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அண்ணே கையெழுத்து ்ேடகடை 
யெணடு தமிழ் கூடடைகைப்பு ேடைக்கு கிழக் 
கில சனத்திடடை ஏ்தோ கையெழுத்து 
ேோங்கித் தள்ளுறோங்ை்ே....  

தம்பி, உது ஒணடும் புதுசிலகல, ஆனோ 
எனக்கு ஒரு சந்தைம், உநத கையெழுத்து 
ேோங்குற ்ேப்ேர் எலலோத்கதயும் எனன 
யசய்வினம் எணடுதோன...!!!  அண்ணே

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
16பக்்கங்கள்

இன்னும்

13 நாட்கள்!

யாழ்.விஷேட நிருபர்   

தமிழ் மக்களது முழு-
மமயான நிமைபபாடமட 
்கடசி்கள் வெளிபபடுததாத 
்காரணததால்,வெனீொவுககு 
தனியா்க ்கடிதம் எழுதஷெண் -
டிய ஷதமெ ஏறபடடதா்க 
முனனாள் பாராளுமன்ற உறுபபினரும் 
தமிழ்த ஷதசியக ்கடசியின

தமிழ் ததசியம் தேசுத�ோர்  
ஒரு நிலைபேோட்டில் இல்லை  

தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள 
மக்கள் ஒனறிமணந்து 
இந்த பயங்கரொத தமடச் 
சடடதமத நீக்க ெலியுறுத-
துகின்றனர்.இதமன அர-
சாங்கம் புரிந்து வ்காண்டு 
ப ய ங ்க ர ெ ா த 
தமடச்சடட

பயங்கரவாத தமைச்்சடை திருததம்   

 உயர்தரப பரீடமச வபறுஷபறு்கள் 
விமரவில் வெளியிடடு பல்்கமைக -
்கழ்க அனுமதிக்கான ்காைதமத நிச் -
சயமா்க கும்றக்க இருபபதா்க ்கல்வி 
அமமச்சர் திஷனஷ் குணெர்ததன 
வதரிவிததுள்ளார்.   

தரம் ஐந்து புைமமபபரி-
சில் பரீடமச

க.பேோ.த உயர்தர, புைலைபேரிசில்   
பேறுதேறுகள் விலரவில் ப�ளியிடபேடும்   

எ ரி வ ப ா ரு ள் 
நிரபபு நிமையங -
்களில் மக்கள் ெரி -
மசயில் நிறபதால் 
ஏறபடககூடிய ்கை -
ெரங்கமள தடுக்க 
நடெடிகம்க எடுககுமாறு அமனதது வபாலிஸ் 
நிமையங்களுககும் வபாலிஸ் மாஅதிபர் உததர -
விடடுள்ளார்.   

விெசாய நடெடிகம்க்களுக்கா்க,

எரிபேோருள் நிரபபு   
நிலையஙகளில்   

பேோலிஸ் ேோதுகோபபு  
நாடடில்,26 ஆண்டு்களுககுப பினனர், ஷநறறு 

ஏழமர மணிஷநரம் மின துண்டிபபுககு வபாதுப 
பயனபாடு்கள் ஆமணககுழு, மினசார சமபககு 
அனுமதி ெழஙகியுள்ளது.  

இதனபடி, ்காமை 8 மணிமுதல் மாமை 6 
மணிெமரயான ்காைபபகுதியில், 5 மணிஷநரம் 
மினசார துண்டிபபு அமுைாக்கபபடவுள்ளதா்க 
வ்காழும்பில் நடததிய ஊட்க சந்திப-
பில், வபாதுபபயனபாடு்கள் 

26 ஆண்டுகளுக்குப பின்  
ஏழலர ைணிதேர மின்ப�ட்டு  

தமடயற்ற மினசார விநிஷயா-
்கதமத உறுதிபபடுதத நடெடிகம்க 
எடுககுமாறு ெனாதிபதி ஷ்காடடா-
பய ராெபக்ஷ அமனதது வபாறுபபு 
ொயந்த தரபபினருககும் பணிபபுமர 
விடுததுள்ளார். மினவெடடு 
மறறும் எரிவபாருள்

வெனீொ மாநாடடில் இைஙம்கககு ்களங்கம் ஏறபடா -
வதன தாம் நம்புெதா்க நீதியமமச்சர் அலி சபரி வதரிவித-
துள்ளார். ஆரம்பததிலிருந்ஷத, இம்மாநாடு ரஷ்யாவுககும் 
உகமரனுககும் இமடயிைான இராணுெ நிமைமமமய 
மமயமா்கக வ்காண்டுள்ளதா்க அெர் சுடடிக்காடடியுள்-
ளார்.   

எவொ்றாயினும், வெனீொ மாநாடடில் இைஙம்க 
வதாடர்பில் கிமடக்கபவபற்ற மும்றபபாடு்கள் 
வதாடர்பில் எதிர்ெரும் சனிககிழமம

 ஊழியர் ஷசமைாப 
நிதியம் மறறும் ஊழியர் 
நம்பிகம்க நிதியம் உள் -
ளிடட 13 நிதியங்கள் 
உதஷதச மிம்கெரிச் 
சடடததுககு உடபடா-
வதன சடட மாஅதிபர் 
ஷநறறு (02) உயர் நீதிமன்றததுககு அறி -
விததுள்ளார்.   

 சடட மாஅதிபர் சார்பில் பிரதி 
வசாலிசிடடர் வெனரல் விஷெ்கா சிறி -

ெர்ததன இதமன உச்ச 
நீதிமன்றததில் வதரிவித-
துள்ளார்.   

 மிம்கெரி சடடமூைத-
துககு எதிரான மனுக்கள் 
உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர்்க-
ளான புெஷன்க அலுவி -

ஹாஷர, ஏ. எச். எம். நொஸ் மறறும் 
அர்ெஜுன ஒஷபஷசக்கர ஆகிஷயார் முன-
னிமையில் விசாரமணககு 
எடுக்கபபடடது.   

ETF ,EPF உள்ளிட்ட 13 நிதியஙகள்   
மிலக�ரிச் சட்டத்தில் இருந்து நீக்கம்   

ரஷ்யாவுககும் உகமர -
னுககுமிமடயிைான யுதத 
நிமைமமககு மததியில் 
வபைரஸில் உயர்்கல்வி 
்கறகும் இைஙம்க மாண-
ெர்்களுக்கான பாது்காபபு, 
நடெடிகம்க்கமள முனவன-

டுககுமாறு பிரதமர் மஹிந்த 
ராெபக்ஷ ஷநறறு (02) வெளி-
விெ்கார அமமச்சர் ஷபராசி -
ரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் மறறும் 
வ ம ா ஸ் ஷ ்க ா வி லு ள் ள 
இைஙம்க தூதர்கத-
துககு பணிபபுமர 

பேைரஸிலுள்்ள இைஙலக 
ைோண�ர்களுக்கு ேோதுகோபபு

-அருள் சததியநாதன   

தறஷபாது நாடடில் ஐந்து சத -
வீதமான மருந்து்களுகஷ்க தட -
டுபபாடு நிைவுகி்றது. 
இமதத தடுககும்

31 பிடியாணைகள்  
பிறப்பிககப்்பட்டவர் ணகது  

நாடு முழுெதும் பல்ஷெறு நீதி -
மன்றங்களினால் பிடியாமண 
உததரவு பி்றபபிக்கபபடட பை 
குற்றங்களுடன வதாடர்புமடய 
ஒருெர், ெததமள வபாலிஸ் பிரிவுக-
குடபடட வெலியமுன 
வீதியில் 

இன்றும் ஏழணை   
மணிநேை மின்்வடடு   

நாடு முழுெதும் 
இனறும் (03) 07 
மணிததியாைங்கள் 
30 நிமிடங்களுககு 
மினவெடடு அமுல்-
படுததபபடுவமன 
வபாதுப பயனபாடு்கள் 

இருதைப்பு ஒத்துணழப்பு, ேல்லிைககத்ணத
ஏற்படுத்துவதில் இலஙணக முன்நனேறறம்

வெனீொவில் நமடவபறும் மனித 
உரிமம்கள் ஷபரமெயின 49ஆெது 
கூடடதவதாடரின உயர்மடட அமர் -

வின பக்க அம்சமா்க, வெளிநாடட-
லுெல்்கள் அமமச்சர் ஷபரா -
சிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் 

இறக்குமதி பிரச்சிமைக்கு-
தீர்வு ்காணபபைாவிடின்
தடடுபபாடு அதி்கரிக்்க

்சநதர்பபம்

ேோட்டில் ஐந்து சதவீதைோன   
ைருந்துகளுக்தக தட்டுபேோடு   

06
06 06

06

பல்கலை அனுமதிக் ்காைமும் குலைக்்கபபடும்   
நடவடிக்ல்க எடுக்்க பிரதமர் வலியுறுததல

தாரிக் அஹமட பிரபுவுைைாை ்சநதிபபில் 
அமமச்்சர் பீரிஸ் எடுததுமரபபு

உயர்ைட்ட  இருதரபபு 
சந்திபபுக்களிலும்  ேஙதகற்பு

ஜெனீவா குற்றச்ாடடு்களுக்கு   
அமைச்ர் ஜீ.எல். தக்்க பதிலளிபபார்  
இலஙம்கக்கு எவவம்கயிலும் ்களங்கம் ஏறபைாது   

ேோரோளுைன்றில் சைர்பபித்து   
உடனடியோக நீக்க தகோரிக்லக   
அரசிடம் மாலவ ச�ானாதிராஜா சவண்டுச்காள்  

எம்.க்க.சிவாஜிலிங்கம் ததரிவிக்கிறார்   கேறறு முதல் 
அமுலாக்்கபபடடுள்ளதா்க த்கவல்

உத்திதயோகபூர்� விஜயைோக  

ஜ்காழும்பு தும்றமு்கத்தில்   
ெபபான் பபார் ்கபபல்்கள்  

03

ைனித உரிமை்கள் பபரமவயில்   
இலஙம்க விவாதம் பிறபபாடல்   

03

டீ்ல் கிமடக்்காவிடின் பஸ்  
ப்மவயில் பைலும் வீழ்சசி
தனியோர் ேஸ் உரிலையோ்ளர் சஙகம் பதரிவிபபு  03

இலஙம்க மருநதாக்்கல் ம்கதததாழில் ்சம்கமளைம் கேறறு எச்்சரிக்ம்க   

ரஷய – உக்லரன் தைோதல்  

நீண்ட தேரம் ேலடபேற்்ற கைந்துலரயோடலின் பின்

மின்்ாரத்்த த்டயின்றி 
விநிபயாகிகக நடவடிக்க

்ம்பநதபபடட அதி்காரி்களுக்கு ெனாதிபதி பணிபபு

05 ஆம் தி்கதி முதல் மின் ஜவடடு இல்மல

அலனத்து எரிபேோருள் நிரபபு 
நிலையஙகளுக்கும்

இன்று முதல் தலடயின்றி 
எரிபேோருள் விநிதயோகம் 06

உயர்நீதிமன்றததிறகு ்சடைமா அதிபர் அறிவிபபு
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 CBL குழுமம், வரு -
டாந்தம் 15000 – 17000 
மமட்ரிக் மடான் எடட 
ம�ாணட ச�ாயா, 
ச�ாளம், பயறு, நிலக் -
�டடல, அரிசி மற்றும் 
வ ா � ட ை த் தி ர வி ய ங் -
�டள 13000க்கும் 
அதி�மாை பதிவு 
ம�யயபபட்ட விவ�ாயி -
�ளிடமிருநது ம�ாள்மு -
்தல் ம�யகின்்றது.  இந்த 
மூலபமபாருட்�டளப 
பயன்படுத்தி CBL இன் 
வரத்்த� நாமங்�ளாை 
�மசபாஷ, நியுட்ரி -
டலன், ச�ரா, லங்�ா -
ச�ாய, ரிட்்ஸபரி மற்றும் மஞ்சி 
ஆகியவற்றின் உற்பத்தி�ள் சமற் -
ம�ாள்ளபபடுகின்்றை.  

டிஜிட்டல் மயமாக்�ல் மற்றும் 
ம்தாழில்நுட்பம் சபான்்றவற்றி -
னூடா�, விவ�ாய விநிசயா�த் 
ம்தாடடர வலிடமபபடுத்தும் இன் 
்தநதிசராபாயத்தின் மற்றுமமாரு 
டமல்�ல் �ா்தடையா� CBL இன் 

SMART Agro digital app அணடம -
யில் அறிமு�ம் ம�யயபபட்டிருந -
்தது. இலவ�மா� பதிவி்றக்�ம் 
ம�யது ம�ாள்ளக்கூடிய இந்த app 
இனூடா�, புதிய விவ�ாயி�ள் 
பதிடவ டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள் -
ளதுடன், CBL வடலயடமபபுடன் 
விவ�ாயி�ள் ்தம்டம உறுதி ம�யது 
ம�ாள்வ்தற்கும், �டன்�ள், ஒப -

பந்த ்தவடை மு�ாடமத் -
துவம் மற்றும் CBL இன் 
விவ�ாய �ள அணி�ளி -
டமிருநது உடனுக்குட -
ைாை ஆ்தரடவ மபற்றுக் 
ம�ாள்வ்தற்கும் ஏதுவா� 
அடமநதிருக்கும்.

நி ட ல ச ப ்ற ா ை 
வட�யில் உற்பத்திச் 
ம � யன் மு ட ்ற � ளு க் கு 
அவசியமாை விவ�ாய 
மூ ல ப ம ப ா ரு ட் � ட ள ப 
மபற்றுக் ம�ாள்ளும் CBL 
இன் இலக்குக்�டமய 
அடமநதுள்ளது. 

விவ�ாயி�ளுக்கு உத் -
்த ர வ ா ்த ம ளி க் � ப ப ட் ட 

விடலயிடல் மற்றும் சநரத்தியாை 
விதிமுட்ற�ள் சபான்்றவற்றினூ -
டா�, பணடைச் ம�யட�டய 
இலாப�ரத்்தன்டம மற்றும் உற்பத் -
தித்தி்றைாை ்தன்டமடய ஏற்படுத் -
திக் ம�ாடுபப்தற்கு என்பது CBL 
இன் பிர்தாை ்தநதிசராபாயத்தின் 
முக்கிய அங்�மா� அடமநதுள் -
ளது.  

சம்ஸ் பாஹிம்

2022ம் ஆணடட ஒரு மவகுமதிக் 
குறிபபுடன் ‘மில்லியடை மவல்லுங்-
�ள்’ திட்டத்ச்தாடு ம்தாடங்�வுள்ள-
்தா� ம�ாமரஷல் வங்கி அறிவித்துள் -
ளது. இது ம�ாமரஷல் வங்கி ஊடா� 
மவளிநாடு�ளில் இருநது வரும் 
பைத்ட்தப மபற்றுக் ம�ாள்பவர-
�ளுக்�ாை ஊக்குவிபபுத் திட்டமா-
கும். இந்தத் திட்டம் நான்கு மா்தங் -
�ளில் நான்கு மில்லியைர�டள 
உருவாக்கும். சமலும் பத்து லட்�ம் 
ரூபா 40 சபர மத்தியில் பகிரபபடும்.

ஜைவரி 1 மு்தல் 2022 ஏபரல் 30 
வடரயாை �ாலபபகுதியில் இந்த 
ஊக்குவிபபுத் திட்டத்தின் மூலம் 
மா்தாந்த பரிசிழுபபுக்�ள் ஊடா� 
மா்தாந்தம் ஐநது மில்லியன் ரூபா, 
மவளிநாட்டில் இருநது வங்கி 
ஊடா�ப பைம் மபறும் வாடிக்ட�-
யாளர�ள் மத்தியில் பகிரபபடும் எை 
வங்கி அறிவித்துள்ளது. ஒவமவாரு 

மா்தமும் பிர்தாை மவற்றியாளர 
ஒருவர  ம்தரிவு ம�யயபபட்டு பத்து 
லட்�ம் ரூபா பரி�ா� வழங்�பபடும். 
ஏடைய பத்து அதிர்ஷட�ாலி வாடிக் -

ட�யாளர�ளுக்கு ்தலா 
25 ஆயிரம் ரூபா வீ்தம் 
பகிரந்தளிக்�பபடும்.

வங்கியின் மவளி-
நாட்டு பைச் ச�டவயாை 
ம�ாம்பாங்க்; மரமிட் 
பிள்ஸ ்தாைா�சவ இந்த 
பரிசிழுபபில் ச�ரநது 
ம�ாள்ளும். இந்த ஊக் -
குவிபபுக் �ாலத்தின் 
சபாது ம�ாமரஷல் 
வங்கிக் �ைக்ம�ான்றின் 
ஊடா� மவளிநாட்டில் 
இருநது பைத்ட்தப 
மபற்றுக் ம�ாள்ளும் 
ஒவமவாரு வாடிக்ட�-
யாளரும் அச்தசபால் 

ம�ாமரஷல் வங்கிக் கிடள ஒன்றின் 
ஊடா� இந்தப பைத்ட்தப மபற்றுக் 
ம�ாள்ளும் வாடிக்ட�யாளரும் 
‘வின் எ மில்லியன்’ அல்லது ‘மில் -

லியைராகும் வாயபபு’ மா்தாந்த சீட்-
டிழுபபில் இடையும் ்தகுதிடயப 
மபற்றுக் ம�ாள்வர.

இந்தப பைபபரிசில்�டளப 
மபற்றுக் ம�ாள்ளும் வாயபபுக்கு 
சமலதி�மா�, ம�ாமரஷல் வங்கி 
ஊடா�ப பைத்ட்த அனுபபும் 
மவளிநாட்டில் பணிபுரியும் ஒவ -
மவாருவரும் 2022 ஜைவரி 31 வடர 
அவர�ள் அனுபபி உள்ளுர நாை-
யமா� மாற்்றபபடும் ஒவமவாரு 
மடாலருக்கும் குறிபபிட்ட திைத் -
தின் நாைய மாற்று விகி்தத்ட்த விட 
பத்து ரூபா சமலதி�மா� வழங்�பப-
டும் எைவும் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

மவற்றி மபறும் வாடிக்ட�யாளர-
�ளின் விபரங்�ள் வங்கியின் �மூ� 
ஊட�த் ்தளங்�ள் மூலமா�வும் 
மரமிட் பிள்ஸ ம�யலி மூலமா�-
வும் மவளியிடபபடும் எை வங்கி 
சமலும் அறிவித்துள்ளது.

முன்ைணி இழுடவ 
இடைபபு வணடி-
�ள் உற்பத்தியாளரும் 
ஏற்றுமதியாளருமாை 
Tantri Trailers நிறு-
வைம் இலங்ட� 
ம்தாழிற்பயிற்சி அதி�ா-
ர�டபயில் மவல்டிங் 
�ற்ட� மநறி�ளில் ஈடு-
படும் மாைவர�டள 
சவடலக்கு அமரத்தும் 
மபாருட்டு இலங்ட� 
ம்தாழிற்பயிற்சி அதி-
�ார�டபயுடன் புரிநது-
ைரவு ஒபபந்தத்தில் 
ட�ச்�ாத்திட்டுள்ளது.

இ்தன்மூலம், Tantri 
Trailers, ம்தாழிற்ப-
யிற்சி அதி�ார �டபயில் �ல்வி�ற்-
கும் ம்தாழில் தி்றடமயற்்ற மற்றும் 
ம்தாழில்பயிற்சிமபற்்ற பணியாளர-
�டள, அவர�ளுக்கு முழுடமயா� 
360° �ற்்றல் அனுபவத்ட்த வழங்கு-
வ்தற்�ா�, பணியிலமரத்்த உள்ளது. 
Tantri Trailersஉயர்தர, தி்றடமயாை 
மற்றும் ச்தரச்சிமபற்்ற பணியாளர�ள் 
மூலம் அ்தன் பணியாளர ்தளத்ட்த 

விரிவுபடுத்துவட்த இந்த புரிநது-
ைரவு ஒபபந்தபபம் உறுதிம�யயும், 
அச்த சநரத்தில் ம்தாழிற்பயிற்சி அதி-
�ார�டப ்தைது மாைவர�ளுக்கு 
அவர�ளின் பயிற்சிடய முடிக்� 
ச்தடவயாை நடடமுட்ற, சநரடி 
ம்தாழில் அறிடவ வழங்குவட்தயும் 
உறுதிம�யயும்.

Tantri Trailers அ்தன் ்தயாரிபபு 

வரிட�டய சமலும் விரி-
வுபடுத்தியுள்ளதுடன், 
இபசபாது இழுடவ 
இடைபபு வணடி�ள், 
்தாங்கி வணடி�ள், �ட்-
டுமாை ஆடல மற்றும் 
உப�ரைங்�ள், ச�மிபபு 
்தாங்கி�ள், ச�மிபபு 
ம�ாள்�லன்�ள், �ட்ட-
டமபபு�ள், சமம்பால 
�ட்டடமபபு, ஏவு 
ச�ாபுர பாரம் தூக்கி�ள் 
மற்றும் பலவற்ட்ற வடி-
வடமத்து ்தயாரித்து வரு-
கி்றது. 

சமலும், இலங்ட� 
புட�யிர்த திடைக்�-
ளத்திற்கு 200 புட�யிர-

்தப மபட்டி�டள மீள்�ட்டடமபபுச் 
ம�யயும் ம�யற் திட்டத்ட்தப மபாறுப-
மபடுத்து அ்தடை மவற்றி�ரமா� 
நிட்றசவற்றியுள்ளது. உல�ளாவிய-
ரீதியில் கிடள�டளக் ம�ாணடுள்ள 
Tantri Trailers ்தற்சபாது உல�ம் 
முழுவதும் 30 க்கும் சமற்பட்ட நாடு-
�ளுக்கு மபாருட்�டள ஏற்றுமதி ம�ய-
கி்றது.

2022 இன் முதல் நான்கு மாத காலத்தில் நான்கு
மில்லியனரகளை உருவாககவுளை ககாமர்ஷல் வங்கி

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட தமைமமயகதமதப ்பார்மவையிடுவைதறகாக இைஙமக 
ஆட்்டாமமாம்பல் சஙகததின் (AAC) தமைவைர் தம்மிக்க ஆடடிகை மறறும் ்தவைப-
பிரிய மெடடியாராச்சி ஆகி்யார் அணமமயில் சிஙகபபூர் விஜயம் மசயதார்கள். 
AA சிஙகபபூரின் தமைவைர் Bernard Tayம்பர்்ாட ம்டய மறறும் பிரதம நிமை்வைறறு 
அதிகாரி லீ மவைய மு ஆகி்யாரின் அமழபபில் அஙகு மசன்ை அவைர்கள் சுறறுச்சூழல் 
மாசு்பாடு மறறும் வீதி ்பாதுகாபபு மதா்டர்்பா் ஆசியா ்பசிபிக் பிராந்தியம் மறறும் 
ஐ.நா. ்பததாணடு காை நீடிக்கப்பட்ட வீதிப ்பாதுகாபபு மதா்டர்்பா் வி்டயஙகள் 
குறிதத ஆராயந்தார்கள்.

இலங்ளகயின் கதாழிற்பயிறசி அதிகாரசள்பயுடன்
Tantri Trailers புரிந்துணரவு ஒப்பந்தம் ளகசசாத்து

CBL இன் SMART AGRO app உடன்
டிஜிடடல் மயமாகும் விவசாய வளலயளமபபு

மருதாம் எல்பின்்ஸ்டன் மண்ட்பததில் நம்டம்பறை அரச நா்டக விழா வியாழக்கிழமம (24) மாமை நம்டம்பறை ் ்பாது தமிழ் நா்ட-
கமா் எ்ஸ.ஜீவைராஜாவின் "்வைடம்டக்காரர்" எனும் நா்டக ஆரம்்ப நிகழ்வில் ்டவைர் ்ொல் நிதியததின் ்பணிப்பாளர் சம்ப உறுபபி்ர் 
புரவைைர் ொசிம் உமர் மஙகள விளக்்கறறி ஆரம்பிதது மவைப்பமதயும் நா்டக தயாரிப்பாளரா் ஜீவைராஜாவுக்கு சிைபபு விருதிம் 
பிர்பை நா்டக நடிமக ரஞசனி ராஜ் ்மாகன் வைழஙகுவைமதயும் கைாசார அலுவைல்கள் திமைக்கள ்பணிப்பாளர் தரணி அ்்ாஜா 
கம்க உ்டன் காைப்படுகின்ைார்.

உலக ளசவப ப்பரளவ இலங்ளகககிளை நடாத்தும் உலக ளசவ ககாடித்தினம் சிவராத்திரி தினத்தன்று ்பம்்பலபபிடடி மாணிககப 
பிளளையார ஆலயத்தில் நளடக்பற்றது. தரமகரத்தா ஏ. மாணிககவாசகர தளலளமயில் பூளை நளடக்பற்ற பின் பகாபுர வாசலில் பிரதம 
அதிதியாக கலந்துககாணட அளமசசர டகலஸ் பதவானந்தா நந்திகககாடிளய ஏறறிளவத்தபின் அவருககு முதலாவது ககாடிளய 
உ்பதளலவர சின்னத்துளர தன்பாலா அணிவித்தார. கதாடரந்து பிரதமரின் இந்து மத இளணப்பாைர சிவஸ்ரீ ்பாபுசரமா இராமசசந்திர 
குருககள, ்பணிப்பாைர அ.உமாமபகஸ்வரன், ஓய்வுநிளல கசயலாைர உடுளவ தில்ளல நடராைா, இராமகிருஷணா மி்ஷன் தளலவர 
ஸ்ரீமத் சுவாமி அக்ஷராத்மனாந்தஜீமகராஜ், எஸ். சுந்தரலிங்கம். பதவராஜ் மறறும் மாதர அணி ைமுனா கபணசலிங்கம், கையந்தி 
விபனாத், நீலா தயா்பரன், கமலபவணி தன்பாலா ஆகிபயாரும் ககாடி தினத்தில் கலந்துசி்றபபித்தனர.



இலங்கையில் வெளி-
நாட்டு நாணயஙகை்ைக் 
வகைாளெனவு வெய்தல், 
விற்ப்ன வெய்தல், ்பரி-
மாற்றம் வெயெ்தறகைான 
அனுமதிகைள, அதிகைாரமளிக்-
கைப்பட்்ட ெணிகைரகைளுக்கும் (அ்தாெது 
உரிமம்வ்பற்ற ெஙகிகைள) இலங்கை 
மத்திய ெஙகியினால் நியமிக்கைப்பட்்ட 
நாணய மாறறுநரகைளுக்கும் மாத்தி-

ரமம ெழஙகைப்பட்டுளைது.  
ஆ ் கை யி ன ா ல் , வ ெ ளி -
நாட்டு நாணயத்தின் வகைாள-
ெனவு, விற்ப்ன அல்லது 
்பரிமாற்றம் என்்பன அதி-
கைாரமளிக்கைப்பட்்ட ெணிகைர 

ஒருெர ஊ்டாகை அல்லது அதிகைாரமளிக்-
கைப்பட்்ட நாணய மாறறுநர ஊ்டாகை 
மாத்திரமம மமறவகைாளைப்ப-
்டல் மெண்டும்.  

அன்பு நிறைந்த சவால்

தவக்கால சிநதனை

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை132.20 138.18

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை201.26 209.00

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை1.6887 1.7628

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை128.46 133.83

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை224.45 232.40

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை187.86 195.81

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை183.51 188.61

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை120.37 126.14

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 492.89

குவைத் டினொர் 603.09

ஓெொன் ரியொல் 483.42

கட�ொர் ரியொல் 50.73

சவூதி ரியொல் 49.54

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 50.66

நாணய
மாற்று

06

06

06

06

திைகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பலை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 3 வியாழக்கிழலம

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாைம் :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வலர
சு்பநேரம் : காலை : 10.30  -  12.00வலர

பிைவ வருடம் - மாசி  20

இன்லறைய சு்பதிைம்

10 மு்தல் 13 வலர

த்தாழுலக 
நேரம்

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

நயாகம்: சித்தநயாகம்

3

இன்்்றய நாளின் மு்தலாம் 
இ்்றொரத்்்தயானது அச்சுறுத்-
துெதும், ்பயமுறுத்துெதுமாய 
உளைது. 

 இஸமரல் மக்கைளின் ெரலாற-
றின் வ்பரும் ்பகுதியில், யூ்தமக்கைள 
அந்நிய ெக்திகைைால் அடி்மகைைாக்-
கைப்பட்்டாரகைள,

அெரகைைது எருெமலம் ஆலயம் 
மீைவும் புனர்மபபு வெயயப-
்ப்டவில்்ல, கிறிஸ்தெரகைள 
உட்்ப்ட ்பலர ெரலாறறில் ்பயங-
கைரமான துன்புறுத்்தல்கைளுக்குட்்ப-
டுத்்தப்பட்்டாரகைள. 

அவ்டால்ப ஹிட்லரின் ஆட்சிக் 
கைாலத்தில் மேரமனியில் அெர-
கைளுக்கு எதிராகை மமறவகைாளைப-
்பட்்ட ்தாக்கு்தல்கைமை 'இறுதித் தீர-
ொகும்'.

மு்தலாெது இ்்றொரத்்்த்ய 
மநரடியாகை மநாக்கினால் இஸமரல் 
மக்கைள ்தண்டிக்கைப்பட்்ட்மக்கைான 
கைாரணம் அெரகைள கை்டவுளுக்கு 
கீழ்படியா்மமய என்று ொதி்ட-
முடியும்.  ஆயினும் நறவெயதி 

இ்்றொரத்்்தயில் கை்டவுளின் 
மகைனாகிய உயிரத்வ்தழுந்்த இமயசு 
கிறிஸது்ெ ெந்திக்கின்ம்றாம்.   

  ்தந்்்தயாகிய இ்்றென் ்தமது 
மகைனாகிய இமயசு கிறிஸது்ெ 
மரணத்திலிருந்து உயிரபபித்்த-
ம்பாது, இமயசுகிறிஸது யா்ரயும் 
்தண்டிக்கைவில்்ல. ்தம்்ம மூன்று 
்த்ட்ெகைள மறு்தலித்்தெராகிய 
திரு அ்ெயின் மு்தற திருத்்தந்்்த-
யாகிய ம்பதுரு்ெயும் ்தண்டிக்கை -
வில்்ல.

இமயசு கிறிஸது ்தம்்மத் ்தண்-
டித்்தெரகைைாகிய உமரா்மயரகை-
்ைமயா, யூ்தத் ்த்லெரகை்ைமயா 
அழிக்கைவுமில்்ல.. நாம் மனி்த-
ெரக்கைத்்்தயும் நமது பூமி்யயும் 
அன்பு வெயகின்்ற கை்டவுளி்டத்-
தில் நம்பிக்்கை வகைாளகின்ம்றாம். 
நம்மால் ஒவவொருெ்ரயும், 
நமது பூமி்யயும் இ்்றமகைன் 
அன்பு வெய்தது ம்பான்று அன்பு-
வெயயமுடியுமா? 

 அருட்தநல்த ேவாஜி...

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசகதி 
திட்டங்கறை விறைவுபடுத்தல்

 நாட்டில்,2030ஆம் ஆண்டுக்குள 
70% மின்ொரத்்்த புதுபபிக்கைத்்தக்கை 
எரிெக்தி மூலஙகைளிலிருந்து உற்பத்தி 
வெயய மெண்டுவமன்்ற அரசின் 
வகைாள்கை மநாக்கைஙகை்ை அ்்டெ-
்தறகும், புதுபபிக்கைத்்தக்கை எரிெக்தித் 
திட்்டஙகை்ைத் துரி்தப்படுத்துெ்தற-
கும், 05 அ்மச்ெரகை்ைக் வகைாண்்ட 
அ்மச்ெர்ெ உ்ப குழுவொன்று 
நியமிக்கைப்பட்டுளைது.   

அண்்மயில் ந்்டவ்பற்ற அ்மச்-
ெர்ெ கூட்்டத்திமலமய, இத்தீரமா-
னம் எடுக்கைப்பட்டுளை்தாகை அ்மச்-
ெர மோன்ஸ்டன் வ்பரனாண்ம்டா 
வ்தரிவித்துளைார.   

வநடுஞொ்லகைள அ்மச்ெர 
மோன்ஸ்டன் வ்பரனாண்ம்டா, நீர 
ெழஙகைல் அ்மச்ெர ொசும்தெ நாண -

யக்கைார, எரிெக்தி அ்மச்ெர உ்தய 
கைம்மன்பில, இ்ைஞர விெகைார 
வி்ையாட்டுத் து்்ற அ்மச்ெர 
நாமல் ராே்பக்ஷ, நீதி அ்மச்ெர 
அலி ெபரி ஆகிமயார இந்்த அ்மச்-
ெர்ெ உ்ப குழுவில் நியமிக்கைப-
்பட்டுளைனர. இந்்த அ்மச்ெர்ெ 
உ்பகுழுவின் ்த்லெராகை வநடுஞ -
ொ்லகைள அ்மச்ெர மோன்ஸ்டன் 
வ்பரனாண்ம்டா நியமிக்கைப்பட்டுள-
ைார.   

்தறவ்பாழுது அ்்டயாைம் கைாணப -
்பட்டுளை புதுபபிக்கைத்்தக்கை ெலுெக்தி 
திட்்டஙகை்ை வெயற்படுத்துெ்தறகு 
ஆரெமுளை மு்தலீட்்டாைரகைளில், 
்தகுதியானெரகை்ை வ்தரிவு வெய்தல், -
உயரந்்த ்பயனுளை திட்்டஙகை்ை 
அ்்டயாைம் கைாணு்தல், திட்்டங-

கை்ை வெயற்படுத்துெ்தறகைாகை 
அமுலிலுளை ெட்்டஙகைள மறறும் 
்த்்டகை்ை அ்்டயாைம் கைண்டு 
நீக்கு்தல், புதுபபிக்கைத்்தக்கை ெலுெக்தி 
மூலஙகைளினூ்டாகை 

இலங்கையின் மனி்த உரி்ம-
கைள நிலெரம் வ்தா்டர்பான ஐக்கிய 
நாடுகைள மனி்த உரி்ம ஆ்ணயா-
ைரின் அறிக்்கை மீ்தான விொ்தம், 
இன்று (03)  ந்்டவ்ப்றவிருந் 
ம்பாதும் அது பிறம்பா்டப்பட்டுளை-
்தாகை அறிவிக்கைப ்பட்டுளைது.   

ரஷயாவின் இராணுெந்டெடிக்்கை-
யினால் உருொக்கியுளை நி்ல்ம 
குறித்து மனி்த உரி்ம ம்பர்ெ அெ-
ெரமாகை விொதிக்கைமெண்டிய நி்ல 

கைாணப்படுெ்தாமலமய, இலங்கை 
வ்தா்டர்பான கைலந்து்ரயா்டல் பிற-
ம்பா்டப்பட்டுளைது.  

ரஷயாவின் இராணுெ ந்டெ-
டிக்்கை வ்தா்டர்பான விமே்ட 
விொ்தம் இன்று மூன்்றாம் திகைதி 
ந்்டவ்பறும். இதுவ்தா்டர்பான தீர-
மானத்துக்கு ஆ்தரொகை மனி்த உரி-
்மகைள ம்பர்ெயின் 47 உறுபபு 
நாடுகைளில் 29 நாடுகைள ஆ்தரொகை 
ொக்கைளித்துளைன.

ரஷ்ய – உக்லரன் நமா்தல்  

மனித உரிமமகள் பேரமையில்   
இலஙமக விைாதம் பிறபோடல்   

தவளிோடடு ்பண ்பரிமாறறைம்  

உரிமம் பபற்ற வங்கிகள்,  
முகவர்களிடம் மாத்திரமம  

்தனியார ்பஸகை -
ளுக்கு ம்த்ெயான 
டீெல் கி்்டக்கைாவிட்-
்டால், ்தறம்பாது இயக் -
கைப்படும் ்பஸகைளின் 
எண்ணிக்்கை  மமலும் 
வீழச்சிய்்டயுவமன 
அகில இலங்கை 
்தனியார ்பஸ உரி்ம -
யாைரகைள ெஙகைம் வ்தரி -
வித்துளைது.  

எவொவ்றனினும் ்பஸகைளுக்கு ம்த்ெயான டீெல் அைவு 
ஒருசில தினஙகைளுக்குள கி்்டக்குவமன்று எதிர்பாரக்கைப்ப-
டுெ்தாகை ெஙகைத்தின் பிர்தம வெயலாைர அஞென பிரியஞசித் 
குறிபபிட்டுளைார.  

எரிவ்பாருள ம்த்ெ்ய பூரத்தி வெயயாவிட்்டால் ்பயணி-
கைள வ்பரிதும் ்பாதிக்கைப்படுெர. டீெல் கி்்டக்கைாவிட்்டால் 
்பல ்பஸகைள இயஙகைாது.  

எனமெ டீெல் ெழஙகும்ம்பாது ்பயணிகைள ம்பாக்குெரத்து 
மெ்ெயில் ஈடு்படும் ்பஸகைளுக்கு முன்னுரி்ம அளிக் -
கைமெண்டும் என்றும் அெர அரொஙகைத்தி்டம் மகைாரிக்்கை 
விடுத்்தார.  

டீசல் கிடடககாவிடின் பஸ்  
மசடவயில் மமலும் வீழ்ச்சி  

5 அலமச்சர்களடங்கிய குழு நியமைம்

 -ோச்தாரிகலள லகது தசயய நகாரிக்லக   

்பலடயிைலர காப்ப்தறகாக அல்ை  -– டிைான் த்பநரரா எம்.பி. 

உத்திப�ாகபூரை விஜ�மாக  
ககாழும்பு துமைமுகத்தில்   
ஜபோன் போர கபேல்கள்

ேப்பானிய கை்டற்ப்்டக்கு வொந் -
்தமான இரண்டு ம்பாரக் கைப்பல்கைள 
உத்திமயாகை பூரெ விேயத்்்த மமற-
வகைாண்டு வகைாழும்பு து்்றமுகைத்துக்கு 
மநறறு ெந்்த்்டந்துளைன.  

141 மீட்்டர நீைமுளை 'யுரகைா' 
என்்ற ம்பாரக்கைப்பலும் 67 மீட்்டர 
நீைமுளை 'ஹமராம்டா' என்்ற இரு 
ம்பார கைப்பல்கைளுமம இலங்கை்ய 
ெந்்த்்டந்துளைன. இரு கைப்பல்கைளி-
லும் 185 ேப்பான் கை்டற்ப்்ட வீரர -
கைள ெரு்கை ்தந்துளைனர.  

இந்்தக் கைப்பல்கைள வகைாழும்பு 
து்்றமுகைத்துக்கு ெருெ்தறகு 
முன்னர, இலங்கை கை்டற்ப்்ட கைப-
்பலு்டன் இ்ணந்து வெறறிகைரமான 
கூட்டுப ்பயிறசிகை்ை மமறவகைாண் -
டுளைது. மமலும் இ்தன் ம்பாது 
வெயறதிட்்ட ்பயிறசிகைள, ம்பார 
மூமலா்பாய ்பயிறசிகைளிலும் இக்கைப -
்பல்கைள ஈடு்பட்டுளைன.  

இைங்லக மததிய வங்கி அறிவிபபு  

பெயிலானி வழிபாட்டுத்்தலம் அழிப்புககு 
முஸ்லிம் அடமப்புகள் கணடனம் ப்தரிவிப்பு   

முஸலிம்கைளின் ்ப்ழ்ம ொயந்்த 
ெணக்கைஸ்தலமான வேயிலானி 
இனந்வ்தரியா்த ெக்திகைைால் நாெ-
மாக்கைப்பட்்ட்தறகு உலமா ெ்்ப, 
முஸலிம் கைவுன்ஸில், முஸலிம் 
மீடியா ம்பாரம்,்ெ.எம்.எம்.ஏ 
உட்்ப்ட ்பல முஸலிம் அ்மபபுகைள 
மறறும் சிவில் அ்மபபுகைள ென்்ம-
யாகைக் கைண்டித்துளைன.   

இ்தனு்டன் வ்தா்டரபுளை ந்பர-
கை்ை ்கைது வெயது ்தண்டிக்குமா-

றும் இவொ்றான வ்தால்வ்பாருள 
முக்கியமான இ்டஙகை்ை அழிப-
்ப்்த ்தடுக்குமாறும் அ்ெ மகைாரி-
யுளைன. சுமார 26 அ்மபபுக்கைளின் 
்கைவயாப்பத்து்டன் இது வ்தா்டரபில் 
மநறறு கூட்்டறிக்்கைவயான்று வெளி-
யி்டப்பட்்டது.   

 ெரலாறறுப புகைழமிக்கை இ்டஙகைள, 
ெழி்பாட்டுத்்தலஙகைள அழிக்கைப்படு-
ெ்்த ென்்மயாகை கைண்டிப்ப்தாகை-
வும் ்தஹப்தர வேயிலானி்ய அழிக்கை 

முயன்்றெரகை்ை கைண்்டறிந்து ்கைது 
வெயய அரசு ந்டெடிக்்கை எடுக்கை 
மெண்டும் எனவும் அ்ெ மகைாரி-
யுளைன.  முஸலிம்கைளின் கைலாொர 
முக்கியத்துெம் ொயந்்த வேயிலானி 
குறித்து ்பல ஆயொைரகைள ்தமது 
நூல்கைளில் குறிபபிட்டுளைனர. அத்்த-
்கைய இ்டம் நாெ்தாரிகைைால் அழிக்கைப-
்பட்டுளை்்த அனுமதிக்கை முடியாது 
எனவும் அ்ெ சுட்டிக்கைாட்டியுள-
ைன.(்பா)   

தினக்குரல் பிரதி 
ஆசிரி�ரின்   
மாமி�ார காலமானார   

தினக்குரல் பிரதி ஆசிரியரும்  (விெ-
ரணம்) இலங்கை ்தமிழ ஊ்டகைவியலா-
ைர ஒன்றிய வ்பாதுச் வெயலாைருமா-
கிய குழந்்்தமெல் வேயந்திரனின் 
அன்பு மாமியாரான திருமதி மயில்ொ-
கைனம் ெரஸெதி கை்டந்்த (27)   ஞாயிற-
றுக்கிழ்ம கைாலமானார. குபபிைான் 
ஊரஙகு்ண்ய பி்றபபி்டமாகைவும், 
வகைாழும்பு வெளைெத்்்த்ய ெசிப-
பி்டமாகைவும் வகைாண்்ட அன்னார, 
மயில்ொகைனத்தின் ம்னவியும் ஒரு 
ஆண் பிள்ை, இரு வ்பண் பிள்ைகை-
ளினதும் ்தாயாருமாொர.    அன்னாரின் 
பூ்தவு்டல் இலக்கைம் 42, வ்பாஸவெல் 
பிமைஸ ,வெளைெத்்்தயிலுளை 
இல்லத்தில் இன்று வியாழக்கிழ்ம 
கைா்ல 07 மணி மு்தல் அஞெலிக்கைாகை 
்ெக்கைப்பட்டு நண்்பகைல் 12 மணிக்கு 
இறுதிக்கிரி்யகைள ந்்டறும். பிற்பகைல் 
ஒருமணியைவில் வ்பார்ை கைனத்்்த 
இந்து மயானத்திறகு எடுத்து வெல்லப-
்பட்டு ்தகைனக்கிரி்யயும் இ்டம்வ்ப்ற-
வுளைது.   

அகமரிக்காமை
அதிகம் நம்பி�தாபல 
இநத பமாதல் நிமல  

அவமரிக்கைா்ெ அைவுக்கைதிகைம் 
நம்பிய்தாமல உக்்ரனுக்கு இந்்த 
நி்ல்ம ஏற்பட்்ட்தாகைவும் ரஷய- 
உக்்ரன் யுத்்தத்தினால் எதிரெ-
ரும் நாட்கைளில் சுறறுலாத்து்்ற, 
ம்தயி்ல ஏறறுமதி என்்பெறறுக்கு 
்பாரிய ்தாக்கைம் ஏற்ப்டலாவமன்றும்  
உக்்ரன் முன்னாள தூதுெர உ்த-
யஙகை வீரதுஙகை வ்தரிவித்்தார.  

இது வ்தா்டரபில் கைருத்துத் வ்தரி -
வித்்த அெர,அவமரிக்கைா உ்தவும் 
என்்ற நம்பிக்்கையில் உக்்ரன் இருந்-
்தது. ஆனால் அவமரிக்கைா உ்தெ முன் -
ெரவில்்ல. மநட்ம்டாவில் அஙகைத் -
துெம் வ்ப்ற உக்்ரன் மமறவகைாண்்ட 
முயறசி ரஷயாவின் இருபபுக்கு அச் -
சுறுத்்தலானது. ரஷயாவு்டன் உ்டன்-
்பாட்டு்டன் வெல்லாது மம்லத்ம்தய 
நாடுகைளு்டன் வநருக்கைமாகை வெயற -
்ப்ட முயன்்ற்தால் இந்்த நி்ல்ம 
ஏற்பட்்டது.  

இந்்த இரு நாடுகைளும் எமது நட்பு 
நாடுகைள. ரஷயாவிலிருந்து எமக்கு 
அதிகை சுறறுலாப ்பயணிகைள ெரு-
கின்்றனர. அத்ம்தாடு எமது பிர்தான 
ம்தயி்ல ஏறறுமதி நா்டாகைவும் 
உளைது என்றும் அெர குறிபபிட்-
்டார.(்பா)  

உக்லரனுக்காை முன்ைாள் 
தூதுவர் உ்தயங்க  

உக்மரனிலிருநது 32 
இலஙமக�ர கைளிப�றினர  

உக்்ரனிலிருந்்த 32 இலங்கையர, நான்கு ்தனித்்தனி 
எல்்லகைள ெழியாகை அந்நாட்்்ட விட்டு வெளிமயற-
்றப்பட்டுளை்தாகை வ்தரிவிக்கைப்படுகி்றது. உக்்ரனுக்கைான 
அஙகீகைாரம் வ்பற்ற இலங்கைத் தூதுெர இ்த்ன உறுதிப-
்படுத்தியுளைார.   முன்ன்தாகை, உக்்ரனின் ந்டெடிக்்கை-
கை்ை வ்தா்டரந்து உன்னிப்பாகை அெ்தானித்து ெருெ்தாகை 
இலங்கை வெளியு்றவு அ்மச்ெகைம் குறிபபிட்டிருந்்தது. 
கை்டந்்த திஙகைட்கிழ்ம (28) உக்்ரன் – ம்பாலந்து எல்்ல 
ெழியாகை உக்்ரனிலுளை இரு மாணெரகைள உட்்ப்ட சுமார 
40 இலங்கை பிர்ேகை்ை வெளிமயறறும் ்பணியில் ஈடு-
்பட்டுளை்தாகை அ்மச்சு வ்தரிவித்துளைது.  

ககாழும்பு பேரா�ர  மிச்சல் கேசகலட் ்சநதிபபு  
வகைாழும்பு கைத்ம்தாலிக்கை ம்பராயர 

கைரதினால் வமல்கைம் ரஞசித் 
ஆண்்ட்கை மநறறு ஐ.நா மனி்த உரி-
்மகைள ம்பர்ெயின் ஆ்ணயாைர 
மிச்ெல் வ்பச்வலட்்்ட ெந்தித்துள -
ைார.  

வேனிொவில் ந்்டவ்பறறு ெரும் 
ஐ.நா மனி்த உரி்மகைள ம்பர்ெ-

யின் 49 ஆெது கூட்்டத் வ்தா்டரின்-
ம்பாது, இந்்த ெந்திபபு இ்டம்வ்பறறுள-
ைது.  

இம்தமெ்ை, இந்்த ெந்திபபுக்கு 
முன்ன்தாகை மநறறுமுன்தினம், ெத்-
திகைானில் ம்பராயர வமல்கைம் ரஞசித் 
ஆண்்ட்கை ்பரிசுத்்த ்பாப்பரெ்ர ெந்-
தித்திருந்்த்ம குறிபபி்டத்்தக்கைது.  

இைங்லகக்காை த்தன்தகாரிய தூதுவர் வூஜின் ஜிநயாங், ச்பாோயகர் மஹிந்த யாப்பா 
அந்பவர்்தைலவ அணலமயில் ்பாராளுமன்றைததில் சநதித்தார். ்பாராளுமன்றை தசயைா-
ளர் ோயகம் ்தம்மிக்க ்தசோயக்கவும் இச்சநதிபபில் கைநதுதகாணடார்.   

்தனியார் ்பஸ் உரிலமயாளர் சங்கம் த்தரிவிபபு  

உச்ச நீதிமன்்ற தீர்ப்டப மாற்றமவ  
எதிரணியினரின் பெனீவா விெயம்  

்பயஙகைரொ்தத்்்த ஒழித்்த ்ப்்டவீ -
ரரகை்ை கைாப்பாறறுெ்தறகைாகை அன்றி, 
உச்ெ நீதிமன்்ற தீரப்்ப மாற்றமெ 
எதிரக்கைட்சியினர வேனீொ வென்றுள-
ை்தாகை வ்பாதுேன வ்பரமுன ்பாராளு -
மன்்ற உறுபபினர டிலான் வ்பமரரா 
வ்தரிவித்்தார.  

நாடு எதிரமநாக்கும் வ்பாருைா்தார 
வநருக்கைடிகைளுக்கு முகைஙவகைாடுத்-
துளை நி்லயில், ஊ்டகைஙகைள முன் 
தீரவுகை்ை முன்்ெத்து வீரரகைைாகை 
்தஙகை்ை கைாட்டிக் வகைாளை முயறசிக்-
கைாமல் ஒன்றி்ணந்து அரொஙகைத்தின் 
மெ்லத்திட்்டத்்்த ெலுப்படுத்து-
ெது மிகைவும் ்பயனுளை்தாகை இருக்-

கும் எனவும் அெர வ்தரி -
வித்துளைார. ஸ்ரீலஙகைா 
வ்பாதுேன வ்பரமுன கைட்-
சியின் ்த்ல்மயகைத்தில் 
மநறறு ந்்டவ்பற்ற ஊ்ட-
கைவியலாைர ெந்திபபில் 
கைலந்துவகைாண்டு கைருத்து 
வ்தரிவிக்கும் ம்பாம்த அெர 
இவொறு வ்தரிவித்்தார.  

 நாட்டுக்குளமையும், 
உலகைைவிலும் கைாணப்ப -
டும் ்பல்மெறு பிரச்சி்னகைளு்டன்-
்தான் அரொஙகைத்துக்கு வெயற்ப்ட 
மெண்டியுளைது.நாட்டின் உட்்பகு-
தியில் கைாணக்கூடிய பிர்தான பிரச்-

சி்ன வ்டாலர பிரச்சி்ன-
யாகும்.  

பிரச்சி்னகைளுக்கு மத்தி -
யில் ்தமது அ்மச்சுக்கை்ை 
சி்றப்பாகைச் வெயெ்தறகு, 
வகைாமரானா வ்தாறறிலி-
ருந்து இந்நாட்டு மக்கை்ைக் 
கைாப்பாறறுெ்தறகு ேனாதி-
்பதி மகைாட்்டா்பய ராே்பக்ஷ 
எடுத்்த முயறசி்ய சிலர 
ம்றந்து விடுகி்றாரகைள.  

இந்்த நாட்டில் இ்றக்குமதிச் 
வெல்ெக் கு்்றக்கை மெண்டிய்தன் 
அெசியத்்்த நாம் வ்தளிொ -
கைக் கைாண்கிம்றாம். 

4,000 ஆடம்ேர காரகளுடன் கடலில் மூழ்கி�   
கபேல்; திடீகரன தீபபிடித்து  நா்சம்  

சு ம ா ர 
4,000 ஆ்டம்-
்பர வொகுசு 
கை ா ர கை ் ை 
ஏறறிச் வென்்ற 
ெரக்குக் கைப்பவலான்று திடீவரன தீப்பறறி கை்டலில் மூழ-
கியுளை்தாகை அறிவிக்கைப்பட்டுளைது.   அத்திலாந்திக் 
ெமுத்திரத்தில், ம்பாரத்துக்கைல்லுக்கு வொந்்த -
மான அம�ாவரஸ தீவுகைளுக்கைருகில்



உக்ரைன் த்ைநகர் கீவிற்கு 
வெளியே ரைஷேப் ப்ைகள் குவிக-
கப்பட்டு ெரும் நி்ையில் அங்கு 

இருககும் இந்திேத் தூதரைகம் மூைப்பட்டுள்்ளது. 
அயதோடு கீவ் பகுதியில் இருககும் இந்திேர்-
கள் உைனடிேோக யேற்கு எல்்ைப் பகுதிக்்ள 
யநோககிச் வெல்ை யெண்டும் என்று இந்திேத் 
தூதரைகம் அறிவித்துள்்ளது.   

கீவ் பகுதியில் இருந்து இந்திேர்கள் எல்யைோ-
ரும் வெளியேற்்றப்பட்டு விட்ைனர் என்று உறுதி 
வெயேப்பட்ை நி்ையில் தூதரைகம் வேோத்தேோக 
மூைப்பட்டு இருககி்றது. கீவில் இருந்து வேோத்-
தேோக இந்திேர்கள் வெளியேறி விட்ைதோகவும், 
அங்கு இந்திேர்கள் ேோரும் இல்்ை என்றும் 
இந்திே வெளியு்றவுத்து்்ற அ்ேச்ெகம் வதரி-
வித்துள்்ளது.   

இதுெ்ரை வெளிேோகி இருககும் 
வெயேதி பு்கப்பைங்கள் அடிப்ப்ை-
யில் கீவ் பகுதிககு வெளியே 60 
கியைோ மீட்ைர் தூரைத்திற்கு ரைஷேப் 
ப்ைகள் அணி ெகுத்து நிற்கின்்றன. 
தற்யபோது உக்ரைன் யேற்குப் பககத்-
தில் உள்்ள லிவிவ் என்று நகரைத்திற்கு 
இந்திேத் தூதரைகம் தற்கோலிகேோக 
ேோற்்றப்படும் என்று எதிர்போர்ககப்ப-
டுகி்றது. ஆனோல் இன்னும் கர்கிவ் 
பகுதியில் இந்திேர்கள் இருககி்றோர்-
கள். அங்கு வதோைர்ந்து கடு்ேேோன 

தோககுதல்கள் நைந்து ெருகின்்றன. இதனோல் 
அங்கு மீட்புப் பணிக்்ள வெயெது கடினம் 
ஆகி உள்்ளது.   

வபரும்போைோன ேோணெர்கள் 1000_ 
-1500 கியைோ மீட்ைர் தூரைம் நைந்து வெல்ை 
யெண்டிே நி்ை ஏற்பட்டுள்்ளது. இந்தப் 

பகுதியில் ரையில் யபோககுெரைத்து வதோைர்ந்து 
இேங்குகி்றது. ஆனோலும் அங்கு ேககளுககு 
இைம் கி்ைககவில்்ை. யபருந்தும் இல்்ை. 
இதனோல் ேககள் பைர் கூட்ைம் கூட்ைேோக 
நைந்து வெல்லும் அெைம் ஏற்பட்டுள்்ளது. யநற்-
றுமுன்தினம் கோ்ை உக்ரைனில் ரைஷேோவின் 

தோககுதலில் இந்திேர் நபவீன் யெக-
ரைப்போ பலிேோனோர். கர்நோைகோ்ெ 
யெர்ந்த 21 ெேதோன ேோணெரைோன 
இெர் கர்கிவ் பகுதியில் நைந்த குண்-
டுவெடிப்பு தோககுதலில் பலிேோனோர்.   

இ்தேடுத்து 3 நோட்களில் 26 
விேோனங்கள் மூைம் இந்திேர்கள் 
அ்னெ்ரையும் உக்ரைனில் இருந்து 
வெளியேற்்ற இந்திேோ முடிவு வெய-
துள்்ளது. இந்திே விேோனப்ப்ை 
விேோனங்கள் இதில் பேன்படுத்தப்-
பட்டு ெருகின்்றன. யரைோேோனிேோ, 
யபோைந்து, ஸயைோெோக ஆகிே நோடு-

களுககு இந்திேர்கள் அ்ைத்து வெல்ைப்பட்டு 
அங்கிருந்து வெளியேற்்றப்பட்டு ெருகின்்றனர். 
உக்ரைனில் சுேோர் 20 ஆயிரைம் இந்திே ேோண-
ெர்கள் உள்்ளனர். இெர்களில் 60 ெதவீதம் 
அதோெது 12 ஆயிரைம் யபர் மீட்கப்பட்டு உள்்ள-
னர். உக்ரைனில் இந்திே ேோணெரின் ேரைணம் 
ேற்்ற ேோணெர்க்்ள அதிர்ச்சிககு உள்்ளோககி 
உள்்ளது. பங்கர்களில் பதுங்கி இருககும் ேோண-
ெர்கள் என்ன வெயெது என்று வதரிேோேல் 
கடும் பதற்்றத்திற்கு உள்்ளோகி இருககின்்றனர்.   

பைர் உணவு இன்றி, தண்ணீர் இன்றி, 
கழிப்ப்்ற வெல்ை ெெதி இன்றி பங்கர்களில் 
முைங்கி உள்்ளனர். வெளியே வென்்றோல் எங்யக 
ஏவுக்ண தோககி விடுயேோ என்்ற அச்ெம் அெர்-
களுககு எழுந்துள்்ளது. பை இந்திே ேோணெர்-
கள் ஏற்கனயெ கோணோேல் யபோய விட்ைனர் 
என்பது குறிப்பிைத்தககது. பைர் உைல்நி்ை 
யேோெேோகி ேருத்துெே்னயில் அனுேதிககப்-
பட்டுள்்ளனர்.editor.tkn@lakehouse.lk

உக்ரைன் மீது ரைஷேோ யேற்வகோண்ை ப்ை-
வேடுப்பு கோரைணேோக அவ்விரு நோடுகளுக-
கி்ையே உருவெடுத்துள்்ள யபோர்ப் பதற்-

்றம் ேற்றும் வபோரு்ளோதோரை போதிப்புகளுககு அப்போல் 
உைகின் ேற்்்றே நோடுகளிலும் தற்யபோது வபரும் 
வநருககடி யதோன்றியுள்்ளது. ரைஷேோவுககு எதிரைோக 
யநட்யைோ கூட்ைணி நோடுகள் விதித்துள்்ள வபோரு்ளோ -
தோரைத் த்ைேோனது அ்னத்து நோடுகளிலும் வபரும் 
தோககம் வெலுத்தத் வதோைங்கியுள்்ளது.

இெற்றில் பிரைதோனேோனது எரிவபோருள் விநியேோகத்-
தில் ஏற்பைவுள்்ள தோககேோகும். அவேரிககோ த்ை்ே-
யிைோன கூட்ைணி நோடுகள் ரைஷேோவுககு எதிரைோக கடு-
்ேேோன வபோரு்ளோதோரைத் த்ைக்்ள விதித்துள்்ளன. 
உைகின் பிரைதோனேோன எண்வணய உற்பத்தி நோடுக-
ளில் ஒன்்றோக ரைஷேோவும் வி்ளங்குகி்றது. ரைஷேோவில் 
இருந்து பல்யெறு நோடுகள் எரிவபோரு்்ள இ்றககுேதி 
வெயது ெருகின்்றன.

ரைஷேோ மீதோன வபோரு்ளோதோரைத் த்ையின் கோரைணேோக 
உக்ரைனுககு ஆதரைெோன நோடுகள் அந்நோட்டில் இருந்து 
எரிவபோரு்்ள இ்றககுேதி வெயெதில் தற்யபோது பின்-
ெோங்கியுள்்ளன. உைகின் பிரைதோன ஏற்றுேதி நோவைோன்-
றில் இருந்து எரிவபோருள் ெர்த்தகம் வீழ்ச்சி அ்ையுேோ-
யின் உைகநோடுகள் அ்னத்திலும் எரிவபோருளுககோன 
பற்்றோககு்்ற தவிர்கக முடிேோததோகி விடும். எனயெ 
உைகநோடுகள் அ்னத்தும் வநருககடி்ேயே எதிர்-
யநோககப் யபோகின்்றன. அதுேோத்திரைேன்றி, உைகின் 
அ்னத்துப் வபோருட்களுககுேோன ெர்த்தகப் யபோககுெ-
ரைத்திலும் போதிப்பு ஏற்பையெ வெயயும்.

ரைஷேோ-_உக்ரைன் பதற்்ற நி்ை்ேேோனது இைகு-
வில் முடிவுககு ெந்து விடும் என்்ற அறிகுறிகள் வதன் -
பைவில்்ை. இந்த நிை்ேேோனது உக்ரைனுககு 
ேோத்திரைேன்றி, ரைஷேோவுககும் யநரைடிப் போதிப்்ப ஏற்ப -
டுத்தயெ யபோகின்்றது. ஏ்னே நோடுகளிலும் ே்்றமு-
கப் போதிப்பு தவிர்கக முடிேோததோகி விடும்.

இைங்்கயின் நி ்ை்ேயும் வநருககடி மிகுந்-
ததோகயெ ேோ்றப்யபோகின்்றது. எேது நோட்டில் கைந்த 
இரு ெருைங்களுககு முன்னர் உருவெடுத்த வகோவிட் 
வதோற்று கோரைணேோக நோட்டின் அ்னத்துத் து்்றகளி-
லும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்்ளது. உள்நோட்டு உற்பத்தி போதிக-
கப்பட்ைதோலும் அந்நிே வெைோெணி வீழ்ச்சி அ்ைந்-
ததோலும் எேது நோடு இன்னமுயே வபோரு்ளோதோரை 
வீழ்ச்சியில் இருந்து மீண்வைைவில்்ை. இைங்்க-
யில் எரிவபோருள் பற்்றோககு்்றயும் நிைவி ெருகி்றது. 

வபோரு்ளோதோரை வீழ்ச்சியில் இருந்து இைங்்க படிப்-
படிேோக மீண்வைழுந்து ெருகின்்ற ெேேத்தியையே 
உக்ரைன் மீது ரைஷேோ யபோர் வதோடுத்து உைகப் பதற்்ற 
நி ் ை்ே உருவெடுத்துள்்ளது. ஒரு நோட்டின் வபோரு-
்ளோதோரை ெ்ளர்ச்சியில் எரிவபோருளின் பங்கு பிரைதோன-
ேோனதோகும். வபோதுேககள் யபோககுெரைத்து, உற்பத்திப் 
வபோருட்களின் யபோககுெரைத்து ஆகிே்ெ எரிவபோருள் 
ப ற்்றோககு்்றயினோல் போதிப்ப்ைகின்்றயபோது வபோரு-
்ளோதோ ரைமும் போதிககப்பையெ வெயயும். அது ேோத்திரை-
ேன்றி, எேது நோட்டில் மின்ெோரை உற்பத்திககோக எரிவபோரு-
ளியையே வபருே்ளவில் தங்கி இருகக யெண்டியுள்்ளது. 
இைங்்கயின் வேோத்த மின்ெோரைத் யத்ெயில் நீர்த்-
யதககங்களில் இருந்து இருபது ெதவீத மின்ெோரைம் ேோத்-
திரையே உற்பத்தி வெயேப்படுகி்றது. நோட்டின் வேோத்த 
மின்ெோரைத் யத்ெயில் நீர்மின் உற்பத்திேோனது மிகக 
கு்்றந்த அ்ளவியையே உள்்ளது.

நிைககரி்ே மூைப்வபோரு்ளோகக வகோண்ை அனல் 
மின்ெோரைத்திலும், திரைெ எரிவபோரு்்ள மூைப்வபோ-
்ளோகக வகோண்ை மின்பி்றப்போககி ஊைோன மின்ெோரை 
உற்பத்தியிலுயே எேது நோடு அதிகம் தங்கியுள்்ளது. 
இந்நி்ையில், வகோவிட் கோரைணேோன வபோரு்ளோதோரை 
வநருககடியினோல் வைோைருககு கட்டுப்போடு ஏற்பட்ை -
தன் வி்்ளெோக திரைெ எரிவபோரு்்ள இ்றககுேதி வெய -
ெதில் வநருககடிகள் எதிர்யநோககப்படுகின்்றன. அதன் 
கோரைணேோக நோட்டுககுத் யத்ெேோன மின்ெோரைத்்த 
உற்பத்தி வெயெதில் ெமீப கோைேோக சிககல்க்்ள 
எதிர்வகோள்்ள யெண்டியுள்்ளது.

மின்ெோரை உற்பத்திககோன எரிவபோருள் ்கயிருப்பு 
நோட்டில் கு்்றந்த்ளயெ உள்்ளதோக அரைெோங்க ெட்ைோ -
ரைங்கள் மூைம் வதரிேெருகி்றது. இதன் கோரைணேோகயெ 
நோட்டின் வகோழும்பு தவிர்ந்த ஏ்னே பிரையதெங்களில் 
கட்ைம் கட்ைேோக மின்ெோரை வெட்்ை ந்ைமு்்றப்படுத்த 
யெண்டிே யத்ெ ஏற்பட்டுள்்ளது. இருந்த யபோதிலும் 
ரைஷேோ, உக்ரைன் யபோர் மூண்ை்தேடுத்து எரிவபோ -
ருள் ்கயிருப்்ப அதிகரித்துக வகோள்ெதில் வநருக -
கடி யதோன்றும் என்று எதிர்போர்ககப்படுகி்றது.

இன்்்றே சிககல் மிகுந்த நி்ை்ே்ே ேககள் 
வதளிெோகப் புரிந்து வகோள்்ள யெண்டிேது அெசிே -
ேோகும். நோடு படிப்படிேோக வபோரு்ளோதோரை முன்யனற்-
்றம் அ்ைந்து ெரும் யெ்்ளயில் துரைதிர்ஷைேோக 
ேற்வ்றோரு வநருககடி யதோன்றியுள்்ளது. இன்றுள்்ள 
நி்ை்ே்ே இரு நோடுகளுககி்ையிைோன யுத்தம் 
என்று ேோத்திரைம் நோம் எண்ணிக வகோள்்ளக கூைோது. 
ரைஷே, உக்ரைன் யுத்த நி்ை்ேேோனது உைக 
நோடுக்்ள இருயெறு கூ்றோககியுள்்ள்த நோம் கோண்-
கின்ய்றோம். ஒருபு்றம் ரைஷே ஆதரைவு நோடுகளும் ேறு -
பு்றத்தில் உக்ரைன் ஆதரைவு நோடுகளுேோக ெல்ைரைசு 
நோடுகள் இரு யகோடுக்ளோகப் பிரிந்து நிற்கின்்றன. 
அயதெேேம் இைங்்க யபோன்்ற நோடுகள் நடுநி -
்ை்ே ெகித்து ெருகின்்றன.

இன்்்றே சூழ்நி்ையில் வநருககடியின் தீவிரைத்தன் -
்ே்ே ேககள் உணர்ந்து வகோள்்ள யெண்டும். மின்-
ெோரைப் போெ்னயில் அதிக சிககனத்்த க்ைப்பிடிகக 
பைகிக வகோள்்ள யெண்டும். யுத்த நி ் ை்ே தணியும் 
ெ்ரை எரிவபோருளுககு ேோத்திரைேன்றி ஏ்னே இ்றக -
குேதிப் வபோருட்களுககும் பற்்றோககு்்ற நிைெயெ 
யபோகின்்றது என்ப்த ே்றந்து விைைோகோது!
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இலாபமீட்டும் நிறுவனமாக வளர்ந்துளள
ககாலனனாவவ அரசாஙக க�ாழிறசாவல

உக்வரனில் மூடபபட்டது இந்திய தூ�ரகம்;  
ஆயிரம் கி.மீ நடந்து கசல்லும் மாணவர்கள!

உலகில் மனி� இனம் நிவலத்திருபப�ாயின  
வனசீவராசிகள பாதுகாக்கபபடுவது அவசியம்

பிரைதேர் ேஹிந்த ரைோஜபக்ஷ ஐந்தோெது 
நி்்றயெற்று அதிகோரைம் வகோண்ை ஜனோதி-
பதிேோக பதவி ெகித்த அன்்்றே கோைத்-

தில் ஒதுககீடு வெயத 300 மில்லிேன் ரூபோவி-
னோல் வகோைன்னோெ அரைெோங்க வதோழிற்ெோ்ை 
இைோபத்்த ஈட்ை ஆரைம்பித்துள்்ளவதன அரைெ 
வதோழிற்ெோ்ை தி்ணகக்ளத்தின் பணிப்போ்ளர் 
நோேகம் யக.எஸ.பி. ெத்துயக வதரிவித்தோர்.  

அன்்்றே ஜனோதிபதி ேஹிந்த ரைோஜபக்ஷ-
வின் ஆயைோெ்னயின் யபரில் புதிே உற்பத்தி 
ேற்றும் அபிவிருத்தித் திட்ைம் ந்ைமு்்றப்-
படுத்தப்பட்டுள்்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டின் 
இறுதியில் இைோபம் 98 மில்லிேன் ரூபோெோக 
இருந்தது என அரைெ வதோழிற்ெோ்ை தி்ணகக-
்ளத்தின் பணிப்போ்ளர் நோேகம் சுட்டிககோட்டினோர்.  

ஜனோதிபதி யகோட்ைோபே ரைோஜபக்ஷவின் சுபீட்-
ெத்தின் யநோககு வகோள்்கப் பிரைகைனத்தின் கீழ் 
நகரை அபிவிருத்தி ேற்றும் வீை்ேப்பு அ்ேச்-
ெரும் பிரைதேருேோன ேஹிந்த ரைோஜபக்ஷவின் 
பணிப்பு்ரையின் யபரில் வகோைன்னோெ அரை-
ெோங்க வதோழிற்ெோ்ை தற்யபோது புதிே தேோ-
ரிப்பு அபிவிருத்தி யெ்ைத்திட்ைத்திற்கு உட்பட்-
டுள்்ளது.  

2021 ஆம் ஆண்டுககுள் 600 மில்லிேன் 
ரூபோ விற்ப்ன இைக்க யநோககி, 
சுேோர் 400 மில்லிேன் ரூபோ இைக-
கி்ன இைகுவில் அ்ைந்துள்்ள அரைெ 
வதோழிற்ெோ்ை தி்ணகக்ளேோனது 
2022 ஆம் ஆண்டுககுள் ரூ.625 
மில்லிேன் விற்ப்ன இைக்க இந்த 
ெருை நடுப்பகுதிககுள் அ்ைேைோம் 
என்று அரைெ வதோழிற்ெோ்ை தி்ணகக-
்ளத்தின் யேைதிக முகோ்ேேோ்ளர் வதரி-
வித்தோர்.   

1849ஆம் ஆண்டு வதோைங்கப்பட்ை 
இந்தத் அரைெ வதோழிற்ெோ்ை தி்ணக-
க்ளம் தற்யபோது ஒன்்ற்ரை நூற்்றோண்-
்ைக கைந்துள்்ளது. முதலில் தச்சுப் பட்ை்்ற-
ேோகத் வதோைங்கி, பி்றகு இரும்புப் பட்ை்்ற, 
இரும்புத் வதோழிற்ெோ்ை, இேந்திரைத் வதோழிற்-
ெோ்ை, போைம் பட்ை்்ற ேற்றும் இேந்திரைப் பட்-
ை்்றேோக ேோற்்றப்பட்ைது. 1971இல் வபோதுப்ப-
ணித்து்்ற என வபேர் ேோற்்றம் வெயேப்பட்ைது. 
தற்யபோது அதன் வபேர் வகோைன்-
னோெ அரைெோங்க வதோழிற்ெோ்ை 
என்்ற்ைககப்படுகின்்றது.   

அரைெ ெோர்பில் வதோைங்கப்பட்ை 
இத்வதோழிற்ெோ்ை தற்யபோது 
அரைசுப் பணிகளுககு முன்-
னுரி்ே அளித்து ெருகி்றது. 
தனிேோர் து்்றககும் தனது 
யெ்ெக்்ள தி்றந்து ்ெத்துள்-
்ளது சி்றப்பம்ெேோகும். உற்பத்தி 
ேற்றும் யெ்ெத் து்்றகளில் 
ெோத்ன ப்ைத்து வதன்கிைககு 
ஆசிேோவில் முதல் அதிநவீன கோர் 
வதோழிற்ெோ்ைேோகி வரைனோல்ட் 
கோ்ரை உள்நோட்டில் வபோருத்தி உற்-
பத்தி வெயதுள்்ளது.

அரைசு வதோழிற்ெோ்ையில் இப்யபோது 14 
வதோழிற்ெோ்ைகள் உள்்ளன. அதன்படி, மின்-
இைத்திரைனிேல், போரைந்தூககிகள், இேந்திரை 
வதோழிற்ெோ்ைகள், வெவி வெல்டிங், வேக-
கோனிககல் கோர்வபன்ட்ரி ஃவபகைரி, ்ைட் 
வெல்டிங், ேல்டி கிரைோஃப்ட், ஆட்யைோ ரிப்யபர், 

ட்ரைோன்ஸயபோர்ட், அந்த 14 
பிரிவுகளின் கட்ைை பரைோேரிப்பு, மின்து்ண 
அைகுகள், ஸகிரைோப் ேோர்ட், ய�ோரூம், பணிகள் 
யபோன்்ற்ெ வதோழிற்ெோ்ைக்ளோகும். இந்த 
14 வதோழிற்ெோ்ைகளில் சுேோர் 300 யபர் 
தற்யபோது பணிபுரிகின்்றனர்.

முகோ்ேத்துெ பிரிவிற்கு ேோத்-
திரைம் அரைசு ெம்ப்ளம் ெைங்குகின்-
்றது. ேற்்றே அ்னத்து வகோடுப்-
பனவுகளும் ெம்ப்ளம், மின்ெோரைம் 
ேற்றும் தண்ணீர்க கட்ைணங்கள் 
யபோன்்ற அ்னத்து வெைவுக-
்்ளயும் அரைசு வதோழிற்ெோ்ையே 
வபோறுப்யபற்க யெண்டும்.  

தனிேோர் து்்றயுைன் தி்றந்த 
வைண்ைர் ந்ைமு்்றயின் கீழ் 
யபோட்டி தேோரிப்பு யெ்ெ ெோயப்-
புகள், பல்யெறு அரைசுககுச் 
வெோந்தேோன வதோழிற்ெோ்ைகள் 
இப்யபோது இந்த அரைெ வதோழிற்-
ெோ்ை தி்ணகக்ளத்திற்கு வெோந்-
தேோக உள்்ளன.  

தேோரிப்புகள் ேற்றும் யெ்ெகளின் தரைம், 
யேன்்ே, தரைம், அங்கீகரிககப்பட்ை மூைப்வபோ-
ருள், ெரிேோன யநரைத்தில் விநியேோகம் ேற்றும் 
நீடித்து நி்ைத்திருப்பயத வகோைன்னோெ அரைெ 
வதோழிற்ெோ்ையின் சி்றப்போகும்.  

வததுரு ஓேோ, அலிவகோட்ைோரை, உேோ ஓேோ 
கீழ்த்வதரு, அத்திககோெ, புளுகுனோெ, கண்-
கோலிகு்ளம் யபோன்்ற நீர்ப்போென அ்ேப்பு-
கள், ேோளிகோவிை ேற்றும் அவுகன புத்தர் 
வபருேோன் சி்ைகளின் த்ைககு யேயை 
ே்ை தடுப்பு கூ்ரைகள் அ்ேத்தல், வதோட்டி 
அ்ேப்புகளுைன் வதோைர்பு்ைேது குடிநீர் சுத்-
திகரிப்பு நி்ைேம், ேட்ைகக்ளப்பு, அம்போ்்ற, 
ெவுனிேோ நீர்ப்போென அ்ேப்புகள் வதோைர்-
போன போரிே திட்ைங்கள் ஆகிே்ெ வெேல்படுத்-

தப்பட்டு முடிககப்பட்ைன.  
அரைெ வதோழிற்ெோ்ை 

தி்ணகக்ளத்தினோல் ெரு-
ைோந்தம் வெளிநோடுகளுக-
குச் வெைவு வெயேப்படும் 
வபருந்வதோ்கப் பணத்்த 
தடுத்து நிறுத்த பை திட்ைங்கள் 
தற்யபோது உள்்ளன. அதன்-
படி, எதிர்கோைத்தில் நேது 
நோட்டியையே பணம் முதலீடு 
வெயேப்பட்டிருககும். நோட்டின் 
எதிர்கோை ெ்ளர்ச்சிககு முதலீடு 
வெயெதற்கோன ெோயப்்பயும் 
இது ெைங்கும்.  

பிரைதேர் ேஹிந்த ரைோஜபக்ஷவின் பணிப்பு-
்ரையின் யபரில், கிரைோமிே வீை்ேப்பு ேற்றும் 
நிர்ேோண ேற்றும் கட்ைை வபோருட்கள் ்கத்-
வதோழில் ஊககுவிப்பு இரைோஜோங்க அ்ேச்ெர் 
இந்திக அனுருத்த, நகரை அபிவிருத்தி ேற்றும் 
வீை்ேப்பு அ்ேச்சின் வெேைோ்ளர் சிறிநிேல் 
வபயரைரைோ, அரைெ வதோழிற்ெோ்ைகள் து்்றயின் 
பணிப்போ்ளர் நோேகம் வபோறியிேைோ்ளர் யக.ஜி. 
பி. ெத்துயக, பிரைதிப் பணிப்போ்ளர் வபோறியிைோ-
்ளர் பீ.ரீ.டி.ஜேசிங்க, பணிப்போ்ளர் ெந்்தப்படுத்-
தல், வபோறியிைோ்ளர் எஸ.என்.பீ.எம்.பத்ேசிறி, 
பணிப்போ்ளர் யெ்ைப்பிரிவு வபோறிேைோ்ளர் 
ஆனந்த வியஜசிங்க யபோன்்ற உேர் அதிகோரி-
களின் யேற்போர்்ெயின் கீழ் இந்த உற்பத்தி 
ேற்றும் யேம்போட்டுப் பிரிவுகள் வெேற்படு-
கின்்றன.

உைக ெனசீெரைோசிகள் தினம் இன்று 
அனுஷடிககப்படுகின்்றது. உைகில் 
அச்சுறுத்தலுககு உள்்ளோகியுள்்ள 

ெனசீெரைோசி இனங்க்்ளப் போதுகோககும் யநோக-
கிலும், அெற்றின் சுற்்றோைல் பின்னணி்ே 
யபணும் யநோககிலும் இந்தத் தினம் அனுஷடிக-
கப்படுகி்றது.   

அச்சுறுத்தலுககுள்்ளோகும் ெனஜீெரைோசிகள் 
வதோைர்போன உைன்படிக்க பிரைகைனப்படுத்தப்-
பட்டு, 40 ெருைங்கள் நி்்றெ்ைந்த்த முன்-
னிட்டு, 2013ஆம் ஆண்டு ேோர்ச் ேோதம் 3ஆம் 
திகதி யபங்வகோக நகரில் இைம்வபற்்ற வியெை 
ேோநோட்டில் இந்தத் தினம் முதன் மு்்றேோகப் 
பிரைகைனப்படுத்தப்பட்ைது.   

2013ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் ேோதத்தில் 
இைம்வபற்்ற ஐககிே நோடுகள் ஸதோபனத்தின் 
68ஆெது அேர்வில் இந்த விைேம் வதோைர்போன 
தினம் உத்தியேோகபூர்ெேோக பிரைகைனப்படுத்-
தப்பட்ைது. இதன் அடிப்ப்ையில் 2014ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து அருகிெரும் ெனவிைங்குகள் 
ேற்றும், தோெரை இனங்கள் பற்றிே விழிப்பு-
ணர்்ெ ஏற்படுத்தும் யநோககேோக ஒவ்வெோரு 
ெருைமும் ேோர்ச் ேோதம் 3ஆம் திகதி உைக 
ெனசீெரைோசிகள் தினேோக அனுஷடிககப்பட்டு 
ெருகி்றது.   

உயிர் சூைலிே்ை கட்ை்ேப்பதில் விைங்-
குகள் ேற்றும் தோெரைங்களுககு மிகப் வபரிே 
பங்களிப்பு உண்டு. நி்ைேோன ெ்ளர்ச்சி்ே 
யநோககிே ேரைபு ரீதிேோன ேோற்்றங்கள், ெமூக 
வபோரு்ளோதோரை ேோற்்றங்கள், கல்வி ேற்றும் 
ேனிதர்களின் நைனுககோன நைெடிக்ககள் 
யபோன்்றெற்றுககும் அ்ெ உறுது்ணேோக 
இருககின்்றன.   

ெனங்களில் உள்்ள மிக அைகோன பல்யெறு 

உயிரினங்க்்ள வகோண்ைோடுெதற்கு 
இது உகந்த நோ்ளோக இருககி்றது. ென 
விைங்குக்்ளயும், தோெரைங்க்்ளயும் 
போதுகோகக யெண்டும் என்்ற விழிப்பு-
ணர்வும் இந்த நோள் மூைேோக ஏற்ப-
டுத்தப்படுகி்றது.   

ெனவிைங்குகள் ேற்றும் தோெரைங்-
களில் ஏ்றத்தோை 8,000 ெ்ககள் 
அழியும் ஆபத்்த எதிர்யநோககி 
உள்்ளன. ஏ்றககு்்றே 30 ஆயி-
ரைத்திற்கும் யேற்பட்ை உயிரினங்கள் 
அழிந்து வகோண்டு ெருகின்்றன 
என்று கண்ைறிேப்பட்டுள்்ளது. ஒரு 
மில்லிேன் உயிரினங்கள் முழுெது-
ேோக அழிககப்பட்டு விட்ைன. ஐ.நோ. 
அ்ேப்பு க்ைப்பிடிககும் ெறு்ே 
ஒழிப்பு, நிை ெ்ளங்க்்ள போதுகோப்-
பது ேற்றும் நீடித்த ெ்கயில் பேன்-
படுத்திக வகோள்ெது யபோன்்ற முேற்சி-

க்்ளப் யபோையெ, அழிவின் விளிம்பில் உள்்ள 
உயிரினங்க்்ள கோப்பதற்கும் ஐ.நோ. அ்ேப்பு 
உறுதி பூண்டுள்்ளது.   

உயிர்ச் சூைலிேலுககு மிகவும் இன்றிே்ே-
ேோத உயிரினங்க்ளோக இருப்பெற்்்ற முன்னு-
ரி்ே அடிப்ப்ையில் போதுகோகக யெண்டும் 
என்பயத உைக ெனவிைங்கு தினத்தின் 
பிரைதோன யநோககம் ஆகும். அழியும் நி்ையில் 

உள்்ள ெனவிைங்குகள் ேற்றும் தோெரைங்க-
்்ளக கண்ைறிந்து, அெற்்்ற போதுகோப்ப-
தற்கோன வெேல்திட்ைம் உருெோககுெது இந்த 
நோளின் யநோககம் ஆகும்.   

இதுயபோன்்ற நைெடிக்கக்்ள முன்வன-
டுப்பதன் மூைம் ெனவிைங்கு ேற்றும் தோெ-
ரைங்க்்ள போதுகோப்பயதோடு ேட்டுேல்ைோேல், 
சுற்றுச் சூைலிே்ை யேம்படுத்தவும், ேனிதர்க-
ளின் நீடித்த யத்ெகளுககு அெற்்்ற பேன்-
படுத்திக வகோள்்ளவும் உதவிகரைேோக இருககும் 
என்று கருதப்படுகி்றது. வபோதுேககள் தங்க-
்ளோல் முடிந்த ெ்கயில் ெனங்க்்ள கோகக 
இந்த நோளில் உறுதியேற்றுக வகோள்்ளைோம். 

குறிப்போக, சுற்றுச்சூைலுககு ேோசு ஏற்-
படுத்தும் வபோருட்களின் பேன்போட்்ை 
கு்்றத்துக வகோள்்ள யெண்டும்.   

இன்்்றே சூைலில் யதோலுககோக 
புலிகள், இ்்றச்சிககோக ேோன்கள், 
தந்தத்திற்கோக ேோ்னகள் என ேனி-

தனோல் விைங்கள் யெட்்ைேோைப்படு-
கின்்றன. தற்யபோதுள்்ள சூழ்நி்ையில் 
விைங்குக்்ளப் போதுகோகக யெண்-
டிேது மிகவும் அெசிேம் என்ப்த 
உணரும் ெ்கயில் விழிப்புணர்வு-

கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்்றன.
நோட்டின் யெலிேோக வி்ளங்கும் கோடுக்்ள-

யும், விைங்குக்்ளயும் கோப்பது குடிேகக்ளோ-
கிே நம் ஒவ்வெோருெரின் கை்ே. ேனித நைெ-
டிக்ககளின்மூைம் விைங்குகளும் வெடிகளும் 
போதிககப்படுகின்்றன. தற்யபோது இருககும் உயி-
ரினங்களில் சுேோர் 25 வீதம் எதிர்ெரும் ஆண்-
டுகளில் அழிந்துயபோகும் ஆபத்து இருப்பதோகச் 
வெோல்ைப்படுகி்றது. ேனிதர்க்ளோல் ெட்ைவியரைோ-
தேோக பை ெனஉயிரினங்கள் அழிககப்படு-
கின்்றன. இ்ெ தடுககப்பை யெண்டும். கோடுக-
்்ளயும் ெனவிைங்குக்்ளயும் போதுகோப்பது 
நம்மு்ைே ஒவ்வெோருெரின் கை்ேேோகும்.

ைப்ளியூ.யக.பிரைெோத் ேஞ்சு
(நகர அபவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு   

அமமச்சரின் ஊடக ச்சயலாளர்)

இயற்கை்ய
நேசித்து
வாழநவாம்!

உலகை வனசீவராசிகைள்
தினம் இன்று

ஜனாதிபதியாகை மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ப்தவி வகித்்த கைாலத்தில் ஒதுககைபபட்ட
300 மில்லியன் ரூபாவினால்
வி்னத்திறனுள்்ள செயறபாடுகைள்

உலக சநருககடியின் தீவிரத்்தன்மமமய
மககள் புரிந்து சகாள்ள வேண்டும்!

பெரிய ப�ொடையுள்ளம் ப�ொணைவனொ�வும், பவகுணடு எழும்
சீற்றதடதை விலக்கியவனொ�வும் ஒருவன் இருநதைொல் அவடனப் பெொல்
சுற்றம் சூழ இருப்பெொர் உலகில் யொரும் இல்டல எனலொம்.

வபருங்வகோ்ைேோன் யபணோன் வெகுளி அெனின்
ேருங்கு்ைேோர் ேோநிைத்து இல்



பயங்கரவாதத்திலிருந்து பல சவால்களை 
எதிர்்காண்ட பபாதிலும், நாடு முழுவதும் 
சமாதானம், பாது்காப்பு மற்றும் சட்டத்தின் 
ஆடசிளய மீட்்டடுத்துளபைாம். எமது 
ஜனநாய்க மரபு்கள மற்றும் சுயாதீன நிறுவ-
னங்கள உல்கைாவிய வயது வந்பதாருக்கான 
வாககுரிளமயின் மூலம் சீரான இள்ட்வளி-
யில சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான பதர-
தல்களை உறுதி ்சய்கின்்றன. பமாதலுககுப் 
பிந்திய மீடபு மற்றும் குணமள்டதலில நாம் 
்பற்்ற ்கணிசமான முன்பனற்்றத்ளத பமலும் 
முன்பனற்றுபவாம். இதற்்கா்க நலலிணக்கம், 
்பாறுப்புககூ்றல மற்றும் சமூ்க நீதிக்கான 
உளநாடடு நிறுவனங்களை அளமத்துள-
பைாம்.  

இந்தச் சளபயின் மூலம், பரஸபரம் நன்ளம 
பயககும் 3 உல்கைாவிய மீைாய்வு்களை 
நாங்கள நிள்றவு ்சய்து, ஒப்பந்த அளமப்புக-
்களு்டன் ஆக்கபூரவமான ்கலந்துளரயா்டல்க-
ளில ஈடுபடடு, விபே்ட நள்டமுள்ற்களுக-
்கான ஆளண்களை ளவத்திருப்பவர்களை 
வரபவற்று, உளநாடடு மற்றும் சரவபதச 
உளரயாசிரியர்களு்டன் ்வளிப்பள்ட-
யான மற்றும் தி்றந்த ்கலந்துளரயா்டல்க-
ளில ஈடுபடடுளபைாம்.   

மனித உரிளம்கள ்தா்டரபில ஐ.நா. 
வி்டம் உளை ்கணிசமான நிபுணத்துவம் 
மற்றும் அதன் ்தாழிலநுடப ஒத்துளைப்பு 
மற்றும் தி்றன் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள 
ஆகியவற்றின் மூலம் நாங்கள பயனள்டந்-
துளபைாம். நலலிணக்கம் மற்றும் நிளலயான 
அபிவிருத்தி இலககு்களை அள்டந்து ்்காள-
வதற்்கான எமது உளநாடடு ்சயன்முள்ற்க-
ளுககு நாடடிற்்கான ஐ.நா. குழுவின் மூலமா்க 
்தா்டரந்தும் நல்கப்படுகின்்ற ஆதரளவ 
நாங்கள மதிககின்ப்றாம்.  

இந்தக கூடடு்றவு ஊ்டா்டலினூ்டா்க, எமது 
உளநாடடுக ்கட்டளமப்பு மற்றும் சரவபதசக 
்க்டப்பாடு்களுககு அளமய, இன மற்றும் மத 
அள்டயாைம் மற்றும் அரசியல சாரபு எதுவு-
மின்றி, எமது பிரளஜ்கள அளனவரினதும் 
மனித உரிளம்கள மற்றும் சமூ்க நீதிளய பமம்-
படுத்தி, பாது்காப்பளத நாங்கள ்தா்டரந்தும் 
உறுதி்சய்கின்ப்றாம்.  

்்காவிட-19 ்தாற்றுபநாயால பதாற்று-
விக்கப்பட்ட ்பாருைாதாரப் பின்னள்டவு-
்கள நிலவுகின்்ற பபாதிலும், அபிவிருத்திக-
்கான எமது மக்களின் உரிளமளய நாங்கள 
்தா்டரந்தும் உறுதி ்சய்து வருகின்ப்றாம். 
சமீபத்திய நிளலயான அபிவிருத்தி இலககு 
அறிகள்கககு அளமய, இலஙள்க தனது 
உல்கைாவிய தரவரிளசளய 7 நிளல்கைால 
பமம்படுத்தியுளைது. தமது விரிவான அடி-

மட்டத்திலான ்தா்டரபு மற்றும் நிபு-
ணத்துவத்தின் மூலம் எமது சிவில 
சமூ்கப் பங்காளி்கள அளித்த பங்க-
ளிப்ளப நாங்கள பாராடடுகின்ப்றாம்.  

சரவபதச சமூ்கத்தின் அபிவிருத்-
தியள்டந்து வரும் உறுப்பு நா்டா்க, 
நிளலயான அபிவிருத்தி இலககு்களை 
அள்டந்து ்்காளவதற்்கான எமது 
முயற்சி்களில தாக்கத்ளத ஏற்படுத்து-
கின்்ற ்தாற்றுபநாய் மற்றும் ஐபராப்-
பாவில நிலவுகின்்ற பமாதல பபான்்ற 
்நருக்கடி மிகுந்த சூழ்சிளல்களினால 
பமலும் ஏற்ப்டவிருககின்்ற பாத்கமான 
்பாருைாதார விளைவு்களை எதிர-
்்காளைத் தயாரா்க இருககின்ப்றாம்.  

சளபயின் பணி்களை மீைாய்வு 
்சய்யும் ்கால்கட்டத்தில நாம் இன்று 
இருககின்ப்றாம். அதன் முன்பனாடி 
ஆளணககுழுவின் வீழ்ச்சிககு வழிவ-
குத்த நம்ப்கத்தன்ளம இள்ட்வளிளய 
சமாளிப்பதில சளப ்வற்றி ்பற்றுள-

ைதா என்பளத நாங்கள பிரதிபலிககின்ப்றாம்.  
மனித உரிளம்களை நள்டமுள்றப்படுத்து-

வதற்்கான பலதரப்புக ்கட்டளமப்பு ்க்டந்த 
தசாப்தங்களில படிப்படியா்க உருவாக்கப்பட-
்டது. மனித உரிளம்களை பமம்படுத்துதல 
மற்றும் பாது்காத்தல ஆகியளவ உறுப்பு நாடு-
்களின் இள்றயாணளம சமத்துவத்தின் அடிப்-

பள்டயில பாரபடசமற்்ற தன்ளம, பு்றநிளல 
மற்றும் பதரந்்தடுக்கப்ப்டாத ்்காளள்க்க-
ைால வழிந்டத்தப்ப்ட பவணடும் என்்ற புனி-
தமானதா்க நாம் ்கருதும் முககிய ்்காளள்க-
்களில ஒருமித்த ்கருத்து உருவாக்கப்பட்டது. 
சளபயின் பணி முள்றளம்கள ்வளிப்ப-
ள்டயானதா்கவும், நியாயமானதா்கவும், பார-

படசமற்்றதா்கவும் இருக்க பவணடும் 
என்றும், உணளமயான உளரயா்டளல 
்சயற்படுத்த பவணடும் என்றும் 
ஐககிய நாடு்கள ்பாதுச் சளப தீரமா-
னம் 60/251 மற்றும் மனித உரிளம-
்கள சளபயின் 5/1 மற்றும் 5/2 ஆகிய 

தீரமானங்களின் மூலம் தீரமானிக்கப்-
பட்டன.  

சம்பந்தப்பட்ட நா்டான இலஙள்க-
யின் அனுமதியின்றி சமரப்பிக்கப்-
பட்ட 46/1 தீரமானத்தின் மீது மாரச் 

2021 இல சளப வாக்களித்திருந்தது. இந்த 
வி்டயத்ளதப் பரிசீலிப்பதானது இந்த 
மன்்றத்ளத துருவப்படுத்தி அரசியல மய-
மாககியது. ஐ.நா ்பாதுச் சளப முதலில 
இந்த சளபககு வைஙகிய ஆளணயில 
இருந்து விலகி, பல நாடு்கைால ்கடுளம-
யா்க எதிரக்கப்பட்ட ஒரு ந்டவடிகள்க-

யான ஆதாரம் பச்கரிககும் ்பாறிமுள்றளய 
இந்தத் தீரமானத்தின் ்சயற்பாடடுப் பந்தி 6 
குறித்து நிற்கின்்றது. இத்தள்கய முன்முயற்-
சி்கள உளநாடடு மற்றும் சரவபதச அரஙகில 
ஒற்றுளமயின்ளமளய உருவாககுகின்்றன. 
இது நலலிணக்க முயற்சி்களுககு தள்ட்களை 
உருவாககி, ்க்டந்த்கால ்காயங்களை மீணடும் 
தி்றப்பதன் மூலம் ்வறுப்ளப வைத்து, சமூ-
்கங்களை துருவப்படுத்துகின்்றது.  

மனித உரிளம்களை பமம்படுத்துவதற்-
கும், பாது்காப்பதற்கும் அரசாங்கங்களுககு 
உதவுவதற்்கான விரிவான பயனுளை பணி 
முள்ற்களை உணளமயில உறுப்பு நாடு்கள 
இந்த சளபககும், அதன் ்சயல்கத்திற்கும் 
்கட்டாயமாககியுளைன. எமது மக்கள பாது-
்காப்பான, நீண்ட மற்றும் ்கணணியமான 
வாழ்கள்களய வாழ்வளத உறுதி ்சய்வதற்கு 
உதவிய, சளபயின் உற்பத்தி்கரமான மற்றும் 
நன்ளம பயககும் பணியின் அம்சங்களில 
இலஙள்க தீவிரமா்கவும் ஆக்கப்பூரவமா்க-
வும் பஙப்கற்றுளைது. தண்டளனககுரிய, 
அரசியலமயமாக்கப்பட்ட, பிைவுபடுத்தும், 
உதவாத மற்றும் பு்றம்பான ்காரணங்கைால 
்தா்டங்கப்பட்ட வி்டயங்களை நாங்கள நிரா-
்கரிககின்ப்றாம்.  

உலகில ஏளனய இ்டங்களைப் பபாலபவ, 

பயங்கரவாதத்ளதக ள்கயாளும் பபாது மனித 
உரிளம்கள மற்றும் பதசிய பாது்காப்பு ஆகி-
யவற்றுககு இள்டபய ஒரு நியாயமான சம-
நிளலளய ஏற்படுத்த முயற்சிககின்ப்றாம். 
பயங்கரவாதத் தள்டச் சட்டமானது விசார-
ளணக்கா்க தடுத்து ளவக்கப்படுதல மற்றும் 

விசாரளண ஆகியவற்றுககு உடபட்ட நபர-
்களின் உரிளம்களைப் பாது்காக்க பவணடும் 
என்றும், ்கருத்துச் சுதந்திரம் பபான்்ற ஜனநா-
ய்க சுதந்திரங்களைக ்கடடுப்படுத்தக கூ்டாது 
என்றும் இலஙள்க உறுதியா்க நம்புகின்்றது. 
இந்த பநாக்கங்களைக ்கருத்திற் ்்காணடு, 
பயங்கரவாதத் தள்டச் சட்டம் பிர்க்டனப்-
படுத்தப்படடு 43 வரு்டங்களின் பின்னர, 
அதளனத் திருத்துவதற்்கான ஆரம்ப ்கட்ட-
மா்க, இலஙள்கப் பாராளுமன்்றத்தில நான் 
அணளமயில ஒரு சட்டமூலத்ளத முன்ளவத்-
பதன்.  

பு்றநிளல மற்றும் பற்றின்ளமளயக குள்றம-
திப்பிற்கு உடபடுத்தும் அவசியமான விளை-
வு்களைக ்்காண்ட தன்னாரவ நிதிளயப் 
பயன்படுத்துவது ்தா்டரபில நாங்கள ஆட-
பசபளனளய முன்ளவககின்ப்றாம். இந்தப் 
பின்னணியில, 46/1 தீரமானத்தின் ஓ.பி. 6 
இன் கீழ் நிறுவப்பட்ட சாடசியங்களை பச்க-
ரிககும் ்பாறிமுள்றயானது இலஙள்க மக்க-
ளுககு உதவாது, இலஙள்க சமூ்கத்ளத துருவ-
மயமாககி, சவாலான பநரத்தில ் பாருைாதார 
அபிவிருத்தி, சமாதானம் மற்றும் நலலிணக-
்கத்ளத பமாசமா்கப் பாதிககும் என இலஙள்க 
மீணடும் தனது ்கருத்ளத வலியுறுத்துகின்்றது. 
உயரஸதானி்கர அலுவல்கம் உடப்ட பல-
தரப்பு அளமப்பு முழுவதும் ்கடுளமயான 
நிதிப் பற்்றாககுள்ற நிலவுகின்்ற தற்பபாளதய 
்கால்கட்டத்தில, உறுப்பு நாடு்களின் வைங்க-
ளைப் பயன்படுத்திக ்்காளவதற்கு இது ஒரு 
பயனற்்ற வி்டயம் ஆகும்.  

இலஙள்க ்தா்டரபான ஊ்டாடும் உளர-
யா்டலுக்கா்க மாரச் 04ஆந் தி்கதி இந்த சளப 
ஒன்றுகூ்டவுளைது. இலஙள்க குறித்த எழுத்-
துபூரவமான புதிய த்கவல்கள குறித்த சில 
எணணக்கருத்துக்களை அதன் பபாது உங்களு-
்டன் பகிரந்து ்்காளை ஆவலு்டன் எதிரபாரத்-
துளபைன்.

்மானரா்களல மாவட்டத்தில மர்களல 
பதாட்டம் கிராமத்ளதச் பசரந்த அமரர ்சலவி 
நவரத்னம் தில்காந்தி யாழ்ப்பாணம் பல்க-
ளலக்கை்க ஊ்ட்க ்கற்ள்க்கள துள்றயில ்கலவி-
்கற்று ஊ்ட்கவியலில தி்றளமச் சித்தி ்பற்று 
யாழ். பல்களலக்கை்கத்தில உதவி விரிவுளர-
யாைரா்கப் பணியாற்றிக ்்காணடிருந்த பபாது 
அணளமயில பநாயுற்்ற நிளலயில இயற்ள்க-
்யய்தியிருந்தார. அவருககு சமரப்பணம் 
்சய்யும் வள்கயில 'யாழ் பல்களலக்கை்க 
ஊ்ட்க மாணவனும் ஊ்ட்கவியலாைருமான 
அமரர ச்காபதவன் நிலகசன் ஞாப்காரத்த தங-
்கப்பதக்கம்' அறிவிக்கப்படடிருககி்றது.   

யாழ்ப்பாணம் பல்களலக்கை்கத்தின் 
35ஆவது பட்டமளிப்பு விைாவின் இரண-
்டாவது பகுதி பட்டமளிப்பு விைா இன்று 
03.03.2022 மற்றும் நாளை (04.03.2022), 

நாளைமறுதினம் ஆகிய தினங்களில நள்ட்ப-
றுகின்்றது.  

யாழ்ப்பாணம் பல்களல-
்க்கை்கதத்தின் பட்டமளிப்பு 
விைாவின் பபாது ்க்டந்த 
நான்கு ஆணடு்கைா்க 'யாழ் 
பல்களலக்கை்க ஊ்ட்க மாண-
வனும் ஊ்ட்கவியலாைருமான 
அமரர ச்காபதவன் நிலகசன் 
ஞாப்காரத்த தங்கப்பதக்கம்' 
வைங்கப்படடு வருகின்்றது.  

யாழ்ப்பாணம் பல்களலக்க-
ை்கத்தில ஊ்ட்க மாணவனா்கப் 
படித்துக ்்காணடு ஊ்ட்கவிய-
லாைரா்கப் பணியாற்றிக ்்காண-
டிருந்த நிலகசன், 2007 ஆம் 
ஆணடு ஆவணி மாதம் முதலாம் 
தி்கதி அதி்காளல 5 மணியை-
வில அவரது வீடடில ளவத்து 
்பற்ப்றார முன்னிளலயில ஆயு-
ததாரி்கைால படு்்காளல ்சய்-
யப்படடிருந்தார.  

நிலகசனது ஞாப்காரத்த-
மா்க அவரு்டன் யாழ் இந்துக-
்கலலூரியில ஒன்்றாய்க ்கற்்ற 
2004 உயரதர மாணவர்கைால 
முன்்னடுக்கப்படும் 'நிலா 
நிதியம்' யாழ்ப்பாணம் பல்க-
ளலக்கை்கத்தின் பட்டமளிப்பு 
விைாவின் பபாது ஊ்ட்கத்-
துள்றயில சி்றப்புத் பதரச்சி 
்பறும் மாணவருககு ஆண-
டுபதாறும் வைங்கப்படும் தங-
்கப்பதக்கத்ளத அமரர ச்காபத-
வன் நிலகசன் ஞாப்காரத்தமா்க 
வைங்க ந்டவடிகள்க்களை 
பமற்்்காணடிருந்தது.  

இந்நிதியத்தின் அஙகுராரப்பண சான்றிதழ் 
2017 ஆம் ஆணடு நள்ட்பற்்ற நிலகசனின் 
10ஆம் ஆணடு நிளனபவந்தலின் பபாது 
யாழ் பல்களலக்கை்க ்களலப் பீ்டாதிபதியி்டம் 
ள்கயளிக்கப்படடு பின்னர யாழ் பல்களல்கை-
்கத்தி்டம் நிதி ள்கயளிக்கப்பட்டது.  

இதன் மூலம் அமரர ச்காபதவன் நிலகசன் 
ஞாப்காரத்த தங்கப் பதக்கம் நான்்காவது வரு-
்டமா்க தற்பபாது வைங்கப்ப்டவுளைது.   

2019 ஆம் ஆணடு முதலாவது தக்கப்ப-
தக்கத்திளன யாழ்ப்பாணம் உடுவிளலச் 
பசரந்த மாணவியான ்சலவி அன்டப்கசி்கா 
பலா்றன்ஸ ராஜ்குமாரும், 2020 ஆம் ஆணடு 
யாழ்ப்பாணம் ப்காண்டாவிளலச் பசரந்த யாழ் 
பல்களல மாணவியான திபனஸ விஜயதரசி-
னியும், 2021 ஆம் ஆணடு மாத்தளை மாவட-
்டத்தின் சுது்கஙள்களயச் பசரந்த ்சலவி 

முனியப்பன் துலாபரணியும் ்பற்றுக ்்காண-
டிருந்தளம குறிப்பி்டத்தக்கது.  

இந்தஆணடுக்கான அமரர ச்காபதவன் நிலக-
சன் ஞாப்காரத்த தங்கப் பதக்கத்திளன ்மான-
ரா்களல மாவட்டத்தில மர்களல பதாட்டம்  
கிராமத்ளதச் பசரந்த நவரத்னம் தில்காந்தி 
்பற்றுக ்்காளைவிருந்த நிளலயில அவர 
பநாயின் ்காரணமா்க இயற்ள்க்யய்தியிருந்-
தார. இந்நிளலயில அவருககு இத் தங்கப்பதக-
்கம் சமரப்பணம் ்சய்யப்படடிருககி்றது.  

்சலவி நவரத்னம் தில்காந்தி குறித்து 
அவபராடு யாழ்ப்பாணப் பல்களலக்கை்கத்-
தின் ஊ்ட்கத்துள்றயில ்கலவி ்கற்்ற நணபர-
்கைால ்வளியி்டப்பட்ட நிளனவுப் பகிரவு 
இதுவாகும்.  

நவரத்னம் தில்காந்தி. அவரது ்சாந்த ஊர 
்மாணரா்களல மாவட்டத்தில மர்களல 
பதாட்டம் என்னும் கிராமம். அவரது 
்பற்ப்றார சிறு்கள்ட வியாபாரி்கள. அவர 
ஆரம்பக ்கலவி ் தா்டக்கம் ்க.்பா.த சாதாரண 
தரம் வளர ்மா/ஸ்ரீ ்்கௌரி தமிழ் வித்தியால-
யத்திலும், ்க.்பா.த உயரத-
ரத்ளத ்மா/ விபுலானந்தா 
தமிழ் ம்கா வித்தியாலயத்தி-
லும் ்கற்்றார.  

உயர தரத்தில 2A, B ஐ 
்பற்றுக ்்காண்ட அவர, 
தனது முதல பல்களலக்கை-
்கத் ்தரிவா்க யாழ்ப்பாணம் 
பல்களலக்கை்கத்ளத பதரந்-
்தடுத்தார. அரசியல விஞ்-
ஞானம் மற்றும் ஊ்ட்கக ்கற்-
ள்க்கள துள்றயில முதலாம் 
வரு்டத்தில பயின்்ற அவர, 
இரண்டாம் வரு்டத்திலிருந்து 
ஊ்ட்கக ்கற்ள்க்கள துள்றளயச் 
சி்றப்புக ்களலயா்க பயின்-
்றார. பின் யாழ்ப்பாணப் பல-
்களலக்கை்கத்தில ஊ்ட்கக 
்கற்ள்க்கள துள்றயில உதவி 
விரிவுளரயாைரா்க பணியாற்றி வந்த பவளை, 
திடீ்ரன இயற்ள்க எய்தினார.  

தான் ்கற்்ற பா்டசாளல்களில ஊ்ட்கக ்கற்ள்க-
்கள ஓர பா்ட அல்கா்க இலலாளமயால புதிய 
பா்டத்்தரிவு என்்ற அச்சம் ஆரம்பத்தில அவர 
மனதில எைபவ ்சய்தது. ஆனால, விரிவுளர-
யாைர்களின் சி்றப்பான ்கற்பித்தல முள்ற்கள 
அந்த அச்சத்ளத பபாககியதால இலகுவா்கவும் 
விருப்பு்டனும் ஊ்ட்கக ்கற்ள்க்கள துள்றளயச் 
சி்றப்பா்கக ்கற்்கககூடிய வாய்ப்பு அவருககு 
கிடடியது.  

்சயன்முள்றப் பயிற்சி்கள மற்றும் ஊ்ட-
்கத்துள்ற (வா்னாலி, ்தாளலக்காடசி) மீது 
்்காண்ட ஆரவபம தன்ளன ்தா்டரந்து 

ஊ்ட்கக ்கற்ள்க்கள துள்றளயக ்கற்்கத் தூணடி-
யதா்க அடிக்கடி கூறுவார.  

முதலாம் வரு்டத்தில ஊ்ட்கங்கள, ்தா்டர-
பா்டல சாரந்து ப்காடபாடடு ரீதியா்க ்கற்்ற 
அவர, இரண்டாம் வரு்டத்திலிருந்து ்சயன்-
முள்ற ரீதியா்க ்கற்்றலில ஈடுபட்டார. சஞ்சிள்க 

்வளியீடு, புள்கப்ப்ட இதழி-
யல, ஆவணப்ப்டத் தயாரிப்பு 
மற்றும் ஊ்ட்கத் ்தாழிலசார 

பயிற்சி என்பன ஊ்ட்கக ்கற்ள்க்கள துள்றயால 
அவருககு கிள்டக்கப் ்பற்்ற வாய்ப்புக்கள 
என்ப்ற கூ்ற பவணடும்.  

ஊ்ட்கத் துள்றசார அனுபவம் வாய்ந்தவர-
்களின் ்கருத்துப் பகிரவு்கள, ஊ்ட்கத் ்தாழில-
சார பயிற்சி்கள மற்றும் ஆளுளம வாய்ந்தவர-
்களின் விரிவுளர்கள ஆகியன அவருக்கான 
ஊக்கத்ளத பமலும் அதி்கரித்தன.  

பா்டத் திட்டத்தில ்கற்்ற வி்டயங்களை 
ஊ்ட்க நிறுவனங்களில பயிற்சிக்கா்கச் ்சன்்ற 
்காலங்களில அனுபவத்தினூ்டா்கப் ்பற்றுக 
்்காளைக கூடிய வாய்ப்புக்கள அவருககு 
கிடடின. இதனூ்டா்கபவ ஊ்ட்கத்துள்றககுள 
பணிபுரிய பவணடும் என்்ற விருப்பும் அவ-

ரி்டத்பத அதி்கமானது. ஊ்ட்கத் துள்றயில 
வா்னாலி, ் தாளலக்காடசி சாரந்து சாதிக்க 
பவணடும் என்பபத அவருள்டய அவாவா்க 
இருந்தது. இருந்தாலும், பல ்கனவு்களு-
்டன் வந்த அவர உயரம் ்தாடுவார எனத் 
்தரியும் -ஆனால இவவா்றான முடிவு ஏற்ப-
டும் எனத் ்தரியாது.   

“்கனவா்கபவ வந்து எங்கள ்காவியமான 
பதவளத உ்றங்கச் ்சன்று விட்டாள..!  

துயிலடடும் அவள அளமதியு்டன்..!”  
்கற்்றலில மடடுமின்றி பல வழி்களிலும் 

அவரது ்கனவு்களை ்சதுககிய ஊ்ட்கக ்கற்-
ள்க்கள துள்றயின் துள்றத்தளலவர ்கலாநிதி. 
சி. ரகுராம் அவர்களுககும், விரிவுளரயாைர்க-
ைான யூட திபனஸ ்்காடுபதார, திருமதி பூங-
குைலி சிறீசஙகீரத்தனன் மற்றும் அனுதரஷி 

்கபிலன் ஆகிபயாருககும் மற்றும் அவரது 
்கலவிககு உற்்ற துளணயா்க இருந்த அவைது 
குடும்பத்தார மற்றும் உ்றவினர்கள, நணபர-
்கள அளனவருககும் இத்தருணத்தில எமது 
மனமாரந்த நன்றி்களைத் ்தரிவித்துக ்்காள-
வபதாடு, அமரர ச்காபதவன் நிலகசன் ஞாப-
்காரத்தமா்க வைங்கப்படுகின்்ற தங்கப் பதக-
்கத்திளன அவருக்களித்துக ்்கௌரவித்த 'நிலா 
நிதியம் குழுவினருககும் அவரது நணபர்கள 
சாரபில மனமாரந்த நன்றி்களைத் ்தரிவித்துக 
்்காளகின்ப்றாம். 

இவவாறு நிளனவுப் பகிரவில ்தரிவிக்கப்-
படடுளைது.
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யாழ்ப்ாணம் ்ல்கமைக்-
்கழ்கத்தினால ப்ாது்ப-
்ட்டமளி்பபு விழாவின் 

ப்ாது, ஊ்ட்கத்துமையில சிை்பபுத் 
பேர்ச்சி ப்றும் மாணவருக்கு வழங்-
்க்ப்டும் 'யாழ ்ல்கமைக்்கழ்க ஊ்ட்க 
மாணவனும் ஊ்ட்கவியைாளருமான
அமரர் ச்காபேவன் நிைக்சன் ஞா -்
்கார்த்ே ேங்்க்ப்ேக்்கம்' இநே ஆண்டு 
அமரர் பசலவி நவரத்னம் தில்காநதிக்கு 
சமர்்ப்ணம் பசயய்ப்டடிருக்கிைது.

ப்கௌரவ ேமைவர் 
அவர்்கபள, 
மனிே உரி-

மம்கமள ஊக்குவித்து, ்ாது்கா்ப்ேமன 
உணர்நது ப்காளவேற்கான ்ைேர்பபுக் 
்கட்டமம்பபில இைங்ம்க ஒரு பசயலூக்்க-
மான ்ங்ப்கற்ாளரா்க உளளது. எமது அர-
சியைமம்பபில ப்ாதிநதுளள அடி்ப்ம்ட 
உரிமம்கள, ஜனநாய்க ரீதியா்க பேர்நபே-
டுக்்க்ப்ட்ட எமது அரசாங்்கத்தின் அமம்ப-
புக்்களின் மூைம் ்டி்ப்டியா்க முன்பனறி, 
எமது சுேநதிரமான நீதித்துமையின் மூைம் 
பசயற்டுத்ே்ப்டுகின்ைது.

கனவாகவவ வந்து காவியமாகிய 
வேவதே நவரதனம் திலகாந்தி

மனிே உரிதமகதை ஊக்குவிதது, பாதுகாபபதில  
இலஙதக செயலூக்கமான பஙகாைராக உளைது

மனிே உரிதமகள வபரதவயின் 49வது 
அமர்வில சவளிநாட்டு அலுவலகள 
அதமசெர் வபராசிரியர் ஜி.எல. பீரிஸ் உதர

சமானராகதல மரகதல வோட்்டததில 
பிறந்து, யாழ் பலகதலக்கழக ெமூகததின்
அபிமானததேப சபற்றிருந்ே மாணவிக்கு 
அளிக்கபபடும் சகௌரவம்

'நாடு முழுவதும் ெமாோனம், பாதுகாபபு மற்றும்
ெட்்டததின் ஆட்சிதய மீட்ச்டடுததுளவைாம்'

ஊ்டகவியலாைர் நிலக்ென்
ஞாபகார்தே ேஙகப பேக்கம்
இந்ே ஆண்டு அமரர்
திலகாந்திக்கு ெமர்பபணம்

மயூர்பபிரியன்...?
(யாழ். விசேட நிருபர்)
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நாட்டில் ஐந்து சதவீதமான...   
முயற்சிகளை அரசாஙகம் மேற்-

ககாளைாவிட்ால் அடுத்த இரண்டு 
அல்்லது மூன்று ோ்தஙகளில் இத -
்தடடுப்ாடு கேன்மேலும் அ்ாயக -
ரோன அைவுக்கு அதிகரிப்்தற்கான 
சந்தரப்ஙகள உளை்தாக இ்லஙளக 
ேருந்தாக்கல் ளக்தக்தாழில் சம்மே-
ைனம் எசசரிக்ளக விடுததுளைது.   

இசசம்மேைனம் மேற்று (02) 
ககாழும்பில் ே்ததிய ஊ்கவிய -
்லைர ோோடடில் ேருநதுகள இறக்-
குேதி க்தா்ரபில் காணப்டும் 
பிரசசிளனகள முன்ளவைக்கப்ட-
்து.இதில், உயிர காக்கும் முக்கிய 
ேருநதுகளுக்கும் எதிரகா்லததில் ்தட-
டுப்ாடு ஏற்்்்லாம் என்றும் இம்த 
நிள்ல க்தா்ரும் ்டசததில் ோ்ைா-
விய ரீதியில் கடுளேயான ்தடடுப-
்ாடு ஏற்்டுவை்தற்கான வைாய்பபுகள 
உளைன என்றும் க்தரிவிக்கப்ட-
்து.   

்தற்ம்ாது சா்தாரண வைலி நிவைாரணி 
ோததிளரகளுக்கு ்தடடுப்ாடு நி்ல -
வுவைள்தப ம்ா்லமவை, ககா்லஸ்ட -
மரால், ள்தமராயிட ேருநதுகள, 
நீரிழிவு ேருநதுகள ம்ான்றவைற் -

றுக்கும் ்தடடுப்ாடு ஏற்்்லாம். 
இ்லஙளக ்தனது ேருநது ம்தளவையில் 
85 ச்தவீ்தோனவைற்ளற இறக்குேதி 
கசய்கிறது. இவைற்றில் அரசாங-
கம் ஐம்்து வீ்ததள்தயும் ்தனியார 
துளற ஐம்்து வீ்ததள்தயும் இறக்கு-
ேதி கசய்கிறது. ம்தசிய ேருநதுகள 
ஒழுஙகுமுளறப்டுத்தல் அதிகார 
சள் எேது பிரசசிளனகளில் கேத-
்தனோகச கசயல்்டுகிறது. அதிகார 
சள்யின் கேத்தனம், க்ா்லர பிரச-
சிளன, ேள்முளற சாததியேற்ற 
விள்லச சூததிரம் என்்வைற்றால் 
ம்ாதிய ேருநதுகள ோடடில் கிள்க் -
கா்த நிள்ல ஏற்்்ப ம்ாகிறது. 
இள்த முன்கூடடி ேக்களி்ம் க்தரி-
விப்்தற்காகமவை இச சநதிபள் 
ஏற்்ாடு கசய்ம்தாம் என இச சம்மே -
ைனததின் ்தள்லவைர சஞ்சீவை விமேமச-
கர க்தரிவித்தார.   

இது க்தா்ர்ாக ேததிய வைஙகி-
யி்ம் ம்சசுவைாரதள்த ே்த்தப்ட -
்்தாகவும் ஆனால் எந்தப ்்லனும் 
கிட்வில்ள்ல என்றும் கூறிய அவைர, 
அடுத்த ஆறு வைாரஙகளுக்கு ேருநது 
ளகயிருபபு உளை்தாகவும் இறக்கு -

ேதியாகும் ேருநதுகள கைஞ்சியசா-
ள்லகளில் குளிர நிள்லயில் ம்ணப-
்் மவைண்டிய அவைசியம் உளை்தால் 
மின்கவைடடு ேற்றும் கேனமரட்ர-
களை இயக்கும் டீசல் ்தடடுப்ாடு 
்தேக்கு மே்லதிக பிரசசிளனகைாக 
இருப்்தாகவும் இச சநதிபபில் 
அவைர மேலும் க்தரிவித்தார.   

“ேருநதுகள இறக்குேதி கசய்வை -
்தற்கு வைஙகிகளில் க்ன் ்ததிரங-
களை திறக்க மவைண்டியிருக்கிறது. 
க்ன் ்ததிரஙகளைத திறந்தாலும் 
வைஙகிகளில் க்ா்லர இல்்லா்த்தால் 
ேருநதுகளை உரிய கா்லததில் இறக் -
குேதி கசய்ய முடிவைதில்ள்ல. 

்தாே்தாக ேருநது இறக்குேதி 
கசய்யப்ட் பின்னர ோம் அ்தற் -
கான விள்லளய கசலுததும் ம்ாது 
க்ா்லர அதிகரிப்ால் ேஷ்ே-
ள்ய மேரநதுவிடுகிறது. ம்தசிய 
ேருநதுகள ஒழுஙகுமுளறப்டுத-
்தல் ஆளணக்குழு 1919ம் ஆண்டு 
ேருநது விள்லகளைமய பின்்ற்றிவை-
ருகிறது. 

க்ந்த வைரு்ம் க்ா்லர 194 
ரூ்ாவைாக இருந்தது. அள்த ்தற்ம்ா-

தும் பின்்ற்றி அந்த விள்லகளில் 
ேருநதுகளை விற்்ளன கசய்யச 
கசால்வைது க்ாருத்தேற்றது என்று 
இஙகு மகளவிகளுக்கு ்தி்லளித்த 
சம்மேைனததின் பிரதித ்தள்லவைர 
அஸாம் ோவைட க்தரிவித்தார.   

இ்லஙளகயில் ேருநதுகளை ்தாரா-
ைோகக் கிள்க்கச கசய்வைது அவை-
சியம் என்றும் இ்தன் க்ாருடடு 
ோ்தம் 20 மு்தல் 25 மில்லியன் அகே -
ரிக்க க்ா்லரகள ஒதுக்கித்தரப்் 
மவைண்டும் என்றும் இம்ோோடடில் 
கூறப்ட்து. 

ஒழுஙகு்டுத்தல் ஆளணக்-
குழு அதிகாரிகள ்தம்மு்ன் 
ம்சசுவைாரதள்த ே்த்த முன் -
வைநது இன்ளறய சூழல்களுக்கு 
அளேவைான புதிய ேருநது விள்லப-
்டடியல் ஒன்று ்தயாரிக்கப்டுவை-
்தன் அவைசியமும் இஙகு சுடடிக்காட -
்ப்ட்து.   

எந்தகவைாரு ேருநது கம்்னியும் 
ேஷ்ததுக்கு இறக்குேதி கசய்து, 
வியா்ாரம் கசய்யாது என்றும் சம்-
மேைத ்தள்லவைர சஞ்சீவை குறிபபிட -
்ார. 

இருதரப்பு ஒத்துமழப்பு, நல்லிணக்்கத்மத...
உயரேட் இரு்தரபபு சநதிபபுக்க-

ளில் ்ஙமகற்றார.   
ேனி்த உரிளேகள ம்ரளவையின் 

49ஆவைது கூட்த க்தா்ரின் உயர -
ேட் அேரவின் ்க்க அம்சோக, 
கவைளிோடடு அலுவைல்கள அளேசசர 
ம்ராசிரியர ஜி.எல். பீரிஸ் ேற்றும் 
இ்லஙளகப பிரதிநிதிகள ஐக்கிய 
இராசசியம், க்ாதுே்லவைாய கசய -
்லகம், இஸ்்லாமிய ஒததுளழபபு 
அளேபபு ேற்றும் உ்லக பு்லளேச-
கசாதது அளேபபு ஆகியவைற்று்ன் ( 
28) உயரேட் இரு்தரபபு சநதிபபுக்-
களில் ஈடு்ட்னர.   

ஐக்கிய இராசசியததின் க்தற்கு 
ேற்றும் ேததிய ஆசியா, ஐ.ோ. 
ேற்றும் க்ாதுே்லவைாய இராோஙக 
அளேசசர ்தாரிக் அஹேட பிரபு -
வு்னான சநதிபபின் ம்ாது, இரு -
்தரபபு ஒததுளழபபு ேற்றும் ேல்-
லிணக்கதள்த முன்மனற்றுவைதில் 
இ்லஙளக அள்நதுளை முன்மனற்-

றம், ஒற்றுளே ேற்றும் ேல்லிணக்-
கதள்த வைைரப்தில் அரசாஙகததின் 
விரிவைான முயற்சிகள குறிதது கவைளி-
ோடடு அளேசசர க்லநதுளரயாடி-
னார. 

இ்லஙளகயின் முயற்சிகளைப 
புரிநதுககாண்டு, அஙகீகரிக்குோ-
றும் அளேசசர வைலியுறுததினார.   

க்ாதுே்லவைாய அளேபபின் கசய -
்லாைர ோயகம் ்மரானஸ் க்ட -
ரிசியா ஸ்ககாட்லாநது்னான சந-
திபபில், க்ாருைா்தார முன்னணி, 
சுற்று்லா ேற்றும் இளைஞரகளுக் -
கான க்தாழிற்்யிற்சி ம்ான்ற 
வைாய்பபுக்கள உட்் க்ாதுே்ல-
வைாய ோடுகளு்னான இ்லஙளக-
யின் ஒததுளழபள் மேலும் மேம்-
்டுததுவை்தற்கான வைழிகள குறிதது 
க்லநதுளரயா்ப்ட்து. 

நீ்லப க்ாருைா்தாரததில் இ்லங -
ளகயின் முக்கிய ்ஙளக க்ாதுே-
்லவைாய கசய்லாைர ோயகம் ்ாராட -

டியது்ன், இந்தப ்குதியில் 
மேம்்டுத்தப்ட் ஈடு்ாடள்க் 
மகாரினார.   

அளேசசர ேற்றும் தூதுக்குழுவி -
னர கேனிவைாவிலுளை இஸ்்லாமிய 
ஒததுளழபபு அளேபபின் நிரந்தரக் 
கண்காணிப்ாைர ேசிோ ்ாக்லி -
யு்ன் ஆக்கபூரவைோன சநதிபபில் 
ஈடு்ட்து்ன், இஸ்்லாமிய ஒதது -
ளழபபு அளேபபின் உறுபபினரகளு-
்னான இ்லஙளகயின் நீண்்கா்ல 
ேடபுறவு, இ்லஙளக சமூகததின் 
்ல்லின ேற்றும் ்்ல ே்த இயல்பு -
கள, அதில் முஸ்லிம் சமூகததின் 
குறிபபி்த்தக்க ்ஙகளிபபு ேற்றும் 
அவைரகைது ே்லன்களை முன்மனற்று -
வைது க்தா்ர்ான வி்யஙகள க்லந -
துளரயா்ப்ட்ன.   

உ்லக பு்லளேசகசாதது அளேப-
பின் ்ணிப்ாைர ோயகம் ம்ரன் 
்ாஙகு்னும் ஆக்கபூரவைோன 
சநதிபபில் ஈடு்ட் அளேசசர, 

ககாளளக அபிவிருததி, டிஜிட்ல் 
ேயோக்கல், புவியியல் குறியீடுகள 
ேற்றும் ஆராய்சசி ேற்றும் அபிவி -
ருததிக்கான ஐ.பீ. ளயப ்யன்் -
டுததுவைதில் இளைஞரகளுக்கு அதி -
காரேளித்தல் ஆகிய துளறகளில் 
பு்லளேசகசாததுக்களில் க்தாழில்-
நுட் ஒததுளழபள் மேலும் மேம்-
்டுததுவைது குறித்த மயாசளனகளை 
்ரிோறிக் ககாண்்ார.   

நீதி அளேசசர அலி சபரி, ேருநது 
உற்்ததி, விநிமயாகம் ேற்றும் ஒழுங -
கு்டுத்தல் இராோஙக அளேசசர 
சன்ன ேயசுேன, கவைளிோட்ளேச -
சின் கசய்லாைர அடமிரல் ம்ராசிரி-
யர ேயோத ககா்லம்்மக, மே்லதிக 
கசாலிசிட்ர கேனரல் கேரின் 
புளமை ேற்றும் கேனிவைாவிலுளை 
ஐ.ோ. வுக்கான இ்லஙளகயின் நிரந -
்தரப பிரதிநிதி சி.ஏ. சநதிரபிமரே 
ஆகிமயார அளேசசரு்ன் கசன்றி-
ருந்தனர.  

பாராளுமன்றில் சமர்ப்பித்து...   
 திருத்ததள்த உ்னடியாக ்ாரா -

ளுேன்றததில் சேரபபிதது அ்தளன 
நீக்க மவைண்டுகேன இ்லஙளக ்தமி -
ழரசுக் கடசியின் ்தள்லவைர ோளவை 
மசனாதிராோ க்தரிவிததுளைார.   

வைவுனியாவில் ேள்க்ற்ற 
நிகழகவைான்றில், ஊ்கஙகளுக்கு 
கருதது க்தரிவித்த ம்ாம்த இவவைாறு 
க்தரிவித்தார. அவைர மேலும் க்தரி-
விக்ளகயில்,   

்யஙகரவைா்த ்தள்ச சட்ததுக்கு 
எதிராக நீண்் கா்லோக ம்ாராட-
்ஙகள இ்ம்க்ற்று வைநதிருக்கின்-
றன. ்்ல ஆயிரக்கணக்கானவைரகள 
்யஙகரவைா்த ்தள்ச சட்ததின் 
கீழ ளகது கசய்யப்டடு சிளறயில் 

அள்க்கப்டடுளைனர. சி்லர 
விடு்தள்ல கசய்யப்டடுளைனர.   

400 இற்கு மேற்்ட்வைர ்யங -
கரவைா்த ்தள்ச சட்ததின் கீழ 
இன்னும் சிளறகளில் இருப்்தாக 
்தகவைல்கள மசகரிக்கப்டடுளைன.   

இ்லஙளக ்தமிழரசுக் கடசி, ம்தசிய 
அடித்தைததிலிருநது மவைள்ல கசய் -
கின்ற ஏளனய கடசிகள, க்தாண்-
்ரகள, முன்னாள ேனாதி்தி, 
ே்தத்தள்லவைரககைன ்்லர இந்த 
்யஙகரவைா்த ்தள்ச சட்தள்த 
முற்றாக நீக்க மவைண்டுகேன குரல் 
ககாடுப்து்ன், அ்தற்கு எதிரான 
கடி்தததிலும் ளககயாப்மிடடுளை-
னர.   

அ்தற்கான மவைள்லகள எேது கட-
சியினர, கடசியின் வைாலி்ர முன்ன -
ணியினரால் முன்கனடுக்கப்டடு 
வைருகின்றது.   

இ்லஙளகயில் ்தற்ம்ாள்தய ஆட -
சியாைரகள இந்த ்யஙகரவைா்த 
்தள்ச சட்தள்த ்தஙகளுள்ய 
க்ௌத்த சிஙகை ஆடசி ஒன்ளற 
உருவைாக்குவை்தற்கு ்யன்்டுதது -
வைாரகள.   

 அரசாஙகததின் கசயல்கள, இனப-
பிரசசிளன உளளிட் தீரக்கப்்ா்த 
வி்யஙகளுக்கு எதிராக ோஙகை 
குரல் ககாடுகின்ற ம்ாது, ்யஙக-
ரவைா்த ்தள்ச சட்தள்த ்யன் -்
டுததி இந்த ம்ாராட்ஙகளை ேன-

ோயக விமரா்த அள்ப்ள்யில் 
அ்க்கி ஒடுக்க அரசாஙகம் ்தயாராக 
இருக்கிறது.   

்யஙகரவைா்த ்தள்சசட்ம் 
ஒழிக்கப்் மவைண்டுகேன்ற எேது 
ம்ாராட்ம் ோரச ோ்தம் முழுளே-
யாக ேள்க்றும். ்தமிழ, முஸ்லிம், 
சிஙகை ேக்கள ஒண்றிளணநது இந்த 
சட்தள்த நீக்க வைலியுறுததுகின்-
றனர.   

இ்தளன அரசாஙகம் புரிநது 
ககாண்டு, ்யஙகரவைா்த ்தள்சசட-
்த திருத்ததள்த உ்னடியாக ்ாரா-
ளுேன்றததில் சேரபபிதது, அ்தளன 
நீக்க மவைண்டுகேன மகாருவை்தாக-
வும் அவைர க்தரிவித்தார.

்க.பபா.த உயர்தர, புலமமப்பரிசில்...   
க்றும்றுகள எதிரவைரும் சி்ல 

தினஙகளில் கவைளியி்ப்டுகேன-
வும் அவைர உறுதியளித்தார.   

 ககா்கே சிறுவைர ேற்றும் ேகப-
ம்று ேருததுவை ேளன, மஹாோகே 
ேற்றும் ககா்கே வை்க்கு-க்தற்கு 
க்ண்கள அளேபபு என்்வைற்றுக்கு 
்தனது பிறந்தோளை முன்னிடடு உ -்
கரணஙககளை அன்்ளிக்கும் நிகழ -
வில் க்லநதுககாண்டு கருதது க்தரி-
விக்கும் ம்ாம்த, கல்வி அளேசசர 
திமனஷ குணவைரத்தன மேற்கண் -்
வைாறு க்தரிவித்தார.   

அளேசசர திமனஷ குணவைரத்தன 
ேற்றும் ய்தாமினி குணவைரத்தன 
எம்.பி ஆகிமயாரின் ்ன்முகப்டுத-
்தப்ட் நிதி ஒதுக்கீடடில் இருநது 
இந்த உ்கரணஙகள அன்்ளிபபு 
கசய்யப்ட்ன.   

 மஹாோகே பிரம்தச சள் உறுப-
பினர விக்கும் கிதசிறி ம்தவைபபிரிய 
டி கசாய்சாவின் ஏற்்ாடடில் ேள -்
க்ற்ற இநநிகழவில், ய்தாமினி குண -
வைரத்தனவும் க்லநதுககாண்்ார. 
இநநிகழவில் மஹாோகே பிரம்தச 
சள் உறுபபினர கேல் சந்தன, 
மஹாோகே பிர்தே ளவைததிய 

அதிகாரி க்ாக்்ர இநதிக்க கடடு -
்தம்், மே்லதிக சுகா்தார ளவைததிய 
அதிகாரி ஹரி்த அலுதமக ேற்றும் பிர-
ம்தசவைாசிகள எனப ்்லரும் க்லநது -
ககாண்்னர.   

 மேலும் உளரயாற்றிய அளேசசர, 
ோடடில் உளை ஒவகவைாரு வீ்ாகச 
கசன்று ேக்களின் ஆமராக்கியதள்த 
உறுதிப்டுததும் முளறளே ஏற்்-
டுத்தப்் மவைண்டும். இ்தற்கு உயர -
கல்வி நிறுவைனஙகளின் ஆ்தரளவை 
க்ற முடியும். ேருததுவைம் ேற்றும் 
்தாதியர மசளவைகளுக்கு ஒததுளழப -
்ாக ்தன்னாரவை மசளவைகள க்தா்ங -
கப்் மவைண்டும்.   

 “உணவில் இருநது ்தன்னிளறவு 
க்ற்ற ோடள்க் கடடிகயழுப் 
ேனாதி்தி அளழபபு விடுததுள -
ைார. 

சி்ல அததியாவைசிய உணவுப 
க்ாருடகளையாவைது எேக்கு உற் -
்ததி கசய்ய முடியுோக இருந்தால், 
கவைௌிோடடில் இருநது இறக்குேதி 
கசய்வைள்த குளறக்க முடியும். அ்த -
னால்்தான், விவைசாயிகள அளேபபு-
களுக்கு இயன்ற அைவுஉ்தவி வைருவை-
்தாகவும் அவைர குறிபபிட்ார. (்ா)  

தமிழ் ததசியம் தபசுத�ார்...  
க்ாதுச கசய்லாைருோன எம்.

மக.சிவைாஜிலிஙகம் க்தரிவித்தார.   
 கடசிகள ஒவகவைான்றும் ்தனியாக 

கேனிவைாவுக்கு கடி்தம் எழுதியளே 
க்தா்ர்ாக வைல்கவைடடிததுளறயில் 
ஊ்கஙகளுக்கு கருதது க்தரிவிக்கும் 
ம்ாம்த அவைர இ்தளன க்தரிவித்தார.   

 அவைர மேலும் க்தரிவிக்ளகயில்,   
இம்முளற கேனிவைாவுக்கு ்தமிழ 

ேக்கள கூட்ணி, ்தமிழீழ விடு்தள்ல 
இயக்கம், ்தமிழீழ ேக்கள விடு்த-
ள்லக் கழகம், ஈழேக்கள புரடசி -
கர விடு்தள்ல முன்னணி,்தமிழத 
ம்தசியக் கடசி ஆகிய 05 கடசிகள 
கூட்ாக ்தமிழர பிரசசிளனளய 
தீரக்க வை்க்கு கிழக்கில் க்ாதுேன 
வைாக்ககடுபபு ே்த்தப்்மவைண்டு-
கேன வைலியுறுததி கடி்தஙகளை எழு-
தியுளைன.   

 ்தமிழ ம்தசிய ேக்கள முன்னணி 
இ்லஙளக ்தமிழரசுக் கடசி 
ம்ான்றளவை இதுவைளர சரவைம்தச 
சமூகததி்ம் க்ாதுேன வைாக்கக -
டுபபு ம்தளவை என்ற வி்யதள்த 

வைலியுறுத்தவில்ள்ல. இநநிள்ல-
யில் ்தமிழ ேக்கைது முழுளேயான 
நிள்லப்ாடள் கடசிகள கவைளிப-
்டுத்தா்த காரணத்தாம்ல, ோஙகள 
்தனியாக கேனிவைாவுக்கு கடி்த்தம்த 
அனுபபியுளமைாம். ஒமர நிள்லப-
்ாடடில் கடசிகள இருக்குோனால் 
கேனீவைாவுக்கு ்ல்மவைறு கடி்தஙகள 
ம்ாக மவைண்டிய ம்தளவையிருநதிருக் -
காது.   

 இ்லஙளகக்குள அரசியல் தீரவு 
ஒரும்ாதும் கிள்யாது. ஒற்ளற-
யாடசிளய விடடு ஒரு அஙகு்லமும் 
அரசாஙகம் வைழஙகாது. அரசியல் 
தீரவு வைழஙகப்டும், ஆனாலும் 
ஒற்ளறயாடசிளய ேலினப்டுததுவை-
்தாக அந்த தீரவு இருக்காது.   

 சரவைம்தச ோடுகள ேற்றும் சரவை -
ம்தச சமூகம் இ்லஙளகயின், வை்க்கு 
கிழக்கு ோகாணஙகளில் க்ாதுேன 
வைாக்ககடுபள் ே்த்த மவைண்டும். 
அதுமவை அரசியல் தீரவுக்கான வைழி 
என்்ள்த ோஙகள இறுக்கோக வைலி-
யுறுததி இருக்கின்மறாம் என்றார.  

மின்சாரத்மத தமையின்றி... 
கேருக்கடி க்தா்ரபில் மேற்று (02) 

பிற்்கல் ேனாதி்தி கசய்லகததில் 
ேள்க்ற்ற விமச் க்லநதுளரயா -்
லின் ம்ாம்த ேனாதி்தி இவவைாறு 
க்தரிவித்தார.

மின்சக்தி  ேற்றும் எரிசக்தி 
அளேசசு அதிகாரிகளு்ன் நீண்் 
க்லநதுளரயா்லின்  பிறகு, ்தாே்த-
மின்றி எரிக்ாருளை இறக்குேதி 
கசய்வைது, ளகயிருபபுகளைப ்ராே -
ரித்தல் ேற்றும் மின் உற்்ததிக்கான 
எரிக்ாருள ேற்றும் நி்லக்கரிளய 
வைழஙகுவை்தற்கு ே்வைடிக்ளக எடுக்க 
முடிவு கசய்யப்ட்து. ோரச 05 
மு்தல் மின்கவைடடு அமு்லாகாக்தன 
அதிகாரிகள இ்தன்ம்ாது க்தரிவித்த-
னர.

ோடு முழுவைதும் அளனதது எரி -

க்ாருள நிரபபு நிள்லயஙகளுக்கும் 
எரிக்ாருள விநிமயாகம் இன்று 
(03) மு்தல் வைழளே ம்ான்று ஆரம் -
பிக்கப்டும். எனமவை க்ாதுேக்கள 
அசசேள்நது எரிக்ாருள மசகரிப-
்ள்த ்தவிரக்குோறு அதிகாரிகள 
மகாரிக்ளக விடுததுளைனர.

பிர்தேர ேஹிந்த ராே்க்ஷ, அளேச -
சர ்சில் ராே்க்ஷ, அளேசசரகைான 
காமினி க்லாக்குமக, உ்தய கம்ேன்-
பி்ல, மோன்ஸ்்ன் க்ரனாண்ம்ா, 
ேஹிந்தானந்த அளுதகேமக, ரமேஷ 
்ததிரன, இராோஙக அளேசசர 
கஞ்சன விமேமசக்கர, ேததிய வைங-
கியின் ஆளுேர, ேனாதி்தியின் 
கசய்லாைர, ேனாதி்தியின் பிர்தே 
ஆம்லாசகர, அளேசசு கசய்லாைர-
கள க்லநது ககாண்்னர. (்ா)

பபலரஸிலுள்ள இலஙம்க... 
விடுததுளைார.  
க்்லாரஸ் அரச ்ல்கள்லக்கழ -

கஙகள ேற்றும் உயரகல்வி நிறு -
வைனஙகளில் கல்வி கற்கும் சுோர 
1,500 இ்லஙளக ோணவைரகளின் 
க்ற்மறார விடுத்த மகாரிக்ளகக்கு 
அளேய, விளரநது கசயற்்டடு பிர-
்தேர இந்த அறிவுறுத்தள்ல கவைளி-
யிடடுளைார.  

அ்தற்களேய க்்லாரஸிலுளை 
சுோர ஆயிரதது அறுநூறு ோணவைர-
கள உளளிட் இ்லஙளகயர க்தா்ர-
பி்லான ே்வைடிக்ளககள, க்்ல-

ரஸிற்கு அருகிலுளை இ்லஙளக 
தூ்தரகோன கோஸ்மகாவிலுளை 
இ்லஙளக தூ்தரகததினூ்ாக 
்தற்ம்ாது முன்கனடுக்கப்டடு வைரு-
கின்றது.  சம்்ந்தப்ட் ்ல்கள்லக்-
கழகஙகளு்ன் க்லநதுளரயாடி சி்ல 
வைாரஙகள கல்விப ்ணிகளை ்தாே-
திப்து குறிததும் அவைரகளுக்கு ரஷ -
யாவுக்கான விசாளவை க்ற்று இ்லங -
ளகக்கு கசல்வை்தற்கான வைசதிளய 
ஏற்்டுததிக் ககாடுப்்தற்கும் ே்வை-
டிக்ளக மேற்ககாளளுோறும் பிர்த -
ேர ஆம்லாசளன வைழஙகினார. 

31 பிடியாமண்கள பிறப்பிக்்கப்பட்ை�ர்...
ள க து க ச ய் ய ப ் ட டு ள ை ா ர .  

சநம்தக ே்ருக்கு எதிராக ்தஙகேளக 
ககாளளை, மோட்ார ளசக்கிளகள 
திருடடு, கஹமராயின் ளவைததிருந -
்தளே, உ்ளேகள திருடடு ஆகிய 
குற்றசசாடடுகளின் கீழ புதுக்கள், 
அத்தனகல்்ல, கண்டி, வைத்தளை, 
கல்கிளச, கம்்ஹா, கந்தைாய், 
ோரவி்ல, நீரககாழும்பு, மினுவைாங -
ககாள் ஆகிய நீதிேன்றஙகைால் 
பிடியாளணகள பிறபபிக்கப்ட-

டுளைன.   
ளகது கசய்யப்ட் சநம்தக ே்ர, 

ேல்வைாளன ்குதிளயச மசரந்த 42 
வையதுள்யவைகரன அள்யாைம் 
காணப்டடுளைார.  

சநம்தக ே்ளர மேற்று வைத்தளை 
நீதிவைான் நீதிேன்றததில் ஆேர்டுத்த 
ே்வைடிக்ளக எடுக்கப்டடிருந்தது. 
இது க்தா்ர்ான மே்லதிக விசார-
ளணகளை வைத்தளை க்ாலிஸார 
மேற்ககாண்டு வைருகின்றனர. 

பெனீ�ா குறறச்சாட்டு்களுக்கு...   
க்லநதுளரயா்ப்டும் எனவும் 

அவைர க்தரிவிததுளைார.   
இந்த புகாரகளுக்கு எதிராக கவைளி -

விவைகார அளேசசர உரிய ்தி்லளிப-
்்தற்கு ்தயாகரனவும் அளேசசர 
க்தரிவித்தார. இருபபினும், இந்த 
புகாரகளின் ்தன்ளேளயப ்ாரக்-
கும்ம்ாது,   அளவை எஙகளை கடுளே -
யாக ்ாதிக்காக்தன்றார.   

கேனீவைா ோோடடு அதிகாரி -
கள இன்று இ்லஙளகயில் ேடடு-
ேன்றி உ்லகம் முழுவைதிலுமுளை 
நிள்லளேளய உணரநதுளைனர. 

ரஷயாவுக்கும் உக்ளரனுக்குமி -
ள்யி்லான ம்ாரச சூழல் இன்று 
க்ரிய ்தள்லப்ாக ோறியிருப்ம்த 
காரணகேன அவைர மேலும் கூறியுள -
ைார.  

ETF ,EPF உளளிட்ை 13 நிதியங்கள...   
 ்ாராளுேன்றததில் சேரபபிக்கப-

்டடுளை மிளகவைரிச சட்மூ்லம் 
அரசிய்லளேபபுக்கு முரணானக்த-
னத க்தரிவிதது உத்தரவிடுோறு 
மகாரி, ஐக்கிய ேக்கள சக்தி க்ாதுச 
கசய்லாைர ரஞ்சித ேததுே ்ண்்ார -
வினால் க்ந்த (23) உசச நீதிேன்றத-
தில் ேனு ்தாக்கல் கசய்யப்டடிருந -
்தது.   

 க்ரும்்ான்ளே ேற்றும் சரவைேன 
வைாக்ககடுபபு மூ்லம் இந்த சட்மூ -
்லதள்த நிளறமவைற்ற உத்தரவிடுோ-
றும் ேனு்தாரர மகாரியிருந்தார. 

இந்த ேனுவின் பிரதிவைாதியாக 
சட் ோஅதி்ர க்யரி்ப்டடுள -
ைார. 

இ்தன் ம்ாம்த சட் ோஅதி்ர 
மேற்கண்்வைாறு அறிவித்தார. (்ா)  

எரிபபாருள நிரப்பு நிமலயங்களில்...  
எரிக்ாருளை ககாண்டுகசல் -

லு ம்  ே்ரகளுக்கு முன்னுரிளே 
வை ழஙகவும், சுற்று்லா வைாகனஙகள, 
தீ யளணபபு வைாகனஙகள ேற்றும் 
அம்பு்லன்ஸ்களுக்கு எரிக்ாருள 
வை ழஙகவும் ே்வைடிக்ளக எடுக்கப -்
டுகேன அவைர விமே் சுற்று நிரு -்

கோன்ளற கவைளியிடடுளைார.   எரி-
க்ா ரு ள க்ற வைரிளசயில் நிற்கும் 
ம்ாது ,   கேரிசல் முடியும் வைளர 
க்ாலிஸ் உததிமயாகத்தர க்ளே-
யில் ஈடு்டுத்தப்் மவைண்டுகேன 
க்ாலி ஸ் ோஅதி்ர க்தரிவிததுள-
ைார.  

26 ஆண்டு்களுக்குப் பின்...  
ஆளணக்குழுவின் ்தள்லவைர 

ேனக்க ரதோயக்க க்தரிவித்தார.  
ோள்ல 6 ேணிமு்தல் இரவு 

11 ேணிவைளரயான கா்லப்குதி-
யில், இரண்்ளர ேணிமேரமும் 
மின்்தள் அமு்லாக்கப்்வுளைது.  

மின்சார உற்்ததிக்கு அவைசிய-

ோன எரிக்ாருளைப க்ற்றுக்-
ககாளவை்தற்கு, அடுத்த வைாரததுக்குள 
நிதி ஒதுக்கீடள் மேற்ககாளைா-
விட்ால், ேததிய வைஙகிக்கும், 
திளறமசரிக்கும் எதிராக வைழக்குத 
க்தா்ர உளை்தாகவும் அவைர குறிப-
பிடடுளைார.

இன்றும் ஏழமர மணிதநர...
ஆளணக்குழு க்தரிவிததுள -

ைது. அ்தன்்டி ்கலில் 05 ேணி 
மேரமும், இரவில் இரண்்ளர 

ேணி மேரமும் மின்கவைடடு அமுல் -
்டுத்தப்டுகேன அறிவிக்கப்ட -
டுளைது. 

புதுப்பிக்்கத்தக்்க... (03 ஆம் பக்்கத் பதாைர்)

உற்்ததி கசய்யப்டும் மின்சா -
ரதள்த ம்தசிய கட்ளேபபு்ன் 
இளணப்்தற்கான வைசதிகளை 
மேம்்டுதது்தல் என்்ன குறிதது 
உ் குழு கவைனம் கசலுததும்.   

இந்த உ்குழுவின் ே்வைடிக்ளக -

கள ேற்றும் அவைற்றின் முன்மனற் -
றம் ்ற்றிய அறிக்ளக இரண்டு 
ோ்தஙகளுக்கு ஒருமுளற அளேச -
சரளவைக்கு சேரபபிக்கப்் 
மவைண்டுகேன்றும் ்ணிக்கப்ட -
டுளைது.  

உரிமம் பபறற �ஙகி்கள... (03 ஆம் பக்்கத் பதாைர்)

2017ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் 
இ்லக்க கவைளிோடடுச கச்லாவைணிச 
சட்ததின் ஏற்்ாடுகளின் பிரகா -
ரம் எவைமரனும் ஆள, நிறுவைனம், 
அல்்லது ஏம்தனும் மவைறு அளேபபு 
இ்லஙளக ேததிய வைஙகியின் அனு-
ேதியின்றி கவைளிோடடு ோணயக் 
ககாடுக்கல்வைாஙகல்களில் ஈடு்டு-
வைது சட்ததிற்கு புறம்்ான ே்வை-
டிக்ளகயாகும்.  

எனமவை, அதிகாரேளிக்கப்்ா்த 

எவைமரனும் ஆள, நிறுவைனம் அல்்லது 
ஏம்தனும் அளேபபு கவைளிோடடு 
ோணய வைணிகஙகளில் ஈடு்டுகின் -
றளே அவை்தானிக்கப்டுோயின் 
பின்வைரும் க்தாள்லம்சி இ்லக்கங-
கள ஊ்ாக அல்்லது மின்னஞ்சல் 
வைாயி்லாக இ்லஙளக ேததிய வைஙகி -
யின் கவைளிோடடுச கச்லாவைணித 
திளணக்கைததிற்கு அறிவிக்குோறு 
க்ாதுேக்கள மகடடுக்ககாளைப -்
டுகின்றனர.  

4,000 ஆைம்பர ்கார்்களுைன்... (03 ஆம் பக்்கத் பதாைர்)

க்ந்த 16 ஆம் திகதி இக்கப்ல் 
தீப்ற்றியது.

இநநிள்லயில்  மேற்று முன்தினம் 
(01) இக்கப்ல் க்லில் மூழகியுள -
ைது.  

க்லிசிடடி ஆஸ் (Felicity Ace) 
எனும் இக்கப்ல் மேரேனியின் 
எம்க்ன் துளறமுகததிலிருநது 
அகேரிக்காவின் மறாட தீளவை 

மோக்கி கசன்று ககாண்டிருந்தது.  
கப்லிலிருந்த ஊழியரகள அளன-

வைரும், கப்ல் தீப்ற்ற ஆரம்பித்த-
வு்ன் ்ாதுகாப்ாக கவைளிமயற்றப-
்டடிருந்தனர.  

ம்ாரே, ்லம்ம்ாரகினி உட்் 
சுோர 4,000 ஆ்ம்்ர காரகள இக் -
கப்லில் ஏற்றிச கசல்்லப்ட்்தாக-
வும் க்தரிவிக்கப்டுகிறது. 

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்மப... (03 ஆம் பக்்கத் பதாைர்)

எேது ோடடிற்கு இறக்குேதி கசய் -
யப்டுகின்ற, உளோடடில் ்யிரி்க்-
கூடிய க்ாருடகளை இஙகு ்யிரி் 
ேனாதி்தி ஆரம்பித்தார. புதிய 
உளளூர ்தயாரிபபுகளை சநள்தக்கு 
அறிமுகப்டுத்த ே்வைடிக்ளக எடுக்-
கப்ட்து. இவைற்றின் ஊ்கத்தான் 
்ா்லர பிரசளனக்கு தீரவு காண 
மவைண்டும்.  

உக்ளரனுக்கும் ரஷயாவுக்கும் 
இள்யி்லான ம்ார ேேது ோடடின் 
க்ாருைா்தாரததில் சி்ல ்தாக்கங-
களை ஏற்்டுததியுளைது. இத்த-
ளகய சூழநிள்லயில் ேேது ஏற்றுேதி-
யும் ்ாதிக்கப்டும்.  

இந்த ோடகளில், கேனிவைா ேனி்த 
உரிளேகள ம்ரளவையில் எேது ோட-
டுக்கு எதிரான விவைா்தஙகள ேள -்

க்ற்று வைருகின்றன. எேது ோடடில் 
உக்ளரளன வி் மோசோன யுத்தம் 
ே்ந்தது. 

அப்ாவி ேக்களை ககான்று 
குவித்த புலிகளை, ேஹிந்த ராே்க்ச 
அரசு ம்தாற்கடித்தது. இவவைாறான 
அப்ாவி ேக்களை ககான்ற புலி-
களுக்கு எதிராக ம்ாராடி கவைற்றி 
க்ற்ற ்ள் வீரரகளை இராணுவை 
நீதிேன்றததிற்கு ககாண்டு கசல்்ல 
சி்லர முயல்கின்றனர. 

ஆனால், எதிரக்கடசிகள எேது 
்ள்வீரரகளை காப்்தற்கு அன்றி 
உசச நீதிேன்றம் வைழஙகிய தீரபள் 
ோற்றமவை கேனிவைாவுக்கு கசல்கின்-
றன. அவவைாறானக்தாரு எதிரக்கடசி-
யு்ன் ்தான் இன்று கசயற்்் மவைண் -
டியுளைது.  (்ா) 

மியன்மாருக்கும் இலஙம்கக்குமி-
மையில் நிலவும் சுமு்கமான இருதரப்பு 
உறவு்கம்ள தநாக்்கா்கக் ப்காண்டு, மனி-
தாபிமான அடிப்பமையில் மறறும் மியன்-
மார் ம�ர விழா யூனியன் தினத்மத 
முன்னிட்டு, சிமறயில் அமைக்்கப்பட்டு 
தண்ைமன அனுபவித்து �ரும் ஏழு 
இலஙம்க மீன�ர்்களுக்கு மியன்மார் 
யூனியன் குடியரசு அரசாங்கம் மன்-
னிப்பு �ழஙகியுள்ளது.

மியன்மார் ்கைறபரப்பில் அத்து-
மீறி நுமழந்ததால், ஏழு இலஙம்க 
மீன�ர்்களுைன் கூடிய 'துஷன் புதா' 
IMUL-A-0741NBO என்ற இலஙம்க மீன்-
பிடிப் பைகு மியன்மார் அதி்காரி்க்ளால் 
2021 டிசம்பர் 03ஆந் தி்கதி ம்கது பசய்-
யப்பட்ைது. ப்கப்ைனுக்கு ஏழு ஆண்டு்கள 

சிமறத்தண்ைமன விதிக்்கப்பட்ை அதத 
த�ம்ள, பைகுக் குழுவினருக்கு ஐந்து 
ஆண்டு்கள சிமறத்தண்ைமன விதிக்்கப்-
பட்ைது.

இலஙம்க மீன�ர்்கள யாஙகூனி-
லுள்ள இன்பசயின் சிமறயில் அமைக்-
்கப்பட்ைமதத் பதாைர்ந்து, அ�ர்்களுக்குத் 
ததம�யான ப்கான்சியூலர் உதவி்கம்ள 
மியன்மாரிலுள்ள இலஙம்கத் தூதர-
்கத்தின் உதவியுைன் ப�ளிநாட்டு அலு-
�ல்்கள அமமச்சு ஒருஙகிமணத்து 
உதவியது. மியன்மார் அரசாங்கத்துைன் 
ஒருஙகிமணப்புைன், இலஙம்க மீன-
�ர்்கள ஏழு தபரும் எதிர்�ரும் மார்ச் 
06ஆம் தி்கதி ்கட்ைாய பி.சி.ஆர். பரிதசா-
தமன்கம்ள நிமறவு பசய்து ப்காண்டு 
நாடு திரும்பவுள்ளனர்.

மியன்மாரில் தடுத்து ம�க்்கப்பட்ை

07 இலங்கை மீனவரகைளுக்கு 
மியன்மார அரசமாஙகைம் ்னனிப்பு

ரயில்்களுக்கு  ததம�யான எரி -
பபாருள ப்காலன்னா� ்க்ளஞ்சியசா -
மலயிலிருந்து கிமைப்பதா்க ரயில்த� 
திமணக்்க்ளம் பதரிவித்துள்ளது.

எனத�, ரயில் தசம�்களுக்கு எவ்-
விதமான பாதிப்பும் ஏறபைமாட்ைாபதன-
வும் அத் திமணக்்க்ளம் ப�ளியிட்டுள்ள 
அறிக்ம்கயில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.

ரயில் சேவைகளுக்கு பாதிப்பு இல்வலை
திமணக்்க்ளம் அறிவிப்பு
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ஷம்ஸ் பாஹிம்
  
ரஷ்ா -உக்ரன் ம�ாதலில் இலங்கை ரஷ-

்ாவின் பககைம� இருககைமேண்டும். தனது 
இருப்பிறகைாகை மபாராடும் உரி்� ரஷ்ா-
வுககு உள்ளது என ஸ்ரீலஙகைா �னிதமே்க 
கைட்சி த்லேர் ட�ாக�ர் சந்தி�ா விமேகு-
ணேர்தன டதரிவிததார். இந்த ம�ாதல் கைார-
ண�ாகை எதிர்கைாலததில் உணவுப் டபாருட்-
கைளுககு தட்டுப்பாடு ஏறபடும் ோய்ப்பும் 
உள்ளதாகை அேர் குறிப்பிட்�ார். மேறறு 
டகைாழும்பில் டசய்தி்ா்ளர்கை்்ள சந்திதத 
மபாமத அேர் இத்ன டதரிவிததுள்ளார்.  

ரஷ்ா டபாரு்ளாதார ரீதியில் பல�ாகை 
இருககின்்றது. அஙகு எரிோயு �றறும் 
எண்டணய் கைனி�ம் என்பன உலகில் அதிகை்ள-
வில் உறபததி டசய்்ப்படுகின்்றன. இதனால் 
ஐமராப்பி் ோடுகைள �றறும் ஆசி்ாவுககு 
எரிடபாரு்்ள விநிம்ாகிப்பதில் முன்னணி 

ோ�ாகை உள்ளது. அமதமபான்று 
ஐமராப்பாவிறகு எண்டணய் 
விநிம்ாகைமும் இஙகிருந்மத 
இ�ம்டபறுகின்்றது.  

ஐமராப்பி் ோடுகை-
ளில் டதாழிறசா்லகைள 
எரிோயு ஊ�ாகைமே இ்ங-
குகின்்றன. இவோ்றான 
நி்ல்�யில் ரஷ்ா மீது 
எந்த்ளவுககு த்�கை்்ள மபாட்-
�ாலும், எரிோயு டதா�ர்பாகை 
த்�கை்்ள மபாடுேது சிககைலா-
னது. அவோறு த்�யிட்�ால் 
ஐமராப்பா கைடு்�்ாகை டபாரு-
்ளாதார ரீதியில் பாதிப்ப்�யும்.  

தறமபாது ஐமராப்பி் ோடுகைளில் குளிர்-
கைாலம் என்பதனால் வீடுகைளில் எரிோயு 
ஊ�ாகைமே டேப்ப�ாககைல் இ்ந்திரங-
கைள இ்ஙகுகின்்றன. ரஷ்ாவில் இருந்து 

எரிோயு மூலம� அது ே�ககின்-
்றன. அவோறு எரிோயு கி்�க-
கைாது மபானால் அஙகுள்ள 
�ககைள இ்றககும் நி்ல்�க-
கூ� ஏறப�லாம். இமதமே்்ள 
ரஷ்ாமே உலகிறகு 40 
வீத�ான மகைாது்� �ா்ே 
விநிம்ாகிககின்்றது. இந்நி-
்லயில் இது வீழ்ச்சி்்�யும் 
மபாது, எரிடபாருள வி்ல அதி-
கைரிப்பு�ன், உலகில் உணவுப் 
டபாருட்கைளின் வி்லகைள 
அதிகைரிககும். இந்த வி�்ம் 
இலங்கை மபான்்ற ோடுகைளுககு 

கைடு்�்ான தாககைத்த ஏறபடுதலாம்.  
எதிர்கைாலததில் இந்தி்ா, அரபு ோடுகைள 

�றறும் சீனா, �மலசி்ா, துருககி ஆகி் ோடு-
கைளில் இருந்து உணவுப் டபாருட்கைள அதிகை-
்ளவில் ஐமராப்பி் ோடுகைளுககு டசல்லும். 

இதன்மபாது இலங்கை மபான்்ற ோடுகைளில் 
உணவுப் டபாருட்கை்்ள டபறறுகடகைாளே-
தில் சிககைல்கை்்ள எதிர்மோககை மேண்டிே-
ரலாம். இதனால் உணவுப் டபாருட்கைளின் 
வி்லகைளும் அதிகைரிககும்.  

ஆகைமே �ககைள த�ககு மேண்டு�ான 
கிழஙகு, �ரககைறி மபான்்ற உணவுப் டபாருட்-
கை்்ள தாஙகைம்ள உறபததி டசய்யும் மே்லத-
திட்�த்த ஆரம்பிககை மேண்டும். அமத-
மபான்று கை�்ல மபான்்ற பயிர்கை்்ளயும் 
ே்ளர்ககை மேண்டும். இது மிகைவும் முககி்�ா-
னதாகை அ்�யும்.  

இந்நி்லயில் தறமபாது ரஷ்ா - யுக்ரன் 
இ்�யிலான நி்ல்�்் உலகைத த்ல-
ேர்கைள புரிந்துடகைாண்டு, ஏமதனும் தீர்வு 
கைாணாவிட்�ால் இந்தப் பிரச்சி்ன துருககி 

மோககியும் டசல்லலாம். துருககியின் டபாரு-
்ளாதாரம் வீழ்ச்சி்்�யும் மபாது, ஏறபடும் 
பாதிப்பு ஆசி்ாவின் டபாரு்ளாதாரததிறகு 
பாரி் பாதிப்்ப ஏறபடுததும்.  

�னித உரி்�கைள மபர்ே இலங்கை 
டதா�ர்பில் டபாரு்ளாதார த்�கை்்ள 
மபாடுேது டதா�ர்பில் கைலந்து்ர்ாடி ேரு-
கின்்றன. தறமபாது ரஷ்ாவுககு எதிரான 
டபாரு்ளாதார த்�கை்ளால் ஏறபடுகின்்ற 
பாதிப்்ப வி�வும், பல ��ஙகு பாதிப்பு 
இலங்கை மீதான டபாரு்ளாதார த்�்ால் 
ஏறப�லாம். இதனால் கை�ந்த கைாலததில் 
சிறி் தேறு ஏறபட்டிருந்தாலும், அத்ன 
நிேர்ததி டசய்து ோட்டில் ேனோ்கைத்த 
உறுதி டசய்் மேண்டி்து அரசாஙகைததின் 
டபாறுப்பாகும்.                                             (பா)   

ரஷ்யா-உக்ரன் ம�யாதலயால் உணவுப்
ப�யாருட்களுககு தடடுப்�யாடு ஏற�டலயாம்

உணவுப் ப�ாருட்கமை உற�த்தி
பெய்யும் வேமைத்திட்டத்மதை
ஆரம்பிக்்க வேண்டும்

ஸ்ரீைங்கா மனிதைவேயக் ்கடசி தைமைேர் ப்டாக்்டர் ெந்திமா

தைர்்காே்கர் இஸைாமிய ேைன்புரிச் ெங்கத்திறகு ்டாக்்டர் ரூமி ஹஷீம் �வுன்வ்ட -
ென் ஸதைா�்கர் ்டாக்்டர் ரூமி ஹஷீம் 50 பிைாஸடிக் ்கதிமர்கமை  அன்�ளிப் -
புச் பெய்துளைார். தைார்்காே்கரில் (28) ேம்டப�ற்ற இந்நி்கழ்வில் முன்்ாள  
வமல் மா்காண ஆளுேர் அஸாத் ஸாலி, ்டாக்்டர் ரூமி ஹஷீம் ஆகிவயார் ெங்கத் 
தைமைேர் ஏ.பீ.எம் ஸுமஹரி்டம்  ம்கயளித்தைார். அருகில் பிரவதைெ ெம� உறுப்பி-
்ர்்கைா் ம�ஸான் பேய்ஸர், ஹஸீப் மரிக்்கார், ெமூ்க வெமேயாைர்்கைா் 
சீராஸ �ாரூக், பெஸூக் அஹமட ஆகிவயாமரயும் �்டத்தில் ்காணைாம். 

(படம்: பபருவளை விபேட நிருபர்)

வே்கம அல்- ஹிக்மா �ாைர் �ா்டொமை மாணேர்்களுக்கு ்கல்வேே பிரவதைெ ெம� -
யி்ால் �ா்டொமை புத்தை்கப்ம�, ்கற்றல் உ�்கரணங்கள என்�்  01 ஆம் தி்கதி 
வே்கம முஸலிம் ம்கா வித்தியாையத்தில் மேத்து ேழங்கப்�ட்டது. இதைன்வ�ாது 
்கல்வேே பிரவதைெ ெம�த் தைமைேர் ெந்திரதிைக்்க அதிதியா்க ்கைந்து ப்காண்டு  
ேழஙகும் வ�ாது எடுத்தை �்டம்.          (படம்:- கலபநேவ தினகரன் விபேட நிருபர்)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if Gifapuj Nritfs;

Procurement for the supply of 5,000 Nos. Less High Concrete Sleepers
To suit EN 45 E1 rails to Polgahawela Yard in Central District

Sri Lanka Railways – IFB No. – SRS/F.7803

1. ,yq;if Gifapuj Nritfspd; kj;jpa khtl;l nghy;f`nty jpwe;j ntspf;F 5>000 

vz;zpf;ifahd Less High Concrete Sleepers to suit EN 45 E1 jz;lthsq;fis toq;Ftjw;fhf 

cs;@h; cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J nfhOk;G> ,yq;if Gifapuj Nritfspd; 

rhh;ghf> jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; 

nfhs;thh;. 

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W 2022.03.03 Mk; jpfjpapypUe;J 

2022.03.24 Mk; jpfjp tiuAk; thu ehl;fspy; (Ntiy ehl;fspy;) K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiuAk; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghPl;rpf;fyhk;. 

 gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>

 Gifapuj ngWif cg-jpizf;fsk;>

 xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

 njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 94(11) 2438078 my;yJ 94(11) 2436818

 njhiyefy; ,yf;fk;:   94(11) 2432044

 kpd;dQ;ry;: srs.sir@gmail.com
,izajsk;: www.railway.gov.lk

4. fle;j (05) Ie;J tUlq;fspy; tpiykDjhuh; 50 kpy;ypad; &gh ngWkjpahdJk; 5>000 

vz;zpf;ifahdJkhd nfhd;fpwPl; rpyPg;gh;fis my;yJ Kd;-mOj;jg;gl;l nfhd;fpwPl; gPk;fis 

(Pre-stressed concrete beams) my;yJ 500 kpy;ypad; &gh ngWkjpAs;s Kd;-mOj;jg;gl;l nfhd;fpwPl; 

J}z;fis (Pre-stressed concrete poles) toq;fpapUg;gJld; mtw;wpw;fhd tpiyg;gl;bay;fspd; 

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

5.  2022.03.03 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.24 Mk; jpfjp tiuAk; gp.g. 3 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj ngWiff; fl;lzkhf 15>500.00 &ghit khj;jpuk; nrYj;jpa gpd;dh;> ,yq;if> 

nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> Gifapuj ngWif cg-jpizf;fs mYtyf Kfthpf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

6.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizapd; njhifahdJ 700>000 &gh vd;gJld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;ljhd 

epge;jidaw;w gpiz cj;juthjKs;s tpiykDg;gpizahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; 2022.03.25 Mk;  jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mitfs;; %ba gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpikDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

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

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

Gifapuj ngWif cg-jpizf;fs mYtyfk;>

,yq;if Gifapuj Nritfs;>

xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

Fwpg;gPl;L ,y.: SRS/F.7803
jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

,yq;if Gifapuj Nritfs;.

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
2022/2023 Mk; tUlj;jpw;fhd jdpahh; ghJfhg;Gr; 

Nritia toq;Fjy;
1.  ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpw;F 2022-2023Mk; 

tUlj;jpw;fhd jdpahh; ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs 

ngWiff;FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

2. xg;ge;j fhyk; xU tUlkhFk; (365 ehl;fs;).

3. tpiyf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy;; (NCB) %yk; elj;jg;gLk;.

4.  ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpw;F ,e;j tUlq;fSf;fhd 

jdpahh; ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhd jFjpahf ghJfhg;G mikr;rpd; 

chpkj;ij tpiykDjhuh;fs; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tpiykD Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000.00 &ghit (Iahapuk; 

&gha;) ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; fhrhshplk; 

nrYj;jp my;yJ ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; 

ngahpy; ,yq;if tq;fp> Nfhg;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; 7120156 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J mjd; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-03-

02Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-15Mk; jpfjp tiuapyhd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt 

epWtdj;jpy; (SLITHM) ngw;Wf;nfhs;syhk;.
6.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs;; mlq;fpa Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspd;; 

Nky; ,lJ %iyapy; ~~2022-2023Mk; tUlj;jpw;fhd jdpahh; ghJfhg;G Nritia 

toq;Fjy;  vdf; Fwpg;gpl;L> ~~jiytu;> jpizf;fs ngWiff;; FO> ,yq;if Rw;Wyh 

kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk;> ,y. 78> fhyp tPjp> nfhOk;G 03  vd;w 

Kftupf;F 2022-03-16Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; gjpT jghy; 

%yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt 

epWtdj;jpd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. 2022-03-16Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; 07Mk; khbapYs;s ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

7. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

8.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Ntiy ehl;fspy; ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; 

N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; ngWiffSf;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 011 2208300)

9. jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

10.  xt;nthU tpiykDTlDk; tpiyf;Nfhuy; jutpy; jug;gl;Ls;s njhiff;fhd 

tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 jiyth;>

 ngWiff; FO>

 ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk;.

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
n[dpl;Nlhhpay; kw;Wk; Njhl;l guhkupg;G Nrit 2022/2023
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk; (SLITHM) rhu;ghf ngWiff; 

FOtpd; jiytu;> Rj;jpfhpg;G> n[dpl;Nlhhpay;> Fg;ig mfw;wy; kw;Wk; Njhl;lf;fiy Nritf;F 

jFjpahd kw;Wk; jFjptha;e;j tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpwhu;. gpd;tUk; epge;jidfis G+u;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuh;fs; 

jq;fs; tpiykDf;fSld;; tpz;zg;gpf;fyhk;.

1. tpiyf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy;; (NCB) %yk; elj;jg;gLk;.

2. xg;ge;j fhyk; xU tUlkhFk; (365 ehl;fs;).

3.  jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; ve;jnthU nghJ epWtdj;jhYk; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; cs;thq;fg;gl;bUj;jy; $lhJ. 

4.  tpiykDjhuh;fs; n[dpl;Nlhhpay; kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhd 

xU epWtdk; my;yJ jdpg;gl;l epWtdkhf gjpT nra;Js;sikf;fhd rhd;wpjior; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tpiykDjhuh;; xU tUlj;jpw;F Fiwahky;> nghJj;Jiw my;yJ NtW VNjDk; nghJ 

epWtdj;jpy; jpUg;jpfukhd Rj;jpfhpg;G Nrit xg;ge;j mwpf;ifia ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykD Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000.00 &ghit (Iahapuk; &gha;) 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp 

my;yJ ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; ngahpy; ,yq;if 

tq;fp> Nfhg;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; 7120156 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J 

mjd; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-03-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-15Mk; jpfjp 

tiuapyhd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,yq;if 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpy; (SLITHM) ngw;Wf;nfhs;syhk;.
7.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs;; mlq;fpa Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwfspd;; 

Nky; ,lJ %iyapy; ~~n[dpl;Nlhhpay; kw;Wk; Njhl;l guhkupg;G Nrit 2022/2023” vdf; 
Fwpg;gpl;L> ~~jiytu;> jpizf;fs ngWiff;; FO> ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt epWtdk;> ,y. 78> fhyp tPjp> nfhOk;G 03” vd;w Kftupf;F 2022-03-16Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gjpT jghy; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk; 

my;yJ ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; ngWifg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 2022-03-16Mk; jpfjp gp.g. 2.30 

kzpf;F ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; 07Mk; khbapYs;s 

ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

8. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

9.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Ntiy ehl;fspy; ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; 

N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; ngWiffSf;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 011 2208300)

10.  ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk; vd;gJld; mjpfhhpfsplk; MjuT 

ngWtJ jil nra;ag;gl;Ls;sJ.

 jiyth;>

 ngWiff; FO>

 ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtdk;.

 ப ்க ா ழு ம் பு - 0 5 ,  
பஹவபைாக் வரா ட 
இ ல்  ஓர் சீ் உணே 
்கத்தில்    பேறறி்டங்கள. 
� யி லு ே ர் /  
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புட்டின் நீண்டகாலத்திற்கு   
விலலககாடுகக வேணடும்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா 
பபடன், உகபரைன் மீது நடத்தபப -
டும் ்தாககு்தலுககு ரைஷ்ய ஜனாதிபதி 
விளாடிமிர் புட்டின் நீணட்காலத-
துககு விபல ம்காடுக்க ஜேணடும் 
என்று சூளுபரைததுளளார்.  

இபஜபாது உகபரைனின் ஜபார்க்க -
ளததில் புட்டின் முன்ஜனறிச் மெல்ல-
லாம். ஆனால் அேர் இ்தற்கு நீணட 
்காலததுககுத ம்தாடர்ந்து விபல 
ம்காடுக்க ஜேணடிேரும் என்்ார் 
அேர்.  

“என்ன நடக்கபஜபாகி்து என்பது 
புட்டினுககுப புரி்யவில்பல” 
என்்ார் பபடன்.  

ரைஷ்யா உகபரைன் மீது பபடம்ய-
டுத்த ஆ்ாம் நாளான ்கடந்்த மெவ்-

ோய்ககிழபெ பபடன் பாரைாளுென்-
்ததில் ஜபசினார்.  

ரைஷ்யாவின் ஒரு ெர்ோதி்காரி ஒரு 

மேளிநாட்டின் மீது பபடம்யடுப-
ப்தன் பாதிபபப உல்கஜெ அனு-
பவிக்க ஜேணடியுளளது என்்ார் 
பபடன்.  

ஆனால் ெர்ோதி்காரைததுககும் 
ஜனநா்ய்கததுககும் இபடயிலான 
ஜபாரைாட்டததில், ஜனநா்ய்கஜெ 
இபஜபாது மேல்கி்து. உல்கம் 
ம்தளிோ்க அபெதிப பாப்தப்யத 
ஜ்தர்ந்ம்தடுககி்து என்றும் அேர் 
கூறினார்.  

அமெரிக்க ஆ்கா்யமேளிப்ய ரைஷ்ய 
விொனங்கள ப்யன்படுததுே்தற்குத 
்தபடவிதிககும் புதி்ய நடேடிகப்க 
குறிததும் அேர் அறிவித்தார்.    

எணகணெய் விலல பீப்ாய்  
113 க்டாலலைத் க�ாட்்டது

ரைஷ்யாவின் உகபரைன் மீ்தான பபட-
ம்யடுபபினால் ெந்ப்தயில் ஏற்பட்-
டிருககும் அச்ெதப்த ஜபாக்க நடே-
டிகப்க்கள எடுக்கபபட்டஜபாதும் 
எணமணெய் விபல ஜெலும் உச்ெத-
ப்தத ம்தாட்டுளளது.   

எணமணெய் விபல்களுக்கான ெர்-
ேஜ்தெ குறியீடான பமரைன்ட் ெெகு 
எணமணெய் ்கடந்்த ஏழு ஆணடு்களில் 
இல்லா்த அளவுககு பீபபாய் ஒன்று 
113 மடாலபரை ம்தாட்டது.   

அேெரை ப்கயிருபபு்களில் இருந்து 
60 மில்லி்யன் பீபபாய்்கபள விடு-
விக்க ெர்ேஜ்தெ எரிெகதி நிறுேனத-
தின் உறுபபினர்்கள இணெஙகி்ய 
நிபலயிஜலஜ்ய விபல அதி்கரிபபு 
ஏற்பட்டுளளபெ குறிபபிடத்தக்கது.   

ரைஷ்யா உலகின் மி்கபமபரி்ய 
எணமணெய் உற்பததி நாடு்களில் ஒன்-
்ாகும். இ்தனால் இந்்தப பபடம்ய-
டுபபு எணமணெய் ெற்றும் எரிோயு 
விநிஜ்யா்கததில் பாதிபபப ஏற்படுத-
்தலாம் என்று முலீட்-
டாளர்்கள இபடஜ்ய 
்கேபல அதி்கரிததுள-
ளது.   

இஜ்தஜநரைம் அமெ-
ரிக்காவின் ஜெற்கு 
மடகொஸ் இபடநிபல 
ெெகு எணமணெய் 
விபல பீபபாய் ஒன்று 
109 மடாலர்்களா்க அதி-
்கரிததுளளது.   

ெர்ேஜ்தெ எணமணெய் 

ெந்ப்தப்ய ஸ்திரைபபடுததும் ஜநாககில் 
எணமணெப்ய விடுவிக்க அமெரிக்கா 
ெற்றும் ெர்ேஜ்தெ எரிெகதி நிறுேனத-
தில் ஏபன்ய 30 உறுபபு நாடு்கள 
இணெஙகி்யபெ குறிபபிடத்தக்கது.     

உகபரைனின் இரைணடாேது மி்கப -
மபரி்ய ந்கரைான ்கார்கிவ் ந்கரில் 
ரைஷ்ய பபடயினர் ஜநற்று பாரைாசூட் 
மூலம் ்தபரையி்ஙகி்ய நிபலயில் 
அஙகு ்கடும் ஜொ்தல் மேடிததி -
ருபப்தா்க உகபரைன் இரைாணுேம் 
குறிபபிட்டுளளது. ரைஷ்யா உகபரைன் 
மீது முழுவீச்சில் பபடம்யடுபபப 

ஜெற்ம்காணடு ஏழாேது நாளான 
ஜநற்று பல ந்கரைங்களில் உககிரை ்தாக -
கு்தல்்கள இடம்மபற்்ன.   

“ரைஷ்ய பாரைாசூட் தூருபபு்கள 
்கார்கிவில் ்தபரையி்ஙகின. உளளுர் 
ெருததுேெபன ஒன்றின் மீது ்தாக -
கு்தல் நடத்தபபட்டது” என்று 
உகபரைன் இரைாணுேம் ஜநற்று ம்தரி -

வித்தது.   
“ஆககிரைமிபபாளர்்கள 

ெற்றும் உகபரைனி்யர்-
்கள இபடஜ்ய ்தற்ஜபாது 
ஜொ்தல் இடம்மபற்று 
ேருகி்து” என்றும் அதில் 
கூ்பபட்டுளளது.   

ோன் ்தாககு்தல் ஒன்ப் 
அடுதது ந்கரில் விொனக 
்கல்லூரி ஒன்றின் மு்காம்-
்களில் தீ பரைவி்ய்தா்க 
உகபரைன் உளதுப் 
அபெச்சின் ஆஜலாெ்கர் 
அன்டன் ்கரைஸ்ென்ஜ்கா 
ம்தரிவிததுளளார்.   

“உணபெயில் ்கார்கி -
வில் பீரைஙகி குணடில் 
இருந்து விடுபடா்த ஓர் 
இடம் இல்பல” என்று 
மடலிகிரைாமில் அேர் 
மேளியிட்ட அறிவிபபு 
ஒன்றில் குறிபபிட்டுள-
ளார்.   

அரைெ ்கட்டடம் ஒன்றின் மீது நடத-
்தபபட்ட ்தாககு்தலில் ஏழு ஜபர் 
ம்கால்லபபட்டு ஜெலும் 24 ஜபர் 
்கா்யெபடந்்த்தா்க ந்கரின் ஆளுநர் 
ஒஜலக சினகுமபாவ் மடலிகிரைாமில் 
குறிபபிட்டுளளார்.   

1.4 மில்லி்யன் ெக்கள ம்தாப்க 
ம்காணட ரைஷ்ய எல்பலககு 
அருகில் இருககும் ்கார்கிவ் ந்கர் 
மபரும்பான்பெ ரைஷ்ய மொழி ஜபசு -
பேர்்கள ோழும் ந்கரைாகும்.   

்கடந்்த மபபரைேரி 24 ஆம் தி்கதி 
ரைஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் 
புட்டின் உகபரைன் மீது பபடம்ய -
டுத்தது ம்தாடக்கம் ்கார்கிவ் ந்கர் 
இலககு பேக்கபபட்டு ேருகி்து.   

ந்கரின் குடியிருபபுப பகுதி்கள 
மீது ரைஷ்யா நடததி்ய ்தாககு்தல்்க -
ளில் சிறுேர்்கள உட்பட பல குடி -
யிருபபாளர்்கள ம்கால்லபபட்ட -
்தா்க உகபரைன் பாது்காபபு அபெச்சு 
கூறி்யது. ்கடந்்த மெவ்ோய்ககி -
ழபெ ரைஷ்ய மெல் வீச்சு்களில் 21 

ே்யது இந்தி்ய ெருததுே ்கல்லூரி 
ொணெேர் ஒருேர் உட்பட குப்ந்து 
10 ஜபர் ம்கால்லபபட்டனர்.   

்கார்கிவில் ோன்ேழித ்தாககு்த-
லில் குப்ந்்தது 21 ஜபர் ம்கால்லப -
பட்ட்தா்கவும் 112 ஜபர் ்கா்யமுற்் -
்தா்கவும் அதி்காரி்கள கூறினர்.  

ரைஷ்யத துருபபினர் ந்கபரைச் சுற்றி 
ேபளததிருந்்தாலும் ்கார்கிவ் ந்கர் 
ம்தாடர்ந்து உகபரைனின் ்கட்டுப -
பாட்டில் உளளது என்று கூ்பபடு-
கி்து.  

இந்்த பபடம்யடுபபு ஆரைம்பித-
்தது ம்தாடக்கம் இதுேபரை 13 சிறு -
ேர்்கள உட்பட குப்ந்்தது 136 
மபாதுெக்கள ம்கால்லபபட்டிருபப -
்தா்க ஐககி்ய நாடு்கள ெபப ம்தரிவித -
துளளது. எனினும் உணபெ்யான 
எணணிகப்க இ்தபன விடவும் 
அதி்கொ்க இருக்கலாம் என்றும் 
கூ்பபட்டுளளது.   

“்யாரும் ென்னிக்க ொட்டார்்கள. 
்யாரும் ெ்க்க ொட்டார்்கள” என்று 
உகபரைன் ஜனாதிபதி மோஜலாடி -
மிர் மெமலன்ஸ்கி மெவ்ோ்யன்று 

ம்தரிவித்தார். 
்கார்கிவ் ெற்றும் ்தபலந்கர் 

கிஜ்யவில் ம்தாபலக்காட்சி 
ஜ்காபுரைம் ஒன்றின் மீ்தான ்தாககு -
்தபல அடுதஜ்த அேர் இவ்ோறு 
ம்தரிவித்தார்.   

்கருங்கடல் ந்கரைான ம்கர்ெனில் 
ரைஷ்யா ஜொ்தபனச்ொேடி்கபள 
அபெததிருபப்தா்க அஙகிருந்து 
ேரும் மெய்தி்கள ம்தரிவிககின்-
்ன. அந்்த ந்கரின் ரையில் நிபல்யம் 
ெற்றும் துப்மு்கதப்த ரைஷ்யா 
ப்கபபற்றி்ய்தா்க ந்கரின் ஜெ்யர் 
இஜ்கார் ்கலிம்கய்வ் உளளுர் ஊட-
்கங்களுககு ம்தரிவிததுளளார்.   

்தவிரை உகபரைனின் பல ந்கரைங்க-
ளிலும் ரைஷ்ய உககிரை ோய் ெற்றும் 
பீரைஙகி ்தாககு்தல்்கபள நடததி ேரு -
ே்தா்க கூ்பபடுகி்து.   

உகபரைனில் இருந்து 450,000 
ககும் அதி்கொனேர்்கள அணபட 
நாடான ஜபாலந்துககு ்தபபிச் 
மென்றிருபபஜ்தாடு ஜெலும் சுொர் 
113,000 ஜபர் ருஜெனி்யாவில் 
அபடக்கலம் மபற்றுளளனர்.     

வ்ார் நிலேைம்

க்ாருளா�ாை 
மீட்சிககு வ்ாரினால் 
அச்சுறுத்�ல்

ஜபாரினால் விநிஜ்யா்கச் ெஙகிலி -
யில் ஏற்பட்டிருககும் இபடயூறி-
னால் இந்தி்யா ெற்றும் ெர்ேஜ்தெ 
மபாருளா்தாரை மீட்சிககு அச்சுறுத-
்தல் ஏற்பட்டிருபப்தா்க இந்தி்ய நிதி 
அபெச்ெர் நிர்ெலா சீ்தாரைாென் ம்தரி-
விததுளளார்.   

“ஜபாரில் புதி்ய ெோல்்கள எழும் 
நிபலயில் இந்தி்யாவின் அபிவி -
ருததி ெோலுககு மு்கம்ம்காடுககி-
்து. இரைணடாேது உல்கப ஜபாருக-
குப பின்னர் இந்்த அளவு, ்தாக்கதப்த 
உல்கம் உணெரைா்த நிபலயில் அபெதி 
அச்சுறுத்தலுககு உளளாகியுளளது” 
என்று பூஜன ெர்ேஜ்தெ பெ்யத்தால் 
ஏற்பாடு மெய்்யபபட்ட ொநாட்டில் 
அேர் ம்தரிவித்தார்.     

்ாக. ஆளும் கட்சிககு  
கேளிநாட்டிலிருந்து நிதி

பாகிஸ்்தானின் ஆளும் ்தஹ்ரீகஜ்க 
இன்ொப ்கட்சிககு 14 நாடு்களில் 
இருந்து இரைணடு மில்லி்யன் மடாலர்-
்களுககு ஜெலான பரிேர்த்தபன்கள 
ெற்றும் ்கட்சியின் ேஙகிக ்கணெக-
கு்களில் பல நூறு மில்லி்யன் ரூபா 
உளளூர் பரிேர்த்தபன்கள இடம்-
மபற்றிருபபது பாகிஸ்்தான் ஜ்தர்்தல் 
ஆபணெ்யததிற்கு அந்நாட்டு ெததி்ய 
ேஙகி அளித்த ஆேணெததில் ம்தரி்ய-
ேந்துளளது.   

இதில் இந்தி்ய நாட்டு மபண 
ம்தாழிலதிபர் ெற்றும் அேரைது 
பாகிஸ்்தானி்ய அமெரிக்கரைான 
்கணெேர் 2013 இல் 29,800 மடாலர் 
நன்ம்காபடப்ய அந்்தக ்கட்சிககு 
ேழஙகியுளளது. மேளிநாடு்களில் 
இருந்து நன்ம்காபட மப் ்தபட 
உளளபெ குறிபபிடத்தக்கது.     

உகலைனுககு 1.7 மில்.  
க்டாலர் உ�வி வகாைல்

உகபரைனில் அதி்கரிதது ேரும் 
ெனி்தாபிொன மநருக்கடி ம்தாடர்-
பில் ஐ.நா நிறுேனங்கள 1.7 பில்லி-
்யன் மடாலர்்கள அேெரை உ்தவிககு 
அபழபபு விடுததுளளது.   

ரைஷ்யாவின் பபடம்யடுபபப 
அடுதது உகபரைனில் 12 மில்லி்யன் 
ெக்களுககு நிோரைணெம் ெற்றும் பாது-
்காபபு ஜ்தபேபபடுே்தா்க ஐ.நா 
்கணிததுளளது. 

எதிர்ேரும் ொ்தங்களில் அணபட 

நாடு்களில் நான்கு மில்லி்யனுககும் 
அதி்கொன உகபரைனி்ய அ்கதி்களுககு 
உ்தவி ஜ்தபேபபடும் என்று அது 
குறிபபிட்டுளளது.   

“இந்்தப பிரைச்சிபன மி்க ஜே்கொன 
அசிங்கொன்தா்க ொறி ேருகி்து” 
என்று ெனி்தாபிொன விே்காரைங்கள 
ெற்றும் அேெரை நிோரைணெ ஒருஙகி-
பணெபபுக்கான துபணெ மபாதுச் மெ்ய-
லாளர் ொர்டின் கிரிபித ம்தரிவிததுள-
ளார்.     

ைஷ்ாவின் ஐ.நா உலை:  
தூதுேர்கள் கேளிந்டபபு

மஜனிோ, ஐ.நா கூட்டததில் 
ரைஷ்ய மேளியு்வு அபெச்ெர் 
மெர்ம்கய் லவ்ஜரைாவ் உபரை்யாற்-
றும்ஜபாது, உகபரைன் மீ்தான ரைஷ-
்யாவின் ஆககிரைமிபபுககு எதிர்பபுத 
ம்தரிவிதது சுொர் 40 நாடு்களின் 
100ககும் அதி்கொன இரைாஜ்தந்திரி-
்கள மேளிநடபபு மெய்துளளனர்.   

மெவ்ோய்ககிழபெ இடம் -
மபற்் இந்்த ெம்பேததில் ஐஜரைாப-

பி்ய ஒன்றி்யம், அமெரிக்கா, பிரிட் -
டன், ஜபபான் ெற்றும் ஏபன்ய 
நாடு்களின் தூதுேர்்கள மேளிஜ்ய-
றி்ய நிபலயில் அந்்த அப்யில் ஒரு 
சில இரைாஜ்தந்திரி்கஜள எஞ்சி இருந் -
்தனர்.   

இதில் ரைஷ்ய தூதுேருடன் சிரி்யா, 
சீனா ெற்றும் மேனிசுஜேலா நாட்டு 
தூதுேர்்கள அந்்த அப்யில் இருந் -
்தனர்.     

4000 ஆ்டம்்ை கார்களு்டன்  
சைககுக கப்ல் மூழ்கி்து

ஆயிரைக்கணெக்கான ஆடம்பரைக 
்கார்்கபள ஏற்றிச் மென்் ெரைககுக 
்கபபல் ஒன்று தீபபற்றி இரைணடு 
ோரைங்களின் பின் ஜபார்ததுக்கல் 
அஜொர்ஸ் தீவுககூட்டமுளள ்கடல் 
பகுதியில் மூழ்கியுளளது.   

மபலிசிட்டி என்் மப்யர் ம்காணட 
இந்்தக ்கபபலில் ஜபார்ெஸ் ெற்றும் 
மபன்ட்லீஸ் ஜபான்் சுொர் 4000 

்கார்்கள இருந்துளளன.   
மஜர்ெனி துப்மு்கொன எம் -

டனில் இருந்து அமெரிக்காவின் 
ஜரைாட் தீவு்கபள ஜநாககி ப்யணிததுக 
ம்காணடிருந்்தஜபாது இந்்தக ்கபபல் 
தீப பிடித்தது. 

தீ பிடித்தஜபாது ்கபபலில் இருந்்த 
அபனேரும் பாது்காபபா்க மேளி-
ஜ்யற்்பபட்டனர்.     

ஜ�ா மைடன் சூளுமை 

உக்மைனின் 2ஆவது பைரிய நகரில்   

ரஷ்ய துருப்புகள் உக்கிர ம�ோதல்:   
பல நகரஙகளிலும் சர�ோரி தோக்குதல்  

ரைஷ்யாவின் பபட நடேடிகப்க 
ம்தாடர்பான ்தற்ஜபாப்த்ய நிபல 
குறித்த ெதிபபீட்பட அமெரிக-
்காபேத ்தளொ்கக ம்காணட 
இரைாணுே ஆய்ோளர்்களான 
ஜபார் ஆய்வுக்கான நிறுேனம் 
ஜநற்று மேளியிட்டிருந்்தது. அதில் 
குறிபபிடபபட்டுளள புதி்ய நிலே-
ரைம்:  

கிஜ்யவ்: ரைஷ்யாவின் பிரை்தான 
ஜபார் நடேடிகப்க உகபரைன் 
்தபலந்கரிஜலஜ்ய இடம்மபற்று 
ேருகி்து. ந்கரின் ஜெற்கு ெற்றும் 
கிழககில் இருந்து முன்ஜனறும் 
ரைஷ்யா அந்்த ந்கபரை சுற்றுேபளக-
கும் மு்யற்சியில் ஈடுபட்டுளளது. 
ந்கரின் கிழககுப பக்கொ்க ந்கபரை 
ஜநாககி 64 கிஜலாமீற்்ர் நீணட 
இரைாணுே ோ்கனத ம்தாடரைணி 
ஒன்று முன்ஜனறும் நிபலயில் 
அந்்தப பபட ந்கபரை ஜெற்குப பக-

்கொ்க ்தாககுே்தற்கு உ்தவும் என்று 
கூ்பபட்டுளளது.   

்கார்கிவ்:  மெல் வீச்சு்கள 
ெற்றும் ோன் ்தாககு்தல்்கள 
ம்தாடர்ந்து இடம்மபற்று ேருகின்-
்ன. ஜநற்று பு்தன்கிழபெ அல்லது 
இன்று வி்யாழககிழபெ இரைணடா-
ேது மி்கபமபரி்ய ந்கரில் ்தபரைேழி 
்தாககு்தபல ஆரைம்பிபப்தற்கு முன் 

ரைஷ்யா ோன் ்தாககு்தல்-
்கபள தீவிரைபபடுததும் 
என்று ஆய்ோளர்்கள 
குறிபபிட்டிருந்்தனர்.   

ம்தற்கு மெர்ஜொன் 
ந்கபரை ப்கபபறும் 
மு்யற்சியில் ரைஷ்யப 
பபட ஈடுபட்டுளளது. 
இது ஒஜடொ ெற்றும் 
பெம்காபலவ் மீ்தான 
புதி்ய ்தாககு்தல்்களுககு 
ேழிப்ய ஏற்படுததும் 

என்பஜ்தாடு அது உகபரைன் துப -்
மு்கதப்த அணுகுேப்த ்தடுபப-
்தா்க அபெயும்.   

அஜ்தஜபான்று கிழககில் ெரியு-
ஜபால் ந்கபரை துருபபு்கள சுற்றிே-
பளககும் மு்யற்சியில் உளளன. 
இது ரைஷ்ய பிரை்தான நிலம் ெற்றும் 
அது ஏற்்கனஜே ்தனது ஆட்பு-
லததிற்குள இபணெததுளள கிரி-
மி்யாவுககு இபடஜ்ய ்தபரைேழி 
இபணெபபு ஒன்ப் ஏற்படுததுே-
்தா்க அபெயும்.     



(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

கிழக்கு  மாகாணத்திலுள்ள உற் -
பத்தி ேஙகஙகன்ள நாட்டின் மமாத்்த 
ச்தசிய உற்பத்திக்கு  பஙகளிப்புச் 
மேயயக்கூடிய வனகயில், பல்சவறு 
சவனலத் திட்டஙகன்ள முன்மை -
டுத்து  வருவ்தாக கிழக்கு மாகாண 
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆனணயா -
்ளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி  ம்தரிவித் -
்தார்.

கல்முனை  கூட்டுறவு அபிவி -
ருத்தி உ்தவி ஆனணயா்ளர் பிரிவு 
அரிசி உற்பத்தியா்ளர் கூட்டுறவு  
ேஙகத்தின் விசேட கூட்டம் திஙகட் -
கிழனம  (28) ேஙகத்தின் ்தனலவர் 
ஏ.எல். பதுறுதீன்  ்தனலனமயில் 
இடம்மபற்றது. 

இந்நிகழ்வில் பிர்தம அதிதியா -
கக் கலந்துமகாண்டு  உனரயாற்றிய 
சபாச்த  சமற்கண்டவாறு ம்தரிவித் -
்தார்.

அவர் ம்தாடர்ந்தும் ம்தரிவிக்னக -
யில்,

ச்தசிய  அபிவிருத்தியில் உற்பத்தி 
ேஙகஙகளின் அவசியம் உணரப்ப -
டுகிறது. அந்்த  வனகயில் கிழக்கு 

மாகணத்திலுள்ள உற்பத்தி ேஙகஙக -
ளின் மேயற்பாடுகன்ள  அதிகரித்து, 
நாட்டின் மமாத்்த ச்தசிய உற்பத் -
திக்கு பஙகளிப்பு மேயயக்கூடிய  
வனகயில் பல்சவறு சவனலத்திட் -

டஙகன்ள முன்மைடுத்து வருகின்-
சறாம்.

நாட்டில்  ச்தசிய உற்பத்திக்கும் 
உணவு ்தட்டுப்பாட்டினை நிவர்த்தி 
மேயயும் வனகயிலும்  கிழக்கு மாகா -
ணத்தில்  காணப்படும் அரிசி மற்றும் 
பால் உற்பத்தி, மீன்பிடி  உளளிட்ட 
பல்சவறு ேஙகஙகளின் அனடவு -
கன்ள ச்தசிய ரீதியாை பஙகளிப்பாக  
மாற்றியனமக்க திட்டமிட்டுள-
ச்ளாம் என்றார்.

இந்நிகழ்வில்  கல்முனை கூட்-
டுறவு அபிவிருத்தி உ்தவி ஆனண-
யா்ளர் சக.வி. ்தஙகசவல்,  ேங-
கத்திற்கு மபாறுப்பாை கூட்டுறவு 
அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்்தர் எஸ். 
ஈஸ்வாைா,  கூட்டுறவு அபிவிருத்தி 
உத்திசயாகத்்தர்க்ளாை ஏ.எம்.ஷாபி, 
ஏ.எம்.ஜப்பார்  மற்றும் ேஙகத்தின்  
அஙகத்்தவர்க்ளாை  அரிசி ஆனல 
உற்பத்தி உரினமயா்ளர்களும் கலந்து-
மகாண்டைர்.
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உற்பத்தி சங்கங்கள் ஊடா்க ்பல்வேறு
்வேலைத் திடடங்கள் முன்னெடுப்பு
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணணயாளர்

பயங்கரவாத  தமை சடைதமத நீக்குமாறு க்காரி இலஙம்கத தமிழரசுக் ்கடசியின் வாலிபர்  
முன்்னணி  சசவவாய்க்கிழமம  (01) ்கஞவாஞ்சிகுடியில் நைாததிய ம்கசயழுதது 
சபறும்  நி்கழ்வில், பாராளுமன்்ற உறுப்பி்னர் இரா.சாணாக்கியன், முன்்னாள் பாராளு-
மன்்ற  உறுப்பி்னர் பா.அரியகநததிரன் மற்றும் பிரமு்கர்்கள் உள்்ளமத ்காணலாம்.
 பைம்; தும்றநீலாவமண நிருபர்

ககாக்கட்டிச்சாணையில்
நணைகெறற சிவராத்திரி பூணை

(கல்லடி குறூப் நிருபர்)

இந்துக்களிைால்  மிகச்சிறப்பாக 
சிவனை சநாக்கி அனுஸ்டிக்கும் 
மகா சிவராத்திரி விர்தத்தின் பூனே  
நிகழ்வுகள  மகாக்கட்டிச்சோனல  
ஸ்ரீ ்தான்ச்தான்றீஸ்வரர் ஆலயத்தில்  
மேவவாயக்கிழனம  (01) சிறப்பாக 
இடம்மபற்றுள்ளது.

மேவவாயக்கிழனம மானல 06 
மணிக்கு மு்தலாவது ஜாமபூனே-
யும், இரவு 10 மணிக்கு இரண்டா-
வது  ஜாமபூனேயும் (லிஙசகாற்பவர் 
பூனேயும்), அதிகானல 03 மணிக்கு 
மூன்றாவது  ஜாமபூனேயும், (02) 

திகதி கானல 05 மணிக்கு நான்கா-
வது ஜாமபூனேயும்   இடம்மபற்றது.

ஆலய  பிர்தமகுரு சிவஸ்ரீ மு.கு.
ேச்சு்தாைந்்த குருக்கள ்தனலனமயில் 
சிவஸ்ரீ  சோதிலிஙக குருக்கள மற்றும் 
மு.கு.ேபாமரட்ணம்  குருக்கள ஆகி -
சயாரிைால்  நான்கு ஜாமபூனே வழி -
பாடுகளும் விசேட யாக பூனேயும் 
மிகச்சிறப்பாக  இடம்மபற்றிருந்்த-
துடன், நாட்டின் பல பாகஙகளில் 
இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்காை  
பக்்த அடியார்கள வருனக்தந்து பூனே 
வழிபாடுகளில் பக்திபூர்வமாக  கலந்-
துமகாண்டிருந்்தனம குறிப்பிடத்-
்தக்கது.

இந்து ஆையஙகளில் மகா
சிவராத்திரி வி்சை பூணை

வாச்சிக்குடா விசஷட நிருபர் 

அம்பானற மாவட்டத்தில் உள்ள 
இந்து ஆலயஙகளில் மகா சிவராத்-
திரி விசேட சிறப்பு பூனஜகள  மேவ-
வாயக்கிழனம (01) நனடமபற்றை.

சுகா்தார நனடமுனறகன்ள பின்-
பற்றி மிகவும் குனறந்்த்ளவாை பக்்தர்-
கச்ள விசேட பூனஜ வழிபாடுகளில்  
கலந்துமகாண்டைர்.

 அக்கனரப்பற்று ஸ்ரீ வம்மியடிப்-
பிளன்ளயார் ஆலயத்திலும் விசேட 
பூனஜகள  நனடமபற்று வருவது-
டன், சிவலிஙகப் மபருமானுக்கும் 

அபிசேக பூனஜகள இடம்மபற்றை. 
ஆலய  பிர்தமகுரு சிவஸ்ரீ ப.கு.
சகதீஸ்வரக்குருக்கள ்தனலனம-
யில் பூனஜகள இடம்மபற்றதுடன், 
விர்தம் அனுஸ்டிக்கும் அடியவர்க-
ளும் ஆலய வழிபாடுகளில் ஈடுபட்-
பட்டைர்.  அம்பானற மாவட்டத்தின் 
பல்சவறு  பிரச்தேஙகளிலிருந்தும் 
திருக்சகதீஸ்வரம், திருக்சகாசணஸ்-
வரம், உகந்ன்த முருகன்  ஆலயம் எை 
மபயர் மபற்று வி்ளஙகும் பல்சவறு 
ஆலயஙகளுக்கும் அதிக்ளவாை  பக்-
்தர்கள விர்தம் அனுஸ்டிப்ப்தற்காக 
மேன்றுள்ளனம குறிப்பிடத்்தக்கது.

நிந்தவூரில் சட்டவிர�ோ்த 
சிக்க�டடு்களு்டன் ஒருவர் க்கது
(மபரியநீலாவனண 
விசேட நிருபர்)

நிந்்தவூர் மபாலிஸ் 
பி ரி வு க் கு ட் ப ட் ட 
பகுதியில்  ேட்டவி-
சரா்த  சிகரட்டுகன்ள 
கடத்திச் மேன்ற 52 
வயதுனடய நபர் 
ஒருவர் விசேட  அதி-
ரடிப்பனடயிைரால் 
திஙகட்கிழனம (28) 
இரவு னகது  மேய-
யப்பட்டார்.

ம ப ரி ய நீ ல ா -
வனண விசேட 
அதிரடிப் பனடயிை-
ருக்கு கினடத்்த  இரகசிய ்தகவனல 
அடுத்து, குறித்்த பகுதிக்கு வினரந்்த 
அதிரடிப்பனடயிைர் சபான்தப்  
மபாருள வாஙகுபவர்கள சபான்று 
சூட்சுமமாை முனறயில், குறித்்த 
நபனர னகது  மேய்தைர்.

ேந்ச்தக நபரிடமிருந்து இறக்கு -
மதி  மேயயப்பட்ட ேட்ட விசரா்த -
மாை 2400 சிகரட் பக்கட்டுகளும், 
பயன்படுத்்தப்பட்ட  ஸ்கூட்டி 
சமாட்டார் னேக்கிளும்  னகப்பற்றப்-
பட்டுள்ளை.  

குறித்்த நபர் நீண்ட காலமாக 
சபான்தப்மபாருள கடத்திச் மேன்று 
விற்பனையில் ஈடுபட்டு வரும் 
ஒருவர் எை பனடயிைர் ம்தரிவிக்-

கின்றைர். விசேட  அதிரடிப் பனட-
யிைரின் பிரதிப் மபாலிஸ் மா 
அதிபர் வருண ஜயசுந்்தர, அம்பானற  
வலயக் கட்டன்ள அதிகாரி சிசரஷட 
மபாலிஸ் அத்தியட்ேகர் சஜ.ஆர் 
சேைாதிராே ஆகிசயாரது  அறிவுறுத்-
்தலுக்கனமய =மபரியநீலாவனண  
விசேட அதிரடிப்பனட முகாம் 
மபாறுப்பதிகாரி  ஆர்.ஏ.சி.டி.ஏ  ரத் -
நாயக்க, எஸ்.எம்.பி.பி.எம். டயஸ் 
(IP) ்தனலனமயிலாை விசேட  அதிர-
டிப்பனடயிைர் இந்்த சோ்தனை நட -
வடிக்னகனய சமற்மகாண்டைர் .

சமலதிக விோரனணகன்ள  நிந்்த-
வூர் மபாலிஸார் சமற்மகாண்டு வரு-
கின்றைர்.

்கடடுத்துவககு
வவடித்து
ஒருவர் படு்கோயம்

(மராட்டமவவ குறூப் நிருபர்)

திருசகாணமனல-  சகாம -
ரஙகடவல மபாலிஸ் பிரிவுக் -
குட்பட்ட பகுதியில் சிவில் 
பாதுகாப்பு  உத்திசயாகத் -
்தர் ஒருவர் கட்டுத்துவக்கு  
மவடித்து  படுகாயமனடந்்த 
நினலயில், சகாமரஙகடவல 
னவத்தியோனலயில்  அனும -
திக்கப்பட்டுள்ளார்.

இச் ேம்பவம்  மேவவாயக் -
கிழனம  (01) மானல இடம் -
மபற்றுள்ளது. 

இதில்  படுகாயமனடந்்த -
வர் சகாமரஙகடவல- பக்மீ -
கம பகுதினயச் சேர்ந்்த சிவில் 
பாதுகாப்பு  உத்திசயாகத்்த -
ராை பிய்தாேசக பியந்்த குண -
திலக (43 வயது) எை ம்தரிய -
வருகின்றது.

கடனமனய  முடித்துவிட்டு 
குபுக்மவவ பகுதிக்கு மாடு 
பார்க்க மேன்றசபாது, இச் 
ேம்பவம்  இடம்மபற்ற்தாக 
ஆரம்ப கட்ட விோரனணக -
ளின் மூலம் ம்தரியவந்துள -
்ளது.

குறித்்த நபனர சமலதிக 
சிகிச்னேக்காக திருசகாண -
மனல மபாது னவத்தியோ -
னலக்கு அனுப்பி னவத்துள -
்ளைர். ேம்பவம் ம்தாடர்பில் 
சகாமரஙகடவல மபாலிஸார் 
விோரனணகன்ள சமற் -
மகாண்டு வருகின்றைர்.

்கல்முகை சு்கோ்தோ� பிரிவில் உணவு  
விறபகை நிகையங்கள் ரசோ்தகை
(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

கல்முனை பிராந்திய சுகா்தார 
சேனவகள பணிப்பா்ளர் பிரிவுக்குட்-
பட்ட பிரச்தேஙகளிலுள்ள உணவு 
னகயாளும் நினலயஙகள மற்றும் 
விற்பனை நினலயஙகளில் பரிசோ -
்தனைகள முன்மைடுக்கப்படவுள்ள-
்தாக, கல்முனை பிராந்திய சுகா்தார 
சேனவகள பணிப்பா்ளர் னவத்தியக் 
கலாநிதி டாக்டர் ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ் 
ம்தரிவித்்தார்.

உணவு னகயாளும் நினலயஙகள 
மற்றும் விற்பனை நினலயஙகளில் 
பாவனைக்கு உ்தவா்த உணவு பண் -
டஙகள விற்பனை மேயயப்படுவ-
்தாக மபாது மக்க்ளால் மேயயப்பட்ட 

முனறப்பாடு ம்தாடர்பாக திடீர் 
சோ்தனைகள முன்மைடுக்கப்பட-
வுள்ள்தாக ம்தரிவித்்தார்.

உணவு ேட்ட விதிமுனறகள, 
நுகர்சவார் விவகார ேட்டஙகள 
மற்றும் அ்தன் விதிமுனறகளுக்கு 
அனமய சவண்டுமமைவும், 
உணவு ்தயாரிப்சபார், உணவு விநி -
சயாகிக்கும் இடம், பயன்படுத்தும் 
உபகரணம் சபான்றவற்றினை தூய -
னமயாக னவத்திருக்க சவண்டுமம -
ைவும், உணவகஙகளில் பணியாற் -
றுபவர்கள   முகக்கவேம், னகயுனற 
சபான்றவற்னற பாவிக்க சவண்டு -
மமை சகட்டுள்ளார்.சோ்தனையின் 
சபாது விற்பனைக்காக னவக்கப் -
பட்டிருக்கும் பாவனைக்கு்தவா்த 

உணவுப் பண்டஙகள, காலவதி -
யாை மபாருட்கள என்பை கண்டறி -
யப்படும் பட்ேத்தில் அப் மபாருட் -
கள னகப்பற்றப்பட்டு வியாபார 
நினலயஙகளின் உரினமயா்ளர்க -
ளுக்மகதிராக  உணவு பாதுகாப்பு 
ேட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றினூடாக 
ேட்ட நடவடிக்னக எடுக்கப்படுமம -
ைவும் ம்தரிவித்்தார்.  

எதிர்காலஙகளில் விசேட 
சுகா்தார குழுவிைர் ஒவமவாரு 
சுகா்தார னவத்தியதிகாரிகள பிரி -
வுகள ச்தாறும், உணவு விற்பனை 
நினலயஙகள மற்றும் உணவு 
னகயாளும் நினலயஙகள திடீர் 
சுற்றி வன்ளப்புகன்ள சமற்மகாள -
்ளவுள்ளைர்.

மடைக்்க்ளப்பு- சசங்கலடி- ஐயஙக்கணி ஸ்ரீ சிததி விநாய்கர் ஆலயததில்  சிவராததிரி பூமை நமைசபற்்றது. சிவஸ்ரீ எம்.எஸ். க்காபாலபிள்ம்ள குருக்்கள்  தமலமமயில் நமைசபற்்ற இப்பூமச வழிபாடடில் பக்தர்்கள் பஙக்கற்றுள்்ளமத ்காணலாம்.  (பைம்; ஏ்றாவூர்  நிருபர்-)

சோயந்தமருதில் வபோலிஸ் சமூ்க ரசகவ 
ஆரைோசகைககுழு அஙகு�ோர்்பபணம்
(கல்முனை விசேட 
நிருபர்)

ோயந்்தமருது பிர-
ச்தேத்தில் மபாலிஸ் 
ேமூக சேனவ 
ஆசலாேனைக்குழு 
அ ங கு ர ா ர் ப் ப ண ம் 
மேயது னவக்கப்பட் -
டுள்ளது.மேவவாயக் -
கிழனம (01)  ோயந் -
்தமருது மபாலிஸ் 
நினலயத்தில்  அ்தன் 
ம ப ா று ப் ப தி க ா ரி 
எ ஸ் . எ ம் . ே ம் சு தீன் 
்தனலனமயில் இ்தற்காை அஙகு -
ரார்ப்பணக்  கூட்டம் இடம்மபற்றது.

இ்தன்சபாது ோயந்்தமருது பிரச்த-
ேத்திற்காை மபாலிஸ்  ேமூக சேனவ 
ஆசலாேனைக்குழு உறுப்பிைர்க-
்ளாக ம்தரிவு மேயயப்பட்ட  பிரமுகர் -
களுக்கு நியமைக் கடி்தஙகள வழஙகி 
னவக்கப்பட்டை. அத்துடன்  நிர்வா -
கிகள ம்தரிவின்சபாது ஓயவுமபற்ற 
அதிபர் எம்.எம்.இஸ்மாயில் ஆசலா -
ேனைக்  குழுவின் ்தனலவராகவும், 
ஓயவுமபற்ற அதிபர் ஐ.எல்.ஏ.மஜீத் 
உப ்தனலவராகவும்  ஆசிரிய ஆசலா-
ேகர் எம்.எம்.எம்.றபீக் மேயலா்ள-
ராகவும்,  அதிபர் எம்.ஐ.ேம்சுதீன்  
உப மேயலா்ளராகவும் ஓயவுநினல 

அரேசேனவ உத்திசயாகத்்தர் எம்.ஐ.
மீராமலப்னப  மபாரு்ளா்ளராகவும் 
ம்தரிவு மேயயப்பட்டைர்.

இவர்களுடன் மபாறியியலா -
்ளர்  எம்.ஆர்.எம்.பர்்ான், ோயந்-
்தமருது மபரிய பளளிவாேல் 
சபஷ இமாம்  எம்.ஐ.ஆ்தம்பாவா 
மமௌலவி உளளிட்ட சிலரும் குழு 
உறுப்பிைர்க்ளாக ம்தரிவு  மேயயப்-
பட்டுள்ளைர்.

இந்்த ஆசலாேனைக் குழுவின் 
கீழ்  ோயந்்தமருதிலுள்ள 17 கிராம 
சேவகர் பிரிவுகள ச்தாறும் உப 
குழுக்கள  அனமக்கப்படும் என்று 
மபாலிஸ் மபாறுப்பதிகாரி எஸ்.எம்.
ேம்சுதீன் ம்தரிவித்்தார்.



யாழ்.விசேட நிருபர் 

திருநெலசவேலி பகுதியில இடம்-
நபற்ற படடா ந�ாறி - ச�ாடடார் 
சேக்கிள் விபத்தில ஒருவேர் உயிரிழந்-
துள்்ளதுடன் மூவேர் படுகாய�சடந்்த 
நிச�யில யாழ்.சபா்தனா சவேத்திய 
ோச�யில சிகிசசே நபறறு வேருகின்-
்றனர். 

நகாக்குவில கிழக்சக சேர்ந்்த வி�-
�சேந்திரன் நிதுேன் (வேயது 28) என்-
பவேசர உயிரிழந்துள்்ளார். புத்தூசர 
சேர்ந்்த வி.்தனுஜன் (வேயது 25), 
யாழ்்பபாணத்ச்த சேர்ந்்த உ�கொ்தன் 
கிரிேஙகர் (வேயது 24) நகாக்குவில 
கிழக்சக சேர்ந்்த க. சியாந்்தன் (வேயது 
26) ஆகிசயாசர படுகாய�சடந்்த 
நிச�யில யாழ்.சபா்தனா சவேத்திய-
ோச�யில சிகிசசே நபறறு வேருகின்-
்றனர். 

யாழ்்பபாணம் - ப�ாலி வீதியில 

பரச�ஸவேரா ேந்திக்கு 
அருகில செறச்றயதினம் 
பு்தன்கிழச� அதிகாச� 
12.15 �ணிய்ளவில விபத்து 
இடம்நபறறுள்்ளது. 

ப�ாலி வீதியில, திரு-
நெலசவேலி பகுதியில 
இருந்து யாழ். ெகர் பகுதிசய 
சொக்கி பயணித்்த படடா 
ரக ந�ாறியின் டயர் நவேடித்-
்ததில, வோகனம் சவேக கட-
டு்பபாடசட இழந்து, எதிசர வேந்்த 
ச�ாடடார் சேக்கிளுடன் ச�ாதி, 
சு�ார் 20 மீற்றர் தூரம் ச�ாடடார் 
சேக்கிச்ளயும் இழுத்து நேன்று, 
வீதிசயார�ாக நிறுத்தி சவேக்க்பபட-
டிருந்்த வோன் ஒன்றுடன் ச�ாதி நின்-
றுள்்ளது. 

அதில ச�ாடடார் சேக்கிளில வேந்்த-
வேர்கள் வீதியில தூக்கி வீே்பபடடனர், 

அத்துடன், படடா ந�ாறி வோகனத்தி-
னுள் இருந்்தவேர்களும் காயஙகளுக்கு 
உள்்ளானார்கள். 

இவ்விபத்தில ொலவேர் படுகாய-
�சடந்்த நிச�யில சவேத்தியோ-
ச�க்கு நகாண்டு நேல�்பபடட 
சபாது, ஒருவேர் உயிரிழந்துள்்ளார். 
ஏசனய மூவேரும் சவேத்தியோச�-
யில சிகிசசே நபறறு வேருகின்்றனர். 

பரந்்தன் குறூ்ப நிருபர்

கிளிநொசசி கண்டாவேச்ள பிரச்தே நேய�-
கத்திறகு அருகில, A35 பிர்தான வீதியிலுள்்ள 
பா�ம் கடந்்த  ஆண்டு 11.05.2020ஆம் திகதி-
யில அபிவிருத்தி பணிகள் ஆரம்பிக்க்பபடடன.   
இ்பபா�த்தின்  சவேச�கள் �ந்்தகதியிச�சய 
ெசடநபறுவே்தனால �க்கள் பாதி்பபுக்கச்ள 
எதிர்நகாள்கின்்றனர். 07.11.2021ஆம் திகதியு-

டன் இ்பபா�த்தின் அபிவிருத்தி பணிகள்  நிச்ற-
வேசடயும்  என  குறி்பபிட்பபடடுள்்ள சபாதிலும் 
இன்று வேசர பா�த்தின் அபிவிருத்தி பணிகள்  
நிச்றவேசடயவிலச�. இ்தன் காரண�ாக சபாக்-
குவேரத்து பாதிக்க்பபடடுள்்ள்தாகவும் இதுந்தா-
டர்பாக ேம்பந்்த்பபடட  அதிகாரிகள் உரிய ெடவே-
டிக்சக ச�றநகாள்்ள சவேண்டுந�னவும் �க்கள் 
சகாரிக்சக விடுத்துள்்ளனர். 
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உள்ளூர் இழுசவே்ப படகுகள் 
ந்தாடர்பான ேடடத் திருத்்தஙகச்ள 
ச�றநகாள்ளும் வேசரயில ொரா நிறு-
வேனத்தினால அசடயா்ள்பபடுத்்த்ப-
படட பிரச்தேஙகளில இழுசவே�டி 
வேச�கச்ள்ப பயன்படுத்்த முடியும் 
என கடறந்றாழில அச�சேர் டக்்ளஸ 
ச்தவோனந்்தா ந்தரிவித்்தார்.

நகாழும்பு புசகயிர்த நிச�யம் 
முன்பாக கடந்்த திஙகடகிழச� ெசட-
நபற்ற  ஆர்்பபாடடத்தில ஈடுபடட 
கடறந்றாழி�ா்ளர்களின் பிரதிநிதி-
களுக்கும் கடறந்றாழில அச�சேர் 
டக்்ளஸ ச்தவோனந்்தாவிறகும் இசட-
யி�ான க�ந்துசரயாடலின் சபாச்த 
ச�றகண்டவோறு ந்தரிவித்்தார். 

இதுந்தாடர்பாக ச�லும் கருத்து 
ந்தரிவித்்த கடறந்றாழில அச�சேர்,

“கடந்்த ஆடசியில இழுசவே�டி 

வேச� ்தசடச ேடடம் நகாண்டு வேர்ப-
படடிருந்்தது. எனினும்  கடறந்றாழி-
�ா்ளர்களின் எதிர்்பபுக் காரண�ாக 
ொரா நிறுவேனத்தினால அசடயா்ள்பப-
டுத்்த்பபடட பகுதிகளில  ந்தாழில ெட-
வேடிக்சககளில ஈடுபடுவே்தறகு அனு�-
திக்க்பபடடிருந்்தது.

இந்நிச�யிச�சய, இழுசவே�டி 
வேச�த் ந்தாழிச� முற்றாக ்தசட-
நேயய சவேண்டும் என்்ற சகாரிக்சக 
்தறசபாது முன்சவேக்க்பபடடு வேரு-
கின்்றது.

எ�து கடல வே்ளத்ச்த பாதிக்கா்த 
வேசகயில இழுசவே�டி வேச�சய்ப 
பயன்படுத்துவேது ந்தாடர்பாக நபாருத்-
்த�ான ேடட திருந்்தஙகள் ச�றநகாள்-
்ள்பபட சவேண்டும். அதுவேசரயில 
அசடயா்ள்பபடுத்்த்பபடட பகுதிக-
ளில கடறந்றாழி�ா்ளர்கள் கடறந்றா-

ழில நேயறபாடுகச்ள ச�றநகாள்்ள 
முடியும்.

அச்தசபான்று,  கறபிடடி பிரச்தேத்-
தில இழுசவே�டி வேச�சய பயன்ப-
டுத்துவே்தறகு எதிராக வேழக்கு ்தாக்கல 
நேயய்பபடடுள்்ளச�யினால, அ்பபி-
ரச்தேத்தில ந்தாழில முச்றசய வோழ்-
வோ்தார�ாகக் நகாண்டவேர்கள் ந்தாடர்-
பாக ேம்�ந்்த்பபடட அதிகாரிகளுடன் 
க�ந்துசரயாடி நபாருத்்த�ான தீர்வு 
வேழஙக்பபடும் என அவேர் ந்தரிவித்-
்தார்.

அச்தசவேச்ள கருத்து ந்தரிவித்்த 
கடறந்றாழி�ா்ளர் பிரதிநிதிகள், 
சுய�ாப அரசியல ெ�ன்களுக்காக 
ொடாளு�ன்்ற உறு்பபினர் சு�ந்தி-
ரன் சபான்்ற அரசியலவோதிகள் ்த�து 
ந்தாழிலமுச்றக்கு எதிரான கருத்துக்-
கச்ள ந்தரிவித்து வேருவே்தாகவும், 

விஞ்ான ரீதியாக ொரா நிறுவேனத்-
தினால ஆயவு நேயது அனு�திக்-
க்பபடட பிரச்தேஙகளில ந்தாழில 
நேயவே்தறகு  ஏற்றமுச்றயில ேடடத் 
திருத்்தஙகச்ள ச�றநகாண்டு ்த�து 
வோழ்வோ்தாரத்திசன உறுதி்பபடுத்தித் 
்தரசவேண்டும் என்்ற சகாரிக்சகசய 
அச�சேர் டக்்ளஸ ச்தவோனந்்தாவிடம் 
முன்சவேத்்தனர்.

முன்ன்தாக, யாழ்்பபாணம், 
�ன்னார், கறபிடடி சபான்்ற பிரச்த-
ேஙகச்ள சேர்ந்்த கடறந்றாழி�ா்ளர்-
கள்,  நகாழும்பு புசகயிர்த நிச�யம் 
முன்பாக ஆர்்பபாடடத்தில ஈடுபடட 
நிச�யில, செரடியாகச நேன்று 
சபாராடடத்தில ஈடுபடடிருந்்த கடற-
ந்றாழி�ா்ளர்கச்ள அச�சேர் டக்்ளஸ 
ச்தவோனந்்தா ேந்தித்திருந்்தச� குறி்ப-
பிடத்்தக்கது.

கடல் வளத்தை பாதிககாதை 
வ்கயில் இழு்வமடிச் சடடம்

நல்லூர் சிவன் ஆலயத்தில் மாசி மகா சிவராத்திரி பூமை வழிபாடுகள் மிகவும் 
சிறபபாக நமைபபறறது. இபபூமை வழிபாட்டில் நுறறுக்கணக்கான பக்்த அடியார் -
கள் கலந்து பகாணைனர்.  பைம்: யாழ்.விசேை நிருபர்

திருநெல்வேலி விபத்தில ஒருவேர் உயிரிழப்பு மூவேர் படுகாயம் 
வேலுவிழந்ச்தாருக்கு சேசவே 

நேயயும் பகவோன் �கா வீரர் ேஹயட 
ேமித்தி (Bhagwan Mahaveer Viklang 
Sahayata Samiti) என்பபடும் 
ந்தாண்டு நிறுவேனத்்தால ெடாத்்த்ப-
படும் நஜய்பபூர் நேயறசக கால 
நபாருத்தும் முகாம் யாழ் �ாவேடடத்-
தில எதிர்வேரும் �ார்ச �ா்தம் 14ஆம் 
திகதி ந்தாடக்கம் 31ஆம் திகதி வேசர 
ெசடநப்ற ஏறபாடுகள் நேயய்பபட-
டுள்்ளன.  

இதுந்தாடர்பான ேந்தி்பநபான்று, 
யாழ் �ாவேடட பாராளு�ன்்ற உறு்ப-
பினரும், பாராளு�ன்்ற குழுக்களின் 
பிரதித் ்தவிோ்ளரு�ான அஙகஜன் 
இரா�ொ்தன் , பகவோன் �கா வீரர் 
ேஹயட ேமித்தி (Bhagwan Mahaveer 
Viklang Sahayata Samiti) ந்தாண்டு 
நிறுவேனத்தின் ேர்வேச்தே விவேகாரங-
களுக்கான பணி்பபா்ளர் ேதீஷ் சி 
ச�த்்தா ஆகிசயாருக்கிசடயில அண்-

ச�யில நகாழும்பில இடம்நபற-
்றது.   

இசேந்தி்பபில யாழ் �ாவேடடத்தில 
இசசேசவே முகாச� ெடாத்துவேது 
ந்தாடர்பிலும், Jaipur Foot நிறுவேனத்-
தின் கிச்ளநயான்ச்ற யாழ்்பபாணத்-
தில நிறுவுவேது ந்தாடர்பாகவும் க�ந்-
துசரயாட்பபடடது.  

கடந்்த 35 வேருடஙக்ளாக 1.2 மில-
லியன் பாதிக்க்பபடட �க்களுக்கு 
சேசவேயாறறிவேரும் இந்நிறுவேனம் 

்தறசபாது இ�ஙசகயில உள்்ள பாதிக்-
க்பபடட �க்களுக்கான சேசவேகச்ள 
விஸ்தரித்துள்்ளது. அ்தனடி்பபசட-
யில கடந்்த நப்பரவேரி 02ம் திகதி 
ந்தாடக்கம் எதிர்வேரும் �ார்ச 05ம் 
திகதி வேசர கம்பஹா �ாவேடடத்தில 
நஜயபூர் நேயறசக கால நபாருத்தும் 
முகாம் இடம்நபறறுவேருகி்றது.   

இந்நிச�யில, வேடக்கில 
சபாரினால அஙகஙகச்ள இழந்்த 
�றறும் இ்தர காரணஙக்ளால அங-
கஙகச்ள இழந்்த வேறுச�்பபடட 
�க்கச்ள கருத்திறநகாண்டு நஜயபூர் 
நேயறசக கால நபாருத்தும் முகாம், 
யாழ் �ாவேடடத்தில எதிர்வேரும் �ார்ச 
�ா்தம் 14ஆம் திகதி ந்தாடக்கம் 31ம் 
திகதி வேசர ெசடநப்றவுள்்ளது. இம்-
முகாமில க�ந்து நகாள்ளும் பய-
னாளிகள் ்த�து பதிவுகச்ள பிரச்தே 
நேய�கஙகள் ஊடாக ச�றநகாள்்ள 
முடியும்.  

யாழில நெய்பூர் நெயற்க கால நபாருத்தும் முகாம் 

அமமச்ேர் ைக்்ளஸ் உத்்தரவா்தம்

ஓ�ந்ச்த விசேட நிருபர்

வேவுனியா சவேத்தியோச�யில 
துசண �ருத்துவே சேசவேயினரின் 18 
ந்தாழிறேஙக கூடடச�்பபினர்கள் 
சவேச� நிறுத்்த்ப சபாராடடத்தில 
ஈடுபடடுள்்ளனர். இ்தன் காரண�ாக 
சொயா்ளர்கள் அநேௌகரியஙகளுக்கு  
முகம்நகாடுத்துள்்ளனர். 

செறறு மு்தல 2 ொடகளுக்கு 
மீண்டும் ந்தாழிறேஙக ெடவேடிக்-
சகச்ள முன்நனடுக்கவுள்்ள்தாக 
சுகா்தார ந்தாழிறேஙக ேம்ச�்ளனம் 
அறிவித்திருந்்தது.

ேம்ப்ள்ப பிரசசிசன உள்ளிடட 
்தஙக்ளது சகாரிக்சககளுக்குத் தீர்வு 
வேழஙகுவே்தறகு, அரோஙகம் இதுவே-

சரயில ெடவேடிக்சக எடுக்காச� 
காரண�ாக இத்தீர்�ானம் எடுக் -
க்பபடடுள்்ளது. இ்தன் காரண�ாக 
வேவுனியா �ாவேடட நபாது சவேத்தி -
யோச�யில கிளினிக் சேசவேகள், 
இரத்்த பரிசோ்தசனகள், கதிரியக்க 
சேசவேகள் �றறும் �ருந்்தகம் 
சபான்்ற பலசவேறு சேசவேகள் இயங-
காச�யினால சொயா்ளர்கள் பாரிய 
அநேௌகரியஙகளுக்கு முகஙநகா-
டுத்துள்்ளனர். கடந்்த �ா்தம் 7ஆம் 
திகதி மு்தல, 9 ொடகளுக்கு ்தாதியர் 
உள்ளிடட 18 சுகா்தார ந்தாழிறேங-
கஙகள் பணி்பபு்றக்கணி்பபு ெடவே-
டிக்சகசய முன்நனடுத்திருந்்தச� 
குறி்பபிடத்்தக்கது.

வவுனியா ்வததியசா்ை சுகாதைார 
ஊழியரகள் வவ்ைநிறுததை வபாராடடம்
சநாயாளிகள் அபேௌகரியம்

யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாண்ப பலகச�க்கழ-
கத்தின் 35 ஆவேது படட�ளி்பபு 
விழாசவே முன்னிடடு விசேட 
சபாக்குவேரத்து ஒழுஙகு நேயய்பபட-
டுள்்ளது. 

சபாக்குவேரத்து நெரிேச�த் ்தவிர்க்-
கும் முக�ாக விசேட சபாக்குவேரத்து 
ஒழுஙகு நேயய்பபடடுள்்ளது.

இ்தன்படி இன்று (03) வியாழக்-
கிழச� மு்தல ேனிக்கிழச�(05) 
வேசர மூன்று தினஙகளிலும் காச� 
8 �ணி மு்தல �ாச� 3 �ணிவேசர 
திருநெலசவேலிச ேந்தியில இருந்து 
நகாக்குவில ேந்தி சொக்கிய ஆடிய-
பா்தம் வீதியூடான பயணம் நகாக்-
குவில புசகயிர்தக் கடசவே வேசர 
ஒருவேழி்ப பாச்தயாக �ாற்ற்பபடடுள்-
்ளது. நகாக்குவில ேந்தியில இருந்து 
திருநெலசவேலிேந்தி வேசர பயணி்ப-
சபார் பி்றவுண் வீதி �றறும் இரா�-
ொ்தன் வீதியூடாக ப�ாலி வீதிசய 
நேன்்றசடய �ாறறு்ப பாச்தசய்ப 
பயன்படுத்துவேதுடன் ப�ாலி வீதி 
பரச�ஸவேரா ேந்தியிலிருந்து க�டடி 
ேந்தி வேசரயான சபாக்குவேரத்தும் ஒரு 
வேழி்பபாச்தயாக �ாற்ற்பபடடுள்்ள-
்தாக ெலலூர் பிரச்தே ேசப அறிவித்-
துள்்ளது.

யாழ். பலக்ை 
சுறறுப் பகுதியில
வி்ெட ்பாக்குவேரத்து 
ஒழுங்கு

யா/சித்்தன்சகணி ஸ்ரீ கசணோ வித்தியாலயத்தின் பாைோமல பமழய மாணவரும் லணைன் கறபக விநாயகர் ஆலயத்தின் பிர்தம குருவுமாகிய சிவஸ்ரீ ே.லம்சபா்தர குமாரோமி குருக்களின் 
பாட்ைன், பாட்டியாகிய சிவஸ்ரீ மு.குமாரோமி குருக்கள் கு.வல்லவாம்பிமக ஞாபகார்த்்தமாக அமமக்கபபட்ை நான்காவது நவீன திறன் வகுபபமறயானது (SMART PANEL) வைக்கு மாகாண 
சமலதிக மாகாணக் கல்விபபணிபபா்ளர் தி.சைான் குயின்ரஸால் அணமமயில் திறந்து மவக்கபபட்ைது. இந்நிகழ்வில் வலிகாமம் வலயக் ஆரம்பக்கல்வி உ்தவிக்கல்விபபணிபபா்ளர் சி. 
முரளி்தரன்,திமரநீக்கம் பேய்து மவத்்தச்தாடு வித்தியாலயத்தின் பமழய மாணவரும் லணைன் கறபக விநாயகர் ஆலயத்தின் பிர்தம குருவுமாகிய, திறன் வகுபபமறமய அமமத்துத் ்தந்-
்தவருமாகிய சிவஸ்ரீ ே.லம்சபா்தர குமாரோமி குருக்கள் திறன் பலமகமய திமரநீக்கம் பேய்து மவத்்தச்தாடு மவபவ ரீதியாக இயக்கியும் மவத்்தார். அத்துைன் இத்திறன் வகுபபமறக்குரிய 
உள்்ளக வேதிகம்ளயும் பேய்து ்தந்துள்்ளார்.

ோவேகசசேரி விசேட நிருபர்

வேடக்கு �ாகாணத்ச்த்ப நபாறுத் -
்தவேசர ்தகவே�றியும் உரிச�சேட -
டத்தில �க்க்ளது பஙகுபற்றல 
மிகக்குச்றவோக காண்பபடுவே்தாக 
வேட�ாகாண �னி்த உரிச� ஆசண-
யா்ளர் ்த.கனகராஜ் சுடடிக்காட -
டியுள்்ளார்.

அண்ச�யில விழுது நிறுவேனத்-
தின் ஏறபாடடில திருநெலசவேலி 
�டசுமி �ண்டபத்தில இடம்நபற்ற 
நிகழ்நவோன்றில க�ந்துநகாண்டு 
கருத்துத் ந்தரிவித்்த சபாச்த அவேர் 
இ்தசனத் ந்தரிவித்திருந்்தார். இது 
ந்தாடர்பாக ச�லும் அவேர் கருத்துத் 
ந்தரிவிக்சகயில;

அரே உ்தவித்திடடஙகளில பார -
படேம் காடட்பபடுவே்தாக இஙகுள்்ள 
�க்கள் சுடடிக்காடடுகின்்றனர். �க்-
களுக்கு வோழ்வோ்தார உ்தவிகச்ள 
வேழஙகும் சபாது மிகவும் பாதிக்-
க்பபடடவேர் யார் என அறிந்து 
வேழஙகுவேது அரசின் நபாறு்பபு. 
அத்துடன் அந்்த வோழ்வோ்தார உ்த-
வித்திடடஙகச்ள வேழஙகும் சபாது 
அதில நவேளி்பபசடத் ்தன்ச� 
இருக்க சவேண்டும். 

தகவேைறியும் 
உரி்ைசெடடத்்த 
பயனபடுத்துவேதில 
அக்க்ையில்ை

கணடாவ்ள பாைததின் 
அபிவிருததி பணிகள் மநதைம் 

யாழ்.விசேட நிருபர் 

நவேளிொடு நேலவே்தறகாக யாழ்.சபா்தனா சவேத்-
தியோச�யில முன்நனடுக்க்பபடும் பி.சி.ஆர் பரி-
சோ்தசனகள் இன்று வியாழக்கிழச� மு்தல இசட-
நிறுத்்த்பபடும் என யாழ்.சபா்தனா சவேத்தியோச� 
பணி்பபா்ளர் சவேத்திய க�ாநிதி சக. ெந்்தகு�ாரன் 
அறிவித்துள்்ளார். சுகா்தார ந்தாழிறேஙகஙகள் சவேச� 
நிறுத்்த சபாராடடத்தில ஈடுபடடுள்்ளச�யால, 
நவேளிொடு நேலசவோருக்கான பி.சி.ஆர் பரிசோ்தசன -
கள் இசடநிறுத்்த்பபடடுள்்ள்தாக ந்தரிவித்்தார். 

பி.சி.ஆர பரிவசாதை்ைகள் 
யாழில் இ்டநிறுததைம்



புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்

1979-ஆம்  ஆண்டு த்ாடககம் 
1982 ஆம் ஆண்டு வரரயான காலப்-
பகுதியில், அடடாரைச்சேரன  
ஆசிரியர் பயிற்சிக கலாசோரலயில் 
ஆசிரிய பயிற்சி தபற்்றவர்களின் 
ஒன்றுகூடல்   சேனிககிழரை (26) 
காத்ான்குடி இஸலாமிய வழிகாட-
டல் நிரலயததின்  ஒன்றுகூடல் 
ைண்டபததில் இடம்தபற்்றது.

இவர்கள் ்ற்்பாது ஓய்வு தபற்்ற 

ஆசிரியர்கைாகவும் அதிபர்கைாக-
வும் உள்ைனர். குழுவின் ்ரலவர் 
எம்.எச. நியாஸ ்ரலரையில் 
நரடதபற்்ற இந் நிகழ்வில், நாடு 
பூராகவும் இருந்து ஓய்வுதபற்்ற ஆசி-
ரியர்கள், ஓய்வு தபற்்ற  அதிகாரிகள் 
கலந்து தகாண்டனர்.

இ்ன் ்பாது இவர்களின் 
பல்்வறு நிகழ்வுகளும் இடம் 
தபற்்றன.

அடடாரைச்சேரன  ஆசிரியர் 
பயிற்சிக கலாசோரலயில் 1979-ஆம் 

ஆண்டு த்ாடககம் 1982 ஆம் 
ஆண்டு  வரரயான காலப்பகுதியில் 
நாடு பூராகவும் இருந்து  175 ்பர் 
ஆசிரியர்  பயிற்சியில் ஈடுபடடனர்.

இதில் 45 ் பர் உயிரிழந்துள்ை்ாக 
த்ரிவிககப்படுகி்றது.

ஐககியதர்யும்  சே்கா்ரததுவத-
ர்யும் நடரபயும் ஏற்படுததும் 
வரகயில் இந்் ஒன்றுகூடரல   
நடததிய்ாக இ்ன் ஒருங்கிரைப்-
பாைர் ஓய்வு தபற்்ற அதிபர் சிததிக  
த்ரிவித்ார்.   

(தராடடதவவ குறூப் நிருபர்)

தபாருைா்ார தநருககடியிலிருந்து 
நாடு மீள்கி்ற்ா அல்லது   மூழ்கிக-
தகாண்டிருககி்ற்ா என்பர் அரன-
வரும் ஒன்றிரைந்து வலியுறுத் 
்வண்டிய  ்ருைம் வந்துள்ை்ாக,-
கிழககு ைாகாை ஆளுநர் அனுரா்ா 
யகம்பத  த்ரிவித்ார்.

தபாருைா்ார தநருககடிரய 
அரசோங்கத்ால் ைடடும் சேைாளிகக 
முடியாது.  குடிைககைாகிய நாம் சில 
தியாகங்கரைச தசேய்ய ்வண்டும் 
எனவும்  த்ரிவித்ார்.

திரு்காைைரலயிலுள்ை ஆளுநர் 

அலுவலகததில்  பு்ன்கி-
ழரை (02)  இடம்தபற்்ற 
வி்சேட சேந்திப்பின் 
்பா்் இவவாறு த்ரி-
வித்ார்.

அவர்  த்ாடர்ந்தும் 
உரரயாற்றுரகயில்,

“நாடு  தபரும் தபாரு-
ைா்ார தநருககடி-
யில் சிககித ்விககும் 
்ருைம் இது என்பர்  
நாம் புரிந்து தகாள்ை ்வண்டும். 
நாடடின்  தபாருைா்ார தநருகக-
டியில் அரசோங்கம் ைடடும் ஈடுபட-
வில்ரல.  ைககளும் இந்்  தநருக-

கடியில் சிககியுள்ைனர்.  
இதிலிருந்து நாம் ஒன்்றாக 
தவளி்யறுவ்ா  அல்லது 
மூழ்கிவிடுவ்ா என்பது 
நம்ரைப் தபாறுத்து.  

நாடடின்  தபாருைா்ா-
ரததில் ஒவதவாருவருக-
கும் சில தபாறுப்புகள் 
உள்ைன.  இர் அரசி-
யல்  என்று நிரனகக 
்வண்டாம்.  இது மிகவும் 

தீவிரைான நிரல.  இது அரசியல்  
பிரசசிரன அல்ல.

ஒரு நிறுவனைாக, நம்ரைச சுற்-
றியுள்ைவர்கரை நாம் ஊககுவிகக 

்வண்டும்.  அததியாவசியப்  தபாருட-
களுககு ைடடும் தசேலவு தசேய்யுங்கள்.  
நைது தசேலவினங்கரை படிப்படி-
யாக  குர்றகக ்வண்டும்.    கிழககு 
ைாகாைததிலுள்ை  அரனதது நிறுவ-
னங்களின் ்ரலவர்களும் மின்சோரம் 
ைற்றும் எரிதபாருரைக  குர்றகக 
்வண்டும் என்பர் நான் த்ளிவுப-
டுத் விரும்புகி்்றன்.  

நைககுத ்்ரவயான  உைரவத 
்யாரித் ்்சேம் நாம்.  இன்று பலர் 
அர் ை்றந்துவிடடனர்.   ்ற்்பாது 
த்ன் ைாகாைததில்  பசரசேப்பயறு 
அதிகைவு விரைசசேல் காைப்படு-
கின்்றது.
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காமைதீவு ஸ்ரீ சித்ாமைக்குட்டி மடாலயததில் மஹாசிவைாததிரி விை்ம் 4 சாமப்பூமைக-
ளுடனும், கமல நிகழ்ச்சிகளுடனும் ஆலயத ்மலவர் சி.நந்்ஸவைன் ்மலமமயில் 
நமடபெற்ற்ொது.          (ெடம்: காமைதீவு குறூப் நிருெர்)

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை சமொளிக்க 
திைொ்கங்கயள மமறப்கொளள மேண்டும்

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யகம்பத்

பல்கலைக்கழ்கத்துககு தெரிவான 
மாணவர்கலை பாராட்டும் நி்கழ்வு

(பாலமுரன கிழககு தினகரன் நிருபர்)

பாலமுரன  இரைஞர் அரைப்-
பின் ஏற்பாடடில் நரடதபற்்ற 
பல்கரலககழகததுககு த்ரிவான  
ைாைவர்கரை, பாராடடி தகௌரவித-
்ல் ைற்றும் புதிய சீருரட அறிமுக 
நிகழ்வும்  தசேவவாய்ககிழரை (01) 
ஒலுவில் கிறீன் வாசேல் ைண்டபததில் 
இடம்தபற்்றது.

பாலமுரன  இரைஞர் அரைப்-
பின் ்ரலவரும் அடடாரைச்சேரன 
பிர்்சே இரைஞர் சேம்்ைைனததின்  
்ரலவருைான  ஏ.எல்.சீத ்ரலரை-
யில் நரடதபற்்ற இந்நிகழ்வில், அட-
டாரைச்சேரன  பிர்்சே சேரபயின் 
உ்வி ்விசோைர் எஸ.எம்.எம்.
ஹனிபா, பிர்ை அதிதியாகவும்,  அட-
டாரைச்சேரன பிர்்சே சேரபயின் 
முன்னாள் ்விசோைர் எம்.ஏ.அன்சில், 
பாலமுரன 4  கிராை அபிவிருததி 
சேங்கததின் ்ரலவரும் த்ாழிலதிப-

ருைான எம்.ஐ.அர்சோத,  தபாதுஜன 
தபரமுன கடசியின் பாலமுரன 
அரைப்பாைர் எம்.ரி.தசேௌபத அல்பி 
ஆகி்யார்  தகௌரவ அதிதிகைாகவும் 
கலந்து தகாண்டனர்.

இ்ன்  ்பாது  பல்கரலககழகம் 
ைற்றும் கல்விக கல்லூரி, என்பவற்-
றுககு த்ரிவான   இரைஞர் அரைப்-
பின் உறுப்பினர்கள் அதிதிகளினால் 
பாராடடி தகௌரவிககப்படடதுடன்,  
அரைப்பின் உறுப்பினர்களுககான 
புதிய சீருரட அறிமுகம் தசேய்து 
ரவககப்படடு  வழங்கி ரவககப்பட-
டன.

்ரலரைததுவ கடடுப்பாடு,  
நாடடின் அபிவிருததி ைற்றும் முன்-
்னற்்றததுககாக முன்னின்று தசேயற்-
படல்  ்பான்்ற விைககங்கங்கள், 
அடங்கிய தகாள்ரக விைகக ்பரு-
ரரயிரன  அரைப்பின் உப  தசேயலா-
ைர் கவிஞர் பாலமுரன முபீதினால்  
வாசிதது தவளியிடப்படடது.

அபிவிருத்திலை மமறத்காளைமவ மக்கள
பிரதிநிதி்கலை தெரிவுதெயை மவண்டும்
(தபரிய்பாரதீவு தினகரன் நிருபர்)  

அபிவிருததி ்வரலத திடடங்-
கரை ்ைற்தகாள்்வ  ைககள் 
பிரதி நிதிகரைத த்ரிவு தசேய்ய 
்வண்டும் என்பததில் ைடடக-
கைப்பு ைககள் குறிக்காைாக 
இருந்்ார்கள், இந்நிரலயில் 
்ான் எனககும் இராஜாங்க 
அரைசசுப் ப்வி கிரடதது ைகக-
ளுககுச ்சேரவயாற்்ற முடிந்துள்-
ைது என  - இராஜாங்க அரைசசேர் 
வியா்ழந்திரன் த்ரிவித்ார்.  

அரசோங்கததின் சுபிடசேததின் 
்நாககு ்வரலததிடடததின் 
கிராமிய பாலங்கள் அரைககும் 
தசேயற்பாடடின்கீழ்  தபரியகல்லாறு 
கிராைததில் அன்ரன ்வைாங்-
கண்ணி ஆலயததிற்குச தசேல்லும் 
வீதியில் ஒன்்றரரக ்காடி ரூபா 
தசேலவில் அரைககப்படவுள்ை, 
பாலததிற்காக  அடிககல் நடும் 
நிகழ்வு பு்ன்கிழரை (02) நரடதபற்-
்றது. இ்ன்்பாது கலந்து தகாண்டு 
அடிககல்ரல நடடு ரவததுவிடடு 

கருததுத த்ரிவிகரகயி்ல்ய  
இவவாறு த்ரிவித்ார்.

 அவர் ்ைலும் குறிப்பிடுரகயில்,
ைடடககைப்பு ைாவடடம் முழுவ-

தும்  எைது ்சேரவரய வழங்கி வரு-
கின்்்றாம். ைககள் ைததியில் வீடு, 
ைலசேலகூடம், விரையாடடு, கல்வி, 
உள்ளிடட பல விரடயங்களில் 
குர்றபாடுகள் காைப்படுகின்்றன. 
இரவகரை இனம்கண்டு நிர்ற-

்வற்்ற ்வண்டிய தபாறுப்பு 
எைககுள்ைது. 

தவறுை்ன அரசியல் ்பசிப்-
்பசி காலதர் இழுத்டிப்புச 
தசேய்து தகாண்டு தசேல்வ்னால், 
பின்்ங்கிச தசேல்லும் சேமூகைாக 
்மிழ் ைககள் காைப்படுகின்-
்றார்கள். எைககிருககின்்ற அரசி-
யல் அதிகாரதர்க தகாண்டு 
ைககளின் ்்ரவகரை அவர்-
களின் காலடிககுக தகாண்டு 
தசேல்வது எைது கடரையாகும்.   

ைடடககைப்பில் ்ற்்பாது 
2 பில்லியனுககும் அதிகைான 
நிதியில் வீதிகள் புனரரைப்புச 

தசேய்யப்படடு வருகின்்றன. அரசோங்-
கம் ஆடசிரயப் தபாறுப்்பற்்ற 
காலததிலிருந்து தகாவிட-19 தபரும் 
சேவாலாக உள்ைது. 

நீண்டகாலைாக எைது ைககளி-
டம் இருககின்்ற பிரசசிரனகரை 
ரவததுக தகாண்டு நாம் அரசியல் 
தசேய்ய முடியாது. அ்ற்குரிய தீர்வு-
கரை தபற்றுக தகாடுகக்வண்டும் 
என்்றார்.   

 இராஜாஙக அமமச்சர் வியாழழந்திரன்

பதில அரொங்க 
அதிபரா்க நிைமனம்
கிண்ணியா ைததிய நிருபர் 

தி ரு ் க ா -
ை ை ர ல  
ைாவடட அர-
சோங்க அதிபராக 
கடரையாற்றிய 
சேைன் ்ர்சேன 
ப ா ண் டி ் க ா -
ராை இராஜாங்க  
அ ர ை ச சின் 
தசேயலாைராக ப்வி உயர்வு தபற்றுச 
தசேன்்றதுடன், புதிய அரசோங்க 
அதிபர்  நியமிககப்படும் வரர அர-
சோங்க அதிபரின் கடரைகரை கவ -
னிப்ப்ற்காக ்ைலதிக  அரசோங்க 
அதிபர் ்ஜ. எஸ.அருள்ராஜ் நியமிக-
கப்படடுள்ைார்.

கடந்்  21 ம் திகதி மு்ல் தசேயல்ப -
டும் வரகயில் இந்நியைனம் அவரது 
நிரந்்ர ப்விககு  ்ைலதிகைாக உள்-
நாடடலுவல்கள் அரைசசினால் 
வழங்கப்படடுள்ைது.

ொய்நெமருதில 
தொற்ா ம�ாய  
விழிப்புணரவு 
பரிமொெலன

(ைாளிரகககாடு குறூப்  நிருபர்)

சோய்ந்்ைருது ஜாமிஉல்  
இஸலாஹ் ஜும்ஆப் பள்ளிவாசேல் 
நிர்வாகம் சோய்ந்்ைருது பிர்்சே  
ரவததியசோரலயுடன்  இரைந்து 
சோய்ந்்ைருது ஜாமிஉல்  இஸலாஹ் 
ஜும்ஆ பள்ளிவாசேல்  கடடட த்ாகு -
தியில் த்ாற்்றா ்நாய் சேம்பந்்ைான 
விழிப்புைர்ரவயும்  பரி்சோ்ரன -
ரயயும் அண்ரையில் ஒழுங்கு தசேய் -
திருந்்து.

சோய்ந்்ைருது  பிர்்சே ரவததிய -
சோரலயின் ரவததிய தபாறுப்பதி -
காரி டாகடர் ஸனூஸ காரியப்பரின்  
்ைற்பார்ரவயில் ஒழுங்கு தசேய் -
யப்படடிருந்் ்ைற்படி நிகழ்வில், 
பிர்்சே  ைககளுககு த்ாற்்றா ்நாய் 
சேம்பந்்ைான விழிப்புைர்வும்,  35 
வயதுககு  ்ைற்படட ஆண் தபண் 
இருபாலாருககுைான த்ாற்்றா -
்நாய் பரி்சோ்ரனகளும்  ்ைற் -
தகாள்ைப்படடன.

இந் நிகழ்வில் சோய்ந்்ைருது 
பிர்்சே  ரவததியர்கள், ்ாதி உததி -
்யாகத்ர்கள், ஜாமிஉல்  இஸலாஹ் 
ஜும்ைாப்  பள்ளிவாசேல் பள்ளிவாசேல் 
நிர்வாகிகள் ைற்றும் பிர்்சே ைககள் 
என பலரும் கலந்து  தகாண்டனர்.

ொரணர ெங்க பிரதி ஆலணைாைருககு 
லவ.எம்.எம்.ஏ மபரலவயினால பாராட்டு

(ஒலுவில் கிழககு தினகரன் நிருபர்)

அகில  இலங்ரக ரவ.எம்.எம்.ஏ.
்பரரவயின் ஏற்பாடடில், இலங்ரக 
சோரைர் சேங்கததின்  பிரதி  ஆரை-
யாைராக  ஜனாதிபதியினால் நியமிக-
கப்படட எம்.எப்.எஸ.முஹீடரட 
பாராடடி தகௌரவிககும் நிகழ்வு 
அகில இலங்ரக  ரவ.எம்.எம்.ஏ.்ப-
ரரவயின் ்ரலரைக காரியாலயத-
தில் நரடதபற்்றது.

அகில இலங்ரக ரவ.எம்.எம்.ஏ.
்பரரவயின் ்்சிய ்ரலவர் சேஹிட  
எம்.றிஸமி ்ரலரையில்  கடந்் 
ஞாயிறுககிழரை  (27) நரடதபற்்ற 
இந் நிகழ்வில், கிழககு ைாகாைதர்ச  
்சேர்ந்் அகில இலங்ரக ரவ.எம்.எம்.
ஏ.்பரரவயின் ்்சிய உப ்ரலவர் 
எஸ.்ஸ்கீர்  தபான்னாரட ் பார்ததி 
தகௌரவித்துடன், நிரனவுச சின்னத-

திரன அகில இலங்ரக  ரவ.எம்.
எம்.ஏ.்பரரவயின் ்்சிய ்ரலவர்  
சேஹிட எம்.றிஸமியினால் முஹீட-
டுககு வழங்கி ரவககப்படடரை 
குறிப்பிடத்ககது.

இலங்ரக சோரைர் சேங்கததின் பிரதி 
பிர்ை சோரைர் ஆரையாைராக கட-
ரையாற்றும் முஹீட, முன்னர் அகில 
இலங்ரக ரவ.எம்.எம்.ஏ.்பரரவ-
யின் ்்சிய  ்ரலவராக இருந்து 
தசேயற்படடவராவார்.

இந்நிகழ்வில் அகில இலங்ரக 
ர வ . எ ம் . எ ம் . ஏ . ் ப ர ர வ யின் 
முன்னாள் ்்சிய ்ரலவர்கள், 
்்சிய  தபாருைாைர், உ்விச தசேய-
லாைர், தசேயற்றிடட ்விசோைர்கள்,  
ைாவடடப் பணிப்பாைர்கள், தசேயற்-
குழு உறுப்பினர்கள் உடபட முக-
கியஸ்ர்கள் எனப் பலரும் கலந்து 
தகாண்டனர்.

அ.மெலன ஆசிரிைர பயிறசி ்கைாொலையில 
பயிறசிதபற் ஆசிரிைர்களின் ஒன்றுகூடல

தெஙகு தெயல்கைாைர்களுககு 
த்காடுப்பனவு வழஙகும் நி்கழ்வு
்்ாப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர்  த்ங்கு அபிவிருததி காரி -
யாலய பிரிவிற்குடபடட பகுதிக-
ரைச ்சேர்ந்் 200  த்ங்கு பயிர்ச 
தசேய்ரகயாைர்களுககான  ைானியக 
தகாடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு,  
மூதூர் பிர்்சே தசேயலகக ்கட்பார் 
கூடததில் மூதூர்  த்ங்கு அபிவி -
ருததி  உததி்யாகத்ர் எம்.ஆர்.எம்.
சிபான் ்ரலரையில்  பு்ன்கிழரை 
(02) இடம்தபற்்றது.

த்ங்கு பயிர்சதசேய்ரக சேரபயி -
னால் த்ங்கு தசேய்ரகயாைர்கரை 
ஊககுவிககும்  வரகயில் ஒவதவாரு 
வருடமும் ைானியக  தகாடுப்பன-
வுகள் வழங்கப்படடு வருகின்்ற  
நிரலயில், மூதூர் த்ங்கு அபி-
விருததி காரியாலய பிரிவிலுள்ை 
சேம்பூர், ்்ாப்பூர், கிளிதவடடி, 
மூதூர், முன்னம்தபாடிதவடரட 
ஆகிய கைநல பிரிவிற்குடபடட 
200 பயனாளிகளுககு 2021 ஆம் 
ஆண்டுககான  ைானியக  தகாடுப்ப -

னவுகள் வழங்கி ரவககப்படடரை 
குறிப்பிடத்ககது.

இந் நிகழ்வில்  மூதூர் பிர்்சே 
தசேயலக பிர்ான சேமூர்ததி  முகாரை-
யாைர், பிர்்சே தசேயலக நிருவாக  
உததி்யாகத்ர், த்ங்கு பயிர்ச 
தசேய்ரக சேரபயின் பிராந்திய முகா-
ரையாைர்,  விவசோய ்பா்னாசிரி-
யர், காணி உததி்யாகத்ர், த்ங்கு 
அபிவிருததி  உததி்யாகத்ர்கள், 
பயனாளிகள் என பலரும் கலந்து 
தகாண்டனர்.

கல்முமை வலயததில் கடமமயாறறி ஓய்வு பெற்றவர்களுக்காை ொைாட்டு நிகழ்வில், கிறிஸ்வ ொட ஆசிரிய ஆ்லாசகர் வலயக் 
கல்விப் ெணிப்ொளர் எஸ.புவ்ைநதிைன், கணக்காளர் மவ.ஹபீபுல்லாஹ் இமணநது நிமைவுச் சின்ைம் வழங்குவம்யும் கல்விசார் 
உததி்யாகத்ர்கமளயும் ெடததில் காணலாம்.      (ெடம்: நறபிட்டிமுமை திைகைன் நிருெர்)



(கினிகத்ஹேன தினகரன் நிருபர்)  

வட்டவளை ம�ௌன்ஜீன் 
்�ோட்ட �ளைதம�ோ்டரின் பற் -
ளைககோடடில் இனநம�ரியோ்�ோ-
ரோல் ளவககபபட்ட தீயோனது 
மிகப மபரிய போதிபளப ஏற்படுததி-
யுளைது.  

்ேற்று முன் தினம் (01) இரவு 
இனநம�ரியோ்�ோரோல்  ளவக-
கபபட்ட தீயோனது  ்ேற்று வளர  
ம�ோ்டர்நது எரிநதுகமகோண்டிருந-
�து.   ஐடரி என கூைபபடும் உச்சி 

�ளை �ற்றும் கைப்ட ஆகிய பகுதி-
களையும் ்ேோககி  ்ேற்று தீ  பரவிக 
மகோண்டிருந�து. 

சு�ோர் 50 ஏககருககு ்�ற்பட்ட 
பகுதி ்ேற்று வளர எரிநது ேோச� -
ள்டநதிருந�து.  

்�ற்படி �ளைதம�ோ்டர் பகுதி-
யிலிருந்� கிளை ஆறுகள ஊ்டோக 
�கோவலி ஆற்றுககு நீரும் வநது 
்சர்கின்ைது.அதது்டன்  ம�ௌன்ஜீன் 
்�ோட்டம் �ற்றும் வட்டவளை 
புளகயிர� நிளையம் ஆகியவற்றுக-
கோன குடிநீரும் அம்�ளைதம�ோ்டரி-

லிருந்�  மபற்றுகமகோளைபபடு-
கிைது.  

�ற்்போது �ளையகததில் நிைவும் 
வரடசியோன கோைநிளைககு �ததி-
யில் இவவோைோன விஷமிகளின் 
மசயற்போ்டோனது  �ககளுக்க 
அதிக போதிபளப ஏற்படுததும் 
என்றும் குறித� கோடடுபபகுதியில் 
வோழும் உயிரினஙகளுககும் போது-
கோபபற்ை சூழளையும் ஏற்படுததிவி-
டுகின்ைது என்றும் பிர்�ச �ககள 
கவளை ம�ரிவிககின்ைனர்.  

பதுளை தினகரன் வி்ச்டநிருபர்   

மவல்ைவோய பகுதியின் எல்ை நீர்-
வீழ்ச்சிளயப போர்பப�ற்கும் அஙகு 
குளிபப�ற்கும் உளேோடு �ற்றும் 
மவளிேோடுகளில் உல்ைோச பிரயோணி-
களுககு முற்று முழு�ோக �ள்டவி-
திககபபடடிருபப�ோக மவல்ைவோய 
பிர்�சசளபத �ளைவர் ஆர்.டி. ஹேர-
�ோனிஸ் ஊ்டகஙகளுககுத ம�ரிவித-
�ோர்.   

்ேற்று முன்தினம் எல்ைமவை 
நீர்வீழ்ச்சியில் குளிககச்மசன்ை அக-
களரபபற்று பிர்�சத�ள� ்சர்ந� 
இருவர் நீரில் மூழ்கி �ரண�ள்டந-
�ள� ம�ோ்டர்நது இவ அறிவித�ல் 
விடுககபபடடுளைது.   

இவ அறிவித�ல் ம�ோ்டர்பில் 
்�லும் கருத� ம�ரிவித� அவர், 'எல்-
ைமவை நீர்வீழ்ச்சிப பகுதிககு எ�து 
பிர்�சசளபயினோல் போதுகோபபு 
கம்பி்வலி ்போ்டபபடடு, எச்சரிக-
ளகப பைளகயும் கோடசிபபடுத�ப-
படடிருந�து. ஆனோல் இபபிர்�சத-
துககு வரும் உல்ைோச பிரயோணிகள 
அவ்வலிளய உள்டததுத�ளளியும் 
எச்சரிகளக ப�ோளகளய அகற்றியு-
முளைனர்.  

இதுவளரயில் இநநீர்வீழ்ச்சியில் 
13 ் பர் நீரில் மூழ்கி �ரண�ோகியுளை-
னர். க்டந� இருவோரஙகளுககு முன் 
�கபபனும் இருபிளளைகளும் நீரில் 
மூழ்கி பலியோகினர். ஒரு�ோ�ததிற்கு 
முன்னரும் மூவர் நீரில் மூழ்கி �ரண-

�ோகினர். க்டந� ஒருவரு்டததிற்குள-
்ை்ய உல்ைோச பிரயோணிகைோக வந-
�வர்களில் 13 ்பர் இவவோறு நீரில் 
மூழ்கி இைநதுளைனர்.   

இநநீர்வீழ்ச்சிப பிர்�சதள� 
அபிவிருததி மசயய எ�து பிர்�ச 
சளபயினோல் ே்டவடிகளககள எடுக-
கபபடடுளைன. உறுதியோன போது-
கோபபு �தில், நீர்வீழ்ச்சியில் குளிகக 
முடியோ� வளகயில் சுற்றுவளைவு-
கள, உறுதியோன எச்சரிகளக கோடசிப-
படுத�ல் ஆகியனவற்ளை ்�ற்-
மகோளைவுள்ைோம். அவ்வளைத 
திட்டம் நிளைவுமபறும்வளர இநநீர்-
வீழ்ச்சிபபிர்�சம் முற்று முழு�ோக 
�ள்ட மசயயபபட்ட பிர்�ச�ோக 
�ோற்றியுள்ைோம் என்ைோர்.   
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பண்ாரவமை சேர் ராசீக் பரீட் சேசிய கல்லூரியில் நிர்மாணிக்கபபட்் புதிய கட்்் திறபபு விழா  திஙகட்கிழமம (28) அதிபர் மமாஹிதீன் முனவவர் ேமைமமயில் இ்மமபறறது. இேன்சபாது ஊவா மாகாண ஆளுநர் ஏ.சே.எம 
முஸமமில், பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள் அ.அரவிநேகுமார், ோமர ேமபத் ேேநாயக்க, பண்ாரவமை நகர சமயர் ேனக்க நிஷாநே ரத்நாயக்க ஆகிசயாரும ஊவா மாகாண கல்வி அமமச்சின் மேயைாைர் ேநதியா அமபன்மவை 
உள்ளிட்் அமமச்சின் உயர் அதிகாரிகள்  மைர்மாமை அணிவித்து வரசவறகபபடுவமேயும, பல்கமைக்கழகத்திறகு மேரிவாகிய மாணவர்கள் நிமனவு சின்னஙகள் வழஙகி பாராட்்பபடுவமேயும காணைாம.   

(ப்ஙகள்: லுணுகை நிருபர்)

பெல்மதுளையில 
இலவச ளவத்திய முகாம்  
(இரததினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

�ோமபறும் இரத��ோன �ற்றும் 
இைவச ளவததிய முகோம் ஒன்ளை 
�ோர்ச் �ோ�ம் 11ஆம் திகதி மபல்�-
துளை ரஜ�ஹேோ விகோளரயில் ே்டதது-
வ�ற்கோன ஏற்போடுகள மசயயபபடடு 
வருகின்ைன.  

இரத��ோன நிகழ்வு ஒன்று 
ேள்டமபை ஏற்போடு மசயயபபட-
டுளைது்டன் மபோது �ககளுககுக 
கண், பல், கோது ம�ோ்டர்போக இைவச 
ளவததிய முகோம் ஒன்ளை ே்டத�-
வும் மகோவிட �டுபபுககோன பூஸ்்டர் 
வழஙகும் நிகழ்வும் இததினம் ேள்ட-
மபைவுளை�ோக ஏற்போட்டோைர்கள 
ம�ரிவிககின்ைனர். இைவச மூக-
குககண்ணோடி உடப்ட ்�லும் சிை 
ளவததிய உ�விகள இஙகு வழஙகப-
ப்டவுளைன.  

்�சிய இரத� வஙகி, சபரகமுவ 
�ோகோண சுகோ�ோரத திளணககைம், 
மபல்�துளை சு�ோ�ோர நிளையம் 
ஆகியன இ�ற்கோன வைவோைர்களை 
வழஙகவுளைன.

ெலாஙபகாளை ெகுதியில 
்மருந்துகளுக்கு தட்டுபொடு 
(பைோஙமகோள்ட தினகரன் நிருபர்)   

பைோஙமகோள்ட �ற்றும் அண்ள� 
ேகரஙகளில் உளை �ருந�கஙகளில் 
அததியோவசிய�ோக மபோது�கக-
ளுககு ்�ளவபபடும் �ருநது வளக -
களுககு அதிக �டடுபபோடு நிைவுவ -
�ோல் �ோம் பை அமசௌகரியஙகளுககு 
ஆைோகி வருவ�ோக அபபகுதி �ககள 
ம�ரிவிககின்ைனர்.   

பல்்வறுபட்ட வியோதிகளுககு 
ளவததியர்களினோல் அனு�தித� 
�ருநது வளககளை �ருந�கஙகளில் 
விளைமகோடுதது வோஙக மசன்ை ச�-
யததில் அளவகள இன்ள�யோல் 
�ோம் அதிகைவு போதிககபபடடுள-
ை�ோக ம�ரிவித� மபோது�ககள, 
குளைந�படசம் வலி  நிவோரணி  
�ருநது வளககள கூ்ட �ருந�கங-
களில் இல்ளைமயன   ம�ரிவிக-
கின்ைனர்.

எல்ல நீர்வீழ்ச்சி பிரதேசத்துக்கு  
சசல்ல ச�ொதுமக்்களுக்கு ேடை

வெல்லொய பிரதேசசபைத் ேப்லெர் அறிவிப்பு  

'சர்்வதேச சக்்கர நொற்கொலி்கள் தினம்'
்கண்டியில மொறறுத்திறனொளி்கள் ஊர்்வ்லம்
(எம்.ஏ. அமீனுல்ைோ)

சர்வ்�ச சககர ேோற்கோலிகள 
தினதள� முன்னிடடு இைஙளகயில் 
மு�ன்முளையோக 'சககர ேோற்கோலி ஊர்-
வைம்' என்ை நிகழ்ச்சி ் ேற்று (02) கண்-
டியில் ஏற்போடு மசயயபபடடிருந�து. 

கண்டி ்போகம்பர விளையோடடு 
ள��ோனததிற்கு முன்போக சககர ேோற்-
கோலியில் பயணித�வர்கள �ை�ோ 
வீதி �ற்றும் மகோடுமகோம்டல்ை வீதி 
வழியோக கண்டி �ோவட்ட மசயைகத-
திற்கு ்பரணியோக மசன்ைனர். அ�ன் 
பின்னர் கண்டி �ோவட்ட மசயைக 
்கடப்போர்கூ்டததில் இ்டம் மபற்ை 
நிகழ்வில் �ோற்றுததிைனோளிகளினது 
அள�பபின் �ளைவியினோல் ஆளுே-
ரி்டம் �கஜமரோன்றும்  ளகயளிககப-
பட்டது.

�ோற்றுததிைனோளிகளின் உரிள�-
கள குறிதது மபோது�ககளின் கவ-
னதள� ஈர்ககும் வளகயில் இததிட-
்டம் ம�ோ்டஙகபபடடுளை�ோகவும், 
அடிபபள்ட உரிள� உளை �ற்-
மைோருவர் சககர ேோற்கோலியில் இருப-
பள� அளனவரும் புரிநது மகோளை 
்வண்டும் என "HIIVE Org" என்ை 
மபண்கள உரிள�களுககோன அள�ப-

பின் �ளைவர் மசல்வி. நிஷோ ஷரிபுத-
தீன் இநநிகழ்வின் ்போது ம�ரிவித-
�ோர். 

சககர ேோற்கோலியில் பயணிபபவர்-
களுககு மபோது இ்டஙகளில் உளை 
வசதிகள குறிதது   ஏற்கன்வ கவனம் 
மசலுத�பபடடுளை�ோகவும், �ோற்றுத-
திைனோளிகளுககு வசதியோக புதிய கட-
டி்டஙகளை நிர்�ோணிகக ்வண்டும் 
என்றும் �ததிய �ோகோண ஆளுேர் 
ைலித யூ க�்க �னதுளரயில் ம�ரி-
வித�ோர்.

�ததிய �ோகோணததில் உளை 1000 

அரச உததி்யோகத�ர்களுககு ளசளக 
ம�ோழிப புரி�ல்பயிற்சி வழஙக ே்ட-
வடிகளக எடுககபபடடுளை�ோக 
�ததிய �ோகோண பிர�� மசயைோைர் 
கோமினி ரோஜரதன இ�ன்்போது ம�ரி-
வித�ோர்.  

கண்டி ்�ைதிக �ோவட்ட மசய-
ைோைர் உதபைோ ஜயரதன, கண்டி 
�ோவட்ட சமூக ்சளவ உததி்யோ-
கத�ர் சந�ன கல்ப்க,   திட்ட முகோ-
ள�யோைர் அர்ஜஜுன எரமுதுமகோல்ை 
ஆகி்யோரும் இநநிகழ்வில் உளரயோற்-
றினர். 

கலலபவல நகரில டீசலுக்கு நீணை வரிளச;
பொலிஸாருைன் ்மக்கள் கடும் வாக்குவாதம்

 �ம்புளை தினகரன் 
நிருபர் 

 க்ைமவை ேகரில் 
்ேற்று ஐஓஸி எரி-
மபோருள நிளையத-
தில் டீஸலுககோக   
நீண்்ட வரிளசயில் 
வோகனஙகள கோணப-
பட்டன. அதது்டன் 
சிறிய மகோளகைன்-
களை ஏநதியவோறு 
மபோது �ககளும் 
நீண்்ட வரிளசயில் 
கோதது நின்ைனர்.  

 வோகனஙகளையும் மபோது �கக -
ளையும் கடடுபபடுததும் மபோருடடு 
க்ைமவை மபோலிஸ் நிளைய 
மபோறுபபதிகோரியின் �ளைள�யில் 
மபோலிஸோர் க்டள�யில் ஈடுபடடி-
ருந�னர்.

 இ்�்வளை  மபோலிஸோருககும் 

மபோது �ககளுககு மிள்ட்ய கடும் 
வோககுவோ�ம் ம�ோ்டர்நது நிைவிக 
மகோண்டிருந� நிளையில் டீசல் 
தீர்நது விட்ட�ோக அறிவிககபபட்ட-
ள�த ம�ோ்டர்நது கோளை 8.00 �ணி-
யிலிருநது கோததிருந� மபோது �கக-
ளும் வோகனஙகளும் �ோளை 5.30 
�ணியைவில் அஙகிருநது அகன்ைன.   

்வடை்வடை சமௌன்ஜீன் தேொடை
மட்லத்சேொைரில �ொரிய தீ 50 ஏக்கருக்கு 

ல்மல எரிந்து நாசம்

இலஙளகக்கு பகாணடுவரபெட்ை இரா்மர் ொதம்;
சீளதயம்்மன் ஆலயத்தில விலசை பூளை

நுவமரலியோ தினகரன் நிருபர்  

இநதியோவில் எதிர்வரும் ஏபரல் 
�ோ�ம் 10 ஆம் திகதி அ்யோததியில் 
அள�ககபபடடு வருகின்ை இரோ�ர் 
ஆையததில் பிரதிஸ்ள்ட மசயயபப -
்டவுளை இரோ�ர் போ�ம் அண்ள� -
யில் இைஙளகககு மகோண்டுவரப -
பட்டது.  

 நுவமரலியோ சீத�ோஎலிய சீள� -
யம்�ன் ஆையததிற்கு அ�ளன 
எடுததுச் மசன்று அஙகு வி்ச்ட 
பூளஜ வழிபோடுகள ே்டத�பபடடு 
மீண்டும் இநதியோவிற்கு மகோண்டு 
மசல்ைபபடடுளைது.  

இநதிய ரோஸ்ரிய கவி சஙகத -
தின் �ளைவர் மஜகதீஸ் மிட்டல் 
�ளைள�யிைோன குழுவினர் இந� 
இரோ�ர் போ�தள� இைஙளகககு 
எடுதது வந�னர்.இந� குழுவில் 21 
உறுபபினர்கள அஙகம் வகித�து -
்டன் இவர்கள அளனவரும் இநதி -
யோவின் மவவ்வறு �ோநிைஙகளில் 
இருநது வருளக �நதிருந�னர்.  

இந� இரோ�ர் போ�ததின் போ� 
யோததிளர சீத�ோஎலிய சீள�யம் -
�ன் ஆையததின் �ளைவரும் நுவ -

மரலியோ �ோவட்ட போரோளு�ன்ை 
உறுபபினரு�ோன ்வலுசோமி 
இரோ�ோகிருஸ்ணன் �ளைள�யில் 
ேள்டமபற்ைது. பூளஜகளின் பின்பு 
போ�யோததிளர ஆரம்பிதது ளவககப -
பட்டது.  

 இந� இரோ�ர் போ��ோனது 232 
இ்டஙகளுககு மகோண்டு மசல்ைப -
படடு எதிர்வரும் ஏபரல் �ோ�ம் 
7 ஆம் திகதி அ்யோததி ேகருககு 
மீண்டும் மகோண்டு மசல்ைபபடடு   
ஏபரல் �ோ�ம் 10 ஆம் திகதி இரோ� 
ேவமி தினத�ன்று   அ்யோததியில் 
அள�கபபடடு வருகின்ை ஆையத -
தில் பிரதிஸ்ள்ட மசயயபப்டவுள -
ைது.  

ஏற்கன்வ அ்யோததியில் 
அள�ககபபடடு வருகின்ை இரோ�ர் 
ஆையததில் பிரதிஸ்ள்ட மசயவ -
�ற்கோக சீள�யம்�ன் ஆையததில் 
இருநது புனி� கல் அ்யோததி ேக -
ருககு இைஙளகககோன இநதிய 
தூதுவர் மிலிந� ம�ோரமகோ்ட 
ஊ்டோக அனுபபி ளவககபபடடு 
ளகயளிககபபடடுளை நிளையி -
்ை்ய இரோ�ர் போ�ம் இஙகு 
மகோண்டு வரபபடடுளைது.  

இந� இரோ�ர் போ��ோனது 
இரம்மபோள்ட   அனு�ோன் ஆை -
யததில் ளவககபபடடு பூளஜகள 
இ்டம்மபற்ைது்டன் மகோழும்பில் 
�கோ்போதி �ளைள� கோரியோை -
யததிற்கும் இநதிய அரசோஙகததின் 
பரோ�ரிபபில் மகோழும்பில் உளை 
வி்வகோனந�ர் கைோசோர நிளையத -

திற்கும் மகோழும்பு சின்�யோ மிசன் 
�ளைள�க கோரியோையததிற்கும் 
மகோண்டு மசல்ைபபடடு வி்ச்ட 
பூளஜ வழியோடுகள இ்டம்மபற்று 
பக�ர்கள வணஙகுவ�ற்கு சந�ர்ப -
பம் வழஙகபபடடு   இநதியோவிற்கு 
மகோண்டு மசல்ைபபடடுளைள� 
குறிபபி்டத�ககது.  

மாத்ேமை யட்்வத்ே பிரசேே மேயைாைர் பிரிவில் 10 இைட்ேம ரூபாய் மேைவில் மகாங-
கிரீட் பாமேயாக புனரமமக்கபபட்டுள்ை வல்மபாை வீதி சநறறு (02) மக்கள் பாவமனக்-
காக திறநது மவக்கபபட்்து. இநநிகழ்வில் பிரேம அதிதியாக   மாத்ேமை மாவட்் பாரா-
ளுமன்ற உறுபபினரும மாவட்் அபிவிருத்திக் குழுத் ேமைவருமான நாைக சகாட்்மகா் 
கைநதுமகாண்ார். ய்வத்ே பிரசேேேமபத் ேமைவர் ைால் அத்ேநாயக்கவும இநநிகழ்-
வில் கைநதுமகாண்ார்.         (ப்ம: மாத்ேமை சுழறசி நிருபர்) 

பதன்ளனை, கித்துல உறெத்தித்துளை வீழ்ச்சி
(இரததினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

  
போரம்பரிய ம�ன்ளன �ற்றும் 

கிததுள �ரஙகள மூைம் �யோரிககப-
படும் கிததுள போணி, கருபபடடி 
வளககள �ற்றும் சோரோய உற்பததிகள 
அருகி வருவ�ோக ம�ரிவிககபபடுகி-
ைது. இநநிளைள�யினோல் இதம�ோ-
ழிற் துளை எதிர்கோைததில் இல்ைோ�ல் 
்போகும் கவளைககுரிய நிளைள� 

உருவோகி வருவ�ோக இதம�ோழிலில் 
ஈடுபடடு வரும் உற்பததியோைர்கள 
கவளை ம�ரிவிககின்ைனர்.   

ஏளனய �துபோன உற்பததித துளை-
களுககு மூைப மபோருைோக விைஙகும் 
உற்பததி முயற்சிகளுககு வழஙகும் 
ஒததுளழபபு ��ககும் கிள்டத�ோல் 
இததுளைளய விளனததிைனுளை-
�ோக �ோற்றியள�கக முடியும் என 
அவர்கள  ம�ரிவிககின்ைனர்.   
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நிகவெரட்டிய, பிரதான கால்-
ொய்க்குள் வீழ்ந்து ஆண் குழந்்த 
ஒன்று கடந்த  (28)  ஆம் திகதி உயி -
ரிழந்துள்்ளதாக வபாலிஸார் வதரி-
வித்துள்்ளனர்.

நிகவெரட்டிய பிரதான 
கால்ொ்ய அண்மித்த புது-
முத்தாெ பிரஷதசத்தில் ெசித்து 
ெந்த ஜலீல் ்ைோன் எனும் 2 
ெயதும் 8 மாதமும் உ்டய ஆண் 
குழந்்தஷய இவொறு உயிரிழந்-
துள்்ளது.

குழந்்தயின் தந்்த நிகவெரட்-
டிய பிரஷதசத்தில் ெர்த்தக நி்ை-
யவமான்றில் பணிபுரிந்து ெருெது-
டன், தாயும் பிள்்்ளயும் வீட்டில் 
இருந்துள்்ளனர்.

இந்த நி்ையில், குழந்்த-
யின் தாய் பிரதான கால்ொய்க்-
குச் வசன்று துணிக்்ள து்ெத்த 

காய்ெத்து விட்டு பின்னர் குழந்-
்த்ய ஷதடியுள்்ளார்.

இதன்ஷபாது குழந்்தயின் நட-
மாட்டம் இல்ைாத்த அடுத்து, 
பதற்்றத்துடன் அங்கும் இங்குமாக 
ஷதடியுள்்ளார் எனத் வதரிவிக்கபப-
டுகி்றது.

குழந்்தயின் தாயின் அை்றல் 
சத்தம் ஷகட்டு அங்கு ெரு்க தந்த 
சிைர், பிரதான கால்ொய் பகுதி-
யில் குழந்்த்ய ஷதடிபபார்த்-
துள்்ளனர். 

இதன்ஷபாது, குறித்த குழந்்த-
யின் உடல் பிரதான கால்ொய் 
ஓரமாக மிதந்து வகாண்டிருபப்த 
அெதானித்த மக்கள் அக்குழந்-
்த்ய மீட்டு உடனடியாக நிக -
வெரட்டிய ்ெத்தியசா்ைக்கு 
வகாண்டு வசன்்ற ஷபாதிலும் அந்த 
குழந்்த ஏற்கனஷெ உயரிழந்து 
விட்டதாக ்ெத்தியர்கள் வதரிவித்-
துள்்ளனர்.
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மாத்த்்ற தினகரன், 
வெலிகம தினகரன்  
நிருபர்கள் 

நிதி அ்மச்சர் பசில் 
ராஜபக்ஷவின் எண்்ணக்கரு-
வில் உருொகிய ஆ்டத் 
வதாழிற்சா்ைக்்ள நிறு-
வுெதன் மூைம் கிராமிய 
வபாரு்ளாதாரத்்த கட்டிவயழுப-
புெஷதாடு பை நூற்றுக் க்ணக்கான 
இ்்ளஞர், யுெதிகளுக்கும் இதன் 
மூைம் வதாழில் ொய்பபுக்க்்ளயும்  
ெழங்க முடியும் என்றும் பாராளு-
மன்்ற உறுபபினர் நிபுன ர்ணெக்க 
வதரிவித்தார். 

மாத்த்்ற மாெட்டத்தில் பத்து 
நடுத்தர ஆ்டத் வதாழிற்சா்ை-

க்்ள நிறுெ திட்டமிட்டுள்-
்ளதாகவும் அெர் இதன்-
ஷபாது  வதரிவித்தார். 

மாத்த்்ற மாெட்ட 
வசயைக ஷகட்ஷபார் கூடத் -
தில் (28)  பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர் நிபுன ர்ணெக்க 
த்ை்மயில் ஆ்டத் 
வதாழிற்சா்ைக்்ள நிறு-

வுெது சம்மந்தமாக ந்டவபற்்ற 
கைந்து்ரயாடலின் ஷபாஷத அெர் 
இத்னத் வதரிவித்தார். 

நிதி அ்மச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவின் 
எண்்ணக்கருவில் உதித்த ஆ்டத் 
வதாழிற்சா்ைக்்ள நிறுவுெதன் 
மூைம் கிராமிய வபாரு்ளாதாரத்்த 
கட்டிவயழுபபுெஷதாடு பை நூற்றுக் 
க்ணக்கான இ்்ளஞர், யுெதிக -

ளுக்கும் வதாழில் ொய்பபுக்களும் 
ெழங்க முடியும். 

ஷமற்படி மாெட்டத்தில் உள்்ள 
ஏழு ஷதர்தல் வதாகுதிக்்ள உள்்ள -
டக்கியதாக இந்த ஆ்டத் வதாழிற்-
சா்ைக்்ள நிறுெ உத்ஷதசிக்கபபட்-
டுள்்ளதாகவும் அெர் வதரிவித்தார். 
பிரஷதசத்தில் வதாழில் இல்ைாமல் 
இருக்கம் இ்்ளஞர், யுெதிகளின் 
ஷெ்ையில்ைாப பிரச்சி்ன்ய 
தீர்க்கவும் இது ெரபபிரசாதமாக 
அ்மயும் என்றும் அெர் ஷமலும் 
வதரிவித்தார். 

மாத்த்்ற மாெட்ட வசயைா்ளர் 
்ெ.பி. விக்கிரமசிறி,  உள்ளூராட்சி-
மன்்ற பணிபபா்ளர்கள் ஆகிஷயாரும் 
கைந்து்ரயாடலில் கைந்து வகாண்-
டனர். 

ஆடைத்தொழிற்ொடைகடை நிறுவுவதன் மூைம் 
்�ொருைொதொரதடத கட்டி்ெழுப� முடியும்

கால்ாய்க்குள் வீழ்ந்து 
ஆண் குழந்்தை உயிரிழப்பு

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

புத்த்ளம் − வகாழும்பு பிரதான 
வீதியின் ொய்க்கால் பகுதியில் 
ஷநற்று முன்தினம் (1) இடம்வபற்்ற 
வீதி விபத்தில் முதியெர் ஒருெர் 
உயிரிழந்துள்்ளார். ொய்க்கால், யை-
னகம பகுதி்யச் ஷசர்ந்த 73 ெயது -
்டய முதியெர் ஒருெஷர இவொறு 
உயிரிழந்துள்்ளதாக வபாலிஸார் 
வதரிவித்தனர்.

புத்த்ளம் பகுதி்ய ஷதாக்கிப பய -
ணித்த ொன் ஒன்று, அஷத தி்சயில் 
பயணித்த ஆட்ஷடா  ஒன்றுடன் பின் -
பக்கமாக ஷமாதியதில் இந்த விபத் -

துச் சம்பெம் இடம்வபற்றுள்்ளதாக 
வபாலிஸார் கூறினர்.

இந்த விபத்தி்ன அடுத்து, படு-
காயம்டந்த ஆட்ஷடா ெண்டியில் 
பயணித்த முதியெ்ர அங்கிருந்-
தெர்கள் உடனடியாக மாரவிை 
்ெத்தியசா்ையில் அனுமதித்த 
ஷபாதிலும், அெர் அங்கு சிகிச்்ச 
பைனின்றி உயிரிழந்துள்்ளதாக 
வபாலிஸார் குறிபபிட்டனர்.

விபத்துடன் வதாடர்பு்டய ொன் 
சாரதி வபாலிஸாரால் ்கது வசய் -
யபபட்டுள்்ளார். வென்னபபுெ 
வபாலிஸார் ஷமைதிக விசார்்ண-
க்்ள ஷமற்வகாண்டு ெருகின்்றனர்.

புததைளம் - ககாழும்பு வீதியில 
விபதது; முதிய்ர் உயிரிழப்பு

தி்றபப்ன தினகரன் நிருபர்

வகாழும்பு ஷநாக்கி ஒவவொரு 
நாளும் பயணிக்கும் வபாது மக்கள் 
ெசதி கருதி நாச்சியாதீவிலிருந்து 
குருநாகல் ஊடாக வகாழும்புக்-
கான இ.ஷபா.ச பஸ் ஷச்ெ ஒன்று 
இரவு 2.00 மணிக்கு நாச்சியாதீவி-
லிருந்து வகாழும்பு ஷநாக்கி தமது 
பிரயா்ணத்்த தினமும் ஷமற்-
வகாண்டுள்்ளது. இப பஸ் ஷச்ெயின் 
ஊடாக அதிகமான வபாது மக்கள் 
தமது ஷத்ெக்்ள பூர்த்தி வசய்யும் 
ஷநாக்கில் வகாழும்பு வசன்று அன்று 

மா்ைஷய வீடு திரும்பும் ொய்ப்ப 
வபற்றுள்்ளனர். இதற்கு ஷமைதிகமாக 
தினமும் அதிகா்ை 3.00 மணிக்கு 
நாச்சியாதீவிலிருந்து அநுராதபுரம்,  
தம்புள்்ள வீதியூடாக வகாழும்புக்-
கான குளிரூட்டபபட்ட தனியார் பஸ் 
ஷச்ெவயான்றும் ஆரம்பித்து ்ெக்-
கபபட்டுள்்ளது.

வகாழும்பு, தம்புள்்ள, மாத்த்்ள, 
கண்டி ஷபான்்ற பிரஷதசங்களுக்கு பிர-
யா்ணம் ஷமற்வகாள்பெர்களின் ெசதி 
கருதிஷய இச் ஷச்ெ ஆரம்பித்து 
்ெக்கபபட்டுள்்ள்ம குறிபபிடத்-
தக்கது. 

ப�ாதுமக்்கள் வசதி ்கருதி;

அநுராதபுரம் தினகரன், தி்றபப்ன 
தினகரன் நிருபர்கள்                       

வெளிநாட்டில் தயாரித்த 'ஷபார 
12'  துபபாக்கிவயான்றி்ன சட்டவி-
ஷராதமான மு்்றயில்  ்ெத்திருந்த 
சந்ஷதக நபர் ஒருெ்ர தி்றபப்ன 
வபாலிஸார் ்கது வசய்துள்்ளனர்.

கி்டத்த தகெவைான்றுக்க்மய 
தி்றபப்ன வபாலிஸ் பிரிவிலுள்்ள 
இைைவெெ பகுதியில் 01 ஆம் திகதி 
கா்ை நடத்திய சுற்றிெ்்ளபபின் 
ஷபாது சந்ஷதக நப்ர ் கது வசய்துள்்ள-
துடன் வெளிநாட்டில் தயாரித்த 'ஷபார 
12'  துபபாக்கி ஒன்்்றயும் அதற்கு 
பயன்படுத்தும் ஷதாட்டாக்க்்ள-
யும் (ர்ெகள்) குற்்றத்தடுபபு பிரிவு 
வபாலிஸார் ் கபபற்றியுள்்ளனர்.

்கது வசய்யபபட்டெர் 38 ெயது-
டய கிரஷைாகம பகுதி்யச் ஷசர்ந்த-
ெர் என்பது ஆரம்பகட்ட வபாலிஸ் 
விசார்்ணகளில் இருந்து வதரிய-
ெந்துள்்ளது. சந்ஷதக நபர் துபபாக்கி-
யி்ன பயன்படுத்தி வகாள்்்ளகள் 
உள்ளிட்ட குற்்றச்வசயல்களில் ஈடு-
பட்டுள்்ளாரா என அறிந்து வகாள்ெ-
தற்காக ஷெண்டி வபாலிஸார் விசார-
்்ணக்்ள ஆரம்பித்துள்்ளனர். 

்ட்ைவிரரொத துப�ொக்கி 
டவததிருநத ந�ர் டகது

மாத்தறை அபிவிருததி குழுக்கூட்டததில் நிபுன ரணவக்்க எம்.பி

நி்கபவரட்டிய பிரதேசத்தில் சம�வம

ஆண்டிமுமை, சினைக்ப்காளனி ோமழயடி அருள்மிகு ஸ்ரீ்கருமுத்துமாரியமமன ஆல -
யத்தின வருடாநே மஹா சிவராத்திரி ப�ருவிழாவில் தீர்த்தோறசவம புேனகிழமம (2) 
இடமப�ற்ற த�ாது �க்ே அடியார்்கள் ்கலநது ப்காண்டுள்ளமே �டத்தில் ்காணலாம. 
 �டம: உடப்பு குறூப் நிரு�ர்

நொச்சிெொதீவிலிருநது ்கொழும்புக்கு
தினமும் புதிெ �ஸ் ர்டவ ஆரம்�ம்

 ப்காழுமபு மருோமை த�ா�ஸ் தலன பு்காரி மேக்்காவின மூன்றாவது மாடி தி்றப்புவிழா (28)   அரூஸியதுல் ்காதிரியயா ேரீக்்காவின ஆனமீ்கத் ேமலவர் சங்-
ம்கக்குரிய அஷ் பெயக் ்கலாநிதி மேக்்கா அஹமட் நாஸிர் ஆலிம ஜலாலி பஜமாலி ேமலமமயில் நமடப�ற்றது. தமற�டி மூன்றாம மாடிக்்காை ்கட்டட நிர்மாணப் 
�ணிக்்கா்க ேர்்காந்கர் நஜீப் ஹாஜியார் மன்ற ஸ்ோ�்கர் நஜீப் ஹாஜியார் பின அமீர் ஆலிம நிதி அன�ளிப்பு பசயதுள்ளார். இநநி்கழ்வில் நஜீப் ஹாஜியார் ப�ான-
ைாமடத�ார்த்தி நிமைவுச் சினைம  வழங்கி ப்கௌரவிக்்கப்�ட்டார். விழாவில் ப்காழுமபு மாந்கர சம� பிரதி தமயர் முஹமமத் இக்�ால், பு்காரி மேக்்காவின டிரஸ்டி 
ொஹூல் ஹமீத் உட்�ட �ல பிரமு்கர்்கள் ்கலநதுப்காண்டைர்.   �டம: த�ருவமள விதசட நிரு�ர் 

வெலிகம தினகரன் நிருபர்

வகாஷரானா வதாற்று பரவுெதற்கு முன்  காலி 
பிரதான ரயில் நி்ையத்திலிருந்து மாதாந்தம் 
90,000 பய்ண டிக்கட்டுகள் விநிஷயாகிக்கப-
பட்டதாகவும் இத் வதாற்று நாட்டில் பரவிய -
்தயடுத்து இன்று ெ்ர மாதாந்தம் ஷமற்படி 
பிரதான ரயில் நி்ையத்திலிருந்து சுமார் 
38,000 பய்ண டிக்கட்டுகள் மாத்திரஷம விநி -
ஷயாகிக்கபபட்டு ெருெதாக  ரயில் நி்ைய 
அதிகாரிவயாருெர் வதரிவித்தார்.

வகாஷரானா வதாற்று கட்டுபபடுத்தபபட்டு 
நாடு மீண்டும் நா்ளாந்த நடெடிக்்ககளுக்காக 
தி்றந்துவிட்டுள்்ள நி்ையில்   மக்கள் அெசி-
யத் ஷத்ெகளுக்காக மாத்திரஷம ரயில் பய-
்ணங்க்்ள ஷமற்வகாள்கின்்ற்மஷய பய்ண 
டிக்கட் விநிஷயாகத்தில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்-
்ள்மக்கு கார்ணவமனவும் அெர் வதரிவித்-
துள்்ளார்.

 இதனால் ரயில்ஷெ தி்்ணக்க்ளத்தின் ெரு-
டாந்த ெருமானம் கு்்றெ்டந்துள்்ளதாக 
அவஅதிகாரி ஷமலும் வதரிவித்தார்.

்காலி பிரோை ரயில் நிமலயம; 

ரயிலில் �ெணிக்கும் �ெணிகளின் 
எண்ணிக்டகயில் கடும் வீழ்ச்சி
க்காரரானாவின் ்தாக்்ககமன க்தரிவிப்பு

புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்

புத்த்ளம் ஏழாம் ெட்டாரத்துக்கான 
மூன்று கிராம ஷசெகர் பிரிவுகள் 
இ்்ணந்த "மக்கள் சமூக வபாலிஸ் 
அதிகாரி காரியாையம்" புத்த்ளம் கடற்-
க்ர வீதியில் அண்்மயில் (28) 
தி்றந்து ்ெக்கபபட்டது.

புத்த்ளம் ஏழாம் ெட்டார நகர ச்ப 
உறுபபினர் ஆரிப சிைான் த்ை்ம-
யில் ந்டவபற்்ற இந்நிகழ்வில் புத்த-
்ளம் 

உப வபாலிஸ் பரிஷசாதகர் டீ.எம்.
எஸ். பத்மகுமார கைந்து வகாண்டு 
இத்ன  உத்திஷயாகபூர்ெமாகத் 
தி்றந்து ்ெத்தார்.

இதற்கான வபாறுபபதிகாரியாக 
வபாலிஸ் அதிகாரி டபிள்யூ.யூ.ஷக. 
பண்டார வசயற்படுொர். அங்கு உ்ர-
யாற்றிய உப வபாலிஸ் பரிஷசாதகர், 

சுமார் 12 ெருடங்களுக்கு முன்பு 

சிவில் பாதுகாபபு குழு மூைமாக 
வசயற்படுத்தபபட்டு ெந்த விடயங்-
கள் தற்ஷபாது சமூக மக்கள் வபாலிஸ் 
பிரிவு என்்ற அ்மபபாக வமருகூட்-
டபபட்டு மாற்்றம் வபற்றுள்்ளஷதாடு 
இதற்கான நிரந்தர வபாலிஸ் உத்தி-
ஷயாகத்தரும் நியமிக்கபபட்டுள்்ளார்.

அரசினால் வபாதுமக்கள் பாது-
காபபு அ்மச்சின் ஊடாக இவ-
ொ்றான காரியாையங்கள் நாடு 
முழுெதும் தி்றக்கபபடுகின்்றன. கிரா-

மஷசெகர் மற்றும் 
அபிவிருத்தி உத்-
தி ஷ ய ா க த் த ர் க ளி -
னால் ஷமற்வகாள்-
்ளபபட்டு ெந்த 
வி ட ய ங் க ளு ம் 
இ க் க ா ரி ய ா ை ய த் -
துடன் இ்்ணந்து 
வசயற்படுத்தபப -
டுத்த முடியும். இக்-
குழுவில் தி்ற்ம-

யான இ்்ளஞர் யுெதிகள் இ்்ணந்து 
வசயற்பட முடியும்.  

பி்ணக்குகள் மற்றும் குற்்றச்வசயல்-
கள் சம்பந்தமான மு்்றபபாடுகளுக்-
காக வபாலிஸ் நி்ையம் வசல்ெ்த 
விடுத்து  ஷநரடியாக இக்காரியாை-
யத்திஷைஷய மு்்றபபாடு வசய்ெதி-
னூடாக  வி்ரொகவும் ஷநர வீண்-
விரயமின்றியும் பயன்வப்ற முடியும் 
எனவும் அெர் வதரிவித்தார். 

புததைளம் ஏழாம் ்ட்ாரததில 
உப கபாலிஸ் நி்ையம் திறப்பு

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்   

புத்த்ளத்தில் டீசலுக்கு வதாடர்ந் -
தும் வபரும் தட்டுபபாடு நிைவி 
ெருகின்்றது. எனினும், புத்த்ளத்தில் 
சகை எரிவபாருள் நிரபபு நி்ையங்-
களிலும் வபற்ஷ்றால் விநிஷயாகம் 
வசய்யபபடுகின்்றன.   

இைங்்கயில் வகாஷரானா பரெல் 
ஏற்படத் வதாடங்கியதன் பின் 
வபற்ஷ்றால், டீசல் மற்றும் ச்மயல் 
எரிொயு என்பனெற்றின் வி்ை அதி-
கரித்து ெருகி்றது.   

இந்த நி்ையில், புத்த்ளம், 
முந்தல், கற்பிட்டி, சிைாபம் , பிங் -
கிரிய உள்ளிட்ட பை பகுதிகளில் 
டீசலுக்கு தட்டுபபாடு நிைவி ெருெ-
துடன், தனியார் மற்றும் ெ்ரயறுக்-
கபபட்ட எரிவபாருள் நிரபபு நி்ை -

யங்களில் " டீசல் இல்்ை" என்்ற 
பதா்ககள் வதாங்க விடபபட்டிருப-
ப்த அெதானிக்க முடிகி்றது.   

அத்துடன், சிை எரிவபாருள் நிரபபு 
நி்ையங்களில் டீசல் விநிஷயாகம் 
வசய்யபபடுகி்றது. ஷமலும், சிை 
எரிவபாருள் நிரபபு நி்ையங்களில் 
இரவு ஷநரங்களில் மாத்திரம் டீசல் 
விநிஷயாகம் வசய்யபபடுெதாகவும் 

வபாதுமக்கள் வதரி-
விக்கின்்றனர். 

இ ஷ த ஷ ெ ் ்ள , 
சிைாபம் பிங்கிரிய 
பிரஷதசத்தில் உள்்ள 
எரிவபாருள் நிரபபு 
நி ் ை ய ங் க ளி ல் 
ொடிக்்கயா்ளர்க -
ளுக்கு மட்டுபபடுத்-
தபபட்ட அ்ளவில் 

மாத்திரம் டீசல் விநிஷயாகம் வசய்-
யபபடுகி்றது.

வகாள்கைன் ஒன்றில் 2000 ரூபா -
வுக்கு டீசலும், ொகனங்களுக்கு 
3500 ரூபாவுக்கும் ெழங்கபபடுெ-
தாக மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்்றனர்.   

எனினும் இது தமக்கு பாரிய 
அவசௌகரியத்்த வகாடுபபதாக 
மக்கள் விசனம் வதரிவிக்கின்்றனர்.   

புததைளததில டீசலுக்கு தைடடுப்பாடு;   
நீண்் கியூ ்ரி்சயில ்ாகனஙகள்

மாேமம� எரிப�ாருள் நிரப்பும நிமலயத்திறகு அருகிலுள்ள சிலா�ம நீர்ப்காழுமபு பிரோை 
வீதியில் டீசல் எரிப�ாருமள ேமது வா்கைங்்களுக்கு நிரப்பிக் ப்காள்வேற்கா்க வா்கை சார-
தி்கள் ேமது டீசல் வா்கைங்்கமள நீண்ட கியூ வரிமசயில் நிறுத்தி மவத்துக் ்காத்திருப்�மே-
யும மாேமம� எரிப�ாருள் நிரப்பும நிமலயத்தில் மக்்கள் டீசலுக்்கா்க அமல தமாதுவமேயும 
்காணலாம. குறித்ே எரிப�ாருள் நிரப்பும நிமலயத்தில் டீசமலப் ப�றறுக் ப்காள்வேற்கா்க 
தநறறு போடக்்கம மக்்கள் அமலதமாதி வருகின்றைர். (�டம: நீர்ப்காழுமபு திை்கரன நிரு�ர் )

 பமா்றடுவ மாந்கர சம� மறறும சு்காோர அமமச்சின  சு்காோர பிரிவு ஒனறிமணநது போற்றா தநாய்கமள  ேடுக்கும  தநாக்கில் பசாயசாபுரவில் அமமத்ே உடற�யிறசி நிமல -
யத்மே பமா்றடுவ மாந்கர தமயர் சமனலால் ப�ர்ைாண்தடா அண்மமயில் மவ�வரீதியா்க தி்றநது மவத்ோர். இநநி்கழ்வில் மாந்கர சம� உறுப்பிைர்்கள், சு்காோர உத்திதயா்கத்ேர்-
்கள் உள்ளிட்ட பிரமு்கர்்கள் ்கலநதுப்காண்டைர்.   �டம:�ாணநதும்ற மத்திய குறூப் நிரு�ர்)    

ப�றத்றால் விநிதயா்கம �ாதிப்பில்மல
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fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(460Mk; mj;jpahak;)

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;
vdJ ,yf;fk;: GLB/LND/ACQSN/MISCL/07

fhzp mikr;rpd; njhlH ,y: 4-3/10/2019/MV/171

1964 ,y 28 fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l fhzp 

RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd; fPo; murpw;F RtPfhpg;gjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s 

fPo;f;fhZk; fhzpj;Jz;LfSf;fhf mr; rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; 

chpj;Jhpik kw;Wk; e\;l<l;Lg; ghprPyid 2022 khHr; 31k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F 

fnyd;gpe;JDntt gpuNjr nrayhsH gzpkidapy; vd;dhy; elj;jg;gLk; 

vd;gij nghJ kf;fspd; mwpt+l;lYf;fhf ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ. 

,f; fhzpj; Jz;Lld; rk;ge;jg;gl;ltHfs; mg; ghprPyidf;F rKfkspj;jy; 

Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,y. 2267/62 kw;Wk; 2022.02.18k; jpfjpa 
nts;sp mur tpNrl tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

khfhzk; : tlkj;jpa

khtl;lk; : mEuhjGuk;

gpuNjr nrayhsH gphpT : fnyd;gpe;JDntt

fpuhk mjpfhhp gphpT : ,yf;fk; 186> afy;y

ngaH : `{UDntt> fl;Lnfypaht> afy;y

Jz;L ,y :  mbg;gil tiugl ,y 2> Nkyjpf ,yf;fk; 

gj;jpu ,yf;fk; - ,y; Jz;L  ,y 1 Kjy; 

8 tiu (08 Jz;Lfs;) m.g.gp 1582> Nkyjpf 

,y. 1> gj;jpu ,y 1 ,d; Jz;L ,y 8 Kjy; 

30 tiu (18 Jz;Lfs;) m.f.gp. 1578> Nkyjpf 

,y 17> gj;jpu ,y 17 ,d; Jz;L ,yf;fk; 285 

Kjy; 299 tiu (09 Jz;Lfs;)

gpuNjr nrayhsH

fnyd;gpe;JDntt gpuNjr

nrayfg; gphpT

2022.02.28k; jpfjp

fnyd;gpe;JDntt gpuNjr nrayfj;jpy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

,y.121> A+dpad; tPjp> mf;fiug;gw;W-01 

Kfk;kJ `kPu; K\;jhf; Kfk;kj; (Njrpa 

milahs ml;il ,y.790314123V) 
vd;gtUf;F ,y.108/1> fpof;F tPjp> 

mf;fiug;gw;W-01 vd;Dk; tpyhrj;ij 

Nru;e;j Mjk;nyt;it mg;Jy; `fPk; 

(Nj.m.m.,y.782800213V) vd;gtuhy; 

gpurpj;j nehj;jhupR V.N[.vk;. erPk; 

mtu;fshy; 2015.10.14 Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 3462 Mk; 

,yf;fKilaJk; kl;lf;fsg;G fpof;F 

tyag; gjpthsu; ehafj; jpizf;fsj;jpy; 

2015.10.15 Mk; jpfjp 548 Mk; njhlu; 

,yf;fj;jpy; 50 Mk; Gj;jfj;jpy; 23 Mk; 

gf;fj;jpy; gjpag;gl;lJkhd tpN\l 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; 

nra;fpd;Nwd; vd;gij ,yq;if 

murhq;fj;Jf;Fk;> nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. ,dp ,tuhy; 

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

nghWg;ghdtu; my;y vd;Wk; 

mwptpf;fpd;Nwd;.

Mjk;nyt;it mg;Jy; `fPk;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gphpT 9(1),y; fPo; 

tiuaWf;fg;gl;l nghWg;Gilikf; 

fk;gdpia $l;bizj;jy; njhlHghd 

nghJ mwptpj;jy;  

fk;gdpapd; ngaH:  

yf;kpd; (tiuaWf;fg;gl;l) 

jdpahH epWtdk; 
fk;gdp ,yf;fk;: gptP 00253605

$l;bizf;fg;gl;l jpfjp: 
22 khrp 2022

gjpT nra;ag;gl;l fhhpahya/ 
mYtyf Kfthp: 551/1B> 3Mk; 

xOq;if> jyq;fk tlf;F> gj;juKy;y.
vr;.vk;.<.b.vr;. Fk;GWyd;j

Attorney-at-Law- epWtd 
nrayhsH - yf;kpd; 

(tiuaWf;fg;gl;l) 

jdpahH epWtdk; 

mwptpj;jy;nghJ mwptpg;G ngah; khw;wk;

fk;g`h khtl;lj;jpd; ntahq; 

nfhl mytj;j fpuhkj;jpd; 

,y2/28> ehf`ye;jtj;j> 

FhPnfhl;Lt> ntahq;nfltpy; 

trpf;Fk; fphpNfhL NjtNf 

re;Jdp rq;ryp Mfpa ehd;> 

,d;W Kjy; ky;f` fkNf 

re;Jdp rq;ryp fkNf vDk; 

ngaiu ghtpg;gjhf ,yq;if 

muRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

ky;f` fkNf re;Jdp rq;ryp fkNf
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gJis khefu rig

2022 Mz;bw;fhf rigapd; nrhj;Jf;fis 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhd Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; 
gJis khefurigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gLk; rigr; nrhj;Jf;fSf;F fPof;fhZkhW Njrpa 

Nghl;b Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd
Fj;jiff;fhyk;      : 2022.04.01 Kjy; 2022.12.31 tiu 

Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpj;jy;  :  2022.03.02 Kjy; 2022.03.22 tiu mYtyf 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu 

gJis khefu rig mYtyfj;jpy; 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj;jpfjp      : 2022.03.23 K.g.10.00

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gly;    :  2022.03.23 K.g.10.30 ,w;F gJis 

khefurig mYtyfj;jpy;

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu khefu fzf;fhsh;/
tUkhdg; gphptpy; tprhhpj;J mwpayhk;. (njh.Ng.,y.055-2224277/0554934521) ngWiff; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; ngWif tpz;zg;gjhhp my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;. 

ftdpf;fTk; :-

01. tpz;zg;gjhhpapd; taJ 18 ,w;F Nkw;gl;l ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  gJis khefu rigAld; ve;j ePjpkd;wj;jpYk; ve;jtpjj;jpYk; rl;lhPjpahd tptfhuq;fs; 

fhzg;gl;l kw;Wk; fhzg;gLk; kw;Wk; khefu rigf;F thlif nrYj;Jtjw;F cs;s 

kw;Wk; ,jw;F Kd; ngWif rl;lj;jpl;lq;fis kPwpAs;s vtUf;Fk; my;yJ 

epWtdq;fSf;F ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbahJ VjhtJ fhuzj;jpdhy; mt;thwhd 

ngWif Nfs;tp rkh;g;gpj;J mJgw;wp gJis khefu rigapdhy; cWjp nra;ag;gl;l 

NtisapNyNa Nfs;tp ,uj;Jr; nra;ag;gl;L itg;Gr; nra;Js;s kw;Wk; nrYj;jpAs;s 

fhR rigf;F chpajhf;fg;gLtjw;Fk;> Nfs;tp ,uj;Jr; nra;ag;gl;L Fwpj;j rigr;nrhj;J 

rigapdhy; RtPfhpf;fg;gLtjw;Fk; MshtJld;> mt;thwhd ngWif Nfs;tpjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;Jtjw;Fk; eltbf;ifnaLf;fg;gLk; gJis khefu rig 

nrhj;J xd;wpw;fhf thlif epYit nrYj;Jtjw;F cs;s vtUf;Fk; tpz;zg;gpf;f 

KbahJ.

03.  rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWif Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

KOikahd mjpfhuk; ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

04.  ,t; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW Fiwe;jgl;r ngWiff;Nfs;tpia tplTk; 

Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> Nfs;tp gbtf; fl;lzk; 

kw;Wk; Nfs;tp itg;Gj; njhif rigf;F chpajhf Mf;fg;gLk;.

05.  ngWif nraw;ghl;bd; gpufhuk; Nfs;tpjhuh;fshy; 02 Nfs;tpg;gj;jpuq;fis rkh;g;gpf;f 

Ntz;baJld; mf; Nfs;tpg;gj;jpuq;fis NtW NtW ciwfisAk; ,l;L mt; 

ciwfspy; %yg;gpujp kw;Wk; 2Mk; gpujp vd Fwpg;gpl;L ,U ciwfSk; xU 

ciwapy; ,l;L nghwpapl;L Fwpj;j jpdj;jpy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;G> jiyth;> 

ngWiff;FO> khefu rig> gJis vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ efu 

rigapd; khefu fzf;fhsh; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;.

ml;ltiz

Fj;jiff;F tpLtjw;F 

cj;Njrpj;Js;s rigr; 

nrhj;Jf;fspd; tpguk;

Fiwe;j gl;r 

ngWif 

Nfs;tp thp 

,d;wp 

(&.rjk;)

ngWif itg;Gj; njhif

tpNrl 

Fwpg;Gf;fs;
kPsspf;fg; 

gLk; itg;G 

&.

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp 

gbtf; 

fl;lzk; &.

1

gJis g]; 

epiyaj;jpw;F 

mUfpy; Ruq;fg; 

ghijapy; cs;sf 

fil miwfs; 05 

I Fj;jiff;F 

tpLjy; fil miw  

,yf;fk; 

01>02>03>09>10

xt;nthU 

fil 

miwf;Fk; 

khjhe;j 

thlif 

&.8500.00

100>000.00 

(Fj;jiff;F 

cld;gbf;if 

fhyk; 

Kbtile;j 

gpd;dh;>

1500.00

,iwr;rp> kPd; 

tpw;gid> 

N`hl;ly; 

my;yJ nfNg 

czTg; 

nghUl;fs; 

tpw;gid 

nra;tjw;F 

mDkjpaspf;fg; 

gl khl;lhJ.

2

njw;F xOq;if 

nghpa nghJ 

kyry$lk;

2365>500.00 47>500.00 1500.00

khefu Mizahsh;

khefu rig

gJis

ePjp mikr;R

Nfs;tpf;fhd miog;G (IFB)
ePjpkd;wj;jpw;fhd fl;blq;fis eph;khzpj;jy;

ePjp mikr;R rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;;fhZk; ePjpkd;w fl;bl eph;khzj;jpw;fhf> jifikAs;s 

kw;Wk; jpwd; cila Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

NO Court Zone Project Name Package No.

Estimated Total Cost 
Excluding VAT& 

Contingencies (RS.
Mn)

ICTAD No. Non R Refund-
able Cost

Bid bond 
Amount Rs.

1 BADDEGAMA RENOVATION OF 
COURT COMPLEX

Moj/
AC18/06/2022 30.5 C4 and C5 8,000.00 305,000.00

01.  Nkw;gb nraw;wpl;lj;jpw;fhd Njitg;ghLfs; kw;Wk; nraw;gLj;Jk; khjphpfs; gw;wpa njspTgLj;jg;gl;l tpguq;fs; Nfs;tp 

mtzq;fSld; toq;fg;gl;Ls;sJ.

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhUk; Kiwika+lhf Nfs;tpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;fhf jifik ngWtjw;F rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;gb ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;s juq;fSf;fhf CIDA/ICDAT gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G - 10> ,y.19> rq;fuh[ khtj;ij> ePjpkd;w 

mikr;rpd; 01k; khbapy; ngWifg;gphptpd; fzf;fhsh; (ngWif) ,lk;  ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> Nkw;gb ngWifg; 

gphptpy; 03.03.2022 jpfjp Kjy; (gfpuq;f tpLKiw jtph;j;J) thu ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy;> (K.g.9.00-gp.g.3.00) 

Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. njhiyNgrp/ngf;]; ,y:011-2438178

05.  Nkw;gb nraw;wpl;lj;jpw;fhf xU Nfs;tp Mtzj; njhFjpf;fhf kPsspf;fg;glhj &.8000.00 fl;lzj;ij> ,y.19> rq;fuh[ 

khtj;ij> ePjpkd;w mikr;rpd; Kjyhk; khbapy; ngWif gphptpw;F nrYj;jpa gpd;G vOj;J %y Ntz;Ljiy> ePjpkd;w 

mikr;rpd; nrayhsUf;F rkh;g;gpj;J mYtyf Neuq;fspy; (K.g.9.00 - gp.g.3.00) 2022.03.22 Mk; jpfjp gp.g.3.00 tiu 

,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;.

06. Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; nfhz;Lte;J xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld;

 i.  2022.03.23Mk; jpfjp K.g.11.00 my;yJ mjw;F Kd;G mikr;rpw;F fpilf;FkhW fPof;fhZk; Kfthpapy; ngWiff; 

FOtpd; jiytUf;F gjpTj;jghy; %yk; rkh;g;gpj;jy; my;yJ

 ii.  2022.03.23 K.g.11.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW mYtyf Neuq;fspy; 1Mk; khbapd; ngWifg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

     jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; NtW tpjj;jpy; my;yJ kpd;dQ;ry; Kiwapy; rkh;g;gpf;fg;gLk; 

Nfs;tpfs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

07.  rfy Nfs;tpAlDk; Nfs;tp Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjphpapd; gpuRukhd tq;fpg; gpiznahd;wpd; tbtj;jpy; 

,yq;if &gh ngWkjpAila Nfs;tpg; gpiznahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk; Nfs;tpg; gpizahdJ 2022 

[{iy 20mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

   Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp xt;nthU Nfs;tp Mtzq;fspd; tpiykDf; NfhUk; miog;G gj;jpuj;jpy; (IFB) 
Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpAilajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l nry;YgbahFk; Nfs;tpg; 

gpiznahd;iw ,izj;jpuhj ve;j Nfs;tpAk; epuhfhpf;fg;gLk;.

   Nfs;tpia rkh;g;gpj;jy; gw;wpa Nkyjpf jfty;fis Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

08. Nfs;tpfs; 2022.06.22 tiu nry;ygbahjy; Ntz;Lk;. 

09.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jTld; 05 Mk; khbapy; Fwpg;gplg;gLk; Kfthpapy; mt;Ntisapy; 

Neubahf rKfkspg;gjw;F tpUk;Gk; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

10.  Nfs;tpfis jahhpj;jy;> nfhz;Lte;j xg;gilj;jy; gw;wpa Nfs;tpjhuh;fSf;F Vw;gLfpd;w VNjDk; MFnryTfs; 

my;yJ VNjDk; nryTfs; tplaj;jpy; ePjp mikr;R nghWg;G $whJ.

11. Nfs;tp NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.03.15 Mk; jpfjp eilngWk;

12. ,g;ngWif gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; vLj;jy; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

jiyth;

mikr;R ngWiff;FO

ePjp mikr;R> ,y-19> rq;fuh[ khtj;j>

nfhOk;G -10.

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fsg; ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/04/052

Paint Items 22>000.00 1>000.00 2022.03.18 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 

1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/07/022

Scaffolding Set (each set include, main frames – 
02 Nos. Cross Bases – 02  set, Join Pins-04 Nos. 
Catwalk Panel – 01 No. Spring Retainers – 04 Nos.)

60>000.00 1>000.00 2022.03.24 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 

1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

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

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 khh;r; 04 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 3ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 3 விோழக்கிழகம

திருக�ோணமலை குறூப், 
�லைடி குறூப் நிருபர�ள்

இைஙல� �ோலபந்து சம் -
கமளனத்தின் ஏறபட்டில 
இடம்்பறும் மோ�ோண 
அணி�ளுக்கு இலடயி-
ைோன சுதந்திர கிணண �ோல-
பந்து சுறறுத் ்தோடரின் 
அலரயிறுதியில கிழக்கு 
மோ�ோணத்லத ்ெறறி 
்�ோணட ெட மோ�ோண 
அணி, முதல அணியோ� 
்தோடரின் இறுதிப் கபோட்-
டிக்கு ்தரிெோகியுள்ளது.

இரணடு �ட்டங�ளோ� இடம்-
்பற்ற அலரயிறுதியில ஏற�னகெ 
யோழப்போணத்தில இடம்்பற்ற 
முதல �ட்ட  அலரயிறுதியில ெட 
மோ�ோண வீரர�ள் 1-0 என்்ற க�ோல 
�ணக்கில ்ெறறி ்பறறிருந்தனர.

இந்த நிலையில, தீரமோனம் மிக்� 
இரணடோம் �ட்ட அலரயிறுதி ் சவ்-
ெோய்க்கிழலம (01) மட்டக்�ளப்பு 
்ெபர விலளயோட்டரஙகில இடம்-
்பற்றது. இந்தப் கபோட்டியில 
கிழக்கு மோ�ோணத்திறகு ்ெறறி 
�ட்டோயமோ� இருக்�, ெட மோ�ோண 

அணிக்கு ்ெறறி அலைது ஒரு சம-
நிலையோன முடிகெ கபோதுமோ� 
இருந்தது.

இந்நிலையில கபோட்டியில 
்சோந்த லமதோன வீரர�ளோன 
கிழக்கு மோ�ோண அணியினர 
கபோட்டியில அதி� ஆதிக்�ம் 
்சலுத்தியகபோதும் கபோட்டி நில்ற-
வுெலர க�ோல�ள் எதலனயும் 
்ப்றவிலலை.

முதல �ட்ட அலரயிறுதியில 
்ெறறி ்பற்றலமயினோல அலரயி-
றுதிலய 1-0 என்்ற க�ோல�ள் �ணக்-

கில ்ெறறி்�ோணட ெட மோ�ோண 
வீரர�ள் சுதந்தி ர கிணண கபோட்டித் 
்தோடரில முதல அணியோ� இறுதிப் 
கபோட்டிக்குத் ்தரிெோகினர.

ெட மோ�ோண வீரர�ள் இந்த 
்ெறறியின் பின்னர, அணலமயில 
மோலைதீவு�ளில லெத்து உயிரி-
ழந்த கதசிய அணி வீரரோ� டக்சன் 
பியூஸைலை நிலனவுகூறும் விதத் -
தில அெரது படத்லதயும், அெரது 
நோன்�ோம் இைக்� கேரஸிலயயும் 
லெத்து புல�ப்படங�ளுக்கு �ோட்-
சியளித்தனர.

ே்பருவக்ள ைாலி வீதி கஹடடிமுல்� சந்தியில் 26 ேைாடி ரூ்பா கச�வில் அகமக்ைப -
்படடுள்ள புடசல் எனும விக்ளோடடுத்தி்டலும பூேைா ஸிடி எனும ்பல்வகை உணவைத் -
தின் திறபபு விழா எதிர்வரும 5 ஆம திைதி சனிக்கிழகம (05.03.2022) பிற்பைல் 4 
மணிக்கு உத்திேோை பூர்வமாை திறந்து கவக்ைப்படும. பிர்ப� க்தாழி�தி்பரும, சமூை 
ந�ன்விருமபியுமான ்பாஹிம ்தாலிபின் நிதியு்தவியில் அகமக்ைப்படடுள்ள இ்தகன 
இராஜாஙை அகமச்சர் பிேல் நிசான்்த ்த சில்வா பிர்தம அதிதிோை ை�ந்து கைாண்டு 
திறந்து கவப்பார். ்பாராளுமன்ற உறுபபினர் மர்ஜான் ்பளீல், ே்பருவக்ள நைர பி்தா 
மஸாஹிம முஹமமத் உட்ப்ட பிரே்தச அரசிேல் பிரமுைர்ைள, ஊர் முக்கிேஸ்்தர்ைள 
்ப�ரும விழாவில் ை�ந்து கைாளவர். சுமார் 67 ே்பர்ச் நி�ப்பரபபில் நவீன வசதிைளு்டன் 
புடசல் விக்ளோடடுத் தி்டல் அகமக்ைப்படடுள்ளகம இஙகு குறிபபி்டத்்தக்ைது. உக்தப -
்பந்்தாட்டம, கிரிகைட, க்படமின்்டன், வக்ளப்பந்்தாட்டம, பிலிேட ஆகிே விக்ளோடடுக்ை-
ளுக்ைாை வசதிைள கசயேப்படடுள்ளன. இப பிரே்தசத்க்த ேசர்ந்்த 22 இக்ளஞர் யுவ -
திைளுக்கு க்தாழில் வாயபபு வழஙைப்படடுள்ளன. தினமும ைாக� 7 மணி மு்தல் மறு 
நாக்ள அதிைாக� 2 மணிவகர இ்தகன ்பேன்்படுத்்த வாயபபு வழஙைப்படடுள்ளது. 
     ்ப்டஙைள: ே்பருவக்ள விேச்ட நிரு்பர்

உலக டென்னிஸ் தரவரிசையில் 
முதல் இெதசத பிடிதததார் டெட்விடெவ்

உை� ்டன்னிஸ ஒறல்றயர தரெரிலச-
யில கேோக�ோவிசலச பின்னுக்கு தள்ளி 
ரஷய வீரர ்மட்விகடவ் முதலமுல்ற-
யோ� ‘முதல’ இடத்லத பிடித்துள்ளோர.

உை� ்டன்னிஸ வீரர�ளின் புதிய தர-
ெரிலசப்பட்டியல கநறறு ்ெளியிடப்-
பட்டது. இதன்படி ஆண�ள் ஒறல்றயர 
பிரிவில 2-ெது இடம் ெகித்த 26 ெயது 
ரஷய வீரர கடனில ்மட்விகடவ் முதல-
முல்றயோ� ‘முதல’ அரியலணலய அைங-
�ரித்து இருக்கி்றோர. �டந்த ெோரம் நடந்த 
்மக்சிக�ோ ஓபன் ்டன்னிஸ கபோட்டி-
யில அலரஇறுதிக்கு முன்கனறியதன் 
மூைம் ்மட்விகடவ் (8,615 புள்ளி�ள்), 
முதலிடத்தில இருந்த ்சரபியோவின் 
கநோெக் கேோக�ோவிசலச (8,465 புள்-
ளி�ள்) 2-ெது இடத்துக்கு தள்ளி முதலி-
டத்லத ்சோந்தமோக்கினோர.

 2020-ம் ஆணடு உை� சுறறுைோ இறுதி 
சுறறு கபோட்டியில சோம்பியன் பட்டம் 
்ென்்ற ்மட்விகடவ், �டந்த ஆணடு 
(2021) அ்மரிக்� பகிரங� பட்டத்லத 
ல�ப்பறறினோர. அத்துடன் �டந்த 2 ஆண-
டு�ளோ� அவுஸதிகரலிய பகிரங� கபோட்-
டியில இறுதிப்கபோட்டிக்கு முன்கனறி 
அசத்தினோர என்பது நிலனவுகூரத்தக்�து.

20 கிரோணட்ஸைம் பட்டங�ள் ்ென்-
்றெரோன 34 ெயது கநோெக் கேோக�ோவிச 
�டந்த 2020-ம் ஆணடு ்பப்ரெரி மோதம் 
முதல ்தோடரசசியோ� முதல இடத்லத 
ஆக்கிரமித்து இருந்தோர. முதல இடத்லத 
்மோத்தம் 361 ெோரங�ள் பிடித்து 
சோதலன பலடத்து இருந்த கேோக�ோவிச 
்�ோகரோனோ தடுப்பூசி ்சலுத்திக் ்�ோள்-
ளோததோல, �டந்த ேனெரி மோதம் ்மல-

கபோரனில நடந்த அவுஸதிகரலிய பகி-
ரங� ்டன்னிஸ கபோட்டியில பஙக�ற� 
்சன்்ற அெரது விசோலெ இரத்து ்சய்த 
ஆஅவுஸதிகரலிய அரசு அெலர திருப்பி 
அனுப்பியது. இதனோல அெர அவுஸதி-
கரலிய பகிரங� கபோட்டியில பஙக�ற-
�விலலை. அத்துடன் �டந்த ெோரம் 
துபோயில நடந்த சரெகதச ்டன்னிஸ 
கபோட்டியில அெர �ோல இறுதியில 
கதோலவி �ணடு நலடலய �ட்டினோர. 
இலெ அெரது நீணட �ோை ‘முதல இடம்’ 
ஆதிக்�ம் முடிவுக்கு ெர �ோரணமோ� 
அலமந்தது.

1973-ம் ஆணடு முதல நலடமுல்றயில 
உள்ள ஆண�ள் ஒறல்றயர தரெரிலசபட்-
டியலில முதலிடத்லத பிடித்த 27-ெது 
வீரர ் மட்விகடவ் ஆெோர. கமலும் அெர 
‘முதல’ இடத்லத பிடித்த 3-ெது ரஷய 
வீரர என்்ற ்பருலமலயயும் ்பற்றோர.  
இதறகு முன்பு ரஷய வீரர�ளில �்பல 
நிக�ோவ் (1999-ம் ஆணடு), மரட் சபின் 
(2000) ஆகிகயோர முதலிடத்லத ெகித்-
துள்ளனர. �டந்த 18 ஆணடு�ளில 

கேோக�ோவிச, கரோேர ்படரர (சுவிட்-
சரைோந்து), ர்பல நடோல (ஸ்பயின்), 
அன்டி முரகர (இஙகிைோந்து) ஆகிகயோலர 
தவிரத்து ‘முதல’ இடத்துக்குள் நுலழந்த 
முதல வீரர என்்ற சி்றப்லபயும் ்மட்வி-
கடவ் தனதோக்கினோர.

‘முதல’ இடத்லத பிடித்த கடனில 
்மட்விகடவ் �ருத்து ்தரிவிக்ல�-
யில, ‘முதல இடத்லத பிடித்தது மிகுந்த 
மகிழசசி அளிக்கி்றது. இளம் ெயதில மட்-
டுமின்றி சமீப�ோைங�ளிலும் இது தோன் 
எனது இைக்�ோ� இருந்தது. ்டன்னிஸ 
வீரர�ள் உள்பட பைரும் ெோழத்து�ள் 
்தரிவித்தனர. எனக்கு ஆதரவு அளித்த 
அலனெருக்கும் நன்றி ்தரிவித்து ்�ோள்-
கிக்றன்’ என்்றோர.

்ேரமனி வீரர அ்ைக்சோணடர 
ஸ்ெகரவ் (7,515 புள்ளி�ள்) 3-ெது இடத்-
தில நீடிக்கி்றோர. ்மக்சிக�ோ பகிரங� 
கபோட்டியில பட்டம் ்ென்்ற ஸ்பயி-
னின் ர்பல நடோல (6,515 புள்ளி�ள்) 
ஒரு இடம் உயரந்து 4-ெது இடத்லதயும், 
கிரீஸ வீரர சிட்சிபோஸ (6,445 புள்ளி�ள்) 
ஒரு இடம் சரிந்து 5-ெது இடத்லதயும், 
ரஷய வீரர ஆந்த்கர ரூப்்ைவ் (5,000 
புள்ளி�ள்) ஒரு இடம் முன்கனறி 6-ெது 
இடத்லதயும், இத்தோலி வீரர ்பகரட்-
டினி (4,928 புள்ளி�ள்) ஒரு இடம் சறுக்கி 
7-ெது இடத்லதயும் பிடித்தனர. கநோர-
கெயின் க�ஸபர ரூட் (3,915 புள்ளி�ள்) 
8-ெது இடத்திலும், �னடோவின் அலியோ-
சிம் (3,883 புள்ளி�ள்) 9-ெது இடத்திலும் 
்தோடருகின்்றனர. கபோைந்தின் ஹூபரட் 
ஹூர�ோஸ (3,496 புள்ளி�ள்) ஒரு இடம் 
உயரந்து 10-ெது இடத்லத ்பறறுள்ளோர.

கைாவிட எச்சரிக்கை அதிைமாை உள்ள்தால்

ம�ளிர  உை�க் கிணணம் நியூசிைோந்தில 
்ெள்ளிக்கிழலம ஆரம்பமோ�வுள்ளது, 
்தோறறுகநோய் ்தோடரபோன தலட�லளத் 
தோணடி, ்பண�ள் விலளயோட்டில அதி -
�ரித்து ெரும் ஆரெத்லதப் பயன்படுத்த 
அலமப்போளர�ள் ஆரெமோ� உள்ளனர.

எட்டு நோடு�ளின் கபோட்டி முதலில 
2021 ஆம் ஆணடின் ்தோடக்�த்-
தில திட்டமிடப்பட்டது, ஆனோல 
்�ோகரோனோ லெரஸ ்தோடர-
போன பயணக் �ட்டுப்போடு�ள் 
அணி�லள நியூசிைோந்திறகுள் 
அலழத்துச ்சலெது சோத்தியமற-
்றலதத் ்தோடரந்து இந்த ஆணடு 
மோரச ெலர ஒத்திலெக்�ப்-
பட்டது.

இப்கபோதும் கூட, ்ெளி-
நோட்டு வீரர�ள் 10 நோட்�ள் தனிலமப்படுத்தப்பட 
கெணடும் மறறும் �டுலமயோன 'குமிழி' சு�ோதோர 
்நறிமுல்ற�லளக் �லடப்பிடிக்� கெணடும்.

மி�வும் பரெக்கூடிய ஓமிக்கரோன் மோறுபோட்டின் 
்ெடிப்லபக் �ட்டுப்படுத்த கபோட்டிலய நடத்-
தும் நோடு முயறசிப்பதோல கூட்டமும் �ட்டுப்படுத்-
தப்படுகி்றது, அதோெது போரலெயோளர�ள் அரங-
ல�ச சுறறி 100 புள்ளி�ள் ்�ோணடதோ� இருக்� 
கெணடும்.

வீரர�ள் மத்தியில கநரமல்றயோன கசோதலன�ள் 
குறித்த அசசம் நி�ழவின் மீது ்தோஙகிக்்�ோணடி-
ருக்கும் கபோது,   கபோட்டியின் தலைலம நிரெோகி 
அணட்ரியோ ்ந லசன், ்பரும்போைோன தற்சயல-
�லள சமோளிக்கும் ெல�யில திட்டங�ள் இருப்ப-
தோ� கூறினோர.

2017 ஆம் ஆணடு இஙகிைோந்தில 
நலட்பற்ற கபோட்டிலய, நடத்-

தும் நோடு ்ென்்றது, உை�ம் 
முழுெதும் 180 மிலலியன் 
போரலெயோளர�ளோல போரக்�ப்-
பட்டது, ஆனோல ்நலசன், 

அவுஸதிகரலியோவில 2020 ரி 
20 ம�ளிர உை�க் கிணணத்லத 

சுட்டிக்�ோட்டி, ்பண�ள் 
கிரிக்்�ட்டிற�ோன சோத்தியம் 

இன்னும் ்பரியது என்்றோர.
'கிரிக்்�ட்டுக்கு இவ்ெளவு 

்பரிய மறறும் ெளரந்து ெரும் 
போரலெயோளர�லள நோங�ள் 
்பறறுள்களோம் ரி 20 ம�ளிர 

உை�க் கிணண இறுதிப் கபோட்டிலய 
உை�ம் முழுெதும் 1.1 பிலலியன் மக்�ள் 

போரத்துள்ளனர, இது ஆண�ளுக்�ோன ரக்பி உை�க் 
க�ோப்லபலய ஒப்பிடுல�யில குல்றெோனது, 
என்று அெர கூறினோர.

இது கபோட்டி 12 ெது பதிப்போகும், ஆறு முல்ற 
்ெறறியோளர�ளோன அவுஸதிகரலியோ விருப்ப-
மோனதோ� நுலழகி்றது, அலதத் ்தோடரந்து நோன்கு 
முல்ற கிணணத்லத ்ென்்ற தறகபோலதய சம்பி-
யன் இஙகிைோந்து.

�லடசியோ� 2000 ஆம் ஆணடில கபோட்டிலய 
நடத்தியகபோது நியூசிைோந்து மட்டுகம ்ென்்றது, 
அகத கநரத்தில இந்தியோ 2005 மறறும் 2017 இல 
இறுதிப் கபோட்டியில கதோற�டித்தது.

போகிஸதோன், ்தன்னோபிரிக்�ோ, கமறகிந்திய 
தீவு�ள் மறறும் பங�ளோகதஷ ஆகிய அணி�ள் 
�ளத்லத சுறறி ெருகின்்றன.

வர�ாறறு சிறபபுமிக்ை கிரிக்கைட சுறறுப்பேணம

அவுஸதிகரலிய ச�ைதுல்ற வீரர 
அஷடன் அ�ரின் மலனவிக்கு 
ஒன்லைன் மூைம் மிரட்டல விடுக்-
�ப்பட்டது ்தோடரபோ� அரசு போது-
�ோப்பு அலமப்பு�ளோல விசோரலண 
நடத்தப்பட்டது. 24 ஆணடு�ளுக் -
குப் பி்றகு அவுஸதிகரலியோவின் 
முதல போகிஸதோன் சுறறுப்பயணத்-
தின் கபோது தனது �ணெரின் போது-
�ோப்பு குறித்து எசசரித்து, இன்ஸட -
கிரோமில  அ�ோர ஒரு குழப்பமோன 
்சய்திலய அனுப்பினோர.

அவுஸதிகரலிய அணி ஞோயிறறுக்-
கிழலம ரோெலபிணடி ெந்தலடந்-
தது, ் தோடரின் முதல ் டஸட்  ் ெள்-
ளிக்கிழலம ்தோடஙகுகி்றது. இந்தச 
்சய்தியோனது, போகிஸதோனுக்கு 
்ெளிகய உள்ள ஒருெரிடமிருந்து, 
கபோலிக் �ணக்கிலிருந்து அனுப்பப் -
பட்டதோ�க் கூ்றப்படுகி்றது, கமலும் 
இது நம்ப�மோன அசசுறுத்தைோ� அதி -
�ோரி�ள் நம்பவிலலை.

போகிஸதோனில அ�ோரின் உயிருக்கு 
ஆபத்து ஏறபடும் என்று எசசரித்த 
்சய்தி, தம்பதியரின் குழந்லத�-
ளுக்கு எதிரோ� மிரட்டல விடுத்தது, 
அது அெர�ளுக்கு இலலை.

'கிரிக்்�ட் அஸதிகரலியோ ஒரு 
சமூ� ஊட� இடுல�லயப் பறறி 
அறிந்திருக்கி்றது, அதன் தன்லம 
மறறும் உள்ளடக்�ம் கிரிக்்�ட் 
அவுஸதிகரலியோ மறறும் ஒருஙகி -

லணந்த அரசோங� போது�ோப்பு நிறு-
ெனங�ளோல விசோரிக்�ப்பட்டது'-
என்று கிரிக்்�ட் அவுஸதிகரலியோ 
அறிக்ல� ்தரிவித்துள்ளது.

'இந்த ெல�யோன சமூ� ஊட� 
நடெடிக்ல��ளுக்கு விரிெோன போது-
�ோப்புத் திட்டங�ள் உள்ளன, இந்த 
விஷயத்தில, இது ஒரு அபோயமோ� 
�ருதப்படவிலலை. இந்த கநரத்தில 
கெறு எந்த �ருத்தும் ்தரிவிக்�ப்ப-
டோது. 2009 ஆம் ஆணடு ைோகூரில 
இைஙல� அணியின் பஸ பயங�ர -
ெோதி�ளோல தோக்�ப்பட்ட பின்னர 
ஒரு தசோப்த �ோைமோ� போகிஸதோ-
னில சரெகதச கிரிக்்�ட் எதுவும் 
நலட்ப்றவிலலை. இந்தச சுறறுப்-
பயணத்திற�ோ� கிரிக்்�ட் அவுஸ-
திகரலியோ தீவிர முன்்னசசரிக்ல� 
நடெடிக்ல��லள எடுத்துள்ளது, 
அவுஸதிகரலியர�ள் தஙகியிருக்கும் 
கஹோட்டலுக்கு ்ெளிகய அதி� 
போது�ோப்புடன்  இருந்தனர.

பதாணந்துசை அல்பஹ்றியதா 
டதசிய பதாெைதாசல ைம்பியன்

போணந்துல்றமத்திய குறூப் நிருபர
        
போணந்துல்ற சரிக்�முலை உலத-

பந்தோட்ட நைன்புரிச சங�ம் பிரபை 
'மலடிைக்' ்பயின்ட் நிறுென அனு-
சரலணயில ஏறபோடு ்சய்த போட-
சோலை�ளுக்கிலடயிைோன உலத-
பந்தோட்ட சுறறுப் கபோட்டியில 
போணந்துல்ற  அல-பஹ்றியோ கதசிய 
போடசோலை அணி  சம்பியனோ� 
்தரிெோகி கிணணத்லத சுவீ�ரித்தது.        
இந்த உலதப்பந்தோட்ட சுறறுப் 
கபோட்டியின் இறுதிப் கபோட்டியில 
அலபஹ்றியோ கதசிய போடசோலை 

அணியும்  அம்பைந்துெ இலமோ வித்-
தியைோய அணியும் கமோதிக்்�ோண-
டது. போணந்துல்ற பிரகதச சலபயின் 
்�சலெத்த ்போது விலளயோட்டு 
லமதோனத்தில  விறுவிறுப்போ� இடம்-
்பற்ற இறுதிப் கபோட்டியில எந்த 
ஆணியும் க�ோல கபோடவிலலை.
இதனோல ்பனோலடி உலதக்கு சந்-
தரப்பம் ெழங�ப்பட்டது.்பனோலடி 
உலதயும் சம நிலையில  முடிந்தது.

இதலனயடுத்து கம்�ோள்ளப்-
பட்ட நோணயச சுழறசி கதரவில அல-
பஹ்றியோ அணி சம்பியனோ� ்தரிெோ-
னது.

பதாகிஸ்ததானில் அவுஸ்திடரலியதா வந்த பிைகு
ஓன்சலனில் அச்சுறுததல்: பதாதுகதாப்பு தீவிரம்

ெகளிர் உலகக் கிணணம் 
டததாெங்குவதில் ததாெதம்

வட மாகாண அணி 
இறுதிப் ப�ாட்டிக்கு தகுதி

சுதந்திர கிணண கால�ந்தாட்டம் :
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