
எரிப�ொருள் �ற்-
றொக்குறற ஏற்�டும் 
�ட்சத்தில் நொடுதழு-
விய ரீதியில் இரண்டு 
முறறகளில் நொன்கு 
கட்டஙகளொக மின்விநியயொகத்றத துண்-
டிக்க இலஙறக மின்்சொர ்சற�க்கு இலஙறக 
ப�ொதுப�யன்�ொடடு ஆறைக்குழு அனுமதி 
வழஙகியுள்ளது.  

பிற்�கல் 02.30 மணிமுதல் மொறல 06.30 
வறரயொன கொலப�குதியில் 1 
மணித்தியொலமும், மொறல 06.30 

�யணிகளுக்கு சிறநத ய்சறவறய 
வழஙகும் யநொக்கில் யநற்று முதல் 
ஒன்றலனில் ரயில் �யைச்சீடடு-
கறள வழஙக இலஙறக ரயில்யவ 
திறைக்களம் ந்டவடிக்றக எடுத் -
துள்ளது.  

�யணிகள் இறையத்-
தில் �யைச்சீடற்ட 

ஒமிக்யரொன் பதொற்றொளரக -
ளி்டமிருநது றவரஸ் �ரவும் 
யவகம் அதிகரித்துள்ளதொக 
பிரதி சுகொதொர ய்சறவகள் 
�ணிப�ொளர நொயகம், 
விய்ச்ட றவத்திய நிபுைர 
யேமநத யேரத் பதரிவித் -
துள்ளொர.  

இதன் கொரைமொக பகொயரொனொ 
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2022 பபப்ரவரி 19 சனிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

கீரியும் பாம்புமாய் இருந்த டக்லஸ் 
ஐயாவும் அங்கஜன் ்தம்பியும் ஒணடா ஒரே 
ரமடடயி்ல இருககிற்த பாக்க சநர்தாஷமா 
இருககு....  

அவங்க என்்னரவா ஒணடாத்தான் 
இருககிறாங்க, ்தங்களுககுத 
ர்தடவயா்னடவ்தான் இடவய 
பிரிச்சு வச்சு ்தங்கட ்காரியங்கடை 
சாதிககி்னம்...!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

பெனிவொவில் இம்முறற 
இலஙறகக்கு எதிரொக 
ஏதொவது அழுத்தஙகள் பிர-
யயொகிக்கப�ட்டொல் அறத 
எதிரபகொள்ள தொம் தயொரொக 
இருப�தொக பவளிவிவகொர  
அறமச்்சர ய�ரொசிரியர ஜீ.எல் 

பீரிஸ்   பதரிவித்தொர.  
இலஙறகயின் மனித உரி-

றமகள் பதொ்டரபில் ஐக்கிய 
நொடுகள் மனித உரிறமகள் 
ய�ரறவயின் ஆறையொளர 
ப வ ளி யி ட டு ள் ள 
அறிக்றக குறித்து

ஐ.நாவில் எத்தகைய அழுத்தம்
வந்தாலும் அக்த ்தைர்கை ்தயார
வெளிவிெகார அமைச்சர் - G.L. பீரிஸ் ்சபதம்

தமிழ் முற்-
ய�ொக்கு கூட்ட-
ணியின் யகொரிக்-
றகயின் ய�ரில், 
கண்டி ்சமூக 
அபிவிருத்தி மன்-
றத்தின் ்சொரபில் 
அதன் தறலவர 
பி. முத்துலிஙகம் மற்றும் 
்சமூக ப்சயற்�ொட்டொளர 
பகௌதமன் �ொல்சநதிரன் 
ஆகியயொரின் ஏற்�ொட-

டில் முன்பன-
டு க் க ப � ட டு 
வரும் இநதிய 
வ ம் ்ச ொ வ ளி 
மறலயக மக்க-
ளின் அரசியல் 
ஆவை வறரபு, 
ப�பரவரி 21ம் 

திகதி பகொழும்பில் 
கலநதுறரயொ்டப�டடு 
இறுதி வடிவம் 
ப�றும். இநத 

மகையை ம்கைளின்
அரசியல் ஆவணம்

வபப். 21ல் இறுதி ெடிெம் வபறுகிறது  

இலஙறக ஒலி�ரபபுக் கூடடுத்தொ�னத்துக்-
பகன இறக்குமதி ப்சயயப�ட்ட ப�றுமதிமிக்க 
மூன்று புரொதன பியொயனொ இற்சக் கருவிகள் 

கொைொமல் ய�ொயுள்ளறம பதொ்டரபில் வி்சொ-
ரறைகறள முன்பனடுத்து நீதிமன்-
றுக்கு அறிக்றக ்சமரபபிக்குமொறு   

     யில் பியான�ா 
ைருவிைள் 03 மாயம்! 
 ஹட்சன் முமறயீடு; CID வி்சாரமை 

கைாவிட், கெங்கு குறிதது
க�ாதும்கைளு்ககு அறிவுறுத்தல்

காயச்சல், தமைெலி, உடல்ெலி

இலஙறக க்டற்�ரபபில் 
றவத்து றகது ப்சயயப�டடி-
ருநத 47 இநதிய மீனவரகள் 

யநற்று கொறல ப்சன்-
றனக்கு அனுபபிறவக்-
கப�ட்டனர.  

இ ர ொ ய ம ஸ் வ ர ம் 
மற்றும் புதுக்யகொடற்ட 
மொவட்டம் பெகதொப �ட-
டினம் �குதியில் இருநது 
க்டநத டி்சம்�ர மொதம் 

மீன்பிடிக்க ப்சன்ற 
56 மீனவரகறள

இைஙமகயில் அத்துமீறி  மீன்பிடித்து மகதான

நாட்டில் ஒமி்கனரான்  
�ரவுகின்்ற னவைம்
மீண்டும் அதிைரிப்பு  

ைனித உரிமைகள் பற்றியும் பபசசு நடத்த

இைங்கை வருகி்றார
அகமரி்கை உயரதிைாரி

மனித உரிறமகள், வரத்தகம் 
மற்றும் முதலீடு ்சம்�நதமொக பிர-
தொனமொக கவனம் ப்சலுத்தப�-
டும் ய�ச்சுவொரத்றதக்கொக அபம-
ரிக்கொவின் உயர அதிகொரி ஒருவர 
இலஙறகக்கு விெயம் ப்சயய 
உள்ளொர.  

அபமரிக்கொவின் பதற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய 
விவகொரஙகளுக்கொன உதவி இரொெொஙக 
ப்சயலொளர ப்டொனொல்ட லு (Donald Lu) 

எரிக�ாருள் விகைகய 
அதிைரி்கைாவிட்ொல்  
க�ரும் கநரு்கைடி நிகை

யலொரன்ஸ் ப்சல்வநொயகம்  

எரிப�ொருள் விறலகறள 
அதிகரிக்குமொறு ப�ற் -
யறொலியக் கூடடுத்தொ�னம் 
நிதியறமச்ற்ச யகொரியுள்ள 
நிறலயில் இம்முறற எரி -
ப�ொருள் விறல அதிகரிக்கப�டுமொனொல் அது 
இலஙறகயின் வரலொற்றில் அதிக எரி -
ப�ொருள் விறலயொகக் கொைப�டும் 

பநற்று முதல் ஆரம்பித்து மெப்பு

ரயில் �யணச்சீட்டு்கைள்
ஒன்கைனில் விநினயாைம்

இலஙம்கயிலுள்்ள இந்திய உயர்ஸ்தானி்கர க்கதாபதால் பதாககல, ்கல்வி அமைசசர திகேஷ் குணவர்ேவுடன்  
சந்தித்து ்கலந்தும்ரயதாடிேதார. பத்்்ரமுல்மலயிலுள்்ள இசுறுபதாய, ்கல்வி அமைசசு அலுவல்கத்தில் இந்் 
சந்திபபு கேற்று (18) ேமடபபற்்றது.  

நாளாந்தம் இரண்டுமுக்ற   
மின்கவட்டு அமுைாகி்றது

பநற்று முதல் நமடமுமற  

Dr. தீபால் வபபரரா எச்சரிகமக
இலஙறகயில் பகொவிட மற்றும் ப்டஙகு 

யநொயகளின் அறிகுறிகள் ஒயர மொதிரியொன-
தொக �திவொகின்றறம கண்்டறியப�டடுள்-
ளதொக பகொழும்பு சீமொடடி சிறுவர றவத் -
திய்சொறலயில் விய்ச்ட றவத்திய நிபுைர 
தீ�ொல் ப�யரரொ பதரிவித்துள்ளொர.  

இரு யநொயொளரகளின் 

இலஙறக நிறலப�றுதகு வலுச்-
்சக்தி அதிகொர ்சற�க்கு, ெனொதி�தி 
யகொட்டொ�ய ரொெ�க் ஷ யநற்று (18) 
திடீர விெயத்றத யமற்பகொண்்டொர.  

நீர, சூரிய்சக்தி, கொற்று ய�ொன்ற மீள் -
புதுபபிக்கத்தக்க ்சக்திவலுக்கறளக் 
பகொண்டு மின்னுற்�த்திறய யமற்-
பகொள்வதற்குள்ள இயலுறம பதொ்டர-

பில், பகொழும்பு 07இல் அறமநதுள்ள 
இலஙறக நிறலப�றுதகு வலுச்்சக்தி 
அதிகொர்சற�யின் அதிகொரிகறள யநர-
டியொகச் ்சநதித்துத் தகவல் ப�ற்றுக்-
பகொள்ளும் யநொக்கியலயய, ெனொதி�தி 
இநதத் திடீர விெயத்றத யமற்பகொண்-
்டொர.  

“சுபீட்சத்தின் யநொக்கு” 

மின்னுற்பத்தி வதாடர்பான விபரஙகமை பகடடறிநதார்

நிகைக�று்தகு வலுச்்ச்கதி அதிைார
்சக�்ககு ஜ�ாதி�தி திடீர விஜயம்

       நீைக ்சநதருெனின் ைரைம்     ்சமுதித்த வீடு தாககுதல் ்சம்பெம்
�ட்ொசு கைாளுததி பிரன்த்ச  
ம்கைள் கைாண்ொட்ெம்

ைட்சித ்தகைவர ஒருவரிெமும் 

க�ாலிஸார வி்சாரகண   வைாமபல் பபானில் புதிய APP அறிமுகம்

பூரண ்தடுப்பூசி க�ற்றக்த
உறுதிப்�டுத்த புதிய முக்ற  

06

அரசியல் க�ாறிமுக்ற ்தவன்ற   
கமாழிப் பிரச்சிக�்ககு ைாரணம்  

தமிழில் பேச முடியாமைக்கு வருததம் ததரிவிதத அமைசசர்   

இதமன நிெர்த்திகக முயற்சிகமை பைற்வகாள்ை பெண்டும்  
யொழ். விய்ச்ட, �ருத்தித்துறற விய்ச்ட 
நிரு�ரகள்  

 
தமிழ் பமொழியில் உஙகள் முன் 

என்னொல் ய�்ச முடியொதறமக்கொக நொன் 
பவடகப�டுகியறன். அதில் என்னு-
ற்டய பிறழயில்றல. அரசியல் ப�ொறி-
முறறயிலுள்ள பிறழ. இதறன நொம் 
நிவரத்தி ப்சயய யவண்டுபமன ஊ்டகத்-
துறற அறமச்்சர ்டளஸ் அழகபப�ரும 
யொழ்ப�ொைத்தில் பதரிவித்தொர.   

யொழ். மொவட்ட ப்சயலகத்தில் யநற்று 
அறமச்்சர ்டளஸ் அழகபப�ருமவுக்-
கும் மொவட்ட ஊ்டகவியலொளரகளுக்-

கும் இற்டயிலொன சியநகபூரவ 
்சநதிபப�ொன்று நற்டப�ற்றது. 
இதன்ய�ொயத அறமச்்சர 
இவவொறு பதரிவித்தொர.   

அறமச்்சர இஙகு யமலும் 
பதரிவிக்றகயில்,   

யொழ். மொவட்டத்தியலயய 
05 பிரொநதிய �த்திரிறககள் 
உள்ளன. அதனொல் இஙயக �ல 
பிரொநதிய ஊ்டகவியலொளரகளும் 
உள்ளதொக அறிகியறன்.   

ஊ்டகவியலொளரகளின் கல்வித் தக-
றமகறள யமம்�டுத்தும் வறகயில், 
�ட்டயக்கல்விறய விறரவில் ஆரம்-

பிக்கவுள்யளொம். அதன்ய�ொது பிரொநதிய 
ஊ்டகவியலொளரகளுக்கும் ்சந-
தரப�ம் வழஙகப�டும்.   

யதாழபபதாணத்துக்கதாே விஜயத்ம் கைற்-
ப்கதாணட ஊட்கத்தும்ற அமைசசர ட்ள்ஸ 
அழ்கபபபருை, யதாழ. ைதாவடட பசயல்கத்-
தில் அமைக்கபபடடுள்்ள அ்ரசதாங்க பவளி-
யீடடு பணிய்கத்தின் கிம்ள அலுவல்கத்ம் 
கேற்று தி்றந்து மவத்் கபதாது பிடிக்கபபடட 
படம். (படங்கள்: யதாழ. விகசட, பருத்தித் -
தும்ற விகசட நிருபர்கள்) 

யாழ். ஊடகவியைாைர்களுடனான 
சிபநகபூர்ெ ்சநதிப்பில்   
ஊடகத்துமற அமைச்சர் 
டைஸ் அழகப்வபருை வதரிவிப்பு   

47 மீ�வரைளும் னநறறு
இநதியாவு்ககு அனுப்பிகவப்பு

யலொரன்ஸ்              
ப்சல்வநொயகம்

உயிரத்த ஞொயிறு 
த ொ க் கு த ற ல த் 
தடுக்கத் தவறிய -

தொக குற்றம் சுமத்தப-
�டடிருநத முன்னொள் 
ப�ொலிஸ் மொ அதி�ர 
பூஜித் ெயசுநதர மற்றும் 
முன்னொள் �ொது -
கொபபு 06

குற்றச்்சாட்டுைளிலிருநது  
பூஜித்த - னேமசிறி விடு்தகை  

ஈஸ்டர் தின தாககுதல் ்சம்பெம்  

வகாழும்பு பைல் நீதிைன்றம் அறிவிப்பு  



நாடுகளுக்கிடையிலான நட்பு-
றவு மற்றும் தனனம்பிக்டகயுைன 
எழுச்சி பெற்ற சீனாவினால் இனறு 
முழு ஆசியாவும் மாற்றம் பெற்றுள்-
ளது என பிரதமர் மஹிநத ராஜெக் ஷ-
பதரிவிததார்.

சீன-இலஙடக இராஜதநதிர உற-
வுகளின 65வது ஆண்டு நிடறடவ-
யும், இறபெர்- -அரிசி ஒபெநதததின 
70வது ஆண்டு நிடறடவயும் முன-
னிட்டு நநற்று முனதினம் (17) பிற்ெ-
கல் தாமடர தைாக அரஙகில் நடை -
பெற்ற நிகழ்வினநொநத பிரதமர் 

இவவாறு குறிபபிட்ைார்.
சீன--இலஙடக இராஜதநதிர உற-

வுகளின 65வது ஆண்டு நிடனடவ 
முனனிட்டு பவளியிைபெட்ை 
நிடனவு நூல், இலஙடக கம்யூ-
னிஸ்ட் கட்சியின ெதில் தடலவர் 
வீரசுமண வீரசிஙக, பிரதமர் மஹிநத 
ராஜெக்ஷ, முனனாள் ஜனாதிெதி 
டமததிரிொல சிறிநேன, முனனாள் 
பிரதமர்  ரணில் விக்ரமசிஙக உள்-
ளிட்ை கட்சித தடலவர்களுக்கு 
வழஙகபெட்ைது.

பதாைர்நதுடரயாற்றி அவர்,..

நான எனது உடரடய ஆரம்பிபெ-
தற்கு முனனர், அடனதது அனொன 
வார்தடதகள் மற்றும் அநத வார்த-
டதகளின பினனணியிலுள்ள 
பேயல்ொடுகளுக்கு சீன ஜனாதிெதி 
சீ ஜினபிஙகிக்கு நனறி பதரிவிததுக் 
பகாள்கிநறன. நமது மக்களிடைநய 
நாம் ெகிர்நது பகாள்ளும் ஆழமான 
நவரூனறிய நட்புறவால் நமது நாடு-
களுக்கிடைநயயான வலுவான 
பிடணபபுகள் நமலும் வலுபபெ -
றும் எனறு நான நம்புகிநறன.

சீனா நீண்ை வரலாற்டறக் 

பகாண்ை ஒரு நாடு. நமலும் 
இது ஒரு பெரிய வரலாறு. அநத 
மாபெரும் வரலாற்றுக்கு பகானஃ-
பியுசியஸின தததுவம் உதவியிருக்க-
லாம் எனறு நிடனக்கிநறன.

இலஙடகக்கும் சீனாவுக்கும் 
இடையிலான உறவுகள் 2000 வரு-
ைஙகளுக்கு முனனிருநநத காணப-
ெடுவதாக வரலாறு கூறுகிறது. 
பெௌததம், ேர்வநதே வர்ததகம் 
மற்றும் கலாோர உறவுகள் மூலம் 
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான 
நட்புறவு வளர்நதுள்ளது.

இறபெர் - அரிசி ஒபெநதம் 
(1952) நட்பின மற்பறாரு டமல்கல் 
எனறு கூறலாம். உண்டமயில் 1956 
ஆம் ஆண்டு பொதுஜன ஐக்கிய 
முனனணி அரோஙகததின நொநத 
நட்பிற்கு சிறநத அடிததளம் இைப-
ெட்ைது. 

இனறு உலகின மிகபபெரிய 
ேநடதயாக சீனா உள்ளது. சீனா 
ஏற்கனநவ உலகின இரண்ைா-
வது பெரிய பொருளாதார நாைாக 
மாறிவிட்ைது. சீனாவினால் ஒட்டு-
பமாதத ஆசியாவும் மாற்றம் பெற்-

றுள்ளது. சீனா தனனம்பிக்டகயுைன 
எழுச்சி பெற்றது.  அநதநொனறு 
நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்புற-
வுைன. சீனா நமது வரலாற்று நட்பு 
நாடு. அடத நான இஙநக குறிபபிை 
நவண்டும்.

சீனா ஒவபவாரு முக்கியமான தரு-
ணததிலும் இலஙடகயுைன நட்புற -
வுைன இருநது வருகிறது. சீனாவுக்-
கும் இலஙடகக்கும் இடையிலான 
நட்புறடவ பதாைர்நது வலுபெடுத-
துவது எமது எதிர்ொர்பபும் பொறுப-
புமாகும் என பிரதமர் பதரிவிததார்.
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எழுச்சி பெற்ற சீனாவினால் இன்று 
முழு ஆசியாவும் மாற்றம் பெறறுள்ளது

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ

இலங்கை விமானப்ப்ையினரால் முல்்லரியா ்ைத்தியசா்லயின் ைார்ட் இல 03 புனர்நிமாணம்

பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜெக் ஷவின் சிர்ரஷ்ட இமைபபுச் பசயலாளர் கலாநிதி விைல் கிகனரக 
ரேற்று (18) அலரிைாளிமகயில் தனது ரவமலகமள பொறுபரெற்்றரொது சர்வ ைதத் தமலவர் -
கள் ஆஷிர்வதித்து பொன்னாம்ட ரொர்த்தி வாழ்த்திய ரொது எடுக்கபெட்ட ெ்டம்.   பகாழும்பு முகத்துவா்ரம் ஸ்ரீ பூமி நீளா ெத்ைாவதி சரைத ஸ்ரீ பவஙகர்டஸவ்ர ைஹா விஷணு ரகாவில் ஸ்ரீ முத்துைாரியம்ைன் ைாசிைக ைரஹாற்சவ ரதர்த்திருவிழா வியா -

ழக்கிழமை காமல ேம்டபெற்்றது. ஸ்ரீ முத்துைாரியம்ைன் ரதரில் ஆர்ராகனித்து ேகர் வலம் பசல்வமத ெ்டத்தில் காைலாம்.        (ெ்டஙகள்: பகாழும்பு வ்டக்கு நிருெர்) 

முல்ரலரியா ரதசிய ைனேல மவத்தியசாமலயின் வார்ட இல 03  இலஙமக விைானபெம்டயினால்  புனர்நிர்ைாைம் பசய்து மகயளிக்கபெட்டது. பகாழும்பு  விைானபெம்ட தளத்தினால் இநத மவத்திசாமலக்கான மவத்திய உெகா்ரைஙகளும்  இதன்ரொது வழஙகி மவக் -
கபெட்டன. இநத  ரவமலத்திட்டம் விைானபெம்ட ரசவா வனிதா பிரிவின் தமலவி திருைதி சார்மினி ெத்தி்ரனவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பகாழும்பு  விைானபெம்ட தளத்தின் கட்டமள அதிகாரி எயார் மவஸ ைார்ஷல் டில்ஷான் வாசரகவின் ரைற்ொர்மவயின் கீழ் இ்டம் பெற்்றன.

ோடடில் ைக்களுக்காக சி்றநத ரசமவகமள ரைற்பகாண்டுள்ள சமூக பசயற்ொட -
்டாளர்களுக்கு விருது வழஙகி பகௌ்ரவிக்கும் நிகழ்வு அகில இலஙமக கலாசா்ர 
ஒத்துமழபபு ரெ்ரமவயினால் அண்மையில் ே்டத்தபெட்டது. நிகழ்வில் தமிழ் அறி-
விபொளர் ைற்றும் ேடிமகயான வசநதகுைாரி கநதசாமிக்கு ரதசிய சமூக ரசமவ 
அபிைானி கலாகீர்த்தி விருது வழஙகபெடடுள்ளது. (ஸ)

சமூகை சசயற்பாட்ைாளர், நடி்கை
ைசந்தகுமாரி கைந்தசாமிக்கு விருது

சாய்நதைருது பி்ரரதச மவத்தியசாமலயின் ைாவட்ட மவத்திய அதிகாரி மவத்தியர் எம்.எச். சனுஸ காரியபெரின் தமலமையில் (16) ைாமல ேம்டபெற்்ற நிகழ்வில் முன்னாள் 
கல்முமன பி்ராநதிய சுகாதா்ர ரசமவகள் ெணிைமனயினதும் தற்ரொமதய ைட்டக்களபபு பி்ராநதிய ரசமவகள் ெணிைமனயின் ெணிபொளருைான மவத்தியர் ஜி. சுகுைன், 
கல்முமன பி்ராநதிய சுகாதா்ர ெணிைமனயின் ெணிபொளர் மவத்தியர் ஐ.எல்.எம்.ரிொஸ ஆகிரயார் கல்முமனப பி்ரரதசத்தின் சுகாதா்ரத் தும்றயின் அபிவிருத்திக்கு சி்றநத ெஙகளிப-
புகமள பசய்யதமைக்காக ொ்ராடடி நிமனவுச் சின்னமும் பொன்னாம்டயும் ரொர்த்தி பகௌ்ரவிக்கபெட்டனர்.   

கைல்மு்ன பிர்்தசத்தில் சுகைா்தார து்ைக்கு ்பஙகைளித்்தைர்கைளுக்கு சகைௌரைம்
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இன்னறைய சு்பதினமப�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - பவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - சுகம

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - பசலவு

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ந்பாட்டி

நயாகம: ைரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

18மு�ல் 24 வனர

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.33

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல155.18 161.04

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல225.40 234.97

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல147.39 152.14

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல268.87 277.34

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல214.20 221.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.30 147.26

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 536.06

குவைத் டினொர் 668.36

ஓெொன் ரியொல் 524.96

கட�ொர் ரியொல் 55.25

சவூதி ரியொல் 53.86

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 55.02

நாணய
மாற்று

05 சட்டமூலங்களுக்கு 
சபாநாய்கர் சான்றுறுதி

பாராளுமன்றத்தில் அண்மயில் நி்்றவேற்-
்றபபட்ட 05 சட்டமூலங்க்ை சபாநாய்கர் 
மஹிந்த யாபபா அவபேர்்தன (17) ்்கயயழுத் -
திடடு சானறு்ரபபடுத்தினார்.  

அ்தற்்க்மய, ்க்டந்த 09 மற்றும் 10 ஆகிய 
இரு தினங்களிலும் பாராளுமன்றத்தில் விோ-
திக்கபபடடு நி்்றவேற்்றபபட்ட குற்்றவியல் 
ந்டேடிக்்கமு்்றச் சட்டகவ்கா்ே (திருத்்தச்) 
சட்டமூலம், ஆைணியினருகய்கதிரான ்கண -
ணியேடி்க்ைத் ்த்்டயசய்தல் சட்டமூலம், 
நீதித்து்்ற (திருத்்தச்) சட்டமூலம், குடியியல் 
ந்டேடிக்்கமு்்றச் சட்டகவ்கா்ே (திருத்்தச்) 
சட்டமூலம், மா்காணச்ப்கள் (முத்தி்ரத் தீர்-
்ே்யக ்்கமாற்று்தல்) (திருத்்தச்) சட்டமூ -
லம் எனபேற்்்ற இவோறு சபாநாய-
்கர் சானறுறுதிபபடுத்தினார்.  

ஒமிக்ரோன் த�ோற்று 12 வீ�மும்
மரணங்கள் 17 வீ�மும் அதி்கரிப்பு

்ேத்தியசா்ல்களில் தீவிர சிகிச் -
்சப பிரிவு்களில் சிகிச்்ச யபறும் 
ய்காவரானா ய்தாற்று வநாயாளி்க -
ளின எணணிக்்க அதி்கரித்துள்ை -
்தா்க சு்கா்தார அ்மச்சின ய்தாழில் -
நுடப வச்ேப பணிபபாைர் 
்டாக்டர் அனேர் ஹம்்தானி ய்தரி -
வித்துள்ைார்.   

அவ்தவே்ை, ஒடசிசன வ்த்ேப -
படும் ய்காவரானா ்ேரஸ் ய்தாற்று 
வநாயாைர்்களின எணணிக்்கயும் 
அதி்கரித்துள்ை்தா்கவும் அந்த எண -
ணிக்்க ்தற்வபாது 12 வீ்தமா்கக 
்காணபபடுே்தா்கவும் அேர் ய்தரி -
வித்துள்ைார்.   

ய்காவரானா ்ேரஸ் ய்தாற்று 
வநாயாைர்்களின எணணிக்்க 
அதி்கரித்து ேருே்தால் அன்றா்டம் 

மரணங்களின எணணிக்்கயும் 
அதி்கரித்து ேருே்தா்கவும் ய்தரிவித் -
துள்ை அேர், அந்த எணணிக்்க 
17 வீ்தமா்க அதி்கரித்துள்ை்தா்கவும் 
குறிபபிடடுள்ைார்.   

நாள்வ்தாறும் ய்காவரானா ்ேரஸ் 
ய்தாற்று ்கரணமா்க மரணிபவபாரின 
எணணிக்்க 30 ஆ்க அதி்கரித்துள் -
ை்தா்கவும் அேர்்களில் 60 வீ்தமா -
வனார் பூஸ்்டர் ்தடுபபூசி்யப யபற் -
றுகய்காள்ைா்தேர்்கயைனறும் அேர் 
ய்தரிவித்துள்ைார்.   

ய்காவரானா ்ேரஸ் ய்தாற்றிலி -
ருநது பாது்காத்துகய்காள்ை ்தடுப -
பூசி்க்ை மு்்றயா்கப யபற்றுக -
ய்காள்ேதில் மக்கள் கூடிய ்கேனம் 
யசலுத்்த வேணடுயமனறும் அேர் 
வமலும் ய்தரிவித்துள்ைார்.   

�டுப்பூசி்களை 
உறுதிப்்படுத� புதிய தெயலி

பூரண ்தடுபபூசி்ய யசலுத்-
திகய்காண்ட்ம்ய உறுதி 
யசயே்தற்கு ்்கய்டக்கத் 
ய்தா்லவபசி யசயலி 
(APP) ஒன்்ற அறிமு்கப-
படுத்்த எதிர்பார்த்துள்-
ை்தா்க சு்கா்தார வச்ே 
பணிபபாைர் நாய்கம் 
விவச்ட ்ேத்தியர் 
ய்டாக்டர் அவசல 
குணேர்்தன ய்தரிவித்துள்-
ைார்.   ய்காழும்பில் ந்்டயபற்்ற ஊ்ட்க 
சநதிபபிவலவய (17)  அேர் இவோறு 
குறிபபிட்டார். யபாது இ்டங்களுககு 
யசல்லும் வபாது, பூரண ்தடுபபூசி 
யசலுத்திகய்காண்ட்ம எதிர்ேரும் 
ஏபரல் 30ம் தி்கதிககு பினனர் ்கட்டா-
யமாக்கபப்டவுள்ை்தா்க   ய்தரிவித்்த 
அேர், அ்தற்்கான அ்னத்து ந்டேடிக-
்்க்களும் ்தற்வபாது முனயனடுக்கப-
படடு ேருே்தா்கவும் ய்தரிவித்்தார். 
இந்த நி்லயில், பூரண ்தடுபபூசி 
யசலுத்திகய்காண்ட்ம்ய ்கண்டறி-
ே்தற்்கான யசயலி ஒன்்ற அறிமு்கப-
படுத்்த எதிர்பார்த்துள்ை்தா்கவும் அேர் 
ய்தரிவித்்தார். 

சமூக அககறையும் த�ொறை தூர  
பொரறவையும் ஊடகஙகளுககு அவைசியம்

வபாரியலின பக்கம் ்கேனம் 
யசலுத்திய ஊ்ட்கங்கள் வபாரினால் 
ே்்தபட்ட மக்களின ோழ்வியல் 
பற்றியும் ்கேனம் யசலுத்தியிருக்க 
வேணடும் எனறு ய்தரிவித்துள்ை 
அ்மச்சர் ்டகைஸ் வ்தோனந்தா, 
ஆரம்பத்திலிருநது ்தான ேலியுறுத்-
்தபபடடு ேந்த13 ஆம் திருத்்தச் சட-
்டத்்்த ேலுபபடுத்தி ேந்தால் பாரிய 
அழிவு்க்ை ்தடுத்திருக்க முடியுயம-
னவும் ய்தரிவித்்தார்.  

அரசாங்க ்த்கேல் யேளியீடடுப 
பணிய்கத்தின கி்ை அலுேல்கம் 
யாழ். மாேட்ட யசயல்கத்தில் அங-
குரார்பபணம் யசயது ்ேககும் 
நி்கழ்்ேத் ய்தா்டர்நது ந்்டயபற்்ற 
ஊ்ட்கவியலாைர்்களு்டான சநதிப-
பின வபாவ்த வமற்்கண்டோறு ய்தரி-

வித்்தார்.   யேகுஜன ஊ்ட்க அ்மச்-
சர் ்டைஸ் அழ்கபயபரும உடப்ட 
அதிதி்கள் பலரும் ்கலநது ய்காண்ட 
நி்கழ்வில் ்கருத்து ய்தரிவித்்த ்க்டற்-
ய்றாழில் அ்மச்சர்,  

யாழ். மாேட்ட மக்களுககும் ஊ்ட-
்கவியலாைர்்களுககும் பயனளிக-

கும் ே்்கயில் ்த்கேல் யேளியீடடு 
பணிய்கத்்்த ஆரம்பித்து ்ேத்்த-
்மக்கா்க யேகுஜன ஊ்ட்கத் து்்ற 
அ்மச்சருககு நனறி ய்தரிவித்்தார்.  

இனங்களுககி்்டயிலான நல்லு-
்றவு ேைர்க்கபப்ட வேணடும் எனபதி-
லும் ்தமிழ் மக்களின அபிலா்ச்கள் 

நி்்றவேற்்றபப்ட வேணடும் என-
பதிலும் அர்த்்தபூர்ேமான 
யசயற்பாடு்க்ை

யஹார்ண பிரவ்தசத்-
தில், ்தனது குழந்்த்ய 
்க்டத்திச் யசன்ற பா்தாை 
உல்கககுழு உறுபபினர் 
யபாலிஸாரின துபபாக -
கிச்சூடடில் உயிரிழந்த 
சம்பேத்்தால் பிரவ்தசோ-
சி்கள் பட்டாசு ய்காளுத்தி 
அ்த்ன ய்காண்டாடியுள்-
ைனர்.  

யபாலிஸாரால் வ்த்டப -
படடு ேந்த நீல்க சந்தருேன எனும் 
பா்தாை உல்கககுழு உறுபபினர் வநற்-
றுமுனதினம் யஹார்ண, பலபிட-
டிய பிரவ்தசத்தில் யபாலிஸாரால் 
சுடடுகய்கால்லபபடடுள்ைார்.   

அஙகுருேய்தாட்ட, பலபிடடிய, 
பிடிய்கால சநதி பகுதியில் மாடி 
வீடடில் ்க்டத்திச் யசல்லபபட்ட 
குழந்்த உள்ை்தா்க கி்்டத்்த ்த்க-
ேலின வபரில் அஙகு வி்ரந்த 
யபாலிஸார் மற்றும் விவச்ட அதிர-

டிபப்்டயினர் வீட்்டச் 
சுற்றி ே்ைத்்தவபாது ஏற்-
பட்ட துபபாககிச் சூடடில் 
நீல்க சந்தருேன ய்கால்-
லபபட்ட்தா்க யபாலிஸார் 
ய்தரிவித்்தனர்.  

எனினும் அஙகு சந-
வ்த்கநபரின ஏழு ேயது 
குழந்்த இருக்கவில்்ல.   

யபாலிஸார் ந்டத்திய 
விசார்ணயில், குழந-

்்த்ய பார்த்துக ய்காள்ளுமாறு 
நணபரி்டம் கூறிவிடடு நீல்க வநற்-
றுமுனதினம் ்த்லம்்றோகி-
யது ய்தரியேந்தது. அ்தனபினனர் 
குழந்்த யஹாரண யபாலிஸ் 
்த்ல்ம ்காரியாலய்கத்தில் ஒபப-
்்டக்கபபடடு பினனர் பாடடியி்டம் 
ஒபப்்டக்கபபட்டது.   

 வபா்்தபயபாருளுககு அடி்ம -
யாகிய நீல்க மீது ஏற்்கனவே 
ய்கா்ல, பாலியல் 

அங்கஜன் எம்.பி நம்பிக்்க 

நநருக்்கடியில் உள்ள நாட்்ட
மீட்க ஊ்ட்கங்க்ளாலும் முடியும்

சாே்கச்வசரி விவச்ட நிருபர்  

பல யநருக்கடி்களுககு மு்கம்ய்கா -
டுத்து ேரும் நாடடி்ன யநருக்கடி-
யில் இருநது மீட்க ஊ்ட்கங்கைால் 
முடியும் என  பாராளுமன்ற உறுபபி -
னரும்,யாழ் மாேட்ட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகி்ணபபுக குழுத்்த்லேரு-
மான அங்கஜன இராமநா்தன ய்தரி-
வித்்தார்.  

யாழ் மாேட்ட யசயல்க வ்கடவபார் 
கூ்டத்தில் வநற்று (18) இ்டம்யபற்்ற 
ஊ்ட்கவியலாைர் சநதிபபு நி்கழ் -
வில் ்கலநதுய்காணடு உ்ரயாற்றிய 
வபாவ்த அேர் இவோறு  ய்தரிவித்-
்தார்.இது ய்தா்டர்பா்க வமலும் அேர் 

்கருத்து ய்தரிவிக்்கயில்;   ்தற்வபாது 
நாடு பல   சோல்்க்ை எதிர்-
ய்காணடு ேருகி்றது. அதில் யபாருைா -
்தார பிரச்சி்ன முககியமானய்தாரு 
பிரச்சி்னயா்க உள்ைது. ஊ்ட்கங்கள் 
இஙகுள்ை பிரச்சி்ன்க்ை மடடும் 
யேளிய்காணடுேராமல் இஙகு முன -
யனடுக்கபபடுகின்ற அபிவிருத்தி 
நலத் திட்டங்கள் ய்தா்டர்பிலும் 
்த்கேல்்க்ை யேளிகய்காணடு ேர 
வேணடும். அ்்தப பார்்ேயிடும் 
யேளிநாட்டேர்்கள் இஙகு ேரு்்க 
்தநது மு்தலீடு்க்ை வமற்ய்காள்ே-
்தன மூலம் யபாருைா்தார யநருக-
்கடி்க்ை கு்்றக்க  ோயபபு்கள் 
உள்ைன   என்றார்.

ய்தா்டர்நது உ்ரயாற்றிய அேர்,
அரசாங்க யேளியீடடுப பணி -

ய்கம் யாழ்பபாண மாேட்டத்தில் 
தி்றநது ்ேக்கபபடடுள்ைது.இது 
இஙகுள்ை மக்கள் மற்றும் ஊ்ட்கவி -
யலாைர்்கள் அரச ்த்கேல்்க்ை யபறு-
ே்தற்குரிய சி்றந்த ோயபபு. 
அரச யேளியீடடு

த்கோழும்பில் நோளை ்களைஞர்
ஸ்ரீெங்கரின் 42வது நிளைவு நி்கழ்வு

்க்லஞர்  ஸ்ரீசங்கரின 
42ேது நி்னோ்க ந்டத்்தப-
படும் ்க்லஞர் ஸ்ரீசங்கரின 
நி்னவு நி்கழ்வு நா்ை 
(20) மா்ல 5 மணிககு 
ய்காழும்பு 11, பு்றகவ்காட-
்்டயில் அ்மநதுள்ை 
ப்ழய ந்கர ச்ப மண்ட-
பத்தில் ந்்டயப்றவுள்ைது.   
்க்டந்த 41 ேரு்டங்கைா்க ்க்லஞர்  
ஸ்ரீசங்கரின நி்னோ்க நி்கழ்வு்க்ை 
ந்டத்தி ேருகின்ற ்க்லஞர்  ஸ்ரீசங்கர் 
நற்பணி மன்றத்தின ்த்லேர் சணமு-
்கராஜா இம்மு்்றயும் இவவிழா்ே 
ந்டத்்தவுள்ைார். 

பழம்யபரும் ்க்லஞர்்கள் பலரும் 
்கலநதுய்காள்ைவுள்ை இநநி்கழ்வில், 
இலங்்கயின பிரபல பா்ட்கர்்கைான 
நே்கம்புர ்கவணஷ், முரளி, ்கவணஷ், 
்க்ல ஸ்ரீ ஆகிவயாரின பா்டல்்களும் 
எஸ். சு்தர்ஷிக்கா, எஸ். விஸ்மித்்தா, 
எஸ். ்கவினியா, வி. ஜிருக ஷன, வி. 
நிருஷிக்கா ஆகிவயாரின ந்டன நி்கழ்வு-

்களும் அரஙவ்க்றவுள்ைன.  
பிரபல ்க்லஞர் வ்தேர் 
முனிேரின ேரவேற்பு்ர-
யும் இ்டம்யபறும். இலங-
்்கயில் மாயபரும் ்கலாவி-
பூஷண விருது ேழஙகும் 
விழா்ே ந்டத்திய சங்கவி 
பிலிம்ஸ் நிறுேனத்தின 
்த்லேர் து்ரராசா சுவரஷ் 

இதில் விவச்ட அதிதியா்க ்கலநதுய்காள்-
ைவுள்ைார். 

இஙகு பா்டசா்ல மாணேர்்களுககு 
அபபியாசக ய்காபபி்களும் இலேச-
மா்க ேழங்கபப்டவுள்ைன. இநநி்கழ்-
வில் முனனாள் யபாலிஸ் அத்தியடச-
்கர் வ்க. அரசரத்தினம், எழுத்்தாைரும் 
்க்லஞருமான ஏ. எஸ். எம். நோஸ் 
ஆகிவயாருககும்  அஞசலி யசலுத்்தபப-
டும். அறிவிபபாைர் உ்ேஸ் ஷரீபபும் 
இதில் ்கலநதுய்காள்ைவுள்ைார். தின்க-
ரன, தின்கரன ோரமஞசரி, ேணணோ-
ணவில் ஊ்ட்க அனுசர்ணயில் இந 
நி்கழ்வு ந்்டயப்றவுள்ைது.

உயிரியல் ்பாட வினாத�ாளில் குனறை்பாடு:

A/L பரீட்சயில் தமிழ்
நமாழி மாணவருக்கு அநீதி

்தற்வபாது ந்்டயபற்று 
ேருகின்ற ்க.யபா.்த (உயர்்தர) 
பரீட்சயில் உயிரியல் பா்ட 
வினாத்்தாளில் ்தமிழ்யமாழி 
மூல மாணேருககு பாரிய 
அநீதி இ்ழக்கபபடடுள்ை -
்தால் பரீட்சத் தி்ணக்க -
ைம் இ்தற்்கான பரி்காரங்க -
்ைக ்காண வேணடும் என 
திருவ்காணம்ல மாேட்ட பாராளு -
மன்ற உறுபபினர் இம்ரான மஹ்ரூப 
வ்காரிக்்க விடுத்துள்ைார்.  

அேர் இது ய்தா்டர்பில் வமலும் 
ய்தரிவிக்்கயில்,  

''உயிரியல் பா்ட மு்தலாம் பகுதி 
வினாத்்தாளின ்தமிழ் யமாழியப-
யர்பபில் பாரிய கு்்றபாடு்கள் இருந -
்த்தால் மாணேர்்கைால் சரியான 

வி்்டயயழு்த முடியா்த 
நி ் ல வ ய ற் ப ட ்ட ்த ா ்க 
முனனாள் பிர்தம பரீடச்கர் 
ஒருே்ர வமற்வ்காள்்காடடி 
ஊ்ட்கங்கள் யசயதி யேளி-
யிடடுள்ைன.  

உயர்்தரப பரீட்ச்யப 
யபாருத்்தே்ர அது மாண-
ேர்்களின எதிர்்காலத்்்தத் 

தீர்மானிககின்ற பரீட்சயாகும். 
எனவே, இபபரீட்ச வினாத்்தாள் -
்கள் மயக்க நி்லயிலனறி ய்தளிோ்க 
விைஙகிக ய்காள்ைக கூடிய்தா்க 
இருக்க வேணடும். அபவபாது ்தான 
மாணேர்்கைால் வினாவுகவ்கற்்ற 
வி்்ட்க்ை எழு்த முடியும். அேர் -
்கள் பல்வேறு சிரமங்க-
ளுககு மத்தியில் ்கல்வி

்பரிகாரம காண இமரான்MP நகாரிக்னக  சட்டைா அதி்பர ஆட்நச்பனன 

படாக்டர சாபியின் ரிட் ைனு   

மனு�ோரர் �ரப்பு ்்கோரிகள்களய   
்பரசீலிக்க நீதிமன்றுககு அதி்கோரமில்ளை   

  ய்டாக்டர் சாபி சிஹாபதீனுககு 
எதிரா்க குருணா்கல் வபா்தனா ்ேத்-
தியசா்லயின பணிபபாைர் ்ேத்தி-
யர் சந்தன ய்கந்த்கமுே ஆரம்ப்கட்ட 
ஒழுக்காற்று விசார்ண வமற்-
ய்காண்ட்தற்கு எதிரா்க விடுக்கபபட -
டுள்ை வ்காரிக்்க்ய பரிசீலிக்க 
வமனமு்்றயீடடு நீதிமன்றத்திற்கு 
அதி்காரம் இல்்ல என சட்ட மாஅ -
திபர் சார்பில் வநற்று முனதினம் நீதி -
மன்றத்தில் ஆடவசப்ன முன்ேத் -
்தார்.   

்கருக்க்லபபு சத்திரசிகிச்்ச 
யசய்த குற்்றச்சாடடில் ்கட்டாய 
விடுமு்்றயில் அனுபபபபட்ட 
ய்டாக்டர் சாபி சிஹாபதீனின மனு -
மீ்தான விசார்ணயின வபாது 
சட்ட மாஅதிபர் சார்பில் ஆஜரான 

வமலதி்க யசாலிசிட்டர் யஜனரல் 
சுமதி ்தர்மேர்்தன இ்த்னத் ய்தரி-
வித்்தார்.   

குருணா்கல் ஆ்தார ்ேத்தியசா -
்லயின பணிபபாைர் ய்டாக்டர் 
சந்தன ய்கந்த்கமுே ஆரம்ப ஒழுக-
்காற்று விசார்ண வமற்ய்காண்ட-
்தற்கு ்தாம் எதிர்பபுத் ய்தரிவிபப்தா்க 
மனு்தாரர் சார்பில் ஆஜரான சட்டத் -
்தரணியின ோ்தத்்்த ய்தா்டர்நது 
அேர் இ்த்ன அறிவித்்தார்.   

ய்டாக்டர் சாபி சிஹாபதீன ்தனது 
நிலு்ே சம்பைத்்்த ேழங்க உத்்தர-
விடுமாறு வ்காரி ்தாக்கல் யசய்த ரிட 
மனு வநற்று விசார்ணககு எடுத்-
துகய்காள்ைபபட்டது.   

சட்ட மாஅதிபர் சார்பில் 
ஆஜரான வமலதி்க 

நீலக சந்�ருவனின் ைரணம;

பட்டாசு ந்காளுத்தி பிரததச
மக்்கள ந்காண்டாட்டம்

சமுதித்த வீடு  ்தாக்கு்தல் சம்பவம:
்கடசித் த்லவர் 
ஒருவரி்டமும் 
நபாலிஸார் 
விசார்ண

ஊ ்ட ்க வி ய -
லாைர் சமுதித்்த 
சமரவிகரமவின 
பிலியந்தலவீட -
டின மீது ந்டத்்தப-
பட்ட ்கல் மற்றும் 
மலக்கழிவு ்தாக-
கு்தல் சம்பந்த-
மா்க ோககுமூ-
லம் ஒன்்ற யபறுே்தற்்கா்க "எமது 
மக்கள் சகதி" ்கடசியின ்த்லேர் 
சமந்த யபவரராவும் அ்ழக்கபபட-
டுள்ை்தா்க பிலியந்தல யபாலிஸார் 
ய்தரிவித்துள்ைனர்.   சமுதித்்தவின 
வீடடின மீது ்தாககு்தல் ந்டத்்தபபடுே-
்தற்கு முனனர், சமுதித்்த, ்தனது ே்ல 
்தைத்தில் சமந்த யபவரராவு்டன வநர்்கா-
ணல் நி்கழ்ச்சி ஒன்்ற ந்டத்தி 
இருந்தார்.  

ஐ.்�.்க. பிர்�ெெள்ப  
உறுப்பிைர்்கள்
7்்பர் ்ப�வி நீக்கம்  
வலாரனஸ் யசல்ேநாய்கம்  

்க ா லி 
ம ா ே ட ்ட த் -
தில் 5 பிரவ்தச 
ச ் ப ்க ் ை 
வசர்ந்த 7 
ஐககிய வ்தசியக 
்கடசி உறுப-
பினர்்கள் ப்தவி விலக்கபபடடுள்-
ைனர்.  ஐககிய வ்தசியக ்கடசியின 
ஒழுக்காற்று ந்டேடிக்்க்களுக்கான 
குழு மூலம் குற்்றோளி்கைா்க தீர்மா-
னிக்கபபடடுள்ை 7 உறுபபினர்்கவை 
இவோறு ப்தவியிலிருநது விலக-
்கபபடடுள்ை்தா்க ஐககிய வ்தசியக 
்கடசியின யபாதுச்யசயலாைர் ரஙவ்க 
பண்டார ய்தரிவித்துள்ைார்.  

அது ய்தா்டர்பில் அேர் ்காலி 
மாேட்ட பிரதி வ்தர்்தல் ஆ்ண-
யாைர் எச்.ஆர். விவஜகுமாரவுககு 
்கடி்தம் மூலம் அறிவித்துள்ைார்.   

அ்தற்கிணங்க ்காலி மாேட்டத்-
தில் இமதுே பிரவ்தச ச்ப 
உறுபபினர்்கள் இருேர், 

ந்பாரில் கவனம பசலுததிய ஊடகங்கள் 
ந்பாரில் வன�்பட்டவரகளின் வாழ்வியலிலும
அக்கனறை பசலுததியிருக்க நவண்டும 
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உலகெங்கும் கெொர�ொனொ க�ொற்று இவ்வரு -
டத்துக்குள் கெருமளவு �ணிவுக்கு ்வந்து 
விடும் என்று மக்ெளுக்கு நிம்மதி �ரும் 

அறிவிபகெொன்்றை உலெ சுெொ�ொ� நிறு்வனம் அண்-
்மயில் க்வளியிட்டுள்ளது. உலகில் கெொர�ொனொ 
க�ொற்று மு�ன்மு�லில் ர�ொற்றைம் கெற்று சுமொர் 
இ�ண்ரடெொல் ்வருடங்ெள் ெடந்துள்ள நி்லயில் 
க்வளியிடபெட்டுள்ள இந்� அறிவிபெொனது, மனி�கு-
லம் மீண்கடழு்வ�ற்ெொன நம்பிக்்ெ்ை நமக்கெல்-
லொம் ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.

உலெ நொடுெள் அ்னத்திலும் கெொவிட் க�ொற்றுக்கு 
உள்ளொர்வொரின் எண்ணிக்்ெயும், உயிரிழபபுெளும் 
�ணிந்து ்வரும் இன்்றைை சூழ்நி்லயில் இந்� அறி -
விபபு க்வளிைொகி உள்ளது. உலெ மக்ெள் க�ொ்ெயில் 
சுமொர் எழுெது ச�வீ�மொரனொருக்கு கெொவிட் �டுபபூசி -
யின் அத்�்ன ரடொஸெளும் கசலுத்தி முடிக்ெபெடு -
மிடத்து ஆெத்�ொன ெட்டத்தில் இருந்து உலெம் மீண் -
கடழுந்து விடும் என்று உலெ சுெொ�ொ� நிறு்வனம் 
சுட்டிக்ெொட்டி இருக்கின்றைது.

கெொவிட் �டுபபூசி மீ�ொன நம்பிக்்ெயின் கெைரி-
ரலரை இந்� எதிர்வுகூறைல் க்வளியிடபெட்டுள்ளது. 
இலங்்ெ, இந்திைொ உட்ெட கெருமள்வொன நொடுெளில் 
கெொவிட் க�ொற்றுக்குள்ளொர்வொரின் எண்ணிக்்ெயில் 
�ற்ரெொது வீழ்ச்சி நி்ல்ம ஏற்ெட்டுக் கெொண்டிருக்-
கிறைது. இந்� விடைத்தில் மருத்து்வ அறிவிைலுக்ரெ 
நொம் மு�லில் நன்றி கூறைக் ெட்மபெட்டுள்ரளொம்.

உலகில் கெரும்ெொலொன மக்ெளின் உடலில் கெொவிட் 
�டுபபூசியின் ெைனொெ ரநொய் எதிர்பபு சக்தி ஏற்ெடுத்-
�பெட்டுள்ளது. அர�சமைம் கெொவிட் க�ொற்றுக்குள்ளொ-
ரனொரின் உடலில் இைற்்ெைொன எதிர்பபுசக்தி ர�ொன்-
றியுள்ளது. எனர்வ கெொவிட் க�ொற்றைொனது மக்ெளுக்கு 
ெொ�தூ�மொன ெொதிபபுெ்ள ஏற்ெடுத்தும் ெொதிபபு 
கு்றைந்துள்ள�ொெ மருத்து்வ விஞ்ொனிெள் சுட்டிக்-
ெொட்டுகின்றைனர். கெொர�ொனொ ்்வ�ஸின் திரிபுெள் புதி-
துபுதி�ொெ உருக்வடுத்�ொலும் கூட மனி�உடலில் உள்ள 
எதிர்பபு சக்தி கெருமளவில் இனிரமல் ்ெகெொடுக்கும் 
என்ெர� மருத்து்வ நிபுணர்ெளின் நம்பிக்்ெைொகும்.

உலெம் ெடந்� இ�ண்டு ்வருடங்ெளுக்கு ரமலொெ சந் -
தித்து ்வந்துள்ள கநருக்ெடிெள், ர்வ�்னெள் ைொவும் 
வி்�வில் முடிவுக்கு ்வந்து விடும் என்றை கசய்தி 
நிம்மதி �ருகின்றைது. ஆனொலும் இந்� எதிர்வு கூறைல் -
ெ்ள இறுதி நம்பிக்்ெைொெக் கெொண்டு மக்ெள் அலட்-
சிைமொெ இருந்து விட முடிைொது. ஏகனனில் எமது 
நொட்டில் மட்டுமன்றி அ்னத்து நொடுெளிலும் உயி-
ரிழபபுெள் இன்னும் முடிவுக்கு ்வந்து விடவில்்ல. 
இது்வ்� ரெணி ்வந்� அத்�்ன விழிபபுணர்வு-
ெ்ளயும் க�ொடர்ந்தும் மக்ெள் ெ்டபபிடிபெ�ன் 
மூலரம கெொவிட் கெருந்க�ொற்றில் இருந்து முற்றைொெ 
விடு�்ல கெறை முடியும்.

இதுஇவவி�மிருக்ெ எமது நொட்டு மக்ெளில் கெரு-
மள்வொரனொர் கெொவிட் �டுபபூசியின் இ�ண்டு ரடொஸ-
ெ்ளயும் ஏற்றிக் கெொண்டுள்ளனர். அ்வர்ெளில் 
கெருந்க�ொ்ெயினர் மூன்றைொ்வது �டுபபூசிைொன 
பூஸட்�யும் கெற்றுக் கெொண்டுள்ளனர். ஆனொல் 
இ�ண்டு �டுபபூசிெ்ள ஏற்றிக் கெொண்ட்வர்ெளில் 
ஒரு க�ொ்ெயினர் பூஸடர் �டுபபூசி்ை கெற்றுக் 
கெொள்்வதில் �ைக்ெம் ெொட்டு்வ�ொெ நொட்டின் மருத்து்வ 
்வட்டொ�ங்ெள் க�ரிவிக்கின்றைன.

பூஸடர் �டுபபூசியும் கெற்றுக் கெொண்டொரலரை 
கெொவிட் க�ொற்றின் ெொதிபபில் இருந்து கூடு�லொன 
ெொதுெொபபுப கெறை முடியும் என்று மருத்து்வ நிபுணர் -
ெள் கூறுகின்றைனர். ஏகனனில் பூஸடர் �டுபபூசியின் 
அ்வசிைம் குறித்து உலெ மருத்து்வ நிபுணர்ெரள ்வலி -
யுறுத்திக் கூறியுள்ளனர். இருந்�ரெொதிலும் பூஸடர் 
�டுபபூசி க�ொடர்ெொெ மக்ெள் மத்தியில் அச்சமும் 
�ைக்ெமும் இன்னும் நீங்கிைெொடொெ இல்்ல.

பூஸடர் �டுபபூசிைொனது ெக்ெவி்ளவுெ்ளயும் 
குருதி உ்றையும் �ண்்ம்ையும் ஏற்ெடுத்தும் என்று 
ஆ�ொ�மற்றை ெருத்துெள் மக்ெள் மத்தியில் நிலவி ்வரு -
கின்றைன. எனர்வ பூஸட்� கெற்று கெொள்்வதில் ெலர் 
இன்னும் �ைக்ெம் ெொட்டி ்வருகின்றைனர்.

இந்� அச்சம் �்வறைொன�ொகும். பூஸடர் �டுபபூசி 
கெற்றுக் கெொண்டொல் குருதி உ்றையும் �ண்்ம ஏற்ெ -
டும் என்று சமூெத்தில் நிலவுகின்றை அச்சம் அநொ்வசிை-
மொனது என்று இலங்்ெயின் மருத்து்வ நிபுணர்ெள் 
ெலர் கூறியுள்ளனர். அவ்வொறைொன ெருத்து இன்னுரம 
நிரூபிக்ெபெடவில்்ல. எனர்வ அந்� அச்சத்்� 
�விர்த்து மக்ெள் பூஸடர் �டுபபூசி்ை �ைங்ெொமல் 
கெற்றுக் கெொள்ள ர்வண்டும் என்று மருத்து்வர்ெள் 
ஆரலொச்ன கூறியுள்ளனர். இ்ணைத்�ளங்ெளி-
லும் சமூெ ஊடெங்ெளிலும் ெ�பெபெடுகின்றை விஷமத் -
�னமொன ெருத்துெளொல் மக்ெள் மத்தியில் வீணொன 
குழபெ நி்ல்ம ஏற்ெட்டுள்ளது என்ெ்� நொம் 
அ்ன்வரும் மு�லில் புரிந்து கெொள்ள ர்வண்டும்.

சர்்வர�ச சுெொ�ொ� அ்மபபுெளின் முழு்மைொன 
அங்கீெொ�த்துடன் மக்ெளின் ெொ்வ்னக்கு ்வந்துள்ள 
பூஸடர் �டுபபூசி க�ொடர்ெொெ ெ�பெபெடுகின்றை ஆ�ொ -
�மற்றை ெருத்துக்ெ்ள மக்ெள் நி�ொெரிக்ெ ர்வண்டும். 
மருத்து்வ அறிவிைலின் உச்சத்தில் ்வொழ்ந்து கெொண் -
டிருக்கின்றை நொம், ஆ�ொ�மற்றை அெத்�மொன ெருத்துெ -
ளுக்கு இடமளிபெது �்வறைொகும்.

எனர்வ பூஸடர் �டுபபூசி கெறை ர்வண்டிை்வர்ெள் 
அ்ன்வரும் வீணொன அச்சங்ெ்ள ஒதுக்கி ்்வத்து 
விட்டு, உடனடிைொெ அத்�டுபபூசி்ை கெற்றுக் கெொள் -
்வதில் ெ்வனம் கசலுத்� ர்வண்டும். கெொவிட் க�ொற்று 
அச்சம் முற்றைொெ நீங்கிை உலகுக்குள் நொம் பி�ர்வசிப-
ெ�ொயின் மருத்து்வ அறிவிைரல எமக்கு ்ெகெொடுக் -
கும் என்ெ்� நொம் மறைந்து விடலொெொது.
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இரத்தினபுரி, எஹலியக�ொட ந�ரங�ளை
அபிவிருத்தி கெய்வதற்கு நட்வடிகள��ள்

மடடக�ைப்பு ஸலொமொ க�ௌண்டஷன்
ஏற்�ொடடில் நொளை ஒன்றுகூடல் நி�ழ்வு

கிழககு மொ�ொண �ண�ொடடலு்வல்�ள் திளணக�ைத்தின்
‘இலககிய வித்த�ர்’ விருது க�றுகிறொர் நொ்�ந்திரன்

தற்ரெொது அமுல்ெடுத்�பெட்டுள்ள 
மற்றும் திட்டமிடபெட்டுள்ள நெ� அபி-
விருத்தித் திட்டங்ெ்ள துரி�மொெ அபி-

விருத்தி கசய்து அ�ன் ெை்ன மக்ெளுக்கு 
வி்�்வொெ ்வழங்குமொறு பி��மர் மஹிந்� 
�ொஜெக்ஷ நெ� அபிவிருத்தி அதிெொ�ச்ெக்கு 
ெணிபபு்� விடுத்துள்ள�ொெ நெ� அபிவி-
ருத்தி மற்றும் வீட்மபபு அ்மச்சு க�ரிவித்-
துள்ளது.

நெ� அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்மபபு 
அ்மச்சர் என்றை ்வ்ெயில், பி��மர் 
மஹிந்� �ொஜெக்ஷ �ற்ரெொது நொடு முழு்வ-
தும் அமுல்ெடுத்�பெட்டு ்வரும் நெ� அபிவி-
ருத்தி ர்வ்லத் திட்டங்ெ்ள துரி�பெடுத்�-
வும், அ�ற்ெொன நன்்மெ்ள மக்ெளுக்கு 
வி்�்வொெ ்வழங்கு்வ�ற்குத் ர�்்வைொன 
நட்வடிக்்ெெ்ள எடுக்குமொறும் நெ� அபி-
விருத்தி அதிெொ�ச்ெக்கு ெணிபபு்� ்வழங்-
கினொர்.

அ�ற்ெ்ம்வொெ, விடைத்திற்குப கெொறுப-
ெொன அ்மச்சர் என்றை ரீதியில் பி��மரின் 
ெணிபபு்�யின் ரெரில், ஏற்ெனர்வ அபி-
விருத்தி ஆ�ம்பிக்ெபெட்டுள்ள இ�த்தினபுரி 
மற்றும் எஹலிைகெொட ஆகிை இ�ண்டு நெ-
�ங்ெளின் அபிவிருத்திப ெணிெ்ள நி்றைவு 
கசய்யும் ெணி்ை நெ� அபிவிருத்தி அதிெொ-

�ச்ெ �ற்ரெொது ரமற்கெொண்டு ்வருகின்றைது. 
ஜனொதிெதி ரெொட்டொெை �ொஜெக்ஷவின் 'சுபீட்-
சத்தின் ரநொக்கு' கெொள்்ெ பி�ெடனத்திற்கி-
ணங்ெ  நெ� அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்மபபு 
அ்மச்சரும்   பி��மருமொன மஹிந்� �ொஜெக்-
ஷவின் ஆரலொச்னயின் ரெரில் நெ� அபி-
விருத்தி, திண்மக்ெழிவு அெற்றைல் மற்றும் 
கெொது சுெொ�ொ�த்து்றை இ�ொஜொங்ெ அ்மச்-
சர் ெலொநிதி நொலக்ெ கெொடரஹ்வொ, நெ� 
அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்மபபு அ்மச்சின் 
கசைலொளர் சிறிநிமல் கெர��ொ ரெொன்ரறைொ-

ரின் ரமற்ெொர்்்வயின் கீழ் நெ� அபிவிருத்தி 
அதிெொ�ச்ெயினொல்  இந்� அபிவிருத்தித் 
திட்டம் முன்கனடுக்ெபெட்டு ்வருகின்றைது.

இ�த்தினபுரி மற்றும் எஹலிைகெொட நெ� 
அபிவிருத்தித் திட்டங்ெளின் முன்ரனற்றைத்்� 
மீளொய்வு கசய்யும் ெலந்து்�ைொடல் நெ� 
அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்மபபு அ்மச்சின் 
ரெட்ரெொர் கூடத்தில் ந்டகெற்றைது.

இ�த்தினபுரி மற்றும் எஹலிைகெொட நெ� 
அபிவிருத்தித் திட்டங்ெளின் கீழ், நெரில் 
நிலவும் இட கநருக்ெடிக்கு உள்ள �்டெள் 
அ்னத்தும் நீக்ெபெடும். நெ�த்தில் இைங்கி 
்வரும் முக்கிை மற்றும் து்ண ்வணிெ 
நட்வடிக்்ெெ்ள ரமலும் ரமம்ெடுத்தும் 
்வ்ெயில் ்வளர்ச்சி நட்வடிக்்ெெ்ள 
ரமற்கெொள்ளவும் எதிர்ெொர்க்ெபெடுகிறைது.

அத்திட்டத்தின்ெடி, நெ�த்தில் அ்மந்-
துள்ள ஒழுங்ெற்றை ெொ்�ெள்,  ந்டெொ்�-
ெள் மற்றும் முக்கிை கெொது ரச்்வ ்மைங்-
ெ்ள மிெவும் கெொருத்�மொன இடங்ெளுக்கு 
மொற்றைவும், அந்� இடங்ெளில் சிறைந்� 
��மொன ரச்்வ்ை ்வழங்ெவும் நெ� அபிவி-
ருத்தி அதிெொ�ச்ெ திட்டமிட்டுள்ளது. இ�ன் 
கீழ், நெரின் ்மைபெகுதி்ை இ்ணக்கும் 
அ்னத்து வீதிெளும் அெலமொக்ெபெட்டு, 
ெ�ொமரிபபின்றி ெழு�்டந்� நி்லயில் 
உள்ள வீதிெள் மற்றும் சந்திெள் சீ�்மக்ெப-
ெடும்.

இ�ன் கீழ் �ற்ரெொது நெரில் நிலவும் 
கெொருளொ�ொ� மற்றும் ்வர்த்�ெ நட்வடிக்-
்ெெளின் ெகுதிெளுக்கு கெொருத்�மொன 

்வண்ணம் பூசவும், அந்� ெகுதிெ்ள ஒர� 
நிறைத்தில் மலர்ெளொல் அலங்ெரிக்ெவும் ஏற்-
ெொடுெள் கசய்ைபெட்டுள்ளன. உ�ொ�ணமொெ, 
மொணிக்ெ விைொெொ�ம் ந்டகெறும் நெருக்-
குள் நீல ்வண்ணம் பூசபெட ர்வண்டும் என்று 
ெரிந்து்�க்ெபெடுகிறைது.

ரெொக்கு்வ�த்து அ்மச்சர் ெவித்�ொ ்வன்னி-
ைொ�ொச்சி, ்ெத்க�ொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி 
ஊக்குவிபபு இ�ொஜொங்ெ அ்மச்சர் ஜனெ ்வக்-
கும்பு�, முன்னொள் ெொ�ொளுமன்றை உறுபபினர் 
�ஞசித் ெண்டொ�, ெொ�ொளுமன்றை உறுபபினர் 
ரஜொன் கசனவி�த்ன,  ெொ�ொளுமன்றை உறுப-
பினர் முதி� டி கசொய்சொ, சப�ெமு்வ மொெொண 
ச்ெயின் முன்னொள் �்ல்வர் ெொஞசன ஜை-
�த்ன, இ�த்தினபுரி ரமைர் டிர�ொன் அத்�நொ-
ைக்ெ, நெ� அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்மபபு 
அ்மச்சின் கசைலொளர் சிறினிமல் கெர��ொ, 
நெ� அபிவிருத்தி அதிெொ�ச்ெயின் �்ல்வர் 
ஓய்வுகெற்றை ரமஜர் கஜன�ல் உ�ை நொண-
ைக்ெொ�, நெ� அபிவிருத்தி அதிெொ�ச்ெயின் 
ெணிபெொளர் நொைெம் பி�சொத் �ணவீ�,  நெ� 
அபிவிருத்தி அதிெொ� ச்ெயின் சப�ெமு்வ 
மொெொண ெணிபெொளர் சுெத் வீ�சிங்ெ மற்றும் 
நெ� அபிவிருத்தி அதிெொ�ச்ெயின் ஏ்னை 
அதிெொரிெள்  இந்� முன்ரனற்றை மீளொய்வுக் 
கூட்டத்தில் ெலந்து கெொண்டனர்.

மட் ட க் ெ ள ப பு 
ஸ ல ொ ம ொ 
க ெ ௌ ண் ர ட -

ஷன் ெல து்றைசொர் 
சமூெப ெணிெ்ள 
மட்டக்ெளபபு மொ்வட்-
டத்தில்  ரமற்கெொண்டு 
்வருகிறைது. மட்டக்ெ-
ளபபு நெரில் ்வர்த்�-
ெர்ெளின் விைொெொ� 
ந ட ்வ டி க் ் ெ ெ ள் 
மற்றும் ெ்டச் சிபெந்-
திெளின் ்வொழ்்வொ�ொ� 
கெொருளொ�ொ� உ�வி-
ெள், நி்வொ�ணங்ெள் 
வி்வெொ�ங்ெளிலும் 
ெ்வனம் கசலுத்தி 
இந்� அ்மபபு கசைற்ெட்டு ்வருகின்றைது.

அர� ரெொன்று இன, ம�ம் ெடந்து 
மொண்வர்ெளின் ெல்வி மற்றும் வி்ளைொட்-
டுக்ெளில் முன்ரனற்றை கசைற்ெொடுெ்ள 
ரமற்கெொண்டும் ்வருகின்றை ஓர் அ்மபபு 
இது்வொகும்.

ஸலொமொ ெவுண்ரடஷன் உறுபபினர்ெள் 
சமூெ க�ொண்டொற்று்வதிலும் பிறைர் துைர் 

து்டபெதிலும் மிெ அக்ெ்றையுடன் கசைற்-
ெட்டு ்வருகின்றை்ம ெொ�ொட்டுக்குரிைது.

ெடந்� ஐந்து ்வருடங்ெளொெ இைங்கி 
்வரும் மட்டக்ெளபபு ஸலொமொ ெவுண்ரடஷன் 
ஜொமிஉஸஸலொம் ஜும்ஆ ெள்ளி்வொை்ல 
்மைமொெ கெொண்டு ெணிெ்ள ரமற்-
கெொண்டு ்வருகிறைது.

நொ்ள (20) முழு நொளும் ெொசிக்குடொ 

்வளொெத்தில் அ�ன் ஐந்�ொ்வது ்வருட ஒன்று-
கூடல் நிெழ்்்வ நடத்தி ்வர்த்�ெர்ெளுக்கி்ட-
யில் ஐக்கிைம், இனநல்லிணக்ெத்்� ெட்டி-
கைழுபபு்வதுடன், விைொெொ� நுணுக்ெங்ெ்ள 
சமநி்ல ரெணு்வதில் உள்ள இடர்ெொடுெ்ள 
ெ்ள்வது ெற்றிை விளக்ெங்ெள் இவக்வொன்-
றுகூடலில் விரிவு்�ைொளர்ெ்ளக் கெொண்டு 
்வழங்ெபெடும்.

்வர்த்�ெர்ெளின் ெ்லநிெழ்ச்சிெள் சு்வொ�ஸ-
ைமொன வி்ளைொட்டுப ரெொட்டிெள்  மற்றும் 
கெௌ�விபபு நிெழ்வுெள் என ெல அம்சங்ெள் 
இடம்கெறைவுள்ளன. கெொவிட் 19 சுெொ�ொ� 
விதிமு்றைெ்ளப ரெணி இந்நிெழ்வுெள் 
ந்டகெறுகமன்று அறிவிக்ெபெட்டுள்ளது.

கிழக்கு மொெொண ெண்ெொட்டலு்வல்ெள் 
தி்ணக்ெளத்தின் 2021ஆம் ஆண்-
டுக்ெொன இலக்கிை வித்�ெர் விருதுக்கு 

ெலொநிதி, ெ்லச்சுடர் நொ�ொைணபிள்்ள 
நொரெந்தி�ன் ரஜ.பி க�ரி்வொகியுள்ளொர். இ்வரு-
்டை 45 ்வருட ெொல ெ்ல, ெலொசொ�, இலக்கி-
ைப ெணிெளின் அளபெரிை ரச்்வெ்ள மதிப-
பீடு கசய்து இந்� விருது ்வழங்ெபெடுகின்றைது.

இ்வர் ெ்லமொணி, ெ்லமுதுமொணி, இந்து 
�ர்மொசிரிைர், ெல்விசொர் ெட்டங்ெ்ளயும் ெட்-
டபபின் ெல்வி டிபரளொமொ, ெயிற்றைபெட்ட 
வி்வசொை ஆசிரிைர், ெொடசொ்ல முெொ்மத்து்வ 
டிபரளொமொ ெட்டங்ெ்ளயும் கெற்றுள்ளொர். 
இ்வர் இலங்்ெ அதிெர் ரச்்வ்ைச் ரசர்ந்� 
மு�லொம் ்வகுபபு ஓய்வுநி்ல அதிெரும், ர�சிை 
ெல்வி நிறு்வெத்தினொல் பி�ொந்திை நி்லைங்ெ-
ளில் நடத்�பெடும் ெல்விமொணி ெட்டக் ெற்்ெ 
கநறியின் ்வரு்ெ�ரு விரிவு்�ைொளருமொ-
்வொர்.

ெல்வி க்வளியீட்டுத் தி்ணக்ெளத்தின் 
இல்வச புதிை ெொடநூலொக்ெப ெணியில் எழுத்-
�ொள�ொெவும், ெதிபெொசிரிை�ொெவும் ெட்மைொற்-
றியுள்ளொர்.

க�ொடர்ந்து சர்்வர�சமட்ட ரெொட்டிெள், ர�சிை-
மட்டப ரெொட்டிெள் மற்றும் மொெொண, மொ்வட்ட, 
பி�ர�ச மட்டங்ெளில் நடத்�பெட்ட ஆக்ெத்திறைன் 
ரெொட்டிெளில் ெ�க்ெங்ெள், விருதுெள், சொன்றி-
�ழ்ெள், ெணப ெரிசில்ெ்ள கெற்றுக் கெொண்-
டுள்ளொர்.

ரமலும் இலக்கிைப ெ்டபபுெளின் ஊடொெ 
சமூெத்்�யும், மொண்வர்ெ்ளயும் �ன்ெொல் 
ஈர்த்துக் கெொண்ட்வர் ஆ்வொர். ெ்ல ம�பில் 

நொடெமும் கூத்தும், நொட்டொரி-
ைலில் இ்சயும் அ்சயும், 
ெொ�ம்ெரிை கி�ொமிை வி்ள-
ைொட்டுக்ெள், �ொந்�ொம்ல ஸ்ரீ 
முருென் ஆலை ெொ்வடிச் சிந்து, 
�ொ்வ� உடற்கறைொழிலிைல், சிந்-
்�க்கு விருந்�ொகும் சிறு்வர் 
ெ்�ெள், சிறு்வர் இனிை 
ெொனம், இந்து சமை �த்து்வம் 
ரெொன்றை நூல்ெ்ள க்வளியீடு 
கசய்துள்ளொர்.

நொ�ொைணபிள்்ள நொரெந்தி-
�ன் ெ்ல ெலொசொ� அ்மபபுெ-
ளில் ெல ெ�விெ்ள ்வகித்தும் 
்வருகின்றைொர். ர�சிை எழுத்�ொ-
ளர்ெளுக்ெொன அ்மபபின் 
உறுபபினரும், மட்டக்ெளபபு 
மொ்வட்ட ெலொசொ� அதிெொ� 
ச்ெயின் உெகசைலொளரும், 
மட்டக்ெளபபு மொ்வட்ட எழுத்�ொ-
ளர் சங்ெத்தின் நிர்்வொெ உறுப-
பினரும், மட்டக்ெளபபு �மிழ்ச் 
சங்ெத்தின் நிர்்வொெ உறுபபினரும், ம.க�.எ.ெ 
பி�ர�ச ெலொசொ� அதிெொ� ச்ெயின் முன்னொள் 
கசைலொளரும், �ற்ரெொது உெ�்ல்வரும் 
ஆ்வொர். இபபி�ர�ச ெலொசொ�ப ரெ�்்வயின் 
நீண்டெொல நிர்்வொெ உறுபபினருமொெ ெ�வி 
்வகித்து ்வருகின்றைொர்.

இ்வர் ெளு்வொஞசிகுடி முெொ்ம ஸ்ரீ மொணிக்ெ 
பிள்்ளைொர் ஆலைம், ெளு்வொஞசிகுடி ஸ்ரீ 
ெண்ண்ெ அம்மன் ஆலைங்ெளில் ்வண்-
ணக்ெரும், கசைலொளருமொெ ெ�வி ்வகித்�்வர். 

ெளு்வொஞசிகுடி ்ச்வ மெொச்ெயின் �்ல்வர் 
ெ�வி்ையும் ்வகித்து சமை அறைகநறித் க�ொண்-
டுெ்ளச் கசவ்வரன நி்றைர்வற்றிை்வர். இ்்வ 
மட்டுமல்ல ெல்ர்வறு சமூெ வி்ளைொட்டுக் ெழ-
ெங்ெள், சிவில் அ்மபபுெளில் �்ல்வர், கசை-
லொளர், கெொருளொளர், ஆரலொசெர் ெ�விெ்ள 
்வகித்து ்வந்துள்ளொர்.

இ்வர் ஆற்றிை ெல்வி, ெ்ல, ெலொசொ�ம், 
இலக்கிைம், சமூெ ரச்்வ, வி்ளைொட்டு, சுெொ-
�ொ�ப ெணிெள், சமைப ெணிெ்ள கெௌ�்வப-

ெடுத்தும் ரநொக்கில் அ்மச்-
சுக்ெளும் அ�சசொர்ெற்றை 
நிறு்வனங்ெளும் விருதுெ்ள 
்வழங்கி கெௌ�வித்து உள்ளன. 
அந்� ்வ்ெயில் அ்மச்சுக்-
ெள், தி்ணக்ெளங்ெள் என்றை 
்வரி்சயில் ர�சிை ஒரு்மப-
ெொடு அ�செரும கமொழிெள், 
சமூெ ரமம்ெொடு மற்றும் இந்து 
வி்வெொ� அ்மச்சும் இந்து 
ெலொசொ� தி்ணக்ெளம் ்வழங்-
கிை ‘ெ்லச்சுடர்’  மற்றும் 
ெல்வி அ்மச்சு ்வழங்கிை 
‘குரு பி�தீெொ பி�ெொ’ ர�சிை 
விஞ்ொன மன்றைம் ்வழங்கிை 
ஐந்து நட்சத்தி� விருது, ெட்டி-
ருபபு ெல்வி ்வலைம் ்வழங்கிை 
சொ�்னைொளர் விருது ஆகிை-
்வற்்றையும் கெற்றுள்ளொர்.  

அ�ச சொர்ெற்றை நிறு்வனங்-
ெளொன அகில இன நல்லு-
றைவு ஒன்றிைம் ்வழங்கிை 

சொமஸ்ரீ வித்ைொசொெர், ெலொநிதி ெட்டங்ெளும் 
ர�சிை சமொ�ொன சங்ெம் ்வழங்கிை ெல்வி 
சூரி, கீர்த்தி ஸ்ரீ ர�செந்து, விஸ்வம் ெம்ெஸ 
்வழங்கிை ்வொழ்நொள் சொ�்னைொளர் விருது, 
இலங்்ெ சமொ�ொன ெற்்ெ நி்லைம் ்வழங்-
கிை சமொ�ொன தூது்வர் ெட்டம், சமூெரஜொதி, கீர்த்-
திஸ்ரீ ெட்டம் ஆகிை்வற்்றையும் கெற்றுள்ளொர்.

மருத்துவ அறிவியலை மக்கள்
அைட்சியப்படுத்துதல் தவறு!

செயலாற்ற வலலவனைத் தேர்ந்து, செயயப்பட 
தவண்டிய செயனலயும் ஆராயந்து,
காலமுணர்ந்து அேனைச் செயல்படுத்ேதவண்டும்.

கசய்்வொ்ன நொடி வி்னநொடிக் ெொலத்ர�ொடு
எய்� உணர்ந்து கசைல்

டபளியூ.ரெ.பி�சொத் மஞசு...?
(ந்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடலமபபு

அலமச்சரின் ஊட்க ச்சயைாளர்)

்வ.சக்திர்வல்...?

(புதிை ெொத்�ொன்குடி விரசட நிருெர்)
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இதன் அடிப்படையில் LG கிராமதடதக் 
கட்டியெழுபபும் பிரமுகர் திட்ைததின் 
மூலம் முதலாவதாக பூர்ததியெயெப்பட்டு 
மக்களிைம் டகெளிக்கப்பட்ை திட்ைமா -
னது, வவுனிொ, தரணிக்குளம் கிராம மக் -
களுக்காக 'உயிர் வாழவதற்கு ஒருதுளி நீர்' 
என்்ற கருபய்பாருளின் கீழ கிராமததில் வசிக் -
கும் 610 குடும்்பஙகளுக்கு ததடவொன 
குடிநீர் திட்ைமாகும். நீர் சுததிகரிபபு இெந்-
திர அடமபட்ப ய்பாருததி அதனூைாக 
சுததிகரிக்கப்பட்ை சுததமான குடிநீடர 
வழஙகும் திட்ைமாகும். இக்கிராமததில் 
சுததமான குடிநீர் இல்லாத காரணததினால் 
இந்த கிராமததின் அதேகமானவர்கள் சிறு-
நீரக தோயினால் ்பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
இவவா்றான சூழநிடலயிதலதெ LG கிரா -

மதடதக் கட்டியெழுபபும் பிரமுகர் திட்ைத-
தின் மூலம் இந்த கிராமததில் RO நீர் சுததிக-
ரிபபு இெந்திரம் ய்பாருததப்பட்டு சுததமான 
குடிநீர் வழஙகும் திட்ைம் மிகவும் யவற்றிகர-
மாக பூர்ததி யெயெப்பட்டுள்ளது.

இதன் இரணைாவது திட்ைமாக மட் -

ைக்களபபு, ெந்தியவளி கிராம மக்களுக்கு 
்பாதுகாப்பான முட்றயில் மிதபபு ்பைகில் 
ஆற்ட்ற கைந்து யெல்வதற்கான ்பாதுகாபபு 
தமலஙகி வழஙகப்பட்ைது. 'உயிடரக் 
காபத்பாம் ்பாதுகாப்பாக இருபத்பாம்' என்்ற 
கருததாக்க திட்ைததின் கீழ வழஙகப்பட்ை 

்பாதுகாபபு தமலஙகிகளினால் இந்த கிரா-
மததில் வசிக்கும் 8000 இற்கு அதிகமான 
மக்கள் ்பாதுகாப்பான முட்றயில் தனது 
அன்்றாை ததடவகடள நிட்றவுயெயது 
ஆற்ட்ற கைந்து யெல்வதற்கு ய்பரிதும் உத -
விொக அடமந்துள்ளது. மடழக்காலங-
களில் ்பாரிெ அசெததின் மததியிதலதெ 
மக்கள் தமது அன்்றாை ததடவகளுக்காக 
மிதபபு ்பைகின் மூலம் ஆற்ட்ற கைந்து ேக-
ரததிற்குள் த்பாய வந்துள்ளனர். இஙகுள்ள 
இெந்திரப ்பைகில் ஒரு தைடவயில் 80 ்பெ -
ணிகளுக்கு யெல்ல முடியும். இதில் கிராமத -
தில் உள்ள ்பாைொடல மாணவ மாணவிகள், 
ஆசிரிெர்கள், விவொயிகள், தோொளிகள் 
்பென்்பததி வருகின்்றனர்.  கிராமதடத கட் -
டியெழுபபு பிரமுகர் மூலம் வழஙகப்பட்ை 
இந்த ்பாதுகாபபு தமலஙகிகளால் மக்கள் 
எந்த அசெமும் இல்லாமல் ்பாதுகாப்பாக 
்பைகில் ்பெணம் யெயெ முடியும்.

LG கிராமதடதக் கட்டியெழுபபும் பிர-
முகர் திட்ைததின் மூன்்றாவது திட்ைமாக 
்பலாஙயகாடை, ஹந்தகிரிொகடம என்னும் 
கிராமததில் 'வளமான தடலமுட்றடெ உரு -
வாக்குதவாம்' என்்ற கருபய்பாருளின் கீழ 30 
வருைஙகளுக்கு தமலாக முட்றொன ்பாராம -
ரிபபின்றி கிைந்த குடும்்ப சுகாதாரச தெடவ 
உததிதொகததர் நிடலெதடத மீளடமபபு 
யெயயும் திட்ைமாகும். கர்பபிணித தாயமார்-
கள் மற்றும் ஐந்து வெதிற்கு குட்றந்த குழந்-
டதகளுக்கான இந்த நிடலெம் முற்்றாக தெத-

முற்று இடிந்து விழும் நிடலயில் இருந்தது. 
அவவாறு ்பென்்படுதத முடிொத நிடலயில் 
இருந்த சுகாதாரச தெடவ உததிதொகததர் 
நிடலெம் கிராமதடத கட்டியெழுபபும் பிர-
முகர் திட்ைததின் மூலம் முழுடமொக மீள-
டமதது மக்கள் ்பாவடனக்காக வழஙகப்பட் -
டுள்ளது. 

கிராமதடதக் கட்டியெழுபபும் பிரமுகர் 
திட்ைததின் ோன்காவதும், இறுதித திட்ை-
மும் ஆகிெ அம்்பாட்ற, முவாஙகடல கிரா -
மததில் விடளொட்டு வீரர்கடள ஊக்குவிக்-
கும் தோக்கில்  'விடளொட்டு தி்றன்மிக்க 
ோடளெ தடலமுட்ற' என்்ற கருபய்பாரு-
ளின் கீழ டகப்பந்து டமதானம் புனரடமத -
தல் மற்றும் விடளொட்டு வீரர்களுக்கான 
ஓயவட்ற மற்றும் கழிவட்றகடள உருவாக்-
குதல் திட்ைமாகும்.

இதன்த்பாது கரப்பந்து விடளொட்டு 
வீரர்களுக்காக டமதானம் புனரடமக்கப-
்பட்டு, அவர்களுக்கு ததடவொன ஓயவட்ற 
மற்றும் கழிவட்றகள் அடமக்கப்பட்ைன. 
முவஙகடல கிராமம் மற்றும் அந்த கிரா-
மதடத அணடிெ கிராமஙகளில்  வாழும் 
2000 இற்கும் அதிகமான விடளொட்டு வீரர்-
கள் இதன் மூலம் ்பெனடைகின்்றார்கள்.

கிராமதடதக் கட்டியெழுபபும் பிரமுகர் 
திட்ைததின் மூலம் இம்முட்ற ோைளாவிெ 
ரீதியில் ோன்கு திட்ைஙகள் மிகவும் யவற்றி-
கரமாக நிட்றவுயெயெப்பட்டு மக்களிைம் 
டகெளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இரு்பதாம் நூற்்றாணடின் ஆரம்்ப காலப-
்பகுதியில் இலஙடகயின் அசசு ஊைகத 
துட்றடெ ஒழுஙகடமதது, ்பததிரிடக யவளி-
யீட்டுத துட்றக்யகன தலக்ஹவுஸ் என்்ற 
தனிொன நிறுவனதடத ஸ்தாபிததவர் அவர். 
்பல்லின மக்கள் வாழும் இந்ோட்டில் தமிழ, 
சிஙகளம், ஆஙகிலம் ஆகிெ மூன்று யமாழி-
களிலும் தனிததனி தினெரிப ்பததிரிடககடள 
தம் நிறுவனததின் ஊைாக முதன் முதலில் 
யவளியிட்ை ய்பருடமக்குரிெவர் அமரர் டி. 
ஆர். விதேவர்தன ஆவார். இவர் ்பததிரிடக-
கள் யவளியீட்டுத துட்றக்கு ஆற்றியுள்ள 
தெடவகள் மற்றும் ்பஙகளிபபுகள் இந்ோட்டு 
ஊைக வரலாற்றில் அழிொத தைம் ்பதிததிருக்-
கின்்றன.   

அவர் 1886 இல் யகாழும்பில் பி்றந்தார். 
தம் ஆரம்்ப மற்றும் இரணைாம் நிடலக் 
கல்விடெ உள்ோட்டில் ய்பற்றுக் யகாணை 
டி.ஆர் விதேவர்தன, உெர்கல்விடெ பிரித-
தானிொவிலுள்ள தகம்பிரிட்ஜ் ்பல்கடலக்-
கழகததில் கற்று ்பட்ைம் ய்பற்்றார். தகம்பி-
ரிட்ஜ் ்பல்கடலக்கழகக் கல்விடெ நிட்றவு 
யெயத இவர், 1912 இல் தாெகம் திரும்பி-
னார். அதடனத யதாைர்ந்து யகாழும்பு, புதுக்-
கடை, உசெ நீதிமன்்றததில் வழக்கறிஞராக 
யதாழிடல ஆரம்பிததார்.   

இக்காலப்பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ை 
இலஙடக ததசிெ இெக்கததின் யெெலாளராக 
1913 இல் டி.ஆர். விதேவர்தன யதரிவானார். 
அவர் தகம்பிரிட்ஜ் ்பல்கடலக்கழகததில் 
கல்வி கற்கும் த்பாது தஙகியிருந்த வீதியில் 
அந்ோட்டின் முன்னணி ்பததிரிடககளது அலு-
வலகஙகள் அடமந்திருந்தன. அதனால் அப-
்பததிரிடககளின் அலுவலகஙகளுக்கும் அவர் 
யென்று வந்தார்.   

அவற்றின் ஊைாக ்பததிரிடகத துட்றயின் 
முக்கிெததுவதடதயும் அதன் ய்பறுமதிடெ-
யும் அவர் உணர்ந்து யகாணைார். அதததாடு 
அவரது ெக மாணவர்கள் உலகின் ்பல ோடு-
கடளச தெர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். அவர்க-
ளில் இந்திெ மாணவர்களான லாலா ராஜ்்பாட் 
ராய, ய்பபின் ெந்திர ்பால், சுதரந்திர ோத 
ய்பனர்ஜி, தகா்பால் கிரிஷணா தகாக்கிதல 
த்பான்்றவர்கள் குறிபபிைததக்கவர்களாவர். 
ெக மாணவர்கள் தததம் ோடுகளது சுதந்தி-
ரததிற்கு யவவதவறு வழிகளில் ்பஙகளிதது 
யகாணடிருந்தடத இவர் அவதானிததார்.   

இவர் கல்வி ய்ப்றயவன லணைன் பு்றப-
்பட்ை ெமெமும், அஙகிருந்து ோடு திரும்பிெ 
த்பாதும் இந்ோடு பிரிததானிெ ஏகாதி்பததி-
ெததின் கீதழதெ இருந்தது. ஆனால் இக்-
காலப்பகுதியில் இந்ோட்டில் சுதந்திரததின் 
ததடவயும் முக்கிெததுவமும் உணரப்பட்-
ைது.   

இவவா்றான சூழலில் ோடு சுதந்திரம் 
ய்பற்றுக் யகாள்ள தவணடிெ ததடவ தமயல-
ழுந்து காணப்பட்ைது. அதற்கு ்பததிரிடக 
ஊைகம் ய்பரிதும் ்பென்்படுயமன டி.ஆர். 
விதேவர்தன கருதினார். அதததாடு ய்பௌதத 

மறுமலர்சசி, யதாழிலாளர் மறுமலர்சசி 
உட்்பை மக்கள் மததியில் விழிபபுணர்வு-
கடள ஏற்்படுததவும் ்பததிரிடகககள் உதவும் 
எனவும் அவர் ேம்பினார்.   

இவவா்றான நிடலயில் அன்ட்றெ கால-
கட்ைததில் மூைப்படும் நிடலயில் காணப-
்பட்ை ‘தினமின’ என்்ற சிஙகள யமாழிப 
்பததிரிடகடெ வாஙகி புதிெ ததாற்்றததுைன் 
யவளியிை இவர் தீர்மானிததார். எச. எஸ். 
ய்பதரராவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு யவளியி-
ைப்பட்டு வந்த இப்பததிரிடக அவர் தோய-
வாயப்பட்டிருந்த சூழலில் மூைப்படும் 
நிடலடெ அடைந்திருந்தது. இந்த சூழலில் 
டி. ஆர் விதேவர்தன இப்பததிரிடகடெ 
யகாள்வனவு யெயது 1914 முதல் புதிெ 
ததாற்்றததுைன் ஒழுஙகடமதது யவளியி-
ைத யதாைஙகினார். இதன் ஊைாகப ்பததி-
ரிடக யவளியீட்டுத துட்றயில் இவர் காலடி 
டவததார். இப்பததிரிடகக்கு மக்கள் மததி-
யில் ேல்ல வரதவற்பு கிடைக்கப ய்பற்்றது.   

இதன் விடளவாக ெட்ைத யதாழிலில் ஈடு-
்பட்டிருந்த டி.ஆர் விதேவர்தன ்பததிரிடக 
யவளியீட்ைாளரானார். இதத காலப்பகுதி-
யில் அதாவது 1916 இல் ஏ.ஜி. ரூபி மீயதனி-
ொடவத திருமணம் யெயது குடும்்ப வாழ-
விலும் பிரதவசிததார் இவர். இவர்களுக்கு 
இரணடு ஆண குழந்டதகளும் மூன்று ய்பண 
குழந்டதகளும் கிடைக்கப ய்பற்்றனர்.   

்பததிரிடக யவளியீட்டுத துட்றடெ முழு-
தேரத யதாழிலாகக் யகாணை விதேவர்தன, 
அததுட்றடெ தமம்்படுததுவதிலும் அதடன 
ஆஙகிலம், தமிழ யமாழிகளுக்கு விஸ்தரிப்ப-
திலும் கவனம் யெலுததினார்.   

இவவா்றான நிடலயில் தெர் ய்பான்னம்-
்பலம் அருணாசெலம் யவளியிட்டு வந்த 
ஆஙகில தினெரிொன ‘த சிதலானிஸ்’ என்்ற 
்பததிரிடகடெ 1918 இல் யகாள்வனவு யெயத 

இவர், அதற்கு ‘சிதலான் யையலி நியூஸ்’ 
எனப ய்பெரிட்டு புதிெ ததாற்்றததுைன் யவளி-
யிைத யதாைஙகினார். அதததாடு இப்பததி-
ரிடகக்கு முக்கிெ த்பாட்டிப ்பததிரிடகொக 
விளஙகிெ ‘த இன்டிய்பன்ைன்ட்’ என்்ற ்பத-
திரிடகடெயும் இவதர வாஙகினார். இவரது 
ஆஙகிலப ்பததிரிடகக்கும் மக்கள் மததியில் 
ேல்ல ஆதவு கிடைததது.   

இதததவடள 1834 முதல் யவளிவந்து 
யகாணடிருந்த ‘த ஒபதெவர்’ ்பததிரிடகடெ 
1923 இல் யகாள்வனவு யெயதார் விதேவர்-
தன. இவவா்றான சூழலில் ‘அதொசிதெட்ைட் 
நியூஸ் த்பப்பர்ஸ் ஒப சிதலான் லிமிட்ைட் ‘ 
(தலக் ஹவுஸ்) என்்ற நிறுவனதடத 1926 இல் 
ஸ்தாபிதத இவர், அதன் கீழ அவரது எல்லாப 
்பததிரிடககடளயும் யவளியிை ஆரம்பிததார்.   

அதததாடு தமது நிறுவனததில் ஆசிரிெபீ-
ைம், நிர்வாகப ்பகுதி, விளம்்பரப்பகுதி என்-
்பவற்ட்றயும் அறிமுகப்படுததி டவததார். 
இவரது சிஙகள யமாழிப ்பததிரிடக சுதந்தி-
ரததின் முக்கிெததுவம், ததடவ, அவசிெம் 
என்்பன குறிதது மக்கள் மததியில் விழிபபு-
ணர்டவ ஏற்்படுததவும், ஆஙகில யமாழிப 
்பததிரிடக இந்ோட்டு மக்களின் சுதந்திரததின் 
ததடவ, எதிர்்பார்பபு அதற்கான தவட்டக 
யதாைர்பில் பிரிததானிெ ஆட்சிொளர்களுக்-
கும் ஆஙகிலம் கற்்றவர்களுக்கும் யகாணடு 
யெல்லவும் யெயதது.   

ோட்டின் சுதந்திரததிற்கு முக்கிெததுவம் 
அளிதது இப்பததிரிடககள் யெெற்்பட்ைன. 
குறிப்பாக இலஙடகக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கப 
ய்பறுவதற்கு ஏற்்ப புதிெ அரசிெலடமபபின் 
ததடவடெ வலியுறுததுதல், அது யதாைர்பி-

லான மக்களின் எதிர்்பார்பபு, 
அபிலாடைகள், அவற்றுக்கா-
கக் குரல் யகாடுக்க தவணடிெ 
ததடவ என்்பவற்ட்ற அடிப்ப-
டைொகக் யகாணை கட்டுடர-
கள் ‘தினமின’ மற்றும் ‘யையலி 
நியூஸ்’ ்பததிரிடககளில் 
யதாைராக யவளிொகின.   

முதலாம், இரணைாம் மனிங 
சீர்திருதத ஆடணக்குழுவின் 
சி்பாரிசுகள் ேடைமுட்றக்கு 
வந்த த்பாதிலும் அவற்றிலுள்ள 
்பலவீனஙகடளயும் குட்ற்பா-
டுகடளயும் மாததிரமல்லாமல் 
அவற்றின் விடளவாக ஏற்்பைக் 
கூடிெ தாக்கஙகடளயும் ்பாதிப-
புக்கடளயும் சுட்டிக்காட்ைவும் 
இவரது ்பததிரிடககள் தவ்ற-
வில்டல. யைானமூர் ஆடணக்-
குழுவின் ொபபு சீரடமபபில் 
காணப்பட்ை குட்றநிட்றகடள-
யும் கூை இவரது ்பததிரிடககள் 
சுட்டிக்காட்டின.   

இந்ோடு சுதந்திரம் ய்பற்றுக் 
யகாள்ள தவணடிெதன் ததடவ 
மற்றும் முக்கிெததுவம் குறித-
தும், அதற்காக முன்யனடுக்கப-
்படும் ேைவடிக்டககள் மற்றும் தவடலததிட்-
ைஙகள் குறிததும் தமிழ த்பசும் மக்களிைம் 
விழிபபுணர்வுகடள ஏற்்படுததுவதன் அவ-
சிெதடத டி.ஆர் விதேவர்தன உணர்ந்தார். 
அதன் பிரதி்பலனாக 1932.03.15 முதல் ‘தின-
கரன்’ என்்ற ய்பெரில் தமிழப ்பததிரிடகடெ 
யவளியிைத யதாைஙகினார். இப்பததிரிடக 
முற்றிலும் உள்ோட்டு மணவாெடன மிக்க 

்பததிரிடகொகத திகழ தவணடும் என்்ற 
நிடலப்பாட்டுைன் அவர் யெெற்்பட்ைார். 
இதன் ஊைாக ஒதர நிறுவனததில் இருந்து 
மூன்று யவவதவறு யமாழிகளில் தினெரி ்பத-
திரிடககடள யவளியிடும் ்பாரம்்பரிெதடத 
இவர் யதாைக்கி டவததார். அதன் ஊைாக-
இந்ோட்டு அசசு ஊைக வரலாற்றில் டி.ஆர். 
விதேவர்தன தனியிைம் பிடிததுள்ளார்.   

தினகரன் ்பததிரிடக ஆரம்பிக்கப்பை 
முன்னர் இந்ோட்டில் தமிழ தினெரியொன்று 
யவளிொன த்பாதிலும், அது இந்நிெ சுதந்தி-
ரப த்பாராட்ைம் குறிதத யெயதிகடளதெ இந்-
ோட்டு மக்களுக்கு வழஙகி வந்தது.   

அதனால் இலஙடகயின் சுதந்திரததிற்காக 
உள்ோட்டில் முன்யனடுக்கப்படும் யெயதி-
கடள உள்ோட்டு தமிழ த்பசும் மக்களுக்கு 
யகாணடு யெல்ல தமிழ யமாழி தினெரி இல்-
லாதிருந்த யவற்றிைதடத நிரபபும் வடகயி-

தலதெ அவர் தினகரன் ்பததிரிடகடெ ஆரம்-
பிததார். இதடனத யதாைர்ந்து பின் வந்த 
காலஙகளில் தினகரன் வாரமஞெரி உள்ளிட்ை 
வார ்பததிரிடககடளயும் இவர் யவளியிைத 
யதாைஙகினார்.   

அமரர் விதேவர்தன, ‘ோன் ஏன் ்பததிரி-
டககடள யவளியிை ஆரம்பிதததன்’ என்்ற 
தடலபபில் ‘யையலி நியூஸ்’ ்பததிரிடகயில் 
1943.3.30 அன்று இவவாறு குறிபபிட்டி-
ருந்தார்.   

‘ோன் யொதது யெல்வஙகடள அடைந்து 
யகாள்வதற்காக ்பததிரிடக யவளியீட்டுத 
துட்றயில் பிரதவசிக்கவில்டல. ்பணம் ததை 
தவணடிெ ததடவ இருந்திருபபின் ்பததிரி-
டகத துட்றடெ விைவும் ்பல வெதி வாயப-
புக்கள் உள்ளன. இததுட்றயில் ோன் ய்பரும் 
அர்ப்பணிபபுகடள யெயதுள்தளன். ய்பாது-
மக்கள் தெடவயும் ததசிெ அபிவிருததியுதம 

எனது ்பததிரிடக கடலயின் 
தோக்கம்’ எனத யதரிவிததிருந்-
தார்.   

இந்த அடிததளததில் தான் 
அவரது எல்லாப ்பததிரிடகக-
ளும் யதாைர்ந்தும் ்பெணிதது 
்பணிொற்றி வருகின்்றன. இந்-
ோட்டின் சுந்திரததிற்கு இவரது 
்பததிரிடககள் அளப்பரிெ ்பங-
களிபட்ப ேல்கியுள்ளன. சுதந்-
திரததிற்கு பின்னர் ்பதவிக்கு 
வந்த அரொஙகததிற்கு ஆதலா-
ெடனகள் வழஙகும் வடகயில் 
இவரது ்பததிரிடககள் சுட்டிக்-
காட்டிெ விைெஙகடள அந்தந்த 
அரொஙகஙகள் ஏற்று யெெற்்பட்-
டிருக்கின்்றன. அதற்கு ்பல ொன்-
றுகளும் உள்ளன.   

குறிப்பாக சுதந்திரததின் 
பின்னர் ோட்டின் முதலாவது 
பிரதமராகப ்பதவி வகிதத பிர-
தமர் டி.எஸ். தெனோெக்கா மர-
ணிக்கும் வடரயும் ஒவயவாரு 
புதன் கிழடமயும் ோட்டு ேைபபு-
கள் குறிதது டி.ஆர் விதேவர்தன-

வுைன் தேரம் ஒதுக்கிக் கலந்துடரொைக் கூடி-
ெவராக இருந்துள்ளார். அததத்பான்று ைட்லி 
தெனோெக்காவும் யெெற்்பட்டுள்ளார். டி.ஆர். 
விதேவர்தன 1950 இல் இெற்டகயெய-
தும் வடரயும் இந்நிடலடம நீடிததுள்ளது. 
இவவாறு இந்ோட்டின் ்பததிரிடக யவளியீட்-
டுத துட்றயில் ்பல்தவறு வடககளிலும் வர-
லாற்று தைஙகடளப ்பதிததுள்ளவராக விளங-
குகின்்றார் டி.ஆர். விதேவர்தன.   

அவரது தோக்கததுக்கும் எதிர்்பார்பபுக்கும் 
ஏற்்பதவ அவர் ஸ்தாபிதத நிறுவனததின் ்பததி-
ரிடககள் ்பணிொற்றிக் யகாணடிருக்கின்்றன. 
அவர் மட்றந்து 71 வருைஙகள் கைந்துள்ள 
த்பாதிலும், அதத ்பாடதயில் ்பெணிப்பது 
குறிபபிைததக்க விைெமாகும். உறுதிொன-
தும் நிடலத்ப்றானதுமான அடிததளதடத ்பத-
திரிடக யவளியீட்டு துட்றக்கு இட்டுள்ளார் 
அமரர் டி.ஆர். விதேவர்தன.

கி்ராைபபுற ைக்்களின் வாழக்ம்கத் 
த்ரத்மத முன்்னேற்றும் ்�ாக்்கத்தில் 
உருவாக்்கபெட்ட LG கி்ராைத்மதக் 

்கடடிபெழுபபும் பி்ரமு்கர் திட்டத்தின் கீழ 
நிமறவுபசயெபெட்ட திட்டங்கள் �ான்கும் 
சமீெத்தில் ைக்்களி்டம் உத்தி்ொ்கபூர்வைா்க 
ம்கெளிக்்கபெட்டனே. உல்களாவிெ ரீதியில் 
இலத்தி்ரனிெல் ைற்றும் வீடடுபொவமனே 
மின் உற்ெத்தி்கமள உற்ெத்தி பசயவதில் 
முதல்வனோ்க தி்கழும் LG நிறுவனேம், 
இலஙம்கயில் இலத்தி்ரனிெல் ைற்றும் 
வீடடுபொவமனே மின் உற்ெத்தி்கமள 
விற்ெமனே பசயவதில் முன்நிமல வகிக்கும் 
அொன்ஸ் நிறுவனேம், Community Chest of 
Korea அமைபபு Korea Friends of Hope 
International Sri Lanka ஆகிெவற்றின்
கூடடிமைவில் உறுவாக்்கபெட்ட LG
கி்ராைத்மதக் ்கடடிபெழுபபும் பி்ரமு்கர்
திட்டத்தின் மூலம் இலஙம்க வாழ 
இமளஞர், யுவதி்கள் தைது கி்ராைத்தின் 
்தமவ்கமள இனேங்கண்டு
அத்்தமவ்கமள பூர்த்தி பசயவதற்்கானே 
வாயபபு வழங்கபெட்டது.

இலஙம்கயின் ்தசிெ வீ்ரர்்களில் 
ஒருவ்ரா்கவும், இந�ாடடின் அச்சு 
ஊ்ட்கத் துமறமெ ஒழுங்கமைத்த 

முன்்னோடிொ்கவும் அை்ரர் டி.ஆர். வி்ே-
வர்தனே விளஙகுகின்றார். அவ்ரது பிறநத 
தினேம் எதிர்வரும் 23 ஆம் தி்கதிொகும்.

LG கிராமத்தை கட்டியெழுப்பும் பிரமுகர்;
நான்கு திட்்டஙகள் மககளி்டம் ்கெளிப்பு

இலங்கயில் பததிரி்கதது்ை வளர்ச்சி யபறுவதைற்கு  
உறுதிொன அடிததைளமிட்்ட அமரர் டி.ஆர். விஜேவர்தைன

136 ஆவது பிைநதை தினம்
(23.02.1886 - 13.06.1950)

அச்சு ஊ்டகதது்ை
கலாசாரத்தை நாட்டில்
ஒழுஙக்மததை யபருமகன்
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ைமையக ைக்களின்...
கலந்துரையாடலில் தமிழ் முற்-
ப�ாக்கு கூடடணி �ாைாளுமன்ற 
உறுப்பினரகள், கூடடணி கட-
சிகளின செயலாளரகள் மற்றும் 
மரலயக சிந்தரனயாளரகள் கலந்-
துக்சகாள்்ாரகள் என தமிழ் முற்-
ப�ாக்கு கூடடணி தரல்ர மபனா 
கபேென சதரிவித்துள்ளார.  

இது சதாடரபில் மபனா கபேென 
எம்பி பமலும் கூறியுள்ளதா்து,  

இறுதி ்டி்ம் ச�றுகின்ற இந்த 
ஆ்ேம், இந்திய பிைதமர நபைந் -
திை பமாடி,  ஜனாதி�தி பகாட -
டா�ய ைாஜ�க்ெ,   எதிரக்கடசித் 
தரல்ர ெஜித் பிபைமதாெ உட�ட 
அரனத்து கடசி தரல்ரகள், 
தமிழக முதல்்ர மு.க. ஸடாலின 
உட�ட தமிழக கடசி தரல்ரகள், 
பிரிடடன, அசமரிக்க, ஐபைாப்பிய 
ஒனறியம் உட�ட ெர்பதெ நாடடு 
அைசுகள், ெர்பதெ நிறு்னஙகள் 
ஆகிய்ற்றுக்கு பெரப்பிக்கப்�டும்.

அத்துடன இந்த ஆ்ேம் பதசிய 
ரீதியான கலந்துரையாடல்களுக் -
காக நாடடின �ல்ப்று மா்ட -
டஙகளில் �ைந்து ்ாழும் இந்திய 
்ம்ொ்ளி மரலயக மக்கரள 
பிைதிநிதித்து்ப்�டுத்தும் சிவில் 
ெமூக அரமப்புகளுக்கு ்ழஙகப் -
�டும். சிவில் ெமூக அரமப்புகளு -
டன நாம் நடத்த உத்பதசித்துள்ள 
கலந்துரையாடல்கள், இலஙரக, 
இந்தியா, பிரிடடன மற்றும் ெரப் -
தெ அைசு நிறு்னஙகளுடன நாம் 
நடத்தும் ப�ச்சு்ாரத்ரதகளுக்கு 
அடிப்�ரடயாக அரமயும் என 
நாம் நம்புகிப்றாம்.   

புதிய அைசியலரமப்பு ்ரைர� 
தாயரித்து ்ரும் தனது உத்பத -

ெத்ரத இலஙரக அைொஙகம் 
அறிவித்துள்ளது. புதிய அைசிய -
லரமப்பு ்ரைபு எழுதப்�டடு 
்ரு்ரதயும் நாமறிப்ாம். இந்த 
பினனணியில் இனர்றய சூழலில் 
எழுந்துள்ள புதிய நிரலரமகரள 
கருத்தில் சகாண்டு மரலயக 
மக்கள் சதாடர�ாக விரிவு�டுத் -
தப்�டட நிரலப்�ாடடு பகாரிக் -
ரககரள நமது நாடடு அைசுக்கு 
அறிவித்து, ப�ச்சு்ாரத்ரதகளில் 
ஈடு�ட நாம் உபதசித்துள்பளாம்.  

அபதப்ரளயில் இலஙரக அை -
சுக்கு இந்திய அைசு ்ழஙகி ்ரும் 
உதவிகள் மற்றும் அதனமூலம் இரு 
நாடுகளுக்கும் இரடயில் ஏற்�ட -
டுள்ள புதிய கருத்து �றிமாற்்றஙக -
ரளயும் நாம் அ்தானித்து ்ருகி -
ப்றாம். இந்த சதாடர�ாடல்கள், 
ச�ாருளாதாை ஒத்துரழப்பு வி் -
காைஙகளுடன மாத்திைம் மடடுப்� -
டு்து முர்றயானதல்ல என நாம் 
நம்புகினப்றாம். 

 1954 (பநரு -– சகாத்தா்ரல), 
1964 (சிறிமா--–ொஸதிரி),1974 
(சிறிமா--–இந்திைா), ஆகிய ஆண் -
டுகளில் இலஙரக இந்திய அைசு 
தரல்ரகள் மத்தியில் ரகச்ொத் -
திடப்�டட ஒப்�ந்தஙகளின�டி -
யும், இந்திய பிைதமரகளுக்கும், 
இலஙரக ஜனாதி�திகளான 
பஜ.ஆர. சஜய்ரதன, ஆர. பிபைம -
தாெ, ெந்திரிகா குமாைதுஙக, மஹிந்த 
ைாஜ�க்ெ ஆகிபயாருக்கு இரடயில் 
நடத்தப்�டட ப�ச்சு்ாரத்ரதக -
ளின�டியும், இலஙரகயில் ்ாழ் -
கின்ற தமிழ் மக்கள், குறிப்�ாக 
இந்திய ்ம்ொ்ளி மரலயக 
மக்கள் சதாடரபில் இலஙரக அை -

சுடன இந்திய அைசுக்கும் இருக் -
கின்ற கடப்�ாடுகள் நல்சலண்ே 
அடிப்�ரடயில் நிர்றப்ற்்றப்�ட 
ப்ண்டும் என�துப் தமிழ் முற் -
ப�ாக்கு கூடடணியின எதிர�ாரப் -
�ாகும்.

இது�ற்றி தமிழக முதல்்ர மு.க. 
ஸடாலின தரலரமயிலான தமிழக 
அைசுக்கும், தமிழக அைசியல் கடசிக-
ளுக்கும் சதளிவு�டுத்த ப்ண்டிய 
ச�ாறுப்ர�யும் தமிழ் முற்ப�ாக்கு 
கூடடணி நிர்றப்ற்றும்.   

அபதப்ரள மரலயக பதாடட 
சதாழிலாளரகரள இலஙரக 
தீவுக்கு அரழத்து ்ந்து ச�ருந்-
பதாடட ச�ாருளாதாைத்ரத கடடி 
எழுப்பி, �யனச�ற்்றதன அடிப்�-
ரடயில் பிரித்தானிய இைாணியின 
அைொஙகத்துக்கும், மரலயக மக்கள் 
சதாடரபில் இருக்கின்ற ச�ரும் 
கடப்�ாடரடயும் எடுத்து கூறி, 
ப�ச்சு்ாரத்ரதகளில் ஈடு�ட தமிழ் 
முற்ப�ாக்கு கூடடணியின முடிவு 
செய்துள்ளது.  

நாம் முனர்க்கவுள்ள, இந்திய 
்ம்ொ்ளி மரலயக மக்களின 
அபிலாரைகரள பிைதி�லிக்கும் 
இந்த அைசியல் ஆ்ேம், பமற் -
கண்ட அரனத்து உள்நாடடு, 
ச்ளிநாடடு நடபு்றவு மற்றும் நல் -
சலண்ே நட்டிக்ரககளுக்கும் 
அடிப்�ரடயாக அரமயும் என 
நாம் நம்புகிப்றாம். இது சதாடர-
பில் நாசடஙகும் ்ாழும் இந்திய 
்ம்ொ்ளி மரலயக மக்களினதும், 
அரனத்து ெபகாதை மக்களினதும் ஒத்-
துரழப்புகரளயும், ஆதைர்யும் 
நாம் பகாருகிப்றாம் என சதரிவித்துள்-
ளார.  

அ்ரசியல் பெொறிமுமை... 
அபதப்ரள ஊடகத்துர்றக்கான 
ஜனாதி�தி விருது இந்த ்ருட இறு -
திக்குள் ்ழஙக நட்டிக்ரககள் 
எடுத்துள்பளாம். அதிலும் பிைாந் -
திய ஊடகவியலாளரகளுக்கும் ெந் -
தரப்�ஙகள் ்ழஙகவுள்பளாம்.   

ஊடகவியலாளரகளுக்கான காப் -
புறுதிகள் ்ழஙகப்�டடுள்ளன. 
அதில் யாழ். மா்டட பிைாந்திய 
ஊடகவியலாளரகள் எத்தரன 
ப�ர உள்்ாஙகப்�டடாரகசளன்ற 
தக்ல் சதரியவில்ரல. காப்புறுதி -
கள் சதாடரபில் பதசிய �த்திரிரக -
களில் விளம்�ைம் செய்துள்பளாம். 
பிைாந்திய �த்திரிரககளில் விளம் -
�ைம் செய்ய த்றிவிடபடாம். 
அந்த த்ர்ற நாம் ஏற்றுக்சகாள் -
கிப்றாம்.   

இனி்ரும் காலஙகளில் அைெ 
அறிவித்தல்கரள பிைாந்திய ஊட -
கஙகளுக்கும் ்ழஙக நட்டிக்ரக 
எடுக்கவுள்பளாம். 

அதனூடாக பிைாந்திய ஊடக -
வியலாளரகளுக்கு தக்ல்கள் 
எளிதில் கிரடக்கும்.   

அபதப்ரள பிைாந்திய ஊட -
கவியலாளரகளுக்கு ்ழஙகப்� -
டும் உதவிகள், கடன உதவிகள், 
புலரம �ரிசில்கள் என�ன உரிய 
முர்றயில் சென்றரட்தில்ரல 
என்ற குற்்றச்ொடடு உள்ளது. 

அதரன ஏற்றுக்சகாள்கிப்றாம். 
இனி்ரும் காலஙகளில் மா்டட 
செயலகஙகள், பிைபதெ செயல -

கஙகள் ஊடாக அறிவித்தல்கரள 
்ழஙகி அ்ற்றினூடாக �யனா -
ளிகளாக ஊடகவியலாளரகரள 
சதரிவு செய்யும் ச�ாறிமுர்றரய 
ஆைம்பிக்கவுள்பளாம்.   

அத்துடன இந்திய நிதியுதவி -
யில் யாழ்.நகரில் புதிதாக நிர -
மாணிக்கப்�டடு்ரும் கலாெைா 
மண்ட�த்தில் ஊடகவியளலா -
ளரகளுக்சகன ஒரு சதாகுதிரய 
ஒதுக்கு்து சதாடரபில் பிைதமர 
மஹிந்த ைாஜ�க்ஷவுடன ப�ெ -
வுள்பளாம். 

இத் சதாகுதியில் கேனி மயப் -
�டுத்தப்�டட நூலக ்ெதிகள் 
உள்ளிடட்ற்ர்ற உள்ளடக்கவும் 
நட்டிக்ரக எடுக்கவுள்பளாம். 
அதனூடக பிைாந்திய ஊடகவிய -
லாளரகளுக்கு ச�ரிதும் நனரம 
�யக்குசமன நம்புகிப்றாம்.   

ஊடகவியலாளரகளுக்சகன நிர -
ேயிக்கப்�டட ெம்�ளம் ்ழங -
கப்�டு்தில்ரல. 

ஊடகவியலாளரகரள சதாழில் -
முர்ற ஊடகவியலாளரகளாக 
மாற்று்தன மூலபம இது ொத்திய -
மாகும். அதற்காகப் ஊடகவிய -
லாளரகளுக்கு �டடயக்கல்விரய 
்ழஙக நட்டிக்ரக எடுக்கி -
ப்றாம். 

அதன மூலம் சி்றந்த சதாழில் -
முர்ற ஊடகவியலாளரகரள உரு -
்ாக்க முடியுசமன நம்புகிப்றா -
சமன பமலும் சதரிவித்தார. 

பகொவிட், பெங்கு குறித்து...
எண்ணிக்ரகயும் ஒபை பநைத்தில் 
அதிகரித்து ்ரும் நிரலயில் இது 
சதாடரபில் நாடடு மக்கள் அ் -
தானமாக இருக்குமாறும் எச்ெரித் -
துள்ளார.  இது சதாடரபில் அ்ர 
பமலும் சதரிவிக்ரகயில்,  

இைண்டு பநாய்களிலும் காய்ச் -
ெல், தரல்லி, உடல்்லி என�ன 
ஒபை மாதிரியான அறிகுறிகளாக 
அரடயாளம் காேப்�டடுள்ளதால் 
மக்கள் எச்ெரிக்ரகயுடன இருக்க 
ப்ண்டும்.  

இதனால், பநாய் அறிகுறிகள் 
கண்டறியப்�டடால் தாமாக ஒரு 
முடிவுக்கு ்ைாமல் விரைவில் 
மருத்து்ரின ஆபலாெரனரயப் 
ச�ற்றுக் சகாள்ள ப்ண்டும் என 
அறிவுறுத்தியுள்ளார.  

 தற்ப�ாது சகாவிட சதாற்று 
மற்றும் சடஙகுவின அறிகுறிகள் 
ஒபை மாதிரியாக இருப்�தால், 
த்்றாக பநாரயப் புரிந்து சகாள் -
ளவும் ்ாய்ப்புள்ளது எனவும் 
அ்ர சுடடிக்காடடியுள்ளார. 

எரிபெொருள் விமைமய... 
என அரமச்ெர உதய கம்மனபில 
சதரிவித்துள்ளார.  

அந்தளவு கூடுதலான விரல அதி-
கரிப்ர� திரேக்களம் பகாரியுள்ள -
தாகவும் எவ்ாச்றனினும் ச�ற் -
ப்றாலியக் கூடடுத்தா�னம் என்ற 
்ரகயில் அது நியாயமான ப்ண் -
டுபகாளாகும் எனறும் அரமச்ெர 
சதரிவித்துள்ளார.  

அபதப்ரள உலக ெந்ரதயில் 
முனசனாருப�ாதும் இல்லாத 
்ரகயில் எரிச�ாருளின விரல 
ச்கு்ாக அதிகரித்துள்ளதாக 
குறிப்பிடடுள்ள அரமச்ெர, அந்த 
நிரலரம சதாடரபில் நிதியரமச் -
சுக்கு சதளிவு�டுத்தி யுள்ளதா -
கவும் எனினும் நிதியரமச்சிலி -
ருந்து   �தில் கிரடக்கவில்ரல 
எனறும் அரமச்ெர சதரிவித்துள் -
ளார.  

விரலயதிகரிப்பு சதாடரபில் 
நிதி அரமச்சுக்கு சதளிவு�டுத் -
தியுள்ள ச�ற்ப்றாலியக் கூடடுத் -
தா�னம் சதாடரச்சியாக நடடம் 
ஈடடும் நிறு்னமாக ச�ற் -
ப்றாலியக் கூடடுத்தா�னம் உள் -

ளதாகவும் அதரன சுமுகமாக 
முனசனடுத்துச் செல்்தானால் 
எரிச�ாருள் விரலரய உடன -
டியாக அதிகரிக்க ப்ண்டியது 
அ்சியம் எனறும் சதரிவித் -
துள்ளது.  

அதற்கிேஙக ச�டபைால் ஒரு 
லீடடரின விரலரய 192 ரூ�ா -
்ாகவும் டீெல் ஒரு லீடடரின 
விரலரய 169 ரூ�ா்ாகவும் 
அதிகரிக்க ப்ண்டியது கடடா -
யம் எனவும் ச�ற்ப்றாலியக் 
கூடடுத்தா�னம் நிதியரமச்ரெக் 
பகடடுக்சகாண்டுள்ளது.  

அபதப்ரள இம்முர்ற 
அரமச்ெைர்யில் எரிச�ா -
ருள் விரலரய அதிகரிப்�தற்கு 
அனுமதி ்ழஙகப்�டாவிட -
டால் �யணிகள் ப�ாக்கு்ைத்து 
பெர், முப்�ரடயினர,ச�ாலி -
ஸார உள்ளிடட அத்தியா்சிய 
பெர்களுக்கு மடடுபம எரி -
ச�ாருரள ச�ற்றுக்சகாடுக்க 
தீரமானித்துள்ளதாகவும் ச�ற் -
ப்றாலியக் கூடடுத்தா�னம் சதரி -
வித்துள்ளது.

நிமைபெறுதகு வலுசசக்தி அதிகொ்ர...
சகாள்ரகப் பிைகடனத்துக்கரமய, 
2030 ஆம் ஆண்டாகும் ப�ாது இந்த 
நாடடின சமாத்த மினனுற்�த்தியில் 
70 ெதவீதத்ரத மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க 
ெக்தி்லுக்களின மூலம் ச�ற்றுக்-
சகாள்்பத அைொஙகத்தின பநாக்க-
மாக உள்ளது. அபதப�ானறு, நாட-
டுக்குள் தற்ப�ாது ஏற்�டடுள்ள 
மினொை சநருக்கடிக்கு, மீள் புதுப் -
பிக்கத்தக்க ெக்தி்லுப் �யன�ாட-
டின மூலம் குறுகிய காலத்துக்குள் 

தீரவு காண்�தற்குள்ள இயலுரம 
சதாடரபிலும் இதனப�ாது ஆைாயப்-
�டடது.  

இபதப்ரள, புதிதாக ஆைம்பிக்-
கக் பகாரிக்ரக விடுக்கப்�டடுள்ள 
மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி்லுப் 
�யன�ாடடிலான திடடஙகளுக்கு 
அனுமதி ் ழஙகு்தில் ஏற்�டடுள்ள 
தாமதஙகள் சதாடரபில் ஆைாய் -்
தும், ஜனாதி�தியின இந்த விஜயத்-
தின பநாக்கமாக அரமந்திருந்தது.

நொட்டில் ஒமிக்்்ரொன்...  
ர்ைஸ சதாற்றினால் உயிரிழப்ப�ா -
ரின எண்ணிக்ரகயும் அதிகரித்துள் -
ளதாக பேமந்த பேைத் சதரிவித் -
துள்ளார.  

இபதப்ரள, ஒமிக்பைான 
பி்றழ்விற்கான �ல அறிகுறி -
கள் சதன�டாது என�ரத சுட -
டிக்காடடிய விபெட ர்த்திய 

நிபுேர, பநாய் அறிகுறிகள் 
சதன�டாத காைேத்தினால் 
அனடிஜன அல்லது PCR �ரிபொ -
தரனகரள பமற்சகாள்ளாத 
குறிப்பிடட ெதவீத சகாபைானா 
சதாற்்றாளரகள் ெமூகத்தில் இருப் -
�தால் பமலும் சதாற்று �ை்லாம் 
எனவும் கூறியுள்ளார. 

SLBCயில் பியொ்�ொ... 
குற்்றப் புலனாய்வுத் திரேக்க-
ளத்துக்கு பநற்று முனதினம் (17) 
சகாழும்பு பிைதான நீதி்ான புத்திக 
சி ைாகல உத்தைவிடடார.  

ச�ளத்தாபலாக்க மா்த்ரதயில் 
அரமந்துள்ள, இலஙரக ஒலி�-
ைப்பு கூடடுத்தா�னத்தின தரல்ர 
ேடென ெமைசிஙக கடந்த 2021 
ஜூரல மாதம் முதலாம் திகதி சிஐ -
டியில் முனர்த்த முர்றப்�ாட -
டுக்கரமய இது சதாடரபிலான 
விொைரேகரள ஆைம்பித்ததாக 
விொைரே அதிகாரிகள் பநற்று 
முனதினம் சகாழும்பு பிைதான நீதி -
்ானுக்கு அறிவித்தனர. இதன -
ப�ாபத சகாழும்பு பிைதான நீதி்ான 
பமற்�டி உத்தைர்ப் பி்றப்பித்தார.  

இது சதாடரபில், இலஙரக ஒலி -
�ைப்பு கூடடுத்தா�னத்தின ெடட 
அதிகாரியான ெம்�ா ெமனமலி 
ச�பைைா என�்ரின ்ாக்குமூ -

லம் ச�்றப்�டடதாக நீதிமனறுக்கு 
அறிவித்த விொைரேயாளரகள், 
இது்ரையிலான விொைரேகளுக் -
கரமய 1982 ஆம் ஆண்டின 12 
ஆம் இலக்க ச�ாதுச் சொத்து துஷ் -
பிைபயாக தடுப்புச் ெடடத்தின கீழ் 
குற்்றம் ஒனறு நிகழ்ந்துள்ளரம 
ச ் ளி ப் � டு த் த ப் � ட டு ள் ள த ா க 
அறிவித்தனர.  

இந்நிரலயில் குற்்றத்துடன 
சதாடரபுரடய ெந்பதக ந�ரகரள 
விரைவில் ரகது செய்து நீதிமன -
றில் ஆஜர செய்்தாகவும் அ்ர -
கள் அறிவித்தனர.  

குற்்றப் புலனாய்வுத் திரேக்க-
ளத்தின விபெட விொைரேப் பிரிவு 
– 2 இன ச�ாறுப்�திகாரி பிைதான 
ச�ாலிஸ �ரிபொதகர ஜனக மாைசிஙக 
தரலரமயிலான விொைரே அதிகாரி-
கள் நீதிமனறில் ஆஜைாகி விடயங-
கரள முனர்த்தனர. 

குறைசசொட்டுகளிலிருந்து...  
அரமச்சின செயலாளர பேமசிறி 
ச�ரனாண்படா ஆகிபயாரை 
சகாழும்பு பமல் நீதிமன்றம் பநற்று 
விடுதரல செய்தது.

நீதியைெரகளான நாமல் �லாபல, 
ஆதித்ய �டச�ந்திபக மற்றும் 
சமாேமட இஸஸதீன ஆகிபயார 
அடஙகிய மூ்ைடஙகிய நீதியைெரகள் 
குழாம் இந்த உத்தைர் பி்றப்பித்தது.   

கடந்த 2021 பம மாதம் 3 ஆம் 
திகதி முனனாள் ச�ாலிஸ மா 
அதி�ர பூஜித் ஜயசுந்தை, முனனாள் 
�ாதுகாப்பு செயலர பேமசிறி ச�ர -
ோனபடா ஆகிபயாருக்கு எதிைாக, 
2019 உயிரத்த ஞாயிறு தின குண்டுத் 
தாக்குதல்கள் சதாடரபில், உயிரி -
ழந்த மற்றும் காயமரடந்த்ரகள் 
குறித்து சகாரல மற்றும் சகாரல 
முயற்சி குற்்றச்ொடடுக்கரள உள் -
ளடக்கிய தக்ல்கரள காடசிப் -
�டுத்தும் நட்டிக்ரக முதலில் 
சகாழும்பு பமல் நீதிமனறில் ெடட 
மா அதி�ைால் முனசனடுக்கப்�ட -
டது.   

பூஜித் ஜயசுந்தை மற்றும் பேமசிறி 
ச�ரோனபடா ஆகிய இரு் -
ருக்கும் எதிைாக மூ்ர சகாண்ட 
விபைட நீதிமன்றம் ஒனறின முன -
னிரலயில் தனித்தனியாக ்ழக்கு 
விொைரேகரள இைண்டிரன முன -
சனடுக்குமாறு பிைதம நீதியைெரிடம் 
பகாரிக்ரக முனர்க்கும் முகமா -
கப் இவ்ாறு தக்ல்கள் �கிைங -
கப்�டுத்தப்�டடு காடசிப்�டுத்தப் -
�டடன.   

அதற்கான பகாரிக்ரக ெடட மா 
அதி�ைால், பிைதம நீதியைெரிடம் 
எழுத்து மூலம் கடந்த 2021 பம 3 
ஆம் திகதி ரகயளிக்கப்�டடது.   

2019 ஏப்ைல் 7 ஆம் திகதிக்கும் 
2019 ஏப்ைல் 21 ஆம் திகதிக்கும் 
இரடப்�டட காலப்�குதியில், 
பதசிய உளவுச் பெர்யின �ணிப் -
�ாளரளைாக இருந்த சிபைஷ்ட 
பிைதிப் ச�ாலிஸ மா அதி�ர நிலந்த 
ஜய்ரதனவிடம் இருந்து கிரடக் -
கப் ச�ற்்ற, இைகசிய மற்றும் உளவுத் 
தக்ல்கரள கேக்கில் சகாள்ளாது 
இருந்தரம, அதரன ரமயப்�டுத்தி 
நட்டிக்ரக எடுக்காரம சதாடர -
பில் குற்்றச்ொடடுக்கள் காடசிப்� -
டுத்தப்�டடுள்ளன.   

குறிப்�ாக ெஹைான மற்றும் 
அ்ைது குழுவினர மத ்ழி�ாடடுத் 
தளஙகள், போடடல்கள் மற்றும் 
ப்று இடஙகளில் குண்டுத் தாக் -
குதல் நடாத்த ஒருஙகிரேந்துள் -
ளதாகவும், இறுதிக் கடட தயார 
நிரலயில் உள்ளதாகவும் அந்த 
தக்ல்கள் அளிக்கப்�டடும் 
அ்ற்ர்ற கேக்கில் சகாள்ளாமல் 
�ைாமுகமாக நடந்துசகாண்டரம 
ஊடாக 279 ப�ரின மைேத்துக்கும் 
சுமார 500 ப�ர ்ரையிலாபனா -
ரின காயஙகளுக்கும் ச�ாறுப்புக் 
கூ்ற ப்ண்டும் எனும் ்ரகயில், 
பூஜித் மற்றும் பேமசிறிக்கு எதிைாக 
தண்டரன ெடடக் பகார்யின 
296 மற்றும் 300 ஆம் அத்தியாயஙக-
ளின கீழ் சகாரல மற்றும் சகாரல 
முயற்சி குற்்றச்ொடடுக்கள் சுமத்தப் -
�டடுள்ளன.   

பேமசிறி ச�ரோனபடா மற்றும் 
பூஜித் ஜயசுந்தை ஆகிபயார கடந்த 
2019 ஜூரல 2 ஆம் திகதி ஏப்ைல் 21 
தாக்குதல்கரள தடுக்காரம சதாடர -
பில் சி.ஐ.டி.யினைால் ரகது செய்யப் -
�டடனர.   

தண்டரன ெடடக் பகார்யின 
296, 298, 326,327,328 மற்றும் 410 
ஆம் அத்தியாய்ஙகளின கீழ் இ்ரகள் 
இரு்ரும் தண்டரனக்குரிய குற்்றம் 
ஒனறிரன புரிந்ததக கூறி அ்ரகள் 
அப்ப�ாது ரகது செய்யப்�டடனர.   

எனினும் 2019 ஜூரல 9 ஆம் 
திகதி, அப்ப�ாரதய சகாழும்பு 
பிைதான நீதி்ான லஙகா ஜயைத்ன 
குறித்த இரு்ருக்கும் பிரேயளித்தி-
ருந்தார.   

எனினும் அப்பிரே உத்தைர் 
ஆடபெபித்து ெடட மா அதி�ர பமல் 
நீதிமனறில் தாக்கல் செய்த மீளாய்வு 
மனுக்கரமய, இந்த வி்காைத்தில் 
பூஜித், பேமசிறி ஆகிபயாரின 
பிரே ைத்து செய்யப்�டடு 2019 
ஒக்பைா�ர 9 ஆம் திகதி முதல் விளக்க-
மறியலில் ர்க்கப்�டடனர. அதன 
பினனர பமல் நீதிமன்றம் ஊடாக 
அ்ரகள் பிரேப் ச�ற்றுக்சகாண்ட 
நிரலயில், அந்த விடயம் குறித்த 
விொைரேகள் நிர்ற்ரடந்திருந்-
தன.   

இவ்ா்றான நிரலயிபலபய 
தற்ப�ாது அவவிரு்ருக்கும் எதிைான 
குற்்றச்ொடடுக்கள் பமல் நீதிமன-
றில் முன ர்க்கப்�டடு ்ழக்கு 
விொைரேக்கு நீதி�திகளும் ச�ய -
ரிடப்�டடு, குற்்றப் �த்திரிரகயும் 
ரகயளிக்கப்�டடு விொைரேகள் 
தனித்தனியாக இடம்ச�ற்று ்ருகின -
்றன.   

அதன�டிபய கடந்த ஜன்ரி 20 
ஆம் திகதி முனனாள் ச�ாலிஸ மா 
அதி�ர பூஜித் ஜயசுந்தைவுக்கு எதிைான 
்ழக்கின முர்றப்�ாடடாளர தைப்பு 
ொடசியஙகள் நிர்றவுக்கு ்ந்துள்ள -
ரமயும் குறிப்பிடத்தக்கது.  

ஐ.நொவில் எத்தமகய அழுத்தம்...
கருத்து ச்ளியிடட ப�ாபத அ்ர 
இவ்ாறு குறிப்பிடடார.  

இதனப�ாது பமலும் கருத்து 
ச்ளியிடட அ்ர,  

'ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிரம 
ப�ைர்யின கூடடத்சதாடரை அை-
ொஙகம் சி்றந்த முர்றயில் ச்ற்றிக்-
சகாள்ளும். சஜனி்ா வி்காைத்தில் 

இலஙரகயின நிரலப்�ாடரட ெர -்
பதெ நாடுகள் ஏற்றுக்சகாள்ளும் என்ற 
நம்பிக்ரகயும் உள்ளது. ஆரகயால், 
ஐ.நா.மனித உரிரம ப�ைர்யின 
ஆரேயாளர ெமரப்பித்துள்ள அறிக்-
ரகக்கு ொதகமான முர்றயில் இனறு   
�திலளிக்கப்�டும்' என அ்ர கூறி-
யுள்ளார.

ெட்ெொசு பகொளுத்தி பி்ர்தச... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

்ல்லு்றவு, சித்திை் ரத குற்்றச்ொடடுக்-
கள் உள்ளன. இந்நிரலயில் நீலக, கடந்த 
11ஆம் திகதி தனது மரனவியின ரக, 
கால்கரள ச்டடியதுடன, தரலயிலும் 
�லத்த காயம் ஏற்�டுத்தியதால் மரனவி 
சதாடரந்தும் தீவிை சிகிச்ரெப் பிரிவில் 
சிகிச்ரெ ச�ற்று ்ருகின்றார.  சில ்ரு-
டஙகளுக்கு முனனர சோைரே, கிரிகல-
பேன பிைபதெத்தில் சித்திை் ரத கூடம் 
ஒனர்ற நடத்தி �லரை கடத்திச் சென்ற 
சித்திை் ரத செய்து ச�ாதுமக்கரள அச்சு-
றுத்திய குற்்றச்ொடடின ப�ரில் நீலக ரகது 

செய்யப்�டடு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர�-
டுத்தப்�டருந்தார.   இந்நிரலயில் விளக்-
கமறியலில் இருந்து விடுவிக்கப்�டட-
தும், கடந்த ா்ைம் மரனவியின ரக, 
கால்கரள நீலக ச்டடியதாகவும் கூ்றப்-
�டுகின்றது.    பநற்று முனதினம் நீலக்க 
ெந்தரு்ன ச�ாலிஸாரின துப்�ாக்கி 
சூடடுக்கு இலக்காகி மைேமரடந்தரத-
யடுத்து பநற்று சோைரே பிைபதெத்தில் 
ச�ாதுமக்களால் �டடாசு சகாளுத்தி 
மகிழ்ச்சி ச்ளிப்�டுத்தப்�டடதாக 
சதரிவிக்கப்�டுகி்றது.  

இைங்மக வருகிைொர்...
எதிர்ரும் மாரச் மாதம் இலஙரகக்கு 
விஜயம் செய்ய உள்ளார.  

கடந்த ஆண்டு செப்டம்�ர மாதம் 
உதவி இைாஜாஙக செயலாளைாக 
�தவிபயற்்ற பினனர, அ்ர முதல் 
முர்றயாக இலஙரகக்கு விஜயம் 
செய்கி்றார. சடானால்ட லு, பநற்று-
முனதினம் சதாரலப�சியில் செய்-
தியாளரகள் சிலருடன ப�சியுடன 

அடுத்த மாதம் �ஙகளாபதஷ் மற்றும் 
இலஙரகக்கு விஜயம் செய்ய உள்ள-
தாக கூறியுள்ளார.  

தமிழ்த் பதசியக் கூடடரமப்பு 
மற்றும் உலக தமிழர ப�ைர் ஆகிய 
தைப்புடன கடந்த ந்ம்�ர மாதம் 
ச்ாஷிஙடனில் நரடச�ற்்ற ப�ச்சு-
்ாரத்ரத ஒனறிலும் சடானால்ட லு 
கலந்துக்சகாண்டார. 

பநருக்கடியில் உள்்ள... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

�ணியகத்ரத தி்றந்து ர்க்க மாத்-
திைமனறி இஙகுள்ள ஊடகவியலா-
ளரகளின பிைச்ெரனகள் சதாடர�ாக 
ஆைாயவும் ஊடக அரமச்ெர டலஸ 
அழகப்ச�ரும ்ருரக தந்திருந்தது 
மிகப்ச�ரிய விடயம்.  

எமது மா்டடத்தில் �ல ஊட-
கஙகள், ஊடகவியலாளரகள் உள்ள 
ப�ாதிலும் அ்ரகளுக்கான ஊதியம் 
ப�ாதுமானதாக இல்ரல. ஊடகரகள் 
ெகல ்ெதி ்ாய்ப்புக்கள்,ெலுரகக-
ரளயும் ச�்ற ப்ண்டும்.இஙகு குடி-
யிருக்க சொந்த வீடு கூட இல்லாத 

ஊடகவியலாளரகள் �லர உள்ளனர.
வீடடுத்திடடஙகளில் இவ்ா்றான 
ஊடகவியலாளரகளுக்கு முனனு-
ரிரம ்ழஙக அைொஙக அதி�ர நட -்
டிக்ரக எடுக்க ப்ண்டும்.  

சில ஊடகஙகள் அச்ெ உேரவிரன 
ஏற்�டுத்தி ்ருகின்றன.அதரன 
�ாரக்கும் மக்கள் மனநிரல ப்று 
நிரலயில் காேப்�டுகி்றது. மக்கள் 
மத்தியில் எதிைான கருத்துக்கரள 
மடடும் விரதக்காமல் பநர சிந்த -
ரனகரளயும் விரதக்க ஊடகஙகள் 
முன்ை ப்ண்டும்.  

ஐ.்த.க. பி்ர்தசசமெ... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

ே�ைாது் பிைபதெ ெர� உறுப் -
பினர ஒரு்ர, கைந்சதனிய பிைபதெ 
ெர� உறுப்பினர ஒரு்ர, �த்பதகம 
பிைபதெ ெர� உறுப்பினர ஒரு்ர,-
யக்கலமுள்ள பிைபதெ ெர� உறுப்பி-
னர ஒரு்ர மற்றும் ச�ந்பதாடரட 
பிைபதெ ெர� உறுப்பினர ஒரு்ரும் 
இதில் உள்ளடஙகு்தாக அ்ர சதரி-
வித்துள்ளார.  

பமற்�டி 7 பிைபதெ ெர� உறுப்பி -
னரகளும் கடந்த ச�ாதுத் பதரதலில் 
ஐக்கிய பதசிய கடசிக்கனறி ஐக்கிய 
மக்கள் ெக்திக்கு ஆதை்ளித்தனர 
என்ற குற்்றச்ொடடின ப�ரிபலபய 
அ்ரகளுக்கு எதிைாக ஒழுக்காற்று 
நட்டிக்ரக எடுக்கப்�டடது 
எனறும் அ்ர பமலும் சதரிவித்துள்-
ளார.(ஸ) 

05 சட்ெமூைங்களுக்கு... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

அதன�டி, 2022 ஆம் ஆண்டு 02 
ஆம் இலக்க குற்்றவியல் நட்டிக்-
ரகமுர்றச் ெடடக்பகார் (திருத்-
தச்) ெடடம், 2022 ஆம் ஆண்டு 03 
ஆம் இலக்க ஆளணியினருக்சகதி-
ைான கண்ணிச்டிகரளத் தரட-
செய்தல் ெடடம், 2022 ஆம் ஆண்டு 
04 ஆம் இலக்க நீதித்துர்ற (திருத்-

தச்) ெடடம், 2022 ஆம் ஆண்டு 05 
ஆம் இலக்க குடியியல் நட்டிக்ரக-
முர்றச் ெடடக்பகார் (திருத்தச்) 
ெடடம் மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டு 
04 ஆம் இலக்க மாகாேெர�கள் 
(முத்திரைத் தீரர்ரயக் ரகமாற்-
றுதல்) (திருத்தச்) ெடடம் ஆகிய ெட -
டஙகள் (17) முதல் நரடமுர்றக்கு 
்ருகின்றன.

A/L ெரீட்மசயில்... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

கற்்றதற்கான பிைதி�லரன 
அரடய முடியும். இந்த ்ருட உயி-
ரியல் வினாத்தாளின �ல வினாக் -
களின சமாழிச�யரப்பு பிரழ 
காைேமாக மாே்ரகளால் 
சதளி்ாக விரடரயத் தீரமா -
னிக்க முடியாத நிரலபயற்�டட -
தால்   �ல மாே்ரகளின எதிர -

காலம் �ாதிக்கப்�டடுள்ளது.இது 
தமிழ் சமாழி மூல மாே்ருக்கு 
இரழக்கப்�டட �ாரிய அநீதியா -
கும். இது அ்ரகளது �ல்கரலக் -
கழகத் சதரிவில் �ாரிய தாக்கத்ரத 
ஏற்�டுத்தும். இந்த அநீதி கரள -
யப்�ட ப்ண்டும் எனவும் சதரி -
வித்துள்ளார.

47 மீ�வர்களும் ்நறறு...
எல்ரல தாண்டி மீன பிடித்த  குற்்றத்-
திற்காக இலஙரக கடற்�ரடயினர 
ரகதுசெய்தனர.  

அதன பினனர ரகதான மீன்ரகள் 
யாழ்ப்�ாேம் சிர்றயில் அரடக்கப்-
�டடு பினனர   கடந்த மாதம் 25ஆம் 
திகதி விடுதரல செய்யப்�டடனர. 
விடுதரல செய்யப்�டட இந்த 56 
மீன்ரகளில் 9 மீன்ரகள் மடடும் 

கடந்த 4  நாடகளுக்கு முனனர 
விமானம் மூலம் தமிழகம் அனுப்-
�ப்�டடனர.  சகாழும்பில் இந்திய 
தூதைக அதிகாரிகளின கடடுப்�ாட -
டில் தனிரமயில் தஙக ர்க்கப் -
�டடிருந்த  மிகுதி 47 மீன்ரகளும் 
பநற்று காரல விமானம் மூலம் 
செனரனக்கு அனுப்பிர்க்கப் -
�டடனர.

்ரயில் ெயணசசீட்டுக்கள்...
முன�திவு செய்ய முடியும் அல்லது 
ரகயடக்க சதாரலப�சி செயலி 
ஊடாக ஆெனத்ரத முன�திவு செய்ய 
முடியும் என இலஙரக ையில்ப் 
பெர்யின ச�ாது முகாரமயாளர 
தம்மிக்க ஜயசுந்தை சதரிவித்தார.  
இதற்கான ரகயடக்கத் சதாரலப�சி 

செயலி விரைவில் அறிமுகப்�டுத்தப்-
�டும். �யணிகளின பதர்க்கு ஏற்� 
எதிரகாலத்தில் இந்த ்ெதி கிரடக்-
கும்.  �யணிகள் கடன அடரடகரள 
�யன�டுத்தியும் �ேம் செலுத்த 
முடியும் எனறும் அ்ர பமலும் 
கூறினார. 

நொ்ளொந்தம் இ்ரண்டுமுமை...   
மணி முதல் இைவு 10.30 ்ரையான 
காலப் �குதியில் 45 நிமிடஙகளும் 
இவ்ாறு மினவிநிபயாகம்  துண்டிக்-
கப்�டும்.  

நாடுதழுவிய ரீதியிலான மின-
விநிபயாக துண்டிப்ர� இரு ்ாை 
காலத்திற்கு நரடமுர்றப்�டுத்த எதிர-
�ாரக்கப்�டடுள்ளது. மினனுற்�த்தி 

நிரலயஙகளுக்கு பதர்யான எரிச�ா-
ருள் கிரடப்�தில் சிக்கல் நிரலரம 
ஏற்�டடால் இனறும் (19) நாரளயும் 
(20) மினவிநிபயாகத்ரத துண்டிப்�து 
குறித்து அ்தானம் செலுத்தப்�டும் 
என இலஙரக ச�ாதுப்�யன�ாடடு 
ஆரேக்குழுவின தரல்ர ஜனக ைத்-
நாயக்க சதரிவித்தார. 

ைனுதொ்ரர் த்ரபபு... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

சொலிசிடடர சஜனைல் சுமதி தர -
ம்ரதன, அைசியலரமப்பின 58 
மற்றும் 61 ஆ்து ெைத்துகளின பிைகா-
ைம் அைெ பெர் ஆரேக்குழுவின 
முனர்க்கப்�டட விடயத்ரத �ரி-
சீலிக்க பமனமுர்றயீடடு நீதிமன -
்றத்திற்கு அதிகாைம் இல்ரலசயனத் 

சதரிவித்தார.இதரன �ரிசீலிக்க 
உயர நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாைமுள்-
ளது எனறும் அ்ர கூறினார.  

இருதைப்பு ்ாதஙகரளயும் �ரிசீ-
லித்த நீதியைெர மனுர் மாரச் 04 
ஆம் திகதி மீள �ரிசீலிக்க உத்தைவிட -
டார. (�ா)  

சமுதித்த வீடு  தொக்குதல்.. (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

இதன ப�ாது அத்துைலிபய ைதன 
பதைர, கலசகாட அத்பத ஞானொை 
பதைர உள்ளிடபடார குறித்த முக்கி-
யமான விடயஙகள், ெம்�்ஙகள் 
�ற்றி ப�ெப்�டடிருந்தது.  ெமு-

தித்தவின பிலியந்தரல வீடடிக்கு 
்ாகனம் ஒனறில் சென்ற நானகு 
ப�ர, கடந்த 15 ஆம் திகதி இந்த தாக் -
குதரல நடத்தி விடடு அஙகிருந்து 
தப்பிச் சென்றனர.''

சமூக அக்கமையும்... (03  ஆம் ெக்கத் பதொெர்)

ச்ளிப்�டுத்துகின்ற அரமச்ெர 
டளஸ அழகப்ச�ரும, 2013 ஆம் 
ஆண்டு மாத்தர்ற மா்டடத்தில் 
பெர ச�ானனம்�லம் மா்த்ரத 
எனறு வீதிக்கு ச�யர சூடடியரத-
யும் நிரனவு�டுத்தினார.  

சதாடரந்தும் உரையாற்றிய 

அரமச்ெர டக்ளஸ பத்ானந்தா, 
கரை காே விரும்பும் கப்�லுக்கு 
ஒளி காடடும் கலஙகரை விளக்காக

ஊடகஙகள் திகழப்ண்டும். 
நிமிரந்சதழ விரும்பும் மக்களுக்கு

அறிவூடடும் கல்வியாக ஊடகங-
கள் இருக்க ப்ண்டும். 
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எனது கணவர் திடீரென்று 
பககவாத ந�ாயினால் 
ப ா தி க க ப ப ட ்ட த த த் 

ரதா்டர்ந்து, �ான் இளம் பிொ-
யத்தில் பழகியிருந்த ர�சவுத் 
(தகத்தறி) ரதாழிநே தறநபாது 
எனது குடும்ப வாழவாதாெத்ததக 
ரகாண்டு ரசல்வதறகு ஓெளநவ-
னும் தக ரகாடுத்து வருகின்்றது 
என, ர�சவுத் ரதாழிோளியான 
60 வயதுத்டய ஏ.எல்.சித்தி பரீதா 
ரதரிவிககின்்றார்.

ஆதெயம்பதிதய வசிபபி்டமா-
கக ரகாண்்ட ஏ.எல்.சித்தி பரீதா, 
தனது வாழகதகயில் எதிர்பாொதவி-
தமாக ந�ர்ந்த துயெத்தத தினகென் 
வாசகர்களுககாக விவரிககின்்றார். 
அவர் நமலும் விவரிகதகயில்,

எனது 20ஆவது வயதில் எனது 
கணவரு்டன் திருமண பந்தத் -
தில் இதணந்து எமது இல்ே்ற 
வாழகதக இனிநத க்டந்தது்டன், 
அதன் பயனாக எமககு மூன்று 
ரபண் பிளதளகளும் உளளனர். 
இந்நிதேயில் எனது கணவர் 
நமசன் ரதாழில் ரசய்து எமது 
குடும்பச் ரசேதவ �ன்்றாகக கவ-
னித்து வந்தார்.

இவவாறிருகதகயில் க்டந்த 
2013ஆம் ஆண்டு எனது கணவர் 
திடீரென்று பககவாத ந�ாயினால் 
பாதிககபபட்டார். அவதெக குணப -
படுத்துவதறகாக தவத்தியசாதே-
கள நதாறும் அதேந்தும் அவதெக 
குணபபடுத்த முடியாமல் நபானது. 
எனது கணவரும் எந்தவித நவதே-
களும் ரசய்ய முடியாத நிதேயில், 
வீடந்டாடு மு்டங்கிப நபாய்விட-
்டார்.

எனது கணவர், பிளதளகளு்டன்-
மிகவும் சந்நதாஷமாகக கழிந்த 
எமது குடும்ப வாழகதக சூனிய -
மாகிக நபானது்டன், துயெமும் 
என்தன விடடு தவககவில்தே. 
இந்நிதேயில், எமது குடும்ப 
ரபாறுபதப சுமகக நவண்டிய நிர்ப-
பந்தத்துககு �ான் தளளபபடந்டன்.

ஒரு பககம் துயெம் என்தன 
ப்டாய்படுத்திய நபாதிலும், மனத-
ளவில் அதறகு இ்டங்ரகாடுககாது   
எனது கணவதெயும் ரபண் பிள-
தளகதளயும் காபபாற்ற நவண்டும் 
என்று தி்டசங்கறபம் பூண்ந்டன். 
கணவருககும் பிளதளகளுககாக-
வும் வாழ நவண்டுரமன்று எண்ணி-
நனன்.

எனது ரபறந்றாரு்டன் இருந்த 
காேத்தில் குடும்ப வறுதம காெண -
மாக �ான் எனது 25ஆவது வயது 
முதல் ர�சவுத் ரதாழிலுககு ரசன்-
றிருந்நதன். அதன் பின்னர் சிறிது 
காேம் கணவர், பிளதளகள என 
இருந்த நிதேயில் எனது ர�சவுத் 
ரதாழிதே இத்டநிறுத்தியி-
ருந்நதன்.

இவவா்றான நிதேயில் �ான் 
ஏறரகனநவ ரசய்திருந்த ர�சவுத் 
ரதாழிலில் இதணந்து நவதே 
ரசய்வதறகு தீர்மானித்நதன். எம்.
தவ. ஆதம் என்பவர் ஆதெயம்ப-
தியில் �்டத்தும் ஏ.ஆர்.தகத்தறி 
உறபத்தி நிதேயத்தில் இதணந்து 
ர�சவுத் ரதாழிதே ரசய்வதறகு 
ஆெம்பித்நதன்.

தறநபாது ர�சவுத் ரதாழிலில் 
20 வரு்டகாே அனுபவமிகக ஒருவ-
ொக �ான் திகழகின்ந்றன் என்கி்றார் 
அவர்.

எமது ஏ.ஆர்.தகத்தறி உறபத்தி 

நிதேயத்திறகுச்  ரசாந்தமாக 14 
தகத்தறிகள உளளன. இந்நிதே-
யில் அத்ரதாழிறசாதேககு வந்து 
நவதே ரசய்ய முடியாமல் தூெ 
இ்டங்களிலுளள 6 ரபண்க -
ளுககு அவர்களது வீடுக -
ளிலிருந்தவாந்ற ர�சவுத் 
ரதாழில் ரசய்வதறநகற்ற 
வதகயில் 6 தகத்தறிகள 
அவர்களுககு வழங் -
கபபடடுளளன.  இப-
ரபண்கள வீடுகளிலி -
ருந்தவாறு தங்களது 
வீடடு நவதேகதள -
யும் கவனித்துக-
ரகாண்டு, ர�சவுத் 
ரதாழிலிலும் ஈடு -
படடு வருமானம் ஈட-
டுகின்்றனர். ஏதனய 
8 தகத்தறிகள, ஏ.ஆர்.
தகத்தறி உறபத்தி நிதே-
யத்திே உளளன.  அந்நி -
தேயத்தில்; �ான் உடப்ட 
4 ரபண்களும் 4 ஆண்களும் 

நவதே ரசய்கின்ந்றாம் என்கி்றார் 
அவர்.

அம்பாத்ற, மருதமுதனயி-
லுளள ரதாழிறசாதேரயான்றிலி -
ருந்து நூல் உளளிட்ட மூேபரபா-
ருடகதள எமது ரதாழிறசாதே 
முதோளி ரமாத்தமாக ரபறறுக -
ரகாண்டு வந்து, இங்கு பயன்படுத்-
துகின்்றார். எமது உறபத்திகளுககு 
நவண்டிய வதகயில் நூல்களுககு 
சாயமூட்டபபடடு அத்ரதாழிறசா-
தேயால் தெபபடுகின்்றன.

இந்நிதேயில், ரபண்களுககு-
ரிய சாரிகதளயும் ஆண்களுககு-
ரிய சாெங்கதளயும் �ாம் தயாரிக-
கின்ந்றாம். ஒரு �ாதளககு சுமார் 
30 சாெங்களும் சுமார் 4 சாரிகளும் 
எமது ஏ.ஆர்.தகத்தறி உறபத்தி 
நிதேய ஊழியர்களினால் தயாரிக-
கபபடுகின்்றன. இவவாறு எமது 
ஊழியர்களினால் தயாரிககபபடும் 
சாரிகளும் சாெங்களும் மருதமுதன-

யிலுளள ரமாத்த  விறபதன நிதே-
யங்களுககு விநிநயாகிபபது்டன், 
மட்டககளபபிலுளள புத்டதவக 
கத்டகளுககும் விநிநயாகித்து வரு -
மானத்தத ஈட்ட வழிவதக ரசய்-
கின்ந்றாம். 

எம்மால் ர�ய்யபபடும் ர�சவு 
சார்ந்த உடு புத்டதவகளுககு 
நகளவி அதிகமாகநவ இருககின்-
்றன. அதனவரும் விரும்பி வந்து 
வாங்குகின்்றனர். அதிலும் ரபரும்-
பான்தமயினத்ததச் நசர்ந்தவர்-
கநள ர�சவுத் ரதாழில் சார்ந்த உடு 
புத்டதவகதள அதிகளவில் வாங் -
குகின்்றனர் என்கி்றார் அவர்.

ரகாநொனாத் தாககமும் எமது 
ரதாழிதே விடடு தவககவில்தே. 
ரகாநொனா காேத்தில் �ாடு மு்டக -
கபபடடிருந்த சூழநிதேயில், எமது 
ரதாழிலிலும் சறறு பின்னத்டதவ 
எதிர்ந�ாககியிருந்நதாம். இருந்த-
நபாதிலும், தறநபாது �ாடு வழதம -

யான சூழநிதேககு திரும்பி வரும் 
நிதேயில், எமது ர�சவுத் ரதாழில் 
மீண்டும் புத்துயிர் ரப்றத் ரதா்டங்-
கியுளளது என்கி்றார் அவர்.

எனது கணவர் ந�ாய்வாய்ப-
பட்டதத ரதா்டர்ந்து 12 வரு்ட-
காேமான இவவா்றான ரதாழில் 
ரீதியான நவதேபபளுவுககு மத்தி-
யிலும் என்னால் இயன்்றவதெ �ான் 
எனது குடும்பத்ததக �ன்்றாகக கவ-
னித்து வருகின்ந்றன். காதே 7.00 
மணிககு ர�சவுத் ரதாழிலுககாக 
ரதாழிறசாதேககுச் ரசன்று மதியம் 
12.00 மணிககு வீடு திரும்புநவன். 
இவவாறு வீடு திரும்பும்ரபாழுது 
எமது சாபபாடடுககுத் நததவயான 
உணவுப ரபாருடகதளக கத்டயில் 
வாங்கிகரகாண்டு வீடடிறகுச் 
ரசல்நவன். 

அதன் பின்னநெ மதியந�ெ 
உணதவத் தயாரித்து,  எனது கணவர் 
உளளிடந்டாருககு ரகாடுத்துவிடடு, 

�ானும் உடரகாளநவன். 
அதன் பின்னர் மீண்டும் பிறபகல் 
2.00 மணிககு ர�சவு ர�ய்வதறகுச் 
ரசன்றுவிடடு  மாதே 6.00 மணிககு 
வீடு திரும்புநவன்.

அதன் பின்னர் இெவுபரபாழுதில் 
எஞ்சியுளள எனது வீடடு நவதேக-

தளக கவனிபநபன்.
எனது கடினமான உதழபபின் 

உதவியு்டன் எனது முதல் இெண்டு 
ரபண் பிளதளகதளயும் ஒருவாறு 
கதெ நசர்த்துளநளன். மூன்்றா-
வது ரபண் பிளதள எங்களு்டன் 
உளளார். அவருககு இபநபாது 16 
வயதாகி்றது. எமது  குடும்பக கஷ்டத்-
தின் காெணமாக எமது மூன்்றாவது 
ரபண் பிளதளயின் பா்டசாதேக 
கல்விதய அவர் 9ஆம் வகுபபில் கற-
றுகரகாண்டிருந்தநபாநத இத்டநி-
றுத்தியிருந்நதன்.  அபபிளதளதய 
நமறரகாண்டு கல்வி  கறக தவபப-
தறகான நபாதிய வசதி என்னி்டம் 
இல்தே.

ஆனாலும், அபரபண் பிளதள 
தனது காலில் நிறக நவண்டும் என்ப-

தறகாக ததயல் கதேதய 
பழககியுளநளன். அபரபண் 

பிளதள, ததயல் ரதாழிதே ரசய்வ-
தறகு ததயல் இயந்திெம் நததவயாக 
உளளது்டன், அதத வாங்கும் பண 
வசதி தறநபாது என்னி்டம் இல்தே. 
�ான் உதழககும் சம்பளம் எமது 
அன்்றா்ட உணவுககு மடடுநம 
நபாதுமானதாக உளளது என்கி்றார் 
அவர்.

எனது துயெமான வாழகதகககு 

மத்தியிலும் வளர்ந்து வரும் ரபண் 
பிளதளகளும் ஒன்த்ற மாத்திெம் 
�ான் கூ்ற விரும்புகின்ந்றன். �ாம் 
எண்ணியவாறு எமககு வாழகதக 
அதமவதில்தே. எதிர்பாொதவித-
மாக எமது வாழகதகயில் திருபபு-
முதன ஏறப்டோம். அது �ல்ேதா-
கவும் இருககோம், ரகட்டதாகவும் 
இருககோம். 

ஆதகயால் �ாம் ஏதனநயா-
ரி்டம் தகநயந்தாமல் எமது 

வ ா ழ க த க த ய க 
ர க ா ண் டு ர ச ல் ே 
ஏதாவரதாரு சுய-
ரதாழிதே பழகி -
யிருகக நவண்டும் 
என்கி்றார் அவர்.  

ஆர்.சுகந்தினி... 

எனது குடும்பத்தை காப்பாற்ற 
நெசவுத நதைாழிலே ்கநகாடுததைது
-− ஏ.எல்.சித்தி பரீதாவின் துயரம்

எனது கடினமான உழைப்பின் 
உதவியுடன் எனது முதல் இரண்டு 

பபண் பிளழளைகழளையும் ஒருவாறு கழர 
சேர்த்துளசளைன். மூன்்ாவது பபண் 
பிளழளை எஙகளுடன் உளளைார். அவ-

ருக்கு இப்சபாது 16 வயதாகி்து. எமது  
குடும்பக் கஷடத்தின் காரணமாக எமது 
மூன்்ாவது பபண் பிளழளையின் பாடோ-
ழைக் கல்விழய அவர் 9ஆம் வகுப்பில் 
கற்றுக்பகாண்டிருநதசபாசத இழடநிறுத்-
தியிருநசதன்.  அப்பிளழளைழய சமற்-
பகாண்டு கல்வி கற்க ழவப்பதற்கான 

சபாதிய வேதி என்னிடம் இல்ழை.

பாகிஸதான் சிந்து மாகாண 
பா்டசாதேகளில் மாணவர் சங்-
கங்கதள அதமபபதறகு சிந்து 
மாகாண சதப அனுமதி அளித்துள-
ளது. இது ரதா்டர்பான மநசாதா 
மாகாண அதவயில் ஏகமனதாக 
நித்றநவற்றபபட்டததயடுத்து 38 
வரு்டங்களாக நீடித்த தத்ட நீங்கி-
யுளளது.  

இம் மநசாதா ஏகமனதாக நித்ற-
நவற்றபபட்டதம குறித்து நபசிய 
மாகாண முதல்வர் தசயத் முொட 
அலிஷா, இதத சரித்திெ முககியத்-

துவம் வாய்ந்தது என்றும் மாணவர் 
சங்கங்கள பா்டசாதேகளில் சாதக -
மான தன்தமகதள ஏறபடுத்தும் 
என தாம் �ம்புவதாகவும் ரதரிவித் -
தார். 

இச்சட்டம் அமுலுககு வந்த-
தும், பாகிஸதானிநேநய மீண்டும் 
மாணவர் சங்கங்கதள ஏறபடுத்-
திய முதல் மாகாணமாக சிந்து 
மாகாணம் திகழும்.  

1984ம் ஆண்டு அன்த்றய 
இொணுவ ஆடசியாளொன 
ரெனெல் ஸியாவுல் ஹக மாணவர் 

சங்கங்கதள தத்ட ரசய்தார். 
1989ம் ஆண்டில் இத்தத்டதய 
ரபனாஸிர் பூடந்டா நீகக உத்த -
ெவிட்டார். எனினும் பாக, உயர் 
நீதிமன்்றம் �ாடு முழுவதும் அமு -
ோகும் வதகயில் 1993ம் ஆண்டு 
இச் சங்கங்களுககு தத்ட விதித்து 
உத்தெவிட்டது. 

கல்லூரி, பல்கதேககழங்களில் 
அெசியல் இருககக கூ்டாது என்ப -
தாநேநய தத்ட விதிககபபட்டது. 
இத்தத்டநய இபரபாது சிந்து 
மாகாணத்தில் நீககபபடடுளளது.    

மத நிநதனை குற்றச்சாட்டில்
பசாக். ஆசிரியருக்கு ஆயுள் சின்ற

பாகிஸதான் சிந்து 
மாகாணத்ததச் நசர்ந்த 
ஒரு இந்து கல்லூரி ஆசி-
ரியருககு 50 ஆயிெம் 
ரூபா அபொதமும் ஆயுள 
தண்்டதனயும் விதித்து 
பாகிஸதான் நீதிமன்்றம் 
ஒன்று தீர்பபளித்திருபப -
தாக ர்டய்லி பாகிஸதான் 
பாத்திரிதக க்டந்த ரசவவாய்ககிழதம 
ரசய்தி ரவளியிடடிருந்தது. மத நிந்ததன 
ரசய்த குற்றச்சாடடின் நபரிநேநய இத்-
தண்்டதன வழங்கபபடடுளளது.

அெசு டிகிரி கல்லூரியின் ஆசிரியொன 
நூட்டன் ோல் என்பவநெ இக குற்றச்சாட-
டின் நபரில் 2019 ஆம் ஆண்டு தகது 
ரசய்யபபட்டார். இவெது பிதண மனுக-
கள இெண்டு த்டதவகளும் நீதிமன்்றத்-
தால் நிொகரிககபபட்டன. க்டந்த 2019 
ஆம் ஆண்டு ஒரு மாணவன் ஒரு உளளூர் 
பா்டசாதேயில் மத நிந்ததன இ்டம்ரபற-
றிருபபதாக சமூக வதேத்தளரமான்றில் 
வீடிநயா ஒன்த்ற ரவளியிடடிருந்தததய-

டுத்நத இவர் தகதுரசய்-
யபபட்டதாகத் ரதரிகி-
்றது.

பாகிஸதான் சுதந்திெம் 
ரபற்ற 1947 ஆம் ஆண்டு 
முதல் இதுவதெ ஆயி -
ெத்து 415 மத நிந்ததன 
வழககுகள நபா்டபபட-
டிருந்த நபாதிலும் உண் -

தமயான மத நிந்ததனச் சம்பவங்கள 
மிக அதிகம் என்று ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் 
குறிபபிடடுளளது. 1947 - 2021 காேப பகு-
தியில் மாத்திெம் 18 ரபண்களும் 71 ஆண்-
களும் மத நிந்ததனக குற்றச் சாடடின் 
நபரில் ரகாதேரசய்யபபடடிருபபதாக-
வும் உண்தமயான எண்ணிகதக இன்னும் 
அதிகமாகநவ இருககும் என்றும் 'ந்டான்' 
பத்திரிதக ரதரிவித்துளளது.

ரபரும்பாலும் மத நிந்ததன ரதா்டர்-
பான சம்பவங்களு்டன் ரதா்டர்புத்ட-
நயாரில் 70 சதவீதமாநனார் பஞ்சாப 
மாகாணத்ததச் நசர்ந்நதார் என்பது குறிப-
பி்டத்தககது.

ப�ொ்ரவபெொத்ொன ெகுதியில் 

அநுொதபுெம் தினகென் நிருபர்                                      

ரஹாெவரபாத்தான பகுதியிலி-
ருந்து ரகாழும்பு ரதம்டரகா்ட 
பகுதிககு  கூழர் வாகனரமான்றில் 
இெண்்டாயிெம் கிநோவிறகும் 
அதிகமான மாடடித்றச்சியிதன 
எடுத்துச் ரசன்்ற சந்நதக �பர்கள 
இருவதெ ரபாலிஸார் தகது ரசய் -
துளளனர்.

ரபாலிஸாருககு கித்டத்த தக-
வரோன்றுககதமய ரஹாெவ -
ரபாத்தான வில்ேரவவ பகுதியில்  
ந�றறு முன்தினம் அதிகாதே 
�்டத்திய சுறறிவதளபபின்நபாது 
சந்நதக �பர்கள இருவதெ தகது 
ரசய்துளளது்டன் மாடடித்றச்சி-
தயயும் கூழர் வாகனத்ததயும் 
ரஹாெவரபாத்தான  ரபாலிஸார் 
தகபபறறியுளளனர்.

தகது ரசய்யபபட்டவர்கள 40, 

45 வயதுத்டய ரவளளவத்தத 
மறறும் கண்டி பகுதிகதள வசிப -
பி்டமாக ரகாண்்டவர்கள என்பது 
ஆெம்பகட்ட ரபாலிஸ விசாெ -
தணகளில் இருந்து ரதரியவந் -
துளளது.

சம்பவம் பறறி நமலும் ரதரி-
யவருவதாவது, ரஹாரொவ -
ரபாத்தான திம்பிரிஅத்தாரவவ 
பகுதியில் பசுமாடுகதள அறுத்து 
இத்றச்சியிதன கூழர் வாகனத் -
தில் எடுத்துச் ரசல்வதறகு சிேர் 
ஆயத்தமாவதாக ரபாலிசாருககு 
கித்டத்த இெகசிய தகவரோன்-
றுககு அதமயநவ சுறறிவதளபபு 
நமறரகாளளபபட்டதம குறிபபி -
்டத்தககதாகும்.

சம்பவம் ரதா்டர்பான நமேதிக 
விசாெதணகதள ரஹாெவரபாத் -
தான ரபாலிஸார் நமறரகாண்டு 
வருகின்்றனர்.

மசாணவர் ்ங்கங்கள் மீதசாை தனை நீக்்கம்  

இரணைசாயிரம் கில�சா ்ட்ைவிலரசாத
மசாட்டின்றசசி ன்கபற்றல்

சிந்து ைொகொணததில்   



வட மாகாணத்தில் தற்பாழுது 
மலேரியா ல�ாய் பரவும் அனரத்த நிலே 
ஏறபட்டுள்ளதாக சுகாதார பிரிவு ்தரி-
வித்துள்ளது.

சுகாதார லமம்பாட்டு பணியகத்தில் 
�லட்பற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர 
இவ் விடயஙகல்ள குறிப்பிட்டார. அவர 
்தாடரந்து கருத்து ்தரிவிகலகயில், 

�ான்கு வார காேத்துககுள 4 ல�ாயா்ளர-
கள அலடயா்ளம் காணப்பட்டுள்ளனர. 
ஒரு ல�ாயா்ளலர அலடயா்ளம் காண்-
பதன் மூேம் அது ஆயிரம் ல�ாயா்ளரக-
ளின் ஆரம்பமாக அலமயும் என சுகாதார 
அலமச்சின் மலேரியா ல�ாய் ஒழிப்பு 
பிரிவின் பணிப்பா்ளர விலசட லவத்தி-
யர பிரசாத் ரணவீர ்தரிவித்துள்ளார.

�ான்கு ல�ாயா்ளரகளும் யாழப்பாண 
மாவட்டத்தில் பதிவாகியிருப்பதாக 
அவர ்தரிவித்தார. எனலவ இந்ல�ாய் 
பரவும் அபாயம் அதிக்ளவில் யாழப்-
பாண மாவட்டத்தில் இருப்பதாக குறிப்-
பிட்ட அவர, ஏலனய மாவட்டஙகளில் 
இந்த ல�ாய் பரவும் அனரத்த நிலே 
இருப்பதாக அவர சுட்டிககாட்டினார. 

கடந்த டிசம்பர மாதம் 31 ஆம் திகதி 
2 ல�ாயா்ளரகள யாழப்பாணத்தில் பதி-
வாகியிருந்தனர. இதன் பின்னர இரண்டு 
வாரஙகளில் லமலும் இருவர அலடயா-
்ளம் காணப்பட்டனர. 4 வார காேத்துக-
குள யாழப்பணத்தில் 4 ல�ாயா்ளரகள 
பதிவாகியுள்ளனர. இேஙலக ஒரு சிறிய 
�ாடு இவ்வா்றான �ாட்டில் ஒரு பிரலத-
சத்தில் ல�ாய் அனரத்த நிலே இருப்பது 
என்பது அது �ாட்டிறலக அனரத்த நிலே-
யாகும்.

இது்தாடரபில் �ாம் மகிழசியலடய 
முடியாது. அதாவது ஒரு பகுதியில் மாத்-
திரம் இந்த அனரத்தம் இருப்பதாக கருத 
முடியாது. இந்த அனரத்த நிலேயில் 
இருந்து யாழப்பாணத்லத மீட்்டடுப்ப-
தறகாக மலேரியா ஒழிப்பு குழு, சுகாதார 
லவத்திய அதிகாரிகள மறறும்  மாகாண 
லவத்தியசாலே பணிப்பா்ளரகள பாரிய 
அரப்பணிப்புடன் ்சயறபடுகின்்றனர.
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அரசாஙக தகவல் திலணக -
க்ளத்தின் அரசாஙக ்வளி -
யீட்டு பணியகம் யாழப்பாண 
மாவட்ட ்சயேகத்தில் ல�ற -
ல்றயதினம் காலே 10 மணிய்ள -
வில் ்வகுசன ஊடக அலமச்சர 
டேஸ் அழகப்்பருமவினால் 
தி்றந்து லவககப்பட்டது.  

அரசாஙக ்வளியீட்டு பணிய -
கத்தின் ஏழாவது மாவட்ட அலு -
வேகமாக  யாழப்பாணத்தில் 
இந்த அலுவேகம் அலமயவுள -
்ளது. 

இதறகு முன்னர கண்டி, காலி, 
அனுராதபுரம், வவுனியா, பதுல்ள 
மறறும் திருலகாணமலே ஆகிய 
மாவட்டஙகளில் இப்பணியகம் 
ஏறகனலவ தி்றந்து லவககப்பட் -
டலம குறிப்பிடத்தககது.

அரசாஙகத்தினால் ்வளியிடப் -
படும் ்வளியீடுகல்ள வார �ாட்க -

ளில் இஙகு விலேககு ்பறறுக -
்காள்ள முடியும்.

இந்நிகழவில் அரசாஙக தகவல் 
திலணகக்ள பணிப்பா்ளர �ாயகம் 

்மாஹான் சமர�ாயகக, கடற -
்்றாழில் அலமச்சர டக்ளஸ் லதவா -
னந்தா, பாராளுமன்்ற உறுப்பினர -
க்ளான அஙகஜன் இராம�ாதன், 

சுலரன் ராகவன் ஆகிலயாரும் வட -
மாகாண பிரதம ்சயோ்ளர சமன் 
பந்துேலசன, யாழ மாவட்ட அர -
சாஙக அதிபர கணபதிப்பிளல்ள 

மலகசன், அரசாஙக தகவல் 
திலணகக்ள உத்திலயாகஸ்தரகள 
எனப்பேரும் கேந்து ்காண்ட -
னர.

யாழ. விலசட நிருபர

பயஙகரவாத தடுப்புச் சட்டத்லத 
நீககக லகாரி யாழப்பாணத்தில் 
சமயத் தலேவரகள லகச்சாத்திட்-
டுள்ளனர.

�ல்லே திருஞானசம்பந்த ஆதீன 
முதல்வர ஸ்ரீேஸ்ரீ லசாமசுந்தர லதசிக 
ஞானசம்பந்த பராமாச்சாரய சுவா-

மிகள, கத்லதாலிகக திருச்சலபயின் 
யாழ. லபராயர கோநிதி ஜஸ்டின் 
ஞானப்பிரகாசம், ்தன்னிந்திய 
திருச்சலபயின் யாழ. லபராயர 
கோநிதி டானியல் தியாகராஜா, 
யாழ மாவட்ட ஜலமயத்துல் உேமா 
தலேவர அப்துல் அஸீஸ் ஆகிலயார 
லகச்சாத்திட்டுள்ளனர.

பரந்தன் குறூப் நிருபர

கிளி்�ாச்சி மாவட்டத்தில் இவ் -
வாண்டு காேலபாக அறுவலடயில் 
கடந்த காேஙகல்ள விட வில்ளச்சல் 
குல்றவலடந்துள்ளதாக மாவட்ட 
பிரதி மாகாண விவசாயப் பணிப்பா -
்ளர அலுவேகம் ்தரிவித்துள்ளது. 

காேலபாக அறுவலடயில் ்ஹக -
லடயர ஒன்றுககு இரண்டு முதல் 
மூன்று ்மறறிக ்தான் வலரயான 
வில்ளச்சல் கிலடத்துள்ளதாக விவ-
சாயப் பணிப்பா்ளர அலுவேகம் 
்தரிவித்துள்ளது.  

கிளி்�ாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள 
பாரிய மறறும் �டுத்தர சிறிய நீரப்-
பாசன கு்ளஙகள மறறும் மானாவாரி 
பயிர்சய்லக நிேஙகள உள்ளடஙக-
ோக  சுமார 69ஆயிரம் ஏககர முதல் 
70  ஆயிரம்  ஏககர வலரயான நிேப்-
பரப்பில் காேலபாக ்�ற்சய்லக 
லமற்காள்ளப்பட்டு அறுவலடகள 
நில்றவு ்பறறு வருகின்்றன.

இந்நிலேயில் கடந்த காேஙக-
ளில் அறுவலடகள மூேம் கிலடக-
கப்்பற்ற உறபத்திகல்ள விட  
இம்முல்ற குல்றந்த அ்ளவு வில்ளச் -
சல் கிலடத்துள்ளலமயால் பாரிய 

�ஷடத்திலன எதிர்காண்டுள்ளதாக 
விவசாயிகள ்தரிவித்துள்ளனர.

லபாதிய உரவலககள இன்லம, 
கல்ள�ாசினிகள இன்லம காரண -
மாக சிே இடஙகளில் விவசாயிகள 
தஙகளுலடய பயிர ்சய்லககல்ள 
லகவிட்டுள்ளதாகவும் ்தரிவிககின்-
்றனர. 

இரசாயன உரஙகல்ள தலட்சய்து 
லசதனப் பசல்ள பயன்படுத்தி 
விவசாயத்லத லமற்காளளுமாறு 
அரசாஙகம் அறிவித்திருந்ததுடன், 
உரத்தட்டுப்பாடு மறறும் கிருமி�ாசி-
னிகள, கல்ள�ாசினிகள  என்பவற-

றுககு தட்டுப்பாடு ஏற-
ப ட் டி ருந் த ல ம ய ா ல் 
வில்ளச்சலில் பாதிப்பு 
ஏ ற ப ட் டு ள ்ள த ா க 
மாவட்ட விவசாயிகள 
்தரிவித்துள்ளனர. 

கிளி்�ாச்சி மாவட் -
டத்தில் ்�ல் அறு -
வலடகள நில்றவு 
்பறறு வருவதால் 
இது ்தாடரபில் கிளி -
்�ாச்சி மாவட்ட பிரதி 
மாகாண விவசாய 

பணிப்பா்ளர அலுவேகத்லத 
்தாடரபு ்காண்டு லகட்டலபாது 
கடந்த லபாகஙகளில் ்ஹகலடயர 
ஒன்றுககு 4.3 ்மறறிக ்தான் முதல் 
4.5 ்மறறிக ்தான் வலரயான 
வில்ளச்சல் கிலடத்திருந்தன.

இப் லபாகத்தில் வில்ளச்சல் குல்ற -
வலடந்துள்ளது. அதாவது ்ஹகலட 
யர ஒன்றுககு 2.5 ்மறறிக ்தான் 
முதல் 3 ்மறறிக ்தான் வலரயான 
வில்ளச்சல் மாத்திரலம கிலடத்துள-
்ளதாக மாவட்ட பிரதி மாகாண விவ-
சாயப் பணிப்பா்ளர அலுவேகத்தி-
னால் ்தரிவிககப்பட்டுள்ளது.

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தில் கொலப�ொக
அறுவட்டயில் விடைச்்சல் குடைவு

அரசாங்க வெளியீட்டு பணிய்கத்தின்
யாழ். மாெட்்ட கிளை அலுெல்கம் திறந்து ளெப்பு

�யஙகரவொத தடுப்புச் ்சட்டத்டத நீககக
க்காரி ள்கவயழுத்துப் கபாராட்்டம்

யாழ.விலசட நிருபர 

ல�ாரலவ தமிழத் திலரப்பட விழா 
– தமிழர விருது 2022 இல், “புத்தி 
்கட்ட மனிதர எல்ோம்” திலரப்ப -
டத்துககு �ான்கு விருதுகள கிலடத்-
துள்ளன.

சிவராஜ் இயககத்தில் கடந்த 
வருட இறுதியில் ்வளியான “புத்-
தி்கட்ட மனிதர எல்ோம்“ திலரப் -
படம்  வசூல் ரீதியாகவும், விமரசன 
ரீதியாகவும் �ல்ே வரலவறலப ்பற-
றிருந்தது. இந்த திலரப்படத்திறகு 
13 ஆவது ல�ாரலவ தமிழத் திலரப்-
பட விழாவில் 4 விருதுகள கிலடத் -
துள்ளன.

சி்றந்த �டிலக (சிந்துஜா), சி்றந்த 
ஒளிப்பதிவா்ளர (தரமலிஙகம்), 
சி்றந்த இலசயலமப்பா்ளர (பூவன் 
மதீசன்), சி்றந்த திலரககலத 
(சிவராஜ்) ஆகிய விருதுகள கிலடத் -
துள்ளன.

ப�ொரபவ தமிழ்த் திடரப்�்ட விழொ;
'புத்தி நகட்ட மனிதர எல்லொம்' 
திடரப்�்டத்திற்கு 4 விருதுகள்

வவலமையூர் ்ரஜிந்தன் எழுதிய "வெ்ரன்பின் ெடிைங்கள்" ்கவிம்த நூல் பவளியீட்டு-
விழா அணமையில் யாழபொைம் உ்தயவாசலில் நமைபெற்றது.

லகாப்பாய் குறூப் நிருபர

வடககில் கடந்த காேஙக-
ளில் ஊடகவியோ்ளர அனுப-
வித்த துன்பம் லவதலனலய 
யாரும் எளிதில் ம்றந்து 
விடமுடியாது என வடககு 
மாகாண முன்னாள ஆளு�-
ரும் பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னருமான கோநிதி சுலரன் 
ராகவன் ்தரிவித்தார.

யாழ. மாவட்ட ்சயேகத்தில் 
ஊடகத்துல்ற அலமச்சர தலேலம-
யில் இடம்்பற்ற ஊடகவியோ்ளர 
கேந்துலரயாடலின் லபாலத அவர 
இவ்வாறு ்தரிவித்தார.

அவர லமலும் ்தரிவிகலகயில், 
இஙகு வருலக தந்திருககும் ஊடகவி -
யோ்ளரகள கறுப்பு பட்டி அணிந்து  
வந்திருககி்றாரகள. இது ஒரு ஜன�ா-
யகத்தின் ்வளிப்பாடு.

�ாம் ஒலர குலடயின் கீழ வாழ-
கின்்ற நிலேயில் கருத்துககளில்  
லவறுபாடு இருககோம்.

ஆனாலும் �ாட்டில் வாழுகின்்ற 

தமிழ, சிஙக்ள, முஸ்லிம் 
மககளின் உரிலமகள இந்த 
�ாட்டிலே உறுதி ்சய்யப்-
பட லவண்டும்.

ஈராக மீது அணு ஆயுதம் 
இருப்பதாக அ்மரிககா 
லபார ்தாடுத்தலத எல் -
லோரும் அறிவீரகள.

உண்லமயில் அஙகு 
என்ன இடம்்பற்றது? ஈராககில் 
அணு ஆயுதம் இருப்பதாக அ்ம -
ரிககா சந்லதக ்சய்திலய ்வளி-
யிட்டு  அலத உண்லமயாககும் 
விதமாக லபார ்தாடுத்தது. 

ஊடகம் ஜன�ாயகத்தின் தூணாக 
கருதப்படுகின்்ற நிலேயில் தக -
வல்கல்ள உறுதி ்சய்து வழஙக 
லவண்டும். 

ஆகலவ வடககு ஊடகவியோ-
்ளரகல்ள ்தாழில்நுட்ப ரீதியாக-
வும் வாழவாதார நீதியாகவும் முன் -
லனறறுவதறகு என்னால் இயன்்ற 
பஙகளிப்லப ்சய்லவன் என அவர 
லமலும் ்தரிவித்தார.

வ்டககில் ஊ்டகவியலொைரகள் அனு�வித்த 
துன�த்டத யொரும் மைந்துவி்டமுடியொது

வைைா்காைம்

மகலரியா க�ாய் 
பரவும் அபாயம் 

கலாநிதி சுரேன் ோகவன் எம்.பி

புதுககுடியிருப்பு விலசட நிருபர 

முல்லேத்தீவு மாவட்ட முன்-
பளளி ஆசிரியரகள தமககான அடிப் -
பலட சம்ப்ளத்திலன அதிகரிகக 
லகாரி மாவட்ட ்சயேகத்திறகு 
முன்னால் கவனயீரப்பு லபாராட்டத்-
தில் ல�றறு முன்தினம் ஈடுபட்டது-
டன் மனுஒன்றிலனயும் லகயளித்-
துள்ளனர.  

முல்லேத்தீவு மாவட்ட ்சயே -
கத்திறகு முன்னால் ஒன்று கூடிய 
முன்பளளி ஆசிரியரகள தஙகளுக-
கான சம்ப்ள உயரவிலன லகாரி கவ-
னயீரப்பு லபாராட்டத்தில் ஈடுபட் -
டதுடன் முல்லேத்தீவு மாவட்ட 
லமேதிக அரசாஙக அதிபர க.கன-
லகஸ்வரனிடம் மனு ஒன்றிலனயும் 
லகயளித்துள்ளனர.   

அந்த மனுவில் கடந்த 25 ஆண்-
டுகளுககு லமோன காேம் லசலவ 
ல�ாககில் கறபித்தல் பணிகல்ள 

முன்்னடுத்து வருகின்ல்றாம்.  
பேதடலவகள ்காடுப்பனவு 

்தாடரபான லவண்டுதல்க்ளால் 
வட மாகாண சலப முதறகட்ட ஊக-
குவிப்பு ்காடுப்பனவாக மூவா-
யிரம் ரூபாவும், இரண்டாம் கட்ட -
மாக �ான்காயிரம் ரூபாவாகவும் 
தறலபாது ஆ்றாயிரம் ரூபாவாகவும் 
வழஙகிவருகின்்றனர.   

முன்பளளி ஆசிரியரகள பேர 
்பண் தலேலமத்துவம் ்காண்ட-
வரக்ளாகவும் வறுலமகலகாட்டின் 
கீழ வாழபவரக்ளாகவும் உள்ளனர. 
இன்ல்றய காேகட்டத்தில் இக-
்காடுப்பனவு எமது வாழகலகககு 
லபாதுமானதாக இல்லே. எனலவ 
எமது நிலேலமயிலன கருத்திற-
்காண்டு சம்ப்ள உயரவிலனயும் 
நிரந்தர நியமனத்திலனயும் வழங-
குவதறகு ஆவனம் ்சய்யுமாறு 
லகாரிகலக முன்லவத்துள்ளனர.   

முன�ள்ளி ஆசிரியரகள் முல்டலத்தீவில்  
்கெனயீர்ப்புப் கபாராட்்டம் 
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“பல பிறவியிலும் என்னோடு 
த�ோடர்ந்து வரும் அனபினன உனட-
யவள் என கோ�லி. அவள் மயில் 

்�ோனற சோயலினன உனடயவள். தெருங்கிய 
அழகிய �ல்வரினச உனடயவள். அவளது 
கூந்�னலப் ்�ோல ெறுமணம் உனடய பூனவ 
நீ அறிந்�துண்டோ ?"

குறிஞ்சித் தினணப் �ோடல்களில் கோணப்� -
டும் இலக்கிய ெயங்களோகிய கற�னன, தசோல் -
லோட்சி, உவனம, உள்ளுனற ஆகியனவ 
கற�னன ெயத்ன� ்மலும் தமருகூட்டு -
கினறன.

 குறிஞ்சிப்�ோட்டில் �னலவியும், ்�ோழியும் 
அருவி நீரோடியன�ச் தசோல்லும் ்�ோது 
கற�னன ெயத்ன�ச் சுனவக்க முடிகிறது. 
கடல் குனறய நீனர தமோணடு தகோணடு 
வோனில் கூடின ்மகங்கள்; கோறறு வீசியது; 

்மகங்கள் கலங்கின. முரசம் ்�ோனறு 
இடினய முழங்கின. �றனவகள் �ம் கூடுக -
ளில் ்�ோய் அடங்கின. முருகப் த�ருமோனின 
்வல் ்�ோல் மினனல் ்�ோனறியது.

 இத் த�ோகுதிகளுடன �னலவனின 
மனல்மல் மனழ த�ோழிந்�து. தெடிய 

மனல உச்சியிலிருந்து தவணனமயோன 
அருவி தகோட்டியது. 

த�ளிந்� நீனரயுனடய 
அருவி தூய 

தவள்னள 

ஆனட 
்�ோல் இருந்�து. 
�ளிங்னகக் கனரத்து 
னவத்�து ்�ோனறு 
சுனன �ரவி இ�ம -
ளித்�து. (குறிஞ் -
சிப்�ோட்டு: 46-
57)

கு றுந் த � ோ -
னகப் �ோடல் 
ஒனறில் �னல-

வியின கூந்�-
லுக்கு இயற-
ன க யி ் ல ் ய 
மணம் உணடு 
எனறு நினனக்கி-
றோன �னலவன. 
ெோணம் உனடய 
அவனள ெோணத்திலிருந்து 
நீக்க அவள் உடல்த�ோட்டுக் 
கூந்�னலத் �டவுகிறோன. இ�னன 
தமய் த�ோட்டுப் �யிறல் என�ர். 
கற�னன சிறக்க வணனட அனழத்துப் 
்�சுகிறோன.

தகோங்கு ்�ர் வோழக்னக அஞ்சினறத் 
தும்பி

கோமம் தசப்�ோது கணடது தமோழி்மோ
�யிலியது தகழீஇய ெட்பின மயிலியல்
தசறி எயிறறு அரினவ கூந்�லின
ெறியவும் உள்வோநீ யறியும் பூ்வ
(குறுந்த�ோனக – 2)

"அழகிய சிறகுகனள உனடய வண்ட ! 
நீ மலர்களில் உள்ள பூந் துகனள ஆரோய்ந்து 
உணகினறோய். என வினோவிறகு வினட �ரு -
வோயோக. எனக்கோக ெோன விரும்பியன� நீ 
தசோல்ல ்வணடோம். �ல பிறவியிலும் 
என்னோடு த�ோடர்ந்து வரும் அனபினன 
உனடயவள் என கோ�லி. அவள் மயில் 
்�ோனற சோயலினன உனடயவள். தெருங்கிய 
அழகிய �ல்வரினச உனடயவள். அவளது 
கூந்�னலப் ்�ோல ெறுமணம் உனடய பூனவ 

நீ அறிந்�துண்டோ ?"வணனட அனழத்து 
அ�ன வோழக்னக முனற கோட்டித் �ன 
கருத்ன� நினல நிறுத்தும் �ோங்கு சிறப்பிறகு -
ரியது. இங்கு ஒரு ெோடக்ம ெடக்கிறது. 

வண்டோடு ்�சும் ்�ச்சு �னலவியின 
அழனகப் �ோரோட்டும் ்�ச்சு; �னலவி 
அன�க் ்கட்டுப் புனமுறுவல் பூப்�து த�ரி -
கிறது;

கூந்�லில் தமோய்க்கும் வணனட விலக்கு -
வது ்�ோனற ஒரு �ோவனனயில் �னலவன 
�னலவியின கூந்�னலத் தீணடுவது புலப்� -
டுகிறது.

கோ�லின அகல, உயர, ஆழ அளவுகனளக் 
கூறிப் �ோடப்�ட்ட குறுந்த�ோனகப் �ோடல் 
தசோல்லோட்சிக்குச் சிறந்� சோனறோகும். �னல -
வ்னோடு �ோன தகோணட ெட்பின �னனம -
னயத் �னலவி ்�ோழிக்கு எடுத்துனரக்கிறோள்.

நிலத்தினும் த�ரி்� வோனினும் உயர்ந் -
�னறு

நீரினும் ஆரள வின்ற சோரல்
கருங் ்கோற குறிஞ்சிப் பூக்தகோணடு
த�ருந்்�ன இனழக்கும் ெோடதனோடு 

ெட்்� 
(குறுந்த�ோனக – 3)

கரிய தகோம்புகளில் பூத்துள்ளன குறிஞ்சி 
மலர்கள். அவறறிலிருந்து வணடுகள் 

்�னனச் ்சர்த்துத் ்�னகூடுக -
னளக் கட்டுகினறன. 

இத்�கு இனினம நினறந்� 
மனல ெோட்டினன என 
�னலவன. அவனிடம் ெோன 
தகோணட ெட்�ோனது நிலத்ன� -
விட அகலமோனது; வோனத்ன�-
விட உயர்ந்�து; கடனலவிட 
ஆழமோனது.

 குறிஞ்சி மலரில் உள்ள 
்�னன மனல உச்சியில் ்�ன -

கூட்டில் ்சர்க்கினறது ்�னீ 
எனனும் வணடு. அது்�ோல் 
தவவ்வறு இடங்கனளச் 
்சர்ந்� எங்கள் உள்ளங்கள் 
இனினமயோய் ஒனறு�ட் -
டன. 

�ோல்வனர த�ய்வம் எனற 
விதி எங்கள் இருவனரயும் இனணத்துள் -
ளது,' என�ன ்�ோனற �ல கருத்துக்கனள 
உள்ளடக்கியது இப்�ோடல். இது ்�ோழியி-
டம் �னலவி கூறுவது. 'கருங்்கோல் குறிஞ் -
சிப் பூக்தகோணடு த�ருந்்�ன இனழக்கும் 
ெோடன' என�து தசோல்லோல் வனரந்� ஓவியம் 
ஆகிறது.

ச�ொல்ொல வரைந்த ஓவியம்

- முமைவர் இளங்கோவன்...

அமெோமை  ைோவட்ட தமிழ் எழுத் -
தோளர் ்ைமெோடடுப ்ெ்ரமவ சர்வ -
்தச ைகளிர் திைத்திமை சிைபபிக் -
கும வமகயில் எதிர்வரும  ைோர்ச் 8ம 
திகதி ைோவட்டம தழுவிய இலக்கிய 
நிகழ்வு ஒன்றிமை ந்டோத்த திட்டமிட-
டுளளது.

நிகழ்வில் இவவரு்டத்துக்கோை 
பெறுைதி வோய்நத ஆவணைோக  
'சிைபபுக் கவிமத பதோகுபபு நூல்' 
ஒன்றிமை பவளியி்டவுளளது்டன்  

 அதற்கிணஙக 16 வரிகள 
பகோண்ட கவிமதமய எதிர்வரும  
பெப்ரவரி 15ற்கு  முன்ைர் '்தச-
ெ்நது ஜலீல் ஜீ சமைோ்நதுமை' எனும 
விலோசத்துக்்கோ அல்லது 076 355 
2423 எனும 'வோடஸ்அப' இலக்கத்-
துக்்கோ அனுபபி மவக்கலோம.

கவிஞர்களும்டய புமகபெ்டத்-

து்டன் அக்கவிமத நூலுருப பெை-
வுளளது்டன் விழோவின் ்ெோது அக் -
கவிமதமய தோஙக்ள வோசித்து 
கோணபிபெதற்கும ச்நதர்பெம 
்ைம்டயில் வழஙகபெ்டவிருக்கிைது.

 கவிமத எழுதிய அமைவருக்கும 
ெோ்ரோடடுச்சோன்றிதழ் வழஙகபெ்டவுள-
ளது்டன்  விருது வழஙகி பகௌ்ரவிக்க -
வுமுளளது.

'விடியல் ்தடும விடடில்கள'
'அர்பெணிபபில் உயர்்நத 

ஆயிமழ' 
 'ஆணுக்குப பெண நோஙகள அடி-

மையல்்லோம.' 
 'ைோதர்கமள இழிவு பசயயும ைதி-

யிைர் ஒழிக்வ! ' தமலபபுகளில் 
ஏ்தனும ஒன்றில்  கவிமத வடிக்க-
லோம எை ்ெ்ரமவயின் பசயலோளர் 
வி.ரி.சகோ்தவ்ரோஜோ பதரிவித்தோர்.

அ்ரஙக பசயற்ெோட்டோளர் பச.்ரஜீ-
வவின் கோைன் கூத்து பதோ்டர்ெோை 
கமதயோ்டபலோன்று அன்மையின் 
சூம பதோழில்நுடெம மூலைோக நம்ட-
பெற்ைது.

புத்தோக்க அ்ரஙக இயக்கம அதற்-
கோை ஏற்ெோடுகமள ்ைற்பகோணடி-
ரு்நதது.

 க்டலுக்கபெோல் எல்மல தோணடிய-
தோை ஒரு தனித்த சமுகத்தின் வோழ்க்-
மகயின் அழகியல் சோர்்நத உயிர்-
வோசத்மத  ்கடககூடிய சில நிமி்ட 
கமதயோ்டல்,

உலக ையைோக்களின் பின்விமள-
வோை இை தனித்துவ அழிபபு முமைக்-
குளளும உயிர்துடிபபு மிக்க ைமலயக 
ச்டஙகு சமபி்ரதோயம பகோண்ட நிகழ்த்-
துகமலயின் ஆழைோை பூர்வீக உணர்-
வுமுமையிமை இருநூறு ஆணடுக-
ளோய க்ட்நது நீணடிருக்கும சமுதோய 
அம்டயோளத்மத, அதன் ெரிசுத்ைோை 
ஆத்ைோர்த்த நிகழ்முமைகமள,அதன் 
கணணியஙகமள விளக்கைோக முன்-

மவத்தோர் அ்ரஙக பசயற்ெோட்டோளர். 
ைக்கள தம உளப ெதிவுகமள ச்டங-
குஅமசத்தினுள ெதித்து , தைது குல-
பதயவத்மத தமலமுமை ெணெோடடு 
வோழ்மவ, உலக உச்சிக்கு நகர்த்திய 
பசல்பநறியின் தோர்மீகத்மத உ்ரக்-
கச்பசோன்ை ெோஙகும முன்மவத்த 
ஆதோ்ர பசோல்லோ்டல்களும ;

 முதுசைோை இ்நத கமல ெோ்ரமெரி-
யத்மத ெோதுகோத்தி்டல் ்வணடும எை 
தூணடியமத உண்ரமுடி்நது.

இ்நத கமதயோ்டலுக்கு களை-
மைத்து பகோடுத்த புத்தோக்க அ்ரஙக 
இயக்கத்திற்கு ெோ்ரோடடுக்கள.

தகவல் : 

பெோன். ்ரோஜ்கோெோல்

விருந்து 
படைக்கும் 
க�ொழுந்து

அ்மசன கோட்டு அருமருந்து
அறிமுகமோனது தவௌ்னளயர்களோல்
இனறு எமக்கு அது
விருந்து �னடக்கும் தகோழுந்து

 மனலமுகடுகளில் வளர்ந்து
மனங்குளிரனவக்கும் சோயம்
இன சனங்கனள உ�சரிக்க
இனிய ்�னீர் �ோனம்

 அதிகோனல எனம எழுப்பி
அருனமயோக வழங்கப்�டும்
உறசோக �ோனம்
சூடோக அருந்தும் சுனவயோன �ோனம்

 இஞ்சி கலந்து �ோல் கலந்து
இனசுனவ �ரவல்ல இனசவோன
ெட்புப் �ோனமோகிப் ்�ோச்சு
பிரித்�ோனியர் வகுத்துத் �ந்�
்�யினல இப்்�ோ ்�டிவரும் வருமோனம்
�ச்னசதயனறும் �ழுப்பு எனறும்
�லவனகயில் ்�யினல

 மனல ெோட்டு மக்கள்
அட்னடவிரட்டி அழகுறக் தகோய்து
வியர்னவ சிந்திய உப்�ோல் �ோ்னோ
உரிய சுனவ அ�றகுணடு.

 பி்ளனடீ எனறும் டீ எனறும்
கசட்னடதயனறும் மு�னனம �ரும்
உறறோர் உறவினனர உ�சரிக்க
்சோம்�ல் கனளந்து சுறுசுறுப்�ோக்க
உறவோக இனணந்� �ோனம்

 ்�நீர் எனற த�விட்டோ �ோனம்
நிரம்பி வழிய ஒரு ்கோப்ன�
அருந்தித்�ோன �ோர்ப்்�ோமோ?

-க்நதளோய முஸ்தெோ சகோபதீன்   

அம்பொடை  தமிழ் எழுததொளர் பபரடை
மொைடைம் தழுவிய இலக்கிய நி�ழ்வு

நி�ழ்ததுக் �டல


"விமர்சனங்களை ஏற்றுக் க்கொள்ளும்  
பக்குவம் பளைபபொைனுக்கு அவசியம்"

கு ரு சதோசிவத்தின் வ்டக்கு வீதியி்ல 
நூல் மீதோை ஆயவ்ரஙகு சூம பதோழில்-
நுடெம மூலைோக அணமையில் நம்ட-

பெற்ைது.
அ்நத ஆயவ்ரஙகில் வ்டக்கு வீதி நூலில் 

இரு்நது  நோன்கு கமதகமள எடுத்துக்பகோணடு 
அதற்கோை விைர்சைத்மத சிறுகமத ைஞசரி 
ஆசிரிய்ரோை மு.தயோளன்       நிகழ்த்திைோர்.

விைர்சைஙகள ெம்டபெோளிக்கோை  புகழ் 

ெோ்டல்களோக இல்லோைல் சைநிமலயில் ்ைற்-
பகோளளபெ்ட ்வணடியது என்ெமத  அவர் சிைப-
ெோக விளக்கியிரு்நதோர்.

அதன் ஒரு ெகுதி திைக்ரன் வோசகர்களுக்கோக.
" விைர்சைம என்று வரும்ெோது இ்ரணடு 

ெக்கஙகளும சைநிமலயில் ஆ்ரோயபெ்ட ்வண-
டியது அவசியம. அவவோறு அமை்நதோல் தோன் 
அது குறித்த எழுத்தோளருக்கு பி்ர்யோசைைோய 
அமையும என்ெது எைது கருத்து.

ஒருவர் எப்ெோது எழுதத் பதோ்டஙகுகிைோ்்ரோ 
அப்ெோ்த விைர்சைஙகமள தோஙகக் கூடிய சக் -

தியும அவருக்கு இருக்க ்வணடும. அவவோறு 
விைர்சைத்மத தோஙக முடியோத ஒரு எழுத்தோ -
ள்ரோக அவர் இருபெோ்ரோைோல் அன்றிலிரு்நது 
தைது ்ெைோமவ தூக்கி எறி்நது விடடு அவர் 
்வறு ்வமலகமள ெோர்க்க முடியும.

 எைக்கு ஒரு அனுெவம உளளது.நோன் 
ஆ்ரமெத்தில் புளியை்ரம என்ை ஒரு சிறுகமத 
பதோகுபமெ பவளியிடடிரு்ந்தன்.

அமத நோன் பிை்நத ஊ்ரோை க்ரபவடடியில் 
பவளியி்ட ்வணடும என்ை 
ஆமச எைக்கு இரு்நதது. 
அ்நத பவளியீடடு நிகழ்வில் 
நணெர் ஒருவர் அ்நத நூல் 
மீதோை விைர்சைத்மத ்ைற்-
பகோண்டோர். அ்நத நணெரின் 
பெயர் ்ரோகவன். அவரும ஒரு 
சிை்நத சிறுகமத எழுத்தோளர். 
அவர் அ்நத ்ைம்டயி்ல்ய 
மவத்து இது ஒரு சிறுகமதத் 
பதோகுப்ெ அல்ல என்று கூறி -
விட்டோர்.

மிகத் துணிவோை விைர்-
சைஙகமள ்ைற்பகோண்ட 
அவர் அதற்கோை கோ்ரணங-
கமளயும எடுத்துக்கூை தவ -
ைவில்மல. அவற்மை நோன் 
ஏற்றுக் பகோண்்டன்.

 அதன் பிைகுதோன் நோன் 
எழுத்துக்கமள திருத்தைோக 
எழுதவும சிைபெோக எழுத 

்வணடும என்ை எணணமும வ்நதது. ஆக்வ 
விைர்சைம என்ெது இ்ரணடு ெக்கஙகமளக் 
பகோண்டதோக இருக்க ்வணடும.

இ்நத சிறுகமத நூலிலிரு்நது எைக்கு நோன்கு 
கமதகள விைர்சைத்திற்கோக த்ரபெடடுளளை. 
அதில் வ்டக்கு வீதியி்ல சிறுகமதயும ஒன்று. 
நிஜத்தின் நிழல் ைற்றும வ்டக்கு வீதியி்ல 
புதிதோக இ்நத பதோகுபபில் ெோர்த்து பகோண்டமவ.
நோன் பதோழில் ரீதியில் ஒரு கணக்கு ஆசிரியன் 
என்ை வமகயில் முதலில் நோன் இ்நத சிறுகமத-
கமள நி்ரல் ெடுத்தி்ைன்.எைது வோசிபமெக் 

பகோணடு எது முதலோவது,எது இ்ரண்டோவது,எது 
மூன்ைோவது,எது நோன்கோவது என்று வகுத்துக் 
பகோண்்டன். 

நோன் முதலோவதோக அதிகம ைோர்க்குகமள 
வழஙகியது நிஜத்தின் நிழல் என்ை சிறுகமதக்கு.

இ்ரண்டோவது அதிக ைோர்க்குகள பதயவமும 
ைனிதைோகலோம என்ை சிறுகமதக்கு. மூன்ைோ-
வதோக ெச்மச விளக்கு,நோன்கோவதோகத்தோன் 
வ்டக்கு வீதியி்ல.கமதகளும்டய அமைபபு, 
கமத பசோல்லபெட்ட விதம எைது கவைத்திற்கு 
உ்டெ்டடுத்தபெட்டமவ. சிறுகமத என்ை பசோல் 
ஆஙகிலத்திலிரு்நது வ்நத ்சோட ஸ்்்டோரி என்ை 
பைோழியோக்க பசோல்தோன். முன் கோலத்தி்ல்ய 
நீதிக்கமதகள இரு்நதுளளை அைபநறி கமதகள 
இரு்நதுளளை. சிறுகமத இருக்கவில்மல.

சிறுகமத என்ெது சிறிய கமத என்ெதும 
அல்ல. அது அதற்பகன்்ை ஒரு வடிவத்மத, ஒரு 
அழமக பகோணடுளளது என்ெதுதோன் உணமை. 
அ்நத வமகயில் அ்நத இலக்கணம ஒரு நிமல-
யோைதும அல்ல. இலக்கியத்தினும்டய எ்நத 
வடிவமும நிமலயோை ஒரு வடிவம அல்ல. கோல 
ைோற்ைத்்தோடு அதனும்டய வடிவஙகள ைோறுெடு-
கின்ைை. சிறுகமதகளும அபெடித்தோன்.

புதுமைபபித்தன் கோலத்திலிரு்நது சுஜோதோ 
வம்ரக்கும ஏன் இன்மைக்கு எைது ஈழத்து எழுத்-
தோளர்களும சிறுகமதகளில் ெல ைோற்ைஙக-
மளக் பகோணடு வ்நதுளளைர்.

(மிகுதி அடுத்த வோ்ரம)

பதோகுபபு:

 -்லோ்ரன்ஸ் பசல்வநோயகம...

குறிஞ்சித் திளைப பொைல்களில 
க்சொட்டும் இலக்கிய நயம்

அ்ரஙக 
பசயற்ெோட்டோளர் 

்ரஜீவவின்  கமதயோ்டல் 
பதோ்டர்ெோை 

ெோர்மவ

குரு சதோசிவத்தின் 'வ்டக்கு வீதியி்ல' 
நூல் ஆயவ்ரஙகில் விைர்சகர் மு.தயோளன்
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வ்ரலாற்று சிறபபுமிக்்க ைாத்தமை அருள்மிகு ஸ்ரீ முததுைாரியமைன் த்தவஸ்தான  வருடாந்த த்தர்ததிருவிழா (17) தேற்று முன்தினம இ்ரவு இடமபெற்ற தொது  பிடிக்்கபெடட ெடங்கள். (ைாத்தமை சுழற்சி, உக்குவமை, ோவலபபிடடி சுழற்ச்சி நிருெர்்கள்)

ஹற்றன் விசேட நிருபர்  

நுவரெலியா மாவடடத்தில் பசும்-
பால் உறபத்தியினை சமம்படுத்துவ-
தறகு ஆளணி பற்றாக்குன்ற தனட -
யாகவிருபபதாக விலங்கு உறபத்தி 
மறறும் சுகாதாெ தினைக்கள பணிப -
பாளர் குமுதினி ொஜநாயக்க, ரதரி-
வித்தார்.  

மத்திய மாகாை மிருக உறபத்தி 
மறறும் சுகாதாெ தினைக்களத் -
தின் ஏறபாடடில் ரபாகவநதலாவ 
சதாடட வினளயாடடு கழக மண் -
டபத்தில் சநறறுமுன்திைம் (17) 
மானல நனடரபற்ற நிகழரவான்-
றில் கலநது உனெயாறறும் சபாசத 
அவர் இவவாறு ரதரிவித்தார்.  

அவர் அங்கு ரதாடர்நது கருத்து 
ரதரிவிக்னகயில், ஹற்றன் ரபாகவந-
தலாவ, அக்கெபத்தனை உள்ளிடட 

பல பிெசதேங்களில் பசும்பால் உற-
பத்தியில் ஈடுபடும் பலர் உள்ளைர். 
நாடடில் பசும்பால் உறபத்திக்கு 
சதனவயாை வளங்கள் நின்றநத 
மிகபரபாருத்தமாை மாவடடமாக 
நுவரெலியா மாவடடம் காைப -
படுகின்்றது. இதைால் இத்துன்ற-
யினை சமம்படுத்துவதறகாக கடநத 
2021 ஆண்டு மாகாை அனமச்சின் 
ஊடாக 6.9 மில்லியன் ரூபாயக -
ளும் தினைக்களத்திலிருநது 7.9 
மில்லியன் ரூபாயகளும் கினடக்-
கபரபற்றை. 05 பசுக்களுக்கு சமல் 
னவத்திருக்கும் ஒவரவாருவருக்கும் 
புறதரிக்கும் இயநதிெம் ஒன்றினை 
ரபறறுக்ரகாடுக்க சவண்டும் என்று 
திடடமிடடிருநசதாம். அதறகனமய 
இதுவனெ நாங்கள் 91 புறதரிக்கும் 
இயநதிெங்கனள ரபறறுக்ரகாடுத்-
துள்சளாம்.  

ஆைால் எம்மிடம் உள்ள கெனவப-
பசுக்களில் 20 ரதாடக்கம் 25 லீற்றர் 
பால் கெக்கக்கூடிய பசுக்கள் காைப-
படட சபாதிலும் அவறறில் இருநது 
சுமார் 8 ரதாடக்கம் 10 லீற்றர் பால் 
வனெசய கெக்கபபடுகின்்றை. அவற-
றுக்கு சதனவயாை சபாதுமாை 
சபாேனையுனடய உைவு வழங்கப -
படுவதில்னல.

பால் உறபத்தியாளர்கள் மிகவும் 
கஷடபபடடு புறகனள அறுத்து 
ரகாண்டு ரகாடுத்த சபாதிலும் 
அவறன்ற அனவ விரும்பி உண்ப -
தறகு ஏற்ற வனகயில் ரகாடுக்கானம-
யால் இநநினல உருவாகியுள்ளை. 
பால் பண்னையாளர்கனள ரதளி-
வுபடுத்துவதறசகா அல்லது அவர்-
களுக்கு சதனவயாை ஆசலாேனை -
கனள ரபறறுக்ரகாடுபபதறசகா 
எம்மிடம் சதனவயாை அளவு மிருக 

னவத்தியர்கசளா அல்லது அபி-
விருத்தி  உத்திசயாகஸத்தர்கசளா 
இல்னல.    இநநிகழவில் பாொளு-
மன்்ற உறுபபிைர் எம் ெசமஸவ-
ென் சநார்வூட பிெசதே ேனபயின் 
தனலவர் சக.சக.ெவி, கால்நனட 
னவத்தியர்களாை பி.எம் விக்கிெமநா -
யக்க, சஜ,தவொஜா, சுசெஸகுமார், 
உள்ளிடட பலர் கலநது ரகாண்டி-
ருநதைர்.  இதன்சபாது ரபாகவநத-
லாவ, மஸரகலியா, அக்கெபத்தனை 
உள்ளிடட பிெசதேங்களில் பால் உற-
பத்தியில் ஈடுபடும் பாறபண்னை-
யாளர்கனள ஊக்குவிக்கும் முகமாக 
புறதரிக்கும் இயநதிெம் ,பால் கெக் -
கும் இயநதிெம்,குளிரூடடிகள், தள் -
ளுவண்டி, மண்ரவடடி, உள்ளிடட 
சுமார் 20 லடேம் ரபறுமதியாை 
உபகெைங்கள் வழங்கி னவக்கபபட-
டை.

பசுமபபால் உறபத்தியை மேமபடுத்்த
ஆளணி பற்பாக்குய் ்தயைைபாகவுளளது  

விலங்கு உற்பத்தி மறறும் சுகாதார திணைககள ்பணிப்பாளர் ததரிவிபபு

சரககு ரயில் தடம்புரணடதில் மணலயக
ப்பாககுவரத்து பசணவகள் ்பாதிபபு
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

கண்டியிலிருநது பதுனள சநாக்கி 
பு்றபபடட ேெக்கு ெயில்  வடட -
வனள ரொேல்னல பகுதியில் தடம் -
புெண்டதில் மனலயகத்திறகாை 
புனகயிெத சேனவகள் பாதிக்கபபட -
டுள்ளை. சநறறு (18) அதிகானல 
கண்டியிருநது பதுனள சநாக்கி 
பு்றபபடட ெயில் ரொேல்னல புனக -
யிெத நினலயத்திறகு அருகானமயில் 
கானல 7.00 மணியளவில் தடம்பு -
ெண்டுள்ளது.

இதைால் புனகயிெத சேனவகள் 
பாதிக்கபபடடுள்ளை. இதைால் 
ெயிலில் பதுனள சநாக்கி பயணித்த 
பயணிகளும் சிெமங்களுக்கு உடபட -
டுள்ளைர்.  ெயில் தடம் புெண்டதன் 
காெைமாக ேமிக்னஞை கடடுபபாடடு 
ரதாகுதிக்கும் சேதம் ஏறபடடுள் -

ளது. ெயில் தண்டவாளங்கனள 
திருத்துவதறகாக  நாவலபபிடடியி -
லிருநது திருத்து குழுவிைர் வருனக 
தெவுள்ளதாகவும் மிக வினெவில் 
ெயில் பயைங்கள் வழனமக்கு திரும் -
பவுள்ளதாக நாவலபபிடடி புனக -
யிெத நினலயத்தின் கடடுபபாடடு 
நினலய அதிகாரிரயாருவர் ரதரி -
வித்தார். 

மாத்தணள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன்
பதவஸதான மாசிமக பதர்த்திருவிழா
உக்குவனள விசேட நிருபர் 

ரகாவிட  19 சுகாதாெ விதிமுன்ற-
களுக்கனமய மாத்தனள அருள்மிகு 
ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் சதவஸதாை 
மாசிமக சதர்த்திருவிழா சநறறுமுன்-
திைம் இெவு 7.30 மணிக்கு ஆல -
யத்னதவிடடு ரவளிசயறி சநறறு 
அதிகானல சுமார் 4.30 மணியளவில் 
ஆலயத்னத ரேன்்றனடநதது. 

சதர்திருவிழாவில் பஞேெத பவ-
ணியில் விநாயகர், முருகபரபரு-
மான், சிவைம்பாள், அம்பாள், 
ேண்சடஸவரி ஆகிய சதர்கள் 
ஆலயத்தில் இருநது பு்றபபடடு 
மீண்டும் 4.30 மணியளவில் ஆல-
யத்னத ரேன்்றனடநதது. மாத்தனள 
மாவடட ரபாலிஸ ரபாறுபபதிகாரி 
அனுருத்த பண்டாெநாயக்கவின் 

பணிபபுனெக்கனமய பூெை பாது -
காபபு வழங்கபபடடிருநதசதாடு 
மாத்தனள மாநகெ சுகாதாெ பரிசோத-
கர் னவத்தியர் ரிஸவானின் சநெடிக் 
கண்காணிபபில் சுகாதாெபணிகள் 
சமறரகாள்ளபபடடை. சுமார் 700 
பக்தர்கள் இநநிகழவுகளில் கலந-
துரகாண்டைர்.  ரகாசொைா தடுப -
பூசி மூன்ன்றயும் ரபறறுக்ரகாண்ட 
அதறகாை ஆதாெங்கனள தன்ை-
கத்சத னவத்துக்ரகாண்ட பக்தர்கள் 
மாத்திெசம பஞேெத சதர் பவனியில் 
கலநதுரகாள்ள மாநகெ சுகாதாெ பரி-
சோதகர் அனுமதி வழங்கியிருநதார். 

மாத்தனள திருசகாைமனல வீதி 
மறறும் ொஜ வீதிகளில் பூனஜகள் 
இடம்ரப்றவில்னல என்பது குறிபபி-
டத்தக்கது. 

ைடடுபெடுத்தபெடட ெக்்தர்்கள் ெஙத்கற்பு

(கினிகத்சதனை திைகென் நிருபர்)  

வடடவனள ரமௌன்ஜீன் சதாட-
டத்தில் மாணிக்கக்கல் அகழவு 
சமறரகாள்ளும் பகுதியின் அருகி-
லுள்ள பறன்றக் காடடுக்கு இைந-
ரதரியாசதாொல் னவக்கபபடட 
தீயிைால் சில பகுதிகள் எரிநது நாேம-
னடநதுள்ளை.  

இபபகுதியில் அண்னமக் 
காலமாக தீ னவக்கும் ேம்பவம் 
அதிகரித்துள்ளது. அவவாறு னவக்-
கபபடட தீயிைால் சுமார் ஐநது ஏக்-
கருக்கு சமறபடட பகுதி எரிநது 
நாேமனடநதுள்ளது. அபபகுதியில் 
தறசபாது சதசிய மாணிக்கக்கல் 
தினைக்களத்தினூடாக அகழவுகள் 
சமறரகாள்ளபபடுகின்்றை.  

சதசிய மாணிக்கக்கல் தினைக்-
களத்தின் தறகாலிக நிர்வாக நினல-
யங்கள் அனமக்கபபடடுள்ளசதாடு 
அவறறுக்காை மின் இனைபபு 
கூட தீ பெவும் பகுதியிலிருநசத 
ரேல்வனதயும் அவதானிக்க கூடி-
யதாகவிருநதது. தீ பெவலால் 
அபபகுதியில் காைபபடும் மின் 

கம்பங்களுக்கு பாதிபனப ஏற-
படுத்தும் எை அபபகுதியில் 
பாதுகாபபு கடனமயில் ஈடு -
படும் ரபாலிஸார் ரதரிவித்த-
ைர்.   

அபபகுதியில் னவக்கப-
படட தீயிைால் பறன்றக்-
காடடில் வாழும் உயிரிைங்க-
ளுக்கு பாதிபனப ஏறபடுத்தும் 
என்றும் கவனலத் ரதரிவிக் -

கபபடடுள்ளது. தறசபாது மனலய-
கத்தில் வெடசியாை காலநினல நில -
வுவதால் இவவா்றாை தீ னவபபு 
ேம்பவங்களால் காலநினலயில் தாக்-
கத்னத ஏறபடுத்தும் என்றும் ரதரி-
விக்கபபடுகின்்றது. இது ரதாடர்-
பாை விோெனைகனள ரபாலிஸார் 
சமறரகாண்டு வருகின்்றைர்.  

மாணிககககல் அகழணவ இலகுப்படுத்த  
்பறணறைககாடுகளுககு தீ ணவபபு  

பைௌன்ஜீன் த்தாடடததில் சமெவம   

25வீத பெரிய பெங்காயத் ததவெவய பூர்த்தி
பெயய தம்புளவளை விெெகாயி்ள தயகார்
அக்கு்றனை குறூப நிருபர்

தம்புள்னள பிெசதே விவோயிகள் நாடடின் ரமாத்த 
ரபரிய ரவங்காயத் சதனவயின் 25 ேதவீதத்னத 
அறுவனட ரேயய தயாொகி வருவதாக தம்புள்னள 
பிெசதே கமகல சேனவகள் பிரிவு சநறறு ரதரிவித்-
துள்ளது. 

கசலவல, சதவஹுவ, சீகிரிய சபான்்ற பிெசதேங் -
களில் ரமாத்தம் 6000 ஏக்கர் நிலபபெபபில் ரபரிய 
ரவங்காய உறபத்தி ரேயயபபடடுள்ளது. இதன் 
ஊடாக ரமாத்தம் 60000 ரமறறிக் ரதான் அறுவ-
னடனய எதிர்பார்பபதாகவும் அது நாடடின் ரமாத்த 
வருடாநதத் சதனவயின் 25 ேதவீதம் எைவும் பிெதி 
விவோய ஆனையாளர் தினைக்களம் ரதரிவித்தது. 
இதில் சுமார் 5000 விவோயிகள் ஈடுபடடுள்ளதாகவும் 
ரதரிய வருகி்றது. எைசவ அடுத்த ரபரும்சபாக அறு-
வனடனய அடுத்து உள்ளூர் விவோயிகளுக்கு ஊக்கம -
ளிக்கும் வனகயில் இ்றக்குமதி ரேயயபபடும் ரபரிய 
ரவங்காயத்தின் அளனவ கடடுபபடுத்த அெசு நடவ -
டிக்னக எடுக்க சவண்டும் எைவும் உள்ளூர் விவோயி-
கள் ரதரிவிக்கின்்றைர். 

வீதிணய விட்டு விலகி வான் 
வி்பத்து; மூவர் ்படுகாயம் 
தலவாக்கனல குறூப நிருபர்

ஹற்றன்- அவிோவனள 
வீதியில் கினிகத்சதை ெஞ-
சுலாவ பகுதியில்  சநறறு 
முன்திைம் (17) இெவு இடம்-
ரபற்ற விபத்தில் மூவர் காய-
மனடநதுள்ளைர். வான் 
வீதினய விடடு விலகி 
மண்சமடடில் சமாதிய-
னமயால் இவவிபத்து இடம்ரபறறுள்ளது.  வான் வீதினய 
விடடு விலகி மண்சமடடில் சமாதி விபத்துக்குள்ளாைதில் 
மூவர் காயமனடநதுள்ளதாக கினிகத்சதை ரபாலிஸார் ரதரி-
வித்தைர். காயமனடநத மூவரும் நாவலபபிடடி ஆதாெ னவத்-
தியோனலயில் சிகிச்னேக்காக அனுமதிக்கபபடடுள்ளைர். 
அவர்களில் ஒருவரின் கால் மறறும் னக எலும்பு முறிநதுள்ள-
தாக னவத்தியோனல வடடாெங்கள் ரதரிவித்தை.  கொபபிட-
டியவிலிருநது  தலவாக்கனல நகருக்கு வநத வான் மீண்டும் 
தலவாக்கனலயிலிருநது  கொபபிடடியவுக்கு திரும்பி ரேன்-
றுக்ரகாண்டிருநதசபாசத  இவவிபத்து இடம்ரபறறுள்ளது. 
வானின் ோெதி கடடுபபாடனட இழநதனமசய விபத்துக்காை 
காெைம் எை  ரபாலிஸாரின் ஆெம்பகடட விோெனைகளில் 
இருநது ரதரியவநதுள்ளது. 
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உலகம் கண்டுககொள்ொத
உததமன்
உலகததொர் பசி தீர்க்கும்
வள்ல்
ஏழ்ம்ை தன்
உ்ை்மைொய்
விரும்பி ஏற்ற மகொன்
கொடு கைம்்ப கொனகத்த
கரஙகள கொய்க்க
கழனிைொக்கி
நீர் கெல்லொ
கொய்்நத நிலத்த
கொல்வொய் அ்மதது
நிலததொகம் தீர்தது
கெழு்மைொக்கி
பபொகம் கரண்டு
கெ்நகநெல் வி்ததது
பொெதபதொடு நிததம்
கென்று உ்றவொடி
பசி பபொக்கி
பினி தீர்தது வ்ர்ததிடை
பயிர்க்்
வி்்செல் கனவுைன்
அறுவ்ை கெய்தபபொது
பொறகஞ்சி சிறுக்த
நிஜமொகிைது.
பொர் பபொற்ற பவண்டிைவன்
பரபதசி பபொன்று
பொர்்பபவரின்றி
பத்றொகி்றொன்
ெமூகததில்
கைன்கொரன் எனவும்
ஏ்ழ எனவும் முததி்ர
கபொறிக்க்பபடடு
நெைமொடும் வ்ர
மண்கவடடி து்ைைொய்

கூன் விழு்நது
படுக்்கயில் கிைக்்கயில்
தடியுைன்  நெை்பபிைமொய்.
பெ்வக்பகொ எதுவித
கபன்ெனுமின்றி
அன்னம்்நதவன்
அன்னததிறகொய் படும்பொடு
பொர்க்கொதவருக்கு
எ்பபடி புரியும்
அரபெ!
விவெொயி்னயும் ககொஞ்ெம்
சீர் தூக்கி்ப பொர்
ஓய்வின் பபொது.

த�ோபபூர்

முகமைது முமகதீன் ப�ௌபீக்
த�ோபபூர் குறூப நிருெர்

உழவன்

மனசுக்கு ஏதத கபொண்ணு
மை முடிக்க்ப பபொப்றன் இன்று 
எஙக்் வொழததுச கெொல்லி
வலி அனு்பபி ்வ
கொதலர் தினபம. 

கூ்ர்ப புை்வயில்..
கொதல் கவி்த எழுதினொல் 
படிதது்ப பொர்க்க முன்
பக்கததுல அமர்்நதொல் 

தொலி்ைக் கடடுவதொக.?
அவ்்க் கடடுவதொ?  இல்்ல
நிலொவுக்கு வர்ைம் தீடடிை
தங்கக்கு நென்றி கெொல்லுவதொ 

மனம் பபொல வொழக்்க
மன்்றததில் எஙக்் வொழததி
கொதலர் தினம் வ்நது
்ககைழுதது இடுகி்றது 

நெொன் பதடிை உலகம்
்க பிடிதத பநெரம்
வலி்ம வ்நது.
கத்வ தடடினொலும்
கபொறு்ம எஙக்்
்கவிை வில்்ல 

மூசசுக்கு முன்னூரு தை்வ
என் கபை்ர மடடும்
உசெரி்பபொல் கொரைம்
அவளின் முதல் குழ்ந்த
நெொன் என்பதொல் 

அன்பு மிகு்நது
அக்க்்ற கொடடுவதில்
பொருலகபம விை்நது பபொகும்
என் ம்னவி பஹிமொபவ
உதொரைம் பபொதும்!

டி. எல். �ஸீம
கிண்ணியோ 01

என் மண நா ள்

அல்்ஹுமைஸ்ரோ ஈந�
அரும புலமைச் பசோத்து
அகத்தில் துயர் நிமைத்து
விழிநீம்ர வழிய விட்டு
அவனிமயப பிரிந�து !

1980.....
கல்விப பு்ரவலர்  --
்ோஜி �ளீைவர்கள்,
உயர் கல்வி விருத்திக்கோக
உ்ரமூட்டிய கோலம....!
எமதை மு்மைத் அதிெ்ரோக
கல்வியில் ்ஹுமைஸ்ரோ
ப�ோலித்� தகோலம,
ஈர்த்�து எண் திக்கும !
இம்ர த�டும புள்ளினைோய்
ைோணோக்கர் --
விம்ரந�னர்...! விமைந�னர்...!
அல்்ஹுமைஸ்ரோ அறுவமையின்
ெ�ச் தசோற்றுப ெருக்மக  --
ஃபெத்ரோஸ் !

அமைதியின் திருவடிவம !
எளிமையின்  இலக்கணம !
பசருக்மகச் சினநதிடும
சீர் பகோண்ை சித்�ம !
ப�ஞ்சு்ரம மிக்க
த�ர் ைமை உமழபபு !
ஃபெத்ரோஸ் --  
சந�டி இன்றிதய
சோதித்�மவ  ெல !

எஃப. எம. �ோ�ம --
பசவிக்குள்தை.....
பகோந�ளிக்கும கைலோக
எகிறிக் குதிக்கும கோலமிது !
இலஙமக வோபனோலி
�மிழ்ச் தசமவ --
பசவிபெமைமய.....
இ�ைோய்த் �ழுவிய கோலைது !  
ஃபெத்ரோஸின் பசந�மிழ்ச் பசய்தி
வோனமலயில் �வழ்ந�தெோது....
பைய்ம ைைநத�ோம !
உள்ைம புல்லரித்த�ோம !

அரும புலமை.......
அரிய ெண்புகள்......
அபெழுக்கற்ை திைமை....
இமையைோ முயற்சி........
இட்டுச் பசன்ைன அவம்ர
ஒலிெ்ரபபின் உச்சத்துக்கு !  
�ச்சரிபபு அல்ல... !
உச்சரிபபுத் த�மவ --
சுய ெோமையில் ைட்டுைல்ல,
ைறு ெோமையிலும�ோன் !
அவர்�ம --
�்ரம மிக்க ஒலிெ்ரபபின்
�மகச் சோன்றி�ழ் இது !

தவர்விமல ைண்ணில்
தவர் விட்ை வித்து !
சுயைோகக் கற்று.....
�மகமை வைர்த்து.....

வோனமலயில் வநது....
ைக்கள் ெணி புரிநது......
விைமெ்ரம துைநது......
சோைோன்யர் உள்ைத்த� --
முத்�ோய் விமைநது
விமைபெற்றுச் பசன்ைது
எமமைப பிரிநது.

�மலவனின் பிரிவோல்
�விக்கிைது குடுமெம !
ஏஙகும இ�யஙகளுக்கு
�ோஙகும சக்தி �ோ அல்லோஹ்  !
சனூஸ் எம. ஃபெத்ரோஸின்  
ைண்ணமையில் --
சுவனத்தின் சுகந�த்ம�
திைந�ருள்வோய் யோ அல்லோஹ் !

 மு்மைத் மிஃப்ரோஹ்

உச்சம் த�ொட்ட ஒலிபரபபொளர்

௮்நதி மொ்ல
பநெரம்,
வ்நது பபொன
நி்னவுகளும் நெொனூம்.

கண்ணீரில் க்ர்நது
பபொன ஞொபகஙகள
என்னுல் பல
விதமொன வலிகளுைன்
பி்றக்கின்்றது இன்று.

கறப்னைொன கொதல்
என்று கல்்்றயில்
ம்்ற்நது பபொன
கொதலன் என்பதொல்

புலம்பி தவிக்கிப்றன்
இன்றுவ்ர.

௮வள எனக்கு
த்நது பபொன
வலிக்ொல் விழிகள
கவிகள எழுத
ஆரம்பிக்கின்்றது கண்ைர்த
துளிகள என்று.

இ௫்நதும் தனி்மயுைன்
இனி்மைொன நி்னவுக்்
சும்நதபடி கிைக்கின்்றது
௨ைர்விழ்நத இ்நத
இதைம்.

விடியல் பூக்கடடும்
பெோத்துவில் அஜைல்கோன்

பயிர்கெய்்கக்ககொவவொத
கடைொ்நத்ர பி்்நது
உளப் விழு்நது
உயிர் பூண்டு
பவரூன்றி கி்ர்்நகதழக் கூடிை
அறபுத விதது நீ

உனக்குள
உ்றஙகிக் கிைக்கும்
உன் விருடெத்த
உைரொமல் மொற்றொன்
மரததிலிரு்நது உதிர்்நத
ெருகுகளுக்கொக
உன்்ன பதய்ததுக்
ககொளளும்பபொது நீ
ைொருக்கொகபவொ
பொதரட்ெைொகி்றொய்.

உன்்னச சி்றகொக்கி
உன்னிலும் ஊன்பபைவர்க்்
உல்லொெ ப்ற்வைொய்
ப்றக்க ்வக்கும்
வித்த படி.

துணிசெல் வி்க்குகளின்
து்ை ககொண்டு
அ்நதகொரம் கிழிதது
சூரிைனொய் பூததுவிடு.

பீதிக்் அணி்நதுககொண்ை
உன் ்தரிைஙக்்
ெல்வக்கு்ப பபொடு

மரைததின்
வொெல்க்் மூடும்
கதவுகள கெய்வதறகு
ெொததொன்களின் பவதஙக்்
தளளி ்வததுவிடடு
மைொனஙகளின் மததியில்
உயிர்வொழதலுக்கொன
கதொழிறெொ்லத கதொைஙகு

வொழத கதரிைொ
மொனுைததின்
வொழக்்க நுடபக் கருவிக்்
பழுது பொர்க்கும்
புதிைபதொர்
இை்நதிரம் கெய்.

கனவுக்்த தூக்கித
பதொளில் பபொடடுக்ககொண்டு
இலடசிைஙகள எதிர்ககொண்ை
உன் கொலடி்ை
நீ உருவொக்கிை
தி்ெயில் எடுதது ்வ.

உலகம் அழிை்பபபொகும்
க்ைசி கைஙகளுக்கு

முன்பொகபவனும்
விழிததுக் ககொண்டு
அ்த தடுதது நிறுததும்
ெக்தி உன்னில் இரு்நதும்
உல்க அழிவின் பொ்தயில்
வழிநெைததும் உன்
ெக்தியின் யுக்தி்ை
வல்ல்மக்குள இடடு்பபொர்.

எடைொத தூரததில் இருக்கும்
இன்கனொரு உலகத்தயும்
இ்ைததுக் ககொண்டு
அண்ை கவளிகளில்
உல்லொெ்ப பைைம் பபொகும்
உன்னொல் இ்நத பூமிக்கு
மறு விடிைல் பூக்கடடும்

கும்பகர்ைனின்
கூடடுக் குடும்பததுக்குள கிைக்கும்
என் நெொ்்ை சூரிைபன
ககொஞ்ெம் கவளிபை வொ
எறும்புகளின்
இமைம் பநெொக்கிை பைைம்
உன் கவறறிக்கு
வழிகொடடி நிறகி்றது

பைய்யன் �ை்ரோஜ தடு
மா

று
ம் 

பட
்ா

ம் 
பூச்

சிக
ள்

பூச கெடிகள  வ்ர்்பபதறகு  
ெொதகமொன முற்றம்  இல்்ல

விரு்நதொளிக்் கவரகவன
ெொ்ல்ப கபொதுவில் நிறகும்
வீடடு முக்பபுச சுவரில்
பூக்கள மலர்்நதபடி
கெடிகள சில்த
வ்ர்நது ்வததுளப்ன்

அது இ்ைக்கி்ை
வீடடுக்கு வ்நது கெல்பவர்க்்
விை்நது ரசிக்கத தூண்டுகி்றது

இரு்நதும் படைொம்பூசசிகளதொன்
பிரிதொபம் மிக்க்வ
மலர்்நதிருக்கும் பூக்களில்
பதனரு்நத தினமும் பிரென்னமொகி
ஏமொ்நது தடுமொறிச கெல்கின்்றன

 
�மீல்

கனவுக் காதலன்
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கல்முமை ைாநகர் ஸ்ரீ த்ரமவச் சித்திவிநாயகர் ஆலய வருடாநத ைககாறசவம் கடநத 6ஆம் திகதி ஆ்ரம்ெைாகி 17 ஆம் திகதி தீர்த்கதாறசவத்துடன் இனிகத நிமைவு பெறைது. விநாயகப பெருைான் வீதி உலா வருவமதயும் பகாடித்தம்ெத்திலிருநது பகாடி இைக்கபெடு -
வமதயும் தீர்த்தக்குளத்தில் ெக்தர்கள் புனித நீ்ராடுவமதயும் ெடஙகளில் காணலாம்.    

மண்டூர் குறூப் நிருபர்  

மட்டக்களப்பு மத்தி ்கல்வி வல-
யத்திற்குடபட்ட 1813 ஆசிரியர்்க -
ளுள் 900 ஆசிரியர்்களுககு மாத்தி-
ரமம அதி்கரிக்கப்பட்ட சமபளக 
க்காடுப்பனவு, ்க்டந்த ஜனவரி 
மா்தம வழங்கப்பட்டக்தனபது 
ஏனனய ஆசிரியர்்களினால் கபரிதும 
விமர்சனத்துககுள்ளாக்கப்பட்ட 
நினலயில் இலஙன்க ஆசிரியர் சங்க 
மட்டக்களப்பு மத்தி வலய பிரதிநிதி 
றிகனாஸினால், கிழககு மா்காண 
இனணப்பாளர் கபானனுத்துனர உ்த -
யரூபனின ்கவனத்திற்கு க்காண்டுவ-
ரப்படடிருந்தது.  

அ்தன பிர்காரம மட்டக்களப்பு 
மத்தி வலய ்கல்வி நிருவா்க மசனவ 
உத்திமயா்கத்்தர் N.J றிப்்கா, ்கணக-
்காளர் S.H கெளபீக ஆகிமயாரு்டன 
்க்டந்த 23 ஆம தி்கதி ்கலநதுனர-
யா்டப்பட்ட்தன பயனா்க விமச்ட 
சமபளப் படடியல் மூலம அல்லது 
கபப்ரவரி மா்தத்தில் அனனத்து ஆசி-
ரியர்்களுககும அதி்கரிக்கப்பட்ட 
சமபளத்தினன வழஙகுவ்தற்கு ெ்டவ-
டிகன்க மமற்க்காள்வ்தா்க கூறப்பட -
்டது. 

எனினும மெற்று முனதினம 
(17) வனரயில் மமலதி்கமா்க 500 
ககும குனறவான ஆசிரியர்்களுககு 
மாத்திரமம அதி்கரிக்கப்பட்ட சம -

பளத்தினன வழஙகுவ்தற்கு ெ்ட -
வடிகன்க மமற்க்காள்ளப்படடி -
ருந்தது.  

இவ்வி்டயம க்தா்டர்பா்க மெற்று 
முனதினம இலஙன்க ஆசிரியர் 
சங்கப் பிரதிநிதி்கள், வலய பணிப்பா -
ளர், ்கல்வி நிருவா்க உத்திமயா்கத்்தர் 
(நிருவா்கம), ்கணக்காளர் ஆகிமயா-
ரு்டன மமற்க்காள்ளப்பட்ட சநதிப் -
பில் பலத்்த ்கருத்து மமா்தல்்களுககு 
பினனர் அனனத்து ஆசிரியர்்களுக-
கும அதி்கரிக்கப்பட்ட சமபளத் -
தினன மார்ச் மா்த மு்தல் வாரத்திற்-
குள் வழஙகுவ்தற்கு ெ்டவடிகன்க 
மமற்க்காள்வ்தா்க உறுதியளிக்கப்-
பட்டது.    

இலஙமக ஆசிரியர் சஙகத் தமலயீடடால்

முள்ளிப்கபாத்்தானன 
குறூப் நிருபர்  

கிழககு மா்கா-
ணத்திலுள்ள சுய 
க்தாழில், ன்க 
வினனஞர்்கனள ஊக -
குவிக்கவும அவர்-
்களுக்கான சநன்த 
வாய்ப்பினன ஏற்ப -
டுத்திக க்காடுககும 
கபாருடடு கிழககு 
மா்காண கிராமிய 
க ்த ா ழி ற் து ன ற 
தினணக்களம பாரிய 
திட்டங்கனள முன -
கனடுத்து வருகினறது.   

அ்தன மு்தற்்கட்டமா்க, திரும்கா-
ணமனல மாவட்ட உப்புகவளி 
சநதியில் மு்தலாவது மரத்்தளபா்ட 

விற்பனன நினலயம (17) திறநது 
னவக்கப்பட்டது.  

கிழககு மா்காண கிராமிய க்தாழிற் -
துனற தினணக்களத்தின மா்காணப் 

பணிப்பாளர் திருமதி 
்கவி்தா உ்தயகுமார் 
்தனலனமயில் இ்டம -
கபற்ற இநநி்கழ்வுககு 
பிர்தம அதிதியா்க 
கிழககு மா்காண 
ஆளுெர் அனுரா்தா 
யஹமபத் ்கலநது-
க்காண்டு நினலயத்ன்த 
திறநது னவத்்தார்.   

இநநி்கழ்வில் கிழககு 
மா்காண பிர்தம கசய-
லாளர் துஷி்த பீ. வணி-
்கசிங்க, மு்தலனமச்சின 
கசயலாளர் (திருமதி) 

்கலாமதி பத்மராஜா, சு்கா்தார அனமச்-
சின கசயலாளர் (திருமதி) மஜ.மஜ.
முரளி்தரன மற்றும பலர் ்கலநது-
க்காண்டு சிறப்பித்்தனர்.    

கிழக்கில் முதலாவது மரததளபாட விறபனை 
நினலயம் ஆளுநரிைால் திறந்து னவப்பு  மட்டு. மததி வலய ஆசிரியர்களுக்கு அதி்கரிக்்கப்பட்ட   

க�ொடுப்பனவு வழங� நடவடிக்�

ம்தாப்பூர் குறூப் நிருபர்  

மூதூர் பிரம்தச கசயலாளர் பிரி-
விற்குடபட்ட ம்தாப்பூர் உப பிரம்தச 
கசயல்கத்தில் வழனமயா்க கவள்-
ளிககிழனம்களில் இ்டமகபற்று 
வந்த கபாதுமக்கள் தினம எதிர்வரும 
23ஆம தி்கதி மு்தல் பிரதி பு்தனகிழ-
னம்களில் இ்டமகபறும என மூதூர் 
பிரம்தச கசயலாளர் எம.பி.எம.
முபாறக அனனத்து கபாதுமக்களுக-
கும அறிகன்க மூலம அறிவித்துள்-
ளார்.  

குறித்்த பு்தனகிழனம்களில் பிரம்தச 
கசயலாளர் உடப்ட கிராம மசனவ-
யாளர்்கள், சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்-
திமயா்கத்்தர்்கள், கபாருளா்தார அபி-
விருத்தி உத்திமயா்கத்்தர்்கள் மற்றும 

கவளிக்கள உத்திமயா்கத்்தர்்கள் அனன-
வரும வருன்க ்தருவ்தால் கபாதுமக-
்கள் ்தங்களுககுரிய மசனவ்கனள இத் 
தினத்தில் கபற்றுகக்காள்ள முடியும 
எனப்தனன பிரம்தச கசயலாளர் அறி-
வித்துள்ளார்.   

இதுவனர ்காலமும கவள்ளிககி-
ழனம கபாதுமக்கள் தினமா்க இருந்த 
நினலயில் ஜுமஆ கசல்லும மு்கமா்க 
கபாதுமக்கள் ்தங்கள் மசனவ்கனளப் 
கபறுவதில் அகசௌ்கரியங்கனள எதிர் 
மொககிய நினலயில் ்தற்மபாது கபாது-
மக்கள் தினத்ன்த பு்தனகிழனமயா்க 
மாற்றியனமககு ம்தாப்பூர் பிரம்தச 
மக்கள் பிரம்தச கசயலாளருககு ென-
றி்கனள க்தரிவித்துக க்காள்கினறனம 
குறிப்பி்டத்்தக்க்தாகும.    

த�ொபபூர் உ்ப பிரத�ச கசயல�   
க்பொதுமக�ள் தினம் மொற்றம் மணல்மசனன நிருபர்  

வவுணதீவு கபாலிஸ் பிரிவிற்குட-
பட்ட ்கனனனகு்டா பிரம்தசத்தில் 
17 வயது இனளஞன சநதிரகுமார் 
டிலக்ஷன எனபவர் ்தனது வீடடு 
அனறயில் ்தனககுத்்தாமன தூககிட்ட 
நினலயில் ச்டலமா்க மீட்கப்பட்ட 
சமபவம மெற்று முனதினம (17) 
இ்டமகபற்றுள்ள்தா்க கபாலிஸார் 
க்தரிவித்துள்ளனர்.  

சமபவ தினத்்தனறு அவரின 
்தாயார் னவத்தியசானலககு கசனறு 
வீடு திருமபிய மபாது வீடடின ்க்த-
வு்கள் அன்டக்கப்படடிருந்த்தா்கவும 
பினனர் அயலவர்்களின உ்தவியு -
்டன வீடடின ்க்தவினன திறநது உட -
கசனற மபாது குறித்்த இனளஞன 
வீடடின அனறயினுள் ்தனககுத்-

்தாமன ்கழுத்தில் சுருககிடடு 
்தற்க்கானல கசய்திருந்த நினலயில் 
ச்டலமா்க மீட்கப்படடிருந்த்தா்க 
கபாலிஸாரின ஆரமபக்கட்ட விசார -
னணயின மபாது க்தரியவநதுள்ளது.  

மட்டக்களப்பு மாவட்ட நீதிமனற 
நீ்தவான ஏ.சி.றிஸ்வானின உத்்தர -
விற்்கனமவா்க சமபவ இ்டத்திற்கு 
கசனற மண்டூர் பிரம்தச திடீர் மர -
ணவிசாரனண அதி்காரி ்தமபிப் -
பிள்னள ்தவககுமார் ச்டலத்ன்த 
பார்னவயிட்டது்டன ச்டலத்ன்த 
பிமர்த பரிமசா்தனனககு மட்டக்க -
ளப்பு மபா்தனா னவத்தியசானலககு 
எடுத்துச் கசல்ல கபாலிஸாருககு 
உத்்தரவிடடுள்ளார்.

மமலதி்க விசாரனண்கனள வவுண-
தீவு கபாலிஸார் மமற்க்காண்டு வரு -
கினறனர்.

்கனைனகுடா பிரததசததில் இனளஞன   
வீட்டின அனறயில் சடலமா்க மீட்பு

கபரியமபாரதீவு தின்கரன நிருபர்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்-
தில் அனமநதுள்ள கபருமபா -
லான ்க்டற்பகுதியில் மீனவர்-
்கள் க்தாழிலுககுச் கசல்லாமல் 
உள்ளன்த அவ்தானிக்க முடிகின-
றது. ்தற்மபான்தய நினலயில் 
்க்டல் க்காந்தழிப்பு அதி்க-
ரித்துக ்காணப்படுவ்தனால் 
்தாம க்தாழிலுககுச் கசல்ல 
முடியா்த நினலனம ஏற்பட-
டுள்ள்தா்கவும, இ்தனால் ்தமது 
ம்தாணி்கனள ்கனரமயற்றி னவத்துள் -
ள்தா்கவும மீனவர்்கள் க்தரிவிககின-
றனர். மாவட்டத்தின ்களு்தாவனள, 
ம்தத்்தாதீவு, மாங்காடு, கசடடிபா-
னளயம, ்களுவாஞ்சிகுடி, ஓந்தாச் -

சிம்டம, ம்காடன்டக்கல்லாறு உள்-
ளிட்ட பல பகுதி்களிலுள்ள பல 
மீனவர்்கமள இநநினலனமனய எதிர் 
க்காண்டுள்ள்தா்க ்கவனல க்தரிவிக -
கினறனர்.

�டல் க�ொந�ழிப்பொல் 
மீனவர்�ள் ்பொதிபபு

மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்  

்க்டந்த்கால ்கசப்பான நினன-
வு்கனள மறநது சமா்தானத்திற்-
்கான ஒரு புதுயு்கம பன்டப்மபாம 
எனற உள ஆற்றுப்படுத்்தலுக்கான 
ஒருொள் ஒனறுகூ்டல் மெற்று முன-
தினம மட்டக்களப்பு வண்ணாத்திப் -
பூச்சி சமா்தான பூங்கா வளா்கத்தில் 
ென்டகபற்றது.  

மட்டக்களப்பு ்கரித்்தாஸ் எக்கட 
நிறுவனத்தின நி்கழ்ச்சி திட்ட 
இனணப்பாளர் எஸ்.னமக்கல் ஒருங -
கினணப்பில் நிறுவன இயககுனர் 
அருடபணி ஏ.மஜசு்தாசன அடி்க -
ளாரின ்தனலனமயில் ென்டகபற்ற 

இநநி்கழ்வில் மாவட்டத்-
தின கிராம மட்ட பல்சமய 
ஒனறிய சமா்தான குழுக்க-
ளின உறுப்பினர்்கள் ்கலநது 
க்காண்்டனர்.  

இனங்களுககின்டயில் ெல் -
லிணக்க சமூ்க கசயற்பாடு-
்கனள முனகனடுத்து வரும 
மட்டக்களப்பு மாவட்ட ்கரித்்தாஸ் 
எக்கட நிறுவனம ்தற்மபான்தய 
சூழ்நினலயில் ெல்லிணக்க கசயல் -
பாடு்களு்டன ்க்டந்த்கால ்கசப்பான 
நினனவு்கனள மறநது சமா்தானத்திற்-
்கான ஒரு புதுயு்கம பன்டப்மபாம 
எனும உள ஆற்றுப்படுத்்தலுக்கான 

ஒருொள் ஒனறுகூ்டல் நி்கழ்வில் 
வளவாளரா்க மட்டக்களப்பு மனறக-
்கல்வி ெடுநினலய இயககுனர் அருட-
பணி கஜாமறாம டிலீமா மற்றும 
சமா்தான ெல்லிணக்க நி்கழ்ச்சி திட்ட 
இனணப்பாளர் எம.கறாபினசன 
ஆகிமயார் ்கலநது க்காண்்டனர்.

சவளக்கன்ட குறூப் நிருபர்

சமமாநதுனறயில் திண்மக ்கழிவ -
்கற்றல் மசனவயின மபாது 40ஆயிரம 
ரூபாய் பணமும, ம்தசிய அன்டயாள 
அடன்ட, சராதி அனுமதிப்பத்திரம, 
வஙகி அடன்ட உள்ளிட்ட ஆவணங-
்களு்டன பணப்னப ்கண்க்டடுக்கப்-
படடு உரினமயாரி்டம ஒப்பன்டக-
்கப்பட்டது.

சமமாநதுனற பிரம்தச சனப ஊழி-
யர்்களான எஸ்.்கமல்தாசன (சாரதி), 
வீ.்கண்ணன, ம்க.ரஞ்சித் குமார் 
ஆகிமயார்்கள் ரீ.சீ.மலன, ஈஸா வீதி-
்களில் மெற்று கவள்ளிககிழனம (18) 

திண்மக ்கழிவ்கற்றல் மமற்க்காண்்ட 
மவனளயில் இனவ ்கண்க்டடுக்கப்-
பட்டது. 

இ்தனன திண்மக்கழிவு மு்கானமத்-
துவத்திற்கு கபாறுப்பான க்தாழி-
நுடப உத்திமயா்கத்்தர் எம.எம.எம.
முஸ்பாவின ்கவனத்திற்கு க்காண்டு 
கசல்லப்பட்டது. இம்தமவனள அவ் -
வீதியினால் பணப்னப க்தானலநது 
விட்ட்தா்க ம்தடிவந்த உரினமயாள-
ரி்டம அது க்தா்டர்பான ஆவணங-
்கனள உறுதிப்படுதிய்தன பினனர் 
பிரம்தச சனபயில் னவத்து உரிய 
ஆவணங்களும, 40,000 ரூபாய் 

பணமும ஒப்பன்டக்கப்பட்டது.
இ்தன மூலம சமமாநதுனற 

பிரம்தச சனபககு ெற்கபயனர 
ஈடடிக க்காடுத்்தனமக்கா்க சமமாந-
துனற பிரம்தச சனப ்தவிசாளரும, 
முனனாள் பாராளுமனற உறுப்பினரு -
மான ஏ.எம.முஹமமட கெௌஷாட 
ஆகிமயாரால் குறித்்த ஊழியர்்க-
ளுககு ெனறி்கனளயும, பாராடடுக்க -
னளயும க்தரிவித்்தது்டன, இவ்ஊழி-
யர்்களுககு பாராடடு ெற்சானறி்தழ் 
வழஙகுமாறு சமமாநதுனற பிரம்தச 
சனப கசயலாளர் எம.ஏ.ம்க.முஹம -
மட  பணிப்புனர வழஙகினார்.

திணம �ழிவ�ற்றலின் த்பொது 
எடுக�ப்படட ்பணப்்ப ்�யளிபபு

்கானரதீவு குறூப்,திருகம்காவில் தின்கரன நிருபர்்கள்  

திருகம்காவில் பிரம்தச கசயல்க பிரிவில் க்தரிவு 
கசய்யப்பட்ட ்காணி ஆவணங்கள் இல்லாமல் 
குடியிருககும மற்றும பயிர் கசய்யும கபாது மக்க-
ளுக்கான ்காணி ஆவணங்கள் வழஙகும நி்கழ்வா-
னது பிரம்தச கசயலாளர் ்த.்கமஜநதிரன ்தனலனம -
யில் பிரம்தச கசயல்க ம்கடமபார் கூ்டத்தில் மெற்று 
ென்டகபற்றது.  

இ்தனமபாது பிர்தம அதிதியா்க அமபானற 
மாவட்ட பாராளுமனற உறுப்பினரும மாவட்ட 
அபிவிருத்தி குழுத் ்தனலவருமாகிய ்டபிள்யூ.
டி.வீரசிங்க ்கலநது சிறப்பித்்தார்  

இநநி்கழ்வில் 40 மபருககு அளிப்பு பத்திரங்க-
ளும 20 மபருககு உத்்தரவுப் பத்திரங்களுமா்க 60 
பயனாளி்களுககு ்காணி ஆவணங்கள் வழஙகி 
னவக்கப்பட்டன.  

மமலும திருகம்காவில் பிரம்தச கசயல்கமா-
னது ்க்டந்த 2020 ஆம ஆண்டு 800ககு மமற்பட்ட 
்காணி அளிப்பு பத்திரம ்தயாரித்து கிழககு மா்கா -
ணத்திமல மு்தலாம இ்டத்தினன கபற்றுள்ளனம 
இதில் மமலும குறிப்பி்டப்ப்ட மவண்டிய வி்டய-
மாகும.இவ் கவற்றி திருகம்காவில் பிரம்தச கசய-
லாளர் ்த.்கமஜநதிரனின அர்ப்பணிப்பு்டன கூடிய 
முயற்சியால் கின்டக்க கபற்ற மு்தலி்டமாகும 
எனபது குறிப்பி்டத்்தக்கது    

திருகத�ொவிலில் 60 த்பருககு �ொணி ஆவணங�ள் வழஙகி ்வபபு  

சமாதாைததிற்காை ஒரு புதுயு்கம் பனடப்தபாம்   
மட்டக்களப்பில் இ்டப்்பெற்ற ஒன்றுகூ்டல்

பவள்ளிக்கிழமையிலிருநது புதன்கிழமைக்கு
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உக்ரைன் மீது ஆககிரைமிப்பு 
த�ொடுப்்ப�ற்ொன இட்டுக்ட் -
டப்்பட்ட ்ொரைணங்்ை ரைஷ்ொ 
�்ொரித்து வருவ�ொ்வும் அந�த் 
�ொககு�ல் எதிரவரும் நொட்்ளில் 
இடம்த்பறலொம் என்றும் அதெரிக்ொ 
குறிப்பிட்டுளைது. 

இரைொணுவ நடவடிக்் வி்ரைவொ் 
இடம்த்பறக கூடும் என்றும் ஆனொல், 
இரைொஜ�நதிரை தீரவுக்ொன சொத்தி்ம் 
இன்னும் இருப்்ப�ொ்வும் அதெரிக் 
ஜனொதி்பதி ஜஜொ ்்படன் ்டந� வி்ொ-
ழககிழ்ெ குறிப்பிட்டிருந�ொர. 

இந� ஆககிரைமிப்்்ப நி்ொ்ப்்ப-
டுத்� ரைஷ்ொ ்பல வழி்்ை ்ப்ன்-
்படுத்�க கூடும் என்று ்்படனின் 
தவளியுறவுக த்ொள்் த�ொடர்பொன 
பிரை�ொன அதி்ொரி சுட்டிக்ொட்டியுள-
ைொர. 

இந�க கூறறு அடிப்்ப்ட அறறது 
என்று குறிப்பிட்டிருககும் ரைஷ்ொ, 
அதெரிக்ொ ்ப�றறத்்� உருவொககுகி-
றது என்று குறறம்சொட்டியுளைது. 

�னது ஜெறகு அண்ட நொடொன 
உக்ரைன் மீது ஆககிரைமிப்புத் த�ொடுக-
கும் திட்டம் இல்்ல என்று ரைஷ்ொ 
த�ொடரநது ெறுத்து வருகிறது. 
உக்ரைன் எல்்லயில் இருநது துருப்பு-
்்ை வொ்பஸ் த்பறுவ�ொ் ரைஷ்ொ கூறு-
கின்றஜ்பொதும், அ�்ன ஜெற்த்ஜ�் 
நொடு்ள ெறுத்துளைன.   

‘�ொககு�ல் த�ொடுப்்ப்� நி்ொ்ப்-
்படுத்� ஜ்பொலி்ொன நடவடிக்் 
ஒன்றில் அவர்ள ஈடு்படுவது ்பறறி 
நொம் நம்புவ�றகு ்ொரைணம் உளைது’ 
என்று தவள்ை ெொளி்்யில் தசய்தி-
்ொைர்்ை சநதித்� ் ்படன் த�ரிவித்-
�ொர.  இதில் �னது நலனுக்ொ் இட்-

டுக்ட்டப்்பட்ட �ொககு�ல் ஒன்்ற 
நடத்தி ்பதில் �ொககு�ல் ஒன்றொ் நி்ொ-
்ப்்படுத்� ரைஷ்ொ மு்ல்வ�ொ்ஜவ 
குறறம்சொட்டப்்படுகிறது. ரைஷ்ொவின் 
இந� தி்ச திருப்பும் திட்டம் ்பறறி 
அதெரிக்ொ ்பல வொரைங்ைொ்க கூறி 
வருகிறது.  

ரைஷ்ொ அவவொறொன நடவடிக-
்்ககு �்ொரைொ் இருப்்ப�ொ் அதெ-
ரிக் இரைொஜொங்ச் தச்லொைர 
அன்டனி பிளிங்ன் ஐ.நொ ்பொது்ொப்பு 
ச்்பயில் குறிப்பிட்டொர.  

முன் திட்டமிடப்்பட்ட அந�த் 
�ொககு�ல் என்னதவன்று த�ரி்ொ�-
ஜ்பொதும் ‘ரைஷ்ொவுககுள ்ப்ங்ரைவொ� 
குணடுத் �ொககு�ல், ்பொரி் பு்�குழி 
்ணடுபிடிப்பு, த்பொதுெக்ள மீது 
ஆளில்லொ விெொனத் �ொககு�ல், 
ஜ்பொலி அல்லது உண்ெ்ொன இரைசொ-

்ன ஆயு�ங்்ை ்ப்ன்்படுத்துவது’ 
உட்்பட சொத்தி்ங்ள உளைன என்று 
அவர சுட்டிக்ொட்டினொர. 

அவவொறொன சம்்பவத்திறகு பின் 
ரைஷ்ொ ஒரு நொட்ெொ் உக்ரைனில் 
உளை ரைஷ்ர்்ை ்பொது்ொப்்ப�றகு 
அவசரைக கூட்டம் ஒன்்ற நடத்தி 
ரைஷ் ஏவு்்ண்ள ெறறும் குண-
டு்ள உக்ரை்ன இலககு ்வக்க 
கூடும் என்று பிளிங்ன் குறிப்பிட்டுள-
ைொர. 

இந�க குறறச்சொட்டு்ளுககு அதெ-
ரிக்ொ எந� ஆ�ொரைத்்�யும் தவளி-
யிடவில்்ல. எனினும் சிலர நொன் 
கூறுவது ்பறறி ஜ்ளவி எழுப்்பலொம். 
‘ஆனொல், ஒன்்ற த�ளிவொ்க கூறிக-
த்ொளகிஜறன், நொன் இஙகு ஜ்பொ்ரை 
ஆரைம்பிக் வரைவில்்ல. அ�்ன 
�டுக்ஜவ வநஜ�ன்’ என்று ்பொது-

்ொப்பு ச்்பயில் பிளிங்ன் குறிப்பிட்-
டொர.  ஏ்ன் ஜெறகுல்த் �்லவர-
்ளும் இந�க கூற்ற பிரைதி்பலிககும் 
வ்்யில் ்ருத்து தவளியிட்டனர. 
‘முன் திட்டமிடப்்பட்ட ஆயு�த் �ொக-
கு�ல் ஒன்று ்பறறி’ ஜநட்ஜடொ தச்லொ-
ைர நொ்்ம் ஜஜன்ஸ் ஸ்தடொல்ட்ஜ்பரக 
எச்சரித்�ஜ�ொடு, பிரிட்டன் தவளியு-
றவுச் தச்லொைர லிஸ் ட்ரைஸ் ெறறும் 
பிரை�ெர த்பொரிஸ் ஜஜொன்சனும், முன் 
திட்டமிடப்்பட்ட �ொககுதுல் ஒன்று 
்பறறி குறிப்பிட்டொர.  உக்ரைன் ்ப்ட 
ெறறும் ரைஷ் ஆ�ரைவு கிைரச்சி்ொ-
ைர்ள இ்டஜ் ்டந� வி்ொழககி-
ழ்ெ உக்ரைன் நொட்டின் கிழககில் 
துப்்பொககிச் சண்ட இடம்த்பறற்� 
அடுத்ஜ� ்ப�றறம் அதி்ரித்துளைது. 

்டந� ்பல ஆணடு்ைொ் நீடிககும் 
ஜ்பொர நிறுத்�த்்� மீறும் இவவொ-
றொன துப்்பொககிச் சண்ட்ள அசொ-
�ொரைணெொனது அல்ல. ஆனொல் இந� 
வன்மு்ற த�ொடரபில் இரு �ரைப்பும் 
்பரைஸ்்பரைம் குறறம்சொட்டியுளைன. 

ரைஷ் ஆ�ரைவு பிரிவி்னவொதி்ள 
ஸ்டனிட்சி்ொ லுஹன்ஸ்்ொ ந்ரில் 
உளை ்பொலர ்பொடசொ்ல ஒன்றின் 
மீது �ொககு�ல் நடத்தி்�ொ் உக்ரைன் 
அதி்ொரி்ள குறறம்சொட்டியுளை-
னர. இ�னொல் சிறுவர்ளின் இ்ச 
அ்றயின் சுவர்ள இடிநது மூன்று 
த்பரி்வர்ள ்ொ்ெ்டந��ொ்வும் 
சிறுவர்ள ்பொதிக்ப்்படவில்்ல 
என்றும் கூறப்்பட்டுளைது. 

கிைரச்சி்ொைர ்ட்டுப்்பொட்டில் 
இருககும் ்பல ்பகுதி்ளில் உக்ரைன் 
்ப்டயினர தெல் �ொககு�ல் நடத்தி -்
�ொ் ரைஷ் ஆ�ரைவு கிைரச்சி்ொைர்ள 
குறறம்சொட்டியுளைனர.     

உக்ரைன் மீதான தாககுதலுககு ரைஷ்ா
நி்ா்ம் ததடுவதாக அமெ. குற்றச்ாட்டு

பாக். சிறுபான்மையின்ை
காக்க ஐ.நாவுக்குக் கடிதம்

த�ொடரச்சி்ொன அட்டூழி்ங்ள 
ெறறும் த்ொடூரை குறறங்ளுககு 
மு்ம்த்ொடுககும் ்பொகிஸ்�ொனில் 
உளை சிறு்பொன்்ெயினரின் ்பொது-
்ொப்புக்ொ் உடன் �்லயிடும்்படி  
ஐ.நொ தச்லொைர நொ்்ம் அன்ஜடொ-
னிஜ்ொ குட்டரைசுககு இநதி் உல் 
ென்றத்தின் �்லவர புனீத் சிங 
தசௌத�ொக ்டி�ம் எழுதியுளைொர. 

“்பொகிஸ்�ொனில் வொழ்கின்ற சிறு-
்பொன்்ெயினரின் ்பொது்ொப்பிற்ொ் 
நீங்ள உடன் �்லயிட ஜவணடும் 

எனக ஜ்ொரி இந�க ்டி�த்்� நொன் 
எழுதுகிஜறன். 

அவர்ள அஙகு த�ொடரச்சி்ொன 
அட்டூழி்ம் ெறறும் த்ொடூரை குறறச்-
தச்ல்்ளுககு மு்ம்த்ொடுககின்ற-
னர. 

சிறு்பொன்்ெயினர குறிப்்பொ் 
இநதி்ொவுடன் தநருக்ெொன 
உற்வக த்ொணட ஹிநது ெறறும் 
சீககி்ர்ள துன்புறுத்�ப்்பட்டு வரு-
கிறொர்ள” என்று அந�க ்டி�த்தில்  
குறிப்பிடப்்பட்டுளைது. 

பாகிஸதானில் பயஙகைவாத 
தாக்குதல் சம்பவம் அதிகரிப்பு

அண்ெ் �ொககு�ல்்ளில் 
்பொகிஸ்�ொனில் ்பல ்ப்ட வீர்ள 
த்ொல்லப்்பட்டிருப்்பது அண்ட 
நொடொன ஆப்்ொ்ன ்டந� ஆணடு 
�லி்பொன்்ள ்்ப்்பறறி்து 
த�ொடக்ம் ்பொகிஸ்�ொனில் ்ப்ங -்
ரைவொ� தச்ற்பொடு்ள அதி்ரித்தி -
ருப்்ப்� ்ொட்டுவ�ொ் கூறப்்பட்-
டுளைது. 

்டந� சில ஆணடு்ளில் ்பொகிஸ் -
�ொன் தெதுவொ் குழப்்பம் ெறறும் 
ஸ்திரைெறற நி்லககு சரிநது வரு-
வ�ொ் அ்ெதி ஆய்வு்ளுக்ொன 
்பொகிஸ்�ொன் நிறுவனம் தவளியிட்-
டிருககும் அறிக்்யில் கூறப்்பட்-
டுளைது. 

்டந� ஜனவரி ெொ�த்தில் ெொத் -
திரைம் இஸ்லொெொ்பொத், லொஜஹொர 
உட்்பட பிரை�ொன ந்ரைங்்ை இலக -
கு்வத்து ்பலஜவறு ்ப்ங்ரைவொ� 
சம்்பவங்ள ்பதிவொகி இருப்்ப�ொ் 
கூறப்்படுகிறது.  

ஜனவரி 25 இல் ்பலுகிஸ்�ொன், 
த்ச்சில் இடம்த்பறற �ொககு�-
லில் 10 ்பொக. இரைொணுவத்தினர 
த்ொல்லப்்பட்டனர. ஒரு வொரைத்தில் 
த்பப்ரைவரி 2 ஆம் தி்தி அஜ� ெொ்ொ-
ணத்தின் தநொஷகி ெறறும் ்பன்சுர 
ெொவட்டங்ளில் ஏழு இரைொணுவத்-
தினர த்ொல்லப்்பட்டனர என்று 
அந� அறிக்்யில்   குறிப்பிடப் -
்பட்டுளைது. 

அவுஸதிரைலியாவில்
கட்டுப்பாடு தளர்வு

அவுஸ்திஜரைலி்ொவின் எல்்ல்ள 
மீணடும் திறக்ப்்படும் ஜவ்ையில், 
அ�ன் த்பரி் ந்ரைங்ளில் ்ட்டுப்்பொ -
டு்ள �ைரத்�ப்்படுகின்றன.

சிட்னி, தெல்்பரன் ஆகி் ந்ரைங -
்ளில் உளை இரைவு விடுதி்ளில் 
ஆடல்்பொடல் நி்ழ்ச்சி்ள ஜநறறு 
தவளளிககிழ்ெ மு�ல் அனுெதிக -
்ப்்பட்டுளைது.

ெருத்துவெ்ன்ளில் அனுெதிக -
்ப்்படுஜவொர எணணிக்் கு்றவ-
�ொல் அவுஸ்திஜரைலி்ொவில் உளை 
த்பரி் ந்ரைங்ளில் த்பரும்்பொலொன 
்ட்டுப்்பொடு்ள �ைரத்�ப்்படுகின்-
றன.

வரும் திங்ட்கிழ்ெ ஈரைொணடு் -
ளுககுப் பின்னர அவுஸ்திஜரைலி்ொ -
வின் சரவஜ�ச எல்்ல்ள முழு்ெ -
்ொ்த் திறக்ப்்படுகின்றன.

தீவிரைச் சிகிச்்ச பிரிவில் அனுெ -
திக்ப்்படுஜவொர எணணிக்்யும் 
கு்றநதுளைது. ஜநறறு மு�ல், 
சிட்னி உட்்பட நியூ சவுத் ஜவல்ஸ் 
ெொநிலத்தில் உளை எல்லொ ந்ரைங் -
ளிலும், உட்புறங்ளில் கூடுஜவொர 
எணணிக்்ககுக ்ட்டுப்்பொடு 
இல்்ல. 

அ்பொ்ம் அதி்முளை இடங -
்ளில் ெட்டும் கியு.ஆர குறியீடு 
த்ொணடு ்பதிவு தசய்்ஜவணடும்.

உலகின் மிகப் பெரிய 
நீல வைரககல் ஏலம்

உலகின் மி்ப் த்பரி  ் நீல ்வரைக-
்ல்்ல ஏலத்தில் விடவிருப்்ப�ொ் 
ஜசொ�பிஸ் நிறுவனம் கூறியுளைது.

15.1 ஜ்ரைட் எ்ட த்ொணட டி பீரஸ் 
்ல்லினன் வ்  ் நீல ்வரைக்ல் 48 
மில்லி்ன் தடொலருககு ஜெல் வி்ல 
ஜ்பொகும் என்று எதிர்பொரக்ப்்படுகிறது. 
்வரைம் 2011ஆம் ஆணடில் த�ன்னொப்-
பிரிக்ொவில் ்ணடுபிடிக்ப்்பட்ட�ொ-
்த் த�ரிவிக்ப்்பட்டது. 15 ஜ்ரைட்டுக-
கும் அதி்ெொன எ்ட த்ொணட நீல 
்வரைக்ல் மு�ல்மு்ற்ொ  ் ஏலத்தில் 
இடம்த்பறுவ�ொ்க கூறப்்பட்டது. 
தஹொஙத்ொஙகில் ஏப்ரைல் ெொ�த்தில் 
ந்டத்பறவிருககும் நி்ழ்ச்சியில் 
்வரைக்ல் விற்ப்்படும். இம்ெொ�த் 
த�ொடக்த்தில் 555.55 ஜ்ரைட் ்றுப்பு 
்வரைக்ல் ஏலத்தில் விற்ப்்பட்டது. 
அதுஜவ ஏலத்தில் விற்ப்ன்ொன 
மி்ப் த்பரி  ்்வரைக்ல் என்று ்ரு�ப்-
்படுகிறது.

சவூதி பபணகளுக்கு
ையில் ஓட்டுநர் பணி 

த்பண் ளுக்ொன ஜவ்ல வொய்ப்
பு ் ்ை அதி ்  ரித்து வரும் சவூதி 
அஜரை பி்ொ, அண்ெ யில் ரையில் ஓட்
டு நர ஜவ்லக கு 30 த்பண் ் ைப் 
்பணி ்  ெரத் து வது குறித்� ஜவ்ல 
விைம்்ப ரைம் ஒன்்ற தவளி யிட்டது. 
அந� ஜவ்லக கு சுெொர  28,000 
ஜ்பர விணணப் பித் துளை னர.

இதுகுறித்து, ரையில் ஜச்வ நிறு -
வனெொன ‘தரைன்ப்’, இ்ண்வழி 
ெதிப் பீ டு ்  ் ைத் த�ொடரநது, விண
ணப்்ப �ொ ரைர்்ைப் ்பொதி ் ொ ் க 
கு்றத்துளை �ொ் குறிப்பிட்டது.

ஜ�ரவு தசய்்ப்்படும் த்பண்ள 
ெக்ொ விறகும் ெதீ னொ விறகும் இ்ட
யில் புல்லட் ரையில்்்ை இ்க கு
வொர்ள என் றும் அது குறிப்பிட்டது. 
ெருத் துவ ஊழி ் ர்ள, ஆசி ரி ் ர்ள 
ஜ்பொன்ற ்பணி ் ளுககு ெட் டுஜெ 
சவூதி த்பண்ள அனு ெ திக்ப்்பட்டு 
வந� னர. ்டந� 2018ஆம் ஆணடு 
வ்ரை, அஙகு த்பண்ள வொ் னம் 
ஓட் டு வ �ற கு கூட அனு ெதி இருக் -
வில்்ல. அஙகு த்பண் ளின் ்பங
் ளிப்பு ்டந� ஐநது ஆண டு ் ளில் 
இரைட் டிப்்பொகி உளைது.

டிைம்பின புதிய சமூக ஊடகம்:
500 ரபர் பயனபடுத்தி ரசாதிப்பு  

அ த ெ ரி க ் 
முன்னொள ஜனொதி -
்பதி தடொனொல்ட் 
டிரைம்ப்பின் புதி் 
சமூ் ஊட்த் -
்�ச் சுெொர 500 
ஜ்பர ்ப்ன்்படுத் -
திப் ்பொரத்துக -
த ் ொ ண டி ரு ப் ்ப -
�ொ்த் �்வல் 
த வ ளி ் ொ கி யு ள -
ைது. 

ஜ ரை ொ ய் ட் ட ர ஸ் 
தசய்தி நிறுவனத் -
துககு இருவர 
அது குறித் -
துத் �்வல் அளித்�னர.  
‘ட்ரூத் ஜசொசி்ல்’ எனும் அந�த் 
�ைத்தின் ஆரைம்்பப் ்பதிப்பு ஜசொ� -
்னககு தவளி்ொகியுளைது. 

ட்விட்டரில் டிரைம்ப்புககு 88 மில் -
லி்ன் ரைசி்ர்ள இருந�னர. சுெொர 
ஓரைொணடுககு முன் ஜ்பஸ்புக, ட் -
விட்டர, யுடியுப் ஆகி் �ைங்ள 
டிரைம்ப்பின் ்ணககுககுத் �்ட 
விதித்�ன.

அ்�்டுத்து, டிரைம்ப்பின் 
தசொந� நிறுவனெொன டிரைம்ப் 
மீடி்ொ அன்ட் தடகஜனொலஜி 
குழுெம் புதி் சமூ் ஊட்ச் தச் -

லிக்ொன வடிவ்ெப்்்ப ஆரைம் -
பித்�து.

ெக்ள த�ொடரபில் இருக்ககூ -
டி், சு�நதிரைெொன அனு்பவத்்� 
புதி் தச்லி த்ொடுககும் என்று 
அ�ன் �்ல்ெ நிரவொகி கூறியுள -
ைொர. 

ஆனொல் அ�ன் ்ருத்துச் சு�நதி -
ரைக த்ொள்்்ள ஆப்பிள, கூகுள  
நிறுவனங்ளின் தச்லி்ள 
வ்ரை்றுத்திருககும் விதிமு்ற -
்ளுடன் ஒத்துப்ஜ்பொகுெொ என்று 
த�ரி்வில்்ல என்கின்றனர 
த�ொழில்நுட்்ப நிபுணர்ள.

ஜப்்பொன், அடுத்� ெொ�ம் 
மு�ல் அ�ன் த்ொவிட்19 
எல்்லக ்ட்டுப்்பொடு்்ைத் 
�ைரத்�வுளைது.

புதி் ந்டமு்றயின்கீழ், 
ஜப்்பொனுககுச் தசல்ஜவொ -
ருக்ொன �னி்ெப்்படுத்திக 
த்ொளளும் ்ொலம் ஒரு வொரைத்தி -
லிருநது 3 நொைொ்க கு்றக்ப்-
்படும்.

அன்றொடம் அநநொட்டுககுள 
நு்ழ் அனுெதிக்ப்்படுஜவொ-
ரின் எணணிக்் 3,000 இலிருநது 
5,000 ஆ் உ்ரத்�ப்்படும்.

ஜப்்பொனின் எல்்ல்்ைத் திறக -
கும்்படி வரத்�்த் �்லவர்ள, ்பொரைொ-
ளுென்ற உறுப்பினர்ள ஆகிஜ்ொர 

ஜ்ட்டுகத்ொணடுளைனர. ்டந� 
ெொ� ஆரைம்்பத்தில், நு்ழவு அனுெ-
தி்் ்வத்திருந� சுெொர 400,000 
தவளிநொட்டினர ஜப்்பொனுககுச் 
தசல்லக ்ொத்திருந�னர.

ஜப்்பொனில் நடப்பிலுளை ்டு-
்ெ்ொன எல்்லக ்ட்டுப்்பொ -
டு்ள மூலம் அநநொட்டு ெக்ள 
பிரை�ெர புமிஜ்ொ கிஷிடொவுககு 
ஆ�ரைவளிப்்ப�ொல், அவர எச்ச-
ரிக்்யுடன் இருப்்ப�ொ் ்ரு -
�ப்்படுகிறது.

ஜி7 நொடு்ளின் ெத்தியில், ஜப்-
்பொனின் எல்்லக ்ட்டுப்்பொ -
டு்ள மி்க ்டு்ெ்ொன்வ 
என்று அவர முன்பு கூறியிருந-
�ொர.

ஆனொல் அநநொட்டில் ஒமிகஜரைொன் 
திரிபு த�ொடரநது அதிஜவ்ெொ்ப் 
்பரைவி வருவ�ொல், ஜப்்பொனி் எல் -
்ல்்ை மூடுவது குறித்துப் ்பலர 
ஜ்ளவி எழுப்பியுளைனர.

ஜப்ெபான் எல்வல கட்டுப்ெபாடு: அடுத்த மபா்தம் ்தளரத்த முடிவு

ஈைான அணு ஒப்பநதத்்த காப்பதற்கு கடும் முயற்சி
ஈரைொனின் அணுவொயு� ஒப்்பந�த்-

்�க ்ொப்்பொறறக ்ணிசெொன ஜெம்-
்பொடு்ள தசய்்ப்்பட்டுளை�ொ் அதெ-
ரிக்ொ கூறியுளைது. வித்ன்னொவில் 
அது த�ொடர்பொன ஜ்பச்சுவொரத்்�்ள 
நடத்�ப்்பட்டன.

ஈரைொன் அந� விவ்ொரைத்தில் ்டப்-

்பொடு ்ொட்டினொல் இரு�ரைப்புககும் 
இ்டஜ் இணக்ம் ்ொணும் சொத்-
தி்ம் இருப்்ப�ொ்த் த�ரிவிக்ப்-
்பட்டது. ஈரைொனின் அணுவொயு� ஒப்-
்பந�த்தின் ஒவதவொரு நி்லயிலும் 
்பரைஸ்்பரை நடவடிக்்்்ை எடுக், 
உடன்்படிக்் ்்த்ொடுககும் என்று 

ஜ்பரைொைர்ள கூறுகின்றனர. அ�ன் 
மூலம் அதெரிக்ொவும் ஈரைொனும் முழு-
்ெ்ொ் அ்� ந்டமு்றப்்படுத்� 
முடியும்.

ஈரைொன், �னது அணுவொயு�த் திட்-
டங்ள மீது ்ட்டுப்்பொடு்்ை விதித்-
�ொல், அ�றகுப் ்பதிலொ் அ�ன் மீ�ொன 

�்ட்ள �ைரத்�ப்்படககூடும் என்று 
த�ரிவிக்ப்்பட்டது. ஆனொல் அதெ-
ரிக்ொவின் முன்னொள ஜனொதி்பதி 
தடொனொல்ட் டிரைம்ப்  அந� உடன்்ப-
டிக்்யிலிருநது பின்வொஙகி்்�த் 
த�ொடரநது ஈரைொன் ்பல �்ட்்ை மீறி-
யுளைது.
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நஜீப ஹாஜியார் கல்வி நிமையத்ால்

வட மத்திய மாகாணத்தில் 
தடடப்படட சேடவகள் 
மீண்டும் வழடமக்கு
திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

ககொவிட் க�ொற்று கொரணமொக வட மத்திய 
மொகொண மககளுககு வழஙகப்பட்டு வந� 
சேனவகள் ்பல �னடப்பட்ட�ன் பின்ைர், மீண்டும் 
இச் சேனவகனை மககளுககு �னடயின்றி வழஙக 
அரே சேனவயொைர்கனைக ககொண்டு புதிய சவனல 
திட்டம் ஒன்று ஆரம்பிககப்பட்டுள்ை�ொக வட 
மத்திய மொகொண ஆளுநர் மகி்பொல சேரத் க�ரிவித்-
துள்ைொர். இ�ன் கீழ், அடுத்து வரும் கொலஙகளில் 
�னடப்பட்டிருந� சேனவகள் ்பலவற்னற மககள் 
வேம் மீண்டும் நகர்த்திச் கேல்வ�ற்கொை சவனல 
திட்டஙகள் முன்கைடுககப்பட்டுள்ைை.மொகொண 
அரே சேனவயொைர்களுடைொை ேநதிபக்பொன்றின் 
ச்பொச� ஆளுநர் இவவொறு க�ரிவித்துள்ைொர்.

கல்சநவ திைகரன் விசேட நிரு்பர்

அனுரொ�புரம்  சகொட்ட மட்ட  
சமொட்டொர் ச்பொககுவரத்து க்பொலிஸ் 
பிரிவில் கடந� ஜைவரி மொ�ம் 
இடம்க்பற்ற 14 வொகை  வி்பத்துக-
களில் 16 ச்பர் மரணமனடநதுள்ை-
ைர். அத்ச�ொடு இம்மொ�ம் 15 ஆம் 
திகதி வனர நொன்கு வி்பத்துககளில் 
நொன்கு ச்பருமொக இந� வருடத்தில் 
இதுவனர 18 வொகை வி்பத்துகக-
ளில் 20 ச்பர் மரணமனடநதுள்ைைர்  
எை அனுரொ�புரம் சகொட்டத்திற்கு 
க்பொறுப்பொை பிர�ொை க்பொலிஸ் 
க்பொறுப்பதிகொரி எம்.கமொகம்மட் 
நியொஸ் க�ரிவித்�ொர்.

கடந� மொ�த்தில் இடம்க்பற்ற 
வி்பத்துககளில் புதி�ொக ஆரம்பிக-

கப்பட்ட கொலதிவுல்கவவ க்பொலிஸ் 
நினலய க்பொலிஸ் பிரிவில் இடம்-
க்பற்ற 2 வி்பத்துககளில் 4 ச்பர் 
மரணமனடநதுள்ைைர்.அத்ச�ொடு 
கநொச்சியொகம,கககிரொவ,மிகிந�ல, -
திறப்பனை, மர�ன்கடவல ஆகிய 
க்பொலிஸ் பிரிவுகளில் இடம்க்பற்ற 
வி்பத்துககளில் இரண்டு ச்பர் வீ�ம் 
்பத்து ச்பர் மரணமனடநதுள்ைது -
டன் �லொவ,உரிகஸ்கவவ ஆகிய 
க்பொலிஸ் பிரிவுகளில் ஒவகவொரு 
வி்பத்துககளில் ஒவகவொருவரும் மர -
ணமனடநதுள்ைைர் எைவும் அனு-
ரொ�புரம் சகொட்ட சமொட்டொர் ச்பொக-
குவரத்து க்பொலிஸ் க்பொறுப்பதிகொரி 
எம்.கமொகம்மட் நியொஸ் சமலும் 
க�ரிவித்�ொர்.

ச்பருவனை விசேட நிரு்பர் 

�ர்கொ நகர் நஜீப ேொஜியொர் கல்வி 
நினலயம் ஏற்்பொடு கேய்துள்ை  
�ரம் 5 புலனமப்பரிசில் ்பரீட்னே-
யில் சித்தியனடந� மொணவர்கனை 
ககௌரவிககும் நிகழ்வும் ்பரிேளிபபு 
னவ்பவமும் நொனை 20 ஞொயிற்றுக-
கிழனம கொனல 9 மணிககு �ர்கொ 
நகர் சலொடஸ் வீதியில் உள்ை அமீர் 
ஆலிம் வரசவற்பு மண்ட்பத்தில் 
நனடக்பறவுள்ைது. 

சமற்்படி கல்வி நினலய ஸ்�ொ்ப -
கரும் ஆயுற்கொல �னலவருமொை 
நஜீப ேொஜியொர் பின் அமீர் ஆலிம் 
�னலனமயில் நனடக்பரும் இவவி-

ழொவில் இலஙனகயின் முன்ைொள் 
சஜொர்�ொன் நொட்டுககொை தூதுவர் 
ஏ.எல்.எம் லொபிர் விசேட அதிதி-
யொக கலநது ககொள்வொர்.

களுத்துனர மொவட்டத்தில் உள்ை 
25 முஸ்லிம் ்பொடேொனலகனையும் 
கொலி மொவட்டத்திலுள்ை ்பலபிட்-
டிய, கரநக�னிய க�ொகுதியிலுள்ை 
3 ்பொடேொனலகனையும் சேர்ந� 110 
மொணவர்கள் விழொவில் ககௌரவிக-
கப்படவுள்ைைர். 

�ரம் 5 புலனமப்பரிசில் ்பரீட்னே -
யில் சித்தியனடந� மொணவர்கனை 
சமற்்படி கல்வி நினலயம் 2013 ஆம் 
ஆண்டு மு�ல் ககௌரவித்து வருகின்-
றனம குறிபபிடத்�ககது.

ஜனவரியில் விபத்துகளால் 
இருபது பபர் மரணம்

தரம் ஐந்து சித்தியடைந்த 
மாணவர்களுக்கு ககௌரவம்

அனு்ரா்பு்ர பொலிஸ் பிரிவில்

சலொரன்ஸ் கேல்வநொயகம்

இலஙனக கடற்்பரபபில் அைர்த் -
�த்திற்குள்ைொை எகஸ்பிரஸ் ச்பர்ள் 
கப்பலிலிருநது கவளியில் வீேப -
்பட்ட க்பொருட்கனை கவளிசயற்றும் 
நடவடிகனககள் நினறவனடந�தும் 
அந�க கப்பல் அப பிரச�ேத்திலி-
ருநது கட்டம் கட்டமொக அபபுறப்ப -
டுத்�ப்படுகமை நீதி அனமச்ேர் அலி 
ேபரி க�ரிவித்�ொர்.

அைர்த்�த்திைொல் ஏற்்பட்டுள்ை 
்பொதிபபு க�ொடர்பில்  க்பற்றுக-
ககொள்ை சவண்டிய முழுனமயொை 
நட்ட  ஈட்னட க்பற்றுக ககொள்வ�ற் -
கொை அனைத்து நடவடிகனககனை-
யும் அரேொஙகம் சமற்ககொண்டுள்ை-
�ொகவும் அவர் க�ரிவித்துள்ைொர்.

கப்பல் தீ அைர்த்�ம் இடம்க்பற்-
றுள்ை ்பகுதிககு சநற்னறய திைம் 
கேன்று சநரடி கண்கொணிபபு ஒன்னற 
சமற்ககொண்ட அனமச்ேர் அ�னைய-
டுத்து ஊடகஙகளுககு கருத்து க�ரி-
விகனகயிசலசய இவவொறு குறிப -
பிட்டுள்ைொர்.

இந� கண்கொணிபபு விஜயத்தில் 

அனமச்ேருடன் துனறமுக கப்பல் -
துனற அனமச்ேர் சரொஹித்� அச்ப-
குணவர்�ை, இரொஜொஙக அனமச்-
ேர்கைொை கஞேை விசஜசேககர, 
கமொேொன் சில்வொ ஆகிசயொரும் ்பங-
சகற்றிருந�ைர்.

அது க�ொடர்பில் சமலும் க�ரிவித்-
துள்ை அனமச்ேர்:

சமற்்படி கப்பலில் ஏற்்பட்ட தீ 

அைர்த்�த்ன�யடுத்து சமற்ககொள்ை 
சவண்டிய அனைத்து நடவடிகனக-
கனையும் சிறந� முகொனமத்துவத் -
துடனும் க்பொறுபபுடனும் அர -
ேொஙகம் சமற்ககொண்ட�ொகவும் 
அ�ற்கொை நஷட ஈடொக ஒரு பில் -
லியன் ரூ்பொ நிதி ரூ்பொ இதுவனர 
கினடககப க்பற்றுள்ை�ொகவும் 
அவர் க�ரிவித்துள்ைொர்.

மீ�மொை நட்ட ஈட்னட  க்பற் -
றுகககொள்வ�ற்கொக உரிய நடவ -
டிகனககனை அரேொஙகம் சமற் -
ககொண்டு வருவ�ொகவும் அவர் 
க�ரிவித்துள்ைொர்.

கப்பலில் தீ அைர்த்�ம் ஏற் -
்பட்ட ச்பொது எந� வி� ்பொரிய 
்பொதிபபுகள் ஏற்்படொ� வனகயிலும் 
எரிக்பொருள் கசிவு ஏற்்படொ� வனக -

யிலும் அச�சவனை, சுற்றொடல் 
்பொதிபன்ப கட்டுப்படுத்தும் வனக -
யிலும் அரேொஙகம் அனைத்து நடவ -
டிகனககனையும் சமற்ககொண்டது 
என்றும் அவர் க�ரிவித்துள்ைொர்.

அ�னையடுத்து கப்பலிலிருநது 
கவளியில் வீேப்பட்ட க்பொருட் -
கனை அகற்றும் ்பணிகள் 90 
வீ�ம் நினறவனடநதுள்ை�ொகவும் 

அவர் க�ரிவித்துள்ைொர். அத்து -
டன் கப்பனல தீப்பற்றிய இடத் -
திலிருநது அகற்றுவ�ற்கு உரிய 
முனறனம க�ொடர்பில் ேம்்பந�ப -
்பட்ட அதிகொரிகளுடன் அந� இடத் -
திற்குச் கேன்று நிறுவைஙகளின் 
பிரதிநிதிகளுடன் ச்பச்சுவொர்த்ன� 
நடத்�ப்பட்ட�ொகவும் அவர் க�ரி -
வித்துள்ைொர்.

ஏற்்பட்டுள்ை ்பொதிபபு க�ொடர் -
பில் நட்ட ஈட்னட க்பற்றுக -
ககொள்வ�ற்கொக சமற்ககொள்ை 
சவண்டிய நடவடிகனக க�ொடர் -
பில் ேட்ட ஆசலொேனைகனைப 
க்பற்றுக ககொள்வ�ற்கொக அவுஸ் -
திசரலிய ேட்ட நிறுவைம் ஒன்று -
டன் க�ொடர்புகனை சமற்ககொண் -
டுள்ை�ொகவும் கப்பல் தீப்பற்றிய 
�ருணம் மு�ல் �ற்ச்பொது வனர 
அனைத்து நடவடிகனககனை -
யும் அனமச்சு, தினணககைம்  
மற்றும் துனற ேொர்ந� நிபுணர்கள் 
உள்ைடஙகிய குழுவின் மூலம் -
சமற்ககொள்ைப்பட்டு வருவ�ொக -
வும் அனமச்ேர் சமலும் க�ரிவித் -
துள்ைொர்.

தீ அனர்த்த்ததுக்குள்ளான எக்ஸ்பிரஸ் பேரள
சித்தவுகள கட்டம் கட்டமளாக அப்புறப்ேடு்த்தப்ேடும்

- நீதி அமைசசர் அலி சபரி நநரில் பசன்று ஆ்ராய்வு

ஸொதிக ஷிேொன்

இலஙனகககு விஜயம் கேய்-
துள்ை அவுஸ்திசரலிய ்பொதுகொபபு 
தினணககைத்தின் உலக விவகொ-
ரப பிரிவின் உ�வி கேயலொைர் 
கடொம் கமைடு ்பொதுகொபபு கேய-
லொைர் கஜைரல் கமல் குணரத்-
ைனவ ேநதித்து ச்பச்சுவொர்த்ன� 
நடத்திைொர்.

ஸ்ரீ ஜயவர்�ைபுர சகொட்சடயி-
லுள்ள் ்பொதுகொபபு அனமச்சு �னல-
னமயகத்தில் சநற்று முன்திைம் 
இந� ேநதிபபு இடம்க்பற்றது.

்பொதுகொபபு அனமச்சுககு 
வருனக �ந� இலஙனகககொை 
அவுஸ்திசரலிய உயர்ஸ்�ொனிகர்  

சடவிட் கேொலி �னலனமயி-
லொை அவுஸ்திசரலிய தூதுக குழு-
விைனர ்பொதுகொபபுச் கேயலொைர் 
வரசவற்றொர்.

இநது ேமுத்திர பிரொநதியத்தில் 
இலஙனகயின் சகநதிர முககியத்-

துவம்,   பிரொநதிய ்பொது-
கொபபு மற்றும் இரு 
நொடுகளுககு இனட-
யிலொை ்பொதுகொபபு 
ஒத்துனழபபு உட்்பட 
்பல்சவறு முககிய 
விடயஙகள் க�ொடர்-
்பொக இந� ேநதிபபின் 
ச்பொது விரிவொக கலநது-
னரயொடப்பட்டை.

இந� ேநதிபபின் நினைவொக 
அவுஸ்திசரலிய உயர்ஸ்�ொனி-
கர் �னலனமயிலொை குழுவி-
ைருககு ்பொதுகொபபுச் கேயலொ-
ைர் நினைவுச் சின்ைஙகனை 
வழஙகி னவத்�ொர்.

பிராந்திய விையஙகள் கதாைர்பாக 
இலஙடக- அவுஸ்திபரலியா ஆராய்வு

எம்.ஏ.அமீனுல்லொ

கடந� அரேொஙகத்தின் ச்பொது கைவு, 
சமொேடி உள்ளிட்ட  ஊழல்களில்  ஈடு-
்பட்ட கணிேமொைவர்கள்  ஐககிய மககள் 
ேகதியின் உயர் பீடத்ன�  பிரதிநிதித்-
துவப்படுத்துவ�ொகவும், அவர்கனை 
மககள் ஏற்றுகககொள்ைவில்னல எை 
மககள் விடு�னல முன்ைணியின் (சஜ.
வி.பி.) அரசியல் பீட உறுபபிைர் லொல் 
கொந� க�ரிவித்துள்ைொர். 

இவவொறு, குற்றம் ேொட்டப்பட்டவர் -
கள் அக கட்சியில் இருநது நீககப்பட்-
டொல்,  கட்சியின் உயர்  பீடத்தில் ஒரு 
சிலசர  இருப்பொர்கள் எைவும் அவர் சுட்-
டிககொட்டிைொர்.

கண்டியில்  ஊடகஙகளுககு கருத்து 
க�ரிவிககும் ச்பொச� அவர் இவவொறு 
க�ரிவித்�ொர்.

க�ொடர்நதுனரயொற்றிய லொல் கொந�,..
ஐககிய மககள் ேகதி சமனடயில் யொர் 

இருககிறொர்கள் என்்பன� மககள் கண் 
திறநது ்பொர்கக சவண்டும். ஊழல், 
சமொேடி  இல்லொ� ஆட்சினய அனமப -
்ப�ற்கு அ�ன் �னலனம மு�லில் 
கட்சினய தூய்னமப்படுத்� சவண்டும். 
க்பொதுச் கேொத்ன� ககொள்னையடித்� -
�ொகக குற்றம் ேொட்டப்பட்ட அனமச்ேர் -
கள், மொவட்டத் �னலவர்கள் கணிேமொ -
ைவர்கள் அந�க குழுவில் உள்ைைர். 
இது க�ொடர்்பொக வழககுப ்பதிவு கேய் -
யப்படொ�வர்கள் குனறந� எண்ணிகனக-
யில் உள்ைைர்.

எண்கணய் கநருககடி என்்பது �ற் -
ச்பொன�ய கநருககடியின் ஆழத்ன�க 
கொட்டுகின்றது.மின்ேொரம்,  எரிவொயு,சீ-
கமநது எை பிரச்சினை க�ொடர்கிறது.

கடந� 78ககு பிறகு வந� ஆட்சி-

யொைர்கள் நடத்திய ககொள்னையடிக-
கும் சவனலத்திட்டத்தின் வினைவொக 
உருவொை நினல இது.

�ற்க்பொழுது ஒரு ச�சிய  ேகதியொக, 
ஏரொைமொை மககள் ஒன்று கூடும் ஒரு 
சமனடனய நொஙகள் அனமத்துள்-
சைொம். 

விமர்ேைஙகளுககு அப்பொற்்பட்ட 
சவனலத்திட்டம் ககொண்ட ஒசர அரசி-
யல் இயககம் நொஙகள் �ொன்.

ஊழலில் ஈடுேட்ட கணிசமளானவரகள  
ஐ.ம.சக்தியின் உயர பீ்டஙகளில்

- நே.வி.பி ைால் காந் 2025 ஆம் ஆண்டைவில் இநநொட்டில் கமொத்� 
மககள் க�ொனகயில் 98 ே�வீ� மொசைொருககு குடிநீ-
னரப க்பற்றுக ககொடுப்ப�ற்கொை திட்டம் ஒன்னற 
�யொரித்துள்ை�ொக இரொஜொஙக அனமச்ேர் ேைத் 
நிேொந� க�ரிவித்�ொர். 

ஸ்ரீலஙகொ க்பொதுஜை க்பரமுைவின் கட்சி �னல-
னமயகத்தில் சநற்று முன்திைம் நனடக்பற்ற ஊட -
கவியலொைர் ேநதிபபின் ச்பொச� அவர் இவவொறு 
க�ரிவித்�ொர்.

அஙகு அவர் க�ொடர்நது கருத்து க�ரிவிகனக-
யில்,.. 

நொட்டில் ்பொரிய அைவு குடிநீர் பிரச்சினை உள் -
ை�ொக ஜைொதி்பதி அறிநதுள்ைொர். அ�ன்்படி 
ஆரொய்நது ்பொர்த்�ொல் நொட்டில் கமொத்� ஜைத்க�ொ -
னகயில் 53.7% மொசைொருகசக �ற்ச்பொது குடிநீர் 
வேதி உள்ைது. அ�னையும் வழஙகுவதில் க்பரும் 
பிரச்சினைகள் கொணப்படுகின்றை.அ�ைொல் 2025 
ஆண்டைவில் இபபிரச்சினைனய முற்றொக தீர்ப-
்ப�ற்கொை திட்டம் ஒன்னற �யொரிககும் ்படி ஜைொ-
தி்பதி எம்னம ்பணித்�ொர். அது உண்னமயில் ேவொ -
லொைது. இ�ற்கொக நொம் சிறந� ஒரு திட்டத்ன� 
�யொரித்துள்சைொம் நொம் �ற்ச்பொது 2025 ஆம் ஆண் -

டைவில் 98% 
மொசைொருககு குடி -
நீனரப க்பற்றுக 
ககொடுகக ஆயத் -
�மொகி வருகின் -
சறொம். இதில் 
குறுகியகொல, மத் -
தியகொல, நீண்ட 
கொலம் எை மூன்-
றொகப பிரித்து 
திட்டஙகனை தீட்டி உள்சைொம். வினரவொை திட் -
டமொக சிறுநீரக சநொயொல் ்பொதிககப்பட்டுள்ை பிர -
ச�ேஙகனை க�ரிவுகேய்து நல்ல குடிநீர் வழஙக 
திட்டமிட்டுள்சைொம். அ�ற்கொக புதிய க�ொழில்-
நுட்்பத்துடன் கூடிய கநசைொ குடிநீர் சுத்திகரிபபு 
உ்பகரணத்ன� ்பயன்்படுத்� உள்சைொம். மத்திய 
கொல தீர்வொக water board மூலம் நினலயொை 
நீர் வழஙகல் சமற்ககொள்ைப்படும் வனர நவீை 
க�ொழில்நுட்்ப முனறகளுககு அனமய சுத்திகரிக-
கப்பட்ட SLS722 �ரத்துககு அனமய �யொரிககப-
்பட்ட குடிநீனர அனைவருககும் வழஙக எதிர்்பொர்த்-
துள்சைொம் என்றொர்.

2025 ஆணைளவில் இப்பிரச்சிடனடய 
முற்ாக தீர்ப்பதறகான திடைம்

அமைவருக்கும் குடிநீர்;

இ்ராோஙக அமைசசர் சைத நிசாந்

கி்ராைததுக்காை ஒரு இைடசம் பசயற்றிட்டததின் கீழ் அநு்ரா்பு்ர ைாவட்ட ொ்ராளுைன்்ற 
உறுபபிைர் இஷாக் ்ரஹுைானிைால் நைற் பகாள்ளபெட்ட நிதிபயாதுக்கீடடின் கீழ், மிகிந்ை 
கை்்ரா கடடுக்பகலியாவ கி்ராைததின் மகபபிடடியாவ ெகுதிக்காை மையவாடிக்கு சுற்றுை-
தில் அமைபெ்ற்காை அடிக்கல் நாட்டபெட்ட நொது,..   (ெ்டம்: தி்றபெமை திைக்ரன் நிருெர்)    

பைௌைவி எஸ்.எச.ஆ்ம்ொவா(ை்னி) எழுதிய "கல்வி சமூகப ெணிகளும் ெயணஙக-
ளும்"எனும் நூலின் மு்ல் பி்ரதிமய இைக்கிய பு்ரவைர் ஹாசிம் உைரின் பகாளளுப-
பிடடி இல்ைததில் மவதது நூைாசிரியர் வழஙகி மவபெம்யும் அருகில் ஊ்டகவியைா்ளர் 
ருமசக் ொரூகும் உ்டன் காணபெடுகின்்றார்.
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ம�ோட்ோர் சைக்கிள் விபத்து ; 
ஒருவர் படுகோயம் 
சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

ககாடிகாமம் கபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட 
மிருசுவில் படடமுகாம் முனபாக ஏ 9 
வீதியில் ்ேற்றுமுனதினம் வியாழக்கிழடம 
காடை இடம்கபற்்ற விபத்தில் ஒருவர் படு -
காயமடடந்துள்ார். ஏ 9 வீதி ஊடாக கசன்ற 
்மாடடார் டசக்கிள குறுக்கு வீதி ஒனறினுள 
திருபப முற்படட ்வட்யில் பினபு்றமாக 
வந்்த வாகனம் ்மாதி இவ்விபத்து இடம் -
கபற்றிருபப்தாக க்தரிவிக்கபபடுகி்றது. 

மலையக மககளின் இருபலபை பைாதுகாகக  
சங்கிலிப பபைாராட்டம் ஆரம்பைம்   
ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர் 

மடையக மக்களின இருபடப பாதுகாக்-
கவும், க்தாழில் உரிடமகட் கவனக்ற -
டுபப்தற்காகவும் சங்கிலிப ்பாராடடத்ட்த 
ஆரம்பித்துள்்ன. அடனத்து ்்தாடடங்க -
ளுக்கும் பயணம் ்மற்ககாள்வன. வண் -
ணங்க்்ா, சினனங்க்்ா இதில் இல்டை. 
என்வ, எண்ணங்களுக்காக அடனவரும் 
்பரா்தரவு வழங்க ்வண்டும் என இைங்டக 
்்தசிய ்்தாடடத் க்தாழிைா்ர் சங்கத்தின 
கபாதுசகசயைா்ரும், பாராளுமன்ற உறுப -
பினருமான வடி்வல் சு்ரஷ் க்தரிவித்்தார்.   

வடி்வல் சு்ரஷ் எம்.பி. ்தடைடமயில் 
இைங்டக ்்தசிய ்்தாடடத் க்தாழிைா்ர் 
சங்கத்தினர், ்்தாடடபபகுதிகளுக்கு பயணம் 
்மற்ககாண்டு க்தாழில்சார் விடயங்கள 
குறித்தும் க்தளிவுபடுத்்தல்கட் ்மற்-
ககாண்டு வருகின்றனர்.   

இ்தனஓர் அங்கமாக நுவகரலியா - 
ோனுஓயா ்்தாடடபபகுதிகளில் ்ேற்று 
(18.02.2022) க்தளிவூடடல் ேடவடிக்டக 

இடம்கபற்்றது. இந்நிகழ்வின பினனர் ஊட-
கங்களிடம் கருத்து கவளியிடுடகயி்ை்ய 
அவர் இவ்வாறு க்தரிவித்்தார்.   

இது க்தாடர்பில் அவர் ்மலும் கூறியடவ 
வருமாறு,   

“மடையக மக்களுக்கு எதிராக அரசால் 
கடடவிழ்த்துவிடபபடடுள் அடக்குமுட்ற-
கள க்தாடர்பில் கபருந்்்தாடட மக்களுக்கு 
க்தளிவுபபடுத்தி, விழிபபுணர்டவ ஏற்படுத்-
திவருகின்்றாம்.   

எமது மக்களின இருபடப பாதுகாத்-

துக்ககாளவ்தற்கும், க்தாழில்சார் 
உரிடமகட் கவனக்றடுபப்தற்கா -
கவும் அடனத்து ்்தாடடங்களுக் -
கும் பயணம் ்மற்ககாள்வுள -
்்ன. எமக்கு வண்ணங்க்்ா, 
சினனங்க்்ா முக்கியமில்டை. 
மக்களின எண்ணங்கள்தான முக்-
கியம். என்வ, கடசி்ப்தமினறி 
அடனவரும் இ்தற்கு ஆ்தரவு வழங்க 
்வண்டும் . எமது மக்களுக்காக 
பாராளுமன்றத்திலும் அ்தற்கு கவளி -
யிலும் அடனத்து வழிகளிலும் 

்பாராடு்வன.  
அ்்த்வட், மடையகத்தில் ஒரு பகுதி -

யினருக்கு மடடும் ்காதுடம மா நிவாரணம் 
வழங்கும் ேடடமுட்ற ஏற்புடடய்தல்ை. 
அடனத்து ்தரபபினருக்கும் அது வழங்கபபட 
்வண்டும். ஏடன்யாருக்கு 5 ஆயிரம் ரூபா 
வழங்கிவிடடு, மடையக கபருந்்்தாடட மக் -
களுக்கு கவறும் 40 ரூபா வழங்கபபடுகின -
்றது. இது ஏற்புடடய ேடவடிக்டக அல்ை 
என க்தரிவித்்தார்.   

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 231> Nortolk Street, APT6, Cambridge 
MA 02139 United  States of America ,y; Kd;dH 

trpj;jtUk;> jw;nghOJ 309 Village orchard 
Road, Cary NorthCarolina 27519 United States 
of America ,y; trpg;gtUk; Kudarallage 
Janaka Jigeeshu Perera Mfpa ehd;> If;fpa 

mnkhpf;fhtpd; gpurpj;j nehj;jhhpR Michelle 
Ray vd;gthpdhy; 05.08.2000Mk; Mz;L 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; nfhOk;G-8> 

fh]y; tPjp> 34 1/1,y; trpf;Fk; Ramya 
Gitanjali Gunasekara kw;Wk;  Asoka George 
Arthur De Silva Gunasekara MfpatHfSf;F 

toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ> ,d;W Kjy; nray; 

tYg; ngWk; tz;zk; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

Kudarallage Janaka Jigeeshu Perera

nehj;jhhpR ,Wjpg; ghPl;irf;F 
Njhw;Wtjw;F Kd;dH 

Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;

,y. 417/8> fyhepjpKy;iy> Ky;Nyhpait 

Gjpa efuk;> V vd;Dk; Kfthpapy; trpf;Fk; 

kL\pfh Jyhdp ypadNf Mfpa ehd; 

nfhOk;G khtl;lj;jpy; rpq;fs nkhopapy; 

flikahw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhprhf 

cl;gpuNtrpg;gjw;fhf nehj;jhhpR ,Wjpg; 

ghPl;irf;F Njhw;Wtjd; nghUl;L 107Mk; 

mj;jpahakhd nehj;jhhpRf; fl;lisr; 

rl;lj;jpd;> 7tJ gphptpd; gpufhuk; ,j;jpdk; 

njhlf;fk; xU khjj;jpd; gpd;dH gjpthsH 

ehafj;jplk; NfhUtjhf midtUf;Fk; 

,j;jhy; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

nehj;jhhpR vOJtpidQH

vk;.b.ypadNf

,y. 417/8> fyhepjpKy;iy>

Ky;Nyhpait Gjpa efuk;.

2021.12.19

1964 ,yf;fk; 28 fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; %yk; 

jpUj;jg;gl;lthW fhzp RtPfhpj;jy; 
rl;lj;jpd; 7(1) gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ njhlh;G ,yf;fk;: BD/KK/LND1/6/2-1
fhzp mikr;rpd; njhlhpyf;fk;: 

4/3/9/2014/IR/57

,q;F fPNo Fwpg;gplg;gLk; ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gLk; fhzpia murhq;fj;jpw;F 

ngw;Wf; nfhs;s vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2022.01.31k; jpfjpa ,y. 2265/18 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; mjp 

tpNrl th;j;jkhdpapy; (111) gphpitg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

gpuNjr nrayf gphpT : fe;jnfl;ba

fpuhkk; : 32b thrdhfk

miktplk; :  gJis khtl;lj;jpd; 

fe;jnfl;ba gpuNjr 

nrayfg; gphptpy; tpaYt 

Nfhuisapd; rpW gphptpd; 

32b thrdhfk gphptpd; 

NfhLd;d fpuhkk;

fhzpapd; ngah; :  jy;gpl;bfy tj;j> 

  nfhlklN`d;aha 

  muhNt N`d> 

  nte;NjrpN`d> 

  fy;nfl;baN`d> 

  jpk;Gyyq;fN`d> 

  Nghf`yq;fFk;Gu> 

  Kyj;jmuhNtN`d> 

  nkjmuhNtFk;Gu

mbg;gil

tiugl ,yf;fk; : m.f.gp. 338

Jz;L ,yf;fk; :  258 Kjy; 443 tiu (170 

Jz;Lfs;)

MH.vk;.V.I. uj;ehaf;f>

gpuNjr nrayhsh; kw;Wk;

fhzp mq;fPfhpj;jy; mjpfhhp>

fe;jnfl;ba.

fhzpg; gphpT

gpuNjr nrayfk;>

fe;jnfl;ba.

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

f.tp.R.k.g.,y; tj;Jgpl;bty kUj;Jtg; g+q;fhtpy; ghJfhg;G Ntypia 
(Link Mesh) eph;khzpj;jy;

1.  f.tp.R.k.g. ,y; tj;Jgpl;bty kUj;Jtg; g+q;fhtpy; ghJfhg;G 

Ntypia (Link Mesh) eph;khzpg;gjw;fhf jifikAk;> jFjpAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis af;fy> 

fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg;  gy;fiyf;fofj;jpd; 

Jiz Nte;jhpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

,g;NghJ miof;fpd;whh;.

2.  2022 ngg;uthp 05k; jpfjpa jpdkpd> nlapypepa+];> jpdfud; 

gj;jphpifapy; gpuRukhd Nkw;gb Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l Nfs;tpapd; 

jpwf;fg;gLk; jpfjp 2022.03.02 gp.g. 2.30 tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff;FO>

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;>

af;fy.

2022 ngg;uthp 19

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jw; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw; rl;lk; (460Mk; mj;jpahak;) 
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 4-3/10/2019-MV/463-A

vdJ Fwpg;G ,y - DIVH/LAND/LA/ACQUI/3-2/337

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; nfhz;Ls;s fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpfspd; tpguq;fs; 

rk;ge;jkhf mr; rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; e\;l <l;L ghPl;irfs; 2022.02.22Mk; jpfjp 

nghy;gpj;jpfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy; vd;dhy; eilngwTs;sJ vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;J 

nfhs;tjw;F ,t;thW mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; fhzpfSf;fhd chpj;Jilath;fs; rKfkspf;fTk;.  

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.02.02 kw;Wk; G 2265/32 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpia ghh;f;fTk;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr nrayhsh; gphpT nghy;gpj;jpfk

fpuhk Nrtfh; gphpT 337 nkhunfhssfk

Muk;g tiugl ,y. fpuhkj;jpd; ngah; Jz;L ,y. KO fhzpapd; 

tp];jPuzk;

1887,y; gpw;Nrh;f;if 

,y. 5 jhs; ,yf;fk; 6

kNgfKt 303>304>307-314>316>

317>321>323>330-332>

338>342-345>348-350>

353-357>359-371>

374-376>379>381-

383>386>387>389-392>

394>395>398>399 

tiu

n`f;lahh; 2.2028

b.vk;.v];. j]ehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

nghy;gpj;jpfk.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

nghy;gpj;jpfk.

jpfjp: 2022.02.17

fz;b Njrpa itj;jparhiyf;F gpd;tUk; Rj;jpfhpg;Gg; gjhHj;jq;fisf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;tjw;f;F jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J> gpuhe;jpag; ngWiff;FOj; 

jiythpdhy; tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ> tpiykDj;jpwj;jy;> 2022.03.11 md;W K.g. 

10.30 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLnkd;gjhy;> md;iwajpdk;> K.g. 10.30 ,w;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW tpiykDf;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs;> ~jiytH> 

gpuhe;jpag; ngWiff; FO> Njrpa itj;jparhiy - fz;b| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; 

jghypy; mDg;gyhnkd;gJld;> Neubahf xg;gilg;gjhdhy;> gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; Kj;jpiuapl;L itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;F 

Kd;dH NrHj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; tpiykDj;jpwf;Fk; jpfjp kw;Wk; ~Rj;jpfhpg;Gg; gjhHj;jq;fspw;fhd tpiykD| 

vdf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

cUg;gb tpguk; vz;zpf;if

1 Carbolic Soap 100g 60000
2 Dish Wash Powder 650g 3000
3 Detergent Liquid 4 Ltr Can 1300
4 Bar Soap 650g 7200

1.  tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf &gh 2>000.00 kPsspf;fg;glhj 

gbtf;fl;lzk;> fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpAld; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W kw;Wk; tpz;zg;gf; fbjk; xd;W rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 2022.02.18 Kjy; 2022.03.10 tiu thu Ntiy ehl;fspy;> K.g. 9.30 Kjy; 

gp.g. 2.30 tiuahd fhyg;gFjpapy; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gphptpy; 

,jw;fhd khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf> gpujpepjpnahUtH 

rKfkspg;gjhapd; tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhuf; fbjk; kw;Wk; Msilahsj;ij 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf milahs ml;il rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2.  tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s Kd;dH> fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 

fzf;Fg; gphptpy; tpiykD khjphpg;gbtq;fis ,ytrkhfg ghprPyid nra;J 

nfhs;syhk;.

3.  midj;J tpiykDf;fSlDk; &gh 100>000.00 ngWkjpahd kw;Wk; 

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 180 ehl;fs; nry;YgbahFk; tz;zk; 

gzpg;ghsH> Njrpa itj;jparhiy> fz;b vd;w ngahpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

tpiykDg;gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  tpiykD khjphpg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; tpguf; 

Fwpg;Gfspw;fikthf tpiykDr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) Kiwapd; gpufhuk; 

tpiykDf;Nfhug;gLk;.

6.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk;> ,Wjpj;jPHkhd 

nkd;gjid tpiykDjhuH Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

jiytH>

gpuhe;jpag; ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy>

fz;b.

Rj;jpfhpg;Gg; gjhHj;jq;fisf; nfhs;tdT 
nra;J nfhs;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

Njrpa itj;jparhiy - fz;b

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jw; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw; rl;lk; (460Mk; mj;jpahak;) 
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 4-3/10/2019-MV/463-G
vdJ Fwpg;G ,y - DIVH/LAND/LA/ACQUI/3-2/343-10

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; nfhz;Ls;s fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf mr; rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; 

e\;l <l;L ghPl;irfs; 2022.02.24Mk; jpfjp nghy;gpj;jpfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

vd;dhy; eilngwTs;sJ vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F ,t;thW 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; fhzpfSf;fhd chpj;Jilath;fs; rKfkspf;fTk; 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.02.22 kw;Wk;  2265/32 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpia 

ghh;f;fTk;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr nrayhsh; 

gphpT

nghy;gpj;jpfk

fpuhk Nrtfh; gphpT 341 fy`pl;bahfk

Muk;g tiugl ,y. fpuhkj;jpd; ngah; Jz;L ,y. KO fhzpapd; 

tp];jPuzk;

2997,y; gpw;Nrh;f;if 

,y. 3 jhs; 

,yf;fk; 3

fy`pl;bahfk 190>193>194>195>

196 tiu

n`f;lahh; 

3.2313

b.vk;.v];. j]ehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

nghy;gpj;jpfk.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

nghy;gpj;jpfk.

jpfjp: 2022.02.17

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jw; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw; rl;lk; (460Mk; mj;jpahak;) 
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 4-3/10/2019-MV/463-G

vdJ Fwpg;G ,y - DIVH/LAND/LA/ACQUI/3-2/343-10

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; nfhz;Ls;s fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpfspd; tpguq;fs; 

rk;ge;jkhf mr; rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; e\;l <l;L ghPl;irfs; 2022.02.24Mk; jpfjp 

nghy;gpj;jpfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy; vd;dhy; eilngwTs;sJ vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;J 

nfhs;tjw;F ,t;thW mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; fhzpfSf;fhd chpj;Jilath;fs; rKfkspf;fTk; 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.02.02 kw;Wk; G 2265/32 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpia ghh;f;fTk;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr nrayhsh; gphpT nghy;gpj;jpfk

fpuhk Nrtfh; gphpT 342 n`uj;fk

Muk;g tiugl ,y. fpuhkj;jpd; ngah; Jz;L ,y. KO fhzpapd; 

tp];jPuzk;

3002,y; gpw;Nrh;f;if 

,y. 2> jhs; ,yf;fk; 2

n`uj;fk 327 n`f;lahh; 1.1368

3003,y; gpw;Nrh;f;if 

,y. 2> jhs; ,yf;fk; 2

k` fphpcy 21-28 tiu n`f;lahh; 0.5625

7,y; gpw;Nrh;f;if  

,y. 5 jhs; ,yf;fk; 7

f`y;y gy;NynfNy 290>293>294>296 

tiu

n`f;lahh; 1.5980

b.vk;.v];. j]ehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

nghy;gpj;jpfk.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

nghy;gpj;jpfk.

jpfjp: 2022.02.17
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2022 க்பபரவரி 19 சனிக்கிழகம

பாலமுனை திைகரன் நிருபர் 

வினையாட்டுத் திறன்கனைக் 
ககாண்ட வினையாட்டு வீர வீராங்-
கனைகள் கிராமிய மட்்டத்தில் 
த�ாறறம் கபறுவார்கைாயினும், 
அவர்களின் திறன்கனை இைங்-
காணுவ�றகும், அபிவிருத்தி 
கெயவ�றகும் கபாருத்�மாை 
முனறனமகயான்று நன்டமுனறப்-
படுத்�ப்ப்டானமயிைால் வினை-
யாட்டு வீர வீராங்கனைகள் 
தபாட்டித் �ன்னமயு்டன் கூடிய 
வினையாட்டுக்களில் முன்தைாக்-
கிச் கெல்ல முடியா� நினல அவ�ா-
னிக்கப்பட்டுள்ைது . 

அ�ன்பிரகாரம் நாடு முழுவதும் 
பரந்து வதியும் இயறறிறன்கைால் 
நினறந்� பிள்னைகனை இைங்-
கணடு , விஞ்ாை முனறனமக-
ளுக்கு ஏறப த�சிய மறறும் ெர்வத�ெ 
கவறறிகனை இலக்காகக் ககாணடு 
வினையாட்டு அபிவிருத்தித் 
தினைக்கைத்தின் ஊ்டாக அமுல்ப-
டுத்�ப்படும் திறன்கனை இைங்கா-
ணும் நிகழ்ச்சித்திட்்டத்தினை நாடு 
முழுவதும் ஆரம்பிப்ப�றகு தீர்மா-
னிக்கப்பட்டுள்ைது.

விதே்ட த�னவயுன்டய வினை-
யாட்டு வீர வீராங்கனைகள் மீதும் 
விதே்ட கவைத்தினைச் கெலுத்-
து�ப்ப்டவுள்ைது. மூன்று கட்்டங்-
கைாக இத்க�ரிவு நன்டகபறும் 
இ�ன் மு�லாவது கட்்டமாக கிராம 
பிரிவு மட்்டம் இரண்டாம் கட்்ட-
மாக பிரத�ெ கெயலகப் பிரிவு மட்-
்டமும் மூன்றாவது மாவட்்ட மட்்ட-
மாக க�ரிவு நன்டகபறும்.

தமறபடி ஒவகவாரு கட்்டத்தின் 
கீழ் 16 வயது க�ா்டக்கம் 24 வயது 
வனரயிலாை வினையாட்டு வீர 
வீராங்கனைகள் க�ரிவு நன்டகப-
றும்.

இ�ைடிப்பன்டயில் அட்்டானைச்-
தெனை பிரத�ெ கெயலக பிரிவுக-
ளுக்காை வீர வீராங்கனைகனை 
க�ரிவுப் பரிதொ�னைகள் பின்வ-
ரும் திகதிகளில் நன்டகபறும். 

இன்று ெனிக்கிழனம கானல 
08.00 மணிக்கு அட்்டானைச்தெனை 
கபாது வினையாடு னம�ாைத்திலும்  
2022.02.20 ்ாயிறறுக்கிழனம 
கானல 08.00 மணிக்குபாலமுனை 
கபாது வினையாட்டு னம�ாைத்-
திலும் 2022.02.26 ெனிக்கிழனம 
கானல 08.00 மணிக்கு ஒலுவில் 
அல்-ஹம்ரா பா்டொனல னம�ா-
ைத்திலும் 2022.02.27 ்ாயிறறுக்-
கிழனம கானல 08.00 மணிக்கு 
தீக்கவாப்பி பா்டொனல னம�ா-
ைத்திலும் மு�ல் கட்்டத் க�ரிவில் 
உரிய பிரத�ெத்தில் வினையாட்டில் 
ஈடுபட்டுள்ை 16 வயது க�ா்டக்-
கம் 24 வயது வனரயிலாை வினை-
யாட்டு வீர, வீராங்கனைகள்  பங்கு-
பறற முடியும். 

இது க�ா்டர்பாை தமலதிக �க-
வல்களுக்கு உங்கைது பிரிவுகளில் 
க்டனமயாறறும் கிராம தெனவ 
உத்திதயாகாத்�ர்கள் அல்லது அட்-
்டானைச்தெனை பிரத�ெ கெயல-
கத்தின் இனை்ர் தெனவ உத்தி-
தயாகத்�ர் பீ.எம்.றியாத் மறறும் 
வினையாடு உத்திதயாகத்�ர் எம்.
எச்.எம்.அஸவன� க�ா்டர்பு ககாள்-
ைவும்.

அட்டாளைச்சேளை பிர்ேசே 
சசேயலக பிரிவில் ஆரம்பம

 இலங்னக அணிக்கு எதிராை நான்-
காவது 20க்கு20 ஆட்்டத்தில அவுஸ-
திதரலிய அணி ஆறு விக்ககட்டுக-
ைால் கவறறியீட்டி க�ா்டனர 4--0 எை 
முன்னினலயில் உள்ைது. 140 ஓட்ட்-
ஙகள் கபறறால் கவறறி எை பதிகல-
டுத்�ாடிய அவுஸதிதரலிய அணி 4 
விக்ககட்டுக்கனை இழந்து 143 ஓட்-
்டங்கனை  கபறறு கவறறி  இலக்னக 
அன்டந்�து.அவவணி ொர்பாக 
கிதைன் கமக்ஸகவல் 39 பந்து களில் 
48 ஓட்்டங்கனையும் த�ாஸ இங்லிஸ 
40 ஓட்்டங்கனையும் அகர் 26 ஓட்்டங்-

கனையும் ஏனைய வீரர்கள் குனறந்� 
ஓட்்டங்களுக்கு ஆட்்டமிழந்து கென்-
றைர்.இலங்னக அணி ொர்பாக பந்து 
வீச்சில் லகிரு குமார இரணடு விக்-
ககட்ன்டயும் மஹீஷ் தீக் ேை ,துஷ்-
மந்� ெமீர  �லா ஒரு விக்ககட்ன்டயும் 
ப�ம் பார்த்�ைர்.

 கமல்தபார்ன் கிரிக்ககட் னம�ா-
ைத்தில் தநறறு கவள்ளியன்று அவுஸ-
திதரலியாவுக்கு எதிராை நான்காவது 
20க்கு 20 தபாட்டியில் இலங்னக 8 
விக்ககட் இழப்புக்கு 139 ஓட்்டங்-
கனை கபறறது. க�ா்டக்க ஆட்்டக்கா-

ரர் கபதும் நிொங்க 46 ஓட்-
்டங்கள் கபறறு அணினய 
ஒரு நினலக்கு ககாணடு 
வந்�ார்.ஆைால் பின்வந்�-
வர்கைால் ஓட்்டங்கள் கபற 
�டுமாறிைர்.

ஐந்து தபாட்டிகள் 
ககாண்ட க�ா்டரில் 4-0 
என்ற கைக்கில் முன்னினல 
கபறறுள்ை ஆஸி அணியின் 
பந்துவீச்சு �ாம்பவான்-
கள் த�ாஷ் தஹசில்வுட், 
பாட் கம்மின்ஸ மறறும் 
மிட்கெல் ஸ்டார்க் ஆகிதயா-
ருக்கு ஓயவு வழங்கப்பட்-
்டது.இது த� ரிச்ெர்ட்ென், 
த்டனியல் ொம்ஸ மறறும் 
தகன் ரிச்ெர்ட்ென் ஆகிதயார்  

தவகப்பந்து வீச்சில் கலக்கிைர். அவர்-
கள் ஆக்தராேமாை க�ா்டக்கத்ன� 
தமறககாண்டைர், ஆைால் சுழற-
பந்து வீச்ொைர்கைாை அஷ்்டன் அகர் 
மறறும் அ்டம் �ம்பா ஆகிதயாரின் 
இறுக்கமாை பந்துவீச்சு ஓட்்ட விகி-

�த்ன� மழுங்கடித்�து, �ாம�மாக 
ெரிந்�து 21 பந்துகளில் 12 ஓட்்டங்-
களுக்கு 6 விக்ககட்டுகள் வீழ்ந்து 

இலங்னக அணியால் ஓட்்டம் குவிக்க 
முடியாமல் தபாைது.

ரிச்ெர்ட்ென் ,அகார்  இருவரும் �லா 
இரணடு விக்ககட்டுகனை வீழ்த்தி-
ைர்.

இழப்ப�றகு எதுவும் இல்லாமல், 
நிஸ்ஸங்க மறறும் �னுஷ்க குைதி-
லக்க ஆக்தராேமாகத் க�ா்டங்கி, 
மு�ல் நான்கு ஓவர்களில் 35 ஓட்-
்டங்கள் எடுத்�ைர். அவர்கள் ஒன்று 
மறறும் இருவர் நன்றாக ஆடிய�ால் 
விக்ககட்டுக்கு இன்டயில் தமம்பட்்ட 
ஓட்்டத்து்டன் இது க�ா்டரின் சிறந்� 
க�ா்டக்கமாகும்.

ஆைால் சீரறற குைதிலக நீடிக்க-
வில்னல, அகாரின் பந்து வீச்சில் 17 
ஓட்்டங்கள் கபறற தபாது ஆதரான் 
பின்ச்சி்டம் பிடியாைார்.

21 பந்துகளில் 27 ஓட்்டங்ககள் எடுத்-
திருந்� தபாது,   இரணடு கபரிய சிக்்ஸர்-
கனை அடித்� கு ெல் கமணடி்ஸு்டன் 
இனைந்து, க்கைன் தமக்ஸகவல்-
லின் சிறப்பாை ரன்-அவுட்டுக்கு பலியா-
குவ�றகு முன், குெல் கமணடி்ஸு்டன் 
இனைந்து ஒரு விக்ககட் இழப்பிறகு 
73 ஓட்்டங்கள் எடுக்க  நிொங்க உ�வி-
ைார். ஆைால் சுழறபந்து வீச்ொைர்கள் 
அடுத்� ஐந்து ஓவர்களில் கவறும் 31 

ஓட்்டங்களுக்கு இலங்னக விரர்கனை 
கட்டுப்படுத்திய�ால் ஓட்்டங்கள் 
வறணடு தபாகத் க�ா்டங்கிை. ெரித் 
அெலங்கா (22) த� ரிச்ெர்ட்ெனி்டம் 
வீழ்ந்�ார், அவனரத் க�ா்டர்ந்து 
மூன்று ஓட்்டங்களுக்குப் பிறகு நிஸ-
்ஸங்க, ெம்பாவின் பந்தில் தமத்யூ 
தவட் ஸ்டம்பிங் கெயது ெரினவத் 
தூணடிைார்.

திதைஷ் ெந்திமால் (2), �னலவர் 
�சுன் ேைக (1), துஷ்மந்� ெமீர (1) 
மறறும் மஹீஷ் தீக்ஷைா (3) ஆகிதயார் 
வினரவாக பின்க�ா்டர்ந்�ைர், அவர்-
கள் தகன் ரிச்ெர்ட்ென் வீசிய கன்டசி 
ஓவரில் இருந்து 17 ஓட்்டங்கனை எடுத்-
�ைர்.இரு அணிகளும் தமாதும் இறு -
தியும் 5 ஆவது ஆட்்டம் இத� னம�ா-
ைத்தில் இ்டம்கபறும் .

க்தா்டரில் 4--0 என முன்னிக�யில்

(நறபிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர்)

நறபிட்டிமுனை கிரிக்ககட் கழகத் -
தின் வரு்டாந்� வீரர்கனை ககௌரவிக்கும் 
விதெ்ட வர்ை  தநர இரவு க்டந்�  13ஆந் 
திகதி தெனைகுடியிருப்பு �மிழ்வாைண 
மண்டபத்தில்  இலங்னக கிரிக்ககட்  ெனப 
நடுவரும் கழகத் �னலவருமாை ஆசிரியர் 
றிலாஸ �னலனமயில்  இ்டம்கபறறது. 

இந் நிகழ்வுக்கு பிர�ம அதிதியாக 
மதயான் முஸ�பா நிறுவைத்தின் நினற-
தவறறுப் பணிப்பாைர் றிஸலி முஸ�பா 
கலந்து சிறப்பித்�ார்.

ககௌரவ அதிதிகைாக ஓயவு நினலஅதி-
பர்  னகயூம் , அதிபர்  நஜிப் அவர்களு்டன் 
இனைந்து இன்னும் பல முக்கிய விதெ்ட 
அதிதிகளும் கலந்து சிறப்பித்�ைர்

தமலும் 2021ம் ஆணடின் சிறந்� வீர-
ராகவும் சிறந்� துடுப்பாட்்ட வீரருக்காை 
விருன� றிலாஸ கபறறார்.

சிறந்� பந்து வீச்ொைராக  அஸ�ான்,சிறந்� நன்ை்டத்ன� 
வீரராக பிர்ைாஸ,சிறந்� விக்ககட் காப்பாைராக  ெப்ைாஸ,-
வைர்ந்து வரும் வீரராக .ஹஸ்ஸான்,சிறந்� முகானமயாை-
ராக நசீம்,சிறந்� தவகப்பந்து வீச்ொைராக  பஸலூன்,சிறந்� 
அதிரடி துடுப்பாட்்ட வீரராக  யோர்,சிறந்� தபாராட்்ட 
வீரராக  க�னிஸ,சிறந்� இன்டநினல துடுப்பாட்்ட வீரராக 
இஸமத் ,மூத்� வீரராக அயாஸ,சிறந்� கெயலாைருக்காை 
விருன�  நிஸபான்  மறறும் சிறந்� Stylish துடுப்பாட்்ட 
வீரராக  .அல்�ாப் ஆகிதயார் அதிதிகைால் விதெ்ட விரு-

துகள் வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்்டைர். தமலும் இன்னும் 
பல விருதுகளும் வழங்கி னவக்கப்பட்்டது. பிர�ம அதிதி 
உனரயாறறும் தபாது இந்� கழகதின் வைர்சிக்கு �ன்ைால் 
முடியுமாை உ�விகனை க�ா்டர்ச்சியாக கெயவ�ாக உனர-
யாறறிைார்.

அத்த�ாடு 2021 ம் க.கபா.�. ொ�ாரை பரீட்னெயில் 8AB 
கபறுதபறனறப் கபறற எமது கழக வீரர் றிப்ைாஸ விதெ்ட 
விருது வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்்ட த�ாடு ககௌரவ அதிதி -
யும் கழகத் �னலவரால் கபான்ைான்ட தபாறறி விதெ்ட 
விருதும் வழங்கி ககௌரவிக்கப்பட்்டார்.

நற்பிடடிமுளையில் வி்சே் வர்ண இரவு
அ ட் ்ட ா ன ை ச் த ெ ன ை 

லக்கி வினையாட்டுக் கழகம் 
ஏறபாடு கெய� லக்கி ெம்பி-
யன் கிணைம் 2022 உன�-
பந்�ாட்்டப் தபாட்டி  தநறறு 
மானல  அட்்டானைச்தெனை 
கபாது வினையாட்டு னம�ா-
ைத்தில்  இ்டம்கபறறது.

இப் தபாட்டியில் அட்-
்டானைச்தெனை லக்கி 
அணியும் ெம்மாந்துனற எவ 
கிறீன் அணியும் பங்கு பறறி-
யது. இதில் லக்கி அணி 3 -- 0 
என்ற தகால்கள் அடிப்பன்ட-
யில் கவறறினய �ை�ாக்கிக் 
ககாண்டது.

 லக்கி அணியின் ொர்பில்  
ெஞஜீவ ஒரு தகாலினையும், 
டிலுக்்ஸன்  இரணடு தகாலி-
னையும் அடித்�ைர்.

இப்தபாட்டியில் லக்கி 
அணியிைர் மிகச் சிறப்பாக 
வினையாடியது்டன் சிறந்� பந்து 
பரிமாறறங்கனை தமறககாண்டது 
இப்தபாட்டியில் லக்கி அணியிைர் 
கவறறி கபறக் காரைமாக அனமந்-
�து.

அட்்டானைச்தெனை பிரத�ெத்-
தின் மூத்� உன�பந்�ாட்்ட வீரர் 

ஹம்ொ ெனூஸ �னலனமயில் 
இ்டம்கபறற இப்தபாட்டியில், 
ெமா�ாை நீ�வான்கள் அனமப்-
பின் �னலவர் கலாநிதி பஹத் ஏ 
மஜீட் பிர�ம அதிதியாகக் கலந்து 
ககாணடு சிறப்பித்�ார்.

 ககைரவ அதிதிகைாக அதிபர் 
எம்.ஐ.எம்.றியாஸ, னம�ாை 

கபாறுப்பாைர் றஹமான் மறறும் 
பலரும் கலந்து ககாணடு சிறப்பித்-
�து்டன் வீரர்கள் அறிமுகத்திலும் 
பங்தகறறைர்.

இப்தபாட்டியில் லக்கி அணி ெம் -
பியன் கிணைத்ன� னகப்பறறியது-
்டன் இரண்டாமி்டத்ன� எவ கிறீன் 
அணி கபறறுக்ககாண்டது.

லக்கி உளே்பநேடாட் அணி சேமபியன்

நியூஸிலாந்து மறறும் க�ன்ைாபிரிக்கா அணி -
களுக்கின்டயிலாை மு�லாவது க்டஸட் தபாட் -
டியின், இரண்டாம் நாள் ஆட்்டம் நினறவுக்கு 
வந்துள்ைது.

இ�ன்படி இரண்டாவது இன்னிங்ஸிற -
காக துடுப்கபடுத்�ாடிவரும் க�ன்ைாபிரிக்கா 
அணி, தநறனறய  இரண்டாம்நாள் ஆட்்டதநர 
முடிவில், 3 விக்ககட்டுகள் இழப்புக்கு 34 

ஓட்்டங்கனை கபறறுள்ைது. 
ஆட்்டதநர முடிவில், கவண்டர் 
டு்ஸன் 9 ஓட்்டங்களு்டனும், 
க்டம்பா பவுமா 22 ஓட்்டங்களு -
்டனும் கைத்தில் இருந்�ைர்.

நியூஸிலாந்துக் கிரிக்ககட் 
அணியின் மு�ல் இன்னிங்ஸ 
ஓட்்டங்களு்டன் ஒப்பீடுனக -
யில், க�ன்ைாபிரிக்கா அணி 
353 ஓட்்டங்கள் பின்னினலயில் 
உள்ைது.

கிறிஸட்தெர்ச் னம�ாைத்தில் 
தநறறுமுன்திைம் (வியாழக்கி -
ழனம) ஆரம்பமாை இப்தபாட் -
டியில், நாையச் சுழறசியில் 
கவறறிகபறற நியூஸிலாந்து 
அணி மு�லில் கைத்�டுப்னப 
தீர்மானித்�து.

இ�ன்படி மு�லில் துடுப்கப -
டுத்�ாடிய க�ன்ைாபிரிக்கா 
கிரிக்ககட் அணி, 95 ஓட்்டங்க -
ளுக்கு சுருண்டது.

இ�ன்தபாது அணியின் அதி -
கப்பட்ெ ஓட்்டங்கைாக, சுனபர் 
ஹம்ொ 25 ஓட்்டங்கனையும் 
கவர்ரின்தை 18 ஓட்்டங்கனை -
யும் கபறறுக்ககாண்டைர்.

நியூஸிலாந்து கிரிக்ககட் 
அணியின் பந்துவீச்சில், 

கமட் கஹன்ரி 7 விக்ககட்டுகனையும் டிம் 
ெவுத்தீ, ககயல் த�மி்ஸன், கநயல் வாக்ைர் 
ஆகிதயார் �லா 1 விக்ககட்டினையும் வீழ்த் -
திைர்.

இ�னைத்க�ா்டர்ந்து பதிலுக்கு மு�ல் இன் -
னிங்னெ க�ா்டங்கிய நியூஸிலாந்து அணி, 
482 ஓட்்டங்கனை கபறறுக்ககாண்டது.

இ�ன்தபாது அணியின் அதிகப்பட்ெ ஓட் -
்டங்கைாக, கஹன்ரி நிக்தகால்ஸ 105 ஓட் -
்டங்கனையும் க்டாம் பிகைன்்டல் 96 ஓட்்டங் -
கனையும் கபறறுக்ககாண்டைர்.

க�ன்ைாபிரிக்கா கிரிக்ககட் அணியின் பந் -
துவீச்சில், ஒலிவியர் 3 விக்ககட்டுகனையும் 
ரபா்டா, மார்தகா க�ன்ென் மறறும் மார்க்ரம் 
ஆகிதயார் �லா 2 விக்ககட்டுகனையும் க் -
கைன்்டன் ஸடூர்தமன் 1 விக்ககட்டினையும் 
வீழ்த்திைர்.

இ�னையடுத்து, 387 ஓட்்டங்கள் பின்னி -
னலயின் �ைது இரண்டாவது இன்னிங்னெ 
க�ா்டங்கிய க�ன்ைாபிரிக்கா அணி,  இரண -
்டாம் நாள் ஆட்்டதநர முடிவில், 3 விக்ககட் -
டுகள் இழப்புக்கு 34 ஓட்்டங்கனை கபறறுள் -
ைது.

இன்ைமும் 7 விக்ககட்டுகள் வெமுள்ை 
நினலயில் தபாட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட் -
்டத்ன� க�ன்ைாபிரிக்க அணி இன்று  க�ா்ட -
ரவுள்ைது.

விளையாட்டுத் திறன்களை இனங்காணல் நி்கழ்ச்சித்திட்்டம்

353 ஓட்டஙைள முன்னிக�யில் நியூஸி�ாந்து அணி

இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும 
சேன்ைடாபிரிக்கடா ேடுமடாற்்றம

இலங்ளகயு்ைடாை 4 ஆவது 20க்கு20 ்்படாடடி 
அவுஸ்தி்ரலியடா 6 விக்சகடடுகைடால் சவற்றி
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