
புதிய தேரேல் முறை உரு-
வாக்கப்படும் வறை ்பறைய 
முறையில் மா்காண சற்பத் 
தேரேறை விறைவா்க நடத்ே 
தவண்டுமமன அறமசசர 
திதனஷ் குணவரத்ேன மேரி -
வித்துள்ார.   

தேரேல் முறை்கள 

மற்றும் தேரேல் சடடங்-
்கள மோடரபில் திருத்ேங்-
்கற் தமற்ம்காளவேற்்கான 
விதேட ்பாைாளுமனை மேரி-
வுககுழுவின அறிகற்கயில் 
இவவாறு ்பரிந்துறை்கற் 
முனறவக்க அந்ே மேரிவுக-
குழு இணக்கம் 

நாடடில் வாைஇறுதியில், இைவு தவற்்க -
ளில் மினமவடறட ேவிரககுமாறு அல்ைது 
குறைந்ே்படச மினமவடறடதயனும் அமுல் -
்படுத்துமாறு த்காரிகற்க விடுக்கப்படடுள்து.  

இந்ேவிடயம் மோடர்பா்க இைங்ற்க 
மினசாை சற்பககு ம்பாதுப்பயன்பாடு்கள 
ஆறணககுழு அறிவுறுத்தி உள்து.  

நாடு முழுவதும் இடம்ம்பறும்

எரிம்பாருள இனறமயால், மினனுற்்பத்தி நிறையங்்கள 
மோடரந்தும் மசயலிைந்ே நிறையில் உள்ன.  

ம்காழும்பு துறைமு்க ்பத்ேை மினமுறனயம் உறை 
எண்மணய் இனறமயால், இனறு (26) மதியத்துடன 
மசயலிைப்போ்க மினசாை சற்ப த்பசசா்ர அண்டரூ 
நவமணி மேரிவித்துள்ார.  அதேதநைம், ேற்த்பாது 165 
மம்காமவாட மினசாைத்றே உற்்பத்தி மசய்யும் 
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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

காணி அபகரிப்பண்டு ஜனாதிபதி 
்ெயலகத்துக்கு முனனால எஙகட தமிழ் 
எம்பிக்கள் நடத்தின ஆரபபாடடத்த பாத்-
தீஙகளே....  

குழந்த பிள்்ேக்கும் ்தரியும் மாரச் 
மாெத்தில இ்ை இபபடி ்ெய்வினம் 
எண்டு, இது ்தரிஞ்சும் ஊடகஙகள் லீட 
நியூஸ் அடிக்கினம்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

உயிரத்ே ஞாயிறு ோககுேல் -
்களின பிைோன குண்டுோரி -
யான ்பயங்்கைவாதி சஹைான 
ஹாஷிமின மறனவிககு 
எதிைா்க, ்பயங்்கைவாே ேறடச 
சடடத்தின கீழ் சடட மா 
அதி்பர ோக்கல் மசய்துள் 
குற்ைப்பத்திரிற்க  வைககு 
எதிரவரும் தம (27)  வறை ஒத்திறவக-
்கப்படடுள்து.  

்கல்முறன தமல் நீதிமனை நீதி்பதி 

ஜயைாம் டமைாகஸி முனனி-
றையில், இவவைககு (24) 
விசாைறணககு எடுத்துக்காள-
்ப்படடத்பாதே, தம 27 
வறை வைககு ஒத்திறவக்கப-
்படடது.  

தநற்று முனதினம் இவவ-
ைககு விசாைறணககு வந்ேது.

இேனத்பாது சஹைான ஹாஷிமின 
மறனவி அபதுல் ்காேர 
்பாத்திமா ஹாதியா ்பைத்ே

சஹரானின் மனைவி மீதாை   
வழககு பம.27ககு ஒத்தினவப்பு  

ஊழியர்களுக்கு அதி்கபட்ச   
இழப்பீடா்க ரூ.02 மில்லியன்  

தீயில் எரிந்த நிலையில்   
பபண் ஒருவரின் ்சடைம்  

நெதரலாந்து நபண்  
மரமமாை முனையில்  
உயிரிழந்த சமபவம  

்கடமையிலிருகம்கயில் ை்ரணைா? 

 ைட்டு. வா்கம்ரயில் மீட்பு   

மோழிற்சங்்க நடவடிகற்க்கற் இறடநிறுத்துமாறு அைச 
ோதியர சங்்கத்துககும் அேன ேறைவர சமன ைத்னபபிரியவுக -
கும் ம்காழும்பு மாவடட நீேவானால் விதிக்கப்படடிருந்ே 
ேறட உத்ேைவு தமலும் நீடிக்கப்படடுள்து.  

அைச ோதியர சங்்கத்துககு எதிரவரும் மாரச 11 ஆம் தி்கதி 
வறை ஆரப்பாடடத்தில் ஈடு்படுவேற்கு மோடரந்தும் ேறடவி-
தித்து நீதிமனைம் உத்ேைவிடடுள்து.  

அைச ோதியர சங்்கம் தமற்ம்காண்டிருந்ே

தாதியர சஙகத்துககு எதிராை   
நீதிமன்ை தனடயுத்தரவு நீடிப்பு 

ஐ.நா. மனிே உரிறம்கள த்பைறவயில் இைங்ற்க 
மோடர்பா்க எதிரவரும் மாரச மாேம் (03) உறையாடல் 
நறடம்பைவுள்ோ்க மவளிவிவ்காை அறமசசு அறி-
வித்துள்து.   

ஐககிய நாடு்கள மனிே உரிறம்கள த்பைறவயின 
49ஆவது அமரவு இம்மாேம் (28) முேல் ஏபைல் 
முேைாம் தி்கதி வறை மஜனிவாவில் நறடம்பைவுள-
்து. இந்ே அமரவினத்பாது இைங்ற்க 
மோடரபிைான புதுபபிக்கப்படட எழுத்து 

ஐ.நா. மனி்த உரிலம்கள் பபரலவ   
கூடடதப்தாடர திங்கள் ஆரம்பம்  

அபிவிருத்தி மற்றும் 
நல்லிணக்கம் மோடர-
பில் இைங்ற்கயின 
முனமனடுபபுக்கள, 
்பயங்்கைவாே ேறடசசட-
டத்தில் தமற்ம்காள்ப-
்படவுள் திருத்ேங்்கள 
உட்பட, இைங்ற்க 
்கடந்ே ்காைங்-
்களில் 

பயங்க்ரவாத தமடச் சட்ட திருததம்   

வார இறுதியில் மின்நவடனட  
தவிரககுமாறு பகாரிகனக  

தைாைனஸ் மசல்வநாய்கம், ேம்ஸ் ்பாஹிம்   

 ்பாைாளுமனைத்திற்குள எதிரக்கடசினர தடாரச 
றைடடுக்கற் ம்காண்டு வந்து சற்பககுள ஆரப-
்பாடடம் மசய்ேறம மோடரபில் விசாைறண்கற் 
தமற்ம்காளளுமாறு ம்பாலிஸ் மாஅதி்பருககு அறி-
விக்கப்படுமமன ச்பாநாய்கர மஹிந்ே 
யாப்பா அத்பவரத்ேன மேரிவித்ோர.   

சனபககுள் படாரச் னலட   
எடுத்து வந்தனம எப்படி?  

எரிபபாருள் இன்லமயால்   
மின் நிலையங்கள் ப்சயலிழப்பு  

தைாைனஸ்  
மசல்வநாய்கம்,  
ேம்ஸ் ்பாஹிம்   

்பாைாளுமனைத்-
திற்குள தடாரச-
றைட ம்காண்டு-
வந்ே விவ்காைம் 
மோடரபில் ேமககு எதிைா்க எத்ே-
ற்கய விசாைறணறய முன-
மனடுத்ோலும் 

ெ்பக்குள் ளடாரச்்லட விைகாரம்:   

உகறைனில் 
அண்றமக்காை-
மா்க அதி்கரித்து 
வரும் வனமுறை-
்கள மோடரபில் 
இைங்ற்க அைசாங்-
்கம் ஆழ்ந்ே ்கவறை-
யறடந்துள்ோ்க 
மவளிநாடடறமசசு விடுத்துள் 
அறிகற்கயில் மேரிவிக்கப்பட-
டுள்து.  

உக்லரனில் அதி்கரிதது  
வரும் வன்முலை்கள் 

எனக்கு எதிரா்க   
நடவடிக்ல்க எடுங்கள்  

யாழ்ப்பாணத்தில் 20 வருடங்்களுககு 
முனனர சுடடுக ம்கால்ைப்படட பிை்பை 
்பத்திரிற்கயா்ர மயில்வா்கனம் நிமை -
ைாஜன ம்காறையுடன சம்மந்ேப்படட 
சந்தே்கந்பர ைண்டனில் ற்கது மசய்யப -
்படடுள்ார.  

த்பாரககுற்ைங்்கள மோடர்பான 
விசாைறணககு ம்பாறுப்பான 
ம்பாலிஸார ்கடந்ே 

பததிரிம்கயாளர் நிைல்ராஜன் ப்காமல வழககு;  

நிதி அறமசசர ்பசில் ைாஜ்பக ேவின 
இந்திய விஜயம் மீண்டும் ஒத்திறவக-
்கப்படடுள்து.   

இந்தியாவினால் வைங்்கப்படும் நிதியு-
ேவி மோடர்பான ஒப்பந்ேங்்கற் இறுதி 
மசய்வேற்்கா்க தநற்று அவர இந்தியா-
வுககு விஜயம் மசய்வாமைன 
முனனோ்க அறிவிக்கப்படடது.   

பசிலின் இநதியப் பயணம்   
மீண்டும் ஒததிலவப்பு!   

இந்தோதனஷியாவின சுமத்ைா தீவின தமற்கு 
்கறைதயாைத்தில், தநற்று மவளளிககிைறம 
ஏற்்படட 6.2 ரிகடர அ்விைான நிைநடுக்கத்-
றேத் மோடரந்து இைங்ற்கககு எந்ே அசசுறுத்-
ேலும் இல்றைமயன அனரத்ே மு்காறமத்துவ 
நிறையம் மேரிவித்துள்து. 

அத்தோடு, இைங்ற்கககு சுனாமி அசசுறுத்ேல் 
எதுவும் விடுக்கப்படவில்றைமயன 

சுமதரா தீவில் நிைநடுக்்கம்  

மனிே உரிறம்கள மோடரபில் 
இைங்ற்க மீது குற்ைம் சுமத்தும் 
்பை நாடு்கள, ்கடந்ே ்காைங்்களில் 
மனிே உரிறம மீைல்்களில் ஈடு்பட-
டுள்ோ்க மவளிவிவ்காை அறமச-
சின மசயைா்ர ஜயநாத் ம்காைம்-
்பத்க மேரிவித்துள்ார.  

எதிரவரும் (28)  ஆைம்்பமா்க-
வுள் ஐககிய நாடு்கள மனிே உரி-
றம்கள த்பைறவயின 49 ஆவது 
கூடடத் மோடருக்கான இைங்ற்க-
யின ேயாரப்படுத்ேல் மோடரபில், 
அைசாங்்க ே்கவல் திறணக்க்த்-

தில் தநற்று நறடம்பற்ை ஊட்க 
சந்திபபில் வி்க்கமளித்ேத்பாதே, 
அவர இேறனத் மேரிவித்துள்ார.  

மனிே உரிறம்கள த்பைறவக 

கூடடத்மோடர எதிரவரும் ஏபைல் 
மாேம் முேைாம் தி்கதிவறை நறட-
ம்பைவுள்து.

மனிே உரிறம்களுக்கான 
ஐககிய நாடு்களின உயரஸ்ோனி-
்கரின இைங்ற்க மோடர்பான 
அறிகற்க எதிரவரும் மாரச (03) 
விவாேத்திற்கு எடுக்கப்படவுள-

்து.  
இந்நிறையில், மஜனிவா 

கூடடத்மோடர குறித்து ்கருத்து 
மேரிவித்துள் மவளிவிவ-

்காை அறமசசின மசயைா்ர 
ஜயநாத் ம்காைம்்பத்க, 

எேறனயும் 
மசயற்்படுத்ே 

கடநத இரண்டு தொபத கால உலக ைரலாற்றில்  

உகறைன மீது ைஷ்யா நடத்-
திய முேல்நாள ோககுேலில் 
137 உகறைன இைாணுவ 
வீைர்கள ்பலியாகியுள -்
ோ்க உகறைன ஜனாதி்பதி 
மவாதைாதிமீர 

உக்லரன் மீது ரஷயா ்சரமாரித ்தாக்கு்தல்

்ரஷயா மீது 
அபைரிக்கா 

பபாருளாதா்ர
தமட விதிபபு  

137 இராணுவத்திைர பலி, 
316 பபர காயம

‘எமக்கு உதை எநத நாடுகளும் இல்்ல'   
உக்்ரன ஜனாதிபதி கை்ல ்தரிவிபபு 

06

அரெ ெடடத்தரணியின ஆடளெப்னயும் நிராகரிபபு

மாரச் 11 ை்ர ஆரபபாடடத்தில் ஈடுபடத் த்ட 

முடியாவிடின கு்ைநதபடெ மின்ைடடு   IGP க்கு அறிவிக்க ெபாநாயகர முடிவு  வி்ரவில் புதிய திகதி அறிவிபபு  

மினொர ெ்ப ளபச்ொேர அண்டரூ நைமணி 
இலஙம்க அ்ரசு 
ஆழ்நத ்கவமல

ஹரீன் எம்பி 
சமபயில் க்காரிகம்க 

20 வருடங்களின் பின்னர 
ைண்டனில் ்சநப்த்க நபர ல்கது

06 06

எ்தயும் ்ெய்யுமாறு   
எநத்ைாரு நாடும்  
எமக்கு அழுத்தஙக்ே  
்காடுக்கத் ளத்ையில்்ல

மனித உரினம மீைல்களில்  
ஈடுபடட பல ொடுகபே  
இலஙனக மீது குறைச்சாடடு  
பவளிவிவ்கார அலமச்சின் ப்சயைாளர ஜயநாத ப்காைம்பப்க  

06

 இலங்க குறித்து 3ஆம் திகதி உ்ரயாடல் பாராளுமனை ்தரிவுக்குழுவில் பரிநது்ர  

பனழய பதரதல் முனையில்  
விலரவில் மா்காண ்சலப ப்தர்தல்

பிரான்ஸ் நசைட சனப   
உறுப்பிைரகளுககு விேககம

இைஙல்கக்கு சுனாமி  
எச்்சரிக்ல்க இல்லை

இலஙம்கககு புதிதா்க நியமிக்கபபட்டுள்ள அபைரிக்க தூதுவர் ஜூலி ஜியூன் சங (Julie Jiyoon 
Chung) கேற்று ஜனாதிபதிக்காட்டாபய ்ராஜபக ஷவிடம் தனது ேற்சான்றுப பததி்ரங்கமள ம்கய-
ளிதத பின்னர் ஜனாதிபதியுடன் எடுததுகப்காணட படம். இ்ராஜாங்க அமைச்சர் தா்ரக்க பாலசூரிய, 
பசயலாளர் ்காமினி பசன்ரத ஆகிகயாம்ரயும் படததில் ்காண்க.  

புதிய அநமரிகக தூதுவர 
ஜைாதிபதியுடன் சந்திப்பு

03 03 03
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இத்தாலிக்தான இலங்்த 
தூதுவர் ஜ்த வவள்ளவத்  இத்தா-
லியின் ர�தாமிலுள்ள பலதாஸரஸதா 
வெல் குய்ரினதாரலவில் ்வதது 
(18) இத்தாலி ஜனதாதிபதி வெர்ஜிர�தா 
ரேடெவ�ல்லதாவிெம் நறெதான்றி்ழ் 
்டி்ங்்்ளக ்்�ளித்தார்.

நறெதான்றி்ழ்்ள ெேர்ப்பிக்ப்பட -
ெ்்த வ்தாெர்ந்து, தூதுவர் ஜ்த 
வவள்ளவத், இலங்் ஜனதாதி -
பதி ர்தாடெதாப� �தாஜபக்ஷவின் 
அன்பதான வதாழ்ததுக்்்ள ஜனதா -
திபதி வெர்ஜிர�தா ேடெவ�ல்லதா, 
இத்தாலி�க குடி��சின் அ�ெதாங்ம் 
ேறறும் ேக்ளுககுத வ்ரிவித்தார்.  

நறெதான்றி்ழ்்ள ெேர்பிக்ப்படெ -
வுென், தூதுவர் ஜ்த வவள்ளவத் 
ஜனதாதிபதி வெர்ஜிர�தா ேடெவ�ல்-
லதாவுெனதான ்லந்து்��தாெலுக-
்தான ெந்்ர்ப்பம் வழங்ப்படெது. 
இ்ன் ரபதாது இலங்் ேறறும் இத -

்தாலிககு இ்ெயிலதான இரு்�ப்பு 
உறவு்்்ள அ்னதது ேடெங்ளி-
லும் வ்தாெர்ந்து ரேம்படுததுவ்றகு 
தூதுவர் வவள்ளவத் ்னது அர்ப்ப -
ணிப்்ப வவளிப்படுததினதார்.  

இலங்் ேறறும் இத்தாலியின் 
அபிவிருததிககு அ்ளப்பரி� பங -
்ளிப்்ப வழஙகி� வபருே்ளவி-
லதான இலங்்யின் புலம்வப�ர் 
ெமூ்ங்ளின் ்தா�்ேதா் இத்தாலி 
வி்ளஙகுவ்தா் தூதுவர் வவள்ள-
வத் சுடடிக்தாடடினதார். ர்தாவிட-19 
வ்தாறறுரநதாயின் உசெக்டெததின் 
ரபதாது ெமூ்ததின் நலனில் விரேெ 
்வனம் வெலுததி�்ேக்தா், குறிப்-
பதா், அதி் எண்ணிக்்யிலதான 
இலங்்�ர்்்்ள இத்தாலியில் 
விருந்்ளித்்ேக்தா் இத்தாலி� 
அ�ெதாங்ததிறகு தூதுவர் ்னது நன் -
றி்�த வ்ரிவித்தார்.  

இரு்�ப்பு உறவு்ள, ்லதாெதா�ம், வர்த்்ம், மு்லீடு, வ்தாழிலதா்ளர் 
ேறறும் ்ல்வி ஆகி� து்ற்ளில் 
்றரபதாதுள்ள உறவு்்்ளயும் ஒத -
து்ழப்்பயும் ரேம்படுததுவ-
்ற்தான ்னது பணி்� தூதுவர் 
வவள்ளவத் வவளிப்படுததினதார். 
இலங்்ப் பணி�தா்ளர்்ளின் திறன் 
ேறறும் அறி்வ ரேம்படுததுவ்ற-
்தான பயிறசி வதாய்ப்புக்்்ளப் வபறு-
வ்றகு இத்தாலி� அதி்தாரி்ளின் 
ஆ்�்வ நதாடும் அர் ரவ்்ளயில், 
இரு நதாடு்ளின் ப�ஸப� நன்்ேக-
்தா் இ்்ள� ்்லமு்றயின்� 
்ே�ேதா்க வ்தாண்டு ்ல்வித 
து்றயில் ஒதது்ழப்்பயும் பங -
்தாளிததுவத்்யும் விரிவுபடுததுவ-
்ற்தான ்னது விருப்பத்் தூதுவர் 
வ்ரிவித்தார்.  

ஜனதாதிபதி வெர்ஜிர�தா ரேட -
ெவ�ல்லதா, ஜனதாதிபதி ர்தாடெதா-

ப� �தாஜபக்ஷவுககு ்னது வதாழ்த-
துக்்்ளத வ்ரிவிககும் ரபதாது, 
இத்தாலியில் வபருே்ளவிலதான 
புலம்வப�ர் இலங்்�ர்்ள இத-
்தாலியில் பல்ரவறு து்ற்ளில் 
பி�ென்னேதாகியிருப்பதும், நதாடடின் 
அபிவிருததிககு அவர்்ள ஆறறிவ -
ரும் பங்ளிப்பும் ்ன்்ன மி்வும் 
்வர்ந்்்தா்த வ்ரிவித்தார். இரு 
நதாடு்ளுககும் இ்ெயிலதான 
பல்ரவறு து்ற்ளில் இரு்�ப்பு 
உறவு்்்ள வலுப்படுததுவ்ற்தான 
கூடடு மு�றசி்ளுககு இத்தாலியின் 
ஆ்�்வ ஜனதாதிபதி உறுதிப்படுததி-
னதார்.  

தூதுவர் வவள்ளவத் ெமூ்வி�ல் 
து்றயில் ஒரு ்ல்வி�தா்ள�தாவதார். 
அவர் ஏறககு்ற� 30 ஆண்டு்்ளதா் 
ெமூ்வி�லின் சிர�ஷெ விரிவு்��தா-
்ள�தா் ்ல்வி வதாழ்க்்யில் ர்சி�க 

வ்தாள்்்� இ�ககும் திறனில் 
நீண்ெ வ�லதாற்றக வ்தாண்டுள-
்ளதுென், ெமூ்வி�லின் பல்ரவறு 
து்ற்ளில் ஆ�தாய்சசி�தா்ள�தா்வும் 
உள்ளதார். ர்சி� அ்ளவில் வ்தாள்் 
உருவதாக்ம் வ்� ்னி�தார் து்றக-
குள உ�ர்ேடெ தீர்ேதானம் ரேற-

வ்தாள்ள்ல உள்ளெககி� பல்ரவறு 
து்ற்ளில் ஒதது்ழத் அனுபவ-
மும் அவருககுள்ளது.  

தூதுவர் வவள்ளவத் 1987 இல் 
வ்தாழும்பு பல்்்லக்ழ்ததில் 
்்லப் படெம் வபறறதார். அவர் இத -
்தாலிக்தான இலங்்த தூதுவ�தா் 
நி�மிக்ப்படுவ்றகு முன்ன்தா் 
வ்தாழும்பு பல்்்லக்ழ்ததின் 
ெமூ்வி�ல் து்றயின் சிர�ஷெ 
விரிவு்��தா்ள�தா்க ்ெ்ே�தாறறி 
வந்்தார். அவ�து முந்்்� ப்வி -்

ளில் இலங்் ்தாப்புறுதிக கூடடுற-
வுத ்்லவர், அ�ெ ஈடடு, மு்லீடடு 
வஙகியின் ்்லவர், ர்சி� சிறுவர்-
்ள பதாது்தாப்பு ஆ்ைககுழுவின் 
்்லவர், இலங்் வவளிநதாடடு 
ரவ்லவதாய்ப்புப் பணி�்ததின் 
்்லவர், லங்தா வ�தாஸபிெல்ஸ 

ர்தாப்பர�ேன் பி.எல்.சி.யின் 
பணிப்பதா்ளர், ்ம்ப�தா விககி�ேதா-
�தாசசி சுர்ெ ேருததுவப் பல்்்லக-
்ழ்ததின் ரப�்வ உறுப்பினர் 
ஆகி�ன உள்ளெஙகும். ரேலும், 
அவர் பல்ரவறு பதாெங்ளில் பல 
்ல்விக ்டடு்�்்்ள வவளியிட -
டுள்ளதுென், வபதாரு்ளதா்தா�ம், அ�-
சி�ல் ேறறும் ெமூ்த து்ற்ளில் 
ஆ�தாய்சசியில் ஈடுபடடுள்ளதார். ெமூ-
்வி�லில் பல நூல்்்்ளயும் எழுதி-
யுள்ளதார். 

இலங்கைத் தூதுவர் ஜகைத் வவள்ளவத்்த இத்்ததாலி 
ஜனதாதிபதியிடம் நற்தான்றி்தழகைள ்கையளிப்பு

இலஙமகை - சீன நட்புறவுக்கு 65 ஆண்டுகைள் பூர்த்தியாவமையிட்டு பைசதிய சஞ்சிமகையின் அட்மடைபெடைக் கைமையாகை 'ெட்டுபொமையில் 
பிரியாை நட்பு' என்ற சிறபபுக் கைட்டும்ர பெப்ரவரி ைாை இைழில் பி்ரசு்ரைாகியுள்்ளது. இைன் பி்ரதிமய ைகைவல் திமைக்கை்ளத்தின் ெணிப-
ொ்ளர் நாயகைம் பைாஹான் சை்ரநாயக்கை, இலஙமகையிலுள்்ள சீனத் தூதுவர் Qi Zhenhong க்கு மகையளித்ை பொது பிடிக்கைபெட்டை ெடைம்.  

காணி அமைச்சரின் வருமகமை அறிந்தே   

்தாணி அ்ேசெரின் வரு்்்� 
அறிந்்பின்னர� ்மிழ்ரபசும் பதா�தா -
ளுேன்ற உறுப்பினர்்ள ஜனதாதிபதி 
வெ�ல்ததின் முன்னதால் “ரவ்தா் 
வவயிலில்” ரபதா�தாடெ நதாெ்ம் 
நெததி�்தா் �தாழ். ேதாவடெ பதா�தா -
ளுேன்ற உறுப்பினர் அங்ஜன் இ�தா -
ேநதா்ன் வ்ரிவிததுள்ளதார்.   

்மிழ்ரபசும் பதா�தாளுேன்ற உறுப் -
பினர்்ள ஜனதாதிபதி வெ�ல்ததின் 
முன்னதால் ரபதா�தாடெம் நெததி�்ே 
வ்தாெர்பில், அங்ஜன் இ�தாேநதா-
்ன் எம்.பி விடுததுள்ள அறிக்்யி-
ரலர� இவவதாறு வ்ரிவிததுள்ளதார்.   

அந்் அறிக்்யில் ரேலும் வ்ரி -
விததுள்ள்தாவது,   

வெககில் ்தாணி ெதார்ந்் மு்றப் -
பதாடு்ள வ்தாெர்பில் ஆ�தாய்ந்து 
தீர்வவதான்்ற வபறுவ்ற்தான 
உ�ர்ேடெ கூடெம் எதிர்வரும் 
ேதார்ச ேதா்ம் 09 ம் தி்தி வவளியு -
றவுதது்ற அ்ேசசில் ஏறபதாடு 
வெய்�ப்படடுள்ளது. அ்ேசெரின் 
விஜ�ம் ேறறும் தீர்வுக்தான உ�ர் 
ேடெ கூடெம் வ்தாெர்பதான ்் -
வல்்்்ள அறிந்், ்மிழ்ரபசும் 
பதா�தாளுேன்ற உறுப்பினர்்ள சிலர் 
உெனடி�தா் கூடிப்ரபசி ்ேது அ� -
சி�ல் இருப்புக்தான அ்ெ�தா்ள 
ரபதா�தாடெத்் ஜனதாதிபதி வெ� -

ல்ததின் முன்னதால் ரேறவ்தாண் -
ெனர்.

வெககு, கிழககில் வ்தால்லி�ல் 
து்ற, ே்தாவலி அதி்தா�ெ்ப, 
வனதது்ற உளளிடெ து்ற்ளி-
னதால் ேக்்ளது ்தாணி்ள ்்�்ப் -
படுத்ப்படுவது வ்தாெர்பில் உரி� 
்ரிெ்னர�தாடு நதாம் வெ�றபடடு 
வருகின்ரறதாம். இவவிெ�ம் வ்தாெர்-
பில் ேதாவடெ ஒருஙகி்ைப்புககுழு 
்்லவர் என்ற அடிப்ப்ெயில், 
�தாழ் ேதாவடெததில் அபிவிருததி-
்்்ள முன்வனடுககும்ரபதாது இத -்
்்� ்தாணி ்்�ப்படுத்ல்்்ளதால் 
நதாம் வபரும் ெதாவல்்்்ள ெந்திப் -

ப்் வ்தாெர்சசி�தா் வலியுறுததி 
வந்துளர்ளதாம்.   

இவவிெ�ம் வ்தாெர்பில் ஜனதாதிப -
தியிெமும் பி�்ேரிெமும் வ்தாெர்ச-
சி�தா் வ்ரி�ப்படுததி, இதுபறறி 
ஆ�தாய்வ்ற்தா் து்றெதார் அ்ேசெர்-
்்்ள வெபகுதிககு அனுப்பி ்வக-
குேதாறு ர்தாரிக்்்்்ள முன்்வத -
திருந்ர்ன்.   

குறிப்பதா், �தாழ்ப்பதாைததுககு 
வரு்்்ந்திருந்் நீதி அ்ேசெர் 
அலி ெப்ரியுென், �தாழ் ேதாவடெ 
வெ�ல்ததில் ந்ெவபறற ்தாணி 
விெ�ங்ள வ்தாெர்பதான ்லந்து்� -
�தாெலில் இவவிெ�ம் வ்தாெர்பில் 
வி்�வில் எேது ேக்ளுககு தீர்வு 
வழங் ரவண்டும் என வலியுறுததி-
யிருந்ர்ன்.   

இந்நி்லயில், ்தாணி ்்�்ப்ப-
டுத்ல் விெ�ததில் உள்ள சிக்ல்-
்ள ேறறும் ேக்ள எதிர்வ்தாளளும் 
பி�செ்ன்ள வ்தாெர்பில் ரநரில் 
ஆ�தாய்வ்ற்தா் எனது அ்ழப்பின்-
ரபரில் வனஜீவ�தாசி்ள ேறறும் 
வனப்பதாது்தாப்பு அ்ேசெர் சீ.பி �த-
நதா�க் எதிர்வரும் ேதார்ச ேதா்ததின் 
மு்ல்வதா�ததில் �தாழ்ப்பதாைததுககு 
விஜ�வேதான்்ற ரேறவ்தாள்ளதார் 
எனவும்  அவர் ்னது அறிக்்யில் 
வ்ரிவிததுள்ளதார்.   

தமிழ்பேசும் போராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்   
“்ே்காத வேயிலில்” ்போராட்ட நா்ட்கம்   

அஙகஜன் இராைநாதேன் எம்.பி அறிகமக   

Telecom குழுை வருைானம்
100 பில். ரூபாமவ கடநதேது

ஸ்ரீரீலங்தா வெலிவ்தாம் குழுேத -
தின் வருேதானம் 100 பில்லி�ன் 
ரூபதா்வக ்ெந்்துென் வரிககுப் 
பிந்தி� இலதாபேதா் 12.2 பில்லி�ன் 
ரூபதா்வப் பதிவு வெய்துள்ளது.   

ஸ்ரீ லங்தா வ�லிவ்தாம் பிஎல்சி 
குழுேம் டிெம்பர் 31, 2021 உென் 
நி்றவ்ெந்் நிதி�தாண்டில் 
வேதாத் வருேதானம் 102.3 பில்லி-
�ன் ரூபதா்வ பதிவு வெய்திருந்்து. 
முன்்ன� ஆண்டுென் ஒப்பிடு -
்்யில் நிறுவனததின் வேதாத் 

வருேதானம் 12.3 வீ் வ்ளர்சசி்�ப் 
பதிவு வெய்திருந்்்ே குறிப்பிெத -
்க்து. இக்தாலப்பகுதியில் எஸ.
எல்.டி குழுேததின் வரிககுப் பிந்தி� 
இலதாபம் 12.2 பில்லி�ன் ரூபதாவதா் 
பதிவதாகியிருந்்து. இது முன்்ன� 
ஆண்டுென் ஒப்பிடு்்யில் 54.3 
வீ் வ்ளர்சசி�தாகும்.   

மு்லீடு்ள ேறறும் 4G LTE 
வ்ல�்ேப்பில் வபருே்ளவதான 
விரிவதாக்ங்ள ேறறும் ரேம்படுத-
்ல்்ள ரபதான்றன புர�தாடபதான்ட 

வருேதானததில் அதி்்ளவு வ்ளர்சசி -
்�ப் பதிவு வெய்திருந்்ன. ரேலும் 
்�ேதான ்ல்வி ேறறும் ்ளிப்பூட-
டும் நி்ழ்சசி்ள ரபதான்றவற்ற 
வழஙகுகின்ற்ேக்தா் Peo TV 
ெந்்்யில் வ்ளர்சசி பதிவதாகியிருந்-
்துென் வருேதானததில் அதி்ரிப் -
்பயும் பதிவு வெய்திருந்்து. நவீன 
வெதி்ள ப்ெத் ரெடெதா நி்ல-
�ததினூெதா் SLT Mobital இன் 
டிஜிடெல் ஆறறல்்ள ரேம்படுத்ப்-
படடிருந்்து.   

வரிக்கு பிந்திய இலாெைாகை ரூ.12.2 பில்லியன் ெதிவு   

 ைருத்துவம் சம்ெந்ைைான" கிவுபவவ்"(QWAVE) எனும் சஞ்சிமகையின் முைல் பி்ரதிமய 
அண்மையில் இலஙமகை ஒலிெ்ரபபுக் கூட்டுத்ைாென ஆபலாசமன சமெ உறுபபினர் பு்ர-
வலர் ஹாசிம் உைரிடைம் பகைாள்ளுபபிட்டியில் உள்்ள அவ்ரது இல்லத்தில் மவத்து ைருத்-
துவக் கைல்லூரி ைாைவி அப்ரா நியாஸ் ைற்றும் ெயாஸ் அஹைட் ஆகிபயார் இமைந்து 
வழஙகுவமை  ெடைத்தில் கைாைலாம். பகைாழும்பு ெல்கைமலக்கைழகை ஊடைகைவியலா்ளர் சஙகைத்-
தின் பசயலா்ளர் ைர்சாட் ொரி உடைன் கைாைபெடுகின்றார்.

இரணடாம் வாசிப்புககாக ்சைர்ப்பிகக 
அமைசசு்சார் ஆ்�ா்சமன குழுவில் அனுைதி

்தாவ�, விலஙகினப் பதாது்தாப்பு 
(திருத்ச) ெடெமூலத்் இ�ண்ெதா -
வதாது வதாசிப்புக்தா் முன்்வக் 
வனசீவ�தாசி்ள ேறறும் வனப்பதாது-
்தாப்பு அ்ேசசுெதார் ஆரலதாெ்னக 
குழுவில் அனுேதிககு (22) இைக -
்ம் வ்ரிவிக்ப்படெது.  

வனசீவ�தாசி்ள ேறறும் வனப் -
பதாது்தாப்பு அ்ேசெர்  சீ.பீ.�தனதா-
�் ேறறும் இ�தாஜதாங் அ்ேசெர் 
விேலவீ� திெதாநதா�் ஆகிர�தாரின் 
்்ல்ேயில் அ்ேசசுெதார் ஆரலதாெ-
்னக குழுக கூடெம் பதா�தாளுேன்றத-
தில் கூடி�து. இ்ற்்ே� இந்்ச 
ெடெமூலம் (24) பதா�தாளுேன்றததில் 
ெேர்ப்பிக்ப்படுவேன அ்ேசெர் 

சீ.பீ.�தனதா�் வ்ரிவித்தார். இந்்ச 
ெடெமூலததின் ஊெதா் ஆபததுககு 
உடபெககூடி� ்தாடடு விலஙகு -
்ளின் ெர்வர்ெ வி�தாபதா�ததின் 
மீ்தான ெேவதா�ததுககு (CITES) 
ப�ன்வ்தாடுப்ப்றகு ஒழுஙகுவி -
தி்்்ளத ்�தாரிப்ப்றகு அ்ேச -
ெருககு அதி்தா�ம் வழங்ப்படும். 
ஜீ.எஸ.பி ெலு்்்�ப் வபறறுக -
வ்தாளளும்ரபதாது ் வனததில் வ்தாள -
்ளப்படும் இந்்த திருத்ம் 15 வருெ -
்தாலேதா்க ்லந்து்��தாெப்படடு 
வருவ்தா்வும், இறுதி�தா் இ்்ன 
ந்ெமு்றககுக வ்தாண்டுவருவ -
்ற்தான வதாய்ப்புக கி்ெததிருப்ப -
்தா்வும் அ்ேசெர் குறிப்பிடெதார்.  

வவளிநதாடடு சுறறுலதாப் ப� -
ணி்ளின் வரு்்்� அதி்ரிப்ப -
்றகு சுறறதாெலுககு நடபதான சுற -
றுலதாத து்ற்� (Eco tourism) 
அபிவிருததி வெய்வது, சுறறுலதாப் 
ப�ணி்்்ள அதி்ேதா்க ்வரும் 
இலங்் சிறுத்்்்்ளப் பதாது -
்தாப்ப்ற்தான ரவ்லததிட -
ெத்் வனஜீவ�தாசி்ள பதாது்தாப்பு 
தி்ைக்்ளம், சுறறுலதாதது்ற 
அ்ேசசுென் இ்ைந்து முன்வன -
டுக் ரவண்டும் என இககூடெத -
தில் ்லந்துவ்தாண்ெ எதிர்க்டசித 
்்லவர்  ெஜித பிர�ே்தாெ சுடடிக -
்தாடடினதார்.இ்ன்படி வபதாலன்ன -
று்வ வனஜீவ�தாசி்ள பதாது்தாப்பு 

தி்ைக்்ளததின் பயிறசி நி்ல -
�ததில் சிறுத்்்ள ஆய்வுநி்ல� -
வேதான்்ற ஸ்தாபிக் நெவடிக்் 
எடுககுேதாறு அ்ேசெர் சீ.பீ.�தநதா -
�க் அதி்தாரி்ளுககு பணிப்பு்� 
விடுத்தார்.  

பல வருெங்்ளதா் ரெ்வ -
�தாறறி இதுவ்� நி�மிக்ப்பெதா் 
வ்தாண்ெர் பணி�தா்ளர்்ளுககு 
நி�ந்்� நி�ேனம் வழங்ப்பெ 
ரவண்டும் என்றும் எதிர்க்ட -
சித ்்லவர் குறிப்பிடடுள்ளதார். 
இதுகுறிதது உெனடி�தா் ஆய்வு 
வெய்து உரி� நெவடிக்் எடுககு -
ேதாறு அ்ேசெர் அதி்தாரி்ளுககுப் 
பணிப்பு்� விடுத்தார்.  

ைாவ்ர,விலஙகினொதுகைாபபு (திருத்ைச்)சட்டைமூலம்



வெளிநாட்டமைச்சு  
விடுத்துள்ள அறிவித்்தல் 

உக்ரைனில் நிலவும் நி்ல -
்ை்ைக கருத்தில் ககொண்டு, 
உக்ரைனில் எஞ்சியுள்ள 
இலங்கப் பிரை்ைக்்ளப் 
பொதுகொப்பொக ஒருஙகி -
்ைப்பதற்குரிை நடவடிக -
்கக்்ள முனகனெடுககு -
ைொறு, த்லநகர் கிய்வுககு 
ஒரரை ரநரைத்தில் அஙகீகொரைம் 
கபற்றுள்ள அஙகொரைொவி -
லுள்ள இலங்கத் தூதரைகத் -
துககு கவளிநொடட்ைச்சு 
அறிவுறுத்தியுள்ளது.   

உக்ரைனிலுள்ள இலங -
்கப் பிரை்ைகள இது கதொடர்-
பொக துருககி த்லநகர் அங-
கொரைொவிலுள்ள இலங்கத் 
தூதரைகத்தில் நிறுவப்படடுள்ள 
வொரைத்தில் 24 ைணி ரநரைமும் 
இைஙகும் அவசரை கதொ்லரபசி 
இலககைொனெ +90 534 456 94 98, 
நி்லைொனெ கதொ்லரபசி இலக-
கைொனெ +90 312 427 10 
32 ைற்றும் மினனெஞ்சல் 

புதிய அமை கமை   
ெட்டத்தின் ைகா   
சிெராத்திரி நிகழ்வு

ஊழியரகளுக்கு அதிகபட்ச   
இழப்பீ்டாக ரூ.02மில்லியன்

புதிை அ்ல க்ல வடடத்-
தின ைகொ சிவரைொத்திரி நிகழ்வு 
இம்மு்ை கெவொகெடட பிரை-
ரதசத்திலுள்ள ரெொப் கி்்ளயின 
ஏற்பொடடில் ந்டகபைவுள்ளது.   

இஙகு வடடம் 1997 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவிை கைலக்ஷமி 
அைகநறி பொடசொ்லயில் இநத 
நிகழ்வுகள ந்டகபைவுள்ளனெ. 
ரெொப் கி்்ளயின பிரைதொனெ 
அ்ைப்பொ்ளர் எம்.ரைொரைநதிரைன 
த்ல்ையில் ந்டகபைவுள்ள 
இநத நிகழ்ச்சிக்்ள, அறிகநறி 
கபொறுப்பொ்ளர்கள ரி.தீபிகொ,என.
பிருநதொ, ஆர்.லுஸ்மி ஆகிரைொர் 
கநறிப்படுத்துகினைனெர் . 

க்டமையிலிருக்மகயில் ைரணைா? 

ப ணி யி லி ரு க கு ம் ர ப ொ து 
விபத்துககளில் கொைை்ட-
தல்,  அல்லது ைரைைை்டதல் 
அல்லது முழு்ைைொனெ ஊனெம் 
ஏற்படடொல் ஊழிைர்களுககு 
வழஙகப்படும் அதிகபடச 
இழப்பீடடுத் கதொ்க்ை 20 
இலடசைொக அதிகரிகக கதொழி-
லொ்ளர் கதொடர்பொனெ அ்ைச்ச-
ரின ஆரலொச்னெக குழு ஒப்புக 
ககொண்டுள்ளது. இவவொறு 
நிகழின, தற்ரபொது 5,50,000 
ரூபொ இழப்பீடு இலவசைொக 
வழஙகப்படுகிைது.   

பணிககொகப் பைணிககும் 
ரபொது ஏற்படும் சம்பவஙக-
ளுககு இழப்பீடடுத் கதொ்க 
வழஙகுவதற்கும் இழப்பீடடு 
விதிமு்ைகளின வி்ளககத்்த  
இது விரிவுபடுத்தவுள்ளது.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 26 சனிக்கிழனை

திதி: --ஏகாதசி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00 - 10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 07.30  -  9.00வனர

பிலவ வருடம - ைாசி 14

இன்னறைய சு்பதினமபதாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நினறைவு

விருச்சிகம - - சுகம

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பசலவு

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

25முதல் 28 வனர

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.25
அஸர்  - 03.45
மஃரிப்  - 06.23
இஷா  - 07.33

ரலொரைனஸ் கசல்வநொைகம், ஷம்ஸ் பொஹிம்

பிபி்ல ரிதிைொலிைத்த  பிரைரதசத் -
தில் சீனி உற்பத்தி கதொழிற்சொ்ல 
நிறுவுவதற்கொக 149 கெகடைொர் பரைப் -
ப்ளவு  கொணிரை வழஙகப்படடுள்ளது 
எனறும் 65,000 ஏககர் கொணி வழங-
குவதற்கொனெ எநத அனுைதி்ையும் 
ைகொவலி அதிகொரை ச்ப உத்திரைொகபூர்-
வைொக எநத நிறுவனெத்திற்கும் வழஙக-
வில்்ல எனறும் அ்ைச்சர் சைல் ரைொை-
பகச பொரைொளுைனைத்தில் கதரிவித்தொர்.

பொரைொளுைனைத்தில் ரநற்று ரை.வி.
பி.எம்பி அநுரைகுைொரை திசொநொைகக 
எழுப்பிை 27/2ன கீழ் ரகளவிககு  
பதிலளிககும் ரபொரத அ்ைச்சர் 
இவவொறு கதரிவித்தொர்.

அநுரைகுைொரை திசொநொைகக எம்பி தைது 
ரகளவியின ரபொது:

பிபி்ல ரிதிைொலிைத்த பிரைரதசத் -
தில் மூனறு கிரைொை ரசவகர் பிரிவுக -

ளில் 65ஆயிரைம் ஏககர் கொணி சீனித் 
கதொழிற்சொ்ல ைற்றும் கரும்பு பயிர்ச் 
கசய்்கககொக வழஙகப்படடுள்ள-
தொக குறிப்பிடடொர். அநதக கொணியில் 
நூற்றி நொற்பத்தி ஒனபது ஏககர் கொணி  
பரைம்ப்ரை பரைம்ப்ரைைொக அஙகு விவ -
சொைம் கசய்ைப்படுபவர்களிடமிருநது 
அபகரிகக ப்படுவதொகவும்  அவர் 
கதரிவித்தொர்.

அவவொறு இநதக கொணி கபைப்ப -
டுவது சுற்ைொடல் ைற்றும் கதொல்கபொ-
ருள சடடஙக்்ள மீறிை கசைலொகும் 
எனறும் அவர் குறிப்பிடடொர்.

அதற்கு பதிலளித்த அ்ைச்சர் சைல் 
ரைொைபகச;

ரைற்படி கொணிைொனெது தற்ரபொது 
விவசொைம் கசய்பவர்க்ளொல் அத்து-
மீறி கபற்றுகககொள்ளப்படட கொணி 
எனெவும் அதற்கொனெ எநத அனுைதியும் 
அவர்களுககு வழஙகப்படவில்்ல 
எனறும் அநத கொணி ைகொவலி அதிகொரை 

ச்பககு கசொநதைொனெது எனெவும் நீதி-
ைனைத்தின மூலம் அநதக கொணி விடு-
விககப்படடுள்ளதொகவும் அவர் கதரி-
வித்தொர்.

அதற்கிைஙக ைகொவலி அதிகொரை 
ச்ப அஙகு சீனித் கதொழிற்சொ்ல 
நிர்ைொணிப்பதற்கு தைொரைொகும் ஐ.எம்.
எஸ். ரெொல்டிங சிஙகப்பூர் நிறுவனெத்-
திற்கு 149. 3 ஏககர் கொணி்ை வழங-
கியுள்ளது. அவவொறு 65,000 ஏககர் 
கொணி்ை ைகொவலி அதிகொரைச்ப 
வழஙகவில்்ல.

 அதற்கொனெ எநதவித அனுைதி-
யும் வழஙகப்படவில்்ல எனறும் 
அ்ைச்சர் கதரிவித்தொர். எவவொைொயி -
னும் கொணி கபைப்படடுள்ள விவசொ -
யிகளுககு நடட ஈடு வழஙகவும் நட-
வடிக்க எடுககப்படும் அரதரவ்்ள 
ைொற்றுக கொணிகள வழஙகவும் நட -
வடிக்க எடுககப்படும்  எனறும் 
அ்ைச்சர் ரைலும் கதரிவித்தொர்.

பிபினல ரிதிைாலியதத ்பகுதியில்:

அனுரகுைார திஸாோயக்கவின் நகள்விக்கு 
அனைச்சர சைல் ராஜ்பக் ஷ சன்பயில் ்பதில்

புவிச்சரிதவிைல் அ்ள்வச் சுரைங-
கப் பணிைகத்தின ஊடொக அரைசொங-
கத்தின தி்ைரசரிககு கசலுத்தப்பட 
ரவண்டிை உரி்ைத்கதொ்க, பல வரு-
டஙக்ளொக உரிை மு்ையில் பரிைொற்-
ைம் கசய்ைப்படவில்்லகைனறும், 
இத்னெ உரிை மு்ையில் கசைற்படுத்த 
நடவடிக்க எடுககப்பட ரவண்டும் 
எனறும் அரைசொஙகப் கபொறுப்பு முைற் -
சிகள குழுவின (ரகொப் குழு) த்லவர் 
பொரைொளுைனை உறுப்பினெர் ரபரைசிரிைர் 
சரித ரெரைத் வலியுறுத்தினெொர்.   

புவிச்சரிதவிைல் அ்ள்வச் சுரைஙகப் 
பணிைகம் (23) அரைசொஙகப் 
கபொறுப்பு முைற்சிகள பற்றிை 

திறைசேரிக்கு சேலுத்தசேண்டிய 
உரிறைதச்தொறைறய சேலுததுஙைள் 

65,000 ஏக்ைர் ைொணி எேருக்கும் ைைொேலி  
அதிைொர ேறையொல் ேழஙைபைடவில்றலை

புவிச்சரிதவியல் அளனவச் சுரங்க ்பணியகததுக்கு நகாப குழு அறிவுறுததல்

உக்மரனிலுள்ள இைஙமகயருக்கு  

(ரலொரைனஸ் கசல்வநொைகம், ஷம்ஸ் பொஹிம்)  

அரைசிை்ல வர்த்தகைொககிக ககொள்ளொது 
தனெது இறுதி மூச்சு வ்ரை ைககள ரச்வக -
கொக தன்னெ அர்ப்பணித்து வொழ்நதவர், 
முனனெொள அ்ைச்சர் எம்.ஆர்.மித்ரைபொல எனெ 
பிரைதைர் ைஹிநத ரைொைபக ஷ பொரைொளுைனைத் -
தில் கதரிவித்தொர்.  

அரதரவ்்ள, ஏ்ழ எளிை ைககளுககொக 
நீதிைனைத்தில் இலவசைொக ஆைரைொகிைவர் 
அவர் எனறும் பிரைதைர் கதரிவித்தொர்.  

பொரைொளுைனைத்தில் ரநற்று (25) கொலஞ் -
கசனை முனனெொள பொரைொளுைனை உறுப்பினெர்க -
்ளொனெ எச். ஆர்.மித்ரைபொல, ஆனெநத சரைத் குைொரை 
ரைத்நொைகக, ஆர். ஆர் . டபிளயூ ரைொைபக ஷ, 
ரசொைவீரை சநதிரைசிறி, பி.பி.திசொநொைகக ஆகி -
ரைொரைது அனுதொபப் பிரரைரை்ைகள மீதொனெ 
விவொதம் ந்டகபற்ைது.  

 அனுதொப பிரரைரை்ையில் உ்ரைைொற்றும் 
ரபொரத பிரைதைர் இவவொறு கதரிவித்தொர்.  

ஆனெநத சரைத்குைொரை ரைத்நொைகக கதொடர்பில் 
கருத்து கதரிவித்த பிரைதைர்,  வடைத்திை 
ைொகொை ச்பயில் பல்ரவறு பதவிக்்ள 
வகித்த அவர், எநதப் பதவிகளிலும்  ைககள 
ரச்வககொக தம்்ை அர்ப்பணித்து கசைல் -
படடொர் எனறும் கதரிவித்தொர்.  

ஆர். ஆர். டபிளயூ.ரைொைபக ஷ கதொடர்பில் 
கருத்து கதரிவித்த பிரைதைர்:   

1951ஆம் ஆண்டு கிரைொை ச்ப மூலம் அரை -
சிைலுககுள பிரைரவசித்த அவர், 2017 ஆம் 
ஆண்டு அவர் இைககும் வ்ரை குறிப்பிடத் -
தகக அர்ப்பணிப்புள்ள சமூக ரச்வக்்ள 
ரைற்ககொண்டதொகத் கதரிவித்தொர்.  

ரசொைவீரை சநதிரைசிறி கதொடர்பில் கருத்து 
கதரிவித்த பிரைதைர்,  

இலங்க கதொழிலொ்ளர் சஙகத்தின ைத்திை 
ச்பயில் கசைலொ்ளரைொக கசைல்படடுள்ளொர்.
இலங்க வஙகி உளளிடட பல்ரவறு அரைச 

நிறுவனெஙக்்ள தனிைொர் ைைப்படுத்துவதற் -
ககதிரைொக கதொழிற்சஙக நடவடிக்கக்்ள 
த்ல்ை தொஙகி முனகனெடுத்தவர். 

இரதரபொனறு, எனெது ைனெொதிபதித் ரதர்தல் 
கவற்றியிலும் அவரைது பஙகளிப்பு அ்ளப்பரி -
ைதொக இருநதது  எனறும் கதரிவித்தொர்.  

பி.பி. திசொநொைகக கதொடர்பில் கருத்து 
கதரிவித்த பிரைதைர்,  

 1991ஆம் ஆண்டு ைொகொை ச்ப ரதர்தல் 
மூலம் அரைசிைலுககுள பிரைரவசித்த அவர், 
அ்னெத்து பதவிகளிலும் வடைத்திை 
ைொகொை ைககளுககொக அர்ப்பணிப்புள்ள 
ரச்வ்ை வழஙகினெொர். 2019ஆம் ஆண்டு 
அவர் இைககும் வ்ரை ைககள ரச்வயில் 
கதொடர்ச்சிைொக ஈடுபடடு வநததொகவும் கதரி -
வித்தொர்.  

ரநற்்ைை தினெம் அனுதொபப் பிரரைரை்ை 
நிகழ்த்தப்படட அ்னெத்து பொரைொளுைனை 
உறுப்பினெர்களின குடும்பஙகளுககும் அரை -
சொஙகத்தின சொர்பில் அனுதொபஙக்்ள கதரி -
வித்துக ககொளவதொகவும் பிரைதைர் கதரிவித் -
தொர்.  

அரசியலை வர்்த்தகமாக்கிக் ககாள்ாது  
மக்கள சேலவ கேய்தவர் எம்.ஆர்.மி்தரபாை  

-அனுதா்பப பிநரரனையில் பிரதைர ைஹிந்த ராஜ்பக் ஷ  

 ைடடகக்ளப்பு வொக்ரையிலுள்ள 
வீகடொனறில் 64 வைது கபண் ஒருவர் 
தீயில் எரிநது ைரைைைொனெ நி்லயில், 
ரநற்று கவளளிககிழ்ை சட லைொக 
மீடகப்படடுள்ளதொக வொக்ரை 
கபொலிஸொர் கதரிவித்தனெர்.  

நொகபுரைம் பொல்ரச்னெ்ைச் ரசர்நத 
64 வைது கபண்ரை சடலைொக மீட-
கப்படடுள்ளொர்.   சம்பவதினெம், 
இப்கபண்(24) இரைவு குப்பி வி்ளக-
ககொன்ை எரிை்வத்துவிடடு அதற்-

கருகில் ஆழ்நத நித்தி்ரையில் உைங-
கியுள்ளொர். இதனரபொது குப்பிவி்ளககு 
தீ அவர் மீது வீழ்நததொல், அவர் தீபற்றி 
எரிநது, சடலைொக மீடகப்படடுள்ளதொக 
கபொலிஸொரின ஆரைம்பக கடட விசொரை-
்ையில் கதரிைவநதுள்ளது.  சடலம் 
பிரரைத பரிரசொத் னெககொக ்வத்திைசொ-
்லயில் ஒப்ப்டககப்படடுள்ளது.  
இது கதொடர்பொனெ ரைலதிக விசொரை ை-
க் ்ள வொக ர்ை கபொலிஸொர் ரைற்-
ககொண்டு வருகினைனெர். 

தீயில் எரிந்த நிறலையில்   
சைண்ணின் ேடலைம் மீட்பு   

ைர்ைைொனெ மு்ையில் உயிரிழநத நி்லயில் 
கநதர்லொநது கபண்கைொருவரின சடலம் 
கவள்ளவத்்த கதொடர்ைொடி குடியிருப்கபொன-
றிலிருநது (24) இரைவு மீடகப்படடதொக கவள்ள -
வத்்த கபொலிஸொர் கதரிவித்துள்ளனெர்.  

கநதர்லொந்தச் ரசர்நத 67 வைது்டை 
கலிடீன நிஷொ கொடன (Kalidien Nisha 
Gatoen) எனை கபண்ரை இவவொறு உயிரிழந -
துள்ளதொக கபொலிஸொர் கதரிவித்துள்ளனெர்.  

Tik Tok சமூக வ்லத்த்ளத்தினூடொக அறி -
முகைொனெ சிஙக்ள இ்்ளஞகரைொருவருடன 

கொதல் கதொடர்பு ககொண்டிருநத இப் கபண், 
அவ்ரை ரதடி இலங்கககு வநதுள்ளதொக 
கபொலிஸொர் கதரிவித்துள்ளனெர். 

இலங்க வநது இ்்ளஞருடன அநத 
வீடடில் தஙகி இருநதுள்ளதொகவும் 
கபொலிஸொர் குறிப்பிடடுள்ளனெர்.  

இநத ைரைைத்துககொனெ கொரைைம் இதுவ்ரை -
யில் உறுதிப்படுத்தப்படவில்்ல எனபது -
டன, சடலம் தற்ரபொது களுரபொவில கதற்கு 
ககொழும்பு ரபொதனெொ ்வத்திைசொ்லயின 
பிரரைத அ்ையில் ்வககப்படடுள்ளது.  

செ்தர்லைொநது சைண் ைர்ைைொன 
முறையில் உயிரிழந்த ேம்ைேம்  

ைலைொல் அனுைதிப ைததிரம் சைறும்
ெடேடிக்றைறய எளி்தொக்ை ெடேடிக்றை

கலொல் அனுைதிப் 
பத்திரைம் கபறும் நடவ-
டிக்க்ை எளிதொகக 
கலொல் தி்ைகக்ளம் 
நடவடிக்க எடுக -
கவுள்ளதொக கலொல் 
தி்ைகக்ள ஆ்ை-
ைொ்ளர் கதரிவித்துள -
்ளொர்.   

 எல்ல சுற்றுலொப் பகுதியில் 
உள்ள உைவகஙகளில் கலொல் 
தி்ைகக்ளம் அண்்ையில் 
ரசொத்னெ நடத்திைது. இநத 
ரசொத்னெ சுற்றுலொ பைணிகள 

ைற்றும் வர்த்தகர்க-
ளுககு இ்டயூறு 
வி ் ்ள வி க கு ம் 
வ்கயில் நடத்தப்பட -
டதொக கதரிவிககப்படு -
கிைது. இது கதொடர்பொக 
விசொரை்ை நடத்து -
ைொறு கலொல் தி்ைக-
க்ள ஆ்ைைொ்ளருககு 

நிதி அ்ைச்சர் அறிவித்துள்ளொர். 
அதனபடி, கலொல் தி்ைகக்ள 
ஆ்ைைொ்ளர் ரநற்று எல்ல 
ரெொடடல் உரி்ைைொ-
்ளர்க்்ளச் சநதித்து இது



உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா பேயார் 
தெயாடுத்துள்ளது. வயான்தவளி 
ெயாககுெலில் ஈடுேட்டு உக்ரைன் 

நயாட்டு நகரைஙகளில் ரைஷ்யா குண்டு வீசி 
வருகிறது. இருநயாடுகளுககு இ்ைப்்யான 
இநெப் பேயாருககு முககி் கயாரைணமயாக 
ஒன்று உள்ளது. அெயாவது பநட்பையா அ்மப் -
பில் உக்ரைன் இ்ண் மு்ற்சித்ெதுெயான் 
பேயாருககு ‘பிள்்ள்யார் சுழி’ பேயாட்டுள்ளெயா-
கக கூறப்ேடுகிறது.

பநட்பையா என்ேது வைககு அட்்யாண்டிக 
ஒப்ேநெ அ்மப்பு ஆகும். 2 ஆம் உ்கப் 
பேயாருககுப் பிறகு ப�யாவி்த் யூனி்ன், 
கிழககு ஐபரையாப்ேயாவில் இருநது ே்ைக்்ள 
திரும்ேப் தேற மறுத்ெது. இ்ெ முறி்டிக -
கும் வ்கயில் நட்பு நயாடுகள இ்ணநது 
உருவயாககி்துெயான் இநெ பநட்பையா 
ே்ைகள.

தெயாைககத்தில் அதமரிககயா,பிரிட்ைன், 
பிரையான்ஸ், கனையா, இத்ெயாலி, தநெர்்யாநது, 
ஐஸ்்யாநது, தேல்ஜி்ம், ்க�ம்பேர்க, 
பநயார்பவ, பேயார்த்துககல், தைன்மயார்க 
நயாடுகள உறுப்பினர்க்ளயாக இருநென. 
ெற்பேயாது பநட்பையாவில் 30 நயாடுகள அஙகம் 
வகிககின்றன. இநெ நயாடுகளின் இரையாணுவ 
வீரைர்கள பநட்பையா ே்ையில் அஙகம் வகிக-
கின்றனர். இதில் இ்ணவென் மூ்ம் இக-

கட்ையான சூழலில் பநட்பையா இரையாணுவ உெவி-
க்்ளப் தேற முடியும். தெயாைர்ச்சி்யாக இநெ 
அ்மப்பில் புதி் நயாடுகள இ்ணககப்ேட்டு 
வருகின்றன.

இெற்கி்ைப் ெயான் 1991 டி�ம்ேர் 
25 இல் ப�யாவி்த் யூனி்ன் 15 நயாடுக-
்ளயாகப் பிரிநெது. ப�யாவி்த் யூனி்னில் 
அஙகம் வகித்ெ ஆர்மீனி்யா, அஜர்்ே-

ஜயான், தே்யாரைஸ், எஸ்பையானி்யா, 
பஜயார்ஜி்யா, கஜகஸ்ெயான், கிர்கிஸ் -
ெயான், ்யாட்வி்யா, லிதுபவனி்யா, 
பமயால்பையாவயா, ரைஷ்யா, ெஜிகிஸ்-

ெயான், துர்கதமனிஸ்ெயான், உக்ரைன், உஸ் -
தேகிஸ்ெயான் ஆகி்்வ ெனிநயாடுக்ளயாகின. 
2 ஆம் உ்க பேயார் �நெர்ப்ேத்தில் உ்கில் 
வல்்ரைசு நயாடுக்ளயாக அதமரிககயா, ப�யாவி்த் 
யூனி்ன்கள (ஒருஙகி்ணநெ ரைஷ்யா) 
வி்ளஙகி் நி்்யில் நயாடுகளின் பிரிவயால் 
இது மயாறிப் பேயானது. அதமரிககயா மட்டுபம 
உ்கில் ே்ம் வயாயநெ நயாையாக மயாறி்து.  

இ்ெ ரைஷ்யாவயால் �கித்துக தகயாள்ள முடி-
்வில்்். பமலும் ப�யாவி்த் யூனியில் 
அஙகம் வகித்ெ எஸ்பையானி்யா, ்யாட்வி்யா, 
லிதுபவனி்யா ஆகி் நயாடுகள 2004 இல் 
பநட்பையாவில் இ்ணககப்ேட்ைன. இெற்கு 
ரைஷ்யா எதிர்ப்புத் தெரிவித்ெது. பமலும் 
பஜயார்ஜி்யா, உக்ரைன் நயாடுக்்ள இ்ணகக 
உள்ளெயாக 2008 இல் உறுதி அளித்ெது. 
இநெ உறுதிதமயாழி ெற்பேயாது வ்ரை நிலு்வ-
யில் உள்ளது.

ெஙகளுைன் எல்்் ேகிரும் உக்ரைன் 
பநட்பையாவில் இ்ணநெயால் அது ரைஷ்யா -
வின் ேயாதுகயாப்்ே பகளவிககுறி்யாககும் 
என அென் ஜனயாதிேதி வி்ளயாடிமிர் புட்டின் 
நி்னககிறயார். இெனயால்ெயான் ப�யாவி்த் 
யூனி்னில் இருநது பிரிநெ நயாடுகள 
பநயாட்பையா ே்ையில் இ்ண்க கூையாது. 
குறிப்ேயாக உக்ரை்ன ப�ர்ககபவ கூையாது 
என வலியுறுத்தி வருகிறயார். ஆனயால் 
உக்ரைன் த�வி�யாயககவில்்். இெனயால் -
ெயான் உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா பேயார் நைவ -

டிக்க்் பமற்தகயாண்டுள்ளது. பமலும் 
உக்ரைனுககு ஆெரைவு தெரிவித்து வரும் 
அதமரிககயா, ஐபரையாப்பி் நயாடுக்்ள ரைஷ் 
ஜனயாதிேதி வி்ளயாடிமிர் புட்டின் விமர்சித்து 
வருகிறயார்.

ஆனயால் பநட்பையாவில் இ்ண் உக்ரைன் 
ஆர்வம் கயாட்டுகிறது. ரைஷ்யாவின் எதிர்ப்்ேயும் 
மீறி பநட்பையாவில் உக்ரைன் இ்ண் விரும்-
புவெற்கு பின்னணியில் முககி் விஷ்ஙகள 
உள்ளன. அெயாவது பநட்பையாவில் இ்ணவ-
ென் மூ்ம் உக்ரைன் நயாட்டிைம் எல்்்ப் பிரைச்-
�்னயில் வயா்யாட்டும் ரைஷ்யாவுககு ேதி்டி 
தகயாடுப்ேபெயாடு, கிழககு உக்ரைனில் உள்ள 
ரைஷ்யா ஆெரைவு கி்ளர்ச்சி்யா்ளர்க்்ள �மயாளிக-
க்யாம் என உக்ரைன் நம்புகிறது.

பமலும் ரைஷ்யா்வ விை உக்ரைன் இரையா-
ணுவம் ே்த்தில் சிறி்து. ரைஷ்யாவில் 
8.5 இ்ட்�ம்ஈரையாணுவ வீரைர்கள உள்ள 
நி்்யில், உக்ரைனில் தவறும் 2 இ்ட்�ம் 
வீரைர்கள மட்டுபம உள்ளனர். இெனயால் ரைஷ -
்யாவின் தெயாைர் தெயால்்்க்்ள �மயாளிகக 
பவண்டும் என்றயால் அது பநட்பையா அ்மப்-
பில் இ்ணவதுெயான் என்ே்ெ உக்ரைன் 
புரிநது ்வத்து கயாயநகர்த்தி வருகிறது.

இருப்பினும் அதமரிககயா உட்ேை பநட்பையா 
அ்மப்புைன் பமயாதுவது ரைஷ்யாவுககு பின்-
வி்்ளவுக்்ள ஏற்ேடுத்ெ்யாம். ரைஷ்யாவின் 
இரையாணுவ ே்த்்ெக கயாட்டிலும் 30 நயாடுக -
ளின் கூட்ைம்ே்பில் உள்ள பநட்பையா இரையா -
ணுவம் ே்மயானது. 2021 இல் மட்டும் 
பநட்பையா ேயாதுகயாப்பு ே்ைகளுககு தமயாத்ெம் 
1,174 பில்லி்ன் அதமரிகக தையா்ர் 
த�்வு த�ய்ப்ேட்டுள்ளது. இது 2020 இல் 
1,106 பில்லி்ன் தையா்ரையாக இருநெது. 
இ்ெ ஒப்பிடும் பேயாது ரைஷ்யா ெனது இரையா -
ணுவத்துககு 2020 இல் 61.7 பில்லி்ன் 
தையா்ர்க்்ள மட்டுபம த�்விட்டுள்ளது. 
இெனயால்ெயான் பநட்பையாவில் உக்ரை்ன 
இ்ணகக ரைஷ்யா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து 
பேயா்ரை தெயாைககியுள்ளது.

இநெ நி்்யில்ெயான் 40,000 
பநட்பையா வீரைர்கள உக்ரைனுககு ஆெரைவயாக 
ரைஷ்யா்வ எதிர்த்து பேயாரிடும் வ்கயில் 
ெ்யாரையாக உள்ளெயாக ெகவல்கள தவளி்யாகி 
உள்ளன. பநட்பையா பநரைடி்யாகப் ரைஷ்யா -
வுைன் பமயாதினயால் அது உ்கப் பேயாரையாக 
மயாறுவபெயாடு, ரைஷ்யா ஈடுதகயாடுகக முடி்யாெ 
நி்்்ம ஏற்ேை்யாம். பமலும் உ்க 
தேயாரு்ளயாெயாரைத்்ெ அது கடு்ம்யாக ேயாதிக -
கும் வயாயப்புள்ளது குறிப்பிைத்ெககது.
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இநதி்ப் பிரைெமர் நபரைநதிரை பமயாடி இ்ங-
்கககு வரு்க ெரைவிருப்ேெனயால் அவருை -
னயான �நதிப்தேயான்றுககு ஏற்ேயாடு த�யயும் 

மு்ற்சிகளில் ெமிழ் பெசி்க கூட்ை்மப்பினர் ஈடுேட்டி -
ருப்ேெயாக த�யதிகள தவளி்யாகி உள்ளன. இநதி்ப் பிரை-
ெமருைனயான �நதிப்தேயான்்ற ஏற்ேயாடு த�யது தகயாள-
வதில் தகயாழும்பில் உள்ள இநதி்த் தூெரைகம் ஊையாகபவ 
ெமிழ் பெசி்க கூட்ை்மப்பு இநெ மு்ற்சியில் ஈடுேட் -
டுள்ளது. அபெ�ம்ம் ெமிழ் அரைசி்ல் கட்சிகள ஏற்க -
னபவ தகயாழும்பில் உள்ள இநதி்த் தூெரைகம் ஊையாக 
நபரைநதிரை பமயாடிககு நீண்ை கடிெம் ஒன்்ற அனுப்பி 
்வத்திருநென. ெற்பேயாது பிரைெமர் நபரைநதிரை பமயாடி்் 
பநரில் �நதித்துப் பேசும் மு்ற்சியில் ெமிழ் பெசி்க 
கூட்ை்மப்பு ெற்பேயாது தீவிரைமயாக ஈடுேட்டுள்ளது.  

அரைசி்்்மப்பின் ேதின்மூன்றயாவது திருத்ெத்்ெ 
முழு்ம்யாக ந்ைமு்றப்ேடுத்ெ பவண்டும் என்ேது-
ைன், இ்ங்க இனப்பிரைச்சி்னககு நி்யா்மயான தீர்வு 
ஒன்்ற தேற்றுக தகயாளவெற்கு இநதி்யா ெனது அழுத்-
ெத்்ெ பிரைப்யாகிகக பவண்டும் என்ேதும் ெமிழ்க கட்சி-
களின் பகயாரிக்க்யாகும்.  

இநதி்ப் பிரைெமரின் இ்ங்க விஜ்த்தின் பேயாது 
ெமிழ்க கூட்ை்மப்புைனயான �நதிப்புககு பநரைம் ஒதுக-
கப்ேடும் என்ேது இன்னும் உறுதித�ய்ப்ேைவில்்். 
ஆனயாலும் இ்ங்க விவகயாரைத்தில் இநதி்யா ெற்பேயாது 
கூடுெல் அகக்ற த�லுத்தி வருவெனயால் ெமிழ்க கூட் -
ை்மப்புைனயான �நதிப்்ே நபரைநதிரை பமயாடி நிரையாகரிப்ே -
ெற்கயான வயாயப்பு இல்்் என்பற அரைசி்ல் பநயாககர்-
கள கருதுகின்றனர்.  

இ்ங்கத் ெமிழர்களின் இனப்பிரைச்சி்ன விவகயா-
ரைத்தில் இநதி்த் ெ்்யீடு அவசி்ம் என்ேதில் ெமிழ் 
அரைசி்ல் கட்சிகளுககி்ைப் மயாறுேட்ை நி்்ப்ேயாடு 
இருநெதில்்். ஆனயாலும் இனப்பிரைச்சி்னககு ேதின்-
மூன்றயாவது திருத்ெபம தீர்வு என்ேதில் ெமிழ்க கட்சிக-
ளுககி்ைப் மயாறுேட்ை நி்்ப்ேயாபை கயாணப்ேடுகின்-
றது. முப்ேது வருை கயா்த்துககு முன்னர் இ்ங்க_ 
இநதி் ஒப்ேநெத்தின் ே்னயாக ஏற்ேடுத்திக தகயாள்ளப்-
ேட்ை ேதின்மூன்றயாவது திருத்ெத்்ெ ந்ைமு்றப்ேடுத்து-
மயாறு ெமிழ்க கட்சிகளின் சி் ெரைப்பினர் பகயாருகின்றனர்.   

ஆனயால் கு்றநெேட்� அதிகயாரைஙகள தகயாண்ை ேதின்-
மூன்றயாவது திருத்ெத்தின் மூ்ம் ெமிழ் மககளின் அரைசி -
்ல் அபி்யா்ஷகள தீர்நது விைப் பேயாவதில்்் என்று 
மற்தறயாரு ெரைப்பினர் கருதுகின்றனர். ஆகபவ இனப் -
பிரைச்சி்னத் தீர்வு விவகயாரைத்தில் ெமிழ்ககட்சிகளுககு 
இ்ைப்யும் ஒன்றுேட்ை நி்்ப்ேயாடு இல்்் என்ேது 
இப்பேயாது தெளிவயாகத் தெரிகின்றது.  

இவவயாறயானதெயாரு முரைண்ேட்ை நி்்ப்ேயாடுகளின் 
மத்தியிப்ப் பிரைெமர் நபரைநதிரை பமயாடியுைனயான 
பநரைடிச் �நதிப்புககு ெமிழ் பெசி்க கூட்ை்மப்பு 
ெற்பேயாது மு்ற்சித்து வருகின்றது. இனப்பிரைச்சி்ன 
விவகயாரைத்தில் கைநெ சி் வருைஙக்ளயாக தமௌனம் 
கயாத்து வநெ ெமிழ் அரைசி்ல் கட்சிகள ெற்பேயாது இந-
தி்யாவின் அனு�ரை்ண பகயாரி தீவிரைமயாக க்ளத்தில் 
இறஙகி இருப்ேெற்கயான கயாரைணம் தெயாைர்ேயாக ேல்பவறு 
பகளவிகள எழுகின்றன. இ்ங்கயில் மயாகயாண�்ேத் 
பெர்ெல் நைத்ெப்ேடுவெற்கயான அறிகுறிகள தென்ேடுவ-
ெயாப்ப் ெமிழ்ககட்சிகள அரைசி்ல் தீர்வு விை்த்தில் 
ெற்பேயாது ஆர்வம் கயாட்ைத் தெயாைஙகி இருகக்யாம் என்று 
அரைசி்ல் அவெயானிகள கூறுகின்றனர். இல்்்ப்ல் 
ெமிழ்ககட்சிகளின் நீண்ைகயா் உறஙகுநி்்்யானது 
ெமிழ் மககள மத்தியில் �லிப்்ே ஏற்ேடுத்தி உள்ளெனயா-
ப்ப் மீண்டும் இவவிவகயாரைத்்ெ அககட்சிகள கவனத் -
தில் எடுத்துள்ளெயாகவும் கருெ முடிகிறது.  

நி்்்ம இவவயாறு இருக்கயில், இ்ங்க 
மீெயான இநதி்யாவின் இன்்ற் அகக்ற்யானது 
வைககு, கிழககு ெமிழ் மககளின் ந்ன்க்்ள அடிப்ே -
்ை்யாகக தகயாண்ைெயா என்ே்ெ அறுதியிட்டுக கூற முடி -
்யாதுள்ளது. இ்ங்கயில் கைநெ இரு வருை கயா்மயாக 
சீனயாவின் பிரை�ன்னம் அதிகரித்துள்ளது என்ற கவ்் 
இநதி்யாவுககு உள்ளது. இ்ங்கயின் அபிவிருத்தி 
கட்டுமயானத் திட்ைஙகள ே்வற்றில் சீனயாவின் முெலீடு 
தெயாைர்ேயாக இநதி்யா ெனது அதிருப்தி்் கைநெ கயா்த்-
தில் ம்றமுகமயாக கயாண்பித்து வருகிறது. எனினும் 
இ்ங்கயில் சீனயாவின் பிரை�ன்னத்்ெ கட்டுப்ேடுத்-
துவது என்ேது இநதி்யாவினயால் இ்்யாெ கயாரி்மயாக 
இருநது வநதுள்ளது.  

இவவயாறயான பின்னணியில் இ்ங்க மீது ம்ற-
முகமயான த�ல்வயாககு த�லுத்துவெற்கயான வயாயப்பு 
இன்்ற் கயா்த்தில் இநதி்யாவுககு கி்ைத்துள்ளது. 
உ்க்ளயாவி் தகயாவிட் தெயாற்று கயாரைணமயாக இ்ங்க -
யின் தேயாரு்ளயாெயாரைம் ஓரை்ளவு வீழ்ச்சி நி ் ்்மககுச் 
த�ன்றுள்ளது. தவளிநயாட்டுக கைன் உெவிக்்ள எதிர்-
ேயார்ககும் நி்்்மயில் இ்ங்க உள்ளது. பிரைெயான -
மயாக எரிதேயாருளுககு ஏற்ேட்டுள்ள ேற்றயாககு்ற்் 
நிவர்த்தி த�யவதில் இநதி் உெவி்் பநரைடி்யாகபவ 
இ்ங்க பகயாரியிருநெது.  

இநெ நி்்்ம்யானது இ்ங்க மீது த�ல்வயாககு 
த�லுத்துவெற்கு இநதி்யாவுககு அரி்தெயாரு வயாயப்பு 
என்பற ஊகிககப்ேடுகின்றது. இ்ங்கககு எரிதேயாருள 
தகயாளவனவுககயாக இநதி்யா தேரும்ளவு நிதி்் �மீ-
ேத்தில் வழஙகி இருநெ்ெயும் இவவிைத்தில் குறிப்பிடு-
வபெ தேயாருத்ெமயானது.  

இவவயாறிருக்கயில், இ்ங்கத் ெமிழர்களின் அரை -
சி்ல் விவகயாரைம் தெயாைர்பில் இநதி்யா ெற்பேயாது முன்னு -
ரி்ம த�லுத்துமயா என்ேது முககி் வினயாவயாகும். ெமிழ் 
பெசி்க கூட்ை்மப்ேயானது ெனது அரைசி்ல் உறஙகு 
நி்்்் க்்த்துக தகயாளவெற்கயாகபவ நபரைநதிரை 
பமயாடியுைனயான �நதிப்புககு மு்ற்சிப்ேெயாகத் தெரிகின்-
றது. உளநயாட்டு விவகயாரைத்தில் அநநி் ெ்்யீடு ே்ன் 
ெரைப் பேயாவதில்்் என்ற வரை்யாற்று ்ெயார்த்ெம் தெரிந-
துள்ள பேயாதிலும் ெமிழ்க கூட்ை்மப்ேயானது இநதி்ப் 
பிரைெம்ரை �நதிகக முற்ேடுவது �நபெகஙக்்ளப் 
பெயாற்றுவிககின்றது. 
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யாழ்ப்ேயாணம் ேல்க்்க -
கழகத்தின் க்்ப்பீ-
ைம் ‘மயானுைம் 2022’ 

என்னும் தே்ரி்யான �ர்வபெ� 
ஆயவு மயாநயாதையான்்ற எதிர்வரும் 
ஜூ்் மயாெம் நைத்ெத் திட்ைமிட்டுள-
்ளது. ‘மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் 
�மூக விஞ்யானக கற்்ககளின் 
நூற்றயாண்டு: தெயாைர்ச்சிகள, வி்கல்-
கள, த�ல்தநறிகள’ என்னும் கருப்தேயாரு -
ளில்  ்யாழ்ப்ேயாணப் ேல்க்்ககழகத்தின் 
�ர்வபெ� ஆயவு மயாநயாட்டுத் தெயாைரின் ஒரு-
ேகுதி்யாகக க்்ப்பீைம் இநெ மயாநயாட்்ை 
ஒழுஙக்மத்துள்ளது.

இது தெயாைர்ேயாக, ‘மயானுைம் 2022’ �ர்-
வபெ� ஆயவு மயாநயாட்டின் அ்மப்புககுழு 
விடுத்துள்ள ஊைக அறிக்கயில் தெரிவிக-
கப்ேட்டிருப்ேெயாவது:

மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக விஞ-
்யானக கற்்ககளின் ெற்பேயா்ெ் 
நி்்்ம்் அது ஆரைம்பிககப்ேட்ை நூற் -
றயாண்டு கயா் வரை்யாற்றின் தவளிச்�த்தில் 
இருநது  அணுகுவெற்கும், வி்ளஙகுவெற்-
குமயான ஒரு மு்ற்சி்யாகவும், ்யாழ்ப்ேயா -
ணப் ேல்க்்ககழகத்தினயால் நைத்ெப்ேடும் 
�ர்வபெ� ஆயவு மயாநயாடு 2022 (Jaffna 
University International Conference - 
JUICE 2022) இன் ஒரு து்ணமயாநயாையா-
கவும், ‘மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக 
விஞ்யானக கற்்ககளின் நூற்றயாண்டு: 
தெயாைர்ச்சிகள, வி்கல்கள, த�ல்தநறிகள’ 
என்ற கருப்தேயாருளிப், ்யாழ்ப்ேயாணப் ேல் -
க்்ககழகத்தின் க்்ப்பீைம், 'மயானுைம் 
ஆரையாயச்சி மயாநயாடு -2022' இ்ன எதிர்வ-
ரும் ஜூ்் மயாெம் நைத்ெ ஏற்ேயாடு த�யதுள -
்ளது.

நயாடு ஒரு தேருநதெயாற்றுபநயாயின் பிடியி -
லும், நயாட்டினு்ை் கல்வி உட்ேை ேல்பவறு 
து்றகள தேருநதெயாற்று ஏற்ேடுத்தி் 
தநருககடிகளிலும் ெத்ெளித்துக தகயாண்-
டிருககும் ஒரு சூழலிப், இ்ங்கயில் 
மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக விஞ்யா-
னக கற்்ககளின் மூன்றயாம் நி்்ககல்வி 
ஆரைம்பிககப்ேட்ைென் நூறு ஆண்டுகளின் 
(1921 – 2021) பூர்த்தி இைம்தேற்றி-
ருககிறது.

புரைட்சிகரைமயான திறவுகள மற்றும் தநருக-
கடிமிகக �வயால்க்்ள உள்ளைககி் இநெ 
நூற்றயாண்டுகயா் கயா் வரை்யாற்்ற மீட்டுப் 
ேயார்த்து, அெ்ன வி�யாரை்ண த�யயும் 
த�்ன்மு்றகளின் ஒரு ேகுதி்யாகவும், 
மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக விஞ -
்யானக கற்்ககளின் ெற்பேயா்ெ் 
நி்்்ம்் இநெ வரை்யாற்றின் தவளிச் -
�த்தில் இருநது  அணுகுவெற்கும், வி்ளங-
குவெற்குமயான ஒரு மு்ற்சி்யாகவும்  இநெ 
�ர்வபெ� ஆயவு மயாநயாடு அ்மயும்.

இநெ மயாநயாட்டுககயாக பின்வரும் உேக-
ருப்தேயாருட்களில் ஒன்றின் மீபெயா அல்்து 
ஒன்றுககு பமற்ேட்ைவற்றின் மீபெயா கவனத்-
தி்னக குவிககும் வ்கயி்யான ஆயவுக 

கட்டு்ரைகள அறி்ர்கள, ஆரையாயச்சி்யா்ளர்-
கள, ஆசிரி்ர்கள, மயாணவர்கள, க்்்ர்-
கள, த�்ற்ேயாட்ையா்ளர்கள மற்றும் தேயாதுமக -
களிைம் வரைபவற்கப்ேடுகின்றன.

* 1921 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னரும் 
பின்னரும் மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் 
�மூக விஞ்யானக கற்்ககளினதும் அ்வ 
�யார்நெ ஆயவுகளினதும் ேரைப்பு, உள்ளைக -
கம் மற்றும் இ்ல்புகள

*இநெக கல்விப்பு்ஙகளின் வீச்சுகள 
மற்றும் இ்ங்கயின் ேல்க்்ககழகஙக -
ளில் இநெத் து்றகளிப் அவெயானிககப்-
ேடும் தெயாைர்ச்சிகள, வி்கல்கள, த�ல்தந -
றிகள சிப்யான்/ இ்ங்கயில் மனிெப் 
ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக விஞ்யானத் 
து்றகளிப்  கற்றல், கற்பித்ெல் மற்றும் 
ஆயவுச் த�்ன்மு்றக்்ள வடிவ்மககும் 
ெத்துவஙகள, கட்ை்மப்புகள மற்றும் 
�ட்ைகஙகள

* இ்ங்கயில் மனிெப் ேண்பி்ல் 
மற்றும் �மூக விஞ்யானக கற்்கக -
ளின் பேயாககுகளின் மீது த�ல்வயாககுச் 
த�லுத்தும் �மூக, அரைசி்ல், தேயாரு்ளயா-
ெயாரை, க்யா�யாரைக கயாரைணிகள

* ஜனநயா்கம்மயாககல், �முெயா் 
அபிவிருத்தி, �மூக நீதி, ேயால்நி் -்

�யார் நீதி, க்யா�யாரை  �கவயாழ்வு பேயான்றவற் -
றி்னப் ே்ைப்ேதிலும், ஊககுவிப்ேதிலும் 
மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக விஞ்யா-
னக கற்்ககளின் வகிேயாகம்

* ேன்்மத்துவம், நி்ம், இ்வ�ககல்வி, 
இரையாணுவம் நீககம், நி்னபவநெல், 
மனிெ உரி்மகள, நீதி, �மத்துவம், சு்நிர் -
ண்ம், �கவயாழ்வு பேயான்ற இ்ககுகளி்ன 

முன்னிறுத்தி பமற்தகயாள்ளப்ேடும் உளளூர், 
பிரையாநதி் மற்றும் பெசி் பேயாரையாட்ைஙக்்ள 
ஆெரிப்ேதிலும், வலுப்ேடுத்துவதிலும் ்யாழ்ப் -
ேயாணப் ேல்க்்ககழகமும் அென் �மூக -
மும் த�யெ மு்ற்சிகள மற்றும் த�்ற்ேயா -
டுகள

* இ்ங்கயில் இனம், மெம், க்யா�யா-
ரைம், பிரையாநதி்ம், வர்ககம், �யாதி, ேயாலினம், 

ேயாலுணர்வு பேயான்றவற்றின் அடிப்ே -
்ையில் ஏற்றத்ெயாழ்வுக்்ள ஏற்ேடுத்-
துகின்ற மற்றும் ஏற்றத்ெயாழ்வுக்்ள 
ஆழப்ேடுத்துகின்ற, பம்யாதிகக, 
பேரினவயாெ மற்றும் நவெயாரையா்ளவயாெ 
நிகழ்ச்சித் திட்ைஙக்்ள முன்தனடுப்-
ேெற்கு மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் 
�மூக விஞ்யான கற்்ககள கருவிக-
்ளயாகப் ே்ன்ேடுத்ெப்ேடுகின்ற்ம

*இ்ங்கயில் மனிெப் ேண்பி்ல் 
மற்றும் �மூக விஞ்யான கற்்ககளில் 
அவெயானிககப்ேடும் ்ம்ஙகளும் விளிம் -
புகளும்; அத்து்றகளிப் பநயாககப்ேடும் 
ஆதிகக நீபரையாட்ைஙகளும் எதிர்ப்பு நீபரையாட்ைங-
களும்

*மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் �மூக 
விஞ்யான கற்்ககளிப் தேருநதெயாற்று 
பநயாய ஏற்ேடுத்திக தகயாண்டிருககும் தநருக -
கடிகள மற்றும் இநெத் து்றகளும், இநெத் 
து்றகளுைன் தெயாைர்பு்ை் கற்பித்ெல், 
கற்றல் மற்றும் ஆயவுச் �மூகஙகள இநெ 
தநருககடிக்்ள எதிர்தகயாளவதிப் தவளிக -
கயாட்டி வரும் புத்தெழுச்சி.

*இன்்ற் இ்ங்கயிலும், உ்க்ளயா-
வி் ரீதியிலும் மனிெப் ேண்பி்ல் மற்றும் 
�மூக விஞ்யான கற்்ககளின் இைம், வகி -
ேஙகு, மற்றும் எதிர்கயா்த்தில் இத்து்றகள 
த�ல்் பவண்டி் தி்�கள

முழு்ம்யான ஆயவுக கட்டு்ரைக்்ளச் 
�மர்ப்பிப்ேெற்கயான இறுதித் திகதி்யாக மயார்ச் 
29 ஆம் திகதி அறிவிககப்ேட்டுள்ளது.  
மயாநயாடு ஜூ்் மயாெம் 29ஆம் திகதி ந்ை-
தேறவுள்ளது.

தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து  
ககொள்்ள வேண்டிய யதொர்ததம்!

எந்த நிலைலையிலும் அன்பு குலையா்த சுறைம்
ஒருவருக்குக் கிலைத்தால் அது அவருக்கு ஆக்்கமும்,
வளர்ச்சியும் அளிக்்கக் கூடிய்தா்க அலையும்.

விருப்ேறயாச் சுற்றம் இ்்யின் அருப்ேறயா
ஆககம் ே்வும் ெரும்

நேடநடோ ேோடுகள் உச்சகடட
ந�ோரில் இறங்கினோல்
ரஷ்ோவுக்கு ஆ�த்து!

ஆய்வுக் கட்டுரைகரைச்
சமர்ப்பிப்்பதறகான
இறுதித் திகதி மார்ச் 29

உக்ரைன் மீது ஜனாதி்பதி 
விைாடிமிர் புட்டின் இத்தரன 
சீற்றம் ககாளை காைணம் என்ன?

்ோழ். �ல்கலைக்கழக கலைப்பீடத்தின்
‘மோனுடம் 2022’ ்சர்வநே்ச ஆய்வு மோேோடு
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வங்கியின் பிரதம செயற்பாட்டு அதிகபாரி 
இம்தியபாஸ் இக்பால் சிறிய நடுததரளவு 
சதபாழில்முயறசியபாண்மகளுககபான தீர்வு 
்றறி கருததுத சதரிவிக்கயில், “ச்பாருளபா-
தபாரத்த வலுப்டுததி முன்்நபாககி நகர்ததுவ-
தில் சிறிய நடுததரளவு சதபாழில்முயறசியபாண-
்மகள் முககிய ்ங்கபாறறுகின்்றன. இதன் 
கபாரணமபாக இநதத து்்றயில் அமபானபா வங்கி 
சதபாடர்நதும் கவனம் செலுததுவதுடன், 
அண்மக கபாலததில் எழுநதிருநத ்பாரியளவு 
ெவபால்களுககு மததியிலும் ஆதரவளிததிருந-
தது. இநதப பிரிவில் ஈடு்பாட்்டப ச்றுவ -
தறகபான பிஸ்னஸ் பளஸ் ஏற்டுததப்ட்டுள் -
ளதுடன், அதறகபாக பிரததி்யகமபான உ்றவு 
்்ண முகபா்மயபாள்ரயும் சகபாணடுள்ளது. 
வழங்கப்டும் ஏ்னய ்ெ்வகளில் உள்ள -
டங்கலபாக, தனது இருபபிடததுககு வரு்க 
தரும் வங்கிச் ்ெ்வ, முன்னுரி்ம அடிப -்
்டயிலபான கட்டணமிடல், வர்ததக நபாமம் 

ச்பாறிககப்ட்ட கபா்ெபா்லப புததகங்கள், 
ெம்்ளக சகபாடுப்னவு கட்ட்மபபு (payroll) 
தீர்வுகள் மறறும் ்ல அம்ெங்கள் அடங்கியுள்-
ளன” என்்றபார். 

“நபாம் பின்்றறும் பிரததி்யகமபான வங்கியி-
யல் மபாதிரியினூடபாக, இடர்க்ளயும் சவகும-
திக்ளயும் வபாடிக்கயபாளர்களுடன் ்கிர்நது 
சகபாள்கின்்்றபாம். வங்கியுடன் ஈடு்பாடு 
மறறும் நம்பிக்கயுடனபான உ்ற்வ ்்ண 
எதிர்்பார்ககும் சிறிய நடுததரளவு சதபாழில் 
முயறசியபாண்மகளுககு சி்றநத ச்பாருத -
தப்பாடபாக இது அ்மநதுள்ளது. எம்முடன் 
சகபாடுககல் வபாங்கல்க்ள ்்ண முன்வரு-
மபாறு இலங்்கயின் ெகல சிறிய நடுததரளவு 
சதபாழில் முயறசியபாண்மக்ளயும் நபாம் 
அ்ழப்துடன், எமது பிரததி்யகமபான வங் -
கியியல் மபாதிரி்ய அனு்விககுமபாறு ்கபாரு -
கின்்்றபாம். அதனூடபாக எமது ்ணித திட்டத -
திறக்மவபாக 'வளர்ச்சி்ய ஏற்டுததுவது 
மறறும் வபாழ்வுககு வளமூட்டுவது' என்்்த 
எயத எம்மபால் உதவக கூடியதபாக இருககும்” 
என்்றபார்.

சிறிய நடுததரளவு சதபாழில் முயறசியபாண-

்மகளின் ்ரநதளவு நிதித ்த்வக்ள 
நிவர்ததி செயயும் வ்கயில்மநத தீர்வுகள் 
மறறும் ்ெ்வக்ள அமபானபா வங்கி வழங்கு-
கின்்றது. இதில் மூலதன செலவு நிதியளிபபு, 
சதபாழிற்டு மூலதன நிதியளிபபு, இ்றககு-
மதி மறறும் ஏறறுமதி நிதியளிபபு, வியபா்பார 
்ெ்வகள், இயநதிரங்கள் மறறும் ெபாதனங்கள் 
லீசிங், நிரநதர ்மலதிகப ்றறு, கபா்ெபா்ல 
வி்லககழிவு மறறும் ்ணச் ்ெகரிபபு தீர்வு-
கள், முதலீடுகள் ்்பான்்றன அடங்குகின்்றன.

அமபானபா வங்கி பிஸ்னஸ் பளஸ் இரணடு 
அங்கததுவ பிரிவுகளில் வழங்கப்டுகின்்றது. 
அவறறில் பிஸ்னஸ் பளஸ் சில்வர் மறறும் 

பிஸ்னஸ் பளஸ் ்கபால்ட் ஆகியன அடங்கி -
யுள்ளன. அமபானபா வங்கி பிஸ்னஸ் பளஸ் அங் -
கததுவம் ்றறிய ்மலதிக தகவல்க்ள வங் -
கியின் இ்ணயததளமபான www.amanabank.
lk  இறகுச் சென்று, வங்கியின் ச�பாட்்லன் 
இலககமபான 011 7 756 756 உடன் சதபாடர்பு 
சகபாணடு அல்லது வங்கியின் எநதசவபாரு 33 
கி்ளகளுககும் சென்று ச்றறுக சகபாள்ள 
முடியும்.

இலங்்க மததிய வங்கியின் அனுமதி 
ச்றறு இயங்கும் நிதிச் ்ெ்வக்ள வழங்-
கும் நிறுவனமபாகவும், சகபாழும்பு ்ங்குப 
்ரிவர்தத்னயில் ்ட்டியலிடப்ட்ட நிறுவ-

னமபாகவும் அமபானபா வங்கி பி.எல்.சி திகழ்கின் -
்றது. ஜிததபா்வ தளமபாகக சகபாணடியங்கும் 
IsDB குரூப பிரதபான ்ங்கபாளரபாக திகழ்வது-
டன், வங்கியின் 29.97% ்ங்குக்ள தன்வெம் 
சகபாணடுள்ளது. IsDB குரூப ‘AAA’ தரப -்
டுதத்ல தன்வெம் சகபாணடுள்ள ்ல்்தசிய 
அபிவிருததி நிதிச் ்ெ்வக்ள வழங்கும் 
நிறுவனமபாக திகழ்வதுடன், 57 நபாடுகளில் 
அங்கததுவத்தக சகபாணடுள்ளது. 2021 
செபசடம்்ர் மபாதததில் அமபானபா வங்கியின் 
நீணட கபால தரப்டுதத்ல BB+(lka) உறுதி -
யபான ்தபாற்றப்பாட்டு -
டன் வழங்கியிருநதது. 
அமபானபா வங்கி ்வறு 
எவ்வித து்ண நிறுவ -
னங்க்ள்யபா, அங்கத-
துவ அல்லது இ்ண 
நி று வ ன ங் க ் ள ் ய பா 
சகபாணடிருககவில்்ல.

கிழககு மபாகபாணததிலுள்ள க்லஞர்கள், 
எழுததபாளர்கள் மறறும் ்்டப்பாளிக்ள 
இனங்கணடு அவர்க்ள ்பாரபாட்டி சகௌரவிப-
்தன் மூலம் அவர்களது க்ல, இலககியப 
்ணிகளுககு அங்கீகபாரம் வழங்குவதுடன் எதிர்-
கபால ெநததியினருககு ்்டபபுலக முன்்னபாடி-
களபாக அவர்க்ள இனம்கபாட்டுவதன் ்நபாகக-
மபாகக சகபாணடதபாக இநத விழபா அ்மவதுடன் 
கீழ்வரும் விடங்களுககு விருதுகள் வழங்குவ-
தறகு தீர்மபானிககப்ட்டுள்ளது.   

01. இலககியப ்்டபபுககபான விருது வழங்-
கலின் ச்பாருட்டு 2021ஆம் ஆணடு சவளியி-
டப்ட்ட சி்றநத நூல்கள், குறும்தி்ரப்ட ஆக-
கங்க்ளத ்தர்வு செயயும் வணணம் கிழககு 
மபாகபாண எழுததபாளர்களுககும், ்திப்பாளர்க-
ளுககும் மறறும் தயபாரிப்பாளர்களுககும் தமது 
்்டபபுக்ள ெமர்பபிப்தறகு ெநதர்ப்ம் 
வழங்கப்டும்.   

02. 2022ஆம் ஆணடுககபான இலககிய 
விழபாவின் ்்பாது கிழககு மபாகபாணததின் க்ல, 
இலககிய வளர்ச்சிககபாக கபாததிரமபான ்ங்களிப-
புகக்ள ஆறறிய, ஆறறி வருகின்்ற இலககிய 
விததகர், நபாட்டபார் இலககிய விததகர், ஊடக 
விததகர், கவின்கலபா விததகர், அரங்க விததகர் 

மறறும் ்ல்து்்ற விததகர் ்்பான்்ற து்்றகளில் 
க்லஞர்க்ள ்பாரபாட்டி சகௌரவிதது விருது 
வழங்குவதறகு தி்ணககளம் தீர்மபானிததுள்-
ளது. கிழககு மபாகபாணததில் ஆகக கு்்றநதது 5 
வருடங்க்ள நிரநதிர வதிவிடமபாக சகபாணட 
இலககிய கர்ததபாககளும், க்லஞர்களும் இவ்-
விருதுககு விணணபபிககலபாம்.   

03. இலககியம், நபாட்டபார் இலககியம், 

ஊடகம், நுணக்ல, ஆறறு்க, குறும்்டம் 
மறறும் ்ல்து்்ற ்்பான்்ற க்ல, இலககியத-
து்்றயில் ெபாத்ன ்்டதத ்்டதது வரும் 
இளம் க்லஞர்க்ள ்பாரபாட்டி விருது வழங்-
குவதறகும் ்ண்பாட்டு அலுவல்கள் தி்ணகக-
ளம் தீர்மபானிததுள்ளது.   

04. 2021ஆம் ஆணடு கிழககு மபாகபாண 
்்டப்பாளிகளினபால் சவளியீடு செயயப-
்ட்ட நூல்க்ள சகபாள்வனவு செயயும் திட்டம் 
இவ்வருடமும் இடம்ச்்றவுள்ளது.   

05. ்கசயழுததுப பிரதிகள் நூல் வடிவில் 
சவளியீடு செயவதறகு இவ்வருடமும் 

தி்ணககளம் தீர்மபானிதது அதனடிப்்ட-
யில் பு்ல்மததுவம் ெபார் ்்டபபுகள், 
பிர்தெ மறறும் க்ல சதபாடர்்பான ஆயவு-
ெபார் ்்டபபுககள், அறிவியலும் சதபாழில்-
நுட்்மும், ்பாரம்்ரிய நபாட்டபார் க்ல 
வடிவங்களின் ஆவணத சதபாகுபபு, நபாட்டுக -
கூதது பிரதி, வரலபாறறு நபாடகம், சிறுக்த 
மறறும் நபாவல் ்்பான்்ற ்கசயழுதது பிரதி -
களபாக ்வததிருககும் ்்டப்பாளிகளும் 
இதறகு விணணபபிககலபாம்.   

கிழககு மபாகபாண இலககிய விழபாவுககு 
விணணபபிகக தகுதியபானவர்கள் விண-
ணப்ப ்டிவங்க்ளயும் வி்ரங்க்ளயும் 
மபாகபாணததிலும் பிர்தெ செயலகங்களில் 
கட்மயபாறறும் கலபாெபார உததி்யபாகததரிட-
மும் அல்லது http://www.ep.gov.lk எனும் 
வ்லததளததில் தரவி்றககம் செயது விண -
ணப் ்டிவத்த மபார்ச் மபாதம் 15 ஆம் திக-
திககு முன்னர் கிழககு மபாகபாண தி்ணகக-
ளததுககு அனுபபி ்வககப்ட ்வணடும் 
என மபாகபாணப ்ணிப்பாளர் நவநீதன் அறி -
விததுள்ளபார்.

ஆசியபாவிலிருநது இநத உயர்விருதுக-
குத சதரிவபான முதல் ச்ண இவஞெலின். 
21வயதபான இவஞெலின் நடிபபு மறறும் 
சதபா்லககபாட்சித து்்றயில் கனடபாவில் ் ட்-
டப்டிப்் பூர்ததி செயதவர். லணடனில் 
இவங்ெலின் ச்ஷன் லிமிட்டட் (Evanjelin 
Fashion Ltd) நிறுவனததின் ஸ்தபா்கரபாகவும் 
இயககுனரபாகவும் உள்ளபார்.   

லணடனில் பி்றநது வளர்நதவர். ஓரளவு 
தமிழில் உ்ரயபாடுகின்்றபார். அழகியல்து-
்்றயில் சி்றநது விளங்கும் இவர் சரனிஸ், 
கூ்டப்நது, கிரிககட், கபாற்நது, வ்லப-
்நது ் ்பான்்ற வி்ளயபாட்டுகளில் த்ல்மத-
துவத்த வகிதது ெம்பியன் விருதுச்ற்றவர்.  

2017_-18 வருடததிறகபா Miss Teen Great 
Britain CROWN ச்ற்றவர். 2016_-17இல் 
Miss Junior Teen Great Britain CROWN 1st 
runnerup ச்ற்றவர்.  

லணடன் பிஷப செபாலனரில் ந்டச்ற்ற 
18வயதுககுட்்ட்ட ச்ணகளுககபான கபாற-
்நதபாட்டததில் மிட்லணட ்கபாப்்்ய 
சவன்ச்றடுததவர். அ்த்வ்ள கிரிக-
கட் சுறறுப்்பாட்டியிலும் மிட்லணட கப 
(Midland cup)ச்ற்றவர். எதிர்வரும் ஒக-
்டபா்ரில் ஜப்பானில் ந்டச்்றவிருககும் 
உலகஅழகி சதரிவுப்்பாட்டியில் கலநது 

சகபாள்ளவிருககும் பிரிததபானிய உலகஅழகி 
இவஞெலி்ன நபாவிதன்சவளியில் ெநதித-
துப ்்சி்னபாம்.  

நபாவிதன்சவளி அன்னம்ல மகபாவிததியபா-
லயததில்(்தசிய ்பாடெபா்ல) அவரபால் நிறு-
வப்ட்ட 10அடி உயர ெரஸ்வதி சி்ல்ய 
கடநத ஞபாயிறறுககிழ்ம அவர் தி்றநது 
்வததபார். 1970களில் நபாவிதன்சவளி அன்-
னம்ல மகபாவிததியபாலயததில் அதி்ரபாயி-
ருநத ரபாஜசிங்கம் அவர்களின் ்்ததியபான 

இவர் ச்ரிய பிரிததபானியபாவின் அழகுரபாணி-
யபாக மூன்று தட்வகள் சதரிவு செயயப்ட்-
டிருநத்ம குறிபபிடததககது. வெதியில்லபாத 
மககளுககு வீடு கட்டிக சகபாடுததல், ்பாடெபா-
்லகளுககு உதவுதல் ்்பான்்ற ெமூக்ெ்வ-
களில் அவர் ஈடு்ட்டு வருகின்்றபார்.  

நபாவிதன்சவளி்ய பூர்வீகமபாகக சகபாணட 
இவஞெலின் லட்சுமணர் ெரஸ்வதி சி்ல்ய 
தி்றநது ்வப்தறகபாக இலங்்க வநதிருந-
தபார்.  

்கள்வி: உங்களது இலங்்கப ்யணம் 
எவ்வபாறு உள்ளது?  

்தில்: இதுதபான் இலங்்கககபான எனது 
முதல் ் யணம். எனது அம்மபா பி்றநத கபாலி 
சதபாடககம், எனது அப்பா பி்றநத நபாவி-
தன்சவளி வ்ர இதுவ்ர இரணட்ர 
வபார கபாலப ்யணததில் சுகமபான அனு -்
வம் ச்ற்்றன். யபாழ்ப்பாணம் சென்று 
மீணடும் சகபாழும்பு செல்லவிருககி்்றன். 
இலங்்க வளமபான நபாடு. நல்ல மககள். 

எங்கும் இன்முகத்தபாடு வர்வறகும் நல்ல 
உள்ளம் சகபாணட மககள். கணடி தலதபா மபாளி-
்கககும் சென்்்றபாம். அழகபான வணககஸ்-
தலம். அங்கு மககள் ச்ருவர்வறபு அளித-
தபார்கள்.   

்கள்வி: நபாவிதன்சவளியில் உங்களுககபான 
வர்வறபு எப்டி இருநதது?  

்தில்: உச்ெககட்ட மனம்பிடிதத வர்வறபு. 
ெரஸ்வதி சி்ல்ய நபானும் தபாயபாரும் தி்றநது-
்வகக கி்டததது ஒரு வரபபிரெபாதம்.நல்ல 
விருந்தபாம்்ல். எனது ்பாட்டனபார் ரபாஜசிங்-
கம் லட்சுமணர் அதி்ரபாயிருநது கறபிதத 
நபாவிதன்சவளி அன்னம்ல மகபாவிததியபால-
யததிறகு என்ன உதவி ்த்வசயன்்றபாலும் 
செய்வபாம். அங்கு ்ம்ட ஒலிச்ருககி 
்த்வசயன்்றபார்கள். அத்னச் செயய சிதத-
மபாயிருககி்்றபாம்.  

்கள்வி: ்பாடெபா்லககு முககியததுவம் 
சகபாடுககக கபாரணம் என்ன?  

்தில்: நபான் உலக அழகியபாயிருநதபாலும் 
எனககு ்கசகபாடுததது கல்விதபான். நபான் 
ச்ஷன் டி்ென் நவீன வடிவ்மபபு ்பாடம்-
தபான் ்டித்தன்.பின்பு கனடபாவில் நடிபபு 
மறறும் சதபா்லககபாட்சி து்்றயில் ்ட்டப-
்டிப்் கடநத வருடம் பூர்ததி செய்தன்.
அதனபால் சி்றநத சதபாழில்வபாயபபு ்தடி வரு-
கி்றது. எனினும் இ்்றயருளபால் இநத அழ-
குதது்்றயும் எனககு வபாயப்ளிததுள்ளது.  

்கள்வி: தங்களுககு எதத்ன வயது? 
ஐககிய இரபாச்சியததில் அழகுரபாணியபாக 
சதரிவபானது முதல் தட்வயபா?  

்தில்: எனககு 21வயது. கடநத 3 தட-
்வகள் இநத கிரீடத்த சூடியுள்்ளன். 
2020-_21 இறகபாக நபான் இறுதியபாக 56 

்்பாட்டியபாளர்களுடன் ்்பாட்டியிட்டு முதல் 
ஆசியபச்ணணபாகத சதரிவபா்னன்.   

்கள்வி: தங்கள் ச்பாழுது்்பாககு என்ன?  
்தில்:அழகுகக்ல, மற்றவர்களுககு உதவு-

தல், ஆ்டவடிவ்மபபு, க்லயில் ஈடு்டு-
தலும் ்யணிததலும்.  

்கள்வி: நீங்கள் ஒரு சி்றநத ்்ரபா்கபாரி 
என அறிகி்்றபாம்? அநத சிநத்ன எப்டி 
வநதது?  

்தில்: அநதப ்ணபு எனது அம்மபாவிடமி-
ருநது வநதது. 2014இல் 60ஆயிரம் சடபாலர்க-
ளுககு ் மல் நிதிச்்ெகரிபபு செயது எணணற்ற 
தபானதருமங்க்ளச் செய்தபாம். Together for 
Short lives Christie Charity செயறறிட்்ஙகளினூ-
டக மககளுககு உதவியுள்்ளபாம். E.Francia 
Foundation ஐ ஆரம்பிதது சுயஉதவி செயது 
வந்தன்.  

்கள்வி: தங்கள் எதிர்கபால இலட்சியம் 
என்ன?  

்தில்: இ்்றவன் என்்னப ்்டததது 
மககளுககு உதவி செயவதறகபாக. என்வ 
முடிநதளவு ெமூக்ெ்வ செயயக கபாததிருக-
கி்்றன்.

கிழக்கு ைாகாண ெணொட்டலுவலகள் 
திமணக்களம் 2022 ஆம்
ஆணடுக்கான ைாகாண இலக்கிய 

விழாவில பினவரும் அம்சஙகமள
உள்ள்டக்கிய பொடடிகமள ந்டத்தி, பவற்றி 
பெற்பறாருக்கு விருது வழஙகி பகௌ்ர-
விபெதற்கு தீரைானித்துள்ளதாக கிழக்கு 
ைாகாண ெணொட்டலுவலகள் திமணக்க-
ளத்தின ைாகாண ெணிபொளர ச்ரவண-
முத்து நவநீதன அறிவித்துள்ளார.

தனது மூபலாொயத்திற்கமைவாக 
கவனத்துக்கமைய, பிஸனஸ பளஸ 
தீரவின அறிமுகத்தினூ்டாக அைானா 

வஙகி தனது சிறிய நடுத்த்ரளவு பதாழில 
முயற்சியாணமை வஙகியியல பிரிமவ 
வலிமைபெடுத்தியுள்ளது. வியாொ்ரஙக-
ளுக்கு தைக்கு அவசியைான நிதித்
தீரவுகமளப பெற்றுக் பகாள்ளும் ைன
நிம்ைதிமய வழஙகி, தைது வியாொ்ர வளரச்-
சியில கவனம் பசலுத்துவதற்கு அவரக-
ளுக்கு உதவும் வமகயில
இத்திட்டம் அமைந்துள்ளது.

இலஙமகக்கு முதல த்டமவ-
யாக வருமக தந்துள்பளன. 
இலஙமக இயற்மக எழில 

மிகுந்த வளைான நாடு. இலஙமகயர-
கள் கனிவான ைக்கள். நலல விருந்-
பதாம்ெல ெணபுள்ளவரகள். இலங-
மகமய எனக்கு நனகு பிடித்துள்ளது. 
எனது பூரவீகம் இலஙமகதான. அதுவும் 
நாவிதனபவளி. எனது ொட்டனார ்ராஜ-
சிஙகம் அதிெ்ராயிருந்து ெடிபபித்த ொ்ட-
சாமலக்கு இனனும் நாஙகள்
உதவுபவாம். ைக்களுக்கும் நிமறய
உதவுபவாம். இவவாறு கூறுகிறார ஜக்கிய 
இ்ராச்சியத்தின சரவபதசஅழகி (Miss 
International Uk -2020-_2022)
பசலவி இவஞசலின லடசுைணர.

இயற்கை எழில் மிகுந்த வளமான  
இலங்கை்ய நான் நநசிக்கின்நறேன்

கிழக்கு மாகைாண இலக்கிய விழாவுக்கு ஏற்ாடுகைள்;   
்்ைப்ாளிகைள் மார்ச் 15 வ்ை விணணபபிக்கைலாம்

சிறிய, நடுத்தை த்தாழில்முயறசியாண்ம வஙகிச் நே்வ்ய 
பிஸனஸ பளஸ உைன் வலி்மப்டுததியுள்ள அமானா வஙகி

பநரகாணல:
வி.ரி.சகாபதவ்ராஜா...?   

(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

இம்தியாஸ இக்ொல...?
(பிைதம செயறபாட்டு அதிகாரி)

பி.எம்.எம்.ஏ.காதர-...?
(மருதமுரை திைகைன் நிருபர்)

நாவி்தன்தவளி்யப பூர்வீகைமாகைக் தகைாணைவரும், 
ஐக்கிய இைாச்சியததின் ேர்வந்தே அழகியுமான 
இவஞேலின் லட்சுமணர் அளித்த ந்ட்டி
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கலால் அனுைதிப ெத்தி்ரம்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

குறித்து ்கலந்துரையொடியுள்ொர்.  
்கொலொவதியொன ்கலொல் சடடம், 

திறககும் நேைம் நபொனற ்கொைணங்-
்க்ொல், அனுமதிப் பத்திைம் தபற 
இயலவில்ரல என ஓடடல் உரி -
ரமயொ்ர்்கள த�ரிவித்�னர். சுற்று-
லொவிற்கு ஏற்ற புதுப்பிக்கப்படட 
முரற இல்லொ��ொல் ஆண்டுககு 3 
பில்லியன தடொலர்்கள சம்பொதிக-
கும் ந�ொடடல் உரிரமயொ்ர்்கள 
உடபட, சுற்றுலொத் துரறயின அவ -
லநிரல குறித்து ்கருத்து த�ரிவிக்கப்-
படடது.   

அங்கு ்கலொல் அனுமதிப் பத்திைம் 
தபறும் ேடவடிகர்கரய எளி�ொககு-
வதுடன புதிய முரறரய அறிமு்கப் -
படுத்� ேடவடிகர்க எடுக்கப்படும் 
என ்கலொல் திரணக்க் ஆரணயொ-

்ர் த�ரிவித்�ொர்.  அைசொங்்கத்திற்கு 
அந்நியச் தசலொவணிரய தபற்றுத்� -
ரும் சுற்றுலொத் துரற த்கொவிட த�ொற்-
றுநேொயொல் ்கடுரமயொ்கப் பொதிக்கப் -
படடுள்�ொல் சுற்றுலொத் துரறககு 
புத்துயிர் அளிககும் வர்கயில் இலங்-
ர்கயிலுள் சுமொர் 5,000 இலங்ர்க 
நிறுவனங்்களுககு விநசட உரிமங்-
்கர் வழங்குவ�ன மூலம் �மது 
வர்த்�்கத்ர� நமலும் விரிவுபடுத்� 
முடியும் என ந�ொடடல் உரிரமயொ-
்ர்்கள த�ரிவித்�னர்.  

மதுபொன ஒழுங்குமுரற அரமப்-
பொன ்கலொல் திரணக்க்ம், நிதிய-
ரமச்சருககு வி்க்கமளித்து புதிய 
முரறரய அறிமு்கப்படுத்� எதிர்-
பொர்த்துள்�ொ்க த�ரிவிக்கப்படுகி-
றது.    

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

மு்கவரியொன slemb.ankara@mfa.
gov.lk ஆகியவற்றில் த�ொடர்பு 

த்கொள்லொதமனறும் தவளிேொடட-
ரமச்சு அறிவித்துள்து. 

திமைசசரிக்குச்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
குழு முனனிரலயில் அரழக்கப்பட-

டிருந்�நபொந�, அவர் இ�ரனக குறிப்-
பிடடொர்.  

இ�ற்்கரமய 2015 மு�ல் 2021 
வரையொன ்கொலப்பகுதிககுள பணி-
ய்கத்தினொல் உரிரமத்த�ொர்க உரிய 
முரறயில் நச்கரிக்கப்படடிருந்�ொலும், 
அது திரறநசரிககு அனுப்பப்படொமல் 
பணிய்கத்தின நிரலயொன ரவப்புக 
்கணககு்களில் நபணப்படடு வந்�ரம 
குறித்தும் குழுவில் ்கலந்துரையொடப்-
படடது.   

2016 மு�ல் 2021ஆம் ஆண்டு 
வரையொன ்கொலப் பகுதியில் நச்கரிக்கப்-
படட உரிரமத்த�ொர்க 16,591,075,088 
ரூபொவொகும் எனபதுடன, திரறநச-
ரிககு பரிமொற்றப்படடுள  ் த�ொர்க 
8,520,235,812 ரூபொ மொத்திைமொகும். 
உரிரமத்த�ொர்க சரியொன முரறயில் 

திரறநசரிககுச் தசனறரடய நவண்-
டதமன ந்கொப் குழுவின �ரலவர் 
இ�னநபொது சுடடிக்கொடடினொர்.   

புவிச்சரி�வியல் அ்ரவச் சுைங்்கப் 
பணிய்கத்தில் அனுமதிக்கப்படட 
பணியொ்ர் த�ொர்கரயவிட அதி்க-
மொ்க நசரவககு இரணத்துக த்கொள-
்ப்படட ஜீ எஸ் எம் பி த�ொழில்நுடப 
நசரவ (�னியொர்) நிறுவனத்தின பணி-
யொ்ர்்களுககுப் பணிய்கத்தின ஊடொ்க 
சம்ப்ம் வழங்்கப்படடரம குறித்தும் 
ந்கொப் குழு ்கலந்துரையொடியது. இது 
குறித்து விசொைரண ேடத்தி, பணிய-
்கத்தில் தவற்றிடங்்கள ்கொணப்பட-
டொல் அவற்ரற நிைப்புவ�ற்கு நிர்வொ்க 
நசரவத் திரணக்க்த்தின அனுமதியு-
டன ேடவடிகர்க எடுககுமொறும் ந்கொப் 
குழுவின �ரலவர், அரமச்சின தசய-
லொ்ருககுப் பணிப்புரை விடுத்�ொர்.  

இலஙமகக்கு சுனாமி...
அந்� நிரலயம் நமலும் த�ரிவித்-

துள்து.  இ�ற்கிரடயில், தவளி-
ேொடடு ஊட்க அறிகர்க்களினபடி, 
இந்ந�ொநனஷியொவின பிஎம்ந்கஜி 

புவி இயற்பியல் நிறுவனம், சுனொமி 
அல்லது தபரிய நபைழிவுக்கொன 
உடனடி அறிகர்க்கள எதுவும் 
இல்ரல எனறு கூறியுள்து.  ்கடலுக-

்கடியில் 10 கிமீ (6.21 ரமல்) ஆழத்-
தில் ஏற்படட நிலேடுக்கம் சிங்்கப்-
பூர் மற்றும் மநலசியொ வரையிலும், 
நமற்கு சுமத்ைொ மொ்கொணத்திலுள் 

படொங் மற்றும் ரியொவ் மொ்கொணத்தின 
தப்கனபொரு ஆகிய ே்கைங்்களிலும் 
வலுவொ்க உணைப்படட�ொ்க த�ரிவிக-
்கப்படுகினறரம குறிப்பிடத்�க்கது. 

ஐ.நா. ைனித உரிமைகள்...
மூல சமர்ப்பணத்ர� ஐ.ேொ. மனி� 

உரிரம்கள ஆரணயொ்ர் மிச்தசல் 
பச்தலட முனரவக்கவுள்ொர்.   

இந்நிரலயில், இலங்ர்க த�ொடர்-
பொன உரையொடல் எதிர்வரும் மொர்ச்  

(03) இடம்தபறவுள்�ொ்க தவளிவி-
வ்கொை அரமச்சு அறிவித்துள்து.   

 இந்� கூடடத்த�ொடரில் ்கலந் -
துத்கொளவ�ற்்கொ்க தவளிவிவ்கொை 
அரமச்சர் நபைொசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் 

�ரலரமயிலொன விநேட பிைதிநி-
தி்கள குழு நேற்று தெனிவொவுககு 
தசனறுள்து.

நமலும் இலங்ர்க த�ொடர்பொன 
அறிகர்க ஏற்்கனநவ அைசொங்்கத்-

துககு வழங்்கப்படடுள்துடன, 
இலங்ர்க சொர்பில் தவளிவிவ்கொை 
அரமச்சர் ஜி.எல். பீரிஸ் அ�ற்கு பதி -
லளித்து உரையொற்றவுள்ொர்.   

ெமழய சதரதல் முமையில்...
த�ரிவித்துள்�ொ்கவும், குழுவின 

�ரலவரும் ்கல்வி அரமச்சருமொன 
திநனஷ் குணவர்த்�ன த�ரிவித்துள-
்ொர்.    ச்கல ந�ர்�ல்்களினநபொதும் 
த�ொகுதிவொரியில்  60 வீ�ம், விகி�ொசொை 

முரறயில் 40 வீ�ம் எனற அடிப்பரட-
யில் பிைதிநிதி்கர  ்த�ரிவு தசயரயும் 
்கலப்பு ந�ர்�ல் முரறயிலொன அறிக-
ர்கரய முரறப்படுத்துவ�ற்கு 
விநேட த�ரிவுககுழு இணக்கம் த�ரி-

வித்துள்�ொ்க அவர் நமலும் சுடடிக-
்கொடடியுள்ொர்.   அ�ற்்கரமய, உளளூ-
ைொடசி மனறங்்களில் தபரும்பொனரம 
நிரலப்பொடு்கர  ்உருவொககுவ�ற்்கொ்க 
தவற்றிதபற்ற ்கடசி அல்லது குழு-

வுககு நமலதி்கமொ்க இைண்டு ஆசனங்-
்கர  ்தபற்றுகத்கொடுக்கவும் பரிந்துரை 
முனரவக்க த்கொளர்க அடிப்பரட-
யில் இணக்கப்பொடு ்கொணப்படடுள-
்து.   

பி்ரான்ஸ் பசனட சமெ...
முனதனடுத்துள் ்கவனத்தில் 

த்கொள்ப்படக கூடிய ்கொைணி்கள 
த�ொடர்பில் பிைொனஸ் புரி�லுடன 
தசயற்படுதமன எதிர்பொர்ப்ப�ொ்க 
தவளியுறத்�ரற அரமச்சர் நபைொசி-
ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் த�ரிவித்�ொர்.   

்கொணொமல்நபொநனொர் அலுவல்கம் 
, இழப்பீடடு அலுவல்கம் , ந�சிய 
ஒருரமப்பொடு மற்றும் ேல்லிணக்க 
அலுவல்கம் உளளிடட ந�சிய 
தபொறிமுரற்கள குறித்தும் அரமச்-
சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் வி்க்கமளித்துள-
்ொர்.   

பிைொனஸ் தசனட சரபயின, 
பிைொனஸ் - இலங்ர்க ேடபுறவு 
குழுவின �ரலவர் மற்றும் அ�ன 
உறுப்பினர்்களுடன இடம்தபற்ற 

சந்திப்பினநபொந�, அரமச்சர் 
இ�ரனத் த�ரிவித்துள்ொர்.   

ஐநைொப்பிய ஒனறியத்தில் இலங் -
ர்கககு சொர்பொ்க பிைொனஸ் தசயற்ப-
டுவ�ற்கு அரமச்சர் பீரிஸ் இ�ன 
நபொது ேனறியும் த�ரிவித்�ொர்.   

சுற்றுலொத்துரற, அந்நியச்தச-
லொவணி வீழ்ச்சியரடந்� �ொல், 
இலங்ர்க எதிர்த்கொண்டுள் தபொரு-
்ொ�ொை தேருக்கடி்கள த�ொடர்பில் 
அறிகர்கதயொனரறயும் அரமச்சர் 
இ�னநபொது முனரவத்�ொர்.   

்கொணொமல்நபொனொர் அலுவல்கம், 
இழப்பீடடு அலுவல்கம், ந�சிய ஒரு-
ரமப்பொடு மற்றும் ேல்லிணக்க அலு-
வல்கம், நிரலயொன அபிவிருத்தி 
இலககு்கள சரப, மனி� உரிரம்கள 

ஆரணககுழு உளளிடட ந�சிய 
தபொறிமுரற்கள பற்றி அரமச்சர் 
இ�ன நபொது ்கருத்து தவளியிடடொர்.   

உயர் நீதிமனற நீதியைசர்்கள �ரல-
ரமயில் நியமிக்கப்படடுள் குழு 
அ�ன இைண்டொவது அறிகர்கரய 
ெனொதிபதியிடம் ர்கயளித்துள்�ொ-
்கவும், அைசியலரமப்பு திருத்�ங்்கள 
த�ொடர்பில் ெனொதிபதியொல் நியமிக-
்கப்படட குழுவின ேடவடிகர்க்கள 
இறுதிக்கடடத்ர� அரடந்துள்�ொ்க-
வும், அவர்்க்து அறிகர்க விரைவில் 
கிரடக்கப்தபறும் எனறும் அரமச்சர் 
சுடடிக்கொடடினொர்.    42 ஆண்டு்கள 
பழரமயொன பயங்்கைவொ� �ரடச்சட-
டம் த�ொடர்பில் �ற்நபொது பொைொளு-
மனறத்தில் முனதமொழியப்படடுள் 

நயொசரன்கள த�ொடர்பிலும் இ�ன-
நபொது த�ளிவுபடுத்�ப்படடது. மனி� 
உரிரம்கள நபைரவயின 49 ஆவது 
கூடடத் த�ொடரில் பங்குபற்றுவ�ற்-
்கொ்க  தெனிவொ தசல்லவுள்�ொ்கவும் 
, இலங்ர்க ்கடந்� ்கொலங்்களில் முன-
தனடுத்துள் ்கவனத்தில் த்கொள்ப்-
படக கூடிய ்கொைணி்கள த�ொடர்பில் 
பிைொனஸ் புரி�லுடன தசயற்படு-
தமன எதிர்பொர்ப்ப�ொ்கவும் அரமச்-
சர் பீரிஸ் குறிப்பிடடொர்.   

 தபொரு்ொ�ொைம், துரறமு்கே்கர் 
உளளிடட மு�லீடடு தசயற்பொடு-
்கள, ேொடடின சு்கொ�ொை,  ்கல்வி முரற-
ரம்கள மற்றும் தவளிேொடடு த்கொள-
ர்க்கள த�ொடர்பிலும் இ�னநபொது 
்கலந்துரையொடப்படடன.

ைனித உரிமை மீைல்களில்...
நவண்டொதமன எந்�தவொரு அைசொங்-

்கமும், இலங்ர்க  அைசொங்்கத்துககு 
அழுத்�ம் த்கொடுக்க ந�ரவயில்ல 
எனக குறிப்பிடடுள்ொர்.  

அைசொங்்கத்�ொல் ஆற்றப்படும் ேல்ல 
விடயங்்கர  ் ஏற்று அ�ற்கு ஒத்து-
ரழப்பு வழங்குவர�நய அவர்்கள 
தசயய நவண்டும் எனறும் அவர் 
கூறினொர்.  

யுத்�ம் ்கொைணமொ்க, மொ�ொந்�ம் 
ச்கல இனங்்களிலிருந்து ம்  சுமொர் 250 
உயிர்்கள பலியொகின. ஆனொல், 2009 
ஆம் ஆண்டு நம மொ�ம் 19ஆம் தி்க-
தியின பின, ஏப்ைல் 21 �ொககு�ரலத் 
�விர்த்து, உயிர்்கள பலியொன சந்�ர்ப்-
பம் பூச்சியமொகும்.   மனி� உரிரம்கள 
குறித்து நபசுவ�ற்கு முனனர், மனி�ன 
ஒருவன வொழும் உரிரமரய உறுதிப்ப-

டுத்துவது முககியமொகும்.   இலங்ர்க 
மீது குற்றம் சுமத்தும் ேொடு்களின ்கடந்� 
இைண்டு �சொப்�்கொல தசயற்பொடு்க-
ர்ப் பொர்த்�ொல், அரவ மனி� உரிரம-
்கர  ் மீறி, நவறு ேொடு்கர  ் ஆககிை-
மித்து அந்� ேொடு்களில் தபரும்வொன 
உயிரிழப்பு்கர  ் ஏற்படுத்திய பல சந்-
�ர்ப்பங்்கர்க குறிப்பிட முடியும்.  

இந்� ேொடடில், ஏ�ொவது முககிய-
மொன சில பிைச்சிரன்கள இருககுமொ-
யின, ேொடடின சமொ�ொனத்துக்கொ்க அது 
த�ொடர்பில் தசயற்படுநவொம்.  

இந்� விடயத்தில், உரிய பிைதிபல-
ரனப் தபற்றுக த்கொள  ் �ங்்களுககு 
உ�வுமொறு அரனத்து �ைப்புக்களிட-
மும் கூறுவ�ொ்க தவளிவிவ்கொை அரமச்-
சின தசயலொ்ர் ெயேொத் த்கொலம்பந்க 
த�ரிவித்துள்ொர்.  

எனக்கு எதி்ராக...
பைவொயில்ரல எனறும், எனினும் 

பொைொளுமனறத்தில் ்கடரமயில் உள் 
தபொலிஸொர் மீது எந்� ேடவடிகர்கயும் 
நமற்த்கொள  ் நவண்டொம் எனவும் 
ஐககிய மக்கள சகதி எம்.பி.�ரீன தபர்-
னொண்நடொ சரபயில் த�ரிவித்�ொர்.   

�ொம், எத்�ர்கய பொர்சரலயும் சரபக-
குள த்கொண்டுவைவில்ரல எனக குறிப்-
பிடட அவர்,100 ரூபொவுககு த்கொளவ-
னவு தசயயப்படட சிறு விர்யொடடு 
நடொர்ச் ஒனரற மடடுநம த்கொண்டு 
வந்��ொ்கவும் த�ரிவித்து அ�ரன 
சரபயில் ்கழற்றியும் ்கொடடினொர்.   

பொைொளுமனறத்தில் நேற்று ்கொரல 
ஐந்து பொைொளுமனற உறுப்பினர்்களுக-
்கொன அனு�ொபப் பிநைைரண ேரட-
தபற்ற நவர்யில், �மக்கொன அனு-
�ொபப் பிநைைரண உரையின நபொந�, 
அவர் இவ்வொறு த�ரிவித்�ொர்.   

அது த�ொடர்பில் நமலும் த�ரிவித்� 
அவர்:   

நடொர்ச் ரலடரடக த்கொண்டு வந்-
��ன மூலம் ேொன உத்திநயொ்கபூர்வ 
தசயற்பொடு்களுககு இரடயூறொ்க தசயற்-
படட�ொ்கவும், எனககு எதிைொ்க ேடவ-
டிகர்க நமற்த்கொளளுமொறும் சரபயில் 
சபொேொய்கரிடம் நவண்டுந்கொள விடுக-

்கப்படடுள்து.    அவ்வொறொன ேடவ-
டிகர்க எடுத்�ொல் அ�ரன ேொன ஏற்றுக 
த்கொளகினநறன.   

 எனினும், ்கடரமயில் ஈடுபட-
டிருந்� தபொலிஸொருககு எதிைொ்க 
எத்�ர்கய ேடவடிகர்கரயயும் 
நமற்த்கொள  ் நவண்டொம் எனக ந்கட-
டுகத்கொளகினநறன.   

ேொன, வழரமயொ்க சரபககு த்கொண்-
டுவரும் எனது சிறிய நபகர்கநய 
அனறும் த்கொண்டு வந்ந�ன. அதில் 
எனது அந்� சிறிய நடொர்ச்சும் இருந்-
�து. 

ேொன, அ�ரன ஸ்ந்கன இயந்திைத்-
தில் பரிநசொதித்� பினனநை சரபககுள 
எடுத்து வந்ந�ன. அந்�வர்கயில், 
எனரனப் பரிநசொதித்� தபொலிஸொ-
ருககு எதிைொ்க ேடவடிகர்க எடுக்கப்-
நபொவ�ொ்க அறிகிநறன. அவ்வொறு 
தசயய நவண்டொம்.   

அந�நபொனறு ேொன அடுத்� வொைம் 
ைஞசன ைொமேொயக்கவுக்கொன சில தசயற்-
பொடு்கர  ் நமற்த்கொள  ் உளந்ன. 
அ�னநபொதும் எனககு இரடயூறு 
விர்விக்க நவண்டொம் என, ந்கட-
டுகத்கொளவ�ொ்கவும் அவர் நேற்று 
சரபயில் த�ரிவித்�ொர்.(ஸ)   

உக்ம்ரனில் அதிகரித்து...
பிைொந்தியத்தில் அரமதி, பொது்கொப்பு 

மற்றும் ஸ்திைத்�னரமரயப் நபணு-
வ�ற்்கொ்க, அதி்கபடசமொன ்கடடுப்-
பொடரடக ்கரடப் பிடிககுமொறும், 
பர்கரமரய உடனடியொ்க நிறுத்�ப் 
பணியொற்றுமொறும் சம்பந்�ப்படட 
அரனத்து �ைப்பினரையும் இலங்ர்க 
ந்கடடுகத்கொளகினறது.  

இைொெ�ந்திைம் மற்றும் நேர்ரமயொன 
உரையொடலின மூலம் தேருக்கடிரயத் 
தீர்த்துக த்கொளவ�ற்்கொ்க சம்பந்�ப்-
படட அரனத்து �ைப்பினரும் ஒருங்கி-
ரணந்து முயற்சிப்பது அவசியதமன 
இலங்ர்க வலியுறுத்துவ�ொ ்கவுறும் 
அந்� அறிகர்கயில் த�ரிவிக்கப்பட-
டுள்து.  

தாதியர சஙகத்துக்கு...
பணிப் பகிஷ்்கரிப்ரப, த�ொடர்ந்து 

முனதனடுப்பர� �டுககும் வர்கயில் 
்கடந்� 10 ஆம் தி்கதி நீதிமனறம் 
இரடக்கொல �ரட உத்�ைவு பிறப்-
பித்�து.   அைச �ொதியர் சங்்கம் மற்றும் 
அ�ன �ரலவர் சமன ைத்னபிரிய ஆகி-
நயொருககு எதிைொ்க சடட மொஅதிபர், 
நமற்படி சங்்கத்தின த�ொழிற்சங்்க ேடவ-
டிகர்கரய உடனடியொ்க இரடநிறுத்� 

உத்�ைவு பிறப்பிக்கக ந்கொரி வழககுத் 
�ொக்கல் தசயதிருந்�ொர்.  

சடட மொஅதிபர் திரணக்க்ம் நீதி-
மனறத்தில் முனரவத்� விடயங்்கர் 
ஆைொயந்�ர�யடுத்து, த்கொழும்பு 
மொவடட நீ�வொன அருண அளுத்ந்க 
இரடக்கொல �ரடயுத்�ைரவ பிறப்பித்-
திருந்�ரம குறிப்பிடத்�க்கது.  

உக்ம்ரன் மீது ்ரஷயா...
தஸதலனஸ்கி த�ரிவித்துள்ொர்.   
நேடநடொ இைொணுவ அரமப்பில் 

உகரைன இரணவ�ற்கு எதிர்ப்பு த�ரி-
வித்து வந்� ைஷியொ, உகரைன எல்ரல-
யில் சுமொர் ஒரு இலடசத்தி ஐம்ப�ொயி-
ைம் இைொணுவ வீைொ்்கர  ்குவித்��ொல் 
எந் நேைமும் நபொர்ச் சூழல் உருவொகும் 
அபொயம் இருந்து வந்�து.   

இ�னபடி, உகரைன மீது இைொணுவ 
ேடவடிகர்கர  ் நமற்த்கொள  ் ைஷிய 
ெனொதிபதி வி்ொதிமிர் புடடின வியொ-
ழககிழரம உத்�ைவிடடொர்.இர�ய-
டுத்து, ைஷ்யப் பரட்கள, உகரைனில் 
நபொர் த�ொடுக்கத் த�ொடங்கின. நேற்று 
முனதினம் �ரலே்கர் கீவ் வரை ைஷ்ய 
பரட்கள முனநனறின. இ�னொல் 
அங்கு ப�ற்றமொன சூழ்நிரல நிலவி 
வருகிறது.   

இந்�த் �ொககு�லுககு ஐ.ேொ., அதம-
ரிக்கொ, ஐநைொப்பிய யூனியன மற்றும் 
உலகின பல்நவறு ேொடு்கள ்கண்டனம் 
த�ரிவித்துள்ன. நபொரை நிறுத்�வும் 

பல ேொடு்கள வலியுறுத்தி வருகினறன.   
இந்�ப் நபொரில் இரு �ைப்பிலும் 

உயிர்ப்பலி அதி்கரித்து வருகிறது. 
ைஷ்யொ ேடத்திய மு�ல்ேொள �ொககு�-
லில் 137 உகரைன இைொணுவ வீைர்்கள 
பலியொகியுள்�ொ்க உகரைன ெனொதி-
பதி தவொநலொதிமீொ  ் தஸதலனஸ்கி 
த�ரிவித்துள்ொர். நமலும், 316 நபர் 
்கொயமரடந்துள  ்�ொ்கவும் அவர் த�ரி-
வித்துள்ொர்.   

நமலும்நபசிய அவர், 'ைஷ்யொவுககு 
எதிைொ்க உகரைன �னித்துப் நபொரிடடு 
வருகிறது. உகரைனுககு உ�வ எந்� 
ேொடு்களும் இல்ரல' எனறு நவ�ரன 
த�ரிவித்துள்ொர்.   

இந�நவர், உகரைனிலிருந்து 
ஆண்்கள தவளிநயறத் �ரட விதிக்கப்-
படடுள்தும் குறிப்பிடத்�க்கது.   

அத்துடன உகரைன மீது பல்முரன 
�ொககு�ல் ேடத்தி வரும் ைஷ்யொ மீது, 
தபொரு்ொ�ொை �ரட விதித்துள்து 
அதமரிக்கொ.   

உகரைன மீது ைஷியொ பலமுரனத் 
�ொககு�ல்்கர் வியொழககிழரம 
த�ொடங்கியது. இதில் 40 நபொ் உயி-
ரிழந்��ொ்கவும், 11 விமொன �்ங்-
்கள உளபட 74 இைொணுவ நிரல்கள 
�்கொ்க்கப்படட�ொ்கவும் �்கவல்்கள 
தவளியொகின.   

இந்நிரலயில், உகரைன மீது இைண்-
டொவது ேொ்ொ்க பலமுரனத் �ொககு�ல்-
்கர் த�ொடங்கிய ைஷ்ய பரட்கள, 
உகரைன �ரலே்கர் கீவ் ே்கர் மீது குண்-
டு்கள வீசி வருகினறன.

இ�னிரடநய,  நபொர் ப�ற்றம் 
நிரறந்� சூழலில் உடனடி நிதியு�வி 
அளிக்கத் �யொதைன அறிவித்துள் 
உல்க வங்கி, தேருக்கடியொன நேைத்-
தில் உகரைன மக்களுககு ஆ�ைவு-
டன இருப்நபொதமன உல்க வங்கி 
குழுவின �ரலவர் நடவிட மல்பொஸ் 
த�ரிவித்துள்ொர். உகரைனிலிருந்து 
அ்கதி்க்ொ்க வரும் மக்கர் வை-
நவற்்க �யொைொ்க உள்�ொ்க தவளர் 

மொளிர்க அறிவித்திருந்திருககிறது. 
அத்துடன ைஷ்யொ மீது தபொரு்ொ�ொை 
�ரட விதித்துள்து அதமரிக்கொ.   
தபொரு்ொ�ொை �ரடரய விதித்��ற்-
்கொ்க ைஷ்யொ ரசபர் �ொககு�ல் ேடத்-
தினொல் அ�ரன எதிர்த்கொள்த் �ய-
தைனறும் அதமரிக்க ெனொதிபதி நெொ 
ரபடன த�ரிவித்துள்ொர்.   

இ�ற்கிரடநய, ைஷ்யொவின �ொககு-
�லுககு உகரைன அைசும் பதில் �ொக-
கு�ல் ேடத்தி வருகிறது. உகரைனின 
ந்கர்சன எனற பகுதிரய ர்கப்பற்றி-
யுள்�ொ்க ைஷ்ய ைொணுவம் த�ரிவித்-
துள்து.  

ந்கர்சன பகுதியிலுள் அைசு ்கடட-
டத்தில் ைஷ்ய ந�சியக த்கொடிரய அந்-
ேொடடு இைொணுவ வீைர்்கள ஏற்றியுள -்
�ொ்கவும் த�ரிய வருகிறது.   

ஏற்்கனநவ உகரைனின தசர்நனொ-
பில் மற்றும் மிலிநடொநபொல் ே்கர்-
்கர் ைஷ்ய பரட்கள ர்கப்பற்றியுள-
்ரம குறிப்பிடத்�க்கது.  

சஹ்ரானின் ைமனவி...
 பொது்கொப்புடன நீதிமனறத்தில் ஆெர்-

படுத்�ப்படடிருந்�ொர்.  
அவர் சொர்பில் நீதிமனறத்தில் ஆெ-

ைொகிய சடடத்�ைணி, பிைதிவொதிககு 
எதிைொன சொனறொ்க முனரவக்கப்படும் 
அவரின குற்ற ஒப்பு�ல் வொககுமூலம் 
சிங்்க  ்தமொழியில் உள்�ொல், அ�ன 
�மிழ் தமொழிதபயர்ப்பு அவசிதமன 
நீதிமனறத்தில் சுடடிக்கொடடினொர்.  

குற்றப்பத்திைத்தின இரணப்பு ஆவ-
ணங்்கள சிங்்க  ் தமொழியில் ்கொணப்-
படுவ�ொல், அரவ �மிழ் தமொழியில் 
தமொழி தபயர்க்கப்படல் நவண்டும் 
எனவும் அப்நபொந� பிைதிவொதிககு �ன-

பக்க நியொயங்்கர  ்முனரவக்க முடியு-
மொ்க இருககும் எனவும் �ொதியொவின 
சடடத்�ைணி சுடடிக்கொடடினொர்.  

எனினும், சடட மொஅதிபர் திரணக-
்க்ம் சொர்பில் நீதிமனறில் ஆெைொகிய, 
அைச சடடத்�ைணி மொதினி விககிநனஸ்-
வைன, பிைதிவொதி்கள ந்கொரிகர்கக்க-
ரமய, தமொழிதபயர்ப்பு வழங்்கப்பட 
நவண்டியது அவசியமில்லதயன த�ரி-
வித்து, �மது ஆடநசபரனரய முன-
ரவத்துள்ொர்.  

எவ்வொறொயினும் அந்� ஆடநசப-
ரனரய நிைொ்கரித்துள  ் ்கல்முரன 
நமல் நீதிமனற நீதிபதி நீதிபதி ெயைொம் 

டதைொகஸி, அைசியலரமப்பில் உறுதி 
தசயயப்படடுள் தமொழி உரிரம 
த�ொடர்பில் ஆைொயகினறநபொது, 
பிைதிவொதி புரிந்துத்கொள்க கூடிய 
தமொழியில் , குற்ற ஒப்பு�ல் வொககுமூ-
லம் மற்றும் குற்றப்பத்திை இரணப்-
பு்கள ்கொணப்படடொல் மொத்திைநம 
நியொயமொன வழககு விசொைரண-
்கர் முனதனடுத்து தசல்லக கூடிய 
சூழரல ஏற்படுத்�தமன சுடடிக்கொட-
டினொர். இந்நிரலயிநலநய வழககு 
விசொைரண எதிர்வரும் நம மொ�ம் 27 
ஆம் தி்கதி வரை ஒத்திரவக்கப்பட-
டது.  

2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 21 மற்றும்  
26 ஆம் தி்கதிககும் இரடப்படட 
்கொலப்பகுதியில் சொைொ ெஸ்மின எனற-
ரழக்கப்படட புலஸ்தினி மந்கந்திைன 
எனபவர் தவடிதபொருட்கர் �யொரித்-
�ரம மற்றும் அவற்ரற நச்கரித்து 
ரவத்திருந்�ரம த�ொடர்பில் அறிந்-
திருந்தும், அந்� �்கவரல தபொலிஸொ-
ருககு அறிவிக்கொரம குறித்து 
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ஆம் அத்தியொயத்தின அ, ஆ பிரிவு-
்களின கீழ்,பொத்திமொ �ொதியொவுககு 
எதிைொ்க குற்றப் பகிர்வுப்பத்திைம் 
�ொக்கல் தசயயப்படடுள்து.  

சமெக்குள் ச்டாரச் மலட...
எதிர்க்கடசியினர் பொைொளுமனறத்திற்-

குள நடொர்ச் ரலடடு்கர  ் த்கொண்டு 
வந்�ரம த�ொடர்பில், முரறயொன 
விசொைரண ேடத்� நவண்டுதமன 
ஆளும் ்கடசியினர் சபொேொய்கரிடம் 
ந்கொரினர்.இர�யடுத்ந� இவ்விடயம் 
த�ொடர்பில் தபொலிஸ் மொ அதிபருககு 
அறிவிக்க ேடவடிகர்க எடுக்கப்படு-
தமன சபொேொய்கர் நேற்று (25)சரபயில் 
அறிவித்�ொர்.   

ேொடடில் மினதவடடு இடம்தபறு-
வது த�ொடர்பில் ்கண்டனத்ர� தவளி-
யிடும் வர்கயில் ஐககிய மக்கள சகதி 
பொைொளுமனற உறுப்பினர்்கள நேற்று 
முனதினம் வியொழககிழரம சரபக-
குள நடொர்ச் ரலடடு்களுடன ஆர்ப்-
பொடடத்தில் ஈடுபடடனர்.   

 பொைொளுமனறத்துககுள சடடவிநைொ-
�மொன முரறயிநலநய நடொர்ச் ரலட-
டு்கர  ் த்கொண்டு வந்துள்னதைன 
ஆளும் ்கடசியினர் ்கண்டனம் தவளி-
யிடடதுடன, இ�னுடன த�ொடர்பு-
ரடயவர்்களுககு எதிைொ்க ேடவடிகர்க 
எடுக்க நவண்டும் எனறும் அவர்்கள 
வலியுறுத்தினர்.   

அது த�ொடர்பில் நேற்று சரபயில் 
்கருத்� த�ரிவித்� சரப மு�ல்வைன 
அரமச்சர் திநனஸ் குணவர்த்�ன,   

ேொம் பொைதூைமொன சில விடயங்்கர் 
சபொேொய்கரிடம் எடுத்துககூறியுள-
ந்ொம்.   

அது த�ொடர்பில் சபொேொய்கர் ேடவ-
டிகர்க எடுப்பொர் என எதிர்பொர்ககின-
நறொம் எனறொர். 

பொைொளுமனறத்தின ேலன்கருதி 
அவசை ்கடசித் �ரலவர்்கள கூடடத்ர� 
ேடத்தியொவது இது த�ொடர்பில் ்கலந்து-
ரையொட நவண்டியுளத�னறும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர்.   

இ�னநபொது குறுககிடட எதிர்க்கட-
சியின பிை�ம த்கொைடொவொன லக்மன 
கிரிதயல்ல:   

இதுநபொனற சம்பவங்்கள பொைொ-
ளுமனறத்தில் இ�ற்கு முனனரும் 
ேரடதபற்றுள்ன. முனனொள பிை�-
மர் ைணில் விககிைமசிங்்க எதிர்க்கட-
சித் �ரலவைொ்க ப�வி வகித்�நபொது, 
சரபயில் மலர் வர்யம் ரவத்� 
சம்பவமும் உள்து. இ�னொல் இது 
த�ொடர்பொன தீர்மொனத்ர� தீர்க்கமொ்க 
ஆைொயந்து நமற்த்கொள  ் நவண்டும் 
என, சபொேொய்கரைக ந்கடடுகத்கொளவ-
�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.   

அச்சந்�ர்ப்பத்தில் சரபயில் ஒழுங்-
குப் பிைச்சிரனய எழுப்பிய எதிர்க்கடசி 
பொைொளுமனறம் உறுப்பினர் சமிந்� 

விநெசிறி:   
அரமச்சர்்கள, இைொெொங்்க அரமச்-

சர்்களின வசம் உத்திநயொ்கபூர்வமொன 
நடொர்ச் ரலடடுக்கள உள்ன. அ�ற்-
்கொன உரிரம அரனவருககும் உண்டு. 
சரபககுள நடொர்ச் ரலடடுக்கர்க 
த்கொண்டு வந்�ரம மூலமொ்க எவருக்கொ-
வது உயிர் ஆபத்ந�ொ பொதிப்நபொ ஏற்பட-
டுள்�ொ? என ந்களவி எழுப்பினொர்.   

அ�ரனத் த�ொடர்ந்து எழுந்� 
ஆளும் ்கடசி பிை�ம த்கொைடொ நெொனஸ்-
டன தபர்ணொனநடொ, பொைொளுமனறத்-
திற்குள நடொர்ச் ரலடடு்கர  ் அனும-
தித்� தபொலிஸ் உத்திநயொ்கத்�ர்்களின 
பணி்கர  ் இரடநிறுத்� முயற்சிக்கப்-
படுவ�ொ்க த�ரிவிக்கப்படுகினறது.   

 அது �வறொகும். �ரீன தபர்-
ணொனநடொ ரபயில் ரவத்து நடொர்ச் 
ரலடரடக த்கொண்டு வந்துள்ொர். 
அது �னது �னிப்படட ஒனறு எனறு 
கூறிக த்கொண்டு அவர் சரபககுள வந்-
துள்ொர்.   

பினனர் தவளியில் தசனறு தபொதி-
தயொனரற த்கொண்டு வந்துள்னர். 
அ�ரனக த்கொண்டு வை நவண்டொம் 
எனறு தபொலிஸ் அதி்கொரி்கள �டுத்� 
நபொதும் அ�ரன த்கொண்டு வந்துள-
்னர்.    இந்� பொைொளுமனற வைலொற்-

றில் குண்டுத்�ொககு�லும் ேடத்�ப்பட-
டுள்து. மி்்கொயத் தூள �ொககு�ல் 
எனபனவும் ேடந்துள்ன. இ�னொல் 
அந்� எம்.பி எப்படி அந்� பொர்சரலக 
த்கொண்டு வந்திருக்க முடியும்? அ�ன 
ஊடொ்க பொைொளுமனறத்தில் ஆபத்ர� 
ஏற்படுத்தியிருக்கலொம். இ�ரனக 
்கருத்திற் த்கொண்டு அது த�ொடர்பொ்க 
தபொலிஸ்மொ அதிபருககு அறிவித்து 
விசொைரண ேடத்துமொறு ேொம், சபொேொய-
்கரைக ந்கடடுக த்கொளகினநறொம்.   

�வறு தசயதிருந்�ொல், தபொலிஸொ-
ரின பணி்களுககு இரடயூறு ஏற்படுத்-
தியிருந்�ொல், அது த�ொடர்பில் சடட 
ேடவடிகர்க எடுககுமொறும், பொைொளு-
மனறத்தின பொது்கொப்ரப உறுதிப்ப-
டுத்துமொறும் ேொம் சபொேொய்கரைக ந்கட-
டுகத்கொளகினநறொம் எனறொர்.   

அது த�ொடர்பில் நமலும் த�ரிவித்� 
சபொேொய்கர், ்கடசித் �ரலவர்்கள கூட-
டத்தில் சில விடயங்்களுககு இணங்-
கியுளந்ொம். அ�னொல், இதுநபொனற 
தபொருட்கர  ்த்கொண்டு வை முடியொது. 
ஆ்கநவ இந்� விடயம் த�ொடர்பில் 
தபொலிஸ் மொஅதிபருககு முரறப்பொடு 
தசயய ேடவடிகர்க எடுக்கப்படும். 
விசொைரணயின பினனர் சரபயில் அது 
த�ொடர்பில் அறிவிக்கப்படும் எனறொர்.   

வா்ர இறுதியில் மின்பவடம்ட...
 அண்ரமய மினதவடடு்களின 

்கொைணமொ்க, நு்கர்நவொர் பல இனனல்-
்களுககு மு்கம் த்கொடுக்க நேர்ந்துள -்
�ொ்க தபொதுப்பயனபொடு்கள ஆரணக-

குழுவின �ரலவர் ெனக்க ைத்னொயக்க 
த�ரிவித்துள்ொர்.  இந்நிரலயிநலநய 
இந்� ந்கொரிகர்க விடுக்கப்படடுள -்
�ொ்க அவர் குறிப்பிடடுள்ொர்.  

ெஷிலின் இந்தியப ெயணம்...
அவருடன, திரறநசரி தசயலொ்ர் 

எஸ்.ஆர். ஆடடி்கலவும் இந்� விெயத்-
தில் பங்ந்கற்்கவிருந்�ொர். 

அத்தியொவசிய தபொருட்கள மற்றும் 
மருந்து்களுககு பயனபடுத்�ப்படும் 
ஒரு பில்லியன அதமரிக்க தடொலர் 
தபறுமதியொன ்கடரன தசலுத்து-
வ�ற்்கொ்க அவர் இந்தியொ தசல்லவி-
ருந்�ொர்.    இந்நிரலயிநலநய நிதி 

அரமச்சர் பஷில் ைொெபக்ஷவின இந்தி-
யப் பயணம் மீண்டும் ஒத்திரவக்கப்-
படடுள்�ொ்க த�ரிவிக்கப்படுகிறது.    
இந�நவர், அரமச்சர் பஷிலின 
இந்திய விெயத்தினநபொது ்கடல்சொர் 
பொது்கொப்ரப அதி்கரிககும் மூனறு பொது-
்கொப்பு த�ொடர்பொன உடனபடிகர்கயில் 
இலங்ர்கயும் இந்தியொவும் ர்கச்சொத்தி-
டவுள்�ொ்க த�ரிவிக்கப்படுகினறது.

எரிபொருள்...
்க்னிதிஸ்ஸ ஒருங்கிரணந்� சுழற்சி 

மினரமயம் மற்றும் 115 தம்கொதவொட 
மினசொைத்ர� உற்பத்தி தசயயும் ்க்னி-
திஸ்ஸ மினனுற்பத்தி நிரலயம் எனபன 
எரிதபொருள இனரமயொல் தசயலிழந்-
துள்ன.  

அத்துடன, மத்து்கம மினனுற்பத்தி 
நிரலயம், துல்கிரிய மினனுற்பத்தி 
நிரலயம் மற்றும் த்கைவலப்பிடடி 
நமற்கு முரனய மினனுற்பத்தி நிரலயம் 
எனபனவும் எரிதபொருள இனரமயொல் 
தசயலிழந்துள்ன.   இனறு (26) மதியம் 
பத்�ல மினனுற்பத்தி நிரலயமும் தசய-
லிழககினறரமயொல், மினசொை விநிநயொ-
்கத்திற்கு பொரிய பொதிப்பு ஏற்படுவ�ொ்க 
மினசொை சரப த�ரிவித்துள்து.   மினசொை 
சரபககு எரிதபொருர  ் வழங்குவ�ொ்க 
சில அதி்கொரி்கள அறிவிப்புக்கர  ்தவளி-
யிடடுள  ் நபொதிலும், இதுவரையில் 
அவசியமொன எரிதபொருள கிரடக்கப்தப-
றவில்ரல என அந்� சரபயின நபச்சொ-
்ர் அண்டரூ ேவமணி த�ரிவித்துள்ொர்.  

20 வரு்டஙகளின் பின்னர ...
கிழரம நேொர்�ொம்ப்டனேயொரில் உள  ் அவரின 

வீடடில் ரவத்து, அவரைகர்கது தசய��ொ்க தபருே்கை 
தபொலிஸின இரணயத்�்த்தில் த�ரிவிக்கப்படடுள-
்து.   48 வய�ொன சந்ந�்கேபர் சர்வந�ச குற்றவியல் நீதி-
மனற சடடம் 2001இன பிரிவு 51கீழ், குற்றங்்கள புரிந்-
�ொதைனற சந்ந�்கத்தில் ர்கது தசயயப்படடு ்கொவலில் 
ரவக்கப்படடு, விசொைரண்களின பினனர் பிரணயில் 
விடுவிக்கப்படடொர்.

2000ஆம் ஆண்டு படுத்கொரல தசயயப்படட பத்-
திரிர்கயொ்ர் மயில்வொ்கனம் நிமலைொென த்கொரலச் 
சம்பவத்துடன இந்ேபர் த�ொடர்புரடயவர். இந்� ேட-
வடிகர்க குறித்து நிமலைொெனின குடும்பத்�ொருககு 
த�ரிவிக்கப்படடுள்து. அத்துடன, அவர்்களுககு 
சிறப்பு அதி்கொரி்கள ஆ�ைவளித்து வருகினறனர். விசொை-
ரண்கள த�ொடர்கினறன.  

விசொைரணககு உ�வககூடிய �்கவல்்கர்ப்  தபறு-
வ�ற்கு அதி்கொரி்கள ஆர்வமொ்க உள்னர் – குறிப்பொ்க 
இங்கிலொந்தில் புலம்தபயர்ந்து வசிககும் இலங்ர்க 
சமூ்கத்�வர்்களிமிருந்து, இத்�்கவரல எதிர்பொர்ப்ப�ொ்க 
தபருே்கை தபொலிஸின பயங்்கைவொ� எதிர்ப்பு ேடவடிக-
ர்கககுப் தபொறுப்பொன �்பதி றிச்சர்ட ஸ்மித் த�ரிவித்-
துள்ொர்.  

தி்ரவபொல் பகாள்வனவுகளில் காணபெடும் மு்ரணொடுகமைத் தீரபெதற்கு உ்ட-
னடியாக ந்டவடிக்மக எடுக்குைாறு, ஜனாதிெதி சகாட்டாெய ்ராஜெக்ஷ, விவசாய 
அமைச்சர ைஹிந்தானந்த அளுத்கைசக ைற்றும் கால்நம்ட, ெணமண ஊக்கு-
விபபு, ொல் ைற்றும் முடம்ட மகத்பதாழில் இ்ராஜாஙக அமைச்சர டி.பி.சே்ரத் 
ஆகிசயாருக்குப ெணிபபும்ர விடுத்தார.   

திரவப் பால் க�ாளவனவு�ளின்
முரணபாடு�ளை தீர்த்து ளவக�வும்
விவசாய அமைசசருக்கு ஜனாதிபதி பணிப்புமை
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ஒரு நாளில் வாழ்க்கை
அ்ைத்தையும் மாற்றிடாது
பல நாளில் துனபஙகைள்
உன்ைாடு ததைாடர்ந்தும்  வராது

மனிதைர்கைள் எல்்லாரும்
இனைல்கை்ை கைடந்திருபபர்
மரணம்தைான முடிதவன்ால்
மனிதை இை்மா  மண்ணில்  ம்்ந்திரு்ககும்

பி்்க்கையி்ல எல்்லாரும்
எதுவுமினறி பி்ந்திருபபர்
மண்ணில் வாழ்கையி்ல
அவர் தைம் முயற்சியால் முன்ைறியிருபபர்

பி்ந்து விட்டாம் எனபதைற்கைாய்
அலடசியமாய் வாழா்தை!
லடசியஙகைள் பல தகைாண்டு
முயற்சி்ய உன தெயலா்ககு

கைடந்தை கைாலம் ம்ந்து விடு
கைற்் அனுபவஙகை்ை
நி்ைவில் தகைாள்
நிகைழகைாலம் இ்தை சிந்திதது
நிகைழததிவிடு உன ொதை்ை்ய

எதிர்கைாலம் வரும் ்வ்ை
எதிரிகைள் வந்து விடலாம்
எதுவு்ம நிரந்தைரமில்்ல
்ொர்ந்து மடடும் ்பாகைா்தை!

மண்ணி்ல  ம்்ந்தைாலும்
உன தபயர் தொல்லும் இபபூமி
மரணம்  வ்ர கைாததிரு்ககைாது  
நல்ல்தை்ய தெய்திடு
எதிர்பபுகை்ை வந்தைாலும்
எதிர்தது நிற்கை பழகிடு

இந்தை பூமியி்ல எதுவும்
நி்லயில்்ல
நி்லயாை தைர்மஙகை்ை
நிததைமும் நீ  
நி்்வாய் தெய்திடு

ைஜினா உைறு பெவமவ
ைாவடிபெள்ளி.

நிரந்தரமில்லா உ்கில... இன்னொரு தேவேொஸ்
ஈர தைாலாடடு
்தைாற்்ககைடி்ககைபபடட முட கைம்பியில்
என கை்டசி முணு முணுப்ப
பிரகைடைம் தெய்கி்து
என வயசு பற்றிய விசும்பல்!

தை்ெ நார்கைளில் நஞ் ்ெற்றி
நீ இ்ெ துரததிய..
நாள் முதைலாய்..
கைலர் கைைவுகை்ை கைாயபபடுததி
நீ பு்தைததை ெமாதியில்..
பூததிரு்ககி்்ன
மரண தவளிச் ெஙகீதைத்தைாடு!

கைர்வம் தை்டபபடட
மைச்ொடசியின
முரடடுத தைைத்தை
முறு்ககி பிழிகி்்ன!
ஜீவனி்ககுள் சில சுரபபிகைள்
சுய நி்ைவிழந்து
கிட்ககி்து கைண்மணி!

இதைய இ்்ச்சி்ய

தீண்டி தீண்டி
நியூவ்மானியா நி்ைவுகைைால்
நிலா்வ கைாயபபடுததியவ்ை..
உன நு்ரயீரல் மூ்ையில்..
உன உதைடடுச்ொயம்...
உடகைார்ந்து இரு்ககி்்தை..
இதைற்கு எனைடி அர்ததைம்?

ஆ்ககிரமிபபு்ககைாரி்ய
என்ை அஸ்தியில்
சி்் ்வதது  விடடு...
சிலு்வ்ய  பிடிஙகி்க தகைாள்..
இனதைாருததியின வரு்கை்ககைாய்
என கைல்ல்்்ய...
தூசி தைடட ்வண்டி்ககிட்ககி்து!

பிரிவு பற்றிய பீட பூமியில்..
வ்ரவில்ககைணமாய்..
அருந்து ததைாஙகுகி்்ன!
பிடிமாைம் ஏதும் இல்லாமல்...
என்ை ஒ்ரயடியா தகைாண்டு விடு!

அப்பாது தைான..

இந்தை ்தைவதைாஸின
வா்ககு மூலம்
ஓய்வு்ககு வரும்.!

டி. எல். நஸீம்
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ஆகாய வானதமதை
அழகு ெடுததி
ஆரபெரிதது ஆலிஙகனம் - தைரும்
நடசததி்ரக் கூட்டஙகள்

ொரதது ொரதது ெ்ரவசைாக்கி
ொரமவ ஒளி ையைாக்குவதும்
ெநதை ொசைாக்குவதும்
நடசததி்ரக் கூட்டஙகள்

நாமைய விடியமெ
நல்ெ நாைாக்கி
நாட காடடியாகி
நல்வாழததைம்ரபெது
நடசததி்ரக் கூட்டஙகள்

அவனி சிறநதி்ட
ஆதைவனின் வ்ரமவ கூறி
அ்ரவமைதது ஆனச தைரும்
நடசததி்ரக் கூட்டஙகள்

நாள் நடசததி்ரம் ொரதது
வதுமவ நான் புமனய
திருைைப ெநதைலுக்கு
கடடியம் கூறி
கலியாை நாமை கூறி
ைகிழச்சிமய தைருவது
நடசததி்ரக் கூட்டம்

உ்டபபூர வீ்ரபசாக்கன்

நட்சத்திரக் கூட்டம்

முதைல் அ்ணபபு அது
முததைாை அ்ணபபு அது
தைாயின மார்பினில்
நான தூஙகை
தைாயின கைரஙகை்ைா
எ்ை அ்ண்ககை
சுகைமாை உ்்ககைம்
எ்ைத தைழுவிய
முதைல் அ்ணப்பா...
தைாயின பாெமாை
அ்ணபபு...

படிததுப படடம் தபறு்கையில்
்தைாள் தைடடி அ்ணதது
தபருமிதை முகைத்தைாடு
புனை்கை சிந்தும்  தைந்்தையின
முதைல் அ்ணப்பா
தபறுமிதை அ்ணபபு...

நாம் இரு்ககி்்ாம்
பயம் எதைற்கு
தைனியாைவள் அல்ல நீ
துணிந்து தெல்தலனறு
மார்தைடடிச் தொல்லி
்தைாள்தகைாடு்ககும்
உடன பி்பபு்ககைளின

மற
க்க

முடியொே அணைப்புக்கள்

முதைல் அ்ணப்பா
்தைரியமூடடும் அ்ணபபு...

இறுதிவ்ர
உன்ைாடு தைான

இனப, துனபததிலும்
உன்ைாடு தைாதைை
முடிச்சிடடு மணந்தை

மனைவனின
முதைல் அ்ணப்பா

பிரி்ககை முடியாதை உ்வின
வலுவாை அ்ணபபு...

எம் இரததைததில்
பி்ந்தை குழந்்தை்ய

 ்கையில் சுமந்து அ்ணததை
முதைல் அ்ணப்பா

வாழவின எல்்லயில்லா
மகிழச்சி்ய அள்ளித தைந்தை 

அ்ணபபு...

 
எண்ைஙகளின் எழுததைழகி

அறூொ அஹொ
கல்முமன

வழிதைவறி ்பாைவர்்ககு
வாழ்க்கை ஒரு கைாடு
வழியறிந்து வாழபவர்்ககு
வெந்தைமுள்ை வீடு
தமாழியுணர்ந்துப படிபபவர்்ககு
முழு அறிவு ஏடு
விழி தி்ந்து நீ படிதது
தவற்றிய்தைத ்தைடு
*
கிலிபிடிததுத தைவிபபவர்்ககு
்கைவலம் சுடு கைாடு
எலிபிடி்ககும் பூ்ையிலும்
ஈைமிவர் பாடு
ெலிபப்டந்து மைமு்டயும்
ெஞ்ெலததின கூடு
நலிவ்டந்து வாடுமிவர்
ந்டவழி்ய மூடு
*
உளிதெது்ககும் சிற்பதமை
உ்ைதெது்ககிப ்பாடு
விளிபபதைற்குள் ்ெ்வதெய்து
விைம்புதை்ல நாடு
அளிபபதி்ல வள்ைதலை
ஆகிவிடு ஈடு
கைளிபபுட்ை வாழவதை்ை்க
கைடடிதகைாண் டாடு

பையயன் ந்ட்ராஜ்

ப�லான்

கிரகைம்தபல்லில் கைருவாகி
மாடடினகூபபரின
்கைவண்ணததில் பி்ந்திடட
்கையட்ககை ததைா்ல்பசி
ததைா்லதூர
குர்ல ஒலி்ககைச் தெய்து
தைொபதைம் பல கைடந்தும்
ம்ககைள் பயை்டந்தைது
தி்ெ மாறி...

தைன்ை பல வடிவில்
உருமாற்றி
பற்பல ்ெ்வகை்ை
தைனனுள் தைாஙகி
ம்ககைள்
்கையில் மலிவு வி்லயில்
தைவழகின் தெல்்பான....

சிறுவர்கைள் முதைல்
தைள்ைாடும் கிழவிகைள்
வ்ர பாகுபாடினறி
ப்ககைடடில் தைன
இரததை  உ்வாய்
எடுததுச்தெல்லும்
உயிரில்லாதை ஜீவன....

நன்ம்ககைாய்
து்ண நின் கைாலம்
அழிந்து
பல மணி ்நரம்
திண்ணும் இர்ககைமற்்
அர்ககைன
அ்ல்பசி....

கைற்கை நி்ை்ககும்
கைபடமறியா மாணவ்ையும்
கைலவி அறியா
இைம் வாலிபஙகை்ையும்
்கைம் எனனும் சு்வயூடடி
தைனனுள் பு்தைந்துள்ை
சுயறிவு அற்் எந்திரம்....

கைாற்்்லயில் இனபம்டய
முகைநூலாம், வடெபபாம், ்வபராம்
இதைற்கைாய்
கைண் விழிதது தூ்ககைம்
ததைா்ல்ககும் ஜீவனகைளின
ஆர்வம் அதிகைரி்ககை
ஏராைமாய் அ்லவரி்ெகைள்....

அடி்மயாகும் உள்ைஙகை்ை!
அருகிலுள்ைவர்கைளிடம்
கை்தைபபதைற்்கைனும்
தகைாஞ்ெம் வி்ட தகைாடுஙகைள்
உஙகைள் தெல்லபபிள்்ை
அ்ல்பசி எனும்
ததைால்்ல்பசி்ககு....

ததைாபபூர

முகம்ைது முமகதீன் பநௌபீக்
ததைாபபூர குறூப நிருெர

வொழணவக 
்்கொண்ொடு
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இந்திய மீனவர்களின் 
விளக்கமறியல் நீடிப்பு
(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

கிளிந�ொச்சி இரணைதீவு கடறபரப்-
பில் ணகது நெய்யப்படட 12 மீனவர்-
கணையும் எதிர்வரும் திஙகடகிழணை 
ைன்றில்  ஆஜர் படுத்துைொறு கிளி-
ந�ொச்சி ைொவடட நீ்தவொன் நீதிைன்்றம் 
உத்்தரவிடடுளைது  கிளிந�ொச்சி இர-
ணைதீவு கடறபரப்பில் கடந்த 13ஆம் 
திகதி எல்ணலை ்தொண்டி்ய நிணலையில்  
மீன் பிடித்துகநகொண்டிருந்த 12 
இநதி்ய மீனவர்கணையும் அவர்களின் 
இரண்டு படகுகணையும்   ணகது நெய்த 
கடறபணடயினர் கடறந்றொழில் நீரி்யல் 
வை திணைககைத்திடம் ஒப்பணடத்்த-
னர். 

அ்தணனந்தொடர்நது 12 இநதி்ய 
மீனவர்களும் கிளிந�ொச்சி ைொவடட 
நீ்தவொன் நீதிைன்்றத்தில் ந�றண்ற்ய 
தினம் (25-.02-.2022) பகல் 11. 40 
ைணிககு ஆஜர்படுத்்தப்படடநபொது 
இவ் வழககு விெொரணைககு எடுத்துக 
நகொளைப்படடது.  இ்தன்நபொது எதிர்-
வரும் திஙகடகிழணை இநதி்ய மீனவர்-
கணை ைன்றில் ஆஜர்படுத்துைொறும்   
அன்ண்ற்ய தினம் இரண்டு வழககுக-
ளுககும் குற்றச்ெொடடு பத்திரஙகணை 
்தொககல் நெயயுைொறும் உத்்தரவு பி்றப்-
பிககப்படடுளைது.  இந்த ந�ரம் 
ந�றண்ற்ய தினம் இநதி்ய துணை 
தூ்தரக அதிகொரிகளும் ெமூகைளித்திருந-
்தணை குறிப்பிடத்்தககது. 

உயிருககு ப�ோரோடும் ்கோட்டுயோனன 
(புதுககுடியிருப்பு 
விநெட நிருபர்)

மு ல் ண லை த் தீ வு 
ஓடடுசுடடொன் பிர-
ந்தெத்துககுடபடட 
ந � ல் லி மு றி ப் பு 
குைத்தில் கொடடு-
்ய ொ ண ன ந ்ய ொன் று 
� ட க க மு டி ்ய ொ ை ல் 
உயிருககு நபொரொடிவ-
ருகின்்றது.   

கொலில் நவடடுககொ்யத்துடன் 
�டககமுடி்யொைல் வநது ்யொணன 
குைத்தில் கடந்த 18.02.2022 வீழ்ந-
துளைது. இ்தணனந்தொடர்நது முல்-
ணலைத்தீவு ைொவடட வனஜீவரொசிகள 
திணைககைத்தினொல் ்யொணனககு 
சிகிச்ணெ்யளிககப்படடுளைது.  

இநநிணலையில்  குைககணரப்ப-
குதியில் எழும்பி �டககமுடி்யொ்த 
நிணலையில் ்யொணன ்தண்ணீரில் வீழ்ந-
துளைது.  ்யொணனககொன சிகிச்ணெ்யளிக-
கும் �டவடிகணகயில் வனஜீவரொசிகள 
திணைககத்தினர் ஈடுபடவுளை்தொக 
ந்தரிவித்துளைொர்கள.   

யாழபொணத்துக்கு நலபலெணண விஜயம் ஒனமறை மைறபகாண்ட பகாழும்பு ைாநக்ர-
சமெ பி்ரதிமையர் எம்.ஜ.எம். இக்ொல வலிகாைம் வ்டக்கு பி்ரமேச சமெ ேமலெவரி்டம் நூல-
கமைக் மகயளித்ோர். இதில பகாழும்பு ைாநக்ரசமெ  உறுபபினர்களும் ெஙமகறறைனர்.

இயக்கச்சி குண்டு வெடிப்பு சம்பெம   

்யொழ்.விநெட நிருபர்   

இ்யககச்சி குண்டு நவடிப்பு ெம்ப-
வத்தில் ணக்தொனவர்கணை விடுவிகக 
நகொரி ்யொழ்.சிண்றச்ெொணலையில் ்தடுத்து 
ணவககப்படடுளை அரசி்யல் ணகதிகள 
கடந்த பு்தன்கிழணை மு்தல் ந்தொடர் 
உைவு ்தவிர்ப்பு நபொரொடடத்தில் ஈடு-
படடுளைனர். அவர்களுககு ஆ்தரவொக 
அவர்களின் உ்றவினர்கள வடைொகொை 
ஆளு�ர் அலுவலைகம் முன்பொக ந்தொடர் 
உைவு ்தவிர்ப்பு நபொரொடடத்தில் ஈடு-
படடு வருகின்்றனர்.   

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு யூணலை 
ைொ்தம் 03ஆம் திகதி இ்யககச்சி பகுதி-
யிலுளை வீநடொன்றில் இடம்நபற்ற 
குண்டு நவடிப்பு ெம்பவத்தில், ஒருவர் 
படுகொ்யம் அணடந்த நிணலையில் கிளி-
ந�ொச்சி ணவத்தி்யெொணலையில் அனுைதிக-
கப்படடு, அஙகு சிகிச்ணெ பலைனின்றி 
உயிரிழநதுளைொர்.   

அச்ெம்பவம் ந்தொடர்பில் விெொர-
ணைகணை முன்நனடுத்்த நபொலிஸொர் 
குண்டு நவடிப்பில் உயிரிழந்தவரின் 
ைணனவி �ல்லை்தம்பி �குநலைஸவரிண்ய 
மு்தலில் ணகது நெய்தனர்.   

அ்தணன ந்தொடர்நது, ணவத்தி்யலிங-

கம் நிர்ைலை்தொஸ ைறறும் இரத்தினசிங-
கம் கைலைொகரன் ஆகிந்யொரும் ணகது 
நெய்யப்படடனர்.   

இதுந்தொடர்பில் ணவத்திலிஙகம் நிர்-
ைலை்தொஸின் ைணனவி ரொநஜஸவரி நிர்ை-
லை்தொஸ ந்தரிவிகணகயில்,   

�ொன் ஒரு முன்பளளி ஆசிரி்யர். 
எனது கைவர் ணக்தடி ஆரம்ப சுகொ்தொர 
பிரிவு ணவத்தி்யெொணலையில் சுகொ்தொர 
பணி்யொைரொக கடணை்யொறறி வந்தவர். 
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 7ஆம் ைொ்தம் 
06ஆம் திகதி ்யொழ்ப்பொைத்திலுளை 
ப்யஙகரவொ்த ்தடுப்பு பிரிவு அலுவ-
லைகத்திறகு விெொரணைககு வருைொறு 
அணழத்திருந்தனர். அவருடன் �ொனும் 
நென்று இருநந்தன். விெொரணைககு 
என கைவணன ைடடும் உளநை 
அணழத்து நென்று இருந்தனர். சுைொர் 3 
ைணி ந�ரம் �ொன் நவளிந்ய கொத்திருந-
ந்தன். விெொரணைகள முடி்யவணட்ய-
வில்ணலை. பின்னர் என்ணன வீடு நெல்-
லுைொறு கூறி விடடனர்.   

அ்தன் பின்னர் நைலைதிக விெொரணை 
என கைவணன வவுனி்யொ, நகொழும்பு 
என அணழத்து நென்று இருந்தனர். 
இ்யககச்சி பகுதியில் இடம்நபற்ற 

குண்டு நவடிப்பு ெம்பவத்தில் உயிரி-
ழந்த �பரின் ந்தொணலைநபசியில் எைது 
திருைை அணழப்பி்தழ் இருந்தணைண்ய 
எனது கைவரின் ணகதுககு கொரை-
நைன ந்தரிவித்்தனர். கைவர் ணகது 
நெய்யப்படும் நபொது , எைககு திரு-
ைைம் முடிநது 157 �ொடகநை ஆகி 
இருந்தன. கைவணன ணகது நெயது 
10 �ொடகள கழித்து கைவன் மீது எந்த 
குற்றச்ெொடடும் இல்ணலை என என்னி-
டம் கூறி இருந்தொர்கள. ஆனொலும் 
கைவணன விடுவிககவில்ணலை.   

்தறநபொது வணர நீதிைன்்ற உத்்தரவின் 
நபரில் விைககைறி்யலில் ்தடுத்து ணவக-
கப்படடுளைொர். விைககைறி்யல் கொலைம் 
14 �ொடகளுககு ஒரு ்தடணவ நீடிககப்-
படடு வருகி்றது என அவர் ந்தரிவித்-
்தொர்.   

அந்தநவணை இரடைசிஙகம் கை-
லைொகரனின் ைணனவி ஈஸவரி கைலைொக-
ரன் ந்தரிவிகணகயில்,    எனது கைவர் 
சிவில் பொதுகொப்பு திணைககைத்தில் 
பணி்யொறறி வந்தொர்.   

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 7ஆம் 
ைொ்தம் 06ஆம் திகதி கிளிந�ொச்சி 
கொககொ கணட ெநதி பகுதிககு விெொ-
ரணைககு வருைொறு ந்தொணலைநபசி 
ஊடொக கைவருககு அணழப்பு விடுக-
கப்படடது. அந்த அணழப்பின் பிரகொ-
ரம் நென்்ற நபொந்த அவணர ணகதுநெய-
்தனர்.   

 ்தறநபொது 14 �ொடகளுககு ஒரு 
்தடணவ விைககைறி்யல் கொலைம் நீடிக-
கப்படடு வருகி்றது.   

குண்டு நவடிப்பில் உயிரிழந்த 
�பரின் ந்தொணலைநபசியில் எனது கை-
வரின் ந்தொணலைநபசி இலைககம் இருந-
்தணை்யொல் ்தொன் அவர் ணகது நெய-
்யப்படட்தொகவும் அதுவும் 2015ஆம் 
ஆண்டுககு முன்னர் இருந்த்தொக கூ்றப்-
படுகி்றது என அவர் ந்தரிவித்்தொர்.   

ம�ோட்ோர் சசககிள் லீசிங் ்பணம ்கடடுெதறம்க   
ெமயோதி்பப் வ்பண்சண வ்கோசை வசயமதன்'   
கரநவடடி தினகரன் ்யொழ்.விநெட நிருபர்   
கள

நைொடடொர் ணெககிள லீசிங பைம் 
கடடுவ்தறகு பைம் ந்தணவப்பட-
ட்தொல் வந்யொதிபப் நபண்ணைக 
நகொணலை நெயதுவிடடு அவர் அணிந -
திருந்த ்தஙக ெஙகிலிண்ய அபகரித்துச் 
நென்்ற்தொக நெொைசுந்தரம் அவனியூ 
நகொணலைச் ெம்பவத்தின் ெநந்தக�பர் 
நபொலிஸ வொககுமூலைத்தில் ந்தரிவித்-
துளைொர்.   

 ்யொழ்ப்பொைம் ைொ�கரில் ்தனி-
ணையிலிருந்த வந்யொதிபப் நபண் 
நகொணலை ந்தொடர்பில் ணகது நெய -
்யப்படட இைம் குடும்பத்்தணலைவர் 
இவ்வொறு வொககுமூலைம் வழஙகியுள-
ை்தொக நபொலிஸொர் ந்தரிவித்்தனர்.   

கடந்த நெவ்வொயகிழணை (22) 
அன்று ்யொழ்ப்பொைம் நெொைசுந்தரம் 
அவனியூ பிரந்தெத்தில் வீநடொன்றில் 
்தனிணையில் வசித்்த ைரி்ய�ொ்யகம் 
கொணிகணக்யம்ைொ நஜ்யசீலி (வ்யது – 
72) என்்ற வந்யொதிப நபண் நகொணலை 
நெய்யப்படடிருந்தொர்.   

இச்ெம்பவம் ந்தொடர்பில் ்யொழ்ப் -
பொைம் நபொலிஸ நிணலை்ய குற்றத் -
்தடுப்பு பிரிவு நபொலிஸொர் விெொ-
ரணைகணை முன்நனடுத்்தனர்.    
புன்னொணலைககடடுவன் ந்தறணகச் 
நெர்ந்த 28 வ்யதுணட்ய இைம் குடும்-
பத்்தணலைவநர ணகது நெய்யப்பட-
டொர்.   

ெம்பவ தினத்்தன்று நகொணலை �டந்த 
வீடடுககு அருகில் உளை சி.சி.ரி.வி 
கைரொ பதிவில் நகொணலை்யொளி துவிச்-
ெககர வண்டியில் ப்யணித்துளைொர். 
அ்தனடிப்பணடயில் விெொரணைகள 
முன்நனடுககப்படடன.   

நபொலிஸொரினொல் அணட்யொைம் 
கொைப்படடவர் வி்யொழககிழணை 
கொணலை ணகது நெய்யப்படடொர்.   

ணகது நெய்யப்படட �பரிடம் 
நபொலிஸொர் முன்நனடுத்்த விெொ-
ரணைகளின் நபொது,     வீடடில் 
மு்தல் �ொள பூககன்றுகணை நவடடி 
நவணலை நெயந்தன். ைறு�ொள மிகுதி 
நவணலைண்ய நெயயுைொறு நகடடிருந-
்தொர்.   

ைறு�ொள நென்்ற நபொது படடை -

ரத்ண்த நவடடுைொறு அ்யலில் உளை 
வீடடில் நகொடொரி, ைண்நவடடிண்ய 
வந்யொதிப் நபண் வொஙகித் ்தந்தொர்.  
எனது ைணனவிககு நைொடடொர் 
ணெககிள லீசிஙகில் வொஙகிக 
நகொடுத்ந்தன். அ்தறகொன பைத்ண்த 
உ்றவினரிடம் வொஙகிக கடடியிருந-
ந்தன். அவர் ்தன்னிடம் வொஙகி்ய 
20 ஆயிரம் ரூபொய பைத்ண்த மீைத் 
்தருைொறு அடிககடி நகடடொர்.   இநநி-
ணலையிநலை ந்தொணலைககொடசி பொர்த்துக 
நகொண்டிருந்த வந்யொதிப் நபண்ணின் 
பின்னொல் நென்று ்தணலையில் ்தொககி-
நனன். அவர் சு்யநிணனவறறிருந்தொர். 
அவரது ெஙகிலிண்ய அபகரித்துக 
நகொண்டு நென்றுவிடநடன்” என்று 
ந்தரிவித்்தொர். அத்துடன் ்தனது வீட -
டுககு நபொலிஸொணர அணழத்துச் 
நென்்ற ெநந்தக �பர் ணப ஒன்றிலி-
ருந்த ்தஙகச் ெஙகிலிண்ய எடுத்து 
நபொலிஸொரிடம் ஒப்பணடத்்தொர்.   

ெநந்தக �பணர ்யொழ்ப்பொைம் 
நீ்தவொன் நீதிைன்றில் முறபடுத்்த 
நபொலிஸொர் �டவடிகணக எடுத்துள-
ைனர்.   

ன்கதோனவர்கனள விடுவிக்க ப்கோரி   
ததோடரும் உண்ோவிரத ப�ோரோட்டம்   

மசாைசுநே்ரம் அவனியூ பகாமலெச் சம்ெவத்தின சநமேகநெர் வாக்குமூலெம்  

வனனிப பி்ரமேசத்தில அனிச்சஙகுைம் ெகுதியில ே்ரம் 5 ைாணவர்களுக்கான கட்ட-
்டம் பூைணியம்ைா அறைக்கட்டமையின்ரால திருத்தி அமைக்கபெடடு ொ்டசாமலெ நிர்வா-
கத்தி்டம் மகயளிக்கபெட்டது.  இேறகான நிதி அனுச்ரமனமய கன்டா நாடடில வாழும் 
மைாகனோஸ் குடும்ெத்தினர் பி்ரானஸ்சில உளை பூைணியம்ைா அறைக்கட்டமை நிறுவ-
னத்துக்கு வழஙகியிருநேமை குறிபபி்டத்ேக்கது.

யாழபொண ை்ரபுரிமை மையம் ைறறும் போலபொருள திமணக்கைத்தின அனுச்ரமணயு்டன மநறமறையதினம் நலலூர் இ்ராசோனியின மோ்ரணவாசலின புனர்நிர்ைாண ெணிகள 
பவளளிக்கிழமை ைதியம் 12 ைணிக்கு ஆ்ரம்ெ நிகழவு இ்டம்பெறறைது. யாழபொண ை்ரபுரிமை மையத்தின ேமலெவர் மெ்ராசியர் ெ்ரமு புஸ்ெ்ரடணம், யாழபொண ை்ரபுரிமை மையத் -
தின உெேமலெவர் மெ்ராசிரியர் ்ரவி்ராஜ் ேமலெமையில இநநிகழவு இ்டம்பெறறைது.                                                                (ெருத்தித்துமறைவிமச்ட, யாழ. விமச்ட நிருெர்கள)

யோழ்.ம்போதனோ செத்தியசோசையில்
்க்நத ஆண்டு 85 குழநசத்கள் உயிரிழப்பு
்யொழ். விநெட நிருபர்

்யொழ். நபொ்தனொ ணவத்தி்யெொணலை-
யில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ைொத்-
திரம் 85 சிசுககள உயிரிழநதுளை்தொக 
பணிப்பொைர் ணவத்தி்ய கலைொநிதி �ந-
்தகுைொர் ந்தரிவித்துளைொர். நைலும் 
ந்தரிவிகணகயில், கடந்த ஆண்டு 

5ஆயிரத்து 823 குழநண்தகள பி்றந-
துளைன. அந்தநவணை ்தொயின் 
கருவில் 28 வொரஙகளின் பின்னர் 
கரு சிண்தவு கொரைைொக 46 சிசுககள 
உயிரிழநதுளைதுடன், பி்றநது 7 �ொட-
களுககுள 39 குழநண்தகள உயிரிழந-
துளை்தொகவும்  அவர் ந்தரிவித்்தொர்.

‘ைானு்டம் 2022’ 
சர்வமேச ஆய்வு 
ைாநாடு

்யொழ்ப்பொைப் பல்கணலைககழ-
கத்தின் கணலைப்பீடம் ‘ைொனுடம் 
2022’ என்னும் நப்யரிலைொன ெர்வ -
ந்தெ ஆயவு ைொ�ொடணட எதிர்வரும் 
ஜூணலை ைொ்தம் �டொத்்தத் திடட -
மிடடுளைது. ‘ைனி்தப் பண்பி்யல் 
ைறறும் ெமூக விஞ்ொனக கறணக-
களின் நூற்றொண்டு: ந்தொடர்ச்சிகள, 
விலைகல்கள, நெல்ந�றிகள’ என்னும் 
கருப்நபொருளில்  ்யொழ்ப்பொைப் பல்-
கணலைககழகத்தின் ெர்வந்தெ ஆயவு 
ைொ�ொடு ந்தொடரின் ஒருபகுதி்யொகக 
கணலைப்பீடம் ஒழுஙகணைத்துளைது. 

திஙகைனறு மீணடும் நீதிைனறில ஆஜர்



முழு வீச்சில் இடம்பெற்று வரும 
ரஷ்ய பெடட்்யடுபடபெ முறி்யடிக்கும 
மு்யற்சியில் உக்டரன் இராணுவம 
ஈடுபெட்டிருக்கும நிடையில், தடைந-
கர் கீவ்வுக்கு அருகில் உக்கிர ம�ாதல் 
்வடித்துள்ளது. 

தடைநகரின் புறநகர் பெகுதியில் 
உள்ள வி�ானத் த்ளம ஒன்றில் மநற்று 
்வளளிக்கிழட� கடும ம�ாதல் 
்வடித்திருபபெமதாடு தடைநகர் கீழ் 
ரஷ்ய துருபபுகளிடம வீழும வாய்பபு 
அதிகரித்துள்ளது.   

உக்டரனின் கிழக்கு, வடக்கு �ற்றும 
்தற்கு பெகுதிக்ளால் கடநத வி்யாழக்கி-
ழட� ரஷ்ய பெடட தாக்குதடை ஆரம-
பித்த நிடையில் ரஷ்ய தாக்குதல்கள 
பெை முடனகளிலும இடம்பெற்று வரு-
கின்றன. கீவ்வில் ்வடிபபுகள இடம-
்பெற்று வருகின்றன. அங்கு குடறநதது 
அடுக்கு�ாடி குடியிருபபு ஒன்று மேத�-
டடநதுள்ளது. 

நகருக்குளளும அதன் வடக்கு புறந-
கர் பெகுதிகளிலும துபபொக்கிச் ேணடட 
இடம்பெற்று வருவதாக அங்கிருநது 
வரும ்ேய்திகள ்தரிவிக்கின்றன. 
நாேக்காரர்கள ஏற்கனமவ தடைநக-
ருக்குள இருக்கைாம என்று உக்டரன் 
அரசு எச்ேரித்துள்ளது.  

வான் தாக்குதல்கள உக்கிர�-
டடநத நிடையில் கீவ்வில் இருக்-
கும ்�ட்மரா ரயில் நிடை்யத்தில் 
்பொது�க்கள அடடக்கைம ்பெற்ற-
னர். இதில் �க்கள ்ேரிநது வாலும 
்பொஸ்னி்யாக் பெகுதியிலும வான் தாக்-
குதல்கள இடம்பெற்றள்ளன. இதில் 
குடறநதது ஏட்டுப மபெர் கா்ய�டடந-
துள்ளனர். 

‘புட்டின் நீங்கள விைங்குமபொல் 
அறுக்கபபெடுவடத நாம பொர்க்க விரும-
புகிமறாம’ என்று கீவ் குடியிருபபொ்ள-
ரான நிக் பீக் பி.பி.சி ்தாடைக்காட்-
சிக்கு ்தரிவித்தார். 

தடைநகரில் ஏவுகடை தாக்குதல்-
கள இடம்பெற்று வருவதாகவும ரஷ்ய 
வி�ானம ஒன்று சுட்டுவீழ்த்தபபெட்ட-
தாகவும உக்டரன் அதிகாரிகள குறிப-
பிட்டுள்ளனர்.  

்பொது�க்கள �ற்றும பெடடயினர் 
என குடறநதது 137 மபெர் ்கால்ைப-

பெட்டிருபபெதாக உக்டரன் குறிபபிட்-
டுள்ளது. 100,000க்கும அதிக�ான-
வர்கள ஏற்கனமவ வீடுகட்ள விட்டு 
்வளிம்யறி இருபபெதாக ஐ.நா கணித்-
துள்ளது. குடறநதது 1,000 உக்டரனி-
்யர்கள இரயில் மூைம மபொைநதின் 
பரி்ேமிசில் நகடர ்ேன்றடடநதுள-
்ளனர். 

ரஷ்யா தனது பெடட நடவடிக்-
டகட்ய ஆரமபித்தது ்தாடக்கம 
குடறநதது 450 வீரர்கட்ள அது இழந-
திருபபெதாக பிரிட்டன் பொதுகாபபு 

அட�ச்ேர் ்பென் ்வால்ைஸ் குறிப-
பிட்டுள்ளார்.  

்தாடைக்காட்சி உடரயில் மபொர் 
பிரகடனத்டத ்வளியிட்டிருநத 
ரஷ்ய ஜனாதிபெதி வி்ளாடிமிர் புட்டின், 
ஏமதனும நாடு இதில் தடையிட 
மு்யன்றால் இதுவடர ேநதிக்காத 
விட்ளடவ எதிர்்காள்ள மவணடி 
இருக்கும என்று எச்ேரித்துள்ளார். 

ஏவுகடை �ற்றும வான் தாக்குதல்-
கள உக்டரனி்ய நகரங்களில் �டழ 
மபொல் ்பொழிநது வருவமதாடு ஊக்-

டரனின் பெரநத எல்டைப பெகுதிகளின் 
மூன்று பெக்கங்களிை இருநது டாங்கி-
கள முன்மனறி வருகின்றன. ரஷ்யா 
உக்டரன் எல்டைகளில் பெை வாரங்-
கள பெடடகட்ள குவித்து டவத்திருநத 
நிடையிமைம்ய இநத தாக்குதல் ஆரம-
பிக்கபபெட்டது.  

தடைநகடர டகபபெற்ற ரஷ்ய 
்பெரும பெடட பெைத்டத உருவாக்கி 
வருவதாக ம�ற்குைக உ்ளவுத்துடற 
அதிகாரிகள முன்னதாக எச்ேரித்தி-
ருநதனர். 

்பெரும குழபபெ சூழலுக்கு �த்தி-
யிலும ்தாடர்நது மபொராடுவதாக 
உக்டரன் ஜனாதிபெதி ்ே்ைன்ஸ்கி 
உறுதி அளித்துள்ளார். புதி்ய இருமபுத் 
திடர விழுகின்றமபொதும த�து நாடு 
தனது ம�ற்கு பெக்கத்தில் நீடிபபெடத 
உறுதி ்ேய்வது த�து பெணி என்று 
அவர் கூறினார்.   

உக்டரனின் அடனத்து பிராநதி்யங்க-
ளிலும உள்ள ம�ைதிக பெடடயினடர-
யும ்ே்ைன்ஸ்கி மபொருக்கு அடழ-
துள்ளார். ஆயுதம சு�க்க முடியு�ான 
அடனவரும ரஷ்யாடவ முறி்யடிக்கு 
மு்யற்சியில் இடையுமபெடி உக்டரன் 
பொதுகாபபு அட�ச்ேர் அடழபபு வீடுத்-
துள்ளார்.  

தாக்குதலின் தீவிரம பெற்றி ம�ற்கு-
ைகத் தடைவர்கள அதிர்ச்சி �ற்றும 
மகாபெத்டத ்வளியிட்டுள்ளனர். 
பிரிட்டன், ஐமராபபி்ய ஒன்றி்யம 

�ற்றும ஏடன்ய கூட்டணி நாடுகள 
ரஷ்யாடவ தணடிக்கும கடுட�்யான 
தடடகள பெற்றி உறுதி அளித்துள்ளன. 
எனினும உக்டரனுக்கு பெடடகட்ள 
அனுபபெ எநத நாடும முன்வர-
வில்டை.  

அ்�ரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், 
்ஜர்�னி உளளிட்ட நாடுகள இடம-
்பெற்றுள்ள மநட்மடா என்ற வடக்கு 
அட்ைான்டிக் ஒபபெநத அட�பபு, 
த�து துருபபுகட்ள ரஷ்யா எல்டை 
மநாக்கி நகர்த்தியுள்ளது. சிை உறுபபு 
நாடுகள உக்டரனுக்கு இராணுவ 
உதவிட்ய வழங்கியுள்ளன.

 பிரான்ஸ் ஜனாதிபெதி எ�ானுமவல் 
்�க்மரான், ரஷ்ய ஜனாதிபெதி புட்டி-
னுடன் ்தாடைமபெசி உடர்யாடல் 
ஒன்டற ம�ற்்காணடுள்ளார். இதில் 
தாக்குதல்கட்ள உடன் நிறுத்துமபெடி 
வலியுறுத்தி இருக்கும ்�க்மரான், 
பொரி்ய தடடகள பெற்றியும புட்டிடன 
எச்ேரித்ததாக பிரான்ஸ் அரசு குறிப-
பிட்டுள்ளது. எனினும  இரு தடை-
வர்களும, ‘தீவிர�ாக �ற்றும 
்வளிபபெடட்யாக த�து கருத்துகட்ள 
பெரி�ாரிக்்காணடதாக’ ரஷ்ய அரசு 
இநத உடட்யாடல் பெற்றி குறிபபிட்-
டுள்ளது.    

ரஷ்யா கீவ்டவ டகபபெற்றி அர-
ோங்கத்டதக் கவிழ்க்க எணணுவதாக 
அ்�ரிக்கா �ற்றும  உக்டரனி்ய அதி-
காரிகள நமபுகின்றனர்.
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ரஷ்யாவின் பெடட்்யடுபபு 
காரை�ாக உக்டரனில் இருநது 
்வளிம்யறும அகதிகட்ள எதிர்-
்காள்ள உக்டரனின் அணடட 
நாடுகள த்யாராகியுள்ளன. 

ரஷ்யாவின் வான் தாக்குதல்கள 
்தாடரும நிடையில் தடைநகர் 
கீவ்வில் இருக்கும �க்கள கிரா�ப-
பெகுதி அல்ைது ஐமராபபி்ய ஒன்றி்ய 
எல்டைகட்ள மநாக்கி ்வளிம்யறி 
வருகின்றனர். 

சிை நகரங்களில் வாகன ் நரிேல் 
காைபபெடுவமதாடு சிைர் கால்-
நடட்யாக மபொைநது �ற்றும 
ஹங்மகரி நாட்டு எல்டைகட்ள 
மநாக்கு ்ேல்கின்றனர்.   

�னிதாபி�ான ்நருக்கடி ம�ாே�ான-
தாக �ாற வாய்பபு இருபபெதாக ஐ.நா அக-
திகள நிறுவனத்தின் தடைவர் பிலிபமபொ 
கிராணடி ்தரிவித்துள்ளார். ‘இடம்பெ-
்யர்வுகள பெற்றி குறிபபொக நாம கவடை 
அடடநதுளம்ளாம’ என்று கிரணடி ்தரி-
வித்தார்.

‘நாட்டின் ஏடன்ய பெகுதிகளில் அடடக்-

கைம ்பெறுவதற்காக 100,000க்கும அதிக-
�ானவர்கள ஏற்கனமவ த�து வீடுகட்ள 
விட்டு ்வளிம்யற ஆரமபித்திருபபெதாக 
நாம கணித்துளம்ளாம’ என்று ்ஜனீவா-
வில் இருநது மபெசி்ய அவர் குறிபபிட்டார்.  

உக்டரனில் இருக்கும �க்களுக்கு உதவி 
வழங்குவதற்காக உதவிகள மேர்க்கபபெடுவ-
தாகவும தற்மபொது இராணுவ நடவடிக்டக 
இடம்பெற்று வருவதால் அதடன ்ே்யற்-

பெடுத்த முடி்யாதிருபபெதாகவும 
அவர் ம�லும ்தரிவித்துள்ளார். 

ஐமராபபொவில் அதிக �க்கள 
்தாடகட்யக் ்காணட நாடுக-
ளில் ஒன்றான உக்டரனில் இருநது 
வரும அகதிகட்ள வரமவற்க 
த்யாராக இருபபெதாக உக்டரனின் 
ஐமராபபி்ய அணடட நாடுகள 
குறிபபிட்டுள்ளன.  

கா்ய�டடநத நிடையில் நாட்-
டுக்குள வரும உக்டரனி்யர்க-
ளுக்கு சிகிச்டே அளிக்க �ருத்து-
வ�டனகட்ள த்யார் நிடையில் 
டவத்திருபபெதாக குறிபபிட்டிருக்-
கும மபொைநது எல்டையில் அகதி-

கட்ள ஏற்கும முகாமகட்ளயும அட�த்துள-
்ளது.

ஏற்கனமவ ஆயிரக்கைக்கானவர் 
எல்டைட்ய மநாக்கி வருவடத பொர்க்க முடி-
வதாக உக்டரனின் ்தற்கு எல்டை நாடான 
ம�ால்மடாவா ்தரிவித்துள்ளது. 

அதிகளின் பெடட்்யடுபடபெ டக்யாளவ-
தற்காக சுமைாவாக்கி்யா �ற்றும ஹங்மகரி 
எல்டைக்கு பெடடகட்ள அனுபபியுள்ளன. 

பெரும் உயிர்ச் சேதம்: மக்கள் பெளிசேற்றம்

உக்ரைன் த்ைநக்ரை நநோககி
ரைஷ்ய துருப்புகள் முன்நனேற்றம்

்ேர்மனாபில் அணு நிடை்யத்டத ரஷ்ய இரா-
ணுவம டகபபெற்றி்யதாக உக்டரன் ்தரிவித்-
துள்ளது. இன்று ஐமராபபொவுக்மக மிக அச்சு-
றுத்தைான ஒன்றுக்கு ்வறு�மன அர்த்த�ன்ற 
தாக்குதல் நடத்தபபெட்டதாக உக்டரன் ஜனாதி-
பெதியின் ஆமைாேகர் �டகமைா ்பொமடாலி்யக் 
இநதத் தாக்குதல் குறித்து ்தரிவித்துள்ளார். 

1986 இல் ்ேர்மனாபிலில் இடம்பெற்ற 
்வடிபபு ஒன்று பொதிபபு �ற்றும ்ேைவு என 
இரணடிலும �னித வரைாற்றில் மிக ம�ாே�ான 
அணு அனர்த்தம ஒன்றுக்கு வித்திட்டது. 

ரஷ்யா ்தாடர்ச்சி்யாக ஆக்கிரமிபபில் நிடித்-
தால் அவ்வாறான நிடை மீணடும ஏற்பெடக்கூ-
டும என்று ரஷ்ய ஜனாதிபெதி எச்ேரித்தார். 

“1986 இல் இடம்பெற்ற அவைம மீணடும நிகழ்-
வடத தவிர்க்க எ�து காவைர்கள த�து உயிடர 
்காடுத்து வருகின்றனர்” என்று ஜனாதிபெதி ்வாமைா-
டிமிர் ்ே்ைன்ஸ்கி ட்விட்டரில் குறிபபிட்டுள்ளார். 
“இது ஒட்டு்�ாத்த ஐமராபபொவுக்கும எதிரான மபொர் 
பிரகடன�ாக உள்ளது” என்றும அவர் கூறியுள்ளார். 

இநத அணுத் த்ளத்தில் �ற்்றாரு சுற்றுச்சூழல் 
அனர்த்தம ஏற்பெட வாய்பபு இருபபெதாக உக்டரன் 
்வளியுறவு அட�ச்சு எச்ேரித்துள்ளது. 

்ேர்மனாபில் அணு நிடை்யத்டத சூழவுள்ள 32 

கிமைாமீற்றர் சுற்ற்ளவு பெகுதி 36 ஆணடுகள கடநத 
நிடையிலும இன்றும ்பெருமபொலும உயிர்கள வாழ 
தகுதி்யற்ற பிரமதே�ாகமவ உள்ளது. இநத ஆடையின் 
ம�லும மூன்று உடைகள கடநத 2000 ஆம ஆணடு 
மூடபபெட்டு ்ே்யலிழக்கச் ்ேய்்யபபெட்டன. 1986 
கசிவுக்கு பின்னர் இநத பெகுதியில் கதிர்வீச்சு இன்றும 
ஆபெத்தான அ்ளவிமைம்ய உள்ளது.  

கடநத வி்யாழக்கிழட� உக்டரனுக்கு பெடட-
்்யடுத்த ஆரமபெத்திமைம்ய ்ேர்மனாபில் அணு 
நிடை்யம உள்ள பெகுதிக்கு ரஷ்ய துருபபுகள உடழந-
திருபபெதாக கூறபபெடுகிறது.

இந்தோ்ேசியோவின் சுைத்ரோ 
தீவின் வடக்்கே ஏறெடட நிலநடுக்-
கேததில் இருவர் உயிரிழநதிருபெதோகே 
தகேவல் அளிக்கேபெடடுள்ளது.

்நறறுக் கேோமல சுைோர் 9.40 ைணி-
ய்ளவில் 6.2 ரிக்டர் நிலநடுக்கேம் சுைத-
்ரோவின் சில ெகுதிகேம்ள உலுக்கியது. 
அது 10 கி்லோமீற்றர் ஆழததிலிருநது 
பதோடங்கியதோகேக் கூ்றபெடுகி்றது.

ை்லசியோ, சிங்கேபபூர் ஆகிய இந-
்தோ்ேசியோவின் ெக்கேதது நோடுகேளில் 
நிலநடுக்கேததின் அதிர்வுகேள உண-

்ரபெடடே. நிலததில் நிலநடுக்கேம் 
ஏறெடடதோல் சுேோமிப ்ெ்ரமல ஏற-
ெடுவது குறிதது எசசரிக்மகே விடுக்கேப-
ெடவில்மல.

ை்லசியோவின் ்கேோலோலம்பூர் 
ைோநிலததில் சில ெகுதிகேளில் நிலந-
டுக்கேததின் அதிர்வுகேள மிகே அதிகேைோகே 
உண்ரபெடடதோல் சிலர் அவச்ரைோகே 
பவளி்யற்றபெடடேர்.

ஆேோல் அங்கு யோரும் கேோயைமடந -
ததோகே்வோ கேடடடங்கேள ்சதைமடநத -
தோகே்வோ தகேவல் இல்மல.

உக்ரைனிேக குடியிருபெபாளர்்கள் 
பமடசரைபா நி்ைேங்களில் தஞேம்

நபாடடிசைசே தஙகி இருக்க
உக்ரைன் ஜனபாதிெதி முடிவு

ரஷ்ய பெடட்்யடுபபின் முதல் நாள 
தாக்குதலில் இருநது தபபுவதற்கு உக்-
டரனி்யர்கள நிைத்தடி ்�ட்மரா ரயில் 
நிடை்யங்களில் அடடக்கைம ்பெற்றுள-
்ளனர். 

கீவ் �ற்றும கார்கிவ் ்�ட்மரா நிடை-
்யங்களில் முதி்யவர்கள �ற்றும குழந-
டதள உட்பெட குடியிருபபொ்ளர்கள �ற்றும 
குடுமபெங்கள இரடவ கழிக்கும பெடங்கள 
்வளி்யாகியுள்ளன. பெைரும டபெகள 
�ற்றும த�து உடடட�கட்ள டவத்துக்-
்காணடு மபொர்டவ்யால் மபொர்த்தி்யபெடி 
உறங்குவடத காைமுடிகிறது. 

உக்டரனில் இரவில் ஊரடங்கு 
அமுலில் இருநதமபொதும குணடு தாக்-

குதலில் இருநது பொதுகாபபு அளிக்கும 
இட�ாக ்�ட்மரா நிடை்யங்கள திறக்-
கபபெட்டிருநதன. 

ஆயிரக்கைக்கான உக்டரனி்யர்கள 
வீடுகட்ள விட்டு ்வளிம்யறி பொது-
காபபு மதடி அணடட நாடுகளில் 
அடடக்கைம ்பெற்றிருபபெதாக அகதிக-
ளுக்கான ஐ.நா நிறுவனம குறிபபிட்டுள-
்ளது. இவ்வாறு ்வளிம்யறிம்யாறின் 
எணணிக்டக 100,000க்கும அதிகம 
என கூறபபெட்டுள்ளது. 

உக்டரனின் ம�ற்குப பெக்க�ாக இருக்-
கும மபொைநதில் அகதிகளின் வருடகக்-
காக எல்டையில் முகாமகள அட�க்கப-
பெட்டுள்ளன.

உக்டரன் ஜனாதிபெதி ்வாமைாடி-
மிர் ்ே்ைன்ஸ்கி ்தாடர்நது நாட்டி-
மைம்ய தங்கியிருக்க விருபபெம ்தரி-
வித்துள்ளார். 

அவரும அவரது குடுமபெத்தினரும 
ரஷ்யப பெடடயினரின் முதன்ட�-
்யான இைக்காக இருக்குமமபொதும 
்ே்ைன்ஸ்கி அவ்வாறு கூறியுள்ளார். 

நாட்டு �க்களுக்கு உடர்யாற்றி்ய 
அவர் ்வளிநாட்டுத் தடைவர்க-
ளின் ஆதரவுக்கு நன்றி ்தரிவித்தார். 
ஆனால் மநட்மடாவின் ்ே்யல்பொடு 
ஏ�ாற்ற�ளிபபெதாகத் ்ே்ைன்ஸ்கி 
கூறினார். 

பொதுகாபபுக் கூட்டணியினர் உக்டர-
னுக்குள வநது உதவ மவணடும என்று 
அவர் மகட்டுக் ்காணடார். ஆனால் 
எவரும அவ்வாறு உதவ முன்வருவ-
டதப பொர்க்க முடி்யவில்டை என்று 
்ே்ைன்ஸ்கி கூறினார்.

ேணடடயிடுவதற்காக உக்டரனுக்-
குப பெடடயினடர அனுபபெப மபொவ-
தில்டை என்று மநட்மடா திருமபெத் 
திருமபெக் கூறிவநதது. கூட்டணி வே-
முள்ள கிழக்குப பெகுதிக்குக் கூடுதல் 
பெடடயினடர அனுபபிடவக்கப 
மபொவதாக �ட்டும அ்�ரிக்கா கூறியி-
ருநதது.

பேர்சனபாபில் அணு நி்ைேத்த
்்கபெறறிேது ரைஷே இரைபாணுெம்

உக்ரைன் அ்கதி்க்ள ஏற்க
அண்டைே நபாடு்கள் தேபார்

சுமதரைபா நிைநடுக்கம்:
இருெர் உயிரிழபபு
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இலஙமகை முஸ்லிமகைள் ஆ்ரமெ கைாலம 
ப�ாட்டு சனைாரக்கை கைல்வியிலல ஆர -
வமிக்கைவரகைளாகைக் கைாணபெட்்ாரகைள். 

இ�றகைாகை முஸ்லிமகைள் வாழும பி்ரல�சஙகைளில் 
இஸ்லாமிய ைாரக்கைக் கைல்விமயப லொதிக்கும 
ஆலிமகைமள உருவாக்குகின்ற அ்ரபு ைத்ரஸாக் -
கைள் ஆ்ரமபிக்கைபெட்்ன. அ்ரசின எந�வி� உ�-
வியும இனறி அபபி்ரல�ச முஸ்லிம ைக்கைளது, 
முக்கிய �னவந�ரகைளது உ�விமயயும முகைா -
மைததுவதம�யும பகைாணல் இமைத்ரஸாக் -
கைள் இயஙகி வருகின்றன.  

சனைாரக்கைக் கைல்விக்கு உ�வுவ�ன மூலம 
அழிவில்லா பெரும ஈல்ற்றததிமன பெறறுக்-
பகைாள்ள முடியுமபைன்ற ஆரவததில் இக்கைாரி-
யம நாடு பூ்ராகைவும நம்பெறறு வருகி்றது. 
இலஙமகைத திருநாட்டில் 100 வரு்ஙகைளுக்கு 
முனனர ஆ்ரமபிக்கைபெட்் அ்ரபுக் கைல்லூரிகைள் 
வரிமசயில் �ரகைா நகைரில் அமைநதுள்ள முஅய்-
யிதுல் இஸ்லாம அ்ரபுக் கைல்லூரியும ஒன்றா -
கும.  

ல�சிய கைல்விக்பகைன ெல சா�மனகைமளக் 
பகைாணடு வ்ரலாறு ெம்த� �ரகைாநகைரிலல 
1918 ஆம ஆணடு சனைாரகைக் கைல்விமய 
வழஙகுவ�றகைாகை கைல்லூரி ஸ்�ாபிக்கைபெட்்து. 
நாட்டின ெல ொகைஙகைளிலிருநது வநது �ஙகி 
நினறு சி்றந� உலைாக்கைளி்ம கைல்விமயக் கைற -
றுக்பகைாள்ள வாய்பபுக்கைள் ஏறெடுத�பெட்டுள் -
ளன.  

லைறெடி கைலாசாமலமய ஆ்ரமபிபெ -
தில் முனலனாடிகைளாகை திகைழந�வரகைள் 
ைர்ஹூமகைளான ஐ.எல்.எம லச்ஹூ அப -
துல்லா ்ாஜியார, சீ.எம. ்ாமிட் ைரிக் -
கைார ்ாஜியார, அ்ைட் அபதுல்லாஹ் 
்ாஜியார, ஏ.லகை. கைாசிம ்ாஜியார ஆகி -
லயாரகைளும அவரகைளுக்கு துமணயாகை ைர -
்ஹூமகைளான எம.எல்.எம அபதுல் ்றஹ்ைான 
ைரிக்கைார உதுைான பலபமெ அவரகைளும 
ஆவார.  

இக்கைாலபெகுதியில் ெணிபொளர சமெயில் 
ைர்ஹூமகைளான முனனாள் �ரகைா நகைர 
ெட்டின சமெத�மலவர ஏ.ஆர. மு்மைத, 
ஆசிரியர ெயிறசிக் கைலாசாமலயில் அதிெ -
்ராகை கை்மை புரிந� ஐ.எல்.எம. இஸ்ைாயில் 
ஆகிலயார �ைது லைலான ெஙகைளிபமெ 
வழஙகி கைல்லூரியின நீண்கைால வளரச்சிக்கு 
உ�வி உள்ளாரகைள்.  

ஸாஹி்ராக் கைல்லூரியின முனனாள் அதிெர 
ைர்ஹூம அல்-்ாஜ் ஐ.எல்.எம சும்ப அவர -
கைள் கைல்விச் லசமவயிலிருநது ஓய்வு பெற்ற 
கைாலம ப�ாட்டு இந� அ்ரபுக்கைலாசாமலயின 
வளரச்சியில் மிகைவும ஆரவதது்ன பசயறெட்டு 
வந�ார. அதது்ன கைல்லூரியின அணமைக் -
கைால வளச்சிக்கு அவரகைளதும ெணிபொளர 

சமெயினதும முயறசி முக்கிய கைா்ரணைாகும 
என குறிபபி்லாம.  

முஅய்யிதுல் இஸ்லாம அ்ரபிக் கைலாசாமல -
யின ஆ்ரமெகைால பைௌலவி ஆசிரியரகைளாகை 
ைர்ஹூமகைளான பஸய்னுல் ஆபதீன ஆலிம , 
சமசுதீன ஆலிம ஆகிலயார லசமவ பசய்�ார -
கைள். 1923 ஆம ஆணடு கைாலிமயச் லசரந� 
ைர்ஹூம பைௌலவி அலியார ைரிக்கைார ஆலிம 
அவரகைள் அதிெ்ராகை நியமிக்கைபெட்்ாரகைள். 
இவ்ரது கைாலததில் கைல்லூரி பெரும வளரச்சி 
கைாண ஆ்ரமபித�து. முஅய்யிதுல் இஸ்லாம 
அ்ரபுக் கைல்லூரியின புகைழ நாப்ஙகும ெ்ரவி -
யது.  

இலஙமகையின ெல ொகைஙகைளிலிருநதும 
ைாணவரகைள் இஙகு வந�து்ன இநதியாவி -
லிருநது கூ் கைல்வித�ாகைம பகைாண் ைாண -
வரகைள் ைாரக்கைக் கைல்விமயக் கைறறுக்பகைாள்ள 
ஆ்ரமபித�ாரகைள். இது 
கைல்லூரியின ஆ்ரமெ 
பொறகைாலம என 

குறிபபி்லாம.   ைாணவரகைளது கைல்வி வளரச் -
சிக்கைாகை அரிய ெல நூல்கைள் பகைாண் ஒரு 
நூல் நிமலயமும தி்றநது மவக்கைபெட்்து.  

பிறகைாலப ெகுதிகைளில் ெதுமளமயச் லசரந� 
பைௌலவி அபதுல் கைபூர ஆலிம, பவலிகைை -
மவச் லசரந� முக்�ார ஆலிம, அக்கு்ரமண -
மயச் லசரந� பசய்னுல் ஆபதீன ஆலிம, 
பகைாழுமபு யஹியா ஆலிம, பவலிகைைமவச் 
லசரந� பைௌலவி சிததீக் ஆலிம, கைளுதது -
ம்றமயச் லசரந� மெரூஸ் ஆலிம, ைா�ம -
மெமயச் லசரந� அபுஸாலி ்ஸ்ரத, பவலி -
கைைமவச் லசரந� ஏ.ஆர எம அ�ாரித ஆலிம 
லொனல்றாரகைள் அதிெரகைளாகை இருநது ைத்ர -
ஸாவின வளரச்சிக்கு பெரும ெஙகைளிபமெ 
லைறபகைாண்ாரகைள்.  

1994 ஆம ஆணடு அதிெ்ராகை பொறுப -
லெற்ற அக்கு்ரமணமயச் லசரந� அல்்ாஜ் 
பைௌலவி ஏ.ஐ.எம அபூ�ாலிப அவரகைளது 
கைாலப ெகுதியில் கைல்லூரியில் ைறுைலரச்சி 
ஏறெட்்து எனக் குறிபபி்லாம. இதுகைால 
வம்ரயிலும �ரகைாநகைர பெரிய ெள்ளிவாசலின 
ஒரு ெகுதியில் இயஙகி வந� ைத்ரஸா லவறு 
�னியான கைட்டி்ததிறகு ைாற்ற லவணடும 
என ெணிபொளர சமெமய வலியுறுததி 
லவணடிக் பகைாண்�ால் அல்லாஹ்வின உ� -
வியாள் அ�மன நிம்றலவறறிக் பகைாள்ள 
வாய்பமெயும ஏறெடுததினாரகைள். �றலொது 
ைத்ரஸா நம்பெறறு வருகின்ற சகைல வச -
திகைமளயும பகைாண் புதுக் கைட்்்ம 1996 
ஆம ஆணடு அடிக்கைல் நாட்்பெட்டு மு�ல் 
கைட்் லவமலமய ஆ்ரமபிபெ�றகைாகை ஐக்கிய 
அ்ரபுக் குடிய்ரசு ்ராஜ்ஜியததில் உள்ள அல் 
நஹ்யான நமபிக்மகை பொறுபபு நிதியத -

தின மூலம கிம்க்கைப பெற்ற 
நனபகைாம் ெயனெடுத�ப -
ெட்்து. அதது்ன புதுக்கைட் -
்ததின மூனறில் ஒரு ெகுதி 
உள்ளூர, பவளியூர �ன -
வந�ரகைளது உ�விமயக் 
பகைாணடு பூரததி பசய்யபெட் -
்து.  

வகுபெம்றகைள், வாசிகை -
சாமல, விடுதி, கூட்் ைண் -
ெம லொசனசாமல உள்ள்ங -
கைளாகை பூரததியான கைட்்்த 
ப�ாகுதிமய நிம்றவு பசய்து 
பகைாள்வதில் �ரகைா நகைம்ரச் 
லசரந� கைல்லூரியின ெமழய 
ைாணவ்ரான அல்்ாஜ் 
நஜீப பின அமீர ஆலிம 
அவரகைள் �ான ப�ாழில் 
புரியும ஐக்கிய அ்ரபு குடிய -

்ரசு இ்ராஜ்ஜியதம�ச் லசரந� ஒரு �னவந� -
ரின உ�விமயப பெறறுக் பகைாடுத� இவரின 
ெஙகைளிபபு நனறியு்ன ஞாெகைபெடுத�பெ் 
லவணடியப�ான்றாகும. லைறெடி கைட்டி்ததின 
அடிக்கைல் அலவிய்யாத �ரீக்கைாவின ஆனமீ -
கைத �மலவர ைர்ஹூம அஷபஷெய்ஹ் மு்ம -
ைது ்மஸா ஆலிம பின அபதுல்லா ஆலிம 
அலவியதுல் கைாதிரி அவரகைளால் லைல் 
ைாகைாண முனனாள் ஆளுநர அஸ்பஸய்யத 
அலவி பைௌலானா அவரகைளின ெஙகுெற்ற -
லு்ன நம்பெற்றது குறிபபி்த�க்கைது.   

இக்கைல்லூரியில் 2004 ஆம ஆணடு 
மு�ல் பைௌலவி அல்்ாஜ் எஸ்.எச்.எம 
ஜஃெர (ொரி), பைௌலவி எம. ஏ. எம அஸ் -
மிகைான (முஅய்யிதி), பைௌலவி ஏ.எஸ்.எம 
இக்்ராம (முஅய்யிதி) ஆகிலயார அதிெரகைளா -
கைக் கை்மை புரிநதுள்ளாரகைள். 2010 மு�ல் 
2015 வம்ர பைௌலவி எம எஸ் அஹ்ைத 
(ைஹ்லரி) அவரகைள் கை்மையாறறி வளரச் -
சிப ொம�யில் இட்டுச் பசன்றாரகைள். அ�ன 

பி்றகு இலஙமகையில் �மலசி்றந� மூத� 
அறிஞரகைளில் ஒருவரும ெல ல�ரச்சிபெற்ற 
உலைாக்கைமள �னது கை்ரஙகைளால் உருவாக் -
கியவரும �னது வாழநாமளலய ைத்ரஸா 
ெணிக்கைாகை அரபெணித� அல் உஸ்�ாத 
அபதுல் வாஹித (ெஹ்ஜி) அவரகைள் 2015 
மு�ல் 2019 வம்ர கை்மையாறறினார. அவர -
கைலளாடு இமணநது ெணியாறறிய ெனனூ -
லாசிரிய்ரான பைௌலவி அஸ்மிகைான (முஅய் -
யிதி) அவரகைளின வழி ந்ாத�லில் �றலொது 
கைல்லூரி வளரச்சிப ொம�யில் பசனறு 
பகைாணடிருக்கின்றது. அவருக்கு ெக்கைெலைாகை 
நிரவாகைததினரும ெமழய ைாணவரகைள் ஒன -
றியமும மிகுந� அரபெணிபபு்ன பசயல்ெட்டு 
வருகி்றாரகைள். இக் கைல்லூரி ெமழய ைாணவர -
கைள் கைல்லூரி வளரச்சிக்கைாகை நனபகைாம்கைமள 
வாரி வழஙகிக் பகைாணடிருக்கி்றாரகைள். இச்சந -
�ரபெததில் எமமை விட்டு பிரிந� மிகை நீண் 
கைாலம ெணிபொளர சமெ உறுபபின்ராகைவும 
பைலனஜ்ராகைவும கை்மையாறறிய ைர்ஹூம 

அனசார ்ாஜியார ொ்ராட்்பெ் லவணடியவ -
்ராகும. அனனாரின லசமவ ஈடுபசய்ய முடியா -
��ாகும.  முனலனற்றபொம�யில் வீருநம் 
லொடும லைறெடி கைல்லூரியின ெணிபொளர 
சமெத �மலவ்ராகை �ரகைாநகைர ஜைாத கைவுன-
ஸில் �மலவரும, கைலீெதுஷஷொதுலியுைான 
அல் ்ாஜ் பைௌலவி ைஸா ஆலிம இருபெ -
ல�ாடு ஏமனய நிரவாகை அஙகைத�வரகைள் உறுது -
மணயாகை இருக்கி்றாரகைள்.  

அகில உலகை அரூஸியததில் கைாதிரியா 
�ரீக்கைாவின ஆனமீகைத �மலவர சஙமகைக்கு -
ரிய பசய்ஹ் நாயகைம அல்லாைா அபழலுல் 
உலைா ம�க்கைா அஹ்ைத நாஸிர ஆலிம 
ொதில்-ஜைாலி, பீ.ஏ. ஜலாலி அனனவரகைள் 
பி்ர�ை அதிதியாகை கைலநது சி்றபபிபெது விலஷெ் 
அமசைாகும.  

105வது வரு் பூரததிமயயும 
கை்ந� நானகு வரு்ஙகைளாகை 
இக்கைலாபீ்ததில் கைறறுதல�ரந� 
ைாணவரகைள் ஆலிமகைளாகை ெட்-
்மபெறறு பவளிலயறுவம�யிட்-
டும நான ைகிழச்சி அம்கில்றன.  

 1930 ஆம ஆணடு எனது 
�கைபெனார அமீர ஆலிம அவர-
கைள் இக்கைல்லூரியில் ஆ்ரமெ 
கைல்விமய ப�ா்ஙகினார. 
நானும ொ்சாமல ெருவததில் 
ைாமலலந்ர வகுபபில் எனது 
ஆ்ரமெ ைாரக்கைக் கைல்விமய 
கைறகைத ப�ா்ஙகிலனன.   அந� அடிபெ-
ம்யில் 13/08/2004 அனறு �றலொது 
அமைநதிருக்கும இக்கைட்்்தம� எனது திருக் -
கை்ரஙகைளால் தி்றநது மவக்கை அல்லா்ுத�-
ஆலா எனக்கு வழிவகுத�ான. அம�யிட்டு 

நான பெரும ைகிழச்சி அம -்
வல�ாடு அல்லாஹ்மவ புகைழ-
கினல்றன. இனறு ெட்்மபெறறு 
பவளிலயறும ஆலிமகைள் எதிர -
கைாலததில் எைது நாட்டுக்கும 
சமு�ாயததுக்கும உ�வக்கூடிய 
மும்றயில் பெரும முபதிகைளாகை 
ைா்ற லவணடும எனெது எனது 
ஆமசயாகும.  

 1918ஆம ஆணடு மு�ல் 
கைல்லூரி ஆ்ரமபித�து ப�ாட்டு 
இனறு வம்ர கைல்லூரிக்கைாகை 
யார யாப்ரல்லாம �னது உ் -

லினால், உள்ளததினால், ெணத�ால், கைல்வி 
அறிவினால் உ�வி ஒத�ாமச பசய்கி்றார -
கைலளா அமனவருக்கும அல்லா்ுத�ஆலா 
நறொக்கியஙகைமள வழஙகை லவணடுபைன 
பி்ராரததிக்கில்றன.   

தர்கா ந்ர முஅய்யிதுல் இஸ்காம் அரபுக் ்ல்லூரி    
105வது வருடப் பூரத்தி, 7வது படடமளிப்பு விழகா இன்று  

பட்டம் பபறும் மாணவர்களின் பபயர்கள்  
2017  

1.பைௌலவி R ரிொஸ் (முஅய்யிதி)  ஆணடிகைை  
2.பைௌலவி F.R ைஹ்மூத (முஅய்யிதி)  ைாத�மள  
3.பைௌலவி M.F.M ெஸ்லூன (முஅய்யிதி) ஆணடிகைை  
4.பைௌலவி A.K பஸய்யித றிழவான (முஅய்யிதி) பவலிகைை  
5.பைௌலவி M.F.M அஸதுல்லாஹ் (முஅய்யிதி) ஏ்றாவூர  
6.பைௌலவி M.N.M ரியாஸ் (முஅய்யிதி) ொணதும்ற  
7.பைௌலவி M.A.M அஸ்லம (முஅய்யிதி) �ரகைாநகைர  

2019  
1.பைௌலவி M.H.M ரில்ொத (முஅய்யிதி) பொலனனறுமவ   
2.பைௌலவி H.K.M முப்றான (முஅய்யிதி) �ஙகைல்மல   
3.பைௌலவி M.Z.M உமைர (முஅய்யிதி) திக்பவல்ல   
4.பைௌலவி I.M ரினாஸ் (முஅய்யிதி)  ஆணடிகைை  
 5.பைௌலவி A.M அபதுல் ்க்கீம (முஅய்யிதி) ஆணடிகைை   

2021  
1.பைௌலவி AG.M நஸீஹ் (முஅய்யிதி) கைாலி  
2.பைௌலவி S.I.M இனஸாப (முஅய்யிதி) �ரகைாநகைர  
3.பைௌலவி M.S.M மின்ாஜ் (முஅய்யிதி) லெருவமல  
4.பைௌலவி R.M முஸ்�ாக் (முஅய்யிதி) ைனனார  
5.பைௌலவி A.M நஸீம (முஅய்யிதி) ஓட்்ைாவடி   
6.பைௌலவி M.R அபதுர ்றஹ்ைான (முஅய்யிதி) பகைக்கி்ராவ  

 முஹம்மத் நஜீப் இப்னு அமீர் 
ஆலிமின் வாழ்த்துச் செய்தி   

நபிகைள் நாயகைம ஸல்லல்-
லா்ு அமலஹிவஸல்லம அவர-
கைள் கூறினாரகைள் : ஒவபவாரு 
கைாலபெகுதியிலும நீ�ைானவர-
கைலள இந� அறிமவ சுைபொரகைள். 
அவரகைள் அளவு கை்ந�வரகைளின 
திரிவுெடுத�மலயும, வீணான-
வரகைளின கைருதது திரு்மலயும, 
ைம்யரகைளின வலிநதும்ரமய-
யும இல்லாைலாக்குவாரகைள். 
(முஸ்னத அஹ்ைத)   லைலல 
கூ்றபெட்் பொனபைாழிக்கு ஏறெ 
எைது முஅய்யிதுல் இஸ்லாம அ்ர-
புக்கைல்லூரி ஒரு நூற்றாணடுக்கும 
லைலாகை நீ�ைான உலைாக்கைமள உருவாக்கி 
புனி� தீனுல் இஸ்லாததில் திரிவுெடுத�ல் ஏற-
ெடுததுவம� இல்லாப�ாழிக்கைக்கூடிய, கைருதது 
திரு்மல அடிலயாடு கைமளயக்கூடிய, வலிநது-
ம்ரகைமள �டுதது நிறுத�க்கூடிய உலைாக்கைமள 
உருவாக்கி வநதுள்ளல�ாடு இனறும அபெணி 
சி்றபொகை நம்பெறுகி்றது. �மலசி்றந� இம்ற 
ெக்தியும அறிவும ஆற்றலும ெணிவும ஒழுக்-

கைமும மிக்கை உஸ்�ாதைாரகைள் 
இந� கைல்லூரிமய வழிந்ததியி-
ருபெம� கைல்லூரியின ெமழய 
ைாணவர என்ற அடிபெம்யி-
லும, வ்ரலாறுகைள் மூலமும 
அறிய முடிகி்றது.  

இச்சந�ரபெததில் இக்கைல்லூ-
ரியின முனலனற்றததுக்கைாகை 
ொடுெட்், ொடுெட்டுக்பகைாணடி-
ருக்கைக்கூடிய அமனதது நிரவா-
கிகைளுக்கும நனறி கூ்ற கை்மைப-
ெட்டுள்லளன. 

அதிலும முனனாள் நிரவாகை 
சமெ �மலவரகைளான இஸ்ைா-

யில் ைாஸ்்ர, சும்ப அதிெர, பைலனஜர 
அனஸார ்ாஜியார ஆகிலயார குறிபபி்த�க் -
கைவரகைளாவர. �றலொது கைலீெதுஷ ஷொதுலி 
ைஸா ஆலிம அவரகைளது �மலமையில் 
ஏமனய நிரவாகை சமெயினரும்ய ொரி -
யெஙகைளிபபு்ன இக்கைல்லூரி முனலனற்றப 
ொம�யில் ெயணிததுக் பகைாணடிருக்கின -
்றமை விலச் அமசைாகும. 

 கல்லூரி அதிபர்  ச்மௌலவி 
அஸ்மிகானின் வாழ்த்துச் செய்தி   

லெருவமள விலச் நிருெர

பி.எம்.முக்தார்  ...?

விழாவின பி்ர�ை அதிதி 
சஙமகைக்குரிய அஷபஷெய்கு சுமகைப ஆலிம 

(அரூஸிய்யதுல் கைாதிரி , ஜலாலி ---ஜைாலி)

வாசிகைசாமல

கைணனிக்கூ்ம

வகுபெம்ற

ைத்ரஸாவின அழகிய ல�ாற்றம

2017, 2019, 2021 
ஆண்டுகளில் பட்டம் பபறும் 

மத்ரஸா மாணவரகள்
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 மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்  

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 
வா்கரை பிைதேசம் தோ்டக்கம் 
வாரைசதசரை வரையிலும் வாரைச-
தசரை தோ்டக்கம் மண்முரைப்-
பற்று பிைதேசம் வரையிலுமா்க சுமார் 
4700 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுககீட-
டில் 89 கித�ாமீற்்றர் வீதி அபிவிருத்தி 
பணி்கரள மீண்டும் ஆைம்பிப்பேற்கு 
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்-
திககுழு இரைத்ேர�வர் சிவதைச-
துரை சந்திை்காந்ேன் உரியந்டவடிகர்க 
தமற்த்காண்டுளளார். 

 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் BT 
1, BT 2 திட்டத்தின் மூ�ம் இைண்டு 
தோகுதி்களா்கப் பிரிக்கப்படடு உ�்க 
வங்கியின் நிதியின் கீழ் சுமார் 138 
கித�ா மீற்்றர் வீதி்களுககு நிதி ஒதுக-
கீடு தசய்யப்படடு  வீதி அபிவிருத்திப் 

பணி்கள ஆைம்பிக்கப்பட்டதபாதும் 
நல்�ாடசி அைசில்   அந்ே தவர�த்-
திட்டம் அவவாத்ற நிறுத்ேப்படடி-
ருந்ேது.   

  ேமிழ் மக்கள விடுேர�ப்புலி்கள 
்கடசியின் ேர�வரும் மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட பாைாளுமன்்ற உறுப்பிைரும் 
அபிவிருத்திககுழு இரைத் ேர�வ-
ருமாை சிவதநசதுரை சந்திை்காந்ேன் 
வி்டயத்திற்கு தபாறுப்பாை அரமச-
சர் மற்றும் பிைேம மந்திரியின் ்கவைத்-
திற்கு வி்டயத்திரை த்காண்டு தசன்று 
குறித்ே வீதி அபிவிருத்திப் பணி்கரள 
உ்டைடியா்க ஆைம்பிப்பேற்்காை ந்ட-
வடிகர்க்கரள எடுத்துளளார்.

 வீதி அபிவிருத்தி அதி்காை 
சரபயின் தசய�ாளர் ேர�ரமயில் 
வீதி அபிவிருத்தி அதி்காை சரப ேர�-
ரமய்கத்தில் நர்டதபற்்ற விதச்ட 
்க�ந்துரையா்டலில் குறித்ே தீர்மாைம் 

நிர்றதவற்்றப்படடுளளது.   சுமார் 
89 கித�ா மீட்டர் வீதி்கரளயும் 5 
தோகுதி்களா்கப் பிரித்து உ்டைடியா்க 
தவர�த்திட்டங்்கரள ஆைம்பிப்ப-
ேற்்காை ந்டவடிகர்க்கரள தமற்-
த்காளளுமாறு வீதி அபிவிருத்தி அதி்கா-
ைசரபயின் தசய�ாளரிைால் உத்ேைவு 
பி்றப்பிக்கப்படடிருந்ேது.

இக ்க�ந்துரையா்டலில் ேமிழ் 

மக்கள விடுேர�ப் புலி்கள ்கடசி -
யின் ேர�வரும் மாவட்ட அபிவி -
ருத்தி குழுவின் ேர�வருமாை சிவ-
தநசதுரை சந்திை்காந்ேன் உளளிட்ட 
குழுவிைரும் வீதி அபிவிருத்தி 
அதி்காை சரபயின் சார்பா்க வீதி அபி-
விருத்தி அதி்காை சரபயின் தசய�ா -
ளர் மற்றும் அதி்காரி்களும் ்க�ந்து 
த்காண்்டைர்.

வீதி அபிவிருத்தி பணிகளை
மீண்டும் ஆரம்பிகக நடவடிகளக 

வாகம்ர முதல் ைண்முமைபெற்று  வம்ர

முளளிப்தபாத்ோரை குறூப் 
நிருபர்   

திருத்காைமர� மாவட்ட 
திட்டமி்டல் பணிப்பாளைா்க 
திருமதி த்க. விஜயோசன் நிய-
மிக்கப்படடுளளார். வியாைக-
கிைரம (24) இவர் ேம் ்க்டரம-
்கரள மாவட்ட தசய�்கத்தில் 
சுபதநைத்தில் ஆைம்பித்ோர்.   

இ�ங்ர்க திட்டமி்டல் தசரவயின் 
விதச்ட ேை உத்திதயா்கத்ேைாை இவர் 
1994ஆம் ஆண்டு இ�ங்ர்க திட்டமி்டல் 
தசரவ தி்றந்ே பரீடரச மூ�மா்க திட்டமி-
்டல் தசரவயில் இரைந்து த்காண்்டார்.   

 திருத்காைமர� படடிைமும் 
சூைலும் பிைதேச தசய�்கம், குசசதவளி 

பிைதேச தசய�்கங்்களில் 
உேவி திட்டமி்டல் பணிப்பா-
ளைா்கவும் திருத்காைமர� 
மாவட்ட தசய�்கத்தில் 
பிைதி திட்டமி்டல் பணிப்-
பாளர் மற்றும் மாவட்ட 
விவசாய பணிப்பாளைா்க-
வும்(பதில்) ்க்டரமயாற்றி 
உளளரம குறிப்பி்டத்ேக-

்கது.   மாவட்ட திட்டமி்டல் பணிப்பா-
ளர் பேவிரய தபற்றுக த்காளவேற்கு 
முன்ைர் இவர் ம்களிர் மற்றும் சிறுவர் 
அபிவிருத்தி, முன்பளளி மற்றும் ஆைம்-
பக்கல்வி, ்கல்விசதசரவ்கள மற்றும் 
பா்டசார� உட்கட்டரமப்பு வசதி்கள 
இைாஜாங்்க அரமசசின் பணிப்பாளர் 
நாய்கமா்க ்க்டரமயாற்றிைார்.   

திருமலை மாவட்ட திட்டமி்டல்   
பணிபபாளராக நியமனம்  

(தபரியதபாைதீவு திை்கைன் நிருபர்)   

கிைககு மா்காைத்தில் தபரும் -
பா�ாை சிறு குளங்்கள நிைம்பி -
யுளள  நிர�யில் அககுளங்்க -
ளுககு அைகு தசர்ககும் வண்ைம் 
தவண்ோமரை, அல்லி, மற்றும் 
தவங்்காயத்ோரை தபான்்றை 
பூ த் து க கு லு ங் கு வ ர ே யு ம் , 
அேரை அப்பகுதியில் பயைம் 
தசய்யும் மக்கள பார்த்து இை -
சித்து வருவரேயும்  ்காைககூடி -
யோ்க உளளது. 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத் -
தின் படுவாங்்கரைப் பகுதியில் 
அரமந்துளள தபரியதபாைதீவு 
தபரியகுளம், த்காவில்தபாைதீவுககுளம், தபாறு -
்காமம்குளம், தவல்�ாதவளிககுளம், பழு்காமத் -
துககுளம் உளளிட்ட ப� பகுதி்களிலும் உளள 

சிறு குளங்்களில் இக்காடசி அப்பகுதிககு தமலும் 
அைகு தசர்ப்போ்க அப்பகுதிவாழ் மக்கள தேரிவிக -
கின்்றைர்.   

குளஙகளுக்கு அழகு சேர்க்கும் பூக்கள்

துர்றநீ�ாவரை நிருபர் 

அம்பார்ற மாவட்ட அைசு சார் -
பற்்ற நிறுவைமாை நிந்ேவூர் தபஸ்ட 
ஒப் யங் சமூ்க தசரவ்கள அரமப்பு 
வளமாை வாழ்வுககு ர்கத்காடுப்-
தபாம் என்னும் தவர�த்திட்டத்தின் 
கீழ் தபண்்கள ேர�ரம ோங்கும் 
தேரவயுர்டய குடும்பத்திற்்காை 
வீடடுத் ேளபா்டங்்கள ர்கயளிககும் 
நி்கழ்வு வியாைககிைரம (24) இ்டம்-
தபற்்றது.

நிந்ேவூர் தபஸ்ட ஒப் யங் சமூ்க 

தசரவ்கள அரமப்பின் ேர�வர் 
ஐ எம் நிஸ்மி ேர�ரமயில் நர்ட-
தபற்்ற இந்ே நி்கழ்வில் நிந்ேவூர் 
பிைதேச தசய�ாளர் சட்டத்ேைணி 
ஏ எம் அப்துல் �த்தீப், பிைதேச 
தசய�்க நிர்வா்க உத்திதயா்கத்ேர் 
எம் ரீ எம் சரீம், தபஸ்ட ஒப் யங் 
அரமப்பின் தசய�ாளர் ஏ புஹாது, 
ஹிஜைா சமூ்க தசரவ்கள அரமப்-
பின் ேர�வரும் நிந்ேவூர் அைர்த்ே 
மு்காரமத்துவ அணியின் தசய�ாள-
ருமாை எம் எஸ் எம் நிப்்றாஸ் ஆகி -
தயார்்கள ்க�ந்து த்காண்்டைர்.

பபண் தலைலம குடும்பஙகளுக்கு
வீடடுத் தளபா்டஙகள் அனபளிபபு

மட்டக்களப்பில் நாளள 13 வது திருத்தம் 
த்தா்டர்பில் ்கருததுப்்பகிர்வு நி்கழ்வு
 ( மண்டூர் குறூப் நிருபர் )  

ேமிழ்த்தேசிய வாழ்வுரிரம இயக்கத்தின் ஏற்பாடடில்   அதி்காைப் 
பகிர்வில் 13வது திருத்ேத்தின் தநாககு நிர� ்கருத்ேைங்கு மட்டக்களப்பு 
தபாது நூ�்க த்கடதபார்கூ்டத்தில்  நாரள (27) ஞாயிற்றுககிைரம 
்கார� 10, மணிககு இ்டம்தப்றவுளளது.   வாழ்வுரிரம இயக்கத்தின் 
ேர�வர் வீ.எஸ்.சிவ்கைன் ேர�ரமயி�ாை இந்நி்கழ்வில், ேமிழ்தப -
சும் மக்களின் ஐககியமும் அதி்காைப் பகிர்வும் எனும் ேர�ப்பில் தபைா-
சிரியர் ்றமீஸ் அப்துல்�ாவும் இைாஜேந்திை தநாககு நிர�யில் ேமிைர் 
அைசியல் எனும் ேர�ப்பில் அைசியல் ஆய்வாளர் யதீந்திைாவும் கிைககு 
மக்களின் இருப்பும் அைசியல் அணுகுமுர்ற்களும் எனும் ேர�ப்பில் 
ே.வசந்ேைாசாவும் மற்றும் அறிவாந்ே சமூ்கமும் அைசியல் இருப்பும் 
தோ்டர்பா்க வா.குைாளனும் உரையாற்றும் அதேதவரள, ேமிழ்த்தே-
சிய கூட்டரமப்பு பாைாளுமன்்ற உறுப்பிைர்்களாை ஜைாதிபதி சட்டத்-
ேைணி எம்.ஏ.சுமந்திைன், த்காவிந்ேன் ்கருைா்கைம், முன்ைாள பாைாளு -
மன்்ற உறுப்பிைர் பா.அரியதநத்திைன் ஆகிதயாரும் ்கருத்துரை்கரள 
வைங்்கவுளளைர்.  

 சிவனைசதும்ர சந்தி்ரகாந்தன் எம்.பியின் முயற்சிக்கு ெலன்

kPsg; ngwhj 
mlFg; nghUl;fisg; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;wy;
cb];gj;Jit gyNehf;F $l;LwT rq;fj;jpd; 

ehd;F tq;fpfspYk; 2020.06.30Mk; jpfjp tiu 

mlF itj;J kPsg; ngwhj jq;f eiffis tUk; 

2022.03.11 tiu fpuhkpa tq;fp KfhikahsUld; 

njhlh;G nfhz;L tl;bia nrYj;jp Vyj;jpy; 

tpw;gij jLf;fyhk;. ,y;iynadpy;> tUk; 

2022.03.12Mk; jpfjp fhiy 9.00 kzpf;F 

cb];gj;Jit gyNehf;F $l;LwT rq;f 

Nfl;Nghh; $lj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

,q;qdk;

Kfhikahsh;>

~cb];gj;Jt gyNehf;F

 $l;LwT rq;fk;.

2022.02.26

njhiyNgrp ,yf;fk;.

081-2053740

,yq;if ngw;Nwhypa 
$l;Lj;jhgdk;

tY rf;jp mikr;R 
B/21/2022

fhzpnahd;wpd; 
nfhs;tdtpw;fhf 
tpiykDf; Nfhuy;

,yq;if ngw;Nwhypak; $l;Lj;jhgdj; 

jpdhy;> Nkw;nfhs;sg;gLk; nraw;wpl;l 

nkhd;wpw;fhf tj;jis gs;spatj;j 

gpujhd tPjpf;F my;yJ tj;jis N`fpj;j 

(B459) gpujhd tPjpf;F Kfg;ghfTs;s 

40 NgHr;Rf;Ff; Fiwahj fhzpnahd;W 

Njitg;gLfpd;wJ.

cq;fs; tpiykDf;fs;> fhzp cWjp 

kw;Wk; tPjp tiuglj;jpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

gpujpfSld; ngWif KfhikahsH> 

,yq;if ngw;Nwhypak; $l;Lj;jhgdk;> 

,yf;fk; 609> lhf;lH ldp];lH B rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09 vd;w Kfthpf;F> 

2022.03.21 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf 

jfty;fs; Njitnadpd; jpU. tpJuq;f njh.

Ng. ,y. 0115455363 my;yJ jpU Ntjpj;j 

njh.Ng. ,y. 0115455364 I miof;fTk;.
 

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpak;) %yk;>

jiytH - jpizf;fsg; 

ngWiff;FO> ,yq;if

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609>  lhf;lH ldp];lH b 

rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09

njh.Ng. 011-5455335> 

njhiyefy;: 0115455424

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig

th;j;jf mikr;R

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig> 2022 tuT nryTj; jpl;l Kd;nkhopTfspd; fPo; ICT Jiwapy; cau; 

njhopy;El;g Vw;Wkjpfis mjpfupg;gjw;F Gj;jhf;f jahupg;Gfs;/ jPu;T Nkk;ghl;Lf;fhf rpwpa kw;Wk; eLj;ju 

mstpyhd njhopy;Kaw;rp (SMES)/ njhopy;El;g njhlf;fq;fSf;fhd epjp cjtp jpl;lk; xd;iw nraw;gLj;jTs;sJ. 

,e;jj; jpl;lj;ij nraw;gLj;Jtjw;fhd njhopy;El;g cjtp Njrpa tpQ;Qhd kd;wj;jpdhy; (NSF) toq;fg;gLk;. 

ahUf;fhf
Gj;jhf;f jahupg;Gfs;/ jPu;TfSld; ICT SMEs/ njhopy;El;g njhlf;f epWtdq;fs;

cjtpf;fhd gFjpfs;:

•  ICT Jiwapy; cau; njhopy;El;g Vw;Wkjpfis mjpfupg;gjw;F Gj;jhf;f jahupg;G/ jPu;T Nkk;ghl;Lf;fhf 
SMEs/ njhopy;El;g njhlf;fq;fis gyg;gLj;jy; kw;Wk; cjTjy;.

•  mtjhdk; nrYj;jg;gLk; njhopy;El;g gpupTfspy; IP cupkk;> PCT application ngWtjw;F epWtdq;fSf;F 

cjTjy; (IoT, AI, VR/AR)
• ntspehl;L re;ijapy; ,yq;ifapd; cs;ehl;L ICT tu;j;jff; Fwpia epWTjy;

• cyfshtpa kjpg;G rq;fpypfSld; ,izg;Gfis epWTjy;

jifik msTNfhy;:

• SME my;yJ njhlq;Fduhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (,izajsj;jpy; tiuaiwfis ghu;f;fTk;)

•  ICT jahupg;Gfs; my;yJ ICT nkd;nghUs; gad;ghl;bd; midj;J SMEs/ njhlq;Fdu;fSk; 100% 

cs;@u; cupikia ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

• re;ijf;F jahuhd jahupg;G/ Nritia Nkk;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  ICT jahupg;G/ nkd;nghUs; jPu;T Nkk;ghl;L Jiwapy; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; (Mtz mj;jhl;rp 

rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;)

•  ,jid xj;j jpl;lq;fSf;fhf fle;j 3 Mz;LfSf;Fs; ve;j xU mur epjp cjtpiaAk; ngwhj ve;j 

xU epWtdKk;.

Nju;T nra;ag;gl;l gadhspfSf;fhd EDB ,d; cjtp

nrytpdg; gfpu;T mbg;gilapy; nraw;gLj;jg;gLk; ,e;j cjtpj; jpl;lj;jpy;> kPs; epug;gy; mbg;gilapy; epWtdk; 

xd;Wf;F mjpfgl;rk; 4.0 kpy;. &gh tiuahd jpl;l nrytpd; 70% ,id EDB Vw;Fk;.
jpl;l topfhl;ly;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg;gbtj;ij www.srilankabusiness.com vd;w EDB ,izajsj;jpy; ,Ue;J 

jutpwf;fk; nra;a KbAk;.

tpz;zg;gk; kw;Wk; Nju;T

2022 khu;r; 04 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; www.srilankabusiness.com vd;w EDB ,izajsj;jpy; 

“mwptpj;jy;fs;” jiyg;gpd; fPo; fpilf;fg;ngWk; “Mu;t ntspg;ghl;L” gbtj;ij g+u;j;jp nra;J rku;g;gpg;gjw;F 

Mu;tKila epWtdq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.   

Mu;t ntspg;ghl;il rku;g;gpf;fpd;w epWtdq;fSf;F ,e;j cjtpj; jpl;lj;jpd; RUf;fkhd tpguq;fSf;F 

xd;iyd; epfo;r;rp xd;W (Webinar) Vw;ghL nra;ag;gLk;. topfhl;lypy; Fwpg;gplg;gl;lthW midj;J 

njhlu;Gila Mtzq;fSld; Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022 khu;r; 11 Mk; jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;du; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F kpd;dQ;ry;: ravindi@edb.gov.lk> cjtpg; gzpg;ghsu; - utpe;jp uzuh[h kw;Wk; 

kpd;dQ;ry;: dinesh@edb.gov.lk> 0112303862 my;yJ 011-2300705 (233) vd;w njhiyNgrp topahf Vw;Wkjp 

Cf;Ftpg;G mjpfhup – jpU jpNd\; mj;jehaf;f MfpNahiu njhlu;Gnfhs;sTk;. 

jiytu; kw;Wk; gpujk epiwNtw;Wdu;

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig
,y. 42> EDB/ NDB NfhGuk;> etk; khtj;ij> nfhOk;G 02.

,izajsk;: www.srilankabusiness.com

ICT Jiwapy; cau; njhopy;El;g Vw;Wkjpfis mjpfupg;gjw;F 
Gj;jhf;f jahupg;G/ jPu;T Nkk;ghl;Lf;fhf cs;@u; rpwpa kw;Wk; 

eLj;ju mstpyhd njhopy;Kw;rp (SMES)/ njhopy;El;g 
njhlf;fq;fSf;fhd epjp cjtp

,yq;if ngw;Nwhypa 
$l;Lj;jhgdk;

Nfs;tp mwptpj;jy;

Procurement of a Brand New Maintenance 
and Emergency Response Tug  (MERT)

B/17/2022

gpw;Nrh;f;if

NkNyAs;s jiyg;gpy; ,e;j Gjpdg;gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guk; njhlh;ghf Vw;fdNt 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;Wf;;;;; 

nfhz;l tskhd tpiykDjhuh;fspd; 

ftdj;ij ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; 

,j;jhy; miof;fpd;wJ.

1.6.1 Mk; cg-thrfj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpahd ~~,y. 109> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03|| vd;gij jaT nra;J ePf;fptpl;L 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s gpiojpUj;jg;gl;Ls;s 

Kfthpia gjpyPL nra;aTk;.

Kd;ida Gjpdg;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

Vida midj;J epge;jidfspy; vt;tpj 

khw;wKkpy;iy.

,jdhy; Vw;gl;Ls;s ve;jnthU mnrsfhpaq; 

fSf;fhfTk; ,ng$ kd;dpg;Gf; NfhUfpd;wJ. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; 

FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y.: 609> nlhf;lh; ldp];lh; b 

rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094 11 5455335

njhiyefy;: 0094 11 5455424



ஹற்றன் விசேட நிருபர்

மலையகபபகுதிகளிலுள்ள எரி-
பபொருள விறபலை நிலையஙகளில் 
சேறறுமுன்திைம் கொலை முதல் 
டீேல் எரிபபொருளுக்கு தட்டுபபொடு 
நிைவிவருகி்றது.

டீேல் தட்டுபபொடு கொரணமொக 
சேறறு கொலை சவல்ளயில் எரிபபொ-
ருள நிரபபு நிலையஙகளில் நீணட 
வொகை வரிலே கொணபபட்டை. 
ஒவபவொரு வொகை ேொரதிகளும் எரி-
பபொருள நிரபபுவதறகொக முணடிய-
டித்து பகொணடு பேல்வலத அவதொ-

னிக்கமுடிநதது. இதைொல் வொகை 
பேரிேலும் ஏறபட்டது. தறசபொது தை-
வொக்கலை,பகொட்டகலை,ஹற்றன் 
உளளிட்ட பை எரிபபொருள நிரபபு 
நிலையஙகளில் டீேல் தீர்நதுள்ளை. 
இதைொல் வொகை ேொரதிகள மறறும் 
பபொது சபொக்குவரத்தில் ஈடுபடும் 

பஸ் ேொரதிகள டீேல் எரிபபொருளிலை 
சதடி ஒவபவொரு எரிபபொருள நிரபபு 
நிலையஙகல்ள சேொக்கி பேன்று 
வருவதொகவும் பதரிவிக்கின்்றைர். 
இதைொல் தொஙகள பபரும் சிரமஙக-
ளுக்கு உட்பட்டிருபபதொகவும்,பொ-
டேொலை மொணவர்கல்ள  பகொணடு 
பேல்ை முடியொத நிலை ஏறபட்டி-
ருபபதொகவும் ேொரதிகள பதரிவிக்-
கின்்றைர்.

எரிபபொருள நிரபபு நிலையஙகளில் 
கடலம புரிபவர்கள கருத்து பதரிவிக்-
லகயில்  டீேல் தட்டுபபொடு ஏறபடும் 

என்பதலை அறிநது பபொது சபொக்கு-
வரத்தில் ஈடுபடும் வொகை ேொரதிகள 
சபொதுமொை அ்ளவு டீேலை பபறறுக்-
பகொணடைர். ஒரு சிைர் சதலவக்கு 
அதிகமொகவும் பபறறுக்பகொணடைர். 
இதைொல் தறசபொது டீேல் முடிநதுள்ள-
தொக அவர்கள பதரிவித்தைர்.

ஒரு சிை எரிபபொருள நிரபபு 
நிலையஙகளில் மொத்திரம் அவேர 
சேொயகொவி வணடி மறறும் அவேர 
சதலவக்கொக மட்டும் வழஙகுவ-
தறகு டீேல் லவத்திருபபதொகவும் ஒரு 
சிைர் பதரிவித்தைர். 

பைொஙபகொலட திைகரன் நிருபர் 

பைொஙபகொலட கஹடபிடிய 
மறறும் பைவத்துகநதுர ஆகிய பிர -
சதேஙகல்ள ஒன்றிலணத்து பதொர -
பவல்ஓய ஊடொக புதிய பொைம் 
ஒன்ல்ற நிர்மொணிக்க ேபரகமுவ 
மொகொண ேலப ேடவடிக்லக எடுத் -
துள்ளது.  

இநத புதிய பொைத்லத நிர்மொ -
ணிக்க ேபரகமுவ மொகொணேலப 
450 இைட்ேம் ரூபொவிலை பேைவு 
பேயதுள்ளது. இபபொைத்திலை 
நிர்மொணித்ததன் கொரணமொக 
ஹபுகஹகும்புர- படுகம்மை- கஹ-
டபிடிய- பதொடுபைபதன்ை- யக-
ஹலுபதன்ை- கிரிபமடிபதன்ை- 
பதஹிகஸ்தைொவ- கிரின்திகை- பை-
வதுகநதுர- முகுைமசை ஆகிய 
கிரொமத்தில் வொழ்கின்்ற பபொது-

மக்களுக்கு இதன் மூைம் பொரிய 
ேன்லம கிலடத்துள்ளது.  

இபபிரசதேஙகளில் வொழ்கின்்ற 
பபொதுமக்களுக்கு பைொஙபகொலட 
ஆதொர லவத்தியேொலைக்குச் 
பேல்ைக் கூடிய குறுகிய பொலத 
இதுவொகும்.  

இபபொைத்லத நிர்மொணிபபதன் 
மூைம் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமொை 
குடும்பஙகள ேன்லம அலடநதுள-
்ளைர். இரத்திைபுரி மொவட்ட பொரொ-
ளுமன்்ற உறுபபிைர் மறறும் இரத் -
திைபுரி இலணபபு கமிட்டி கூட்ட 
தலைவருமொை அகிை ேொலிய எல்-
ைொவை, பைொஙபகொலட பிரசதே 
ேலப தலைவர் எம்.எம். சுனில் 
சபமசிரி ஆகிசயொரின் முழு முயற-
சியிைொல் இபபொைம் நிர்மொணிக்-
கபபட்டலம குறிபபிடத்தக்கது.
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ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நுவபரலியொ மொவட்டத்தில் 
ேமுதொய உட்கட்டலமபபு வேதிகள 
இரொஜொஙக அலமச்சின் கீழ் பல்சவறு 
அபிவிருத்தித்திட்டஙகள முன்பை-
டுக்கபபட்டு வருகின்்றை. அபிவிருத்-
தித்திட்டஙகல்ள இரொஜொஙக அலமச்-

ேர் ஜீவன் பதொணடமொன் சேரில் 
பேன்று பொர்லவயிட்டொர்.

நுவபரலியொ பிரசதே ேலபக்குட்-
பட்ட ேொனுஓயொ கிைன்டன் கீழ் பிரிவு 
சதொட்டத்தில் நிர்மொணிக்கபபட்டு 
வரும் வீட்டுத்திட்டம் மறறும் பொலத 
சபொன்்ற அபிவிருத்தி பணிகல்ள 
சதொட்ட வீடலமபபு மறறும் ேமுதொய 

உட்கட்டலமபபு வேதிகள இரொஜொஙக 
அலமச்ேர் ஜீவன் சேறறுமுன்திைம் 
(24) சேரில் பேன்று பொர்லவயிட்டொர். 
இசத சவல்ள பகொட்டகலை பிர-
சதேேலபக்குட்பட்ட பகொட்டகலை 
திம்புல்ை பகுதியில் முன்பைடுக்கப-
பட்டு வரும் வீதி அபிவிருத்திகல்ள-
யும் அவர் சேரில் பேன்று பொர்லவ-

யிட்டொர்.
இதன்சபொது நுவபரலியொ பிரசதே 

ேலப தலைவர் சவலு சயொகரொஜ், 
பகொட்டகலை பிரசதே ேலபளின் 
தலைவர் ரொஜமணி பிரேொத் பபருந-
சதொட்ட மனிதவ்ள அபிவிருத்தி நிதி-
யத்தின் அதிகொரிகள உட்பட பைர் 
பேன்றிநதைர்.

மலையக அபிவிருத்தி திட்டஙகலை 
கணககாணிகக ஜீவன் நேரடி விஜயம்

மஸ்பகலியொ திைகரன் விசேட நிருபர் 

ஜைொதிபதியின் பேௌபொக்கியொ 
பதக்ம சவலைத்திட்டத்தின் ஊடொக 
ஹபபுகஸ்பதன்ை சதொட்டத்தி-
லுள்ள பிரஜொேொலை மணடபத்தின் 
புைரலமபபு பணிகளுக்கொை ஆரம்-
பகட்ட ேடவடிக்லககள முன்பை-
டுக்கபபட்டது.

"பேௌபொக்கிய பதக்ம" விசேட 
சவலைத்திட்டத்தின் கீழ் கடநத உள-
ளூரொட்சி மன்்ற சதர்தலில் பவறறி 
பபற்ற உறுபபிைர்களுக்கு தைொ 
4மில்லியன் ரூபொ நிதி ஒதுக்கீடு பேய-
யபபட்டசதொடு அதன் ஆரம்பகட்ட 
சவலைகல்ள முதல் கொைொணடில் 
பேயது முடிக்க திட்டமிடபபட்-
டுள்ளது.

அதன் அடிபபலடயில் மஸ்பக -
லியொ பிரசதே ேலபயின் மவுேொ-
கலை வட்டொரத்தில் பவறறி பபற்ற 
பழனியொணடி ஆைநதனுக்கு ஒதுக்-
கபபட்ட நிதியில் முதல் கொைொண-
டுக்கொை சவலைத்திட்டமொக 

ஹபபுகஸ்பதன்ை சதொட்ட பொைர் 
பொடேொலை மணடபம் தறசபொது 
பிரஜொேொலை மணடபமொக மொறறி  
அலமபபதறகொை சமறபொர்லவ 
மறறும் ஆரம்பகட்ட ேடவடிக்லக-
கள சேறல்றய திைம் முன்பைடுக்-
கபபட்டது.

அதன் அடிபபலடயில் மஸ்பக -
லியொ பிரசதே ேலப உறுபபிைர் 
ஆைநதன், மவுேொகலை வட்டொர 
இல்ளஞரணி தலைவர் பரொசமஸ் 
தர்மசீைன் ஆகிசயொர் க்ளத்திறகு 
பேன்று பொர்லவயிட்டசதொடு 
மஸ்பகலியொ பிரசதே ேலபயின் 
பதொழிநுட்பபபிரிவு அதிகொரிக -
ளும்(Technical Officer's) வருலகத் -
தநது ேம்மநதபபட்ட சவலைத் -
திட்டத்திறகொை திட்டமிடல்கல்ள 
பேறிபபடுத்திைர்.

குறித்த சவலைத்திட்டஙகல்ள 
விலரவில் பேயது முடிக்க முழுலம-
யொக உதவி பேயவதொகவும் அவர்கள 
உறுதியளித்தைர்.

ஹப்புகஸ்தென்ன ததெோட்டத்திலுள்ள  
பிரஜோசோலை மண்டபம் பு்னரலமப்பு

லுணுகை நிருபர்

ேொரணர்களுக்கொை ஜைொதிபதி 
விருது மறறும் சின்ைஞ்சூட்டும் 
பிரதொை நிகழ்வொைது ஜைொதிபதி 
தலைலமயில் கடநத புதன்கிழலம -
யன்று (23) ஜைொதிபதி பேயைகத் -
தில் இடம்பபற்றது.

ஜைொதிபதி விருதிலை பபறறுக் -
பகொள்ளத் தகுதியுலடய ேொடுபூரொ -
கவும் உள்ள அலைத்து ேொரணர்க -
ல்ளயும் ஒசர இடத்திறகு அலழக்க 
முடியொத பகொவிட் 19 சூழ்நிலை -
யிலை கருத்திற பகொணடு ஜைொதி -
பதி விருதிலை வழஙகி லவக்கும் 
மொகொண மட்டத்திைொை நிகழ்வொ -

ைது நிகழ்நிலை (Zoom) பதொழில் -
நுட்பத்தின் ஊடொக அலைத்து 
ேொரணர்கல்ளயும் ஒருமித்து இடம் -
பபறறிருநதது.

இதறகலமய ஊவொ மொகொணத் -
தில் பதரிவு பேயயபபட்ட 5 ேொர -
ணர்களுக்கொை ஜைொதிபதி விருது 
மறறும் சின்ைஞ்சூட்டும் நிகழ் -
வொைது ஊவொ மொகொண ேலப 
சகட்சபொர் கூடத்தில் சேறறு (23) 
மொலை 2.30 மணிய்ளவில் ஊவொ 
மொகொண ஆளுேரின் பேயைொ்ளர் 
எம். எம். விஜயேொயவின் தலை -
லமயில் பவகு விமர்லேயொக ேலட -
பபற்றது. 

நிகழ்நிலை ஊடொக இடம்பபற்ற 

நிகழ்வின்சபொது ஜைொதிபதி விரு -
துக்கு பதரிவொகி சின்ைஙகல்ளப 
பபறறுக்பகொணட ேொரணியர்கல்ள 
வொழ்த்தியிருநததுடன், இநநிகழ் -
வில் இைஙலக ேொரணர் ேஙகத்தின் 
பிரதொை ஆலணயொ்ளரும்,  ேட்டத்த -
ரணியுமொை ஜைபிரித் பபர்ைொண -
சடொவும் கைநது பகொணடிருநதொர்.

அத்துடன் ஊவொ மொகொணத்தில் 
ேலடபபற்ற நிகழ்வில் மொகொண 
வில்ளயொட்டு அலமச்சின் பேயைொ -
்ளர் நிஹொல் குணரத்தை, இைஙலக 
ேொரணர் இயக்கத்தின் விசேட 
ஆலணயொ்ளர் திலும் துமிநத உள -
ளிட்ட ேொரணர் ேஙகப பிரதிநிதிகள 
கைநதுபகொணடைர்.

ஊவோ மோகோண சோரணரகளுககோ்ன
ஜ்னோதிபதி விருது வழங்கும் விழோ இ / ெரி ய�ோவோன் தமிழ் யதசி� ெோடசோமையின் ெ்ரத நடன ஆசிரிம�யும் , அபிந� 

கைோயகந்தி்ர நோட்டி�பெள்ளி இ�க்குனருைோன ெ்ரதநடன நுணகமைைோனி, கைோவிதத-
கர் பசல்வி. சிகிவோகினி லிஙகநோதனின் நடனநிகழ்பவோன்றின் யெோது எடுக்கபெட்ட ெடம். 

450 இைட்சம் ரூபகாய்   
ச்சைவில் புதிய பகாைம்   

இரத்திைபுரி சுழறசி நிருபர்  

ேொட்டில் நிைவும் பொல்மொ தட்டுப-
பொடு மறறும் அநநிய  பேைொவணிப 
பிரச்சிலைக்கு தீர்வொக ேபரகமுவ 
மொகொண ேலப மறறும் கொல்ேலட  
பணலணகள அபிவிருத்தி அலமச்சு 
என்பை இலணநது 100 கிரொமிய 
பசும்பொல்  உறபத்தி கிரொமஙகள, பொற-
பணலணகள மறறும் பொல் உறபத்திப-
பதனிடும்  நிலையஙகல்ள அலமக்க 
ேடவடிக்லக சமறபகொணடுள்ளது.  

இதறகிணஙக இவவிரணடு மொவட்-
டஙகளிலும் 100 பொறபணலணகள  
மறறும் பசும்பொல் உறபத்தி பதனிடும் 
நிலையஙகள அலமக்கபபடவுள-
்ளை.  இதன்மூைம் உளேொட்டு பொல் 
உறபத்திப பொவலைலய அதிகரிபபது-
டன் பபரும்ளவு  அநநிய பேைொவணி 
மீதியொவதொகவும் கிரொமிய மட்டத்தில் 
இபபணிகல்ள சமறபகொணடு  வரும் 
உத்திசயொகத்தர்கள பதரிவிக்கின்்ற-
ைர்.  

இத்திட்டத்திறகு இணஙக பசும்-
பொல் மறறும் இத்துல்றேொர்நத  உற-
பத்திகல்ள சபொதிய்ளவு பபொது-
மக்களுக்கு இைகுவொக கிலடக்க 
ேடவடிக்லக  சமறபகொள்ளபபட்டு 
வருவதொகவும் அதிகொரிகள பதரிவித்-
தைர்.  

கிரோம மககள 
பசும்போல் 
உறபத்தியில் 
ஆரவம்  

இரத்திைபுரி சுழறசி நிருபர்

மரவளளிக்கிழஙகு ஏறறுமதியின் 
மூைம் படொைர் உலழக்கும் விவேொயி 
ஒருவலர ஊக்குவிக்கும் நிகழ்வு எம் -
பிலிபிட்டிய உடவ்ளவ பிரசதேத்தில் 
சேறறுமுன்திைம் ேலடபபற்றது

சிறிய அ்ளவில் பபொதி பேயயப -
பட்ட மரவளளிக் கிழஙகு ஏறறும-
திலய ஆரம்பித்த பீ.அஜித் என்்ற 
விவேொயிசய இவவொறு ஊக்குவிக் -
கபபட்டுள்ளொர். 

தைது சுய முயறசியின் மூைம் 

பதொழிலை சமறபகொணடுவருகின்-
்றொர். 

இவரது பபொதி பேயயபபட்ட மர -

வளளிக்கிழஙகு டுபொய, கட்டொர் 
உட்பட பை ேொடுகளுக்கும் ஏற -
றுமதி பேயயபபட்டு வருவது 
குறிபபிடத்தக்கது. தைது சிறிய 
உறபத்தி பதொழிறேொலையில் மர-
வளளி கிழஙலக சுத்திகரித்து பபொதி 
பேயயும் இவரது பதொழில் முயற-
சிலய ஊக்குவிக்கும் வலகயில் ஏற -
றுமதி அபிவிருத்தி அலமச்ேர் ஜொைக 
வக்கும்புர இவருக்கு அவசியமொை 
அரே உதவிகல்ள வழஙக ேடவ-
டிக்லக சமறபகொணடுள்ளொர்.

மரவள்ளிக கிழஙகு ஏற்றுமதி
மூைம் ச்டகாைர் வருமகானம்சேொட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர் 

சேொட்டன் பிரிட்ஜ்  பபொலிஸ் பிரி-
வுக்குட்பட்ட மிட்சபொட் பகுதியில் 
தனியொர் சதொட்டபபகுதியிலிருநது 
இ்றநத நிலையில் சிறுத்லதபயொன்று 
சேறறு மதியம்  மீட்கபபட்டுள்ளதொக 
சேொட்டன் பபொலிஸொர்  பதரிவித்தைர்.  
சேறறு முறபகல் பகுதிக்கு பதொழிலுக்-
குச் பேன்்றவர்க்ளொல் சிறுத்லதயின் 
ேடைபமொன்று இருபபதொக பபொலிஸொ-
ருக்கு அறிவிக்கபபட்டுள்ளது. 

இதலையடுத்து,  ேல்ைத்தணணி 
வைவிைஙகு அதிகொரிகளுக்கு 
பபொலிஸொர் அறிவித்தலதயடுத்து  
புலியின் ேடைம் ரநதனிகைவிலுள்ள 
வைவிைஙகு லவத்தியேொலைக்கு பரி-

சேொதலைக்கொக பகொணடு பேல்ைப-
பட்டுள்ளது. சுமொர் 8 வயது மதிக்கத்-
தக்க ஆண  சிறுத்லதயின் ேடைத்தில் 

கொயஙகள இருபபதொகத் பதரிவித்த 
பபொலிஸொர் சமைதிக விேொரலண-
கல்ள சமறபகொணடு வருகின்்றைர்.

ககாயஙகளு்டன் சிறுத்லதையின் ்ச்டைம் மீடபு

டீ்சல் தைடடுபபகாடு; ்சகாரதிகள் சபரும் அவதி
இரத்திைபுரி சுழறசி நிருபர்

பைொஙபகொலட புவக்கஹபவலை 
பகுதியில் இரத்திைக்கல் அகழ்வ -
தறகு வழஙகபபட்ட அனுமதிப 
பத்திரத்லத பயன்படுத்தி வ்ளமொை 
கொடுகல்ள பவட்டி இரத்திைக்கல் 
அகழ்வதொக பிரசதே மக்கள முல்றயி-
டுகின்்றைர். 

இதைொல் சுற்றொடலுக்கு பொரிய அச் -
சுறுத்தல் ஏறபட்டுள்ளதொகவும் பதரி-
விக்கின்்றைர். 

இபபகுதியில் இரத்திைக்கல் 
அகழ்வதறகு வழஙகபபட்ட நிைப -

பகுதிக்கு சமைதிகமொக வ்ளமொை 
கொடுகள பவட்டி அழிக்கபபடுவத -
ைொல் நீர்நிலைகள பொதிக்கபபடுவ -
தொகவும் சேறறு கழிவு நீர் வடிநது 
பேல்வதொல் குடிநீரும் வயல் 
விவேொய நிைஙகளும் பொதிக்கபபடு -
வதொகவும் பிரசதே மக்கள முல்றயி -
டுகின்்றைர். 

எைசவ இரத்திைக்கல் அதிகொர 
ேலபயிைொல் வழஙகபபட்ட இரத் -
திைக்கல் அகழ்வு அனுமதிபபத்தி-
ரத்லத இரத்து பேயயுமொறு இம்மக்-
கள விையமொக சவணடுகின்்றைர்.

அனுமதிப்பத்திரத்லதெ பயனபடுத்தி 
சட்டவிதரோதெ இரத்தி்னககல் அகழ்வு



ஜம்மு காஷ்மீர் துணை நிணை 
ஆளுநர் மன�ாஜ் சின்ா உத்தரபிர-
ன்தச மாநிைததில் உள்ள காஜிபூரின 
ஜமானியா, மு்ம்தாபாத உளளிட்ட 
பல்னவேறு சட்டசணப த்தாகுதிகளில் 
நிகழ்ச்சிகளில் கைந்து தகாளவே்தறகாக 
வேந்திருந்்தார்.

னநறறு காணை வோரைாசியில் 
இருந்து ்த�து தசாந்்த ஊரா� காஜி -
பூருக்கு ஆளுநர் மன�ாஜ் சின்ா தசனறுக் 
தகாண்டிருந்்தார். அபனபாது கடடுபபாடண்ட 
இழந்்த கார் திடீதர� ராஜ்காட பாைததின 

சரிவில் தபாருத்தபபடடிருந்்த இரும்பு 
தூண் மீது னமாதியது. இதில் காரின 
இ்டது பக்கம் னச்தமண்டந்்தது. காரின 
ஒரு சக்கரமும் பஞசர் ஆ�து.

இது குறிதது ்தகவேல் அறிந்து விணரந்்த 
தபாலிசார் ஆளுநணர பததிரமாக மீடடு 
மாறறு காரில் அனுபபி ணவேத்த�ர். 
இ்த�ால் அங்கு பரபரபபு ஏறபட்டது.

இந்்த விபததில் ஆளுநர் உளப்ட 
யாருக்கும் காயம் ஏறப்டவில்ணை எனறு ராம்ந-
கர் காவேல் நிணையப தபாறுபபா்ளர் அஷ்வினி 
பாண்ன்ட த்தரிவித்தார்.
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சர்வேன்தச மனி்த உரிணம அணமப-
பின மததிய மகாைததிறகா� 
சட்ட ஆனைாசகர், சட்டத்தரணி 
ராஜனசகரன மணிவேண்ைன  ்தம் 
சட்டததுணையின ஆளுணமமிக்க 
தசயறபாடடி�ாலும் சமூகததுணை 
தசயறபாடடி�ாலும் கணை இைக்-
கிய தசயறபாடடிலும் பனமுக 
ஆளுணம தகாண்்ட பண்புயர்மிக்க 
மனி்தர். எந்்ததவோரு னநரததிலும் 
சிரித்த முகதன்தாடு இ�ம் ம்தம் 
தமாழி க்டந்து மறைவேர்கண்ள 
மதிதது அவேர்கன்ளாடு இணைந்து 
உைவோடி மனி்தாபிமா�ப பணிகள 
புரிகினை சட்டத்தரணி ராஜனசகரன 
மணிவேண்ைனின பண்பு ஒரு ்தனித-
துவேமா�ணவேனய. மனி்தனநயமும் 
கடி� உணழபணபயும் தகாண்்டவேர். 

இவேர் மாத்தண்ள மாவேட்ட சட-
்டத்தரணி  சங்கததின  ஆறு வேரு்டம் 
தசயைா்ளராகவும்   மூனறு  வேரு்டம் 
்தணைவேராகவும்   தசயைாறறியவேர்., 
பிரனஸ் ஒப சாஹிரா அணமபபின 
உப ்தணைவேர், மாத்தண்ள காந்தி மாகா  
சணபயின உப ்தணைவேர்  மு்தலிய  
பிரபல்யமா� தபாது அணமபபுக்க-
ளில்  பிர்தா� ப்தவிகண்ள வேகிதது 
அதிசயிக்கத்தக்க சமூப பணிகண்ள 
ஆறறி வேருகினைார்.

அன்தனவேண்ள மாத்தண்ளயிலுள்ள  
எச்.என.பி,  டி.எப.சி.சி. அமா�ா 
ஆகிய வேங்கிகளின  சட்ட ஆனைா-
சகராகவும்  மறறும் ஸ்ரீ முததுமா-
ரியம்மன னகாயில் அைங்காவே்ளர் 
சணபயின சட்ட ஆனைாசகராகவும்  
உள்ளார். இவேரின சமூகப பணிக-
ளுக்கு சானைாக பல்னவேறு அணமப-
புக்களி�ால் பாராடடி தகௌரவிக்கப-
படடுள்ளணம குறிபபி்டத்தக்கது. 

இரதன்தாடண்ட இந்து ்தமிழ்  
மகா விததியாைததின விருது, 
மாத்தண்ள சாஹிராவின 75 வேது 
பவே்ள விழாவின விருது, 2018-.11-.22 
்தங்கந்்த ்தமிழ் ன்தாட்டப பா்டசாணை-
யின  விருது. 2018 மாத்தண்ள வேர்த-
்தக சங்கததின விருது. மாத்தண்ள 
பாக்கியம் இந்து ன்தசிய பா்டசாணை-
யின விருது 2018 மாத்தண்ள சுவோமி 
விபுைா�ந்்தர் கைாமனைததின 
தபான விழா விருது 2018 மாத்தண்ள 
சுதுகங்ணக அருளமிகு ஸ்ரீ 7 முக  
காளியம்மன னகாயிலின வோணி 
விழா விருது. 2011 நிருததியாஞ-
சலி கைாமனைததின தவேளளி விழா 
விருது எ� விருதுகண்ள பாராடடுக்-
கண்ள தபறை இவேர் தி�கரன பததிரி-
ணகக்கு வேழங்கிய தசவ்வி.

உங்கள் குடும்ப  வாழ்க்்க பின்னணி 
குறித்து கூற முடியுமா? 

நான 1971-.02-.10  மாத்தண்ளயில்  
பிைந்ன்தன. ்தந்ண்த முருணகயா ராஜ-
னசகரம்.  அம்மா தபயர் அரியமுதது 
பூரைம். மண�வி ஆறுமுகம் கிரு-
சாந்தி, தகாழும்பு த்தமடண்டக்-
தகா்ட பிரன்தசதண்த வேசிபபி்டமாகக் 
தகாண்்டவேர்.எ�க்கு இரு ஆண் பிள-
ண்ளகள இருக்கிைார்கள. 

எ�து  ்தாத்தாவோ� அரியமுதது 
தசடடியார் னநர்ணமயும் வோக்கு 
மாைா்த தசயறபாடண்ட எ�து மூை-
்த�மாக எடுததுக் தகாண்டு இனறு 
வேணரக்கும் எ�து த்தாழிலுக்கும் 
எ�து வோழ்க்ணகயிலும்  கண்டபபி-
டிததுக் தகாண்டிருக்கினனைன. அந்்த 
னநர்ணமயும் வோக்குமாைாத ்தனணம-
யும் ்தான எனண� இந்்த-
்ளவுக்கு தகாண்டு வேருவே-
்தறகு தபரும் துணையாக 
இருந்துள்ளது. 

எ�து மண�வி அனறு 
த்தா்டக்கம் இனறு வேணரக்-
கும் எ�து த்தாழிலும்  
சமூகப பணிகளுக்கும் 
எந்்தவி்தமா� ்த்டங்களுக்-
கும் இல்ைாமல் ம�ப-
பூர்வேமாக உ்தவி தசய்து 
வேருகினைார். எ�து பிள-
ண்ளகளும் அபபடினய. 

ஆரம்பக் கல்வியிண�  
இரதன்தாடண்ட ்தமிழ் 
மகா விததியாையததில்   
மு்தைாம் வேகுபபு த்தா்டக்-
கும் 05ஆம்  வேகுபபு 
வேணரயிலும் படிதன்தன. 1981 களில் 
ஐந்்தாம் ஆண்டு புைணமப பரிசில் 
பரீடணசயில்  சிததியண்டந்ன்தன. 
அ்தன காரைமாக தகாழும்பு டி. 
எஸ். னச�நாயக கல்லூரியில் கல்வி 
கறக அனுமதி கிண்டத்தது. 

அந்்தக் காைததில் 1983 களில் 
நிைவிய இ�பபிரச்சிண�  மறறும் 
்தங்குமி்ட வேசதியினணம காரைமாக 
அங்கு கல்விணய த்தா்டர முடியாது 
னபா�து.  மீண்டும் மாத்தண்ளக்கு 
வேந்து  மாத்தண்ள சாஹிரா கல்லூ-
ரியில் இணைந்து தகாண்ன்டன.  
இரண்டு வேரு்டம் மாத்தண்ள இந்து 
ன்தசிய கல்லூரியிலும்  மறறும்  உயர் 
்தரக் கல்விக்காக மீண்டும் சாஹிராக்  
கல்லூரியில் இணைந்து கறனைன. 
1990 களில் க. தபா. ்த உயர் ்தரப 
பரீடணசக்கு ன்தாறறி சட்டக் கல்லூ-
ரிக்கு த்தரிவோன�ன.  நானகு வேரு-
்டங்கள கல்வி கறனைன. இந்்த சந்-
்தர்பபததில் எ�க்கு கல்வி னபாதித்த 
ஆசிரியர்கள அண�வேருக்கும் நனறி 
த்தரிவிததுக் தகாளவேதில் நான க்ட-
ணமபபடடுளன்ளன.

சட்டக் கல்விணய படிதது முடித்த 
பிைகு எ�து ஆரம்ப பயிறறுநர் 

்தறனபாண்தய ஜ�ாதிபதி சட்டத்த-
ரணி சாலிய பீரிஸி்டம்  ஆறு மா்தம் 
த்தாழில் புரிந்து அவேருண்டய  
சட்ட அனுபவேங்கண்ளப தபறறுக் 
தகாண்ன்டன. பின�ர்  உயர் நீதி-
மனை சட்டத்தரணியாக நியம�ம் 
தபறை  பிைகு 1998 களில்  னநரடி-
யாக மாத்தண்ளக்கு வேந்து சட்ட 
னசணவேயிண� இனறு வேணரயிலும் 
எ�து த்தாழிைாக   தசய்து வேருகின-
னைன. 

சட்டத்து்ற ்பற்றி உங்கள் ்கருத்து 
என்ன? 

சட்டததுணைக்குச் தசல்லு்தல் 
இந்்தக் காைதண்தப தபாறுத்த 
வேணரயிலும் மக்களுக்கு கூடு்தைாக 
னசணவே தசய்யக் கூடிய சிைந்்த ஒரு 
த்தாழிைாகத ்தான இண்த நான 
கருதுகினனைன. மறைத த்தாழில்-
கண்ள வி்ட   மக்களின அடிமட்டத 
ன்தணவேபபாடுகளின உைர்வுகண்ள 
புரிந்து தகாள்ளக் கூடிய மிகப 
தபரிய வோய்பபு இந்்த த்தாழிலுக்கு 
இருக்கிைது.  அ்தறகு னமைாக  சமூக 
னசணவே தசய்வே்தறகு  எண்ைம் 
உள்ளவேர்களுக்கு  இவ்வோைா� 
த்தாழிலில் ஈடுபடுவேது ்தமது  ம�ப-
பானணமணய தவேளிபபடுததுவேதும்  
்தமது ம�திலுள்ள தவேளிபபாடுக-
ண்ளக் காடடுவே்தறகும்  சிைந்்தத்தாரு 

வோய்பபாக அணமயும். ஆ�ால்  
என� த்தாழில் தசய்்தாலும்  நமது 
னநர்ணமயும் அயரா உணழபபும்  எந்-
்ததவோரு த்தாழிலுக்கும் அவேசியம்.  
அது இந்்தத த்தாழிலுக்கும் கட்டா-
யம் பயனபடும்.  இது இல்ைாமல் 
நாங்கள நீண்்ட காை த்தாழிணைச் 
தசய்வேது கஷ்்டம்.

இன்றய மனித உரி்ம்கள் 
சசயற்்பாடு்கள் ்பற்றி கூறுவீர்களா?

தஜனிவோவில் அணமந்துள்ள 
ஐக்கிய நாடுகள சணபயின கீழ் 
பதிவு தசய்யபபட்ட சர்வேன்தச 
மனி்த உரிணம அணமபபின  சட்ட 
ஆனைாசகராக எனண� நியமிதது 
இருக்கினைார்கள.இைங்ணகணய 
தபாறுத்த வேணரயிலும் அதிகமா� 
பிரன்தசங்களின  மனி்த உரிணமக-
ண்ளப பாதுகாபப்தறகாகவும்  ணகதி-
களின உரிணமகண்ளப பாதுகாபப-
்தறகாகவும்  என�ால் முடிந்்த்ளவு  
தசயறபாடுகண்ள தசய்து தகாடுதது 
வேருகினனைன.  தபாலிஸ் நிணையத-
தில் இருந்து  நீதி மனைம் வேணரக்கும் 
அவேர்களுக்கு  உரிணமகண்ளப பாது-

காபப்தறகும் அவேர்களுக்கு ஏறபடும் 
துனபுறுத்தல்கண்ள ்தடுபப்தறகும்  
முடிந்்த்ளவு ்தனிபபட்ட ரீதியாக 
நான க்டணமயாறறிக் தகாண்டிருக்-
கினனைன. 

தபாலிஸாரால் சந்ன்தக நபர் 
ஒருவேர் ணகது தசய்யபபட்ட னநரத-
தில் இருந்து  அவேணர நீதிமனைம் 
தகாண்டு தசல்லும் வேணர  அவேருக்கு 
ஏறபடும் துனபுறுத்தல்கள உள-
ளிட்ட அவேர்களுண்டய பாதுகாபபு 

சம்பந்்தமாக முடிந்்த்ளவு 
பாதுகாபணப வேழங்கி வேரு-
கினனைன. 

இைங்ணகயில் சர்வேன்த-
சப பிரக்ட�ங்கள  பயனப-
டுததுகினைார்கள.  மனி்த 
உரிணமகள சம்பந்்தமாக 
ஆராய்வே்தறகு  அதிகமா� 
நிறுவே�ங்கள இருக்கின-
ை�.  ஆகனவே மனி்த 
உரிணம மீறு்தல் எனபது 
இைகுவோ� காரியமல்ை.  
மனி்த உரிணமகள மீைபப-
டும் இ்டததில்  அண்த அவே-
்தானிதது  குறிபபிட்ட நிறு-
வே�ங்களுக்கு சரியா� 
னநரததில் த்தரிவிபபது-
்தான  எங்கள னசணவேயின 

ஒரு பாகமாக இருக்கிைது.

உங்களது சமூ்கச் சசயற்்பாடு்கள் ்பற்றி
இக்னகளவிக்கு  அவேர் மு்தலில் 

தசால்ை விரும்ப வில்ணை. தமௌ�ம் 
சாதித்தார். எனனுண்டய அழுத்தம் 
காரைமாக ம�ம் திைந்்தார். நான 
த்தாழில் புரிந்து ஒரு நிணைணமக்கு 
வேந்்த பிைகு  மு்தைாவேது ஆரம்ப 
பா்டசாணையா� இரதன்தாடண்டக் 
கல்லூரிக்குச் தசனறு அதிபர் ஆசிரி-
யர்களி்டம்  கைந்்தானைாசிதது  அந்்த 
மாைவேர்களுக்கு அபனபாண்தய காை 
கட்டததிறகு ன்தணவேயா�  வி்டயங்க-
ண்ளக் னகட்டறிந்ன்தன.  அந்்த னநரத-
தில் அவேர்கள முக்கியமாக னகட்டது  
னபாடன்டா தபாபபி  இயந்திரம் 
ஒனறு ன்தணவேதய�க் னகாரி�ார்கள.  
அண்த நான வேழங்குவே்தறகு ஏறபாடு-
கள தசய்ன்தன.  அண்தத த்தா்டர்ந்து 
அவேர்க்ளது கல்வி ந்டவேடிக்ணக-
கள  விழாக்கள னபானைவேறறுக்கு 
என�ால் ஆ�  உ்தவிகள தசய்துள-
ன்ளன. 

அ்தறகு னமறதகாண்டு அபபா்ட-
சாணையில் கல்வி கறறு பல்கணைக்-

கழகம்  த்தரிவு தசய்யபபட்ட இரு 
மாைவேர்களுக்கு  புைணமப பரிசில் 
நிதி உ்தவிகள வேழங்கின�ன.

அடுத்தபடியாக நான கல்வி கறை 
சாஹிராக் கல்லூரிக்கும் ன்தணவேயா-
்ளவு ்த்ளபா்ட வேசதிகண்ளயும் ஆய்வு 
கூ்டததிறகு  ன்தணவேயா� வேசதிகண்ள-
யும் தசய்துளன்ளன. இந்து ன்தசிய 
கல்லூரிக்கும்  ்த்ளபா்டங்கள மறறும் 
சிறுவேர்கள விண்ளயாடடு பூங்காணவே  
மறுசீரணமதது மாைவேச் தசல்வேங்-
கள பயனபடுத்தக் கூடிய முணையில்  
நிர்மாணிததுக் தகாடுததுளன்ளன. 

இணவே ்தவிர மாத்தண்ள னகாம்பி-
லிதவேை ்தமிழ் மகா விததியாைததில்  
ஒரு னபாடன்டா தகாபபி  இயந்திரம் 
வோங்கி வேழங்கியுளன்ளன.  கவ்டு-
தபல்ை ்தமிழ் விததியாையததிறகு 
மல்டி மீடியா தபாரதஜக்்டர் ஒனறு 
வோங்கி அனபளிபபுச் தசய்ன்தன.  
உலுகங்க ்தமிழ் மகா விததியாையத-
திறகு  னபாடன்டா தகாபபி இயந் -
திரம் ஒனறு வோங்கி அனபளிபபுச் 
தசய்ன்தன. 

்தறனபாது   உயர் ்தரம் கல்வி 
பயிலும் இரு பிளண்ளகளுக்கு 
மா்தாந்்தம் புைணமப பரிசில் நிதி 
உ்தவி வேழங்கி வேருகினனைன. 
த்ல்கடுவே ்தமிழ் மகா விததி -
யாையததிறகு  புணகபப்டப பிர -
திதயானறு வோங்கி அனபளிபபுச் 
தசய்ன்தன.  கந்ன்த நுவேர ்தமிழ் வித-
தியாையததிறகு நீர் ்தாங்கி ஒனறும் 
வோங்கி அனபளிபபுச் தசய்துள -
ன்ளன.  

எ�து நண்பர்களின னவேண் -
டுனகாளுக்கு இைங்க  மிகவும் 
வேறுணமக்குடபட்ட  ஒரு குடும்-
பததி�ருக்கு மாத்தண்ள சுதுகங்க 
ன்தாட்டததில்  ஒரு காணிதயானணை 
வோங்கி வீத்டானணையும் நிர்மாணித-
துக்  ணகயளிததுளன்ளன. இது ஒரு 
கூடடு முயறசியாகும். அவேர்கள 
அந்்த வீடடில் சந்ன்தாசமாக வோழ்வே -
ண்தப பார்க்கும் எங்கள ம�திறகு 
நல்ைத்தாரு  சந்ன்தாசதண்தத  ்தருகி -
ைது. எனனுண்டய பங்களிபபு அதில் 
இருக்கிைது.

இனனும் காணிகள வோங்கி ணவேத -
துளன்ளாம் அதிலும் எதிர்காைததில்  
தவேகு விணரவில் வீடடு  வேசதிகள 
ஏறபடுததிக் தகாடுக்கத தீர்மானித -
துளன்ளாம். 

1988--1990 களில் மாத்தண்ள 
சாஹிராக் கல்லூரியில் கறை  வேகுபபு 
நண்பர்கள ஒனறிணைந்து  பிரனஸ் 

ஒப சாஹிரா  எனை தபயரில் 
ஒவ்தவோரு வேரு்டமும் அந்்தப பா்ட -
சாணைக்கு ன்தணவேயா� அண�தது 
வேசதிகண்ளயும் கல்வி னமம்பாடு 
தபௌதீக வே்ளம், உ்தவிகண்ளச் 
தசய்து வேருகினனைாம். க.தபா.்த 
சா்தாரைப பரீடணசயில்  9 ஏ சிததி 
தபறும் அண�தது மாைவேர்களுக்-
கும் மவுண்்டன ணபசிக்கிள வோங்கி 
தகாடுதது வேருகினனைாம். எங்கள 
அணமபபிலுள்ள குழுமததிலுள்ள 
நண்பர்களின ன்தணவேபபாடுகள 
அ்தாவேது வேறுணமயில் உள்ள நண் -
பர்களின ன்தணவேபபாடுகண்ள -
யும்  கண்்டறிந்து நிணைவு தசய்து 
வேருகினனைாம். இது்தான எங்க-
ளுண்டய முக்கியமா� னகாடபா -
்டாகும். இனறு வேணரயிலும் நல்ை 
பணிகண்ள அவ்வேணமபபு முனத� -
டுதது வேருகினைது. 

இந்்த வேரு்டததில் அவ்வேணமபபு 
10 வேரு்டதண்த நிணைவு தசய்கிைது. 
இப்தார் நிகழ்வுகண்ள நாங்கள ந்டத-
துனவோம். அது எங்களுண்டய ஒரு 
முக்கியமா� நிகழ்வு. தகானரா�ா 
த்தாறறுக் காரைமாக 2 வேரு்டம் 
தசய்ய முடியாமல் னபாய் விட்டது. 
க்டந்்த 08 வேரு்டம் த்தா்டர்ந்து 
தசய்து வேந்துளன்ளாம். இந்்த 
வேரு்டம் தசய்வே்தறகு  ஏறபாடுகள 
தசய்து தகாண்டிருக்கினனைாம். 
காைம் உ்தவிகள தசய்்தால் எதிர் -
வேரும் னநானபு இப்தார் தசய்யத 
்தயாராக இருக்கினனைாம். அது மட -
டுமல்ை ஒவ்தவோரு வேரு்டமும் இரத-
்த்தா� முகாம்கள தசய்து வேருகின -
னைாம். மாத்தண்ள மாவேட்டததில் 
அதிக்ளவு இரத்த்தா�ம் வேழங்கும் 
அணமபபு இதுவோகத ்தான இருக் -
கும். 

நீங்கள் இளந் த்ைமு்றயி்னரு்ககு 
என்ன சசாலை விருமபுகினறீர்கள்?  

நாங்கள எங்கு பிைந்ன்தாம், எங்கு 
படிதன்தாம் எனை ்தாழ்ணமயுைர்வு 
ன்தணவேயில்ணை.  எங்கு இருந்்தா -
லும் எங்களுண்டய ம�ம் உறுதியாக 
இருந்்தால்  நாம் எண்தயும் சாதிதது 
தவேறறி தபை முடியும். அ்தறகாக 
முயறசி தசய்யுங்கள.

சரவததச மனித உரி்ம அ்மப்பின மத்திய மா்காணத்திற்்கா்ன சட்ட ஆதைாச்கர, சட்டத்தரணி ராஜதச்கரன மணிவணணன

நேர்மையும் வாக்கு மைாறாத செயற்ாடும் எனது மூலதனமைாகும்...

ைாவத்தகை தினக்ரன் நிருெர்

உக்்ரைனில் இருந்து தமிழகம் திரும்பும் 
மைாணவரகளின் ்யண செல்வ அரைநெ ஏறகும்

உக்ரைனில் சிககியுள்ள 
தமிழக மாணவரகள 
தாயகம் திரும்புவதற் -
கான பயண செல்வ 
அரைசெ ஏற்கும் என முதல் -
வர ஸ்ாலின் அறிவித் -
துள்ளார.

உக்ரைன் மீது ரைஷயா 
தாககுதல் ந்த்தி வரும் 
நி்லயில், உக்ரைனில் 
சிககி தவிககும் தமிழகத்்த செர்நத 
மாணவரகள, சபாது மகக்்ள பத் -
திரைமாக மீடக ந்வடிக்க எடுகக 
சவண்டும் என்று மத்திய சவளியு -
றவுத்து்ற அ்மசெர செயெஙக -
ருககு முதல்வர ஸ்ாலின் கடிதம் 

எழுதியிரு்நதார. அதில், 
'தமிழகத்்த செர்நத 
சதாழில்மு்ற படிப்புகள 
பயிலும் சுமார 5 ஆயிரைம் 
மாணவரகள மற்றும் மாநி -
லத்தில் இரு்நது அஙகு 
குடிசயறியவரகள உக்ரை -
னில் சிககி தவித்து வரு -
கின்றனர. அவரக்்ள இ்ந -
தியாவுககு அ்ழத்து வரை 

சவண்டும்' என சகாரிக்க விடுத் -
தார.

இ்நநி்லயில், முதல்வர 
ஸ்ாலின் சவளியிடடுள்ள அறி -
விப்பில், 

'உக்ரைனில் படிககும் தமிழ -

கத்்த செர்நத மாணவரகள 916 
சபர தமிழக அரை்ெ சதா்ரபு 
சகாண்டுள்ளனர. தமிழக மாணவர -
கள, அஙகு பணியாற்றும் தமிழரகள 
பத்திரைமாக மீடகப்படுவாரகள. உக -
்ரைனில் மாணவரகள, பணி நிமித் -
தமாக உள்ளவரகள என 5 ஆயிரைம் 
தமிழரகள உள்ளனர. 5 ஆயிரைம் 
சப்ரை மீடடு வரை சதா்ரபு அலு -
வலரகள நியமிககப்படடுள்ளனர. 
உக்ரைனில் உள்ள மாணவரகள தமி -
ழகம் திரும்புவதற்கான செல்வ 
தமிழக அரைசெ ஏற்கும்.' இவவாறு 
முதல்வர அறிவித்துள்ளார. மாண -
வரகளின் பயண செல்வ அரைசெ 
ஏற்கும்.

உ்க்ரனில உள்ள இந்தியர்களின 
்பாது்காப்பு உறுதி சசயயப்்படும
உக்ணரன மீது ரஷிய பண்டகள 

உக்கிரமா� ்தாக்கு்தணை 2 ஆவேது 
நா்ளாக ந்டததி வேருகிைது. வோனவேழி, 
க்டல்வேழி மறறும் ்தணரவேழி எ� 
மும்முண� ்தாக்கு்தணை ந்டததுவே-
்தால் தபரும் உயிரிழபபுகள ஏறபட-
டுள்ள�. உக்ணரன நாடடின ஏரா்ள-
மா� இராணுவே இைக்குகண்ள ரஷிய 
பண்டகள ்தாக்கி அழிததுள்ள�. 
அன்தனபால் உக்ணரன ்தங்கண்ள 
்தறகாததுக் தகாள்ள, ரஷிய பண்டக-
ளுக்கு பதிைடி தகாடுதது வேருகிைது. 
இ்த�ால் த்தா்டர்ந்து ப்தறைமா� 
சூழல் உள்ளது.

ரஷியா த்தாடுததுள்ள னபாணர 

்தடுதது நிறுத்த உைக நாடுகள ந்ட-
வேடிக்ணககண்ள னமறதகாள்ள 
னவேண்டும் எனறு உக்ணரன அதிபர் 
தஜைனஸ்கி னவேண்டுனகாள விடுத-
துள்ளார். குறிபபாக, இந்்த விவேகாரத-
தில் இந்தியா ்தணையி்ட னவேண்டும், 
ரஷிய அதிபர் புதினு்டன இந்திய பிர-
்தமர் னமாடி னபச னவேண்டும் எ� இந்-

தியாவுக்கா� உக்ணரன தூ்தர் ்டாக்்டர் 
இனகார் பாலிகா த்தரிவிததுள்ளார்.

இந்நிணையில், ரஷிய அதிபர் 
புதிண� இந்திய பிர்தமர் னமாடி 
த்தாணைனபசியில் த்தா்டர்பு தகாண்டு 
னபசி�ார். அபனபாது, ்தாக்கு்தணை 
உ்ட�டியாக நிறுததுமாறு னவேண்டு-
னகாள விடுத்தார். எந்்த பிரச்சிண�-
யாக இருந்்தாலும் னபச்சுவோர்தண்த 
மூைம் தீர்வு காை னவேண்டும் எனறும் 
வேலியுறுததி�ார். இந்நிணையில், உக்-
ணரனில் உள்ள மாைவேர்கள உளப்ட 
இந்தியர்களின பாதுகாபபு உறுதி 
தசய்யபபடும் எனறு ரஷிய அதிபர் 
புதின உறுதியளிததுள்ளார்.

உ.பியில் கார் விெததுகடன் வாங்கி காலத்த 
ஓட்டும் ்ாகிஸதான்
பை ஆண்டுக்ளாக அனைா்ட விவேகா-

ரங்களுக்னக க்டன வோங்கிக்தகாண்டு, 
உ்தவிக்காக தகஞசிக் தகாண்டிருக்கும் 
ஒனர அணுசக்தி நாடு பாகிஸ்்தா�ாக ்தான 
இருக்கும் எ� அந்நாடடின இஸ்ைாம் 
கபார் பததிரிணக விமர்சிததுள்ளது.

னகாவிட பாதிபபிறகு முனனப பாகிஸ்-
்தானில் தபாரு்ளா்தார நிணை னமாசமாக 
இருந்்தது. னகாவிடடிறகு பின நிணைணம 
னமலும் னமாசமண்டந்்தது. பாகிஸ்்தா-
னில் எரிதபாருள விணை மறறும் மின 
கட்டைங்கள வேரைாறு காைா்த உச்சத -
தில் உள்ள�. இந்்த நிணையில் சர்வேன்தச 

நாைய நிதியததி்டம் (ஐ.எம்.எப.,) பை 
ஆயிரம் னகாடி ரூபாய் க்டன தபறறு 
நிணைணமணய சமாளிதது வேருகினை�ர். 
்தறனபாது ஐ.எம்.எப., ஆ�து 6வேது ்தவே -
ண�யாக பாகிஸ்்தானுக்கு க்ட�ளிக்க ஒப-
பு்தைளிததுள்ளது. இ்தண� அந்நாடடு நிதி-
யணமச்சர் சவுகத ்தாரின மகிழ்ச்சியு்டன 
அறிவிததிருந்்தண்த அந்நாடடு பததிரிணக 
கடுணமயாக சாடியுள்ளது.

இது த்தா்டர்பாக இஸ்ைாம் கபார் கூறி-
யிருபப்தாவேது: 

ன்தசதண்த அடிணமபபடுததி சர்வேன்தச 
நாைய நிதியததி்டமிருந்து புதிய ்தவேணை 

க்டண� தபறுவே்தறகு நிதியணமச்சர் 
மகிழ்ச்சிணய தவேளிபபடுததியுள்ளார். 
இது ஆச்சரியம் மடடுமல்ை வேருத்தமும் 
அளிக்கிைது. அனைா்ட விவேகாரங்களுக்கு 
க்டனகள ன்தணவேபபடும் ஒனர அணுசக்தி 
நாடு அனநகமாக பாகிஸ்்தா�ாக ்தான 
இருக்கும். உ்தவிக்காக தகஞசிக்தகாண்-
டிருபபது பை பத்தாண்டுக்ளாக த்தா்டர்கி-
ைது. ்தவேைா� நிதி னமைாண்ணம மறறும் 
நாடண்ட ந்டத்த தவேளிநாடடு நிதிகண்ள 
சார்ந்திருபபது னபானைவேறைால் அரசாங் -
கததின மீ்தா� மக்களின நம்பிக்ணக புதிய 
வீழ்ச்சியில் உள்ளது. எ� கூறியுள்ளது.

தப்பினார ஜம்மு காஷ்மீர 
து்ண நி்ல ஆளுேர

நமபி்க்்க 
இழந்துள்ள 
ம்க்கள்
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குருநாகல் மாவட்ட அஹதிய்ா  
மாநாடு மார்ச் 5ஆம் திகதி  

குருநாகல் மாவட்ட அஹதிய்ா பா்ட -
சாலைகள் சம்மளனத்தின் வரு்டாந்த 
பபாதுக் கூட்டம எதிரவரும மாரச் மா்தம 
5ம திகதி 9 மணி்ளவில் சி்மபளாகஸ் -
பகாடுவ ் ்தவா மத்தி் நிலை்த்தில் நல்ட -
பபறுபமன அறிவிக்கபபடடுள்ளது.  

சம்மளனத் ்தலைவர ்்தசபநது 
கைாநிதி பீ.எம.பாரூக் ்தலைலமயில் 
நல்டபபறவுள்ள இந நிகழ்வில் குருநா -
கல் மாவட்ட முஸ்லிம சம் சைாசார 
உத்தி்்ாகத்்தர   டீ.எம.இஹ்ான் மரிக் -
கார உடப்ட பை முக்கி் சமூக பிரதிநிதி -
கள் வி்ச்ட அதிதிகளாகக் கைநதுபகாள் -
வாரகள்.

குருநாகல் மாவட்டத்திலுள்ள அஹ -
திய்ாப பா்டசாலைகளின் அதிபரகள், 

ஆசிரி் ஆசிரில்கள் மற்றும அஹதிய -
்ாப பா்டசாலைகளின் நிரவாகக் குழு 
அஙகத்்தவரகள் பஙகுபற்றும இக் கூட -
்டத்தில் அஹதிய்ா ப்தா்டரபான சிை 
வி்ட்ஙகள் கைநதுலர்ா்டபபடடு தீரமா -
னம ்மற்பகாள்ளபப்டவுள்ளது.   

அஹதிய்ா மத்தி் சம்மளனத்தின் 
புதி் நிரவாக உத்தி்்ாகத்்தரகளும இந 
நிகழ்வில் பஙகுபகாண்டு கருத்துக்கள் 
பரிமாறவுள்ளாரகள்.   

இக் கூட்டத்தின் பின்னர குருநாகல் 
மாவட்டத்தின் சகை முஸ்லிம கிராமங -
களிலும அஹதிய்ாலவ வி்ாபிபப்தற் -
கான ந்டவடிக்லககள் ்மற்பகாள்ளப -
படும என்று அ்தன் ்தலைவர கைாநிதி 
பீ.எம.பாரூக் ப்தரிவித்்தார.   

பெக்கி்ராவ ஸ்ரீ பொதி இ்ராஜா்ராை விொம்ரயில் புதிதாெ நிரைாணிக்ெபெட்டுள்ள 
ஆலயத்தின் நிரைாணப ெணிெம்ள ஆ்ரம்பித்து மவக்கும் நிெழ்வு  ொ்ராளு-
ைன்்ற உறுபபினர இஷாக் ்ரஹைானால் ஆ்ரம்பித்து மவக்ெபெட்்ட பொது,..
 ெ்டம் தி்றபெமன தினெ்ரன் நிருெர

ைாத்தம்ள ைாவட்்டத்தில் நஞசற்ற ஆப்ராக்கியைான உணவு உறெத்திமய பைம்ெ -
டுத்தும் பநாக்கில் வா்ளபவௌ ெைநல பசமவ பிரிவில் பதா்றக்கும்பு்ற ெணியில் 
வயறொணியில் விவசாய ஆ்ராய்ச்சி அதிொரிெளின் பைறொரமவயில் இயறமெ 
ெசம்ள உறெத்திமய ைாத்தி்ரம் ெயன்ெடுத்தி பசய்யபெட்்ட பநறபசய்மெயின் 
அபைாெ விம்ளச்சல் கிம்டத்துள்ளதாெ விவசாய உயர அதிொரி ஒருவர பதரிவித் -
தார. விவசாய உத்திபயாெத்தரெள ெலர ெலந்துபொண்ட குறித்த வயல் பநற-
பசய்மெ பசய்யும் பொது பிடிக்ெபெட்்ட ெ்டம்  
 ெ்டம் ைாத்தம்ள சுழறசி நிருெர    

யூனியன் பிப்ளஸ் 0320 
- 3 ெடுக்மெயம்றயு-
்டன் முழுமையான 
த ்ள ெ ா ்ட த் து ்ட ன ா ன 
அ ப ெ ா ர ட் ப ைன் ட் 
விறெமனக்கு. பதா்டரபு 
்ரஞசித் பெல்பொல 
0 1 1 2 8 2 1 5 0 4 ,  
அ ல் ல து 
0 7 7 3 2 5 1 4 0 4 
முதன்மையானவரெள 
ைட்டும். 013925

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig (SLTDA)
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Njrpa tpLKiw 

tpLjpfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. SLTDA/RM/NC/NCB/Janitorial-NHR/2022/11

1.  ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Njrpa tpLKiw 

tpLjpfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhf  jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

2.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

cs;slf;fg;glhjtuhfTk; tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

jFjp %yg;gpukhdq;fspd; gpufhuk; ,iaGila tpahghug; gjpitAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 ngg;uthp 25Mk; jpfjp 

Kjy; 2022 khh;r; 17Mk; jpfjp tiuapy; Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurigapd; ,izajsj;jpypUe;J 

(https://sltda.gov.lk/tender) jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. 
4.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 7>500.00 &ghit  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 

mjpfhurigapdhy; ,yq;if tq;fpapd; Nfhg;gNul; fpisapy; 

Ngzg;gLk; 7119413 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. (Fwpg;G: tuTj; Jz;by; itg;ghsh;fspd; tpguk; kw;Wk; 

itg;gpw;fhd fhuzk; vDk; ,lj;jpy; ~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk;|| vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDTld; itg;Gg; gw;Wr;rPl;bd; %yg; 

gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk;; nfhLg;gdTfis nuhf;fg; 

gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida nfhLg;gdT 

Kiwfs; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ)

5.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 khh;r; 03Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F SLTDA gzpg;ghsh; rig miwapy; (1Mk; khb) ,lk;ngWk;.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy; gpujpAld; tpiykDf;fis 

2022 khh;r; 18Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> ngWifg; 

gphpT (4Mk; khb)> ,yq;if Rw;Wyhj;;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> 

,y.: 80> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpf;F xd;wpy; gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~,yq;if 

Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Njrpa tpLKiw tpLjpfSf;F 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

7.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; midj;J 

tpiykDf;fSk; mitfis %ba gpd;dh;> nfhOk;G-03> ,y. 80> 

fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> jiu 

khbapYs;s Kff;$l ,lg;gug;gpy; (Lobby area) rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;F 

tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  tpiykDf;fSld; ,uz;L ,yl;rj;J mWgjhapuk; &gh (260>000.00 

,y. &gh) ngWkjpahd tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; 

gpufhuk; tpiykDtpd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J 28 ehl;fSf;F 

mg;ghy; nry;YgbahFk; jd;ikapy; tpiykD cj;juthjnkhd;iwr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ,yq;if 

Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurig cjtpg; gzpg;ghsh; (ngWiffs;) 

mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp 0112426800 (ePbg;G 

303> 305> 277) kpd;dQ;ry; Kfthp: sltdaproc@srilanka.travel, amilam@
srilanka.travel kw;Wk;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis  ,yq;if 

Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurigapd; ngWifg; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;. 
11.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; 

toq;fg;gl;Ls;s 1987 Mk; Mz;bd; ,yq;ifapd; nghJ xg;ge;jq;fspd; 

gjpthshpdhy; toq;fg;gl;lJk; kw;Wk; ,jw;Fg; gpd;dh; ntspte;j 

th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; (PCA3 gbtk;) gjpTr; rhd;wpjOld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

12.  Rw;Wyhj;Jiw mikr;R> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s NtNwJk; 

epWtdj;jpndhU Copah; my;yJ xU fk;gdp kw;Wk; my;yJ 

jdpegnuhUth; neUq;fpa tpahghuk; my;yJ cwT Mfpatw;iwf; 

nfhz;bUg;gpd;> xg;ge;jj;ij toq;Fk; jFjpia ,oe;J tpLthh;.

13.  jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. 

NkYk;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 

vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpiykDitAk; 

Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; 

nfhz;bUg;gJld;> ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuUf;Fk; 

tpiykDf;fis jahhpg;gjw;Fk;; my;yJ mtw;iw xg;gilg;gjpYKs;s 

ve;jnthU fpuar; nrytpw;Fk; my;yJ ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; 

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f 

khl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig>

,y. 80> fhyp tPjp>

nfhOk;G 03.

kpDtq;nfhl gpuNjr rigapd; khnghjy cg mYtyf tshfj;jpy; 

epHkhzpg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s 2 khbAldhd 9000 mbf;Ff; fpl;ba 

msthd mYtyf fl;blnkhd;wpw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l MNyhrid Nrit 

toq;Fk; mDgtKs;s epWtdq;fspypUe;J fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfisg; 

g+Hj;jp nra;tjw;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. Ntiyfs;

 i.  fl;blq;fis tbtikj;jy; (Architectural Drawing)
 ii.  fl;likg;G tbtikj;jy; (Structural Drawing)
 iii.  kjpg;gPLfis jahhpj;jy;

 iv.  ngWif khjphpfs; kw;Wk; ngWif Nkw;nfhs;sy; tiuahd 

Mtzq;fisj; jahhpj;jy;

 v.  gw;Wr; rPl;Lf;fis ghprPypj;jy; kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l 

Ntiyfis epiwNtw;Wjy;.

 vi.  ePHkhzq;fis kjpg;gPL nra;jy;

fPo;f;fhZk tpguq;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

2. epWtdj;jpd; tpguk;

 i.  jifik kw;Wk; mDgtk;

 ii.  CopaH Fohk; gw;wpa jfty; mwpf;if

 iii.  mwtplg;gLk; fl;lzk;

 iv.  epWtdj;jpd; nry;YgbahFk; gjpTr; rhd;wpjo; gpujp

Nkw;gb tplaj;jpw;fhf MNyhrid Nrit toq;Ftjw;F Mw;wy; cs;s 

mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdq;fspypUe;J Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.03.21k; 

jpfjpf;F Kd; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,lq;fisg; ghprPypj;jy; mYtyf 

Neuq;fspy; epiwNtw;w KbtJld; Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; (Pre Bid 
mee  ng) 2022.03.10k; jpfjp K.g. 10.00,w;F eilngWk;.

ngWif tpguq;fs;

i.  ngWifg; gbtq;fs; tpepNahfpj;jy; :  2022.02.28 Kjy; 2022.03.18k; jpfjp 

gp.g. 3.00 tiu

ii.  Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; : 2022.03.21 K.g. 10.00 tiu

iii.  Nfs;tpfs; jpwj;jy; : 2022.03.21 K.g. 10.05 ,w;F

Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %isapy; ngaiuf; 

Fwpg;gply; Ntz;Lk; mj;Jld; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L 

,U gpujpfSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisf;fhf Nfs;tpjhuH my;yJ Nfs;tpjhuhpd; 

vOj;J %y mDkjpAila gpujpepjp nahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ kPsspf;fg;glhj njhifahf &. 

5000.00 kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; njhifahf &. 50000.00 njhifia gpuNjr 

rigapy; itg;Gr; nra;J Fwpj;j gw;Wr; rPl;bd; gpujpia my;yJ 2022.05.20 

tiu nry;YgbahFk; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

tq;fpg; gpiznahd;iw Nfs;tpAld; rkHg;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; vLj;jy; kpDtq;nfhl gpuNjr rigf;F 

chpj;jhFk;.

rhpahfg; g+Hj;jp nra;J tpLtpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.03.21k; jpfjp 

K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW jiytH> kpDtq;nfhl gpuNjr rig> 

cLfk;nghy vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; fpilf;fr; nra;jy; my;yJ 

mt; ,lj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

jiytH>

kpDtq;nfhl gpuNjr rig

jpfjp. 2022.02.28

njhiyNgrp ,yf;fk; 033-2222335

ngWif mwptpj;jy;
kpDtq;nfhl gpuNjr rig

,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G -10
(Rfhjhu mikr;R)

itj;jpa cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;
01.  2022.03.30k; jpfjp K.g. 10.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr 

ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fPNo fhzg;gLk; itj;jparhiy cgfuzq;fis 

toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;.

cUg;gb njhlH ,yf;fk;
cUg;gb 

vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&)

Hospital Equipment SG-II/83/2022/01 42 8000.00

02.  ,yq;ifr; re;ijf;F cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Fk; cw;gj;jpahsHfshy; 

ngaH Fwpg;gplg;gLk; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; kl;Lk; ,f; Nfs;tp 

miog;gpw;F rKfkspg;gjw;F jifik ngWtH.

03.  Nfs;tp Mtzq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 2022.02.26 Kjy; 2022.03.29 

tiu K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujpg; 

gzpg;ghsH ehafj;jplk; NkNy jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp 

gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 0112691111 ePbg;G 

- 2722)

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.03.30 K.g 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; 

jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhapd; ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhsH gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mit 

jpwf;fg;gLk;.

05.  Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujk 

fzf;fhshplk; tprhhpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 011-2694595)

jiytH

gpuNjr ngWiff;FO

,yq;if Njrpa itj;jparhiy

nfhOk;G - 10

Nfs;tpf;fhd miog;G

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

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

9(1)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdp

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; ngaH: 

hP/g; jy;ng (gPtPB) 

vy;Bb  

gjptpyf;fk;: PV 00252100
$l;bizf;fg;gl;l jpfjp: 

24.01.2022

gjpT Kfthp : 

Nuh];t+l; v];Nll;> 

`Gfy> tf;nty;y> fhyp

fk;gdp nrayhsh;

nghJ mwptpj;jy; 

2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 

8(1)Mk; gphptpd; 

gpufhuk; 

fk;gdpnahd;wpd; 

ngah; gpd;tUkhW 

khw;wk; 

nra;ag;gl;Ls;sJ  

 

Ceylon Waste 
Management (Private) 
Limited Ceylon Waste 
Management Limited 
vd khw;wk; nra;ag; 

ngw;Ws;sJ.

nrayhsh;. 

nghJ mwptpj;jy; 

யூனியன் பிப்ளஸ் 0320 
- 3 ெடுக்மெயம்றயு-
்டன் முழுமையான 
த ்ள ெ ா ்ட த் து ்ட ன ா ன 
அ ப ெ ா ர ட் ப ைன் ட் 
விறெமனக்கு. பதா்டரபு 
்ரஞசித் பெல்பொல 
0 1 1 2 8 2 1 5 0 4 ,  
அ ல் ல து 
0 7 7 3 2 5 1 4 0 4 
முதன்மையானவரெள 
ைட்டும். 013925



சமூக சசயற்பாட்டின் மூலமும்  அரசியலின் 
மூலமும் இளம் தலலலைத்துவ ஆளுலைப் 

்ண்புகலள சகபாண்்ட  ்ஸலபான் ்பாரூக் ்வுண்-
ட்டஷன் அலைப்பின் தலலவர் ்ஸலபான் ்பாரூக்-
கின் சமூகப் ்ணியபானது கண்டி ைபாவட்்டத்தில் 
புறக்கணிக்கப்்டும் முஸலிம் சமூகத்தின் கல்வி 
நிலலயிலன டைம்்டுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்்டம் 
ைக்கள் ைத்தியில் ட்சப்்டும் நல்லசதபாரு சசயற-
்பா்டபாக கபாணப்்டுகிறது.

அண்லைக் கபாலத்தில் இ்டம்ச்றற உயிர்த்த 
ஞபாயிறு தபாக்குதலின் பின்பு உளரீதியபாக  
முஸலிம் சமூகம் ்பாதிப்்ல்டந்துள்ளது. இதி-
லிருந்து முஸலிம் சமூகம் ைபாறறமுற டவண்-
டுைபாயின் கல்வித் துலறயில் மீசளழுச்சி ச்ற-
டவண்டும். ்ல்லின ைக்களில்டடய சகவபாழ்லவ 
ஏற்டுத்தவும் இன ஒறறுலையிலன வலுவபாக்க-
வும் கல்வி ச்ரும் ்ங்கு வகிக்கிறது. ஒவசவபாரு 
முஸலிம் ைபாணவர்களும் கல்விக்கு முன்னு-
ரிலை வழங்கி கற்தறகு ஊக்கப்்டுத்தி வழிகபாட்-
டுதல் அவசியம். அது ைட்டுைல்ல விலளயபாட்டுத் 
துலறயின் மூலமும் சமூக நல்லிணக்கம் ஏற -்
டுவடதபாடு உ்டல் ஆடரபாக்கியத்லதயும் உறுதிப்-
்டுத்தக் கூடியது. எனடவ எைது வபாலி்ர்கலள 
ட்பாலத வஸதுப் ்பாவலன ைறறும் டவறு ஒழுக்-
கசநறி பிறழ்வுகளிலிருந்து ்பாதுகபாத்தல் அவசி-
யம். 

டைலும் ்ல்லினங்களில்டடய டதசிய நல்லி-
ணக்கம், சகவபாழ்வு ைறறும் புரிந்துணர்விலன 
ஏற்டுத்துவதறகபான ஒடர ைபார்க்கம் சிங்கள 
சைபாழிடய. ச்ரும்்பான்லையின ைக்கள் ட்சும் 
சிங்கள சைபாழியிலன ஒவசவபாரு முஸலிம்க-
ளும் ட்ச டவண்டும். அந்த வலகயில் கண்டி 
ைபாவட்்டத்தில் சிங்கள சைபாழி கறலக சநறியிலன 
முஸலிம் ைபாணவர்கள் சகலரும் கறறுக் சகபாள்வ-
தறகபான ஏற்பாடுகலள சசய்து சகபாடுத்துள்ளபார் 
்ஸலபான் ்பாரூக். இந்த நிகழ்ச்சித் திட்்டம் கண்டி 
ைபாவட்்டத்தில் ்ல்டவறு கிரபாைங்களில் முன்சன-
டுக்கப்்ட்டு வருகின்றன. 

்ஸலபான் ்பாரூக் இன, ைத,சைபாழி பிரடதச 
டவறு்பாடுகளுக்கப்்பால் சசயற்ட்டு வரும் ஒரு 
ைனித டநயமிக்கவர். ்ஸலபான் ்பாரூக் ்வுண்-
ட்டசன் மூலைபாக லதப்ச்பாங்கலல முன்னிட்டு 
அவர் வசிக்கும் பிரடதசத்திலுள்ள வறிய தமிழ் 
குடும்்ங்களுக்கு உலருணவுப் ச்பாதிகள் வழங்கி 
லவத்தபார். யூ.ஆர்.ஐ. அலைப்பு ஏற்பாடு சசய்த 
நத்தபார் ்ண்டிலக விடச்ட கடரபால் இலச நிகழ்வி-
லும் ்ங்கு்றறி ்ல்லின ைக்கள் ைத்தியில் நன்-
ைதிப்ல்ப் ச்றறவர். இவர் கண்டி ைபாவட்்ட சவபாட் 
கிக் குத்துச் சண்ல்ட கழகத்தின் விடச்ட ஆடலபாச-
கரும் கூ்ட. 

இவவபாறு ்ல்டவறு நிகழ்ச்சித் திட்்டங்கலள 

வகுத்து சசயற்ட்டு வரும் இளம் துடிப்புள்ள 
்ஸலபான் ்பாரூக் அவர்களுக்கு ைனித உரிலை-
கள் ைக்கள் ்பாதுகபாப்பு அலைப்பின் ஏற்பாட்டில்  
06-.11-.2021 ஆம் திகதி ்ண்்டபாரநபாயக ஞபா -்
கபார்த்த ைண்்ட்த்தில் நல்டச்றற  விழபாவில் 'சபாை 
ஸ்ரீ டதச கீர்த்தி'  சகௌரவப் ் ட்்டம் வழங்கி சகௌர-
விக்கப்்ட்்டபார். இக்சகௌரவம் கில்டத்தலைக்கபாக  
ஏ.எம்.பி. விலளயபாட்டுக் கழகத்தினபால் நிலனவுச் 
சின்னம் வழங்கி சகௌரவிக்கப்்ட்்டபார்.  

இவர் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் அங்கத்தவரபாக 
இலணந்து சகபாண்்ட ட்பாது அவரின் திறலன 
அறிந்து ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் கம்்லளத் 
டதர்தல் சதபாகுதியின்  முஸலிம் விவகபார சசய-
லபாளர் ்தவியும் வழங்கப்்ட்்டது. இளம் சமூகச் 
சசயற்பாட்்டபாளர் என்ற வலகயில் அவருக்குக் கிட்-
டியுள்ள ைதிப்்பார்ந்த சகௌரவைபாகும். இவவபாறு 
்ல்டவறு அரசியல் சமூக அலைப்புக்களின் 
மூலம் ்ட்்டங்களும் விருதுகளும் வழங்கி சகௌர-
விக்கப்்ட்்டலை குறிப்பி்டத்தக்கது,...

கல்வியின் முன்்னேற்றத்தின் மூலமாகத்்ான் 
முஸ்லிமகள் எதிர்நாக்கிய சவால்களை 
வவறறிக் வகாள்ை முடியும என்்ற அடிப்பளையில் 
்சளவயாறறி வருகின்றீரகள். அது ய்ாரத்்ம. 
அது குறித்து உஙகள் கருத்து,..

2022 ஆம் ஆண்டில் கல்வியிலனடய  
இலக்கு லவத்து சசயற்ட்டுக் சகபாண்டிருக்-
கின்டறபாம்.  ்பா்டசபாலல ைபாணவர்கலள கருத்திற 
சகபாண்டு எதிர்கபால தலலலைத்துவத்திறகபான 
வழிகபாட்்டலல சசய்து சகபாண்டு ட்பாகின்டறபாம். 
ஒவசவபாரு ்பா்டசபாலலயிலும்  அந்தந்த ்பா்டசபா-
லலக்கு உகந்த   ஒரு திட்்டம் ஒன்லற உருவபாக்கி 
சசயற்ட்டு வருகின்டறபாம். 

இன்லறய வபாலி்ர்கள் எதிர்கபாலத் தலலவர்-
கள் என்று கூறிவிட்டு  எங்களுல்டய ச்பாறுப்பு 
முடிந்து விட்்டசதன்று சும்ைபாதபான் இருக்கிடறபாம்.
ைபாணவர்களின் கறறலுக்கபான சரியபான வளங்-
கள் வழங்கப்்ட்்டபால்தபான்  நபாலளய தலலவர்க-
ளபாக  அவர்கள் உருவபாகுவபார்கள். கல்வி என்்து 
ஒரு அழியபாத சசபாத்து. இது உலகில் எங்கு 
இருந்தபாலும் அச்சமின்றி வபாழ முடியும். கட்்டபா-
யம் கல்வியின் ்க்கம்தபான் சமூகத்தின் கவனம் 
சசலுத்தப்்ப்்்ட டவண்டும். கண்டி ைபாவட்்டம் 
முழுவதிலும் கல்வி சசயறறிட்்டங்கலள நபாம் 
முன்சனடுத்து வருகின்டறபாம்.ச்றடறபார்கள் 
சசபாத்து சுகங்கலள டசர்த்து லவப்்தில் எந்தப் 
்யனுமில்லல.

ஒரு சிலரின் சசயலபால் முஸலிம் சமூகம் 
தபாழ்வு ைனப்்பான்லையு்டன் வபாழ டவண்டிய 
நிர்ப்்ந்த நிலலக்கு தள்ளப்்ட்டுள்ளனர். 
இன்னும் அதில் இருந்து முஸலிம் சமூகம் 
மீண்டு வரவில்லல. இந்த தபாக்குதலின் பின்-
னணிலய ச்ரும்்பான்லையின ைக்கள் சறறு 
சரியபாக விளங்கி இருக்கிறபார்கள். ஆனபாலும் 
அவர்கள் இன்னும் முழுலையபாக புரிந்து சகபாள்-
ளவில்லல.  

எைது சமூகம்  இந்த நபாட்டில் தலலநிமிர்ந்து 
வபாழ டவண்டும் என்று சசபான்னபால் கட்்டபாயம் 
எதிர்கபாலத்தில் எைது ைபாணவர் சமூகம் கல்வி-
யில் உயர் நிலலயிலன அல்டய டவண்டும் 
என்்லதடய  நபான் இந்தச் சந்தர்ப்்த்தில் ஒரு 
டவண்டுடகபாளபாக விடுக்கின்டறன். 

கல்வியில் தபான் எைது சமூகம் முன்டனற 
டவண்டும். கல்வியில் உயர் இலக்குகலள 
அல்டந்து அரச உயர் ்தவிகளில் இருத்தல்  
டவண்டும். இந்த நபாட்டுக்கும் நபாட்டு ைக்களுக்கு 
இன, ைத டவறு்பாடுகளின்றி டசலவயபாறற 
டவண்டும்.இந்த இலக்லக கல்வியின் ஊ்டபாகத் 
அல்டய முடியும். கல்வியின் மூலம் எைது 
சமூகம் முன்டனறறத்லத அல்டயலபாம். இன்று 
ஒட்டு சைபாத்த முஸலிம் ச்றடறபார்களும்   ்பா்ட-
சபாலலயின் ்க்கம் கவனம் சசலுத்த டவண்டும். 
இதுதபான் இந்த கபால கட்்டத்தின் மிக முக்கியைபான 
டதலவ.  

இந்த திட்்டம் கண்டி ைபாவட்்டம் முழுவதும் 
டைறசகபாண்டு வருகின்றலை குறிப்பி்டத்தக்க 
வி்டயம். சமூகப் ்றறுள்ள டதசப்்றறுள்ள 
ஆடரபாக்கியைபான சந்ததியினலர இதன் மூலம் 
உருவபாக்க முடியும். 

நீஙகள் எத்்ளகய கல்வி அபிவிருத்தி 
்பணிகளை முன்வனேடுத்து வருகின்றீரகள்? 

க.ச்பா.த சபாதபாரண தரம் ைறறும் உயர் தரத்திற-
கபான வழிகபாட்்டல் டவலலத் திட்்டத்லத ஆரம்பித்-
துள்டளபாம்.முதல் கட்்டைபாக சவலம்ச்பா்ட ைறறும்  
வட்்டசதனிய பிரடதசங்களில் 06-.2-.2022 ஆம் 
திகதிகளில் ஆரம்பிக்கப்்ட்்டது. சவலம்ச்பா்ட 
ைகபா வித்தியபாலயத்தில் க.ச்பா.த. சபாதபாரணப் 
்ரீட்லசக்கு டதபாறறவுள்ள ைபாணவர்கலள ஊக்கு-
விக்கும் வலகயில் லகட் அலைப்பு, ்பா்டசபாலல 
அபிவிருத்திச் சங்கம், ைறறும் ்ஸலபான் ்பாரூக் 
்வுண்ட்டஷன் அலைப்பு ஆகியன இலணந்து 
ஏற்பாடு சசய்திருந்தது. இதன் முதலபாம் கட்்ட 
நிகழ்வு சவலம்ச்பா்ட திருைண ைண்்ட்த்தில் 
இ்டம்ச்றறது. இந்நிகழ்வில் ஸம்ரின் ஜரூக் வள-
வபாளரபாக கலந்து சகபாண்்டபார். 

கல்வி சமூகத்தின் டக்டயம் என்ற சதபானிப் 
ச்பாருளில்  சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கபாக கல்விலய 
டைம்்டுத்த டவண்டும் என்ற அடிப்்ல்டயில் 
்ஸலபான் ்பாரூக் ்வுண்ட்டசன் அலைப்பு வட்்ட-
சதனிய லவ. ்டப்ளியு எம். ஏ. ச்ண்கள் அலைப்-

பு்டன் இலணந்து ச்மினபா ச்ண்கள் வலுவூட்-
்டல் டவலலத் திட்்டத்தின் கீழ் சிங்களப் ்பா்டசநறி 
ஆரம்பிக்கப்்ட்டுள்ளது. முஸலிம் சடகபாதரிகள் 
அன்றபா்ட வபாழ்வில் சிங்கள சைபாழியில் கலதக்க 
முடியபாைல் சங்க்டப்்டுகிறபார்கள். ்பா்டசபாலல 
கல்விலய முடித்த ைபாணவிகள் திருைணைபான 
ைறறும் திருைணம் ஆகபாத  அலனத்துப் ச்ண்-
களுக்கு சிங்கள சைபாழி ட்பாதிக்கப்்டுகிறது.  
இம்சைபாழியிலன கறறவர்களுக்கு  டிப்டளபாைபா  
சபான்றிதலழயும் வழங்கி வருகின்டறபாம். 

்ஸலபான் ்பாரூக் ்வுண்ட்டசன் ை்டவலலயி-
லும் கல்வி டைம்்பாட்டு ந்டவடிக்லககலள டைற-
சகபாண்டு வருகின்றது. ை்டவலள நுகசதனிய அக் 
அக்ஷ வித்தியபாலயத்தின் தள்பா்டப் ் றறபாக் குலற 
கபாணப்்டுவதபாக   ஆசிரியர்  ரபாபியின்  டவண்-
டுடகபாளுக்கிணங்க தள்பா்ட உ்கரணங்கள் 
வழங்கி லவக்கப்்ட்்டன. 

திகன பிரடதசத்திலும் கறறல் உ்கரணங்-
கள் வழங்கி லவக்கப்்ட்்டன. இது டரபாயல் பீஸ 
டலடிஸ அலைப்பின் ஏற்பாட்டில் வறிய ைபாணவர்-
களுக்கபான கறறல் உ்கரணப் ச்பாருட்கள் இலவ-
சைபாக வழங்கி லவக்கும் லவ்வம் கண்டி திகன 
கலபாசபார ைண்்ட்த்தில் நல்டச்றறது. 

நபாட்டில் நிலவி வரும் அசபாதபாரண சூழ்நிலல 
ச்பாருளபாதபார சநருக்கடி ட்பான்ற இக்கட்்டபான 
சூழ்நிலலயிலும் டரபாயல் பீஸ டலடிஸ  அலைப்பு 
125 ைபாணவர்களுக்கபான 2 இலட்சம் ரூ்பா 
ச்றுைதியபான ச்பாருட்கலள வழங்கி லவத்தது. 
இது இவர்கலள ஊக்குவிப்்தறகபாக டைறசகபாள்-
ளப்்டும் ்ணியபாகும். 

இந்நிகழ்வில் பிரடதச சல் உறுப்பினர் 
முஹைட் ்பாசில்  சைௌலவி எம். எம். முர்ஷபாத், 
்ள்டளகலல ்ள்ளிவபாசல் தலலவர் ரிஸமி 
ஹபாஜியபார், ச்பாருளபாளர் முஹைட் ஜவ்ர், 
சைௌலவியபா ஜரீனபா ஆகிடயபார் கலந்து  சகபாண்-
்டனர்.டரபாயல் பீஸ டலடிஸ அலைப்பு நபான்கு 
ஆண்டுகளபாக  முதலபாம் தரம் முதல் 13 தரம் 
வலர கல்வி ்யிலும் ்பா்டசபாலல ைபாணவர்க-
ளுக்கு கறறல் உ்கரணங்கலள  வழங்கி  வரு-
கின்றது.

்ஸலபான் ்பாரூக் ்வுண்ட்டசன் அலைப்பு-
்டன் இலணந்து டரபாயல் பீஸ டலடிஸ அலைப்பு  
ைபாணவர்களுக்கு கல்வி விழிப்புணர்வு ந்டவடிக்-
லககலள டைறசகபாண்டு வருகின்றன.

சவலம்ச்பா்ட ஹிதபாயப்புர ைஸஜிதுல் ஹுதபா 
்ள்ளி வபாசலின் டைல் ைபாடியில் ைபாணவர்களின் 
கல்வி டைம்்பாட்ல்டக் கருத்தில் சகபாண்டு கட்்ட்டம் 
ஒன்லற நிர்ைபாணிக்கும் டவலலத்திட்்டம்  ஆரம்-
பித்து லவக்கப்்ட்்டது.

இந்நிகழ்வில்  கலந்து சகபாண்டு  ஆரம்் 
கட்்ட்ட டவலலத் திட்்டத்திறகபான  நிதி உதவியிலன   
அமீர் ைறறும் ைஸஜித் நிர்வபாகத்தின் தலலவர் 
ஆகிடயபாரி்டம் உத்திடயபாகபூர்வைபாக லகயளித்-
டதன்.  

கல்ஹின்ன ஜைபாலியபா முஸலிம் ைகபா வித்தி-
யபாலயத்தின் அதி்ர் ஏ.எம்.எம். இக்ரபாம் ைறறும் 
்பா்டசபாலல அபிவிருத்தி சங்கத்தின் டவண்டு-
டகபாளுக்கு இணங்க அங்கு நீண்்ட கபாலைபாகத் 
டதலவப்்ட்டு வந்த ஸைபாட் வகுப்்லறத் திட்்டத்-
துக்கு ஸைபாட் சதபாலலக்கபாட்சி ைறறும் அலுைபாரி  
ஒன்லறயும்  அன்்ளிப்்பாக வழங்கியுள்டளன்.

இதன் ட்பாது ரிவகபான் தலலவர் Roxx 
Fashions (Pvt) Ltd. Ceiling கட்டுைபானத் திட்-
்டத்லத டைறசகபாள்ள முன்வந்தபார். லஜிணத்-
துள் உலைபாவின் தலலவர் சைௌலவி முஹைட் 
நன்சகபால்ட  வழங்கினபார். 

புதிய கல்வி திட்்டங்கலள அறிமுகப்்டுதும் வி்ட-
யைபாக ஆசிரியர்களு்டன் ஒரு கலந்துலரயபா்டலும் 
நல்டச்றறது.

அக்குறலண ஸபாஹிரபா டதசிய கல்லூரி-
யின் அபிவிருத்தி டவலலத்திட்்டத்திறகபான ஒரு 
சதபாலக நிதி உதவிலய வழங்கி அக்கல்லூரியின் 
அதி்ரி்டம் உத்திடயபாகபூர்வைபாக லகயளித்துள்-
டளன். இது ்பா்டசபாலலயின் அபிவிருத்தி, ைபாண-
வர்களின் கறலக சநறிக்கு  உதவிலயயும் ஊக்-
கத்லதயும் உறசபாகத்லதயும் வழங்கும் என்று 
நபான் எதிர்்பார்க்கின்டறன். 

பிலிைத்தபாலபாலவ இலுக்வத்லத முஸலிம் 
ைஹபா வித்தியபாலயத்தில் தரம் ஒன்று ைபாணவர்-
கலள இலணத்துக் சகபாள்ளும் நிகழ்வில் பிரதை 
அதிதியபாக கலந்து சகபாண்்டது்டன் அம்ைபாணவர்க-
ளின் நலன் கருதிப் ்ரிசுப் ச்பாருட்கலள வழங்-
கிடனன். இப்்பா்டசபாலலயின் எதிர்கபால கல்வி 
ந்டவடிக்லக சதபா்டர்பிலபான கூட்்டத்திலும் கலந்து 

சகபாள்ளக் கில்டத்தலையிட்டு நபான் ச்ருமிதம் 
அல்டகின்டறன். எைது சமூகம் கல்வியில் ஒரு 
சிறந்த சமூகைபாக முன்டனற டவண்டும் என்ற 
டநபாக்கிடலடய  கண்டி ைபாவட்்டத்தில் கல்விக்கபான 
்ல டவலல திட்்டங்கலள முன்சனடுத்து வருகின்-
டறன். இப்்டி ்ல தரப்்ட்்ட கல்வி டைம்்பாட்டுக்-
கபாக திட்்டங்கள் வகுத்து  சசயற்ட்டு வருகின்-
டறன்.

நீஙகள் கம்பளையில் ்பல்்வறு சிவில் சமூக 
அளமபபுக்களில் முக்கிய ்ப்விகளிலும சமூக 
நைவடிக்ளககளிலும ஈடு்பட்டு வருகின்றீரகள். 
அது ்பறறிக் கூறுவீரகைா? 

ைனிதன் பிறக்கும் ட்பாது எந்தசவபாரு இலட்-
சியத்டதபாடும் கனவுகடளபாடும் பிறப்்தில்லல. 
ஆனபால் ச்றடறபார்கடளபா அக் கனவுகலளக் 
கபாணுகின்றனர். அதறகபான வழிகலளயும் கபாட்டு-
கின்றனர். எனது  குழந்லத ச்ரியவனபாகி ்ட்்டம் 
ச்றறு ச்ரிய நிலலயில் இருக்க டவண்டும்.
நபாலளய சமுதபாயம் ட்பாறற டவண்டும்.நபாலள 
எைது பிள்லளகள்  சிறந்த தலலவனபாக வர  
டவண்டும் என்்டத ச்றடறபார்கள் கபாணும் கன-
வபாகும். அக்கனவுகலள சமூக சசயற்பாட்டின் 
மூலைபாவது  நிலறடவறறி லவக்க டவண்டும் 
என்ற  அந்த தூய எண்ணத்டதபாடு கம்்லள-
யிலுள்ள ்ல்டவறு சிவில் அலைப்புக்களு்டன் 
இலணந்து டசலவயபாறறி வருகின்டறன்.

சமூகத் சதபாண்டு ்ணிகள் ஆறற டவண்டும் 
என்று சிறு வயது முதல் ஆலசயும் ஆர்வமும் 
இருந்தது. அந்த வலகயில் ்ல நிறுவனங்களில் 
முக்கியஸதரபாக இருந்து வருகின்டறன்.  அலவ 
ைட்டுைல்ல ்ல சதபாண்டு நிறுவனங்கலள ஸதபா-
பித்து  ் லதரப்்ட்்ட சமூகத் சதபாண்டுப் ் ணிகலள 
ஆறறியும்  வருகின்டறன்.  

கம்்லள முஸலிம் வர்த்தக சங்கத்தின் ஸதபா-
்கர் நபான். கம்்லள நகர் ச்ரியவிலபான வர்த்-
தகங்கலள சகபாண்டிருந்தபாலும் ஒரு வர்த்தக 
சங்கம் இருக்கவில்லல. வர்த்தகர்கலள ஒன்று 
டசர்த்து இச் சங்கத்லத ஆரம்பித்து  அதன் சசய-
லபாளரக இருந்து க்டந்த மூன்று ஆண்டுகள் சவற-
றிகரைபாக  சசயற்ட்டு வருகின்டறன்  

கம்்லள சமூக நல்லிணக்கத்லதக் கருத்திற 
சகபாண்டு கம்்லளயில் இயங்குகின்ற முக்கிய-
ைபான அலைப்்பான முஸலிம் வர்த்தகர்  சங்கம் 
ைறறும் நலன்புரி அலைப்புக்களில் முக்கிய 
உயர் ்தவிகளில் டசலவயபாறறுகின்டறன். அத்து-
்டன் ஸதபா்கர் கம்்லள ட்சரஸ்ட.  இவவலைப்-
பும் நபாட்டின் அவசர டதலவயிலனக் கருத்திற 
சகபாண்டு தூய்லையபான எண்ணத்து்டன் சமூகப் 
்ணியிலன ஆறறி வரும் அலைப்பு. உள்ளூர் 
ைறறும் சவளி ஊர்களில் இருந்தும் அத்தியபாவ-
சியைபான டதலவயிலனக் கருத்திற சகபாண்டு  
சசயற்ட்டு வருகின்டறன்.

இலங்லக ைனித உரிலை ஆலணக்குழு 
கண்டிக் கிலள சைபாதபான சசயற்பாட்ல்ட கருத்-

திற சகபாண்டு அதன் தன்னபார்வ உறுப்பினரபாக 
சதரிவு சசய்யப்்ட்டு டசலவயபாறறி வருகின்-
டறன்.

விளையாட்டுத் துள்ற ரீதியாக நீஙகள் 
முன்வனேடுக்கும ்வளலத் திட்ைஙகள் எளவ? 

்பாகிஸதபான் லபாகூரில் நல்டச்றற சவபாட் 
கிக் குத்துச் சண்ல்டப் ட்பாட்டியின் தரப்்டுத்தல் 
நிகழ்வு கம்்லளயில் சமீ்த்தில்  நல்டச்ற-
றது. அதறகபான முழு அனுசரலணயும் வழங்கி 
அதில் கலந்து சகபாண்ட்டன். இப்ட்பாட்டியில் 
கலந்து சகபாண்்ட 11 ட்ர்களில் 7 ட்ர் தங்கப் 
்தக்கத்லதயும் 5 சவண்ணகலப் ்தக்கத்லத 
ச்றறு இரண்்டபாவது முலறயபாகவும்  சம்பியன் 
கிண்ணத்லத  சுவீகரித்துக் சகபாண்்டனர். அந்த-
வலகயில்  இந்த சவறறியில் நபானும் ஒரு ்ங்-
கபாளியபாக இருப்்லதயிட்டு ச்ருைகிழ்ச்சியல்ட-
கின்டறன். அத்டதபாடு கண்டி ைபாவட்்ட சவபாட் கிக் 
குத்துச் சண்ல்ட அலைப்பின் ஆடலபாசகரபாகவும் 
இருந்து சசயற்ட்டு வருகின்டறன். 

எனது ஊரில் உள்ள ஏ.எம்.பி. விலளயபாட்டுக் 
கழகம் என் மீது அதிகப்்றறுள்ள விலளயபாட்டுக் 
கழகைபாகும். இதன் உன்னத ்ணிகளில் நபானும் 
ஒருவனபாய் அவர்களு்டன் இலணந்து லககுலு-
கிக் சகபாண்டு சசயற்ட்டு வருகின்டறன். எனக்கு 
சபாை கீர்த்தி ்ட்்டம் கில்டத்தலைக்கு வலுடசர்க்கும் 
வலகயில் என்லனப் ்பாரபாட்டி சகௌரவம் வழங்கி-
யவர்கள் என்்லத இந்த சந்தர்ப்்த்தில் ஞபா்கப்-
்டுத்திக் சகபாள்ள விரும்புகின்டறன். என்னபால் 
இயன்றளவு உதவிகலள இந்தக் கழகத்திறகு 
சதபா்டர்ந்து சசய்து வருகின்டறன். 

உடுநுவர அறவபாவல Arafa Super Kings  கிரிக்-
சகட் ட்பாட்டி இ்டம்ச்றறது. அவ விலளயபாட்டியி-
லும் கலந்து சகபாண்டு விலளயபாட்டு உ்கரணங்-
கலள வழங்கி லவத்டதன். 

கண்டி சதஹியங்க 'யங் ல்ட்்டர்ஸ' (Young 
Fighters Sports Club) விலளயபாட்டுக் கழகத்-
திறகு டதலவயபான விலளயபாட்டு உ்கரணம்; 
்ஸலபான் ்பாரூக் ்வுண்ட்டஷனபால்  லகயளிக்-
கப்்ட்்டது. 

உடுநுவர ஹன்சதஸஸ பூசவலிக்ட Y.A.N 
(Youth Network) விலளயபாட்டுக் கழகத்தின் 
நீண்்டகபால டதலவயபான 'ஜிம்' உ்டற்யிறசி உ -்
கரணங்கள் ்ஸலபான் ்பாரூ ்வுண்ட்டஷனபால்  
லகயளிக்கப்்ட்்டது. இளம் சமுதபாயத்தவரின் 
உ்டல் ஆடரபாக்கியம் ைறறும் முலறயபான ச்பாழு-

துட்பாக்கின் முக்கியத்துவம் கருதிடய இவவுதவிக-
லளச் சசய்து வருகின்டறபாம். 

SPARTANS SPORTS CLUB கம்்லள 
இலளஞர் விலளயபாட்டுக் கழகம், ைறறும் 
இன்னும் ்ல விலளயபாட்டு கழகங்களு்டன் 
இலணந்து  முதல் முலறயபாக  விடச்டைபான 
முலறயில் ஒழுங்கு சசய்யப்்ட்டிருந்த கிரிக்-
சகட் சுறறுப் ட்பாட்டி ஒன்று இ்டம்ச்றறது. அதில் 
விடச்ட அதிதியபாக  நபான் கலந்து சகபாண்ட்டன். 
அவர்களு்டன் இலணந்தும் சசயற்ட்டு வருகின்-
டறன்.  

உஙகளின் இ்ர வசயற்பாடுகள் வ்ாைரபில்... 
ை்டவலள உ்டதலவின்ன ைகளிர் சங்கம் 

ைறறும் ஹிக்ைபா ஜனபாசபா சங்கம் ஏற்பாடு சசய்த 
விழபாவில்  கலந்து சகபாண்ட்டன். ஹிக்ைபா ஜனபாசபா 
சங்கத்துக்கு ்பாதுகபாப்பு ச்பாதிகள் வழங்கி லவத்-
தடதபாடு, ைகளிர்களுக்கபான சுய சதபாழில் சம்்ந்-
தைபான ஒரு கலந்துலரயபா்டலும் ந்டபாத்தப்்ட்்டது.

இதன் ட்பாது வரும் கபாலங்களில் ்ல திட்்டங்-
கள் உ்டதலவின்லனயில் ந்டபாத்துவதறகு தீர்ைபா-
னம் சசய்யப்்ட்்டது.

அக்குறலண ைபாவத்தச்பால பிரடதசத்துக்கு 
ஊர் ைக்களின் டவண்டுடகபாளுக்கு இணங்க 
விஜயம் சசய்து, அங்கு ்பாலத ஒன்லற நிர்ைபா-
ணிக்க நிதி ஒதுக்கீடு  சசய்டதன். இதலன ஊர் 
ைக்களும் இலணந்து திட்்டத்லத டைறசகபாண்்ட-
னர். இதன் மூலம் அப்பிரடதச ைக்கள் நன்லை 
அல்டந்துள்ளபார்கள். 

வபாலி்ர்களுக்கபான  டவலல வபாய்ப்பு திட்்டம். 
கண்டி ைபாவட்்டத்தில் டவலலவபாய்ப்பில்லபாத 
இலளஞர்களுக்கு டவலல திட்்டம் ஒன்லற முன்-
சனடுத்து இது வலர 50க்கும் டைட்்ட்்டவர்க-
ளுக்கு டவலல வபாய்ப்பு வழங்கப்்ட்டுள்ளது.

இந்த 50 குடும்்ங்களின் கஷ்டத்லத சிறிதள-
வபாவது குலறக்க இந்த திட்்டம் உதவியபாக இருக்-
குசைன நபான் கருகின்டறன்.

இவவபாறு இளந் தலலமுலறயினரின் எதிர்-
கபால நலலனக் கருத்திற சகபாண்டு கறறல் 
வி்டயத்தில் வழிகபாட்்டல்கலளயும் சுயசதபாழில் 
வபாய்ப்புக்கபான ஆடலபாசலனகலளயும், சமூக நல்-
லிணக்கத்திறகபான சசயற்பாடுகலளயும் சிங்கள 
சைபாழி அறிவு அறறவர்களுக்கபான சைபாழி அறி-
விலனயும், முஸலிம் பிரடதசங்களில் கபாணப்-
்டும் அடிப்்ல்டத் டதலவகலள இனங்கண்டு 
நிலறடவறறி லவப்்தில் சதபா்டர்ந்து சசயற்ட்டு 
வருகின்டறன். இதுடவ சமூக ைபாறறத்திறகபான 
முக்கிய டதலவப்்பா்டபாகவும் இருக்கிறது.

எனடவ கண்டி ைபாவட்்டம் முழுவதிலும் ைபாண-
வர்களுக்கபான கல்வி சபார் டவலலத் திட்்டம், 
ச்ண்களுக்கபான வலுவூட்்டல் டவலலத் திட்்டம், 
விலளயபாட்டு வீர வீரபாங்கலனகலள டைம்்டுத்-
தும் டவலலத் திட்்டங்களில் தீவிரபாைபாக ஈடு்ட்டு 
வருகின்டறன்.
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சமூக சசயற்பாடு, இளம் அரசியல் 
தலைலைத்துவ ஆளுலை

 * ்பஸ்லான் ்பாரூக் 
்பவுண்ைஷன் அளமபபின் 
்ளலவர...

 * கணடி மாவட்ை சவாட் கிக் 
குத்துச் சணளை கழகத்தின் 
வி்சை ஆ்லாசகர

்ஸைபான் ்பாரூக்

்நரகாணல் இக்்பால் அலி  



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 26ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 26 சனிக்கிழகம

ஏ.எப்.சி ஆசிய கிண்ண இறுதி தகுதிகாண 
சுற்று: இலங்க அணி சி குழுவில்

முதலாவது 20க்கு20 ப�ாட்டியில் 62 ஓட்்டஙகள் 
வித்தியாசத்தில் இந்தியா வவற்றி

எதிர்வரும் 2023ஆம் 
ஆண்டு சீனாவில் இடம்்பெற-
வுள்ள ஏஎப்சி ஆசிய கிண்்ண 
கால்பெந்து சம்பியன்ஷிப்பிற்-
குரிய, தகுதிகாண் ்தாடரின் 
இறுதிச் சுற்றுக்குரிய அணிகள 
நிரல்பெடுததல் மலேஷியா-
வின் லகாோேம்பூர நகரில் 
இடம்்பெற்றிருக்கின்றது.

்மாததம் 24 நாடுகளின் 
கால்பெந்து அணிகள பெங்க-
டுக்கும் இந்த தகுதிகாண் 
்தாடரின் இறுதிச் சுற்றில் 
ஆறு குழுக்க்ளாக அணிகள 
பிரிக்கப்பெட்டு லமாதல்கள 
நடட்பெறவிருக்கின்றடம 
குறிப்பிடததக்கது.

 ஒவ்்வாரு குழுவில் 
இருந்தும் முதல் இடஙக -
ட்ளப் ்பெறும் ஆறு அணிக -
ளும், இரண்டாம் இடததி-
டனப் ்பெறும் ஐந்து சிறந்த 
அணிகளும், ஆசிய கிண்்ண 
கால்பெந்து சம்பியன்ஷிப்பில் 
விட்ளயாடும் தகுதியிடனப் 
்பெற்றுக் ்காளளும்.

 2023ஆம் ஆண்டுக்கான 
ஆசிய கிண்்ண கால்பெந்து 
சம்பியன்ஷிப் ்தாடருக்கு 
சீனா, அவுஸ்திலரலியா, 
ஈரான், ஈராக், ஜப்பொன், 
்தன் ்காரியா, ்ேபெனான், 
ஓமான், சவூதி அலரபியா, 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம், 
சிரியா மற்றும் வியட்நாம் 
ஆகிய நாடுகளின் அணிகள 
ஏற்கனல்வ தகுதி ்பெற்றிருக் -
கின்றடம குறிப்பிடததக்கது.

இேஙடக கால்பெந்து அணி 
ஆசிய கிண்்ண இறுதி தகு -
திகாண் சுற்றில் குழுசி இல் 
இ ட ம் ் பெ ற் றி ரு க் கின் ற து . 
இேஙடகயுடன், குழு சி 

இந்த ்்வற்றியின்மூேம் 
மூன்று லபொட்டி ்காண்ட 
20க்கு20 ்தாடரில் இந்தியா 
1-–0 என முன்னிடேயில் 
உள்ளது. இரண்டா்வது 
லபொட்டி 26ம் இன்று தரம்சா -
ோவில் நடக்கிறது. 

இேஙடக அணி 60 ஓட்டங -
களுக்குள 5 விக்்கட்டுகட்ள 
இழந்த நிடேயில், லபொராடிய 
அசேஙக அடர சதம் கடந்து 
ஆறுதல் அளிததார.

இந்தியா-இேஙடக கிரிக் -
்கட் அணிகளுக்கிடடயிோன 
முதல்  20 ஓ்வர லபொட்டி ேக் -
லனாவில் லநற்றுமுன்தினம் 
நடட்பெற்றது. நா்ணயச்சு -
ழற்சியில் ்்வன்ற இேஙடக 
அணி பெந்துவீச்டச லதரவு 
்சயதது. முதலில் துடுப்்பெ -
டுததாடிய இந்திய அணி 2 

இற்கான தகுதிகாண் லபொட் -
டிகள இடம்்பெறவிருக்கும் 
உஸ்்பெகிஸ்தான் மற்றும் தாய -
ோந்து, மாடேதீவுகள அணிக -
ளும் இந்த குழுவில் இடம்்பெற் -
றிருக்கின்றன.

ஆசிய கிண்்ண கால்பெந்து 
சம்பியன்ஷிப் ்தாடருக்கு -
ரிய தகுதிகாண் லபொட்டிகள 
இந்த ஆண்டின் ஜூன் மாதம் 
இடம்்பெறவிருக்கின்றலதாடு, 
2023ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய 
கிண்்ண கால்பெந்து சம்பியன் -
ஷிப் ்தாடர அடுதத ஆண்டின் 
ஜூன் மாதததில் நடட்பெற -
விருக்கின்றடம குறிப்பிடத -
தக்கது.

அணிகள் விபரம்
குழு ஏ

லஜாரடான்
குட்வட்
இந்லதாலனசியா
லநபொ்ளம்

விக்்கட் இழப்பிற்கு 199 ஓட் -
டஙகள குவிததது. அதிரடியாக 
ஆடிய இஷான் கிஷன் 56 பெந்து -
களில் 10 பெவுண்டரி, 3 சிக்சரக -
ளுடன் 89 ஓட்டஙகள குவிததார. 
லராகித சரமா 44 ஓட்டஙகளும், 
ஸ்லரயாஸ் அயயர ஆட்டமிழக் -
காமல் 57 ஓட்டஙகளும் லசரத -
தனர.

இடதயடுதது 200 ஓட்டஙகள 
எடுததால் ்்வற்றி என்ற கடின 
இேக்டக லநாக்கி க்ளமிறஙகிய 
இேஙடக அணி, இந்திய பெந்து -
வீச்டச சமாளிக்க முடியாமல் 
து்வக்கததிலேலய தடுமாறியது. 
து்வக்க வீரர நிசஙக ஓட்டம் 
எதுவும் எடுக்காமல் ்்வளிலய -
றினார. அதன்பின்னரும் சீரான 
இடட்்வளியில் விக்்கட்டுகள 
சரிந்தன. 

60 ஓட்டஙகளுக்குள 5 விக்்கட் -

குழுபி
்மாஙலகாலியா
பெேஸ்தீன்
பிலிப்டபென்ஸ்
எமன்

குழு சி
உஸ்்பெகிஸ்தான்
தாயோந்து
இேஙடக
மாடேதீவுகள

குழு டி 
இந்தியா
்�ாஙலகாங
ஆப்கானிஸ்தான்
கம்லபொடியா

குழு ஈ
மலேஷியா
பெஹடரன்
துரக்்மனிஸ்தான்
பெஙக்ளாலதஷ்

குழு எப்
கிடரக்ஸ் குடியரசு
தஜிகிஸ்தான்
மியன்மார
சிஙகப்பூர

டுகள இழந்த நிடேயில், 
லபொராடிய அசேஙக அடர 
சதம் கடந்து ஆறுதல் அளித -
தார. எனினும் இேஙடக 
அணியால் இேக்டக எட்ட 
முடியவில்டே.

20 ஓ்வரகளில் இேஙடக 
அணி 6 விக்்கட் இழப் -
பிற்கு 137 ஓட்டஙகல்ள 
லசரததது. 

அசேஙகா 53 ஓட்டஙகளு -
டனும், சமீர 24 ஓட்டஙகளு -
டனும் ஆட்டமிழக்காமல் 
இருந்தனர. இந்திய அணி 
62 ஓட்டஙகள விததியாசத -
தில் ்்வற்றி ்பெற்றது. 

இந்தியா தரப்பில் பு்வ -
லனஸ்்வர குமார, ஸ்லரயாஸ் 
அயயர தோ 2 விக்்கட் 
எடுததனர.

சைக்கிள�ோட்ட வீரர் பபோத்துவில் சுல்பிகோருக்கு 
ைோய்ந்தமருது அல் – ஹிலோல் வித்தியோலய கல்வி ைமூகம்  வரளவற்பு
மாளிடகக்காடு குறூப் 
நிருபெர

இனஙகளுக்கிடடயில் 
இன ஐக்கியதடத ்வலியு-
றுததி நாடு தழுவிய தனி 
நபெர டசக்கில்ளாட்டம் 
அண்டமயில் சுதந்திர 
சதுக்கததில் ஆரம்பிக்கப்-
பெட்டது. 74்வ து சுத ந்திர  
தின தடத முன்னிட்டு 
இ ன  ங க  ளு க் கி ட ட யி ல் 
ஐக்கிய தடத ்வ லியுறுததி நாடு முழு-
்வ தும் த னிந பெ ராக  1407 கிலோமீற்றர 
டசக்கிள ச்வாரிடய ்பொததுவிடே 
லசரந்த  சுல்பிகார  ச ர்வ ம த  த டே்வ ர-
க ளின் ஆசீர்வாத ததுட ன் ஆர ம்பித-
தார. இந்த  டசக்கிள ச்வாரி ் காழும்பி-
லிருந்து யாழப்பொ்ண ம், கிளி்நாச்சி, 
திருலகா்ண ம டே, க ல்முடன, ்பொத-
துவில், � ம்பொந்லதாட்டட ஊடாக  

்காழும்டபெ ்வ ந்த டடயுள்ளது. 
புதன்கிழடம மாடே சாயந்தமருடத 
்சன்றடடந்த ல்வட்ளயிலேலய 
இந்த நிகழவின் இடம்்பெற்றது. இந்-
நிகழவில் கல்முடன ்வேய கல்விப்-
பெணிப்பொ்ளர எஸ்.பு்வலனந்திரன் 
, சாயந்தமருது லகாட்ட கல்விப்பெ-
ணிப்பொ்ளர என்.எம்.ஏ.மலீக் , அல் 
ஹிோல் அதிபெர யு.எல்.நஸார உட்பெ ட  
பெ ேரும் க ே ந்து சிற ப்பிதத ன ர.

பப�ஸி ஞோபகோர்த்்த பிச�ங் ள�ோர்ஸியன் சுபபர் ஸமோஸ ரி-20 சுற்றுபளபோடடி
(கல்முடன மததிய தினகரன் நிருபெர)

சாயந்தமருது பிட்ளங ல�ாரஸ் 
விட்ளயாட்டு கழகததின் 40 ்வது 
ஆண்டு நிடறட்வ முன்னிட்டு 
மர�ஹும் ்பெ்ளஸி ஞாபெகாரதத 
பிட்ளங ல�ாரஸியன் சுப்பெர 
ஸ்மாஸ் ரி-20 சுற்றுப்லபொட்டிக்கான 
நிரல்பெடுததல்  மற்றும் ்்வற்றிக்கி. 
ண்்ணஙகள அறிமுகம் ்சயது 
ட்வக்கும் நிகழவு நாட்ள (27) 
ஞாயிற்றுக் கிழடம இரவு 7.30 

மணிக்கு சாயந்தமருது அல்-ஜோல் 
விததியாேய மண்டபெததில் நடட -
்பெறவுள்ளது.  பிரமாண்டமாக 
ஏற்பொடு ்சயயப்பெட்டுள்ள  இச்சுற் -
றுத்தாடரில்,பெஙகு ்பெற விரும் -
பும் கழகஙகள இன்று (26) சனிக் -
கிழடம மாடே 6 மணிக்கு முன் 
நுடழவுக் கட்ட்ணதடத ்சலுததி 
தஙக்ளது அணியின் ்வருடகடய 
உறுதி ்சயது ்காளளுமாறு  
சுற்றுப் லபொட்டிஏற் பொட்டுக் குழு -
வினர  ்தரிவி ததுள்ளனர.

நியூய�ோர்க் நகர மரதன் இநத ஆண்டு 

முழு திறனுக்கு திரும்புகிறது
நியூலயாரக் நகர மரதன் இந்த ஆண்டு முழு திறன் 

்காண்ட க்ளததிற்கு திரும்பும், ந்வம்பெர 6இல் நிகழவில் 
50,000 க்கும் லமற்பெட்ட ஓட்டப்பெந்தய வீரரகள எதிர -
பொரக்கப்பெடு்வாரகள என்று நியூலயாரக் வீதி  ஓட்டப்பெந் -
தய வீரரகள வியாழக்கிழடம அறிவிததனர.

நியூலயாரக் முழு்வதும் ்வருடாந்திர 26.2 டமல் மடே -
லயற்றம் 2019 இல் சாதடன அ்ள்வாக 53,627 ஃபினிஷர -
கட்ளக் ்காண்டிருந்தது, ஆனால் லகாவிட்-19 ்தாற்று -
லநாய கார்ணமாக 2020 நிகழவு இரதது ்சயயப்பெட்டது.

பெந்தயததின் 50 ்வது பெதிப்பு 2021இல் அரஙலகற்றப் -
பெட்டது, ஆனால் லகாவிட்-19 பொதுகாப்பு முன்்னச்சரிக் -
டககள கார்ணமாக க்ளம் 33 0000 ஓட்டப்பெந்தய வீரரக -
ளுக்கு மட்டுப்பெடுததப்பெட்டது. 25,010 ஓட்டப்பெந்தய 
வீரரகள மட்டுலம தூரதடத நிடறவு ்சயதனர.

கடந்த ஆண்டு மரதன் நியூலயாரக் நகரததின் மீட்புக்கு 

ஒரு உயரததும் மற்றும் ஒருஙகிட்ணக்கும் தரு்ணமா -
கவும், புதுப்பிக்கப்பெட்ட நம்பிக்டக, உதல்வகம் 
மற்றும் விடாமுயற்சியின் அடடயா்ளமாகவும் 
்சயல்பெட்டது, என்று பெந்தய இயக்குனர ்டட் 
்ம்டல்ேஸ் கூறினார.

இந்த ந்வம்பெரில், நியூலயாரக்கில் சிறந்த 
நாட்களில் ஒன்டற ்வழஙக நாஙகள ஒன்றாக 
்வரு்வதால், உே்கஙகிலும் இருந்து ஓட் -
டப்பெந்தய வீரரகள முழுடமயாக திரும்பு்வ -
தில் நாஙகள மகிழச்சியடடகிலறாம்.

்கன்யாவின் ஆல்பெரட் லகாரிர கடந்த 
ந்வம்பெரில் ஆண்கள பெட்டதடத 2 மணி 
8 நிமிடஙகள 22 ்நாடிகளில் ்்வன்றார, சக நாட்ட -
்வரான ்பெரஸ் ்ஜப்ச்சிர 2:22:39 இல் ்பெண்கள பெட் -
டதடத ்்வன்றார.

தவிசோளர் வெற்றிக்  கிண்்ணம் உததபநதோட்டம்
திகோமடுல்ல உததபநதோட்ட அபிவிருத்தி லீக்

(ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிருபெர)

திகாமடுல்ே உடதபெந்தாட்ட அபி-
விருததி லீக் ஏற்பொடு ்சயத தவிசா்ளர 
்்வற்றிக்  கிண்்ணம் உடதபெந்தாட்டப் 
சுற்றுப் லபொட்டியின் இறுதி லீக் லபொட்-
டியின் இறுதிப்லபொட்டி   அட்டாட்ளச்-
லசடன ் பொது விட்ளயாட்டு டமதானத-
தில் இடம்்பெற்றது.

இப் லபொட்டியில் அட்டாட்ளச்-
லசடன ேக்கி அணியும் அட்டா-
ட்ளச்லசடன ஹீலராஸ் அணியும் 
பெஙகு பெற்றியது. இதில் ேக்கி அணி 
1 - 0 என்ற லகால்கள அடிப்பெடடயில் 
்்வற்றிடய தனதாக்கிக் ்காண்டது. 
ேக்கி அணியின் சாரபில்   டிலுக்ஸன் 
ஒரு லகாலிடன அடிததடம குறிப்பிடத-
தக்கது.

இப்லபொட்டியில் ேக்கி அணியினர  

சிறப்பொக விட்ளயாடியதுடன் சிறந்த 
பெந்து பெரிமாற்றஙகட்ள லமற்்காண்-
டது இப்லபொட்டியில் ேக்கி அணியினர 
்்வற்றி ் பெறக் கார்ணமாக அடமந்தது.

அட்டாட்ளச்லசடன பிரலதசததின் 
மூதத உடதபெந்தாட்ட வீரரும் திகாம-
டுல்ே உடதபெந்தாட்ட அபிவிருததி 
லீக்கின் சிலரஸ்ட  பிரதித தடே்வருமான  
�ம்சா சனூஸ் தடேடமயில் இடம்-
்பெற்ற இப்லபொட்டியில் திகாமடுல்ே 
உடதபெந்தாட்ட அபிவிருததி லீக்கின் 
புதிய தடே்வர  சிலரஷ்ட ்பொலிஸ் அத-
தியட்சகர எம்.ஏ.எம்.ந்வாஸ் பிரதம அதி-
தியாகக் கேந்து ் காண்டு சிறப்பிததார.

்க்ளர்வ அதிதிக்ளாக சம்மாந்-
துடற பிரலதச ்சயோ்ளர எஸ்.எல்.
எம் �னீபொ, அட்டாட்ளச்லசடன 
பிரலதச சடபெயின் உதவித தவிசா்ளர 
எஸ்..எம்.எம்.�னீபொ பிரலதச சடபெ 

உறுப்பினர ஏ.எஸ்.எம்.உட்வஸ், 
அட்டாட்ளச்லசடன ஜஹும்ஆ ்பெரிய 
பெளளி்வாசல் நம்பிக்டகயா்ளர சடபெ 
தடே்வர சட்டததரணி எம்.எஸ்.எம்.
ஜூடனதீன்,சிலரஷ்ட உடதபெந்தாட்ட 
வீரரகள மற்றும் திகாமடுல்ே உடதபெந்-
தாட்ட அபிவிருததி லீக்கின் ்சயோ-
்ளர அன்்வர ்நௌசாட், பிரதித தடே்வர 
ஐ.எச்.ஏ.்வ�ாப், மூதத உடதபெந்தாட்ட 
வீரரகள,திகாமடுல்ே உடதபெந்தாட்ட 
அபிவிருததி லீக்கின் உததிலயாகததர-
கள உளளிட்ட பெேரும் கேந்து ் காண்டு 
சிறப்பிதததுடன் வீரரகள அறிமுகததி-
லும் பெஙலகற்றனர.

இப்லபொட்டியில் ேக்கி அணி மற்றும் 
அட்டாட்ளச்லசடன உடதப்பெந்தாட்ட 
அணியுடன் எதிர்வரும் 12ம் திகதி நடட-
்பெறவுள்ள இறுதிப்லபொட்டிக்கு ்தரிவு 
்சயயப்பெட்டுள்ளது.

சிளரஷ்ட பபோலிஸ அத்தியடைகர் நவோஸ பங்ளகற்பு

அக்கசரபபற்று ளவோல்கர்ஸ யூனியன் ந்டோத்தும் 
நச்டப ளபோடடி; அக்கசரபபற்று நீர்பபூங்கோவில்
(அக்கடரப்பெற்று மததிய நிருபெர)

அக்கடரப்பெற்று ல்வால்கரஸ் யூனியன் நடாததும் 
்வருடாந்த மா்பெரும் நடடப் லபொட்டி 2022 இவ 
ஆண்டும் அக்கடரப்பெற்று நீரப்பூஙகாவில் மாரச் 
மாதம் 13ஆம் திகதி நடட்பெறவுள்ளது.

அக்கடரப்பெற்று ல்வால்கரஸ் யூனியன் அஙகத -
த்வரகளுக்கும் அ்வரக்ளது குடும்பெததினரகளுக் -
கும் 07 லபொட்டிகளும், ்பொதுமக்களுக்கு 03 
லபொட்டிகளும், அதிதிகளுக்கும் அனுசரட்ணயா -
்ளரகளுக்கும் ஒரு லபொட்டியும் ஏற்பொடு ்சயயப் -

பெட்டுள்ளது. ்வய்தல்டே அற்ற இேகு ஓட்டம் 
5000 மீற்றர, 19 ்தாடக்கம் 40 ்வயது ்வடரக் -
குமான ஆண்களுக்கான நடடப்லபொட்டி 3000 
மீற்றர, 41 ்தாடக்கம் 60 ்வயது ்வடரக்குமான 
ஆண்களுக்கான நடடப்லபொட்டி 2500 மீற்றர, 20 
்வயதிற்கு லமற்பெட்ட ்பெண்களுக்கான நடடப் -
லபொட்டி 2500 மீற்றர,  13 ்தாடக்கம் 18 ்வடரக் -
குமான ஆண்களுக்கான நடடப்லபொட்டி 2000 
மீற்றர, 13 ்தாடக்கம் 18 ்வடரக்குமான ்பெண் -
களுக்கான நடடப்லபொட்டி 2000 மீற்றர, 12 ்வய -
திற்குட்பெட்ட சிறு்வரகளுக்கான நடடப்லபொட்டி 

1000 மீற்றர மற்றும்  20 ்வயதிற்கு லமற்பெட்ட 
ஆண்களுக்கான நடடப்லபொட்டி 3000 மீற்றர, 20 
்வயதிற்கு லமற்பெட்ட ்பெண்களுக்கான நடடப் -
லபொட்டி 2500 மீற்றர, 61 ்வயதிற்கு லமற்பெட்ட 
சிலரஷ்ட பிரடஜகளுக்கான நடடப்லபொட்டி 
1500 மீற்றர அ்வற்றுடன் அதிதிகளுக்கும் அனு -
சரட்ணயா்ளரகளுக்கும் 1000 மீற்றர நடடப் -
லபொட்டி என்பென நடட்பெறவுள்ளது.

லபொட்டிகள அடனததும் 250 லபெருக்கு மட் -
டுப்பெடுததப்பெட்டுள்ளதால் விண்்ணப்பெஙகட்ள 
்பெற்று லபொட்டியில் கேந்து ்காள்ளவும். 

இரு அணிைளும ேமாதும
இரண்டாவது ஆட்டம இன்று
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