -
்ோர்.

வகளைரவ அதிதியோக கல்முலன 
பிரக்ச வசயைக உ்வி திட்மி்ல் 
பணிப்போளைர் எம்.வஜளைபர், கைந்து 
வகோண்டு சிறப்பித்்க்ோடு சிகரஷ் 
அபிவிருத்தி உத்திகயோகத்்ர் ஏ.எல் 
ஏ நஜிபர், போ்சோலை அதிபர் எம்.
எஸ எம் லபசோல், பிரதி அதிபர் -
கள், போ்சோலை  அபிவிருத்திக் 
குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்களும் 
கைந்து வகோண்்னர்.

வபரியகபோரதீவு தினகரன் நிருபர் 

மட்க்களைப்பு மோவட்ம் படடி -
ருப்பு வையக்கல்வி அலுவைகத்திற் -
குடபட் மோஙகோடு சரஸவதி மகோ -
வித்தியோையத்திற்கு முன்னோல்,கநற்று 
வியோழக்கிழலம(03) ஆர்ப்போட்ம் 
ந்த்்ப்பட்து.

இவ்வரு்ம் நூற்றோண்டு விழோக் -
கோணும் போ்சோலை எஙகக,உப 
அதிபலர நியமித்்து ஏன்? கதி -
லரக்கு ஆள் க்லவயில்லை அதிபர் 
ஒருகவகர இஙகு க்லவ, மோணவர் -
களுக்கு ஏற்படும் அநீதிலயச சீர்வசய் -
வது யோர், பரீடலசகளின் சித்தியின் -
லமக்கு கோரணம் யோர், மோணவர்கள் 
கவறு போ்சோலைக்குச வசல்வது 
ஏன்? வசயைோளைகர, ஆளுலமயுல்ய 

அதிபலர உ்ன் நியமி, உள்ளிட் 
பை வோசகஙகள் எழுத்்ப்பட் ப்ோ -
லககலளை ஆர்ப்போட்க்கோரர்கள் ஏந்தி 
நின்றனர்.

மோஙகோடு சரஸவதி மகோவித்தி -
யோையத்தின் பலழய மோணவர்கள், 
வபற்கறோர்கள், வபோது அலமப்புக்க -
ளின் பிரதிநிதிகள் எனப் பைரும் இந்் 
ஆர்ப்போட்த்தில் ஈடுபடடிருந்்னர்.

இந்் ஆர்ப்போட்ம் வ்ோ்ர்பில்  
குறித்் போ்சோலை அதிபரி்ம் 
வ்ோலைகபசியில் வ்ோ்ர்பு வகோண்டு 
ககட்கபோது, வையக்கல்வி அலுவ -
ைக அதிகோரிகளி்ம் ்கவல்கலளைப் 
வபற்றுக்வகோள்ளுமோறு வ்ரிவித்து, 
அவர் கருத்துத் வ்ரிவிக்க மறுத்துவிட -
்ோர்.  

்லாநிதி எம் .ஐ. சபீ்ா இம்தியாஸ 
்ெராசிரியரா் ெ்வியுயர்வு!
எம்.என் .எம். அப்ரோஸ

வ்ன்கிழக்குப் பல்-
கலைக்கழக  பிரகயோக 
விஞ்ோன பீ்த்தின் 
சிகரஷ்  முதுநிலை விரிவு -
லரயோளைரகப் பணியோற்றும் 
கைோநிதி எம். ஐ. சபீனோ 
இம்தியோஸ  (23.12.2020)  
மு்ல் நல்முலறக்கு 
வரும் வலகயில் ்ோவரவி -
யல் துலறயில் கபரோசிரியரோக ப்வியு -
யர்வு வபற்றுள்ளைோர்.

வ்ன்கிழக்குப் பல்கலைக்கழ-
கத்தில் 1997ம் ஆண்டு பிரகயோக 
விஞ்ோன பீ் உ்வி விரிவுலரயோளை-
ரோக   இலணந்து வகோண்் இவர் 1998 
இல், நிரந்்ர விரிவுலரயோளைரோக நிய -
மிக்கப்பட்ோர்.

வ்ோ்ர்ந்து  சிகரஷ் விரிவுலரயளைர் 
்ரம் II, ்ரம் I மற்றும் துலறத்்லை-
வர், கல்விசோர் திலணக்களைஙகளின் 
்லைவர், இலணப்போளைர், மோணவர் 
ஆகைோசகர், பணியோளைர் கமம்போடடு 

திலணக்களைத்தின் ்லைவர் 
என பல்கவறுபட் 
வபோறுப்புகள் மற்றும் ப்-
வியுயர்வுகள் பை வபற்றது -
்ன், பிரகயோக விஞ்ோன 
பீ்த்தின் பீ்ோதிபதியோக 
வ்ோ்ர்சசியோக 14.06.2010 
மு்ல் 23.07.2016 வலர 
இரு ்்லவகள் க்லம -
யோற்றியவர். 

கபரோசிரியர் சபீனோ இம்தியோஸ,  
மர்்ஹூம்  அப்துல் ரஹ்மோன் முகமது 
இஸமோயில் ஆசிரியர்  மற்றும் சீனி 
முகமது சல்்ோ உம்மோ ்ம்பதியின் 
சி கரஷ் பு்ல்வியோவோர். ஆரம்ப 
மற்றும் உயர்  கல்விலய  கல்முலன 
மஹ்மூத் மகளிர் கல்லூரியில் கற்-
றது்ன் 1989 ஆம் ஆண்டு நல் 
வபற்ற உயர்்ர பரீடலசயில் உயிரியல் 
துலறயில் சிறப்பு சித்தி வபற்று கபரோ -
்லனப் பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ோ-
னமோனி கற்லக வநறிக்கு  வ்ரிவு வசய்-
யப்பட்ோர்.

சு்ந்திர தி்த்்் முனனிடடு  
்்சிய ப்ாடி்ள விற்ெ்்  

க்ோப்பூர் குறூப் நிருபர்  

நோடடின் 74வது 
சு்ந்திர தினத்ல் முன்-
னிடடு க்ோப்பூர் பிர-
க்சத்திலுள்ளை வர்த்்க 
நிலையஙகளில் அதிக -
ளைவோன க்சியக்வகோ -
டிகள் விற்பலன வசய் -
யப்படுகின்றன.   

க்ோப்பூர் பிரக்சத்-
தில் அலமந்துள்ளை 
்னியோர் வர்த்்க 
நிலையஙகள் மற்றும் 
வோகனஙகளில் க்சி -
யக்வகோடிகள் பறக்க வி்ப்படடு 
நோடடுப்பற்லற வவளிப்படுத்தும் 
வலகயில் மக்களின் வசயற்போடுகள் 

அலமந்துள்ளைன. சிறுபோன்லம சமூகங-
களும் க்சப்பற்றில் ஆர்வமோக உள்ளை-
லமக்கு இலவ, ஆ்ோரமோக அலமவ-
்ோகச சுடடிக்கோகட்ப்படுகிறது.   

மக்ளின ்ாலடியில் மருத்து்வ 
்ச்்வ, சாயந்்மருதில் ஆரம்ெம்
மோளிலகக்கோடு  
குறூப் நிருபர்

வகோவிட19 வ்ோற்றின் 
அசசத்்ோல் வபோது 
மக்கள் லவத்தியசோ-
லைக்கு வருவ்ற்கு 
அசசம் வ்ரிவிப்ப்ோல், 

கோைடிக்கக வசன்-
று,கசலவ வழஙகும் 
திட்ம் ஆரம்பிக்கப்பட-
டுள்ளைது.

மோளிலகக்கோடு ஸம் – 
ஸம் சனசமூக நிலையம் 
சோய்ந்்மருது பிரக்ச 
லவத்தியசோலையு்ன் 
இலணந்து இத்திட்த்ல் ஆரம்பித்-
துள்ளைது. 

இ்லன முன்னிடடு ஏற்போடு வசய்-
யப்படடிருந்்'' மருத்துவ பரிகசோ-
்லன முகோம்'' மோளிலகக்கோடு க்ற்-
கலர வீதி, சனசமூக கட்்த்தில் 
அலமந்துள்ளை  ஜனோஸோ நைன்புரி 
அலமப்பின் கோரியோையத்தில்  அண்-
லமயில்   இ்ம்வபற்றது.

சோய்ந்்மருது பிரக்ச லவத்திய-
சோலை பதில் வபோறுப்பு லவத்திய 

அதிகோரி, ்ோக்்ர் ஸனூஸ கோரியப்ப-
ரின்  கநரடிக் கண்கோணிப்பில் இ்ம் -
வபற்ற இந்் மருத்துவ பரிகசோ்லன 
முகோமில், இரத்் அழுத்்ம், இரத்் 
வகோைஸகரோல் அளைவு, இரத்் சீனி 
அளைவு, சிநுநீரக வசயற்போடடு பரிகசோ-
்லன, கண் பரிகசோ்லன உடப் 
ஏலனய மருத்துவ பரிகசோ்லனகளும் 
இ்ம்வபற்றன.

இம்மருத்துவ முகோமில் லவத்தியர்-
கள், ்ோதி உத்திகயோஸ்ர்கள், பிரக்ச 
மக்கள்  பைரும் கைந்து வகோண்்னர்.       

கிராமிய 
அபிவிருத்தி 
்்வ்லத்திட்டம் 
ஆரம்ெம்
வபரியகபோரதீவு தினகரன் நிருபர்

வரவு வசைவுத்திட்த்தில் முன்வமோ-
ழிந்்்ன் அடிப்பல்யில், ஒரு இைட-
சம், கிரோமிய அபிவிருத்தி கவலைத்-
திட்ஙகலளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு 
கநற்று வியோழக்கிழலம ஆரம்பித்து 
லவக்கப்பட்து.

மட்க்களைப்பு மோவட்த்தின் மண் -
முலனப் பற்று பிரக்ச வசயைகப் 
பிரிவுகுடபட், ஆலரயம்பதி வசல்-
வோநகர் ககோயில்குளைம் வகோைனி வீட -
டுத்திட் இரண்்ோம் குறுக்கு வீதியில் 
கநற்றுக்கோலை 8.15 மணியளைவில் இத்-
திட்ம் ஆரம்பமோனது. மண்முலனப் 
பற்று பிரக்ச வசயைோளைர் திருமதி சத்தி-
யோனந்தி நமசிவோயமின் ்லைலமயின் 
கீழ், அப்பகுதி கிரம கசவகர், சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திகயோகஸ்ர், வபோரு-
ளைோ்ோர அபிவிருத்தி உத்திகயோகஸ்ர், 
ஆகிகயரின் ஒத்துலழப்பு்ன், அபிவி-
ருத்தி உத்திகயோகஸ்ர் திருமதி ரோதிகோ 
சக்திகவல்  கைந்து வகோண்டு திட -
்த்ல் ஆரம்பித்து லவத்்ோர்.

ஒரு இலடசம் அபிவிருத்தி
திட்டங்ள ஆரம்பித்து ்்வ்பபு
கல்கு்ோ தினகரன் நிருபர்

 ஜனோதிபதி ககோட்ோபய ரோஜபக்ஷ -
வின் முன்வமோழிவின் அடிப்பல -்
யில்,"ஒரு இைடசம் அபிவிருத்தித் திட-
்த்தின்" ஆரம்ப பணிகள் கநற்று (03)  
வியோழக்கிழலம மு.ப 8.52 க்கு சுபகந-
ரத்தில் கிழக்கு திலச கநோக்கி  நோடுபூரோ-
கவும்  கமற்வகோள்ளைப்பட்ன.

ஓட்மோவடி பிரக்ச வசயைக பிரி -
விலுள்ளை 08 கிரோம உத்திகயோகத்்ர் 
பிரிவுகளில், 82 கவலைத் திட்ங -
கள் முன்வனடுக்கப்ப்வுள்ளைலமக்கு 
அலமய, மு்ல் கோைோண்டிற்குரிய 40  

கவலைத் திட்ஙகலளை ஆரம்பித்து 
லவக்கப்பட்ன.

ஓட்மோவடி பிரக்ச வசயைோளைர் 
வீ.்வரோஜோ ்லைலமயில் பிர்ோன 
நிகழ்வுகள் ந்ந்்ன. கோகி்நகர் கிரோம 
உத்திகயோகத்்ர் பிரிவில் வோய்க்கோல் 
துப்புரவு வசய்யும் கவலைத்திட்மும் 
வோய்க்கோலுக்குரிய ம்குகள் அலமப்-
ப்ற்கோன கவலைத்திட்மும் வீட -
டுத்க்ோட் பயனோளிகளுக்கு ்ண்ணீர் 
இலறக்கும் இயந்திரமும் லகயளிக்கப்-
பட்ன.

இந்நிகழ்விற்கு ஓட்மோவடி 

பிரக்ச சலப உறுப்பினர்களைோன எம்.
பி.எம்.ஜவ்பர், திருமதி எம்.பி.எஸ. 
வஜஸீமோ, நீர்ப்போசன திலணக்களைத் -
தின் வோககனரி திட் முகோலமயோளைர் 
எம்.தீபகோந், போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
்ோபீஸ நஷீர் அ்மடடின் பிரோந்திய 
இலணப்போளைர் பி.எம்.எம்.கோஸிம், 
கிரோம உத்திகயோகத்்ர், வபோருளைோ்ோர 
அபிவிருத்தி உத்திகயோகத்்ர், சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திகயோகத்்ர், பிரக்ச 
விவசோய அலமப்புக்களின் பிரதிநிதி-
கள், விவசோயிகள் என பைரும் கைந்து 
வகோண்்னர். 

்ல்மு்் ஸ்ரீ ்ர்்வ்பபிள்ளையார் 
ஆலய ்வரு்டாந்் ம்்ாற்ச்வ திருவிழா  

கல்முலன மோநகர் அருள்மிகு 
ஸ்ரீ ்ரலவ சித்தி விநோயகர் ஆை-
யத்தின் வரு்ோந்் மககோற்சவ 
திருவிழோ எதிர்வரும் ஆறோம் திகதி 
்ோயிற்றுக்கிழலம வகோடிகயற்றத்-
து்ன் ஆரம்பமோகிறது.  

 இ்லனவயோடடி, நோலளை (05) 
சனிக்கிழலம, மோலை 6 மணிக்கு 
மூர்த்திக்கு பூர்வோஙக கிரிலககள் 
ஆரம்பமோகும்.  

 வ்ோ்ர்ந்து 12 நோடகள் நல -்
வபறும் இவ்வோைய உற்சவம், 
எதிர்வரும் (17)  தீர்த்க்ோற்சவத்து-
்ன் இனிக் நிலறவு வபறும்.  

 இந்் உற்சவ கோைத்தில் 12 நோட-
களும் கோலை - ஸநபன பூலஜயோக 
பூலஜ, நித்திய பூலஜ, ் ம்ப பூலஜ, -
வசந்் மண்்ப பூலஜ என்பன 
8.30 மணி வலர இ்ம்வபறும்.  

 மோலை 5 மணிக்கு யோக பூலஜ,-
நித்திய பூலஜ, ்ம்ப பூலஜ, வசந்் 
மண்்ப பூலஜ, சுவோமி உள்வீதி- 
வவளிவீதி உைோ வரல் இ்ம்வபறும்.  

 அக் கநரம், தினமும் இரவு ஆறு 
மணி வ்ோ்க்கம் 6.30 வலரயும் 

கல்முலன-03 பண்ணிலச மன்றத்தின் 
கூடடுப் பிரோர்த்்லனயும்,  இரவு 6 30 
வ்ோ்க்கம் 7 மணி வலர, கல்முலன 
ஸ்ரீ சத்திய சோயி நிலையத்தினரின், 

வ்ய்வீக கபருலரயும் இ்ம்வப-
றும்.  

 ஒன்ப்ோம் நோள் கவடல் திரு-
விழோவும் பத்்ோம் நோள் வ்ப்பத் 
திருவிழோவும் நல்வபற்று 11 ஆம் 
நோள் முத்துசசப்பர பவனி இ்ம் -
வபறும்.  

 சுமோர் 500 ஆண்டுகள் பழலம 
வோய்ந்் இந்் கல்முலன மோநகர 
ஸ்ரீ ்ரலவப்பிள்லளையோர் ஆையம், 
கிழக்கிைஙலகயில் மிகவும் 
பழலம வோய்ந்் ஆையஙகளில் பிர-
சித்தி வபற்ற ஆையமோகும்.  

  இந்் ஆையம்,  பிரக்சத்து 
மக்களைோல், புனரலமக்கப்படடு 
எழில் மிகு க்ோற்றத்தில் கோடசிய-
ளிக்கிறது. வகோடிகயற்றத் திருவிழோ 
தினத்தில் கல்முலன 3 திருத் -
வ்ோண்்ர் பல்யினர் ந்த்தும் அன் -
ன்ோனமும் இ்ம்வபறும்.  

 தீர்த்க்ோற்சவ தினமோன எதிர்-
வரும் (17) இல், கல்முலன 

இரோவணோ விலளையோடடுக்கழகம் 
ந்த்தும் மோவபரும் அன்ன்ோனம் 
நல்வபறும்.  

அக்கலரப்பற்று மத்திய 
நிருபர்

ஒரு இைடசம் 
பணிகலளை ஆரம் -
பிக்கும் நிகழ்வுக்கு 
அலமய அக்கலரப்-
பற்று,  பைோவட்ோரத்-
தில் பை கவலைகள் 
ஆரம்பித்து லவக்கப் -
ப ட ் ன . அ க் க ல ர ப் -
பற்று மோநகரசலப 
உறுப்பினர்,ஏ.சி.எம்.
நுஹ்மோன் பிர்ம அதி -
தியோகக் கைந்து வகோண்டு இல்,ஆரம்-
பித்து லவத்்ோர். 

வபோருளைோ்ோர அபிவிருத்தி உத்தி -
கயோகத்்ர் ஏ.எஸ.நிபோனோ ்லைலம-
யில் (03)  இந்நிகழ்வு இ்ம்வபற்றது.
சுமோர் 31 இைடசம் ரூபோ வசைவில் 05 
கவலைத்திட்ஙகள் முன்வனடுக்கப் -
ப்வுள்ளைன.

அக்கலரப்பற்று கனிஷ் வித்தி -

யோைய லம்ோனத்ல் அபிவிருத்தி 
வசய்்ல், அக்கலரப்பற்று வபோது நூைக 
வோகனத் ்ரிப்பி்ம் அலமத்்ல், எம்.
சி.சி மு்ைோவது குறுக்கு வீதி அலமத்-
்ல், அக்கலரப்பற்று கனிஷ் போைர் 
போ்சோலை உபகரணஙகள் வழஙகல், 
வீதி மின் விளைக்குகள் வபோருத்து்ல் 
கபோன்ற அபிவிருத்தி திட்ஙகளுக்-
கும் ஆரம்பித்து லவக்கப்பட்ன.

அக்்ர்பெற்று  ெலா ்வட்டாரத்தில் 
அபிவிருத்தி்ள ஆரம்பித்து ்்வ்பபு



�னகரன்18  2022   ெபப்ரவ�   4   ெவள்�க்�ழைம  4 –02– 2022 

(அக்குறைண குறூப் �ருபர்)

ஒருகாலத்�ல் சக்��க்க அைமச்சு பத�க-
�ல் இருந்த ேஜ.�.��னர் என்ன ெசய்தார்கள்? 
அவர்களும் நாட்�ன் �ன்னைட�ற்கு ப�ல் கூற 
ேவண்டும் என ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் �ஸ்ஸ அத்தநாயக்க ெத��த்-
தார்.  

கண்��ல் இடம்ெபற்ற ஊடக சந்�ப்பு ஒன்-
�ேலேய அவர் இதைனத் ெத��த்தார். அவர் 
ேமலும் ெத��க்ைக�ல், 

இதுெதாடர்�ல் அவர் கருத்து ெத��க்ைக�ல், 
அரசாங்கத்�ல் பல்ேவறு �ளவுகள் உண்டு. 

இருப்�னும் எ�ர்கட்��ல் �ளவுகள் இருப்பதாக 
அவர்கள் கூ� வரு�ன்றனர். அர�ன் பங்கா�கள் 
ஏன் த�த்த�ேய ஊடக சந்�ப்புக்கைள நடத்து-
�ன்றனர். ஐக்�ய மக்கள் சக்��ல் அப்ப�யான 
�ளவுகள் இல்ைல.

நாடு ெபாருளாதாரத்�ல் �ழ்ந்து தடுமாற்றம் 
அைடந்தால் எவராலும் அர�யல் ெசய்ய மு�யாது. 
நாடு என்ற வைக�ல் நாம் எல்லாவற்ைறயும் �ட 
அதற்ேக முத�டம் வழங்க ேவண்டும்.

நாட்ைட �ர்வ�ப்பது அரசு. அந்த வைக�ல் 
இலங்ைக�ன் �ர்வாகத்ைத ஒப்பைடத்த மக்கள் 
அதற்கான �ன்ன�ையயும் வழங்�யுள்ளனர். 
�ைறேவற்று அ�காரம் பைடத்த ஜனா�ப�, 
மூன்�ல் இரண்டு ெபரும்பான்ைமப் பலம், 
20ஆவது அர�யல் அைமப்ைபத் �ருத்� சகல அ�-
காரங்களும் வழங்கப்பட்ட ஒருவராக ஜனா�ப�. 
அவருக்கு ஏற்ற �ரதமர், அைமச்சரைவ என எல்லா 
அம்சங்களும் உண்டு.   சக்� பைடத்த  அரசாக 
உள்ளது. அப்ப�யா�ன் அவர்கள் சகல  �ரச்�ைன-
கைளயும்  �ர்க்க ேவண்டும்.

 ஆனால் அதற்குப்ப�லாக �ரச்�ைனக்கு ேமல் 
�ரச்�ைன ேதாற்று�க்கப்பட்டு வரு�றது. �ன்-
துண்�ப்பு ஏற்படுவதால் �டுகளுக்கு ெவ�ச்ச-
�ன்ைம அல்ல �ரச்�ைன. அது ெபாருளாதாரத்-
�ற்கு பா�ய பா�ப்பைப ஏற்படுத்தும்.

சுற்றுச்சூழைல பாதுகாக்க 
நடவடிக்ைக எடுக்கேவண்டும்

சுற்றுச்சூழைல அ�க்-
கும் ெகாள்ைளயர்கைளயும், 
அதற்கு துைணேபாகும் அர-
�யல்வா�கைளயும் பு�ந்து 
ெகாண்டு அவர்க�ட�ருந்து 
சுற்றுச்சூழைல பாதுகாக்க 
நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டு-
ெமன முன்னாள் ஜனா�ப� 
ைமத்��பால ��ேசன ெத�-
�த்துள்ளார். உலக சதுப்பு �ல 
�னத்ைத முன்�ட்டு கண்� 
ேராயல் ேமால் ேஹாட்ட-
�ல் ேநற்று முன்�னம்   (02) 
இடம்ெபற்ற �கழ்�ல் கலந்து-
ெகாண்டு கருத்து ெத��க்கும் 

ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத�-
�த்தார். 

அவர் இதன்ேபாது ேமலும் 
கருத்து ெத��க்ைக�ல், 

இந்த நாடு சூ�ய ஒ�, கடல்-
கள், வன�லங்குகள், ஆறுகள் 
மற்றும் �ேராைடகள் �ைறந்த 
அழகான பூங்காவாக உள்ளது.  
சுற்றுச்சூழைல பாதுகாக்க 
ெபரும் முயற்� ெசய்�றார்கள். 

நமது தாய்நாடு முழுவதும் 
பல்லு�ர் ெபருக்கத்�ன் �றந்த 
பூங்காவாகும். சுற்றுச்சூழைலப் 
ெபாறுத்தவைர ெமத்தனப் ேபாக்-
�ற்கு இட�ல்ைல. உல�ல் 

பல நாடுகள் சுற்றுச்சூழைலப் 
பற்� ேபசும்ேபாது எப்ேபா-

தும் எங்கும் �ைடக்காத வளங்-
கள் எங்க�டம் உள்ளது. உலக 
மக்கள் ெதாைக�ல் �ட்டத்தட்ட 
மூன்�ல் ஒரு பகு��னர் ம�த 
உ�ர்கைள அ�த்து   ேபார்களுக்-
காக ெபரும் ெதாைகைய ெசல�-
டு�ன்றனர். 

அந்த அைனத்து சக்�க�ன் 
சவால்கைளயும் எ�ர்ெகாண்டு 
சுற்றுச்சூழைல பாதுகாக்க நடவ-
�க்ைக எடுக்க ேவண்டும்.

நான் ஜனா�ப� ஆவதற்கு 
முன், 2006-2007 வைர சுற்றுச்சூ-
ழல் அைமச்சராக இருந்ேதன் என 
அவர் ெத��த்தார். 

இனந்ெதரியாேதாரால் பற்ைற காடுகளுக்கு தீ ைவப்பு
சுமார் 50 ஏக்கருக்கு ேமற்பட்ட பகுதிகள் எரிந்து நாசம் 

(��கத்ேதைன �னகரன் �ருபர்)

வட்டவைள மற்றும் ��கத்ேதைன 
பகு�க�ல் இனந்ெத�யாேதாரால் 
பற்ைற காடுகளுக்கு � ைவக்கும் 
சம்வம் தற்ேபாது அ�க�த்துள்ளது.

��கத்ேதைன �ரேதசத்�ன் 
கடவைள ெதாடக்கம் �யகல வைர-
யுள்ள சுமார் பல ஏக்கருக்குட்பட்ட 
பகு�களுக்கு ேநற்றுமுன்�னம் இனந்-
ெத�யாேதாரால் ைவக்கப்பட்டுள்-
ளது.  இதனால் சுமார் 50 ஏக்கருக்கு 
ேமற்பட்ட பகு�கள் எ�ந்து நாசமா�-
யுள்ளது. 

அதுேபால் வட்டவைள ெமௗன்�ன் 
ேதாட்ட பகு��லுள்ள பற்ைறக்கா-
டுகளுக்கும் இனந்ெத�யாேதாரால் � 
ைவக்கப்பட்டுள்ளது.  ��னால் அப்ப-
கு��லுள்ள சுமார் 10 ஏக்கருக்கு ேமற்-
பட்ட  பற்ைறக்காடுகளும் எ�ந்து நாச-
மைடந்துள்ளது.

மைலயகத்�ல் தற்ேபாது வரட்-
�யான கால�ைல �லவு�ன்றது. 
இதைனப் பயன்படுத்� பற்ைறக்கா-
டுகளுக்கு � ைவக்கும் சம்வங்களும் 
அ�க�த்துள்ளது. இவ்வாறு பற்ைறக்-
காடுகளுக்கு � ைவப்ப�னால் அப்பகு-
�க�ல் வாழும் உ��னங்கள் மற்றும் 
பச்��னங்களும் பா�க்கப்பட்டுள்-
ளதாக மக்கள் கவைல ெத��க்�ன்-
றனர். 

அத்துடன் மைலயகத்�ல் தற்ேபாது 
வரட்�யான கால�ைல �லவுவதால் 
�ர் �ைலக�லுள்ள �ர் வற்�க்-
ெகாண்டு ெசல்வதுடன் அைணக்கட்டு-
க�ன் �ர்மட்டமும் குைறவைடந்து 
ெசல்�ன்றது. இவ்வாறான சூழ்�ைல-
�ல் �ங்கு ஏற்படுத்தும் வைக�ல் � 
ைவக்கும் சம்பவங்கள் அ�க�க்கு�-
டத்து அது எமக்ேக பா�ப்�ைன ஏற்ப-
டுத்தும் என அவர் ெத��த்தார்.  

நைடபாைத வியாபாரத்ைத 
நிறுத்துமாறு மக்கள்  ேகாரிக்ைக 
(இரத்�னபு� சுழற்� �ருபர்)

இரத்�னபு� ேசர்ச் �� சன நடமாட்டம் �க்க பகு�யாகும்.  
�னமும் நகருக்கு வரும் ெபரும் எண்�க்ைகயான மக்கள் நக-
ருக்கும் �ரதான பஸ் �ைலயத்துக்கும் பயன்படுத்தும் �ரதான 
�� இதுவாகும்.

எ�னும் இவ்���ன் இரு பகு�க�லும் நைடபாைத �யா-
பா�கள் �யாபாரம் ெசய்வதால் இங்கு ெபரும் ெநருக்க� ஏற்-
படு�றது. 

இதனால் நகர சைப �ர்வாகம் இங்கு �யாபாரம் ெசய்வைத 
பல முைறகள் தைட ெசய்�ருந்தது. எ�னும் �யாபா�கள் 
ெதாடர்ந்தும் �யாபாரத்�ல் ஈடுபடுவதால்  �ண்டும் ெநருக்-
க� ஏற்பட்டுள்ளது. �பத்துக்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகளும் அ�-
க�த்துள்ளதாகவும் சுட்�க்காட்டப்படு�றது.இவ்�டயத்�ல் 
இரத்�னபு� மாநகர சைப ெந�ழ்வுத்தன்ைமையக் கைடப்�-
�க்�றதா என்ற சந்ேதகம் �லவுவதாகவும் நகரவா�கள் ெத�-
�க்�ன்றனர்.

கண்டி ேதசிய ைவத்திய சாைல
காணி சட்டவிேராதமாக அபகரிப்பு
அக்குறைண குறூப் �ருபர்)   

கண்� ேத�ய ைவத்�யசாைல கா��ல் 168 சட்ட�ேராத 
கு��ருப்புக்கள் இருப்பேதாடு 58 ஏக்கர் �லத்�ல் 24 ஏக்கர் 
சட்ட�ேராதமாக ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் ைவத்�யசா-
ைலப் ப�ப்பாளர் ைவத்�யர் அருண ஜயேசசகர ெத��த்தார்.

கண்� மாவட்ட அ��ருத்� சைபக் கூட்டத்�ேலேய அவர் 
இதைனத் ெத��த்தார். அவர் ேமலும் ெத��க்ைக�ல்,

கண்� ேத�ய மருத்துவமைன வளாகத்�ல் உள்ள சட்ட-
�ேராத கு��ருப்பாளர்களுக்கு ெபாருத்தமான இழப்�டு-
னைள வழங்� அவர்கைள ெவ�ேயற்�, ைவத்�யசாைலைய 
ேமலும் அ��ருத்� ெசய்ய து�தப்படுத்த நடவ�க்ைக எடுக்-
கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.

இலங்ைக�ன் முன்ன� மருத்துவமைனக�ல் ஒன்றாகவும் 
இரண்டாவது ெப�ய ேத�ய ைவத்�யசாைலயாகவும் உள்ள 
கண்� ேத�ய மருத்துவமைன�ல் வருடந்ேதாறும் ஐந்து இலட்-
சத்�ற்கும் ேமற்பட்டவர்கள் ��ச்ைசகளுக்காக வருவதாகவும் 
அவர் ெத��த்தார்.  எனேவ அ�ல் பல்ேவறு அ��ருத்�த்-
�ட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ள  �ட்ட�டப்பட்டுள்ளது. கு�ப்பாக 
அடுத்தகட்டமாக மு�வு மற்றும் மாற்றுத்�றனா�கள் ��வு-
கைள ஆரம்�ப்பதற்கும் நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆனால் ஆங்காங்ேக உள்ள சட்ட�ேராத கு��ருப்புக்கள் 
அ��ருத்�க்கு தைடயாக�ருக்�ன்றது. 2018ஆம் ஆண்டு 
இனம்காணப்பட்ட  168 சட்ட�ேராத கு��ருப்புக்க�ல்  37 
கு��ருப்புக்களுக்கு �யாயமான இழப்�டுகைள வழங்� 
ெவ�ேயற்ற நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கண்� ேத�ய 
ைவத்�யசாைல கா��ல் 168 சட்ட�ேராத கு��ருப்புக்கள் 
இருப்பேதாடு 58 ஏக்கர் �லத்�ல் 24 ஏக்கர் சட்ட�ேராதமாக 
ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும்   அவர் ெத��த்தார். 

சைமயல் எரிவாயு அடுப்பில் தீ
மடவைள - பங்களா ெகதர சந்�-

�ல் அைமந்துள்ள  ேஹாட்டெலான்-
�ல் ேநற்று முன்�னம் (1)  மாைல 
சைமயல் எ�வாயு  அடுப்பு ெவ�த்த-
�ல்  � �பத்து இடம்ெபற்றுள்ளது. 

அயலவர்க�ன் முயற்��ன் 
பயனாக ��ைன கட்டுப்பாட்-
டுக்குள் ெகாண்டுவந்துள்ளதாக  
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.  

இவ்ெவ�ப்பு சம்பவத்�ற்கு 
ேஹாட்ட��ருந்த சைமயல் 
எ�வாயு  ��ண்டர் ெவ�த்தைமேய 
காரணம் என ெத�யவந்துள்ளது. 

கண்� உத� இந்�யத் தூதுவராலயம் ஒழுங்கு ெசய்த நடனக் கண்காட்�  கண்��ல் இடம் ெபற்றது. கண்� இந்�ய 
உத�த்தூதுவர் டாக்டர் ஆத்�ரா எஸ்  தைலைம�ல் இடம்ெபற்ற இவ்ைவபவத்�ல் சர்வேதச மட்டத்�ல் புகழ்ெபற்ற 
இந்�ய ஓ�� நடனக்கைலஞர்களான (நாட்�ய நாடகக்கைலஞர்கள்) ெமௗ�த்தா ெகௗவ்ஸ்   குழு�னர் வழங்-
�னர். ேமற்ப� நடனம் கண்� தர்மராஜ கல்லூ� மண்டபத்�ல் இடம்ெபற்றது. அதன்  ேபாது எடுக்கப்பட்ட படம். 
இவ்ைவபவத்�ல் முன்னாள் மத்�ய மாகாண முதலைமச்சர் சரத் ஏக்கநாயக்கா, �ரஜா சக்� அைமப்�ன் தைலவர் 
பாரத் அருள்சா� உட்பட பலர் கலந்துெகாண்டனர். 

பூண்டுேலாயா �ருபர்

பூண்டுேலாயா ெபா�ஸ் ��-
வுக்குட்பட்ட �ன் ேதாட்டத்�ல் 
அம்மன் ேகா�ல் உைடத்து ெபறு-
ம�யான ெபாருட்கள் ெகாள்-
ைள�டப்பட்டுள்ளன. சுமார் 
ப�ன்மூன்று பவுண் அம்மன் 
தா� ெபாட்டு உட்பட உண்�யல் 
காசும் �ருடப்பட்டுள்ளது. 

02/02/2022 இடம்ெபற்ற  இச்-
சம்பவம் ெதாடர்�ல்  ேதாட்ட 
ேகா�ல் க�ட்� உத்�ேயாகத்தர்-
கள் மற்றும் ேதாட்ட தைலவர்கள் 
பூண்டுேலாயா ெபா�ஸ் �ைல-
யத்�ல் முைறப்பாடு ெசய்துள்ள-
னர். அதற்கைமய பூண்டுேலாயா 
ெபா�ஸார், ெபா�ஸ் ேமாப்ப 
நாய்கள் மற்றும் ைகேரைக �பு-
ணர்க�ன் உத�யுடன் �ருடர்-
கைள ேதடும் முயற்��ல் ஈடுபட்-
டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.  

பூண்டுேலாயாவில் 
அம்மன் ேகாவில் 
உைடப்பு

நாட்டின் பின்னைடவிற்கு 
ேஜ.வி.பியினர் பதில் கூற ேவண்டும்

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
�ஸ்ஸ அத்தநாயக்க

�ருடர்கைள ேத� 
ெபா�ஸ் வைல�ச்சு
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
2022Mk; tUlj;jpy; fl;Lehaf;f> ,uj;kyhid kw;Wk; 

kj;jis thD}h;jp nraw;ghLfSf;F rPUilfisj; 
ijj;jy; kw;Wk; nghUl;fis toq;Fjy;

B/11/2022
gpd;tUk; rPUilj; Njitg;ghLfis 

toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy;  

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

1. 186 vz;zpf;if rhk;gy; epw Nrh;l;fs;

2. 392 vz;zpf;if nts;is epw Nrh;l;fs;

3. 45 vz;zpf;if ePy epw Nrh;l;fs;

4. 255 vz;zpf;if rhk;gy; epw fhw;rl;ilfs;

5. 144 vz;zpf;if ePy epw fhw;rl;ilfs;

6. 84 vz;zpf;if fWg;G epw fhw;rl;ilfs;

7. 36 vz;zpf;if fLk; ePy epw fhw;rl;ilfs;

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

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.
lk/public-tenders/.   kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd 1>000 &ghit (&. 925.83 
+  8% VAT) ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT 

nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

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

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

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

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

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.   

njspTgLj;jy;fs; (VNjDk;) ,Ue;jhy; 011-

5455335 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; 011-

5455424 vDk; njhiyefy; ,yf;fj;jpd; Clhf 

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy) 

mth;fis ehlyhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09>

,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455335 

njhiyefy;: 0094-11-5455424

ngUe;Njhl;l mikr;R

Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; 
mgptpUj;jp mjpfhu rig

(1975Mk; Mz;bd; 35Mk; ,yf;f rl;lk;)

eyd;Ghpg; gphpT
eyd;Ghp r%f fhg;GWjpf;fhf 

2022.03.01 Kjy; 2023.02.28 tiuahd 

fhyg;gFjpf;fhf 

tpiykDf; Nfhuy;

,yf;fk; 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w 

KfthpapYs;s Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd;> jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 

eyd;Ghp r%f fhg;GWjpf;fhf 2022.03.01 Kjy; 2023.02.28 

tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F> ,yq;if fhg;GWjp 

xOq;FUj;jy; Mizf;FOtpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 

epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. Fwpj;j 

fhg;GWjp mYtyfq;fspd; gpujhd mYtyfq;fspdhy; 

tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpufhuk;> 

tpiykDr; rkHg;gpf;Fk; fhg;GWjp epWtdj;jpd; nraw;ghl;L 

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; mwtplg;gLk; re;jhj; njhifapd; 

mbg;gilapy; fhg;GWjpia toq;fy; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

&gh 10>000/- ,w;fhd kPsspf;fg;glhj njhifia Njapiy 

rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; 

gphptpy; nrYj;jp> midj;J tpguq;fSld; $ba ngWifg; 

gbtq;fis 2022.02.04 Kjy; 2022.02.24 md;W ez;gfy; 12.00 

tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gpd;tUk; 

Kfthpf;F 2022.02.25 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. NkYk; g+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpiykDf;fs; 2022.02.25 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH 

Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

Nritg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

NrHf;fyhk;. fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 2022.02.25 

md;W gp.g. 2.30 ,w;Fj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fisr; 

rkHg;gpf;Fk; midj;J epWtdq;fspdJk; mjpfhuk; ngw;Ws;s 

gpujpepjpnahUtH mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

Njrpaiyr; rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

,yf;fk; 70> ghuhSkd;w tPjp> 

ngytj;j - gj;juKy;y.

tpiykDf; Nfhuy;

cs;ehl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

khtl;l nrayfk; - nkhduhfy 

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epHkhzg;gzpfspw;fhf jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs;> nkhduhfy khtl;l nrayfg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy;> 2022 ngg;uthp 28 md;W gp.g. 02.30 tiu 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ,jw;fhd cj;Njr nrytpdk;> tpiykDjhuHfspd; jifikfs; kw;Wk; epHkhzpg;Gf; fhyk; Nghd;wit 

tpiykDg;gbtq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> kPsspf;fg;glhj tpiykD itg;nghd;iw nkhduhfy khtl;l nrayfj;jpy; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; tpiykD khjphpg; gbtq;fspy; g+uzg;gLj;jp  Kj;jpiuapl;L> chpa jpdk; chpa Neuj;jpw;F 

Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; NrHf;FkhW my;yJ khtl;l nrayfj;jpd; gpujhd fzf;fhsUf;Ff; 

fpilf;fr; nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

  2022.02.07 Kjy; 2022.02.25 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 02.30 tiu khtl;l nrayf fzf;Fg; gphptpy; 

,jw;fhd tpiykD khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  mYtyf Neuq;fspy; khtl;l nrayfj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid 

nra;Jnfhs;syhk;. 

  2022.02.23 md;W K.g. 10.30 ,w;F khtl;l nrayfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngw Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

  mur epjpr; Rw;wwpf;if 04/2016(1) ,d; gpufhuk; Njrpa epjpaq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 50 kpy;ypad; &ghtpw;Ff; Fiwthd 

epHkhzf; ifj;njhopy;fs;> khfhz xg;ge;jf;fhuHfSf;F khj;jpuk; tiuaWf;fg;gl;Ls;sjdhy;> gpd;tUk; ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s 50 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwthd ifj;njhopy;fspw;fhf> tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;fhd mDkjp> 

Cth khfhzj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s xg;ge;j epWtdq;fSf;F khj;jpuk; toq;fg;gLk;. 

  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J 

khtl;l nrayhsH> khtl;l nrayfk;> nkhduhfy vd;w Kfthpf;Fg; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; nry;YgbahFk; tpiykDg; 

gpizankhd;W tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjw;fhd njhifia> nkhduhfy khtl;l nrayfj;jpy; 

nuhf;fg;gzkhfTk; itg;Gr; nra;ayhk;. 

 Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; fPo; xg;ge;jf;fhuHfs; NjHe;njLf;fg;gLtH. 

 jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

  2022 ngg;uthp 28 md;W gp.g. 02.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

rKfkspj;jpUg;gjw;F tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtH. 

  tpiykDf;fspd; midj;Jg; gf;fq;fspYk; tpiykDjhuH ifnahg;gkpl;L> epWtdj;jpd; Kj;jpiu gjpag;gly; Ntz;Lk;. 

 mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;gl;l tpiykDjhuHfs;> tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;f KbahJ. 

  xg;ge;jk; njhlHghd midj;J tplaq;fspdJk; ,Wjpj; jPHkhdk;> ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;. Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 

055-2276067/ 055-2276234 vd;w njhiyNgrp vz; %yk; khtl;l nrayff; fzf;Fg; gphptpy; tprhhpf;fyhk;. NkYk;> 

tpiykDg;gbtq;fspy; fhzg;gLk; tplaq;fs; njhlHghd njspTfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 055-5674679/ 055-4936438/ 
055-2276234 ,yf;f njhiyNgrp %yk; khtl;lg; nghwpapayhsiuj; njhlHG nfhs;syhk;.  

ml;ltiz

njhlHG 

,yf;fk;

xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; 

xg;ge;jf; fhyk;

tl;bd;wp cj;Njr 

nrytpdk;

&gh

tpiykDg; gpizak; 

(nry;Ygbf; fhyk;)
jifik juk;

kPsspf;fg;glhj 

tpiykD itg;Gj; 

njhif &gh

MON/DS/
ENG-B/C 
2022/01

jdky;tpy gpuNjr 

nrayf epHkhzk; 

gbepiy 04 (250 ehl;fs;)

35.4 kpy;

354>200.00 (2022.06.25 

tiu nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;)

fl;bl epHkhzk; 

C5/C4 my;yJ 

mjw;F Nky;

11>500.00

MON/DS/
ENG-C/C 
2022/02

gpgpy gpuNjr nrayf 

epHkhzk; gbepiy 04 

(250 ehl;fs;)

35.4 kpy;

354>200.00 (2022.06.25 

tiu nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;)

fl;bl epHkhzk; 

C5/C4 my;yJ 

mjw;F Nky;

11>500.00

Fzjhr rkurpq;`> 

khtl;l nrayhsH/ jiytH ngWiff;FO> 

khtl;l nrayfk;> 

nkhduhfy. 

GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

DISTRICT SECRETARIAT, BATTICALOA 
DIVISIONAL SECRETARIAT - ERAVUR TOWN

INVITATION FOR BIDS

 NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (GOODS) 

The Chairman, Regional Procurement Committee (RPC) on behalf of the District Secretary, District 
Secretariat, Batticaloa invites sealed bids from eligible and qualifi ed Bidders for the supply of item described 
below under the Project 'Gama Samaga Pilisandarak' - Rural Development Programme - 2022.

Contract No.
Description of 

the goods

Expected 
No. of 
Goods

Allocated 
Amount (Rs.)

Bid Security/
Validity

Non-
Refundable 

Bid Fee (Rs.)

ET/ACC/22/
SWMCN/01

Sewing Machine 50 3,627,800.00
36,278.00 & 
15.05.2022

 1,500.00

 
1. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure. 

2.  To be eligible for contract award, the successful Bidders shall not have been blacklisted and the 
Supplier should have registered their business including goods to be supplied (BR should be annexed 
along with the bid) 

3.  Interested Bidders may obtain further information from Procurement Entity namely "Divisional 
Secretary, Divisional Secretariat, Eravur Town" and inspect the Bidding Documents from 09.00 a.m. to 
3.00 p.m. on offi cial days. 

4.  Interested Bidders may purchase a complete set of Bidding Documents in English Language from 
Procurement Entity by submitting a written request letter to the Divisional Secretary, Divisional 
Secretariat, Eravur Town from 7th February until 21st February (Offi ce days) from 09.00 a.m. to 03. 00 
p.m. upon payment of non- refundable fee specifi ed above. The method of payment will be by cash or 
deposit to the offi cial bank Account No: 123100160000073 of People's Bank Eravur Town. 

5.  Bids shall be submitted as originally to the address below at or before 10.00 a.m. on 28th February 
2022 by registered post or directly into the bid box kept at Divisional Secretariat, Eravur Town along 
with the duplicate.

6.  Bidder should write "Supply of Sewing Machine - 2022" on the top left-hand corner of the envelope. 
Late Bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the presence of the bidders or their 
representatives who choose to attend. 

7. All Bids shall be accompanied by a Bid Security (Bank) for the amount mentioned above.

Ms. Nihara Moujood, 
Chairperson - RPC, 
Divisional Secretariat, 
Eravur Town. 

2022.02.02 

The address referred to above is: 

Chairperson,  Tel: 065-2240938 
Regional Procurement Committee Fax: 065-2240500 
Divisional Secretariat, Eravur Town. 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
,Wjp jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

nfutyg;gpl;batpy; mikatpUf;Fk; 
cj;Njrpf;fg;gl;l g+l; (BOOT) 

mbg;gilapy; mikf;fg;gl;l 350 nkfhNthl; 
,aw;if thAtpdhy; (RLNG) ,aq;Fk; 

Rw;W xUq;fpize;j kpd; cw;gj;jp epiya 
nraw;wpl;lj;jpw;fhd Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L 

(R.jh.k) mwpf;if

Njrpa Rw;whly; rl;lk;
gphpT 23t (4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L (R.jh.k) mwpf;ifia 
Ma;T nra;jjd; gpd;dH kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigahdJ 
1993Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l 
(fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd mwptpj;jy; Kiw) 
xOq;Ftpjp 13 ,w;fikthf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> 
tpNrl tpjpfSf;fikthf Nkw;$wg;gl;l nraw;wpl;lj;jpid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid ,y. 67> ghHf; tPjp> 
nfhOk;G 02 vDk; Kfthpapy; mike;Js;s tiuaWf;fg;gl;l 
yf;ldtp epWtdj;jpw;F toq;f jPHkhdpj;Js;sJ vd;gij ,j;jhy; 
nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;.

gzpg;ghsH ehafk;
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
~ghprugpar|
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt 

,uh[hq;f mikr;R (SMNS&DM)

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhf miog;G
eph;khz Nkw;ghh;it kw;Wk; xg;ge;j epUthf crhj;Jizahsh;

jhf;ff; Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig

Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk;  (RLVMMP)- II Mk; fl;lk; (32 jsq;fs;)

ehL ,yq;if

nraw;wpl;lk; jhf;ff; Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk; 

(RLVMMP)
fld; ,y./ khdpa ,y. gpb 000124-vy;NfV

xJf;fg;gl;l gzpj;;;;;;;;;;;; jiyg;G 03 khtl;lq;fspy; mike;Js;s 32 jsq;fsp;d; epHkhzj;jpy; KONeu jsj;jpNyNa 

Nkw;ghh;itaply; kw;Wk; xg;ge;j epUthfk; ,yq;ifapd; 3 khfhzq;fspd; 

(rg;ufKt> Nkw;F kw;Wk; njw;F) 3 khtl;lq;fs; (,uj;jpdGhp> fSj;Jiw 

kw;Wk; khj;jiw)

Fwpg;gPL ,y. RLVMMP/CONSUL/04

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR 
murhq;fkhdJ jhf;ff; Fiwg;G 
nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig 
Fiwf;Fk; nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf Mrpa 
cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpaplkpUe;J 
epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; mg;ngWiffspd; 
gFjpnahd;iw crhj;Jiz NritfSf;F 
ghtpg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

,yq;if murhq;fj;jpd; rhh;ghf> epiwNtw;Wk; 
Kftuhd;ikahd Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; 
mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;rhdJ 
Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpd; (NBRO) 
Mjpf;f tuk;gpd; fPo; jdpnahU nraw;wpl;l 
Kfhikj;Jt gzpkidnahd;iw (PMU) 
jhgpj;Js;sJ. NBRO/PMU  MdJ ntspf;fs 
Gyd;tprhuiz> tpgukhd tbtikg;G> 
rptpy; Ntiyfspd; ngWif Mfpatw;wpd; 
Nritfis toq;FtJld; xg;ge;jq;fs; 
kw;Wk; mKy;elhj;Jk; Kftuhd;ikapd; 
nghwpapayhsuhfTk; nraw;gLk;. 
,r;nraw;wpl;lkhdJ 147 milahsk; 
fhzg;gl;Ls;s kz;rhpT ghjpg;gpw;Fs;shFk; 
jsq;fis mlf;Ffpd;wJld; mitfis 
,U fl;lq;fspy; mKy;elhj;jg;gLk;. I Mk; 
fl;lkhdJ 24 jsq;fisAk; II  Mk; fl;lkhdJ 
kPjpahd 123 jsq;fisAk; mlf;Ffpd;wJ. 
II Mk; fl;lj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;s 32 
jsq;fspd; eph;khzj;jpw;fhd Nkw;ghh;it 
Nritfis toq;Ftjw;fhf crhj;Jiz 
epWtdnkhd;iw <LgLj;Jtjw;F SMNS&DM  
tpUk;Gfpd;wJ. 

crhj;Jiz NritfshdJ (~~Nritfs; 
vd miof;fg;ggLtJ||) ,e;j Mh;t 
ntspg;ghl;bw;fhd miog;gpy; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s epajpf; Fwpg;Gf;fSld; 
KOikahd ,irit cWjp nra;tJld; 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Ntiyfshd mfo;jy;> 
soil nailing,  jLg;Gr;Rth; eph;khzk;> 
tbfhyikg;G Ntiyfs; ,d;Dk; gytw;wpw;fhd 
KONeu Nkw;ghh;itapliy mlf;Ffpd;wJ. 
,e;j xJf;fg;gl;l gzp kw;Wk; Vida 
chpj;jhd Mtzq;fis www.rlvmmp.lk  
vd;gjpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. kjpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s Kf;fpakhd njhopy;rhh; 
kw;Wk; Kf;fpakpy;yhj KiwNa 199 kdpj 
khjq;fs; kw;Wk; 213 kdpj khjq;fs; MFk;. 
vjph;ghh;f;fg;gLk; nraw;gLj;Jk; jpfjpahdJ 
2022 [_iy MFk;. 

Nritfis toq;FtjpYs;s Mh;tj;ij 
Rl;bf;fhl;LkhW jFjpAs;s crhj;Jiz 
epWtdq;fis (~~crhj;Jizahsh;fs; 
vd miof;fg;gLk;||) Njrpa ghJfhg;G 
kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f 
mikr;rhdJ ,g;NghJ miof;fpd;wJ. 
Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fs; 
Nritfis epiwNtw;Wtjw;fhd Njitg;gLk; 
jifikfs; kw;Wk; chpj;jhd mDgtj;ij 
fhl;rpg;gLj;Jtjw;fhd jftiy toq;fy; 
Ntz;Lk;. 

gpd;tUk; jfTj;jpwdpd; mbg;gilapy; 
tpz;zg;gjhhpfs; njhpT nra;ag;gLthh;fs;. 

1.  tUlhe;j eph;khz Nkw;ghh;it ruhrhp 
epjpg;Gus;T:

fzf;fha;T nra;ag;gl;l ,Ug;Gepiy 
mwpf;iffs; my;yJ Nfs;tpjhuhpd; ehl;bd; 
rl;lq;fspdhy; Njitg;gLj;jg;glhtpbd;> 
fle;j 5 tUlq;fSf;fhd (2016-2017 
2020-2021 tiuAk;) njhopy;toq;Fehpdhy; 

Vw;Wf; nfhs;sj;jf;f Vida epjpaply; $Wfs; 
rkh;g;gpf;fg;gLtJld; crhj;Jizahshpd; 
epjpaply; nfhs;ssTj;jpwid fhl;rpg;gLj;jy; 
Ntz;Lk;.

fle;j Ie;J tUlq;fspy; (2016 rdthp 1 Mk; 
jpfjpapypUe;J) eph;khz Nkw;ghh;itaply; 
crhj;Jizahshd; <LghLfs; Mfpatw;wpd; 
tUlhe;j ruhrhp ngWkjpahdJ Mff; 
Fiwe;jJ 155 kpy;ypad; ,yq;if &ghthf 
(0.77 kpy;ypad; m.I.nlh) ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. $l;L Kaw;rpnadpd;> midj;J 
mq;fj;jpdh;fSk; ,ize;J Njitg;ghl;il 
g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> xt;nthU 
mq;fj;jpdUk; Njitg;ghl;bd; 25%  I 
g+h;j;jp nra;tJld; Mff; Fiwe;jJ xU 
mq;fj;jpduhtJ Njitg;ghl;bd; 50%  I 
g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

2. chpj;jhd mDgtk;:

m. nghJthd mDgtk;:

m.1. eph;khz Nkw;ghh;itj; Jiwapy; 
epWtdkhdJ Mff; Fiwe;jJ 5 tUl 
mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
$l;LKaw;rpnadpd;> Mff; Fiwe;jJ xU 
mq;fj;jpduhtJ ,e;j Njitg;ghl;il g+h;j;jp 
nra;jy; Ntz;Lk;. 

m.2. fle;j 10 tUlq;fspy; eph;khz 
NtiyfSf;fhf Nkw;ghh;itaply; kw;Wk; 
xg;ge;j epUthfk; - Mff; Fiwe;jJ 5 
nraw;wpl;lq;fspd; eph;khz MFnryT 1920 
kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F (9.5 kpy;ypad; 
m.I.nlh.) FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

M.  jpl;ltl;lkhd mDgtk;:

fle;j 10 tUlq;fspy; kz;rhpT jhf;ff;FiwT 
NtiyfSf;fhd Nkw;ghh;itaply; kw;Wk; 
xg;ge;j epUthfk; - Mff; Fiwe;jJ 5 
nraw;wpl;lq;fspd; eph;khz MFnryT 1920 
kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F (9.5 kpy;ypad; 
m.I.nlh.) FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

Mh;t Nkhjy; kw;Wk; jFjpj;jd;ikapd; AIIB  
,d; nfhs;ifia mikf;Fk; 2016 [_d; 2 Mk; 
jpfjpiaAila  AIIB  ,d; ~~ngWeh;fSf;fhd 
ngWif gzpg;Giufspd;|| II  Mk; gphptpd; 
4.4 ge;jp kw;Wk; 4.9 Mk; ge;jpfSf;F 
Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fspd; ftdk; 
<h;f;fg;gLfpd;wJ. 

crhj;Jizahsh;fs; Vida epWtdq;fSld; 
mth;fspd; jifikfis Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
,izayhk; Mdhy; rq;fkhdJ 
$l;LKaw;rpnahd;wpd; ghq;fpy; mike;Js;sjh 
kw;Wk;/ my;yJ cg-crhj;Jiznahd;wh 
vd njspthf Rl;bf; fhl;lg;gly; Ntz;Lk;. 
$l;LKaw;rpnahd;nwdpd; $l;LKaw;rpapd; 
midj;J gq;Fjhuh;fSk; KOikahd 
xg;ge;jj;jpw;Fk;> njhpT nra;ag;gbd;> 
flg;ghnlhd;iwf; nfhz;bUg;gh;.

ngWeh;fSf;fhd ngWif 
gzpg;Giufspy; Fwpg;gpl;Ls;sthW 
rh;tNjr gfpuq;f Nghl;bhPjpapyhd 
Nfs;tp eilKiwfSf;fikthf 
crhj;JizahsnuhUth; njhpT 
nra;ag;gLthh;. ngWeh;fSf;fhd ngWif 
gzpg;Giufspd; AIIB  ,d; ,ilepiy 
,aq;Fk; epiyf;fikthf(2016 [_d; 2) 
Nkw;ghh;it crhj;Jizahshpd; njhpthdJ 
juk;-kw;Wk;-MFnryT mbg;gilapy; (QCBS 
80:20) mike;jpUf;Fk;.  

Nkyjpf jftiy ,yq;if> nfhOk;G-05> 

[htj;j tPjp> 99/1  vd;w ,yf;fj;jpYs;s 

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> jhf;ff; 

Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT 

ghjpg;ig Fiwf;Fk; nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

gzpg;ghsiu 2022 ngg;Uthp 02 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 02 Mk; jpfjp 

tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 

kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; njhlh;G 

nfhs;tjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp: +9411-2559869. Njhiyefy;: 

+9411-2502611. kpd;dQ;ry;: pd.rlymmp@
gmail.com)  

Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fs; www.
rlymmp.lk   vd;gjpypUe;J ~~Mh;t ntspg;ghl;L 

rkh;g;gpj;jy; gbtj;ij|| gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mh;t 

ntspg;ghlhdJ kpd;dQ;ry; %ykhf my;yJ 

gjpTj; jghypy; my;yJ NeubahNt 2022 

khh;r; 02 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpia 

te;jiljy; Ntz;Lnkd;gJld; jghYiwapy; 

“Expression of Interest for Supervision 
Consultant (SC) for Reduction of Landslide 
Vulnerability by Mitigating Measures Project – 
Phase II (RLVMMP – Phase II) vd;w jiyg;G 

njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

Mh;t ntspg;ghl;L td;gpujpia rkh;g;gpf;Fk; 
Kfthp:

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 

crhj;Jizahsh; ngWiff; FO>

nraw;wpl;l gzpg;ghsh; Clhf>

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid>

jhf;ff; Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT 

ghjpg;ig

Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk;>

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;>

99/1, [htj;j tPjp> nfhOk;G-05> 

,yq;if.

Mh;t ntspg;ghl;bd; nkd;gpujpia 
rkh;g;gpg;gjw;fhd kpd;dQ;ry; Kfthp:

pd.rlvmmp@gmail.com

njhlh;gpw;fhd jfty;:

ftdj;jpw;F: nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid

Kfthp: Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;>

99/1> [htj;j tPjp> nfhOk;G-05>

,yq;if.

njhiyNgrp : +9411-2559869
njhiyefy; : +9411-2502611
kpd;dQ;ry; : 

nbro@slt.lk.pd.rlvmmp@gmail.com
,izajsk; : www.rlvmmp.lk

jiyth; - mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 
crhj;Jizahsh; ngWiff; FOtpd; 
rhh;ghf.

fl;Lehaf;f rPJt efu rig
jputq;fis tprpUk; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; GifNghf;fp 

,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
fl;Lehaf;f rPJt efu rigf;Fj; Njitahd Njhypy; Rke;Jnfhz;L Gif Nghf;ff;$ba 

GifNghf;fp 03 ,ae;jpuq;fs; (BF150) kw;Wk; jhdpaq;fp jputk; tprpUk; fUtpfs; 05If; nfhs;tdT 
nra;J nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; vd;dhy;> 2022.02.18 md;W gp.g. 2.00 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

midj;J tpiykDf;fSk;> 2022.02.18 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW 

~jiytH> fl;Lehaf;f rPJt efu rig - rPJt| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ 

Neubahf ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy;> ~GifNghf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; jhdpaq;fp jputq;fis tprpUk; ,ae;jpuq;fis 

toq;fSf;fhd tpiykD| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;

gpd;tUk; jfty;fSld; GifNghf;fp ,ae;jpuq;fspw;fhd tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

1.  cyHfyk; my;yhj kpd;Ndw;wk; nra;af;$ba ngw;wwpnahd;wpd; %yk; Rakhf ,ae;jpuj;ij 

,af;ff;$bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  JUg;gpbf;fhj cUf;fpdhy; nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  GJg;gpj;jy; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,aYik

4.  tpw;gidapd; gpd;duhd Nrit tpguq;fs;

5. khjphp

6. tif

7. cw;gj;jp nra;ag;gl;l ehL

8. nghWg;Gf;$Wk; fhyk;

9. nfhs;ssT

  gpd;tUk; jfty;fSld; jhdpaq;fp jput tprpUk; ,ae;jpuq;fspw;fhd tpiykDf;fs; 

rkHg;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

1.  nfhs;fsdhdJ> gpsh];bf;fpdhy; cUthf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2.  GJg;gpj;jy; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,aYik

3.  tpw;gidapd; gpd;duhd Nrit toq;fy;

4.  khjphp

5. tif

6. cw;gj;jp ehL

7. nghWg;Gf;$Wk; fhyk;

8. nfhs;ssT

tl; thp mwtplg;gLkhapd;> ,ae;jpuj;jpd; tpiyf;F Nkyjpfkhf mit jdpj;jdpahff; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

2022.02.18 md;W gp.g. 2.00 kzp fle;jJk; cldbahf fl;Lehaf;f rPJt efu rigapd; 

ngWiff;FO Kd;dpiyapy; tpiykDj;jpwj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

tpiykDf;fspy;> tpiyfspd; khw;wk; nra;jy;> mopj;JtpLjy;> kw;Wk; Vida midj;Jj; 

jpUj;jq;fspw;fhfTk; tpiykDjhuhpd; KOikahd ifnahg;gkpl;L cWjpg;gLj;jg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; njsptw;w kw;Wk; cWjpg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fis epuhfhpf;Fk; chpik 

ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

2022.02.02Mk; jpfjp B.Nf.rkpj; ep\hd;j gpudhe;J

fl;Lehaf;f rPJt jiytH>

efurig mYtyfj;jpy; fl;Lehaf;f rPJt efurig> rPJt.

ngWif mwptpj;jy;

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

nka;yd;Nf r[pfyh b];dh Fkhhpf;F 

vd;dhy; toq;fg;gl;l gj;juKy;y gjpthsH 

ehafk; jpizf;fsj;jpy; 2021.03.23k; 

jpfjpaplg;gl;l jpdg; Gj;jk; ,y. 4484,y; 

njhFjp 330> gf;fk; 98 ,d; fPo; gjpT 

nra;ag;gl;l> [g;ghd;> Nlhf;fpNah> 

,yq;if J}jufj;jpd; mikr;rH G.G.S.C. 
nuh\hd; (rkhjhd ePjthd;) ,dhy; 

xg;gkplg;gl;l 2021.03.05k; jpfjpa tpNrl 

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 2022.02.02k; jpfjp 

Kjy; mKYf;F tUkhW ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhf njhopahf ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd; ,jd; gpwF 

nrhy;yg;gl;l ml;NlhHzp jj;Jtj;;jpd; 

%yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j tplaq;fSk; 

cWjpfSk; nghWg;gw;wit.

- yrpj;j tPutHd [aNrf;fu

2022.02.02

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfl;ln`j;j> tytpl;l> rPj;jhtf;f nrtd> 

,y. 413 ,y; trpf;Fk; Njrpa milahs ml;il 

,y. 768442363V nfhz;l `PdyhNf gphpae;jp 

jPgpfh jHkjhr Mfpa ehd; tpkyh Fzuj;d 

gfpuq;f nehj;jhhpRtpdhy; vOjp cWjp 

nra;ag;gl;l ,y 96 kw;Wk; 2015.06.05k; jpfjpa 

tpNrl ml;NlhHzp jj;Jtj;jpd; %yk; epakpj;j 

vdJ ml;NlhHzp mjpfhuk; ngw;w FUtpl;l 

tyJutpy; trpf;Fk; Nj.m.m.,y 831655178V 
nfhz;l ̀ PdyhNf Rre;j jHkjhr vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;bUe;j ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 

,d;iwa jpdk; Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;ljhf 

rfyUf;Fk; ,j;jhy; njhptpg;gJld; `PdyhNf  

Rre;j jHkjhrtpdhy; Nkw;gb tpNrl 

ml;NlhHzp jj;Jtj;jpd; %yk; ,jd; gpwF 

Nkw;nfhs;sg;gLk; VNjDk; nraw;ghLfSf;F 

ehd; nghWg;ghfkhl;Nld; vd NkYk; 

njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUl;fis 

mfw;wy; kw;Wk;

rKf J}a;ikahf;fy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhurig
tpiykDf;fSf;fhd miog;gpw;fhd gpw;Nrh;f;if 01

n`huz> kpy;yhttpy; ntypf;fl rpiwr;rhiy fl;blj; 
njhFjpia kPsikg;gjw;fhd tbtikg;G> eph;khzk; kw;Wk; 

epjpaply;

xg;ge;j ,y.: PD/UDA/MILLEWA/CWP/2022/001

NkNyAs;s nraw;wpl;lk; njhlh;ghf 2022 rdthp 9 Mk; jpfjp Qhapw;Wf;fpoikad;W 

Njrpa Gjpdg;gj;jphpiffs; 4 ,y; gpuRhpf;fg;gl;l tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

mwptpj;jy; njhlh;ghf gpd;tUk; gpw;Nrh;f;ifahdJ mikf;fg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

1.  nraw;wpl;lj;jpd; tpiy ml;ltizf;fhf ,U tpUg;Ghpikfs; gpd;tUkhW 

Nrh;f;fg;gl;Ls;sd.

2. %yKjyhd tpiykD:  ~~kpy;yhttpy; ntypf;fl rpiwr;rhiy fl;blj; njhFjpia 

kPsikg;gjw;fhd tbtikg;G> eph;khzk; kw;Wk; epjpaply;||.

    ,jd; fPo; 9 fl;bl Mf;ff;$Wfs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

mitahtd – kfrpd; rpiwr;rhiy> tpsf;fkwpay; 

rpiwr;rhiy> ngz;fSf;fhd rpiwr;rhiy> ntypfl 

rpiwr;rhiy> rpiwr;rhiy itj;jparhiy> gapw;rp 

epiyak;> Gydha;T gzpkid> rpiwr;rhiy jiyikafk; 

kw;Wk; jiyikaf gzpepiy mYtyh;fSf;fhd 

mYtyh; tpLjpfs;.

3. tpUg;Ghpik:  ~~kpy;yhttpy; ntypf;fl rpiwr;rhiy fl;blj; njhFjpia 

kPsikg;gjw;fhd tbtikg;G> eph;khzk; kw;Wk; epjpaply;||.

    ,jd; fPo; 9 fl;bl Mf;ff;$Wfs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

mitahtd –  ntypf;fl rpiwr;rhiy> rpiwr;rhiy 

itj;jparhiy> gapw;rp epiyak;> Gydha;T gzpkid> 

rpiwr;rhiy jiyikafk;> jiyikaf gzpepiy 

mYtyh;fSf;fhd mYtyh; tpLjpfs;.

tpiykDjhuh;fs; %yKjyhd tpiykDtpw;Fk; tpUg;Ghpikf;Fk; tpiykDf;fis 

rkh;g;gpf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. Njitg;gLk; tpUg;Ghpikia njhpT nra;Ak; 

chpikia nraw;wpl;l njhopy; toq;Feuhd efu mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 

nfhz;Ls;sJ. 

Kd;ida tpiykDf;fSf;fhd miog;gpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J 

Vida epge;jidfs; kw;Wk; jpfjpfspy; vt;tpj khw;wKkpy;iy.

011-2862722 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf gj;juKy;y> I Mk; fl;lk; ~~nrj;rphpgha||> 7 

Mk; khb> emm> fl;blf;fiy crhj;Jizf;fhd gzpg;ghshplkpUe;J Nkyjpf jftiy 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FO>

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;wy; kw;Wk; rKf J}a;ikahf;fy; 

,uh[hq;f mikr;R>

18 Mk; khb> ~~R`_Ugha||> gj;juKy;y

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

100 kp.yP.> 200 kp.yP. kw;Wk; 500 
kp.yP. WINCHESTER fz;zhb 

Nghj;jy;fis toq;Fjy;

B/13/2022

100 kp.yP.> 200 kp.yP. kw;Wk; 500 kp.yP. WINCHESTER 
fz;zhb Nghj;jy;fis toq;Ftjw;fhf jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

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

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

NfhUfpd;whh;.

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

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.
lk/public-tenders/.   kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd 1>000 &ghit (&. 925.83 
+  8% VAT) ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT 

nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; 50>000.00 &gh 

ngWkjpahd tpiykDg; gpiznahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

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

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

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

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

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.   

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G-09>

,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455332 

njhiyefy;: 0094-11-5455424

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

vhprf;jp mikr;rpw;F njhiyNgrp 
Kiwikia toq;Fjy;> epWTjy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;;

B/12/2022

tpiykD Mtzq;fspy; tpghpf;fg; 

gl;Ls;sjd; gpufhuk; vhprf;jp mikr;rpw;F 

njhiyNgrp Kiwikia toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; guhkhpg;G vDk; 

xg;ge;jj;jpw;fhf  jFjp tha;e;j 

tpiykDjhuh;;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

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

jFjpahf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; 

jug;gl;Ls;s jFjpfs; kw;Wk; jifikj; 

jfTj;jpwd;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.
lk/public-tenders/.   kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhd 1>000 &ghit (&. 925.83 
+  8% VAT) ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; 

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; 

nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; 

gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

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

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

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.   

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij>

nfhOk;G-09
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