
மீண்டும் ஒரு க�ொர�ொனொ 
க�ொற்று அலை ஏற்்படக்கூ-
டிய அளவுக்கு க�ொர�ொனொ 
க�ொற்்ொளர�ள் மற்றும் 
ம�ணங�ள் ்பதிவொ�-
விலலை என பி�தி சு�ொ�ொ� 
ரேலவ�ள் ்பணிப்பொளர 
நொய�ம் விரேட லவத்தியர 
ரேமந� ரே�த் க�ரிவித்-

துள்ளொர.  இருபபினும், சு�ொ�ொ� ்பொது�ொபபு 
வழிமுல்�லள க�ொடரநதும் பின்-
்பற்றி க�ொர�ொனொ க�ொற்று அலை 

யொழ்.விரேட நிரு்பர   

இநதிய மீனவர�ளின் அத்துமீ்ல-
�ளுக்கு எதி�ொ� உயர நீதிமன்றில 
வழக்கு �ொக்�ல கேயய நடவடிக்ல� 
எடுத்துள்ள�ொ� ்பொ�ொளுமன்் உறுப -
பினர ஜனொதி்பதி ேடடத்��ணி 
எம்.ஏ. சுமநதி�ன் க�ரிவித் -
துள்ளொர.   

உயர��ப ்பரீடலே 
2020இன் க்பறுர்பறு�ளின் 
அடிப்பலடயில 2020/2021 
�லவியொண்டுக்�ொன ்பல�-
லைக்�ழ� அனுமதிக்�ொன 
கவடடுபபுள்ளி�ள் கவளி-
யிடப்படடுள்ளன.  

கவடடுபபுள்ளி�லள ்பல�லைக்�ழ� மொனியங�ள் 
ஆலணக்குழுவின் இலணய�ளம் வழியொ� ்பொரலவயிட-
ைொம்.   

40,000 மொணவர�ள் ்பல�லைக்�ழ� அனுமதிக்கு 
�குதி க்பற்றுள்ளனர. 2020 ஆம் ஆண்டு உயர -
��ப ்பரீடலேயின் மீள் திருத்�ப க்பறுர்பறு�ள்

இைஙல�யின் சு�ந -
தி� தினத்ல� முன்-
னிடடு, ரநற்று (04) 
கூகுள் ர�டுக்பொறி 
�னது மு�பபுப ்பக்-
�த்ல� இைஙல�யின் ர�சியக் க�ொடியொல அைங-
�ரித்�து.   

 கூகுள் ர�டுக்பொறியொனது அ�ன் மு�பபுப ்பக் -
�த்ல� கவவரவறு நொடு�ளின் ர�சிய நி�ழ்வு�ள் 
மற்றும் உைகின் முக்கியமொன நி�ழ்வு�ளுக்கு 
ஒதுக்குகின்்லம குறிபபிடத்�க்�து.   
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2022 பபப்ரவரி 5 சனிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

அடுத்து ஜனாதிபதி தேரேல் நடக்-
காது, பாராளுமன்றத் தேரேல்ோன எண்டு 
மமத்திரி ஐயா தேரிவிச்சதுக்கு ஏன 
தகாடுப்புக்குள்ள சிரிக்கி்றாய்....  

இல்மலை, எனக்கு 2015 இலை நடநே 
ஜனாதிபதி தேரேல்லை நடநேதுகள ஞாபகத்-
துக்கு வநதுட்டுது, அப்பம் ்சாப்பிட்ட கமேதயா 
எண்டு மட்டும் தகட்டுவிடாதீஙக...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

திருச்சி எம்.ர�. ஷொகுல 
ேமீது   

புழல சில்யில அலடக்�ப-
்படடுள்ள 04 இைஙல� �மிழ் 
மீனவர�லள உடனடியொ� 
அ�சு விடுவிக்� ரவண்டும்  
என க�ரிவித்துள்ள  சீமொன், 
ல�து கேயயப்படடுள்ள மீன-
வர�ள் நொலவரும் ்படகு இயநதி�த்தில ஏற்்படட 
்பழுதின் �ொ�ணமொ�ரவ �மிழ்நொடடின் 
எலலைக்குள் �ல� ஒதுங� ரநரிடட�ொ�  

புழல் சிமையில் அமைக்கபபட்டுள்்ள  

நொடு எந� திலேலய 
ரநொக்கி ்பயணிக்கின்்து 
என்்பது அ�ேொங�த்தில இருக்-
கும் எவருக்கும் க�ரியொது 
என ஐக்கிய மக்�ள் ேக்தியின் 
�லைவரும் எதிரக்�டசித் 
�லைவருமொன ேஜித் பிர�ம -
�ொே  க�ரிவித்துள்ளொர.  

நொடடில ஏற்்படடுள்ள 
க்பொருளொ�ொ� கநருக்�டியில ேரவர�ே நொணய 
நிதியத்திடம் கேலவது குறித்து அ�ேொங�த்தில 
இருபர்பொர மு�ண்்படட �ருத்துக்�லள கவளி -
யிடடு வருகின்்னர என்றும் அவர 
ரமலும் க�ரிவித்துள்ளொர.  

நாடு செல்லும் திசெ
அரசுக்கே செரியவில்சலை

இந்திய மீனவர் அத்துமீறலுககு
எதிராகே வழககு ொககேல்!

ஒரு நொடு ஒரு ேடடம் நொடு முழுவ-
தும் நலடமுல்ப்படுத்�ப்படுகின்்து 
அது ்பொ�ொளுமன்் உறுபபினர அருந-
தி�வின் ம�னுக்கும் க்பொருநதும் என 
அலமச்ேர நொமல �ொஜ்பக் ஷ க�ரிவித்-
துள்ளொர.  

�ொ�ம மருத்துவ பீட மொணவர�ள் 
�ொக்�ப்படடலம க�ொடரபில ்பொ�ொ -
ளுமன்் உறுபபினர அருநதி� க்பர-

ணொன்ரடொவின் ம�னுக்கு எதி�ொ� நடவடிக்ல� எடுக் -
�ொமலிருப்ப�ற்�ொன �ொ�ணங�ள் எதுவும் இலலை என 
க�ரிவித்துள்ள நொமல �ொஜ்பக் ஷ, ஜனொதி்பதியிடமி-
ருநது மக்�ள் எதிர்பொரக்கும் 'ஒருநொடு ஒருேடடம்' 

ஒரு நாடு ஒரு சடடம 
அனைவருககும சமமாைது

நீண்ட�ொைமொ� சில்த் �ண்டலன 
அனு்பவித்து வரும் விடு�லைப புலிச் 
ேநர�� ந்பர�ளுக்கு மன்னிபபு வழஙகி 
விடு�லை கேயயுமொறு �ைக�ொட அத்ர� 
ஞொனேொ� ர��ர, ஜனொதி்பதியிடம் ர�ொரி -
யுள்ளொர. யுத்�ம் முடிவலடநது 12 ஆண்-
டு�ள் �டநதுள்ள�ொல, �டந� 
�ொை �ொயங�லள 

நீணை்காலைா்க சிமை்களில் வாடும்

பல்கனலககழக அனுமதிககாை   
வவடடுப்புள்ளிகள் வவளியீடு   

Google பதடுவபாறியில்
இலஙனக பதசிய வகாடி  

ஜனவரி மு�ைொம் 
தி�தி க�ொடக்�ம் ரநற்-
றுமுன்தினம் வல�யில 
க�ொழும்பு மொந��த்திற்-
குள் க�ொர�ொனொ லவ�ஸ் 
க�ொற்றுக்குள்ளொனவர -
�ளில பூஸ்டர �டுபபூ -
சிலய க்பற்றுக்க�ொண் -
டவர�ள் எவரும் உயிரிழக்�விலலை 
என்று க�ொழும்பு மொந��ேல்ப க�ரி-
வித்துள்ளது.   

 மொந�� ேல்பயின் பி��ம லவத்திய 

அதி�ொரி ருவொன் விரஜ-
யமுனி இதுகுறித்து 
ரநற்றுமுன்தினம் (03) 
நலடக்பற்் ஊட�விய -
ைொளர ேநதிபபில இந� 
விடயத்ல� குறிபபிட -
டொர.   

 இதுவல�யில 
�டுபபூசி மருநல� க்பற்றுக்க�ொள்-
ளொ�வர�ள் வில�வொ� அ�லன 
க்பற்றுக்க�ொள்ளுமொறு இ�ன்ர்பொது 
க�ரிவிக்�ப்படடது.   

பூஸடர் தடுப்பூசினய வபற்ற   
எவரும உயிரிழககவில்னல

இைஙல�-
யின் 74 ஆவது 
சு�நதி� தினத் ல� 
முன்னிடடு 
அகமரிக்� இ�ொ-
ஜொங� கேயைொளர 
அன்டனி பிளிங-
�ன் இைஙல� 
மக்�ளுக்கும் 
அ�ேொங�த்துக்கும் அகமரிக்�ொ 
ேொரபில �னது வொழ்த்துக்�லள 

சுெந்திர தினத்திற்கு  
அசெரிககோ வாழ்த்து

யொழ்.விரேட 
நிரு்பர   

�மிழ்த் ர�சியக் 
கூடடலமபபின் 
முன்னொள் ்பொ�ொ-
ளுமன்் உறுபபி-
னரும், இைஙல� 
�மிழ�சு �டசி-
யின் �லைவ-

ருமொன மொலவ ரேனொதி�ொஜொவுக்கு 
க�ொர�ொனொ க�ொற்று உறுதி கேயயப்பட-
டுள்ளது.   இைஙல� �மிழ் 
அ�சு �டசியின் மத்தியகுழு

ொசவககு சகோவிட்
சொற்று உறுதி!

ைக்கள் ை்ரணிககும் அ்ளவிற்கு

இைஙல�யின் 74 ஆவது சு�நதி� 
தினத்ல� முன்னிடடு ஜனொதி்பதியின் 
க்பொது மன்னிபபின் கீழ் 197 சில்க் -
ல�தி�ள் ரநற்று (04) விடு�லை 

கேயயப்படடுள்ளனர. 65 வயதுக்கு 
ரமற்்படடவர�ள், அ்ப�ொ�ம் கேலுத்-
�ொலமக்�ொ� சில்யில 
அலடக்�ப்படடவர�ள், 

ெசலைசெத்துவத்செ வழஙகே நான் ெயாராகே உள்ளேன்
ரைொ�ன்ஸ் கேலவநொய�ம்,    
ஸொதிக் ஷிேொன்   

நொடு எதிர க�ொண்டுள்ள அலனத்து 
ேவொல�லளயும் கவற்றி க�ொள்வ�ற்�ொன 
�லைலமத்துவத்ல� வழஙகுவ�ற்கு �ொம் 
�யொ�ொ� உள்ள�ொ� க�ரிவித்� ஜனொதி்பதி 
ர�ொடடொ்பய �ொஜ்பக் ஷ, �ற்ர்பொல�ய 
கநருக்�டிலய ேமொளிக்� நொடடின் ே�ைரும் 
தியொ�ங�லளச் கேயயத் �யொ�ொ� இருக்� 
ரவண்டுகமன்றும் க�ரிவித்�ொர.

நொடடின் 74ஆவது சு�நதி� தின நி�ழ்வு-
�ள் ரநற்று ஜனொதி்பதி ர�ொடடொ்பய �ொஜ்பக் -
ஷவின் �லைலமயில க�ொழும்பு, சு�நதி� 
ேதுக்�த்தில நலடக்பற்்து.

பி��மர மஹிந� �ொஜ்பக் ஷ, முன்னொள் 
ஜனொதி்பதி லமத்திரி்பொை சிறிரேன, அலமச்-
ேர�ள், �டசித் �லைவர�ள், கவளிநொடடு 
தூதுவர�ள், உள்நொடடு கவளிநொடடு �ொஜ-
�நதிரி�ள் மற்றும் முக்கியஸ்�ர�ள் ்பைரும் 
�ைநது க�ொண்ட இந� நி�ழ்வில நொடடு மக்-
�ளுக்கு உல�யொற்றும் ர்பொர� ஜனொதி்பதி 
இவவொறு க�ரிவித்�ொர.

ஜனொதி்பதி க�ொடரநதும் உல�யொற்றுல�-
யில;

சு�நதி�த்தின் அரத்�த்ல�ப புரிநது-

க�ொண்டு க்பருலமக்குரிய �ொயநொடலட �ட-
டிகயழுபபுவ�ற்�ொ� ஒன்றிலணயுமொறு ர�ேப -
்பற்றுள்ள அலனத்து மக்�ளுக்கும் அலழபபு 
விடுக்கின்ர்ன். எத்�ல�ய �லட�லள எதிர -
க�ொள்ள ரநரந�ொலும் எதிர�ொைத்ல� சுபிடேமொ -
ன�ொ� �டடிகயழுபபுவ�ற்கு நொடடின் க்பரும் -
்பொன்லமயொன மக்�ள் உரிய ்பங�ளிபல்ப 
வழஙகினொல எம்மொல அ�ற்�ொன ரநொக்�ங -
�லள நில்ரவற்் முடியும் என க�ரிவித்� 
அவர, குறுகிய ரநொக்�ங�லள நில -்
ரவற்றிக் க�ொள்வ�ற்�ொ� 

சுதந்திர தின விழாவில் 
ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய

ராஜபக் ஷ நாடடு மக்�ளுக்கு
அறைகூவல்
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0606

06 06

06

06

0606 06

அருநதிகவின மகனுக்கும் அது தபாருநதும் UGC  இமையத்ே்ளத்தில் பாரமவயிடலைாம்
தகாழும்பு மாநகர ்சமப பிரேம மவத்திய அதிகாரி

உடனடியாக விடுவிக்க தகாரிக்மக

TNA ஊடக தபச்சா்ளர சுமநதிரனMP தேரிவிப்பு ஞான்சார தேரர ஜனாதிபதியிடம் தகாரிக்மக

எதிரணி ேமலைவர ்சஜித் குற்றச்சாட்டு 
டாக்டர தேமநே தேரத் கருத்து

இராஜாஙக த்சயலைா்ளர 
அனடனி பிளிஙகன   

சவால்கனை வவறறி வகாள்ை
தியாகஙகளுககு தயாராகுஙகள்

புலிச் சநபதகநபர்கனை 
விடுதனல வசயய பவண்டும

இலைஙசகே மீனவர்கேளுககோகே
குரல் சகோடுத்ெ சீொன்

வகாபராைா அனல 
அச்சுறுத்தல் இல்னல

சுதநதிர திைத்னத முன்னிடடு
197 னகதிகள் விடுதனல

அதிபர் ஒருவர் பநறறு
சடலமாக மீடபு

ஓடும ரயிலில் வசல்ஃபி
 எடுத்த பிரான்ஸ தமபதி

மட்டு. திராயமடு பகுதியில் சமபவமதவறிவிழுந்து ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி 0202

வாருங்கள்
வாருங்கள்
வாருங்கள்

ஆர�ோக்கியம் நிறைந்த 
நோடறடை உருவோக்்க

டளஸ் அழகப்பெரும

இது நமது தேசிய ப�ாறுப்பு

அச்சமின்றி, 
்தயக்்கமின்றி

்தடுப்பூசி்கள் ஏறை
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முப்படைகளின் அணிவகுபபு, சாகசஙகளுைன்   
ககாலாகலமாக நடைப்பற்ற சுதந்திர தின டவ்பவம்   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஸோதிக் ஷிஹோன்   

 இ�ங்கயின் 74ஆ்வது லேசிய 
சுேந்திர தின பிரேோன நிகழ்வு 
சகோழும்பு 07 லுள்ள சுேந்திர 
ெதுக்கத்தில ஜனோதிபதி லகோட்ோ-
பய ரோஜபக்ஷவின் ே்�்ையில 
லநற்றுக் கோ்� லகோ�ோக�ைோக 
ந்்சபற்்றது.   

“ெ்வோலக்்ள ச்வற்றிக்சகோண் 
்வ்ளைோன நோ்்ள - சுபீடெைோன 

ேோயநோடு” என்்ற சேோனிபசபோரு-
ளில இம்மு்்ற ந்்சபற்்ற சுேந்-
திர தின பிரேோன நிகழ்வில ஆரோயி -
ரத்திற்கும் அதிகைோன முபப்் 
வீரரகள, சபோலிஸோர ைற்றும் சிவில 
போதுகோபபு ப்்வீரரகள க�ந்து 
சி்றபபித்ேனர.   

இரோணு்வத்தில இ்ைந்து 
ேோய நோடடிற்கோக லெ்்வயோற்றிய-
்ைக்கோக ேனக்கு ்வழஙகபபட் 
இரோணு்வ உயர பேக்கஙக்்ள 

அணிந்ே்வணைம் ஜனோதிபதி 
லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷ இம்மு்்ற-
யும் நோடடின் சுேந்திர தின பிரேோன 

நிகழ்வில பஙலகற்்ற்ை இந்ே 
நிகழ்்்வ லைலும் அ�ஙகரித்து 
கோணபித்ேது.

நோடடின் சுேந்திரத்-
தின் அ்்யோ்ள சின்-
னைோக கருேபபடும் 
சுேந்திர ெதுக்கத்தில 
ந்்சபற்்ற சுேந்திர 
தின பிரேோன நிகழ்வுகள 
இ�ங்க உடப் உ�க -
்ளோவிய ரீதியில கோைப-
படும் சகோலரோனோ 
நி்�்ை்ய கருத்-
திற் சகோணடு சுகோேோர 
்வழிமு்்றக்கு முக்கி-
யத்து்வம் ்வழஙகப -
பட் நி்�யில�லய 
ந்்சபற்்றது. அத்-
து்ன் வீைோன செ�-
வுக்்ள ேவிரத்து 
மிகவும் எளி்ையோன 
மு்்றயிலும் லேெத்தின் 
அபிைோனத்்ே போது-

கோக்கும் ்வ்கயில கம்பீரத்து்னும் 
இம்மு்்ற சுேந்திர தின பிரேோன 

்்வப்வம் சி்றபபோக ந்்சபற்-
்ற்ை அ்ன்வரதும் போரோட்் 
சபற்்றது.   

இம்மு்்ற சுேந்திர தின பிரேோன 
அணி்வகுபபில முபப்்யினர, 
சபோலிஸ் அதிகோரிகள ைற்றும் வீரர-
கள 6 500ற்கும் அதிகைோன்வரகள 
க�ந்து சகோண்னர. இ்வரகளில 
இரோணு்வத்்ேச் லெரந்து 3 377 
லபரும், க்ற்ப்்்யச் லெரந்ே 
919 லபரும், விைோனப ப்்்யச் 
லெரந்ே 804 லபரும் 336 சபோலிஸோ-
ரும் சபோலிஸ் விலே் அதிரடிப 
ப்்்யச் லெரந்ே 220 லபரும் 
சிவில போதுகோபபு ப்்்யச் 
லெரந்ே 437 லபரும் அ்ஙகு்வர. 
அத்து்ன் லேசிய ைோை்வர ப்்ய-
ணி்யச் லெரந்ே 259 லபரும் பஙகு -
சகோண்னர.   

ஜனோதிபதி, பிரேைர, முன்னோள 
ஜனோதிபதி முபப்்த் ே்ள -
பதிகள உடப் 

விமானப்படை 
வீரர்களுக்கு

்பதவிநிடை உயரவு
இ�ங்கயின் 

74்வது சுேந்-
திர தினத்்ே 
முன்னிடடு 
இ�ங்க விைோ -
னபப்் வீரர-

களில 175 அதிகோரிகள ைற்றும் 
2338 இேரநி்� வீரரகளுக்கும் 
பேவிநி்� உயரவு ்வழஙகபபட-
டுள்ளது.

எல்ல ப்ரொக் வனபெகுதியில   

லுணுக்� நிருபர   

எல� சபோலிஸ் பிரிவுக்குட-
பட் எல� சரோக் ்வனபபகுதியில 
லநற்றுமுன்தினம் ைோ்� ஏற்பட் 
போரிய கோடடுத் தீயினோல சுைோர 40 
ஏக்கர ்வ்ரயி�ோன ்வனபபகுதி தீக்-
கி்ரயோனது.   

தீ்ய கடடுபபோடடுக்குள 
சகோணடு ்வரு்வேற்கு இரோணு-
்வத்தினர சபோலிெோர ைற்றும் 
்வன ஜீ்வரோசி அதிகோரிகள ப�த்ே 
முயற்சிக்்ள லைற்சகோண்னர. 
எனினும்  நி�வும் ்வ்றடசியோன 
கோ�நி்� ைற்றும் கோற்றின் ல்வகம் 
கோரைைோக தீ ல்வகைோக பரவியது.

இத் தீ அனரத்ேம் கோரைைோக 
அபபகுதியில ்வசிக்கும் ைக்க-
ளுக்கு குடிநீர ேடடுபபோடு ஏற்ப் 
்வோயபபுள்ளேோக சபோலிெோர சேரி-
வித்ேனர.   

்வவுனியோ ்வவுனியோ- குருைன்-
கோடு ெோந்தி பகுதியில உள்ள பழங-
க்் ஒன்று லநற்று முன்தினம் 
இரவு திடீசரன தீபபற்றி எரிந்து 
நோெைோகியுள்ளது.   

 பழ வியோபோர நி்�யம் தீ 
பிடித்து எரி்வ்ே அ்வேோனித்ே 
அய�்வரகள ்வவுனியோ நகரெ்ப 
தீய்ைபபு பிரிவினர ைற்றும் 
சபோலிஸோருக்கு ேக்வல ்வழஙகிய -
து்ன் வியோபோர நி்�ய உரி்ை-
யோ்ளருக்கும் சேரியபபடுத்தினர.   

்வவுனியோ நகரெ்ப தீய்ைபபு 
பிரிவினர வி்ரந்து செயற்படடு 
தீ்ய கடடுக்குள சகோணடு ்வந்ே 
லபோதும் பழ வியோபோர நி்�யம் 
முழு்ையோக எரிந்து நோெைோகிய-
து்ன், பழஙகளும் தீயில ச்வந்து 
நோெைோகியுள்ளன.   

வைக்கில் சிசு உட்பை 
24 ப்பருக்கு க்காபரானா

வவுனியாவில் ்பழக்்கடை
தீயில் எரிந்து நாசம்

பி்றந்து 02 நோடகல்ளயோன 
சபண குழந்்ே உடப் ்வ் 
ைோகோைத்தில 24 லபருக்கு லநற்று 
சகோலரோனோத் சேோற்று உறுதி செய-
யபபடடுள்ளது.   

யோழ்.லபோேனோ ்்வத்தியெோ-
்�யில ந்த்ேபபட் பிசிஆர 
பரிலெோே்னயில இத் சேோற்்றோ்ளர-
கள அ்்யோ்ளம் கோைபபடடுள-
்ளனர.  அேன்படி, யோழ்.லபோேனோ 
்்வத்தியெோ்�யூ்ோக பிசிஆர 
பரிலெோே்னக்குடபடுத்ேபபட் -
்வரகளில 08 ்வயதுச் சிறுமி ஒரு்வர 
உடப் 17 லபரும் சேலலிபப்ழ 
ஆேோர ்்வத்தியெோ்�-
யில பி்றந்து 02

ப�ொர்ரொனொ மவ்ரஸ் ப�ொற்றுக்குள்ொன

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

கலவி சபோது ேரோேர உயரே-
ரப பரீட்ெ எதிர்வரும் 7ஆம் 
திகதி ந்்சப்றவுள்ள நி்�யில 
சகோலரோனோ ்்வரஸ் சேோற்றுக்குள-
்ளோன ைோை்வரகளுக்கோக விலெ் 
பரீட்ெ நி்�யஙக்்ள பரீட்ெ-
கள தி்ைக்க்ளம் லநற்று முன்தினம் 
ச்வளியிடடுள்ளது.  

ேனி்ைபபடுத்ேலுக்கு உள்ளோக்-
கபபடடுள்ள ெக� பரீடெோரத்திகளும் 
ேைது பரீட்ெ அனுைதி அட்்யில 
உள்ள உரிய பரீட்ெ நி்�யத்திற்கு 
அறிவித்து ேோம் ேனி்ைபபடுத்ே-
லுக்கு உள்ளோன்வர என்ப்ே உரிய 
லைற்போர்்வயோ்ளரி்ம் அறிவிக்க 
ல்வணடும் என்றும் பரீட்ெகள 
தி்ைக்க்ளம் லகடடுக்சகோணடுள-
்ளது.  

அேற்கிைஙக சகோழும்பு ைோ்வட் 
்்வத்தியெோ்�, லுைோ்வ, சைோரட-

டு்வ.  
கம்பஹோ ைோ்வட்ம்: ச்வரலு-

்வத்ே, இ்்த்ேஙகல சிகிச்்ெ 
நி்�யம்.  

களுத்து்்ற: ஆேோர ்்வத்திய-
ெோ்�, பிம்புர, அக�்வத்்ே.  

கோலி: புதிய ைோ்வட் ்்வத்திய-
ெோ்�, கரந்சேனிய.  

ைோத்ே்்ற: புதிய ைோ்வட் சபோது 
்்வத்தியெோ்�, கம்புறுகமு்வ.  

அ ம் ப ோந் ல ே ோ ட ் ் : ை ோ ்வ ட ் 
்்வத்தியெோ்�, அம்போந்லேோட்்.  

இரத்தினபுரி: ைோ்வட் ்்வத்திய-
ெோ்�, நிவித்திக�, (இ்்த்ேஙகல 
சிகிச்்ெ நி்�யம்)  

லககோ்�: ைோ்வட் ்்வத்திய-
ெோ்�, ்வரக்கோசபோ�.  

குருநோகல:(சபணகள) ைோ்வட் 
்்வத்தியெோ்�,  

குருநோகல: (ஆணகள) 
ைோ்வட் ்்வத்தியெோ்�, 

சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் ஸனூஸ் 
ம�பாஹ�ட் ம்ரேபாஸ் கபால�பானபார்  
அஜ்வோத் போஸி

இ�ங்க ஒலிபரபபுக் -
கூடடுத்ேோபன முஸ்லிம் 
லெ்்வ முன்னோள 
சபோறுபபோ்ளரும் ேமிழ் 
லெ்்வயின் முன்னோள 
கடடுபபோட்ோ்ளருைோன 
சிலரஷ் அறிவிபபோ்ளர 
ஸனூஸ் சைோஹம்ைட 
சபலரோஸ் (்வயது 60) 
லநற்று முன்தினம் (03) 
கோ�ைோனோர.  

லபரு்வ்்ள ைருேோ்ன்ய 
பி்றபபி்ைோகக்சகோண் இ்வர 
இ�ங்க ஒலிபரபபு கூடடுத்ேோப-
னத்தில ேமிழ் லெ்்வ பகுதி லநர 
அறிவிபபோ்ளரோக இ்ைந்து ேமிழ் 

லெ்்வயில பேவியுயரவு 
சபற்று கடடுபபோட்ோ-
்ளர பேவி்யயும் ்வகித்-
ேோர.   

இ�ங்க ரூப்வோ -
ஹினி கூடடுத்ேோபன 
செயதி அறிவிபபோ்ள -
ரோகவும் சிறிது கோ�ம் 
ப ணி ய ோ ற் றி ய ல ே ோ டு 
சி்றந்ே செயதி அறிவிப -
போ்ளருக்கோன ஜனோதி-

பதி விரு்ே இரு மு்்ற ச்வன்று 
ேோன்ெோரந்ே ெமூகத்திற்கு சபரு்ை 
லெரத்ேது ைோத்திரைன்றி ேமிழ் அறி -
விபபு தி்ற்ையினோல லபரு்வ்்ள 
ைணணுக்கு சபரு்ையும் 
லெரத்ேோர.  

ஊ்டகவியலபாளர் ம்ரேபாஸின் �றைவுக்கு   
இம்தியபாஸ் ்பாக்கிர் �பாக்கபார் அனுதபா்ம்

சிலரஷ் ஊ்கவிய�ோ்ளரும் 
முன்னணி ்வோசனோலி ைற்றும் 
சேோ்�க்கோடசி செயதி ்வோசிப-
போ்ளருைோன ஸனூஸ் முஹம்ைத் 
சபலரோஸின் ை்்றவு ஊ்க து்்றக்கு 
ைோத்திரமின்றி முஸ்லிம் ெமூகத்திற்கு 
ஈடு செயய முடியோே ைோசபரும் லபரி-
ழபபோகுசைன முன்னோள ஊ்கத் 
து்்ற அ்ைச்ெரும் ஐக்கிய ைக்கள 
ெக்தியின் போரோளுைன்்ற உறுபபினரு-
ைோன இம்தியோஸ் போக்கிர ைோக்கோர 
விடுத்துள்ள அனுேோபச் செயதியில 
குறிபபிடடுள்ளோர.   

அ்வர ேனது செயதியில லைலும் 
கூறியுள்ளேோ்வது,   

ைரஹஹூம் ஸனூஸ் முஹம்ைத் 
சபலரோஸ் முன்னணி ஒலிபரபபோ-
்ளரோகவும் செயதி ்வோசிபபோ்ளரோக-
வும் புகழ்சபற்்றேன் மூ�ம் எைது 
லபரு்வ்்ள ைணணுக்கு கீரத்திமிகு 
புக்ழ சபற்றுக் சகோடுத்ேோர. சுைோர 
4 ேெோபேஙக்ளோக ஊ்கத் து்்றயில 
நீதி, லநர்ை, க்்ை ே்வ்றோது சி்றப-
போக பணியோற்றி அ்ன்வரினதும் 
ைதிப்பப சபற்றுக் சகோண்ோர. 

எனது ேந்்ே ைரஹஹூம் எம்.ஏ. 
போக்கிர ைோகோரின் கோ�த்தில 
இ�ங்க ்வோசனோலியில இ்ைந்து 
சகோண் அ்வர எனது ேந்்ேயினதும் 
எனதும் அரசியல ந்்வடிக்்ககளில 

கோத்திரைோன பஙகளிப்ப செயேோர. 
1989ம் ஆணடு போரோளுைன்்ற லேர-
ேலில எனது ச்வற்றிக்கோக இ்வர 
இரவு பகல போரோது பிரச்ெோர பணிக-
ளில ஈடுபட்்ே என்னோல ஒதுலபோ-
தும் ை்றக்க முடியோது. சுகயீனமுற்று 
ஆஸ்பத்திரியில சிகிச்்ெ சபற்று 
வீடு ்வந்ே நி்�யில அேோ்வது ைர-
ணிபபேற்கு ஒரு சி� நோடகளுக்கு 
முன் அ்வரது வீடு சென்று சுகம் விெோ-
ரித்லேன். அ்வரோல லபெ முடியோே 
நி்�யில கூ் கணகளிலிருந்து 
கணணீர ்வடித்து எனது ஸ�ோத்திற்கு 
பதில செோல்வ்ேப லபோல இருந்-
ேது.   

அ்வர ஊ்கத் து்்றயில பணியோற்-
றியலேோடு ெமூக லெ்்வயிலும் அதிக 
ஈடுபோடு கோடடினோர.   

இ்ளம் ஊ்கவிய�ோ்ளரகளுக்கு 
ஊ்கத் து்்றயில முன்லன்ற ்வழி-
கோடடிய ஓர சி்றந்ே ெமூக உைரவுள்ள 
ஓர ஊ்கவிய�ோ்ளரோக ைரஹஹும் 
ஸனூஸ் முஹம்ைத் சபலரோ்ஸ 
குறிபபி்�ோம். எனல்வ, அன்னோர 
நோடடிற்கோகவும் ெமூகத்திற்கோகவும் 
ஊருக்கோகவும் செயே நற்பணிக்்ள 
எல�ோம் ்வல� அல�ோஹ் அஙகீக-
ரித்து ஜன்னதுல பிரசேௌஸ் எனும் 
சு்வரக்கம் கி்்க்க பிரோரத்திபலபோ-
ைோக! என சேரிவிக்கபபடடுள்ளது. 

பெொ்ரம் ர�வொ்லய ம�க்குண்டு விவ�ொ்ரம்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

சகோழும்பு புஞ்சி 
சபோர்்ள அ்னத்து புனி -
ேரகளின் ஆ�யத்தில 
குணடு ்்வத்ே ெம்ப்வம் 
சேோ்ரபில ெந்லேகத்தின் 
லபரில ்கது செயயபபடடு 
சகோழும்பு குற்்றத்ேடுபபு 
விெோர்ை பிரிவில ேடுத்து 
்்வக்கபபடடுள்ள அந்ே 
ஆ�யத்தின் பணியோ்ளரோன 
பிரோன்சிஸ் முனீந்திர்ன 
லபரோயர சைலகம் ரஞ்சித் 
ஆண்்க லநற்று லநரில 
சென்று ெந்தித்து ந�ன் விெோ-
ரித்துள்ளோர.   

அ்வரு்ன் அஙகு சென் -
றுள்ள சகோழும்பு உயர 

ை்்றைோ்வட் சேோ்ரபோ்ல 
பணிபபோ்ளர ஜஹூட கிருேோந்ே 
அடிக்ளோர ஊ்கஙகளுக்கு 
கருத்து சேரிவிக்்கயில:   

லைற்படி ஆ�யத்தில இ்ம் -
சப்றவிருந்ே அழி்்வ ேடுபப-
ேற்கு பிரோன்சிஸ் முனீந்திரன் 
என்்ற ஆ�யத்தின் பணியோ -
்ளர செயற்படடுள்ளோர. அ்வர 
குற்்றைற்்ற்வர என்பேோல 
அ்வர விடுே்� செயயபப் 
ல்வணடும்.   

அ்வர சேோ்ரபில லபரோய-
ருக்கு சபரும் ைரியோ்ே உள்ள 
நி்�யில அ்வ்ர விடுே்� 
செயய ல்வணடும் என்பலே 
எைது எதிரபோரபபோ-
கும்.   

மெளிவிெகபாே அற�ச்சர் ஜீ. எல். பீரிஸ்  
இந்தியபாவுக்கு உத்திரயபாகபூர்ெ விஜயம்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

இரு நோள உத்திலயோகபூர்வ விஜ -
யசைோன்்்ற லைற்சகோணடு ச்வளி-
வி்வகோர அ்ைச்ெர லபரோசிரியர ஜீ. 
எல. பீரிஸ் நோ்்ள இந்தியோவுக்கு 
பயைைோகவுள்ளோர.  

இந்தியோவில நோ்்ள ந்்சப-
்றவுள்ள விலெ் ெந்திபபு ஒன்றில 
க�ந்து சகோள்வேற்கோக இந்தியோ  
செலலும் லபரோசிரியர ஜீ. எல பீரிஸ், 
இந்ே விஜயத்தின் லபோது இந்திய பிர-
ேைர நலரந்திர லைோடி ைற்றும் இந்திய 

ச்வளிநோடடு அ்ைச்ெர 
உளளிட் அரெோஙகத்தின் 
முக்கியஸ்ேரகள சி�்ர-
யும் ெந்தித்து லபச்சு்வோரத் -
்ேக்்ள லைற்சகோள்ள-
வுள்ளோர.

இ�ங்கக்கும் இந் -
தியோவுக்கும் இ்்யி-
�ோன இருேரபபு நடபு்றவு 
ைற்றும் ச்வளியு்றவு செயற்-
போடுக்்ள லைலும் ப�பபடுத்தும் 
்வ்கயில அந்ே லபச்சு்வோரத்்ேகள 

அ்ையும் என ச்வளிவி்வ -
கோர அ்ைச்சு சேரிவித்துள -
்ளது.  

கலவித்து்்ற பு�்ைப-
பரிசிலகள ைற்றும் சேோழி-
லுக்கோக பணியோ்ளரக்்ள 
பரிைோற்்றம் செயேல 
சேோ்ரபிலும் இந்ேப லபச் -
சு்வோரத்்ேகளின் லபோது 
க்வனம் செலுத்ேபப்வுள-

்ளேோகவும் ச்வளிவி்வகோர அ்ைச்சு 
சேரிவித்துள்ளது. (ஸ)  

நிதி உதவி மதபா்டர்பில் கெனம் ம்சலுத்த தயபார்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

இ�ங்க அரெோஙகம் நிதி 
உேவி்ய எதிரபோரக்குைோனோல 
அது சேோ்ரபில க்வனம் செலுத்து-
்வேற்கு ெர்வலேெ நோைய நிதியம் 
ேயோரோக உள்ளேோக அந் நிதியத்தின் 
இ�ங்கக்கு சபோறுபபோன பிரதி -
நிதி ைேோஹிலரோ சநோயோகி சேரிவித்-
துள்ளோர.  

எவ்வோச்றனினும் இ�ங்க அர-
ெோஙக ேரபபினர இது்வ்ர அவ-
்வோ்றோன எத்ே்கய ல்வணடுலகோ-

்்ளயும் ெர்வலேெ நோைய 
நிதியத்திற்கு முன்்்வக்க-
வில்� என்றும் அ்வர 
ச்வளிநோடடு ஊ்கம் 
ஒன்றுக்கு கருத்து சேரி-
விக்கும் லபோது குறிப -
பிடடுள்ளோர.  

நிதிய்ைச்ெர பசில ரோஜ-
பக்ெ க்ந்ே இரணடு தினஙக-
ளுக்கு முன் சகோழும்பில ந்த்திய 

ஊ்கவிய�ோ்ளர ைோநோடடின் 
லபோது ெர்வலேெ நோைய நிதி-
யத்தின் நிபுைத்து்வ ஒத்து -
்ழபபுக்க்்ள சபற்றுக் 
சகோள்வேற்கு அரெோஙகம் 
எதிரபோரத்துள்ளேோகவும் 

அது சேோ்ரபில எழுத்து 
மூ�ம் ல்வணடுலகோள விடுக்-

கபபடடுள்ளேோகவும் சேரிவித்தி-
ருந்ே்ை குறிபபி்த்ேக்கது.(ஸ)  

்காடடுத் தீ ்பரவல்   
சுமார 40 ஏக்்கர 

தீக்கிடர

வீரப ்பதக்்கங்களுைன் ஜனாதி்பதி  

சு்காதார வழிமுடைக்கு முக்கியத்துவம்

6,500 முப்படை, க்பாலிஸார, சிவில் 
்பாது்காபபு ்படையினர ்பஙப்கற்பு   
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றகதபாகியுளள ஆலய ்ணியபாளறே
்சந்தித்தபார் ர்ேபாயர் கர்தினபால்  

A/L  ்ரீட்்சபார்த்திகளுக்கு
விர்ச்ட ்ரீட்ற்ச நிறலயஙகள

IMF இ்லஙம� பி்ரதிநிதி ப�ரிவிபபு

ஒஹிய – இேலகஸ்ஹின்ன ரயில 
நி்�யஙகளுக்கு இ்்யில உள்ள 
சுரஙகத்துக்கு அருகில, லநற்றுமுன்-
தினம்(3) ச்வளிநோடடு சுற்று�ோ 
பயணிகள இரு்வர ரயிலில இருந்து 
விழுந்து ப�த்ே கோயை்்ந்ே 
நி்�யில, தியத்ே�ோ்்வ ஆேோர 
்்வத்தியெோ்�யில அனுைதிக்கப-
பட்னர.  

பிரோன்்ஸச் லெரந்ே இ்ளம் ேம்பதி-
க்ளோன இ்வரகள இரு்வரும் சகோழும்-
பிலிருந்து பது்்ள லநோக்கிப 
பயணித்ே ரயிலில பயணித்துக் -
சகோணடிருந்ேலபோது, லைற்படி சுரங-
கத்துக்கு அருகில செலஃபி எடுக்க 

முயன்்ற யு்வதி ே்வறி விழுந்துள்ளோர.
இே்னயடுத்து, அ்வ்ர கோபபோற்-
று்வேற்கோக, பயணித்துக்சகோணடி-
ருந்ே ரயிலிலிருந்து போயந்ே இ்்ள-
ஞரும் கோயை்்ந்துள்ளோர 
என சபோலிஸோர 

ச்வள்ளோச்வளி தினகரன் நிருபர

ைட்க்க்ளபபு சகோக்குவில 
சபோலிஸ் பிரிவிலுள்ள திரோயைடு 
முருகன் லகோவிலுக்கு அருகோ்ை -
யில உள்ள பகுதியில உள்ள வீதிக்கு 

அருகில ஆண ஒரு்வர உயிரிழந்ே 
நி்�யில லநற்று ச்வளளிக்கிழ்ை 
(04) கோ்�யில ெ்�ைோக மீடகப-
படடுள்ளேோக ைடடு.சகோக்குவில 
சபோலிெோர சேரிவித்ேனர.   

குறித்ே பகுதியில உயிரிழந்ே 

நி்�யில ெ்�ம் ஒன்று இருபபேோக 
சபோலிெோருக்கு கி்்த்ே ேக்வலுக்-
க்ைய ெம்ப்வ இ்த்துக்கு கோ்� 
6 ைணிய்ளவில சென்்ற சபோலிெோர 
ஆண ஒரு்வர உயிரிழந்ே 
நி்�யில ெ்�ைோக

ஓடும் ேயிலில் ம்சல்ஃபி எடுத்த பிேபான்ஸ் தம்்தி

அதி்ர் ஒருெர் ரேற்று ்ச்டல�பாக மீட்பு

தவறிவிழுந்து ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

ைட்டு. தி்ரொயைடு 
ெகுதியில சம்ெவம்
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ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக்ஷவின் 
எண்ணக�ருவிலான நச்சுத்தன்்மை-
யற்ற கே்தனப் பே்ை பயிர்ச் சேய்�த 

திட்ம் ச்தா்ர்பில் விவோயி�்ை உளவாங்-
கும் வ்�யில் வ்மைததிய மைா�ா்ண ஆளுநர் 
மைஹிபால கேரததின் முயறசிககு அ்மைய 
இயற்� விவோய சேயறதிட்ம் ஆரம்பிக�ப்-
படடுளைது.

இ்தற�ா� ஒரு குடும்பததிறகு மூன்று 
�்ற்வப் பசுக�்ை வி்லககு  ச�ாளவனவு 
சேயது ச�ாளவ்தற�ா� அவர்�ளின் 50 வீ்த 
பங்�ளிப்பு்ன் வ்மைததிய மைா�ா்ண விவோய 
அ்மைச்சு மூலம் நிதி வழங்�ப்படடுளைது.அத-
து்ன் க�ாழிக குஞ்சு�ளும் இலவேமைா� வழங்-
�ப்படடுளைன.

மிரு�ங்�ளின் �ழிவு�்ை பே்ை�ைா�ப் 
பயன்படுததி விவோயி�ள ஊ்ா�  கே்தனப் 
பே்ை�்ை உறபததி சேயவது்ன் அ்த்ன 
அவர்�ளின் விவோயததிறகு பயன்படுததுவ-
்தறகும் ந்வடிக்��ள கமைறச�ாளைப்படடுள-
ைன. அ்தனூ்ா� இரோயன பே்ை�ளில் 
இருந்து விலகி கே்தனப்  பே்ைககு  விவோயி-
�ள பழக�ப்படுவார்�ள.

�்ற்வப் பசுக�ள  மைறறும் முட்்�ள 
மூலம் கமைலதி� வருமைானத்்த சபறறுக 
ச�ாளவது்ன் மைா�ா்ணததில் விவோய மைக�-
ளின் சபாருைா்தாரத்்த அதி�ரிததுக ச�ாள-
ைவும் முடியும். பசும்பால் மைறறும் முட்்�-
ளின் மூலம் மைா�ா்ண மைக�ளின் ஊட்ச்ேதது 
நி்ல்ய அதி�ரிப்பக்த மைா�ா்ண ஆளுநரின் 
எதிர்பார்ப்பாகும்.

அனுரா்தபுரம் மைாவட்ததில்  ச்தரிவு சேயயப்-
பட் 35 விவோயி�ளுககு �்ற்வப் பசுக�ள 

மைறறும் க�ாழிககுஞ்சு�்ை சபறறுக ச�ாளை 
நிதி மைறறும் �ாகோ்ல�்ை ஆளுநர் வழங்-
கியுளைார்.

வ்மைததிய மைா�ா்ணததில் விலங்கு உறபததி 
மைறறும் சு�ா்தார தி்்ணக�ைததிறகுரிய தி்றப்-

ப்ன விலங்கு பண்்ணயில் இந்நிதி வழங்-
கும் நி�ழ்வு ஆளுநர் ்த்ல்மையில் அண்மை-
யில் இ்ம்சபற்றது.

அனுரா்தபுரம் �மைநல கே்வ அதி�ார பிரி-
விறகுடபட் ச்தரிவு சேயயப்பட் 500 விவோ-

யி�ளில் இருந்து 35 கபர் இ்தறச�ன 
ச்தரிவு சேயயப்படடுளைனர். இ்தற-
�ா� கு்்றந்்த படேம் இரணடு ஏக�ர் 
�ாணி உளை குடும்பங்�ள ச்தரிவு 
சேயயப்படடுளைது்ன், ச்தரிவு சேய-
யப்படடுளை விவோயி�ளுககு சி்றப்-

புப் பயிறசி விலங்கு பண்்ணயால் வழங்�ப்-
படும்.

இயற்� விவோயம் என  அறிமு�ப்படுத-
்தப்படடுளை இந்்தத திட்ம் ‘உயிரியலு்ன் விவ-
ோயம் சேயது பூமி்ய கு்ணப்படுததுகவாம்’ 
ச்தானிப்சபாருளின் கீழ்  கமைறச�ாளைப்பட-
டுளைது.

இந்திய நாட்வரான சுோஷ் பகலப் �ார் 
மூலம் இந்்த இயற்� விவோயம் மு்தன் 
மு்தலில் உலகில் அறிமு�ப்படுத்தப்படடுளை-
து்ன், அங்கு உயிரியல் இல்லா்த இயற்� 
அல்லா்த பே்ை�ளும் விவோய நிலங்�-
ளுககு சபாருந்துகின்்றன.

வ்மைததிய மைா�ா்ண விலங்கு மைறறும் 
சு�ா்தார தி்்ணக�ைததின் மூலம் விவோயி�ள 
பயிறறுவிக�ப்படுவார்�ள. ்தறகபாது 1500 
விவோயி�ளுககு பயிறசி�ள வழங்�ப்படடுள-
ைன.விவோய பயிறறுவிப்பாைர்�ள, �ால்ந்் 
அபிவிருததி ஆகலாே�ர்�ள இவர்�ளுக�ான 
பயிறசியி்ன வழங்கி வருகின்்றனர். இ்தற�ா� 
155 இலடேம் ரூபாவும் இததிட்ததிறகு 650 
இலடேம் ரூபாவும் வழங்�ப்படடுளைது.

வ்மைததிய மைா�ா்ண மைக�ள மைததியில்  பரவி 
வரும் சிறுநீர� கநாய, புறறுகநாய கநாய 
ஆபதது�்ை இயற்� திட்ததின் மூலம் 
கு்்றப்பக்த மைறறுசமைாரு எதிர்பார்ப்பாகும்.

editor.tkn@lakehouse.lk

ஊ்�ங்�ள மி�வும் ேகதி வாயந்்த்வ. 
அ்வ மைக�ள மைததியில் விழிப்பு -
்ணர்்வ ஏறபடுததும் வல்்ல்மை 

மிக�்வ மைாததிரமைன்றி, மைக�ள மைததியில் உண்மைக-
குப் பு்றம்பான சேயதி�்ை வி்்ததது அவர்�்ை 
்தவ்றான தி்ேககு திருப்பும் �ாரியத்்தயும் சேயய 
வல்ல்வயாகும். அ்தாவது ்தவ்றான சேயதி�்ைக 
கூ் உண்மைசயன்று மைக�ள நம்பும்படியா� சேயது 
விடும் வல்ல்மையுளை்வ ஊ்�ங்�ள ஆகும்.

உலச�ங்கும் சபருந்ச்தா்�யான ஊ்�ங்�ள 
இவவாறு்தான் ்தமைகச�ன ச�ாள்�ப்பிடிப்பு எதுவும் 
இல்லாமைல் இன்று இயங்கிக ச�ாணடிருககின்்றன. 
அவறறில் சபரும்பாலான்வ ்தமைகச�ன்று சுயமைான 
நி�ழ்ச்சித திட்த்்த கபணிக ச�ாளவதில்்ல. அதி�-
மைான ஊ்�ங்�ள அரசியல் ்தரப்பு�ளின் ச�ாள்�த 
திட்ததின்படிகய இயங்கிக ச�ாணடிருப்ப்்தக 
�ா்ணக கூடிய்தா� உளைது.

மைக�்ை ்தவ்றான பா்்தககு தி்ேதிருப்புவது 
கபான்்ற ஏக்தனுசமைாரு மை்்றமு� நி�ழ்ச்சித திட்த -
தின் கபரிகலகய அ்வ இயங்கிக ச�ாணடிருககின் -
்றன. எனகவ்தான் பல ஊ்�ங்�ள மைக�ள மைததி -
யில் இருந்து அந்நியப்படடுக ச�ாணடிருககின்்றன. 
அவவாறு அவதூ்றான பிரோரததில் ஈடுபடும் ஊ்�ங்-
�்ை மைக�ள நம்புவதும் கு்்றந்து விட்து.

அத்த்�ய ஊ்�ங்�ள �ாலப்கபாககில் மைக�ள 
மைததியில் இருந்து முற்றா� அ�ன்று கபாய விடுவது -
முணடு. ஆ�கவ எந்்தசவாரு ஊ்�மைாயினும் ஊ்� 
்தர்மைம் என்ப்்த கு்்றந்்தபடேகமைனும் �்்ப்பிடிதது 
சேயறபடுவது அவசியமைாகின்்றது. ்தவ்றான பரப்பு்ர -
யில் �ாலம் �்ததும் ஊ்�ங்�்ை மைக�ள நிரா�ரிக -
�ாமைல் வி்ப் கபாவதில்்லசயன்ப்்த ஒருகபாதும் 
மை்றந்து வி்லா�ாது.

எமைது நாடடிலும் பல ஊ்�ங்�ள இப்கபாது இவவா-
று்தான் ்தர்மைம் மீறியவாறு ்தவ்றா� ந்ந்து ச�ாணடி -
ருககின்்றன. சேயதி�்ையும் நாடடு ந்ப்பு�்ையும் 
நடுநி்லயா� வழங்குவ்்தத ்தவிர்த்தபடி, பக�ச்ோர் -
பா� அ்வ ந்ந்து ச�ாளகின்்றன. அரோங்�ததின் 
ச�ாள்�த திட்ங்�ளுககு எதிரா� அ்வ இயங்கிக 
ச�ாணடிருககின்்றன. அரசுககு கேறு பூசுவக்த அந்்த 
ஊ்�ங்�ளின் பிர்தான நி�ழ்ச்சித திட்மைா� அ்மைந்தி-
ருககின்்றது. இவவா்றான கபாககு நியாயமைான்தல்ல.

எமைது நாடடில் சேயறபடடு வருகின்்ற ச்தா்லக-
�ாடசி�ள சிலவற்்ற இ்தற�ான உ்தார்ணமைா� நாம் 
ச�ாளைலாம். நாடடில் இன்று அன்்றா் பாவ்னப் 
சபாருட�ளுககும், உ்ணவுப் சபாருட�ளுககும் 
வி்ல�ள அதி�ரிததுளைச்தன்ப்்த மைறுப்ப்தற -
கில்்ல. இ்தன் �ார்ணமைா� வாழ்க்�ச் சேலவும் 
உயர்வ்்ந்து விட்து. ோ்தார்ண ்தரத்்தச் கேர்ந்்த 
மைக�ளும் வறிய மைக�ளும் வாழ்க்�ச் சேலவு அதி -
�ரிப்பு �ார்ணமைா� அல்லல்படுகின்்றனர் என்பதுவும் 
உண்மை.

ஆனால் இன்்்றய வாழ்க்�ச் சேலவு அதி�ரிப்-
பானது இலங்்�ககு மைாததிரமைன்றி உல�நாடு�ள 
அ்னததுககும் சபாதுவான்தாகும். உல�ப் சபருந் -
ச்தாற்றான ச�ாவிட உலச�ங்கும் ஏறபடுததியுளை 
சபரும் சநருக�டி இது. உலகின் அத்த்ன நாடு� -
ளுகமை இன்று சபாருைா்தார வீழ்ச்சிககு உளைாகி 
விட்ன. உல� மைக�சைல்லாம் வாழ்க்�ச் சேலவு 
அதி�ரிப்பினால் ்தறகபாது துன்பப்படுகின்்றனர் என் -
பது்தான் உண்மை.

இன்்்றய �ாலப் பகுதி்ய உல� மைக�ள எவ-
வா்றாயினும் �்ந்து சேன்று்தான் ஆ� கவணடும். 
ச�ாவிட ச்தாற்றானது உல்� விடடு படிப்படியா� 
நீங்கிக ச�ாணடு வருவ்தனால் �ாலப் கபாககில் 
மைக�ள சபாருைா்தார சிக�லில் இருந்து மீணச் -
ழுந்து வருவார்�ள என்பக்த நம்பிக்�யா� இருக-
கின்்றது. அதுவ்ர இன்்்றய சநருக�டியான �ாலப் 
பகுதி்ய மைக�ள எவவா்றாயினும் �்ந்து்தான் ஆ� 
கவணடியிருககின்்றது.

ச�ாவிட ச்தாறறு �ார்ணமைான நி்ல்மை இவவா-
றிருக்�யில், ஒருசில ஊ்�ங்�ள ்தறகபாது ந்ந்து 
ச�ாளகின்்ற மு்்றயானது �வ்ல ்தருகின்்றது. 
இவறறில் ஓரிரு ச்தா்லக�ாடசி அ்லவரி்ே�ள 
புரிகின்்ற அபத்தங்�்ை இவவி்ததில் பிர்தானமைா� 
சுடடிக�ாட் கவணடியிருககின்்றது. அ்வ முழு 
கநரமும் அரசுககு எதிரான வி்தததிகலகய கநரடியா -
�வும், மை்்றமு�மைா�வும் சேயறபடடு வருவ்்தக 
�ா்ண முடிகின்்றது. மைக�ளின் துன்பங்�்ை மி்�ப்-
படுததும் �ாரியததில் அ்வ ஈடுபடடு வருகின்்றன.

பாராட் கவணடிய �ாரியங்�்ை அ்வ பாராடடு -
வதில்்ல. மைக�ளின் துன்பங்�ள எங்குளைச்தனத 
க்தடிப் பிடிதது அவற்்ற மைாததிரம் மி்�ப்படுததிய-
படி அ்வ �ாணபிககின்்றன. நாச்ங்கும் பஞ்ேமும் 
படடினியும் நிலவுவ்தா� கபாலியான க்தாற்றப்பாட்் 
மைக�ள மைததியில் அந்்த ஊ்�ங்�ள வி்்தக� முறபடு -
கின்்றன. சபாருைா்தார சநருக�டியில் இருந்து எமைது 
நாடு ்தறகபாது படிப்படியா� மீணச்ழுந்து வருகின்்ற 
கபாதிலும், அந்்த ச்தா்லக�ாடசி�ள விடடு விடுவ-
்தா� இல்்ல.

பிரதிகூலமைான �ாடசி�்ைகய மீணடும் மீணடும் 
ஒளிபரப்பியபடி மைக�ள மைததியில் ்தவ்றான க்தாற-
்றப்பாட்் வி்்தக� அ்வ முறபடுகின்்றன. இ்தன் 
�ார்ணமைா� மைக�ள மைததியில் உண்மைககுப் பு்றம் -
பான எண்ணங்�ள வி்்தக�ப்படுகின்்றன. இவவா-
்றான ஊ்� �லாோரம் நல்ல்தல்ல. மைக�ள மைததியில் 
ேரியான க்தாற்றங்�்ைகய ஊ்�ங்�ள �ாணபிக� 
கவணடும். மைக�்ை தி்ேதிருப்பும் வ்�யில் ஊ் -
�ங்�ள ந்ந்து ச�ாளவது மு்்றயல்ல.
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இந்தியாவில் ஐந்து இலட்சத்தை தைாண்டியது
க�ார�ானாவில் பலியாரனார் எண்ணிக்�

உயிரியல் விவ்சாயததினால்
பூமி்ய குணபபடுததுரவாம்!

முனரனஸவ�ம் மக�ள் மததியில் ஒளிவிளக�ா�
தி�ழந்தை கெயானந்தை சிங் பாஸ�� லீலா அம்்மயார்

இந்தியாவில் ச�ாகரானாவால் உயி-
ரிழந்க்தார் எணணிக்� 5 இலட-
ேத்்த ்தாணடியது. அக்தேமையம் 

ச�ாகரானா பாதிப்பு 4 க�ாடி்ய ்தாணடியது. 
கநறறுக �ா்ல 8 மைணியு்ன் முடிவ்்ந்்த 
24 மைணி கநரததில், இந்தியாவில் ச�ாகரானா-
வால் புதி்தா� பாதித்தவர்�ள, கு்ணமை்்ந்-
க்தார், பலியாகனார், இ்றப்பு நி்லவரம் குறிதது 
மைததிய சு�ா்தார அ்மைச்ே�ம் சவளியிடடுளை 
அறிக்�யில் இந்்த விபரங்�ள சவளியி்ப்பட-
டுளைன.

இந்தியாவில் ச�ாகரானா �ார்ணமைா� 
சமைாத்தம் உயிரிழந்க்தார் எணணிக்� 
5,00,055 ஆ� உயர்ந்்தது. அக்தேமையம் 
ச்தாறறில் இருந்து ஒகர நாளில் 2,46,674 
கபர் கு்ணமை்்ந்துளைனர். இதுவ்ர கு்ணமை-
்்ந்க்தார் எணணிக்� 4,00,17,088 ஆ� 
உயர்ந்துளைது.

இந்தியாவில் ச�ாகரானா ச்தாற்றால் பாதிக-
�ப்பட்14,35,569 கபருககு மைருததுவமை்ன-
யில் சிகிச்்ே அளிக�ப்படுகி்றது. கு்ணமை்்ந்-
க்தார் வீ்தம் 95.39% ஆ� உயர்ந்துளைது. 
உயிரிழந்க்தார் வீ்தம் 1.19% ஆ� கு்்றந்துள-
ைது. சிகிச்்ே சபறுகவார் வீ்தம் 3.42% ஆ�க 
கு்்றந்துளைது.

இந்தியாவில் 1,68,47,16,068 கபருககு 
ச�ாகரானா ்தடுப்பூசி சேலுத்தப்படடுளைது. 
கநறறுமுன்தினம் ஒகர நாளில் 55,58,760 
கபருககு ்தடுப்பூசி சேலுத்தப்படடுளைது.

இது ஒருபு்றமிருக� இந்தியா முழுவதும் 
ச�ாகரானா பாதிப்பு ஒரு சில மைாநிலங்�்ைத 
்தவிர மைற்ற இ்ங்�ளில் படிப்படியா�க கு்்றந்து 
வருகி்றது. �்ந்்த மைா்தம் ச�ாகரானா பாதிப்பு 
கவ�மைா� அதி�ரித்தது. ்தமிழ�ம் உளளிட் 
பல்கவறு மைாநிலங்�ளில் ச�ாகரானாவின் 
்தாக�ம் அதிர்ச்சி அளிககும் வ்�யில் இருந்்தது.

குறிப்பா� ஜனவரி 15 ஆம் தி�திககுப் பி்றகு 
தினேரி பாதிப்பு உயர்ந்்தது. அந்்த வ்�யில் 

ஜனவரி 21 ஆம் தி�தியன்று நாைாந்்த பாதிப்பு 
நாடு முழுவதும் 3 இலடேதது 47 ஆயிரதது 
245 ஆ� இருந்்தது. ஆனால் ச�ாகரானா 
2-வது அ்லயின் கபாது தினேரி பாதிப்பு அதி-
�படேமைா� 4 இலடேதது 14 ஆயிரதது 188 
வ்ரயில் இருந்்தது என்பது குறிப்பி்த்தக�து.

இந்்த பாதிப்கப ச�ாகரானா 3-வது 
அ்லயின் அதி�படே பாதிப்பு என்று மைததிய 
அரசு அதி�ாரபூர்வமைா� அறிவிததுளைது. 
இ்த்ன மைததிய சு�ா்தாரதது்்ற இ்்ண சேய-
லாைர் லா அ�ர்வால் ச்தரிவிததுளைார்.

ச�ாகரானா பாதிப்பு கு்்றந்து வரும் 
நி்லயில் மைததிய அரசு படசஜடடில் ்தடுப்பூசி�-
ளுக�ா� ரூ.5 ஆயிரம் க�ாடி்ய ஒதுககி இருப்-
ப்தா�வும் அவர் ச்தரிவிதது உளைார்.

நாடு முழுவதும் 34 மைாநிலங்�ளில் 
நாைாந்்த பாதிப்பு கு்்றந்து இருககி்றது. 
சமைாத்தம் 268 மைாவட்ங்�ளில் ச�ாகரானா 
பாதிப்பு வீ்தம் 5 ே்தவீ்தததுககும் கீழ் கு்்றந்து 
இருககி்றது.

அக்தகபான்று மி�வும் ஆறு்தல் அளிககும் 
வ்�யில் ச�ாகரானாவால் உயிரிழப்பவர்�-
ளின் எணணிக்�யும் கு்்றயத ச்தா்ங்கி 
உளைது. 3 ஆவது அ்லயின் கபாது 40 
வயதில் இருந்து 44 வய்தானவர்�ளுககு அதி� 
பாதிப்பு இருப்பது �ண்றியப்படடு இருககி்றது.

ஆனால் இது �்ந்்த 2-வது அ்லயின்கபாது 
கவறு மைாதிரியா� �ா்ணப்பட்து. அப்கபாது 55 
வயது மைதிக�த்தக�வர்�ளுககு ச�ாகரானா 
பாதிப்பு அதி�ம் இருந்்த்தா� சு�ா்தாரதது்்ற-
யினர் ச்தரிவிததுளைனர். ச�ாகரானா பாதிப்பு 
படிப்படியா� கு்்றந்து வரும் நி்லயில் ்தமி-
ழ�ம் உளளிட் 11 மைாநிலங்�ளில் அ்னதது 
பா்ோ்ல�ளும் தி்றக�ப்படடுளைன. 16 மைாநி-

லங்�ளில் கமைல்நி்ல வகுப்பு�ளுககு பா்ோ-
்ல�ள தி்றக�ப்படடு சேயல்படடு வருகின்்றன.

இருப்பினும் ச�ாகரானா பாதிப்பு இன்னும் 
முழு்மையா� �டடுப்பாடடுககுள வரவில்்ல 
என மைததிய சு�ா்தாரதது்்ற அதி�ாரி�ள ச்தரி-
விததுளைனர். எனகவ சபாதுமைக�ள ்தடுப்பு 
ந்வடிக்��்ை ச்தா்ர்ந்து �்்ப்பிடிக� 
கவணடும் என்று அவர்�ள க�டடுக ச�ாண-
டுளைனர்.

்தமிழ�த்்தப் சபாறுத்தவ்ரயில் �்ந்்த 
மைா்தம் 21 ஆம் தி�தி ச�ாகரானா தினேரி 
பாதிப்பு 28 ஆயிரத்்த �்ந்து பாதிவாகி 
இருந்்தது. அன்று 28,561 கபர் பாதிப்புககுள-
ைாகி இருந்்தனர். இந்்த எணணிக்� அ்தன் 
பி்றகு படிப்படியா� கு்்றந்துளைது.

அந்்த வ்�யில் �்ந்்த மைா்தம் இறுதியில் 
(ஜனவரி 31ஆம் தி�தி) தினேரி பாதிப்பு எண-
ணிக்� கு்்றந்து �ா்ணப்பட்து. அன்று 

19,280 கபர் பாதிக�ப்படடு இருந்்தனர். இந்்த 
எணணிக்� அடுத்தடுத்த நாட�ளில் கமைலும் 
கு்்றந்துளைது. சபப்ரவரி மைா்த ச்தா்க�ததில் 
இருந்க்த தினேரி பாதிப்பு சவகுவா� கு்்றந்து 
வருகி்றது.

சேன்்னயிலும் ச�ாகரானா பாதிப்பு �்ந்்த 
15 ஆம் தி�தி மி�வும் அதி�மைா� �ா்ணப்-
பட்து. அன்று நாைாந்்த பாதிப்பு 8,978 
ஆ� இருந்்தது. அது ்தறகபாது படிப்படியா� 
கு்்றந்து 1,751 ஆ� இருககி்றது.

இக்தகவ்ை பல இ்ங்�ளில் மைக�ள மு�க-
�வேம் இன்றி சுறறித திரிவ்்தயும் �ா்ண முடி-
கி்றது. இது குறிதது சு�ா்தாரதது்்ற அதி�ாரி-
�ள எச்ேரிதது வருகி்றார்�ள.

ன்கனஸ்வரம் பகுதியில் வாழும் 
மைக�ள மைததியில் குலவிைக�ா� 
நின்று பிர�ாசித்தவர் திருமைதி சஜயா-

னந்்த சிங் பாஸ்�ர லீலா அம்்மையார். ச�ாடிய 
ச�ாகரானா கநாயின் ்தாக�ததுககு உடபடடு 
அவர் �்ந்்த 2021-12-17 அன்று �ாலமைா-
னார். அன்னாரின் மை்்றவுச் சேயதி இப்பிரக்த-
ேம் வாழ் ே�ல இன மைக�்ையும் ஆ்றாததுய-
ரில் ஆழ்ததியது.

அன்னார் மைனி்த கநயப்பணபும் மைனி்தா-
பிமைான உ்ணர்கவாடும் வாழ்ந்்தார். திருமைதி 
பாஸ்�ர லீலா அம்்மையார் சேல்வாககும், 
சேல்வமும் ச�ாண் �ாலம் சேன்்ற வீரசிங்�ம் 
இரததினம் ்தம்பதி�ளின் மூன்்றாவது பு்தல்வி-
யாவார்.

சபறக்றாரின் வேதி, வாயப்பு�ள, ச்தாழில் 
வைம் என்பன சபருகின. ஏழு பிள்ை�்ைக 
ச�ாண் குடும்பததில் பாே உ்றவும், ேக�ா்தரப் 
பறறும், அந்நிகயான்ய கநயமும் நிலவின. 
இ்தறச�ல்லாம் �ார்ணமைா� பாஸ்�ரலீலா அம்-
்மையார் சேயறபட்ார்.  

திருமைதி லீலா அம்்மையார் யாழ்ப்பா்ணம் 
அச்சுகவலி- பத்தகமைனி்ய பி்றப்பி்மைா�க 
ச�ாண்வர். சிலாபம், முன்கனஸ்வரம் சஜயா-
னந்்த சிங் என்பவ்ர �ரம் பிடித்தார். பி்றந்்த 
இ்ததுககு சபரு்மையும், புகுந்்த இல்லததுககு 
பு�ழும் கேர முன்னின்று உ்ழத்தார். குடும்பத-

தின் சவறறிப்படி�ளுககு  �ார்ணமைா� இருந்-
்தார் என்க்ற கூ்றலாம்.

திருமைதி சஜயானந்்த சிங் பாஸ்�ரலீலா அம்-
்மையாரின் விருந்க்தாம்பல் பலராலும் பாராட-
்ப்படுவதுணடு.  வளளுவரின் கு்றளுகக�ற்ற 
வரும் விருந்்தாைர்�ளுககு விருந்து வழங்குவ-
திலும் உபேரிப்பதிலும் அவர் கமைலானவர்.

முன்கனஸ்வரம் உறேவ �ாலங்�ளில் அன்-
னாரின் விருந்து உபேர்்ண�்ை இங்கு 
பிர்தானமைா�க குறிப்பி்லாம். வந்்தவர்�்ை 

உபேரிப்பதிலும், வருகின்்ற பக்தர்�்ை அரவ-
்்ணதது, ஆறு்தல்படுததி உ்ணர்வூடடுவதில், 
ந்�மு�தது்ன் ச�ௌரவிப்பதிலும் அவர் 
்தனிததுவமைானவரா�க �ா்ணப்பட்ார்.

திருமைதி லீலா அம்்மையாரின் இல்ல்ற 
வாழ்வு, நல்ல்றமைா�வும் நறபணபு நி்்றந்்த்தா-
�வும் �ா்ணப்பட்து. �்ணவனுகக�ற்ற இலலத-
்தரசியா�வும், பிள்ை�ளுகக�ற்ற ்தாயா�வும் 
உ்ன் பி்றந்்த உ்றவு�ளுககு பாேம் மிகுந்்த 
ேக�ா்தரியா�வும் மைனி்தகநயம் ச�ாண்வரா�-

வும் மிளிர்ந்்தார்.
அன்னார் லீலா அவர்�ள சபரும்பான்்மைச்-

சூழலில் இன, மை்த கப்தமின்றி அ்னவரு -்
னும் அந்நிகயான்யமைா� வாழ்ந்்தார்.  உ்தவி 
என்று க�டடு வருபவர்�ளுககு ஆபதபாந்்த-
வனா� நின்று கநேக�ரம் நீடடுவார். சிரித்த 
மு�மும், பாேகநயம் ச�ாண்வரா�வும் அவர் 
�ா்ணப்பட்ார்.

திருமைதி பாஸ்�ரலீலா அம்்மையார் மூன்று 
பிள்ை�ளின் ்தாயாவார். க�ாபி நாதசிங், 

கு�ாலிந்தி, க�ாகுலநாதசிங் என்்ற இந்்த 
மூன்று பிள்ை�ளும் தி்றம்ப் வாழ வழிவகுத-
துக ச�ாடுத்தார். இவர்�ளில் இரணடு பிள்ை-
�ள �்ல் �்ந்து வாழ்கின்்றனர்.

க�ாகுலநாதசிங் �ல்விதது்்றயு்ன் அரசி-
யல் து்்றயில் ஈடுபாடு �ாடடி வருகின்்றார். 
இதது்்றயில் இவர் பிர�ாசிதது நிறப்தறகு 
்தாயாரின் ஆ்தரகவ �ார்ணமைாகும்.

முன்கனஸ்வரம் ஆன்மி�ச் சூழலில் சஜயா-
னந்்தசிங் குடும்பம் ்த்லநிமிர்ந்து சேல்வாக-

கு்ன் தி�ழ பாஸ்�ரலீலா அம்்மையாரின் சேம்-
்மைப்படுத்தல் �ார்ணமைாகும்.

ச�ாடிய கநாயினால் இன்னுயி்ர து்றந்்த 
திருமைதி சஜயானந்்த சிங் பாஸ்�ர லீலாவின் 
இழப்பு ஈடுசேயய முடியா்தது. அன்னாரின் 
அதமைா ோந்திய்்ய முன்்னநா்தப் சபருமைா-
னி்ம் கவணடி நிறகபாமைா�.

ப�ோலியோன ப�ோற்றப�ோட்டை
வி்�க்க முற�டுவது �வறு!

உயர்ந்த குணத்்தயும் சிறு்ைக் குணத்்தயும்
உரசிக்்கண்டு அறிவ்தற்கு ஏற்்றக் ்கட்ட்ைக்்கல்
அவரவர செய்யும் செயல்்களை.

சபரு்மைககும் ஏ்னச் சிறு்மைககும் ்தத்தம்
�ருமைகமை �ட்்ைக �ல்

மை்தார் ்தம்பி ஆரிப்...?
(அநுரோ�புரம் பேறகு தின்கரன் நிரு�ர்)

வீரசோக�ன்...?

உயிரிழப்போரும், த�ோற்றுக்குள்ோ்�ோரும்
படிபபடியோக குறை��ோல் தபரும் நிம்்மதி

நச்சுத�னற்மயற்ை ்ே�னப பேற்
போ�றனக்கு வி�ேோயிகள ஊக்குவிபபு

்மக்கள ்மனம் க�ர்ந� தபண்மணியின
்மறைவினோல் ஏற்பட்ட துயரம்

மு
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கிழக்கு மாகாணத்தின் சாய்ந்தமருது பிர-
த்தசத்தில் பிற்நது, நாடு முழுவதும் கல்வி, 
சமூக, ஆன்மீகப் பணியாற்றி வருகின்ற 
மமௌலவி எஸ்.எச்.ஆ்தம்பாவா ம்தனியய, 
ஓர் ஆ்தர்்ஷ புரு்ஷர் என்று வர்ணித்்தால் அது 
மியகயாகாது.

1980களில் நான் தபருவயை ஜாமியா நழீமி-
யாவில் கல்வி  கற்றுக் மகாண்டிரு்ந்த காலப் 
பகுதியில் ஜீ.ஏ.கியூ. பட்டப்படிப்புக்காக அறபு 
மமாழி இலக்கியத்ய்த ஒரு பா்டமாக கற்க 
தவண்டியிரு்ந்தது. அ்தற்குரிய உசாத்துயண 
நூல்கயை அங்குளை நூலகத்தில் த்தடிய தபாது 
'இஸ்லாமும் கவிய்தயும்' என்ற சிறிய நூல் 
ஒன்று கிய்டத்்தது. அது மமௌலவி எஸ்.எச்.
ஆ்தம்பாவா (ம்தனி) எம்.ஏ. எழுதிய நூலாக 
முன் அடய்டயில் ம்தன்பட்ட தபாது மகிழ்ச்சி-
யய்ட்நது, நூலகத்தில் இரு்ந்தவாதற முழுதந-

ரம் அ்தயை வாசித்து, முடித்து பரீடயசக்குரிய 
குறிப்புகயையும் எழுதிக் மகாண்த்டன்.

அன்றில் இரு்நது அவர் பற்றி அறி்நது, அறிமு-
கமாை அன்ைாயர ஒரு நல்லாசாைாக, பன்னூ-
லாசிரியராக, ஜம்மியத்துல் உலமாவின் ்தயல-
வராக, பல்கயல விரிவுயரயாைராக, அறபுக் 
கல்லூரிகளின் மு்தல்வராக, சிவில் சமூக மற்றும் 
இை, ம்த நல்லிணக்க மசயற்பாட்டாைராக, 
சமூக அரசியல் ஆதலாசகராக என்று பல வடி-
வங்களில் காண்கிதறன்.

 எைது அன்புத் ்த்நய்த மர்்ஹூம் ஐ.எம்.
எஸ்.எம்.பழீல் மமௌலாைா அவர்களுக்கும் 
ஆ்தம்பாவா மமௌலவி அவர்களுக்கும் கல்விச் 
தசயவ ம்தா்டர்பாக மநருங்கிய உறவா்டல்கள 
இரு்நது வ்நதுளைை. அண்யமயில் மவளியி-

்டப்பட்ட 'பழீல் மமௌலாைாவின் வாழ்வும் 
பணியும்' என்ற நூலில் 'மபாலநறுயவ கண்்ட 
மமௌலாைா' என்ற ்தயலப்பில் நியைவுக் 
கடடுயர ஒன்யற அவர் எழுதியுளையம எைது 
மைத்தியரயில் ஆழப் பதி்நதுளைது.

ஆ்தம்பாவா மமௌலவியின் ்தயலயமத்து-
வத்தில் அம்பாயற மாவட்ட ஜம்மியத்துல் 
உலமாவின் மசயலாைராக  சுமார் 04 வரு்டங்-
கள எைக்கு பணியாற்றக் கிய்டத்்தது. அவரது 
அனுபவம், ஆற்றல் ஆளுயம, பிரச்சியை தீர்க்-
கும் திறன், வழிகாட்டல், ஆதலாசயை என்பை 
மிகவும் மமச்சத்்தக்கயவயாகும். அவரது இவ்-
வாறாை சிறப்பியல்புகள எங்களுக்கு சிற்ந்த 
முன்னு்தாரணமாக அயம்ந்தை.

முஸ்லிம் மபண்கள ஆராயச்சி மசயல் முன்-

ைணியு்டன் இயண்நது அம்பாயற மாவட்ட 
பளளிவாசல்கள சம்தமைைம் முன்னின்று 
தமற்மகாண்்ட மஸ்ஜித் பணியாைர்களுக்காை 
கருத்்தரங்குகள, ஜும்ஆ குத்பா தமம்பாடடு 
மசயற்றிட்டங்கள, அறபுக் கல்லூரி பா்டவி்தாை 
தமம்பாடடு மசயற்றிட்டங்கள தபான்ற பல்தவ-
றுபட்ட தவயலத் திட்டங்கயை மவற்றிகரமாக 
முன்மைடுத்துச் மசல்வ்தற்கு அவர் உ்நதுசக்தி-
யாக திகழ்்நதிருக்கிறார்.

அத்ததவயை, சமயங்களுக்கிய்டயிலாை 
நல்லிணக்கத்துக்காை இலங்யகப் தபரயவ-
யின் முஸ்லிம் சமுகப் பிரதிநிதியாக அவர் பல 
நாடுகளுக்கு விஜயம் மசயது, சர்வத்தச சமூகத்-
தின் ஓர் அய்டயாைமாகத் திகழ்கின்றார். இவ்-
வாறாை அனுபங்கயை நூலுருவாக்கம் மசயய 
தவண்டும் என்பது எமது அவாவாகும்.

50 வரு்டங்களுக்கு தமலாக கல்விப் பணி-
யாற்றி, நாடு முழுவதும் நூற்றுக்கணக்காை 
உலமாக்கயையும் கல்வியியலாைர்கயையும் 
உருவாக்கியிருக்கின்ற மமௌலவி எஸ்.எச்.
ஆ்தம்பாவா (ம்தனி) அவர்கள இன்று மபான் 
விழாப் பூண்டு சமூகத்தின் ஒளிவிைக்காகத் 
திகழ்கின்றார். அவரது கல்வி, சமூக, ஆன்மீகப் 
பணிகள தமலும் சிறக்க தவண்டுமமன்பது்தான் 
அவரது அபிமானிகளின் விருப்பாகும்.

நீதியரசர் சி.நாகலிங்கம் அவர்களு்டன் புகழ்-
பூத்்த சிவில் தசயவ அதிகாரிகைாக விைங்கிய 
தசர். க்நய்தயா யவத்தியநா்தன், தகா.ஆழ்-
வாப்பிளயை மற்றும் கலாநிதிகள ஏ.க்நய்தயா, 
வி.ந்டராசா, படய்டயக் கணக்காைர் கு.சச்சி்தா-
ை்ந்தா, மகாழும்பு தமயர் எஸ்.மசல்லமுத்து, 
வர்த்்தகத்துயற விற்பைர்கைாக விைங்கிய எஸ்.
மகாத்தவன் (மகாராஜா நிறுவைம்), ஆர்.ஏ.ந-
த்டசன் (வீரதகசரி நிறுவைம்), ஏ.சுப்பிரமணி-
யம் (மஸ்கன்ஸ் நிறுவைம்), தக.சி.்தங்கராஜா 
(காகி்தத் ம்தாழிற்சாயல), மபாறியியல் நிபுணர் 
ஏ.இரகுநா்தர், இயைப்பாறிய தராயல் கல்லூரி 
துயண அதிபர் எம்.எம்.குலதசகரம், சட்ட அறி-
ஞர்கைாை தக.ரி.சிற்றம்பலம், எஸ்.தசாமசு்ந்த-
ரம், மசைட்டர் மபரி.சு்ந்தரம், மசைட்டர் எஸ்.
நத்டசன், வி.ஏ.க்நய்தயா மற்றும் சி.தக.இரத்-
திைம், எம்.எஸ்.க்நய்தயா, சங்கர்ஐயர் மகாத்த-
வன், எம். யவரமுத்து, எம்.கைகசயப ஆகிதயா-
ரு்டன் சம்மாங்தகாடு ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர் 
ஆலய அறங்காவலரும் இ்நது வித்தியா விருத்-
திச் சங்கத்தின் த்தாற்றத்திற்கு த்தாள மகாடுத்து 
நின்றைர்.   

பம்பலப்பிடடி ஸ்ரீ கதிதரசன் தகாயில் ம்டத்-
தில் 12.02.1951 இல் 55 பிளயைகளு்டன் இ்நது 
ஆண்கள பா்டசாயல ஒன்று உ்தயமாயிற்று. 
ஆரம்பத்தில் இப்பா்டசாயல 'பிளயையார் 
பா்டசாயல' என்தற அயழக்கப்ப்டலாயிற்று. 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட சில திைங்களிதலதய, 
அ்தாவது பங்குனி மா்தத்திதலதய தகாயில் 
நிர்வாகத்திைர் வழங்கிய நிலக்மகாய்ட கார-
ணமாக ்தற்தபாது 'இ்நதுக் கல்லூரி மகாழும்பு' 
அயம்நதிருக்கும் இ்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.   

இரத்மலாயையில் நூறு ஏக்கர் விசாலமாயி-
ரு்ந்த சதுக்கத்ய்த சங்கத்திைர் மசா்ந்த அ்டமா-
ைத்து்டன் க்டமைடுத்து வாங்கிைார்கள. 1955 
ஆம் ஆண்டில் அங்கு மபருங் கல்விக் கூ்டமாக 
மகாழும்பு இ்நதுக் கல்லூரி கட்டப்பட்டது. 
இரத்மலாயையில் நிறுவப்பட்ட கல்லூரி்தான் 

மகாழும்பு இ்நதுக் கல்லூரியாக இன்றும் விைங்-
குகின்றது.   

1953 இல் சரஸ்வதி மண்்டபம் கட்டப்பட-
்டது. இ்நது வித்தியா விருத்திச்சங்க நிதிக்காக 
பல நா்டகங்களும் ஆரம்ப நாடகளில் அங்கு 
அரங்தகற்றப்பட்டை. 1961 ஆம் ஆண்டு சங்கத்-
தின் ஆளுநர்கள பிளயையார் பா்டசாயலயய 
அரசிற்கு யகயளித்்த தபாது சரஸ்வதி மண்்ட-
பத்ய்த இ்நது வித்தியாவிருத்திச் சங்கத்திற்-
மகை யவத்துக் மகாண்த்ட பா்டசாயலயய 
யகயளித்்தைர்.   

பம்பலப்பிடடி மகாழும்பு இ்நதுக் கல்-
லூரியும் சரஸ்வதி மண்்டபமும் மகாழும்பு 
வாழ் இ்நது மக்களின் மறுமலர்ச்சி யமயங்-
கைாக மடடுமின்றி அ்தற்கும் தமலாக 
்தயலநகரில் இ்நது மக்களின் தக்நதிர 
நியலயங்கைாகவும் க்ட்ந்த ஏழு ்தசாப்்தங்கைாக 
இயங்கி வ்நதிருக்கின்றை.   

்தர்மத்தியைதய அடிநா்தமாகக் மகாண்டி-
யங்கும் இ்நது வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தின் 
ஓர் அங்கமாகத் திகழும் சரஸ்வதி மண்்டபம் 
மபண்களுக்காை விடுதி வசதிமயான்றியையும் 
்தன்ைகத்த்த மகாண்டுளைது. இ்நது வித்தியா 
விருத்திச் சங்கத்திைால் ஸ்்தாபிக்கப்பட்ட 
பம்பலப்பிடடி இ்நதுக் கல்லூரி மற்றும் இரத்-
மலாயை இ்நதுக் கல்லூரிகளின் விழாக்களுக்-
கும், கயல நிகழ்வுகளுக்கும் சரஸ்வதி மண்்ட-
பம் நல்ல ஒரு சயபயாக இரு்நது வருகின்றது. 
மாணவர்களின் கல்வி தமம்பாடடியைதய 
குறிக்தகாைாகக் மகாண்டிருக்கும் இ்நது வித்தி-
யாவிருத்திச் சங்கம் மகாழும்பு மற்றும் யாழ்ப்-
பாணத்ய்தச் தசர்்ந்த த்தர்்நம்தடுக்கப்பட்ட 
இ்நதுக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாண-
வர்களின் கல்வி ந்டவடிக்யககயை ஊக்குவிக்-
கும் மபாருடடு விதச்ட புலயமப் பரிசில் திட-
்டங்கயையும் முன்மைடுத்து வருகின்றது. இ்ந்த 
வயகயில் க.மபா.்த சா்தாரண ்தரத்தில் சிற்ந்த 
மபறுதபற்றியைப் மபறும் தமற்படி கல்லூரிக-

ளில் பயிலும் எடடு மாணவர்கயைத் த்தர்்நம்த-
டுத்து அவர்கள உயர்்தரம் பயிலும் வயர வழங்-
கப்படும் புலயமப் பரிசில் திட்டத்தியையும் 
க.மபா.்த சா்தாரண மற்றும் உயர்்தரப் பரீடயச-
களில் அதிசிற்ந்த மபறுமபறுகயைப் மபறும் 
நான்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு ்தற்தபாது 
அவுஸ்திதராலியாவில் வதியும் இ்நதுக் கல்லூரி-
யின் பயழய மாணவர்கள சிலரின் அனுசரயண-

யு்டன் வழங்கப்படும் மராக்கப் பரிசியையும் 
குறிப்பி்டலாம்.   

அத்து்டன் ஒரு சிறும்தாயகப் பணத்தியை 
மாணவர்களின் கல்வி ந்டவடிக்யககளுக்கு 
உ்தவும் மபாருடடு த்தர்்நம்தடுத்்த சில கல்லூரி-
களுக்கும் மற்றும் ஆலய அபிவிருத்திகள கருதி 
ம்தரிவு மசயயப்பட்ட சில ஆலயங்களுக்கும் 
ஆண்டுகள ்தவறாது வழங்கி வருவத்தாடு, பம்-
பலப்பிடடி இ்நதுக் கல்லூரியின் வரு்டா்ந்த 
பரிசளிப்பு விழாவில் வழங்கப்படும் விருது-
கள ப்தக்கங்களுக்காை அனுசரயணயியையும் 
ம்தா்ட்நது நல்கி வருகின்றது. இ்ந்த வயகயில் 
இரத்மலாயை இ்நது கல்லூரி சக்தி இல்ல மாண-
வர்களின் ஆகாரத்திற்காக அன்பளிப்பாக வழங்-
கப்படும் பண உ்தவிகயையும் இங்கு பதிவு 
மசயயலாம்.   

இ்நது வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தின் 
்தயலயமயய ஆரம்பத்திலிரு்நது மபாறுப்-
தபற்று ந்டத்திய மபருயமக்குரியவர் நீதியரசர் 
மச.நாகலிங்கம் ஆவார். அவயரத் ம்தா்டர்்நது 
தசர்.க்நய்தயா யவத்தியநா்தன் இச்சங்கத்திற்கு 
்தலயம ்தாங்கிைார். அ்தன் பின்ைர் சட்ட வல்லு-

ைர் எஸ்.தசாமசு்ந்தரமும் அவயரத் ம்தா்டர்்நது 
தக.சி.்தங்கராஜா ஒரு ்தசாப்்தத்திற்கு தமல் சங்-
கத்திற்கு ்தயலயம ்த்ந்தார்.   

இவர்கயைத் ம்தா்டர்்நது முயறதய உயர் நீதி-
மன்ற நீதியரசர்.வி.மாணிக்கவாசகர், பிர்தம நீதி-
யரசர் சு.சர்வாை்ந்தா, யவத்திய கலாநிதி க.தவ-
லாயு்தபிளயை, வி.கணபதிப்பிளயை, கலாநிதி 
.இ.மகாலிங்கசிவம், இயைப்பாறிய சுங்கத்தி-

யணக்கைப் பணிப்பாைர் ச.இராமச்ச்நதிரன் 
ஆகிதயார் சங்கத் ்தயலவர்கைாக சிறப்பு்டன் 
பணியாற்றிைர்.   

2015 டிசம்பரில் இரு்நது 2019 டிசம்பர் வயர 
இயைப்பாறிய பிரதிக் கணக்காயவாைர் நாய-
கமும் அகில இலங்யக இ்நது மாமன்றத்தின் 
மபாது மசயலாைருமாை தவலுப்பிளயை க்ந்த-
சாமி ்தயலவர் ப்தவியியைக் ந்டத்தி வ்ந்தார்.   

வர்கயைத் ம்தா்டர்்நது 2019 டிசம்பர் இலி-
ரு்நது பம்பலப்பிடடி இ்நதுக் கல்லூரியின் 
முன்ைாள அதிபர் கலாநிதி ்தம்பிப்பிளயை 
முத்துக்குமாரசாமி ்தயலயமப் ப்தவியியைப் 
மபாறுப்தபற்று சங்கத்தியை திறம்ப்ட ந்டத்தி 
வருகிறார். எழுப்தாவது ஆண்டு நியறவியை-
மயாடடி பா்டசாயல மாணவர்களுக்கிய்டதய 
தபச்சுப்தபாடடி, விவா்தப்தபாடடி மு்தலாை-
வற்யற ந்டாத்துவதில் ்தற்தபாய்தய ்தயலவர் 
முத்துக்குமாரசாமியின் வகிபாகம் வி்த்நதுயரக்-
கத்்தக்கது. இவ்வயகயில் கீழ்ப்பிரிவு (்தரம் 5, 6, 
7), மத்தியபிரிவு (்தரம் 8, 9, 10), மற்றும் தமற்-
பிரிவு (்தரம் 11, 12, 13) எை மூன்று பிரிவுகளில் 
ந்டாத்்தப்படும் இப்தபாடடிகளில் ஒவ்மவாரு 

பிரிவுக்கும் மு்தலாம் பரிசாக ரூபா 25,000, 
இரண்்டாம் பரிசாக ரூபா 15,000,மூன்றாம் 
பரிசாக ரூபா 10,000 வழங்கப்படுவது்டன் சான்-
றி்தழும் மகாடுக்கப்படும். அத்து்டன் தமலும் 7 
தபாடடியாைர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றி்தழ்-
களும் யகயளிக்கப்படுவத்தாடு பங்குபற்றிய 
அயைவருக்கும் சான்றி்தழ்கள வழங்கப்ப்டவும் 
ஏற்பாடுகள மசயயப்படடுளைை.   

்தைதுயழப்பு, முயற்சி, மசல்வாக்கு 
அத்்தயையயயும் இ்நது வித்தியா 
விருத்திச் சங்கத்தின் உயர்விற்காக 
அர்ப்பணித்்த மசயல் வீரராகதவ அமரர் 
க்நய்தயா நீலகண்்டன் இறுதிவயர 
திகழ்்ந்தார் எைலாம். அவரது மயறவின் 
பின்ைர் அவரது பு்தல்வரும் பிரபல சட -
்டத்்தரணியுமாை சரவணன் நீலகண்்டன் 

மசயலாைராக ப்தவியியைப் மபாறுப்தபற்று 
இன்று வயர சிறப்பு்டன் பணியாற்றி வருகின் -
றார். ்தற்தபாது மபாருைாைர் ப்தவியியை 
மனி்த தநய நிதியத்தின் ்தயலவியும் அகில 
இலங்யக இ்நது மாமன்றத்தின் மபாருைாை -
ருமாை திருமதி அபிராமி கயிலாசபிளயை 
மபாறுப்தபற்று ந்டத்தி வருகின்றார்.   

அகில இலங்யக இ்நது மாமன்றத்து்டன் 
இயண்நது க்ட்ந்த மூன்றயர ்தசாப்்தங்காைாக 
பல சமூக நலப்பணிகயை இ்நது வித்தியா 
விருத்திச் சங்கம் ஆற்றிவருவதும் இங்கு குறிப்-
பி்டத்்தக்கது. இ்நது வித்தியா விருத்திச் சங்கம் 
ஸ்்தாபித்்த இவ்விரு இ்நதுக் கல்லூரிகளும் 
இ்நது வித்தியா விருத்திச்சங்கத்திற்கு மபருயம 
தசர்க்க தவண்டுமமை அக்கல்லூரிகளில் வித்்தக 
விநாயகர், கற்பக விநாயகர் என்ற திருநாமங்கள 
ஊ்டாக ஞாை அருள பாலிக்கும் தவை முகத்து 
விநாயகயைத் ம்தாழுதவாமாக!

புல�ோலியூர்
ஆ.இ்ரத்தினலவல�ோன்...?

அஷபஷெய்க்
அன்்ோர் பைௌ�ோனோ...?
சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், மருதமுரை

70ஆவது அகவவயில் இன்று

உசசநீதிைன்்றத்தில் மிகவும் உயர்-
நிம�யில் இருந்த
நீதிய்ரசர் பசல்�பெோ

நோகலிஙகம் ்தம�மையில் அ்ரச 
லசமவயில் உயர் ெ்தவி வகித்்த பி்ரமுகர்-
கள், சட்டத்தும்ற வல்லுநர்கள், பி்ரெ� 
ப்தோழில் அதிெர்கள், ெட்டயக்கணக்கோளர்-
கள், ஆ�ய அ்றஙகோவ�ர்கள் லெோன்்றவர்-
கள் 05.02.1951 இல் பகோழும்பில்
ஒன்றுகூடி எதிர்கோ� இநது சமூகத்தினர் 
்தைது ெோ்ரம்ெரியத்ம்தப லெணி கல்வி 
கற்றுய்ர ஏதுவோக இநது வித்தியோவிருத்திச 
சஙகத்திமன நிறுவினர்.

அம்ர நூற்்றோண்டு கோ�ைோக 
கல்விப ெணியோற்றி வருகின்்ற 
அம்ெோம்ற ைோவட்ட ஜம்இய்யதுல்

உ�ைோவின் ்தம�வரும், சோய்ந்தைருது 
ம்தெோ ைகளிர் அ்ரபுக் கல்லூரியின்
மு்தல்வருைோன பைௌ�வி எஸ்.எச.ஆ்தம்-
ெோவோ ை்தனிமய ெோ்ரோடடி பகௌ்ரவிக்கும் 
மவெவமும் அவ்ரது சுயசரிம்த நூல் 
பவளியீடடு விழோவும் நோமள 06ஆம் திகதி 
ஞோயிற்றுக்கிழமை சோய்ந்தைருதில்
நம்டபெ்றவிருக்கின்்றன.

தவைநகரில் இந்துக் கல்வி மறுமைர்ச்சிக்கு   
வித்திட்ட இந்து வித்தியாவிருத்திச் சஙகம்

அவை நூற்ாண்டு க்டந்து கல்விப் பணியாறறும்
எஸ்.எச். ஆதம்பாவா ஓர் ஆதர்்ஷ புரு்ஷர்

2019 ஓகஸ்ட மா்தத்தில், இ்நதிய அரசாங்கம் 
ஒரு்தயலப்படசமாக இ்நதிய அரசியலயமப்-
பின் பிரிவு 370 மற்றும் 35-A ஐ ரத்து மசயது சர்ச்-
யசக்குரிய பிரா்நதியத்தின் மக்கள ம்தாயகயய 
மாற்றும் முயற்சியில் புதிய குடியிருப்பு 
விதிகயை அறிமுகப்படுத்தியது. இ்நதிய குடி-
மக்கள விவசாயம் சாரா்த நிலங்கயை வதிவி்ட 
உரியமகள அல்லது இருப்பி்டம் இல்லாமல் 
வாங்க அனுமதிக்கும் புதிய நிலச் சட்டங்கள 
பிரக்டைப்படுத்்தப்பட்டை. 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் ந்ட்நது வரும் 
அ்டக்குமுயறகள இப்தபாது தபாதுமாை 
அைவு ஆவணப்படுத்்தப்படடுளைை. 
மனி்த உரியமகளுக்காை ஐ.நா உயர் 
ஆயணயம் 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு 
அறிக்யககளில் இ்தன் விசாரயணக்கு பரி்ந-
துயர மசயதுளைது. ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 
பிரத்தசத்தில் இ்நதிய  ந்டவடிக்யககள, 
பல பாராளுமன்றங்கள, உலகைாவிய ஊ்ட-
கங்கள மற்றும் UN, UNHRC, EU மற்றும் OIC 
உளளிட்ட சர்வத்தச அயமப்புகளின் விமர்ச-
ைத்திற்கு உளைாகியுளைை. குழ்நய்தகள மீது 
மபல்லட துப்பாக்கிகயை பயன்படுத்துவய்த 
நிறுத்்த தவண்டும் என்றும், காஷ்மீர் பிரச்ச-
யைக்கு அயமதியாைம்தாரு தீர்வியை காண 
தவண்டும் என்றும் ஐ.நா மபாதுச்மசயலாைர் 
இ்நதியாயவ வலியுறுத்தியுளைார். காஷ்மீர் 
ம்தா்டர்பாை பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மாைங்-
கள இன்னும் மசல்லுபடியாகும் என்ற பாகிஸ்-
்தானின் நியலப்பாடய்ட அவர் உறுதிப்படுத்தி-
யுளைார். 

17-19 டிசம்பர் 2021 அன்று சரதஜதவாவில் 

நய்டமபற்ற காஷ்மீர் மீ்தாை ரஸ்்ஸல் தீர்ப்-
பாயத்தில் இ்நதியாவின் தபார்க் குற்றங்கள 
குறித்து கவைம் மசலுத்்தப்பட்டது. மனி்த உரி-
யமகள கண்காணிப்பகம் (HRW) அ்தன் 2021 
அறிக்யகயில் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் ந்ட்ந்த 
மனி்த உரியம மீறல்கள பற்றிய விரிவாை ்தக-
வல்கயை வழங்கியது. சர்வத்தச மன்னிப்புச் 
சயபயாைது 'உலகின் மனி்த உரியமகளின் 
நியல 2020-21' என்ற ்தயலப்பில் ்தங்கள அறிக்-
யகயில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரத்தசத்தில் கடு-
யமயாை மனி்த உரியம மீறல்கயை எடுத்துக்-
காடடுகிறது. 

ஜம்மு காஷ்மீர் சு்த்நதிரப் தபாராட்டம் 
பாகிஸ்்தாைால் தூண்்டப்பட்டது என்ற 
இ்நதியக் குற்றச்சாடடுகள மபாயயாைது 
என்பய்த தமற்மகாண்்ட புகழ்மபற்ற இ்நதி-
யர்களின் கருத்துக்கள உறுதிப்படுத்துகின்-
றை. இ்நதிய  சகிப்புத்்தன்யம இன்யம , 
பாகுபாடு மற்றும் வன்முயற ஆகியயவ 
சிறுபான்யமயிைர் மற்றும் சமூகத்தின் ஓரங் -
கட்டப்பட்ட பிரிவிைருக்கு எதிராக பரவலா-
கக் காணப்படுகிறது. இ்நநியலயமயாைது, 
இ்நதியாவில் உளை புத்திஜீவிகள மத்தியில் 
மபரும் கவயலயய ஏற்படுத்தியுளைது. 
இ்ந்த மசயற்பாடுகள இ்நதியாயவ ம்தவா்த 
மற்றும் ம்த பிைவுகளின் ஆழமாை படுகு -

ழிக்குள ்தளைக் கூடும் எை இ்நதிய புத்திஜீ-
விகள பயப்படுகிறார்கள.  

ம்தற்காசியாவில் அயமதி மற்றும் பாதுகாப்-
பிற்காை மவளிப்பய்டயாை ்தாக்கங்கயை 
மகாண்்ட ஜம்மு காஷ்மீரில் இ்ந்த நியலயம 
குறித்து பாகிஸ்்தான் கவயல அய்டகிறது. நம்-
பிக்யகயய கடடிமயழுப்பவும், ப்தற்றத்ய்த 
குயறக்கவும் பாகிஸ்்தான் அயழப்பு விடுத்து 
வருகிறது. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் இ்நதியப் 
பய்டகளின் மனி்த உரியம மீறல்கள, தபார்க்-
குற்றங்கள மற்றும் மபாயயாை ந்டவடிக்யக-
கள ஆகியவற்றின் மறுக்க முடியா்த ஆ்தாரங்-

கள அ்டங்கிய ஆவணத்ய்த 12 மசப்்டம்பர் 
2021 அன்று பாகிஸ்்தான் மவளியிட்டது. 

பரஸ்பர மரியாய்த மற்றும் இயறயாண்யம 
சமத்துவத்தின் அடிப்பய்டயில் ம்தற்காசி-
யாவில் அயமதி மற்றும் ஸ்திரத்்தன்யம-
யயப் தபணுவதில் பாகிஸ்்தான் ம்தா்டர்்நது 
அக்கயற மசலுத்தி வருகிறது. நீடித்்த அயமதி, 
பாதுகாப்பு மற்றும் பிரா்நதியத்தின் மசழுயம 
ஆகியயவ இ்நதியாவிற்கும் பாகிஸ்்தானுக்-
கும் இய்டதய நிலுயவயில் உளை அயைத்து 
சர்ச்யசகளுக்கும் குறிப்பாக காஷ்மீர் பிரச்சயை-
யின் அயமதியாை தீர்வு்டன் பிரிக்கமுடியா்த 

வயகயில் இயணக்கப்படடுளைை என்பய்த 
பாகிஸ்்தான் எப்தபாதும் அறி்நதிருக்கிறது. 

இ்நதியா மற்றும் ம்தற்காசியாவின் 
அயைத்து நாடுகளின் நலனுக்காக அயமதி 
நிலவ தவண்டும், இ்தைால் பிரா்நதிய மக்கள 
வறுயம மற்றும் வறுயமயய ஒழிப்பதில் அர்ப் -
பணிப்பாக ஈடுப்ட முடுயும். ம்தற்காசியாவின் 
மிகப் மபரிய நா்டாை இ்நதியா, அ்தன் மகாள-
யககயை மறுபரிசீலயை மசயவ்தன் மூலமும், 
பிரா்நதியத்தில் நீடித்்த அயமதி மற்றும் ஸ்-
திரத்்தன்யமக்காக காஷ்மீர் சர்ச்யசக்கு தீர்வு 
காண்ப்தன்  மூலமும் ஒரு புதிய ம்தா்டக்கத்ய்த 
உருவா க்கிைால் மடடுதம இ்ந்த மபாதுவாை 
அபிலாய்ஷயய நைவாக்க முடியும்.  

இ்நதியா-, பாகிஸ்்தான் ்தகராறுகளில் 
மூன்றாம் ்தரப்பிைர் மூலம் ஐ.நா.வின் நல்ல 
அனுசரயணயய இ்நதியா புறக்கணித்து, 
இரு்தரப்பு வழிகயை ஆ்தரிக்கும் அத்த 
தவயையில், க்ட்ந்த காலங்களில் இரு்த-
ரப்பு வழிகயைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் 
சர்ச்யசகயைத் தீர்க்கும் முயற்சிகள மபரும்-
பாலும் த்தால்வியய்ட்ந்தை என்பது்தான் 
உண்யம. இ்ந்த முயற்சிகளில் ம்தா்டர்்நது 
ஈடுபடடு வரும் பாகிஸ்்தான், இ்ந்த இக் -
கட்டாை தநரத்தில் காஷ்மீரிகளின் பக்கம் 
உறுதியாக நிற்கும் அத்த தவயையில், சர்வ-
த்தச நாடுகள இப்பிரச்சியையின் தீவிரத்ய்த 
உணர்்நது,காஷ்மீர் பிரச்சயையய தீர்க்க, 
இ்நதியாவிற்கும் பாகிஸ்்தானுக்கும் இய்ட-
யிலாை ப்தற்றத்ய்தத் ்தணிக்க ்தமக்கு முடி -
யுமாை அயைத்து ரீதியிலும் உ்தவுவார்கள 
எை பாகிஸ்்தான் நம்பிக்யக மகாளகிறது.

கோஷமீரிகளும் அவர்களது 
ெோகிஸ்்தோனிய ைக்களும் 
ஒவபவோரு வரு்டமும் 

பெப்ரவரி 05 ஆம் திகதிமய கோஷமீர் 
ஒற்றுமை தினைோகக் பகோண்்டோடுகி்றோர்கள்.
ஜம்மு ைற்றும் கோஷமீர் பி்ரசசிமன என்ெது 
சர்வல்தசலை அறிந்த ஒரு பி்ரசசமனயோகும்.
கோஷமீர் ைக்களின் அபி�ோமஷெகளுக்கு 
ஏற்ெ நியோயைோன தீர்வுக்கோன ெ�
வம்ரயம்றகமள ஐ.நோ ெோதுகோபபு
கவுன்சில் நிம்றலவற்றியுள்ளது. சர்சமசக்-
குரிய பி்ரல்தசத்ம்த இநதிய யூனியனு்டன் 
இமணத்்தமை ்தநதி்ரத்்தன்மை ஆகும்.

காஷ்மீர் மண்ணில் அவமதி மைர்வதறகு
உைக நாடுகள் ஆதைவளிக்க வவண்டும்

தூதுவர் (ஆர்) ைசூத் கோலித்

காஷ்மீர் ஒறறுவம தினம்
இன்று அனுஷ்டிப்பு

சாயந்தமருதில் நாவை பாைாடடு விழாவும், நூல் வவளியீடும்
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ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்...
தற்ொது நம்டமுமைபெடுததபெடு-

கினைது எனவும் குறிபபிடடுள்ார்.  
அருந்திக அறிக்மகப�ானமை பவளி-

யிடடுள்ார்,ஏ்தா ந்டந்துள்து அவரு-
ம்ட� ைகன மகதுபசய�பெடடுள்ார். 
ஆக்வ நாஙகள சட்டதமத நம்டமு-
மைபெடுதது்வாம் என நாைல் ்ராஜெக்ச 
பதரிவிததுள்ார்.  சட்டதமத ைமைக்க-
்வண்டி� அவசி�மில்மலை என பதரி-
விததுள் அமைசசர் நாைல், அமைசச-
ரின ைகனாகயிருந்தாலும் சரி சாதா்ரண 
பி்ரமஜயின ைகனாகயிருந்தாலும் சரி 
அவருக்கு எதி்ராக ஒ்்ரநாடு ஒ்்ர சட-
்டததின அடிபெம்டயில் ந்டவடிக்மக 

எடுக்கபெடும். ைக்கள இதமன்� ஜனா-
திெதியி்டமிருந்து எதிர்ொர்க்கினைனர் 
என குறிபபிடடுள்ார்.  தவறு பசய-
திருந்தால் அவர் தண்டிக்கபெடுவார், 
அபொவி எனைால் நீதிைனறில் அவர் 
தனமன நிருபிபெதறகான வாயபபுகள 
வழஙகபெ்ட்வண்டும் எனவும் அவர் 
பதரிவிததுள்ார்.  இந்த சம்ெவததிறகு   
ெகிடிவமத்� கா்ரணம் என பதரிவிக்கப-
ெடுகினைது. ெகிடிவமதக்கு எதி்ராக கடும் 
ந்டவடிக்மகம� எடுக்க்வண்டும். எஙக-
்ால் ஒரு்ொதும் ெகிடிவமதம� அனுை-
திக்க முடி�ாது- எனவும் நாைல் ்ராஜெக்ச 
பதரிவிததுள்ார்.  

ெல்கமலைக்கழக அனுைதிக்கான...
 பவளி�ான பினனர், இந்த பவடடுப -

புளளிகள பவளியி்டபெடடுள்மையி-
னால் ெல்கமலைக்கழக அனுைதிக்கு தகு-

தி�ான ைாணவர்களின எண்ணிக்மக 
்ைலும் அதிகரிக்கும்.   

சுதந்தி்ர தினததிறகு...
பதரிவிததுள்ார்.   
அபைரிக்காவும் இலைஙமகயும் நடபு-

ைவு ைறறும் ெஙகாளிததுவததின நீண்்ட 
வ்ரலைாறமைக் பகாண்டுள்ன.   

க்டந்த ஆண்டில், அபைரிக்காவும் 
இலைஙமகயும் க்டல்சார் சுறறுசசூழல் ் ெ்ர-
ழிவுகளுக்கு ெதிலைளிக்கவும் ொதிக்கப-
ெட்ட சமூகஙகளுக்கு ஆத்ரவளிக்கவும், 
நிமலை�ான பொரு்ாதா்ர வ்ர்சசிம� 
்ைம்ெடுததவும், பெண்கள ைறறும் சிறு 
வணிகஙகளுக்கான வாயபபுகம் 
அதிகரிக்கவும் ஒனறு்டன ஒனறு ஒதது-

மழதது பச�றெடடுள்ன.   
இலைஙமகயின பகாவிட-19 தாக்கத-

துக்கு எதி்ரான ஆத்ரவாக உயிர்காக்கும் 
தடுபபூசிகள, பவனடி்லைட்டர்கள ைறறும் 
பதாழில்நுடெ உதவிகம் அபைரிக்கா 
வழஙகி�து.   நைது அ்ரசாஙகஙகளும் 
சமூகஙகளும் ஒனறிமணந்து பச�ல்-
ெடும் ்ொது, நைது நாடுகளிலும் உலை-
பகஙகிலும் பசழிபபு, ொதுகாபபு ைறறும் 
இணக்கைான உைவுகம் அதிகரிக்க 
முடியும் எனெமத நாஙகள அறி்வாம் 
எனறு கூறியுள்ார்.   

ைாமவக்கு பகாவிட...
 கூட்டததில் கலைந்து பகாண்டு திரும்பி-

�தன பினனர், அவருக்கு பகா்்ரானா 
அறிகுறிகள பதனெட்டதால் அவர் 
தனி�ார் மவததி�சாமலையில் அனுைதிக்-
கபெட்டார். அஙகு அவருக்கு ்ைறபகாள-

்பெட்ட ெரி்சாதமனயில் பகா்்ரானா 
பதாறறு உறுதி�ாகியுள்து.  இதமனத 
பதா்டர்ந்து தனனு்டன பநருஙகிபெழகி-
�வர்கம் அவதானதது்டன பச�றெடு-
ைாறு அவர் ்காரிக்மக விடுததுள்ார்.  

இந்தி� மீனவர் அததுமீைலுக்கு...
வ்டை்ராடசி மீனவர்கள ஐந்தாவது 

நா்ாக ்நறறு பதா்டர்சசி�ாக தைது 
்ொ்ராட்டதமத முனபனடுதது வந்தனர்.  

மீனவர்களின ்ொ்ராட்டததுக்கு 
ஆத்ரவு பதரிவிக்கும் வமகயில், ் ொ்ராட-
்டம் நம்டபெறை இ்டததிறகு பசனை ொ்ரா-
ளுைனை உறுபபினர் எம்.ஏ.சுைந்தி்ரன 
மீனவர்களின ்ொ்ராட்டததிறகு ஆத்ரவு 
பதரிவிததது்டன, அததுமீறி நுமழயும் 
மீனவர்கம் மகது பசயவதறகு க்டறெ-
ம்டயினருக்கு உதத்ரவு வி்டக் ்காரியும் 
, 2017 ஆம் ஆண்டின 11ஆம் இலைக்க 
இழுமவ ைடி தம்ட சட்டம் ைறறும் பவளி-
நாடடு ெ்டகுகளுக்பகதி்ராக பகாண்டுவ-

்ரபெட்ட பவளிநாடடு மீனபிடி வள்ங-
கம் ஒழுஙகுெடுததும் 2018ஆம் 
ஆண்டின முதலைாம் இலைக்க சட்டம் ஆகி-
�வறமை நம்டமுமைபெடுதத ்காரியும் 
உ�ர் நீதிைனைததில் ைனு தாக்கல் பசய-
�வுள்தாகவும், அதறகு வ்டக்கு மீனவ 
சஙகஙகளின ஆத்ரவு ் வண்டுபைனவும் 
மீனவர்கள ைததியில் பதரிவிததார்.   

இந்தி� மீனவர்களின அததுமீைல்-
கம் கடடுபெடுததும் விதைான ந்டவ-
டிக்மககம் முனபனடுக்கும் த்ரபபுக-
ளுக்கு தாம் எப்ொதும் பூ்ரண ஆத்ரமவ 
வழஙகு்வாபைன மீனவர்கள பதரிவித-
துள்னர்.   

சுதந்தி்ர தினதமத முனனிடடு...
நிர்ணயிக்கபெட்ட தண்்டமனயில் 

அம்ரவாசி அல்லைது அதறகு ்ைல் 
அனுெவிததவர்க்் இவவாறு ஜனாதி-
ெதியின பொதுைனனிக்கின கீழ் விடுத-
மலை�ாகியுள்னர். அதது்டன 40 ஆண்-
டுகள அல்லைது அதறகு ்ைல் சிமைத 
தண்்டமன அனுெவிததவர்கள ைறறும் 
20 ஆண்டுகள சிமைததண்்டமன 
அனுெவிததவர்களும் இவவாறு விடு-
விக்கபெடடுள்னர்.  இதனெடி ைஹ்ர 

சிமையிலுருந்து 20 ்ெரும் ்ககாமலை 
சிமைசசாமலையிலிருந்து 18 ்ெரும் 
பவலிக்கம்ட சிமைசசாமலையிலிருந்து 
17 ்ெரும் களுததுமை சிமைசசாமலை-
யிலிருந்தும் 13 ்ெரும் ்ொகம்ெ்ர 
சிமைசசாமலையிலிருந்து 11 ்ெரும் ைட-
்டக்க்பபு சிமைசசாமலையிலிருந்து 11 
்ெரும் வாரி�பொலை சிமைசசாமலை யில் 
இருந்து 10 ்ெரும் இவவாறு ்நறறு 
விடுதமலை பசய�பெட்டனர்.

நாடு பசல்லும் திமச...
பகாழும்பு - பகாட்டாமவ பி்ர்தசததில் 

நம்டபெறை மவெவம் ஒனறில் கலைந்து-
பகாண்டு கருததுத பதரிவிக்கும் ்ொ்த 
அவர் இவவாறு பதரிவிததுள்ார்.  
பதா்டர்ந்தும் அவர் கருததுத பதரிவிக்-
மகயில்,  

நாடு எந்த திமசயில் பசல்கிைது 
எனெது எவருக்கும் பதரி�ாது. சர்வ்தச 

நாண� நிதி�ததிறகு கடிதம் எழுதியுள -்
தாக கூறுகினைனர். அபெடி�ான கடிதம் 
கிம்டக்கவில்மலை எனறு நாண� நிதி�ம் 
கூறுகிைது.  இது எனன ஒரு ் கலிக்கூதது, 
நாடடுக்கு ஏறெடடுள் கதி. முறைாக நாடு 
சீ்ரழிந்துள்து. இதனால், எதிர்காலைததில் 
நாஙகள "அசசாறு" ்ொனை அ்ரசாங-
கதமத அமைக்க ைாட்்டாம் எனைார்.  

பகா்்ரானா அமலை...
ஏறெ்டாது ொதுகாததுக் பகாளவது மிகவும் முக்கி�ைானது எனறும் அவர் 

பதரிவிததுள்ார். 

சவால்கம் பவறறி பகாள்...
முதலீடுகளுக்கு எதி்ராக பசய�பெ -

டும் சக்திகள பதா்டர்பில் ைக்கள அவதா -
னதது்டன பச�றெ்ட ்வண்டும் எனறும்  
்கடடுக்பகாண்்டார்.

தைது உம்ரயில் பதா்டர்ந்து பதரி -
விதத  ஜனாதிெதி,

இலைஙமக, இமைமையுள் ஒரு 
சுதந்தி்ர நா்டாகும். நாடம்ட ஒரு திமச 
்நாக்கி பகாண்டு பசல்லும்்ொது 
நாடடில் பெருமைக்குரி� பி்ரமஜகள 
எனை வமகயில் எல்்லைாரினதும் ஒதது -
மழபமெ எதிர்ொர்க்க முடி�ாபதனெது 
எைக்குத பதரியும்.   

எந்த நல்லை ்நாக்கைாக இருந்தா-
லும் தற்ொது காணபெடும் நம்டமு -
மைகம் ைாறறுவது இலைகுவான வி்ட-
�ைல்லை. சிலை வி்ட�ஙகளில் உளநாடடு 
ைறறும் பவளிநாடடு சக்திகள எைக்கு 
எதி்ராக்வ பச�றெடுகினைன.   

நாடு எதிர்பகாண்டுள் எந்த 
சவாமலையும் எதிர்பகாளவதறகு 
்தமவ�ான தமலைமைததுவதமத 
வழஙகுவதறகு நான எந்த ்வம்யி-
லும் த�ா்ராக்வ உள்்ன.   

பகா்்ரானா மவ்ரஸ் ஒழிபபுக்கு 
சிைந்த தீர்வு தடுபபூசி்� எனெமத நாம் 
அறிந்துள்்ாம். அதனெடி நாடடில் 
85 வீதைான ைக்களுக்கு நாம் இ்ரண்டு 
தடுபபூசிகம்யும் வழஙகியுள்்ாம்.   

இதன மூலைம் பகா்்ரானா மவ்ரஸ் 
ெ்ரவமலைக் கடடுபொடடுக்குள பகாண்டு 
வந்து நாடடில் இ�ல்பு நிமலைம� ் தாற-
றுவிபெதறகு எம்ைால் முடிந்துள்து.   

பூஸ்்டர் தடுபபூசி வழஙகும் ந்டவ -

டிக்மககள முனபனடுக்கபெடடுள்து-
்டன ்தமவ�ான தடுபபூசிகம் நாம் 
பகாளவனவு பசயதுள்்ாம்.   

எைக்கு உளநாடடு முதலீடுகள 
்ொன்ை சர்வ்தச முதலீடுகளும் அவ -
சி�ைாகும். அ்ரசி�ல் ்நாக்கஙகம் 
அடிபெம்ட�ாகக் பகாண்டு முதலீடு-
களுக்கு எதி்ராக தவைான பகாளமக-
கம் ெ்ரபபு்வார் பதா்டர்பில் ைக்கள 
அவதானைாக பச�றெ்ட்வண்டி�து 
அவசி�ைாகும்.   

எைது எதிர்காலை இலைக்குகம் பவற -
றிக்ரைாக அம்டந்து பகாளவதறகு எம்-
ைததியில் ைாறைம் அவசி�ைாகும். அது 
பதா்டர்பில் முனனுதா்ரணைாக பச�ற-
ெடுவதறகு ஜனாதிெதி எனை வமகயில் 
நான த�ா்ராக உள்்ன.   

அந்த வி்ட�ததில் அறிவுபூர்வைாக 
பச�றெடுைாறு நான நாடடு ைக்கம்க் 
்கடடுக் பகாளகின்ைன.   

த்ரவுகள மூலைம் உண்மைம� கண் -
்டறிந்து தீர்ைானஙகம் எடுபெதாக 
இருந்தால் எவ்ராலும் நாடடு ைக்கம் 
திமச திருபெ முடி�ாது. நாம் சட்ட ஆதிக் -
கதமத ைதிக்கின்ைாம். சர்வ்தச இணக் -
கபொடுகம்யும் ைதிக்கின்ைாம். 
குறுகி� ்நாக்கஙகம் இலைக்காகக் 
பகாண்டு நாடடுக்கு எதி்ராக ெல்்வறு 
குறைசசாடடுகம் முன மவபெதறகு 
சிலை சக்திகள மு�றசிததாலும் ைனித 
உரிமை மீைல்களுக்கு அ்ரசாஙகம் ஒரு -
்ொதும் இ்டைளிக்கப ்ொவதில்மலை. 
எதிர்காலைததிலும் ஒரு ்ொதும் அவவா -
ைான பச�றொடுகளுக்கு நாம் இ்டை-

ளிக்கப ்ொவதில்மலை.   
நாம் நாடடு ைக்களுக்கு முனமவத-

துள் பகாளமக பி்ரக்டனததிறகிணஙக 
ெசுமை விவசா�ம்,மீளபுதுபபிக்கததக்க 
சக்தி பொரு்ாதா்ர முன்னறைததிற -
கான பதாழில்நுடெ பச�றொடுகள 
எனெவறறிறகு நாம் வழஙகிவரும் 
முனனுரிமையில் எந்த ைாறைஙகளும் 
கிம்ட�ாது.   

 சுதந்தி்ரததின பொரும்ப புரிந்-
துபகாண்டு பெருமைக்குரி� நா்டாக 
இலைஙமகம�க் கடடிப�ழுபபுவதறகு 
ஒனறிமணயு ைாறு ்தசபெறறுள் 
அமனதது பி்ரமஜகளுக்கும் நான 
ைனபபூர்வைாக அமழபபு விடுக்கின-
்ைன எனைார்.   

இதன்ொது, இலைஙமகயில் முதலீடு 
பசய� பவளிநாடுகளில் உள் இலைங-
மக�ர்களுக்கு அமழபபு விடுதத ஜனா -
திெதி, தற்ொமத� பநருக்கடிம� 
சைாளிக்க நாடடின சகலைரும் தி�ா -
கஙகம்ச பசய�த த�ா்ராக இருக்க 
்வண்டும் எனறும் பதரிவிததார்.   

நாடடில் ைத ,ஊ்டக சுதந்தி்ரம் இருக் -
கினைது.கருதது சுதந்தி்ரம் இருக்கின -
ைது.பொறுபபுகம் நிமை்வறைாைல் 
எவரும் உரிமைகம் ெறறி ்ெசக்-
கூ்டாது. அ்ரசி�ல் , பொரு்ாதா்ரம் 
நாடடில் ெலைைாக இருக்க ்வண்டும். 
நாடடின தமலைவர் ஒருவர் , பி்ரசசிமன -
கம் தினசரி எதிர்்நாக்க்வண்டியுள -
்து.ஒரு இலைக்மக ்நாக்கி பச�றெடு-
வது இலைக்கல்லை. சிலைசை�ம் உளநாடடு 
பவளிநாடடு சக்திகள எைக்கு எதி்ராக 

பச�றெடுகினைன. ைக்கள இவறமை 
புரிந்துபகாள் ்வண்டும். ஆனால் 
நாடடின சவால்கம் எதிர்பகாள் 
நான த�ா்ராக இருக்கி்ைன. சிைந்த 
நிமலைபொடுக்ால் நாம் நாடம்ட முன -
்னாக்கி பகாண்டு பசல்லை ்வண்டும்.   

புதி� உலைகதது்டன நாம் ்ொடடியி்ட 
்வண்டுைானால் நாம் நம் மீது நம் -
பிக்மக மவக்க ்வண்டும்.கடினைான 
காலைம் எனபைனறும் நீடிக்காது, கடின -
ைான காலைஙகம் எதிர்பகாள் வலி -
மை�ானவர்கள ்தமவ. அதனால் 
ைறைவர்கம் ைனத்வில் புண்ெடுத-
தும் �ாரும் சமுதா�ததிறகு எந்த உத-
வியும் பசயவதில்மலை. நாம் சந்திக்கும் 
பி்ரசசமனகள நீண்்ட காலை பி்ரசசிமன-
க்ல்லை.   

ெ�ஙக்ரவாததமத ்தாறகடிக்க 
முடி�ாபதன கூைபெட்டது. ஆனால் 
நாஙகள பவன்ைாம்.நாஙகள எைது 
சவால்கம் பவல்லை தி்டசஙகறெம் 
பூண ்வண்டும். அர்பெணிபபு, தி�ா -
கஙகம் பசய�்வண்டும். நாடம்ட 
ொதுகாக்கும் தமலைவர்கள மீது சுைததப -
ெடும் குறைசசாடடுகம் ைக்கள நி்ராக-
ரிக்க ்வண்டும்.   

எந்தபவாரு கா்ரணததிறகாகவும் 
அடிபெம்டவாதம் மீண்டும் தமலை -
தூக்க அனுைதிக்கபெ்டைாட்டாது. க்டந்த 
காலைஙகளில் சவால்கள சைாளிக்கபெட -
்டது ்ொனறு அடுதத வரு்டஙகளிலும் 
நாம் சவால்கம் பவல்்வாபைனறும்    
எனறும் ஜனாதிெதி ்ைலும் பதரிவித-
தார். (ஸ)   

புலிச சந்்தகநெர்கம் ...
குணபெடுதத புலிச சந்்தக நெர்க -

ளுக்கு ைனனிபபு வழஙக ்வண்டும் 
எனவும் அவர் கூறியுள்ார்.  

விடுதமலைப புலிகளு்டன பதா்டர்பு 
எனை சந்்தகததின ்ெரில் மகது பசய-
�பெடடு தடுதது மவக்கபெடடுள் 
ெலைர் நான சிமையில் இருக்கும் ்ொது 
எனமன சந்திததனர்.

அவர்கள எனமன ்தடி வந்து 
அவர்களின வாழ்க்மக கமதகம் 
கூறினர். அவர்களுக்கு ந்டந்தது எனன, 
ஏன இந்த நிமலைமைக்கு ஆ்ாகினர் 
்ொனை வி்ட�ஙகம் கூறினர்.  

்ொர் முடிந்து ெலை வரு்டஙகள ஆகி-
விட்டது. கா�ஙகம் ்ைலும் கா�பெ -
டுததிக்பகாண்டிருக்காது, விடுதமலைப 
புலிச சந்்தக நெர்கம் விடுதமலை 
பசயவது முக்கி�ைானது என ஜனா-
திெதி உளளிட்ட த்ரபபினரி்டம் எடுதது -
ம்ரத்தாம்.  

இல்மலை எனைால், இதமன அடிப -
ெம்ட�ாகவும் ஒரு கா்ரணைாகவும் 
பகாண்டு, ்ைறகுலைக ைறறும் ஐ்்ராப -
பி� நாடுகளில் உள் தமிழ் பிரிவிமன -
வாத சக்திகள ஒருஙகிமணபபுகம் 
்ைறபகாளவார்கள.  

ஒரு நாடு – ஒரு சட்டம் ஜனாதிெதி 
பச�லைணிக்குழு எனை வமகயில் 
நாஙகள வ்டெகுதிக்கு விஜ�ம் 
பசய்தாம். குறிபொக கிளிபநாசசி, 
முல்மலைததீவு, �ாழ்பொணம் ஆகி� 
பி்ர்தசஙகளில் சிமையில் இருக்கும் 
ெலை்ரது பெற்ைார் எம்மை சந்திததனர்.  

சிமையில் இருப்ொம்ர விடுதமலை 
பசய� ்வண்டும் எனெ்த இவர்களில் 
்காரிக்மக�ாக இருந்தது. 

க்டந்த 25 ஆம் திகதி ஒரு கலைந்தும்ர-
�ா்டல் ந்டந்தது, அப்ொது நாஙகள 

ஜனாதிெதிக்கு இதமன நிமனவூடடி -
்னாம்.  

இந்த மகதிகள விடுதமலை பசய�ப -
ெடுவது முக்கி�ைானது எனெமத சுட -
டிக்காடடி்னாம். இதமன பசயதால், 
பிரிவிமனவாத கரு நிழல் மீண்டும் 
ஒருஙகிமண� இருக்கும் சந்தர்பமெ 
இல்லைாைல் பசய�லைாம்.  

அந்த காலைததில் எைது இம்ஞர் 
ஒருவர் அஙகிருந்தாலும் அவரும் புலி 
உறுபபினர்தான. இதுதான உண்மை 
நிமலை என ்த்ரர் குறிபபிடடுள்ார்.  

இலைஙமக மீனவர்களுக்காக...
கூறியுள்ார்.
இதுகுறிதது நாம் தமிழர் கடசி 

தமலைமை ஒருஙகிமணபொ்ர் சீைான 
பவளியிடடுள் அறிக்மகயில் கூறி 
இருபெதாவது:-   

எல்மலை தாண்டி மீன பிடிதததாகக் 
கூறி ஈழததா�கதமதச ்சர்ந்த முகைது 
கலீல், முகைது ரி�ாஸ், முகைது 
ரிஸ்கான, முகைது மகதர் ஆகி� 04 
மீனவர்கள க்ட்லைா்ர காவல்துமையி-
ன்ரால் மகது பசய�பெடடுக் க்டந்த 
இ்ரண்டு ைாத காலைததுக்கும் ்ைலைாகச 

சிமையில் அம்டக்கபெடடுள் பசயதி 
மிகுந்த வருததைளிக்கிைது.   

க்டந்தாண்டு பசப்டம்ெர் ைாதம் ைட -
்டக்க்பபிலிருந்து புைபெட்ட இவர் -
கள, ெ்டகின இ�ந்தி்ரம் ெழுதான -
தால் உண்ண உணவினறி, மூனறு 
்வம்யும் ெசமச மீமன சாபபிடடும், 
க்டல் நீம்ரக்குடிததும் நடுக்க்டலில் 
தததளிதத நிமலையில், 62 நாடகளுக் -
குப பிைகு காறறின மூலைம் ெ்டகு கம்ர 
ஒதுஙகி�்ொது பசனமன எண்ணூர் 
துமைமுகக் காவலைர்க்ால் மகது 

பசயது பசனமன புழல் சிமையில் 
அம்டக்கபெடடுள்னர்.   

தற்ொது மகது பசய�பெடடுள் 
மீனவர்கள நால்வரும் ெ்டகு இ�ந் -
தி்ரததில் ஏறெட்ட ெழுதின கா்ரணைா-
கத தமிழ்நாடடின எல்மலைக்குள கம்ர 
ஒதுஙக ்நரிட்டது. ஆக்வ, அவர்கம் 
எல்மலை தாண்டி�தாகக் கூறி மகது 
பசயது இருபெது சட்டததுக்குப புைம்ொ-
னதாகும்.   

இரு நாடடின க்டல் எல்மலை வம்ர -
�மைக்ாலும், அ்ரசு அதிகா்ரததின 

அ்டக்கு முமைக்ாலும் ொதிக்கபெடு-
வது இரு நிலைஙகளிலும் வாழும் ஏதுை -
றி�ா தமிழ் மீனவர்களதான எனெமத 
தமிழ்நாடு அ்ரசு உண்ர ்வண்டும்.   

ஆக்வ, எல்மலை தாண்டி�தாகக் 
கூறி மகது பசய�பெடடு பசனமன 
புழல் சிமையில் வாடும் ஈழததமிழ் மீன -
வர்கள நால்வம்ரயும் விடுவிதது, நாடு 
திரும்ெச பசயது, அவர்க்து குடும்ெத -
தின கண்ணீம்ரத தும்டக்க உ்டனடி�ாக 
ந்டவடிக்மக ்ைறபகாள் ்வண்டும் 
எனறும் சீைான கூறியுள்ார்.   

முபெம்டகளின அணிவகுபபு, சாகசஙகளு்டன...  (02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்)  
உளநாடடு ைறறும் பவளிநாடடு 

பி்ரமுகர்கள அமனவரும் முககவ-
சஙகள அணிந்த நிமலையில் கலைந்து 
பகாண்்டமை வி்ே்ட அம்சைாகும்.   

்நறமை பி்ரதான நிகழ்வில் பி்ரதைர் 
ைஹிந்த ்ராஜெக்ஷ, முனனாள ஜனா-
திெதி மைததிரிொலை சிறி்சன, பி்ரதை 
நீதி�்ரசர் ஜ�ந்த ஜ�வீ்ர, நீர்பொசன 
அமைசசரும் ்தசி� ொதுகாபபு, உள-
நாடடு அலுவல்கள ைறறும் அனர்தத 
முகாமைததுவ ைறறும் உளநாடடு அலு-
வல்கள இ்ராஜாஙக அமைசசருைான 
சைல் ்ராஜெக்ஷ, ்ைல் ைாகாண ஆளுநர் 
ைார்ேல் ஒப த எ�ார்்ொஸ் ப்ராோன 
குணதிலைக்க, அடமி்ரல் ஒப த பிளீட 
வசந்த க்ரண்ணாபகா்ட உடெ்ட அ்ரசாங-
கததில் அஙகம் வகிக்கும் அமைசசர்கள, 
இ்ராஜாஙக அமைசசர்கள, ொ்ராளுைனை 
உறுபபினர்கள, ைாகாண ஆளுநர்கள, 
முதலைமைசசர்கள, உளநாடடு, பவளி-
நாடடு தூதுவர்கள, உ�ர் ஸ்தானிகர்கள, 
இ்ராஜதந்திரிகள உடெ்ட முக்கி�ஸ்தர்கள 
ெலைரும் கலைந்து பகாண்டு சுதந்தி்ர தின 
நிகழ்மவ சிைபபிததனர்.   

சுதந்தி்ர தின பி்ரதான நிகழ்மவ முன-
னிடடு பகாழும்பு- 7 சுதந்தி்ர சதுக்கம் 
உடெ்ட அதமன அண்டி� பி்ர்தசம் 
எஙகும் ்தசி� பகாடிகள ைறறும் வர்ண 
பகாடிகள ெைக்கவி்டபெடடு அந்தப பி்ர-
்தசம் விழாக்்காலைம் பூண்டு காணபெட-
்டன. அதது்டன வி்ே்ட ொதுகாபபு ஏற-
ொடுகளும் ்ைறபகாள்பெடடிருந்தன. 
இம்முமை முபெம்டயினருக்கு ்ைலைதி-
கைான மூவாயி்ரம் பொலிஸார் வி்ே்ட 
ொதுகாபபு க்டமைகளில் ஈடுபெடுததபெட-
டிருந்தமை வி்ே்ட அம்சைாகும்.   

அதது்டன ஜனாதிெதியின பச�லைா்ர் 
காமினி பசன்ரத, பி்ரதைரின பச�லைா-
்ர் அநு்ர திஸாநா�க்க, ொதுகாபபுச 
பச�லைா்ரும் ்தசி� ொதுகாபபு ைறறும் 
அனர்ததன முகாமைததுவ இ்ராஜாஙக 
அமைசசின பச�லைா்ருைான பஜன்ரல் 
கைல் குண்ரடன, ொதுகாபபு ெம்டகளின 
பி்ரதை அதிகாரியும், இ்ராணுவத த்ெ-
தியுைான பஜன்ரல் ச்வந்தி்ர சில்வா, 
க்டறெம்டத த்ெதி மவஸ் அடமி்ரல் 
நிோந்த உலு்கபதனன, விைானப 

ெம்டத த்ெதி எ�ார் ைார்ேல் சுதர்ேன 
ெததி்ரன, பொலிஸ் ைா அதிெர் சந்தன 
விக்்ரை்ரடண, ஆகி்�ாரும் சுதந்தி்ர தின 
நிகழ்வில் கலைந்து சிைபபிததனர்.   

இ்ராணுவ உ�ர் ெதக்கஙகளு்டன 
ஜனாதிெதி   

ஜனாதிெதி ்காட்டாெ� ்ராஜெக்ஷ 
இலைஙமகயின எட்டாவது நிமை்வறறு 
அதிகா்ரம் பகாண்்ட ஜனாதிெதி�ாக ெத-
விபபி்ரைாணம் பசயது பகாண்்ட பினனர் 
நம்டபெறை மூனைாவது சுதந்தி்ர தின 
நிகழ்வு இதுவாகும்.   

குதிம்ரப ெம்ட ைறறும் வாகன ெவ-
னியு்டன சுதந்தி்ர சதுக்கததிறகு காமலை 
8.13 ைணி�்வில் தனது ொரி�ா-
்ரான முதல் பெண்ைணி�ான திருைதி 
அ்�ாைா ்ராஜெக்ஷவு்டன சுதந்தி்ர 
சதுக்கததிறகு வருமக தந்த ஜனாதிெதி, 
்தசி� பகாடிம� சம்பி்ரதா� முமையில் 
ஏறறி சுதந்தி்ர தின பி்ரதான நிகழ்மவ 
உததி்�ாகபூர்வைாக ஆ்ரம்பிதது மவதத-
து்டன சுதந்தி்ர சதுக்கததிலிருந்து நாடடு 
ைக்களுக்கு வி்ே்ட உம்ர நிகழ்ததினார். 
அதமனத பதா்டர்ந்து ஜனாதிெதிக்கு 
வி்ே்ட ைரி�ாமத அணிவகுபபு வழங-
கபெட்டது்டன ைரி�ாமத நிமிததம் 21 
பீ்ரஙகி ்வடடுக்களும் தீர்க்கபெட்டன.   

இம்முமையும் சிஙக், தமிழ், 
முஸ்லிம் எனைடிபெம்டயில் 11 ொ்ட-
சாமலைகம்ச ்சர்ந்த 45 ைாணவ, 
ைாணவிக்ால் ்தசி� கீதம் ொ்டப-
ெட்டது்டன, மூனறு ொ்டசாமலைகம்ச 
்சர்ந்த 15 ைாணவிக்ால் ஜ�ைஙக் 
காதாவும் ்த்வா வஸ்தும் ொ்டபெட-
்டன. இ்ராணுவம், க்டறெம்ட, விைானப 
ெம்ட, பொலிஸ், சிவில் ொதுகாபபு ெம்ட, 
்தசி� இம்ஞர் ெம்ட, ஆகி� வறமை 
பி்ரதிநிதிததுவபெடுததும் சுைார் ஆ்ராயி-
்ரததிறகும் அதிகைான ெம்டவீ்ரர்களின 
ைரி�ாமத அணிவகுபபும், முபெம்டவீ்ரர்-
களின சாகசஙகளும் காண்பிக்கபெட்டது.   

முபெம்டகளின ைரி�ாமத அணிவ-
குபபு   

�ாழ். ொதுகாபபு ெம்டகளின கட்ட-
ம்த த்ெதி ்ைஜர் பஜன்ரல் சுஜீவ 
பசன்ரத �ாபொ சுதந்தி்ர தின முபெம்ட 
பி்ரதான அணிவகுபபின கட்டம் த்ெ-

தி�ாக பச�றெட்டார்.   
இ்ராணுவம்   
இலைஙமகயின கம்பீ்ரதமத பி்ரதிெலிக்-

கும் வமகயில் மிகபபெரி� சிஙகததின 
உருவசசிமலை வாகன ெவணி ைறறும் 
்தசி� பகாடி ஏந்தி� ெம்டயினரின வரு-
மகயு்டன அணிவகுபபு ஆ்ரம்ெைானது. 
அதமனத பதா்டர்ந்து கவச, பீ்ரஙகி, 
சமிக்மஞ, காலைாட, கஜொ, பகமுனு, 
விஜ�ாகு, சிஙக, பகாைாண்்்டா ைறறும் 
வி்ே்ட ெம்ட�ணிகள உடெ்ட அமனதது 
ெம்டகளினதும் அணிவகுபபு இ்டம்பெற-
ைன. அதன பினனர் இ்ராணுவததின 
ஆயுதஙகள, கன்ரக கவச வாகனஙகள, 
யுதத த்ொ்டஙகள, உெக்ரணஙகள. 
பீ்ரஙகி தாஙகி� வாகனஙகள, உளநாடடு 
உறெததி வாகனஙகள, பொறியி�ல் உெ-
க்ரணஙகள உடெ்ட யுதத காலைகட்டததில் 
ெ�னெடுததபெட்ட உெக்ரணஙகளும் 
இ்ராணுவம் ெ�னெடுததும் ெல்்வறு 
வாகனஙகளும் அணிவகுதது பசனைது.   

க்டறெம்ட   
அ்த்ொனறு க்டறெம்டயின ெல்்வறு 

வமக�ான பிரிவினர் அணிவகுபபில் 
கலைந்து பகாண்்டனர். இவர்களில் க்டறெ-
ம்டயின வி்ே்ட ெ்டகு பிரிவினர், மீடபு 
பிரிவினர், பைம்ரன ெம்டப பிரிவினர், 
பெண்கள ெம்டபபிரிவினர் சுழி்�ாடி-
கள ்ொனை பிரிவுகள இதில் அ்டஙகும். 
இலைஙமக க்டறெம்டயின்ரால் த�ாரிக்கப-
ெடடு பவளிநாடுகளுக்கு விறெமன பசய-
�பெடும் ெ்டகுகளும் வகனஙகளில் ஏறறி 
பகாண்டுச பசல்லைபெட்டன.   

விைானப ெம்ட   
விைானப ெம்டயினரும் தம்ரயில் 

தைது பிரிவுகள பி்ரதிநிதிதுவபெடுததி 
விைானப ெம்டயின்ரால் ெ�னெடுததப-
ெடும் உெக்ரணஙகளு்டன அணிவகுதது 
பசனை அ்தசை�ம் பகாழும்பு சுதந்தி்ர 
சதுக்க ைறறும் அதமன அண்டி� வான 
ெ்ரபபில் விைானப ெம்டயின ெல்்வறு 
்ரக விைானஙகள, பஹலிபகாப்டர்கள, 
தாக்குதல் விைானஙகள உள்்டஙக்ாக 
26 வமக விைானஙகள ்தசி� பகாடி 
ைறறும் முபெம்டகளின பகாடிகம் 
ெைக்க விட்ட நிமலையில் வானில் சாகசங-
கம் காண்பிதத வண்ணம் அணிவ-

குதது ெைந்துச பசனைன.   
பொலிஸ், சிவில் ொதுகாபபு ெம்ட   
பொலிஸாரின அணிவகுபபிறகு 

்ைலைதிகைாக பொலிஸாரின மிகவும் 
ெமழமை வாயந்ததும் ொ்ரம்ெரி�து-
ைான ொண்ட வாததி�ஙகளு்டன அணி-
வகுதது பசனைனர். அதது்டன பொலிஸ் 
குதிம்ரப ெம்டயினரும் பொலிஸாம்ர 
பதா்டர்ந்து பொலிஸ் வி்ே்ட அதி்ரடிபெ-
ம்டயினரும் அணிவகுதது பசனைனர்.   

இது தவி்ர சிவில் ொதுகாபபு ெம்ட 
ைறறும் ்தசி� ைாணவர் ெம்ட�ணியி-
னர் ைறறும் ் தசி� இம்ஞர் ெம்ட�ணி-
யினரும் கலைந்து சிைபபிததனர்.   

இம்முமையும் முபெம்டகளில் ்சமவ-
�ாறறி ஓயவுபெறை ைறறும் அஙகவீன-
முறை முனனாள அதிகாரிகளின அணிவ-
குபபும் இ்டம்பெறைது. இவர்களுக்கு என 
அறிமுகபெடுததபெட்ட ஆம்டகள ததத-
ைது ெதக்கஙகம் அணிந்த நிமலையில் 
ஜனாதிெதிக்கு ைரி�ாமத பசலுததி�-
வாறு வாகன ெவணியில் அணிவகுதது 
பசனைமை சிைபெம்சைாகும். அதது்டன 
தாய நாடடிறகாக ்ைறபகாள்பெட்ட ந்ட-
வடிக்மககளின ்ொது அஙகவீனமுறை 
முபெம்ட அதிகாரிகள ைறறும் வீ்ரர்கள 
இ்ரண்டு ொரி� வாகனஙகளில் சக்க்ர 
நாறகாலிகளில் அைர்ததபெட்ட நிமலையில் 
அணிவகுபபில் அமழததுச பசல்லைபெட-
்டனர். இவர்க்து தி�ாகஙகம் பகௌ்ர-
விக்கும் வமகயில் அமனவரும் எழுந்து 
நினறு அவர்களுக்கு ைரி�ாமத பசலுததி-
�மைம� காண முடிந்தது.   

கலைாசா்ர நிகழ்வு   
முபெம்டயினர் பொலிஸார், சிவில் 

ொதுகாபபு ெம்ட, ்தசி� இம்ஞர் 
்ெ்ரமவ, ைாகாண சமெகள ைறறும் 
கலைாசசா்ர நிமலை�ஙகம் பி்ரதிநிதிதது-
வபெடுததி இமச ைறறும் ந்டன கமலைஞர்-
கள 431 ்ெர் கலைாசா்ர நிகழ்வில் ெஙகு-
ெறறினர்.   

உளநாடடு உறெததி, சகலை இன. ைத 
கலைாசா்ரதமத பி்ரதிெலிக்கும் வமகயில் 
தைது திைமைகம் காண்பிதத 
வண்ணம் அணிவகுதது பசனைமை 
கண்கவரும் வண்ணம் அமைந்திருந்-
தன.

சி்்ரஷ்ட அறிவிபொ்ர்... (02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்) 
சீனன்கோட்டை அல் ஹு்ைஸரோ 

்ேசிய போடைசோ்ையின ப்ைய 
ைோணவரோன பப்ரோஸ் முமபைோழி-
களிலும ்ேர்ச்சி பபற்ற நோடைறிநே 
சி்ரஷடை அறிவிபபோளர் எனபதும 
குறிபபிடைதேககது.   

சிறிது கோைம ்நோயவோயபடடி -
ருநே அனனோரின திடீர் ை்்றவு 
பசயதி ்கடடு ஊடைகதது்்ற சோர்ந-
்ேோர், போடைசோ்ைகளின அதிபர்கள், 
ஆசிரியர்கள், க்ைஞர்கள் உடபடை 
பை து்்றக்ளச்சோர்ந்ேோர், பபோது-
ைககள், அரசியல் பிரமுகர்கள் அன-
னோரின வீடடுககு  வரு்க ேநதிருந-
ேனர்.  

 ஸ்ரீைஙகோ முஸ்லிம கோஙகிரஸ் 
ே்ைவர் முனனோள் அ்ைச்சர் ரவூப 

ஹககீம, போரோளுைன்ற உறுபபினர்க-
ளோன இமதியோஸ் போககீர் ைோககோர், 
ைர்்ோன பளீல் ைறறும ்பருவ்ள 
நகர பிேோ ைஸோஹிம பைோஹைட , 
முனனோள் எம.பி அஸ்ைம ஆகி்யோர் 
அனனோரின வீடடுககு வரு்க ேநது 
ேைது அனுேோபஙக்ளயும பேரிவித-
துகபகோணடைனர். 

ைர்ஹஹூமகளோன ஸனூஸி, 
ஹு்ஸைோ ேமபதிகளின புேல்-
வரும நோனகு பிள்்ளகளின ேந-
்ேயுைோன ஸனூஸ் பைோஹைட 
பப்ரோஸின ்னோஸோ ்நறறு இரவு 
்பருவ்ள, ைருேோ்ன ைஸ்ஜிதுல் 
அபரோர் ்ுமஆ பள்ளிவோசல் ்ைய-
வோடியில் நல்ைடைககம பசயயபபட-
டைது.

அதிெர் ஒருவர்...
(02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்)

மீட்டது்டன ்ைாட்டர் மசக்கிள ஒனமையும் மீட-
்டனர்.   இவவாறு ச்டலைைாக மீடகபெட்டவர் ைட-
்டக்க்பபு பசல்வநா�கம் வீதியில் வசிதத 53 
வ�தும்ட� ஆம்ர�ம்ெதி நவ்ரடணம் விததி�ா-
லை� அதிெ்ரான பசெநா�கம் ைஙக்சசந்தி்ரா 
என அம்ட�ா்ம் காணபெடடுள்ார்.   

ச்டலைதமத பி்்ரத ெரி்சாதமனக்காக மவததி -
�சாமலையில் ஒபெம்டபெதறகு நீதிைனை அனு -
ைதிம� பெறுவதறகான ந்டவடிக்மகயிமன 
்ைறபகாண்டுவருவதாக பொலிசார் ்நறறு 
பதரிவிததனர்.   

இது பதா்டர்ொன ்ைலைதிக விசா்ரமணகம் 
ைடடு. பகாக்குவில் பொலிசார் ்ைறபகாண்டுவ-
ருகினைனர். 

மகதாகியுள்...
(02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்)

இந்த குண்ம்ட ஆலை�ததில் மவததவர் 
தனிபெட்ட கா்ரணஙகளுக்காக அமத மவக்-
கவில்மலை. இது ஒரு சூழ்சசி�ான பச�றொடு 
எனெதாக்வ நாம் கருதுகி்ைாம்.   

உயிர்தத ஞாயிறு சம்ெவதமத ைைக்கடிக்கச 
பசயவதறகாக ்ைறபகாள்பெட்ட ந்டவடிக்-
மக�ாக இது இருக்கலைாம் எனறும் நாம் சந்-
்தகபெடுகின்ைாம். அதது்டன க்டந்த ஜனவரி 
14ம் திகதி நாம் ந்டததி� உயிர்தத ஞாயிறு 
தாக்குதல் பதா்டர்ொன வி்ச்ட ைதவழிொடடு 
நிகழ்வுகளுக்கு தம்ட ஏறெடுததும் வமகயில் 
்ைறபகாள்பெட்ட ந்டவடிக்மக இதுபவனவும் 
சந்்தகிக்க முடிகினைது எனறும் அவர் ்ைலும் 
பதரிவிததுள்ார்.(ஸ) 

A/L  ெரீடசார்ததிகளுக்கு... (02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்)

அம்ெனபொலை.  
புதத்ம்: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, தஙபகாடடுவ.   
அனு்ராதபு்ரம்: (ஆண்கள)ைாவட்ட மவததி�சாமலை, 
கலைன பிந்துனுபவவ.  
அனு்ராதபு்ரம்: (பெண்கள) ைாவட்ட மவததி�சாமலை, தம்-
ைனனாவ.  
பொலைநறுமவ:ஆதா்ர மவததி�சாமலை, ஹிஙகு்ரன-
பகா்ட.  
ைாததம்: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, லைக்கலை, ெள்்கை.  
கண்டி: ெள்்பக்லை, ஆயுர்்வத மவததி�சாமலை ெள-
்்பக்லை.  
நுவப்ரலி�ா: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, வலைபெமன..  
ெதும்:( பெண்கள) இம்டததஙகல் ெ்ராைரிபபு 
நிமலை�ம், கஹபகால்லை. ெதும்: (ஆண்கள) இம்டத-
தஙகல் ெ்ராைரிபபு நிமலை�ம், ெதும்.  

பைான்ராகமலை: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, தனைல்விலை, 
(இம்டததஙகல் நிமலை�ம் சர்்வாத�ம்)  
அம்ொமை: ைாவட்ட பொது மவததி�சாமலை, அம்ொமை.  
ைட்டக்க்பபு: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, கல்லைாறு.  
திரு்காணைமலை: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, குசசபவளி.  
கல்முமன: ஆயுர்்வத நிமலை�ம், அட்டாம்ச்சமன.  
�ாழ்பொணம்:ஆதா்ர மவததி�சாமலை, ெருததிததுமை.  
கிளிபநாசசி: ஐடிஎச, கிளிபநாசசி.  
வவுனி�ா: இம்டததஙகல் நிமலை�ம்,ெம்மெைடு.  
ைனனார்: ைாவட்ட மவததி�சாமலை, ைனனார்.  
முல்மலைததீவு:ஆதா்ர மவததி�சாமலை ைாஙகு்ம்.  
ஆகி� ெரீடமச நிமலை�ஙகளில் பகா்்ரானா மவ்ரஸ் 
பதாறறுக்குள்ான ெரீடசார்ததிகளுக்கு ெரீடமசகள இ்டம்-
பெறும் என ெரீடமசகள ஆமண�ா்ர் நா�கம் எல். எம். 
டி.தர்ை்சன பதரிவிததுள்ார்.(ஸ) 

ஓடும் ்ரயிலில்...
(02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்)

பதரிவிததனர்.  
 ்ரயிலிலிருந்து விழுந்து கா�ை-

ம்டந்த தம்ெதியினர் அ்த ்ரயிலில் 
ஹபபுததம்க்கு பகாண்டுவ்ரபெடடு, 
அம்பியூலைனஸ் மூலைம் தி�ததலைாமவ 
மவததி�சாமலையில் அனுைதிக்கபெட -
்டதாக பொலிஸார் பதரிவிததுள்னர்.  

 ்ரயிலின கதவு ெகுதியில் நினை-
வாறு, ்ைறெடி யுவதி பசல்ஃபி எடுக்க 
மு�னை்ொது தவறி விழுந்துள்-
தாக பதரி�வந்துள்து.   இதுபதா -
்டர்பில் ஹபபுததம் பொலிஸார் 
்ைலைதிக விசா்ரமணகம் முனபன -
டுததுள்னர்.  

வ்டக்கில் சிசு உடெ்ட... (02 ஆம் ெக்கத பதா்டர்) 
நாடக்்�ான பெண் குழந்மத உட -

ெட்ட இருவரும் சாவகச்சரி ஆதா்ர 
மவததி�சாமலையில் ஒருவரும் முல் -
மலைததீவு ைாவட்ட மவததி�சாமலையில்  

ஒருவரும் ைனனார் ைாவட்ட மவததி� -
சாமலையில் ஒருவருைாக 24 பதாறைா -
்ர்கள அம்ட�ா்ம் காணபெடடுள் -
னர்.  
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முஸ்லிம் சைய கலாசா்ர அலுவலகள் திமைக்களத்தினால 74 ஆவது சுதந்தி்ர தினத்மத முன்னிட்டு நேற்று பகாழும்பு பெரிய ெள்ளிவாசலில இஸ்லாமிய சைய நிகழ்வு ேமைபெற்்றது. நீதி அமைசசர் அலி சபரி ைற்றும் ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர் ைர்்ான் ெளீல,  ஊவா ைாகாை ஆளுேர் ஏ. ந .் எம். முஸம்-
மில ஆகிநயாரும் கலந்து பகாணைனர். தாயோட்டின் இம்றயாணமை ைற்றும் ஒருமைபொட்மைப ொதுகாபெதற்காகத் தஙகள் இன்னுயிம்ர தியாகம் பசயத ஆயுதபெமை ைற்றும் காவலதும்றயினரின் நிமனவாக இ்ரணடு நிமிை பைௌன அஞசலியும் பசலுத்தபெட்ைது.                (ெைஙகள்: ருபசக் ொரூக்)

இலஙமகயின் 74 ஆவது சுதந்தி்ர தினத்மதபயாட்டி இந்து ைத நிகழ்வுகள் ெம்ெலபபிட்டி கதிந்ரசன் ஆலயத்தில அமைசசர் ைக்ளஸ் நதவானந்தா தமலமையில ேமைபெற்்றது.நிகழ்வில  விநசை பூம் நிகழ்வுகள் ேமைபெற்்றநதாடு பி்ரதைரின்  இந்த ைதவிவகா்ர இமைபொளர் கலாநிதி 
ொபு சர்ைா குருக்களும் கலந்து பகாணைார்.                                                                              (ெைஙகள்: கயான் புஸ்பிக்க)

      74ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வு

ெைஙகள்:

்ரஞசித் அசஙக, ஹி்ரந்த குைதிலக, சுதத் ைலவீ்ர
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இலஙமகையின் 74 ஆவது சுதந்தி்ர தின நிகைழ்வுகைள் யாழ். ைாவட்ட பசயலகைத்தில் 
நேறமறைய தினம் இ்டம்பெறறைது. இதன்நொது யாழ்பொண ைாவட்ட அ்ரசாஙகை அதிெர் 
கைணெதிபபிள்மளை ைநகைசனால் கைாமல 8.19 ைணியளைவில் இலஙமகை ஜனோயகை நசாச-
லிசக் குடிய்ரசின் நதசிய பகைாடி ஏறறி மவக்கைபெட்டது்டன் நதசிய கீதமும் இமசக்கைபெட-
்டது. "சவால்கைமளை முறியடிக்கும் ோமளை" எனும் பதானிபபொருளில் ைாவட்ட அ்ரசாஙகை 
அதிெரின் சுதந்தி்ர தின உம்ர இ்டம்பெறறைது்டன், உத்திநயாகைத்தர்கைளுக்கு ை்ர கைன்றுகைளும் 
வழஙகைபெட்டது.  ெருத்தித்துமறை விநச்ட நிருெர்

74 வது சுதந்தி்ர தினக் பகைாண்டாட்டம் நேறறு முல்மலத்தீவு ைாவட்டத்தின். ஒடடுசுட்டான் 
விவசாய ெயிறசி நிமலயத்தில் ைாவட்ட அ்ரசாஙகை அதிெர் கை. விைலோதனின் தமல-
மையில் பவகு சிறைபொகை இ்டம்பெறறைது. வன்னி ைாவட்ட ொ்ராளுைன்றை உறுபபினரும் 
ைன்னார் ைறறும் முல்மலத்தீவு ைாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தமலவருைான கைாதர் 
ைஸதான் பி்ரதை அதிதியாகை கைலந்துபகைாணடு நதசிய பகைாடி ஏறறி நிகைழ்வுகைமளை உத்தி -
நயாகைபபூர்வைாகை ஆ்ரம்பித்து மவத்தார். 

வவுனியா ைாவட்டத்தின் பி்ரதான சுதந்தி்ர தின நிகைழ்வு வவுனியா ேகை்ரசமெ மைதானத்தில் அ்ரச அதிெர் பீ.ஏ.ச்ரத்சந்தி்ர தமலமையில் இ்டம்பெறறைது்டன், அதிதியாகை வன்னி ைாவட்ட 
ோ்டாளுைன்றை உறுபபினரும், ைாவட்ட அபிவிருத்தி குழுத் தமலவருைான கு.திலீென் கைலந்து பகைாணடு அணிவகுபபு ைரியாமதமய ஏறறுக் பகைாண்டார்.

இலஙமகை ஜனோயகை நசாஷலிச குடிய்ரசின் 74 ஆவது சுதந்தி்ர தின விழா  நேறறு  பவள்ளிக்கிழமை (4) ைன்னார் ைாவட்டச் பசயலகைத்தின் ஏறொடடில் இ்டம் பெறறைது.
 (ைன்னார் குறூப நிருெர்)

யாழ். விசேட,    
பருத்தித்துறை நிருபர்கள் 

வடமராட்சி மீனவர்கள் தமது 
சபாராட்ட முறைறய மாற்றி 
்கடலில் இைங்கி சபாராட்டத்திறன 
முன்னடுத்துள்்ளனர. 

இந்திய மீனவர்களின அத்துமீ -
ைல்்கற்ள ்கண்டித்தும், வடமராட்சி 
கிழக்கு  மீனவர்கள் இருவர இந்திய 
மீனவரக்ளின படகு சமாதி உயிரி-
ழந்த ேம்பவத்திற்கு நீதி ச்காரியும் ஐந்-
தாவது நா்ளா்க சநற்றைய தினமும் 
வடமராட்சி மீனவர்கள் சபாராட்டத்-

திறன முன்னடுத்து வருகினைனர. 
மீனவர்கள் ்கடந்த 31ஆம் தி்கதி 

முதல் பருத்தித்துறை - ்பானனாறை 
வீதியிறன வழி மறித்து சநற்றுமுன-
தினம் வியாழக்கிழறம வறரயில் 
நானகு நாட்்க்ளா்க  ்தாடர சபாராட் -
டத்திறன முன்னடுத்து வந்திருந்த-
னர.  அந்நிறையில் வீதியின ஊடான 
சபாக்குவரத்து தறட ்ேயயபபட்-
டுள்்ளறம, ்பாதுமக்்களின இயல்வு 
வாழ்வுக்கு இறடயூறு விற்ளவித்-
தல், ்்காசரானா அபாயம் உள்ளிட்-
டவற்றை சுட்டிக்்காட்டி பருத்தித்-

துறை ்பாலிஸார, பருத்தித்துறை 
நீதவான நீதிமனறில் சபாராட்டத்-
திற்கு எதிரா்க தறடயுத்தரறவ 
்பற்று இருந்தனர. 

நீதிமனை தறடயுத்தரறவ அடுத்து 
சநற்றைய தினம் இரவு மீனவர்கள் 
வீதி மறியல் சபாராட்டத்திறன 
ற்கவிட்டனர. 

இந்நிறையில் இைங்ற்கயின சுதந் -
திர தினமான இனறைய தினத்திறன 
்கரிநா்ளா்க அனுஷ்டித்து மீனவர்கள் 
சபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்்ளனர. 

முனனதா்க ்கடந்த மாதம் 27ஆம் 

தி்கதி ்கடலுக்கு ்ேனை வத்திராயன 
மீனவர்கள் இருவரும் உயிரிழந்த 
நிறையில் அவர்களுக்கு அஞேலி 
்ேலுத்தும் மு்கமா்கவும் , இதுவறர 
்காைமும் இந்திய மீனவர்களின அத் -
துமீைல்்க்ளால் உயிரிழந்த மீனவர்க -
ளுக்கு அஞேலி ்ேலுத்தும் மு்கமா்க-
வும் சுடசரற்றி அஞேலி ் ேலுத்தினர. 

அதறன ்தாடரந்து ்மழுகு 
திரி்கற்ள ஏந்தி, ்கறுபபு ்்காடி்களு -
டன ்கடலில் இைங்கி மீனவர்கள் 
சபாராட்டத்திறன முன்னடுத்த-
னர. 

வடமராட்சி மீனவர்கள் 
்கடலில் இறங்கி ப�ாராட்டம் 

ஓமந்றத விசேட, வவுனியா விசேட  
நிருபர்கள்

வவுனியா ந்கரேறப றமதானத் -
தில் சநற்று ்காறை இடம்்பற்ை 
சுதந்திர தின றவபவத்தில் ்கைந்து 
்்காண்டிருந்த பைர மயக்்கமறடந்த-
றமயால் பரபரபபு ஏற்பட்டது.

நாட்டின 74 ஆவது சுதந்திரதின 
நி்கழ்வு வவுனியா ந்கரேறப றமதா-
னத்தில் சநற்று (04)  ்காறை ச்காைா-
்கைமா்க ஏற்பாடு ்ேயயபபட்டி-
ருந்தது.

இதறனயடுத்து நி்கழ்வில் அணிந-

றடயில் ்கைந்து ்்காள்்ள வந்திருந்த 
மாணவர்கள் மற்றும் ஊர்காவற்-
பறட வீரர்கள் உட்பட இருபதுக்கும் 
சமற்பட்சடார திடீர என மயக்்கம-
றடந்து விழுந்தனர. இதனால் அந் -
நி்கழ்வில் பரபரபபு ஏற்பட்டிருந்தது.

அதி்க சநரம் ்வயிலில் நினைறம -
யால் அவர்கள் மயக்்கமறடந்திருக்்க-
ைாம் என ்தரிவிக்்கபபடுகினைது.

உடனடியா்க அவர்களுக்கு முத-
லுதவி சிகிசறே்கள் வழங்்கபபட்ட 
பினனர நி்கழ்வு ்தாடரந்து இடம்-
்பற்ைது.

சுதந்திர தின வைபைத்தில் 
மயங்கியைர்களால் பரபரப்பு

தறைமனனார விசேட நிருபர

மனனார மாவட்டத்தில் ்்காசரானா 
்தாற்ைா்ளர்களின எண்ணிக்ற்க 
நா்ளாந்தம் அதி்கரித்து வருவதா்க பிராந் -
திய சு்காதார சேறவ்கள் பணிபபா்ளர 
றவத்திய ்கைாநிதி ரி.விசனாதன தனது 
நா்ளாந்த அறிக்ற்கயில் எடுத்துக்்காட்டி-
யுள்்ளார. 

அவரது நா்ளாந்த அறிக்ற்கயில், 
 மனனார ்பாது றவத்தியோறை-

யில் 4 சபரும் வங்்காறை றவத்தியோ-
றையில் 13 சபர, முருங்்கன றவத்தி -
யோறையில் 6 சபர, மனனார சு்காதார 
றவத்திய அதி்காரி பிரிவில் 4 சபர, 
அடம்பன, தறைமனனார, தாராபுரம் 
ஆகிய றவத்தியோறை்களில் தைா 
2 சபர, நானாட்டான, சபோறை. 

மாந்றத சமற்கு மடு ஆகிய றவத்திய 
இடங்்களில் தைா ஒருவர வீதம் 
்மாத்தம் 37 சபர ்்காவிட் 19 ்தாற்றி -
னால் பாதிக்்கபபட்டுள்்ளனர. 

இறதத் ்தாடரந்து மனனார மாவட்-
டத்தில் இதுவறர 3516 ்்காவிட் 19 
்தாற்ைா்ளர்கள் உறுதி ்ேயயபபட் -
டுள்்ளனர.

இவவருடத்தில் (2022) இதுவறர 
333 ்்காவிட் ்தாற்ைா்ளர்கள் 
இனம் ்காணபபட்டுள்்ளனர. இந்த 
்தாற்கயில்  ்பபரவரி மாதம் இதுவ -
றரயிைான ்காைபபகுதியில் 133 சபர 
இனம்்காணபபட்டுள்்ளதா்க ்தரிவிக் -
்கபபட்டுள்்ளது.

தற்்பாழுது மனனாரில் ்்காவிட் 
19 ்தாற்று நாளுக்கு நாள் அதி்கரித்து 
வருவறத ்காணக்கூடியதாவிருகினைது. 

ைன்னார் ைாவட்டம்;

வவுனியா விசேட 
நிருபர

நாட்டின 74 ஆவது 
சுதந்திர தினத்றத  
முனனிட்டு வவுனியா 
சி ற ை ச ே ா ற ை யி ல் 
தடுத்து றவக்்கபபட்டி-
ருந்த ற்கதி ஒருவர விடு-
விக்்கபபட்டார.

74 ஆவது சுதந்திர தினத்றதய-
டுத்து ஜனாதிபதி ச்காட்டாபய 
ராஜபக்ே ்பாது மனனிபபின கீழ் 
நாடு பூரா்கவும் 197 சிறைக்ற்கதி-
்கள் சநற்று (04.02) விடுதறை ் ேய-
யபபட்டனர.

சிறு குற்ைங்்களுக்்கா்க குறுகிய 
்காை சிறைத்தண்டறன விதிக்-
்கபபட்ட ற்கதி்கச்ள இவவாறு 
விடுதறை ்ேயயபபட்டனர. 
அவர்கள் ்ேலுத்த சவண்டிய 

அபராதங்்கள் ரத்து 
் ே ய ய ப ப ட் டு ள் ்ள -
துடன, 65 வயதிற்கு 
சமற்பட்ட ற்கதி்களில் 
தண்டறனக் ்காைத்-
தில் பாதிறய நிறைவு 
்ேயதவர்களும், 50 
வயதுக்கு சமற்பட்ட 
ற்கதி்களில் 25 வரு-

டங்்களுக்கு சமைா்க சிறையில் 
இருபபவர்களும், சிறு குற்ைங்்க-
ளுக்்கா்க ற்கதாகி தண்டறனயின 
பாதிறய நிறைவு ் ேயத ற்கதி்களுசம 
இவவாறு ்பாது மனனிபபு வழங்கி 
விடுவிக்்கபபட்டுள்்ளனர.

அதனபடி வவுனியா வி்ளக்்கம-
றியல் சிறைசோறையில் இருந்து 
மல்ைாவி பகுதியிறன சேரந்த 43 வய-
துறடய ற்கதி ஒருவசர இவவாறு 
விடுவிக்்கபபட்டுள்்ளார.

ைவுனியா சிவைச்ாவையில் 
வ்கதி ஒருைர விடுதவை

வடக்கில் 74 ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள்

3516 க்காரரானா கதாறைாளர்கள் 
யாழ்.விசேட நிருபர 

சுதந்திர தினமான 
சநற்றைய நாளிறன  
்கரிநா்ளா்க பிர-
்க ட ன ப ப டு த் தி 
யாழ்பபாணத்தில் 
சபாராட்ட்மானறு 
இடம்்பற்ைது. 

 யாழ்பபாணம் 
மத்திய பஸ் நிறையத்திற்கு முனபா்க 
வலிந்து ்காணாமைாக்்கபபட்சடார 
உைவினர்கள் அறமபபின ஏற்பாட்-
டில், சநற்றைய தினம் ்வள்ளிக்கி-
ழறம ்காறை இபசபாராட்டம் முன-
்னடுக்்கபபட்டது. 

 தமிழ் இனபபடு்்காறைக்்கான 
ேரவசதே நீதி விோரறணறய நடத்து, 
வலிந்து ்காணாமைாக்்கபபட்சடா-
ருக்்கான நீதி, அரசியல் ற்கதி்கற்ள 

நிபந்தறன இல்ைாமல் விடுதறை 
்ேய, பயங்்கரவாத தறடசேட்-
டத்றத நீக்கு சபானைவற்றை வலியு-
றுத்தி இபசபாராட்டம் சமற்்்காள்-
்ளபபட்டது.

இதனசபாது சபாராட்டக்்கா -
ரர்கள் ச்காேங்்கற்ள எழுபபிய -
வாறு யாழ்பபாணம் முனியபபர 
ச்காவில் பகுதி வறர சபரணியா்க 
்ேனைனர. 

வலிந்து ்காணாமலாக்கப�ட்ட 
உறவினர்களின் ப�ாராட்டம்
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சிலாபம், முன்னேஸ்வரம் 
ஸ்ரீ அதர்வண மஹா பதரகாளிகா பிரத்யங்கிரா ்தவி  

ைானிடர்கள் தைது நிமையிலைா 
வாழக்ம்கயில நிமையான பெருவாழ-
விமன ஆத்மி்கைான பசயல முமை-
மையில ததடியமைந்து பெருவாழ-
விமன இன்புறுவதத இைடசைா்க 
ப்காள்்ள தவண்டுபைன்ெமத கீதா-
சா்ரத்தில ஸ்ரீ கிருஷ்ண ெ்கவானின் 
கூறைாகும். இதமன பெறுவதறகு 
ஒத்ர வழி இமைவன் ொல இம்ணந்த 
பொதுபெணி.   

இமத உள்ளீடா்க முத்தைம் சிைப-
புப பெறைதும் முன்தனார்களுக்கு 
மூத்த ஸவ்ரைா்கவும் வி்ளங்கி வரும் 
ஸ்ரீ முன்மனநாதப பெருைான் 
குடிப்காண்ட ெஞசஸவ்ரங்்களில 
ஒன்ைான முன்தனஸவ்ரம் பெரும் 
ெதியிதை புதிதா்க நிரைாணிக்்கபெடட-
தும் சக்தி பதயவைான பி்ரத்யங்கி்ரா 
அம்ைனுக்கு இன்று நவகுண்ட ெக் ஷ 
ை்கா கும்ொபிதஷ்கம் குடமுழுக்கு 
பெருவிழா ெக்தி சி்ரத்மதயுடன் ஆ்ரம்-
ெைாவமதயிடடு ைகிழச்சியும் பெரு-
மையும் அமடகின்தைன்.   

ஈழத்திருநாடடில சக்தி வழிொடடு 
தைங்்கள் பெருமை பெறறு இருந்தா-
லும் மி்க குமைந்த்ளவான ஸ்ரீ அதர-
வ்ண ை்கா ெத்்ர்காளி்கா பி்ரத்யங்கி்ரா 
அம்ைன் ஆையங்்கள் அமைந்தி-
ருந்து அருள்ொலித்து வருகின்ைமை 
குறிபபிடத்தக்்கது.   

இவவாையத் திருபெணிமய 
பசவவதன தைறப்காண்ட சையத்தில 
ெை இடர்கம்ளச் சந்தித்தும் ்கடந்தும் 
அமதபயலைாம் சா்ணக்கியத்துடன் 

சைாளித்து எதிரநீச்சலுடன் 
இமை அணுக்கி்ர்கத்தி-
னால பவறறிப ெடி்க்ளாக்-
கிதனன். இது யதாரத்த 
உண்மையாகும்.   

இதறகு ெக்தி தநாக்-
குடன் தநரமையுடனும் 
தநரத்தியுடனும் உறு-
தும்ணயா்க பொதுப 
ெணிமய ைத்கசன் தசமவ-
பயனக் ்கருதி ைனம் 
த்கா்ணாத வம்கயில முன்வந்து 
நிதியுதவி்கம்ள வாரியும் பொருளு-
தவி்கம்ள பசயதும் உடல உமழப-
பிமனயும் தந்த தசமவயா்ளர்க-
ம்ளயும் குறிபபிடல நன்றி ைைவாக் 
்கடமையும், என் ்கடபொடும் ஆகும். 
அத்துடன் இத்திருபெணிக்கு பெரும்-
ொன்மை சமூ்கத்தின் நிதி வழங்்கல 
ஒத்துமழபமெயும் நன்றி பெருக்ம்க-
யுடன் நிமனவு கூருவதுடன் தமிழ 
உ்ணரவா்ளர்களின் ஒத்தாமசமயயும் 
நிமனவுகூருவதறகும் ்கடமைபெடடுள்-
த்ளன்.   

அத்துடன் இதன் பவறறிக்ப்கல-
ைாம் சி்க்ரைான ததாத்ளாடு ததாள் 
நின்றுமழத்த எனது ைமனயாள், 
ை்கன், ை்கள், ைருை்கனின் ஆக்்கபெ-
ணி்கள் அரத்தபுஷடியுடன் நிமனவு 
கூ்ரத்தக்்கதாகும். அவர்களின் நன்றி-
யு்ணரவும் சீரிய ெணிமயயும் இச்சந்-
தரபெத்தில வாழத்துச் பசயதி பவளிப-
ெடுத்துவதில உ்ளம் பூரிக்கிதைன்.   

பொதுப ெணிமயத் பதாடரும்-

தொது ெை இடர்கள், வமச 
பைாழி தூறறுதவார தொன்ை 
இன்தனா்ரன்ன இமசொ-
டு்களுக்கு மு்கம்ப்காடுத்து 
பதயவப ெணிமய நிமைவு 
பசயதிடுவதத நிதரசனைான 
தசமவயா்ளரும் இமைெணி-
யா்ளரும் ஆவார. இத்தமன 
பசயல்கம்ள ்கண்ணும் 
்கருத்துைா்க பசயதவார 
என்றும் இமையருளிமனப 

பெறறு பெருவாழவு வாழவார்கள்.   
இத்தும்ண பசயல்கம்ள பசய-

திடுதவார என்றும் அன்மனயின் 
நலைரும்ளப பெறைவர்க்ளாவர்கள் 
என்ெது பதயவ வாக்்காகும். அதற்க-
மைய நாம் வாழும் எைது வாழவுக் 
்காைத்தில பொதுப ெணியும் பதயவப 
ெணியும் பசயது ைக்்கள் தசமவதய 
ைத்கசன் தசமயபயனக் ்கருதி வாழந்-
திடுதவாம். 

ஸ்ரீ அதரவ்ண ைஹா ெத்்ர்காளி்கா 
பி்ரத்யங்கி்ரா அம்ைனின் ை்கா கும்-
ொபிதஷ்க குடமுழுக்கு பெருவிழா 
்காணும் இவதவம்ளயில அம்ொளின் 
அருளும் ஆசியும் ச்கை ெக்தர்களுக்-
கும் கிமடக்்கபபெை அன்மனயிடம் 
அருள் தவண்டி பி்ராரத்திக்கின்தைன்.   

ஆைய ஆதின ்கரத்தா ்காணி 
உொச்கர முமனவர 
கீரத்தி ஸ்ரீ  ததசெந்து   

ைாரியாபபிள்ம்ள ்கன்க்ரட்ணம்   
(ைத்கந்தி்ரன் ஸவாமி)     

ஸ்ரீவித்தயாொசமனயில சக்தியின் வடிவங்-
்கம்ள ெலதவறு நிமை்களில வ்ணங்கும் ை்ர-
பு்கள் மி்கபெ்ரந்தன. அவறறுள் பி்ரத்தியங்கி்ரா 
வழிொடு சிைபபுமடயமவ்களுள் ஒன்று. அத்-
தம்கய சிைபபுமடய பி்ரத்யங்கி்ரா ததவிமய 
பி்ரதான பதயவைா்கக் ப்காண்டு முன்தனஸவ-
்ரம் புண்ணிய பூமித்தைத்தில புதிதா்க ஆையம் 
அமைத்து ைஹா கும்ொபிதஷ்கம் நி்கழவது 
திருவருட சிைபதெயாகும்.  

சிவனது இருெத்மதந்து மூரத்தி தெதங்்க-
ளுள் ச்ரதெஸவ்ர மூரத்தம் ஒன்ைாகும். இச்ச்ரதெஸவ்ரது 
இரு சிைகு்க்ளா்க சூலின துரக்ம்கயும் பி்ரத்யங்கி்ராவும் 
தொறைபெடுகின்ைனர. இவர்கள் இருவரும், துன்ெங்்கள், 
இடர்கள், தீங்கு்கள், தநாய்கள் முதைானவறறுடன் ெம்க-
வர்கள் அணு்காதவண்்ணம் ொது்காபெததாடு, பிலலி, 
சூனியம் என்ெனவறமை நீக்கும் சிைபபும் ப்காண்டவர-

்கள். இத்தம்கய தைன்மையுமடய பி்ரத்யங்கி்ரா-
ததவிக்கு அரிதா்க சிை ஆையங்்கள் இைங்ம்கயில 
்கா்ணபெடுகின்ைன. இருபபினும் ெஞசதைா்கவிக்்ர-
ஹைா்க சிம்ைவா்கனத்தில வடக்கு தநாக்கி வீறறி-
ருக்கும் வண்்ணம் முன்தனஸவ்ரத்தில புதிதா்க 
ஆையம் அமைவது தைன்மையுமடயதத.  மிகுந்த 
சி்ரத்மதயும், ெக்தியும், உொசனாக்கி்ரைமும் அவசி-
யமுமடய பி்ரத்யங்கி்ரா வழிொடானது அைாவாமச 
தினங்்களில சிைபபுமடயது.  

முன்தனஸவ்ர ஆையச்சூழலில மிகுந்த முயறசி-
யுடன் இவவாைய திருபெணி ம்கங்்கரியங்்கள் ஒன்றுெடடு 
அமனவருக்கும் ஸ்ரீவடிவாம்பி்கா சதைத ஸ்ரீமுன்மன-
நாத சுவாமி திருவருட ்கடாடசம் கிமடக்்க தவண்டும் எனப 
பி்ராரத்தித்து ஆசிரவதிக்கிதைன்.  

பி்ரம்ைஸ்ரீ எஸ. ெத்ைநாொ குருக்்கள்   

பி்ரத்யங்கி்ரா ததவிமய தொறறி வ்ணங்கும் 
அமனவருக்கும் அன்மனயானவள் எந்தவித 
சத்ரு பதாலமை்கள் அணு்காைலும், பிலலி 
சூனியம் பசயவிமன அைானுஷயங்்க்ளால ஏறெ-
டும் அொயங்்கம்ள அ்கறறி ்காத்து இ்ரடசிக்கும் 
பதயவைா்க வி்ளங்குகின்ைாள்.   

தவத சாஸதி்ரங்்களின் அடிபெமடயில 
அமைந்த சையம் மவதி்க சையம், இதமன 
சனாதன தரைம் என்ொர்கள். இதில மவதீ்க 
சையம் மசவம், மவஷ்ணவம், சாக்தம், 
ப்கௌைா்ரம், பசௌ்ரம், ்கா்ணாெத்யம் என ஆறு 
பெரும்பிரிவு்க்ளா்க ஆ்ராதிக்்கபெடுகின்ைது.   

இதில சாக்தம் என்ெது அம்பிம்கமயத் பதயவைா்கக் 
ப்காண்டு வழிொடு பசயயும் முமை.   

சிறுமி, இ்ளம்பெண், திருை்ணைான ைங்ம்க, வயது 
முதிரந்த பெண் என்று பெண்மையின் ஒவபவாரு சிமை-
மயயும் வடிவங்்கம்ளயும் பூசமன பசயகிைது. ொைா 
பூமை, ்கன்யா பூமை, சுைங்்கை பூமை, சுவாசினி பூமை 
என்று பெண்ணின் அத்தமன வடிவங்்களுக்கும் முக்கியத்-
துவம் ப்காடுத்து வழிெடபெடுகின்ைது. முக்கியைா்க அம்பி-
ம்கக்கு உ்கந்த தினங்்களில இவவம்க பூமச்கள் பசயவது 
அமனத்து சு்கங்்கம்ளயும் அளிக்்கவலைது.   

சாக்த உொசனா முமை்களில ஸ்ரீவித்யா ைாரக்-
்கத்மததய தமை சிைந்ததா்கப தொறறுகிைது. 
இந்த ஸ்ரீவித்யா உொசமனயில பி்ரத்யங்கி்ரா 
ததவி வழிொடு மி்கப பு்ராதனைான சிைபபுமட-
யதா்கக் கூைபெடுகின்ைது.  அத்தும்ண சிைபபு-
மடய ஸ்ரீபி்ரத்யங்கி்ரா ததவிமய பொன்னினா-
ைான விஸவரூெ மூைமூரத்தைா்கக் ப்காண்டு 
முன்தனஸவ்ர புண்ணிய த்கஷத்ர பூமியில 
புதிதா்க த்காவில அமைத்துக் குடமுழுக்கு நி்கழத்-
துவது வ்ரைாறறு சிைபபுமிகு திருபெணியாகும்.   

வ்ரைாறறு சிைபபுமிகு முன்தனஸவ்ர புனித 
பூமியில மிகுந்த முயறசியுடன் திருபெணி பசயது முடிக்்கப 
பெறறுள்்ள எங்்கள் அதரவ்ண ைஹா ெத்்ர்காளி்கா பி்ரத்-
யங்கி்ரா ததவி ஆைய கும்ொபிதஷ்கத்தில அம்பிம்கயின் 
அடியவர்கள் அமனவரும் வந்து ததவியின் திருவருட 
்கடாடஷத்மத பெறறு பெருவாழவு வாழதவண்டும் எனப 
பி்ராரத்தித்து ஆசி கூறுகிதைன்.   

வடதைல ைா்கா்ணத்தின் ஒரு கூைா்க 
வி்ளங்கும் புத்த்ளம் ைாவடடம் இந்துக்்க-

ளின் இருபமெ ெமைசாறறும் இடைாகும்.
முன்தனஸவ்ரம் என்ை பூமி இந்துக்-

்களின் வ்ரைாறறுடன் பெரும் பதாடரபு 
ப்காண்டது. இந்துக்்கள் இம் ைாவடடத்-
தில சீரும், சிைபபுடன் வாழந்தமைக்கு 
எடுத்துக்்காடடா்க இந்த முன்தனஸவ்ரம் 

ஆையதை எடுத்துக்்காடடாகும்.
இவவாையத்மத ைன்னர்களும் 

முனிவர்களும் வ்ணங்கி முத்தி பெறை-
தா்க வ்ரைாறறு த்கவல்கள் கூறுகின்ைன. இவ-

வாைான ஆன்மி்க ெறறுள்்ள சூழலில பதயவீ்க 
ை்ணம் ்கைழும் சூழைானது ைனதுக்கு ைகிழச்சிமய-

யும் ஆறுதமையும் தருவதா்க இருக்கின்ைது.
பெரும்ொன்மைச் சூழலில அமைந்துள்்ள 
முன்தனஸவ்ரம் கி்ராைம் ெை ஆன்மி்க ஒலி-
ெ்ரபபும் ெை சக்தி ஆையங்்களும் அமைந்-
திருக்கின்ைது. தறதொது ஸ்ரீ அதரவ்ண 
ைஹா ெத்்ர ்காளி்கா பி்ரத்யங்கி்ரா 

அம்ைன் ஆையம் ஒன்று நிரைா-
ணிக்்கபெடடுள்்ளதுடன் இன்று 

ை்கா கும்ொபிதஷ்கம் நி்கழவமதயிடடு பெரு-
மையமடகின்தைன்.

இவவாைய தரை்கரத்தா ஸ்ரீ ததசெந்து 
ைாரியாபபிள்ம்ள ்கன்க்ரட்ணம் (ைத்கந்தி்ரன் 
ஸவாமி) அவர்களின் சீரிய ெணி பதாண்டுள்-
்ளத்மத நிமனத்து ைகிழச்சியமடகின்தைன். 
இமத ்கடடி முடிக்்க அவர எடுத்த சி்ரைம் இமட-
யூறு்கம்ளயும் தாண்டி எதிரநீச்சல தொடடு ்கடடி 
முடித்துள்்ளார.

ஈழத்திருநாடடில ஸ்ரீ பி்ரத்யங்கி்ரா அம்ைன் 
ஆையம் மி்கக் குமைவு. குறிபபிடட சிை இடங்-

்களில அமைக்்கபெடடுள்்ளன. ஆனால முன்தனஸவ்ரத்தில 
நிரைாணிக்்கபெடட த்காவிைானது ச்கை ெரிவா்ர மூரத்தி்களு-
டன் அன்மன ஸ்ரீ பி்ரத்யங்கி்ரா ததவி த்காவில ப்காண்டு 
வீறறிருபெது சக்தி உ்ணரமவ எடுத்துக்்காடடுவதா்க இருக்-
கின்ைது. ஸ்ரீ பி்ரத்யங்கி்ரா அம்ைனின் ை்கா கும்ொபிதஷ்கம் 
சிைபபுை நமடபெை எலைாம் வலை அன்மனயின் அருள் 
தவண்டி பி்ராரத்திபெததாடு எனது நலைாசி்கம்ளயும் அன்-
மனயின் ொல வ்ணங்கி ைகிழகின்தைன்.

த்காகிைநாத் சிங்
முன்னாள் சிைாெம் பி்ரததச சமெ உறுபபினர

இைங்ம்க தி ருநாடடின் 
புத்த்ளம் ைாவடடம் சிைாெம் 
ந்கர முன்தனஸவ்ரம் புனித 
பூமியில அடியார்கள் குமை 
தீரக்்க அதரவன ெத்்ர ்காளியா்க 
ஆ்கை முமைபெடி ஆையத்தில 
த்காயில ப்காண்படழுந்தருளி-

யிருக்கும் அன்மனக்கு நாம்ள 06 ஆம் தி்கதி ை்கா கும்-
ொபிதஷ்கம் நமடபெை திருவருள் கூடியுள்்ளது.

தறதொது உை்கம் முழுவதும் ெ்ர-
வியுள்்ள ப்காடிய பதாறறு தநாய்கள் 
அமனத்தும் விைகி ைக்்கள் குமை தீ்ர 
அன்மனயின் ஆசி பெை அடியார்கள் 

அமனவரும் இக் கும்ொபிதஷ்கப பெருவிழா-
வில ்கைந்து சிைபபிக்குைாறு த்கடடுக் ப்காள்கி-
தைன்.

இந்த திருக்த்காவில  ைத்கந்தி்ரன் சுவாமியின் 
பெரு முயறசியின் ்கா்ர்ணைா்கவும் சி்ரைங்்களுக்கு 
ைத்தியிலும் மி்கவும் சிைபொ்க அமையப பெற-
றுள்்ளது. அமனவரும் வந்து அன்மனயின் 
திருவடி்கம்ளக் ்கண்டு தரிசித்து தெ்ரானந்-
தம் பெறு்கபவன த்கடடுக்ப்காள்கிதைன்..

மஹா கும்பாபி ் ஷக பபருவிழா   

உடப்பூர் வீரச�ொக்கன்...     

பஞசஸவ்ரங்்களில 
ஒன்ைான முன்-
தனஸவ்ரம் பதன்-

னிைங்ம்க வாழ இந்துக்்க-
ளில முதன்மைத் தைைா்கக் 

தி்கழகின்ைது. இதன் சரித்தி்ரப 
பெருமை அதன் வனபபு, ்கமை-

யம்சம் என்ெனவறறில சிைபமெ ்கட-
டியம் கூறி நிறகும் தைைா்க முன்தனஸவ்ரம் 
தி்கழகின்ைது.  

முன்தனஸவ்ரம் ஸ்ரீ முன்மனநாதப 
பெருைாமன மையைா்கக்ப்காண்ட ெை 
ஆன்மீ்கத் தைங்்கம்ள பி்ர்காசித்து நிறகும் 
புண்ணிய இடைாகும். முன்மனநாதப 
பெருைான் ஆையத்மத மையபெடுத்தி 

பதறத்க ஸ்ரீ நலைவிநாய்கர ஆையம் 
வடக்த்க ஸ்ரீ ெத்தி்ர்காளியம்ைன் 
த்காவில வட தைறத்க ஸ்ரீ அதரவ்ண 
ைஹா ெத்்ர்காளி்கா பி்ரத்யங்கி்ராததவி 
ஆையம் ைறறும் வயல பிள்ம்ளயார 
ஸ்ரீமுத்துைாரியம்ைன் திருக்த்காவிலு-
டன் பெௌத்த வி்காம்ரயும் ஆன்மி்கச் 

சுட்ரா்க ஒலிெ்ரபபி நிறகின்ைன.  
ெஞசஸவ்ரங்்களில முதன்மையான-

தும் முதைானதா்கவும், முன்ததான்றிய ஸ-
வ்ரைாகும். இமத முன்தனஸவ்ரம் முனுதனார 
ஸவ்ரம் முன்னீச்ச்ரம் என விதந்தும்ரக்்கபெ-
டும். இத்தைத்துக்கு ெக்தர்கள் வந்தார ைன-
முருகி வழிெட கூடிய சூழல ஆைய அமைப-

ொங்்கம் ெக்தி உ்ணரமவ ஏறெடுத்தும் தன்மை 
என்ென முன்தனஸவ்ரம் தைம் ஏறைதா்க 

்கா்ணபெடுவதா்க கூறுவார்கள்.  

அமைவிடம்  
முன்தனஸவ்ரம் அமையும் சூழைா-

னது ெச்மச ெதசபைன நீண்ட வயல-
பவளி நன்னீர ஊறறுக்்கள் அததனாடு 

அமைந்த இயறம்க சூழலில எழிலதுள்-
ளும் பசங்்கதிர்கள், நிமைந்த இயறம்கச் 

சூழலில ஆன்மி்கத்து த்கறை முமையில இக்-
கி்ராைம் அமைந்துள்்ளது.  

முன்தனஸவ்ரம் என்னும் தொது முதற-
்கண் ஒவபவாரு இந்துக்்களின் முன் வருவது 

ஸ்ரீ முன்மனநாதப பெருைான் திருக்த்காவி-
லும் அங்கு ப்காண்டாடபெடும் ஆைய உறச 
முமைமை்கள் என்தை கூைைாம்.  

இன ஒற்றுமை  
பதன்னிைங்ம்க வாழ ஈரின ைக்்களின்    

ஒறறுமையின் சின்னைாகும். அன்னிதயான்ய 
உைவு, ெ்ரஸெ்ர நம்பிக்ம்க, வழிொடடில 
ஒன்றுமை உ்ணரவு முமனபபுபபெறறு 
வி்ளங்கும். அத்துடன் விழாக் ்காைங்்களில 
தெதமிலைா பெரும்ொன்மையினரின் ெக்தி 
உ்ணரவு, அடியார்கள் பூமச, தநரத்தி ்கடன் 
பசலுத்தும் ொங்கு என்ென எம்மை பைய 
சிலிரக்்க மவக்கும்.  

சிவபு்ரா்ணத்தில சனத்குைா்ர சம்ஹமதயில 
அைத்கஸவ்ரம் என்ை பெயரில குறிபபிடபெடும் 
64 ஸ்ரீததவி பீடங்்களில ஒன்ைாகி வி்ளங்குவ-
தும் இம்முன்தனஸவ்ரம் ஆையைாகும்.  

கு்ளக்த்காடட ைன்னனின் ெங்்களிபபினால 
சிமதவமடந்த ஆையங்்கம்ள புன்ரமைக்-
்கபெடடன. அதன்ெடி ஸ்ரீ முன்தனஸவ்ரம் 
ஸ்ரீ த்காத்ணஸவ்ரம் ஆையங்்களின் திருப 
ெணிமய முன்னுதா்ர்ணைா்கக் ப்காள்்ளைாம். 
சிமதவுறை இவவாையங்்கம்ள சீரபசயது குட-
முழுக்குச் பசயதுள்்ளான்.  

முன்னஸ்வரத்தில் சக்தி ்வழிபாடு  

முன்தனஸவ்ரம் தைத்தில எவவாறு சிவ 
வழிொடு முதன்மை பெறைது தொை சக்தி வழி-
ொடும் ்கா்ணபெடடது. இதறகு எடுத்துக்்காடடா்க 
ஸ்ரீ ெத்தி்ர்காளியம்ைன் வழிொடமடக் குறிபபிட-
ைாம். இவவாையமும் வ்ரைாறறு தடங்்கம்ளக் 
ப்காண்டது. ெழமையுள்்ளதா்கவும் இருக்கின்-
ைது.  

தொரத்துக்த்கயரின் ஆடசியில முன்தனஸவ-
்ரம் ஆையம் தம்ரைடடைாக்்கபெடடதொது ெை 
ஆையங்்களும் சிமதக்்கபெடடதா்கவும் ெை 
தடங்்கள் இபெகுதி்கள் ்கா்ணபெடுவதா்கவும் 
பதாலலியல சான்று்கள் எடுத்தியம்புகிைது.  

இதன்பின்புைத்மதக் ப்காண்டு புதியதா்க 
நிரைாணிக்்கபெடடதத ஸ்ரீ அதரவ்ண ை்கா ெத்-
்ர்காளி்கா பி்ரத்யங்கி்ரா ததவி அம்ைன் ஆைய-
ைாகும்.  

தாய்த் ததய்்வ ்வழிபாடு  
ச்கை ததாறைத்துக்கும் இயக்்கவிமசக்கும் 

சக்திதய முதல முதல ்கா்ர்ணம் என முன்-
தனார்களின் நம்பிக்ம்கயாகும்.   

சிவ வழிொடு தொன்தை சக்தி வழிொடும் 
இந்துக்்களிடத்தில இ்ரண்டைக் ்கைந்துள்்ளது 

இதறகு எடுத்துக்்காடடா்க சிந்துபவளி நா்கரி-
்கத்திலிருந்து இன்றுவம்ரக்கும் சக்திவழிொடு 
பதாடரகிைது. சிந்துபவளி நா்கரி்கத்தில பெண் 
பதயவ வழிொடடுக்கு வழி வகுத்தது தொை 
'சுதைரிய' நா்கரி்கத்திலும் தாயமை வழிொடு 
முதன்மை பெறறுள்்ளது. அத்துடன் குபதர 
்காைத்திலும் சக்தி வழிொடு சிைபபுப பெறறுள்-
்ளது.  

இமத முன்னிமைபெடுத்திதய த்காவில்களி-
லும் சக்தி வழிொடு சிைந்ததாங்கியுள்்ளது.  

தாயமைக்கு தனியுரிமை ப்காடுத்து வழிெட 
வழிவகுத்த சையம் இந்துைதம். இந்த சக்தி 
பதயவங்்கம்ள வழிெடும் மு்கைா்க நம் முன்-
தனார்கள் ெை வடிவங்்களில ெை உருவங்்களில 
த்காவில்கம்ளக் ்கடடி வழிெட வழி பசயதார-
்கள்.  

இமத அடிதயறறி முன்தனஸவ்ரம் ஆன் 
மீ்கத் தைத்தில ெை சக்தி வழிொடு்கள் ததாறைம் 
பெறைன. அதில ஒன்தை ஸ்ரீ அதரவ்ண ை்கா 
ெத்்ர்காளி்கா பி்ரத்யங்கி்ரா ததவி அம்ைன் ஆை-
யைாகும்.  

ஆலய ்வரலாறு  
எைது ஈழத் திருநாடடில ஸ்ரீ ெத்்ர்காளி்கா 

பி்ரத்யங்கி்ராததவி அம்ைன் ஆையம் மி்கக் 
குமைவான ஆையங்்கத்ள அமையப பெறறுள்-
்ளன. அமவ்களில ஒன்தை முன்தனஸவ்ரத்தில 
அமைந்துள்்ள இவவாையைாகும். இவவாைய-
ைானது சக்தி உ்ணரவும், ைகிழமைச் சிைபபும் 
அறபுதங்்கள் நிமைந்ததா்கவும் ்கா்ணபெடுகின்-
ைது.  

இவவாைய தரை்கரத்தாவான ைாரியாப-
பிள்ம்ள ்கன்க்ரத்தினம் ைத்கந்தி்ர ஸவாமி்க-
ளின் அய்ரா முயறசியிலும், தீவி்ர ெறறுறுதி-
யுடனும் இவவாையம் ததான்ைக் ்கா்ர்ணைா்க 
இருந்துள்்ளது.  இவவாையம் ததான்ைக் ்கா்ர-
்ணத்மத கூறும்தொது,   

நான் ்கடமை புரிந்த ஆையத்திலிருந்து 
விைக்்கபெடதடன். ்கடமை நிறுத்தபெடடதால 
பசயவதறியாது நிரக்்கதிக்கு உடெடதடன். சக்தி 
வழிொடடில தீ்ராத உ்ணரவானதினால வீடடில 
என் அமையில மவத்து வழிெடடு வந்ததன். 
இமத அறிந்த சக்தி அடியார்கள் நாள் ததாறும் 

வந்து அன்மனயின் 
அரும்ளப பெறறுவந்த-
னர.  

ஒருநாள் நான் அமை-
தியுடன் தியானத்தில இருந்-
ததன். அபதொது ஒளிபபி-
்ளம்பு ஒன்று ஊறபைடுபெமத 
தன்மனயறியாைல வருவமத 
உ்ணரந்ததன். இமத குடும்ெத்தாரிடம் 
முன்மவத்ததன். பின்னர என் ைருை்க-
னான தனொைன் இமத அறிந்ததும் 
'ைாைா நீங்்கள் வருந்த தவண்டாம். அம்-
பிம்கமய தைது இலைத்தில மவத்து 
வ்ணங்குதவாம்' என்ைார.  இக் கூறமை 
தனது உச்சிதைல மவத்து அன்மன 
ஸ்ரீ பி்ரத்யங்கி்ரா அம்ைமன மவத்து 
வ்ணங்கி வந்ததன்.  

பின்னர எனது குடும்ெத்தாரின் 
நலைாசியுடன் ஒரு தனியான 
த்காவிமை நிரைாணிக்்க பூர-
வாங்்க ஏறொடு்கம்ள தைற-
ப்காண்தடன் என்ைார.  

இவவாையம் நிரைாணிக்்க 
தவண்டிய இடத்மத பதரிவுபசயத 
தொது ெை இமடயூறு்கள் முடடுக்்கட-
மட்கள் தமட்கள் ஏறெடடன. இமவ்க-
ம்ளத்தாண்டி அன்மனயின் அருட்க 
்கடாச்சத்தால எவவித விக்கினமுமின்றி 
முன்தனஸவ்ரம் வடிவாம்பி்கா இந்து 
தமிழ ைஹா வித்தியாையத்தின் முன்ொ்க 
ச்கை வசதி்கம்ளயும் நிமைந்த புதிய ஸ்ரீ 
அதரவ்ண ைஹா ெத்்ர்காளி்கா பி்ரத்-
யங்கி்ரா ததவி அம்ைன் ஆையம் 
ஆன்மி்கத்தின் அமடயா்ளைா்க 
எழுந்து நிறகின்ைது. அதன் கும்ொ-
பிதஷ்கம் என்னும் குடமுழுக்குப 
பெருவிழா நி்கழவுறுவமதயிடடு 
அன்மன ெக்தர்கள் உள்்ளம்பூரிக்-
கின்ைார்கள். அன்மனயின் அருள் 
ைமழ பொழிய பி்ராரத்திபதொைா்க.  

-

பதயவப ெணி பசயெவர்கள் என்றும்   
அன்மனயின் நலைரும்ளப பெறைவர்க்ளாவர   

இந்துக்்களின் இருபமெ ெமைசாறறும் 
முன்தனஸவ்ரம் ஸ்ரீ பி்ரத்யங்கி்ரா அம்ைன்

துன்ெங்்கள், இடர்கள், தீங்கு்கள்,   
தநாய்கள்  தொக்கும் பி்ரத்யங்கி்ரா ததவி  

பி்ரத்யங்கி்ரா ததவி வழிொடு மி்கப பு்ராதனைான 
சிைபபுமடயதா்கக் கூைபெடடுள்்ளது

ப்காடிய பதாறறு தநாய ஒழிய அடியவர்கள் 
அன்மனயின் ஆசிமய பெறறுக் ப்காள்்ளவும்

சக்தி உொச்கர   
“்கைாநிதி” ஸ்ரீ தனொைன் ஸவாமி   

ஸ்ரீபி்ரத்யங்கி்ராததவி பீடம்   
முன்தனஸவ்ரம்    

பி்ரதிஷடா பி்ரதை குரு
சிவஸ்ரீ. இ்ராை மு்ரளித்ரக் குருக்்கள்
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ரஷ்யாவைத் தயாக்குைதுப�யால் 
க�யாளவ�ப் பிரசயாரத்வதக் க�யாண்ட 
ப�யாலி வீடிப்யாவை த்யாரிக்�த் திட்-
்டமிடுைதயா� ரஷ்யா மீது அகெரிக்�யா 
குற்றஞசயாட்டியுள்ளது.

வீடிப்யாவில் இ்டமக�றும இரயா-
ணுைப் க�யாருட்�ள, உக்வரன் 
அல்்லது அதன் நட்பு நயாட்வ்டச் பசர்ந்-
ததுப�யால் சித்தரிக்�ப்�டுைதயா� அகெ-
ரிக்� �யாது�யாப்பு அவெச்சின் ப�ச்சயா-
்ளர் ப�யான் கிர்பி குறிப்பிட்்டயார்.

அந்த வீடிப்யாவை கைளியிட்டு, 
அதறகுப் �தி்லடி்யா� உக்வரன் மீது 
ரஷ்யா �வ்டக்டுக்�த் திட்்டமிடுை-
தயா�வும அைர் கூறினயார். 

இதில் உக்வரன் ப�யார் �தற்றத்-
திறகு உயிரிழப்பு�வ்ளக் �யாட்டும சித்-
தரிக்�ப்�ட்்ட தயாக்குதல் �்டங�வ்ளக் 
க�யாணடு, ஒரு ப�யாலித் தயாக்குதவ்ல 
ந்டத்துைது ெறறும �்டெயாக்குைவத 
ரஷ்யா திட்்டமிடுைதயா� கூ்றப்�டு-

கி்றது. ரஷ்-உக்வரனி் விை�யாரம 
கதயா்டர்பில் பெறக�யாள்ளப்�ட்்ட 
உ்ளவுத் த�ைல்�வ்ள அகெரிக்� 
கைளியு்றவு அவெச்சு கைளியிட்-
டுள்ளது.

ரஷ்யாவின் தூணடுதல்�வ்ளக் 
ப�யாடி�யாட்டி அதன் ஆ�த்தயான பிர-
சயாரத்வதத் கதயா்டரவி்டயாெல் தடுக்� 
மு்றசி பெறக�யாள்ளப்�டுைதயா� 
அவெச்சு கதரிவித்தது.

எனினும தயாம எந்த ப�யாலி்யான 
த�ைவ்ல கைளியி்டவில்வ்ல என்று 
ரஷ்யா ெறுத்துள்ளது. உக்வரன் எல்-
வ்லக்கு அருகில் ரஷ்யா �வ்ட�வ்ள 
குவித்திருப்�து கதயா்டர்பிப்லப் 
அகெரிக்�யா ெறறும பநட்ப்டயா அவெப்-
பு�ள �ைவ்ல அவ்டந்துள்ளன.  

எனினும ஆக்கிரமிப்பு கதயாடுப்�-
தயான கூறவ்ற ெறுக்கும ரஷ்யா அஙகு 
இரயாணுை  ஒத்திவ�யில் ஈடு�ட்டிருப்-
�தயா� கூறுகி்றது. தறப�யாது எல்வ்ல-
யில் சுெயார் 100,000 துருப்பு�ள இருப்-
�தயா� கூ்றப்�டுகி்றது.

உக்வரனின் கதறகு கிரிமி்யா தீ�-
�ற�த்வத ரஷ்யா தனது நயாட்டு்டன் 
இவைத்து எட்டு ஆணடு�ளின் 
பின்னபர தறப�யாவத் �தற்றம ஏற-
�ட்டுள்ளது. உக்வரனின் கிழக்கு 
க்டயான்�யாஸ் பிரயாந்தி்த்தில் கி்ளர்ச்-
சி்யா்ளர்�ளுக்கும ரஷ்யா ஆதரவு 
அளித்து ைருைதயா� கூ்றப்�டுகி்றது. 

உக்ரைன் பதற்றம்: பபோலி தகவலக்ை
சிததரிபபதோக ரைஷ்ோ மீது குற்றச்ோட்டு

பிரிட்டிஷ பிரதெர் க�யாரிஸ் ப�யான்-
சனின் அலுை்ல�த்வதச் பசர்ந்த 4 
முக்கி் ஊழி்ர்�ள �தவி வி்லகியுள-
்ளனர்.

�்டந்த ஓரயாண்டயா�த் தவ்லவெ 
ஊழி்ர் �தவிவ் ைகித்த ்டயான் பரயாசன்-
பில்ட் அைர்�ளில் ஒருைர்.

்டவுனிங ஸ்ட்ரீட்டில் நி�ழ்ச்சிக்கு 
ஏற�யாடு கசய்திருந்தப�யாது, அலுை்ல� 
ஊழி்ர்�வ்ள ைரைவழக்கும மின்னஞ-
சவ்ல  அனுப்பியிருந்த ப�யான்சனின் 
மூத்த பிரத்திப்� கச்்லயா்ளர்  ெயார்டின் 
பரய்னயால்ட்்ஸும �தவி வி்லகியுள்ளயார்.

இவைப்பு �ணிப்�யா்ளர் �க் 
க்டயாய்லும க�யாளவ� பிரிவின் 
தவ்லைர் முனிரயா மிர்்யாவும அவையாப்ற 
கசய்துள்ளனர்.

மிர்்யா, 2008இல் ப�யான்சன் 
்லண்டன் பெ்ரயா� இருந்தது முதப்ல, 
அைரு்டன் �ணி்யாறறி ைந்தைர்.

அைரது �தவி வி்ல�ல் அரசயாங�ம 

சீர்குவ்லைதற�யான அறிகுறி என்று,  
ப�யான்சனின் முன்னயாள மூத்த அதி�யாரி 
க்டயாமினிக் �மமிஙஸ் சயாடினயார்.

பிரிட்்டனில் மு்டக்�நிவ்லயின்-
ப�யாது ்டவுனிங ஸ்ட்ரீட்டில் ந்டத்தப்-
�ட்்ட விருந்து நி�ழ்ச்சி�ளில் �்லந்து-
க�யாண்டதற�யா�த் ப�யான்சன் �தவி 
வி்ல� பைணடும என்்ற கநருக்குதல் 
அதி�ரித்துைருகி்றது.

அகெரிக்�யாவைச் பசர்ந்த 
ஓவி்க் �வ்லஞர் ஒருைர் குப்வ�த் 
கதயாட்டிப் �்டகெயான்வ்ற 252,000 
க்டயா்லருக்கு விறறுள்ளயார். 

பரயாப்கனஸ் என்று இவை்த்-
தில் அவழக்�ப்�டும 38 ை்து 
ஆ்டைர் �ப்டயால் க்டயா்டர் என்்ற 
குப்வ�த் கதயாட்டியின் ைணை-
ெ்ெயான �்டத்வத மி� உ்ர்ந்த 
விவ்லக்கு ஏ்லத்தில் விறறிருப்�து 
ஆச்சரி்த்துக்குரி்து. 

ஏபதயா ஒரு கூகுள �க்�த் 
பத்டலில் அந்தக் குப்வ�த் கதயாட்-
டியின் �்டத்வதக் �ணடுபிடித்து 
அதவனச் சு்ெயா� உருையாக்கி ைணைம 
பசர்த்திருப்�தயா� அைர் கூறினயார். 

அைர் உருையாக்கி் அந்தப் �்டம 
பைறு இ்டத்திலிருந்து எடுக்�ப்�ட்்டதயா-
�ச் சந்பதகிக்�ப்�ட்்டதயால் அதவன மி� 
விவரவில் கைளிப்றறி்து சுப்�பரர்  
என்்ற என்.எப்.டீ விற�வனத்த்ளம. 

அைர்மீது சட்்டரீதி்யா� ைழக்குத் 
கதயாடுக்�விருப்�தயா�வும அந்த விற�-
வனத் த்ளம மிரட்டி்தயா� அைர் குறிப்-
பிட்்டயார்.

ஆனயால் திடீகரன அந்தத் த்ளம 
அைரது குப்வ�த்கதயாட்டிப் �்டத்வத 
மீணடும பசர்த்துக்க�யாண்டது. அவத-
்டுத்து அது பு�ழ்க�றறு உ்ர்ந்த 
விவ்லக்கு விற�வன்யானது.

குப்பைத் த�ொட்டியின் பைடம்
252,000 தடொலருக்கு விறபை்ை

பிரிட்டிஷ் பிர�மர் அலுவலகத்தின்
நொன்கு ஊழியர்கள் இரொஜிைொமொ

சூக்கி மீது புதிய குற்றச்ொட்டு

மலலரியொவுக்கு எதிரொை
மு�ல் �டுபபூசி அறிமுகம்

மி்ன்ெயார் இரயாணுை அரசயாங�ம 
�தவியிலிருந்து நீக்�ப்�ட்்ட முன்னயாள 
அரசயாங� ஆப்லயாச�ர் ஆங சயான் சூக்கி 
மீது வ�யூட்டுக் குற்றச்சயாட்டு�வ்ளத் 
தயாக்�ல் கசய்துள்ளது. தனது தயாயின் 
க�்ரில் உள்ள கதயாணடு நிறுைனம 
ஒன்றுக்�யா� 550,000 க்டயா்லர் நன்க�யா-
வ்டவ் க�ற்றதயா�பை க�யாலி்யார் 
புதி் குற்றச்சயாட்வ்ட சுெத்தியுள்ளனர். 
இது கதயா்டர்�யான ைழக்கு ஆரமபிக்�ப்-
�டும வி�ரம கதயா்டர்பில் எந்த த�ை-
லும கைளியி்டப்�்டவில்வ்ல. 

ஆட்சிக்�விழ்ப்வ�த் கதயா்டர்ந்து 
அைர் எதிர்பநயாக்கும 11ஆைது ஊழல் 
குற்றச்சயாட்டு இதுையா� உள்ளது. 
ஒவகையாரு குற்றச்சயாட்டுக்கும 15 
ஆணடுச் சிவ்றத் தண்டவன விதிக்�ப்-
�்டக்கூடும. குற்றம நிரூபிக்�ப்�ட்-
்டயால் சூக்கி குவ்றந்தது 150 ஆணடு�ள 
சிவ்றயில் அவ்டக்�ப்�்ட்லயாம. 

தறப�யாது இரயாணுைத்திறகு எதிரயான 
ந்டைடிக்வ��வ்ளத் தூணடி்து, 
வைரஸ் கதயாறறுக் �ட்டுப்�யாடு�வ்ள 
மீறி்து, கதயாவ்லத்கதயா்டர்புச் சட்-
்டத்வத மீறி்து ஆகி்ைறறுக்�யா� அை-
ருக்கு ஆ்றயாணடுச் சிவ்றத்தண்டவன 
விதிக்�ப்�ட்டுள்ளது.

அதி�யாரத்துை இர�சி்ச் சட்்டம 
உட்�்ட ஏவன் ஊழல் கதயா்டர்�யான 
குற்றச்சயாட்டு�ளுக்�யா� அைர் மீது ைழக்-
குத் கதயாடுக்�ப்�ட்டுள்ளது.

கெயாபரயாக்ப�யாவில் 32 மீற்றர் ஆழக் 
கிைறறில் விழுந்த சிறுைவனக் �யாப்-
�யாறறும மு்றசி உச்சக்�ட்்டத்வத 
எட்டியுள்ளது. ர்ன் என்்ற க�்ர் 
க�யாண்ட 5 ை்துச் சிறுைன் �யாப் 
க�ர்ரட் எனும ஊருக்கு அருகில் 
உள்ள கிரயாெத்தில் பதயாண்டப்�ட்டி-
ருந்த கிைறறுக்குள விழுந்துவிட்்டயான்.  

சம�ைம �்டந்த கசவையாய்க்கிழவெ 
ந்டந்தது. 3 நயாட்�்ளயா� மீட்புப் �வ்ட-
யினர் சிறுைவன மீட்�ப் ப�யாரயாடி 
ைருகின்்றனர். மி�க் குறு�்லயான கிைற-
றின் அடிவ் எட்டுைது சிரெெயா� 
உள்ளது. அதனயால் �க்�ையாட்டில் 
துவ்ளயிட்டு சிறுைவன எட்்ட மு்றசி-
�ள கதயா்டர்கின்்றன. சிறுைனுக்கு உயிர்-

ையாயு, தணணீர் ஆகி்ைறவ்ற மீட்புப் 
�வ்டயின் அனுப்� முடிைதயா� உளளூர் 
ஊ்ட�ம கதரிவித்தது. சிறுைவனக் 
கிட்்டத்தட்்ட எட்டிவிட்்டதயா� அரசயாங-
�ப் ப�ச்சயா்ளர் குறிப்பிட்்டயார். அைன் 
�யாப்�யாற்றப்�ட்்டவு்டன் அைவன 
ெருத்துைெவனக்குக் க�யாணடுகசல்்ல 
கெலிக�யாப்்டர் த்யார்நிவ்லயில் வைக்-
�ப்�ட்டுள்ளது. 

கிழக்கு ஆபிரிக்� நயா்டயான க�ன்்யா-
வில் உ்லகின் முதல் ெப்லரி்யா தடுப்-
பூசி அறிமு�ப்�டுத்தப்�ட்டுள்ளது. 

அஙகு ஆணடுக்கு 5 ை்து ைவரயி-
்லயான சிறுபிளவ்ள�ளில் சரயாசரி்யா� 
260,000 ப�ர் ெப்லரி்யா பநயா்யால் இ்றக்-
கின்்றனர். இதுைவர 100,000க்கும 
பெற�ட்்ட பிளவ்ள�ள ெப்லரி்யாவுக்கு 
எதிரயான தடுப்பூசிவ்ப் ப�யாட்டுக்-
க�யாணடுள்ளனர். 

அதற�யான முன்பனயாடித் திட்்டம 
க�ன்்யா, �யானயா, ெ்லயாவி ப�யான்்ற ஆபி-
ரிக்� நயாடு�ளில் அறிமு�ம கசய்்ப்�ட்-
டுள்ளது. தடுப்புெருந்வதத் த்யாரிக்� 30 
ஆணடு�ள ஆனது. 

�்டந்த ஆணடு ஒக்ப்டயா�ர் ெயாதத்தில் 

உ்ல� சு�யாதயார அவெப்பு அதவனப் பிள-
வ்ள�ளுக்குப் �்ன்�டுத்த ஒப்புதல் 
ைழஙகி்து. 

அதன் �யாரைெயா� ெருத்துைெவன-
யில் பசர்க்�ப்�டும ெப்லரி்யா பநயா்யால் 
�டுவெ்யா�ப் �யாதிக்�ப்�டுபையார் எண-
ணிக்வ� குவ்றந்து ைருைதயா� ெருத்துை 
ஊழி்ர்�ள கதரிவித்துள்ளனர். 

கிணறறில் விழுந� சிறுவ்ை
கொபபைொற்ற லபைொரொட்டம்

பெற்ற சுதந்திரத்த இனவாதிகளால் 
அனுெவிகக முடியாமல் உளளது
நுைகரலி்யா தின�ரன் நிரு�ர்

இ்லஙவ� சுதந்திரம க�றறு 
74 ைரு்டங�்ளயாகின்்றது. ஆனயால் 
இன்னும ெவ்ல்� க�ருந்பதயாட் 
ெக்�ளுக்கு சுதந்திரம கிவ்டக்� -
வில்வ்ல. என்ப்ற கூ்றபைணடும. 
ஆஙகிப்ல்ரி்டமிருந்து தமிழ், சிங -
�்ளம ெறறும முஸ்லிம தவ்லவெ-
�ள ஒறறுவெ்யா� ப�யாரயாடி க�ற்ற 
சுதந்திரத்வத இனையாதி�்ளயால் முழு -
வெ்யா� அனு�விக்� முடி்யாெல் 
உள்ளது என பதயாட்்ட வீ்டவெப்பு 
ெறறும சமூதயா் உட்�ட்்டவெப்பு 
ைசதி�ள இரயா�யாங� அவெச்சர் 
ஜீைன் கதயாண்டெயான் கதரிவித்துள-
்ளயார். 

நுைகரலி்யாவில் பநறறு (4) கைள -
ளிக்கிழவெ  நவ்டக�ற்ற சுதந்திர 
தின வை�ைத்தில் �்லந்துக்க�யாணடு 
உவர்யாறறும ப�யாபத அைர் இதவன 
கதரிவித்தயார். 

இதுகதயா்டர்பில் அைர் �ருத்து 
கதரிவிக்வ�யில்,

நு ை க ர லி ் யா 
ெயாைட்்டம ஒறறு-
வெக்கு எடுத்துக் 
�யாட்்டயா� தமிழ்,-
சிங�்ளம,முஸ்லிம, 
�்றஙகி்ர் ஒறறுவெ-
்யா� ையாழும பிரபத -
செயாகும. எனினும 
இ ன ை யா தி � ்ள யா ல் 
இஙகும ெக்�ள பிரிந்-
திருக்கின்்றயார்�ள.

இந்த நயாட்டில் 
இனையாதம ப�சும 
இ ன ை யா தி � ள 
ஒழியும ைவர நயாட்டு ெக்�ள சுதந்தி-
ரெயா�வும ஒறறுவெ்யா�வும ையாழ 
முடி்யாது. இனையாதம கதயா்டர்ந்தும 
இருக்கும. நுைகரலி்யா ெயாைட்்ட 
கச்்லயா்ளரின் அவழப்பின் க�்ரி-
ப்லப் இஙகு ைந்பதன். 

சிங�ப்பூர் ெப்லசி்யா ப�யான்்ற 
நயாடு�ளு்டன் ஒப்பிடும க�யாழுது 
அைர்�ள தயான் சிங�பூர்,ெப்லசி்யா 

என்று கூறுகின்்றயார்�ள. ஆனயால் 
இ்லஙவ�வ் எடுத்துக்க�யாண்டயால் 
ெவ்ல்� தமிழர், ்யாழ்ப்�யாை 
தமிழர், கிழக்கு ெயா�யாை தமிழர் என 
கூறுகின்்றனர். அவனைரும இ்லங -
வ�்ர் என கூ்ற பைணடும.

நயான் அணவெயில் ைவுனி்யா -
விறகு கசன்ப்றன். அஙகு 25 கிரயாெங-
�ள இருப்�வத �யார்வையிட்ப்டன்.

அந்த கிரயாெங�ளில் இந்தி்ைமசயா -
ைளி ெவ்ல்� தமிழர்�ள ையாழு-
கின்்றனர்.  அைர்�வ்ள எைரும  
�ணடுக்க�யாளைதில்வ்ல.  அைர்�ள 
ெவ்ல்� இந்தி்ைமசயாைளி தமிழர் -
�ள  என்�தயால்

 அைர்�வ்ள �ைக்க�டுக்� -
வில்வ்ல. நயாங�ள அவனைரும 
ஒறறுவெ �றறி ப�சுகின்ப்றயாம.

இன்று இந்நயாட்டில் ெவ்ல்� 
க�ருந்பதயாட்்ட ெக்�ள ைறுவெ 
ப�யாட்டின் கீழ் �ஷ்டத்தில் ையாழு-
கின்்றனர் என முதவ்ல �ணணீர் 
ைடிக்கின்்றனர். முதலில் அந்த ெக்�-
ளுக்கு இவையாறு முதவ்ல �ணணீர் 
ைடிப்�ைர்�ள என்ன உதவி�வ்ள 
கசய்தயார்�ள என்�வத சிந்தித்து 
�யார்க்� பைணடும.

இ்லஙவ� கதயாழி்லயா்ளர் �யாஙகிரஸ் 
ெவ்ல்� க�ருந்பதயாட்்ட கதயாழி -
்லயா்ளர்�ளுக்கு  துவை்யா� நின்று 
கச்ற�ட்டு ைருகின்்றது என அைர் 
கதரிவித்தயார். 

 74 ஆவது சுதந்தி்ர தினத்தில் கண்டி நத்த்ரமபெொத்த என்ற இடத்தில் ைகொவலி நதிக்கம்ர -
யில்  ை்ர நடுமகயுடம ததசியபகொடிதயற்றமும கண்டி ைொவடட பி்ரதை பசயலொளர் சந்தன 
பதனனதகொன தமலமையில் இடமபெற்றது.            ெடம: அக்கு்றமை குறூப நிருெர்

இ்ரத்தினபுரி சீவலி நக்ர சமெ மைதொனத்தில் சப்ரகமுவ ைொகொை ஆளுநர் டிக்கிரி பகொப-
தெகடுவ தமலமையில் சுதந்தி்ர தின நிகழ்வுகள் இடமபெற்ற தெொது எடுக்கபெடட ெடம.

74 ஆவது சுதந்தி்ர தினத்மத முனனிடடு அமெகமுவ பி்ரததச பசயலகம,கினிகத்ததமன 
பெொலிஸ் நிமலயம,கினிகத்ததமன கி்ரொை உத்திதயொகத்தர் பிரிவு ைறறும கடவமள விக்-
தனஸ்வ்ரொ கல்லூரி ஆகியன இமைந்து ை்ரநடுமக தவமலத்திடடபைொனறு முனபனடுக் -
கபெடடது.              ெடம: கினிகத்ததமன தினக்ரன நிருெர்

நுவப்ரலியொவில் தநறறு (4) பவள்ளிக்கிழமை  நமடபெற்ற சுதந்-
தி்ர தின மவெவத்தில் எடுக்கபெடட ெடஙகள். இந் நிகழ்வில் இ்ரொ-
ஜொஙக அமைசசர் ஜீவன பதொண்டைொன உடெட முக்கியஸ்தர்கள் 
கலந்து பகொண்டனர். 



ஐம்பது வருடங்களுக்கு 
முன்பபா்க தீடடப்படட ்கபாளி -
யம்மன ஓவியத்துக்கு ்பபாரிஸ் 
ந்கரில் நடடப்பற்ற நபா்கரி்க 
அலங்கபாரக் ்கண்கபாடசியில் 
ப்பரும வரவவறபு கிடடியி-
ருக்கி்றது. 

1971 ஆம ஆணடு ஓவியர் 
்மபாத்வி ்பவரக் இந்த ஓவியத்ட்த 
தீடடியிருந்தபார். 

ட்கயில் ஆயு்தங்கடை ஏநதிய 
்கபாளி நபா்கரி்கத்தின ்தடலந்க -
ரபான ்பபாரிஸ் ந்கரத்து நடடய -
ழகு வ்மடடயில் வ்தபானறுவது 
வ்பபால அவர் தீடடியிருந்த ஓவி-

யத்துக்கு அபவ்பபாது எதிர்பபு 
கிைமபியிருந்தது. இந்த ்கண -
்கபாடசியில் ்மபாத்வியின ்கணவர் 
தீடடிய ஓவியங்களுக்கு அரு்கபா-
ட்மயில் '்த வவர்ள்ட ஒப ்கபாளி' 
என்ற இந்த ஓவியமும டவக் -
்கப்படடிருந்தது. 

82 வய்தபான ்மனு ்பவரக் 
ப்பருந ப்தபாறறு அச்சம ்கபாரண -
்மபா்க ்பபாரிஸ் ப்சல்லவில்டல. 
்தன வீடடில் இருநவ்த இக் ்கண -
்கபாடசிடயப ்பபார்த்து ரசித்்தபார். 
்கபாளி ஓவியம எமரபாயடரி ப்சய -
யப்படட்தபா்கவவ இக் ்கண்கபாட -
சியில் இடமப்பறறிருந்தது.
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்பபாகிஸ்்தபானில் ஊட்க சு்தநதிரம நபாளுக்கு நபாள் 
வ்மபா்ச்மடடநது வருவ்தபா்கவும ்கடந்த வருடம 
63 ஊட்கவியலபாைர்்கள் ப்கபால்லப்படடிருப்ப -
்தபா்கவும ஊட்க ப்சயதி்கள் ப்தரிவித்துள்ைன. 
நபாடடில் நிலவும ஊழல், குற்றச ப்சயல்்கள், 
சூழல் ்மபாசு ப்தபாடர்்பபான ப்சயதி்கடை பவளி-
யிடடட்மக்்கபா்க 1990 மு்தல் 2020 வடரயிலபான 
30 வருட ்கபாலப ்பகுதியில் இரணடபாயிரத்து 658 
ஊட்கவியலபாைர்்கள் ப்கபால்லப்படடிருப்ப்தபா்க -
வும ப்தரிவிக்்கப்படடுள்ைது.

்பபாகிஸ்்தபான ்பத்திரிட்க ஆசிரியர் ்கவுனசில் 
பவளியிடடிருக்கும ்பபாகிஸ்்தபான ஊட்க சு்தநதி -
ரம 2021 என்ற ்தடலபபிலபான அறிக்ட்கயில், 

்தணிக்ட்க அதி்கரித்து வருவ்தபா்கவும, அசசு -
றுத்்தல், ்பயமுறுத்்தல், ப்தபாந்தரவு்படுத்து்தல் 
்மறறும ப்கபாடல என்பன ஊட்கவியலபாைர்்கள் 
மீது ப்தபாடர்சசியபா்க பிரவயபாகிக்்கப்படுவ்தபா -
்கவும அவ்த்ச்மயம ஊட்கங்கடை அர்சபாங்கம 
முறறிலு்மபா்க ்கடடுப்பபாடடில் டவத்திருக்்க 
முயல்வ்தபா்கவும குறிபபிடடுள்ைது எனறு 
படயலி டடமஸ் ்பத்திரிட்க ப்சயதி பவளியிட -
டுள்ைது.

லபாகூர் ்பத்திரிட்க ்கழ்கத்துக்கு முன்பபா்க 
குற்றச ப்சயல் ப்தபாடர்பில் ப்சயதி வ்ச்கரிக்கும 
ஒரு ஊட்கவியலபாைர் ்படடப ்ப்கலில் சுடடுக் 
ப்கபால்லப்படடட்தயும ்கடந்த ஜனவரியில் 

லபாகூர் ்பத்திரிட்க ்கழ்கத்துக்கு முன்பபா்க ்கபாரில் 
அ்மர்நதிருந்த ஹஸ்நயின ஷபா என்ற ஊட்கவிய-
லபாைர் வ்மபாடடபார் ட்சக்கிளில் வந்த துப்பபாக்கி-
்தபாரி்களினபால் சுடடுக்ப்கபால்லப்படடட்தயும, 
வ்மபா்ச்மபாகிவரும ஊட்கவியலபாைர் சு்தநதிரத்-
துக்கு உ்தபாரண்மபா்க ்பத்திரிட்க ப்சயதி்கள் சுட-
டிக்்கபாடடியுள்ைன.

ஊட்க சு்தநதிரம ப்தபாடர்்பபான அறிக்ட்கயில், 
ஊட்கவியல் எதிர்ப்கபாணடிருக்கும பிரசசிடன-
்கடை அரசு ்கணடுப்கபாள்வதில்டல எனவும 
்சர்சட்சக்குரிய ்பபாகிஸ்்தபான ஊட்க அபிவிருத்தி 
அதி்கபார்சட்படய அரசு அதி்கம நமபுவ்தபா்கவும 
குறிபபிடப்படடுள்ைது.

ம�ோச�ோகி வரும் போக். ஊடக சுதந்திரம்

இலஙமகைக்கைகான ெகாகிஸ்கான் உயரஸ்கானிகை்ரகாகை மைஜர பஜன்ரல் (ஓய்வுபெற்ற) உைர 
ஃெகாரூக் புரகி ெகாகிஸ்கான் அ்ரசகாஙகைத்கால் நியமிக்கைபெட்டுள்கார. அவர ்னது ்குதிச் 
சகான்றுகைம் ஜனகாதிெதி மகைகாட்்காெய ்ரகாஜெக்ஷவி்ம் ஜனகாதிெதி ைகாளிமகையில் மேறறு 
முன்தினம் சைரபபித் பின்னர எடுதது பகைகாண் ெ்ம்.    

23வது பகைகா்மகை ம்சிய சகாகிததிய விருது -விழகாவில் சி்றந் சிறுகைம்த ப்காகுதியகான ைமலயகைதம் மசரத் 
ைல்லிமகை சி.குைகாரின் மவ்த்னம் ப்காகுபபுக்கு விருது பெற்ற சுகுணகா குைகார. சி்றந் மு்ல் நூலுக்கைகான 
விருதிமன ஒளி பூக்கும் இ்ரவு எனும் மைக்கூ ப்காகுதிக்கைகாகை கிழக்கிலஙமகைமயச் மசரந் விருது பெற்ற 
இர்காத, பகைகா்மகை ம்சிய ்மிழ் ஆக்கை இலக்கியப பி்ரதிப மெகாட்டியில் ்னது “பேததிக்கைகாசு ப்காகுபபுக்கு ெரிசு 
பெற்ற ைமலயகைதம்ச் மசரந் ெகால்ரஞசனி பஜயெகால், கைவிம்த ப்காகுபெகான “பி்றபபி் நிழலிமல; ப்காகுப-
புக்கு யகாழ்பெகாணதம் மசரந் ஜன்ஸி கைபூர ஆகிமயகாரு்ன் பகைகா்மகை நிறுவனம் நிறுவனரகை்கான ம்சப 
ெநது சிறிசுைன பகைகா்மகை ்ம்ெதிகைள ைறறும் இலக்கியப பு்ரலவர ைகாஸிம் உைர, மைைன்கைவி ஆகிமயகாம்ர 
ெ்ததில் கைகாணலகாம்.

புலவோ�ோ தோக்குதலில
நோன்கு தீவிரவோதிகள் பலி

அந்நிய சசலோவணி ககயிருப்பில
நோன்கோவது சபரிய நோடோக இந்தியோபோரிஸ் கணகோட்சியில 

கோளி ஓவியம்
்கடந்த ்சனிக்கிழட்ம 

்கபாஷ்மீர் புல்வபா்மபா ்பகுதி-
யில் இநதிய இரபாணுவ வீரர்-
்களுக்கும தீவிரவபாதி்களுக் -
கும இடடவய நடடப்பற்ற 
வ்மபா்தலில் விவ்சட அதிரடிப 
்படடயினரபான ்கரூட விவ்சட 
்படடயணியினர் ்பயன்படுத்-
்தப்படட்தபா்க இநதிய ்பபாது-
்கபாபபுப பிரிவு ப்தரிவித்துள்-
ைது. இத்்தபாக்கு்தலில் நபானகு 
தீவிரவபாதி்கள் சுடடுக் ப்கபால்-
லப்படடனர்.

புல்வபா்மபா டநரபா கிரபா்மத் -
தில் இநதிய இரபாணுவம 
சுறறி வடைத்து வீடு வீடபா்க 
வ்சபா்தடன நடத்திய வ்பபாவ்த 

ஒரு வீடடில் தீவிரவபாதி்கள் ்மட்றந-
திருப்ப்தபா்க ்த்கவல் ப்தரியவந்தது. 
உடனடியபா்க அக்்கம ்பக்்கத்து 
வீடு்கடைச வ்சர்நவ்தபாடர அபபு-
்றப்படுத்திய வீரர்்கள் வீடடடச 
சுறறி வடைத்்தனர். இரபாணுவ 
டரபிள் அணியினர், ஜமமு 
்கபாஷ்மீர் ப்பபாலிஸபார் ்பஙவ்கற்ற 
இம வ்மபா்தலில் ்கரூட விவ்சட 
்படடயணி வீடடட முறறுட்க-
யிடடு ்தபாக்கு்தல் நடத்தினர். ்கடு-
ட்மயபான துப்பபாக்கிச ்சணடடயில் 
்கரூட அணியின ஸ்குவபார்டன 
்தடலவர் ்சநதீப ஜஞ்சபாரியபாவும 
வ்கபாபரல் ஆனநதும ்கபாய்மடடந்த-
னர். நபானகு தீவிரவபாதி்கள் சுடடுக் 
ப்கபால்லப்படடனர்.

இநதியபாவின ப்பபாருைபா்தபார 
வைர்சசி ப்கபாவிட ப்தபாறறுக்கு 
முநதிய நிடலடய விட அதி்கரித்-
திருப்ப்தபா்க ப்சயதி பவளியபாகியி -
ருக்கி்றது. இநதிய வரவு ப்சலவுத் 
திடடத்ட்த வலபாக் ்ச்பபாவில் இநதிய 
நிதியட்மச்சர் நிர்்மலபா சீத்்தபாரபா்மன 
்ச்மர்பபித்்த வ்பபாது 2021 டி்சம்பர் 
31ம தி்கதிவடர 633.6 பில்லியன 
அப்மரிக்்க படபாலர்்கள் பவளிநபாடடு 
ட்கயிருப்பபா்க உள்ைது என்பது ப்தரி-
யவந்தது.

2021-22 நிதியபாணடின மு்தல் அடர-
யபாணடில் 65.6 பில்லியன அப்ம -
ரிக்்க படபாலர் ப்பறு்மதியபான பவளி-
நபாடடு மு்தலீடு்கள் இநதியபாவுக்குள் 
வநதுள்ைன. 

இக் ்கபாலப்பகுதியில் ப்மபாத்்த 
அநநிய ப்சலபாவணி ட்கயிருபபு 600 

பில்லியன படபாலர் ்மடடத்ட்தத் 
்தபாணடியிருக்கி்றது. சுறறுலபாத்துட்ற 
வீழ்சசி ்கணட நிடலயிலும இநதியபா-
வின ப்பபாருைபா்தபார வைர்சசி உயர்ந-
திருப்ப்தபா்க ப்பபாருைபா்தபார ்மதிபபீடு-
்கள் ப்தரிவித்துள்ைன.

இநதியபாவின ்சரக்கு ஏறறு்மதி 
்மறறும இ்றக்கு்மதி உயர்நதுள்ைது. 
பவளிநபாடடு வர்த்்த்கக் ்கடன்கள், 
வஙகி மு்தலீடு்கள், மீைப ப்பறு்தல்-
்களின அைவு்கள் என்பன அதி்கரித்தி-
ருப்ப்தபா்கவும ப்தரியவநதுள்ைது.

2021 நவம்பர் இறுதியில் சீனபா, 
ஜப்பபான ்மறறும சுவிட்சர்லபாநது 
ஆகிய நபாடு்களுக்கு அடுத்்த்தபா்க 
உலகின நபான்கபாவது பவளிநபாடடு 
ப்சலபாவணி ட்கயிருபட்பக் 
ப்கபாணட நபாடபா்க இநதியபா விைஙகு-
கி்றது.

அகில இலஙமகை மவ எம். எம். ஏ. மெ்ரமவயின் 74 வது ம்சிய சு்நதி்ர தின விழகா மவ. எம். எம். ஏ. மெ்ரமவயின் ்மலமையகைததில் ம்சியத ்மலவர சஹீட் 
எம். ரிஸமி ்மலமையில் இ்ம்பெற்றது. ம்சிய விடு்மலக்கைகாகை ெஙகைகாறறிய ம்சிய வீ்ரரகைளுக்கைகாகைவும் ேகாட்டின் சுபிட்சததிறகைகாகைவும் விமச் துஆப பி்ரகாரத்மன-
யும் ேம்பெற்றது. பகைகாம்ரகானகா சுகைகா்கா்ர வழிமும்றகைளுக்கு இணஙகை ம்சிய பகைகாடி ஏற்றபெட்டு சம்பி்ர்காய மும்றபெடி நிகைழ்வுகைள இ்ம்பெற்றன.   

(படங்கள்: இகபபால் அலி)

அகில இலஙமகை மவ.எம்.எம்.ஏ. மெ்ரமவயின் சு்நதி்ர தின விழகா

முப்பது வருடங்களில் 2,658
ஊட்கவியலாளர்கள் க்காலல

74 ஆவது சு்நதி்ர தினதம் முன்னிட்டு ைண்காடுகைை முஸலிம் விததியகாலயத-
தில் மேறறு (4) கைகாமல இ்ம்பெற்ற சு்நதி்ர தின விழகாவில் ம்சிய பகைகாடி ஏறறி 
மவத் பின்னர அதிெர ை்ரக்கைன்று ஒன்ம்ற ேடுவம் ெ்ஙகைளில் கைகாணலகாம்.

(படங்கள்: மபாத்தளை சுழற்சி நிருபர்)



ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர் 

அ�சொங்கம் இனிமேல் ே�ண 
சொன்றிதழ் ெழஙகுமெொம் என்்ற 
ெொர்்த்த பி�ம�ொ்க்த்த ப�ன் -
படு்ததுெ்த முற்றொ்க தவிர்்க்க 
மெண்டும் எனவும் ்்க�ளி்க -
்கப்படடு,்க்ட்ததப்படடு,ெலிந்து 
்கொணொேல் ஆ்க்கப்படம்டொரின் 
உ்றவு்கள் ரதரிவி்ததுள்்ளனர்.

திரும்கொணே்ை அன்புரெளி -
பு�ம் ்்க�ளி்க்கப்படடு,்க்ட்ததப் -
படடு ெலிந்து ்கொணொேல் ஆ்க்கப் -
படம்டொரின் உ்றவு்கள் சங்க்ததின் 
அலுெை்க்ததில் மேறறு இ்டம் -
ரபற்ற ஊ்ட்கவி�ைொ்ளர் சந்திப்பி -
மைம� சங்க்ததின் த்ைவி மே.ேொ -
ம்கந்தி�ன் ஆஷொ ரதரிவி்ததொர்

் ்க � ளி ்க ்க ப் ப ட டு , ்க ்ட ்த த ப் -
படடு ெலிந்து ்கொணொேல் ஆ்க -
்கப்படம்டொரின் த�வு்கள் சரி�ொ்க 
ெழங்கப்ப்டொ்தயிடடு  ்்க�ளி்க -
்கப்படடு,்க்ட்ததப்படடு ெலிந்து 
்கொணொேல் ஆ்க்கப்படம்டொர்்களின்  
உ்றவினர்்கள் என்்ற ெ்்கயில் 
இந்த ேொடடில் எே்ககு எந்த ஒரு 
சுதந்தி�மும் இல்்ை.

மேலும் ேொடடின் ேனொதிபதி  

உடப்ட அ்ன்தது அ�சி�ல் த்ை -
்ே்களும் அ�ச அதி்கொரி்களும் 
இவெொறு ெலிந்து ்கொணொேல் ஆ்க -
்கப்படம்டொர் ரதொ்டர்பில் எவவித 
தீர்்க்கேொன ்கரு்தது்க்களும் ரதரி -
வி்க்கொத நி்ையில் ஆண்டுமதொ -
றும் த�வு்கள் ேொ்ததி�ம் ரபற்ற 
ெண்ணம் இரு்ககின்்றொர்்கள். 

அவெொறு ரப்றப்பட்ட த� -
வு்களு்ககு இதுெ்� எந்த ஒரு 
தீர்வும் கிட்டொத நி்ையில் நீதி� -
்ேசசர் ்க்டந்த சிை ேொட்களு்ககு 
முன்னர் ெ்ட்ககிற்கொன விே�்த -
தி்ன மேறர்கொண்டு அஙகு 

ஊ்ட்கங்களு்ககு ்கொணொேல் ஆ்க -
்கப்படம்டொரு்க்கொன ே�ண சொன்றி -
தழ்்கள் ெழஙகுெதொ்க ரதரிவி்தத 
வி்ட�்த்த இன்்்ற� சுதந்தி� 
தின்ததில் தொம் ென்்ே�ொ்க ்கண் -
டிப்பதொ்க சங்க்ததின் த்ைவி ரதரி -
வி்ததொர்

தேது உ்றவு்களு்ககு  நீதி 
விசொ�்ண இல்ைொேல் எவெொறு 
ே�ண சொன்றிதழ் ெழங்க முடியும் .

எே்ககு  ே�ண சொன்றிதழ் மத்ெ-
யில்்ை எனவும் அெர்்களு்க-
்கொன சரி�ொன ஒரு நீதி ேொ்ததி�மே 
மெண்டும்.
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இலஙமகையின் 74 வது சுதந்தி்ர தின நிகைழ்வு, அக்கைம்ரபெற்று ைாநகை்ர சமெயின் ஏற்ொட்டில் அக்-
கைம்ரபெற்று நீர்பபூஙகைா வளாகைத்தில் மிகை ககைாலாகைலைாகை இடமபெற்்றது.  அக்கைம்ரபெற்று ைாநகை்ர 
முதல்வர் அதாஉல்லா அஹைட் சக்கி தமலமையில் இடமபெற்்ற நிகைழ்வில் கதசிய கைாஙகி்ரஸ் கைட்சி-
யின் தமலவரும ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினரும முன்னாள் அமைசசருைான ஏ.எல்.எம.அதாவுல்லா 
பி்ரதை அதிதியாகைக் கைலந்து பகைாணடார்.    (ெடம: அட்டாமளசகசமன தினகை்ரன் நிருெர்)  

நற்பிட்டிமுமன அல்அக்்ா ைத்திய கைல்லூரியில் இடமபெற்்ற சுதந்தி்ரதின 
நிகைழ்வில் பி்ரதை அதிதியாகைக் கைலந்துபகைாணட சமூகை பசயற்ொட்ொளர்  முகைம-
ைட் ஹலீம கதசியக் பகைாடிமய ஏற்றி மவத்ததுடன் ைாணவர்கைளினால் 
கதசிய கீதம இமசக்கைபெட்டது. (ெடம: நற்பிட்டிமுமன தினகை்ரன் நிருெர்

74வது கதசிய சுதந்தி்ரதின நிகைழ்வு கநற்று (4) கைாம்ரதீவு பி்ரகதச சமெ ெணிைமனயில் 
நமடபெற்்றகொது தவிசாளர் கிருஸ்ணபிள்மள பெயசிறில் கதசியக்பகைாடி ஏற்றிமவத்து ை்ரக்-
கைன்றுகைமள நாட்டி மவத்த கொது,.. (ெடம: கைாம்ரதீவு குறூப நிருெர்)    

74ஆவது கதசிய சுதந்தி்ர தின பகைாணடாட்ட நிகைழ்வுகைள் ஆமலயடிகவமபு பி்ரகதச பசயலகைத்தின் ஏற்-
ொட்டில் பி்ரகதச பசயலகைத்தில்,பி்ரகதச பசயலாளர் வி.ெொகை்ரன் தமலமையில் இடமபெற்்றகொது...                                 
                                (ெடம: வாசசிக்குடா விகேட நிருெர்)

கதாபபூர் ககைாட்டத்திற்கு உட்ெட்ட சல்ைா ைகைளிர் வித்தியாலயத்தில் 74வது சுதந்தி்ர தினம கநற்று 
பவகு விைர்மசயாகை பகைாணடாடபெட்டது. (ெடம: கதாபபூர் குறூப நிருெர்)

இ்றக்கைாைம பஹாலிவுட் இமளஞர் கைழகைத்தினால் ஏற்ொடு பசயயபெட்ட 74வது 
சுதந்தி்ர தின நிகைழ்வு இ்றக்கைாைம ஆமலயடிச சந்தியில் மிகைவும சி்றபொகை நமட-
பெற்்ற கொது பிடிக்கைபெட்ட ெடம.          (ெடம: ஹிஙகு்றாமண குறூப நிருெர்)

74 வது சுதந்தி்ர தின நிகைழ்வு, பொதுென பெ்ரமுன கைட்சியின்  ைட்டக்கைளபபு ைாவட்ட தமலமை அலுவலகைத்தில் கைட்சியின் ைட்டக்கைளபபு ைாவட்ட அமைபொளர் ெ்ரைசிவம சந்தி்ர-
குைார் தமலமையில் கநற்று இடமபெற்்ற கொது,..  (ெடம: பெரியகொ்ரதீவு தினகை்ரன் நிருெர்)  

புதி� ்கொ்ததொன்குடி தின்க�ன் நிருபர்

இைங்்க ேனேொ�்க மசொசலிச்க 
குடி��சின் 74 ெது சுதந்தி� தின 
நி்கழ்வு ேட்ட்க்க்ளப்பு ேொெட்ட 
ரச�ைொ்ளரும் அ�சொங்க அதிபருேொ -
கி� ம்க. ்கருணொ்க�ன் த்ை்ேயில் 
ேொெட்ட ரச�ை்க்ததில் ே்்டரபற -
்றது.

இந்நி்கழ்வில் பின்தஙகி� கி�ொே 
பி�மதச அபிவிரு்ததி, வீடடு விைங -
கின ெ்ளர்ப்பு ேறறும் சிறுரபொ -
ரு்ளொதொ� பயிர்சரசய்்க மேம் -
பொடடு இ�ொேொங்க அ்ேசசர் 
சதொசிெம் வி�ொமழந்தி�ன் பி�தே 

அதிதி�ொ்க ்கைந்துர்கொண்டிருந்த -
து்டன்  மதசி�்க ர்கொடியி்னயும் 
ஏறறி ்ெ்ததொர். இந்நி்கழ்வில் 

ேொெட்ட ரச�ை்க உ��தி்கொரி்கள் 
உள்ளிட்ட உ்ததிம�ொ்க்ததர்்கள், 
ரபொலிஸ் ேறறும் முப்ப்்ட அதி -
்கொரி்களின் பஙகுபறறுதலு்டன் 
அ�ச நிர்ெொ்க அ்ேசசின் சுற்ற -
றி்க்்க்ககு அ்ேெொ்க சு்கொதொ� 
ே்்டமு்்ற்க்்ளப் பின்பறறி 
மதசி�ர்கொடி ஏறறி மதசி� கீதம் 
இ்ச்ததலு்டன் நி்கழ்வு்கள் சி்றப் -
பொ்க இ்டம்ரபற்றன.

அ�சொங்க அதிபரின் சுதந்தி� 
தின உ்�யி்ன ரதொ்டர்ந்து, 

இ�ொேொங்க அ்ேசச -
ரின் விமச்ட உ்�யும் 
இ ்ட ம் ர ப ற ்ற து . 
அத்ன்த ரதொ்டர்ந்து 
சிம�ஷ்ட பி�்ே -
யி்ன ர்கௌ�வி்ககும் 
மு்கேொ்க முன்னொள் ேட -
்ட்க்க்ளப்பு ேொெட்ட 
அ�சொங்க அதிபர் 
எ ஸ் . பு ண் ணி � மூ ர் ்த -
தி்ககு ரபொன்னொ்்ட 
மபொர்்ததி ர்கௌ�ெம் 
ெழஙகி�து்டன், சுதந் -
தி� தின்ததி்ன முன் -
னிடடு ப�ன்தரும் ே�்க -

்கன்று்கள் அதிதி்களினொல் ேொடடி 
்ெ்க்கப்பட்ட்ேயும் குறிப்பி்ட்த -
த்க்கது.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயல்கத்தில்
74 வது சுதந்திர தின நி்கழ்வு

'மரண ொன்றிதழ் வழங்குவவாம்' என்்ற வாரத்்த 
பிரவயா்கத்்த அரசு தவிரக்க வவண்டும்

ரபரி�நீைொெ்ண விமச்ட நிருபர்

ேருதமு்ன - ரபரி�நீைொெ்ண புை-
ெர்ேணி ஷரிபு்ததீன் ே்கொ வி்ததி�ொை -
�ம் ஏறபொடு ரசயத சுதந்தி� தின நி்கழ்வு 
மேறறு பொ்டசொ்ை அதிபர் எம்.எம். 
முஹம்ேது நி�ொஸ் த்ை்ேயில் ே்்ட -
ரபற்றது.  நி்கழ்வில் இைங்்க ஒலிப�ப் -
பு்க கூடடு்ததொபன்ததின் பி்்ற ெொரனொலி 
நி்ை�்ததின் பி�திப் பணிப்பொ்ளர் பஷீர் 
அப்துல் ்்கயூம் பி�தே அதிதி�ொ்க ்கைந்து 
ர்கொண்்டொர். ர்கௌ�ெ அதிதி்க்ளொ்க பி�மத -
ச்த்தச மசர்ந்த நீண்்ட ்கொைேொ்க ஊ்ட்க்த 
து்்றயில்  மச்ெ�ொறறி ெருகின்்ற எம்.
எல்.எம் ேேொல்தீன், பி.எம்.எம்.ஏ.்கொ -
தர், ஏ.எல்.எம். ஷினொஸ், எஸ்.எம். 
ரதொஹதொர், ேளீம் எம் பதுறு்ததீன், �ொசி்க 
ேபொயிஸ் ஆகிம�ொர் ்கைந்து ர்கொண்்டனர். 
அதிதி்களு்ககு பொ்டசொ்ை சமூ்க்ததெர் -
்க்ளொல் ேொ்ை அணிவி்தது பொ்டசொ்ை 
அதிபர் ஆசிரி�ர்்கள்  பு்்டசூழ ரபரி� -
நீைொெ்ண வீ.சி வீதி பி�தொன சந்தியிலி -

ருந்து சொ�ணர் ேரி�ொ்தம�ொடு பொ்டசொ -
்ை்ககு அ்ழ்தது ெ�ப்பட்டொர்்கள்.

பி�மதச்ததிலும் -பி�மதச்தது்ககு ரெளியி -
லும் மதசி� ரீதி�ொ்க பல்மெறு தருணங்களி -
லும் அர்ப்பணிப்மபொடு ஊ்ட்க்தது்்றயில் 
்க்ட்ே�ொறறி ேொடடின் அபிவிரு்ததி்ககு 

உன்னத மச்ெ�ொறறி ெருகின்்ற ஊ்ட்கவி -
�ைொ்ளர்்க்்ள 74ெது சுதந்தி� தின நி்கழ் -
வில் ர்க்ள�ெம் ெழங்கப்ப்ட மெண்டும். 
அத்ன இன்று எேது பொ்டசொ்ை சமூ்கம் 
ேன்றி உணர்வு்டன் மேறர்கொள்கின்்றது என 
பொ்டசொ்ை அதிபர் குறிப்பிட்டொர்.

சுதந்திர தினத்தில் ஊ்ட்கவியலாளர்கள் ச்கௌரவிப்பு 

அட்டாமளசகசமன நிலாமியா கைனிஷட ொடசாமலயில் அதிெர் எம.எப.எம.நழிம தமலமையில் இடம பெற்்ற 
சுதந்தி்ர தின நிகைழ்வின் கொது... (ெடம: ொலமுமன தினகை்ரன் நிருெர்)    

- கைாணாைல் ஆக்கைபெட்கடாரின் உ்றவுகைள்
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`y;JKy;y gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; fil miwfis 2022Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F toq;Fk; 

nghUl;L Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j Mjdq;fSf;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fjy; ,e;j mwptpj;jy; 

gpuRhpf;fg;gl;l jpfjp Kjy; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuj;jpDs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 2022-

02-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

toq;fg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2022-02-25Mk; jpfjp gp.g. 1.55 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; 

md;iwa jpdNk gp.g. 2.00 kzpf;F Nfs;tpg;gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;.

Nfs;tpaplg;gLk; Mjdq;fs; kw;Wk; Nfs;tp epge;jidfs; gpd;tUkhwhFk;.

01 Nfs;tpaplg;gLk; Mjdq;fs;

 `hy;ml;Lnjd;d itj;jparhiyf;;F mUfpYs;s  fil miwfs; 06

fil miw ,y. Fiwe;jgl;r khjhe;j Nfs;tpj; 

njhif &gh

itg;Gf; fl;lzk; &gh

kPsspf;fg;gLk; kPsspf;fg;glhjJ

1 1850 1000 1000

2 1937.50 1000 1000

3 5375 1500 1000

4 2500 1000 1000

5 1875 1000 1000

6 2000 1000 1000

`hy;ml;Lnjd;d nghUshjhu kj;jpa epiyak; (,uz;L khbf; fl;blk;) - fil miwfs; 11

fil miw ,y. Fiwe;jgl;r khjhe;j Nfs;tpj; 

njhif &gh kPsspf;fg;gLk; kPsspf;fg;glhjJ

Kjyhk; khb - 01 5000 1500 1000

Kjyhk; khb - 02 5000 1500 1000

Kjyhk; khb - 03 5000 1500 1000

Kjyhk; khb - 04 5000 1500 1000

,uz;lhk; khb - 05 1500 500 1000

,uz;lhk; khb - 06 1500 500 1000

,uz;lhk; khb - 07 1500 500 1000

,uz;lhk; khb - 08 1500 500 1000

,uz;lhk; khb - 09 1500 500 1000

,uz;lhk; khb - 10 1500 500 1000

,uz;lhk; khb - 11 1500 500 1000

ngufy nghUshjhu kj;jpa epiyak; - fil miwfs; 03

fil miw ,y. Fiwe;jgl;r khjhe;j Nfs;tpj; 

njhif &gh kPsspf;fg;gLk; kPsspf;fg;glhjJ

1 7200 1750 1000

2 7200 1750 1000

3 7200 1750 1000

fkey Nritfs; epiyaj;jpw;F mUfpYs;s fil miwfs; 02

fil miw ,y. Fiwe;jgl;r khjhe;j Nfs;tpj; 

njhif &gh kPsspf;fg;gLk; kPsspf;fg;glhjJ

1 1050 500 1000

2 1050 500 1000

epfnghj;j cg mYtyfj;jpw;F mUfpYs;s fil miwfs; - 02

fil miw ,y. Fiwe;jgl;r khjhe;j Nfs;tpj; 

njhif &gh kPsspf;fg;gLk; kPsspf;fg;glhjJ

1 1300 500 1000

2 1300 500 1000

01. Nfs;tp tpz;zg;gjhuhpd; taJ 18 NkyhfTk; ,yq;ifg; gpui[ahfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gth;fs; ,e;j gpuNjr rigapy; VjhtJ Mjd Fj;jif toq;Fjy; njhlh;gpy; jw;nghOJ 

gzk; nrYj;Jtjw;F jtwpAs;sth; my;yJ ePjpkd;wj;jpy; mJ njhlh;gpy; rl;l hPjpahd eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;shjtuhf my;yJ mt;thwhd Fw;wkpioj;jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; VjhtJ epYitj;  

njhiffs; nrYj;jtpUe;jhy; mij Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kd; nrYj;jp Kbj;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

03.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l itg;Gj; njhiff; fl;lzk; kw;Wk; gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; `y;JKy;y 

gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

khjphpg; gbtq;fis eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. Nfs;tpg; gbtq;fis ,U gpujpfspy; Nfs;tp epge;jid mwpTiug; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l 

tifapy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mij Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ~~gpuNjr rigapd; fil miwfis Fj;jiff;F toq;Fjy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tJ njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

mYtyf Neuj;jpDs; mYtyfj;jpw;F tUif je;J my;yJ njhiyNgrpapd; %yk; tprhhpj;jwpayhk;. (057-

2050032)

05.  Nfs;tpfs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij `y;JKy;y gpuNjr rigapd; ngWiff; FO jd;dj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

    v];. mN\hf;Fkhh;.

 2022-02-02 jiyth;>

 `y;JKy;y gpuNjr rig mYtyfj;jpy;. `y;JKy;y gpuNjr rig.

gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fil miwfis Fj;jiff;F toq;Fjy; - 2022

`y;JKy;y gpuNjr rig

gj;jphpif mwptpj;jy;
vdJ FwpaPl;L vz;: 6/3/7/15/09/06

fhzp mikr;rpd; FwpaPl;L vz: LD/05/2007/MV/156-E
1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpf;Fk; (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpd; fPo; jpUj;jk; nra;ag;gl;l fhzp 

RtPfhpf;fg;gLk; rl;lj;jpy; 460tJ mj;jpahak;.

7tJ mj;jpahaj;jd; fPo; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,q;F fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzp 

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

jpl;lj;jpd; fPo; murhq;fj;jhy; RtPfhpf;fg;gl 

jpl;lkplg; gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fs; 

njhlHghf ,y. 2262/51 2022.01.15 jpfjp ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; mjptpN\l frhl; 

gj;jphpifiag; ghHf;fTk;.

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT : ehcy

fpuhk Nrit mYtyH gphpT : fky; NghUnfhy;y

CH ngaH : fky;NghUnfhy;y

fhzpapd; ngaH :  mjptpN\l frhl; 

gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

gpufhuk;

msT :  mjp tpN\l frhl; 

gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

Jz;L gpufhuk;

,yf;fk; :  9704> 9705> 9706> 9709> 

9710> 9711> 9712> 9713> 

9715> 9716> 9717> 9718> 

9719> 9720> 9721> 9722> 

9723> 9724> 9725> 9726> 

9727> 9728> 9729> 9730> 

9731> 9732> 9733> 9734> 

9735> 9736> 9737> 9738> 

9739> 9740> 9741> 9742> 

9743> 9744> 9745> 9746> 

9748> 9750

jpl;l ,yf;fk; :  tiugl ,y. 20> 

gpw;NrHf;if ,y. 166> 

jhs; ,y. 273

Kfthp :  gpuNjr nrayfk;> 

ehcy.

rpe;jf ,yq;frpq;f

fhzp RtPfhpg;G mjpfhhp

ehcy gpuNjr nrayhsH

fhj;jhd;Fb - 06> ,y: 39/2> Bd; 

tPjpapy; trpf;Fk; [yhYjPd; 

K`k;kj; [rhdp (Nj.m.m. ,y: 

200330300296) Mfpa ehd; vdJ 

2170k; ,yf;fg; gpwg;G gjptpYs;s 

'K`k;kj; [rhdp" vd;w ngaiu 

'n[]hd; m`kl;" vd ngaH 

khw;wk; nra;Js;Nsd; vdTk;> 

,dptUk; fhyq;fspy; midj;J 

Mtzq;fspYk; 'n[]hd; m`kl;" 

vd;Nw gad;gLj;JNtd; vdTk; 

,j;jhy; ,yq;if [dehaf Nrh\

yprf; FbauRf;Fk;> nghJ 

kf;fSf;Fk; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 

n[]hd; m`kl; 

mwptpj;jy;ngaH khw;wk; ngaH khw;wk;
fhj;jhd; Fb- 06> ,y. 39/2> 
Bd; tPjpapy; trpf;Fk; [yhYjPd; 

K`k;kj; [rhdp (Nj.m.m.,y 

200330300296) Mfpa ehd; vdJ 

2170k; ,yf;fg; gpwg;G gjptpYs;s 

~K`k;kj; [rhdp| vd;w ngaiu 

~n[]hd; m`kl;|  vd ngaH 

khw;wk; nra;Js;Nsd; vdTk; 

,dptUk; fhyq;fspy; midj;J 

Mtzq;fspYk; ~n[]hd; 

m`kl;| vd;Nw gad;gLj;JNtd; 

vd ,j;jhy; ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; njhptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;.

~n[]hd; m`kl;|

fhyp khefu rig
tpiykD mwptpj;jy; - 2022

2022 Vg;uy; 01 Kjy; 2032 khHr; 31 tiuahd fhyj;jpw;F gpd;tUk; ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s miktplj;ijf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fs; 

vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  2022.02.07 Kjy; 2022.03.07 md;W gp.g. 3.00 tiu epge;jidfSld; $ba tpiykD 

khjphpg;gbtq;fis> fhyp khefu rigapd; fzf;fhshplk;> ml;ltizapy; 

fhzg;gLk; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; tpiykDg; gpizj; njhifiar; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  2022.03.08 md;W K.g. 10.00 tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> md;iwa 

jpdk; K.g. 10.30 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuH kw;Wk; 

mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUg;gjw;F mDkjpf;fg;gLtH.

03.  midj;J tpiykDf;fSk; ,uz;L gpujpfshfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; 

gpujp XUiwapYk;> efy; gpujp NtNwhH ciwapYk; NrHj;J Kj;jpiuapl;L> %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L> mt;tpU ciwfisAk; XUiwapy; NrHj;J 

Kj;jpiuapl;L mt; ciwapy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> jhk; tpz;zg;gpf;Fk; 

tpiykDtpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L (cjhuzk;: fhyp kj;jpa g]; epiya Nky; khb 

nghyp]; gf;fkhf Kd;Ndhf;fpAs;s fhkpdp khtj;ijg; gf;fkhf LED mwptpj;jy; 

gyifnahd;iw epWtp eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd tpiykD - 2022) tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 2022.03.08 K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff; 

$bathW> fhyp khefu MizahsUf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ fhyp khefu 

Mizahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

04.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuUf;F mJ gw;wp mwptpf;fg;gl;L 07 ehl;fSf;Fs; 

Kd;itf;fg;gl;Ls;s tUlhe;j fhl;rpf; fl;lzk; kw;Wk; chpj;jhd epyf;Fj;jif 

(&gh 224>000.00) kw;Wk; mur thpfs; kw;Wk; fl;lzq;fisr; nrYj;jp chpathW 

xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

ml;ltiz

njhlH 

,yf;fk;
tpguk;

tpiykD 

khjpg;gbtf; 

fl;lzk; 

&gh. r.

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

&gh. r. 

Mff; Fiwe;j 

tUlhe;j 

fhl;rpf; 

fl;lzk; &gh. 

r.

01 fhyp kj;jpa g]; epiyaj;jpd; 

Nky; khbapy; nghyp]; gf;fj;ij 

Kd;Ndhf;fpa fhkpdp khtj;ijg; 

gf;fkhf LED mwptpj;jy; 

gyifnahd;iw epWtp 

eilKiwg; gLj;Jjy;

500.00 10000.00 324>000.00

05.  fhuzq;fis Kd;itf;fhky; VNjDk; tpiykDnthd;iw my;yJ midj;J 

tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; chpik fhyp khefu rigf;F chpj;jhFk;.

uzpy; tpf;uk Nrf;fu

gjpy; khefu MizahsH

khefu rig>

fhyp.

2022.01.22k; jpfjp

fhyp khefu rig mYtyfj;jpy;

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tl kj;jpa khfhzk;

tl kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; 2022Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gLk; tPjp guhkhpg;G 

cw;gl;l NtiyfSf;fhf fPo;f;fhZk; tFjpfspd; fPo; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhd 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 

,y.

ngWif 

,yf;fk;
tpguk;

Nfs;tpg; gpizapd;

kPsspf;fg;glhj 

njhif (&gh)
ngWkjp (&)

nry;YgbahFk; 

jpfjp

01 NCP/PRDA/
Email-

sion/2022/01

jputjhH toq;Fjy;> 

(CSS 1, CRS 1) 
Nghf;Ftuj;J ,wf;Fjy; 

kw;Wk; gug;GtJld; 

23>500.00 2022.06.02 1>500.00

02 NCP/PRDA/
MC30(Cut 

Back)/ 2022/02

MC30 (Cut Back) 
toq;Fjy; - 

Nghf;Ftuj;J> 

,wf;Fjy; kw;Wk; 

gug;GtJld; 

57>000.00 2022.06.16 2>000.00

03 NCP/PRDA/
Hot/Bitu-

men/2022/03 

#lhd jhH toq;Fjy; 

(80/100 Hot Bitumen) 
Nghf;Ftuj;J> 

,wf;Fjy; gug;GtJld;

91>500.00 2022.06.16 3>500.00

04 NCP/
PRDA/Sign 

Board/2022/04

tPjp rkpf;iQ J}

z;fis jahhpj;J 

toq;Fjy; 

(Nghf;F tuj;Jld;)

52>500.00 2022.06.16 2>200.00

05 NCP/PRDA/
Tipper/2022/05

01 fpa+g; nfhs;ssTld; 

08 bg;gHfis 

thliff;F toq;Fjy;

19>600.00 

Per Vehicle 
2022.06.16 1>000.00

06 NCP/PRDA/
Single Cab/ 

2022/06

2 WD Single Cab 
tz;bfs; 05 I 

thliff;F toq;Fjy;

13>500.00 

Per Vehicle
2022.06.16 1>000.00

07 NCP/PRDA/
Chips/2022/07

rpg;]; Nghf;Ftuj;J 

nra;J toq;Fjy;
26>000.00 2022.06.02 1>500.00

01.  ,e;j NtiyfSf;fhd Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; mEuhjGuk; vr;.gP. Nrkrpq;` khtj;ijapy; mike;Js;s 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiyikafj;jpy; 2022.02.07 Kjy; 2022.03.02 tiu mYtyf 

Neuq;fspy; (K.g. 9.00 gp.g. 15.00) kPsspf;fg;glhj itg;ig epWtdj;jpw;F fhrhf nrYj;jpa gpd;G 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  ,g; ngWiff;fhf Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; ml;ltizapy; Fwp;g;gplg;gLk; jpdk; tiu 

nry;YgbahFkhW tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

mt;thW ,y;iynadpy; Fwpj;j njhifia nghJ Kfhikahshpd; ngaUf;F ,yq;if tq;fpapd; fzf;F 

,y: 0001472049 vd;w fzf;fpw;F tuT itj;J mg;gw;Wr; rPl;il khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

fzf;F ,yf;fj;jpw;F xg;gilj;J NC 100 gw;Wr; rPl;il ngw;Wf;nfhz;L mjid rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  tpz;zg;gq;fs; tpiykDf;fSld; Kiwahfg; g+Hj;jp nra;J> mjNdhL rk;ge;jg;gl;l rfy Mtzq;fspd; 

cWjp nra;J gpujpfSld; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad NtWNtW ciwfspy; ,l;L kPz;Lk; mjid 

ciwnahd;wpy; ,l;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j ngWif ,yf;fk; kw;Wk; tpguj;ij cWjpahff; 

Fwpg;gpl;L 2022.03.03 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ ifNahL nfhz;L te;J> mk; Kfthpapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

04.  ,g; ngWif rk;ge;jkhd ngWiff;F Kd;duhd $l;lk; 2022.02.17 K.g. 11.00 ,w;F vr;.gP. Nrkrpq;` 

khtj;ijapy; mike;Js;s khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiyikafj;jpy; eilngWk;. 

05.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> 

mt; Ntisapy; tpz;zg;gjhhpf;F my;yJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

06.  ,g; ngWif rk;ge;jkhf Nkyjpf jfty;fis fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; tprhhpj;J 

mwpayhk;. 

07. ,f; Nfs;tp Nfhuy; kw;Wk; toq;Fjy; gw;wpa ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

jiytH>

ngWiff; FO> 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (t.k.kh)

vr;.gP. Nrkrpq;` khtj;j> 

mEuhjGuk;.

njh.Ng. ,yf;fk; - 025-2222505/ 025-2224459 

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;
gr;irj; Njapiyf; nfhOe;J tpw;gid

tpiykD ,yf;fk;: SLSPC/PL/Green Leaf/March-April/T-26/2022
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F chpj;jhd fz;b kw;Wk; khj;jis 

khtl;lq;fspYs;s gpd;tUk; ngUe;Njhl;lq;fspd; gr;irj; Njapiyf; nfhOe;J 2022 khHr; - 

Vg;uy; Mfpa ,uz;L khjq;fspy; tpw;gid nra;tjw;fhf nlz;lH Kiwikapdbg;gilapy; 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

ngUe;Njhl;lj;jpd; ngaH

kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; 

njhif

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; 

njhif

fle;j khj 

gr;irf; 

nfhOe;J 

msT

mnfhy mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 80>779

nfhl;lff mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 27>585

fy;gp`py;y mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 77>189

Nfhku mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 98>847

`hfy mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 50>338

`{d;d];fphpa mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 75>437

itj;jyht mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 23>026

Tl;irl; mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 4>268

n`ahghHf; mur ngUe;Njhl;lk; 5000/- 100>000/- 16>478

nfNynghf;f mur ngUe;Njhl;lk; (Out 
grower only)

5000/- 100>000/-

,jw;fhd> epge;jidfslq;fpa gbtq;fis &gh 5000/- ,w;fhd njhifiar; nrYj;jp 

2022.02.10 Kjy; 2022.02.24 md;W gp.g. 3.30 tiu fy;gp`py;y gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; 

kw;Wk; 2022.02.08 Kjy; 2022.02.25 md;W 01.00 tiu mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj; jhgdj;jpd; 

nfhOk;gpYs;s gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpizankhd;whf itf;fg;gl Ntz;ba xU ,yl;r &gh (&gh 100>000/-) xt;nthU 

ngUe;Njhl;lj;jpw;Fkhf jdpj;jdpahfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> ,yq;if mur 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; kf;fs; tq;fp Kjyhk; efuf;fpis fzf;F ,yf;fk;: 

046100240000933 ,y; itg;Gr; nra;J my;yJ gpujhd mYtyf fhrhsUf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W> g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fSld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> nfhOk;G 12> ,yf;fk; 

21> kPuhdpah tPjpapYs;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 2022.02.25 md;W gp.g. 1.30 ,w;F 

Kd;dH NrHj;jy; Ntz;Lk;.

2022.02.25 md;W gp.g. 1.00 ,w;F gpd;dH tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhnjd;gJld; 

md;iwa jpdk; gp.g. 1.30 ,d; gpd;dH fpilf;Fk; vt;tpjkhd tpiykDf;fSk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 2022.02.25 md;W gp.g. 2.00 ,w;F ngWiff;FOtpd; 

Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; nfhs;tdthsH my;yJ mthpd; 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

njhlHghf $l;Lj;jhgdk; ngWg;Ngw;fkhl;lhnjd;gJld; nghWiff;FOtpd; jiythpd; 

jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

jiytH> ngWiff; FO

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y.21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12.

2022.02.03
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; 

jiyg;G
3698/3699-SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj tsk; mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y. kw;Wk; 

jiyg;G
STHRD/RJ/-E54: ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gg; gPlk;> caphpay; 

nrayhf;fj; (Bioprocess) jpizf;fsj;jpw;F Quadruple mass spectrometer  vDk; 

rhjdj;ij toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; ghPl;rpj;jy;

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjpj; jpfjp

2022.03.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp (cs;@h; Neuk;)

1.  ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 145 kpy;ypad; I.m. nlhyUf;Fr; rkkhd epjpia Mrpa 

mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) fy;tp> mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD nraw;wpl;lk;) mKy;elhj;jypd; fpuar; nrytpdj;jpw;fhf ngw;Wf; 

nfhz;Ls;sJld; ,e;j epjpapd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) ts 

ehLfspd; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; ,t;tpiykDtpy; gq;Nfw;fyhk;. 

2.  ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l> 

nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdthsh;||) rhh;ghf gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; 

STHRD/RJ/-E54: ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gg; gPlk;> caphpay; nray;yhf;fj; (Bioprocess) 
jpizf;fsj;jpw;F Quadruple mass spectrometer  vDk; rhjdj;ij toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; 

ghPl;rpj;jy; ('nghUl;fs;") vDk; ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. xg;ge;jk; ifnahg;gkpLk; jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;Ak; fhyg;gFjpahdJ 

120 ehl;fshFk;.

3.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;FngWtjw;fhf gpd;tUk; gpujhd jifikfis tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

ngWif nraw;ghL 

njhFjp ,yf;fq;fs; 

kw;Wk; tpsf;fk;

fle;j %d;W tUlq;fspy; 

gpd;tUk; ngWkjpiaAilaJk; 

epfuhd jd;ik kw;Wk; 

rpf;fy;jd;ik Mfpatw;iwf; 

nfhz;l Mff; Fiwe;jJ xU 

xg;ge;jj;ij  6Mk; gphptpy; 

tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fypd; 

Nehf;fj;jpw;fhf gpujhd 

toq;Feuhf ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

(,y. &gh) (2018-04-01 Kjy;)

fle;j %d;W tUlq;fspy; 

gpd;;tUtdtw;wpd; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

my;yJ KbTwhj 

xg;ge;jq;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

nkhj;j gzf; 

nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l Mff; 

Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j 

epjpg;Gus;T. (,y. &gh)

tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwp 148 

ehl;fs; tiuapy; 

nry;YgbahFk; 

(2022-08-02Mk; 

jpfjp tiu)

cUg;gb 1 - Quadruple 
mass spectrometer vDk; 

rhjdj;ij toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> epWTjy; 

kw;Wk; ghPl;rpj;jy;

30,000,000.00 86,500,000.00 450,000.00

4.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) gz;lq;fspd; ngWif jdpf;fl;l - xU ciw eilKiwapy; gfpuq;f 

Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW 

jFjpAs;s ehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; gq;Nfw;fyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk;> tpiykDjhuh; 

gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

  rpNu\;l ngWif mYtyh;>

  nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;> ,yq;if  u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

  kp`pe;jiy> ZIP Code: 50300 
  ,yq;if.

  njhiyNgrp : 025-2266228

  njhiyefy; : 025-2266380

  kpd;dQ;ry; : sporj-sthrd@mohe.gov.lk
 

6.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;aTs;s jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; 

NkNyAs;s Kfthpf;F vOj;J %yk; 'STHRD/RJ/-E54: ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gg; 

gPlk;> cahpay; nrayhf;fj; (Bioprocess) jpizf;fsj;jpw;F Quadruple mass spectrometer vDk; rhjdj;ij 

toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; ghPl;rpj;jYf;fhd ngWif"  vdf; Fwpg;gpl;L> kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 7>500.00 ,.&ghit (Vohapuj;J Ie;E}W ,yq;if &gh khj;jpuk;) nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ 

gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> STHRD nraw;wpl;lk;> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; vDk; ngaUf;F tq;fp 

tiuthf my;yJ kp`pe;jiy ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 83804379 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fg;gly; Ntz;Lk;. Mtzk;/Mtzq;fs; Ntiy ehl;fspy; 2022.03.04Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzp 

tiu toq;fg;gLk;. fhzhky; Nghd my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.

7.  2022.03.07Mk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; Kfthpf;F tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpizAld; cq;fs; tpiykDf;fis xg;gilf;fTk; kw;Wk; gpe;jpf; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;. 

  gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

  nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  STHRD nraw;wpl;lk;> gPlhjpgjpapd; mYtyfk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;> 

  ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy> ,yq;if.

•  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf cs;spl;L ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| 

vd KiwNa milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> ,e;j ,U jghYiwfSk; 

,d;ndhU jghYiwapy; cs;spl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L chpa xg;ge;j milahsj;ij (ID) mjd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

•  2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gtpay; 

gPlk;> rig miwapy;  my;yJ online virtual meeting %yk; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. (jaT 

nra;J cq;fsJ gq;Fgw;Wjiy sporj-sthrd@mohe.gov.lk vDk; kpd;dQ;rypd; Clhf cWjp nra;aTk;)

8.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jJk; njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

kp`pe;jiy.

2022-02-05Mk; jpfjp.

ePHnfhOk;G khefu rig
2022Mk; Mz;bw;fhd Kd;thHg;G 

nfhq;fpwPl; nfhs;tdT nra;tjw;fhd 
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ

ePHnfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; 2022Mk; 

Mz;bw;fhf Kd;thHg;G nfhq;fpwPl; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  Nfs;tp Mtzq;fs; kw;Wk; mwpTWj;jy; gj;jpuq;fis 

&. 2>000.00 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2022.02.07 

Kjy; 2022.02.21 tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; fzf;fhsH 

jpizf;fsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3.  tpiykDf;fs; NfhUk; Mtzq;fis 2022.02.07 Kjy; 

2022.02.21 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd 

fhyj;jpw;Fs; khefu fzf;fhsH jpizf;fsj;jpy; ,ytrkhf 

ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

4.  Kiwahf g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; 2022.02.22 gp.g. 3.00 

,w;F Kd; khefu MizahsH> khefu rig> ePHnfhOk;G 

vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ khefu 

MizahsH gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. tpz;zg;gj;ij cs;spl;L mDg;Gk; fbj 

ciwfspy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '2022 Mz;bw;fhd 

Kd;thHg;G nfhq;fpwPl; toq;Fjy;" vd;W Fwpg;gpLq;fs;. 

khefu MizahsH> 

khefu rig> 

ePHnfhOk;G. 

2015 ,y. 05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; 

mjpfhu rig rl;lj;jpd; 131Mk; gphptpd; fPo; 

kw;Wk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk;

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; Nfhuy; 
,y. 20> ngytj;j tPjp> ntypgpl;ba> ntypfktpy; trpf;Fk; 

nkh`kl; u`{kJy;yh rgUs;sh fhd; Mfpa ehd;> rl;ltpNuhjkhf 

nfhz;L tug;gl;l kpaGnuhf;Nlhy; vd;w kUe;ij tpw;gid 

nra;j Fw;wj;jpw;fhf tof;F ,y. 66430 ,d; fPo; nfhLf;fg;gl;l 

tof;fpy; ehd; Fw;wthspahf;fg;gl;Nld; vdTk; khj;jiw 

ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; &. 60>000 jz;lj;jpw;F MshNdd; vdTk; 

nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

,j;jtW vd;dhy; kPz;Lk; ,lk;ngwkhl;lhJ vd njhptpg;gJld; 

Nkw;fz;l Fw;wk; rk;ge;jkhd rfy ,yq;if tho; nghJkf;fsplKk; 

kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;. 

tptrha mikr;R

kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; rig

nfhs;tdthsHfisg; gjpT nra;J nfhs;sy; 
2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; rigf;F chpj;jhd cUg;gbfisf; nfhs;tdT 

nra;J nfhs;tjw;fhf nfhs;tdthsHfs; gjpT nra;ag;gLtH. 

01. gr;irf;nfhOe;J tpw;gid :-  Nghgpl;ba/ fpNul;ntsp> njy;njhl;l> fd;jy; Xa> 

`d;jhd> fynghl> kTd;l; [Pd;> ehf];njd;d> 

u`Jz;nfhl> nuhf;Tl; ngUe;Njhl;lq;fs;. 

02. gr;irg; ghy; tpw;gid  :-  nkhduhfy Fkhutj;j ngUe;Njhl;lk; kw;Wk; jpaSk 

ngUe;Njhl;lk;

03. gyif kuq;fis tpw;gid nra;jy; :- midj;J ngUe;Njhl;lq;fspYk;

04. rpijtile;j nghUl;fis tpw;gid nra;jy; :- midj;J ngUe;Njhl;lq;fspYk;

05. fopTj; Njapiy tpw;gid nra;jy; :-  N`hg;> nytyd; kw;Wk; Y}y;fJu Njapiyj; 

njhopw;rhiyfs;. 

06. xl;Lg;ghy; tpw;gid :-  nkhduhfy Fkhutj;j ngUe;Njhl;lk; kw;Wk; jpaSk 

ngUe;Njhl;lk; 

07. gyruf;Ffspd; tpw;gid  :-  k`tpy> fd;jy; Xa> nytyd;> Fkhutj;j jpaSk> 

nfhOk;G 02> nthf;N\hy; xOq;if> 55/75> ,y; 

mike;Js;s kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; 

rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; Nehpy; rKfkspj;J> 

2022.02.03 Kjy; 2022.02.23 md;W gp.g. 3.00 tiu thu 

Ntiy ehl;fspy;> cUg;gbnahd;Wf;fhf &gh 5>000/- 
(Iahapuk;) gjpTf; fl;lzj; njhifiar; nrYj;jp 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs;> gjpTj; jghypy;> cjtp epUthf mYtyH> toq;fy; gphpT> kf;fs; ngUe;Njhl;l 

mgptpUj;jpr; rig> 55/75> nthf;N\hy; xOq;if> nfhOk;G-02> vd;w Kfthpf;F 2022.02.24 ,w;F Kd;dH> 

Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 'nfhs;tdthsHfisg; gjpT nra;jy; 2022" vdf; 

Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (Nkyjpf tpguq;fspw;fhd njhiyNgrp ,y: 011-5733107)

jiytH> 

kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; rig> 

55/75> nthf;N\hy; xOq;if> 

nfhOk;G-02.

mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuj;ij ,uj;J nra;jy;
nj`ptis> nejpkhy> `py; tPjp> ,y. 236/2 
vd;w ,lj;jpy; FbapUf;Fk; ty;Ny fq;fhdk;Nf 

mD\h fPjhQ;ryp Mfpa ehd; 2011 Mk; Mz;L 

khHr; khjk; 23Mk; jpfjp gpurpj;j nehj;jhhpR 

kw;Wk; rl;lj;juzp ll;yp Nrdhehaf;f vd;gtuhy; 

vOjp cWjp nra;ag;gl;l mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpu 

,y. 305 vd;w mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpu %yk; 

ENfnfhil> ];Nl\d; tPjp> ,y. 81/1 vd;w 

,lj;jpy; FbapUf;Fk; uzrpq;f Muhr;rpNf m[pj; 

gphpae;j (Nj.m.,y. 651023300V) vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuj;ij> 

vdJ tpUg;gj;jpd; NghpYk; mgpyhi]apd; 

NghpYk; cldbahf uj;Jr; nra;fpNwd; kw;Wk; 

Nkw;gb mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpuk; %yk; ,jd; 

gpd; Ghpag;gLk; VNjDk; eltbf;iffSf;F ehd; 

nghWg;Gf;$w khl;Nld; vd mwpaj; jUfpd;Nwd;.

ifnahg;gk; njsptpy;iy

ty;Ny fq;fhdk;Nf mD\h fPjhQ;ryp

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; gpufhuk; 

mwptpj;jy;.

gjpTj; jpfjp: 2022.01.13

fk;gdpapd; ngaH: 

gP vd; v]; FNshgy; 

bNubq; (gPtPB) vy;Bb

gjpT ,yf;fk;: 

PV 251663
gjpT Kfthp: ,y. 60/10> 
tpN[rpq;` khtj;ij> 

fLngj;j - nkhul;Lt.

Mr. S.A.C. Dilruk
nrayhsH
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

fy;tp mikr;R

fldpyf;fk; kw;Wk; 

jiyg;G
3698/3699-SRI: tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lk;

xg;ge;j ,y. kw;Wk; 

jiyg;G
STHRD/RJ/-E58: ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gg; gPlk;> czT 

njhopy;El;gj; jpizf;fsj;jpw;F czT njhopy;El;gj;jpw;fhd cgfuzq;fis 

toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; 

tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; 

jpfjp

2022.03.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp (cs;@h; Neuk;)

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 145 kpy;ypad; I.m. nlhyUf;Fr; rkkhd epjpia Mrpa 

mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) fy;tp> mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD nraw;wpl;lk;) mKy;elhj;jypd; fpuar; nrytpdj;jpw;fhf ngw;Wf; 

nfhz;Ls;sJld; ,e;j epjpapd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy ngahplg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) ts 

ehLfspd; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; ,t;tpiykDtpy; gq;Nfw;fyhk;. 

2.  ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l> 

nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; (~~nfhs;tdthsh;||) rhh;ghf gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jiyth; STHRD/
RJ/-E58: ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gg; gPlk;> czT njhopy;El;gj; jpizf;fsj;jpw;F 

czT njhopy;El;gj;jpw;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy;;; ('nghUl;fs;;||) 

vDk; ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

,e;j ngWifahdJ czTf;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhd ngWif 

vd;gij cs;slf;Ffpd;wJ. xg;ge;jk; ifnahg;gkpLk; jpfjpapypUe;J g+h;j;jp nra;Ak; fhyg;gFjpahdJ 120 

ehl;fshFk;.

3.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;FngWtjw;fhf gpd;tUk; gpujhd jifikfis tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

ngWif nraw;ghL 

njhFjp ,yf;fq;fs; 

kw;Wk; tpsf;fk;

fle;j %d;W tUlq;fspy; 

gpd;tUk; ngWkjpiaAilaJk; 

epfuhd jd;ik kw;Wk; 

rpf;fy; jd;ik Mfpatw;iwf; 

nfhz;l Mff; Fiwe;jJ xU 

xg;ge;jj;ij  6Mk; gphptpy; 

tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fypd; 

Nehf;fj;jpw;fhf gpujhd 

toq;Feuhf ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

(,y. &gh) (2018-04-01 Kjy;)

fle;j %d;W tUlq;fspy; 

gpd;;tUtdtw;wpd; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

my;yJ KbTwhj 

xg;ge;jq;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

nkhj;j gzf; 

nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l Mff; 

Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j 

epjpg;Gus;T. (,y. &gh)

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp 148 

ehl;fs; tiuapy; 

nry;YgbahFk; 

(2022-08-02Mk; 

jpfjp tiu)

Item 1: -55 Freezdryer   2,800,000.00        8,000,000.00    40,000.00 

Item 2: Can Steamer   1,400,000.00        4,000,000.00    20,000.00 

Item 3: Gel Electrophoresis 
& Power Midi   1,400,000.00        4,000,000.00    20,000.00 

Item 4: Juice processer      700,000.00        2,000,000.00    10,000.00 

Item 5: Multimode micro 
plate reader   9,100,000.00      26,000,000.00  130,000.00 

Item 6: Pasteurizer   1,400,000.00        4,000,000.00    20,000.00 

Item 7: Small Batch Twin 
Screw Extruder   1,400,000.00        4,000,000.00    20,000.00 

Item 8: Stuffer Machine      700,000.00        2,000,000.00    10,000.00 

Item 9: Ultrasonic 
Homogenizer   2,100,000.00        6,000,000.00    30,000.00 

4.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; (ADB) gz;lq;fspd; ngWif jdpf;fl;l-xU ciw eilKiwapy; gfpuq;f 

Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW 

jFjpAs;s ehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; gq;Nfw;fyhk;. 

5.  Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf; nfhs;sTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fTk;> tpiykDjhuh; 

gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

  rpNu\;l ngWif mYtyh;>

  nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;> ,yq;if  u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

  kp`pe;jiy> ZIP Code: 50300 
  ,yq;if.

  njhiyNgrp : 025-2266228

  njhiyefy; : 025-2266380

  kpd;dQ;ry; : sporj-sthrd@mohe.gov.lk
6.  Mq;fpyj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;aTs;s jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; 

NkNyAs;s Kfthpf;F vOj;J %yk; 'STHRD/RJ/-E58: ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gg; 

gPlk;> czT njhopy;El;gj; jpizf;fsj;jpw;F czT njhopy;El;gj;jpw;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhd ngWif" vdf; Fwpg;gpl;L> kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 7>500.00 ,. 

&ghit (Vohapuj;J Ie;E}W ,yq;if &gh khj;jpuk;) nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> 

STHRD nraw;wpl;lk;> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; vDk; ngaUf;F tq;fp tiuthf my;yJ kp`pe;jiy 

,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 83804379 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gly; Ntz;Lk;. Mtzk;/ 
Mtzq;fs; Ntiy ehl;fspy; 2022.03.04Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzp tiu toq;fg;gLk;. fhzhky;Nghd 

my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jYf;F nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.

7.  2022.03.07Mk;;;;;;;;;;;;;;;;;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gpd;tUk; Kfthpf;F tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW tpiykDg;gpizAld; cq;fs; tpiykDf;fis xg;gilf;fTk; kw;Wk; gpe;jpf; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.  

  gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

  nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid>

  STHRD  nraw;wpl;lk;> gPlhjpgjpapd; mYtyfk;>

  njhopy;El;gtpay; gPlk;>

  ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy> ,yq;if.

•  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf cs;spl;L ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| 

vd KiwNa milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> ,e;j ,U jghYiwfSk; 

,d;ndhU jghYiwapy; cs;spl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L chpa xg;ge;j milahsj;ij (ID) mjd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

•  2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjpad;W gp. g. 2.00 kzpf;F ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> njhopy;El;gtpay; 

gPlk;> rig miwapy;  my;yJ online virtual meeting %yk; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. (jaT 

nra;J cq;fsJ gq;Fgw;Wjiy sporj-sthrd@mohe.gov.lk vDk; kpd;dQ;rypd; Clhf cWjp nra;aTk;)

8.  tpiykDf;fs; mitfspd; rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jJk; njhpT nra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

kp`pe;jiy.

2022-02-05Mk; jpfjp.

,yq;if ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
fPo; epHtfpf;fg;gLk; `_d;d];fphpa 

fy;gp`py;y mur Njhl;lq;fspy; fuhk;G gapHr; 
nra;ifia Fj;jiff;F tply;

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; ̀ {d;d];fphpa kw;Wk; 

fy;gp`py;y mur Njhl;lq;fspy; fuhk;G gapHr; nra;ifia MWkhj fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiykDf;fSf;fhd 

epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjw;fhf gbtk; cw;gl Mtzq;fis 

&. 2>000/- njhifiar; nrYj;jp 2022.02.15 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; nrYj;jp fy;gp`py;y 

gpuNjr mYtyfj;jpy; my;yJ nfhOk;G-12> kPuhdpah tPjpapy; mike;Js;s ,yq;if 

mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikaj;jpy; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

2022.02.24 gp.g. 2.30 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> VNjDk; tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd chpik ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld; mJ ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

ngWiff; FO> 

,yq;if ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;> 

,y. 21> kPuhdpah tPjp> 

nfhOk;G-12.

2015 ,y. 05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; 

mjpfhu rig rl;lj;jpd; 131Mk; gphptpd; fPo; 

kw;Wk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk;

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; Nfhuy; 
fk;gp nfhul;Lt> VJt> ghyNt> khj;jiwapy; trpf;Fk; ey;yngUk 

Mur;rpNf Ruq;f kJrq;f Mfpa ehd;> ,y. 06> gpujPghfhu khtj;j> 

njtpEtu Kfthpapy; mike;Js;s b.[p. ghHkrp vd;w   kUe;jfj;jpy; 

flikahw;WfpNwd;. Nkw;gb kUe;jfj;jpy; gjpT nra;j kUj;Jthpd; 

nry;YgbahFk; kUe;Jr; rPl;il kw;Wk; kUe;jhshpd; Neub kjpg;gPL 

,d;wp kPs; capHg;G kUe;Jfis tpepNahfpf;Fk; Fw;wj;jpw;F tof;F ,y. 

64641 ,d; fPo; njhLf;fg;gl;l tof;fpy; ehd; Fw;wthspahf;fg;gl;Nld; 

vdTk; khj;jiw ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; &. Kg;gjhapuk; jz;lj;jpw;F 

MshNdd; vdTk; nghJ kf;fsplk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

,j;jtW vd;dhy; kPz;Lk; ,lk;ngwkhl;lhJ vd njhptpg;gJld; 

Nkw;nfhz;l Fw;wk; rk;ge;jkhf rfy ,yq;if tho; nghJ 

kf;fsplKk; kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;.

fk;g`h tpf;ukhuhr;rp 

RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk; 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
GWUIM ,y;> tj;Jgpl;bty kUj;Jt g+q;fhtpy; 

ghJfhg;G Ntyp (Link Mesh) I epHkhzpj;jy;. 
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW GWUIM ,y; tj;Jgpl;bty kUj;Jt g+q;fhtpy; ghJfhg;G Ntyp (Link Mesh) I 

epHkhzpg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAk; nfhz;l tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

af;fy> fz;b tPjp> tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk; gpujp gPlhjpgjpapd; rhHghf jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiytH ,g;NghJ miof;fpwhH.  kjpg;gplg;gl;l nryT fpl;lj;jl;l ,. &gh 6.9 kpy;ypad; 

MFk; (VAT ,d;wp) Ntiyfs;> BOQ ,y; cs;slf;fg;gl;l vy;yh NtiyfSk; cs;slf;fg;gLfpd;wd. 

2. epHkhz fhyk; 120 ehl;fshFk;. 

3.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> mgfPHj;jpahNdhH> gl;baypy; 

,lk; ngwhJ ,Ug;gJld; C6 kw;Wk; C7 epHkhzj;jpw;fhf gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf CIDA (ICTAD) gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F Njitg;gLk; jifikfspy; fPo;f;fhZgitAk; cs;slq;Fk;. 

  i.  fle;j 03 Mz;Lfspy; 7 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l> Fiwe;j gl;rk; %d;W cs;sf jpl;lq;fisg; 

g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ii.  Fiwe;jgl;r njhif jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ ,j;jpl;lj;jpw;F Gwk;ghf ,.&. 1.0 

kpy;ypad; fld; trjpfspd; fl;Lkhd flikfspd; rkkhdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  iii.  2021.03.31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd fzf;fha;Tf;F cl;gl;l epjpf; $w;W. 

   Nkw;gb 4.1> 4.11 kw;Wk; 4.111 ,w;F Mtzr; rhd;Wfs; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. rk;ge;jg;gl;l 

Mtzr; rhd;Wfs; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. rk;ge;jg;gl;l Mtzr; rhd;Wfs; ,izf;fg;glhJ tpbd; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl VJthFk;. 

5.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis af;fy> fk;g`h> tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; 

gy;fiyf;fofk;> nghJ epHthf gphpT> cjtpg; gjpthsH ,lkpUe;J njh.Ng 033-2223784> 033-2215821> 033-2222748> 

0770499663 - ngf;]; - 0332226618 %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; njhopy;El;g njspTgLj;jy;fSf;F 

033-2231681> 071-8067419 I mioAq;fs;. 

  5(a) gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsUf;F fhrhf ,.&. 2>000.00 XH kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; 

Nghpy;> 2022.02.08 Kjy; 2022.02.25 tiu fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;> epHthfg;gphpT> 

cjtpg; gjpthsUf;F XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy;> MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; 

XH KOikahd njhFjp> Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

6.  2022 khHr; 01k; jpfjp 14.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; af;fy> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; 

gy;fiyf;fof epHthfg; gphpT> cjtpg; gjpthsUf;F efy;fSldhd tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fspd; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; cs;slf;fp> mjpy; '%yg; 

gpujp" kw;Wk; 'efy; gpujp" vd;W Fwpg;gpl;L ,uz;L tpiykDf;fisAk; xU fbj ciwapy; cs;slf;fp> 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> “GWUIM ,y; tj;Jgpl;bty kUj;Jt g+q;fhtpy; ghJfhg;G 

Ntyp (Link Mesh) I epHkhzpj;jy;" vd;W Fwpg;gply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; NkNy jug;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDjhuHfspd; rKfkspg;gjw;fhd gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs;> tpiykD jpwf;fg;gLk; ehspy; 

,Ue;J 77 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (2022 Nk 17k; jpfjp tiu) 

7.   tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gLtjw;F Kd;dH vy;yh tpiykDjhuHfSk; jsj;jpid ghprPypf;FkhW fLikahf 

mwpTWj;jg;gLfpd;wdH mj;Jld; Njitg;gbd; mstPLfisAk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  Ntiyfspy; ve;j cUg;gbiaAk; Muk;gpg;gjw;F Kd; mDkjp ngWtjw;fhf vy;yh nghUl;fspdJk; 

rhk;gps;fis Ntiy nghwpapayhsUf;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  epHkhzj;jpd; fhuzkhf ve;j ghjpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspYk;> nghUl;fis jahhpg;gjw;fhd fl;lzq;fs; 

cs;slf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,J msit kw;Wk; nfhLg;gdT xg;ge;jk; xd;whFk;. 

9.  vy;yh tpiykDTlDk; fhrhf nrYj;jg;gLk; ,yq;if &gh vOgjpdhapuk; nfhz;l XH tpiykDg;gpiz 

my;yJ tpiykD rkHg;gpf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 105 ehl;fs; (2022 [Pd; 14 tiu) nry;YgbahFk; ,yq;ifapy; 

,aq;Fk; XH ek;gfkhd thj;jf tq;fpapypUe;J epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykD (NCB) Clhf elj;jg;gLk;. ,g; ngWifapd; fPohd nraw;ghl;L 

Ntiyfspd; kjpg;gplg;gl;l ngWkjp ,.&. 50 kpy;yad; (VAT kw;Wk; Vidaitfs; ePq;fshf) ,Ug;gpd;> 

gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; nghJ epjp Rw;WepUt ,y. 04/2016 (iii) ,y; Fwpg;gplg;gLkhW CIDA ju 
Kd;Dhpik nghUe;Jk;. 

11. Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; kw;Wk; jstp[ak; 2022.02.14 K.g. 10.00 kzpf;F elj;jg;gLk;. 

jiytH> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;> af;fy. 

05 ngg;uthp 2022

fz;b khefu rig
gpd;tUk; ifj;njhopy;fSf;fhf gpd;tUk; jifikfisg; g+uzg;gLj;Jk; xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J 2022.03.02 

md;W K.g. 10.00 tiu Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2022.03.02 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs;> ,uz;L gpujpfshf> jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J tpiykD %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd 

kw;Wk; Fwpj;j ifj;njhopypd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> gjpTj; jghypy; ~gpujhd 

khefuf; fzf;fhsH fz;b khefu rig| vd;w Kfthpf;F mQ;rypy; NrHj;jy; my;yJ Neubahf fz;b khefu 

rigapd; gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;.

njhlH 

,yf; 

fk;

ifj; njhopy; jifik

tl;bd;wp 

gbtf; 

fl;lzk; &gh

1 g`y nja;ad;ndnty rdrKf epiyaj;jpd; Kjyhk; khbia 

epHkhzpj;jy;

CIDA C8 my;yJ 

mjw;F Nky;

750.00

2 jq;nfhy;y gy;fhhpa fl;bl epHkhzk; gbepiy 01 CIDA C5 my;yJ 

mjw;F Nky;

1>350.00

3 Nghnfhltj;j Kd;gs;sp fl;bl Nky; khbia epHkhzpj;jy; 

,uz;lhk; gbepiy

CIDA C8 my;yJ 

mjw;F Nky;

750.00

4 tbfhd; nray;ghl;L mYtyf ,ae;jputpay; gphptpy; ,Uk;G 

,uhf;ifia epWTjy;.

CIDA C9 my;yJ 

mjw;F Nky;

750.00

2022.02.07 Kjy; 2022.02.28 tiu thuNtiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu khj;jpuk; tpiykDg;gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; tpiykDg;gbtf;fl;lzk; nrYj;jp kw;Wk; gpujhd khefug;' nghwpapayhshplk; tpz;zg;gf; fbjk; 

xd;iw Kd;itj;J chpj;jhd jifikfisr; rkHg;gpj;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

mYtyf Neuq;fspy; gpujhd khefug; nghwpapayhshplk; njh.Ng. 081-2222776I mioj;J Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhff; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhz;L> tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fhj tpz;zg;gjhuHfspdJk; kw;Wk; 

xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dH> xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jplj; jtWk; tpiykD jhuHfspdJk; itg;Gj; 

njhifahdJ> rigf;F chpj;jhf;fg;gLk;.

VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik rigf;F chpj;jhFk;.

Nf.Nf.[P.I.B.gp. tp[ajpyf

khefu MizahsH

fz;b.

2022.02.03Mk; jpfjp

ngWif mwptpj;jy;

2015 ,y. 05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; 

mjpfhu rig rl;lj;jpd; 131Mk; gphptpd; fPo; 

kw;Wk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk;

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; Nfhuy; 
,y. 385/6> Gjpa tPjp> ntypfkapy; trpf;Fk; nkh`kl; RigH 

nkh`kl; mg;yy; Mfpa ehd; rl;l tpNuhjkhf jUtpf;fg;gl;l 

kpaGnuhf;Nlhy; vd;w kUe;ij Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; 

mjpfhu rigapd; mDkjpg;gj;jpunkhd;iw ngw;Wf;nfhs;shJ 

kUe;Jfis fsQ;rpag;gLj;jpa Fw;wj;jpw;F tof;F ,y. 66431,d; fPo; 

njhLf;fg;gl;l tof;fpy; ehd; Fw;wthspahf;fg;gl;Nld; vdTk; khj;jiw 

ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; &. 120>000 jz;lk; kw;Wk; xj;jpitf;fg;gl;l 

rpiwj; jz;lidf;F MshNdd; vdTk; nghJ kf;fsplk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.  

,j;jtW vd;dhy; kPz;Lk; ,lk;ngwkhl;lhJ vd njhptpg;gJld; 

Nkw;nfhz;l Fw;wk; rk;ge;jkhf rfy ,yq;if tho; nghJ 

kf;fsplKk; kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 5ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 5 சனிக்கிழகம

திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர் 

கமல் மோ�ோணத்திற்கு எதிரோ� வியோழக்கி-
ழலம (03) மட்டக்�ளப்பில் இ்டம்பற்்ற 
சுதந்திர கிணண �ோல்பந்து லீக் ்தோ்டரின் 
ஒரு கபோடடியில் 3--2 என்்ற க�ோல்�ள் 
�ணக்கில் ரஜரட்ட அணி ்ெற்றி ்பற்்றது. 
அகதகெலள, கிழக்கு மற்றும சபர�முெ 
மோ�ோண அணி�ளுக்கு இல்டயிைோன 
கபோடடி சமநிலை ்பற்்றது.

மட்டக்�ளப்பு ்ெபர் விலள-
யோட்டரங்கில் இ்டம்பற்்ற 
இந்தப் கபோடடியின் முதல் 
போதியில் ரஜரட்ட அணிக்-
�ோ� கதசிய அணி வீரர் 
அசிகூர் ரஹமோன் மற்றும 
்ெத்ம மல்்ோன், ்மோஹமட 
இன்போஸ் ஆகிகயோர் மூன்று 
க�ோல்�லளப் கபோ்ட, கமல் மோ�ோண 
அணிக்�ோ� 21 ெயதின்கீழ் வீரர் சுபுன் 
ெோை� ஒரு க�ோலைப் ்பற்்றோர்.

எனகெ, 3-1 என்்ற ரஜரட்ட அணியின் முன்-
னிலையு்டன் ஆரமபமோன இரண்டோம போதி 
ஆட்டத்தில் கமல் மோ�ோண அணிக்�ோன 
மோற்று வீரரோ� ெந்த ஹஸ்மீர் 75 ஆெது நிமி-

்டத்தில் அடுத்த 
க � ோ ல ை ப் 
் ப ற் ்ற ோ ர் . 

எ னி னு ம , 
க ப ோ ட டி யின் 

எஞ்சிய நிமி்டங்�-
ளில் எந்த அணியினரோ-

லும க�ோல் ்ப்ற முடியோமல் கபோனலமயி -
னோல் ஆட்ட நில்றவில் 3-2 என்்ற க�ோல்�ள் 
�ணக்கில் ரஜரட்ட அணியினர் ்ெற்றி ்பற் -
்றனர்.

 கிழக்கு எதிர் சப்ர�முெ �ந்தைோய் லீைோ-

ரத்ன விலளயோட்டரங்கில் இ்டம்பற்்ற 
இந்தப் கபோடடியின் முதல் போதி எந்தவித 
க�ோல்�ளும இன்றி நில்றவு ்பற்்றது. 
பின்னர், இரண்டோம போதியும க�ோல்�ள் 
இன்றி நில்றெல்டய ஆட்டம 0--0 என சம-
நிலையில் முடிெல்டந்தது.

இதுெலர ெ்டந்த கபோடடி�ளில் சப்ர�-
முெ மோ�ோண அணி ஒரு ்ெற்றி மற்றும 
இரணடு சமநிலை முடிவு�லளயும, கிழக்கு 
மோ�ோண அணி மூன்று சமநிலையோன முடிவு-
�லளயும ்பற்று கதோல்வி �ோணோத அணி�-
ளோ� உள்ளன.

சு்தந்திர கிண்ண ைால்்பந்து லீக் க்தா்டர்:

மேல் ோகாணத்தை 
வீழ்ததிய ரஜரட்ட

 
ே்தால்வி 

ைா்ணா்த அணிோை 
கிழக்கு, 

சபரைமுவ

இைங்ல� விலளயோடடுத் துல்றயில் 
்பண�லள ஊக்குவித்து ்தோழில்சோர் 
்பண�ள் �ோல்பந்தோட்ட அணிலய உரு-
ெோக்� ்�ோழுமபு எவ்சி முன்ெந்துள்ளது.

மி�க் குறுகிய �ோைத்தில் உயர் நிலைலய 
அல்டந்துள்ள முதல்தர �ோல்பந்தோட்டக் 
�ழ�ம ஒன்று ்தோழில்சோர் ்பண�ள் �ோல் -
பந்தோட்ட அணிலய உருெோக்� முன்ெந்தி-
ருப்பது இைங்ல� �ோல்பந்தோட்ட ெரைோற்-
றில் இதுகெ முதல் த்டலெயோகும.

�ோல்பந்தோட்டத்தில் தி்றலமெோய்ந்த 
்பண�ள் இருப்பது்டன் அெர்�ளுக்கு 
சி்றந்த ெழிெ்டத்தலு்டனும ஆகைோசலன-
�ளு்டன் முல்றயோன பயிற்சி�லள ெழங்-
கினோல் உை� அரங்கில் சி்றந்த ்பறுகபறு -
�லள ஈட்டமுடியும என ்�ோழுமபு எவ்சி 
ெமபுகின்்றது.

எனகெ இைங்ல� ்பண�லள ்தோழில் -
சோர் �ோல்பந்தோட்டத்தில் ஈடுபடுத்தி அெர் -
�லள உை� அரங்கில் உயரிய நிலைக்கு 
இடடுச் ்சல்ெதற்�ோன ெோய்ப்லப ஏற்ப -
டுத்திக் ்�ோடுக்� முழுலமயோன ஈடுபோட -

டு்டன் ்சயற்ப்ட ்�ோழுமபு எவ்சி  மு�ோ -
லமத்துெம முன்ெந்துள்ளது. இதலன 
முன்னிடடு 16 ெயதுல்டய மற்றும 16 
ெயதுக்கு கமற்பட்ட �ோல்பந்தோட்ட 
வீரோங்�லன�ளுக்�ோன பகிரங்� கதர்வு 
ஒன்ல்ற ்�ோமபனித் ்தரு, சிடடி லீக் 
லமதோனத்தில் �்டந்த 3ஆம தி�தி (வியோ -
ழக்கிழலம) பிற்ப�ல் 2.00 மணியிலிருந்து 
்�ோழுமபு எவ்சி ெ்டத்தியது.

மோளில�க்�ோடு குறூப் நிருபர் 

இைங்ல� சதுரங்� சமகமளனத்தின்  Sri 
Lanka National Novice Chess Champion -
ship-2022 சுற்றுப்கபோடடி  (�்டந்த 14, 
15ஆம தி�தி�ளில் நிந்தவூர் அல் -அஸ்ரக் 
கதசிய போ்டசோலையில்)  அணலமயில் 
அமபோல்ற மோெட்டம சோர்போ� 
ெல்ட்பற்்றது.

இது 5 சுற்று�லளக் ்�ோண்ட தி்றந்த 
(ெய்தல்லை அற்்ற) கபோடடியோ� 
ெல்ட்பற்்றது. இதில்  �ல்முலன 
அல்மிஸ்போஹ  ம�ோ வித்தியையத் 
திலிருந்து  தரம 07 ஐ கசர்ந்த மோணென் எம. 
கஜ. எம. ஸஹமி பங்குபற்றி 4 சுற்று�ளில் 
்ெற்றி ்பற்று இறுதிப் கபோடடியில் 
இரண்டோம இ்டத்திலனப் ்பற்று கதசிய 
மட்டப் கபோடடிக்கு  ்தரிெோகியுள்ளோர். 

கமலும இப்கபோடடியில் குறித்த 
போ்டசோலையின் விலளயோடடுப் 
பயிற்றுவிப்போளர் எம. கஜ. எம. மூபித் 
அெர்�ளும பங்குபற்றி கதசிய மட்ட 

கபோடடிக்குத் ்தரிெோகியுள்ளனர்.
இச்சுற்றுப் கபோடடியில் முதல் 15 
இ்டங்�லளப் ்பறுகெோர் கதசிய மட்ட 
கபோடடிக்கு ்தரிவு ்சய்யப்படுெர் 
என்பது குறிப்பி்டத்தக்�து.

ெோச்சிக்கு்டோ விக்்ட நிருபர்

  ஆலையடிகெமபு பிரகதச ்சயை�த்திற்-
குடபட்ட க�ோளோவில் ஸ்ரீ முத்துமோரியமமன் 
ஆைய லமதோனத்தில் ஆலையடிகெமபு 
பிரகதச ்சயை�த்திற்குடபட்ட க�ோளோவில் 
ஸ்ரீ முத்துமோரியமமன் ஆைய லமதோனத்தில் 
15 இைடசம ரூபோ ஒதுக்கீடடில் நிர்மோணிக்�ப்-
பட்ட �ரப்பந்தோட்ட லமதோனம கெற்று மோலை 
விலளயோடடுத்துல்ற இரோஜோங்� அலமச்சர் 
அமித் கதனு� விதோன�மக�யினோல் தி்றந்து 
லெக்�ப்பட்டது.

பிரகதசத்திற்கு ஒரு இரவு ப�ல் �ரப்பந்-
தோட்ட லமதோனம எனும விலளயோடடுத்துல்ற 
அலமச்சர் ெோமல் ரோஜபக்ஷவின் எணண�ரு-
விற்கு அலமெோ� பிரகதச சலப உறுப்பின-
ரும அமபோல்ற மோெட்ட போரோளுமன்்ற உறுப்-
பினரும அபிவிருத்தி குழு தலைெருமோன 
்டபிள்யு.டி.வீரசிங்�வின் இலணப்போளரு-
மோன கிந்துஜோ பிரதீபனின் கெணடுக�ோளுக்-
�லமய நிர்மோணிக்�ப்பட்ட லமதோனகம 
இவ்ெோறு தி்றந்து லெக்�ப்பட்டது.

பிரகதச ்சயைோளர் வி.பபோ�ரனின் தலை-
லமயில் இ்டம்பற்்ற நி�ழ்வில்  விலளயோட-
டுத்துல்ற இரோஜோங்� அலமச்சர்  கதனு� 
விதோன�மக�  அமபோல்ற மோெட்ட போரோ-
ளுமன்்ற உறுப்பினரும அபிவிருத்தி குழு 
தலைெருமோன ்டபிள்யு.டி.வீரசிங்� போரோளு-
மன்்ற உறுப்பினர் திைக்ரோஜபக்ஸ  ஆலை-
யடிகெமபு பிரகதச சலப தவிசோளர் த.கி-
கரோஜோதரன் பிரகதச ்சயை� �ணக்�ோளர் 
�.பிர�ஸ்பதி பிரகதச சலப உறுப்பினரும 
அமபோல்ற மோெட்ட போரோளுமன்்ற உறுப்பின-
ரும அபிவிருத்தி குழு தலைெருமோன ்டபிள்யு.

டி.வீரசிங்�வின் இலணப்போளருமோன 
கிந்துஜோ பிரதீபன் மற்றும பிரகதச சலப உறுப்-
பினர்�ள் அரச அதி�ோரி�ள் ்போதுமக்�ள் என 
பைரும �ைந்து ்�ோண்டனர்.தி்றப்பு விழோவிற்-
�ோ� ெருல� தந்த அதிதி�ளுக்கு ம�த்தோன 
ெரகெற்பு அளிக்�ப்பட்டது. இதன் பின்னர் 
ஸ்ரீ முத்துமோரியமமன் ஆையத்தில் இ்டம-
்பற்்ற விகச்ட பூலஜ ெழிபோடு�ளில் �ைந்து 
்�ோண்ட அதிதி�ளுக்கு ஆைய பிரதமகுரு 
உள்ளிட்டெர்�ள் ்போன்னோல்ட கபோர்த்தி 
்�ௌரவித்தனர். இதன் பின்னரோ� �ரப்பந் -
தோட்ட லமதோனத்தின் ்பயர்பைல�யிலன 
திலரநீக்�ம ்சய்து லெத்த இரோஜோங்� 
அலமச்சர் உள்ளிடக்டோர் ெோ்டோவிலன 

்ெடடி லமதோனத்லத தி்றந்து லெத்து �ரப் -
பந்தோட்ட கபோடடியிலனயும ஆரமபித்து 
லெத்தோர்.

இகதகெரம மரெடுல�யிலும �ைந்து 
்�ோண்ட அெர் கூட்ட்மோன்றில் �ைந்து 
்�ோணடு அரசோங்�ம இன மத கெறு -
போடின்றி அலனத்து பிரகதசங்�ளுக்கும 
அபிவிருத்தி திட்டங்�லள முன்்�ோணடு 
்சல்ெதோ�வும எதிர்�ோைத்திலும பை அபி -
விருத்தி திட்டங்�ள் கமற்்�ோள்ளப்படும 
என கூறினோர்.இந்நிலையில் இ்டம்பற்்ற 
சுற்றுப்கபோடடியில் ்ெற்றி ்பற்்ற அணி� -
ளுக்கு ்ெற்றிக்கிணணங்�லளயும ெழங்கி 
லெத்தோர்.

இைங்ல�யின் ெரைோற்றுப் புத்த�த்தில் 
குறிப்பி்டத்தக்� இ்டத்லதப் ்பற்றுள்ள 
இந்தப் கபோடடிலய ஏற்போடு ்சய்ய 
ெோடடிகைகய முதலி்டம ெகிக்கும போதணி�ள் 
உற்பத்தி நிறுெனம இைங்ல� �ரப்பந்தோட்ட 
சமகமளனம மற்றும �ல்வி அலமச்சின் 
போ்டசோலை �ரப்பந்து சமகமளனம 
என்பனெற்க்றோடு இலணந்து ெ்டோத்த 
முன்ெந்துள்ளது. 

இைங்ல� �ரப்பந்து சமகமளனம மற்றும 

�ல்வி அலமச்சு்டன் 1999 ஆம ஆணடு 
DSI நிறுெனத்தோல் ஆரமபிக்�ப்பட்ட 
இந்த சமபியன்ஷிப் கபோடடியின் 
கெோக்�ம கிரோமப்பு்ற மற்றும ெ�ர்ப்பு்ற 
�ரப்பந்து வீரர்�ளுக்கு ஒரு ெோய்ப்லபயும 
கதலெயோன ஆதரலெயும ெழங்குெதோகும. 
சமபியன்ஷிப் என்பது வீரர்�ள் தங்�ள் 
தி்றலம�லள ்ெளிப்படுத்துெதற்கும, 
அெர்�ளின் ெோழ்க்ல�லய கமலும 
�டடி்யழுப்புெதற்கும, கதசிய மற்றும 
சர்ெகதச அரங்கில் தங்�ள் ஆர்ெத்லதத் 
்தோ்டர கதசிய தரம ்�ோண்ட ஒரு தளமோகும. 
DSI சுப்பர்ஸ்கபோர்ட போ்டசோலை ெலைப்பந்து 
சமபியன்ஷிப்பின் ்தோ்டக்�மோனது, பை 
ஆணடு�ளோ� கிட்டத்தட்ட 1,000 விலளயோடடு 

வீரர்�ளின் ெளர்ச்சிக்கு பங்�ளித்துள்ளது. 
ஆரமபக் �ட்டத்தில், சமபியன்ஷிப்பில் 
்மோத்தம 198 அணி�ள் பங்க�ற்்றன. இந்த 
ஆணடு, ெோடு முழுெதிலுமிருந்து 5,000 
க்கும கமற்பட்ட அணி�ள் பங்க�ற்கும என 
ஏற்போட்டோளர்�ள் எதிர்போர்க்கின்்றனர்.

சமபியன்ஷிப்பிற்�ோன ெயதுப் பிரிவு�ள் 
11 ெயதுக்குடபட்ட ஆண�ள் / ்பண�ள், 
13 ெயதுக்குடபட்ட ஆண�ள் / ்பண�ள், 
15 ெயதுக்குடபட்ட ஆண�ள் / ்பண�ள், 

17 ெயதுக்குடபட்ட ஆண�ள் 
/ ்பண�ள் மற்றும 19 
ெயதுக்குடபட்ட ஆண�ள் /
்பண�ள். கபோடடி�ள் மோெட்ட 
மற்றும கதசிய அளவில் 
ெல்ட்பறும, மோெட்ட 
அளவிைோன கபோடடி�ள் 
மோர்ச் 26 முதல் கம 8 ெலர 
ெல்ட்பறும, மற்றும கதசிய 
அளவிைோன கபோடடி�ள் ஜூன் 
15 முதல் 21 ெலர �ோலி �ரப்பந்து 
இல்ைத்தில் ெல்ட்ப்ற உள்ளது. 
இறுதிப் கபோடடி�ள் ஜூலை 02 

மற்றும 03 ஆகிய தி�தி�ளில் ெல்ட்பறும. DSI 
Supersport Schools Volleyball Championship 2022 
ஆரமபிக்� உள்ளதோ� 2ஆம தி�தி ்�ோழுமபு 
02 கஹோட்டல் நிப்கபோனில் ெல்ட்பற்்ற 
்சய்தியோளர் மோெோடடில் அறிவித்தது.

D.Samson & Sons (Pvt) Ltd  இன் 
மு�ோலமத்துெப் பணிப்போளர்  துசித ரோஜபக்ஷ, 
கூறுல�யில் '2022 DSI சுப்பர்ஸ்கபோர்ட 
போ்டசோலை �ரப்பந்து சோமபியன்ஷிப் 20ெது 
ஆணல்ட அல்டந்துள்ளதோல், DSI எங்�ளுக்கு 
இது ஒரு குறிப்பி்டத்தக்� நி�ழ்ெோகும. 
மி�வும எதிர்போர்க்�ப்பட்ட இவ் ெரு்டோந்த 
நி�ழ்வுக்கு DSI அனுசரலண ெழங்குெது 
மகிழ்ச்சிலயயும தனிச்சி்றப்பிலனயும 
அளிக்கின்்றது, 

ரூ 15 இலட்சம் ச்சலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
்கரப்பந்மாட்ட ம்்மானம்  திறநது மைபபு

ச்மாழில்்சமார ச்பண்கள் ்கமால்்பந்மாட்ட
அணிமை உருைமாககும் ச்கமாழும்பு எவ்சி

நிந்வூரில் ்சதுரங்க ப்பமாடடி 

  20வது DSI சுப்பர் ஸ்ே்பார்ட

்பமா்ட்சமாமல்களுககிம்டயிலமான 
்கரப்பந்மாட்ட ்சம்பிைன்ஷிப ப்பமாடடியில் 
5 ஆயிரம் அணி்கள் ்பஙப்கற்பு

ஒலுவில் கிழக்கு தின�ரன் நிருபர்,                                   
அறூஸ் -அட்டோலளச்கசலன

இைங்ல� சனெோய� கசோசலிச குடியரசின்  74 
ஆெது சுதந்திர தினத்லத முன்னிடடு  அட்டோ-
லளச்கசலன பிரகதச சலப ஏற்போடு ் சய்த மரதன் 
ஓட்டப் கபோடடி நி�ழ்ச்சி  இன்று இ்டம்பற்்றது.

 அட்டோலளச்கசலன பிரகதச சலபயின் தவி-
சோளர் ஏ.எல்.அமோனுல்ைோ தலைலமயில் இ்டம-
்பற்்ற இந்நி�ழ்ெோனது   �ோலை  06.30 மணிக்கு 
ஒலுவில் ்ெளிச்ச வீடடுச் சந்தியில் ஆரமபித்து 
அட்டோலளச்கசலன பிரகதச சலப ெளோ�த்தில் 
நில்றெல்டந்தது.  இப்கபோடடி நி�ழ்ச்சியில் 
அட்டோலளச்கசலன பிரகதச சலப எல்லைக்-

குள் நிரந்தரமோ� ெசிக்கும நூற்றுக்�ணக்�ோன 
ஓட்ட வீரர்�ள் �ைந்து ்�ோண்டனர். அமபோல்ற 
மோெட்ட பிரோந்திய உள்ளுரோடசி உதவி ஆலண-
யோளர் �மல் ்ெத்மினி பிரதம அதிதியோ�க் �ைந்து 
்�ோணடு சி்றப்பித்தது்டன் கபோடடிலய ஆரம-
பித்து லெத்தோர். இவ் மரதன் ஓட்டப்கபோடடியில் 
ஆர்..எம.ஆஸோம முதைோமி்டத்லதயும, ஏ.சனூஸ் 
இரண்டோமி்டத்லதயும, எஸ்.சோதீர் மூன்்றோமி்டத்-
லதயும ்பற்றுக்்�ோண்டனர். ்ெற்றி ்பற்்ற 

வீரர்�ளுக்�ோன கிணணங்�லளயும பரிசில்�லள-
யும அதிதி�ள் ெழங்கி லெத்தனர்.  இகதகெலள, 
சுதந்திர தினத்தில் இவ்ெோ்றோன மரதன் ஓட்டப் 
கபோடடிலய ஏற்போடு ச்ய்து, வீரர்�லள ஊக்�ப்-
படுத்த ெ்டெடிக்ல� எடுத்த பிரகதச சலபயின் 
தவிசோளர் ஏ.எல்.அமோனுல்ைோ மற்றும ச்யைோ-
ளர் ஐ.எல்.எம.போயிஸ் ஆகிகயோருக்கு அலனத்து 
விலளயோடடுக் �ழ�ங்�ள், ்போதுமக்�ள் தமது 
ென்றிலயத் ் தரிவித்துள்ளன.

அட்டா்ைசமசே்ை பிரமதைசே சே்ை ஏறைாடடில்
சுதைந்திர திை ேரதைன் ஓட்டப் மைாடடி

�ல்முலன மோெ�ர சலபயினோல் ெழங்�ப்-
படும சமபளத்லதக் ்�ோணடு “மோதம ஒரு 
கெலைத்திட்டம” எனும நி�ழ்ச்சி திட்டத்லத 
ஆரமபித்து அதன் பிர�ோரம தனது இறுதி சமப-
ளத்திலன மருதம விலளயோடடுக் �ழ�த்திற்கு 
கதலெயோன விலளயோடடு உப�ரணங்�லள-
யும, சப்போத்துக்�லளயும அகிை இைங்ல� 
மக்�ள் �ோங்கிரசின் �ல்முலன மோெ�ர சலப 
உறுப்பினர் பீ.எம.ஷிபோனினோல் ெழங்கி 
லெக்�ப்பட்டது.

மருதமுலன மருதம விலளயோடடுக்�ழ�த்-
திற்கு கதலெயோ� இருந்து ெந்த விலளயோடடு 
உப�ரணங்�லளயும, சப்போத்துக்�லளயும 
விலளயோடடுக்�ழ� நிர்ெோ�த்தினரின் கெண-
டுக�ோளின் கபரில் இமமோத சமபளத்தில் ் பற்-
றுத்தருெதோ� ெோக்குறுதி அளித்திருந்தலமலய 

நில்றகெற்றி லெத்தலம மகிழ்ச்-
சியளிப்பதோ� இங்கு �ருத்து 
்ெளியிட்ட மருதம விலளயோட-
டுக்�ழ� நிர்ெோ�த்தினர் மகிழ்ச்சி 
்ெளியிட்டனர். 

அணலமயில் தனது இல்ைத்-
தில் லெத்து மருதம விலளயோட-
டுக்�ழ� நிர்ெோ�த்தனரி்டம 
விலளயோடடு உப�ரணங்�லள 
ல�யளித்த அங்கு உலரயோற்றிய 
�ல்முலன மோெ�ர சலப உறுப்பினர் பீ.எம.
ஷிபோன், எனக்கு ெோக்�ளித்த எனது ெட்டோர 
மக்�ள் எந்தத் கதலெயும இன்றி எனக்�ோ� 
ெோக்�ளித்தெர்�ள். 

அெர்�ள் எனக்கு ெோக்�ளிப்பதற்�ோ�  
பணகமோ ்போருகளோ என்னி்டம க�ட்ட-

துமில்லை. ெோன் ்�ோடுத்ததும இல்லை. 
கசலெ கெோக்�ம �ருதி ெோக்�ளித்த மக்�ளின் 
கதலெலய நில்றகெற்றும ்போருடடு எமது 
பிரகதசத்தில்  ்போதுப்பல்டயோன கதலெ�லள 
இனங்�ணடு ்சயைோற்்ற கெணடிய �்டலமப்-
போடு எனக்கு உள்ளது. 

விமைைமாடடு உ்ப்கரணங்கள் ம்கைளிபபு 
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