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2022 பபப்ரவரி 8 பெவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

அண்ணே, எதிர்க்கட்சி தலைவர எநத 
்ேரமும் ஊட்கங்களை அரசாங்கதலத குலை 
சசாலவதிலை்ே குறிோயிரு்ககிைார.....

அதுதான் தம்பி அவரது முழு ்ேரத 
சதாழில, அது்ககுததா்ே அவலர எதிர்க 
்கட்சித தலைவர எணடு சசாலலுைம், அதாை 
அவ்ராட  ்்காவி்க்க கூடாது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல்-
லாவை பிவையில் விடுவிக்குமாறு 
மமன்முவையீடடு நீதிமன்ைம் புத்தளம் 
மமல் நீதிமன்ைததிற்கு உத்தரவு பிைப்-
பிததுளளது.

 மமன்முவையீடடு நீதிமன்ை நீதிப -
திகளான மமனகா விமஜசுந்தர மற்றும் 
நீல் இத்தவைல ஆகிம�ார் இந்த உத்தர -
விவன மேற்று பிைப்பிததுளளனர்.

அ்தன்படி குறித்த உத்தரவை உ்டனடி�ாக 

ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல்ா
நேற்று பிணையில விடுதண் 

வைலிக்கவ்ட சிவைசசாவல வகதி 
கள மூைர் மேற்று (07)  ஆரம் -
பமான க.வபா.்த உ�ர்்தர

A/L பரீடணசை எழுதும் 
மூன்று சிணை ணைதிைள்

கண்டி- 
மபரா்தவன- 
உ்ட 
மபரா்தவன 
பகுதியிலுளள 
வீவ்டான்றில் 
சவம�ல் எரிைாயு சிலிண்்டவரான்-
றில் தீ பரவியுளளது. இந்த சம்பைம் 
மேற்று (07) அதிகாவல 
இ்டம்வபற்றுளளது.

சைணையல எரிவாயு 
சிலிண்டரில திடீர் தீ

-மலாரன்ஸ் வசல்ைோ�கம்   

ோ்டளாவி� அரசாஙக மருததுைமவனகள மற்றும் சுகா்தார 
நிறுைனஙகளில் பணிபுரியும் ்தாதி�ர் மற்றும் உததிம�ாகத்தர்-
கள வபருமளவிலாமனாருக்கு வகாமரானா வைரஸ் வ்தாற்று 
உறுதிப்படுத்தப்படடுளள்தாக அரசாஙக ்தாதி உததி -
ம�ாகத்தர் சஙகம் வ்தரிவிததுளளது. சஙகததின் 

அ்ரெ ஆஸபத்திரி ைற்றும் சு்கவாதவா்ர நிறுவனங்களில்  

க�ொழும்பு கெரியொஸெத்திரியில் மட்டும் 150 பெருக்கு   
அரச தொதியர் சங�த்தின் தலைவர் சமன் ரத்்னபிரிய கதரிவிப்பு   

�ாழப்பாைம் காவரேகரில் 
்தடுதது வைக்கப்படடுளள 
இநதி�ப் ப்டகுகள ஏலததில் 
விற்பவன வசய�ப்படும் 
பணிகள வகாழும்பிலிருநது 
வசன்ை அதிகாரிகள குழுவின் 
முன்னிவலயில் மேற்று (07) 
திஙகடகிழவம ஆரம்பமா-
னது.

இலஙவகயின் 5 துவைமு-
கப் பகுதியில் ்தடுதது வைக் -
கப்படடுளள இநதி� மீனைர்களுக்-

குச வசாந்தமான டமராலர் 
விவசப் ப்டகுகள மேற்று  

தடுத்து ணவகைபபடடிருநத 
இநதிய ப்டகுைள் ஏ்த்தில

-மலாரன்ஸ் வசல்ைோ�கம்  

்தாதி�ர் மற்றும் துவை மருத-
துை மசவைக்கு உடபட்ட 18 
சுகா்தாரத துவை வ்தாழிற்சங-
கஙகள மேற்றுக் காவல மு்தல் 

வ்தா்டர் மைவல நிறுத்தப் 
மபாராட்டதவ்த மமற்வகாண்-
டுளளன.  

சம்பள முரண்பாடு 
உளளிட்ட பல்மைறு 

தவாதியர் பதவாழிற்ெங்கங்கள் வவமலநிறுத்த வபவா்ரவாட்டம்;  

எம்.ஏ. அமீனுல்லா 

வபாதுப் மபாக்குைரதவ்த ப�ன்படுததும் மபாது ்தடுப்பூசி 
அடவ்டவ� கட்டா�மாக்குை்தற்கு ம்தவை�ான ே்டைடிக்வக-
கள எடுக்கப்படடு ைருை்தாக இராஜாஙக அவமசசர் திலும் 
அமுனுகம வ்தரிவிததுளளார். கண்டியில் ஊ்டகஙக-
ளுக்கு கருதது வ்தரிவிக்கும்மபாம்த அைர் இ்தவன 

பபாது நபாககுவரத்துைளில 
இனி தடுபபூசி அடண்ட அவசியம் 

க்டந்த சில தினஙகளாக 
பூஸ்்டர் ்தடுப்பூசிவ�  வபற் -
றுக்வகாளைதில் வபாதுமக்களி-
்டததில் ஆர்ைம் அதிகரிததுளள-
்தாக பிரதி சுகா்தார மசவைகள 
பணிப்பாளர் ோ�கம் மேமந்த 
மேரத வ்தரிவிததுளளார்.

வகாழும்பில் மேற்று இ்டம்-
வபற்ை வசயதி�ாளர் சநதிப்பில் 
கருததுவரத்த அைர், ோளாந்தம் 
ஒரு இலடசததிற்கும் அதிகமா-
மனார் ்தடுப்பூசியிவன வபறு-
ை்தற்காகத ்தடுப்பூசி 
வம�ஙகளுக்கு

பூஸ்்டர் தடுபபூசி பசைலுத்துவதில 
திடீபரன ைகைளிண்டநய ஆர்வம் 

மலாரன்ஸ் வசல்ைோ�கம்  

கல்வி வபாதுத ்தரா்தர உ�ர்்தரப் 
பரீடவச மேற்று  7ஆம் திகதி ஆரம்ப -
மானது.  

இம்முவை கல்விப் வபாதுத ்தரா்தர 

உ�ர்்தரப் பரீடவசயில் 3 லடசதது 
45 ஆயிரதது 242 பரீடசார்ததிகள 
ம்தாற்ை உளளது்டன் ோ்டளாவி� 2438 
பரீடவச நிவல�ஙகளில் பரீடவச 
ேவ்டவபைவுளளது.  

மேற்று  ஆரம்பமான கல்வி 

A/L பரீடமெ வேற்று முதல் ஆ்ரம்பம்;

காலாைதி�ான வகாவிட ்தடுப்பூசிகள எந்த -
வைாரு சந்தர்ப்பததிலும் வபாதுமக்களுக்கு ைழங-
கப்ப்டவில்வல என சுகா்தார அவமசசு அறிவித-
துளளது.

குறிப்பாக பூஸ்்டர் ்தடுப்பூசி ைழஙகுை்தற்காக 

ோடடில் வகயிருப்பில் உளள வபசர் ்தடுப்பூசி-
கள காலாைதி�ாகவில்வல என்ப்தவன வ்தாழில்-
நுடப ரீதியில் வபாறுப்பு்டன் கூை முடியும் என 
வகாவிட ஒழிப்பு இராஜாஙக அவமச-
சின் இவைப்பாளர் வ்டாக்்டர் அன்ைர் 

 இந்தியவாவுககு உத்திவயவா்கபூர்வ விஜயம் வைற்ப்கவாண்டுள்்ள பவளிவிவ்கவா்ர அமைசெர் 
வப்ரவாசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ வேற்று (07) இந்திய பவளியுறவு அமைசெர் எஸ. பஜய்ெங-
்கம்ர ெந்தித்து வபசசுவவார்த்மதயில் ஈடுபட்டவபவாது  எடுத்த ப்டம். 

மலாரன்ஸ் வசல்ைோ�கம்  

அவமசசர்கள மற்றும் அரச நிறு -
ைனஙகளின் வசலவுகவள மமலும் 
கடடுப்படுததுை்தற்கு அரசாஙகம் 

தீர்மானிததுளளது. அது 
வ்தா்டர்பில் விமச்ட ைழி-
காட்டல்கவள நிதி�வமசசு 

அவனதது அவமசசர்கள, அவமசசுக்-
களின் வச�லாளர்கள மற்றும் நிறுை -
னஙகளுக்கும் அனுப்பியுளளது.  

அ்தற்கிைஙக ைரவு வசலவுத 

திட்டம் மூலம் ஒதுக்கப்படடுளள 
நிதிக்கு உடபட்ட வச�ற்திட்டஙகள 
்தவிர்ந்த மைறு எந்த வச�ற் திட்டங-
களுக்கும் நிதி மகாருைவ்த ்தவிர்த -
துக் வகாளளுமாறும் நிதி�வமசசு 
அவனதது அவமசசர்கள 
மற்றும் அவமசசுக்களின் 

அமமச்சரகள், அர்ச நிறுவன   
ச்சலவுகளுககு கட்டுபபாடு 

மலாரன்ஸ் வசல்ைோ�கம்  

 பண்டிவகக் காலம் உளளிட்ட 
எதிர்ைரும் மா்தஙகளுக்காக அததி-
�ாைசி� வபாருடகவள ்தவ்டயின்றி 
வபற்றுக்வகாளை்தற்கு அரசாஙகம் 
இநதி�ாவி்டமிருநது ஒரு பில்லி�ன் 
வ்டாலர் க்டன் உ்தவிவ� வபற்றுக் 
வகாளளவுளள்தாக ைர்த்தக அவமச-
சர் பநதுல குைைர்த்தன வ்தரிவித -
துளளார்.  

அதது்டன் சீனாவிலிருநது 10 

லடசம் வமடரிக் வ்தான் அரிசிவ� 
இைக்குமதி வசயை்தற்கும் தீர்மானிக் -
கப்படடுளளது என்று குறிப்பிட்ட 
அவமசசர் அரசாஙகததின் மைண்டு -
மகாளுக்கு சீனா இைக்கம் வ்தரிவித -
துளள்தாகவும் அவமசசர் வ்தரிவித -
துளளார்.  

அம்தமைவள இலஙவக அரசாங-
கம் அவுஸ்திமரலி�ாவி்டம் 200 மில்-
லி�ன் அவமரிக்கன் வ்டாலர்கவள 
க்டன் உ்தவி�ாக வபற்றுக்வகாளள 

ே்டைடிக்வக எடுததுளள்தாகவும் 
அைர் வ்தரிவிததுளளார். அந்த க்டன் 
உ்தவி மூலம் பருப்பு மற்றும் பார்லி 
ஆகி�ைற்வை வகாளைனவு வசய -
ை்தற்கு எதிர்பார்ததுளள்தாகவும் 
மீதி�ான நிதிவ� அததி�ா-
ைசி� வபாருடகள 

சீனாவிலிருந்து 10 இலட்சம் 
மெ.ம�ான் அரிசி இறக்குெதி 

வதந்தி்கம்ள ேம்ப வவண்்டவாம்; ம்கயிருபபில த்ரைவானமவ;

ைா்ாவதியான தடுபபூசிைள் எதுவும் 
பபாதுைகைளுககு வழஙைபப்டவிலண் 
்டவாக்டர் அனவர் ஹம்தவானி உறுதிப்டத் பதரிவிபபு 

சுைாதாரத்துணை ஊழியர்ைள்   
ப்ருககும் பைாநரானா உறுதி   

ோப்டஙகும் சுமுைைாை 
ேண்டபபற்ைதாை தைவல
-பரீடமெ்கள் ைவார்ச 05 வம்ர இ்டம்பபறும்  

வேற்று ்கவாம்ரே்கரில் ஆ்ரம்பைவானது 

விலரவில் அமுல்ெடுத்த நடவடிக்ல� -/ -திலும் அமுனு�ம  ேல்லபதவாரு ெகுணம் எனகிறவார் Dr. வஹைந்த 

ோப்டஙகும் நோயாளர் 
பபரும் அபசைௌைரியத்தில   

ஒருவர் புலிசெந்வத்க ேபர் 

வப்ரவாதமனயில் 
அதி்கவாமல ெம்பவம் புத்த்ளம் நீதிைனறுககு வை.மு நீதிைனறு உத்த்ரவு 

துறறமுகத்தில் த�ங்கியுள்ள 
அத்தியாவசிய ம�ாருடகள  

இவவாரத்தில விடுவிகை அரசு ே்டவடிகணை  
03

 இ்ஙணை - இநதிய மீனவர் பிரச்சிணன;
கச்சத்தீவு உற்சவத்தில் இரு�ரப்பு 

மீனவரகளிறைதய சுமுக த�சசு

03
தீர்வு காண நல்ல சந்தர்்ப்பம் என்கிறார் டக்ளஸ்

பதாண்நபசி, மின்சைாரம் உடப்ட இதர பசை்வீனஙைள்; பணடிணை ைா்த்தில தாராளைாை அத்தியாவசிய பபாருடைள்

புதிய வழி�ொட்டல்�ள் நிதியலமச்சி்னொல் அனுப்பி லவப்பு

எம்.ஏ.அமீனுல்லா 

ம்டைவள, ைஙகுைக் -
கம்ட பிரம்தசததில் வீவ்டான்-
றின் பின்பக்கம் மதில்சுைர் 
அவமப்ப்தற்காக அஸ்திைா-
ரம் ம்தாண்டும் பணியில் ஈடு -
படடிருந்த ோல்ைர் மீது 
மண்மமடு சரிநது வீழந்ததில் 
மூைர் மேற்று (07) உயிரிழந -
துளளனர்.  

படுகா�மவ்டந்த 

வரவு பசை்வு திட்டத்தில ஒதுககீடு பசையத 
பதாணைககு நை்திைைாை நிதி 

நைாருவணத தவிர்கை அறிவுறுத்தல

இந்தியவா, அவுஸதிவ்ரலியவாவி்டமிருந்து 

வைலதி்க நிதியுதவி  

06

ைணநைடு சைரிநது விழுநது  
ை்டவணளயில மூவர் பலி  



2 2022 பெப்ரவரி 8 பெவவவாய்க்கிழமை8–02–2022

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

JAT நிறுவனம் ஏற்றுமதி வருவாய் 
வளர்ச்சிக்கு மத்தியில் இதுவரை இல்-
லாதவரையில் 317% என்ற அதிை பட் -
சவரிக்குப் பிநரதய வருவாரய பதிவு 
சசய்துளளது.

 பல்்தசிய கூட்டு நிறுவனமும், 
இலஙரை மற்றும் பஙைளா்தஷில் 
மைப்பூச்சுைள துர்றயில் முனனணி 
வகிக்கின்ற நிறுவனமுமான JAT 
Holdings PLC, 2021/22 நிதியாண்-
டின 3 ஆவது ைாலாண்டில், மநதமான 
சநரத நிலவைஙைளுக்கு மத்தியிலும் 
சி்றப்பான சபறு்பறுைரள பதிவாக்கி-
யுளளது. குழுமத்தின வரிக்குப் பிநரதய 
இலாபம் ைடநத ஆண்டில் இ்தைாலப்ப-
குதியில் ைாலாண்டில் பதிவாக்ைப்பட்ட 
ரூபா 717 மில்லியனுடன ஒப்பிடுரையில் 
232%ஆல் அதிைரித்துளளது. அ்தசம-
யம் ைடநத 12 மாதஙைளுக்ைான வரிக்குப் 
பிநரதய இலாபம்ரூபா 1,102 மில்லிய-
னாை பதிவாக்ைப்பட்டுளளது.

JAT Holdings இனசி்றநத ைாலாண்டு என 
நிரூபிக்ைப்பட்ட 4 ஆவதுைாலாண்ரட நிறு -
வனம் சதாடஙகும் ்பாது இநதமீளஎழுச்சி -

யுடனான நிதியியல்சபறு்பறுைள சவளி-
வநதுளளதுடன, பண்டிரைக் ைாலஙைளின 
ைாைணமாை வைலாற்று ரீதியாை வருவாய்க்கு 
பிநரதய இலாபத்தில் பூச்சுக்ைள சதாழிற்-
துர்றயின பஙகு 45% ஆைைாணப்படுகின-
்றரம குறிப்பிடத்தக்ைது.

நிறுவனத்தின நிதியியல் சபறு்ப -
றுைள சதாடர்பில்அதன பணிப்பாள-
ரும், தரலரம நிர்வாை அதிைாரியுமான 
நிஷால்ஃசபர்டினாண்்டா ைருத்து சவளி-
யிடுரையில், “எஙைள ஆைம்ப சபாது 
வழஙைல் நடவடிக்ரை இடம்சபற்றுசவ-

றும்ஆறுமாதஙைளில், ைடநத ைாலாண் -
டில் நாஙைள பதிவாக்கியுளளவலுவான 
சபறு்பறுைரள முதலீட்டாளர்ைளுக்கு 
சமர்ப்பிப்பதில் மிகுநத மகிழ்ச்சி அரட-
கி்்றாம். ஒருமநதமான சநரதச் சூழல் 
மற்றும் பி்றசவால்ைள, தளம்பலான நாண-
யமாற்று வீதஙைள மற்றும் உலைளாவிய 
சநரதயில் சபாருட்ைளின பற்்றாக்குர்ற 
ஆகியவற்றின மத்தியில் இநத அளவீ-
டுைள ஈட்டப்பட்டுளளன. எவவா்றாயி-
னும், நாஙைள சநரத நிரலரமைளுக்கு 
ஏற்்றவாறு நம்ரமமாற்றியரமத்து, 

அதன்பாக்குைளுக்்ைற்ப சுறுசுறுப்பாை 
இயஙகி, எஙைளின சமாத்த இலாபமட்டங-
ைரளப் ்பணியுள்ளாம். எஙைளுரடய 
சமாத்த இலாப இலக்குைரள ்பணுவதில் 
்தரவயற்்ற வளஙைரளப் ்பாக்கி, ஆறு-
சிக்மா (six sigma) ்ைாட்பாடுைரள சசயல் -
படுத்துவதன மூலம் எஙைள வலுவான 
வழஙகுனர் உ்றவுைள மற்றும் எஙைள உற்-
பத்திசசயல்முர்றைளில் சதாடர்ச்சியான 
்மம்பாடுைரள நாஙைள எஙைளுக்குச் சாத-
ைமாை சி்றப்பாைப் பயனபடுத்தி்னாம்,” 
எனறு குறிப்பிட்டார்.

317% வரிக்குப் பிந்தைய வருவா்ய
பதிவு செயதைது JAT நிறுவனம்

்டாக்கி்யா சீசமநது நிறுவனத்-
தின‘Fountain of Life’குடிநீர் வழங-
கும் திட்டம் அனுைாதபுை மாவட்-
டத்தின சவசெைைல மற்றும் 
தச்சிதாமன பகுதிைரள சசன்ற-
ரடநதுளளது

அனுைாதபுை மாவட்டத்தின 
ைம்்பவ பிை்தச சசயலைத்ரதச் ் சர்நத சவசெ-
ைைல மற்றும் மதவாச்சிரயச் ்சர்நத தச்சிதாமன 
ஆகிய பகுதிைரளச் ்சர்நத இருவிவசாய குடும்-
பஙைளுக்கு ்டாக்கி்யா சீசமநது குழுமத்தின 
Fountain of Life திட்டத்தினூடாை தூய குடிநீர்-
வசதி ஏற்படுத்திக் சைாடுக்ைப்பட்டிருநதது. 
சவசெைைல பிை்தசத்ரதச் ்சர்நத 268 குடும்-
பஙைளின ஆயிைத்துக்கும் அதிைமான குடும்பங-
ைள மற்றும் தச்சிதாமன பிை்தசத்ரதச் ்சர்நத 
48 குடும்பஙைளின 200 க்கும் அதிைமானவர்ைள 
இநதத்திட்டத்தினூடாை பயனசபற்றுளளனர். 

சைாடிய சிறுநீைை ்நாய்பைவல் அதிை-
ளவு ைாணப்படும் இநதப்பகுதியில் 
இவர்ைளசபரும் சநருக்ைடிைளுக்கு மத்-
தியில் வாழ்நது வநத நிரலயில், இநதத் 
திட்டத்தினூடாை இவர்ைளுக்கு தூயகு-
டிநீரைப் சபற்றுக் சைாளளும் வசதி ஏற்-
படுத்தப்பட்டுளளது.

 ைம்்பவ மற்றும் மதவாச்சி பகுதிைளில் நிறு-
வப்பட்டுளள இருதிட்டஙைரள ்டாக்கி்யா 
சீசமநது ைம்பனி (லஙைா) பிஎல்சியின குழும 
சநரதப்படுத்தல் முைாரமயாளர் தஷாநத உட-
வத்த அஙகுைார்ப்பணம் சசய்தார். இவருடன, 
வவுனியா பிைாநதியத்துக்ைான ்டாக்கி்யா 
சீசமநது விநி்யாைத்தர் சண்முைனஸ் ் டார்ஸின 
எஸ். ஆனநதைாஜ் மற்றும் அனுைாதபுை பிைாநதி-
யத்துக்ைான ்டாக்கி்யா சீசமநது விநி்யாைத்-
தர் ் நார்த் ஏ செனசீஸ்ரி. மொ்தவன ஆகி்யா-
ரும் ைலநது சைாண்டனர்.

ட�ோக்கிட�ோ சீமெந்து நிறுவனத்தின்
‘Fountain of Life’குடிநீர் வழங்கும் திட�ம்

LANKAQR தேசிய ைட்ட ஊக்குவிபபு தவமைத்-
திட்டத்தின் அணமைய நிகழ்வு கமெஹவா 
நக்ர ெமெ மைேவானத்தில்   இ்டமபெற்றது. 
இமைஞர் விவகவா்ர விமையவாடடுத்தும்ற 
அமைசெரும டிஜிட்டல் பேவாழில்நுடெம ைறறும 
பேவாழில்முயறசி அபிவிருத்தி இ்ரவாஜவாஙக 
அமைசெருைவான நவாைல் ்ரவாஜெக்ஷ இந்நிகழ்-
வில் பி்ரேை அதிதியவாகக் கைந்து பகவாண்டவார்.
சுறறுைவாத் தும்ற அமைசெர் பி்ரென்ன ்ரண-
துஙக இந்நிகழ்வில் பகௌ்ரவ அதிதியவாகக் 
கைந்து பகவாண்டவார்.அமைசெர்களும ஏமனய 
அதிதிகளும பகவாைர்்ஷல் வஙகி சித்ரஷ்ட முகவா-
மைத்துவத்து்டன் இமணந்து LANKAQR 
தேசிய பி்ரெவா்ர தவமைத்திட்டத்தில் ஈடுெடடுளை-
மேப ெ்டத்தில் கவாணைவாம.

LANKAQR ஐ டேசி� ெட�த்தில் ஊக்குவிக்கும் ம�ோெர்்ஷல் வங்கி

அெோனோ பிரேெ மெ�ற்ோடடு அதி�ோரி�ோ� இம்தி�ோஸ் நி�ெனம்
பல்துர்ற அனுபவம் நிர்றநத 

வஙகியியல் நிபுணைான இம்தியாஸ் 
இக்பால் அவர்ைரள தனது பிைதம-
சசயற்பாட்டு அதிைாரியாை (COO) 
அமானா வஙகி நியமித்துளளது. 
2022 ெனவரி 1ஆம் திைதி முதல் 
அமுலுக்கு வரும் வரையில் இநதநி-
யமனம் வழஙைப்பட்டுளளது. 2018 
ஆம் ஆண்டில் அமானா வஙகியில் 

இரணநது சைாண்ட இம்தியாஸ் 
இக்பால், சசயற்பாடுைளுக்ைான 
பிைதித்தரலவைாை பணியாற்றியி-
ருநததுடன,வஙகிச் சசயற்பாடுைள, 
கிரளைள, SME வஙகியியல் மற்றும் 
நிர்வாைச் சசயற்பாடுைளுக்ைான 
சபாறுப்ரப வகித்திருநதார். பிைதம 
சசயற்பாட்டு அதிைாரியாை நிய-
மிக்ைப்பட்டுளளரதத் சதாடர்நது, 

வஙகியின மனிதவளஙைள, சட்டம் 
மற்றும் தைவல்சதாழில் நுட்பசச-
யற்பாடுைரளயும் ்மற்பார்ரவ 
சசய்வார்.

 வஙகியின பிைதம இணக்ைப்-
பாடு அதிைாரியான அஜ்மல் நலீ-
ருக்கு  சி்ைஷட உபதரலவைாை 
பதவி உயர்வு வழஙகியுளளதாைவும் 
அமானா வஙகி அறிவித்துளளது. 

2013  இநதநியமனத்துடன, தற்்பா-
ரதய சி்ைஷட உபதரலவர்ைளான 
எம்எம்எஸ் குரவலித் (பிைதம இடர் 
அதிைாரி) மற்றும் எம் பாரிஸ் ெஸீல் 
(சி்ைஷட உபதரலவர் திர்ற்சரி 
மற்றும் நிதிநிறுவனஙைள) ஆகி்யா-
ருடன அஜ்மல் இரணநதுளளது-
டன, வஙகியின நிர்வாை  குழுவிலும் 
அஙைம் சபறுகின்றார்.

இைஙமகயின் முன்னணியில் உளை ெல்வமகபெட்ட கூடடு 
நிறுவனஙகளில் ஒன்்றவான DIMO, ெமீெத்தில் நம்டபெற்ற 
Great Place to Work (GPTW) விருது வழஙகும விழவா 2021 
இல், பேவா்டர்ந்து 9ஆவது ஆண்டவாக ெணியவாறறுவேறகவான 
சி்றந்ே இ்டைவாக அஙகீகரிக்கபெடடுளைது. தைலும 2ஆவது 
மும்றயவாக ‘Asia’s Best Workplace 2021’ (ஆசியவாவின் 
சி்றந்ே ெணியி்டம) ெட்டத்மேயம பவன்றுளைது. அத்து்டன், 
நிறுவனத்தின் சி்றந்ே ைக்கள நம்டமும்றகளுக்கவான விருது-
கைவான, தி்றமை ஈர்பபு, உளவவாஙகுேல் அடிபெம்டயில் ைக்கள 
முன்முயறசிகளில் சி்றந்து விைஙகுேல் விருது ைறறும உளை-
்டக்கிய கைவாசெவா்ர அடிபெம்டயில் ைக்கள முன்முயறசிகளில் 
சி்றந்து விைஙகுேல் விருது, ஆகிய இ்ரணடு வமக விருதுக-
மையும DIMO பெற்ற தெவாது பிடிக்கபெட்ட ெ்டம.

பணியாற்ற உகந்த பணியிடஙகள் விருத்த 
த்தாடர்நது 9ஆவது ஆணடாக தவன்ற DIMO  

நிநதவூர் அட்டப்பளளம் தமிழ் 
மக்ைளின நீண்ட ைால ் ைாரிக்ரையா-
ைவிருநத நிநதவூர் - அட்டப்பளளம் 
தமிழ் மக்ைளின மயான பூமிக்ைான 
ைாணி, முஸ்லிம் தனவநதர்ைளின 
நிதிப்பஙைளிப்புடன சைாளவனவு 
சசய்யப்பட்டு, மயான பூமியாை பிை-
ைடனம் சசய்யப்பட்டுளளது.  

ரூ. 3 ்ைாடி ரூபாவுக்கும் அதி -
ைமான சபறுமதியுரடய ைாணி, 
இவவாறு மயான பூமிக்ைாை வழங-
ைப்பட்டுளளதாை, நிநதவூர் பிை்தச 
சரபயின தவிசாளர் எம்.ஏ.எம். 
தாஹிர் சதரிவித்தார்.  

அட்டப்பளளம் தமிழ் மக்ைளின 
நீண்ட ைால ்ைாரிக்ரையாைவிருநத 
மயான பூமிக்ைான நிைநதை தீர்விரன 
சபற்றுக் சைாடுக்கும் வரையில் 
குறித்த ைாணி, மயான பூமியாை 
ைடநத சபப்ைவரி 02ஆம் திைதி பிை-
ைடனப்படுத்தப்பட்டது.  

நிநதவூர் பிை்தச சரப தவிசாளர் 
எம்.ஏ.எம். தாஹிரின ஆ்லாச-
ரனயின ்பரில், நிநதவூர் பிை்தச 

சரபயின முனனாள உறுப்பினர் 
்சகு இஸ்மாயில் முெம்மட் 
றியாஸ் மற்றும் முஸ்லிம் தனவநதர்-
ைளின நிதி உதவியில் சைாளவனவு 
சசய்யப்பட்டு வழஙைப்பட்டுளள 
இநத மயான பூமிக்ைான சுற்று மதில் 
அரமக்கும் பணிைளும் ஆைம்பிக் -
ைப்பட்டுளளன.  

குறித்த மயான பூமிரய பிைைட -
னப்படுத்தும் நிைழ்வில், நிநதவூர் 

பிை்தச சரபயின தவிசாளர் எம்.ஏ.
எம். தாஹிர், அம்பார்ற மாவட்ட 
உளளூைாட்சி உதவி ஆரணயாளர் 
எஸ்.எல்.எம். ைமல் சநத்மினி, 
சைளைவ அதிதிைளாை நிநதவூர் 
பிை்தச சசயலாளர், நிநதவூர் 
பிை்தச சரபயின உதவி தவிசாளர் 
ரவ.எல் சுரலமாசலப்ரப, நிநத -
வூர் பிை்தச சரபயின உறுப்பினர் -
ைள, உத்தி்யாைத்தர்ைள, ஊழியர் -

ைள, உளளிட்ட பல பிைமுைர்ைள 
ைலநது சைாண்டனர்.  

நிநதவூர் - அட்டப்பளளம் பிை -
்தசத்தில் வாழ்நது வரும் தமிழ் 
– முஸ்லிம் சமூைஙைளுக்கிரட -
லான புரிநதுணர்வு மற்றும் சை -
வாழ்விரன ்மலும் வழுப்படுத்-
தும் வரையில் இநத நடவடிக்ரை 
அரமநதுளளதாை சதரிவிக்ைப்படு -
கி்றது.  

நிந்ேவூர் - அட�ப்ள்ளம் ேமிழ் - முஸ்லிம்  
ெக்�ளின் நல்லுறவின் அட��ோ்ளம்"  
-முஸ்லிம ேனவந்ேர்களின் பெைவில் இந்து ையவானத்திறகு கவாணி அன்ெளிபபு 

பாைாளுமன்ற 'சாை-
சஙஹிதா’ புலரம 
இலக்கிய நூலின இைண்-
டாவது பதிப்பின சவளி-
யீட்டுவிழா இனறு 08 
சசவவாய்க்கிழரம முற்-
பைல் 11.00மணிக்கு பாைா-
ளுமன்ற குழுஅர்றஇலக்-
ைம் 01ல் பிைதமர் மஹிநத 
ைாெபக்ஷ மற்றும் சபாநாய -
ைர் மஹிநத யாப்பா அ்ப-
வர்தன ஆகி்யார் தரலரமயில் இடம்சப-
றும்.   

பாைாளுமன்றத்தின சசயலாளர் நாயைம் 
தம்மிக்ை தசநாயக்ைவின வழிைாட்டலின 
கீழ் பல்்வறு பிரிவுைளில் ைடநதவருடம் 
பாைாளுமன்ற ‘சாைசஙஹிதா’புலரம இலக்-
கிய நூலுக்ைான ைட்டுரைைள ்ைாைப்பட் -
டன.   

சட்டவாக்ை சசயற்பாடுைள, நிரல்ப -
்றான அபிவிருத்தி, ்தர்தல் முர்றரம 
மற்றும் அதன திருத்தஙைள, பாைாளுமன்ற 

அ றி க் ர ை யி ட லு ம் 
சவகுென ஊடைமும், 
சபாதுமக்ைள சதாடர்பு 
மற்றும் இலஙரை 
சபண்ைள அைசியலில் 
புதிய ்பாக்கு ஆகிய 
பல்்வறு தரலப்புை-
ளில் ைல்வித்துர்றரய 
பிைதிநிதித்துவப்படுத் -
தும் நிபுணர்ைளின ைட்-
டுரைைள இநதநூலில் 

உளளடஙைப்பட்டுளளன. இதன மீளாய்-
வுக்குழுவில் ஸ்ரீெயவர்தனபுை பல்ைரலக் 
ைழைத்தின சி்ைஷட்பைாசிரியர் ைத்ன -
சிறி அைஙைல, சைாழும்பு பல்ைரலக்ை -
ழை ்பைாசிரியர் அெநதா ெப்புஆைாச்சி, 
ைளனி பல்ைரலக்ைழை ்பைாசிரியர் எஸ்.
ஜீ. ்யாைைாொ, சைாழும்பு பல்ைரலக்ை -
ழை ஸ்ரீபாளி ைல்லூரியின ைலாநிதி டியூடர் 
வீைசிஙை மற்றும் ைளனி பல்ைரலக்ைழை 
சி்ைஷட விரிவுரையாளர் விெயானநத ரூப-
சிஙை ஆகி்யார் ைாணப்படுகின்றனர்.   

்ோரோளுென்ற ‘ெோரெங்ஹிேோ’புலடெ   
இலக்கி� நூல் மவளியீடடுவிழோ இன்று

மகத்பேவாழில் அமைசசின் வழிகவாடடுேலின் கீழ் இைஙமக மகத்பேவாழில் அபிவிருத்திச 
ெமெயினவால் ஏறெவாடு பெய்யபெட்ட 'மகத்பேவாழில் 2022: தேசிய மகத்பேவாழில் கண-
கவாடசி' ெண்டவா்ரநவாயக்க ஞவாெகவார்த்ே ெர்வதேெ ைவாநவாடடு ைண்டெ வைவாகத்தில் நம்டபெற -
்றது. கைந்து பகவாண்ட பேவாழில் முயறசியவாைர்களு்டன் மகத்பேவாழில் அமைசெர் விைல்வீ -
்ரவஙெ உம்ரயவாடுவமே ெ்டத்தில் கவாணைவாம.   

(திருச்சி எம்.்ை. ஷாகுல் ெமீது)  

இலஙரை சவளியு்றவுத்துர்ற அரமச்சர் 
ஜி.எல்.பிரீஸ், இநதிய சவளியு்றவுத்துர்ற 
அரமச்சர் செய்சஙைருடன சநதித்து உளளார். 
இலஙரையில் சபாருளாதாை சநருக்ைடி உளள 
நிரலயில் புதுடில்லியில் இநத சநதிப்பு இடம்-
சபற்்றது.   சவளியு்றவுத்துர்ற அரமச்சர் 
ஜி.எல்.பீரிஸ் ்நற்று இநதியாவுக்கு 3 நாட்ைள 
பயணமாை வருரை தநதார். இப்பயணத்தின 
்பாது பிைதமர் ்மாடி, சவளியு்றவுத்துர்ற 
அரமச்சர் செய்சஙைர் உளளிட்்டாரையும் 
ஜி.எல்.பீரிஸ் சநதித்து ்பசுகி்றார்.  

இநநிரலயில் இலஙரை சவளியு்றவுத்துர்ற 
அரமச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் இநதியா வருரை தந-
துளள்தாடு இப்பயணத்தின ்பாது இலங-
ரையின சபாருளாதாை உளளிட்டரவ குறித்து 
பிைதமர் ந்ைநதிை ்மாடி, மத்திய அரமச்சர் 
செய்சஙைர் ஆகி்யாரிடம் ஜி.எல்.பீரிஸ் 
ஆைாய உளளார்.   

 சவளியு்றவுத்துர்ற அரமச்சர் ஜி.எல்.பிரீஸ், 
இநதிய சவளியு்றவுத்துர்ற அரமச்சர் செய்-
சஙைரை ்நற்று சநதித்து உளளார் .இநத சநதிப்-

பின்பாது இரு தைப்பு உ்றவுைளின அரனத்து 
அம்சஙைள குறித்தும் ்பசப்பட்டது.  

ைடுரமயான அநநிய சசலாவணி மற்றும் எரி-
சக்தி சநருக்ை டிரய எதிர்சைாண்டுளள இலங-
ரைக்கு, இநதியா 500 மில்லியன  சடாலர் 
ைடன வழஙை உளளது. இதற்ைான ஒப்பநதத்-
தில் ைடநத 2ம் திைதி ரைசயழுத்திடப்பட்டது.  

இலஙரையின சவளியு்றவு மநதிரி பீரிரை 
வை்வற்பதில் மிைவும் மகிழ்ச்சி அரடவதாை 
செய்சஙைர் தனது டுவிட்டர் பக்ைத்தில் பதிவிட்-
டிருநதார்.   

இரதத்சதாடர்நது இநதிய சவளியு்றவு சசய-

லாளர் ெர்ஷவர்தன ஷிரிஙலாவும் இலஙரை 
அரமச்சரை சநதித்து ்பச்சுவார்த்ரத நடத்தி-
னர் எனறு சவளியு்றவுத்துர்ற சதரிவித்தது. 

இலஙரை ைடற்பைப்பிற்குள ஊடுருவிய 
தமிழை மீனவர்ைரள இலஙரை ைடற்பரட 
ரைது சசய்து வருகி்றது. தமிழை மீனவர்ைளிடம் 
இருநது ரைப்பற்றிய படகுைரளயும் ஏலம்விட-
வும் இலஙரை முடிவு சசய்துளளது. இதரனத் 
தடுத்து நிறுத்த ்வண்டும். இநதியா வரும் 
ஜி.எல்.பீரிஸிடம் இது குறித்து ்பச ்வண்டும் 
என தமிழை முதல்வர் மு.ை.ஸ்டாலின ்ைாரியி-
ருநதார். 

அடெசெர் பிரீஸ் இந்தி� மவளிவிவ�ோர அடெசெர்   
மெயெங்�ருக்கு இட�யில் முக்கி� ெந்திபபு  



- இராணுவத் தளபதி சவவந்திர சிலவா   
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2022 பபபரவரி 8 பசவவாய்க்கிழனை

திதி: --அஷடமி

ராகுகாலம :  பகல :  03.00  -  04.30வனர
சுபவேரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர

பிலவ வருடம - னத  26

இன்னறைய சுபதினமபதாழுனக 
வேரம

வயாகம: சித்தவயாகம

3
07 முதல 12 வனர

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.48
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.33

ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் குழுக் கூட்்டம்   ஜனாதிபதி க்காட்்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும்   பிரதமர மஹிநத ராஜபக்ஷ ஆகிகயாரது தலைலமயில்  கேற்று (07) அைரி மாளில்கயில் ேல்டபபற்்றது. இநத 
வார பாராளுமன்ற ே்டவடிக்ல்க்கள் மற்றும் ோட்டின தற்கபாலதய நிலைலம்கள் பதா்டரபில் இநத சநதிப்பில் ்கவனம் பசலுததப்பட்டுள்்ளது. மின பேருக்்கடிக்குத தீரவு ்காணல், புதுப்பிக்்கத-
தக்்க எரிசக்தி மூைங்கல்ளப் பயனபடுததுதல், ஏற்றுமதிப் பபாரு்ளாதாரதலத கமம்படுததுதல் உள்ளிட்்ட பை வி்டயங்கள் குறிதது இதனகபாது விவாதிக்்கப்பட்்டன.

அதிவேக நெடுஞ்சாலை விபத்துககலை
6 மசாதஙகளுககுள் தடுகக ெடேடிகலக

இைஙல்கயில் தற்கபாது வீதி 
விபததுக்்களின எண்ணிக்ல்க அதி-
்கமா்க உள்்ளதா்கவும், 2020 ஆம் 
ஆண்ல்ட வி்ட 2021 ஆம் ஆண்டு 
வீதி விபததுக்்களின எண்ணிக்ல்க 
கவ்கமா்க அதி்கரிதது வருவதா்க -
வும் ஆளும் தரப்பு பிரதம ப்கா்ற்டா-
வும் அலமசசருமான  கஜான்ஸ்டன 
பபரனாண்க்டா பதரிவிததுள்்ளார. 
அதிகவ்க பேடுஞசாலை்களில் ஏற்-
படும் விபததுக்்கல்ள ஆறு மாதங்க-
ளுக்குள் தடுப்பதற்கு கதலவயான 
ே்டவடிக்ல்க்கல்ள எடுக்குமாறு 
அலமசசர, சிகரஷ்ட பபாலி்ஸ அத -
தியட்ச்கர சிநத்க குணரதனவி்டம் 
பணிப்புலர விடுததார.  

2021 ஆம் ஆண்டில், பின-
னதுவ, அபபரக்்க, குருநது்க-
ஹபஹதக்ம, அஙகுனப்கா-
ைபபை்ஸ்ஸ, அதுருகிரிய 
மற்றும் ்க்ளனி்கம ஆகிய 
இைஙல்க அதிகவ்க பேடுஞ-
சாலை்களில் 07 விபத-
துக்்கள் இ்டம்பபற்றுள்்ளன. 
இநத விபததுக்்களினால் 
ஒனபது கபர உயிரிழநதுள்-
்ளனர. 2021 ஆம் ஆண்டில் 
பமாதத வீதி விபதது்க-
ளின எண்ணிக்ல்க 461 ஆகும். 2020 
ஆம் ஆண்டில், பேடுஞசாலை்களில் 
இ்டம்பபற்்ற பமாதத வீதி விபதது்க-
ளின எண்ணிக்ல்க 308 ஆகும். 2020 

ஆம் ஆண்டில், ்க்ளனி்கம 
மற்றும் குருநது்கஹபஹ-
தக்ம ஆகிய இ்டங்களில் 
ஐநது அபாய்கரமான வீதி 
விபததுக்்கள் இ்டம்பபற்-
றுள்்ளது்டன அவற்றில் 05 
கபர உயிரிழநதுள்்ளனர.  

அதிகவ்க பேடுஞசாலை-
்களில் அதி்க்ளவான விபத-
துக்்கள் சாரதிக்கு உ்றக்்கம் 
ஏற்பட்்டதன ்காரணமா்க 
நி்கழ்நதுள்்ளன. அதிகவ்க 

வீதி்களில் ஓயவல்ற்கல்ள அலமப்பது 
பதா்டரபில் அலமசசர கஜான்ஸ்டன 
பபரனாண்க்டா ்கவனம் 
பசலுததியுள்்ளார.  

பயணத்தடைடய நடைமுடைப்படுததும்   
எந்தவி்த தீர்மானமும் கிடையாது

 (கைாரன்ஸ பசல்வோய்கம்)   

ோட்டில் ப்காகரானா லவர்ஸ பரவல் அதி-
்கரிதது வரும் நிலையிலும் பயணத தல்டலய 
ேல்டமுல்றப்படுததுவதற்்கான எநத தீரமான-
மும் கில்டயாது என ப்காகரானா லவர்ஸ 
ஒழிப்புக்்கான கதசிய பசயற்பாட்டு மததிய 
நிலையததின தலைவர இராணுவத த்ளபதி 
சகவநதிர சில்வா பதரிவிததுள்்ளார.   

அலனவரும் தடுப்பூசி பபற்றுக்ப்காள்-
வலத வலியுறுததியுள்்ள அவர ப்காகரானா 
லவர்ஸ பரவல் அதி்கரிததுள்்ள நிலையில் 
ேல்டமுல்றயிலுள்்ள சு்காதார வழி்காட்்டல்-
்கல்ள மக்்கள் உரிய வல்கயில் பினபற்றுவது 
அவசியபமனறும் அவர க்கட்டுக்ப்காண்-
டுள்்ளார.    தடுப்பூசி பதா்டரபில் அரசாங்கம் 
பபரும் ேம்பிக்ல்க ப்காண்டுள்்ளதா-
்கவும் அதற்கிணங்க

அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன ப�ோலிஸோருக்கு அறிவுறுத்தல்   

தீர்வு கோண நல்்ல ்சந்தர்்ப�ம் எனகிறோர் ்டக்்ள்ஸ

இவ்ோரததில் விடுவிக்க அரசு ந்ட்டிக்மக   

அருநதிகவின் மகன் உள்ளிடை 
9 சந்்தக நபர்கள்  பிடணயில் விடு்தடை

ரா்கம மருததுவ பீ்டததில் அண் -
லமயில் இ்டம்பபற்்ற தாக்குதல் 
சம்பவம் பதா்டரபில் வி்ளக்்கமறிய -
லில் லவக்்கப்பட்டிருநத முனனாள் 
ராஜாங்க அலமசசர பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர அருநதி்க பபரனாண் -
க்டாவின ம்கன உட்ப்ட 9 கபர நீதி -
மன்றததினால் பிலணயில் விடு -
விக்்கப்பட்டுள்்ளனர.  

சநகத்கேபர்கள் 9 கபரும் கேற்று 
வததல்ள நீதவான நீதிமனறில் 
முனனிலைப்படுததப்பட்்டனர.  

ரா்கமவில் உள்்ள மருததுவபீ்ட 

தஙகுமி்டததுக்குள் சட்்டவிகராத -
மான முல்றயில் நுலழநது, தாக்கு -
தல்்கல்ள கமற்ப்காண்்டனர என்ற  
குற்்றசசாட்டின கீழ், ல்கதான 
பதனலன, கிததுல் மற்றும் பலன 
பசயல்க்கள் கமம்பாடு மற்றும் 
அலவ சாரநத ல்கதபதாழில் பண் -
்டங்கள் உற்பததி மற்றும் ஏற்றுமதி 
பல்வல்கப்படுததல் இராஜாங்க 
அலமசசர அருநதி்க பபரனாண் -
க்டாவின ம்கன உள்ளிட்்ட சநகத -
்கேபர்கள் கேற்று வலர வி்ளக்்கம -
றியலில் லவக்்கப்பட்டிருநதனர.   

இராஜாங்க அலமசசர அருநதி்க 
பபரனாண்க்டாவின ம்கன, சட்்டத -
தரணியின ஊ்டா்க, ரா்கம பபாலி்ஸ 
நிலையததில் சரணல்டநதார. அத -
லனயடுதது அவர ல்கது பசயயப் -
பட்்டார. 

அலனவரும் வததல்ள நீதவான 
நீதிமன்றததில் ்க்டநத 03 ஆம் தி்கதி 
ஆஜரபடுததப்பட்்டனர. இநத 
சம்பவதலதயடுதது அருநதிக்்க 
பபரனாண்க்டா தனது ராஜாங்க 
அலமசசு பதவிலய ராஜினாமா 
பசயதார.(பா)  

விம்ல அதிகரிக்க எந்த   
முடிவும் கிம்டயோது  

 (கைாரன்ஸ பசல்-
வோய்கம்)   

இநதிய நிறு-
வனமான IOC 
நிறுவனம் எரிபபாருள் விலை்கல்ள 
அதி்கரிததுள்்ள நிலையில் தாம் 
எரிபபாருள் விலை்கல்ள அதி்க-
ரிப்பதற்கு தீரமானம் கமற்ப்காள்்ள-
வில்லைபயன பபற்க்றாலியக் கூட்-
டுததாபனம் பதரிவிததுள்்ளது.   

ஐஓசி நிறுவனம் கேற்று முனதினம் 
ேள்ளிரவு முதல் எரிபபாருளுக்்கான 
விலை்கல்ள அதி்கரிததுள்்ளது. அதற்-
கிணங்க ஒக்க்டன 92 ர்க பபற்க்றால் 
ஒரு லீற்்றர 7 ரூபாவால் அதி-
்கரிக்்கப்பட்டுள்்ளது்டன 

பெற்றோலியக் கூட்டுத்ோெனம் அறிவிப்பு  
ெஸ் கட்்டணஙகளிலும் அதிகரிப்பில்லை

மரததுைன் ககன்ரர் ்மாதி விபதது; இருவர் படுகாயம்
ஓமநலத விகே்ட நிருபர  

வவுனியா பம்லபமடுப்பகுதி-
யில் கேற்று (07) பிற்ப்கல் இ்டம்-
பபற்்ற க்காரவிபததில் இருவர படு-
்காயமல்டநத நிலையில் வவுனியா 
லவததியசாலையில் அனுமதிக்-
்கப்பட்டுள்்ளனர.மனனாரிலிருநது 
வவுனியா கோக்கி இரும்பு க்க்டர-

்கல்ள ஏற்றிவநத ப்கனரரவா்கனம் 
பம்லபமடு பகுதியில் பசனறு 
ப்காண்டிருநத கபாது கவ்கக்்கட்-
டுப்பாட்ல்ட இழநது வீதியில் 
நின்ற மரதது்டன கமாதி விபததிற்-
குள்்ளாகியது.    விபததினகபாது 
வா்கனததில் பைர பயணித-
திருநத நிலையில் இருவர

கைாரன்ஸ பசல்வோய்கம்  

துல்றமு்கததில் கதஙகியுள்்ள அத -
தியாவசியப் பபாருட்்கள் அ்டஙகிய 
ப்காள்்கைன்கல்ள அடுதத வாரம் 
விடுவிப்பதற்்கான ே்டவடிக்ல்க-
்கல்ள அரசாங்கம் கமற்ப்காள்ளும் 
என வரதத்க அலமசசர பநதுை குண -
வரதன பதரிவிததுள்்ளார.  

கமற்படி அததியாவசிய பபாருட்-
்கள் உள்்ள்டஙகிய ப்காள்்கைன்களில் 
சுமார 500 ப்காள்்கைன அரிசியும் 
்காணப்படுவதா்கத பதரிவிததுள்்ள 
அவர ப்டாைர தட்டுப்பாடு ்காரண -
மா்க அதலன துல்றமு்கததிலிருநது 

விடுவிக்்கமுடியாத நிலை கதானறி-
யுள்்ளதா்கவும் அவர குறிப்பிட்டுள் -
்ளார.  எவவாப்றனினும் எதிரவரும் 
வாரததில் அவற்றுக்்கான ப்டாைலர 

வழஙகி அததியாவசியப் பபாருட் -
்கள் அ்டஙகிய ப்காள்்கைன்கல்ள 
விடுவிப்பதற்கு அரசாங்கம் ே்டவ-
டிக்ல்க எடுக்கும் எனறும் ஜனாதிபதி 
அதற்்கான வழிமுல்ற்கல்ள கமற்-
ப்காள்வார எனறும் அவர பதரிவித-
துள்்ளார.  

ப்காழும்புத துல்றமு்கததில் அரிசி, 
பருப்பு, பவங்காயம், உருல்ளக்கி -
ழஙகு உள்ளிட்்ட அததியாவசிய 
பபாருட்்கள் அ்டஙகிய 1800க்கும் 
கமற்பட்்ட ப்காள்்கைன்கள் ப்டாைர 
தட்டுப்பாடு ்காரணமா்க விடுவிக் -
்கப்ப்டாமல் துல்றமு்கததில் 
கதஙகியுள்்ளதா்க

இ்லஙமக - இநதிய மீன்ர் பிரசசிமன;
கசசததீவு உறசவததில் இரு்தரப்பு 
மீனவர்களிடை்ய சுமுக ்பசசு

்கசசதீவு திருவிழாவில் இநதிய பக்தர்கள் 
்கைநது ப்காள்வதற்கு ஏற்பாடு பசயயப்-
படும் என உறுதியளிததுள்்ள அலமசசர 
்டக்்ள்ஸ கதவானநதா, திருவிழாவில் ்கைநது 
ப்காள்ளும் இைஙல்க – இநதியக் ்க்டற்-
ப்றாழிைா்ளர்களுக்கு இல்டயில் ்கைநதுலர-
யா்டலை ே்டததி இரண்டு ோட்டு ்க்டற்-
ப்றாழிைா்ளர்களினதும் எதிர்காைததிற்்கான 
ஆகராக்கியமான சூழலை உருவாக்குவது 

பதா்டரபா்கவும் பிர்ஸதாபிததுள்்ளார. எதிர-
வரும் மாரச மாதம் 11 மற்றும் 12 ஆம் 
தி்கதிளில் ேல்டபப்றவுள்்ள ்கசசதீவு திருவி-
ழாவில்  இநதியாவில் இருநது பக்தர்கள் 
்கைநது ப்காள்வதற்கு ப்காகரானா அசசுறுத -
தல் ்காரணமா்க அனுமதி வழஙகுவதில்லை 
என ஏற்பாட்டுக் குழு  தீரமானிததிருநதது.

இநநிலையில், தமிழ்க முதை-
லமசசர மு.்க. ்ஸ்டாலினின

துடைமுகததில் ்்தங்கியுள்்ள 
அததியாவசிய கபாருடகள்  

மினநெருககடி குறித்து ஆளும் தரப்பு குழுக கூடடத்தில் ஆரசாய்வு
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புலனுறுப்புகளால் மெய்சிலிர்க்கும் 
சாகசம் புரிந்து சர்்வதேச தசாழன் 
உலக சாேனைப் புதேகததில் 

அம்்ானை ொ்வட்டம், சாய்ந்ேெருனேச் 
தசர்ந்ே எம். எஸ். எம். ்ர்்ான் இ்டம்பி-
டிதது சாேனை ்ன்டததுளளார்.   

 ஐக்கிய நாடுகள சன்யு்டன் இனைந்-
ேோக உலகின் 26 நாடுகளில் வியாபிததி-
ருக்கும் சர்்வதேச தசாழன் உலக சாேனை 
புதேக நிறு்வைததின் இலஙனகக்காை 
பிரதிநிதிகள முன்னினலயில் எம்.எஸ்.
எம். ்ர்்ாைால் புலனுறுப்புகளால் சாே-
னைகள புரியப்்ட்டை.   

 தெற்டி சாேனைகள உலக சாேனை-
யாளர்கனள ்தியும் தசாழன் உலக 
சாேனை புதேகததில் இ்டம்ம்று்வேற-
காக கல்முனை ்ாஹிரா தேசிய ்ா்டசா-
னலயில் ெருதூர் மெய்்வல்லுைர் நடசத-
திர வினளயாடடு கழகததின் ஏற்ாடடில் 
ந்டதேப்்ட்டை. ்ர்்ாைால் சாகச 
நிகழ்வு எம்.எஸ்.காரியப்்ர் ெண்ட்த-
தில் தநறறுமுன்திைம் பிற்கல் இ்டம்-
ம்றைது .   

 கண, காது, மூக்கு , ்வாய் ஆகிய புலனு-
றுப்புகளால் அ்ார சாேனைனய தெற-
மகாண்ட ்ர்சான் காதிைால் ்லூனை 
ஊதி உன்டதேல், கணகளால் இரும்பு 
கம்பினய ்வனளதேல், ் ல்லால் 5.7 கிதலா 
கிராம் சுனெனய சஙகிலிகளின் உேவியு-
்டன் உயர்ததுேல்,குளிர்்ாைதனே மூக்-
குதது்வாரததினூ்டாக அருந்துேல், மூக்கு 
து்வாரததினூ்டாக ்வயனர மசலுததி ்வாயி-

னூ்டாக எடுதது மின்குமினழ எரியச் 
மசய்ேல், ்ல்லால் தேஙகாய் உரிதேல் 
த்ான்ை மசயற்ாடுகனள 12 நிமி்டததில் 
தெறமகாணடு உலக சாேனைனய நினல-
நாடடி ்ார்ன்வயாளர்கனள வியப்பில் 
ஆழ்ததிைார். இேன்்டி ேைது ம்யனர 
சர்்வதேச தசாழன் உலக சாேனை புதேகத-
தில் ்திவிடடுளளார்.   

 சர்்வதேச தசாழன் உலக சாேனை 
இலஙனகப் பிரதிநிதிகளால் இ்வருக்காை 
சர்்வதேச தசாழன் உலக சாேனை புதேக 
சான்றிேழ், ் ேக்கம் என்்ை ்வழஙகப்்ட-
்டது்டன் ம்ான்ைான்ட த்ார்ததி இேன் 
த்ாது மகளரவிக்கப்்ட்டார் .   

 20 நிமி்டஙகளுக்குள இச்சாேனை 
தெறமகாளளப்்்டவிருந்ே நினலயில் 
அ்வர் 12 நிமி்டஙகளில் இச்சாேனைனய 
நிகழ்ததிைார்.   

 இச்சாேனை மூலம் நாடடுக்கும், 

கிழக்கு ொகாைததுக்கும், 
அம்்ானை ொ்வட்டததிறகும், 
கல்முனை சாய்ந்ேெருது பிர-
தேசததுக்கும் அ்வர் ம்ருனெ 
தசர்ேதுளளார்.   

 இந்நிகழ்வில் அனைதது-
ெே த்ாேகர்கள, சர்்வதேச 
தசாழன் சாேனை புதேக 
நிறு்வைததின் இலஙனகக்-
காை பிரதிநிதிகளாை எம்.
ேைராஜன், ரீ.இன்்ராஜா, 
எஸ்.நிலக்்ன், கல்முனை 
ொநகர முேல்்வர் ஏ. எம். 
ரக்கீப், கல்முனை பிராந்திய 
சுகாோர தசன்வகள ்ணிப்-
்ாளர் ம்டாக்்டர் ஐ.எல்.எம்.
றி்ாஸ், கல்முனை ம்ாலிஸ் 
நினலயப் ம்ாறுப்்திகாரி எம் .ரம்சின் 
்க்கீர், கல்முனை ்வலயக் கல்விப் 

்ணிப்்ாளர் எஸ்.புத்வதைந்திரன், 
கல்முனை ்ாஹிரா தேசிய ்ா்டசானல 
அதி்ர் எம். ஐ . ஜாபிர், சாய்ந்ேெருது 
பிரதேச ன்வததியசானலயின் ொ்வட்ட 
ன்வததிய அதிகாரி  ம்டாக்்டர் எம்.எச்.
தக. சனூஸ், சாய்ந்ேெருது பிரதேச 
மசயலக உததி தயாதேர்கள , கிழக்கு 
ொகாை கரா டடி  சம்தெளை ேனல்வர் 
முஹம்ெட இக்்ால, ெருேம் கனலக்-
கூ்டல் ென் ைததின் ேனல்வர் அஸ்்வான் 
ச க்கா ப் மெளலாைா, முன்ைாள 
இனளஞர் ்ாராளுென்ை உறுப்பிைரும், 
யூத  அலியன்ஸ் ஸ்ரீ-லஙகா இனளஞர் 
அ னெப்பின் ேனல்வருொை இ்ட. 
எம் ்ாஜீத ெறறும் ஊ்டகவியாளர்கள 
உட்்ட ்லரும் கலந்து மகாண்டைர்.   

editor.tkn@lakehouse.lk

க�ோரிக்��்ை வெனவறெடுககும்
ஆயுதம் பணிபபகிஷ�ரிபபு அல்ல!
சம்பை முரணபோட்டுக�ோன தீர்வு, பதவி உயர்வு 

உள்ளிட்்ட ஏழு க�ோரிக்��்ை முன்ெத்து 
அரசோங� சு�ோதோர கச்ெ்யச் கசர்்நத 18 வதோழிற் -
சங�ங�ள் கேற்றுக �ோ்்ல முதல பணிபபகிஷ�ரிப-
பில ஈடுபட்டுள்ைன. தோதியர், மருத்துெ வதோழிலநுட்ப 
உதவியோைர்�ள், எக்ஸகறெ ப்டபபிடிபபோைர்�ள் உள் -
ளிட்்ட ப்ல தரபபினரும் இத்வதோழிற்சங� ே்டெடிக்� -
யில பஙகுபற்றியுள்ைனர். 

இ்நதத் வதோழிற்சங� ே்டெடிக்�யின வி்ைெோ� 
ேோட்டிலுள்ை சி்ல ் ெத்தியசோ்்ல�ள் தவிர்்நத எல்லோ 
்ெத்தியசோ்்ல�ளின வெளிகேோயோைர்�ள் சிகிச்-
்சப பிரிவு�ள், கிளினிககு�ள் உள்ளிட்்ட இத்வதோ-
ழிற்சங�ங�்ைச் கசர்்நதெர்�ள் பணியோற்றும் பிரி -
வு�ளில கேோயோைர்�ைோல கச்ெ�்ைப வபற்றுக 
வ�ோள்ை முடியோத நி்்ல ஏற்பட்்டது. இதனோல ப்ல 
அவசௌ�ரியங�ளுககு மக�ள் மு�ம் வ�ோடுத்தனர். 
இ்லெச சு�ோதோர கச்ெ ே்்டமு்றெயில இருககும் 
இ்நேோட்டில வதோழிற்சங� ே்டெடிக்��்ை முன -
வனடுககும் வபரும்போ்லோன வதோழிற்சஙசங�ள் அர -
சோங�த்தி்டமிரு்நது தம் க�ோரிக்��்ைப வபற்றுக 
வ�ோள்ெதற்�ோ�வும் வெற்றி வ�ோள்ெதற்�ோ�வும் 
வபோதுமக�்ைகய பணயக்�தி�ைோ�க வ�ோள்கின -
றெனர். 

 ஆனோல இத்வதோழிற்சங�ங�ள் முன்ெத்துள்ை 
க�ோரிக்��ளுககும் வபோதுமக�ளுககும் கேரடியோ� 
எவ்வித சம்ப்நதமும் இல்்ல. இரு்நத கபோதிலும் 
வதோழிற்சங� ே்டெடிக்�்ய முனவனடுககும் 
வதோழிற்சங�ங�ள் சி்ல வி்டயங�்ை இெற்்றெ 
மறெ்நது விடுகினறென. அதோெது அரச ஊழியர்�ள் 
�லவி �ற்று வதோழிலெோய்பபு�்ைப வபற்றுக வ�ோள் -
ைவும், அெர்�ளுககு மோதோ மோதம் சம்பைம் ெழங� -
வும் மக�ளின ெரிபபணகம பயனபடுத்தபபட்டு ெரு-
கினறெது. இரு்நதும் அெற்்றெப வபோருட்படுத்தோது 
வதோழிற் சஙசங�ள் தமது க�ோரிக்��்ை வென-
வறெடுபபதற்�ோன ஆயுதமோ� மக�்ை பணயக ்�� -
தி�ைோ�க வ�ோள்கினறெனர். 

 இது எவ்விதத்திலும் நியோயபபடுத்த முடியோத வசய-
்லோகும். அகதகேரம் 2020 இற்கு முனபு கபோனறு 
வதோழிற்சங� ே்டெடிக்�்ய முனவனடுக�க கூடிய 
�ோ்லமும் இதுெல்ல. 2020 முதல உ்லகிற்க� வபரும் 
செோ்லோன வ�ோவிட் 19 வதோற்று இ்லங்�யிலும் 
வபரும் தோக�ங�்ையும் போதிபபு�்ையும் ஏற்படுத் -
தியுள்ைது. அதன வி்ைெோன தோக�ங�ளில வபோரு -
ைோதோர வேருக�டி பிரதோன இ்டத்்தப பிடித்துள்ைது. 
இத்வதோற்று மீணடும் ேோட்டில தீவிரம்்டயும் அச்சு-
றுத்தலும் தற்கபோது ஏற்பட்டிருககினறெது. மக�ளின 
ஆகரோககியப போது�ோபபு வதோ்டர்பில முககிய பணி-
யோற்றுபெர்�ைோ� வ்டோக்டர்�ள், தோதியர் உள்ளிட்்ட 
சு�ோதோரத் து்றெயினர் விைஙகுகினறெனர். அ்நத 
ெ்�யில வ�ோவிட் 19 வதோற்று அச்சுறுத்த்்லக 
�ட்டுபபடுத்துெதற்கு அைபபரிய பங�ளிப்ப ேல� 
கெணடியெர்�ைோ�வும் உள்ைனர். 

 இவ்ெோறு போரிய வபோறுப்பக வ�ோணடிருககும் 
தோதியர், மருத்துெ வதோழிலநுட்பவிய்லோைர்�ள் உள் -
ளிட்்ட சு�ோதோரத் து்றெயினர் பணிபபகிஷ�ரிபபில ஈடு -
பட்டிருககினறெனர். இதன �ோரணத்தினோல இெர்�ள் 
பணியோற்றும் பிரிவு�ளின கச்ெ�ள் ்ஸதம்பிதம் 
அ்்ட்நதுள்ைன. தம் க�ோரிக்��்ை வெனவறெடுப-
பதற்�ோ� மக�்ை பணயக ்�தி�ைோ�க வ�ோள்ைக 
கூடிய ெ்�யில வதோழிற்சங� ே்டெடிக்�்ய ஒரு -
கபோதும் முனவனடுக�க கூ்டோது. அதிலும் தற்கபோ-
்தய சூழல அதற்கு எவ்விதத்திலும் வபோருத்தமற் -
றெது.

 இவ்ெோறெோன வதோழிற்சங� ே்டெடிக்�யினோல 
ேோட்டின வபோருைோதோரமும் மக�ளுகம போதிபபு -
�ளுககு மு�ம் வ�ோடுககும் நி்்ல்ம ஏற்படும். 
குறிபபோ� �்ட்நத சி்ல தினங�ைோ� வ�ோவிட் 19 
வதோற்றுககு உள்ைோனெர்�ைோ� அ்்டயோைம் �ோணப -
படுபெர்�ளின எணணிக்�யில அதி�ரிபபு ஏற்பட்-
டிருககினறெது. அகதகேரம் ேோட்டில இயலபு நி்்ல 
ஏற்படுத்தபபட்டிருபபதோல ்ெத்தியசோ்்ல�ளுககு 
சிகிச்்ச வபறெ ெருகினறெெர்�ளின எணணிக்�யி -
லும் அதி�ரிபபு ஏற்பட்டுள்ைது. 

  இவ்ெோறெோன சூழலில வதோழிற்சங� ே்டெடிக-
்�்ய முனவனடுககும் கபோது கேோயோைர்�ள் எதிர் -
போர்ககும் சிகிச்்ச்ய வபற்றுக வ�ோள்ை முடியோத 
நி்்ல்ம ஏற்படும். அவ்ெோறெோன நி்்ல்ம ஏற்ப்ட 
ஒருகபோதும் இ்டமளிக�க கூ்டோது. தற்கபோது முனவன-
டுக�பபடும் பணிபபகிஷ�ரிபபுக�ோ� முன்ெக�ப-
பட்டிருககும் க�ோரிக்���ள் உரிய கபச்சுெோர்த்்த 
மற்றும் �்ல்நது்ரயோ்டல�ள் மூ்லம் வபற்றுக 
வ�ோள்ைக கூடிய்ெயோகும். இகக�ோரிக்��ளுக-
�ோ� பணிபபகிஷ�ரிப்ப கமற்வ�ோள்ெது  நியோய-
மற்றெது. எ்நதவெோரு க�ோரிக்�்யயும் வெனவறெ-
டுபபதற்�ோன ெழிமு்றெயோ� கபச்சுெோர்த்்த்யகய 
ஆயுதமோ�த் வதோழிற்சங�ங�ள் ்�வ�ோள்ை 
கெணடும். 

 க�ோரிக்��்ை வெனவறெடுபபதற்�ோன ஆயுத -
மோ�  பணிபபகிஷ�ரிப்ப பயனபடுத்துெது மக�-
ளுககு மோத்திரமல்லோமல ேோட்டுககுகம போதிபபோ� 
அ்மயும். ேோட்டுககும் மக�ளுககும் போதிபபு�்ை 
வ�ோணடு ெரக கூடிய ெ்�யில எ்நதவெோரு வதோழிற் -
சங�மும் வசயற்ப்டக கூ்டோது. இபபணிபபகிஷ -
�ரிபபுககு முன்ெத்துள்ை க�ோரிக்��்ை 
கபச்சுெோர்த்்த, �்ல்நது்ரயோ்டல�ள் மூ்லம் வென-
வறெடுக� வதோழிற்சங�ங�ள் முயற்சிக� கெணடும். 
அதனோல ேோட்டுகக�ோ மக�ளுகக�ோ எவ்வித போதிப-
பும் ஏற்ப்டோது. அதுகெ ஆகரோககியமோன ெழிமு்றெ -
யோகும். 
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

அறிவில்லாதவரை அன்பு கலாைணமலாகத் ததர்வு 
செயவது அறியலாரம மட்டுமல ,் அதனலால 
பயனற்ற செயலகதே விரேயும்.

�ா்தன்ம �ந்தா அறிவறியார்த ப்தறு்தல்
பப்்த்ம எல்லாந ்தரும்

குறள் தரும் சிநதனை

நாவலர் நாமம் ப�ாற்றும்
சிறப்பு ச�ாற்ச�ாழிவுகள்

�ர்வபே� ப�ாழன் உலக �ாேனை புதேகததில்   
ச�யர் �திததுள்்ள �ாய்நேமருது �ர்்ான்

யா ழ்ப்்ாைம் மேன்ெராடசி, 
்வரணி ொதசரி திரு்வருள-
மிகு புராேை குருநாேர் 

தகாயில் ்வரு்டாந்ே அலஙகார உறச-
்வதனே முன்னிடடு 'நா்வலர் ஆணடில்  
நா்வலர் நாெம் த்ாறறுத்வாம்'  என்னும் 
வி்டயப்ம்ாருளிலாை  சிைப்புச் மசாற-
ம்ாழிவு  ஆலயப் பிரோை ெண்ட்ததில் 
தநறறு (07.02.2022) திஙகடகிழனெ 
ஆரம்்ொகி எதிர்்வரும் 17.02.2022 
வியாழக்கிழனெ ்வனர நன்டம்றறு ்வரு -
கின்ைது. திைமும் ொனல 6.30 ெணிக்கு 
மசாறம்ாழிவு ஆரம்்ொகின்ைது.  

  செயதஜாதி கதிர்காென் நிஜலிங-
கததின் ஒழுஙகனெப்பில் தநறறு திங -
கடகிழனெ சிைப்புச் மசாறம்ாழிவு 
இளம்னச்வப்புல்வர் ச.ந்வநீேைால் 
ந்டதேப்்ட்டது. 'நா்வலர் னச்வததின் 
கா்வலர்' என்ை ேனலப்பில் இச்மசாற -
ம்ாழிவு நன்டம்றைது.

  இன்று மசவ்வாய்க்கிழனெ சிைப்புச் 
மசாறம்ாழிவு_  இளம்னச்வப்புல்வர்  
நிததிய ்ாபுேரன் (நா்வலர் ம்ருொனும் 
னச்வத ேமிழ்க் கல்வி ெரபும்)

  நானள இளம்னச்வப்புல்வர்  க. னகல -
்வாசன் (நா்வலர் ்வாக்கும் ்வாழ்வும்), 
10.02.2022_னச்வப்புல்வர் கந்ே சத -
தியோசன் (நா்வலரின் கல்வி ெரத் 
இன்னைய தேன்வ), 11.02.2022_ 
னச்வப்புல்வர் ச.முகுந்ேன் (நா்வலர் 
தோன்றிய காலமும் நா்வலர் ஏறப்்டுத -
திய ொறைமும்), 12.02.2022 _இளம்-
னச்வப்புல்வர்  ே.ெதைாஜ்குொர் 
(நா்வலர் நினலநாடடிய சாேனைகள), 
13.02.2022_ னச்வப்புல்வர்  ம்ான். 
சந்திரத்வல்(நா்வலர் அன்பின் இருப்பி-
்டம்), 14.02.2022_ இளம்னச்வப்புல்வர் 
ச.ந்வநீேன் (நா்வலர் ஒரு நவீை சிந்ே-
னைச் சிறபி),15.02.2022_

னச்வப்புல்வர் கந்ே. சததியோசன் 

(னச்வசெய ெறுெலச்சியின் ேந்னே 
நா்வலர்), 16.02.2022_இளம்னச-
்வப்புல்வர் க. னகல்வாசன் வி்டயம் 
(நா்வலதர நெக்காை அன்டயா-
ளம்),17.02.2022_னச்வப்புல்வர் 
கந்ே. சததியோசன்

(நா்வலதர ெதிப்புலகின் 
முடிசூ்டா ென்ைன்) 

 பின்்வரும் வி்டயப்ம்ாருளக-
ளில் மசாறம்ாழிவு நிகழ்வுகள 
ந்டதேப்்டு்வது்டன் மசாறம்ா-
ழிவில் இருந்து ொை்வர்களி்டம் 
விைாக்கள மோடுக்கப்்டடுப் ்ரி-
சில்கள ்வழஙகப்்டும்.

 இதேத்வனள யாழ்ப்்ாைம் 
நீர்த்வலி அருளமிகு கந்ேசு்வாமி 
தே்வஸ்ோைததில் ்வாராந்ேச் சிைப் -
புச் மசாறம்ாழிவு ஆலய சணமுக 
விலாச ெண்ட்ததில் எதிர்்வரும் 
11.02.2022 ம்வளளிக்கிழனெ 
ொனல 5.00 ெணிக்கு செயதஜாதி 
கதிர்காென் நிஜலிஙகததின் ஒழுங-
கனெப்பில் நன்டம்றும். ஆல-
யததின் பிரேெ குருக்கள சி்வஸ்ரீ 
இராதஜந்திர சு்வாமிநாேக் குருக்களின் 
ஆசியுனரயினை மோ்டர்ந்து  ்ரி்ா-
லை சன்த ேனல்வர்  ே.தசாதிலிஙகம் 
ேனெயுனர ஆறறு்வார்.    

 சிைப்புச்மசாறம்ாழிவினை  சி்வமந-
றிச்மசம்ெல் இளம்னச்வப்புல்வர் நித-
திய்ாபுேரன் 'அைம் உனரதே ஆணடி' 

என்னும் வி்டயப்ம்ாருளில் நிகழ்தது-
்வார்.

  ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநா்வலர்  ம்ருொன் 
ஆணடிதல (2022) இளம் இந்துச் சிைார்-
களின்டதய நா்வலர் ம்ருொன் ்றறிய 
விழிப்புைர்ன்வ ஏற்டுததும் முகொக, 
யாழ்.ொ்வட்ட இந்து செய அைமநறிப் 

்ா்டசானலகளில் '்வாராந்ேச் மசாற-
ம்ாழிவும் ொேந்தோறும் நாயன்ொர் 
குருபூனஜ நிகழ்வும்', சி்வஸ்ரீ் . ்ால. திரு -
குைாைந்ேக்குருக்களின் (மராைன்தரா, 
கை்டா) அனுசரனையு்டன் செயதஜாதி 
கதிர்காென் நிஜலிஙகம் அ்வர்களின் 
ஒழுஙகனெப்பில் நன்டம்றுகின்ைை.

 நிகழ்ச்சித மோ்டர் ்வரினசயிதல 
ஆைா்வது மசாறம்ாழிவு நிகழ்வு  கம்-
்ர்ெனல ஸ்ரீ ஞாை ன்வர்வர்  அைமந -
றிப் ்ா்டசானல ெண்ட்ததில் எதிர் -
்வரும் 11.02.2022 ம்வளளிக்கிழனெ 
பி.்.3.30 ெணிக்கு இந்து கலாசார உத -
திதயாகதேர் திருெதி மஜயச்மசல்வி சசி -
குொர் ேனலனெயில் இ்டம்ம்ைவுள -
ளது .

 நா்வலர் குருபூனஜ,  ெறறும் ேனல -
னெயுனர நிகழ்வுகனளத மோ்டர்ந்து, 
'நா்வலர் தோன்றிய காலமும் நா்வலர் 
ஏறப்்டுததிய ொறைமும்' எனும் 
மோனிப்ம்ாருளில் இளம்னச்வப் -
புல்வர்  சி்வமநறிச்மசம்ெல் ச.ந்வநீ -
ேன்      அ்வர்களின் சிைப்புச் மசாறம்ா -
ழிவு நிகழ்வு ந்டதேப்்டடு, அேனைத 
மோ்டர்ந்து மசாறம்ாழிவிலிருந்து 
விைாக்கள மோடுக்கப்்டடு ொை்வர் -
களுக்காை ்ாராடடுப் ்ரிசில்கள ்வழங-
கப்்டும்.

ரஜரட்ட ்ல்கனலக்கழகததின் சமூக 
விஞஞாைம் ெறறும் ெனிேதநய 
பீ்டததின் மொழிகள தினைக்களத-

தில் ஜப்்ானிய மொழி ஆய்வுகூ்டததின் 
அஙகுரார்ப்்ை ன்வ்்வம் அணனெயில் 
இ்டம்ம்றைது. ்ல்கனலக்கழகததின் உ -்
த்வந்ேர் த்ராசிரியர் (திருெதி) ஜி.ஏ.எஸ்.
கினிகதேர, சமூக விஞஞாைம் ெறறும் 
ெனிேதநய பீ்டததின் பீ்டாதி்தி த்ராசிரி-
யர் டி.ரி. மென்டிஸ், மொழிகள தினைக்-
களததின் ேனலனெ 
அதிகாரி சஙனகக்கு-
ரிய த்ராசிரியர் ஒல-
கன்்வதே சந்திரசிறி 
தேரர் ஆகிதயாரு-
்டன், ரஜரட்ட ்ல்-
க ன ல க் க ழ க த தின் 
ஏனைய பீ்டஙகளின் 
அ ங க த ே ்வ ர் க ள 
ெறறும் ஜப்்ானிய 
தூேரகததின் ஆதலாச-
கர் க்வகாமி ்டகாயுகி 
( இ ல ங ன க க் க ா ை 
ஜப்்ானிய தூது்வர் 
மிசுமகாஷி ஹிதேகி 
சார்்ாக) ஆகிதயார் 
்ஙதகறறிருந்ேைர்.

  Cultural Grassroots Projects இன் நன்-
மகான்டயினூ்டாக 12 மில்லியன் ரூ்ா முே-
லீடடில் ஜப்்ானிய அரசாஙகததிைால் 
ஜப்்ானிய மொழி ஆய்வுகூ்டம் நிறு்வப்-
்டடுளளது. ொை்வர்கள ஜப்்ானிய 
மொழினய சிைந்ே முனையில் ்யில்்வ-
ேறகு இந்ேத திட்டம் ஆேர்வளிப்்து்டன், 
புதோக்கொை ்வழிமுனையாை 'Active 
Learning' (அறுதகாணி தெனசயில் குழு-
நினலச் மசயற்ாடுகள) என்்ேறகனெய 
்யில உேவியாக அனெந்திருக்கும். 

 தெலும் கைனி உேவியிலாை ்யிறறு-
விப்பு ெறறும் இனைய அடிப்்ன்டயி-

லாை ்யிலல் த்ான்ை அம்சஙகனளயும் 
இந்ே நினலயம் மகாணடுளளது. ஜப்்ா-
னிய னெயததிைால் புதிய புதேகஙகளும் 
இந்ேத திட்டததினூ்டாக ்வழஙகப்்டடி-
ருந்ேை. இ்வறறினூ்டாக, இலஙனகயில் 
ஜப்்ானிய மொழியில் முன்தைாடியாை 
னெயொக ரஜரட்ட ்ல்கனலக்கழகதனே 
திகழச் மசய்்வேறகு ந்ட்வடிக்னககள தெற-
மகாளளப்்டடுளளை.

 விதச்ட ன்வ்்வஙகளு்டன் அஙகுரார்ப்-
்ை நிகழ்வு ஏற்ாடு மசய்யப்்டடிருந்-
ேை. ஜப்்ானிய மொழி மோ்டர்்ாை 
எதிர்காலத திட்டம் அ்டஙகிய விளக்கம் 
அ்டஙகலாக, ்வரத்வறபு ெறறும் ொை்வர்-

களின் இனச நிகழ்வு த்ான்ை்வறறு்டன், 
'Guide to Japanese Literature' எனும் ேனலப்-
பில் புதேக ம்வளியீடும் இ்டம்ம்றைது.

 ஜப்்ான் ெறறும் இலஙனக இன்டதய 
இராஜேந்திர உைவுகள ஆரம்்ொகி 70 
்வரு்ட பூர்ததியன்டந்துளள இந்ே முக்கிய-
ொை ேருைததில், ஜப்்ானிய மொழினய 
்யில்்வேன் முக்கியதது்வம் தெலும் ஊக்-
குவிக்கப்்டு்வது்டன், இரு நாடுகளுக்கு-
மின்டயிலாை அடிப்்ன்ட உைவுகனள 
தெம்்டுததிக் மகாளளும் ்வனகயிலும் 
அனெந்துளளது.

 இரு நாடுகளுக்குமின்டயிலாை இராஜ-
ேந்திர உைவுகள ஆரம்்ொகி 70 ்வரு்டங-

கள பூர்ததியன்டந்து நினலயில், ஜப்்ானிய 
மொழி ஆய்வுகூ்டம் அஙகுரார்ப்்ைம் 
மசய்யப்்டு்வது ்வரலாறறு முக்கியதது்வம் 
்வாய்ந்ேோக அனெந்துளளமேை உ்த்வந்-
ேர் த்ராசிரியர். ஜி.ஏ.எஸ். கினிமகேர மேரி-
விதோர். 

ரஜரட்ட ்ல்கனலக்கழகததில் ஜப்்ா-
னிய மொழிக் கல்வினய ஊக்குவிப்்தில் 
ேெது உறுதியாை அர்ப்்ணிப்ன் ம்வளிப்-
்டுததியிருந்ேது்டன், உளநாடடு சமூகத-
துக்கு தசன்வயாறைக்கூடிய ்வனகயில் 
ொை்வர்களின் திைன்கனள கடடிமயழுப்-
பு்வோகவும் மேரிவிதோர்.

 தூது்வர் மிசுமகாஷி ஹிமேகியின் 
சார்்ாக நிகழ்வில் ்ஙதகறறிருந்ே 
க்வகாமி ்டகாயுகி கருததுத மேரிவிக்னக -
யில், “ஜப்்ானிய மொழினய ் யில்்வது 
என்்து, ஜப்்ானில் ்வழஙகப்்டும் ்ல 
புலனெப்்ரிசில்கனள ம்றறுக் மகாள -
்வேறகாை ்வாய்ப்புகனள அதிகம் 
ம்றறுக் மகாளளக் கூடியோக அனெந் -
திருக்கும். இந்ே ஜப்்ானிய மொழி 
ஆய்வுகூ்டததின் ஆரம்்ம் என்்து 
முக்கியதது்வம் ்வாய்ந்ேோக அனெந் -
திருப்்து்டன், இரு நாடுகளுக்குமி -
ன்டதய நீண்ட காலொக நினலததி -
ருக்கும் நடபுைவில் தெலும் முக்கிய 
்ஙகளிப்ன் ்வழஙகும் ஒரு அஙகொக 
அனெந்திருக்கும்” என்ைார்.
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எம். என. எம். அபராஸ்  

அ.�ன�சூரியர்...

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரஜப பி்ை 06
பிலவ வருடம்  ் ்த மா்தம் 26ம் நாள்        கெவவாய்ககிழ்ம

 புலனுறுபபு�ளால் வியக� ்வககும் அற்பு்தங�ள்;

இலங்�- ஜபபான இராஜ்தநதிர உைவு�ள் 70 வருட பூர்ததி;

ரஜரட்ட �ல்கனலககழகததில் 
ஜப்�ானிய சமாழி ஆயவுகூ்டம்
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இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்-
கை்லக்கைழகைத்தின் 14வது 
தபொதுப்பட்டமளிப்பு விழொ 

நேற்று (07) பல்கை்லக்கைழகை உப-
நவநெர் நபரொசிரியர் றமீஸ் அபூபக் -
கைர் ெ்ல்மயில் ஆரமபமொனது. 04 
ேொடகைள் தெொ்டர்ச்சியொகை ே்்டதபறு -
கின்ற இப்பட்டமளிப்பு விழொவில் 
நேற்்றய தினம பிரநயொகை விஞ்ொ-
னஙகைள் தபொறியியல் பீ்டத்தி்னச் 
நேர்நெ 475 மொணவர்கைள் ெஙகைளது 
பட்டஙகை்ளப் தபற்றுக் தகைொண்ட-
னர்.

 தகைொடடும ம்ழயிலும ெஙகைளது 
பட்டஙகை்ளப் தபற இமமொணவர் -
கைள் வரு்கை ெநதிருநெனர். முெல்-
ேொள் அமர்வொன நேற்்றய தினம 
கைல்வி அ்மச்சின் தேயலொளர் 
நபரொசிரியர் கைபில தபநரரொ இஙகு 
இ்ணய வழி மூலமொகை உ்ரயொற்-
றினொர்.

  08 அமர்வுகைளொகை ே்்டதபறு-

கின்ற இநெ தபொதுபட்டமளிப்பு 
விழொவில் தமொத்ெமொகை 2,621 மொண -
வர்கைள் பட்டஙகை்ளப் தபறுகின்ற -
னர். இன்று (08) ே்்டதபறுகின்ற 
2ஆம அமர்வில் கை்லப்பீ்டத்தி -
்னச் நேர்நெ 219 மொணவர்கைளும, 

3ஆம அமர்வில் கை்லப்பீ்டத்தி -
்னச் நேர்நெ 348 மொணவர்கைளும, 
4ஆம அமர்வில் இஸ்லொமியக் கைற் -
்கைகைள் அறபுதமொழி பீ்டத்தி்னச் 
நேர்நெ 329 மொணவர்கைளும, 5ஆம 
அமர்வில் இஸ்லொமியக் கைற்்கைகைள் 
அறபு தமொழி பீ்டத்தி்னச் நேர்நெ 
313 மொணவர்கைளும, 6ஆம அமர் -
வில் முகைொ்மத்துவ, வர்த்ெகை பீ்டத் -

தி்னச் நேரநெ 277 மொணவர்கைளும, 
7ஆம அமர்வில் முகைொ்மத்துவ 
வர்த்ெகை பீ்டத்தி்னச் நேரநெ 348 
மொணவர்கைளும, 8ஆம அமர்வில் 
கை்ல, கைலொேொர பீ்ட மற்றும முகைொ-
்மத்துவ வர்த்ெகை பீ்டஙகைளின் 312 

தவளிவொரி மொணவர்கைளும ெமது 
பட்டஙகை்ளப் தபறுகின்றனர்.

 அத்து்டன் இநெ பட்டமளிப்பு 
விழொவில் 04 நபர் முதுெத்துவமொணி 
பட்டத்்ெயும, 23 நபர் வியொபொர 
நிருவொகை முதுமொணி பட்டத்்ெயும, 
02 நபர் முகைொ்மத்துவத்தில் பட-
்டப்பின்படிப்பு டிப்நளொமொ்வயும 

தபற்றுக் தகைொள்கின்றனர். இருவருக்கு 
தகைௌரவ கைலொநிதிப் பட்டஙகைளும 
வழஙகைப்ப்டவுள்ளன. 

   நபரொசிரியர் எஸ். தில்்லேொ-

ென், தென்கிழக்குப் 
பல்கை்லக்கைழகைத்தின் 
முெலொவது பதிவொ-
ளர் த�ௌபர் ேொதிக் 
ஆகிநயொர் தகைௌரவ 
கைலொநிதி பட்டம தபற-
வுள்ளனர்.   நமலும இநெ 
பட்டமளிப்பு விழொவில் 

இன்்றய தினம (08) உயர் நீதிமன்ற 
நீதியரேர் திலீப் ேவொஸ், மூன்றொவது 
ேொள் அமர்வில் பல்கை்லக்கைழகை மொனி-
யஙகைள் ஆ்ணக்குழுவின் ெ்லவர் 

ேமபத் அமரதுஙகை, ேொன்கைொவது ேொள் 
அமர்வில் ருஹுனு பல்கை்லக்கை -
ழகை முன்னொள் உபநவநெர் கைொமினி 
நேனொேொயக்கை ஆகிநயொர் கைலநது 

தகைொணடு பிரெொன உ்ரயொற்றவுள்-
ளனர்.         

க்டநெ 2020.11.04 ஆம திகைதி கைொலமொன 
மர்ஹஹூம எம.எஸ்.எம. அப்துல்லொஹ் இளம 

வயதில் பல ேமூகைப்பணிகை்ள நமற்தகைொணடு 
வொழநெ ஒருவர். கைொத்ெொன்குடியில் பல ேமூகைேல 
நிறுவனஙகை்ள ஸ்ெொபிப்பதில் முன்னின்று உ்ழத்-
ெவர். கிழக்கிலங்கை இஸ்லொ-
மிய வலது கு்றநநெொர் ேலன்புரி 
அஸ்்ஸஹ்றொ பொலர் பொ்டேொ்ல, 
ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி ேஙகைம என்ப -
வற்்ற உருவொக்கியவர்.   

 அநெ நபொல பல அ்மப்புகை -
ளில் பெவி வழியொகை மற்றும உறுப் -
பினரொகை இருநது தெொணடுகைள் தேய் -
ெவர்.  

கிழக்கிலங்கை இஸ்லொமிய 
வலது கு்றநநெொர் ேலன்புரி 
அ்மப்பின் உருவொக்கைத்தில் முன் -
னின்று உருவொக்கியென் கைொரணமொகை 
இன்று இலங்கையின் பல இ்டஙகை -
ளில் இருநதும மொற்றுத்திறனொளி 
மொணவர்கைள் கைல்வி கைற்று வருகின் -
றனர்.   

 இநநி்லயத்தில் இயற்்கையிநலநய மொற்றுத் -
திறனொளிகைளொன பிள்்ளகைளுக்கு இலவேமொகை 
கைல்வி தெொழில் கைல்வி வழிகைொட்டல் உணவு உ்்ட 
மருத்துவம விடுதி வேதிகைள் என்பன வழஙகைப் -
படுகின்றன. கிழக்கிலங்கை இஸ்லொமிய வலது 
கு்றநநெொர் ேலன்புரி அ்மப்பின் முயற்சியில் 
்ஸொஹிரொ விநே்ட பொ்டேொ்ல 1995 ஆம ஆணடு 
ஆரமபிக்கைப்பட்டது. இப்பொ்டேொ்லயில் 50 
இற்கு நமற்பட்ட ஆண, தபண மொணவர்கைள் 
கைல்வி கைற்பது்டன் 09 ஆசிரியர்கைள், 03 ஊழியர்கைள் 
கை்ட்மயொற்றுகின்றனர்.   

 ஏ்ழக் குடுமபஙகை்ளச் நேர்நெ பிள்்ளகைளின் 

ேமயக்கைல்வி்யக் கைருத்திற் தகைொணடு ்ஸொஹிரொ 
குர்ஆன் மெர்ஸொவும ஆரமபிக்கைப்படடு 70 பிள் -
்ளகைள் குர்ஆன் தீனிய்யொ பொ்டஙகைள் கைற்று வரு -
கின்றனர். முஅல்லிமொ ஒருவர் கை்ட்மயொற்றுகி -
றொர்.  

  நிரநெர வருமொனம இல்லொ -
விட்டொலும உள்ளூர், தவளியூர் 
பநரொபகைொரிகைள், ெனவநெர் -
கைள், வர்த்ெகைர்கைளின் மொெொநெ 
உெவிகைள் மூலம சிறப்பொகை 
இயஙகிக் தகைொணடு வருகின் -
றது. மர்ஹஹூம அப்துல்லொஹ் 
மரணம்்டநெொலும அவரின் 
பணிகைள் என்றுநம நபேப்ப -
டும.   

  கிழக்கிலங்கை இஸ்லொ -
மிய வலது கு்றநநெொர் ேலன் -
புரி அ்மப்பின் ஏற்பொடடில் 
கை்டநெ 6 ஆம திகைதி அ்மப்பின் 
ெ்லவர் தமௌலவி எஸ்.எம.
எம. முஸ்ெபொ பலொஹி ெ்ல -
்மயில் மர்ஹஹூம எம.எஸ்.எம. 

அப்துல்லொஹ்வின் நி்னவுகைள் பகிர்நெ ்வபவம 
்ஸொஹிரொ பள்ளிவொயலில் சுகைொெொர வழிமு்ற -
கை்ள பின்பற்றி ே்்டதபற்றது.   

 சிறப்பு்ர்ய அ்மப்பின் உபெ்லவர் 
தமௌலவி ஏ.எல். ஆெம தலப்்ப பலொஹி 
நிகைழத்தினொர். இநநிகைழவில் நிர்வொகிகைள் 
மர்ஹஹூம அப்துல்லொஹ் குடுமபத்தினர் கைலநது 
தகைொண்டனர். விநே்ட துஆ பிரொர்த்ெ்னயும 
நிகைழத்ெப்பட்டது. 

கிழக்கில் முஸ்லிம் மக்்கள் நலனுக்்ககா்க பெருமளவு
சமூ்கபெணி்களள ஆற்றிய மர்ஹூம் அபதுல்லகாஹ்   

கச்ேதீவு புனிெ அநநெொனியொர் ஆலய 
திருவிழொவில் ெமிழகை பக்ெர்கைள் பங-

நகைற்பது தெொ்டர்பொகை இலங்கை கை்டற்-
தறொழில் து்ற அ்மச்ேர் ்டக்ளஸ் நெவொ-
னநெவு்டன் தெொ்லநபசியில் 
நபச்சுவொர்த்்ெ ே்டத்தியெொகை தி.மு.கை 
மூத்ெ ெ்லவர் டி.ஆர்.பொலு தெரி-
வித்துள்ளொர்.

  அ்மச்ேர் ்டக்ளஸ் நெவொனநெொ-
வு்டன் முெல்வர் ஸ்்டொலினின் பிர-
திநிதி நபச்சு ே்டத்தியெொகை ெமிழகை 
ஊ்டகைஙகைள் ஏற்கைனநவ தேய்தி 
தவளியிடடிருநென. பொக்குநீரி்ண-
யில் இலங்கைக்குச் தேொநெமொன 
கைச்ேதீவில் அநநெொனியொர் நெவொ-
லயம உள்ளது. இது சீனிகுப்பன் 
ப்்டயொச்சி என்ற ெமிழகை மீனவரொல் 

கைட்டப்பட்டெொகை ெமிழகை மக்கைள் ேமபுகின்-
றனர். இநெ நெவொலயத்தில் ஆணடுநெொ-
றும திருவிழொ ே்்டதபறுவதுணடு.

 இத்திருவிழொவில் இலங்கைத் ெமி-
ழர்கைளும ெமிழகைத் ெமிழர்கைளும தபரும 
எணணிக்்கையில் பஙநகைற்பர். இருேொடடு 
ெமிழர்கைளின் உற்வயும வலுப்படுத்தும 
வ்கையில் இநெ திருவிழொ ே்்டதபற்று 
வருகிறது. ே்டப்பொணடில் தகைொநரொனொ பர-
வ்லக் கைொரணம கைொடடி ெமிழகை பக்ெர்கைள் 

பஙநகைற்கை அனுமதி இல்்லதயன அறி-
வித்ெது இலங்கை அரசு. இது ெமிழகை பக்-
ெர்கைளி்்டநய பரபரப்்ப ஏற்படுத்தியது.

 இது தெொ்டர்பொகை மத்திய அரசுக்கு 

ெமிழகை முெல்வர் மு.கை.ஸ்்டொலின் 
கைடிெம அனுப்பி இருநெொர். நமலும இக்-
கைடிெத்்ெ மத்திய தவளியுறவுத் து்ற 
அ்மச்ேர் த�ய்ேஙகைரி்டம தி.மு.கை மூத்ெ 
ெ்லவர் டி.ஆர்.பொலு எம.பி. நேரில் 
தகைொடுத்திருநெொர். இநதியொ வரும 
இலங்கை தவளியுறவுத்து்ற அ்மச்ேர் 
ஜி.எல்.பீரிஸி்டம இது குறித்து நபசுவெொகை 
த�ய்ேஙகைர் உறுதி அளித்திருநெொர்.

  இநநி்லயில் அ்மச்ேர் ்டக்ளஸ் 

நெவொனநெொ ஊ்டகைஙகைளுக்கு ஒரு தேய்தி 
வழஙகியிருநெொர். அதில், தி.மு.கைவின் 
மூத்ெ ெ்லவர் ஒருவர் ெமிழகை முெல்வர் 
மு.கை.ஸ்்டொலினின் பிரதிநிதியொகை ெமமி-

்டம நபசியெொகைவும, அப்நபொது 
கைச்ேதீவு திருவிழொவில் ெமிழகை 
பக்ெர்கை்ள அனுமதிக்கை 
நவணடும என்று நகைொரிக்்கை 
விடுத்ெெொகைவும ்டக்ளஸ் நெவொ-
னநெொ தெரிவித்திருநெொர். 

 இக்நகைொரிக்்கை மீது உரிய 
ே்டவடிக்்கை எடுக்கிநறொம என 
உறுதி அளிக்கைப்பட்டெொகைவும 
்டக்ளஸ் நெவொனநெொ கூறியி-
ருநெொர். ஆனொல் ெமமி்டம 
நபசியது யொர் என்று ்டக்ளஸ் 
நெவொனநெொ குறிப்பி்டொெெொல் 
இச்தேய்தி்ய உறுதிப்படுத்ெ 

முடியொதிருப்பெொகை இநதிய ஊ்டகைமொன 
ONE INDIA TAMIL தெரிவித்திருநெது. 

 ெற்நபொது தி.மு.கை ஆெரவு ஊ்டகைமொன 
ேன் நியூஸில், இலங்கை அ்மச்ேர் 
்டக்ளஸ் நெவொனநெொவு்டன் தெொ்டர்பு 
தகைொணடு ெொநம நபசியெொகைவும, கைச்-
ேதீவு திருவிழொவில் ெமிழகைத் ெமிழர் -
கை்ள அனுமதிக்கை நகைொரியெொகைவும 
டி.ஆர்.பொலு எம.பி. தெரிவித்துள்ளொர். 
மத்திய தவளியுறவுத் து்ற அ்மச்ேர் 
த�ய்ேஙகைரி்டம முெல்வர் ஸ்்டொலின் 
எழுதிய கைடிெம தகைொடுத்ெ நி்லயில் 
்டக்ளஸ் நெவொனநெொவு்டன் ெொம நபசி -
யெொவும டி.ஆர்.பொலு எம.பி. தெரிவித் -
துள்ளொர்.

அளமசசர டக்ளஸுடன் பெசசு நடத்திய 
தி.மு.்க மூத்்த ்தளலவர டி.ஆர. ெகாலு

(நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்)...?

மட்டக்கைளப்புக்கும தகைொழும-
புக்கும இ்்டயில் புதிெொகை 

ஆரமபிக்கைப்படடுள்ள 'புலதுசி' 
அதிநவகை குளிரூட்டப்பட்ட பு்கையி-
ரெத்தில் பயணிகைள் மிகுநெ ஆர்வத்-
து்டன் பயணம தேய்வெொகை ரயில் 
நி்லய அதிகைொரிகைள் தெரிவித்ெனர். 
தகைொழுமபுக்கும தபொலனறு்வக்-
கும இ்்டயில் ே்்டதபற்று வநெ 
நமற்படி ரயில் நே்வ கை்டநெ 28. 
-01-. 2022 அன்று தெொ்டக்கைம மட்டக்-
கைளப்பு வ்ர விஸ்ெரிக்கைப்பட்டது.   

 முெல் ேொளொன தவள்ளிக்கிழ்ம 
பிற்பகைல் 3.05 மணிக்கு தகைொழுமபு 
நகைொட்்ட பு்கையிரெ நி்லயத்தில் 
இருநது புறப்பட்ட இநெ அதிநவகை 
குளிரூட்டப்பட்ட பு்கையிரெம 
இரவு 10.20 இற்கு மட்டக்கைளப்்ப 
தேன்ற்்டநெது. பின்னர் மறுேொள் 
ேனிக்கிழ்ம (29) அதிகைொ்ல 
1.30 மணிக்கு மட்டக்கைளப்பிலி-
ருநது புறப்பட்ட நமற்படி ரயில் 
ேனிக்கிழ்ம கைொ்ல 9 மணிக்கு 
தகைொழும்ப தேன்ற்்டநெது. 
இதுநவ நமற்படி ரயில் நே்வயின் 
வழ்மயொன நேர அட்டவ்ணயொ-
குதமன்று மட்டக்கைளப்பு பு்கையிரெ 
நி்லய அதிபர் ஏ.நபரின்பரொ�ொ 

தெரிவித்ெொர்.    கை்டநெ கைொலஙகைளில் 
தபொலேறு்வக்கும -தகைொழுமபு 
நகைொட்்டக்கும இ்்டயில் 
மடடுநம இச்நே்வ ே்்டதபற்-
றது. இநெ பு்கையிரெ நே்வ்ய 
மட்டக்கைளப்பு வ்ர விஸ்ெரிக்-
குமொறு பலரும நவணடுநகைொள் 
விடுத்து வநெனர்.   

 இநெ நி்லயிநலநய புலதுசி 
அதிநவகை குளிரூட்டப்பட்ட பு்கை-
யிரெ நே்வயொனது மட்டக்கைளப்பு 
வ்ர விஸ்ெரிக்கைப்படடுள்ளது. இப் -
பு்கையிரெம தினமும மட்டக்கைளப்பி-
லிருநது அதிகைொ்ல 01.30 மணிக்கு 
புறப்படடு கைொ்ல 08.45 மணிக்கு 
தகைொழுமபு நகைொட்்ட்ய தேன் -
ற்்டகின்றது. மீணடும பிற்பகைல் 
3.05 இற்கு தகைொழுமபு நகைொட்்ட-
யிலிருநது புறப்படும பு்கையிரெமொ-
னது இரவு 9.52க்கு மட்டக்கைளப்பு 

பு்கையிரெ நி்லயத்்ெ தேன்ற்்ட-
யும.   

 இப்பு்கையிரெ நே்வயொனது 
மட்டக்கைளப்பு மொவட்ட மக்கைளுக்கு 

கி்்டத்ெ ஓர் வரப்பிரேொெமொகும. 
மட்டக்கைளப்பில் இருநது புறப்ப -
டும பயணிகைள் ஒநர ேொளில் ெ்ல-
ேகைருக்குச் தேன்று ெஙகைளது அவசிய 

கைருமஙகை்ள முடித்துக் தகைொணடு, 
ெஙகுமி்ட தேலவின்றி அன்்றய 
தினநம மட்டக்கைளப்புக்கு மீணடும 
வநெ்்டநது வி்டலொம என தபொது-
மக்கைள் கைருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.   

 இதுஇவ்விெமிருக்கை மட்டக்கைளப்-
புக்கும தகைொழுமபுக்குமி்்டயில் 
வழ்ம நபொன்று 'பொடுமீன்' பு்கையி-
ரெ நே்வயும உெயநெவி பு்கையிரெ 
நே்வயும இ்டமதபற்று வருகின்-
றன.   

 'பொடுமீன்' பு்கையிரெம நே்வ 
தினமும இரவு 8.15 இற்கு மட்டக்-
கைளப்பிலிருநது புறப்படடு மறுேொள் 
அதிகைொ்ல 4.53 மணிக்கு தகைொழுமபு 
நகைொட்்ட்ய தேன்ற்்டகின்றது.   

 அநெ நபொன்று 'பொடுமீன்' பு்கையி-
ரெம தகைொழுமபு நகைொட்்டயிலிருநது 
இரவு 7 மணிக்கு புறப்படடு மறுேொள் 
அதிகைொ்ல 3.55மணிக்கு மட்டக்கை-
ளப்்ப தேன்ற்்டகின்றது.   

 உெயநெவி பு்கையிரெம தினமும 
மட்டக்கைளப்பிலிருநது கைொ்ல 
6மணிக்கு புறப்படடு பிற்பகைல் 3.15 
மணிக்கு தகைொழுமபு நகைொட்்ட்ய 

தேன்ற்்டகின்றது. அநெநபொன்று 
தினமும கைொ்ல 6 மணிக்கு நகைொட-
்்டயில் இருநது புறப்படடு மட்டக் -
கைளப்்ப பிற்பகைல் 3.45 மணிக்கு 
தேன்ற்்டகின்றது.   

 இவ்வொறு மட்டக்கைளப்புக்கு 
தகைொழுமபுக்குமி்்டயில் பு்கையிரநெ 
நே்வ விஸ்ெரிக்கைப்படடுள்ள்ெய-
டுத்து மட்டக்கைளப்பு மொவட்ட மக்கைள் 
மடடுமன்றி அமபொ்ற மொவட்ட மக்-
கைளும ேன்்மய்்டகின்றனர்.   

குறிப்பொகை இமமொவட்டஙகைளி-
லுள்ள அரேொஙகை உத்திநயொகைத்ெர்கைள் 
ெஙகைளுக்கு அரேொஙகைத்தினொல் வழங-
கைப்படும இலவே பு்கையிரெ பயண 
அனுமதிச் சீட்்ட இென் மூலம 
பயன்படுத்ெக் கூடியெொகை உள்ளது. 
இவ்வொறு மட்டக்கைளப்புக்கும 
தகைொழுமபுக்குமி்்டயில் ே்்டதப-
றுகின்ற பு்கையிரெ நே்வயினொல் 
பயணிகைள் தபரிதும ேன்்மய்்ட-
கின்றனர்.  

ஒரே நாளில் ககாழும்பு கென்று கருமஙகளை  
நிளைரேற்றி வீடு திரும்புேதற்கு ோய்ப்பு  

ப்தன்கிழக்குப ெல்்களலக்்கழ்கத்தின் 14 ஆவது 
பெகாது ெடடமளிபபு விழகா பநற்று ஆரம்ெம்

மடடக்்களபபு - ப்ககாழும்பு புள்கயிர்த பசளவ  
விஸ்்தரிபபினகால் ெயணி்கள் பெரும் நன்ளம  

எம்.எஸ்.எம்.நூர்தீன்  ...?
(புதிய கவாத்வான்குடி தினக்ரன் நிருெர்)

(புதிய காத்தான்குடி விசேட நிருபர்)    ...?

கசெதீவு அந்்வானியவார் திருவிழவாவில்
்மிழக ெக்்ர்கள் ெங்கறெது ெவாததியைவா?
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அதிவவக பெடுஞெவாமை... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்)

குடிப�ோதையில் வோகனம் ஓட் -
டுைல், அஜோக்கிரதையோக வோகனம் 
ஓட்டுைல், அதிபவகமோக வோகனம் 
ஓட்டுைல், சீட் ப�ல்ட் அணியோமல் 
வோகனம் ஓட்டுைல், பெல்ப�ோன் 
ப�சிக்பகோண்டு வோகனம் ஓட்டுைல், 
அனுமதிப�த்திரம் இன்றி வோகனம் 
ஓட்டுைல் ஆகிய குற்றஙகளில் ஈடு-
�டும் வோகன ெோரதிகள் பெடுஞெோ-
தைகளில் தகது பெயயப�டுவைோக 
ப�ோலிஸ் அதிகோரிகள் அதமசெரி-
டம் பைரிவித்ைனர். 

2021 ஆம் ஆண்டில் அவர்களுக்கு 
எதிரோக 79,904 வழக்குகள் �திவு 
பெயயப�ட்டுள்்ளைோகவும், 2020 
ஆம் ஆண்டில் ைோக்கல் பெயயப-

�ட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்தக 
66,252 என்றும் வீதிகளில் அதமக்-
கப�ட்டுள்்ள ப�ோலீஸ் பிரிவுகளில் 
�ணியோறறும் ப�ோலிஸோர் அதமசெ-
ரிடம் பைரிவித்ைனர்.  

பெடுஞெோதைகள் அதமசெர் 
பஜோன்ஸ்டன் ப�ர்னோண்படோ 
மறறும் பெடுஞெோதைகள் பெயற�ோ -
டுகள் �ரோமரிபபு மறறும் முகோதமத் -
துவ பிரிவின் அதிகோரிகள் மறறும் 
பெடுஞெோதைகளில் நிறுவப�ட் -
டுள்்ள ப�ோலிஸ் பிரிவு அதிகோரிக-
ளுடனோன கைந்துதரயோடல் ஒன்று 
அண்தமயில் பெடுஞெோதைகள் 
அதமசசின் பகட்ப�ோர் கூடத்தில் 
இடம்ப�ற்றது. 

கவாைவாவதியவான தடுபபூசிகள் எதுவும்... 
ஹம்ைோனி பைரிவித்துள்்ளோர்.
கோைோவதியோன அல்ைது கோைோ -

வதியோக அண்மித்ை பகோவிட் 
ைடுபபூசிகள் எதவயும் மக்களுக்கு 
வழஙகப�டவில்தை என அவர் 
குறிபபிட்டுள்்ளோர்.

ெோட்டில் 39 வீைமோனவர்களுக்கு 
பகோவிட் ைடுபபூசி ஏற்றப�ட்டுள்-
்ளது என அவர் பைரிவித்துள்்ளோர்.

ெோட்தட இயல்பு நிதைக்கு 
பகோண்டு பெல்ை குத்றந்ை�ட்ெம் 70 
வீைமோனவர்களுக்கு பூரணமோக ைடுப-
பூசி ஏற்றப�ட பவண்டுபமன அவர் 
குறிபபிட்டுள்்ளோர்.

பகோழும்பில் பெறறு ெதடப�ற்ற 
பெயதியோ்ளர் ெந்திபபில் அவர் 
இைதனத் பைரிவித்துள்்ளதம குறிப -
பிடத்ைக்கது.

சுகவாதவா்ரததுமை ஊழியர்கள் ெைருக்கும்...
ைதைவர் ெமன் ரத்னபிரிய பெறறு 

அது பைோடர்பில் பைரிவிக்தகயில்: 
பகோழும்பு பைசிய தவத்தியெோ-
தையில் மட்டும் 150 ைோதிகளுக்கு 
பகோபரோனோ தவரஸ் பைோறறு உறு-
திப�டுத்ைப�ட்டுள்்ளைோக பைரிவித்-
துள்்ளோர்.   

 பகோழும்பு மோளிகோவத்தை தவத் -

தியெோதையில் 20 ைோதியர்களுக்கு 
தவரஸ் பைோறறு உறுதிப�டுத்ைப-
�ட்டுள்்ளைோகவும் களுப�ோவிை, 
ரோகம உள்ளிட்ட �ல்பவறு தவத்திய -
ெோதைகளிலும் பகோபரோனோ தவரஸ் 
பைோறறுக்குள்்ளோன ப�ரும்ளவு 
�ணியோ்ளர்கள் கோணப�டுவைோகவும் 
அவர் பைரிவித்துள்்ளோர்.   

அத்துடன் �ல்பவறு தவத்தியெோ -
தைகளிலும் �ணி புரியும் ைோதியர்-
கள் உள்ளிட்ட உத்திபயோகத்ைர்கள் 
பகோபரோனோ தவரஸ் பைோறறுக்கு 
உள்்ளோகியுள்்ளைோகவும் அவர் பைரி-
வித்துள்்ளோர்.   

அபைபவத்ள, ெோட்டின் ைறப�ோ -
தைய சூழ்நிதைக் கிணஙக உண்-

தமக்குப பு்றம்�ோன ைகவல்கள் 
பைோடர்பில் ஏமோ்ற பவண்டோம் 
என்றும் மிக விதரவோக பூஸ்டர் 
ைடுபபூசிதய அதனவரும் ப�றறுக் 
பகோள்்ள பவண்டும் என்றும் சுகோைோர 
பெதவகள் �ணிப�ோ்ளர் ெோயகம் 
அபெை குணவர்ைன ெோட்டு மக்க-
த்ளக் பகட்டுக் பகோண்டுள்்ளோர்.(ஸ) 

ெவாபடங்கும் சுமுகைவாக... 
ப�ோதுத் ைரோைர உயர்ைரப �ரீட்தெ எதிர்வரும் 

மோர்ச 5ஆம் திகதி நித்றவு ப�்றவுள்்ளைோக �ரீட்தெ-
கள் ஆதணயோ்ளர் ெோயகம் எல்.எம்.டி.ைர்மபென 
பைரிவித்ைோர்.  

�ரீட்தெ நிதைய ப�ோறுப�திகோரிகள், ப�ோலிெோர், 
முப�தடயினர் மறறும் சுகோைோரப பிரிவினர் 
இதணந்து இம்முத்ற கல்விப ப�ோது ைரோைர உயர்ை-
ரப �ரீட்தெக்கோன அதனத்து ெடவடிக்தககத்ளயும் 
பமறபகோண்டு ள்்ளைோக அவர் பைரிவித்துள்்ளோர்.  

ெோட்டில் நிைவும் பகோபரோனோ தவரஸ் சூழ்நிதை-
யில் சுகோைோர வழிமுத்றகத்ள முத்றயோக பின்�றறி 

இம்முத்ற கல்வி ப�ோதுத்ைரோைர உயர்ைரப �ரீட்தெ 
பெயற�ோடுகள் இடம் ப�றுவதுடன்   

பகோபரோனோ தவரஸ் பைோறறுக்குள்்ளோன �ரீட்-
ெோர்த்திகள் மறறும் ைனிதமப�டுத்ைலுக்கு உட்-
�டுத்ைப�ட்டுள்்ள �ரீட்ெோர்த்திகள் �ரீட்தெயில் 
பைோறறுவைறகு வெதியோக தவத்தியெோதை சுற்றோட-
லிபைபய அவர்களுக்கோக 29 �ரீட்தெ நிதையஙகள் 
ஏற�டுத்ைப�ட்டுள்்ளைோகவும் அவர் பைரிவித்ைோர்.  

�ரீட்தெ ெட்டதிட்டஙகள் இம்முத்றயும் வழதம 
ப�ோன்று ெதடமுத்றயில் உள்்ளதுடன் �ரீட்தெ 
நிதையத்தில் இைத்திரனியல் உ�கரணஙகள், இைத்-

திரனியல் தகக்கடிகோரம், தகயடக்கத்பைோதைப�சி 
உள்ளிட்ட அனோவசியமோன ப�ோருட்கத்ள எடுத்து 
வர பவண்டோம் என அவர் �ரீட்ெோர்த்திகளுக்கு அறி-
வுறுத்தியுள்்ளோர்.  

�ரீட்தெ பைோடர்பில் ஏைோவது சிக்கல்கள் நிைவு-
மோனோல் 1911 என்்ற அவெர பைோதைப�சி இைக்கத்-
திறபகோ அல்ைது  

0112 784208,0112 784537 ஆகிய பைோதைப�சி 
இைக்கஙகளுடன் பைோடர்பு பகோண்டு அறிவிக்க 
முடியும் என்றும் �ரீட்தெகள் ஆதணயோ்ளர் ெோயகம் 
பைரிவித்துள்்ளோர். (ஸ) 

அமைசெர்கள், அ்ரெ நிறுவன...   
பெயைோ்ளர்கள், அரெ நிறுவனஙக -

ளுக்கும் பவண்டுபகோள் விடுத்துள் -
்ளது. அரெோஙகத்தின் பெைவினங-
கத்ள கட்டுப�டுத்தும் பெோக்கில் 
கடந்ை டிெம்�ர் 21ஆம் திகதி பவளி-
யிடப�ட்ட சுறறுநிரு�ம் மறறும் அை -
தனயடுத்து கடந்ை ஜனவரி மோைம் 
12ஆம் திகதி பவளியிடப�ட்டுள்்ள 
சுறறு நிரு�த்தில் உள்்ளடக்கப�ட் -
டுள்்ள உத்ைரவுகத்ள கடுதமயோக 
கதடபபிடிக்குமோறும் நிதி அதமச-
சின் அந்ை வழிகோட்டல் மூைம் பகட்-
டுக்பகோள்்ளப�ட்டுள்்ளது.  

ஒன்றிதணந்ை நிதி மூைம் எரி -
ப�ோருளுக்கோன நிதிதய ப�றறுக் 
பகோள்ளும் அதமசெர்கள்,�ோரோளு-
மன்்ற உறுபபினர்கள் மறறும் அரெ 
நிறுவனஙகளின் ைதைவர்கள் எரி-
ப�ோருள் பெைதவக் கட்டுப�டுத்-
திக் பகோள்ளுமோறும் அைன் மூைம் 
வலியுறுத்ைப�ட்டுள்்ளது.  

அத்துடன் அரெ நிறுவனஙகளின் 
பைோதைப�சி, மின்ெோரம் உள்ளிட்ட 
அதனத்து பெைவுகத்ளயும் கட்டுப-
�டுத்துமோறும் நிதியதமசசு அைன்மூ -
ைம் பகட்டுக்பகோண்டுள்்ளது.(ஸ) 

சீனவாவிலிருந்து 10 இைடெம்... 
பகோள்வனவுக்கு �யன்�டுத்ைப -

�டும் என்றும் அவர் பைரிவித்துள்-
்ளோர். இந்தியோவிலிருந்து கிதடக்க -
வுள்்ள நிதி மூைம் எதிர்வரும் ஆறு 

மோைஙகளுக்குப ப�ோதுமோன அத்தி -
யோவசியப ப�ோருட்கத்ள ப�றறுக் 
பகோள்்ள முடியும் என்றும் அவர் ெம்-
பிக்தக பவளியிட்டுள்்ளோர். (ஸ) 

பெவாது வெவாக்குவ்ரததுகளில்... 
கூறியுள்்ளோர். சுகோைோரத் துத்றயி-

னோல் சுற்றறிக்தக அல்ைது விழிபபு-
ணர்வு பவளியிடப�ட்டோல், மூன்று 
ைடுபபூசிகத்ளயும் ப�ற்றவர்கள் 
மட்டுபம ப�ோதுப ப�ோக்குவரத்-
தில் �யணிக்க பவண்டும் என்்ற 
உண்தமதய ெோம் கதடபிடிக்க 
பவண்டும்.

ஏபனனில் இது ஒரு பைோறறுபெோ-
யோகும். இந்ை நிதைதம பைோடர்-
�ோன முடிவுகத்ள சுகோைோர அதமசசு 
எடுக்க பவண்டும். அைறகதமய 3 
ைடுபபூசி ப�ற்றவர்கள் மோத்திரபம 
ப�ோதுப ப�ோக்குவரத்தில் �யணிக்க 

பவண்டும் என ெதடமுத்றதய 
ப�ோது மக்கள் பின்�ற்ற பவண்டும்.

இது பைோடர்பில் எஙகளுக்கு கடிைம் 
மூைம் எதுவும் பைளிவு�டுத்ைப�ட-
வில்தை. எனினும் பவளியோகியுள்்ள 
ைகவல்களுக்கதமய சுற்றரிக்தக 
பவளியிட்டு எஙகளுக்கு எழுத்து 
மூைம் அறிவிப�ோர்கள்.

அவவோறு ைகவல் கிதடத்ைவுடன் 
ப�ோதுப ப�ோக்குவரத்தில் ைடுபபூசி 
அட்தடதய பெகரிக்க  ஆபைோெதன 
வழஙகப�டும் என இரோஜோஙக 
அதமசெர் திலும் அமுனுகம பமலும் 
பைரிவித்துள்்ளோர்.

ெவாபடங்கும் வெவாயவாளர்... 
பகோரிக்தககத்ள முன்தவத்து 

பெறறுக் கோதை 7 மணி முைல் 
பமற�டி பவதைநிறுத்ைப ப�ோரோட்-
டம் ஆரம்பிக்கப�ட்டுள்்ளதுடன் 
அைனோல் ெோட்டின் பிரைோன தவத்தி-
யெோதைகள் உட்�ட �ல்பவறு தவத்-
தியெோதைகளிலும் பெோயோ்ளர்கள் 
ப�ரும் அபெௌகரியஙகத்ள எதிர்-
பகோண்டு வருகின்்றனர்.  

அது பைோடர்பில் பெறறு கருத்து 
பைரிவித்துள்்ள பமற�டி சுகோைோர 
பைோழிறெஙக கூட்டதமபபினர் , 
புறறுபெோய ஆஸ்�த்திரி, சிறுவர் 
தவத்தியெோதை, மகபப�றறு தவத்-
தியெோதை, சிறுநீரக தவத்தியெோதை, 
மறறும் அவெர சுகோைோர பெதவ பிரிவு-

கள் இந்ை பவதைநிறுத்ைப ப�ோரோட்-
டத்துக்கு உட்�டுத்ைப�டவில்தை 
என்றும் பைரிவித்துள்்ளனர்.  

பெறத்றய தினம் ஆரம்பிக்கப-
�ட்டுள்்ள இந்ை பவதைநிறுத்ைப 
ப�ோரோட்டம் பைோடர்பில் கருத்து பைரி-
வித்துள்்ள ப�ோது சுகோைோர �ரிபெோ-
ைகர்கள் ெஙகத்தின் ைதைவர் உபுல் 
பரோஹண,  

பகோபரோனோ தவரஸ் மரணஙகளின் 
ப�ோது ெடைஙகத்ள விடுவித்ைல் 
மறறும் கடுதமயோன பெோயோளிகத்ள 
தவத்தியெோதைகளுக்கு பகோண்டு 
பென்று சிகிசதெக்கோக அனுமதித்ைல் 
ப�ோன்்ற அத்தியோவசிய கடதமகத்ள 
சுயோதீனமோக பமறபகோள்வைறகு 

ெடவடிக்தக எடுத்துள்்ளைோகவும் 
பைரிவித்துள்்ளோர். அத்துடன் கல்வி 
ப�ோதுத் ைரோைர உயர்ைர �ரீட்தெ ெதட-
ப�றறு வரும் நிதையில் �ரீட்தெ 
மண்ட� சூழலில் பகோபரோனோ 
தவரஸ் பைோடர்�ோன பெதவகத்ள 
வழஙகுவைறகு ைோம் சுயோதீனமோன 
தீர்மோனத்தை பமறபகோண்டுள்்ளைோக-
வும் அவர் பைரிவித்துள்்ளோர்.  

அபைபவத்ள பமற�டி பைோழிற-
ெஙகஙகள் ைமது பகோரிக்தககத்ள 
�ைைடதவகள் முன்தவத்து �ை 
பைோழிறெஙக ப�ோரோட்டஙகத்ளயும் 
ெடத்தியுள்்ள நிதையில் நிதையி-
பைபய ைறப�ோது பைோடர் பவதை 
நிறுத்ைப ப�ோரோட்டத்தில் ஆரம்பித்-

துள்்ளைோகவும் அவர் பைரிவித்துள்-
்ளோர். ெோட்டின் ைறப�ோதைய சூழ்-
நிதைதய ெோம் ென்கு அறிபவோம். 
ப�ரும்ளவு பகோபரோனோ தவரஸ் 
பைோறறுபெோயோளிகள் ைறப�ோது 
ெோபடஙகிலும் இனஙகோணப�ட்டு 
வருகின்்றனர். 

அைறகோன சுகோைோர பெதவகத்ள 
ைதடயில்ைோமல் முன்பனடுப�-
ைறகோன ெடவடிக்தககத்ள பமற-
பகோள்்ள பவண்டியது சுகோைோர 
அதமசசு அதிகோரிகப்ள அவர்கப்ள 
பைோழிறெஙகஙகளின் பகோரிக்தக-
கள் விடயத்தில் முக்கிய கவனம் 
பெலுத்ை பவண்டும் என்றும் அவர் 
பைரிவித்துள்்ளோர்.(ஸ) 

ஹிஜவாஸ் ஹிஸ்புல்ைவா வெற்று...
புத்ை்ளம் மறறும் சிைோ�ம் நீதிமன்-

்றஙகளுக்கு அனுபபி தவக்குமோறும், 
அஙகு பிதண நி�ந்ைதனகள் விதிக்-
கப�டும் என்றும் பைரிவிக்கப�ட்-
டுள்்ளது.

உயிர்த்ை ஞோயிறு தின பைோடர்  
ைறபகோதை ைோக்குைல்கள் குறித்ை 
விெோரதணகளுக்கோக தகது பெய-
யப�ட்டு சி.ஐ.டி.யில் ைடுத்து தவக்-
கப�ட்டிருந்ை பின்னர் ைறப�ோது  

ெதி பெயைதம, ெமூகஙகளிதடபய 
பவறுபபுணர்தவ தூண்டிய குற்றச-
ெோட்டுக்களில் வி்ளக்கமறியலில் 
தவக்கப�ட்டுள்்ள சிபரஷட ெட்டத்-
ைரணி ஹிஜோஸ் ஹிஸ்புல்ைோஹ்வுக்கு 
பிதணயளிக்க கடந்ை 28 ஆம் திகதி 
மீண்டும் புத்ை்ளம் பமல் நீதிமன்்றம் 
மறுத்ைது.

ஹிஜோஸ் ஹிஸ்புல்ைோஹ் உள்-
ளிட்ட இரு பிரதிவோதிகளுக்கு 

எதிரோன ெோட்சி விெோரதணகள் கடந்ை 
28 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப�ட்டது.

இைன்ப�ோபை ஹிஜோஸ் ஹிஸ்புல்-
ைோஹ் ெோர்பில் ஜனோதி�தி ெட்டத்-
ைரணி ெளின் இந்திரதிஸ்ஸ முன்-
தவத்ை பிதணக் பகோரிக்தக குறித்ை 
விவகோரம் பைோடர்பிைோன வழக்தக 
விெோரிக்கபவன விபெடமோக நிய-
மிக்கப�ட்டுள்்ள சிைோம் பமல் 
நீதிமன்றின் நீதி�தி குமோரி அப�-

வர்ைனவினோல் இந்ை பகோரிக்தக நிரோ-
கரிக்கப�ட்டது.

அைன் பின்னர் ஹிஜோஸ் ஹிஸ்புல்-
ைோவுக்கு பிதண வழஙகுவது பைோடர்-
�ோன தீர்பபு எதிர்வரும் ப�பரவரி 
மோைம் 7 ஆம் திகதி அறிவிக்கப�டும் 
என பமன்முத்றயீட்டு நீதிமன்்றம் 
அறிவித்ை நிதையில் பெறறு அவர் 
பிதணயில் விடுைதை பெயயப�ட்-
டோர்.

ெமையல் எரிவவாயு சிலிணடரில்...
பெறறுக் கோதை எரிவோயு 

அடுபத� பெயற�டுத்திய ப�ோது 
சிலிண்டரில் திடீபரன தீ �ரவியுள் -
்ளது.

இதையடுத்து, பிரபைெ மக்கள் 

ஒன்றிதணந்து, தீதய கட்டுப�ோட் -
டுக்குள் பகோண்டு வந்துள்்ளனர். ெம் -
�வத்தில் எவருக்கும் எவவிை �ோதிப -
பும் ஏற�டவில்தை என குறித்ை 
வீட்டினர் பைரிவித்துள்்ளனர்.

பூஸ்டர் தடுபபூசி பெலுததுவதில்... 
பிரபவசிப�ைோகக் குறிபபிட்டோர்.
இது ஒரு சி்றந்ை விடயமோகும். 

அதனவரும் பகோவிட்-19க்கு 
எதிரோன ைடுபபூசியிதன பெலுத் -
திக்பகோள்வது அவசியமோகும் என 
பிரதி சுகோைோர பெதவகள் �ணிப�ோ-
்ளர் ெோயகம் பஹமந்ை பஹரத் பைரி-
வித்துள்்ளோர்.

இபைபவத்ள, ெோட்டில் பெறத்றய 
ெோளில் 39,772 ப�ருக்கு, த�ஃஸர்  
ைடுபபூசி பெலுத்ைப�ட்டைோக, 
பைோறறுபெோய விஞஞோனப பிரிவு 
பைரிவித்துள்்ளது.

இைறகதமய த�ஸர்  ைடுபபூசி 

பெலுத்ைப�ட்டவர்களின் எண்-
ணிக்தக, 5,777,838 ஆக அதிகரித்-
துள்்ளது.

அபைபெரம், பெறத்றய தினம் 
1,156 ப�ருக்கு த�ஃஸர் முைைோம் 
ைடுபபூசியும், 1,411 ப�ருக்கு இரண் -
டோம் ைடுபபூசியும் பெலுத்ைப�ட் -
டுள்்ளது.

408 ப�ருக்கு தெபனோ�ோம் 
முைைோம் ைடுபபூசியும், 537 ப�ருக்கு 
இரண்டோம் ைடுபபூசியும் பெலுத்ைப -
�ட்டுள்்ளைோகத் பைோறறுபெோய விஞ -
ஞோனப பிரிவு பமலும் பைரிவித்துள்-
்ளது.

A/L ெரீடமெ எழுதும்... 
�ரீட்தெக்கு பைோறறியைோக சித்றச-

ெோதைகள் ைதைதமயகம் பைரிவித்-
துள்்ளது.

பவலிக்கதட சித்றசெோதையின் 
43, 46, 38 வயதுதடய மூவர் உயர்-
ைர �ரீட்தெக்கு பைோறறுகின்்றனர். 
இவர்களில் 38 வயதுதடய சித்றக் 
தகதி ைமிழீழ விடுைதைப புலிகளின் 
உறுபபினர் என ெந்பைகிக்கப�டு�-
வர் ஆவோர் என சித்றசெோதைகள் 
ஊடகப ப�செோ்ளரும், நிர்வோகம் 
மறறும் புனர்வோழ்வு ஆதணயோ்ளர் 
ெந்ைன ஏக்கெோயக்க பைரிவித்துள்்ளோர்.

 இது குறித்து அவர் பமலும் பைரி-
விக்தகயில், 

�ல்பவறு குற்றசெோட்டுக்களுக்கோக 
குற்றம் ெோட்டப�ட்டு சித்றசெோதைக-
ளில் சித்றவோெம் அனு�வித்து வரும் 
சித்றக்தகதிகள், ெந்பைக ெ�ர்கள் 
புனர்வோழ்தவ ப�றறுக் பகோள்வைற-
கோக விபெட தி்றன்கள் உதடயவர்கள் 
உயர் கல்விதய ப�றறுக்பகோள்வைற-
கும் சி்றந்ை எதிர்கோைத்தை அதமத்-
துக்பகோண்டு ெமூக மயப�டுத்து-
வபை ைஙக்ளது பிரைோன இைக்கோகும் 
என அவர் பமலும் குறிபபிட்டோர்.

ைணவைடு ெரிந்து விழுந்து...  
ஒருவர் கண்டி பைசிய தவத்தி-

யெோதையின் அதிதீவிர சிகிசதெப 
பிரிவில் சிகிசதெக்கோக அனுமதிக் -
கப�ட்டுள்்ளோர்.  

நிைத்ைடியில் புதையுண்டிருந்ை 
ெோல்வதரயும் பிரபைெவோசிகள் 
பவளியில் எடுத்து தவத்தியெோதை-
யில் அனுமதித்துள்்ளதுடன், �டுகோ-
யமதடந்ை ஒருவர் கண்டி பைசிய 

தவத்தியெோதையின் அதிதீவிர சிகிச-
தெப பிரிவில் சிகிசதெக்கோக அனும-
திக்கப�ட்டுள்்ளோர்.   

உயிரிழந்ைவர்கள் மடுல்கப்ள 
பூஜோபிட்டிய, மறறும் பகட்டபுை 
பிரபைெஙகத்ள பெர்ந்ைவர்கள் என 
அதடயோ்ளம் கோணப�ட்டுள்்ளனர். 
வத்பைகம ப�ோலிஸோர் விெோரதண-
கத்ள பமறபகோண்டு வருகின்்றனர்.

தடுதது மவக்கபெடடிருந்த... 
முைல்  5 தினஙகளுக்கு ஏைத்தில் 

விற�தன பெயயப�டவுள்்ளது. 
இவவோறு விற�தன பெயயப�ட-

வுள்்ள �டகுகத்ள கடந்ை ஒருவோர-
மோக 50க்கும் அதிகமபனோர் �ோர்தவ-
யிட்டனர்.

மினபெருக்கடி குறிதது... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்) 
எதிர்கோைத்தில் புதுபபிக்கத்ைக்க 

எரிெக்தி பைோடர்பில் அதிக கவனம் 
பெலுத்ைப�ட பவண்டுபமன  ஜனோ -
தி�தி பகோட்டோ�ய ரோஜ�க்ஷ   சுட் -
டிக்கோட்டினோர்.

ெோட்டின் ஏறறுமதி வருமோனத்தை 
அதிகரிப�ைறகோக ெதடமுத்றப -
�டுத்ைப�டும் பவதைத்திட்டம் 
பைோடர்பில் நிதியதமசெர் �சில் 
ரோஜ�க்ஷ   விபெட வி்ளக்கமளித்ைோர்.

குறித்ை கூட்டத்தில் பகௌரவ 
அதமசெர் திபனஷ குணவர்ைன, 

பகௌரவ நிதியதமசெர் �சில் ரோஜ -
�க்ஷ, பகௌரவ அதமசெர் பஜோன்ஸ் -
டன் ப�ர்னோண்படோ உள்ளிட்ட 
அதமசெரதவ அதமசெர்கள்,   
இரோஜோஙக அதமசெர்கள்,   �ோரோ -
ளுமன்்ற உறுபபினர்கள், பிரைம -
ரின் பமைதிக பெயைோ்ளர் ெட்டத்ை -
ரணி ெமிந்ை குைரத்ன, பிரைமரின் 
�ோரோளுமன்்ற விவகோரஙகளுக்கோன 
ஒருஙகிதணபபு பெயைோ்ளர்  பிரி -
யந்ை ரத்ெோயக்க உள்ளிட்ட �ைர் 
கைந்து பகோண்டனர்.

விமை அதிகரிக்க... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்)

அைன் புதிய விதை 184 ரூ�ோவோ -
கும்.   

அந்நிறுவனம் ஒக்படன் 95 ரக 
ப�றப்றோல் லீற்றபரோன்றுக்கு 
3 ரூ�ோ விதை அதிகரிபத� 
பமறபகோண்டுள்்ளதுடன் அைன் 
புதிய விதை 213 ரூ�ோவோகும். 
அபைபவத்ள, டீெல் ஒரு லீற்றருக் -
கோன விதைதய 3 ரூ�ோவோல் அதி -
கரித்துள்்ள நிதையில் டீெல் லீற்றர் 

ஒன்றின் புதிய விதை 124 ரூ�ோவோ -
கும். அபைபவத்ள, ஐஓசி நிறுவனம் 
எரிப�ோருளுக்கோன விதைகத்ள 
அதிகரித்துள்்ள நிதையில் �ஸ் 
கட்டணஙகளில் எந்ைவிை மோற்றத் -
திதனயும் பமறபகோள்்ளப ப�ோவ -
தில்தைபயன ைனியோர் �ஸ் உரி -
தமயோ்ளர்கள் ெஙகத்தின் ைதைவர் 
பகமுனு விபஜரத்ன பைரிவித்துள் -
்ளோர். (ஸ)  

ெயணததமடமய... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்)

ெோட்டுக்கு பைதவயோன அதனத்து 
ைடுபபூசிகளும் பகோள்வனவு பெய-
யப�ட்டுள்்ளைோக பைரிவித்துள்்ள 
அவர், அந்ைந்ை வயதுக்குட்�ட்படோர் 
அவர்களுக்கு வழஙகப�ட்டுள்்ள 
�ரிந்துதரகத்ள கவனத்திறபகோண்டு 
கோைைோமைமின்றி ைடுபபூசிதயப 
ப�றறுக்பகோள்ளுமோறு ெோட்டு 

மக்கத்ள பகட்டுக்பகோள்வைோகவும் 
அவர் பைரிவித்துள்்ளோர். எவவோ்றோ-
யினும் பகோபரோனோ தவரஸ் பைோறறு-
பெோயோளிகள் அதிகரித்து கோணப�ட்-
டோலும் மீண்டும் �யணத் ைதடதய 
ெதடமுத்றப�டுத்துவைறகு எந்-
ைவிை எதிர்�ோர்பபும் கிதடயோது 
என்றும் அவர் பைரிவித்துள்்ளோர். (ஸ)  

கசெததீவு உற்ெவததில்... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்)

ஆபைோெதனயின்�டி அதமச -
ெர் டக்்ளஸ் பைவோனந்ைோவுடன் 
பைோதைப�சியில் உதரயோடிய 
திரோவிட முன்பனற்றக் கழகத்தின் 

மூத்ை ைதைவர்களில் ஒருவரிடம் 
அதமசெர் டக்்ளஸ் பைவோனந்ைோவி -
னோல் பமற�டி விடயஙகள் பைரி -
விக்கப�ட்டுள்்ளன.

துமைமுகததில்... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்)

அத்தியோவசிய ப�ோருட்கள் இ்றக்-
குமதியோ்ளர்கள் ெஙகம் பைரிவித்தி -
ருந்ைது.  

அவறத்ற விடுவிப�து பைோடர் -

பில் மத்திய வஙகி உரிய ெடவடிக்-
தககத்ள பமறபகோள்்ள பவண்டும் 
என்று அந்ை ெஙகம் பைரிவித்திருந்-
ைதம குறிபபிடத்ைக்கது. (ஸ) 

ை்ரததுடன பகன்ரர்... (03 ஆம் ெக்கதபதவாடர்)  
�டுகோயதமடந்ை நிதையில் 

வவுனியோ தவத்தியெோதையில் 
அனுமதிக்கப�ட்டுள்்ளனர். 

ஏதனயவர்கள் சிறுகோயமதடந் -

ைனர். வி�த்து பைோடர்�ோக பூவ -
ெரஙகு்ளம் ப�ோலிெோர் பமைதிக 
விெோரதணகத்ள முன்பனடுத்து 
வருகின்்றனர்.

கிழக்கு மோகோண பிரைம பெயைோ்ள -
ரோக துசித்ை பி. வணிகசிஙக மீண்டும் 
நியமிக்கப�ட்டுள்்ளோர். இவர் 
பெறறு ஜனோதி�தி அலுவைகத்தில் 
தவத்து, ஜனோதி�தி பகோட்டோ�ய 
ரோஜ�க்ஷவிடமிருந்து நியமனக் கடி -
ைத்தைப ப�றறுக் பகோண்டோர்.  

இைஙதக நிர்வோக பெதவயின் 
சிபரஷட அதிகோரியோன துசித்ை, 

பககோதை மறறும் அம்�ோத்ற 
மோவட்டஙகளின் பெயைோ்ளரோகக் 
கடதமயோறறியுள்்ளதுடன், அரெ நிறு -
வனஙகள் �ைவறறிலும் �ல்பவறு 
�ைவிநிதைகத்ள வகித்ைவரோவோர்.  

2019 டிெம்�ர் மோைத்தில் கிழக்கு 
மோகோண பிரைம பெயைோ்ளரோக 
�ைவிபயறறிருந்ைதம குறிபபிடத் -
ைக்கது.  

கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளராக
மீண்டும் துசிதத வணிகசிஙக நியமனம் வருடாநதம் மூன்று இலடெம் சதான்

பிளாஸ்டிக் நாடடுக்கு இறக்குமதி
(பைோரன்ஸ் பெல்வெோயகம்)

வருடோந்ைம் மூன்று இைட்ெம் 
பைோன் பி்ளோஸ்டிக் ெோட்டுக்கு இ்றக்-
குமதி பெயயப�டுவைோகவும் அவற -
றில் 92.9 வீைமோனதவ சுற்றோடதை 
மோசு�டுத்தும் வதகயில் எறியப� -
டுவைோகவும் சுற்றோடல் அதமசெர் 
மகிந்ை அமரவீர பைரிவித்துள்்ளோர்.

ெோட்டிறகு பி்ளோஸ்டிக் பகோள் -
வனவு பெயவைறகோக 2020 ஆம் 
ஆண்டு மட்டும் 12,200 பகோடி ரூ�ோ-
வுக்கும் அதிகமோன நிதி பெைவிடப-
�ட்டுள்்ளைோகவும் ஐக்கிய ெோடுகள் 
ைரவுத் பைோகுதி மூைம் இந்ை விடயம் 
ப வ ளி யி ட ப � ட் டு ள் ்ள ை ோ க வு ம் 

அதமசெர் பைரிவித்துள்-
்ளோர். பவ ளிெோடுகளிலி -
ருந்து இ்றக்குமதி பெயயப-
�டும் பி்ளோஸ்டிக்குகளில் 
7.1 வீைம் மோத்திரபம மீள் 
சுழறசி பெயயப�டுவைோக-
வும் ஏதனயதவ சுற்றோட-
லில் எறியப�டுவைோகவும் 
அவறறி்ை ப�ரும்�ோைோ -
னதவ மக்க்ளோல் எரியூட்டப�டும் 
நிதையில் அைன் �ோரிய புதக சூழல் 
மோசுக்கு கோரணமோக அதமந்துள்்ள-
ைோகவும் அதமசெர் பைரிவித்ைோர்.

ெோட்டில் ைறப�ோது ப�ோலித்தீன் 
மறறும் பி்ளோஸ்டிக் �ோவதனயினோல் 
சுற்றோடல் ப�ரும் �ோதிபபுக்குள்-

்ளோகி வருகின்்றது. அவற -
றின் �ோவதனதய மட் -
டுப�டுத்துவைறகோக சிை 
உற�த்திகள் ைதடபெய-
யப�ட்டுள்்ளன. அைறகு 
�திைோக ஒரு ைடதவ 
மட்டும் உ�பயோகப�டுத்-
ைக்கூடிய பெபெ �க்கறறு-
கள் ைதடபெயயப�ட்டுள்-

்ளதுடன் அைதன நூறறுக்கு நூறு 
வீைம் ெதடமுத்றப�டுத்ைப�ட்டுள்-
்ளைோகவும் அழிவு்றோை ைஞச சீட் உ�-
பயோகத்தை மூன்று மோைஙகளுக்குள் 
ெோட்டில் ைதடபெயவைறகு ெடவ -
டிக்தக எடுக்கப�டுபமன்றும் அவர் 
பைரிவித்ைோர். (ஸ)   

பைல்பைனிய - ரஙகை - கை�டவத்ை 
பிரபைெத்தில் பகப ரக வோகனம் 
ஒன்றில் மோன் இத்றசசி மறறும் 
துப�ோக்கிகத்ள பகோண்டு பென்்ற 
இரண்டு ெந்பைக ெ�ர்கள் தகது பெய-
யப�ட்டுள்்ளனர்.

பெறறு முன்தினமிரவு (06) ப�ோலி-
ஸோருக்கு கிதடத்ை ைகவலுக்கதமய, 
பமறபகோள்்ளப�ட்ட சுறறிவத்ளப-
பின் ப�ோபை ெந்பைக ெ�ர்கள் தகைோ-
கியுள்்ளனர். இைன்ப�ோது 60 கிபைோ 
500 கிரோம் மோன் இத்றசசி, பவளி-
ெோட்டில் ையோரிக்கப�ட்ட 2 துப-
�ோக்கிகள் உட்�ட 3 துப�ோக்கிகள், 
பைோட்டோக்கள் என்�ன ப�ோலிஸோரி-
னோல் தகப�ற்றப�ட்டுள்்ளது.

தகது பெயயப�ட்ட ெந்பைகெ�ர்-
கள் 40 மறறும் 60 வயதுக்குட்�ட்ட 
பைஹிவத்ள மறறும் இரத்மைோதன 
பிரபைெஙகத்ள பெர்ந்ைவர்கள் என 
ப�ோலிஸோர் பைரிவித்ைனர்.

60 Kg மான் இறைச்சி 
றைத்திருந்த இருைர் றைது 



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

அரச வெசாக் தின விழாவெ இவ்-
ெருடம் பலாஙவகாவட கூறகல 
விகாவரவை வைைபபடுத்தி நடத் -
துெதற்கு ஏற்பாடுகள் வசயைபபட் -
டுள்்ளதாக விகாவரயின் பிரதை 
குரு,வதரிவித்தார்.

பிரதைர் ைஹிநத ராஜபக் ஷ 
இதுபற்றி தீர்ைானித்தவதைடுத்து 

இவ்விழா இஙகு நடாத்தபபட-
வுள்்ளது.

இதவன முன்னிட்டு சைை 
கலாசார நிகழ்ச்சிகளுடன் வெசாக் 
பக்தி கீதம், பபாட்டிகள், வெசாக் 
பநதலகள் அவைத்தல, அன்னதா-
னம் ெழஙகுதல ைற்றும் ைரம் நடு 
தல உட்பட பைலும் பல நற்பணி 
நிகழ்ச்சிகள் நடத்தபபடவுமுள்-
்ளன.

72022 பெப்ரவரி 8 பெவவவாய்க்கிழமை 8–02–2022

அம்பாறை மபாவட்ட சுதந்திர தின நிகழறவ 
கல்முறன மபாநகரில் ந்டபாதத வவண்டும

(வபரிைநீலாெவை விபசட நிருபர்)

இலஙவகயின் 75ஆெது சுதநதிர 
தின நிகழ்வுகளின் பபாது அம்பாவற  
ைாெட்டத்திற்கான நிகழ்வெ,  
கலமுவன ைாநகரில  நடத்தபெண்-
டும் என அம்பாவற ைாெட்டத்திற்கு 
வபாறுபபான பிரதிப வபாலிஸ் ைா  
அதிபர் எஸ்.எம்.வெ.வசனவிரத்ன 
வதரிவித்தார்.

74 ெது சுதநதிர தினம்  நிகழ்வு  
வெள்ளிக்கிழவை (04) ைருதமுவன 
பிரதான வீதியில இடம்வபற்றது. 
இதில  பிரதை அதிதிைாக கலநது 
வகாண்டு  உவரைாற்றும் பபாபத 
இதவன வதரிவித்தார். 

அெர் வதாடர்நதும் உவரைாற்று-
வகயில,

1948ஆம் ஆண்டு சுதநதிரத்வத 

வபற்றதன் பின்னபர  நைது தவல-
ெர்கள்  நாட்வட ெழி நடத்துகின்ற 
உரிவை கிவடத்தது. அநத  உரிவை-
யின் ஊடாகபெ நாம் இன்று சுதநதி-
ரைாக நாட்டில ொழ்நது  வகாண்டி -
ருக்கின்பறாம். இரவு பெவ்ளகளில 
இன, ைத, வைாழி பெறுபாடுகள் 
இன்றி நாம்  சுதநதிரைாக ொழ்கி-
பறாம்.  

எதிர்ெரும் 2023ஆம் ஆண்டு 
அம்பாவற ைாெட்டத்திற்கான  சுதந-
திரதின நிகழ்வு எலலா ைக்கவ்ளயும் 
ஒன்றிவைத்து, கலமுவன ைாநகரில 
சிறபபாக நடத்தபபட பெண்டும். 
அநத வபாறுபவப இஙகு என்பனாடு 
இருக்கின்ற  ைாநகர முதலெர் சட் -
டத்தரணி ஏ.எம்.றக்கீப முன்னின்று 
வசயொர் என  நம்புகின்பறன் 
என்றார். 

மாவட்ட பிரதி ப�ாலிஸ் மாஅதி�ர்

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்              

அரசாஙகத்தின் பாரிை அபிவிருத்தி 
பெவலத்திட்டஙகளில ஒன்றான 
ஒரு இலட்சம் பெவலத்திட்டத்தில 
அநுராதபுரம் ைாெட்டத்திற்கு ைாத்தி -
ரம் 4000 மிலலிைன் ரூபா நிதி ெரவு 
வசலவுத் திட்டத்தில கிவடத்துள்-
்ளது என காணி அவைச்சர் எஸ்.எம்.
சநதிரபசன வதரிவித்தார்.

பைற்படி திட்டத்தின் அநுராத -
புரம் ைாெட்டத்தின் முதலாெது 
பெவலத்திட்டம் சுபபெவ்ளயில 
தமுத்பதகை முசலபிட்டிை கிராை 
உத்திபைாகத்தர் பிரிவிலுள்்ள நான்கு 

கிராைஙகவ்ள வைைபப-
டுத்தி ஆரம்பிக்கபபட்டதன் 
பின்னர் இடம்வபற்ற கூட் -
டத்தில கலநது வகாண்டு 
உவர நிகழ்த்தும் பபாபத 
அவைச்சர் இவ்ொறு வதரி-
வித்தார். உைவு பாதுகாபபு, 
புதிை ெருைானம் ஈட்டு-
தல, கிராமிை அடிபபவட 
ெசதிகள், அபிவிருத்தி முதலான 
இன்னும் நன்வை பைக்கும் முகைாக 
நாடு பூராவும் இவ்பெவலத்திட்-
டம் நவடமுவறபபடுத்தபபட்டுள்-
்ளது. இதன்பபாது அநுராதபுரம் 
ைாெட்ட அரசாஙக அதிபர் ஜனக 

ஜைசுநதர  உவர நிகழ்த்து-
வகயில,  எைது நாட்டினுள் 
இடம்வபறும் தைாரிபபு 
வபாரு்ளாதார குவறபாடு 
காரைைாக ஏற்பட்டுள்்ள 
பிரச்சிவனயிவன நிெர்த்தி 
வசயெதற்காக பெண்டி 
இபபுதிை பெவலத்திட்டம் 
ஊடாக கிராமிை ைக்களிடத்-

தில தைாரிபபு வபாரு்ளாதாரத்திவன 
அபிவிருத்தி வசயெதற்காக கூடுதல 
கெனம் வசலுத்துைாறு அரசாஙகத் -
தால தைக்கு ஆபலாசவை ெழஙகப-
பட்டுள்்ளது என அரசாஙக அதிபர் 
இதன்பபாது  வதரிவித்தார்.  

ஒரு இலடெம் வவமலத்திட்டத்தில்;

அநுராதபுரம் மாவட்டத்திற்கு 
ரூ. 4000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு  

பாைநதுவற ைத்திை குறூப நிருபர்

ஷாதுலிைா தரீக்காவின் இலங-
வகக்கான கலீபதுல குலபா 
ைர்்ஹூம் வைௌலவி அபதுல ்மீத் 
பஹ்ஜியின் பபரில குர்ஆன் தைாமும் 
துஆபபிரார்த்தவனயும் அண்வை-
யில பாைநதுவற  வதாட்டெத்வத  
வபரிை பள்ளிொசலில நவடவபற்-
றது. 

பள்ளிொசல பிரதை இைாம் 
வைௌலவி எம். ரீ.எம். இலைாஸ் 
தவலவையில நவடவபற்ற நிகழ்-
வில பள்ளிொசல பரிபாலன சஙக 
வசைலா்ளர் ஏ.பஜ.அ்ைது பழீல, 
பெறெத்வத பத்ர் பள்ளிொசல கதீப 
வைௌலவி ரிஸ்ொன் மு்ம்ைத், 
இபராஹீம் வீதி பள்ளிொசல பபஷ் 
இைாம் வைௌலவி எம்.்ுவசன்  
உள்ளிட்ட உலைாக்கள்  ைற்றும்  பரி-
பாலன சஙக உறுபபினர்கள், ஜைாத் -
தார்கள்   ஆகிபைாரும் இநநிகழ்வில 
கலநது சிறபபித்தனர்.  

கலீபதுல் குலபாவுக்கு 
துஆப்பிராரத்தனை

வைாறட்டுவெ ைத்திை விபசட நிருபர்  

பாைநதுவற ஆதார வெத்திை-
சாவல முன் அம்பியூலன்ஸ் சாரதி 
மீது துபபாக்கிப பிரபைாகம் வசயதது 
வதாடர்பாக விசாரவை நடாத்திை 
களுத்துவற பிராநதிை குற்றபபுல-
னாயவு பிரிவினர் அச்சாரதியின் நீண்-
டொக்கு மூலத்தின் பின்பு அபதசா-
ரதிவை சநபதகத்தின் பபரிலவகது 
வசைதுள்்ளனர்.   

வகது வசயைபபட்ட சநபதகநபர் 48 
ெைவதயுவடை மூன்று பிள்வ்ளகளின் 
தநவத என்றும் பாைநதுவற பகத்-
துைதி ைகளிர் ஆஸ்பத்திரியில 2018 
முதலசாரதிைாக பெவல வசயகிறார் 
என்றும் வபாலிஸார் வதரிவித்தனர்.  

பபாவதபவபாருள் கடத்தல 
வதாடர்பாக இச்சாரதி வபாலிஸா-
ருக்கு ெழஙகிை தகெல வதாடர்பாக 
ஆத்திரம் வகாண்ட பபாவதபவபா-

ருள் ெர்த்தகர்கள் இெவர வகாவல-
வசயை முைற்ச்சி பைற்வகாண்டதாக 
ஆரம்பத்தில சநபதகித்த வபாலிசார் 
பின்பு விசாரவையில ஏற்றபபட்ட 
திருபபத்தின் காரைைாகபெ சநபதக 
நபவரவகது வசயைபெண்டி ஏற்பட்ட-
தாக களுத்துவற பிராநதிை குற்றபபுல-
னாயவு பிரிவின் பணிபபா்ளர் உதவி 
அத்திைட்சகர் வரா்ான் ஒழுகலல 
வதரிவித்தார்.  

பாைநதுவற பகத்துைதி ஆஸ்பத்-
திரியின் சாரதி சநபதக நபர் கடநத 
27 ஆம்திகதி கர்பிணிப வபண்ைணி 
ஒருெவர ஏற்றிக் வகாண்டு பாைந-
துவற ஆதார வெத்திைசாவலக்கு 
அவழத்துெநத பெவ்ள இரண்டு 
பைாட்டார் வசக்கிள்களில ெநதநால-
ெர் இச்சாரதி மீது வகத்துபபாக்கி 
பெட்டுக்கவ்ள தீர்த்துவிட்டு வைாறட்-
டுவெ பக்கம் தபபிச் வசன்றனர்.
பெட்டுக்கள் சரிைான முவறயில தீர்க்-

கபபடாததால ைாருக்கும் உயிராபத்து 
ஏற்றபபடவிலவல என வபாலிசார் 
வதரிவித்தனர்.   

இது வதாடர்பாக விசாரவைகவ்ள 
ஆரம்பித்த வபாலிஸ் குற்றப புலனாய-
வுப பிரிவு சநபதக நபரான சாரதிவை 
வகது வசயதபின்  சாரதிவை வகாவல 
வசயைெநத பைாட்டார் வசக்கிளில 
துபபாக்கி நபர்கள் இருெவரயும் 
வகதுவசயதனர்.  

சநபதக நபரான சாரதியிடம் பைற்-
வகாள்்ளபபட்ட விசாரவை மூலம் 
இெர் களுத்துவற ெடக்கில தனது 
முதல ைவனவிவை வகவிட்டு தனது 
கள்்ளக் காதலியுடன் வ்ாரவை, 
ெவுளுக்ள பிரபதசத்தில ெசித்து ெரு-
ெதாக வதரிைெநதுள்்ளது. அத்பதாடு 
இெர்கடநத ஒருெருடத்திற்குள் 100 
கிபலாவுக்கு பைல வகைாறியுள்்ளதாக-
வும் விசாரவைகள் மூலம் வதரிைெந-
துள்்ளது.  

பைாட்டார் வசக்கிளில ெநது துப-
பாக்கி பிரபைாகம் வசயத நபர்களி-
டம் பைற்வகாள்்ளபபட்ட விசாரவை 
மூலம் வெளிநாட்டில தைாரிக்-
கபபட்ட வகக்குண்டு ஒன்றும், 
வ்பராயின் பத்து கிராமும் கண்-
டுபிடிக்க முடிநததாக வபாலிஸார் 
கூறினார். இெர்கள் பைம் அதிக 
வகைாறிைதிற்கான அத்தாட்சியுள்்ள 
ெஙகிப புத்தகம் ஒன்றும் வகபபற்றி-
யுள்்ளனர்.   

சநபதக நபார்கள் மூெவரயும் 
பாைநதுவற பதில ைாஜிஸ்திபரட் 
முன்ஆஜர்படுத்திை பபாது அம்பியூ-
லன்ஸ் சாரதிவையும்  

பைாட்டார் வசக்கிளில ெநதஒரு-
ெவரயும் தடுபபுகாெலில வெத்து 
விசாரவை வசயைவும், ைற்வறை 
நபவர எதிர்ெரும்17 ஆம்திகதி ெவர 
வி்ளக்க ைறிைலில வெக்குைாறும் உத்-
தரவிட்டார்.  

பபானதப்்பாருள் க்டத்தனல மனைக்க துப்பாக்கி பிரபயாக 
நா்டகமாடிய அம்பியூலன்ஸ் சாரதி களுத்துனையில் னகது

நுவேபேவா்ட ெவாந்த வ�வான் வித்தியவாலயத்தில் இ்டம்பெற்ற 74 வது சு்தநதி்ர தின நிேழ்-
வில் பி்ர்தை அதிதியவாே ேலநது பேவாண்ட வித்தியவாலய ெமழய ைவாணவரும் முன்னவாள் 
ப்தஹிவமை ேல்கிமெ வையரும் பி்ர்தைரின் இமணபபுச் பெயலவாைருைவான ்தனசிறி அை-
்ரதுஙே வ்தசியக் பேவாடிவயறறி மவபெ்தமனப ெ்டத்தில் ேவாணலவாம். ைவாவட்ட அபிவிருத்தி 
குழு ்தமலவர், ைவாவட்ட பெயலவாைர் பீ. யெ்ரத்ன ைறறும் அதிெர் உள்ளிட்ட பி்ரமுேர்ேள் 
ெலரும் நிேழ்வில் ேலநதுபேவாண்டனர்.  (ெ்டம்:ெவாணநதும்ற ைத்திய குறூப நிருெர்) 

ப ா ர ா ளு ைன் ற த் வ த 
இன்று (08) முதல 11ஆம் 
திகதி ெவர கூட்டுெதற்கு 
பிரதி சபாநாைகர் ரஞ்சித் 
சிைம்பலாபிட்டிை தவல-
வையில பநற்று (07) நவட-
வபற்ற பாராளுைன்ற அலு -
ெலகள் பற்றிை குழுவில 
தீ ர் ை ா னி க் க ப ப ட் ட த ா க 
பாராளுைன்ற வசைலா்ளர் 
நாைகம் தம்மிக்க தசநாைக 
வதரிவித்தார்.   

கடநத 21ஆம் திகதி நவடவபற்ற பாரா -
ளுைன்ற அலுெலகள் பற்றிை குழுக் கூட் -
டத்தில எடுக்கபபட்ட தீர்ைானத்துக்கு 
அவைை 08ஆம் திகதி முதல 11ஆம் 
திகதிெவரைான பாராளுைன்ற அைர்வு 
தினஙகளில ைாற்றம் வசயைபபடவில-
வலவைன்பதுடன், 09ஆம், 10ஆம் திகதி -
களில பாராளுைன்ற அலுெலகள் பின்ெ-
ருைாறு அவையும்.  

இதற்கவைை, வபபரெரி 09 ைற்றும் 
10ஆம் திகதிகளில குற்றவிைல நடெடிக்-
வகமுவறச் சட்டக்பகாவெ (திருத்தச்) 
சட்டமூலம், ஆ்ளணியினருக்வகதிரான 
கண்ணி வெடிகவ்ளத் தவடவசயதல சட்-
டமூலம், குடியிைல நடெடிக்வகமுவறச் 
சட்டக்பகாவெ (திருத்தச்) சட்டமூலம், 
ைாகாைசவபகள் (முத்திவரத் தீர்வெ-
வைக் வகைாற்றுதல) திருத்தச் சட்டமூ-
லம், 1969ஆம் ஆண்டு 01ஆம் இலக்க 
ஏற்றுைதி ைற்றும் இறக்குைதி (கட்டுப-
பாட்டு) சட்டத்தின் கீழான ஒழுஙகுவிதி -
கள் என்பன விொதிக்கபபட்டு 10ஆம் 
திகதி நிவறபெற்றபபடவுள்்ளன.  

வபபரெரி 08ஆம் திகதி முற்பகல 11.00 
ைணி முதல பிற்பகல 4.30 ைணிெவர 
2015ஆம் ஆண்டு 05ஆம் இலக்க பதசிை 
ைருநதுகள் ஒழுஙகுபடுத்தும் அதிகார-
சவப சட்டத்தின் கீழான இரண்டு ஒழுங-
குவிதிகளும், ை்ாவபால உைர் கலவிப 
புலவைபபரிசில நம்பிக்வகபவபாறுபபு 

நிதிைம் (திருத்தச்) சட்டமூ-
லம் இரண்டாம் ைதிபபீடு 
என்பன விொதத்துக்கு 
எ டு த் து க் வ க ா ள் ்ள ப ப ட -
வுள்்ளன. அன்வறைதினம் 
அரசாஙகத்தின் தினபபணி-
களின் பின்னர் ஸ்ரீ சாக்கிை-
சிஙகாராை விகாரஸ்த கார்ை 
சாதக சஙவிதான (கூட்டி-
வைத்தல) சட்டமூலம் 
இரண்டாெது ொசிபவபத் 

வதாடர்நது சட்டொக்க நிவலயிைற் குழு-
வுக்கு ஆற்றுபபடுத்தபபடவிருபபதாக-
வும் வசைலா்ளர் நாைகம் குறிபபிட்டார்.  

இதற்கவைை வபபரெரி 08ஆம் திகதி 
முதல 10ஆம் திகதி ெவர தினமும் முற் -
பகல 10.00 ைணி முதல முற்பகல 11.00 
ைணி ெவர ொயமூல விவடக்கான பகள் -
விக்காக பநரம் ஒதுக்கபபட்டுள்்ளது.  

அத்துடன், வபபரெரி 08ஆம் திகதி 
முதல 10ஆம் திகதி ெவர தினமும் பிற்-
பகல 4.30 ைணி முதல 4.50 ைணிெவர 
சவப ஒத்திவெபபு பநரத்தின் பபாதான 
பகள்விகளுக்காக பநரம் ஒதுக்கபபட்டி -
ருபபதுடன், பி.ப 4.50 ைணி முதல பி.ப 
5.30 ைணிெவரைான காலப பகுதியில 
சவப ஒத்திவெபபு பநரத்தின் பபாதான 
பிபரரவை மீதான விொதமும் இடம்வப-
றும்.  

அபதபநரம், வபபரெரி 11ஆம் திகதி 
முற்பகல 10.00 ைணி முதல பிற்பகல 
4.30 ைணி ெவர ைவறநத முன்னாள் 
அவைச்சர் ைஙக்ள சைரவீர வதாடர்பான 
அனுதாபப பிரபரரவை மீதான விொ -
தத்வத நடத்துெதற்கும் இஙகு தீர்ைானிக் -
கபபட்டதாக வசைலா்ளர் நாைகம் குறிப-
பிட்டார். இதற்கவைை அன்வறைதினம் 
ொயமூல விவடக்கான பகள்வி, ஒத்தி-
வெபபு பநரத்தின் பபாதான பகள்வி, 
சவப ஒத்திவெபபு பநரத்தின் பபாதான 
பிபரரவை என்பெற்றுக்கு பநரம் ஒதுக்-
கபபடவிலவல.  

பாராளுமன்ைம் இன்று முதல்  
11ஆம் திகதிவனர கூடும்  

்ட்டன் - நுெவரலிைா பிரதான 
வீதியில விழுநது கிடநத பைம் 
ைற்றும் நவககவ்ள  அதன் உரிவை-
ைா்ளவர வீடு பதடிச் வசன்று சாரதி 
ஒருெர் ஒபபவடத்-
துள்்ளார்.

6 பவுண்  
வபறுைதி தஙக 
நவக ைற்றும் 
27,300 ரூபா பைம் 
என்பன உரிவைைா-
்ளரிடம் ஒபபவடக்-
கபபட்டுள்்ளது.

ஆர்.ஏ. நிஷ்-
ஷஙக என்ற முச்-
சக்கர ெண்டி சாரதி 
ஒருெர் வீதியில 
விழுநது கிடநத 
வபண்களின் வகபவப ஒன்வற அெ-
தானித்துள்்ளார்.

அதவன பசாதவனயிட்ட பபாது 
வபறுைதிைான தஙக நவக ைற்றும் 
பைம் என்பன அதில இருநதுள்்ளன.

வபயில இருநத தடுபபூசி அட்-

வடயில குறிபபிடபபட்டிருநத 
வதாவலபபசி இலகத்திற்கு அவழபபு 
பைற்வகாண்டு உரிவைைா்ளரிடம் தெ-
றவிட்ட பைபவபவை ஒபபவடத்-

துள்்ளார். தஙக நவக உரிவைைா்ளரான 
வபண், முச்சக்கர ெண்டி சாரதியின் 
வசைற்பாட்டிற்கு நன்றி வதரிவிபப-
தற்காக ்ட்டன் பிரபதசத்தில உள்்ள 
அெரின் வீட்டிற்கு பநற்று வசன்-
றுள்்ளார்.

அரச ்வசாக் விழானவ கூைகனல 
விகானரயில் ந்டத்த முடிவு

11ஆம் திேதி ைஙேை ெை்ரவீ்ர  
ப்தவா்டர்ெவான அனு்தவாெப பி்ரவ்ர்ரமண  

06 ெவுண ்தஙேம், 27,300 ரூெவா ெணம்;

தவறவிட்டதத வீடு ததடி 
சென்று தையளிதத நபர்
ஆட்டோ சோரதியின் நெகிழ்ச்சி நசயல்

தமிழர் விடுதவல கூட்டணியின் வபாதுச் 
வசைலா்ளரும் மூத்த அரசிைலொதியுைான 
வீரசிஙகம் ஆனநதசஙகரி தனது சட்டத் -
தரணி ஸ்ரனிஸ்லாஸ் வசலஸ்ரின் மூலம் 
தாக்கல வசயத ெழக்கு பநற்று (07) கிளி -
வநாச்சி நீதொன் நீதிைன்றத்தில எடுத்துக் -
வகாள்்ளபபட்டது.

கடநத 08.01.2022 அன்று கிளிவநாச் -

சியில உள்்ள தனது வீட்டில அெதூறு 
மூலைான பகாபபெசத்வத ஏற்படுத்தி -
ைவை, உடலிற்கும் உயிரிற்கும் ஆபத்து 
ஏற்படுத்துெதாக அச்சுறுத்திைவை, சைா -
தானத்வத குவலத்தவை ைற்றும் அச்சு -
றுத்தி கட்சி, ஆதனம், ஆெைம் என்ப -
ெற்வற சூவறைாட முவனநதவைக்காக 
ச.அரவிநதன் உட்பட்ட 8 நபர்களிற்கு 

எதிராக இவ்ெழக்கு தாக்கல வசயைபபட் -
டிருநதது. 

ெழக்வக ஆராயநத நீதிைன்றம் குறித்த 
8 நபர்களிற்கும் எதிராக அவழபபுக் கட் -
டவ்ளவை விடுத்ததுடன் பைலதிக நடெ -
டிக்வகக்காக எதிர்ெரும் (23.02.2022) 
ஆஜராகுைாறு பகாரிக்வக விடுக்கபபட் -
டுள்்ளது.

அவதூறு, அச்சுறுத்்தல் பெய்்த்தவாே 

கிளிசநொச்சி நீதவொன் நீதிமன்றததில் 
ஆனநதெஙைரி வழக்குத தொக்ைல்
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கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்  
 
இலங்கை மனித உரி்மகைள் 

ஆ்ைக்குழுவின் யொழ் பிரொந்திய 
அலுவலகைத்தின் கீழ் இயஙகுகின்்ற கிளி-
ந�ொச்சி உப அலுவலகைத்தின் பணிகைள் 
ந�ற்று முதல் (07) வொர �ொடகைள் முழு-
வதும் முன்நனெடுக்கைப்படும் எனெ யொழ் 
பிரொந்திய அலுவலகைத்தின் இ்ைப்-
பொளர் ரி. கைனெகைரொஜ் நதரிவித்துள்ளொர்.

கிளிந�ொச்சி ஏ9 பிரதொனெ வீதியில் 

ப்ைய கைச்நசேரி வளொகைத்தில் இயங-
குகின்்ற மனித உரி்மகைள் ஆ்ைக்-
குழுவின் உப அலுவலகைத்திற்கு 
இரண்டு அபிவிருத்தி உத்திநயொகைத் -
தர்கைள் நிரந்தரமொகை நியமிக்கைப்பட -
டுள்ளனெனெர் என்றும் எனெநவ வொர 
�ொடகைள் அ்னெத்தும் அலுவலகை 
ந�ரஙகைளில் நபொது மக்கைள் தஙகை -
ளது நசே்வகை்ள நபற்றுக்நகைொள்ள 
முடியும் எனெவும் அவர் நதரிவித் -
துள்ளொர்.

(த்லமன்னெொர் விநேட நிருபர் )  

மன்னெொர் மொவடடத்தில் வர்த்தகை 
நி்லயஙகைளில் பொவிக்கைப்படும் 
தரொசுகை்ள பரிநசேொதித்து 2022 
ஆம் ஆண்டுக்கைொனெ முத்தி்ரகைள் 
இடுவதற்கைொனெ �டவடிக்்கைகை்ள 
அளவீடடு அளகுகைள் நியமனெங -
கைள் மற்றும் நசே்வகைள் தி்ைக் -
கைளம் �டவடிக்்கை எடுத்துள்ளது.  

தற்நபொழுது மன்னெொர் தீவில் 
த்லமன்னெொர், நபசேொ்ல, எருக் -

கைலம்பிடடி, தொரொபுரம் பகுதி -
கைளுக்குச் நசேன்று அளவீடடு 
அளகுகைள் நியமனெஙகைள் மற்றும் 
நசே்வகைள் தி்ைக்கைளம் �டமொ -
டும் நசே்வயொகை  இதற்கைொனெ �ட -
வடிக்்கை்ய நமற்நகைொண்டுள் -
ளது.  

அத்துடன் இவ்விடத்திநலநய 
பழுத்டந்துள்ள தரொசுகை்ள 
திருத்தி முத்தி்ரயிடும் பணிகை -
ளும் இடம்நபற்்ற்தக் கைொைக்கூ -
டியதொகை இருந்தது.  

 (�ொகைர்நகைொவில் விநேட, கைரநவடடி தினெகை-
ரன்,யொழ். விநசேட நிருபர் நிருபர்கைள்)  

பருத்தித்து்்ற கைடற்பரப்பில் கைடந்த 
31ஆம் திகைதி ்கைது நசேயயப்படட 21 
தமிைகை மீனெவர்கைளினெதும் விளக்கைமறியல் 
நீடிக்கைப்படடுள்ளது.  

 பருத்தித்து்்ற கைடற்பரப்புக்குள் அத் -
துமீறி 2 படகுகைளில் நு்ைந்த 21 தமிைகை 
மீனெவர்கை்ள வடமரொடசி மீனெவர்கைள் 
சுற்றி வ்ளத்து தடுத்து ்வத்திருந்த -
னெர். வடமரொடசி மீனெவர்கைளிடமிருந்து 
தமிைகை மீனெவர்கை்ள இலங்கை கைடற் -
ப்டயினெர் நபொறுப்நபடுத்து, தமிைகை 
மீனெவர்கை்ள ்கைது நசேயதனெர்.  

அன்்்றய தினெம் ்கைது நசேயயப்படட 
மீனெவர்கைள் மறு�ொள் 1ஆம் திகைதி பருத் -
தித்து்்ற நீதிமன்றில் முற்படுத்தப்படட 
நபொது அவர்கை்ள ந�ற்று 07ம் திகைதி 
வ்ரயில் விளக்கை மறியலில் ்வக்கை நீதி -
மன்று உத்தரவிடடது.  

 கைடந்த மொதம் 31ஆம் திகைதி இரவு 
பருத்தித்து்்ற கைடற்பரப்பில் ்கைது 
நசேயயப்படட 21 இந்திய மீனெவர்கை்ள -
யும் மறு�ொள் முதலொம் திகைதி பருத்தித் -

து்்ற நீதிமன்்றத்தில் முற்படுத்தப்படடு 
ந�ற்று திஙகைடகிை்ம(07) வ்ர விளக் -
கைமறியலில் ்வக்கைப்படடிருந்தனெர். 

அவர்கைள் மீண்டும் ந�ற்று(07) நீதி -
மன்்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படட நபொது 
அவர்கைள் 21 நப்ரயும் மீண்டும் இம் -
மொதம் 21 ஆம் நததி வ்ர விளக்கைமறி -
யலில் ்வக்குமொறு நீதிமன்்றம் உத்தர -
விடடது.   

இந்திய மீனெவர்கைளிடம் வொக்குமூலம் 
பதிவு நசேயவதற்கு அனுமதியளிக்கு -
மொறு நீரியல் வள தி்ைக்கைள அதிகைொரி -
கைளொல் மன்றில் விண்ைப்பம் நசேயயப் -
படடது. 

வொக்குமூலம் நபறுவதற்கு அனுமதி 
வைஙகுமொறு சி்்றச்சேொ்ல அத்தியட -
சேகைருக்கு மன்று ந�ற்று உத்தரவிடடது.
நமலும் அவர்கைளின் வள்ளஙகைளில் 
இருந்து மீடகைப்படடு பதப்படுத்திய 
நி்லயில் உள்ள சுமொர் 100 கிநலொ 
கிரொம் மீ்னெ விற்ப்னெ நசேயவதற்கு 
அனுமதி அளித்த மன்று விற்ப்னெ 
நசேயயும் பைத்தி்னெ நீதிமன்்றத்தில் 
நசேலுத்துமொறு கைடட்ள பி்றப்பித்துள்-
ளது.   

கிளிந�ொச்சி உப அலுவலகம்
வொர �ொடகளில் இயங்கும்

மன்ொரில் தரொசுகளுக்கு  
முத்திரரயிடும் பணிகள்  

21 இந்திய மீ்வரகளுக்கு  
விளக்கமறியல் நீடிப்பு  

ைனித உரிமைகள் ஆமைக்குழுவின்

ஓமந்்த விநேட நிருபர்  

அனுரொதபுரத்தின் இரு கிரொமஙகை்ள 
வவுனியொ மொவடடத்துடன் இ்ைத்து இனெ 
விகிதொசேொரத்தி்னெ மொற்றிய்மக்கை முயற்சி 
நமற்நகைொள்ளப்படடு அதற்கைொனெ அனுமதி 
நகைொரிய பத்திரம் வவுனியொ மொவடட அபி -
விருத்தி குழு கூடடத்தில் சேமர்ப்பிக்கைப்பட -
டதொகை வன்னி பொரொளுமன்்ற உறுப்பினெர் 
சேொர்ள்ஸ் நிர்மல�ொதன் நதரிவித்தொர்.  

வவுனியொ ஈரப்நபரியகுளத்தில் உள்ள 
மண்டபநமொன்றில் சிரதம்பரபுரம் நகைொம -
ரசேன்குளம் மதுரொ�கைர் கிரொம மக்கை்ள சேந் -
தித்து ந�ற்று முன்தினெம் (06) கைலந்து்ரயொ -
டிநய நபொநத அவர்  இவ்வொறு நதரிவித்தொர்.  

நதொடர்ந்தும் அஙகு கைருத்து நதரிவித்த 
அவர்,  

2015 இல் இருந்து 2019 வ்ரயும் வடக்கு 
கிைக்கில் இடம்நப்றவிருந்த சிஙகைள குடி -
நயற்்றஙகை்ள �ொம் தடுத்து நிறுத்தியிருந் -
நதொம். எனினும் 2019 �வம்பர் மொத்திற்கு 

பி்றகு வட மொகைொைத்தில் 
வவுனியொ, முல்்லத்தீவில் 
நதன் பகுதியில் இருந்து 
சிஙகைள மக்கைள் நகைொண்டுவரப் -
படடு குடிநயற்்றப்படடு வரு -
கின்்றனெர். 

வடக்கில் தமிைர்கைளின் விகி -
தொரசேொத்தி்னெ மொற்றிய்மப் -
பதற்கைொகை இது மிகை தீவிரமொகை 
இடம்நபற்று வருகின்்றது.

இந்த குடிநயற்்றத்தி்னெ 
இரண்டு வ்கையொகை நமற் -
நகைொள்கின்்றனெர். அதொவது இங -
குள்ள அரசே கைொணிகைளில் நதன்பகுதியில் 
இருந்து நகைொண்டு வந்து குடிநயற்றுவது. 
மற்்்றயது ஏற்கைனெநவ பதிவு நசேயயப் -
படடு அனுரொதபுரம் மொவடடத்துடன் உள்ள 
கிரொமஙகை்ள வவுனியொ மொவடடத்துடன் 
இ்ைப்பதொகை உள்ளது.  

நகைப்பித்திநகைொல்லொ்வயில் உள்ள கிரொ -
மத்தில் இருந்து அனுரொதபுரத்திற்கு நசேல்வது 

கைடினெம் எனெவும் வவுனியொ 
�கைரத்திற்கு நசேல்வது இலகு 
என்பதொல் தமது கிரொமஙகை்ள 
வவுனியொவுடன் இ்ைத்து 
விடுமொறு பிரநதசேசே்ப உறுப்பி-
னெநரொருவரொல் கூ்றப்படடிருந்-
தது. 

இதன் பிரகைொரம் அண்்மயில் 
வவுனியொ மொவடட அபிவிருத்தி-
குழு கூடடத்தில் அனுரொதபுரம் 
நகைப்பித்திநகைொல்லொவ பிரநதசே 
நசேயலகைத்தின் கைனெகைநவவ 
என்்ற கிரொம நசேவகைர் பிரி்வ-

யும் பதவிய பிரநதசே நசேயலகைப்பிரிவில் உள்ள 
கைம்நபலிய என்்ற கிரொம நசேவகைர் பிரி்வயும் 
முழு்மயொகை வவுனியொ மொவடடத்துடன் 
இ்ைப்பதற்கைொனெ அனுமதி பத்திரம் சேமர்ப்-
பிக்கைப்படடிருந்தது. 

இதற்கு எதிரொகை �ொம் பொரொளுமன்்றத்திலும் 
நவளியிலும் குரல்நகைொடுத்து வருகின்ந்றொம் 
எனெ நதரிவித்தொர்.  

அனுரொதபுரத்தின இரு கிரொமங்கரள 
வவுனியொவுடன இரைக்க முயற்சி

- ெவார்ள்ஸ் எம்.பி   பதரிவிபபு

யொழ். விநசேட, வவுனியொ விநசேட 
நிருபர்கைள்

சேம்பளப் பிரச்சி்னெ உள்ளிடட 
பல நகைொரிக்்கைகை்ள முன்்வத்து 
�ொடளொவிய ரீதியில் தொதிய சேஙகைஙகை-
ளினெொல் நமற்நகைொள்ளப்படடுவரும் 
பணிப்பகிஷகைரிப்பு ந�ற்று வட பகு-
தியிலும் முன்நனெடுக்கைப்படடது. 
இதனெொல் ந�ொயொளர்கைள் நபரும் நிர்க்-
கைதிக்கு உள்ளொகினெர்.  

யொழ்ப்பொை நபொதனெொ ் வத்தியசேொ-
்லயில் ந�ற்று தொதியர்கைள் சேம்பளப் 
பிரச்சி்னெ உள்ளிடட பல நகைொரிக்-
்கைகை்ள முன்்வத்து பணிப்பு்றக்-
கைணிப்பு �டவடிக்்கையில் ஈடுபட-
டதன் கைொரைமொகை நவளிந�ொயொளர் 
பிரிவு, கிளினிக் நசே்வ என்பனெவற்-
றின் நசே்வகை்ள நபற்றுக்நகைொள்வ-
தில் ந�ொயொளர்கைள் பல்நவறு சிரமங-
கைளுக்கு முகைஙநகைொடுத்தனெர்.  

தற்நபொது 3000 ரூபொவொகை உள்ள 
விநசேட கைட்மக் நகைொடுப்பனெ்வ 
10,000 ரூபொவொகை உயர்த்துதல், 
ஆசிரியர் நசே்வ சேம்பள உயர்வின் 

மூலம் தொதிய நசே்வக்கு ஏற்பட-
டுள்ள சேம்பள முரண்பொட்டத் 
தீர்த்தல், நதொழில் வல்லுனெர் படட-
தொரிகைளுக்கு திருத்திய்மத்த சேம்பள 
அளவுத்திடடத்்த நிர்ையத்துடன் 
தகுந்த பதவி வொயப்புக்கை்ளக் 
கி்டக்கைச் நசேயதல், உள்ளிடட 
பல்நவறு நகைொரிக்்கைகை்ள முன்-
்வத்து இந்த நபொரொடடம் முன்நனெ-

டுக்கைப்படடு வருகி்றது.
தொதியர்கைள் சேம்பள முரண்-
பொடுகைள் உள்ளிடட 
பல்நவறு நகைொரிக்்கை-
கை்ள முன்்வத்து �ொட-
ளொவிய ரீதியில் ந�ற்று  
முன் ந னெ டு க் கை ப் ப ட ட  
இப்பணிப்பகிஷகைரிப்பு 
நபொரொடடத்திற்கு ஆதர-

வொகை வவுனியொ ்வத்தியசேொ்லயி-
லும் நபொரொடடம் இடம்நபற்்றது

 தொதியர்கைளின் இப் பணிப்பு்றக்-
கைணிப்பு நபொரொடடம் கைொரைமொகை 
வவுனியொ மொவடட நபொது ் வத்திய-
சேொ்லயின் நவளிந�ொயொளர் பிரிவு, 
கிளினிக் நசே்வ, ந�ொயொளர் விடு -
திகைள், குருதிப் பரிநசேொத்னெ என்ப-
னெவற்றின் நசே்வகை்ள நபற்றுக் -
நகைொள்வதில் ந�ற்று ந�ொயொளர்கைள் 
பல்நவறு சிரமஙகைளுக்கு முகைஙநகைொ-
டுத்தனெர்.

தாதியர்கள் பணிபபகிஷ்கரிபபு   
ந�ாயாளர்கள் பபரும் அவதி  

(மன்னெொர் குறூப் நிருபர் )  

மொந்்த நமற்கு பிரநதசே நசேயலொளர் பிரிவில் 
உள்ள பள்ளமடு-  – விடத்தல்தீவு பிரதொனெ 
வீதிக்கு அருகில் ந�ற்று திஙகைடகிை்ம (7) 
கைொ்ல இளம் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் சேடலமொகை 
மீடகைப்படடொர்.

-சேடலமொகை மீடகைப்படடவர் சேன்னெொர் கிரொமத்-
்தச் நசேர்ந்த இரு பிள்்ளகைளின் தந்்தயொனெ 
நகை.பொஸ்கைரன் (வயது-33) எனெ அ்டயொளம் 
கைொைப்படடுள்ளொர்.  

அக் குடும்பஸ்தர் தனெது வீடடில் இருந்து 
ந�ற்று முன்தினெம் ஞொயிற்றுக்கிை்ம (6) விடத்-
தல் தீவு கிரொமத்திற்குச் நசேன்று விடடு மீண்டும் 
தனெது வீடு ந�ொக்கி நமொடடொர் ் சேக்கிளில் நசேன்-
்றதொகை நதரிவிக்கைப்படுகி்றது. -இந்த நி்லயிநல 
அவர் ந�ற்று   கைொ்ல அப்பகுதியில் சேடலமொகை 

மீடகைப்படடுள்ளொர்.சேடலத்திற்கு அருகிலிருந்து 
அவர் பயணித்த நமொடடொர் ்சேக்கிளும் மீட-
கைப்படடுள்ளது.சேம்பவ இடத்திற்கு வந்த அடம்-
பன் நபொலிஸொர் இச்சேம்பவம் விபத்தொ அல்லது 
நகைொ்லயொ  என்பது குறித்து விசேொர்ைகை்ள 
நமற்நகைொண்டு வருகின்்றனெர்.  

மொந்ரத மமற்கு பகுதியில்
குடும்பஸதர சடலமொக மீடபு  

யொழ்.விநசேட நிருபர்   

யொழ்.ஏைொ்ல பகுதியில் ஐஸ் நபொ்தப் நபொருளுடன் 22வயது 
மற்றும் 29 வயதொனெ சேநகைொதரர்கைள் இருவர் ந�ற்று முன்தினெம் ் கைது நசேய-
யப்படடுள்ளனெர்.   

இரொணுவ புலனெொயவு பிரிவினெருக்கு கி்டத்த இரகைசிய தகைவலின் 
அடிப்ப்டயில், இரொணுவ புலனெொயவு பிரிவினெரும், சுன்னெொகைம் நபொலி-
ஸொரும் இ்ைந்து இந்த ் கைது �டவடிக்்கை்ய நமற்நகைொண்டனெர்.   

இதன்நபொது ்கைது நசேயயப்படட �பர்கைளிடம் இருந்து 3 கிரொம் 58 
மில்லிக்கிரொம் ஐஸ் நபொ்த ் கைப்பற்்றப்படடுள்ளது.   

்கைது நசேயயப்படடவர்கை்ள நீதிமன்றில் முற்படுத்துவதற்கைொனெ �ட-
வடிக்்கைகை்ள நபொலிஸொர் நமற்நகைொண்டு வருகின்்றனெர்.   

மபொரதப்நபொருளுடன இரு சமகொதரரகள் ரகது 

முல்்லத்தீவு குறூப் நிருபர்  

கிளிந�ொச்சி ஏ-32 வீதியின் இரு பு்றத்திலும் விபத்துகைள் ஏற்படக் கூடிய 
வ்கையில் உள்ள மரஙகை்ள அகைற்்ற நவண்டும் எனெ பூ�கைரி பிரநதசே 
சே்பயின் தவிசேொளர் சி.சிறிரஞசேன் நதரிவித்தொர். அவர் நமலும் நதரிவித்-
ததொவது,  பூ�கைரி பிரநதசே சே்பயின் ஆளு்கைக்கு உடபடட ஏ32 வீதியில் 
அ்மந்துள்ள ஆபத்தொனெ நி்லயில் கைொைப்படும் மரஙகை்ள அகைற்றும் 
நவ்லத் திடடத்துக்கைொகை மரஙகை்ள அ்டயொளப் படுத்தும் நவ்லகைள் 
எமது உத்திநயொகைத்தர்கைளொல் நமற்நகைொள்ளப்படடது . வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகைொரசே்ப மற்றும் அரசே மரக்கூடடுத்தொபனெம் என்பனெ இ்ைந்து 
இவ் நவ்லத்திடடத்்த �்டமு்்றப்படுத்துவதற்கு முன்வந்துள்-
ளது. எதிர்கைொலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நபரொபத்்த தவிர்க்கும் நபொருடடு 
இவ் நவ்லத்திடடம் �்டமு்்றப்படுத்தப்பட நவண்டும். 06 மரங-
கைள் அழிந்த நி்லயில் கைொைப்படுகின்்றனெ. அழிந்த மரஙகை்ள அகைற்றி 
ஏ்னெய உயிருடன் உள்ள மரஙகைளின் கி்ளகை்ள அகைற்றுவதன் மூலம் 
ஏ-32 சேொ்லயில் ஏற்படக் கூடிய விபத்துகை்ளயும் தவிர்க்கைலொம். அதற்கைொனெ 
நவ்லத் திடடஙகைள் முன்நனெடுக்கைப்பட நவண்டும் எனெவும் பிரநதசே 
சே்ப தவிசேொளர் நதரிவித்தொர்.   

விபத்ரத ஏற்படுத்தும் வீதிமயொர
மரங்கரள அகற்றுமொறு மகொரிக்ரக

கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்  

 கிளிந�ொச்சி மொவடடத்தில் நதரிவு 
நசேயயப்படட 100 குடும்பஙகைளுக்கு தலொ 
50 ஆயிரம் ரூபொ நபறுமதியொனெ மலசேல 
கூடஙகைள்  அ்மத்துக்நகைொடுக்கும் பணி 
ஆரம்பிக்கைப்படடுள்ளது.

கிரொமிய மற்றும் பிரநதசே குடிநீர் வைங-
கைல் அபிவிருத்தி அ்மச்சினெொல்  நமற்படி 
திடடம் ஆரம்பிக்கைப்படடுள்ளது.

 இதற்கைொனெ பயனெொளிகைள்  நபொருளொதொ -

ரத்தில் �லிவுற்்றவர்கைள் என்்ற அடிப்ப்ட -
யில் நதரிவு நசேயயப்படடு  அவர்கைளுக்கு 
50 ஆயிரம் நபறுமதியில் மலசேல கூடங-
கைள் அ்மக்கைப்படடு  வைஙகைப்படவுள்-
ளது.  

நமற்படி அ்மச்சின் இ்ைப்புச் நசேய -
லொளர் ஜீவிதன் இரவீந்திரகுமொரினெொல்  
இதற்கைொனெ ஆரம்ப நிகைழ்வு ந�ற்்்றய 
தினெம் (06) கிளிந�ொச்சி ஸ்கைந்தபுரம்  வி�ொ -
யகைர்குடியிருப்பில் நமற்நகைொள்ளப்பட-
டது.  

பெவாதுச் சுகவாதவா்ர ெரிசெவாதகர் பென்ென் ப�வானவால்டின்  "என் சுவவாெசை" எனும் சுகவாதவா்ர சைம்-
ெவாட்டு நூல் ெருத்தித்தும� எஸ். எஸ். பகவாம்்ளக்ஸ் ைண்டெத்தில் சேற்று முன்தினம்(06)   
பவளியி்டபெட்்டது. இவ விழவாவில் பி்ரதை அதிதியவாக வ்ட ைவாகவாை சுகவாதவா்ர செமவகள் ெணிப-
ெவா்ளர் ஆ.சகதீஸ்வ்ரன கலந்து பகவாணடு நூமல பவளியிட்டு மவத்தவார்.   

(ேவாகர்சகவாவில் விசே்ட நிருெர்)

கிளிபேவாச்சி ைவாவட்்டத்தில்

கிளிபேவாச்சியில் 100 ைலெல கூ்டஙகள் அமைபபு  

100 குடும்பங்களுக்கு அடிப்பரட வசதிகள்

யொழ்.விநசேட நிருபர்   

ஊர்கைொவற்து்்ற நபொலிஸ் பிரிவுக்குட-
படட சேரவ்ை மற்றும் நவல்ைப் 
பகுதியில் ந�ற்றுமுன்தினெம் (06)  �ொன்கு 
மொடுகைள் கைளவொடப்படடு இனெந்நதரி-
யொத மர்ம �பர்கைளொல் இ்்றச்சிக்கைொகை 
நவடடப்படடு   கைழிவுகைள் வீதிநயொர பற்-
்்றக்குள் வீசேப்படடிருந்தனெ.

சேரவ்ை பகுதியில் ஒரு மொடும் 
நவல்ை பகுதியில் மூன்று மொடு-
கைளுநம கைளவொடப்படடு இவ்வொறு 
இ்்றச்சிக்கைொகை நவடடப்படடுள்ளனெ.  கைொல்�்டகைள் நமயச்சேல் தர்வ-
யில் கைடடப்படடிருந்த மொடுகை்ள அவிழ்த்துச் நசேன்்ற இனெந்நதரியொத 
மர்ம �பர்கைள் இ்்றச்சிக்கைொகை நவடடிவிடடு கைழிவுகை்ள பற்்்றக்குள் 
வீசிவிடடுச் நசேன்றிருந்தனெர்.  

தீவகைப் பகுதிகைளில் நதொடர்ச்சியொகை வளர்ப்பு மொடுகைள் கைளவொடப்-
படடு இ்்றச்சிக்கைொகை நவடடப்படும் சேம்பவஙகைள் பதிவொகி வருகின்்ற 
நி்லயில் இது நதொடர்பொகை உரிய �டவடிக்்கை எடுக்கை நவண்டுநமனெ 
அப்பகுதி மக்கைள் நகைொரிக்்கை விடுக்கின்்றனெர்.   

சவலமை ெகுதியில்

களவொடப்படட மொடுகள்
இரைச்சிக்கொக அறுப்பு
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பட்டிபபளை பிரதேசத்திற்கு குடிநீர்   
வழங்கும் ஆரம்ப தவளை திட்்டம் 

கல்லடி குறூப், புதிய காத்ான்குடி 
தினகரன் நிருபரகள்  

 
"சுபிட்சததின் ந�ாக்கு" ககாள்்கப் 

பிரகடனத்் �்டமு்ைப்படுத-
தும் ந�ாக்கில, “அ்னவருக்கும் 
சுத்மான குடிநீர” ந்சிய நவ்்லத 
திடடததின் கீழ், படடிப்ப்ை 
பிரந்்ச க்சய்லக பிரிவிற்குடபடட 
இரண்டு பகுதிகளுக்கான குடிநீர 
இ்ைப்பி்ன வழங்குவ்ற்கான 

ஆரம்ப நிகழ்வுகள் ஞாயிற்றுக்கி-
ழ்ம (06) இடம்கபற்ைது.  மடடக்-
கைப்பு மாவடடததின், படடிப்ப்ை 
பிரந்்ச க்சய்லக பிரிவிற்குடபடட, 
மு்்்லக்குடா மற்றும் அம்பிைாந்-
து்ை ஆகிய பகுதிகளுக்கான குடி 
நீர வழங்கும் திடடததி்ன பின்்ங்-
கிய கிராம பிரந்்ச அபிவிருததி, 
வீடடு வி்லங்கின வைரப்பு மற்றும் 
சிறுகபாருைா்ார பயிர்சக்சய்க 
நமம்பாடடு இராஜாங்க அ்ம்ச்சர 

்ச்ாசிவம் வியாநழந்திரன் ஆரம்பித-
து்வததுள்ைார.  

படடிப்ப்ை பிரந்்ச க்சய்லகத-
திற்குடபடட இவ்விரு கிராமங்களி-
லும் இவ்வாறு ஆரம்பிதது ்வக்கப்-
படட இந்் அபிவிருததி திடடததின் 
ஊடாக சுமார 750 குடும்பங்கள் பய-
ன்டயவுள்ைதுடன், இ்ற்காக இரா-
ஜாங்க அ்ம்ச்சரின் சிபாரிசின் அடிப்-
ப்டயில சுமார 65 மிலலியன் நிதி 
ஒதுக்கீடு க்சயயப்படடுள்ைது.  

இந் நிகழ்வுகளில மண்மு்ன 
க்ன்நமற்கு பிரந்்ச ்ச்பயின் ்வி-
்சாைர எஸ்.புஸ்பலிங்கம், மண்மு்ன 
க்ன்நமற்கு பிரந்்ச ்ச்பயின் உறுப்-
பினர ்வ.்சந்திரநமாகன், இராஜாங்க 
அ்ம்ச்சரின் இ்ைப்பு்ச க்சய்லா-
ைரகள் உடபட நீர வழங்கல அதிகார 
்ச்பயின் அதிகாரிகள், ஏ்னய அர்ச 
தி்ைக்கைங்களின் அதிகாரிகள், 
மற்றும் பிரந்்ச வாசிகள் என ப்லரும் 
க்லந்து ககாண்டனர.  

இ்ரவாஜவாங்க அமைசெர் வியவாழழந்தி்ரனவால் ஆ்ரம்பித்து மவபபு  

உகன பண்டாரதுவ களுகல் 
ஓயடா நீர்த்தேககம் திறந்து வவப்பு

மாளி்கக்காடு குறூப், ்சம்மாந்து்ை 
கிழக்கு தினகரன் நிருபரகள்

235 மிலலியன் ரூபா க்ச்லவில நிர-
மாணிக்கப்படட உகன பண்டாரதுவ 
களுகல ஓயா நீரதந்க்கம்,  நீரப்பா்சன 
அ்ம்ச்சர ்சமல  ராஜபக் ஷவினால 
ந�ற்று மக்கள் பாவ்னக்காக   திைந்து 
்வக்கப்படடது. இந்  நிகழ்வில, 
வனஜீவராசிகள் இராஜாங்க அ்ம்ச்சர 
விம்லவீர திஸா�ாயக, திகாமடுல்ல  
மாவடட பாராளுமன்ை உறுப்பினர-

கள், நீரப்பா்சன தி்ைக்கை உயர அதி-
காரிகள்,  பிரந்்ச மக்கள் என ப்லரும் 
க்லந்து ககாண்டனர.

1992 ஆண்டு கா்லப்பகுதியில  உகன 
பண்டாரதுவ கிராமததில இரண்டு 
�பரகள் புலிப்பயங்கரவாதிகளினால  
கவடடிக் ககா்்ல க்சயயப்படட்ம 
குறிப்பிடத்க்க விடயமாகும்.

உகன பிரந்்சததில காணி உறுதிப்-
பததிரம் அற்ைவரகளுக்கு இ்ன்நபாது 
காணி உறுதிகளும் வழங்கி ்வக்கப்-
படடன.

மூதூர நெயதேல் ெகரில் படாலம் திறப்பு

கந்்ைாய தினகரன்,   
மூதூர தினகரன் நிருபரகள்  

மூதூர பிரந்்ச ்ச்பக்குடபடட 
பா்ல�கர மற்றும் க�ய்ல �கர 
பா்லம்    பிரந்்ச மக்களின் நீண்ட-
கா்லத ந்்வயாக இருந்் பா்லம் 
திருநகாைம்்ல மாவடட  பாராளு-
மன்ை உறுப்பினர எம்.எஸ்.க்ௌபீக்-
கின்   முயற்சியின் காரைமாக  
அ்மக்கப்படடு ஞாயிற்றுக்கிழ்ம 
(6) திைந்து ்வக்கப்படடது.

க�டுஞ்சா்்லகள்  அ்ம்சசின் 
ஊடாக சுமார ஒரு நகாடிநய அறுபது 

இ்லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடடில  இப் -
பா்லம்   நிரமாணிக்கப்படடு   மக்க -
ளின் பாவ்னக்காக திைக்கப்படடு   
்கயளிக்கப்படடது. இந்நிகழ்வின்  
நபாது, மூதூர பிரந்்ச ்ச்பயின் 
்வி்சாைர ஏ.எம். அரூஸ், முன்னாள் 
கிழக்கு  மாகாை ்ச்ப உறுப்பி-
னர நஜ.எம். ்லாஹீர, கிண்ணியா 
�கர ்ச்பயின்  முன்னாள் ்வி்சா -
ைர ்வததியர  ஹிலமி மஹ்ரூப், 
மூதூர பிரந்்ச ்ச்பயின்  உறுப்பி-
னரகைான ஏ.ஆப்தீன், எம்.்ப்சர, 
கஜஸீம், நிஸ்மி உடபட கபாதுமக்-
கள்  ப்லரும் க்லந்து ககாண்டனர.

கல்வி அதிகடாரிகள் ெடுநிவலயடாக   
சிந்தி்தது நெயறப் ்வணடும்   
முள்ளிப்கபாத்ா்ன குறூப்,ந்ாப்பூர 
குறூப் நிருபரகள்  

இனங்களுக்கி்டநயயான மனக் 
க்சப்புகள் ஏற்படும் நபாது கலவி 
அதிகாரிகள் சிந்திதது �டுநி்்லயா-
க்ச க்சயற்பட நவண்டும். மாைாக 
அவரகள் பிர்சசி்ன்யத தூண்டுப-
வரகைாக இருக்கக் கூடாது என திரு-
நகாைம்்ல மாவடட பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர இம்ரான் மஹரூப் க்ரி-
விததுள்ைார.   

திருநகாைம்்ல ்சண்முகா பாட-
்சா்்லயில அபாயா அணிந்து க்சன்ை 
ஆசிரி்ய்ய கட்மநயற்க விடாது 
்டுத் ்சம்பவம் �ாடைாவிய ரீதியில 
நபசு கபாருைாக உள்ைது. இ்னால 
்மிழ், - முஸ்லிம் உைவில விரி்சல 
ஏற்படடுள்ைது என்ப்் எவரும் 
மறுக்க முடியாது.  

ஒரு அர்ச பாட்சா்்லயில கலவி 
உயர அதிகாரிகளின் பணிப்பு்ரக்-
க்மய கட்மநயற்க க்சன்ை ஆசி-
ரி்ய்ய கட்மநயற்க விடாது 
்டுதது நிறுததிய்ம ்சடடததிற்கு 
புைம்பான க்சய்லாகும். இது குறிதது 
நீதியான வி்சார்ை �டத்ப்படடு 
்சம்பந்்ப்படடவரகள் ்சடடத-

தின் முன் நிறுத்ப்பட 
நவண்டும்.   

இந்நி்்லயில இந்் 
பிர்சசி்ன்யத ்ணிக்க 
நவண்டிய மாகாைக் 
கலவிப் பணிப்பாை-
ரும், வ்லயக் கலவிப் 
பணிப்பாைரும் எரியும் 
க�ருப்பில எண்கைய 
ஊற்றுவது நபால க்சயற்-
படுவது மிகவும் கவ்்ல-
்யத ்ருகின்ைது.   

இந்் ்சம்பவததில பாதிக்கப்படட 
ஆசிரி்ய்ய உடடியாக வ்லயக் 
கலவி அலுவ்லகததிற்கு இ்ைக்-
கும் கடி்த்் வ்லயக் கலவிப் 
பணிப்பாைரும், மாகாைக் கலவிப் 
பணிப்பாைரும் வழங்கியுள்ைனர.  

ஒரு ஆசிரி்ய்ய வ்லயக் கலவி 
அலுவ்லகததிற்கு இ்ைப்ப்ன் 
ந�ாக்கம் என்ன? அ்ற்கான நிரவாக 
ஏற்பாடுகள் ஏதும் உண்டா? அவ-
ருக்கு என்ன கட்ம்ய அங்கு 
வழங்க முடியும்.  

வ்லயக் கலவி அலுவ்லகததில அவ-
ருக்கான கட்ம இல்்ல என்ைால 
அவர கா்்ல மு்ல மா்்ல 4.15 
வ்ர அலுவ்லகததில என்ன க்சயய 

முடியும்? என்று நயாசித-
்ல்லவா முடிகவடுக்க 
நவண்டும். மாகாைக் 
கலவிப் பணிப்பாைரும், 
வ்லயக் கலவிப் பணிப்-
பாைரும் இந்்க் நகள்-
விகளுக்கு என்ன பதில 
க்சால்லப் நபாகின்ைார-
கள்.  

்ற்நபாது �ாடடி-
லுள்ை ்சக்ல பாட்சா்்லக-

ளும் விடுமு்ை. இ்னால ஆசிரியர-
களுக்கும் விடுமு்ை. ஆனால இந்் 
ஆசிரி்ய்ய வ்லயக் கலவி அலுவ-
்லகததிற்கு இ்ைதது தினமும் அலு-
வ்லகததிற்கு வர ்வப்பது அவ்ரத 
்ண்டிப்பது நபான்ை க்சய்லாகும். 
இது ்ற்நபா்்ய பிர்சசி்ன்யக் 
கு்ைப்ப்ற்குப் பதி்லாக நமலும் 
தூண்டி விடும் க்சய்லாகும்.   

சி்ல அரசியலவாதிகள் ்சமுக 
ஒற்று்ம குறிதது கவ்்லப்படடுக் 
ககாண்டிருக்கும் இவ்நவ்ையில, 
கலவி அதிகாரிகள் �டுநி்்லயாக்ச 
சிந்திதது க்சயற்பட நவண்டும். பிர்ச-
சி்ன்ய பூ்ாகரமாக்கும் க்சயற்பா-
டுக்ை அவரகள் நிறுத் நவண்டும் 
எனத க்ரிவித்ார.  

உபகரணஙகள் 
வழஙகி வவப்பு

பா்லமு்ன தினகரன் நிருபர

்சமு்ாய சீரதிருத்  தி்ைக்கைம், 
அக்க்ரப்பற்று பிரந்்ச க்சய்லகதது-
டன் இ்ைந்து சீரதிருத்ம்  கபற்ை 
கடட்ையாைரகளுக்கு சுயக்ாழி-
லுக்கான உபகரைங்கள் மற்றும் 
கபாருடகள்   என்பன வழங்கி ்வக்-
கப்படடன.

உ்வி  பிரந்்ச க்சய்லாைர  
கராஸீன் ்ாஜ் ்்்ல்மயில பிரந்்ச 
க்சய்லகததில ்சனிக்கிழ்ம (05) 
�்டகபற்ை  இந்நிகழ்வில, ்சமு்ாய 
சீரதிருத் உததிநயாகத்ர எம்,எஸ்.
எம்.இக்ராம், உ்வி திடடப் பணிப்-
பாைர  ்மீம், கைக்காைர உடபட  
பிரந்்ச க்சய்லகததின் உததிநயாகத-
்ரகளும் க்லந்து ககாண்டனர.

அக்க்ரப்பற்று  பிரந்்ச க்சய்லகத-
திற்குடபடட சீர திருத்ம் கபற்று புனர-
வாழ்வு  அளிக்கப்படட கடட்ையா-
ைரகளுக்கு சுய க்ாழில க்சயவ்ற்கான 
்்யல  இயந்திரம்,நகாழி வைரப்பு, 
ஆ்ட விற்ப்ன நபான்ை உபகரைங்-
கள் வழங்கி  ் வக்கப்படடன.

திருைமை ைவாவட்ட ெவா்ரளுைன்ற உறுபபினர்- இம்்ரவான- ைஹ்ரூப  

வலம்புரிச் ெஙகுகளு்ன்
ெந்்தேக்ததில்  ஒருவர வகது
ந்ாப்பூர குறூப் நிருபர

திருநகாைம்்ல  மூதூர கபாலிஸ் 
பிரிவிற்குடபடட க�ய்ல �கர பிரந -்
்சததில ்வதது இரண்டு  வ்லன்புரி்ச 
்சங்குகளுடன் 43 வயது்டய  ஒருவர 
்சந்ந்கததில ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (06) 
்கது க்சயயப்படடுள்ை்ாக மூதூர 
கபாலிஸார க்ரிவித்னர.

மூதூர  கட்டபறி்ச்சான் இராணுவ 
பு்லனாயவு பிரிவினருக்கு கி்டக்-
கப்கபற்ை இரகசிய  ்கவலின் 
அடிப்ப்டயில,  விந்சட அதிரடிப்ப-
்டயினருடன்  இராணுவ  பு்லனாய-
வாைரகளும் இ்ைந்து வ்லம்புரி்ச-
்சங்குகளுடன் ்சந்ந்க �ப்ர ்கது  
க்சயதுள்ைனர. இவ் வ்லம்புரி்ச ்சங்-
குகள் விற்ப்ன க்சயயப்படுவ்ற்கு 
்யாரான  ்சந்்ரப்பததில இ்வ ்கப்-
பற்ைப்படட்ாக கபாலிஸார நமலும் 
க்ரிவித்னர.

்கப்பற்ைப்படட  இரண்டு வ்லம்பு-
ரி்ச ்சங்குகளும் மூதூர கபாலிஸ் நி்்ல-
யததில  ஒப்ப்டக்கப்படடுள்ைது-
டன்,  ்கது க்சயயப்படட ்சந்ந்க 
�ப்ர மூதூர கபாலிஸ்  நி்்லயததில 
்டுதது ்வதது வி்சார்ை நமற்-
ககாள்ைப்படடு வருவ்ாக மூதூர  
கபாலிஸார க்ரிவித்னர.

இ்றக்்கவாைத்தில் இரு ழவறு இ்டங்களில் விைர்மெயவா்க ப்கவாண்டவா்டபெட்ட 74 வது ழேசிய சுேந்தி்ர தின ப்கவாண்டவாட்டங்களின ழெவாது பிடிக்்கபெட்ட ெ்டம்.
                    ெ்டம்: வரிபெத்ேவானழெமன பேற்கு குறூப நிருெர்

கடாளி அம்படாள் விககிரகம்
குமுககனில் பிரதிஷவ்
கா்ரதீவு குறூப் நிருபர

1400 கிந்லா  எ்டயுள்ை 
மாகபரும் காளி அம்பாள் 
விக்கிரககமான்று, கிழக்-
கின் க்ன் எல்்லயிலுள்ை  
குமுக்கன் மடத்டி அம்மன் 
ஆ்லய வைாகததில  பிர-
திஷ்ட க்சயது ்வக்கப்-
படடுள்ைது.

வன அதிகாரிகளின்  பூரை 
ஒதது்ழப்பில  குமை ்சரைா்லயத-
தில  மாகபரும் ்சக்தி பீடமாக விைங்-
குகின்ை குமுக்கன் ஆற்ைங்க்ரயின் 
மடத்டி  அம்மன் ஆ்லயததில 
மாகபரும் காளி ந்வியின் விக்ரக 
பிரதிஷ்ட  க்சயயப்படடுள்ைது.

சித்ரகளின் குரல அ்மப்பின் 
பிர்ானி சிவ்சங்கர ஜீ இ்்ன முன் -
னின்று க்சயற்படடு பிரதிஸ்்ட 
க்சயது்வத்ார.

உ்வியாக   இ்லங்்கயின் சித்ர -
களின் குரல அ்மப்பின் ்்்லவர 
ஆதித்ன் து்ைத ்்்லவர  மநனா-
கரன் சிவநயாகி மநகஸ்வரன் ஸ்வா-
மிகள் உள்ளிடட பக்்ரகள் க்சயற்-
படடனர.

சித்ரகளின் குரல அ்மப்பின் 
பிர்ானி சிவ்சங்கர ஜீ கருதது்ரக்-
்கயில:

 விக்ரமாதித்ன்  பூஜித் உ்ச்ச-
யினி பிரந்்சததில இருந்து கல்்ல 
க்ரிவு க்சயது அ்்  ்சாமுதரிகா ்லட-
்சைங்களுடனும் 1400 கிந்லா எ்ட-
யுள்ை மாகபரும் மஹா காளியாக  
வடிவ்மதது உயிர ககாடுத் என் 
அன்புக்குரிய உ்லகம் அறிந்் மயன் 
வம்்சததில  வந்் சிற்ப ஆ்ச்சரியார 
க்்லமாமணி முத்்யா ஸ்்பதி 
அவரகளுக்கு �ன்றிகள்.  உ்லகம் 
உள்ைவ்ர அவர உருவாக்கிய இந்் 
அபூரவ ப்டப்பு அவரின் கபய்ர  
க்சாலலிக்ககாண்நட இருக்கும்.

கட்டு துப்படாககி நவடி்தது இவைஞன் படுகடாயம்
கராடடகவவ குறூப் நிருபர

திருநகாைம்்ல -நகாமரங்கட-
வ்ல  காடடுப் பகுதியில  கடடுத 
துப்பாக்கி கவடிப்பு ்சம்பவததில  
இ்ைஞகராருவர படுகாயம்டந்் 
நி்்லயில, திருநகாைம்்ல கபாது 
்வததிய்சா்்லயில  அனுமதிக்கப்-
படடுள்ைார.இ்ச்சம்பவம்  ஞாயிற் -
றுக்கிழ்ம (06) கா்்ல இடம்கபற்-
றுள்ைது.

இவ்வாறு படுகாயம்டந்்வர 

நகாமரங்கடவ்ல- பக்மீகம பகுதி -
்ய்ச ந்சரந்் ரைசிங்கநக சுமித ரை-
சிங்க (24 வயது) என க்ரிய வருகின்-
ைது.

்சம்பவம்  குறிதது க்ரியவருவ -
்ாவது-, அவரது  எரு்ம மாடுகள் 
காைாமலநபான நி்்லயில அ்்ன  
ந்டுவ்ற்காக ்சக �ண்பருடன் குபுக்-
கவவ காடடுப் பகுதிக்கு க்சன்ை-
நபாது கடடுத  துவக்கு கவடித்்ாக 
கபாலிஸ் ஆரம்ப கடட வி்சார்ை-
கள் மூ்லம்  க்ரியவந்துள்ைது.

குறித்  இ்ைஞர படுகாயம-
்டந்் நி்்லயில, நகாமரங்கடவ்ல 
பிரந்்ச ்வததிய்சா்்லயில  அனும-
திக்கப்படடு நம்லதிக சிகி்ச்்சக்காக 
திருநகாைம்்ல கபாது ்வததிய-
்சா்்லக்கு  அனுப்பி ்வக்கப்பட-
டுள்ை்ாக க்ரியவருகின்ைது.

 அவரு்டய இடுப்பு பகுதியில 
காயம் ஏற்படடுள்ை்ால ்சததிர சிகி்ச -
்்சக்கு  உடபடுத்ப்பட உள்ை்ாக 
்வததிய்சா்்ல நப்ச்சாைகராருவர 
க்ரிவித்ார.

மட்டு. மடாவட்்்ததில் சுகடாதேடார  
ெ்வடிகவககள் ஸதேம்பிதேம்  

மடடக்கைப்பு குறூப் நிருபர

கபாது சுகா்ார பரிந்சா்கரகள் 
ந�ற்று நமற்ககாண்டுள்ை நவ்்ல 
நிறுத்ம் காரைமாக, மடடக்கைப்பு 
மாவடடததில ககாநரானா மற்றும் 
கடங்கு ஒழிப்பு �டவடிக்்ககள் 
உடபட சுகா்ார �டவடிக்்ககள் 
அ்னததும் ஸ்்ம்பி்ம்டந்-
துள்ைன.  

மாவடடததில சுகா்ார ்வத -
தியதிகாரி பணிம்னகள் மற்றும் 
உள்ளுராடசி ்ச்பகளில கட்மபுரி-
யும் அ்னதது கபாது சுகா்ார பரி-
ந்சா்கரகளும் ந�ற்று பணி புைக்க -
ணிப்பில ஈடுபடடுள்ைனர.  
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ைட்டக்்களபபு, தவாண்டவனபவளி ்கவாணிக்ம்க ைவாதவா ஆலய வரு்டவாநத திருவிழவா  ்க்டநத ஞவாயிற்றுக்கிழமை ைமைைவாவட்ட ஆயர் பெ்ரருடதிரு பெவானமனையவா ப�வாெப ஆண்டம்கயின  தமலமையில் நம்டபெற்ைது. ெங்குததநமத அருடெணி ை. ஸ்ரனிஸலஸ அடி்க-
ளவார் உடெ்ட அருடதநமதயர்்களின ெங்ப்கற்பு்டன கூடடுத  திருபெலி ஒபபுக்ப்கவாடுக்்கபெட்டது. நிமைவில் அனமனையின திருச்சுரூெ ஆசீரு்டன ப்கவாடியிைக்்கபெடடு திருவிழவா நி்கழ்வு்கள் நிமைவுபெற்ைனை.     -                         (ெ்டங்்கள்: உதய்கவாநத உதயகுைவார்)

தாண்டவன்வளி காணிக்க மாதா ஆலய திருவிழா 

லூ ர்துெதி எனறு பெவானனைவாபல பநவாயவா-
ளர்்கள் குணைம்டதலின ைகிமை 
ெலருக்கு நிமனைவுக்கு வரும் 

அனமனை ைரியவாளின ெரிநதும்ரயவால் ஆண-
்டவர் இபயசுவின குணைளிக்கும் வல்லமை 
நிமைநத லூர்துெதியின வ்ரலவாறு சிைபெவானைது.

 1854 டிெம்ெர் 8ஆம் தி்கதி திருததநமத 
10ம் ெததிநவாதர் Ineffabilis Deus எனை ைவாற்ை 
முடியவாத பி்ர்க்டணததின வழியவா்க அனமனை 
ைரியவாளின ைவாசில்லவா உற்ெவதமத ்கதபதவா-
லிக்்க விசுவவாெக் ப்கவாடெவா்டவா்க பி்ர்க்டணம் பெய்-
திருநதவார்.

பி்ரவானஸ நவாடடின லூர்து ந்கரில் பிைநத 
பெர்னைபதத சூபிரூஸ  எனெவர் 14 வயதவானை 
பெவாது 1858பெப்ரவரி 11ஆநதி்கதி தனைது 
ெப்கவாதரி ைற்றும் பதவாழியு்டன விைகு பத்ட 
லூர்து ந்கரில் ைெபிபயல் கும்க அருப்க 
பெனை பவமளயில் பெர்னைபதத ஒரு ்கவாடசி-
மயக் ்கண்டவார்.

ைரியனமனை ஓர் இளம்பெணணவா்க 
பவணணிை ஆம்டயும் முக்்கவாடும் அணிநது 
நீல நிைததில் இம்டக்்கச்மெமய உடுததிய-
வவாறு ம்கயில் முததுக்்களவால் ஆனை ஒரு 
பெெைவாமல பயவாடு  ்கவாலடியில் ்கவாடடு ப்ரவா�வா 
பெடி்கள் ்கவாணபெ்ட ம்க்கமளக் கூபபி 
வவானைதமத பநவாக்கியவவாறு அநத கும்கயில் 
பதவானறினைவார்.

பெர்னைபதத 1858ல் ைரியனமனையின 
முதல் ்கவாடசிமயக் ்கண்டபெவாது ைரியனமனை 
பைலும் சிலநவாட்கள் அபத இ்டததிற்கு வ்ரச்-
பெவானனைவார். பெர்னைபதததும் 1858 பெப்ரவரி 
18ஆநதி்கதி அனமனை ைரியவாமளக்்கணடு 
ெ்ரவெநிமலயில் இருநதமத அவப்ரவாடு 
பெனைவர்்கள் ்கண்டதவா்க ைெபிபயல் கும்க 
வ்ரலவாறு பதரிவிக்கினைது.

1858ல் இ்டம்பெற்ை ஒரு்கவாடசியில் ைரி 
யனமனை தனைக்கு அங்கு ஓர் ஆலயம் ்கட்டபெ-
்டபவணடும் எனறு ப்கடடுக் ப்கவாண்டவார் - பெர்-
னைபதத அமத ெங்குக்குருவி்டம் பெவானனை-
பெவாது அவர் அதற்்கவானை ்கவா்ரணதமத அறிநது 
வருைவாறு கூறினைவார்.

1858 பெப்ரவரி 25ஆநதி்கதி ்கவாடசி-

யினபெவாது ைரியனமனையின 
்கட்டமளமய ஏற்று பெர்னை-
பதத ைணமணத பதவாணடிய-
பெவாது அநத இ்டததில் நீரூற்று 
ஒனறு பதவானறியது - அது பினபு 
ஓம்டயவா்க ைவாறி திருப ெயணி-
்கமள ்கவர்நதிழுக்கும் அற்புத 
இ்டைவா்க இனறும் தி்கழ்கிைது. 

 1858 ைவார்ச் 25ஆநதி்கதி ைரி-
யனமனை பெர்னைபதததி்டம் 'நவாபனை 
அைல உற்ெவம்' எனறு கூறினைவார் - இதற்கு 
ப�னைப ெவாவம் எதுவுமினறி பிைநதவர் 
எனெது அர்ததம்.

பைவாததம் ெதிபனைடடு முமை பெர்னைபதத-

துக்கு ்கவாடசியளிதத ைரி யனமனை அவற்றில் 
15்கவாடசி்களில் பெெைவாமலயின ைகிழ்ச்சி,துய-
்ரம்,ைகிமை ஆகிய ைமைபெவாருளின 15ைமை 
உணமை்கமளயும் நவாளுக்கு ஒனறு எனை 
வம்கயில் பெர்னைபததமத தியவானிதது பெபிக்-
்கச் பெய்தவார்.

1858 ஏப்ரல் 7ஆந தி்கதி சிறுமி பெர்னை-
பதத ைரியனமனையின 16ஆவது ்கவாடசிமயக் 

்கண்டபெவாது ைருததுவ ஆய்வுக்்கவா்க 15 நிமி-
்டங்்கள் இவர் ம்கமய சிலர் தீயினைவால் சுட்ட-
னைர்.பெர்னைபதத அமத உண்ரவும் இல்மல 
. ம்கயில் தீக்்கவாயமும் எதுவும் ஏற்ெ்டவு-
மில்மல எனை வ்ரலவாற்று ெவாணறு கூறுகிைது.

1858�ூமல 16ஆந தி்கதி ைரி யனமனை-
யின ்கம்டசிக் ்கவாடசியில் பெர்னைபதத 'இதற்கு 
முனெவா்க நவான அவம்ர இததம்கய பெ்ரழ-
ப்கவாடு ்கண்டபத இல்மல' எனறு கூறியுள்-
ளதவா்க பைெபிபயல் கும்கக் ்கவாடசி வ்ரலவாறு 
பைலும் பதரிவிக்கினைது. 

ைரியனமனையின தரிெனைம் கிம்டதத 
பவமளயில் ஏமழச்சிறுமி பெர்னைபதத 
ெ்ரபலவா்க ைநதி்ரம், அருள் நிமை ைரிபய 
ைற்றும் புதுமை வ்ரவணிக்்கததின பெெைவானை 
'ஓ ைரியவாபய ெவாவ ைவாசில்லவாது உற்ெவ 
ைவானைவபள' பெவானை பெெங்்கமள ைவாததி்ரபை 
அறிநதவளவா்க இருநதிருநதவாள்.

மி்கவும் அழ்கவானை இளம் பெண ம்கயில் 
பெெைவாமல ஏநதியவளவா்கக் ்கவாடசி தரும்-
பெவாது, அவளது பவணணிை ஆம்டயின ஓ்ரங்-
்களில் நீலநிைததவால் அலங்்கவா்ரம் பெய்யபெடடி-
ருநததவா்கவும் தனபனைவாடு மி்கவும் அனெவா்கவும்  
ெணெவா்கவும் அதவாவது சிறுமி பெர்னைபததமத 
அனமனை ைரியவாள் 'நீ' எனை அமழக்்கவாது 
'நீங்்கள்' எனை அமழதது உம்ரயவாடியதவா்கவும் 
பதரிவிததிருக்கினைவாள்.

்க்டநத 1862ல் ்கதபதவாலிக்்க திரு அமவ 
அனமனை ைரியவாளின தரிெனைதமத உறுதிப-
ெடுததியபதவாடு, ்க்டநத 1907ஆம் ஆணடிலி-
ருநது லூர்து அனமனையின பெருவிழவா உல-
ப்கங்கும் ப்கவாண்டவா்டபெடுகினைது.

லூர்து அனமனையின திருபெ-
திக்கு ப்கவாடிக்்கணக்்கவானை யவாத-
திரீ்கர்்கள் வரும்க தருவது்டன  
பநவாயவாளர்்கள் குணைம்டநது 
வரும் திருததலைவா்கவும் சிைபெ-
ம்டநதுள்ளது.

்கதபதவாலிக்்க திரு அமவயின 
வ்ரலவாற்றில் முதல் நூற்ைவாணடி-
லிருநபத ைரி யனமனையின ்கவாட-
சி்கள் உலகின ெல இ்டங்்களிலும் 
நி்கழ்நதுள்ளனை. ்கவாலத திற்குக் 
்கவாலம் ைரியனமனை ஒவபவவாரு 
்கவாடசியிலும் ஏபதனும் ஒருபெய்-
திமய வழங்குவதவா்கவும் லூர்துெதியின ்கவாட-
சியும் அபெடியவானைதவா்கபவ அமைநதுள்ளதவா்க 
அனமனையவாம் திருச்ெமெ எைக்குப ெடிபபிக்-
கினைது.

லூர்து அனமனை ைரியவாளின ெரிநதும்ரமய 
இ்ரநது ைனைவாடும் ெக்தர்்களுக்கு லூர்துெ-
திமயக் குறிதபதவா அல்லது அனமனை ைரி-
யவாளின ைகிமைமயக் குறிதபதவா விளக்்கம் 
எதுவும் பைலதி்கைவா்கத பதமவபெ்டவாது எனை ெக்-
தர்்கள்  ்கருதுகினைனைர்.

அனமனை ைரியவாளிலும் அவ்ரது ெரிநதும்ர-

யிலும் நம்பிக்ம்க இல்லவாபதவார்க்கும் லூர்துெதி-
யில் அனமனை ைரியவாளின தரிெனைங்்கமளவி்ட 
பவறு விளக்்கம் எதுவும் அவசியமில்மல.

'நவாபனை ைவாசில்லவா உற்ெவம்' எனறு திருவவாய் 
ைலர்நத அனமனையின ெவாதததில் எம்மை ஒபெ-
ம்டதது ப்கவாடிய ப்கவாப்ரவாபனைவா  உலம்க விடப்ட 
அ்கலபவணடு பைனைவும் எைது குடும்ெங்்களுக்-
்கவா்க எைது திரு அமவக்்கவா்க எைது நவாடடு ைக்-
்களுக்்கவா்க  ைரியனமனைமய ஏற்றுக் ப்கவாள்ளவா-
தவர்்களுக்்கவா்கவும்  அனமனையின ஆயுதைவானை 
பெெைவாமலமயத தினைமும் ்க்ரததில் ஏநதி 
பதவா்டர்நது பெபிபபெவாம். பெெபை ப�யம்.(ஸ)

்க்டவுளின அமழபபு எனெது யவாருக்-
குக் கிம்டக்கும் யவா்ரவால் கிம்டக்கும் 
எபபெவாது கிம்டக்கும் எனபைல்லவாம் 

பெவால்ல முடியவாது. நவாம் ஒனறு நிமனைபபெவாம் 
பதய்வம் ஒனறு நிமனைக்கும் எனறு பெவால்வவார்-
்கள்.

ெல புனிதர்்களின வ்ரலவாற்மைப பு்ரடடிப 
ெவார்ததவால் இநத உணமை விளங்கும். ‘இவனைவா 
குருவவா்கபபெவாைவான’ எனறு ெலரின ப்கலிபபெச்-
சுக்கு உள்ளவானை ெலர் குருக்்களவாகி ெவாதமனைப 
ெம்டததுவருவமதப ெவார்க்கினபைவாம். ெமூ்கத-
தில் ெவாமியவா்ரவாகி ெரிததி்ரம் ெம்டக்்கபபெவாகிைவான 
எனறு சிலம்ரப ெவார்தது பெவால்வவார்்கள் ஆனைவால் 
அபெடிபெட்டவர்்கள் எல்லவாம் குடும்ெ வவாழ்வுக்-
குப பெவாயிருபெமதயும் நவாம் ்கணடிருக்கிபைவாம்.

ெரியவானை ெடிபபில்மல. எதிர்ெவார்தத அளவுக்-
குப ெனனிப்ரண்டவாம் வகுபபில் நல்ல ைதிப-
பெண்கள் பெைவில்மல. நிைம் ெரியில்மல. 
குடும்ெச் சூழல் ெரியில்மல. எதிர்ெவார்க்கும் அள-
விற்கு அறிவுததிைமை இல்மல பெவானை ்கவா்ர-
ணங்்களவால் நம் ெமுதவாயததில் எததமனைபயவா 
பெர் தங்்கள் பதவஅமழததமல இழநதிருக்கின-
ைவார்்கள்.

அமழததலின அளவுப்கவால்தவான எனனை? 
்க்டவுளின ெவார்மவ பவறு ைனிதரின 
ெவார்மவ பவறு. இநத உல்கம் ெல-
வீனைைவானைவர்்கள் அல்லது ெவாவி்கள் 
எனறு ்கருததுெவர்்கமள ்க்டவுள் ெலம் 
பெவாருநதியவர்்களவா்கத பதர்நதுப்கவாள்-
கிைவார். இமதததவான புனித ெவுலடியவா-
ரும், “ெலவீனைததில்தவான ெலம் ்கடடிபய-
ழுபெடுகிைது” எனறு கூறுகினைவார்.

்க்டநத ஞவாயிறு முதல் வவாெ்கததில் 
ஏெவாயவா, “ஐபயவா, நவான அழிநபதன. 
ஏபனைனில் தூய்மையற்ை உதடு்க-
மளக் ப்கவாண்ட ைனிதன நவான; தூய்-
மையற்ை உதடு்கள் ப்கவாண்ட ைக்்கள் 
நடுவில் வவாழ்ெவன நவான; ெம்ட்களின 
ஆண்டவ்ரவாகிய அ்ரெம்ர என ்கண்கள் 
்கண்டனைபவ” எனறு அழுது புலம்பிய 
ஏெவாயவாமவ புனிதபெடுததி இமைவன 
தன  ெணிக்்கவா்கத பதர்நதுப்கவாள்-
கினைவார்.

அவவவாபை கிறிஸதவ ைமைமய ஒன-
றுமில்லவாைல் பெய்துவி்டபவணடும் 
எனை பவறிபயவாடு புைபெட்ட ெவாவியவானை 
ெவுமல தைஸகு ந்கருக்குச் பெல்லும் வழியில் 
தடுததவாடப்கவாணடு தனெக்்கம் ஈர்க்கிைவார் 
இபயசு. ெவுமலச் ெநதிக்்கச்பெனை அனைனியவா 
எனனும் இபயசுவின சீ்டப்ர அவரின ெவாவநிமல 
குறிதது அதிருபதி பவளியிட்டபெவாதும் ெவுமல 
ெவுலவா்க ைவாற்றுகிைவார். உம் பெயம்ர அறிக்ம்க-

யிடும் அமனைவம்ரயும் ம்கது பெய்வதற்்கவா-
்கத தமலமைக் குருக்்களி்டமிருநது அதி்கவா்ரம் 
பெற்று இங்ப்க வநதிருக்கிைவான” எனைவார். 
அதற்கு ஆண்டவர் அவரி்டம், “நீ பெல். அவர் 
பிை இனைததவருக்கும் அ்ரெருக்கும் இஸ்ரபயல் 
ைக்்களுக்கும் முனெவா்க எனைது பெயம்ர எடுத-
துச் பெல்ல நவான பதர்நபதடுததுக் ப்கவாண்ட 
்கருவியவாய் இருக்கிைவார். என பெயரினபெவாருடடு 
அவர் எததுமண துனபுைபவணடும் எனெமத 
நவான அவருக்கு எடுததுக்்கவாடடுபவன” எனைவார்.  

(திெ 5:14-16).
இதன அடிபெம்டயில் இ்ரண்டவாவது வவாெ்கத-

தில் புனித ெவுலடியவார் தனமனைக் குறிததுச் 
ெவானறு ெ்கர்கினைவார்.

நவான திருததூதர்்களிம்டபய மி்கக் ்கம்டய-
வன. திருததூதர் எனை அமழக்்கபபெைத தகுதி-
யற்ைவன. ஏபனைனில், ்க்டவுளின திருச்ெமெ-
மயத துனபுறுததிபனைன. ஆனைவால், இபபெவாது 
நவான இநத நிமலயில் இருபெது ்க்டவுளின 
அருளவால்தவான. 

அவர் எனைக்்களிதத அருள் வீணவாகிவி்ட-
வில்மல. திருததூதர்்கள் எல்லவாம்ரயும்வி்ட 
நவான மிகுதியவா்கப ெவாடுெடடு உமழதபதன. 
உணமையில் நவானைவா்க உமழக்்கவில்மல; 

எனபனைவாடிருக்கும் ்க்டவுளின அருபள அவவவாறு 
உமழக்்கச் பெய்தது. நவாபனைவா ைற்ைத திருததூ-
தர்்கபளவா யவா்ரவாயிருநதவாலும் இமதபய ெமை-
ெவாற்றுகிபைவாம். நீங்்களும் இமதபய நம்பினீர்-
்கள். (1 ப்கவாரி 15:8-11)

நற்பெய்தி வவாெ்கதமத பநவாக்கும்பெவாது 

புனித பெதுரு எவவவாறு ெலவீனைததில் அமழக்-
்கபெடுகிைவார் எனெமதக் ்கவாணகினபைவாம்.

 “ஆண்டவப்ர, நவான ெவாவி, நீர் எனமனை 
விடடுப பெவாய்விடும்” எனைவார். அவரும் 
அவப்ரவாடு இருநத அமனைவரும் மிகுதியவானை 
மீனெவாடம்டக் ்கணடு திம்கபபுற்ைனைர். சீபைவா-
னும்டய ெங்்கவாளி்களவானை பெெபதயுவின 
ைக்்கள் யவாக்ப்கவாபும் பயவாவவானும் அவவவாபை 
திம்கததவார்்கள். இபயசு சீபைவாமனை பநவாக்கி, 
“அஞெவாபத; இது முதல் நீ ைனிதம்ரப பிடிப-
ெவன ஆவவாய்” எனறு பெவானனைவார். அவர்்கள் 
தங்்கள் ெ்டகு்கமளக் ்கம்ரயில் ப்கவாணடு 
பெவாய்ச் பெர்ததபின அமனைதமதயும் விடடு-
விடடு அவம்ரப பினெற்றினைவார்்கள். (லூக் 
5:8-10)

புனித பெதுருவும்டய வவாழ்மவ நவாம் 
ஆ்ரவாய்நது ெவார்ததவால் தவான ஒரு ெவாவி எனறு 
தனமனை ஏற்றுக்ப்கவாண்டவர், இபயசுபவ இது 
உைக்கு ந்டக்்கபவ கூ்டவாது எனறு இபயசுவின 
தியவா்கச் ெவாமவ தடுக்்க முமனைநதவர்.

உருைவாற்ை நி்கழ்வினபெவாது ஆண்டவப்ர 
நவாம் இங்ப்கபய இருபெது நனறு எனறு கூறி 
ெவவாமல ெநதிக்்கத தயங்கியவர். எல்லவாரும் 
உம்மைவிடடு ஓடிபபெவாய்விட்டவாலும் நவான 
ஒருபெவாதும் ஓடிபபெவா்க ைவாடப்டன எனறு 
உணர்ச்சிவெபெடடு பெசியவர்.

இறுதியவா்க இபயசுமவ ைறுதலிததபெவா-

திலும் தவான புரிநத 
அநத ைவாபெரும் 
தவறிற்்கவா்க ைனைம் 
பவதும்பி அழுதவர். 
இததமனை ெலவீனைங் -
்கமளயும் ப்கவாணடி -
ருநத பெதுருதவான 
இபயசுவின அடுதத 
பைய்பெ்ரவா்க இருநது 
பதவா்டக்்கக்்கவாலத திருச் -
ெமெமயப ெலம்பெவா -
ருநதியதவா்க ைவாற்றி -
னைவார்.    வ்ரலவாற்மைப 
ெவார்க்கும்பெவாத ை்கவா 
ெவாவியவாய் வவாழ்நத 
அகுஸதினைவார் திருஅ -
மவயின மி்கச்சிைநத 
ைமைவல்லுனை்ரவானைவார்.

இநத உல்கம் 
இழிவவானைதவா்கக் ்கரு -
துவமத ்க்டவுள் 
உ ய ர் வ வா னை த வா ்க த 
பதர்நதுப்கவாள்கிைவார். 
்கடடிபயவார் விலக்கிய 
்கல்பல ்கடடி்டததிற்கு 
மூ ம ல க் ்க ல் ல வா ய் 

அமைநதது எனை இமைவவார்தமதமயயும் 
இங்கு அபெடிபய பெவாருததிப ெவார்க்்கலவாம்.     

ஆண்டவர் தவாவீமத திருபபெவாழிவு பெய்வ-
தற்கு முனெவா்க எனனை நி்கழ்கிைது எனெமத 
ெவாமுபவல் முதல் நூலில் வவாசிக்கினபைவாம். 
்க்டவுள் இமைவவாக்கினைர் ெவாமுபவமல பெத-
லப்கமைச் ெவார்நத தவாவீதின தநமதயவானை 
ஈெவாயி்டம் அனுபபுகினைவார். அங்குச்  பெனை 
அவர், ஈெவாயின புதல்வர்்கள் ஒவபவவாருவ-
ம்ரயும் ெவார்க்கும்பெவாதும், ்க்டவுள் பதரிநது -
ப்கவாண்டது இவ்ரவா்கததவான இருக்குபைவா எனறு 
எணணும் பவமளயில், ஆண்டவர் ெவாமுபவ-
லி்டம், “அவன பதவாற்ைதமதயும், உய்ரதமத-
யும் ெவார்க்்கவாபத; ஏபனைனில், நவான அவமனைப 
புைக்்கணிததுவிடப்டன. ைனிதர் ெவார்பெது 
பெவால் நவான ெவார்பெதில்மல. ைனிதர் மு்கத-
மதப ெவார்க்கினைனைர்; ஆண்டவப்ரவா அ்கத -
மதப ெவார்க்கினைவார்” எனைவார். (1 ெவாமு 16:7)

நம்மி்டம் உள்ள ெலவீனைபை நம்மும்டய 
ெலம் எனெமத உணர்பவவாம். ெலவீனைததில் 
இமையமழததல் பெற்ை பைவாபெ, ஏெவாயவா, 
எப்ரமியவா, பெதுரு, ைதபதயு, ெவுலடியவார், 
அகுஸதினைவார், இஞஞவாசியவார், �வான ைரியவா 
வியவானி ஆகிபயவாரின வரிமெயில் நவாமும் 
இமணநது இமையமழததல் பெற்று இமை-
யவாடசிமயக் ்கடடிபயழுபபுபவவாம்.         (ஸ)

்ெபமா்லயின மகி்மயும் 
லூர்துபதியின வரலாறும் 

உலகம் இழிவானதாகக் கருதுவதத 
கடவுள் உயரவானதாகத் ததரந்துககாள்கிறார

லூர்து அனமனை 
திருவிழவா  

பெப்ரவரி 11ல்

இனமைய 
அருள் வவாக்கு

இனமைய பெவவவாய்க்கிழமை  நற்-
பெய்தியில் இபயசுவின சீ்டர்்கள் தீட்டவானை 
ம்க்களு்டன உணெதவா்கப புைம் கூறியப 
ெரிபெயம்ரப ெவார்தத இபயசு, மூதவாமத-
யர் ை்ரமெப ெற்றிக் ப்கவாணடு ்க்டவுளின 
்கட்டமள்கமளப புைக்்கணிதது விடும் 
பெவாக்ம்க வனமையவா்கக் ்கணடிக்கினைவார்.

ைவாதவா, பிதவா, குரு, பதய்வம். உம் தவாய் 
தநமதயம்ர ைதிதது ந்ட, தவாய்தநமதய-
ம்ரச் ெபிபபெவார் ப்கவால்லபெ்டபவணடும் 
எனை ்கட்டமளமய ைைநது பெற்ைவர்்க-
மளத துச்ெைவா்க ந்டததுவது ெ்ரம்ெம்ரப 
ெ்ரம்ெம்ரயவா்க எங்்கள் குல வழக்்கம் 
எனறு எமதயவாவமதப ெற்றிக் ப்கவாணடு 
அதற்்கவா்கப பெவா்ரவாடுவமத இங்ப்க அவர் 
சுடடிக்்கவாடடுகினைவார்.

பவளிபவ்டங்்கமளக் ்கமலதது 
உணமை நிமலமய உணர்நது உன ்க்ட-
வுளவாகிய ஆண்டவரின ்கட்டமள்கமள 
இ்ரணடு 1 ஒப்ர ்க்டவுள் 2. உனமனை 
அனபு பெய்வது பெவால உன அயலவா-
மனைச் பெய்து வவாழ் எனெமவபய நைக்கு 
உணர்ததும் ்க்டவுளின வவார்தமத 
எனெமத உணர்பவவாம்."இவவவாறு 
நீங்்கள் பெற்றுக் ப்கவாண்ட ை்ரபின 
பெவாருடடுக் ்க்டவுளின வவார்தமத-
மயப ெயனைற்ைதவாக்கி விடுகிறீர்்கள். 
இதுபெவால நீங்்கள் ெலவற்மைச் 
பெய்கிறீர்்கள்" எனறு அவர்்களி்டம் 
கூறினைவார். (ைவாற்கு 7:13)



 

மாத்தறை தினகரன் நிருபர் 

மாத்தறை நகரில் முன்னர் 
செயல்பட்டு வந்த றகதச்தாழில் 
நிறையஙகறை மீண்டும் செயறப-
டச் செயவ்தன் மூைம் மாத்தறை 
நகரில் வவறையிழந்த மகக-
ளுககு சபாருைா்தார துறையில் 
முன்வனறைதற்த  ஏறபடுததிக 
சகாடுகக மாத்தறை மநகர ெறப 
நடவடிகறக எடுததுளைச்தன 
மாத்தறை மாநகர மு்தல்வர் 
ரஞ்சித ரஸரதன கூறினார். 

மாத்தறை மாநகர ெறபயின் 
மா்தாந்த கூட்டததில் அவர் கருத-
துத ச்தரிவிகறகயில்,  

மாத்தறை மடிசெ மறறும் 
சபால்வென பிரவ்தெஙகளில் 
உளை தும்பு றகதச்தாழில் 
நறையஙகள வவரகம்பிடிய 
வஸகம ெட்டி பாறன உறபததி 
நிறையம் சபால்வென பிர -
வ்தெததில் செயல்பட்டு வந்த 
சுண்்ாம்பு ச்தாழிறொறை என் -
பவறறை மீண்டும் செயறபடச் 
செயய நடவடிகறக எடுககபப -
டுவ்தாக அவர் வமலும் ச்தரிவித -
்தார்.
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"மிஹிநது நிவென" திட்டததின் 
கீழ் நாடு முவதும் 2022 ஆண்டை -
வில் வமலும் 2000 புதிய வீடுகறை 
நிர்மாணிககும் வவறைததிட் -
டம் புத்தைம் மாவட்டததில் 
வநறறு ஆரம்பிககபபட்டுளை்தாக 
கிராமிய வீடறமபபு, நிர்மா்த -
துறை மறறும் கட்டடப சபாருட் -
கள றகதச்தாழில் இராஜாஙக 
அறமச்ெர் இநதிக அனுருத்த ச்தரி -
வித்தார்.

்தறவபாற்தய அரொஙகம் திறை -
வெரியில் இருநது சபைபபடும் 
ப்தற்த உரிய முறையில் முகா-
றமததுவம் செயது மககளிடம் 
றகயளிககும் எனவும் அறமச்ெர் 
ச்தரிவித்தார்.

மககளிடம் இருநது சபைபபடும் 
வரிபப்ததிலிருநது மககளுககாக 
அரசு உ்தவிகள வழஙகபபடுவ்தாக-
வும், சவறறிகரமான அரசு என்பது 
அது பறறிய சகாளறககறை முறைப-
படி நறடமுறைபபடுததும் அரொங-
கஙகள மட்டுவம என்றும் அறமச்ெர் 

வமலும் ச்தரிவித்தார்.
புத்த ொெனததிறகாக ்தனது பிள -

றைகறை அர்பபணித்த சபறவைார்-
களுககாக வீடுகறை நிர்மாணிக-
கும் வநாககில் ஆரம்பிககபபட்ட  
"மிஹிநது நிவென" திட்டததின் 

புத்தைம் மாவட்டததின் அஙகுரார்ப-
ப் றவபவததில் கைநது சகாண்ட 
வபாது அறமச்ெர் வமறகண்டவாறு 
உறரயாறறினார். 

இந்த விழா இறைஞர் விவகா-
ரம் மறறும் விறையாட்டுத துறை 

அறமச்ெர் நாமல் ராஜபக ஷவின் 
்தறைறமயின் கீழ் ஆரச்சிகட்டுவ 
பிரவ்தெ செயைகததில் நறடசபற -
ைது.

பல்வவறு வீடறமபபுத திட்டங-
களுககாக இஙவக வழஙகபபட்ட 
சமாத்தத ச்தாறக 189 மில்லியன் 
ரூபாககைாகும்.

இநநிகழ்வில் கிராமிய மறறும் 
பிரவ்தெ குடி நீர் வழஙகல் கருததிட் -
டஙகள அபிவிருததி இராஜாஙக 
அறமச்ெர் ெனத நிஷாந்த, பாராளு -
மன்ை உறுபபினர் அலிெபரி ரஹீம், 
கிராமிய வீடறமபபு, நிர்மா்த -
துறை மறறும் கட்டடப சபாருட் -
கள றகதச்தாழில் வமம்பாட்டு 
இராஜாஙக அறமச்சின் செயைாைர் 
கீர்ததி ரஞ்சித அவபசிறிவர்்தன, 
வ்தசிய வீடறமபபு அபிவிருததி 
அதிகார ெறப ்தறைவர் துமிந்த 
சில்வா மறறும் பிரவ்தெ அரசியல் -
வாதிகள, அரெ அதிகாரிகள உட்பட 
ஏராைமாவனார் கைநது சகாண்ட -
னர்.

2000 புதிய வீடுகளை நிர்மாணிக்கும்
வேளைத்திட்டம் புத்்தைத்தில் ஆரம்்பம்

காஷ்மீர் மககளின் சுயநிர்்ய 
உரிறமககான வபாராட்டததில் 
பாகிஸ்தானின் நிபந்தறனயறை 
ஆ்தரறவ மீண்டும் உறுதிபபடுத-
தும் வறகயில், "காஷ்மீர் நட்புைவு 
தினதற்த" முன்னிட்டு கருத்தரஙகு 
மறறும் புறகபபடக கண்காட்சி 
ஒன்றை சகாழும்பில் உளை பாகிஸ-
்தான் உயர்ஸ்தானிகராையம் ஏறபாடு 
செயதிருந்தது. 

இந்த விழாவில், பை சவளி -
நாட்டு தூதுவர்கள, பாராளுமன்ை 
உறுபபினர்கள, பாகிஸ்தான் ெமூகத -
தினர், காஷ்மீர் நைன்விரும்பிகள 
மறறும் இைஙறக ஊடக பிரதிநிதி -
கள கைநது சிைபபித்தனர்.நிகழ்ச் -
சிறய ஆரம்பிககும் முகமாக, 

பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி மறறும் 
பிர்தமரின் காஷ்மீர் நட்புைவு தின 
செயதிகள, பாகிஸ்தான் உயர்ஸ -
்தானிகராையததின் இரண்டாவது 
செயைாைர் (அரசியல்) மறறும் 
ஊடக இற்பபாைரால் முறைவய 
வாசிககபபட்டன.  

இநநிகழ்வில் முககிய வபச்ொைர் -
கைாக சிவரஷ்ட அரசியல் ஆவைாெ-
கர் கைாநிதி அவெை விககிரமசிஙக, 
அரசியல் செயறபாட்டாைர் கைாநிதி 
வ்தா்ா ெநதிமா விவஜகுனவர்்தன, 
மறறும் பாகிஸ்தான் - இைஙறக நட் -
புைவு ெஙகததின் உறுபபினர் திருமதி 
பாததிமா ராசிக காதிர் ஆகிவயார் 
கைநது சிைபபித்தனர். 

பயனுளை உறரயாடல் மூைம் 

காஷ்மீர் பிரச்சிறனககு அறம-
தியான தீர்விறன வலியுறுததிய 
அறனதது வபச்ொைர்களும் ெமய நல்-
லி்ககம் மறறும் அறனவரினதும் 
அறமதியான ெகவாழ்வின் முககியத -
துவதற்தயும் எடுததுறரத்தனர். 

வமலும், இநதியா ெட்டவிவரா்த -
மாக ஆககிரமிததுளை ஜம்மு காஷ் -
மீரில் இநதியப பறடகள வமற-
சகாளளும் மனி்த உரிறம மீைல்கள 
குறிததும் அவர்கள கவறை ச்தரி-
வித்தனர்.  

பாகிஸ்தானின் இஸைாமியக 
குடியரசின் உயர்ஸ்தானிகர் வமஜர் 
சஜனரல் (ஓயவுசபறை) உமர் 
ஃபாரூக பர்கியின் சொறசபாழிவு-
டன் கருத்தரஙகு நிறைவு சபறைது.   

கமாஷ்மீர நடபுறவு தினத்ள்த" முன்னிடடு   
கருத்்தரங்கு, புளகப்ப்டக் கணகமாடசி

கறபிட்டி தினகரன் விவஷட நிருபர்

புத்தைம் மாவட்டததில் எல்றை-
கள நிர்்யம் செயவது மறறும் 
கிராம வெவகர் பிரிவுகறை பிரிபபது 
ெம்பந்தமான விவஷட கைநதுறரயா-
டல் ஒன்று வநறறு முன்தினம்  (06)  
புத்தைம் மாவட்ட பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் அலி ெபரி ரஹீம் ்தறை-
றமயில் பாராளுமன்ை உறுபபினரின் 
காரியாைய வகட்வபார் கூடததில் 
நறடசபறைது.

இந்தக கைநதுறரயாடலில் பாரா -
ளுமன்ை உறுபபினரின் பிரததிவயக 
செயைாைர் ஜமால்தீன் சஜௌசி, 
அகிை இைஙறக ஜம்இயயதுல் உை -
மாவின் புத்தைம் மாவட்ட ்தறைவர் 
அஷ்சஷயக அபதுல்ைாஹ் மஹ்மூத 
ஆலிம் உட்பட உைமாககள, சபரிய 

பளளி நிர்வாக ெறபயினர், பாராளு-
மன்ை உறுபபினரின் ஆவைாெறன 
குழு உறுபபினர்கள, கிராம வெறவ 
உததிவயாகத்தர்கள, ெமூக ஆர்வைர் -
கள என பைரும் கைநதுசகாண்ட-
னர்.

இ்தன்வபாது, எல்றைகள நிர்் -
யம் மறறும் கிராம வெவகர் பிரிவு-
கறை பிரிபபது உளளிட்ட விடயங-
களில் கைநதுசகாண்ட உைமாககள 

உளளிட்வடார் ்தமது ஆவைாெறன -
கறையும் கருததுககறையும் முன் -
றவத்தனர். இறுதியில் இந்த விட-
யஙகள ெம்பந்தமாக பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் அலிெபரி ரஹீமின் 
வமறபார்றவயில் குழுசவான்று நிய-
மிககபபட்டதுடன், அககுழுவுககு 
திட்ட வறரவுகள உளளிட்ட விட -
யஙகளும் பணிகளும் ஒபபறடககப -
பட்டுளைறம குறிபபிடத்தககது.

புத்தளம் மாவட்ட எல்லை நிர்ணயம்
த்தா்டரபில விசே்ட கலைந்து்ையா்டல
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலிசப்ரி ரஹீம் பங்கேற்பு

42ஆவது ஆண்டினில் கால்பதிததிருககும் புதிய 
அறை கறை வட்டம் இவவாண்டுககான எவவாட்ஸ- 
2022 கறை, கைாொரப வபாட்டிகறை நடத்த ஏறபா -
டுகறை வமறசகாண்டுளைது. இ்தன் மு்தறகட்டமாக 
கவிற்தப வபாட்டிறய நடத்த முன்வநதுளைது. நாடைா -
வியரீதியில் நடத்தபபடும் இபவபாட்டிகளுககான நிபந-
்தறனகள வருமாறு, -  

உஙகளுககு விருபபமான ்தறைபபில் கவிற்தகறை 
எழுதி அனுபபைாம். கவிற்தகள மரபுக கவிற்தயா-
கவவா புதுககவிற்தயாகவவா இருககைாம். கவிற்தகள 
12 வரிககு குறையாமலும் 24 வரிககு வமம்படாமலும் 
இருத்தல் வவண்டும். அனுபபபபடும் கவிற்தகளுடன் 
சபயர், முகவரி ச்தாடர்பு சகாளை வவண்டிய முகவரி 
மறறும் ச்தாறைவபசி இைககஙகள குறிபபிடபபட 
வவண்டும்.

ஒருவர் ஒரு ஆககதற்த மட்டுவம அனுபபவவண்-
டும். ஆககம் ஏவ்தனும் ஊடகஙகளிவைா மறறும் பதி-
வாககஙகளிவைா இடம்சபறறிருககககூடாது. கவிற்த 
எதிர் வரும் 22.02.2022 திகதிககு முன்னர் கிறடக-
கவவண்டும். அனுபபவவண்டிய இற்யவழிகள 
puthiyaalaikalaivaddam1980 @ g mail . com மறறும் 075 
4880172 என்ை இைககததின் ஊடான whatsapp இைககத-
திறகும் அனுபபைாம். 40 வயது உட்பட்டவர்கள இதில் 
கைநது சகாளைைாம்.  

மு்தல்பரிொக ொன்றி்தழ் மறறும் 5000 ரூபா வழங -
கபபட உளைவ்தாடு இரண்டாம் இடம் சபறுபவருககு 
ொன்றி்தழ் மறறும் 3000 ரூபா ப்பபரிசு வழஙகபபடும் 
மூன்ைாம் பரிொக ொன்றி்தழ் மறறும் 2000 ரூபா ப்ப 
பரிசு வழஙகபபட இருபபவ்தாடு சவறறியாைர்களுக-
கான விருது 30.01.2023 அன்று வழஙகபபடும். வமைதிக 
விபரஙகறைப சபை 076 2002701, 077 6274099 மறறும் 
077 7412604 என்ை அறைவபசி இைககஙகளுடன் 
ச்தாடர்பு சகாளளுமாறு வகாரபபட்டுளைது.  

எவேமாடஸ் -2022 கவிள்தப வ்பமாடடி  

கறபிட்டி தினகரன் 
விவஷட நிருபர்

சிைாபம் - முன்வனஸ -
வரம் ஸ்ரீ அ்தர்வ் 
மொ பதரகாளிகா பிரத-
யஙகிரா வ்தவி பீடம் நவ -
குண்ட பகக்ஷ மொ கும்-
பாபிவஷக குடமுழுககு 
சபருவிழா வநறறு 
முன்தினம் (06) காறை 
இடம் சபறைது.

முன் வ ன ஸ வ ர ம் 
சிவஸ்ரீ இரா.முரளி்தரக 
குருககளினால் இந்த 
மொ கும்பாபிவஷகம் முன்சனடுக-
கபபட்டது.

கடந்த சவளளிககிழறம நண்-
பகல் 12.00 மணி மு்தல் ெனிககி-
ழறம பிறபகல் 2.00 மணி வறர 
பக்தர்களுககு பால் காபபு ொததும் 
றவபவம் இடம் சபறைது.

ஞாயிறறுககிழறம அதிகாறை 
5.30 ககு ஆரம்பமான விநாயகர் 
பூறஜ, புண்ணியாக வாெனம், நிதய 
துவஜ பூறஜ, யாகொறை பிரவவ-
ெம், நான்காம் காை யாகப பூறஜ, 
நவ அகனி பூறஜ, மொ பூர்்ா-
குதி, விவஷட உபொர ெமர்பப-
்ம், விவஷட தீபாரா்தறன, அந்தர் 
பலி, பஹிர் பலி, முகூர்த்த வ்தாஷ 
நிவார்ம், யாதரா ்தானம், ெர்வ -
மஙகை வாததியம், வவ்தவொஷம், 
மஙகை இறெ முழஙக பக்தர்களின் 

அவராெரா வகாஷததுடன் பிர்தான 
கும்பஙகள வீதி பிர்தகக்ஷனம், 
மீனைகன சுபமுகூர்த்த சுபவவறை-
யில் ஸதூபி அபிவஷகம் அ்தறனத 
ச்தாடர்நது மூை மூர்ததிககு மொ 
கும்பாபிவஷகம் நறடசபறைது.

அ்தறனயடுதது, ்தெமஙகை ்தரிெ -
னம், திருகக்தவு திைத்தல், எஜமான் 
அபிவஷகம், குருமாரின் ஆசியுறர, 
குருமார் ெம்பாவன சகௌரவிபபு 
ச்தாடர்நது மூை மூர்ததிகளுககும் 
பரிவார மூர்ததிகளுககும் மொ அபி-
வஷகம், விவஷட பூறஜ, திருமுறை 
பாராய்ம், மவகஸவர பூறஜ என்ப-
னவறறுடன் அன்ன்தானமும் இடம்-
சபறைது.

வமலும் இன்று மு்தல் 18 ஆம் 
திகதி வறர 12 நாட்கள மண்டைாபி-
வஷகம் நறடசபைவுளைது.

சிைமா்பம் முன்வனஸ்ேரத்தில் 
கும்்பமாபிவேக கு்டமுழுக்கு ப்பருவிழமா

அநுரா்தபுரம் வமறகு தினகரன் நிருபர்

அநுரா்தபுரததில் இருநது ச்தாறைதூரப பஸக -
ளில் பயணிககும் பயணிகள ச்தாறைவபசி மூைம் 
இருகறக முன்பதிவுகறை பதிவு செயது சகாளளும் 
வெறவயிறன  வட மததிய மாகா் ஆளுநர் மஹிபாை 
வெரத ஆரம்பிததுறவத்தார்.

இ்தன் ஊடாக நாட்டின் ெகை பகுதிகளுககும் செல்ை-
வுளை பஸகளில் இருகறக முன் பதிவிறன வடமததிய 
மாகா் வபாககுவரதது அதிகார ெறபயின் இற் -
யத்தைம்  www.transport.nc.gov.lk  மூைமாகவும் 
0253140900 என்ை ச்தாறைவபசி இைககததுடனும் 
ச்தாடர்பு சகாண்டு இருகறககறை முன்பதிவு  செயது 
சகாளை முடியும்.

இதுவறர மககளுககு இவவாைானச்தாரு வெதி 
இல்ைாமல் இருந்ததுடன் வட மததிய மாகா் வபாக-
குவரதது அதிகார ெறபயின் ்தறைவர் நிைந்த ஏககநா-
யககவின் எண்்ககருவிறகு அறமய  இது ஆரம்பிக -
கபபட்டுளைறம குறிபபிடத்தககது.

வடைத்திய ைவாகவாணம்;

பஸகளில இருக்கக்ள 
பதிவு தேயய புதிய வேதி

பெருவமை சீனனபகவாடமட நளீம் 
ஹவாஜியவார் ைகளிர் கல்லூரி பேசிய ெவாட -
ெவாமையின ைவாணவர் ேமைவிகளுக் -
கவான சினனஞ் சூடடும் நிகழ்வு அண்-
மையில் ெவாடெவாமையில் அதிெர் ெஹீைவா 
ெவாயிஸ் ேமைமையில் நமடபெற்றது. 
இேனபெவாது புதிய ைவாணவத்ேமைவி -
யவாக அன்வா ்ரஹைத் அன்வார் பேரிவு 
பெய்யபெடட பின புதிய கனிஷட ைறறும் 
சிப்ரஷட ைவாணவத் ேமைவர்களுக்கு 
ெேவிப பி்ரைவாணம் பெய்து மவபெமே 
ெடஙகளில் கவாணைவாம். 
 ெடஙகள்: பெருவமை விபெட நிருெர் 

ைவாத்ேம்ற ைவாவடட;  

ககேத்தாழில் 
நிகையஙகேகை மீள் 
இயஙகேச் ்சயய 
நடவடிகககே
்வகையிழந்தாருககு வாயப்பு -
 −ைவாநக்ர முேல்வர் பேரிவிபபு   

நவாடைவாவிய ரீதியில் 'ஒரு 
இைடெம் அபிவிருத்தி 
திடடஙகள்' பவமைத் திடடத்-
தின கீழ் பவலிகை பவலிப-
பிடடிய ஆயுர்பவே மவத்தி-
யெவாமை பவளிபநவாயவாைர் 
பிரிவு ேம்ரக்கு 'டய்ல்' இடடு 
பெபெனிடும் ெணி  முன-
பனடுக்கபெடடது. இந்நிகழ்-
வில் ெெவாநவாயகர் ைஹிந்ே 
யவாபெவா அபெவர்ேன 
ெவார்பில் அவ்ரது பெயைவாைர் 
ெ்ரத் யவாபெவா அபெவர்ேன 
கைந்துபகவாண்டுள்ைமே 
ெடத்தில் கவாணைவாம்.  
 (ெடம்: பவலிகை தினக்ரன 
 நிருெர்)

 “வ்ரவு பெைவு திடடத்தின 
மூைம் ஒரு இைடெம் ெணிகள்” 
என்ற அ்ரசின கி்ரவாமிய அபிவி-
ருத்தி பவமைத் திடடத்தின கீழ் 
அநு்ரவாேபு்ரம் ைவாவடட ெவா்ரவா-
ளுைன்ற உறுபபினர் இ்வாக் 
்ரஹைவான ேமைமையில்  ஒரு 
மில்லியன ரூெவாய் நிதிபயவாதுக்-
கீடடின மூைம் பஹவா்ரவாபபெவாை 
முஸ்லிம் வித்தியவாைத்தில் 
சுறறு ைதிமை அமைபெேற-
கவான அடிக்கல்  அண்மையில்   
ெவா்ரவாளுைன்ற உறுபபினர் 
இ்வாக் ்ரஹுைவானினவால் நடப-
ெடடது. அந்நிகழ்வின பெவாது 
எடுக்கபெடட ெடம்.
 (ெடம்:- கல்பநவ தினக்ரன 
 விபெட நிருெர் )



(மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

முஸ்லிமகள் மததியில் இஸ் -
லாத்்தயும, ்தமி்ையும ஒருங்கு -
சேர்தது வளர்்பபதில், மூ்தறிஞர் சித -
திலல்ப்ப அருமபங்காற்றிய்தாக 
சபராசிரியர் து்ர மசனாகரன் ல்தரி -
வித்தார். ம்லயக  கலாோர ேங் -
கததின் ஏற்பாட்டில் அறிஞர் சிததி -
லல்ப்ப, எம. ஜி. ஆர் மற்றும க. 
ப. சிவம ஆகிசயாரின் ஞாபகார்த்த 
நிகழ்வு இடமலபற்்றது.

கண்டி லக்பபட்டி்பலபால  மண் -
டபததில் ராஜா சஜகின்ஸ் ்த்ல -
்மயில் ந்டலபற்்ற இந்நிகழ்வில், 
பிர்தம அதிதியாக கலந்து லகாண்டு 
உ்ரயாற்று்கயிசல அவர், 

இவவாறு ல்தரிவித்தார். ல்தாடர்ந்து 
சபசிய  சபராசிரியர் து்ர மசனாக -
ரன் ல்தரிவித்த்தாவது,

ஆறுமுக நாவலருக்கு லகாடுக்க்ப -
பட சவண்டிய லகௌரவம,  அறிஞர் 
சிததிலல்ப்பக்கும லகாடுக்க்ப -
பட சவண்டும.சி்றந்்த பததிரி்க 
ஆசிரியராக விளங்கியவர் அறிஞர் 
சிததிலல்ப்ப. முஸ்லிம சநேன், 
ஞானதீபம,  ஆகிய பததிரி்கக -
ளில்  ஆசிரியராக்பபணியாற்றிய 
காலகட்டததில், பல ோ்த்னகள் 
புரிந்்த லேயல்வீரர் அவர்.சிததி -
லல்ப்ப என்்றதும, அவர் எழுதிய 
"அேன்சப" என்்ற ேரிததிர நாவசல 
மு்தலில் ஞாபகததிற்கு வருகி்றது. 
"அேன்சப" ேரிததிரம என்்ற நாவ்ல 

அவர்  மு்தலில் முஸ்லிம சநேன் 
பததிரி்கயிசல எமுதி வந்்தார். 
1884 ஆண்டில்  அது முஸ்லிம -
சநேன் பததிரி்கயில் ல்தாடராக 
லவளிவந்்தது.  1885 ஆம ஆண்டில்  
"அேன்சப"  க்்த  நூலாக பிரசுரமா -
னது.  அந்்த வ்கயில் இலங்்க -
யினு்டய மு்தல் ்தமிழ்  நாவல் 
ஆசிரியராகவும  சிததிலல்ப்பசய 
விளங்குகி்றார்.  உலக ்தமிழ் இலக் -
கிய வரலாற்றில்  இரண்டாவது 
நாவலராசிரியராகவும இவர் விளங் -
குகி்றார்.

பிர்தான மு்தலியார் ேரிததிரம 
்தமிழ் நாட்டில் ச்தான்றிய பின்னர், 
இலங்்கயில் 1885 இல் சிததி -
லல்ப்பயு்டய அேன்சபயினு -

்டய ேரிததிர நாவல்  
லவளிவந்்தது.  

மு்தலில் அந்்த நாவ -
லுக்கு  அேன்சபயி -
னு்டய க்்த என்ப 
லபயர் ்வத்தனர்.  
கால்ப சபாக்கில் அது 
மறுபிரசுரம  லபறு -
கின்்ற சபாது அக் -
க ா ல த தி னு ் ட ய 
வைக்கததின்படி பத -
மாவதி ேரிததிரம,  கம -
லாமபாள் ேரிததிரம 
சபான்்ற இலக்கியத ச்த்வ அடி்ப -
ப்டயில் இ்தற்கும இலக்கிய  கர்த -
்தாக்கள் "அேன்சப" ேரிததிரம என்று 
லபயர் ்வத்தனர்.

அேன் என்்ற 
முஸ்லிம க்தாநாய -
க்னக் லகாண்டு  
அந்்த நாவல் ப்டக் -
க ்ப ப ட் டி ரு க் கி ்ற து . 
இஸ்லாததினு்டய 
ச ந ர் ் ம ் ய யு ம , 
அேனு்டய வீர ோக -
ேங்க்ள  எடுதது -
்ரக்கும வ்கயிசல 
"அேன்சப"  ேரிததிரம 
விளங்குகி்றது.இந்்த 
வ்கயில், ்தமிழ் 

நாவல், இலக்கிய வரலாறு என்பன 
இலங்்கயில் விருததிய்டய மூ்த -
றிஞர் சிததிலல்ப்ப லபரும பங் -
காற்றி உள்ள்தாகசவ கூ்றமுடியும. 

்தமிைக அரசியலில் முடிசூடா மன் -
னனாகத திகழ்ந்்த எமஜி இராமச் -
ேந்திரனும ம்லயததில்்தான் பி்றந் -
்தார். 

பின்னர் சி்றந்்த நடிகராகவும, 
அரசியல்வாதியாகவும அறிய்பபட் -
டவர் எமஜிஆர். இவரது அரசிய -
லால் பலர், அரசியலுக்குள் நு்ைய 
சநரிட்டது. இதுசபான்று்தான், க. 
ப. சிவம. கண்டியில் இவ்ர்ப -
பற்றி ல்தரியாச்தார் யாருமில்்ல.

ஊடகத து்்றயில் நீண்ட காலம 
கால்பதித்த லபரு்மக்குரிய 
ஒருவர் இவர். சமலும இதுசபான்்ற 
ம்லயகம ஈன்ல்றடுத்த ்த்லர்வ -
களுக்கு விைா எடு்பபது மகிழ்ச்சிய -
ளி்பப்தாகவும அவர் குறி்பபிட்டார்.

(ஹற்்றன் விசேட நிருபர்)   

ஹற்்றன் லபாலிஸ் பிரிவுக்குட் -
பட்ட ஹற்்றன் லராத்தஸ் நீர்்ப -
பாேன வனபாது்பபு பிரிவுக்கு 
இனந்ல்தரியா்த விேமிகள் சிலர் தீ 
்வததுள்ளனர். இதில், சுமார் 25 
ஏக்கருக்கும சமற்பட்ட வன்பபி -
ரச்தேம எரிந்து நாேமாகியுள்ளது.
இ்்தயடுதது, லராத்தஸ் லகாலனி 
மற்றும மல்லி்ய்பபூ ச்தாட்டத -
்்தச் சேர்ந்்த மக்கள் இ்பபகுதியி -
லிருந்து குடிநீ்ர்ப லபறுவதில் 
லபரும சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள் -
ளன.சநற்றுமுன்தினம (05) இந்்த 
வன்பபகுதிக்கு தீ ்வக்க்பபட் -
டுள்ளது.

ம்லயகததில் வரட்சியான 
காலநி்ல நிலவும இச்ேந்்தர்்பபத -
தில், வன்பபிரச்தேங்களுக்கு தீ 
்வக்கும ேமபவங்களும அதிகரித -
துள்ளன. இ்தனால் நீர் நி்லகள் 

வற்றி்பசபாகும அபாயம எதிர் -
சநாக்க்பபடுகி்றது. லபறுமதிமிக்க 
மரக்கன்றுகள் சிறிய வ்க உயி -
ரினங்கள், மூலி்கச் லேடிகள் 
ஆகியன அழிந்துள்ள துடன் 
விலங்குகள், ப்ற்வகள் என்பன -

வும நீரின்றி அ்லயும நி்ல ஏற் -
பட்டுள்ளது.பல நீசரா்டகள், 
கால்வாயகள் லேல்வ்தனால் எதிர் -
காலததில் மகாவலி ஆற்றின் நீர் 
கு்்றவ்டயும நி்ல ஏற்படலா -
லமனவும அஞே்பபடுகி்றது.

12 2022 பெப்ரவரி 8 பெவவவாய்க்கிழமை8–02–2022

படை வீரர்களுக்கு தென்னங்கனறு்கள்   
உப்கரணங்கள் வழஙகி டவப்பு
(காவத்்த தினகரன் விசேட நிருபர்)  

அங்கவீனமுற்்ற இராணுவ வீரர்க-
ளுக்கு ல்தன்னங் கன்றுகள் மற்றும 
உபகரண லபாருட்கள் வைங்கி 
்வக்கும நிகழ்வு சநற்று (07) ே்பரக-
முவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி லகா்ப-
சபகடுவ ்த்ல்மயில் ே்பரகமுவ 
மாகாண ே்பயின் சகட்சபார் கூடத-
தில் இடமலபற்்றது.  

ல்தன்்ன அபிவிருததி ே்ப 
மற்றும ரணவிரு சே்வ அதிகார 
ே்ப என்பன இ்ணந்து இந்நி-
கழ்்வ ஏற்பாடு லேயதிருந்்தன.
இதில், இராணுவ வீரர்களுக்கு 
ல்தன்்ன கன்றுகள் மற்றும அங்க-

வீனமுற்்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு 
ச்த்வயான உபகரண லபாருட்களும 
வைங்க்பபட்டன.  

இந்நிகழ்வில் ே்பரகமுவ மாகாண 
ஆளுநர் டிக்கிரி லகா்பசபகடுவ, ே்ப-
ரகமுவ மாகாண பிர்தான லேயலா-
ளர் சுனில் ஜயலத, மாகாண பிர்தான 
அ்மச்சின் லேயலாளர் பிரபாத 
உ்தாகர, மாகாண ஆளுநரின் இ்ண்ப-
புச் லேயலாளர் மஞசுலா இதிகாலவல, 
ரணவிரு சே்வ அதிகார ே்பயின் 
உ்தவி பணி்பபாளர் சராஹன விசஜ-
ரதன, இரததினபுரி மாவட்ட ரணவிரு 
அதிகாரி கயான் விசஜவிக்ரம உட்பட 
முக்கிய அதிகாரிகள் பலரும கலந்து 
லகாண்டனர். 

ஊடகவியலாளரகளின் ககாடுப்பனவை
அதிகரிப்பதற்கு நகர சவ்ப தீர்ானம்

(பலாங்லகா்ட தினகரன் நிருபர்)

ஊடகவியலாளர்களின் லகாடு்ப -
பனவுக்ள அதிகரி்பப்தற்கு, 
பலாங்லகா்ட நகரே்பயின் புதிய 
்த்லவர் தீர்மானிததுள்ளார். இதுகு -
றித்த தீர்மானத்்த அவர் ே்பயில் 
முன்லமாழிந்துள்ள்ம குறி்பபிடத 
்தக்கது.

பலாங்லகா்ட நகரே்பயில், 
மா்தாந்்த கூட்ட நிகழ்வுகளின் லேய -
திக்ள சேகரிக்க வரும ஊடகவிய -

லாளர்களுக்கு 750/- ரூபா லகாடு்ப -
பனவாக வைங்க்பபட்டு வந்்தது. 
இந்நி்லயில், புதிய ்த்லவராக 
ல்தரிவுலேயய்பபட்டுள்ள வஸன்்த 
குணரதன இதல்தா்க்ய ஆயிரம 
ரூபாவாக அதிகரிக்க நடவடிக்்க 
எடுததுள்ளார். 

லப்பரவரி மு்தல் இந்்த லகாடு்ப -
பனவு வைங்க்பபடவுள்ளது. நகர -
ே்ப உறு்பபினர்கள் அ்னவரும 
இந்்த லகாடு்பபன்வ அதிகரி்பப -
்தற்கு விரு்பபம  ல்தரிவிததுள்ளனர்.

ககாயில் உவடககப்பட்டு திருட்டு
(மஸ்லகலியா தினகரன் விசேட 
நிருபர்) 

நல்ல்தண்ணி லபாலிஸ் பிரிவின் 
லக்பான ச்தாட்ட முள்ளுகாமம 
கீழ் பிரிவிலுள்ள அமமன் சகாயில் 
உ்டக்க்பபட்டு ந்க, பணம கள-
வாட்பபட்டுள்ளது.

இதுகுறிதது, ஆலய பரிபாலன 
ே்பயினர் நல்ல்தண்ணி லபாலிஸ் 

நி்லயததில் மு்்ற்பபாடு லேயதுள்-
ளனர்.

இச்ேமபவம சநற்று நள்ளிரவு 
இடமலபற்றுள்ளது.

இது குறிதது நல்ல்தண்ணி 
லபாலிஸார் விோர்ண சமற்-
லகாண்டு வருகின்்றனர். இச்ேமபவங்-
கள் குறிதது மக்கள் விழி்பபுடன் 
இருக்க சவண்டும என லபாலிஸார் 
அறிவுறுததியுள்ளனர்.

நுைகரலியாவில் ்பனிபக்பாழிவு;
கதாழிலாளரகள் க்பரும் அைதி

(நுவலரலியா தினகரன் நிருபர்)

நுவலரலியாவில் பனி்பலபா-
ழிவு அதிகரிததுக் காண்பபடு-
கி்றது. இ்தனால், புற்்த்ரகள், 
ச்தயி்லச் லேடிகள், உரு்ளக்-
கிைங்கு மற்றும மரக்கறித்தாவர 
ங்கள் என்பன அதிகளவில் கருகிக் 
காண்பபடுகின்்றன. 

சமலும கடுங்குளிரான 
காலநி்ல நிலவுவ்தால், கட்மக்-
குச் லேல்வதில் ல்தாழிலாளர்கள் 
லபரும சிரமங்க்ள எதிர்லகாள்-
கின்்றனர். சநற்று முன்தினம 
(06) ஞாயிற்றுக்கிை்ம மிகவும 
குளிரான காலநி்ல நிலவியது.

நுவலரலியாவில் கடந்்த டிலேம-
பரிலிருந்து இரவில் கடும குளிரும 
பகலில் லவ்பபம அதிகரிததும 
காண்பபடுகி்றது. இ்தனால் சபாக்-
குவரததும பாதிக்க்பபட்டுள்ளது.

ெறகஹபெனிய பெரிய ெள்ளிவவாெல் நிரவவாகத்தினர நவாட்டின் 74 ஆவது சுெந்தி்ர 
தினத்மெ, ெள்ளிவவாெலில் பகவாண்வாடினர. ெமைவர அழஹவாபிழ எம்.எம். பெஸ்மின் 
்ரஹைவானி ெமைமையில் இ்ம்பெறற இந்நிகழவில், உள்நவாட்டு இமறவரித் திமைக்க -
ளப ெணிபெவாளர எம்.ஸ்.எம். நவவாஸ் உள்ளிட்் ெைர கைந்து பகவாண்னர.  

 (ெ்ம்: ைவாவத்ெகை தினக்ரன் நிருெர)  

தரொதெஸ் நீரப்பொச்ன வ்னபொது்கொப்பு பகுதிக்கு 
தீ டவப்பு; பல ஏக்்கர ்கொடு்கள் சசெம்

தம்பி தாககியதில் 
அண்ணன் ்பலி

இரததினபுரி சுைற்சி நிருபர்

அண்ண்ன கூரிய வாள் மற்றும 
சகாடரியால் லவட்டிக் லகா்ல-
லேய்த ேமபவம எமபிலி்பபிட்டிய 
பனாமுர பிரச்தேததில் இடமலபற்-
றுள்ளது. சிறுவன் ஒருவ்ன நாய 
கடித்ததில் ஏற்பட்ட ்தகராச்ற, 
இவவாறு லகா்லயில் முடிந்துள்-
ளது. 

இச்ேமபவததில் 27 வயது்டய 
்தமபி, 41 வய்தான ்தனது அண்-
ண்னக் லகா்ல லேயதுள்ளார். 
இச்ேமபவம (06) நடந்துள்ள்தாக 
விோர்ணக்ள நடததி வரும எம-
பிலி்பபிட்டிய மற்றும பனாமுர 
லபாலிஸார் ல்தரிவித்தனர்.

சிறுவ்ன, நாய கடித்த்தால் ஆத-
திரம்டந்்த அண்ணன் ்தனது ்தமபி-
யின் ம்னவி்ய  ்தாக்கியுள்ளார். 
இதில், ஆததிரம்டந்்த ்தமபி கூரிய 
ஆயு்தத்தால் ்தனது அண்ண்னத 
்தாக்கிய்தால் அவர், உயிரிைந்்தார்.

இச் ேமபவம குறிதது பின்புலங்-
க்ள அறிந்து உரிய நடவடிக்்க 
எடு்பப்தற்கு பக்கச்ோர்பற்்ற விோர-
்ணகள் முடக்கி விட்பபட்டுள்ளன.

நவாட்டின் 74 ஆவது சுெந்தி்ர தினத்மெ முன்னிட்டு ஏ,09 வீதி பெவாட்் கமுக வயல்பவளி 
அருகில் ை்ரக்கன்றுகள் ந்பெட்்ன. இந்நிகழவில், ைவாவட்் பெயைவாளர தெெவானி திைக -
்ரத்ன, ைவாத்ெமள ைவாவட்் ெவா்ரவாளுைன்ற உறுபபினர நவாைக்கதகவாட்ம் பகவா், ைவாவட்் 
தைைதிக பெயைவாளர எனப ெைரும் ெஙதகறறிருந்ெனர.(ெ்ம்: ைவாத்ெமள சுழறசி நிருெர)

மடலய்கம் ஈனதறெடுதெ தபருநெட்க்கள்
வரலொறு சபசும் ெடலவர்களொகியுள்ள்னர

்த்திய ்ாகா்ணத்தில் சிறுநீரக 
கநாயாளரகள் அதிகரிபபு

(்தமபுள்ள தினகரன் நிருபர்)

 மததிய மாகாணததில் 2004ஆம 
ஆண்டு மு்தல் 2019 வ்ரயிலான 
கால்பபகுதியில் சிறுநீரக சநாயா-
ளர்களின் எண்ணிக்்க நூற்றுக்கு 
516வீ்தமாக அதிகரிததுள்ள்தாக  
மததிய மாகாண பிர்தம லேயலாளர் 
காமினி ராஜரதன ல்தரிவித்தார்.

மததிய மாகாணததில் 7,763 சிறு-
நீரக சநாயாளர்கள் இரு்பப்தாக 
2004ஆம ஆண்டு லவளியான அறிக்-
்கயில் ல்தரிவிக்க்பபட்டிருந்்தது. 
எனினும ்தற்சபாது இ்தன் எண்-
ணிக்்க 47,891 ஆக அதிகரிததுள்ள-
்தாகவும காமினிராஜரதன ல்தரிவித-
்தார்.

கண்டி கிசரண்ட் லகண்டியன் 
சஹாட்டலில் இடமலபற்்ற நிகழ்-
வின் சபாது சமற்படி ்தகவல்க்ள 
லேயலாளர் காமினி ராஜரதனம லவளி-
யிட்டார்.

கண்டி மாவட்ட பிரச்தே சநாயத 
்தடு்பபு்ப பிரிவின் ்வததிய நிபுணர் 
பஸன் ஜயசிங்ஹ உள்ளிட்ட 
்வததிய குழுவினர் சமற்படி ஆயவு-
க்ள சமற்லகாண்டிருந்்தனர். ஐசரா்ப-
பிய ேங்கததின் "எட்ரா" நிறுவனததின் 
்த்ல்மயில் லேயற்படும "எஸன்ட்" 
திட்டததின் ஊடாக இவவாயவுக் 
காக  நிதியு்தவி வைங்க்பபட்டிருந்்தது.

இங்கு பிர்தம லேயலாளர் 
ல்தாடர்ந்து கூறு்கயில், மததிய 
மாகாணததில் 2004ஆம ஆண்டு 
இனங்காண்பபட்ட சிறுநீரக சநாயா-
ளரின் எண்ணிக்்க 2010ஆம ஆண்-
டாகும சபாது 21,219 ஆக உயர்வ-
்டந்்தது. 2019 ஆம ஆண்டு இந்்த 
எண்ணிக்்க 47,891ஆக அதிகரித-
்தது. இது 516  வீ்த அதிகரி்பபாகும. 
அதிக எண்ணிக்்கயான சிறுநீரக 
சநாயாளர்கள் மாத்த்ள - வில்கமுவ 
பிரச்தேததிசலசய காண்பபடுகின்-
்றனர்.

்பள்ளிைாசலில் சுதந்திர தின விழா



இந ் த ோ ் ே சி ய ோ -
வின் ஜோவோ தீவில் 
ததோழிற்ோலை ஊழி-
யர்கலை ஏறறிச் 
த்ன்்ற சுறறுைோ பஸ் 
ஒன்று விபத்துக்குளைோ-
ேதில் குல்றநதது 13 
்பர த்கோல்ைபபட்டு 
்ேலும் பைர ்கோயேலைநதுளை-
ேர. 

குடும்ப ஒன்றுகூைல் ஒன்றுக்்கோ்க 
ேத்திய ஜோவோவில் சு்்கோஹர்ஜோ-
வில் இருநது தயோைபய்கோரைோ 
ேோ்கோணத்லத ்�ோக்கி 47 பயணி-
்களுைன் பு்றபபட்ை இநத பஸ் 
்கட்டுபபோட்லை இழநது பளைத்-

தில் விழுநதிருபபதோ்க 
அதி்கோரி்கள குறிபபிட்-
டுளைேர.  

இநத பஸ்ஸின் 
முன் போ்கம் ்்தே-
ல ைந தி ரு ப ப ் த ோ டு 
உ யி ரி ழந த வ ர ்க ளி ல் 
ஓட்டு�ரும் உளைோர. 

இதில் ்ேலும் 34 ்பர ்கோயே-
லைநதுளைேர. ஓட்டு�ர பதற்றம் 
அலைநது கியர ்கம்பிலய ல்கயோை 
முயறசித்ததோ்கவும் அது பி்ேக் 
இயங்கவில்லை அல்ைது அது 
்்கோைோறுக்கு உளைோகி இருபபலத 
்கோட்டுவதோ்கவும் வோ்கேத்தில் 
இருநதவர்கள குறிபபிட்டுளைேர.  

உக்லேன் ேறறும் ேஷயோ 
இலை்ய ்போர சூழல் அதி்க-
ரித்திருக்கும் நிலையில் இேோ-
ஜதநதிே �ைவடிக்ல்க்களும் 
தீவிேபபடுத்தபபட்டுளைே. 
பிேோன்ஸ் ேறறும் ேஷய ஜேோ -
திபதி்கள ்�றறு திங்கட்கி -
ழலே தேோஸ்்்கோவில் ்பச் -
சுவோரத்லத �ைத்திய்தோடு, 
அதேரிக்்க ஜேோதிபதி ்ஜோ 
லபைன் ேறறும் தஜரேனி 
பிேதேர ஒைோப ஸ்்்கோல்ஸ் 
தவளலை ேோளில்கயில் 
்�றறு ்நதித்தேர. 

ேறுபு்றம் தஜரேனி, த்க் 
குடியேசு, சு்ைோவோக்கியோ 
ேறறும் ஆஸ்திரிய தவளியு-
்றவு அலேச்்ர்கள உக்லேனில் 
்நதித்துப ்பச்சுவோரத்லத 
�ைத்தவுளைேர. 

உக்லேன் �ோட்டு எல்லைக்கு 
அருகில் ேஷயோ 110,000 துருபபு -
்கலை குவித்திருபபதோ்க அதேரிக்்கோ 
கூறுகி்றது.

தபபேவரி �டுபபகுதியில் முழு 
அைவிைோே ஆக்கிேமிபபு ஒன்ல்ற 
�ைத்த 150,000 அைவு பலை்கலை 
குவித்து வருவதோ்க அதேரிக்்க அதி -
்கோரி்கள குறிபபிட்டுளைேர. 

இநத அைவோே பலை்கள 
உக்லேன் தலை�்கர கீலவ 48 ேணி 
்�ேத்திறகுள ல்கபபற்ற ்போதுேோ -
ேது என்றும் இநத ்ேோதல் 50,000 
்பர வலே உயிரிழக்்கக் ்கோேணேோ-
்கக் கூடும் என்றும் அநத அதி்கோரி-
்கள குறிபபிட்டுளைேர. புைேோய்வு 
த்கவல்்கலை அடிபபலையோ்கக் 
த்கோண்ை அதேரிக்்க அதி்கோரி்கள 
இதலேத் ததரிவித்துளைேர. 

இ்த்வலை சுழறசி முல்றயில் 
ஐ்ேோபபிய ஒன்றியத்தின் தற்போ-
லதய தலைலேலய ஏறறிருக்கும் 
பிேோன்ஸ் ஜேோதிபதி எேோனு்வல் 
தேக்தேோன் ்�றறு ேஷயோலவ 
த்ன்்றலைநதோர. அவர இன்று 
உக்லேன் பயணிக்்கவுளைலே குறிப-
பிைத்தக்்கது. 

இதன்்போது தற்போது ஸ்தம் -
பித்திருக்கும் கிழக்கு உக்லேனில் 

ேஷயோ ஆதேவு பிரிவிலேவோ-
தி்கள ேறறும் உக்லேனுக்கு 
இலையிைோே அலேதிப 
்பச்சுவோரத்லதலய மீை 
ஆேம்பிக்கும் முயறசியிலும் 
தேக்்ேோன் ஈடுபடுவோர 
என்று எதிரபோரக்்கபபடுகி-
்றது.   

இ்த்வலை அதேரிக்்கோ 
த்ன்றிருக்கும் தஜரேனி பிே-
தேர தவோசிஙைன் ்போஸ்ட் 
பத்திரில்கக்கு கூறும்்போது, 
'உக்லேனில் தலையிட்ைோல் 
அதி்க விலை த்கோடுக்்க 
்வணடி இருக்கும் என்்ற 
ததளிவோே த்ய்திலய ேஷ -
யோவுக்கு வழங்க �ோம் ்கடு -
லேயோ்க த்யறபட்டு வருகி-
்்றோம்' என்்றோர. 

பதற்றத்லத தணிக்்க உக்லேன் 
்�ட்்ைோ கூட்ைணியில் இலணவ-
தில்லை என்்ற உறுதி ேறறும் கிழக்கு 
ஐ்ேோபபோவின் அங்கத்துவ �ோடு்க-
ளில் இருநது ்�ட்்ைோ பலை்கலை 
வோபஸ் தப்ற ்வணடும் என்்ற 
்்கோரிக்ல்கலய ேஷயோ முன்லவத் -
துளைது. எனினும் இநதக் ்்கோரிக்-
ல்க்கலை அதேரிக்்க ேறறும் 
்�ோட்்ைோ நிேோ்கரித்துளைே.   
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்கைநத மூன்று �ோட் -
்களில் 70க்கும் அதி -
்கேோே த்கோ்ேோேோ 
ததோறறு ்ம்பவங்கள 
பதிவோேலத அடுத்து 
வியட்�ோம் எல்லைக்கு 
அருகில் இருக்கும் 
3.5 மில்லியன் ேக்்கள 
ததோல்கலயக் த்கோணை சீே �்கர 
ஒன்றில் ்�றறு திங்கட்கிலே 
ததோைக்்கம் முைக்்க நிலை த்கோணடு-
வேபபட்ைது. 

த்கோவிட் ததோறல்ற முழுலேயோ்க 
துலைத்ததோழிக்கும் த்கோளல்கலய 
பின்பறறும் ஒ்ே உைகின் மி்கப -
தபரிய தபோருைோதோே �ோைோ்க சீேோ 
இருநது வருகி்றது. பீஜிங குளிர்கோை 

ஒலிம்பிக்ல்க ஒட்டி 
இநத ்கட்டுபபோடு்கள 
்ேலும் தீவிேபபடுத்-
தபபட்டுளைது. 

இந நி ல ை யி ல் 
ததறகு குவோன்சி 
பிேோநதியத்தின் லபஸ் 
�்கரில் உளைவர்கள 

�்கலே விட்டு தவளி்ய த்ல்வது 
தடுக்்கபபட்டிருபப்தோடு சிை 
ேோவட்ைங்களில் குடியிருபபோைர-
்கள தேது வீடு்களில் இருக்்க உத்தே -
விைபபட்டுளைது. 

அநத �்கரில் உளைவர்களுக்கு 
ஏற்கே்வ த்கோ்ேோேோ ்்ோதலே 
்ேறத்கோளை ஆேம்பித்திருபபதோ்க 
நிரவோ்கத்திேர ததரிவித்துளைேர. 

3.5 மில். மக்கள் வசிககும் 
சீன ந்கரில் ப�ொதுமுடக்கம்

தடுபபூசி தபற்ற சுற்றைோ பயணி -
்கள ேறறும் ஏலேய வி்ோ லவத்தி-
ருபபவர்களுக்கு ்கைநத இேணடு 
அணடு்களில் முதல் முல்ற அவஸ் -
தி்ேலியோ தேது எல்லை்கலை 
மீணடும் தி்றக்்கவுளைது. 

'நீங்கள இரு முல்ற தடுபபூசி 
தபற்றவேோ்க இருநதோல், உங்கலை 
வே்வற்க �ோம் எதிபோரத்துள்ைோம்' 
என்று அவுஸ்தி்ேலிய பிேதேர 
ஸ்த்கோட் தேோரி்ன் ததரிவித்துள-
ைோர.  

்ரவ்த் ்கல்வித்துல்ற உட்பை 
பை துல்ற்களுக்்கோ்கவும் வரும் தபப-
ேவரி 21 ஆம் தி்கதி எல்லை்கலை 
தி்றக்கும் அறிவிபலப அவுஸ்தி்ே-

லியோ தவளியிட்டுளைது. 
த்கோ்ேோேோ தபருநததோறறு ்கோைத் -

தில் ்கடுலேயோே எல்லை ்கட்டுபபோ -
டு்கலை அமுல்படுத்திய �ோடு்களில் 
ஒன்்றோ்க அவுஸ்தி்ேலியோ இருநது 
வநதது. 

சரவதேச �யணி்களுககு 
ஆஸி. எல்்லை திறப்பு

அணலை �ோைோே ஆப-
்கோனிஸ்தோனில் இருநது 
�ைத்தபபட்ை துபபோக்-
கிச் சூட்டில் குல்றந-
தது ஐநது போகிஸ்தோன் 
பலையிேர த்கோல்ைப-
பட்டுளைேர. இநதத் தோக்குதலுக்கு 
போகிஸ்தோன் தலிபோன்்கள தபோறுப-
்பறறுளைேர. 

ல்கபர பக்துன்க்வோ ேோ்கோணத்தில் 
குரேோம் ேோவட்ைத்தில் ்கைநத ஞோயிற-
றுக்கிழலே இநதத் தோக்குதல் �ைத்-
தபபட்ைது.  

�ோட்டின் ததன்்ேறகில் பதைோக் 
பிரிவிலேவோதி்கள �ைத்திய தோக்கு-
தல் ஒன்றில் ஒன்பது போகிஸ்தோன் 

துருபபு்கள த்கோல்ைப-
பட்ை ்ம்பவத்திறகு சிை 
�ோட்்களின் பின்ே்ே 
இநதத் தோக்குதல் இைம்-
தபறறுளைது. 

ஆ ப ்க ோ னி ஸ் த ோ னி ல் 
்கைநத ஓ்கஸ்ட் ேோதம் ஆட்சிலய 
ல்கபபறறிய தலிபோன்்கள �ோட்டில் 
பயங்கேவோதக் குழுக்்கள இயங்க 
அனுேதிபபதில்லை என்று உறுதி 
அளித்த்போதும், எல்லை்களில் போக். 
தலிபோன்்கள ததோைரநது இயஙகி வரு-
கின்்றேர. போக். ேறறும் ஆப்கோன் 
தலிபோன்்கள  தவவ்வறு குழுக்்கைோ்க 
இயஙகுகின் ்ற ்போதும் தபோதுவோே 
சிநதலேலய த்கோணடுளைேர. 

ஆப்்கொனிலிருந்து ேொககுேல்: 
ஐந்து �ொக. துருப்பு்கள் �லி

்கேடியத் தலை -
�்கர ஒட்ைோவோ-
வில் த்கோவிட்-−19 
்கட்டுபபோடு்கலை 
எதிரத்து �ைநத 
ஆ ர ப ப ோ ட் ை ங -
்கைோல் ்தசிய 
அைவில் த�ருக்்க-
டிநிலை அறிவிக்்கபபட்டுளைது.

அே்ோங்கத்தின் உயர நிலையி-
லிருநது ஆதேவுதப்ற த�ருக்்கடி-
நிலை அவசியம் என்று ்ேயர ஜிம் 
தவோட்்ன் ததரிவித்துளைோர.

அதேரிக்்க–்கேடிய எல்லைலயக் 
்கைக்கும் ்கேே்க வோ்கே ஓட்டு�ர-
்கள தடுபபூசி ்போட்டுக்த்கோளவது 
்கட்ைோயம் என்்ற விதிக்கு எதிேோ்கப 

்போேோட்ைம் �ைத்-
த ப ப டு கி ்ற து . 
்கேே்க வோ்கே 
ஓட்டு�ர்கள தங -
்களின் வோ்கேங -
்கலை வீதி்களில் 
நிறுத்திக் கூைோே -
மிட்டுளைேர.

தபோதுச் சு்கோதோே விதி்களுக்கும் 
பிேதேர ஜஸ்டின் ட்ரூ்ைோ அே்ோங-
்கத்திறகும் எதிேோே ்போேோட்ைேோ்க-
வும் அது உருதவடுத்துளைது. 

தடுபபூசி, மு்கக்்கவ்ம் ஆகி -
யவறல்ற ்கட்ைோயம் என்்ற விதி -
முல்ற்கலை எதிரத்து ஆயிேக்்க -
ணக்்கோ்ேோர ்போேோட்ைத்தில் 
ஈடுபட்ைேர.

்கனடொவில் ஆரப்�ொடடத்ே 
்கடுப்�டுதே பநருக்கடிநி்லை

ஜேவரி 26 ஆம் தி்கதி த்கோண -
ைோைபபட்ை இநதியோவின் 72 
ஆவது குடியேசு திேத்திறகு 
இலையூறு த்ய்யும் அதேரிக்்கோ 
ேறறும் ஐ்ேோபபோலவத் தைேோ்கக் 
த்கோணை சீக்கிய பிரிவிலேவோதி்க-
ளின் திட்ைம் ்தோல்வியலைநதுள-
ைது. 

்க்ோரி ்கலிஸ்தோன் த்கோடிலய ஏற-
றுவது ேறறும் ்ேோடியின் இநதிய 
த்கோடிலய தடுபபதறகு 1 மில்லி-
யன் தைோைர ஒதுக்கி இருபபதோ -
்கவும் இநதிய தலை�்கர தைல்லி-
யில் குடியேசு திேத்லத இைக்கு 
லவத்திருபபதோ்கவும் இநதக் குழு 

அறிவித்திருநதது. 
எனினும் இநதிய ்ட்ை அமுைோக் -

்கல் நிறுவேம் ்ரியோே ்�ேத்தில் 
த்யறபட்ைது ேறறும் ்கோலிஸ்தோன் 
விவ்கோேத்தில் இநதியோவுக்குள 
்போதிய ஆதேவு இல்ைோததோல் 
இநதத் திட்ைம் முறியடிக்்கபபட் -
டுளைது. 

சீககிய பிரிவி்னவொதி்கள் 
சதித திடடம் முறியடிப்பு

�ஸ் �ள்்ளததில் விழுந்து 
13 த�ர �லி: �லைர ்கொயம்

இநதியோவில் உளை 
பை இேோணுவ அ்கைமி-
்களிலும் அணலேயில் 
பட்ைம் தபற்ற ஆப்கோன் 
இேோணுவ பயிறசி ேோண-
வர்களுக்கு ஆஙகிை 
ததோைரபோைல் தி்றலே 
்ேம்படுத்த இநதியோ 
முன் வந தி ரு ப ப ல த 
இநதியோவில் உளை 
ஆப்கோன் தூதே்கம் வே-
்வறறுளைது. 

இவவோறு 80 ேோணவர்களுக்கு 12 
ேோத பயிறசிலய வழங்க இநதிய 
அேசு முன்வநதுளைது. இநத இைம் 
பயிறசி ேோணவர்கள இநதியோவில் 

மூன்று தவவ்வறு நிறுவேங்களில் 
பயிறசி வழங்கபபைவிருபப்தோடு 
அவர்களுக்்கோே தஙகுமிை வ்தி 
ேறறும் ேோதோநத த்கோடுபபேவும் 
வழங்கபபைவிருபபதோ்க ஆப்கோன் 
தூதே்கம் ததரிவித்துளைது. 

ஆப்்கொனிஸ்ேொன் தூேர்கம் 
இந்தியொவுககு வரதவற்பு

இந்தோ்ேசியத் தலை�்கர ஜக்-
்கரத்தோ விேோே நிலையம் வழியோ்க 
தவளி�ோட்டுச் சுறறுபபயணி்கள 
நுலழவதறகுத் தற்கோலி்கேோ்கத் 
தலை விதிக்்கபபட்டுளைது.

்கடுலேயோகி வரும் ஒமிக்்ேோன் 
லவேஸ் பேவலைக் ்கட்டுபபடுத்த 
எடுக்்கபபடும் முயறசி என்று அந-
�ோட்டின் ்போக்குவேத்து அலேச்சு 
ததரிவித்தது.

்கைநத ஞோயிறறுக்கிழலே இந-
்தோ்ேசியோவில் 36 ஆயிேத்துக்-
கும் ்ேறபட்்ைோருக்குக் லவேஸ் 
ததோறறு உறுதியோேது.

்�ோய்த் ததோறறுக்்கோ்க ேருத்து -
வேலேயில் சிகிச்ல் தபறு்வோர 

எணணிக்ல்க 63 வீதத்லத எட்டி -
யுளைது. 

ஈேோணடு்களுக்குப பின்ேர முதல் 
்ரவ்த் விேோேச் ்்லவ போலி 
விேோே நிலையத்தில் சிை �ோட்்க-
ளுக்கு முன்ே்ே மீணடும் த்யல்-
பை ஆேம்பித்தது.

புதிய விதிமுல்ற்கள தவளி�ோடு்க -
ளுக்குச் த்ன்றிருநத சுறறுபபயணி்க-
ளுக்கும் இந்தோ்ேசியர்களுக்கும் 
தபோருநதும்.

தவளி�ோட்டிலிருநது வரு்வோர 
போலி விேோே நிலையம், போத்தோம், 
தஞ்்ோங பிேோங  முலேயங்கள 
ஆகியவறறின் மூைம் இந்தோ்ேசி-
யோவுக்குச் த்ல்ைமுடியும்.

இந்தேொதனசிய ே்லைந்கரில் 
விமொன �யணி்களுககு ே்ட

உக்ரைன் பதற்றத்த தணிக்க 
இரைாஜதந்திரை முயறசி்கள் தீவிரைம்

துனீஷிய ஜேோதிபதி ்கயிஸ் த்யிதி -
ேோல் ்கலைக்்கபபட்ை அந�ோட்டின் 
உச்் நீதிக் குழு இயங்க முடியோத 
வல்கயில் அநதக் ்கட்ைைத்லத 
தபோலிஸோர மூடியுளைேர. 

ஜேோதிபதியின் இநத முடிலவ 
துனீசிய நீதிபதி்கள நிேோ்கரித்த 

நிலையி்ை்ய இநத �ைவடிக்ல்க 
எடுக்்கபபட்டுளைது. இநத முடிவு 
�ோட்லை ்ரவோதி்கோே ஆட்சிக்கு 
இட்டுச் த்ல்லும் என்்ற அச்்ம் ஏற -
பட்டுளைது.

ஜேோதிபதியின் அதி்கோேத்திறகு 
அபபோல் இயஙகிய ஒரு சிை அலேப -

பு்களில் ஒன்்றோ்க்வ உச்் நீதிக் குழு 
இருநது வநதது. எனினும் இநதக் 
குழு பக்்கச்்ோரபோ்க த்யறபடுவதோ்க 
ஜேோதிபதி குற்றம்்ோட்டியுளைோர. 

'நிறுவேங்கலை ல்கபபறறும் �ை -
வடிக்ல்கயில் ஜேோதிபதி ஈடுபட்டுள -
ைோர. இது ஆபத்தோேது ேறறும் ்ட் -

ைவி்ேோதேோேது' என்று உச்் நீதிக் 
குழுவின் தலைவர யூசுப பவு்க்்கர 
ததரிவித்துளைோர.   

ஜேோதிபதி த்யித் ்கைநத ஆணடு 
ஜூலையில் பிேதேலே பதவி நீக்கி 
போேோளுேன்்றத்லத முைக்கி தேது 
அதி்கோேத்லத பைபபடுத்தியுளைோர. 

துனீசியொவில் அரசியல் �ற்றம்

கிழக்கு ஐ்ேோபபோவில் ்�ட்்ைோ 
கூட்ைணிலய வலுபபடுத்த அதே -
ரிக்்கப பலையிேர ்போைநது த்ன்று 
்்ரநதுளைேர.  

அதேரிக்்க ஜேோதிபதி ்ஜோ 
லபைன் அனுபபி லவத்த கூடுதல் 
3,000 துருபபிேரும் அவர்களில் 
அைஙகுவர.  

ேஷயோ, உக்லேலே ஆக்கிேமிக்்கக் -
கூடும் என்்ற பதற்றம் அதி்கரித்துளை 
சூழலில், அதேரிக்்கப பலையிேர 
அஙகு த்ன்றுளைேர. ்போைநதின் 
ததன் கிழக்்்க அதேரிக்்கத் துருபபி -

ேர 1,700 ்பர த்யல்பை முடியும்.  
ேஷயோ உக்லேலே ஆக்கிேமித்தோல் 

அவர்கள ்ணலையிை ேோட்ைோர்கள. 

்�ட்்ைோ வட்ைோேத்லதப போது்கோக்-
்க்வ அவர்கள அஙகிருக்கின்்றேர 
என்று அதேரிக்்கத் ்தசியப போது -
்கோபபு ஆ்ைோ்்கர ஜக் த்ோலிவோன் 
கூறிேோர.  

அணலை �ோடு ததோைரபில் ேஷயோ 
்ேறத்கோளைச் ்ோத்தியமுளை எநத 
�ைவடிக்ல்கலயயும் அதேரிக்்கோ 
நிேோ்கரிக்்கவில்லை.  

இலணயத் தோக்குதல் உளளிட்ை 
்வறு வடிவங்களில் ேஷயோவின் 
�ைவடிக்ல்க அலேயக்கூடும் என்று 
த்ோலிவோன் கூறிேோர.  

அமெரிக்கப் ப்ையினர் பபாலந்து மென்்ற்ைவு
மியன்ேோரின் வை்ேறகு வட்ைோ-

ேத்தில் நூறறுக்்கணக்்கோே வீடு்கலை 
இேோணுவம் எரித்து விட்ைதோ்கக் குற-
்றஞ்ோட்ைபபடுகி்றது.

எதிரபபோைர்கலை ஒடுக்்க, இேோ -
ணுவம் அவவோறு த்ய்ததோ்க கிேோே 
ேக்்களும், இேோணுவ எதிரபபுக் 
கிைரச்சியோைர்களும் ்ோடுகின்்றேர.

்கைநத வோேம் திங்கட்கிழலே, 
்ோல்கங வட்ைோேத்தில் உளை சுேோர 
200 வீடு்கலை இேோணுவத்திேர 
த்கோளுத்தியதோ்கத் ததரியவநதுள-
ைது. அருகிலுளை ்வத்றோரு கிேோ-

ேத்தில் எதிரதேபபுக் கிைரச்சி-
யோைர்கலைத் ்தடும்்போது, 
600 வீடு்களுக்கு மியன்ேோர 
இேோணுவத்திேர தீலவத்ததோ-
்கச் குறிபபிைபபட்டுளைது. 

அதேோல் பல்ைோயிேக்்கணக் -
்கோ்ேோர இைம்தபயரநதேர. 
அவர்களுக்கு அடிபபலை 
உணவும், ேருத்துவக் ்கவனிப -
பும் கிலைக்்கவில்லை என்று கூ்றப-
படுகி்றது.

்கைநத ஆணடு தபபேவரி 
முதைோம் தி்கதி மியன்ேோர இேோணு-

வம், அதி்கோேத்லத ல்கபபறறியது. 
அதன் ஓேோணடு நில்றவுக்கு முதல் -
�ோள தோக்குதல் �ைத்தபபட்ைதோ்கத் 
ததரிகி்றது.

மியன்ொரில் பல நூறு வீடு்களுககுத தீ்ைப்பு
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mwptpj;jy;
fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw 

kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig
nkhul;Lt - nrha;rhGu Gjpa tPlikg;Gj; jpl;lk;

kujf`Ky - ntNtnfhnly;y tPlikg;Gj; jpl;lk;

tPl;L myFfis tpw;gid 
nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; nraw;gLj;jg;gLk; kj;jpa tFg;G kw;Wk; 

rpagj epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; eph;khzpf;fg;gLk; gpd;tUk; khb tPl;Lj; jpl;lq;fspy; cs;s 

tPl;L myFfis tpw;gid nra;tjw;fhf tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;Fjy; 2022-02-10Mk; 

jpfjp Kjy; 2022-03-10Mk; jpfjp tiuapy; gpd;tUk; mYtyfq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 2000.00 &ghitr; 

nrYj;jp ,iaGila khtl;l mYtyfq;fspy; my;yJ jiyik mYtyfj;jpypUe;J 

tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

khtl;lk; tPlikg;Gj; jpl;lk;
msT 

(rJu mb)

ngWkjp (jpUj;jq;fSf;F 

cl;gl;lJ) &gh kpy;ypad;

nfhOk;G nrha;rhGu tPlikg;Gj; jpl;lk; 

(kj;jpa tFg;G tPlikg;G epfo;r;rpj; 

jpl;lk;)

550 7.56

fk;g`h kujf`Ky ntNtnfhnly;y 

tPlikg;Gj; jpl;lk; (rpagj tPlikg;G 

epfo;r;rpj; jpl;lk;)

650 6.90

845 8.90

g+h;j;jp  nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis ,iaGila Mtzq;fs; rfpjk; 2022-03-24Mk; 

jpfjp tiu me;j mYtyfq;fSf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; 

nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~nra;rhGu tPlikg;Gj; jpl;lj;jpy; tPl;L myiff; nfhs;tdT 

nra;jy;|| my;yJ ~~kujf`Ky ntNtnfhnly;y tPlikg;Gj; jpl;lj;jpy; tPl;L myiff; 

nfhs;tdT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. gadhspfisj; njhpT nra;Ak; jPh;khdk; 

Neh;Kfj; Njh;Tf; FOtpd; ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. (toq;fg;gLk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; NtW 

tPlikg;Gj; jpl;lq;fspd; tPl;L myFfSf;F tpz;zg;gpg;gjw;F nry;YgbahfhJ) fk;g`h 

khtl;lj;jpd; kujf`Ky ntNtnfhnly;y tpz;zg;gg;gbtq;fis jiyik mYtyfk; 

kw;Wk; fk;g`h khtl;l mYtyfj;jpy; xg;gilf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. 

nfhOk;G khtl;lj;jpd; nrha;rhGu tpz;zg;gg; gbtq;fis jiyik mYtyfk; kw;Wk; 

nfhOk;G khtl;l mYtyfj;jpy; xg;gilf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;.

tprhuizfs; - tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; - kPz;Lk; xg;gilj;jy; kw;Wk; 

tprhuizfs;

jiyik mYtyfk; khtl;l mYtyfk; khtl;l mYtyfk;

gpujpg; nghJ KfhikahsH

(Mjd Kfhikj;Jtk;)>

Mjd Kfhikj;Jtg; gphpT>

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 

mjpfhurig> 

Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; 

khtj;ij> 

j.ng. 1826> nfhOk;G 02.

njhiyNgrp ,y. 0112389507

khtl;l Kfhikahsh;

(nfhOk;G khtl;lk;)>

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 

mjpfhurig> 

nfhl;lht. 

njhiyNgrp: 0112178226

khtl;l Kfhikahsh;

(fk;g`h khtl;lk;)>

Njrpa tPlikg;G 

mgptpUj;jp mjpfhurig> 

fk;g`h.

njhiyNgrp: 033-2226017

jiytH

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig>

Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

j.ng. 1826> nfhOk;G-02.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig
ngWif mwptpj;jy;

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigf;Fhpj;jhd gz;izfSf;F jahhpf;fg;gl;l khl;Lj; jPtdq;fis 

toq;Ftjw;fhf 1986Mk; tUl 15Mk; ,yf;f tpyq;FzTr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l tpyq;FzT 

cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J gpd;tUk; fhyvy;iyf;F ,iaghf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

1. th;j;jf Nfhop czT - 2022 khh;r; 07Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy khjk; 30Mk; jpfjp tiu

gz;iz tpyq;FzT tiffs;

Njitahd 

msT
tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp (&gh)

fy;nghf;Fz> 

rphpq;fghj> nky;rphpGu> 

k`Nghpanjd;d> 

`hufk> epfntuba> 

M.L.D.C 

th;j;jf Kl;ilapLk; NfhopfSf;fhd czT 

(Commercial Layer Feed) 258.7 210>889.00

th;j;jf Gnwhapyh; NfhopfSf;fhd czT 

(Commercial Broiler Feed) 67.61 67>165.00

Njitahd tpyq;FzT msT> tpguf;Fwpg;Gfs; (Speci cations) kw;Wk; epge;jidfis cs;slf;fpa tpiykDg; 

gbtq;fis flik (Ntiy nra;Ak;) gpd;tUk; KfthpapYs;s  Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; 

toq;fy; KfhikahsUf;F Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU tpiykDg; 

gbtj;jpw;F 1>000.00 &gh tPjk; kPsspf;fg;glhj itg;nghd;W mwtplg;gLk;.
 

2022 ngg;uthp khjk; 18Mk; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; vd;gJld; 2022 

ngg;uthp khjk; 21Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTWk;  vd;gJld; 

me;Neuj;jpw;F gpd; nfhOk;G 05> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> 40Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s Njrpa gz;iz 

tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G 05.

njh.Ng. ,y. 011 2501701/2,   011 5746308

01.  nkhduhfiy khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy;> gpd;tUk; 

rpw;Wz;br; rhiyf;fhf Njrpa rpw;Wz;br;rhiy eilKiwg;gLj;JeHfsplkpUe;J 2022.02.28 md;W gp.g. 2.30 

tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nfhit ,yf;fk; mYtyfj;jpd; ngaH

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDg;gbtf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; gpizj; 

njhif &gh

DGH/MO/05/ 
rpw;Wz;br;rhiy

nkhduhfiy khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiy 

Nritia toq;Fjy;

2500.00 10>000.00

tpiykDjhunuhUthpd; rhHghf Kd;tUk;> jfTj;jpwd; nfhz;l KftnuhUtH my;yJ epakpf;fg;gl;l 

KftnuhUthpdhy; gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkHg;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;Sk; KOikahd tpiykDg;gbtj; 

njhFjpnahd;wpd; %yk;> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 i.  khtl;l nghJ itj;jparhiy - nkhduhfiy kUj;Jt mj;jpal;rfUf;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;W.

 ii.  khtl;l nghJ itj;jparhiy> nkhduhfiy> kUj;Jt mj;jpal;rfUf;Fr; nrYj;jg;gl;l kPsspf;fg;glhj 

tpiykDg; gbtf;fl;lzk; njhlHghf toq;fg;gl;l gw;Wr;rPl;L

 iii.  kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpizaj;jpw;fhd tq;fp tiuT> my;yJ gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

gw;Wr; rPl;L tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. (kPsspf;fg;gLk; gw;Wr;rPl;L)

2.  ,t; itj;jparhiyapy; ngw;Wf;nfhs;Sk; gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiykDr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. NtW 

tpjkhd gbtq;fspy; rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

3.  itj;jparhiyapd; jhgdg; gphptpy;> tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

4.  2022.02.08 Kjy; 2022.02.27 tiuahd fhyg; gFjpapy; thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 02.30 

mYtyf Neuq;fspy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

5.  tpiykDf;fs;> ~jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff; FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy> nkhduhfiy| vd;w 

Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;> my;yJ itj;jparhiyapd; ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; 

Ntz;Lk;. 2022.02.28 md;W gp.g. 02.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L md;iwa jpdk; gp.g. 2.30 ,w;F 

nghJ itj;jparhiyapd; khehl;L kz;lgj;jpy; tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> tpiykD mq;fPfhuk; ngw;w 

gpujpepjpnahUtH mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

6.  VNjDk; tpiykDnthd;iw my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ mjd; gFjpnahd;iw 

Vw;Wf;nfhs;sSk; chpik ngWiff;FOtpd; jiytUf;F chpj;jhFk;.

7.  mur xg;ge;jq;fis kPwpaikf;fhf mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; (Black List) gLj;jg;gl;ltHfSf;F 

tpiykDg;gbtq;fs; (Mtzq;fs;) toq;fg;glkhl;lhJ.

jiytH  tprhuizfs;- fzf;fhsH

gpuhe;jpag; ngWiff; FO> 055 2276261/ 0552277024
khtl;l nghJ itj;jparhiy> nkhduhfiy.

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy -  nkhduhfiy

kPl;fg;glhj mlFj;              
jq;f eiffis Vyj;jpy; tpw;wy;
t/g ,yq;if $l;LwT fpuhkpa tq;fp kfh 

rq;fj;jpd; mlFg; gpujpepjpfshd tiuaWf;fg;gl;l 

nj`ptpdpgyhj;j $l;LwT fpuhkpa tq;fpapdhy; 

2020.09.30 Mk; jpfjp cl;gl mj;jpdk; tiu 

jk;kplk; mlF itf;fg;gl;L> 2022.02.19Mk; jpfjp 

tiu kPl;fg;glhj jq;f eiffs; 2022.02.20> 21 

Mk; jpfjpfspy; K.g.9.30 ,w;F vlk;gpl;ba> 

gJis tPjpapy; mike;Js;s fpuhkpa tq;fp rq;f 

fl;blj;jpd; Nky; khbapy; gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;fg;gLk;.

ek;gpf;iff;Fhpa nfsut jiyth;

t/g - nj`ptpdpgyhj;j $l;LwT fpuhkpa 

tq;fpr; rq;fk;

gJis tPjp> vlk;gpl;ba.

ப�வாழும்பு உணவ�பைவா-
ன்றிற்கு ஆண்/  பெண் 

ஊழியர�ள்  தேமவ. 
ைவாே ெம்ெளம் ரூெவா 
55000/ - பெண் ஊழி-
யர�ளுக்கு உணவுடன் 
நவாள் ெம்ெளம் ரூெவா 
1300/ - உணவு 
பென்றிக்கு ரூெவா 
2000 /  - ெமையலமை 
உேவி யவா ளர�ளு -
க்கு  ரூெவா 2000/ 
- டீதைக்�ர - 2300/ 
- சிற்றுண்டி ெவாஸைவார - 
ரூெவா 4000/ - ேங்குமிட 
வ ெதி ஆண் ஊழியர�-
ளுக்கு ைவாத்தி்ரம் 071-
4388828 008185
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1964 Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y.28 ,d; 7Mk; gpuptpd; fPo; 

mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G vz; : jpgpuhNy/1/8/3/74

,j;jhy; nghJ kf;fSf;F mwpaj;jUtjhtJ 

21.02.2022 Mk; jpfjp gpuNjr nrayhsu; 

jpk;gphpf];ahatpy; cs;s fPo;tUk; 

fhzpfspd; cupkk; kw;Wk; e\;l<l;L 

tprhuizfs; fhzp RtPfupg;G rl;lj;jpd; 

gpupT 09 ,d; fPo; mjDld; rk;ge;jg;gl;l 

mur cupkj;jpd; fPo; vd;dhy; elj;jg;gLk; 

vd;gij njuptpg;gJld; mf;fhzpapy; 

ahUf;fhtJ mf;fiw ,Ug;gpd; Fwpg;gpl;l 

tprhuizf;F rKfkspf ;FkhW 

Ntz;lg ;gLf pd ;wJ. Nkyjpf 

jfty;fSf;fhf 24.01.2022 Mk; jpfjpapl;l 

2264/4 ,yf;fkplg;gl;l tpNrl tu;j;j khdp 
iii gFjpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk;  -  Nkw;F

khtl;lk; - nfhOk;G

gpuNjr nrayhsu; 

gpupT  - jpk;gphpf];aha

fpuhk epyjhup gpupT  -  njklnfhl

fpuhkq;fspd; ngau; - njklnfhl  

Muk;gtiugl ,y - M. t. CO 9974
nkhj;j Jz;L ,y  -  Jz;L ,y 01 

Kjy; 03 tiu 

ePsk; - 0.1413 n`f;Nlau;

gphpae;jh jprhdhaf 

gpuNjr nrayfk; 

jpk;gphpf];aha

gpuNjr nrayfk;

jpk;gphpf];aha 

03.02.2022

nghUl; nfhs;tdT  mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FO jiytH gpd;tUk; gz;lq;fs; 

njhlHgpy; cw;gj;jpahsHfs;> mtHfspd; gpujpepjpfs; my;yJ mtHfsJ 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H KftHfsplkpUe;J tpiy kDf;fisf; NfhUfpd;whH. 

1. Bid Reference No. SCP02/ST/NCB06/INK/2022-6

Machine Name - Xperjet 1682 SR - Large Format Digital Printing 
Machine for Stickers Printing - Ink - 2022

 1. Black 50 Kg
 2. Cyan 50 Kg
 3. Magenta 50 Kg
 4. Yellow 50 Kg
 5. Orange 30 Kg
 6. Green 30 Kg
 7. Light Cyan 20 Kg
 8. Light Magenta 20 Kg

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; :- 2022.03.02Me; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp tiuahFk;. 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlu;gpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 2000/- 
nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa 

jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; 

Ngupy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; gpuptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiy kD njhlu;ghd Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

    fq;fhdp ypadNf> 

ngWiff;FO jiytH>

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-08.

2022.02.08

njhiyNgrp  - 011-2694898

,izajsk;  - www.documents.gov.lk

N-21

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig
mk;ghiw lah; njhopw;rhiyf;F Njitg;gLk; ,ae;jpuhjpfis 

(gapw;rp mlq;fyhf) toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;gl itj;jy; Mfpatw;wpw;fhd tpiykD

(SLTB/TS/GEN/2020/03)
1.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 2022.03.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzp 

tiuAk; 5 khjq;fSs; toq;fg;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;Gf;fSf;F xj;jpUf;Fk; tifapy; ,Nghr mk;ghiw 

lah; njhopw;rhiyf;F Njitg;gLk; ,ae;jpuhjpfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 

itj;jy; (gapw;rp mlq;fyhdJ) Mfpatw;wpw;fhf gjpT ngw;w toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; rhh;ghf ,Nghr cah; kl;;l ngWiff; FOj; jiyth; 

ngw;Wf; nfhs;thh;. nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; 

ngWif FOtpd; nrayhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;Sk; gbtq;fspNyNa tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; fPNo toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpiykD fl;lzj;ij/ 
fl;lzq;fis nrYj;jpa gpd;dh;> 2022.02.08 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.02 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; toq;fg;gLk;. 

,y. mk;rk;
kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; fl;lzk;

tpiykDg; 

gpiz

01. High Pressure Compressor 1000.00   20,000.00
02-05 Tyre Buf ng Machines, Tyre Building Machines, 

Tyre Inspection Machines, Cement Churner
3500.00 100,000.00

06 Curing Chamber – 11 Tyre 2500.00  75,000.00
07 Monorail – 11 Tyre 1000.00  20,000.00
08 250 Kva/400v/230v/50Hz Diesel Generator 2500.00  75,000.00
09-13 Curing Rims, Curing Envelopes, Tubes, Flaps 2000.00  50,000.00
14-15 Tyre stand & Working Table 1000.00 20,000.00

2.  tpiykDf;fs; 2022.06.04 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; mk;rq;fSf;F NkNy Fwpg;gpl;lthW tpiykDg;gpizAld;/gpizfSld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 2022.07.04 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; 

,Nghr ,dhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; KjyhtJ vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; khw;w ,ayhjJk; 

epge;jidapd;wp nuhf;fg; gzkhf khw;wf;$baJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; gjpT 

ngw;w th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOTld; gjpT 

ngw;w fhg;GWjp Kftuhd;iknahd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj 

ve;jnthU tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  tpiykDjhunuhUthpdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; mk;rq;fspd; nkhj;j ngWkjpahdJ 5 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Nkw;gbd;. gpd;tUtJ gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

 (m)  ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ  cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; 

Fwpg;gpl;ltuhf my;yJ mtuJ rhh;ghf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;djhf nfhOk;G-10> 

b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij ~~rkhfk; nkJu” nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT ngw;wpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDjhuh;fs; 

jk;ik tpiykDf;fis rkh;g;gpj;j gpd;dh; cldbahfTk; ngWifia toq;Ftjw;F Kd;duhfTk; 

tpiykDf;fis tpiykDjhuh;fs; gjpTnra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWif FOtpw;F nghJ 

xg;ge;jq;fspd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjio mt;thwhd tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fhtpbd;>ngWifahdJ 

ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; toq;fg;glkhl;lhJ. 

5.  tpiykD Mtzq;fspd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gk; itf;fg;gl;L mtuJ 

,yl;rpid gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fs; ,e;j mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; ,U gpujpfspy; mDg;;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit mlf;fpAs;s 

Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supply, Delivery. Installation & Commissioning 
(including Training) of required machinery for SLTB Ampara Tyre Factory”  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

7  tpiykDf;Nfhuy; 2022.03.03  Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F %lg;gl;L mjd; gpd;dh; mitfs; 

cldbahfNt nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig> Nfs;tp 

gphptpy; jpwf;fg;gLk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;>

,Nghr ngWiff; FO>

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>

200> fpUs tPjp> 

nfhOk;G-05.

tprhuizfs;:  nrayhsh;> ngWifg; gphpT> ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig

    njhiyNgrp: 011 7706110> 0771056110. njhiyNgrp/njhiyefy;: 011 2588457

gpd;tUtdtw;iwAk; jaT nra;J ftdpf;fTk;:

(i)  ,Nghr ,d; midj;J ngWif nraw;ghLfspd; jftYf;fhf https://sltb.lk  kw;Wk; https://promise.lk  vd;w 
,izaj;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;.

(ii)  ,Nghr ,d; toq;FenuhUtuhf gjpT ngWtjw;F https://sltb.lk supplyregistration  vd;w ,izaj;ij jaT 

nra;J ghh;itaplTk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - nraw;wpl;l milahsk;: P 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

1.  ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauR cs;@H mgptpUj;jp cjtpj;  jpl;lj;jpd; nryTf;F cyf tq;fpaplkpUe;J flidg; 

ngw;Ws;sJ> NkYk; ,jd; xU gFjpia gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;F nrYj;Jtjw;Fg; gad;gLj;j 

tpUk;GfpwJ.

2.  fe;jsha; gpuNjr rigapd; rhh;gpy; cs;@uhl;rp mjpfhurigapd; ngWiff; FO jiyth;; gpd;tUk; ml;ltizapy; tptupf;fg;gl;Ls;s 

nghUl;fis toq;Ftjw;fhf  jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

3. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB) eilKiwapd; Clhf ,lk;ngWk;.

4.  jFjpj; Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzj;jpd; IIIMk; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tptuq;fs; tpiykD juTj; jhspy; 

toq;fg;gl;Ls;sd.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; cs;@uhl;rp epWtdj;jpd;;; jiytu; / nrayhsuplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; cs;@uhl;rp epWtdj;jpw;F vOj;JUtpyhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-02-

08Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-28Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 

tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

7.  2022-03-02Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;gjhf gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; jiyth;> cs;@
uhl;rp epWtd ngWiff; FO> fe;jsha; gpuNjr rig vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fisj; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; njhlh;ghf Vw;gLk; VNjDk; fpuak; my;yJ nryTfSf;F nfhs;tdthsh; 

nghWg;Ngw;fkhl;lhh;. 

9.  gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s jfty;fspd; gpufhuk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

cs;@uhl;rp 

epWtdj;jpd; 

ngah; 

Ntiy tpguq;fs; kw;Wk; 

xg;ge;j ,yf;fk;

ngWif 

epWtj;jpd; 

ngah;

tpiykD 

Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; 

,lk; kw;Wk; 

njh.Ng. 

,yf;fk;

tpiy kD 

Mtzj;jpd; 

tpiy

(&gh)

Njitahd tpiykDg; 

gpiz Kwp;
tpiykD 

nry;Ygbf; 

fhyk;tpiy 

kDg; 

gpiz Kwp 

njhif

(&gh)

nry;Ygbf; 

fhyk;

fe;jsha; 

rig> 

NrUtpy

jpUNfhzkiy> 

fe;jshapYs;s fe;jsha; 

efu kz;lgj;jpy; #hpa rf;jp 

nghwpj;njhFjpia epWTjy; 

KAPS/LDSP/PTI/G/2022/01

gpuNjr 

rig> 

fe;jsha;

gpuNjr rig> 

fe;jsha;

026-2234275

2,500.00 55,000.00
2022-05-31 

tiu
2022-05-03 

tiu 

jiyth;> cs;@uhl;rp epWtd ngWiff; FO>

fe;jsha; gpuNjr rig> 

jpUNfhzkiy.

2022-02-08.
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திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர் 

சுதந்திரக் கிணண மோ�ோண �ோல் -
பந்து ததோடரில் மத்திய மற்றும் 
ஊவோ அணி�ள் இலடயில் �டந்த 
புதன்கிழலம (02) நலடதபற்்ற 
கபோட்டியில் ஏற்பட்ட கமோதல்�-
ளுக்கு �ோரணமோ� அலமந்தவர்� -
ளுக்கு எதிரோ� எடுக்�ப்பட்ட ஒழுக்-
�ோற்று நடவடிக்ல�ள் குறித்தோன 
ஊட� அறிக்ல�யிலன இைஙல� 
�ோல்பந்து சம்கமளனம்  தவளியிட்-
டிருக்கின்்றது.

ஊவோ மற்றும் மத்திய மோ�ோண 
அணி�ள் இலடயிைோன கபோட்டி �ந்-
தளோய் லீைோரத்ன விலளயோட்டரங-
கில் ஒழுஙகு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 
இப்கபோட்டியில் ஊவோ மோ�ோண 
வீரர் பிரோஸ் ஸஹீர் கபோட்டியின் 
முதல் க�ோலிலனப் தபற்்ற பின்னர், 
எதிரணி வீரரிலன முல்றயற்்ற விதத்-
தில் தோக்கியதன் �ோரணமோ� லமதோ-
னத்தில் கமோதல் ஒன்று தவடித்திருந்-
தது. இதன் �ோரணமோ� கபோட்டியும் 
சுமோர் 30 நிமிடங�ள் வலர இலடந-
டுவில் ஒத்திலவக்�ப்பட்டிருந்தது.

இந்த கமோதல் சம்பவத்திற்கு �ோர-
ணமோ� அலமந்தவர்�ளுக்கு எதிரோ-
�கவ இைஙல� �ோல்பந்து சம்கமள-
னம் தமக்கு கிலடத்த அறிக்ல��ள் 
மற்றும் �ோதணோளி  ஆதோரங�ளின் 
அடிப்பலடயில், ஒழுக்�ோற்று நடவ-
டிக்ல��லள கமற்த�ோணடிருக்கின்-
்றது.

அதன்படி ஊவோ மோ�ோணத்தி-
லனச் கசர்ந்த ஆறு வீரர்�ளுக்கு 
சுதந்திரக் கிணணத் ததோடரில் 
அடுத்த இரணடு கபோட்டி�ளில் 
விலளயோடுவதற்கு தலட வழங -
�ப்பட்டிருக்கின்்றது. இந்த தலட-

யிலனப் தபறும் வீரர்�ளோ� ஊவோ 
மோ�ோண அணியின் பிரோஸ் ஸஹீர், 
எம்ஏம். அப்ரோன், �விந்து ரவி-
ஹோன்ச, எரன்த நந்தன, எச்எம்க�. 
கசத்தன மற்றும் இஷோன்த டில்சோன் 
ஆகிகயோர் அலமகின்்றனர். இந்த 
வீரர்�ள் அலனவரும் கபோட்டியில் 
முல்றயற்்ற நடத்லதயிலன தவளிப்-
படுத்தியலமக்�ோ�, ஒழுக்�ோற்று நட-
வடிக்ல��ளுக்கு உள்ளோகுகின்்றனர்.

அத்கதோடு இந்த வீரர்�ளுக்கு எச் -
சரிக்ல�யும் விடுத்துள்ள இைஙல� 
�ோல்பந்து சம்கமளனத்தின் ஒழுக் -
�ோற்றுக் குழு அந்த எச்சரிக்ல�-
யில் சம்பந்தப்பட்ட வீரர்�ளுக்கு 
அடுத்த ஒரு வருடத்திலன அவ�ோச 
�ோைமோ� வழஙகி, இந்த �ோைப்பகு-
திக்குள் மீணடும் தவ்றோன நடத்லத-
யிலன தவளிப்படுத்தும் பட்சத்தில் 
ஒரு வருடப் கபோட்டித்தலடயிலன 
வழஙகும் எனக் கூறியிருக்கின்்ற

மறுமுலனயில் கமோதல்�ளுக்கு 
�ோரணமோ� அலமந்த மத்திய 

மோ�ோண அணியின் �ோல்பந்துவீரர்-
�ளுக்கும், கபோட்டித்தலட த�ோடுக்-
�ப்பட்டிருக்கின்்றது. அந்தவல�யில் 
மத்திய மோ�ோண அணியின் வீரர்�-
ளோன டபிள்யு பி ஜி ஐ . கதசப்பிரிய, 
எஸ்க�. உலமர் மற்றும் எம்எச்எச். 
தமோஹமட் ஆகிய மூன்று வீரர்�ள், 
சுதந்திர கிணண மோ�ோணத் ததோடரில் 
அடுத்த இரணடு கபோட்டி�ளில் 
ஆடுவதற்கு தலடயிலனப் தபற்றி-
ருக்கின்்றனர். அகதோடு இந்த வீரர் -
�ளுக்கும் எச்சரிக்ல� வழங�ப்பட்-
டிருப்பகதோடு, இந்த வீரர்�ளுக்கும் 
ஒரு வருட�ோைம் அவ�ோச �ோைமோ� 
வழங�ப்பட்டு, இந்த அவ�ோச 
�ோைத்திற்குள் தவ்றோன நடத்லத-
யிலன தவளிப்படுத்தும் பட்சத்தில் 
இவர்�ளுக்கும் ஒரு வருட கபோட்டித்-
தலட வழங�ப்படும் எனத் ததரிவிக்-
�ப்பட்டிருக்கின்்றது.

அகதகநரம் மத்திய மோ�ோண 
அணியிலனச் கசர்ந்த மற்றுதமோரு 
வீரரோன ஜனித் ரத்னோயக்� இன்-

தனோருவீரரிலன தோக்குவதில் பிரதோன 
சூத்திரதோரியோ� இனங�ோணப்பட்டு, 
அவருக்கு மறு அறிவித்தல் வரும் 
வலரயில் �ோல்பந்து சோர்ந்த தசயற்-
போடு�ளில் ஈடுபட தலட வழங�ப்-
பட்டிருக்கின்்றது. அத்துடன் ஜனித் 
ரத்னோயக்�விற்கு எதிரோ� இைஙல� 
�ோல்பந்து சம்கமளத்தினோல் 
கமைதி� ஒழுக்�ோற்று நடவடிக்ல�-
யும் எடுக்�ப்படும் என சுட்டிக்�ோட்-
டப்பட்டிருக்கின்்றது.

 ஊவோ மற்றும் மத்திய மோ�ோண 
அணி�ளின் தலைலமப் பயிற்சியோ-
ளர்�ள் தங�ளது அணி வீரர்�ளுக்கு 
எதிரோ� கமற்த�ோள்ளப்பட்டுள்ள 
ஒழுக்�ோற்று நடவடிக்ல��ள் குறித்து 
அவதோனமோ� இருக்� அறிவுறுத்தப்-
பட்டுள்ளதுடன், இந்த வீரர்�ளுக்கு 
வழங�ப்பட்டுள்ள தலடக்�ோைம் 
நில்றவலடயும் வலரயில் அவர்-
�லள அணிக்குழோத்தினுள் இருந்து 
நீக்கி லவப்பதற்கும் பணிக்�ப்பட்டி -
ருக்கின்்றது.

சுதந்திரக் கிண்ண மாகா்ண கால்பந்து ததாடர் 

ப�ோட்டித்தடை ப�ற்றுள்ள மததிய,
ஊவோ மோகோண கோல�ந்து வீரரகள

96வது இன்னிஙஸில் 5 ஆயிரம் 
ஓட்டங�லள �டந்ததன் மூைம் 
சச்சின் சோதலனலய க�ோலி முறிய -
டித்துள்ளோர்.

அ�மதோபோத்தில் கநற்றுமுன்தி -
னம் நலடதபற்்ற கமற்கிந்தியதீவு 
அணிக்கு எதிரோன முதல் ஒருநோள் 
கபோட்டியில் முன்னோள் தலைவர் 
க�ோலி 4 பந்தில் 8 ஓட்டங�ள் 
மட்டுகம எடுத்தோர். இந்த நிலையில் 
தசோந்த மணணில் ஒருநோள் கபோட்டி-
�ளில் அதி கவ�மோ� 5 ஆயிரம் ஓட் -
டங�லள குவித்த முதல் வீரர் என்்ற 
சோதலனலய க�ோலி  பலடத்தோர்.

ஒருநோள் கபோட்டி�ளில் தனது 
249வது இன்னிஙலஸ க�ோலி 
விலளயோடினோர். தசோந்த மணணில் 
அவருக்கு இது 96வது  இன்னிஙஸ். 
இதில் 5000 ஓட்டங�லள �டந்ததன் 
மூைம் சச்சின் சோதலனலய அவர் 
முறியடித்துள்ளோர். 

சச்சின் தனது 121 இன்னிஙஸ்�-

ளிலும்,  ஜோக் �ோலிஸ் 130 இன்னிங-
ஸிலும்  5 ஆயிரம் ஓட்டங�லள 
எடுத்திருந்தனர். அவுஸ்திகரலி-
யோவின் முன்னோள் தலைவர் ரிக்கி 
தபோணடிங 138 இன்னிஙஸ்�ளில் 
இந்த லமல் �ல்லை எட்டினோர். 

இதுவலர 100 இன்னிஙஸ்�ளுக்-
குள் இந்த சோதலன பலடத்த ஒகர 
துடுப்போட்ட வீரர் க�ோஹ்லிதோன்.
அகத கநரத்தில் தசோந்த மணணில் 
அதி� ஓட்டங�ள் எடுத்த துடுப்போட்-
டவீரர்�ள் பட்டியலில் க�ோலி 4வது 
இடத்தில் உள்ளோர். 

ஒருநோள் கபோட்டி�ளில் தடண -
டுல்�ர் தசோந்த மணணில் 6976 
ஓட்டங�ள் எடுத்துள்ளோர். அவுஸ்-
திகரலியோவில் தபோணடிங 5,521 
ஓட்டங�ள் எடுத்தோர்.  ததன்ஆபி-
ரிக்� மணணில் �லிஸ் 5186 ஓட்டங -
�ள் குவித்தோர். இந்திய மணணில் 
க�ோஹ்லி இதுவலர 5002 ஓட்டங -
�ள் எடுத்துள்ளோர்.

ஒருநாள் கிரிக்தகட்டில த�ாந்த மணணில 
அதி வேகமாக 5000 ஓட்டஙகள் 

சோ்தடை �டைத்த பகோலி

முன்ாள் உலக கிரிக்தகட் நட்�த்திரஙகளுக்கா்
முதல கிரிக்தகட் சுற்றுபவ்பாட்டி

முன்னோள் உை� கிரிக்த�ட் நட்சத்-
திரங�ளுக்�ோ� முதன் முதலில் ஆரம்-
பிக்�ப்பட்டுள்ள Legends League 
Cricket  (LLC) ரி 20 முதல் சுற்றுப்-
கபோட்டியில்  ஓமோனுக்�ோன இைங -
ல�த் தூதுவர் அமீர் அஜவத்  த�ௌரவ 
அதிதியோ� �ைந்து த�ோணடு இச்சுற்-
றின் இறுதிப் கபோட்டியில் ஆட்ட 
நோய�னோ�த் ததரிவு தசய்யப்பட்ட 
நியூசிைோந்தின் முன்னோள் பல்துல்ற 
ஆட்டக்�ோரர் க�ோரி அன்டர்சனுக்கு 
LLC ன் முதல் விருதிலன வழஙகி 
லவத்தோர். 

LLC ன் ஆரம்ப சுற்று ஓமோனின் 
தலைந�ரம் மஸ்�ட்டில் அஙகு -
ரோர்ப்பணம் தசய்து லவக்�ப்பட்-
டது. இைஙல� மற்றும் இந்தியோ, 

போகிஸ்தோன், பங�ளோகதஷ், ஆப் -
�ோனிஸ்தோன், இஙகிைோந்து, அவுஸ்-
திகரலியோ, நியூசிைோந்து, கமற்கிந்-
தியதீவு, ததன்னோபிரிக்�ோ கபோன்்ற  
நோடு�ளின் முன்னோள் நட்சத்திர கிரிக்-
த�ட் வீரர்�ள் இதில் பஙகுத�ோள்-
கின்்றனர். 

இைஙல� முன்னோள் கிரிக்த�ட் 
நட்சத்திரங�ளோன சனத் ஜயசூரிய, 
முத்லதயோ முரளிதரன், திை�ரட்ன 
டில்சோன், சமிந்த வோஸ், தரோகமஸ் 
�ளுவிதோரண, உபுல் தரங�, அஜந்த 
தமன்டிஸ் கபோன்க்றோர் விலளயோடி-
னர். முன்னோள் இைஙல� அணியின் 
தலைவர் அர்ஜஜுன ரணதுங� ஆசிய 
அணிக்�ோன பயிற்றுவிப்போளரோ� 
�டலமயோற்றினோர்.

ஓமானுக்ைான இ�ஙகைத் தூதுவர் அமீர் 
அஜவத் கைௌரவ அதிதி 

சுதந்திர கிண்ண கால்பந்து லீக் ததாடர்
ேடக்கு, கிழக்கு அணிகளுக்கு தேற்றி
திருக�ோணமலை குறூப் 
நிருபர்

பதுலள வின்சன் டயஸ் 
வி ல ள ய ோ ட் ட ர ங கி ல் 
ஞோயிற்றுக்கிழலம (06) 
இடம்தபற்்ற மோ�ோண அணி-
�ளுக்கு இலடயிைோன சுதந்-
திர கிணண �ோல்பந்து லீக் 
ததோடரின் கபோட்டி�ளில் 
கிழக்கு மற்றும் வடக்கு 
மோ�ோண அணி�ள் தவற்றி�-
லளப் பதிவு தசய்தன.

இறுதியோ�, ததோடரின் 
மூன்்றோவது �ட்டப் கபோட்-
டி�ள் கிழக்கு மோ�ோணத்தின் 
மட்டக்�ளப்பு மற்றும் �ந்த-
ைோய் ஆகிய இடங�ளில் இடம்தபற்்ற 
நிலையில் நோன்�ோம் �ட்டத்திற்�ோன 
முதல் இரணடு கபோட்டி�ளும் 
வின்சன் டயஸ் விலளயோட்டரஙகில் 
இடம்தபற்்றன.

சுதந்திர கிணண இரணடோம் நோள் 
கபோட்டி�ள் அலனத்தும் சமநிலையோ-
னது ஞோயிற்றுக்கிழலம முதல் ஆட்-
டமோ� மோலை இடம்தபற்்ற இந்த 

கமோதலின் முதல் போதி க�ோல்�ள் 
எதுவும் அற்்ற போதி ஆட்டமோ� 
நில்றவலடந்தது.  பின்னர் ஆரம்ப-
மோன இரணடோம் போதியின் 69ஆவது 
நிமிடத்தில் எதிரணியின் க�ோல் எல்-
லைக்கு தவளியில் இருந்து தயன்சன் 
வழஙகிய பந்லத மரியதோஸ் நிதர்சன் 
தஹடர் தசய்து வட மோ�ோண அணிக்-
�ோன முதல் க�ோலைப் தபற்றுக் 
த�ோடுத்தோர்.

 கபோட்டி நில்றவு 
வலரயில் கமைதி� க�ோல்�ள் 
எதுவும் தப்றப்படோலமயி-
னோல் வட மோ�ோணம் 1-0 என 
தவற்றி தபற்று, ததோடரில் 
தமது மூன்்றோவது தவற்றி-
லயப் பதிவு தசய்துள்ளது.  
ததோடரில் 4 க�ோல்�லளப் 
தபற்றுள்ள நிதர்சன் இதுவ-
லரயில் அதி� க�ோல்�லளப் 
தபற்்ற வீரர்�ள் வரிலசயில் 
முதல் இடத்தில் உள்ளோர்.

ஞோயிற்றுக் கிழலம இரவு  
இடம்தபற்்ற இந்தப் கபோட்டி-
யின் முதல் 20 நிமிடங�ளுக்-
குள் கிழக்கு மோ�ோண வீரர் 

லினஸ் �ோன் சி்றந்த முல்றயில் கபோட்-
டியின் முதல் க�ோலைப் தபற்றுக் 
த�ோடுத்தோர். அதன் பின்னர் கபோட்டி 
நில்றவு தபறும்வலரயில் கமைதி� 
க�ோல்�ள் தப்றப்படோலமயினோல் 
1-–0 என கிழக்கு மோ�ோணம் தவற்றி 
தபற்்றது. இது கிழக்கு மோ�ோண அணி 
ததோடரில் பதிவு தசய்த முதல் தவற்றி-
யோகும்.

மகளிர் கால்பந்ாட்ட அணியை 
உருவாகக  த்ர்வு முகாம்
(வடத�ோழும்பு தின�ரன் நிருபர் )

இைஙல�யில் ம�ளிர் �ோல் -
பந்தோட்ட விலளயோட்லட ஊக் -
குவிக்கும் வல�யில் எமது 
த�ோழும்பு �ோல்பந்தோட்ட �ழ�த் -
திற்�ோன ம�ளிர் �ோல்பந்தோட்ட 
அணிலய உருவோக்குவதற்�ோ� 
இடம்தபற்்ற கதர்வு மு�ோமில் 
இருபத்லதந்து வீரோங�லன�ள்  
இலணந்துக் த�ோணடனர்.இவர்�-
ளுக்�ோன பயிற்சிலய எமது �ழ�ம் 
வழஙகி அதன் மூைம் எமது �ழ-
�த்தின் ம�ளிர் அணி உருவோகு-
தமன த�ோழும்பு �ோல்பந்தோட்ட 
அணியின் தபோது மு�ோலமயோளர் 
ஆபித் அஹ்ரம் ததரிவித்தோர்.

த�ோழும்பு கியூ வீதி சிட்டி லீக் 
�ோல்பந்தோட்ட லமதோனத்தில் அண-
லமயில் இடம்தபற்்ற த�ோழும்பு 
�ோல்பந்தோட்ட �ழ�ம் கமற்-
த�ோணட இக்�ழ�த்திற்�ோன ம�ளிர் 
�ோல்பந்தோட்ட அணி ததரிவிற் -
�ோன மு�ோம் ததோடர்போ� ஊட�ங -
�ளுக்கு �ருத்து ததரிவித்தகபோகத  
தபோது மு�ோலமயோளர் ஆபித் 
அஹ்ரம் கமற்�ணடவோறு ததரிவித்-
தோர்.

Red Bull ஆனது, Red Bull Ride My 
Wave நி�ழ்வின் 6ஆவது பதிப்லப 
அணலமயில் நில்றவு தசய்தது. 
இதில் உை�ம் முழுவதிலுமிருந்து 
துல்றசோர்ந்த மற்றும் ஆர்வமுள்ள 
தபருமளவிைோன நீர்ச்சறுக்�ல் பஙக�ற்-
போளர்�ள் பஙத�டுத்திருந்தனர். இைங-
ல�லய நீர்ச்சறுக்�லுக்�ோன (surfing) 
லமயமோ� நிலைநிறுத்துவதும், இந்த 
சுவோரஸ்யமோன விலளயோட்டுக்கு ஒரு 
தளதமோன்ல்ற உருவோக்குவதுகம இந்-
நி�ழ்வின் கநோக்�மோகும். Red Bull 
Ride My Wave நி�ழ்வோனது, �டந்த 
ஜனவரி 29 மற்றும் 30 ஆம் தி�தி�ளில் 
நோட்டின் ததன் மோ�ோணத்தில் அலமந்-
துள்ள ஹிக்�டுலவயின் அழகிய �டற்-
�லரயின் பிரதோன நீர்ச்சறுக்கு லமயத்-
தில் நலடதபற்்றது'

இந்நி�ழ்வின் முக்கிய கநோக்�ம் 
உள்ளூர் தி்றலமயோளர்�லள உை� 
அரஙகிற்குச் தசல்ை ஊக்குவிப்பதற்-
�ோன வோய்ப்பு�லள வழஙகுவதோகும். 
Ride My Wave நி�ழ்வில் 130 இற்கும் 
கமற்பட்ட விலளயோட்டு வீரர்�ள் பங-
க�ற்்றதுடன், King/Queen of the Wave 
(அலையின் ரோஜோ, அலையின் ரோணி) 
எனும் பிரபைமோன பட்டங�ளுக்�ோ� 
அவர்�ள் கபோட்டியிட்டனர்' 

இவவோணடு Red Bull Ride My Wave 
ஆனது, 81 உள்ளூர் மற்றும் தவளி-
நோட்டு ஆண பஙக�ற்போளர்�ளுடன் 
ஆண�ள் பட்டத்திற்�ோ� 96 சுற்று�ள் 
இடம்தபற்்றது. ஆண�ளுக்�ோன 
தகுதிச் சுற்று 2 ஆனது, 12 சுற்று�லளக் 
த�ோணடிருந்ததுடன் அதில் 45 கபர் 

பஙக�ற்றிருந்தனர். 3ஆவது பிரதோன 
சுற்று 18 பஙக�ற்போளர்�ளுடன் 6 சுற்-
று�லளக் த�ோணடிருந்ததுடன், அதி-
லிருந்து 12 பஙக�ற்போளர்�ள் �ோலிறு-
திக்கு தகுதி தபற்்றனர். 6 நீர்ச்சறுக்�ல் 
பஙக�ற்போளர்�ள் அலரயிறுதியில் 
பஙக�ற்்றதுடன் அதிலிருந்து 4 கபர் 
இறுதிச் சுற்றுக்கு ததரிவோனதுடன், 
“King of the Wave” (அலையின் ரோஜோ) 
எனும் பட்டத்திற்�ோ� அவர்�ள் கபோட்-
டியிட்டனர்' 

தபண�ளுக்�ோன முதல் தகுதிச் 
சுற்றில் 23 கபர் �ைந்து த�ோணடதுடன் 
அது 8 சுற்று�லளக் த�ோணடிருந்தது. 
அதன் �ோலிறுதிப் கபோட்டி�ள் 4 சுற்-
று�ளுடன் 16 பஙக�ற்போளர்�ளுடன்  
இடம்தபற்றிருந்தது. அதன் அலரயிறு-
தியில் 8 கபர் �ைந்துத�ோணடகதோடு, 
4 கபர் Queen of the Wave (அலையின் 
ரோணி) பட்டத்திற்�ோ� கபோட்டியிட்ட-
னர்' 

Red Bull Ride My Wave கபோட்டி-
யின் பணிப்போளர் சந்தி� துஷோர இது 
ததோடர்பில் �ருத்துத் ததரிவிக்ல�யில், 
“Red Bull Ride My Wave கபோட்டியின் 

தபண�ளுக்�ோன நீர்ச்சறுக்�ல் பிரிவில் 
30 இற்கும் கமற்பட்ட தபண�ள் 
கபோட்டியிட்டிருந்தலம நம்பமுடியோத-
தோ� இருந்தகதோடு, இதில் இைஙல�ப் 
தபண நீர்ச் சறுக்�ல் வீரோங�லன�லள 
�ோணக்கிலடத்தலமயும் குறிப்பிடத்-
தக்�து. இைஙல� நீர்ச்சறுக்�ல் சமூ-
�த்தினலர ஆதரிப்பதுடன், அவர்�ள் 
விலளயோட்டின் உணலமயோன உணர்-
வில் கபோட்டியிடுவதற்�ோ� உதவுவ-
தில் நோம் தபருலம த�ோள்கிக்றோம். 
எதிர்�ோைத்தில், கமலும் பை உள்ளூர் 
தபண�லள �டலில் �ோண விரும்புகி-
க்றோம், அவர்�ள் அலை�லள எதிர்-
த�ோள்ளச் தசய்ய நோம் தயோரோ� இருக்கி-
க்றோம்.” என்்றோர்' 

இவவோணடு நி�ழ்வில் ஒஸ்ட்-
ரியோ, அவுஸ்திகரலியோ, தபல்ஜியம், 
கஜர்மனி, எஸ்கதோனியோ, பிரோன்ஸ், 
இஙகிைோந்து, இஸ்கரல், தநதர்ைோந்து, 
ரஷ்யோ, ஸ்வீடன், அதமரிக்�ோ, ததன்-
னோபிரிக்�ோ உள்ளிட்ட 25 இற்கும் கமற்-
பட்ட நோடு�லளச் கசர்ந்த நீர்ச்சறுக்�ல் 
பஙக�ற்போளர்�ள் பஙக�ற்றிருந்தனர்' 

இதன்கபோது தவற்றிதபற்்றவர்�-

ளுக்கு கிணணங�ள் மற்றும் பணப் பரி-
சு�ள் வழங�ப்பட்டு நி�ழ்ச்சி இனிகத 
நில்றவலடந்தது. ஆடவர் தி்றந்த 
பிரிவு: 10.6 புள்ளி�ளுடன் Steeve Seilly 
3ஆவது இடத்லதயும், சச்சின் தோர� 
12.4 புள்ளி�ள் தபற்று இரணடோவது 
இடத்லதயும், 13.8 புள்ளி�ள் தபற்்ற 
ைக்சித ‘ைக்கி’ மதுஷோன் 'அலையின் 
ரோஜோ' பட்டத்லதயும் தட்டிச் தசன்்ற-
னர். மோலைதீவு அணியின் மு�ோலம-
யோளர் Nahu, Red Bull Ride My Wave 
பிரதோன நடுவர் ைஹிரு விதோனக� 
மற்றும் கபோட்டியின் பணிப்போளர் 
சந்தி� துஷோர ஆகிகயோரோல் தவற்றியோ-
ளர்�ளுக்கு விருது�ள் பரிசு�ள் வழஙகி 
லவக்�ப்பட்டன' 

ம�ளிர் தி்றந்த பிரிவு: 4.9 புள்ளி-
�லளப் தபற்்ற   Laesson 3ஆவது 
இடத்லதப் தபற்்றதுடன், Cameroon 
Heinamann 5.6 புள்ளி�ளுடன் 2ஆவது 
இடத்லதப் தபற்்றோர். அபோரமோ� 
விலளயோடி 11.5 புள்ளி�லளப் தபற்்ற 
Nikita Rob ததோடர்ச்சியோ� மூன்்றோ-
வது வருடமோ� அலையின் ரோணி பட்-
டத்லத தவன்்றோர். 

Ride My Wave நிகழடவ சிறப�ோக
நிடறவு பசய்த Red Bull

உள்நாட்டு மற்றும் 
உலகளாவிய நீர்்ச�றுக்கல 
வீரர்களிடமிருந்து த்பரு ேரவேற்பு
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