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2022 மார்ச் 5 சனிக்கிழ்ம

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

அமைச்சுகளில் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட 
ை ா ற ்ற த தி ற கி -
ணஙக, இரண்டு 
அ ம ை ச் ்ச ர ம ை 
அமைச்்சரகளும் 
இரு இராஜாஙக 
அமைச்்சரகளும் 
ஜனாதி்பதி ககாட-
்டா்பய ராஜ்பக் ஷ-
வின் முன்னிமையில், கேறறு (04) ஜனாதி்பதி அலுைைகததில் 
்ப்தவிபபிரைாணம் ச்சய்துசகாண்்டனர.  

்தனது ்ப்தவிமய இராஜினாைா ச்சய்்த அருந்திக ச்பரனாண்க்டா 
மீண்டும் இராஜாஙக அமைச்்சராகப ்ப்தவிபபிரைாணம் ச்சய்து -
சகாண்்டார.  

ைனவிைஙகு ைறறும் ைனைளப ்பாதுகாபபு அமைச்்சராக சி.பி. 
ரதோயக்கவும், க்பாக்குைரதது அமைச்்சராக திலும் அமு-
னுகைவும் அனரத்த முகாமைததுை 

திலும், சி.பி. ரத்நாயக்கவுககு     
புதிய அமைச்சுப் ப�நாறுப்பு்கள்   

அ்மச்சர்வ மறுசீர்மபபு  

கைாரன்ஸ் ச்சல்ைோயகம்  

ோடடில் மின் துண்டிபபு ஏற்ப்டா்தைாறு 
மின்்சார உற்பததிக்குத க்தமையான எரி -
ச்பாருமள ச்தா்டரச்சியாக ைழஙகுை்தறகு 
ே்டைடிக்மக எடுக்கபக்பாை்தாக புதிய 
எரி்சக்தி அமைச்்சராக ச்பாறுபக்பறறுளள 
காமினி சைாக்குகக ச்தரிவித்தார.   

அது ச்தா்டரபில் அமைச்சின் அதிகாரி-
கள உளளிட்ட ்சம்்பந்்தப்பட்ட அதிகாரிக -
ளு்டன் க்பச்சுைாரதம்த ே்டத்தவுளள்தாகவும் அைர ச்தரிவித்தார.   

அர்சாஙகதது்டன் இமணந்து ச்சயற்பாடுகமள கைறசகாளைது-
்டன் மின்்சக்தி அமைச்்சர ்பவிதரா ைன்னியாராச்சியு்டன் கைந்துமர-
யாடி அ்தறகான உரிய ே்டைடிக்மககள கைறசகாளளப்படுசைன்-
றும் அைர ச்தரிவித்தார.   

எரி்சக்தி அமைச்்சராக ்ப்தவி ைகித்த உ்தய கம்ைன்பிை 

ப�நாடர்ச்சியநா்க வழங்குவ�ற்கு  
்டவடிகம்க்கள் எடுக்கப்�டும்   

மின் உற்பததிக்கு ததை்வயான எரிந்பாருள்:  

புதிய எரிசக்தி அ்மச்சர் ்காமினி நலாக்குத்க   

சேல் மகயிருபம்ப பிமணயாக 
மைதது, சேல்மைக் சகாளைனவு 

ச்சய்ை்தறகாக, சேல் ்சந்ம்தப்படுத்தல் 
்சம்பக்கு க்டன் ை்சதிகமள 
ைழஙகுைாறு இைஙமக ைஙகி 

ைறறும் ைக்கள ைஙகிக்கு 
ஜனாதி்பதி ககாட்டா்பய 
ராஜ்பக் ஷ ்பணிபபுமர 

விடுத்தார.  
க்பாடடித ்தன்மையு -

்டன் சேல்மைக் சகாள -

ைனவு ச்சய்து, அர்சாஙகததி்டம் க்பாதிய -
ளவு சேல் மகயிருபம்பப க்பணுைம்த 
இைக்காகக் சகாண்டு, இந்்த கைமைததிட -
்டம் ேம்டமும்றப்படுத்தப்ப்ட கைண்டு -
சைன ஜனாதி்பதி ச்தரிவித்தார.  

சகாழும்பு 02, க்சர சிற்றம்்பைம் ஏ. கார -
டினர ைாைதம்தயில் அமைந்துளள சேல் 
்சந்ம்தப்படுத்தல் ்சம்பயின் ்தமைமை 
அலுைைகதம்த கேறறு (04) முற்பகல் ்பார-
மையிட்ட க்பாக்த, ஜனாதி்பதி 
இ்தமனத ச்தரிவித்தார.  

ப்ல் ப்கநாள்வனவுககு ்கடன் வழங்குைநாறு     
02 அரச வங்கி்களுககு ஜனநாதி�தி �ணிப்பு   

கைாரன்ஸ் ச்சல்ைோயகம்   

்தைது குழு எதிரக்கடசியு்டன் ஒரு -
க்பாதும் இமணயப க்பாைதில்மை-
சயன அமைச்்சர ைாசுக்தை ோண -
யக்கார ச்தரிவிததுளளார.   

அக்தகைமள, ்தாம் ைாறறு 
கைமைததிட்டசைான்ம்ற ஆரம் -
பிக்க க்பாை்தாகவும் அர்சாஙகத -
தின் ்பஙகாளிக் கடசிகளின் பிரதிநி -
திகள குழு கேறறு ச்தரிவிததுளளது.   

அமைச்்சர விைல் வீரைன்்ச ைறறும் அமைச்்சர 
உ்தய கம்ைன்பிை ஆகிகயார கேறறு முன்தினம் 
அமைச்சுப ்ப்தவியிலிருந்து நீக்கப்படடுளளம்த -
யடுதது அர்சாஙகததின் ்பஙகாளிக் கடசிகளின் 

பிரதிநிதிகள கேறம்றய தினம் சகாழும்-
பில் விக்ச்ட ச்சய்தியாளர ைாோ -
ச்டான்ம்ற ஏற்பாடு ச்சய்திருந்்தனர. 

அந்்த ஊ்டகவியைாளர ைாோடடில் விளக்கைளிக்-
கும் க்பாக்த அமைச்்சர ைாசுக்தை ோணயக்கார 
இவைாறு ச்தரிவிததுளளார.   

இ்தன் க்பாது கைலும் ச்தரிவித்த 
அமைச்்சர ைாசுக்தை ோணயக்கார, 

எதிர்க்கட்சியுடன் ஒருப�நாதும்   
்நாம் இமையப் ப�நாவதில்மலை  
அ்மச்சர் வாசுததைவ ொணயக்்கார நதைரிவிபபு

புத்தளம் ைாைட்ட ்பாராளு-
ைன்்ற உறுபபினர அருந்திக 
ச்பரனாண்க்டா மீண்டும் 
ச்தஙகு, கிததுல், ்பமன 
ைறறும் இ்றப்பர ச்சய்மக 
ஊக்குவிபபு ைறறும் அது 
்சாரந்்த மகதச்தா-
ழில், உற்பததி

அருந்தி்க ப�ர்னநாணபடநா   
மீணடும் இரநாஜநாங்்க
அமைச்சரநா்க ��விபயற்பு  

சந்தையில் நிலவுகின்்ற அரிசிக்்கான ததை்வ்ய நதைாடர்நது த்பணுவதைறகு எடுக்்கக்கூடிய ெடவடிக்்்க்கள் 
நதைாடர்்பா்க ஆராயவதைற்கா்க  தெறறு (04)  ந்காழும்பு 02, தசர் சிற்றம்்பலம் ஏ. ்கார்டினர் மாவத்தையில் 
அ்மநதுள்்ள நெல் சந்தைப்படுததைல் ச்்பயின் தை்ல்ம அலுவல்கததுக்கு  ஜனாதி்பதி   திடீர் விஜயம்  
நசயதைத்பாது பிடிக்்கப்படட ்படம்.
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நிமலைப�றநான அபிவிருததிககு மு�லீடு்கள்,   
ஒததுமழப்புக்கமையும் வரபவற்கின்பறநாம்

 உலக அமைப்புககளிடம் அமைச்சர் டக்ளஸ்  பகிரஙக வேண்டுவகோள்  

கைாரன்ஸ் ச்சல்ைோயகம்   

ோடடுக்குள கேறறு ைந்துளள எண் -
சணய்த ்தாஙகி கப்பலிலிருந்து 37,300 
சைறறிக் ச்தான் டீ்சல் ச்பறறுக்சகாளளப -
்படடுளளது்டன் அ்தமன விநிகயாகிக்கும் 
ே்டைடிக்மககள கேறறு மு்தகை ஆரம்பிக் -
கப்படடுளள்தாக ச்பறக்றாலியக் கூடடுத-
்தா்பனததின் உயர அதிகாரிசயாருைர ச்தரி -
வித்தார.   

எரிச்பாருமள விநிகயாகிப்ப்தறகாக முக்-
கியததுைைளிக்க கைண்டிய நிறுைனஙகள உள -
ள்டஙகிய ்படடியசைான்று ்தயாரிக்கப்படடுள-
ள்தாக ச்தரிவிததுளள அைர, அ்தன்்படி 8,000 
சைறறிக் ச்தான் டீ்சமை மின்்சார ்சம்பக்கு 
ைழஙகுை்தறகு ே்டைடிக்மக எடுக்கப்படு-
சைன்றும் அைர ச்தரிவித்தார.   

அதது்டன் எரிச்பாருள ச்பறறுக்சகாடுப்ப -

்தறகாக ்தயாரிக்கப்படடுளள ்படடியலின்்படி 
இைஙமக க்பாக்குைரதது ்சம்ப, ரயில்கை 
திமணக்களம், மின்்சார ்சம்ப, சு்தந்திர ைரத்தக 
ைையம் ஆகியைறறுக்கு முன்னுரிமை அளிக்-
கப்படடுளள்தாகவும் அைர ச்தரிவிததுள -
ளார. ைழமையாக இைஙமக க்பாக்குைரதது 
்சம்பக்கு மூன்்றமர இைட்சம் ைறறும் ோன்கு 

இைட்சம் லீற்றருக்கு இம்டப்பட்ட அளவு எரி -
ச்பாருள ைழஙகப்படடு ைந்்தன. இம்மும்ற 
அ்தமன இரண்டு ை்டஙகாக அதிகரிப்ப்தறகு 
தீரைானிக்கப்படடுளளது.   ்தனியார ்பஸ்கள 
ைறறும் சுறறுைாத தும்றயு்டன் ்சம்்பந்்தப்பட்ட 
ைாகனஙகளுக்கும் அ்தமனப ச்பறறுக்சகா -
டுப்ப்தறகு ே்டைடிக்மக எடுக்கப்படடுளளது. 
எவைா்றாயினும் 8,000 சைறறிக் ச்தான் டீ்சல் 
மின்்சார ்சம்பக்கு ைழஙகப்ப்டவுள-
ளது.   

மின்்ார ்பப, இ.பபா.்., ரயில்பவேககு   
விப்ட முன்னுரிபம பட்டியல் தயாரிப்பு 

்கப்பலிலிருநது தெறறு இ்றக்்கப்படட எரிந்பாருள்
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எவ்விதை மு்்றத்கடு்களுக்கும் இடமளிக்்க     
தவணடாநமனவும் நதைரிவிபபு

நாடு முழுவதும் சீரான 
விநிய�ாகம் ஆரம்்பம்   

0303

ஜனநாதி�தியிடம் அறிகம்க ம்கயளிப்பு   
அருந்தி்க ப�ர்னநாணபடநா குற்றைற்றவர்   

உகமரன் அணுமின் நிமலையம் மீது  
ரஷயநா சுற்றி வமைதது �நாககு�ல்  

ரோகமை ைருத்துே பீட விடுதி வைோதல் ்சம்பேம்   

கைாரன்ஸ் ச்சல்ைோயகம்  

சகரைைபிடடிய, யுக்தனவி மின் உற்பததி நிமையததின் 
்பஙகுகமள அசைரிக்க நிறுைனம் ஒன்றுக்கு ைழஙகுை்தறகு 
அர்சாஙகம் கைறசகாண்்ட தீரைானதம்த ச்சல்லு்படியற்ற-
்தாக்கக் ககாரி ்தாக்கல் ச்சய்யப -
்பட்ட ைனுமை வி்சாரமணக்கு 
எடுததுக்சகாளைம்த உச்்சநீதி-
ைன்்றம் நிராகரிததுளளது.  

பிர்தை நீதியர்சர ஜயந்்த ஜய-
சூரிய, நீதி்பதிகளான டி. பி. 
ச்தஹிச்தனிய, புைகனக அலு-
விஹார ைறறும் விஜித ைைல் -
சகா்ட ஆகிய நீதி்பதிகள குழாம் முன்னிமையில் கேறறு அந்்த 
ைனு வி்சாரமணக்கு எடுததுக் சகாளளப்பட்ட க்பாக்த நீதி்ப -
திகள குழாம் அ்தமன நிராகரிததுளளது.  

அது ச்தா்டர்பான ஐந்து ைனுக்கமளயும் வி்சாரமணக்கு 
எடுததுக்சகாளளாைல் நிராகரிக்கப்படுை்தாக பிர்தை நீதியர-
்சர கேறறு நீதிைன்்றததில் அறிவித்தார.  

க்பராயர கரதினால் சைல்கம் ரஞ்சித ஆண்்டமக, 

யு்க�னவி வழககு விசநாரமை  
உச்ச நீதிைன்றம் நிரநா்கரிப்பு  

அ ர ்ச ா ங க த தி -
லிருந்து சைளி -
கயற்றப்படடுளள 
முன்னாள அமைச் -
்சரகளான விைல் 
வீரைன்்ச, உ்தய கம் -
ைன்பிை ஆகிகயாரு-
்டன் ோம் ஒருக்பா -
தும் கூட்டணி அமைக்க ைாடக்டாம். க்தர்தலுக்கு 
முன்னும் ்சரி, பின்னும்்சரி இத்தமகய இனைாதி -
கமள எம்மு்டன் க்சரக்க ைாடக்டாசைன எதிரக் -
கடசி ்தமைைரும் ஐக்கிய ைக்கள ்சக்தி ்தமைைரு -
ைான ்சஜித பிகரை்தா்ச எம்பி, ்தம்மி்டம் உறுதியாக 
ச்தரிவிததுளள்தாக  ்தமிழ் முறக்பாக்கு கூட்டணி 
ைறறும் ஜனோயக ைக்கள முன்னணியின் ்தமைைர 
ைகனா ககண்சன் எம்பி ச்தரிவிததுளளார. 
இது ச்தா்டரபில் 

ததைர்தைலுக்கு முன்னதரா, பின்னதரா   

மதனா எம்.பியிடம் சஜித நதைரிவிபபு   

விைல், ்கம்ைன்பிலைவுடன் 
கூட்டணி அமைக்க ைநாட்படநாம்

ஐ.ோ.ைனி்த உரிமைப-
க்பரமையின் 49 ஆைது 
கூட்டதச்தா்டர ேம்ட-
ச்பறறு ைருகின்்ற இச்-
்சந்்தரப்பததில் கேறறு 
இைஙமக ச்தா்டர்பான 
விைா்தம் ேம்டச்ப்ற ஏற -
்பா்டாகியிருந்்தது.   

இைஙமக கேரப்படி கேறறு இரவு 9.00 ைணியள -
வில் இைஙமக ச்தா்டர்பான விைா்தம் ஆரம்்பைா -
குசைன அறிவிக்கப்படடிருந்்தது. ஐக்கிய ோடுகள 
ைனி்த உரிமை ஆமணயர மிச்ச்சல் ்பச்சைட 
இைஙமக ச்தா்டர்பான அறிக்மகமய உததிகயாகப -
பூரைைாக சைளியிடுை்தன் மூைம் அ்தன் 
்சாராம்்சம் ஒன்ம்ற க்பரமையில் 

தெறறு இரவு ஆரம்்பம்?   

ஐ.்நா.ைனி� உரிமைப்ப�ரமவயில்   
இலைங்ம்க ப�நாடர்�நான விவநா�ம்   

சைளிோட்டலுைல்கள அமைச்்சர க்பராசிரியர 
ஜீ.எல். பீரிஸ் ைனி்த உரிமைகள க்பரமையின் 
்தமைைரும் ஆரசஜன்டினாவின் நிரந்்தரப பிரதிநி -
தியுைான ஃச்ப்டரிககா வில்கைகாமை சஜனிைா -
விலுளள ்பைாஸ் ச்டஸ் கேஷன்ஸில் ்சந்தித்தார.   

அைரு்டன் நீதி அமைச்்சர அலி ்சபரி, 
கைைதிக ச்சாலிசிட்டர சஜனரல் 

ைனி� உரிமை்கள் ப�ரமவயின் 
�மலைவருடன் அமைச்சர் 
ஜீ.எல். பீரிஸ் குழு சந்திப்பு

கைாரன்ஸ் ச்சல்ைோயகம்  

நிமையான மைபபு 
ை்சதி வீ்தம் ைறறும் 
நிமையான க்டன் 
ை்சதி வீ்ததம்த-
யும் அதிகரிப்ப்தற-
கும் ைததிய ைஙகி 
தீரைானிததுளளது.   அ்தறகிணஙக 
நிமையான மைபபுத ச்தாமக ை்சதிமய 
6.5 ்ச்தவீ்தைாகவும் நிமையான க்டன் 
ை்சதிமய 7.5 ்ச்தவீ்தைாகவும் அதிகரிப-
்ப்தறகு ைததிய ைஙகி தீர -
ைானிததுளளது.   

நிலை�ான லவப்பு வசதி,  
கடன் வசதி வீதஙகலை   
அதிகரிகக தீர்ானம்  
மததிய வஙகி அறிவிபபு

இந்திய திரைப்பட துரைக்குள் 
இலஙரகை கைரலஞரகைள் உள்்வாஙகைப்பட 
வ்ணும் எண்டு கைலவா மவாஸடர ்வுனியவா-
வில கூறியிருக்கிைவார. 

இஙகை ்ரும்வ்பவாது இந்திய கைரலஞர-
கைள் இப்படித்வான் ச�வால்லு்வாஙகை, அஙகை 
வ்பவானவா கைண்டுக்கை மவாடடவாஙகை, கைலவா அக்கைவா 
எப்படிவயவா ்பவாரபவ்பவாம்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

இன்னும்

11்நாட்்கள்!

கைாரன்ஸ் ச்சல்ைோயகம்  

அர்சாஙகம் ச்பாருளா்தார சேருக்கடியி-
லுளள இச்்சந்்தரப்பததில் அர்சாஙகதம்த 
்பாதிக்கும் ைமகயில் விரிைான அரசியல் 
கூட்டணிசயான்ம்ற உருைாக்குை்தறகு 
அர்சாஙகததிறகுளகளகயயுளள ஒரு ்தரப-
பினர முயறசிகமள கைறசகாண்டுளள-
்தாக க்பாக்குைரதது அமைச்்சர திலும் 
அமுனுகை ச்தரிவிததுளளார.  

அர்சாஙகததில் அஙகம் ைகிக்கும் 
11 கடசிகள ஒன்றிமணந்து உருைாக்கி-
யுளள '்சரியான ்பாம்த' என்்ற ைாோடடில் 
ஜனாதி்பதி ைறறும் நிதியமைச்்சமரயும் 

விைரசிததுளளது்டன் அத ்தரபபினர அர-
்சாஙகததின் கைமைததிட்டஙகமளயும் 
நிராகரிததுளள்தாகவும் அ்தமன ஒருக்பா -
தும் ஏறறுக்சகாளள முடியாது எனவும் 
அமைச்்சர ச்தரிவிததுளளார.  

புதி்தாக க்பாக்குைரதது அமைச்்சர 
்ப்தவிமய ச்பாறுபக்பறறுளள அமைச்-
்சர திலும் அமுனுகை கேறம்றய தினம் 
ச்பாதுஜன ச்பரமுன கடசியின் ்தமை-
மையகததில் ேம்டச்பற்ற ச்சய்தியாளர 
ைாோடடில் விளக்கைளிக்கும் க்பாக்த 
இவைாறு ச்தரிவிததுளளார.  

அதுச்தா்டரபில் அைர 
கைலும் ச்தரிவிக்மகயில், 

அரசின் பவமலைத திட்டங்்கமை  
விைர்சிக்க இடைளிக்க முடியநாது  

அ்மச்சர்்க்ளா்க இருநதுந்காணடு  

த்பாக்குவரதது அ்மச்சர் திலும் அமுனு்கம  

06 06 06

விமல், ்கம்மன்பிலவுக்கு
நீதி கி்டக்கும் வ்ர 
விலகிதய இருபத்பன்

06

06



ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்-
டினுடனான நெருக்கமான உ்யர் 
அடுக்்கச் சேர்்ந்த பல நேல்வ்ந்தர்-
்க்ள இலககு ்்வத்து அநமரிக்கா 
புதி்ய ்த்ட விதித்துளளது. இதில 
ரஷ்ய ஜனாதிபதியின் ஊட்கச் நே்ய-
லாளர் டிமிட்ரி நபஸச்காவும் 
அடங்குகிறார். 

உக்ரன் மீ்தான ஆககிரமிப்புககு 
எதிரா்க ரஷ்யாவுககு ந்தாடர்ச்சி்யா்க 
அழுத்்தம் ந்காடுககும் மறநறாரு 
ெட்வடிக்்க்யா்கச்வ அநமரிக்கா 
்கட்ந்த வி்யாழககிழ்ம புதி்ய 
்த்ட்க்ள விதித்துளளது. 

இதில 19 ்தன்னலக குழுவினர் 
மறறும் அ்வர்்களின் குடும்ப உறுப்-
பினர்்கள 47 சபர் இலககு ்்வக -
்கப்பட்டுளளனர். இதில விோ ்கட்-
டுப்பாடு்கள மறறும் நோத்து்கள 

முடக்கப்படு்வது ஆகி்ய ெட்வடிக -
்்க்களும் அடங்கும். கூட்டணி 
ொடு்களின் ஒருங்கி்ைப்புடன் 
இ்ந்தத் ்த்ட அமுலபடுத்்தப்படு -
்வ்தா்க அநமரிக்க நிர்்வா்கம் குறிப்-
பிட்டுளளது.  

“இ்ந்த உ்யரடுக்்கச் சேர்்ந்த-
்வர்்களில ஒரு்வரான அலிஷர் 
புர்சஹாவிக உஸமாசனாவ், ரஷ -
்யாவின் நேல்வ்ந்தர்்களில ஒரு்வர் 
என்பச்தாடு புட்டினின் நெருங்-
கி்ய கூட்டாளி” என்று ந்வள்ள 
மாளி்்க ந்வளியிட்ட அறிக்்க -
யில கூறப்பட்டுளளது. 

ரஷ்யா மறறும் உக்ரன் ப்ட்க-
ளுககு இ்டயிலான சமா்தலின்-
சபாது ஐசராப்பாவின் மி்கப்நபரி்ய 
அணு மின் நி்ல்யத்திறகு அருகில 
இருககும் பயிறசிக ்கட்டடம் 
ஒன்றில ஏறபட்ட தீ அ்ைக்கப்பட்-
ட்தா்க உக்ரனின் அ்வேர சே்்வ 
பிரிவு ந்தரிவித்துளளது. 

்தாககு்தலுககு இலக்காகி இருக-
கும் நேசபாரிசி்யா நி்ல்யத்தில 
்கதிரி்யக்க அளவு அதி்கரித்்த்தற்கான 
ேமிக்ஞை்கள இல்ல என்று அநம-
ரிக்க ்வலுேகதி நே்யலாளர் நஜனீபர் 
கிரன்சஹால ந்தரிவித்துளளார். 
இ்ந்த அணு மின் நி்ல்யம் உக்ர-
னின் ஐ்நதில ஒரு மின் உறபத்தி்்ய 
சமறந்காளகின்ற்ம குறிப்பிடத்்தக-
்கது.  

இ்ந்த அணு மின் நி்ல்ய ்வளா்கத்-
தில அணு மின் ஆ்லககு அருகில 
இருககும் ்கட்டடம் ஒன்றின் மீது 
நஷல குண்டு்கள வீேப்பட்டு தீப்-
பறறி எரியும் ்காட்சி்க்ளக ந்காண்ட 
வீடிச்யா ஒன்று ந்வளி்யாகி இரு்ந-
்தது.

இரவு செரத்தில எடுக்கப்பட்ட 
அ்ந்த வீடிச்யாவில ஒரு ்கட்டடம் 
தீப்பறறி எரி்வதும் நஷல குண்-
டு்கள விழு்ந்த ்வண்ைம் இருப்-
பதும், பின்னர் பாரி்ய தீப்பிழப்பு 
ஒன்று ந்வளிப்படு்வதும் ந்தரிகி-
றது. இ்ந்த ்வளா்கத்தின் ்கார் ்தரிப்பி-
டம் ஒன்றுககு அருகில ந்வடிப்பு 
இடம்நபறு்வச்தாடு அது ்வளா்கம் 
எங்கும் தீ பரவு்வ்தறகு ்காரைமாகி-
யுளளது. இ்நநி்லயில அணு மின் 
நி்ல்யம் எவ்்வாறு ்கட்டுப்பாட்டுக-
குள ந்காண்டு்வரப்பட்டது என்பது 
பறறி்ய விபரம் உடன் ந்வளி்யா்க-
வில்ல. 

அணு உ்ல மீ்தான ரஷ்யத் ்தாககு-
்த்ல சமற்கத்தி்ய ொடு்களின் ்த்ல-
்வர்்கள உடனடி்யா்க ்கண்டித்்தனர். 
அ்வர்்கள அ்்த “ப்யங்்கரமான” 
“நபாறுப்பறற” நே்யல என்று குறிப்-
பிட்டனர். இது ஐசராப்பா முழு்வ்தற-
குமான அச்சுறுத்்தலா்க இரு்ந்தது.

‘ஐசராப்பி்யர்்கசள ்த்யவு நேய்து 
எழு்நதிருங்்கள. உக்ரனில அணு 
மின் நி்ல்யம் ஒன்றின் மீது ரஷ-

்யர்்கள ்தாககு்தல ெடத்தினார்்கள 
என்ப்்த உங்்களது அரசி்யல-
்வாதி்களுககு கூறுங்்கள’ என்று 
உக்ரன் ஜனாதிபதி ந்வாநலாடிமிர் 
நேநலன்ஸகி ந்வளியிட்ட வீடிச்யா 
உ்ர ஒன்றில ்வலியுறுத்தியுளளார். 

ரஷ்ய டாங்கி்கள அணு உ்ல 
ஆ்ல்கள மீது சுட்ட்தா்க 
நேநலன்ஸகி கூறி்யசபாதும், அ்தன் 
மீது ்தாககு்தல ெடத்்தப்பட்ட்தறகு 
எ்ந்த ஆ்தாரமும் இல்ல என்று 
கூறப்படுகிறது.   

்த்லெ்கர் கிச்யவில இரு்நது 
ந்தன்கிழக்கா்க 550 கிசலாமீறறர் 
ந்தா்லவில இருககும் இ்ந்த அணு 
உ்லககு அருகில இருககு ெ்கரின் 
சம்யர், எதிரி்களின் ந்தாடர்ச்சி்யான 
நஷல வீச்சு மறறும் உககிர ்தாககு்தல-
்களால நபரும் உயிர்ச் சே்தங்்கள ஏற-
பட்டிருப்ப்தா்க ந்தரிவித்துளளார்.  

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் 
புட்டி ்கட்ந்த ்வாரம் உக்ரன் மீது 
ப்டந்யடுத்்த நி்லயில, இது்வ்ர 
ஆயிரக்கைக்கான்வர்்கள ந்கால-
லப்பட்டும் ்கா்யம்ட்நதும் இருப்-
ப்தா்க ெம்பப்படு்வச்தாடு, ஒரு 
மிலலி்யனுககும் அதி்கமான்வர்்கள 
அ்கதி்களா்க ொட்்ட விட்ட ந்வளி-
ச்யறியுளளனர்.    

அணு நி்ல்யத்தில தீப்பறறி்ய 
ேம்ப்வத்்்த அடுத்து ஆசி்ய பங்குச் 
ே்ந்்த்களில பங்கு்கள வீழ்ச்சி ்கண்-

டச்தாடு எண்நைய் வி்ல சமலும் 
அதி்கரித்துளளது. 

சடாககிச்யா மறறும் 
நஹாங்ந்காங் பங்குச் ே்ந்்த்கள 
மிகு்ந்த வீழ்ச்சி்்ய எதிர்ந்காண்-
டன. ஜப்பானின் முககி்யக குறியீ-
டான நிகச்கய் 2.5 வீ்தம் கு்ற்ந்தது. 
நஹாங்ந்காங்கின் நேங் 2.6 வீ்தம் 
கு்ற்ந்தது.

்கா்ல ்வணி்கத்தின் சபாது, ஆசி-
்யாவில எண்நைய் வி்ல உ்யர்்ந-
்தது. ப்நரன்ட் மேகுஎண்நைய் ஒரு 
பீப்பாய் 112 நடாலருககும் சமல 
உ்யர்்நதுளளது.

‘அணு அனர்த்்தம் ந்தாடர்பில ே்ந-
்்த்கள ்க்வ்ல அ்ட்நதுளளன. 
சபார் நீடிககும் நி்லயில ்த்வறான 
்கணிப்பு மறறும் அதி்கப்படி்யான 
எதிர்வி்ன பிரச்சி்னககு ்காரைம்’ 
என்று ஓ.சி.பி.சி ்வங்கியின் மு்த-
லீட்டு மூசலாபா்ய நி்றச்வறறு 
பணிப்பாளர் ்வாசு சமனன் சராய்ட்-
டர்ஸ நேய்தி நிறு்வனத்திடம் ந்தரி-
வித்துளளார். 

ரஷ்யா ஏற்கனச்வ கிச்யவில 
இரு்நது சுமார் 100 கி.மீறறர் 
ந்தா்லவில இருககும் நே்யலி-
ழ்நதுளள நேர்சனாபில அணு மின் 
நி்ல்யத்்்த ்்கப்பறறியுளளது. 
இ்ந்த அணு மின் நி்ல்யத்தில 1986 
ஆம் ஆண்டு ஏறபட்ட அனர்த்்தத்்்த 
அடுத்து ஐசராப்பாவின் நபரு பகு-

திககு ்கதிர்வீச்சு ்கசி்ந்த்ம குறிப்பி-
டத்்தக்கது. எனினும் நேசபாரிசி்யா 
ஆ்ல வித்தி்யாேமானது மறறும் 
பாது்காப்பானது என்று அ்வ்தானி்கள 
ந்தரிவித்துளளனர். 

ஆனால அ்ந்த ஆ்லயில 
ந்வடிப்பு ஏறபட்டால, அது நேர்-
சனாபில ந்வடிப்்பவிட 10 மடங்கு 
சமாேமான்தா்க இருக்கலாம் என்று 
உக்ரனி்ய ந்வளியுறவு அ்மச்ேர் 
முன்பு எச்ேரித்திரு்ந்தார்.

இ்ந்த நி்ல்யத்தின் ்தறசபா்்த்ய 
நி்ல பறறி உக்ரன் ஜனாதிபதி-
யுடன் அநமரிக்க ஜனாதிபதி சஜா 
்படன் மறறும் பிரிட்டன் பிர்தமர் 
நபாரிஸ சஜான்ேன் ஆகிச்யார் சபசி-
யுளளனர்.  

‘குறித்்த பகுதியில இராணு்வ 
நே்யறபாடு்க்ள நிறுத்தும்படியும் 
அ்வேர ெட்வடிக்்க பிரிவினருககு 
அ்ந்தத் ்தளத்்்த அ்ட்ய அனுமதிக-
கும்படியும் ஜனாதிபதி நேநலஸகியு-
டன் இ்ை்நது ஜனாதிபதி ்படன் 
ரஷ்யா்்வ ்வலியுறுத்துகிறார்’ 
என்று ந்வள்ள மாளி்்க ந்தரிவித்-
துளளது. 

ரஷ்ய ப்ட்கள உடன் ்தமது ்தாககு-
்தல்க்ள நிறுத்்த ச்வண்டும் என்றும் 
சபார் நிறுத்்தம் ஒன்று தீர்க்கமானது 
என்பது பறறி நேநலன்ஸகியுடன் 
இைங்கி்ய்தா்க சஜான்ேன் ந்தரிவித்-
துளளார்.  

‘ஜனாதிபதி புட்டினின் நபாறுப்-
பறற ெட்வடிக்்க ்தறசபாது 
அ்னத்து ஐசராப்பா்்வயும் அச்சு-
றுத்்தலுககு உளளாககும் என்று பிர-
்தமர் குறிப்பிட்டார்’ என்ற பிரிட்டன் 
பிர்தமர் அலு்வல்கம் கூறி்யது.  

நேசபாரிசி்யா அணு மின் 
நி்ல்யம் ்வலு்வான ்கட்டுப்பாட்டு 
்கட்ட்மப்பு்களால பாது்காக்கப்பட்-
டிருப்ப்தா்கவும் அது பாது்காப்பா்க 
மூடப்பட்டது என்றும் அநமரிக்க 
்வலுேகதி நே்யலாளர் குறிப்பிட்டார். 

அணு மின் நி்லத்தின் நி்ல்ம 
குறித்து நபரிதும் ்க்வ்ல அ்ட்வ-
்தா்க குறிப்பிட்டுளள ேர்்வச்தே அணு 
ேகதி நிறு்வனம் உக்ரன் நிர்்வா்கத்-
துடன் ந்தாடர்பு ந்காண்டிருப்ப்தா்க-
வும் குறிப்பிட்டுளளது.  

்கட்ந்த நபப்ர்வரி 24 ஆம் தி்கதி 
ரஷ்ய ப்ட ெட்வடிக்்க்்ய ஆரம்-
பித்்த பின் மு்தல ெ்கரா்க ந்தறகின் 
து்றமு்க ெ்கர் நேர்ேன் ரஷ்யாவிடம் 
வீழ்்நதுளளது. எனினும் ஏ்ன்ய 
ெ்கரங்்க்ள ரஷ்யப் ப்ட சுறறி 
்வ்ளத்தும் ்தாககு்தல ெடத்தியும் 
்வருகின்றது.  

அநோவ் ்கடலின் பிர்தான 
து்றமு்க ெ்கரான மரியுசபால சுறறி-
்வ்ளக்கப்பட்டிருப்பச்தாடு ேரமாரி 
்தாககு்தல்கள இடம்நபறறு ்வருகின்-
றன. ெ்கரில மின்ோரம் மறறும் நீர் 
துண்டிக்கப்பட்டிருப்பச்தாடு ்கா்ய-

ம்ட்ந்த்வர்்க்ள ந்வளி-
ச்யறற முடி்யாதிருப்ப்தா்க அதி்காரி-
்கள குறிப்பிட்டுளளனர்.   

ெ்கரின் அடுககுமாடி குடியிருப்பு 
பகுதியில இ்டவிடாது சூட்டு 
ேத்்தங்்கள இடம்நபறற ்வரு்வதும் 
்வா்கனத் ்தரிப்பிடம் ஒன்றில ்வானங்-
்கள தீப்பறறி எரியும் வீடிச்யா ஒன்று 
ந்வளி்யாகி உளளது. 

ரஷ்ய ப்டந்யடுப்பு ஆரம்பித்-
்தது ந்தாடக்க உக்ரனின் இரண்டா-
்வது மி்கப்நபரி்ய ெ்கரான ்கார்கிவ் 
ந்தாடர்்நது ்தாககு்தலுககு இலக்காகி 
்வருகிறது. ்கடும் நஷல வீச்சுககு 
இலக்காகி ்வரும் இ்ந்த ெ்க்ர உக-
்ரனி்ய ப்ட ந்தாடர்்நது ்தக்க-
்்வத்துளளது.  

எனினும் ்த்லெ்கர் கிச்யவ்-
மீது நஷல வீச்சு்கள இடம்நபறற 
சபாதும் அங்கு ்கட்ந்த 24 மணி 
செரத்தில எ்ந்த பாரி்ய ்தாககு்தல்க-
ளும் இடம்நபறவில்ல. புறெ்கர் 
பகுதி்யான நபாசராடி்யங்்காவின் 
பாது்காப்பு அர்ை முறி்யடிக்க 
ரஷ்ய ப்யங்்கர ்தாககு்தல்க்ள ெடத்-
து்வ்தா்க அங்கிரு்நது ்வரும் நேய்தி-
்கள ந்தரிவிககின்றன.   

கிச்யவ் ெ்கரின் ்ம்யப் பகுதியில 
இரு்நது 25 கிசலாமீறறருககுள ரஷ்ய 
ப்ட்கள ந்தாடர்்நது நி்லந்காண்-
டிருப்ப்தா்க அநமரிக்க பாது்காப்பு 
அதி்காரி ஒரு்வர் குறிப்பிட்டுளளார். 
கிச்ய்்வ சொககி முன்சனறும் 
ரஷ்யாவின் மி்க நீண்ட இராணு்வ 
்வா்கனத் ந்தாடரணி எதிர்ப்பு்கள 
மறறும் ஏறபாட்டி்யல பிரச்சி்ன-
்கள ்காரைமா்க நமது்வ்ட்நதிருப்ப-
்தா்க பிரிட்டன் பாது்காப்பு அ்மச்சு 
ந்தரிவித்துளளது. 
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கிச்யவில இருககும் 
இ்நதி்ய தூ்தர்கத்தினால ப்யை 
ஆசலாே்ன ந்வளியிடப்பட்ட 
பின் சுமார் 17,000 இ்நதி்ய ொட் -
ட்வர்்கள உக்ரன் எல்ல்்ய 
விட்டு ந்வளிச்ய இருப்ப்தா்கவும் 

அடுத்்த 24 மணி செரத்தில 15 
்வ்ர்யான விமானங்்கள இ்யக -
்கப்படவிருப்ப்தா்கவும் இ்நதி்ய 
ந்வளிவி்வ்கார அ்மச்சு ந்தரிவித் -
துளளது. 

உக்ரனில இரு்நது இ்நதி்யர் -

்க்ள மீட்டு்வரும் ்கங்்கா திட்டம் 
பறறி ஊட்கவி்யலாளர் ே்நதிப் -
பில சபசி்ய ந்வளியுறவு அ்மச் -
சின் சபச்ோளர் அரி்ந்தாம் பகசி, 
“உக்ர்ன விட்டு ந்வளிச்ய -
றி்ய இ்நதி்யர்்கள எண்ணிக்்க 

ச்வ்கமா்க உ்யர்்நதுளள்்த மகிழ்ச் -
சியுடன் ந்தரிவித்துகந்காள -
கிசறன். 

எமது ஆசலாே்ன ந்வளியி -
டப்பட்டது ந்தாடக்கம் உக்ரன் 
எல்லயில இரு்நது சுமார் 17,000 

இ்நதி்ய ொட்ட்வர்்கள ந்வளிச்யறி 
இருப்ப்தா்க ொம் ்கணித்துள -
சளாம். 

இதில தூ்தர்கத்துடன் முன்னர் 
பதிவு நேய்்யா்த இ்நதி்யர்்கள 
சிலரும் உளளனர்” என்றார்.

உக்ரனில இரு்நது ந்வளிச்யற -
றப்பட்ட இ்நதி்ய மாை்வர்்களுககு 
சபால்நது பல்க்லக்கழ்கங்்கள ்க்த-
வு்க்ள திற்நதுளளன. இ்தன்மூலம் 
அ்வர்்களுககு ்கலவி்்ய நி்றவு 
நேய்்ய முடியும் என்று இ்நதி்ய 
மத்தி்ய அ்மச்ேர் வி.ச்க சிங் ந்தரி-
வித்துளளார். 

சபால்நது, நரசோவில பிரசி -
நடன்கி சஹாட்டலில உளள 600 
இ்நதி்ய மாை்வர்்களுடன் வி.ச்க 
சிங் ந்தாடர்புந்காண்டுளளார். “உங்-
்களது ்கற்்க நி்றவு நபவில்ல 
என்றால, உக்ரனில இருககும் 
அ்னத்து மாை்வர்்களின் ்கலவிக-
்கான நபாறுப்்பயும் ்தாம் ஏறப்தா்க 

சபால்நதில ொன் ே்நதித்்த அ்ன்வ -
ரும் கூறினார்்கள” என்று ந்தரிவித்-
்தார்.

இ்நதி்ய அரசின் ெட்பு ொடான 
சபால்நது இ்ந்த மாை்வர்்களின் 
்கலவி்்ய நி்றவு நேய்்ய ்த்யாரா்க 
உளளது என்றும் அ்வர் கூறினார். 

ரஷ்யாவுககும் உக்ரனுககும் 
ெட்ந்த ே்நதிப்பில, மனி்தாபிமான 
பா்்த்க்ள அ்மக்க இைக்கம் 
்காைப்பட்டுளளது. 

அ்வறறின் ்வழி நபாதுமக்கள 
ந்வளிச்யறு்வதுடன் மனி்தாபிமான 
உ்தவிப் நபாருட்்களும் விநிச்யா -
கிக்கப்படலாம்.

மனி்தாபிமான பா்்த்க்ளச் 
சுறறி்ய பகுதியில ்வன்நே்யல்கள 
்தற்காலி்கமா்க நிறுத்்தப்படலாம் 
என்று ந்தரிவிக்கப்பட்டது.

நபலாரஸில ்கட்ந்த வி்யாழககி -
ழ்ம ெட்ந்த ே்நதிப்பில ்தாங்்கள 
எதிர்பார்த்்த அ்னத்து முடிவு்க -

ளும் எட்டப்படவில்ல என்று 
உக்ரனி்ய ஜனாதிபதி ந்வாசலாடி -
மிர் நேநலன்ஸகியின் ஆசலாே்கர் 
கூறினார்.

எனினும் இ்ந்தத் திட்டம் அமுல -

படுத்்தப்படும் ்காலம் பறறி எ்ந்த 
விபரமும் ந்வளியிடப்படவில்ல. 
ச்தர்வு நேய்்யப்பட்ட பகுதி்களில 
்தற்காலி்க சபார் நிறுத்்தம் ஏறபடுத் -
்தப்படு்வ்தறகு ோத்தி்யம் உளள்தா்க 
கூறப்பட்டுளளது. 

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் 
புட்டின், ்தம்முடன் செரடி சபச்சு -
்வார்த்்்த்்ய சமறந்காளளும்படி  
நெநலன்ஸகி ச்கட்டுகந்காண் -
டார்.

இ்நநி்லயில, உகசரன் ப்ட -
ந்யடுப்பு திட்டமிட்ட்்தப்சபால 
ெ்டநபறு்வ்தா்க ரஷ்ய ஜனாதிபதி 
விளாடிமிர் புட்டின் கூறியுளளார்.

ரஷ்யப் ப்டயினர் உக்ரனி்யத் 
்த்லெ்கர் கிச்ய்்வ நெருங்கி ்வரு-
கின்றனர் அ்வர்்களிடமிரு்நது ்தற-
்காத்துகந்காள்வ்தறகு முககி்யமான 
்வழி்களில ்த்ட்க்ள ஏறபடுத்்த 
்கடு்ம்யா்க மு்யலகின்றனர் கிச்யவ் 
ெ்கர மக்கள.

்க்வே ்வா்கனங்்கள ்தாண்டி ்வரமுடி -
்யா்த்வாறு ்கனத்்த உசலா்கத் ்தடுப்பு-
்க்ள அ்மககின்றனர். உக்ரனில 
உளள மி்கப்நபரி்ய நோத்து நிறு்வ -
னம் இ்தறகுத் ச்தாள ந்காடுககிறது.

்தற்காப்்ப ்வலுப்படுத்தி, எதிரி-
ளின் ்க்வே ்வா்கனப் ப்ட்யணி முன் -

சனறறத்்்த முடக்க இ்ந்த ஏறபாடு 
நேய்்யப்பட்டுளளது.  சபாரில 
உக்ரன் நிச்ே்யம் ந்வலலும் என்பது 
கிச்யவ் மக்களின் அ்ேக்க முடி்யா்த 
ெம்பிக்்க.

சீன எதிர்ப்பு பாடங்்கள ்கறபிக-
்கப்படு்வ்தா்க சீனா மு்றயிட்ட்்த 
அடுத்து ஸ்தான்புல ெ்கரில இருககும்  
ஆரம்ப பாடோ்ல ஒன்்ற துருககி 
மூடியுளளது.

ஹிரா உய்குர் ஆரம்ப பாடோ-
்ல்்ய மூடி்ய ச்தசி்ய ்கலவியின் 
ஸ்தான்புல மா்காை பணி்ய்கம் 
300ககும் அதி்கமான மாை்வர்்கள 
நு்ழ்வ்தறகு அனுமதி மறுத்்த்தா்க 
சரடிச்யா பிரீ ஏசி்ய நேய்தி நிறு்வ -
னம் குறிப்பிட்டுளளது. 

இ்ந்த பாடோ்ல துருககியின் 
ஒழுங்கு மு்ற்க்ள மீறி இருப் -
ப்தா்க சீனா கூறி்யசபாதும் சில 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்கள அ்ந்த 

பாடோ்ல்்ய மீண்டும் திறக்க 
்வலியுறுத்தியுளளனர். பாடோ-
்லககு எதிரா்க சீனா மு்றயிட்-
ட்தா்க ்தமககு கூறப்பட்டது என்ற 
அ்ந்த பாடோ்லயின் அதி்காரி்கள 
குறிப்பிட்டுளளனர்.   

உக்ரைனில் அணு நி்ையத்தில் 
ம�ோதல்: தீ பரைவியதோல் பரைபரைப்பு

பல நகரஙகள் 
ரஷ்ய படை்யால் 
சுற்றிவடைப்பு

ஸதோன்புல்லின் உய்குர்
போடசோ்ைககு பூட்டு

ரைஷய ப்டகளிடம் இருந்து
தறகோப்பிறகு மபோரைோட்டம்

இந்தியர்கள் மபோைந்தில்
கல்வி்ய ததோடரை உறுதி

புட்டினுககு தெருகக�ோம�ோர்
மீது அத�ரிககோ புதிய த்ட

�னிதோபி�ோ�ப் போ்தககு
உக்ரைன்-ரைஷயோ இணககம்

உக்ரைன் எல்்ையில் இருந்து 17,000 இந்தியர் தெளிமயற்றம்



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

ஜனோதிபதி லகோட்ோபய ரோஜபக்-
ஷவினோல அமைசெரம்வயில சி� 
அதிரடி ைோற்றஙகள் ஏறபடுத்தபபட-
டுள்்ளன. இ�ஙமக ஜனநோயக லெோெ -
லிெக் குடியரசின் அரசிய�மைபபுக்-
கமைய  ஜனோதிபதி லகோட்ோபய 
ரோஜபக்ஷவுக்கு ்வழஙகபபடடுள்்ள 

அதிகோரததிறகிணஙக மகதச்தோழில 
அமைசெர் விைல வீர்வன்ெ ைறறும் 
எரிெக்தி அமைசெர் உ்தய கம்ைன்-
பி� ஆகிலயோமர அந்த ப்தவிகளிலி-
ருநது நீக்கியுள்்ளது்ன், அமைசெர் 
கோமினி ச�ோக்குலக புதிய எரிெக்தி 
அமைசெரோகவும் அமைசெர் பவிதரோ 
்வன்னியோரோசசி புதிய மின் ெக்தி 
அமைசெரோகவும் எஸ்.பி. திஸோ-

நோயக்க மகதச்தோழில அமைசெ-
ரோகவும் ஜனோதிபதி செய�கததில 
ஜனோதிபதி லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷ 
முன்னிம�யில ெததியப பிரைோ-

ணம் செய்துசகோண்டுள்்ளனர். 
இது்வமர அமைசெர்க்ளோக ப்தவி 
்வகித்த உ்தய கம்ைன்பி� ைறறும் 
விைல வீர்வன்ெ ஆகிலயோர் அ்வர்-

கள் ்வகித்த அமைசசுப ப்தவிகம்ள 
இழநதுள்்ளனர். உ்தய கம்ைன்பி� 
்வகிதது ்வந்த எரிெக்தி அமைசெர் 
ப்தவி இது்வமர மின்ெக்தி அமைசெ-
ரோக ப்தவி ்வகித்த கோமினி ச�ோக்கு-
லகவுக்கு ்வழஙகபபடடுள்்ளது .   

அமைசசுபப்தவிகள் ஏற்ற இரு்வ-
ரும் லநறறு முன்தினம் ஜனோதிபதி 
லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷ முன்னிம�-
யில ெததியபபிரைோணம் செய்து 
சகோண்்னர்.   

அமைசெர்க்ளோன விைல வீர -
்வன்ெ, உ்தய கம்ைன்பி� ைறறும் 
்வோசுல்த்வ நோணயக்கோர ஆகிலயோ -
மரஅமைசெர் ப்தவியிலிருநது நீக் -
குைோறு ஆளும் கடசியின் அமைச-
ெர்கள் ைறறும் போரோளுைன்்ற 
உறுபபினர்கள் சி�ர் ஜனோதிபதி 
லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷவி்ம் ல்வண் -
டுலகோள் விடுததிருந்தனர்.   

ஜனோதிபதி லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷ-
வின் ்தம�மையில ஜனோதி-
பதி செய�கததில ஆளும் 06

0606 06

ய ோ ழ் . 
ைோ்வட் அபிவி-
ருததி குழுவின் 
பிர்தைர் அலு-
்வ�க பிரதிநிதி-
யோக பிர்தைரின் 
ஒருஙகிமணபபு 
ச ெ ய � ோ ்ள ர் 
கீ்தநோத கோசிலிங-
கம் நியமிக்கபபடடுள்்ளோர்.  

அ்தறகமைய யோழ். ைோ்வட் அபி -
விருததி குழு ைறறும் பிரல்தெ அபிவி-
ருததி குழுவில பிர்தைர் அலு்வ�க 
பிரதிநிதியோக எதிர்்வரும் கோ�ஙக-
ளில கீ்தநோத கோசிலிஙகம் செயறபடு-
்வோர்.  

ைோர்ச ைோ்தம் 02ஆம் திகதி மு்தல 
அமுலுக்கு ்வரும் ்வமகயில இந்த 
நியைனம் ்வழஙகபபடடுள்்ள்தோக 
பிர்தைர் அலு்வ�கம் அறிவித-
துள்்ளது. 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 5 சனிக்கிழனம

திதி: --திரிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  -  10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினம

05 முதல் 09 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.06
லுஹர்  - 12.23
அஸர்  - 03.41
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

 நமஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - நகா்பம

கன்னி - - சுகம

துலாம  - ேன்னம

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - முயறசி

மகரம - - த்பாறுனம

கும்பம - மறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: மரண-சிதத நயாகம
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இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்மா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல155.27 161.13

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல218.91 228.36

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7086 1.7726

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.58 150.30

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல214.59 222.18

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல 143.95 149.96

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.77

குவைத் டினொர் 665.00

ஓெொன் ரியொல் 523.70

கட�ொர் ரியொல் 55.31

சவூதி ரியொல் 53.74

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.89

நாணய
மாற்று

இன்னறைய ேறதசய்தியானது கப்பர்-
ோகுமில் மீன்பிடித ததாழிலில் ஈடு்பட்டி-
ருந்த திருததூதர்களாகிய ந்பதுரு,அந்தி-
நரயா, யாக்நகாபு, நயாவான் மததியில் 
்பணியாறறிய அனனவராலும தவறுக்-
கப்பட்ட வரி வசூலிப்பவராகிய மதநதயு-
வின் அனழபபினனப ்பறறியதாகும.

மதநதயுவின் ்பணியானது ோளாந்-
தம பிடிக்கப்படும மீன்கனள மதிப-
பீடுதசய்து அவறறில் எவவளவு 
உநரானமயருக்கு வரியாக தசலுதத-
நவண்டுதமன்்பதனனத தீர்மானிப்பதா-
கும. அதனனக் தகாண்டுதான் இஸர-
நவலில் குடிநயறியிருந்த உநரானமப 
்பனட வீரர்கள் கவனிததுக் தகாள்ளப-
்பட்டார்கள்.

இந்தநினலனம ததரிந்திருந்தும 
அக்காலததில் கப்பர்ோகுமில் வாழந்த 
இநயசுகிறிஸது திருததாதர்கனள 
அதிகம மன உனளச்சலுக்கு உள்-
ளாக்கிய மதநதயுனவ தனது சமூகத-
தில் ஒருவராக இனணந்து தகாள்ள 
அனழக்கின்றைார்.

சமூகததில் ்பாவியான அனடயாளப 
்படுததப்பட்டவன் தங்களது வாழவி-
லும ்பணியிலும ஒருவராக இனணந்து 
தகாள்வது திருததூதர்களுக்கு அதிர்ச்சி-
யளிததிருக்கும.

மதநதயுவின்அனழப்பானது மத-

நதயுவிறகும திருததூதர்களுக்குமான 
மனமாறறைததின் அனழப்பாகும. இவ-
வனழப்பானது ஒன்றிலிருந்து மற-
தறைான்றிறகான முக்கிய அனழப்பாகும. 
அதன் மூலம தன் ்பணியால் அனனவ-
னரயம ஏமாறறிய மதநதயு தன்னன 
்பணிக்கு அமர்ததிய அந்நிய சக்தியிடமி-
ருந்து விடு்பட்டு இநயசுனவ பின்்பறறை 
அனழக்கப்படுகின்றைார்.

இநயசுகிறிஸது ்பாவிகனளஅரவ-
னணதது அவர்களுடன் உணவருந்தி-
யது ந்பான்றுஅவர்கனள நோக்கி ேகர 
அனழக்கப்படுகின்றைார்கள்.

ோம அனனவரும ‘திருததூதர் 
சமூகததின்’உறுபபினர்கள். ோமும 
மதநதயு, திருததூதர்கள் ந்பான்று மன-
மாறறைததிறகு அனழக்கப்பட்டுள்நளாம. 
ோம அனனவரும ேமது ்பறறுக்கனள-
யும தப்பபிபராயங்கனளயும துறைந்து 
யானரதயல்லாம ‘்பாவிகள்’–ந்பானதக்-
குஅடினமயானவர்கள், ஏனழகள், 
னகவிடப்பட்டவர்கள், குடிநயறிகள், 
வீதியில் வசிபந்பார் என்று கருதுகின்-
நறைாநம அவர்கநளாடு  ேமது வாழவி-
னனயும ்பணியினனயும ்பகிர்ந்து 
தகாள்ள அவர்கனள ேமது சமூகததிற-
குள் வரநவறந்பாம.

-அருட்தந்னத ேவாஜி...

தவக்கால சிநதனை

ல�ொக்குகே, பவித்ொ, எஸ்.பிக்கு  
புதிய அமைச்சுப் லபொறுப்புேள்

காமினி ல�ாக்குகக – எரிசக்தி   
பவித்ா வன்னியா்ாச்சி – மின் சக்தி  
எஸ்.பி. திஸாநாயக்க – ககதலதாழில்  

ஜனாதிபதி 

அதி்டி தீர்ானம்   

அனமச்சரனவயில் திடீர் மாறறைங்கள் 

அன்பு, ஏற்றுக் க�ொள்ளலின் பிரதிபலிப்பு

உக்ம்ன் அணுமின் நிம�யம் மீது  
்ஷயொ சுற்றி வமைதது தொக்குதல்  
உக்மரனினுள்்ள அணுமின் நிம�-

யதம்த சுறறி்வம்ளதது ரஷய இரோ-
ணு்வம் ்தோக்கு்தல ந்ததி ்வரு்வ்தோல, 
அணுமின் நிம�யம் தீபபிடிதது 
எரிநது ்வரு்வ்தோகவும், இ்தமன உ -்
னடியோக அமணக்கோவிட்ோல, செர்-
லனோபில உம�மய வி் 10 ை்ஙகு 
அதிக போதிபமப ஏறபடுததுசைன்று 
உக்மரன் ச்வளியு்றவுத தும்ற அமைச-
ெர் டிமிடலரோ குல�போ எசெரிததுள்-
்ளோர்.  

லநடல்ோ கூட்மைபபில 
இமணந்த்தறகு எதிர்பபு ச்தரிவிதது, 
உக்மரன் மீது க்ந்த 24ஆம் திகதி 
மு்தல ரஷய இரோணு்வபபம் 
நுமழநது ்தோக்கு்தல ந்ததி ்வருகி-
்றது. அமனதது திமெகளிலும் ரஷய 

இரோணு்வம் முன்லனறி ்வரு்வ்தன் 
விம்ள்வோக அநநோடடின் ்தம�ந-
கரோன கீவ், மிகபசபரிய நகரோன 
கோர்கீவ், சகர்ென், செர்லனோபில 
லபோன்்ற முக்கிய நகரஙகம்ள 
ரஷயோ முழுமையோக மகபபறறி-
யுள்்ளது.  

ரஷயோவின் ்தோக்கு்தலில 
இரோணு்வ வீரர்கள் உள்ப் சபோது-
ைக்கள் ப�ர் உயிரிழநதுள்்ளனர். 
இது்வமர 15 இ�டெததிறகும் 
அதிகைோன ைக்கள் உக்மரமன 
விடடு ச்வளிலயறியுள்்ளனர்.  

ரஷய இரோணு்வம் ஐலரோபபோவின் 
மிகபசபரிய அணுமின் நிம�ய-
ைோன ெபலரோஸ்ஸியோ மீது ்தோக்கு்தல 
ந்ததியுள்்ளது. இதில அணுமின் 

நிம�யததின் ஒரு பகுதி தீப பிடிதது 
எரிநது்வருகி்றது. இ்தமன உக்மரன் 
நோடடு ச்வளியு்றவுத தும்ற அமைசெர் 
டிமிடலரோ குல�போ உறுதிபபடுததி-
யுள்்ளோர்.  

இது ச்தோ்ர்போக அ்வர் பதிவிட-

டுள்்ள்தோ்வது, ெபலரோஸ்ஸியோ 
அணுமின் நிம�யததின் 
மீது ரஷய இரோணு்வததினர் 
ச்தோ்ர்நது ்தோக்கு்தல ந்ததி 
்வருகின்்றனர். ஏறசகனல்வ 
உம�யில ஒருபகுதியில தீபபி-
டிதது எரிநது ்வருகி்றது. இதில 
விபதது லநரிட்ோல செர்லனோ-
பில உம�மய வி் 10 ை்ஙகு 
அதிக போதிபமப ஏறபடுததும். 
ரஷயப பம்கள் உ்னடியோக 
ச்வளிலய்ற ல்வண்டும். தீய-

மணபபுப பம்யினருக்கு அனுைதி 
்வழஙக ல்வண்டும் என்றும் அணுமின் 
நிம�யததிறகு போதுகோபமப அதிக-
ரிக்க ல்வண்டும் எனவும் குறிபபிட-
டுள்்ளோர். 

ரோகமை ைருதது்வ பீ் விடுதி ்வ்ளோ-
கததில இரண்டு ைோண்வ குழுக்களுக்-
கிம்யில இ்ம்சபற்ற ெம்ப்வம் 
ச்தோ்ர்போன அறிக்மக, ஜனோதிபதி 
லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷவி்ம் மகய-
ளிக்கபபட்து.   

க்ந்த சபபர்வரி 01ஆம் திகதி 
இரவு ரோகமை ைருதது்வ பீ் விடுதி 
்வ்ளோகததில இ்ம்சபற்ற லைோ்தல 
ெம்ப்வம் ச்தோ்ர்பில ஆரோய்நது, 
அறிக்மக ெைர்பபிபப்தறகு ஜனோதி-
பதியினோல அமைசெர் சகஹலிய 
ரம்புக்ச்வல� ்தம�மையில குழு-
ச்வோன்று நியமிக்கபபட்து. அமைச-
ெர் ைஹிந்தோனந்த அளுதகைலக 
ைறறும் ரலைஷ பததிரன ஆகிலயோர் 
குழுவின் ஏமனய உறுபபினர்க்ளோக 
ச்தரிவு செய்யபபடடிருந்தனர்.   

ெம்ப்வம் ச்தோ்ர்போன அறிக்மக-
கம்ள அ்வ்தோனிதது, வி்யஙகள் 
ைறறும் பரிநதுமரகள் அ்ஙகிய 
அறிக்மகமய இக்குழு ்தயோரிததுள்-
்ளது.   

இந்தச ெம்ப்வம் ைருதது்வ பீ்த-
தின் மூன்்றோம் ைறறும் நோன்கோம் 

ஆண்டு ைோண்வர்களின் சபோறுப-
பற்ற செய�ோக உள்்ளல்தோடு, 
திட்மிடல்ோ அல�து ல்வண்டு-
சைன்ல்றோ ந்த்தபபட் வி்ய-
ைல� என கிம்த்த ஆய்வு அறிக்மக 
ச்தரிவிக்கின்்றது.   

இசெம்ப்வததில ஈடுபட் ைோண-
்வர்கள் மகது செய்யபபடடு, நீதிைன்-
்றததில ஆஜர்படுத்தபபடடு அ்வர்கள் 
சி� செயலகம்ள செய்்த்தோக ஒபபுக்-
சகோண்்ம்தயடுதது, பணம் ைறறும் 
ெரீரப பிமணயில விடுவிக்கபபட -்
்தோக அறிக்மகயின் ஆய்வில ச்தரி-
விக்கபபடடுள்்ளது. அருநதிக சபர்-
னோண்ல்ோவின் ைகனும் அ்வரது 
நண்பர்கம்ளயும் உ்னடியோக மகது 
செய்ய ெட் ந்்வடிக்மக எடுக்கப-
படடுள்்ளது.   

ச்தன்மன அபிவிருததி அதிகோர 
ெமபக்குச செோந்தைோன ்வோகனதம்த 
பயன்படுததியமைக்கோக, ஒழுக்-
கோறறு ந்்வடிக்மக ்வோகனததுக்குப 
சபோறுபபோன அரெ நிறு்வனததிறகும், 
இ்தமன முன்னு்தோரணைோ-
கக் சகோண்டு ச்வளியோருக்கு 

நிம�லப்றோன அபிவிருததிமய 
லைலும் முன்லனோக்கி சகோண்டு 
செல்வ்தறகு ச்தோழிலநுடப ஒதது -
மழபபுக்கம்ளயும் மு்தலீடுகம்ளயும் 
உ�க ்வஙகி லபோன்்ற அமைபபுக்களி-
்மிருநது ்வரல்வறப்தோக க்றச்றோ -
ழில அமைசெர் ் க்்ளஸ் ல்த்வோனந்தோ 
ச்தரிவித்தோர்.   

இ�ஙமகயின் சுறறுச சூழலுக்கு 
போதிபபு ஏறபடுத்தோ்த ்வமகயில 
ஆழ்க்ல மீன்பிடி ைறறும் நீர்ல்வ -
்ளோண்மை தும்றகளில லைறசகோள்-
்ளக்கூடிய நிம�யோன அபிவிருததி 
முகோமை ச்தோ்ர்போக உ�க ்வஙகி-
யினோல லைறசகோள்்ளபபட் க்ள 
ஆய்வு அறிக்மக லநறறு முன்தினம் 

ச்வளியி்பபட்து. சகோழும்பு, 
ஷஙரி�ோ லஹோட்லில நம்சபற்ற 
இநநிகழ்வில பிர்தை விருநதினரோக 
க�நது சகோண்டு உமரயோறறும் 
லபோல்த லைறகண்்்வோறு ச்தரிவித-
்தோர்.  

இ்தன்லபோது ச்தோ்ர்நதும் கருதது 
ச்தரிவித்த க்றச்றோழில அமைசெர்,  

"இ�ஙமகயின் க்றச்றோழில 
ைறறும் நன்னீர், பரு்வகோ� மீன் 
்வ்ளர்பபு, க்�டம் ்வ்ளர்பபு 
லபோன்்ற நீர்ல்வ்ளோண்மை ெோர்ந்த 
்வ்ளஙகம்ள அம்யோ்ளபபடுததி 
ஒருஙகிமணபப்தன் மூ�ம் நிம�-
லப்றோன சபோரு்ளோ்தோர நன்-
மைகம்ள ஏறபடுதது்வது 

உடனடியாக அனணக்காவிட்டால் ்பாரிய ஆ்பதது என எச்சரிக்னக  

யாழ். ்ாவட்ட அபிவிருததி  
குழுவின் பி்த்ர அலுவ�க     
பி்திநிதியாக கீதநாத நியமிப்பு

ராகனம நமாதல் சம்பவம

நிக�கபறான அபிவிருததிக்கு முதலீடுகள்,   
ஒததுகைப்புக்ககையும் வ்கவற்கின்கறாம்  

உ�க அக்ப்புக்களி்டம் அக்ச்சர ்டக்ைஸ் பகி்ஙக கவண்டுககாள்  

தகாவிட் சடலங்கள் அடக்கம; புதிய சுறறுநிரு்பம

சகோவிட19 ெ்�ஙகள் 
உ்றவினர்களி்ம் மகய-
ளிக்கபபடுசைன்றும் எந-
்தச்வோரு மைய்வோடிகள், 
ையோனஙகளிலும் அ்க்க -
�ோசைன அரசு திருத்தப -
பட் சுற்றறிக்மக ச்வளி-
யிடடுள்்ளமைக்கோக ஸ்ரீ 
�ஙகோ சபோதுஜன சபரமு -
னவின் பஙகோளிக் கடசி-
யோன ஐக்கிய கோஙகிரஸ் கடசி ஜனோ -
திபதி லகோட்ோபய ரோஜபக்ஷவுக்கும் 
அரசுக்கும் நன்றி ச்தரிவிததுள்்ளது.  

இது பறறி ஐக்கிய கோஙகிரஸ் 
்தம�்வர் முபோ்றக் அபதுல ைஜீத 
ஜனோதிபதி ைறறும் பிர்தைர் ஆகிலயோ-
ருக்கு அனுபபி ம்வததுள்்ள கடி்தத-
தில லைலும் ச்தரிவிததுள்்ள்தோ்வது,   

சகோவிட19 ச்தோறறினோல ைர-
ணிபலபோரின் உ்லகம்ள உ்றவினர் -
களி்ம் ஒபபம்க்க முடிவு செய்-
யபபடடுள்்ளது. ைோர்ச 05 மு்தல 
அமுலுக்கு ்வரும் ்வமகயில சுகோ்தோர 
லெம்வகள் பணிபபோ்ளர் நோயகம் 
அலெ� குண்வர்த்தனவினோல இது 

ச்தோ்ர்போன திருத்தப-
பட் சுற்றறிக்மக ச்வளி-
யி்பபடடுள்்ளது .  

சகோவிட ச்தோறறினோல 
ைரணிபலபோரின்   உ்ல-
கள்   விடுவிக்கபபடடு 24 
ைணிததியோ�ஙகளுக்குள் 
அ்க்கம் அல�து ்தகனம் 
செய்யபப் ல்வண்டு-
சைன அதில அறிவிததுள்-

்ளமை மூ�ம் எைது கடசியோல   ஜனோ-
திபதி லகோட்ோபயவி்ம் விடுத்த 
லகோரிக்மகக்கு சகௌர்வம் கிம்த -
துள்்ள்தன் மூ�ம் சபோதுஜன சபர-
முனவு்ன் இமணநது சகோண்் 
மு்த�ோ்வது முஸ்லிம் கடசி என்்ற 
்வமகயில ைகிழ்சசியம்கில்றோம்.  

சகோலரோனோவினோல ைரணிக் -
கும் ெ்�ஙகம்ள அந்தந்த ஊர்க-
ளில அ்க்கம் செய்ய அனுைதிக்க 
ல்வண்டும் என ஐக்கிய கோஙகிரஸ் கட -
சித்தம�்வரோல க்ந்த 2021 ந்வம்பர் 
ைோ்தம் 19நதிகதி ஜனோதிபதி லகோட-
்ோபய ரோஜபக்ஷம்வ அநுரோ-
்தபுரததிலுள்்ள ஜனோதிபதி 

ஜனாதிபதிக்கும் அ்சாஙகததுக்கும் 
ஐக்கிய காஙகி்ஸ் நன்றி லதரிவிப்பு

அருந்திக்க குற்ற்ற்றவர என 
ஆயவறிக்ககயில் லதரிவிப்பு  
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ப�ாமைப்�ாருள் கடதைமையும், �ாவ-
மைமையும் முற்ாக ஒழிப�ைறகு 
அரசாஙகம் மிகக் கடுமமைாை நட-

வடிக்மககமை பமற்காண்டு வருகின் ப�ாதிலும், 
அது ்ைாடர்�ாை குற்ச்்சைலகமை முடிவுக்குக் 
்காண்டு வருவ்ைன�து கடிைமாை காரிைமாகபவ 
உள்ைது. நாட்டின �லபவறு பிரபைசஙகளிலும் அவ் -
வபப�ாது ப�ாமைப்�ாருட்கள் ்�ாலிசாரால மகப -
�ற்ப�டுவைாக ஊடகஙகளில ்சய்திகள் ்வளிவநை -
�டிபை உள்ைை.

ஒருபு்ம் ்�ாலிசார் ப�ாமைப்�ாருளுக்கு எதிராக 
கடுமமைாை நடவடிக்மக பமற்காண்டு வருகின்ைர். 
அபைசமைம் கடலவழிைாக நாட்டுக்குள் ப�ாமைப்�ா-
ருள் கடதைப�டுவமைக் கண்காணிக்கும் கடுமமைாை 
நடவடிக்மகயில கடற�மடயிைர் இரவு�கைாக ஈடு�ட்டு 
வருகின்ைர். ஆைாலும் கடதைலகாரர்கள் �ைவிைமாை 
ைநதிரஙகமைக் மகைாண்டு நாட்டுக்குள் ப�ாமைப்�ா -
ருமை கடததி வருவைறகு முைறசிதை�டிபை உள்ைைர்.

இைஙமகயில இனம்ை அரசாஙகம் �ைவிக்கு 
வநை பினைர் ப�ாமைப்�ாருள் பவட்மட தீவிரப�டுத-
ைப�ட்டுள்ைது. வாகைஙகளில கடததிச் ்சலைப�டு -
கின் ப�ாமைவஸ்துகள் ஏராைமாக அகப�ட்டுள்ைை. 
அபைசமைம் கடலவழிைாக நாட்டுக்குள் கடததி வரப-
�ட்ட ப�ாமைப்�ாருட்கள் ்�ருமைவில அகப�ட்டுள் -
ைை. ப�ாமைப்�ாருள் கடதைலுக்கும், �ாவமைக்கும் 
எதிராக இனம்ை அரசாஙகம் பமற்காண்டுள்ை கடு -
மமைாை நடவடிக்மகயின காரணமாகபவ ப�ாமை-
வஸ்துகள் அடிக்கடி மகப�ற்ப�டுகின்ை.

ப�ாமைப்�ாருள் கடதைமை முறிைடிப�தில கடற�-
மடயிைர் பமற்காண்டுள்ை தீவிரமாை நடவடிக்மக 
உண்மமயிபைபை �ாராட்டதைக்கது. அவர்கைது கடுமம-
ைாை கண்காணிபபின காரணமாகபவ ்�ருந்ைாமக -
ைாை ப�ாமைவஸ்துகள் கப�லகள் மறறும் �டகுகளில 
மவததுக் மகப�ற்ப�ட்டுள்ைை. அமவ மகப�ற்ப -
�ட்டிருக்காவிடின அதைமை ்ைாமக ப�ாமைப்�ாரு -
ளும் நாட்டுக்குள் வநது பசர்நதிருக்கக் கூடும். �ைரது 
வாழக்மகமை அது நாசமாக்கியும் இருக்கும்.

அரசாஙகம் �ைவிக்கு வநைதும் சிம்ச்சாமைகளுக்-
குள் ப�ாமைப்�ாருள் �ாவமைமை ஒழிப�ைறகு 
கடுமமைாை நடவடிக்மககமை பமற்காண்டிருநைது. 
ப�ாமைப்�ாருள் குற்வாளிகள் சிைர் சிம்ச்சாமைக்-
குள் இருநைவாப் ப�ாமைப்�ாருள் வர்தைகததில 
ஈடு�ட்டு வநைைாக அநநாட்களில ்சய்திகள் ்வளிைா -
கியிருநைை. இவ்வமகைாை குற்ஙகமை முடிவுக்குக் 
்காண்டு வருவைறகாக ஜைாதி�தி பகாட்டா�ை ராஜ -
�க்ஷ கடுமமைாை நடவடிக்மககமை பமற்காண் -
டிருநைார். அைன �ைைாக சிம்ச்சாமைகளுக்குள் 
ப�ாமைப்�ாருள் குற்ஙகள் கட்டுப�டுதைப�ட்டை.

ஆைாலும் ப�ாமைப்�ாருள் கடதைலும் �ாவமை-
யும் இனனுபம முற்ாக ஒழிக்கப�டவிலமை. நாட்டில 
ஆஙகாஙபக ப�ாமைப்�ாருட்கள் அகப�டுகின்ை. 
சிறிை்ைாமக ப�ாமைவஸ்து என்ாலும் கூட அது ஏற�-
டுததுகின் �ாதிபபுகள் அதிகம் என�ைால, எமது நாட்டில 
இருநது ப�ாமைப்�ாருள் �ாவமைமையும், கடதைமை-
யும் முற்ாகபவ முடிவுக்குக் ் காண்டு வருவைறகாை நடவ-
டிக்மககள் இனனும் தீவிரப�டுதைப�டுவது அவசிைமாகும்.

கிழக்கில காதைானகுடியில ப�ாமைவஸ்து மகப-
�ற்ப�ட்ட சம்�வஙகள் அடிக்கடி இடம்்�றறுள்ைை. 
அம்�ாம் மாவட்டததின அக்கமரப�றறு பிரபைசததி-
லும் ப�ாமைப்�ாருள் கடதைல முறிைடிபபு சம்�வங-
கள் இடம்்�றறுள்ைை. நாட்டின தூரபபிரபைசஙகளில 
இருநது ப�ாமைப்�ாருட்கள் கிழக்குக்கு கடதைப�டுவ-
ைாக ஊடகஙகளில ்சய்திகள் ்வளிவருகின்ை. அப-
பிரபைசஙகளில ப�ாமைப்�ாருள் �ாவமைைாைது 
�ாரிை சமூக சீரழிவாக அதிகரிதது வருகின்து.

இைவைதிைர் �ைர் ப�ாமைப்�ாருளுக்கு அடி-
மமைாகியுள்ைமம ்ைரிைவநதுள்ைது. அபைசமைம் 
�ாடசாமை மாணவர்கமை இைக்கு மவதது ப�ாமை -
வஸ்து விைா�ாரிகள் ்சைற�ட்டு வருவைாக ைகவல-
கள் ்வளிவருகின்ை. எதிர்காை ைமைமும்யிைமர 
இைக்கு மவக்கும் விைததில ப�ாமைப்�ாருள் விைா�ா -
ரிகள் ்சைற�ட்டு வருவது மிகவும் ஆ�தைாைைாகும். 
இைமை பமலும் வைர விடாமல கட்டுப�டுதை பவண்டிை 
்�ாறுபபு அமைதது ைரபபிைருக்கும் உள்ைது.

இமவ ஒருபு்மிருக்க நாட்டின வட�குதியில பகரை 
கஞசா கடதைல அதிகரிதது வருவமை சமீ� காை ஊடகச் 
்சய்திகள் புைப�டுததுகின்ை. ்ைனனிநதிைாவில 
இருநது நாட்டின வட�குதிக்கு கடல மார்க்கமாக பகரை 
கஞசா கடததி வரப�டுகின்து. கடற�மடயிைரால அடிக்-
கடி இக்கடதைல முறிைடிக்கப�டுவதுடன, ்�ருமைவு 
பகரை கஞசா மகப�ற்ப�டுகின்து. ைாழகுடாநாட் -
டுக்குள் மவததும் ்�ருமைவு பகரை கஞசா மகப�ற-
்ப�ட்டிருக்கின்து. ஆைாலும் பகரை கஞசா கடதைல 
இனனுபம முற்ாக கட்டுப�டுதைப�டவிலமை.

்ைனனிநதிைாவில இருநது வட�குதிக்கு கடததி வரப-
�டுகின் பகரை கஞசா நாட்டின ஏமைை �குதிகளுக்கு 
்காண்டு ்சலைப�டுவைாக ்�ாலிஸ் ைரபபிைர் சநபை-
கிக்கின்ைர். அைாவது வட�குதிைாைது பகரை கஞசா 
கடதைலின இமடதைஙகல ைைமாக �ைன�டுதைப�டுவ -
ைாகத ்ைரிகின்து. இைஙமகயிலும் ்ைனனிநதிைாவி -
லும் உள்ை சட்டவிபராக குழுவிைர் இக்காரிைததில ஈடு�-
டுவது ்ைரிகின்து.

இமவ ப�ான் சமூக சீர்பகடு நிம்நை குற்ச்்ச-
ைலகமை முற்ாக ஒழிப�ைறகு ்�ாலிசார் மறறும் 
�மடயிைரின நடவடிக்மககள் மாததிரம் ப�ாைாது. 
்�ாதுமக்களின ஒததுமழபபும் இைறகு அதிகம் பைமவ. 
்�ாதுமக்கள் வழஙகுகின் ைகவலகள் ்�ாலிசாருக்கு 
ப�ருைவிைாக அமமயும். சமூகததின நைன கருதி 
்�ாதுமக்கள் இவ்விடைததில அதிக ஒததுமழபபு வழங-
குவது அவசிைம். எமது நாட்டின சமூகதமை சீரழிக்கும் 
ப�ாமைப்�ாருள் ஊடுருவலுக்கு எதிராக ்சைற�ட 
பவண்டிைது நம் ஒவ்்வாருவரிைதும் கடமமைாகும்.
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ை�ால ்�ட்டி இைக்கம் : 834
்ைாமைப�சி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

்�க்ஸ் : 2429270, 2429329, விைம்�ர முகாமமைாைர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷஃ�ான பிம் 01
பிைவ வருடம்  மாசி மாைம் 21ம் நாள்         சனிக்கிழமம

மனித வாழ்வுக்கு சவாலான நீரிழிவு;
கட்டுப்படுத்துவதறகான வழிமுறைகள்

இலங்கையின் ரயில் ப�ோக்குவ-
ரத்து பே்வ்ை பேம�டுத்தும 
திட்டத்தின் கீழ் இந்திைோ வழங-

கியுள்ள குளிரூட்டப�ட்ட ரயில் வவற்-
றிகைரேோகைப �ரீடசிக்கைப�டடுள்ளது. 
இலங்கை ரயில்பவ தி்ைக்கை்ள அதிகைோ-
ரிகைள , வகைோழுமபிலுள்ள இந்திை உைர் ஸ் -
தோனிகைரோலைத்தின் பிரதிநிதிகைள, ஆர்.ஐ.
ரி.ஈ.எஸ் நிறுவன உத்திபைோக்கைத்தர்கைள 
ஆகிபைோர் இ்ைந்து �ைைம வேய்து 
இப�ரீடசிப்� பேற்வகைோண்டுள்ளனர். 
அதன் ஊ்டோகை இந்திைோ, இலங்கைக்கு 
வழஙகியுள்ள குளிரூட்டப�ட்ட ரயில் 
வவற்றிகைரேோகைப �ரீடசிக்கைப�டடிருப -
�து உறுதிப�டுத்தப�டடுள்ளது. 

இலங்கையின் ரயில் பே்வ உடகைட-
்ட்ேபபு ேற்றும வேதிகை்்ள அபிவி-
ருத்தி வேய்யும திட்டத்தின் கீழ் தண்-
்டவோ்ளப �ோ்தகை்்ள பேம�டுத்தல் 
உளளிட்ட ந்டவடிக்்கைகை்்ளயும இரு 
தரபபினரும �ரஸ்�ரம இைக்கைம கைண் -
டுள்ள ஏ்னை அபிவிருத்தித் திட்டஙகை-
்்ளயும முன்வனடுப�தற்கு உதவுேோறு 
இந்நோடடு அரேோஙகைம இந்திைோவி்டம  
பகைோரிக்்கை விடுத்திருந்தது. அக்பகைோரிக்-
்கைக்கு அ்ேை இத்திட்டஙகைளுக்கு 
உதவும வ்கையில் 2014 -2015 இல் 318 
மில்லிைன் அவேரிக்கை வ்டோலர்கை்்ள 
இந்திைோ கை்டனோகை வழஙகியுள்ளது. அக் -
கை்டன் திட்டத்தின் கீழ் ரயில் தண்்டவோ-
்ளப �ோ்தகைள பேம�டுத்தப�டடுள்ள -

பதோடு இைக்கைம கைோைப�ட்ட ஏ்னை 
து்ைகைளின் அபிவிருத்தி ந்டவ்டக்்கைகை-
ளும முன்வனடுக்கைப�டடு வருகின்ைன. 
குறிப�ோகை வகைோழுமபு - ேோத்த்ை தண்-
்டவோ்ளப �ோ்த பேம�டுத்துப�டடுள -
்ளன. அத்பதோடு, ஓேந்்த - �்்ள, ேடு 
- த்லேன்னோர், ேதவோச்சி - ேடு, �்்ள 
கைோஙபகைேன்து்ை என்�வற்றுக்கி்்டயில் 
ரயில் �ோ்தகைள அ்ேக்கைப�டுவபதோடு 
ேமிங்ஞைகைளும வ�ோறுத்தப�டுகின்ன. 

இக்கை்டன் திடத்தின் கீழ் வழஙகைப�ட-
டுள்ள குளிரூட்டப�ட்ட ரயிபல வகைோழும-
பிலுள்ள இந்திை உைர் ஸ்தோனிகைரோலை 
அதிகைோரிகைள ேற்றும இலங்கை ரயில்பவ 
தி்ைக்கை்ள உத்திபைோகைத்தர்கை்ளோல் உத்-
திபைோகைபூர்வேோகைப �ரீடசிக்கைப�டடிருக்-
கின்ைன. இப�ரீடசிபபு வவற்றிகைரேோகை 
இ்டமவ�ற்றுள்ளதோகைக் குறிபபிடடுள்ள 
வகைோழுமபிலுள்ள இந்திை உைர் ஸ்தோனி-
கைரோலைம அது வதோ்டர்�ோன �்டஙகை்்ள-
யும டவீட வவளியிடடுள்ளது. 

இலங்கையின் ரயில் ப�ோக்குவரத்து 
பே்வயின் உடகைட்ட்ேபபு ேற்றும வே -
திகை்்ள பேம�டுத்தும இந்ந்டவடிக்்கை-
கைளின் ஊ்டோகை இந்நோடடு ரயில் �ைணி -
கைள வ�ரிதும நன்்ேகைள அ்்டவர். அது 
எேது ரயில் �ைணிகைளின் வேதிகை்்ளயும 
�ோதுகைோப்�யும பேம�டுத்துவபதோடு 
நோடடின் வ�ோரு்ளோதோர முன்பனற்ைத்திற் -
கும வழிவகுக்கும என்று ரயில்பவ அதி -
கைோரிகைள சுடடிக்கைோடடியுள்ளனர்.

மனிதனு்்டை வோழ்வில் வ�ரும 
தோக்கைத்்தயும, �ோதிப்�யும ஏற்-
�டுத்தவல்ல வதோற்ைோ பநோய்கைளில் 

நீரிழிவு பநோயும ஒன்ைோகும. இந்பநோ்ை 
ேலபரோகைம, ேர்க்கை்ர விைோதி, ேதுபே -
கைம என �ல வ�ைர்கை்ளோல் அ்ழப�ர். 
அத்பதோடு வேதி �்்டத்தவர்கைளுக்கு 
அதிகைேோகை ஏற்�டுவதனோல். இத்ன 
�ைக்கைோர பநோய் என்றும கூறுவர். 
ஆனோல் தற்கைோலத்தில் 40 வைதிற்கு பேற் -
�ட்டவர்கைள அ்னவ்ரயும இலகு -
வில் தோக்கைக்கூடிை ஒரு பநோைோகை நீரிழிவு 
கைோைப�டுகிைது. குருதியில் சீனியின் / 
குளுக்பகைோசின் அ்ளவு 120  mg/dl வி்ட 
அதிகைரிப�தோல் இந்பநோய் ஏற்�டுகின்-
ைது. இது ேர்வபதே அ்ளவில் �ோரிை பிரச் -
ே்ன்ை ஏற்�டுத்தக்கூடிை வ்கையில் 
அதிகைரித்துவருகிைது.

உலகை சுகைோதோர ஸ்தோ�னத்தின் தரவுகைள 
�டி, உலகை்ளவில் கிட்டத்தட்ட 422 மில் -
லிைன் ேக்கைள இந்பநோயு்டன் வோழ்வதோ -
கைக் கூைப�டுகின்ைது. ேர்வபதே நீரிழிவு 
ேமபே்ளனத்தின் புளளி வி�ரஙகைளின் 
�டி, இலங்கையில் வ்ளர்ந்தவர்கைளில் 12 
ப�ரில் ஒருவர் நீரிழிவு பநோைோல் �ோதிக் -
கைப�டடிருப�து்டன் வேோத்தேோகை 1.16 
மில்லிைன் ேக்கைள நீரிழிவு பநோய்க்கு உட -
�டடிருப�தோகைவும கூைப�டுகின்ைது.

வ�ோதுவோகை வவள்்ளச்சீனி, 
வேைற்்கை இனிபபுக்கைள, அதிகை்ளவு 
ேோபவ�ோருள பேர்ந்த உைவுகைள, நோர்ச் -
ேத்து அற்ை உைவுகைள, இைற்்கைைோன 
உைவுகை்்ளத் தவிர்த்து ே்ேத்த உை -
வுகை்்ள அதிகை்ளவில் உளவ்ளடுத்தல், 
அ்ளவுக்கு அதிகைேோகை உைவுகை்்ள  
உண்ைல், உ்டற்�யிற்சி வேய்ைோ்ே, 
அதிகை பவ்ல, வதோ்டர்ச்சிைோன உ்டல் 
உ்ழபபு ப�ோன்ைன கைோரைஙகை்ளோகை 
கைருதப�ட்டோலும பிரதோனேோகை �ரம -
�்ர ேற்றும உ்ளத்தோக்கைம ப�ோன்ைன 
இந்பநோ்ை ஏற்�டுத்துவதில் முக்கிை 
�ஙகு வகிக்கின்ைன.

தற்கைோலத்தில் உ்ளத்தோக்கைஙகைள அதிகை-
்ளவு ேக்கைளி்்டபை கைோைப�டுவதோல் 
இ்ளந்ர, இரத்தக் வகைோதிபபு, வயிற்றுப 
புண், ேலபரோகைம, வகைோலஸ்திபரோல், ேோர -
்்டபபு ப�ோன்ை பநோய்கை்ளோல் பீடிக்கைப -
�டும அ்ளவும அதிகைரித்து வேல்கின்ைது.

ேலபரோகைம முற்றினோல் கைண்�ோர்்வ 
�ோதிக்கும, சிறுநீரகைம �ழுத்்டயும. 
இருதை �ோதிபபுக்கைள ஏற்�டும. நரமபுத் 
தோக்கைம, �ோரிேவோதம ப�ோன்ைனவும, 
நீண்்ட நோள ேோைோத புண்கைள ப�ோன்ைன-
வும ஏற்�்ட வோய்பபு உண்டு.

நீரிழிவு பநோைோனது �ரம�்ர ேற்றும 
சுற்றுச்சூழல் கைோரணிகை்்ள வ�ோறுத்து 
ஏற்�்டலோம. இந்பநோ்ைப பூரை-
ேோகை குைப�டுத்த முடிைோது. ஆனோல் 
ேருந்து, ேோத்தி்ர, ஊசி அ்ளவுகை்்ள 
கு்ைத்து இைற்்கை வழியில் இரத்தத்-

தில் குளுக்பகைோசின் அ்ள்வக்   கைட -
டுப�ோடடில் ்வத்திருப�தன் மூலம 
இந்பநோைோல் ஏற்�்டக்கூடிை உ�த்திரங-
கை்்ள தவிர்த்து நீண்்ட நோடகைள ஆபரோக்-
கிைமு்டன் இைற்்கையு்டன் இ்ேந்த நல் 
வோழ்வு வோழலோம.

இதற்கைோகை ஒவவவோருவரும முதலில் 
தம்ேத் தோபே �ோதுகைோக்கை முடிவு எடுக்கை 
பவண்டும. பநோய் வருமுன் கைோத்தபல 
சிைபபு. ஆனோலும பநோயின் அறிகுறிகைள 
இல்லோேபல �லர் இந்பநோைோல் �ோதிக் -
கைப�டடு கைோைப�டுகின்ைனர். ஆகைபவ 
40 வைதிற்கு பேற்�ட்ட ஒவவவோருவ -
ரும  ஆண்டுக்கு மூன்று மு்ைைோவது 
ேருத்துவப �ரிபேோத்னகைள வேய்தல் 
அவசிைம. இந்பநோயின் அறிகுறிகை்ளோன 
உ்டல் அதிகை்ளவில் வேலிந்து வேல்தல், 
அதிகை்ளவு சிறுநீர் கைழிதல், இரவில் அதிகை-
ேோகை சிறுநீர் கைழிதல், தோகைம, �சியின்்ே, 
உ்டல் பேோர்வு, கை்்ளபபு, ்கை கைோல்கைளின் 
வி்ைபபு, த்லச்சுற்ைல், வோய்பபுண் 
அடிக்கைடி ஏற்�டுதல், கைண் �ோர்்வ ேங -
குதல், ேலச்சிக்கைல் ப�ோன்ைன �ற்றி 
வதளிவோகை அறிந்திருத்தல் பவண்டும.

ேலபரோகை பநோைோளிகைள முக்கிைேோகை 
ேலச்சிக்கைல் ஏற்�்டோேல் கைவனம எடுக்கை 
பவண்டும. தினமும ேலஙகைழிப�்த 
வழக்கைேோக்கிக் வகைோள்ள பவண்டும. நோர்த்-
தன்்ேைோன உைவுகைள, நீர், �ழஙகைள 
ப�ோன்ைவற்்ை உளவ்ளடுப�தன் மூலம 
ேலச்சிக்கைல் ஏற்�்டோேல் ப�ைலோம.

பேலும  இந்பநோ்ைக் கைடடுப�ோட-
டில் ்வத்திருக்கை இைன்ை்ளவு நோட -
கைளில் இ்்டயி்்டபை 'உண்ைோ 
பநோன்பு' பேற்வகைோள்ளலோம. 'உண்ைோ 
பநோன்ப� உைரிை ேருந்து' இதுபவ 
ஆபரோக்கிை வோழ்விற்கு இன்றிை்ே-
ைோத வி்டைேோகும. ஏவனனில் நோம 
அதிகைேோகை உைவுகை்்ள முழுவதும 
ே்ேத்து உடவகைோண்டு வோழ்�வர்கை்ளோகை 
இருக்கின்பைோம. இைற்்கை உைவுகை்்ள 

ேோத்திரம உடவகைோண்டு வந்தோல் எவவித 
ேோன பநோய்கைளும ஏற்�டுவதற்கைோன 
வோய்பபுக்கைள மிகைவும கு்ைவு. எனபவ 
இ்்டயி்்டபை உண்ைோ பநோன்பு 
இருப�தன் மூலம உ்டலில் உண்்டோன 
நச்சுக்கை்்ள வி்ரவில் வவளிபைற்று-
வது இலகுவோகைலோம. இதன் கைோரைேோ -
கைபவ நம முன்பனோர் ஒவவவோரு ேோதத் -
திலும ேஷ்டி, கிருத்தி்கை, அேோவோ்ே, 
வ�ௌர்ைமி, ஏகைதோசி ப�ோன்ை நோடகை-
ளில் பநோன்புகை்்ள அறிமுகைப�டுத்தி 
எேது உ்டலும உள்ளமும புனிதம 
வ�ைவும, பநோய்கைளிலின்றி ஆபரோக்கி-
ைேோகை வோழவும வழிை்ேத்து தந்திருக் -
கிைோர்கைள.

அதனோல் நீரிழி்வத் தவிர்த்துக்  
வகைோளவதிலும அதற்கு சிகிச்்ே வ�ற்று 
கைடடுப�டுத்திக் வகைோளவதிலுே; கைவனம 
வேலுத்துவது அவசிைம. இவற்றுக்கு 
உைவுமு்ை, உ்டற்�யிற்சி, பநோயின் 
தீவிரத்தன்்ே்ை ேரிவர கைவனித்து 
அதற்குரிை ேருந்துகை்்ள உளவ்ளடுத்தல், 
இன்சுலி்னப �ைன்�டுத்தல் ப�ோன்ைன 
இன்றிை்ேைோத்வைோகை வி்ளஙகைகுகின்-
ைன. 

இந்த வ்கையில் இந் பநோ்ைக் கைட -
டுப�ோடடில் ்வத்திருக்கை பின்வரும 
உைவுப �ழக்கை வழக்கைஙகை்்ள ்கைைோ்ள -
லோம.
  அதிகைோ்லயில் 4.30 – 5.00 ேணி எழுந்-

ததும வவறுவயிற்றில் 3 பகைோப்� 
தூை நீ்ர அருந்துதல். அதிகைேோகை நீ்ர 
அருந்துவதன் மூலம நீரிழிவு பநோ்ை 
எதிர்த்து ப�ோரோ்டலோம. ேோவி்லகை-
ளுக்கு இன்சுலின் ஓபேோ்ன அதிகைரிக்-
கும தன்்ே இருப�தோல் 3-4 ேோவி்ல-
கை்்ள நீரில் வகைோதிக்கை ்வத்து அருந்தி 
வரலோம. ஒரு பதக்கைரண்டி வவந்த-
ைத்்த 100 மி.லீ. நீரில் முதல் நோளிரவு 
ஊை்வத்து ேறுநோள கைோ்லயில் 
வவறும வயிற்றில் உண்ைலோம.

  கைோபபி, ரீ, பதநீர் இற்கு �திலோகை 6 
ேணி கைோ்லயில் அறுகைமபுல் ேோறு, 
ஆவோரம பூச்ேோறு, வநல்லிக்கைோய் ேோறு, 
வோ்ழத் தண்டுச்ேோறு, வோ்ழபபூச்-
ேோறு, எலுமிச்்ேேோறு, ேோந்தளிர் 
இ்லச்ேோறு, வில்வ இ்லச்ேோறு, 
வல்லோ்ர இ்லச்ேோறு, கைறிபவபபி-
்லச்ேோறு ஏபதனும ஒன்றின் ேோற்்ை 
ஒரு பகைோப்� �டி அருந்தி வரலோம. 
பதநீருக்கு �திலோகை நோவல் வகைோட்்ட 
வ�ோடி அல்லது ஆவோரம பூ வ�ோடி 
�ைன்�டுத்தி பதநீரோகை அருந்ததலோம. 
ேல்லி பநநீர் அருந்தலோம.

  மூன்று ேணிபநரத்தின் பின்னர் 9 ேணி-
ை்ளவில் கைோ்லயுைவோகை கை்ட்ல 
அல்லது தோனிை வ்கைகை்ளோன �ோசிப-
�ைறு, வகைோண்்்டக் கை்ட்ல, பவர்க் 
கை்ட்ல, �ட்டோணி, கைமபு, வகைௌபபி, 
வரகு ப�ோன்ைவற்றில் ஏபதனும 
ஒன்்ை நீரில் ஊை ்வத்து மு்்ள 
வந்த பின்னர் சிறித்ளவு பதஙகைோய்பபூ 
பேர்த்து உண்ைலோம அல்லது கைமபு, 
வரகு, பகைோது்ே, உழுந்து, ேோ்ே 

ப�ோன்ை தோனிைஙகை்்ள ேோவோக்கி 
கூழ், கைளி, பிடடு, இடிைோப�ம ப�ோன்-
ைவற்்ை தைோரித்து உண்ைலோம.

  கைோ்ல 11 ேணிக்கு முன்னரோகை ேரக்-
கைறி சூப அருந்தலோம. ேர்க்கை்ர பேர்க்-
கைோத திரோட்ேப �ழச்ேோறு அல்லது 
ஆரஞ்சுேோறு்டன் பதன் கைலந்து அருந்தி 
வரலோம. நோவற்�ழக் வகைோட்்டச்ேோறு 
அருந்துதலும சிைபபு. பவகை்வத்த 
வோ்ழக்கைோயு்டன் �ோகைற்கைோய் ரேம 
பேர்த்தும அருந்தலோம.

  ேதிைம 1 ேணிை்ளவில் �சு்ேைோன 
கைோய்கைறிகை்ளோல் ேலோட வேய்து உண்ை-
லோம. அவ்ல �ைன்�டுத்தி உபபுேோ 
அல்லது வரோடடி வேய்து உண்ைலோம 
அல்லது தவிட்டரிசி, கைமபு, பகைோது்ே, 
ேோ்ே, வரகு அரிசி்ை பேோைோக்கி அத-
னு்டன் �ருபபுக்கைள, வவந்தை கீ்ர, 
அ்ரக்கீ்ர, ஆ்ரக்கீ்ர, மு்்ளக்-
கீ்ர, கைஙகூன் ப�ோன்ை கீ்ர வ்கைகைள  
ேற்றும ேரக்கைறிகைளில் �ோவற்கைோய், 
கைத்தரி, பேோைோ, �ருபபு, பகைோவோ, �ைற்-
ைஙகைோய், ப�ோஞ்சி, வவண்டிக்கைோய், 
முருங்கைக்கைோய் பேர்த்து உண்ைலோம.

  ேோ்ல 4 ேணியில் மூலி்கைத் பதநீர், 
கைோரட ேோறு, உபபு, மி்ளகு கைலந்த 
தக்கைோளி �ழச்ேோறு, ேல்லிநீர் ஏதோவது 
அருந்தலோம.

  இரவு 7 ேணிக்கு �ப�ோளிப�ழம, 
திரோட்ேப�ழம, நோவற்�ழம, தர்-
பூேணிப�ழம ஆகிை �ழஙகைளில் 
ஒன்றிரண்டு வ்கைைோன �ழஙகை்்ள 
பத்வைோன அ்ளவு உண்ைலோம.

  வகைோழுபபு நீக்கிை �ோல், தோவர எண்-
வைய்கை்்ள �ைன்�டுத்துதல் சிைபபு.

  வகைோழுபபு அதிகைேோன இ்ைச்சி, மீன், 
வவண்வைய் வநய், வ�ோரித்த உைவு-
கைள, ேற்றும சீனிச்ேத்து நி்ைந்த உை-
வுகை்ளோன வவல்லம, ஜோம, பகைக், ஐஸ்-
கிறீம, ேோக்பலடடு ப�ோன்ைவற்்ை 
முற்றிலும தவிர்க்கை பவண்டும.

  நோளபதோறும 7 ப�ரீச்ேம �ழத்து்டன் 
10 கைருபவபபி்ல பேர்த்து ேோபபிடடு 
வரலோம.

  கைோ்லயில் 5-8 து்ளசி இ்லகை்்ள 
வவறும வயிற்றில் உண்டு வரலோம.

  வகைோய்ைோவில் அதிகை்ளவு நோர்ச்ேத்து 
கைோைப�டுவதோல் வகைோய்ைோ்வ 
கைோைோகை பதோ்ல நீக்கி உண்ைலோம.  

  கைோ்லயில் 15 நிமி்டஙகைள பிரோைோ-
ைோேம வேய்து வரல் சிைபபு. பிரோைோ-
ைோேம ேற்றும திைோனம ேரிவர தவைோ-
ேல் வேய்வதன் மூலம இன்சுலினின் 
வேைல்�ோட்்ட தடுக்கும அடரின-
லின் ப�ோன்ை ஓபேோன்கைளின் அ்ளவு 
கு்ைவதனோல் நீரிழிவு பநோ்ை கைட-
டுப�ோடடில் ்வத்திருக்கைலோம. ேன 
அழுத்தம கு்ைந்து ேனஅ்ேதி ஏற்-
�டும. 

  நோள பதோறும சூரிை ஒளிக்குளிைல் 30 
நிமி்டஙகைள வேய்ைலோம  அல்லது 20 
நிமி்டஙகைள இடுபபுக் குளிைல் எடுக்கை-
லோம.

அ்னவரும தத்தேது உ்டல்நி்ல, வைது 
ேற்றும கைோலநி்லகைளுக்கு ஏற்ைவோறு தேது 
உைவுப �ழக்கைவழக்கைஙகை்்ள அ்ேத்துக் 
வகைோளவதன் மூலம ஆபரோக்கிைேோகை வோழ-
பவண்டும என்�பத மிகைமிகை அவசிைேோன 
வி்டைேோகும.

ப�ோதைப்�ோருள் ஒழிபபு நடவடிகதகையில்
்�ோதுமககைளின் ஒத்துதைபபு மிகை அவசியம்

அ்னத்து ேக்கைளும ேேம எனினும, அவரவர்க்குரிை
ஆற்ைலுக்பகைற்� அவர்கை்்ளப �ைன்�டுத்திக் வகைோண்்டோல், 
அந்த அர்ே அ்னவரும அரைோகைச் சூழ்ந்து நிற்�ர்.

்�ாதுபநாக்கான பவநைன வரிமசைா பநாக்கின
அதுபநாக்கி வாழவார் �ைர்

ரயில் ப்பாக்குவரத்து பசறவ அபிவிருத்தி;
குளிரூட்்டப்பட்்ட ரயில் ்பரீட்சிபபு

மவததிை கைாநிதி (்ெல்வி)

விபைாைா சண்முகராஜா...?
சிபேஷட விரிவுதேயோளர்,
சித்ை மருத்துவ அலகு,

யோழப�ோணப �ல்கைதலககைைகைம்

கைாநிதி. (திருமதி)

்கௌரி ராஜ்குமார்...?
சிபேஷட விரிவுதேயோளர்,

ைோவேவியல் துதை, விஞ்ோனபீடம்,
யோழப�ோணப �ல்கைதலககைைகைம்
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 2021 ஆம் ஆண்டு தமிழில் வெளிெநத நாெல், சிறுகமத, 
கவிமத நூல்களில் சிறநதமெ வதரிவு வசய்யப்பட்டுக் வகாடகக 
கதசி்ய சாகித்தி்ய விருது ெழஙகப்படவுள்ளது. சிஙக்ள - தமிழ் வமாழி-
களில் இன ஐக்கி்யத்மதயும், இனஙகளிமடக்ய நல்லுறமெ வகௌர-
விக்கும் முகமாக 2021ஆம் ஆண்டு வெளிெநத சிஙக்ளத்திலிருநது 
தமிழுக்கு வமாழிவ்ப்யர்க்கப்பட்ட நூல் ஒன்றுக்கும்  இன ஐக்கி்யத்திற்-
கான வமாழிவ்ப்யர்பபு நூலுக்கான வகாடகக கதசி்யச் சாகித்தி்ய விருது 
ெழஙகப்படும்.அதன் மூலநூல் இலஙமகயில் வெளியிடப்பட்டிருத்தல் 
கெண்டும்.நாெல், சிறுகமத, கவிமத ஆகி்ய துமறயில் தன் முதல் 
நூல் வெளியிட்ட சிறநத ்பமடப்பாளி ஒருெருக்குக் வகாடகக கதசி்ய 
சாகித்தி்ய விருதுக்கான ்பணப்பரிசிலும், சான்றிதழும் விருதும் ெழங-
கப்படும்.அத்கதாடு தமிழ் கமல இலக்கி்யத்திற்குப ்பணி்யாற்றி்ய 
்பமடப்பாளி ஒருெருக்கு வகாடகக ொழ்நாள சாதமன விருதும் ெழங-
கப்படவுள்ளது.

 அனுப்பப்படும் நூல்கள முதல் ்பதிப்பாக இலஙமகயில் ்பதிபபிக்-
கப்பட்டு இலஙமகயில் ISBN வ்பற்றுக் வகாண்ட நூல்க்ளாக இருத்-
தல் கெண்டும்.்பரிசீலமனக்கு நூலின் மூன்று பிரதிகள இம் மாதம் 
31ஆந திகதிக்கு முன்னதாக இநத விலாசத்திற்கு அனுபபி மெக்கப-
்பட கெண்டும்.

661,651, 675, பீ. டீ.எஸ். குலரத்ன மாெத்மத, வகாழும்பு-10. 
வதாடர்புகளுக்கு கமமன்கவி- 0778581464                    (ஸ)

ெலம்புரி கவிதா ெட்டத்தின் 77ெது கவி்யரஙகு கவிஞர் கம்மல்துமற 
இக்்பால் தமலமமயில்  அண்மமயில் க்பாருத் வதாட்டவில்  நமடவ்பற்-
றது. ்பலகத்துமற கமல இலக்கி்ய மன்றத்தின் ஏற்்பாட்டில் கவிஞர் யூ.எம்.
தாஸ் அரஙகில் நமடவ்பற்ற இநத கவி்யரஙகில் பிரதம அதிதி்யாக சிகரஷட 
்பத்திரிமக்யா்ளர் எம். கே.எம். தாேுதீன் கலநது வகாண்டு சிறபபுமர்யாற்-
றினார். ெகெ வச்யலா்ளர் கவிஞர் முர்சுதீன்  வ்பாரு்ளா்ளர் கவிஞர் ஈழ 
ககணஷ ஆகிக்யாரும் ்படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.                    (ஸ)

இலக்கியங்கள் ்காதலுக்கு முன்னுரிமை 
யளித்து அதமை ைனிதவாழ்வின் முக்-
கியைாைதா்க வலியுறுத்தியும் கூறி-

யுள்்ளை. ்காதமலச் ச�ாலலாதத இலக்கியப் 
பமைப்பு்கத்ள இலமல எைக் கூறலாம்.

அன்று சதாைக்்கம் இன்று வமை ்காதலின் 
ை்கத்துவம் தபணப்படதை வருகின்றது.

ஆணும் சபண்ணும் ைைதால ஒன்றுபடு -
வதத ்காதல. அடியவர் ஆண்ைவனிைத்தில 
ச்காள்வதும், அன்மை ை்கனிைத்தில ்காடடு-
வதும், நண்பன் இன்சைாரு நண்பனிைத்தில 
ச�லுத்துவதும், ்கணவன் ைமைவியிைத்தில 

மவப்பதும், ைமைவி ்கணவனிைத்தில ச்காள்-
வதும் ்காதலதான்.

்காதல என்பதற்கு அன்பு என்பது சபாருள். 
தற்தபாது இக்்காதல என்னும் ச�ால ஓர் ஆணுக் -
கும், சபண்ணுக்கும் இமையில ததான்றும் நட -
பிமைதய குறிக்கின்ற அ்ளவிற்குத் தன் சபாருள்-
வ்ளம் குமறந்து சுருஙகிவிடைது. 

ைனித �மூ்கத்தின் ஆணிதவைாை ்காதல 
குறித்து பாைதி தைது குயில பாடடில 

”்காதல ்காதல ்காதல
்காதல தபாயின் ்காதல தபாயின்
�ாதல �ாதல �ாதல”
என்று குறிப்பிடடுள்்ளார்.
சதால்காப்பியர் ஏழு திமண்களிலும் 

்காதமலப் பற்றி இலக்்கணம் வகுத்திருக்கி-
றார். சதயவப்புலவர் திருவள்ளுவதைா திருக்-
குறளில 25 அதி்காைங்கள் வாயிலா்க ்காதல 
உணர்மவ சைன்மையா்கப் பைம் பிடித்துக் 
்காடடியுள்்ளார். 

“ைலரினும் சைலலியது ்காைம் சிலர் அதன்
ச�வ்வி தமலப்பை 

வார்” (்காைத்துப்பால 
1289)

என்று ்காதமல ைல-
ரினும் சைலலியதா -
்கக் கூறியிருக்கிறார். 
இப்படி சதால்காப்பியம் 
சதாைஙகி இன்மறக்கு 
இலக்கிய உலகில உலா 
வரும் இக்்கால இலக்-
கியம் வமை ்காதமலப் 
பாைாத இலக்கியம் 
எதுவும் இலமல என்று 
துணிந்து கூறலாம். இத்-
தம்கய ்காதல உணர்வு -
்கம்ள ஏடடிலக்கியங்கள் 
ச வ ளி ப் ப டு த் து வ த ற் கு 
முன்ைதை நாடடுப்புற 
ைக்்கள் தங்களின் பாைல-
்கள் வாயிலா்க சவளிப்ப -
டுத்தியுள்்ளைர்.

அவற்மற அடிப்பமை-
யா்கக் ச்காண்டுதான் 
ஏடடிலக்கியக்கியக் ்கவி -
ஞர்்கள் தங்கள் பமைப்-
புக்்கம்ள அமைத்திருக் -
கின்றைர் என்றால அது 
மிம்கயா்காது. அதிலும் 
குறிப்பா்கச் �ங்க இலக்-
கியங்களில இத்தம்கய 
நாடடுப்புறக்்காதல உணர் -
வு்கள் மிகுதியா்கக் ம்கயா -
்ள ப் ப ட டி ரு ப் ப ம த க் 
்காணலாம்.

பஞ� ்காலத்தில தவமல 
ததடித் ததயிமலத் ததாட-
ைத்திற்கு தவமலக்குச் 
ச�ன்றான் ்காதலன். 
ைமை சபயது பயிர் 

ச�யயும் ்காலம் வந்ததும் திரும்புகிதறன் என்று 
ச�ாலலிச் ச�ன்றான். ைமை வந்தது. புஞம�க் -
்காடடு தவமல்களும் சதாைஙகிவிடைை. 
்காதலமை இன்னும் ்காணவிலமல. ்காதலிதயா 
அவைது வாக்குறுதிமய எண்ணி வருந்துகி -
றாள். இமத,

“்கழுகு ைமலக் குருவி கு்ளம்
்கண்சைடுத்ததன் குண்டு முத்து
குண்டுமுத்மத்க ்காணாைல

சுண்டுததை ்கண்ணீமை
தவப்பம்பூ புைாததா
விடிந்தால ைலைாததா
தநற்று வந்த தந�ருக்கு
தநைம் சதரியாததா!
தவம்பு தளுக்்காததா
வீசுங ச்காம்பு ஓைாததா
வீசுங ச்காம்பு தைலிருந்து
சவள்ம்ள சதரியாததா
எலுமிச்�ம் பைம் தபால 
இருதபரும் ஒரு வயது
யாரு ச�யத தீவிமைதயா
ஆளுக்ச்காரு தத�ைாதைாம்” (தமிைர் நாட-

டுப்பாைல்கள் பக் 151-152)
என்ற நாடடுப்புறக்்காதல பாைல வாயிலா -

்கத் தன் ைை உணர்வு்கம்ளக் ்காதலி சவளிப்ப-
டுத்துகிறாள். இதத ்கருத்திமைப் பின்வரும் 
குறுந்சதாம்கப் பாைல ஒன்று வி்ளக்குவமதக் 
்காணலாம்.பிரிந்த தமலவன் மீண்டு வருவதா -
்கச் ச�ாலலிச் ச�ன்ற இ்ளதவனிற் பருவமும்; 
வந்துவிை, தமலவன் வைாதது ்கண்டு தமலவி 
வருந்திக் கூறுவதா்க அமையும்; பாைல. 

“்கருங ்கால தவம்பின் ஒண் பூ யாணர்
என்மை இன்றியும் ்கழிவதுச்காலதலா 
ஆற்று அயல எழுந்த சவண் த்காடடு அத -

வத்து
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பைம் தபாலக்
குமையக் ச்காடிதயார் நாதவ
்காதலர் அ்கலக் ்கலசலன்றதவ” 
(குறுந்சதாம்க -24)
நாடடுப்புறத்தில வாயவழியா்கப் பாைப்ப-

டும் பாைல்களின் அடிப்பமையிதலதய ஏடடி-
லக்கியப் பாைல்களும் அமைந்திருக்கின்றை.                           
        (ஸ)

"காதலர்கள அகலக் கல்வலன்றகெ"

நாட்டுப்புறப் பாடல்களில நயம்
ததும்பும் ்காதல இரசனை

வதாகுபபு:

 -கலாரன்ஸ் வசல்ெநா்யகம்...

குரு சதாசிெத்தின் 'ெடக்கு வீதியிகல' 
நூல் வதாடர்பில் விமர்சகர் மு.த்யா்ளன்

(முன்மன்ய வதாடர்)

மா ற்றங்களின் அடிப்பமையிதல 
தான் இந்த நான்கு ்கமத்கம்ள -
யும் நான் தநாக்கிதைன். ஆைம்ப 

்காலத்திதல முதல முதல சிறு்கமத்கள் எழு -
தப்படை தபாது, சதாைக்்கம் நடுவிதல �ற்று 
வி்ளக்்கம் பின்பு முடிவு. இவற்மற கி்ளாசிக் 
ஸதைாரி எை ச�ாலலப்படைது.

 செய்காந்தன் சிலமத ைாற்றி எழுதிைார்.
சுொதா அமதவிை இன்னும் ைாற்றத் -
மதக் ச்காண்டு வந்தார். குரு �தாசி -
வம் இன்னுசைாரு பாணியிதல 
அதமை எழுதியிருக்கின்றார். 
சிறு்கமத்கள் எப்படி ைாற்றம் 
அமைந்து ச்காண்டு தபாகின் -
றை என்பமத இதனுைா்கப் 
பார்க்்க முடிகின்றது.

திருப்பம் என்று ஒன்று 
இருக்கிறது. ஆைம்ப ்காலத் -
திதல புதுமைப்பித்தன், 
செய்காந்தன் தபான்றவர்்க்ளது 
்கமத்கள் வா�்கன் அந்த ்கமத்கத்ளாடு 
பயணித்துக் ச்காண்டு வந்து முடிவிதல 
வா�்கன் நிமைக்கின்றான் இதுதான் நைக்்கப் 
தபாகின்றது என்று நிமைக்ம்கயில எழுத்தா -
்ளர் தவறு ஒரு முடிமவ ச்காடுத்திருப்பார். 
அது சிறு்கமதயுமைய ஒரு அம்�ைா்க குறிப் -
பிடை ்காலம் வமை சதாைர்ந்தது.

புதுமைப்பித்தனின் ்கமதயா்க இருக்்கடடும் 
அலலது செய்காந்தனின் ்கமதயா்க இருக்்கட -
டும் முடிவிதல  திருப்பம் ஒன்மற மவப்பார் -
்கள். பின்பு அது அற்றுப் தபாகிறது.

சிறு்கமத்கள் பை�ாகிக் ச்காண்டு தபாகின்ற 
தபாது இந்த திருப்பதை முதலில வைத் 
சதாைஙகிவிடைது. வா�்க பயணம் வா�்க 
இமைசவளியா்க ைாறிவிடைது.முந்திை ்கமத -

்களிதல  வா�்கன் ்கமததயாடு பயணித்துக் 
ச்காண்டு வந்தான். இப்தபாது அது வா�்க 
இமைசவளியா்க ைாறிவிடைது.

இந்த வா�்க இமைசவளியாைது ்கமத 
எஙத்க முடிக்்கப்படுவதா்க எழுத்தா்ளர் 
நிமைக்கிறாதைா அஙகிருந்து ஆைம்பிக்்கத் 
சதாைஙகுகின்றை. 

முடிமவ முன்னுக்குக் ச்காடுக்்கப்படை 
ைாதிரி ்கமத வருகிறது.

அவ்வாறு அந்த முடிவு அஙத்க ச்காடுக் -
்கப்படை உைதை வா�்கனுக்கு ஒரு 

இமைசவளி ஏற்படுகிறது. எமத 
தநாக்கி அந்தக் ்கமத தபா்கப் 

தபாகின்றது எை அவன் �ந்தத -

கிக்கின்றான். 
வைக்கு வீதியிதல ்கமத 

இமையிதல தான் சதாைஙகுகின்றது. 
அந்தக்்கமத த்காவிமலப் பற்றி ச�ான்ைதும்-

த்காவில வீதிமயப் பற்றிச் ச�ான்ைதும்  ைற்றும் 
நைந்த விையங்கள் பற்றி ச�ாலல வருவது 
எதுவும் ்கமததயாடு ஒன்றவிலமல என்பமத 
குறிப்பிை தவண்டும். ்கமத இமையில இருந்து 
சதாைஙகி அை்கா்க முடிகிறது. இது நூலாசிரிய -
ரின் எழுத்துக்்கள் மீதாை பலவீைைா்கதவ நான் 
்கருதுகிதறன்.

நூலாசிரியருக்கு நான் ஆதலா�மை்கள் வைங-
கிய தபாதுபக்்கங்கம்ள அதி்கரிக்்காைல சிறு -
்கமத்கம்ள சுருக்கி எழுதுைாறு ஆதலா�மை 
வைஙகியிருந்ததன்.

இவைது சிறு்கமத்கள்  குறுநாவல தபான்று  
நீண்டு  ச�லகின்றை. ஒரு ்கடைத்தில தான் ஒரு 

திருப்பத்துைன் அது சிறு்கமதயா்க ைாறுகிறது. 
சிறு்கமதக்குரிய அமைப்பு நீண்டு ச�லலக்கூ -
ைாது. முடிந்த்ளவு சுருக்்கைா்கக் ச�ாலல தவண்-
டியமத ச�ாலல தவண்டும். அதி்கைாைமத  
ச�ாலல முற்படும் தபாது  அந்தக் ்கமதயின் 
அமைப்தப ைாறுபடுவதற்கும் இைமுண்டு.

நான் பலவிதைாை சிறு்கமத்கம்ள வாசிக் -
கின்றவன் என்பதால   ஒவ்சவாரு சிறு்கமத 
ஆசிரியர்்களும்  அதமை பலதவறு விதைா்க 
எழுதுவமதக் ்காணமுடிகிறது. அப்தபாது 
அவற்றிலுள்்ள பிைச்சிமை்கம்ள நான் ஆைாயந்து 
பார்ப்பதுண்டு. ஆஙகில சிறு்கமத்கம்ளயும் 
நான் வாசிக்கின்தறன். அதமைப் பார்க்கும் 
தபாது எைது சிறு்கமத்கள் இன்னும் சைருகூட-

ைப்பை தவண்டியமதக் குறிப்பிை தவண்டும்.
சபரும் ஆற்றல்கம்ளயும் திறமை்கம்ளயும் 

ச்காண்டுள்்ள இந்த நூலாசிரியர் குரு �தாசி -
வம். நான் வாசித்த அவரின் ்கமத்களில' நிெத் -
தின் நிைல' எைக்கு மி்கவும் பிடித்திருக்கிறது. 
அமத நான் மீண்டும் ஒரு தைமவ வாசிக்்கவுள் -
த்ளன்.

குரு�தாசிவம் அருமையாை ்கமத்கம்ள 
தைக்கூடிய நண்பர். சில விையங்கம்ள அவர் 
்கவைத்திற்ச்காண்டு ்கமத்கம்ள பமைப்பாைா -
ைால இலக்கிய உல்கத்திற்கு அவர்  சபரும் 
பங்களிப்மப வைஙகுவதுைன் அவரும் ஒரு 
�ாதமையா்ளைா்க முன்தைற முடியும்.

ச�க்்கச் சிவந்திருப்பாள் - குடடி
..ச�டடிை்கள் தபாலிருப்பாள்
வாரி முடிஞசிருப்பாள்- குடடி
...வந்திருப்பாள் �ந்மதக்்கமை

�ந்மதயிதல ைருக்ச்காழுந்து - குடடி
... �ை�ைாத்தான் விற்குதடி!
ம்கயிசலாரு ்காசுமிலமல-குடடி
... ்கைன்ச்காடுப்பார் யாருமிலமல!

வடைவடைப் பாமறயிதல- குடடி
... வை்கரிசி தீடமையிதல
ஆர்ச்காடுத்த �ாயச்சீமல - குடடி
... ஆலவடைம் தபாடுதடி!

ைஞ�ள் புைமவக்்காரி- குடடி
... ைாது்ளம்பூக் கூமைக்்காரி!
ைஞ�ள் புைமவயிதல-குடடி
... ைருக்ச்காழுந்து வீசுதடி!

்காைக் ்கரி�லிதல
... ்கம்ளசயடுக்கும் சபண்ையிதல!
நீலக் ்கருஙகுயிதல!
... நிற்்கடடுைா தபா்கடடுைா?

-இனி்யென்நி
ற்க

ட்டு
மா

 -
 ப

பா
்கட்

டு
மா

?

வலம்புரி கவிதா 
வட்டத்தின் கவியரங்கு

தமிழ்சிறு்கனத்கள் பமலும் 
மமருகூட்டப்பட பேண்டும்

ஆங்கில 
சிறுகதைகளுடன் 
ஒப்பிடுதகயில்

க�ாடக�  சாகித்திய விருது 
படடப்புக�ள் க�ாரல்
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ல�ாக்குகே, பவித்ா,... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்  
்கட்சி அமைச்சர்்கள் ைற்றும் பொரொ-
ளுைன்ற உறுப்பினர்்களின கூட்டம் 
நமடதபற்்றது. அ�ன பபொப� 
அவர்்கள் ஜனொதிபதியிடம் பைற்படி 
பவண்டுப்கொமை விடுத்திருந�னர்.   

அமைச்சர்்கள் விைல் வீரவன்ச, 
உ�ய ்கம்ைனபில, வொசுப�வ நொண-
யக்கொர ஆகிபயொர் த�ொடர்சசியொ்க 
அர்சொங்கத்துககு எதிரொன த்சயற்பொ-
டு்கமை பைற்த்கொண்டு வருவ�ொல், 
அவர்்கபைொடு முனபனொககி பய-
ணிக்க முடியொத�ன்ற கூற்ம்றயும் 
அமைச்சர்்கள் அ�னபபொது முன-
மவத்துள்ைனர்.   

அந�க கூட்டத்தில் பிர�ைர் 
ைஹிந� ரொஜபக்ஷ, அமைச்சர்்கைொன 
பசில் ரொஜபக்ஷ, பநதுல குணவர்-
�ன, ைஹிந�ொனந� அளுத்்கைப்க, 
்சரத் வீரப்சக்கர, பரொஹித்� அபபகு-
ணவர்�ன, பவித்ரொ வனனியொரசசி 
உள்ளிட்ட பலரும் ்கலநதுத்கொண்ட-
ருந�னர்.

இப�பவமை, இறுதியொ்க அமைச-
்சரமவயில் ்கடந� ஓ்கஸ்ட் 16 
ஆம் தி்கதி சில ைொற்்றங்கள் ஏற்ப-
டுத்�ப்பட்டமை குறிப்பிடத்�க-
்கது. அ�ற்்கமைய 06 அமைசசுப் 
தபொறுப்புக்களில் ைொற்்றங்கள் ஏற்-
படுத்�ப்பட்டதுடன புதியத�ொரு 
அமைசசுப் தபொறுப்பும் வழங்கப் -
பட்டது.அ�னபடி சு்கொ�ொர அமைசசு 
தபொறுப்பில் ைொற்்றம் ஏற்படுத்�ப் -
பட்டது.   

அதுவமர சு்கொ�ொர அமைச்சரொ்க 

ப�வி வகித்� பவித்ரொ வனனியொ-
ரொசசி அந� அமைசசுப் தபொறுப்பிலி-
ருநது ைொற்்றப்பட்டொர்.   

ஊட்கத்தும்ற அமைச்சரொ்க ப�வி 
வகித்� த்கதெலிய ரம்புகதவல்ல, 
புதிய சு்கொ�ொர அமைச்சரொ்கவும் 
சு்கொ�ொர அமைச்சரொ்க ப�வி வகித்� 
பவித்ரொ வனனியொரொசசி பபொககுவ-
ரத்து அமைச்சரொ்கவும் நியமிக்கப்பட்-
டனர். த்கதெலிய ரம்புகதவல்ல 
வ்சமிருந� ஊட்கத்தும்ற அமைசசு 
தபொறுப்பு டைஸ் அழ்கதபருை வ்ச -
ைொனது.   

அப�பவமை மின்சகதி அமைச்ச-
ரொ்க ப�வி வகித்� டைஸ் அழ்கதப-
ருை ஊட்கத்தும்ற அமைச்சரொ்க நிய -
மிக்கப்பட்டொர்.   

பபொககுவரத்து அமைச்சரொ்க ப�வி 
வகித்� ்கொமினி தலொககுப்கவுககு 
மின்சகதி அமைசசு தபொறுப்பு வழங -
்கப்பட்டது.   

்கல்வி அமைச்சரொ்க ப�வி வகித்� 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் புதிய தவளிவிவ-
்கொர அமைச்சரொ்கவும் தவளிவிவ-
்கொர அமைச்சரொ்கப் ப�வி வகித்� 
திபனஷ் குணவர்�ன புதிய ்கல்வி 
அமைச்சரொ்கவும் ப�விபயற்்றனர்.   

இமைஞர் விவ்கொர, விமையொட்-
டுத்தும்ற அமைச்சரொ்க ப�வி வகித்� 
நொைல் ரொஜபக்ஷவுககு பைலதி்கைொ்க 
அபிவிருத்தி இமணப்பு ்கண்்கொ-
ணிப்பு அமைசசு தபொறுப்பும் வழங-
்கப்பட்டிருந�மை குறிப்பிடத்�க-
்கது.(ஸ)  

ஜனாதிபதிக்கும்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
ைொளிம்கயில் பநரடியொ்க  ்சநதித்� 
பபொது ப்கொரிகம்க விடுத்திருந�ொர். 
அ�ற்கு ஜனொதிபதி, ்சொ�்கைொ்க பதில் 
�நதிருந�ொர். 

அ�ற்்கமைய �ற்பபொது சு்கொ�ொர 
அமைசசு தவளியிட்ட அறிவித் -
�லின படி இ�ற்்கொன அனுைதி 
கிமடத்துள்ைது.  

ஐககிய ்கொஙகிரசின ப்கொரிக -
ம்கமய ஏற்று இத்�மன விமரவொ்க 
அந�ந� ஊர்்களில் அடக்கம் த்சயய 
அனுைதி �ந�மைக்கொ்க ஐககிய ்கொங-
கிரஸ் ்கட்சி ஜனொதிபதி ப்கொட்டொபய 
ரொஜபக்ஷவுககும் அவரது அரசுககும் 
நனறி த�ரிவிககின்றது என குறிப்-
பிட்டுள்ைொர்.

அருந்திக்ே குற்றமற்றவர் என... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
விடுதி வைொ்கத்திற்குள் அனுைதி-
யினறி நுமழவம�த் �டுக்க முழு 
பல்்கமலக்கழ்க வைொ்கத்தினதும் 
பொது்கொப்மப உறுதிப்படுத்தும் 
வம்கயில் குறிப்பிட்ட பவமலத்திட்-
டம் ஒனம்ற உருவொக்க பவண்டுதை-
னவும் குழு பரிநதுமரத்துள்ைது.   

இச ்சம்பவம் த�ொடர்பில் 
முனனொள் இரொஜொங்க அமைச்சர் 
அருநதி்க தபர்னொண்படொ எந�வி-
�ைொன �மலயீட்மடயும் த்சயய-

வில்மல எனறு குழுவின ஆயவில் 
்கண்டறியப்பட்டுள்ை�ொ்க குறிப்பி-
டப்பட்டுள்ைது.   

்சட்டத்ம� பொரபட்்சமினறி அமுல்-
படுத்�வும் அவர் வழிவம்க த்சய-
துள்ைொர். அமனத்து விடயங்கமை-
யும் ்கருத்திற் த்கொண்டு முனனொள் 
இரொஜொங்க அமைச்சர் அருநதி்க தபர்-
னொண்படொ குற்்றைற்்றவதரன முடிவு-
த்சயவ�ொ்கவும் குழு அறிகம்கயில் 
பைலும் த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.   

நிம�கப்றான,... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்   
த�ொடர்பொன பல திட்டங்களும் 
தபொறிமும்ற்களும் ்கடற்த்றொழில் 
அமைசசிடம் ்கொணப்படுன்றது.  

ஜனொதிபதி ப்கொட்டொபய ரொஜபக்ஷ -
வின �மலமைத்துவத்தில் பிர�ைர் 
ைஹிந� ரொஜபக்ஷவின வழிநடத்�-
லில், நிதி அமைச்சர் பஷில் ரொஜபக்ஷ -
வின ஆபலொ்சமன்களுடன திட்டமி-
டப்பட்டுள்ை இப் தபொறிமும்றமய 
ந ம ட மு ம ்ற ப் ப டு த் து வ � ற் ்க ொ ன 
த�ொழில்நுட்ப ஒத்துமழப்புக்கமை-
யும் மு�லீடு்கமையும் உல்க வஙகி 
பபொன்ற அமைப்புக்களிடமிருநது 
எதிர்பொர்ககினப்றொம்" எனறு த�ரி -
வித்�ொர்.  

பைலும், பல்பவறு ்சவொல்்களுககு 
ைத்தியில் ஐபரொப்பிய ஒனறியம் 
பபொன்ற ்சர்வப�்ச அமைப்புக்களின 
எதிர்பொர்ப்புக்கமையும் ்சர்வப�்ச 
நியைங்கமையும் பூர்த்தி த்சயயும் 
வம்கயில் பலநொள் மீனபிடிக ்கலன-
்களின த�ொழில்மும்ற்கள் உட்பட 
்கடற்த்றொழில்்சொர் த்சயற்பொடு்கமை 
விமனத்தி்றன மிக்க�ொ்க உருவொக-
கும் வம்கயில் பல்பவறு நடவடிக-
ம்க்கள் பைற்த்கொள்ைப்பட்டுள்ை-
�ொ்கவும் புதிய ஒழுஙகு விதி்கமை 
நமடமும்றப்படுத்� இருப்ப�ொ்க-
வும் த�ரிவித்�ொர்.  

அப�பபொனறு, நனனீர் ைற்றும் பரு -
வ்கொல மீனவைர்ப்பு பபொன்ற நீர்பவ-
ைொண்மை மூலம் �ற்பபொது தைொத்� 

மீன உற்பத்தியில் 17 வீ�த்தித்ம� 
தபற்றுகத்கொள்வ�ொ்க த�ரிவித்� 
்கடற்த்றொழில் அமைச்சர், எதிர்வரும் 
2025 ஆம் ஆண்டைவில் தைொத்� 
உற்பத்தியில் சுைொர் 30 வீ� உற்பத்-
திமய நீர்பவைொண்மை ஊடொ்கப் 
தபற்றுக த்கொள்வ�ற்கு எதிர்பொர்ப்ப -
�ொ்கவும் த�ரிவித்�ொர்.  

்சர்வப�்ச ்சநம�யில் நல்ல வர-
பவற்மப தபற்று வருகின்ற ்கட -
லட்மட பண்மண்கமை உருவொக-
குவதிலும் ்கடற்த்றொழில் அமைசசு 
பைற்த்கொண்டு வருகின்ற த்சயற்பொ-
டு்கமை சுட்டிக்கொட்டிய ்கடற்த்றொ-
ழில் அமைச்சர், கிளிதநொசசி ைொவட்-
டத்தில் 06 ்கடலட்மட கிரொைங்கள் 
ஊடொ்க சுைொர் 355 பண்மண்கமை 
உருவொககியுள்ைமைமயயும், யொழ் 
ைொவட்டத்தில் 19 ்கடலட்மட ஏற்-
றுைதிக கிரொைங்கமை உருவொககி 
சுைொர் 467 பண்மண்கமை உரு-
வொககி இருககின்றமைமயயும் சுட்-
டிக்கொட்டியதுடன ஆழ்்கடல் மீன 
பிடிமய வலுப்படுத்துவம� பநொக்க-
ைொ்கக த்கொண்டு ையிலிட்டித் தும்ற -
மு்கம் உள்ளிட்ட தும்றமு்கங்கள் 
அபிவிருத்தி த்சயயப்படுவம�யும், 
பருத்தித்தும்ற, குருந்கர், பப்சொமல 
பபொன்ற ப�மவயொன பிரப�்சங்க -
ளில் புதிய தும்றமு்கங்கமை அமைப்-
ப�ற்கு பைற்த்கொள்ைப்படும் முயற்சி -
்கமையும் த�ளிவுபடுத்தினொர். 

லெல் லோளவனவுக்கு ேடன் வழங்குமாறு ...    
தபரும் பபொ்கத்தில் தநல்மலக 

த்கொள்வனவு த்சய�ல், ்கைஞ்சியப்-
படுத்�ல், விற்பமன ைற்றும் �ட்-
டுப்பொடினறி ்சநம�யில் நிலவுகின்ற 
அரிசிக்கொன ப�மவமய த�ொடர்நது 
பபணுவ�ற்கு எடுக்கககூடிய நடவ -
டிகம்க்கமை ஆரொயவப� ஜனொதிப-
தியின இந� திடீர் விஜயத்தின பநொக-
்கைொகும்.  

1971ஆம் ஆண்டின 14ஆம் 
இலக்க பொரொளுைன்றச ்சட்டத்தின 
மூலம் ஸ்�ொபிக்கப்பட்ட தநல் ்சந-
ம�ப்படுத்�ல் ்சமபயின பநொககு, 
"தநல் ைற்றும் அரிசி த்கொள்வனவு, 
்கைஞ்சியப்படுத்�ல், ப�ப்படுத்து-
�ல் ைற்றும் விற்பமன ஆகியவற்றில் 
முனனணி அர்ச இமடத்�ர்கரொ்கச 
த்சயற்படு�ல்" பபொன்றமவயொகும். 
தநல் விவ்சொயிககு இமடத்�ர்கர்்கள் 
இனறி நியொயைொன விமலமய தபற்-
றுகத்கொடுத்�ல் ைற்றும் ்சநம�யில் 
அரிசி �ட்டுப்பொடு ஏற்படும் பபொது 
தநல் ம்கயிருப்புக்கமை வழங -
குவதும், தநல் ்சநம�ப்படுத்�ல் 
்சமபயின மு�னமையொன பணி்கைொ -
கும்.  

்கடந� அர்சொங்கத்தில் 2017 
ைற்றும் 2019ஆம் ஆண்டு்களில்  
தநல்  த்கொள்வனவு த்சயயப்படொ�-
�ொலும், பயனபடுத்�ககூடிய தநல் 
ம்கயிருப்புக்கமை ்கொல்நமட தீவ-
னைொ்கக ்கருதி �னியொர்த்தும்ற 
வியொபொரி்கள் ஒரு சிலருககு மி்கக 
கும்றந� விமலககு வழஙகிய�ொ-
லும் நிறுவனத்திற்கு பொரிய நட்டம் 
ஏற்பட்டுள்ை�ொ்க அதி்கொரி்கள் சுட் -
டிக்கொட்டியுள்ைனர்.   

தநல்லுககு நியொயைொன விமல 
கிமடக்கொமை, இமடத்�ர்கர்்க-
ளுககு ்கமிஷன வழஙகுவது, தநல் 
த்கொள்வனவுககு விதிக்கப்பட்ட 
நிபந�மன்கள், ்கைஞ்சிய்சொமல-
்கமை உரிய மும்றயில் பரொைரிக-
்கொமை பபொன்ற ்கொரணங்கைொல் விவ-
்சொயிககும் தநல் ்சநம�ப்படுத்�ல் 
்சமபககும் இமடயிலொன உ்றவு தூர -
ைொக்கப்பட்டுள்ைது.  

2020ஆம் ஆண்டுககு ஐநது வரு -
டங்களுககு முனனர் நிலவிய 35 
ரூபொவிற்கும் கும்றவொ்க இருந� 
்கட்டுப்பொட்டு விமலமய 2020ஆம் 
ஆண்டு தபரும் பபொ்கத்தில் கும்றந -

�பட்்சம் 55 ரூபொவொ்க த்கொண்டு 
வருவ�ற்கு �ற்பபொம�ய அர -
்சொங்கம் நடவடிகம்க எடுத்�து. 
2022ஆம் ஆண்டு தபரும் பபொ்கத் -
தில், ஒரு கிபலொ தநல்லின விமல 
95 ரூபொவொ்க உயர்வமடநதுள்ை -
�ொல், அதி்கைொ்க தநல்மலக த்கொள்-
வனவு த்சயது ்கைஞ்சியப்படுத்� 
முடிந��ொ்க தநல் ்சநம�ப்படுத்�ல் 
்சமபயின உப �வி்சொைர் துமிந� பிரி-
ய�ர்ஷன த�ரிவித்�ொர்.  

தநல் ்சநம�ப்படுத்�ல் ்சமப -
யொனது 315,000 தைற்றிக த�ொன 
ம்கயிருப்மப பபணுவ�ற்குரிய 
இயலுமைமயக த்கொண்டுள்ைது. 
அ�மன 04 இலட்்சம் வமர அதி்கரிக-
்கத் ப�மவயொன நடவடிகம்க்கமை 
பைற்த்கொள்ளுைொறு ஜனொதிபதி 
பணிப்புமர விடுத்�ொர்.  

்கடந� இரண்டு வருடங்களில் 
இலஙம்க இரொணுவத்தினரின உ� -
வியுடன 315 ்கைஞ்சிய்சொமல்கள் 
புனரமைக்கப்பட்டன. எஞ்சிய 35 
்கைஞ்சிய்சொமல்களும் விமரவில் 
புனரமைக்கப்பட பவண்டும் என 
ஜனொதிபதி த�ரிவித்�ொர்.  

தநல் த்கொள்வனமவ துரி�ப்படுத்-
துவ�ற்்கொ்க 40 பட்ட�ொரி்கள் உ�விப் 
பிரப�்ச மு்கொமையொைர்்கைொ்கவும், 
200 பல்பநொககு உத்திபயொ்கத்�ர்-
்கமை ்கைஞ்சிய நடவடிகம்க்களுக -
்கொ்கவும் உடனடியொ்க நியமிக்க தீர் -
ைொனிக்கப்பட்டது.  

தநற் ்கைஞ்சிய்சொமல்கமை பொது -
்கொக்க யொமன பவலி்கமை அமைக்க 
நடவடிகம்க எடுக்க பவண்டிய�ன 
அவசியத்ம�யும் ஜனொதிபதி சுட்டிக-
்கொட்டினொர்.  

தநல் ்சநம�ப்படுத்�ல் ்சமபமய 
இலொபம் ஈட்டும் நிறுவனைொ்க 
்கட்டிதயழுப்புவப�ொடு, எவ்வி� 
மும்றப்கடு்களுககும் இடைளிக்க 
பவண்டொம் எனறும் ஜனொதிபதி அதி -
்கொரி்களுககுப் பணிப்புமர விடுத் -
�ொர்.  

்கைத்த�ொழில் அமைச்சர் ைஹிந -
�ொனந� அலுத்்கைப்க, ஜனொதிபதி-
யின �மலமை ஆபலொ்ச்கர் லலித் 
வீரதுங்க ைற்றும் அமைசசின த்சய-
லொைர் உள்ளிட்ட அர்ச அதி்கொரி்கள் 
பலரும் இநநி்கழ்வில் ்கலநதுத்கொண்-
டிருந�னர்

எதிர்க்ேட்சியுடன் ஒருகபாதும்...
அமைசசுப் ப�வி்களிலிருநது 

நீக்கப்பட்டுள்ை விைல் வீரவன்ச 
ைற்றும் உ�ய ்கம்ைனபில ஆகிபயொ-
ருககு நீதி கிமடககும் வமர �ொம் 
�ைது அமைசசு ப�விககுரிய த்சயற்-
பொடு்களிலிருநது விலகியிருக்கப் 
பபொவ�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.

அப�பவமை, �ொம் த�ொடர்ந -
தும் 11 ்கட்சி்களில் கூட்டணியுடன 
இமணநது த்சயற்படப் பபொவ�ொ்க-
வும் அவர் த�ரிவித்துள்ைொர்.   

இந� ஊட்கவியலொைர் ைொநொட் -
டில் முனனொள் அமைச்சர்்கைொன 
விைல் வீரவன்ச ைற்றும் உ�ய ்கம்-
ைனபில ஆகிபயொரும் ்கருத்துக்கமை 
முனமவத்�னர்.

�ற்பபொம�ய ஜனொதிபதியின 

�மலமையிலொன அர்சொங்கத்தில் 
எதிர்்கொலத்தில் எந�தவொரு அமைச -
்சர் ப�விமயயும் தபொறுப்பபற்-
்கத் �யொரில்மலதயன முனனொள் 
அமைச்சர் விைல் வீரவன்ச த�ரிவித் -
துள்ைொர்.    

அமைச்சர்்கள் இருவரும் �ைது 
ப�வி்களிலிருநது நீக்கப்பட்டமை 
பிரசசிமன இல்மல எனறும் ப�வி 
இருந�ொலும் இல்லொவிட்டொலும் 
குழுவின பபொரொட்டம் த�ொடரும் 
எனறும் அவர் த�ரிவித்துள்ைொர்.    

நொடு வரலொற்றில் ஒருபபொதும் 
இல்லொ�வொறு தபரும் தபொருைொ�ொர 
தநருக்கடிமய எதிர்பநொககியுள்ை�ொ-
்கவும் அவர் த�ரிவித்துள்ைொர்.   

அது த�ொடர்பில் பைலும் த�ரிவித்-

துள்ை அவர்,   
இந� தநருக்கடி நிமல த�ொடர்ச -

சியொ்க இருநது வநதுள்ைது. அமைச-
்சரமவயிலும் அது த�ொடர்பில் சிக -
்கல்்கள் த�ொடர்ந�ன.   20ஆவது 
அரசியலமைப்பு திருத்�ம் த்கொண்டு 
வரப்பட்டு சூழ்நிமலபயொடு இந� 
தநருக்கடி நிமல ஆரம்பித்�து.   

ைக்கள் ஆ�ரவில் அமைச்சரொ்க 
வந� நொம் அ�மன ்கடுமையொ்க 
எதிர்த்து வநதுள்பைொம். அப்பபொது 
சிக்கல் ஏற்பட்டது. அப�பபொனறு 
தும்றமு்கத்தில் கிழககு முமன -
யத்ம� இநதியொவுககு வழஙகு-
வ�ற்கு பைற்த்கொள்ைப்பட்ட தீர்-
ைொனத்தின பபொதும் சிக்கல்்கள் 
ஏற்பட்டன. அம�யடுத்து யு்க �னவி 

மின உற்பத்தி நிமலய பஙகு்கமை 
அதைரிக்கொவுககு வழஙகுவ�ற்கு 
நடவடிகம்க எடுக்கப்படும் பபொதும் 
எதிர்ப்பு்கள் கிைம்பின. அமவ 
அமனத்துபை த்கொள்ம்க ரீதியொன 
தநருக்கடி்கைொகும். �னிப்பட்ட 
சிக்கல்்கள் அல்ல. �ற்பபொது நொடு 
எதிர்த்கொண்டுள்ை தபொருைொ�ொர 
தநருக்கடி நிமலயிலும் சிக்கல்்கள் 
எழுநதுள்ைன.   

இத்�ம்கய நிமலககு ைத்தி -
யில், நொட்டில் எந� பிரசசிமனயும் 
கிமடயொது, எதிர்வரும் ்கொலத்-
தில் நொம் முனபனறுபவொம் என 
தவறுைபன கூறிகத்கொண்டிருக்க 
எம்ைொல் முடியொது எனறும் அவர் 
த�ரிவித்துள்ைொர்.  

விமல், ேம்மன்பி�வுடன்...
ைபனொ ்கபண்சன எம்பி பைலும் 

கூறியுள்ை�ொவது,  
அர்சொங்கம் ஆட்டம் ்கொண்கி்றது. 

வரலொறு முழுக்க �மிழ், முஸ்லிம் 
ைக்களுககு எதிரொ்க இனவொ�ம் 
்கககிய முனனொள் அமைச்சர்்கைொன 
விைல் வீரவன்ச, உ�ய ்கம்ைனபில 
ஆகிபயொர் அரசிலிருநது தவளிபயற்-
்றப்பட்டுள்ைனர். இனனமும் பலர் 
தவளிபயற்்றப்பட உள்ைனர். இநநி -
மலயில் வழமைபபொல் புதிய கூட்-
டணி்கள். புதிய ந்கர்வு்கள் நி்கழ்கின-
்றன.  

இநநிமலயில் ஐககிய ைக்கள் 
்சகதி கூட்டணியில் விைல் வீரவன்ச, 
உ�ய ்கம்ைனபில ஆகிபயொர் பற்றிய 
்கருத்து்கள் எதிர்க்கட்சி �மலவர் 
ைற்றும் �மிழ் முற்பபொககு கூட்டணி 
�மலவர் ஆகிபயொர் ைத்தியில் 
பநற்று நமடதபற்்ற உமரயொடலின 
பபொது, விைல் வீரவன்ச, உ�ய ்கம்-
ைனபில ஆகிபயொர் ஒருபபொதும் 
ஐககிய ைக்கள் ்சகதியுடன கூட்டணி-
யொ்க ப்சர்த்துகத்கொள்ைப்பட ைொட்-
டொர்்கள் என எதிர்க்கட்சி �மலவர் 
பிபரை�ொ்ச �மிழ் முற்பபொககு 
கூட்டணி �மலவர் ்கபண்சனிடம் 

த�ரிவித்துள்ைொர்.   
இவர்்கமை ப�ர்�லுககு, 

முனனபரொ, பினனபரொ இமணத்-
துகத்கொள்ை ைொட்படன என   ்சஜித் 
பிபரை�ொ்ச எம்பி �னனிடம் கூறிய -
�ொ்க ைபனொ எம்பி த�ரிவித்துள்ைொர்.   

இதுபற்றி ைபனொ எம்பி பைலும் 
கூறியுள்ை�ொவது,  

அரசிலிருநது தவளிபயறும், 
தவளிபயற்்றப்படும் பவறு சில -
ருககு இஙப்க இடம் இருக்கலொம். 
ஆனொல், நிச்சயைொ்க இத்�ம்கய 
இனவொதி்களுககு இடமிருக்க 
முடியொது. இடம் �நது மீண்டும் 
ஒருமும்ற இனதனொரு சுற்றுவட்டம் 
பபொ்க முடியொது. அம� எைது �மிழ், 
முஸ்லிம் ைக்கள் �ொங்க ைொட்டொர்-
்கள்.   

இனறு ப�சிய சூழல், ்சர்வப�்ச 
சூழல் ஆகியமவ தபொருநதி வருகின -
்றன. அவற்ம்ற மீண்டும் பொழடிக்க 
இந� இனவொதி்களுககு இடைளிக்க 
முடியொது. அத்�ம்கய எந�தவொரு 
முயற்சிமயயும் நொன, முற்பபொககு 
்சகதி்களுடன ப்சர்நது எதிர்ப்பபன 
எனறும் ைபனொ ்கபண்சன த�ரிவித்-
துள்ைொர்.  

அ்சின் கவம�த திட்டங்ேமை...
அமைச்சர்்கைொன விைல் வீரவன-

்சவும் உ�ய ்கம்ைனபிலவும் அர்சொங-
்கத்திற்கு ்சரியொன பொம�மயக ்கொட் -
டுவ�ற்்கொ்கபவ ்சரியொன பொம� என்ற 
பயொ்சமனமய முனமவத்��ற்்கொ்க 
பைற்படி ைொநொட்மட கூட்டிய�ொ்க 
த�ரிவித்துள்ைனர். கூறியது எவ்வொ -
த்றனினும் அஙகு பயொ்சமன்கமை 
முனமவப்ப�ற்கு ைொ்றொ்க அர்சொங்கத் -
தின பவமலத்திட்டங்கமையும் அர -
்சொங்கத்தின முககியஸ்�ர்்கமையும் 
விைர்சித்�மைபய இடம்தபற்றுள்-
ைது. அ�மன ஒருபபொதும் ஏற்றுக-
த்கொள்ை முடியொது.  

ஜனொதிபதி ைஹிந� ரொஜபக்ஷ 
ப�ொல்வியுற்்ற பவமையில் அவர் 
மீண்டும் அதி்கொரத்திற்கு வருவ�ற் -
்கொ்க பைற்படி �ரப்பினர் தபரும் பங -
்களிப்மப பைற்த்கொண்டிருந�னர். 

நொனும் அப்தபொது அவர்்களுககு 
தநருக்கைொ்க த்சயற்பட்டவன. 
தபொதுஜன தபரமுன ்கட்சிமய உரு-
வொககி அமனவரும் ஒனறிமணநது 
மூனறிலிரண்டு தபரும்பொனமை அர-
்சொங்கத்ம� அமைக்கமுடிநதுள்ைது. 
அ�ற்்கொன த்கௌரவத்ம� நொம் எப் -
பபொதும் அவர்்களுககு வழஙகியுள்-
பைொம். 

அப�பவமை, அர்சொங்கத்தில் 
அமைச்சர்்கைொ்க ப�வி வகித்துக-
த்கொண்டு அர்சொங்கத்ம� �ொககுவ�ற்கு 
ஒருபபொதும் இடைளிக்க முடியொது. 
ஜனொதிபதி இந� தீர்ைொனத்ம� 
த்கொள்ம்க ரீதியொ்கபவ பைற்த்கொண்-
டுள்ைொர். அம�விடுத்து அவர், 
�னிப்பட்ட ரீதியில் பைற்த்கொண்ட 
தீர்ைொனைல்ல எனறும் அவர் பைலும் 
த�ரிவித்துள்ைொர். (ஸ)   

மின்சா் சமப, இ.கபா.ச., ்யில்கவக்கு...
்கப்பலிலிருநது எரிதபொருமை 

இ்றககும் நடவடிகம்க்கள் பநற்று 
ஆரம்பைொகின. ்கப்பலிலிருநது 
இ்றக்கப்படும் எரிதபொருமை முத் -
துரொஜதவலயிலுள்ை தபற்ப்றொலி-
யக கூட்டுத்�ொபனத்தின ்கைஞ்சிய 
த�ொகுதியில் ்கைஞ்சியப்படுத்� நட-
வடிகம்க எடுக்கப்பட்டுள்ைது. எவ்-
வொ்றொயினும் அந� 37,300 தைற்றிக 
த�ொன எரிதபொருமை இ்றககுவ�ற்கு 
நொனகு நொட்்கள் த்சல்லும் எனறும் 
அவர் த�ரிவித்துள்ைொர்.   

அப�பவமை, பைலும் 37,300 
தைற்றிகத�ொன எரிதபொருளுடன 
்கப்பதலொனறு பநற்று ைொமல நொட்-
டுககு வரவிருந�து. அந� ்கப்பலி-
லிருநது எரிதபொருமை இ்றககுவ�ற்-
்கொன முனபனொடி நடவடிகம்க்கமை 
பைற்த்கொள்ைப்பட்டுள்ை�ொ்கவும் 

அவர் த�ரிவித்�ொர்.   
அந�க ்கப்பலில் 28,300 தைற்றிக 

த�ொன டீ்சலும், 9,000 தைற்றிக 
த�ொன விைொனங்களுக்கொன எரிதபொ -
ருளும் உள்ைடஙகுவ�ொ்க த�ரிவித்� 
அவர், அந� எரிதபொருள் ைொதிரி்கள் 
பநற்று ைொமலபய பரிப்சொ�மனககு 
உட்படுத்�ப்படவிருந��ொ்க அவர் 
த�ரிவித்�ொர்.   

எவ்வொ்றொயினும் எரிதபொரு-
மைக த்கொள்வனவு த்சயவ�ற் -
்கொ்க பநற்ம்றய தினமும் நொட்டின 
பல்பவறு பகுதி்களிலும் நீண்ட வரி -
ம்சயில் ைக்கள் ்கொத்திருந�ம�க 
்கொணமுடிந�து. பபொதிய எரிதபொ-
ருள் இல்லொமை ்கொரணைொ்க மின 
துண்டிப்பு த்சயற்பொடு்கள் பநற்றும் 
இடம்தபற்்றமை குறிப்பிடத்�க்கது. 
(ஸ) 

ல�ாடர்ச்சியாே வழங்குவ�றகு...
ப�வியிலிருநது நீக்கப்பட்டமை 

த�ொடர்பிலும் எரிதபொருள் �ட்-
டுப்பொட்மட முடிவுககு த்கொண்டு 
வருவது த�ொடர்பிலும் ஊட்கவி -
யலொைர்்கள் எழுப்பிய ப்கள்விககு 
பதிலளிககும் பபொப� அமைச்சர் 
இவ்வொறு த�ரிவித்�ொர்.  

 த�ொடர்நதும் ்கருத்துத் த�ரிவித்� 
அமைச்சர்.  

அர்சொங்கத்தின அமைச்சரொ்க 
ப�வி வகித்துக த்கொண்டு அர்சொங-
்கத்தின த்கொள்ம்க்களுககு முரணொ்க 
த்சயற்பட முடியொது. த�ொடர்சசி-
யொ்க எரிதபொருமை த்கொள்வனவு 
த்சயய முடியுதைன்ற நம்பிகம்கயு-
டன த்சயற்பட பவண்டுபை �விர 
இனனும் மூனறு தினங்களுககுத் 

�ொன எரிதபொருள் ம்கயிருப்பு 
உள்ைது எனறு அமைச்சர் ஒருவர் 
கூறுவது ைக்கமை அம�ரியப்படுத்-
தும் த்சயலொகும்.

அமைச்சர் என்ற வம்கயில் அர -
்சொங்கத்ப�ொடு இமணநது த்சயய 
பவண்டிய நடவடிகம்க்கள் உள்ைன. 
அ�மன மும்றயொ்க முனதனடுப்பது 
முககியம்.  

புதிய அமைச்சரொ்க ப�விபயற்்ற 
நொன ைக்கள் முன இனனும் 03 நொட்-
்களுகப்க எரிதபொருள் உள்ைத�ன 
கூறினொல் உடனடியொ்க நொட்டில் எரி-
தபொருள் �ட்டுப்பொடு ஏற்படும். அவ் -
வொ்றொன ்கருத்துக்கமை முனமவப்ப -
�ற்கு நொன ஒருபபொதும் �யொரில்மல 
எனறும் அமைச்சர் த�ரிவித்�ொர்.(ஸ) 

நிம�யான மவப்பு வசதி,  ...
தபொருை�ொர நடவடிகம்க்கள் 

த�ொடர்பில் எதிர்த்கொள்ை பநரும் 
�மட்கமை ்கமையும் வம்கயில் 
ைத்திய வஙகி இந� தீர்ைொனத்ம� 
பைற்த்கொண்டுள்ைது  

ைத்திய வஙகியின நொணய ்சமபக 
கூட்டத்தின பபொப� இந� தீர்ைொனம் 
எடுக்கப்பட்டுள்ை�ொ்க ைத்திய வஙகி 
த�ரிவித்துள்ைது.  

ைத்திய வஙகியின நிமலயொன 
மவப்பு வ்சதி வீ�ம் ைற்றும் 
நிமலயொன ்கடன வ்சதி வீ� ைட்டம் 
நூறு அல்கொ்க அதி்கரிக்கப்பட்டுள்ை-

�ொ்கவும் ைத்திய வஙகி த�ரிவித்துள் -
ைது.  அப�பவமை வட்டி வீ�த்ம� 
த்சயற்படுத்துவது த�ொடர்பிலொன 
ஆபலொ்சமன்கள் விமரவில் தவளி-
யிடப்படும் எனறும் ைத்திய வஙகி 
த�ரிவித்துள்ைது.  

்கடன அட்மட மூலம் தபற்றுக 
த்கொள்ைப்படும் வட்டி நூற்றுககு 20 
வீ�ைொ்க அதி்கரிக்கப்பட்டுள்ைதுடன 
எரிதபொருள் விமல ைற்றும் மின்சொர 
்கட்டணங்கமை அதி்கரிப்ப�ற்கும் 
ைத்திய வஙகி அர்சொங்கத்திடம் பரிந -
துமர்கமை முனமவத்துள்ைது.(ஸ) 

ஐ.ொ.மனி� உரிமமப்கப்மவயில் ...  
முனமவப்பொதரனறும் அறிவிக -

்கப்பட்டிருந�து.   
அ�மன த�ொடர்நது இலஙம்க 

த�ொடர்பொன விவொ�ம் நமடதப-
றும் எனபதுடன மிசப்சல் பசபலட் 
இலஙம்க த�ொடர்பொன அறிக -
ம்கமய முனமவத்��ன பினனர் 
பதிலளிக்கபவண்டிய நொடு என்ற 
வம்கயில் இலஙம்க தூதுககுழுவின 
�மலவர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் உமரயொற்று-
வ�ொ்க அறிவிக்கப்பட்டிருந�து.   

இ�மனத் த�ொடர்நது அதை-

ரிக்கொ, பிரிட்டன, சீனொ, இநதியொ 
உள்ளிட்ட பல்பவறு நொடு்களும் 
இலஙம்க த�ொடர்பொன விவொத்தில் 
பஙப்கற்று உமரயொற்்றவுள்ை�ொ்க -
வும் அப�பபொனறு ்சர்வப�்ச ைனி� 
உரிமை ்கண்்கொணிப்ப்கம், ்சர்வப�்ச 
ைனனிப்புச ்சமப ைற்றும் ்சர்வப�்ச 
ஜூரர்்கள் ஆமணககுழு எனபவன -
வற்றின பிரதிநிதி்களும் இலஙம்க 
த�ொடர்பொன விவொ�த்தில் உமர -
யொற்றுவர் எனறும் அறிவிக்கப்பட் -
டிருந�து.  

அருந்திக்ே லபர்னாணகடா...
ைற்றும் ஏற்றுைதி பல்வம்கப்படுத்-

தும் இரொஜொங்க அமைச்சரொ்க ப�விப்-
பிரைொணம் த்சயதுத்கொண்டொர்.   

ஜனொதிபதி ப்கொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 
முனனிமலயில் அவர் இவ்வொறு 
பநற்று ்சத்தியபிரைொணம் த்சயது-
த்கொண்டொர்.   

ரொ்கமை ைருத்துவ பீடத்தின சில 
ைொணவர்்கள் மீது �ொககு�ல் பைற் -
த்கொண்டமை த�ொடர்பில், வி்சொரமண-
்கள் நிம்றவமடயும் வமரயில் அருந -
திக்க தபர்ணொனபடொ இரொஜொங்க 
அமைசசுப் ப�விமய இரொஜினொைொ 
த்சயதிருந�ொர்.   

எனினும் ஜனொதிபதியொல் நிய -
மிக்கப்பட்ட வி்சொரமணககுழு-

வின பரிநதுமரயின படி ்சம்பவம் 
த�ொடர்பில் முனனொள் இரொஜொங்க 
அமைச்சர் அருநதி்க தபர்னொண்படொ 
எந�வி�ைொன �மலயீட்மடயும் 
த்சயயவில்மலதயனறும் ்சட்டத்ம� 
பொரபட்்சமினறி அமுல்படுத்�வும் 
அவர் வழிவம்க த்சயதுள்ைொதரன-
றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைதுடன 
இரொஜொங்க அமைச்சர் அருநதி்க தபர்-
னொண்படொ குற்்றைற்்றவதரன முடிவு -
த்சயவ�ொ்கவும் குழு அறிகம்கயில் 
த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

இ�மனயடுத்து அவர் பநற்று 
ஜனொதிபதி முனனிமலயில் மீண்டும் 
இரொஜொங்க அமைச்சரொ்க ப�விப்பிர -
ைொணம் த்சயதுத்கொண்டொர்.

யுே�னவி வழக்கு விசா்மை ... 
எல்பல குணவன்ச ப�ரர். ஐககிய 

ைக்கள் ்சகதியின தபொதுச த்சயலொ-
ைர் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் 
ைத்துை பண்டொர, பஜவிபி எம்பி 
சுனில் ெநதுனதநத்தி, வ்சந� ்சைர-
சிங்க உள்ளிட்ட த�ொழிற்்சங்க �ரப்பி-
னரும் பைற்படி ைனுக்கமை �ொக்கல் 
த்சயதிருந�னர்.  

அ�ற்கிணங்க யு்க�னவி மின 
உற்பத்தி நிமலயத்தின 40 வீ� 
பஙகிமன அதைரிக்க நிறுவனத் -
திற்கு வழஙகுவ�ற்கு அமைச்சரமவ 

பைற்த்கொண்ட தீர்ைொனத்திமன த்சல்-
லுபடியற்்ற �ொககுைொறு அவர்்கள் நீதி-
ைன்றத்ம� ப்கொரியிருந�னர்.  

பைற்படி ைனுக்களில் பிரதிவொதி-
்கைொ்க பிர�ர் ைஹிந� ரொஜபக்ச உள்-
ளிட்ட அமைச்சரமவ உறுப்பினர்்கள், 
தவஸ்ட் ப்கொஸ்ட் பவர் �னியொர் நிறு-
வனம், அந� நிறுவனத்தின பஙகு்கள் 
வழங்கப்பட்ட அதைரிக்க நிறுவன-
ைொன நியூ பபொட்ரஸ் எனர்ஜி ைற்றும் 
்சட்டைொ அதிபரும் தபயர் குறிப்பிடப்-
பட்டிருந�னர்.(ஸ) 

திலும், சி.பி. ்தொயக்ேவுக்கு...     
இரொஜொங்க அமைச்சரொ்க விைல -

வீர திஸொநொயக்கவும் த�னமன, 
கித்துள் ைற்றும் பமன த்சயம்க்கள் 
பைம்பொடு ைற்றும் அமவ ்சொர்ந� 
தபொறிமும்ற பண்டங்களின உற் -
பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி பல்வம்கப்-

படுத்�ல் இரொஜொங்க அமைச்சரொ்க 
அருநதி்க தபர்னொண்படொவும் பநற்று 
்சத்தியப் பிரைொணம் த்சயதுத்கொண்-
டனர். இநநி்கழ்வில் ஜனொதிபதியின 
த்சயலொைர் ்கொமினி த்சனரத்தும் 
்கலநதுத்கொண்டொர். 

மனி� உரிமமேள கப்மவயின் ...
தநரின புள்பை ைற்றும் தவளிநொட்டு 

அலுவல்்கள் அமைசசின த்சயலொைர் 
அட்மிரல் ஜயநொத் த்கொலம்பப்க ஆகி-
பயொரும் இமணநதிருந�னர்.  

பலொரனஸ் த்சல்வநொய்கம்   

தபொதுஜன தபரமுன -
வின ஒழுக்க விதி்கமை 
மீறி '்சரியொன பொம�' என்ற 
ைொநொட்டில் ்கலநதுத்கொண் -
டுள்ை பொரொளுைன்ற உறுப்பி -
னர் பிபரைநொத் த�ொலவத்� 
ைற்றும் இரொஜொங்க அமைச -
்சர் விதுர விககிரைநொயக்க 
ஆகிபயொருககு எதிரொ்க வி்சொரமண -
்கமை பைற்த்கொண்டு தீர்ைொனம் 
எடுப்பது அவசியதைன ்கடற்த்றொ -
ழில் இரொஜொங்க அமைச்சர் ்கஞ்்சன 
விபஜப்ச்கர த�ரிவித்துள்ைொர்.   

பநற்ம்றய தினம் தபொதுஜன 
தபரமுன �மலமைய்கத்தில் நமட -
தபற்்ற ஊட்கவியலொைர் ைொநொட் -
டில் அதுத�ொடர்பில் பைலும் த�ரி -
வித்� அவர், தபொதுஜன தபரமுன 
்கட்சியொனது �னியொன அரசியல் 

்கட்சியொ்க விமனத்தி்றன 
ைற்றும் �னித்துவத்ம� �க -
்கமவத்துகத்கொண்டுள்ை 
்கட்சியொகும்.   

இத்�ம்கய நிமலயில் 
பவறு ஒரு ்கட்சியுடன ஒன -
றிமணநது த்சயற்படுவது 
த�ொடர்பில் பொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர் பிபரைநொத் 

த�ொலவத்� ைற்றும் இரொஜொங்க 
அமைச்சர் விதுர விகரைநொயக்க 
ஆகிபயொருகத்கதிரொ்க ஒழுக்கொற்று 
நடவடிகம்க பைற்த்கொள்ைப்பட -
பவண்டும்.

அது த�ொடர்பில் ்கட்சியின 
�மலவர் ைற்றும் த்சயலொைர் ்கலந -
துமரயொடி தீர்ைொனதைொனம்ற 
பைற்த்கொள்வர் எனறும் இரொஜொங்க 
அமைச்சர் ்கஞ்்சன விபஜப்ச்கர 
பைலும் த�ரிவித்துள்ைொர். 

விதுர விக்கிரமநாயக்்க, பிரரமநாத் த�ாலவத்�   
ஆகிரயாருக்கு எதிரா்க ஒழுக்்காற்று விசாரணை
இராஜாங்க அமைச்சர் ்கஞ்சன விஜஜஜ்சக்கர தெரிவிப்பு   



கலாசார உறவுகளுககான இந்தி-
யக கவுன்சிலின் (ICCR) 2022-2023 
கல்வி அமர்வுகளுககான பின்்வரும் 
புலமமப் பரிசில்களுககு ககாழும்-
பிலுள்ள இந்திய உயர் ஸ்ானிகரா-
லயம் விண்ணப்பஙகம்ள ககாரி-
யுள்ளது: 

*கேரு ஞாபகார்்த் புலமமப் 
பரிசில் திட்ட்ததில் கபாறியியல், 
விஞஞானம், வியாபாரம், கபாரு -
ளியல், ்வர்்த்கம், மானு்டவியல் 
மற்றும் கமல உடப்ட (மரு்தது்வம்/
தும்ண மரு்தது்வம், ஆம்ட ்வடி -
்வமமப்பு  & சட்ட்ததுமற கற்மக 
கேறிகள ்விர்ந்்ம்வ) அமன்தது 
பட்டப்படிப்பு (Undergraduate) கற் -
மககேறிகம்ள இந்்்த திட்டம் உள-
்ள்டககுகின்றது.    

*கமௌலானா ஆசா்த புலமமப் 
பரிசில் திட்ட்ததில் கபாறியியல், 
விஞஞானம், கபாருளியல், ்வர்்த் -
கம், மானு்டவியல் மற்றும் கமல 
உடப்ட (மரு்தது்வம்/தும்ண மரு்த-
து்வம், ஆம்ட ்வடி்வமமப்பு  & 
சட்ட்ததுமற கற்மக கேறிகள 

்விர்ந்்ம்வ) முதுமாணிப் பட்டக 
(Masters Degrees) கற்மககம்ள உள-
்ள்டககுகிறது. எவ்வாறாயினும், 
கபாறியியல், விஞஞானம் மற்றும் 
வி்வசாயம் ஆகிய துமறகளுககு 
முன்னுரிமம ்வழஙகப்படும்.  

*ராஜிவ  காந்தி புலமமப் பரிசில் 
திட்ட்ததில் B.E அல்லது B.Tech 
பட்டப் படிப்புகளுககு ்வழிசமமக-
கும் ‘்க்வல் க்ாழில்நுடப்த துமற-
களிலான பட்டப்படிப்புக கற்மக-
கேறிகள.  

இந்்ப் புலமமப் பரிசில்கம்ள 
்வழஙகு்வ்ற்காக ்குதி ்வாயந்் 
இலஙமகப் பிரமைகம்ள இந்திய 
அரசாஙகம் க்ரிவு கசயகிறது. 
இந்தியாவிலுள்ள சிறந்் பல்க-
மலக கழகஙகளில் பட்டப்படிப்பு 
மற்றும் பட்டப்பின்படிப்பு பட்டங-
களுககான கற்மககம்ள்த க்ா்டர்-
்வ்ற்கு ்குதி்வாயந்்்வந்்்வர்கம்ள 
க்ரிவுகசயயும் கசயற்பாடுகள 
இலஙமக கல்வி அமமச்சு்டனான 
கலந்்ாகலாசமனயில் கமற்ககாள-
்ளப்படும்.  அமன்ததுப் புலமமப் 

பரிசில்களும் கற்மக கேறிகளின் 
முழுமமயான கால்ததிற்கும் 
கல்விக கட்ட்ணம், மா்ாந்் 
அடிப்பம்டச் சலுமகக கட்ட்ணம் 
மற்றும் பு்த்கஙகள & காகி்ாதிக-
ளுககான ்வரு்டாந்் ககாடுப்பனவு 
என்ப்வற்மற உள்ள்டககுகின்றது.  
க்ரிவு கசயயப்பட்ட விண்ணப்ப -
்ாரிகளுககு பல்கமலககழக ்வ்ளா -
க்ததினுள விடுதி ்வசதிகளும் ்வழங -
கப்படும்.

இவவி்டயம் க்ா்டர்பாக 
க்ம்வயான ்க்வல்கம்ள கல்வி 
அமமச்சின் www.mohe.gov.lk 
எனும் இம்ணய்த்்ள முக்வரியி -
லிருந்து கபற்றுகககாள்ளமுடி -
யும். இந்் கற்மக கேறிகளுககான 
்மகமம மற்றும் க்ரிவு கசய்ல் 
ேம்டமுமற க்ா்டர்பாக கமலும் 
அறிந்துககாள்ள விரும்பும் மா்ண-
்வர்கள இலஙமக கல்வி அமமச்சு 
அல்லது  ககாழும்பிலுள்ள இந்திய 
உயர் ஸ்ானிகராலயம் ஆகிய -
்வற்மற அணுகி ்க்வல்கம்ளப் 
கபறமுடியும்.

உகமரனுககு உ்டனடியாக்த 
க்ம்வப்படும்நி்வார்ண உ்வி-
கம்ள இந்திய அரசு கபாலந்துககு 
அனுப்ப்த க்ா்டஙகியிருககிறது. 
மருந்து ்வமககள, மரு்தது்வ உபகர-
்ணஙகள மற்றும் ஏமனய நி்வார்ண 
கபாதிகம்ள ஏற்றிகககாணடு 
கபாலந்து கசன்றிருபப்்ாகவும் 
மற்கறாரு விமானம் சில தினஙக-
ளுககு முன்னர் அனுப்பி ம்வககப்-
பட்ட்ாகவும் இந்திய க்வ ளிவி-
்வகார கசயலா்ளர் ஹர்்ஷ்வர்்ன 
சிஙஹா க்ரிவி்ததுள்ளார். 'ஒபகர -
ஷன் கஙகா' என்ற இந்தியர் மீடபு 
திட்டம் க்ா்டர்பான ஊ்டகவியலா -
்ளர் சந்திப்பின் கபாக் இம் அ்வர் 
க்ரிவி்த்ார்.  

இந்திய நி்வார்ண உ்விகளில் 
மருந்துகள, கபார்ம்வகள, கூ்டா -
ரஙகள, ்ார்பலின் கூமரகள, கண 
பாதுகாப்பு க்வசஙகள, ்ணணீர் 
க்ாடடிகள, படுகமககள, மகயு-

மறகள என்பன அ்டஙகுகின்றன. 
இ்வற்மற ஏற்றிகககாணடு கமலும் 
மூன்று விமானஙகள கபாலந்து 
ஹஙககரி மற்றும் ரூகமனியாவுககு 
கசல்லவுள்ளன. இந்ோடுகளின் 
எல்மல ்வழியாக இம்வ உகமர -
னுககுள அனுப்பப்படும்.  

புதுடில்லியில் உள்ள உகமர -

னிய தூது்வர் இந்திய அரசுககு 
ேன்றி க்ரிவி்ததுள்ள அக்சமயம் 
நி்வார்ண உ்விகள மற்றும் இந்தி -
யர்கம்ள மீடடு்வரு்ல் க்ா்டர் -
பாக பிர்மர் ேகரந்திர கமாடி 
மிகுந்் கரிசமன காடடி ்வரு்வ -
்ாக புதுடில்லி ்க்வல்கள கூறு -
கின்றன.  
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இரண்டு அமமச்சரமை அமமச்சர்்கள் மற்றும் ஒரு இராஜாங்க அமமச்சர்்கள் நேற்று (04) பிற்்ப்கல் ஜனாதி்பதி சசயல்கத்தில் ஜனாதி்பதி ந்காட்ா்பய ராஜ்பக்ஷ முன்னிமலயில் ்பதவிப்பிரமாணம் சசய்து ச்காண்்னர். சி.பி. ரத்ோயக்்க ைனவிலஙகு மற்றும் ைன -
விலஙகு ்பாது்காப்பு அமமச்சர், திலும் அமுனு்கம ந்பாக்குைரத்து அமமச்சர், விமலவீர திஸாோயக்்க அனர்த்த மு்காமமத்துை இராஜாங்க அமமச்சர், அருந்தி்க ச்பர்னாண்ந்ா சதன்மன, கித்துல் மற்றும் ்பமன சாகு்படி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அதனு்ன் இமணந்த 
ம்கத்சதாழில் ச்பாருட்கள் உற்்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி ்பல்ைம்கப்்படுத்தல் இராஜாங்க அமமச்சர்.

இந்தியாவில் பட்டப் படிப்பு மற்றும் 
பட்டப்பினபடிப்பிற்்ான புலமமப் பரிசில்

உக்மரனுக்கு இந்தியா நிைாரண உதவி்கள்

ப�ோலந்துக்கு எடுத்துச் 
செல்லும் விமோனங்கள்  இந்திய உயர் ஸ்தானிகரதாலயம் விண்ணப்பஙகளை ககதாரியுளைது

எரிச�ோருள், மினெோர ்கட்டணங்களை குளைத்துள்ை �ோக். அரசு
பாக. பிர்மர் இம்ரான் கான், மின்சா-

ரம் மற்றும் எரிகபாருடகளின் விமலக-
ம்ளக குமற்ததிருப்பது மககம்ள ஏம-
மாற்றி ்ன் அரசாஙக்ததின் இருப்மப 
காப்பாற்றிக ககாள்வ்ற்கான கம்டசி 
முயற்சியாகும் என பாகிஸ்ான் எதிர்க-
கடசிகள விமர்சி்ததுள்ளன.

க்டந்் 28 ஆம் திகதி ோடடு மக-
களுககு உமரயாற்றிய பாக. பிர -்
மர், கபடகறால் மற்றும் டீசலின் 
விமலகம்ள லீட்டருககு 10 ரூபா்வா-
கவும், ஒரு அலகு மின்சாரம் ஐந்து 

ரூபாவினாலும் குமறககப்-
படடுள்ள்ாகவும் ்க்வல் 
க்ாழில்நுடப்த துமறககு 
்வரி விலககு அளிககப்ப-
டும் என்றும் அறிவி்த்ார். 
இம்யடு்தது கரு்தது 
க்வளியிட்ட எதிர்ககட-
சி்த ்மல்வர் பிலா்வல் 
பூடக்டா சர்்ாரி, ்மது 
கடசி ஒழுஙகு கசயதிருக-
கும் 'அ்வாமி மார்ச்' என அமழககப்ப-
டும் கபரணிப் ப்வனிககு பயந்் நிமல-

யிகலகய விமல குமறப்பு 
அறிவிப்மப இம்ரான்கான் 
விடு்ததிருப்ப்ாகக கூறி-
யுள்ளார்.  

பாகிஸ்ான் மககள 
கடசி மடடுமன்றி, பாக. 
முஸலிம் லீக - ே்வாஸ 
கடசி மற்றும் அ்வாமி 
க்சிய கடசி்த ்மல்வர்க-
ளும், எதிர்ப்புப் கபரணி, 

ேம்பிகமகயில்லாப் பிகரரம்ண என்-
பன்வற்றுககு பயந்தும் அரசு மீதுள்ள 

பல்க்வறு அழு்த்ஙகள கார்ணமாக-
வுகம பாக. பிர்மர் இந்் அறிவிப்மபச் 
கசயதுள்ள்ாக சுடடிககாடடியுள்ளனர். 
இப்கபாது அறிவிககப்படடிருககும் 
நி்வார்ணஙகள கபாதுமானம்வ அல்ல 
என்றும் எதிர்க கடசிகள க்ரிவி்த-
துள்ளன. அச்சம் ககாண்ட க்ால்விய-
ம்டந்் மனி்ரின் உமர அது என்றும் 
இதுக்வ அ்வரின் கம்டசி உமரகயன்-
றும் கரு்ததுகள க்வளியி்டப்படடிருப்ப-
்ாக 'க்டான்' ப்ததிரிமக கசயதி க்வளி-
யிடடுள்ளது.   

இந்திய மோணவர் மீடபுக்கு  
அளமச்ெர்்கள் அனுப்பி ளவப்பு

்ாயோடு திரும்ப முடியாமல் 
உகமரனில் சிககி்த ்விககும் 
சுமார் 16 ஆயிரம் இந்தியர்கம்ள 
திருப்பி அமழககும் முயற்சி -
யில் இந்திய அரசு தீவிரமாக 
கசயல்படடு ்வருகிறது. இது 
க்ா்டர்பாக புதுடில்லியில் 
ேம்டகபற்ற உயர் மாோடடில் 
கலந்துககாண்ட இந்தியப் பிர -
்மர் ேகரந்திரகமாடி ்னது 
ோன்கு சிகர்ஷ்ட அமமச்சர்கம்ள 
உகமரமன சுற்றியுள்ள ோடுக-
ளுககு அனுப்பி ம்வ்ததுள்ளார். 
எல்மல ்ாணடி ்வரும் இந்தியர்-
களின் ேலன்கம்ள கேரடியாகக 
கணகாணிககவும் சிககியிருப் -
கபாமர மீடடு ்வரவும் இ்வர்கள 
ே்ட்வடிகமக எடுப்பார்கள என 
இந்திய அரசு க்ரிவி்ததுள்ளது.   

அமமச்சர்க்ளான ஹர்தீப் பூரி, 
ைகயாதிராடியா சிந்தியா, கிரண 
ரிரிைு, வி.கக. சிங ஆகிகயார் 
ஹஙககரி, கபாலந்து, ரூகமனியா 
ஆகிய ோடுகளுககு புறப்படடுள -
்ளனர். உகமரனில் 76 ஆயிரம் 
க்வ ளிோடடு மா்ண்வர்கள கல்வி 

கற்று ்வருகின்றனர். இ்வர்களில் 
16 ஆயிரம் கபர் இந்தியர்க்ளா்வர். 
ஆயிரகக்ணககான ஆபிரிகக மா்ண -
்வர்கள உகமரனிலிருந்து ோடு திரும்-
பமுடியாமல் ்வி்தது ்வருகிறார்கள. 
இக்சமயம் உகமரன் கஷயனி 
எல்மலகயாரமாக கபாலந்துககாக 
கா்ததிருப்ப்வர்கம்ள அமழ்தது ்வர 
கபாலந்து அரசு பஸகம்ள ஏற்பாடு 
கசயதுள்ளது.   

'2030-இல் யோவருக்கும் உளையுள்' 
ெம்மோந்துளையில் வீடு ள்கயளிப்பு

சம்மாந்துமற பிரக்ச்ததில் ்வசிககும் 
்வறிய குடும்பஙகளுககு புதிய வீடுகம்ள 
அமம்ததுக ககாடுககும் '2030 இல் யா்வ-
ருககும் உமறயுள' எனும் திட்டம் க்டந்் 
ஆணடு சமூக கசம்வயா்ளர் அஸமி யாசீ -
னினால் ஆரம்பிககப்பட்டது. 

அ்ன்படி ்வறிய நிரந்்ர ்வசிப்பி்ட-
மற்ற ஏழா்வது குடும்ப்ததிற்கான புதிய 

வீடு அணமமயில் சமூக கசம்வயா-
்ளர் அஸமி யாசீனினால் மகயளிககப்-
பட்டது.

இந்நிகழ்வில், சம்மாந்துமற உயர் 
க்ாழிநுடப கல்லூரியின் க்ணககா்ளர் 
எஸ.ஏ ஜிப்ரி, பளளி்வாசல் ்மல்வர்க-
்ளான ஏ.எல்.எம் றிப்கான், எம். இஸமா-
யில் என பலரும் கலந்து ககாண்டனர்.
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புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

ஒட்டுசுட்டடான் பிரசேேேபபக் -
குட்பட்ட பகுதிகளில் சிறுசபடாக 
நெறநேயபகக்கு சேபையடான எரி -
நபடாருள் கிபடக்கடாபையடால் விைேடா -
யிகள் நபரும் அநேௌகரியஙகபை 
அனுபவித்துைருகின்்றனர். 

சிறுசபடாக நெறநேயபகக்கடாக 
நிலத்திபன பேப்படுத்துைேறகு 
உழவு இயந்திரத்திறகடான எரிநபடா-
ருள் ேட்டுப்படாடு நிலவுகின்்றது. 

ஒட்டுசுட்டடானில் எரிநபடாருள் 
நிரப்பு நிபலயத்தில் எரிநபடாருள் 
இல்லடாபையடால் உழவு இயந்திரஙக -
ளுடன் நீணட ைரிபேயில் விைேடாயி-
கள் கடாத்திருக்கின்்றனர். 

முல்பலத்தீவு ைடாைட்டத்தில் பர -
ைலடாக ைபழ நபயது ைருகின்்ற 
நிபலயில் ைபழயிபனயும் நபடாருட் -
படுத்ேடாது விைேடாயிகள் எரிநபடாரு-

ளிபன நபறறுக்நகடாள்ைசைணடும் 
என்்ற முபனப்பில் ஈடுபட்டுள்ைபே 
கடாணக்கூடியேடாகவிருந்ேது. 

முத்துஜயன் கட்டு குைத்தின் 

கீழடான சிறுசபடாக நெறநேயபக 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு குைத்து நீர் தி்றந்து-
விடப்பட்டுள்ைது. எனினும் உழவு 
இயந்திரஙகளுக்கு டீேல் இன்பை-

யடால் விைேடாயிகள் நபரிது படாதிக்கப்-
பட்டுள்ைனர். 

வீதிகளில் நீணட ைரிபேயில் 
உழவு இயந்திரத்திபன நிறுத்திபைத்-
துவிட்டு ைபழயில் கடாத்திருக்கின்்ற -
னர். 

எதிர்ைரும் 25 ஆம் திகதிக்கு 
முன்னர் முத்பேயன் கட்டு குைத்-
தின் கீழடான சிறுசபடாக நெறநேயபக-
யிபன சைறநகடாள்ைசைணடும் என 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. எனினும் 
டீேல் இன்பையடால் உழவுநேய-
யமுடியடாே நிபலக்கு ேள்ைப்பட்-
டுள்ைனர். சைட்டுநில பயிர்நேய-
பகயடாைர்கள் ைறறும் உப உணவு 
பயிர்நேயபகயடாைர்கள், நெறநேய-
பகயடாைர்கள் என அதிகைைடான 
விைேடாயிகள் டீேல் இல்லடாபையடால் 
நிலத்திபன பேப்படுத்ேமுடியடாே 
நிபலக்கு ேள்ைப்பட்டுள்ைேடாக 
கைபல நேரிவித்துள்ைனர்.

ஒட்டுசுட்்டானில் உழுவதற்கு 
எரிப�டாருள் இல்்லை

ைவுனியடா விசேட நிருபர்

நேடால்நபடாருள் திபணக்கைத்-
தினடால் இபடநிறுத்ேப்பட்டி-
ருந்ே ைவுனியடா, ேைனஙகுைம் 
கல்லுைபல பிள்பையடார் ஆல-
யத்தினுபடய கட்டுைடான பணி-
களுக்கு சேசிய ைரபுரிபைகள் 
அருஙகபலகள் ைறறும் சைம்-
படாட்டு அலுைல்கள் இரடாஜடாஙக 
அபைசேர் விதுர விக்ரைெடாயக்க-
வினடால் அனுைதி ைழஙகப்பட்-
டுள்ைது.

ைவுனியடா, ேைனஙகுைம் கல்-
லுைபல பிள்பையடார் ஆலயத்-
திறகு  செறறு முன்தினம் ைடாபல 
(03.03) அபைசேர் ேபலபையி-
லடான குழுவினர் விஜயம் நேயதி-
ருந்ேனர். 

ைவுனியடா, ேைனஙகுைம் கல்-
லுைபல பிள்பையடார் ஆலயம் 
1952 ஆம் ஆணடு அபைக்-
கப்பட்டு அப்பகுதி ைக்களி-
னடால் ைழிபடாடு நேயயப்பட்டு 
ைந்துள்ைது. குறித்ே சகடாவில் 
அபைந்துள்ை ைபலப்பகுதியில் 
நேடால்நபடாருள் சின்னஙகைடான 
பணபடய கறதூணகள், படாழ-
படந்ே நேஙகல் படிைஙகள், 
கட்டட இடிபடாடுகள் என்பன 
கடாணப்படுகின்்றன.

அத்துடன், ஆலயத்தின் புனர்-
நிர்ைடாண கட்டுைடான பணிகள் 
இடம்நபறறு ைந்ே நிபலயில் 
நேடால்நபடாருள் திபணக்கைத்-
தினர்  ஆலயம் அபைந்திருந்ே 
பகுதி நேடால்நபடாருள் திபணக்க-
ைத்திறகு நேடாந்ேைடான பகுதி என 
நேரிவித்து கட்டுைடான பணிக-

ளுக்கு ேபடயுத்ேரவு பி்றப்பித்தி-
ருந்ேனர்.

இவ்விடயம் நேடாடர்பில் 
ஆலய நிர்ைடாகத்தினர் ைறறும் 
அப்பகுதி ைக்கள் அரே அதிகடா-

ரிகள், அரசியல்ைடாதிகளுக்கு  
நேரியப்படுத்தியிருந்ேதுடன், 
கடந்ே கடாலஙகளில் கைனயீர்ப்பு 
சபடாரடாட்டஙகபையும் முன்நன-
டுத்திருந்ேனர். இந்நிபலயில், 
படாரடாளுைன்்ற உறுப்பினரும், 
ைடாைட்ட அபிவிருத்தி குழு 
ேபலைருைடான கு.திலீபனின் 
சகடாரிக்பகக்கு அபைய இரடா-
ஜடாஙக அபைசேர் விதுர விக்ரைெடா-

யக்க, ைடாைட்ட அரேடாஙக அதிபர் 
பீ.ஏ.ேரத்ேந்திர, ைவுனியடா 
பிரசேே நேயலடாைர் ெடா.கைல-
ேடாேன் ைறறும் நேடால்நபடாருள் 
திபணக்கை அதிகடாரிகள் அப்ப-

குதிக்கு விஜயம் 
சைறநகடாணடு 
ஆலய நிர்ைடா-
கத்தினர், ைக்-
களின் சகடாரிக்-
ப க யி ப ன 
ச க ட் ட றிந் ே -

னர். ஆலயத்தின் கட்டுைடான 
பணிக்கடாக ைடாதிரி ைபரபடத்-
திபன நேடால்நபடாருள் திபணக்-
கைத்திறகு ைழஙகி நேடால்-
நபடாருட்களுக்கு சேேத்திபன 
ஏறபடுத்ேடாே ைபகயில், புனர்-
நிர்ைடாண சைபலகபை முன்-
நனடுத்து ஆலய ைழிபடாடுகபை 
சைறநகடாள்ை அபைசேரினடால்   
அனுைதி ைழஙகப்பட்டுள்ைது.

கல்லுமலை பிளலளையார் ஆையத்தின்
கட்டுமான பணிகலளை மீளை ஆரம்பிகக அனுமதி

முதமதையன் கட்டு குளம் திறப்பு:
25 ஆம் திகதிக்கு முன்்னர் பயிர்்சயமகமய மமற்காள்ளுமாறு அறிவிப்பு

பருத்தித்துப்ற விசேட, 
யடாழ்., நிருபர்கள்

யடாழ்ப்படாணப் பல்-
கபலக்கழகத்தின் 35  
ஆைது நபடாதுப் பட் -
டைளிப்பு விழடாவில் 
ைடாணவி ஒருைருக்கு 
ஏகடாந்ே நிபலயில் பட் -
டமும், நிபனவுத் ேங -
கப்பேக்கமும் ைழஙகப் -
பட்டுள்ைது. 

யடாழ். பல்கபலக்கழக கபலப்பீ -
டத்தின் ஊடகத் துப்றயில் சி்றப்புக் 
கபலைடாணி பட்டம் நபற்ற நேல்வி 
தில்கடாந்தி ெைரட்ணம் பட்டைளிப்பு 
விழடாவின் சபடாது உயிருடன் இல்-
லடாபையடால் அைருக்கடான சி்றப்புப் 

பட்டம் அைரது ேயடாரிடம் ைழஙகப்-
பட்டது.  ைறறும் யடாழ். பல்கபலக்க-
ழக ஊடகத்துப்றயில் சி்றப்புத் சேர்ச-
சிக்கடாக ைழஙகப்படும் ைப்றந்ே 

ைடாணைன் ேகடாசேைன் நிலக் ஷன் 
ஞடாபகடார்த்ே ேஙகப்பேக்கமும் இம்-
ைடாணவிக்சக ைழஙகப்பட்டுள்-
ைபை குறிப்பிடத்ேக்கது. 

ம்ைநத ஊ்க மடாணவிக்கு 
ஏகடாநத நி்லையில் �ட்்ம்

கரநைட்டி தினகரன், யடாழ்.
விசேட நிருபர் 

யடாழ்ப்படாணம் சகடாப்படாய 
பகுதியில் இடம்நபற்ற வீதி 
விபத்தில் கல்வியியற கல்லூரி 
விரிவுபரயடாைர் உயிரிழந்துள்-
ைடார். கரநைட்டிபயச சேர்ந்ே, 
யடாழ்ப்படாணம் சேசிய கல்வியியற கல்லூரி மூத்ே 
விரிவுபரயடாைர் கனகேபப படாஸகரன் என்பைசர 
உயிரிழந்துள்ைடார்.  

கல்வியியற கல்லூரியில் செறப்றய தினம் வியடா-
ழக்கிழபை இரவு இடம்நப்றவிருந்ே நிகழ்வுக்கடாக 
ேனது வீட்டிலிருந்து சைடாட்டடார் பேக்கிளில் நேன்-
றுக்நகடாணடிருந்ே சபடாசே சகடாப்படாய கிருஷணன் 
சகடாவிலடி ேந்தி பகுதியில் நிறுத்தி பைக்கப்பட்டி-
ருந்ே உழவு இயந்திர நபட்டியுடன் சைடாதி விபத்துக்-
குள்ைடாகியுள்ைடார். சபடாதிய நைளிசேமின்றி உழவு 
இயந்திர நபட்டி நிறுத்தி பைக்கப்பட்டிருந்ேபை-
யடால் இவ்விபத்து இடம்நபற்றேடாக நேரிவிக்கப்படு-
கி்றது. ேம்பைம் நேடாடர்பில் சகடாப்படாய நபடாலிஸடார் 
விேடாரபணகபை முன்நனடுத்துள்ைனர். 

உழவு இயநதிர 
ப�ட்டியில் மமடாதி
விரிவு்ரயடாளர் 
உயிரிழப்பு 

யடாழ். விசேட நிருபர் 
யடாழ்ப்படாணம், நபடான்னடாபல, பருத்தித்துப்ற 

வீதிசயடாரைடாக கடாயஙகளுடன் ஆநணடாருைரின் 
ேடலம் செறறு நைள்ளிக்கிழபை  மீட்கப்பட்-
டுள்ைது. 

நபடான்னடாபலக்கும் திருைடிநிபலப் பகுதிக்கும் 
இபடப்பட்ட பகுதியிசலசய ேடலம் மீட்கப்பட்-
டுள்ைது. ேடலத்தின் அருசக ஓர் சைடாட்டடார் பேக் -
கிளும் கடாணப்படுைேடாக நேரிவிக்கப்படுகின்்றது. 

ேம்பைம் நேடாடர்பில்  இைைடாபலப்  நபடாலிஸடார் 
விேடாரபணகபை சைறநகடாணடு ைருகின்்றனர்.

ஆண�ாருவரின் சடைம் மீட்பு 

யாழப்பாணப் பலகமைக்கழக 35ஆவது ்பாதுப் பட்்டமளிப்பு விழாவின் இரண்-
்டாம் நாள் நிகழவுகள் பலகமைக்கழக மவநதைர் தைமகசார் மபராசிரியர் எஸ்.பதமநா -
தைன் தைமைமமயில மநறறு ்வள்ளிக்கிழமம இ்டம்்பறறது. 
 யாழ., பருததிததுமற நிருபர்கள்

ைன்னடார் குறூப், ேபலைன்னடார்  
நிருபர்கள்

ைன்னடார் ைடாைட்டத்தில் முன்நன-
டுக்கப்பட்டு ைரும் கனிய ைணல் 
அகழ்வின்  முேறகட்ட நேயறபடா-
டடான கனிய ைணல் பரிசேடாேபன 
ெடைடிக்பககபை உடனடியடாக 
நிறுத்துைடாறு சகடாரிக்பக முன்பைக்-
கப்பட்டுள்ைது.

ைன்னடார் ைடாைட்டத்தில் குறிப்-
படாக தீவு பகுதியில் பல இடஙக-
ளில் கனிய ைணல் அகழ்வு ெடை-
டிக்பக இடம்நபறறு ைருகின்்றது.

இதுகுறித்து ஆரடாயும் விசேட 
கலந்துபரயடாடல் ைன்னடார் பிரபஜ-
கள் குழுவின் ஏறபடாட்டில் செறறு  
நைள்ளிக்கிழபை (4) கடாபல 
10.30 ைணியைவில் ைன்னடார் ெகர 
ேபபயின் சகட்சபடார் கூடத்தில் 
இடம்நபற்றது.

-இேன் சபடாது கலந்து நகடாணட-
ைர்கள் ஒன்றிபணந்து ைன்னடார் 
ைடாைட்டத்தில் முன்நனடுக்கப்-
பட்டுைரும் கனிய ைணல் பரிசேடா-
ேபன ெடைடிக்பககபை உடன-
டியடாக நிறுத்துைடாறு சகடாரிக்பக 

முன்பைத்ேனர்.
ைன்னடார் பிரபஜகள் குழுவின் 

ஏறபடாட்டில் இடம்நபற்ற குறித்ே 
கலந்துபரயடாடலின் சபடாது அவுஸ-
திசரலியடா கனிய ைணல் அகழ்வு 
நிறுைனத்தின் இலஙபகக்கடான 
நபடாறுப்படாைர் ேடாலிய கலந்து 
நகடாணடிருந்ேடார். 

குறித்ே கலந்துபரயடாடலில் ைன் -
னடாரின் சுற்றடாடபல படாதுகடாக்கும் 
அபைப்பின் பிரதிநிதிகள், உள்ளூ-
ரடாட்சி ைன்்ற பிரதிநிதிகள், நபடாது 
ைறறும் ேனியடார் அபைப்புகளின் 
பிரதிநிதிகள், ைனிே உரிபைகள் 
நேயறபடாட்டடாைர்கள், கிரடாை 
ைட்ட அபைப்புகளின் பிரதிநிதி-
கள் என பலர் கலந்து நகடாணடிருந்-
ேனர்.

-இேன் சபடாது ைன்னடார் ைடாைட்-
டத்தில் கனிய ைணல் அகழ்வு 
சைறநகடாள்ைப்பட்டு ைரும் 
நிபலயில் ைடாைட்டத்தில் ஏறபட-
வுள்ை அபடாய நிபல குறித்து  'ைன்-
னடாரின் சுற்றடாடபல படாதுகடாக்கும் 
அபைப்பினடால் கருத்துக்கள் முன் 
பைக்கப்பட்டது.

மககளின் பாதுகாப்புககு தீஙலக ஏறபடுத்தும்  
வலகயில் கனிய ம�ல் அகழ்வு இடம்ணபறாது

யடாழ்.விசேட நிருபர் 

ைடானிப்படாய பிரசேே ேபபயின் 
ேமிழ் சேசிய கூட்டபைப்பின் 
உறுப்பினரடான அ.சஜடான் ஜிப்பி-
ரிக்சகடா என்பைரின் வீட்டின் மீது 
ேடாக்குேல் ெடத்ேப்பட்டுள்ைது. 
பணடத்ேரிப்பிலுள்ை அைரது வீட் -
டினுள் செறறுமுன்தினம் இரவு 
மின்ேடாரம் துணடிக்கப்பட்டிருந்ே 

சபடாசே ைதுசபடாபேயில் நுபழந்ே 
ெபர் ஒருைர் அட்டகடாேத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ைடார். அேன்சபடாது, 
பிரசேே ேபப உறுப்பினரின் ேந்-
பேயடார் ேடாக்கப்பட்டுள்ைதுடன் 
வீட்டின் சகற கேவு சேேப்படுத்தி -
யதுடன், சைலி ேகரஙகபையும்  
சேேப்படுத்திய பின்னர் அஙகி-
ருந்து நேன்றுள்ைடார்.

மின்்தலட நேரத்தில் பிரந்தசசலப
உறுப்பினர் மீது ்தாககு்தல்

ைவுனியடா விசேட, ேபலைன்னடார்  
தினகரன் விசேட நிருபர்

ைவுனியடா ைறறும் முல்பலத்தீவு 
ைடாைட்டஙகபை உள்ைடக்கிய பிரசசி-
பனகள் நேடாடர்படாக செறறு ைடாைட்ட 
நேயலக சகட்சபடார் கூடத்தில் கலந்து-
பரயடாடநலடான்று இடம்நபற்றது. 

ஜனடாதிபதியின் ஆசலடாேபனக்கு 
அபைய ைனஜீைரடாசிகள் ைறறும் 
ைனப்படாதுகடாப்பு அபைசசின் கீழ் 
கடாணப்படும் திபணக்கைஙகளினடால் 
இதுைபர தீர்க்கப்படடாைல் இருக்-
கின்்ற பிரசசிபனகபை இனஙகணடு 
அேபன தீர்த்து பைப்பேறகடான கலந்-
துபரயடாடநலடான்று இேன்சபடாது 
இடம்நபற்றது.

ைன்னி ைடாைட்ட படாரடாளுைன்்ற  
உறுப்பினர்கள் நேடாடர்சசியடாக முன் -
பைத்ே சகடாரிக்பககள் ைறறும் ஜனடா -
திபதி நேயலகத்தின் கைனத்திறகு 

நகடாணடு நேல்லப்பட்ட ைனைைத் 
திபணக்கைத்தின் கடாணி நேடாடர்-
படான பிரசசிபனகள் என்பைறறுக்கு 
துரிேைடாக தீர்வு கடாணும் முகைடாக 
ஜனடாதிபதி சகடாட்டபடாய ரடாஜபக் ஷ-
வின் ஆசலடாேபனக்கு அபைைடாக 
ைனைை படாதுகடாப்பு அபைசேர் சீ.பீ.
ரத்ெடாயக்கடாவின் ஏறபடாட்டில் இக்க -
லந்துபரயடாடல் இடம்நபற்றது. 

இேன்சபடாது ைவுனியடா ைறறும் 

முல்பலத்தீவு ைடாைட்டஙகளில் ைக் -
கைது கடாணிகள், விைேடாய நிலஙகள், 
அரே சேபைக்கடான கடாணிகள் என்ப-
ைறப்ற ைனைைத் திபணக்கைத்தி -
டமிருந்து விடுவித்ேல் நேடாடர்படாக 
ஆரடாயப்பட்டது. நீணடகடாலைடாக 
ைனைைத்தினடால் விடுவிக்கப்ப -
டடாைல் இருந்ே ைக்கைது கடாணிகள் 
நேடாடர்பிலும் இேன்சபடாது ஆரடாயப்-
பட்டது. 

வனப்பாதுகாப்பு அலமச்சினால் தீர்ககப்படா்த
பிரச்சிலனகள ண்தாடர்பில் ஆராய்வு
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 நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்   

கல்முனை அஷ்ரப் ஞாபகார்்த்த னை்ததியசா -
னையில் நிைவும் குருதிக் குனைபாடனடை நிைர்்ததி 
சசய்யு முகமாக, நிந்தவூர் ைகான் வினையாடடு 
கழகம், 06ைது முனையாகவும் ஏறபாடு சசய் -
துளை இ்ர்த்த்தாை முகாமாைது, நானை நிந்தவூர் 
அல்- மஷ்ஹர் சபணகள உயர்்த்ரப் பாடைசானை -
யில் கானை 08:00 மணி மு்தல் மானை 02:30 
மணிைன்ர இடைம்சபைவுளைது.  

இத்ததைனை கல்முனை அஷ்ரப் ஞாபகார்்த்த 
னை்ததியசானையில் நிைவும் குருதிக் குனை -
பாடனடை நிைர்்ததி சசய்ை்தறகு அணனமக் 
காைமாக, நிந்தவூர் பி்ரத்தச்ததிலிருநது சமூக 
தசனைகள அனமப்புக்கள, பளளிைாசல்கள 
மறறும் வினையாடடுக் கழகஙகள என்பை அதி -
கமாை குருதிகனை ்தாைமாக ைழஙகி ைருைதும் 
குறிப்பிடை்த்தக்க்தாகும்.  

தமலும் இந்த இ்ர்த்த்தாை முகாமில் ்தஙகைது 
குருதிகனை ்தாைம் சசய்ய விரும்புபைர்கள, 
்தஙகைது சபயர், த்தசிய அனடையாை அடனடை 
இைக்கம், ச்தானைதபசி இைக்கம், தந்ரம் 
என்பைறனை 0759117474, 0767550911, 
0775385416 எனும் இைக்கஙகளுக்கு SMS / 
whatsapp சசய்து சகாளளுமாறு தகடடுக் சகாள -
ைப்படுகின்ைைர்.    

நிந்தவூரில் நாளை   
இரத்த்தான முகாம்

கல்முனை ம்ததிய திைக்ரன் நிருபர்

த்தசிய இனைஞர் தசனைகள 
மன்ை்ததின் கிழக்கு மாகாண 
அலுைைக்தன்த அம்பானை நக்ர்த-
திறகு சகாணடு சசல்ை தைணடி 
பல்தைறு நடைைடிக்னககனை  
தமறசகாணடு ைருை்தாக -
வும், அ்தனை ்தடு்தது நிறு்ததி 
அவ்விடை்ததிதைதய ச்தாடைர்ந -
தும் இயஙக நடைைடிக்னக 
எடுக்க தைணடும் என்றும் 
தகாரிக்னக முன்னை்தது 
முன்தைாடி இனைஞர்கள 
சிைர் அ்ரச தமல்மடடை்ததிறகு 
அனுப்ப தைணடி சாய்ந்த-
மருது பி்ரத்தச சசயைாைர் 
எம்.எம். ஆஷிக்கிடைம் மகஜ-
ச்ரான்னை தநறறு முன்திைம் 
(03) மானை னகயளி்த்தைர்.

இனைஞர்கள மகஜன்ர னகய -
ளி்த்த பின்ைர் ஊடைகஙகளுக்கு 
கரு்தது ச்தரிவி்த்த அைர்,..

2011 ஆம் ஆணடு ஏப்்ரல் மா்த்த-
திலிருநது சாய்ந்தமருது இனைஞர் 
பயிறசி நினைய்ததில் எவ்வி்த ்தனடை-
களுமின்றி முனையாக இயஙகிை-

ரும் த்தசிய இனைஞர் தசனைகள 
மன்ை்ததின் கிழக்கு மாகாண அலு-
ைைக்ததின் நடைைடிக்னககனை சீர்-
குனைக்கும் ைனகயில் சிைர் ஈடு-
படடு ைருைன்தயிடடு  மிகுந்த மை 
தை்தனை அனடைகின்தைாம்.

ஓரிரு உ்ததிதயாக்த்தர்களுக்காக 

எவ்வி்த குனைபாடுகளும் இல்ைா-
மல் மூன்றில் இ்ரணடு பஙகுக்கு 
தமல் ்தமிழ் தபசும் இனைஞர்கள 
பயன்சபறும் குறி்த்த அலுைை-
கம் ஏன் மாறைப்படை தைணடும்? 
நாடடில் இைஙகளுக்கினடையிைாை 
நல்லுணர்வு பறறியும் இனைஞர்க-

ளின் அபிவிரு்ததி பறறியும் மக்க-
ளும் அ்ரசாஙகமும் கரு்தது கூறிை-
ரும் இச் சூழ்நினையில் அ்தனைச் 
சின்தக்கும் ைனகயில் தமறசகாள -
ைப்படும் இவ்ைாைாை நடைைடிக்-
னககனை உடைைடியாக கிளளி எறிய 
தைணடும் என்பத்த எமது குறிக்-

தகாைாகும்.
எைதை  சாய்ந்தமருதில் 

இயஙகிைரும் கிழக்கு 
மாகாண அலுைைக்த-
தின் சசயறபாடுகனை 
ச்தாடைர்நதும் அத்த இடை்த-
தில் தமறசகாளளும் 
ைனகயில் அ்தறகாை 
உ்த்த்ரவுகனை சம்பந்தப்-
படடை அதிகாரிகள பிைப்-
பிக்க தைணடும் எை 
தகடடுக் சகாளகிதைாம். 
அ்ததுடைன் ஜைாதிபதி, 

பி்ர்தமர், இனைஞர் விைகா்ர வினை-
யாடடு்த துனை அனமச்சர், த்தசிய 
இனைஞர் தசனைகள மன்ை ்தவி-
சாைர் ஆகிதயார் ்தனையிடடு இவ்-
ைநீதிக்கு எதி்ராக நீதினய சபறறு்த-
்த்ரதைணடும் என்று அம்மகஜரில் 
குறிப்பிடைப்படடுளைது.

அம்பாறைக்கு க�பாண்டு கெல்வறை 
ைடுக்� இறைஞர�ள் ம�ஜர ற�யளிப்பு

தேசிய இமைஞர் தசமைகள் மன்றம்;

 பாைமுனை திைக்ரன் நிருபர்  

கவிஞரும், பி்ரபை எழு்த்தாை -
ருமாை ஈழமதி ஜப்பார் எழுதிய 
கவின்த ச்தாகுதி நூல் சைளியீடு 
நானை ஞாயிறறுக்கிழனம (06) 
நனடைசபைவுளைது.  

கிழக்கு மாகாண மு்தைனமச்-
சின் முன்ைாள சசயைாைர் 
யூ.எல்.ஏ.அஸீஸ் ்தனைனமயில் 
அடடைானைச்தசனை ம்ததிய 
மகா வி்ததியாைய்ததில்(த்தசிய 
பாடைசானை) நனடைசபைவுளை 
இவ் விழாவுக்கு பா்ராளுமன்ை உறுப்பிைரும்,முன்ைாள 
அனமச்சருமாை ஏ.எல்.எம்.அ்தாஉல்ைாஹ் பி்ர்தம 
அதிதியாகவும், முன்ைாள அனமச்சரும் பா்ராளுமன்ை 
உறுப்பிைர்களுமாை ்ரவூப் ்ஹக்கீம்,றிஷாட பதியுதீன் 
ஆகிதயார் சகௌ்ரை அதிதிகைாகவும் கைநது சகாளை -
வுளைைர்  

சுமார் 280 துனைசார்ந்தைர்கைது சுய சரி்தம் கவின்த 
ைடிவில் எழ்தப்படடுளை இநநூைாைது அ்ரசியல் 
பி ்ர மு க ர் க ள , க ல் வி ம ான் க ள , ம ரு ்த து ை ர் க ள , ச ட -
டை்த்த்ரணிகள,இைஙனக நிருைாக தசனை உ்ததிதயா-
க்த்தர்கள மறறும் நிறுைை ்தனைைர்கள உளைடைக்கிய 
நூைாக சைளிை்ரவுளைது.    

ஈழமதி ஜப்ாரின்   
கவிள்த நூல் வெளியீடு

திருக்தகாவில் திைக்ரன் நிருபர்  

அ்ரசாஙக்ததிைால் திருக்தகாவில் 
பி்ரத்தச்ததிறகு ைழஙகப்படடை 200 
மில்லியன் பாரிய குடிநீர்்த திட -
டை்தன்த ்தடுக்க தைணடைாம் 
எை திருக்தகாவில் பி்ரத்தச 
சசயைக்ததிறகு முன்பாக 
மக்கள தநறறு ஆர்ப்-
பாடடை்ததில் ஈடுபடடைது-
டைன் ஜைாதிபதி, பி்ர்தமர் 
மறறும் அ்ரசாஙக அதிபர் 
ஆகிதயாருக்கு மகஜரும் 
னகயளிக்கப்படடைது.  

அம்பானை திருக்தகா-
வில் பி்ரத்தச சசயைகப் 
பிரிவுக்குடபடடை கஞ்சி -
குடிச்சாறு குை்ததின் புை -
்ரனமப்பு்த திடடை்ததினை 
்தடுக்காது முன்சைடு்தது 
்தமக்காை சு்த்தமாை 
குடிநீன்ர ச்தாடைர்ச்சியாக 
சபறறுக் சகாளை்தறகு உ்தவுமாறும் 
தகாரிக்னக விடு்த்தைர்.   

இவ் ஆர்ப்பாடடைமாைது திருக்-
தகாவில் பி்ரத்தச்ததிலுளை திருக் -
தகாவில் 4 மணடைானை, குடிநிைம், 
தநருபு்ரம், ்தாணடியடி, சஙகமன் -
கணடி ஆகிய ஆறு கி்ராமஙகனைச் 
தசர்ந்த சபாது மக்கள அணிதி்ரணடு 

திருக்தகாவில் பி்ரத்தச சசயைக்த -
திறகு முன்பாக பாரிய கைையீர்ப்பு 
ஆர்ப்பாடடை்ததில் ஈடுபடடைைர்.  

திருக்தகாவில் கஞ்சிகுடிச்சாறு 
குை்ததினை புை்ரனம்தது நீர் மட -

டை்ததினை ஒரு அடியால் உயர்்ததி 
பி்ரத்தச்ததிறகாை குடிநீன்ர ்தனடை -
யின்றி ச்தாடைர்ச்சியாக ைழஙகும் 
தநாக்குடைன் த்தசிய நீர்ைழஙகல் 
ைடிகாைனமப்பு சனபயிைால் 
சகாணடுை்ரப்படடை இ்ததிடடை்த -
தினை அமுல்படு்ததும் தபாது விை -
சாயம் மறறும் மீன்பிடி ச்தாழில் 

பாதிப்பனடையக்கூடும் எை ச்தரி -
வி்தது அனுமதி ைழஙக முடியாது 
எைவும் அ்தறகு பதிைாக சஜய்க்கா 
நீர்ைழஙகல் திடடை்ததினை அமுல் -
படு்ததி ்தஙகதைைாயு்தபு்ரம் கஞ் -

சிகுடிச்சாறு கி்ராம 
மக்களுக்கு நீன்ர ைழஙகு -
மாறு அப்பகுதி விைசாய 
மறறும் மீன்பிடி அனமப் -
புக்கள கரு்தது ச்தரி -
வி்தது த்தசிய நீர்ைழங -
கல் ைடிகாைனமப்புச் 
சனபயின் குடிநீர் திடடை்த -
திறகு முறறும் முழு்தாக 
மறுப்பு ச்தரிவி்தது 
இருந்தைர்.  

விைசாயம் மறறும் 
மீன்பிடி ச்தாழில் -
கள பாதிக்கப்படைா்த 
ைனகயில் திடடை்ததினை 
முன்சைடு்தது திருக் -
தகாவில் பி்ரத்தச மக்க -

ளுக்கு ச்தாடைர்ச்சியாை சு்த்தமாை 
குடிநீன்ரப் சபறறுக் சகாளை்தற -
காை சந்தர்ப்ப்ததினை ஏறபடு்ததிக் 
சகாடுக்குமாறு ஜைாதிபதி பி்ர்தமர் 
அ்ரசாஙக அதிபர் பி்ரத்தச சசயைா -
ைர் மறறும் சம்பந்தப்படடை அதிகா -
ரிகளிடைம் தகாரிக்னக விடு்தது மகஜ -
ரும் னகயளிக்கப்படடைது.    

அரசாங்கத்தின் 200 மில்லியன் பாரிய குடிநீர்த் திட்டம்;  
தடுக்காது முன்்னெடுக்க க்காரி மக்கள் ஆர்்பபாட்டம்  

ஒலுவில் விதசடை நிருபர்)

ச்தன்கிழக்குப் பல்கனைக்கழக்த-
தில் கடைனமயாறறும் நிருைாக உ்ததி-
தயாக்த்தர்களின் திைன்கனை தமலும் 
ைைப்படு்ததும் தநாக்கிைாை பயிறசிப் 
படடைனை வியாழக்கிழனம (03) பல்-
கனைக்கழக ஒலுவில் ைைாக அபிவி -
ரு்ததி நினைய தகடதபார் கூடை்ததில் 
நனடைசபறைது.

ச்தன்கிழக்குப் பல்கனைக்கழக உ்த-
திதயாக்த்தர்கள அபிவிரு்ததி நினைய்த-
தின் ஏறபாடடில் 'திைன் தமம்பாடடு்த 

திடடைம்' எனும் ச்தானிப்சபாருளிைாை 
பயிறசிப்படடைனை பல்கனைக்கழக 
உ்ததிதயாக்த்தர்கள அபிவிரு்ததி நினை-
ய்ததின் பணிப்பாைர் தப்ராசிரியர் ஏ. 
சஜௌபர் ்தனைனமயில் நனடைசபறைது.

இப்பயிறசிப்படடைனையில் பல்க -
னைக்கழக உபதைந்தர் தப்ராசிரியர் 
அபூபக்கர் ைமீஸ் பி்ர்தம அதிதியாகவும், 
பதிைாைர் எச். அப்துல் ச்த்தார் மறறும் 
இப்பயிறசிப்படடைனையின் ைைைாை-
்ராக ஓய்வு சபறை பல்கனைக்கழக பதி -
ைாைர் கைாநிதி ஏ.எல். சஜௌபர் சாதீக் 
ஆகிதயார் கைநது சகாணடைைர்.

தேனகிழக்குப் பலகமை;

சபரியதபா்ரதீவு திைக்ரன் நிருபர்   

மடடைக்கைப்பு மாைடடை்ததில் 
கடைந்த மூன்று திைஙகைாக பை்த்த 
மனழசபய்து ைருகின்ை நினையில் 
சபரும்பாைாை ்தாழ் நிைப்பகுதிக-
ளில் சைளைநீர் த்தஙகியுளை்தைால் 
சபாதுமக்கள மிகுந்த இன்ைல்கனை 
எதிர்சகாணடு ைருை்தாக கைனை 
ச்தரிவிக்கின்ைைர்.  

மணமுனை ச்தன் எருவில் பறறு 
பி்ரத்தச்ததில் அனமநதுளை ்தாள 
நிைப்பகுதிகளில் சைளை நீர் ைழிந-
த்தாடை முடியாமல் த்தஙகி நிறப்தைால் 
பை வீடுகளுக்குளளும் நீர் புகுநதுள-
ைது. இ்தைால் அஙகுளை கர்ப்பிணி்த 
்தாய்மார்கள, சிறுைர்கள, குழநன்த-
கள எை பை்த்ரப்படடைைர்கள மிகுந்த 
இன்ைல்கனை எதிர்சகாணடு ைருை-
்தாக கைனை ச்தரிவிக்கின்ைைர்.  

இது இவ்ைாறு இருக்க அப்பி்ரத்த-
ச்ததில் அனமநதுளை படடிருப்பு, 
எருவில் பகுதியில் த்தஙகிநிற-

கும் சைளை நீன்ர 
சைளிதயறறுை்தறகு 
மணமுனை ச்தன் 
எருவில் பி்ரத்தச சனப-
யிைர் சபக்தகா இயநதி-
்ர்ததுடைன் குறி்த்த இடை்த-
திறகு வியாழக்கிழனம 
(03) ைருனக ்தநதிருந்த-
ைர். எனினும் சைளை 
நீன்ர சைளிதயறறுைது 
ச்தாடைர்பில் படடிருப்பு 
மறறும் எருவில் கி்ராம 
மக்களுக்கினடையில் 
முறுகல் நினை ஏறபட-
டிருந்தது. அவ்விடை்ததிறகு ைருன்த 
்தந்த மணமுனை ச்தன் எருவில் பறறு 
பி்ரத்தச சனப சசயைாைர் சா.அறி-
ைழகன், கி்ராம தசனை உ்ததிதயா-
கஸ்்த்தர், களுைாஞ்சிகுடி சபாலிசார் 
விஜயம் சசய்து நிைனமனயக் 
கடடுப்பாடடுக்குள சகாணடுை்ர 
முயறசி்த்தைர். இறுதியில் களுைாஞ்-
சிகுடி சபாலிஸ் நினையப் சபாறுப்ப-

திகாரி அதபய விக்கி்ரம ஸ்்தை்ததிறகு 
விஜயம் சசய்து இரு கி்ராம்த்தைர்களு-
டைனும் கைநதுன்ரயாடி மக்களுக்குப் 
பாதிப்பில்ைா்த ைனகயில் சைளை 
நீன்ர சைளிதயறறுமாறு அறிவுறு்த்தல் 
ைழஙகிய்தறகிணஙக பி்ரத்தச சனபயி-
ை்ரால் சைளைநீர் ைடடி சைளிதயற-
றும் நடைைடிக்னக முன்சைடுக்கப்-
படடிருந்தது.    

  கல்ைடி குறூப் நிருபர்  

அ்ரசாஙக்ததின் சுபீடச்ததின் 
தநாக்கு சகாளனகப் பி்ரகடைை்ததிறகு 
அனமைாக தபான்தயறை த்தகாத்ராக்-
கியமாை, உை சுகா்தா்ரமாை நீஙகதை 
சிைந்த மனி்தன் எனும் ச்தானிப் சபரு-
ளிறகு அனமய பாதுகாப்பு அனமச்-
சின் கீழ் உளை த்தசிய அபாயக்ர ஒை -
டை்தஙகள கடடுப்பாடடு சனபயின் 
ஆதைாசனை மறறும் ைழிகாடடு்தல்க -
ளுக்கு அனமைாக நாடைைாவிய ரீதியில் 
தபான்தப் சபாருள ்தடுப்பு விழிப்பு -
ணர்வு சசயைமர்வுகள இடைம்சபறறு 
ைருகின்ைது.  

இ்தறகனமைாக மடடைக்கைப்பு 
மாைடடை சசயைாைரும் மாைடடை 
அ்ரசாஙக அதிபருமாை தக.கருணாக -
்ரனின் ஆதைாசனை மறறும் ைழிகாட -
டைல்களுக்கு அனமைாக மடடைக்கைப்பு 
மாைடடை சசயைக தபான்தப்சபா -
ருள ்தடுப்பு பிரிவின் ஏறபாடடில் 
தபான்தப் சபாருள ்தடுப்பு விழிப்பு -
ணர்வு சசயைமர்சைான்று தநறறு (04)   

புனி்த மிக்தகல் கல்லூரியின் 
சித்ரஷடை சா்ரணர் குழுவின் ஏறபாட -
டில் புனி்த மிக்தகல் கல்லூரியில் 
இடைம்சபறைது.  

இ்தன்தபாது மடடைக்கைப்பு பி்ராந -
திய சுகா்தா்ர பணிமனையின் உை நை 
னை்ததிய நிபுணர் அருளதஜாதி கைந -
துசகாணடு தபான்தப்சபாருள பாை -
னையிைால் ஏறபடும் பாதிப்புகள, 

அ்தனை ்தடுப்பது அல்ைது குனைப் -
பது ச்தாடைர்பாை கரு்ததுன்ரகனை 
முன்னை்த்ததுடைன், சமூக்ததிறகு இவ் -
விடையஙகனை சா்ரண மாணைர்கள 
ஊடைாக எவ்ைாறு சகாணடு தசர்ப்பது 
மடடுமல்ைாது சகாணடு தசர்க்கப் -
படை தைணடிய்தன் முக்கிய்ததுைம் 
ச்தாடைர்பிலும் இ்தன்தபாது விபரி்ததி -
ருந்தார்.    

மட்டக்கள்பபில் கபாதத்ப்பாருள் 
தடு்பபு விழி்பபுணர்வு ்சயலமர்வு

சபரியதபா்ரதீவு திைக்ரன் நிருபர்  
மின்சா்ர்த ்தனடைக்கு எதிர்ப்பு 

ச்தரிவி்தது சமழுகுைர்்ததி, தீப்பந -
்தம் மறறும் தடைார்ச் னைட ஏநதிய 
தபா்ராடடைசமான்று வியாழக்கி-
ழனம (03) இ்ரவு மடடைக்கைப்பில் 
முன்சைடுக்கப்படடிருந்தது.  

மடடைக்கைப்பு தகாடனடைக்கல் -
ைாறு மறறும் சபரிய கல்ைாறுக்கி-
னடைப்படடை பாை்ததில் வியாழக்கி-
ழனம (03) 8.30 மணியைவில் ஒன்று 
கூடியைர்கைால் இந்த 
தபா்ராடடைம் தமறசகாள -
ைப்படடைது.  

்தறதபாது நாடடில் 
ப்ரைைாக பை மணிதந்ர 
மின்சா்ர்த்தனடை அ்ர-
சாஙக்ததிைால் தமற -
ச க ா ள ை ப் ப டு கின் ை 
நினையில் மக்களின் 
பாதிப்னப சைளிப்ப -
டு்ததும் ைனகயில் இந்த 
தபா்ராடடைம் ஒழுஙகு 
ச ச ய் ய ப் ப ட டி ருந ்த து . 
இந்த எதிர்ப்புப் தபா்ராட -

டை்ததில் ்தமிழ்்த த்தசியக் கூடடைனமப்-
பின் பா்ராளுமன்ை உறுப்பிைர் இ்ரா.
சாணக்கியன், ்தமிழ்ரசுக் கடசியின் 
ஆ்த்ரைாைர்கள, சபாதுமக்கள எைப் 
பைரும் கைநது சகாணடிருந்தைர்.  

குறி்த்த தபா்ராடடை்ததில் பஙதகறறு 
கரு்தது சைளியிடடை இ்ரா.சாணக் -
கியன், நாடைைாவிய ரீதியில் இந்த 
தபா்ராடடை்ததினை விஸ்்தரிக்க தீர்மா-
னிக்கப்படடுளை்தாகவும் குறிப்பிட-
டிருந்தார்.    

மட்டக்கள்பபில தீ்பபநதம் ஏநதி கபாராட்டம்  

உைக ைனவிைங்கு தினதமே 
முனனிட்டு இைங்மக ைன-
விைங்கு திமைக்கைததினால 
(Department of Wildlife Conservation, 
Sri Lanka ) நடாதேப்பட்ட ைனவி-
ைங்குகல புமகப்பட தபாட்டியில 
மூதூமைச் தசர்்நே இைம் புமகப்-
படப் பிடிப்பாைர் முஹமட் ைஸீம் 
மூன்றாம் இடதமேப் தபற்று 
ஊருக்கு தபருமம தசர்ததுள்ைார்.   
அததோடு Wildlife photography 
தோடர்பான மூனறு நாள் பயிற்சி 
மற்றும் world wildlife Day நிகழ்-
வும் Horton Plains National Park 
நமடதபற்்றதில அதிலும் பங்கு-
பற்றும் ைாய்ப்பும் கிமடதேமம 
குறிப்பிடதேக்கோகும்.    
  
(படம்: தோப்பூர் குறூப் நிருபர்)  

்ெள்ளநீதர ்ெளிகயற்றுெதில் இரு 
கிராமத்தெர்்களித்டகய முறு்கல்  

நிருொ்க உத்திகயா்கத்தர்்களுககு
திறன் விருத்தி பயிற்சி்ப பட்டதற

மட்டக்கள்பபு ்காத்தான்குடி   
மீனெெர் ்தாழில் பாதி்பபு  

புதிய கா்த்தான்குடி திைக்ரன் நிருபர்  

்தறதபான்தய சீ்ரறை காை நினையிைால் மடடைக்கைப்பு கா்த-
்தான்குடி மீைைர்களின் மீன் பிடி ச்தாழில் பாதிக்கப்படடுள-
ைது.  கடைந்த ஒரு சிை திைஙகைாக ஏறபடடுளை சீ்ரறை காை 
நினையிைால் மடடைக்கைப்பு பூசநாச்சிமுனை கடைறகன்ர மீை-
ைர்கள மறறும் கா்த்தான்குடி மீைைர்களின் மீன் பிடி ச்தாழில் 
சைகுைாக பாதிக்கப்படடுளைது.  கடைலில் தைகமாக காறறு 
வீசுை்தால் கடைலுக்கு மீன் பிடிக்க சசல்ைமுடியாதுளை்தாக 
மீைைர்கள ச்தரிவிக்கின்ைைர். இ்தைால் இைர்களின் மீன் பிடி 
ச்தாழில் ைாழ்ைா்தா்ரம் பாதிக்கப்படடுளைது.  

கடைறகன்ர ஓ்ரமாக மீன்பிடி படைகுகள நிறு்ததி னைக்கப்பட-
டுளைதுடைன் கடைல் சகாந்தளிப்பாகவும் காணப்படுகின்ைது.  

இத்த தந்ரம் எரி சபாருள ்தடடுப்பாடடிைாலும் மீன் பிடி 
ச்தாழில் பாதிக்கப்படடுளை்தாகவும் மீைைர்கள குறிப்பிடு-
கின்ைகர்.    
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மாத்தமை மாவட்டததில் உல்்ாசப்பிரயாணிகமை கவரும் இயறமக எழில் ககாஞ்சுமும் 
ரிவஸ்டன் பகுதிக்கு கசல்லும் மாத்தமை − இரத்்தாடம்ட பாம்த அபிவிருததி  பணிகமை 
மாத்தமை மாவட்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பினரும் இரத்்தாடம்ட, உக்குவமை அபிவிருததி 
குழுத ்தம்வருமான ்ராஹண குமார திஸாநாயக்கவினால் பார்மவயி்டப்பட்டது. 

ப்டம்: உக்குவமை நிருபர்

மாத்தமை மாவட்ட ஊ்டகவிய்ாைர் சஙகததின் ஏறபாடடில் இரத்த்தான முகாம் 
ஒன்று மாத்தமை கபௌத்த மந்திரய மண்டபததில் இ்டம்கபற்றது.  இந்நிகழ் -
வில் மாத்தமை மாவட்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கைான நா்க ்காட்ட ககா்ட, 
்ராஹண திசாநாயக்க, மாத்தமை கபாலிஸ நிம்யப் கபாறுப்பதிகாரி மறறும் 
ப்ர் க்ந்து ககாண்டனர்.    ப்டம்: மாத்தமை சுழறசி நிருபர் 

ஹற்றன் விசேட, தலாவக்கலல 
குறூப் நிருபர்கள்  

மலலய்க பகுதி்களிலுள்்ள எரி-
பபாருள் நிரப்பு நிலலயங்களில் 
சேறறும் பதாடர வா்கன வரிலேயும் 
மக்கள் ப்காள்்கலன்்கல்ள லவத்து 
ப்காண்டு நீண்ட வரிலேயில் நின்று 
ப்காண்டிருப்பலதயும் ்காணமு-

டிநதது. ஒரு சில எரிபபாருள் 
நிரப்பு நிலலயங்களில் இரண்டு 
மூன்று கிசலாமீற்றர வலர வா்கன 
பதாடரணி ்காணப்படடது.  

ஒரு சில எண்லண நிரப்பு நிலல-
யங்களில் எண்லண பபறறுக-
ப்காள்வதற்கா்க வருல்க தநதவர்கள் 
்கடலம புரியும் ஊழியர்களிடம் 

வாககுவாதத்தில் ஈடுபடடலம-
யால் பபாலிஸ் பாது்காப்பு வழங-
்கப்படடிருநதது.   

 தலவாக்கலல, ப்காடட்கலல, 
பத்தலன, வடடப்காட, லிநதுலல, 
ோ்கசேன, ரஹான்வத்லத, பமரயா, 
சஹால்புரூக, மன்ராசி, அக்கரப் -
பத்தலன, டய்கம, சபாபத்தலாவ 

சபான்்ற மலலய்க பபருநசதாடட 
பகுதி்களிலுள்்ள வா்கன ோரதி்கள் 
பபரும்ளவில் பாதிக்கப்படடுள்்ள-
னர. இதனால் ோரதி்கள் பல்சவறு 
அபேௌ்கரியங்களுககும் உள்்ளாகி 
வருகின்்றனர. அன்்றாட ேடவடிக-
ல்க்களும் மரக்கறி சபாககுவரத்தும் 
பாரிய்ளவில் பாதிக்கப்படடுள்்ளன.  

க�ொழுந்து பறிக்கும் பபொட்டியில் 
சீதையம்்ொள் முைலிடம் 

பலொஙக�ொதட பகுதியில்
திடீர் சுற்றிவதைப்பு
பலாஙப்காலட தின்கரன் நிருபர

பலாஙப்காலட பபாலிஸ் பிரிவில் 
சமறப்காள்்ளப்படட விசேட திடீர 
சுறறிவல்ளப்பின் சபாது பல்சவறு-
படட  குற்றசபேயல்்களுடன் பதாடர-
புலடய 27 சபர ல்கதுபேயயப்பட-
டுள்்ளதா்க பபாலிஸார பதரிவித்தனர.  

்கடநத முதலாம் தி்கதி இரவு முதல் 
இரண்டாம் தி்கதி அதி்காலல வலர 
சமறப்காள்்ளப்படட  திடீர சுறறிவ-
ல்ளப்பின் சபாசத ேநசத்கேபர்கள் 
ல்கது பேயயப்படடதா்க பபாலிஸார 
பதரிவித்தனர.

பல்சவறு குற்றசபேயல்்களுக்கா்க 
பிடியாலண பி்றப்பிக்கப்படடவர-
்கள், மதுபாவலனயில் வா்கனம் 
பேலுத்திய ோரதி்கள், சபாலதப்-
பபாருளுடன் பதாடரபுலடய ேபர்கள் 
இவவாறு ல்கதுபேயயப்படடுள்்ள-
தா்க பபாலிஸார பதரிவித்தனர. 

ல்கது பேயயப்படடுள்்ள ேநசத்க-
ேபர்கல்ள பலாஙப்காலட மஜிஸ்ட-
சரட நீதிமன்்றத்தில் ஆஜரபடுத்த 
பபாலிஸார ேடவடிகல்க எடுத்துள்-
்ளனர. பலாஙப்காலட பபாலிஸ் 
நிலலய பபாறுப்பதி்காரியும் பிரதான 
பபாலிஸ் பரிசோத்கருமான தமிழ்த் 
ஜயப்காடியின் அறிவுறுத்தலுககு 
அலமய இநத திடீர சுறறிவல்ளப்பு 
சமறப்காள்்ளப்படடுள்்ளது. 

மலையக எரிப�ொருள் நிரப்பு   
நிலையஙகளில் நீண்டவரிலையில் மககள்   

தலவாக்கலல குறூப் நிருபர

சஹலீஸ் பபருநசதாடட ்கம்பனி -
யின் கீழ் இயஙகும் ோனுஓயா ேமரபேட 
சதாடட நிரவா்கத்தினால் ஏறபாடு பேய-
யப்படட பபண் பதாழிலா்ளர்களுக-
்கான 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான சி்றநத 
ப்காழுநது பறிப்பா்ளர சபாடடி நி்கழ்சசி -
்கள்  ேமரபேட சதாடடத்தில் இடம்பபற-
்றன. இதன்சபாது சதாடட அதி்காரி 
ச்காேல விசஜசே்கர, உதவி அதி்காரி-
்கள், அனுஷ்க ஜயசுநதர,ப்கனித் ்கமச்க, 
ோனுஓயா பபாலிஸ் நிலலய பபாறுப்ப-
தி்காரி மறறும் சதாடட உத்திசயா்கத்தர -
்கள் பலர ்கலநதுகப்காண்டனர. இருபது 

நிமிடங்களில் பறிக்கப்படட ப்காழுந -
தின் நில்றககு ஏறப பவறறியா்ளர்கள் 
பதரிவுபேயயப்படடனர. அதறச்கறப 
சீலதயம்மாள் முதலாம் இடத்லதயும்; 
புஸ்பலதா இரண்டாம் இடத்லதயும் 
சயா்கராணி மூன்்றாம் இடத்லதயும் 
பபறறுகப்காண்டனர. 

இதன்சபாது பவறறி பபற்றவர்களுக -
்கான ோன்றிதழ்்களும்,பபறுமதிமிக்க 
பரிசுப் பபாருட்களும் சதாடட நிரவா -
்கத்தால் வழஙகி லவக்கப்படடு பதாழி -
லா்ளர்கள் ப்கௌரவிக்கப்படடனர.

27 சந்தேக நபரகள் ககது

ஹக்கிந்ை தீவுத் கைொகுதியில் பஹொட்டலின் 
�ட்டு்ொனப் பணி�தை நிறுத்து்ொறு உத்ைரவு 
எம்.ஏ.அமீனுல்லா

்கண்டி வரபதன்ன - ஹககிநத தீவுத் 
பதாகுதியில் சூழலியல் பதாகுதிககு 
பாதிப்பு ஏறபடும் விதத்தில் நிரமா-
ணிக்கப்படவிருநத சஹாடடலின் 
்கடடுமானப் பணி்கல்ள நிறுத்துமாறு  
சேறறுமுன்தினம் (3) ்கண்டி சமலதி்க 
மஜிஸ்டசரட எம்.ஃபரீகடீன் இலடக-
்கால தலடயுத்தரவு பி்றப்பித்துள்்ளார.

இரண்டாம் இராஜசிங்க மாவத்-
லதயில் 'லவ-போட ்காரடன்' என்்ற 
பபயரில் சஹாடடல் நிரமாணிக-

்கப்படடு வருகி்றது. இதன் உரிலம-
யா்ளலர பிரதிவாதியா்கக குறிப்-
பிடடு, ்கடநத ஜனவரி 13ஆம் தி்கதி 
மத்திய சுற்றாடல் அதி்காரேலப 
வழககு தாக்கல் பேயதிருநதது. இநத 
சஹாடடல் ஹககிநத தீவுத்பதாகு-
தியில் ேடடவிசராதமா்க நிரமாணிக-
்கப்படுவதால், இதலன நிறுத்துமாறு 
உத்தரவிட சவண்டும் என மனுவின் 
ஊடா்க நீதிமன்்றத்திடம் ச்காரிகல்க 
விடுக்கப்படடது. 

ஹககிநத தீவுத் பதாகுதி ம்காவலி 

ேதியில் ்கண்டி ப்கற்றம்சப பாலத்திற-
கும், பதாடஙபவல பாலத்திறகும் 
இலடயில் அலமநதுள்்ளது. இது 
உயரப்பன்மு்கத்தன்லமயுடன் கூடிய 
சூழலியல் அலமப்பாகும். இஙகு 
ேடடவிசராதமா்க பபரும் ்கடடடம் 
நிரமாணிக்கப்படுவதா்க மத்திய சுற-
்றாடல் அலமப்பிறகு முல்றப்பாடு 
கிலடத்திருநதது. இதன் அடிப்ப-
லடயில், அதி்காரேலபயின் உத்தி-
சயா்கத்தர்கள் ்க்ளத்திறகு பேன்று 
நிலலலமலய சேரில் ்கண்டறிந-

தார்கள்.
இதன்சபாது, மத்திய சுற்றாடல் 

அதி்காரேலபயின் உத்தரவு்களுககு 
முரணா்க, லவ-போட ்காரடன் உரி-
லமயா்ளர சிலதவு்கல்ள ம்காவலி 
ஆறறில் ப்காடடுவதன் மூலம் 
்கலரலய நிரப்பி, அதன்சமல் ்கடட-
டத்லத அலமக்க ேடவடிகல்க எடுத்-
திருநதலம பதரியவநதது. அதன் 
அடிப்பலடயில், அவருககு எதிரா்க 
நீதிமன்்றத்தில் வழககு தாக்கல் பேயய 
ேடவடிகல்க எடுக்கப்படடது.

எம்பிலிபிடிய மாவட்ட மவததியசாம்மய மததிய அரசாஙகததுக்குள் கபாறுப்கபடுதது 
பல்்வறு அபிவிருததி பணிகமை ்மறககாள்ை வழிவகுத்த முன்னாள் சுகா்தார அமமச்-
சரும் இரததினபுரி மாவட்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பினருமான அமமச்சர் பவிதரா வன்னி-
யாரச்சிமய மவததிய சாம் நிர்வாகம் பாராடடி அணமமயில் வி்ச்ட நிமனவு சின்னம் 
ஒன்ம்ற மகயளிததுள்ைது. 

த�த்துப்பொக்கி ரதவ பொய்ந்து  
ஒருவர் உயிரிழப்பு  
அககு்றலண குறூப் நிருபர  

ோவுல பிரசதேத்தில் 
பபாலிஸாரின் ல்கத்துப் -
பாககி ரலவ பாயநது 
ஒருவர உயிரிழநதுள்்ளதா்க 
பபாலிஸார பதரிவிககின்்ற -
னர.  

ோவுல எலஹர வீதியில் 
இரண்டாம் ்கடலட என்்ற 
இடத்தில் இசேம்பவம் 
இடம்பபறறுள்்ளது.  

இதுபறறி சமலும் பதரிய -
வருவதாவது, வீதியில் வநத 
முசேக்கர வண்டிபயான்ல்ற 
ோவுல பபாலிஸார நிறுத்தி 
அதில் வநத இருவலரயும் 
சோதலனககு உடபடுத்திய 
சபாது அதில் ஒருவர பபாலி-
ஸாருடன் சமாதலல ஏறப -
டுத்தியுள்்ளார. இதன்சபாசத 
துப்பாககி பவடித்த ேம்ப-
வம் இடம்பபற்றதுள்்ளது. 

இதுகுறித்து விோரலண்கள் 
இடம்பபறறு வருகின்்றன.  

அசத சேரம் முசேக்கர 
வண்டியில் வநதவர்கள் 
வ்ளரப்பு ோய ஒன்ல்ற சிகிச -
லேக்கா்க எடுத்துச பேன்்ற 
ேமயசம சமறபடி ேம்பவம் 
இடம்பபற்றதா்க மரணித்த -
வரின் உ்றவினர்கள் பதரிவிக -
கின்்றனர.  ேநசத்க ேபர்கள் 
வேமிருநது பஹசராயின் 
சபாலதப்பபாருள் பக்கட-
டுக்கள் சில ல்கப்பற்றப் -
படடதா்கவும் பபாலிஸார 
பதரிவிககின்்றனர. சமறபடி 
ேம்பவத்தில் உயிரிழநதவர 
37 வயதுலடய துோர ேநதிர -
ரத்ன எனவும் அவரது லமத் -
துனசர உடன் பேன்்றதா்க -
வும் பதரிவிக்கப்படுகி்றது.  
ோவுல பபாலிஸார சமலதி்க 
விோரலண்கல்ள சமற -
ப்காண்டுள்்ளனர.   

பையிதல 
க�ொழுந்தை 

க�ொண்டு 
கெல்வதில் சிக்�ல் 

எரிபபாருள் பிரசசிலன-
யால் மாத்தல்ள மாவடட சிறு 
சதயிலலத் சதாடட உரிலமயா-
்ளர்களும் பபரிதும் பாதிக்கப் -
படடுள்்ளனர. பறிக்கப்படும் 
ப்காழுநது்கல்ள சதயிலலத் 
பதாழிறோலல்களுககு ஏறறிச 
பேல்வதற்கான பலாறி்களுககு 
சதலவயான டீேல் கிலடக்காலம -
யால் தாம் பபரிதும் பாதிக்கப் -
படடுள்்ளதா்க இவர்கள் பதரிவிக -
கின்்றனர.

மாத்தல்ள மாவடடத்தின் 
இரத்சதாடலட, யடடவத்த, அம் -
ப்கஙச்காரல, உககுவல்ள உள் -
ளிடட பிரசதேங்களிலுள்்ள சிறு 
சதயிலலத் சதாடட உரிலமயா்ளர -
்கச்ள இதனால்  பபரிதும் பாதிக -
்கப்படடுள்்ளனர.

்காவத்லத தின்கரன் விசேட நிருபர

அரே மறறும் அலர அரசு சேலவயா்ளர-
்களுககிலடசய ேலடபபற்ற கிரிகப்கட 
சுறறுப் சபாடடியில் ச்க்காலல மாவடட 
உதவி உள்ளூராடசி ஆலணயா்ளர அலு -
வல்கம் பவறறியீடடியுள்்ளது. 

ச்க்காலல மாவடடத்தில் அரே மறறும் 
அலர அரசு சேலவயா்ளர்களுககிலடசய  
கிரிகப்கட சுறறு சபாடடி ஒன்று அண்-
லமயில் ச்க்காலல ரம்புக்கன அசோ்க 
வில்ளயாடடு லமதானத்தில் ேலடபபற-
்றது.

இதில் ச்க்காலல மாவடட உதவி உள்-
ளுராடசி ஆலணயா்ளர அலுவல்கம் 
பவறறி பபற்றது.

 பவறறி பபற்ற அணியினர மஅண்லம-
யில் ேப்ர்கமுவ மா்காண ஆளுேர டிககிரி 
ப்காப்சப்கடுவலவ மா்காண ேலப 
்கடடடத்பதாகுதியில் லவத்து ேநதித்த-

சபாது ஆளுேர வாழ்த்து பதரிவித்தார. 
இதன்சபாது மா்காண ஆளுேரின் பிரத்தி-
சய்க பேயலா்ளர மஞ்சுலா இதி்காபவல 

மறறும் ேப்ர்கமுவ மா்காண அலமச -
சுக்களின் பேயலா்ளர்கள், அதி்காரி்கள் 
ஆகிசயார ்கலநது ப்காண்டனர.

கிரிக்ககட சுறறுப் ்பாடடி 

ப��ொதல ்ொவட்ட உைவி உள்ளூரொட்சி 
ஆதையொைர் அலுவல�ம் கவற்றி
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பேசத் த�ொடங்கியது
ஆயு�ம்

 மதி க�ொண்டு எழுக�யில்
சதி வந்து விழுகிறதே
விதி எனதற ேரிபதபேத�ொ
நதி தபேொல இருபதபேத�ொ

கூடியிருந்து குழிபேறிபதபேொர்
நொடி பிடித்து அறிந்திடதவொ
தேடியிவர் அமகபேயேொல்
ஓடித்ேொன தபேொயவிடதவொ

உேவிகெனறு பிறர்க்கும கசயெொர்
நொம கசயயும உேவியும �ொணச் சகிெொர்
இவர் தபேொல மொனிடகை
இருந்தும இறந்ேவகைனதபேத�ொ

ேன குடுமபேம ேன வீடு
அவர் வொழக்க� பூக்�ொடு
அனறொடம பேல வீடு
எரிகினற சுடு�ொடு

என நொமம என பு�ழ
எனபேதுேொன அவர் குறி
அே�ொதல சமூ�த்தில்
பேல �ருமம இழுபேறி

நறபேணி�ள் நடக்க�யிதல
முட்டுக்�ட்கட இடதவ ஒரு கூட்டம
ேக�த் ேவிர்த்து பிறிகேொருவர்
உெர்ந்திடக் கூடொகேனபேதே
அவர்ேம நொட்டம.

முள்்ொ�க் குத்திடவும
பேழிதீர்த்து மகிழந்திடவும
�ல் கநஞசம அவர் க�ொண்டொர்
இழி நிகலதெ இவர் �ண்டொர்

என பேொகே என பேெணம
முடியும வகை ஏது செ�ம
இகற ேந்ே வைம க�ொண்டு
குகற தீர்க்� கசயதவன கேொண்டு.

விமர்ச�ங�ளில் எ�க்கில்கல மதிபபு
இகற திருபதி மட்டுதம
என விருபபு
ஈக�யில்  இனிேொகும  உவபபு
ஈருல� வொழவுக்கும அதுதவ சிறபபு.

மக்்காமையூராள்

ம�தம ம�தம...
இனி தமலும �லங�ொதே 
முழுசொ நக�ந்ே தபேொது
முக்�ொடு எேறகு 

புதுசொ பேொர்த்து..
புது குடியிருபபில்
புது �விகே எழுது 

 
பேறந்து தபேொத�
பேறகவகெத் தேடி 
பேொர்கவ இழந்ே ம�தமன
பேறக்� துடிக்கிறது

பேொல் பேண்கண வீதிக்கும
மொடிந்துகை ஓகடக்கும
நீ என� ேபேொல்�ொை�ொ?

�ொேகலனற �த்தி
உன� குத்தியும
புத்தி வைவில்கலெடொ!

�ொெங�ள் ைணமொகி
ைத்ே ஆறு ஓட
தமன தைொட் பேொலத்தில்
என�டொ கூட்டம?
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தேொட்டொக்�க் எஙகு
நுகழபதபேன எனறு
சிந்தித்ே மூகல
சிற�டித்துப பேறக்கினறது
புதுகமெொ� நூலி�ொல்.

ஐெம இழந்து
யு�ம மறந்து
பேறந்து க�ொண்டி௫க்கினறது
இனகறெ நொளில்.

௮ைக்� ம�ம
௨றக்�ம க�ொண்டது
இைக்�ம �ொட்ட
தநை கிகடத்துப
தபேொ�ேொல்.

ஆயுேங�்ொல் வகைெபபேட்ட
வலி�க் மகறத்து
இனிகமெொ� கபேொழுதுக்�ொய
�ொத்தி௫க்கிறது இவ்
நொள்.

௨யிர்�க் �ொவு
க�ொண்டு ௨ெைப
பேறந்தும ஓைொயிைம
பேேட்டங�க் ேந்ேது
தபேொ�து ௮னகறெ
நொள்.

இனகற நொள்!
பேேறறம மகறந்து
எனக�யும மறந்து
மகிழந்து தபேசிக்
க�ொண்டி௫க்கினதறன இவ்
நூலுடன.

்�ாத்துவில் அஜமல்கான்

ப�ோர்

இரு தலைவர்களின்
தனித்துவ
தீர்மானத்தமால்
தீப்பிளம்மாய்
்னிப்்டிவு
ந்கரங்கள்
தீப்்ற்றும ்கமாட்சி ....

ஒன்்மாயிருந்து
பிரிந்ததமாலைமா
பிளவு லதமான்றி
மீண்டும இலைய
விருப்பின்றி
ல்மாலர சுலவத்திட்்ட
உகலரன் ....

்மானி்டர வமாழ
வழி சல்க்கமா
லதசத் தலை்கள்
உயிலரப் ல்மாக்க
வழி சல்த்த
சிந்தலன
அதி்கமாரம லவண்்டமாம இனியும...

நிம்தியமாய் வமாழ
பிரதிநிதியமாய்
வமாககிட்டு ததரிந்த
ந்தரமாருவர அதி்கமாரம
்கட்டுக்க்டங்கமா இருப்்தமாலை

ல்மார லதமான்றிய
்டிப்பிலன ்மாரில் ஏரமாளம....

இருமபுத் லதமாட்்டமா
ஏற்றுக த்கமாள்ள
ல்க்டய்மாய் அப்்மாவி ்க்கள்
்தறியளும சிறுசு்களும
ந்கர முடியமா வயசு்களும
்களத்திலை ்மாயும
சிப்்மாய்்களும ....

ல்மார ததமா்டஙகி
முடிந்த லதசமுண்்டமா ்மாரில்
முடியும ல்மாது மிசசம.
இழந்த உயிர்களும
அழிந்த தசமாத்துக்களும
அங்கவீன்மாய் ல்மான
்மானி்டமும ்கட்்ட்டமும ....

ல்மாருககுக ்கமாரைம
தனி ்னித சரவதி்கமாரம
நமாட்ல்ட ஆள குழுலவ
லவண்டும எதிர்கமாை
அரசியல் சித்தமாந்தம
்மா் லவண்டும
்னித உயிருக்கமாய்......

த�ோப்பூர்

முகம்மது முககதீன் ந�ௌபீக்

காயஙகளின் உரையாடல்

உலக அரசியல்
உள்்ாங்கி உலுக்கிய யுக்தி
அதிகார மமாகம்  
முரண்�ாட்டின் சக்தி
அகங்காரத்தின் ம்கம்
பிளவுகளின் �க்தி

மசாவியத்து யூனியனில் ஏற�ட்்ட விமராதம்
யூமராப் யூனியனில் ்காடுக்கப்�ட்்ட குமராதம்
நிலத்தில் இருந்து விலகிய பூர்வீகம்
களத்தில் திறந்து ஒழுகிய தீவிரம்.

உறவுகளின் உணர்வுபூர்்ம் எங்கும்  
புமகப்�்டத்தில் உருக்குமலப்�து ஏங்கும்
்லியு்டன் ்ாழ்வில் தங்கும்
க்மலகளில் கண்கள் கலங்கும்.

்ழி வி்டாது சதி தீட்டிய திட்்டம்
ரணங்கள் நதியாக ்ழிந்மதாடும் கட்்டம்
ஐ நா ்மௌைம் காக்கும் சட்்டம்
சா�த்தின் சகாப்தம்.

இதறகிம்டயிலும் இயறமக

காறறின் அனுமதியில்
பூக்கள் மண்ணில் மலரும்
துர்நாறறம் விண்ணில் வீசும்
விதிக்கு சாயம் பூசும்
சதிக்குள் காயம் ம�சும்.

அப்�ாவி மக்கள்
அைாமதயாக்கப்�டும் ்டுக்கள்
தப்பித்து தாவி முட்கள்
விளாசிய குண்டுகள்
துணுக்மக துமளக்க
தணிக்மக நிமலக்க
�கடுகாயாக திணிக்கப்�ட்டு
புறக்கணிப்�ட்்ட யுத்தத்தின்
இரத்தம் மதய்ந்து கி்டக்கிறது.

மநட்்டாவின் �ம்டகள்
மதாட்்டாவின் தம்டகள் நுமழய
விமளயும் மூன்றாம் உலக ம�ாரின்
பிரக்டைம் பின்்ரும் பிரதி�லிப்பு
பிரத்தமைகள் மகார்க்கட்டும்.

 ம�ாஸ்

பே�ல் தநைத்திலும ெொக��ள்
பேெபபேடொமல் வருகிறது
ஐந்து மணிதநை மினகவட்டொம

டீசல் இல்லொே �ொைணத்ேொல்
டிபபேர் விபேத்துக்�ளில்
குகறவு

பேொலுக்கு வரிகசயில் நினற
ே�பபேனுக்கு
பேொணும பேருபபும க�ொண்டு கசல்லும
பிள்க்

விக்ந்ே வெலில்
�ொவல் கபேொமகமெொய
கவட்டு மிஷின

பே�கலயும தசமித்து
பேட்டினி கிடக்கிறது �ொலம
சித்கேறுமபும ஏமொந்து தபேொகிறது
சீனிபதபேொத்ேகல நமபி

�ொகல தநைத்கேயும ேன
�ட்டுபபேொட்டுக்குள் க�ொண்டு வந்ேது
பித்ன டீ

பேொகேயில் புதிெ
பேேொகே�ள்
கவள்்ம வைொே வீடு
கவடிக்�ொே சிலிண்டர்

ைொத்திரித் திருமணங�ளும
ை�சிெத் திருமணங�ளும அதி�ரிபபு
கவறுகமயின கவளிபபேொடு
நக�க்கு கசலவழிக்� தவண்டொம
கபேண்வீட்டொரின கபேருந்ேனகம

மண்கண அள்ளித் ேகலயில்
க�ொட்டுகிறது குழந்கே
புரிந்ேொ? புரிெொமலொ?

நிலதவ நீ
தூைத்தில் இருந்து விடு
அல்லது எபதபேொதும தபேொல
நில்லொமல் ஓடிவிடு
�ொறதற நீ
க��ளுக்குள் அ�பபேட்டு
விடொதே

அசந்து தூஙகி விட்டொல்
ஆக்தெ விறகினற �ொலம
பேஞச பூேங�த்
பேெந்து க�ொள்ளுங�ள்

்�ரியமடு நிஹ்ரி

புதிய �தோகைைள்

ரஷ்யா + 
உக்ரன் ப�யார்

கரை படிந்த 
மனி்தம் 

கரையயறுமா...  
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இந்நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்-
பினர் மர்்ான பளீல், பபருவளை 
நகரபிதா மஸாஹிம் முஹம்மத் 
மற்றும் பிரபதச அரசியல் பிரமுகர்-
கள், பிரபதச, மாவட்ட, மாகாண முக்-
கியஸதர்கள் பலரும் கலந்துககாள்ை-
வுள்ைனர். 

பபருவளை பதர்தல் கதாகுதியி-
லுள்ை தர்கா நகளர பி்றப்பி்டமாகக் 
ககாண்ட பிரபல கதாழிலதிபரும் 
சமூகநலன விரும்பியுமான பாஹிம் 
தாலிப் அவர்களின உளைப்பில் இத்-
திட்டம் உருவாக்கப்படடுள்ைது.

பபர்பகாசிடி 'Burgo City' என்ற 
கபயரில் அளமயப் கபற்றுள்ை இவ் 
பவளலத்திட்டம் சுமார் 67 பபர்ச் 
நிலப்பரப்பில் சுமார் 26 பகாடி ரூபா 
கசலவில் நிர்மாணிக்கப்படடு இனறு 

கம்பீரமாக அைகாக காடசியளித்துக் 
ககாணடிருக்கி்றது.

இலஙளகயில் எஙகும் காணப்-
ப்டாத வளகயில் ஒபர இ்டத்தில் 
பல்வளகயான விளையாடடுக்க-
ளும் அதளன ஒடடிய நிளலயில் 
பலதரப்பட்ட உணவுகளை உள்-
ை்டக்கிய உல்லாச உணவகமும் 
அளமயப் கபற்றுள்ைன. மாவட்டம், 
மாகாணத்தில் மடடும் அல்லாது 
இலஙளகத் தீவிபலபய இத்தளகய 
திட்டகமானறு அஙகுரார்ப்பணம் 
கசயயப்படுவது இதுபவ முதற்த்ட-
ளவயாகும்.

பூர்வீக வரலாறு பள்டத்த 
பபருவளை பிரபதசம் இதன மூலம் 
பமலும் புகழ் கபரும் எனபளத எதிர்-
பார்க்கலாம்.

இது இப்பிரபதசத்திற்கு புகழ் பசர்ப்-
பது்டன நினறுவி்டாது இப்பிரபத-
சத்தில் உள்ை இளைஞர், யுவதிகள் 
பலருக்கும் இதன மூலம் கதாழில் 
வாயப்ளபயும் கபற்றுத் தருவதாக-
வும் அளமந்துள்ைது.

இத்தி்டலில் தளலநகரின 
முனபனாடி நடசத்திர பஹாட்டலில் 
பணிபுரிந்து அனுபவம் கபற்்ற 45 
இளைஞர், யுவதிகள் பவளல கசயது 

வருகின்றனர். இதில் 22 பபர் இபத 

பிரபதசத்ளத பசர்த்தவர்கள் எனபது 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

இப்பிரபதசத்திலுள்ை மூவினஙக-
ளையும் பசர்ந்த (தமிழ், முஸலிம், சிங-
கைம்) வாலிப, யுவதிகபை தற்பபாது 
இஙகு பணிகளில் அமர்த்தப்படடுள்-
ைனர். இதன மூலம் இன, ஐக்கியம் 
நல்லிணக்கத்திற்கு ஒரு முனமாதிரி-
யாகவும் அளமந்துள்ைளம குறிப்பி-
்டத்தக்க வி்டயமாகவுள்ைது.

அபதபபானறு சஙகிலித் கதா்டரான 
பயனபா்டாகவும் இதன பணிகள் 
வியாபிக்கவும் வழி வகுக்கப்படடுள்-
ைது. முச்சக்கர வணடி ஓடடுநர்க-
ளுக்கும் கூடிய பவளல வாயப்புகள், 
வருமான உயர்வுகளும் ஏற்ப்ட வழி 
பி்றந்துள்ைளத பலரும் பாராடடியுள்-
ைனர். 

இளவ எல்லாவற்றுக்கும் பமலாக 
இப்பிரபதசத்தின மாவட்ட இைம் 
வாலிப, யுவதிகளின வாழ்ளவ 
நாசமாக்கும் வீண கபாழுது பபாக்-
குகளில் தள்ைப்படடுக் ககாணடி-
ருக்கின்ற இனள்றய பபராபத்தான 
சூழ்நிளலளய மாற்றி, உள்ைத்திற்கும் 
உ்டலுக்கும் சி்றந்த ஆபராக்கியம் 
கிள்டக்கும் சி்றப்பான வாயப்புக்கு 
வழி பி்றக்கி்றது எனலாம். 

உரிளமயாைர் பாஹிம் தாலிபும், 
வாலிபர்கள் தவ்றான திளசயில் பய-
ணிப்பளத திளச திருப்புவளத தடுப்-
பளத பிரதான பநாக்காகக் ககாணப்ட 
இதளன நிர்மாணித்ததாகக் குறிப்பிடு-

கி்றார். 
வாலிப பருவத்தினர் பபாளதயின 

பினனால் பவகமாக சுைனறு ககாண-
டிருக்கும் இக்கால கட்டத்தில் இத்த-
ளகய முயற்சி மிகவும் வரபவற்கத்தக்-
ககதான்றாகும்.

இனறு தி்றந்து ளவக்கப்படடுள்ை 
விளையாடடுத் தி்டலில் கிரிக்ககட, 
கபடமின்டன, பிலியட, உளத-
பந்தாட்டம், வளலப்பந்தாட்டம் 
பபான்ற வாலிபர்களைக் கவர்ந்தி-
ழுக்கும் விளையாடடுகளுக்காக 
வசதிகள் கசயயப்படடுள்ைன. அபத-
பபானப்ற, உணவகத்திலும் நவீன 
உணவு வளககள் தயாரிக்கப்படு-
கின்றன.

இஙகு ice burg என்ற கபயரில் 
desserts , gelato ice cream பலவளக-
யான coffee மற்றும் குளிர்பானஙகள் 
தயாரிக்கப்படுகி்றது. பபருவளையில் 
இளவகயல்லாம் ஓர் இ்டத்தில் ஒபர 
கூளரயின கீழ் கிள்டப்பது மிகவும் 
அருளமயானதாக இருக்கி்றது.

இனறு தி்றந்து ளவக்கப்படடுள்ை 
விளையாடடுத் தி்டலில் கிரிக்-
ககட, கபடமின்டன, 
பிலியட, உளத-
பந் த ா ட ்ட ம் , 
வளலப்-

பேருவளையில் நவீன வசதிகளுடன்

இராஜாங்க அமைச்சர்
பியல் நி்சாந்த டி சில்்ா

பாராளுைன்ற உறுப்பினர்
ைர்ஜான பளீல்

பபரு்மை ந்கர பி்தா
ைஸாஹிம் மைாஹைட்

ம்தாழிலதிபர்
பாஹிம் ்தாலிப்

பந்தாட்டம் பபான்ற வாலிபர்களைக் 
கவர்ந்திழுக்கும் விளையாடடுகளுக்-
காக வசதிகள் கசயயப்படடுள்ைன. 
அபதபபானப்ற, உணவகத்திலும் 
நவீன உணவு வளககள் தயாரிக்கப்ப-
டுகின்றன. 

மூபவளை உணவுகள், இள்ட 
பவளை சிற்றுணடி வளககள் மற்றும் 
சுளவமிகு குளிர்பானஙகள், தயிர், 
பயாகட உள்ளிட்ட ஆபராக்கிய உண-
வுகள் எனபன தயார் கசயயப்படடு 
விற்பளனக்காக ளவக்கப்படடுள்-
ைன. இது 'ககாபி க�ாப்' என்றகபய-
ரில் இயஙகுகின்றது. 

பபர்கர், பீஸா, அபரபிய உணவு, 
துருக்கி, இத்தாலி நாடுகளின உண-
வுகள் கூ்ட இஙகு தயாரிக்கப்படு-
கின்றன. இந்த பவளலத்திட்டத்தில் 
பலருக்கு பவளல வாயப்பு கிள்டப்-
பதால் அரசின மீது சுமத்தப்படடுள்ை 
கதாழில் வைஙகள் சுளமயும் சற்றுத-
ைர்வு காணவும் வழி பி்றக்கி்றது.

ice burg dessert உணவகம் காளல 
7:30 மணிக்கும் பிரதான உணவகம் 
பிற்பகல் 12 மணிக்கும் ஆரம்பிக்-
கப்படடு அதிகாளல 2 வளர தி்றந்தி-
ருக்கும். விளையாடடு அரஙகஙகள் 
காளல 8 மணியில் இருந்து இரவு 
2 மணி வளர தி்றந்திருப்பபதாடு 
்றமைான மாதஙகளில் அதிகாளல 3 
மணி வளர தி்றக்கப்படும். 

உள்நாடடு, கவளிநாடடு உல்லா-
சப் பயணிகளுக்காக சகல ஏற்பா-
டுகளும் இஙகு எப்பபாதும் தயார் 
நிளலயில் உள்ைன. எதிர்காலத்தில் 
கவளிநாடடு உல்லாசப் பயணிக-
ளுக்கு நடசத்திர பஹாட்டல் அளமப்-
பிலான விடுதி வசதிகள், பல்வளக 
உணவுகளும் இஙகு கபற்றுக்ககாள்ை 
முடியுகமனபதும் குறிப்பி்டத்தக்கது.

கதாழிலதிபர் பாஹிம் தாலிபு்டன 
பநர்காணல்; 

கேள்வி: ேளுத்துறை 
மாவட்டத்திகேகே முதோவது 
உேரதர நட்சத்திர க�ாட-
்டோே அறமயும் என்கிறீர-
ேளா? 

பதில்: ஆம். இது மட-
டுமல்ல. எனது புடசல் 
விளையாடடு தி்டலும் 
களுத்துள்ற மாவட்டத்தில் 
மடடுமல்ல இலஙளக 
நாடடிபலபய எஙகும் 
அளமயப்கப்றாத மிகவும் 
பாரியைவிலான கருத்திட-
்டமாக உள்ைது. 

கேள்வி: கமறபடி ேருத்திட-
்டஙேள் உஙேள் உள்ளத்தில் 
உருவவடுகே ோரணிோே 
அறமநத பின்்னணி என்்ன? 

பதில்: நான ஐக்கிய இராச்-
சியத்தின லண்டன நகரில் 
சுமார் 22 வரு்டஙகைாக 
பல தரப்பட்ட வியாபா-
ரஙகள் கசயது வந்துள்-
பைன. அதில் சுமார் 17 வரு்டஙகள் 
மாற்றுத்தி்றனாளிகளுக்கான பபாக்கு-
வரத்து பசளவளய ஐக்கிய இராச்சி-
யத்தின அரசாஙகத்துக்கு வைஙகும் 
நிறுவனத்ளத ந்டத்தி அதில் பல பதச 
மக்களுக்கு பவளல வாயப்ளப கபற்-
றுக்ககாடுத்துள்பைன. அத்தளகய 
எனனுள்டய வியாபார அனுபவங-
களை ளவத்து இலஙளகயிலும் நிறு-
வனகமானள்ற ஆரம்பித்து பலருக்கு 
பவளல வாயப்பிளன ஏற்படுத்த 
பவணடும் என்ற சிந்தளன எனக்குள் 
பதானறியது. 

கேள்வி: நீண்ட ோேம் அஙகு வாழநத 
நீஙேள் ஐககிே இராச்சிேத்தின் பிரஜா-
வுரிறம வபறறுள்ளீரேளா? 

பதில்: ஆம். அந்நாடடின பிர்ா 
உரிளம கபற்று இலஙளகப் பிரள -்

யாகவும் இரடள்டப் பிர்ா உரிளம 
கபற்றுள்பைன. எனது மளனவி 
உடப்ட நானகு பிள்ளைகளும் 
இவ்வாப்ற இரடள்டப் பிர்ா உரிளம-
யு்டன வாழ்கிப்றாம். 

கேள்வி: இேஙறேயில் உஙேள் வசிப்-
பி்டம் எஙகுள்ளது? 

பதில்: தர்ஹா நகரில் பி்றந்த நான, 
தற்பபாது கதஹிவளைளயபய வசிப்-
பி்டமாக்கியுள்பைன. 

கேள்வி: இவவளவும் கூறிே நீஙேள், 
உஙேள் வாழகறேச் சுருகேத்றத கூை-
வில்றேகே? 

பதில்: தர்ஹாநகரில் பபரும் புகழும் 
கபற்்ற குடும்பத்ளதச் பசர்ந்த மர்ஹஹும்-
கைான தாலிப் மரிக்கார்- ஹாத்தமுல் 
்னனா தம்பதிகளின புதல்வனாக 
1968 ஆம் ஆணடு பி்றந்பதன. ஆரம்-
பக்கல்விளய அல்ஹம்ரா கல்லூரியில் 

கபற்ப்றன. பினனர் தர்ஹாநகர் 
ஸாஹிரா கல்லூரியில் இளணந்து 
க.கபா.த. சாதாரண தரம் வளர 
படித்பதன. அதளனத் கதா்டர்ந்து 
தந்ளதயின கதாழிலில் ஈடுப்டா-
மல் சுயமாக கதாழில் கசயயும் 
பநாக்கு்டன 1987இல் எனனு-
ள்டய 18ஆம் வயதில் ்ப்பான 
பயணமாபனன. 08 வரு்டஙகள் 
உளைத்து எனனுள்டய கணவளர 
இைந்த தாயின க்டளமகளை 
நிள்றபவற்றிவிடடு 1995ஆம் 
ஆணடு 'ப்டாபி கம்பனி' உரிளம-
யாைரின இளைய மகளை கரம் 
பிடித்பதன. 

கதா்டர்ந்து வாழ்க்ளகயில் 
பல சவால்களுக்கும் முகம்-
ககாடுக்கும் நிளலக்குத் தள்ைப்-
படப்டன. பல இைப்புகளை-
யும் சந்தித்பதன. பதால்வியின 
விளிம்புக்பக கசனறு கபரும் 
க்டனாளியான நிளலயில் 
மீணடும் ்ப்பான கசனறு 
உளைத்து நிவாரணம் கபற்று, 
குடும்பத்பதாடு ஐக்கிய இராச்சி-
யம் கசனறு மாற்றுத்தி்றனாளி, 
மனநலக்குள்றபாடுகள் உள்ை 
பிள்ளைகளைப் பராமரிப்ப-
தில் ளக பதர்ந்பதன. இனபம்- 
துனபம் ஆகிய சந்தர்ப்பஙக-
ளில் எல்லாம் என மளனவிபய 
மீணக்டை உறுதுளணயாக 

நின்றார். இனனும் எனது 
வர்த்தக, கதாழில் 

முயற்சிகளில் 
எ ல் ல ா ம் 

பக்கபல -
ம ா க 

இருந்து ளகககாடுத்துக் 
ககாணடிருக்கி்றார். 

கேள்வி: உஙேள் பிள்றள-
ேளும் வவளிநாடுேளிகே 
வசிப்பதாேக கூறினீரேள். 
அவரேளின் நிறே என்்ன? 

பதில்: எனது பிள்ளைக-
ளும் எனளனப் பபானப்ற 
சுயமாகப்படித்து, தம் அறி-
வுக்பகற்்றபடி சுயமாகபவ 
கதாழில் முயற்சிகளில் ஈடு-
படடுக்ககாணடிருக்கி்றார் -
கள். மூத்தமகன எகிப்து 
நாடடில் பசானிஹமாக 
உணவகம் ஒனள்ற ந்டத்தி 
வருகி்றார். இரண்டாவது 
மகள் அவரும் பல்களல 
கைக பட்டதாரி. லண்ட-
னில் உள்ை எனனுள்டய 
நிறுவனத்ளத என இ்டத்-
தில் இருந்பத ந்டத்தி வரு-
கி்றார். இளைய மகன பல்-
களலக்கைகத்தில் கள்டசி 

வரு்டம் படித்துக்ககாணடிருக்கி்றார். 
இளைய மகள் 9ம் வரு்ட மாணவி. 

கேள்வி: நீஙேள் எழுத்துத்துறையி-
லும் ஈடுபாடு ோடடுகிறீரேளாகம? 

பதில்: 2007 முதல் 2014 ஆம் ஆண-
டுவளர இலஙளகயில் கவளிவந்த 
‘பநர்வழி’ மாத சஞ்சிளகளய ந்டாத்தி 
வந்துள்பைன. தற்பபாது சமூக 
வளலத்தைத்தில், சமூக விழிப்புணர்-
வுக் கடடுளரகளை எழுதி வருகின-
ப்றன. அவற்றுக்ககனறும் கபரும்பா-
லான வாசக, பநயர்கள் உள்ைார்கள். 

கேள்வி: இவறறுககுப் புைம்பாே கவறு 
விக்ச்ட ஈடுபாடுேள் உண்டா? 

பதில்: நான, எனக்கு வசதி வாயப்-
புகள் கிள்டக்கும் பபாகதல்லாம் 
சமூக நலத்கதாணடுகளில் ஈடுப-
டுவதுணடு. இப்பபாதும் எனக்-
குக் கிள்டக்கும் வருமானத்தில் 10 
வீதத்ளத ஒதுக்கி வருகிப்றன. பதளவ-
யுள்டய மக்களுக்கும் வசதி குள்றந்த 
மக்களுக்கும் வைஙகி, ஏளைகளின 
துயர் துள்டத்து வருகிப்றன. நானும் 
பல கஷ்ட நஷ்டஙகளுக்கு முகம் 
ககாடுத்து முனபனறியதால் கஷ்டப்-
படுபவாருக்கு ளகககாடுப்பதில் 
ஈடுபாடு காட்டவும் தவ்றமாடப்டன. 

கேள்வி: நீஙேள் வவளி நாடடில் இருக-
கும் ்சநதரப்பஙேளில் இஙகுள்ள நிறுவ-
்னஙேறளக ேவனிப்பது எப்படி? 

பதில்: எனனால் இயக்கப்படும் 
நிறுவனஙகள் எல்லாவற்றுக்கும் நம்-
பிக்ளகயான முகாளமயாைர்களை 
அமர்த்தியுள்பைன. எனபவ அவர்கள் 
எனளனப் பபானப்ற தம் பணியிளன 
பமற்ககாள்கி்றார்கள் என்ற நம்பிக்-
ளகயு்டபன எனது நிறுவனஙகள் 
எல்லாம் இயஙகிக்ககாணடிருக்கின-
்றன. 

கேள்வி: வருஙோே ்சநததியி்ன-
ருககு நீஙேள் கூறும் அறிவுறர என்்ன? 

பதில்: முயற்சியுள்டயார் இகழ்ச்-
சியள்டயார். கதாழில் மடடுமல்ல 
எல்லா முயற்சிகளின பபாதும் 
கஷ்டம், நஷ்டம் வரலாம். எந்த 
சந்தர்ப்பத்திலும் முயற்சிளயக் 
ளகவி்டக்கூ்டாது. விரக்தியள்டந்து 
பசார்ந்து பபாகக்கூ்டாது. பயணத்-
ளதத் கதா்டர்ந்தால் கவற்றி இலக்ளக 
அள்டயலாம். கவற்றியின ஒருபகுதி 
தர்மத்திற்காகவும் ஒதுக்க பவணடும். 
அப்பபாபத முயற்சி பமலும் அபிவி-
ருத்தியள்டயும். நான அனுபவத்தில் 
கண்ட உணளம இதுவாகும். இருளக 
பசளவ பபால துளணவியும் துளண 
நின்றால் பமலும் முனபனற்்றம் 
காணலாம்.

பேருவமை, காலி வீதி ஹெட்டி-
முல்ல சந்தியில நவீன வசதிகளு-
டன் நிர்மாணிக்கபேட்டுளை புட்சல 
(Futsal) விமையாட்டுத் திடல 
மற்றும் பேர்பகா ஸிடி (Burgo 
City) ேலவமக உணவகம் உள-
ைடங்கிய உல்லாசபுரி இன்று 
05ஆம் திகதி மாம்ல 4.00 
மணிக்கு இராஜாங்க அமமச்சர் 
பியல நிசாந்்த டி சிலவாவினால 
மவேவரீதியாக திறந்து 
மவக்கபேடுகிறது

பி.எம் முக்்தார் 
பேருவமை விபசட நிருேர்  

'Futsal' விளையாட்டு திடலுடன் கூடிய 
சிற்றுண்டிசசாளைகளின் 
திறப்பு விழா இன்று
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ஷா துலிய்யா தரீக்யாவின் 
்லீபதுல் குலபயா 

மர்ஹூம் மமௌலவி ஜே. அப்துல் 
்மீத் ஆலிம் (பஹ்ஜி) யின் 
40வது நயாள் நினைவு மஜ்லிஸ் 
அணனமயில் ஷயாதுலிய்யா தரீக்யா-
னவப்  பின்பற்றும் பல பகுதி்ளில்  
ம்யாண்யா்ப்பட்து.

உலகில் பிறந்து வயாழ்ந்து மரணிக-
கின்ற எல்லயா  மனிதர்ளும் மக்ள் 
மைங்ளில் நீங்யா இ்ம் பிடிப்-
பதில்னல. அவர்ள் மக்ளயால் 
முனற்யா் நினைவு கூறப்படுவது-
மில்னல.

வயாழும் ்யாலத்தில் மக்ளுககு 
சமூ்த்திற்கு நயாடடுககு நன்னம-
ப்ககும் நற்்ருமங்ள் தன்னை 
அரப்பணித்த மனிதர்ஜள மக்ள் 
உள்ளங்ளில் பதிந்து விடுகிறயார-
்ள். அணனமயில் எம்னம விடடும் 
பிரிந்து மசன்ற ்லீபத்துல் குலபயா 
மர்ஹூம் அப்துல் ்மீத் பஹ்ஜி-
யும் குறிப்பி்த்தக் ஒருவரயா்ஜவ 
விளஙகுகிறயார.

வ்ஜமல் மயா்யாணத்தில் உள்ள 
புத்தளம் மதவயாககுளம் முஸ்லிம் 
கிரயாமத்தில் 1956 இல் மர்ஹூம் -்
ளயாை ேமயால்தீன் மநயையாமலப்னப 
உம்முகுல்தூம் தம்பதியின் புதல்வ-
ரயா்ப் பிறந்தயார.

இவர தைது ஆரம்பக ்ல்வின் 
மதவயாககுளம் மு்ம்மத் அலி ம்யா 
வித்தி்யால்த்திலும் ஆன்மீ்க 
்ல்வின் இப்பகுதியிலுள்ளகுர-
ஆன் மத்ரஸயா விலும் ்ற்றுத் ஜதரந்-
தயார. இவனர ஒருசன் மயாரக் அறி-
ஞரயா் உருவயாக் ஜவணடும் என்ற 
மபற்ஜறயாரின் ஜபரயாவலிையால் 1970 
ஆம் ஆணடில் இலஙன்யில் முத-
லயாவது அரபிக  ்ல்லூரி்யா்  மிளிர-
கின்ற ் யாலி  மககி்  அரபுக ் ல்லூரி-
யில் ஜசரக்ப்பட்யார. 

அஙகுசன்  மயாரக்  அறிஞர அறி-
வுதீபம் மர்ஹூம் அல் உஸ்தயாத் 
்லீபத்துல் குலபயா அஷஷயாதுலி 
மமௌலவி எம்.எம். ஸஹூ{்ருத்-
தீன் ஆலிம் அல் பஹ்ஜி தைது 
முதலயாவது அரபுக ்ல்வின் 
ஆரம்பித்தயார. அந்தஅடித்தளம் 
அவரது ஆன்மீ் ப்ணம் சிறப்பயா் 
அனம் வழி ஜ்யாலி்மதன்றயால் 
மின்்யா்யாது.

 1972 ஆம் ஆணடுமயாரக் உ்ர 
்ல்விமபறுவதற்்யா் ்யாலி ஜ்யாட-
ன்யில் உள்ள பஹ்ேதுல் இப்-
றயாஹிமிய்யா அரபுக ்ல்லூரியில் 
இனணந்து ்ற்றயார.ஏழு வரு்ங்ள் 
்ற்றுத் ஜதரந்து 1979 ஆம் ஆணடு 
பஹ்ஜி பட்ம் மபற்றயார.

அதனைத் மதயா்ரந்து ்யாலி 
ஜிப்ரி்யா அரபுக ்ல்லூரியில் விரி-
வுனர்யாளரயா்ப் பணிபுரிந்தயார. 
இரணடு ஆணடு்ள் அஙகு ்்னம-
்யாற்றி் பின்ைர 1981ஆம் ஆணடு 
ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் தனலனம-

்்மயாை ம்யாழும்பு உம்மு ஸயாவி-
்யாவில் பிரதம இமயாமயா் நி்மிக-
்ப்பட்யார.

அன்று முதல் மதயா்ரந்து 42 
ஆணடு்ளயா் உம்மு ஸயாவி்யாவின் 
பிரதம இமயாமயா் இருந்து மரணிக-
கும் வனர பணி்யாற்றி வந்தனம 
சிறப்பம்சமயாகும். மு்த்தமயா்வும் 
ரயீஸுல் மு்த்தமயா்வும் தி்ழ்ந்த 
அன்ையார 1983ஆம் ஆணடுமயாரச் 
மயாதம் 20ஆம் தி்தி ஜஷகு நயா்்ம் 
்லயாநிதி மு்ம்மத் பயாஸி பின் 
மு்ம்மது இப்றயாஹிம் (ரஹ்) அவர-
்ளிையால் உம்மு ஸவயா்யா ்லீபயா-
வயா் நி்மிக்ப்பட்யார. அத்து்ன் 
ம்யாழும்பு மபரி்பள்ளி வயாசலின் 
்தீபயா்வும் சுமயார முப்பது வரு்ங-
்ளயா் ்்னம்யாற்றிையார என்பது 
மற்மறயாரு குறிப்பி்த்தக் அம்ச-
மயாகும். ம்யாழும்பு மபரி் பள்ளி-
வயாசலில் மயாதந்ஜதயாறும் நன்மப-
றும் தனலப் பினற தீரமயானிககும் 
மயாநயாடடில் முககி் பங்யாற்றி 
வந்தனம குறிப்பி்த்தக்தயாகும். 
அவர பின்ைர;  பினறக குழுத் தனல-
வரயா்வும் பணி்யாற்றிவந்துள்ளயார.

ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் ஜ்யாட-
ன்்யா் ஜபயாற்றப்படும் சீைன் 
ஜ்யாடன்யில் 25 ஆணடு்ளுககு 
ஜமலயா் ம்ௌரவ ்தீபயா் பணி 
புரிந்து இப்பகுதிமக்ளின் மநஞ்-
சங்ளில் நீங்யா இ்ம் பிடித்திருந்-
தயார. அத்ஜதயாடு நயா்ளயாவி் ரீதியில் 
ேும்மயா பிரசங்ங்ளும் மசயாற்மபயா-
ழிவு்ளும் நி்ழ்த்தி வந்தயார.

அகில இலஙன் ேம்மி்த்-
துல் உலமயாவின் நினறஜவற்று 
குழு உறுப்பிைரயா்வும் ஜமற்படி 
சனபயின் கீழ் இ்ஙகும் பல்ஜவறு 
குழுக்ளிலும் பிரதயாை பதவி-
்ள் வகித்துபங்ளிப்பு மசயதயார. 
்யாலி பஹ்ேதுல் இப்ரயாஹி மிய்யா 
்லயா பீ் உதவிப் பணிப்பயாளரயா -்
வும் ம்யாழும்பு உம்மு ஸயாவி்யா 
அஜ்வயாத் அல் பயாஸி அரபுக ்ல்-
லூரி,புத்தளம் மதவயாககுளம் ஷர-
பிய்யா அரபுக ்ல்லூரி என்பவற்-
றின் பணிப்பயாளரயா்வும் சீைன் 
ஜ்யாடன் ேமி்த்துல் பயாஸி் துஷ 
ஷயாதுலிய்யா ்லயாபீ் ஆஜலயாச்ரயா-
்வும் இருந்து சன்மயாரக் அறிஞர-
்ளின் உ்ரச்சிககு உரம் ஜசரத்து 
அரும் பணி்யாற்றிையார. தயான் 
பிறந்து வளரந்த கிரயாமமயாை புத்த-
ளம் மதவயாககுளத்தில் இஸ்லயாமி் 
அறிஞர மபருமக்னள உருவயாக்  
ஜவணடும் என்ற உ்ரந்த ஜநயாககில் 
ஷரபிய்யா அரபுக ்ல்லூரி எந்தப் 
மப்ரில் 1992 ஆம் ஆணடு அரபுக 
்ல்லூரி ஸ்தயாபித்து இன்று வனர 
தஙகுதன்யின்றி சிறப்பயா் இ்ங் 
வழி வகுத்தயார. இக்லயா பீ்த்தின் 
ஸ்தயாப்த் தனலவரயா்வும் இவர 
இருந்தயார. வ்ஜமல் மயா்யாணத்-
தில் ஷரபிய்யா அரபுக ்ல்லூரி சன்-

மயாரக் அறிவு தீபத்னத ஏற்றி வீறு 
நன் பயின்று ம்யாணடிருககிறது. 
இதன் மூலம் நூற்றுக்ணக்யாை 
உலமயாக்னள உருவயாககி சமுதயா்த்-
தில் மயாரக் அறிஞர்ள் ஊற்மறடுக-
கும் மதயாண்யாற்றி வருவது ஈணடு 
குறிப்பி்த்தக்தயாகும்.

இலஙன் ஷரீஆ்வுன்  சிலின் 
உப தனலவரயா்வும் ம்யாழும்பு 
மமஸஞ்சர வீதி இஸ்லயாமி் நலன்-
புரி அனமப்பின் தனலவரயா்வும் 
பல்லயாணடு ்யாலமயா் ்்னம-
்யாற்றி இப்பகுதியில் பல தரப்பட் 
சமூ்நலத் திட்ங்னளயும் ஜமற்-
ம்யாணடு அஙகுள்ள மக்ளின் உ்ர-
வுக்யா் மதயாண்யாற்றியுள்ளயார.

அவரின் இத்தன்் பணி்னள 
அஙகீ்ரித்து அரசு அன்ையாருககு 
அகில இலஙன் சமயாதயாை நீதிவயான் 
பதவின் வழஙகி ம்ௌரவித்திருக-
கிறது. ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் 
வளரச்சிககும் சமுதயா் பணிககும் 
தன்னைஜ் அரப்பணித்த அவர 
ஏனை் தரீக்யாக்ளின் ஜஷகுமயார-
்ள்  முரிதீன்்ளு்னும் நடபுற-
னவயும் சஜ்யாதர வயாஞ்னசன்யும் 
னவத்து அனைவருககும் முன் மயாதி-
ரி்யா் தி்ழ்ந்து வந்தயார.

மர்ஹூம் ்லீபதுல் குலபயா 
ஸஹூ{்ருத்தீன் ஆலிம் 2001 ஆம் 
ஆணடு வபயாத்தயாையார்ள். அதன் 
பின் நீண் ்யாலமயா் ்லீபதுல் 
குலபயா நி்மைம் இ்ம்மபற-
வில்னல. 12 வரு்ங்ளின் பின்ைர 
57 வ்னத பூரத்தி மசயதுள்ள 
மமௌலவி அப்துல் ்மீத் பஹ்ஜி 
அவர்ள் ஷயாதுலிய்யா  தரீக்யாவின் 
்லீபதுல் குலபயாவயா்நி்மிக்ப்பட-
்யார்ள்.

அவர ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் 
முன்ஜைற்றத்திற்கும் வளரச்சிககும் 
ஆற்றிவரும் ம்த்தயாை பணி்னள 
அஙகீ்ரித்து ஆஜமயாதித்து புனித 
மக் மயாந்ரில் உள்ள உல் பயாஸிய-

்துஷ ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் 
தனலனம்்மயாை னபத்துல் 
பயாஸியில் இருந்து அப்ஜபயானத் 
இருந்து அப்ஜபயானத் ஜஷகு 
நயா்்ம் அவர்ளிையால் மமௌலவி 
அப்துல் ்மீத் பஹ்ஜி அவர்ள் 
அகில இலஙன் ஷயாதுலிய்யா தரீக-
்யாவின் தனலவரயா் ்லீபதுல் குல-
பயாவயா் நி்மிக்ப்பட்யார.

்லீபதுல் குலபயா மமௌலவி 
அப்துல் ்மீத் பஹ்ஜி அவர்ள் 40 
ஆணடு்ளயா் இத்தரீக்யாவின் ்லீ-
பத்துல் குலபயாவயா்

ம்த்தயாை பணி்யாற்றியுள்ளயார. 
்ஷ்மயாை சவயால்்ள் நினறந்த 
்யால ்ட்ங்ளில் அவர தரீக-
்யாவின் வளரச்சிப் பணிக்யா் 
மக்னள ஆன்மீ் வழியில் ஈடுப -
டுத்துவதற்்யா் தன்னைஜ் அரப்ப -
ணித்து  பங்யாற்றிையார.

இலஙன்யில் ஷயாதுலிய்யா தரீக -
்யாவின் வளரச்சி ்ருதி ்லீபதுல் 
குலபயாமர்ஹூம் ஸு{்ருத்தீன் 
ஆலிம் அவர்ளிையால் ஆரம்பிக்ப் -
பட் குலபயாக்ள் மு்த்தமின்்ள் 
்வுன்சில் அன்ைவர்ளின் மனற -
வுககுப் பின் 2001 ஆம் ஆணடு 
அகில இலஙன் குலபயாக்ள் மு்த்-
தமின்்ள் ்வுன்சிலின் தனலவரயா் 
மமௌலவி அப்துல் ்மீத் பஹ்ஜி 
நி்மிக்ப்பட்யார. அன்று முதல் 
அன்ையார தரீக்யாவின் பணி்னள 
நயா்ளயாவி் ரீதியில் தனலனம 
வகித்து திறம்ப் மசயது வந்தயார.

நயாடடின் பலபயா்ங்ளுககும் 
குறிப்பயா் தரீக்யாவின் பணி்ள் 
மஙகி வருகின்ற கிழககு 

மயா்யாணத்துககும் பல முனற 
விே்ம் மசயது இப்பணி்ளில் 
முழு மூச்சயா் ஈடுபடடு 2009 ஆம் 
ஆணடு ம்யாழும்பு உம்மு ஸயாவி்யா-
விலும் 2010ஆம் ஆணடு பயாணந் -
துனற மதயாட்வத்னதயிலும் 
ஷயாதுலிய்யா ஜதசி் மயாநயாடு்னள 

ந்யாத்தி தரீக்யாவின் சிறப்பம் 
சங்னள ஜமஜலயாங்ச் மசயதயார. 
அத்து்ன் மயாவட்,பிரஜதச ரீதி்யா-
்வும் சிறு ்ருத்தரஙகு கூட்ங்ள் 
ஜபயான்ற நி்ழ்வு்னள ந்யாத்தி தரீக -
்யாவின் வளரச்சிப் பணி்னள முன்-
மைடுத்து வந்தனம இஙகு குறிப்பி-
்த்தக்து.

அத்ஜதயாடு எகிப்து,ம்மன்,ச-
வுதிஅஜரபி்யா,லிபி்யா இந்தி்யா 
மற்றும் பல நயாடு்ளில் உள்ள 
ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் குல -
பயாக்ள், இஸ்லயாமி் அறிஞர்ள் 
ஜபயான்றவர்ளு்ன் சிஜை்பூரவ 
மதயா்ரபு்னள னவத்திருந்த அவர 
லிபி்யா,ஈரயாக, இந்தி்யா,சவுதிஅஜர-
பி்யா,பலஸ்தீன்,குனவத்,்த்தயார 
ஜேயாரதயான்,பயாகிஸ்தயான் ஜபயான்ற 
நயாடு்ளில் நன்மபற்ற இஸ்லயா -
மி் மயாநயாடு்ளிலும் சூபித்துவ 
்ருத்தரஙகு்ளிலும் இலஙன்ன் 
பிரதிநிதிப்படுத்தி பஙகு பற்றி-
்னம குறிப்பி்த்தக்தயாகும். 
அன்ையார 2009 ஆம் ஆணடு 
எகிப்து ்ுனமஸரயாவில் உள்ள 
ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் ஸ்தயாப -
்ர குதுபுல் அகபர இமயாம் அபுல் 
்ஸன் அலியுஷ ஷயாதுலி (ரழி) 
அவர்ளின் புனித ரவழயானவ தரி-
சித்து அன்ைவர்ளின் ஆசீரவயாதத்-
னதயும் மபற்றவரயாவயார. அத்ஜதயாடு 
எகிப்தில் உள்ள அல் அஸ்்ர சரவ 
்லயாசயானலயில் நன்மபற்ற ்ருத் -
தரஙகு்ளிலும் பஙகுபற்றியுள்ளயார. 
மர்ஹூம் ்லீபதுல் குலபயா அவர -
்ள் நயா்ளயாவி் ரீதியில் மடடுமல் -
லயாது ்்ல் ்்ந்த நயாடு்ளிலும் 
மயாரக் மசயாற்மபயாழிவுக்யா் விஜச -
்மயா் அனழக்ப்பட்யார. தமககு 
இவவயாறயாை நயாவன்னம,தரிக்யாவு -
ன்் விளக்ங்ள் ஜபயான்றனவ 
கின்க் தமது குருநயாதர ஜஷகு 
நயா்்ம் ்யாக்ர மு்ம்மது 
இப்ரயாஹிம் அல் பயாஸி (ரஹ்) 
அவர்ளுன்் துஆ பரக்த்தும் 
ஆசீரவயாதமும் என்பதனை நன்றியு-
ணரஜவயாடு சதயாவும் நினைவுபடுத்-
துபவரயா்த் தி்ழ்ந்தயார.

 சுன்ைத் ேமயாஅத் அகீதயாவில் 
இறுதி மூச்சுவனர உறுதியு்ன் 
இருந்தயார. சன்மயாரக்த் துனறயில் 
ஆழமயாை மதளிவயாை பழுத்த 
சிந்தனை மிக் நல்ல அனுபவ -
சயாலி.65 வரு் வயாழ்கன்யில் 42 
வரு்த்னத சன்மயாரக்,தரீக்யா,சம-
்,்லயாசயார பணிக்யா் தன்னைஜ் 
அரப்பணித்தயார.

தயாய நயாடடின் மீது பற்றும் 
பயாசமும் ம்யாண்வரயா்வும் 
இை,மத ஒற்றுனமக்யா்வும் 
அன்ையார பங்ளிப்புச் மசயதுள் -
ளயார இதையால் சரவமத குருமயார்ள் 
மபரும்பயான்னம சம்த்திைரயால் 
மபரிதும் மதிக்ப்பட்யார.

 ஷயாதுலிய்யா தரீக்யாவின் வளரச்-

சிக்யா் இஸ்லயாத்தின் வளரச்-
சிக்யா் அஹ்லுஸ் சுன்ைத் வல் 
ேமயாஅத் அகீதயானவ ்டடிக்யாக் 
அன்ையார பல சவயால்்னளயும் 
னதரி்த்து்ன் எதிர ம்யாணடு 
இரவு,ப்ல் பயாரயாது ப்ணித்த 
பயானத்ள் எமதுவயாழ்வில் என்றும் 
மறக் முடி்யாது. ஷயாதுலிய்யா 
தரீக்யாவின் ்லீபத்துல் குலபயாவயா் 
இருந்து முன்மயாதிரி்யாை தனல-
னமத்துவம் வழஙகிையார.

 ஊ்்வி்லயாளர என்ற வன்யி-
லும் இத் தரீக்யாவின் இஹ்வயான் 
என்ற வன்யிலும் சுமயார 37 
வரு்்யாலம் இப் மபரி்யாரு்ன் 
மி் மநருஙகிப் பழகிஜைன்.ஒரு 
ஆலிமுககு இருக் ஜவணடி் 
அத்தனை நற்பணபு்ளும் இவரி-
்ம் ்யாணப்பட்ை. ஊ்்வி -்
லயாளர்ளு்ன் மி் அன்பயா்ப் பழ-
கிையார.  பிரச்சினை்னள சரி்யா் 
அணுகி அவற்னற சுமு்மயா் 
தீரத்து னவககும் திறனம இவரி -
்ம் ்யாணப்பட்து. ஒப்பன்த்த 
பணின் சிறப்பயா்ஜவ மசயது 
முடிப்பயார.

 முஸ்லிம் தைவந்தர்ளுககு 
ஆன்மீ்க ்ல்வி, உல்க ்ல்விககு  
உதவி மசயவனதப் பற்றி குரஆன், 
்தீஸ் விளக்மளித்து இப்ப -
ணிக்யா் வயாரி வழங் அறிவுனர 
வழஙகி வந்தயார. அதன் ஒரு மவற் -
றி்யா் மதவயாககுளம் ஷரபிய்யா 
அரபுக ்ல்லூரின்க குறிப்பி-
்லயாம். மி்வும் எளினம்யாை 
வயாழ்கன்  வயாழ்ந்தயார. ஜநயாயுற்ற  
நினல்ளில் கூ் ஷயாதுலிய்யாத் 
தரீக்யாவின் வளரச்சிக்யா் பயாடு-
பட்யார. 

தைவந்தர்ளின் உதவி ம்யாணடு 
மதவயாககுளத்தில் 5000 ஜபர வனர 
மதயாழக கூடி்  மபரி்பள்ளிவயாசல் 
ஒன்னற அனமத்துக ம்யாடுத்தனம 
குறிப்பி்த்தக்து. ம்யாழும்பு 
உம்மு ஸயாவி்யாவிலும் ஓர அரபுக 
்ல்லூரின் அனமப்பதில் அதன் 
நிரவயா்த்ஜதயாடு அ்ரயாது பயாடுபட-
்யார. ஏனழ எளி்  பிள்னள்ளின் 
்ல்வி வி்்த்தில் இர்சி்மயாை 
முனறயில் உதவி்னள மசயத மயாம-
னிதர. ஒரு மனிதனின் ரூ்ு எப்-
படிப் பிரியும் என்று மயாரக் உபன்-
னி்யாசம் மசயது ம்யாணடிருந்த 
சம்ம் திடீமரை சு்வீை முற்று  
ம்யாழும்பிலுள்ள  தனி்யார ஆஸ்-
பத்திரியில் அனுமதிக்ப்படடு 
சத்திர சிகிச்னசககு உடபடுத்தப்பட-
்யார. ஒரு மயாத ்யாலமயா் அதி தீவிர 
சிகிச்னசப் பிரிவில் சிகிச்னச மபற்று 
வந்த நினலயில் 2022 - 01 - 09 ஆம் 
தி்தி்யானல இனற்டி ஜசரந்தயார.

கலீபதுல் குலபா மர்ஹூம் மமௌலவி ஜே. அப்துல் ்மீத் ஆலிம் (பஹ்ஜி)

பேருவமை 
பீ.எம். முக்்ார்... 

ரஷ்யா உகனரன் மீதயாை பன்ம்டுப்னப 
ஆரம்பித்து பத்து நயாட்ளுககும் ஜமலயாகி-
விட்ை. தனர, ்்ல் மற்றும் ஆ்யா் மயாரக -

்மயா்த் மதயா்ரந்தும் முன்மைடுக்ப்படடுவரும் 
இப்ஜபயார மதயா்ரந்த வணணமுள்ளை. இப்ஜபயா-
ரின் வினளவயா் மபரும் அழிவு்ளும்  இழப்பு் -
ளுககும் ஜசதங்ளும் ஏற்படடு வருகின்றை. 

இப்ஜபயானர ஆரம்பித்த சில திைங்ளுககுள் உக -
னரயனின் மச்லிழந்துள்ள மசரஜையாபில் அணு 
உனலன் ரஷ்ப் பன்யிைர ன்ப்பற்றிைர. 
அதனைத் மதயா்ரந்த சில திைங்ளுககுள் ரஷ் 
ேையாதிபதி விளயாடிமிர புடடின், 'அணு ஆயுத தடுப் -
புப் பன்்னள த்யார நினலயில் னவககுமயாறு 
பயாது்யாப்பு துனறககு உத்தரவிட்யார. அத்ஜதயாடு 
உகனரன் விவ்யாரத்தில் ஜவறு ்யாரயாவது தனலயீட-
்யால் வரலயாற்றில் ்ணடிரயாத ஜபழினவச் சந்திக் 
ஜநடும்' என்றும் மவளிப்பன்்யா் எச்சரித்தயார.

புடடினின் உத்தரவுககு அனம்  அணு ஆயுதத் 
தடுப்பு பன் த்யார நினலயில் னவக்ப்படடிருப்-
பனத அந்நயாடடு பயாது்யாப்பு அனமச்சு உறுதிப்படுத் -
தி்து. 

இவவயாறு உகஜரயன் மீதயாை ஜபயார இ்ம்மபற் -
றுவரும் சூழலில் உகனரயனில் அனமந்திருககும் 
ஐஜரயாப்பயாவிஜலஜ் மி்ப் மபரி் அணு உனல்யாை 
சஜபயாரிஸ்ஸி்யானவ  ரஷ்ப் பன்யிைர ஜநற்று 
முன்திைம் ன்ப்பற்றியுள்ளைர. இதனை உகனரன் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளஜதயாடு ரஷ் பன்யிைர 
ஜமற்ம்யாண் தயாககுதலில் அந்த அணு உனலயின் 
்ட்்த்தில் தீ பரவல் ஏற்படடுள்ள ஜபயாதிலும் 
அத் தீன் அனணக் உகனரன் தீ்னணப்பு பன் -
யிைருககு ரஷ் பன்யிைர இ்மளிக்யாது தயாககு -
தல் ந்யாத்துவதயா்வும் இதன் வினளவயா் மபரி் 
பயாதிப்புக்ள் ஏற்ப்லயாம் என்று உகனரன் தரப்பில் 
மதரிவிக்ப்படடுள்ளது. 

இவவயாறு ரஷ்யா, உகனரன் மீது முன்மை -
டுத்துள்ள ஜபயாரின் ஒவமவயாரு அனசவும் அணு -
வயாயுதங்ள் ப்ன்படுவதற்்யாை வயாயப்னப 
அதி்ரித்து வருவதயா்ஜவ அவதயானி்ள் மதரி -
விககின்றைர.

இந்த நினலயில் பிரித்தயானி் பயாது்யாப்புச் 
மச்லயாளர மபன் வயாலஸ், 'ஜமற்கு நயாடு்ள் 
அணு ஆயுதத் தயாககுதலுககுப் பதிலடி ம்யாடுக் 
வல்லனவ' என்பனத அறிந்துதயான் புடடின் அணு -
வயாயுத தடுப்பு பன்்னள த்யார நினலயில் னவக-
குமயாறு குறிப்பிட்யாஜரம்யாழி் அவர உணனம-
யில் அனதப் ப்ன்படுத்த விரும்ப மயாட்யார. அது 
மவறும் வயாய வயாரத்னத அறிவிப்பயா்ஜவ இருக -
கும்' எைத் தயான் நம்புவதயா்க குறிப்பிடடுள்ளயார. 

ஆையால் உகனரன் மீதயாை ஜபயாரின் ந்ரவு்னள 
உன்னிப்பயா் அவதயானிப்பது மி்வும் அவசி்மயா-
ைது என்று பயாது்யாப்பு துனற ஆயவயாளர்ள் சிலர 
மதரிவித்துள்ள நினலயில்  ஓயவு மபற்ற பிரித்தயா -
னி் மேைரல் ஒருவர புடடினின் அறிவிப்னப, 
'ஜ்யாபம், விரகதி மற்றும் ஏமயாற்றத்தின் அன்்யா-
ளம்' என்றுள்ளயார.

ரஷ் ேையாதிபதியின் அச்சுறுத்தல் மவறும் எச்ச -
ரிகன் மடடுஜம்ன்றி அணு ஆயுதங்னளப் ப்ன்-
படுத்துவதற்்யாை சயாத்தி்த்னதக குறிக்வில்னல 
எைக ம்யாள்ளப்பட்யாலும், ஒரு தரப்பு தவறயா்ப் 
புரிந்து ம்யாண்யால் நினலனம ன்மீறிப் ஜபயாகும் 
அபயா்மும் உள்ளது என்ற ் ருத்தும் நிலவஜவ மசய -
கிறது. .

இற்னற வனரயும்  ஜமற்்த்தி் நயாடு்ள், அள -
வு்்ந்து எதிரவினை்யாற்றயாமல் எச்சரிகன -்
்யா் உள்ளை. அமமரிக் ரயாணுவம் ம்ப்ஜ்யான் 
(Defcon) எைப்படும் தன் மசயாந்த பயாது்யாப்பு 
த்யாரநினல எச்சரிகன் நினலன்க ம்யாணடுள்-
ளது, மவள்னள மயாளின் மசயதித் மதயா்ரபயாளர 

மேன் சயாகி, 'இந்த ஜநரத்தில் தன் அணு ஆயுத எச்ச-
ரிகன் நினலன் மயாற்றுவதற்கு எந்தக ்யாரணமும் 
இல்னல' என்று கூறியுள்ளயார. 

பிரித்தயானி்யாவும் ்்லில் அணு ஆயுதம் 
தயாஙகி் நீரமூழ்கிக ்ப்பல்்னள னவத்திருககின்-
றை. ஆையால், பகிரங்மயா் எனதயும் கூற அது 
விரும்பவில்னல. ரஷ் அறிகன்ன்ப் மபரி் 
அளவில் மபயாருடபடுத்தயாமல் இருப்பதயா்க 
்யாடடிக ம்யாள்வஜத அதன் ஜநயாக்மயா்த் மதரிகி -
றது. மயாறயா், அதற்கு முககி்த்துவமளித்து எதிரவி -
னை்யாற்றிையால் ரஷ்யா ஜமலும் ந்வடிகன்்ளில் 
இறங்ககூடும். 

இது தற்ஜபயாது அணுசகதி மநருக்டி அன்று 

என்றும் அவவயாறு மயாறிவி்ககூ்யாது என்றும் ஜமற்-
்த்தி் பயாது்யாப்பு அதி்யாரி்ள் கூறுகின்றைர.

இஜதஜவனள இஙகிலயாந்து பயாது்யாப்பு அனமச்-
சர மபன் வயாலஸ், 'ரஷ் அணு ஆயுதங்ளின் 
நினலயில் எந்த மயாற்றமும் மதன்ப்வில்னல 
என்று  குறிப்பிடடுள்ளயார. அது மதயா்ரபில் உன் -
னிப்பயா் ்வனிக்ப்படும் எை உளவுத்துனற வட-
்யாரங்ள் உறுதி மசயதுள்ளை.

பனிப்ஜபயாரின் ஜபயாது, மமயாஸ்ஜ்யாவின் அணு 
ஆயுதக கி்ஙன்க ்ண்யாணிக்மவை ஜமற்கில் 
ஒரு மபரி் உளவுத்துனற ்ட்னமப்பு உருவயாக-
்ப்பட்து. அவற்றின் ஊ்யா் அணுவயாயுதங -்
னளயும் பன்்னளயும் த்யார மசயதல் ஜபயான்ற 
ந்த்னத மயாறுபயாடன்க ்ண்றி், மச்ற்ன்க-
ஜ்யாள்்ள், இன்மறித்த த்வல் மதயா்ரபு்ள் 
மற்றும் பிற ஆதயாரங்ள் பகுப்பயாயவு மசய்ப்பட-
்ை.

அவற்றில் மபரும்பயாலயாைனவ அணு ஆயுதங-
்ளின் நினலயில் மயாற்றமிருப்பதயா்த் மதரிவிக -்
வில்னல. 

ஜமலும் ந்த்னதயில் ஏஜதனும் குறிப்பி்த் -
தக் மயாற்றம் ஏற்படுமயா என்பனதப் புரிந்து -
ம்யாள்ள ஜமற்கு நயாடு்ள் ரஷ் ந்வடிகன் -
்னள உன்னிப்பயா்க ்வனித்து வருகின்றை. 
இதுவனர எந்த அறிகுறியும் இல்னல என்றும் 
குறிப்பிடடுள்ளயார. 

இப்ஜபயார அணுவயாயுதப் ப்ன்பயாடடுககும் வித்-
தி்யாத வன்யில் வினரவயா்வும் ஜவ்மயா்வும் 
முடிவுககு வர ஜவணடும் என்பஜத அனமதி, சமயா -
தயாைத்னத விரும்பும் அனைத்து மக்ளின் ஒஜர 
எதிரபயாரப்பயா் உள்ளது.

ரஷ்யா - உக்ரன் ப�யார்
அணு ஆயுத �யாவ்ைககு 

வித்திடுமயா?
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தமிழகம் முழுவதும் சென்னை, 
திருச்சி, மது்ை, ககோ்வ உள்-
ளிட்ட மோநகைோடசி கமயர், நகைோடசி 
த்ைவர், கேரூைோடசி த்ைவர் 
சேோறுப்பிற்கு அறிவிககப்ேட்டவர்-

கள் அநதநத கடசி கவுனசிைர்கள் ஓட-
்டளித்து கதர்வு செய்து வருகின்றனைர்.

21 மோநகைோடசி கமயர்கள், து்ை 
கமயர்கள்; 138 நகைோடசி த்ைவர்-
கள், து்ைத் த்ைவர்கள்; 489 

கேரூைோடசி த்ைவர்கள், து்ைத் 
த்ைவர்கள் ேதவிகளுககோனை ம்்ற 
முக கதர்தல், இனறு ந்டககி்றது. 
ஒடடுசமோத்தமோக 1,296 ேதவிகள், 
ம்்றமுக கதர்தல் வோயிைோக நிைப்ேப்-

ே்ட உள்்ளனை. 
சமோத்தம் 21 மோநகைோடசியில் 

20 மோநகைடசியில் திமுக கமயர் 
சேோறுப்்ே சேற்றுள்்ளது. கோங்கிை-
சுககு ஒரு கமயர், இரு து்ை கமயர் 
ேதவிகளும், இ.கம்யூ., மோ.கம்யூ., 
வி.சி.க., மதிமுக., உள்ளிட்ட கடசிக-
ளுககு தைோ ஒரு து்ை கமயர் ேதவி-
களும் ஒதுககப்ேடடுள்்ளனை.

இனறு கோ்ை தமிழகம் முழுவ-
தும் கமயர், நகைோடசி த்ைவர், கேரூ-
ைோடசி த்ைவர் ேதவிககு ம்்றமுக 
கதர்தல் ந்டநதது. ேை ேகுதிகளில் 
கேோடடி இல்ைோமல் த்ைவர்கள் 
கதர்வு செய்யப்ேட்டனைர்.

சவற்றி சேற்்றவர்களுககு கமிஷ-
னைர் மற்றும் அதிகோரிகள் ேதவிப்பிை-
மோைம் செய்து ்வத்தனைர்.

2022 நிதியோண்டில், இநதி-
யோவிகைகய மற்்ற மோநிைங்-
க்்ள வி்ட தமிழக அைசு அதிக 
க்டன வோங்கி உள்்ளது. அகத 
கநைத்தில் க்டநத ஆண்்்ட 
வி்ட கு்்றவோகும்.

இது சதோ்டர்ேோக ஐசிஆர்ஏ 
லிமிச்டட கைடடின நிறுவ -
னைத்்த கெர்நத சேோரு்ளோதோை 
நிபுைர் அதிதி நோயர் கூறு்க-
யில், 

க்டநத ஏப்ைல் முதல் பிப்-
ைவரி வ்ை ேத்திைங்க்்ள சவளி-
யிடடு தமிழக அைசு ரூ.65,400 
ககோடி திைடடி உள்்ளது. இது க்டநத 
2021 நிதியோண்டில் திைட்டப்ேட்ட 
ரூ.79,500 ககோடி்ய கோடடிலும் 18 
ெதவீதம் கு்்றவோகும்.

2022 நிதியோண்டின முதல் 9 மோதத்-
தில், மோநிை அைசின வருவோயும் 
17 ெதவீதம் அதிகரித்து 1.3 ைடெம் 
ககோடி ரூேோய் கி்்டத்துள்்ளது. 
வருவோய் செைவீனைமும் 1 ெதவீதம் 
அதிகரித்து 1.5 ைடெம் ககோடி ரூேோய் 
செைவோகி உள்்ளது. 2022 நிதியோண்-
டில், ஏப்ைல் - டிெ., மோதத்தில் மோநிை 
அைசின மூைதனை செைவும் 25,200 
ககோடி ரூேோயோக அதிகரித்துள்்ளது. 

இது க்டநத ஆண்்்ட கோடடிலும் 
அதிகம். க்டநத ேடசஜெடடில், 2022 
நிதியோண்டில் மூைதனை செைவு 
ரூ.42,200 ககோடி எனை மதிப்பி்டப்-
ேடடிருநதது.அகதகேோல், 2022 நிதி -
யோண்டில், 4வது கோைோண்டில்(ஜெனை., 
- மோர்ச் ) ரூ.25,800 ககோடி க்டன 
வோங்க உள்்ளதோக குறிப்பி்டப்ேடடி-
ருநதது. ஜெனைவரி மற்றும் பிப் மோதத் -
தில் மடடும் ரூ.13,400 ககோடி க்டன 
வோங்கியது.

தமிழகத்திற்கு அடுத்த மஹோ-
ைோஷ்டிைோ - ரூ.64,750 ககோடி, கர்நோ-
்டகோ- ரூ.59 ஆயிைம் ககோடி , உ.பி., 
- ரூ.57.500 ககோடி, கமற்கு வங்கம்- 
57,500 ககோடி க்டன வோங்கி உள்்ளது. 
இவவோறு அவர் கூறினைோர்.

இந்தியர்களை மீட்க 130 ரஷய 
பஸ்கள் தயார நிளையில்

உக்ைனில் சிககி உள்்ள இநதியர்-
கள் உள்ளிட்ட சவளிநோடடினை்ை 
மீடக 130 ேஸகள் தயோைோக உள்்ள -
தோக ைஷ்ய உயர் அதிகோரி ஒருவர் 
சதரிவித்துள்்ளோர்.

உக்ைனில் சிககி உள்்ள இந -
தியர்கள் அண்்்ட நோடுகளுககு 
அ்ழத்து வைப்ேடடு, அங்கிருநது 
விமோனைம் மூைம் டில்லி அ்ழத்து 
வைப்ேடுகின்றனைர். இதுவ்ை 17 
ஆயிைம் இநதியர்கள் அ்ழத்து 
வைப்ேட்ட நி்ையில், எஞ்சியுள்்ள 
7 ஆயிைம் கே்ையும் மீடக துரித 
கதியில் மத்திய அைசு ந்டவடிக்க 
எடுத்து வருகி்றது. ைஷ்ய அதிேர் 
வி்ளோடிமிர் புடினு்டன சதோ்ை-
கேசியில் கேசிய பிைதமர் நகைநதிை 
கமோடி, உக்ைனில் சிககி உள்்ள இந -
தியர்க்்ள ேோதுகோப்ேோக அனுப்பி 
்வகக கவண்டும் எனை கவண்டு -
ககோள் விடுத்தோர்.

இநநி்ையில், ைஷ்ய கதசிய 
ேோதுகோப்பு கடடுப்ேோடடு ்மய 

த்ைவர் மி்கல் மிஜினடகெவ கூறி -
யதோக அநநோடடு செய்தி நிறுவனைம் 
சவளியிட்ட செய்தியில் கூ்றப்ேடடு 
உள்்ளதோவது: 

உக்ைனின கோர்கிவ மற்றும் 
சுமி ேகுதியில் சிககி உள்்ள இநதிய 

மோைவர்கள் மற்றும் சவளிநோடடி-
னை்ை, ைஷ்யோவின சேல்ககோகைோட 
ேகுதிககு அ்ழத்து வை 130 ேஸகள் 
தயோர் நி்ையில் உள்்ளதோக சதரிவித்-
துள்்ளோர். இவவோறு அநத செய்தியில் 
கூ்றப்ேடடு உள்்ளது.

முருகப்பெருமான் குறித்து அவதூறு பபெச்சு: 

சினிமோ தயோரிப்ேோ்ளர் கக.ைோஜென 
ஹிநது க்டவுள் முருக்னை அவதூ -
்றோக கேசி ஹிநதுககள் மனை்த புண்-
ேடுத்தியதோக ேைரும் கண்்டனைம் 
சதரிவித்து வருகின்றனைர்.

சென்னையில் ந்்டசேற்்ற 'முகம-
றியோன' எனனும் தி்ைப்ே்ட இ்ெ 
சவளியீடடு விழோவில் தமிழநோடு 
தி்ைப்ே்ட தயோரிப்ேோ்ளர் ெங்கத்்த 
கெர்நத கக.ைோஜென கேசு்கயில், 

க்டவுள் முருக்னை கிண்்டல் 
செய்யும் விதமோக சகோச்்ெயோக 
கேசியுள்்ளோர். இது ஹிநதுககள் மத்-
தியில் சேரும் அதிர்ச்சி்ய ஏற்ேடுத்-
தியுள்்ளது. ேைரும் கண்்டனைங்க்்ள 
சதரிவித்து வருகின்றனைர்.

விழோவில் அவர் கேசியதோவது: 
அன்னையும் பிதோவும் முனனைறி 

சதய்வம்.. தோ்யயும் தந்த்ய-
யும் வைங்குேவன கவ்ற க்டவு-
்ளயுகம நீ வைங்க கவைோம். 
வைங்கோகத.. க்டவுள் இல்்ை. 
அம்மோ, அப்ேோவ தவிை கவ்ற யோரு-
மில்ை. ெரி, அநத க்டவு்ள வச்சு ஒரு 

புத்தி செோனனைோகனை. 
க்டவு்்ளகய வச்சு 
புைோைத்துை புத்தி 
செோனனைோகனை.. ஒரு 
நோைதர் வநது மோம்ேழம் 
சகோடுககு்றோரு ேோர்வதி, 
சிவன கிட்ட. ஒரு ேழம் 
சகோடுத்துடடு அவன 
கேோயிட்டோன. அநத 
மோதிரி ஆள்கோடடி இங்க 
நி்்றய இருககோங்க 
சினிமோை.. குடும்ேத்த 
சைண்்டோ ஆககிருவோங்க.

அது மோதிரி நோைதர் சகோடுத்துடடு 
கேோயிட்டோன. இப்கேோ அநத ேழம் 
யோருககுனு கேோடடி. 'உைகத்்த 
யோர் சுற்றி வருகி்றோர்கக்ளோ அவர்க-
ளுககு தோன இநத மோம்ேழம் ஞோனைப்-
ேழம்'னு செோல்லிட்டோன. அப்கேோ 
முருகன மயில் ஒனனை எடுத்துடடு 
உைகம் பூைோ சுத்தி வர்்றோன. ஆனைோ 
விநோயகர் எனனை ேண்ைோன, அப்ேோ 
அம்மோவ சுத்தி வநதோன. க்டவுள் 
அப்ேோ, அம்மோ தோன எனே்த விநோ-

யகர் மூைமோக செோல்கி்ற 
புைோைம் அது. கவ்ற ஒன -
னுமில்ை அதுை. எவவ்ள-
வும் ேடிகக கவண்்டோம், 
அநத ஒனனை ேடிங்க.

விநோயககை செோல்லிட-
்டோரு சதய்வம். அப்ேோ, 
அம்மோ தோன இநத 
உைகம். அது சதரியோத 
தறுதை தோன, ஒரு மயிை 
தூககிடடு ஊசைல்ைோம் 
சுத்தி ககோவிச்சுகிடடு 

ேழனிை கேோய் உடகோநதுடடு இன-
னிககு வ்ையும் இ்றங்க மோடடீங்-
குது. ஆனைோ அது எனனைனைோ.. திருத்-
தணிை ஒனனு இருககுனு்றோன.. 
அங்சகங்க ஒரு ஆறு இ்டம் செோல்-
்றோங்க, அறுே்்ட வீடுன்றோங்க. அது 
இருநதுடடு கேோகடடும். அவன 
அநத ககோவைத்துககு கமை ஒரு 
கவடடி கட்டடடும் அதோன என-
னு்்டய எண்ைம், அநத ேழனி 
முருகன. இவவோறு தயோரிப்ேோ்ளர் 
ைோஜென கேசியுள்்ளோர்.

தமிழகம் முழுவதும் மேயர் 
நகராட்சி தலைவர் மதர்தல்

அதி்கம் ்கடன் வாங்கிய தமிழ்கம்

ஹிந்துக்கள் மனளத புணபடுத்திய 
சினிமா தயாரிபபாைர

'ஒபே நாடு ஒபே சட்டம்' ஜனாதிபெதி ்சயலணியின் ்பெணகள் அமமபபின் 
்சயலாளர் பேசமான்ய ேனு ேஸியா பொனுவின் ஏறபொடடில் சிபேஷ்ட பிேதி 
்பொலிஸ் மாஅதிபெர் பேசபெந்து ்ேன்னபகானுக்கு ்காழும்பு ்ேவட்டகஹ 
பெள்ளிவாசலில் ஏறபொடு ்சயயபபெட்ட விபச்ட பிோர்த்ேமனயின் பபொது பிடிக் -
கபபெட்ட பெ்டம்.

்காழும்பு கஙகாோம விகாமேயில் அமமந்துள்ளது ஆதி சிவன் ஆலயத்தில் நம்ட்பெற்ற சிவோத்திரி விழா அகில இலஙமக ஸ்ரீ சாந்ேஸ்ரூபென் யாத்திமே குழுவின் ேமலவர் ்ஜயமுருகன் வீே -
மூர்த்தி ேமலமமயில நம்ட்பெற்ற பபொது பிடிக்கபபெட்ட பெ்டஙகள்

உகளரனில் இருந்து மாணவர்களை மீடபதில் 
தாமதம் ஏன்? 
உக்ைன- ைஷியோவிற்கு இ்்டகய 

ந்டநது வரும் கேோைோல் மோைவர்கள் 
உள்ே்ட ஏைோ்ளமோனை இநதியர்கள் 
சவளிகய்ற முடியோமல் தவித்து வரு-
கின்றனைர். இதனைோல், மோைவர்க்்ள 
அ்ழத்து வை மத்திய அைசு ஆேகை-
ஷன கங்கோ என்ற திட்டத்தின கீழ 
சி்றப்பு விமோனைங்கள் ஏற்ேோடு செய்-
துள்்ளனை. இருப்பினும், உக்ைனில் 
இருநது தப்பித்து வை முடியோத சூழ-

நி்ையில் ேை இ்டங்களில் இநதியர்-
கள் சிககியுள்்ளனைர்.

உக்ைனில் சுமோர் 20,000 இநதியர்-
கள் இருப்ேதோகவும், அவர்களில் கிட-
்டத்தட்ட 6000 கேர் க்டநத சிை நோடக-
ளில் இநதியோ திரும்பியுள்்ளதோகவும் 
சவளியு்றவுச் செயைர் ஹர்ஷ் வர்தன 
ஷ்ரிங்ைோ கநற்று சதரிவித்தோர்.

இநநி்ையில், மத்திய அை்ெ 
தோககி கமற்கு வங்க முதல்வர் மம்தோ 

ேோனைர்ஜி தனைது டுவிட்டர் ேககத்தில் 
கருத்து ேதிவிடடுள்்ளோர்.

இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்்ளதோ-
வது:-

உக்ைனில் சிககித் தவிககும் 
இநதிய மோைவர்களின உயி்ைப் 
ேற்றி நோன மிகவும் கவ்ைப்ேடு-
கிக்றன. உயிர் மிகவும் வி்ைம-
திப்ேற்்றது. அவர்க்்ள அ்ழத்து 
வருவதற்கு ஏன இவவ்ளவு கநைம் 

எடுககி்றது? ஏன முனனைதோககவ ந்ட-
வடிக்க எடுககப்ே்டவில்்ை?

மோைவர்கள் உள்ே்ட இநதியர்-
க்்ள அ்ழத்துவை உ்டனைடியோக 
கேோதுமோனை எண்ணிக்கயிைோனை 
விமோனைங்க்்ள ஏற்ேோடு செய்து, 
அ்னைத்து மோைவர்க்்ளயும் 
வி்ைவில் அ்ழத்து வை கவண்டும் 
எனறு மத்திய அை்ெ வலியுறுத்துகி-
க்றன இவவோறு அவர் கூறினைோர்.

ஹற்்றன சுழற்சி நிருேர்

ம்ையக மககளுககு கெ்வயோற்று-
வதும், அவர்களுககோனை உரி்மக்்ளப் 
சேற்றுகசகோடுப்ேதுகம கோங்கிைஸின 
பிைதோனை கநோககம். கல்வி புைடசி மூைகம 
எமது ெமூகத்தில் மறுமைர்ச்சி்ய ஏற் -
ேடுத்தைோம் எனேதில் கோங்கிைஸ உறு -
தியோக நிற்கின்றது. எனைகவ, எமது 
இைக்க கநோககிய ேயைத்தில் நோம் 
சதளிவோக இருககினக்றோம் எனை இைங்-
்கத் சதோழிைோ்ளர் கோங்கிைஸின உே 
செயைோ்ளரும், பிைஜெோெகதி அபிவிருத்தி 
செயற்திட்டத்தின ேணிப்ேோ்ளர் நோயகமு -
மோனை ேோைத் அருள்ெோமி சதரிவித்தோர்.  

கண்டி ேனவிை - ஹோத்தை கீழ பிரிவு 

மற்றும் சகைோசேோகக கெோைங்கநத 
ஆகிய கதோட்டப்ேகுதிகளில் கதோட்ட 
வீ்ட்மப்பு, ெமூக உடகட்ட்மப்பு இைோ -
ஜெோங்க அ்மச்ெர் ஜீவன சதோண்்டமோனின 
ேனமுகப்ேடுத்தப்ேட்ட நிதியிலிருநது 
நிர்மோணிககப்ேட்ட சகோங்ரீட ேோ்த மக -
களி்டம் ்கயளிககும் நிகழவு இைங்்கத் 
சதோழிைோ்ளர் கோங்கிைஸின உே செயைோ்ள-
ரும், பிைஜெோெகதி அபிவிருத்தி செயல் திட -
்டத்தின ேணிப்ேோ்ளர் நோயகமுமோனை ேோைத் 
அருள்ெோமி த்ை்மயில் ந்்டசேற்்றது. 
இதன கேோது நிகழவில் கைநதுசகோண்டு 
உ்ையோற்று்கயிகைகய அவர் இவவோறு 
கூறினைோர்.  

இது சதோ்டர்பில் அவர் கமலும் 
கூறிய்வ வருமோறு,  

" சகோகைோனைோ சேருநசதோற்்றோல் ஏற் -
ேட்ட சநருககடியில் இருநது நோம் த்ை-
தூகக ஆைம்பிககும்கேோது, ைஷ்யோ மற்றும் 
உக்ைனுககு இ்்டயில் ஏற்ேடடுள்்ள 
கமோதலும் எமது சேோரு்ளோதோைத்துககு 
தோககத்்த ஏற்ேடுத்தியுள்்ளது. உைக ெந-
்தயில் எரிசேோருள் வி்ை உச்ெம் சதோட-
டுள்்ளது. இப்ேடியோனை சநருககடிகள் 
இருநதும் ம்ையகத்தில் கமற்சகோள்்ளப்-
ேடும் கவ்ைத்திட்டங்க்்ள நோம் ்கவி-
்டவில்்ை. அ்வ உரிய வ்கயில் முன-
சனைடுககப்ேடடு வருகின்றனை.   

வீ்ட்மப்பு மற்றும் உடகட்ட்மப்பு 
வெதிகளுககு அப்ேோல் கல்வித்து்்ற எழுச் -
சிகய எமது பிைதோனை இைககு. அத்து்டன, 
சுகோதோைம், வி்்ளயோடடு மற்றும் சுயசதோ-

ழிலும் ஊககுவிககப்ேடும். இ்வ ெமோந-
தைமோக இ்டம்சேற்்றோல் நிச்ெயம் எமது 
ெமூகம் மோற்்றம் கோணும். அநத இைககு-
்டனதோன ஜீவன சதோண்்டமோன த்ை்ம-
யில் கோங்கிைஸ தற்கேோது ேயணித்துக-
சகோண்டிருககின்றது.  

நோங்கள் வலிக்்ள தோங்கிகசகோண்்டோ -
லும் மககளுககு சுகங்க்்ள சகோடுகககவ 
முயற்சிககினக்றோம். அப்ேடி இருநதும் 
சிைர் எம்மீது விமர்ெனைக க்ைக்்ளத் 
சதோடுககின்றனைர். எமது ேோ்தயில் 
முற்க்்ள வி்தகக முற்ேடுகின்ற-
னைர். எமககு உதவோவிட்டோலும் ேைவோ-
யில்்ை, ேயைத்துககு த்்டயோக இருகக 
கவண்்டோம் எனை ககடடுகசகோள்கின-
க்றன." - என்றோர்.   

பாஜ்க வவடபாைர்களை ஆதரித்து 
வாரணாசியில் பிரதமர வமாடி பிரசாரம்

உத்தை பிைகதெத்தில் க்்டசி கட்ட 
கதர்தல் 7ம் கததி ந்்டசே்ற உள்்ள 
நி்ையில், பிைெோைம் விறுவிறுப்ே-
்்டநதுள்்ளது. பிைதமர் கமோடி கநற்று 
மதியம் மிர்ெோபூரில் பிைெோைம் கமற்-
சகோண்்டோர். பிைெோை  கூட்டத்தில் கேசிய 
அவர், 

கேோர் ந்்டசேறும் உக்ைனில் 
இருநது ஆயிைககைககோனை மோைவர்-
க்்ள ஆேகைென கங்கோ திட்டத்தின 
கீழ மீடகப்ேடடு அ்ழத்து வநதிருப்-
ேதோகவும், அங்கு சிககித் தவிககும் 
மீதமுள்்ளவர்கள் சவளிகயற்்றப்ேடுகி-

்றோர்கள் எனறும் சதரிவித்தோர்.
ேைம்ே்ை வம்ெங்கள் மற்றும் 

மோஃபியோவோதிக்்ள உத்தைபிைகதெ 
வோககோ்ளர்கள் கதோற்கடித்து ேோஜெக அை-
ெோங்கத்்த சகோண்டு வை கவண்டும் 
எனறும் ககடடுக சகோண்்டோர்.

அதன பினனைர் வோைைோசியில் 
ேோஜெக கவடேோ்ளர்க்்ள ஆதரித்து பிை-
தமர் கமோடி பிைெோைம் செய்தோர். அதன 
ஒரு ேகுதியோக மோல்தோகியோ ெவுக 
ேகுதியில் இருநது வோகனை பிைெோைம் 
கமற்சகோண்்டோர். இதில் ஏைோ்ளமோனை 
சதோண்்டர்கள் ேங்ககற்்றனைர். 

பமறகு வஙக முேல்வர் மம்ோ பொனர்ஜி

்கல்வி புரடசி மூைவம சமூ்கத்தில் மறுமைரச்சிளய ஏறபடுத்தைாம்  



152022 மார்ச் 5 சனிக்கிழமம 5–03–2022

ngWif mwptpj;jy;
,isQh; kw;Wk; tpisahl;Lj;Jiw mikr;R

Njrpa ,isQh; gilazp

Njrpa ,isQh; gilazpapd; khfhz mYtyfj;jpd; ghtizf;fhf 
xUtUl fhy vy;iyf;F khjhe;j thlif mbg;gilapy; 

09 thfdq;fis toq;Fjy; - 2022/2023
Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; ,y. 01

,isQh; kw;Wk; tpisahl;lj;Jiw mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; Njrpa ,isQh; gilazpapd; 

fPo;f;fhZk; khfhz mYtyfq;fs; 09 ,w;F Njitahd thfdq;fis 2022.04.01 Kjy; 2023.03.31 

tiuahd xUtUl fhy vy;iyf;fhf khjhe;j thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;F 

jifikahd thfd toq;Feh;fsplkpUe;J/ epWtdq;fspy; ,Ue;J 2022.03.05 Kjy; 2022.03.28 K.g. 

11.00 tiu ,j;jhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh;

,yf;fk;

khfhz mYtyfk; mike;Js;s ,lk;

01 tlkhfhz mYtyfk; tTdpah Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;

02 njd;khfhz mYyfk; tPunfl;ba Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

03 Nky;khfhz mYtyfk; af;fy Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   epiyak;

04 fpof;Fkhfhz mYtyk; jpUNfhzkiy Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

05 tlkj;jpakhfhz mYtyfk; nff;fpuht Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

06 tlNky;khfhz mYtyfk; khtj;jfk Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

07 rg;ufKt khfhz mYtyfk; Nffhiy Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

08 Cth khfhz mYtyfk; gz;lhutis Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

09 kj;jpa khfhz  mYtyfk; nrq;flfy Njrpa ,isQh; gilazp gapw;rp   

epiyak;

2.  Fwpj;j Nritapd; Nfs;tp khjphpapy; ,ize;Js;s tpguq;fSf;F mikthf toq;f Ntz;baJld; 

mjw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 Nfs;tpf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (xt;nthU 

khfhzj;jpw;Fk; NtWNtwhf fl;lzq;fisr; nrYj;jp Nfs;tpg; gj;jpuq;fis nfhs;tdT 

nra;jy; Ntz;Lk;) mj; njhifia 2022.03.05 Kjy; 2022.03.25 tiu mur Ntiy mYtyf 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Njrpa ,isQh; gilazpapd; jiyikafj;jpd; 

fzf;Fg; gphptpd; fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr; rPl;il ngWifg; gphptpw;F rkh;g;gpj;J Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fisg; ngw;Wf; nfhs;s KbtJld Njrpa ,isQh; gilazpapd; jiyikafj;jpy; 

ghJfhg;G gphpT fUk gPlj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

 (Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf vOj;J %y Ntz;Ljiyr; rkhg;gpj;jy; Ntz;Lk;)

3.  rkh;g;gpj;Js;s epge;jidfSf;F mikthf njspthf Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis efy; gpujpAld; gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs 

ngWiff;FO (rpwpa)> Njrpa ,isQh; gilazp jiyikafk;> ,y. 420> ngsj;jhNyhf;f 

khtj;j> nfhOk;G -07 vd;w Kfthpf;F 2022.03.28 K.g. 11.00 ,w;F Kd; fpilf;fFkhW 

mDg;Gtjw;F my;yJ Njrpa ,isQh; gilazp jiyikafj;jpd; jiukhbapy; gpujhd 

Nfl;Nghh; $lj;jpd; mUfpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spLk; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. md;iwa jpdk; mjhtJ 2022.03.28 Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; %lg;gl;lTld; Njrpa 

,isQh; gilazp jiyikaf Nfl;Nghh; $lj;jpy; mf; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

4.  Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; Nfs;tpf; fl;lzk; nrYj;jpaikf;fhd gw;Wr;rPl;bd; gpujpAld; 

Nfs;tpjhuh;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mDkjpf;fg;gl;l th;jjf tq;fpapypUe;J Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; mjhtJ 2022.03.28 Kjy; 2022.07.11 tiu nry;YgbahFkhW 

jiyth;/ gzpg;ghsh;> Njrpa ,isQh; gilazp> ,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;j> nfhOk;G 

-07 vd;w ngahpy; ngw;Wf; nfhz;l xt;nthU khfhzk; rhh;ghf &gh Mwhapuk; (&. 6>000.00) 

ngWkjpahd xt;nthU khfhzk; rhh;ghf NtW Ntwhf Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

5.  Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; Nfs;tpf; fl;zj;ij nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujp kw;Wk; fPo;f;fhZk; 

Mtzq;fspd;  njspthd Gifg;glg; gpujpfis Nfs;tpjhuh;fshy; cz;ikg; gpujpnad 

cWjp nra;J ,izj;jy; Ntz;Lk;. Njitg;gLk;NghJ mt; Mtzq;fspd; %yg;  gpujpia 

rkh;g;gpg;gjw;F ,aYkhjy;  Ntz;Lk;.

   thfdj;ijg; gjpT nra;Ak; rhd;wpjopd; cz;ikg; gpujpnad cWjp nra;j Nghl;Nlhg; 

gpujpnahd;W

  KOikahd fhg;GWjp rhd;wpjopd; cz;ikg; gpujpnad cWjp nra;j Gifg;glg;gpujp

   ,t; tUlj;Jld; rk;ge;jg;gl;l thfdj;jpd; tUkhd mDkjpg;gj;jpuj;jpd; cz;ikg; 

gpujpnad cWjp nra;j Nghl;Nlhg; gpujp

   ntl; thpf;fhf gjpT nra;J ,Ug;gpd; mr; rhd;wpjopd; cz;ikg; gpujpnad cWjp nra;j 

Gifg;glg; gpujp/tpLtpj;jy; rhd;wpjo;
   thfd chpikj;Jtk; jkf;Fhpajhf ,Ug;gJld; mt;thW ,y;iynadpy; thfdg; gjpT 

thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J toq;fy;fs; epWtdk; tiu cs;s fhy vy;iyf;Fs; 

rl;lhPjpahd xg;ge;jk; xd;wpd; %yg; nghWNgw;fg;gl;Ls;sij cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.

   ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; jiyikafj;jpy; my;yJ gpuNjr mYtyfj;jpd; %yk; 

ngw;Wf; nfhz;l vhpnghUs;  vhpj;jy; mwpf;ifnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  2022.03.15 K.g. 11.00 ,w;F Njrpa ,isQh; gilazp jiyikafj;jpy; Kd; njspTgLj;jy; 

fye;Jiuahly; (Pre-Bid Meeting) eilngWk;.

7.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; mjhtJ 2022.03.28 

Kjy; 2022.06.27 tiu 90 ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  Nkw;gb 4> 5 kw;Wk; 7Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gLk; Mtzq;fis rkh;g;gpf;fhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

9.  ,J gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; Njrpa ,isQh; gilazp jpizf;fs ngWiff;FO (rpwpa) 

trkhFk;.

10.  ,J gw;wpa tprhuizfs; ,Ug;gpd; njh.Ng. ,y. 011-2688885/ 0112 690294 Clhf Njrpa 

,isQh; gilazp Nkyjpfg; gzpg;ghsh; (eph;thfk; kw;Wk; epjp)I miof;fyhk;.

jpizf;fs ngWiff;FO (rpwpa)>

Njrpa ,isQh; gilazp jiyikafk;>

,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>

nfhOk;G -07.

2022.03.05

mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
=yq;fh [dehaf Nrh\ypr Fbaurpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; kw;Wk; midtUk; mwpe;Jf; nfhs;tjw;fhf 

mwpaj;jUtjhtJ>

Etnuypah> `hthvypa> t[pu tPjp> ,y. 17 vd;w 

tpyhrj;jpy; trpf;Fk; tpjhd Muhr;rpNf rQ;[Ptdp ,e;Jfh 

(Njrpa milahs ml;il ,y. 785741960V) Mfpa ehd; 

vd;Dila mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;ij Etnuypah> 

`hthvypa> t[pu khtj;ij> ,y. 17 vd;w tpyhrj;jpy; 

trpf;Fk; mkpy kJuq;f gpujpee;jp]; mNgtpf;uk  

vd;gtUf;F> gjpthsh; n[duhy; jpizf;fsj;jpd; 

mjpfhuj;jpy; kw;Wk; mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpu 

Gj;jfj;jpd; 56 fhz;lj;jpy; 17 ,Ukbg;Gj;jhspy; 2909 

ehl;Gj;jfj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR 

vr;.gp.b. ehzaf;fhu mth;fshy; 2010 etk;gh; 25Me; 

jpfjp vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,y. 3940 vd;w 

mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;ij ,j;jhy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gLfpwJ. ,d;wpypUe;J Nkw;Fwpj;j mkpy kJuq;f 

gpujpee;jp]; mNgtpf;uk vd;gtUf;fhf nra;ag;gLk; 

nraw;ghLfs; rk;ge;jkhf my;yJ cs;slf;fg;gLk; 

vt;tpj xg;ge;jq;fs; rk;ge;jkhf vdf;F nghWg;ghspay;y 

vd ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;.

tpjhd Muhr;rpyhNf rQ;[Ptdp ,e;Jfh

njtpEtu gpuNjr rig
tpiykDf; Nfhuy;

njtpEtu gpuNjr rigf;F chpj;jhd Mitsubishi L200 4WD 
double Cab thfdj;jpw;F Gjpa nfgpd; clw;ghfk; (CABIN
BODY) xd;iw toq;fp epWtp GJg;gpg;gjw;fhf tpiykD 

Nfhuy;

,jw;fhf gjpT nra;ag;ngw;Ws;s thfdg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; g+r;R 

Ntiyfis Nkw;nfhs;Sk; epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhd tpguf;Fwpg;Gf;fSld; $ba tpiykDg;gbtj; njhFjpfis 

Ntiy Neuq;fspy; (K.g. 9.00 - gp.g. 3.00) 2022.03.07 Kjy; 2022.03.21 

tiu njtpEtu gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykD Vw;Wf; nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; 2022.03.22 md;W ez;gfy; 

12.00 vd;gJld; md;iwa jpdk; gp.g. 2.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;ifapy; cq;fs; epWtdj;jpd; 

gjpTr;rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; Nkyjpf 

tpguq;fspw;fhf 041-2222571 kw;Wk; 041-2225685I  miof;fTk;.

jiyth;> 

njtpEtu gpuNjr rig>

njtpEtu.

vkJ ,y. BD/UP/LND 1/
UMAYA/THALP1/02
fhzp mikr;rpd; ,y. 

4-3/18/2019/WS/164

 gpuNjr nrayfk;

 Cth guzfk.

 2022-03-04.

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd; 
7Mk; mj;jpahaj;jpd; fPohd mwptpj;jy;
fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd; fPo; murhq;fj;jpw;F 

RtPfhpj;Jf; nfhz;Ls;s gpd;tUk; fhzpf;fhf 

me;jr; rl;lj;jpd; 9Mk; mj;jpahaj;jpd;; fPo; 

chpikj;Jtk; kw;Wk; el;l<L ghprPyid 

2022-04-06Mk; jpfjp Cth guzfk gpuNjr 

nrayfj;jpy; vd;dhy; elhj;jg;gLk; vd nghJkf;fs; 

mwpe;Jnfhs;tjw;fhf ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

,e;j fhzpNahL njhlh;Gs;sth;fs; ,e;jg; 

ghprPyidf;fhf Kd;Njhw;Wjy; Ntz;Lk;.  Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2022-02-26Mk; jpfjpa kw;Wk; 

2268/96Mk; ,yf;f murhq;fj;jpd; mjptpNrl 

th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

gpuNjr nrayhsh; gphpT - Cth guzfk

Muk;g tiugl ,yf;fk; -  m.f.gp. 391,d; 

Nkyjpf ,yf;fk; 

03,y; gbt ,y. 04

Jz;L ,yf;fk; -  768 Kjy; 789 tiu 

(19 Jz;Lfs;)

fhzpapd; nkhj;j msT - 56.1898 n`f;lahh;

fhzp mike;Js;s fpuhkk; - 37-E ahyfKt

miktplk; - 

 gJis khtl;lj;jpd;> fk;g`h gpuNjr nrayhsh; 

gphptpy; fk;g`h Nfhuisapd; rpW gphptpd; ahyfKt 

fpuhk Nritahsh; gphptpYs;s ahyfKt.

 ifnahg;gk;: RtpdPjh FzNrf;fu

 gpuNjr nrayfk;>

 Cth guzfk.

gP.vy;.[P. fPjpfh>

cjtp gpuNjr nrayhsh;>

Cth guzfk gpuNjr nrayhsh; rhh;ghf.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

2022 khh;r; 04k; jpfjp Njrpa gz;iz tpyq;F 

mgptpUj;jp rigapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l ~Njrpa gz;iz 

tpyq;F mgptpUj;jp rigf;Fr; nrhe;jkhd 

gz;izfspy; 500 Vf;fh; fhzp tpyq;F cztpw;fhf 

Nrhsk; gaph;r;  nra;iff;F my;yJ NghridAila 

Gy; gaph;r; nra;iff;F FWfpa fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 

tply;| vd;w jiyg;gpd; fPo; gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif 

mwptpj;jypy; 500 Vf;fh; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;s KOf; 

fhzpapd; msT 1000 Vf;fh; vd jpUj;jg;gl 

Ntz;Lnkd ,t; mwptpj;jypd; %yk; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;.

NkYk; ,Jgw;wp 2022 khh;r; 04k; jpfjp gpuRukhd 

gj;jphpif mwptpj;jypy; cs;s Vida tplaq;fs; 

me;j KiwapNyNa mKypy; ,Uf;Fk; vd NkYk; 

njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig>

,y. 40> ehty tPjp> 

ehuhN`d;gpl;l>

nfhOk;G -05.

njh.Ng. ,y. 011 2501701/2 011 5746308

jpUj;jg;gl;l ngWif mwptpj;jy;

EDB/DPC/NCB/2022/02 

Nfhg;gp fd;Wfs; kw;Wk; ieNyhd; ePy tiyapd; nfhs;tdTf;F 
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l $WtpiyfSf;fhd miog;G

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;GfSf;F mika ieNyhd; ePy tiy kw;Wk; Nfhg;gp 

fd;Wfspd; nfhs;tdTf;fhf jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if 

Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l $WtpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

ieNyhd; ePy tpiyf;fhd tpguf;Fwpg;G 

tpguf;Fwpg;G Fwpg;Giu

jahupg;G ieNyhd; ePy nea;j tiy

jahupg;G ehL Fwpg;gpl;Lf; $wTk;

tu;j;jfehkk; Fwpg;gpl;Lf; $wTk;

epwk; rptg;G epw tpspk;Gld; ePy epwk;

msTfs; 0.9m x 30m (Xu; mq;Fyj;jpw;F 34 my;yJ 40 rJuk;)

Njitahd msT 2175 RUs;

tpepNahfj; jpfjp nfhs;tdTfl;lis Nfhug;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 1 thuj;jpw;Fs;  

myF vz;zpf;iffSld; toq;fg;gl;l tpepNahf ,lq;fSf;F jdpahd Nghf;Ftuj;J 

fl;lzq;fis Fwpg;gplTk;. 

gpd;tUk; khtl;lq;fspy; milahsk; fhzg;gl;l gpuNjr nrayfq;fs;.  

fz;b - Nffhiy - FUehfy;

Nfhg;gp fd;WfSf;fhd tpguf;Fwpg;G 

tpguf;Fwpg;G Fwpg;Giu

tif Collece Arabica, Lak Parakum

,iyfspd; vz;zpf;if MW (06) Nrhb ,iyfs;

tsUk; ig msT 8”x5” mq;Fy ig/250 guage

g+r;rpfs; kw;Wk; Neha; gPil kw;Wk; Neha;fs; mw;wJ

Nrjq;fs; (nrbfs;/ glUk; nfhb) nrbf;F ve;j NrjKk; mw;wJ

Njitahd Nfhg;gp fd;Wfspd; vz;zpf;if 350>000 fd;Wfs;

tpepNahfj; jpfjp nfhs;tdTfl;lis Nfhug;gl;l jpfjpapy; 

,Ue;J 1 thuj;jpw;Fs;  

myF vz;zpf;iffSld; toq;fg;gl;l tpepNahf ,lq;fSf;F jdpahd Nghf;Ftuj;J 

fl;lzq;fis Fwpg;gplTk;. 

gpd;tUk; khtl;lq;fspy; milahsk; fhzg;gl;l gpuNjr nrayfq;fs;.  

fz;b - khj;jis - Etnuypah - Nffhiy

$Wtpiyfis rku;g;gpf;Fk;NghJ gpd;gw;w Ntz;ba epge;jidfs; kw;Wk; tpjpfs; 

gpd;tUkhW.

1. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;. 

2.  rku;g;gpf;fg;gLk; $Wtpiyfs;> fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “EPV 
,w;fhd Nfhg;gp fd;Wfs; kw;Wk; ntdpyh-EPV ,w;fhd ieNyhd; ePy tiy” vd;W 
Fwpg;gpl;L 2022 khu;r; 28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; ngUif gpuptpy; 

(fl;lk; 06) itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,LtJ my;yJ fPOs;s 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. mjd; gpd; Nfs;tpkDf;fs; cld; 

jpwf;fg;gLk;. jhkjpf;Fk; $Wtpiyfs; epuhfupf;fg;gLk;. $Wtpiyfs; jpwf;fg;gLk; 

Neuj;jpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfs; gq;Nfw;f KbAk;.   

3.  tpiykDf;fis Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik ngWiff;FO trkhdJ.

4.  Nkyjpf tpguq;fSf;F> 0718-041180 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; EDB kj;jpa 

khfhz mYtyf> cjtpg; gzpg;ghsu; - jpU [ayj; mtu;fis njhlu;Gnfhs;sTk;. 

jiytu;

ngWiff;FO

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig

ngWifg; gpupT>

6MtJ khb> 42> etk; khtj;ij>

nfhOk;G 02> ,yq;if

njh.: 0112-300700> njhiyefy;: 011-2300715

,izajsk;: www.srilankabusiness.com

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig
tu;j;jf mikr;R

ngWif mwptpj;jy;

|›² z¹Y£ Rrpxp ~¹{Mop vj‰hzx

kPsg; ngwhj 
mlFg; nghUl;fisg; 

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

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

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

2022.03.11 tiu fpuhkpa tq;fp KfhikahsUld; 

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

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

2022.03.12Mk; jpfjp fhiy 9.00 kzpf;F 

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

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

,q;qdk;

Kfhikahsh;>

~cb];gj;Jt gyNehf;F

 $l;LwT rq;fk;.

2022.02.26

njhiyNgrp ,yf;fk;.

081-2053740

 க � ா ழு ம் பு - 0 5 ,  
கெவகலாக் ர�ா ட் 
இ ல்  ஓர் சீன உணவ�-
த்தில் கவற்றிடங�ள். 
ப யிலுநர்/  பயிற்சி 
கபற்்ற கவயிட்டர்�ள்,  
கிச்சன் கெல்பர் ,  
டிஷ் கவாஷர்ஸ் 
மற்றும் கவயிட்டர்/  
ம�டர்�ள். க�ாடர்பு 
0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  
0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .
 016122

ப ண் டி ம � க் � ா ல ப் 
க ப ா ரு ட் � ம ை 
வாடம�க்கு விடும் 
�மடக்கு ஊழியர்�ள் 
ர�மவ. சம்பைம் ரூபா 
35, 000/ - மு�ல் ரூபா 
4000 0/ - மற்றும் OT,  
�ஙகுமிடம் கிமடயாது. 
மு�வரி - 125,  T.B. 
ஜா யா மாவத்ம� ,  
க�ாழும்பு-10 . Tel 
0755008996 016000

641

மு�த்துவா�ம் அளு-
த்மாவத்�,  க�ாழும்பு 
15,  178 ,  155 
பஸ் பாம�யில் வீடு 
வாட ம� க்கு உண்டு. 
மா�ாந� வாடம� 50, 
000. 0773965117
 015817



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 5ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 5 சனிக்கிழகம

இ ல ங ் கை 
அ ணி க் கு 
எதிரான முதல் 
டெஸ்ட் ப�ாட்-
டியில் முதல் 
நாள் ஆட்ெ பநர 
முடிவில் 6 விக்-
ட கை ட் டு க் கை ் ை 
இழந்து 357 ஓட்ெங-
கை்ை ட�ற்றது.

இந்தியா-− -இலங்கை 
அணிகைளுக்கு இ்ெயி-
லான முதல் டெஸ்ட் 
ப�ாட்டி ட�ாகைாலி-
யில் பநறறு ஆரம��ா-
னது. நாணயச்சுழறசி-
யில் டென்ற இந்திய 
அணியின த்லெர் 
பராகித் சர்�ா துடுப�ாட்-
ெத்்த பதர்வு டசயதார்.
அதன �டி இந்திய 
அணி சார்�ாகை �யங 
அகைர்ொல் �றறும 
அணியின  த்லெர் 
பராஹித் சர்�ா இருெ-
ரும கைைமி்றஙகி ஆடிக் 
டகைாண்டிருந்த பெ்ை 

அணியின த்லெர் 29 ஓட்ெஙகைள் 
ட�ற்ற நி்லயில் ஆட்ெமிழந்தார்.

பினனர் அகைர்ொலுென இ்ணந்தார் 
ஹனு�ன விகைாரி அெரும இ்ணந்து 

நன்றாகை ஆடுொர்கைள் என்ற நி்லயில் 
அகைர்ொல் 33 ஓட்ெஙகைளுக்கு ஆட்ெமி-
ழக்கை  பினனர் தனது 100 ஆெது டெஸ்டில் 

கைைமிஙகிய  விராட் பகைாலியின 100ெது 
டெஸ்டில் இலங்கை அணி அ்ரச-

தம கூெ அடிக்கைவில்்ல. ஹனு�ா 
விஹாரி தனது 100ெது முதல் தர 
ப�ாட்டியில் தனது அ்ரசதத்்த 

சத�ாகை �ாற்ற அெர்கைள் அனு-
�திக்கைவில்்ல. அெர் 58 

ஓட்ெஙகைளுக்கு ஆட்ெ-
மிழக்கை சிபரஷ் அயயர் 

27 ஓட்ெஙகைளுக்கு 
ஆ ட் ெ மி ழந் து 

ட ெ ளி ப ய றி -
னார். நாளின 

மு டி வி ல் , 
அ ெ ர் கை ள் 19 �கிழ்ச்சி-
கைர�ான �ந்து- கைளில் 50 
முதல் 96 ெ்ர ட சன று 
தனது ொழ்க்்கை- யி ல் 
ஐந்தாெது மு்்றயாகை 
90கைளில் ஆட்ெமிழந்த 
ரிஷப �ந்த்.   முதல் நாள் 
முடிவில் இந்திய அணி 85 
ஓெரில் 6 விக்டகைட் இழபபுக்கு 
357 ஓட்ெஙகை்ை ட�ற்றது.
இலங்கை அணி சார்�ாகை �ந்து 
வீச்சில் சுரஙகை லக்�ால் ,விஸ்ெ ட�ர்னாண்-
பொ,லகிரு கு�ார �றறும தனஞசய டி சில்ொ 
தலா ஒரு விக்டகைட்்ெயும லசித் எமபுல்டத-
னிய இரண்டு விக்டகைட்்ெயும  வீழ்த்தினர்.
இனறு ப�ாட்டியின இரண்ொம நாைாகும.

புதிய ்�ல்கைல்்ல எட்டிய  

விராட் பகைாஹ்லி  
இந்திய அணியின துடுப�ாட்ெ வீரர் விராட் 

பகைாஹ்லி, சர்ெபதச டெஸ்ட் கிரிக்டகைட்டில் 
8000 ஓட்ெஙகை்ை கைெந்த 6ெது இந்திய வீரர் 
என்ற ட�ரு்�்ய ட�றறுள்ைார்.

 இலங்கை �றறும இந்திய அணிகைளுக்கு 
இ்ெயிலான முதல் டெஸ்ட் ப�ாட்டி 
ட�ாஹாலியில் ந்ெட�றறு ெருகின்றது. 

இந்த ப�ாட்டியில் இந்திய அணி முதலில் 
துடுபட�டுத்தாடி ெருகின்றது. முதலில் 
துடுபட�டுத்தாடி ெரும இந்திய அணிசார்-
�ாகை விராட் பகைாஹ்லி தனனு்ெய 100ெது 
டெஸ்ட் ப�ாட்டியில் வி்ையாடுகின்றார். 
அதன�டி, இந்திய அணிசார்�ாகை 100ெது 
டெஸ்ட் ப�ாட்டியில் வி்ையாடும 12ெது 
இந்திய வீரர் என்ற ட�ரு்�்யயும இெர் 

ட�றறுக்டகைாண்ொர். பநற்்றய ஆட்ெபநரத்-
தில் பநர்த்தியான ஆட்ெத்்த டெளிப�டுத்-
திெந்த விராட் பகைாஹ்லி 38 ஓட்ெஙகை்ை 
ட�றறிருந்த ப�ாது, 8000 ஓட்ெஙகைள் என்ற 
்�ல்கைல்்ல எட்டினார்.

விராட் பகைாஹ்லி 8000 ஓட்ெஙகைள் என்ற 
்�ல்கைல்்ல 169 இனனிஙஸ்கைளில் கைெந்துள்-
ைதுென, 27 சதஙகை்ையும விைாசியுள்ைார். 
இதில், பெகை�ாகை 8000 ஓட்ெஙகை்ை கைெந்த 
இந்திய வீரர்கைள் ெரி்சயில் 5ெது இெத்்த-
யும பிடித்துக்டகைாண்ொர்.

சச்சின டெண்டுல்கைர், வி.வி.எஸ்.லக்ஷ்-
�ன, சுனில் கைொஸ்கைர், வீபரந்திர டஷொக் 
�றறும ராஹுல் டிராவிட் ஆகிபயார் இதறகு 
முதல் இந்திய அணிக்கைாகை டெஸ்ட் ப�ாட்-
டிகைளில் 8000 ஓட்ெஙகை்ை கைெந்துள்ைனர். 
இபதபெ்ை, சர்ெபதச ரீதியில் 8000 டெஸ்ட் 
ஓட்ெஙகை்ை கைெந்த 33ெது வீரராகைவும விராட் 
பகைாஹ்லி �திொகினார்.

 இலங்கை அணிக்கு எதிரான இந்தப-
ப�ாட்டியின முதல் இனனிஙஸில் 45 ஓட்ெங-
கைளுென விராட் பகைாஹ்லி ஆட்ெமிழந்து 
டெளிபயறியிருந்த்� குறிபபிெத்தக்கைது.

திருபகைாண�்ல குறூப நிரு�ர் 
 
�ாகைாண அணிகைளுக்கு இ்ெயி-

லான சுதந்திர கிண்ண கைால்�ந்து 
சுறறுத் டதாெரில் மிகைவும விறுவிறுப-
�ான இரண்ொம கைட்ெ அ்ரயிறுதி-
யின நி்்றவில் சபரகைமுெ அணி்ய 
ட�னால்டியில் டெறறிடகைாண்ெ 
டதன �ாகைாண அணி, டதாெரின 
இறுதிப ப�ாட்டிக்குத் டதரிொகி-
யது.டதாெரின சமபிய்னத் டதரிவு 
டசயெதறகைான இறுதிப ப�ாட்டியில் 
டதன �ாகைாண வீரர்கைள் ெெ �ாகைா -
ணத்்த எதிர்த்தாெவுள்ைனர்.
இந்த இறுதிப ப�ாட்டி இனறு 
5ம திகைதி சனிக்கிழ்� யாழ்ப -
�ாணம து்ரயப�ா ்�தா-
னத்தில்  இெமட�்றவுள்ைது.

கைெந்த ொரம கைாலியில் 
இெமட�ற்ற இவ்விரு அணி -
கைளுக்கும இ்ெயிலான 
முதல் கைட்ெ அ்ரயிறுதிப 
ப�ாட்டியில் முஷ்பிக் ட�ற்ற 
பகைாலினால் சபரகைமுெ அணி 
1-0 என டெறறி ட�றறிருந்தது.

எதிரணியின ்�தான�ான 
இரத்தினபுரி சீெலி அரஙகில் 
இெமட�ற்ற இந்தப ப�ாட்டி-
யில் டதன �ாகைாண அணிக்கு 
டெறறி கைட்ொய�ாகை இருந் -
தது.

 ப�ாட்டியின ஆரம�ம 
முதல் பகைாலுக்கைான முயறசி -
கை்ை சபகைரகைமுெ வீரர்கைள் 
ப�றடகைாண்ொலும அெற-
றினால் அெர்கைளுக்கைான பகைால் 
கி்ெக்கைவில்்ல.

 �த்திய கைைத்தில் இருந்து ெழங -
கைப�ட்ெ �ந்்த அணியின த்லெர் 
சி�ான முனபன எடுத்துச் டசன்ற 
ப�ாதும அெர் �ந்்த டெளிபய 
அடித்து சி்றந்த ொயப்� வீணாக்-

கினார். முதல் �ாதியின உ�ா்த-
யீடு பநரத்தில் டதன �ாகைாணத்-
திறகு கி்ெத்த பிரீ கிக்கினப�ாது 
ஷதுரஙகை �துஷான எதிரணியின 
பகைால் எல்்லக்கு டசலுத்த, சகை வீர -
ரிெமிருந்து ெந்த �ந்்த துமிந்த 
பகைாலாக்கி டதன �ாகைாணத்்த முன-
னி்லப�டுத்தினார்.

ஏறகைனபெ முதல் �ாதியில் �ஞசள் 
அட்்ெ கைாண்பிக்கைப�ட்டிருந்த ச�ர -
கைமுெ அணி வீரர் அவிஷ்கை பெஷா-
னுக்கு இரண்ொம �ாதி ஆரம��ாகி 
சில நிமிெஙகைளில் அடுத்த �ஞசள் 

அட்்ெ கைாண்பிக்கைப�ட்ெது. 
எனபெ, அெர் சிெபபு அட்்ெயு-
ென ்�தானத்தில் இருந்து டெளி-
பயற்றப�ெ, சபரகைமுெ அணி 10 
வீரர்கைளுென வி்ையாடியது.

அடுத்த சில நிமிெஙகைளில் எதிரணி-
யின பகைால் தி்சயில் ்ெத்து டதன 

�ாகைாணத்திறகு கி்ெத்த பிரீ கிக்்கை 
லக்ான தனன்ஜய ட�ற்றார். அெர் 
உள்ைனுபபிய �ந்்த இைம வீரர் 
ட�ாஹ�ட் ரிஸ்லான பகைாலுக்கு 
அருகில் இருந்து பெகை�ாகை முன-
ெந்து டஹெர் டசயய, டதன 
�ாகைாணம இரண்டு பகைால்கைைால் 
முனனி்ல ட�ற்றது.

ப�ாட்டி 90 நிமிெஙகை்ை அண் -
மித்ததும சபரகைமுெ வீரர் எதிரணி -
யின பகைால் எல்்லயில் ்ெத்து 
பகைாலுக்கைான முயறசி்ய ப�ற-
டகைாள்ளுமப�ாது, டதன �ாகைாண 

பினகைை வீரரால் மு்்றயற்ற விதத் -
தில் தாக்கைப�ட்ெ்�யினால் சபரகை-
முெ அணிக்கு ட�னால்டி ொயபபு 
கி்ெத்தது. அத்ன ச�ரகைமுெ 
அணியின பினகைை வீரர் ஹி்ஜாஸ் 
பகைாலாக்கினார்.

முதல் கைட்ெ அ்ரயிறுதி்யப 

ப�ானப்ற, இந்தப ப�ாட்டியிலும 
டதன �ாகைாண வீரர் விகும அவிஷ்கை, 
சி�ா்ன தடுத்தாடிய்� சபரகைமுெ 
அணிக்கு �ாதகை�ாகை அ்�ந்தது.

பினனர் ப�ாட்டியின உ�ா்த -
யீடு பநரத்தில் சபகைமுெ வீரர்கைள் 
அடுத்தடுத்து பகைாலுக்கைான முயறசி -
கை்ை ப�றடகைாண்ெனர். எனினும, 
ஆட்ெ நி்்றவில் 2-− -1 டதன 
�ாகைாணம டெறறி ட�ற்றது.

 இரண்டு கைட்ெ அ்ரயிறுதிகை -
ளினதும நி்்றவில் முழு பகைால் -
கைளின எண்ணிக்்கை தலா இரண் -
ொகை இருந்த்�யினால் ஆட்ெம 
ச�நி்லய்ெய டெறறியாை்ரத் 
டதரிவு டசயய ட�னால்டி மு்்ற -
்�க்கு டசல்ல பெண்டி ஏற�ட் -
ெது.

ட�னால்டி சூட் அவுட்டில், டதன 
�ாகைாண அணித் த்லெரும பகைால் 
கைாப�ாைரு�ான ராசிக் ரிஷாட் 
இரண்டு சி்றந்த தடுபபுக்கை்ை 
ப�றடகைாள்ை அவ்ெணி ட�னால்டி 
நி்்றவில் 4− -1 என டெறறி ட�றறு 
சுதந்திர கிண்ண கைால்�ந்து டதாெரின 
இறுதிப ப�ாட்டிக்கு டதரிொகியுள்-
ைது.

ஆசிய வி்ையாட்டு விழா்ெ 
இலக்கைாகைக் டகைாண்டு நெத்தப�டு-
கின்ற பதசிய ட�யெல்லுநர் தகுதி-
கைாண் ப�ாட்டிகைளின இரண்ொெது 
அத்தியாயம �ார்ச் �ாதம 10ஆம, 
11ஆம ஆகிய திகைதிகை-
ளில் தியகை� �ஹிந்த 
ரா்ஜ�க் வி்ையாட்ெ-
ரஙகில் ந்ெட�்றவுள்-
ைது.

முனனதாகை குறித்த 
தகுதிகைாண் ப�ாட்டி-
கை்ை டகைாழுமபு சுகை-
ததாச வி்ையாட்ெ-
ரஙகில் நெத்துெதறகு 
தீர்�ானிக்கைப�ட்டிருந்த ப�ாதிலும, 
தறப�ாது தியகை� �ஹிந்த ரா்ஜ�க் 
வி்ையாட்ெரஙகில் நெத்துெதறகு 
இலங்கை ட�யெல்லுநர் சஙகைம நெ-
ெடிக்்கை எடுத்துள்ைது.

தியகை� �ஹிந்த ரா்ஜ�க் வி்ை -
யாட்ெரஙகில் உள்ை டசயற்கை 
ஓடு�ா்தயின நிர்�ானப �ணிகைள் 
முனடனடுக்கைப�ட்டு ெந்ததால் 
கைெந்த நானகு ஆண்டுகைளுக்கு 
ப�லாகை எந்தடொரு ட�யெல்லு-
னர் ப�ாட்டிகைளும அஙகு ந்ெ-
ட�்றவில்்ல. குறித்த டசயற்கை 
ஓடு�ா்தயின நிர்�ானப �ணிகைள் 
அ்னத்தும நி்்றெ்ெந்த்த 
அடுத்து நெத்தப�டுகின்ற முதலா-
ெது ட�யெல்லுனர் ப�ாட்டியாகை 
பதசிய ட�யெல்லுநர் தகுதிகைாண் 
ப�ாட்டிகைளின இரண்ொெது 

அத்தியாயம ந்ெட�்றவுள்ைது. 
டகைாபரானா ்ெரஸ் �ரெ்ல 
கைருத்தில் டகைாண்டு �ட்டுப�டுத்-
தப�ட்ெ வீரர்கை்ை �ாத்திரம 
இந்த தகுதிகைாண் ப�ாட்டியில் �ங-

குட�்றச் டசயெதறகு 
இலங்கை ட�யெல்லு-
நர் சஙகைம நெெடிக்்கை 
எடுத்துள்ைது.

எதிர்ெரும டசபெம -
�ர் �ாதம சீனாவில் 
ந ் ெ ட � ்ற வு ள் ை 
ஆசிய வி்ையாட்டு 
விழா்ெ இலக்கைா-
கைக் டகைாண்டு நெத்-

தப�ட்ெ பதசிய ட�யெல்லுநர் 
தகுதிகைாண் ப�ாட்டிகைளின முதலா -
ெது அத்தியாயம கைெந்த ட�பரெரி 
�ாதம 10ஆம திகைதி முதல் 12ஆம 
திகைதி ெ்ர டகைாழுமபு சுகைததாச 
வி்ையாட்ெரஙகில் டெறறிகைர�ாகை 
இெமட�ற்றது.

இதில் ட�ண்கைளுக்கைான பகைாலூன-
றிப �ாயதலில் சச்சினி ட�பரராவும, 
ட�ண்கைளுக்கைான நீைம �ாயதலில் 
சாரஙகி சில்ொவும புதிய இலங்கை 
சாத்னகைள் �்ெத்திருந்த்� �ற-
றுட�ாரு சி்றப�மச�ாகும.

பதசிய ட�யெல்லுநர் தகுதி-
கைாண் ப�ாட்டிகைளின இரண்ொெது 
அத்தியாயத்தில் இெமட�்றவுள்ை 
ப�ாட்டிகைள் �றறும அதறகைான 
அ்ெவு�ட்ெஙகைள் குறித்த அட்ெ-
ெ்ண்ய கீபழ �ார்க்கைலாம.

ப�ருெ்ையில் அணிக்கு 05 
ப�ர் டகைாண்ெ தினகைரன கிண் -
ணத்துக்கைான �ாட�ரும உ்த� -
�ந்தாட்ெ சுறறுப ப�ாட்டி எதிர் -
ெரும 27 ஆம திகைதி ப�ருெ்ை 
டஹட்டிமுல்ல BURGO CITY 
உள்ைகை வி்ையாட்டு அரஙகில் 
ந ் ெ ட � ்ற வு ள் ை து . � த் தி ரி ் கை -

யின தாய வீொகை ப�ாற்றப�டும 
பலக்ஹவுஸ் நிறுெனத்தின டெளி -
யீொன தினகைரன �த்திரி்கையின 
90 ஆெது ஆண்டு நி்்ற்ெ முன -
னிட்டு  ப�ருெ்ை ொசகைர்கைளுக் -
கைாகை இந்த உ்த�ந்தாட்ெ சுறறுப 
ப�ாட்டி ஏற�ாடு டசயயப�ட்டுள் -
ைது. இந்த சுறறுபப�ாட்டி ந்ெ -

ட�்றவுள்ை ்�தானம இனறு 
�ாட�ரும விழாவில் தி்றந்து ்ெக் -
கைப�டுகி்றது.இப ப�ாட்டியில் 16 
கைழகைஙகைள் �ாத்திரப� உள்ளீர்க் -
கைப�டுெதால் விருமபும கைழகைங -
கைள் ஏற�ாட்டுக் குழு த்லெ்ர 
இனப்ற டதாெர்பு டகைாள்ைவும.

(எம.என.எம.ரிம்ான- 0776226790)

'தினகரன் கிண்ணம்' அணிக்கு 05 பேர் ககொண்ட 
உதைேநைொட்ட பேொடடி 27ம் திகதி பேருவதையில் 

சபரகமுவதவ கேனொல்டியில் வீழ்த்தி இறுதிப 
பேொடடிக்கு கசன்்ற கைன் மொகொ்ணம்
வ்டமாைாண அணியு்டன் இன்று ேமா்தல்

தியகமவில் பைசிய கமயவல்லுநர்
2ஆவது ைகுதிகொண பேொடடிகள் 

இலஙதகக்கு எதிரொன முைல் க்டஸ்ட :
முைல் நொளில் இநதியொ 357/6 ஓட்டஙகள்
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