
வவுனியா விசேட நிருபர் 
  

சுபீடேத்தின் ச�ாக்கு சவலைத்-
திடடத்துக்்கலைய வவுனியா பல்-
்கலைக்்கழ்கம்  ஆரம்பிக்்கபபடடு 
பிரசேேத்லே ்கல்வி, பபாருளாோர 

ரீதியில் உயர்வலடயச் பேய்யும் 
ச�ாக்கில் இப பல்்கலைக்்கழ்கம் 
திறந்து லவக்்கபபடுகிறது. எனது 
சேர்ேல் விஞ்ாபனத்தில் குறிப -
பிடடது சபாை �ாடடில் புதிய பல் -
்கலைக்்கழ்கம் உருவாக்்கபபடடு 
ைாணவர்்களிடம் ல்கயளிக்்கபபடு-
வதில் பபருலையலடகிசறன் என 
ஜனாதிபதி ச்காடடாபய ராஜபக் ஷ -
ச�ற்று பேரிவித்ோர்.   

வவுனியா பல்்கலைக்்கழ்கத்தினூ-
டா்க போழில்நுடப ேவால்்கலள 
முறியடிபசபாபைன்றும் ஜனாதிபதி 
சைலும் பேரிவித்ோர்.   

வவுனியா பல்்கலைக்்கழ்கத்லே 
ேம்பிரோயபூர்வைா்க ஆரம்பித்து 
லவக்கும் நி்கழ்வில் ்கைந்து-
ப்காண்டு உலரயாற்றுல்கயிசைசய 
ஜனாதிபதி இவவாறு பேரிவித்ோர்.   

போடர்ந்தும் அங்கு ்கருத்து பேரி -
வித்ே அவர்,   

இது ஒரு விசேஷைான �ாள், 
சுபீடேத்தின் ச�ாக்கு சவலைத்திட-
டத்துக்்கலைய இந்ே பல்்கலைக்-
்கழ்கம் ஆரம்பிக்்கபபடடு இந்ே 
பிரசேேத்லே ்கல்வி பபாருளாோர 
ரீதியில் உயர்வலடய இந்ே 
வவுனியா 
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2022 பபப்ரவரி 12 சனிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

 18, 20 வருஷமா சிறையில வாடுை தமிழ் 
இறைஞர்களுக்கு எநதவிதமான நிவார-
ணமும் இலறல எண்டு ரிசாத் எம்பி ஐயா 
்கவறலப்பட்டிருக்கிைார....  

 நலலாட்சி அரசில ஐயா அஞ்சு வருஷம் 
இறதப்பற்றி வாயய திைக்்கல, அயதாட இப்ப 
இநத அரசு அவங்கை விடுவிக்கிைது 
இவருக்கு ததரியாது ய்பால...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

்காேைர் தினைான 
பபபரவரி 14 ஆம் 
தி்கதி '்காேலுக்கு 
ஒரு ைரம்' என்ற எண் -
ணக்்கருவில் ைரம் 
�டும் திட-
டத்லே 

'காதலுக்கு ஒரு மரம்'
காதலர் தினத்துக்காக
அரசின் விசேட திடடம்

சுபீட்சத்தின் ப�ாககு திடடத்தில்   
வவுனியா பல்கலலககழகம உதயம   

ததாழில்நுட்ப ேவால்களை முறியடிக்க இதளன ்பயன்்படுத்துசவாம்

எனது சதர்தல் விஞ்ா்பன உறுதிதமாழிகளில் ஒன்று இது   

உைகில் சிை �ாடு்கள் இன்னும் 
ேடுபபூசி வழங்கும் பணி்கலள ஆரம்-
பிக்்காே நிலையிலும் கூட , இைங்ல்க-
யில் 98 ேேவீேைாசனாருக்கு, 
குறிபபா்க சிறுவர்்களில் 95 

நாட்டில் 98 சதவீதமான�ாருக்கு 
தடுப்பூசி வழங்கப்்பட்டுள்ளது 

இ ை ங் ல ்க க் ்க ா ன 
புதிய அபைரிக்்க தூது-
வரா்க ஜூலி சுங் பே-
விசயற்றுள்ளார்.  

இ ை ங் ல ்க க் ்க ா ன 
தூதுவரா்க ஜூலி 
சுங்கிற்குப பேவிப 
பிரைாணம் பேய்து 
லவபபதில் பபருலை -
யலடவோ்க 
பிரதி 

இலங்்கக்்கா� புதிய அமமரிக்்க
தூதுவரா்க ஜூலி சுங ்பதவினயற்பு

மின்ோரத்துக்்கான ச்கள்விலய 
ேலடயின்றி பூர்த்தி பேய்வேற்கு 
சேலவயான அளவு மின்ோர உற் -
பத்தி உறுதிபபடுத்ேபபடடுள்ளோ்க 
பபாதுப பயன்பாடு்கள் ஆலணக்குழு 
ேலைவர் ஜன்க ரத்னாயக்்க பேரிவித் -
துள்ளார்.  

 எனசவ, எதிர்வரும் திங்்கடகி -
ழலை (14) வலர மின்பவடலட 

அமுல்படுத்ே சவண்டிய சேலவ ஏற் -
படைாடடாது என அவர் பேரிவித் -
துள்ளார்.  

 எவவாறாயினும், மின்ோரத்லே 
சிக்்கனைா்க பயன்படுத்துவதில் 
நு்கர்சவார் ்கவனம் பேலுத்ே 
சவண்டும் என பபாதுப பயன்பாடு -
்கள் ஆலணக்குழு ேலைவர் சைலும் 
பேரிவித்துள்ளார்.  

திக்பவல்ை - பபலியத்ே வீதியில் 
ச�ற்று ்காலை 11.20 ைணி -
யளவில் இரு பஸ்கள்

திக்தவல்ல – த்பலியத்த  
வீதியில் ்பஸ் வி்பத்து  

வ த் ே ல ள -
யில் சுைார் 02 
கிசைா ஐஸ 
ச ப ா ல ே ப -
பபாருளுடன் 
ேந்சே்க �பபராருவர் ல்கது பேய்யப-
படடுள்ளார்.  

ச�ற்றுமுன்தினம் வியாழக்கிழலை 
ைாலை சபலியப்காலட 
குற்ற விோரலணப 

வத்தளையில் 02 Kg
ச்பாளதபத்பாருள்
மீடபு; ஒருவர் ளகது

புதுபபிக்்கபபடட 
சேர்ேல் பதிசவட-
டின் கீழ், யாழ். 
ைாவடடத்திற்்கான  
பாராளுைன்ற ஆே -
னங்்கள் அதி்கரிக்்கப-
படடுள்ளன.  

இதுபோடர்பான வர்த்ேைானி அறிவித்ேல் 
பவளியிடபபடடுள்ளது.  

இேற்்கலைய 6 ஆ்க இருந்ே யாழ் 

யாழப்்பாணத்துக்கு   
னமலுமமாரு ஆச�ம்
வர்த்தைானி அறிவி்த்தல் பவளியானது   

சபாலி ேடுபபூசி அடலட்க-
லளப பயன்படுத்துசவாருக்கு 
இைங்ல்க சு்காோர அலைச்சு எச்ே-
ரிக்ல்க விடுத்துள்ளது.   ேடுபபூசி 
பபற்றுக்ப்காண்ட அலனவரது 
ே்கவல்்களும் சு்காோர அலைச்ே-
்கத்திடம் இருபபோ்கவும் பேரி-
விக்்கபபடடுள்ளது. எனசவ ேடுபபூசி பபற்றுக்ப்காள்வலே 
ேவிர்பபது ஒரு பயனற்ற முயற்சி எனவும் லவத்தியர் 
அன்வர் ஹம்ோனி பேரிவித்துள்ளார்.

ன்பாலி தடுப்பூசி அட்்டை்ய  
்பயன்படுத்தி�ால் நடைவடிக்்்க
்கடும் சட்ட ந்டவடிகம்க என எசசரிகம்க  

நநற்று மு்தல் CIDயினர ந்டவடிகம்க
உயிர்த்ே ்ாயிறு ோக்குேல் ேம்பவம் போடர்பில் விளக்-

்கைறியலில் லவக்்கபபடடுள்ள பயங்்கரவாதி ஸஹரானின் 
ைலனவி பாத்திைா ஹாதியாவிடம் வாக்குமூைம் பபற நீதிைன்-
றம் அனுைதி வழங்கியுள்ளது.

ேற்சபாது ்கல்முலன சைல் நீதிைன்றத்திலுள்ள எச்.சி. 
653/21 எனும் வழக்குக்்கலைய பவலிக்்கலட சிலறச்-
ோலையில் விளக்்கைறியலில் லவக்்கபபடடுள்ள 

்பாத்திமாவிடைம் வாக்குமூலம்
ம்பற நீதிமனறம் அனுமதி

ஈஸ்டர ்தாககு்தல் சம்பவ சநந்த்க நபர

ேர்வசேே �ாணய நிதியத்திடம் 
இைங்ல்க இதுவலரயில் நிதி 
உேவி எேலனயும் ச்காரவில்லை 
என அறிவிக்்கபபடடுள்ளது.  

ேர்வசேே �ாணய நிதியத்தின் 
போடர்பாடல் பிரிவு பணிபபாளர் 
ப்கரி லரஸ இந்ே விடயத்திலன உறுதிபபடுத்தி -
யுள்ளார்.  

ேைது பிரதிநிதி்கள் அண்லையில் 

IMFயிடைம் இலங்்க  
நிதியுதவி எத்�யும்  
ன்காரவில்்லயாம்

ே வூ தி அ ச ர பி -
யாவின் விைான-
நிலையம் மீது 
இ ட ம் ப ப ற் ற 
ஆளில்ைா விைா-
னத்ோக்குேலில் 
இைங்ல்கயர்்கள் 
உடபட 12 சபர் 
்காயைலடந்துள்ளனர்.  

சயைன் ேவூதிஅசரபியா எல்லையில் உள்ள 
விைானநிலையபைான்லற இைக்கு -
லவத்து பஹளத்தி கிளர்ச்சியாளர்்கள் 

சவூதி விமா� நி்லயம் மீது 
ஆளில்லா விமா� தாக்குதல்
இலஙம்கயர உடப்ட 12 நபர ்காயம்  

ப ்க ா ழு ம் பி லு ள் ள 
இந்திய உயர்ஸோனி்க-
ராையம் ோக்குேலுக்கு 
இைக்்காகும் அபாயம் 
உள்ளோ்க ே்கவல் வழங் -
கிய, ைங்்கா ஈ நியூஸ 
இலணயத் ேளத்தின் பிராந்-
திய அரசியல் ைற்றும் 
பாது்காபபு விவ்கார எழுத்ோளரான கீர்த்தி 
ரத்�ாயக்்க ல்கது பேய்யபபடடு 6 ைாே 
ேடுபபுக் ்காவலின் பின்னர் ச�ற்று 
பிலணயில் விடுவிக்்கபபடடார்.  

லங்கா ஈ நியூஸ்
கீர்த்தி ரத்நாயக்்க

பிமையில் விடு்தமல!
ைா்காணேலப சேர்ேல் 

ேடடத்லே திருத்தி, பலழய 
விகிோோர முலறயில் ைா்கா-
ணேலப சேர்ேலை �டத்-
தும்படியான சயாேலனலய 
அரசுக்கு முன் லவக்்க ேமிழ் 
முற்சபாக்கு கூடடணி தீர்ைா-
னித்துள்ளது.   

நீண்ட �ாட்களுக்கு பின்னர் ச�ற்று வியாழக்கி-
ழலை(10) கூடிய சேர்ேல் முலற சீர்திருத்ே குழுவில் 
இந்ே விடயம் குறித்து தீர்ைானிக்்கபபடட-
ோ்க கூடடணியின் ேலைவர் 

அரசுக்கு னயாச்�்ய   
முன்வக்்க த.மு.கூ முடிவு  

ைா்காைசமப ந்தர்தல் சட்ட திரு்த்தம்

பைாறடடுலவ ைத்திய               
விசேடநிருபர்  

பைாறடடுலவ எப்காட 
உயன பபாலிஸ பிரிவில் 
பிரோன சபாலேப பபாருள் 
வர்த்ே்கத்தில் ஈடுபடடு வந்ே 
�பர் பபாலிஸ விசஷட அதி-
ரடிபபலடயினரால் சுடடுக் ப்கால்ைபபடடுள்ளார். 
ச�ற்று முன்தினம் வியாழனன்று இரவு இச்ேம்பவம் 
இடம்பபற்றுள்ளது.  

டுபாயிலிருந்து சபாலேவஸது 

்பாதா்ள உல்க உறுப்பி�ர்   
துப்்பாக்கி சூட்டில் ்பலி!

பைாறடடுவ பகுதியில்

 அனுதா்பப பிசரரளையில் பிரதமர் மஹிநத ராஜ்பக் ஷ
சைாரன்ஸ பேல்வ�ாய்கம்,                    
ஷம்ஸ பாஹிம்  

அைரர் ைங்்கள ேைரவீர அரசி -
யலிலிருந்து ஒதுங்கிய சபாதும் 
அவரின் ைரணத்தின் சபாதும் 
�ான் மி்கவும் ்கவலையலடந்-
சேன். ைங்்கள என்பவர் அரசிய-
லில் ்கடடாயம் இருக்்கசவண்-

டிய ஒரு அரசியல்வாதிபயன பிரேைர் 
ைஹிந்ே ராஜபக் ஷ ச�ற்று பாராளுைன்-
றத்தில் பேரிவித்ோர்.  

அைரர் அலைச்ேர் ைங்்கள ேைரவீர 
போடர்பான அனுோபப பிசரரலணலய 
ேைர்பபித்து உலரயாற்றிய பிரேைர் 
ைஹிந்ே ராஜபக் ஷ சைலும் 
குறிபபிடடோவது.  

மங்க்ள சமரவீர அரசியலில் இனறும்
இருந்திருக்்க னவண்டிய அரசியல்வாதி

எதிர்வரும் 14 வ்ர
மின மவட்டு இல்்ல
சிக்கனம் நபணுைாறு அறிவுறு்த்தல்  

06

06

சரவந்தச பசஞ்சிலுமவ சங்க 
பசயலாளரி்டம் சு்கா்தா்ர அமைசசர

ஒருவர் உயிரிழபபு,
9 ச்பர் காயம்

06 0606

யாழ். பல்்கமலக்கழ்க்தது்டன் இமைக்கபபடடிருந்த வவுனியா வளா்கம், “வவுனியா பல்்கமலக்கழ்கம்” என்ற பபயரில் ந்தசிய பல்்கமலக்கழ்கைா்க அஙகு்ராரபபைம் பசய்யும் நி்கழ்வு, ஜனாதிபதி ந்காட்டாபய ்ராஜபக ஷ ்தமலமையில் நநற்று (11) நம்டபபற்றது. நி்கழ்வுககு 
வரும்க்தந்த ஜனாதிபதி வ்ரநவற்்கபபடடு அமழ்ததுச பசல்லபபடுவம்தயும் ந்தசிய பல்்கமலக்கழ்கைா்க ைாற்றும் நி்கழ்மவப பதிவு பசய்யும் ்கல்பவடம்ட ஜனாதிபதி திம்ரநீக்கம் பசய்து திறநதுமவபபம்தயும் ப்டங்களில் ்காைலாம்.

06

வவுனியா ்பல்களலக்கழகத்ளத 
திறநதுளவத்து ஜனாதி்பதி 
சகாடடா்பய ராஜ்பக் ஷ உளர   
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ஜனாதிபதி மக்கள் சந்திப்புதேசிய பல்கலைக்கழ்கமா்க 
வவுனியா வளா்கம் மாற்றம்

வவுனியா வளாகதமதை ததைசிய ெலகமைக்கழகைாக ைாற்றும் நிகழமவப ெதிவு பசய்யும் த�ாக்கில கலபவடமடைத 
திம்ரநீக்கம் பசய்து திறந்துமவததை ஜனாதிெதி, ெலகமைக்கழகத தைகவல பதைாழிலநுடெ ைததிய நிமையம் ைற்றும் 
சகவாழவு மையம் தொனறவற்மற ைாணவர் ொவமனக்கு மகயளிததைார்.

தைலைாகாணததில பிலியந்தைமை 
கலவிவையததின பதைஹிவமள 

தகாடடைக்கலவிப பிரிவுக்குள் பசயற்ெடடு 
வருகினற ெழப பெருமை வாய்ந்தை இ்ரத-
ைைாமன, பகாழும்பு இந்துக்கலலூரி 
சவாலகளுக்கு முகம் பகாடுததுத தைமடைக-
மளத தைகர்தது முனதனறி வருகினறது.

வறுமையான சூழலிலிருந்து வரும் 
நூற்றுக்கணக்கான ைாணவர்களுக்கு 
கலவியளிதது வளபெடுததுகினற ஒரு 
ொடைசாமை இதுவாகும். இந்துக் கலலூ-

ரிமய நிறுவும் முயற்சியின ஆ்ரம்ெைாக 
இந்து விததியாவிருததிச் சஙகம் ஸதைாபிக்-
கபெடடைது. நீதிய்ரசர் �ாகலிஙகம் தைமை-
மையில 24 பி்ரமுகர்கள் இமணந்து 
இச்சஙகதமதை 05-02-1951 இல நிறுவி-
னார்.

அை்ரர் �ாகலிஙகதமதைத தைமைவ-
்ராகவும் பசயைாள்ராக ைகாததைவன, 
பொருளாள்ராக மு.சச்சிதைானந்தைா ஆகி-
தயாம்ரயும் பகாண்டு பசயற்ெடை ஆ்ரம்-
பிததை இந்துவிததியாபிவிருததிச் சமெ 
தவகைாகச் பசயற்ெடடு ெம்ெைபபிடடி 
ஸ்ரீ கதித்ரசன ஆைய ைடைததில 48 பிள்-
மளகளுடைன ‘பிள்மளயார் ொடைசாமை' 
எனற பெயரில ொடைசாமைபயானமற 
ஆ்ரம்பிததைது. முதைைாம் குறுக்குத பதைரு 
கதிர்தவைாயுதை சுவாமி தகாயில, ெம்ெ-
ைபபிடடி ைாணிக்க வி�ாயகர் ஆையம் 
ஆகியவற்றின �ம்பிக்மகப பொறுபொ-
ளர்கள் சார்பில ைதை்ராஸ ெமழய காட 
கம்ெனியின இயக்கப ெணிபொளர் 
அண்ணாைமை முதைலியார் ெம்ெைபபிட-
டியில ஒரு ஏக்கர் காணிமய இந்து வித-
தியாபிவிருததிச் சமெக்கு வழஙகினார். 
1951 ைார்ச் ைாதைததில இக்காணிக்குப 
ொடைசாமை ைாற்றபெடடைது.

 இ்ரதைைாமனயில புதிய கடடைடைம் 
அமைக்கும் ெணிகள் 1953 ஆம் 
ஆண்டு ஆ்ரம்ெைாகின. அவதவமள 
ொ்ராளுைனற உறுபபினர் தசர். தஜான 
பகாததைைாவை புதிய கடடைடைததிற்கான 
அடிக்கலமை 02-05-1953 இல �ாடடி 
மவததைார். 1955 இல பகாழும்பு இந்துக் 
கலலூரி இ்ரதைைாமனயில தைனது 
பசயற்ொடுகமள ஆ்ரம்பிததைது. உயர்தை்ர 
வகுபபுக்கமளக பகாண்டிருந்தை இ்ரதை-
ைாமன பகாழும்பு இந்துக் கைலூரியின 

கனிஷடை ொடைசாமை-
யாக ெம்ெைபபிடடி 
ொடைசாமை பசயற்-
ெடடைது. இரு ொடை-
சாமைகளும் ஒத்ர 
அதிெரின நிர்வாகத-
தின கீழ இயஙகின. 
1958 இன இனக்-
கைவ்ரஙகளால இப-

ொடைசாமை ொதிக்கபெடடைது.
 திரு. சுபபி்ரைணியம் 1959 இல அதி-

ெ்ராகக் கடைமை ஏற்றார். �ாடடிலுள்ள 
ொடைசாமைகமளத ததைசியையைாக்கும் 
அ்ரசாஙகததின பகாள்மகத திடடைததிற்கு 
அமைய 1961 ஆம் ஆண்டில �ாடடி-
லுள்ள ஒருசிை கலலூரிகமளத தைவி்ர 
அமனததுப ொடைசாமைகளும் அ்ரசி-
னால சுவீகரிக்கபெடடைதொது பகாழும்பு 
இந்துக் கலலூரியும் அ்ரசுடைமையானது. 

 இ்ரதைைாமனயில அமைந்திருந்தை 
சித்ரஷடை கலலூரிக்கான ஆ்ரம்ெப ொடை-
சாமையாக இதுவம்ர இயஙகி வந்தை 
ெம்ெைபபிடடிய ொடைசாமை 1968 ஆம் 
ஆணடில தைனிததியஙக ஆ்ரம்பிததைது. 
ெடிபெடியாக சித்ரஷடை வகுபபுகமள 
ஆ்ரம்பிததுக் பகாண்டு இ்ரதைைாமன 
பகாழும்பு இந்துக்கலலூரி எனற பெய-
ம்ரயும் தைனக்குச் சூடடிக் பகாண்டைது. 
இவவிடைததில இ்ரண்டு பகாழும்பு இந்து 
கைலூரிகள் உருவாகியமைமய சுடடிக்-
காடடுதைல அவசியைானது.

இ்ரதைைாமன பகாழும்பு இந்துக்-
கலலூரிமயப பொறுததைவம்ர 1970 
கள் காைபெகுதிமய 'பொற்காைம்' என 
அமழபெது பொருதைடைதைைானதைாகதவ 

உள்ளது. இக்காைபெகுதியில கலலூரி 
மிகச்சிறபொக இயஙகி வந்தைமதைமய 
அறிய முடிகினறது. கலலூரிமய நிறுவிய 
இந்து விததியாவிருததைச் சமெதய 1961 
ஆம் ஆண்டு கலலூரி ததைசிய உமடைமை-
யாக்கபெடும் வம்ர கலலூரிமய நிர்வ-
கிதது வந்தைது. ஆனால கலலூரி ததைசிய 
ையைாக்கபெடடை பினனர் கலலூரிக்கும் 
இந்து விததியதைவிருததிச் சமெக்கும் 
இருந்தை பதைாடைர்பு இலைாைற் தொயிற்று. 
எனினும் 1970களின �டுபெகுதியிலி-
ருந்து இந்து விதிதியாவிருததிச் சஙகம் 
கலலூரியின வளர்ச்சிக்கு உறுதுமணயா-
யிற்து.

எழுெதுகளில கலலூரி சிறந்தை 
முமறயில கலவிப ெணியாற்றி வந்தைது. 
பொதுபெரீடமசகளில ைாணவர்கள் மிகச் 
சிறந்தை பெறுதெறுகமளப பெற்று உயர்-
கலவி வாய்பமெப பெற்றனர்.

 கலலூரின பவள்ளிவிழா 1976 ஆம் 

ஆண்டில சிறபொகக் பகாண்டைாபெடடைது. 
1983 கைவ்ரஙகளால இ்ரதைைாமன 
பகாழும்பு இந்துக்கலலூரிக்கு ஏற்ெடடை 
இழபபு பசாலலி ைாளாது. கலவிபெணி-
யில சிக்ரததிலிருந்தை கலலூரி அதைைொ-
தைாளததிற்குள் தைள்ளி வீழததைபெடடைது. 
தைமை�கரில தைமைநிமிர்ந்து நினற தைமி-
ழர்களின கலவிக்கூடைம் முகவரியிழந்து, 
பதைாமைந்து தொனது.

1983இல கலலூரி இடைம்பெயர்ந்து 
முதைல 1992 இல மீளக்குடிதயறும் 
வம்ரயான காைம் ஏறததைாழ ெததைாண்-
டுக் காைபெகுதி கலலூரி வ்ரைாற்றில 
கண்ணீரும் கம்ெமையும் நிமறந்தை 
இருள்சூழ காைைாகதவ கழிந்தைது. கலலூ-
ரியின நிைதமதை மீடகபெை தை்ரபெடதடைா-
ரும் அரும்ொடுெடடைனர்.

ெைரின தவண்டுதகாளுக்குமிணஙகி 
இைஙமகயின அபதொமதைய ஜனாதி-
ெதி ்ரணசிஙக பி்ரதைதைாச கலலூரிமயப 
ொர்மவயிடை வந்தைார். ஜனாதிெதி கலலூரி 

வளாகதமதை ஒபெமடைக்குைாறு உததை்ர-
விடடைார். 1992ஆம் ஆண்டு தை ைாதைத-
தில கலலூரிக் கடடைடைம் அமைந்தை ெகுதி 
ைடடும் மீள ஒபெமடைக்கபெடடைன. கலலூரி 
வளாகதமதை மீளபபெறுவதில அதிெர் 
காடடிய விடைாமுயற்சியும் இந்து விததி-
யாபிவிருததிச் சஙகம், அகிை இைஙமக 
இந்து ைாைனறம் தொனற நிறுவனஙக-
ளும் அ்ரசியல பி்ரமுகர்களும் வழஙகிய 
ஒததுமழபபும் இவவிடைததில நிமனவுகூ-
்ரபெடை தவண்டியன.

இ்ரதைைாமன, பகாழும்பு இந்துக் கல-
லூரிமய மீளப பொலிவுறச் பசய்யும் 
உறுதியுடைன 1995 ஆம் ஆண்டு திரு 
ைனைதை்ராஜன மீண்டும் அதிெ்ரானார்.

பகாழும்பு இந்துக்கலலூரிமய மசவத-
தைமிழ ைணஙகைழும் பூஞதசாமையாக 
அமைக்க தவண்டும் எனற ஸதைாெகர்க-
ளின கனமவத தைன சி்ரதைற் பகாண்டு 
உமழததை அதிெர் �. ைனைதை்ராஜன அவர்-
கமள கலலூரி வ்ரைாற்றின மீளுயிர்ப-
புக்காை �ாயகனாச் சுடடுவதில எந்தைத 
தையக்கமும் ததைமவயிலமை.

இ்ரதைைாமன, பகாழும்பு இந்துக்-
கலலூரி இனறு பிலியந்தைமைக கலவி 
வையததில ஒர் முனனணிபொடைசாமை-
யயாகத திகழகினறது. க.பொ.தை.(உ/தை), 
க.பொ.தை.(சா/தை) ைற்றும் தை்ரம் 5 புை-
மைபெரிசில ெரீடமசகளில கலலூரி 

ைாணவர்கள் விதைந்து கூறததைக்க பெறுதெ-
றுகமள பெற்று வருகினறனர் கலலூரி-
யின பைனெந்து துடுபொடடை அணியினர் 
2008ஆம் ஆண்டு தைலைாகாணததின 
ெை பி்ரெை, ததைசிய கலலூரிகமளயும் 
பினதைள்ளி ைாகாண ைடடைததில முதைலிடைம் 
பெற்றனர். கலலூரியினால தையாரிக்கப-
ெடடை �ாடைகம் பகாழும்பு தறாயல கலலூரி-
யினால �டைததைபெடடை �ாடைகபதொடடியில 
2007 ஆம் ஆண்டு முதைைாமிடைதமதைப 
பெற்றது. 

தைமிழததின ஆஙகிைதின ைற்றும் 
கணிதை, விஞ்ான தொடடிகள் தொனற-
வற்றில கலலூரி ைாணவர்கள் வைய, 
ைாகாண ைடடைஙகளில ெை ெரிசிலக-
மளப பெற்று வருகிறார்கள்.

கலலூரியில ெை ைனறஙகளும் சிறப-
ொகச் பசயற்ெடடு வருகினறன. தைமிழ 
ைனறததினால முததைமிழவிழா தை்ரமிக்க 
விழாவாக பவள்ளவதமதை இ்ராைகிருஷ-

ணமிஷன ைண்டைெததில �ாடைததைபெடடு 
ெை்ரது ொ்ரடமடையும் பெற்று வருகின-
றது. விஞ்ான ைனறம் ஆண்டுததைா-
றும் கண்காடசிமயயும், விஞ்ானதி-
னதமதையும் �டைததுகினறது. இஸ்ாமிய 
ைனறம் மீைாத விழாமவயும் கிறிஸதைவ 
ைனறம் ஒளிவிழாமவயும் �ாடைகைனறம் 
�ாடைகவிழாமவயும் ஆண்டுததைாறும் �டைத-
துகினறன. இந்துக்கலலூரியாக இருந்-
தைதொதிலும் இஸ்ாமிய, கிறிஸதைவ 
ைாணவர்களுக்கும் சைவாய்பபு வழஙகப-
ெடடு வருவது சிறபொனபதைாரு விடையைா-
கும் .

கலலூரியின ஸதைாெகததில பெரும்-
ெஙகு வகிததை நீதிய்ரசர் �ாகலிஙகம், 
தசர் கந்மதையா மவததிய�ாதைன, சு. 
ைகாததைவன, எஸ. �தடைசன ஆகிதயாரின 
பெயர்களில இலைஙகள் அமைக்கப-
ெடடு அபபெரியார்கள் நிமனவு கூ்ரபெ-
டுவததைாடு வருடைாந்தைம் இலை பைய்வல-
லுனர் தொடடி சிறபொக �டைாததைபெடடு 
வருகினறது.

இந்துத தைமிழப பெரியார்களின 
கனவாக உதிததை இ்ரதைைாமன, 
பகாழும்பு இந்து கலலூரியின எதிர்கா-
ைதமதை தைலும் மிள்ரச் பசய்ய தவண்-
டியது இந்துத தைமிழச் சமூகததினதும் 
நிறுவனஙகளினதும் மககளிதைதய 
உள்ளது.

இந்து தமிழ்ப் பெரியார்களின் ்கனவா்க உதிதத
இரத்மலானன, ப்காழும்பு இந்துக் ்கல்லூரி
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பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்  
 
இலஙறகை - இந்திய கைடற்ைொழி-

லொளர் பிரச்சிறைக்கு தீர்வு கைொணப-
தறகு புத்திஜீவிகைள், சிவில் ேமூகைங-
கைளின் ஒத்துறைப்பு சதறை்யை 
யொழ். மொைடட கைடற்ைொழிலொளர் 
கூடடுைவுச் ேஙகை ேமொேஙகைளின் ேம்-
சமளைத் தறலைர் அன்ைலிஙகைம் 
அன்ைரொேொ ்தரிவித்தொர்.   

ைடக்கில் கைடற்ைொழிலொளர்-
கைள் எதிர்சநொக்கும் பிரச்சிறைகைள் 
்தொடர்பில் ைடக்கு மொகைொணத்-
திறகு உடபடட நொன்கு மொைட-
டஙகைறள சேர்ந்த கைடற்ைொழி-
லொளர் பிரதிநிதிகைளுக்கிறடயில் 
விசேட கைலந்துறரயொடல் சநறறு 

யொழ்ப்பொணத்தில் நறட்பறைது. 
கைலந்துறரயொடலுக்கு பின்ைர் ஊட-
கைஙகைளுக்கு கைருத்து ்தரிவிக்கும் 
சபொசத அன்ைலிஙகைம் அன்ைரொேொ 
இவைொறு ்தரிவித்துள்ளொர்.   

கைடற்ைொழிலொளர்கைளின் பிரச்-
சிறைகைறள ேரியொகை ஆரொய்ந்து 

அதறை இரொஜதந்திர ரீதியில் 
நகைர்த்த சைணடிய சதறையுள்ளது. 
இவவிடயம் ்தொடர்பில் கைடந்த 
ைொரமும் யொழ். மொைடட ரீதியில் 
கைலந்துறரயொடி இருந்சதொம். 
அசதசபொல சநறறைய 
திைம் 

ஒன்பதொைது பொரொளுமன்ைத்தின் 
இரணடொைது கூடடத்்தொடருக்கைொை 
அரேொஙகைப் ்பொறுப்பு முயறசிகைள் 
பறறிய குழுவின் தறலைரொகை பொரொ-
ளுமன்ை உறுப்பிைர் சபரொசிரியர் ேரித 
சேரத் மீணடும் ்தரிவு்ேய்யப்பட-
டொர்.   

பொரொளுமன்ை ைளொகைத்தில் கூடிய 
அரேொஙகைப் ்பொறுப்பு முயறசிகைள் 
பறறிய குழுவில் அறமச்ேர் கைலொநிதி 
ேரத் வீரசேகைர சபரொசிரியர் ேரித சேரத்-
தின் ்பயறர முன்்மொழிந்ததுடன், 
பொரொளுமன்ை உறுப்பிைர் சுசில் பிசர-
மஜயந்த இதறை ைழி்மொழிந்தொர். 
சபரொசிரியர் ேரித சேரத் ஒன்-
பதொைது பொரொளுமன்ைத்தின் 

10 இலட்சம்
பேர் தடுப்பூசி
ச்சலுததவில்ல

உதவி ப�ோரல

சுகாதார அமைச்சு தகவல்

தலசீமியொ சநொயிைொல் பொதிக்-
கைப்படட ஏ.ஏம்.கைவிஷ் கிரினிது 
அத்தநொயகை என்ை 3 ையது சிறு-
ைனின் மருத்துை சிகிச்றேகைளுக்-
கைொகை அைரது தந்றத ்பொதுமக்கை-
ளிடம் உதவி சகைொரியுள்ளொர். 

எலும்பு மச்றே ்பொருத்தும் ேத்-
திரசிகிச்றே மூலசம தலசீமியொ 
சநொயிறை முறைொகை குணப்ப-
டுத்த முடியும் எை றைத்தியர்கை-
ளொல் பரிந்துறரக்கைப்படடுள்ளது. 
இச்ேத்திரசிகிச்றே ்கைொழும்பு 
ஆசிரி மத்திய றைத்தியேொறலயி-
சலசய தறேமயம் சமற்கைொள்ளப்-
படடு ைருகின்ைது. இதறகைொகை  8 
இலடேம்  ரூபொ ்ேலைொகும் எை 
மதிப்பிடப்படடுள்ளது. எைசை 
கைருறண உள்ளம் ்கைொணடைர்-
கைள் உதவி்ேய்யுமொறு அைரது 
தந்றத சகைொரியுள்ளைர். ஏ.ஏ.ஏம்.
சீ. அமரதுஙகை ,101 352 397 494, 
ேம்பத் ைஙகி, மேரகைம கிறள 
அல்லது ஏ.ஏ.ஏம்.சீ அமரதுஙகை 
, 884 25 324, இலஙறகை ைஙகி 
மேரகைம கிறள  என்ை ைஙகிக்-
கைணக்குகைளில் நிதி உதவிகைறள 
றைப்பிலிடுமொறு சகைொரியுள்ள 
அைர் தைது  ்தொறலசபசி இலக்-
கைம்  0710746762 எைவும் அறியத்-
தந்துள்ளொர்.  
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                             திதி: --ஏகாதசி  

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  -  10.30வமர
சு்பநேரம : காமல : 07.30  -  09.00வமர

பிலவ வருடம மத 30

இன்மறைய சு்பதினமபதாழுமக 
நேரம

 நைஷம  - ேன்மை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - நிமறைவு

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுமை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பசலவு

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
விமல

விற்பமன
விமல141.83 147.84

குறிதத
விமல

குறிதத
விமலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

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

ஹக்ைன ேகர ்பகுதியில்

மரணமோன யோ்ச�ரிடம்  
ரூ 04 இலட்ச ேணம் மீடபு

தனது ச�ோள்��ளுக்கு இடமிலலோத  
இடததில  ஒரு நிமிடமும்  இருநததில்ல

்பாராளுைன்றை துமறைசார

பமறேோர்்வை குழுக்�்ை
நியமிக்� ஐ.ம.்ச ப�ோரிக்்�

்சம்ேை நிலு்வை, ச�ோடுப்ேனவு�ள ப�ோரி   
்வைததியர் ஷோபி ரிட மனு தோக்�ல

'ேோரோளுமன்ற ்சோர ்சங்ஹிதோ'
இலக்கிய நூல பிரதமரிடம் ்�யளிப்பு

ைங்கள சைரவீரவின் அனுதா்பப பிநரரமையில் சஜித

பொரொளுமன்ைத்தின் ்தொடர்-
பொடல் திறணக்கைளத்திைொல் 
்ைளியிடப்படும் 'ேொர ேஙஹிதொ' 
புலறம இலக்கிய நூலின் இரண-
டொம் பதிப்பு பிரதமர் மஹிந்த 
ரொஜபக்ஷவிடம் சநறறு (11) றகைய-
ளிக்கைப்படடது.   

பொரொளுமன்ை ்ேயலொளர் 
நொயகைம் தம்மிக்கை தேநொயக்கை பிர-
தமரிடம் இந்நூறலக் றகையளித்த-
துடன், பொரொளுமன்ை ேடடைொக்கை 
சேறைகைள் திறணக்கைளத்தின் 
பணிப்பொளரும் ்தொடர்பொடல் 
திறணக்கைளத்தின் பதில் பணிப்-
பொளருமொை எச். ஈ. ஜைகைொந்த 
சில்ைொவும் இதன்சபொது கைலந்து-
்கைொணடொர்.   

கைடந்த 08 ஆம் திகைதி பிரதி ேபொ-
நொயகைர் ரஞ்சித் சியம்பலொபிடடிய 
தறலறமயில் இந்த நூல் ்ைளி-
யீடடு நிகைழ்வு நறட்பறைது.   

ேடடைொக்கை ்ேயறபொடுகைள், 
நிறலசபைொை அபிவிருத்தி, 
சதர்தல் முறைறம மறறும் அதன் 
திருத்தஙகைள், பொரொளுமன்ை அறிக்-
றகையிடலும் ்ைகுஜை ஊடகை-
மும், ்பொதுமக்கைள் ்தொடர்பு 
மறறும் இலஙறகை ்பணகைள் 
அரசியலில் புதிய சபொக்கு ஆகிய 
பல்சைறு தறலப்புகைளில் கைல்வித்-
துறைறய பிரதிநிதித்துைப்படுத்-
தும் நிபுணர்கைளின் கைடடுறரகைள் 
இந்த நூலில் உள்ளடஙகைப்பட-
டுள்ளை.  

ேக்மை நகைர் பகுதியில் 
ைசிக்கும் யொேகைர்  ஒருைர் 
சநறறு முன்திைம்(10) 
திடீ்ரை மரணமொைசபொது 
அைரது கைொல்ேடறடப் றபயி-
லிருந்து ்பருந்்தொறகை 
பணம் கைண்டடுக்கைப்பட-
டுள்ளது.  

மரணமொைைர் ேக்மை பிர-
சதேத்தில் ைசிக்கும் யொேகைர் 
ஒருைர் எை ்தரிவிக்கைப்படு-
கின்ைது.அைரது கைொல்ேடறட 
றபகைளில் கிடடத்தடட 
400,000 ரூபொய் இருந்தது 
கைணடுபிடிக்கைப்படடது.  

்தன் மொகைொணத்றதச் 
சேர்ந்த 69 ையதொை ேக்மை 

்கைொஙகைல, தி. விமலதொே 
என்ை யொேகைசர இவைொறு 
மரணித்ததொகை ்பொலிஸொர் 
்தரிவித்தைர். இந் நபர் தொன் 
தஙகியிருந்த வீடடுக்கைருகி-
லுள்ள மறலயிலிருந்து தைறி 
விழுந்து மரணித்துள்ளொர்.  

தனியொகை ைசித்து ைந்த 
இைர், இதறகு முன்பு  
்ேவிசி எனும் சதொல் 
இறேக்கைருவி ைொசிப்பைரொகை 
பணியொறறியுள்ளதொகை ்தரி-
விக்கைப்படுகின்ைது. இைந்தை-
ருக்கு உைவிைர்கைள் எைரும் 
இருப்பதொகை தகைைல் இல்றல-
்யை ்பொலிஸொர் ்தரிவித்-
தைர். 

சலொரன்ஸ் ்ேல்ைநொயகைம்,         
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

தொன் நம்பும் ்கைொள்றகை-
யில் உறுதியொகை இருந்த-
தொல் மஙகைள ேமவீரவுக்கு 
பல்சைறு ேைொல்கைளுக்கு 
முகைம் ்கைொடுக்கை சநரிட-
டது. அைர் தைது ்கைொள்-
றகைகைளுக்கு இடமில்லொத 
இடத்தில் ஒருநிமிடம் 
கூட இருந்ததில்றல்யை எதிர்க்கைட-
சித் தறலைர் ேஜித் பிசரமதொஸ ்தரி-
வித்தொர்.  

அறமச்ேர் மஙகைள ேமரவீர ்தொடர்-
பொை அனுதொபப் பிசரரறணறய 
ேமர்ப்பித்து உறரயொறறிய அைர் 
சமலும் குறிப்பிடடதொைது.  

நிரந்தரமொை ்கைொள்றகையிலிருந்து 
்கைொணடு தைது ்கைொள்றகைறய 
மதித்து்ேயறபடட அரசியல்ைொதி 
அைர். தொன் நம்பும் ்கைொள்றகைறய 
பிேகைொமல் பின்பறைக் கூடியைர். 
தைது ேமூகை, ்பொருளொதொர, ேர்ை-
சதே ்கைொள்றகைகைறள அைர் மொற-

ை வி ல் ற ல . இ த ை ொ ல் 
பல்சைறு ேைொல்கைளுக்கு 
முகைம்்கைொடுக்கை சநரிட-
டது. பதவிக்கைொகை ைொழ்ந்-
தைரல்ல அைர். தைது 
்கைொள்றகைக்கு இடமில்-
லொவிடடொல் ஒருநிமிடம் 
கூட அஙகிருக்கைமொட-
டொர். மைேொடசிக்குட-
படடு ்ேயறபடடொர். 
அைர் பறறி நம்பகைத்-

தன்றம ஏறபடடது. சிலர் அைரின் 
்கைொள்றகைகைளுடன் உடன்பொடொவிட-
டொலும் அைர் நிறலயொகை இருந்து 
்ேயறபடடொர். ்பொருளொதொர முகைொ-
றமத்துைம் ்தொடர்பில் நம்பிக்றகை 
றைத்திருந்தொர்.நிதி அறமச்ேரொகை 
அைர் முக்கிய பஙகைொறறிைொர். எல்லொ 
ேந்தர்ப்பஙகைளிலும் தன்மீது சுமத்-
தப்படட குறைச்ேொடடுகைளுக்கு சநர-
டியொகை பதில் ்கைொடுத்தொர். எதறகும் 
அஞ்சுபைரல்ல அைர். றதரியமொை 
நபர். விமர்ேைஙகைள், குறைச்ேொடடு-
கைறள றதரியமொகை முகைம் 
்கைொடுத்தொர். 

சலொரன்ஸ் ்ேல்ைநொயகைம்,        
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

பொரொளுமன்ை துறைேொர் சமற-
பொர்றை குழுக்கைள் கைடந்த 02 ைரு-
டஙகைளொகை நியமிக்கைப்படவில்றல. 
அைறறை நியமிக்கை நடைடிக்றகை 
எடுக்குமொறு எதிர்த்தரப்பு பிரதம 
்கைொரடொ லக்மன் கிரி்யல்ல 
சநறறு ேறபயில் சகைொரிைொர்.   

ஆைொல் அரேொஙகைம் இது ்தொடர்-
பில் இன்னும் முடிவு எடுக்கைவில்-
றல்யை ஆளும் தரப்பு ேொர்பில் 
பதில் ைைஙகைப்படடது.  

பொரொளுமன்ைம் ேபொநொயகைர் 
மஹிந்த யொப்பொ அசபைர்த்தைவின் 
தறலறமயில் கூடியசபொது ஒழுங-
குப் பிரச்சிறை ஒன்றை முன்றைத்த 

எதிர்த்தரப்பு பிரதம ்கைொரடொ லக்-
மன் கிரி்யல்ல,  

துறைேொர் சமறபொர்றை குழுக்கைள் 
கைடந்த 02 ைருடஙகைளொகை நியமிக்கைப்-
படவில்றல. ஒவ்ைொரு மொதமும் 
நொன் இது பறறி சகைள்வி எழுப்பி ைரு-
கிசைன். அறை முக்கியமொைறை 
.ேபொநொயகைர் தொன் எமது உரிறம-
கைறள பொதுகைொக்கை சைணடும்.கைடசித் 
தறலைர் கூடடத்தில் துறைேொர் சமற-
பொர்றை குழுக்கைள் முக்கியம் பறறி 
எடுத்துறரத்சதன். ேடட மூலஙகை-
ளின் ஒவ்ைொரு ேரத்து பறறியும் 
இஙகு ஆரொயப்படுகிைது என்ைொர்.  

இதறகுப் பதிலளித்த ஆளும் 
தரப்பு பிரதம ்கைொரடொ அறமச்-
ேர் சஜொன்ஸ்டன் ்பர்-
ணொன்சடொ ,

ேடட விசரொதமொகை கைருத்தறட 
்ேய்ததொகை குறைம் ேொடடப்படடு 
கைடடொய விடுமுறையில் அனுப்-
படட குருணொகைல் சபொதைொ றைத்-
தியேொறலயின் மகைப்சபறறு பிரிவின் 
றைத்தியர் சேகு சிேொப்தீன் 
்மொேம்மட ஷொபி, தைக்கு ைைங-
கைப்பட சைணடிய ேம்பள நிலுறை 
மறறும் ் கைொடுப்பைவுகைறள உடைடி-
யொகை ைைஙகை உத்தரவிடுமொறு சகைொரி 
சமன் முறையீடடு நீதிமன்ைத்தில் 
ரிட மனு்ைொன்றை தொக்கைல் ்ேய்-
துள்ளொர்.   

குருணொகைல் சபொதைொ றைத்திய-
ேொறலயின் பணிப்பொளர் றைத்தியர் 

ேந்தை ்கைந்தன்கைமுை, றைத்தியேொ-
றலயின் முன்ைொள் பணிப்பொளர் 
றைத்தியர் ஏ.எம்.எஸ். வீரபணடொர, 
சுகைொதொர அறமச்ேர் ்கைேலிய ரம்-
புக்்ைல்ல, சுகைொதொர அறமச்சின் 
்ேயலொளர் சமஜர் ்ஜைரல் றைத்-
தியர் எஸ்.எம். முணசிஙகை, சுகைொதொர 
சேறைகைள் பணிப்பொளர் நொயகைம் 
றைத்தியர் அசேல குணைர்தை 
ஆகிசயொர் இம்மனுவில் பிரதிைொதி-
கைளொகை ்பயரிடப்படடுள்ளைர்.   

இம்மனு சநறறு முன்திைம் சமன்-
முறையீடடு நீதிமன்ை நீதிபதிகைளொை 
சேொபித்த ரொஜகைருணொ மறறும் தம்மிகை 
கைசை்பொல ஆகிசயொரடஙகிய நீதிப-

திகைள் குைொம் முன்னிறலயில் ஆரொ-
யப்படடது.   

இதன்சபொது மனுதொரரொை றைத்தி-
யர் ஷொபி சிேொப்தீனுக்கைொகை சிசரஷ்ட 
ேடடத்தரணி புலஸ்தி சேைமொன்ை 
ஆஜரொகியிருந்தொர். பிரதிைொதிகைள் 
தரப்பில் சமலதிகை ்ேொலிசிடடர் 
்ஜைரொல் சுமதி தர்மைர்தை ஆஜரொ-
ைொர்.   

அதன்படி, பிரதிைொதிகைள் ேொர்பில் 
ஆஜரொை சமலதிகை ்ேொலிசிட-
டர் ்ஜைரொல் சுமதி தர்மைர்தை, 
'இம்மனு ்தொடர்பிலொை ஆைணங-
கைள் எைக்கு கைடந்த 9 ஆம் 
திகைதிசய கிறடத்தது. 

�டறச்றோழிலோைர் பிரச்சி்னக்கு தீர்வு �ோண
சிவில ்சமூ�ங்�ளின ஒதது்ைப்பு பத்வை

ப�ோப் குழுவின த்லவைரோ� பேரோசிரியர்
்சரித பேரத மீண்டும் சதரிவு

கடறபறைாழிலாளர கூட்டுறைவுச் சங்க சைாசங்களின் சமநைளனம நகாரிக்மக
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ஜைொதிபதியின் என்ைக்கைருவுக்-
கைறமய ்பருந்சதொடட ்தொழி-
லொளர்கைளுக்கு மொனிய முறையில் 
சகைொதுறம மொ ைைஙகுைது 
்தொடர்பொை பிரீமொ மறறும் ்ேரன்-
டிப் நிறுைைஙகைளுடன் ஒப்பந்தம் 
்ேய்ைது ்தொடர்பொகை கைலந்துறர-
யொடல் சநறறு ்கைொழும்பில் நறட-
்பறைது.  

சதொடட வீடறமப்பு மறறும் 
ேமுதொய உடகைடடறமப்பு ைேதி-
கைள் இரொஜொஙகை அறமச்ேர் ஜீைன் 
்தொணடமொன் மறறும் கூடடு-
ைவு சேறைகைள் ேந்றதப்படுத்தல் 
சமம்பொடு மறறும் நுகைர்சைொர் 
பொதுகைொப்பு இரொஜொஙகை அறமச்ேர் 
லேந்த அைகியைணண ஆகிசயொர்  
இவ ஒப்பந்தம் ்தொடர்பில் கைலந்-
துறரயொடறல சமற்கைொணடைர்.

இதன்சபொது ்பருந்சதொடட 

்தொழிலொளர்கைளுக்கு 80 ரூபொ 
வீதம் 15 கிசலொ சகைொதுறம 
மொறை ைைஙகுைதறகைொை ஏற-
பொடுகைள் ்தொடர்பொகைவும் இவ 
திடடத்றத விறரைொகைவும் நறட-
முறைப்படுத்துைது ்தொடர்பொ-

கைவும் கைலந்துறரயொடப்படடது. 
இக்கைலந்துறரயொடலில் அறமச்-
சின் ்ேயலொளர்கைள்,அதிகைொரிகைள் 
பிரீமொ,்ேரன்டிப் நிறுைைஙகைளின் 
அதிகைொரிகைள் உள்ளிடட பலர் கைலந்-
துக்்கைொணடொர்.  

த�ோட்ட த�ோழிலோளர்களுக்கு மோனிய  
முறையில் த்கோதுறம மோ வழங்கல்
பிரீமோ, ச்சரனடிப் நிறுவைனங்�ளுடன ஒப்ேநதம் சதோடர்பில �லநது்ரயோடல

்கைொசரொைொ 
தடுப்பூசி 
்பறுைதறகைொை 
ைய்தல்றல-
யில் உள்ள 
சுமொர் 10 இலடேம் இலஙறகையர்-
கைள் இதுைறரயில் எந்த்ைொரு 
தடுப்பூசிகைறளயும் ்பறறுக்-
்கைொள்ளவில்றல எை தகைைல்கைள் 
்ைளியொகியுள்ளை.   

சுகைொதொர பிரிவு ்ைளியிட-
டுள்ள அறிக்றகையிசலசய இந்த 
விடயம் குறிப்பிடப்படடுள்ளது.   

சமலும், ்கைொசரொைொ இரண-
டொைது தடுப்பூசி ்பறைைர்கைளில் 
சுமொர் 62 இலடேம் சபர் இதுை-
றரயில் பூஸ்டர் தடுப்பூ-
சிறய ்பைொமல்
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உலகில் புதைபடிம எரிபபொருள் வளம் நிரநை-
ரமொனைல்ல. அது படிபபடியொக குதைநது 
பகொண்டு வருகினைது. புவியின கீழுள்ள 

அநை எரிபபொருள் வளம் இனனும் ஒரு நூறைொண்-
டுக்கு ைொக்குப பிடிபபது கூட சந்ைகம்ைொன எனகின -
ைனர் விஞ்ொனிகள். அைன பினனர் உலகம் மொறறு-
வழிபயொனறுக்குச் பசல்ல ்வண்டியிருக்கும் எனறு 
அறிவியலொளர்கள் கூறுகினைனர்.

திண்ம நிதலயிலுள்ள நிலக்கரி மறறும் திரவ 
நிதல எரிபபொருள் ்பொனைதவபயல்லொம் குறிபபிடட-
பைொரு பகொள்ளளவி்ல்ய பூமிக்கு உள்்ள கொணப-
படுகினைன. மனிைன ைனது ்ைதவக்கொக அவறதை 
பவளி்ய எடுத்துக் பகொண்்ட இருக்கினைொன. அதவ 
அள்ள அள்ள குதைநது விடொமல் இருக்கப ்பொவ -
தில்தல. எரிபபொருள் வளம் படிபபடியொக குதைநது 
பகொண்டுைொன பசல்கினைது.

எதிர்கொலத்தில் அநை எரிபபொருள் வளம் முறைொக்வ 
இல்லொமல் ்பொனொலும் ஆச்சரியபபடுவைறகில்தல. 
ஏபனனில் உலகின சனத்பைொதகப பபருக்கத்துக்கு 
ஏறப நவீன யுகத்துக்கொன ்ைதவகளும் அதிகரித்-
துக் பகொண்டு வருகினைன. எரிபபொருளும் மினசொர-
மும் மக்களுக்கு அதிகம் ்ைதவபபடுகினைன. என்வ 
புவியின உள்்ளயுள்ள எரிபபொருள் மிக அதிகமொக்வ 
அகழநபைடுக்கபபடுகினைது. கொலப்பொக்கில் எரிபபொ-
ருள் வளம் பறைொக்குதையொகிப ்பொய் விடக் கூடும்.

எதிர்கொல சூழநிதலக்கு மனிைன இப்பொ்ை 
ையொரொக ்வண்டுபமனபதுைொன விஞ்ொனிகளின 
அறிவுதரயொகும். அைொவது எரிபபொருளுக்குப பதிலொக 
மொறறுவழிபயொனதைத் ்ைட  ்வண்டியது அவசிய-
பமனபதுைொன அக்கருத்ைொகும். புதுபபிக்கத்ைக்க சக்-
திகள் மறறும் மொறறு எரிபபொருள் கண்டுபிடிபபுகள் 
பறறி அறிவியல் உலகம் தீவிரமொகச் சிநதிக்க ்வண் -
டுபமன அவர்கள் கூறுகினைனர். இநை எண்ணக்கரு-
வொனது சமீப கொலமொக இலஙதகயிலும் பரவலொக 
முனதவக்கபபடடு வருகினைது.

இைக்குமதி பசய்யபபடுகினை எரிபபொருளில் மொத் -
திரம் நொம் முறறுமுழுைொக ைஙகியிருக்கக் கூடொது. 
மினசொர உறபத்திக்கும் ஏதனய ்ைதவகளுக்கும் 
மொறறுவழிகதள சிறிைள்வனும் நொட ்வண்டியது 
அவசியம் எனபதுைொன அநை ஆ்லொசதனயொக  
உள்ளது. ஏபனனில் எரிபபொருள் இைக்குமதிக்கொக 
அதிக நிதிதய பசலவு பசய்ய ்வண்டியுள்ளது. 
வொகனப ்பொக்குவரத்துக்கொக மொத்திரமனறி, மினசொர 
உறபத்திக்கொகவும் எரிபபொருதளப பயனபடுத்ை 
்வண்டியுள்ளது. மினசொர உறபத்திக்கொக எரிபபொ-
ருதளப பயனபடுத்துவபைனபது அதிக பசலவினம் 
மிகுநைைொகும்.

அனதைய கொலத்தில் நீர்மினசொரத்தினொல் நொடடின 
மினசொரத் ்ைதவதய முழுதமயொகப பூர்த்தி பசய்யக் 
கூடியைொக இருநைது. நொடடின நீர்த்்ைக்கஙகளில் 
நீர்பபறைொக்குதை நிலவியதில்தல. சனத்பைொதகப 
பபருக்கம் குதைவொனைொக்வ இருநைது. நீர்த்்ைக்-
கஙகளினொல் உறபத்தி பசய்யபபடுகினை மினசொ-
ரம் நொடடின ்ைதவக்குப ்பொதுமொனைொக இருந-
ைது. ஆனொல் இனறு நிதலதம அவவொைொனைல்ல. 
நொடடின சனத்பைொதகப பபருக்கத்துக்கு ஏறப மினசொ-
ரத் ் ைதவயும் அதிகரித்து விடடது. நீர்த்்ைக்கஙகளில் 
உறபத்தி பசய்யபபடுகினை மினசொரம் எமது நொடடின 
அதிகரித்ை மினசொரத் ்ைதவக்குப ்பொதுமொனைொக 
இல்தல.

்வறு வழிகள் மூலமும் மினசொரத்தை உறபத்தி 
பசய்ய ்வண்டிய அவசியம் அதிகரித்ைைன கொரண-
மொக எரிபபொருள் மூலமொன மினனுறபத்தி மறறும் 
நிலக்கரி மூலமொன மினனுறபத்தி வழிகதள நொட 
்வண்டியிருநைது. இவறறின மூலம் மினசொரத்தை 
உறபத்தி பசய்வதில் அதிக பசலவினமும், சூழல் பொதிப -
பும் உள்ளபைனபதும் குறிபபிடத்ைக்கது. எரிபபொருள் 
ைகனம் கொரணமொக வளிமொசதடைல் அதிகரித்துக் 
பகொண்டு பசல்வைொக சூழலியல் நிபுணர்கள் அடிக்கடி 
எச்சரிக்தக பசய்ைபடி வருவதையும் இங்க குறிபபிட 
்வண்டியுள்ளது.

இைன கொரணமொக்வ எரிபபொருள் வொகனஙக-
ளுக்குப பதிலொக மினசொரத்தில் இயஙகும் கொர்கதள 
நொடடில் அதிகளவில் பயனபடுத்ை ்வண்டுபமனை 
்யொசதன அரசொஙகத் ைரபபினர் பலரொல் முனதவக் -
கபபடடு வருகினைது. எரிபபொருள் விரயம் எனபது 
ஒருபுைமிருக்க, சூழல் மொசதடவதும் ைவிர்க்கபபடு -
பமனபது அவர்களின அறிவுதரயொகும். அ்ைசமயம் 
எரிபபொருள் இைக்குமதிக்கொக அதிக நிதிதய  பசலவிட 
்வண்டுபமனை அவசியமும் குதைகினைது.

இலஙதகயில் மினசொர உறபத்திக்கொக குதைநைள-
விலொன மொறறுவழிக்ள ைற்பொது தகயொளபபடுகின -
ைன. ஆனொலும் அதவ நொடடின மின்ைதவதய ஈடு 
பசய்வைறகு குறிபபிடத்ைக்க அளவில் பஙகளிபதப 
வழஙகவில்தல. கொறைொதல மூலமொன மினனுற-
பத்தி நொடடின சில பிர்ைசஙகளில் ்மறபகொள்ளபப -
டுகினைது. சூரியபபடல் ஊடொன மினனுறபத்தியும் பர-
வலொக ்மறபகொள்ளபபடுகினைது. இதவபயல்லொம் 
குதைநைளவிலொன மினனுறபத்திகளொகும்.

ஆனொல் இவவொைொன மினனுறபத்திகதள அதிகரிக்-
கும் படசத்தில் நொடடின பமொத்ை மினசொரத் ்ைதவயில் 
ஓரள்வனும் பஙகளிபபுச் பசய்யக் கூடியைொக இருக்-
கும். வீடடின மினசொரத் ்ைதவக்கொக சூரியபபடல்க-
தளப பபொருத்துவது பவறறியளிக்குபமனக் கூைப-
படுகினைது. இவவிடயத்தில் கவனம் பசலுத்ைபபட 
்வண்டியது அவசியமொகும். அ்ை ்பொனறு மினசொரக் 
கொர்களின பொவதனதய அதிகரிக்கும் திடடஙகளும் 
நொடடில் அவசியம். எரிபபொருளின பநருக்கடி கருதி இவ-
வொைொன மொறறுவழிகள் ைவிர்க்க முடியொைதவயொகும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்ைன மொவத்தை, பகொழும்பு- - 10

ைபொல் பபடடி இலக்கம் : 834
பைொதல்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகொதமயொளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 பபபரவரி 12 சனிக்கிழதம12–02–2022

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரஜப பிதை 10
பிலவ வருடம்  தை மொைம் 30ம் நொள்        சனிக்கிழதம

நடுத்தர வருமானமுள்ள குடும்பங்களுக்கா்க
நிரமாணிக்கப்படும 5000 வீடமமபபுத திடடம

ஆயிரம ரூ்பா சம்ப்ள உயரவுககுப பினனர
த்தாடடத த்தாழிலா்ளருககு அதி்க ்பாதிபபு்கள!

வீ டற்ற நடுத்தர வருமான குடும்-
பங்களுக்கா்க பிர்தமர் மஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின் ஆல�ாசனன-

யின் லபரில்  நிர்மாணிக்கபபடும் 5,000 
வீடனமபபுத திடடததின் கீழ் மா�லப-
யில் நிர்மாணிக்கபபடடு வரும் 256 
மாடி்கனைக க்காணட அடுககுமாடி 
குடியிருபபுத க்தாகுதியின் நிர்மாணப 
பணி்கள் நின்றவனடயும் ்தறுவாயில் 
உள்ை்தா்க ந்கர அபிவிருததி மறறும் வீட-
னமபபு அனமச்சு க்தரிவிததுள்ைது.

நடுத்தர வருமானக குடும்பங்களுக-
்கா்க நிர்மாணிக்கபபடும் இந்த க்தாடர் -
மாடி குடியிருபபுக்கள் மா�லப புதிய 
புபுது னம்தானததிறகு அருகில் நிர்மா -
ணிக்கபபடடு வருகின்்றன.

நடுத்தர வருமானக குடும்பங்களுக-
்கா்க, லம�தி்கமா்க எவ்வி்த வருமான -
முமற்ற வீடறல்றார் லபான்்றவர்்கனைக 
்கருததில் க்காணடு பிர்தமரின் ஆல�ாச-
னனயின் லபரில் பல்லவறு வன்கபபடுத -
்தபபடட வீடனமபபு லவன�ததிடடங -
்கள் ந்கர அபிவிருததி மறறும் வீடனமபபு 
அனமச்சினால்  நாடு முழுவதும் பரந்த 
அைவி�ான கசயல்படுத்தபபடடு வரு-
கின்்றன.

ஜனாதிபதி ல்காடடாபய ராஜபக்ஷவின் 
'சுபீடசததின் லநாககு'  க்காள்ன்கப பிர்க -
டனததின் கீழ்  இந்த 5,000 அடுககுமாடி 
குடியிருபபு்கள் நிர்மாணிக்கபபடடு வரு -
கின்்றன.

அ்தற்கனமய, 20 மாடி்கனைக 
க்காணட இந்த அடுககுமாடி குடியிருப-
பின் நிர்மாணப பணி்கள் 2021 ஜனவரி 
07 ஆம் தி்கதி ஆரம்பிக்கபபடடதுடன், 
இ்தன் நிர்மாணப பணி்கள் வினரவில் 
நின்றவனடயும் என ந்கர அபிவிருததி 
மறறும் வீடனமபபு அனமச்சு லமலும் 
க்தரிவிததுள்ைது.

ந்கர அபிவிருததி, திணமக்கழிவு 
அ்கற்றல் மறறும் கபாது சு்கா்தாரததுன்ற 
இராஜாங்க அனமச்சர் ்க�ாநிதி நா�க்க 
க்காடலேவா, ந்கர அபிவிருததி மறறும் 
வீடனமபபு அனமச்சின் கசய�ாைர் சிறி-
னிமல் கபலரரா ஆகிலயாரின் லமறபார்-
னவயின் கீழ் ந்கர அபிவிருததி அதி்காரச-
னபயினால் இந்த வீடனமபபுத திடடம் 
நனடமுன்றபபடுத்தபபடடு வருகின்்றது.

'கிகரன்்லடா அபார்டகமணட'' என்-
்றனைக்கபபடும்  இந்த வீடனமபபு குடி-
யிருபபு வைா்கம், க்தாழில் புரிலவார் 
மறறும் புதிய லவன�வாய்பபு்கனைத 
ல்தடும் நடுத்தர வர்க்கததினருக்கான 
வீடடுத திடடமாகும்.

இந்த அடுககுமாடி குடியிருபபின் 
்தனிததுவம் என்னகவனில், அதி்க 
மக்கள் கசறிநது வாழும் பகுதிககு அரு -
்கானமயில் ச்க� வசதி்களுடனும் ்தனிப -
படட சு்தநதிரதன்தப பாது்காதது, வீடடு 
உரினமயாைர்்கள் வசதியா்க வாழ்வ்தறகு 
ஏற்ற சூைன� உருவாககும் வன்கயில் 
நிர்மாணிக்கபபடுவ்தாகும்.

இந்த 256 வீடு்கள் ்த�ா 128 வீடு்கள் 
க்காணட இரணடு அ�கு்கனைக க்காண-
டுள்ைன. இரணடு அ�கு்களும் ‘யு வன்க’ 
வீடு்கள் மறறும் ‘டீ வன்க’ வீடு்கள் என 

வன்கபபடுத்தபபடடுள்ைன.’ யு வன்க’ 
வீடு்கள் 700 சதுர அடி்களும் மறறும் 
‘டீ வன்க’ வீடு்கள் 900 சதுர அடி்களும் 
க்காணடுள்ை்தாகும்.

700 சதுர அடி க்காணட ‘யு வன்க’ 
வீடு்கள்  2 படுகன்கயன்ற்கள், வரலவற-
பன்ற , 2 குளிய�ன்ற்கள் (கபாது மறறும் 
லவன�யாைர்)  சாபபாடடு அன்ற,  சனம-
ய�ன்ற மறறும் ்தனி ்கைஞ்சிய அன்ற 
ஆகியவறன்றக க்காணடுள்ைன.

900 சதுர அடி்கள்  ‘டீ வன்க’ வீடு்களில்  
3 படுகன்கயன்ற்கள், வரலவறபன்ற,  3 
குளிய�ன்ற்கள் (பிர்தான, கபாது மறறும் 
லவன�யாைர்)  சாபபாடடு அன்ற, சனம-
ய�ன்ற மறறும் ்தனியான ்கைஞ்சிய 
அன்றயும் உள்ைன.

இந்தக குடியிருபபு்கனை வாஙகுவ-

்தறகு மக்கள் வஙகி, இ�ஙன்க வஙகி 
மறறும் ல்தசிய லசமிபபு வஙகி ஆகிய -
வற்றால் ்கடன் வசதி்கள் வைங்கபபடு -
கின்்றன. இது ஒரு மா்தததிறகு குன்றந-
்தபடசம் 6.25 வீ்த வடடி வீ்தததிறகு 
உடபடடது. 25 ஆணடு்களுககு மா்தாந்த 
்தவனண முன்றயில் ்கடனனத திருபபிச் 
கசலுததும் வசதியும் இந்த வஙகி்கள் 
மூ�ம் வைங்கபபடடுள்ைன.

வீடு வாஙகுபவர்்களுககு அதி்க 
நிவாரணம் அளிககும் வன்கயில் 
அரசு வழி்காடடு்தலின்படி இந்த வீட-
டுக்கடன் திடடதன்த அரச வஙகி்கள் 
கசயல்படுததி வருகின்்றன. அடுககு-
மாடி குடியிருபபின் ்தனர ்தைம், மு்தல் 
்தைம், இரணடாவது ்தைம் மறறும் 

மூன்்றாவது ்தைம் ஆகியன வா்கனங்கனை 
நிறுததுவ்தறகு ஒதுக்கபபடடுள்ைன.

இந்த வீடனமபபுத  க்தாகுதிக்கா்க 
ஒதுக்கபபடட கமாத்த நி�பபரபபு 
8293.9 சதுர மீடடர் ஆகும்.  அந்த இடத-
தில் 2812.5 சதுர மீடடர் பரபபைவு வீட-
னமபபு  ்கடடடங்கள் ்கடடப பயன்ப -
டுத்தபபடடுள்ைது.

மலிவு வின�யில் உள்ை குடியிருபபு 

வைா்கம் ப� கபாதுவான வசதி்கனை -
யும் க்காணடுள்ைது. அ்தன்படி பின்வ-
ரும் வசதி்கனைக க்காணடுள்ைது.

இதில் அடுககுமாடி குடியிருபபுக்கான 
கபாது வா்கன நிறுததுமிடம், உடற -
பயிறசி னமயம், ஒரு சிறிய பல்கபா -
ருள் விறபனன நின�யம், தீயனணபபு 
பிரிவு, வீடு்களுககு ்தனித்தனி நீர் மறறும் 
மின்சார மீடடர்வசதி, அனனதது வீடு்க-
ளுககும் கபாதுநீர் வைங்கல் அனமபபு, 
பிர்தான எரிவாயு விநிலயா்க அனமபபு, 
்கழிவுநீர் அ்கறறும் வசதி ஆகியனவ உள் -
ைடஙகும்.

லமலும்  மின்துணடிபபு ஏறடும் 
அவசர ்கா�ங்களில்உபலயாகிக்கத்தக்க -
்தான  கஜனலரடடர்்கள் மறறும் லசா�ா 
விைககு்கள், மின்சார வா்கனம் சார்ஜ் 
கசய்யும் வசதி்கள், 24 மணி லநர உள்பா -
து்காபபு, மனைநீர் வடி்கால், அதிலவ்க 
லிிஃபட, கபாதுவடி்கால் அனமபபு்கள் 
மறறும் வடி்கால் சுத்தம் கசய்யும் வசதி -
்கள் ஆகியனவ இதில் அடஙகும்.

அனனதது வீடு்களிலும் உயர்்தர, 
அதிநவீன குளிய�ன்ற சா்தனங்கள் 
கபாருத்தபபடடுள்ைன. ஜனாதிபதி 
ல்காடடாபய ராஜபக்ஷ அவர்்களின் வழி -
்காடடு்தலுடன் ந்கர அபிவிருததி மறறும் 
வீடனமபபு அனமச்சர் பிர்தமர் மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ, ந்கர அபிவிருததி, திணமக்க -
ழிவுநீர் அ்கற்றல் மறறும் கபாது சு்கா்தா -
ரததுன்ற இராஜாங்க அனமச்சர் ்க�ாநிதி 
நா�க்க க்காடலேவா, ந்கர அபிவிருததி 
மறறும் வீடனமபபு அனமச்சின் கசய�ா -
ைர் சிறினிமால் கபலரரா, ந்கர அபிவி -
ருததி அதி்காரசனபயின்  ்தன�வர் ஓய்வு 
கபற்ற லமஜனர் கஜனரல் உ்தய நாணயக -
்கார, ந்கர அபிவிருததி அதி்காரசனபயின் 
பணிபபாைர் பிரசாத ரணவீர ஆகிலயா-
ரின் லமறபார்னவயின் கீழ் இந்த வீட -
னமபபுத திடடம் ந்கர அபிவிருததி அதி -
்காரசனபயினால் நிர்மாணிக்கபபடடது.

பிரிடடிஷ் ்கா�னிததுவ ்கா�ததில் 
கபருநல்தாடட கபாருைா்தாரம் 
அடினம முன்ற மறறும் ப�வந்த 

உனைபபு என்பவறறில் ்கடடிகயழுப -
பபபடடிருந்தது. ்கா�பலபாககில் இந்த 
அடினம முன்றயில் ்தைர்வு ஏறபடடது. 
எந்த அரசாங்கம் ஆடசிககு வந்தாலும் 
க்தாழில் சடடங்கள் ஓரைவு பாது்காக்கப-
படடன.

க்தாழில் சங்கங்கள் இச்சடடங்கனை 
அடிபபனடயா்க னவதது க்தாழி�ாைர்-
்களின் நாைாந்த பிரச்சினன்கனை ஓரை-
விறகு தீர்தது னவத்தன. கூடடு ஒபபந்தம் 
2003 ஆம் ஆணடுககு முன்னர் இருநது 
வந்த ஒரு விடயமாகும். ஆனால் 2003 
ஆம் ஆணடு கூடடு ஒபபந்தம் கபருந -
ல்தாடடததிறல்க உரிய நனடமுன்ற சார்ந்த 
ப� விடயங்கனை உள்ைடககியுள்ை ஒரு 
ஒபபந்தம் ஆகும்.

2003 ஆம் ஆணடின் பின்னர் ன்கச்சாத-
திடபபடட கூடடு ஒபபந்தங்கள் சம்பை 
உயர்னவ மடடுலம ்கருததில் க்காணடா -
லும், 2003 இல் லசர்க்கபபடட ப� விட -
யங்கள் க்தாடர்நதும் அமுலில் க்காணடு 
வரபபடடன.

இன்று 1000 ரூபா நாள் சம்பைம் 
என்பது மி்கவும் குன்றந்த சம்பைமாகும். 
இந்த 1000 ரூபா சம்பை உயர்வு கூடடு 
ஒபபந்தததிறகூடா்க லமறக்காள்ைபப -
டாது, லவ்றா்க பிரிதக்தடுக்கபபடடு 
சம்பை நிர்ணய சனபககூடா்க கசய்யப -
படடது. இ்தனன ்காரணம் ்காடடி உயர்த -
்தபபடட 1000 ரூபா சம்பைதன்த எமது 
க்தாழி�ாைர்்களுககு வைங்காதிருக்க ்கம் -
பனி்கள் ்தங்கைது ்காரயங்கனை ்காடடத 
க்தாடஙகி விடடன.

எடுக்கபபடும் க்காழுநதின் அைவு 
கூடடு ஒபபந்தபபடி அந்தந்தத ல்தாட -
டங்களில் உள்ை க்தாழிறசங்க ல்தாடட 
்கமிடடி ்தன�வர்்களுடன் ்க�நதுனர-
யாடிலய அதி்கரிக்கபபட முடியும். 
ஆனால் இன்று ்கம்பனி்கள் ்தாம் 
நினனத்த அைவினன அ்தாவது க்தாழி -
�ாைர்்கள் எடுக்க முடியா்த அைவினன 
நிர்ணயிதது அ்தறகு குன்றவான அைவு 
க்காழுநது, இ்றபபர் பால் எடுககும் 
படசததில் ½ லபர் லபாடும் நின� ஏற -
படடுள்ைது. இ்தன் ்காரணமா்க க்தாழி -

�ாைர் சம்பை உயர்-
விறகு முன்னர் எடுத்த 
சம்பை அைவினன விட 
்தறலபாது குன்றந்த சம் -
பைதன்தலய வருமான-
மா்க கபருகின்்றார்்கள்.

அ து ம ட டு ம ல் � , 
ல்தாடடங்களில் க்தாழி-
�ாைர்்களில் நிரந்தர 
க்தாழின� இல்�ா -
மல் கசய்ய முன்றசாரா 
முன்றயினன அறிமு-
்கபபடுததி வருகின்்றனர். ல்தாடடம் 
துபபுரவு கசய்்தல், அதி்கமான ல்தாட -
டங்களில் இன்று ன்கக்காசுககு வைங -
்கபபடுகின்்றது. இதுமடடுமல்� சி� 
ல்தாடடங்களில் க்காழுநது எடுபபது 
கூட துணடு ்காணி்கள் பிரிதது க்காடுதது 
எடுக்கபபடுகின்்றது.

இ்தன் மூ�ம் க்தாழி�ாைர்்கள் இவ்வ-
ைவு ்கா�மா்க அனுபவிதது வந்த ச்க�  
க்தாழில் உரினம்கனையும் இைககின்்ற-
னர். குறிபபா்க EPF, ETF, பிரசவ ச்கா-
யநிதி, நடடஈடு்கள் மறறும் லசவா்கா� 
பணம் லபான்்ற பல்லவறு க்தாழில் உரி-
னம்களும் நீக்கபபடுகின்்றன.

இன்று ல்தாடடங்கள் ்கம்பனி்கள் 

னவத்த சடடததிறல்க இயஙகுகின்-
்றன. யார் கபருநல்தாடடதன்த ஆடசி 
கசய்கின்்றார்்கள் எனப புரியவில்ன�. 
ல்தயின�, இ்றபபர் ்கம்பனி்கள் 53 வருட 
்கா� குத்தன்கககு ல்தாடட மு்கானமத -
துவதன்த வாஙகின. அ்தறகு அர்த்தம் 
க்தாழி�ாைர்்கள்  அவர்்களின் கசாதது 
என்ப்தல்�, க்தாழி�ாைர்்கனை அவர் -
்கள் நினனத்தது லபா� அடினம்கைா்க 
நடததுவ்தறகுமல்�.  

அரசின் அனுமதியுடலன இக்கம்ப-
னி்கள் கபருநல்தாடடத துன்றககுள் 
வந்தன. இக்கம்பனி்களின் ்கடனம  இந 
நாடடில் உள்ை ச்க� க்தாழில் உரினம -
்கனையும் பின்பறறுவது. அ்தனன இக 

்கம்பனி்கள் கசய்யத ்தவறும் படசததில் 
அரசு ்தன�யிடடு க்தாழி�ாைர்்களுக-
க்கதிரான க்தாழில் உரினம மீ்றல்்கனை 
்தடுக்க லவணடும். ்தறலபாது இவ்வைவு 
அராஜ்கம் நடககும் லபாது எதுவும் க்தரி-
யா்தது லபா� பாராமு்கமா்க இருபபதும் 
மறறுகமாரு அராஜ்கமாகும்.

கபருநல்தாடடத துன்ற க்தாழி�ாைர்-
்கள் ்தங்களுககு எந்த ஒரு உரினமயும் 
இல்�ாது இநநாடடில் வாழ்கின்்றார்-
்கள். வீடடு உரினம, உடல்ந� பாது -
்காபபு உரினம என்று பல்லவறு உரினம-
்களும் மறுக்கபபடட நின�யில் இன்று 
க்தாழில் உரினமயும் முற்றா்க மறுக்கபப-
டுகின்்றது.

கூடடு ஒபபந்தம் மடடும் இவர்்களின் 
பிரச்சினனககு தீர்வாகுமா? இல்ன�. 
கூடடு ஒபபந்தம் கபருநல்தாடடத 

க்தாழி�ாைர்்களின் ச்க� 
உரினம மீ்றல்்களுககும் தீர்-
வா்காது. க்தாழில்  சார்ந்த 
பிரச்சினன்களுககு ஓரைவு 
மடடுலம தீர்வு அதில் 
உள்ைது. ப� இனடகவளி-
்கள் கூடடு ஒபபந்தததிலும் 
உள்ைன. அனவ நிரபபப-
பட லவணடும். இல்ன�-
கயனில் கபருநல்தாடடத 
துன்றக்கான ஒரு விலசட 
க்தாழில் சடடம் உடனடி -
யா்க க்காணடு வரபபட 
லவணடும்.

கபருநல்தாடடத துன்ற-
சார்ந்த க்தாழில் சடடம் உருவாகும் 
இடங்கள் மறறும் பிரச்சினன்கனை 
தீர்ககும் ச்க� கபாறிமுன்றககுள்ளும் 
கபருநல்தாடட க்தாழி�ாைர் சிந்தனன 
உனடய கபண்கள் உள்வாங்கபபட 
லவணடும். ஒடடுகமாத்தமா்க கபருந -
ல்தாடடங்களில் லவன� கசய்து வரும் 
அனனதது க்தாழி�ாைர்்கள் க்தாடர்பா்க-
வும் சடடதன்த வலுவூடடி அவர்்களுககு 
சடடததின் மூ�மான சமததுவமான 
பாது்காபனப உறுதி கசய்ய லவணடும்.

எரிப�ொருளுக்ொன மொற்றுவழி்ளில்
்வனம் பெலுத்தப�டுவது அவசியம்

நன்னம எது, தீனம எது என ஆராய்நது அறிந்த,
நறகசயலில் மடடுலம நாடடங க்காணடவர்்கள்
எபபணியினன ஆறறிடவும் ்தகுதி கபற்றவராவார்்கள்.

நனதமயும் தீதமயும் நொடி நலம்புரிநை
ைனதமயொன ஆளப படும்

பிரதமரின் அறிவுறுததலின் பேரில்
மாலபேயில் நிரமாணிக்கபேடவுள்ள
அடுககுமாடி குடியிருபபுக்கான
ேணி்கள துரிதம்

அரச வங்கி்களில்
6.25 வீத வட்டியில்
்கடன் வசதி

-டபளியூ.்க. பிரசொத் மஞசு
(ந்ர அ�விருததி மற்றும்
வீடமமபபு அமமசெரின்

ஊட் பெயலொளர்)

்மனகொ கநைசொமி
ஆலலொெ்ர், பெஙப்ொடி ெங்ம்

பேருநபதாட்டத துறை பதாழிலா்ளர்கள
தங்்களுககு எநத ஒரு உரிறமயும் இல்லாது 
இந்ாட்டில் வாழ்கின்ைார்கள. வீட்டு உரிறம, 
உடல்்ல ோது்காபபு உரிறம என்று ேல்பவறு 
உரிறம்களும் மறுக்கபேட்ட நிறலயில் இன்று 
பதாழில் உரிறமயும் முறைா்க மறுக்கபேடுகின்ைது.
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ஈ்ரானின் பொருளாதா்ரம் ைற்றும் பதாழில்நுட்-
ெதமத நி்ரநத்ரைாக முடக்க முடியுைாயின், இஸ்-
லாமிய குடிய்ரசு ைற்்ற ைக்களுக்கு ஒரு ததால்வி-
யமடநத முன்ைாதிரியாக அமையும் அதததே்ரம் 
ஈ்ரானியரகளும் விம்ரவில் தஙகள் பு்ரட்சிக்ர சிநத-
மைக்கு முற்றுபபுள்ளி மவக்க முடிவு பசயவாரகள் 
என்றும் ஏகாதிெததியவாதிகள் ேம்பிைர.

இஸ்லாமிய பு்ரட்சிக்ர சிததாநதைாைது சரவததச 
ைாதிரியாக வியாபிக்கும் தவகதமத கட்டுபெடுததுவ-
தில் திட்டததின் மூலகரததாக்கள் ஒரு குறிபபிட்ட அள-
விற்கு பவற்றி பெற்்றைர என்ெது உணமைதய என்-
்றாலும் அவரகள் வன்மும்றயின் மூலம் அமதச் 
பசயதாரகள்.- அதற்காக அவரகள் ெயஙக்ரவாத வழி-
மும்றமயதய மகயாணடாரகள்.

ஈ்ரான் பொருளாதா்ர ரீதியிலும் பதாழில்நுட்ெ 
ரீதியிலும் பதாடரநது முன்தைறி வருவதன் மூலம் 
அழிமவ எதிரவுகூறி, பொருளாதா்ரத தமடகள் 
-விதிததவரகமள திமகக்க மவததுள்ளது. வ்ரலாற்-
றில் மிகவும் சக்திவாயநத ஏகாதிெததிய சாம்்ராஜ்-
யததின் தீவி்ர எதிரபமெயும் மீறி, ைனித வளரச்சிக் 

குறியீட்டில் ஈ்ரான் தவகைாக உயரநது வருகி்றது. 
1979ஆம் ஆணடு முதல் அறிவியல் ைற்றும் 
பதாழில்நுட்ெததில் ஈ்ரானின் ொரிய முன்தைற்்றம் 
தைற்கததிய தோக்கரகமள அதிரச்சிக்குள்ளாக்கி-
யுள்ளது, அவரகளில் ெலர இஸ்லாமிய அடிபெமட-
யிலாை சமூகம் அநதகா்ரததில் மூழ்கிவிடும் என்று 
கற்ெமை பசயதைர, ொவம் அவரகள்.

உணமையில், ஈ்ரானின் அ்ரசியல் ஸ்தாெைம், 
சன்ைாரக்க ெள்ளிகளின் ெயிற்சியுடன் தவகைாக 
முன்தைறுகி்றது. இது உலகில் உள்ள உயரநத 
கல்வி பெற்்ற குழுவாக கூட இருக்கலாம். உணமை-
யில், பசம்பைாழிக் கல்விமய ைதிக்கும் ைக்களால் 
ஆளபெடும் ஒத்ர ோடு இஸ்லாமிய ஈ்ரான் ைட்டுதை.

எைதவ, ஈ்ரானின் ெல்கமலக்கழக அமைபபு 
1979 முதல் பசழிதததாஙகியது, கல்வி நிமலகள் 
(குறிபொக பெணகள் ைததியில்) ொரிய வளரச்சி 
கணடுள்ளது, தைலும் ஈ்ரானிய விஞ்ானிகள் 
ைற்றும் பொறியாளரகள் தஙகள் ோடு பொருளா-
தா்ர ரீதியாகவும் பதாழில்நுட்ெ ரீதியாகவும் ெல 
முன்தைற்்றஙகமள அமடநதுள்ளைர. இமவ 
கடுமையாை பொருளாதா்ர தமடகளின் ைததியில் 
நிகழ்நதுள்ளது என்ெது வியக்க மவக்கி்றது.

வளரும் ோடுகளில், ைனித வளரச்சிக் குறியீட்டின் 
(HDI) அடிபெமடயில் ஈ்ரான் முதலிடதமத பேருஙகி 
உள்ளது. ஐக்கிய ோடுகளின் ைனித தைம்ொட்டுத 
திட்டததின்ெடி, 1990 முதல் மூன்று தசாபதஙகளில் 
ஈ்ரானின் HDI ஏ்றக்கும்றய 40% வளரநதது - இது 
எநத ோட்டிலும் இல்லாத சி்றநத ெதிவுகளில் ஒன்்றா-
கும். தைலும் ைனிதாபிைாைைற்்ற தமடகள் விதிதத 
சக்திகளுக்கு பகாடுக்கபெட்ட ஓர அதிரச்சி தரும் அதி-
சயம் என்று கூட கூ்றலாம்.

அநதக் காலகட்டததில், ைனித ஆயுட்காலம் 12 
ஆணடுகளுக்கும் தைலாகவும், ெள்ளிபெடிபபின் 
ஆணடுகள் ஆறு ஆணடுகளாகவும், தனிேெர வரு-
ைாைம் 60% ஆகவும் உயரநதது. ஈ்ரானிய ைக்க-
மளக் கடுமையாை வறுமை ைற்றும் பின்தஙகிய 

நிமலக்குக் தள்ளி,அவரகளின் ைை உறுதிமய ேசுக்-
கும் தைற்கததிய முயற்சி முற்றிலும் ததால்வியமடந-
துள்ளது.

ஈ்ரானிய ைருததுவம் ஆயுட்காலம் கூரமையாை 
உயரவுக்கு ெஙகளிததுள்ளது. 1990 களில் ஈ்ரான் 
தைது சுகாதா்ரப ொதுகாபபு மும்றமயப பு்ரட்சிக்ர-
ைாக ைாற்றி கி்ராைபபு்ற ைக்களில் 90% க்கும் அதி-
கைாை ைக்களுக்கு சுகாதா்ர தசமவமய வழஙகுவ-
தில் பவற்றி பெற்்றது.

தைற்கததிய பொருளாதா்ரத தமடகள், ை்ரணம் 
ைற்றும் துன்ெஙகளுக்கு கா்ரணைாக இருபெதால், 
ஈ்ரான் தைது பசாநத ைருததுவப பொருட்கமளத 
தயாரிக்கக் கற்றுக் பகாள்ளும் நிரெநதம். இது வரு-
டததிற்கு $750 மில்லியமைச் தசமிபெது ைட்டுைல்லா-
ைல், உலக சநமதயில் ஈ்ரான் தன்மை ஒரு முக்கிய 
தொட்டியாள்ராக ைாற்றியது. இன்று, ஈ்ரான் அதன் 
பசாநத ைருநதுபபொருட்களில் 97% க்கும் அதிக-
ைாைவற்ம்ற உற்ெததி பசயகி்றது ைற்றும் ைருததுவ 
உயிரி பதாழில்நுட்ெததில் முன்ைணியில் உள்ளது.

ெல தும்றகளில், ஈ்ரானிய அறிவியல் உலக 
அளவில் தொட்டி நிமலகமள எட்டியுள்ளது. 
விணபவளி ைற்றும் விைாை தொக்குவ்ரதது, தவதி-
யியல், கணினி அறிவியல், உயிரி பதாழில்நுட்ெம் 
ைற்றும் ைருததுவ அறிவியல், இயற்பியல் ைற்றும் 
பொருட்கள் அறிவியல், அணு அறிவியல் ைற்றும் 
ேதைா பதாழில்நுட்ெம் ஆகியமவ எடுததுக்காட்டு-
களாகும். ஆச்சரியபெடும் விதைாக, கடுமையாை 
பொருளாதா்ரத தமடகள் விதிக்கபெட்டுள்ள நிமல-
யிலும் கூட அபைரிக்க ததசிய அறிவியல் நிறுவ-
ைம், சமீெததிய ஆணடுகளில், அறிவியல் ைற்றும் 
பதாழில்நுட்ெ வளரச்சியில் உலகளவில் ஈ்ரானுக்கு 
முதலிடம் பகாடுததுள்ளது.

'தி மடம்ஸ்' உயர கல்வி சுட்டின்ெடி, ஈ்ரானின் அறி-
வியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்ெ பவளியீடுகள் 1970 
முதல் 2008 வம்ர 340,000 சதவீதம் வளரச்சிய-
மடநது, உலகின் பைாதத பவளியீட்டில் 1% க்கும் 

அதிகைாக உள்ளது, இது சீைா, இநதியா ைற்றும் 
பித்ரசில் தவி்ர அமைதது வளரும் ோடுகமள விட 
ஈ்ராமை மிகவும் முன்னிமலபெடுததியது.

பதாழில்நுட்ெ உற்ெததியில் ஈ்ரானின் வளரச்சியா-
ைது ெல்தவறு அளவீடுகளின்ெடி (உலக ச்ராசரிமய 
விட மிக அதிகைாக) ஆணடுக்கு 10% முதல் 25% 
வம்ர ஈரக்கக்கூடிய விகிதததில் பதாடரகி்றது, அதன் 
அணுசக்தித தும்ற உலக வளரச்சியாை  34%.வீதத-
துடன் ஒபபிடும் தொது அதிரச்சியூட்டும் வமகயில் 
8400% முன்தைறியுள்ளது.

ஈ்ரானின் மிகப பெரிய முன்தைற்்றஙகள் சில 
ப்ராக்பகட் பதாழில்நுட்ெம் ைற்றும் விணபவளி அறி-
வியல் வியக்கததக்க அளவில் வநதுள்ளை. ஈ்ரானிய 
விணபவளி ஏபென்சி ISA யின் அரபெணிபபு கா்ர-
ணைாக, ஈ்ரான் இஸ்லாமிய குடிய்ரசு 2009 இல் 
உலகின் 11 பசயற்மகக்தகாள் சுற்றுபொமத-ஏவு-
தல் தி்றன் பகாணட ோடுகளில் ஒன்்றாக ைாறியது. 
இன்று, விரிவுெடுததக் கூடிய பசயற்மகக்தகாள் 
வாகைம் (SLV) ஸுல்ொைா 200 கிதலா எமடயுள்ள 
வாகைம் 500 கிமீ சுற்றுபொமதயில் பகாணடு பசல்-
கி்றது, அதத தே்ரததில் அதன் பின்ைால் வ்ரவிருக்-
கும் Souroush SLV விம்ரவில் 8-15 பதான் எமட-
யுள்ள வாகைம் விணபவளிக்கு எடுததுச் பசல்லும்.

ஈ்ரானிய இ்ராணுவம், ஒபபீட்டளவில் கும்றநத 
நிதியில் இயஙகிய தொதிலும், எதிரிகள் ஈ்ரான் மீது 
ஒரு பெரிய தாக்குதமல ேடததும் முடிவில்லா அச்-

சுறுததல்கமள பதாடரநது, இஸ்த்ரலிய இ்ராணுவ 
தளஙகள், ேக்ரஙகள் ைற்றும்/ அபைரிக்க கபெல்கள் 
ைற்றும் தளஙகள் மீது நிமைததுப ொரக்க முடியாத 
அளவிலாை தசததமத ஏற்ெடுததக் கூடிய தற்காபபு 
ப்ராக்பகட்டுகளின் ஈரக்கக் கூடிய வரிமசமய தசக-
ரிக்க முடிநதது.

ஈ்ரானிய விஞ்ானிகள் ைற்றும் மூதலாொயவா-
திகளின் அரபெணிபபுமிக்க பசயற்ொட்டின் கா்ரண-
ைாக, வல்லாதிக்க சக்திகள் இ்ராணுவததிற்காக பசல-
வழிதத ெணததில் ஒரு சிறிய ெகுதிமய ைட்டுதை 
பசலவு பசயது ஈ்ரான் தற்காபபு உயரநிமலமய 
அமடநதுள்ளது.

தைற்கூறிய தும்றகளில் ைற்றும் ெலவற்றில் இஸ்-
லாமியக் குடிய்ரசின் முன்தைற்்றம், ைதச்சாரபின்-
மைமய அறிவுடனும், ைததமத அறியாமையுடனும் 
சைன்ெடுததும் இஸ்லாமிய பவறுபபு பி்ரசா்ரதமத 
பொயயாக்கி உள்ளது.

1979 இல் இஸ்லாமியக் குடிய்ரசின் பி்றபபிலி-
ருநது வியக்கததக்க பவற்றிகமள திரும்பிப ொரக்-
கும் தொது, எதிரகால வ்ரலாற்்றாசிரியரகள் ஒரு 
புதிய தததுவக் கணதணாட்டததில் அணுகிைால், 
முழு விவ்ரஙகள் அறியபெடுவமத தவணடுபைன்த்ற 
தடுதொ்ராக அல்லாைல், ைததமத ஒரு ஆதா்ரைாக-
வும் அறிவின் தூணடுதலாகவும் அஙகீகரிக்கலாம்.

ைமலயக வாயபைாழிபொடலிலிருநது  ைமல-
யகத தமிழர பதாடரொை அ்ரசாஙக அறிக்மக-
கள், ஆஙகிதலயர எழுதி மவததுவிட்டுச் பசன்்ற 
நூல்கள் என்று ததடிதததடி வாசிதத ைனிதர. ைமல-
யகப பெரியாரகமள பேஞசில் நிறுததி தேசித-
தவர. ைமலயக ைக்களுக்கு வாழ்வு சமைக்கப 
தொ்ராடிய, எழுதிய, தெசிய அமைதது உள்ளஙக-
மளயும் ஆ்ரத தழுவிக் பகாணடவர. ைமலயகம் 
குறிததுக் கரவம் பகாணடவர. ைமலயக மைநத-
ரின் உமழபபு விழலுக்கு இம்றதத நீ்ராய , அவர-
கமள வஞசிததவரகமளதய  வாழமவததமத  
எணணி எணணி ஏஙகியவர.

சா்ரல்ோடன் எழுதி பவளியிட்ட ெதிபைாரு நூல்-
களும் ைமலயகதமததய உயி்ராய தேசிதத ஒரு 
எழுததாளனின் பேஞசக்கணபெம்றயின் தகிப-
பிதல கைன்்றமவ.

சி.வி.தவலுபபிள்ள, தகா.ேதடமசயர, இ்ர.சி-
வலிஙகம் என்று எைக்கு முதுசைாயக் கிமடதத 
சிநதமையாளரகளின் புகழ்ொடித திரிநத எழுததா-
ளன். சிததி பலபமெ,சாம் தொனிலிருநது தொசப 
தெஸ்பகாடி வம்ர 57 ைமலயக ஆளுமைகளின் 
விெ்ரஙகமளப ெதிவதற்காக தெத்ரடு தி்றநத சரித-
தி்ரக்கா்ரன். காயதல் உவததலின்றி இவரகளின் 
வ்ரலாற்ம்றப ெதிநத ொஙகு ொ்ராட்டுவதற்குரியது.

ைமலமயக ைக்கள் ெற்றிய இவ்ரது நூல்கள் 
இவரின் சுயைாை ஆயவுத ததடலில் எழுநதமவ.
சிருஷ்டி எழுததாள்ராகதவ அறிமுகைாை சா்ரல்-
ோடன் சிறுகமத, குறுோவல்கள் என்று விட்டும் 
பதாடரநதும் எழுதிக் பகாணடிருநதவர. பதாழில்,வ-
ழக்கு, தொ்ராட்டம் என்று ஒரு ெதிமைநது ஆணடு 
காலம் எழுததுத தும்றயில் பைௌைைாயிருநதவர. 
சி.வி.யின் நூதலாடு சிலிரததுக் பகாணடு எழுநத-
வர. இறுதிக்காலம் வம்ர எழுதமத, ஆயமவ முழு-
மூச்சாகக் பகாணடு உமழததவர.

1962ஆம் ஆணடில் 'காலஓட்டம்' என்்ற சிறுக-
மததயாடு ஆ்ரம்ெைாை இவரின் இலக்கிய ஓட்டம் 
இறுதிவம்ர பதாடரநதது. ைமலயகததின் மூதத 
எழுததாளரகளாை என்.எஸ்.எம்.்ராமையா, பதளி-
வதமத தொசப ஆகிதயாருடன் இமணநது கூட்டாக 
ைமலயகக் குறுோவல் ெமடதததில் சா்ரல்ோட-
னின் எழுததாளுமை மிளிரநதது. சை்ரசம், ேம்பி-
யவருக்காக..., பிணநதின்னும் சாததி்ரஙகள் ஆகிய 

ெமடபபுகள் ததயிமல தயாரிக்கும் பதாழில் 
நுணுக்கஙகளில் சா்ரல்ோடனுக்கிருநத தனிததுவ-
ைாை நுணணறிமவயும் அனுெவதமதயும் ெடம் 
தொட்டுக் காட்டுகின்்றை. இைவாதததின் ேச்சுக்-
க்ரஙகளுக்குள் ைமலயக ைக்கள் ெடும் அவலம் 
சா்ரல்ோடனின் பேஞசில் எழுபபும் ஆததி்ரதமத 
இபெமடபபுகள் எதிப்ராலிக்கின்்றை.

ஆயவிலிருநது பதாற்றிய தவகததில், 1941 
இல் புசல்லாமவ ஸ்படலன்தெக்(Stellenberg) 
ததாட்டததும்ர தொப என்ெ-
வம்ர ததாட்டத பதாழிலாளரகள் 
பகாமல பசயத உணமைச் சம்-
ெவதமத ஆதா்ரைாக  பகாணடு 
சா்ரல்ோடன் எழுதிய குறுோவல்-
தான் 'வாைம் சிவநத ோட்கள்'. 
வீ்ரதகசரி வா்ரைஞசரியில் இநத 
ோவல் பதாட்ராக  பவளிவந-
தது. ெதிைாறு அததியாயஙக-
ளில் எழுெது ெக்கஙகளில் இந-
ோவல் விரிகி்றது.  

'பசன்்ற நூற்்றாணடின் 
இ்ரணடாம் உலக யுததம் ேடநது 

பகாணடிருநத காலபெகுதியில் 
ததயிமலதததாட்டம் ஒன்றில் 
இடம்பெற்்ற உணமைச் சம்ெவப 
பின்ைணியில் ோவல் பகாணடு பசல்லபெடுகி்றது. 
இதில் வரும் சம்ெவஙகளும், கதாொததி்ரஙகளும் 
உயித்ராடு ஒருகாலததில் ேடைாடியவரகள்' என்று 
கூறுகி்றார சா்ரல்ோடன்.

தொப தும்ர பகாமல வழக்கில்  'தூக்கு 

தைமடமய முததமிட்டு அன்று பதாழிலாளர வரக்-
கததிற்கு எழுதிைாரகதள! அநத ஐ.தவலாயுதன், 
்ரா.வீ்ராசாமி ஆகிதயாரின் உருக்கைாை கடிதததின் 
இலட்சியம்தான் எைக்குத தரும் ொடஙகள்' என்று 
கவி்ர பி.ஆர.பெரியசாமி தைது 'ததாட்டத பதாழி-
லாளர வீ்ரபதொ்ராட்டம்' (1957) என்்ற நூலில் 
இநதப தொ்ராட்டதமத முதலில் ெதிவு பசயகி்றார.

'1933 ஆம் ஆணடில் ேதடசயய்ரால் ஆ்ரம்பிக்-
கபெட்ட பதாழிற்சஙகப தொ்ராட்டததிலிருநது,இன்-

றுவம்ர உள்ள ெல தொ்ராட்டங-
களில் ெஙபகடுதது உமழதத 
அனுெவதமதக் பகாணடு இநதச் 
சிறுநூமல பவளியிடத துணிந-
ததன்' என்று அை்ரர பி.ஆர.பெரி-
யசாமி கூறுவதிலிருநது, தொப 
தும்ர பகாமல வழக்கில் தூக்குத-
தணடமை வழஙகபெட்ட நிகழ்வு 
அவர தே்ரடியாகப தொ்ராடிய 
பதாழிற்சஙகப தொ்ராட்டபொ-
மதயில் தரிசிதத ேடபபுச் சம்ெ-
வைாகும். தூக்குததணடமைமய 
எதிரதோக்கியிருநத நிமலயில் 
அவரகள் இறுதியாக எழுதியி-
ருநத  கடிததமதயும்  பி.ஆர.
பெரியசாமி தைது முன்னு-

ம்ரயில் எடுததுக்காட்டுகி்றார. தைது தொ்ராட்ட 
நூமலயும் அநதப தொ்ராளிகளுக்தக சைரபெணம் 
பசயதிருக்கி்றார.

'சா்ரல்ோடன் பி்றபெதற்குச் சரியாக மூன்று 
ஆணடுகளுக்கு முன்ைர தொரஜ் தொப பகாமல 

வழக்கில் தூக்கு தணடமை விதிக்கபெட்டவரகளின் 
கமதயிது' என்று இநத நூலின் ஒரு குறிபபில் வரு-
கி்றது.

சா்ரல்ோடன் தைது ோவலின் முன்னும்ரமய-
யும் எழுதி, அச்சில் பவளியிடத தயா்ராக இருநத 
நிமலயில், அநத ஆமசமய நிம்றதவற்றிக் 
பகாள்ள முடியாத அொக்கிய நிமலயில் அவர 
ை்ரணிதத பின்பு, அவரின் எணணததிற்கு பசயல் 
வடிவம் தநதிருக்கி்றார எச்.எச்.விக்்ரைசிஙக.

இன்றும் அன்று கணட அதத தவகததில், சிற்-
ப்றறும்ொய பசயற்ெட்டு சா்ரல்ோடனின் 'வாைம் 
சிவநத ோட்கள்' என்்ற ோவமல இம்ைாத இறு-
தியில் நூலாக பவளிக்பகாண்ரவிருக்கி்றார. இந-
ோவமல நூலாக்கிப ொரபெதில் அை்ரர சா்ரல்ோ-
டனின் குடும்ெததிைர காட்டிவரும் அக்கம்றயும் 
ைதிக்கததக்கது.

ைமலய இலக்கிய வ்ரலாற்ம்ற உருவாக்குவதில் 
இததகு நூலாக்க முயற்சிகள் பெரிதும் தவணடப-
ெடுவை.இநத ஆவணபெடுததலின் முக்கியதது-
வதமத உணரநத சா்ரல்ோடன் தாதை முன்னின்று 
நூற்ெதிபபு முயற்சியிலும் தன்மை ஈடுெடுததிக் 
பகாணடிருநதார என்ெது நிைவு கூ்ரததக்கது.    

இ்ரததமும் சமதயுைாக ேடநத ஒரு சரிததி்ரபூர-
வைாை உணமை நிகழ்விமை ோவலாக்கி ைக்கள் 
ைததியில் பகாணடு பசல்ல தவணடும் என்்ற சா்ரல்-
ோடனின் கைமவ ேைவாக்க எச்.எச்.விக்்ரைசிஙக 
எடுக்கும் முயற்சிகள் பவற்றி பெறுவதாக!

வடக்கு, கிழக்கு ஒபெமையாளர அமைபபின் 
அம்ொம்ற ைாவட்ட பசயற்ொட்டாளர பசல்வம் 
உதயகுைா்ரால் தைற்குறிதத நிகழ்வு ஒழுஙகுெடுத-
தபெட்டு பவற்றிக்ரைாக ேடததி முடிக்கபெட்டமை 
குறிபபிடததக்கது. விபுலாைநதா சிறுவர இல்லத-
தின் பொறுபொளர மகலாயபிள்மளயிைால் தைற்-
குறிதத நிகழ்வு ஏற்ொடு பசயயபெட்டு சி்றபபு்ற 
ேடததபெட்டமைக்காக ேன்றி பதரிவிக்கபெட்டது. 
இவவா்றாை சமூக ேலதைாம்பு நிகழ்வுகமள எதிர-
காலததில் இன்னும் சி்றபொக தைற்பகாள்வதற்கு 
தன்ைாலாை உதவி ஒததாமசகமள வழஙகுவதாக-
வும் அவர குறிபபிட்டார

சமூகப ெணி என்ெது எநத வம்ரயம்றகளும் 
அற்்றது. ெணம் ெமடததவரகள் ைாததி்ரம் பசயயக் 
கூடிய ெணிகளல்ல, குணம் ெமடததவரகளும் 
பசயயக் கூடிய ெணிகளும் சமூகபெணிகதள.

அநத வமகயில் வடக்கு, கிழக்-
கிமை மையபெடுததி இயஙகி 
வரும் ஒபெமையாளரகள் ‘உதவும் 
க்ரஙகள்’ எனும் அமைபபினூடாக 
ெல்தவறு சமூக ேலததிட்டஙகள் 
முன்பைடுக்கபெட்டு வருகின்்றை. 
சிறிய வருைாைஙகமள பதாழில்-
கள் ஊடாக பெற்றுக் பகாள்கின்்ற 

தொதிலும் சமூக ேலபெணிகளில் ஆரவததுடன் ஈடு-
ெடுவதமை காணகின்்ற தொது இவவா்றாை பசயற்-
ொடுகமள பொதுபவளிக்கு பகாணரநது ஊக்கபெ-
டுததுதல் மிக அவசியபைன்ெது பதரிகின்்றது.

அணமையில் சுயபதாழில் முயற்சியாளரகளுக்கு 
தகாழி வளரபபிற்காை ஆ்ரம்ெ ஏற்ொடுகள் இநத 
அமைபபினூடாக தைற்பகாள்ளபெட்டது விதசட 
அம்சைாகும். இலஙமக திருோட்டின் 74வது சுதந-

தி்ர திைதமத முன்னிட்டு ெல அமைபபுகளும் 
ெல்தவறு நிகழ்வுகமள ஏற்ொடு பசயதிருநதை.

அநத வமகயில் வடக்கு கிழக்கு ஒபெமை-
யாளரகள் உதவும் க்ரஙகள் அமைபபிைர 
அக்கம்ரபெற்று முற்தொக்கு அபிவிருததிச் 
சஙகததுடன் இமணநது தஙகளுக்தக உரித-
தாை பதாழில் முயற்சிகளின் ஊடாக சமூக 
ேலதைாம்புமக பசயற்றிட்டததில்  களம் கண-
டைர. ஆமலயடிதவம்பு விபுலாைநத சிறுவர 
இல்லததின் பொறுபொளர மகலாசெதியின் 
தவணடுதகாளுக்கு இணஙக சிறுவர இல்ல 
ைாணவரகளுக்கு இலவசைாக முடி திருததி அத-
னூடாக தஙகளது ஆதை திருபெதிமய பெற்றுக் 
பகாணடைர.

தைற்குறிதத நிகழ்விமை வடக்கு, கிழக்கு ஒப-
ெமையாளரகள் உதவும் க்ரஙகள் அமைபபின் 
அம்ொம்ற ைாவட்ட இமணபொளர பசல்வம் 
உதயகுைார பேறிபெடுததியிருநதமை குறிப-

பிடததக்கது. சமூக ேலன் சாரநத பசயற்ொடுகமள 
தைற்பகாள்ள தகாடீஸ்வ்ரரகளாக இருக்க தவணடும் 
என்ெதற்காை எநத வம்ரயம்றகளும் இல்மல என்-
ெதற்கு இவவா்றாைவரகளின் ெணிகள் சி்றநத உதா-
்ரணஙகளாகும்.

ோடுகடததபெட்ட நிமலயில் 
இைாம் ருஹுல்லா பகாதைனி, 
பெப்ரவரி 1, 1979 இல், 

பவற்றிக்ரைாை இஸ்லாமியப பு்ரட்சிக்கு 
வழிகாட்ட ஈ்ரானுக்குத திரும்பி, சைகால 
வ்ரலாற்றில் உலகின் முதல் இஸ்லாமியக் 
குடிய்ரமச ஸ்தாபிததார. பொருளாதா்ரத 
தமடகள் ைற்றும் ோசதவமலகள் மூலம் 
ஈ்ரானின் வளரச்சிமயத தடுபெதன் மூலம், 
பி்ராநதியததில் தைற்கததிய மகபொமவ 
(அ்ரபு) ஆட்சிகமள ெலபெடுததுவதன் 
மூலம், இஸ்லாமிய பு்ரட்சிக்ர சிததாநதம் 
ைற்றும் ேமடமும்ற ைற்்ற ோடுகளுக்கு ெ்ர-
வுவமதத தடுக்க முடியும் என்று ஏகாதிெத-
திய மூதலாொயவாதிகள் ேம்பிைர.

இலஙமகயின் 74வது சுதநதி்ர 
திைததிமை முன்னிட்டு வடக்கு, 
கிழக்கு ஒபெமையாளரகள் சங-

கததின் அனுச்ரமணயில் அக்கம்ரபெற்று 
ைக்கள் முற்தொக்கு அபிவிருததிச் சஙகத-
தின் அஙகததவரகளால் அக்கம்ரபெற்று 
ஆமலயடிதவம்பு விபுலாைநதா சிறுவர 
இல்ல ைாணவரகளுக்கு இலவசைாக சிமக-
யலஙகா்ரம் தைற்பகாள்ளபெட்டது.

கு றுநபதாமகயில் ததாயநது, 
வசீக்ரைாை புமைபெயம்ரத 
தைக்கு சூடி ைகிழ்நதவர 

ேல்மலயா என்னும் சா்ரல்ோடன் (1944- 
2014). ைமலமயக இலக்கியததிற்காை 
வ்ரலாற்ம்ற உருவாக்குவதற்காை ஆதா-
்ரஙகமளத ததடும் முயற்சியில் அய்ராது 
உமழதத பெருைகன் சா்ரல்ோடன்.

சாரல்ாடனின் ‘வானம் சிவந்த ்ாட்கள்’

பகவின் ெர்ரட்

றிசாத ஏ. காதர...?

மலைய்கத்தின் மாபெரும் ெலடபொளியின்
்கனலவ ்னவாக்கிய எச்.எச்.விக்ரமசிங்க

சமூ்கப ெணி்கள் மமறப்காள்வ்தறகு ெணம்
மாத்திரமம அவசியபமன்ெது அரத்்தமலை!

முஸ்லிம் உைல்க பெருலமபெடுத்தும்
அறிவியல முன்மனற்றத்தில ஈரான்

மு.நிததியாைநதன்...?

சு்தநதிர தினத்்தன்று வடக்கு, கிழக்கு ஒபெலனயாளர்கள்
சங்கத்தின் அனுசரலணயில அக்்கலரபெறறு மக்்கள்
முறமொக்கு அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர முன்பனடுத்்த ெணி

சா்ரல்ோடன்

விக்்ரைசிஙக
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சுபீடசத்தின் ந�ோக்கு... 
ெல்கமைக்்கழ்கம் இன்று திறந்து மவக்-
்கபெடுகிறது.   

எனது நேரேல விஞ்ோெனத்தில 
குறிபபிட்டது நெோை �ோடடில புதிய ெல-
்கமைக்்கழ்கம் உருவோக்்கபெடடு இந்ே 
பி்ரநேச ைோணவர்களி்டம் ம்கயளிபெதில 
பெருமையம்டகிநறன்.   

இந்ே ெல்கமை்கழ்கத்தினூ்டோ்க 
இளைோணி ெட்டங்கமள ைடடுைலை 
நைைதி்க ெட்டங்கமளயும் நவமை 
வோய்பபு்கமளயும் பவளி�ோடடு வோய்பபு-
்கமளயும் உருவோக்கி எைது இளம் சமு-
ேோயத்துக்கு பெற்றுக் ப்கோடுக்்க �ோம் 
அமனவரும் ஒன்றிமணந்து முன்பன-
டுத்துச் பசலை ேயோ்ரோ்க நவண்டும்.

எைது �ோடு விவசோய �ோடு என்ெேோல 
எதிர்கோைத்தில விவசோய துமறயில 
ெோ்ட திட்டங்கமள உருவோக்கி அவற்றில 
ெட்டங்கமள பெற்று ப்கோடுத்து உள்-
�ோடடிலும் பவளி�ோடடிலும் பேோழில 
வோய்பபு்கமளப பெற்று ப்கோடுக்்க ெல்க-
மைக்்கழ்கங்கள் முன்வ்ர நவண்டும்.   

எதிர்கோைத்தில மி்க அதி்களவோன ைோண-
வர்கமள ெல்கமைக் ்கழ்கங்களுக்கு 
உள்ளீரக்்க எதிரெோரத்திருக்கிநறோம். அதி-
்களவோன ைோணவர்கள் உயரே்ரத்தில 
சித்தியம்டந்ேோலும் அமனவம்ரயும் ெல-
்கமைக்்கழ்கங்களுக்கு உள்ளீரக்்க முடிய-
விலமை. எதிர்கோைத்தில இந் நிமைமை 
ைோற்றியமைக்்கபெடும்.

ெல்கமைக்்கழ்கங்களில ெட்டப ெடிபபு 
்கற்ம்க ப�றி்களுக்கு நைைதி்கைோ்க டிப-
நளோைோ,சோன்றிேழ் ்கற்ம்க ப�றி்கள் புதிது 
புதிேோ்க ஆ்ரம்பிக்்க �்டவடிக்ம்க எடுக்்கப-

ெடும்.   
�ோங்கள் 30 வரு்ட யுத்ே நிமைமய 

முடிவுக்குக் ப்கோண்டு வந்துள்ள  
நிமையில எைது இமளய சமுேோயத்மே 
அபிவிருத்திப ெோமேயில அமழத்துச் 
பசலை உங்கள் அமனவம்ரயும் அமழக்-
கின்நறன் என பேரிவித்ேோர.   

�ோடடின் 17ஆவது அ்ரச ெல்கமைக்-
்கழ்கைோ்க “வவுனியோ ெல்கமைக்்கழ்கம்” 
வ்ரைோற்றில இ்டம்பிடித்திருக்கிறது.   

யோழ்பெோணம் ெல்கமைக்்கழ்கத்து-
்டன் இமணந்ே பி்ரநயோ்க விஞ்ோன 
பீ்டம், வரத்ே்க பீ்டம் ைற்றும் ஆஙகிை 
பைோழிப பிரிவு ஆகியவற்மற உள்ள-
்டக்கிய வவுனியோ வளோ்கம், 1997ஆம் 
ஆண்டில ஸேோபிக்்கபெட்டது.   

வவுனியோ ெல்கமைக்்கழ்க விடுதி 
மைேோனத்தில கூடியிருந்ே பி்ரநேசவோ-
சி்கள், நி்கழ்வு �ம்டபெற்ற இ்டத்துக்கு 
வரும்க ேந்ே ஜனோதிெதிமய அன்பு்டன் 
வ்ரநவற்றனர. அவர்களு்டன் சுமு்கைோ்கக் 
்கைந்தும்ரயோடிய ஜனோதிெதி, அம்ைக்்க-
ளின் �ைன் குறித்து ந்கட்டறிந்துப்கோண்-
்டோர.   

வவுனியோ வளோ்கத்மே நேசிய ெல-
்கமைக்்கழ்கைோ்க ைோற்றும் நி்கழ்மவப 
ெதிவு பசய்யும் ந�ோக்கில ்கலபவடம்டத் 
திம்ரநீக்்கம் பசய்து திறந்துமவத்ே 
ஜனோதிெதி, ெல்கமைக்்கழ்கத் ே்கவல 
பேோழிலநுடெ ைத்திய நிமையம் ைற்றும் 
ச்கவோழ்வு மையம் நெோன்றவற்மற 
ைோணவர ெோவமனக்குக் ம்கயளித்ேோர.   

ே்கவல பேோழிலநுடெப பீ்டத்மேச் 
நசரந்ே ைோணவர்களு்டன் ்கருத்துக்்க-

மளப ெரிைோறிக்ப்கோண்்ட ஜனோதிெதி, 
ேோம் பெற்றுக்ப்கோள்ளும் அறிமவத் 
ேைது பி்ரநேசங்களுக்ந்க வழங்கமுடி-
யுைோனோல,அதுநவ ேோன் பிறந்ே இ்டத்-
துக்கும் �ோடடுக்கும் பசய்யும் பெரும் 
நசமவயோகுபைன்று எடுத்தும்ரத்ேோர.
எதிர்கோைத்தில ஏற்ெ்டக்கூடிய சமூ்க ைோற்-
றங்கமள எதிரப்கோள்ளக்கூடிய புத்திஜீ-
வி்கமளக் ்கலவியினூ்டோ்கச் சமூ்கையபெ-
டுத்துவநே ேற்நெோமேய அ்ரசோங்கத்தின் 
ந�ோக்்கைோகும் என்று, நி்கழ்வின் பி்ரேோன 
உம்ரமய நி்கழ்த்திய ஜனோதிெதி குறிபபிட-
்டோர.   

�ோப்டோன்று ெைைம்டய நவண்டுைோ-
யின், அந்ே �ோடடின் ்கலவிக் ்கட்டமைபபு 
ெைைம்டந்திருக்்க நவண்டும். அதுநவ, 
ெயனுள்ள முேலீ்டோகுபைன்று எடுத்து-
ம்ரத்ே ஜனோதிெதி, நேசிய ்கலவிமயக் 
்கடடிபயழுபபுவேற்ந்க ேற்நெோமேய 
அ்ரசோங்கம் முன்னுரிமையளித்துள்ள-
பேன்றோர.   

்கமைப பிரிவு்கமளச் நசரந்ே ைோண-
வர்களுக்கும் ஆஙகிை பைோழி ைற்றும் 
ே்கவல பேோழிலநுடெ அறிமவப பெற்-
றுக்ப்கோடுக்கும் வம்கயிைோன ெோ்டத்திட-
்டங்கமளச் சமூ்கத் நேமவ்களுக்ந்கற்ெ 
ேயோரிபெேற்்கோ்கப ெல்கமைக்்கழ்கக் ்கட-
்டமைபபு முன்பனடுத்ே நவமைத்திட்டங-
்களுக்கும் ஜனோதிெதி இேன்நெோது ெோ்ரோட-
டு்கமளத் பேரிவித்ேோர.   

உைகில அதி்க ந்கள்வி நிைவும் 
துமற்கமள அம்டயோளம் ்கண்டு, அத்-
துமற்களினூ்டோன புத்திஜீவி்கமள 
உருவோக்கும் ்கோைத்தின் நேமவமயச் 

சுடடிக்்கோடடிய ஜனோதிெதி, உயரே்ரப 
ெரீடமசயில சித்தியம்டயும் அமனத்து 
ைோணவர்களும் ெட்டபெடிபமெ நைற்-
ப்கோள்வேற்்கோன வோய்பமெப பெற்றுக்-
ப்கோடுபெது அ்ரசோங்கத்தின் பெோறுபபென்-
றும் எடுத்தும்ரத்ேோர.   

“உங்களதும், உங்கள் �ண்ெர்கள-
தும் ைனங்களில நேசிய ச்கவோழ்மவக் 
்கடடிபயழுபபுவேற்கு, இவவோறோன ெல-
்கமைக்்கழ்கங்களின் விடுதி்கமளயும் 
வகுபெமற்கமளயும், மைேோனங்கமள-
யும், சிற்றுண்டிச்சோமை்கமளயும் ெயன்-
ெடுத்திக்ப்கோள்ளுங்கள்” என்று, அமனத்-
துப ெல்கமைக்்கழ்க ைோணவர்களுக்கும் 
ஜனோதிெதி அமழபபு விடுத்ேோர.   

ெல்கமைக்்கழ்கங்களில ஏற்ெடுத்திக்-
ப்கோள்ளும் ெந்ேங்கள் மி்கவும் பெறுைதி-
வோய்ந்ேமவ என்றும் அந்ேத் பேோ்டரபு, 
இந்ே �ோடடினது அபிவிருத்திக்கு பெரும் 
ஊன்றுந்கோைோ்க இருக்குபைன்றும் ஜனோ-
திெதி �ம்பிக்ம்க பவளியிட்டோர.   

அமைச்சர்களோன திநனஸ குண-
வரத்ேன, ்டக்ளஸ நேவோனந்ேோ, வ்ட-
ைோ்கோண ஆளு�ர ஜீவன் தியோ்க்ரோஜோ, 
ெோ்ரோளுைன்ற உறுபபினர்களோன ்கோேர 
ைஸேோன், குைசிங்கம் திலீென், புத்ேசோ-
சன அமைச்சின் பசயைோளர நெ்ரோசிரியர 
்கபிை குணவரத்ேன, ெல்கமைக்்கழ்க 
ைோனியங்கள் ஆமணக்குழுவின் ேமை-
வரும் சிந்ரஷ்ட நெ்ரோசிரியருைோன சம்ெத் 
அை்ரதுங்க ஆகிநயோரும், ெல்கமைக்-
்கழ்கப நெ்ரோசிரியர்கள், ைோணவர்கள் 
உள்ளிட்ட ெைரும் இந்நி்கழ்வில ்கைந்து-
ப்கோண்டிருந்ேனர. 

�ோடடில 98 சேவீேைோநனோருக்கு... 
சேவீேைோநனோருக்கு ேடுபபூசிமய வழங-
கியுள்ளேோ்க சு்கோேோ்ரத்துமற அமைச்சர 
ப்கபெலிய ்ரம்புக்பவலை சுடடிக்்கோடடி-
யுள்ளோர.  

சரவநேச பசஞசிலுமவ சங்கத்தின் 
பசயைோளரு்டன் இ்டம்பெற்ற சந்திபபின் 
நெோநே அமைச்சர இேமனத் பேரிவித்-
ேோர.  

ப்கோவிட ்கடடுபெடுத்ேல �்டவடிக்ம்க்க-
ளில ஏமனய �ோடு்களில ைக்்கள் ேைது 
ேடுபபூசிமய வழஙகுைோறு அ்ரசோங்கத்-
தி்டம் ந்கோரிக்ம்க விடுத்துக் ப்கோண்டிருக்-
கும் இந்ே சந்ேரபெத்தில , இைஙம்கயில 
சு்கோேோ்ர ே்ரபபினர ைக்்கள் பின்னோல 
பசன்று ேடுபபூசிமய வழஙகுவேற்கு �்ட-
வடிக்ம்க எடுத்துக் ப்கோண்டிருக்கின்றனர.   

இைஙம்கயில ப்கோவிட ்கடடுபெடுத்ே-

லில மூன்று ்கட்ட ேடுபபூசி்கமளயும் துரிே-
ைோ்க வழஙகுவேற்கு �்டவடிக்ம்க எடுக்்கப-
ெடடுள்ளமை பி்ரேோன ்கோ்ரணியோகும்.  

முேல ைற்றும் இ்ரண்்டோம் ்கட்ட ேடுபபூ-
சி்கமளப பெற்றுக்ப்கோள்வதில ைக்்கள் 
்கோண்பித்ே ஆரவம் , மூன்றோம் ்கட்ட ேடுப-
பூசிமயப பெற்றுக் ப்கோள்வதில ெலநவறு 
்கோ்ரணி்களோல குமறவம்டந்துள்ளது.   

ப்கோவிட பேோற்றோளர்கள் ைற்றும் ை்ர-
ணங்களின் எண்ணிக்ம்க குமறவம்டந்-
ேமையோல மூன்றோம் ்கட்ட ேடுபபூசிமயப 
பெற்றுக் ப்கோள்வதில ைக்்கள் பெோறுப-
பின்றி பசயற்ெடுகின்றனர.  

எனினும் ேற்நெோது மீண்டும் பேோற்-
றோளர எண்ணிக்ம்க அதி்கரித்துள்ளமை-
யோல , ைக்்கள் பெோறுபபு்டன் பசயற்ெ்ட 
நவண்டியது அவசியைோகும்.   

எவவோறிருபபினும் எதிரவரும் ஓரிரு 
ைோேங்களுக்குள் திட்டமி்டபெடடுள்ள 
சனத்பேோம்கக்கு மூன்றோம் ்கட்ட ேடுபபூசி 
வழஙகும் ெணி்கள் நிமறவு பசய்யபெடும்.  

சிை �ோடு்கள் இன்னும் ேடுபபூசி வழங-
கும் ெணி்கள் ஆ்ரம்பிக்்கோே நிமையிலும் 
கூ்ட , இைஙம்கயில 98 சேவீேைோநனோ-
ருக்கு ேடுபபூசிமய வழஙகியுள்ளது.  

ைக்்கள் ேடுபபூசிமயப பெற்றுக் 
ப்கோள்வமே இைகுெடுத்துவேற்்கோ்க �ோ்ட-
ளோவிய ரீதியில ெை ேடுபபூசி வழஙகும் 
நிமையங்கள் நிறுவபெடடுள்ளநேோடு , �்ட-
ைோடும் ேடுபபூசி நசமவ்களும் முன்பன-
டுக்்கபெடுகின்றன.  

ப்கோவிட ்கடடுபெடுத்ேல �்டவடிக்ம்க-
்களுக்்கோ்க ெை சரவநேச அமைபபுக்்கள் 
இைஙம்கக்கு ஒத்துமழபபுக்்கமள வழங-

கியுள்ளன.   சரவநேச பசஞசிலுமவ சங-
்கமும் அவவோறு இைஙம்கக்கு வழஙகிய 
உேவி்களுக்கு �ன்றி பேரிவித்துக் ப்கோள்-
வேோ்க அமைச்சர ப்கபெலிய ்ரம்புக்-
பவலை நைலும் பேரிவித்ேோர.  

இேன்நெோது ்கருத்து பவளியிட்ட சரவ-
நேச பசஞசிலுமவ சங்கத்தின் பசயைோ-
ளர, சரவநேச பசஞசிலுமவ சங்கத்திற்-
கும் இைஙம்கக்கும் இம்டயில நீண்்ட 
வ்ரைோற்று பேோ்டரபு்கள் ்கோணபெடுகின்-
றன.   

இைஙம்கயில உள்�ோடடு யுத்ேம் இ்டம்-
பெற்ற நெோதும் , சுனோமி நெ்ரழிவின் 
நெோதும் அேற்்கமைய உேவி்கள் வழங்கப-
ெட்டன. இநே நெோன்று ப்கோவிட ்கடடுபெ-
டுத்ேலுக்கும் பேோ்டர உேவி்கள் வழங்கபெ-
டும் என்று குறிபபிட்டோர. 

ெோத்திைோவி்டம் வோக்குமூைம்...
ெோத்திைோ ெோதியோவி்டம் இன்று 12 ஆம் 
தி்கதிக்கும் 25 ஆம் தி்கதிக்கும் இம்டப-
ெட்ட ்கோைப ெகுதியில சிமறக்குள் மவத்து 
வோக்குமூைத்மேப பெற்றுக்ப்கோள்ள சிஐடி-
யினர அனுைதி பெற்றுள்ளனர.  

உயிரத்ே ் ோயிறு ேோக்குேல்கமள ேடுப-
ெேற்கு நெோதுைோன �்டவடிக்ம்க்கமள 
முன்பனடுக்்கோமை ைற்றும் அத்ேோக்குே-
லுக்கு முன்னர கிம்டத்ே ெை ே்கவல்கள் 
பேோ்டரபில உரிய விசோ்ரமண்கமள முன்-
பனடுக்்கோமை ஊ்டோ்க ேண்்டமன சட்டக் 
ந்கோமவயின் 102 ஆம் அத்தியோயத்து-
்டன் இமணத்து வோசிக்்கபெ்ட நவண்டிய 
அச்சட்ட ந்கோமவயின் 296 ைற்றும் 300 
ஆம் அத்தியோயங்களின் கீழ் குற்றம் 

ஒன்று இமழக்்கபெடடுள்ளேோ என விசோ-
்ரமண்கள் இ்டம்பெறுவேோ்க குற்றப புை-
னோய்வுத் திமணக்்களம் நீதிைன்றுக்கு 
அறிக்ம்க சைரபபித்துள்ளது.  

குளியோபிடடி நீதிவோன் நீதிைன்றத்தில, 
பீ 1411/22 எனும் இைக்்கத்தின் கீழ் 
இந்ே அறிக்ம்க ேோக்்கல பசய்யபெடடுள்-
ளது.  

அந்ே அறிக்ம்கயின் பி்ர்கோ்ரம், சிஐ-
டியின் சிை பெோலிஸ உத்திநயோ்கத்ேர்க-
ளின் வோக்குமூைங்கள் பெறபெடடுள்ளது-
்டன், அேநனோடு ஒபபீடு பசய்யபெடடு சிை 
வி்டயங்கள் முன் மவக்்கபெடடுள்ளன.  

அேன்ெடி, ்க்டந்ே 2019 பெப்ரவரி 
ைோேம் 19 ஆம் தி்கதி கிம்டத்ே ே்கவ-

லுக்்கமைய, ப்கக்குணப்கோலை பி்ரநேச 
மு்கவரி ஒன்மறச் நசரந்ே ெயங்க்ரவோதி 
ஸஹ்ரோன் ெோஷிமின் ைமனவியோன 
ெோத்திைோ ெோதியோவுக்கு பசோந்ேைோன 
வீடம்ட நசோேமன பசய்ய அபநெோமேய 
சிஐடியின் உயர அதி்கோரி்கள் நெோதுைோன 
ஆநைோசமன்கள் ைற்றும் உத்ே்ரவு்கமள 
வழங்கவிலமைபயன நீதிைன்றத்துக்கு 
சோடசியோளர ஒருவரின் வோக்குமூைத்மே 
மையபெடுத்தி அறிக்ம்கயி்டபெட-
டுள்ளது.  

இவவோறோன பின்னணியில, இந்ே 
வி்டயம் பேோ்டரபில விசோ்ரமண பசய்யும் 
சிஐடியின் உேவி பெோலிஸ அத்தியடச்கர 
பைரில ்ரஞசன் ைைோநெவோ ேமைமையி-

ைோன குழுவினர, ேற்நெோது விளக்்கைறிய-
லிலுள்ள ஸஹ்ரோனின் ைமனவி அபதுல 
்கோேர ெோத்திைோ ெோதியோவி்டம் வோக்குமூ-
ைம் பெற நீதிைன்ற அனுைதிமயப பெற்-
றுக்ப்கோண்டுள்ளனர.  

எனநவ ேற்நெோது ்கலமுமன நைல நீதி-
ைன்றத்திலுள்ள எச்.சி. 653/21 எனும் 
வழக்குக்்கமையநவ பவலிக்்கம்ட சிமறச்-
சோமையில விளக்்கைறியலில மவக்்கப-
ெடடுள்ள ெோத்திைோ ெோதியோவி்டம் இன்று 
12 ஆம் தி்கதிக்கும் 25 ஆம் தி்கதிக்கும் 
இம்டபெட்ட ்கோைப ெகுதியில சிமறக்குள் 
மவத்து வோக்குமூைத்மேப பெற்றுக்-
ப்கோள்ள சிஐடியினர அனுைதி பெற்றுள்ள-
னர. 

ெோேோள உை்க உறுபபினர...   
வரத்ே்கத்தில ஈடுெடும் ெோணந்துமற 
சலிந்துவின் பி்ரேோன ச்கோவோன பேலந்க 
டிைோன் பீரிஸ அலைது ெபெோ என்ற 
வயது 27 �ெந்ர இவவோறு சுடடுக் ப்கோல-
ைபெடடுள்ளோர.  

 நைோேம்ர இசுரு சிறிைோவத்மேயி-
லுள்ள வீப்டோன்மற முற்றும்கயி்டச் 
பசன்றநெோது அஙகு இருந்ேேோ்க பசோல-
ைபெடும் ெபெோ என்ெவர அதி்ரடிபெம்ட-
யினர மீது துபெோக்கிப பி்ரநயோ்கம் பசய்-
துள்ளோர.

இேன்நெோது ெம்டயினர திருபபிச் சுட-
்டதில ெபெோ என்ெவர ெடு்கோயங்களுக்-
குள்ளோகி ெோணந்துமற ஆேோ்ர மவத்தி-
யசோமையில அனுைதிக்்கபெட்ட பின்னர 
உயிரிழந்துள்ளோர.  

இதில ப்கோலைபெட்டவர   ெை குற்றச்-
சோடடு்களுக்்கோ்க நே்டபெடடு வந்ேவப்ரன 
பெோலிஸோர பேரிவித்ேனர. 

ஒரு பெண்மண பவடடிக் ்கோயபெடுத்-
தியமை,ெோணந்துமற ஆேோ்ர மவத்தி-

யசோமை முன் சிை தினங்களுக்கு முன் 
அம்புைன்ஸ சோ்ரதி ஒருவருக்கு துப-
ெோக்கிப பி்ரநயோ்கம் பசய்ேது ைற்றும் 
ஒருவரும்டய ம்கமய பவடடித் துண்-
்டோக்கியது்டன் ெை ப்கோள்மளச் சம்ெவங-
்களு்டன்  அவர சம்ெந்ேமும்டயவப்ரன 
பெோலிஸோர பேரிவித்ேனர .

இவர ெயன்ெடுத்தியேோ்க கூறபெடும் 
துபெோக்கிமயயும் பெோலிசோர மீடடுள்ள-
னர. இவரு்டன் இருந்ே ைற்றும் சிைரின் 
வீடு்கமள ெரிநசோதித்ே நெோது ம்கக்குண்-
டும், ம்கபெற்றபெட்டேோ்க பெோலிஸோர 
நைலும் பேரிவித்ேனர.  

இத் துபெோக்கிச் சைரில ்கோயைம்டந்ே 
பெோலிஸ விநே்ட அதி்ரடிபெம்ட வீ்ரப்ரோ-
ருவர ெோணந்துமற ஆேோ்ர மவத்தியசோ-
மையில அனுைதிக்்கபெடடுள்ளோர.  

ப்கோலைபெட்ட �ெரு்டன் இருந்ேேோ்கக் 
கூறபெடும் ஆறு சந்நே்க �ெர்கள் அதி-
்ரடிபெம்டயின்ரோல ம்கது பசய்யபெடடு 
பெோலிசோரி்டம் ம்கயளிக்்கபெடடுள்ளனர. 

ைங்கள சை்ரவீ்ர... 
1988-, 89 ்கைவ்ரங்களின் நெோது 
அநீதிக்கு எதி்ரோ்க அவர ேோய்ைோர்கள் 
அமைபமெ உருவோக்கி நெோ்ரோடினோர. 
அதில �ோனும் ெஙகுெற்றிருந்நேன். 
17 வரு்ட ஆடசிக்கு எதி்ரோ்கவும் ஜன�ோ-
ய்கத்துக்்கோ்கவும் அவர நெோ்ரோட்டம் �்டத்-
தினோர. ெோேயோத்திம்ர  பவற்றி பெற 
பெரும் ெங்களித்ேோர. 1994 இல முே-
ைோவது அமைச்ச்ரமவ அமைச்ச்ரோனது 
முேல ெலநவறு அ்ரசு்களில அமைச்சு 
ெேவி்கள் வகித்ேோர. �லலிணக்்கம் 
பேோ்டரபில �ம்பிக்ம்க மவத்ே அவர 
சவோல்களின் நெோதும் ேனது நிமைப-
ெோடம்ட ைோற்றோைல உறுதியோ்க பசயற்-
ெட்டோர. ேனது நிமைபெோடடுக்்கோ்க இறு-
திவம்ர நெோ்ரோடினோர. நவறு அ்ரசியல 
மு்கோமில இமணந்ேோலும் இறக்கும் 
வம்ர எனது �ண்ெோ்ரோ்கநவ இருந்ேோர. 
2005 நேரேலில �ோன் ஜனோதிெதி நவட-
ெோள்ரோ்க ்களமிறஙகிய நெோது ெலநவறு 

சவோல்கள் ஏற்ெட்டது. இந்ே சவோல்களின் 
நெோது அவர பசய்ே அரபெணிபபு்கமள 
நிமனவு கூருகிநறன். அவர ேனது அ்ர-
சியமை ேனிபெட்ட வோழ்வு்டன் பேோ்டர-
புெடுத்ேவிலமை. ்கடுமையோன ேனது 
எதிரிமய விைரசிக்்கக் கூடியவர. ேைது 
ஆே்ரவோளர்களுக்்கோ்க அரபெணிபபு்டன் 
பசயற்ெட்டோர. அவர அ்ரசியலிலிருந்து 
ஒதுஙகிய நெோதும் அவரின் ை்ரணத்தின் 
நெோதும் �ோன் மி்கவும் ்கவமையம்டந்-
நேன். 
ைங்கள என்ெவர அ்ரசியலில ்கட்டோயம் 
இருக்்கநவண்டிய ஒரு அ்ரசியலவோதி. 
நெோடடிநெோ்டக்கூடிய ைற்றும் நெோ்ரோ்டக்கூ-
டிய �ெர அவர.   

ைனிேோபிைோன வி்டயத்தில அ்ரசியலும் 
ைனிேப ெண்பும் ஒன்றலை. இைஙம்க 
அ்ரசியல அபூரவைோன ெோத்தி்ரைோன ைங-
்களவின் ைமறவுக்கு எைது அனுேோெங-
்கமள பேரிவிக்கிநறன் என்றோர. 

ைங்கோ ஈ நியூஸ...
50 ஆயி்ரம் ரூெோ பெறுைதியோன 
பசோந்ேப பிமணயில பசலை ந்கோடம்ட 
நீேவோன் பிரியந்ே லியனந்க இேற்்கோன 
உத்ே்ரமவப பிறபபித்ேோர.  

 1979 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் 
இைக்்க ெயங்க்ரவோே ேம்ட சட்டத்தின் 
5 (1) ஆ பிரிவின் கீழ், ெயங்க்ரவோே 
�்டவடிக்ம்க பேோ்டரபில ே்கவல கிம்டத்-
தும் அேமன ெோது்கோபபு ே்ரபபுக்கு 
வழங்கோமை பேோ்டரபில பெோலிஸோ்ரோல 
குற்றம் சுைத்ேபெடடுள்ளநெோதும், அத்-
ேம்கய குற்றச்சோடடு ஒன்றிமன சுைத்ே 
அவருக்கு எதி்ரோ்க நெோதுைோன சோன்று-
்கள் இலமை என சட்ட ைோ அதிெர நீதிைன்-

றுக்கு அறிவித்துள்ளோர.  
இவவோறோன நிமையிநைநய அவம்ர 

பசோந்ே பிமணயில பசலை நீதிைன்றம் 
அனுைதித்ேது.  ைங்கோ ஈ நியூஸ ேளத்-
துக்கு அவர எழுதிய ஆக்்கங்கள் பேோ்டர-
பில விசோ்ரமண்கள் இ்டம்பெறுவேோ்க 
சிஐடியினர நீதிைன்றுக்கு பேரிவித்ேனர   
அவம்ர ஒவபவோரு ்ோயிற்றுகிழமையும் 
சிஐடியில ஆஜ்ரோ்க நிெந்ேமன விதிக்கு-
ைோறு சிஐடியினர நீதிைன்மறக் ந்கோரிய-
நெோதும், எந்ே அடிபெம்டயும் இலைோே 
நிமையில அேற்்கோன உத்ே்ரமவப பிறப-
பிக்்க முடியோது எனவும் நீதிவோன் ைறுத்-
ேோர. 

வத்ேமளயில 02 Kg...
பிரிவின்ரோல வத்ேமளயில �்டத்ேபெட்ட 
சுற்றி வமளபபிநைநய 02 கிநைோ 79 
கி்ரோம் ஐஸ நெோமேப பெோருளு்டன் இச் 
சந்நே்க�ெர ம்கது பசய்யபெட்டேோ்க 
பெோலிஸ நெச்சோளர சிந்ரஷ்ட பெோலிஸ 
அத்தியடச்கர நிெோல ேலதுவ பேரிவித்-
ேோர.  

சந்நே்க �ெர வத்ேமள பி்ரநேசத்மேச் 
நசரந்ே 51 வயதும்டயவப்ரன அம்டயோ-
ளம் ்கோணபெடடுள்ளோர. சந்நே்க�ெர ம்கப-

ெற்றபெட்ட ஐஸ நெோமேபபெோருளு்டன் 
நெோமேபபெோருள் ஒழிபபு பிரிவினரி்டம் 
ஒபெம்டக்்கபெடடுள்ளோர. ம்கது பசய்யப-
ெட்ட சந்நே்க�ெருக்கு எவவோறு நெோமேப-
பெோருள் கிம்டத்ேது, அவர யோரி்டம் அேமன 
வழங்க திட்டமிடடிருந்ேோர உள்ளிட்ட 
வி்டயங்கள் பேோ்டரெோன நைைதி்க விசோ்ர-
மண்கள் வத்ேமள பெோலிஸோ்ரோல முன்-
பனடுக்்கபெடடு வருகிறது என பெோலிஸ 
நெச்சோளர நைலும் பேரிவித்ேோர.  

சவூதி விைோன நிமையம்... 
நைற்ப்கோண்்ட ஆளிலைோ  விைோன ேோக்-
குேலின் நெோநே இவர்கள் ்கோயைம்டந்-
துள்ளனர. பவடிைருந்து நி்ரபெபெட்ட 
ஆளிலைோ விைோனத்மே சவுதிஅந்ரபிய 
ெம்டயினர  வோனிநைநய பவடிக்்க 
மவத்ேனர. அேன்சிேறல்கள் ்கோ்ரண-
ைோநவ இைஙம்கயர்கள் உடெ்ட 12 நெர-
்கோயைம்டந்ேேோ்க ே்கவல்கள் பவளியோ-

கியுள்ளன. இைஙம்க, ெங்களோநேஷ, 
இந்தியோ உடெ்ட ெை ஆசிய �ோடு்கமள 
நசரந்ேவர்கள் ்கோயைம்டந்துள்ளனர.  

 ேங்களுக்கு எதி்ரோன இ்ரோணுவ �்ட -
வடிக்ம்க்கக்்கோ்க ெயன்ெடுத்ேபெட்ட 
விைோன நிமையத்மே இைக்குமவத்ே-
ேோ்க கிளரச்சியோளர்கள் பேரிவித்துள்-
ளனர. 

்கோேைர தினத்துக்்கோ்க...
அறிமு்கபெடுத்ே சுற்றோ்டல அமைச்சு 
முடிவு பசய்துள்ளது.  ை்ரம் �டும் திட-
்டத்மே சுற்றோ்டல அமைச்சு, ெோதுக்்க 
கிறீன் யுவரசிடடி, இைஙம்க பேோழில-
நுடெ ெல்கமைக்்கழ்க வளோ்கம் ைற்றும் 
இைஙம்க அபிவிருத்தி அறக்்கட்டமள 
ஆகியன இமணந்து 14ம் தி்கதி ்கோமை 

9.00 ைணிக்கு �்டத்துகின்றன.  
்க்டந்ே ஆண்டும் ்கோேைர தினத்திற் -

்கோ்க இநேநெோன்ற ை்ரம் �டும் நி்கழ்ச் -
சி்கள் �்டத்ேபெடடு, அன்மறய தினம் 
50,000 ை்ரக்்கன்று்கமள �டுவேற் -
்கோன ஏற்ெோடு்கள் பசய்யபெட்டேோ்க சுற்-
றோ்டல அமைச்சு பேரிவித்துள்ளது. 

இைஙம்கக்்கோன புதிய அபைரிக்்க...
இ்ரோஜோங்கச் பசயைோளர பவண்டி ஆர. 
பேரைன் டுவிட்டர ெதிவில பேரிவித்-
துள்ளோர.  

தூதுவர சுஙகின் ேமைமைத்துவம் 
அபைரிக்்க ைக்்கமள பி்ரதி நிதித்து-
வப ெடுத்துவேற்கும், அபைரிக்்க – 

இைஙம்க கூடடுறமவ முன்நனற்று-
வேற்கும் அவம்ர சரியோன நேரவோ்க 
ஆக்கியுள்ளது. எங்கள் ெணிமய ஒன் -
றோ்கத் பேோ்ட்ரக் ்கோத்திருக்கிநறன் என 
பி்ரதி இ்ரோஜோங்க பசயைோளர நைலும் 
பேரிவித்துள்ளோர. 

யோழ்பெோணத்துக்கு...   
ைோவட்ட ெோ்ரோளுைன்ற ஆசனங்களின் 
எண்ணிக்ம்க 7 ஆ்க அதி்கரிக்்கபெட-
டுள்ளது.  அநேந�்ரம் ்கம்ெெோ ைோவட-
்டத்தில இருந்து ஒரு ெோ்ரோளுைன்ற 
ஆசனம் குமறக்்கபெடடுள்ளது. அம் -
ைோவட்டத்தில 19 ஆ்க இருந்ே ெோ்ரோ-

ளுைன்ற ஆசனங்களின் எண்ணிக்ம்க 
18 ஆ்க குமறக்்கபெடடுள்ளது.

நேரேல வோக்்கோளர்களின் எண்ணிக் -
ம்கயின் அடிபெம்டயில இந்ே ஆசனங -
்கள் ெகிரந்ேளிக்்கபெடுகின்றன என்ெ -
துக் குறிபபி்டத்ேக்்கது. 

அ்ரசுக்கு நயோசமனமய...   
ைநனோ ்கநணசன் பேரிவித்ேோர.   

அத்நேோடு, உள்ளூ்ரோடசி நேரேல 
முமறயிலும் சிை சீரதிருத்ேங்கமள 
பசயற்ெடுத்ேவும் இேன்நெோது தீரைோனிக்-
்கபெட்டேோ்க அவர குறிபபிட்டோர.   

அேன்ெடி எதிரவரும் 22ம் தி்கதி 
அடுத்ே கூட்டம் �ம்டபெறும்நெோது, 
இமவ குறித்து ஆய்வு பசய்து முடிவு்கள் 
எடுக்்கபெடும் எனவும் ைநனோ ்கநணசன் 
நைலும் பேரிவித்ேோர.  

IMFயி்டம் இைஙம்க...  
ப்கோழும்பிற்கு விஜயம் பசய்திருந்ேேோ-
்கவும், இந்ே விஜயம் பேோ்டரபில நிமற-
நவற்று சமெ ்கைந்தும்ரயோ்டவுள்ளேோ்க-
வும் அவர குறிபபிடடுள்ளோர.  

எவவோபறனினும், ந்கோரிக்ம்க விடுக் -

்கபெட்டோல நெச்சுவோரத்மே �்டோத்ே 
ேயோர எனவும், இைஙம்கயின் பெோரு-
ளோேோ்ர நிமைமை்கமள உன்னிபெோ்க 
அவேோனித்து வருவேோ்கவும் அவர 
பேரிவித்துள்ளோர. 

திக்பவலை – பெலியத்ே...  
நைோதி விெத்துக்குள்ளோதில ஒருவர உயி-
ரிழந்துள்ளது்டன் 9 நெர ெடு்கோயைம்டந்-
துள்ளனர. ேனியோருக்கு பசோந்ேைோன 

இரு ெஸ்கள் ஒன்று்டன் ஒன்று நைோதி 
இந்ே விெத்து சம்ெவித்துள்ளேோ்க திக்-
பவலை பெோலிஸோர   பேரிவித்துள்ளனர.

நெோலி ேடுபபூசி அடம்டமய...  
நைலும் ேடுபபூசி பெற்றுக்ப்கோள்வது 

ஒரு சமூ்கப பெோறுபெோகும், எனநவ 
அமனவரும் ப்கோந்ரோனோ ேடுபபூசிமய 

பெற நவண்டும் எனவும் அவர குறிப -
பிடடுள்ளோர.

ேனது ப்கோள்ம்க்களுக்கு... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

�ன்னை விமர்சிபபவர்்க்ை 
�ொக்க முயலவில்ல. யொர் விமர்சித்-
�ொலும் அ�ற்கு ஜனைநொய்க வ்ைய-
்ை்களுககுள் அவற்றுககு மு்கம்த்கொ-
டுக்க வவண்டும்.  

ஊட்க சு�ந்திைம் த�ொடர்பில 
வபசபபடுகிைது. சு�த் தில்கசிறி 
மீ�ொனை த்கொ்ல அச்சுறுத்�ல த�ொடர்-
பில ்கவனைம் தசலுத்துமொறு பிை�மரி-
டம் வ்கொருகிவைன. அது மங்கை சம-
ைவீைவுககு தசய்யும் த்கௌைவமொகும்.
அவர் எமக்கனறி உங்கள் �ைப்ப 
ஆட்சிககு த்கொண்டுவை பொடுபட்ட -
வர்.  

புதிய லிபைல த்கொள்்்க்ய 
மங்கை நம்பினைொர். நொன சமூ்க ஜனை -
நொய்க மனி�ொபிமொனை மு்ை்ய 
நம்பிவனைன. நொம் இருவரும் 
இது த�ொடர்பில விவொதித்துள்-
வைொம். த்கொள்்்க்கள் த�ொடர்பில 
்கருத்து பகிர்ந்துள்வைொம். இருவ -
ரும் புதிய விடயங்க்ை அறிந்து 
த்கொண்வடொம். எம்மிருவருககு-

மி்டயில ஆைம்பத்தில நலல 
தநருக்கம் இருக்கவில்ல. பினனைர் 
அவரின தநருக்கம் த�ொடர்பில 
உணர்ந்வ�ன. 

எனைது அைசியலில இரு சமயங்க-
ளில அவரின ஒத்து்ைபபு கி்டத்-
�து. 

வீட்மபபு அ்மச்சைொ்க இருக -
்்கயில அதி்க நிதி வைஙகினைொர். 
ஜனைொதிபதி வவட்பொைர் த�ரிவின 
வபொது என்னை நிறுத்துவ�ற்கு ஒத்-
து்ைத்�ொர். இைண்டொவது பொரிய 
பிைசொை கூட்டத்்� அவர் ஒழுஙகு 
தசய்�ொர். 

ஜனைநொய்கத்துககு எபதபொழுதும் 
பங்கொற்றினைொர். சர்வவ�ச மட்டத்தில 
எமது நொட்டுககு சொ�்கமொனை த�ொடர் -
பு்க்ை வபணினைொர். 

சர்வவ�சத்்� தவலல அவர் முன -
தனைடுத்� திட்டங்க்ை முனமொதி-
ரியொ்க த்கொள்ை முடியுதமனறும் 
எதிர்க்கட்சித் �்லவர் சஜித் �னைது 
அனு�ொப உ்ையில த�ரிவித்�ொர்.  

்க்டற்பறோழிைோளர... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வடமொ்கொணத்திற்கு உட்பட்ட 
நொனகு ்கடற்தைொழில சம்வமைனைப 
பிைதிநிதி்க்ை அ்ைத்து ்கலந்து்ை-
யொடியுள்வைொம்.   

இந்� ்கலந்து்ையொடலின அடிபப -
்டயிவல நொனகு மொவட்டங்க்ைச் 
வசர்ந்� புத்திஜீவி்கள் எங்களுககு 
ஆ�ைவு �ருமொறும் ஆக்கபூர்வமொனை 
நடவடிக்்க வமற்த்கொள்வ�ற்கு எங-
்கவைொடு இ்ணந்து தசயற்பட வரு -
மொறும் வ்கொரியிருககினவைொம்.  

அ�னைடிபப்டயில எதிர்்கொலத்-
தில வடககு ்கடற்தைொழிலொைர்்கள் 
ஒற்று்மயொ்க ஒவை கு்டயின கீழ் 
தசயற்படுவ�ற்கு நொனகு மொவட் -
டங்களிலும் இருககினை கூட்டுைவுச் 
சமொசங்கள் ஒனறி்ணந்து தசயற்ப-
டுவது �ொன எங்களு்டய வநொக்க -
மொ்க ்கொணபபடுகினைது.   

்கடற்தைொழிலொைர்்களி்டவய 
பிைவி்னை ஏற்படுத்�ொது எமது 
ஒற்று்ம்ய வலுபபடுத்தி நொம் 
ஒற்று்மயொ்க தீர்வி்னை வநொககி 
ந்கர்வ�ற்கு அைசியல �்லவர்்க-
ளும் ஒத்து்ைக்க வவண்டும். ்கட்சி 

வப�மினறி ்கடற்தைொழிலொைர்்களுக-
குள்ை பிைச்சி்னை்க்ை ஆக்கபூர்வ-
மொ்க ஒவை கு்டயின கீழ் ்்கயொை 
வவண்டும் எனை வ்கொரிக்்க விடுக-
கினவைொம்.   

இலங்்க இந்திய ்கடற்தைொழிலொ -
ைர்்களின பிைச்சி்னை்யத் தீர்பப -
�ற்கு நடவடிக்்க எடுபப�ற்கு 04 
மொவட்டங்க்ைச் வசர்ந்� புத்திஜீவி -
்கள் சிவில சமூ்க பிைதிநிதி்கள் எம் -
முடன இ்ணந்து தசயற்படுமொறு 
வ்கொரிக்்க விடுககினவைொம். எதிர் -
்கொலத்தில ்கடற்தைொழிலொைர்்கள் 
வீதி்களில இைஙகிப வபொைொடொமல 
இருபப�ற்கு நொனகு மொவட்டங்க-
்ைச் வசர்ந்� அ்னைத்து சிவில சமூ-
்கங்கள் புத்திஜீவி்களின ஒத்து்ைபபு 
்கட்டொயம் அவசியம் எனைொர்.   

முல்லத்தீவு மொவட்ட ்கடற் -
தைொழிலொைர் சமொசத் �்லவர் 
வஜொனசன, மனனைொர் மொவட்ட 
்கடற்தைொழிலொைர் சமொசத் �்லவர் 
ைொஜொ குரூஸ், பூந்கரி ்கடற்தைொழி-
லொைர் சமொசத் �்லவர் பிைொனசிஸ், 
ஆகிவயொர் ்கலந்துத்கொண்டனைர்.  

நைற்ெோரமவ குழுக்்கமள... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

 நி்லயியல ்கட்ட்ை்கள் முடக -
்கபபட்டுள்ைனை. எதிர்வரும் ்கொலத்-
தில இது த�ொடர்பில நொம் முடிவு 
எடுபவபொம். 

முனனைொள் அ்மச்சரின அனு�ொப 
பிவைை்ண ந்டதபறுகிைது. 
வ�்வயிலலொ� விடயங்க்ை வபசி 
்கொலத்்� வீணடிக்கொது அவரின 
அனு�ொப பிவைை்ண்ய விவொ -
திபவபொதமனைொர்.  

எதிர்த்�ைபபு பிை�ம த்கொைடொ லக்ஷ்-
மன கிரிதயலல, மீண்டும் அவ� விட-
யத்்� வ்கொரிய வபொது, மீண்டும் 

எழுந்து நினை ஆளும் �ைபபு பிை�ம 
த்கொைடொ அ்மச்சர் வஜொனஸ்டன 
தபர்ணொனவடொ, �ற்தபொழுது எமது 
அைசொங்கம் �ொன உள்ைது. ஆட்சி 
மொறினைொல அைசு த்கொள்்்க ரீதியொனை 
முடிவு்க்ை எடுககும் .அ�னபடி 
நி்லயியல ்கட்ட்ை்கள் முடக்கப -
பட்டுள்ைனை. எனைவவ பினனைர் அது 
பற்றி முடிவு எடுபவபொம் எனைொர்.  

இது த�ொடர்பில எமது முடி்வ 
பினனைர் அறிவிபவபொம் எனறு சபொநொ-
ய்கர் மஹிந்� யொபபொ அவபவர்�னை 
த�ரிவித்�ொர்.

சம்ெள நிலுமவ, ... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அவற்்ை படித்து ஆைொய சிறிது 
்கொல அவ்கொசம் வ�்வ. எனைவவ 
அ�ற்்கொனை அவ்கொசத்்� �ருமொறு 
வ்கொருகிவைன ' எனை த�ரிவித்�ொர்.  

இ�்னை ஏற்றுகத்கொண்ட வமன 
மு்ையீட்டு நீதிமனைம் இந்� ரிட் 
மனு்வ எதிர்வரும் 17 ஆம் தி்கதி 
பரிசீல்னைககு எடுத்துகத்கொள்வ�ொ்க 
அறிவித்�து.   

குருணொ்கல வபொ�னைொ ்வத்திய-
சொ்லயின ம்கபவபற்று பிரிவின 
்வத்தியைொ்க �ொன வச்வயொற்றிய-
�ொ்கவும், இ�னவபொது சட்ட விவைொ� 

்கருத்�்ட த�ொடர்பில ஆ�ைமற்ை 
அடிபப்ட குற்ைச்சொட்டுக்க்ை 
முன ்வத்து �ொன ்கட்டொய விடு-
மு்ையில அனுபபட்ட�ொ்கவும் 
மனு�ொைர் மனுவில சுட்டிக்கொட்டி-
யுள்ைொர்.   

அ�னைொல �னைககு கி்டக்க 
வவண்டிய சம்பை நிலு்வ மற்றும் 
த்கொடுபபனைவு்கள் கி்டக்கவில்ல 
எனைவும் அவற்்ை தசலுத்� உடனை-
டியொ்க பிைதிவொதி்களுககு உத்�ைவிடு -
மொறும் ்வத்தியர் ஷொபி சிஹொபதீன 
இந்� மனுவூடொ்க வ்கொரியுள்ைொர்.  

ந்கோப குழுவின் ேமைவ்ரோ்க... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

மு�லொவது கூட்டத்த�ொடரில 
அைசொங்கப தபொறுபபு முயற்சி்கள் 
பற்றிய குழுவில �்லவைொ்கக ்கட-
்மயொற்றியிருந்�ொர்.   

பொைொளுமனைத்தின 120 (1) நி்ல -
யியற் ்கட்ட்ைககு அ்மய இந்�க 
குழுவுக்கொனை உறுபபினைர்்கள் அண் -
்மயில த�ரிவுககுழுவினைொல 
நியமிக்கபபட்டனைர். இ�னபடி, 
அ்மச்சர்்கைொனை மஹிந்� அமை-
வீை, மஹிந்�ொனைந்� அலுத்்கமவ்க, 
வைொஹி� அவபகுணவர்�னை, ்கலொநிதி 
சைத் வீைவசக்கை, இைொஜொங்க அ்மச்-
சர்்கைொனை ஜயந்� சமைவீை, டி.வீ. 

சொனை்க, இந்தி்க அனுருத்� வஹைத், 
்கலொநிதி நொல்க த்கொடவஹவொ பொைொ -
ளுமனை உறுபபினைர்்கைொனை ைவூப 
ஹககீம், ்கலொநிதி சுசில பிவைமஜ -
யந்�, அநுை திசொநொயக்க, பொட்டலி 
சம்பி்க ைணவக்க, ஜ்கத் புஷபகுமொை, 
்கலொநிதி ஹர்ஷ � சிலவொ, இைொன 
விககிைமைத்னை, நலீன பண்டொை 
ஜயமஹ, எஸ்.எம். மரிக்கொர், பிவைம்-
நொத் சி. த�ொலவத்�, சொணககியன 
ைொஜபுத்திைன இைொசமொணிக்கம், மதுை 
வி�ொனைவ்க, சொ்கை ்கொரியவசம், வபைொ-
சிரியர் சரித்� வஹைத் ஆகிவயொர் இக-
குழுவுககு நியமிக்கபபட்டுள்ைனைர்.  

10 இைடசம் நெர ேடுபபூசி... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இருபப�ொ்கவும் குறிபபிடபபட்-
டுள்ைது. 

இதுவ்ையில இலங்்கயில 
59,42,255 வபர் பூஸ்டர் �டுபபூ-
சி்ய தபற்றுகத்கொண்டுள்ை�ொ-
்கவும் சு்கொ�ொை பிரிவு த�ரிவித்-
துள்ைது. 

அத்வ�ொடு, நொட்டில 1 வ்கொடிவய 
60 இலட்சத்து 981 வபர் த்கொவைொனைொ 
மு�லொவது �டுபபூசி்யயும் 1 
வ்கொடிவய 40 இலட்சத்து 27,528 
வபர் இைண்டொவது �டுபபூசி்யயும் 
தபற்றுகத்கொண்டுள்ை்ம குறிபபி-
டத்�க்கது.  
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அணுக்கரு பிணைப்பு த�ொழி -
நுட்பத்தின் மூலம் அதி்க ஆற்றணல 
உருவொககும் முயறசியில் ஐர�ொப் -
பிய விஞ்ொனி்கள் தவறறி ்கண் -
டுள்்ளனர். இ�ன் மூலம் சுறறுச் 
சூழணல ்பொதிக்கொ� எரிசகதிணய 
்கண்்டறிவதில் மி்கப்த்பரிய முன் -
ரனற்றம் கிண்டத்திருப்்ப�ொ்க விஞ -
்ொனி்கள் த�ரிவித்துள்்ளனர். 

அணுக்கண்ள அதி்க தவப்்ப 
நிணலயில் இணைப்்பது மூலம் 
அணுக்கருக்கள்  இணைந்து 
ஆற்றல் தவளிப்்படுவது வழக -
்கம் �றர்பொது வண� அணுக்கரு 
இணைப்பு மூலம் 22 தெ்கொ ஜூல் 
ஆற்றணல தவளிகத்கொை�ப்்பட -
டிருந்� நிணலயில் �றர்பொது புதிய 
முயறசி்களின் ்பலனொ்க 59 தெ்கொ 
ஜூல் ஆற்றல் தவளித்கொை�ப்்பட -
டுள்்ளது. 

இங்கிலொந்தின் ஒக்ர்பொர்ட 
அருர்க ந்டத்�ப்்பட்ட ரசொ�ணன 
முயறசியில் தவறறி கிண்டத்துள் -

்ளது. அறிவியலின் முன் நின்்ற 
மி்கப் த்பரிய சவொலுககு �றர்பொது 

தீர்ணவ தநருங்கியுள்்ள�ொ்க இங்கி -
லொந்து அணுசகதி ஆணையத்தின் 
�ணலவர் இயன் சொப்ரென் த�ரி -
வித்துள்்ளொர். 

உலத்கங்கும் �றர்பொது த்பட -
ர�ொலியரெ பி��ொன எரித்பொரு்ளொ்க 
தி்கழும் நிணலயில், அ�னொல் 
மி்கப்த்பரிய அ்ளவில் சுறறுசூழல் 
ெொசு்பொடு ஏற்படுகி்றது.

இந்நிணலயில் சுறறுசூழணல 
்பொதிக்கொ� நண்டமுண்றயில் 
எளி�ொ்க உற்பத்தி தசயயககூ -
டிய எரித்பொருண்ள ்கண்்டறியும் 
முயறசி உலத்கங்கும் ந்டந்து வரும் 
நிணலயில் அணுக்கரு இணைவு 
மூலம் அதி்க ஆற்றணல தவளிக -
த்கொைர்ந்து உள்்ளது மி்க முககிய 
திருப்்பெொ்க ்கரு�ப்்படுகி்றது. 
ரெலும் இது ்பொது்கொப்்பொன 
அணுமின் உற்பத்தி முண்றயொ்கவும் 
்கரு�ப்்படுகி்றது.    

எச்.ஐ.சி ணவ�் த�ொறறின் இணை ்கண்டுபிடிப்்பொ்ளர்்களில் 
ஒருவ�ொன பி�ொன்ணஸை ரசர்ந்� விஞ்ொனி லுக தெொண்்டகனியர் 
�னது 89 ஆவது வயதில் ்கொலெொனொர். 

எயட் ரநொணய ஏற்படுத்தும் இந்�த் த�ொறறுப் ்பறறிய அவ�து 
்பணிக்கொ்க 2008 ஆம் ஆண்டு கூட்டொ்க ெருத்துவத்திற்கொன 
ரநொ்பல் விருண� தெொண்்டகனியர் தவன்்றொர்.

்பொ்்டர் நிறுவனத்தில் மூத்� ஆ�ொயச்சியொ்ள�ொ்க இருந்�ர்பொது 
1983ஆம் ஆண்டு எச்.ஐ.வி த�ொறண்ற ்கண்டுபிடித்�ொர். எச்.ஐ.வி 
ணவ�் குறித்� ்கண்டுபிடிப்பு்கண்ள யொர் மு�லில் ்கண்டுபிடித் -
�து என்்பது குறித்து ்கொரல என்்ற விஞ்ொனியு்டன் அவர் நீண்்ட 
ர்பொ�ொட்டம் ந்டத்தினொர். இறுதியில் இருவரும் அந்�ச் சொ�ணன-
ணயப் ்பகிர்ந்து த்கொண்்டனர்.

இந்நிணலயில் உ்டல் நலம் ்பொதிக்கப்்படடு ்பொரிசில் உள்்ள ெருத்-
துவெணனயில் அனுெதிக்கப்்பட்ட அவர் உயிரிழந்��ொ்க அறிவிக-
்கப்்படடுள்்ளது.

�ஷயொவின் இ�ொணுவ ந்டவடிகண்க 
்பறறிய அச்சம் ்கொ�ைெொ்க உகண�னில் 
இருககும் அணனத்து அதெரிக்க பி�-
ணஜ்களும் உ்டன் அங்கிருந்து தவளி-
ரயறும்்படி அதெரிக்க ஜனொதி்பதி ரஜொ 
ண்ப்டன் அணழப்பு விடுத்துள்்ளொர்.

உகண�ன் மீது �ஷயொ ஆககி�மிப் -
புத் த�ொடுத்�ொல் அதெரிக்கர்்கண்ள 
மீட்ப�றகு ்பண்ட்கள் அனுப்்பப்்ப்ட 
ெொட்டொது என்று ண்ப்டன் வலியுறுத்தி-
யுள்்ளொர்.

பி�ொந்தியத்தில் நிணலணெ 
விண�வொ்க ெொ்றககூடும் என்றும் அவர் 
எச்சரித்துள்்ளொர். 

உகண�ன் மீது �ொககு�ல் த�ொடுக -
கும் திட்டம் இல்ணல என்று �ஷயொ 
த�ொ்டர்ந்து ெறுத்�ர்பொதும் எல்ணலப் 
்பகுதியில் அது 100,000ககும் அதிெொன 
துருப்பு்கண்ள குவித்துள்்ளது. 

இந்நிணலயில் �ஷயொ அண்ண்ட 
நொ்டொன த்பலொ�ஸைு்டன் ்பொரிய ர்பொர் 
ஒத்திண்கணய ஆ�ம்பித்திருப்்பர�ொடு 
�ஷயொ ்க்டலில் முறறுண்கயில் ஈடு்பட-
டிருப்்ப�ொ்க உகண�ன் குற்றம்சொடடி-
யுள்்ளது.

�னது முன்னொள் ரசொவிட அண்ண்ட 
நொ்டொன உகண�ன் ரநடர்டொவில் 
இணையொதிருப்்பண� உறுதி தசய-
வ�றகு த்கடு ஒன்ண்ற நிர்ையிக்க 
ரவண்டி இருப்்ப�ொ்க �ஷயொ குறிப்-
பிடடுள்்ளது. 

இந்� ்ப�ற்றத்திறகு ெத்தியில் 
ஐர�ொப்்பொ ்க்டந்� ்பல �சொப்�ங்்க-
ளில் மி்கப்த்பரிய ்பொது்கொப்பு பி�ச்சி -
ணனணய எதிர்த்கொள்வ�ொ்க பிரிட்டன் 
பி��ெர் த்பொரி் ரஜொன்சன் த�ரிவித்-
துள்்ளொர். 

உகண�னில் உள்்ள அதெரிக்கர்்கள் 
உ்டன் தவளிரயறும்்படி அதெரிக்க 
இ�ொஜொங்்க திணைக்க்ளம் வலியுறுத்தி -
யுள்்ளது. 

‘அதெரிக்க பி�ணஜ்கள் இப்ர்பொர� 
தவளிரய்ற ரவண்டும்’ என்று என்.
பி.சி தசயதிககு அளித்� ர்படடியில் 
ண்ப்டன் த�ரிவித்துள்்ளொர்.

‘உலகின் மி்கப் த்பரிய இ�ொணு -
வங்்களில் ஒன்ண்றரய இப்ர்பொது 
நொம் எதிர்த்கொண்டிருககிர்றொம். இது 
மி்கவும் ெொறு்பட்ட நிணலணெ என் -
்பர�ொடு நிணலணெ விண�வொ்க ெொறி-
விடும்’ என்றும் ண்ப்டன் எச்சரித்துள்-
்ளொர்.

�ப்பிவரும் அதெரிக்கர்்கண்ள மீட-
்ப�றகு துருப்பு்கள் அனுப்்பப்்படுெொ 
என்று ர்கட்டர்பொது, ‘இல்ணல. அதெ-
ரிக்கொவும் �ஷயொவும் ஒருவருககு 
ஒருவர் சூடு ந்டத்� ஆ�ம்பித்�ொல் அது 
உல்கப் ர்பொ�ொ்க ெொறிவிடும். 

நொம் இதுவண� இருந்�ண� வி்ட வித் -

தியொசெொன உலகில் இருககிர்றொம்’ 
என்று ண்ப்டன் ்பதிலளித்�ொர்.

ெறுபு்றம் உகண�ன் விவ்கொ�ம் 
த�ொ்டர்்பொன �றர்பொண�ய ்ப�ற்ற 
நிணலணய �ணிப்்ப�றகு உல்கத் �ணல -
வர்்கள் த�ொ்டர்ந்து முயன்று வருகின்்ற-
னர்.

கிழககு உகண�னில் இ்டம்த்பறறு 
வரும் ெறண்றய ரெொ�ணல முடிவுக-
குக த்கொண்டுவருவது த�ொ்டர்பில் 
பி�ொன்் ெறறும் தஜர்ெனி அதி்கொரி்க-
ளு்டன் இ்டம்த்பற்ற ர்பச்சுவொர்த்ண�-
யில் முடிவு ஒன்று எட்டப்்ப்டவில்ணல 
என்று உகண�ன் ெறறும் �ஷயொ ்க்டந்� 
வியொழககிழணெ அறிவித்�ன.  

உகண�னுககு தசொந்�ெொ்க கிரிெொய 
தீ்ப்கற்பத்ண� �ஷயொ �னது ஆடபுலத்-
திறகுள் இணைத்து எடடு ஆண்டு்க-

ளின் பின்னர� �றர்பொண�ய ்ப�ற்றம் 
ஏற்படடுள்்ளது. அது த�ொ்டக்கம் 
�ஷய எல்ணலணய ஒடடிய கிழககு 
உகண�னில் �ஷய ஆ��வு கி்ளர்ச்சியொ -
்ளர்்கள் ெறறும் உகண�ன் இண்டரய 
ரெொ�ல் இ்டம்த்பறறு வருகி்றது. 

இர�ரவண்ள அடுத்� வொ�ம் �ஷயொ 
்க்டற்பண்ட ்பயிறசியில் ஈடு்ப்ட �யொ�ொ-
கிவரும் நிணலயில், அந்நொடு �ொங்்கள் 
்க்டணல அணு்கத் �ண்டயொ்க இருககும் 
வண்கயில் முறறுண்கயிடடுள்்ள�ொ்க 
உகண�ன் குற்றஞசொடடியுள்்ளது.

உகண�னு்டனொன �னது எல்ணலயில் 
�ஷயொ த்பரும் ்பண்ட்கண்ளக குவித்து 
வருவ�ொல் ஏற்படடுள்்ள ்ப�ற்றத்-
துககு நடுவில் இந்�க ்கருத்ண� தவளி -
யிடடுள்்ளது உகண�ன். அரசொவ் ்க்டல் 
முழுவண�யும், ்கருங்்க்டலில் த்பரு -
ெ்ளணவயும் �ொங்்கள் அணு்க முடியொ-
�்படி �ஷயப் ்பண்டயினர் �டுத்துக 
த்கொண்டு நிற்ப�ொ்க உகண�ன் தவளி-
யு்றவு அணெச்சர் டிமிடர�ொ குரல்பொ 
த�ரிவித்�ொர்.

உகண�ன் ரநடர்டொ அணெப்பில் 
இணையக கூ்டொது, கிழககு ஐர�ொப் -
்பொவில் ரநடர்டொவின் இ�ொணுவ 
ந்டவடிகண்க்கள் முடிவுககு த்கொண்டு 
வ�ப்்ப்ட ரவண்டும், �ஷயொணவ 
ஒடடி உள்்ள நொடு்களில் ரநடர்டொ 
்பண்டயினர் ஏவு்கணை்கண்ளக ்க்ள-
மி்றக்கக கூ்டொது என ்க்டந்� ெொ�ம், 
ரெறகு நொடு்களி்டம் வலியுறுத்தியது 
�ஷயொ.

உகண�ன் நொடடுககு, �ன் கூட்டொளி -
்கண்ளத் ர�ர்வு தசயய முழு உரிணெ 
உண்டு என அதெரிக்கொ ெறறும் 
ரநடர்டொ ��ப்பு ்பதிலளித்�து. 
ஆனொல், ஏவு்கணை்கண்ள ்க்ளமி்றககு-
வது த�ொ்டர்்பொ்க ர்பச்சுவொர்த்ண� ந்டத் -
�த் �யொ�ொ்க இருப்்ப�ொ்க அதெரிக்கொ-
வும், ரநடர்டொவும் கூறியுள்்ளன.

ரசொவியத் ்கொலத்தில் 
வண�யப்்பட்ட ஓவியத்-
தில் ்கண்்கண்ள வண�ந்-
��ொ்க �ஷயக ்கணலக 
்கொடசிககூ்டத்தின் ்பொது-
்கொவல் அதி்கொரி மீது குற-
்றஞசொட்டப்்படடுள்்ளது. 
ரவணலயின் மு�ல்நொள் 
அன்று அவர் அவ்வொறு 
தசய��ொ்கக கூ்றப்்படுகி்றது.

்க்டந்� ஆண்டு டிசம்்பர் ெொ�த்தில் 
ரய்கட்டரின்்பர்ககிலுள்்ள தயல்ட-
சின் தசன்ட்டருககுச் தசன்றிருந்� 
இருவர், அனொ தலர்பொர்்்கொயொவின் 
‘த்ரீ பி்கர்’ ஓவியத்தில் ர்பனொவொல் 
்கண்்கள் வண�யப்்பட்டண�க ்கண்்ட-
னர்.

சம்்பவத்ண�த் த�ொ்டர்ந்து அந்�ப் 
்பொது்கொவல் அதி்கொரி ரவணலயிலி-
ருந்து நீக்கப்்படடுள்்ளொர். த்பொலிஸைொர் 
விசொ�ணைணய ஆ�ம்பித்துள்்ளனர்.

குற்றம் நிரூபிக்கப்்பட்டொல் அந்� 
அதி்கொரிககு அ்ப�ொ�மும் 3 ெொ�ங்்கள் 
வண�யிலொன சிண்றத்�ண்்டணனயும் 
விதிக்கப்்ப்டலொம்.

ஓவியத்ண� மீண்டும் சீ�ணெக்க 
சுெொர் 3,345 த்டொலர்்கள் ஆகும் என 
ெதிப்பி்டப்்படடுள்்ளது.

சம்்பவத்ண�த் த�ொ்டர்ந்து, ்கணலக 
்கொடசிககூ்டத்தில் ணவக்கப்்பட்ட 
ெற்ற ஓவியங்்கள் மீது ்பொது்கொப்புத் 
திண�்கள் ர்பொ்டப்்படடுள்்ளன.

பிரிடடிஷ இ்ளவ�சர் சொர்ல்ஸைுககு மீண்டும் த்கொவிட-19 ணவ�் 
த�ொறறு ஏற்படடுள்்ளது. 

இ�றகு முன்னர் 2020ஆம் ஆண்டு ெொர்ச் ெொ�த்தில் அவருககு 
ரநொயத்த�ொறறு ஏற்பட்டது. ஆனொல் அப்ர்பொது அறிகுறி்கள் மி�ெொ-
்கரவ இருந்�ன. 

73 வயது சொர்ல்் த�ன்ரெறகு இங்கிலொந்தின் வின்தச்ட்டர் ்பகு-
திககுச் தசல்லத் திட்டமிடடிருந்�ொர்.

இ்ளவ�சர் சொர்ல்ஸின் �ொயொ�ொன எலிசத்பத் அ�சியொர் அ�சப் 
த்பொறுப்ண்ப ஏற்ற 70ஆம் ஆண்டு நிண்றணவக த்கொண்்டொடும் நி்கழ் -
வில் அவர் ்கலந்துத்கொள்்ளவிருந்�ொர். 

ஆனொல் இப்ர்பொது ணவ�்த�ொறறு உறுதிதசயயப்்பட்ட�ொல் 
அவர் �னிணெயில் இருப்்ப�ொ்க அ�ண்ெணன த�ரிவித்�து. 

அவ�து உ்டல்நிணல குறித்ர�ொ, அவர் �ெது 95 வயதுத் �ொயொண�ச் 
சந்தித்�ொ�ொ என்்பது குறித்ர�ொ �்கவல் இல்ணல. 

்க்டந்� பு�னன்று அவர் ஒரு நி்கழ்வில் பிரிடடிஷ நிதியணெச்சர் 
ரிஷி சுனொக, சு்கொ�ொ� அணெச்சர் சொஜித் ஜொவித், உள்துண்ற அணெச்சர் 
பிரீத்தி ்பர்டல் ஆகிரயொண�ச் சந்தித்�ொ்கக கூ்றப்்பட்டது. 

�ொயவொனு்டன் உ்றணவ 
எற்படுத்தி உள்்ள லிது -
ரவனியொவி்டம் இருந்து 
ெொடடிண்றச்சி, ்பொல் உற-
்பத்தி்கள் ெறறும் பியர் 
த்கொள்வனணவ சீனொ நிறுத் -
தியுள்்ளது. 

ர்பொதிய ஆவைங்்கள் 
இல்லொ�ண� ்கொ�ைம் 
்கொடடிரய சீன சுங்்க த்பொது 
நிர்வொ்கம் இந்� ஏறறுெ-
தி்கண்ள இண்ட நிறுத்தி 
இருப்்ப�ொ்க லிதுரவனியொ 
குறிப்பிடடுள்்ளது. 

�ொயவொனுககு பி�திநிதித்துவ அலுவல-
்கம் ஒன்ண்ற �னது நொடடில் தி்றக்க லிது -
ரவனிய அனுெதி அளித்திருககும் நிணல -
யிரலரய சீனொ இந்� ந்டவடிகண்கணய 
எடுத்துள்்ளது. 

இந்நிணலயில் �னது உறுப்பு நொடு மீது 
சீனொ ்பொகு்பொடடு ந்டவடிகண்கயில் ஈடு-

்படுவது ்பறறி ஐர�ொப்பிய ஒன்றியத்தில் 
சீனொவுககு எதி�ொன விசொ�ணை ஒன்ண்ற 
�றர்பொண�ய சூழல் வலுப்்படுத்தி-
யுள்்ளது.   

உலகின் மி்கப்த்பரிய இண்றச்சி இ்றககு-
ெதியொ்ள�ொ்க சீனொ இருந்� ர்பொதும் லிது -
ரவனியொவி்டம் இருந்து குண்றந்� அ்ளவு 
இண்றச்சிணயரய அது வொங்குகி்றது.    

்ரஷ்யாவுடனயான ெதற்றம்

உக்ரைனிலிருந்து அமெரிக்கர்க்ை
உடன் மெளியேற ்ைடன் அ்ைப்பு

பிரிட்டிஷ் இளவரசருக்கு
மீண்டும் க�ொவிட் க�ொற்று

எச்.ஐ.வி க�ொற்்றை �ண்டுபிடித�
பிரொன்ஸ் விஞ்ொனி �ொலமொனொர்

அணுக்�ரு பி்ைப்பு: அதி� ஆற்றை்ல
உருவொக்குவதில் விஞ்ொனி�ள் கவற்றி

ஓவியததிற்கு �ண்�்ள 
வ்ரந� �ொவல் அதி�ொரி

லிதுவவனிய நொட்டிடம் இ்றைச்சி
வொங்குவ்� நிறுததியது சீனொ
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நெடுந்தீவுக்கான முறையகான படகு 
சேறையினறமையகால் மைக்ள் அைதி

(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

யாழ் நெடுநதீவுக்ான நபாதுப் -
பபாககுவரத்தில் ஈடுபட்டு வந்த 
குமுதினி படகு மற்றும் பிரப்தச 
சபபககு நசாந்தமான  நெடுந்தா-
ரப் ஆகிய படகு்ள் பழு்தபடந்த 
நிபையில் நீணட ்ாைமா் நிறுத்தி 
பவக்ப்பட்டுள்்ளது. இ்தனால் 
மக்ள் பபாககுவரத்தில் நபரும் சிர-
மங்ப்ள எதிர் பொககி வருகின்்ற-
னர்.

யாழ் நெடுநதீவுக்ான நபாதுப் -
பபாககுவரத்து படகு பசபவ்ளில் 
ஈடுபட்டு வந்த குமுதினி படகு 
மற்றும் நெடுந்தாரப் ஆகிய படகு -
்ள் பழு்தபடந்த நிபையில் நீணட 
்ாைமா் திருத்தியபமக்ப்படாது; 
நிறுத்தி பவக்ப்பட்டுள்்ளது. 
இ்தனால் ்டற்பயணத்ப்த பமற்-
ந்ாள்ளும் பயணி்ள் நபரும் சிரமங -
்ப்ள எதிர்ந்ாணடு வருகின்்றனர். 

யாழ்ப்பாணத்திலிருநது 45 கிபைா 

மீற்்றர் ந்தாபைவில் ்தபரத்ந்தாடர்பு 
ந்ாணட புஙகுடுதீவு குறி்ாட்டுவா-
னிலிருநது ஏ்றத்்தா்ள 10 ்டல் பமல் 
ந்தாபைவில் நெடுநதீவு அபமந-
துள்்ளதுடன் ்தற்பபாது நெடுநதீவில்  
1500 ற்கும் பமற்பட்ட குடும்பங -்
ப்ளச் பசர்ந்த 4500 பபர் வபரயில் 
வசித்து வருகின்்றனர்.

இநநிபையில் இப்பிரப்தசத்தில் 
இருககின்்ற மக்ள் ந்தாடர்நதும் 
பபாககுவரத்தில் நெருக்டி்ப்ள 
எதிர்ந்ாள்கின்்றனர்.  இப்தபவப்ள 
ஆசிரியர்்ள் பிரப்தச நசயை்த் -
தின் பணியா்ளர்்ள், பவத்தியர் 
உள்ளிட்ட உத்திபயா்த்்தர்்ள் 
அபனவருபம இப்படகு மூைம் 
பயணம் நசய்து அந்த மக்ளுக -
்ான பசபவபய வழங் பவணடிய 
நிபை ்ானப்படுகின்்றது. 

 நெடுநதீவுக்ான  பபாககுவரத் -
துக்ளில் வீதி அபிவிருத்தி அதி்ார 
சபபககு நசாந்தமான  குமுதினி 
படகு  மற்றும்  வட்தாரப் படகு 

என்பனவும், பைபொககுக கூட் -
டு்றவுச் சங்த்துககு நசாந்தமான  
படகு மற்றும் ்தனியார் படகு என 
பல்பவறு பட்ட படகுச் பசபவ்ள் 
இடம்நபறுகின்்றன. 

இதில் பாது்ாப்பான நபாதுப் -
பபாககுவரத்திற்கு வீதி அபிவிருத்தி 
அதி்ார சபபககு நசாந்தமான  
குமுதினி படகு  மற்றும்  வட்தா -
ரப் என்பன இைவசமா் பபாககு -
வரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்்றன. 

இதில் ்தற்பபாது குமுதினி 
படகு முழுபமயா் பழு்தபடந்த 
நிபையில் திருத்்தப்பணி்ப்ள 
பமற்ந்ாள்்ள பவணடியுள்்ள்தால் 
மாவிலித்துப்றயில் நிறுத்தி பவக -
்ப்பட்டுள்்ளது. 

்தற்பபாது நபாதுமக்ளுக்ான 
பபாககுவரத்துச் பசபவயில் வட்தா -
ரப் மட்டுபம ொ்ளாந்தம் இரணடு 
பசபவ்ப்ள வழஙகி வருகின்்றது. 
அ்தாவது ்ாபை 7 மணிககு நெடுந -
தீவில் இருநது குறி்ாட்டுவானுக -

கும்  பின்னர் ்ாபை 8 மணிககு 
குறி்ாட்டுவானிலிருநது நெடுந -
தீவுககும் பிற்ப்ல் 03 மணிககும்  
நெடுநதீவிலிருநது குறி்ட்டுவான் 
என  ொந்ளான்றுககு இரணடு 
பசபவ்ள் இடம்நபறுகின்்றன. 

வடமா்ாண சபபயினால் ்டந்த 
2017ஆம் ஆணடு  வழங்ப்பட்டு 
நெடுநதீவு பிரப்தச சபபயினால் 
பராமரிக்ப்பட்டு வந்த நெடுந்தா -
ரப் பயணி்ள் படகு ஐநது வரு -
டத்துககுள் இயஙகு நிபைபய 
இழநது ்வனிப்பாரற்று நெடுந -
தீவு துப்றமு்த்தின் ஒருபக்த்தில் 
நீணட ்ாைமா் நிறுத்தி பவக்ப் -
பட்டுள்்ளது

இ்தனால் நெடுநதீவுக்ான பபாக -
குவரத்து நபரும் நெருக்டிககு 
உள்்ளாகியுள்்ளது. எனபவ நெடுந -
தீவுக்ான நபாதுப் பபாககுவரத்து 
பசபவ்ப்ள உரியவாறு ஏற்படுத்தி 
்தருமாறு நபாதுமக்ள் ப்ாரியுள்்ள -
னர்.

சாவகச்சரி ஆதார வவத்தியசாவையில்
இதுவவர 15 ககா்ரானா மரணஙகள்
சாவ்ச்பசரி விபசட நிருபர்

சாவ்ச்பசரி ஆ்தார 
பவத்தியசாபையில் 15 
ந்ாபரானா மரணங்ள் 
மாத்திரபம இதுவபர பதி-
வாகியுள்்ள்தா் சாவ்ச்பசரி 
ஆ்தார பவத்தியசாபை அத்-
தியட்ச்ர் டயாழினி மப்ந-
திரன் ந்தரிவித்துள்்ளார்.
அணபமயில் பவத்தியசாபையில் 
இடம்நபற்்ற நி்ழ்நவான்றில் உபர-
யாற்றிய பபாப்த அவர் இ்தபனத் 
ந்தரிவித்திருந்தார். இது ந்தாடர்பா் 
பமலும் அவர் ்ருத்துத் ந்தரிவிகப் -
யில்;

யாழ் மாவட்டத்தில் அதி்மான 
ந்ாபரானா ந்தாற்று ந்தன்மராட்சி 
பிரப்தசத்தில் ்தான் பதிவாகியுள்்ளது. 
ஆரம்பத்தில் ந்ாபரானா என்்ற பய 
உணர்வு மாத்திரபம ்ாணப்பட்டது. 
இநநிபையில் எமது பணியா்ளர்்ள் 
்டபமககும் அப்பால் இ்தயபூர்வ-
மான பசபவபய வழஙகியிருந்த-
னர். பாது்ாப்பு அஙகியுடன் ்தாபன 
பணியாற்றுகின்்றனர் என்்ற உணர்வு 

நவளியில் இருநது பார்ப்பவர்-
்ளுககு ப்தான்்றைாம். ஆனால் 
பாது்ாப்பு அஙகியுடன் பணி-
புரிந்தவர்்்ளால் மாத்திரபம 
இந்த அவஸப்தபய உணர 
முடியும்.

எமது சகதிககும் அப்பால் 
பசபவயாற்றி இருநப்தாம். 
சாவ்ச்பசரி ஆ்தார பவத்தி -
யசாபையில் 15 ந்ாபரானா 

மரணங்ள் மாத்திரபம பதிவாகி-
யுள்்ளது. அதிலும் ்தடுப்பூசி நசலுத்-
்தாப்தார் மரண விகி்தபம அதி்ம். 
இ்றந்தவர்்ளில் 26 வயது ந்தாடக-
்ம் 97 வயது வபரயாபனார் உயிரி-
ழந்த பபாதிலும் அவர்்ள் பவறு பை 
பொய்்்ளால் பாதிக்ப்பட்டிருந்த-
னர். அந்த 15 மரணங்ளும் எங்ள் 
சகதிககு அப்பாற்பட்ட மரணங-
்ள். எமது பசபவபயத் ்தவறி எந-
்தநவாரு மரணமும் நி்ழவில்பை. 
பவறு பொய்த் ்தாக்ங்்ளால் பாதிக-
்ப்படாமல் இருநதிருந்தால் அந்த 
15 உயிர்்ப்ளயும் கூட ்ாப்பாற்றி 
இருக் முடியும்.என பமலும் அவர் 
ந்தரிவித்திருந்தார்.

கட்ாககாலி நாவய ்தடும்
யாழ். மாநகர சவை ஊழியரகள்
யாழ்.விபசட நிருபர் 

யாழ்.ெ்ர் மத்திய பகுதியில் ்ட்-
டாக்ாலி ொய் ஒன்று நவளிொட்டு 
சுற்றுைா பயணி ஒருவர் உள்ளிட்ட 
1 0ற்கும் பமற்பட்டவர்்ப்ள ்டித்-
துள்்ளது.

யாழ்.ெ்ர் மத்தியில் ்ஸதூரியார் 
வீ்த, மின்சார நிபைய வீதி என்பனவற்-
றில் பெற்று வியாழககிழபம மதியம் 
மு்தல் மாபை வபரயிைான பெரத்தி-
னுள் 10ற்கும் பமற்பட்டவர்்ப்ள 
ொய் ்டித்துள்்ளது. 

அதில் நவளிொட்டு சுற்றுைா பயணி 
ஒருவருககு இரணடு ்ால்்ளிலும் 

ொய் ்டித்துள்்ளது. அப்தபவப்ள அப்-
பகுதி்ளில் சுமார் 10ற்கும் பமற்பட்ட-
வர்்ப்ள ொய் ்டித்துள்்ளது. 

இச்சம்பவம் ந்தாடர்பில் யாழ்.
மாெ்ர சபப உறுப்பினர் வ.பார்த்-
தீபனுககு அறிவிக்ப்பட்டது. இ்த-
பனயடுத்து ொயிபன மாெ்ர சபப 
ஊழியர்்ள் ஊடா் பிடிப்ப்தற்்ான 
ெடவடிகப்்ள் முன்நனடுக்ப்பட்ட 
பபாதிலும், ொய் ந்தாடர்பிைான ்த -்
வல்்ள்  நவளிவரவில்பை. 

இந்த ொய் ந்தாடர்பிைான ்த்வல்-
்ள் ந்தரிந்தவர்்ள் மாெ்ர சபபககு 
அறி விககுமாறு ப்ட்டுகந்ாணடுள்-
்ளனர். ைறிய மைக்ளுககு சேகாறைைரி 

அைவீட்டில் விறைக்ழிவு 
ெல்லூர் பிரப்தசத்தில் வாழும் 

வறுபமகப்ாட்டின் கீழ் உள்்ள மக-
்ளுககு பசாபைவரி அ்றவீட்டில் 
ந்ாள்ப் அடிப்பபடயில் விபைக -்
ழிவு ந்ாடுப்ப்தற்கு பிரப்தச சபப தீர்-
மானித்துள்்ளது. 

ெல்லூர் பிரப்தச சபபயின் மா்தாந்த 
அமர்வு பெற்ப்றயதினம் சபபயின் 
்தவிசா்ளர் ்தபைபமயில் ெபடநபற்-
்றது. இ்தன்பபாது பிரப்தசத்தின் 
பல்பவறு அபிவிருத்தி்ள் மற்றும் 
பிரச்சிபன்ள் ந்தாடர்பில் ஆராயப்-
பட்டது.

இநநிபையில் பிரப்தச சபபயின் 
ஆளுப்ககுள் உட்பட்ட பகுதி -்
ளின் நிைத்தின் நபறுமானம் புதி்தா் 
அ்ளவீடு நசய்யப்பட்டுள்்ளபமயால் 
அ்தற்ப்ற்ப வருமான வரி அ்றவீட்-

டிலும் அதி்ரிப்பு ஏற்பட்டுள்்ளது. 
இ்தனால் வறிய மக்ள் பாதிக்ப்ப-
டும் நிபை உருவாகியுள்்ள்தா் உறுப்-
பினர்்்ளால் சுட்டிக்ாட்டப்பட்டது.

அ்தனடிப்பபடயில் இது ந்தாடர்-
பில் மு்தலில் ந்ாள்ப் உருவாக-
்ம் ஒன்ப்ற ஏற்படுத்தும் நபாறி-
முப்றபய ்தவிசா்ளர் சபபயில் 
முன்பவத்்தார். 

அ்தனடிப்பபடயில் ெல்லூர் 
பிரப்தச சபபயின் ஆளுப்ககுள் 
உள்்ள பகுதியில் வாழும் வறிய மக-
்ளுககு பசாபைவரி அ்றவீட்டில் 
விபைக்ழிவு ந்ாடுக்ப்படவுள்-
்ளது. ந்ாபரானா ந்தாற்று ்ாரண-
மா் நபாரு்ளா்தாரத்தில் பின்்தாஙகிய 
மக்ப்ள பாது்ாக் ெடவடிகப் 
எடுக்ப்படுநமனவும்  சுட்டிக்ாட்-

டப்பட்டது.  அத்துடன் பிரப்தசத்-
திபன அடிப்பபடயா் ந்ாணடு 
நிைத்தின் நபறுமதி மற்றும் இ்தர ்ார-
ணி்ப்ள ந்ாணடு வரி நிர்ணயிக்ப்-
படுகின்்றது. அந்தவப்யில் விபைக-
்ழிவுககு முன்னர் அது ந்தாடர்பில் 
ஆராய்நது வறிய மக்்ளது ்தரவு்ப்ள 
துல்லியமா் ஆராய்நது கிராம உத்தி-
பயா்த்்தர் உறுதிப்படுத்்த பவணடு-
நமனவும் உறுப்பினர்்்ளால் வலியு-
றுத்்தப்பட்டது.

இப்தபெரம் சபபயின் வருமானம் 
இழக்ப்படாமலும் மக்ளின் வாழ்-
வியபை ஊககுவிப்ப்தற்கும் திட்டங-
்ப்ள முன்பவப்பது்தான் பிரப்தச 
சபபயினது ்டபமயாகும் எனவும் 
உறுப்பினர்்்ளால் சுட்டிக்ாட்-
டப்பட்டது.

பூஸ்டர் தடுபபு ைருந்தற்றும்  
ந்டவடிக்மகைகைள் முனபனெடுபபு
 மன்னார் குறூப் நிருபர்  

மன்னார் மாவட்டத்தில் 18 வய-
துககு பமற்பட்ட இரணடு ்தடுப் -
பூசி்ள் நபற்று மூன்று மா்தம் 
நிப்றவபடந்தவர்்ளுக்ான மூன்-
்றாவது ்தடுப்புமருநப்தற்றும் ெடவ-
டிகப் மன்னார் பிராநதிய சு்ா்தார 
பசபவ்ள் பணிப்பா்ளர் பவத்தியர் 
ரி.விபனா்தன் ்தபைபமயில் இரா-
ணுவத்தினரின் நெறிப்படுத்்தலில் 
(10) பெற்றுமுன்தினம் ஆரம்பமா -
னது.    மன்னார் பிராநதிய சு்ா்தார 
பசபவ்ள் பணிமபனககு உட் -
பட்ட பகுதி்ளில் ்டந்த ஜூபை,-
ஆ்ஸட், நசப்டம்பர் மா்தங்ளில் 
ந்ாபரானா ்தடுப்பூசியின் இரணடு 
படாஸ்ப்ள நபற்்றவர்்ளுககும் 
அப்த பெரம் ்தடுப்பூசி்ப்ள நப்றா -
்தவர்்ளுககும் ்தடுப்பூசி நசலுத்தும் 
பணி்ப்ள முன்நனடுக்ப்பட்டு 
வருகின்்றது.   

மனனாரில் இரண்ாம் கட் காற்ாவை
மின உறைத்திககான ்வவைத்திட்ம்  
(்தபைமன்னார் விபேட நிருபர் ) 

மன்னாரில் பமற்ந்ாள்்ளப்படவிருக-
கும் இரணடாம் ்ட்ட ்ாற்்றாபை மின் 
உற்பத்தி விரிவாக்த்தின் மு்தற்்ட்ட-
மா  ்மக்ளுககு விழிப்புணர்பவ ஏற்ப-
டுத்துவ்தற்்ா  ்ந்ாழும்பிலிருநது ஒரு 
உயர்மட்ட குழு மன்னாருககு வருப் 
்தநது முககிய அபமப்பினபர சநதிப்-
ப்தற்்ான ஏற்பாடு்ள் பமற்ந்ாள்்ளப்-
பட்டு வருகின்்றன.

இைஙப்யில் 70 வீ்தமான மின் உற்-
பத்தியானது சூரியசகதி ்ாற்்றாபை 
மற்றும் நீர் மின் உற்பத்தி்ளினூடா் 
மின்சாரத்ப்த நப்ற பவணடும் என்பது 
அரசாங்த்தின் திட்டமா  ் இருப்ப்த-
னால் இ்தற்்ான முன்நனடுப்பு்ப்ள 
அரசாங்ம் பமற்ந்ாணடு வருகின்-
்றது.

இ்தன் ஒரு ்ட்டமா  ்மன்னாரில் 36 
மின் ்ாற்்றாபை்ள் அபமக்ப்பட்டு 
்தற்நபாழுது அபவ்ள் இயஙகி வரு-
கின்்றது. இ்தனால் மன்னார் தீவு பகுதி-
யிலுள்்ள மீனவர்்ளின் வாழ்வா்தாரம் 
பாதிக்ப்பட்டுள்்ள்தா  ் மீனவ சமூ்த்-
்தால் சுட்டிக்ாட்டப்பட்டு வருகின்-
்றது. எனபவ இது ந்தாடர்பா  ்மன்னார் 
பிரபஜ்ள் குழு சம்பந்தப்பட்ட அதி-
்ாரி்ளின் ்வனத்துககு ந்ாணடு-
வநதுள்்ளது.  அத்துடன் ்தற்நபாழுது 
ந்தாடர்நது இரணடாம் ்ட்டமா் 

இரணடாம் ்ாற்்றாபை மின் உற்பத்தி 
விரிவாக்த் திட்டம் முன்நனடுப்ப-
்தற்்ான ெடவடிகப  ் பமற்ந்ாள்்ளப்-
பட்டு வருகின்்றப்த எதிர்த்து மன்னார் 
பிரபஜ்ள் குழு ்தபைபமயில்  ்வன-
யீர்ப்பு பபாராட்டம் ஒன்று இடம்நபற்-
்றது.

இப்தபவப்ளயில் ஜனாதிபதி ்டந்த 
2ஆம் தி்தி (02.02.2022) மன்னார் பகு-
திககு திடீர் விஜயம் ஒன்ப்ற பமற்-
ந்ாணடு    அஙகு    இயஙகிவரும்   மின் 
உற்பத்தி ்ாற்்றாபைபய பார்பவ-
யிட்டு நசன்றிருந்தார்.

இப்தத் ந்தாடர்நது மன்னாரில் 
இரணடாம் ்ட்ட ்ாற்்றாபை மின் 
உற்பத்திக்ான உடன் முன்நனடுப்-
புக்ப்ள பமற்ந்ாள்ளும்படி விடுக-
்ப்பட்ட பவணடுப்ாளுடன் இது 
ந்தாடர்பா  ் இப்பகுதி மக்ளுககு 
விழிப்புணர்பவ பமற்ந்ாள்ளும்படி-
யும் பவணடியுள்்ளார்.  

இ்தன் ்ாரணமா  ் இைஙப  ் நிபை-
நபறு்தகு சகதி அதி்ாரசபபயின் ஏற்-
பாட்டில் மன்னாருககு எதிர்வரும் 12 
ஆம் தி்தி ஒரு உயர்மட்டககுழு விஜ-
யத்ப்த பமற்ந்ாணடு இரு ொட்்ள் 
மன்னாரில் ்தஙகியிருநது முககிய குழு-
வினபர சநதித்து விழிப்புணர்வு்ான 
முன்நனடுப்பு ஏற்பாடு்ள் இடம்-
நபற்று வருகின்்றன.

பதனை்ராட்சி சமூகை ்ைம்ொட்டு அமையம் ைற்றும் அறம் ெழகு அறக்கைட்்டமை ஆகியவற்-
றின ஊ்டாகை நாவற்குழி வீட்டுத்திட்்டம் ெகுதியில் அமைநதுள்ை அரும்புகைள் முனெள்ளி 
சிறார்கைளுக்கு ்நற்றுமுனதினெம் ொதணிகைள் வழங்கி மவக்கைபெட்டுள்ைனெ. சமூகை ஆர்-
வலர் சொநாதனின ஏற்ொட்டில் கைனெ்டா வாழ் சு்்ரன ஊ்டாகை ொதணிகைள் சிறார்கைளுக்கு 
வழங்கிமவக்கைபெட்்டனெ.   (ெ்டம்: சாவகைச்சரி வி்ச்ட நிருெர்)

வவுனியா கைாது வவத்தியசாவையில்
பி.சீ.ஆர ஆய்வுகூ் கதாகுதி
வவுனியா விபசட நிருபர்

வவுனியா நபாது பவத்தியசாபை-
யில் பெற்று மு்தல் பி.சீ.ஆர் பரிபசா்த-
பன்ள் ஆரம்பிக்ப்பட்டது.

இதுவபர ்ாைமும் வவுனியா 
மாவட்டத்தின் பி.சீ.ஆர் பரிபசா்தபனக-
்ா  ் மாதிரி்ள் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் 
அனுரா்தபுரம் ஆகிய மாவட்டங -்
ளுககு அனுப்பப்பட்டு, அ்தற்குரிய 
முடிவு்ள் நப்றப்பட்டு வந்தன. 

்டந்த ஆவணி மா்தம்ளவில் மத்திய 
அரசினால் வவுனியா பவத்தியசா-
பைககு 35 மில்லியன் ரூபா நபறும-
தியான பி.சீ.ஆர் ஆய்வுகூட ந்தாகுதி-
யானது ந்ாள்ப்ய்ளவில் வழஙகி 
பவக்ப்பட்டது.

இநநிபையில் பல்பவறு ்தரப்பி-
னரின் தீவிர முயற்சியின் பைனா் 
அ்தற்கு ப்தபவயான உப்ரணங்ள் 
ஒவநவான்்றா  ் ்தருவிக்ப்பட்டு 
பெற்று (11.02) நவள்ளிககிழபம மு்தல் 
வவுனியா நபாது பவத்தியசாபையில் 
பி.சீ.ஆர் பரிபசா்தபன்ள் பமற்ந்ாள்-
்ளப்படவுள்்ளன. இது ந்தாடர்பா் 
வவுனியா நபாது பவத்தியசாபை 
பணிப்பா்ளரிடம் ப்ட்ட பபாது, 
மத்திய அரசினால் பி.சீ.ஆர் ஆய்வுகூ-
டம் வழஙகி பவக்ப்பட்டிருப்ப்தன் 

மூைமா  ் வவுனியா மற்றும் வடமா -்
ணத்தின் மற்ப்றய மாவட்டங்ளுக-
கும் இது ஒரு வரப்பிரசா்தமா  ்அபமந-
துள்்ளது. குறிப்பா  ்் டந்த ் ாைங்ளில் 
உயிரிழந்தவர்்ள் மீ்தான பி.சீ.ஆர்  பரி-
பசா்தபன்ள்  யாழ் பபா்தனா மருத்துவ-
மபன அல்ைது அனுரா்தபுரம் பவத்திய-
சாபைககு அனுப்பப்பட்டிருந்ததுடன், 
அவமுடிவு்ள் நபறுவ்தற்கு நபரும் 
்ாை்தாம்தம் ஏற்பட்டிருந்தது. இ்தன் 
்ாரணமா  ் பவத்திய குழாம், பொயா-
்ளர்்ள் மற்றும் உ்றவினர்்ள் நபரும் 
அநசௌ்ரியங்ளுககு உட்பட்டனர். 

இ்தபன ்ருத்திற்ந்ாணடு 
வவுனியா நபாது பவத்தியசாபையின் 
பி.சீ.ஆர் ஆய்வுகூடத்தின் மு்தற்்ட்ட 
பணியா  ் உயிரிழந்தவர்்ளுக்ான 
பி.சீ.ஆர் பரிபசா்தபன்ளிபன பமற்-
ந்ாள்்ள திட்டமிடப்பட்டுள்்ளப்தாடு, 
தீவிர பொயாளி்ளுககு பி.சீ.ஆர் பரி-
பசா்தபன்ள் முன்நனடுக்ப்படவுள்-
்ள்தா  ்அவர் ந்தரிவித்்தார்.

பமலும், இவ ஆய்வுகூட 
ந்தாகுதிபய வவுனியா மாவட்ட 
நபாதுபவத்தியசாபையில் இயஙகு 
நிபைககு ந்ாணடுவர உ்தவிய மத்திய 
சு்ா்தார அபமச்சு மற்றும் மா்ாண 
சு்ா்தார திபணக்்ள அதி்ாரி்ளுககு 
ென்றிபய ந்தரிவித்்தார். 

யா/ தாவமை மசவத் தமிழ் வித்தியாலய திறன வகுபெமற திறபபு விழா அணமை-
யில் அதிெர் சி.சுக்திநாதன தமலமையில் இ்டம்பெற்றது. திறன வகுபெமறக்கைானெ 
பெயர்பெலமகையிமனெ பி்ரதை விருநதினெ்ரானெ வலிகைாை கைல்வி வலயக் கைல்விபெணிபொ-
ைர் பொ. ்ரவிசசநதி்ரன திறநதுமவத்தார். இதன்ொது எடுக்கைபெட்்ட ெ்டங்கைமை இங்கு 
கைாணலாம். 



92022 பெப்ரவரி 12 சனிக்கிழமை 12–02–2022

அவயவ குறைபாடு உறைய எந்தவவாரு 
குடிமகனும் பாதிககபபை இைமளிககபபைலாகாது!

ஆயிரம் வவளறளைபபிரம்புகள மற்றும் உைல் உறுபபுகறளை ்தானம் வெய்யும்
‘வாழ்வுககு ஊன்றுககால்’ நிகழ்வில் ஊைக அறமசெர் ைலஸ் அழகபவபரும

‘எனது கணகள 
இரணறையும் ்தானமாக வழஙக 

தீர்மானித்துளகளைன். ஆனால் இைககும் 
வறர முதுவகலும்றப ்தானமாக வழஙக 

முடிவு வெய்ய மாடகைன்’

மாற்றுத்திறனாளிகளின் 
உணர்வுகளை புரிந்து மனிதாபிமானம் 
உளைவர்கைாக செயற்படுவவாம்!

‘நாடி துடிப்புள்ளமனிதனின் அறிவுக்கு அழைப்பு’ 
என்னும் தழைப்பிைான ‘கண்ாடி’ நிகழ்ச்சித் திட்-
டத்தால் ஏற்ாடு செய்யப்்ட்ட ‘திவிசெரி்யட செர்ய-
டி்யக்’ (வாழ்வுக்கு ஊன்றுககால்) என ச்்யரிடப்்ட்ட 
ஆயிரம் சவளழ்ளப்பிரம்புகள வைங்கும் மறறும் 
உடல் உறுப்புகழ்ள தானம் செயயும் நிகழ்சவான்று 
கடநத 9ஆம் திகதி இைங்ழக ஒலி்ரப்புக் கூட்டுத்தா-
்ன ஆறாவது கூடத்தில் நழடச்றறது.

அநநிகழ்வில் பிரதம அதிதி்யாகக் கைநது சகாணட 
ஊடக அழமச்ெர் டைஸ் அைகப்ச்ருமவும் தனது 
கணகழ்ள தானம் செயயும் நடவடிக்ழகழ்ய கமற-
சகாணடார். இைங்ழக்யர்களுக்ககயுரி்ய சிறநத 
்ண்ான தானம் வைங்குதல் மறறும் 
தி்யாகத் தன்ழமழ்ய உைகுக்கு எடுத்துக்காட்-
டும் வழகயில் இநத சிறநத செ்யலுக்கு ்ங்க -
ளிப்பு செயத அழமச்ெர் தனது உ்ர்வுகழ்ள 
பின்வருமாறு எடுத்துக் கூறினார்.

“உைகில் ஆொரத்ழத க்க்கிடும், நாகரி -
கத்ழத க்க்கிடும் காட்டி ஒன்று உள்ளது. 
அநதக் காட்டியின் ஏகதா ஒரு நாடு, ஏகதா 
ஒரு ெமூகம், நிறுவனம், தனிந்ர் நாகரிக-
மானவரா என க்க்கிடும் பிரதான சுட்டி 
அநதநத ெமூககமா அல்ைது ந்கரா மாறறுத் -
திறனாளிகழ்ள எவவாறு நடத்துகின்றார்கள 
என்்தாகும். அதனால் நான் முதலில் உங்கள 
அழனவழரயும் க்ான்று எமது இநத ெமூகத் -
திடம் ஒரு கவணடுககாழ்ள விடுக்க விரும்-
புகிகறன். அநத சுட்டியின் மூைம் நீங்கள 
உங்கள சூைலில் உங்கள ெமூகத்ழத அ்ளவி -
டுங்கள. அப்க்ாது உங்களுக்கு நீங்கள நாக -
ரிகமானவர்க்ளா இல்ழை்யா என்்து புரியும்.

ஊடக நிறுவனத்திறகு உளக்ள இருநது 
சகாணடு ஊடக அழமச்ெராக இநத விட -
்யத்ழத நான் நம்பும் ்ார்ழவயுள்ள ெமூகத் -
துக்கு இழ்க்க விரும்புகிகறன். இைங்ழக-
யின் ெனத்சதாழகயில் நூறறுக்கு எட்டு தெம் 
ஏழு அ்ளவில் அதாவது 17 ைட்ெம் க்ர் வழர 
ஊனமுறறவர்கள உள்ளார்கள. ெமூகத்தில் 
கண ்ார்ழவ்யறறவர்கள, காது கக்ளாதவர் -
கள, வாய க்ெ முடி்யாதவர்கள இல்ழை என 
எணணுகிறார்கள.

அவவாறு எணணு்வர்களுக்கு இநத புனி-
தமான நாளில் ஒரு கவணடுககாழ்ள விடுக்க 
விரும்புகிகறன். எமது ்ைங்குடி தன்ழமழ்ய 
காட்சிப்்டுத்தும் சிை விட்யங்கள ஊடகப் 
்ாவழன மறறும் கைாொர நடவடிக்ழகக-
ளில் கா்ப்்டுகின்றன. கண ்ார்ழவ்யறற 
குைநழதகள கல்வி கறகும் கல்லூரிழ்ய 
‘குருட்டுப் ்ாடொழை’ என்று கூறுகிறார்-
கள. ்ாடொழை எப்்டி குருடாக முடியும். 
கல்லூரி உள்ள நகரின் ெநதிழ்ய ‘ஊழமகள 
ெநதி’ எனக் கூறுகிறார்கள. இரு்த்சதான்றா-
வது நூறறாணடின் மூன்றாவது தொப்தத்தில் 
அவர் கூறுவது தவறாகும். மாறறுத்திறனாளி-
கள ெமூகத்தாரின் மனது கவதழன அழடயும் 
என்்ழத நாம் உ்ர்கின்கறாமா?

அவவாறு கூறுவதறகு விகேட கார்ங்-
கள உள்ளன. இநத உைகில் இருநத மாற-
றுத்திறனாளிகளில் திறழம்யானவர்களின் 
கழதகள ்ை உள்ளன. ஸ்டீவ சவாண-
டர்ழவ இநத கவழ்ளயிலும் உ்ருகின்-
கறாம். கர ொர்ளஸ் ்றறி, நாம் கணட அந -
திரிக்யா ்ர்ெர்லி ்றறி நாம் உ்ர்நகதாம். 
அவரின் ஆக்கங்கழ்ள நாம் ரசித்துளக்ளாம் . 
அகதக்ான்று எலி்யட் ஒடிஸி க்ான்ற மகா-
காவி்யங்கள எழுதி்ய க�ார்மர் ்ார்ழவ்யற-
றவர் என்்ழத நாம் அறிநதுளக்ளாம்.

இநத சிறப்்ானவர்கள எவவாறு ெர்வ-
கதெத்ழத கெர்நதவர்கள ஆனார்கள? இநத 
எல்ைாத் திறழமயும் உள்ள க�ம்ாை 
ச்கரரா கழைஞன் இைங்ழக்யராகி கர 
ொர்ளஸ் எவவாறு ெர்வகதெத்ழத கெர்நத -
வரானார்? ஸ்டீவ சவாணடர் எவவாறு ெர் -
வகதெத்ழத கெர்நதவரானார்? அவவாறு 
நடப்்தறகு எமது ெமூகம், எமது அரசு மாற-
றுத்திறனாளிகள ெமூகம் சதாடர்்ாக சகாண-
டுள்ள சுட்டியின் பிரச்சிழன்யால் என்்ழத 
நான் நம்புகிகறன். நான் இைங்ழகயில் 
ஊடக அழமச்சில் மாறறுத்திறனாளிகளுக்-
காக பிரிவு ஒன்ழற உருவாக்கி்யது குறித்து 
ச்ருழமப்்டுகின்கறன்.

 மாச்ரும் கைாொர விைா ஏப்ரல் மாதத்தில் 
சிங்க்ள தமிழ், ெமூகம் இழ்நது சகாண-
டாடும் புதுவருட விைாவிறகு சென்று நாம் 
அழனவரும் காண்து என்ன கணழ்க் 
கட்டிக்சகாணடு முட்டிழ்ய உழடப்்து, 
கணழ்க் கட்டிக் சகாணடு தயிர் ொப்பிடு-
வது, இவறழற காட்சிக்ளாக ்்யன்்டுத்தும்-
்டி நான் மிகவும் சகௌரவத்துடன் உங்களி-
டம் கவணடுககாள விடுக்க விரும்புகிகறன். 
அது அநத ெமூகம் உ்ரும் விதமாகும்.

இநத கா.ச்ா.த ொதார் தரப் ்ரீட்ழெயில் ஒரு 
மகழனயும் மகழ்ளயும் ெநதிக்கும் ெநதர்ப்்ம் கிழடத்-
தது. அவர்கள 9 ்ாடங்களுக்கும் A தர சித்திழ்ய 
ச்றறிருநதார்கள.ஒருவர் எனது ்க்கத்து கிராமமான 
ரத்மலில் வசிப்்வரான சநத்மீ ராஜ்க்ெ . மறழற்ய-
வர் மட்டக்குளிழ்யச் கெர்நத பிழர்யன் கின்ஸ்டன். 
சநத்மீ ெக்கர நாறகாலியில் வசிப்்வர்.பிழர்யன் பிறப்-
பிகைக்ய ்ார்ழவ்யறறவர்.

பிழர்யனின் தா்யாரின் ெககாதரர் வீட்டில் ஒரு 
சிறி்ய அழறயிகைக்ய வசிக்கின்றார்கள. நான் அவரி -
டம் 9A ச்றுவதறகு உங்களுக்கு தழடகள இருக்க -
வில்ழை்யா என ககட்கடன். அதறகு அவர் இல்ழை 
எனக்கு அழனத்ழதயும் எனது தாய சொல்லுவார் என 
கூறினார்.

எனக்கு சதரி்யாது உங்களுக்கு சதரியுகமா சதரி்யாது 
எங்க்ளது ்ரீட்ழெ முழறகளில் கண ்ார்ழவ்யறறவர்-
களுக்கு பிழர்யல் முழறயில் வினாத்தாள ஒன்ழற 
வைங்குவதறகு நாம் இன்னும் ்ண்ானவர்கள 
அல்ை. பிழரயினிடம் நான் புைழமப்்ரிசில் ்ரீட்ழெ-
யில் எவவ்ளவு புளளிகள ச்றறீர் என ககட்கடன். 
157 புளளிகழ்ளப் ச்றறதாகக் கூறினார். உங்களுக்கு 
சதரியுமா புைழமப் ்ரிசில் ்ரீட்ழெ வினாத்தாளில் 
40 புளளிகளுக்கான ககளவிகள ்டங்கழ்ள அடிப்-
்ழட்யாகக் சகாணகட அழமநதுள்ளன. பிழர்ய-
னுக்கு அநத நாற்து புளளிகளும் கிழடத்திருக்காது. 
உ்யர்தரத்தில் கல்வி கறக ்ாடொழை ஒன்று இருக்க -
வில்ழை. இரத்மைாழனயில் உள்ள ்ார்ழவ்யறகறா-
ருக்கான கல்லூரியில் உ்யர்தரம் இல்ழை. சகாழும் -
பில் இரணடு ் ாடொழையில் மாத்திரகம ஆசிரி்யர்கள 
இருநதார்கள. நான் அவரின் ழகழ்ய பிடித்து அழைத்-
துச் சென்று அவழர ஆனநதா கல்லூரியில் ஒப்்ழடத்-
கதன்.

எனது மகனுக்கு அடுத்த்டி்யாக நான் ழகழ்யப் 
பிடித்து அழைத்துச் சென்ற எனது இரணடாவது மகன் 
அவராவார். அவர் தனது ெட்டத்தரணி இைக்ழக 
அழட்ய ஆனநதாவில் கல்வி கறகின்றார். இவர்களுக்-
குள்ள தழடகழ்ளப் ்றறி ்ாருங்கள. ஆககவ அநத 
காட்சிகளின் மூைம் எம்ழம அ்ளவிடுமாறு கவணடு-
ககாள விடுத்கதன்.

அதனால் இநத ெமூகத்ழத ்ண்ா்ானதாக்க 
இதழன ெநதர்ப்்மாக சகாளகவாம். ெமூகத்தில் 
்யாருக்கும், எநத ஒரு ஊனமுழட்ய குடிமகனுக்கும் 
்ாதிப்பு ஏற்டாத வழகயில் நாம் நமது சமாழிழ்ய 
்்யன்்டுத்துகவாம். விகெடமாக நான் உங்களுக்கு 
ஒன்று கூற கவணடும். நான் இங்கு வருழக தநத ெந-
தர்ப்்த்தில் ்ணிப்்ா்ளர் நா்யகம் அவ்யவங்களின் 
இழை்யங்கழ்ள தானமாக வைங்க முடியும் என 
கூறினார்.

நான் இன்ழற்ய தினம் எனது கணகழ்ள தானமாக 
வைங்க த்யார். இநத உைகமும் எனது தாயும் தநழத-

யும் எனக்கு ்ரிெளித்த அவ்யவங்களில் நான் 
மிகவும் கநசிக்கும் இரணடு அவ்ய-

வங்கள உள்ளன. ஒன்று கணகளி-
ரணடு மறழற்யது முதுசக -

லும்பு. இன்ழற்ய தினம் 
எனது இைங்ழக ெமூகம் 
்ண்ாடு வாயநதது 
என உைகுக்கு காட்டுவ -
தறகாக எனது கணகள 
இரணழடயும் தானமாக 

வைங்க தீர்மானித்துள-
க்ளன். ஆனால் இறக் -

கும் வழர முதுசகலும்ழ் 
தானமாக வைங்க முடிவு செய்ய 

மாட்கடன்”.
இவவாறு அழமச்ெர் தனது உழரயில் சதரிவித்-

தார்.
கமற்டி நிகழ்வில் ஒலி்ரப்புக் கூட்டுத்தா்ன 

தழைவர் �ட்ென் ெமரசிங்க, ்ணிப்்ா்ளர் நா்யகம் 
ெநதிர்ாை லி்யனகக, ரூ்வாஹினி கூட்டுத்தா்ன 
தழைவர் கொனாை கு்வர்தன, பிர்ை நாடகக் 
கழைஞர் சிறி்யநத சமன்டிஸ், ெர்வகதெ தடக்ள விழ்ள-
்யாட்டு வீராங்கழன சிறி்யானி குைவங்ெ, கணதான 
ெங்கத்தின் தழைவர் சுனில் அமரசிரி கு்வர்தன, 
அகிை இைங்ழக கண்ார்ழவ்யறகறார் ெம்கம்ளனத்-
தின் தழைவர் கமல்சிறி நா்்யக்கார, மாறறுத்திறனா-
ளிகளுக்கான கதசி்ய ச்ாதுச் செ்யைா்ளர் காரி்யாை்ய 
்ணிப்்ா்ளர் அனுராதா க�ரத் உளளிட்ட ்ைரும் 
கைநது சகாணடார்கள.

தமிழில்: வீ.ஆர் .வயலட்
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மனித ஆக்கிரமிப்புகளினால் 
நீர்நிலைகள் வற்றும் அபாயம்

உக்குவளை விசேட நிருபர்

மாத்தளை மாவடடததில் ேடடவி-
ச�ா்த கடடட நிர்மாணபணிகள் கா�-
ணமாக இயறளகயாக அளமந்துள்ை 
நீர்நிளைகள் முறறிலும் வறறிபசபா-
கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நிளை ஏற-
படடுள்ை்தாக கககபக்ஸ் ஸ்ரீைஙகா 
மாத்தளை மாவடட பணிபபாைரும் 
சூழலியைாைருமான காமினி ஜய-
திஸ்்ஸ க்தரிவித்தார். 

இது ேம்பந்்தமாக கருதது க்தரி-
விக்கும் அவர் மாத்தளை மாவடட 
மக்கள் ்தஙகைது குடிநீர் ச்தளவளய 
நிளைசவறறிக்ககாள்ை இயறளக நீர் 
வைஙகளை ளமயமாகக் ககாண்டு 
ச்தாண்டபபடும் கிணறுகளின் மூைம் 
சுத்தமான குடிநீள� கபறறுக்ககாள்-
கின்ைனர். 

இச்தசவளை சிைர் ்தஙகைது 
குடிநீர் ச்தளவகளுக்காக  குழாய் 
நீர்வேதிகளை ஏறபடுததி ககாண்-
டுள்ைனர். இயறளக நீர்வைஙகளை 
ளமயமாக ளவதது கி�ாமிய நீர்விநி-
சயாக திடடஙகளை நளடமுளைபப-

டுததி வருவ்தாகவும் சிைர் சிறுக்தா-
ழில் முயறசிகளை சமறககாள்ளும் 
சநாக்குடன் குடிநீர் அளடக்கபபடட 
சபாத்தல்கள் உறபததிகளும் சமற-
ககாண்டு வருகின்ைனர். 

இபபகுதியில் சமறககாள்ைபப-
டும் ேடடவிச�ா்த கடடட நிர்மாண-
பணிகள், காடழிபபு சபான்ை கா�-
ணஙகளினால் இயறளக நீர்நிளைகள் 

அழிந்து வருவள்த அவ்தானிக்க 
முடிகிைது.  மாத்தளை மாநகருக்கு நீர் 
விநிசயாகம் கேய்யும் சுதுகஙளகக்கு 
அருகாளமயில் இவவாைான ேடடவி-
ச�ா்த கேயல்கள் இடம்கபறுவ்தால் 
அ்தன் இருமருஙகிலும் இருக்கும் நீர் 
ஊறறுகள் வறறிசபாகக்கூடிய ஆபத-
்தான நிளைகள் ஏறபடடுள்ை்தாகவும் 
அவர் சமலும் க்தரிவித்தார். 

கண்டியில் உமைபெநைதாட்டத்துமைமை அபிவிருத்தி பசயவைற்கு கண்டி ைதாவட்ட அபிவி-
ருத்திக்குழுத் ைமைவர் ெதா்ரதாளுைனை உறுபபினர் வசநை ைதாபெதா ெண்்டதா்ர எடுத்ை முைற்சி -
கமைப ெதா்ரதாடடி கண்டி ைதாவட்ட உமைபெநைதாட்ட அபிவிருத்தி சஙகம் அவருக்குப ெதா்ரதாட -
டுத் பைரிவித்துளைது. அைற்கமைை கண்டி ைதாவட்ட உமைபெநைதாட்ட அபிவிருத்தி சஙக 
உறுபபினர்கைதால் நிமனவுச்சினனம் வழஙகபெட்ட பெதாது எடுக்கபெட்ட ெ்டம்.    
        ெ்டம்: அக்குைமை குறூப நிருெர்

சரக்கு ரயில் தடம் புரணடமையால்
ப�ாக்குவரத்து பசமவ �ாதிப்பு 
கினிகதச்தளன தினக�ன் நிருபர்

வடடவளை �யில் நிளையததிறகு 
அருகில் ே�க்கு புளகயி�்தகமான்று 
்தடம் பு�ண்ட்தன் கா�ணமாக 
மளையக �யில் சேளவ பாதிக்கப-
படடது.

அததுடன் ககாழும்பு மறறும் 
பதுளை புளகயி�்த சேளவயும் 
்தளடபபடடது.

கபாருடகளை ஏறறி வந்்த ே�க்கு 
�யில் பாள்தளய விடடு விைகிய்தன் 
கா�ணமாக பை மணிசந�ம் சபாக்-
குவ�தது பாதிபபளடந்்தது. இருப -
பினும் பயணிகள் ஏளனய �யில்க-
ளுக்கு மாறறி ஏறைபபடடு  சேளவ 
இடம்கபறைது. 

இருபபினும்  இ்தன்சபாது பய -

ணிகள் பல்சவறு சி�மஙகளுக்குள்-
ைாகினர். இதில் உள்நாடடு மறறும் 
கவளிநாடடு சுறறுைா பயணிகளும் 
உள்ைடஙகியிருந்்தனர். சமலும் 

்தடம் பு�ண்ட �யிளை மீைவும் 
கேயறபடுததுவ்தறகு �யில் ஊழி-
யர்கள் முயறசித்தள்த அவ்தானிக்க 
முடிந்்தது.

�ஸ்ாயக நிலபைமய ைாற்றுைாறு 
ப�ாதுைக்கள் வீதிமய ைறித்து ஆரப்�ாடடம்
இ�ததினபுரி சுழறசி நிருபர்

பைாஙககாளட அலுதநுவ� 
க்த�கம ச்தவாைய பஸ்நாயக 
நிைசமளய  மாறைக் சகாரி மக்கள் 
எதிர்பபு நடவடிக்ளகயில் ஈடுபடட -
னர்.

இந்்த ச்தவாையததின் பஸ்நா -
யக நிைசம அவ�து உ்தவியாைரும் 
ச்தவாைய நிைததுக்கு அண்மித்த 
பி�ச்தேஙகளில் ேடடவிச�ா்த இ�த -
தினக்கல் அகழ்வு உடபட பல்சவறு 
ேடடததுக்கு மு�ணான ்தகாக கேயற -

பாடுகளில் ஈடுபடுவ்தாக மக்கள் 
ஆர்பபாடடததில் ஈடுபடடனர்.  
இ்தளனயடுதது பாதுகாபபுத ்த�ப -
பினரின் உறுதிகமாழி வழஙகிய -
ள்தயடுதது ஆர்பபாடடக்கா�ர்கள் 
களைந்து கேன்ைனர்.  

�ாமத புனரமைப்பு 

பதுளை தினக�ன் விசேட நிருபர் 

அபபுத்தளை கபருந்ச்தாடடத க்தாழிறோளையிலி-
ருந்து இ�ண்டு கிசைா மீறைர் தூ�ம் காபட கேய்யபபடடு 
சநறறு நிளைவுக்கு ககாண்டு வ�பபடடுள்ைது. 

கி�ாமிய அபிவிருததி மறறும் அததியாவசிய உடகட -
டளமபபு வேதிகள் இ�ாஜாஙக அளமச்சிறகு, அபபுத-
்தளை நக� ேளப ஸ்ரீ ைஙகா சு்தந்தி�க் கடசி ்தளைவர் 
உபுல் திோநாயக்க விடுத்த சவண்டுசகாளுக்களமய 40 
மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடடில் பாள்த புன�ளமக்கப-
படடது. 

யூரி பைதாட்டத்திலுளை ெதா்டசதாமை கட்ட்டம் புன்ரமைக்கபெடடு இ.பைதா.கதாவின உெ ைமைவரும் பி்ரைைரின இமைபபுச் பசைைதாைருைதான பசநதில் பைதாண்்டைதான திைநது மவத்ைதார். ெமழை கட்ட்டம் கல்வி கற்ெைற்கு ஏற்ைைதாக இல்ைதாைைதால் ைதாைவர்கள சி்ரைத்துக்குளைதாகியுள -
ைனர். கட்ட்டத்மை சீர்பசயது ைருைதாறு ெதா்டசதாமை அதிெர், ஆசிரிைர்கள ைற்றும் பெற்பைதார்கள முனமவத்ை பகதாரிக்மகக்கு அமைை, பசநதில் பைதாண்்டைதானின விபச்ட நிதி ஒதுக்கீடடினகீழ் இவபவமைத் திட்டம் முனபனடுக்கபெடடுளைமை குறிபபி்டத்ைக்கது.    

55 சுகாதார உத்திபயாரகள்
பகாபரானா பதாற்றினால் �ாதிப்பு 
பதுளை தினக�ன் விசேட நிருபர்

பதுளை பி�்தான அ�சினர் மருததுவமளன-
யில் 20 ளவததியர்கள் உள்ளிடட ்தாதிகள் 
மறறும் ளவததிய உ்தவியாைர்கள் 55 சபர் 
ககாவிட 19 க்தாறைால் பாதிக்கபபடடுள் -
ை்தாக அ�ே ளவததிய ேஙகததின் பதுளை 
மாவடடத ்தளைவரும் ளவததிய நிபுணரு -
மான பாலித்த �ாஜபக் ஷ க்தரிவித்தார்.

சமறபடி மருததுவமளனயின் அவே� சிகிச் -
ளேப பிரிவு, கவளிசநாயாைர் பிரிவு, சநாயா-
ைர்கள் ்தஙகியிருந்து சிகிச்ளே கபறும் பிரிவு 
ஆகியவறறிலுள்ை 20 ளவததியர்கள் உள் -
ளிடட 55 சபருக்கு ககாவிட 19 க்தாறறு உறு -
தியாகியுள்ைது. இவர்களில் பைர் அவர்களின் 
வீடுகளிசைசய ்தஙகி சிகிச்ளே கபறுகின்ை -
னர்.  இவர்களுடன் க்தாடர்புகளைப சபணிய 

பைரும் சுய ்தனிளமபபடுத்தபபடடுள்ை்தாக 
ளவததிய நிபுணர் பாலித்த �ாஜபக் ஷ சமலும் 
கூறினார்.

ககாச�ானா க்தாறறு ம�ணஙகளும், க்தாற-
ைாைர்களும் பதுளை மாவடடததில் ேடுதியாக 
அதிகரிதது வருவ்தால், சுகா்தா� வழிமுளை-
களை முளையாகவும், கி�மமாகவும் பின்பற -
றுமாறும், பதுளை மாவடட கபாது சுகா்தா�ப 
பரிசோ்தகர்கள் கபாதுமக்களிடம் சவண்டு-
சகாள் விடுததுள்ைனர்.

காய்ச்ேல், இருமல், க்தாண்ட சநாய், 
்தடிமன் சபான்ை சநாய் அறிகுறிகள் இருப -
பின் உடனடியாக அபபகுதி கபாது சுகா்தா�ப 
பரிசோ்தகர்களை நாடி, உரிய சிகிச்ளேகளை 
கபறறுக்ககாள்ளும்படி, ளவததிய நிபுணர் 
பாலித்த �ாஜபக் ஷ சமலும் க்தரிவித்தார்.

ெதுமை ைதாவட்டம்:

பதாடரும் சுகாதார ஊழியரகளின் 
�ணிப்புறக்கணிப்பு ப்ாயாளிகள் அவதி 

்தைவாக்களை குறூப நிருபர்

சுகா்தா� அளமச்ேருடன் இடம்-
கபறை சபச்சுவார்தள்த ச்தால்வி 
அளடந்்த்த்தன் கா�ணமாக பணிபபு-
ைக்கணிபபிளன க்தாட�வுள்ை்தாக 
சுகா்தா� க்தாழிறேஙகஙகள் அறிவித-
துள்ைன.

இ்தறகு அளமய மூன்ைாவது நாைாக 
சநறறு பணிபபுைக்கணிபபு சபா�ாட-
டம் க்தாடர்ந்்தது. 

சவ்தன உயர்வு உள்ளிடட 7 முக்கிய 
சகாரிக்ளககளை முன்ளவதது ்தாதி-
யர்கள் உள்ளிடட 18 சுகா்தா� சேளவ 
க்தாழிறேஙகஙகள் பணிபபுைக்க-
ணிபபு நடவடிக்ளகயில் ஈடுபடடுள்-
ைன.

நுவக�லியா மாவடட கபாது ளவத-
தியோளையில் கவளிசநாயாைர் பிரிவு 
மறறும் கிளினிக் என்பன வழளம 
சபால் இடம்கபறைது. இருந்தும் 
மருந்து வழஙகும் பகுதி மூடபபடடி-
ருந்்தது. 

மருந்துகளை கபறறுக்ககாள்ை 
பாரிய சி�மததுக்கு முகம்ககாடுத்தனர். 
ளவததியோளையில் அவே� சிகிச்ளே, 
மகபசபறு என்பன வழளம சபால் 

இயஙகியது.  நுவக�லியா மாநக� 
ேளபயினால் மூன்ைாவது ககாச�ானா 
்தடுபபூசி வழஙகும் சவளைததிடட-
மும் பிறசபாடபபடடுள்ைது.

ைாளிகாத்பதன்மனயில் பகாழி
முடமட உற்�த்தி கிராைம்

மாத்தளை சுழறசி நிருபர்

ஜனாதிபதி சகாடடாபாய �ாஜ -
பக் ஷவின் எண்ணக்கருவுக்களமய 
கேௌபாக்கிய உறபததி கி�ாமம் 
நிகழ்ச்சித திடடததிறகு அளமய 
கி�ாமிய கபாருைா்தா�தள்த  சமம்-
படுததும் சநாக்கில் மாத்தளை யட -
வத்த கேயைாைர் பிரிவில் சகாழி 
முடளட உறபததி கி�ாமம் ஒன்று 
மாலிகாதக்தன்ளனயில்  ஆ�ம்பிதது 
ளவக்கபபடடுள்ைது. 

இபபி�ச்தேததில் வேதி குளைந்்த 
குடும்பஙகளிலிருந்து க்தரிவு கேய் -
யபபடட பயனாளிகளுக்கு சகாழிக்-

குஞ்சுகள், சகாழி வைர்பபு கூடுகள், 
சகாழிக்குஞ்சு உறபததி உபக�ணங-
கள் இைவேமாக வழஙகபபடடன.  

111ஆவது சகாழி முடளட 
உறபததி கி�ாமதள்த ஆ�ம்பிதது 
ளவக்கும் நிகழ்வில் பி�்தம அதிதி-
யாக கைந்துககாண்ட மாத்தளை 
மாவடட பா�ாளுமன்ை உறுபபின-
ரும் மாவடட அபிவிருததிக் குழுத 
்தளைவருமான நாைக சகாடட 
ககாளட  ளவபவரீதியாக திைந்து 
ளவத்த பின்னர் அஙகுள்ை சகாழி 
முடளட உறபததிளய பார்ளவயிட-
டார். 

வீடடுக்கு முன நிறுத்திமவக்கபெடடிருநை 
முச்சக்க்ரவண்டி எரிநது முற்ைதாக பசை-
ைம்டநை சம்ெவம்  ஒனறு  புசல்ைதாவ 
பெதாலிஸ் பிரிவுக்குடெட்ட  இ்ரடம்டெதாமை 
பசல்வகநை கி்ரதாைத்தில் பேற்று பவள-
ளிக்கிழமை அதிகதாமை கதாமை 2.00  
ைணிைைவில் இ்டம்பெற்றுளைது. 

ெ்டம்: பைல்பைதாடம்ட தினக்ரன நிருெர்
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'பெரைனில் என்னுமைய புறாமவ 
ெறக்்க விை எனக்கு ஒரு சந்தரபெம் 
கிமைத்தது.  அதில் நானும் என்னுமைய 
நணெர ஒருவரும் சசரநது 2020 ்களில் 
ெறக்்க விடசைாம். செரைனியில் எங்க-
ளது ச்தசியக் ப்காடியிமன ெறக்்க விடடு 
புறாப சொடடியில் மு்தலாவ்தா்க ்கலநது 
ப்காணைவன் நான்.  நான் அ்தற்கு  
முன் செரைன்  பசன்று வநச்தன். நான் 

சொடடியின் சொது செரைன் பசல்ல-
வில்மல. என்னுமைய நணெர  ஒருவர 
அந்தப சொடடியிமனப ொரக்்கச் 
பசன்றார. செரைனில் நைக்கும் சொட-
டியில் மூன்று புறாக்்கமள அனுபபி 
ெறக்்க விடசைன்.எனினும் சொடடியில்  
பவற்றிபெற சந்தரபெம் கிமைக்்க-
வில்மல.  

? புறா வளர்ப்புத் துறறயில் முக்கிய பத-
விகறள வகித்து வரும் நீஙகள், உஙகள் 
அறைப்பு ததாடர்பில்,... 

நான் கண்டி  ைாவடட பிஜிங சம்்ைளனத் -
தின் தறைவராக இருக்கின்்றன்.(கிளப்ஸ் 
இன் கண்டி)  கண்டி ைாவடடத்திலுள்ள 
எல்ைா புறா வளர்ப்பு கழகஙகளுறடய சம் -
்ைளனம் இது. இதில் 13 கழகஙகள் உள்ளன.
ஸ்ரீைாஙகா ்ரசின் பிஜனின் முன்னாள் தறை -
வராக இருந்தன். கடநத காைஙகளில் 
தறைவராக தசயறபடடு ்வறைப் பளுவின் 
காரணைாக ஒதுஙகி இருந்தன். ஆனாலும் 
இத்துறறயில் ஈடுபாடுறடய குழுவினர் -
கள் மீண்டும் அறழக்கிறார்கள்.தகாஞசம் 
காைம் எஙகளுடன் ்சர்நது பணியாறறுங -
கள். இதன் வளர்ச்சிக்கு உதவி தசய்யுஙகள் 
என்று ்காரிக்றக விடுத்த வண்ணம் உள்ள -
னர்.  தற்பாது அவர்களுறடய தநருக்குதல் 
காரணைாக அவர்களுடன் இறணநது தசய-
ைாறறி வருகின்்றன். அதுவும்   ஒரு வருடம்  
காை அவகாசத்திறகுள்  இறணநது பணியாற-
றுகின்்றன். 

? நீஙகள் இப்புதிய பதவிறய ஏறறுக் 
தகாண்டு முன்தனடுக்கவுள்ள நடவடிக்-
றககள்?

பதவியின் ஒரு  வருட காை எல்றைக்குள்  
பை ்பாடடிகறள ்ைறதகாள்ள திடடமிட -
டுள்்ளன்  நாஙகள் கண்டி ைாவடட கழங -
களின் சம்்ைளனைாக இருநதாலும், கண் -
டிக்கு அருகிலுள்ள ைாத்தறள, குருநாகல்,  
நுவதரலியா,  அநுராதபுரம் ஆகிய பிர்தசங-
களில்  உள்ள புறா வளர்ப்பாளர்கறள உள்-
வாஙகி அவர்கறள எஙக்ளாடு இறணத்துக் 
தகாண்டு புறா ்பாடடிகறள நடத்த திடட -
மிடடுள்்ளாம். தற்பாது  மூன்று கடடஙக -
ளாக  ஒரு புறாப் ்பாடடிதயான்றற நடத்தி 
வருகின்்றாம்.

இதன் முதைாவது கடடம் கடநத  
ஜனவரி ைாதம் 23 ஆம் திகதி நடத்தி -
்னாம்.இது ஆனைடுவவில் நறடதபற-
றது.ஆனைடுறவயில் இருநது கண்டி 
ைாவடடத்திறகு பறக்க விட்டாம்.
இதில் என்ன வி்சடம் என்றால் இைங-
றகயில்  இதுவறரக்கும் வரைாறறில்  
காணாத  புறாக்களின் எண்ணிக்றக 1221 
புறாக்கள் கைநது தகாண்டன.  இது ஒரு சாத -
றனயாக நாஙகள் கருதுகின்்றாம். 

இைஙறகயில் இதுவறரக்கும் 1100 புறாக் -
கள் கைநது தகாண்டதுதான் ஒரு சாதறன-
யாக இருக்கிறது. என்னுறடய தறைறை-
யின் 1221 புறாக்கள் ்பாடடியில் கைநது 
தகாண்டன.இநத சாதறனக்கு எடுத்த காைம்  
இரு  ைாதஙகளாகும்.நான் இதறன தவறறி -
கரைாக தசய்துள்்ளன் என்ற ைனத்திருப்தி 
எனக்கு இருக்கிறது.

? இநதப் ்பாடடியில் அதிக புறாக்கள் 
கைநது தகாள்வதறகான காரணம் 
என்ன? 

இன்று இளஞர்கள் புறா வளர்ப்புத் 
துறறயில் அதிகம் ஈடுபாடு காடடி வருகின்-
றார்கள் என்பது தான் உண்றை. ைறுபுறம்  
புறா வளர்ப்பு நண்பர்கள் என்னுறடய முகப் 
புத்தகத்தில் பின்னூடடத்தில் பதிவு தசய்த 
்பாது "நாஙகள் நிறறயப் ்பர் புறாக்கறள 
விறபறன தசய்திருந்தாம்.உஙக்ளாடு 
இறணநது தசயறபட ்வண்டும் என்ற கார-
ணைாக திருப்பி அநதப் புறாக்கறள வாஙகி 
சந்தாசத்தில் கைநது தகாண்்டாம்" என்று 
குறிப்பிடடிருநதார்கள். 

இதன்  இரண்டாவது ் பாடடி ைார்ச் ைாதம் 
23 ஆம் திகதி நறடதபறும்.இது அநுராத -

புரத்தில் இருநது பறக்கவிடப்படவுள்ளது.  
மூன்றாவது ்பாடடி ைார்ச் ைாதம் இறுதியில் 
இடம்தபறவுள்ளது.  இநத மூன்று கடடப் 
்பாடடியில் முதைாவது கடடம் முடிவ-
றடநதுள்ளது.

இநதப் ்பாடடியின் மூைம்  எஙகளுக்கு 
எநததவாரு  வருைானமும் கிறடயாது.  நிர்-
வாகத்தில் கழகஙகளில்  தகாஞசம்  தகாஞ-
சைாக பணஙகறளச் ்சகரித்து இநதப் 
்பாடடியிறன நடத்தி்னாம்.  இது ஒரு 
தபரியததாரு தவறறிறயத் தநதுள்ளது.  

கறடசி வறரக்கும் தபரியததாரு தவறறி-
றயத் தரும் என்ற நம்பிக்றக இருக்கிறது.  
இநத முதல் ்பாடடியின்  முடிவுகறள அறி-
விக்க வில்றை.  மூன்று கடடப் ்பாடடி 
இருப்பதன் காரணைாக இன்னும்  ்பாடடி 
முடிவுகறள அறிவிக்கவில்றை.  

இநத மூன்று ்பாடடிகளிலும்  ஒருவர் சமு-
கைளித்து ஆக ்வண்டும்.  வீடடுக்கு வநது 
்சரக் கூடிய இரு புறாக்கறள புள்ளி அடிப் -
பறடயில்  ைதிப்பீடு தசய்்வாம்.  முதலில் 
வநத இரு புறாக்கறள ்தர்நததடுத்து புள் -
ளிகள் வழஙகு்வாம். முதைாவது,இரண்-
டாவது,மூன்றாவது என புள்ளிகள் வழஙகி 
ததரிவு தசய்்வாம்.  மூன்று ்பாடடிக-

ளும் முடிநத பின்னர் கூடடாக முதைாவது,  
இரண்டாவது, மூன்றாவது  வருபவர்களுக்கு  
பரிசில்கள் வழஙகி றவப்்பாம்.இது தான் 
எஙகளுறடய சம்்ைளனத்தின் முதைாவது 
்வறைத் திடடம் ஆகும்.

? இநதப் புறா வளர்ப்பின் மூைம் எத்த-
றகய ைாறறஙகறளக் காணைாம்?

எஙகளுறடய நண்பர்கள், ச்காதரர்கள் 

ைத்தியில் எநதவிதைான விறளயாடடுக்களி-
லும்  ஆர்வம் காடடுவதாக ததரியவில்றை.
்சார்நத நிறையி்ை்ய காணப்படுகின்றார்-
கள்.அவர்கள் கூடுதைாக றகயடக்க ததாறை-
்பசியில் காைம் ்நரத்றத தசைவு தசய்து 
வருகின்றார்கள்.  அவர்கள் சந்தாசைாக 
இருப்பறத கா்ணாம்.  

ைனிதர்கள் பணம் பணம் என்று ஓடிக் 
தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  ஒரு ைனிதன்  ஆ்ராக்-
கியைாக வாழ ்வண்டும் என்றால்  கடடா-
யம் அவர்களுக்கு ைன நிம்ைதி ்வண்டும்.  
அவர்களுறடய சிநதறனக்கு ஓய்வு இல்றை 
என்றால்  எவவள்வா பணம் இருநதாலும்  
அவர்களால் நிம்ைதியாக  வாழ முடியாது.  
அவர்களுக்கு காைப் ்பாக்கில் விறரவில் 
ைரணத்றத தழுவிக் தகாள்கிறார்கள். 

புறா வளர்ப்பு என்பது  வியாபாரம் அல்ை. 
இறதத் ததாழிைாகச் தசய்பவர்களும் தசய்-
யைாம். இதில் அதிகம் ஆர்வம் காடடுவதன் 
மூைம் ்வறு ்தறவயறற தசயறபாடுகளில் 
ஈடுபடாைல் தப்பித்துக் தகாள்ள அதிகம் 
வாய்ப்பு இருக்கிறது.  தற்பாது நம்றை 
சுறறி ்பாறத வஸ்துப் பாவறன அதிகளவு 

காணப்படுகிறது. இப்ப -
டியான ஆபத்துக்களில் இருநது தப்பித்துக் 
தகாள்ள முடியும். புறா வளர்ப்பு அதிகளவு 
காை ்நரம் ்தறவ. இது புறா ைடடுைல்ை 
கிளி அல்ைது ்வறு பறறவயாக இருக்க -
ைாம்.  ஏ்தா ஒரு தபாழுது ்பாக்கு அம்-
சஙகளில் இதுவும் ஒரு முக்கிய அம்சைாகும் 
என நான் கருதுகின்்றன். யாராக இருநதா-
லும்   தஙகளுக்தகன ஒரு தபாழுது ்பாக்கு 
அம்சத்றத உருவாக்கிக் தகாள்ளுஙகள். ைன -
திறகு நல்ை ைனைாறறத்றத தரும்.

வீடடுச் ்தாடடச் தசய்றகயிறன   நாம் 
விருப்பைாக தசய்தால்  அது கூட தபாழுது 
்பாக்கு அம்சம் தான்.  அப்தபாழுதான் 
நீஙகள் ைன நிம்ைதி அறடவீர்கள்.  வீடடுத் 
்தாடடச் தசய்றகயின் மூைம் பயன்கள் 
நிறறய இருக்கின்றன. 

ஒரு விடயத்றத நாஙகள் வித்தியாசைாக 
்யாசிக்க ்வண்டும்.எல்்ைா-
ரும்  ்யாசிப்பறதப் ்பான்று 
்யாசிக்காைல் வித்தியாசைாக 
்யாசித்து  தசயறபடடால் 
வாழக்றகயில் முன்்னறுவ-
தறகு நிறறய வாய்ப்புக்கள் 
உள்ளன.  தபாழுது ்பாக்கு 
அம்சஙகறளயும் திறன்படச் 
தசய்தால் அதிலும் தபரு 
தவறறி இைக்குகறள அறட-
யைாம். இநத தவறறி என்பது 
ைனைாறறத்றதக் குறிக்கும். 
அடுத்தவர்களுக்கு ததால்றை 
இல்ைாைல் ஒழுக்க விழுமி -
யஙக்ளாடு  வாழவதறகான   
தபரும் ைாறறத்றதயும் காண 
முடியும். 

? நீஙகள் இத் துறறயின் 
மூைம் அறடநத நன்றை-
கள்? 

..நான் 2012  ஆம் ஆண்டு முதல் இநத 
புறா வளர்ப்பு முயறசியில் ஈடுபடடு வரு-
கின்்றன்.இதில் எநதவிதைான பயறனயும் 
நான் காணவில்றை.அதாவது நான் இதன் 
மூைம் காசு சாம்பாதிக்கவில்றை என்பது-

தான் யதார்த்தம்.
ஆனால் என்னுறடய 

்தாறறத்றதப் பார்த்தால் 
ஒரு இளறைதயான்று 
விளஙகும்.  ஒரு ைனிதனின் 
்தாறறம் எப்படி ைாறும் 
என்று தசான்னால்  அவ -
ருறடய சிநதறனறயப் 
தபாறுத்துத்தான்  அவரு-
றடய ்தாறறம் ைாறும்.  
அவர் பழகும் ஆடகறள 
றவத்துத் தான் அவரது 
்தாறறம் ைாறும். ஒருவரின்  
சிநதறனயில்  குழப்பம் 
இருக்குைாயின் அவர்களது 
முகத்தில் அறிநது தகாள்ள -
ைாம்.  

நிறறய நபர் -
கறளப் பார்த்-
தால் அவர்-

களின் குடும்பத்தினருடன் 
சந்தாசைாக களிப்பதறகுக் கூட 
்நரமில்றை. இதுதான் ஆ்நக-
ரின் வாழக்றகயாக அறைநதுள்-
ளது.எனக்கு எத்தறன ்காடி 
தநதாலும் இநதப் புறா வளர்ப் -
பின் மூைைாக  கிறடக்கும் சந-
்தாசத்திறகு ஈடாகாது. 

என்னிடம் புறா ைடடுைல்ை 
கிளி ைறறும் ஏறனய பறறவ-
கள் எல்ைாம் இருக்கிறது. 
ஆனால் கிளியின் மூைம் வரு-
ைானம் கிறடக்கிறது. ஆபி-
ரிக்கா ைவ ்பர்ட, கஙகுன்,  

பை தவளிநாடடுக் கிளிகள் 
என்னிடம் இருக்கிறது.. 
இதறன நான் ஒரு வியா -
பாரைாக தசய்கின்்றன்.  
ஆனால் புறாவிறன என்-
னுறடய விருப்பைான விறளயாடடுக்-

காகவும் தபாழுது ்பாக்கிறகாக வளர்க் -
கின்்றன். ஒன்றில் வருைானம் வருகிறது 

ைறறறயதில் ைனநிறறவு வருகிறது.

? நீஙகள் மிகவும் பிரைாண்டைான 
முறறயில் புறாக்கள் கிளிகள் பறறவ-
கள் வளர்ப்புக்கான கூதடான்றற நிர்ைா-
ணித்துள்ளீர்கள்? அது ததாடர்பில் சில் 
தகவல்கள்,..

நாம்  எப்தபாழுது ்யாசித்தாலும் ஒரு வித் -
தியாசைாக ஒரு புதுறையிருக்க ்வண்டும் 
என ்யாசிப்்பன்.

இநதப் புறாக்கள் மீது நான் அதிகம் அன்பு 
காடடுபவன்.  நாஙகள் எப்படி வீடடில் 
தசௌகரியைாகவும் சந்தாசைாகவும் வாழ-
கின்்றா்ைா  இநத புறாக்களும் தஙகளு-
றடய கூடடில் சந்தாசைாகவும் தசௌகரிய-
ைாகவும் வாழ ்வண்டும் என்ற ைனப்பாஙகு 
என்னிடம் இருநது வநதது.

அநத வறகயில்  ஒரு அழகான கடடடக் 
கறை அம்சஙகளுடன்   ஒரு புறாக் கூடறட 
நிர்ைாணிக்க ்வண்டும் என்று நான் நீண்ட 
காைைாக  திடடமிடடு வந்தன்.

நான் வளர்க்கும் பறறவ எனக்கு விருப் -
பைாக இருக்கும் ்பாது  அநதப் பறறவ 
வாழும் வீடு எப்படி இருக்க ்வண்டும்.  
நாம் இருக்கும் வீடு ைாதரித்தான் அறவயும் 
இருக்க ்வண்டும். அதுவும் நான் தினசரி 
பார்க்கிறது ் பால் இருக்க ் வண்டும்.தசய்து 
இரண்டு மூன்று ைாதஙகள் ்பான பின்னர் 

ஒரு கடடுறரதயான்றற வாசித்்தன்.அறத-
றவத்து திடடமிடட அடிப்பறடயில் மிக 
அழகிய கடடடக் கறை அம்சஙகளுடன் நிர்-
ைாணித்்தன்.

பை நாடுகளுக்குச் தசன்றிருக்கின்்றன். 
புறாக் கூடடின்  பை அழகிறன ்ஜர்ைன், 
இநதியா, ஜப்பான் ்பான்ற நாடுகளில் பார்த் -
திருக்கின்்றன்  அவர்களுடன் ததாறை்பசி-
யில் ்பசி புறகப்படத்றதப் தபறறு இைங-
றகக்கு அறையக் கூடிய வறகயில் வறரநது 
நிர்ைாணித்துள்்ளன்.  இதனறன    சுைார் 
4 மில்லியன் ரூபா தசைவில் நிர்ைாணித்-
துள்்ளன். 

நான் ஜப்பான் நாடடில் ததாழில் தசய்தா -
லும் இதறகாக வீடடில் ஒருவறர ் வறைக்கு  
அைர்த்தியுள்்ளன்.  

இநத சநதர்ப்பத்தில் ்பராதறன பல்க -
றைக்கழகத்தில் ஒரு ்பராசிரியர்  எழுதிய 

கடடுறர ஞாபகம் வருகிறது. நீஙகள் எநத 
விசயைானாலும்  ஒரு தபாழுது ்பாக்காகச்  
தசய்தால் அதறன உஙகளது விருப்பத்்தாடு 
தசய்யுஙகள். அநத கடடுறர ஆக்கத்திறகு 
ஏறப நான் என்னுறடய  தபாழுது ்பாக்றக 
சரியாகவும் திறன்படவும் தசய்்தன்.

அநதப் ்பராசிரியருக்கு நான் நன்றி ததரி-
விக்க கடறைப்படடுள்்ளன். அவர் சரியா -
கத்தான் தசால்லியிருக்கிறார். அவர் என்னு -
றடய சிநதறனறய ைாறறியிருக்கிறார்.  ஒரு 
்பராசிரியர் ஒருவருறடய சிநதறனறய 
வாசிக்கக் கூடியவர்.   ஒவருறடய சிநதறன 
எப்படி இருக்கிறது என்று. பை நூறு வருடங-
கள் ஆய்வு தசய்து கண்டு பிடிக்கப்படடு 
இருக்கைாம்.. இவவாறான நிறற விடயங-
கள் கறறுக் தகாண்டிருக்கின்்றன்

? ்ஜர்ைன் நாடடில் உஙகளது புறா ்பாட-
டியில் கைநது தகாண்டறை ததாடர்பாக 
கூறுவீர்களா? 

தஜர்ைன் நாடடில்  என்னுறடய புறாறவ 
பறக்க விட எனக்கு ஒரு சநதர்ப்பம் கிறடத்-

தது.  அதில் நானும் என்னுறடய நண்பர் 
ஒருவரும் ்சர்நது 2020 களில்  பறக்க 
விட்டாம். அநத நாடடில் எஙகளது 
்தசியக் தகாடியிறன பறக்க விடடு   புறாப் 
்பாடடியில் முதைாவதாக கைநது தகாண்ட 
ஒரு நபர் என்றால் நான் தான்.  

நான் அதறகு  முன் ்ஜர்ைன்  தசன்று 
வந்தன்.  நான் ்பாடடியின் ்பாது 
்ஜர்ைன் தசல்ைவில்றை. என்னுறடய 
நண்பர்  ஒருவர் அநதப் ்பாடடியிறனப் 
பார்க்கச் தசன்றார்.  ்ஜர்ைனியில் நடக்கும் 
்பாடடியில் மூன்று புறாக்கறள அனுப்பி 
பறக்க விட்டன்.  எனினும் ்பாடடியில்  
தவறறிதபற சநதர்ப்பம் கிறடக்கவில்றை.  

சுைார் 2000 புறாக்கள்  அப்்பாடடியில் 
கைநது தகாண்டன.   

இதில் என்னுறடய   ஒரு புறா 47 ஆம் 
இடம் வநதது.  ஏறனய இரு புறாக்க -
ளின் நிறையிறனப் பறறி  அறிய கிறடக் -
கவில்றை. இருநதாலும் இைஙறகயில் 
இருநது முதைாவது ்பாடடியில் கைநது 
தகாண்ட  ஒரு தபருறை  இருநதது. 
இைஙறகயின் ்தசிய தகாடி அஙகு பறக்க  
விடப்படடது. எநததநத நாடுகள் ்பாட -
டியில் கைநது தகாள்கிற்தா அநநாடடுக்  
தகாடியில் அஙகு பறக்க விடுவார்கள்.  இது 
ஒரு வரைாறறுப் பதிவாகும். 

இது பறறி ்பரியளவில் ்பசுவதறகு 
ஆடகள்  இல்றை . இநதப் புறாப் ்பாட -
டியிறன ஒரு தப்பான கண்்ணாடடத் -
தில் தான் பார்க்கிறார்கள்.  புறா வளர்ப் -

பது சின்னப் பிள்றளகள்தா்ன . தபரிய 
ஆடகள்; புறா வளர்ப்பதில்றை என்ற வித் -
தியாசைான கண்்ணாடடத்தில் ்நாக்கு -
கின்றனர்.  தவளிநாடடவர்கறள எடுத்துக் 

தகாண்டால் ஓய்வு நிறைக்குச் தசன் -
றவர்கள் கூடுதைான புறா வளர்ப்பா -
ளர்களாக உள்ளனர்.  இைஙறகயில் 
இறளஞர்கள் இநத புறா வளர்ப் -
பில் ஈடுபடடு வருகிறார்.  எனினும் 
அவர்களுறடய கல்விக்கு பாதிப்பு 
ஏறபடும். இதில் இருநதால் ்நரம் 
்பாதாது என்று நிறனக்கின்றனர்.  
இதறகுப் தபற்றார்கள்  அனுைதிக்கி-
றார்கள் இல்றை.ஆனால் அவவாறு 
தசய்ய ்வண்டாம்.  ஏதனன்றால் 
இது தப்பான  தபாழுது ்பாக்கு அம்ச -
ைல்ை.  பிள்றளகறள சிறு பராயத்தில் 
அவர்கறளக் கடடுப்படுத்தும் ்பாது  
அவர் தபரிய வயதாகும் ்பாது  
அதறன தசய்யத் ்தான்றும். எறத 
்வண்டாம் என்று தசான்னார்க்ளா 
அறதச் தசய்ய ஆறசப்படுவர். இது 
தப்பான வழி இல்றை. எஙகளுறடய 
தபாழுது ்பாக்குக்கான உன்னதைான 
ஒரு ஈடுபாடாகும். இதில் ஈடுபடும் 
பிள்றளகள் இறத இயலும் என்றால்  
ததாடர்நது தசய்வார்கள்.  இல்றை -
்யல் அவர்களுக்கு படிக்க  ்நரம் 
்பாதாது என்று இருநதால் அவர்கள் 
இயல்பாக்வ அறத விடடு  ஒதுங -
கிக் தகாள்வார்கள். இறத வளர்க்க 
விரும்பும் ்பாது தடுக்க  ்வண்டாம் 

என்பது என்னுறடய கருத்தாகும்.  
இதில் என்னுறடய ைகனும் இவவாறு 

தான் இருநதார்.  ைகனின் ஆறசக்காக 
புறா வாஙகி வளர்த்்தன்.  ைகனுறடய 
ஆறசக்கு புறா வாஙகி வளர்க்கும் ்பாது 
அதில் எனக்கு அதிக ஆர்வம் ஏறபடடு 
விடடது.  அதறகுப் பின்னர் ைகனுக்கு  
காைப் ்பாக்கில் புறா வளர்ப்பதில் 
ஆர்வம் இல்ைாைற ்பாயிறறு. அவர் 
இரண்டு வருடஙகள் புறா வளர்ப்பு ஈடு -
படுவறத ைறநது விடடார். இநத புறா 
வளர்க்கும் காைத்தில்  அவர் கல்வியில் 
பின்னறடயவில்றை. 

?புறா வளர்ப்பு ஆரம்பம் பறறி 
எனக்கு ஏழு வயதில் இருக்கும் ்பாது   

புறா ்ைல் மிகுநத அன்பு.  ஆனால் புறா 
வளர்ப்பதறகு தநறத இடம்தகாடுக்க -
வில்றை.  வீடு சிறியது. 1987  களில்  ஒருவ -
ரிடம் 10 ரூபா தகாடுத்து வாஙகி வந்தன். 
நான் வாப்பாவிடம் ஒருவர் சும்ைா தநதார் 
என்று கூறி புறா வளர்ப்பதறகு வாப்பா -

விடம் அனுைதிறயப் 
தபறறுக் தகாண்்டன்.  
வாப்பாவிடம்  ஒரு 
புறாதான் இருக்கிறது. 
இன்னுதைாரு புறாறவ-
யும்  வாஙகி விடு்வாம் 
என்று கூறி இன்னு-
தைாரு புறாறவயும்  
வாஙகி்னன்.  சின்ன 
வயதில் இருநது சுைார் 
20  வருடஙகளாக புறா 
வளர்த்து வருகின்்றன்.
பின்னர்  என்னிடம்  
இருநத அத்தறன புறாக் -
கறளயும் விறபறன 
தசய்்தன். அதறகுப் 
பின்னர் வியாபாரத் 
துறறயில் ஈடுபட்டன். 

1995 களில் முத-
ைாவது கறடதயான்-
றில் ததாழிலுக்காகப் 
இ ற ணந ் தன் . அந த 

்நரம் சம்பளம்  2000 ரூபாவாகும். இநதச் சம்-
பளத்தில் என்னுறடய உம்ைா வாப்பாறவப் 
பார்க்க ்வண்டும் என்ற தபாறுப்பு இருநதது. 
நான் அவர்களுக்காக சம்பாதித்்தன்.2004 
ஆண்டில் நான் ஜப்பான் பயணைா்னன். 
ததாடர்நது இன்று வறரயிலும் என் தாய் 
தநறதயர்கறளயும் குடும்பத்தினர்களுக்கும் 
உதவி  தசய்து வருகின்்றன்.

அது ைடடுைல்ை என்னால் இயன்றளவு 
சமூக ் சறவகறளயும் தசய்து வருகின்்றன். 

இநதப் புறா வளர்ப்பின் ஊடாக பை உத-
விகள் தசய்துள்்ளாம். புறா வளர்ப்பவர்கள் 
மிக நல்ைவர்களாக இருப்பார்கள். அடுத்தவர்-
களுக்கு  உதவி தசய்யக் கூடிய காருண்ணிய 
இதயம்  அவர்களுக்கு தானாக்வ வநது 
விடும். இறத வளர்க்கின்ற ்பாது அநத 
இளகிய உள்ளம் வநது வாழக்றகயில் நல்ை 
ைாறறஙகறள ஏறபடுத்தும் என்பதில் எவவித 
ஐயமுமில்றை.  

நீஙகள் புறா வளருஙகள். அதறன்ய 
முழு வாழக்றகயின் ததாழிைாகக் தகாள்ளக் 
கூடாது.  புறா வநது உஙகளுறடய தபாழுது 
்பாக்கு  அம்சம் ைடடும்தான்.  உஙகளுறடய 
கல்வி ததாழில். 

ஏதுவாக இருநதாலும்  அதறகுத் தான் 
முதலில் முக்கியத்துவம்  தகாடுக்க 
்வண்டும். எைக்கு விருப்பம் இருநதால்  
புறா வளர்ப்பதறகான ்நரத்றத ஒதுக்க 
முடியும்.  நாஙகள் ைனநிம்ைதி்யாடு இருக் -
கும் ்பாது தான் ைன நிம்ைதிறயத் ்தட 
முடியும்.  

ஒருவரின் சிந்தனைனை ப�ொறுத்்த 
அவரின் வொழ்கனகை அனையும்...

்கணடி ைாவடை  புறா வளரபொளர்கள் 
சம்சைளனததின் ்தமலவர எம்.எச்.எம்.அஜ்மீர  
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 எல்லோருக்கும் ்�ோல எனக்குள்ளும்   
ஒரு எதிர�ோரப்பு   
ஆனோலும் அந்த எதிர�ோரப்�ோனது   
கோனல நீர்�ோல தூரத்்த த்தரிகிறது   
கனவுகள் த�ோயப்�து ்�ோன்று   
எனது எதிர�ோரப்பும் சித்தகின்றது!   
-  
வீட்டில நிம்்மதியிழந்த ்தவிப்பு   
்மன அத்மதி்்தடி கட்லோரம் ்�ோ்னன்   
கதர்�ோர ்மணலில சப்�ோனி�ோய  
அ்மரநது ஆழிக்கோற்றில விழிமூடி்னன்!   
அங்கும் வீட்டு நிதனவுகளில   
புழுங்கி்� ்தவித்்தன்!   
-  
கண் விழிததுப் �ோரத்த்�ோது அவள்   
எதன ்�ோக்கி வருவ்தோய கண்்டன்   
தவள்தளைப் ்�ரழகில ஒரு ்ம�க்கம்   
அவள் �ோரதவயிலிருநது முகம்திருப்பி்னன்   
வந்த ்வகததில ்கோ�ோ்வஷம் தகோண்டு   
அவள் திரும்பிச் தசன்று விட்டோள்!   
-  
என்னோல திரும்பிப்்�ோக முடி�விலதல   
எனக்குள் இப்்�ோது இரு ்தவிப்புகள்   
வீடு ்�ோக்கிப் ்�ோனோல நிம்்மதியிலதல   
்�ோகோ்மல கட்லோரம் ்தங்கினோலும்   
நிம்்மதி கிட்டப்்�ோவதிலதல   

மீண்டும் வருவோளைோ தவள்தளை ்�ரழகி   
-  
நிச்ச�்மோக அவள் வருவோள்   
�ோன் ்�ோனோலும் அவள் வருவோள்   
அவள் மீது �ோன் தகோண்ட ்்மோக்மோ?   
அன்றி அவள் என்மீது தகோண்ட கோ்தலோ?   
�ோன் நிதனதது முடிப்�்தற்குள்   
ஓங்கோர்மோய ஓதசதகோண்டு அவள் வந்தோள்!   
-  
வீடு்�ோய நிம்்மதி இழ��த்தவிட   
இவளுக்கோக கோததிருப்�து ்்மல   
அழகோன இந்த தவள்தளைச்சித�   
தகோண்டோடுவது ்மன ்மகிழ்ச்சி்தோன்   
உ�ரநது வரும் தவள்தளைச்சி்�   
உதன �ோன் ஆரோதிக்கி்றன்!   
-  
அநதி ்மோதல இருட்டிவிட்ட ்�ோதும்   
அவளில �ோன் ்ம�ங்கி்� ்�ோ்னன்   
எதன அறி�ோ்மல கண்ணும் அ�ரந்தது   
எவவளைவு ்�ரம் என �ோனறி்�ன்   
கண் விழிததுப் �ோரத்த ்�ோது   
தவள்தளைச்சி எதன   
அரவதணதது ்�ோயவிட்டோள்!   

-  
-கலாபூஷணம் ஈழத்துநூன்     

"நட்பு என்ெது
உயிரிலும் மைலான
ஓர் உணர்வு...

இந்த உணர்மவ
எவ்ராலும் ்த்ரவும் முடியாது...

எவ்ராலும் ்தட்டிப
ெரிக்கவும் முடியாது...

நலல நட்பொன்று
கிமைக்காம்தா? என்று
ஏங்கும் இ்தயங்கள்
ெல மகாடி...
இதில துடிக்கிறது
எத்்தமனமயா உயிர்நாடி...

ஓர் நலல நட்பு
நூறு ்தாய்க்கு சைம்...
ஓர் நலல நட்பு
ஆயி்ரம் ்தநம்தக்கு சைம்...

இபெடி ஓர் நட்பு
எளிதில எவர்க்கும்
கிமைபெது கடினம்...
கிமைத்்தால இவ்வுலகில
நிமலபெதுவும் சி்ரைம்...

ெணத்்தால 
நிமறந்த உலகமிது...
பிணத்துக்கும்
விமலமெசும் சமுகமிது...

சுயநலங்கள் துறநதிடு...
உயிர் நட்மெ
சுவாசிக்க நீயும் ெழகிடு...!!!
-
கவிம்த கா்தலன்

ஏ. ஆர். இஸைட்
பொத்துவில.

சு்தநதிரம்
அடக்கு முதறக்கோன பிரகடனம்
சு்தநதிரம்
அடங்கிப் ்�ோகோ்த
புதிர �டனம்
சு்தநதிரம் அச்ச்மற்றது
சு்தநதிரம் விருட்ஷ �ோற்றது

சு்தநதிரம்
இருதளை உதடக்கும் ஒளி
சு்தநதிரம்
இலக்தக உணரததும் வழி

சு்தநதிரம்
��தத்த சித்தக்கும் அம்பு
சு்தநதிரம்
�ோத்த அத்மக்கும் த�ம்பு
எனது சு்தநதிரம் சு�ம்
எ்மக்கு சு்தநதிரம் ��ம்
நீ இனி..அச்சம் ்தவிரதது
உச்சம் த்தோடு
நீ த்மோத்தத திதசயும்
்்மோதி எழு
இனி�ோகிலும்

இலலங்களில சு்தநதிர விளைக்கு ஏற்றுங்கள்
தவளிச்ச வீடோய ்மோற்றுங்கள்
த�ண்ணின் சு்தநதிரம்
்�ணுங்கள்
விண்தணதத்தோட ்வண்டுங்கள்
சு்தநதிர ்தோகம் தீருங்கள்
சுதவ்ததன அறிநதிட ்�ருங்கள்
�ோட்டின் சு்தநதிரம்
�்மது சு்தநதிரம்
சு்தநதிரதத்த
�ோதுகோப்்�ோம்
சு்தநதிரதத்த
�ணிநது ஏற்்�ோம்.

ம்ராஷான் ஏ.ஜிபரி
வாங்காைம் இறக்காைம்.

வலிக்குள் முதளைக் 
தகோண்ட சிறகுகள்
்்தடித ்்தடித திரிகின்றன....
த்தோதலந்த வசந்தங்கதளை 
துரததிக்தகோண்டு!
மி்தநது மி்தநது
கோற்்றோடு கலக்கின்றன...
சித்தந்த சு்தநதிரச் சுகந்தங்கதளை
நுகரத துடிக்கின்றன!

்்தடிக்தகோண்ட
வலிகள் �ோவும்
நிரந்தர்்ம அலல
நீ நிதனப்�து ்�ோல!
அவவப்்�ோது வநது 
ஞோ�கததீயில
உயிரக்கோகி்தங்கதளை
எரிதது விட்டுப் ்�ோகும்..
சுவோதல த�ரி்தோக
குளிர கோய்தலும்
த�ரி்தோகு்்மோ?

குததி விட்ட
முட்கதளைலலோம்
இரத்தக்கதற்�ோடு
்மறு�டியும் வநது
கோ�ம் தசயயும்...
உறங்கும் திசுக்கதளை
உண்டு தசரிக்கும்...

வலிகதளைக்
கழற்றித தூர
வீச நிதனக்கி்றன்...
துரல�்்ம, துன்�்்ம
என் இ்த�மும்
ஒன்று ்சரந்தலலவோ

வீசப்�டுகின்றது...
வீழ்நது கிடக்கிறது...
குற்றுயிரோய!

வலிக்குள் மூழ்கித�ழு!
புடம் ்�ோட்ட
திட்மோன இருப்த�ன
வலித்ம தகோண்டு
மீண்டழு!
்கோரங்கள் ்கோணிப்
்�ோகட்டும்!
அதவ்�
்தண்டதனகதளைச்
சு்மக்கட்டும்!

�ழகிப்்�ோன
�ோ்தோளைப் ��ணங்களில
்சோரநது ்�ோக,
அதணந்த விளைக்கு
இலதல நீ...
ஆயிரம் ்ரோஜோக்கள்
இ்தழ் விரிக்க
சூரி�னோய முகிழ்தத்தழு...
எண்ணங்களில
எஃதகப் பூட்டு,
எதிதரோலி�ோய
எங்கும் �ரவு!
வலிகளுக்கு
வலிக்கும் வதகயில!

ஜலீலா முஸம்மில, ஏறாவூர்

நீதூவி� அன்பில
நிலவு்�ோல நின்்றன்
நீங்கோ்த ஆதசகதளை
உள்ளைததில வளைரத்்தன்-----!

கட்டிளைத்மப் �ருவம்
கனலோய தகோதித்தன
நிததி� வோழ்க்தகக்கோய
 நிஜ்்ம �ோரதது நின்்றன்-----!

இரவும் �கலும்
உன் நிதனவுகள் என்னுள்
ஏற்கோ்த �ோரதத்த
சு்மநது �ோன் நின்்றன்-------!

நிழல்�ோல வந்த தசயதி

நிஜ்மோய ஆனது
நீத�ோருத்தனுக்கு
்மோதலயிட்டோய என்று------

ம்தாபபூர்.எஸ.சி்ராஜூதீன்
நற்பிட்டிமுமன,கலமுமன

உன் அந்தரங்கங்கள்
தவளிச்சததுக்கு வநதுவிடுத்மன்று
தவளிச்சததுக்கு வர்வண்டி�
என்தன அந்தரங்க்மோக்வ
அழிததுப் ்�ோட்டவ்ளை ..

�ருவததின் �சி தீரத்த உனது
�ோவததின் சம்�ளை்மோக \என்தன
தககளில வோங்கோ்மல
கருவதறக்குள்்ளை்�
கலலதறக்குள் ்தள்ளி விட்டது
என்ன நி�ோ�ம் ?

வித்தத்தவரகள் எலலோம்
அறுவதடக்கு கோததிருக்க
எவ்னோ வித்தக்க
நில்மோன நீ
என்தன அறுவதட�ோக்க

அறுவறுப்பு அதடந்தவ்ளை
நீ களைங்கப் �ட்ட்தோல
உன்னோல கருவதறயின் புனி்தமும்
களைங்கப்�டுத்தப் �ட்டத்த
அறி�ோ�ோ நீ ?

�ோ்ரோ எழுதி� கவித்த என்று
எவரும் வோசிக்கோ்மல
்�ோகக் கூடுத்மன்றும்
நீ எழுதி� கவித்தத�
நீ்� அழிததுவிட்டு
நிம்்மதி தகோண்டவ்ளை,,,

உனக்குத த்தரியு்மோ
நீ அழித்தது ஒரு
்மகோத்மோ்வோ இலதல
புத்த்னோ கோநதி்�ோ
அன்தன ்்த்ரசோ்வோ
என்ற உண்த்ம ?

வித்தத்தது எலலோம்
முதளைக்க ஆதசதவக்கும்
விவசோயிகள் தகோண்ட பூமியில
உன் குடிதச விவசோ�ததில
முதளைக்கும் முன்்� என்தன
கருவறுத்தவ்ளை..

தவளிச்சததின் விலோசம்
�ோன் கோணும் முன்னோல
இருட்டின் இருப்பிடதத்த
�ரிசளிதது குளிரந்தோய நீ .

குஞ்சு த�ோரிக்கத த்தரி�ோ்த ்�ோதும்
கோக்தகயின் கூட்டில
முட்தடயிட்டு ஒதுங்கிக் தகோள்ளும்
குயிலின் ்மனசுக் கூட

உனக்கிலோ்த ்�ோது
நீ ்மோனிட்மோய பிறந்தது
்மோத�ரும் �ோவம் .

கரப்�ததுக்்க
தகோள்ளி தவக்கும்
உன் கோ்தகத்தனத்தோல
என் கனவுகள்
சித்தக்கப்�ட்ட ்�ோதும்
கனவுக்ளை இலலோதிருக்கும்
என் ்தம்பி ்தங்தககதளை
உன் இச்தசகளைோல
தசதுக்கி நீ சித்தக்கோ்்த

கருச்சித்தவின் ்�ோது
உனது வலி ஒரு ்�ரம்்தோன்
உரு சித்தந்த எனது
உயிரின் வலி்�ோ
ஒவதவோரு தஜன்்மததுக்கும்

உன் உருவிற்கு
உருகும் ்மனமிலலோ்த்�ோது
நீ சு்மந்த
கருவிற்கு அது தரோம்�த்தோரோளைம்

அ்தனோல
்மறவோ்்த நீ ..
வித்தப்புகள் சித்தப்புகளுக்கலல
வித்த புகழ் சித்த புகழும் அலல
அது ்வரகதளை ்தோங்கும்
நிலங்களின் ்தோரமீகம்

பைய்யன் நை்ராஜ்
வத்்தமை

அலை மஙலகையே   
உலை ஆராதிக்கியேன்!   

சுதந்திரத்த 
பாடுகிறேன்

நடறப சுவாசம்

மாலையிட்ாய்!

நிரந்தரம் அல்ல கருவின் வலி  

இைரிவிழுந்த
பூக்கன்று ெனியில நமனநது
சுடுபவளியில காய்நது
ெருக
ெசமசத் ்தண்ணீருமின்றி
உ்ரமுமின்றி
பவறித்்தனைாய் வீசும் புயலுக்கு
அடிெட்டு மிதிெட்டு
முமைத்்த கிமைகள் மைல
கருவண்டு பைாய்க்க

ைக்ரந்தச மசர்க்மகயுைன் கர்பெைாகி
குட்டிகள் ஈண்டு பூசசாடிக்குள் 
அழகுகாட்டி
குடும்ெைாய் வாழும்
பூக்கண்டுகள் நாங்கள்.
ொர்த்்தால
நிலமவ ைமறக்கும்
பகாள்மை அழகு
பூசசாடியில
பகாத்து பகாத்்தாய்

வண்ண வண்ண நிறங்களில
பூத்திருக்கும் பூக்கள்
இரும்பு வமலயில சிக்கின மீமனப மொல
சிக்குண்ை
நீண்ை கருங் கூந்தலிலும்
வாடின பூக்கள் கசங்கிப மொய்
புன்னமகக்காைல
வி்ரக்திமயாடு பூத்திருக்கும்
எழும் ெசிகளுக்கு
உைமலயும் உதி்ரத்ம்தயும்
உறிஞ்சி
சுமவக்க குடிக்கக் பகாடுத்து

இருண்ை வீட்டிலும்
பவளிசச விைக்குகள் ஏற்றி
பிண ஊர்த்தியாய்
உதிர்நது மொன
பூக் கன்றுகள் நாங்கள்.
மொம்தக்கு அடிமையாய்
கூர்மையாய் கத்திமயத் தீட்டி
கழுத்தில  மக மவக்கும்
கரிவண்டுகள்
ெறநது திரிகின்றன.
குளிர் ொனைாய்
தூைாய்

ஊசி ைாத்திம்ரயாய்
ைருநதுப ொனைாய்
ஒவ்பவாரு பூசசாடிகளின்
கண்ணீம்ரச சுமவத்துக் பகாண்டு
இம்ரநது பைாய்க்கும்.
ைணமைமையில இரும்புச
சங்கிலியால மூன்று முடிசசிப மொட்டு
மகவிலங்கிட்ை இைம் பூக்கன்றுகள்
உயிம்ர ைாய்த்துக் பகாள்ைப 
ொர்க்கின்றன.

இக்ொல அலி

இைரிவிழுந்த பூக்கன்று
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 --ை.நவீன்...

-  ஜயகுைார் ஷான் ...
 பைான்ராகமை.

நிகர் கமை இைக்கிய அ்ரஙகத்தின் ஏறொட்டில் கமை, இைக்-
கிய, சமூக வாழ்வில் மு. சிவலிஙகம் நிகழ்வு பெ்ராசிரியர் 

நந்தி அ்ரஙகில் இன்று ைாமை 6.00 ைணிக்கு சூம் ப�ாழில்நுட்ெம் 
ஊடாக  நமடபெறவுள்ளது. சிப்ரஷட எழுத்�ா்ளர் ப�ளிவத்ம� பஜாசப 
�மைமையில் நமடபெறும் இந்� நிகழ்வில் சைகாை அ்ரசியல் கு்ரைாக 

மு. சிவலிஙகத்தின் ெமடபபுகளும் ெஙகளிபபும் என்ற ப�ானிபபொருளில் 
ைல்லியபபூ சந்தி திைகர் உம்ரயாறறவுள்ளார்.இனவம்ரவியல் பநாக்கில் 
மு. சிவலிஙகத்தின் ' ெஞசம் பிமழக்க வந்� சீமை' நூல் ஒரு பநாக்கு 
என்ற ப�ானிபபொருளில் பஜ. சறகுருநா�ன் உம்ரயாறறவுள்ளார். மு. 
சிவலிஙகத்தின் 'உயிர்' நாவல் ஒரு ைதிபபீடு என்ற ப�ானிபபொருளில் 

சட்டத்�்ரணி ஜி. ்ராஜகுபைந்தி்ரா உம்ரயாறறவுள்ளார்.
மு. சிவலிஙகத்தின் 'சிறுவர் ெணமணைகள' சிறுகம�த் 

ப�ாகுபபு ஒரு அவ�ானம் என்ற ப�ானிபபொருளில் பஜம்ஸ் 
விக்டர் உம்ரயாறறவுள்ளார். ைமையக புமனக்கம� 
பகாட்ொட்டுத் �்ளத்தில் மு. சிவலிஙகத்தின் புமன-

வுகள என்ற ப�ானிபபொருளில் க. �வச்-
பசல்வன் உம்ரயாறறவுள்ளார்.

சங்க இலக்கியங்கள் ்காதல் சுவைமிகுந்-
தவை. தவலைனின் ைருவ்கக்்கா்க ஏக்்கத்-

ததாடு ்காத்திருக்கும் ஒரு தவலவியின் உள்்ளக் 
கி்ளச்சியிவை இப்ாடல் சித்தரிக்கின்்றது.

 முல்வல மலர்களும் எள்ளி நவ்கயாடுகி-
்றதத எை ்கைவல க்காள்கி்றாள். தவலவி. 
இ்ளவம வீணா்க ்கழிகி்றது தவலைன் எஙகுள்-
்ளாதைா எஙகு கென்்றாதைா எை ஏஙகி தவிக்-
கின்்றாள் தவலவி  இ்ளவமக் ்காதல் சு்கமாைது 
அந்த இதமாை நாட்கள் எல்லாம் இன்்மின்றி 
கைறும் ஏக்்கத்தூடு வீணாகிபத்ாகின்்றதத 
எை தவலவி தன் ததாழியிடம் இவைாறு கூறி 
அழுது புலம்புகின்்றாள்.

ததாழிதய க்ாருள் ததடுைதற்கு முன்னு -
ரிவம க்காடுத்து என்வைபபிரிந்து கென்று,என் 
உணரவு்கவ்ள மீடடிச் கென்்ற என் ஆருயிர 
தவலைன் ்கார்காலம் ைருமுன் மீணடும் 
ைருதைன் என்்றாதை. ஆைால் ்கார்காலமும் 
ைந்தது. முல்வல மலர்களும் மலரந்தை. என் 
ஆவெ்களும் ்கண்ணீரில் ்கவைகின்்றைதை. என் 
அழகிய இ்ளவமயும் வீணாகிபத்ாகின்்றதத.

இன்றுைவை என்வை தநாக்கி என் தவலைன் 
ைைவில்வலதய. நான் என்ை கெயதைன். 

என்று புலம்பும் ்காடசியிவை இருத்தல் 
எனும் முல்வல நிலத்தின் அ்கத்திவண ஒழுக்-

்கமா்க வைத்து ்ாடல் அவமத்துள்்ளார புலைர 
ஒக்கூரமாொத்தி.

“இ்ளவம ்ாைார ை்ளநவெஇச் கென்த்றார
இைணும் ைாைா கைைண தைாகைைப
த்யல்பு்றந் தந்த பூஙக்காடி முல்வலத்
கதாகுமுவ்க யிலஙக்கயி ்றா்க
நகுதம ததாழி நறுந்தண் ்காதை”
 தவலவி தன் தவலைனின் ைருவ்கக்்கா்க 

எதிரப்ாரத்துக் ்காத்திருக்கின்்றாள். அழகிய 
இ்ளவமப்ருைம் நிவலயற்்றது. இந்த 

இ்ளவம வீணா்க ்கழிந்து.த்ாைால் மீண்டும் 
க்்ற முடியாதது. அவைாத்ற இந்த இ்ளவமக் 
்காலத்தின் அன்பின் ்ரிமாற்்றங்கவ்ள மீண்டும் 
க்ற்றுக்க்காள்்ள முடியாது. அத்தவ்கய இ்ள-
வமக்்காலத்வத தன்.சிைம்தமற் க்காள்்ளாமல் 
அந்த இன்்த்திவை அனு்விக்்காமல் எக்்கா-
லத்திலும் க்ற்றுக்க்காள்்ளக்கூடிய ொதாைண 
க்ாருட கெல்ைத்வத நாடி தவலைன் கென்று-
விடடாதை.

 மீண்டும் ்கார்காலம் ைருமுன் ைருதைன் 

உன்தைாடு ைாழதைன் என்று ெத்தியம் 
உவைத்து கென்்ற தவலைன் ைைவில்வல. 
அைன் கூற்று க்ாயயாகி விடடதத. ்கார்கால-
மும் முல்வல மலர்களும் தவலவிவய ்ாரத்து 
ஏ்ளைமா்க சிரிக்கின்்றதத. அதைால் தவலவி 
ஆ்றாத்துயர க்காள்கி்றாள்.

அந்த அழகிய முல்வல மலர்கள் சிரிப்வத 
“கதாகுமுவ்க இலஙக்கயி்றா்க”என்்ற 

உருை்க அணியின் மூலம் மி்கத் கதளிைா்க  
்டம் பிடித்துக் ்காடடுகி்றார புலைர. 

  இது புலைரின் ்கவித்துை சி்றபபிவை எடுத் -
துக்்காடடுைததாடு ெங்க இலக்கியத்தின் தனித் -
துைத்திவையும் ்வ்றொற்றி நிற்கின்்றது.

சங்க இலக்கியத்தின் தனித்துவம்
கூறும் முல்ல நில அ்கத்தி்ை

பெ்ராசிரியர் நந்தி அ்ரஙகில்

 கலை இைக்கிய வாழ்வில் மு. 
சிவலிஙகம் நிகழ்வு இன்று

உலகளாவிய மாபெரும் 
திருக்குறள் கவிதைப் பொட்டி

திருக்குறளில் ை்ரபுக்கவிம�
ஒரு அதி்காைம் ஒரு ்ா ஒரு ்கவிஞர.
133 அதி்காைம். 133 ்கவிஞர்கள் 133 மைபுக் ்கவிவத.
த்ைாசிரியர  தெ. ்ானுதை்கா மற்றும் ்கவிஞர அ்கணி சுதைஸ் ஒருங -

கிவணபபுடன் புலைர்கள் கூடும் ்கவியைங்கம். 
உல்கத் திருக்கு்றள் வமயத்தின் தவலைர முவைைர  த்ைாசிரியர 

கு. தமா்கைைாசு  நி்கழவில் தவலவம ைகிப்ார.
ஞாை பீட விருதா்ளர  முவைைர  குமரிச்கெழியன்  ைாழத்துவை 

ைழங்கவுள்்ளார.
இதுைவை எடுக்்காத  அதி்காைத்தின்  க்ாருளுக்்காை ்கவிவதவய 

மைபு ைடிவில் ைழங்க தைண்டும்.

உைக சா�மன நிகழ்ச்சி
திருக்கு்றளில் மைபுக்்கவிவத.
ஒரு அதி்காைம் ஒரு ்ா ஒரு ்கவிஞர என்்ற மகுடத்தில்                                        

இடம்க்்றவுள்்ளது.
*133 அதி்காைம்
*133 ்கவிஞர்கள்
*133 மைபுக் ்கவிவத

வம்ரயமற:

*24அடி்கள்
*ஏததனும் ஒரு மைபுக்்கவி
ைடிவில் எழுதலாம்.
விருத்தம் என்்றால் ஆறு விருத்தம்.
அ்ளைடி கைண்்ா என்்றால் ஆறு கைண்்ா
ஆசிரியப்ா என்்றால் 24  அடி.
கதாடரபு க்காள்ளுங்கள்.
உல்கச் ொதவை ்கவிஞைா்க மாறுங்கள்
கதாடரபு்களுக்கு:

பெ்ராசிரியர் பச. ொனுப்ரகா
6369086212
்கவிஞர. அ்கணி சுதைஸ்.  
+14167328021.                                (ஸ)

நீதியமைச்சினால் 
கிளிபநாச்சியில் ஏறொடு 
பசய்திருந்� நிகழ்பவான்-
றில் இன நல்லிணைக்கத்ம� 
ெமறசாறறும் வமகயில் 
நிகழ்த்�பெட்ட 
நடனக் காட்சிமயப 
ெடத்தில் காணைைாம்.

�மிழ் ைகத்�ான பசவ்வியல் ொ்ரம்ெரியம் 
பகாணட ஒரு பைாழி. பசவ்வியல் என்ெது 
என்ன என்ற பகளவி ெை்ராலும் எழுபெபெ-

டைாம். ெணொட்டு ை்ரபின் அடிபெமடகம்ள உரு-
வாக்கும் ப�ாடக்ககாைப ெமடபபுகம்ளக் பகாணடி-
ருக்கும் பைாழிமயச் பசவ்வியல் என்கிபறாம்.

அவ்வமகயில் சஙக இைக்கியம் நைக்குச் பசவ்-
வியல். பைாழியின் மிக உச்சைான சாத்தியஙகம்ள 
நிகழ்த்திக்காட்டிய ொடல்கள சஙக இைக்கியத்தில் 
உள்ளன. அத்�மகய பைாழி ை்ரபிலிருந்து இன்று 
உருவாகும் நவீன கவிம�கள ஏப�ா ஒருவமக-
யில் சஙகபொடல்கள பகாடுக்கும் அப� வமகயான 
உணைர்பவழுச்சிமய வழஙகுவ�ாய் உள்ளன.

கடந்� ெத்�ாணடுகளுக்கும் பைைாக நவீன கவிம� 
குறித்� தீ்ரா� வாசிபபில் இருக்கும் எனக்கு நவீன கவி-
ம�கள ஏப�ா ஒருவமகயில் சஙகபொடல்கப்ளாடு 
பொருந்தி பொவம�ப ொர்க்க முடிகிறது.

இ்ரணடாயி்ரம் ஆணடுகளுக்கும் பைைாகத் �மிழில் 
நிகழ்ந்துபகாணடிருக்கும் ப�ாடர்ச்சியான கவிம� சா�-
மனகள குறித்து நிமனத்துப ொர்க்கும் இத்�ருணைத்-
தில் நல்ை கவிம� என்ெது எது என்ற பகளவிமய 
முன்மவபெது அவசியம்.

இ�றகு ஒப்ர வரியில் என்னால் ெதில் பசால்ை 
முடியுைானால் ‘பைௌனம்’ என்பென். கவிம�யில் 
ப�மவபெடும் பைௌனம் குறித்து அறிய சஙகபொடல்-
களின் உ�ா்ரணைஙகளில் இருந்ப� ப�ாடஙகைாம்.

இ்ரவின் �னிமை குறித்தும் அந்� பெ்ரமைதி அதி-
கரிக்கும் துன்ெம் குறித்தும் சஙக இைக்கியஙகளில் 
காணைக் கிமடக்கின்றன.

அணிமிகு பைன்பகாம்பு ஊழ்ந்�
ைணிைருள பூவின் ொடுநனி பகட்பட 
என்ற  குறுந்ப�ாமக ொடலின் இறுதி அடிகம்ள 

தூக்கம் வ்ரா� இ்ரவுகளில் ெைமுமற நான் பசால்லிப 
ொர்பெதுணடு. அந்�பொடமை எழுதிய பகால்ைன் 
அழிசி பசால்கிறார் ைைர் உதிர்ந்� ஒலி அவருக்கு ஊர் 
உறஙகிய அ்ரவைறற இ்ரவில் பகட்ட�ாம்.

இம��ான் கவிம�யில் ப�மவபெடும் பைௌனம் 
என்கிபறன். பைௌனம் என்ெது குறிபொல் உணைர்த்து-
வது. அத்�மன உக்கி்ரைான இ்ரவின் �னிமை பகாடுக்-
கும் வலிமய, வம�மய ஒருவர் ஒரு ைைர் உதிரும் 
ஒலியில் முடிபெது�ான் பைௌனம்.இதுபொன்றப�ாரு 
வலிமிகுந்� இ்ரவின் கணணீம்ர பவணபகாறற-
னாரும் எழுதியுள்ளார். அ�ன் இறுதி வரி இவ்வாறு 
முடியும்.

�ானு்ளம் புைம்புப�ாறும் உ்ளம்பும்
நாநவில் பகாடுைணி நல்கூர் கு்ரபை
�ா்ளமுடியா� துயருடன் பு்ரணடு ெடுத்�ெடி இ்ரபவல்-

ைாம் நான் பகட்டுக்பகாணடிருக்கும் ப�ாழுவத்து எரு-
மையின் கழுத்து ைணி ஓமச பவறு யாருக்கும் பகட்-
டுக்பகாணடிருக்குைா எனும்பொது இன்மறய நவீன 
கவிம�மய வாசிக்கும் அத்�மன அனுெவஙகளும் 
அதில் கிமடக்கின்றன.

நவீன கவிம�கள நவீன வாழ்க்மகபயாடு 
பின்னிய ஒரு இ்ரமவபய நைக்குக் காட்டுகிறது. 
கவிஞர் சல்ைாவின் ஒரு கவிம�,

நளளி்ரவுப பி்ரயாணைத்ம�க்
கி்ளர்ச்சியூட்ட
ப�ாமைதூ்ரத்தில் கூவும்
ெறமவயிடம் இல்மை
சூழ்ச்சிகள எதுவும்
மின்னும் நட்சத்தி்ரஙகளினூபட
என்மனப ெயணிக்கச் பசய்வம�த் �வி்ர
 இ்ரவு என்ெது இன்பனாரு உைகம். இ்ரவு நம் 

நிைபெ்ரபமெ மூடும் ைாபெரும் நிழல். ெகலில் நாம் 
காணும் ஒவ்பவான்றும் இ்ரவில் பவபறாரு அர்த்�-
�த்ம�க் பகாடுக்கிறது. ஒரு ெறமவயின் ஒலிகூட 
கவிஞர் சல்ைாவுக்குக் கி்ளர்ச்சியூட்டக்கூடிய�ாக 
உள்ளது.

அது அவம்ரப ெறமவயாக்குகிறது. நட்சத்தி்ரங-
களினூபட ெயணிக்கவும் மவக்கிறது. ஆனால் 
கவிஞர் அம� சூழ்ச்சி என்கிறார். என்னவமகயான 
சூழ்ச்சி என பயாசிபெது�ான் வாசகனின் கடமை. 
அவம்ர �னிமையிலிருந்து மீட்கும் சூழ்ச்சி அது. ஒரு 
பொய்மய உணமைபயன நம்ெ மவக்கும் சூழ்ச்சி 

அது. அபெடியானால் கவிஞர் சூழ்ச்சிக்ளால் ைனம் 
பநாந்திருக்கிறார்.அவறபறாடு ஒபபிடுமகயில் இந்�ப 
ெறமவயில் சூழ்ச்சி அவருக்கு ஏறறுக்பகாள்ளக்கூடிய-
�ாகபவ உள்ளது.

இவ்வாறு இ்ரவுகம்ள இழந்து விடிய விடிய விழித்தி-
ருபெதும் சிை சையம் கவிம�யாகி விடுகிறது. கவிஞர் 
பூஙகுழலி வீ்ரன் பசால்கிறார்,

விடிய விடிய கணவிழித்து ெடுத்திருந்ப�ன்
உன்னால் உணை்ர முடியுைா
அன்று�ான் நான் நிம்ைதியாக தூஙகி இருந்ப�ன் 

என  தூக்கம் பகாடுக்கும் பெ்ரமைதிமயத் தூக்கைறற  
விழிபபுநிமை அவருக்குக் பகாடுக்கிறது. கா்ரணைம் 
விழிபபு �னது அன்ொனவம்ர நிமனத்துக் பகாண-
டிருபெ�றகான அவகாசம் �ருவ�ால். அந்�க் கவி-
ஞருக்கு அதுபவ முழுமையான நிம்ைதி. சட்படன 
சஙகபொடல்களில் வரும் �மைவியின் ஏக்கம் 
பொை ப�ாணிக்கிறது பூஙகுழலியின் கவிம�. 
அப� பைௌனத்துடன். வாசகன் இன்னும் 
இன்னும் நி்ரபபிக்பகாள்ள இமடபவளிமய 
விரித்�ெடி.ஒரு குறுந்ப�ாமக இபெடி முடிகி -
றது. ‘கஙகுல் பவள்ளம் கடலினும் பெரிப�’. 
ஆம் இ்ரவு என்ெது ஒரு ைாபெரும் பவள்ளம். 
அந்� பவள்ளம் கடமைவிட பெரியது. அம� 
நிம்ைதியின்றி விழித்திருபெவர்க்ளால் ைட்டுபை 
உணை்ர முடிகிறது. கவிஞர்கள எல்ைா காைத்தி -
லும் அந்� இரும்ளபெறறிப பெசிக்பகாணபட 
இருபெது ஆச்சரியம்�ான்.

காதலின் பிரிவும் 
காத்திருப்பும்

நல்லிணக்கத்லத 
பலைசாற்றும் 

நடனம்

நல்ல கவிதை என்பது எது?

நிமையானது
கொந்தங்கள் என்்து
 ்னித்துளி த்ான்்றது

 சிறு க்ாழுதில்
 மவ்றந்து விடும்

நடபு என்்து ்ைந்த 
ைாைம் த்ான்்றது 

உன்வை சுற்றி 
எபத்ாதும் 

நிவலத்து நிற்கும்

உணமை நட்பு

்கண் விழித்ததும் ்கவலந்து 
த்ா்கக் கூடியது 

நடபு அல்ல.
்கண் மூடும் ைவை 

கதாடரந்து ைருைதுதான்
 உண்வமயாை நடபு

ப�ாடரும் நட்பு

புன்ைவ்க ஒன்த்ற த்ாதும்
 நண்்ர்கவ்ள தெ்கரிக்்க

 புவதந்து த்ாகும் ைவை
 கதாடரந்து ைரும் நல்ல நடபு

சா�மன
தடடிக் க்காடுக்்க

 நண்்ன் இருந்தால்
 தைதவையும் 

ொதவையாகும்!

புன்னமக

நண்்ர்கள் என்்ற
 கெல்ைம் உன்வை
ததடிைை புன்ைவ்க
 என்்ற ஒரு ்கருவி

 மடடும் உன்னிடம் 
இருந்தால் த்ாதும்

--பைாழி
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ைட்டக்்களபபு பசங்கலடி ஸ்ரீ சித்திவிநாய்கர் ஆலய புன்ராவர்த்்தன அஷ்ட ெந்தன நவகுண்ட ெட்ஷ ைஹா குமொபிஷ்ஷ்க திருக்கு்ட முழுக்கு பெருஞசாநதி விழா ஷநற்று நம்டபெற்்றது. வ்ரலாற்றில் மு்தல் ்த்டமவயா்க சுவாமி யாமனயில் ஏறி ெவனி வந்தமை குறிபபி்டத்்தக்்கது.    
(ெ்டங்கள்: ஏ்றாவூர் நிருெர்)   

்தமெல்காைம பி்ரஷ்தச பசயலாளர் பிரிவுக்குடெட்ட முள்ளிபபொத்்தாமன ்கைநல ஷசமவ 
நிமலயத்துக்குடெட்ட ஓய்வு பெற்்ற இ்ராணுவ வீ்ரர்்களுக்கு 35 ப்தனனங ்கனறு்கள் 
வழஙகி (7) மவக்்கபெட்ட ஷொது.             (ெ்டம:- முள்ளிபபொத்்தாமன குருப நிருெர்)   

ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர் 

கனேடிய அ�சியல்,ெர்்த்தக ஆன�ொச-
கர் மற்றும் திருனகொணமல� மொெட்ட 
ஊ்டகவிய�ொளர் சஙக்ததுக்கும் இல்ட-
யி�ொே சந்திப்ரபொன்று இ்டம்ரபற்-
றுளளது. திருனகொணமல� அ�ஸ் 
ன்தொட்டம் பகுதியிலுளள உல்�ொச விடு-
திரயொன்றில் னேற்று முன்திேம் (10) 
பிற்பகல் 12. 30 மணிக்கு இசசந்திப்பு 
இ்டம்ரபற்றுளளது.

கனேடிய உயர்ஸ்்தொனிக�்ததின் 
அ�சியல் மற்றும் ெர்்த்தக ஆன�ொச-
க�ொே ன்டனியல் பூட சமகொ� நி�-
ெ�ம் பற்றி க�ந்துல�யொடியது்டன் 
திருனகொணமல� மொெட்ட்ததிலுளள 
ஊ்டகவிய�ொளர்களின் அபிவிரு்ததி 
குறி்ததும், ஊ்டகவிய�ொளர்கலள 
ெலுவூட்டல் ர்தொ்டர்பொகவும் க�ந்-
துல�யொ்டப்பட்டது. இசசந்திப்பின் 
னபொது திருனகொணமல� மொெட்ட 
ஊ்டகவிய�ொளர் சஙக்ததின் ரசய�ொ-
ளர் ஏ.னே.எம். சொலி, எஸ்.சசிகுமொர் 
மற்றும் திருனகொணமல� ேக�ொடசி 
மன்்ற உறுப்பிேரும் முன்ேொள ஊ்டக-
விய�ொளருமொே ெ்டமல� �ொஜ்குமொர் 
ஆகினயொர் க�ந்து ரகொண்டதும்  குறிப்-
பி்ட்த்தக்கது.

திருமலை ஊடகவியைாளர் 
சஙகம் - கனேடிய 
ஆனைாசகருக்கும்
இலடயிைாே சந்திப்பு

பொ�முலே வினச்ட நிருபர்

சுபீடச்ததின் னேொக்கு வினச்ட 
னெல�்ததிட்ட்ததிற்கலமெொக, 
கிழக்கு மொகொண்ததில் ேொன்கு மொதிரி 
எரிரபொருள நி�ப்பு நில�யஙகலள 
அலமக்க ே்டெடிக்லககள னமற் -
ரகொளளப்படடுளள்தொக, கிழக்கு 
மொகொண கூடடு்றவு அபிவிரு்ததி 
ஆலணயொளரும், கூடடு்றவு சஙகங-
களின் பதிெொளருமொே ஏ.எல்.எம். 
அஸ்மி ர்தரிவி்த்தொர்.

கிழக்கு மொகொண கூடடு்றவு்ததுல்ற 
அபிவிரு்ததி, மற்றும்  ப�னேொக்கு 
கூடடு்றவு சஙகஙகள எதிர்னேொக்கும் 
இ்டர்களுக்கு தீர்வுகொணும் ரபொருடடு 
ஏற்பொடு ரசயயப்பட்ட க�ந்துல�யொ-
்டர�ொன்று னேற்று முன்திேம் (10) 
மட்டக்களப்பில் இ்டம்ரபற்்றது. 

இந்நிகழ்வில் க�ந்துரகொணடு 
உல�யொற்றிய னபொன்த அெர் னமற்கன்-
்டெொறு ர்தரிவி்த்தொர்.

அெர் ர்தொ்டர்ந்தும் ர்தரிவிக்லக-
யில்,

சுபீடச்ததின் னேொக்கு னெல�்ததிட-
்ட்ததிற்கலமெொக, கிழக்கு மொகொண 
கூடடு்றவு்ததுல்றலய அபிவிரு்ததி 
ரசயயும் ரபொருடடு பல்னெறு 
னெல�்ததிட்டஙகலள முன்ரே-
டு்தது ெருகின்ன்றொம். அந்்தெலக-
யில், அ�ச கடடுப்பொடடு வில�யில் 
மக்களுக்கு அ்ததியொெசிய ரபொருட-
கலள ெழஙகுெ்தற்கு னகொப்பி்றஸ் 
விற்பலே நில�யஙகலள தி்றந்து-
லெ்தது ெருகின்றொம்.

அ்தது்டன், கிழக்கு 
மொகொண கூடடு்றவுச சங-
கஙகளின் ப�ொமரிப்பின் 
கீழ் உளள எரிரபொருள 
நி�ப்பு நில�யஙகலள 
ேவீேமயப்படு்ததுெ -
்தற்கும் திட்டமிடடுள-
னளொம். அ்தற்கொக எமது 
கூடடு்றவுச சஙகஙக-
ளின் ப�ொமரிப்பின் 
கீழுளள 27 எரிரபொ-
ருள நில�யஙகளில், 

ேொன்கு எரிரபொருள நில�யஙகலள 
மொதிரி எரிரபொருள நி�ப்பு நில�யங-
களொக அபிவிரு்ததி ரசயயவுளனளொம் 
என்்றொர். இக்க�ந்துல�யொ்டலின் 
னபொது, ப�னேொக்கு கூடடு்றவு சஙகங-
கள எதிர்னேொக்கும் பி�சசிலேகளுக்கு 
தீர்வு கொணப்பட்டது்டன், புதிய 
எரிரபொருள நி�ப்பு நில�யஙகலள 
அலம்தது ப�னேொக்கு கூடடு்றவு சங-
கஙகலள சக்திமிக்க்தொக மொற்றுெ்தற்-
கும் இணக்கம் கொணப்பட்டது.

கிழக்கு மாகாணத்தில் நான்கு மாதிரி 
எரிப�ாருள் நிரப்பு நிலையஙகள்

கிழக்கு ைா்காண கூடடு்றவு அபிவிருத்தி ஆமணயாளர்

மணடூர் குறூப் நிருபர்  

னபொ�தீவுப்பற்று பி�ன்தச 
சலபயின் மணடூர் கமே� 
னசலெகள நில�ய்ததிற்-
குடபட்ட மூஙகி�ொறு சமு-
ல�யடிெடல்ட பொல்த, 
குணடும் குழியுமொக கொணப்-
படுெ்தொல் பொல்தலயப் 
ப யன் ப டு ்த து ன ெ ொ ர் 
பல்னெறு அரசளகரியஙக-
ளுக்குளளொெ்தொக விசேம் 
ர்தரிவிக்கப்படுகி்றது.  

மடடு. மணடூர் 14 ஆம் 
கி�ொம சந்தியிலிருந்து மூஙகி�ொறு 
பொ�்ததின் ஊ்டொக ரேடியெடல்ட, 
ஆலணகடடியரெளி, சின்ே-
ெ்தல்த ஊ்டொக ரகொணரகொல்ல� 
அம்பொல்ற - மனகொயொ பொல்தலய 
ரசன்்றல்டயும் பி�்தொே பொல்தனய 
இவெொறு னச்தமல்டந்து கொணப்ப-
டுகி்றது.  

பொல்த னசறும், சகதியுமொக 
கொணப்படுெ்தேொல் அெச�்த 

ன்தலெயின் நிமி்த்தம் பயணிப்-
னபொர் பல்னெறு சி�மஙகளுக்கு 
ம்ததியில் ர்தொல�தூ� மொற்றுப் 
பொல்தகலள பயன்படு்த்த 
னெணடிய அெ� நில�க்கு ்தள-
ளப்படு்தொகவும் ர்தரியெருகி்றது.  

ரபொதுமக்களின் அெசிய ன்தலெ 
கருதி நி�ந்்த�மொக புே�லமப்ப்தற்-
குரிய ெழி ெலககலள னமற்ரகொள-
ளுமொறு ரபொதுமக்கள னகொரிக்லக 
விடுக்கின்்றேர்.    

மூஙகிைாறு சமுலையடிவடலடை   
�ாலை சீர்கடடைால் மக்கள் அவதி  

மட்டக்களப்பு வினச்ட 
நிருபர்  

ம ட ்ட க் க ள ப் பு 
மொெட்ட ரசய�க்த-
தில் அ�ச உ்ததினயொக்த-
்தர்களுக்கொே ரகொவிட 
19 பூஸ்்டர் ்தடுப்பூசி 
இ�ொனுெ்ததிே�ொல் 
னேற்று (11) ஏற்்றப்பட-
்டது.   

அக்கொ�ப் பகுதி-
யில் பூஸ்்டர் ்தடுப்பூசியிலே ஏற்றிக் 
ரகொளள ்தெறியெர்கள மற்றும் 
ரகொன�ொேொ லெ�ஸ் ்தொக்க்ததிற் -
குடபடடு குறி்த்த கொ�்ததிலே 
க்டந்தி�ொ்த அ�ச உ்ததினயொக்த்தர் -
கள மற்றும் அெர்களின் குடும்ப 
உறுப்பிேர்களுக்கொே ்தடுப்பூசி -
யனய னேற்று இ�ொணுெ்ததிே�ொல் 
ஏற்்றப்பட்டது.  

ேொடடில் ரகொன�ொேொ ப�ெல் 
னமலும் அதிகரி்ததுெரும் நில�யில் 

ஒமிக்ன�ொன் ர்தொற்றுக்குளளொேெர் -
கனள அதிகம் இேஙகொணப்படடு 
ெருெ்தொக சுகொ்தொ� பிரிவு ்தகெல் -
கள குறிப்பிடுகின்்றே. 

ரபொதுமக்கள சுகொ்தொ� ெழிமு -
ல்றகலள முற்்றொக கல்டப்பிடிப் -
பது்டன் பூஸ்்டர் ்தடுப்பூசியிலே 
ஏற்றிக் ரகொளெ்தேொல் மொ்ததி -
�னம ரகொவிட ம�ணஙகளிலிருந்து 
பொதுகொ்ததுக் ரகொளள முடியும் 
எேவும் சுகொ்தொ�ப் பிரிவு மக்கலள 
அறிவுறு்ததி ெருகின்்றது.    

ஒலுவில் வினச்ட நிருபர்

அட்டொலளசனசலே 
பி�ன்தச ரசய�ொளர் பிரி-
வுக்குடபட்ட பி�ன்த-
சஙகளில் ரசௌபொக்கிய 
ன்தசிய விெசொய அபி-
விரு்ததி னெல�்ததிட-
்ட்ததிற்கலமய வீடடு்த 
ன்தொட்ட பயிர்சரசய-
லகலய ஊக்குவிக்கும் 
ரபொருடடு ேொற்று னமல்டயொளர்களுக்-
கொே பயிற்சி ரசய�மர்வு மொெட்ட 
விெசொயப் பயிற்சி நில�ய்ததில் 
வியொழக்கிழலம (10) ேல்டரபற்்றது.

பணலண முகொலமயொளர் எம்.ஐ. 
சியொ்த ்தல�லமயில் ேல்டரபற்்ற 
இந் நிகழ்வில் அம்பொல்ற மொெட்ட 
பி�தி விெசொயப் பணிப்பொளர் எம்.
எப்.ஏ. சனீர் மற்றும் உ்தவிப் பி�ன்தச 
ரசய�ொளர் ேஹீேொ முஸொபிர் 
ஆகினயொர் க�ந்து ரகொணடு வீடடு்த 
ன்தொட்ட பயிர்சரசயலக ர்தொ்டர்பொக 
விளக்கமளி்த்தேர்.

பயேொளிகளுக்கு வீடடு்த 
ன்தொட்டம், கூடர்டரு உற்ப்ததி 
மற்றும் ேொற்று னமல்ட முகொலம்த-
துெம் ர்தொ்டர்பொக விளக்கமளிக்கப்-
பட்டது.

இதில் ெளெளர்களொக அட்டொ-
லளசனசலே விெசொய விரிெொக்கல் 
நில�யப் ரபொறுப்பதிகொரி விெசொயப் 
னபொ்தேொசிரியர் ஏ.எச.ஏ. முபொ்றக், 
ர்தொழில்நுடப உ்ததினயொக்த்தர் -
களொே எச.ஏ. ேொசிக் அஹமட, 
எஸ். ன�னுகொ ஆகினயொர் க�ந்து 
ரகொணடு பயிற்சியளி்த்தேர்.

நாற்று ்மலடையாளரகளுக்கான 
�யிற்சி பசயைமரவு

மடடு.அரச உத்தி்யாகத்ைரகளுக்கு   
பூஸடைர ைடுப்பூசி  

்தங்கஷவலாயு்தபு்ரம கி்ராைத்தில் பசய்ம்க ெணணபெட்ட ெபொசி ைற்றும ை்ரவள்ளி கிழஙகு ஷொன்றமவ விவசாயப ஷொ்தனாசிரியர் எஸ்.சித்தி்ரன ்தமலமையில் அறுவம்ட பசய்யபெட-
்டது்டன விவசாயி்கள் எதிர் ஷநாக்கும பி்ரச்சிமன்கள் ப்தா்டர்ொ்க ஆ்ராயும பொருடடு ்களவிஜயம ஷைற்ப்காள்ளபெட்டது. இ்தன ஷொது கிழக்கு ைா்காண விவசாய அமைச்சின பசயலாளர் 
ஐ. ஷஜ.ஷ்க முத்துெண்டா, ைா்காண விவசாயப ெணிபொளர் ்கலாநிதி எஸ். எம ஹுமசன, பி்ரதி விவசாயப ெணிபொளர் டி.எம.எஸ்.பி திசாநாயக்்க ஆகிஷயார் ்கலநது ப்காண்டனர்.    

கொல�தீவு குறூப் நிருபர் 

அம்பொல்ற மொெட்ட்ததிலுளள 
20 பி�ன்தச சலபகளின் ்தவிசொளர்-
களது ஒன்றுகூ்டல் அம்பொல்றக்கு 
னமற்னகயுளள ேொமல் ஓயொ பி�ன்தச 
சலபயில் னேற்று முன்திேம் இ்டம் -
ரபற்்றது. அதில் பி�ன்தச சலப -
களின் ரசய�ொளர்களும் க�ந்து 
ரகொண்டேர்.

அம்பொல்ற மொெட்ட உளளூ -
�ொடசி உ்தவி ஆலணயொளர் கமல் 
ரே்தமினியின் ரேறிப்படு்த்தலில், 

ேொமல்ஓயொ  பி�ன்தச சலப ்தவிசொள -
ரினுல்டய ்தல�லமயில் இவ ஒன் -
றுகூ்டல்  இ்டம்ரபற்்றது .

அ்தன் னபொது க்டந்்த கொ� பி�ன்தச 
சலபயினுல்டய ரசயற்பொடு எதிர் -
கொ�  ரசயற்பொடு ர்தொ்டர்பொே 
க�ந்துல�யொ்டல் இ்டம்ரபற்்றது.

எதிர்கொ� திட்டமி்டல் ர்தொ்டர் -
பொக ப� முன்னு்தொ�ணமொே கரு்த -
துக்கலள ்தவிசொளர்களும் ரசய�ொ -
ளர்களும் முன்லெ்த்தேர். மூவிே 
பி�ன்தச சலபகளுல்டய ெழிே்ட்த -
்தல்கள இஙகு ஆ�ொயப்பட்டது.

அம�ாலை மாவடடை பிர்ைச சல� 
ைவிசாளரகளின் ஒன்றுகூடைல்

நாைல்ஓயாவில்

ஊ்டகவிய�ொளரும், கல� இ�க்கிய 
ரசயற்பொட்டொளருமொே ்தர்மகு�சிங -
கம் ்தர்னமந்தி�ொ 2021 ஆம் ஆணடுக் -
கொே கல�ஞர் சுெ்தம் விருது ெழஙகி 
ரகௌ�விக்கப்படடுளளொர்.

கொல�தீவு பி�ன்தச ரசய�கம், 
அம்பொல்ற மொெட்ட ரசய�கம், 
பி�ன்தச க�ொசொ� அதிகொ� சலப ஆகியே 

இெரின் கல� முயற்சிகலள ஏற்று அங -
கீகரி்த்த நில�யில் க�ொசொ� திலணக்க -
ள்த்தொல் இெருக்கு இவவிருது ெழஙகப் -
பட்டது.

விருது ெழஙகும் விழொ அக்கல�ப் -
பற்று பி�ன்தச ரசய�க னகடனபொர் கூ்ட்த -
தில் பி�ன்தச ரசய�ொளர் ரீ. எம். எம். 
அன்சொர் ்தல�லமயில் க்டந்்த பு்தன்கி -

ழலம கொல� இ்டம்ரபற்்றது. இதில் 
னப�ொளர்களொக அம்பொல்ற மொெட்ட 
அ�சொஙக அதிபர் னே. எம். ஏ. ்டக்ளஸ், 
மொெட்ட னம�திக அ�சொஙக அதிபர் 
னெ. ரேகதீசன், கொல�தீவு பி�ன்தச 
ரசய�ொளர் எஸ். ரேக�ொேன் உளளிட்ட 
அதிகொரிகள க�ந்து ரகொணடு விருது -
கலள ெழஙகி லெ்த்தொர்கள.

ைரமகுைசிஙகம ைர்மந்திராவுக்கு கலைஞர சுவைம விருது

அங்கவீனமுற்ற குடும்பத்தினருக்கு வீடமைப்பு உதவி
(ரபரியநீ�ொெலண வினச்ட நிருபர்)

நிந்்தவூர் பி�ன்தச ரசய�க்ததின் 
கீழ் ர்தரிவு ரசயயப்பட்ட அஙகவீே-
முற்றுளள  குடும்ப்ததிேருக்கு  சமூக 
னசலெகள திலணக்கள்ததின் அனு-
ச�லணயில் வீ்டலமப்பு உ்தவி்த 
திட்ட்ததிற்கு எே  ஒரு இ�டசம் 
ரூபொ நிதிக்குரிய கொனசொல�லய 
ெழஙகிலெக்கும் நிகழ்வு (11) 
பி�ன்தச ரசய�க்ததில் இ்டம்ரபற்-
்றது.

 உ்தவிப் பி�ன்தச ரசய�ொளர் 
திருமதி ரி.ரேஸொன் பயேொளிக்கு 
கொனசொல�லய ெழஙகிலெ்த்தொர். 

நிகழ்வில் சமூக னசலெகள உ்ததி-
னயொக்த்தர் எம்.ஐ.எம்.முஜீப், முகொ-
லம்ததுெ உ்ததினயொக்த்தர் ஏ.எச.
மின்ேொஹ் ஆகினயொர் இதில் க�ந்து 
ரகொண்டேர்.
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ஈ்ரான் இஸ்ாமியக் குடிய்ரசின் தூத்ரகத்தின் ஈ்ரான் க்ாசா்ர நிம்யம்  ஒழுங்கு  
பசயத ஈ்ரான் இஸ்ாமிய பு்ரட்சியின் 43 வது ஆண்டு நிமைமவ முன்னிட்டு 
ஈ்ரான் திம்ரபெட விழா அண்மையில் பகாழும்பு ததசிய நூ்கத்தில் நமடபெற்-
ைது. விழாவின் பி்ரதை அதிதியாக ஈ்ரான் இஸ்ாமியக் குடிய்ரசின் தூதுவர் 
ஹதேம் அஷ்ாஸததஹ் திம்ரபெட விழாமவ ஆ்ரம்பித்து மவத்தார். நிகழ் -
வில் ததசிய நூ்கத்தின் ெணிபொளர் நாயகம் டபலிவ். சுனில், ஈ்ரான் க்ாசா்ர  
நிம்ய ெணிபொளர்  ெஹ்ைான் பைாஸாமில் ைற்றும் எஸ.எல். ைதனி ஆகிதயார் 
க்ந்து பகாண்டனர்.  ெடங்கள்: ரூமசக் ொரூக்

74 ஆவது சுதந்தி்ர தினத்மத முன்னிட்டு பதல்பகாட -  ைஹாபைவனாவ பெௌத்த கல்லூரி ைற்றும்  தமிழ் ொடசாம்கள் இமைந்து நடத்திய விழாவில் எடுக் -
கபெட்ட ெடங்கள்.

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
33Mk; gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ ,y.: 
mD/10/5/4/FU.06/re;uhdp ypadNf

mEuhjGu khtl;lj;jpy; kj;jpa Etufk; 
gshj;j gpuNjr nrayhsh; Mh;.vk;.[P. 
Nrdhuj;d Mfpa ehd; fhzp vLj;jw; 
rl;lj;jpd; 33Mk; gphptpd; fPo; fhZk; 
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 
fhzpf;Fhpa e\;l <lhf ,uz;L ,yl;rj;J 
Ik;gj;J ,uz;lhapuj;J ehD}w;W 
vOgj;ije;J &gha; (&gha; 252>475.00) 
gzj;ij ,f;fhzpapd; chpik NfhUgth; 
ngw;Wf; nfhs;Stjw;F mEuhjGu khtl;l 
ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,y. 00001/LA/2021 
fPo;g;gw;W itf;fg;gl;Ls;snjd;gij 
,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

MH.vk;.[P. Nrdhuj;d>
gpuNjr nrayhsh;>
kj;jpa Etufk; gshj;j.

jpfjp: 2022.02.07

ml;ltiz

fhzpapd; ngah; : vy;yfl;Ltj;j
tiugl ,y. : m.f.gp. 1399
Jz;L ,y. :  273 ,w;F 
  chpj;jhd
  jahhpf;fg;gl;l 
  ,y.
  Aa/NPC/2016/370 
  nfhz;l 
  tiuglj;jpd; B
  gFjpapd; xU
  gFjp
fhzpapd; tp];jPuzk; : 0.0300
fpuhkk; : vy;yfl;Lt

gpio jpUj;jk; 
kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jp rig

MHt ntspg;ghl;Lf;fhd miog;G
kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jp rigf;F 

chpj;jhd> nraw;glhj Njapiyj; 

njhopw;rhiyfs;> fsQ;rparhiyfs; kw;Wk; 

fhzpfisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022.02.07 

md;W jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

mwptpj;jYf;F> ehtyg;gpl;ba ehf];njd;d 

Njapiyj; njhopw;rhiyAk; mlq;Ftjhf 

mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. Vida tpguq;fspw;fhf 

Nkw;gb gj;jphpif mwptpj;jiyg; ghprPypf;fTk;. 

jiytH> 

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

njh.Ng. - 011-5733112

ftdpf;fTk;
tof;fwpQhpd; rhjhuz 

mjpfhuj;ij uj;J nra;jy;

ly;yh]; [_l; khH];ld; ,y 9F, 
ney;ypf];nfhl tj;j> fphpgj;Fk;Gu> 

jpUkjp. v];.vk;.gp. gj;uh rpwptHjd 

nehl;lhp gg;spf; %yk; rhd;wspf;fg;gl;l 

10/04/2019 jpfjpapl;l 6296 nghJ 

tof;fwpQhpd; mjpfhuj;ij ehd; 

uj;J nra;fpNwd; vd;gij ,yq;if 

Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,jd; 

%yk; njhptpf;fTk;. ney;ypf];nfhl 

tj;j> fphpgj;Fk;Gu> ,yf;fk; 9F ,d; 

mjpfhuk; Kjpad;NryhNf Nuh\hdpf;F 

toq;fg;gl;lJ. ,d;W Kjy; mKYf;F 

tUfpwJ NkYk; mts; vd; ngahpy; 

nra;ag;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

my;yJ ghptHj;jidf;Fk; ehd; 

fl;Lg;glkhl;Nld;.

ly;yh]; [_l; khH];ld;

jpfjp 10.02.2022

mwptpj;jy;
ENfnfhil khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

  ntspehl;L g;NuhNgl; Mtzj;jpid 

Kj;jpiuapLtjw;fhf Fbapay; rl;lf; 

Nfhitapd gphpT 1977Mk; Mz;L 20Mk; ,yf;f 

(jpUj;jg;gl;l) (mj;jpahak; 554 (U) Fbapay; 
rl;lf; Nfhitapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

tpz;zg;gk; njhl;ghdJ.

  L9H 7B& fdlh> xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 

fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J 

fhyQ;nrd;w mdpy; jhuf ,k;Gy;nfhl 

vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; njhlh;ghdJ.

tof;F ,y: T1503/21 (fhyQ;nrd;wth;)

jd;ik: ,Wjp tpUg;ghtzk;

ngWkjp: &. 18>000>000/-  L9H 7B7 fdlh xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 

fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; Kfthpia Nrh;e;j 

ge;J ,k;Gy;nfhl mth;fsJ ,yq;if 

mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhd nfh`{ty> 

fpwPd;ghj;> ,y. 12/4C vDk; Kfthpapy; 

trpf;Fk; rkhhp RuQ;rpjh uzrpq;` my;yJ 

,k;Gy;nfhl Clhf Njhd;Wfpd;wdh;.

kDjhuh;

  L9H 7B7 fdlh> xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 
fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; ,lj;jpy; FbapUf;Fk; 

khndy; uQ;rdp ,k;Gy;nfhl my;yJ 

f[ehaf;f

gpujpthjp

  L9H 7B7 fdlh> xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 
fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J 

fhyQ;nrd;w mdpy; jhuf ,k;Gy;nfhl 

vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; njhlh;ghf 

2018.03.12Mk; jpfjp toq;fg;gl;l g;nuhNgl; 

rhjdj;jpd; mj;jhl;rpg;gLj;jpa gpujpia 

Kj;jpiuapLtjw;fhf ,j;Jld; rhh;e;j 

tpz;zg;gj;jpid gpuRuj;jpypUe;J 28 ehl;fs; 

Kbtile;j gpd;dh; 1977Mk; Mz;L 20Mk; 

,yf;f (jpUj;jg;gl;l) Fbapay; rl;lf; 

Nfhitapd; gphpT 554 (U) ,d; fPo; ENfnfhil 

khtl;l ePjpkd;wj;jpy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; vd 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

uQ;rpj; tpjhdthrk;>

kDjhuhpd; gjpT ngw;w rl;lj;juzp

2021Mk; Mz;L 12 khjk; 27Mk; jpfjp

kPl;fg;glhj mlFj; jq;f eiffis 
Vyj;jpy; tpw;wy;

t/g tak;g $l;LwT fpuhkpa tq;fp rq;fj;jpd; 

gpujpepjpfshd t/g cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwT 

rq;fj;jpw;F nrhe;jkhd cLgj;jht> Jk;ky#hpa> 

ntypngd;df`Ky;y> vJd;f` nfhl;Lt> 

n`hujnghy kw;Wk; afk;nty fpuhkpa tq;fp 

fpisfspy;

2020.08.31k; jpfjp cl;gl mj;jpdj;jpw;F Kd;

mlF itf;fg;gl;L

,Jtiu kPl;fg;glhj jq;f eiffs;

2022.02.19 kw;Wk; 20k; jpfjpfspy; Kw;gfy; 9.00 ,w;F

t/g cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

jiyikafj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

nghJ KfhikahsH

 பகாழும்பு-5,  நா்ரதஹன்பி -
ட்ட,  தாெத்ர ைாவத்மத,  
03  தெர்ச் காணியுடன்     
வீபடான்று  விற்ெமன-
க்கு. பி்ர தா ன ொடசா-
ம்க ள்,  எல்விட்டிக் 
வீதி,  கிரிைண்ட் 
வீதி ,   ்ரா்கிரிய வீதி,  
்ர யி ல் நிம்யம் 
ஆ கியவற்றிற்கு 
அண்மையில். பதா.தெ. 
0 7 5 9 2 6 2 6 0 9 .
 010799

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
33Mk; gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ ,y.: 
mD/10/5/4/FU.06/re;uhdp ypadNf

mEuhjGu khtl;lj;jpy; kj;jpa Etufk; 
gshj;j gpuNjr nrayhsh; Mh;.vk;.[P. 
Nrdhuj;d Mfpa ehd; fhzp vLj;jw; 
rl;lj;jpd; 33Mk; gphptpd; fPo; fhZk; 
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 
fhzpf;Fhpa e\;l <lhf ,uz;L ,yl;rj;J 
Ik;gj;J ,uz;lhapuj;J ehD}w;W 
vOgj;ije;J &gha; (&gha; 252>475.00) 
gzj;ij ,f;fhzpapd; chpik NfhUgth; 
ngw;Wf; nfhs;Stjw;F mEuhjGu khtl;l 
ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,y. 00001/LA/2021 
fPo;g;gw;W itf;fg;gl;Ls;snjd;gij 
,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

MH.vk;.[P. Nrdhuj;d>
gpuNjr nrayhsh;>
kj;jpa Etufk; gshj;j.

jpfjp: 2022.02.07

ml;ltiz

fhzpapd; ngah; : vy;yfl;Ltj;j
tiugl ,y. : m.f.gp. 1399
Jz;L ,y. :  273 ,w;F 
  chpj;jhd
  jahhpf;fg;gl;l 
  ,y.
  Aa/NPC/2016/370 
  nfhz;l 
  tiuglj;jpd; B
  gFjpapd; xU
  gFjp
fhzpapd; tp];jPuzk; : 0.0300
fpuhkk; : vy;yfl;Lt

gpio jpUj;jk; 
kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jp rig

MHt ntspg;ghl;Lf;fhd miog;G
kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jp rigf;F 

chpj;jhd> nraw;glhj Njapiyj; 

njhopw;rhiyfs;> fsQ;rparhiyfs; kw;Wk; 

fhzpfisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022.02.07 

md;W jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

mwptpj;jYf;F> ehtyg;gpl;ba ehf];njd;d 

Njapiyj; njhopw;rhiyAk; mlq;Ftjhf 

mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. Vida tpguq;fspw;fhf 

Nkw;gb gj;jphpif mwptpj;jiyg; ghprPypf;fTk;. 

jiytH> 

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

njh.Ng. - 011-5733112

ftdpf;fTk;
tof;fwpQhpd; rhjhuz 

mjpfhuj;ij uj;J nra;jy;

ly;yh]; [_l; khH];ld; ,y 9F, 
ney;ypf];nfhl tj;j> fphpgj;Fk;Gu> 

jpUkjp. v];.vk;.gp. gj;uh rpwptHjd 

nehl;lhp gg;spf; %yk; rhd;wspf;fg;gl;l 

10/04/2019 jpfjpapl;l 6296 nghJ 

tof;fwpQhpd; mjpfhuj;ij ehd; 

uj;J nra;fpNwd; vd;gij ,yq;if 

Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,jd; 

%yk; njhptpf;fTk;. ney;ypf];nfhl 

tj;j> fphpgj;Fk;Gu> ,yf;fk; 9F ,d; 

mjpfhuk; Kjpad;NryhNf Nuh\hdpf;F 

toq;fg;gl;lJ. ,d;W Kjy; mKYf;F 

tUfpwJ NkYk; mts; vd; ngahpy; 

nra;ag;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

my;yJ ghptHj;jidf;Fk; ehd; 

fl;Lg;glkhl;Nld;.

ly;yh]; [_l; khH];ld;

jpfjp 10.02.2022

mwptpj;jy;
ENfnfhil khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

  ntspehl;L g;NuhNgl; Mtzj;jpid 

Kj;jpiuapLtjw;fhf Fbapay; rl;lf; 

Nfhitapd gphpT 1977Mk; Mz;L 20Mk; ,yf;f 

(jpUj;jg;gl;l) (mj;jpahak; 554 (U) Fbapay; 
rl;lf; Nfhitapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

tpz;zg;gk; njhl;ghdJ.

  L9H 7B& fdlh> xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 

fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J 

fhyQ;nrd;w mdpy; jhuf ,k;Gy;nfhl 

vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; njhlh;ghdJ.

tof;F ,y: T1503/21 (fhyQ;nrd;wth;)

jd;ik: ,Wjp tpUg;ghtzk;

ngWkjp: &. 18>000>000/-  L9H 7B7 fdlh xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 

fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; Kfthpia Nrh;e;j 

ge;J ,k;Gy;nfhl mth;fsJ ,yq;if 

mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhd nfh`{ty> 

fpwPd;ghj;> ,y. 12/4C vDk; Kfthpapy; 

trpf;Fk; rkhhp RuQ;rpjh uzrpq;` my;yJ 

,k;Gy;nfhl Clhf Njhd;Wfpd;wdh;.

kDjhuh;

  L9H 7B7 fdlh> xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 
fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; ,lj;jpy; FbapUf;Fk; 

khndy; uQ;rdp ,k;Gy;nfhl my;yJ 

f[ehaf;f

gpujpthjp

  L9H 7B7 fdlh> xd;lhhpNah> 54 thl;lh;tPy; 
fpwrd;l; Jd;jh]; vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J 

fhyQ;nrd;w mdpy; jhuf ,k;Gy;nfhl 

vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; njhlh;ghf 

2018.03.12Mk; jpfjp toq;fg;gl;l g;nuhNgl; 

rhjdj;jpd; mj;jhl;rpg;gLj;jpa gpujpia 

Kj;jpiuapLtjw;fhf ,j;Jld; rhh;e;j 

tpz;zg;gj;jpid gpuRuj;jpypUe;J 28 ehl;fs; 

Kbtile;j gpd;dh; 1977Mk; Mz;L 20Mk; 

,yf;f (jpUj;jg;gl;l) Fbapay; rl;lf; 

Nfhitapd; gphpT 554 (U) ,d; fPo; ENfnfhil 

khtl;l ePjpkd;wj;jpy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; vd 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

uQ;rpj; tpjhdthrk;>

kDjhuhpd; gjpT ngw;w rl;lj;juzp

2021Mk; Mz;L 12 khjk; 27Mk; jpfjp

kPl;fg;glhj mlFj; jq;f eiffis 
Vyj;jpy; tpw;wy;

t/g tak;g $l;LwT fpuhkpa tq;fp rq;fj;jpd; 

gpujpepjpfshd t/g cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwT 

rq;fj;jpw;F nrhe;jkhd cLgj;jht> Jk;ky#hpa> 

ntypngd;df`Ky;y> vJd;f` nfhl;Lt> 

n`hujnghy kw;Wk; afk;nty fpuhkpa tq;fp 

fpisfspy;

2020.08.31k; jpfjp cl;gl mj;jpdj;jpw;F Kd;

mlF itf;fg;gl;L

,Jtiu kPl;fg;glhj jq;f eiffs;

2022.02.19 kw;Wk; 20k; jpfjpfspy; Kw;gfy; 9.00 ,w;F

t/g cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

jiyikafj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

nghJ KfhikahsH

tpN\l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nj`ptis> 

fSNghtpy> aNrhjuh khtj;ij> 74 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

742860825V vd;w Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;jpd; 

chpikahsuhfpa `hd;]; tpy;n`k; Njhk];  (Hans
Wilhem Thomasz)  Mfpa ehd; nfhOk;G gpurpj;j 

nehj;jhhp]; kDFy#hpa ghyGthJNf mDy uQ;rpdp 

nkz;b]; vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 

3266 vd;w ,yf;fj;ijAKilaJk; 2021 [{iy 

26Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 682840072V  vd;w 

Njrpa milahs ml;ilapd; chpikahsUkhfpa 

ENfnfhl>  fq;nfhltpy> ,wg;gh; tj;j tPjp> 10Mk; 

,yf;fj;ijr; Nrh;e;jtUk; vdJ rhh;gpy; vdJ 

mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhf nraw;gLtjw;fhfTk; 

vd;dhy; epakpf;fg;gl;ltUkhd n`l;b 

Muha;r;rpNf cja[pj; vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ ,j;jhy;; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L 

,y;yhnjhopf;fg;gl;Ls;snjdTk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpdhy; vdJ mw;Nwhzpahf 

nraw;glTk; mthpdhy; vdJ rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;jnthU eltbf;if> nraw;ghL kw;Wk; nfhLf;fy; 

thq;fYf;Fk; ehd; nghWg;Ngw;fkhl;Nld; vd ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fj;jpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. 

`hd;]; tpy;n`k; Njhk];

2022.01.24

 பகாழும்பு-5,  நா்ரதஹன்பி -
ட்ட,  தாெத்ர ைாவத்மத,  
03  தெர்ச் காணியுடன்     
வீபடான்று  விற்ெமன-
க்கு. பி்ர தா ன ொடசா-
ம்க ள்,  எல்விட்டிக் 
வீதி,  கிரிைண்ட் 
வீதி ,   ்ரா்கிரிய வீதி,  
்ர யி ல் நிம்யம் 
ஆ கியவற்றிற்கு 
அண்மையில். பதா.தெ. 
0 7 5 9 2 6 2 6 0 9 .
 010799



கல்லடி குறூப் நிருபர்

மண்முனை வடக்கு பிரதேச 
சசய்லக பிரிவிற்குடபடட கல்லடி 
தவலூர் சபொது வினையொடடு 
னமேொை அபிவிருத்திக்கொை அடிக் -
கல நொடடினவக்கப்படடது.

ஜைொதிபதியின் சுபீடசத்தின்பொல 
நொடனட கடடிசயழுப்பும் தேசிய 
தவன்லத்திடடத்தின் கீழ் நொடைொ-
விய ரீதியில சேொகுதி ரீதியொக ஒரு 
வினையொடடு னமேொைத்தினை 
அபிவிருத்தி சசய்யும் திடடத்தின் 
கீழ் வினையொடடுத்துனை அனமச் -
சின் ஊடொக மடடக்கைப்பு மொவட-
டத்திலுளை கலகுடொ, படடிருப்பு 
மற்றும் மடடக்கைப்பு ஆகிய 
சேொகுதிகளிற்கொக மூன்று பொரிய-
ைவி்லொை அனைத்து வசதிகளுட-
ைொை வினையொடடு னமேொைங் -
கனை அனமப்பேற்கொக திடடங்கள 
வகுக்கப்படடு அேற்கொை நிதியும் 
ஒதுக்கப்படடுளைை.

அநேவனகயில மடடக்கைப்பு 
தேர்ேல சேொகுதிக்கொை வினை -
யொடடு னமேொைமொை மடடக்-

கைப்பு மொவடட பொரொளுமன்ை 
உறுப்பிைரும் மடடக்கைப்பு 
மொவடட அபிவிருத்திக் குழுவின் 
இனைத்ேன்லவருமொை சிவதை-

சதுனர சநதிரகொநேன் அவர்கைது 
முன்சமொழிவிற்கு அனமவொக 
மண்முனை வடக்கு பிரதேச சசய-
்லகத்திற்குடபடட கல்லடி தவலூர் 

சபொது வினையொடடு னமேொைத் -
திற்கொை அபிவிருத்திப் பணிகனை 
ஆரம்பித்ேனவப்பேற்கொை அடிக் -
கல நொடடினவக்கப்படடது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 12ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இ்லங்னக தமொடடொர் வொகை ஓட -
டுநர்களின் சங்கம் (SLADA) ஏற்பொடு 
சசய்ே “ஐஸ் பிதரகர் 2022” இவ்-
வொண்டின் முேல தமொடடொர் வொகை 
மற்றும் தமொடடொர் னசக்கிள சுற் -
றுப்தபொடடியில சிைநே தமொடடொர் 
வொகை ஓடடுநரொக உஷொன் சபதரரொ-
வும் சிைநே தமொடடொர் னசக்கிள ஓட -
டுநரொக ஜொக் குைவர்ேைவும் சேரிவு 
சசய்யப்படடு கிண்ைங்கனை 
சவன்றுளைைர்.

எம். எக்ஸ் தரசிங் தமொடடொர்னசக் -
கிள இரு தபொடடி பிரிவுவுகளிலும் 
ஜொக் குைவர்த்ேை சிைநே முனையில 
சவற்றிசபற்ைதுடன் 350 சீ.சீ. முேல 

தபொடடியில இரண்டொவது இடத்-
னேப் சபற்ை உஷொன் அேன் இரண்-
டொவது சுற்றில சவற்றிசபற்ைொர். 
அனுரொேபுரம் சொலியபுரயில அனமந-
துளை கஜபொ சரஜிசமண்ட வைொகத்-
தில அனமநதுளை ஓடுபொனேயில 
இச் சுற்றுப்தபொடடிகள நனடசபற்-
ைை. இதில 10 சுற்றுகள தமொடடொர் 
வொகை தபொடடிகளும், அதேயை -
வொை தமொடடொர்னசக்கிள சுற்றுப் 
தபொடடிகளும் நனடசபற்ைை.

தேசிய தமொடடொர் தபொடடியில 
சிைநே வீரரொகத் திகழும் அஷொன் 
சிலவொ இத் சேொடரில 3500 சீ. சீ. 
சுப்பர் தபொடடி இரண்டில முேல 

சுற்றில சபற்றிசபற்ைதுடன், இரண் -
டொவது சுற்றில அவரது வொகைம் 
திடீசரை பழுேொைேொல அவர் இத் -
சேொடரில இரண்டொம் இடத்துககுத் 
ேளைப்படடொர். இநே தவகமொை 
தமொடடொர் வொகை இரு சுற்றுப் 
தபொடடிகளில முேல சுற்றில இஷொக் 
வஹொப் மூன்ைொவது இடத்துக்கு வந-
ேதுடன் இேன் இரண்டொவது சுற்றில 
மற்சைொரு சிைநே தமொடடொர் வொகை 
தபொடடியொைரொை அரவிநே பிதர-
மேொச மூன்ைொவேொக தபொடடினய 
நினைவு சசய்ேொர்.

இரண்டொவது தவகமொை 
தமொடடொர் வொகை தபொடடியொை 

எஸ். எல./எச். 1600 சீ. சீ. தமொடடொர் 
வொகை தபொடடியில இர்பொன் 
புவொட சவற்றிசபற்ைதுடன் இப் -
பிரிவில இரண்டொவது இடத்னே 
இர்ஷொட பொர்ம் சபற்ைொர். சிைநே 
தமொடடொர் னசக்கிள வீரரும் வைர்ந-
துவரும் தமொடடொர் வொகை வீரரு-
மொை தகஷர சகொடதக மூன்ைொவ-
ேொக தபொடடினய நினைவு சசய்ேொர். 
இத்சேொடரில இரு வனகப் தபொட-
டியிலும் க்லநதுசகொண்ட ஒதர வீரர் 
இவதர. இதில க்லநது சகொண்ட 
ஒதர சபண் தபொடடியொைரொை 
சஷஹொரொ ஜயவர்த்ேைவொல சவற்றி 
சபை முடியவிலன்ல.

எம். எக்ஸ். 100-125 சீ. சீ. 2டீ, 175-
250 சீ. சீ. டீ4 தமொடடொர் னசக்கிள 
இரு பிரிவுகளிலும் ஜொக் குைவர்த்-
ேை சவற்றி சபற்ைொர். இதில முேல 
பிரிவில இதவொன் பியொஜ் குருசிங்க 
இரண்டொவது இடத்னேயும், இரண் -
டொவது பிரிவில இரண்டொவது 
இடத்னேப் தகஷர சகொடதகயும் 
சபற்ைைர். அேன் முேல பிரிவில 
மூன்ைொவது இடத்னேயும் தகஷர 
சகொடதக சபற்றுக்சகொண்டொர். 
இரண்டொவது பிரிவில டீ. எம். டீ. 
கலஹொர மூன்ைொவது இடத்னேப் 
சபற்றுக்சகொண்டொர்.

இ்லங்னக இரொணுவ தமொடடொர் 

வொகை சங்க உறுப்பிை-
ரொை தமொடடொர் னசக்கிள 
வீரர் சமீர பிதரமரத்ை 
இத்சேொடரில 100-125 

சீசீ ஸ்டதரல டதரல தபொடடிப் 
பிரிவிலும், எம். எக்ஸ் 125 சீ. சீ. 
தரசிங் தபொடடிப் பிரிவிலும் சவற்றி 
சபற்ைொர். தமலும் சுப்பர் தமொட-
டொர்ட இரண்டொவது தபொடடியிலும் 
இரண்டொவது இடத்னேப் சபற்றுக்-
சகொண்டொர்.

அதநகரின் கவைத்னே ஈர்த்ே 
தபொடடியொக 9 வயதின் கீழ் 50 சீசீ 
தமொடடொர் னசக்கிள தபொடடியில 
யமிக் கிமீர ஜயரத்ை சவற்றி சபற்-
ைதுடன் 12 வயதின் கீழ் தமொடடொர் 
னசக்கிள பிரிவில ஷகீப் அஹமட 
சவற்றி சபற்ைொர்.
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சி.சந்திரகாந்்தனின முயற்சியால் கல்்லடி 
வேலூர் பபாது விளையாட்டு ளம்தான அபிவிருத்திககான அடிககல்

இ�ஙகை கிரிக்கைட  ஏற்பாட-
டில் நக்டக்பறறுவரும ்டேக�ாக்- 
இ�ஙகை கிரிக்கைட ே்தசிே சுப்பர் 
லீக்கில் ஒருநாள க்தா்டரில்  (10ம 
திைதி ) நக்டக்பற்ற இரண்டு ே்பாட-
டிைளில் ைண்டி மறறும ்தமபுள்ள 
அணிைள கவறறிைக்ள ்பதிவுகசய்துள -
்ளன.

க்தா்டர்ச்சிோை ே்தால்விைக்ள ்தழு-
விவந்த ்தமபுள்ள அணி, இன்க்றே 
ே்பாடடியில் துவிநது தி�ைரடனவின் 
அ்பார ்பநதுவீச்சின் உ்தவியு்டன் மு்தல் 
கவறறிகே சுகவத்்தது்டன், ைண்டி 
அணிோனது ்தஙைளுக்டே 5வது 
கவறறிகே ்பதிவுகசய்து, இறு -
திபே்பாடடிக்ைான வாய்பக்ப 
்தக்ைகவத்துள்ளது.

்தமபுள்ள ரஙகிரி சர்வே்தச 
கிரிக்கைட கம்தானத்தில் 
நக்டக்பற்ற இந்தபே்பாடடி -
யில், க்தா்டர் ே்தால்விைக்ள 
்தழுவிவந்த ்தமபுள்ள அணி, 
்தஙைளுக்டே மு்தல் கவறறி -
யிகன இன்று ்பதிவுகசய்்தது.

ே்பாடடியின் நாணேச் சுழற -
சியில் கவறறிக்பற்ற ்தம-
புள்ள அணி ை்ளத்்தடுபக்ப 
ே்தர்வுகசய்்தது. அ்தன்்படி ்பந-
துவீசிே ்தமபுள்ள அணிக்ைாை துவிநது 
தி�ைரடன சி்றந்த ்பநதுவீச்சிகன 
கவளிப்படுத்்த, ைாலி அணிோல் ஓட-
்டஙைக்ள குவிக்ை முடிேவில்க�. 
எனேவ, 33.4 ஓவர்ைள நிக்றவில் 
125 ஓட்டஙைளுக்கு சை� விக்கைடடு-
ைக்ளயும இழந்தது.

ைாலி அணியின் ஹிமாஷ லிேனேை 
மாத்திரம அதிை்படசமாை 29 ஓட்டங-
ைக்ள க்பறறுக்கைாள்ள, ஏகனே 
துடுப்பாட்ட வீரர்ைள குக்றந்த ஓட்டங-
ைளு்டன் ஆட்டமிழந்தனர். ்பநதுவீச்சில் 
துவிநது தி�ைரடன 4 விக்கைடடுைக்ள 
வீழத்்த, அஷான் பிரிேன்ஜன் 2 விக்-
கைடடுைக்ள வீழத்தினார்.

பின்னர் ்பதிலுக்கு துடுபக்படுத்்தா்ட 
ை்ளமி்றஙகிே ்தமபுள்ள அணி எபே்பா-
தும ே்பான்று, துடுப்பாட்டத்தில் ்தடுமா-
்றத்க்தா்டஙகிேது. 71 ஓட்டஙைளுக்கு 
4 விக்கைடடுைக்ளயும, 83 ஓட்டஙை-
ளுக்கு 5 விக்கைடடுைக்ளயும இழநது 
்தடுமாறிேது.

அஷான் பிரிேன்ஜன் க்பறறுக்கைா -
டுத்்த 31 ஓட்டஙைள மறறும துஷான் 
ேஹமந்த (28 ஓட்டஙைள), சமீர சந்த -
மாலின் (26 ஓட்டஙைள) இகணப்பாட-
்டத்தின் உ்தவியு்டன் 24.5 ஓவர்ைள 
நிக்றவில் 5 விக்கைடடுைக்ள இழநது 
்தமபுள்ள அணி கவறறியி�க்கை 
அக்டந்தது. 

்பநதுவீச்சில், இ்தன்மூ�ம, ே்பாட -
டித்க்தா்டரில் ்தஙைளுக்டே ஏழாவது 
ே்பாடடியில் விக்ளோடி ்தமபுள்ள 
அணி ்தஙைளுக்டே மு்தல் கவறறிகே 
்பதிவுகசய்துள்ளது.

ைண்டி – ்பல்ே�ைக� சர்வே்தச கிரிக் -
கைட கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ற இந-
்தபே்பாடடியில், ஓச்த க்பர்னாண்ே்டா 
மறறும சஹான் ஆராச்சிேைவின் 128 
ஓட்டஙைள இகணப்பாட்டத்தின் உ்தவி-
யு்டன் 6 விக்கைடடுைள வித்திோசத்தில் 

கவறறிகே ்பதிவுகசய்்தது.
இ்ளம துடுப்பாட்ட வீரரான நுவ -

னிநது க்பர்னாண்ே்டா ்தமபுள்ள 
அணிக்கு எதிரான ே்பாடடியில் ச்தம-
டித்்தது மாத்திரமின்றி, இந்த ே்பாட-
டியில் அ்பார ச்தகமான்க்ற வி்ளாசி 
அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கைக்கு வலு-
வளித்்தார். நுவனிநது க்பர்னாண்ே்டா 
மறறும சமமு அஷான் ஆகிேோர் 
4வது விக்கைடடுக்ைாை 109 ஓட்டங-
ைக்ள ்பகிர்ந்தனர்.

 இறுதிேநரத்தில் விக்கைடடுைக்ள 
்தவ்றவிட்ட்தால், கைாழுமபு அணி 
49.3 ஓவர்ைள நிக்றவில், 271 

ஓட்டஙைக்ள க்பறறு சை� விக்கைட-
டுைக்ளயும இழந்தது. நுவனிநது 
க்பர்னாண்ே்டா ஒரு சிக்ஸர் மறறும 
7 க்பௌண்்டரிைள அ்டஙை�ாை 112 
ஓட்டஙைக்ள குவித்்தது்டன், சமமு 
அஷான் 62 ஓட்டஙைக்ளயும, திமுத்

ைருணாரத்ன 29 ஓட்டஙைக்ளயும 
க்பறறுக்கைாடுத்்தனர். ்பநதுவீச்சில் 
புலின ்தரஙை மறறும அசி்த க்பர்-
னாண்ே்டா ஆகிேோர் ்த�ா 3 விக்கைட-
டுைக்ள வீழத்தினர்.

பின்னர் ை்ளமி்றஙகிே ைண்டி 
அணியின் ஒவகவாரு துடுப்பாட்ட வீரர்-
ைளும சிறிே ்பஙைளிபக்ப வழஙகிே 
ே்பாதும, நான்ைாவது விக்கைடடுக்-
ைான ஓச்த க்பர்னாண்ே்டா, சஹான் 
ஆராச்சிேைவின் இகணப்பாட்டம 
மறறும புலின ்தரஙை மறறும ஓச்த 
க்பர்னாண்ே்டா ஆகிேோருக்கு இக்ட-
யி�ான ஐந்தாவது விக்கைடடுக்ைான 
இகணப்பாட்டஙைளின் உ்தவியு்டன் 
48.5 ஓவர்ைள நிக்றவில் 4 விக் -
கைடடுைக்ள மாத்திரம இழநது ைண்டி 
அணி கவறறியி�க்கை அக்டந்தது.

ஓச்த க்பர்னாண்ே்டா அதிை்படசமாை 
ஆட்டமிழக்ைாமல் 85 ஓட்டஙைக்ள 
க்ப்ற, சஹான் ஆராச்சிேை 64 ஓட-
்டஙைக்ளயும, புலின ்தரஙை ஆட்டமி-
ழக்ைாமல் 32 ஓட்டஙைக்ளயும க்பற-
றுக்கைாடுத்து அணியின் கவறறிகே 
உறுதிகசய்்தனர். ்பநதுவீச்சில் �ஹிரு 
மதுஷஙை 2 விக்கைடடுைக்ள வீழத்தி-
னார்.

 ்தாஙைள விக்ளோடிே 6 ே்பாட -
டிைளில் ஐநதில் கவறறிக்பறறு 24 
புளளிைக்ள க்பறறுள்ள ைண்டி அணி 
இறுதிபே்பாடடிக்கு முன்ேனறும மு்தல் 
அணி என்்ற க்பருகமகே க்பறறுள்ள-
து்டன், இரண்்டாவது இ்டத்தில் ஜபனா 
அணி 18 புளளிைளு்டன் உள்ளகம 
குறிபபி்டத்்தக்ைது.

அக்குைனை குறூப், திருதகொைமன்ல 
குறூப் நிருபர்கள  

மொகொை அணிகள தமொதும் சுேந -
திர கிண்ை கொலபநது சேொடரில 
வியொழக்கிழனம (10) இடம்-
சபற்ை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 
மொகொை அணிகளுக்கு இனடயி-
்லொை தபொடடி சமநின்ல சபற்ைது. 
ரஜரடட அணினய இ்லகுவொக 
சவற்றி சகொண்ட சப்ரகமுவ அணி 
சேொடரின் ேரப்படுத்ேலில முேலி-
டத்திற்கு முன்தைறியது.

சேொடர்நது இடம்சபற்று வரும் 
சுேநதிர கிண்ை சேொடரின் ஐந-
ேொவது கடடத்திற்கொை தபொடடி-
கள வியொழக்கிழனம (10) மத்திய 
மொகொைத்தில ஆரம்பமொகிை. ஒரு 
தபொடடி நொவ்லபிடிய ஜயதி்லக்க 
வினையொடடரங்கிலும், அடுத்ே 
தபொடடி கண்டி தபொகம்பனர வினை-
யொடடரங்கிலும் இடம்சபற்ைது.

தபொகம்பனர னமேொைத்தில இடம் -
சபற்ை இநே ஆடடம் ஆரம்பிக்கப்-
படடு 5 நிமிடங்களில, ரஜரடட 
பின்கை வீரர்கள விடட ேவனரப் 
பயன்படுத்தி, சப்ரகமுவ அணித் 
ேன்லவர் சிபொன் தபொடடியின் முேல 
தகொன்லப் சபற்ைொர்.

 முேல பொதியில எநேசவொரு 
தகொலும் சபைப்படொே நின்லயில 
இரண்டொம் பொதியில 68ஆவது நிமி-
டத்தில ஏற்கைதவ, முன்னைய 
தபொடடியில இரண்டு தகொலகனைப் 
சபற்ை இைம் வீரர் முஷ்பிக் சபர -
கமுவ அணிக்கொை இரண்டொவது 
தகொன்லப் சபற்ைொர்.

 75 நிமிடங்கள கடநே நின்லயில 
எதிரணியின் தகொல எலன்லக்கு 
சற்று சவளியில கினடத்ே பிரீ கிக் 
வொய்ப்னப இஜொஸ் தநரொக தகொலுக்-

குள சசலுத்தி, மூன்று தகொலகைொல 
சப்ரகமுவ அணினய முன்னின்லப்ப-
டுத்திைொர்.

அவ்வணிக்கொக மொற்று வீரரொக 
வநே ரஷொன், 85ஆவது நிமிடத்தில 
அடுத்ே தகொன்லயும் சபற்ைொர். சப்-
ரகமுவ அணி சபற்ை இறுதி மூன்று 
தகொலகளுக்குமொை வொய்ப்னப 
அணித் ேன்லவர் சிபொன் ஏற்படுத்தி-
யிருநேனம குறிப்பிடத்ேக்கது.

 89ஆவது நிமிடத்தில கினடத்ே 
சபைொலடி வொய்ப்னப பயன்படுத்தி 
அசிகூர் ரஹமொன் ரஜரடட அணிக் -
கொை முேல தகொன்லப் சபற்ை 
தபொதும், ஆடட நினைவில 4-−1 
என்ை தகொலகள கைக்கில சபரக -
முவ அணி சவற்றி சபற்று, சுேந -
திர கிண்ை கொலபநது சேொடரின் 
புளளிப் படடியிலில ேற்தபொது 
முேல இடத்திற்கு முன்தைற்ைம் 
கண்டுளைது.

ஜயதி்லக அரங்கில இடம்சபற்ை 
இநே தமொேலின் முேல பொதியில 
வட மொகொை அணி ஆதிக்கம் சசலுத்-
திைொலும், இரண்டொம் பொதியில 
கிழக்கு மொகொை அணியும் சிைநே 
தகொல முயற்சிகனை தமற்சகொண்டு 
வினையொடியது. இரண்டு அணிக-
ைது தகொல கொப்பொைர்கைொன் அமல 
ரொஜ் மற்றும் முர்ஷித் ஆகிதயொரின் 
சிைநே ேடுப்புக்கள கொரைமொக 
தபொடடி நினைவில எநே அணியும் 
தகொல சபைொனமயிைொல ஆடடம் 
சமநின்லயொைது.

சப்ரகமுவ மற்றும் வட மொகொை 
அணிகள இரண்டும் ே்லொ 10 புளளி-
கனைப் சபற்றுளை தபொதும், சபைப் -
படட தகொலகளின் வித்தியொசத்தில 
வட மொகொை அணி புளளிகள படடி-
யலில இரண்டொம் இடத்திற்கு பின் -
ேளைப்படடுளைது.

வடக்கு, கிழக்கு ம�ோதல் ச�நிலை
சப்ரகமுவ அணி முன்னிலையில்

வமாட்்ார் ோகன ஓட்டுநராக உஷான பபவரராவும் 
சி்றந்்த வமாட்்ார் ளசககிள் ஓட்டுநராக
ஜோக் குணவரதனவும் ததரிவு

டயல�ொக் - இ�ங்கை கிரிக்லகைட் தேசிய சுப்பர் லீக்
பேற்றிகளை குவித்து இறுதிப்வபாட்டிககு
முன்மனறிய கண்டி அணி

சு்தநதிர கிண்ண ைால்்பநது க்தா்டர்
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