
நீர் வீழ்ச்சியிலிருந்து 
கீழே விழுந்்த ழேர்்மன்

பிரஜே உயிரிேப்பு கிறிஸ்தவ மக்க-
ளால் இயேசுவின் 
பாடு்களள நிளைவு 
கூரும் ்தவக்காலம் 
நாளள ஆரம்பமா-
கிறது.

திருநீற்றுப் பு்தனு-
டன் நாளள ஆரம்-
பமாகும்.  ்தவக்கா-
லம் த்தாடர்ந்து நாற்பது நாட்கள் 
நீடிப்பதுடன் தபரிே தவள்ளிககி-
ழளமயுடன் அது நிளறவு 
தபறுகிறது. இந்நாட்களில்

கிறிஸ்தவர்்கள் அனுஷ்டிக்கும்
்தவக்்ககாலம் நகாஜை ஆரம்்பம்

2022ஆம் ஆண்டுக்காை 
்கச்சதீவு அந்ய்தானிோர் 
தபருவிழாவில் இந்திே, 
இலஙள்க பக்தர்்கள் ்கலந்து 
த்காள்ள முடியும் எை ோழ் 
மாவடடச த்சேலர் ்க.மய்க-
்சன் த்தரிவித்துள்ளார்.

ோழ். மாவடடச த்சேல -
்கத்தில் யநற்று இடம்தபற்ற ஊட்க 
்சந்திப்பின் யபாய்த அவர் இவவாறு

இலங்கை 50 பேர்; இந்தியர் 50 பேர்;

தடுப்பூசி அட்டை ்ைத்திருப்்பது அைசியம் 

இலஙள்கேர்்களுககு நான்-
்காவது யடாளை த்காள்வைவு 
த்சயேயவா அல்லது வழங-
்கயவா அர்சாங்கம் இன்னும் 
தீர்மானிக்கவில்ளல. ஆைால் 
3 ஆவது யடாஸ மூலம் 
அவர்்களின் யநாய எதிர்ப்பு 
்சகதிளே வலுப்படுத்-
தும் த்சேல்முளற

நகான்்ககாவது ழ�காஸ குறித்து 
இன்்னமும் தீர்்மகா்னமிலஜல 

எரிதபாருள் விநியோ்கத்தின் 
யபாது, தபாதுப்யபாககுவரத்-
துககு முன்னுரிளமேளிககுமாறு 
்தனிோர் பஸ உரிளமோளர் ்சங்கத்-
தின் ்தளலவர் த்கமுனு வியேரடை 
அர்சாங்கத்திடம் ய்காரிகள்க விடுத்-
துள்ளார்.

நாடடின் பல்யவறு பகுதி்களில் 
உள்ள எரிதபாருள் நிளலேங்களில் எரிதபா-
ருள் இன்ளமோல் பாரிே அத்சௌ்கரிேங்கள்

எரிபேொருள் விநிபயொகைத்தின் பேொது 

அரசிடம் பகைமுனு விஜயரட்ன பகைொரிக்கை 

எரிதபாருள் நிளல-
ேங்களில் நிலவும் 
டீ்சல் ்தடடுப்பாடு ்கார-
ணமா்க ய்சளவயில் 
ஈடுபடடுள்ள ்தனிோர் 
பஸ்களின் எண்ணிக-
ள்கயில் வீழ்சசி ஏற்-
படடுள்ளது. பஸ்களுககு ய்தளவோை டீ்சல் கிளடக்கப் 
தபறவில்ளலோயின், நிளலளம யமலும் யமா்சமளட-
யும் எை அகில இலஙள்க ்தனிோர் பஸ நிறுவை 
்சம்யமளைத்தின் த்சேலாளர் 

டீசல கிஜ�க்்ககாவிட�கால 
நிலஜ்ம ழ்மலும் ழ்மகாச்மஜ�யும் 

யலாரன்ஸ த்சல்வநாே்கம்   

விய்சட ேைாதிபதி வி்சாரளண 
ஆளணககுழு ்சாடசிேங்களள பதிவு 

த்சயயும் நடவடிகள்க்கள்  யநற்று 
மு்தல் ஆரம்பித்துள்ளை.   
த்காழும்பு  பண்டாரநாேக்க 

விழச� ே்னகாதி்பதி விசகாரஜை ஆ.கு   
ந�வடிக்ஜ்க்கள் மீண்டும் ஆரம்்பம்   

நாடடில் ஏற்படடுள்ள எரிதபாருள் விளலயேற்றங்கள் ்கார -
ணமா்க ்கடற்தறாழிலாளர்்கள் எதிர்த்காள்ளககூடிே அத்சௌ -
்கரிேங்களுககு விளரவில் தீர்வு ்காணப்படும் எை அளமச்சர் 
டகளஸ ய்தவாைந்்தா த்தரிவித்துள்ளார்.

ய்தசிே ்கடற்தறாழிலாளர் ம்கா ்சம்யமளைத்தின் 
தபாதுச்சளப கூடடத்தில் ்கலந்து த்காண்டு அவர்

எரிபேொருடகைளின் வி்லபயற்றம் கைொரணமொகை

-பல்யவறு இைத்்தவர்்களும் ம்தத்்தவர்்களும் இளணந்து 
பணிோற்றுவ்தன் மூலம், உங்களுககும் நாடடிற்கும் சிறந்்த 
எதிர்்காலத்ள்த உருவாககுவ்தற்்காை வாயப்பு கிடடும் எை 
பிர்தமர் மஹிந்்த ராேபக ஷ த்தரிவித்துள்ளார்.  

ம்காசிவராத்திரி திைத்ள்த முன்னிடடு அவர் விடுத்-
துள்ள வாழ்த்துச த்சயதியில் யமலும் குறிப்பிடப்படடுள்-
ள்தாவது.  

இந்து மக்கள் அளைவரதும் முழுமு்தற் ்கடவுளாை சிவ-
தபருமாளை நிளைந்து விர்தம் அனுடடித்து, பக-
தியோடு த்காண்டாடும் ம்கா சிவராத்திரி எனும் 

ச்கல ்ம்தங்களி்னதும் வை்மகா்ன 
வகாழ்விற்கு ஆன்மி்கழ்ம அடிப்்பஜ� 

சிவனுக்கு உ்கந்்த நகாள் உல்க 
்மக்்களுக்கு புத்்்தழுச்சி ்தரும்

யலாரன்ஸ த்சல்வநாே்கம்   

அர்சாங்கத்தின் நிதிளே முளறேற்ற 
வி்தத்தில் ள்கோண்டார் என்ற குற்றச-
்சாடடில் த்தாடரப்படடிருந்்த மற்று -
தமாரு வழககிலிருந்து நிதி அளமச்சர் 
பசில் ராேபக்ஷளவ ்கடுவளல மஜிஸ-
தியரட நீதிமன்றம் யநற்று விடு்தளல 

த்சயதுள்ளது.   யமற்படி வழககிளை 
த்தாடர்ந்தும் முன்தைடுத்துச த்சல்ல 
முடிோது என்று ்சடடமா அதிபர் 
திளணக்களம் நீதிமன்றத்திற்கு அறி -
வித்துள்ளள்தேடுத்து ்கடுவளல 
மஜிஸதியரட நீ்தவான் 
மஞ்சுள ரத்நாேக்க, 

அரச நிதிஜை முஜைழ்க�கா்க 
்பைன்்படுத்திை குற்ைச்சகாடடு

அளைத்து வலேங்களுககும் இன்று 
(1) சுழற்சி முளறயில் 3 மணித்திோல 
மின்தவடடு அமுல்படுத்்தப்படவுள்ள-
்தா்க இலஙள்க தபாதுப்பேன்பாடு்கள் 
ஆளணககுழு த்தரிவித்துள்ளது.  

்காளல 8.30 மணிமு்தல் மாளல 
5.30 வளரோை ்காலப்பகுதியினுள் 
இந்்த மின்தவடடு அமுலாகும் எைத் 
த்தரிவிக்கப்படடுள்ளது.  

எவவாறாயினும், அதி்க மின் 
ய்கள்வி நிலவும் இரவு யவளள்களில், 
ய்தளவ ஏற்படின் திடடமிடப்படா்த 
30 நிமிட மின்துண்டிப்பு அமுலாகும் 
என்றும் த்தரிவிக்கப்படடுள்ளது.  

எையவ, மாளல 6 மணிமு்தல் இரவு 
10 மணிககு இளடப்படட ்காலப்பகுதி-
யில் மின் நு்கர்ளவ குளறத்து 
சிக்கைம் யபணுமாறு 

அஜ்னத்து வலைங்களிலும்   
3 ்மணிழநர மின்்வடடு  

ரஷயொ-− உகபரன் பமொதல் 5 ஆவது நொளொகை நீடிப்பு;  
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விசேட ேடடங்களை க்கொண்டு வந்ொவது 
ச்ொடடத் க்ொழிலொைருக்கு 1000 ரூபொ ேமப 
ைத்ள் கபற்றுக் க்கொடுபசபொம எண்டு அர 
ேொங்கம கூறியிருக்ச்க....

நலல விஷயம, க்ொழிற்ேங்கங்கள் ஒற் 
றுளையொ்க இருந்ொ 1000 ரூபொளவவிட கூட 
கபற்றிருக்்கலொம எண்டு அச் அரேொங்கம 
்ொன் கேொலலி இருக்கு, பொர்த்தீங்கைொ...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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இன்னும்

15 நாட்கள்!யலாரன்ஸ த்சல்வநாே்கம்

ஐககிே நாடு்கள் மனி்த உரிளம 
யபரளவயின் 49 வது கூடடத் த்தாடர் 
யநற்று உத்தியோ்கபூர்வமா்க ஆரம் -
பமாைது. இந்்த கூடடத்த்தாடரில் 
இலஙள்க த்தாடர்பாை விவா்தம் 
நாளள மறுதிைம் (03) நளடதபற-

வுள்ளதுடன் இலஙள்கககு ஆ்தர -
வாை நாடு்களின் ஒத்துளழப்புடன் 
்தமக்காை நீதிளே தபற்றுக த்காள்ள 
முடியும் என்ற நம்பிகள்க உள்ள்தா்க 
அர்சாங்கம் த்தரிவித்துள்ளது.

இலஙள்க த்தாடர்பாை விவா்தத்-
திற்கு முன்யைாடிோ்க  அ்தளை தவற்-

றி்கரமா்க எதிர்த்காள்வது த்தாடர்பில் 
முககிே யபசசுவார்த்ள்ததோன்று 
யநற்ளறே திைம் தேனீவா ந்கரி-
லுள்ள இலஙள்க தூ்தர்கத்தில் நளட -
தபற்றுள்ளது.

பூய்காள இலஙள்க யபரளவ, 
மற்றும் ஐயராப்பிே  நாடு்களிலுள்ள 
இலஙள்கேர்்கள் அளமப்பின் பிர-
திநிதி்களுடன் இலஙள்கயிலிருந்து 
த்சன்றிருந்்த தவளிநாடடளமச்சர்  
யபராசிரிேர் ஜீ.எல். பீரிஸ 
்தளலளமயிலாை

பஜனீவொ மனித உரி்மகைள் பேர்வயின் அமர்வில் இலங்கை்யப் பிரதிநிதித்துவப்ேடுத்தி கைலந்து பகைொள்ள பவளிவி-
வகைொர அ்மச்ெர் பேரொசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் த்ல்மயில் தூதுககுழுவி்னர் விஜயம் பெய்துள்ள்னர். அ்மச்ெர் பீரிஸ், 
இரொஜொஙகை அ்மச்ெர் பேரொசிரியர் ென்்ன ஜயசும்ன உள்ளிடட இலங்கை குழுவி்ன்ர உலகைளொவிய இலங்கைப் பேர-
்வயி்னர் பஜனீவொவிலுள்ள இலங்கைககைொ்ன தூதரகைத்தில் 27 ஆம் திகைதி ெந்தித்துக கைலந்து்ரயொடிய பேொது பிடிககைப்-
ேடட ேடம்.  

மகைொ சிவரொத்திரி்ய முன்னிடடு பிரதமர் பெய்தி  சிவரொத்திரி தி்ன பெய்தியில் ஜ்னொதிேதி 

்க�ற்்ைகாழிலகாைர் எதிர்்்ககாள்ளும் 
பிரச்சிஜ்ன்களுக்கு விஜரவில தீர்வு

ஜ்னொதிேதி அககை்்றயொகை உள்ளதொகை டக ளஸ் பதரிவிப்பு  
சிவராத்திரி திைத்்தன்று தபற்றுகத்காள்ளப்படும் 

ஆன்மி்க பலம், ஒடடுதமாத்்த ்சமூ்கமும் எதிர்த்காண்டு -
வரும் ்சவால்்களள தவல்வ்தற்குக கிளடககும் ஆசீர்வா்த-
மா்க பார்ககியறாம் எை ேைாதிபதி ய்காடடாபே ராேபக்ஷ 
த்தரிவித்துள்ளார். மஹா சிவராத்திரி திை வாழ்த்துச த்சயதி -
யில் யமலும் குறிப்பிடடுள்ள அவர்,  

மஹா சிவராத்திரி என்பது, சிவைருள் யவண்டி நடத்்தப்ப-
டும் ஆன்மி்கச ்சடங்காகும். பல்லாயிரம் ்காலந்த்தாடயட, 
இந்துக்கள் சிவதபருமாளை வழிபடடு, இந்்தத் 
த்தயவீ்கப் பிரார்த்்தளையில் ஈடுபடடு சிவைருள் 

வழககிலிருந்து அ்மச்ெர் ேசில் விடுத்ல

இன்று முதல் அமுலுககு வருகி்றது 

்்பகாதுப்ழ்பகாக்குவரத்துக்கு 
முன்னுரிஜ்ம அளிக்்கவும் 

இராவண எல்ல நீர் வீழ்சசியிலிருந்து 
கீயழ விழுந்து தவளிநாடடு 
சுற்றுலா பேணி ஒருவர்

தனியார் ்பஸ் நிறுைன சம்்மேளனம் எசசரிக்கை 

்கச்சதீவு திருவிேகாவில 
100 ்பக்்தர்்களுக்கு அனு்மதி

மூன்்றொவது படொஸ் பநொய் 
எதிர்ப்்ே வலுப்ேடுத்தும்

ரொஜித, பேொன்பெகைொ, ரஞெனிடம் பநறறு வொககுமூலம் ேதிவு   
இரு நகாடு்களுக்கும் இஜ�யில ்்பலகாரசில   

ழநற்று ழ்பச்சுவகார்த்ஜ்த ஆரம்்பம்  

ஜெனீவா மனித உரிமம்கள் 49ஆவது கூட்டதஜதா்டர் நநற்று ஆரம்பம;  

எரி்்பகாருளுக்கு ்தடடுப்்பகாடு ஏற்்படும்
என்ை அச்சம் ழ்தஜவயிலஜல
யலாரன்ஸ த்சல்வநாே்கம்

வழளமளே விட அதி்களவு எரிதபா -
ருள் விநியோ்கம் இடம்தபற்றுள்ள 
நிளலயிலும் நாடு முழுவதும் எரிதபா-
ருளுக்காை வா்கை வரிள்சளே ்காண 
முடிவ்தா்க வலு ்சகதி அளமசசின் 

ஊட்கப் யபச்சாளர் ்சாமிந்்த தஹடடி -
ோராசசி த்தரிவித்துள்ளார்.

 தபப்ரவரி மா்தத்தில் ஐ.ஓ.சி. நிறு -
வைம் இரு ்தடளவ்கள் எரிதபாருட்க -
ளின் விளல்களள அதி்கரித்-
துள்ள நிளலயில்

உகளரன் மீது ரஷே பளட்கள் 
த்தாடர்ந்து 5-வது நாளா்க யநற்று 
்தாககு்தல் நடத்திேய்தாடு ்தளலந-
்கர் கீளவ ள்கப்பற்றும் யநாககில் 
ரஷே பளட்கள் உககிரமாை ்தாக-
கு்தல் நடத்தி வருகிறது. நாடளட 
்காப்பாற்றும் முளைப்பில் உள்ள 
உகளரன் பளட்கள், ரஷோளவ 

முன்யைற விடாமல் தீவிரமா்க 
்சண்ளடயிடடு வரும் நிளலயில் 
இந்்த ்சண்ளடயில் இரு ்தரப்பி-
லும் தபருமளவில் உயிரிழப்பு 
மற்றும் தபாருளா்தார இழப்பு ஏற் -
படடுள்ளது.   

இரு நாடு்களும் 
யபாளர நிறுத்திவிடடு 

்ேனீவகாவிலுள்ை இலஙஜ்க 
தூ்தர்கத்தில முக்கிை ழ்பச்சுவகார்த்ஜ்த்கள் 

ஆதரவு நாடுகளின் ஒத்துழைப்புடன் 
நீதிழய பபறும முயற்சியில் இலஙழக 

பகைொள்வ்னவு பெய்யவுள்ள எரிபேொருள் 
குறித்த திகைதியில் நொட்ட வந்த்டயும்
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முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குைனார் மைது ஜ்சயயப்பட்டமை 
ைண்டித்து ைமிழைம் முழுவதும் அதிமுை.,வி்ர் ஆர்ப்பனாட -
்டத்தில் ஈடு்பட்ட்ர்.  

திமுை நிர்வனாகிமய ைனாக்கிய வழக்கில் அதிமுை முன்னாள் 
அமைச்சர் ஜெயக்குைனார் ்சமீ்பத்தில் மைது ஜ்சயயப்பட்டனார். 
இநை நிமையில், ஜெயக்குைனார் மைமை ைண்டித்து ஜ்சனம், 
கைனாமவ, க்சைம், உள்ளிட்ட அம்த்து ைனாவட்டஙைளிலும் 
அதிமுை எம்.எல்.ஏ.,க்ைள், ைனாவட்ட ஜ்சயைனாளர்ைள் ைமை -
மையில் ைண்்ட் ஆர்ப்பனாட்டம் நம்டஜ்பற்றது.   

இதில், ஜெயக்குைனார் மைது ஜ்சயயப்பட்டமை ைண்டித் -
தும், அதிமுை.,வி்ர் மீது ஜ்பனாய வழக்கு க்பனாடுவைனாை 
திமுை அரம்ச எதிர்த்தும் கைனாஷஙைள் எழுபபி்ர்.  

க்சைத்தில் முன்னாள் முைல்வர் ்பழனி்சனாமி ைமைமை -
யிலும், கைனாமவயில் முன்னாள் அமைச்சர் கவலுைணி 
ைமைமையிலும், ைரூர் ்பஸ் ஸ்்டனாண்ட அருகை முன்னாள் 
அமைச்சர் விெய்பனாஸ்ைர் ைமைமையிலும், ையிைனாடுதும்ற 
ஆர்டிஓ அலுவைைம் முனபு ைனாவட்ட ஜ்சயைனாளர் ்பவுன -
ரனாஜ் ைமைமையிலும் ஆர்ப்பனாட்டம் ந்டநைது.   

க்சைம் கைனாடம்ட மைைனா்த்தில் ந்டநை ஆர்ப்பனாட்டத் -
தின க்பனாது, ்பழனி்சனாமி க்பசிக்ஜைனாண்டிருநைக்பனாது, ஆர்ப -
்பனாட்டத்தில் ்பஙகைற்ற முன்னாள் அமைச்சர் ஜ்சம்ைமை 
ையஙகி விழுநைனார். அவமர ஜைனாண்்டர்ைள் தூக்கிச ஜ்சனறு 
உைவி்ர்.    

ஜ்சனம் ைறறும் பு்றநைர் ்பகுதிைளில் 
ஜ்பண்ைளுக்கு எதிரனா் குற்றஙைள் ்சமீ்ப 
ைனாைைனாை அதிைரித்து வருகி்றது.   

இநை நிமையில் விருைம்்பனாக்ைத்தில் 
்பள்ளி ைனாணவிமய ைனாைலிப்பைனாை ஆம்ச 
வனார்த்மை கூறி ைருத்துவ ைனாணவர் ஒருவர் 
ை்து நண்்பர்ைளுக்கும் விருநைனாக்கிய ்சம்-
்பவம் அதிர்சசிமய ஏற்படுத்தி உள்ளது.  
்பர்பரப்பனா் இநை ்சம்்பவம் ்பறறிய 
விவரம் வருைனாறு:-  

விருைம்்பனாக்ைம் ்பகுதிமய க்சர்நை 13 
வயது சிறுமி ரனாைனாபுரத்தில் உள்ள ைனியனார் 
்பள்ளியில் 8-ம் வகுபபு ்படித்து வருகி்றனார்.  

இவர் ்பள்ளி அருகை உள்ள ்பனானிபூரி 
ைம்டக்கு அடிக்ைடி ஜ்சல்வது வழக்ைம். 
அபக்பனாது ரனாைனாபுரத்தில் உள்ள அடுக்கு-
ைனாடி குடியிருபபில் ைஙகி ைனியனார் ைல்லூ-
ரியில் ்பல் ைருத்துவம் 2-ம் ஆண்டு ்படித்து 
வரும் ைனனியனாகுைரி ைனாவட்டத்மை 
க்சர்நை வ்சநத்கிரிஷ் (20) என்பவரு்டன 
ைனாணவிக்கு ்பழக்ைம் ஏற்பட்டது.  

இருவரும் அடிக்ைடி ்சநதித்து வநை்ர். 

அபக்பனாது வ்சநத்கிரிஷ் ைனாணவியி்டம் 
ைனாைலிப்பைனாை ஆம்ச வனார்த்மை கூறி்னார். 
இைம  ் நம்பிய ைனாணவி ைனாைைன வீட-
டுக்கு அடிக்ைடி ஜ்சனறு வநைனார்.  

இநை நிமையில் ை்டநை சிை நனாடைளனாை 
ைனாணவி உ்டல் ரீதியனாை க்சனார்வனாை இருந-
ைனார். இது்பறறி ஜ்பறக்றனார் வி்சனாரித்ை க்பனாது 
ைைள் க்பனாமைபஜ்பனாருள் ்பழக்ைத்துக்கு அடி-
மையனாகி இருப்பதும், ைருத்துவ ைனாணவர் 
வ்சநத்கிரிம்ச ைனாைலிப்பதும் ஜைரிநைது.  

கைலும் வ்சநத்கிரிஷ் ைறறும் அவரது 
நண்்பர்ைள் ைனாணவிக்கு க்பனாமைப ஜ்பனாருள் 
ஜைனாடுத்து கூட்டனாை ்பனாலியல் அத்துமீ்ற-
லில் ஈடு்பட்டதும் ஜைரிநைது. இை்னால் 
அதிர்சசி அம்டநை ைனாணவியின ஜ்பறக்றனார் 
இது குறித்து வ்ட்பழனி அம்த்து ைைளிர் 
ஜ்பனாலிஸ் நிமையத்தில் புைனார் ஜ்சயை்ர்.  

அபக்பனாது ைனாணவியின ைனாைைன வ்சநத்-
கிரிஷ் ைறறும் அவரது நண்்பர்ைளனா் 
சினிைனா துமண நடிைர் ்சதீஷ் குைனார் எனகி்ற 
்பனாைசிவனாஜி, நஙைநல்லூர் ்பகுதிமய 
க்சர்நை ைனியனார் ்பல் ைருத்துவ ைல்லூரியில் 

்பகுதிகநர க்பரனாசிரியர் ஆ  ் பிர்சன்னா, 
கைனா்டம்்பனாக்ைத்மை க்சர்நை ைல்லூரி ைனாண-
வரனா  ் விஷனால் ஆகிய 4 க்பரும் க்சர்நது 
ை்டநை ஒரு ைனாைைனாை ைனாணவிமய வரவ-
மழத்து உல்ைனா்சம் அனு்பவித்து வநைது 
ஜைரியவநைது.  

ஆரம்்பத்தில் ைனாைைன வ்சநத்கிரிஷ் 
ைஙகி உள்ள வீடடுக்கு ைனாணவி ஜ்சன்ற 
க்பனாது அவருக்கு ஹூக்ைனா க்பனாமைபஜ்பனா-
ருள் ஜைனாடுத்துள்ளனார். இைம  ்ஜைனா்டர்நது 
ஜைனாடுத்து க்பனாமைக்கு அடிமையனா் 
பின்ர் ைனாணவியி்டம் ்பனாலியல் ரீதியனாை 
அத்துமீ்றலில் ஈடு்படடுள்ளனார்.  

இது்பறறி வ்சநத் கிரிஷ் ை்து நண்்பர்-
ைளனா  ் ்சதீஷ் குைனார், பிர்சன்னா, விஷனால் 
ஆகிகயனாரி்டம் ஜைரிவித்ைனார். இமையடுத்து 
அவர்ைளும் ைனாணவிமய வரவமழத்து 
க்பனாமைபஜ்பனாருள் ஜைனாடுத்து ்பனாலியல் 
்பைனாத்ைனாரத்தில் ஈடு்படடுள்ள்ர். வ்சநத்-
கிரிசு்டன ைனாைல் ஏற்பட்டதும் அவரது 
நண்்பர்ைளு்டன ைனாணவி ஜநருக்ைைனாை 
்பழகி உள்ளனார். இைம  ் ்சனாைைைனாை ்பயன-

்படுத்தி ைனாணவிமய அம்வரும் கூடடு 
க்சர்நது சீரழித்துள்ள்ர். ஒரு ைனாைத்துக்கு 
கைைனாை ைனாணவிமய வ்சநத் கிரிஷ் நண்்பர்-
ைளுக்கு விருநைனாக்கி உள்ளனார். ஜவளியில் 
ஜ்சனால்ை முடியனாைல் ைனாணவி ்பனாலியல் 
கவைம்மய அனு்பவித்து வநதுள்ளனார்.  

ைனாணவி உ்டல் ரீதியனாை ்பனாதிக்ைப்பட்ட 
பின்கர ஜ்பறக்றனாருக்கு இது்பறறி ஜைரி-
யவநதுள்ளது.  இமையடுத்து க்பனாமைப-
ஜ்பனாருள் ஜைனாடுத்து ைனாணவிமய ்பனாலியல் 
்பைனாத்ைனாரம் ஜ்சயை ைனாைைன வ்சநத்கிரிஷ், 
்சதீஷ்குைனார், பிர்சன்னா, விஷனால் ஆகிய 
4 க்பமரயும் ஜ்பனாலி்சனார் மைது ஜ்சயதுள்ள-
்ர்.  

அவர்ைள் ைனாணவியு்டன ஜநருக்ைைனாை 
உள்ள வீடிகயனாக்ைமள ஜ்சல்க்பனானைளில் 
எடுத்து மவத்துள்ள்ரனா? எனறு ஆயவு 
ஜ்சயது வருகி்றனார்ைள். அம்வரது ஜ்சல்-
க்பனானைளிலும் ைனாணவியு்டன ஜநருக்-
ைைனாை உள்ள புமைப்ப்டம் இருநைது.
மைைனா் 4 க்பரி்டமும் இது்பறறியும் தீவிர 
வி்சனாரமண ந்டநது வருகி்றது.    

வஙை ை்டலில் நனாமள ைனாற்றழுத்ை ைனாழ்வு ்பகுதி உருவனாவைனால், 
ைமிழைத்தின ஜ்பரும்்பனாைனா் ைனாவட்டஙைளுக்கு ை் ைமழ எச்ச-
ரிக்மை வி்டப்படடுள்ளது.  

ஜ்சனம் வனானிமை ஆயவு மைய இயக்கு்ர் ஜ்சநைனாைமர 
ைண்ணன கூறியைனாவது,..  

ஜைன கிழக்கு வஙை ை்டல் ்பகுதிைளில், நனாமள கும்றநை 
ைனாற்றழுத்ை ைனாழ்வு ்பகுதி உருவனாை வனாயபபுள்ளது. இை்னால், 
2 ஆம் திைதி ஜ்டல்்டனா ைறறும் ஜைறகு ை்டகைனார ைனாவட்டஙை-
ளில் மிைைனா் ைமழ ஜ்பயயும்; ஓரிரு இ்டஙைளில் ை்ைமழ 
ஜ்பயயும்.  

3ஆம் திைதி ைமிழைம் ைறறும் புதுசக்சரியில், ்பை இ்டஙைளில் 
மிைைனா் ைமழ ஜ்பயயும். ைஞ்சனாவூர், திருவனாரூர், நனாமை, ையி-
ைனாடுதும்ற, புதுக்கைனாடம்ட, ஜ்பரம்்பலுனார், அரியலுனார், திருசசி, 
ை்டலுனார் ைறறும் ைள்ளக்குறிசசி ைனாவட்டஙைளில், ஓரிரு இ்டஙை -
ளில் மிை ை் ைமழ ஜ்பயயும்.  

திருவண்ணனாைமை, விழுபபுரம், க்சைம், ைரூர், நனாைக்ைல் 
ைறறும் கைறகு ஜைனா்டர்சசி ைமைமய ஒடடிய ைனாவட்டஙைளி -
லும், புதுசக்சரியிலும் வரும், 4ஆம் திைதி ை் ைமழ ஜ்பயயும்.  

கைலும், வஙைக் ை்டலில் ைணிக்கு 60 கி.மீ., கவைத்தில் 
சூ்றனாவளி வீ்ச வனாயபபுள்ளைனால், ஜைன கிழக்கு வஙை ை்டல் 
ைறறும் அமைஜயனாடடிய ஜைறகு அநைைனான ்பகுதிைளுக்கு, மீ -்
வர்ைள் ஜ்சல்ை கவண்்டனாம் எ், ஜ்சனம் வனானிமை மையம் 
எச்சரிக்மை விடுத்துள்ளது.    

தமிழகம் முழுவதும் 
அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம்  

்ள்ளி மபாணவியை ப்பாயதக்கு அடியமைபாக்கி 
கூடடு ்லபாதகபாரம் செயத மருததுவ மபாணவர  

வஙகக் க்டலில் கபாற்றழுததம்;   
தமிழகததில் கன மயழக்கு வபாய்பபு  

ைமிழை கைனாவில் சிமைைமள, 
'ஆனமைன' வனாயிைனாை, முப்பரி -
ைனாண வடிவில் ்பனார்க்ை, ஜ்சனம் 
ஐ.ஐ.டி.,யு்டன இமணநது, 
சிமை ை்டத்ைல் ைடுபபு பிரிவு 
ஜ்பனாலி்சனார், 'டிஜிட்டல்' அருங-
ைனாடசியைத்மை உருவனாக்கி உள்ள -
்ர்.சிமை ை்டத்ைல் ைடுபபு பிரிவு 
ஜ்பனாலி்சனார், கைனாவில்ைளில் திரு-
டுக்பனா் ைறறும் ஜவளிநனாடுை-
ளுக்கு ை்டத்ைப்பட்ட சிமைைமள 
மீடடு வருகின்ற்ர்.  

அநை வமையில், ்பஞ்சகைனாை 
சுவனாமி சிமைைள் 36; ைறசிமை -
ைள் 265, ைரசசிமைைள் 73 எ், 
374 சிமைைமள மீடடுள்ள்ர்.வழக்கு 
வி்சனாரமண ந்டப்பைனால், நீதிைன்ற 
ஜ்சனாத்ைனாை இநை சிமைைள், ைமிழை 
சிமை ை்டத்ைல் ைடுபபு பிரிவி்டகை ஒப-
்பம்டக்ைப்படடு உள்ளது. ஜ்பனாலி்சனார் 
இநை சிமைைமள, ஜ்சனம் திருஜவனாற-

றியூர், எழும்பூர் அருஙைனாடசியைம் உள் -
ளிட்ட இ்டஙைளில் ்பனாதுைனாத்து வருகின -
்ற்ர்.  

இநை சிமைைமள, ஜ்பனாது ைக்ைள் 
ஆனமைன வனாயிைனாை, முப்பரி -
ைனாண வடிவில் ்பனார்க்கும் வமையில், 

ஜ்சனம், ஐ.ஐ.டி.,யு்டன இமணநது, 
சிமை ை்டத்ைல் ைடுபபு பிரிவு 
ஜ்பனாலி்சனார், 'டிஜிட்டல்'அருஙைனாடசி-
யத்மை உருவனாக்கியுள்ள்ர்.ஜ்பனாதுைக்-
ைள், www.tnidols.com என்ற இமண-
யைளம் வனாயிைனாை ்பனார்க்ைைனாம். 
இதுகுறித்து, சிமை ை்டத்ைல் ைடுபபு 
பிரிவு கூடுைல் டி.ஜி.பி., ஜெயநத் 
முரளி கூறியைனாவது:  

நம் நனாடடின ஜ்பனாக்கிஷைனா் 
சிமைைமள ்பனாதுைனாக்ை ்பல்கவறு 
முயறசிைமள எடுத்து வருகிக்றனாம்.  

்பழஙைனாை சிமைைள் குறித்து ஆயவு 
ஜ்சயய, புதிய ஜைனஜ்பனாருள் ஒனம்ற -
யும் உருவனாக்கி வருகிக்றனாம். சிமைைள் 

ைறறும் ைமை ஜ்பனாருடைள் ஜைனா்டர்்பனாை, 
ஜ்பனாதுைக்ைள் எஙைமள அணுைைனாம். 
கைனாவில்ைளில் உள்ள அம்த்து சிமை-
ைமளயும் டிஜிட்டல் ையைனாக்கி, ஆவ -
ணப்படுத்தும் முயறசியிலும் ஈடு்படடு 
வருகிக்றனாம்.இவவனாறு அவர் கூறி்னார்.    

க�ோவில் சிலை�ளுக�ோ�   
'டிஜிட்டல்' அருங�ோடசிய�ம்  உக்மரன மீைனா் ரஷி-

யனாவின ைனாக்குைமைத் 
ஜைனா்டர்நது அஙகுள்ள 
ைனாணவர்ைள் உட்ப்ட 
ஏரனாளைனா் இநதியர் -
ைள் சிக்கித் ைவிக்கின -
்ற்ர். அவர்ைமள 
ைனாயநனாடு அமழத்து 
வரும் ந்டவடிக் -
மைைமள ைத்திய 
அரசு தீவிரப்படுத்தி 
உள்ளது.  

இ ை ற கி ம ்ட க ய , 
பிரைைர் நகரநதிர 
கைனாடி ைமைமையில் 
உக்மரன ஜநருக்ைடி 
குறித்ை உயர்ைட்டக் 
குழு கூட்டம் புதுஜ்டல்லியில் கநறறுக் ைனாமை 
நம்டஜ்பற்றது. 

இதில், ைத்திய ைநதிரிைள் ஹர்தீப சிங பூரி, 
கெனாதிரனாதித்ய சிநதியனா, கிரண் ரிஜிெூ, வி.கை.
சிங உள்ளிடக்டனார் ்பஙகைற்ற்ர்.   

இநநிமையில், உக்மரனில் சிக்கிய இநதியர் -
ைமள மீடகும் ்பணிமய துரிைப்படுத்ை உக்மர -

னின அண்ம்ட நனாடுைளுக்கு ைத்திய ைநதிரிைள் 
ஜ்சல்ை உள்ள்ர்.   

ைத்திய ைநதிரி கெனாதிரனாதித்ய சிநதியனா ருகைனியனா, 
ைனால்க்டனாவனா நனாடுைளுக்கும், ைத்திய ைநதிரி கிரண் 
ரிஜிெூ சுகைனாவனாகியனாவுக்கும், ைத்திய ைநதிரி 
ஹர்தீப சிங பூரி ஹஙகைரிக்கும், ைத்திய இமண 
ைநதிரி வி.கை.சிங க்பனாைநதுக்கும் ஜ்சல்கி்றனார் எ் 
ஜைரிவிக்ைப்படடுள்ளது.    

இந்திைரகயை மீடகும் ்ணி; உக்யரன் 
செல்லும் மததிை அயமசெரகள்

ைமிழை முைல்வர் ஸ்்டனாலின எழுதியுள்ள 'உஙைளில் 
ஒருவன' சுய்சரிமை நூல் ஜவளியீடடு விழனா ஜ்சனம் -
யில் நம்டஜ்பற்றது.விழனாவில் ைனாஙகிரஸ் எம்.பி., ரனாகுல், 
கைரள முைல்வர் பி்ரனாயி விெயன, ெம்மு ைனாஷ்மீர் ைனாநிை 
முன்னாள் முைல்வரும் கைசிய ைனாநனாடடு ைடசியின ைமைவ-
ருைனா் உைர் அபதுல்ைனா, பீஹனார் எதிர்க்ைடசி ைமைவரும் 
ரனாஷ்டீரிய ெ்ைனா ைளத்மை க்சர்நை கைெஸ்வி யனாைவ உள் -
ளிடக்டனார் ைைநது ஜைனாண்்ட்ர்.நூலின முைல் ்பனாைத்மை 
ரனாகுல் ஜவளியிட்டனார்.

தமிழக முதல்வர ஸ்டபாலினின் சுைெரியத நூல் சவளியீடு

ைம்றநை முன்னாள் முைல்-
வர் ைருணனாநிதிக்கு கூ்ட 
இத்ைம் ்பழிவனாஙகும் 
உணர்சசி இல்மை. ஆ்னால் 
முைல்வர் ஸ்்டனாலின அப்ப -
டியில்மை எ் முன்னாள் 
அமை்ச்சர எஸ். பி. 
கவலுைணி ஜைரிவித்ைனார்.  

கைனாமவ அதிமுை 
ைமைமை அலுவைைைனா் 
இையஜையவம் ைனாளிமை -
யில் அதிமுை ஜைனா்ற்டனா எஸ்.
பி.கவலுைணி ைமைமையில் 
கைனாமவ ைனாநைர் ைனாவட்டம், 
கைனாமவ பு்றநைர், ஜைறகு 
ைறறும் வ்டக்கு ைனாவட்ட 
அதிமுை ்சட்டைன்ற உறுபபி -
்ர்ைள் ைறறும் முக்கிய நிர்வனாகிைளு -
்டன ஆகைனா்சம் நம்டஜ்பற்றது.  

அதிமுை ைமைமை அறிவித்துள் -
ள்படி நம்டஜ்பறும் ைண்்ட் ஆர்ப -

்பனாட்டம் குறித்தும் ஜைனாண்்டர்ைளி்டம் 
ஆகைனா்சம் நம்டஜ்பற்றது. இைன 
பின்ர் க்பசிய எஸ்.பி.கவலுைணி 
க்பசுமையில்,   

திமுை அரசு ்பழிவனாஙகும் கநனாக்கு -

்டன முன்னாள் அமைச்ச -
ரும், திமுைவி்ரின மும்ற -
கைடுைமள ஊ்டைத்தின 
மூைம் ைருத்துக்ைமள ்பதிவு 
ஜ்சயயும் ஜெயக்குைனார் மீது 
ஜ்பனாய வழக்குைமள ்பதிவு 
ஜ்சயதுள்ளனார்ைள்.  

இநை கைர்ைமை ஜ்பனாருத் -
ைவமர அதிமுை ஜைனாண் -
்டர்ைள் அம்வரும் 
சி்றப்பனாை ்பணியனாறறி -
்னார்ைள் எ்வும் இநை 
கைர்ைமை ஜ்பருத்ைவமர 
ைக்ைள் திமுைவிறகு ஓட -
டுக்பனா்ட வனாயபபுைகள 
இல்மை. திமுைவிறகு ஓட -
்டளிக்ை ஏைனாவது ைனாரணம் 

கவண்டும். ஆ்னால் எநை ைனாரணமும் 
இல்ைனாைல் திமுை வனாக்கு ஜ்பறறுள்ளது 
என்பது ்சநகைைத்மை ஏற்படுத்தியுள் -
ளது.    

கருணபாநிதியை வி்ட ஸ்டபாலின் ்ைஙகரமபானவர   
அதிமுக கூட்டததில் எஸ.பி. பவலுமணி

உக்மரனில் இருநது இநதியர்ைள் 
உள்்ப்ட 2 இைட்சத்திறகும் அதிை -
ைனாக்னார் ைறக்பனாது க்பனாைநது எல் -
மையில் ைஞ்சம் அம்டநதுள்ள்ர் 
எ் இநதியனாவுக்ைனா் க்பனாைநது 
தூைர் ஆ்டம் புரனாகைனாவஸ்கி ஜைரி -
வித்துள்ளனார். 

‘உக்மரனில் இருநது வநை ைக்ை -
ளனால் எல்மைப ்பகுதிைள் நிரம்பி 
வழிகின்ற். ஆ்னால் நனாஙைள் 
அம்வமரயும் அனபு்டன வர -
கவறகிக்றனாம். க்பனாைநது வந -
துள்ள இநதிய ைனாணவர்ைளுக்ைனாை 
சி்றபபு விைனா்ஙைள் இயக்ைப்ப -
டும். 

இநதியர்ைமள ஜவளிகயறறும் 
ந்டவடிக்மைைளில் இநதிய உயர் -
ைட்டக் குழுவிறகும் க்பனாைநது 
ஒத்துமழபபு வழஙகி உைவும். 
இநதியர்ைள் வி்சனா இல்ைனாைல் 
க்பனாைநது எல்மைக்குள் ஜ்சல்ை-
ைனாம்’ எனறும் தூைர் ஜைரிவித்ைனார்.

இந்தியர்கள் வீசா 
இல்ாமல ப�ா்ந்து 
எல்்க்குள் வர்ாம்

ைைனா சிவரனாத்திரி விழனாமவ-
ஜயனாடடி ரனாகைசுவரத்தில் இனறு 
விடிய விடிய சி்றபபு பூமெ நம்டஜ்ப-

றும். சிவரனாத்திரி அனறு இரவு முழு-
வதும் ்பக்ைர்ைள் ்சனாமி ைரி்ச்த்துக்கு 
அனுைதி அளிக்ைப்படடுள்ளது.

மகபா சிவரபாததிரியை முன்னிடடு
விடிை விடிை சி்ற்பபு பூயைகள்



இரு மாதங்களில் 
வீதி விபத்து்களில் 
457 பபர் உயிரிழப்பு!

இவ்வருடத்தின் இரண்டு 
மாதக் காலப்பகுதியில் மாத்-
திரம் சுமார் 450 க்கும் அதிக -
மான�ார் வீதி வி்பத்துக்களில் 
சிக்கி உயிரிழந்துள்ளதாக 
ப்பாலிஸார் பதரிவித்த�ர்.

ப்பாலிஸ் ஊடக ன்பச்ா -
்ளரும், சினரஷட ப்பாலிஸ் 
அத்தியட்கருமா� நிஹால் 
தல்து்வ இதன�த் பதரிவித் -
துள்ளார்.

ஜ�்வரி மாதம் முதலாம் 
திகதி முதல் ப்பபர்வரி மாதம் 
25 ஆம் திகதி ்வனரயா� 
காலப்பகுதியில் நாடு பூரா -
கவும் 434 வீதி வி்பத்துக்கள 
இடம்ப்பற்றுள்ளதாக அ்வர் 
னமலும் பதரிவித்தார்.

இதில் 457 ன்பர் உயிரிழந் -
துள்ளதாகவும்  அ்வர் னமலும் 
பதரிவித்தார்.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 1 செவ்ாய்க்கிழனம

                        திதி: --ெதுர்்த்தசி 

ராகுகாலம :  ்பகல் :  03.00  -  04.30்னர
சு்பநேரம : கானல : 07.30  -   09.00்னர
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இன்னறைய சு்பதினமச்தாழுனக 
நேரம

 நமஷம  - சுகம

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - ்தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - மறைதி

விருச்சிகம - - நினறைவு

்தனுசு  - ச்றறி

மகரம - - ச்பாறுனம

கும்பம - செலவு

மீனம - - ேன்னம

நயாகம: சி்த்த-மரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்மா)

01 மு்தல் 04 ்னர

சுபஹ்  - 05.08
லுஹர்  - 06.24
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

கனடியன் ட�ொலர்
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
்ாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறி்த்த
வினல

குறி்த்த
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

னலாரன்ஸ் ப்ல்்வநாயகம்  

ஐந்து தி�ஙகளுக்கு ன்பாதுமா� எரிப்பாருன்ள னகயிருப -
பில் உள்ளதாக ரயில்ன்வ ப்பாது முகானமயா்ளர் தம்மிக்க ஜய -
சுந்தர பதரிவித்துள்ளார்.  

்வழனமயாகப ்பத்து தி�ஙகளுக்கு னதன்வயா� எரிப்பா -
ருள க்ளஞ்சியப்படுத்தப்படு்வதாக பதரிவித்துள்ள அ்வர்,  
தற்ன்பாது அது 50 வீதமாக குனை்வனடந்துள்ளதாக குறிபபிட -
டுள்ளார்.  

எரிப்பாருள னகயிருபபு குனை்வனடந்து காணப்படடாலும் 
ரயில் ன்ன்வகள தனடயின்றி முன்ப�டுக்கப்படு்வதாகவும் 
அ்வர் பதரிவித்துள்ளார்.  

அன்ைாட ரயில் ன்ன்வகளுக்காக ஒரு தி�த்திற்கு ஒரு 
லட்ம் லீற்ைர் எரிப்பாருள னதன்வப்படு்வதாக பதரிவித் -
துள்ள அ்வர், ப்பற்னைாலியக் கூடடுத்தா்ப�த்திடமிருந்து 
பதாடர்ந்தும் எரிப்பாருன்ள பகாள்வ�வு ப்ய்வதற்கா� 
முனைனமகள நனடமுனைப்படுத்தப்படடுள்ளதாகவும் அ்வர் 
பதரிவித்துள்ளார்.(ஸ)  

ஊடகவியலா்ளர் மயில் -
்வாக�ம் நிமலராஜன் 
பகானல ்வழக்கில் லண்ட-
னில் னகதாகிப பினணயில் 
வி டு வி க் க ப ்ப ட டு ள ்ள 
பநபன்பாலியன் என்று 
அனழக்கப்படும் ப்்பஸ்டி -
யன் ரனமனஸ நாடு கடத்து -
்வது ்பற்றி இது்வனர எந்தத் 
திடடமும் இல்னல என்று 
நீதி அனமச்ர் அலி ்பரி பதரிவித் -
தார்.

ஊடகவியலா்ளர் நிமலராஜன் 
பகானல ்வழக்கில், லண்டனில் 
கடந்த 22ஆம் திகதி பநபன்பாலி -
யன் னகதா�ார். 

ன்பார்க்குற்ை எதிர்பபுப ப்பாலிஸா -
ரானல அ்வர் னகதாகிப பினணயில் 

வி டு வி க் க ப ்ப ட டு ள -
்ளார். இனதன்வன்ள, 
தமிழ்த் னதசியக் கூட -
டனமபபின் ஆதர்வா -
்ளர்கள மீது தாக்குதல் 
நடத்தி இரு்வனரக் 
பகானல ப்யதனம 
பதாடர்்பா� ்வழக்கில் 
அ்வருக்கு 2016ஆம் 
ஆண்டு யாழ்ப்பா -

ணம் னமல் நீதிமன்ைம் இரட -
னடத் தூக்குத் தண்டன� விதித் -
திருந்தது.அ்வனரச ்ர்்வனத் 
ப்பாலிஸார் ஊடாகக் னகது ப்ய -
யும்்படியும் நீதிமன்ைம் தீர்பபில் 
பதரிவித்திருந்தது. 

இந்தநினலயில், லண்ட -
னில் னகதாகிப பினணயில் 

்பயஙகர்வாத தனடச்டடம் தற்ன்பானதய 
காலகடடத்தில் அரசியல் னநாக்கஙகளுக் -
காக ்பயன்்படுத்தப்படு்வதாகவும் ்பயஙகர -
்வாத தனடச்டடத்னத முழுனமயாக இரத் -
துச ப்யய தமிழ் னதசிய கூடடனமபபு 
்பாராளுமன்ை மடடத்தில் னயா்ன�னயக் 
பகாண்டு ்வந்தால் அதற்கு ஆதரவு ்வழஙகு -
ன்வன் எ�வும்  லஙகா ்ம்மாஜ கடசியின் 
தனல்வரும் ்பாராளுமன்ை உறுபபி�ரு -
மா� ன்பராசிரியர் திஸ்ஸ விதார� குறிப -
பிடடார்.

்பயஙகர்வாத தனடச்டடம் பதாடர்பில் வி�வியன்பாது அ்வர் 
னமற்கண்ட்வாறு குறிபபிடடார்.

யுத்த காலத்தில் ்பயஙகர்வாத தனடச்டடம் முழுனமயாக நனடமு -
னைப்படுத்தப்படடதன் தாக்கம் இன்று ்வனர பதாடர்கிைது. யுத்தம் 
நினை்வனடந்து 12 ்வருடஙகள கடந்துள்ள நினலனமயிலும் ்பயஙக -
ர்வாத தனடச்டடம் அமுலில் இருப்பது முனையற்ைதாகும் என்றும் 
அ்வர் பதரிவித்தார்.

ஐந்து தினங்களுக்கு ப�ோதுமோன
எரிப�ோருபே க்கவசம் உளேது  

�யங்கரவோத தகைசசடைம் குறித்து 
திஸ்ஸ விதோரண ்கவகை

ரயில்ந் ச்பாதுமுகானமயாளர் ச்தரிவிப்பு

லணடனில் னக்தான சேப்ந்பாலியன்;

TNAக்கு ஆ்தர்ாக கரு்தது முன்ன்ப்பு

கண்டிக்கா� அதின்வக பநடுஞ்்ானல-
களின் நிர்மாணப ்பணிகள 2024ஆம் 
ஆண்டு நினை்வனடயும் எ�  ஆளும் 
தரபபு பிரதம பகாைடா, பநடுஞ்்ா-
னலகள அனமச்ர் னஜான்ஸ்டன் ப்பர்-
�ாண்னடா பதரிவித்தார்.

��ந்தாராம  விகாராதி்பதி பதனினக 
� சிறினி்வா் ஆ�ந்த னதரருக்கு தர்ம-
கீர்த்தி பகௌர்வ நாமத்துடன் ்ன்�ஸ்-
னகார்ள மகாதி்ா உ்பபிரதா� பீடாதி்பதி-
யாக நியமிக்கும் நிகழ்வில் உனரயாற்றிய 
அ்வர் னமலும் குறிபபிடடதா்வது,

2014 ந்வம்்பரில் குருநாகல் தம்புளன்ள 
கலபகதரவில் அதின்வக பநடுஞ்்ானலக்-
கா� அடிக்கல்னல 5 ஆ்வது நினைன்வற்று 
ஜ�ாதி்பதி   நாடடி�ார் . 

இதற்கா�  அன�த்து ஒப்பந்தஙகன்ள-
யும் ்வழஙகியதுடன் அ்வர் னதால்விய-
னடந்தனதயடுத்துவுன்  அன்வ ரத்துச 
ப்யயப்படட�. அனத ரத்து ப்யயாமல் 
இருந்திருந்தால் 2018 இல் கடந்த  அரசி-
�ானலனய இதன�   திைந்து ன்வத்திருக்க 
முடியும். ஆ�ால் அ்வர்கள ்பழி்வாஙகல் 
ப்யததால்  அன�த்தும் ரத்து ப்யயப-

்ப ட ட � .  
2017 ஆம் 
ஆண்டு கட்வத்னத முதல் மீரிகம 
்வனரயும் மீரிகமவில் இருந்து குருநா -
கல் ்வனரயும் 1, 2 எ� இரண்டு பிரிவு -
கன்ள  கடந்த அரசு ஆரம்பித்தது. 

2015ஆம் ஆண்டு நல்லாடசி அர -
்ாஙகம் ஆடசிக்கு ்வந்து மூன்று மாதங -
களில் கட்வத்னதயில் இருந்து மீரிகம  
்வனரயா� நிர்மாணப ்பணிகன்ள முதலா-
்வதாக ்வழஙகியது.

எமது அரசு ஆடசிக்கு 

2024 இல் கண்டி அதிவேக நெடுஞ்ாலைலை
நிலைவு ந்யை ஜனாதிபதி பணிப்பு
90 வீ்தமான காணி சுவீகரிப்பு நினறைவு

ப்பாரன்ள புனித 
்பரிசுத்த்வான் னத்வா -
லயத்தில் னகக் -
குண்டு மீடகப்படட 
்ம்்ப்வம் பதாடர்பில் 
னகதா� ன்வத்தியர் 
உளளிடட 3 ன்பரி�து 
வி ்ள க் க ம றி ய ல் 
காலம் நீடிக்கப்படடுள்ளது.  

்ந்னதகந்பர்கள னநற்று பகாழும்பு னமலதிக 
நீத்வான் நீதிமன்றில் முன்னினலப்படுத்தப்படட 
ன்வன்ளயில் எதிர்்வரும் மார்ச 14ஆம் திகதி 
்வனர பதாடர்ந்தும் அ்வர்கன்ள வி்ளக்கமறியலில் 
ன்வக்க நீத்வான் உத்தரவிடடார்.  

ப்பாரன்ள புனித ்பரிசுத்த்வான் னத்வாலயத்தி -
லிருந்து கடந்த ஜ�்வரி 11ஆம் திகதி னகக்குண் -
படான்று மீடகப்படடிருந்த நினலயில், ்ந்னதகந -
்பரா� ஓயவுப்பற்ை ன்வத்தியர் ஜ�்வரி 18ஆம் 
திகதி னகது ப்யயப்படடார்.  

ச்பாரனள  ந்த்ாலய குணடு வி்காரம: 

தமிழ் மக்கன்ள ்ாகடிக்கும் ்பயஙக-
ர்வாதத் தனடச ்டடம் இன்னும் நீக் -
கப்படாமல் இருப்பது நாடடுக்கு மிகபப்பரிய அ்வமா-
�மாகும் என்று தமிழ்த் னதசியக் கூடடனமபபின் யாழ். 
மா்வடட ்பாராளுமன்ை உறுபபி�ர் சி்வஞா�ம் சிறீத -
ரன் பதரிவித்தார்.

இந்தப ்பயஙகர்வாதத் தனடச ்டடத்தின் பிடிக்குள 
அகப்படடு ்பல்லாயிரக்கணக்கா� தமிழ் உைவுகள 
பகால்லப்படட�ர். 

எ�ன்வ, ்பயஙகர்வாதத் தனடச ்டடம் உட�டி -
யாக நீக்கப்பட ன்வண்டும் எ�வும் அ்வர் ்வலியுறுத் -
தி�ார்.

்பயஙகர்வாத தனடச ்டடத்னத இரத்துச ப்யயக் 
னகாரி னகபயழுத்துப ன்பாராடடம் ஞாயிற்றுக் 
கிழனம கிளிபநாசசி ஸ்கந்தபுரம் ்ந்னதயில் நனட -
ப்பற்ைது. இதில் கலந்துபகாண்டு கருத்துத் பதரிவிக் -
கும்ன்பானத அ்வர் னமற்கண்ட்வாறு கூறி�ார்.

இலஙனக தமிழ் அரசுக் கடசியின் ஏற்்பாடடில் 
இந்த னகபயழுத்துப ன்பாராடடம் நனடப்பற்ைது. 
இதில், அந்தக் கடசியின் மா்வடட பிரமுகர்கள, 
ஆதர்வா்ளர்கள, ப்பாதுமக்கள எ�ப ்பலர் கலந்து 
பகாண்ட�ர் என்்பது குறிபபிடத்தக்கது.

மக்்ககே சோ்கடிக்கும் 
�யங்கரவோத சடைம் ஏன்?

னலாரன்ஸ் ப்ல்்வநாயகம்   
 '
பகானரா�ா ன்வரஸ் பதாற்-

றுக்குள்ளாகியுள்ள ப்பரும்்பா -
லா� சிறு்வர்களின் ப்பற்-
னைார்கள பூஸ்டர் தடுபபூசினய 
ப்பற்றுக்பகாள்ளாத்வர்கள 
எ� பகாழும்பு னதசிய சிறு்வர் 
ன்வத்திய்ானலயின் ்பணிப -
்பா்ளர் வின்ட மருத்து்வ 
நிபுணர் தீ்பால் ப்பனரரா பதரிவித்துள்ளார்.   

அனதன்வன்ள பகானரா�ா ன்வரஸ் பதாற் -
றுக்குள்ளாகி சிறு்வர் ன்வத்திய்ானலயில் 
சிகிசன் ப்பற்று ்வரும் ப்பரும்ளவிலா� 
சிறு்வர்களின் ப்பற்னைாரும் இது்வனர 
பூஸ்டர் தடுபபூசினயப ப்பற்றுக்பகாள்ளா-
த்வர்கள எ� தக்வல் கினடத்துள்ளதாகவும் 
அ்வர் குறிபபிடடுள்ளார்.   

னமற்்படி ன்வத்திய்ானலயில் பதாடர்ந்து 
முப்பது பகானரா�ா ன்வரஸ் பதாற்று 

னநாயாளிகள சிகிசன் ப்பற்று 
்வரு்வதாகவும் அ்வர் பதரிவித் -
துள்ளார்.   

இத்தனகய நினலயில் உட�-
டியாக பூஸ்டர் தடுபபூசிகன்ள 
ப்பற்றுக் பகாளளுமாறு தாம் 
அத்தனகய ப்பற்னைார்கன்ளக் 
னகடடுக் பகாள்வதாகவும் அ்வர் 
பதரிவித்துள்ளார்   

பூஸ்டர் தடுபபூசினயப ப்பற்-
றுக்பகாள்ளாத ப்பற்னைார்கள மூலம் பிள-
ன்ளகளுக்கு பகானரா�ா ன்வரஸ் பதாற்று 
னநாய பதாற்று்வது அதிகம் என்றும் அ்வர் 
பதரிவித்துள்ளார். அவ்வாைா� ப்பற்னைார்-
களில் சிலர் ஒரு தடுபபூசினயயாயினும் 
இது்வனர ப்பற்றுக் பகாள்ளாத்வர்கள என்-
்பனதயும் அ்வர் சுடடிக்காடடியுள்ளார்.   

அ்வர்கள ஏன் இது்வனர தடுபபூசினயப 
ப்பற்றுக்பகாள்ளவில்னல எ� 
அ்வர்களிடம் வி்ாரிப்பதற்கு 

பூஸைர் ப�றோத ப�றபறோரது சிறு 
குழந்கத்களுக்ப்க ப்கோவிட
சகாழுமபு சிறு்ர் ன்்ததியொனல 

மகா சி்வராத்திரி நன் 
நாளில் உலகில் ்மா-
தா�ம் மலர்ந்து உலக 
மக்கள அன�்வருக்கும் 
சுபீட்மா� ்வாழ்வு 
கினடக்க ஈஸ்்வரன் 
அருள புரிய ன்வண்டும் 
எ� குழுக்களின் பிரதித் 
தனல்வர் அஙகஜன் ராம -
நாதன் ப்வௌியிடடுள்ள 
மகா சி்வராத்திரி ்வாழ்த்துச ப்யதி-
யில் குறிபபிடப்படடுள்ளது.  

இந்துக்கள அனுஷடிக்கும் மகத்-
தா� நன்நா்ளா� மகா சி்வராத்திரி 
தி�த்தன்று உலகில் ்மாதா�ம் 
மலர்ந்து நல்லிணக்கம் ஏற்்பட 
ன்வண்டுகினைன்.   

அறிந்னதா- அறியாமனலா ப்யத 
்பா்வஙகளுக்கு வினமா்�ம் ப்பை 
ஈ்னுக்னக உரித்தா� மகா சி்வராத்-

திரி விரதத்னத இந்து -
மக்கள அனுஷடித்தால் 
்வாழ்வில் ் கல ப்்ள்பாக்-
கியஙகன்ளயும் ப்பற்று 
மகிழ்்வா� ்வாழ்வு 
்வாழலாம் என்்பது புரா-
ணஙகள ஊடாக நாம் 
அறிந்த உண்னம.   

“நமசி்வாய” எனும் 
ஈ்னின் மந்திரம் ம�தில் 

உள்ள தீய எண்ணஙகன்ளப ன்பாக்கி 
மனிதன� நல்்வழிப்படுத்த ்வல்லது. 
இந்த நாளில் நமசி்வாய எனும் மந்தி -
ரத்னத உச்ரித்து ஒவப்வாரு்வரும் 
பிைவிப்பயன� அனடய ன்வண்டும்.   

இந்த உலகில் பிைந்த அன�்வ-
ருனம பிைப்பால் ்மமா�்வர்கள. 
்ாதி, மத, இ�, நிை ப்வறு்பாடுகள 
எமக்குள நானம ்வகுத் -
தன்வ. இனை்வன் 

அகனவருக்கும் சுபீடசமோன   
வோழ்வு கிகைக்்க பவண்டும்  
அங்கஜன் ராமோ்தன் மகா சி்ரா்ததிரி ்ாழ்்ததுச் செய்தி  

இந்திய கடற்பனடக்கு சொந்்தமான சுழிநயாடு்்தறகு உ்தவும  நிரீக் ஷாக்  கப்்பல் திருநகாணமனல துனறைமுக்தன்த ்ந்-
்தனடந்துள்ளது.   மார்ச் 8 ்னர இந்்தக் கப்்பல்  இலங்னகயில் ்தரி்ததிருக்கும. இக்காலப்்பகுதியில் இலங்னக கடற்பனட-
யுடன் இனணந்து ்பல்ந்று ்பயிறசிகளில் ஈடு்பட இருப்்பது குறிப்பிட்த்தக்கது. 

பமல் மா்காணத்தில் 
11,188 பபர் 
தற்காலி்கமா்க 
தஙகியிருப்பு 

னமல் மாகாணத்தில் பதரிவு 
ப்யயப்படட 123 கிராம உத் -
தி ன ய ா க த் த ர் 
பிரிவுகளில் தற்-
காலிகமாக தங-
கியுள்ள 11,188 
ன்பரின் தக்வல் -
கன்ள ப்பற்றுக் 
பகாள்ள நட்வ-
டிக்னக எடுக்-
கப்படடுள்ளது.

னமல் மாகாணத்திற்கு 
ப்பாறுப்பா� சினரஷட பிரதி 
ப்பாலிஸ் மா அதி்பர் அலு்வல -
கம் இதன� பதரிவித்துள்ளது.

நாடடின் ்பல ்பாகஙகளில் 
இருந்தும் னமல் மாகா -
ணத்திற்கு ்வந்து

கவத்தியர் உட�ை மூவருக்கு   
விேக்்கமறியல் 14 வகர நீடிப்பு

ச்பறநறைாலிய கூட்டு்த்தா்பன்ததின் ேஷட்தன்த ஊழியர்கள் மீது ஏறறைாது எரிச்பாருள் வினலகனள 
அதிகரிக்குமாறு நகாரி ச்பறநறைாலிய ஊழியர்கள் நேறறு ஆர்ப்்பாட்டம ேட்ததினர். ஊழியர்களில் 
ஒரு ்பகுதினய ்பட்ததில் காணலாம.  
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்தக்ல்கனள நெகரிக்கும 
்பணியில் ச்பாலிஸார் 

இைஙக்கக்கு ப்கோண்டு வரும் 
திடைம் இதுவகர இல்கை

 நீதியனமச்ெர் அலிெப்ரி கரு்தது ச்ளியீடு 
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மின்வெட்டை எதிர்கொளவெதில்
மககள முன்ொக உள்ள ்்ொறுப்பு 
்கொவிட 19 ்்ருந்தொற்றின வி்்ளவெொக 

இலங்க முகம்கொடுத்துள்ள ்்ொரு-
்ளொதொர ்ெருககடியினொல் ்ல சவெொல்க்்ள 
இநெொடு எதிர்கொண்டுள்ளது. அவெற்றில் பு்த -்
டிம எரி்்ொரு்்ள அடிப்்்டையொகக ்கொண்டை உற் -
்த்தி ்கத்்தொழில் மற்றும சச்வெகள, து்ைகள 
்்ரும ்ெருககடி நி்லககு உள்ளொகியுள்ளன. இந-
்ெருககடியில் மினஉற்்த்தித்து்ை முககிய இடைத்-
்தப் ்்ற்றுள்ளது. 

   இநெொடடுககுத் சத்வெயொன மினசொரம, நீர, 
கொற்று, நிலககரி, சூரியசகதி உளளிடடை புதுப்பிகக 
சகதி மூலஙகள மற்றும பு்த்டிம எரி்்ொருள 
என்வெற்்ை அடிப்்்டையொகக ்கொண்டு உற்்த்தி 
்சயயப்்டுகினைது. ்கொவிட 19 ்தொற்று சதொற் -
றுவித்துள்ள ்்ொரு்ளொதொர சவெொல்களில் ஒனைொக 
்டைொல்ரப் ்்ற்றுக ்கொளவெதில் ஏற்்டடுள்ள 
்ெருககடி முககிய இடைத்்தப் ்்ற்றுள்ளது. பு்த-
்டிம எரி்்ொரு்்ள உற்்த்தி ்சயயும ெொடைொக 
இலங்க இல்லொத கொரணத்தினொல் அத்னக 
்கொளவெனவு ்சயவெதற்கும ்டைொலர சத்வெ. இவ் -
வெொைொன நி்லயில் பு்த்டிம எரி்்ொரு்்ள சீரொ-
கவும, ஒழுஙகுமு்ையொகவும ்்ற்றுக ்கொளவெதி-
லும ்ெருககடிகள ஏற்்டடுள்ளன. 

  இதன வி்்ளவெொக பு்த்டிம எரி்்ொரு்்ள 
அடிப்்்டையொகக ்கொண்டை மினனுற்்த்தி நி்ல -
யஙக்்ள சீரொகவும ்தொடைரொகவும இயகக முடியொத 
நி்லககு முகங்கொடுகக சவெண்டி ஏற்்டடுள்ளது. 
இதனொல் ெொடடின மினனுற்்த்தியில் ்ற்ைொககு்ை 
ஏற்்டடிருககினைது. இதன கொரணத்தினொல் ெொடடில் 
மின்வெட்டை முன்னடுகக சவெண்டிய துரதிர்ஷடை -
மொன நி்ல்ம ஏற்்டடிருககினைது. இத்ன அடிப்-
்்டையொகக ்கொண்டுதொன கடைநத சில வெொரஙக்ளொக 
ெொடடில் மின்வெடடு அமுல்்டுத்தப்்டடுள்ளது. 

 இமமின்வெடடின கொரணமொக ெொடு ்லவித 
அ்சௌகரியஙகளுககு முகம ்கொடுத்திருககினைது. 
குறிப்்ொக மினசொரத்்த அடிப்்்டையொகக ்கொண்டை 
்கத்்தொழில் உற்்த்தி து்ை, சச்வெகள து்ை 
என்ன மொத்திரமல்லொமல் மககளும கூடை ்லவித -
மொன அ்சௌகரியஙகளுககு முகம ்கொடுத்துள்ள -
னர.  

நி்ல்ம இவ்வெொறு இருக்கயில், இலங்க 
மினசொர ச்், 'தற்ச்ொ்தய மின்வெடடு எதிரவெ-
ரும மூனறு மொதஙகளுககு ்தொடைரலொம' எனறு 
குறிப்பிடடிருககினைது. 

  மின்வெடடினொல் ெொடும மககளும எதிர்கொள -
ளும அ்சௌகரியஙகளும ்ெருககடிகளும சமலும 
அதிகரிககவும நீடிககவும ்சயயும என்்தசய 
மினசொர ச்்யின அறிவிப்பு ்வெளிப்்டுத்தி நிற் -
கினைது. இநத அறிவிப்பு மககளுககும ்கத்்தொ -
ழில் மற்றும சச்வெகள து்ைககும ஒரு அதிரச்சி-
கர ்சயதியொக இருககும. ஆனொலும மினனுற்்த்தி 
்தொடைர்ொன நி்ல்ம்ய எடுத்து செொககினொல் 
மின்வெடடு தவிரகக முடியொத ஒனைொக இருப்்்த 
அவெதொனிககலொம. ஏ்னனைொல் தற்ச்ொது ெொடடில் 
நிலவிவெரும வெரடசியொன கொலநி்ல கொரணமொக, 
நீர மினனுற்்த்தி நீரத்சதககஙகளில் நீரமடடைம 
ெொளுககு ெொள கு்ைவெ்டைநது வெருவெசதொடு, இககொ-
லநி்ல எதிரவெரும சம மொதம வெ்ர நீடிகக முடியு -
்மன வெளிமண்டைலவியல் தி்ணகக்ளம ்தரிவித் -
திருககினைது. 

  அசதசெரம அடுத்துவெரும இரு வெொரஙகளுககு 
மினனுற்்த்தி ்சயயக கூடிய அ்ளவுககுத்தொன 
தற்ச்ொது நீரத்சதககஙகளில் தண்ணீர கொணப்்டு-
கினைது எனறு நீரத்சதககப் ்்ொறியியலொ்ளரகள 
சுடடிககொடடியுள்ளனர.  

ஏற்கனசவெ பு்த்டிம எரி்்ொரு்்ள அடிப்்்டை-
யொகக ்கொண்டை மினனுற்்த்தியில் ்ெருககடி ஏற்-
்டடிருககினை சூழலில் நீர மினனுற்்த்தியிலும 
்ெருககடி ஏற்்டைக கூடிய அச்சுறுத்தல் ஏற்்டுவெது 
ஆசரொககியமொனதல்ல. இதனொல் தற்ச்ொது 4_ 5 
மணித்தியொலயஙகள ெொ்ளொநதம முன்னடுககப்் -
டும மின்வெடடு செரம சமலும அதிகரிககக கூடிய 
நி்ல்ம ஏற்்டடிருககினைது. இது ெொடடின உற் -
்த்தி, சச்வெகள ்்ொரு்ளொதொரத் து்ைககும மக-
களுககும ென்ம ்யப்்தொக அ்மயொது. ெொடும 
மககளும ்லவிதமொன அ்சௌகரியஙகளுககும 
்ெருககடிகளுககும முகம ்கொடுககசவெ இது 
வெழிவெ்க ்சயயும.

  ஆகசவெ இநெொடடின மினனுற்்த்தித் து்ை 
எதிர்கொண்டுள்ள ்ெருககடி்யயும அதன வி்்ள-
வெொகத் சதொற்ைம ்்ற்றுள்ள சவெொல்க்்ளயும கருத்-
தில் ்கொண்டு ்சயற்்டை சவெண்டும. குறிப்்ொக 
மினசொரம வீண் விரயமொவெ்தத் தவிரத்துக ்கொள -
வெதிலும அத்ன சசமித்துக ்கொளவெதிலும ஒவ் -
்வெொருவெரும உச்ச்டச கவெனம ் சலுத்த சவெண்டும. 
அத்ன தம ்்ொறுப்்ொகவும கடை்மயொகவும கருதி 
்சயற்்டுவெது இனறிய்மயொததொகும. அதன 
ஊடைொக இநெொடடு மினனுற்்த்தி து்ையில் ஏற்்டும 
்ெருககடியின வி்்ளவெொன அ்சௌரியஙக்்ளயும 
தொககஙக்்ளயும கு்ைத்து தவிரத்துக ்கொள்ளக 
கூடியதொக இருககும. 
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

தன் இனதததார், அன்புடன் தன்்னச் சூழ்ந்து 
நிற்க வதாழும் வதாழ்்க்்கயே ஒருவன் பெற்ற 
பெலவததினதால கி்டததிடும் ெேனதாகும்.

சுற்றத்தால் சுற்றப் படஒழு�ல் கெல்வந்தான்
கபற்றத்தால் கபற்ற பயன்

குறள் தரும் சிநதனை

பாவம் நீங்கி, புண்ணியங்்கள் கிடைபபதற்கு   
சிவடை ததாழுகின்ற நாள் ம்காசிவராத்திரி   
மா சி மாதம் அமாவாசைக்கு 

முதல் நாள் மகாசிவராத்திரி 
ஆகும். நாம் அறிந்தா, 

அறியாம்�ா அனுதினமும் பாவஙகள் 
சைய்கி்�ாம். எல்�ா உயிரகளிலும் நீக் -
கம� நிச�நதிருக்கி�ார இச�வன். 
அவற்றுக்கு நாம் துன்பம் சகாடுக்கும் 
்பாது நம் பாவஙகள் அதிகரிக்கின்�ன. 
அவற்ச�க் கசைய இச�வன் நமக்கு 
ப� வாய்ப்புகசையும் அளித்திருக்கி-
�ார. அதற்காக உயிரினஙகசை துன்பு -
றுத்தி விட்டு வி்மாைனம் சைய்தால் 
பாவம் கழிநது விடும் என்று அரத்தம் 
இல்ச�. இவ்வு�கில் அசனத்து உயிர-
களுக்கும் உயிரவாழ உரிசம உண்டு 
என்� புரித்� அவசியம். இனியாவது 
பாவஙகள் சைய்யக் கூடாது என்று ைங-
கல்பம் எடுப்பதும் முக்கியம். பாவங-
கசை எல்�ாம் சகவிட்டு, புண்ணியஙக -
சைச் ்ைரத்துக் சகாள்ளும் அற்புதமான 
இன்ச�ய நாள்தான் சிவராத்திரி.   

 சிவராத்திரிக்கும் மற்� விழாக்களுக்-
கும் வித்தியாைஙகள் உள்ைன. இச�வ -
னின் அவதாரஙகசை சமயப்படுத்தி 
கிருஷ்ண ஜயநதி, ராமநவமி, அனுமன் 
ஜயநதி, விநாயகர ைதுரத்தி என விழாக்-
கள் உள்ைன. ஆனால், சிவசபருமான் 
பி�ப்புக்கும், இ�ப்புக்கும் அப்பாற்-
பட்டவர என்பதால், அவருக்கு ஜயநதி 
என்பது கிசடயாது. அசனத்துக்கும் 
ஆதாரமான சிவன் உயிரகசைப் பசடத் -
ததும், ஒடுக்கியதும் (தனக்குள் ஐக்கியப்-
படுத்தியது) இநத நாளில்தான்.   

 எநத ஓர உயிருக்கும் ஆ்ணவ கு்ணம் 
சிறி்தனும் இருக்கும். அதற்கு ்தவாதி 
்தவரகளும் வி�க்கல்�. தஙகளின் 
ஆ்ணவ கு்ணம் அடக்கப்பட, அவரகள் 
சிவசபருமாசன வ்ணஙகும் நாள் சிவ -
ராத்திரி. அநத நாளின், மூன்�ாம் கா�த் -
தில் சிவசன வழிபட்டால் எத்தசகய 
பாவஙகள் சைய்திருநதாலும் விட்டு 
வி�கிப் ்பாகும். அதாவது, தன்னால் 
ஒதுக்கப்பட்ட, தான் ஏற்றுக் சகாள்ைாத 
விஷயஙகசைக் கூட சிவசபருமான் 
அநத ்நரத்தில் ஏற்றுக் சகாண்டு, மன்-
னித்து அருள்புரிவார. மகத்துவம் மிக்க 
்நரம் அது.   

 அல்�ல் என்சையும் அருவிசன என்-
சையும் சதால்ச� வல்விசனத் சதாந-
தம்தான் என்சையும் தில்ச� மாநகரச் 
சிற்�ம் ப�வனாரக்கு எல்ச� யில்�-
்தார அடிசம பூண் ்டனுக்்க. -   

பஞைமா பாவஙகள் எனச் சைால்�ப்ப-
டும் ஐநது விதமான பாவஙகள் கூட அச்-

ைமயத்தில் மன்னிக்கப்படும். 
என்வதான், அநநாளில் 
சிவா�யஙகளுக்குச் சைன்று 
இச�வசனத் சதாழ நம் 
முன்்னாரகள் அறிவுறுத்தி-
னர. அது, நிச�நத புண்ணி -
யத்சதயும் நமக்குத் தரும்.   

 பூ்�ாக உயிரகள் மட்-
டுமன்றி ்தவரகள், கிங-
கரரகள், பூதக்ணஙகள் 
சுவாமிசய ஆராதிக்கும் 
தினமும் அதுதான் என்பது 
ஐதீகம். ்மலும் இநத தினம் 
குற்�ஙகசைப் ்பாக்கும் 
தினம் என்பதால், சிவசனச் 
ைர்ணசடநது, அடுத்த பி�ப்பு 
என ஒன்று ்வண்டாம். 
இநதப் பி�ப்்பாடு ்மாட்ை-
கதி சப� ்வண்டும் என்கி� 
்வண்டுதச� முன்சவத்து 
வ்ணஙக ்வண்டும்   

 சிவராத்திரி சகாண்டாட் -
டத்தின் பின்னணியில் ப� 
கசதகள் சைால்�ப்படுகின்-
�ன. வில்வமரத்தின் ்மல் 
இருநத குரஙகு ஒன்று, 
ஒரு ைநதரப்பத்தில் மரத்-
தில் இருநத இச�கசை 
ஒவ்சவான்�ாகப் பறித்து 
கீ்ழ வீசியது. ஓர இரவு முழுதும் அது 
அவ்வாறு சைய்தது. 

அநத மரத்தினடியில் ஒரு சிவலிஙகம் 
பிரதிஷசட சைய்யப்பட்டிருநதது. ஒரு 
வில்வஇச� கீ்ழயிருநத சிவன் மீது 
விழ, அது்வ அவருக்கு அரச்ைசனயா-
னது. அதனால், அகமகிழநத சிவனார, 
அவசர அடுத்த பி�ப்பில் ைக்கரவரத்-
தியாக அவதரிக்கச் சைய்தார. அவ்ர, 
முசுகுநதச் ைக்கர வரத்தி. மன்னரான 
பின்னும், சிவபக்தனாக இருநது, இநதி-
ரன் பூஜித்த விடஙக லிஙகத்சதப் சபற்று 
சிவனின் அருள் சபற்�ார.   

 குரஙகு வடிவில் இருநத மன்னன் 
வர�ாறு, கயி�ாயத்தில் நடநததாகவும், 
காட்டில் ்வடன் ஒருவனிடமிருநது 
தப்பி காட்டில் இருநத ்பாது இவ்வாறு 
சைய்ததாகவும் இரு ்வறு புரா்ணஙகள் 
சைால்�ப்படுகின்�ன.   

 திருவண்்ணாமச�யின் த� வர�ாறு 
நூலில் அடிமுடி கா்ண முடியாதபடி 
உயரநத சிவன், ‘லிங்காத்பவர' வடிவம் 
எடுத்து பக்தரகசை உ்ணர சவத்த நாள் 
சிவராத்திரி என சைால்�ப்படுகி�து. 
சிவராத்திரிசய ‘லிங்காத்பவ கா�ம்' 

என்றும் சைால்வர. ‘மகாநிசி கா�ம்' 
(நள்ளிரவுக்கு முன்னும், பின்னுமான 
ஐநது நிமிடஙகள். அதாவது, நள்ளிரவு 
11.55 - 12.05 வசர) என்று ைாஸ்திரஙகள் 
சைால்லும் நள்ளிரவு ்நரத்தில், சிவசன 
வழிபடுவது ப� நன்சமகசைத் தரும்.   

 சிவராத்திரி, நான்கு கா�ஙகளிலும் 
நான்கு விதமான அபி்ஷகஙகள் சிவ -
னுக்குச் சைய்யப்படும். முதல் கா� 
பூசஜயில் பஞைகவ்யம், இரண்டாம் 
கா�த்தில் பால் மற்றும் பஞைாமிரதம், 
மூன்�ாம் கா�த்தில் பழச்ைாறுகள், 
நான்காம் கா�த்தில் ைநதன அபி்ஷ -
கம் சைய்வது வி்ைஷம்.   

 சிவராத்திரியன்று எல்�ா சிவா� -
யஙகளிலும் உள்ை சிவசபருமாசன 
வழிபடுவது புண்ணியத்சதத் தரும். 
ஆனாலும், சிவராத்திரியின் மகி -
சமயால் உண்டான ைப்தவிடஙகத் 
த�ஙகள், பன்னிரு ்ஜாதிரலிஙகத் 
த�ஙகள், பஞை ைசபகள், பஞைபூத 
த�ஙகள், பஞை ஆரண்ய த�ஙகளுக் -
குச் சைன்று வழிபடுவது வி்ைஷம்.   

 சிவராத்திரியன்று கண் விழித்திருநது 
விரதமிருநது இச�வசன வ்ணஙகும் 

்பாது முழுசமயான இச�வன் 
அருள் கிசடக்கும், தியானம் 
நிச�க்கும், நிசனத்த காரியம் 
நடக்கும்.    சிவராத்திரி நாளில் 
முழுவதும் உபவாைம் இருக்க முடி -
யா்தார, ஒவ்சவாரு ஜாமப் பூசஜ 
முடித்த பி�கும் தண்ணீர, பால், 
பழஙகசை உண்்ண�ாம்.   

சிவராத்திரி விரதம் இருப்பதால் 
சதரியாமல் சைய்த பாவஙகளு-
டன், சதரிந்த பாவஙகள் சைய்தி -
ருநதாலும் அசவ நம்சம விட்டு 
நீஙகிப் ்பாகும்.   

 சிவராத்திரியன்று அதிகாச� 
எழுநதிருநது காச�க் கடன்கசை 
முடித்து சி�ப்பாக ்வதம் நான் -
கினும் சமய்ப் சபாருைாவதும், 
நாவினுக்கருஙக�ம் ஆனதும், 
பண்ணிய உ�கினில் பயின்� 
பாவத்சத நண்ணி நின்�ருப்பது-
மான இச�வனின் பஞைாட்ைர 
மநதிரத்சத கூறி பூசஜ சைய்ய 
்வண்டும். எதுவும் உண்ணுதல் 
கூடாது. ஆ�யம் சைன்று லிஙக 
மூரத்திசயயும் அம்பாசையும் தரி -
சித்து வர�ாம். நாள் முழுவதும் 
இச�வனின் நாமத்சத ஜபித்துக் 
சகாண்டிருக்க ்வண்டும்.   

 முடிநதவசரயில் வில்வ இச� -
கைால் சிவசன அரச்ைசன சைய்ய 
்வண்டும். வில்வ அரச்ைசன சிவ -
னுக்கு உகநதது என்பதால், அதசன்ய 
பிரைாதமாகப் சபற்றுச் சைன்று வீட்டில் 
சவத்தால் ‘சுபிட்ைம்' உண்டாகும். 
அநநாளில் முழு இரவும் கண்விழித் -
திருநது, சிவசன மனதில் தியானிக்க 
்வண்டும். ்தவாரம், திருவாைகப் பதி -
கஙகசை பாராய்ணம் சைய்து அவசர 
வழிபட ்வண்டும். 

மறுநாள் காச�யிலும் கண் விழித் -
திருநது, மாச� ஏழு மணிக்கு ்மல் 
உ�ஙகச் சைல்��ாம். முடியாதவர -
கள், மதிய உ்ணவுக்குப் பி�கு உ�ங -
கிக் சகாள்ை ைாஸ்திரம் அனுமதிக்கி-
�து. சிவனருசைப் சப� ஆண்டுக்கு 
ஒருநாள் வரும் மகாசிவராத்திரியன்று 
சிவசபருமாசன மனதில் நிசனத்துத் 
சதாழு்வாம். தீராத பாவஙகளும் பிணி -
களும் தீரநது, அவரின் பரிபூர்ண அருள் 
சபற்று வாழவில் உய்்வாம்.   

உ க்சரன் நாட்டில் இருநது 
அண்சட நாடுகள் வழி-
யாகத் தாயகம் திரும்பிய 

இநதிய மா்ணவரகள் சி� அதிரச்சிகர-
மான தகவல்கசைத் சதரிவித்துள்ைனர. 
உக்சரன் தச�நகர கீவ் நகசர சகப்பற்� 
ரஷய இராணுவம் சதாடரநது ்பாரிட்டு 
வருகி�து. இநதப் ்பார கார்ணமாக ஒட்-
டுசமாத்த உக்சரன் வான்வழியும் மூடப்-
பட்டுள்ைது.   

 அஙகு மா்ணவரகள் உட்பட சுமார 
15 ஆயிரத்திற்கும் ்மற்பட்ட இநதி-
யரகள் சிக்கியிருக்க�ாம் எனத் தகவல் 
சவளியாகி உள்ை நிச�யில், அவரகசை 
உக்சரன் அண்சட நாடுகள் வழியாகத் 
தாயகம் அசழத்து வரும் நடவடிக் -
சககளில் இநதிய சவளியு�வுத் துச� 
அசமச்ைகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள் -
ைது. ஏற்கன்வ, ரு்மனியா மற்றும் 
ஹங்கரி நாடுகள் வழியாக இநதி -
யரகசைத் தாயகம் அசழத்து வரும் 
பணிகள் நசடசபற்று வருகின்�ன.  

 உக்சரனில் படிக்கும் மா்ணவர -
கள் இநத நாடுகளின் எல்ச�கசைத் 
தசரவழியாகக் கடப்பாரகள். அதன் 
பின்னர இநத நாடுகளில் பணியமரத் -

தப்பட்டுள்ை இநதிய சவளியு�வுத் 
துச� அதிகாரிகளின் உதவியுடன் 
அவரகள், பாதுகாப்பான இடஙகளில் 
தஙக சவக்கப்படுகின்�னர. பின்னர 
அஙகிருநது எயார இநதியா சி�ப்பு 
விமானஙகள் மூ�ம் அவரகள் தாயகம் 
அசழத்து வரப்படுகின்�னர.  

 இநதச் சூழலில் இநதிய மா்ணவர -
கசை ்பா�நது எல்ச�யில் உள்ை 
உக்சரன் பசடயினர தாக்குவதாகவும், 
எல்ச�சயக் கடக்க அனுமதி மறுப்ப -
தாகவும் தகவல் சவளியாகி உள்ைது.  

 இது சதாடரபான வீடி்யாவும் 
இச்ணயத்தில் சவளியாகி சபரும் 
பரபரப்சப ஏற்படுத்தி உள்ைது. 
இரவு ்நரத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ை 
அநத வீடி்யாவில், மா்ணவர ஒருவர 
தனது சூட்்கசை தள்ளிச் சைல்கி�ார. 
அப்்பாது காவ�ர ஒருவர பின்னால் 
இருநது அநத மா்ணவசர உசதக்கி�ார.   

 உக்சரன் எல்ச�சயக் கடநது 
்பா�நது நாட்டிற்குள் வர ப� இநதிய 
மா்ணவரகள் எல்ச�யில் முகாமிட் -
டுள்ை நிச�யில், இநத வீடி்யா 
சபரும் பரபரப்சப ஏற்படுத்தி உள்ைது. 
்மலும், அஙகுள்ை ப� இநதிய மா்ண-

வரகள் தாஙகள் துன்புறுத்தப்பட்டதாகத் 
சதரிவித்துள்ைனர.  

 இது சதாடரபாக உக்சரன் நாட்டில் 
கல்வி கற்று வருகின்� இநதிய மா்ணவி 
ஒருவர கூறுசகயில்,"இஙகு நிச�சம 
நாளுக்கு நாள் ்மாைமாகி�து. அவரகள் 
எஙகசைச் சித்திரவசத சைய்கி�ாரகள். 

இநதிய மா்ணவரகசை சித்திர-
வசத சைய்கி�ாரகள். எஙகசை 
்பா�நதுக்கு கடக்க அனுமதிக்க 
மறுக்கி�ாரகள். சபண் மா்ணவி -
கசைக் கூடத் தாக்குகின்�னர. 
முடிசயப் பிடித்து இழுத்து, கட்சட -
கசைக் சகாண்டு தாக்குகின்�னர. 
சி� சபண்களுக்கு எலும்பு முறிவு 
கூட ஏற்பட்டுள்ைது. இநதியத் தூதரக 
தூதரக அதிகாரிகள்தான் எஙகளுக்கு 
உ்ணவு மற்றும் தஙகுமிடம் அளித்து 
உதவுகின்�னர" என்று அச்ைத்துடன் 
விபரித்தார.  

 "்பா�நது எல்ச�யில் இருக் -
கும் காவ�ரகள் எஙகசை நாட்சட 
விட்டுக் கடக்க விடுவதில்ச�. 
யா்ரனும் எல்ச�சயக் கடக்க 
முயன்�ால், அவரகசைக் கம்பிக -
சைக் சகாண்டு தாக்குகி�ாரகள்.

்நற்றும் கூட துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி-
னர. நாஙகள் கடநத 3 நாட்கைாக எல்-
ச�சயக் கடக்கக் காத்திருக்கி்�ாம். 
ஆனால் எஙகசைக் கடக்க அனுமதிக்-
கவில்ச�. வி�ஙகுகசைப் ்பா� 
எஙகசைச் சித்திரவசத சைய்கி�ார-
கள். உக்சரன் மக்கசை எல்ச�சயக் 

கடக்க அனுமதிக்கும் அவரகள் 
எஙகசை அனுமதிப்பதில்ச�" 
என்று அச்ைத்துடன் சதரிவித்-
தார இநதிய மா்ணவி.  

 உக்சரன் நாட்டில் உள்ை 
்வறு சி� மா்ணவிகளும் இநதக் 
குற்�ச்ைாட்சட முன்சவத்த-
னர. உக்சரன் இராணுவம் தங-

கசைத் தாக்குவதாகவும், ஏன் திடீசரன 
அவரகள் இப்படி ஆக்்ராஷமாக நடநது 
சகாள்கி�ாரகள் எனப் புரியவில்ச� 
என்றும் அவரகள் சதரிவித்தனர.   

 இநதியத் தூதரக அதிகாரிகள் ரயில் 
மூ�ம் நாட்சட விட்டு சவளி்ய -
றுமாறு எஙகளிடம் சைான்னாலும், 
இஙகு பயணிக்கக் கூடிய சூழல் 
இல்ச� என்று மா்ணவிகள் சதரிவித் -
துள்ைனர.  

 இதனிசட்ய உக்சரன் நாட்டில் 
உள்ை இநதியரகசை மீட்க 'ஒப்்ரஷன் 
கஙகா' என்� திட்டத்சத முன்சனடுத் -
துள்ை இநதிய மத்திய சவளியு�வுத் 
துச� அசமச்ைகம், அஙகுள்ை இநதி -
யரகளுக்கு உதவும் வசகயில் தனியாக 
ட்விட்டர க்ணக்கு ஒன்ச�யும் அறி -
வித்துள்ைது.   

 உக்சரன் நாட்டில் மா்ணவரகள் 
உட்பட இன்னும் சுமார 16 ஆயிரம் 
இநதியரகள் இருப்பாரகசைன எதிர -
பாரக்கப்படும் நிச�யில், அவரகள் 
எதிரவரும் நாட்களில் உக்சரனில் 
இருநது பத்திரமாக சவளி்யற்�ப்ப -
டுவாரகள் என இநதிய சவளியு�வுத் 
துச� அசமச்ைகம் சதரிவித்துள்ைது.     
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரஜப் பி்்ற 27
பிலவ வருடம்  மாசி மா்தம் 17ம் நாள்         கெவவாய்ககிழ்ம

ஆர்.நடராஜன்...
(பனங�ாடு தின�ரன் நிருபர்)   

கபண�ளின் ்த்லமுடி்யப் பிடிததிழுதது 
�ட்்ட�ளால் ்தாககு்தல்; பலருககு எலும்பு�ள் முறிவு; 
உயிர்்தப்பி வநப்தார் கூறும் பயங�ர அனுபவம்

இைம்தபயரும் இந்திய மாணவர்கள் மீது
உக்டரன இராணுவம் த்காடூரத் தாக்குதல்!

யுத்தம் மூணட்தனால் உக்ர்ன விட்டு 
கவளிபய்ற வழியின்றி ்தவிககும் இநதிய மாண-
வர்�ள் ஓய்வு எடுககின்்றனர்.
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சிறிதளவேனும் எதிர்பாரத்-
திரபாத வேளளயில் ரஷ்பா 
ப்ரும் எடுப்பில் உகளரன் 

மீது கடநத வி்பாழககிழளை ்ளட-
ப்டுப்ள் ஆரம்பித்தது. ஆகபா்ம், 
கடல் ைற்றும் தளர ேழி ஊடபாக 
முடுககி விடப்்ட்டுளள இப்-
வ்பாரினபால் முதல் நபாள பதபாடககம் 
கடும் வேதஙகளுககும் அழிவுகளுக-
கும் முகம் பகபாடுத்து ேருகின்்றது 
உகளரன். இநநிளையில் உகளரன் 
மீதபான வ்பார ேரேவதே அளவில் 
ப்ரும் அதிரேளைகளள ஏற்்டுத்தி-
யுளளது.   

 கிழககு ஐவரபாப்பி் நபாடபான 
உகளரன், வேபாவி்த் ரஷ்பாவில் 
இருநது 1991 இல் பிரிநது தனிநபாடு-
களபான நபாடுகளில் ஒன்்றபாகும். ரஷ்பா-
வுககு அடுத்த ப்ரி் நபாடு இது. 41 
மில்லி்னுககும் வைற்்ட்ட ைககள 
ேபாழும் இநநபாட்டின் ேடககில் 
ப்ைபாரஸும், வைற்கில் வ்பாைநது, 
ஸவைபாேபாககி்பா, ஹஙவகரி ஆகி் 
நபாடுகளும், பதற்கில் வைபால்வடபாேபா-
வும், ருவைனி்பாவும் கிழககிலும் 
ேடகிழககிலும் ரஷ்பாவும் எல்ளை 
நபாடுகளபாக அளைநதிருககின்்றன. 
இநநபாடு ரஷ்பாவில் இருநது பிரிந-
தளதத் பதபாடரநது ஐவரபாப்பி் நபாடு-
களுடன் பநருஙகிச் பேல்ேதற்கபான 
மு்ற்சிகளில் ஈடு்ட்டு ேருகின்்றது.   

 ஆனபால் பைபாழி, கைபாேபார அளட-
்பாளஙகள என்்ேற்றில் உகளரனின் 

சிை பிரவதேஙகள ரஷ்பாவுடன் ஒத்-
துப்வ்பாகின்்றன. அதனபால் உகளர-
ளனத் தன்னுளட் அஙகைபாக ரஷ்பா 
கருதுகி்றது. ஆனபால் அநநபாட்டு 
ைககவளபா தஙகளள ஐவரபாப்்பாவின் 
பி்ற நபாடுகளுடன் அளட்பாளப்்டுத்-
திடவே விரும்புகின்்றனர.   

 இநநிளையில் ஐவரபாப்பி் ஒன்-
றி்த்திலும், வநட்வடபா அளைப்-
பிலும் இளைேதற்கபான மு்ற்-
சிகளள உகளரன் பதபாடரநது 
முன்பனடுத்து ேருகி்றது. இதற்கு 
ஐவரபாப்பி் ஒன்றி் நபாடுகளும், 
ஐககி் அபைரிககபாவும் அளித்து 
ேரும் ஊககுவிப்புகளும் உசுப்வ்ற்-
்றல்களும் கபாரைைபாக உளளன.   

 ஆனபால் உகளரனின் இநநடே-
டிகளககளளயும் வநட்வடபாவில் 
இளையும் மு்ற்சிள்யும் ரஷ்பா 

விரும்்வில்ளை. அதளன ரஷ்பா 
்ை ேநதரப்்ஙகளில் பேளிப்்ளட-
்பாகவே எடுத்துக கபாட்டி்து. இருந-
தும் அேற்ள்ற உகளரன் ப்ரிதபாக 
அைட்டிக பகபாளளவில்ளை. வைற்கு-
ைக நபாடுகளின் ஊககுவிப்பு ேபாரத்-
ளதகள அநதளவுககு உகளரனின் 
கணகளள ைள்றத்தன.   

 இநநிளையில் உகளரய்னின் ஒரு 
்குதி்பான கிரீமி்பாளே 2014 இல் 
ரஷ்பா தனதபாககிக பகபாணடது. இருந-
தும் கூட உகளரன் தன் பே்ற்்பாடு-
களள ைபாற்றிக பகபாளளவில்ளை. 
ைபா்றபாக ஐவரபாப்பி் ஒன்றி்த்தின் 
்ககம் ேபா்வும், வநட்வடபாவில் 

இளை்வும் பதபாடரநதும் நடே-
டிகளககளள முன்பனடுத்தது. குறிப்-
்பாக 2021_2022 - வநட்வடபா அளைப்-
பில் வேர உகளரன் தீவிரம் கபாட்டத் 
பதபாடஙகி்து. இதற்கு உகளரனின் 
தற்வ்பாளத் ஜனபாதி்தி பேபாபைபா-
டிமிர பஜைன்ஸகி வைற்குைக ேபாரபு 
ைனப்்பான்ளைள்க பகபாணடே-
ரபாக இருப்்து இதற்குப் ப்ரிதும் 
உதவி்து. இநநடேடிகளககளுக-
கும் ரஷ்பா எதிரப்புத் பதரிவித்தது. 
ஆனபால் அபைரிககபாளேயும் ஐவரபாப்-
பி் நபாடுகளளயும் நம்பி ரஷ்பாளே 
ஆத்திரமூட்டும் நடேடிகளககளில் 
உகளரன் பதபாடரநதும் ஈடு்ட்டு 
ேநதது.   

 ஆனபால் ரஷ்பா தைககு அருகி-
லுளள வநட்வடபாவில் அஙகம் ேகிக-
கும் நபாடுகளில் இருநது வநட்வடபா 

்ளடகளள திரும்பிப் ப்றுைபாறு 
1997 இன் பின்னர வகபாரத் பதபாடங-
கி்து. அபைரிககபா உளளிட்ட 
வநட்வடபா நபாடுகள அகவகபா-
ரிகளகள் ஏற்றுக பகபாளள 
ைறுத்து ேருகின்்றன.   

 ரஷ்பா உைகில் ஒரு ்ைம் 
மிகக அணுேபாயுத ேல்ைர-
ேபாக இருப்்ளதயும் கருத்தில் 
பகபாளளபாது உகளரன் தனது 
நகரவுகளள முன்பனடுத்தது. 
இதற்கு அபைரிககபாவினதும் 
ஐவரபாப்பி் நபாடுகளதும் ேபாரத்-
ளதகள ்கக்ைைபாக அளைந-
தன.   

 இநத நிளையில் உகளர-
னின் எல்ளைப் பிரவதேஙகளில் 
கடநத டிேம்்ரபாகும் வ்பாது 
தனது ்ளடகளள ரஷ்பா 

குவிககத் பதபாடஙகி்து. ஆனபாலும் 
இது உகளரய்ன் மீது ்ளட நடே-
டிகளககளள முன்பனடுப்்தற்கபான 
நடேடிகளக அல்ை என்று ரஷ்பா 
தரப்பில் ்ை ேநதரப்்ஙகளில் கூ்றப்-
்ட்டது. ஆனபால் உகளரன் மீது 
ரஷ்ப் வ்பார ஆரம்்ைபானதும் கூடி் 
ஐ.நபா. ்பாதுகபாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்-
தில் உளர்பாற்றி் உகளரன் தூதர 
பேரகி கிஸலிட்ஸி்பா, ரஷ் தூதர 
பந்ன்ஸி்பாளே வநபாககி இவேபாறு 
குறிப்பிட்டபார.   

 "உகளரன் மீது ்ளடப்டுப்பு 
நடககபாது என்று இவத அரஙகில் 
எத்தளன முள்ற கூறியிருப்பீரகள. 

ஆனபால், இன்று என்ன நடககி்றது? 
நபாஜிப் ்ளடகள வ்பால் தபாககிக 
பகபாணடிருககிறீரகள. உஙகள ேபாரத்-
ளதகள ைதிப்்ற்்றளே" என்்றபார 
உகளரன் தூதுேர.   

 அவதவநரம் ரஷ் ஜனபாதி்தி 
விளபாடிமிர புட்டின், உகளரன் மீதபான 
வ்பாருககபான உத்தரளே விடுத்ததும் 
உகளரன் ஜனபாதி்தி உடனடி்பாக 
ரஷ் அதி்ருககு பதபாளைவ்சி 
அளழப்ள் ஏற்்டுத்தியுளளபார. 
ஆனபால் அதற்கு அேர ்திைளிகக-
வில்ளை.   

 இநநிளையில், தபாம் ேைபாதபானப் 
வ்ச்சுேபாரத்ளதககு த்பார எனப் 
்கிரஙகைபாக அறிவித்த உகளரன் 
ஜனபாதி்தி, தம் வநே ஐவரபாப்பி் 
நபாடுகவளபாடும் ஏளன் நபாடுக-
வளபாடும் வநரடி்பாக பதபாளைவ்சி 
அளழப்ள் ஏற்்டுத்தி யுத்தத்ளத 
நிறுத்துேதற்கபான உதவிகளளக 
வகபாரினபார. ஆனபால் அேற்ள்ற ரஷ்பா 
கணடு பகபாளளபாது வ்பாளர ஆரம்-

பித்து முன்பனடுத்து ேருககின்்றது.   
 இநத நிளையில் ரஷ்பா முன்பன-

டுத்திருககும் இப்வ்பாளர முடிவுக-
குக பகபாணடு ேர உைக நபாடுகளிடம் 
உகளரன் ஜனபாதி்தி ்ை ேநதரப்-
்ஙகளில் உதவி வகட்டு அ்்ககு-
ரல் எழுப்பினபார.    ஆனபால் அேர 

இளை் மு்ற்சித்த 
வ ந ட் வ ட பா வ ே பா , 
ஐவரபாப்பி் ஒன்றி-
்வைபா வநரடி்பாக 
உதே முன்ேர-
வில்ளை. 'நீஙகள 

எஙகள உறுப்பு நபாடு இல்ளை' 
எனக கூறி உதே ைறுத்து விட்டன. 
அபைரிகக ஜனபாதி்தி வஜ ள்டன் 
'உகளரய்ன் வநட்வடபா உறுப்பு 
நபாடு இல்ளை. அதனபால் வநட்வடபா 
்ளடகளள அனுப்் முடி்பாது' 
எனப் ்கிரஙகைபாகக கூறினபார. இவத 

வ்பான்்ற அறிவிப்ள் வநட்வடபா 
அளைப்பும் விடுத்தது.   

 உகளரன் ஜனபாதி்தி 
பஜைன்ஸகி, ்பாளர நம்பி 
ரஷ்பாளே ஆத்திரமூட்டும் 
பே்ற்்பாடுகளில் ஈடு்ட்-
டபாவரபா அேரகள எேரும் உத-
விககு முன்ேரபாத நிளையில் 
'ரஷ்பாவுககு எதிரபாக நபாஙகள 
தனித்து விடப்்ட்டுளவளபாம். 
எஙகளுடன் நின்று வ்பாரிட 
்பாருமில்ளை. எஙகளுககு 
வநட்வடபா பிரதிநிதித்துேத்ளத 
உறுதி பேய்் ்பாரும் முன்ே-
ரவில்ளை. எல்வைபாருககும் 
்்ம்' என்று உருககைபாகத் பதரி-
வித்தபார.   

 இவதவேளள உகளரனின் 
இநதி்பாவுககபான தூதுேர, ரஷ் 
ஜனபாதி்தியுடன் வ்சி உகளரன் 
மீதபான யுத்தத்ளத நிறுத்தி வ்ச்சுககு 
பகபாணடு ேர ஏற்்பாடு பேய்யுைபாறு 
உத்திவ்பாகபூரேைபாகக வகபாரிகளக 
விடுத்தபார. அதற்வகற்் இநதி்ப் பிர-

தைர நவரநதிர வைபாடி ரஷ் ஜனபா-
தி்தியுடன் வ்சினபார. ஆனபால் 
ஆககபூரேைபான ்திளை ரஷ்பா 
அளிககவில்ளை.   

 இவதவேளள இப்வ்பார ஆரம்-
்ைபானதும் வ்பாப்்பாணடேர 
பிரபான்சிஸ, வரபாமிலுளள ரஷ் 
தூரதரகத்திற்கு வநரில் பேன்று உக-
ளரய்ன் மீதபான வ்பாளர நிறுத்தி 
ேைபாதபான ேழிககுத் திரும்புைபாறு 
வகட்டுக பகபாணடபார. அது ஒரு 

முன்ைபாதிரி மிகக நடேடிகளக்பா-
கும். யுத்தம் இரத்தம் சிநதுதலுக-
கும், ைனித அழிவுகளுககும் ைபாத்-
திரைல்ைபாைல் வேதஙகளுககுவை 
ேழிேகுககும். அதனபால் யுத்தத்ளத 
நிறுத்திடவும் அளனத்து விட்ஙக-
ளுககும் ேைபாதபான ேழிகளில் தீரவு-

களளத் வதடவுவை ஏற்்பாடுகளள 
பேய்் வேணடும். அதுவே தபாரமீக-
ைபானது. அநத ேளகயில் வ்பாப்்பாண-
டேரின் நடேடிகளக ப்ரிதும் ேர-
வேற்கப்்ட வேணடி்தபாகும்.   

 ஆனபால் உகளரன் நம்பி நின்்ற 
எநதபேபாரு நபாடும் இவேபா்றபான 
நடேடிகளகள் முனபனடுகக-
வில்ளை. ரஷ்பாளே ேைபாதபான 
ேழிககு பகபாணடு ேருேதற்கபான 
மு்ற்சிகளில் ஈடு்டவும் தேறி-
விட்டன. அதனபால் உகளரய்ன் 
ஜனபாதி்தி ைற்ப்றபாரு ேநதரப்்த்தில் 
உளர்பாற்றும் வ்பாது, 'ரஷ்பாவின் 
முதல் இைககு நபாவன. இரணடபா-
ேது எனது குடும்்ம். நபானும் எனது 
குடும்்த்தினரும் இன்னும் தளைந-
கரில் தபான் இருககிவ்றபாம். ரஷ்ப் 
்ளடகளின் இைககு நபாஙகளதபான் 
என்று பதரிநதும் இஙவகவ் இருக -
கிவ்றபாம்' என்றும் உருககைபாகக 
குறிப்பிட்டபார.    வைலுபைபாரு ேந -

தரப்்த்தில் உளர்ற்றும் வ்பாது 
'உைகம் என்ளனப் ்பாரககும் இறுதி 
ேநதரப்்ைபாக இது இருககும்' என்று 
கூட கூறினபார.   

 ஆனபால் உகளரன் நம்பி நின்்ற 
நபாடுகள ரஷ்பாவுககு வகபா்மூட்-
டும் பே்ற்்பாடுகளிலும் இகவகபார 
யுத்தத்திற்கு வைலும் எணபைய் 
ஊற்றும் ேளகயிலுவை பே்ற்்பாடு -
களள முன்பனடுத்துக பகபாணடிருக-
கின்்றன.   

 ரஷ்பா மீது ப்பாருளபாதபாரத் 
தளட விதிப்்தபால் ரஷ்பா உடன -
டி்பாக யுத்தத்ளத நிறுத்தி விடும் 
என எதிர்பாரகக முடி்பாது. 
ப்பாருளபாதபாரத் தளடயின் தபாககம் 
உடனடி்பாக யுத்தத்ளத முடிவுககு 
பகபாணடு ேரும் என எதிர்பாரகக -

வும் முடி்பாது. அவதவநரம் 
உகளரனுககு ஆயுத ரீதி்பாக 
உதவுேதபாவைபா ஆயுதக 
பகபாளேனவுககு நிதி ேழங -
குேதபாவைபா ரஷ்பா யுத் -
தத்ளத நிறுத்தி விடும் என 
எதிர்பாரககவும் முடி்பாது.    
இவேபா்றபான நடேடிகளகக -
ளின் விளளேபாக வ்ரழிவு 
யுத்தம் பதபாடரும். இரத்தம் 
சிநதுதலும் அழிவுகளும் 
நீடித்துக பகபாணடிருககும். 

யுத்தம் நீடிப்்தபால் ஆயுத 
உற்்த்தி நிறுேனஙகளதபான் 
இைபா்ைளடயுவைப்பாழி் 
ைககள அல்ை.   

ஆகவே உகளரன் மீதபான 
வ்பாளர முடிவுககு பகபாணடு 

ேரும் ேளகயில் ரஷ்பாளே யுத்த-
நிறுத்த நிளைககும் ேைபாதபான ேழிக-
கும் பகபாணடு ேருேவத உைகின் 
முன்்பாக இருககும் ்பாரி் ப்பாறுப்-
்பாகும். இருநதும் இப்வ்பார உருேபா-
ேளதத் தவிரககத் தேறி் உைகம் 
இனி்பாேது விளரேபாக பே்ற்்ட்டு 
உடனடி்பாக யுத்த நிறுத்தத்ளத 
வைற்பகபாளளவும் ேைபாதபான ேழிககு 
இரு தரப்ள்யும் பகபாணடு ேரவும் 
மு ் ற் சி க க 
வ ே ண டு ம் . 
அதுவே அளைதி 
ே ை பா த பா ன த் ள த 
வி ரு ம் பு ம் 
அளனத்து ைனி-
த வ ந ் ர க ள து ம் 
எதிர்பாரப்்பாகும்.   

பரிசுத்த பாபபரெர் ரராமில் உள்ள 
ரஷ்யத தூ்தரகததுக்கு ரேரில் சென்று   
ர்ண்டுரகாள விடுததும் ரஷ்யாவின் 
சீற்றம் ்தணி்யவில்மலை!  

ரேடரடா கூடடணி ோடுக்ளால் மகவிடபபடட 
ர்தெததில் ச்தாடரும் மனி்தப ரபர்லைம்!

யா ழப்்பாைத்தில் இன்று 
01.03.2022 பேவ -
ேபாய்ககிழளை சிே-

ரபாத்திரிள் முன்னிட்டு சி்றப்பு 
நிகழவுகள ேை்வஜபாதி கதிரகபாைன் 
நிஜலிஙகத்தின் ஒழுஙகளைப்பில் 
நளடப்றுகின்்றன. சிேரபாத் -
திரிள் முன்னிட்டு சி்றப்புச் 
பேபாற்ப்பாழிவு திடற்புைம் நர -
சிஙகளேரேர வதேஸதபானத்தில் 
இன்று ைபாளை 6.30 ைணிககு 
'சிேனுககு உகநதது சிேரபாத்திரி' 
என்னும் விட்ப்ப்பாருளில் 
(இளம்ளேேப்புைேர ே.நேநீ -
தன்) நளடப்றும்.   

 உரும்பிரபாய் அருளமிகு 
சிேகபாமி அம்்பாள ேவைத சிேபு -
ரீஷேரர திருகவகபாவிலில் இன்று 
ைபாளை 7.30 ைணிககு 'சிேரபாத் -
திரி ைகிளை' என்னும் விட்ப் -
ப்பாருளில் இளம்ளேேப்புைேர 
ே.நேநீதனின் பேபாற்ப்பாழிவும்,   

நபாரநதளன ேரேளை கரைந 
வதபாட்டம் ஸ்ரீ சிேசுப்பிரைணி் 
சுேபாமி வகபாவிலில் ைபாளை 8.00 
ைணிககு 'சிேவிரதஙகளில் சிே -
ரபாத்திரி' என்னும் விட்ப்ப்பா -
ருளில் ளேேப்புைேர பே.த.குை -
ரனின் பேபாற்ப்பாழிவும் ஏற்்பாடு 
பேய்்ப்்ட்டுளளன.   

 இன்றிரவு 9.30 ைணிககு ்ன் -
னபாளையூர தரன் ்ட்டிைன்்றக -
குழு ேழஙகும் சி்றப்புப் ்ட் -
டிைன்்றம் இளம்ளேேப்புைேர 
நித்தி் ்பாபுதரன் தளைளையில் 
'ேை்ப் ்ண்பாட்டு விழுமி் 

ேளரச்சியில் அதிக அககள்ற பகபாள -
்ேரகள ஆணகளபா? ப்ணகளபா?' 
என்னும் விட்ப்ப்பாருளில் நளட -
ப்றும்.   

 ஊரகபாேற்றுள்ற நபாரநதளன 
ேடககு ்ணடபாரபுைம் திருப்் -
தியில் வகபாவில் பகபாணடு எழுந -
தருளியிருககும் தபான்வதபான்றி ஸ்ரீ 
ைவனபான்ைணி அம்்பாள வகபாவிலில் 
்ன்னபாளையூர தரன் ்ட்டிைன் -
்றககுழு ேழஙகும் சி்றப்புப் ்ட் -
டிைன்்றம் இரவு 12.00 ைணிககு 
'இன்ள்ற் ப்ற்வ்றபாரகளின் ேை் 
கைபாேபார ேபாழகளக முள்றளை 
இளள்ேரகளுககு ேபாதகைபானதபா? 
்பாதகைபானதபா?' நளடப்றும். 
இளம்ளேேப்புைேர நித்தி்்பாபுத -
ரன் நடுேரபாகக கைநது சி்றப்பிகக -
வுளளபார.   

பேபாற்ப்பாழிவில் இருநது ைபாை -
ேரகளிடம் வினபாககள பதபாடுககப்-
்ட்டுப் ்பாரபாட்டுப் ்ரிசில்கள ேழங -
கப்்டும்.  

யாழ் ஆலயங்களில் இன்றிரவு   
சிவராத்திரி சிறப்பு நி்கழ்வு்கள்  

உகளரனில் சிககியுளள ைகளன நிளனத்து 
அேரது தபா்பார உயிளர விட்ட ேம்் -

ேம் தமிழநபாட்டில் ப்ரும் 
து்ரத்ளத ஏற்்டுத்தியுளளது. 
தமிழகத்தில் ஆம்பூளர அடுத்த 
புத்தூர ்குதிள் வேரநதேர 
ேஙகர. இேரது ைகன் ேகதி -
வேல் உகளரன் முளஜல் ்குதி -
யில் உளள கல்லூரியில் ைருத் -
துேம் இறுதி்பாணடு ்யின்று 
ேருகி்றபார.

 இேரது ப்ற்வ்றபார ேஙகர 
ைற்றும் ேசிகைபா தஙகள கிரபா -
ைத்தில் விேேபா்ம் பேய்து 
ேருகி்றபாரகள. கடநத சிை 
தினஙகளபாக உகளரனில் வ்பார இடம்ப்ற்று 
ேருேளத இேரகள பதபாளைககபாட்சியில் 
்பாரத்து பதரிநது பகபாணடபாரகள.

 இதனபால் உகளரனில் உளள தனது ைகன் 
ேபாப்பிடுகி்றபாரபா, தூஙகுகி்றபாரபா, ்பாதுகபாப்்பாக 
இருககி்றபாரபா, நல்ை்டி்பாக திரும்பி ேருேபாரபா 
உளளிட்ட எணைஙகளள ைனதில் வ்பாட்டு 
புழுஙகிக பகபாணடிருநதுளளபார ேசிகைபா. 
ைகன் எத்தளனவ்பா முள்ற வீடிவ்பா வகபால் 
வ்பாட்டு தபாய்ககு ஆறுதல் கூறி ேநதுளளபார.

  இநத ைபாைேரகள ்துஙகுகுழிகளில் 
தஙக ளேககப்்ட்டுளளது குறித்தும் ஆங -

கபாஙவக குணடுச் ேத்தம் வகட்்து குறித்தும் 
அறிநத ேசிகைபா, தனது ைகளன நிளனத்து 

து்ரில் ஆழநத வ்பாது வநற்று -
முன்தினம் ைபாளை எதிர்பாரபா -
தவிதைபாக ை்ஙகி விழுநதபார. 
அேளர உ்றவினரகள ைருத்துே -
ைளனககு பகபாணடு பேன்்றனர.

 அப்வ்பாது ைருத்துேை -
ளனககு பேல்லும் ேழியில் 
அநதப் ப்ண உயிரிழநதபார. 
இநநிளையில் தபாயின் இறுதி 
ேடஙகுகளள இளள் ைகன் 
பேய்் வேணடி் நிளையில் 
மூத்த ைகன் ேகதிவேல் நபாடு 
திரும்் முடி்பாைல் வீடிவ்பா 

வகபாலில் தபாயின் உடளை ்பாரத்து கதறி அழுத 
ேம்்ேம் அப்்குதியில் ப்ரும் வேபாகத்ளத 
ஏற்்டுத்தி்து.

 வைலும் விளரவில் ைத்தி் அரசு ைற்றும் 
ைபாநிை அரசு ேகதிவேல் ைற்றும் அேரு -
டன் இருககும் ைபாைேரகளள உடனடி்பாக 
அளழத்து ேர ஏற்்பாடு பேய்் வேணடு -
பைன்று உ்றவினரகள வேணடுவகபாள விடுத் -
துளளனர. ேசிகைபாளே வ்பால் ஏரபாளைபான 
தபாய்ைபார தஙகள பிளளளகளின் நிளைள் 
அறிநது ப்ரும் து்ரத்தில் ேபாழநது ேருகி்றபார -
கள.

உக்ரனில் சிககியுள்்ள ம்க்ை 
நி்ைத்து உயிர் துறந்த ்தாயார்!

அ.கனகசூரியர் ...?

மர்லின் மரிகககார்  ...?

உலகின் ்்கயாலா்காத்்தைத்தின் வி்்ளவு   
உக்ரன் மீ்தாை ரஷயப் ப்ையயடுப்பு! 
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பூஸ்டர் செறாத செற்றாரது... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
நடவடிக்்க எடுத்துள்ள -

�ொ்கவும்   மேறபடி ்வத்திய 
சொ்ையில் 3 வொர்டு்களில் சிறு -
வர்்கள �ங்கியிருந்து த்கொம�ொனொ 

்வ�ஸ் த�ொறறுக்கொன சிகிச்ச -
்க்்ள மேறத்கொண்டு வருவ�ொ்க -
வும் அவர் மேலும் த�ரிவித்துள -
்ளொர். (ஸ)  

2024 இல் கண்டி... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வந்�வுடன்  ஜனொதிபதி ம்கொடடொபய 
�ொஜபக்ஷ 2019 ஆம் ஆண்ட்ளவில் 36 
பில்லியன் ரூபொ்வ   60 நொட்களுக-
குள  வழங்கினொர்.    என்னொல் முடிந்�-
வ்� வி்�வொ்க இ்�ச தசயய நொன் 
்கடு்ேயொ்க உ்ழககிமேன். 

  இந்� தநடுஞசொ்ை விவ்கொ�ம் நீதி-
ேன்ேத்திறகு த்கொண்டு தசல்ைபபட-
ட�ொல் குறிபபிடட நொளில்  நி்ேவு 
தசயய மவண்டும் என்று நீதிேன்ேம்  
உத்��விடடது.  அ�னொல்   40 கி.மீ., 
தூ�த்்�  நி்ேவு தசயது அ�்ன  
திேக்க முடிந்�து. பி��ேரின் �்ை-
்ேயில் தபொதுதெ� த�ொடக்கம் 
�ம்புக்க்ன வ்� தநடுஞசொ்ைத் 
தி்ைக்க்ளத்தின் ஊடொ்க மந�டி 
ஒபபந்�ங்்க்்ள வழங்கி  பணி்க்்ள 
ஆ�ம்பித்ம�ொம். இபமபொது பணி்கள 
முன்தனடுக்கபபடுகின்ேன. ம்கொடிக-
்கைககில் திருடுவ�ொ்க  தபரும் குற-
ேசசொடடு எழுந்�து. மீதி இருபது 
கிமைொமீடடர்்க்்ள நி்ேவு தசயய 
எதிர்பொர்ககிமேொம். இன்னும் 

இ�ண்டு வொ�ங்்களில் இது த�ொடர்-
பொன ஒபபந்�ம் ்்கதயழுத்திடபப-
டும் என நம்புகிமேன். 

ஜனொதிபதி ம்கொடடொபய �ொஜபக ஷ-
வின் உத்��வின் மபரில் ்கண்டிக-
்கொன தநடுஞசொ்ை்கள நிர்ேொைப 
பணி்கள  2024 ஆம் ஆண்ட்ளவில் 
பூர்த்தி தசயயபபட மவண்டும். 
்கண்டிபபொ்க இ்� தசயது முடிப-
மபொம். நிசசயேொ்க நொங்்கள அ்�  
தசயமவொம். ம்கொவிட ம்கொவிட என்று 
கூறி நொங்்கள எந்�  அபிவிருத்தி  
தசயல்பொடு்க்்ள  நிறுத்�வில்்ை 

2024 ஆம் ஆண்டு ஜனொதிபதி-
யின் உத்��வின்படி,  இந்� அதி-
மவ்கப பொ்�்ய நி்ேவு தசயய 
நொங்்கள ்கட்ேபபடடுளம்ளொம். 
த�ொண்ணூறு ச�வீ�  ்கொணி்கள 
்்கய்கபபடுத்�பபடடுள்ளது.  அவற-
றுககு பைம் தசலுத்�பபடடுள்ளது. 
இன்னும் பத்து ச�வீ�ம் தசலுத்� 
மவண்டியுள்ளது. அதுவும் வி்�வில் 
முடிவ்டயும் என்ேொர்.

அமை்ருக்கும்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)   
அந்� பொகுபொட்ட ஒருமபொ -

தும் வகுக்கவில்்ை. ே�த்�ொமைொ- 
இனத்�ொமைொ உயர்ந்�வர்்கள யொரும் 
இல்்ை. ே� விழுமியங்்க்்ளப 
பின்பறறி உள்ளத்�ொல் உயர்ந்�-
வர்்கம்ள உண்்ேயொன ேனி�ர்-
்கள. அவர்்க்்ளமய இந்� உை்கம் 

மபொறறும்.   சிவனுககுரிய சிேபபொன 
நொ்ளொன ே்கொ சிவ�ொத்திரி நன் நொளில் 
உைகில் சேொ�ொனம் ேைர்ந்து உை்க 
ேக்கள அ்னவருககும் சுபீடசேொன 
வொழ்வு கி்டக்க ஈஸ்வ�ன் அருள 
புரிய மவண்டும் என மவண்டுகி -
மேன்.    

இலஙமகக்கு ... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

விடுவிக்கபபடட தநபமபொலியன் 
நொடு ்கடத்�பபடுவொ�ொ என்று நீதி 
அ்ேசசரிடம் ஊட்கங்்கள ம்களவி 
எழுபபின. 
அவர் ்்கது தசயயபபடட �்கவ்ை 

ஊட்கங்்களில் பொர்த்ம�ன். அவ்� 
இைங்்்கககு நொடு ்கடத்துவது பறறி 
இதுவ்� எந்�த் திடடமும் இல்்ை 
என்று நீதி அ்ேசசர் அலி சபரி பதி -
ைளித்�ொர்.

்மல் மாகாணத்தில்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

�ங்கியுள்ள �ற்கொலி்க குடியிருபபொ-
்ளர்்களில் 20 மபர் நொடடின் பல்மவறு 
பகுதி்களில் குறேசதசயல்்களில் 
ஈடுபடடவர்்கள என அ்டயொ்ளம் 
்கொைபபடடுள்ளனர். அ�்ன 

த�ொடர்ந்து ேொ்கொைத்தில் உள்ள 
ஏ்னய கி�ொே உத்திமயொ்கத்�ர் பிரி -
வு்களிலும் இந்�த் �்கவல் மச்கரிபபுத் 
திடடம் ந்டமு்ேபபடுத்�பபடும் 
எனத் த�ரிவிக்கபபடுகிேது.

சொதுப்ொக்கு்ரத்துக்கு முன்னுரிமம...
ஏறபடடுள்ள�ொ்க அவர் குறிப -

பிடடுள்ளொர். உயர் ��பபரீட்ச 
இடம்தபறறு வருவதுடன், 
அலுவை்க பணி்கள ஆகிய அத் -
தியொவசிய மச்வ்களுக்கொ்க 
தபொதுபமபொககுவ�த்்� ேக்கள 
பயன்படுத்துகின்ேனர்.

எனமவ, எரிதபொருள விநிமயொ -
்கத்தின் மபொது, தபொதுபமபொககுவ-

�த்திறகு முன்னுரி்ே வழங்குேொறு 
�னியொர் பஸ் உரி்ேயொ்ளர் சங்்கத் -
தின் �்ைவர் த்கமுனு விமஜ�டன 
த�ரிவித்துள்ளொர். எவவொேொயினும், 
ம�்வகம்கறப பஸ்்கள மச்வயில் 
ஈடுபடுத்�பபடடுள்ள�ொ்க இைங்்்க 
மபொககுவ�த்து ச்பயின் �்ைவர் 
கிங்ஸ்லி �ைவக்க குறிபபிடடுள்ள-
்ேயும் குறிபபிடத்�க்கது.

நீர் வீழ்ச்சியிலிருந்து கீ்ழ விழுந்த...
உயிரிழந்துள்ளொர். இந்�ச சம்ப -

வம் மநறறு இடம்தபறறுள்ளது.
பி�ம�ச ேக்கள எல்ை தபொலிஸொ -

ருககு  அறிவித்�்�யடுத்து,  சட -
ைத்்� மீட்க தபொலிஸொர் நடவ -
டிக்்க எடுத்துள்ளனர்.

மஜர்ேன் நொட்டச மசர்ந்� 32 வய-

து்டய நபத�ொருவம� இவவொறு 
உயிரிழந்துள்ளொர். இது த�ொடர்பில் 
பண்டொ�வ்்ள நீ�வொன் நீதிேன்ே 
விசொ�்ை்கள முன்தனடுக்கபபட-
வுள்ளதுடன், மேைதி்க விசொ�்ை-
்க்்ள தபொலிஸொர்  முன்தனடுத்து 
வருகின்ேனர்.

டீெல் கிம்டக்காவிட்டால்... 
அஞசன பரியஞஜித் த�ரிவித்துள -

்ளொர்.   மநறறு எந்�தவொரு எரிதபொ -
ருள நி்ையத்திலும் டீசல் வழங் -
்கபபடடிருக்கவில்்ை. இ�னொல் 
இன்று தபரும்பொைொன பஸ்்கள 
மச்வயில் ஈடுபடவில்்ை.  

எரிதபொருள விநிமயொ்கத்தின் 
மபொது, தபொதுபமபொககுவ�த்துககு 
முன்னுரி்ேயளிககுேொறு முன்ன�ொ-
்கமவ ம்கொரியிருந்ம�ொம்.  

எனினும், அது த�ொடர்பில் 
எவவி� நடவடிக்்க்களும் எடுக -
்கபபடவில்்ை. எனமவ இ�ன் 
்கொ�ைேொ்க பயணி்களுககு ஏறப -
டும் அதசௌ்கரியங்்களுககு, அ�சொங்-
்கமே தபொறுபமபற்க மவண்டும் 
என அகிை இைங்்்க �னியொர் பஸ் 
நிறுவன சம்மே்ளனத்தின் தசயைொ-
்ளர் அஞசன பரியஞஜித் மேலும் 
குறிபபிடடுள்ளொர். 

கச்ெதீவு திருவிழாவில்...
 த�ரிவித்துள்ளொர். ேொர்ச ேொ�ம் 

11, 12 ஆம் தி்கதி்களில் ்கசசதீவு 
அந்ம�ொனியொர் தபருவிழொ ந்ட -
தபேவுள்ளது. இதில் ே�குருேொர் 
ேறறும் பக�ர்்கள உள்ளடங்்கைொ்க, 
இந்தியொ ேறறும் இைங்்்கயிலி -
ருந்து �ைொ 50 மபர் ்கைந்து த்கொள்ள 

முடியும். அத்துடன் �டுபபூசி 
தசலுத்திய அட்ட ்வத்திருக்க 
மவண்டும் மேலும் வியொபொ� நட -
வடிக்்க்களில் ஈடுபட முடியொது.  
ஆ்கமவ இம்மு்ே ேடடுபபடுத்�ப-
படட அ்ளவில் மச்வ்கள இடம்தப-
றும் என்ேொர்.

ஆதரவு நாடுகளின் ஒத்துமழபபு்டன்... 
அ�சொங்்க தூதுககுழு இந்�ப மபசசு -

வொர்த்்�்ய நடத்தியிருந்�து.
இைங்்்கககு எதி�ொ்க ஐ.நொ ேனி� 

உரி்ே ஆ்ையொ்ளரினொல் முன் -
்வக்கபபடடுள்ள மயொச்ன்கள 
த�ொடர்பிலும் அ�றகு தவறறி்க�-
ேொ்க பதிைளிபபது த�ொடர்பிலும் 
இ�ன்மபொது விரிவொ்க ்கைந்து்�யொ-
டபபடடுள்ள�ொ்க இைங்்்க தூதுககு-
ழுவில் அங்்கம் வகிககும் இ�ொஜொங்்க 
அ்ேசசர் மப�ொசிரியர் சன்ன ஜயசு-
ேன த�ரிவித்துள்ளொர்.

அ�சொங்்கத்தின் சொர்பில் ஐ.நொ 
ேனி� உரி்ேப மப�்வ கூடடத் -
த�ொடரில் விடயங்்க்்ள முன் ்வப-
ப�ற்கொ்க  தவளிவிவ்கொ� அ்ேசசர் 
மப�ொசிரியர் ஜீ. எல். பீரிஸ், நீதி-
ய்ேசசர் அலி சபரி, இ�ொஜொங்்க 
அ்ேசசர் மப�ொசிரியர் சன்ன ஜய -
சுேன, தவளிவிவ்கொ� அ்ேசசின் 
தசயைொ்ளர் மப�ொசிரியர் ஜயனொத்  
த்கொ்ளம்பம்க ஆகிமயொர் �யொர் 
நி்ையில் உள்ளனர்.

இம்மு்ே கூடடத்த�ொடரில் 

இைங்்்கயின் ேனி� உரி்ே 
நி்ை்ே்கள த�ொடர்பில் ஐககிய 
நொடு்கள ேனி� உரி்ே ஆ்ை -
யொ்ளர் அலுவை்கம் எழுத்துமூை 
அறிக்்க்ய சேர்பபிக்கவுள்ள  
நி்ையில் அது த�ொடர்பிைொன 
விவொ�ம் நொ்்ள ேறுதினம் 3ஆம் 
தி்கதி ந்டதபேவுள்ளது.

்கடந்� வருடம் தபப�வரி 
22ஆம் தி்கதி மு�ல் ேொர்ச 24ஆம் 
தி்கதி வ்� ந்டதபறே 46 ஆவது 
கூடடத் த�ொடருககு இைங்்்க -

யின் ேனி� உரி்ே நி்ை்ே 
த�ொடர்பில் (46/1)அறிக்்க 
சேர்பபிக்கபபடடது.

அ�ன்மபொது இைங்்்கயின் 
ேனி� உரி்ே நி்ை்ே்கள 
த�ொடர்பில் 49வது கூடடத்த�ொ -
டரில் எழுத்துமூை அறிக்்க்ய 
சேர்பபிககுேொறு பரிந்து்� தசய -
யபபடடுள்ள நி்ையில் அ�்ன 
சேர்பபிபப�றகு நடவடிக்்க்கள 
மேறத்கொள்ளபபடடுள்ளன.

(ஸ)

நான்கா்து ்்டாஸ குறித்து... 
வி்�வுபடும் என இ�ொஜொங்்க 

அ்ேசசர்  சு�ர்ஷினி தபர்னொண் -
மடொபுளம்ள த�ரிவித்துள்ளொர்.

பூஸ்டர் மடொஸிற்கொன த்கொளமு -
�ல் உத்��்வ வழங்குவது குறித்து 
அ�சொங்்கம் பரிசீலிககிே�ொ என 
வினவிய மபொது, அதி்க ஆபத்துள்ள 
குழுவின் கீழ்வரும் அ்னத்து 
இைங்்்கயர்்களுககும், பல்மவறு 
மநொய்க்ளொல் பொதிக்கபபடடவர்்க -
ளுககும் �டுபபூசி மபொடுவம� அ� -
சொங்்கத்தின் இபமபொ்�ய இைககு 
என்றும் அவர் குறிபபிடடொர். 

த�ொறறு மநொயினொல் ேருத்துவே -
்னயில் அனுேதிக்கபபடுவ்� -
யும் ே�ைே்டவ்�யும் �டுககும் 
ஒம� வழி இைங்்்கயர்்களி்டமய 
பூஸ்டர் மடொஸ் அல்ைது 3ஆவது 
மடொஸ் த்கொண்ட தேதுவொன முன் -
மனறேம் என்றும் அவர் த�ரிவித் -
�ொர்.

 மு�ல் மடொஸ் த்கொடுக்கபபடட 
168,96,733 மபரில் 71,39,133 
த்கொவிட 19 மநொயொளி்களுககு 
ேொத்தி�மே பூஸ்டர் மடொஸ் மூைம் 
�டுபபூசி வழங்்கபபடடது. அது 

திருபதி்க�ேொ்க இல்்ை. 60 வய -
துககு மேறபடடவர்்கள ேறறும் 
த�ொறேொ� ேறறும் பிே மநொய்க -
்ளொல் பொதிக்கபபடடவர்்கள அ்ன -
வரும் பயங்்க�ேொன ்வ�ஸ் த�ொற -
றுககு எதி�ொ்க �ங்்கள அ்ேப்ப 
அ்ேக்க 3 வது மடொஸ் அவசியம் 
தபே மவண்டும் என்றும் அவர் 
வலியுறுத்தினொர். உை்க சு்கொ�ொ� 
ஸ்�ொபனம் (WHO) இன்னும் நொன் -
்கொவது மடொ்ஸ பரிந்து்�க்க 
உள்ள மபொதிலும், புறறுமநொய, சிறு -
நீ�்க தசயலிழபபு அல்ைது நீரிழிவு 

மபொன்ே  மநொயொல் பொதிக்கபபடட 
மநொயொளி்களுககு இஸ்ம�ல், இங்கி -
ைொந்து ேறறும் அதேரிக்கொ வழங்்க 
ஒபபுகத்கொண்ட�ொ்கவும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர். “30 வயதுககு மேற -
படட அ்னத்து இைங்்்கயர்்க -
ளும் சரியொன மந�த்தில் மு�ல், 
இ�ண்டொவது ேறறும் மூன்ேொவது 
மடொஸ்்க்்ளப தபறேொல், எதிர்வ -
ரும் ேொ�ங்்களில் இந்� த�ொறறுமநொ -
்யக ்கடடுபபடுத்� முடியும் என் 
நம்புவ�ொ்கவும் அவர் மேலும் த�ரி -
வித்�ொர்.

இரு நாடுகளுக்கும் இம்டயில் செலாரசில்...   
மபசசுவொர்த்்� நடத்� மவண்டும் 

என உை்க நொடு்கள வலியுறுத்தி-
யுள்ள நி்ையில் �ஷயொவுடன் 
அ்ேதி மபசசுவொர்த்்� நடத்து -
வ�ற்கொ்க உக்�ன் �னது பி�தி-
நிதி்க்்ள தபைொ�சின் ம்கொேல் 
பகுதிககு அனுபபியுள்ளது. அந்� 
குழுவினர், �ஷய பி�திநிதி்களுடன் 
மநறறு மபசசுவொர்த்்�்ய த�ொடங் -
கினர். இந்� மபசசுவொர்த்்�யின்-
மபொது உக்�ன் மீது �ஷியொ நடத்தும் 
மபொ்� மு�லில் நிறுத்� மவண்டும் 
என உக்�ன் ��பபில் வலியுறுத்�ப-
படும். இம�மபொல் �ஷயொ ��பபில் 
உக்�னுககு நிபந்�்ன்கள விதிக -
்கபபடும் என சர்வம�ச ஊட்கங்்கள 
த�ரிவித்�ன.   

உக்�ன் ேறறும் தபைொ�ஸ் எல்-
்ையில் இைங்்்க மந�பபடி மநறறு 
ேொ்ை �ஷயொ ேறறும் உக்�னுககு 
இ்டயிைொன மபசசவொர்த்்� 
இடம்தபறேது. உடனடி மபொர் நிறுத் -
�ம் ேறறும் உக்�னில் இருந்து 
�ஷய ப்ட்கள வொபஸ் தபேபபட 
மவண்டும் என்று உக்�ன் ஜனொதி -
பதி அலுவை்கம் வலியுறுத்தியது.   

இரு நொடு்களினதும் நைன் த�ொடர்-

பில் இைக்கம் ஒன்்ே எடடுவ�றகு 
எதிர்பொர்பப�ொ்க �ஷய மபசசுவொர்த் -
்�யொ்ளர் வி்ளொடிமிர் தேடின்ஸ்கி 
த�ரிவித்திருந்�ொர்.   

எனினும் �ஷய துருபபு்கள ஆயு-
�த்்� கீமழ ்வக்க மவண்டும் 
என்றும் ஐம�ொபபிய ஒன்றியம் 
�ேது அ்ேபபில் உக்�ன் அங்்கத்-
துவத்்� உடன் ஏற்க மவண்டும் 
என்றும் இந்�ப மபசசுவொர்த்-
்�ககு முன்ன�ொ்க தவொமைொடிமிர் 
தசதைன்ஸ்கி வலியுறுத்தி இருந்-
�ொர்.   

இம�மவ்்ள �்ைந்கரின் புேந்கர் 
பகுதி்க்்ள மநொககி முன்மனே �ஷய 
துருபபு்கள த�ொடர்ந்து முயன்ேமபொ-
தும் அந்�ப பகுதி்க்்ள ்்கபபறறு-
வதில் ம�ொல்வி ்கண்ட�ொ்க உக்�ன் 
இ�ொணுவம் மநறறு திங்்கடகிழ்ே 
த�ரிவித்�து.   

பி��ொன ந்க�ங்்க்ளொன �்ைந்கர் 
கிமயவ, ்கொர்கிவ ேறறும் சொர்னி-
ஹிவ ந்க�ங்்க்்ள இைககு ்வத்து 
ஞொயிறறுககிழ்ே இ�வு �ொககு-
�ல்்கள இடம்தபறறுள்ளன. இந்� 
மூன்று ந்க�ங்்களும் த�ொடர்ந்தும் 
உக்�னிய ப்ட்களின் ்கடடுப-

பொடடில் இருந்�மபொதும், தபர்டி-
யன்ஸ் து்ேமு்க ந்க்� ்்கபபறறி 
த�றகில் �ஷயொ முன்மனறேம் ்கண்-
டுள்ளது.   

கிமயவில் இருந்து 30 கிமைொமீறே-
ருககு அபபொல் தபரும் எண்ணிக்்க -
யொன �ஷய துருபபு்கள த�ொடர்ந்து 
நி ் ை த ்க ொ ண் டி ரு ப ப � ொ ்க வு ம் 
அ�ன் முன்மனறேத்்� உக்�னிய 
ப்ட்கள தேதுவ்டயச தசயதி -
ருபப�ொ்கவும் உ்ளவுத் �்கவல்்க்்ள 
மேறம்கொள்கொடடி பிரிடடன் பொது -
்கொபபு அ்ேசசு குறிபபிடடுள்ளது.   

�ஷய ப்டதயடுபபின் பின்னர் 
இதுவ்� இடம்தபறே மேொ�ல்-
்களில் 14 சிறுவர்்கள உடபட 352 
தபொதுேக்கள த்கொல்ைபபடட�ொ்க 
உக்�ன் சு்கொ�ொ� அ்ேசசு குறிப-
பிடடுள்ளது. 64 தபொதுேக்கள உயி -
ரிழந்திருபப்� ஐ.நொ உறுதி தசய-
துள்ளது.    �்ைந்கர் கிமயவில் சிை 
ேணி மந�ம் அ்ேதி நிைவியமபொ-
தும் திங்்கடகிழ்ே ்கொ்ை தஷல் 
ேறறும் வொன் �ொககு�ல் ்ச�ன் 
மீண்டும் ஒலிக்க ஆ�ம்பித்��ொ்க உக-
்�னின் சிேபபு �்கவல் த�ொடர்பொ -
டல் மச்வ குறிபபிடடது.   

எனினும் �்ைந்கரில் அமுலில் 
இருந்� ்கண்டிபபொன ஊ�டங்்க 
மநறறு �்ளர்த்�பபடட்� அடுத்து 
தபொருட்க்்ள வொங்்க ேக்கள ்க்ட -
்களுககு முன் வரி்சயில் ்கொத்திருப -
ப்� ்கொை முடிந்�து.   

கிமயவின் கிழக்கொ்க 500 கி.மீற -
ேர் த�ொ்ைவில் இருககும் உக்� -
னின் இ�ண்டொவது மி்கபதபரிய 
ந்க�ொன ்கொர்ம்கவ எங்கும் பொரிய 
தவடிபபுச சத்�ங்்கள மீண்டும் 
ஒருமு்ே ம்கடட�ொ்க உளளுர் ஊட -
்கங்்கள தசயதி தவளியிடடுள்ளன. 
்கொர்கிவ ந்கரில் �ஷய ப்ட்கள 
்கடந்� ஞொயிறறுககிழ்ே நு்ழந்� 
நி்ையில் வீதி்களில் ்கடும் மேொ�ல் 
தவடித்�து. எனினும் இந்� ந்க்� 
உக்�னிய இ�ொணுவம் �னது ்கட -
டுபபொடடில் ்வத்திருபப�ொ்கக 
கூேபபடுகிேது.   

உக்�னில் மேொ�ல் உககி�ே -
்டந்திருககும் சூழலில் தபண்்கள 
ேறறும் சிறுவர்்க்்ள பி��ொனேொ்கக 
த்கொண்ட சுேொர் 400,000 தபொதுேக -
்கள அண்்ட நொடு்களுககு �பபிச 
தசன்றிருபப�ொ்க ஐ.நொ உ�வி நிறு -
வனம் குறிபபிடடுள்ளது. 

வி்ெ்ட ஜைாதிெதி விொரமண ஆ.கு...   
ஞொப்கொர்த்� சர்வம�ச ேொநொடடு 

ேண்டபத்தின் இ�ண்டொவது 
ேொடியில் மேறபடி அலுவை்கம் 
ஆ�ம்பிக்கபபடடுள்ள நி்ையில் 
ஆ்ைககுழுவின் நடவடிக்்க்கள 
மநறறு முறப்கல் மு�ல் ஆ�ம்பேொ-
கின.   

மநற்ேய தினம் சொடசியங்்க்்ள 
வழங்குவ�ற்கொ்க பொ�ொளுேன்ே 
உறுபபினர்்கள ச�த் தபொன்மச்கொ, 
�ொஜி� மசனொ�த்ன, பொடடலி சம்-

பிக்க �ைவக்க ஆகிமயொர் மநற்ேய 
தினம் சொடசியங்்க்்ள வழங்கியிருந்-
�னர்.   

அ்� மவ்்ள �றமபொது சி்ேத் 
�ண்ட்ன அனுபவித்து வரும் 
முன்னொள பொ�ொளுேன்ே உறுபபி -
னர் �ஞசன் �ொேநொயக்கவும் சி்ேச -
சொ்ை சி்ேசசொ்ை உத்திமயொ்கத்�ர்-
்க்ளொல் மேறபடி ஆ்ைககுழுவிறகு 
மநறறு அ்ழத்து வ�பபடடிருந்�ொர்.   

அம�மவ்்ள முன்னொள தபொலிஸ் 

ேொ அதிபர்்க்ளொன பூஜித்� ஜயசுந்��, 
ேறறும் என்.ம்க. இைங்்ககம்கொன் குற -
ேத்�டுபபு விசொ�்ை தி்ைக்க்ளத்-
தின் முன்னொள பணிபபொ்ளர் ஷொனி 
அமபமச்க� ஆகிமயொரும் மநற்ேய 
தினம் மேறபடி ஆ்ைககுழுவிறகு 
அ்ழக்கபபடடிருந்�னர்.   

ஊழலுககு எதி�ொன குழு ேறறும் 
அ�ன் தசயை்கம் மூைம் மேறத்கொள -
்ளபபடும் விடயங்்கள த�ொடர்பில் 
விசொ�்ை தசயது �்கவல்்க்்ள 

தபறறுகத்கொண்டு அறிக்்க சேர்ப-
பித்�ல் ேறறும் தபொருத்�ேொன பரிந்-
து்�்க்்ள முன் ்வபப�ற்கொ்க 
ஜனொதிபதியினொல் இந்� ஆ்ைக-
குழு நியமிக்கபபடடுள்ளது.   

உசசநீதிேன்ே நீதிபதி்க்ளொன �ம் -
மிக்க ஜயவர்�ன,மெேொ குமுதினி 
விக�ேசிங்்க, மேன்மு்ேயீடடு 
நீதிேன்ே நீதிபதி சசி ேம்கந்தி�ன் 
ஆகிமயொர் இந்� ஆ்ைககுழுவில் 
உள்ளடங்குகின்ேனர்.(ஸ)  

கிறிஸத்ர்கள் அனுஷ்டிக்கும்...
கிறிஸ்�வ ேக்கள வி��ங்்க்்ள 

அனுஷடித்து தசப ,�வ, தியொன 
தசயறபொடு்களில் ஈடுபடுவதுடன்  
புண்ணிய தசயறபொடு்க்்ளயும் 
மேறத்கொளவர்.

அத்துடன் ்கல்வொரித் திருத்�ைங் -
்களுககு யொத்தி்� மேறத்கொண்டு 

சிலு்வப பொ்�  தியொனங்்க்்ள-
யும் முன்தனடுபபர். �வக்கொைத்்�-
தயொடடி நொ்்ள மு�ல் அ்னத்து 
ஆையங்்கள, வழிபொடடுத் �ைங்்க-
ளிலும் சிேபபுத்திருபபலி ேறறும் 
ஆ�ொ�்ன்கள ந்டதபேவுள்ள்ே  
குறிபபிடத்�க்கது.(ஸ)

எரிசொருளுக்கு தடடுபொடு ஏறெடும்...
எரிதபொருள பொவ்னயொ்ளர்்கள 

தபறமேொலிய கூடடுத்�ொபன எரி-
தபொருள நி்ையங்்களுககு அணி 
தி�ளவது அதி்கரித்துள்ளது.

எரிதபொருளுககு �டடுபபொடு 
ஏறபடைொம் ேறறும் அ�ற்கொன 
வி்ையதி்கரிபபு மேறத்கொள்ளபப-
டைொம் மபொன்ே விேர்சனங்்கள முன் -
்வக்கபபடடு வரும் நி்ையில் 
எரிதபொருள பொவ்னயொ்ளர்்கள 
�ேது வொ்கனங்்களின் எரிதபொருள 
�ொங்கி்ய நி�பபிக த்கொளவதில் 
மும்மு�ேொ்க தசயறபடுவ�ொமைமய 
நீண்ட  வரி்ச்ய ்கொை முடிகின்-

ேது என்றும் அவர் த�ரிவித்துள்ளொர். 
அத்துடன் சிைர் எரிதபொரு்்ள ்க்ளஞ-
சியபபடுத்தும் நடவடிக்்க்களில் 
ஈடுபடடுள்ள�ொ்கவும் அவர் குறிப-
பிடடொர். அம�மவ்்ள விவசொய 
நடவடிக்்க்களில் ஈடுபடடுளம்ளொர் 
இது அறுவ்டக ்கொைம் என்ப�ொல் 
இயந்தி� உப்க�ைங்்களுக்கொ்க  தபரு-
ே்ளவில்  எரிதபொரு்்ள உபமயொகிப-
பதும் இ�றகு ஒரு ்கொ�ைம் என்றும் 
அவர் த�ரிவித்துள்ளொர்.

த்கொளவனவு தசயயபபடவுள்ள 
எரிதபொருள எந்�வி� �ொே�மும் 
இன்றி குறித்� தி்கதியில் நொட்ட 

வந்�்டயும் என குறிபபிடடுள்ள 
அவர். அ�ற்கொ்க தசலுத்�மவண்டிய 
தடொைர்்க்்ள விடுவித்துக த்கொளவ-
�ற்கொன நடவடிக்்க்களும் மேற -
த்கொள்ளப படடுள்ள�ொ்க அவர் த�ரி-
வித்துள்ளொர்.

அ�றகிைங்்க தபொது மபொககு-
வ�த்து ்களுக்கொ்க எரிதபொரு்்ள 
வழங்குவதில் எந்� சிக்கல்்களும் 
கி்டயொது என்றும் அவர் குறிப-
பிடடுள்ளொர். அம�மவ்்ள உை்க 
சந்்�யில் எரிதபொருளின் வி்ை 
அதி்கரித்து வரும் நி்ையில் 
நொடடில் எரிதபொருளின் வி்ை்ய  

அதி்கரிபப�றகு அனுேதி வழங்கு-
ேொறு தபறமேொலியக கூடடுத்�ொப -
னம் அ�சொங்்கத்திடம் த�ொடர்ந்தும் 
ம்கொரிக்்க விடுத்து வருவ�ொ்கவும் 
அவர் த�ரிவித்�ொர். மநறறும் பை 
இடங்்களில் எரிதபொருள நி�பபு 
நி்ையங்்களுககு முன்பொ்க வொ்க -
னங்்கள வரி்சயில் நின்ே�ொ்க அறிய 
வருகிேது. இ�னொல் சிை எரிதபொ-
ருள நி�பபு நி்ையங்்களில் குழபப 
நி்ை ஏறபடடது. ேடடுபபடுத்�ப-
படட அடிபப்டயிமை எரிதபொருள 
விநிமயொகிக்கபபடுவது குறிபபிடத்-
�க்கது.

சி்னுக்கு உகந்த நாள் உலக... 
தபறறு வருகின்ேனர்.    ேனி� உயிர்-

்களுககுளளும் இவவுை்கத்திலும் 
உள்ள இருள ேறறும் அஞஞொனம் 
நீங்கி, ஞொன ஒளி்யச ச�ை்ட-
யும் மநொககில், இந்�ச சிவ�ொத்திரி 
தினம் அனுஷடிக்கபபடுகிேது. அத்-
துடன், ஒறறு்ே ேறறும் முகதிப 
மபறு மபொன்ேனவும் இந்நன்னொ-
ளில் கி்டக்கபதபறும் என்பது நம்-

பிக்்க.    அ்னவ்�யும் துன்பத்திலி-
ருந்து விடுவிபபம�, ேனி� குைத்்�த் 
�ொண்டிய த�யவீ்கப பி�ொர்த்�்னயொ்க 
உள்ளது. சிவதபருேொ்ன நி்னத்து 
வி��மிருந்து, சிவ�ொத்திரி தினத்�ன்று 
தபறறுகத்கொள்ளபபடும் ஆன்மீ்க 
பைம், ஒடடுதேொத்� சமூ்கமும் 
எதிர்த்கொண்டுவரும் சவொல்்க்்ள 
தவல்வ�றகுக கி்டககும் ஆசீர்வொ-

�ேொ்கமவ நொம் பொர்ககிமேொம்.   சிவ-
னுககு உ்கந்� நன்னொள எடுத்து்�க-
கும் நம்பிக்்க, உை்க வொழ் ேக்கள 
அ்னவரும் புத்த�ழுசசி தபறுவ-
�ற்கொன உறசொ்கத்்� ஏறபடுத்துவ-
ம�ொடு, உண்்ேத்�ன்்ே, தியொ்க 
ேனபபொன்்ே ேறறும் ேன்னிபபு 
வழங்்கல் மபொன்ே உண்்ேக குைங்-
்களுடன் வொழ்வ�ற்கொன வழிய்ேக-

்கபபடுகிேது. ேெொ சிவ�ொத்திரி தின 
ஆன்மீ்கச தசயதியொனது, ஒவதவொ -
ருவரி்டமயயொன ஒறறு்ே்ய 
மேலும் பைபபடுத்தும்.    ஆன்மீ்கச 
சிந்�்ன, உத்மவ்கம் ேறறும் வீ�த் -
்�க குறிககும் சிவனி�வு, அ்ன-
வ�தும் மநொக்கங்்க்்ள அ்டய 
வழிவகுககும் நன்னொ்ளொ்க அ்ேய 
பி�ொர்த்திககிமேன். 

ெகல மதஙகளிைதும் ்ளமாை... 
புனி� நன்னொளிமை, இந்� வொழ்த்-

துச தசயதியி்னக கூறிக த்கொளவ-
தில் மிகுந்� ேகிழ்சசி அ்டகிமேன்.   

எல்ைொ ே�ங்்களினதும் வ்ளேொன 
வொழ்க்்கககு ஆன்மீ்கமே அடிபப -
்டயொனது. இந்துக்கள அ்னவ�ொ-
லும் புனி�ேொ்க அனுடடிக்கபபடும் 
வி�� தினங்்களிமை, ே்கொ சிவ�ொத் -
திரி ேம்கொன்ன�ேொனது.   

இந்நன்னொள இந்துேக்கள அ்ன-
வ�ொலும் ஆன்மீ்க உைர்மவொடு சிேப-
புே அனுடடிக்கபபடும் சுபீடசத்துக-

்கொன தபருநொ்ளொகும்.   இந்� புனி� 
வழிபொடடின் ஊடொ்க ்கடவுளின் 
ஆன்மீ்க சகதி �ேககு கி்டககும் 
என்று இந்து ேக்கள நம்புகின்ேனர்.  

தசழிபபொனத�ொரு வொழ்க்்கப 
பயைத்திறகு ஆன்மீ்க உைர்வு 
அடிபப்டயொன ஒன்று. இன்்ேய 
தினத்தில் அ்னவரும் ஒருமித்� 
ஆன்மீ்க உைர்மவொடு வழிபொடு 
தசயவ�ன் ஊடொ்க பை நன்்ே்கள 
்்ககூடும் என்பது இந்து ேக்களின் 
நம்பிக்்கயொகும்.  

பல்மவறு இனத்�வர்்களும் 
ே�த்�வர்்களும் இ்ைந்து பணி -
யொறறுவ�ன் மூைம், உங்்களுககும் 
நொடடிறகும் சிேந்� எதிர்்கொைத்்� 
உருவொககுவ�ற்கொன வொயபபு 
கிடடும். இைங்்்கத் �ொயின் 
ேக்கள அ்னவருககும் ஆம�ொககி -
யேொனதும் சுபீடசம் மிக்கதும் அபி -
ைொ்ஷ்கள எல்ைொம் ்்ககூடும் 
ஒரு எதிர்்கொைம் அ்ேய இந்� 
சிவ�ொத்திரி தினம் மி்கவும் முககிய -
ேொனது என்பது எனது நம்பிக்்க.   

துன்பங்்கள என்ே இருள 
நீங்கி இன்ப ஒளி எங்கும் ப�வ 
மவண்டித் துதிககும் பகதி மிகுந்� 
இந்� நொளிமை அ்னவருக -
கும் தசௌபொககியமே கி்டக்க 
இ்ேயரு்்ள ேன�ொ� மவண்டித் 
துதிபமபொம். 

இந்� உன்ன�ேொன ே்கொசிவ -
�ொத்திரி தினத்தில் இைங்்்க வொழ் 
இந்து ேக்கள அ்னவருககும் 
நைமே வி்்ளயடடும்! நொடு நைம் 
தபேடடும்! 

க்டறசறாழிலாளர் எதிர்சகாள்ளும்... 
இந்� விடயத்்� குறிபபிட -

டுள்ளொர்.
எரிதபொருள தநருக்கடியினொலும், 

சடட விம�ொ� மீன்பிடி நடவடிக்்க-
்க்ளொலும் மீனவர்்கள பொரிய அதசௌ -
்கரியங்்க்்ள எதிர்மநொககியுள்ளனர்.

நொடடில் �ற்கொலி்கேொ்க ஏறபட -
டுள்ள எரிதபொருள தநருக்கடி்களி-
னொல் ்கடறதேொழில் தசயறபொடு்கள 
பொதிபப்டயக கூடொது என்பதில் 

ஜனொதிபதி ம்கொடடொபய �ொஜபக்ஷ 
்கவனேொ்க உள்ளொர்.

இந்� தநருக்கடி்களில் ்கடற -
தேொழிைொ்ளர்்கள எதிர்த்கொளளும் 
பி�சசி்ன்களுககு தீர்வு வழங்கும் 
வ்்கயில் அ்ேசச�்வ பத்தி�த் -
தி்ன சேர்பபித்து வி்�வில் உரிய 
நடவடிக்்க எடுக்கவுள்ள�ொ்க 
அ்ேசசர் டக்ளஸ் ம�வொனந்�ொ 
த�ரிவித்துள்ளொர்.

அரெ நிதிமை முமற்க்டாக... 
அ்ேசசர் பசில் �ொஜபக்ஷ்வ 

மேறபடி வழககில் இருந்து விடுவிக -
குேொறு மநறறு உத்��விடடுள்ளொர்.   

சமுர்த்தி அதி்கொரி்களின் த்கொடுப -
பனவுக்கொன நிதி்ய மு்ேயறே 
வி�த்தில் ்்கயொண்டுள்ளொர் என்ே 

குறேசசொடடின் மபரில் ்கடந்� 2015 
ஆம் ஆண்டு தபொலிஸ் நிதி குறேத்-
�டுபபு பிரிவினொல் நிதி அ்ேச-
சர் தபசில் �ொஜபக்ஷவிறகு எதி�ொ்க 
மேறபடி வழககு த�ொட�பபடடுள-
்ள்ே குறிபபிடத்�க்கது.(ஸ)  

அமைத்து ்லைஙகளிலும்...   
தபொதுபபயன்பொடு்கள ஆ்ைக- குழுவின் �்ைவர் ஜனக்க �த்நொ -

யக்க ம்கொரிக்்க விடுத்துள்ளொர். 

பண்டிகை ைாலத்தில் சுைாதார  
வழிமுகைைகை பினபறைவும்   

பண்டி்்க ்கொைத்தில் பின்பறேமவண்டிய 
சு்கொ�ொ� ந்டமு்ே்கள த�ொடர்பில் தபொதுேக்கள 
மிகுந்� ்கவனம் தசலுத்� மவண்டுதேன சு்கொ�ொ�ப 
பிரிவினர் த�ரிவித்துள்ளனர்.  

தபொதுேக்கள அத்தியொவசிய ம�்வ்களுக்கொ்க 
ேொத்தி�ம் பயைங்்க்்ள மேறத்கொள்ள மவண்டு -
தேன த்கொம�ொனொ த�ொறறு ப�வ்ை ்கடடுபப -
டுத்துவ�ற்கொன ம�சிய தசயைணியின் விமசட 
்வத்திய நிபுைர் அன்வர் ெம்�ொனி த�ரிவித்�ொர்.  

இதுவ்�யில் நொ்ளொந்�ம் சுேொர் 1,200 த்கொம�ொனொ 
மநொயொ்ளர்்கள பதிவொகி வருவ�ொ்க அவர் கூறினொர். 
இம�மவ்்ள, தவௌிநொடு்களில் இருந்து நொட -
டுககு வரு்்க�ரும் சுறறுைொப பயணி்களுக்கொ்க 
விேொன நி்ையத்தில் இன்று (01) மு�ல் புதிய வழி-
மு்ே்கள ந்டமு்ேபபடுத்�பபடவுள்ளன.  

இலஙகை அணி வீரரைள்   
பயணிகைவிருநத பஸ்ஸில்  
வவறறுத்  ததாட்ாகைள்   

இந்தியொவுககுச சுறறுபபயைம் மேறத்கொண்டுள்ள இைங்்்க 
அணி வீ�ர்்கள புேபபடவிருந்� பஸ்ஸிலிருந்து இ�ண்டு தவறறு 
ம�ொடடொக்கள மீட்கபபடடுள்ள�ொ்க த�ரிவிக்கபபடுகின்ேது.  

இைங்்்க அணி தடஸ்ட த�ொடருக்கொ்க பயணிக்கவிருந்� 
பஸ்ஸில் இருந்து குறித்� தவறறு ம�ொடடக்கள மீட்கபபடடுள-
்ள�ொ்க தவளிநொடடு ஊட்கங்்கள தசயதி தவளியிடடுள்ளன.  

அணியினர் பஸ்ஸில் ஏறுவ�றகு முன் மேறத்கொண்ட மசொ� -
்னயின் மபொது குறித்� தவறறு ம�ொடடக்கள மீட்கபபட-
டுள்ளன.  

இம�மவ்்ள, சம்பவம் த�ொடர்பில் பஸ் சொ�தியிடம் 
விசொ�்ை நடத்�பபடடுள்ள�ொ்க இந்திய ஊட்கம் மேலும் 
த�ரிவித்துள்ளது.  

ெசதாெ ஊ்டாக  
மஞெள் 2,400  
ரூொவுக்கு விறெமை   

சத�ொச ஊடொ்க இன்று (01) 
மு�ல் ஒரு கிமைொ கி�ொம் 
ேஞச்்ள 2,400 ரூபொவுககு 
விறப்ன தசயய நடவடிக்்க 
எடுத்துள்ள�ொ்க இ�ொஜொங்்க 
அ்ேசசர் ஜொனக்க வககும்பு� 
த�ரிவித்துள்ளொர்.ச�ககு கூடடுத்-
�ொபனத்திடம் இருந்து சுேொர் 04 
இைடசம் கிமைொ கி�ொம் ேஞசள 
த்கொளவனவு தசயயபபடடுள்ள-
�ொ்க அவர் கூறியுள்ளொர்  
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தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைனை னைத்து
கூட்டனமப்பு அரசிைல் செய்கிறது
(மண்டூர் குறூப் நிருபர்)

கூட்டமமப்பினர் தமிழ் மக்களின் பிரச்-
சிமன்கமை மைத்துக க்கொண்டு அரசியல் 
கெய்கின்்றனர் என தமிழ் பிரததெ கெயல்க 
அபிவிருத்தி குழுக்களின் பிரதித் தமலைர் 
ப.ெந்திரகுமொர் கதரிவித்தொர்.  

திருப்பழு்கொம இந்து ்கலொமன்்றத்தின் 
47 ஆம் ஆண்டு கபொங்கல் விழொவும், 
அ்றகெறிப் பொ்டெொமலயின் பரிெளிப்பு 
என்பன பழு்கொம திகரைபமதயம்மன் 
ஆலய முன்்றலில் ஞொயிற்றுககிழமம (27) 

இ்டம்கபற்்றதபொதத இவைொறு கதரிவித் -
தொர்.  

அைர் தமலும் கூறும்கயில்,  
்க்டந்த ்கொலங்களில், பயங்கரைொத 

தம்டச்ெட்டம் உடப்ட பல பிரச்சிமன-
்கமை கூட்டமமப்பு அெமந்தப் தபொககி -
தலதய அணுகியிருந்தது. தமிழ்மக்கள் 
மீது அக்கம்றயொ்க இருந்திருப்பின் தமிழ் 
மக்களின் பலத்ததொடு ஆடசி கெய்த 
்கொலத்திதலதய பிரததெ கெயல்கங்கமை -
யும் மைத்தியெொமல்கமையும் பொ்டெொ-
மல்கமையும் தரமுயர்த்தி, பயங்கரைொத 

தம்டச்ெட்டத்மத நீககியிருக்க தைண்டும். 
ஆனொல் அவைொறு எதுவும் கெய்யொது 
இப்தபொது மொத்திரதம கூச்ெலிடுகின்்றனர்.  

கபொதுஜன கபரமுனவினொல் பல்தைறு 
தும்ற ெொர் அபிவிருத்திப் பணி்கள் இ்டம் -
கபற்்ற ைண்்ணம் ்கொ்ணப்படுைதனொல், 
கபொதுஜன கபரமுனவின் அரசியல் 
இருப்பு ்கொலம் பூரொ்கவும் கதொ்டரும் 
என்பமத தமிழ்மக்கள் அறிைது்டன், 
கூட்டமமப்பினொல் தமிழ் மக்களுககு 
எதுவுதம கெய்யமுடியொது என்பமதயும் 
தமிழ் மக்கள் உ்ணர்ந்துள்ைனர் என்்றொர்.  

காத்ான்குடி மததிய மகா 
விததியாலயததில் சிரம்ானம்
புதிய ்கொத்தொன்-
குடி தின்கரன்  
நிருபர்

்கொத்தொன்குடி 
மத்திய ம்கொ வித்-
தியொலய ததசிய 
பொ்டெொமலயில் 
ஞ ொ யி ற் று க கி -
ழமம   (27)  சிர-
மதொனகமொன்று 
இ்டம் கபற்்றது.

்கொத்தொன்குடி மத்திய ்கல்லூரி 
பமழய மொ்ணைர் ெங்க ஏற்பொடடில், 
இச் சிரமதொனம் இ்டம் கபற்்றது.

இதன் தபொது பொ்டெொமலயின் ைகுப்-
பம்ற்கள், விடுதிக ்கட்ட்டம், மற்றும் 
பொ்டெொமல ைைொ்கம் என்பன சிரமதொ-
னம் கெய்யப்பட்டது.

பமழய  மொ்ணைர் ெங்கத்தின் 
தமலைர் கபொறியியலொைர் பழுலுல் 
ஹக தமலமமயில் இ்டம் கபற்்ற  இச் 
சிரமதொன நி்கழ்வில், ்கொத்தொன்குடி 

ெ்கர ெமப தவிெொைர் எஸ்.எச்.அஸ்பர் 
உடப்ட  பமழய மொ்ணைர் ெங்க பிரதி 
நிதி்கள், பொ்டெொமல அபிவிருத்திச் ெங்க  
உறுப்பினர்்கள், ெலன் விரும்பி்கள், முக-
கியஸ்தர்்கள் என கபருமைைொதனொர்  
்கலந்து க்கொண்்டனர்.

்கொத்தொன்குடி மத்திய ்கல்லூரியின் 
பமழய  மொ்ணைர் ெங்கத்தின் புதிய 
நிருைொ்கம் கபொறுப் தபற்்றமதயடுத்து 
இந்த சிரமதொனம்  தமற் க்கொள்ைப்பட-
டுள்ைது.

தமிழ் பிரததச அபிவிருத்தி குழுக்களின் பிரதித் தலைவர் 

மாணவரகளுக்கு 
கற்றல் உபகரணம்
(மூதூர் தின்கரன் நிருபர்)

அகில  இலஙம்க மை.எம்.
எம்.ஏ மூதூர் கிமையினொல்  கூபொ 
வித்தியொலயத்திற்கு  தைபொ்டங்க-
ளும் மற்றும் முன்பள்ளி மொ்ணைர்்க-
ளுக்கொன ்கற்்றல் உப்கர்ணங்களும்  
ைழங்கப்படடுள்ைன.

மூதூர் ்கல்வி ைலயத்திற்கு உட -
பட்ட அதி்கஷ்டப்  பிரததெத்தில் 
அமமந்துள்ை இப் பொ்டெொமல-
யின் கபௌதீ்க ைை ததமை்கமை-
யும், முன்பள்ளி  மொ்ணைர்்களுக-
குரிய ்கற்்றல் உப்கர்ணங்கமையும் 
ைழஙகி உதவுமொறு பொ்டெொமல  
அபிவிருத்தி தமம்பொடடு குழுவி -
னரொல் விடுக்கப்பட்ட தைண்டுத-
லின் தபரில்,  இவவுதவி்கள் மூதூர் 
மை.எம்.எம்.ஏ. கிமையினொல் 
ைழங்கப்படடுள்ைது.

கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு  திமணக்களத்தினால்

சங்கத்திற்கு ஒரு தவலை
திட்டம் அறிமு்க நி்கழ்வு

(பொலமுமன விதெ்ட நிருபர்)

அரெொங்கத்தின்  கிரொமத்திற்கு ஒரு 
தைமலத்திட்டத்திற்கு இம்ணைொ்க 
கிழககு மொ்கொ்ண கூடடு்றவு  அபி -
விருத்தி திம்ணக்கைம் பலதெொககு 
கூடடு்றவு ெங்கங்களில், ெங்கத்திற்கு 
ஒரு  தைமலத்திட்டத்மத  அறிமு -
்கம் கெய்துள்ைது.

2022ஆம்  அபிவிருத்தி தைமலத் -
திட்டத்தின் ஊ்டொ்க ெங்கத்திற்கு 
ஒரு தைமல  கெயற்றிட்டத்திமன 
அறிமு்கம் கெய்து மைககும் நி்கழ்வு  
ஞொயிற்றுககிழமம (27) ெொய்ந்தமரு -
தில்  இ்டம்கபற்்றது.

கிழககு  மொ்கொ்ண கூடடு்றவு அபி -
விருத்தி ஆம்ணயொைரும் கூடடு -
்றவு ெங்கங்களின் பதிைொைருமொன  
ஏ.எல்.எம். அஸ்மி தமலமம -
யில் இ்டம்கபற்்ற இந்நி்கழ்வில், 

அம்பொம்ற கூடடு்றவு  அபிவிருத்தி 
உதவி ஆம்ணயொைர், கூடடு்றவு 
அபிவிருத்தி உத்திதயொ்கத்தர்்கள்,  
பலதெொககு கூடடு்றவு ெங்கங்களின் 
தமலைர்்கள், கபொது மு்கொமமயொ -
ைர்்கள் என பலர் ்கலந்து க்கொண்்ட -
னர்.

சுபிடெத்தின்  தெொககு விதெ்ட 
தைமலத்திட்டத்திற்்கமமைொ்க அரெ 
்கடடுப்பொடடு விமலயில்  மக்க -
ளுககு அத்தியொைசியப் கபொருட -
்கமை ைழஙகுதல், கூடடு்றவுச் 
ெங்கங்களின்  நு்கர்ச்சி பிரிவு்கமை 
பலப்படுத்தும் அங்கமொ்க மத்திய 
அரெொங்கத்தின் க்கொள்ைனவு  திட -
்டத்தின்  ெம்டமும்ற்கள் மற்றும் மு்க -
ைரொண்மமயின் ஊ்டொ்க மக்களுககு 
நியொய  விமலயில் கபொருட்கமை 
ைழஙகுைது கதொ்டர்பிலும் இதன் -
தபொது ்கலந்துமரயொ்டப்பட்டது.

மடடு. சிலைசசசாலை பணலணையில்  
பயிர்ச சசயல்க அறுவல்ட விழசா

(கைல்லொகைளி தின்கரன்,்கல்லடி 
குறூப், மட்டக்கைப்பு குறூப்,   
மட்டக்கைப்பு விதெ்ட நிருபர்்கள்-)  

மட்டக்கைப்பு சிம்றச்ெொமலயில் 
பயிரச்கெய்ம்க அறுைம்ட விழொ  
அண்மமயில்  சிம்றச்ெொமலககு 
கெொந்தமொன தி்றந்தகைளி பண்மன -
யில் ்கமல,்கலொெொர,பண்பொடடு  
மும்றயில் இ்டம்கபற்்றது.  

விதெ்ட பூமஜ ைழிபொடு்கள் இ்டம் -
கபற்்றமதத் கதொ்டர்ந்து,  

 மட்டக்கைப்பு சிம்றச்ெொமலயின் 
சிம்றச்ெொமல அத்தியடெ்கர் எஸ்.
எல்.விஜயதெ்கர தமலமமயில் 
அறுைம்ட விழொ இ்டம்கபற்்றது.  

மூன்று தெொப்த ்கொலமொ்க பயன்ப -
டுத்தப்ப்டொமல் இருந்த 23 ஏக்கர் 

நிலப்பரப்மப க்கொண்்ட பண்ம்ண-
யில் ்க்டந்த ைரு்டம்  

 10 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 
தைைொண்மம கெய்து பொரிய 
விமைச்ெமல அம்டய  முடிந்ததொ-
்கவும், அதத தபொன்று இம்மும்ற 
15 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் தைைொண்-
மமயும் 8  ஏக்கர் நிலப் பரப்பில் 
ஏமனய பயிர்ச் கெய்ம்க்கமையும் 
தமற்க்கொண்டு ைரும்  நிமலயில், 
இம்மும்ற முழுக்க முழுக்க தெதனப் 
பெமை பொைமன மூலம் தமற்க்கொள்-
ைப்பட்ட  தைைொண்மம ்க்டந்த ைரு -
்டத்மதப் தபொன்று இவைரு்டமும் 
அதி்க விமைச்ெல்  கிம்டக்கப்கபற்-
றுள்ைதொ்க சிம்றச்ெொமல அத்தியடெ-
்கர் எஸ்.எல்.விஜயதெ்கர  கதரிவித்-
துள்ைொர்.  

 ம்கதி்கைொல் கெய்ம்கபண்்ணப் -

பட்ட தைைொண்மம, கைண்டி, 
்கத்தரிக்கொய், தக்கொளி,  ்கரும்பு, 
சூரிய்கொந்தி தபொன்்ற பயிர்கெய்ம்க 
அறுைம்ட கெய்யப்பட்டது.  

அத்ததொடு இந்த கெயற்பொ்டொனது 
சிம்றகம்கதி்களுககு புனர்ைொழ்வு 
அளிககும்  தி்றன்விருத்திமிக்க ஒரு 
கெயற்பொ்டொ்க முன்கனடுக்கப்படடு 
ைருைதொ்கவும்,  இவைொறு ெஞெற்்ற 
தைைொண்மம ஊ்டொ்க உற்பத்தி கெய்-
யப்படும் கெல்லிமனயும் ஏமனய  
பயிர்ைம்க ஊ்டொ்க கப்றப்படுகின்்ற 
விமைச்ெல்்கமையும் சிம்றச்ெொமல-
யில் இருககும்  சிம்றகம்கதி்களின் 
உ்ணவிற்்கொ்க பயன்படுத்துைது-
்டன் எஞசுகின்்ற விமைச்ெல்்கமை 
ஏமனய  சிம்றச்ெொமல்களுககு 
அனுப்பி மைப்பதொ்கவும் கதரிவித்-
தொர். 

காட்டு யானனகளால்  
த்ன்னந்்ாட்்டம் ்ே்ம்
்கல்கு்டொ தின்கரன் நிருபர் 

ஓட்டமொைடி பிரததெ ெமப எல் -
மலககுடபட்ட ெமுர்த்தி ைஙகி 
வீதி,  தொண்டியடியில் ததொட்டம் 
ஒன்றுககுள் கெவைொய்ககிழமம 
இரவு ்கொடடு யொமன்கள்  புகுந்து 
கபறுமதியொன கதன்னங்கன்று -
்கமை தெதப்படுத்தியுள்ைன. 

இப் பிரததெத்தில் ்கொடடு 
யொமன்களின் அட்ட்கொெம் 
கதொ்டர்ச்சியொ்க இ்டம்கபற்று  
ைருைது்டன், கபறுமதியொன 
கதன்மன, மொ, பலொ தபொன்்ற 
மரங்களும் ்கொய்்கறிப்  பயிர்்களும் 
தெதப்படுத்தப்படடு ைருகின்்றன.  

இதில் சுமொர் பத்துககும் அதி -
்கமொன ைைர்ந்த கதன்மன்கள்  
தெதப்படுத்தப்படடுள்ைது்டன், 
சுற்றுதைலியும் தெதமொக்கப்பட -
டுள்ைது. இதனொல்  இப்பிரததெத் -
தில் ைதியும் மக்கள் உயிரச்சுறுத் -
தலு்டன் ைொழ்ந்து ைருைது்டன்,  
பொரிய ெஷ்டங்கமையும் எதிர் -
க்கொண்டுள்ைனர்.  

இப்பிரததெத்திற்குள் நுமழயும் 
்கொடடு யொமன்கமைக ்கடடுப் -
படுத்த நிரந்தர  ெ்டைடிகம்க 
தமற்க்கொள்ைப்ப்டொமமயினொல் 
கதொ்டர்ச்சியொ்க இவைொ்றொன 
அழிவு்கமைத்  தவிர்க்க முடியொத 
சூழ்நிமல ்கொ்ணப்படுைதொ்க 
பிரததெ மக்கள் கதரிவிககின்்ற -
னர். 

மட்டக்களப்பில்  03வது குழநலத சபற்ை தசாயமசார்்களுககு உதவி

(கபரியதபொரதீவு தின்கரன் நிருபர்)  

மட்டக்கைப்பு மொைட்டத்திலுள்ை 
கிரொமப் பகுதி பொ்டெொமல்களில் மொ்ணைர் -
்களின் எண்ணிகம்க கும்றைொல்,பொ்டெொ -
மல்கள் மூ்டப்படும் நிமலயிமன  ்கருத்தில் 
க்கொண்டு, இரண்டு பிள்மை்களுககு தமல் 
மூன்்றொைது குழந்மதயிமன கபற்க்றடுத்த 
17 தொய்மொர்்களுககு உதவி ைழஙகும் நி்கழ்வு  

திங்கடகிழமம  (28) 
ெரிப்புல் ததொட்டம் 
கிரொமத்தில் இ்டம் 
கபற்்றது.  

 சுவிஸ் அ்றம் தன் -
னொர்ை கதொண்டு 
அ ம ம ப் பி ன ொ ல் 
தமற்படி தொய்மொ -
ருககு தலொ  10,000 
ரூபொ ப்ணம் ைழங -
்கப்பட்டது்டன், பிள் -
மை்களின் 18 ையது 

ைமர மொதம்  ரூபொ 1000 ைஙகியில் மைப்புச் 
கெய்யப்பட்டது.  2016 இல் சிறுைர்்கள் 
தினத்மத முன்னிடடு மட்டக்கைப்பு ெரிப் -
புல் ததொட்டம் என்னும் கிரொமத்தில் ஆரம் -
பிக்கப்பட்ட இத் திட்டம் 6 ைது ைரு்டமொ்க  
ெம்டமும்றப்படுத்தப்படடு ைருகின்்றது.    
ெரிப்புல் ததொட்டம், மகிழைட்டைொன், பங -
கு்டொகைளி, விைொைட்டைொன், கெல்லூர், 
கெொறுைொமுமன, மணிபுரம் ஆகிய கிரொ -

ஊ்ட்கவியைசாளர் ்கசாதருககு ச்கௌரவம்
(கபரியநீலொைம்ண விதெ்ட நிருபர்)

அம்பொம்ற  மொைட்ட ஊ்ட்கவியலொைர் 
ெம்தமைனத்தின் தமலைரும், சிதரஷ்ட 
ஊ்ட்கவியலொைருமொன பி.எம்.எம்.ஏ.
்கொதர் ்க்டந்த 34 ைரு்டங்கைொ்க  ஊ்ட்கத்-
தும்றககு ஆற்றிைரும் தெமைமயப் 
பொரொடடி மருதமுமனயில் கபொன்னொம்ட  
தபொர்த்தி, கபொற்கிளி ைழஙகி க்கௌரவிக-
்கப்பட்டொர்.

மர்ஹஹும் பழீல் கமௌலொனொவின் 
9ைது ஆண்டு நிம்றமைகயொடடி பழீல் 
கமௌலொனொ பவுண்த்டஷன் ஏற்பொடடு 
கெய்திருந்த  க்கௌரவிப்பு நி்கழ்வு  அண்-
மமயில் ெம்டகபற்்றது. பவுண்த்டஷ-
னின்  தவிெொைரும்,சிதரஷ்ட விரிவுமரயொைருமொன அஷகஷய்க 
எப்.எம்.அஹமட அன்்ொர்  கமௌலொனொ (ெழீமி) தமலமமயில் 
ெம்டகபற்்ற இந் நி்கழ்வில் ,பிரதம அதிதியொ்க ்கல்முமன  பிரததெ 
கெயலொைர் தஜ.லியொ்கத் அலி ்கலந்து க்கொண்டு  ்கொதருககு 
கபொன்னொம்ட தபொர்த்தி க்கௌரவித்தொர்.

பழீல்  கமௌலொனொ பவுண்த்டஷனின் கெயலொைரும், ஊ்ட்க-
வியலொைருமொன எம்.எல்.எம்.ஜமொல்தீன்  நி்கழ்மை கெறிப்ப-
டுத்தினொர்.இஙகு ைர்த்த்கர் ஏ.த்க.எம்.ெழீர், ்கல்முமன  தபொலதி-
பர் பி.எம்.அஸ்்கர், பவுண்த்டஷனின் கபொருைொைரும்,ஆசிரிய 
ஆதலொெ்கருமொன  ்கபீல் முஸ்தபொ உள்ளீட்ட உறுப்பினர்்களும் 
்கலந்து க்கொண்்டனர்.

மங்கள் இதில் உள்ைொங்கப்படடு 133 தொய்மொர் உதவியிமன கபற்று 
ைருகின்்றமம குறிப்பி்டத்தக்கது.    இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவி 
கதொம்க கபற்று ைரும் அமனத்து  தொய்மொருககும் பிள்மை்களுககும் 
ெொடடின் அெொதொர்ண நிமலமமமய ்கருத்தில் க்கொண்டு  உடுதுணி்க -
ளும் ைழங்கப்பட்டன.
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உக்ரைனில் ரைஷ்யாவுடன்
இ்ை் பெலயாரைஸ் த்யார்

ரஷ்ய படைகளுக்கு ஆதரவாக 
பபலாரஸ் உக்டரனுக்கு தனது 
படைகடை அனுபப த்யாராகி வருவ-
தாகவும் அது எதிரவரும் மணி நேரங்-
களில் நிகழக் கூடும் என்றும் ‘கிந்யவ் 
இன்டிபபன்ைன்’ பெய்தி நிறுவனம், 
பதாைரபுபடை வடைாரங்கடை நமற்-
நகாளகாடடி பெய்தி பவளியிடடுளைது.   

உக்டரனி்ய படைகளுக்கு எதிராக 
ரஷ்ய படையுைன் பபலாரஸ் 
இடையும் என்று அபமரிக்க அதிகாரி 
ஒருவர பவாசிங்ைன் நபாஸ்ட பத்திரி-
டகக்கு பதரிவித்துளைார.   

இநதநவடை பபலாரஸில் அணு 

ஆயுதங்கள மற்றும் ரஷ்ய படைகடை 
நிரநதரமாக நிடலநிறுத்துவதற்கு 
ஆதரவாக அதிக வாக்குகள கிடைத்-
துளைது. கைநத ஞாயிற்றுக்கிழடம 
இைம்பபற்்ற ெரவஜன வாக்பகடுப-
பின் முடிவு நேற்று பவளி்யானது.  
உக்டரன் வைக்கு எல்டலயில் இருக்-
கும் பபலாரஸ் ரஷ்யாவின் நீணை கால 
ேடபு ோைாகும். ஆயினும், உக்டரனுக்-
குள படைகடை அனுபப மாடநைாம் 
என பபலாரஸ் ஐனாதிபதி அபலக்-
ஸாணைர லுகபென்நகா உறுதி்யளித்-
ததாக உக்டரன் ஐனாதிபதி  கைநத 
ஞாயிற்றுக்கிழடம கூறியிருநதார.  

ரைஷ் அணு ஆயுதப் ெ்ட
உஷயார் நி்லயில் ்ைப்பு

ரஷ்யாவின் அணுவாயுதப 
படைட்ய உசெ உொர நிடலயில் 
டவத்திருக்குமாறு ஜனாதிபதி விைா-
டிமிர புடடின் தனது இராணுவத் தை-
பதிக்கு உத்தரவிடடுளைார.   

நேடநைா தடலவரகளின் காடை-
மான அறிக்டககளும் நமற்கத்தி்ய 
ோடுகள விதித்துளை பபாருைாதாரத் 
தடைகளும் அதற்குக் காரைம் என்று 
புடடின் ொடினார.   

இநத அறிவிபபு ரஷ்யா அணு ஆயு-
தத்டத ப்யன்படுத்துவதாக பபாருட-
பைாது.   

இநத முடிடவ அபமரிக்கா உைன் 
கணடித்தநதாடு, ஏற்றுக்பகாளை 
முடி்யாத பதற்்றத்டத அதிகரிக்கும் 
பெ்யல் என்று குறிபபிடடுளைது. 
ரஷ்யாவின் அணுகுமுட்ற அபா்ய-
கரமானது, பபாறுபபற்்றது என்று 
நேடநைா தடலடமச பெ்யலாைர 
பஜன்ஸ் ஸ்நைால்ைன்பபரக் கணடித்-
துளைார.    உக்டரனில் எவநரனும் 
எம்டம தடுக்க மு்யன்்றால் நீங்கள 
வரலாற்றில் காைாத விடைவுகடை 
ெநதிக்க நவணடி இருக்கும் என்று 

புடடின் கைநத வாரம் எசெரித்தி-
ருநதார. 

இநநிடலயில் ஞாயிறு மாடல 
பதாடலக்காடசியில் நபசி்ய ஜனா-
திபதிபுடின், "நமற்கத்தி்ய ோடுகள 
ேம்டம விநராதிகைாகக் கருதுகின்-
்றன. பபாருைாதார ரீதி்யாக நிட்ற்ய 
தடைகள ேம் மீது விதிக்கபபடடுள-
ைன. இடவ ெடைவிநராதமானடவ. 
நேடநைா ோடுகளும் ேம் ோடடுக்கு 
எதிராக அவதூ்றான கருத்துகடைப 

பரபபி வருகின்்றன. அதனால், பாது-
காபபு அடமசெர அணு ஆயுத தடுப-
புப படைகடை த்யார நிடலயில் 
டவக்குமாறு ோன் உத்தரவிடுகி-
ந்றன்" என்று கூறினார. இதற்கு ரஷ்ய 
பாதுகாபபு அடமசெர அழுத்தமாக ெரி 
என்்றார. இநத உத்தரவும், இடெவும் 
உலகம் முழுவதும் அதிரசசி அடலக-
டைக் கைத்தியுளைது. உலகிநலந்ய 
ரஷ்யாவிைம் இரணைாவது பபரி்ய 
அணு ஆயுத பலம் உளைது.  

ப�ொதுச் சப�  
அவசர கூட்டம்

உக்டரனில் ரஷ்ய படைப்யடுபபு 
குறித்து 194 அங்கத்துவ ோடுகடைக் 
பகாணை ஐ.ோ பபாதுச ெடபயின் 
மிக அரிதான அவெரக் கூடைம் ஒன்று 
நேற்று இைம்பபற்்றது.   

இநத அவெரக் கூடைத்டத கூடடு-
வது பதாைரபில் பாதுகாபபுச ெடபயில் 
கைநத ஞாயிற்றுக்கிழடம இைம்பபற்்ற 
வாக்பகடுபபில் 11 ோடுகள ஆதரவாக 
வாக்களித்தன. சீனா, இநதி்யா மற்றும் 
ஐக்கி்ய அரபு இராசசி்யம் இநத வாக்க-
ளிபபில் கலநதுபகாளைவில்டல.   

ரஷ்யா இதற்கு எதிராக வாக்களித்-
தநபாதும் ஐ.ோ விதிகளின்படி இநத 
விை்யத்தில் அதற்கு வீடநைா அதிகா-
ரம் இல்டல என்பது குறிபபிைத்தக்-
கது.    இவ்வா்றான 11 பபாதுச ெடப 
அவெரக் கூடைங்கள இதுவடர இைம்-
பபற்றிருபபதாக இராஜதநதிரிகள 
குறிபபிடடுளைனர.     

உலகின் ப�ரிய  
விமொனம் தகர்ப்பு

உக்டரன் தடலேகர கிந்யவுக்கு 
அருகில் உளை விமானத் தைம் ஒன்றில் 
ெணடையிடடு வரும் ரஷ்ய துருபபுகள 
உலகின் மிகப பபரி்ய விமானத்டத 
அழித்திருபபதாக அங்கிருநது வரும் 
பெய்திகள கூறுகின்்றன.   உக்டரனின் 
அன்பைாநனாவ்–225 ரகச ெரக்கு 
விமானம் தடலேகர கிந்யவுக்கு அரு-
கிலுளை அன்பைாநனாவ் விமான 
நிடல்யத்தில் தகரத்தபபடைதாகத் 
பதரிவிக்கபபடைது.   84 நீைமுளை 
அநத விமானத்தால் ஒரு நேரத்தில் 
250 பதான்  ் ெரக்குகளவடர ஏநதிச 
பெல்லமுடியும்.   மணிக்கு 850 கிநலா-
மீற்்றர நவகத்தில் ப்றக்கக்கூடி்ய அநத 
விமானம் ‘ம்ரி்யா’ அதாவது ‘கனவு’ 
என்றும் அடழக்கபபடைது.     

ரஷய விமொனஙகளுக்கு 
ஐரரொப்�ொ வொன் தப்ட

ஐநராபபி்ய ஒன்றி்யத்தில் ரஷ்ய 
விமானங்களுக்கு முழுடம்யாகத் 
தடை விதிக்கபபடடுளைது.   

“ரஷ்யாவுக்கு பொநதமாக, ரஷ்யா-
வில் பதிவு பெய்்யபபடை அல்லது 
ரஷ்ய கடடுபபாடடு விமானங்களுக்கு 
ஐநராபபி்ய ஒன்றி்ய வான் பகுதிட்ய 
ோம் மூடுகிந்றாம்” என்று ஐநராபபி்ய 
ஆடைக்குழுவின் தடலவர உரசுலா 
பவான் பைர பலந்யன் பதரிவித்தார.   

தனி்யார பஜடகள உடபை அவ்-
வா்றான அடனத்து விமானங்களும் 
ஐநராபபி்ய ஒன்றி்ய ோடடுக்கு 
நமலால் ப்றபபது, தடரயி்றங்குவது 
அல்லது பு்றபபடுவதற்கு தற்நபாது 
முடி்யாதுளைது.    ரஷ்ய விமானங்க-
ளுக்கு பிரிடைன் வான் பகுதியிலும் 
தடை விதிக்கபபடடுளைது.    

சமூக ஊ்டகச் சட்டம்:  
�ொகிஸதொனில் எதிர்ப்பு

பாகிஸ்தானில் இலத்திரனி்யல் 
குற்்றத் தடுபபுச ெடைத்தில் திருத்தங்-
கடை நமற்பகாணடு ெமூக ஊைகங்-
கடை ஒழுங்குபடுத்த நமற்பகாள-
ைபபடடுளை மு்யற்சிக்கு அநோடடு 
எதிரக்கடசிகளும் பவகுஜன ஊைக 
அடமபபுகளும் பத்திரிடக்யாைரகள 
ெங்கங்களும் கணைனங்கடைத் பதரி-
வித்து, எதிரபடப பவளிபபடுத்தி-
யுளைன.   

அடனத்து பெய்திப பத்திரிடககளுக்-
கான பாகிஸ்தான் ெங்கம், பாகிஸ்தான் 
பெய்திப பத்திரிடக ஆசிரி்யரகள கவுன்-
ஸில், பாகிஸ்தான் ஊைகவி்யலாைரக-
ளுக்கான பபைரல் யூனி்யன், பாகிஸ்-
தான் ஒலிபரபபாைரகள ெங்கம் மற்றும் 
இலத்திரனி்யல் ஊைக ஆசிரி்யரகள 
மற்றும் பெய்தி பணிபபாைரகள ெங்கம் 
ஆகி்யவற்ட்ற உளைைக்கி்ய ஊைக 
கூடடு ேைவடிக்டகக் குழு இசெடைத் 
திருத்தத்டத நிராகரித்துளைநதாடு, 
ோடடின் பத்திரிக்டக சுதநதிரம், நபசசு 
மற்றும் குரல் பகாடுக்கும் சுதநதிரத்டத 
குட்றமதிபபுக்கு உடபடுத்தும் ஒரு ேை-
வடிக்டக இது என்றும் குறிபபிடடுள-
ைது.     

உக்டரன் மீதான ரஷ்யாவின் 
படைப்யடுபபு ஐநதாவது 
ோடைத் பதாடை நிடலயில் 
நேற்று உக்டரனி்ய ேகரங்கள 
பதாைரநதும் அதிக உொர 
நிடலயில் டவக்கபபடடுள-
ைன.   

தடலேகரின் பு்றேகர பகுதி-
கடை நோக்கி முன்நன்ற ரஷ்ய 
துருபபுகள பதாைரநது மு்யன்-
்றநபாதும் அநதப பகுதிகடை 
டகபபற்றுவதில் நதால்வி கண-
ைதாக உக்டரன் இராணுவம் 
நேற்று திங்கடகிழடம பதரி-
வித்தது.   

ரஷ்ய துருபபுகள அடனத்து 
பக்கங்களில் இருநது பதாைரச-
சி்யாக பெல் குணடுகடை வீசும் 
நிடலயில் கைநத ஞாயிற்றுக்கி-
ழடம நமாதல் கடினமானதாக 
இருநதது என்று உக்டரனி்ய 
அதிகாரிகள குறிபபிடடுளை-
னர.   

பிரதான ேகரங்கைான தடலே-
கர கிந்யவ், காரகிவ் மற்றும் ொர-
னிஹிவ் ேகரங்கடை இலக்கு 
டவத்து ஞாயிற்றுக்கிழடம 
இரவு தாக்குதல்கள இைம்பபற்-
றுளைன. இநத மூன்று ேகரங்க-
ளும் பதாைரநதும் உக்டரனி்ய 
படைகளின் கடடுபபாடடில் 
இருநதநபாதும், பபரடி்யன்ஸ் 
துட்றமுக ேகடர டகபபற்றி 
பதற்கில் ரஷ்யா முன்நனற்்றம் 
கணடுளைது.   

கிந்யவில் இருநது 30 கிநலா-
மீற்்றருக்கு அபபால் பபரும் 
எணணிக்டக்யான ரஷ்ய 
துருபபுகள பதாைரநது நிடல-
பகாணடிருபபதாகவும் அதன் 
முன்நனற்்றத்டத உக்டரனி்ய 
படைகள பமதுவடை்யச பெய்-
திருபபதாகவும் உைவுத் தக-
வல்கடை நமற்நகாளகாடடி 
பிரிடைன் பாதுகாபபு அடமசசு 
குறிபபிடடுளைது.   

“ஏற்பாடடி்யல் ரீதி்யான 
நதால்விகள மற்றும் பதாைரசசி-
்யான உக்டரனின் கடும் எதிரப-
புகள ரஷ்ய முன்நனற்்றத்திற்கு 
முடடுக்கடடை்யாக உளைது” 
என்று அநத அறிக்டகயில் 
கூ்றபபடடுளைது.    அடுத்த 24 

சரமாரி தாக்குதல்களுக்கு மத்தியில  
உக்்ரன் ந்கரங்களில உஷார்நி்ை  
தீர்க்்கமான தினம் பற்றி எசசரிக்்்க

மணி நேரமும் தீரக்கமானது என்று 
உக்டரன் ஜனாதிபதி பவாநலாடி-
மிர பெபலன்ஸ்கி நேற்று கூறியி-
ருநதார.   

உக்டரன் மற்றும் பபலாரஸ் ோடு-
களுக்கு இடையிலான எல்டலப 
பகுதியில் நேற்று நபசசுவாரத்டத 
இைம்பபற்்றது. எனினும் இநதப 
நபசசுவாரத்டத பதாைரபில் அதிக 
எதிரபாரபபு டவக்கவில்டல 
என்று பெபலன்ஸ்கி கூறியிருந-
தார. எநத முன்னிபநதடனயும் 
இன்றிந்ய ரஷ்யாவுைனான இநதப 
நபசசுவாரத்டதயில் உக்டரன் பங்-
நகற்்றது.   

ரஷ்ய படைப்யடுபபின் பின்னர 
இதுவடர இைம்பபற்்ற நமாதல்-
களில் 14 சிறுவரகள உடபை 352 
பபாதுமக்கள பகால்லபபடைதாக 
உக்டரன் சுகாதார அடமசசு குறிப-
பிடடுளைது. 64 பபாதுமக்கள உயி-
ரிழநதிருபபடத ஐ.ோ உறுதி பெய்-
துளைது.   

தடலேகர கிந்யவில் சில மணி 
நேரம் அடமதி நிலவி்யநபாதும் 
திங்கடகிழடம காடல பெல் 
மற்றும் வான் தாக்குதல் டெரன் 
மீணடும் ஒலிக்க ஆரம்பித்ததாக 
உக்டரனின் சி்றபபு தகவல் பதாைர-
பாைல் நெடவ குறிபபிடைது.   

தடலேகரின் புரேகர பகுதிட்ய 
நோக்கி ரஷ்ய துருபபுகள ஞாயிறு 
இரவில் முன்நன்ற மு்யன்்றநபா-
தும் உக்டரனி்ய படையினர 
அதடன முறி்யடித்ததாக கிந்யவின் 
பாதுகாபபு பகாமான்ைர பதரிவித்-
தார.   

ரஷ்யா வீரரகள மற்றும் 
இராணுவ உபகரைங்கள என 
கணிெமான இழபடப ெநதித்ததாக-
வும் அவர குறிபபிடடுளைார.   

தடலேகரில் கணடிபபான ஊர-
ைங்கு ெடைம் அமுலில் இருக்-
கும் நிடலயில் ேகரில் பபரும்பா-
லான மக்கள மற்ப்றாரு இரடவ 
நிலவடர மற்றும் பாதுகாபபு 
முகாம்களில் கழித்தனர. வீடுகளில் 
தங்கியிருக்கும் உத்தரவு காடல 
8 மணிக்கு விலக்கபபடை பின் 
கடைகள மீணடும் தி்றக்கபபட-
ைன.    ஏடன்ய வைக்கு ேகரங்க-
ளில் ெரமாரி தாக்குதல்கள நீடித்-
தன. குறிபபாக பெரனிஹிவ் ேகரில் 

இரவில் உக்கிர பெல் வீசசு இைம்-
பபற்்றது. பல கடைைங்கள மீது 
ஏவுகடை தாக்குதல்கள இைம்-
பபற்்றதாக உக்டரனின் சி்றபபு 
தகவல் பதாைரபாைல் நெடவ 
குறிபபிடைது. இதில் ஐநது மாடி 
குடியிருபபுக் கடைைம் ஒன்றும் 
தாக்கபபடைதாக அது குறிபபிட-
ைது.   

கிந்யவின் கிழக்காக 500 கி.மீற்-
்றர பதாடலவில் இருக்கும் உக்டர-
னின் இரணைாவது மிகபபபரி்ய 

ேகரான காரநகவ் எங்கும் பாரி்ய 
பவடிபபுச ெத்தங்கள மீணடும் 
ஒருமுட்ற நகடைதாக உளளுர 
ஊைகங்கள பெய்தி பவளியிட-
டுளைன. காரகிவ் ேகரில் ரஷ்ய 
படைகள கைநத ஞாயிற்றுக்கி-
ழடம நுடழநத நிடலயில் வீதிக-
ளில் கடும் நமாதல் பவடித்தது. 
எனினும் இநத ேகடர உக்டரனி்ய 
இராணுவம் தனது கடடுபபாடடில் 
டவத்திருபபதாகக் கூ்றபபடுகி்றது.    
மறுபு்றம் அணு மின் நிடல்யம் 

ஒன்ட்ற சூழவிருக்கும் பதன் 
கிழக்கு உக்டரனின் இரு சிறு 
ேகரங்கடை டகபபற்றி்யதாக 
ரஷ்ய குறிபபிடடுளைது.   

உக்டரனில் நமாதல் உக்கி-
ரமடைநதிருக்கும் சூழலில் 
பபணகள மற்றும் சிறுவர-
கடை பிரதானமாகக் பகாணை 
சுமார 400,000 பபாதுமக்கள 
அணடை ோடுகளுக்கு தபபிச 
பென்றிருபபதாக ஐ.ோ உதவி 
நிறுவனம் குறிபபிடடுளைது.     

கிய்வ் நக்ரை விட்டு
பையிய்ற அ்ைப்பு

உக்டரன் தடலேகர கிந்யவில் 
இருநது பபாதுக்கடை பவளிந்ய-
றும்படி ரஷ்ய பாதுகாபபு அடமசசு 
அடழபபு விடுத்துளைது.   

“ோம் பாதுகாபபான ப்யைத்திற்கு 
உத்தரவாதம் அளிக்கும் குறிபபிடை 
பாடத ஒன்றினால் கிந்யவின் மக்கள 
ேகடர விடடு பவளிந்யறும்படி ோம் 
அடழபபு விடுக்கிந்றாம். ரஷ்ய 
துருபபுகள இராணுவ இலக்குகள 
மீது மாத்திரநம தாக்குதல் ேைத்தும் 
என்படத ோன் உறுதி பெய்கிந்றன்” 
என்று பாதுகாபபு அடமசசின் நபச-
ொைர இநகார பகானபென்நகாவ் 
பதாடலக்காடசி உடர ஒன்றில் பதரி-
வித்தார.   

நபார விமானத் தாக்குதல் எசெ -
ரிக்டக ஒலி நிறுத்தபபடை நிடலயி-
நலந்ய இநத அறிவிபபு பவளி்யாகி 
உளைது. கிந்யல் மற்றும் வாசில்-
நகாவ் பாடத வழி்யாக மக்கள பவளி-

ந்ய்றலாம் என்று பதரிவிக்கபபட-
டுளைது.  நமலும் கிந்யவ் ேகரில் 

ஊரைங்கு ெடைமும் நேற்று விலக்-
கபபடைடம குறிபபிைத்தக்கது.     

ரைஷ்யாவில் 
ரூபிள் வீழ்ச்சி

அபமரிக்க பைாலருக்கு எதிராக 
ரஷ்யாவின் ரூபிள ோை்யம் 30 வீதம் 
வீழ்சசி கணைடத அடுத்து ரஷ்யா 
தனது முக்கி்ய வடடி வீதத்டத இரட -
டிபபாக்கியுளைது.   

ரூபிள ெரிவினால் விடலவாசி -
யில் ஏற்படும் பாதிபடப குட்றக்க 
உதவும் வடகயில் வடடி வீதம் 9.5 
இல் இருநது 20 வீதமாக உ்யரத்தப -
படைதாக ரஷ்ய வங்கி பதரிவித்துள-

ைது.    நமற்குலக நிதிச ெநடதகளில் 
இருநது ரஷ்ய வங்கிகடை துணடிக்க 
அபமரிக்கா, ஐநராபபி்ய ஒன்றி்யத்து-
ைன் பிரிடைனும் ேைவடிக்டக எடுத்-
தடத அடுத்நத இநத நிடல ஏற்பட -
டுளைது.   

தற்நபாடத்ய பதற்்றம் காரை -
மாக ஒரு பீபபாய் மெகு எணபைய் 
விடலயும் 100 பைாலருக்கு நமல் 
உசெம் கணடுளைது.     
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அருட்தநம்த  இ.லூர்துராஜ்...

-அருட்பணி  
மரிய அந்்தானிராஜ்...

“நீங்கள் . உங்கள் ்கண்ணிலிருக்கும் மரக் -
்கட்டை்ைப் பாரக்்காமல் ' உங்கள் 
சக்காதரர அல்்லது சக்காதரியின் 

்கண்ணில் இருக்கும் துரும்்பக் கூரந்து ்கவ-
னிப்பகதன் ?” (லூக். 6:41) என்்ற  இகைசுவின் 
க்கள்வி எவவளவு பபாருள் பபாதிந்தது!

 ்கணவன். ம்ைவி வாடை்்க வீடடில் குடி-
யிருந்து ஒரு நாள் ்கா்்லயில் கதனீர அருந்திக் 
ப்காண்டிருந்த கவ்ளயில் சன்ைல் வழிைா்க 
ம்ைவி பாரக்கி்றாள். அடுதத வீடடுப் பபண் 
துணி

து்வததுக் ்காைப்கபாடடுக் ப்காண்டிருந்-
தாள். அ்தப் பாரததவள் ்கணவ்ை 
கநாக்கிச் பசால்லுகி்றாள் : “பாருங்கள், 
அந்தப் பபண் சரிைா்கத து்வக்்காமல் 
அழுக்க்காடும் ்கரும்புள்ளி்ககளாடும் 
்காைப்கபாடுகி்றாள் ”. இப்படிப் 'ப்ல -
நாள்்கள் கு்்ற "பசால்லிக் ்கணவன் 
பமளைமா்க இருந்தான்.

ஒருநாள் விைப்கபாடு பசால்கி-
்றாள் : “இப்கபாது அவள் நன்்றா்கத 
து்வக்்கக் ்கற்றுக் ப்காண்டுவிடடைாள் .. 
இப்கபாது எவவித அழுக்க்கா ்கரும் -
புள்ளிகைா இல்்்ல”. உடைகை ்கணவன் 
பசான்ைான் அப்படிைல்்ல. கநற்று 
மா்்லயில்தான் நமது வீடடுச் சன்ைல் 
்கண்ணாடி்க்ளபைல்்லாம் நன்்றா்கத 
து்டைததுக் ்க்்ற்க்ளபைல்்லாம் அ்கற்-
றிகைன் ”.

“நீங்கள்  உங்கள் ்கண்ணிலிருக்-
கும் மரக்்கட்டை்ைப் பாரக்்காமல் ' 
உங்கள் சக்காதரர அல்்லது சக்காதரி-
யின் ்கண்ணில் இருக்கும் துரும்்பக் 
கூரந்து ்கவனிப்பகதன் ?” (லூக். 6:41) 
என்்ற இகைசுவின் க்கள்வி எவவளவு 
பபாருள் பபாதிந்தது!

மற்்றவர குற்்றவாளி, கு்்றயுள்ள-
வர என்று நமது ஒரு விரல் அவர்க -
்ளச் சுடடிக்்காடடும் கபாத மற்்ற 
மூன்று விரல்்களும் நம்்மகநாக்கிைல்்லவா 
திரும்பி இருக்கின்்றை! ்கண்ணாடி முன் 
நின்று பிம்பத்தப் பாரதது “நீ குற்்றவாளி 
என்்றால் என் பிம்பகம என்்ைப் பாரதது நீ 
குற்்றவாளி என்கி்றது”

்கண்ணில் சிறு தூசி விழுந்துவிடடைால். துடி -
துடிக்கிக்றாம். "்கண்்ணக் ்கசக்குகிக்றாம். 
்கண் சிவந்துவிடுகி்றது. ்கண்ணீர " வடிகி்றது. 
்கண் கூசுகி்றது. சி்ல கநரங்களில் ்கண்்ணக் 
்காைப்படுததுகி்றது. எ்தயும் பதளிவா -
்கப் பாரக்்க முடிவதில்்்ல. பதளிந்த நீரில் 
்கண்்ணக் ்கழுவும்கபாது மறுபடியும் ்கண் 
சரிைாகி்றது. "

 சிறு தூசி ்கண்ணில் விழுந்தாக்ல இவ -
வளவு பிரச்சி்ை என்்றால் ஒரு பபரிை 

மரக்்கட்டைகை உள்கள இருந்தால் எப்படி 
இருக்கும் ? தன்னிடைம் உள்ள கு்்ற்க்ள 
ம்்றததுக் ப்காண்டு பி்றரது கு்்ற்க்ளச் 
சுடடிக் ்காடடுபவர்க்ள இகைசுவால் சகித -
துக் ப்காள்ள முடிைவில்்்ல.விடுத்்ல 
அ்டைந்தவர்களால்தான் விடுத்்ல 
ப்காடுக்்க முடியும். கு்்றயில்்லாதவர்களுக் -
குததான் பி்றர கு்்ற்க்ளச் சுடடிக்்காடடை 
உரி்மயுண்டு. வழி்காடடை விரும்பிைால் 
முதலில் வழி்ை நீ அறிந்திடு. அதைால் -
தான் “தீர ஆராைாமல் குற்்றம் சுமததாகத. 
முதலில் கசாதிததறி; பின்ைர இடிதது்ர” 

என்கி்றது சீராக்கின் ஞாைம் 11:7.
 பி்றரு்டைை கு்்ற்க்ளச் சுடடிக் ்காடடைக் -

கூடைாது என்பது அல்்ல கநாக்்கம். மா்றா்க 
எந்த கநாக்்கதகதாடு கு்்ற்க்ளச் சுடடிக் -
்காடடுகிக்றாம் என்பது முக்கிைம். ஒரு சி்லர 
தங்களு்டைை கு்்ற்க்ள ஒரு பபாருட -
டைா்கக் ்கருதமாடடைார்கள். ஆைால் பி்றரு -
்டைை சிறு கு்்ற்ைக் கூடை பூதக்்கண்ணாடி 
ப்காண்டு பபரிதுபடுததி அதில் குளிர ்காயும் 
மை நி்்ல்ைததான் இகைசு சாடுகி்றார.

“ைா்காவராயினும் நா ்காக்்க” என்பார வள் -
ளுவர. நம் வாயிலிருந்து வரும் வாரத்த -
்க்ளக் ப்காண்டு பி்ற்ர ஆக்்ககவா, அழிக் -
்ககவா முடியும் : நாக்குக்கு. நரம்பில்்்ல. 
எ்தயும் கபசும். "தீயிைால் சுடடைபுண் உள் 

ஆறும். நாவிைால் சுடடை வடு எளிதில் ஆறு -
வதில்்்ல. உ்றவு்கள் சி்தை கபசும் வாரத -
்த்ககள பபரிதும் ்காரணம். பசால்்லக்கூடிை 
இடைததில் பசால்்லக்கூடிை வாரத்த்க்ள 
பசால்்லாமல் இருப்பதும் தவறு. பசால்்லக் 
கூடைாத இடைததில் பசால்்லக்கூடைாத வாரத்த -
்க்ள பசால்லுவதும் தவறு.

“ப்கடடை ்கனி தரும் நல்்ல மரமும் இல்்்ல. 
நல்்ல ்கனி தரும் ” ப்கடடை மரமும் இல்்்ல. 
ஒவபவாரு மரமும் அதைதன் ்கனிைாக்ல அறி -
ைப்படும் ” (லூக். 6:43-44). இந்தக் கூற்றின் 
மூ்லம் இகைசு ்கற்றுததரும் பாடைம் என்ை 

பதரிைமா? “நல்்லவர தன் உள்ளமா -
கிை நல்்ல ்கருவூ்லததிலிருந்து நல்-
்லவற்்்ற எடுததுக் ப்காடுப்பார. 
தீைவகரா ”தீைதினின்று தீைவற்்்ற 
எடுததுக் ப்காடுப்பார. உள்ளததின் 
நி்்ற்வகை வாய் கபசும் ” (லூக். 
6:45) என்பதுதான்.

உள்ளததின் நி்்றவு எப்கபா -
தும் நல்்லதா்க இருக்்க கவண்டும். 
என்்ற கத்வயில்்்ல. “உள்ளததின் 
நி்்ற்வகை வாய் கபசும் ... மனிதர 
கபசும் ஒவபவாரு வீண் வாரத-
்தக்கும் தீரப்பு நாளில் ்கணக்குக் 
ப்காடுக்்க கவண்டும் எை உங்களுக்-
குச் பசால்கிக்றன். உங்கள் வாரத-
்த்க்ளக் ப்காண்கடை நீங்கள் குற்்ற-
மற்்றவர்களா்கக் ்கருதப்படுவீர்கள். 
உங்கள் வாரத்த்க்ளக் ப்காண்கடை 
குற்்றவாளி்களா்கவும் ்கருதப்படுவீர-
்கள் ”” (மத : 42:34, 36-37).திருததூதர 
ைாக்க்காபு (3:11-12) பசால்வார : “ஒகர 
ஊற்றிலிருந்து நன்னீரும் உவர நீரும் 
சுரக்குமா? அவவாக்ற உப்பு நீரச் 
சு்ையிலிருந்து நன்னீர கி்டைக்்காது.
பி்ற்ரப் பற்றி, பி்றரின் கு்்ற்க்ளப் 
பற்றி கபசுவதற்கு முன் நான்கு க்கள்-
வி்க்ள நம்்ம, கநாக்கி எழுப்பிக் 

ப்காள்ள கவண்டும்.கு்்ற்கள் கூறுவ்தவிடை 
அக்கு்்ற்க்ளக் ்க்ளை ஏதாவது நம்மா -
்லாை எளிை முைற்சி்களில் ஈடுபடை்லாகம!

மனிதன் கு்்றயு்டைைவன் மடடுமல்்ல. 
கு்்ற ்காண்பவனும் கூடை. பி்றர கு்்ற்ைக் 
்காண்பவன் அ்ர மனிதன் தன் கு்்ற்ைக் 
்காண்பவன் முழு மனிதன்.

“மற்்றவர்க்ள எ்டை கபாடுவதில் ்கா்லத-
்தச் பச்லவழிக்்காதீர்கள். 'ஏபைனில் அவர -
்க்ள கநசிக்்க உங்களுக்க்க கநரம் இல்்லா -
மல் கபாகும் ” என்பார புனித அன்்ை பதர
சா.                            -

கடைவுகளாடு ஒப்பு்றவா்கவும் அதன் 
வழிைா்க நம்கமாடு வாழும் உடைன் 
சக்காதர சக்காதரி்ககளாடு ஒப்பு்ற-

வா்கவும்  திருச்ச்பைால் தரப்படடுள்ள 
அருளின் ்கா்லகம தவக்்கா்லம்.

இத தவக்்கா்லததில் நாம் இ்்றவ-
கைாடும் நம் அை்லாகராடும் எவவாறு 
ஒப்பு்றவா்க்லாம் என்ப்த நா்ளை வாச-
்கங்களின் வழிைா்க பரிசுதத கவதா்கமம் 
நமக்குத பதரிவிக்கின்்றது.

இ்்றவாக்கிைர கைாகவல் நூலிலி -
ருந்து எடுக்்கப்படடுள்ள  முதல் வாச்கத -
தில்  “இப்பபாழுதாவது உண்ணா கநான்பி -
ருந்து, அழுது பு்லம்பிக்ப்காண்டு, உங்கள் 
முழு இதைதகதாடு என்னிடைம் திரும்பி 
வாருங்கள்.. நீங்கள் உங்கள் உ்டை்க்ளக் 
கிழிததுக்ப்காள்ள கவண்டைாம். இதைத-
்தக் கிழிததுக்ப்காண்டு உங்கள் ்கடைவுளா -
கிை ஆண்டைவரிடைம் திரும்பி வாருங்கள்”  
எை ஆண்டைவர கூறுகி்றார.  

இஙக்க ஆண்டைவரிடைம் திரும்பி வாருங-
்கள் என்்ற வாரத்தைாைது திரும்பத 
திரும்ப வருவ்த நாம் நமது ்கவைத-
திற் ப்காள்ளகவண்டும்.

அகதகபான்று இரண்டைாம் வாச -
்கமாை  ப்காரிந்திைருக்கு எழுதிை 
இரண்டைாம் திருமு்கம் 5:20 ல் பவு்ல -
டிைார  “ஆ்ககவ, ்கடைவுகளாடு ஒப்பு -
ரவாகுங்கள்” எை கூறுகின்்றார.

எைகவ நாம் ஆண்டைவராகிை ்கடைவுளி-
டைம் திரும்பி வந்து அவகராடு ஒப்பு்றவா-
்ககவண்டும் என்பகத இ்்றவனின் திரு -
வுளம்.

்கடைவுகளாடு எப்படி ஒப்பு்றவா்க்லாம் 
என்பதற்கு ஆண்டைவர இகைசு நற்பசய்தி-
யில் மூன்று முக்கிைமாை விடைைங்க்ள 
தருகின்்றார. அ்வ தரமம், கநான்பு, 
இ்்றகவண்டைல் என்பதாகும்.  இதில் 
தரமம் என்ப்த  சிந்திததுப் பாரப்கபாம்.

எலிைாஸ் என்்ற ஓர ஆன்மீ்க எழுததாளர 
கூறுவார, “தபால் பபடடியில் கபாடைப்ப -
டும் ்கடிதம் உரிை இடைததில் கபாய் கசருவ-
துகபா்ல ஏ்ை ஒருவருக்கு நாம் பசய்யும் 
தரமம் இ்்றவனுக்கு கநரடிைா்கச் பசன்று 
கசரந்துவிடுகி்றது” என்று.

ஆம், ஏ்ைக்கு இரஙகி உதவி பசய்கி்ற-
வர ஆண்டைவருக்க்க ்கடைன் ப்காடுக்கி்றவர 

என்று நீதிபமாழி்கள் நூல் 19:17 ல் வாசிக் -

கின்க்றாம்.  அந்த வ்்கயில் ஏ்ை்களுக்கு  
தரமம் பசய்வதன் வழிைா்க எப்படி இ்்ற -
வகைாடு ஒப்பு்றவா்க்லாம்? சி்ல ஆண்டு்க-
ளுக்கு முன் சி்காக்கா ந்கரிக்ல ்காவல்து்்ற-
யிைர மததியில் விததிைாசமாை க்கள்விப் 
கபாடடி ந்டைபபற்்றது. ஏதாவது ஒரு பிரச்-
சி்ை ஏற்படடு மக்்கள் கூடடைம் கூடுகி்றது 
என்்றால் அவர்க்ள எப்படி அஙகிருந்து 
்க்்லப்பது என்பதுதான் அக்க்கள்வி.

்காவல் து்்றயிைர ஒவபவாருவரும் 
ஒவபவாருவிதமாை பதி்்லச் பசான்ைார-
்கள். ‘்கண்ணீரப்பு்்க குண்டு வீசுகவன், 
துப்பாக்கி்ைப் பைன்படுததுகவன், 
்லததி்ை ்வதது அடிதது விரடடுகவன்’ 

என்று பசால்லிக்ப்காண்கடை கபாைார்கள்.
இறுதிைா்க ஒரு ்காவல்து்்ற அதி்காரி 

எழுந்து “்க்லவரக் கூடடைத்த விரடடை நான் 
என்னிடைம் இருக்கும் பதாப்பி்ைக் ்கைற்றி 
மக்்களிடைம் ைாசிப்கபன்  உடைகை எல்க்லா-
ரும் பதறிதது ஓடி விடுவார்கள்” என்்றார.

அஙக்க இருந்தவர்கள் இ்தக் க்கடடு 
சிரிததார்கள். இறுதியில் அவருக்க்க பரிசும் 
வைங்கப்படடைது. நம்மிடைம் இருப்ப்த 
பி்றருக்குக் ப்காடுக்்ககவண்டும் என்்ற 
மைநி்்லைாைது படிப்படிைா்கக் கு்்றந்-
துப்காண்கடை வருகி்றது என்ப்த இந்த 
நி்கழ்வு  மி்கதபதளிவா்க எடுதது்ரக்கி்றது.

 தவக்்கா்லத்தத பதாடைஙகியுள்ள நாம் 
கிறிஸ்தவர்களின் மூன்று முக்கிை ்கடை்ம-

்களில் ஒன்்றாை தரமம் பசய்வதில் அ்றச்பச-

ைல் புரிவதில் சி்றந்து விளங்ககவண்-
டும் எை திருச்ச்ப நமக்கு அ்ைப்பு 
விடுக்கி்றது.

ஆண்டைவர இகைசு நம்மிடைம் இருப்-
ப்த பி்றருக்குக் ப்காடுக்்ககவண்டும் 
என்்ற இக் ்கருத்த நற்பசய்தியின் ப்ல 
பகுதியில் விளக்கிக் கூறுவார. குறிப்-
பா்க தன்்ைப் பின்பற்்ற நி்ைதத 
பசல்வந்தைாகிை இ்ளஞனிடைம், 
“உன் உ்டை்ம்க்ள விற்று ஏ்ை-
்களுக்குக் ப்காடும், பின்ைர வந்து 
என்்ைப் பின்பற்றும்” என்கி்றார. (மத 

19:21)
 நாம் ப்காடுக்கின்்றகபாதும் தரமம் 

பசய்கி்றகபாதும் எப்படிப்படடை மைநி-
்்லகைாடு பசய்ைகவண்டும் என்ப்த-
யும் மி்கத பதளிவா்கக் கூறுகி்றார: “நீங்கள் 
தரமம் பசய்யும்கபாது உங்க்ளப் பற்றித 
தம்படடைம் அடிக்்காதீர்கள். பவளிகவ-
டைக்்காரர மக்்கள் பு்கைகவண்டுபமன்று 
பதாழு்்கக் கூடைங்களிலும் சந்து்களிலும் 
நின்று அவவாறு பசய்வர. அவர்கள் தங்க-
ளுக்குரிை ்்கம்மாறு பபற்றுவிடடைார்கள் 

எை உறுதிைா்க உங்களுக்குச் பசால்கிக்றன். 

நீங்கள் தரமம் பசய்யும்கபாது உங்கள் 
வ்லக்்்க பசய்வது இடைக்்்கக்குத பதரி-
ைாதிருக்்கடடும். அப்பபாழுது நீங்கள் 
பசய்யும் தரமம் ம்்றவாயிருக்கும்; 
ம்்றவாய் உள்ள்தக் ்காணும் உங்கள் 
தந்்தயும் உங்களுக்குக் ்்கம்மாறு 
அளிப்பார” என்பார. எைகவ தரமம் 
பசய்கி்றகபாது ஏகதா விளம்பரதிற்்கா-
்கச் பசய்ைாமல், ம்்றவா்க ைாருக்கும் 
பதரிைாமல் பசய்ைகவண்டும் என்பது 
இகைசுவின் கபாத்ைைா்க இருக் -
கின்்றது.

 இன்்்றை விளம்பர உ்ல்கததில் 
வாழும் நம்மால் விளம்பரகம இல்்லா -
மல் ஒரு நல்்ல ்காரிைத்த, அ்றச்பச-
ை்்ல பசய்ை முடிகி்றதா என்பது மி்கப் -
பபரிை க்கள்விக்குறிைா்ககவ  உள்ளது.

இகைசு “உங்கள் வ்லக்்்க பசய்வது இடைக்-
்்கக்குத பதரிைாதிருக்்கடடும்” என்கி்றார. 
அப்படிபைன்்றால் நாம் ஒன்்்றக் ப்காடுக்-
கின்்றகபாது அ்தக் ப்காடுக்கிக்றாம் 
என்்ற மைநி்்லகை இல்்லாமல் ப்காடுக்்க-
கவண்டும். கவறு வாரத்த்களில் பசால்-
்லகவண்டுமாைால் பிரதிப்லன் எதிரபாரா-
மல் ப்காடுக்்ககவண்டும்.

 அபமரிக்்க ஐக்கிை நாடடில் “Natinal 
Morrow Donor Programme” என்்ற ஓர 
அ்மப்பு இருக்கி்றது. இதன் முக்கிை-
மாை கநாக்்கம் இ்லவசமா்க எலும்புக் 
குறுததுத த்ச அறு்வச் சிகிச்்ச பசய்து 
தருவதுதான்.

இந்த அ்மப்பில் கசரந்து எலும்புக் 

குறுததுத த்ச்ை ைார கவண்டுமா-
ைாலும் இ்லவசமா்கப் பப்ற்லாம். 
ப்காடுக்்க்லாம். ஆைால் இதில் முக் -
கிைமாை அம்சம் என்ை பவன்்றால் 
எலும்புக் குறுததுத த்ச அறு்வச் 
சிகிச்்ச பசய்துப்காள்கவார, 
தைக்கு ைார அ்தத தாைமா்கத 
தந்தார என்ப்த அறிந்துப்காள்ள 
வாய்ப்பில்்்ல. அகத கபான்று 

எலும்புக் குறுததுத த்ச்ை தாைமா்கத 
தந்தவகரா அது ைாருக்குப் பபாருததப்பட -
டிருக்கி்றது என்று கூடை பதரிந்துப்காள்ள 
வாய்ப்பில்்்ல.

பிரதிப்லன் பாராமல் மு்கம் பதரிைாத 
மனிதருக்கு உதவி பசய்ைகவண்டும் 
என்பதுதான் இவவ்மப்பின் கநாக்்கம். 
ஆண்டைவர இகைசுவும் நமக்கு அ்தத-
தான் எடுததுச் பசால்கி்றார. ஆத்லால் 
இந்த தவக்்கா்லததில் இ்்றவகைாடு நாம் 
பசய்யும் தரமததின் வழிைா்க (கநான்பின் 
வழிைா்க, இ்்றகவண்டைலின் வழிைா்க) 
ஒப்பு்றவாகுகவாம். “உடைல் ந்லததிற்கு 
இரதத ஓடடைம் எந்தளவுக்கு முக்கிைகமா, 
அ்தகபான்று உ்ல்க ந்லனிற்கு தரமம் 
முக்கிைம்” என்பார ஓர அறிஞர.

ஆ்ககவ நம்மிடைம் இருப்ப்த பி்றருக் -
குத தரமமா்கக் ப்காடுப்கபாம். அதன் 
வழிைா்க இ்்றவன் அளிக்கும் முடி -
வில்்லா வாழ்்வப் பபறுகவாம்.

திருத்தநம்த பிரான்சிஸ் அ்ர்-
கள் ்்பாரில் ஈடு்படடுள்்ள  

உக்மரன் மற்றும் ரஷயா ஆகிய 
நாடுகம்ள மனதில்சகாண்டு, 
்்பார் எப்்பாதும் ்்தால்வி-
மய்ய ச்ளிப்படுததும் என்றும்  
உக்மரன் நாடடிற்காக நாம்ஒன்-
றிமைநது செபிப்்பாம் என்றும் 
்தன் டுவிட்டர் ்பக்கததில்  ்பதிவு-
செய்துள்்ளார்.

"ஒவச்ாரு ்்பாரும்  நாம் 
காண்கின்்ற உலமக ்மாெமான 
நிமலயி்ல விடடுச்செல்கின்்றது. 
்்பார் என்்பது அரசியல் மற்றும் 
மனி்த ெமு்தாயததின் ்்தால்வியாகும். 
தீமமயின் ெக்திகளுக்கு முன்்பாகத 
்்தால்விமயத ்தழுவு்்தாகும்.

 அச் ெக்திகளுக்கு ச்டகதது்டன் 
ெரைம்ட்்தாகும் என்்ற சொற்கம்ள 
திருத்தநம்த  ்தன் டுவிட்டர் செய்தியில் 
ச்ளியிடடுள்்ளார். அமன்ரும் உ்டன்-
பி்றந்்தார் என்்ற ்தன் திரும்டமல 
மமயப்படுததி இவ்ாறு ்பதிவுசெய்துள்-
்ளார் திருத்தநம்த.  அப்பக்கததில், திருச்-

சிலும் ்ப்டம் ஒன்றும் அ்தற்குக் கீழ் 
இரஷயம் மற்றும் உக்மரன் சமாழிக-
ளில் திருத்தநம்தயின் எண்ைஙகளும் 
எழு்தப்படடுள்்ளன.

்மலும், க்டந்த ச்ள்ளியன்று 
உக்மரன் நாடடின் கி்ரக்க கத்்தா-
லிக்கப ்்பராயர் Sviatoslav Shevchuk 
அ்ர்க்்ளாடு ச்தாமல்்பசியில் உமரயா-
டியுள்்ள திருத்தநம்த  அநநாடடின் அமம-
திக்காகத ்தான் ச்தா்டர்நது செபிப்ப்தாக-
வும் உறுதியளிததுள்்ளார்.                 (ஸ)

கிறிஸ்தவரகள் இயேசு கிறிஸதுவின்
சிலுவவப் பாடுகவை நிவைவுகூரும் 
வவகயில் ஆண்டுய்தாறும் ஈஸ்டர 
பண்டிவகக்கு முநவ்தே 40 நாடகவை 
்தவக் காலமாக அனுஷ்டிக்கின்்றைர. 
அந நாடகளில் கிறிஸ்தவரகள் ஆ்டம்பர 
நிகழ்வுகவைத் ்தவிரத்து ஜெபம், 
்தவம், ்தரமம் யபான்்றவவகவை 
அனுசரிக்கின்்றைர. அந்த வவகயில் 
இம்முவ்ற  ்தவக்காலம் நாவை 
திருநீற்றுப் பு்தனு்டன் ஆரம்பமாகி்றது.

உக்ரைன் நாட்டிற்ா் 
ஒன்றி்ைந்து செபிப்பாம்    

 -திருத்தநம்த பிரான்சிஸ்

உள்ளத்தின் நி்ை்ை்ே ைாய் ்பசும் 

“உங்கள் வலக்்க செய்யும் தர்மம்
இடக்்கககுத் சதரியாதிருக்கட்டும்”

பு னி்த கல்கத்தா  
ச்த்ரொவிற்கு 

இ ல ங ம க யி ல் 
மு ்தன் மு ்த ல ா க 
அ ர் ப ்ப ணி க் க ப -
்படடுள்்ள ்தல்-
கஸ்்மல புனி்த 
ச்த்ரொ ஆலயத-
தில் இம்மும்றயும் 
்த்க்கால தியா-
னஙகள் ஏற்்பாடு 
செய்யப்படடுள்்ளன.

்த்க்காலம் முழு்தும் ஒருநாள் தியா-
னஙகம்ள ந்டதது்்தற்கும் சிலும்ப-
்பாம்த மற்றும் திருப்பலி, தியானம் 
ஆகிய்ற்ம்றயும் ந்டதது்்தற்கு ஏற்்பா-
டுகள் ்மற்சகாள்்ளப்படடுள்்ள்தாக ்பங-
குத்தநம்த அருட்பணி அருள் சரக்ஸ் 
ச்தரிவித்தார்.

்மற்்படி ஆலயததில் அன்மன ச்த்ர-

ொவின் புனி்த ்பண்்டம் விசு்ாசிகளின் 
ஆரா்தமனக்காக ம்க்கப்படடுள்்ளது. 

தியானம் ச்தா்டர்பில் ெம்்பந்தப்பட்ட 
குழுக்களின் ்தமல்ர்கள் ்பதது நாடக-
ளுக்கு முன்பு ்பதிவு செய்து சகாள்்ள 
்்ண்டும் என்றும் அருட்தநம்த ச்தரி-
விததுள்்ளார். 0750473011 என்்ற 
ச்தாமல்்பசி இலக்கதது்டன் ச்தா்டர்பு 
சகாண்டு ்தக்ல்கம்ளப ச்பற்றுக்-
சகாள்்ள முடியும்.                       (ஸ)

்தல்கஸவவல புனி்த ஜ்தயரசா ஆலேத்தில்

்தவக்கால சி்றப்பு திோைஙகள்

திருநீற்றுப்புதன�ோடு தவக்ோலம்
நோளை ஆரம்்பம்
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யாழ். விசேட நிருபர்,                                                
பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

வரலாற்றுப் பிரசித்தி பபற்ை கசேதீவு அந் -
ச�ானியார் ஆலய வருடாந்� மசகாற்ேவம் 
எதிர்வரும் மார்ச 11, 12 திகதிகளில் இடம் -
பபைவுள்ளது. 

�ற்சபாதுள்ள பகாசரானா இடர்நிறல 
காரணமாக இலஙறக மற்றும் இந்தியா -
விலிருந்து 100 சபர் மாத்திரசம கசேதீவு 
அந்ச�ானியார் ஆலய உற்ேவத்திற்கு அனு -
மதிப்பது என பவளிவிவகார அறமசசு உத் -
திசயாகபூர்வமாக அறிவித்திருந்�து. 

இந்நிறலயில் சேற்றைய தினம் திங -
கட்கிழறம யாழ் மாவட்ட பேயலகத்தில் 
கசேதீவு அந்ச�ானியார் ஆலய உற்ேவம் 
ப�ாடர்பில் விசேட கலந்துறரயாடல் 
மாவட்ட அரோஙக அதிபர் �றலறமயில் 
இடம்பபற்ைது.  

 குறித்� கலந்துறரயாடலில் கடற்ப -
றடயின் உயரதிகாரிகள, பேடுந்தீவு பிரச�ே 
பேயலர், பேடுந்தீவு பிரச�ே ேறப பேயலர் 
மற்றும் �ன்னார்வ ப�ாண்டு நிறுவனஙகளின் 
பணியா்ளர்கள கலந்து பகாண்டனர்.  

கச்சதீவு அந்தோனியோர் 
ஆலய வருடோநத
திருவிழோவுக்கு தயோர்   

கரபவட்டி தினகரன் நிருபர்   

இலஙறக - இந்திய ஒப்பந்�த்தின் மூலம் 
மாகாணேறப முறைறம உருவாககப்பட்-
டிருந்� சபாதிலும் பல்சவறு இடர்பாடுக-
ளுககு மத்தியில் 25 வருடஙகளின் பின்னசர 
அது வடககு மககளுககு கிறடககப்பபற்-

ை�ாக வடககு மாகாண ேறபயின் 
முன்னாள எதிர்ககட்சித் �றலவர்          
சி.�வராோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.   யாழ்ப்-
பாணம் வீரசிஙகம் மண்டபத்தில் 
சபராசிரியர் திஸ்ஸ வி�ாரண �றல-
றமயில் சேற்றையதினம் (27) இடம் -
பபற்ைன.   

இதில் கலந்துபகாண்டு உறரயாற்-
றுறகயிசலசய அவர் இவவாறு ப�ரி-
வித்துள்ளார். இ�ன்சபாது அவர் 
சமலும் கூறுறகயில் -   

ேந்திரிகா அம்றமயாரது ஆட்சிக-
காலத்தில் �மிழ் மககளின் அபிலா-

றைகற்ள முற்ைாக பூரணப்படுத்�க கூடிய 
வறகயில் பகாண்டுவரப்பட்ட ஒரு திை-
றமயான வறரபு எரிககப்பட்டது. அந்� 
வறரறப அன்று எதிரணியிலிருந்து எரித்-
�வர்களின் நிறலப்பாட்றட �வபைன்று 
ோன் கரு�வில்றல.   ஆனால் �மிழ் மகக-

ளின் பிரதிநிதிகள என்று கூறும் �ரப்பினரும் 
அந்� வறரறப அன்றைய எதிர்த்�ரப்பினரு-
டன் இறணந்து எரித்திருந்�னர். அற� அன்று 
ோன் சேரில் காண்சடன்.   

அ�ன்பின்னர் பல முயற்சிகள, சயாேறன-
கள வந்திருந்�சபாதும், கடந்� ஆட்சியில் �மி-
ழர்களுககு எல்லா உரிறமயும் வருகின்ைப�ன 
கூறி ஒன்றை பகாண்டுவந்�ார்கள. அதுவும் 
ேறடமுறைககு வரவில்றல.   

இந்நிறலயில் தீர்வு திட்டஙகள ேறடமுறை-
யில் வருவ�ற்கான வாய்ப்புள்ள�ா என்பற� 
ோம் ஆராய்ந்துபகாள்ள சவண்டும்.   

இச�சவற்ள இந்� 13 ஆவது திருத்� ேட்-
டத்தில் ஒரு முககிய விடயமும் இருககின்-
ைது. அற� �மிழ் �ரப்பினர்�ான் றகேழுவ 
விட்டுள்ளனர் என்சை கருதுகின்சைன். 

 25 வருடஙகளின் பின்னர் மாகாணேறப 
அதிகாரத்ற� பபற்றுகபகாண்டவர்கள அ�ன் 
அதிகாரத்ற� பகாண்டு என்ன பேய்�ார்கள? 

அ�ன் அதிகாரத்ற� வலுவாககுவதில் என்ன 
பஙகளித்�ார்கள? 

பவறுமசன 440 பிசரரறணகற்ள பகாண்-
டுவந்து நிறைசவற்றியற� �விர சவபைன்ன 
பேய்�ார்கள?. மாகாண ேறபயின் அதிகா-
ரத்ற� முழுறமயாக பகாண்டுவர என்ன 
முயற்சிகற்ள பேய்�ார்கள? எதுவுசம 
இல்றல. 

இது வடககின் ஆட்சியா்ளர்கள கண்ட 
ச�ால்வி அல்லது �வைவிட்ட ேந்�ர்ப்பம் 
என ஒப்புகபகாள்ள சவண்டும்.  ேரியான-
வர்கற்ள அந்� மாகாண ேறபககு ப�ரிவு 
பேய்து ேரியான வறகயில் 13 ஆவது ேட்-
டத்தில் உளவற்றை உளவாஙகி அற� 
எமககு ஏற்புறடய�ாககும் வல்லறம 
மட்டுமல்ல அதில் அககறையும் அவர் -
களிடம் இருந்திருககவில்றல. இதுவும் 
எமது �மிழ் மககளின் ச�ால்வியாகசவ 
காணப்படுகின்ைது.

 13 ஆவது சட்டத்தின் முக்கிய வி்டயங்களை
 தமிழ் தரப்பினரர ள்கநழுவ விட்டனர்  

(யாழ்.தினகரன் பருத்தித்துறை நிருபர்கள)

இலஙறகயின் மன்னார் கடற்பரப்-
பில் கடந்� 12ஆம் திகதி இரவு எல்றல 
�ாண்டி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட குற்ைச-
ோட்டில் றகது பேய்யப்பட்ட 12 இந்திய 
மீனவர்களுககும் ஏழு வருடஙகளுககு 
ஒத்தி றவககப்பட்ட 6 மா� கால சிறைத் 
�ண்டறன விதிககப்பட்டு பிறணயில் 
பேல்ல கிளிபோசசி மாவட்ட நீதிவான் 
நீதிமன்ைம் கட்டற்ளயிட்டுள்ளது.  

அத்துமீறி மீன் பிடித்துகபகாண்டிருந்� 
12 இந்திய மீனவர்கற்ளயும் அவர்களின் 
இரண்டு படகுகற்ளயும் றகப்பற்றிய கடற்-
பறடயினர் கடற்பைாழில் நீரியல் வ்ள 
திறணகக்ளத்திடம் ஒப்பறடககப்பட்ட-
ற�யடுத்து குறித்� 12 இந்திய மீனவர்களும் 
B/202/2022, B/203/2022 ஆகிய வழககுக-
ளுககு அறமவாக கிளிபோசசி மாவட்ட 
நீ�வான் நீதிமன்ை பதில் நீ�வான் எஸ. பால-

சுப்ரமணியம் முன்னிறலயில் அன்றைய 
தினம் பகல் ஆஜர்படுத்�ப்பட்டற�யடுத்து 
கடந்� 25ம் திகதி வறர வி்ளககமறியலில் 
றவககப்பட்டிருந்�னர்.  

கடந்� 25ஆம் திகதி பவளளிககிழறம 
பகல் 11.40 மணிககு கிளிபோசசி 

மாவட்ட நீ�வான் 
நீதிமன்றில் நீதி-
மன்ை நீ�வான் 
எஸ பலனின்-
குமார் முன்னி-
றலயில் குறித்� 
வழககு எடுத்-
துக பகாள்ளப் 
பட்டது. இ�ன் 
சபாது இன்று திங-
கட்கிழறம குறித்� 
இந்திய மீனவர்-
கற்ள மன்ைல் 
முன் னி ற ல ப் -

படுத்துமாறும் அன்றைய தினம் குறித்� 
இரண்டு வழககுகளுககும் குற்ைசோட்டு பத்-
திரஙகற்ள �ாககல் பேய்யுமாறும் கட்டற்ள 
இடப்பட்டது -. அ�ற்கறமவாக சேற்றையதி-
னம் 12 இந்திய மீனவர்களும் கிளிபோசசி 
மாவட்ட நீ�வான் நீதிமன்றில் நீதிமன்ை 

நீ�வான் எஸ பலனின்குமார் முன்னிறல-
யில் ஆஜர்ப்படுத்�ப்பட்டதுடன் குற்ைச-
ோட்டு பத்திரஙகளும் �ாககல் பேய்யப்பட்-
டற�யடுத்து குறித்� இரண்டு வழககுகள 
உடனும் ப�ாடர்புபட்ட இந்திய மீனவர்கள 
12 சபருககும் �லா 7 வருடஙகளுககு ஒத்தி 
றவககப்பட்ட 6 மா� கால சிறைத்�ண்-
டறன விதிககப்பட்டதுடன் பிறணயில் 
பேல்ல நீதிமன்ைம் கட்டற்ளயிட்டுள்ளது.  

இச�சவற்ள இவர்கற்ள றகது பேய்-
யும்சபாது இவர்களிடமிருந்� றகத்ப�ா-
றலசபசிகள மற்றும் ஒருவரிடம் இருந்து 
மீட்கப்பட்ட மசலசிய ோணயம் மற்றும் 
இந்திய ோணயஙகள விடுவிககப்பட்டது-
டன் படகுகள வறலகள மீன்பிடி உபகர-
ணஙகள என்பன அரசுறடறமயாககப்பட்-
டுள்ளன.   இரு வழககுகளிலும் இந்திய 
மீனவர்கள ோர்பாக இந்தியத் துறணத் 
தூ�ரக அதிகாரி ஆஜராகியிருந்�றம 
குறிப்பிடத்�ககது.  

இந்திய மீனவர்களுக்கு ஒத்திவவக்்கப்பட்ட  
சிவைத்்தண்டவன ; பிவையில் விடு்தவை  

  ஓமந்ற� விசைட நிருபர்  

 ோட்டின் பிரறஜ என்ை வறகயில் 
எந்� ஒரு பகுதியிலும் வாழ்வ�ற்கான 
உரிறம அறனவருககும் இருப்ப�ாக 
காணி அறமசேர் எஸ.எம்.ேந்திர-
சேன ப�ரிவித்�ார்.  வன்னி மாவட்ட 
காணி பிரசசிறனகள ப�ாடர்பான 
ேடமாடும் சேறவபயான்று வவுனி-
யாவில் சேற்று (27) இடம்பபற்ைது. 
அதில் கலந்து பகாண்டு கருத்து ப�ரி-
விகறகயிசலசய அவர் இவவாறு 
ப�ரிவித்�ார்.  ப�ாடர்ந்து கருத்து 
ப�ரிவித்� அவர்,  

இனம� சவறுபாடு இன்றி வட-
புலம், ப�ன்புலம் என்ை சப�ஙகள 

இல்லாமல் காணி ப�ாடர்பான 
விடயஙகற்ளயும், பிரசசிறனகற்ள-
யும் தீர்கக சவண்டும் என்ை உயரிய 
சோகசகாடு இசபேயற்பாடு முன்-
பனடுககப்பட்டுள்ளது.   இஙகு 
வாழ்கின்ை பபாதுமககள என்ை 
வறகயில் இந்� ோட்டில் பிைந்�வர்-
கள என்ைவறகயில் அவர்களுககு 
இந்� ோட்டிசல எந்� ஒரு இடத்தி-
லும் குடியிருப்ப�ற்கும், வீபடான்றை 
கட்டுவ�ற்கும், வியாபாரத்ற� ஆரம்-
பிப்ப�ற்கும் உரிறம இருககின்ைது. 
இவவிடயத்தில் எந்� சவறுபாடுக-
ளும் பார்கக முடியாது. அறனவருசம 
ேமமாக மதிககப்பட சவண்டும்.   

காணி என்ை விடயம் மிகவும் முக-

கியமானது. 
அ�ன் ஆவ-
ணஙகள என்பது ஒருவரது வாழ்வின் 
பல்சவறு ச�றவகளுககு முககிய-
மாக காணப்படுகின்ைது. வடககு 
மககற்ள ோம் கவனிப்பதில்றல 
என்ை குறைபாடு உண்டு. அந்�க-
ருத்துககளுககு ஒருசபாதுசம இட-
மில்றல.   காணிப்பிரசசிறனகற்ள 
தீர்ப்ப�ற்கான ேடமாடும் சேறவ 
மு�ன் மு�லில் வடமாகாணத்தில் 
ஆரம்பித்து றவப்பற�யிட்டு ோன் 
மகிழ்சசியறடகின்சைன். இசேந்�ர்ப்-
பத்தில் �மிழ் பமாழியில் உறரயாட 
முடியாறமககு மனவருத்�ம் அறட-
கின்சைன்.   

இைஙவ்கப பிரவை்களுக்கு நாடடின்
எப்பகுதியிலும் வாழும் உரிவை உணடு

(புதுககுடியிருப்பு விசேட நிருபர்)

சித்� மருத்துவத்திறன இலஙறக 
�மிழர்களுககு வழஙகுவதில் மகிழ்ச-
சியளிப்ப�ாக இந்திய துறணத்தூது-
வர் ப�ரிவித்துள்ளார். 

இந்தியாவின் சு�ந்திர தினத்திறன 
முன்னிட்டு இந்திய துறணத்தூ�ரக-
மும்,வடமாகாண சுச�ே மருத்துவ 
திறணகக்ளமும் இறணந்து ேடாத்-
தும் மருத்துவ முகாம் சேற்றுமுன்தி-
னம் முல்றலத்தீவு விசுவமடு மத்திய 
ேனேமூக நிறலயத்தில்  ேறடபபற்-
ைது. 

இந்நிகழ்வில் இந்திய துறணத்தூ-
�ரக அதிகாரி ைாசகஸ ேடராஜ் கலந்-

துபகாண்டு கருத்து ப�ரிவிகறகயி-
சலசய அவர் இவவாறு ப�ரிவித்�ார். 

அவர் ப�ாடர்ந்து கருத்து ப�ரி -
விகறகயில்,  சுச�ே மருத்துவம் ஒரு 
மருத்துவமுறையல்ல. �மிழ் கலா -
ோரத்திற்சக உரிய ஒரு வாழ்கறக 
முறை. பவளிோட்டில் இருந்து 
வருபவர்கள இந்� மருத்துவ முறை -
யினால் பயன்பபற்று அவற்றை 
பமாழிபபயர்த்து எடுத்து பேல்லும் 
கற�கற்ள படிககின்சைாம்.    

இந்தியனாக �மிழனாக ேம் 
கலாோரத்திறன அடிப்பறடயாக 
பகாண்ட சித்� மருத்துவத்திறன 
இலஙறக �மிழர்களுககு வழஙகு -
வதில் ேந்ச�ாேம் வடககு மாகா -

ண த் தி ல் 
அ ற ன த் து 
ம ா வ ட் -
ட ங க ளி -
லும் சித்� 
ம ரு த் து வ 
முகாமிறன 
அறமகக சவண்டும்என்பது 
எஙகள ஆறேயாக இருந்�து. 

அந்� ஆறேயிறன நிறைசவற் -
றிகபகாடுத்துள்ள வடமாகாண 
சுச�ே மருத்துவ திறணகக்ளத் -
திற்கு ேன்றிகள.  மன்னாரிலும் 
வவுனியாவிலும் இ�றன விரிவுப் -
படுத்� ேடவடிகறக எடுககப்படும் 
என அவர் ப�ரிவித்�ார்.

இைஙவ்க ்தமிழர்களுக்கு சித்்த ைருத்துவத்திவன 
வழஙகுவதில் ைகிழ்ச்சி

வவுனியா விசேட நிருபர்

பயஙகரவா� �றடச ேட்டத்திற்கு 
எதிராக வவுனியாவில் றகபயழுத்துப் 
சபாராட்டம் சேற்று இடம்பபற்ைது.

இலஙறக �மிழரசுக கட்சியின் ஏற்பாட்-
டில் வவுனியா பறழய பஸ �ரிப்பிடம் 
முன்பாக சேற்று (28.02) றகபயழுத்து 
சபாராட்டம் ஆரம்பித்து றவககப்பட்-
டது. 

அ�றனத் ப�ாடர்ந்து வவுனியாவின் 
இலுப்றபயடி, றவரவபுளியஙகு்ளம், குரு-
மன்காடு, கனகராயன்கு்ளம், பேட்டிகு்ளம் 
ஆகிய பகுதிகளிலும் றகபயழுத்து பபறும் 
ேடவடிகறககள இடம்பபற்ைது. �மிழ், 
முஸலிம் மககள பலரும் பயஙகரவா� 
�றடச ேட்டத்ற� நீககக சகாரி றகபய -
ழுத்துப் சபாராட்டத்தில் பஙகு பற்றினர்.

வவுனியாவில் இடம்பபற்ை ஆரம்ப 
நிகழ்வில் இலஙறக �மிழரசுக கட்சியின் 
�றலவர் மாறவ சேனாதிராஜா, �மிழ -

ரசுக கட்சியின் பாராளுமன்ை உறுபர்பி -
னர்க்ளான எம்.ஏ.சுமந்திரன், சிவஞானம் 
சிறி�ரன், �மிழரசுக கட்சியின் பதில் 
பபாதுச பேயலா்ளரும், முன்னாள வட -
மாகாண ேறப உறுப்பினருமான ப.ேத் -
தியலிஙகம், முன்னாள வடமாகாண 
ேறப உறுப்பினர் து.ரவிகரன், �மிழரசுக 
கட்சியின் வாலிபன் முன்னனி �றலவர் 
கி.சேசயான உளளிட்ட பலரும் கலந்து 
பகாண்டனர். 

்பயங்கரவா்த ்தவ்டச் சட்டத்திற்கு எதிரா்க
வவுனியாவில் வ்கயயழுத்துப ப்பாராட்டம்

ஓமந்ற� விசைட நிருபர்

வவுனியா ேகரப்பகு -
தியில் நிலத்ற� கண்-
காணிகக பயன்படும் 
ஸகானர் இயந்திரத்திறன 
றவத்திருந்� ஐவர் றகது பேய்யப்பட்டனர். 

சேற்று (28) அதிகாறல இடம்பபற்ை ேம்பவம் ப�ாடர்பில் 
சமலும் ப�ரியவருவ�ாவது,

வவுனியா மடுகந்ற� விசேட அதிரடிபறடயினருககு கிறடத்� 
இரகசிய �கவலின் அடிப்பறடயில் மரககறிசேந்ற� பகுதியில் 
றவத்து கப்வாகனம் ஒன்று சோ�றனயிடப்பட்டது. 

இ�ன்சபாது வாகனத்தில் நிலத்ற� ஆய்வு பேய்வ�ற்கு பயன்ப-
டும் ஸகானர் இயந்திரபமான்று

பகாண்டு பேல்லப்படுகின்ைறம கண்டுபிடிககப்பட்டது.
இ�றனயடுத்து வாகனத்தில் பயணித்�வர்கற்ள றகது பேய்� 

விசேட அதிரடிப்பறடயினர் அவர்கற்ள வவுனியா பபாலிஸில் ஒப் -
பறடத்�னர்.

றகது பேய்யப்பட்டவர்களின் பியகமறவ சேர்ந்� 4 சபரும், 
பிலியந்�லறவ சேர்ந்� ஒருவருமாக ஐந்து சபர் றகது பேய்யப்பட்-
டுள்ள�ாக பபாலி்ஸார் ப�ரிவித்�னர். சமலதிக விோரறணகற்ள  
வவுனியா பபாலி்ஸார் முன்பனடுத்து வருகின்ைனர். 

வவுனியாவில் இயந்திரங்களு்டன் 
ஐவர வ்கது

யா/சித்தன்கேணி ஸ்ரீ கே்ேொ விததியாலயததின பமழய மாே்ரும் 
லண்டன கேறபகே விநாயகேர் ஆலயததின பிர்தம குருவுமாகிய சி்ஸ்ரீ 
ெ.லம்்பா்தர குமாரொமி குருக்கேளின பாட்டன, பாடடியாகிய சி்ஸ்ரீ மு.கு -
மாரொமி குருக்கேள் கு.்லல்ாம்பிமகே ஞாபகோர்த்தமாகே அமமக்கேபபட்ட 
நானகோ்து நவீன திறன ்குபபமற (SMART PANEL) ்்டக்கு மாகோே 
்மலதிகே மாகோேக் கேலவிபபணிபபாளர் ்�ான குயினரஸினால ்நறறு -
முனதினம்  27-.02-.2022 திறந்து ம்க்கேபபட்டது.    

(புதுககுடியிருப்பு விசேட 
நிருபர்)

புதுககுடியிருப்பு பிரச�ே 
ேறபககுட்பட்ட விசுவமடு 
பபாதுசேந்ற�யின் குடிநீர்த்திட் -
டம் நீண்டகாலமாக றகவிடப் -
பட்ட நிறலயில் காணப்படுவ-
�ாக மககள ப�ரிவித்துள்ளனர். 

 2021 ஆம் ஆண்டு வடமா-
காணேறபயின் PSDG நிதித் -
திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட  
குடிநீர்த்திட்டம் திைந்துறவக-
கப்படா� நிறலயில் நீண்டகாலமாக 
காணப்படுவ�ாக மககள ப�ரிவிக-
கின்ைனர். விசுவமடு பபாதுசேந்ற� -
யின் குடிநீர்த் ச�றவயிறன பூர்த்தி 
பேய்துபகாளவ�ற்காக 1.5 மில் -
லியன் ரூபா பேலவில் இது நிர் -
மாணிககப்பட்டது.  �ற்சபாதும் 
ேந்ற� வணிகர்கள குடிநீரிறன 
பபற்றுகபகாளவதில் பல்சவறு 

இடர்கற்ள எதிர்சோககி வருகின்ை -
னர். இந்நிறலயில்  குடிநீர்த்திட்டம் 
கட்டி முடிககப்பட்ட சபாதும் நீண் -
டகாலமாக திைந்துறவககப்படா� 
நிறலயில் காணப்படுவ�ாக மககள 
ப�ரிவிககின்ைனர். 

இ�றன விறரவில் திைந்து -
றவகக சவண்டும் என வியாபாரி -
கள சகாரிகறக விடுத்துள்ளனர். 

வ்கவி்டப்பட்ட நிவையில் ்காைப்படும் 
விசுவைடு ய்பாதுசந்வ்த குடிநீர திட்டம்

முனனாள் மாகோே ெமப எதிர்க்கேடசித ்தமல்ர் சி. ்த்ராொ

- இந்திய துமேததூது்ர்
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வீட்டு சூழலில் பிள்ளைகள விரும்பி
கற்கும் நி்ை்ை உருவாக வவண்டும் 

வீட்டு  சூழலில்  பிள்ளைகள 
விரும்பி கல்விகற்கும் நி்ை்ை-
யி்ை பெற்்றோரகள  உருவோக்கி 
பகோடுக்க ்வண்டும். பெற்்றோரகள 
வீட்டில் ப�ோ்ைக்கோட்சி  உளளிட்்ட 
இ்ையத�ளை ெோவ்ையி்ை கட்-
டுபெடுத� ்வண்டும் எை ப�ன்கி-
ழக்கு  ெல்க்ைக்கழக உெ்வந�ர 
்ெரோசிரியர கைோநிதி றமீஸ் அபூெக் -
கர ப�ரிவித�ோர.

சோயந�ைருது  அல்-ஹிைோல் வித -
தியோைததின் "கைரஸ் ஒப ஸ்-
பகோைரஸ்" ஐந�ோம் ஆண்டு  புை -
்ைபெரிசில் ெரீட்்ச - 2020 இல் 
சிததிய்்டந� ைோைவரக்ளை 
பகளைரவக்கும்  நிகழ்வு, லீ பைரிடி-
யன் ைண்்டெதில் அதிெர யூ.எல்.
நஸோர �்ை்ையில் ந்்டபெற்றது.  
இநநிகழ்வுக்கு பிர�ை அதிதியோக 
ப�ன்கிழக்கு ெல்க்ைக்கழக உெ-

்வந�ர  றமீஸ் அபூெக்கர கைநது 
பகோண்்டோர. இதில் பகளைரவ  அதி -
திகளைோக கல்மு்ை வையக் கல்விப 
ெணிபெோளைர எஸ். பு்வைநதிரன், 
கல்மு்ை  கல்வி ைோவட்்ட பிர�ை 
பெோறியியைோளைர ஏ.எம்.ஸோஹிர, 
கைக்கோளைர ்வ.  ஹோபிவுல்ைோஹ் 
எை  ெைரும் கைநது பகோண்்டைர.

அவர ப�ோ்டரநதும் உ்ரயோற்று-
்கயில், ைோைவரகளுக்கு  பைோழிக் 
கல்வி சிஙகளைம், ஆஙகிைம் 
மு்றயோக கற்றுக் பகோடுபெது அவ -
சியைோகும். 

பைோழிக் கல்வியிைோல் கல்வியில் 
உசசம் ப�ோடும்  அளைவுக்கு எஙக்ளை 
பைோழிக் கல்வி உயரததியுளளைது. 
ைோைவரக்ளை ஆளு்ையுளளை,  
ஒழுக்க விழுமியஙக்ளை ்ெைக்கூ-
டிய, �்ை்ைததுவ ெண்புக்ளை 
வளைரக்கக் கூடிய  பசயற்ெடுகளில் 

ஈடுெடுத� ்வண்டும். ைோைவரக -
ளின் இன்்றய நிகழ்சசிகள  எஙக-
ளைது க்டந� கோை ெோ்டசோ்ை கோைங-
களுக்கு பகோண்டு பசன்றது என்றும்  
ப�ரிவித�ோர.

ஐந�ோம் ஆண்டு புை்ைபெரிசில் 
ெரீட்்ச 2020இல் கல்மு்ை வைய  

ைட்்டததில் மு�ைோம் இ்டத்�யும், 
அம்ெோ்ற ைோவட்்ட ைட்்டததில், 
இரண்்டோம்  இ்டத்�யும் பெற்ற 
ஹைோ இபெத (190 புளளி) பெற்ற 
ைோைவிக்கு உெ்வந�ர றமீஸ்  அபூ-
ெக்கர நி்ைவு சின்ைம் வழஙகி 
பகளைரவித�ோர.

மருதமுனை மண்ணுக்கு பெருனம 
சேர்ததவர  மர்ஹூம்  ெழீல் பமௌலாைா
ைரு�மு்ை திைகரன் 
நிருெர

ை ரு � மு ் ை யின்  
மூத� கல்விைோைோக 
இருநது நோட்டின் ெை 
ெோகஙகளில் கல்விப 
ெணியோற்றி,  ைரு�-
மு்ை ைண்ணுக்கு 
பெரு்ை ்சரத�வர  
ைரஹஹூம் அபுல் கைோம் 
ெழீல் பைௌைோைோ.  
இவரது ை்றவு ைரு -
�மு்ைக்கு ைோததிர-
ைன்றி நோட்டின் ெை 
ெோகஙகளின்  கல்விப பின்புைததிற்கு 
்ெரிழபெோகும் எை  கல்மு்ை  
பிர்�ச பசயைோளைர ்ே.லியோகத 
அலி ப�ரிவித�ோர.

ைரஹஹும் ெழீல்  பைௌைோைோவின் 
9வது ஆண்டு நி்றவு நி்ற்வ-
பயோட்டி ெழீல் பைௌைோைோ ெவுண் -
்்டஷன்  ஏற்ெோடு பசயதிருந� 
பகௌரவிபபு நிகழ்வு பவளளிக்கி-
ழ்ை (25-) ைரு�மு்ையில்  ெவுண்-
்்டஷனின் �்ைவரும், சி்ரஷ்ட   
சட்்டத�ரணியுைோை எப.எம்.
அமீறுல் அன்ஸோர  பைௌைோைோவின் 

இல்ைததில் ந்்டபெற்றது. இஙகு 
பிர�ை அதிதியோகக் கைநது பகோண்டு  
உ்ரயோற்றும் ்ெோ்�  பிர்�ச பசய-
ைோளைர  இவவோறு ப�ரிவித�ோர.

ெவுண்்்டஷனின்  �விசோளைரும்,சி -
்ரஷ்ட விரிவு்ரயோளைருைோை எப.
எம்.அஹைட் அன்ஸோர  பைௌைோைோ 
�்ை்ையில் ந்்டபெற்ற இந நிகழ் -
வில், ைரு�மு்ை ைஸ்ஜிதுன்நூர  
ேஹும்ஆ ெளளிவோசல் ்ெஸ் இைோம் 
பைௌைவி ஏ.ஆர.ேரீர (ெஹ்மி) 
பெோன்ைோ்்ட  ்ெோரததி சோன்றி�ழ் 
வழஙகி பகௌரவிக்கபெட்்டோர.

பிரதேெ செயலாளர் லியாகத் அலி

உபத்நேர் தபராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர் 

னவ்ததியோனலகளுக்கு புதிய
அம்பியூலன்ஸகள் னகயளிப்பு
கல்மு்ை வி்ச்ட,கல்-
மு்ை ைததிய திைகரன் 
நிருெரகள

கல்மு்ை  பிரோந-
திய சுகோ�ோர ்ச்வகள 
ெ ணி ை ் ை க் கு ட் ெ ட் ்ட 
பெோததுவில் ைற்றும்  
திருக்்கோவில் ஆ�ோர 
்வததியசோ்ைகளுக்கு 
புதிய அம்பியூைன்ஸ்கள 
வழஙகி  ் வக்கபெட்டுள-
ளைை.

இவற்்றக் ்கயளிக் -
கும் நிகழ்வு   திஙகட்-
கிழ்ை (28) பிரோநதிய சுகோ�ோர 
்ச்வகள ெணிை்ை வளைோகத-
தில் பிரோநதிய  சுகோ�ோர ்ச்வகள 
ெணிபெோளைர ப்டோக்்டர ஐ.எல்.எம்.
றிெோஸ் �்ை்ையில்  இ்டம்பெற்-
றது.

இ�ன்்ெோது பெோததுவில் ஆ�ோர 
்வததியசோ்ையின் ்வததிய  அத-
தியட்சகர ப்டோக்்டர ரி.எஸ்.ஆர.ரி..
ஆர.ரேோப ைற்றும் திருக்்கோவில் 
ஆ�ோர  ்வததியசோ்ை ்வததிய 
அததியட்சகர ப்டோக்்டர ஏ.பி.ைசூத 
ஆகி்யோரி்டம்  குறித� அம்பியூ-

ைன்ஸ்களின் ஆவைஙகள ்கயளிக்-
கபெட்்டை.

கல்மு்ை  பிரோநதியததிலுளளை 
ெை ்வததியசோ்ைகளுக்கும் அம்-
பியூைன்ஸ் ்�்வயோக  இருக்கின்ற 
்ெோதிலும், சுைோர 04 வரு்டஙகளுக்-
குப பின்ைர சுகோ�ோர  அ்ைசசிைோல் 
எைது பிரோநதியததிற்கு கி்்டக்கப-
பெற்ற இந� இரண்டு புதிய  அம் -
பியூைன்ஸ்களும் கிழக்கு ைோகோை 
சுகோ�ோர ்ச்வகள தி்ைக்களைத-
தின்  ஆ்ைோச்ையின் ்ெரில் 
அவசர, அவசியத ்�்வ ைற்றும் 
்ச்வ என்ெவற்்ற  முன்னுரி -

்ையோகக் பகோண்்்ட இவவிரு 
்வததியசோ்ைகளும் ப�ரிவு பசய-
யபெட்டு,  வழஙகி ்வக்கபெட்-
டுளளைை எை ெணிபெோளைர ப�ரிவித-
�ோர.

எதிரகோைததில் ்ைலும் இரண்டு 
புதிய அம்பியூைன்ஸ்க்ளை  வழங-
குவ�ற்கு சுகோ�ோர அ்ைசசின் 
வோகைப பிரிவு உறுதியளிததிருபெ-
�ோகவும்,  அ்வ கி்்டக்கப பெற் -
றதும் இன்னும் இரண்டு ்வததிய-
சோ்ைகளுக்கு அவற்்ற வழஙகி  
்வப்ெோம் என்றும் அவர குறிப -
பிட்்டோர.

மூதூர பிரசதே்ததில் 
டீேல் தட்டுப்ொடு
்�ோபபூர குறூப நிருெர

மூதூர  பிர்�ச பசயைகததிற்குட்-
ெட்்ட பிர்�சஙகளில் டீசலுக்குத 
�ட்டுபெோடு  ஏற்ெட்டுளளை�ோல் 
வோகை உரி்ையோளைரகள ெல்்வறு 
அபசௌகரியஙக்ளை எதிர  ்நோக்குவ-
்�ோடு, சிறுவியோெோரிகளி்டம் அதிக 
வி்ைக்கு டீச்ை பகோளவைவு 
பசயய  ்நரிடுவ�ோக வோகை உரி்ை-
யோளைரகள விசைம் ப�ரிவிக்கின்றைர.

க்டந�  சிை நோட்களைோக இத�ட்டுப-
ெோடு நிைவுவ�ோல் ்�ோபபூர பிர்�-
சததில் பெரும்்ெோக  ்வளைோண்்ை 
அறுவ்்ட ஆரம்பிக்கபெட்டுளளை-
�ோல் அறுவ்்ட இயநதிரஙகளுக்கு 
டீசல்  பெறுவ�ற்கோக மிகவும் சிரைப-
ெடுவ�ோக விசைம் ப�ரிவிக்கின்றைர.

மூதூர  பிர்�சததில் இரண்்்ட 
இரண்டு எரிபெோருள நிரபபு 
நி்ையம் ைட்டு்ை  அ்ைநதுளளை-
�ோல் 40 இற்கும் ்ைற்ெட்்ட கிரோை 
்ச்வயோளைர பிரிவுக்ளைக் பகோண்்ட  
மூதூர பிர்�ச பசயைோளைர பிரிவில் 
பெோதுைக்கள எரிபெோருள �ட்டுப-
ெோட்டிற்கு  முகம் பகோடுதது வருகின்-
ற்ை குறிபபி்டத�க்கது. ்�ோபபூர  
பிர்�சததில் எரிபெோருள நி்ையம் 
ஒன்்ற அ்ைதது இபபிர்�ச ைக்க-
ளைது ்�்வ்ய  நிவரததிக்க உரிய 
அதிகோரிகள ந்டவடிக்்க எடுக்கு-
ைோறு இபபிர்�ச ைக்கள  ்கோரிக்்க 
விடுக்கின்றைர.

சுகாதார உ்ததிசயாக்ததர 
அமீரின ெணிக்கு பகௌரவிப்பு

மூதூர திைகரன் நிருெர

‘்நர்ைக்கு  ைகு்டம்’ (2021) 
எனும் கருபபெோருளில் பகோவிட் 
ப�ோற்்ற கட்டுபெடுத�  ெணியோற்-
றியவரகளுள  ப�ரிவு  பசயயப-
ெட்்ட 10 நெரகளுள, மூதூர சுகோ�ோர 
்வததிய அதிகோரி ெணிை்ை

பவளிக்களை உததி்யோகத�ரோக 
ெணியோற்றிய எஸ்.எச.அமீருக்கு 
்நர்ைக்கு ைகு்டம்  சோன்றி�ழ் 
வழஙகி பகௌரவிக்கபெட்டுளளைோர.

 அண்்ையில்  ெண்்டோரநோயக்க 
சரவ்�ச ைோநோட்டு ைண்்டெததில் 
இ�ற்கோை சோன்றி�ழ் வழஙகும்  
நிகழ்வு இ்டம்பெற்றது. ்�சிய 
ரீதியில் ஆயிரக்கைக்கோ்ைோர 
அ்்டயோளைம்  கோைபெட்்டோலும் 

அகிை இைங்க ரீதியில் இவ 
அ்ைபபின் மூைம் நோட்டில் 10 ்ெர  
ப�ரிவு பசயயபெட்டு ைகு்டம் சூட்-
்டபெட்டு பகௌரவிக்கபெட்்டைர.

 திரு்கோைை்ை ைோவட்்டததில் 
மூதூர சுகோ�ோர ்வததிய அதிகோரி 
ெணிை்ையில்  பெோதுச சுகோ�ோர 
பவளிக்களை உததி்யோகத�ரோக ெணி-
யோற்றிவரும் சோகுல் ஹமீட்  அமீ -
ருக்கு பகோவிட் ைகு்ட சோன்றி�ழ் 
கி்்டக்கப பெற்றுளளை்ையிட்டு, 
மூதூர  சுகோ�ோர ்வததிய அதிகோரி 
ெணிை்ை, அரச து்ற அதிகோரி-
கள, சைய பெோதுநை  அ்ைபபுக்-
கள ைற்றும் பெோது ைக்கள எைவும் 
�ன்்ை அரபெணித� உததி்யோகத-
�ர  என்ற வ்கயில் ெோரோட்டி உள -
ளைைர.

ோய்நதமருது ஸொ ெள்ளிக்கு ஜைாஸா
கட்டில், மின விளக்குகள் னகயளிப்பு

கல்மு்ை வி்ச்ட நிருெர

கல்மு்ை  ரஹ்ைத ெவுண்்்ட -
ஷன் ஏற்ெோட்டில் சோயந�ைருது ைஸ்-
ஜிதுஸ் ஸெோ ெளளிவோசலுக்கு  ேைோ-
ஸோக்க்ளை குளிபெோட்டும் கட்டில் 
ைற்றும் ஒரு ப�ோகுதி ்கோபரோ எல்.
ஈ.டி.  மின் விளைக்குகள வழஙகி 
்வக்கபெட்டுளளைை.

கல்மு்ை ைோநகர ச்ெ பிரதி 
மு�ல்வர ரஹ்ைத ைன்சூரி்டம்  விடுக்-
கபெட்்ட ்வண்டு்கோ்ளை்யற்று 
குறுகிய கோைததிற்குள இவற்்ற  
வழஙகுவ�ற்கோை ந்டவடிக்்க்ய 
அவர ்ைற்பகோண்டிருந�ோர.

 ஞோயிற்றுக்கிழ்ை (27) ைோ்ை, 
இபெளளிவோசலுக்கு அவர ்நரடி-
யோக  விேயம் பசயது ெளளி நிரவோ-
கிகளி்டம் இவற்்றக் ்கயளித-
�ோர. இநநிகழ்வில்  ெளளிவோசல் 
நிரவோகத �்ைவர அபதுல் அஜீஸ் 
உளளிட்்ட நிரவோகிகளும்  ெவுண்-

்்டஷன் பிரதிநிதிகளும் ைற்றும் ெை 
பிரமுகரகளும் கைநது  பகோண்டிருந-
�ைர.

இ�ன்்ெோது ரஹ்ைத ைன்சூரின் 
இவவோறோை ைனி� ்நயமிக்க  
உயரிய ்ச்வகளுக்கோக குறித� ெள-
ளிவோசல்களின் நிரவோகிகளிைோல் 
நன்றி  ப�ரிவிக்கபெட்்டது.

�ைது ெவுண்்்டஷனின் இவவோ -
றோை சமூக ்ச்வ ்வ்ைத  திட்-
்டஙகளுக்கு அனுசர்ை வழஙகி 
வருகின்ற ்வ.்டபிளயூ.எம்.ஏ. 
(YWMA)  அ்ைபபுக்கு நன்றியும் 
ெோரோட்டும் ப�ரிவிததுக் பகோள -
வ�ோக அவர  இ�ன்்ெோது குறிப -
பிட்்டோர.

அ்�்வ்ளை, மிக வி்ரவில் இப -
ெளளிவோசலுக்கு  ேைோஸோக்க்ளை 
சுைநது பகோண்டு பசல்லும் சநதூக் 
ஒன்்ற வழஙகுவ�ற்கு ந்டவடிக்்க  
எடுக்கபெட்டு வருவ�ோகவும் அவர 
ப�ரிவித�ோர.

கல்முமை  ்லயத்தில் தெம்யாற்றி ஓய்வு சபற்றுச் செனற கல்விொர்  உத்திதயாகத்ேர்களுக்கு, ஏற்பாடு செய்யபபட்ட  தெம்நலன 
விழாவுக்கு ்ருமக ேநதோர் மாமலசூடி சகௌரவிக்கபபட்ட தபாது.     ப்டம்: நற்பிடடிமுமை திைகரன நிருபர் 

சிறுகனத நூல்   
பவளியீட்டு விழா  

எழுத�ோளைர கல்மு்ை கதீரின் 
"கோக்்க நிறச ்ச்ை" சிறுக்� 
ப�ோகுபபு நூல் பவளியீட்டு 
விழோ அக்க்ரபெற்று, சம்ைோந-
து்ற ஆ�ோர ்வததியசோ்ை-
களின் ்வததிய அததியட்சக -
ரும் கவிஞருைோை ்வததியர 
அஸோத எம்.ஹனிெோ �்ை்ை-
யில் சோயந�ைருது �னியோர வர-
்வற்பு ைண்்டெததில் ஞோயிற்றுக் 
கிழ்ை (27) ந்்டபெற்றது.   

இந நிகழ்வில் கிழக்கு ைோகோை 
ச்ெ முன்ைோள உறுபபிைர 
்க.எம்.ஏ. ேவோத, கல்மு்ை 
ைோநகர உறுபபிைரகளைோை எம்.
எஸ்.எம்.நிசோர, ஏ.எம்.்ெறூஸ் 
ைற்றும் முன்ைோள ைோநகர ச்ெ 
உறுபபிைரகளைோை எழுத�ோளைர 
ஏ.எம்.ெறக்கததுல்ைோ,ஏ.எல்.
எம்.றிெோஸ், ்வததியரகள, 
பெோறியியைோளைரகள, கவிஞர-
கள, எழுத�ோளைரகள, வரைோற்-
றோயவோளைரகள, கல்விைோன்கள 
உட்ெ்ட ெைர கைநது பகோண்டு 
நூலின் பிரதிக்ளை பெற்றுக் -
பகோண்்டைர.  

கா்ததானகுடியில் பூ்ஸ்டர தடுப்பூசி ஏற்றும் ந்டவடிக்னக
புதிய கோத�ோன்குடி திைகரன் நிருெர

கோத�ோன்குடியில் பகோவிட் மூன் -
றோவது பூஸ்்டர �டுபபூசி ்ெோடும் 
ந்டவடிக்்க இ்டம் பெற்று வரு -
கின்றது.கோத�ோன்குடி  சுகோ�ோர 
்வததிய அதிகோரி அலுவைகப 
பிரிவில் கோத�ோன்குடி ேோமியுழ்ழோபி -
ரீன்  மீரோ பெரிய ேஹும்ஆப ெளளிவோ -
சல், கோத�ோன்குடி மு�ைோம் குறிசசி 
மீரோ பெரிய  ேஹும்ஆப ெளளிவோசல், 
புதிய கோத�ோன்குடி நூறோனியயோ 
ேஹும்ஆப ெளளிவோசல்,  புதிய கோத -
�ோன்குடி ெதுறியோ ேஹும்ஆப ெள -
ளிவோசல், கோத�ோன்குடி சுகோ�ோர  
்வததிய அதிகோரி அலுவைகம் என் -

ெவற்றில் இத �டுபபூசி ்ெோடும் 
ந்டவடிக்்க   சனிக்கிழ்ை  (26) 
இ்டம் பெற்றது.

கோத�ோன்குடி சுகோ�ோர ்வததிய  
அதிகோரி ்டோக்்டர யு.எல்.நசிரதீனின் 
�்ை்ையில் அவரது ்ைற்ெோர்வ -
யில் இ்டம்  பெற்ற இத �டுபபூசி 
ஏற்றும் ந்டவடிக்்கயில் பெோதுச 
சுகோ�ோர  ெரி்சோ�கரகள ைற்றும் 
�ோதியரகள ஈடுெட்்டைர.

மு�ைோவது  �டுபபூசி்ய பெற்றுக் 
பகோண்்டவரககளுக்கு இரண்்டோவது 
�டுபபூசியும், இரண்்டோவது  �டுபபூ -
சி்ய பெற்றவரகளுக்கு மூன்றோவது 
பூஸ்்டர �டுபபூசியும்  ஏற்றபெடு -
கின்றது.

கிரானசகானவ காணினய 
மீள வழஙக ந்டவடிக்னக
ஒலுவில் வி்ச்ட நிருெர

பெோததுவில் கிரோன்்கோ்வ 
விவசோய கோணி்ய அ�ன் உரி்ையோ-
ளைரகளுக்கு மீளை வழஙகுவ�ற்கு ந்ட-
வடிக்்க முன்பைடுக்கபெட்டுளளை-
�ோக, ெோரோளுைன்ற உறுபபிைர எஸ்.
எம்.எம்.முஷோரப ப�ரிவித�ோர. 

வை இைோகோ தி்ைக்களைததிைோல் 
விவசோயம் பசயய வி்டோது �்்ட 
பசயயபெட்டுளளை கோணி்ய மீளை 
பெற்று அ�ன் உரி்ையோளைரகளுக்கு 
வழஙகுவ�ற்கு கிரோன்்கோ்வ 
விவசோய பிரதிநிதிகளு்டைோை கைந-
து்ரயோ்டல் ஞோயிற்றுக்கிழ்ை (27) 
பெோததுவில் கைோசோர ைண்்டெததில் 
ந்்டபெற்றது. இ�ன் ்ெோ்� ்ைற்-
கண்்டவோறு கூறிைோர.

1976ம் ஆண்டு ப�ோ்டக்கம் 
பநற்பசய்க பசயயபெட்டு வந� 
்வ்ளையில், நோட்டில் ஏற்ெட்்ட 

யுத�ம் கோரைைோக கோணி-
களுக்கு ்ெோக முடியோ� 
நி்ை ஏற்ெட்்டது. 1990ம் 
ஆண்டுக் கோைபெகுதி-
யில் நோட்டில் ஏற்ெட்்ட 
சைோ�ோை உ்டன்ெடிக்்க-
யின் ் ெோது பநற்பசய்க 
் ை ற் ப க ோ ள ளு ை ோ று 
வை இைோகோ அதிகோரி-
கள ைோவட்்ட அரசோஙக 
அதிெர, ைோவட்்ட கோணி 
அதிகோரி ஆகி்யோர �ற்கோலிகைோக 
அனுைதி வழஙகியிருந�ைர.

அ�ன்ெடி அக்கோணியில் விவசோ-
யிகள பநற்பசய்க ்ைற்பகோண்டு 
வநதுளளை ்வ்ளையில், 2004ம் 
ஆண்டு கோைபெகுதியில் கோணியில் 
பநற்பசய்க பசயய முடியோப�ை-

வும், ைகுகை, கிததுைோை 
்�சிய வைப பூஙகோவுக்கு 
யோ்ைகள பசல்லும் 
நு்ழவோயில் எை கோரைம் 
கோட்டி வை வரிெோைை 
இைோகோ அதிகோரிகள திட்-
்டமிட்டு கோணிகளுக்குச 
பசல்ைோது �டுததுளளைோர-
கள எை விவசோயிகள சுட்-
டிக்கோட்டியுளளைைர.

502 ஏக்கர பநற்பசய்கக் 
கோணியில் 250 குடும்ெஙகள ஆண்-
்டோண்டு கோைைோக ்வளைோண்்ைச 
பசய்கயில் ஈடுெட்டு வந�ைர. 
�ற்்ெோது இக் குடும்ெஙகள பெோரு-
ளைோ�ோர ரீதியோக ெோதிக்கபெட்டுளளை�ோ-
கவும், சுட்டிக்கோட்்டபெட்டுளளைது.

பாராளுமனற உறுபபிைர் முஷாரப
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மலையகத்தில் டீசல் தட்டுப்பாடு:

ப�ொலிஸ் �ொதுகொப்புடன்
வொகனஙகளுக்கு எணபணெய்

ஹற்றன் விசேட நிருபர் 

நாடுமுழுவதும் ஏறபட்டுள்ள எரி -
பபாருள பற்றாக்குற்றயால் மறைய-
கத்திலும் சநறறு எரிபபாருள நிரப்பு 
நிறையஙகளில் நீணட வரிறேகளில் 
வாகனஙகள காத்துக்கிடந்தன.

நுவபரலியா மாவட்டத்தில் 

டீேல் ்தட்டுப்பாட்டிறனயடுத்து 
வாகன ோரதிகள மறறும் வாகன 
உரிறமயா்ளர்கள பல்சவறு அபேௌ -
கரியஙகற்ள எதிர்சநாக்கி வருகின் -
்றனர். நுவபரலியா மாவட்டத்தில்   
எணபணெய் நிரப்பு நிறையஙகளில் 
ஏறபட்ட டீேல் ்தட்டுப்பாடு காரணெ-
மாக  ஒரு சிை எணபணெய் நிரப்பு 

நிறையஙகளில்  சிை கிசைாமீற்றர் 
தூரம் வறர வாகன வரிறே காணெப் -
பட்டதுடன்  எரிபபாருளின்றி 
இறடயில் நின்்ற வாகனஙகளுக்கு 
டீேல் பபறறுக்பகாளவ்தறகாக 
மக்கள பகாளகைன்கற்ளயும் றவத்-
துக்பகாணடு நீணட   வரிறேயில் 
நின்்றனர்.

 ஒரு சிை எணபணெய் நிரப்பு நிறை -
யஙகளில் மக்கள முணடியடித்து 
பபரும் ்தளளுமுளளு ஏறபட்ட்தாை  

பபாலிஸார் வரவறைக்கப்பட்டு 
பபாலிஸ் பாதுகாப்புடன் டீேல் பபற-
றுக்பகாடுக்கப்பட்டது.  

இச்தசநரம் நுவபரலியாவுக்கு 
சுறறுைா வந்த பை வாகனஙகள 
டீேல் இன்றி  வீதிகளில் நிறுத்்தப் -
பட்டிருந்தன. சநறற்றயதினம் அதி -
கமான எணபணெய் நிரப்பு நிறையங-
களில் டீேல் இல்றை என்்ற சுசைாக 
அட்றடகள காட்சிப்படுத்்தப்பட்டு 
இருந்தறமயும் குறிப்பிடத்்தக்கது.

உக்கு்மை
பிரததச சல் அதிகபாரிலய
தபாகக முயன்றவர் லகது
மாத்்தற்ள சுைறசி நிருபர்  

உக்குவற்ள பிரச்தே ேறபயி -
னால் முன்பனடுக்கப்பட்டுவரும் 
ேட்டவிசரா்த கட்டடஙகற்ள அகற-
றும் நடவடிக்றககளுக்கு எதிர்ப் -
புத் ப்தரிவித்து பிரச்தேேறப காரி-
யாையத்தில் அத்துமீறி நுறைநது 
அதிகாரி ஒருவறர ்தாக்க முறபட்ட 
நபர் ஒருவறர ேநச்தகத்தின் சபரில் 
மாத்்தற்ள பபாலிஸார் றகது பேய்-
துள்ளனர்.  

மாத்்தற்ள கணடி பிர்தான வீதியின் 
பைக்கடுவ பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்-
பட்டுள்ள ேட்டவிசரா்தமான கட்-

டடஙகற்ள பிரச்தே ேறபயினால் 
அகறறும் நடவடிக்றககள சமற-
பகாள்ளப்பட்ட சபாது குறித்்த நபர் 
இ்தறகு எதிர்ப்பு ப்தரிவித்து அதிகாரி-
களின் கடறமக்கு இறடயூறு விற்ள-
வித்்தச்தாடு இவர் பிரச்தேேறப 
பேயைா்ளரின் அலுவைகத்திறகுள 
அத்துமீறி நுறைநது அதிகாரிகற்ள-
யும் மிரட்டியதுடன் அஙகுள்ள ்த்ள-
பாடஙகற்ளயும் சே்தப்படுத்தியுள-
்ளார் என ப்தரிவிக்கப்படுகி்றது.

இசேம்பவம் ப்தாடர்பாக 
பபாலிஸார் விோரறணெகற்ள 
சமறபகாணடு வருகின்்றனர்.

ெமனலச்் நீர்்த்தேக்்க்ததில்  

இரத்தினக்கல் அ்கழ மக்களுககு  
வாய்ப்பு வழங்குமாறு க்காரிக்்க
(இரத்தினபுரி சுைறசி நிருபர்)   

புனரறமக்கப்படவுள்ள ேமன -
ைபவவ நீர்த்ச்தக்கத்தில் நீரால் 
மூழ்கும் இரத்தினக்கல் வ்ளத்ற்த 
அப்பிரச்தேத்தில் வருமானம் 
குற்றந்த மக்களுக்குப் பபறறுக் 
பகாள்ள வாய்ப்பளிக்குமாறு ஜனா-
திபதி மறறும் பிர்தமரிடம் சவணடு-
சகாள விடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

பைாஙபகாறடயில் அறமநதுள்ள 
ேமனைபவவ நீர்த்ச்தக்கத்தில் நீர்க் 
கசிவு ஏறபட்டுள்ள்தால் இ்தறன 
புனரறமப்பு பேய்ய நடவடிக்றக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இ்தனால் நீரில் 
மூழ்கும் பகுதியின் இரத்தினக்கல் 
வ்ளத்ற்த பபாது மக்களுக்கு பபறுவ-
்தறகு வாய்ப்பளிக்குமாறு இப்பகுதி 
மக்கள சவணடுசகாள விடுத்துவரு-
கின்்றனர்.   

இவ்விடயமாக அவர் சநறறு 
ஊடகவியைா்ளர்களிடம் கருத்து 
ப்தரிவித்்த பாராளுமன்்ற உறுப்பி -
னர் காமினி வசைபபாட , இவ் -
விடயமாக இப்பிரச்தே மக்களின் 
சவணடுசகாற்ள அரே உயர் மட் -
டத்திடம் முன்றவத்துளச்ளன். 

நீர்த்ச்தக்கத்ற்த புனரறமப்பு 
பேய்ய அறமசேரறவ அஙகீகாரம் 
கிறடத்துள்ளது. எனசவ எதிர்வ -
ரும் மார்ச மா்தம் இநநீர்த்ச்தக்க 
நீறர பவளிசயறறி இக்கசிறவ சீர் -
படுத்தும் முயறசி ஆரம்பிக்கப்ப -
டும். அ்தறகு முன் இஙகுள்ள இரத் -
தினக்கல் கனிய வ்ளத்ற்தப்பபாது 
மக்கள நைனுக்காகப் பயன்படுத் -
தும் அவசியத்ற்தயும் முன்றவத் -
துளச்ளன் எனவும் அவர் ப்தரிவித் -
்தார்.  

சிறுவர் துஷ்பிரக�ா்கங்்க்ை தடுக்க
ப�ாதுமக்களின் ஒத்தி்ழப்பு கத்வ
கந்தப்பளை ப்பொலிஸொர் ககொரல் 

கந்தப்பற்ள பபாலிஸ் பிரச்தேத்-
தில் சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரசயா-
கஙகற்ள கட்டுப்படுத்்த பபாலிஸ் 
நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டிருக்கி்ற 
நிறையில் பிரச்தே பபாதுமக்களும் 
அ்தறகு ஒத்துறைப்பு வைஙகுமாறு 
கந்தப்பற்ள பபாலிஸ் நிறைய உ்தவி 
பபாறுப்பதிகாரி ஆர்.எம்.விஜயசிஙக 
சவணடுசகாள விடுத்்தார்.

இது ப்தாடர்பாக ப்தளிவுப்படுத்-
தும் ேநதிப்பு ஒன்று கந்தப்பற்ள 
பபாலிஸ் நிறையத்தில் சநறறு முன்தி-
னம்(27) மாறை இடம்பபற்றது.  

 உ்தவி பபாறுப்பதிகாரி  விஜய-
சிஙக ்தறைறமயில் இடம்பபற்ற 
இந்த ேநதிப்பில் விசேடமாக கந்தப்-
பற்ள பார்க் ச்தாட்ட பபாது மக்கள, 
பாதுகாப்பு பபாலிஸ் கமிட்டி உறுப்-
பினர்கள பபாலிஸ் நிறையத்திறகு 
வரவறைக்கப்பட்டு சிறுவர் பாலியல் 
துஷ்பிரசயாகத்ற்த ்தடுப்பது ப்தாடர்-
பில் ப்தளிவுப்படுத்்தப்பட்டது.   அத்து-
டன் கந்தப்பற்ள பார்க் ச்தாட்டத்தில் 
ப்தாடர்சசியாக சிறுமிகள பாலியல் 
துஷ்பிரசயாகஙகளுக்கு ஆ்ளாக்கப்ப-

டுவது அதிகரித்துள்ள்தாக இக் கைநது-
றரயாடலில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.  

அத்துடன் ச்தாட்டப்பகுதிகளில் 
இடம்பபறும் ேட்டவிசரா்த மது 
விறபறன மறறும் ேமூக விசரா்த 
பேயறபாடுகள ப்தாடர்பில் கவனம் 
பேலுத்தி இவ்வா்றான பேயறபாடு-
கற்ள ஒழித்துக்கட்ட நடவடிக்றக 
எடுக்கப்பட்டுள்ள நிறையில் பபாலி-
ஸாருக்கு இரகசிய ்தகவல்கள வைஙக 
பபாதுமக்கள முன்வர சவணடும் 
எனவும் பபாலிஸ் அதிகாரியினால் 
சவணடுசகாள விடுக்கப்பட்டது.  

அச்த சநரத்தில் கந்தப்பற்ள 
பிரச்தே ச்தாட்டப்பகுதிகளில் சிறுவர்-
களின் எதிர்காைத்ற்த பாதுகாக்கும் 
வறகயில் பபறச்றார்களும்,பபாது-
மக்களும் உறுதியுடன் பேயறபடுவ்தற-
கும் அறைப்பு விடுக்கப்பட்டதுடன் 
ச்தாட்டப்பகுதிகளில் இடம்பபறும் 
ேமூக விசரா்த பேயல்கற்ள ்தடுக்க கந-
்தப்பற்ள பபாலிோர் பின்வாஙகாது 
பூரணெ ஒத்துறைப்பிறன வைஙகுவர் 
என இக்கைநதுறரயாடலில்   அதிகாரி-
கள உறுதியளித்்தனர்.  

�ச்ை ்கல்க�ாக்க கதாட்ட 
�ா்டசா்ை புனர்மப்பு  

கல்சபாக்க ச்தாட்டப் பாடோறை 
கட்டடம் மறுசீரறமக்கப்பட்டு 
இ.ப்தா.காவின் உப ்தறைவர் 
பேநதில் ப்தாணடமானால் தி்றநது 
றவக்கப்பட்டது.   பை வருடங -

க்ளாக பாடோறை கட்டடம் 
ச ே ்த ம ற டந தி ருந ்த ற ம ய ா ல் 
மாணெவர்கள பபரும் அபேௌகரி-
யஙகற்ள அனுபவித்்தனர். இது-
ப்தாடர்பில் பாடோறை அதிபர், 
ஆசிரியர்கள மறறும் பபற-

ச்றார்கள முன்றவத்்த சகாரிக்றகக்கு 
அறமய, பேநதில் ப்தாணடமானின் 
விசேட நிதி ஒதுக்கீட்டின்கீழ் இவ்-
சவறைத் திட்டம் முன்பனடுக்கப்-
பட்ட்டுள்ளறம குறிப்பிடத்்தக்கது.  

செந்தில் சதோண்டமான் ந்ட்டிக்ம்க  

மா்ததேமை மா்ட்ட்ததில்

்மட்டா தாக்கத்தினால்
பதங்கு உற�த்தி �ாதிப்பு
உக்குவற்ள விசேட நிருபர்

மாத்்தற்ள மாவட்டத்தில் ப்தன்னந-
ச்தாப்புக்களில் றமட்டா கிருமிகளின் 
்தாக்கு்தல் காரணெமாக ச்தஙகாய் உறபத்-
திக்கு பபரும் சோ்தம் ஏறபட்டு வருவ-
்தாக ப்தன்றன உறபத்தியா்ளர்கள ப்தரி-
விக்கின்்றனர்.

கடந்த சிை ஆணடுகளுக்கு முன்-
னரும் இம் மாவட்டத்தில் ப்தன்-
னநச்தாப்புகளில்   றமட்டா கிருமி 
்தாக்கு்தல் காரணெமாக ப்தன்றன உற-
பத்தியில்வீழ்சசி ஏறபட்டு    ப்தன்றன 
உறபத்தியா்ளர்கள பபரும் நஷ்டத்-
திறகு முகம் பகாடுத்்தனர்.  ்தறசபாது 
புதி்தாக ப்தன்றன உறபத்திறய 
சீர் பேய்து  பபரும் முயறசிகளுக்கு 
மத்தியில் ப்தன்றன உறபத்திறய 
சமறபகாணட பபாழுது மீணடும் 
மாத்்தற்ள மாவட்டத்தில் ப்தன்றன 

உறபத்திகற்ள றமட்டா கிருமிகள 
்தாக்க ப்தாடஙகியுள்ளன.  மாத்்தற்ள 
மாவட்ட ப்தன்னநச்தாப்புகளில் 
றமட்டா கிருமிகளின் ஆக்கிரமிப்பு 
மட்டுமின்றி குரஙகுகளின் ஆக்கிர-
மிப்பு காரணெமாக ப்தன்னநச்தாப்பு உரி-
றமயா்ளர்கள மீணடும் ஒரு ேவாலுக்கு 
முகம் பகாடுக்க சவணடிய நிறை ஏற-
பட்டுள்ளது.

நானுஓ�ா �குதியில் இரு பைாறி்கள்
கமாதிவி�த்து; மூவர் ்கா�ம்
(ஹற்றன் சுைறசி நிருபர்)  

நுவபரலியா - ஹற்றன் 
வீதியில் நானு ஓயா - ரப்தல்ை 
குறுக்கு வீதியில் சநறறு முன் -
தினம்(27) மாறை இரணடு 
பைாறிகள ஒன்றுடன் ஒன்று 
சமாதியதில் மூவர் காயம -
றடநதுள்ள்தாக நானுஓயா 
பபாலிஸார் ப்தரிவித்்தனர்.  

காயமறடந்தவர்களில் இரு-
வரின் நிறைறம கவறைக்கிடமாக 
உள்ள்தாகவும், சிகிசறேக்காக நுவ -
பரலியா பபாது றவத்தியோறையில் 
அவர்கள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள்தா-
கவும் பபாலிஸார் ப்தரிவித்்தனர்.  

புறகயிர்த திறணெக்க்ளத்திறகு 
போந்தமான பைாறிபயான்று பட்-
டிப்பபாையிலிருநது பகாழும்பு 
சநாக்கி சிலிப்பர் மரக்கட்றடறய 
ஏறறிச பேன்்ற சபாது பேஙகுத்்தான 
ரப்தல்ை குறுக்கு வீதியில் மறறு-
பமாரு பைாறிறய முநதிச பேன்றுள-
்ளது. இ்தன்சபாது ோரதியின் கட்டுப்-

பாட்றட இைந்த பைாறி எதிசர வந்த 
பைாறியுடன் சமாதி வீதிறய விட்டு 
விைகி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.  

மறற்றய பைாறியும் வீதிறய 
விட்டு விைகி மரத்தில் சமாதியதில் 
இரணடு பைாறிகளில் பயணித்்த 
இருவர் மறறும் புறகயிர்த திறணெக்-
க்ளத்திறகு போந்தமான பைாறியின் 
ோரதி ஆகிசயார் காயமறடநதுள்ள-
னர்.  

இவ்விபத்து ப்தாடர்பாக 
நானுஓயா பபாலிஸார் சமைதிக 
விோரறணெகற்ள சமறபகாணடு 
வருகின்்றனர்.  

பாது்காபபற்ற மும்றயில் மரம் ச்டடியதோல்  உயிர்பபலி

்தைவாக்கறை குறூப், லிநதுறை நிரு-
பர்கள

்தைவாக்கறை பிரச்தேத்தில் கடந்த  
21 ஆம் திகதி   இடம்பபற்ற   விபத் -
தில் பலியான ஆசிரியரின் குடும்பத் -
தினருக்கு நீதி பபறறு ்தருமாறு சகாரி 
்தைவாக்கறை, சைாகி ச்தாட்ட 
மக்கள நுவபரலியா ஹற்றன் 
பிர்தான வீதியில்   சநறறு (28) திங-
கட்கிைறம காறை கவனயீர்ப்பு 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர். 

200 வருட காை பைறம வாய்ந்த 
ஆைமரத்ற்த முற்றயான பாது -
காப்பு வேதிகள ஏறபடுத்்தாமல் 
முற்றயான அனுமதிறய பபறறுக் 
பகாள்ளாமல் பாதுகாப்பற்ற 
முற்றயில் பவட்டி அகறறிய்தன் 
காரணெமாக பலியான ஆசிரியருக்கு 
உரிய நீதி கிறடக்க சவணடும் 

அவரது குடும்பத்தினருக்கு உரிய 
முற்றயில் நஷ்ட ஈடு பபறறுக் 
பகாடுக்கப்பட சவணடும் குறித்்த 
ேம்பவத்ற்த அைட்சியமாக பார்த் -
துக் பகாணடிருந்த அரசு மறறும் 
பபாறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகளுக்கு 
எதிராக ேட்ட நடவடிக்றககள 
எடுக்கப்பட சவணடும் சபான்்ற 
பல்சவறு சகாரிக்றககற்ள முன் -
னிறுத்தி ப்தாறககற்ள ஏநதிய 
வணணெம்  கவனயீர்ப்பு ஆர்ப்பாட் -
டம் சைாகி ேநதியில் நறடபபற்றது. 

இந்த ஆர்ப்பாட்டதில் 100 றகு 
அதிகமான மக்கள கைநதுக்பகாண -
டனர். கடந்த (21) திகதி  நுவபரலியா 
ஹற்றன்  பிர்தான வீதியில்  சைாகி 
ச்தாட்ட வழிப்பிளற்ளயார் சகாவி -
லுக்கு அருகிலுள்ள 200 வருட 
பைறம வாய்ந்த ஆை மரபமான் -

றின் கிற்ளகற்ள பவட்டிக்பகாண -
டிருந்தசபாது அ்தன் கிற்ளபயான்று 
உறடநது பிர்தான வீதியில் பேன்்ற 
சமாட்டார் றேக்கிள மீது விழுந்த -
தில் அற்த பேலுத்திய குறித்்த ஆசி -
ரியர் உயிரிைந்தார். ்தைவாக்கறை 
சைாகி ச்தாட்டத்ற்தச சேர்ந்தவ -
ரும் ்தைவாக்கறை ்தமிழ் மகா வித் -
தியாைய பாடோறையின் பிரபை 
கணி்த ஆசிரியருமான சவலுோமி 
மசகஸ்வரன் (வயது 39) என்பவசர 
இவ்வாறு உயிரிைந்தார். 

  ேம்பவம் நறடபபறறு எட்டா -
வது நா்ளாகிய சநறறு ேம்பவத்து -
டன் ப்தாடர்புறடய ஆறு சபர் 
நுவபரலியா மாவட்ட நீ்தவான் நீதி -
மன்றில்  சநறற்றயதினம் ஆஜர்ப -
டுத்்த இருந்த நிறையிசைசய இந்த 
கவனயீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்ற்த இப் -

பிரச்தே மக்கள ஏறபாடு பேய்திருந -
்தனர்.

குறித்்த ஆர்ப்பாட்டம் சுமார் ஒரு 
மணித்தியாைம் வறர சைாகி ேநதி-
யில் நறடபபறறு பின்னர் அஙகு 
ஜனாதிபதிக்கு றகயளிக்கும் வறக-
யிைான மகஜர் ஒன்றில் றகபயாப்-
பமிடும் பணியும் நறடபபற்றது. 
பிரச்தேத்திறகு பபாறுப்பான கிராம 
உத்திசயாகத்்தர், - ்தைவாக்கறை 
லிநதுறை நகரேறப, - வீதி அபிவி -
ருத்தி அதிகார ேறப, - வனவ்ள பாது -
காப்பு திறணெக்க்ளம், காவல்துற்றயி-
னர், - ஸ்ரீைஙகா படலிபகாம், - பிரச்தே 
பேயைகம், - சகாவில் உரிறமயா்ளர் 
சபான்்ற பைரும் ேம்பவம் ப்தாடர்-
பில் பபாறுப்புக் கூ்ற சவணடும் என 
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள ப்தரிவித்்த-
னர்.  

்லியபான ஆசிரியருககு நீதிதகபாரி
ததபாட்்ட மககள் ஆர்ப்பாட்்டம்

ம்களிர் தினம் ச்காண்டாடு்து சதோ்டர்பில் மஸச்கலியா பிர்தேெ சதோழிலாைர் ்தேசிய ெங்க்த-
தின் ்தோட்ட்த தேமல்ர்்கள், தேமலவிமார் ஆகி்யாருக்கிம்டயிலான ்கலந்துமரயா்டல் கூட்டம்   
மஸச்கலியா கிமை ்காரியால்ததில் (27)  இ்டம்சபற்றது.இதில் மஸச்கலியா பிர்தேெ ெமப 
உறுபபினர் ராஜ் அ்ொக், சதோழிலாைர்்கள் ்தேசிய ெங்க்ததின் ்தேசிய அமமபபாைர் ்கணபதி 
நகு்லஸ்ரன் மறறும் ெங்க நிர்்ாகி்கள்  ்கலந்து ச்காணடு சபண்கள் தின விழாம் சி்றபபா்க 
ச்காண்டாடு்து சதோ்டர்பில் ்கரு்தது   சதேரிவி்ததேனர்.  (மஸச்கலியா தின்கரன் வி்ெ்ட நிருபர்) 
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புள்ளிகளை ளைத்து மாணைரகளை மதிப்பிட    
முடியாது, ஏத�ா ஒரு திறளம அைரகளிடம் இருக்கும்

மாத்தறை தினகரன் நிருபர் 

மாணவர்களின் இயலாறமறய 
சுட்டிககாட்டி அவர்களின் மனங்-
கறை ந�ாகடிககச் செயய நவண்-
டாசமன்று ஊடக அறமச்ெர் டலஸ் 
அழகபசபரும ச்தரிவித்தார்.  

புள்ளிகறை றவதது மாண-
வர்களின் திைறமறய மதிபபிட 
முடியாது. மாணவர்கள் திைறமயற்-
ைவர்கள் என்றும் அவர்கறை ஒதுககி 
விடவும் முடியாது. அவர்களிடம் 
ஏ்தாவது ஒரு திைறம மறைந்து இருக -
கிைது. அ்தறன சவளிபபடுத்த மாண-
வர்கறை ஊககுவிகக நவண்டும் 

என்றும் ஊடக அறமச்-
ெர் நமலும் கூறினார்.   

மாத்தறை புனி்த 
மரியாள் மகளிர் வித-
தியாலயததில் �றட -
சபற்ை (26) நிகழ் -
சவான்றில் கலந்து 
சகாண்டு உறர-
ய ா ற் று ற க யி ந ல ந ய 
அறமச்ெர் நமற்கண் -
டவாறு கூறினார். 
அவர் ச்தாடர்ந்து 
நபசுறகயில், மாண -
வர்களுககு எழு்தவும் வாசிககவும் 
விருபபமில்றலசயன்று ெமூகததில் 

்தவைான எண்ணங்-
கள் நிலவுகின்ைன். 
இவவாைான எண் -
ணங்கறை நிவர்ததி 
செயயும் சபாருட்நட, 
விடுமுறை காலததில் 
வீட்டில் ்தங்கியிருந்்த 
மாணவர்களிடம் ஏ்தா-
வச்தாரு புத்தகம் எழு-
துமாறு �ான் நவண்டு -
நகாள் விடுதந்தன்.   

இலங்றகயில் 43 
இலட்ெம் பாடொறல 

மாணவர்கள் உள்ைனர்.
இவர்கைால் 43 ஆயிரம் புத்தகங் -

கள் எழு்தபபட்டுள்ைன. அவற்றில் 
சிறுகற்தகள், சிததிரக கற்தகள், கவி-
ற்தகள் நபான்ைறவ அடங்குகின் -
ைன.   

 ஒன்பது மா்தகாலமாக,�ான் கல்வி 
அறமச்ெராக இருந்்த காலததில் பரீட் -
றெயில் இஸட் புள்ளிகறை நீகக �ட-
வடிகறக எடுத்தற்த எண்ணி சபரு-
றமறடகிநைன்.   

�ாட்டில் கல்வி முறையில்  திருத-
்தங்கள் ஏற்பட நவண்டுசமன, ஜனா-
திபதி விரும்புகிைார். �ாடு முன்நனை 
நவண்டுமானால் கல்வித துறையில் 
மாற்ைங்கள் ஏற்பட நவண்டுசமன்-
றும் அறமச்ெர் ச்தரிவித்தார்.   

 ச�ாழும்பு மாந�ராட்சியின் ஆங்கில மற்றும் உளநாட்டு இல்ெ ம்த்திய செம் குப் -
பியா்த்்த சமற்கு ெனெமூ� நிமலயத்தில் சமயர் சராஸி செனாநாய� ்தமலமமயில் 
இடம்சபெற்்றது. ந�ராட்சி உறுப்பினர் ொமி�ா பெத்திரனவின் ஏற்பொட்டில்,இங்கு ம்த்திய 
செம் இடம்சபெற்்றது.பிரதி சமயர் எம்.ரீ.எம்.இக்பொல் மற்றும் அதி�ாரி�ளும் இதில் 
�லந்துச�ாணடனர்.              பெடம்: பொணந்தும்ற மத்திய குறூப் நிருபெர் 

உள்ளூராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான  
பயிற்சித் த�ாடரில் 362 பபர பஙப்கற்பு  

சபாது நிர்வாக மாகாண ெறபகள் 
மற்றும் உள்ளூராட்சி அறமச்சின் கீழ் 
செயல்படும் உள்ளூராட்சி ச்தாடர்பான 
இலங்றக நிறுவகததுடன் இறணந்து 
சடநமா பின்லாண்டின் நிதி உ்தவியுடன் 
(DEMO Finland) OTI நிறுவனம் �டததிய 
உள்ளூட்சி உறுபபினர்களுககான பயிற்-
சித ச்தாடர், சகாழும்பு, காலி, ஹம்-
பாந்ந்தாட்றட, கண்டி, மாத்தறை, களுத-
துறை, நககாறல, சபாலன்னறுறவ, 
அனுரா்தபுரம், திருநகாணமறல, நுவசர-
லியா.மற்றும் பதுறை மாவட்டங்கறை உள்-
ைடககிய்தாக �டத்தபபட்டன.இவற்றில் 362 
உள்ளூராடசி உறுபபினர்கள் கலந்து சகாண்-
டனர்.  

இலங்றகயில் உள்ளூராட்சி முறைறம 
அறிமுகம், உறுபபினர்களின் அதிகாரங்கள் 
மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் 
புதிய குழுககளுககான குழுவின் பங்கு, வரவு 
செலவுததிட்டம் ்தயாரித்தல் மற்றும் உறுப-
பினர்களின் பங்கு, �றடமுறையில் எதிர்-
சகாள்ளும் பிரச்சிறனகள்,ஆளுறம நமம்பாடு 
மற்றும் மநனாபாவதற்த வைர்பபது குறித்த 
ச்தாடர் சொற்சபாழிவுகள் இந்்தப பயிற்சித 
திட்டததில் உள்ைடககபபட்டிருந்்தன.  

இலங்றக உள்ளூராட்சி நிறுவகததின் நிபு-
ணததுவ விரிவுறரயாைர்களினதும் சபண்-
களின் ்தறலறமததுவதற்த கட்டிசயழுப-
புவதில் ஈடுபட்டுள்ை வைவாைர்களின் 
பங்களிபபுடனும் இபபயிற்சி திட்டம் முன்-
சனடுககபபட்டது.  

கட்சி, நிைம், ம்தம், வயது, இனம் அல்லது 
ம்தம் ஆகியவற்றுககு அபபால் ந்தர்ந்ச்தடுக-
கபபட்ட அறனதது உறுபபினர்களுககும்  
இங்கு பயிற்சிகள் வழங்கபபட்டன. இந்்த 
பயிற்சி மூலம்உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் 
உறுபபினர்களிறடநய பரஸ்பர உைறவ ஏற்ப-
டுத்தவும்  அனுபவங்கறைப பகிர்ந்து சகாள்ை-
வும் வாயபபு ஏற்பட்டறம குறிபபிடத்தககது.  

ஸ்ரீலங்கா சு�ந்திர ்கட்சியை ஆ�ரிக்க
நாட்டு மக்கள் �ைாராகிவிட்டனர
ொவகச்நெரி விநேட நிருபர்

ஸ்ரீலங்கா சு்தந்திரக கட்சிககு அதிக ஆ்த-
ரவளிகக வடககு மககள் மாததிரமல்ல 
முழு இலங்றகயர்களும் ்தயாராக உள்ை -
றம,ச்தட்டதச்தளிவாக ச்தரிவாவ்தாக 
சு்தந்திரக கட்சியின் யாழ் மாவட்ட �ாடா -
ளுமன்ை உறுபபினர் அங்கஜன் இராம�ா-
்தன் ச்தரிவிததுள்ைார்.

ஞாயிற்றுககிழறம (27) சபால�றுறவ மாவட்டததில் 
இடம்சபற்ை சு்தந்திரககட்சியின் மாவட்ட ெம்நமைன நிகழ்-
வில் கலந்துசகாண்டு, சிைபபுறர ஆற்றிய நபாந்த அவர் 
இ்தறனத ச்தரிவிததிருந்்தார்.இது ச்தாடர்பாக நமலும் 
அவர் கருததுத ச்தரிவிகறகயில்;

முன்னாள் ஜனாதிபதியும்,சு்தந்திரக கட்சியின் ்தறலவரு-
மான றமததிரிபால சிறிநென கடந்்த வாரம் யாழ்பபாணம் 
வந்திருந்்தார்.அவறரககாண யாழ்பபாண மககள் அறல 
கடலாக திரண்டிருந்்தனர்.அந்்தக கூட்டதற்தப பார்தது 
பலரும் அதிர்ந்து நபாயுள்ைனர்.�ாட்டிலும்-கட்சியிலும் 
ஜன�ாயகதற்த நபணுபவர் எங்கள் முன்னாள் ஜனாதிப -
திநய.கடந்்த பாராளுமன்ை ந்தர்்தலில் சு்தந்திரககட்சி உடுப-
பிட்டி ச்தாகுதியில் சவற்றிசபை வாயபபு கிறடததிருந்்தது. 
சு்தந்திரக கட்சியின் யாழ்பபாணம் மற்றும் சபால�றுறவ 
மாவட்ட மா�ாடுகளின் பின்னர் ஒரு விடயம் ச்தட்டதச்தளி -
வாகத ச்தரிகின்ைது. அ்தாவது வடககு-கிழககு மககள் மாத -
திரமல்ல, இலங்றக வாழ் மககள் அறனவருநம எதிர்கா -
லததில் ஸ்ரீலங்கா சு்தந்திரக கட்சிககு அதிக ஆெனங்கறைப 
சபற்றுக சகாடுதது முன்னாள் ஜனாதிபதி றமததிரிபால சிறி -
நெனறவ பின்ச்தாடர ்தயாராக உள்ைனர் என்பந்த அது. அந் -
்தவறகயில் மககள் வழங்கிய ஆ்தரவிற்கு மனமார்ந்்த �ன்றி 
ச்தரிவிபப்தாகவும் அவர் ச்தரிவித்தார்.

பாலரபாடசாயல ்கட்டிடத் திறப்புவிழா

கற்பிட்டி தினகரன் விநேட நிருபர்

மதுரங்குளி விருந்தாறட கஜூ -
வதற்தயில் புதி்தாக நிர்மாணிக-
கபபட்ட அந்�ஜவா பாலர் பாட -
ொறலக கட்டடத திைபபு விழா, 
றவபவரீதியாக இடம்சபற்ைது.  

கற்பிட்டி பிரந்தெ ெறப உறுப-
பினர் (அ.இ.ம.கா) எம்.ஐ.எம். 
ஆஷிககிடம் அகில இலங்றக 
மககள் காங்கிரஸ் சரட்பானா 
கிறை உறுபபினர்கள்,  விடுத்த 
நவண்டுநகாளுககிணங்க, இப-
பாலர் பாடொறல நிர்மாணிககப-
பட்டது.

அந்�ஜவா பாலர் பாடொறல 
நிர்வாகததினநராடு இறணந்து, 
அகில இலங்றக மககள் காங்கிரஸ் 
சரட்பானா கிறை உறுபபினர்கள் 

ஏற்பாடு செய்த இந்்த நிகழ்வில், 
கட்சியின் கற்பிட்டி பிரந்தெ ெறப 
உறுபபினர் எம்.ஐ.எம். ஆஷிக 
பிர்தம அதிதியாக கலந்துசகாண்-
டார்.  அததுடன், கற்பிட்டி பிரந்தெ 
ெறபத ்தறலவர் ஏ.எம்.இன்பாஸ், 
கற்பிட்டி பிரந்தெ ெறப உறுபபினர் -
கைான றபெர் மரிககார், முஹம்மது 
சபௌொன் ச்தாழிலதிபர் எம்.ஐ.மு-
ஹம்மது �யீம் உட்பட மஸ்ஜித நிர் -
வாகிகள், அகில இலங்றக மககள் 
காங்கிரஸ் சரட்பானா கிறை உறுப-
பினர்கள் என பலரும் இதில் கலந்து 
சகாண்டனர்.  

இ்தன்நபாது பாலர் பாடொறல 
மாணவர்களின் கறல நிகழ்ச்சிகள் 
இடம்சபற்ைதுடன், மாணவர்க-
ளுககு கற்ைல் உபகரணங்களும் 
வழங்கபபட்டன.  

சுைத�ாழில் பயிற்சி்கயை முடித்�
மாணவர்களுககு பட்டங்கள்

ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித   

கல்விறய முடித்த மாணவிகள் உட்பட சுய 
ச்தாழிலில் ஆர்வமுள்ைவர்களுககு ச்தாழிற்-
பயிற்சிகறை வழங்கி வரும் டலண்ட் ஹப 
அகடமிக, அண்றமயில் பயிற்சிகறை முடித-
்தவர்களுககு பட்டங்கறை வழங்கியது.
இந்நிகழ்வு,ந�ற்று முன்தினம் (27) ஞாயிற் -
றுககிழறம சகாழும்பு பண்டரா �ாயகக ஞாப -
கார்த்த ெர்வந்தெ மா�ாட்டு மண்டபததில் 

அகடமியின் பணிபபாைர் 
பஸ்லியா ரமீஸ் ்தறலறம -
யில் இடம்சபற்ைது  

இதில்,பிர்தம அதிதியாக 
பாராளுமன்ை உறுபபினர் 
முஜீபுர் ரஹமான் கலந்து 
சகாண்டிருந்்தார். சகௌரவ 
அதிதிகைாக இலங்றகக-
கான ஈரான் தூதுவராலயத-
தின் கலாொரப பிரவின் 
கவுன்சிலர் கலாநிதி பி. 
முஸாமி கு்தர்சி, சகாழும்பு 
றடம்ஸ் இறணயத்தைத-
தின் பணிபபபாைர் எம்.
சி.ைசூல்தீன் உள்ளிட்ட 
பல முககியஸ்்தர்களும், 
அனுெரறணயாைர்களும் 

கலந்து சகாண்டனர்.
இ்தன்நபாது, நகக ஏறனய உணவு 

வறககள் மற்றும் ஆறடத ்தயாரிபபுககளில் 
ச்தாழிற் பயிற்சிறயப சபற்றுக சகாண்ட 
சுமார் 200 ககும் நமற்பட்நடார்களுககு ொன்-
றி்தழ்கள், நிறனவுச் சின்னங்கள் வழங்கபபட்-
டன. அதிக திைறம காட்டிநயாருககு விநேட 
பரிசில்கள், நிறனவுச் சின்னங்கள் மற்றும் 
பணபபரிசில்களும் வழங்கபபட்டன.  

வரலாற்று சிைபபுமிகக 
நபருவறை, மாளிகாச்நெறன 
றபததுல் முபாரக முஸ்்தபவியயா 
(புகாரி ்தககியா)வின் உள்ைக வீதி, 
பல மில்லியன் ரூபா செலவில் 
காபட் வீதியாக புனரறமபபுச் செய-
யபபட்டுள்ைது.   

ஜனாதிபதி நகாட்டாபய ராஜபக -

ேவின் "சுபீட்ெததின் 
ந�ாககு" 100,000 கிநலா-
மீற்ைர் வீதி புனரறமபபு 
திட்டம் மற்றும் பிர்தமர் 
மஹிந்்த ராஜபக ேவின் 
விநேட ஆநலாெறன 
இன்னும் பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் மர்ஜான் 

பளீல் விடுத்த நவண்டுநகா-
ளின் நபரில் இவவீதி காபட் 
வீதியாக புனரறமககபபட்-
டது. 

இவவீதிறய விறரவாக புன -
ரறமகக,  �டவடிகறக நமற்-
சகாண்ட ச�டுஞொறலகள் 
அறமச்ெர் நஜான்ஸ்டன் சபர் -
னாண்நடா மற்றும் இராஜாங்க 
அறமச்ெர் நிமல் லான்ஸா 
ஆகிநயாருககு பிரந்தெ மககள் 
ொர்பாக பாராளுமன்ை உறுபபி-
னர் �ன்றி ச்தரிவிததுள்ைார்.   

 புகாரி ்தககியா பள்ளிவாெ-
லின் 143வது கந்தூரி மஜலிஸ் 
�ாறை (02)  �றடசபைவுள்ை 
நிறலயில்,  புகாரி ்தககியா-
வின் உள்ைக வீதிறய காபட் 
வீதியாக புனரறமபபு செயவ-
்தற்கு ெந்்தர்பபம் கிறடத்தற்த-
யிட்டு ்தான், சபரும் மகிழ்ச்சி 
அறடவ்தாகவும் பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் மர்ஜான் பளீல் 
நமலும் ச்தரிவித்தார்.  

பபருவயை பு்காரி �ககிைா உள்ை்க வீதி ்காபட் வீதிைா்க புனரயமப்பு   

மர்ான் எம்.பிககு 
மக்கள் பாராட்டு

சமா்றட்டும் பெல்�மலக்�ழ�த்தில் �டந்்த ்ருடம் மு்தல்மும்றயா� 
ஆரம்பிக்�ப்பெட்ட மருத்து்பீடத்திற்கு 104 மாண்ர்�ள உள்ாங்-
�ப்பெட்டனர். இ்ர்�மை ்ரச்ற்கும் நி�ழ்வு உரிய ஆணடு நமடசபெ -
்றா்த நிமலயில், இந்்த ஆணடில் 90 மாண்ர்�ளும் செர்த்துக்ச�ாள-
ைப்பெட்டனர். இ்ர்�மை ்ரச்ற்கும் நி�ழ்வு  �டந்்த வியாழனன்று 
நமடசபெற்்றது. இதில் பிர்தம அதிதியா�க் �லந்து ச�ாணட சிசரஷட 
விரிவுமரயாைர் வித்யாச�ாதி �ன�டிசில்்ாவுக்கு, சமா்றட்டும் 
பெல்�மலக் �ழ�பீடாதிபெதி சபெராசிரியர் ரனில் சபெர்னான்சடா நிமனவு 
சின்னம் ம�யளிப்பெம்த பெடத்தில் �ாணலாம்.              
        பெடம்: சமா்றட்டும் மத்திய விசெட நிருபெர்  

்கயலஞர தமாழிவாணனின்
"்காதணாளியில் ்கடி ப்ாகஸ்"

ஜனரஞெக எழுத்தாைர் கலா-
பூேணம் கறலஞர் சமாழி-
வாணனின் ச�றியாள்றகயில் 
புதிய முயற்சியாக "காசணா-
ளியில் கடி நஜாகஸ்" என்னும் 
இறுவட்டு (DVD) சவளி-
யீட்டு விழா  மார்ச்  (06)  6/15 
மணிககு சகாட்டாஞநெறன, 
ஐங்கரன் மண்டபததில் �றட-
சபைவுள்ைது.

தினகரன், தினகரன் வாரம-
லர், வண்ண வானவில் ஆகிய 
பததிரிறககளின் பிர்தம ஆசி-
ரியர் ச்த. செந்தில்நவலவர் 
்தறலறமயில் �றடசபறும் 
இவவிழா, ஈஸ்வரன் பிர்தர்ஸ் 
்தறலவர் ஈஸ்வரன் கநணஷ் ச்தய-
வ�ாயகம் முன்னிறலயில் �றட-
சபறும். முன்னாள் அறமச்ெரும் 
ஜன�ாயக மககள் முன்னணியின் 
்தறலவருமான மநனா கநணென் 
எம்பி, முன்னாள் பிரதி அறமச்ெ-
ரும் ஜன�ாயக மககள் காங்கிரஸ் 
்தறலவருமான பிரபா கநணென் 
ஆகிநயார் பிர்தம அதிதிகைாக 
கலந்து சகாள்வர்.

வீரநகெரி பிர்தம ஆசிரியர் ஶ்ரீக-
ஜன், ஜன�ாயக மககள் முன்னணி-
யின் ந்தசிய அறமபபாைர் பிரகாஷ் 
கநணேன், ஆகிநயார் சகௌரவ 
அதிதிகைாக கலந்து சகாள்ளும் 
இந்நிகழ்வில், சிவாஜி சேயட் ஓ. 
சமௌலானா, ெமூக நெவகி சபான்-
மனச்செல்வி திருமதி சகௌெல்யா-
ந்தவி நகாவிந்்தபபிள்றை கவிஞர் 
ஏ. எல். நக. ்தாஸிம் ஆகிநயார் 
விநேட அதிதிகைாக கலந்து 
சகாள்வர்.

சிநரஷ்ட ஊடகவியலாைர் எல்.
எஸ். விஸ்வ�ா்தன், ரூபவாஹினி-
யின் முன்னாள் செயதிப பணிபபா-
ைர் யூ. எல். யாககூப, சகாழும்பு 
மா�கர ெறப உறுபபினர் நஜாெப 
சபா்ணான்நடா,  ச்தாழில் அதிபர் 
நக. பதம�ா்தன், வத்தறை, 
மாசபால �கர ெறப உறுபபினர் 
எஸ். ெசிகுமார், மிததிரன் வாரம-
லர் ஆசிரியர் திருமதி சபான்மலர் 
சுமன், வெந்்தம் ச்தாறலககாட்சி 
நிகழ்ச்சித ச்தாகுபபாைர் ஶ்ரீமதி 
�ாகபூெணி கருபறபயா, பூபால-
சிங்கம் புத்தகொறல அதிபர் ஆர்.
பி. ஶ்ரீ்தர்சிங், சவௌ்ைவதற்த 
மககள் வங்கி முகாறமயாைர் ஜி. 
எஸ். மணிமாைன், ெங்கவி பிலிம்ஸ் 

்தயாரிபபாைர் துறரராொ சுநரஸ் 
ஆகிநயார் விநேட அதிதிகைாக 
கலந்து சகாள்வர்.

ெர்வந்தெ இந்தும்த குருபீடாதிபதி 
ஶ்ரீ ஐயபப்தாஸ் ொம்பசிவ சிவாச்-
ொரியாரின் ஆசியுறரயுடன் ஆரம்-
பமாகும் இவவிழாவில் ஜுனியர் 
விஜய வரநவற்புறர ஆற்ை, 
கறலஞர் கறலச்செல்வன் இறு-
வட்டுப பற்றிய அறிமுகவுறரறய 
ஆற்றுவார். சிநரஷ்ட பததிரிறகயா-
ைர் திருமதி அன்னலட்சுமி இராஜ-
துறரயின் சிைபபு உறரயும் கவி்தா-
யினி சுபாஷினி பிரணவனின் கவி 
வாழ்ததும் ஊடகவியலாைர் நக. 
ஈஸ்வரலிங்கததின் �ன்றியுறரயும் 
இடம்சபறும். சிநரஷ்ட ஊடகவிய-
லாைர்கள் சீ்தாராமன், ரஞெனி ராஜ-
நமாகன் ஆகிநயார் நிகழ்ச்சிகறை 
ச்தாகுதது வழங்குவார்கள். இவர்-
களுடன் அதிதிகளின் சிைபபுறரக-
ளும் இங்கு இடம்சபறும்.

இறுவட்டின் மு்தல் பிரதிறய 
பிரபா கநணேன் சபற்று இறு-
வட்றட சவளியிட்டு றவபபார். 
புன் + �றகயும் சுறவயும் கலந்்த 
இந்்த �றகச்சுறவ இறுவட்டில் 
இலங்றகயிலுள்ை பிரபல்யமான 
கறலஞர்கைாகிய பிரபா கநணென், 
சி்தம்பரம், ஹிபலால், ஹநலா 
சபௌமி. ேர்மிைா, �ந்்தகுமார், 
விஜய, மாகிரட், முனிவர், பதம�ா-
்தன், காளி்தாென், தீனா, எடவர்ட், 
ஆர். ரவீந்ரன், முதது குமார், நெகர் 
ஆகிநயார் �டிததுள்ைனர்.

இ்தறன ஒளிபபதிவு செயது ,்தயா-
ரிதது, இயககி இருககிைார் ஜனரஞ-
ெக எழுத்தாைர் கறலஞர் சமாழிவா-
ணன்.
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பி ரான்ஸ் நாடு ஐந்து ஆண்டுக-
ளுக்கு ஒருமுறை நறைபெ-
றும் ஜனாதிெதித் தேரேறை 

எதிர்வரும் ஏபரல் மாேம் ்வழறம 
தொன்று இரண்டு சுற்றுக்களாக 
சந்திக்க ேயாராகிக் பகாண்டிருக் -
கிைது. தநரடி மக்கள் ்வாக்களிபபு 
மூைம் நறைபெறும் இந்ேத் தேர -
ேலின் முேல் சுற்று ்வாக்குபெதிவு 
ஏபரல் 10 ஆம் திகதியும், ஏபரல் 
24 ஆம் திகதி இரண்ைாம் சுற்று 
்வாக்களிபபும் நறைபெறும். அேற் -
கான பிரசாரஙகள் ஆரம்ெமாகி 
விடைன.   

 முேல் சுற்று ்வாக்களிபபில் 
எந்ே த்வடபொளரும் 50% இற்கும் 
தமற்ெடை பெரும்ொன்றமறய 
பெைவில்றையானால், அதிகூ -
டிய ்வாக்குகறளப பெற்ை முேல் 
2 த்வடொளரகள் இரண்ைா்வது 
சுற்றுக்கு பேரி்வாகி அ்வரகளில் 
ஒரு்வர ஜனாதிெதியா்வார.   

 இரண்ைாம் உைகபதொரின் பின் -
னரான பிரான்சின் முேல் ஜனாதி -
ெதி சாரள்ஸ் டி தகால்(Charles de 
Gaulle) அ்வரகளால்,1958 ஆம் 
ஆண்டு நறைமுறைபெடுத்ேப -
ெடை நாடடின் 5்வது குடியரசு 
அரசியைறமபபின் தேரேல்கள் 
நறைமுறை சடைத்தின் பிரகாரம், 
பிரான்சில் நறைபெறும் அறனத் -
துத் தேரேல்களிலும் இரண்டு சுற்று 
்வாக்குப ெதிவு நறைமுறைபெடுத் -
ேபெை த்வண்டும் என்ெதும், ெே -
வியில் இருக்கும் ஒரு்வர இரண் -
ைா்வது முறையாகவும் அதே 
ெேவிக்கான தேரேலில் தொடடி -
யிை முடியும் என்ெதும் நறைமு -
றையாகும்.   

 அேனடிபெறையில் கைந்ே 2017 
ஆம் ஆண்டு நறைபெற்ை தேரே -
லில் பேரி்வாகி ேற்தொது நாடடின் 
ேறை்வராக ெேவி ்வகிக்கும், 
்வைதுசாரியாக ேன்றன நிறைநி -

றுத்தும்இம்மானுத்வல் மக்தரான் 
(Emmanuel Jean-Michel Frederic 
Macron), கைந்ே தேரேலில் இரண் -
ைா்வது சுற்றுக்கு முன்தனறி மக் -
தரானுக்கு ச்வாறை ஏற்ெடுத்திய 
தீவிர ்வைதுசாரிய கடசியான 

Rassemblement National 
இன் மரீன் லு பென்(Marrine 
Le Pen) உடெை ெைர இந்ே 
தேரேலின்த்வடொளர ெடடி -
யலில் இைம்பெைவுள்ளனர.   

 கைந்ே 2012ம் ஆண்டு 
முேல் 2017ம் ஆண்டு்வறர 
பிரான்சின் ஜனாதிெதியாக 
இருந்ே Francois Hollande 
அ்வரகளின் தசாசலிச அர -
சாஙகத்தின் பிற்ெகுதியில் 
ஒரு பொருளாோர ெடைோ -
ரி,்வஙகி அதிகாரி தொன்ை 
பிரெைத்தின் அடிபெறை -
யில் நிதி அறமசசராக் -
கபெடை,தேரேலில் முன் 
அனுெ்வம் எதுவும் அற்ை,இ -
மானுத்வல் மக்தரான் கைந்ே 
ஜனாதிெதித் தேரேலில் ஒரு 
த்வடொளராக ளம் இைஙகி 
இறுதிச சுற்றில் 66.06% 

வீேமான ்வாக்குகறளப பெற்று 
நாடடின் ேறை்வராகி இருந்ோர. 
அ்வரின் ஆளுறமறய,அ்வர எதிர-
பகாண்ை ஏற்ை இைக்கஙகறள, ெரி -
தசாதிக்கும் ஒரு களமாகத்வ இந்ே 

தேரேல் அறமயப தொகிைது. ெேவி 
ஏற்ை சிை மாேஙகளிதைதய இமா -
னுப்வல் மக்தரானின் பொருளாோர 
சீரதிருத்ே முன்பனடுபபுக்கள் அ்வர 
முன்பமாழிந்ே புதிய ஓய்வூதியத் 
திடைம் அ்வற்றுக்பகதிரான மஞசள் 
அஙகி இயக்கம், அந்ே இயக்கத்ே-
்வரகளின் ெைத்ே போைர தொராட-
ைஙகள், இஸ்ைாமிய ெயஙகர்வாே 
ோக்குேல்கள், அேறன முறியடிக்க 
நாடடின் மேசசாரபின்றம தகாடப-
ொடடு நறைமுறைறய ்வலுபெடுத்ே 
மக்தரான் எதிரபகாண்ை ச்வால்கள், 
இறுதியாக Covid-19 போற்றுதநாய், 
என்ென போைராக மக்தரானின் 
ெேவிக் காைத் ேடறை கனதியாகத்வ 
நிறைத்திருந்ேன.   

 இந்ே நிறையில் இரண்ைா்வது 
தேரேறையும் எதிரபகாள்ளத் ேயா-
ராகும் அ்வர, கைக்க த்வண்டிய ெை 
ச்வால்கள் நிறையத்வ உள்ளோகவும்,-
ஒடடுபமாத்ே நாடடு மக்களில் அதிக-
மான்வரகள் எனபெடும் நடுத்ேர ்வர-
கத்ே்வரின் ப்வறுபறெ நிறையத்வ 
சம்ொதித்து விடைார மசதரான் 
எனவும் கருத்து ப்வளியிடுகின்ை -

னர தீவிர ்வைதுசாரி ஆய்்வாளரகள்.    
இன்றைய இக்கடைான சூழலில் 
இரண்ைா்வது ே்வறைக்கு ேயாரா -
கும் மக்தரான், நாடடின் பொருளா -
ோரத்றே புத்துயிர பெைச பசய்்வ -
ேற்கான ப்வளிபெறையான ெை 
திடைஙகறளக் பகாண்டுள்ளார 
எனவும் 100 பில்லியன் யூதரா 
மீடபுத் திடைத்றே பசயல்ெ -
டுத்து்வேன் மூைம் ்வணிகஙகள் 
மற்றும் போழில்கறள ொது -
காபெேற்கான அரசின் ேறையீடு 
அ்வரது உத்திகளில் அைஙகும் 
எனவும் அரசாஙகத்தின் சாரபில் 
பசால்ைபெடுகிைது.   

இருபபினும், Covid-19 போற்று-
தநாய்,அேன் பொருளாோர ோக்கங-
கள் என்ெனத்வ அறனத்துக்கும் 
தமைாக மக்தரானின் அரசியல் எதிர-
காைத்றே தீரமானிக்கும் காரணி-
யாக மாறியுள்ளது என்தை பசால்ை 
த்வண்டும்.   

 இந்ே 2022 தேரேலிலும் தீவிர 
்வைதுசாரியான மரின் லு பென் 
ேனது முேன்றம எதிரியாக இருப-
ொர என்ெறே மக்தரான் அறிந்தி-

ருந்ோதைதய அ்வரது அர-
சியல் சித்ோந்ேத்தில் ஒரு 
மாற்ைத்றே அ்வோனிக்க 
முடிந்ேது எனவும் இேன் 

ப்வளிபொதை இஸ்ைாமிய 
பிரிவிறன்வாே மதசாோ 
எனவும் விமரசனஙகள் 
உள்ளன.   

 இம்மானுத்வல் மக்தரான் 
இரண்ைா்வது முறையாக 
தொடடியிடு்வறே இன்றைய 
(28.02.2022) திகதி்வறர அறிவிக்-
கவில்றை எனினும்,கைந்ே 
ஜன்வரி 1ம் திகதி முேல் ஐதராப-
பிய யூனியனின் ேறைறமப 
பொறுபறெ France ஏற்ைதில் 
இருந்தே அ்வரின் பிரசார 
வியூகஙகள் ஆரம்பித்து விடை-
ோகவும் தேரேல் குறித்ே அதி-

காரபூர்வ அறிவிபறெ மிக விறரவில் 
ப்வளியிடு்வார எனவும் அ்வரது ஆேர-
்வாளரகள் பேரிவித்துள்ளனர.   கைந்ே 
2017 இல் எலிதச அரண்மறனக்கு 
யாருதம எதிரொராமல் நுறழந்து(Wild 
card Entry)அறன்வறரயும் ஆசச -
ரியத்தில் ஆழ்த்தியது மடடுமல் -
ைாது பிரான்ஸ் மற்றும் ஐதராப -
ொவின் தமைாதிக்க முகமாக 
ேன்றன நிறைநிறுத்திக் பகாண்ை 
இம்மானுத்வல் மக்தரான், அ்வரது 
இரண்ைா்வது மற்றும் இறுதி ெேவிக்-
காைத்திற்கான தொடடியிலும் ேன்றன 
நிறைநிறுத்திக் பகாள்்வார என்று எதிரொரக்-
கபெடைாலும் 
2017ஐ தொன்ை 
ப ெ ரு ம் ெ ான் -
ற ம ற ய 
பெறு்வது சாத் -
தி ய ம ற் ை ே ா -
கத்வ காைபெ -
டுகிைது.   

இரண்டாவது த்வவயும் வவற்றி வெறுவதடாயின்  
மக்ரடான் சந்திக்க ்வணடிய வெரும் சவடால்கள்!   

அம்ொறை, மடைக்க -
ளபபு மா்வடைஙகளின் 
பெரும்ொைான கிரா-

மஙகளில் குரஙகுகளின் போல்றை 
எல்றைமீறிச பசன்றிருபெோல் 
அஙகுள்ள மக்கள் பெரிதும் போந் -
ேரவுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர. குரங -
குகளின் போல்றை கிராமஙகளில் 
மாத்திரமன்றி ெடிபெடியாக நகரப 
ெகுதிகளிலும் அதிகரித்து ்வருகின் -
ைது.   

 அம்ொறை மா்வடைத்தில் 
இைக்காமம், மருேமுறன, அக்க -
றரபெற்று, நற்பிடடிமுறன, அட -

ைாறளசதசறன, நிந்ேவூர, சாய்ந் -
ேமருது, கல்முறன, பொத்துவில், 
ஒலுவில், ொைமுறன, அஷரரஃபந -
கர உள்ளிடை ெை ெகுதிகளில் குரங -
குகளின் போல்றை நாளுக்கு நாள் 
அதிகரித்து ்வருகின்ைது.  

 மடைக்களபபு மா்வடைத்தின் 
அறனத்துக் கிராமஙகளிலும் 
தினமும் நூற்றுக்கைக்கான குரங -
குகள் ெறைபயடுத்து ்வந்து ெயிர -
கறள நாசமாக்கிச பசல்்வதுைன் 

மக்களின் வீடுகள் மற்றும் உறை-
றமகறளயும் தசேபெடுத்திச பசல் -
கின்ைன.   ஆற்ைஙகறைதயாரம் 

மற்றும் சிறிய ெற்றைக் காடுகள் 
தொன்ை்வற்றில் இருந்து மக்கள் 
குடியிருபபுப ெகுதிகளுக்கு பிரத்வ-
சிக்கின்ை குரஙகுகள் வீடடுத் தோட -
ைஙகளில் உள்ள காய்கறி ்வறககள், 

தமடடு நிைப ெயிரகள், மரம் பசடி 
பகாடிகள் தொன்ை்வற்றை நாசம் 
பசய்து ்வரு்வதுைன், வீடுகளின் 

கூறரகள், ஜன்னல்கள் தொன்ை்வற்-
றையும் தசேமாக்கி ்வருகின்ைன. 
மக்கள் ெயிரசபசய்றகறய றகவிை 
த்வண்டிய நிறையில் ேற்தொது உள்-
ளனர.  

சிறு்வரகள் மற்றும் ்வதயாதிெரக -
ளுக்கும் இக்குரஙகுகள் போல்றை 
பகாடுத்து ்வருகின்ைன. சிை சந் -

ேரபெஙகளில் சிறு -
்வரகளின் றககளில் 
இருக்கும் உைவுப 
பொருடகறள ேடடிப 
ெறித்பேடுத்து, அச -
சிறு்வரகறள ோக்கி 
விடடும் பசல்கின் -
ைன.   

ேமது ஆறைகறள 
உ ை ர த் து ்வ ே ற் க ா க 
பகாடிகளில் தொடு -
கின்ை தொது இக்குரங -
குகள் அேறன எடுத் -
துச பசன்று நாசம் 
பசய்்வோக மக்கள் 
ப ே ரி வி க் கின் ை ன ர . 
வீடடுக் கூறரகள், 
பொது நிறு்வனங -
களின் கடைஙகள் 

தொன்ை்வற்றில் மிக நீண்ை தநரமாக 
ேஙகி நிற்கும் இக்குரஙகுகறள அபபு -
ைபெடுத்து்வேற்கு பொதுமக்கள் ெல்-
த்வைான சிரமஙகறள எதிரதநாக்கி 
்வரு்வதுைன், சிை சந்ேரபெஙகளில் 

இக்குரஙகுகள் சிறு்வரகள் மற்றும் 
பெண்கள் தொன்தைாறர ோக்கிய 
சம்ெ்வஙகளும் நிகழ்ந்துள்ளன.   

 வீடுகள் மற்றும் ்வரத்ேக நிறை -
யஙகள் தொன்ை்வற்றுள் இக் -
குரஙகுகள் உடபுகு்வோல் சிறு -
்வரகள், பெண்கள், சிதரஷை 
பிரறஜகள் தொன்தைார வீடுகளில் 
இருபெேற்கு அஞசுகின்ைனர. 
இதேத்வறள கிராமப புைஙகளில் 
ெயணிக்கும் தெரூந்துகள், சிற்றூர-

திகள் உள்ளிடை ்வாகனஙகளில் 
ோவிக் பகாண்டு நகரப புைஙகளுக்-
கும் ெயணிக்கும் குரஙகுகள் அப-
ெகுதி மக்கறளயும் அசசத்திற்குள்-
ளாக்கி ்வருகின்ைன.   

ே ற்காைத்தில் அம்ொறை மா்வட -
ைத்தின் கறரதயாரப பிரதேசஙகளில் 
பநல் அறு்வறை நறைபெற்று ்வரு்வ-
ேனால், ்வயல் நிைஙகளில் இருந்து 
மக்கள் குடியிருபபுப ெகுதிகளுக்கு 
உழவு இயந்திரஙகளில் பகாண்டு 

ப ச ல் ை ப ெ டு ம் 
பநல் மூடறை-
களில் அமரந்ே-
்வாறு குரஙகுகள் 
ெயைம் பசய்-
்வறேக் காை 
மு டி கின் ை து . 
்வயற் ெகுதிகளில் 
உள்ள பெருந்-
போறகயான குரங-
குகள் ேற்தொது 
கிராமம் மற்றும் 
நகரப ெகுதிக-
ளுக்கு ஊடுருவி 
்வரு்வோக பொது-
மக்கள் பேரிவிக்-
கின்ைனர.   

 இவ்விையம் போைரபில் சம்ெந்-
ேபெடை ேரபபினர உைனடியாக நை-
்வடிக்றக எடுக்க த்வண்டும் என்று 
மடைக்களபபு, அம்ொறை மா்வட -
ைஙகறளச தசரந்ே பொதுமக்கள் 
தகாரிக்றக விடுக்கின்ைனர.     

கிரடாமங்களில இருந்து ந்கரங்கவை ்நடாககி  
வடா்கனங்களில ெயணம் வசய்யும் குரஙகு்கள்!  

மத்திய மாகாை கல்வித் திறைக்க -
ளத்தின் முஸ்லிம்  கல்விப பிரிவுக்கு 
பொறுபொன பிரதிக் கல்விப ெணிப-

ொளராக கண்டி கைபகேரறயச தசரந்ே எம்.
ஏ.எம்.உறனஸ்  புதிோக நியமனம் பெற்-
றுள்ளார. கைபகேரறய தசரந்ே ஓய்வு பெற்ை 
ஆசிரியர (அதிெர) ஏ.எம்.எம்.ஆரிப மற்றும் 
ஜனாொ மரியம் பீபீ ேம்ெதியரின் மூத்ே புேல் -
்வரான  இ்வர ேனது ஆரம்நிறை கல்விறய 
கண்டி, கைபகேர ஜபொர கல்லூரியிலும் 
பின்னர கண்டி புனிே அந்தோனியர  கல்லூரி -
யிலும் பெற்ைார.

அ்வர ஸ்ரீொே கல்வியல் கல்லூரியில் 
தேசிய தொேனா கல்வி டிபதளாமா ொை -
பநறிறயயும், தேசிய இறளஞர தசற்வகள் 
மன்ைத்தில் கடைைக்கறை திடை்வறரபியல் 
கற்றகயிறனயும் பூரத்தி பசய்ோர. அேன் 
பின்னர இைஙறக திைந்ே ெல்கறைக்கழகத் -
தில் இயற்றக விஞஞானத் துறையில் அறிவி -
யல் இளஙகறை ெடைத்றே (B.Sc in Natural 
Sciences) பெற்று இைஙறக திைந்ே ெல்கறைக் -
கழகத்தில் ெடைபபின் கல்வி டிபதளாதமா 
கற்றகறயப பூரத்தி பசய்ோர. ேனது அறிவி -
யல் முதுகறை ெடைத்றே (M.Sc) தெராேறன 
ெல்கறைக்கழகத்தில் விஞஞானம் மற்றும் 
கல்வித்துறையில் பெற்ைார.

 எம்.ஏ.எம்.உறனஸ் ஆசிரியராக கைறம -
யாற்றிய காைத்தில் கண்டி புனிே அந்தோனி -
யார  கல்லூரி, எண்ைரறுபேன்ன முஸ்லிம் 
மகாவித்தியாையம், கல்ஹின்ன அல் மனார 
கல்லூரி, மாத்ேறள ொக்கியம் தேசியக் 
கல்லூரி மற்றும் மாத்ேறள ஸாஹிரா கல் -
லூரியில் கைறமயாற்றியதுைன் மாத்ேறள 

ஸாஹிரா கல்லூரியில் 
உெஅதிெராகவும் கை -
றமயாற்றியுள்ளார.  

 2010 ஆம் ஆண்டு 
இைஙறக கல்வி 
நிர்வாக தசற்வ தொட -
டி ப ெ ரீ ட ற ச க் கு த் 
தோற்றி 40000 இற்கும் 
தமற்ெடை ெரீடசாரத் -
திகள் மத்தியில் நாை -
ளாவிய ரீதியில் 3 
ஆம் இைம் பெற்ைார. 
ஆசிரிய தசற்வயின் 
பின்னர கல்வி நிர்வாக 
தசற்வயில் காைடி 
ற்வத்து கிழக்கு 
மாகாை கல்வித் 
திறைக்களத்தின் திடைமிைல் பிரதிக் 
கல்விப ெணிபொளராக 7 ்வருைஙகள் கை -
றமயாற்றியதோடு குறிபபிடை காைகடைத் -
தில் கிழக்கு மாகாைத்திற்கான உைக ்வங -
கியின் கல்வி ஒருஙகிறைபொளராகவும், 
UNICEF அறமபபின் கல்விக்கான முக்கிய 
ஒழுஙகறமபொளராகவும் கைறமயாற்றியுள் -
ளார.

 திடைமிைல் மற்றும் ெரிொைனம் சம்ெந்ே-
மாக மிகுந்ே அனுெ்வம் மற்றும் ஆற்ைறைக் 
பகாண்டுள்ள இ்வர, அேன் பின்னர ்வத்தேகம 
்வையத்தின் ேமிழ் மற்றும் ஆஙகிை பமாழிமூை 
ொைசாறைகளுக்கான, விஞஞான மற்றும் 
கணிே ொைஙகளுக்கான பிரதிக் கல்விப ெணிப-
ொளராக 2 ்வருைஙகள் கைறமயாற்றியுள்ளார.

 எம்.ஏ.எம்.உறனஸ் ேற்தொது மத்திய 

மாகாை கல்வித் திறைக்களத்-
தின் முஸ்லிம் கல்விப பிரிவுக்கு 
பொறுபொன கல்விப ெணிப -
ொளராக கைறமதயற்றுள்ளார. 
அ்வர எழுத்துத் துறையிலும் 
ஆற்ைல் மிக்க்வர. கைபகேர 
'்வானவில்' அறிவியல் இேழின் 
ஆசிரியரகளுள் ஒரு்வராக கை -
றமயாற்றிய இ்வர, விஞஞா -
னக் கடடுறரகறளயும் எழுதி -
யுள்ளார அத்தோடு சர்வதேச 
ேர புத்ேக எண் (ISSN) பகாண்ை 
'பிர்வாகம்' எனும் ப்வளியீட-
டின் ஆசிரியராகவும் கைறம -
யாற்றியுள்ளார.

 இ்வரது ஆக்கமான 
'இருறளத் துைவும் மின்மினி-

கள்' என்ை புத்ேகம் குறிபபிைத்ேக்கோகும். 
அத்தோடு ேனது கல்வி நிர்வாக தசற்வயில் 
'ொைசாறை சுய மதிபபீடு மற்றும் ொைசாறை 
தமம்ொடடு திடைமிைல்' எனும் நூறையும் 
ஆக்கம் பசய்துள்ளார.
Cyber ப்வளியில் நவீன 
விஞஞான கடடுறரகறள 
எழுதும் ்வறகயில் http://
unaisariff.blogspot.com/ 
எனும் Blog ெக்கத்றேயும் 
நைத்தி ்வரு்வது குறிபபி -
ைத்ேக்கது.

முஸ்லிம் ்கலவிப் பிரிவுககு வெடாறுப்ெடான புதிய 
பிரதி ்கலவிப் ெணிப்ெடாைரடா்க எம்.ஏ.எம்.உவனஸ்உக்றரன் மீோன தொர மிகப பெரி-

யோக ப்வடித்துள்ள நிறையில் 
உைக நாடுகள் ரஷயா மீது 

அடுத்ேடுத்துத் ேறை விதித்து ்வருகின்-
ைன. இேனால் ரஷயா எதிரகாைத்தில் ஒட-
டுபமாத்ேமாக உைக நாடுகளின் போைரபு 
இல்ைாமல் இயஙக த்வண்டிய நிறை உரு-
்வாகுபமன எதிரொரக்கபெடுகிைது.

 இந்நிறையில் உக்றரன்_ - ரஷயா 
நாடுகளுக்கிறையிைான தெசசு-
்வாரத்றேயின் முடிவுோன் ெை 
பிரசசிறனகளுக்கு முற்றுபபுள்ளி 
ற்வக்க உேவுபமன்று நம்ெபெடு-
கின்ைது. அதேத்வறளயில் இந்ேப 
தெசசு்வாரத்றே ெைன் அளிக்க-
வில்றை எனில் ரஷயா_ உக்றரன் 
நாடடுக்கு மத்தியில் மிகப பெரிய 
தொர உரு்வாகும் நிறை ஏற்ெைவும் 
்வாய்பபு உள்ளது. இந்ே நிறையில் 
ரஷயா_ -உக்றரன் தொர காரைமாக 
இந்திய ஐ.ரி துறை ொதிக்கபெட-
டுள்ளது. இேனால் இந்திய ஐ.ரி நிறு-
்வனஙகள் wait-and-watch நிறைக்குச 
பசன்றுள்ளன.

 தொர காரைமாக இந்திய ேக்வல் 
போழில்நுடெ நிறு்வனஙகளுக்குப புதிய 
பிரசசிறன உரு்வாகியுள்ளோல், ஐ.ரி 
மற்றும் பி.பி.ஓ நிறு்வனஙகள் ேமது ்வரத்-
ேகம் குறித்ே முடிற்வ காத்திருந்து எடுக்-
கும் நிறைக்குத் ேள்ளபெடடு உள்ளன. 
உக்றரன் நாடடில் எல்றைப ெகுதியில் ெை 
நாடுகளில் ்வரத்ேகத்றேயும் ஊழியரகறள-
யும் இந்திய ஐ.ரி நிறு்வனஙகள் ற்வத்துள்-
ளது.

 இந்திய ஐ.ரி நிறு்வனஙகளுக்கு 
உக்றரன் மற்றும் ரஷய நாடுகளில் பெரிய 
அளவிைான ்வரத்ேகம் இல்றை என்ைா-
லும் ஐதராபபிய நாடுகளான ஹஙதகரி, 
ருதமனியா, தொைந்து மற்றும் பசக் குடிய-

ரசு ஆகிய நாடுகளில் மிகப பெரிய போழில்-
நுடெ நிறையஙகறள ற்வத்துள்ளன. 
இபெகுதியில் ெணியாற்றும் ஊழியரகள் 
அறன்வருக்கும் இந்திய ஐ.ரி நிர்வாகஙகள் 
ஏற்கனத்வ போைரறெ அறிமுகம் பசய்துள்-
ளன. இேனால் ரஷயா_ -உக்றரன் தொர 
பெரியோக ப்வடித்ோல் கடைாயம் ொதிபபு 
இருக்கும்.

 இேனால் ஹஙதகரி, ருதமனியா, 
தொைந்து மற்றும் பசக் குடியரசு ஆகிய 
நாடுகளில் ்வரத்ேகம் பசய்யும் இந்திய ஐ.ரி 
நிறு்வனஙகள் ஊழியரகள் மற்றும் ்வாடிக்-
றகயாளரகளின் தேற்வ மற்றும் நிறைறய 
ஆய்வு பசய்யத் போைஙகியுள்ளன.

 சுமார 2.5 இைடசம் ஊழியரகள் த்வறை 
பசய்ய முடியாமல் இருக்கும் காரைத்ோல் 
உைகளவில் இருக்கும் 'பைக்' நிறு்வனஙகள் 
ேற்தொது ொதிபபுகறள எதிரபகாண்டு ்வரு-
கின்ைன.  

 உைகம் முழு்வதும் இருக்கும் நிறு்வனங-
கள் மீோன 'றசெர அடைாக்' அதிகரித்துள்ள 
நிறையில், ஐ.ரி மற்றும் 'பைக்' தசற்வ 
நிறு்வனஙகள் ேனது ொதுகாபபுத் ேளத்றே 
தமம்ெடுத்தி ்வருகின்ைன.

்ெடார் தீவிரமவ்ந்தடால
இந்தியடாவுககும் ெடாதிப்பு!

க�ோவை நந்தன்  ...?

எம்.ஏ.றமீஸ்  ...?
(அட்ாமைச்்ெமை திைகரன் நிருபர்)  

எம்.ஐ.எம்.அஸ்்ஹர் ...?
(மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்)    

 அடுத்த மா்தம் த்தர்தலை சந்திக்கும் பிரான்ஸ்;   

கிழக்கில் வானரங்களின் அட்ட்காசம் எல்லை மீறுகின்்றது;   
பயிர்ச்சயல்கலை ல்கவி்ட தவண்டிை நிலையில் மக்்கள்! 

மத்திய மாகாண கல்வித் திணணககளத்தின்
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mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

gygpl;ba> fhyp tPjp> ,yf;fk; 
186,y; trpf;Fk; espd; 
rpd;jf;f yd;jNf (Nj.m.m.,y. 
740573497V) Mfpa ehd;> fhyp 
gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. Nf. 
u[pj; gphpae;j vd;gthpdhy; 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 2016 Nk 
20Mk; jpfjp 400 ,yf;fKila 
mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; gpufhuk;> 
uj;fk> fNdnfhlapy; trpf;Fk; 
tpjhdyhNf vuq;f rkPu Fkhu 
(Nj.m.m.,y. 831221054V) 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 
mw;Nwhzpj; jj;JtkhdJ> ,d;W 
Kjy; nray; tYg;ngWk; tifapy; 
,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjd 
,j;jhy; midtUf;Fk; 
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

espd; rpd;jf;f yd;jNf

2022 khh;r; 01Mk; jpfjpad;W

khtl;l nrayfk; - mEuhjGuk;
mEuhjGu khtl;lj;jpy; 11 vz;zpf;ifahd kpd;Ntypfis 

eph;khzpg;gjw;fhf thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis
thliff;F mkh;j;Jjy;

ANU/DST/2/21/1/B-2
mEuhjGu khtl;lj;jpy; 11 vz;zpf;ifAila kpd;Ntypfis eph;khzpg;gjw;fhf 

thfdq;fs;> Nkhl;lhh; irf;fps;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis thliff;F 

mkh;j;Jtjw;fhf mEuhjGu khtl;l nrayf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

xU tUl thliff; fhykhdJ 3 khj ,ilNtis vd;w mbg;gilapy; ePbf;fg;gLk;. 

thliff;fhd cUg;gbfspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

njh. 

,y.

                      tpsf;fk; vz;zp 

f;if

01 Crew Cab 01

02. Tractor with Water Bowser (Capacity Min. 2000 liters) 05

03. Tractor (only machine) with facilities of  xing earth auger machine (TAFE 
or equal)

02

04. Dozer (140 HP – 160 HP) D6 or equal 05

05. Concrete Mixture (Engine operated) 05

2022.03.15 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; xt;nthU njhFjpf;Fk; 2>000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

mEuhjGuk;> khtl;l nrayf fzf;fply; fpisapypUe;J tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fs; 2022.03.16 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F %lg;gl;L mitfis 

%ba gpd;;dh; cldbahfNt mEuhjGuk;> khtl;l nrayf fzf;fply; fpisapy; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

tpiykDg;gpizapd; njhifahdJ 30>000 &ghntd;gJld; mEuhjGu khtl;l 

nrayhsUf;F Kfthpaplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; nry;YgbahFk; fhykhdJ 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ mEuhjGuk;> khtl;l 

nrayf gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.03.15 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 3 kzp tiuAk; mEuhjGuk;> khtl;l nrayf fzf;fply; fpisapy; 

ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

025-2222706 my;yJ 071-8145148 vd;w njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fq;fspD}

lhf gpujhd fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fs; VJkpUg;gpd; mtw;iw ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

J.M.J.K. Jayasundara,
murhq;f mjpgh; / khtl;l nrayhsh;>
jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khtl;l nrayfk;> mEuhjGuk;.

26.02.2022.

ngWif mwptpj;jy;

Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka

INVITATION FOR BIDS (IFB)

Procurement of Information Technology (IT) 
Infrastructure Development Items to  

Trincomalee Campus of Eastern University, Sri Lanka 

The Chairman, Department Procurement Committee Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka on behalf 
of the Department Procurement Committee invites sealed bids for the following items from eligible and qualified 
bidders.

No. Item Qty

Required 
 Bid 

Security 
(Rs.)

Non- 
refundable 
tender fee 

(Rs.)

Bid 
validity 
period
(days)

Delivery 
Location

01 Laptop (i5) 23 Nos.

150,000.00 3,500.00

91 
calendar 

days from 
the date 

of 
opening 
of bids

Trincomalee
Campus, 

Konesapuri,
Nilaveli, 

Trincomalee

02 Server 01 No.

03 UPS 2KVA 01 No.

04 Computers
16 Nos.

05 UPS 650VA
16 Nos.

1.  In order to apply for a bid, first you need to download the bidding documents from the web: www.tc.esn.ac.lk and 
then you can send duly completed bidding documents by registered post to the below address OR deposit in the 
official tender box kept at the office of the Deputy Registrar of the Trincomalee Campus of the Eastern University, 
Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee on or before 24.03.2022 at 2.00 pm along with the non - refundable 
tender fee.

2.  The payment for non - refundable fee of Rs. 3,500.00 shall be deposited to the People's Bank, Main Branch, 
Trincomalee A/c No. 066100172390446. Narration should be “Tender - IT Items" on the Bank slip.

3.  Pre-bid meeting will be held on 16.03.2022 at 2.30 pm at the Boardroom, Trincomalee Campus of the Eastern 
University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee and via Zoom.

4. Receiving of Bids in duplicate will be closed at 2.00 pm on 24.03.2022.

5.  Late bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing of bids at the Deputy Registrar's Office, 
Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee in the presence of 
the bidders or their representatives who choose to attend.

 Chairman,
 Department Procurement Committee,
 Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka, 
 Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee.

 TP No. 026-2227421

Trincomalee Campus of the Eastern University 
Sri Lanka

INVITATION FOR BIDS (IFB)

Procurement of Extension, Installation and 
Maintenance of New Network Connection

to the FCBS Building at Trincomalee Campus, 
Eastern University, Sri Lanka 

The Chairman, Department Procurement Committee, Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka on behalf 
of the Department Procurement Committee invites sealed bids for the following items from eligible and qualified bidders.

No Item

Required 
Bid 

Security 
(Rs.)

Non- 
refundable 
tender fee 

(Rs.)

Bid validity 
period
(days)

Delivery 
Location

01

Extension, Installation and 
Maintenance of New Network 
Connection to the FCBS Building at 
Trincomalee Campus, Eastern 
University, Sri Lanka

200,000.00 4,000.00

91 calendar 
days from the 

date of 
opening of 

bids

Trincomalee

Campus, 
Konesapuri,

Nilaveli, 
Trincomalee

1.  In order to apply for a bid, first you need to download the bidding documents from the web: www.tc.esn.ac.lk and 
then you can send duly completed bidding documents by registered post to the below address OR deposit in the official 
tender box kept at the office of the Deputy Registrar of the Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka, 
Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee on or before 23.03.2022 at 2.00 pm along with the non - refundable tender fee.

2.  The payment for non - refundable fee of Rs. 4,000.00 shall be deposited to the People's Bank, Main Branch, 
Trincomalee A/c No. 066100172390446. Narration should be “Tender - Network" on the Bank slip.

3.  Pre-bid meeting will be held on 15.03.2022 at 2.30 pm at Boardroom, Trincomalee Campus of the Eastern University, 
Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee and via Zoom.

4. Receiving of Bids with duplicate will be closed at 2.00 pm on 23.03.2022. 

5.  Late bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing of bids at the Deputy Registrar's Office, Trincomalee 
Campus of the Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee in the presence of the bidders or 
their representatives who choose to attend.

 Chairman,
 Department Procurement Committee,
 Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka 
 Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee.

 TP-No: 026-2227421

WP CBG-4571 Suzuki 
Wagon R,  2017,  
கூடியவிமைக் க�ாரி-
க்ம�க்கு. ச்லிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
ச�ாழும்பு- 03. ச�ா.கப. 
0714542 958 .
 014438

CP AAT-9067 Bajaj,  
2014,  Three-
wheel கூடியவி-
மைக் க�ாரிக்ம�க்கு. 
ச்லிபல் பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310, 
�ாலி வீதி,  ச�ாழும்பு- 
03. ச�ா. கப.. 
0 7 1 1 2 1 0 8 1 0 .
 014432

WP AAI-4314 Bajaj,  
2013,  Threewheel  
கூடிய விமைக் க�ாரி-
க்ம�க்கு. ச்லிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
ச�ாழும்பு- 03. ச�ா.கப. 
0711210 810 .
 014434

WP HH-9 023 Bajaj,  
2003,  NC  HF-6627    
Bajaj 2 003,  Three-
wheel கூடிய விமைக்    
க � ா ரி க் ம � க் கு . 
ச்லிபல் பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�ாலி வீதி,  ச�ாழும்பு- 
03. ச�ா. கப.. 
0 7 1 1 2 1 0 8 1 0
 014435

 ச � ா ர ண யி லு ள ்ள    
க � ா ட ்ட ச ை ான் றி -
ற்கு       சராடடி 
செய்ப்ர்  (90, 000/ = - 
இலிருந்து)   ச்யிட்டர்  
(4 5, 000/  =) 
ெ மமயைமை 
உ�வி யா ்ளர் (45, 
000/= ) க�ம். 
�ங்குமி்டம் உண்டு. 
உண வு  இை்ெம் 
071-7103762,  077-
0466762 015427

Breaking
boundaries

The Country’s 
largest

recruitment
database

For
jobseekers

www.observerjobs.lk

mwptpj;jy;

khtdy;y gpuNjr rig
rg;ufKt khfhz cs;@uhl;rp MizahsH Jypg; Nrhkuj;d 

Mfpa ehd;> 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp epWtd 

thf;nfLg;G (jpUj;jg;gl;l) rl;lk; 262Mk; mjpfhuk;> cs;@uhl;rp 

kd;w thf;nfLg;G fl;lisr; rl;lj;jpd; 66(,) gphpTld; thrpf;fg;gl 

Ntz;ba 66v rl;lj;jpd; fPo; vdf;fspf;fg;gl;Ls;s rl;lj;jpd; 

gpufhuk;> khtdy;y gpuNjr rigapy; ntw;wplkhfTs;s jiytH 

gjtpfspw;fhf Gjpa jiytnuhUtiuj; NjHe;njLg;gjw;fhf> 

2022.03.04 md;W K.g. 10.00 ,w;F khtdy;y gpuNjr rigapd; 

khehl;L kz;lgj;jpy; $l;lk; eilngWk; vd mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

Jypg; Nrhkuj;d

cs;@uhl;rp MizahsH

rg;ufKt khfhzk;.

2022 ngg;uthp 28Mk; jpfjp

,uj;jpdGhp Gjpa efhpy; cs;s

rg;ufKt  khfhz rigapd;

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsj;jpy;
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இலங்கையுடனான 20க்கு 20 த�ாடர்:
இந்திய அணி 3-0 என தெற்றி
இலங்கை மற்றும் இந்திய 

அணிகைள் இ்ையிலான மூன்ாவது 
20க்கு20 ப�ாட்டியில் இந்திய அணி 
6 விக்்கைட்டுக்கைளால் இலகு ்வற்றி-
யி்னப் �திவு ்ெய்திருக்கின்து.

பமலும் இந்்த ்வற்றியுைன 
இந்திய அணி மூனறு ப�ாட்டி -
கைள் ்கைாணை 20க்கு20 ்்தாைரி-
லும் இலங்கை வீரரகை்ள 3-–0 என 
்வட்்வாஷ் ்ெய்திருக்கின்்ம 
குறிப்பிைத்தக்கைது.

முனன்தாகை ்தரம்ெலாவில் ஆரம்-
�மான இந்்த ப�ாட்டியின நாணய 
சுழற்சியில் ் வற்றி ் �ற்் இலங்கை 
அணித்த்லவரான ்தசுன ஷானக்கை 
மு்தலில் துடுப்�ாடும் ெந்்தரப்�த-
தி்ன ்தமது ்தரப்பிற்கைாகை ்�ற்றிருந்-
்தார.

 இப்ப�ாட்டிக்கைான இலங்கை 
அணி மூனறு ப�ாட்டிகைள் ்கைாணை 
20க்கு20 ்்தாை்ர 2-0 என ஏற்கை-
னபவ �றி்கைாடுததிருந்்த நி்லயில், 
இப்ப�ாட்டியில் ஆறு்தல் ்வற்றி-
்யானறி்ன எதிர�ாரதது இரணடு 
மாற்்ஙகை்ள பமற்்கைாணடிருந்-
்தது. அ்தன�டி ்ெப்ரி வனைரபெ 
மற்றும் ெனித லியனபகை ஆகிபயார 
கைமில் மிஷார, பிரவீன ெயவிக்ரம 
ஆகிபயாருக்குப் �திலாகை இலங்கை 
அணியில் இ்ணக்கைப்�ட்டிருந்்த-
னர.

மறுமு்னயில் இந்திய அணி 
நானகு வீரரகை்ள ்தமது குழாததிற்-
குள் இ்ணததிருந்்தது. மாற்்ஙகைள் 
மூலம் அணிக்குள் உள்ளான அந்்த 
நானகு வீரரகைளாகை ரவி பிஸபனாய், 
குல்தீப் யா்தவ், அபவஷ் கைான, 
மற்றும் ் மாஹமட் சிராஜ் ஆகிபயார 
மாறியிருந்்தனர.

பினனர நாணயச் சுழற்சி முடி-

வுக்கு அ்மய மு்தல் துடுப்�ாட்-
ைததி்ன ஆரம்பித்த இலங்கை 
அணிக்கு ஆரம்�வீரரகைளாகை கைளம் 
வந்்த ்�தும் நிஸ்ஸஙகை மற்றும் 
்தனுஷ்கை குணததிலக்கை ஆகிய இரு-
வரும் ஏமாற்்ம் ்தந்திருந்்தனர. 
இதில் குணததிலக்கை ஓட்ைபமது-
மினறி ஆட்ைமிழந்து மற்று்மாரு 
பமாெமான இனனிங்்ஸ இந்்த 
்்தாைரில் ்வளிப்�டுத்த, ்�தும் 
நிஸ்ஸஙகை ஒரு ஓட்ைததி்ன மாததி-
ரம் ்�ற்றிருந்்தார.

அ்தன பினனர புதிய வீரரகைளாகை 
கைளம் வந்்த ெரித அெலனகை (4) மற்றும் 
ெனித லியனபகை (9) ஆகிபயார 
குறுகிய பநரததில் ்தமது விக்்கைட்-
டுக்கை்ள �றி்கைாடுக்கை, திபனஷ் ெந்-
திமாலும் ் �ரி்தாகை பொபிக்கைாமல் 27 
�ந்துகைளுக்கு ்வறும் 22 ஓட்ைஙகைள் 
எடுதது ஆட்ைமிழந்்தார.

ெந்திமாலின விக்்கைட்டின பினனர 
60 ஓட்ைஙகைளுக்கு 5 விக்்கைட்டுக்-
கை்ள இழந்து ்தடுமாறிய இலங்கை 
அணியி்ன கைைந்்த ப�ாட்டி 
ப�ானறு அணித்த்லவர ்தசுன 

ஷானக்கை மீட்்ைடுத்ததுைன ஆ்ாம் 
விக்்கைட்டுக்கைாகை 86 ஓட்ைஙகை்ள 
இ்ணப்�ாட்ைமாகைவும் ொமிக்கை 
கைருணாரட்வுைன �கிரந்திருந்்தார.

்்தாைரந்து இந்்த இ்ணப்�ாட்ை 
உ்தவியுைன இலங்கை அணி 20 
ஓவரகைள் நி்்வில் 5 விக்்கைட்டுக்-
கை்ள இழந்து 146 ஓட்ைஙகை்ளப் 
்�ற்றுக் ்கைாணைது.

இலங்கை அணியின துடுப்�ாட்-
ைம் ொரபில் இறுதிவ்ர ஆட்ை-
மிழக்கைாது இருந்்த ்தசுன ஷானக்கை 
்தனனு்ைய மூன்ாவது அ்ரச்-
ெ்தததுைன ்தனது சி்ந்்த 20க்கு20 
இனனிங்்ஸயும் ்வளிப்�டுததி 38 
�ந்துகைளுக்கு 2 சிக்்ஸரகைள் மற்றும் 9 
்�ௌணைரிகைள் அைஙகைலாகை 74 ஓட் -
ைஙகை்ளப் ்�ற்றிருந்்த்ம குறிப்பி-
ைத்தக்கைது.

மறுமு்னயில் இந்திய அணியின 
�ந்துவீச்சு ொரபில் ஆபவஷ் கைான 
2 விக்்கைட்டுக்கை்ளச் ொய்க்கை ரவி 
பிஸபனாய், ஹரொல் �பைல் மற்றும் 
்மாஹமட் சிராஜ் ஆகிபயார ்தலா 
ஒரு விக்்கைட் வீ்தம் சுருட்டினர.

அ்த்னயடுதது ப�ாட்டியின 
்வற்றி இலக்கைாகை நிரணயம் ்ெய்-
யப்�ட்ை 147 ஓட்ைஙகை்ள அ்ைய 
�திலுக்கு துடுப்�ாடிய இந்திய கிரிக் -
்கைட் அணி ஆரம்�ததில் அ்தன 
்த்லவர பராஹிட் ெரமாவின விக் -
்கைட்டி்னப் �றி்கைாடுததிருந்்தது. 
பராஹிட் ெரமா 5 ஓட்ைஙகைளுைன 
துஷ்மன்த ெமீரவின �ந்துவீச்சில் 
ஆட்ைமிழந்து ்வளிபயறினார

்்தாைரந்து சீரான இ்ை்வளிகை-
ளில் விக்்கைட்டுக்கை்ளப் �றி்கைா-
டுத்த இந்திய அணி ஸபரயாஸ அய்-
யரின அதிரடித துடுப்�ாட்ைதப்தாடு 
ப�ாட்டியின ்வற்றி இலக்கி்ன 
16.5 ஓவரகைளில் 4 விக்்கைட்டுக்-
கை்ள மாததிரம் இழந்து 148 ஓட்ைங-
கைளுைன அ்ைந்்தது.

இந்திய அணியின ்வற்றிக்கு 
முக்கிய �ஙகைாற்றிய ஸபரயாஸ 
அய்யர, இந்்த ்்தாைரில் ்தனனு -
்ைய ்்தாைரச்சியான மூன்ாவது 
அ்ரச்ெ்தததுைன 45 �ந்துகைளுக்கு 9 
்�ௌணைரிகைள் மற்றும் ஒரு சிக்்ஸர 
அைஙகைலாகை 73 ஓட்ைஙகைள் எடுததி-
ருந்்த்ம குறிப்பிைத்தக்கைது.

இலங்கைப் �ந்துவீச்சில் லஹிரு 
குமார 2 விக்்கைட்டுக்கை்ளயும், 
ொமிகை கைருணாரட்ன மற்றும் துஷ்-
மன்த ெமீர ஆகிபயார ்தலா ஒரு 
விக்்கைட் வீ்தம் சுருட்டிய ப�ாதும் 
அது வீணானது.

இலங்கை அணி ்தமது இந்திய 
சுற்றுப் �யணததில் மு்தல் கைட்ைமாகை 
ந்ை்�ற்் 20க்கு20 ்்தாைரி்ன 
முழு்மயாகை �றி்கைாடுத்த 
நி்லயில், அடுத்த்தாகை எதிரவரும் 
04ஆம் திகைதி இரணடு ப�ாட்டிகைள் 
்கைாணை ்ைஸட் ்்தாைரில் ஆைவி-
ருக்கின்து.

பமிலியன்ஸ், கே.கே.எஸ்
அணிேள் கிண்ணம் வென்்றது

(யாழ்.வி்ளயாட்டு நிரு�ர)

யாழ்.மாவட்ை கூ்ைப்�ந்்தாட் -
ைச் ெஙகைததினால்  வருைத்தம்  �திவு 
்ெய்யப்�ட்ை வி்ளயாட்டுக் கைழ -
கைஙகைளுக்கு இ்ையில்  நைததும்  
2020/21ஆணடுக்கைான ரவ்�ாபயல் 
மகைாராொ ்வற்றிக் கிணணததுக் -
கைானகூ்ைப்�ந்்தாட்ைத்்தாைரில் -
்�ணகைள் பிரிவில் �மிலியனஸ 
வி்ளயாட்டுக் கைழகை அணி ்வற்றி 
்�ற்்து.

குறிந்்த ்்தாைர �்ழய பூஙகைா -
வில் அ்மததுள்ள யாழ்.மாவட்ை 
கூ்ைப்�ந் ்தாட்ைதிைலில்  (26) 
திகைதி ெனிக்கிழ்ம 6.30 மணிக்கு 

மின ஒளியில்  இைம் ்�ற்்து.
இதில்  ்�ணகைளுக்கைான இறுதியாட் -
ைததில் பகை.ஸி.ஸி.ஸி   வி்ளயாட் -
டுக் கைழகை அணி்ய எதிரதது �மிலி -
யனஸ  அணி  பமாதிக் ்கைாணைன.
இதில் �மிலியனஸ  44 :40 என் 
புள்ளி அடிப்�்ையில்  ்வற்றி 
்�ற்்து.

்்தாைரந்து  இைம் ்�ற்்  ஆண -
கைளுக்கைான இறுதியாட்ைததில்  ்ென -
்்லட்ஸ  வி்ளயாட்டுக் கைழகை 
அணி்ய எதிரதது  பகை.பகை.எஸ 
அணி  பமாதிக்்கைாணைன. இதில்  
பகை.பகை.எஸ வி்ளயாட்டுக்கைழகை -
அணி65 :53 என்புள்ளிஅடிப்�்ை -
யில்  ்வற்றி ்�ற்்து.

நெஸ்லே - மை்லேோ நீரநகோழும்பில் 
கடறகமை கைப்பந்ோடடப ்பயிறசி முகோம்

சிறுவரகைள் வாழ்க்்கையில் பமலும் 
முனபனறுவ்தற்கு அவரகைளுக்கு 
ஊட்ைமளிக்கும் ்நஸபல -் மபலா, 
இலங்கை கைரப்�ாந்்தாட்ை ெம்பமள-
னததுைன இ்ணந ;து அண்மயில் 
ந்ை்�ற்் ஆசிய மததிய  கைைற்-
கை்ர கைரப்�ந்்தாட்ை ப�ாட்டியில், 
கைைற்கை்ர கைரப்�ந்்தாட்ைப் �யிற்சி 
முகைா்ம ஏற்�ாடு ்ெய்்தது. 

'வி்ளயாட்டு ஒரு சி்ந்்த ஆசிரி-
யர' என் ்நஸபல- ்மபலாவின 
நம்பிக்்கைக்கு இணஙகை, இந்்த  கைைற்-
கை்ர கைரப்�ந்்தாட்ை முகைாம் வைபமல் 
மாகைாணததில் உள்ள �ாைொ்லகை-
்ளச் பெரந்்த  சிறுவரகைளுக்கு அததி-
யாவசிய தி்னகைள் குறித்த �யிற்சி்ய 
வழஙகியது.

மாணவரகைளின �யிற்சி மற்றும்  

பமம்�ாட்டிற்கு ஆ்தரவாகை நிகைழ்வில் 
�ஙகு�ற்றிய �ாைொ்லகைளுக்கு கைைற்-
கை்ர கைரப்�ந்்தாட்ை உ�கைரணஙகை்ள 
வழஙகி இந்நிகைழ்வு நி்்வு ் �ற்்து. 
இந்்த உ�கைரணஙகை்ள வி்ளயாட்-
டுதது்்  அ்மச்ெர  நாமல் ராெ�க்ஷ 
மற்றும் இலங்கை கைரப்�ந்்தாட்ை ெம்-
பமளனததின ்த்லவர  கைாஞென ெய-
ரதன ஆகிபயார வழஙகி ்வத்தனர

கோரலிங் கிண்ணம்: ஒன்ப்ோவது முமையோக 
சம்பியனோனது லிவரபூல் அணி

கைால்�ந்து கூட்டி்ணவுக் 
கிணணத (கைாரலிங கிணணம்- லீக் 
கிணணம்) ்்தாைரின இறுதிப் 
ப�ாட்டியில், லிவரபூல் அணி 
ெம்பியன �ட்ைம் ்வனறுள்ளது.
இந்்த ெம்பியன �ட்ைததின மூலம் 
கைாரலிங கிணணத ்்தாைரில் ஒன -
�்தாவது மு்்யாகை லிவரபூல் 
அணி ெம்பியன �ட்ைம் ்வனறுள்-
ளது. 

இதுபவ இத்்தாைரில் அதிகை -
�ட்ெ ெம்பியன �ட்ைம் ்வன் 
ஒரு அணியின ொ்த்னயாகும்.

்வம்ப்ளி வி்ளயாட்ைரஙகை -
ளில் பநற்றுமுனதினம் (ஞாயிற்-
றுக்கிழ்ம) ந்ை்�ற்் இறுதிப் 
ப�ாட்டியில், லிவரபூல் அணியும் 
்ெல்சியா அணியும் பமாதின.

�ர�ரப்�ாகை ந்ை்�ற்் இப்-
ப�ாட்டியில் 11-–10 என் ் �னால்டி 
ஷூட்-அவுட் மு்்யில் லிவரபூல் 
அணி ்வற்றி்�ற்று ெம்பியன 
�ட்ைத்்த ்வன்து.

இ்தற்கு முனன்தாகை, 1980-
–81, 1981-–82, 1982-–83, 1983-
–84, 1994-–95, 2000-–01, 2002-–03, 
2011-–12ஆம் ஆணடுகைளில் ெம்பி -
யன �ட்ைம் ்வனறுள்ளது.

1977-–78, 1986-–87, 2004-–05, 
2015-16ஆம் ஆணடுகைளில் இரண-
ைாம் இைத்்த பிடித்தது.

மர்ஹூம் கே.ஏ.பாயிஸ் ஞாபோர்த்த கிண்ண ோல் பந்தாட்டம்
மு்தல் ஆட்ட்ததில் அல் அஷ்ரக் அணி வெற்றி
(புத்தளம் தினகைரன நிரு�ர)

புத்தளம் நகைரெ்�யின ஏற்�ாட் -
டில் புத்தளம் கைால் �ந்்தாட்ை ெம் -
பமளனததின ஒதது்ழப்புைன 
புத்தளததில் ஆரம்பிக்கைப்�ட்டுள்ள 
பகை.ஏ.�ாயிஸ ஞா�கைாரத்த கிணணத-
துக்கைான கைால் �ந்்தாட்ைத ்்தாைரின 
மு்தல் ஆட்ைததில் புத்தளம் அல் 
அஷ்ரக் அணி ்வற்றி ்�ற்றுள்ளது. 
இந்்த ப�ாட்டி ்வள்ளிக்கிழ்ம 
மா்ல (18) புத்தளம் மாவட்ை 
வி்ளயாட்டு அரஙகில் ந்ை்�ற்-
்து.

�லம் வாய்ந்்த நியூ ஸைாரஸ அணி 
யி்ன புத்தளம் லீக்கில் புதி்தாகை அங -
கைததுவம் ்�ற்றுள்ள அல் அஷ்ரக் 
அணி 03 :02 பகைால்கைளினால் ்வற்றி 
்கைாணை்தன மூலம் அவ் அணி 03 
புள்ளிகை்ள ்�ற்றுள்ளது.

அல் -அஷ்ரக் அணிக்கைாகை என.
எம்.நுஷ்கி, வீ. பயாவான, எம்.எம். 

ெ�ாக் ஆகிபயார மு்்பய 01 ம், 29 
ம், 70 ம் நிமிைஙகைளில் ்தமது அணிக் -
கைான பகைால்கை்ள ்�ற்றுக் ்கைாடுத-
்தனர.

அல் -அஷ்ரக் அணியானது புத்தளம் 
லீக்கில் �திவு ்ெய்யப்�ட்டு ்தனது 
மு்தலாவது ப�ாட்டியில் மு்தலாவது 
நிமிைததில் மு்தலாவது பகைா்ல 

்ெலுததி வரலாற்று ொ்த்ன �்ைத-
துள்ள்மயும் குறிப்பிைத்தக்கைது.

புத்தளம் நகைரபி்தா எம்.எஸ.எம்.
ரபீக் ்த்ல்மயில் ந்ை்�ற்் 
்்தாைரின ஆரம்� நிகைழ்வில் அதி-
தியாகை புத்தளம் மாவட்ை �ாரா-
ளுமன் உறுப்பினர சிந்்தகை அமல் 
மாயாதுனன கைலந்து ்கைாணைார.

நைோலேக்ஸ நவறறிக் கிண்ணம்: ந�ோைோபந்போலே 
கிரிக்நகட அணி சம்பியன
(கைல்பநவ தினகைரன விபெை 
நிரு�ர)

�லளு்வவ ்ராலக்ஸ 
வி்ளயாட்டுக்கைழகைம் ஐந்-
்தாவது மு்்யாகை ஏற்�ாடு 
்ெய்்த அணிக்கு 11 ப�ர 
்கைாணை ஆறு ஓவர 
்கைாணை ்மன�ந்து கிரிக்-
்கைட் சுற்றுப்ப�ாட்டியின 
இறுதிப் ப�ாட்டிகைள்  இம்-
மா்தம் 20   ஆம் திகைதி  �ல-
ளு்வவ ்ராலக்ஸ ்�ாது 
வி்ளயாட்ைரஙகில் ந்ை-
்�ற்்து. 

இப்ப�ாட்டி ்்தாைரில் 16 அணிகைள் 
கைலந்து ்கைாணைதுைன  மு்தல் சுற்று 
லீக் மு்்யில்  இைம்்�ற்்து. நானகு 
குழுக்கைளாகை ஒரு குழுவில் நானகு 
அணிகைளாகை பிரிக்கைப்�ட்டு ப�ாட்டித 
்்தாைர இைம்்�ற்்துைன,அ்ரயிறு-

திப் ப�ாட்டியில் கைலந்து ்கைாள்வ்தற்-
கைாகை பநகைம நிவ் ஸைார அணி,்கைகிராவ 
ஒரியனஸ அணி, ்ஹாராப்்�ால 
யூ்னைட் அணி,கைட்டு்கைலியாவ 
பகை.சீ.சீ.அணி என�ன ்தகுதி ்�ற் -்
துைன அ்ரயிறுதிப் ப�ாட்டியில் 
்வற்றி ் �ற்  ்பநகைம நிவ் ஸைார அணி 
,்ஹாராப்்�ால யூ்னைட் அணி 

என�ன இறுதிப் ப�ாட்-
டியில் கைலந்து ்கைாள்ள 
்தகுதி ்�ற்்து.இறுதிப் 
ப�ாட்டியில் மு்தலில் 
து டு ப் ் � டு த ்த ா டி ய 
பநகைம நிவ் ஸைார 
அணி ஆறு ஓவரகைளில் 
ஐந்து விக்்கைட்டுக்-
கை்ள இழந்து 55 ஓட்-
ைஙகை்ளப் ்�ற்்து. 
�திலுக்கு துடுப்்�டுத-
்தாடிய ்ஹாராப்்�ால 
யூ்னைட் அணி ஐந்து 
ஓவரகைளில் 56 ஓட்ைங-

கை்ள ஐந்து விக்்கைட்டுக்கை்ள இழந்து 
்�ற்்துைன ஐந்து விக்்கைட்டுக்கை-
ளினால் ்வற்றி ்�ற்று ்ராலக்ஸ 
்வற்றிக் கிணணத்்தயும் ரூ�ா 30000 
�ணப்�ரிசி்னயும்  ்ஹாராப்-
்�ால யூ்னைட் அணி சுவீகைரிததுக் 
்கைாணைது.
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