
இலங்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் 
வவ்லத்திட்டம் ததொ்டர்பில் சர்வவதச 
நொணய நிதியம் (IMF) இலங்கையு்டன் 
வேச்சுவொர்த்்தகை்ை ஆரம்பிக்கைவுளை-
தொகை அதன் வேச்சொைர் தகைரி ்ரஸ் ததரி-

வித்துளைொர்.   
சர்வவதச நொணய நிதியத்தின் ஆசிய -ேசுபிக் பிரொந்திய 

ேணிபேொைர் தசன்வயொங-ரி கை்டந்த 15ஆம் திகைதி 

எரிதேொருள நிரபபு நி்லயஙகை-
ளில் நீண்ட வரி்ச்ய முடிவுக்கு 
தகைொணடுவர எரிசக்தி அ்ைச்சர்  
கைொமினி தலொக்குவகை ந்டவடிக்்கை 
வைறதகைொணடுளைொர்.

இதன் அடிபே்்டயில், தகைொழும்-
பிலும் அத்ை அணடிய பிரவதசஙகை-
ளிலும் உளை அ்ைத்து எரிதேொருள 
நிரபபு நி்லயஙகைளுக்கும்

நொடடின் தறவேொ்தய நி்ல்ைக்கு 
ைத்தியில் தகைொள்ைச் சம்ேவஙகைள 
அதிகைரித்துளைதொகை ததரிவிக்கைபேடும் 
கைருத்தில் எவ்விதைொை உண்ையும் இல்-
்லதயை   தேொலிஸ் தி்ணக்கைைம் ததரி-
வித்துளைது.

தறவேொ்தய தேொருைொதொர தநருக்கை -
டிக்கு ைத்தியில், தேொதுைக்கைள தகைொள்ைச் சம்ேவங -
கைள வேொன்்ற குற்றச் தசயல்கைளில் ஈடுேடுவதொகை 
சிலர் தேொயயொை பிரசொரஙகை்ை ேரபபுவதொகை, 
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நாட்டில எரிப�ாருளுக்கும் எரிவாயுவுக்-
கும் நீண்ட வரிசையில நிக்கிற ைனதசதை 
�ாததைா �ாவமா இருக்கு....

ஆனா ர�ாட்டுல ர�ாற வாகனம்  
குசறஞை மாதிரி பதைரியல, முனனதை 
வி்ட அதிகமா  வாகன பநரிைல் இருக்கு, 
அதுதைான ரயாைசனயா இருக்கு...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

 
  
 

கைறபிடடி திைகைரன் விவே்ட 
நிருேர்   

தேொதுைக்கைள எதிர்பபு ந்டவ-
டிக்்கை கைொரணைொகை கைறபிடடி முதல் 
அநுரொதபுரம் வ்ரயொை வைொட்டொர் 
்சக்கிள வேரணி வநறறு இ்்டநி-
றுத்தபேட்டது.   

தேொதுைக்கைள எதிர்பபு ைறறும் 
நிேந்த்ைகை்ை மீறி தசயறேட-

்டதன் கைொரணைொகை வைொட்டொர் 
்சக்கிள வேரணி நிறுத்தபேட்ட-
தொகை தேொலிஸொர் ததரிவித்துளைைர். 
தேொலிஸ் த்ல்ையகைம்

புததைளம்–கற்பிட்டி ரமாட்்டார் சைக்கிள் ர��ணி;

தேொதுைக்கைள தஞசை-
்்டந்திருந்த 3 அடுக்கு 
தி்ரயரஙகில் ரஷயொ 
வொன்வழித் தொக்குதல் 
ந்டத்தியதொகை அதிகைொரிகைள 
குற்றம் சொடடியுளைைர். 
அத்து்டன் கிழக்கு உக்-
்ரனில் ரஷயொவின் தொக்-
குதல் தீவிரை்்டந்துள-
ைது. கிழக்கு உக்்ரன் நகைர் ஒன்றில் ரஷயொ ந்டத்திய 
தரொக்தகைட குணடு தொக்குதலில் 21 வேர் உயிரிழந்ததொகை 

ரஷ்யாவின் தீவிர தயாக்குதலில்   
உக்்ரன் தி்ர்ரங்கு த்ரமட்டம்

டீசல் தடடுபேொடு கைொர-
ணைொகை, தகைொளகைலன்கை்ை 
தகைொணடு தசல்லும் கைைரகை 
வொகைைஙகை்ை வச்வயில் 
ஈடுேடுத்த முடியொதுளைதொகை-
வும் இதுவ்ர நொன்கைொயிரம் 

கைைரகை வொகைைஙகைள வச்வயிலிருந்து நிறுத்தபேடடுளைதொகை -
வும் தகைொளகைலன் வொகைை உரி்ையொைர் சஙகைத்தின் த்லவர் சரத் 
ைஞசுை ததரிவித்தொர்.   நொடடுக்கு அன்்றொ்டம் வத்வபேடும் 
உணவுகை்ையும் ைருந்து உளளிட்ட அத்தியொவசிய 
தேொருடகை்ையும் தகைொழும்பிலிருந்து 

4,000 க�யாள�லன் வயா�னங்�ள   
சே்வயிலிருந்து இ்்டநிறுததம்

ேொ்டசொ்லக்கு ைொணவர்கை்ை ஏறறிச் 
தசன்்ற ேஸ் விேத்துக்குளைொகியதொல் அதில் 
ேயணித்தவர்கைளில் 15 ைொணவர்கைள கைொயை -
்்டந்து ்வத்தியசொ்லயில் அனுைதிக்கைப -
ேடடுளைைர்.   

பயா்டேயா்ல பஸ் விபதது
15 மயாணவர�ள �யா்ம்

ேொ்டசொ்ல ைொணவர்கைளுக்கு வழங-
கைபேடும் சத்துணவுக்கைொை ைதிபபீடடுத் 
ததொ்கையிலும், உணவு மு்்ற்ையிலும் 
ைொற்றஙகை்ை ஏறேடுத்துவது குறித்து 
அவதொைம் தசலுத்தபேடடுளைது.  

 தறவேொது தேொருடகைளின் வி்லகைள 
அதிகைரித்துளை நி்லயில், உணவுக்-
கைொகை ஒதுக்கைபேடுகின்்ற ைதிபபீடடுத் 
ததொ்கை்ய அதிகைரிக்கை 

வவணடி ஏறேடடுளைததை ேொ்டசொ்ல

மயாணவர�ளுக்கு வழங்�பபடும்
உணவு மு்ை்மயில் மயாறைம்

இலங்்�யு்டன் ஆரம்ப�ட்ட
சபச்சு ந்டதத IMF த்யார

ஜைொதிேதி வகைொட்டொேய ரொஜேக் ே-
வு்டன் தமிழ்த் வதசியக் கூட்ட்ைப-
பிைர் வேசவுளை வி்டயஙகைள ததொ்டர் -
பில் நிகைழ்ச்சி நிரல் ஒன்்்றத் தயொரிக்கை 
வவணடும் எை ஈழைக்கைள புரடசிகைர 
விடுத்ல முன்ைணியின் த்லவரும் 
முன்ைொள ேொரொளுைன்்ற உறுபபிைரு-
ைொை சுவரஷ பிவரைச்சந்திரன் வலியு -
றுத்தியுளைொர்.  யொழ். ஊ்டகை அ்ையத்-
தில் வநறறு இ்டம்தேற்ற ஊ்டகை சந்திபபின் வேொவத 

ஜனயாதிபதியு்டனயான சபச்சுக்கு 
நி�ழ்ச்சி நிரல் ஒன்று அவசி்ம்

இந்தியொவுக்கு உத்திவயொகைபூர்வ 
ேயணத்்த வைறதகைொணடிருந்த நிதிய -
்ைச்சர் ேசில் ரொஜேக் ே வநறறு ைதியம் 
நொடு திரும்பிைொர். அவர் புது டில்லியில் 
இருந்து  வநறறு ைதியம் 1.40 அைவில் 
கைடடுநொயக்கை விைொை நி்லயத்்த வந் -
த்்டந்தொர்.  

 நிதிய்ைச்சரின் இந்திய விஜயத்-
தின் வேொது, இந்திய அரசொஙகைத்தி்டம் 

இருந்து 1.9 பில்லியன் த்டொலர் கை்டனுதவி்ய 

இந்திய பயணதமதை நிமைவு சசய்து

ககாள்ளைச் சமபவஙகள 
அதிகரிப்பு என்பது கபாய்

நீண்ட வரி்ே�ளுக்கு
வி்ரவில் முறறுபபுளளி

சர்வவதச நொணய நிதியத்தின் (IMF) 
உதவி்ய அரசொஙகைம் தே்ற வவண -
டியது மிகைவும் அவசியைொைது எை 
ஐக்கிய வதசியக் கைடசியின் த்லவரும், 
முன்ைொள பிரதைருைொை ரணில் விக்கிர-
ைசிஙகை ததரிவித்துளைொர். 

எவ்வொ்றொயினும் சர்வவதச நொணய நிதி -
யத்திைொல் ைொத்திரம் நொடடிலுளை பிரச் -
சி்ைகை்ை தீர்க்கை முடியொது 

எை சுடடிக்கைொடடியுளை அவர், நைது நொடு 

IMF இன் உதவி்ய   
கபறுவது அவசியம

யொழ்பேொணத்துக்கைொை விஜய-
தைொன்்்ற இன்று வைறதகைொளளும் பிர-
தைர் ைஹிந்த ரொஜேக் ே ததன்ைரொடசி 
- ைடடுவில் வணணத்தி ேொலத்திறகு 
அருகில் உளை தேொருைொதொர ைத்திய 
நி்லயத்்த தி்றந்து ்வக்கை ஏறேொ்டொ-
கியுளைது.  

யொழ். ைொவட்டச் தசயலகைத்தின் ஏற-
ேொடடில் இ்டம்தேறும் இந்நி-

கைழ்வில் பிரதை விருந்திைரொகைப பிரதைர் 

பநருக்கடிக்கு மததியிலும் அபிவிருததி:  

எம்பிலிபிடடிய,- தசவைகைல, -தநலும்தவவ பிரவதசத்-
தில் உயிரு்டன் இருக்கும் ஒருவருக்கு ைரண சொன்றிதழ் 
வழஙகைபேட்ட்ை ததொ்டர்பில் தகைவல் தவளியொகியுள -
ைது.   

உயிருடன் இருககும   
நபருககு மரண சான்றிதழ்  

யொழ். ைொவட்டத்துக்கு 
வத்வயொை அத்தியொ-
வசிய தேொருடகைளின் 
விறே்ை ைறறும் ்கையி-
ருபபுகைள ததொ்டர்ேொகை 
ஆரொயவதறகைொகை வர்த்தகை 
அ்ைச்சர் ேந்துல 
குணவர்தை , சொவகைச்-
வசரி சததொச விறே்ை 
நி்லயத்துக்கு விஜய-
தைொன்்்ற வைறதகைொண-
்டொர். யொழ்பேொணத்துக்-
கைொை உத்திவயொகைபூர்வ 
விஜயத்்த

ஆசிய கிரிகச்கட் சமபயின் தைமலவரும் இந்திய கிரிகச்கட் ்கட்டுபபாட்டுச் சமபயின் பிரதைம 
சசயலாளருமான ஜே ஷா (Jay Shah) ஜேற்று (18) ேனாதிபதி அலுவல்கததில் ேனா-
திபதி ஜ்காட்்ாபய ராேபக ஷமவச் சந்திததைார். அமமச்சர் ோமல் ராேபக ஷ, இலஙம்க 
கிரிகச்கட் நிறுவனததின் தைமலவர் ஷம்மி சில்வா மற்றும் பிரதைம நிமைஜவற்று அதி்காரி 
எஷ்லி டி சில்வா ஆகிஜயாரும் இச்சந்தைர்பபததில் ்கலந்துச்காண்டிருந்தைனர்.

நீரிழிவு ஜோயினால் ்காமல இழந்து தைவிதது வந்தை ைம்புக்கமன, சியம்பலங்கமுவ 
பகுதிமயச் ஜசர்ந்தை அனுஷா அததைோயக்க என்ை சபண்மணிககு அலரிமாளிம்கயில் 
மவதது (17) பிரதைமரின் பாரியார் திருமதி ஷிரந்தி ராேபக ஷவினால் சசயற்ம்க ்கால் 
வழஙகி மவக்கபபட்்து. சுமார் 10 வரு்ங்களா்க நீரிழிவு ஜோயால் அவதிபபட்டு வந்தை 
55 வயதும்ய இபசபண்மணி, பிரதைமரின் பாரியாரி்ம் தைனது துன்பங்கமள சதைரி-
விததைதைன் விமளவா்க அவருககு சசயற்ம்கக ்கால் வழங்கபபட்்து.

நொடு முழுவதும் உளை பிரவத-
சஙகைளுக்கு, ச்ையல் எரிவொயு்வ 
விநிவயொகிக்கும் ந்டவடிக்்கை வநறறு -
முதல் ஆரம்ேைொைதொகை லிறவ்றொ நிறு-
வைம் ததரிவித்துளைது. 

 நொதைொன்றுக்கு 120, 000 வீடடு 
ச்ையல் எரிவொயு தகைொளகைலன்கை்ை 

சந்்தக்கு விநிவயொகிபேதறகு திட்ட -
மி்டபேடடுளைதொகை அந்த நிறுவைம் 
குறிபபிடடுளைது. 

 இதறகை்ைய தறவேொது நிலவும் 
ச்ையல் எரிவொயு தடடுபேொடு எதிர் -
வரும் சில திைஙகைளில் கிரைைொகை 
கு்்றவ்்டயும் என்றும் குறிபபி்டப -

ேடடுளைது. 
 தகைொழும்பு து்்றமுகைத்தில், நஙகூ -

ரமி்டபேடடிருந்த கைபேலில் இருந்து 
3,500 தைடரிக் ததொன் எரிவொயு்வ 
த்ரயி்றக்கும் ேணிகைள வநறறுமுன்தி -
ைம் ைொ்ல ஆரம்பிக்கைபேட்டை. 

 இந்த எரிவொயு இ்றக்குைதி தசயயப-

ேட்ட எரிவொயுவிறகைொகை ஓைொன் நிறுவ-
ைத்திறகு தசலுத்தபே்ட வவணடிய 8 
மில்லியன் த்டொலர் தகைொடுபேை்வ 
தசலுத்த அரசொஙகைம் ந்டவடிக்்கை 
எடுத்த்த அடுத்து, எரிவொயு த்ரயி-
்றக்கைபேட்டது. 

 எவ்வொறிருபபினும், நொடடின் ேல 
ேொகைஙகைளிலும், வநற்்றய திைமும் 
எரிதேொரு்ைக் தகைொளவைவு தசயவ -
தறகைொகை தேொதுைக்கைள நீண்ட வரி்ச -
கைளில் கைொத்திருந்த்த கைொணமுடிந்தது.

கப�லிலிருந்து 3,500 பம.பதைான எரிவாயு இறக்கும் �ணி மும்மு�ம்

சாவகச்பசரி 'சகதாச'வுககு  
அ்மச்சர் பந்துல திடீர் விஜயம
யாழ். வர்ததைக, சகயிருபபுகள் குறிததும் ஆ�ாய்வு

06

06

06 0606 06

06

06 0606

வலஸ்முல்லயில் ரநற்று ைம்�வம்

UNP தைசலவர் �ணில் பதைரிவிபபு

அசமசைர் காமினி பலாக்குரக பதைரிவிபபு
 IMF ர�சைாளர் பகரி ச�ஸ் அறிவிபபு

தைமிழ் கூட்்டசமபபுக்கு சுர�ஷ் அறிவுச�ைததுணவு மதிபபீட்டு பதைாசக அதிகரிபபு ப�ாலிஸ் திசணக்களம் பதைரிவிக்கிறது

எம்பிலிபிட்டியவில் ைம்�வம் �திவு

தைமது அசமசசுக்கு பதைா்டர்பில்சல என  நாமல் பதைரிவிபபு 
டீைல் �ற்றாக்குசற கா�ணமாம் �ா்டைாசலக்கும் ரைதைம்; 21 ர�ர் வச� �லி

கபயாதுமக்�ளின் எதிரபபினயால்
இ்்டநிறுததபபட்டது
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பிரதமர் மஹிந்த இன்று  
யாழ்ப்பாணம விஜயம

அ்மச்சர் பசில் 
நாடு திருமபினார்

40,000 கமறறிக் கதயான் 
டீேல் நயா்ை 

இலங்்� வருகிைது
03

எரிவாயு பிரச்சி்னககு
 தீர்வு காணப்படடது

சநறறு முதல் நயாடு முழுவதும் விநிச்யா�ம் ஆரம்பம் 

 ோசளான்றுககு 1,20,000
 வீட்டு சமமயல் எரிவாயு 

 ச்காள்்கலன்்கள் சந்மதைககு 
 விநிஜயாகிக்க திட்்ம் 

Education Supplement

வா�மஞைரியு்டன...  
க.ப�ா.தை உயர்தை� �ரீட்சைக்கு  
ரதைாற்றிய மாணவர்களுக்கு  
�ல்ரவறு பதைரிவுகளு்டன   

கல்விச சிறபபிதைழ்...

நாளை



உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ாவின் ப்ை-
ய்டுப்புககு எதிரைாக ஜப்பான் மற்றும் 
அவுஸ்திரரைலி்ா ரேற்று ரைஷ்ா மீது 
புதி் த்ைக்ை விதித்துளைன. உக-
்ரைனின் எதிர்ப்புககு மத்தியில் ரைஷ்ப் 
ப்ை ஸ்தம்பித்திருப்பதாக ரமற்கத்-
தி் ோடுகள குறிப்பிடைரபாதும் 
ரபாரினால் ரபரைழிவுகள யதாைர்ந்து 
இைம்யபற்று வருகின்்றன. 

கைந்த யபப்ரைவரி 24 ஆம் திகதி 
ப்ைய்டுப்்ப ஆரைம்பித்த ரைஷ் 
துருப்புகள தடுமாற்்றம் கண்டிருப்ப-
தாக ரமற்கத்தி் தரைப்புகள மற்றும் 
உக்ரைன் அதிகாரிகள குறிப்பிடடுள-
ைனர். உக்ரைனில் வி்ரைவான ஒரு 
யவற்றி மற்றும் ஜனாதிபதி யவாய�ா-
டிமிர் யெய�ன்ஸ்கியின் அரை்ெ வீழ்த்-
தும் திடைத்தில் ரைஷ்ா பின்ன்ை்வ 
ெந்தித்து வருகி்றது.  

உணவு மற்றும் எரியபாருள பற்-
்றாககு்்ற காரைணமாகவும், உக்ரைன் 
ப்ையினரின் இ்ைவிைாத எதிர்தாக-
குதல் காரைணமாகவும், ரைஷ்ப் ப்ை-
களின் தாககும் தி்றன் கடடுப்படுத்தப்-
படடுளைதாக, பிரிடைன் பாதுகாப்பு 
அ்மசெகம் யதரிவித்துளைது.

உக்ரைனில் தஙகள தாககுத்� 
யதாைர்வதில் ரைஷ்ப் ப்ைகள 
ரபாரைாடிவருவதாக, பிரிடைன் பாது-
காப்பு அ்மசெகத்தின் அண்்ம் 
உைவுத்து்்ற மதிப்பீடு அறிக்கயில் 
யதரிவிககப்படடுளைது.

‘இரைாணுவ தைவாை பிரைசசி்ன-
கள யதாைர்வதால், உக்ரைன் மீதான 
ப்ைய்டுப்பில் ரைஷ்ப் ப்ைகள 

முன்ரன்ற முடி்ாமல் தளைாடிவரு-
கி்றது,’ என அந்த அறிக்கயில் யதரி-
விககப்படடுளைது.

ரைஷ்ப் ப்ையினரின் கடடுப்-
படுத்தப்படை இ்ககம் மற்றும் 
வான்ப்ை பற்்றாககு்்ற காரைணமாக, 
அப்ப்ையினருககு ‘அத்தி்ாவசி் 
யபாருடகைான உணவு மற்றும் எரி-
யபாருள’ உளளிடைவற்்்ற விநி-
ர்ாகிகக இ்�வில்்� என அதில் 
கூ்றப்படடுளைது. ‘இ்ைவிைாத உக-
்ரைனி் எதிர்த் தாககுதல் காரைணமாக, 
தஙகளின் விநிர்ாகச ெஙகிலி்் 
காப்பதற்காக அதிகைவி�ான ரைஷ்ப்-
ப்ைக்ை தி்ெதிருப்ப ரவண்டி் 
கடைா்த்திற்கு உளைாகியுளைனர்’ 
என யதரிவிககப்படடுளைது.

இந்த அறிக்க வி்ாழககிழ்ம 
அயமரிககா யவளியிடை அறிக்க-
யில், ‘உக்ரைன் முழுதும் ரைஷ்ப்ப்ை-
கள முைககப்படடுளைதாக’ குறிப்பி-
ைப்படடிருந்த்த பிரைதிபலிககி்றது.

இதனி்ைர் கைந்த 24 மணி ரேரைத்-
தில் உக்ரைனில் எந்த யெல் தாககுத-
லும் பதிவாகவில்்� என்று அயம-
ரிகக பாதுகாப்பு தி்ணககை அதிகாரி 
ஒருவர் ரேற்று யதரிவித்துளைார்.  

ரபார்க கைத்தி�ான பின்ன்ைவு-
கள மற்றும் ரமற்கத்தி் ோடுகளின் 
கடு்ம்ான யபாருைாதாரை த்ை-
களுககு மத்தியிலும் தமது நி்�ப்-
பாடடில் இருந்து இ்றஙகுவது பற்றி 
ரைஷ் ஜனாதிபதி சிறி் ெமிக்ஞை 
ஒன்்்றர் யவளியிடடுளைார். 

தமது யபாருைாதாரைத்தில் ஏற்படடி-

ருககும் தாககத்்த தாஙகிகயகாளை 
சீனா உதவும் என்று புடடின் அரைசு ேம்-
பிக்க யதரிவித்துளைது. 

உக்ரைனுககு 800 மில்லி்ன் யைா�ர் 
புதி் இரைாணுவ உதவி பற்றி அயமரிகக 
அறிவித்திருப்பரதாடு ரைஷ்ாவுககு 
சீனா ரேரைடி இரைாணுவ உதவிகள அளிப்-
பது பற்றி எசெரிக்க விடுத்துளைது. 
இந்நி்�யில் அயமரிகக ஜனாதிபதி 
ரஜா ்பைன் ரேற்று சீன ஜனாதிபதி ஷி 
ஜின்பிஙகுைன் ரபசசுவார்த்்த ேைத்தி-
யுளைார். சீனா ரைஷ்ாவுககு உதவுவது 
பற்றி் கவ்�ககு மத்தியிர�ர் 
இந்த யதா்�ரபசி உ்ரை்ாைல் இைம்-
யபற்றிருப்பது குறிப்பிைத்தககது.  

உக்ரைனில் ரைஷ்ாவின் யெ்ற்பாடு-
களுககு கண்ைனம் யவளியிடுவதற்கு 
அல்�து அத்ன ஒரு ஆககிரைமிப்பாக 
அறிவிப்பதற்கு சீனா மறுத்து வருகி-
்றது. உக்ரைனின் இ்்ற்ம்் மதிப்-
பதாக குறிப்பிடும் சீனா, ரைஷ்ா தனது 
பாதுகாப்பு கவ்�கள பற்றி ேைவ-
டிக்க எடுகக உரி்ம இருப்பதாக 
யதரிவித்துளைது. 

சீனாவுககான ரைஷ் தூதுவ்ரை ெந்-
தித்திருககும் சீன யவளியு்றவு அதிகாரி 
ஒருவர் ப்ஙகரைவாதத்திற்கு எதிரைாக 
ேைவடிக்ககள மற்றும் பாதுகாப்பு 
ஒத்து்ழப்பு பற்றி ரபசசுவார்த்்த 
ேைத்தி்தாக சீன யவளியு்றவு 
அ்மசசு ரேற்று யவளியிடை அறிக-
்கயில் குறிப்பிடடுளைது. 

இதனி்ைர் அவுஸ்திரரைலி்ா 
மற்றும் ஜப்பான் ரைஷ்ாவின் தனிப்-
படைவர்கள மற்றும் நிறுவனஙகள 

மீது தனித்தனிர் த்ைக்ை அறிவித்-
துளைன. இதில் அவுஸ்திரரைலி்ாவின் 
சுரைஙகத் யதாழில்து்்றயுைன் யதாைர்-
பு்ை் இரு யெல்வந்தர்களுைன் 
ரைஷ் அரைசுககு யொந்தமான ஆயுத ஏற்-
றுமதி, நிதி அ்மசசு மற்றும் மத்தி் 
வஙகியும் இந்த த்ையில் உளைைங-
குகின்்றன. 

உக்ரைனில் இதுவ்ரை 2,032 யபாது-
மககள பாதிககப்படடிருப்பதாகவும் 
இவர்களில் 780 ரபர் யகால்�ப்படடு 
1,252 ரபர் கா்ம்ைந்திருப்பதாக-
வும் யஜனீவாவில் ஐககி் ோடுகள 
மனித உரி்ம அலுவ�கம் குறிப்பிட-
டுளைது. சுமார் 3.2 மில்லி்ன் ரபர் 
அண்்ை ோடுகளுககு தப்பிச யென்றி-
ருப்பதாக ஐ.ோ யதரிவித்துளைது.  

ஹஙரகரி, சுர�ாவாககி்ா, 
ருரமனி்ா, ரமால்ரைாவா ஆகி் 
அண்்ை ோடுகளில் ப�ர் தஞெம் புகுந்-
துளைனர். ரபா�ந்தில் மிக அதிகமாக 
ஒவயவாரு ோளும் 10,000ககும் ரமற்-
படரைார் எல்்�்்க கைககின்்றனர்.

உக்ரைனிலிருந்து சி� அகதிகள 
யஜர்மனி, யெக குடி்ரைசு என ரமற்கு 
ஐரரைாப்பாவுககுச யெல்கின்்றனர். 

உக்ரைன் பூெலிலிருந்து உகரரைனி்ர்-
கள யவளிர்றுவதற்கு அ்வ ஆதரைவு 
யதரிவித்துளைன. ஆனால் யபரி் 
அைவில் அகதிகள வந்தால் ெவா�ாக 
இருககும் என்று அ்வ ஒப்புகயகாண்-
டுளைன.

ரைஷ்ா மற்றும் உக்ரைனுககு 
இ்ையில் யதாைர்சசி்ாக ோன்கா-
வது ோைாகவும் கைந்த வி்ாழககி-
ழ்ம ரபசசுவார்த்்தகள இைம்யபற்-
்றன. எனினும் உைன்படிக்க ஒன்று 
இன்னும் எடைப்பைவில்்� என்று 
ரைஷ்ா யதரிவித்துளைது.  

யதற்கு து்்றமுக ேகரைான மரியுரபா-
லில் இடிபாடுகளில் சிககியிருப்ரபா்ரை 
காப்பாற்்ற மீடபாைர்கள ரபாரைாடி வரு-
கின்்றனர். யபாதுமககள தஞெம் யபற்றி-
ருந்த தி்ரை்ரைஙகு ஒன்றின் மீது கைந்த 
புதன்கிழ்ம வான் தாககுதல் ஒன்று 
இைம்யபற்்ற்ம குறிப்பிைத்தககது. 
எனினும் இந்தத் தாககுத்� ரைஷ்ா 
மறுத்துளைது. 

தி்ரை்ரைஙகு மீதான தாககுதலில் ஏற்-
படை உயிர்சரெதஙகள பற்றி இன்னும் 
உறுதி யெய்ப்பைவில்்�.  

இந்தப் ரபாரினால் மரியுரபால் ேகர் 

யபரும் மனிதாபிமான ரபரைழி்வ ெந்-
தித்து வருவதாக அஙகிருந்து வரும் 
யெயதிகள யதரிவிககின்்றன. ரைஷ்ா-
வின் முற்று்கககு மத்தியில் குடிநீர், 
மின்ொரைம், உணவு இன்றி ஆயிரைக-
கணககான மககள நி�வ்்றகளில் 
சிககி உளைனர். 

த்�ேகர் கிர்வின் வைகிழககு 
மற்றும் வைரமற்கு பு்றேகர் பகுதிக-
ளில் யபரும் ரெதஙகள ஏற்படடுள-
ைன. இரைவு ரேரை யரைாகயகட தாககு-
தலுககு மத்தியில் ேகரில் ஊரைைஙகு 
ெடைம் அமுலில் உளைது. இதற்கி-
்ைர் உக்ரைனின் வைககில் இருக-
கும் யஜனீவா ேகரில் ேைந்த தாககுத-
லில் 53 ரபர் உயிரிழந்ததாக அந்ேகரின் 
ஆளுேர் கூறினார். த்�ேகர் கீர்வில் 
ேைந்த ஏவுக்ணத் தாககுதலில் கட-
ைைம் ஒன்று கடு்ம்ாகச ரெதம் 
அ்ைந்ததாக அதிகாரிகள கூறினர்.

அயமரிகக ஜனாதிபதி ரஜா ் பைன், 
ரைஷ் ஜனாதிபதி விைாடிமிர் புடடின் 
ஒரு ரபார்ககுற்்றவாளி என்று ொடியுள-
ைார். அது ஏற்றுகயகாளை முடி்ாத, 
மன்னிககமுடி்ாத யவற்றுப்ரபசசு 
என்று ரைஷ்ா கூறி்து.
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நியுசி�ாந்து கைற்க்ரையில் க்ரைய்ாதுஙகி் 
31 ்ப�ட திமிஙகி�ஙகள உயிரிழந்துளைன. 
திமிஙகி�ஙகள இ்றககும் ரமாெமான இைம் 
என்று அறி்ப்படும் பகுதியிர�ர் இந்த ெம்-
பவம் இைம்யபற்றுளைது.  

யதற்கு தீவின் மூன்று கிர�ாமீற்்றர் தூரைத் -
திற்கு கைற்க்ரையில் இந்த ெம்பவம் கைந்த 
வி்ாழககிழ்ம காண முடிந்ததாக வனவி�ங-
குத் து்்ற அதிகாரிகள குறிப்பிடடுளைனர்.  

இதில் மீடபாைர்கைால் ஐந்து திமிஙகி�ங-
க்ை காப்பாற்றி கைலுககு மீண்டும் அனுப்ப 
முடிந்துளைது.

திமிஙகி�ஙகள க்ரைய்ாதுஙகி இ்றககும் 
ெம்பவஙகளின் யதாைர்சசி்ாகரவ இது இைம் -
யபற்றுளைது. 

திமிஙகி�ம் க்ரை ஒதுஙகுவது துரைதிர்ஷைவ-
ெமானது என்்றாலும், அ்வ இ்ற்்க்ான 
நிகழ்வு என்று அதிகாரிகள கூறுகின்்றனர். 

இவவாறு திமிஙகி�ஙகள க்ரைய்ாதுஙகுவதற்-
கான காரைணம் யதாைர்ந்து மர்மமாக உளைது.

கைந்த 2017 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த 
ரமாெமான ெம்பவத்தில் சுமார் 700 திமிஙகி -
�ஙகள க்ரை ஒதுஙகி் நி்�யில் சுமார் 250 
இ்றந்தன.

இந்தப் பகுதியில் கைந்த 15 ஆண்டுகள 
திமிஙகி�ஙகள க்ரைய்ாதுஙகி் 11 ெம்பவங-
கள பதிவாகியுளைன. 

உக்ரைன் மீதான ப்ையெடுப்பு:

நியுசிலாந்தில் க்ரையொதுங்கிெ 31 ்பலட் திமிங்கிலங்கள் பலி

ஜம்முவில் அமமக்்கப்பட்டுள்ள விண்வெளி 
நிமையத்துக்கு இஸ்ரோவின் முன்்ாள 
தமைவெர் சதீஷ் தவொனின் ்்பயர் சூட்-
டப்படும் என்று விஞ்ா் ்தாழில்நுட்-
்பத்துமைக்்கா் இரோஜாங்க அமமச்சர் 
ஜ்தந்திரே சிங ்தரிவித்துள்ளார்.  

"சதீஷ் தவொன் ஜம்மு ்காஷ்மீ-
மரேச் ்சர்ந்தவெர் என்்பது ்பைருக்குத் 
்தரியாது. அவெரேது ்்பயமரேச் சூட்டு-
வெதற்கு உ்ப்வெந்தரும் இமசவு ்தரி-
வித்துள்ளார். தனியார் ்பங்களிபபுடன் 
்மலும் விண்வெளி ்தாழில்நுட்்ப 
ஆய்வு நிமையங்கம்ள அமமத்துள-
்்ளாம். திருவொ்ந்தபுரேத்மதயடுத்து 
இரேணடாவெது நிமையம் ஜம்முவி்ை்ய 
அமமக்்கப்பட்டுள்ளது. விமா்வியல் 
மற்றும் விணணியல் துமை்களில் உயர் 
்கற்ம்க்கள இவவெருடம் ஆரேம்பிக்்கப்ப-

டும்" என்று ஊட்கவியைா்ளர்்களு-
டன் உமரேயாடும் ் ்பாது குறிபபிட்ட 
இரோஜாங்க அமமச்சர் சமீ்பத்தில் 
நமட்்பற்ை ஐந்து மாநிைத் ்தர்-
தல்்கள ்தாடர்்பா்கவும் ்கருத்து 
்வெளியிட்டார்.  

்பா.ஜ.்க. ஒரு புதிய அரேசியல் 
்கைாசாரேத்மத ஆரேம்பித்திருப்பதா-
்கவும் ்பா.ஜ.்க.வின் ்கைாசாரேத்மத 
பின்்பற்ைாத ஏம்ய ்கட்சி்களுக்கு 
அரேசியல் எதிர்்காைம் இல்மை 
என்றும் ்தரிவித்த இவெர், ்கடந்த 
50 - 60 வெருடங்க்ளா்க ்காஙகிரேஸ 
தமது ்வெற்றிக்்கா்க சாதிமயயும் 
மதத்மதயு்ம ்பயன்்படுத்தி வெந்-
துள்ளது என்றும் குறிபபிட்டார்.   

உக்ரைனில் இருந்து மாணவ்ரை மீட்ைதறகாக   
அெல் நாட்டு த்லவரகள் மமாடிககு நன்றி  யதரிவிப்பு

உக்ரைனில் சிககியிருந்த 
ரேபாை மற்றும் வஙக-
ரதெ மாணவர்க்ை ஒப -
ரரைென் கஙகாவின் மூ�ம் 
மீடடுத் தந்த்மககாக 
அந்ோடுகளின் பிரைதமர்கள 
பாரைதப் பிரைதமர் ேரரைந்திரை 
ரமாடிககு ேன்றி யதரிவித்-
துளைனர்.   

உக்ரைனில் உளை இந் -
தி்ர்க்ை மீடடு வருவ-
தற்காகரவ இந்தி்ா இந்த 
மீடபுப் பணி்் ஆரைம்-
பித்தது. இதுவ்ரை இரு -
பதாயிரைம் ரபருககு ரமற்-
படரைார் விமானஙகள 
மூ�ம் மீடகப்படடுளைனர். இவர்களில் ோன்கு 
ரேபாை மாணவர்களும் ஒன்பது வஙகரதெ 
மாணவர்களும் அைஙகுவர்.   

இந்தி்ா வழி்ாக 
ோன்கு மாணவர்களும் 
காடமண்டு வந்து ரெர்ந் -
தனர். இதற்காக பிரைதமர் 
ரமாடிககு ேன்றி யதரிவிப்-
பதாக ரேபாை பிரைதமர் 
ெர் பகதூர் ரதாபா யதரி -
வித்துளைார். இரதரபா� 
ஒன்பது வஙகரதெத்தவர்-
க்ை மீடடு வந்ததற்காக 
அந்ோடடின் பிரைதமர் ரெக 
ஹஸீனாவும் பாரைதப் பிரைத-
மருககு ேன்றி யதரிவித்துள-
ைார்.   

இரத ெம்ம் பாகிஸ்தா -
னி் மாணவி்ான அஷமா 

ெஃபீக தன்்ன உக்ரைனில் இருந்து மீடடு வந்-
ததற்காக பாரைதப் பிரைமருககு ேன்றி யதரிவித்துள-
ைார் என்பது குறிப்பிைத்தககது.  

ஜம்மு விணயவளி நி்லெத்துககு  
சதீஷ் தவான் யபெர சூட்ைப்படும்

ரஷ்யா மீது தடைகள் அதிகரிப்பு:
ப�யார் களத்திலும் முட்டுககட்டை

உக்ரைன் பல்க்�ககழக மாணவ-
ரைான ஜம்மு காஷமீ்ரைச ரெர்ந்த துருவ, 
ஒபரரைென் கஙகா மீடபுத் திடைத்தின் 
கீழ் புதுடில்லிககு அ்ழத்துவரைப்பட-
ைார். இ்தப் பாரைாடடி் அம் மாணவ-
ரின் தந்்த ெஞஜய பண்டிதா, திரும்பி 
வரைமாடைார் என ேம்பிக்க இழந்த 
நி்�யில் அவ்ரை இந்தி் அரைசு உயிரு-
ைன் மீடடு வந்ததால் தன் மக்ன பிரைத-
மர் ரமாடியின் மகனாகரவ தான் கருது-
வதாக உணர்சசிவெப்படை நி்�யில் 
ஏஎன்ஐ  யெயதிச ரெ்வயிைம் யதரிவித்-
தார்.  

சி� தி னஙகளுககு முன் புதுடில்லி்் 
வந்த்ைந்த இந்தி் மீடபு விமானத்தில் 
242  இந்தி் மாணவர்கள அ்ழத்துவரைப்-
ப டடிருந்தனர். மற்ய்றாரு பல்க்�கக-
ழக மாணவரைான ஹர்தீப் உக்ரைன் நி்�-
்மகள யதாைர்பாக குறிப்பிடும்ரபாது, 
தான் ோடு திரும்பவுளை நி்�யிலும் 
சுமி ேகரில் குண்டுகள யவடிககும் ெத்தம் 

ரகடடுகயகாண்டிருந்ததாகவும் எனினும் 
இந்தி் தூதரைகமும் யெஞசிலு்வ ெஙக-
மும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுக்ை ரமற்-
யகாண்டிருந்ததால் தமககு பிரைசசி்ன ஏற்-
பைவில்்� என்றும் யதரிவித்திருந்தார். 
இந்தி்ாவின் ஒபரரைென் கஙகாவின் 
ஊைாக இதுவ்ரை இருபதாயிரைத்துககும் 
ரமற்படை இந்தி்ர்கள உக்ரைனில் 
இருந்து மீடகப்படடுளைனர். 

மீைவும் உபர்ாகிககககூடி் மின்ெகதி உற்-
பத்தி்் 2030 ஆம் ஆண்ைைவில் 450 கிகா 
யவாடஸ் என்்ற அைவுககு உ்ர்த்தும் 
இ�க்க இந்தி்ா அ்ையும் என்று 
இந்தி் மத்தி் சுற்றுச சூழல் அ்மச-
ெர் பூரபந்தர் ்ாதவ யதரிவித்துளைார். 
சூழல் மாற்்றம் யதாைர்பான ஐககி் 
ோடுகள ெ்பயின் கிைாஸ்ரகா மாோடு 
ஞைாயி்றன்று ே்ையப்றவுளை்த்டுத்து 
அ்மசெர் இது யதாைர்பாக இந்தி்ா 
ஆற்்றவுளை ேைவடிக்ககள யதாைர்-
பாக தகவல்கள யவ ளியிடடுளைார்.   

சூழல் மாற்்றம் யதாைர்பான ரபாரைாட-
ைத்தில் இந்தி்ா முன்நி்� வகிப்பதாக-
வும் 2030 இல் தன் இ�க்க அ்ையும் 
என்றும் குறிப்பிடடுளைரதாடு ஜி-20 ோடு-
களில் உறுதி்ான முன்ரனற்்றஙக்ை 
கண்டு வரும் ோைாக இந்தி்ா விைஙகு-

கி்றது என்றும் யதரிவித்துளைார். பாரிஸ் 
ஒப்பந்தத்தின் பிரைகாரைம் எண்யணயககு 
மாற்்றாக மின்ொரை உற்பத்திககான வைஙக-
்ைப் ப்ன்படுத்தி ோற்பது ெதவீதமான 
மின் உற்பத்தி 2030 இல் யப்றப்படும் என 
இந்தி் சுற்றுசசூழல் அ்மசெர் பூரபந்-
தர் ்ாதவ ரமலும் குறிப்பிடடுளைார். 
கைந்த ஓகஸ்ட மாதம் பாரைதப் பிரைதமர் 
நூறு கிகா யவாடஸ் மீள உபர்ாகிககும் 
மின்ெகதி உற்பத்திககான வெதி்் ஏற்-
படுத்தியிருப்பதாகக கூறியுளை்தயும் 
அவர் ரமற்ரகாள காடடினார். ரமலும் 
ரம�திக காடுக்ை வைர்ப்பதன் மூ�ம் 
2.5 பில்லி்ன் யதான்னாக கரி்மி�-
வாயு கு்்றககப்படும் என்றும் இந்தி்ா 
இ�க்க நிர்ணயித்துளைது.  

உக்ரைனில் இருந்து மீட்கப்பட்ை ஜம்மு-காஷ்மீர
மாணவன்; மமாடிககு நன்றி யதரிவித்தார தந்்த மீள் உபமொக மின் உறபத்தியில்

இந்திொ 2030 இல் இலக்க எட்டும்

இந்திய அமைச்சர் தெரிவிப்பு

இந்திய அமைச்சர் தெரிவிப்பு



ப�ொலன்னறுவை 
மஜீதிய்ொ மகளிர் 
அரபுக் கல்லூரியில்
�ட்டமளிப்பு விழொ
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்  

பபாலன்னறுளை மஜீதிய்ா 
மகளிர் அரபுக் கல்லூரியின 3 
ைது பட்டமளிப்பு விழா நாளை 
20ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கி-
ழளம காளல 8.30 மணிக்கு 
கல்லூரி ககடகபார் கூ்டததில் 
நள்டபபறவுளைது  

கல்லூரி அதிபர் எஸ்.எஸ்.
எம். அன்ார் ்தளலளமயில் 
நள்டபபறவுளை இந்நிகழ் -
வில் புரூள்ன ்தாருஸ்்ஸலாம் 
(உசுழுததீன) பீ்டம் சுல்்தான 
(ஷரீஃப் அலி) முன்னாள 
பீ்டாதிபதி எம்.எம். அபுைர் 
தீன பிர்தம அதிதி்ாகவும் 
சினபா க�ால்டிங் நிறு -
ை்னததின நிளறகைற்றுப் 
பணிப்பாைர் என. கா்தர் 
விக்்ட அதிதி்ாகவும் 
பபாலன்னறுளை மாைட்ட 
ஜம்மி்ததுல் உலமா 
்ளப ்தளலைர் 

ைவுனி்ொ சிவையில் 
வகதி தப்பிய்ொட்டம்  

ைவுனி்ா சிளறச்ாளலயி-
லிருந்து ளகதி ஒருைர் கநற்று 
அதிகாளல ்தப்பிக்ாடியுளை -
்தாக பபாலி்ஸார் ப்தரிவிக்கின -
ற்னர்.  

வீடுகளில் பகாளளையில் 
ஈடுபட்டைர் எனும் ்ந்க்தகத -
தின கபரில் ைவுனி்ா கூமாங் -
குைததிள்ன க்ர்ந்்த 20 ை்து  
இளைஞகர ளகது ப்ய்ப் -
படடு விைக்கமறி்லில் ளைக் -
கப்படடிருந்்தார்.  

 இைர் கநற்று அதிகாளல 
கநரததில் சிளறச்ாளலயிலி -
ருந்து ்தப்பிதது ப்னற்தால் 
இக்ளகதிள்த க்தடி ைவுனி்ா 
சிளறக்காைலர்கள ைவுனி்ா 
பபாலி்ாரு்டன இளைந்து 
க்தடு்தல் ந்டைடிக்ளககளை 
கமற்பகாண்டு ைருகினற்னர்.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 19 சனிக்கிழனம

திதி: --துவிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  -  10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

 நமஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னம

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - சுகம

மகரம - - தசலவு

கும்பம - மறைதி

மீனம - - த்பாறுனம

நயாகம: மரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்மா)

ஒரு காலத்தில் �்பால் �னலகனள 
நசகரிப்பது மாறு்பட்ட வர்ணங்கனளக் 
தகாணட கறகனள நசகரிப்பது, நகாழி 
இறைக்னககள், மயில் இறைக்னககனள 
நசகரிப்பது இத�ல்லாம மக்களுனடய 
த்பாழுது ந்பாக்காக இருந்�து.

இன்று ்பலருனடய த்பாழுது 
ந்பாக்காக இருப்பது பிறைர் குறறைம 
காண்பது. பிறைருனடய குறறைங்கனள 
ஆராயவது�ான் இன்று சிலருக்கு 
ஆகச்சிறைந்� த்பாழுது ந்பாக்காக இருக்-
கிறைது.

பிறைனர மன�ார வாழத்� ேம எல்-
நலாருக்கும உரினம உணடு ஆனால் 
எந்� ஒரு மனி�னனயும குறறைம 
கணடுபிடித்து காயப்படுத்� ேமக்கு 
உரினம இல்னல. இன்று ேமமு-
னடய �ாயாம திருச்சன்பயானது,‘பு-
னி� நயாநசபபு மரியாவின் கணவர்’ 
என்னும விழானவக் தகாணடாடுகி-
றைது. நயாநசபபுக்கும மரியாவுக்கும 
திருமண ஒப்பந்�ம தசயயப்பட்டி-
ருந்�து. அவர்கள் கூடி வாழும முன் 
மரியா கருவுறறிருந்�து த�ரிய 
வந்�து.

எனநவ நயாநசபபு 
மரியானவ இகழச்சிக்கு உள்-

ளாக்க விரும்பாமல் மனறைவாக விலக்-
கிவிட திட்டமிட்டார். அவர் நினனத்திருந்-
�ால், இந்� நிகழனவ யூ� �னலனமச் 
சங்கத்திறகு த�ரியப்படுத்தி மரியா-
விறகு மரண �ணடனனனய த்பற-
றுக்தகாடுத்திருக்கலாம. இருந்�ாலும 
அவர் மரியானவ குறறைவாளியாக்க 
விரும்பவில்னல. 

அவருனடய இ�யத்ன� காயப்ப-
டுத்� விரும்பவில்னல. எனநவ�ான் 
மனறைவாக விலக்கிவிட திட்டமிட்டிருந்-
�ார். அப்படிப்பட்ட சூழலில் ஆண-
டவரின் தூ�ர் அவருக்கு கனவில் 
ந�ான்றி “ நயாநசபந்ப உன் 
மனனவி  மரியானவ ஏறறுக்தகாள்ள 
அஞச நவணடாம. ஏதனனில் அவர் 
கருவுறறு இருப்பது தூய ஆவியால் 
�ான்.” என்று உணர்த்�ப்பட்டார். 
அ�ன்பின்பு அவர் மரியானவ ஏற-
றுக்தகாணடார். புனி� நயாநசபபி-
டம இருந்து ோம த்பறறுக்தகாள்ள 
நவணடியது பிறைனர இகழச்சிக்கு உள்-
ளாக்காமல் வாழ நவணடும என்்ப-
ன�த் �ான்.

அருட்�ந்ன� அருணதரக்ஸ்...

தவக்கால சிநதனை
பிறரை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்களாரை

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல195.26 204.12

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல183.25 192.37

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.26

குவைத் டினொர் 755.13

ஓெொன் ரியொல் 595.66

கட�ொர் ரியொல் 62.81

சவூதி ரியொல் 61.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.43

நாணய
மாற்று

19 மு�ல் 20 வனர

சுபஹ்  - 05.01
லுஹர்  - 12.20
அஸர்  - 03.33
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.31

கலாரனஸ் ப்ல்ைநா்கம்  

ஆறு மா்தங்கள மற்றும் ஒரு 
ைரு்டங்கள ப்தா்டர்சசி்ாக 
நீர் கட்டைதள்த ப்லுத்த 
்தைறி்ைர்கள ப்தா்டர்பில் 
ந்டைடிக்ளக எடுக்க தீர்மா -
னிததுளை்தாகவும் அ்தற் -
கிைங்க அவைாறா்னைர்க -
ளுக்கு நீளர துண்டிப்ப்தற்கு 
தீர்மானிததுளை்தாகவும் நீர் 
ைழங்கல் ைடிகாலளமப்புச ்ளப ப்தரிவித -
துளைது.  

அ்தற்கா்ன ந்டைடிக்ளககளை ்தற்கபாது 
ஆரம்பிததுளை்தாகவும் ்ளபயின உ்ர் அதி -
காரிகப்ாருைர் கநற்று ப்தரிவித்தார்.  

அது ப்தா்டர்பில் அைர் கமலும் ப்தரிவிக் -
ளகயில்:  நாடடில் நிலவி் பகாகரா்னா 
சூழ்நிளல காரைமாக பகாகரா்னா ஆரம்பம் 

மு்தகல நீர் துண் -
டிப்ளப கமற்பகாள -
ைதில்ளல எ்ன ்தற்கா -
லிக தீர்மா்னம் ஒனறு 
கமற்பகாளைப்படடி -
ருந்்தது.  

இ்த்னால் ைாடிக் -
ள க ் ா ை ர் க ளி ்ட மி -
ருந்து நீர் கட்டை-
மாக 7.5 பில்லி்ன 
ரூபா அறவி்டப்ப்ட 

கைண்டியுளை்தாகவும் ்ளபயின பிரதி முகா-
ளம்ாைர் பி்ல் பதமநா்த ப்தரிவிததுளைார்.  

அக்தகைளை க்டந்்த பதது ைரு்டங்க -
ைாக நீர் கட்டைம் அதிகரிக்கப்ப்டவில்ளல 
எனறும் ்தற்கபாது நீர் கட்டைதள்த அதிகரிப் -
ப்தற்கா்ன க்தளை எழுந்துளை்தாகவும் அைர் 
கமலும் ப்தரிவிததுளைார்.   
                                                                    (்ஸ)  

நீர்க் கட்டணம் செலுத்ளாவிட்டளால் 
இரணபரபை துண்டிக்க ந்டவடிக்ரக

கலாரனஸ் ப்ல்ைநா்கம்  

நாடடில் நிலவும் எரிபபாருள ்தடடுப்பாடு 
எதிர்ைரும் இரண்டு தி்னங்களில் முற்றாக நீங் -
குபம்ன பபற்கறாலி்க் கூடடுத்தாப்னம் ப்தரி -
விததுளைது.  

இலங்ளக- -இந்தி் க்டனு்தவித திட்டததின 
கீழ் இலங்ளகக்கு கிள்டக்கவுளை மு்தலா -
ைது ப்தாளக டீ்ல் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழளம 
நாடள்ட ைந்்தள்டயுபம்ன கூடடுத்தாப்னததின 
உ்ரதிகாரி ஒருைர் கநற்று ப்தரிவித்தார்.  

எரிபபாருளை ்தாங்கி் கப்பல் ஞாயிற்றுக்கி -
ழளம பகாழும்பு துளறமுகதள்த ைந்்தள்டயு-
பம்ன ப்தரிவிததுளை அைர், அந்்தக் கப்பலில் 
40 ஆயிரம் பமற்றிக் ப்தான டீ்ல் காைப்படுை-
்தாகவும் அந்்த டீ்ல் கப்பலிலிருந்து விடுவிக்கப்-
படடு பகிர்ந்்தளிப்பு ந்டைடிக்ளககள ஆரம்பித-

்ததும் ்தற்கபாது நாடடில் நிலவும் எரிபபாருள 
்தடடுப்பாடடுக்கு தீர்வு கிடடும் எனறும் அைர் 
ப்தரிவிததுளைார்.  

நாடடில் ்தற்கபாது நிலவும்

40,000 சைற்றிக் ச்ளான் டீெல்  
நளார் இலஙரக வருகிறது  

இலங்ளக மக்களின க்தளைகளுக் -
கும், நிளலப்பாடுகளுக்கும் இந்தி்ா 
ப்தா்டர்ந்து மதிப்பளிதது ைருகிறது எ்ன 
இந்தி் பைளியுறவு துளற அளமச்ர் 
நிதி்ளமச்ர் பஷில் ராஜபக் ஷவி்டம் 
குறிப்பிடடுளைார்.   

நிதி்ளமச்ர் பஷில் ராஜபக் ஷவிற் -
கும், இந்தி் பைளிவிைகாரததுளற 
அளமச்ர் கலாநிதி எஸ்.பஜய்ங்க-
ருக்கும் இள்டயிலா்ன ்ந்திப்பு கநற்று 
முனதி்னம் இரவு புதுப்டல்லியில் 
இ்டம்பபற்றது. இலங்ளகக்கும் இந்தி-
்ாவிற்கும் இள்டயிலா்ன இரு்தரப்பு 
பபாருைா்தார பங்காளிததுைம் குறிதது 

ஆக்கபூர்ைமாக கலந்துளர்ா்டல் இ்டம்-
பபற்றுளைது.   

இ்தனகபாது இலங்ளக மக்களின 
க்தளைகளுக்கும், நிளலப்பாடுகளுக்-

கும் இந்தி்ா ப்தா்டர்ந்து மதிப்பளிதது 
ைருகிறது எ்ன இந்தி் பைளியுறவு 
துளற அளமச்ர் நிதி்ளமச்ர் பஷில் 
ராஜபக் ஷவி்டம் குறிப்பிடடுளைார்.   

இந்தி் பைளிவிைகாரததுளற 
அளமசசின ப்்லாைர் �ர்்ஷைர்்தன 
ஸ்ரிங்காவிற்கும் நிதி்ளமச்ர் பஷில் 
ராஜபக் ஷவிற்கும் இள்டயிலா்ன ்ந் -
திப்பின கபாது, பகாவிட ்தாக்கததின 
பின்னரா்ன காலப்பகுதியில் இலங் -
ளகயின பபாருைா்தார நிளலளம, 

பகாவிட பபருந்ப்தாற்று கடடுப்பாடு 
உளளிட்ட வி்ட்ங்கள குறிதது கலந்்தா-
கலாசிக்கப்பட்டது.   

'இலஙரக ைக்களின் த்ரவகளுக்கு
இந்தியளா நிச்ெயம் ைதிபபைளிக்கும்'

ஆடசிள் கவிழ்க்க ப்டா்தபாடுப -
டும் எதிரணியி்னரால் கபாராட்டங் -
களை முனப்னடுப்ப்தன ஊ்டாக 
ஆடசிள் கவிழ்க்க முடி்ாப்த்ன 
ப்தரிவித்த பிர்தமர் மஹிந்்த ராஜ -
பக் ஷ,  நாடடின ்தற்கபாள்த் 
பநருக்கடி நிளலளமக்கு எமது அரசு 
காரைம் அல்ல எ்னவும் ப்தரிவித -
்தார்.

எதிர்கடசியி்னரால் முனப்னடுக்-
கப்படடு ைரும் ப்தா்டர் கபாராட-
்டங்கள குறிதது கருதது பைளியிடும் 
கபாக்த பிர்தமர் மஹிந்்த ராஜபக் ஷ 
இந்்த வி்ட்தள்தக் குறிப்பிடடுள-
ைார்.   

ஆடசிள்க் கவிழ்க்க எதிரணி -
யி்னர் ப்டா்தபாடுபடுகினற்னர். 
அைர்கள, ்தமது ஆ்தரைாைர்களை 
பஸ்களில் ஏற்றிைந்து ஜ்னாதிபதி 
ப்்லகதள்த முற்றுளகயி்ட ளைத -

துளை்னர். இ்த்னால் என்ன ப்ள்ன 
அைர்கள அள்டந்்தார்கள எ்னவும் 
பிர்தமர் ககளவி எழுப்பியுளைார்.   

எதிரணியி்னர், ஜ்னாதிபதியின 
ப்்லகதள்த முற்றுளகயிடடுப் 
கபாராட்டம் ப்யை்தால் எமது 
ஆடசிள்க் கவிழ்க்க முடி்ாது. 
ஏப்னனில், 69 இலட்ம் மக்களின 
ஆளையு்டக்னக் இந்்த ஆடசி 
அளமக்கப்பட்டது. இள்த எதி-
ரணியி்னர் கை்னததில்பகாளை 
கைண்டும் எ்னவும் பிர்தமர் ப்தரி -
விததுளைார்.  

நாடடின ்தற்கபாள்த் பநருக்கடி 
நிளலளமக்கு எமது அரசு காரைம் 
அல்ல. ்தற்கபாள்த் எதிரணியி்னர்-
்தான, க்டந்்த ஆடசியில் நல்லாடசி 
எனற பப்ரில் நாடள்டச சீரழித்த-
்னர். 

அ்தன விளைவுகளை இனறு 

அள்னைரும் அனுபவிக்கினகறாம். 
இள்த எமக்கு ஆளை ைழங்கி் 69 
இலட்ம் மக்களும் புரிந்துபகாள-
ைார்கள எ்னவும் பிர்தமர் குறிப்பிட-
டுளைார்.

்தற்கபாள்த் பநருக்கடி நிளல -
ளமக்கு விளரவில் தீர்வு காைப்-
படும். ஜ்னாதிபதி இதில் உறுதி-
்ாகவுளைார் எ்னவும் பிர்தமர் 
சுடடிக்காடடியுளைார்.   

பபாராட்டங்களை முன்னெடுத்து
அரளை ்கவிழ்க்க முடியாது
ோட்டின் தேருக்கடிக்கு அரசு காரணமல்ல

ஆட்சினய கவிழக்க  எதிரணி ்படா�்பாடு:

எரிபபாருள பிரசசி -
ள்னக்குத தீர்வு கிள்டக் -
கும் ைளர ்தனி்ார் பஸ் 
க்ளை மடடுப்படுத -
்தப்படும். 

கமலும் எதிர்ைரும் 
நாடகளில் தூர பிரக்த் 
்தனி்ார் கபாக்குைரதது க்ளை ஒப்பீட்டைவில் 
மடடுப்படுத்தப்படும் எ்ன அகில இலங்ளக 
்தனி்ார் பஸ் உரிளம்ாைர் ்ங்கததின ்தளலைர் 
பகமுனு விஜ்ரத்ன ப்தரிவித்தார்.   

அைர் கமலும் குறிப்பிடுளகயில், எரிபபாருள 
பிரசசிள்னக்கு தீர்வு கிள்டக்கும் ைளர ்தனி்ார் 
பஸ் க்ளை மடடுப்படுத்தப்படும். 

்தற்கபாது 20 ்்தவீ்தமா்ன பஸ்கள மாததிரகம 
க்ளையில் ஈடுபடுத்தப்படுகினற்ன .எதிர்ைரும் 
நாடகளில் தூரபிரக்த் ்தனி்ார் பஸ் க்ளைள்யும் 
ஒப்பீட்டைவில் மடடுப்படுத்த எதிர்பார்ததுளகைாம் 
எனறார்.   

20 ெ்வீ்ைளான ்னியளார்  
பைஸகத் தெரவயில்!  
நமலும மட்டுப்படுத்�ப்படும 
நினல ஏற்படும  உக்ளரனில் கபார்நிறுத்தம் ஏற்படும் எனற 

நம்பிக்ளக பபாயதது கபா்ன்தால் கநற்று 
உ ல கி ல் 
எண்பைய 
வி ள ல 
சுமார் 10 ்்த-
வீ்தம் உ்ர்ந்-
்தது.   

அ்தனபடி, 
ப் ப ர ண் ட 
ம ் கு 
எண்பைய 
பீ ப் ப ா ய 
ஒன றின 
விளல 8.55 
ப்டாலர் அதிகரிதது, 107 ப்டாராக இருந்்தது.   

 அதது்டன, ஒரு பீப்பாய அபமரிக்க WTI 
ம்கு எண்பையின விளல 8 ப்டாலர் 
அதிகரிதது 104 ப்டாலராக ஆக உ்ர்ந்துள-
ைது.   

உலக ெந்ர்யில்   
ைெகு எண்சணய் விரல  
மீண்டும் அதிகரிபபு  

அரசாங்கத்�ால் ஊடகவியலாளர்களுக்கு  வழங்கப்பட்டுள்ள 'அசி திசி' இலவச காபபுறுதி திட்டத்தில் திடீர் மர-
ணத்துக்காக மு�லாவது இழபபீட்டுத் த�ானக கடந்� 16 ஆம திகதி வழங்கப்பட்டது. தகாவிட்19 காரணமாக 
மரணமனடந்� பிரந�ச ஊடகவியலாளர் சுனில் ்பந்ந�வி�ானவுக்கான இழபபீட்டுத் த�ானகயான 5,50,000 
ரூ்பா த்பறுமதியான காபபுறுதி ஆவணத்ன� அவரது மனனவியிடம ஊடகத்துனறை அனமச்சர் டளஸ் அழகபத்ப-
ரும னகயளித்�ார். அனமச்சின் தசயலாளர் அனுஷ த்பல்பிட்டவும இ�ன்ந்பாது கலந்துதகாணடார். 

ோட்டிலுள்ள நிர்மாணத்துனறையினனர ஊக்குவிக்கும நோக்கில் வருடாந்�ம 
ஏற்பாடு தசயயப்படும build Srilanka International Exibition -2022 கணகாட்சி 
நேறறு ஆரம்பமானது. நீதி அனமச்சர் ஜனாதி்பதி சட்டத்�ரணி அலி ஷபரி �னல-
னமயில் ஸ்ரீமாநவா ்பணடாரோயக்க கணகாட்சி மணட்பத்தில் ஆரம்பமாகிய 
இக்கணகாட்சினய அனமச்சர் ்பார்னவயிடுவன�  ்படத்தில் காணலாம.  

தஙகத்தின விவல  
ரூ.160,000  ஆ்னது

இலங்ளகயில் ்தங்கததின 
விளல எதிர்பாரா்த வி்தமாக 
அதிகரிதது ைருை்தாக ப்தரிவிக் -
கப்படுகினறது.  

 ்தங்கததின விளல கநற்று 
கமலும் அதிகரிததுளை்தாக 
பகாழும்பு ப்டடி்ார் ப்தரு    
்தங்க ஆபரை ைர்த்தகர்கள 
ப்தரிவித்த்னர்.  

 இ்தனபடி, 24 கரட ்தங்கப் 
பவுண் ஒனறின விளல 
160,000 ரூபாைாகவும் 22 கரட 
்தங்கப் பவுண் ஒனறின விளல 
148,000 ரூபாைாகவும் அதிக -
ரிக்கப்படடுளைது.



கல்வி, சமூகநலத் துறைகளில் 
ஈடுபாடு ககாண்டு கசயறபட்டு 
வருகினைார் சீனன்காட்றடை 

பாரூக் அவர்கள். அனறைய முஸ்லிம் 
தறலவர்களான ்சர் மாக்கான 
மாக்கார், என. டீ. எச். அப்துல் கபூர் 
்பான்ைாருடைன இவரது குடும்பத்தி-
னர்  கநருங்கிய வர்த்தக உைவுகறள 
றவத்திருநதனர். இவர் சீனன ்காட்றடை 
அப்துல் ரஹீம் - ஆமினா உம்மா தம்ப-
தியின புதல்வராக 1938 நவம்பர் 22 
ஆம் திகதி பிைநதார்.

அப்்பாறதய அரசினர் ஆண்கள் 
பாடைசாறலயாக விளங்கிய இனறைய 
அல் ஹுறமஸரா ்தசிய பாடைசாறல-
யில் 1944 ஆம் ஆண்டு கல்விறயத் 
கதாடைர்நதார். அங்கு சி்ரஷடை பாடைசாறல 
தராதரப் பரீட்றசயில் ்தர்ச்சி கபறைார். 
1959 ஆம் ஆண்டு இவருக்கு ஆசிரியர் 
நியமனம் வழங்கப்பட்டைது. இவர் ஆசி -
ரியர் பதவிறய ஏறகாது இரத்தினக்கல் 
வர்த்தகத்தி்ல்ய கதாடைர்நது ஈடுபட்டு 
வநதார்.

பிர்தசத்தின கல்வி முன்னறைத்-
திறகு இயனைவறரயும் றகககாடுத்து 
வநதார். 1960 ஆம் ஆண்டி்ல்ய 
சமய, சமூகப் பணிகளிலும் ஈடுபடை ஆரம் -
பித்தார். வறிய கிராமங்களிலுள்ள பள்ளி -
வாசல்கறள புனரறமப்பதிலும் புதிதாக 
பள்ளிவாசல்கறள நிர்மாணித்துக் 
ககாடுப்பதிலும் பாடுபட்டு வநதார். 1960 
ஆம் ஆண்டு கஹவத்றதயில் சுமார் 400 
வருடைங்கள் பறழறம வாயநத சிறிய அள -
விலான பள்ளிவாசறல புனர்நிர்மாணம் 
கசயது ககாடுப்பதில் முனனினறு பணியாற-
றியுள்ளார்.

ஷாதுலியயா தரீக்காவின அப்்பாறதய 
உலக ஆனமீகத் தறலவராக இருநத மர்ஹஹூம் 
அஷகசயகு அல் பாஸி ்மறபடி பள்ளி புணர-
றமப்புக்கான அடிக்கல்றல நாட்டி பணிறய 
ஆரம்பித்து றவத்தார். இனறு வறர நளீ-
மியயா கலாபீடைத்துடைனான பங்களிப்றப 

கதாடைர்நது ககாண்டு வருகிைார். இலங்றக 
முஸ்லிம்களில் இவ்ர 1995 ஆம் 
ஆண்டில் இரத்த தானம் கசயது முன -
மாதிரி காட்டியுள்ளார். சீனன ்காட்றடை 
இணக்கசறபயில் பத்து வருடைங்களுக்கு 
்மலாகப் பணியாறறி பிணக்குகறள 
மிகவும் சுமுகமாக தீர்த்து றவத்து நல் -
லபிமானத்றதப் கபறறுள்ளார். பிட்டைவல 
அல் மிர்ரத்துல் ஷாதுலியயா ஸாவியயா 
பரிபாலன கமிட்டியில் சுமார் 32 வரு-
டைங்கள் பணியாறறியுள்ளார். பிைமதத் 
தறலவர்களுடைனும் கநருங்கிப் பழகி 
இன, மத நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக் -
காட்டைாக வாழ்நது வருகிைார்.  முஸ்லிம் 
ஜனாஸாக்கறள இலகுவாக விடுவித்து 
துரிதமாக நல்லடைக்கம் கசயவதிலும்  
்சறவ கசயது வருகிைார். மர்ஹும் -
களான பாக்கீர் மாக்கார்,  எஸ். எம். 
ஜாபிர்,    பளீல் மறறும் மர்ஜான பளீல் 
்பானை அரசியல் தறலவர்களுடைனும் 
இறணநது ஊருக்கான ்சறவகள் இடைம் -

கபை ஒத்துறழத்தார்.
பள்ளிவாசல் நிர்மாண புனரறமப்புப் 

பணிகளில் குறிப்பாக புத்தளம் நகரில் 
சிறிய பள்ளிறய பாரியளவில் மாறறி 
அறமத்து அதறன ஜஹூம்ஆப்  பள்ளியாக 
'வக்ப்' கசயது ககாடுப்பதிலும் இவர் பணி -

யாறறியுள்ளார். குருநாகல அக்கரபன 
காணிக்கு அடுத்துள்ள இடைத்தில் புதிதாக நிர் -
மாணிக்கப்பட்டை சிறிய தக்கியர் குருநாகல 
்பாரப்பிட்டியவில் பறழறமயான பள்ளி 
புனரறமக்கப்பட்டு புதுப்கபாலி்வாடு 
ஜஹூம்ஆப் பள்ளியாக கட்டிக் ககாடுக்கப்பட்-
டுள்ளது.

வலிக்கநறதயிலிருநது சுமார் 14 கி்லா-
மீட்டைர் தூரத்தில் உள்ள ஜும்ஆப்பள்ளி 
அறமத்துக் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கபாலன-
னறுறவ மாவட்டைத்தில் உள்ள கட்டைகலியா-
வயில் பள்ளி புனரறமக்கப்பட்டு கபரிய 
ஜும்ஆப்பள்ளியாகக் கட்டிக் ககாடுக்கப்பட்-
டுள்ளது. குருணாகல் மாவட்டைத்தின துத்தி-
ரிப்பிட்டியவில் இருநத சிறிய தக்கியாறவ 
கபரியளவிலான பள்ளியாகக் கட்டி அங்கு 
ஜும்ஆவும் இடைம்கபை வழி கசயயப்பட்டைது. 
ஹம்பாந்தாட்றடை 'சுசி' எனை காட்டுப்ப-
குதியில் ஜும்ஆத் கதாழுறக இடைம்கபறும் 
வறகயில் புதிய பள்ளிகயானறு கட்டிக் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவவாறு பள்ளி-
வாசல்கள் உள்ளிட்டை சமய, சமூக, கல்வி 
்பானை பணிகள் பலவறறையும் நிறை்வற-
றிக் ககாடுப்பதில் இவர் பணியாறறியுள்ளார்.

editor.tkn@lakehouse.lk

உலகளாவிய ககாவிட் கபருநகதாறறின 
்பராபத்தில் இருநது அறனத்து நாடுக -
ளும் கபருமளவில் மீண்டுள்ளன. இலங்-

றகயும் ககாவிட் கதாறறின பாரதூரமான பாதிப்புக-
ளிலிருநது கபருமளவில் மீண்டுள்ளது. அனைாடைம் 
கதாறறுக்குள்ளா்வாரின எண்ணிக்றகயில் கபரு-
மளவு வீழ்ச்சி ஏறபட்டுள்ளது. ககாவிட் உயிரிழப்புக -
ளின எண்ணிக்றகயும் குறைநதிருக்கினைது. நாட்டில் 
தற்பாது சுமுகநிறலறம திரும்பியுள்ளறதப் ்பானை 
்தாறை்ம காணப்படுகினைது.

கபருநகதாறறின ஆபத்தான கட்டைத்திலிருநது எமது 
நாடு மீண்டு விட்டைகதனை கருத்துகறள மருத்துவ 
நிபுணர்கள் கதரிவித்து வருகினைனர். எதிர்காலத்தில் 
மறகைாரு ககாவிட் அறல தறலதூக்குவதறகு வாயப்-
பில்றலகயனை நம்பிக்றக்ய கதனபடுகினைது. 
ஆனாலும் மக்கள் அலட்சியமாக இருநது விடை முடி -
யாகதன மருத்துவ நிபுணர்கள் அடிக்கடி எச்சரிக்றக 
விடுத்து வருகினைனர். ககாவிட் கதாறறு தணிநதுள்ள 
்பாதிலும், மக்கள் எப்்பாதும் விழிப்புணர்வுடைன 
கசயறபடை ்வண்டுகமனப்த மருத்துவர்களின அறிவு -
றரயாக உள்ளது.

ககாவிட் றவரஸில் புதிய புதிய திரிபுகள் உருவாகிக் 
ககாண்டிருப்பதனால், உலக மக்கள் அறனவரும் எதிர்-
காலத்தில் அவதானமாக கசயறபடுவ்த பாதுகாப்பா-
குகமனறு அவர்கள் கூறுகினைனர். அதன காரணமா-
க்வ மருத்துவ நிபுணர்கள் கதாடைர்நதும் எச்சரிக்றக 
விடுத்து வருகினைனர். சீனாவில் தற்பாது ககாவிட் 
றவரஸின புதிய திரிகபானறு கவளிப்பட்டுள்ளறத 
இதறகான உதாரணமாக நாம் ககாள்ள முடியும். சீனா 
தற்பாது விழிப்பறடைநது விட்டைது. அநநாட்டில் ககாவிட் 
கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் நறடைமுறைப்படுத்தப்படுகின-
ைன. அநநாட்டில் புதிய திரிறப கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ககாண்டு வநது விடைலாகமனறு அதிகாரிகள் நம்புகின-
ைனர்.

இவவாைான நிறலயில் எமது நாட்டு மக்களும் 
விழிப்புணர்வு பழக்கவழக்கங்கறள அலட்சியம் 
கசயது விடை முடியாது. உலறக விட்டு ககாவிட் றவரஸ் 
முறைாக விறடைகபறும் நாள் வறர மக்கள் அறனவ-
ரும் விழிப்புணர்வு கட்டுப்பாடுகறள கதாடைர்நது ்பண 
்வண்டுகமனப்த கபாருத்தமானதாகும். இல்றல-
்யல் மீண்டும் கநருக்கடிகறள சநதிக்க ்வண்டிய 
நிறலறம ஏறபடைலாம். இநத விடையத்தில் மக்கள் மத்தி -
யில் அலட்சியம் கூடைாது.

ககா்ரானா அறலகளுக்கு எமது நாடு இனி்ம-
லும் முகம் ககாடுக்கும் நிறலறமக்கு இடைமளிக்கலா-
காது. ககாவிட் கதாறறு காரணமாக சுமார் இரு வருடை 
காலம் நாம் பலவிதமான துனபங்கறள அனுபவித்து 
விட்்டைாம். ஏராளமான உயிர்கறள நாடு பறிககாடுத்து 
விட்டைது. நாட்டின முடைக்கநிறலறமயினால் வீழ்ச்சிக்-
குச் கசனறுள்ள கபாருளாதாரம் இனனும் முனறனய 
நிறலறமக்குத் திரும்பவில்றல. அரசாங்கத்தின வரு-
மானம் மாத்திரம் பாதிக்கப்படைவில்றல. ஒவகவாரு 
குடும்பத்தினதும் வருமானமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
கதாழில்துறைகள் இனனு்ம முனறனய நிறலறமக் -
குத் திரும்பவில்றல. இநநிறலயில் மீண்டுகமாரு 
ககாவிட் கதாறறு பரவறல நாடு சநதிக்கும் நிறலறம 
ஏறபடுவது நல்லதல்ல.

அ்தசமயம் ககாவிட் கபருநகதாறறைக் கட்டுப்பாட்-
டுக்குள் ககாண்டு வருவதறகாக ஜனாதிபதி ்காட்டைாபய 
ராஜபக்ஷ தறலறமயிலான அரசாங்கம் ்மறககாண்டை 
நடைவடிக்றககறள சுலபமாக விபரித்து விடை முடியாது. 
அரசாங்கம் இனறு நிதிகநருக்கடியில்  உள்ளறமக்கு 
ககாவிட் கட்டுப்பாட்டு நடைவடிக்றககளுக்காக கபருமளவு 
நிதி வாரியிறைக்கப்பட்டைதுதான பிரதான காரணமாகும்.

இலங்றகயில் ககாவிட் கதாறறு முதன முதலாகத் 
்தாறைம் கபறைது்ம அரசாங்கம் தீவிரமான நடைவ-
டிக்றககளில் இைங்கியிருநதது. அவசர அவசரமாக 
ககாவிட் மருத்துவ பராமரிப்பு நிறலயங்கள் அறமக்-
கப்பட்டைன. கதாறறுக்கு உள்ளா்னாருக்கு நிவாரணங் -
கள் வழங்கப்பட்டு வநதன. நாடு முடைக்கநிறலயில் 
இருநததால் குடும்பங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா உதவிக் 
ககாடுப்பனவு வழங்கப்பட்டைது.

ககாவிட் கதாறறுக்கு உள்ளா்னாரின குடும்பத்-
துக்கு உணவுப் கபாதிகள் வழங்கப்பட்டைன. வீதிகள், 
கபாதுஇடைங்கள், கபாதுப்்பாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
்பானைறவ கபரும் கசலவில் கதாறறுநீக்கம் கசயயப்-
பட்டைன.  இவவாறு பணிகறள ்மறககாண்டு வநததன 
காரணமாக கபருமளவு நிதிறய அரசாங்கம் கசலவிடை 
்வண்டியிருநதது. அதுமாத்திரமனறி நாடு பல மாதங்-
களாக முடைக்கநிறலயில் இருநத ்பாதிலும், அரசாங்க 
ஊழியர்களுக்கான மாதாநத ்வதனத்றத அரசாங்கம் 
எதுவித தறடையுமினறி கதாடைர்நதும் வழங்கி வநதது. 
அதாவது அரசாங்கத்தின வருமானம் முடைங்கியிருநத 
்பாதிலும், அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு மாதாநத சம்ப-
ளம் வழங்குவறத்யா அல்லது ககாவிட் கட்டுப்பாட்டு 
நடைவடிக்றககறள்யா அரசாங்கம் நிறுத்திக் ககாள்ள-
வில்றல.

நாட்டின ்தசிய வருமானம் முடைங்கியிருநத 
்பாதிலும், மக்களின நலன ்பணும் பணிகறள அர -
சாங்கம் நிறுத்திக் ககாள்ள்வயில்றல. அரசாங்க 
நிதி கபருமளவில் கசலவிடைப்பட்டைதனா்ல்ய நாட்டில் 
கபாருளாதார வீழ்ச்சி ஏறபட்டைகதனபறத எவரும் 
மைநது விடை முடியாது. ஆனால் எதிரணியினர் இனறு 
அறனத்றதயும் மைநத நிறலயி்ல்ய அரசாங்கத்றத 
விமர்சித்து வருகினைனர். ககாவிட் கபருநகதாறறுக்கு 
மத்தியிலும், மக்களின நலனகறளப் ்பணுவதில் அர-
சாங்கம் கபரும் அர்ப்பணிப்றப ்மறககாண்டு கசய -
லாறறியறத மக்கள் மைநது விடைவில்றல. ஆனால் 
எதிரணியினர் அறனத்றதயும் மைநதவர்களாக மக்க-
றளத் திறசதிருப்பும் வறகயி்ல்ய கசயறபட்டு வரு -
கினைனர்.
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இலங்கையின் சுற்றுலாத்து்ை்ை
ஊக்குவிப்பதில் இந்திைா ஆர்வம்

தன்்னலம் கைருதாமல் கைல்விச் சே்்வ புரிந்து
ஓய்வு ப்பற்றுள்ள உதவி அதி்பர எம்.ஏ.நிோம்

ேமை, ேமூகைப ்பணிகைளில் ஈடு்பாடு  
கைாட்டி ்வரும் சீ்னன்சகைாட்்டை ்பாரூக்

இலங்றகயின சுறறுலாத்துறைறய 
ஊக்குவிப்பதறகு இநதியா ஆர்வ-
மாக்வ உள்ளகதனறு இலங்றகக்-

கான இநதிய பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் ஸ்ரீ 
வி்னாத் ்க ்ஜக்கப் கதரிவித்துள்ளார்.

ககாழும்பிலுள்ள சுவாமி வி்வகானநதா 
கலாசார நிறலயத்தில் இலங்றக-இநதிய 
சங்கம் மறறும் இலங்றக சுறறுலா ஊக்கு -
விப்புப் பணியகம் ஆகியவறைால் நடைத்தப்-
பட்டிருநத ‘இராமாயண தடைங்கள்’ குறித்த 
கருத்தரங்கில் பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் ஸ்ரீ 
வி்னாத் ்க ்ஜக்கப் உறர நிகழ்த்தியிருந-
தார். அநத உறரயின ்பா்த அவர் ்மற -
கண்டைவாறு கதரிவித்தார்.

பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் தனது உறரயில் 
“இலங்றக- இநதியா இறடையிலான கலாசார 
உைவுகள் மறறும் வலுவான மக்கள் கதாடைர் -
புகள் பனகனடும் காலமாக கதாடைர்நது வரு -
கினைன. அத்துடைன இநத அடிப்பறடையில் 
2021 ஏப்ரலில் இநதியா மறறும் இலங்றக 
இறடையிலான காறறுக்குமுளி நறடைமுறை-
கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருநதன. அ்த்பால 
சுறறுலாத்துறை குறித்த மூனைாவது கூட்டு 
பணிக்குழுவின சநதிப்புகறள நடைத்தியறம 
மறறும் 2021 ஒக்்டைாபரில் குஷி நகருக்-
கான விமான ்சறவறய இலங்றகயி -
லிருநது ஆரம்பித்திருநதறம ஆகிய விடை-
யங்கள் குறிப்பிடைத்தக்கறவயாகும்” எனறு 
கதரிவித்தார்.

“சுறறுலாத்துறை சநறதக்கான மிகவும் 
முக்கியமான தளமாக இலங்றகறய 
இநதியா கருதும் அ்த்வறள மீண்டும் 
இலங்றக சுறறுலாப்பயணிகறள வர்வற-
பதறகு இநதியா தயார் நிறலயில் உள்ளது. 
அ்த்பால சுறறுலாத் துறைறய ஊக்கு-
விப்பதறகாக தடுப்பூசிகறள முழுறமயாகப் 
கபறைவர்களுக்கு இநதிய அரசாங்கமானது 
அண்றமயில் RT-PCR பரி்சாதறனக்கான 

்தறவயிறன இறடைநிறுத்தியுள்ளது. அத்து-
டைன 2022 மார்ச் 27ஆம் திகதி முதல் சர்வ-
்தச வர்த்தக விமானங்களின ்சறவகறள 
மீள ஆரம்பிக்கும் அறிவித்தலும் இநதியா-
வினால் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.   2021ஆம் 
ஆண்டில் ககாவிட் கதாடைர்பான கட்டுப்பாடுக -
ளுக்கு மத்தியில் 1.94 இலட்சம் சுறறுலாப் 
பயணிகள் இலங்றகக்கு வருறக தநதிருந-
தனர். இவர்களில் 56,268 ்பர் இநதியா -
றவச் ்சர்நதவர்கள் எனபதும் கமாத்த 
வருறகயின 29 வீதமான பங்கிறன அவர்-
கள் ககாண்டிருநதறமயும் குறிப்பிடைத்தக்க 
விடையம்” எனறும் பிரதி ஸ்தானிகர் கதரிவித் -
துள்ளார்.  

“இநத இலக்கங்கறள அதிகரிப்பதறகான 
முயறசிகள் இலங்றக தரப்பில் ்மறககாள் -

ளப்படை ்வண்டும்.  கடைநத இரு மாதங்களில் 
7682 சுறறுலாப் பயணிகள் இலங்றகயி-
லிருநது இநதியாவுக்கு பயணித்துள்ளனர். 
அ்தசமயம் 196 ்பர் மருத்துவ ்தறவக -
ளுக்காக இநதியாவுக்கு பயணித்துள்ளனர்” 
எனறும் பிரதி உயர் ஸ்தானிகர் கதரிவித் -
துள்ளார்.

“2019 இல் இநதியாவுக்கு 3 இலட்-
சம் சுறறுலாப் பயணிகள் கசனறிருநத 
சாதறனறய எட்டுவதறகான முயறசி-
கறள கதாடைர ்வண்டிய ்தறவ காணப் -
படுகினைது. இநநிறலயில் இநதியாவில் 
உள்ள வாயப்புகளிலிருநது நனறமகறள 
கபறறுக் ககாள்வதறகான சிைநத தரு -
ணத்றத தற்பாது இலங்றகயிலுள்ள சகல 

தரப்பினரும் ககாண்டிருப்பதுடைன இவவிவ-
காரத்தில் இநதிய பிரீமியர் லீக் கிரிக்ககட் 
்பாட்டியில் இலங்றக கிரிக்ககட் வீரர்கள் 
கலநது ககாள்ளுதல், அ்த்பால கபாலி -
வூட்டில் இலங்றக கறலஞர்களின பங்க-
ளிப்பு, முதலீட்டைாளர்கள் மறறும் ஏறனய 
தரப்பினரின வகிபாகம் ஆகியவறறை உதா -
ரணமாக குறிப்பிடை முடியும்” எனவும் அவர் 
சுட்டிக் காட்டினார்.

இநநிகழ்வின ்பாது இலங்றகயில் 
உள்ள இராமாயண தடைங்கள் கதாடைர்பான 
ஒரு விளக்கக்காட்சியும் சறப்யாருக்காக 
வழங்கப்பட்டிருநததுடைன, இது இநதிய சுற-
றுலாப் பயணிகளின ஆர்வத்திறகு ஏதுவாக 
அறமயும் எனபதும் குறிப்பிடைத்தக்கது.

கதாழிறல சிைநத முறையில் 
கசயவ்த என இலட்சியம் 
எனை குறிக்்காளுடைன 

தனது ஆசிரிய ்சறவறய 32 வருடைங்க -
ளாக ்மறககாண்டு வநதவர் அக்கறரப் -
பறறு ்தசிய பாடைசாறலயின உதவி அதிபர் 
மீராகலவறவ ஆலிம் நிசாம். அக்கறரப்-
பறறு ்தசிய பாடைசாறலயில் ்சறவயாறறி 
ஓயவு கபறும் ஆளணியினருக்கான பிரி -
யாவிறடை றவபவத்தின ்பாது பாடைசாறல 
நலனபுரி அறமப்பினால் ஒரு கதாறக நிதி 
அடைங்கிய கபாறகிளி றகயளிக்கப்படுவது 
வழறமயாகும். அநத வறகயில் ஓயவு 
கபறை உதவி அதிபர் எம்.ஏ.நிசாமுக்கு அப் -
கபாறகிளி றகயளிக்கப்பட்டை ் பாது, அதறன 
அவர் கபறறுக் ககாள்ளவில்றல. இப்ப -
ணத்கதாறகயிறனக் ககாண்டு பாடைசாறல 
மாணவர்களின நலனபுரிக்கான நிதியம் 
ஒனறை ஆரம்பிப்பதறகான முதறகட்டை 
பணமாக பாடைசாறல நிருவாகம் அதறனப் 
கபறறுக் ககாள்ள ்வண்டுகமன அவர் 
்கட்டுக் ககாண்டைார். அவவாைான முனமா-
ரிதிச் கசயறபாட்டிறன இப்பாடைசாறல வர-
லாறறில் கசயது காட்டியவர் உதவி அதிபர் 
எம்.ஏ.நிசாம்.

அவர் அம்பாறை மாவட்டைத்தின அக்கறரப்-
பறறில் 1961 டிசம்பர் மாதம் 04 ஆம் திகதி 
பிைநதார். தனது ஆரம்பக் கல்விறய அக்க-
றரப்பறறு அல்முனவவைா வித்தியாலயம், 
அக்கறரப்பறறு முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி 
மறறும் மானிப்பாய இநதுக் கல்லூரி ஆகி-

யவறறில் அவர் கபறறுக் ககாண்டைார். அவர் 
மாணவர் தறலவராக சிைநத முறையில் 
கசயறபட்டைது மட்டுமல்லாது பாடைசாறல மட்-
டைங்களில் பல்்வறு குழுக்களிலும் அங்கம் 
வகித்து சிைநத முறையில் கசயறபட்டு 
வநதார். இலங்றக ஆசிரியர் ்சறவயின 
முதல் தர ஆசிரிரான இவர் பயிறைப்பட்டை 
ஆசிரியராவார். 1990.03.22 ஆம் திகதி 
அக்கறரப்பறறு அர்-ரஹீமிய வித்தியாலயத்-
தில் முதல் நியமனம் கபறறு ஆசிரியராக 
இறணநது ககாண்டை இவர், 1991.04.09 

வறர இப்பாடைசாறலயில் ்சறவயாறறி -
னார். இதறனத் கதாடைர்நது 1991.04.10 
முதல் 2021.12.29 வறர குறிப்பாக 
ஓயவு கபறும் காலப் பகுதி வறர அக்கறரப் -
பறறு ்தசிய பாடைசாறலயில் கதாடைர்ச்சியாக 
்சறவ ஆறறியிருநதார்.

இவர் அக்கறரப்பறறு ்தசிய பாடைசா-
றலயில் இறணநது ககாண்டைது முதல் 
ஓயவு கபறும் காலம் வறர பல்்வறு 
்சறவகறள பாடைசாறல நலறன கருத்திற 
ககாண்டு ்மறககாண்டிருநதார். இப்பாடைசா -

றலயின விடுதி கபாறுப்பாசிரியராகவும், 
வலயத் தறலவராகவும், வகுப்பாசிரியராக-
வும், பாடைசாறல அபிவிருத்திக் குழு உறுப்பி -
னராகவும், மாணவர் நலனபுரி வழிகாட்டைல் 
கபாறுப்பாசிரியராகவும் இருநது மாணவர்-
களின கல்வி மறறும் ஒழுக்க விழுமியங் -
கறள வளர்ப்பதில் மிகுநத கரிசறனயுடைன 
கசயறபட்டு வநதார். எம்.ஏ.நிசாம் கல்விச் 
கசயறபாடுகளுக்கு ்மலாக சிைநத்தார் 
சமூக ்சறவயாளராகவும் உள்ளார்.

'புளட்ஸ்' கழகத்தில் இறணநது ககாண்டு 
இறளஞர்களின விறளயாட்டுத் துறைசார் 
அபிவிருத்திச் கசயறபாடுகளில் பல வருடை 
காலமாய இவர் கசயறபட்டுள்ளார். இக்கழ -
கத்தின கசயலாளராகவும், கல்வி கலாசா -
ரப் பிரிவுத் தறலவராகவும், சமூக ்சறவப் 
பிரிவுத் தறலவராகவும் இருநது இப்பிராந-
திய இறளஞர்களின துறைசார் விருத்தியில் 
கரிசறன ககாண்டு கசயறபட்டுள்ளார்.

இ்த்வறள, அக்கறரப்பறறு மத்தி-
யஸ்த சறபயில் கடைநத பல வருடைங்களுக்கு 
்மலாக சறப உறுப்பினராக இருநது வரு -
கினைார். 'ஹிைா' ஆங்கில கல்வி நிறுவனத் -
தின நிருவாக கட்டைறமப்பின நீண்டை கால 
கசயலாளராக பணியாறறி வருகினைார். 
இவரின ்சறவகறள இப்பிர்தச கல்விச் 
சமூகம் கமச்சிப் பாராட்டி வருகினைது.

கடந்த கால ய்தார்த்த்த்்த
மறந்த நி்லயில் எதிரணி!

மமதையால் பூரித்துப் ப�ாய்க் கடதமகதை மறந்திருப்�-
வரகள், அப்�டி மறந்து ப�ாய் அழிந்து ப�ானவரகதை 
நிதனத்துப் �ாரத்துத் திருந்திக் ககாள்ை பவண்டும்.

இகழ்ச்சியின ககட்டைாறர உள்ளுக தாநதம்
மகிழ்ச்சியின றமநதுறும் ்பாழ்து

எம்.ஏ.ைமீஸ்...?
(அடடா்ைச்சே்ை திைகரன் நிருபர)

்பருவறள பீ.எம்.முக்தார்...?

இராமயண தடஙகள் மீதான
கருததரஙகில் பிரதி உயர் ஸதானிகர் 
ஸ்ரீ வினனாத னக னேககப்

இலங்க சுற்றுலாப்்பயணிக்ை 
வரனவற்்பதற்கும் இந்தியா தயார்



2021 ஆம் ஆண்டில், நிறுவனம் Million Dollar 
Round Table (MDRT) இல் 300 தகைகையா-
ளரைகள உருவாக்கியிருநதது. இலஙகையின் 
ஆயுள் ைாப்புறுதித்துகை வரலாற்றில் இதுவகர 
பதிவாகியிருநத அதியுயர எண்ணிக்கையாை இது 
அகைநதுள்ளது. கைாவிட்-19 கதாற்றுப் பரவல் 
ைாரணைாை ஏற்பட்்ட கபாருளாதார ைற்றும் சமூை 
தாக்ைஙைளுக்கு ைத்தியில் 2021 ஆம் ஆண்டு 
மிைவும் சவால்ைள் நிகைநத ஆண்்டாை அகைந-
திருநத நிகலயில், இநத சிைநத கபறுைதிைகள 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் எய்தியிருநதது.  

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் பிரதை 
நிகைவவற்று அதிைாரி ஜுட் வைாம்ஸ் ைருத்துத் 
கதரிவிக்கையில், நிறுவனத்தின் விகனத்தி-
ைன் கதா்டரபில் அதிைளவு கபருகை கவளியிட்-

டிருநதார. இலஙகையின் ஆயுள் ைாப்புறுதித் 
துகைகய ைாற்றியகைக்கும் தூரவ�ாக்குக்டய 
தநதிவராபாயத் திட்்டத்தினூ்டாை இநத கவற்றிை-

ரைான கபறுவபறுைகள எய்த முடிநதிருநததாை 
குறிப்பிட்்டார.

நிறுவனத்தின் வளரச்சியில் பஙைளிப்பு வழங-

கியிருநத ஊழியரைள், முைவரைள், ஆவலாசைர-
ைள் ைற்றும் இதர பிரதான பஙைாளரைளுக்கும் 
வைாம்ஸ் தைது �ன்றிைகள கதரிவித்தார. 

2021 ஆம் ஆண்டில் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் 
சில முக்கியத்துவம் வாய்நத சாதகனைகள 
பதிவு கசய்திருநதது. நிைர கசலுத்தப்பட்்ட ைட்டுப் -
பணம் (GWP) ரூ. 15 பில்லியகன ை்டநதிருந -
தது. இது முன்கனய ஆண்டின் கபறுைதியான 
ரூ. 13 பில்லியனு்டன் ஒப்பிடுகையில் குறிப்பி -
்டத்தக்ைளவு அதிைரிப்பாகும். வழகையான புதிய 
வியாபார ைட்டுப்பணம் ரூ. 3.1 பில்லியன் முதல் 
ரூ. 4.4 பில்லியனாை அதிைரித்தது. ஆண்டில் 
முதலீட்டு வருைானம் ரூ. 5 பில்லியகனக் ை்டந -
திருநதது. கைாத்த வதறிய வருைானம் ரூ. 17.4 
பில்லியனிலிருநது ரூ. 20.6 பில்லியனாை 
அதிைரித்திருநதது்டன், கசயற்பாட்டு �்டவடிக்கை-
ைளினூ்டாை வதறிய பணப்பாய்ச்சல் ரூ. 8.3 பில் -
லியனிலிருநது ரூ. 9.3 பில்லியனாை அதிைரித்-
திருநதது.   

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிரதை நிதி அதிைாரி 

ஆஷா கபவரரா ைருத்துத் கதரிவிக்கையில், 
“இலாபைரத்தன்கையில் குறிப்பி்டத்தக்ைளவு 
வளரச்சிகய �ாம் பதிவு கசய்திருநவதாம். வரிக்கு 
முநதிய இலாபம் 46% இனால் அதிைரித்து ரூ. 
2.6 பில்லியனாை பதிவாகியிருநதது. 2020 ஆம் 
ஆண்டில் இநதப் கபறுைதி ரூ. 1.8 பில்லியனாை 
பதிவாகியிருநதது. வரிக்குப் பிநதிய இலாபம் ரூ. 
921 மில்லியனிலிருநது ரூ. 2.1 பில்லியனாை 
அதிைரித்திருநதது. GWP, வதறிய முதலீட்டு வரு-
ைானம், கசலவுைகள முகையாை ைட்டுப்படுத்தியி-
ருநதகை ைற்றும் கசயன்முகை முன்வனற்ைங-
ைள் வபான்ைவற்றினூ்டாை இநத அபார 123% 
வளரச்சிகய எய்த முடிநதது” என்ைார.   

ரூ. 1 பில்லியன் ANBP கபறுைதிகயக் ை்டநது 
�ாட்டின் முன்னணி பாஙைசூரன்ஸ் வசகவ வழங-
கு�ராை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் கதரிவாகியி-
ருநதது. அதிைளவான பாஙைசூரன்ஸ் பஙைாண்-
கைைகள எய்தியிருநதது்டன், நிகலவபைான 
வியாபார வளரச்சிக்கு வழிவைாலியிருநதது.  

வஜான் கீல்ஸ் குழுைத்தின் அஙைத்துவ நிறுவ-
னைாை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் இலஙகையின் 
ைாப்புறுதித் துகையின் வரம்புைகள கதா்டரநதும் 
�ைரத்தும் வகையில் இயஙகுகின்ைது. நிறுவனத்-
தினால் கதா்டரநதும் தனது விநிவயாை �ாளிகை-
ைகள பன்முைப்படுத்துவது, பாஙைசூரன்ஸ் பங-
ைாண்கைைகள வைம்படுத்துவது, புத்தாக்ைைான 
ைாப்புறுதித் தீரவுைகள ைட்டிகயழுப்புவது ைற்றும் 
புரட்சிைரைான டி ஜிட்்டல் கதாழில்நுட்பஙைகள 
வைம்படுத்துவது வபான்ைவற்றில் நிறுவனம் 
கதா்டரநதும் ைவனம் கசலுத்தும்.
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அவுஸ்திவரலிய தமிழ் இலக்கிய ைகலச்-
சஙைைானது அண்கையில் கைாண்-
்டா்டப்பட்்ட சரவவதச கபண்ைள் 

தினத்கத முன்னிட்டு கைய்நிைர அரஙகு 
நிைழ்கவ ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. அகனத்துலை 

கபண்ைள் தினம் கதா்டரபான வைற்படி கைய்நிைர 
அரஙகு அவுஸ்திவரலிய தமிழ் இலக்கிய ைகலச்-
சஙைத்தின் ஏற்பாட்டில்  �ாகளயதினம் 20 ஆம் 
திைதி  �க்டகபைவுள்ளது.

அதன்படி  அகனத்துலை கபண்ைள் தின 
ைருத்தரஙகு �ாகள கைய்நிைரில் �க்டகபறும். 
தமிழ்�ாட்டிலிருநது பிரபல ைவிஞர ைாலதி கைத்-
ரியும், இலஙகையிலிருநது  ஓவியர ைைலா வாசு-
கியும் கைய்நிைர ைருத்தரஙகில் உகரயாற்றுவர.  

இலஙகை,  இநதிய வ�ரப்படி �ாகள பிற்பைல் 
1-30 ைணிக்கு அரஙகு ஆரம்பைாகும். அவுஸ்தி-
வரலிய வ�ரத்தின்படி இரவு 7-00 ைணி,  இஙகி-
லாநது  வ�ரப்படி �ாகள ைாகல 8-00 ைணி, 
கஜரைனி, பிரான்ஸ் வ�ரத்தின்படி ைாகல 9-00 
ைணி, நியூசிலாநது  இரவு 9-00 ைணி, ைன்டா 
அதிைாகல 4-00 ைணி.

அவுஸ்திவரலிய தமிழ் இலக்கிய ைகலச் சங-
ைத்தின் கசயற்குழு உறுப்பினரும், ைவிஞருைான 

ைவிஞர ஆழியாள் ைதுபாஷினி இந-
நிைழ்ச்சிகய ஒருஙகிகணத்துள்ளார.

கைய்நிைர இகணப்பு:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8

7698141170?pwd=TnFleEhtM
kI5alQwL04vOGd6Mkh1dz09

Meeting ID: 876 9814 1170
Passcode: 444485.

கைாவிட் கதாற்று நிகலகை ைாரணைாை 
தற்வபாது இலஙகை கபாருளாதார ரீதியாை 
கபரும் பின்னக்டகவச் சநதித்துள்ளது. அவவா-
ைான நிகலகையில் �ாட்டில் ைக்ைளுக்கு சலு-
கைைகள வழஙகி முன்வனாக்கி பயணிப்பதற்கு 
எடுக்ை வவண்டிய முடிவுைள், இதுவகர அரசாங-
ைம் வைற்கைாண்்ட வவகலத்திட்்டஙைள், தற்வபாது 
கசயற்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தித் திட்்டஙைளின் 
கவற்றி, முன்வனாக்கி பயணிக்கும் வபாது எடுக்ை 
வவண்டிய �்டவடிக்கைைள் கதா்டரபாை அகைச்-
சர சட்்டத்தரணி �ாைல் ராஜபக்ஷ எைக்கு வபட்டி 
அளித்தார.

வைள்வி: அபிவிருத்தி கதா்டரபா்டல் ைற்றும் 
ைண்ைாணிப்பு அகைச்சு ஜனாதிபதியால் நிறு-
வப்பட்்ட புதிய அகைச்சாகும். அநத அகைச்சின் 
புதிய வி்டயப் பரப்பு ைற்றும் ை்டகைைள் என்ன?

பதில்: தற்வபாது எைது �ாட்டில் பாரிய அளவில் 
அபிவிருத்தித் திட்்டஙைள்  கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ைன. அவதவபான்று கிராமிய ைட்்டத்தி-

லும் சிறிய அளவிலான அபிவிருத்தி வயாசகன 
திட்்டஙைள் 25,000- 30,000 வகரயானகவ 
வரு்டாநதம் கசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. சில ஒப்-
பநதஙைள் கைச்சாத்தி்டப்பட்டு பல வரு்டக்ைணக்-
ைானாலும் திட்்டம் கசயல்படுத்தப்படுவதில்கல. 
திட்்டமுைாகையாளர இருக்கின்ைார. சம்பளம் 
வழஙைப்படுகின்ைது.அரசாஙைம் ை்டன் ைற்றும் 
வட்டிகய வழஙை வவண்டியுள்ளது. இவற்கை 
விகரவுபடுத்துவகதவய அபிவிருத்தி கதா்டரபா-
்டல் ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு அகைச்சு எதிரபாரக்-
கின்ைது.

வைள்வி: தற்வபாது �ாடு பூராவும் பல அபிவி-
ருத்தித் திட்்டஙைள் கசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. 
தற்வபாது எைது �ாடு முைம் கைாடுத்துள்ள கபாரு-
ளாதார சவால்ைகள கவற்றி கைாள்வதற்ைாை 
கசயல்படுத்தப்படும் வவகலத்திட்்டஙைள் ைற்றும் 
அதற்ைான அரசாஙைத்தின் திட்்டஙைள் எகவ?

பதில்: ஒரு இலட்சம் வவகலத்திட்்டத்தின் ஊ்டாை 
�ாட்டில் அகனத்து கிராை வசவைர பிரிவிலும் 
30 இலட்சம் ரூபா கபறுைதியான அபிவிருத்தி 
வவகலத் திட்்டஙைள் கசயல்படுத்தப்படுகிைன. 
அவத வபான்று அகனத்து பாராளுைன்ை உறுப்பி-
னரைளுக்கும் 40 இலட்சம் ரூபா ஒதுக்ைப்பட்டுள்-
ளது. இதன் மூலம் குகைநத பட்சம் நூற்றுக்கு 
�ாற்பது வீதத்கத கதாழில் முகனவவார அபி-
விருத்திக்ைாை முதலீடு கசய்யுைாறு நிதி அகைச்-
சர பசில் ராஜபக்ஷ எழுத்து மூலம் அறியத் தந-
துள்ளார. இதன் மூலம் �ாட்டில் நிதி பரிைாற்ைம் 
�க்டகபறும். வதசிய உற்பத்தி கபாறிமுகைக்கு 
பஙைளிப்பு கிக்டக்கும். அவத வபான்று கிராைஙை-
ளுக்கு கபாருளாதார ரீதியாை ஏவதனும் �ன்கை-
ைள் கிக்டக்கும் விதத்தில் இநத திட்்டஙைள் கசயல்-
படுத்தப்படுகின்ைன.

கிராைஙைளுக்கு பணம் கசன்ைால் 
,கிராைஙைளுக்கு பாகதைகள உருவாக்-
ைப்பட்்டால், கிராை கதாழில் முகனவவார 
உருவாக்ைப்பட்்டால்தான் கிராைத்து பிள்-
களைளுக்கு வவகலவாய்ப்பு கிக்டக்கும். 
கிராை ைக்ைளுக்கு கிக்டக்கும் வருைானத்-
தின் வபரில் சீவிக்கும் ைக்ைள் ஆயிரக்ை-
ணக்கில் �ாட்டில் உள்ளாரைள். இச்சநதரப்-
பத்தில் நிதி அகைச்சுக்கு எவவளவு நிதி 
க�ருக்ைடி ைாணப்பட்்டாலும் கிராமிய அபி-
விருத்தித் திட்்டஙைளுக்கு முன்னுரிகைய-
ளிக்கும்படி நிதி அகைச்சர அநத அகைச்-
சின் கசயலாளருக்கு ஆவலாசகன 
வழஙகியுள்ளார.

வைள்வி: ‘கிராைத்து்டனான ைலநது-
கரயா்டல்’ அபிவிருத்தி வவகலத் திட்்டம் 
தற்வபாது �ாடு பூராவும் கசயல்படுத்தப்-
பட்டு வருகிைது. திட்்டத்தின் முன்வனற்ைம் 
எவவாறுள்ளது?

பதில்: தற்வபாது அத்திட்்டம் மிைவும் 

சிைப்பாை கசயல்பட்டு வருகிைது. ஜனாதிபதி வைாட்-
்டாபய ராஜபக்ஷ அத் திட்்டத்கத கசயல்படுத்துவ-
தற்ைாை 17 ைாவட்்டஙைளில் விஜயத்கத வைற்-
கைாண்டுள்ளார. அஙகு கிராை ைக்ைள், அதிைாரிைள் 
வபான்று பிரவதச அரசியல்வாதிைகளயும் சந-
தித்து அவரைளின் வதகவைள் கதா்டரபாை ைலந-
துகரயாடியுள்ளார. 17 ைாவட்்டஙைளிலும் அவ�-
ைைாை வவகலைள் பூரத்தி அக்டயும் நிகலயில் 
உள்ளன. அவ�ைைான சநதரப்பஙைளில் �க்ட-
முகைப் பிரச்சிகனைள் உள்ளன. சட்்டஙைள், 
ஒழுஙகு முகைைள், பாராளுைன்ை சட்்டஙைள் 
ைாரணைாை சில பிரச்சிகனைள் ஏற்பட்டுள்ளன. 
அவதவபான்று ைாடுைள் கதா்டரபாை ைாணப்படும் 
நிகலகைகயயும் ைாணி உரிகை கதா்டரபாை 
ைாணப்படும் நிகலகைகயயும் தீரப்பதற்கு சில 
ைாலம் எடுக்கும்.

வைள்வி: இன்று �ாட்டில் நிதி க�ருக்ைடி உரு-
வாகியுள்ளது. இநத நிகலகையில் ஒரு �ா்டாை 
முன்வனாக்கிச் கசல்ல எவவாைாயினும் அநநிய 
கசலாவணிகய கபறுவதற்கு வவகலத்திட்்டங-
ைகள வைற்கைாள்ள வவண்டும். அதற்ைாை அர-
சாஙைத்தின் திட்்டஙைள் எகவ?

பதில்: முதலில் �ாஙைள் �ாட்டில் உற்பத்திகய 
அதிைரிக்ை வவண்டும். இது உலைளாவிய கதாற்று 
ைாரணைாை ஏற்பட்்ட பிரச்சிகனயாகும். விநி-
வயாைச் சஙகிலியில்தான் பிரச்சகன உள்ளது 
என எண்ணுகிவைன். அதில் பாதிப்பு ஏற்படும் 
வபாது ைப்பல் ைட்்டணம், துகைமுைக் ைட்்டணம் 
அதிைரிக்கும். கபாருளாதாரம் வீழ்ச்சியக்டயும், 
விநிவயாைம் குகைநதால் கியூ வரிகசஅதிைரிக்-
கும். இகவ அகனத்து்டனும் பல வரு்டஙைளாை 
கதா்டரநது வநத பிரச்சிகனைளு்டன் இன்று 
உலகில் பல �ாடுைள் பாரிய கபாருளாதார பிரச்-

சிகனக்கு முைம் கைாடுத்-
துள்ளன. எைது �ாட்டில் 
முதலில் கசய்ய வவண்டி-
யது கிராமிய உற்பத்திகய 
அதிைரிப்பதாகும்.  

சலுகைைள் அதிைளவு 
வழஙைப்பட்டுள்ளன. விவச-
்டைாை தைவல் கதாழில்-
நுட்பத் துகையில் அடுத்த 
ஐநது வரு்ட ைாலத்துக்குள் 
புதிய கதாழில்வாய்ப்பு-

ைகள உருவாக்ை எதிரபாரத்துள்வளாம். கைத்-
கதாழில் துகையில் உற்பத்தி கபாருளாதாரத்தின், 
ஏற்றுைதி அளகவ அதிைரித்துக் கைாள்ளத் 
வதகவயான �்டவடிக்கைைகள �ாம் கசயற்ப-
டுத்தி வருகின்வைாம். ை்டநத ைாலஙைளில் ஏற்-
றுைதி கைத்கதாழில் ைற்றும் வதசிய கைத்கதா-
ழிகல விவச்டைாைக் ைருதி தடுப்பூசி வழஙகும் 
திட்்டத்கத வைற்கைாண்்டதால்தான் கைத்கதாழில்-
ைள் பாதுைாக்ைப்பட்்டன.

ைறுபுைம் சுற்றுலாத் துகைகய எடுத்துக் 
கைாண்்டால் தற்வபாது கபருைளவு புத்துயிரப்பு 
கபற்றுள்ளது. உக்கரன்,ரஷ்ய உல்லாச பயணி-
ைகள இலஙகைக்கு அகழத்து வநத வபாது 
எதிரக்ைட்சியினர எம்மீது வசறு பூசினாரைள்.
ஆனால் தற்வபாது ரஷ்யாவிலிருநதும் உக்கர-
னிலிருநதும் இலஙகைக்கு அதிைளவான உல்லா-
சப்பயணிைள் வருகை தநததாை எதிரக்ைட்சியினர 
ஏற்றுக் கைாண்டுள்ளாரைள். அநநிய கசலாவணி 
அதிைரிப்பதற்கு வதகவயான வவகலவாய்ப்பு-
ைகள இந�ாட்டு இகளஞரைளுக்கு கபற்றுக் 
கைாடுக்ை பயிற்சிைள் அளிப்பது கதா்டரபாைவும் 
ஜனாதிபதி ைவனம் கசலுத்தியுள்ளார. மூன்று 
இலட்சம் இலக்கு ஜனாதிபதியால் வழஙைப்பட்-
டுள்ளது.

‘Hope for Sri Lanka’ என்னும் வவகலத் திட்்டம் 
ஒன்கை �ாம் ஏற்பாடு கசய்துள்வளாம். விவசாய 
அகைச்சர ைஹிநதானநத அளுத்ைைவை அதற்கு 
தகலகை வகிக்கின்ைனர. வதசிய இகளஞர 
வசகவைள் ைன்ைம் ைற்றும் இகளஞர விவைார 
அகைச்சும் இகணநது இநத வவகலத்திட்்டத்கத 
ஏற்பாடு கசய்துள்ளன. இதன் மூலம் இந�ாட்டு 
இகளஞர, யுவதிைகள வவகலவாய்ப்பு சநகத-
யில் இகணக்ைவுள்வளாம்.

வைள்வி: தற்வபாகதய அரசாஙைம் 
ஆட்சிக்கு வருவதற்ைாை �ாட்டின் எதிரைா-
லத் திட்்டஙைகள முன்கவத்தது. ஆனால் 
தற்வபாகதய அரசாஙைம் ஆட்சிக்கு வநது 
சில ைாதஙைளில் கைாவிட்19 கதாற்று 
ஏற்பட்்டது. இநநிகலகை அரசாஙைத்தின-

தும் ைற்றும் �ாட்டினதும் எதிரைால பய-
ணத்திற்கு பாரிய சவால் அல்லவா?

பதில்: எநத ஒரு ைாலப் பகுதியிலும் அர-
சாஙைத்கத �்டத்துவது சவாவல ஆகும் .கதாற்று 
ைாலத்தில் அரசாஙைத்கத �்டத்துவது கபரும் 
சவால். �ாம் கைாள்கைப் பிரை்டனத்கத தயாரிக்-
கும் வபாது இநத கதாற்று நிகலகை ைாணப்ப்ட-
வில்கல. அரசாஙைம் ஆட்சிக்கு வநத சில ைாதங-
ைளிவலவய இநத சவாலுக்கு முைம் கைாடுத்தது. 
எத்தகைய சவால் வநதாலும் �ாம் எல்லா சநதரப்-
பஙைளிலும் ைக்ைளின் பக்ைம் இருப்வபாம்.ைக்ை-
ளின் பக்ைமிருநவத �ாம் முடிவுைகள எடுக்கின்-
வைாம். ரூபாகவ மிதக்ை விடும் படி அவ�ைைாவனார 
கூறினாரைள். இரண்டு ைருத்துைள் ைாணப்பட்்டன. 
கபாருளாதார நிபுணரைளில் ஒரு பகுதியினர 
அதகன மிதக்ை விடும்படியும், இன்கனாரு பகு-
தியினர அவவாறு கசய்ய வவண்்டாம் என்றும் 
கூறினாரைள். ஆனால் �ாம் ைக்ைளின் பக்ைத்தி-
லிருநது சலுகைைகள கபற்றுக் கைாடுக்ைவவண்-
டும். அதனால் நிகலகைகய தடுக்ை முயற்சி 
கசய்வதாம். ஒரளவு ரூபாகவ மிதக்ை வி்ட முடிவு 
எடுத்வதாம். ஒரு அரசாஙைைாை ைக்ைளின் உரி-
கைக்ைாைவவ ஆஜராை வவண்டும்.

வைள்வி: தைவல் கதாழில்நுட்பத்தால் இலங-
கைகய பூரணப்படுத்தும் திட்்டம் ஒன்று தற்வபாது 
அரசால் முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளது. தைவல் 
கதாழில்நுட்பத்தால் இலஙகைகய வலுப்படுத்த 
கசயல்படுத்தப்படும் திட்்டஙைள் எகவ?

பதில்: கிராைத்துக்கு கதா்டரபா்டல் திட்்டத்தினூ-
்டாை எதிரவரும் 2023ஆம் ஆண்டு முடிவக்ட-
வதற்குள் �ாட்டில் அகனத்து கிராைஙைகளயும் 
இகணக்ை எதிர பாரத்துள்வளாம்.அவதவபான்று 
�ாட்டில் பத்தாயிரம் பா்டசாகலைகள இகணக்ை-
வுள்வளாம். ைக்ைள் வசகவ அகனத்கதயும் ஒவர 
வைக்டக்கு கைாண்டுவர எதிரபாரத்துள்வளாம். 
அது விவச்டைாகும். ைாரணம் உலகில் தற்வபாது 
பாவிக்ைப்படும் உயரநத கதாழில்நுட்பத்கத �ாம் 
பாவிக்கின்வைாம். அதன் மூலம் இந�ாட்டு ைக்ை-
ளுக்கு கதா்டரநதும் அரச வசகவைகள கபற்றுக் 
கைாள்வதற்கு தாைதம் ஏற்ப்டாது. தனிப்பட்்ட 
தரவுைள் பாதுைாப்பு சட்்டம் வநதுள்ளது. கசபர 
பாதுைாப்பு சட்்டம் வர வுள்ளது. இகணயத்தளம் 
ஊ்டான தவைான �்டவடிக்கைைகள தடுக்ை சட்்டம் 
ஒன்கையும் கைாண்டு வரவுள்வளாம்.

டிஜிட்்டல் ையப்படுத்தலுக்கு பிரவவசிக்ை 
வதகவயான திட்்டஙைள் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
நீதிைன்ை கதாகுதிகயயும் டிஜிட்்டல் ையப்படுத்-

துவதன் மூலம் நீதிைன்ைத்திற்குத் வதகவயான 
தரவுைகள கபற்றுக் கைாள்ளும் சட்்டஙைகள 
தயாரிக்ைவுள்வளாம்.ைக்ைளின் வசகவகய டிஜிட்-
்டல் ையப்படுத்துவது கதா்டரபாை �்டவடிக்கை-
ைள் தற்வபாது கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 
30 ைாதஙைளுக்குள் இநத கசயகல முடிவுக்கு 

கைாண்டு வர முடியும் என �ாம் �ம்புகிவைாம்.
வைள்வி: அரசாஙைத்திலிருநது இரண்டு 

அகைச்சரைகள பதவி நீக்ைம் கசய்ய ஜனாதி -
பதி அண்கையில் �்டவடிக்கை எடுத்திருநதார. 
தற்வபாது அரசியல் ரீதியாை �ாட்டில் பல ைருத்-
துைள் முன்கவக்ைப்படுகின்ைன. அவவாைான 
நிகலகையில் �ாட்டில் அரசியல் ஸ்திரைற்ை 
தன்கை உள்ளதா?

பதில்: அரசாஙைத்கதப் கபாறுத்தவகர அநத 
அகைச்சரைள் இருவகரயும் நீக்ைாைல் இருநதி-
ருநதால் �ல்லது. ஜனாதிபதிகயயும் அரசாங-
ைத்கதயும் சுவரில் கவத்து அழுத்திய வபாது, 
முடிவுைகள எடுக்ை வவண்டி வ�ரிட்்டது. அரசாங-
ைத்கத சீராை �்டத்தும் வபாது சில ைஷ்்டைான முடி-
வுைகளயும் எடுக்ை வவண்டியுள்ளது. 2005 இல் 
ைகிநத ராஜபக்ஷகவ ஆட்சிக்கு கைாண்டு வருவ-
தற்கு ைக்ைள் விடுதகல முன்னணி கபரும் அரப்-
பணிப்கப கசய்தது. ஆனால் ைக்ைள் விடுதகல 
முன்னணியு்டன் ைருத்து வைாதலான கைாள்கை 
ைாற்ைத்துக்கு வநத பின்னர அன்று ைக்ைள் 
விடுதகல முன்னணிகய அரசாஙைத்திலிருநது 
கவளிவயற்ை முடிவு எடுக்ை வவண்டி வ�ரிட்்டது. 
அவதவபான்று அனுர பண்்டார�ாயக்ை ,ைஙைள 
சைரவீர ைற்றும் ஸ்ரீபதி சூரியாரச்சி ஆகிவயாரும் 
ைஹிநத ராஜபக்ஷவின் வதரதல் �்டவடிக்கை-
ைகள முன்கனடுத்தவரைள். ஆனால் கைாள்கை 
ரீதியாை ைருத்து வைாதல் ஏற்பட்்டால் அரசாஙைத்-
தின் இருப்புக்ைாை �்டவடிக்கை எடுக்ை வவண்டி 
வ�ரிடும்.

விைல் வீரவன்ச, உதய ைம்ைன்பில சம்பவத்தில் 
ஜனாதிபதி வைாட்்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கும் ைற்றும் 
அரசாஙை ைட்சிக்கும் அநத முடிகவ எடுக்ை வ�ரிட்-
்டது. அரசியல் என்பது முடிவுைள் எடுப்பதாகும். 
முடிவுைள்எடுக்ைாைல் இருப்பது அல்ல. ஆனால் 
சிலவவகளைளில் அவவாைான முடிவுைகள 
எடுக்ைாத நிகலகைக்கு எைது அகனவருக்கும் 
ை்டகையுண்டு. �ாம் அதகன கசய்யாைல் இறுதி-
யில் முடிகவ எடுத்த பின் அதில் சரி தவறு பற்றி 
ஆராய்வதால் பலனில்கல.

வைள்வி: அரசஙைத்தின் எதிரைால அரசியல் 
பயணம் எவவாறு அகைய வவண்டும்?

பதில்: அரசாஙைைாை �ாம் அகனத்து தரப்பா-
கரயும் இகணத்துக் கைாள்ள வவண்டும்.

னியன் அஷ்யூரன்ஸ் 2021 
ஆம் ஆண்டில் சிைநத நிதிப் 
கபறுவபறுைகள பதிவு கசய்தி-

ருநததன் மூலம், இலஙகையின் சிைநத 
ஆயுள் ைாப்புறுதி வசகவ வழஙகு�ர எனும் 
தனது நிகலகய வைலும் உறுதி கசய்-
துள்ளது. சில முக்கியைான பிரிவுைளில் 
ஒப்பற்ை வளரச்சிகய இநநிறுவனம் பதிவு 
கசய்திருநதது. சிைநத 5 துகைசார கசயற்-
பாட்்டாளரைள் ைத்தியில் அதியுயர வழகை-
யான புதிய வியாபார வளரச்சிகய இநநிறு-
வனம் பதிவு கசய்திருநதது்டன், துகையின் 
சராசரியான 29% உ்டன் ஒப்பிடுகையில் 
42% வளரச்சிகய எய்தியிருநதது.

கைாவிட் கதாற்று ைார-
ணைாை எைது �ாடு 
ைட்டுைன்றி, உலை 

�ாடுைள் அகனத்துவை பாதிக்ைப்பட்டுள்ள 
இன்கைய சூழலில் அரசாஙைத்கத �்டத்-
துவது என்பது கபரும் சவாலாகும் என்று 
இகளஞர,விகளயாட்டுத் துகை ைற்றும் 
அபிவிருத்தி கதா்டரபான ைண்ைாணிப்பு 
அகைச்சரும், டிஜிட்்டல் கதாழில்நுட்ப 
ைற்றும் கதாழில் முகனவவார அபிவிருத்தி 
இராஜாஙை அகைச்சருைான சட்்டத்தரணி 
�ாைல் ராஜபக்ஷ கதரிவித்தார.

க�ொவிட் க�ொற்று சூழலில் அரசை
நடத்துவக�ன்பது க்பரும் ைவொல்!

யூனியன அஷ்யூரனஸ் 
ஒப்பற்்ற வளர்ச்சி ்பதிவு

கல.முருைபூபதி

யூ

அவுஸ்திரரலிய �மிழ் இலக்கிய
�சலச்ைங�த்தின கெய்நி�ர் அரஙகு

‘எத்�ச�ய ைவொல் வந�ொலும், 
நொம் எல்லொச் ைந�ர்ப்பங�ளிலும் 
ெக்�ளின ்பக்�ம் இருபர்பொம். 
ெக்�ளின ்பக்�மிருநர� நொம் 
முடிவு�சள எடுக்கினர்றொம்’

‘அரைொங�த்ச� சீரொ� நடத்தும் ர்பொது சில
�ஷ்டெொன முடிவு�சளயும் எடுக்� ரவண்டியுளளது.
க�ொளச� ரீதியொ� �ருத்து ரெொ�ல் ஏற்்பட்டொல்
அரைொங�த்தின இருபபுக்�ொ� நடவடிக்ச�
எடுக்� ரவண்டி ரநரிடுகின்றது’

-ைஹிநத அலுத்கைதர...?
தமிழில்: வீ.ஆர.வயலட்
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இலஙமகையுடன் ஆரம்பகைடட...
ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜ -

பக்ஷவை சந்தித்ார்.    சர்ைக்ச 
நாணய நிதியததின் பிரதிநிதி�ள், 
நிதியவைசசர் பசில் ராஜபக்ஷ 
ைற்றும் நிதி அவைசசின் சசய -
லாளர் எஸ்.ஆர்.ஆடடி�ல ஆகி -
கயாரு்ன் �லந்துவரயாடிய 
கபாதிலும், சர்ைக்ச நாணய 

நிதியததி்மிருந்து �்ன் நிைார -
ணததுக�ா� இலஙவ� இன்னும் 
விணணப்பிக�வில்வல என ச்ரி -
விக�ப்படடுள்ளது.   

இருப்பினும், க�ாரிகவ� விடுக -
�ப்பட்ால், அவ் பரிசீலிக� -
லாம் என்று சர்ைக்ச நாணய 
நிதியம் குறிப்பிடடுள்ளது.   

பிரதமர் மஹிநத இன்று...
ைஹிந்் ராஜபக்ஷ �லந்து 

ச�ாணடு ைததிய நிவலயதவ் -
யும், ைர்த்� ச்ாகுதி�வளயும் 
திறந்து வைக�வுள்ளார்.   

ைாைட் விைசாய உற்பததி� -
வளக ச�ாள்ைனவு சசயை்ற்கு 
ைசதியா� 30ற்கும் கைற்பட் 
ைர்த்� நிவலய ச்ாகுதி�ள் 

ைததிய நிவலயதது்ன் இவணதது 
அவைக�ப்படடுள்ளன.    

நாடடில் ஏற்படடுள்ள சபாரு -
ளா்ார சநருக�டி நிவலயிலும் 
இவைாறான அபிவிருததி பணி�ள் 
இ்ம்சபற்று ைருகின்றவை குறிப் -
பி்த்க�்ாகும்.   

நீணடகியூ வரிமசகைளுக்கு...
 சபற்கறால் ைற்றும் டீசல் ஒரு 

சபௌசர் வீ்ம் விநிகயாகிககுைாறு 
அவைசசர் �ாமினி சலாககுக� 
உத்ரவிடடுள்ளார்.    எரிசபா -
ருள் நிரப்பு நிவலயங�ளில் 
நிலவும் நீண் ைரிவசவய முடி -
வுககு ச�ாணடு ைரும் ைவ�யில் 
அவைசசர் இந்் ந்ைடிகவ�வய 
எடுததுள்ள்ா�க குறிப்பிடடுள் -
ளார்.    உல� சந்வ்யில் எரிசபா -
ருள் விவலககு அவைய இலஙவ� -
யிலும் எரிசபாருள் விவலயில் 

ைாற்றம் ஏற்படுைா? என்று வின -
வியகபாது அது ச்ா்ர்பா� கபச -
சுைார்தவ் இன்னும் ஆரம்பிக�ப் -
ப்வில்வல என்றும் அவைசசர் 
ச்ரிவித்ார்.    

அக்கநரம் நாடடில் எரி -
சபாருள் விநிகயா�தவ் துரி -
்ப்படுததுை்ற்�ா� விகச் 
கைவலததிட்சைான்வற நவ் -
மு வ ற ப் ப டு த தி யி ரு ப் ப ் ா � வு ம் 
அவைசசர் �ாமினி சலாககுக� 
கைலும் ச்ரிவித்ார்.  

அமமச்சர் ்பசில் ...
சபறுை்ற்�ான இணக�தவ் 

ஏற்படுததிகச�ாணடுள்ளார்.  
நிதியவைசசர் பசில் ராஜபகச 

�்ந்் 15 ஆம் தி�தி இந்தியாவுககு 
பயணம் கைற்ச�ாண்து்ன் 
இந்திய ஒன்றிய அரசாங�ததின் 

நிதியவைசசர் நிர்ைலா சீ்ாராைன், 
சைளிவிை�ார அவைசசர் சுப்ரை -
ணியம் சஜயசங�ர் ஆகிகயாவர 
சந்திதது கபசசுைார்தவ் ந்ததி 
இருந்்ார்.   

மாணவர்கைளுக்கு வழஙகைப்படும...
 �ட்வைப்பு ைற்றும் �ல்வி 

கசவை�ள் இராஜாங� அவைசசர் 
பியல் நிஷாந்் ச்ரிவிததுள்ளார்.  

 இது குறிதது �ல்வி அவைச -

சு்ன் கபசசுைார்தவ் ந்த் 
கைணடி உள்ள்ா�வும் அைர் 
குறிப்பிடடுள்ளார்.  

்பாடசாமல ்பஸ் வி்பத்து...
இந்்ச சம்பைம் ைலஸ்முல்ல 

ஹிஙகுைரதவ், ஹந்து�லவில் 
கநற்று இ்ம்சபற்றுள்ளது.    
விபததுககுள்ளான பஸ்ஸில் 30 
ைாணைர்�ள், 2 ஆசிரியர்�ள், 6 
பயணி�ளும் சசன்று ச�ாணடிருந் -

்கபாக் இந்்ச சம்பைம் இ்ம் -
சபற்றுள்ளது.  சம்பைததில் சிறு 
�ாயங�ளுககுள்ளான 15 ைாண -
ைர்�ள் சிகிசவசக�ா� வைததிய -
சாவலயில் அனுைதிக�ப்படடி -
ருந்்னர்.   

உயிருடன் இருக்கும...
48 ைய்ான ்பிள்யூ.இ. சரத   

என்ற நபருககு ைரண சான்றி்ழ் 
ைழங�ப்படடுள்ள்ா� கூறப்படு -
கிறது.   

�ார் விபததில் மூவளயில் ரத்க 
�சிவு ஏற்படடு ைரணம் ஏற்பட் -
்ா� அதில் கூறப்படடுள்ளது.   

சாவகைச்்சரி 'சததாச'வுக்கு...
 கைற்ச�ாணடுள்ள அவைச -

சர், கு்ாநாடடின் ைர்த்� நில -
ைரங�வள ஆராயும் சந்திப்பு�ள் 
ைற்றும் விஜயங�ளில் கநற்று (18) 
ஈடுபட்ார்.   

இவவிஜயததின்கபாது, �்ற் -
சறாழில் அவைசசர் ் களஸ் க்ைா -
னந்்ா, யாழ். ைாைட் பாராளு -

ைன்ற உறுப்பினரும், பாராளுைன்ற 
குழுக�ளின் பிரதித ்விசாளரும், 
யாழ். ைாைட் ஒருஙகிவணப்புக 
குழுவின் ்வலைருைான அங� -
ஜன் இராைநா்ன், யாழ் ைாைட் 
அரசாங� அதிபர் �. ைக�சன், 
ைர்த்� அவைசசின் அதி�ாரி�ள் 
உள்ளிடக்ார் பஙக�ற்றனர்.   

4,000 தகைாளகைலன் வாகைனஙகைள...
ச ை ளி ை ா ை ட ் ங � ளு க கு 

ச�ாணடு சசல்ல முடியாதுள்ள்ா-
�வும் ்ைது சங�ததினால் சுைார் 
இரண்ாயிரம் �னர� ைா�னங�ள் 
ைடடுகை கசவையில் ஈடுபடுத்ப்-
படடுள்ள்ா�வும் அைர் ச்ரிவித-
்ார்.   

எரிசபாருள் ்டடுப்பாடவ்ய -
டுதது பஸ் கசவை�ள் பாதிக�ப்-
படடுள்ள இவகைவளயில் அததி -
யாைசிய சபாருட�வள ச�ாணடு 
சசல்லும் �னர� ைா�ன சங�ங�-

ளும் கசவையிலிருந்து விலகியுள்-
ளன.   

நாடடுககு க்வையான எரிசபா -
ருள் உள்ள்ா� அரசாங�ம் ச்ரிவிக-
கின்ற கபாதிலும் நாளாந்்ம் எரிசபா-
ருள் நிவலயங�ள் முன்பா� நீண் 
ைா�ன ைரிவசகய �ாணப்படுகிறது. 
கநற்று முன்தினம் இரவும் ச�ாழும்-
பிலும் ஏவனய பகுதி�ளிலும் நீண் 
ைா�ன ைரிவச�வள அை்ானிக� 
முடிந்்து. டீசல், சபற்கரால் ைற்றும் 
ைணசணணசணயவய சபற்றுக-

ச�ாள்ள ைக�ள் நீண் கநரைா� �ாத -
திருந்தும் ்ைக�ான எரிசபாருவள 
சபற்றுகச�ாள்ள முடியா்்ன் 
�ாரணததினால் ஒரு சில எரிசபா-
ருள் நிரப்பு நிவலயங�ளில் சபாது-
ைக�ளுககும் ஊழியர்�ளுககும் 
இவ்யில் வ��லப்பு சம்பைங� -
ளும் இ்ம்சபற்றுள்ளன.   

சநருக�டிவய சைாளிக� முடியாது 
ைக�ள் சபாறுவையிழககும் 
நிவலவைவய இது சைளிப்படுத-
துை்ா� எதிர்க�டசி அரசியல்ைா-

தி�ள் சுடடிக�ாடடி ைருகின்றனர். 
எனினும் இது குறிதது �ருதது ச்ரி -
வித் ைலுசகதி அவைசசர் �ாமினி 
சலாகுக�, இம்ைா்ம் 20 ஆம் தி�தி -
யின் பின்னர் நாடடுககு க்வையான 
எரிசபாருளு்ன் 10 �ப்பல்�ள் 
இலஙவ�வய ைந்்வ்யும். எனகை 
நாடடில் எரிசபாருள் ்டடுப்பாடு 
ஏற்ப் இ்ைளிக� ைாடக்ாம். 
புதுைரு் �ாலததில் ஒருகபாதும் 
எரிசபாருள் ்டடுப்பாடு ஏற்ப்ாது 
என்றார்.   

ரஷ்ாவின் தீவிர தாக்குதலில்   ...
அதி�ாரி�ள் ச்ரிவித்னர். 

இந்்த ்ாககு்லில் பா்சாவல, 
சமு்ாயக கூ்ம் கச்ைவ்ந்துள்ள -
்ா� ச்ரிவிக�ப்படுகிறது.   

அந்் நாடடின் �ார்கிவ ந�ருககு 
அருக� உள்ள சைகரஃபாவில் 
இந்்த ்ாககு்ல் ந்த்ப்பட் -
்ா� அைர்�ள் கூறினர்.   

இது குறிதது அந்்ப் பகுதி நீதித -
துவற அலுைல�ம் சைளியிட -
டுள்ள மு�நூல் பதிவில் ச்ரிவிக -
�ப்படடுள்ள்ாைது:   

சைகரஃபாவில் சபாதுைக�ள் 

்ஙகியிருந்் பா்சாவல, சமு -
்ாயக கூ்ம் ஆகியைற்றின் மீது 
ரஷயப் பவ்யினர் கநற்றுமுன்தி -
னம் அதி�ாவல சராகச�ட குண -
டு�வள வீசி ்ாககு்ல் ந்ததினர்.   

இந்் ்ாககு்லில் 21 கபர் உயி -
ரிழந்்னர் கைலும் 25 கபர் �ாயை -
வ்ந்்னர். �ாயைவ்ந்்ைர்�ளில் 
10 கபரின் நிவலவை �ைவலககி -
்ைா� உள்ள்ா� அந்்ப் பதிவில் 
குறிப்பி்ப்படடுள்ளது.   

அந்் மு�நூல் பதிவு்ன் 
இவணக�ப்படடிருந்் ப்ததில், 

பல அடுககு �ட்்சைான்றின் 
நடுப்பகுதி குணடுவீசசில் கச்வை -
வ்ந்துள்ளதும், அஙகு கபரி்ர் 
மீடபுக குழுவினர் மீடபுப் பணி -
�ளில் ஈடுபடடுள்ள �ாடசியும் 
இ்ம் சபற்றுள்ளது.   

உகவரனின் இரண்ாைது சபரிய 
ந�ரான �ார்கிவுககு 30 கிகலாமீற் -
றர் ச்ாவலவில் அவைந்துள்ள 
ஊரான சைகரஃபாவில் �்ந்் சில 
ைாரங�ளா� ரஷயப் பவ்யினர் 
்ாககு்வலத தீவிரப்படுததிைரு -
கின்றனர்.   

உகவரனின் துவறமு� ந�ரான 
ைரியுகபாலில் சபாதுைக�ள் ்ஞச -
ைவ்ந்திருந்் 3 அடுககு திவரயரங -
கில் ரஷயா ைான்ைழித ்ாககு்ல் 
ந்ததிய்ா� அதி�ாரி�ள் குற்றம் 
சாடடியுள்ளனர்.   

எனினும், இந்்த ்ாககு்லில் 
அந்் திவரயரங�ம் ்வரைட்ைா -
னாலும், நூற்றுக�ணக�ானைர்�ள் 
பதுஙகியிருந்் சுரங� அவறயில் 
பலர் உயிர்பிவழததிருப்ப்ற்�ான 
ைாயப்புள்ள்ா� அதி�ரி�ள் நம் -
பிகவ� ச்ரிவித்னர்.   

த்பாதுமக்கைளின் எதிர்பபினால்...
 விடுததுள்ள அறிகவ�யில் இந்் 

வி்யம் ச்ரிவிக�ப்படடுள்ளது.
ச�ாழும்பு – புத்ளம் வீதியில் 

(17) கைாட்ார் வசககிள் – ைா�ன 
கபரணி ைக�ள் ைததியில் சபரும் 
விைர்சனங�வள ஏற்படுததியுள்-
ளது. ச�ாழும்பிலுள்ள ்னியார் 
கைாட்ார் வசககிள் நிறுைனம் 
ஒன்று இ்வன ஏற்பாடு சசயதிருந்-
்து.   

குளியாப்பிடடிவிலிருந்து ஆரம் -
பிக�ப்பட் கபரணி (17) �ற்பிடடி 
ைவர பயணிதது, கநற்று (18) �ற் -
பிடடியிலிருந்து குருநா�ல் ைவர 
புறப்பட்து.   சபாலிஸாரின் 
பாது�ாப்பு்ன் முன்சனடுக�ப் -
பட் கைாட்ார் வசககிள் ைற்றும் 

ைா�ன கபரணியில் 500 இற்கும் 
கைற்பட் கைாட்ார் வசககிள்�-
ளும், 70 இற்கும் கைற்பட் சசாகுசு 
ைா�னங�ளும் கபரணியில் �லந்து-
ச�ாண்ன.  ்ற்சபாழுது நாடடில் 
எரிசபாருள் ச�ாள்ைனவு சசயய 
ைக�ள் நீண்   ைரிவசயில் �ாதது 
நின்று சபரும் சிரைங�ளுககு ைத-
தியில் எரிசபாருவள ச�ாள்ைனவு 
சசயது ைருகின்றனர்.   

நாடடின் நிவலவைய �ருததில் 
ச�ாள்ளாைல், வீதியில் கபாககுை-
ரததுககு ்வ்�வள ஏற்படுததி, 
அபாய�ரைான ைா�னங�வள ஓடடி-
ய்ா�வும், எரிசபாருவள வீணடிப்-
ப்ா�வும் இந்் கபரணிககு எதிரா� 
ைக�ள் குற்றம் சுைததியுள்ளனர்.   

 ச�ாழும்பு - புத்ளம் பிர்ான 
வீதியில் இந்் ைா�ன கபரணி 
ைலம் ைந்் கபாது ைக�ள் வீதியில் 
்வ்�வள ஏற்படுததி ்ைது எதிர்ப்-
புக�வளயும் ஏற்படுததினர்.   

இக்கைவள, ைா�ன கபரணிவய 
விவளயாடடுததுவற அவைசசின் 
அனுசரவணயில் முன்சனடுக�ப்பட-
்்ா�வும் ைற்றுசைாரு குற்றசசாட-
டும் முன்வைக�ப்பட்து. எனினும் 
இந்் கபரணிககும் , ்ைது அவைச -
சுககும் எவவி் ச்ா்ர்பும் இல்வல 
என விவளயாடடுததுவற நாைல் 
ராஜபக ஷ ைறுததுள்ளார்.

இவைா�ன கபரணியின் பின்ன-
ணியில் ்ாம் இருந்்்ா� குற்றச-
சாடடுக�ள் முன்வைக�ப்பட்ன. 

இந்் கைாட்ார் வசககிள் – ைா�ன 
கபரணிககு இவளஞர் ைற்றும் 
விவளயாடடுததுவற அவைசசர் 
நாைல் ராஜபக்ஷவினால் எந்் உ்வி-
யும் சசயயப்ப்வில்வல. விவள -
யாடடு அவைசசு்ன் ச்ா்ர்பில்-
லா் ்னியார் நிறுைனததினால் இது 
ஏற்பாடு சசயயப்படடுள்ளது” என 
விவளயாடடுததுவற அவைசசரின் 
ஊ்�ப் பிரிவு ச்ரிவிததுள்ளது.

இக்கைவள, இந்் ைா�ன 
கபரணி ஒரு ச்ாணடு நிறுைனத-
தின் நன்ச�ாவ்யின் ஒரு பகுதி-
யா�   ஏற்பாடு சசய்்ா�வும், இது 
ஒவசைாரு ைரு்மும் ந்த்ப்படுை -
்ா�வும் நி�ழ்சசி ஏற்பாட்ாளர்�ள் 
ச்ரிவித்னர்.   

IMF இன் உதவிம் ...
ஏவனய நாடு�ளின் உ்விவயப் 

சபறுை்ற்�ான அடித்ளதவ் சர்-
ைக்ச நாணய நிதியம் ைழஙகும் 
என்றும் அைர் குறிப்பிட்ார்.

ஊ்�ங�ளுககு �ருதது ச்ரிவிக-
கும் கபாக் அைர் இ்வன ச்ரிவித -
துள்ளார். 

உல�ப் கபாருககுப் பின்னர் , 
உள்நாடடுப் சபாருளா்ாரச சிக�ல்-
�வளச சைாளிக� பல நாடு�ள் சர்ை -

க்ச நாணய நிதியததின் ஆ்ரவை 
நாடியன. பிரித்ானியா ைற்றும் 
இந்தியா கபான்ற நாடு�ள் கூ் 
�்ந்் �ாலங�ளில் சர்ைக்ச நாணய 
நிதியததின் உ்விவயப் சபற்றுள்ள-
்ா�வும் அைர் குறிப்பிட்ார்.

சைளிநாடடு வ�யிருப்பு ைற்றும் 
ைருைாய குவறந்து ைருை்ால், சர்ை-
க்ச நாணய நிதியததின் உ்வி அை -
சியைானது, ஆனால் நீண் �ால 

சீர்திருத் நி�ழ்சசி நிரல்�வள சசயல்-
படுததுை்ன் மூலம் அவ் ஆ்ரிக� 
கைணடும் என்றும் இ்ற்கு முன்னர் 
சர்ைக்ச நாணய நிதியததின் உ்வி -
வயப் சபறுை்ற்�ான பல ைாயப்பு-
�வள அரசாங�ம் நழுைவிட்்ா�-
வும் அைர் குறிப்பிட்ார்.

ஏற்றுைதி, நிதிக ச�ாள்வ� ைாற் -
றங�ள் ைற்றும் சர்ைக்ச நாணய 
நிதியததின் பிற பரிந்துவர�ளுககு 

முன்னுரிவை அளிப்ப்ன் மூலம் 
நாடடின் சபாருளா்ாரம் உறுதிப்ப-
டுத்ப்ப் கைணடும். 

சர்ைக்ச நாணய நிதியததின் திட -
்ங�ளுககு நிதியளிப்ப்ால், ்ற்-
கபாவ்ய நிர்ைா�ம் குவறந்்து 10 
ைரு்ங�ளுககு பின்பற்றககூடிய 
சுருக� �ட்வைப்வப உருைாக -
குைது முககியம் எனவும் அைர் 
கைலும் ச்ரிவித்ார்.

தகைாளமளைச் சம்பவஙகைள...
சபாலிஸ் ஊ்�ப் கபசசாளர் 

சிகரஷ் சபாலிஸ் அததியடச�ர் 
நிஹால் ்ல்துை  குறிப்பிட்ார்.

பல்சபாருள் அங�ாடி�ள் ைற்றும் 

வீடு�வள உவ்தது சபாருட�வள 
ச�ாள்வளயிடும் சம்பைங�ள் சில 
பிரக்சங�ளில் பதிைாகியுள்ளன.  
இவைாறு குற்றச சசயல்�ளு்ன் 

ச்ா்ர்புவ்யைர்�ளுககு எதிரா� 
சட்தவ் �டுவையா� நவ்மு -
வறப்படுத் சபாலிஸார் ந்ை-

டிகவ� எடுததுள்ள்ா�வும் அைர் 
குறிப்பிட்ார்.

ஜனாதி்பதியுடனான ்்பச்சுக்கு ...
அைர் கைற்�ண்ைாறு குறிப் -

பிடடுள்ளார்.   
அைர் கைலும் ச்ரிவிகவ�யில்,   
 கபாரால் பாதிக�ப்பட் ்மிழ் 

ைக�ளுககு ச�ௌரைைான தீர்வு 
ைழங� இந்் அரசாங�ம் ்யாரா� 
இல்வல. 

்மிழ் ைக�வள இந்் அரசாங -
�த ்ரப்பினர் மி�வும் கைாசைா�த 
்ான் ந்ததுகின்றனர். ஒரு கபசசு -

ைார்தவ்க�ான சரியான ஒரு சூழ -
வலககூ் இந்் அரசாங�த்ால் 
உருைாக� முடியவில்வல.   

ஒரு பக�ம் ்மிழ்த க்சியக கூட -
்வைப்வப கபசசுைார்தவ்ககு 
அவழததுக ச�ாணடு ைறுபக�ம், 
ைலிந்து �ாணாைல் ஆக�ப்பட் -
ைர்�ளின் உறவினர்�ளி்ம் ைரணச 
சான்றி்ழும், ஒரு இலடசம் ரூபா 
பணமும் ைழங� இந்் அரசாங�ம் 

திட்மிடடுள்ளது. இந்் ந்ை -
டிகவ� பாதிக�ப்பட் ைக�வள 
கைலும் கைலும் துன்பததிற்கு உள் -
ளாக�க கூடிய வி்யம்.   

எனகை, �ாணி �பளீ�ரம், 
�ாணாைல் ஆக�ப்பட்ைர்�ளின் 
விை�ாரம், சபாருளா்ார சநருக -
�டி குறிததும் ஜனாதிபதியு்ன் 
கபசசுககு சசல்லவுள்ள ்ரப்பினர் 
�ைனம் சசலுத் கைணடும்.  

என்சனன்ன அவைசசு சார்ந்் 
வி்யங�ளில் பிரசசிவன�ள் 
உள்ளன என்பவ் தீர்ைானிதது 
முன்னகர ஜனாதிபதியி்ம் அறிக -
வ�யா� ச�ாடுககும்கபாது அது 
சார்ந்் அவைசசர்�ளும் கபசசு -
ைார்தவ்யில் பஙக�ற்று ஒரு 
தீர்க�ைான முடிசைான்வற கபச -
சுைார்தவ்யில் சபற்றுகச�ாள்ள 
முடியும் என்றார்.  

40,000 தமற்றிக் ததான்...(03ஆம் பக�த ச்ா்ர்)

எரிசபாருள் ்டடுப்பாடு  �ார -
ணைா� எரிசபாருள் நிரப்பு நிவல-
யங�ளில் கநற்றும் ைா�னங�ளும் 

ைக�ளும் நீண் ைரிவசயில் �ாததுக-
கி்ந்்வ்க �ாண முடிந்்து.(ஸ) 

த்பாலன்னறுமவ மஜீதிய்ா... (03ஆம் பக�த ச்ா்ர்)

அப்துல் ைஜீத ச�ௌரை அதிதியா� -
வும், அகில இலஙவ� ஜம்மியததுல் 
உலைா நிவறகைற்று உறுப்பினர் 

�லாநிதி அஷ சஷயகஹ் அஸ்ைர் 
(அஸ்ஹரி) விகச் கபசசாளரா�வும் 
�லந்து ச�ாள்ளவுள்ளனர்.

'இலஙமகை மக்கைளின்... (03ஆம் பக�த ச்ா்ர்)

அயல�ததிற்கு முன்னுரிவை 
என்ற ச�ாள்வ�க�வைய இந்தியா 
இலஙவ�யு்ன் ஒருஙகிவணந் -்
்ா� சசயற்படும் அதது்ன் இந்தியா 

எப்கபாதும் இலஙவ�ககு நடபு 
நா்ா� இருககும் என இந்திய சைளி-
விை�ாரததுவற அவைசசு ச்ரிவித-
துள்ளது.  

தகைாழுமபு 13, புதுச்தசடடித் ததரு சீரடி சாயி மநதிர் இராஜ ்கைாபுர மஹா கும்பாபி-
்ேகைம ்ேற்று தவளளிக்கிழமம கைாமல 10 மணிக்கு ேமடத்பற்்றது. நிகைழ்வில் 
கைலநது தகைாணட இராஜாஙகை அமமச்சர் ஜீவன் ததாணடமான் மற்றும  ்பக்தர்கைமளையும 
கைாணலாம.  (்படபபிடிபபு : -வத்தமளை வி்சட நிரு்பர் )

பூஸ்டர் தடுப்பூசியை வியைவாக
பெற்றுகபகாள்ளுஙகள்
கலாரன்ஸ் சசல்ைநாய�ம்  

பூஸ்்ர் ்டுப்பூசி�வள விவரைா� 
சபற்றுகச�ாள்ளுைாறு சு�ா்ார 
அவைசசு நாடடு ைக�வள க�டடுக 
ச�ாணடுள்ளது.  

்ற்கபாது வ�யிருப்பில் உள்ள 
பூஸ்்ர் ்டுப்பூசி எதிர்ைரும் ஜூவல 
ைா்ம் �ாலாைதியாை்ால் விவரைா� 
்டுப்பூசி�வள சபற்றுகச�ாள்ளு-
ைாறு சு�ா்ார அவைசசு ைக�வளக 
க�டடுக ச�ாணடுள்ளது.  

்டுப்பூசி சபற்றுகச�ாள்ை-
்ற்�ா� ைருவ� ்ருகைாரின் 
எணணிகவ� குவறந்து ைரு-
ை்ா�வும் எவைாசறனினும் 
்டுப்பூசிக�ான �ாலைதியா-
கும் தினதவ் ைாற்றுை்ற்கு 
முடியாது என்றும் சு�ா்ார 
கசவை�ள் பிரதிப் பணிப்பாளர் 
நாய�ம் விகச் ைருததுை நிபுணர் 
கஹைந்் கஹரத ச்ரிவிததுள்ளார்.  

்டுப்பூசி ச்ா்ர்பில் பல்கைறு 
�ருததுக�ள் முன்வைக�ப்படடு 

ைரும் நிவலயில் இதுைவர அ்ன் 
பாதிப்பு ச்ா்ர்பில் எந்் முவறப்பா-
டு�ளும் முன்வைக�ப்ப்வில்வல 
என்றும் அைர் ச்ரிவிததுள்ளார்.  

அக்கைவள மூன்றாைது ்டுப்-
பூசிவயப் சபற்றுகச�ாள்ை்ற்�ான 

க்வை  ைக�ளுககு 
குவறந்து �ாணப்படு-
ை்ால்  நான்�ாைது 
்டுப்பூசிவய  க்வையா-
னைர்�ளுககு சபற்றுகச�ா-
டுப்பது எவைாறு என்றும் 
அைர் க�ள்வி எழுப்பி-

யுள்ளார்.
கநற்று முன்தினம் நாடடில் 6, 

406கபர் ைடடுகை பூஸ்்ர் ்டுப்பூசி-
வயப்சபற்றுக ச�ாணடுள்ள்ா�வும் 
அைர் கைலும் ச்ரிவிததுள்ளார்.(ஸ)  

ோடடு மக்கைளுக்கு சுகைாதார   
அமமச்சு ்வணடு்கைாள  

அன்ஹஹூய, மான்ோனிலுளளை உருக்கு நிறுவனமான Baowu Steel conglomerate 
offices அலுவலகைத்துக்கு விஜ்ம தசயத தூதுவர் கைலாநிதி ்பாலித தகைாதஹான, அந 
நிறுவனத்தின் சி்ரஷட முகைாமமத்துவ அதிகைாரிகைமளைச் சநதித்து, இலஙமகையில் அவர்-
கைள முதலீடுகைமளை ்மற்தகைாளவதற்கைான சாத்தி்க்கூறுகைள குறித்து கைலநதுமர்ாடி -
னார். இலஙமகையின் ஹம்பாந்தாடமடயில் சுமார் பில்லி்ன் தடாலர் முதலீடுகைமளை 
்மற்தகைாளவதற்கைான சாத்தி்க்கூறுகைள ததாடர்பிலான ஆயவறிக்மகைம் Baowu நிறு-
வனம த்ாரிக்கைவுளளைது.  

உகவரனின் ்வலந�ர் கீவில் 
உள்ள குடியிருப்பு �டடி்ம் ஒன்றின் 
மீது ரஷயா ந்ததிய ஏவு�வண ்ாக-
கு்லில் உகவரன் நாடடு நடிவ� 
ஓகசானா ஸ்சைடஸ் (ையது 67) உயி -
ரிழந்துள்ளார்.   

இ்வன தி ஹாலிவுட ரிப்கபார்ட -
்ர் என்ற பததிரிவ�யும் உறுதி சசய-
துள்ளது.   

உகவரன் நாடடில் �வலஞர்�வள 
ச�ௌரவிககும் ைவ�யில் ைழங�ப்ப-
டும் உயரிய விருது நடிவ� ஓகசானா-
வுககு ைழங�ப்படடுள்ளவை குறிப் -
பி்த்க�து.   

உயரிய விருது பெற்ற
உக்ரைனின் நடி்ை
ரைஷய தாககுதலில் ெலி

வீட்டின் மேல் ோடியில் கஞ்ா வளர்்ததவர் யகது  
அம்பாவற, சம்ைாந்துவற 

சபாலிஸ் பிரிவில் உள்ள ைவலயடிக-
கிராைததில் வீடு ஒன்றின் மூன்றாைது 
ைாடியின் கைல் �ஞசா சசடி�வள 
ைளர்தது ைந்் நபசராருைர் சபாலி-
ஸாரால் வ�துசசயயப்படடுள்ளார்.  

அந்் நபவர கநற்றுமுன்தினம் 

(17) ஆம் தி�தி வ�துசசயதுள்ள்ா� 
சம்ைாந்துவற சபாலிஸார் ச்ரிவித -்
னர்.  

சபாலிஸாருககு கிவ்த் ்�ைல் 
ஒன்றிவனயடுதது  குறித் வீடவ் 
முற்றுவ�யிட் சபாலிசார் வீடடின் 
மூன்றாைது ைாடியின் கைல் பூசசா-

டி�ளு்ன் இவணதது இரு �ஞசா 
சசடி�வள மீட்து்ன் 33 ையது-
வ்ய வீடடின் உரிவையாளவரயும் 
வ�து சசய்னர்.   இதில் வ�து சசய-
யப்பட்ைவர நீதிைன்றததில் ஆஜர்-
படுத் ந்ைடிகவ� எடுக�ப்படடுள்-
ள்ா� சபாலிஸார் ச்ரிவித்னர்.  

இந்திைாவின் நிதி உதவிககு  
அயேச்ர் ்டகளஸ நன்றி பதரிவிப்பு
(புதுககுடியிருப்பு விகச் நிருபர்)    

இந்தியாவின் நிதி உ்விககு அவைசசர் ்களஸ் க்ைா-
னந்்ா கநற்று நன்றி ச்ரிவித்ார் . நிதி அவைசசர் பசில் 
ராஜபக்ஷ இந்தியாவுக�ான ்னது 02 நாட�ள் உததிகயா-
�பூர்ை விஜயதவ் நிவறவு சசயது கநற்று (18) பிற்ப-
�ல் நாடு திரும்பினார். அவைசசரின் இந்் விஜயததின் 
கபாது இந்தியாவு்னான 01 பில்லியன் ச்ாலர் �்ன் 
ைசதிக�ான ஒப்பந்்ம் வ�சசாததி்ப்பட்து. இந்் நிதி 
உ்விககு �்ற்ச்ாழில் நீரியல்ைளததுவற அவைசசர் 
்களஸ் க்ைானந்்ா நன்றி ச்ரிவிததுள்ளார். முல்வலத-
தீவில் நவ்சபற்ற �்ற்ச்ாழிலாளர்�ளுக�ான இந்திய 
அரசாங�ததின் ைனி்ாபிைான உ்வி ைழஙகும் நி�ழ்வில் 
�லந்துச�ாணடு உவரயாற்றும் கபாது அைர் இ்வன ச்ரி-

விததுள்ளார். முல்வலததீவு ைாைட்ததில் 200 �்ற்ச்ா-
ழில் குடும்பங�ளுககு கநற்று (18) இந்திய அரசின் ைனி-
்ாபிைான உ்விப்சபாருட�ள் ைாைட் சசயல�ததில் 
வைதது ைழஙகிவைக�ப்பட்ன. இ்ன்கபாது கைலும் 
�ருதது ச்ரிவித் அவைசசர் ்களஸ் க்ைானந்்ா  இலங-
வ�க�ான இந்திய தூ்ர�ம் கைலும் பல உ்வி�வள ் ருை-
்ற்கு ்யாராகிகச�ாணடிருககின்றார்�ள்.  

விவலைாசி சபாருள் ்டடுப்பாடு இலஙவ�யில் ைாத-
திரம் அல்ல எல்லா நாடு�ளிலும்   இருககின்றது.இலங-
வ�ககு ஒரு பில்லியன் ச்ாலர்�வள இந்தியா ைழஙகி-
யுள்ளது எங�ளுககு �ஷ்ைான கநரததில் இந்திய அரசின் 
இந்் உ்விக�ா� இந்திய ைக�ளுககும் இந்திய அரசுககும் 
நன்றிவய ச்ரிவிததுகச�ாள்கின்கறன் என்றும் அைர் 
ச்ரிவிததுள்ளார்.
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--ம�ௌனத்தை ம�ொழிமெயரததை
இறுக்க�ொன சூழ்நி்ை
விழமென்று ்கொததிருககும்
விழியயொர ்கண்ணீர துளி

தி்ர�்ைவில் மு்கம் �்ைதது
்க்ர்கடககும் ்கண்ணீ்ர
சி்ைபெடுததும் சொ�ரததியம்
சிைமெொழுது சிதைறிவிடும்

புரிந்து ம்கொண்டெர்களும்
ெரிவு ்கொட்டியெர்களும்
பிரிந்து யெொெமதைன்ெது
ெரிந்து அரெ்ைககும் யெதை்னயல்ைெொ

அடிெயிற்றின் விம்�ல்்கள்
அ்கததின் ஒபெொரி்கள்
�டியதைடும் �ழ்ையொய்
முடிவில்ைொதை மெருமூச்சுக்கள்

்கததி அழச்மசொல்லி
குரல்ெ்ை ம்கஞ்சுது
புததி நிதைொனிதது
புன்ன்்க்ய சிந்துது

தீ மூட்டும் ஞொெ்கங்கள்
தி்ர விைகும் நி்னெ்ை்கள்
ய்கொள்மூட்டும் எண்ைங்கள்
ய்கொ்தை இெள் என் மசய்ெொள்

அணியசரந்து அழ்ெககும்
அழ்கொன நி்னவு்கள்
பிணிமூட ்கொததிருககும்

ெசியறியொ மெொழுது்கள்

உதைட்டு நடுக்கங்கள் ்கொட்டும்
உள்ைதது விசும்ெல்்கள்
ெைட்டு ம்கைரெம் ெழி�றிககும்
ெொய்விட்டு அழும் அழு்்க்கள்

தூங்கொதை இரவு்கைொல்
தை்ைய்ை்கள் ஈர�ொகும்
தைொங்க மெொன்னொ தைவிபபுக்கைொல்
நி்னவு்களும் ெொர�ொகும்.
--

கமமல்துமை இக்்ால்

பிரியங்களின் பிரிவு

ஆதைென் அடஙகியது !
அ்கததுள் ஏற்றிய  --
அதைன் தீெம் இன்று
ஆடியும் அடங்க �றுககிைது !
சிந்்தைககுள் இட்ட 'எண்மைய்',
சுடரின் அ்ை்ெத தைடுககிைது !

"ெ்கைெனின் ெட்ட்ையில்
ெட்்ட தீட்டிய ்ெரங்கொள். . . .!
மெொலி்ெ இழபெதைொ . . . . ?"
--  சிந்்தைககுள் மசதுககிய
அதைன் சிற்ெங்கள்   இன்றும்
சீறிச் சினககிைது  !

சமூ்க விடியலுக்கொன . . . .
சததியக ்கதியரொனின்
சொதவீ்கப யெொரொட்டம் -- இன்று
ஆடுகிைது யெயொட்டம்  !

மெகுளி துைந்து . . . .
வீரம் மசறிந்து . . . .
ெட்டி மதைொட்டி எல்ைொம்
ெட்டுத மதைறிததை
்ெயயொனின் வீரக ்கதிர்கள்
்கழுத்தைக ம்கொடுதது                            
எழுத்தைக ்கொததைது !                                                                    
்கருத்தை மென்ைது ்கருதது !
்க்ைததுெததைொல் மென்ைது  !

அ்ைந்தைது !
அச்கொய ஆதைென் !
அதைன் --
அறிமெொளி இழந்து. . .
ஏஙகுகின்ை இதையங்கள்,
இன்றும் கூட. . . . .
இரு்கரம் ஏந்துகின்ைன !
அதைற்்கொ்க. . .  . .
இ்ை சொந்திக்கொ்க !

 முஹமமத் மிஃப்ாஹ்
( பி்்ல எழுத்்ாளர் கவிஞர் 

எம.எச்.எம. ஷமஸின்  82 ஆவது ஞா்கார்த்்  
தினத்ம்ய�ாட்டி பி்சுரிக்கப்டுகிைது )

-இந்து சமுததிரததின் முததியை
இ்ைபெொை நி்னதயதைன்.
இடம் தைந்து உைங்க ்ெததைது
இரக்கம் ம்கொண்டது
இபெடிததைொன் இருககும்.

ஆசியொவின் அதிசய�ொ்க
 ்கொண்யெொ்ரக ்கெரந்திழுததைது.
உல்ைொசம் ெருயெொ்ர
ெரயெற்று ெொழ்ததியது அன்று.
ம்கொயரொனொவின் ய்கொரபபிடியில்
தைன்்ன வீழ்ததியது இன்று.
மதைொ்ையெசியில் மதைொ்ை தூரம்
மசல்லும் நொடு்களுககு �ததியில்

வி்ை ெொசி ஏற்ைததைொல்
அ்ரெொசியும் அழிகிைது
நொளுககு நொள்.

டீசலும் வி்ையயற்ைம்
மெற்யைொலும் வி்ையயற்ைம்
�க்கைது ெொழ்வில் நி்ை�ொற்ைம்
ஈன்று எடுததை மெற்யைொரும் ஏ�ொற்ைம்
தைம் பிள்்ை்கள் குறிதது!

்்கய்கொரததை நொடு்களும்
்்க்கொட்டி ்கண்்கொட்சி ெொரககின்ைன.
இைங்்க என்ன, யெடிக்்கப மெொருைொ?
உதைவுங்கள்! உயரததுங்கள்
அன்புடன் ெொழ்யெொம்
�ொண்புடன் இ்ையெொம்

புைபெடுயெொம்
புததுயிரளிபயெொம்
எ�து தைொய்ததிரு நொட்்டக 
்கொததிடுயெொம்.
ெொழ்்க தைொய்ததிரு நொயட.

அ.ல.மு. றினாஸ்
கிண்ணி�ா

விலையேற்றமும் 
நிலை மாற்றமும்

--- கருமவ சுமந் ்டி..
்ாழமபூ துடிக்கிைது!
புமக மண்்டலத்தில்..
சூரி� காநதி பூக்குது!

உக்ம்னின் மனம்..
உண் முடி�ள..!
்ஷ�ாவின் ்கசி�த்ம்..
ய்ரி� முடி�ள..!

விசத்ம் கக்குகிைது..
பீ்ாங்கி ்ாமபுகள்..!
மக கால் இழநது..
்விக்கிது மழமல பிஞ்சுகள்!

துப்ாக்கி முமனயில்..
ப்ச்சு வார்த்ம்...!
மத்்ாபபு வரிமசயில்..

குண்டு மமழ  சத்்ம..

நித்்மும நடுங்கி..
பித்்மும பிடிக்கிைது..!
முத்்மும யகாடுக்க..
என் மகன் எங்பக..?
்வமளயும �ாமனயும..
்கைாரு யசய்து யகாண்்டால்..
நடுவில்... ்ாவ் யசடிகள்..
மதி்டுவது ப்ால் நாங்கள்..!

இருபபி்டத்ம் ய்ாமலத்து
விடி�மல ப்டுகிபைாம..
ஒப் நாடு..!
ஒப் இருட்டு..!

டி. எல். நஸீம
கிண்ணி�ா 01

ஒரு தாயின் குமு்றல்

ெலி்க்ை விழி்கைொல்
�்ைதது ெழி்கள்
எதுவும் இல்ைொது
்கதைறியழும் தைொய்்�யின்
்கடிதைம் இது.

௫சிததை சொபெொடும்
இரசிததை இயற்்்கயி்னயும்
இழந்து யெொனெள்
நொன்.

ஆ்ச்க்ை �்ைதது
யெ்ச எனும்
மெயமரடுததும் உயிர
ம்கொடுததுப யெொனெளும்
நொன்.

மு்க�கிழ்ந்து யெொன
நொட்்க்ை விட
இவ் யு்கததி்ன
எவ்ெொறு ்கடந்து
யெொயென் என

எண்ணிப யெொன
நொட்்கயை ௮தி்கம்.

௨ைக்கம் இல்ைொதை
நொட்்களும் இரக்கம்
்கொட்டொதை �க்களும்
இவ்வுைகில் நி்ைந்து
யெொனதைொல் ்கண்ணீரில்
௨்ரந்து யெொய்
௨ள்யைன் இன்று
ெ்ர.

தை்கரந்து யெொன
ெொழ்க்்கயி்னக ்கண்டு
யு்கம் �ைந்து
புைம்புகியைன்
புது்�யொனெள்
என கூறிக ம்கொண்டு.

ய்ாத்துவில் அஜமல்கான்

தி்ண்டுவரும ஆமசகளின் ய்ருவுக்குள் நுமழநது
==திருவிழாவாம வாழயவன்னும ப்்்மன இழுக்க
வ்ங்பகட்டுத் ்வமருக்கும வனிம்�ர்கள் ய்ாழுது
==வாசல்்டித் ்ாண்்டா் வி்்ங்கள் பூண்டு
சி்த்ம்யு்டன் யசய்கின்ை சிவபூமைக் காண
==சிைப்ாக வருகின்ை சிருங்கா்க் க்டி
ம்ண்டுவிடும வமகயினிபல யமல்லி்மழத் திைத்து
==யமதுவாகக் பகட்்ாபன சீர்வரிமச விருநது.

விருந்ாகக் பகட்்டவனின் விருப்ங்கள் கண்டு
==யவயிபலாடும மமழப�ாடும ப்ா்ாடி உமழத்து
அரும்ாடு ்ட்்டப்ன் பசமத்் ய்ல்லாம
==அவனுக்கு வழங்கி்ட முன்வநது ய்ண்மணத்
திருமண பகாலத்தில் கண்டுவி்டத் துடித்து
==ப்ய்வாபன யசருப்ாக ய்ருபவாடு நாளும.
கருமபுண்ணத் ப்னள்ளிப ப்ாகின்ைக் கு்ங்குக்
==மகக்குள்பள பூமாமல �ாவாபள கன்னி.

மாமயனனும மாம்த்தில் மாங்காய்கள் ்றித்து
==மணவாழக்மக சநம்யிபல மலிவாக விறபை
சாமத்திலும ஏமத்திலும சாத்்ானின் உைவாய்
==சா்ா� ப்ாத்்லு்டன் ச்சங்கள் யகாண்டு
காமத்துக்கு பவயைாருத்திக் மகபிடிக்கும ய்ால்லாக்
==கா்கர்கள் கத்தியின்றிக் கழுத்்றுத்துக் யகால்லும
ஊமமத்்ன நா்டகத்ம் அ்ங்பகறறிப பிமழக்கும
உயிரிருநதும ை்டமாகித் திரிகின்ைார் மண்ணில்

யசய்வ்றகுத் ய்ாழியலன்று எதுவுமறைப ப்ாதும
==யச�லாளர் ்்வியிபல இருப்துப்ால் ்ங்கள்
யமய்யுருக பமபலார்ப்ால் ்ாவமனகள் காட்டி
==மனுக்குகின்ை மன்மனிம� நிலயவன்று நமபி
ய்ய்வமது பிள்மளக்கு ப்ர்நய்டுத்துத் ்ந்
==ப்வயனனக் யகாள்கின்ை தீர்மானம ்விர்த்து
ய்ாய்�ர்கமள இனங்கண்டு ய்ண்பிள்மள வாழக்மக
==பூஞ்பசாமல காவலமன பு்டமடுவீர் நன்பை!

 யமய்�ன் ந்ட்ாஜ

 
்றகாலிகம
எங்களி்டம இருப்து யகாஞ்ச
அரிசி்ான் அது
வீட்டில் உள்ளவர்களுக்பக
ப்ா்ாது இப்டியிருக்க
நீ ஏன் இப்டி காய்கின்ைாய்
இன்று ப்ாய் நாமள வா
என்று யசால்லவில்மல
இன்று ப்ாய் என்றும
வ்ாப் நிலாபவ!
எங்களி்டம ்் இனி ஒன்றும இல்மல

நிலா 
வீடு

புதுமையானவளின் கடிதம்

பெ
ண்
பி
ள்

லை 
வா
ழ்
க்

லை
-கவிக்கிறுக்கன்,

இணுவில்

 அணைந்தது
 அசகாய ஆ்தவன்
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வடக்கில் இருந்து பனங்கள்ளு 
ஏற்றுமதி செய்ய நடவடிக்்்க
யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ்்பபாணம் மற்றும் கிளிந�ாச்சி 
மாவடடங்களில் 20 புதிய ேந�ாே 
விற்பனை நினையங்கனை வினைவில் 
திறக்கவுளை�ா்க வர்்த�்க்ததுனற 
அனமச்ேர் பந்துை குணவர்�ை ந�ரி-
வி்த�ார்.  

யாழ்்பபாண்ததிற்கு விஜயம் 
சமற்ந்காண்டுளை வர்்த�்க்ததுனற 
அனமச்ேர் யாழ் மாவடட நேயை-
்க்ததில் இடம்நபற்ற ன்க்தந�ாழில் 
வர்்த�்கதுனற ேம்பந்�மாை ்கைந்து-
னையாடலில் ்கைந்துந்காண்டு உனை-
யாற்றும் சபாச� சமற்்கண்டவாறு 
ந�ரிவி்த�ார்.  

அவர் ந�ாடர்ந்து ்கரு்தது ந�ரிவிக-
ன்கயில்,   

வடபகுதியில் உணவு பற்றாக-
குனற மற்றும் உணவு்த �டடு்ப-
பாடனட நீககும் மு்கமா்க யாழ்்ப-
பாணம் மற்றும் கிளிந�ாச்சி 
மாவடடங்களில் புதி�ா்க 20 ேந�ாே 
விற்பனை நினையங்கனை வினைவில் 
திறக்க உளசைாம். அவவாறு திற்ப-
ப�ன் மூைம் நபாதுமக்கள அ்ததி-

யாவசிய நபாருட்கனை �ஙகு�னட-
யின்றி நபற்றுகந்காளைமுடியும். 
அ்தச�ாடு யாழ்்பபாணம், கிளி -
ந�ாச்சி மாவடடங்களில் உளை 
உணவு ்கைஞ்சிய ோனை்களில் அ்த -
தியாவசிய நபாருட்கனை சேமி்தது 
னவ்தது ேந�ாே விற்பனை நினை -
யங்களுககு வழஙகுவ�ன் மூைம் 
நபாதுமக்கள இைகுவா்க �மது அ்த -
தியாவசிய நபாருட்கனை நபற்றுக 
ந்காளைககூடிய வன்கயில் �டவ -
டிகன்க எடுக்க்பபடடுளைது.   

சமலும் 1930 ஆம் ஆண்டுக -
கு்ப பின்ைர் ஏற்படட அபாய்கை -
மாை ஒரு நபாருைா�ாை நினைசய 
�ற்சபாது இந்� �ாடடில் ஏற்பட -
டுளைது. ந்காசைாைா ச�ாய் ்காை -

ணமா்க பை வல்ைைசு �ாடு்களிலும் 
நபாருைா�ாை நினை பாதிக்க்ப -
படடுளைது அச�சபால் எமது 
�ாடடிலும் இந்� ந்காசைாைா சூழ் -
நினையின் ்காைணமா்கசவ நபாரு -
ைா�ாைம் பாதிக்க்பபடடுளைது.  

ைஷயா உகசைன் யு்த�்ததின் 
்காைணமா்க எரிநபாருள மற்றும் 
ஏனைய நபாருட்களின் வினையும் 
அதி்கரி்தது ்காண்பபடுகின்றது. 
பைங்களளு வடககில் இருந்து ஏற் -
றுமதி நேய்வ�ற்்காை முயற்சி்கள 
முன்நைடுக்க்பபடுகின்றது.   

�ற்சபான�ய சூழ்நினையில் 
வர்்த�்க துனற அனமச்ோைது 
�ாடடின் அனை்தது பகுதி்களிலும் 
இருந்து ஏற்றுமதியினை சமற் -

ந்காளவ�ற்்காை �டவடிகன்க்கனை 
முன்நைடு்தது வருகின்றது. ஒரு 
ஏற்றுமதியினை நேயற்படு்ததுவ -
�ற்்காை ச்காரிகன்க்கனை �ாங்கள 
ஏற்றுகந்காண்டு அ�னை நேயல்ப -
டு்த� �யாைா்க உளசைாம்.  

அ�ன் ஒரு அங்கமா்க பைங்களளு 
உற்ப்ததி கிைாமம், பைங்கடடி 
உற்ப்ததி கிைாமம், ்கடைடனட 
உற்ப்ததி கிைாமம் சபான்றவற்னற 
உருவாககுவது ந�ாடர்பாை 
ச்காரிகன்க்கள ஏ�ாவது எமது 
அனமச்சுககு கினடக்க்பபடடால் 
�ாங்கள அ�ற்கு ஆ�ைவளிக்க்த 
�யார். �ற்சபாது �மது �ாடடிற்கு 
ஏற்றுமதி ்கடடாயம் ச�னவயா -
ைது.   

குறி்பபா்க நுவநைலியாவில் 
ச்கா்பபி, ச�யினை சபான்றனவ 
ஏற்றுமதி நேய்ய்பபடுகின்றை.
வடககில் இருந்து ஏற்றுமதி குனற -
வா்கக ்காண்பபடுகின்றது. எைசவ 
வடககில் இருந்து பைங்களனை 
�யார் நேய்து ஏற்றுமதி நேய்ய �டவ-
டிகன்க எடுக்கவுளை�ா்க அவர் ந�ரி-
வி்த�ார்.  

மன்ார் மாவட்டத்தில் இந்திய அரசின உதவியு்டன ததரிவு தசயயப்பட்ட  ்பாதிக்்கப்பட்ட மீ்வர்-
்கள் இருநூறு ப்பருக்கு ஆறாயிரம் ரூ்பா த்பறுமதியா் உலர் உணவு த்பாதி்கள் ம்கயளிக்கும்  
நி்கழ்வு அணமமயில் இ்டம்த்பறறது. இந்நி்கழ்வின ப்பாது ்க்டறததாழில் அமமச்சர் ்டக்்ளஸ் 
பதவா்ந்தா மறறும் இலஙம்கக்்கா் யாழ் இந்திய துமண தூதுவர் ராப்கஷ் ந்டராஜன ஆகி-
பயாரும் ்கலந்து த்காணடு உலர் உணவு த்பாதி்கம்ள மீ்வர்்களுக்கு ம்கயளித்த்ர். 

நல்லூர் பிரபதச சம்பயின, சர்வபதச ம்களிர் தி்மும், சாதம் த்பண்கள் த்கௌரவிப-
பும் ்க்டந்த தசவவாயக்கிழமம நம்டத்பறறது.

காணாமல் ஆககப்பட்ட உறவுகளுககு

ோவ்கச்சேரி விசேட 
நிருபர்

்காணாமல் ஆக்க்ப-
படட உறவு்களுககு அை -
ோங்க்த�ால் வழங்க்பப-
டவுளை ஒரு இைடேம் 
ரூபாய் இழ்பபீடடு்த 
ந�ான்க, அவர்்களுக-
்காை உடைடி மருந்�ா-
்கசவ அனமயும். இவர் -
்களுககு நிச்ேயமா்க 
நிைந்�ை்த தீர்வு ஒன்று 
அவசியம். அதில் மாற்றுக ்கரு்தது 
எதுவும் கினடயாது. இந்� உடைடி 
மருந்ன�்ப நபற்றுகந்காண்டு நிைந்-
�ை்த தீர்னவ ச�ாககி்ப பயணிக்க 
சவண்டுநமை யாழ். மாவடட 
பாைாளுமன்ற உறு்பபிைர் அங்கஜன் 

இைாம�ா�ன் ந�ரிவி்ததுள-
ைார். ்கடந்� வியாழககி-
ழனம யாழ்்பபாண்ததில் 
�னடநபற்ற நி்கழ்நவான்-
றில் ்கைந்துந்காண்ட 
பின்ைர் ஊட்கவியைா-
ைர்்கள எழு்பபிய ச்கள-

விககு பதிைளிககும் சபாச� அவர் 
இ�னை்த ந�ரிவி்ததிருந்�ார். இது 
ந�ாடர்பா்க சமலும் அவர் ்கரு்தது்த 
ந�ரிவிகன்கயில்;

்காணாமல் சபாசைார் உறவு்க -
ளுககு இந்� ஒரு இைடேம் ரூபாய் 

ந�ான்க எந்� வி�்ததிலும் அவர்்க-
ளுககு ந்காடுக்கககூடிய பதிைா்க 
இருக்க முடியாது. ஒரு உயிருக்காை 
நபறுமதி ஒரு இைடேம் என்ப�னை 
எந்� வி�்ததிலும் ஏற்றுகந்காளை 
முடியாது.

்காணாமல் ஆக்க்பபடட பை 
குடும்பங்களுடன் இதுவனை சபசி-
யுளசைன். ்காணாமல் ஆக்க்பபட-
டவர்்களின் மனைவிமார், பிளனை-
்கள, �ாய்மார் பைர் அந்� அவை 
நினைனய ்கடந்து நேல்ை முடியா-
மல் அஙச்கசய நின்று ந்காண்டி-

ருககின்றைர். சிைர் 
�ாலிக ்கயிற்னற ்கழற்ற 
முடியா� நினையில் 
உளைைர். சிைர் ்கா்ப-
புறுதினய எடுக்க 
முடியா� நினையில் 
்காண்பபடுகின்றைர். 

அவர்்களின் வாழ்வா�ாைம் ச்களவிக-
குறியா்க இருககும் படே்ததில் இந்� 
ஒரு இைடேம் இழ்பபீடு ஓர் உடைடி 
மருந்�ா்க அனமயும். ஆைால் 
்காணாமல் ஆக்க்பபடட உறவு்க-
ளுககு நிச்ேயமா்க நிைந்�ை்த தீர்வு 
ஒன்று அவசியம். அதில் மாற்றுக 
்கரு்தது எதுவும் கினடயாது. எைசவ 
இந்� உடைடி மருந்ன�்ப நபற்றுக-
ந்காண்டு நிைந்�ை்த தீர்னவ ச�ாககி்ப 
பயணிக்க சவண்டும் எை சமலும் 
அவர் ந�ரிவி்ததிருந்�ார்.

ரூ.01 இலடெம் இழப்பீடடு ச�ொ்்க
உடனடி மருந்�ொ்கவவ அ்மயும்

நிரந்தரமா் தீர்வு அவசியம் என்பதில்
மாறறுக் ்கருத்து கிம்டயாது

உள்ளூராடசி மனறப ப்பணகளின
்பரிந்துரரகள்டங்கிய ஆவணம் ரகயளிபபு 

யாழ்.விசேட நிருபர்   

உளளூைாடசி மன்ற்ப நபண்்களின் 
பங்களி்பபு ந�ாடர்பாை பரிந்துனை-
்கைடஙகிய ஆவணம் ன்கயளிககும் 
நி்கழ்வு ச�ற்னறய திைம் யாழ்.
�னியார் விடுதிநயான்றில் இடம் -
நபற்றது.  

இந்நி்கழ்வில், யாழ் மாவடட 
உ�வி்த ச�ர்�ல் ஆனணயாைர் 
இ.அமல்ைாஜ், மனி� உரினம்கள 
ஆனணககுழுவின் வடபிைாந்திய 
இனண்பபாைர் ்கை்கைாஜ் ஆகிசயா -
ரிடம் ஆவண்தன� ம்களிர் ேமூ்க்ப 
பிைதிநிதி்கள ன்கயளி்த�ைர்.  

அ�னை ந�ாடர்ந்து இந்நி்கழ்வில் 
உளளூைாடசி மன்றங்களின் �விோ-

ைர்்கள, உளளூைாடசி ேனப்களின் 
நபண் உறு்பபிைர்்கள, ஊட்கவி -
யைாைர்்கள உளளிடசடாரிடமும் 
ஆவணம் ன்கயளிக்க்பபடடது.  

மா்காண மற்றும் உளளூைாடசி 
மன்றங்களின் ச�ர்�ல் முனறயும் 
நபண்்களின் பிைதிநிதி்ததுவமும் 
உளளூைாடசி மன்றங்களின் �ை்தன� 
சமம்படு்த�லும் எனும் �னை்ப-
பில் உளளூைாடசி மன்றங்களில் 
நபண்்கள வை்பபஙகீடு ந�ாடர்-
பில் எதிர்ந்காளளும் ேவால்்கள, 
பால்நினை ோர்ந்� விடயங்களில் 
எதிர்ந்காளளும் பாைபடேங்கள 
மற்றும் விகி�ாோைமுனற சபான்ற 
பரிந்துனை்கள இந்� ஆவண்ததில் 
உளைடக்க்பபடடுளைை.  

நாவற்குழி உணவுக களஞ்சியசாரை
சப�ாச களஞ்சியசாரையாக மாற்றம் 

ச்கா்பபாய் குறூ்ப நிருபர்

யாழ்.�ாவற்குழி அைே உணவுக ்கைஞ்-
சியோனைனய ேந�ாே விற்பனை நினை-
யங்களின் ்கைஞ்சியோனையா்க  நேயற்-
படு்ததுமாறு வர்்த�்க்த துனற அனமச்ேர்  
பந்துை குணவர்�ை பணி்பபுனை விடு்த-
துளைார். 

ச�ற்று (18) யாழ்்பபாண்ததுககு 
விஜயம் சமற்ந்காண்ட அனமச்ேர் 
பந்துை குணவர்�ை �ாவற்குழி உணவு 
்கைஞ்சியோனைனய ச�ைடியா்க 
நேன்று பார்னவயிடட சபாச� இவவு்த-
�ைனவ ்கைஞ்கிய ஆனணயாைருககு 
வழஙகியுளைார்.

சமலும், ந�ருக்கடி நினை்களுககு 
பின்ை�ா்க, இக்கைஞ்சிய்தன�, "ஒசை 

கூனையின் கீழ் அனை்தது அைே அங்கா-
டி்களும்" என்ற அடி்பபனடயில் �ாடு-
முழுவதும் அனமயவுளை "ைஜவாே" 
பல்நபாருள விற்பனை நினையமா்க 
மாற்றுமாறு, அங்கஜன் இைாம�ா�ன் 
முன்னவ்த� ச்காரிகன்கனய ஏற்று 
அனமச்ேர் இவவாறு பணி்பபுனை விடு்த-
துளைார். இவவிஜய்ததின்சபாது, 
்கடற்நறாழில் அனமச்ேர் ந்கௌைவ 
டகைஸ் ச�வாைந்�ா,  யாழ். மாவடட  
அபிவிரு்ததிக குழுவின் பிைதி �னைவ-
ரும் பாைாளுமன்ற உறு்பபிைருமாை  
அங்கஜன் இைாம�ா�ன், யாழ் மாவடட 
அைோங்க அதிபர் ்க. மச்கேன், வர்்த�்க 
அனமச்சின் அதி்காரி்கள உளளிடசடார் 
பஙச்கற்றைர்.

சிரறசசாரையிலிருந்து
ரகதி �பபியயாட்டம்
ஓமந்ன� விசேட நிருபர்

சினறச்ோனையிலிருந்து ன்கதி 
ஒருவர் ச�ற்று ்கானை �்பபிசயா-
டியுளை�ா்க நபாலிஸார் ந�ரிவி்த -
துளைைர்.

வீடு்களில் ந்காளனையில் ஈடுபட -
டவர் எனும் ேந்ச�்க்ததின் சபரில் 
வவுனியா கூமாஙகுை்ததினை 
சேர்ந்� 20 வயது மதிக்கக�க்க 
இனைஞசை ன்கது நேய்ய்பபடடு 
விைக்கமறியலில் னவக்க்பபடடி-
ருந்�ார்.

இந்நினையில் அவர் ச�ற்று (18) 
்கானை சினறச்ோனையிலிருந்து 
�்பபி்தது நேன்றுளைார். வவுனியா 
சினறக்காவைர்்கள வவுனியா 
நபாலிஸாருடன் இனணந்து 
ச�டு�ல் �டவடிகன்க்கனை சமற்-
ந்காண்டு வருகின்றைர்.

�ொயப்பொல் பு்ைக்வ்கறி குழந்்� உயிரிழப்பு
யாழ். விசேட நிருபர்

�ாய்்பபால் அருந்திவிடடு உறக -
்க்ததுககுச் நேன்ற 8 மா�்ப நபண் 
குழந்ன� உயிரிழந்துளைது. பால் 
புனைகச்கறியனமசய உயிரிழ்பபுக -
்காை ்காைணம் என்று ந�ரிவிக்க்ப-

படுகின்றது. வடடுகச்காடனட, 
அைாலி வடகன்கச் சேர்ந்� சயா்கசீ-
ைன் கிரு்ததி்கா என்ற நபண் குழந்-
ன�சய உயிரிழந்துளைது.

ச�ற்று முன்திைம் (17) அதி்கானை 
�ாய்்பபால் அருந்திவிடடு உறஙகிய 

குழந்ன� அதி்கானை 4.30 மணியை-
வில் அனேவற்று இருந்துளைது. 

குழந்ன� உடைடியா்க யாழ்்பபா-
ணம் சபா�ைா மரு்ததுவமனைககுக 
ந்காண்டு நேல்ை்பபடட சபாதும் 
குழந்ன� ஏற்்கைசவ உயிரிழந்�-

னமனய மரு்ததுவர்்கள உறுதி்பபடு்த-
தியுளைைர்.

இற்பபு விோைனண்கனை யாழ்்ப-
பாணம் சபா�ைா மரு்ததுவமனை 
திடீர் இற்பபு விோைனண அதி்காரி 
�.பிசறமகுமார் சமற்ந்காண்டார். 

பிரதமர் அலுவல்கத்தின யாழ். மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவின பிரதிநிதியும்  இமணபபுச் தசயலா்ளருமா் கீதநாத் ்காசிலிங்கம், 
யாழ்.சுன்ா்கம் அருள்மிகு ஐய்ார் ஆலயத்தின மப்காறசவத்தில் ்கலந்துத்காணடு ஆசி த்பறறுக்த்காண்டப்பாது..
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பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர் 

சேசிய நீர் வடிகாலளைப்பு இரா-
ஜாஙக அளைச்சு உலக வஙகியின் 
நிதியுேவியுடன் 25 மில்லியன் ரூபா 
சேலவில் சேசைாேளர ,உடுவளர 
சபருநசோடடத்தில் பாரிய நீர் விநி -
சயாகத்திடடசைான்ளறை ஆரம்பித்-
துளைது. 

சுைார் 50 வருடகாலைாக உடுவளர 
சபருநசோடட ைககள குடிநீருககாக 

சபரும் சிரைஙகளை எதிர்சநாககி-
வநேனர். 

பதுளை ைாவடட பாராளுைன்றை 
உறுப்பினர் அ. அரவிநேகுைாரின் 
முயற்சியின் பயனாக இவசவளலத்-
திடடம் ஆரம்பிககப்படடுளைது. 

இேன்மூலம் சுைார்  800 குடும் -
பஙகளைச் சேர்நே 3750 சபர் பயன-
ளடயவுளைனர். அதுைடடுமின்றி 
பாடோளலகள, ேன ேமூக நிளலயங-
கள, சகாவில்கள, சேவாலயஙகள, 

சோழிற்ோளலகள, அலுவலகஙகள 
என்றை வளகயில், ேகல இடஙகளும் 
குடிநீளர சபற்றுகசகாளை முடியும். 

குடிநீர் பிரச்சிளன காரணைாக ேற் -
ேையம் பவுேர்கள ஊடாகசவ ைகக-
ளுககு நீர்விநிசயாகம் சேயயப்படடு 
வருகின்றைது. 

சில ேையஙகளில் அவவாறு விநி -
சயாகிககப்படும் குடிநீரும் ைனிே 
பாவளனககு உகநேோக இருகக-
வில்ளல. 

அக்குறமை முஸ்லிம் 
பாலிகா மகா வித்தியாலயத்-
தில் 75 வருட நிமறமவ-
யயாட்டி அறிமுக நிகழ்வு 
அதிபர் தமலமமயில் 
அணமமயில் பாடசாமல 
ககட்கபார் கூடத்தில் இடம்-
யபறறது. இதனகபாது 
பவளவிழா ஞாபகார்த்தமாக 
சின்னம் யபாறிக்கபபட்ட 
விகசட யதாபபி, குமட 
மறறும் உபகரைஙகள் 
எனப்ன மவபவரீதியாக அறி-
முகம் யசய்து மவக்கபபட்டது 
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதி-
யாக  அக்குறமை பிரகதச 
சமபத் தமலவர் இஸ்திஹா 
இமாதுதீன கலந்துயகாணடி-
ருந்தார்.  
படஙகள்: மாத்தமள  
சுழறசி நிருபர்

உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் உடுவரை
ததோடட மககளுககு நீர் விநித�ோகத்திடடம்

மஜீதிய்யா மகளிர் அரபுககல்லூரி பட்டமளிப்பு விழயா
ைாத்ேளை சுழற்சி நிருபர்

சபாலன்னறுளவ ைஜீதியயா 
ைகளிர் அரபுககல்லூரியின் 3 ஆவது 
படடைளிப்பு விழா எதிர்வரும் 
20ஆம் திகதி ஞாயிற்றுககிழளை 
காளல 8.30 ைணிககு கல்லூரி 
சகடசபார் கூடத்தில் நளடசபறை -
வுளைது.

கல்லூரி அதிபர் எஸ்.எஸ்.எம். 
அன்ோர் ேளலளையில் நளடசப-
றைவுளை இநநிகழ்வில் புரூளன 
ோருஸ்்ஸலாம் (உசுழுத்தீன்) பீடம் 
சுல்ோன் (ஷரீஃப் அலி) முன்னாள 
பீடாதிபதி எம்.எம். அபுவர் தீன் 
பிரேை அதிதியாகவும் சின்பா 
ச�ால்டிங நிறுவனத்தின் நிளறை -
சவற்றுப் பணிப்பாைர் என். காேர் 

விசேட அதிதியாகவும் சபாலன் -
னறுளவ ைாவடட ஜம்மியத்துல் 
உலைா ேளப ேளலவர் அப்துல் 
ைஜீத் சகௌரவ அதிதியாகவும், 
அகில இலஙளக ஜம்மியத்துல் 
உலைா நிளறைசவற்று உறுப்பினர் 
கலாநிதி அஷ் சஷயகஹ் அஸ்வர் 
(அஸ்�ரி) விசேட சபச்ோைராக -
வும் கலநது சகாளைவுளைனர்.

ல�யாகி ல�யாட்ட வழிப்பிள்ளை்யார் ஆ�்த்�
பபயாதுவு்ட்ம்யாககுவ�ற்கு ந்டவடிக்க 
ேலவாககளல குறூப் நிருபர்

நுவசரலியா - �ற்றைன் பிரோன 
வீதியில் அளைநதுளை ேலவாககளல 
சலாகி சோடட வழிப்பிளளையார் 
ஆலயத்ளே சபாதுவுடளையாககுவ-
ேற்கு நடவடிகளக சைற்சகாளைப்ப-
டும் என முன்னாள ைத்திய ைாகாண 
ேளப உறுப்பினர் பி.ேகதிசவல் சேரி-
வித்துளைார். 

சலாகி சோடட வழிப்பிளளை-
யார் சகாவிளல சபாது ைககளின் 
வணககஸ்ேலைாக சபற்றுசகாளை 
சகாரி சபாதுைககள விடுத்துளை 
சகாரிகளகககு இணஙக இநது கலாச்-
ோர திளணககைத்தின் விசேட கலந-
துளரயாடசலான்று ேலவாககளல 
கதிசரேன் ஆலய ைணடபத்தில் 
அணளையில் (16) இடம்சபற்றைது. 
இநநிகழ்வில் கலநதுகசகாணடு 
உளரயாற்றுளகயிசலசய அவர் 
இேளன சேரிவித்ோர். 

அவர் சோடர்நது கருத்து சேரிவிக-

ளகயில்,
சலாகி வழிப்பிளளை-

யார் ஆலயம் மிகவும் 
பழளை வாயநே ஆலயம். 
இேளன இப்பகுதிககு 
வரும் அளனவரும் இன,-
ைே,சைாழி சபேமின்றி 
வணஙகிவிடசட சேல்-
கின்றைனர். ேற்சபாது இநே 
வழிப்பிளளையார் ஆலயத்-
தின் விதிமுளறைகளை மீறி 
பிளழயாக வழிநடத்ேப்படுவோக 
பிரசேே ைககள கவளல சேரிவிககின்-
றைனர். இநது ஆலயஙகளுககு சில 
விதிமுளறைகள இருககின்றைன. இநே 
ஆலயத்ளே ேனி நபசரா அல்லது 
அளைப்புகசைா முன்வநது புனர-
ளைத்து சிறைப்பாக வழிநடத்துவேற்கு 
முயற்சி சேயேசபாதிலும் அநே ேந-
ேர்ப்பத்திளன வழஙக அேளன நடத்-
தியவர்கள அன்று முன்வரவில்ளல. 
அப்படி அேளன வழஙகியிருநோல் 
இநே ஆலயம் ேலவாககளல பிரசே-

ேத்தில் மிக பிரைாணடைாக இருந-
திருககும். இநே ஆலயம் ைத்திய 
ைாகாண இநது கலாோர திளணகக-
ைத்தினூடாகசவா அல்லது ைத்திய 
அரசினூடாகசவா பதிவு சேயய 
முடியும். எனசவ இது பதிவு சேய-
யப்படடுளைோ என்பளே பற்றி 
முேலில் அறிய சவணடும். இப்பி-
ரச்சிளன சோடர்பாக சோடட வீட-
ளைப்பு ைற்றும் ேமுோய அபிவிருத்தி 
இராஜாஙக அளைச்ேர் ஜீவன் சோண-
டைான் சபௌத்ே,இநது கலாச்ோர 
அளைச்ேரான பிரேைர் ைஹிநே ராஜ-

பக்ஷவின் கவனத்திற்கு சகாணடு 
வநதுளைார். 200 வருடம் பழளை 
வாயநே ஆலைரம் ேடட விதிமுளறை-
களை மீறி சவடடப்படடுளைது. 

இேனால் ஆசிரியர் ஒருவரின் உயிர் 
பிரிநேது. ஆபத்ோன ைரஙகளை 
சவடடுவேற்கு சில ேடட விதிமுளறை-
கள இருககின்றைன. ேடட விதிமுளறை-
களை மீறி ைரத்ளே சவடடுவேற்கு 
அனுைதி வழஙகிய ேம்பநேப்படட 
அதிகாரிகளுககு எதிராக ேடட நட-
வடிகளக சைற்சகாளைவுளசைாம் 
என்றைார்.

தி்னகரன பத்தி-
ரிமகயின 90 
ஆவது பிறந்த 
தி்னத்மத முன-
னிட்டு கணடி 
விகவகா்னந்த 
தமிழ் மகா வித்-
தியாலயத்தில் 
அதிபர் சிவக்கு-
மாரின தமல-
மமயில் ககக் 
யவட்டி யகாண-
டாடபபட்ட கபாது 
எடுக்கபபட்ட 
படஙகள்.      
படம்: நாவலப-
பிட்டி சுழறசி 
நிருபர்   
தி்னகரன

கதசிய கசமிபபு வஙகியின 50 ஆவது ஆணடு விழாமவ முனனிட்டு தலவாக்கமல கிமள முகாமமயாளர் இ.என.ஜி.ருக்மல் தமலமம-
யில் விகசட நிகழ்வுகள்  அணமமயில் இடம்யபறற்ன. இதனகபாது சர்வ மத பிராத்தம்னகள் இடம்யபறறு ககக்யவட்டி யகாணடாடபபட்-
டது. இந்நிகழ்வில் தலவாக்கமல கதசிய கசமிபபு வஙகி கிமளயின முகாமமயாளர் இ.என.ஜி.ருக்மல், பிரதி முகாமமயாளர் டபிள்யூ.
எம்.கவீஷ திலஙக மறறும் உத்திகயாகத்தர்கள் கலந்துக்யகாணட்னர்.      படஙகள்: தலவாக்கமல குறூப நிருபர்

குமாரவத்மத கதாட்டத்திலுள்ள ஸ்ரீ சணமுகா வித்தியாலயத்தில் கமறயகாள்ளபபட்ட  
உட்கட்டமமபபு அபிவிருத்திகமள இ.யதா.காவின உப தமலவர் யசந்தில் யதாணடமான  
பார்மவயிட்டதுடன, எதிர்கால பாடசாமல அபிவிருத்தித் திட்டஙகள் குறித்தும்  அதிபர் 
மறறும் ஆசிரியர்களுடன கலந்துமரயாடி்னார். 

இந்து சமுததிரததின் மீ�யான அதிகயார லபயாடடில்  
சர்வல�ச �்�யீடுகள அதிகரிகக கயாரணம்
அககுறைளண குறூப் நிருபர் 

இநது ேமுத்திரத் -
தின் மீோன அதிகார 
சபாடடிசய ேர்வசேே 
ேளலயீடுகள இலஙளக-
யில் அதிகரிகக காரணைா-
கும் என சஜ.வி.பியின் 
அரசியல் உயர்பீட அங -
கத்ேவர் சுனில் அநதுன்-
சனத்தி சேரிவித்ோர்.   

கணடியில் இடம் -
சபற்றை கூடடசைான்றி-
சலசய அவர் இேளனத் 
சேரிவித்ோர். அவர் சைலும் சேரி-
விகளகயில்,   

1974-−94 காலப்பகுதியில் நாடடில் 
ஜனநாயக உரிளை இருககவில்ளல. 
எனசவ ஜனநாயக உரிளைகளைப் 
சபற்றுகசகாளை அன்று ைககள 
வாககளித்ேனர்.  யுத்ேத்ளே சவல்ல, 
இனவாேத்ளே ஒழிகக என பலேரப் -
படட சேளவகளுககாக காலத்திற் -
குக காலம் வாககளித்ேனர். இனிவ -
ரும் காலஙகளில் சபாருைாோரத்ளே 
கடடிசயழுப்பசவ ைககள வாகக-
ளிகக சவணடி வரும்.  

வரிளேகளில் காத்திருககும் 
நிளலளய உருவாககி சேர்ேல் 
வரும் சபாது அேளன தீர்த்து 

ளவப்பர். அேன் பின்னர் 
ஹீசராவாகி ைககள அவர்-
களுகசக வாககளிப்பர். 
இது  சோடர்நது நடககி-
றைது.  

க டசி  ைாறும் உறுப்பி-
ன ர்களை நீககும் உரிளை 
இருகக சவணடும். கடசி 
ைாறுபவர்கள நல்ல நடிகர் -
கள. அேளனப்பார்ளவயி-
டும் சபாதுைககள அப்பா-
விகள.  

ேகதி வைம் என்பது நாடடின் 
சேசிய பாதுகாப்பு. அவவாறு ேகதி 
வை த்ளே முழுளையாக இநதியா-
விற்கு வழஙகி விடடால் எதிர்காலத்-
தில் நாடடின் முழு இயககமும் இந -
தியாவின் ளகககு சேன்று விடும்.  

இநது ைகா ேமுத்திரத்தின் அதிகா-
ரம் யார் ளகயில் உளைசோ அவர் -
கசை ஆசியாவில் அதிகாரம் சபாருந-
தியவராக முடியும். அேனாசலசய 
இலஙளகயின் கடடுப்பாடு யார் 
ளகயில் உளைசோ அவர்கசை இநது 
ைகா ேமுத்திரத்தின் கடடுப்பாடளட 
ளவத்திருகக முடியும். இதுசவ ேர்-
வசேே ேளலயீடுகள இலஙளகயில் 
அதிகரிகக காரணைாகும் என்றைார்.   

சுனில் அந்துன்னெத்தி  

நமுனுகுல - பேளறை பிரோன வீதி 
பத்ோம் கடளடப்பகுதியில் இரு 
பஸ்வணடிகள சைாதுணடு விபத் -
துககுளைாகியதில் ேனியார் பஸ் 
ோரதி உடபட அறுவர் காயஙக-
ளுடன் பேளறை சபாது ளவத்திய 
ோளலயில் அனுைதிககப்படடுளை-
னர். சநற்று (18) பிற்பகல் 2.30 ைணி-
யைவில் இவவிபத்து ஏற்படடுள-
ைது.  விபத்து சோடர்பாக பேளறை 
சபாலி்ஸார் சைலதிக விோரளண-
களை சைற்சகாணடு வருகின்றைனர்.

நமுனுகு� - பச்ை 
பிர�யான வீதியில் விபதது 
அறுவர் படுகாயம் 

இரயாக்� மயாககுடுக்� 
ல�யாட்ட ப�யாழி�யாளைர்கள 
கவனயீர்ப்பு லபயாரயாட்டம்
�ற்றைன் சுழற்சி நிருபர்

நுவசரலியா – இராகளல ைாககுடு-
களல சோடட சோழிலாைர்கள ைற்றும் 
நாடகூலி சோழிலாைர்கள ஆகிசயார் 
இளணநது சநற்று இராகளல புருக-
ளேட ேநதியில் கவனயீர்ப்பு சபாராடட-
சைான்ளறை நடத்தினர்.

நாடடில் ேற்சபாது அத்தியாவ-
சிய சபாருடகளுககு ஏற்படடுளை 
ேடடுப்பாடு காரணைாக ைககள 
பல்சவறு பிரச்சிளனகளை எதிர்-
சநாககி வருவளே சுடடிக ளகாடடியும் 
உரிய தீர்விளனப் சபற்றுத்ேருைாறு 
சகாரியும் கவனயீர்ப்பு சபாராடடம் 
இடம்சபற்றைது.

சுைார் 100ற்கும் சைற்படடவர்கள 
இப்சபாராடடத்தில் கலநது சகாணட-

சோடு, ைாககுடுகளல நகரத்திலிருநது 
புருகளேட ேநதி வளர எதிர்ப்பு போ-
ளேகளை ஏநதியவணணம், சகாஷங-
களை எழுப்பியவாறு சபரணியாக 
சேன்றைனர். அேன்பின் அஙகு புருக-
ளேட ேநதியில் சபாராடடத்ளே முன்-
சனடுத்ேனர்.

விவோயத்துககு உர ேடடுப்பாடு 
நிலவுகின்றைது, அதிக விளல ைற்றும் 
எரிசபாருள ேடடுப்பாடு, சோடர் 
மின் விநிசயாக துணடிப்பு, அத்தியாவ-
சியப் சபாருடகளின் விளலசயற்றைம் 
சபான்றை பல்சவறு பிரச்சிளனகளை 
சுடடிககாடடினர். 

சுைார் ஒரு ைணித்தியாலயம் ஆர்ப்-
பாடடத்தில் ஈடுபடட ஆர்ப்பாடடகா-
ரர்கள சபாலி்ஸாரின் ேளலயீடடால் 
களலநது சேன்றைனர்.
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அல்ஹம்துலில்ாஹ் எல்ாப் புகழும் அல-
்ாஹ்வுக்்க!

எமது மகளிர் அரபுக் கலலூரியின் மூன்்ாவது 
பட்டமளிப்பு விழாமவ முன்னிடடு வவளிவரும் 
இம் ம்ருக்கு கலலூரியின் வசய்ாளர் என்் 
வமகயில இப் பட்டமளிப்பு விழாவில வமௌ்வியா 
பட்டம் வபறும் 67 மாணவிகமளயும் ்ஹாபிழா 
பட்டம் வபறும் மாணவிகள் 30 ்பமரயும் மன-
முவர்்ந்த வாழ்த்துவது்டன் 
அவர்களின் நறபணிகமள ஏக 
இம்வன் வபாரு்நதிக் வகாள்ள 
்வண்டுவமன  வாழ்த்துகின்்்ன். 

்மலும் எமது மகளிர் அரபுக் கல-
லூரியின் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வர்ாறு 
பறறி 2013ம் வரு்ட 1வது பட்ட-
மளிப்பு விழா சி்ப்பு ம்ரிலும் 
2018ம் வரு்ட 2வது பட்டமளிப்பு 
விழா சி்ப்பு ம்ரிலும் கலலூரி-
யின் வசய்ாளர் என்் வமகயில 
வ்தாகுத்து வழங்கிய ்பாதிலும் 
இம்மும் ந்டாத்்தப்படும் மூன்்ா-
வது பட்டமளிப்பு விழா சி்ப்பு ம்ரிலும் சுருக்கமாக 
கலலூரி பறறிய விளக்கத்ம்த சமர்ப்பிக்கின்்்ன்.

1998ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மா்தத்தில வபா்ன்-
னறுமவ மாவட்ட முஸலிம் வபண்களின் மார்க்க 
கலவியு்டன் கூடிய கலவி ்மம்பாடடிறகாக மகளிர் 
அரபுக்கலலூரி ஒன்றின் ்்தமவமய கருத்திற 
வகாண்டு எமது மாவட்டத்தின் ந்ன் கருதி ச்தாவும் 
சி்நதிக்கும் உ்மாக்கள், கலவிமான்கள்,  அரசி-
யல பிரமுகர்கள்,  அரச அதிகாரிகள்,  சமூக ந்ன் 
விரும்பிகள்  ஆகி்யார் க்்நது வகாண்்ட கூட்டத்-
தில வபண்கள் அரபுக் கலலூரி ஸ்தாபிக்கப்ப்ட 
்வண்வமன ஏகமன்தாக எடுக்கப்பட்ட முடிவின் படி 
கலலூரி பகுதி ்நரமாக (1998.03.28) ம் திகதி 
ஸ்தாபிக்கட்டது.

ஆரம்ப கா் ஸ்தாபகர்களாக அல்ஹாஜ் எஸ.
எச்.எம். அன்சார்,   அல்ஹாஜ் ஏ.சீ.எம்.  ஜஃபர் 
வமௌ்வி,  அல்ஹாஜ் என்.எம்.எம்.  மஜீத் (ஓய்வு 
வபற் அதிபர்),  ஜனாப்  ஐ.எல.எம். வ்தௌபீக் (ஓய்வு 
வபற் கிராம ்சவகர்),  ஜனாப் ஐ.ஏ. உசனார் 
(ஓய்வு வபற் அதிபர்),  மர்்ஹஹூம் எஸ.யூ. காலதீன் 
,  அல்ஹாஜ் பீ. ரவூப்தீன் (முஸலிம் சமூக க்ாசா-
ரத் திமணக்களம்) ஆகி்யாமர நிமனவு கூருவது-
்டன் எம்மு்டன் அன்று மு்தல இன்று வமர இயங்கி 
வரும் சக் பணிப்பாளர் சமப உறுப்பினர்கமள-
யும் அல்ாஹ் வபாரு்நதிக் வகாள்வானாக.. 

்மலும் 1998 மார்ச் 28 மு்தல வா்டமக  கடடி-
்டத்தில சுமார் 25 மாணவிகளு்டன் பகுதி ்நரமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட கலலூரியின் ்நாக்கம் முழுமம 
வபறுவ்தாயின் விடுதியு்டன் கூடிய கலலூரி ஆரம்-
பிக்கப்படும் படசத்தில்தான் முழுமமயான உச்-
சகட்ட பயமன அம்டய முடியும் என்று கருதிய 
எமது பணிப்பாளர் சமப,  1999 கலலூரிக்காக 
80 ்பச் காணி ஒன்ம் ்தனவ்ந்தர்களின் உ்த-
வியு்டன் வகாள்மு்தல வசய்்தது்டன் 2000ம் 
வரு்டம் ்தனியான கடடி்டம் அமமக்கும் பணிமய 
ஆரம்பித்்தது. இச்ச்ந்தர்ப்பத்தில எமது கலலூரி-
யின் ்்தமவமய கருத்திற வகாண்டு அல்ஹாஜ் 
வமாஹிதீன் கா்தர் அவர்களின் வழிகாட்டலின் 
்பரில அல்ஹாஜ் இலயாஸ கரீம்,  அல்ஹாஜ் 
சும்மான் கரீம்,  அல்ஹாஜ் மநஷர் ஏ. கா்தர் 
ஆகி்யார் 2004ம் வரு்டம் கலலூரிமய ்நரடி-
யாக விஜயம் வசய்்த்தன் பயனாக எமது கலலூரி-
யின் பல்வறுபட்ட ்்தமவகமள நிம்வு வசய்யும் 
்நாக்கு்டன் (கடடி்டம்,  சுறறு மதில) சுமார் இருபது 
இ்டசம் ரூபா நிதிமய வபறறுத்்த்ந்த்தன் பயனாக 
இன்று இக்கலலூரி ்தம் நிமிர்்நது நிறகின்்து.

2004 ம் வரு்டம் ் ்தசிய மீ்ாத் விழாவின் நிமித்-
்தம் எமக்கு 80 ×  25 அளவி்ான விடுதிக்கட்ட்டம் 
ஒன்று சுமார் 10 இ்டசம் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடடில 

கிம்டத்்தது. இக்கலலூரி விடுதியு்டன் கூடிய கல-

லூரியாக 2005 வசப்்டம்பர் 05ம் திகதி ஆரம்பிக்-
கப்படடு 2010 வமரயான கா்ப்பகுதி வமரயில 
்தனியான நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வ்ந்தது்டன் 
2010 இறுதி கா்ப்பகுதியில மஜீதிய்யா ஆண்கள 
அரபுக் கலலூரியின் நன்மம கருதி இமணத்துக் 
வகாள்ளப்பட்டது. அக்கா்ப்பகுதியில மர்்ஹஹூம் 
எஸ.ஏ.ஏ.  மஜீட (மு.பா.உ) அவர்களின் ்தம்மம-
யில முன் எடுத்துச் வசல்ப்பட்டது்டன் அக்கா்ப்-

பகுதியில கலலூரிக்குத் ்்தமவயான 
அபிவிருத்திப் பணிகள் முன் எடுக்கப்பட-
்டது. மீண்டும் 2010ம் வரு்டம் இரு கல-
லூரிகளும் ்தனித்்தனியாக இயங்குவது 
மிகவும் சா்ச் சி்்ந்தது என்று கருதி 
பணிப்பாளர் சமப மீண்டும் 2016 
மு்தல ்தனியான நிர்வாகத்தின் கீழ் 
இயங்க ஆரம்பித்்தது. 

 அல்ஹாஜ் எஸ.எச்.எம்.  அன்சார் 
(மு.மா.ச) அவர்களது ்தம்மமயில 
மிகவும் ்நர்த்தியாக கலலூரியின் 
பல்வறுபட்ட அபிவிருத்தி பணிகமள 
்மறவகாண்்டம்த இக்கலலூரியின் 

வசய்ாளர் என்்வமகயில எமது பணிப்பாளர் 
சமப உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூ் க்டமமப்பட-
டுள்்ளன்.

்மலும் 
1. 2016 - 2017 கா்ப்பகுதியியில 150 மாண-

விகளுக்கான கடடில வசதிகள் ் ண்்டன் வபா்ன்ன-
றுமவ ந்ன்புரி அமமப்பு மூ்மும்

2.  ் மல மாடி கி்தாபு பிரிவுக்கான புனர் நிர்மா-
னம்

3.  30 ×  25 அளவி்ான விடுதிக் கடடி்ட புனர் 
நிர்மானம்

4. புதிய சமமயல அம்க் கட்ட்டம்
5.  நிர்வாக காரியா்யத்திறகுரிய ்தளபா்ட வசதி-

கள்.
6. கட்டார் ந்ன்புரி அமமப்பு மறறும் வபா்ன்-

னறுமவ ்தம்வர்களினதும் அல்ஹாஜ் எஸ.எச்.
எம். அன்சார் (முன்னாள் மாகாண சமப உறுப்-
பினர்) மறறும் மு.கா ்தம்வர்  அல்ஹாஜ் ரவூப் 
்ஹக்கீம் ஆகி்யாரது நிதி ஒதுக்கீடடு்டன் 100 × 
25 அளவி்ான விடுதிக்கட்ட்டமும் அக்கடடி்டத்தின் 
்மலமாடியில ் கட்பார் கூ்டத்திறகான ஆரம்ப கட்ட 
ந்டவடிக்மககளும் ்மறவகாள்ளப்பட்டன. அக்கட-
டி்டத்தில எமது கலலூரியினது எமது ்தம்வரின் 
்வண்டு்காளின் ்பரில (கூமரமய அமமத்துக் 
வகாள்வ்தறகு) முன்னாள் ஜனாதிபதி மமத்திரிபா் 
சிறி்சன அவர்களின் (பிபிவ்தமு)  வபா்ன்ன-
றுமவ ்வம்த்திட்டத்தின் கீழ் 2017 ஒக்்்டாபரில 
ஆரம்பிக்கப்படடு 2017 நவம்பரில முடிக்கப்பட்டது. 
சுமார் 23 இ்டசம் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடடில என்பது 
குறிப்பி்டத்்தக்கது. ் மலும் 2018 ம் வரு்டம் கலலூ-
ரிக்கு மிகவும் ்்தமவயாக இரு்ந்த நூ்கம் சுமார் 
7 இ்டசம் ருபா நிதி வச்வில முடிக்கப்பட்டது.  
்மலும் பல்வறு அடிப்பம்ட வசதிகள் ்்தமவயின் 
நிமித்்தம் எமது நிர்வாக கா்த்தில வசய்து முடிக்கப்-
படடுள்ளன. அத்து்டன் எமது கலலூரிக்கு மாணவி-
களின் ்்தமவ கருதி 13 ்பர்ச் காணி 16 இ்ட-
சம் ரூபா வச்வில வகாள்மு்தல வசய்யப்படடு 
சுறறு மதில என்பன ப் இ்டசம் ருபா வச்வில 
அமமக்கப்பட்டது்டன் எமது கலலூரிக்கு நிர்ந்தர 
வருமானங்கமள வபறறுக் வகாள்ளும் வமகயில 
மர்்ஹஹூம் அல்ஹாஜ் ஏ.எம்.  ்வூப் (சட்டத்்தரணி) 
குடும்பம் மூ்மும் அல்ஹாஜ் எஸ.ஏ.ஏ.  சமட  
குடும்பம் மூ்மும் அ்தறகான ஏறபாடுகள் வசய்து 
்தரப்படடுள்ளது. அவர்களும்டய எண்ணங்களுக்கு-
ரிய நறகூலிமய ஏக இம்வன் வழங்குவானாக..

இப்படிக்கு,

ஐ.எல.எம்.  வ்தௌபீக்  JP.
வசய்ாளர், மஜீதியா மகளிர் அரபுக் கலலூரி

மஜீதியா மகளிர் அரபுக் கலலூரியின் மூன்-
்ாவது பட்டமளிப்பு விழாவிமன முன்னிடடு 
வவளிவரும் வி்ஷ்ட ம்ருக்கு ஆசிச் வசய்தி 
ஒன்றிமன வழங்குவதில வபருமகிழ்ச்சியம்ட-
கின்்்ன். அல-்ஹம்துலில்ாஹ் !

இக்கலலூரி 2013, 2018, வரு்டங்களில 
இரு பட்டமளிப்பு விழாக்கமள வகாண்்டாடியது 
்பான்று 2022 இலும் மூன்்ாவது பட்டம-
ளிப்பு விழாவில 67 ஆலிமாக்கமளயும் 30 
்ஹாபிழாக்கமளயும் வகௌரவித்து அவர்களுக்-
குரிய பட்டமளிப்பு விழாமவ ந்டாத்்த கிம்டத்்த-
மமமய வபரும் பாக்கியவமன கருதுகி்்ன். 

எதிர்வரும் கா்ங்களிலும் ப் பட்டம-
ளிப்பு விழாக்கமள ந்டாத்தி அதிகமான 
ஆலிமாக்கமளயும் ்ஹாபிழாக்கமள-
யும் வவளிக் வகாண்டு வருவ்தறகு இக்-
கலலூரியில க்டமம புரியும், அதிபர், 
ஆசிரியர்கள் மறறும் சக ஊழியர்கள், 
நிர்வாகிகள் முன்வர்வண்டுவமன 
வினயமாக ்வண்டிக் வகாள்கின்்்ன். 

எமது நிருவாகக் கா்த்தில இக்கலலூரி-
யின் பல்வறுபட்ட அபிவிருத்திப் பணிக-
மளயும் வபௌதீக வளங்கமளயும் வபறறுக் 
வகாள்வ்தறகு என்்னாடு ்சர்்நது இயங்கும் 

பணிப்பாளர் சமப உறுப்-
பினர்கமளயும் இச்ச்ந்தர்ப்-
பத்தில நன்றியுணர்வு்டன் 
நிமனவு கூருகி்்ன். அவர்-
களது சமூக பணிகமள 
இம்வன் வபாரு்நதிக் 
வகாள்வானாக!

 

அல-்ஹாஜ் எஸ.எச்.எம். அன்சார் 
்தம்வர்,  மஜீதியா மகளிர் அரபுக் கலலூரி

வபா்ன்னறுமவ. 

ஊ்டகப் வபாறுப்பதிகாரி
01    அஷவஷய்க்  பாரூக் எம். பாஸித் (மஜீதி)

காரியா்ய உ்தவியாளர்கள்
09    அல ஆலிமா எம்.ஐ.  சிபானா (மஜீதி) பீ.ஏ
10    அல ஆலிமா  ஏ.எஸ. அஸமியா (மஜீதி)

வபா்ன்னறுமவ மாவட-
்டத்தில அமம்நதுள்ள 

மஜீதியா மகளிர் அரபுக் கலலூரியின் 
மூன்்ாவது பட்டமளிப்பு விழாவிற-
கான சி்ப்பு ம்ருக்கு ஒரு சி் வார்த்-
ம்தகமள மனம் தி்்நது பகிர்்நது 
வகாள்வதில வபருமகிழ்ச்சியம்டகி-
்்ன். 

நான் இக்கலலூரியில அதிபராக 
2016ம் ஆண்டு டிசம்பர் மா்தம் 
வபாறுப்்பறறுக் வகாண்்்டன். அ்ந்த-
வமகயில அன்றுவ்தாடடு இன்றுவமர 
அல்ாஹ்வின் உ்தவியால என்னால முடியுமான 
சக் அர்ப்பணிப்புகமளயும் கலவியின் முன்்னற-
்ம் கருதி வசய்து வருகி்்ன். அத்து்டன் என்னு-

ம்டய இச்்சமவக்கு மிகவும் வபறு-
மதியான உ்தவி ஒத்்தாமசகமளயும் 
ஆ்்ாசமன வழிகாட்டலகமளயும் 
வழங்கிவரும்  ்தம்வர், வசய்ா-
ளர், வபாருளாளர் மறறும் நிருவாக 
உறுப்பினர்கள் அமனவருக்கும் 
எனது மனமார்்ந்த நன்றிமயயும் 
வாழ்த்துக்கமளயும் வ்தரிவித்்ததுக் 
வகாள்கின்்்ன்.  அல-்ஹம்துலில-
்ாஹ்!

அஷவஷய்க் ஏ.எல. பஷீர் (ஷர்க்கி)
அதிபர், 

மஜீதிய்யா மகளிர் அரபுக் கலலூரி    

மஜீதிய்யா மகளிர் அரபுக் கல்லூரி  
 ப�யாலனறுவை

மூன்யாைது �ட்டமளிப்பு விழயா 

கல்லூரியின் வளர்ச்சி பற்றி செயலாளர் 

கல்லூரியின் அதிபரிடமிருந்து... 

தலலவரின் ஆசிச் செய்தி
(முன்்ாள் வடமத்திய மாகாண ெலப உறுப்பி்ர்)

பணிப்பாளர் சமப
01.    ்தம்வர் 
     அல்ஹாஜ் எஸ.எச்.எம்.  அன்சார் 
 JP (Former MPC)
02.   உப ்தம்வர்    - 
 அல்ஹாஜ் எம். பசீர் அ்ஹமட JP
03.   உப ்தம்வர்    -
 அல்ஹாஜ்  எஸ.ஏ.ஏ. சமட JP
 (President Mosque Federation)
04.   வபாதுச்வசய்ாளர் -
 ஜனாப் ஐ.எல.எம். வ்தௌபீக் 
 (Former Gs) 
05.   உப வசய்ாளர்   -
 அல்ஹாஜ் பி. ்வுப்தீன் வமௌ்வி 
        (Incharge Officer Muslim 
  Cultural Department) 
06.   வபாருளாளர்      - 
 அல்ஹாஜ் என்.எம்.ஏ.  மஜீட  
       (Former Principal) 
07.   பணிப்பாளர்    
 -அல்ஹாஜ் ஏ.ஸீ.எம். ஜஃபர் (வமௌ்வி)
    (Retired Teacher) 

உறுப்பினர்கள்
08.    அல்ஹாஜ் எம்.எஸ. அ்ஹமட  

(Former - ADB)
09.   ஜனாப் எம்.எம். நி்ாப்தீன் (ISA)
10.   ஜனாப் என்.எம். முமகதீன் பாவா 

(Principal)
11.    அஷ்ஷஹ் 
 ஏ.எல.எம். ஜவாஹிர் (Sharqi)   

 (காழி – நீ்தவான்)
12.   ஜனாப் ஐ.எல.எம். நஸார் (அதிபர்)
13.   அஷ்ஷஹ் ஏ.எல.  ஜஹூமனதீன் 
 ஆசிரியர்
14.   அஷ்ஷஹ் எம்.எம். அ்ாவுதீன் 

(ப்ாஹி)
15.   அஷ்ஷஹ் என்.எம். அபுல ்ஹசன் 

(ப்ாஹி)
16.   அஷ்ஷஹ் எஸ.யூ.எம். மபஸல  

(மஜீதி)
17.  அல்ஹாஜ் எம்.ஐ.எம். மன்சூர்
18. அல்ஹாஜ் ஏ.பீ.எம். ்ஹனீபா

ஆசிரியர் குழாம்
இ்     வபயர்
01   அதிபர் 
 அஷவஷய்க் ஏ.எல.பஷீர் (ஷர்க்கி)
02   அஷ வஷய்க் யு.எல.எம். றியாழ்தீன்
 ( மஜீதி)
03  அல ஆலிமா பீ.எம்.  முசானா   

 (கல்லி)
04   அல ஆலிமா ஏ.எல.எப்.  சி்ஹானா  

 (சஹ்ராவி)
05   அல ஆலிமா எம்.டி.  நஸரின் (மஜீதி)
06   அல ஆலிமா எம். மஸீ்தா (மஜீதி)
07   அல ஆலிமா ஏ.எப்.எப். அப்ஸா   

 (்ஹஹூ்தாவி)
08  அல ்ஹாபிழ் ஏ.்க. சும்ஹல   

 அ்ஹமட( மஜீதி) பீ.ஏ
09   அல ஆலிமா எம்.ஏ.  நுமபஸா   

 (மஜீதி)
10  அல ஆலிமா எம்.எப். ருமமஸா   

 (மஜீதி)
11   ஆசிரிமய எம். ஐ. ்ஹஸீமா ் பகம் பீ.ஏ

 ்தகவல உ்தவி : 

அல ்ஹாஜ் எம்.என்.எம். மஜீத் 

(ஓய்வுவபற்  அதிபர்), 

அல ்ஹாஜ் பி. ரவூப்தீன் (மஜீதி),  

அஷவஷய்க்.                      

பாரூக் எம். பாஸித் (மஜீதி).

  ( மாத்்தமள சுழறசி நிருபர் - சதூர்தீன் )  

படடமசபறும 
ஆலிமாககள்

2018 ம் ஆண்டு
1. M.I.பாத்திமா சாரா            முஸலிம் வகா்னி
2. R. பாத்திமா றுஸனா         முஸலிம் வகா்னி
3. N. ்ஹப்ஸா                   ்தம்பாமள
4. B. நஸரின்                   கல்்ல்
5. A. றிஸபானியா.             ்தம்பாமள
6. M. ்ஹஸானா                சுங்காவி்
7. M.  ்ஹஸீனா                சுங்காவி்
8. S.F. ஸமீமா பர்வின்         முஸலிம் வகா்னி
9. J. றிப்னா                     ஓட்டமாவடி
10. MB. நி்ஹா.                 கடடுவன்வி்
11. M. ்ஜீபா.                 சுங்காவி்
12. N. நிப்ரா                      வஜய்நதியாய
13. M.S. பாத்திமா ஸஸனா    மாணிக்கம்பிடடி
14. A.H.ம் அஸமி்ா           கல்்ல்

2019 ம் ஆண்டு

15.  M. பாஹிமா.               கு்டாப்வபாகுன
16. U.அஸீனா                   ஓட்டமாவடி
17. A.B. தூபாஆயிஷா.           முஸலிம் வகா்னி
18. H. ்ஹதீஜா நிப்ரா             சுங்காவி்
19. J. பாத்திமா அப்்ா           ஓட்டமாவடி 
20. S. ஸன்ஸி்தா                  ஓட்டமாவடி
21. A.B. பாத்திமா ஸஸனா       கு்டாப்வபாகுன
22. A. பாத்திமா றிஸகானி.      மாணிக்கம்பிடடி
23. H. பாத்திமா ஸப்னா.         குசுங்கம
24. M.A. நுஸரா.                முஸலிம்வகா்னி
25. N.F. வஜஸனா                  சுங்காவி்
26. M. ஸப்னா.                      முஸலிம்வகா்னி
27. M.R.  பாத்திமா  பஸீ்ஹா     ஏ்ாவூர்
28.  A.L. அப்ஸானா                ஓட்டமாவடி
29. S.F. ்ரஷமா                    மரு்தமுமன
30. R. ்க்ஸானி                     சுங்காவி்

2021 ம் ஆண்டு

51. M.N. மபரூஸா                  கடடுவன்வி்
52. J.F. ஸஸனா                       சுங்காவி்
53. A.G. பாத்திமா நிஹ்்ா           கடடுவன்வி்
54. M.B. பயாஸா ்ப்ஹம்            ்தம்பாமள
55. A.J. பாத்திமா நகீபா               ்தம்பாமள
56. T.F. ்ஹஸனா.                    முஸலிம்வகா்னி
57. A.F. முஸரிபா.                     ்தம்பாமள
58. M.A. நுமபஸா                   அநுரா்தபுரம்
59. M.F. நிபாஹிரா                    கடடுவன்வி்
60. F. பாத்திமா றிம்ஸா.               அநுரா்தபுரம்
61. AR. ஸம்ரத் மனால             கடடுவன்வி்
62. A.F. ஸப்னா                 கடடுவன்வி்
63. I.F. இஜாஸா             ்தம்பாமள
64. M.F. றுமமஸா                ்தம்பாமள
65. A. வசீமா                          கடடுவன்வி்

2020 ம் ஆண்டு 
 31. A.R. பாத்திமா ரிப்னா           ்தம்பாமள
32. A.R. பாத்திமா ஆதி்ா            வாமழச்்சமன
33. A.R.  நாதிரா இஷரத்.             அக்குரமன
34. R.அகீ்ா பானு               ஏ்ாவூர்
35. NF.  நுஸகியா                 கலவ்லமள
36. A.M.  ஸிஹ்னாஸ பானு         புதூர்
37. A.N. பாத்திமா  நிஹ்்ா        ஓட்டமாவடி
38. S. பாத்திமா  றுஸ்தா            அநுரா்தபுரம்
39. M. மஸீ்தா                         அநுரா்தபுரம்
40. S. பாத்திமா  நுமஸபா         ்தம்பாமள
41. R.F.  மர்்ஹானா                   ஓட்டமாவடி
42. R.F. அப்ரின் பானு              காத்்தான்குடி
43. A.F. ஸிம்ரா                   கடடுவன்வி்
44. A.M. மாஜி்தா                  கடடுவன்வி்
45. J.பாத்திமா  ரிழா          மாணிக்கம்பிடடி
46. J. ஸம்ஸியா                      கடடுவன்வி்
47. A. அஸனா பானு                 ்தம்பாமள
48. J. றுஸ்தா                         கல்்ல் 
49. M.B. நுமஸபா                   ்தம்பாமள
50. J.F. நுஸ்ஹா                      சுங்காவில
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கல்முமை  சந்ாை ஈஸ்வரர் சி்வன் ககாயில் ்வருடாந் மககாறச்வ க்ர் திருவிழா வ்வள்ளிக்கிழமம (18) நமடவெற்றது. ெக்்ர்கள் ்வடம் பிடித்து கல்முமை நகர் ஊடாக க்ர் இழுத்து ்வரபெடு்வம் ெடத்தில் காணலாம்.           ெடம்: நறபிட்டிமுமை விகசட நிருெர்

சந்தேக நபரகளை ்தேடி 
அககளைபபற்று பபொலிஸொர வளைவீச்சு
அக்கரைப்பற்று மேற்கு   
தின்கைன் நிரு்பர்

அக்கரைப்பற்று குருந்தங்குளம் 
வயல் பிைம்தசத்தில் ்தனது விவசாய 
்காணிககுள் சசன்்ற  ஒருவர் மீது 
அங்கு வருர்க்தந்த  அவைது  சம்கா-
்தைரும் அவரின் ே்கனும் ்தாககு்தல் 
நடத்தியுள்ளனர்.

இசசம்்பவம் ்கடந்த ஞாயிற்றுககி-
ழரே (13) ்காரை 7 ேணியளவில் 
இடம் ச்பற்்ற்தா்க ச்தரிவிக்கப்ப-
டுகி்றது.

்தாககு்தல்  சம்்பவத்தில் ்தரையில் 
்படு்காயேரடந்த  எம்.ஏ.அபதுல் 
்பரீட் (62 வயது) அக்கரைப்பற்று 
ஆ்தாை ரவத்தியசாரையில் அனு-
ேதிக்கப்பட்டு மேைதி்க சிகிசரசக-
்கா்க ேட்டக்களபபு ம்பா்தனா ரவத்-
தியசாரைககு ோற்்றப்பட்டு அவசை 

சிகிசரச பிரிவில் அனுேதிக்கப-
்பட்டு சிகிசரச ச்பற்று வருகி்றார்.

இசசம்்பவம் ச்தாடர்்பா்க மேலும் 
ச்தரியவருவ்தாவது,

்தாககு்தலுககுள்ளானவருககும் 
்தாககு்தல் நடத்திய அவைது ்தம்பிக-
கும் இரடயில் இருந்த ்காணிபபி-
ைசசிரன ச்தாடர்்பா்க இருவருககும் 
இரடயில் ஏற்்பட்ட  வாககுவா்தத்-
தின் ம்பாது அவைது ்தம்பியான எம்.
ஏ.அபதுல் அஸீஸ், அவைது ே்கன் 
ஏ.ஏ.அஸ்்பாக ஆகிமயாமை ்தாககு-
்தல் நடத்தியுள்ளனர்.

சம்்பவம் ச்தாடர்்பா்க அக்கரைப-
்பற்று ச்பாலிஸார் சநம்த்க ந்பர்-
்கரள ர்கது சசயவ்தற்கு தீவிை 
ம்தடு்தல் நடவடிகர்கயில் ஈடு்பட்-
டுவருகின்்றம்பாதும், சநம்த்க ந்பர்-
்கள் ்தரைேர்றவாகியுள்ள்தா்க 
ச்தரிவிக்கப்படுகி்றது.

திருக்கோவில் பிர்ேசத்தில் 1761 
ஏககரில் சிறு்�ோக நெற் நசய்க

திருகம்காவில் தின்கைன் நிரு்பர்

திருகம்காவில் பிைம்தச சசயை-
்கப பிரிவுககுட்்பட்ட 13 விவசாய 
்கணடங்்கரள உள்ளககிய்தா்க 1761 
ஏக்கர் சநற் சசயர்கககு இம்முர்ற 
அனுேதி வழங்்கப்பட்டுள்ளது.
இவ் விவசாய ஆைம்்ப கூட்டோனது 
திருகம்காவில் பிைம்தச சசயைாளர் 
ரீ.்கமேநதிைன் ்தரைரேயில் பிைம்தச 
சசயை்க ம்கட்ம்பார் கூடத்தில் மநற்-
றுமுன்தினம் இடம்ச்பற்்றது.

இ்தன்ம்பாது ச்பரிய நீர்ப்பாசன 
குளங்்களான றூ்பஸ் ேற்றும் ்கஞ்சி-
குடிசசாறு குளங்்களின் நீரிப ்பாசனத்-
ர்தக ச்காணடு சிறும்பா்க சநற் சசய-
ர்கக்கான ்காணி்களின் எணணிகர்க 
ச்தாடர்்பா்க ்கைநதுரையாடப்பட்டு 
தீர்ோனங்்கள் எட்டப்பட்டன. அந-

்தவர்கயில் ்தம்பிலுவில் நீர்ப்பாசன 
திரைக்களத்திற்குட்்பட்ட றூ்பஸ் 
குள நீர்்பாசனத்தின் கீழ் மூன்று ்கண-
டங்்களில் 514 ஏக்கர் ்காணியும், 
்கஞ்சிகுடிசசாறு குள நீர்ப்பாசத்தின் 
கீழ் 10 விவசாய ்கணடங்்களில் 
1222 ஏக்கர் ்காணியும் வகிைந்தைாவ 
்கணடத்தில் ்பாைம்்பரிய சநற் சசய -
ர்கக்கா்க 25 ஏக்கருோ்க சோத்்தம் 
1761 ஏக்கர் இம்முர்ற சிறும்பா்க 
சநற் சசயர்கக்கான ்காணி்களா்க 
தீர்ோனம் எட்டப்பட்டுள்ளன.

இநநிரையில் இடபம்பா்க சநற் 
சசயர்கக்கான விர்தபபு ்காைோ்க 
ோர்ச ோ்தம் 25ந தி்கதி ச்தாடக்கம் 
சித்திரை ோ்தம் 5ந தி்கதி வரை என 
தீர்ோனிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்தமவரள இம்முர்ற விமச -
டோ்க ்பாைம்்பரிய சநற் சசயர்க-

யிரன ஊககுவிககும் மநாககு-
டன்  அைசின் ச்காள்ரளககு ஏற்்ப 
வகிைந்தைாவ ்கணடத்தில் 25 
ஏக்கர் ்காணியில் ்பாைம்்பரிய சநற் 
சசயர்க மேற்ச்காள்வ்தற்்கான தீர்-
ோனமும் எட்டப்பட்டுள்ளரே 
குறிபபிடத்்தக்கது.

அத்துடன் ்பணரையாளர்்கள் 
்தங்்களது ்கால் நரட்கரள ோர்ச 
ோ்தம் 20ஆம்  தி்கதி ச்தாடக்கம் 
எதிர்வரும் யூரை ோ்தம் 29ஆம் 
தி்கதி வரை இவ் விவசாய ்கணடங்-
்களில் இருநது அ்கற்றி விவசாய 
நடவடிகர்க்களுககு ்பாதிபபு இல் -
ைா்தவாறு ்பைாேரிககுோறு அறிவு-
றுத்்தல்்கள் வழங்்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் ்காஞ்சைகுடா 
இைாணுவ மு்காம் இைாணுவத்தி-
னைால் இைவசோ்க மச்தன உைம் 

வழங்்கப்படவுள்ளதுடன், அ்தற் -
்கான மச்தனப ்பசரள உற்்பத்தி 
மவரை்கள் முன்சனடுக்கப்பட்டு 
வருகின்்ற நிரையில், மூைப 
ச்பாருட்்கரள ச்பற்றுக ச்காள்ளும் 
வர்கயில் விவசாயி்கள் ்தேது 
உழவு இயநதிைங்்கரள வழங்கி 
உ்தவ மவணடும்..

இக கூட்டத்தில் பிைம்தச சசயைா-
ளர் ரீ.்கமேநதிைன் உ்தவிப பிைம்தச 
சசயைாளர் ம்க.சதிமச்கைன்,  
ோ்காை நீர்ப்பாசனம் ்தம்பிலுவில் 
அலுவை்க ச்பாறியைாளர்  பி.வி்கர்-
ைன், ்தம்பிலுவில் ்கேநை மசரவத் 
திரைக்கள அபிவிருத்தி உத்தி-
மயா்கத்்தர் எம்.அேந்தன், பிைம்தச 
சசயை்க நிருவா்க உத்திமயா்கத்்தர் 
உள்ளிட்ட ்பைர் ்கைநது ச்காணட-
னர்.

ேட்டக்களபபு குறூப நிரு்பர்

சட்டவிமைா்தோன முர்றயில் 
அனுேதிப ்பத்திைமின்றி  ்பதுககி 
ரவக்கப்பட்டிருந்த சாைாய ம்பாத்்தல்-
்களுடன் ேட்டக்களபபு  வவுைதீவு 
ச்பாலிஸ் பிரிவில் ச்பணசைாருவர் 
உட்்பட இருவர் மநற்றுமுன்தினம் 
ோரை ர்கது சசயயப்பட்டுள்ள -
்தா்க ேட்டக்களபபு ோவட்ட குற்்ற 
விசாைரைப பிரிவு ச்பாறுப்பதி்காரி 
பி.எஸ்.பி.்பணடாை ச்தரிவித்்தார்.

கிரடக்கபச்பற்்ற ்த்கவசைான் -
னிறின் அடிப்பரடயில் ோவட்ட 
சிமைஸ்ட ச்பாலிஸ் அத்தியட்ச்கர் 
சு்தத் ோசிங்்கவின் ்பணிபபின் ம்பரில் 
வவுைதீவு பிைாசவட்டுவான் ்பகு-
தியில் ச்பாலிஸார் மேற்ச்காணட 
சுற்றிவரளபபின்ம்பாது இவர்்கள் 
ர்கது சசயயப்பட்டனர்.

ர்கது சசயயப்பட்ட ச்பணணி -
டமிருநது 180 மில்லி லீற்்றர் எரட 
ச்காணட 10 சாைாய ம்பாத்்தல்்களும் 
ஆணிடமிருநது 3 சாைாய ம்பாத்்தல்்க-
ளுோ்க 13 ம்பாத்்தல் சாைாயம் ர்கப -
்பற்்றப்பட்டுள்ளது. 

ர்க்தான ந்பர்்கள் ஏ்றாவூர் நீதிேன்-
றில் ஆேர்்படுத்்தப்படவுள்ளனர்.

ேட்டக்களபபு விமேட நிரு்பர்

அடிப்பரட வசதி்களற்று வறு -
ரேகம்காட்டின் கீழ் வாழும் 
ச்பண்கள் ்தரைரே்தாங்கும் குடும் -
்பசோன்றுககு வீடு வந்தறுமூரை -
யில் பு்தன்கிழரே (16) வழங்்கப -
்பட்டது.

மேல்ேருத்தூர் அருள்மிகு ஆதி -
்பைாசககி சித்்தர் பீடத்தின் சமூ -
்கநைன் ்பண்பாடு அ்றப்பணி 
ரேயத்தினால், ேட்டக்களபபு 

ோவட்டத்தில் 26 ஆவது வீமட 
்பயனாளிககு ர்கயளிக்கப்பட் -
டது.  குறித்்த அ்றப்பணி ரேயத் -
தின் ேட்டக்களபபுக கிரளயினால் 
இவ் வீட்டுக்கான அடிக்கல் ்கடந்த 
31.01.2022 நடப்பட்டது.

இ்தற்்கான நிதி அனுசைரை -
யிரன சுவீஸ் நாட்டில் வசிககும் 
சகதி குமு்தா ஆனந்தன் ேற்றும் 
சங்கீ்தா ஆனந்தன் சசௌமியா ஆனந -
்தன், வர்சா ஆனந்தன் வழங்கி 
ரவத்்தரே குறிபபிடத்்தக்கது.

ஒலுவில், ்கல்முரன விமசட நிரு்பர்்கள்

 நாட்டில் ்தற்ம்பாது ஏற்்பட்டுள்ள 
ச்பாருளா்தாை பிைசசிரன்கரள தீர்ப-
்ப்தற்்கான ஆமைாசரன்கரள ்பல்-
்கரைக்கழங்்கள் வழங்்க மவணடு-
சேன, ச்தன்கிழககு ்பல்்கரைக்கழ்க 
உ்பமவந்தர் ம்பைாசிரியர் அபூ்பக்கர் 
்றமீஸ் ச்தரிவித்்தார்.

ச்தன்கிழககு ்பல்்கரைக்கழ்க 
ோைவர்்கள், விரிவுரையாளர்்கள் 
ேற்றும் ஊழியர்்களுககு ேன அழுத்-
்தம் இல்ைா்த எதிர்்காைம் எனும் 
்தரைபபில் சசயைேர்வு பு்தன்கி-
ழரே (16) ்பல்்கரைக்கழ்க ஒலுவில் 
வளா்க நூை்க ம்கட்ம்பார் கூடத்-
தில் நரடச்பற்்றது. இதில் ்கைநது 
ச்காணடு உரையாற்றுர்கயிமைமய 
மேற் ்கணடவாறு ச்தரிவித்்தார்.

ச்தன்கிழககு ்பல்்கரைக்கழ்க 
நூை்கர் எம்.எம்.ரி்பாயுடீன் ்தரை-
ரேயில் நரடச்பற்்ற  ரவ்பவத்தில்,-
அவர் ச்தாடர்நதும் உரையாற்றுர்க-

யில்,  
சர்வம்தச ரீதியா்க 

்காைப்படுகின்்ற முககி-
யோன பிைசசிரன்கரள 
ம்பசக கூடிய ்தளோ்க 
்ப ல் ்க ர ை க ்க ழ ்க ங் ்க ள் 
தி்கழ மவணடும். ்பல்்க-
ரைக்கழ்கங்்களும் நூை-
்கங்்களும் அறிரவ ்பைபபு-
கின்்ற  ்பணி்கரள ஒரு ்படி 
மேமை சசன்று சசயய 
மவணடும்.

்பல்்கரை்கழ்கத்தில் ்கற்்றல், ்கற்பித்-
்தல் மு்தைாவ்தா்க இருக்க மவணடும், 
இைணடாவ்தா்க அறிரவ ்பைபபு்தல், 
மூன்்றாவ்தா்க ்பல்்கரைக்கழ்கம் 
ஏரனய பிைாநதிய நிறுவனங்்களு-
டன் மசர்நது ்பல்்கரைக்கழ்கத்துககு 
ம்தரவயான விடயங்்கரள ச்பற்றுக 
ச்காள்ள மவணடும், அம்தம்பான்று 
பிைாநதியம்,  சமூ்க அரேபபு,  
நூை்கம் இன்னும் ்பை சமூ்க அரேப-
புக்கள் ம்பான்்றவற்றிககு ம்தரவ-

யானர்த ்பல்்கரைக ்கழ-
்கத்திலிருநது அறிரவ 
ச்காடுக்க மவணடும்.

இச சசயைேர்விரன 
நடாத்்த உ்தவிய ்கல்முரன 
பிைாநதிய சு்கா்தாை 
மசரவ்கள் ்பணிப்பாளர், 
அரனத்து ரவத்தியர்்கள் 
உட்்பட நூை்கர், சிமைஷட 
நூைர்்கள், உ்தவி நூைர்்கள், 
நூை்க உத்திமயா்கத்்தர்்கள் 

அரனவருககும் ்பல்்கரைக்கழ்கத்-
தின் சார்பில் நன்றிரய ச்தரிவித்துக 
ச்காள்கிம்றன் என்்றார்.

இநநி்கழ்வில் ்கல்முரன பிைாந-
திய சு்கா்தாை மசரவ்கள் ்பணிப-
்பாளர் ரவத்திய ்கைாநிதி ஐ.எல்.
எம்.றி்பாஸ், பிைாநதிய சு்கா்தாை 
மசரவ்கள் பிைதிப்பணிப்பாளர் 
டாகடர் எம்.பி.ஏ.வாஜீத் சிமைஷட 
நூைர்்கள்,  விரிவுரையாளர்்கள்,  
உயர் அதி்காரி்கள், ோைவர்்கள் என 
்பைரும் ்கைநது ச்காணடனர்.

அட்டாரளசமசரன தின்கைன் நிரு்பர்

அம்்பார்ற ோவட்ட அனர்த்்த 
மு்காரேத்துவ ேத்திய நிரையத்-
தினால் ஏற்்பாடு சசயயப்பட்ட தீ 
அனர்த்்தம் ச்தாடபபிைான விழிபபு-
ைர்வு சசயன்முர்றப ்பயிற்சி பு்தன்-
கிழரே  (16) அக்கரைப்பற்று ்பஸ் 
்தரிபபு வளா்கத்தில் இடம்ச்பற்்றது.

அம்்பார்ற ோவட்ட அனர்த்்த 
மு்காரேத்துவ ேத்திய நிரையத்தின் 
உ்தவிப ்பணிப்பாளர் எம்.ஏ.சி.மு்கம்-
ேட் றியாஸ் ்தரைரேயில் இடம்-

ச்பற்்ற இநநி்கழ்வின்ம்பாது, துர்ற-
சார்ந்த உயைதி்காரி்கள், அைச ்தனியார் 
துர்ற அதி்காரி்கள், ச்பாதுேக்கள் 
என ்பைர் ்கைநது ச்காணடனர்.

்தற்்காை சூழ்நிரையில் அடிக-
்கடி ச்பருேளவில் நி்கழ்நது வரும் 
தீ அனர்த்்தத்தின் மூைோன இழப-
புக்கரளயும் ்பாதிபபுக்கரளயும் 
குர்றககும் வர்கயில் அம்்பார்ற 
ோவட்ட அனர்த்்த மு்காரேத்துவ 
ேத்திய நிரையத்தின் ஒருங்கிரைப-
பில், அக்கரைப்பற்று ோந்கை சர்ப, 
அக்கரைப்பற்று ஆ்தாை ரவத்திய-

சாரை, பிைம்தச சசயை்கம் ேற்றும் 
முப்பரடயினரின் ஒத்துரழபபுடன் 
இடம்ச்பற்்ற இவ் அனர்த்்த முன்-
சனசசரிகர்க விழிபபுைர்வுச  சசய 
முர்றப ்பயிற்சியின் ம்பாது, ச்பருந 
ச்தார்கயான ச்பாதுேக்களும் அைச 
்தனியார் துர்ற உத்திமயா்கத்்தர்்கள் 
ஊழியர்்கள் ம்பான்ம்றார் ்கைநது 
ச்காணடு ்பயன் ச்பற்்றனர்.

சே்காைத்தில் ்பை வர்த்்த்க நிரை-
யங்்கள், ச்பாதுேக்களின் உட-
ரே்கள், சசாத்துக்கள் ம்பான்்றன 
தீககிரையா்க அழிவரடநது வருவ-

துடன், உயிரையும் 
்காவு ச்காள்ளும் தீ 
அனர்த்்தத்தின் இழப-
புக்கரள குர்றத்து 
ேக்கரள விழிப்பரட-
யச சசயயும் வர்கயில் 
இநநி்கழ்வு ஏற்்பாடு 
ச ச ய ய ப ்ப ட் டி ருந -
்தரே குறிபபிடத்்தக்கது.

இ்தன்ம்பாது தீ அனர்த்்தத்தினால் 
்பாதிபபுற்்ற பிைம்தசத்தின் நிரை-
ரேயிரன முப்பரடயினரின் ஒத்-
துரழபபுடன் ஒழுங்கு்படுத்்தல், 

்பாதிக்கப்பட்ட ேக்கரளயும் உடரே-
்கரளயும் ்பாது்காககும் தீயரைபபு 
ேற்றும் மு்தலு்தவிச சசயற்்பாடு்கள் 
ம்பான்்றவற்ர்ற மேற்ச்காள்ளும் 
வி்தம் ேற்றும் அனர்த்்தத்தில் ்பாதிப-
புற்்ற ேக்கரள ரவத்தியசாரை்க-

ளில் சிகிசரச வழங்கும் நரடமுர்ற 
ேற்றும் ்பாதிக்கப்பட்ட ேக்களுககு 
ேனி்தாபிோன உ்தவி்கள் வழங்கும் 
சசயற்்பாடு்கள் ம்பான்்றன சசயன்-
முர்ற ஊடா்க ேக்களுககு ச்தளிவு 
்படுத்்தப்பட்டரே குறிபபிடத்்தக்கது.

பிரக்ச வசயலாளர் ்மலமமயில் நமடவெற்ற கூட்டத்தில் தீர்மாைம்

்பாைமுரன விமசட 
நிரு்பர்

்கல்முரன பிைாநதிய 
சு்கா்தாை மசரவ்கள் ்பணி-
ேரனயின் முன்மனாடி 
ந ட வ டி க ர ்க ்க ளி ல் 
ஒன்்றான ்பணிப்பாளரி-
னால் ஆைம்பித்து ரவக-
்கப்பட்ட ஊட்க ேற்றும் 
ஆயவு, அபிவிருத்திக-
்கான பிரிவு ்பல்மவறு 
மவரைத் திட்டங்்கரள 
முன்சனடுத்து வருகின்்றது.

இ்தன் மு்தற்்கட்ட நடவடிகர்க-
யா்க ஊட்கபபிரிவின் ்தயாரிபபில் 
ஒளிப்பதிவு சசயயப்பட்ட ”்தடுபபி-
யல்” குறுநதிரைப ்படம், அணரே-
யில் பிைாநதிய சு்கா்தாை மசரவ்கள் 
்பணிேரனயின் ம்கட்ம்பார் கூடத் -
தில் உத்திமயா்கபூர்வோ்க சவளி-
யிட்டு ரவக்கப்பட்டது.

பிைாநதிய சு்கா்தாை மசரவ்கள் 
்பணிப்பாளர் ரவத்திய ்கைாநிதி 
ஐ.எல்.எம்.றி்பாஸ் ்தரைரேயில் 
இடம்ச்பற்்ற இநநி்கழ்வில், பிைாந-
திய சு்கா்தாை மசரவ்கள் பிைதிப 
்பணிப்பளார் சடாகடர் எம்.பி.ஏ.வா-
ஜித்,  திட்டமிடல் பிரிவு ரவத்திய 
அதி்காரி சடாகடர் எம்.சீ.எம்.
ோஹிர், ச்தாற்று மநாய ச்பாறுபபு 
ரவத்திய அதி்காரி சடாகடர் எம்.
ஏ.சி.எம்.்பஸால் CERI நிறுவனத்-

தின் ்பணிப்பாளர் வீ.ஐ.்தர்ேன் 
ேற்றும் சு்கா்தாை மசரவ்கள் ்பணிே-
ரனயின் உத்திமயா்கத்்தர்்கள், ஊழி -
யர்்கள் என ்பைரும் ்கைநது ச்காண -
டனர்.

்கல்முரன பிைாநதிய சு்கா்தாை 
மசரவ்கள் ்பணிேரனயின் ச்தாற்று 
மநாய பிரிவு ேற்றும் ஊட்கபபிரிவு 
ஆகியன இரைநது ்தயாரித்்த குறித்்த 
திரைப்படோனது, ச்காமைானா 
ச்தாற்று ேற்றும் ச்காமைானா ்தடுபபு 
நடவடிகர்க்களின் ம்பாது சு்கா்தா -
ைத் துர்றயினரின் ்பங்்களிபபுக்கரள 
ரேயோ்க ரவத்ம்த ்தயாரிக்கப்பட் -
டுள்ளது. சி்றந்தச்தாரு ஆவைோ-
்கக ்கரு்தப்படும் ்தடுபபியல் குறுந -
திரைப்படோனது UNICEF ேற்றும் 
CERI ஆகிய நிறுவனங்்களின் பூைை 
அனுசைரையுடன் ்தயாரிக்கப்பட்டு 
சவளியிட்டு ரவக்கப்பட்டரே 
குறிபபிடத்்தக்கது.

கல்முளை சுகொதேொை பணிமளையில்
குறுநதிளை படம் பவளியீடு

பிைச்சிளைளை தீரகக பல்களைககழகஙகள்
ஆ்ைொசளைகளை வழஙக ்வண்டும்
வ்ன்கிழக்கு ெல்கமலக்கழக உெக்வந்ர் அபூெக்கர் ்றமீஸ 

வவுணதீவில் பபண்
உடபட இருவர ளகது

வநதேொறுமூளையில் வீடு ளகைளிபபு

தீ அைர்ததேம் பதேொடபபொை விழிபபுணரவு ஒ்ததிளக
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தினகரன் 90ஆவது ஆண்டு நிறைவு கிரிக்கற் 
சுற்றுப் ப�ோட்டியில் �ங்கு ்கோள்ளும் அணிகள்
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 --இரா.மலர்விழி...

அதிகாமலயில் இளம் பெணகள் துயிபல-
ழுவது, அமைரும் இமைந்து குளிர்ந்்த 
நீர்நிமலகளுக்குச் பசல்வது, நீராடி நல்ல 

கைவமை ்தமக்கு அருளுமாறு நநான்பிருபெது 
ஆகிய வழக்கஙகள் சஙககாலம் ப்தாடநடே ்தமிழ் மக்க-
ளிமடேநய இடேம்பெற்று வந்துள்ளை.

எனினும் மார்கழி மா்தத்திற்குப ெதிலாக ம்தத் திங-
களில் இந்்த நநான்பிமை இளம் பெணகள் நமற்-
பகாணடேைர் என்ெம்த சஙக இலக்கியஙகள் ப்தரிவிக்-
கின்்றை.

  ம்தத் திஙகளில் நீர்நிமலகள்  குளிர்ந்்த நீரால் 
நிரம்பிக் கிடேபெது,ஆவணி மா்தம் மு்தல் பெய்த 
மமழயால் ஆறு குளஙகள் எல்லாம் நிரம்பி அ்தன் 
பி்றகு பெய்த ெனியாலும் வாமடேக் காற்்றாலும் ம்தத் 
திஙகளில் நீர் நிமலகபளல்லாம் குளிர்ந்து காைப-
ெடும்.

இந்்தச் பசயதி பு்றநானூறு, குறுந்ப்தாமக மு்தலிய 
சஙக இலக்கியஙகளில் எடுத்துக் காடடேபெடடிருக்கின்-
்றை.

ம்த இத் திஙகள் ்தணகயம் நொலக்பகாளக் 

பகாளக் கும்றயா கூழுமடே வியைகர் (பு்றம்-70)  
ம்தத் திஙகளின் ்தன்மமயாை குளம்நொல அள்ள 

அள்ளக் கும்றயா்த அன்ைம் நிம்றந்்த வீடுகமள 
உமடேய பெரிய நகரஙகமள உமடேய்தாம் கிள்ளி வள-
வனின் நாடு!

ொரி ெ்றம்பிற் ெனிச்சுமைத் ப்தணணீர் 
ம்த இத் திஙகள் ்தணணிய ்தரினும்பவயய உவர்க்-

கும் என்்றனிற் (குறுந் - 196)
"முன்பு  நவம்பின் ெசுஙகாமயத் ்தந்்தாலும் 

பூந்ந்தனின் இனிய கடடி இது என்று நொற்றிய 
நீஙகள் இபநொது ம்த மா்தத்தின் குளிர்ந்து கிடேக்-
கும் ொரியின் ெ்றம்பு மமலயிலுள்ள இனிய சுமை 

நீமரக் பகாடுத்்தாலும் பவம்மமயாக இருக்கி்றது. 
உவர்பொக இருக்கி்றது என்கின்றீர்! 

உம்முமடேய அன்பின் மாறுொநடே இ்தற்குக் 
காரைம்' என்று கும்றெடடுக் பகாள்கி்றாள் ஒருத்தி!

 நற்றிமைப ொடேல் ஒன்று நல்ல கைவமைப 
பெ்றநவணடி ம்தத் திஙகளில் குளிர்ந்்த குளத்து 
நீரில் நீராடும் ஓர் இளம் பெணமை நமக்குக் காட-
டுகி்றது.

இமழயணி ஆயபமாடு ்தகுநாண ்தமடேம்த 
இத் திஙகள் ்தணகயம் ெடியும்பெருந்ந்தாட குறும-
கள் அல்லதுமருந்து பிறிது இல்மல யான்உற்்ற 
நநாயக்நக (நற்.80)

நாைம் மிக்க இளம் பெணைாை அவள் 
்தன் ந்தாழிகநளாடு கூடிச் பசன்று ம்தத் திஙக-
ளில் குளிர்ந்்த நீரால் நிரம்பிக் கிடேக்கும் குளத்-
தில் நீராடி நநான்பிருக்கி்றாள்.

"்தான் உற்்ற கா்தல் நநாயக்கு அவநள 
மருந்து' எைக் கூறுகி்றான் கா்தலன்.

நநான்பு என்ெது ்தான் பகாணடே நநாக்கத்திற்காக 
்தைக்கு நநரும் துன்ெஙகமளத் ்தாஙகிக் பகாள்ளும் 
மை உறுதியாகும்.

  நாைம் ்தடுத்்த்தால் அல்லநவா கா்தலநைாடு 
பு்றபெடடுச் பசன்றுவிடோமல் அவமைக் கைவைாக 
அமடேய நவணடி அவள் நநான்பிருக்கி்றாள்.

 மகளிர் ெலர் கூடி நீராடும் ம்தத் திஙகளின் குளு-
மமயாை குளம் நொலக் காடசியளிக்கி்ற்தாம் அவன் 
மார்பு!

ெரத்ம்தயர் ெலர் ்தழுவி மகிழ்ந்திடே  அவர்களுடேன் 
ெழகிவிடடு இல்லம் திரும்பும் ்தமலவமை நநாக்கி 

இவவாறு இடித்துமரக்கி்றாள் ந்தாழி!
"நீ அபெடிபெடடே 

ஒழுக்கமுமடேயவன் 
என்று யாநரனும் 
ப ச ா ல் ல க் 
ந க ட டே ா ந ல 
பவகுளும் என் 
்தமலவி இபநொது 
உன்மைக் காை 
நநர்ந்்தால் என்ைா-
குவாநளா என்று 
பசால்லி வருந்து-
கி்றாள். பசவியிற் 
நகடபினும் பசால்-
லி்றந்து பவகுள்-
நவாள்கணணிற் 
காணின் என்ைா-

குவள் பகால்?நறுவீ ஐம்ொல் மகளிர் ஆடும்ம்த-
இத் ்தணகயம் நொலபெலர் ெடிந்து உணணும்நின் 
ெரத்ம்த மார்நெ (ஐங.84)

இத்்தமகய மகளிர் ஆடேல், "அம்ொ ஆடேல்' எைப 
ெரிொடேலில் குறிபபிடேபெடுகி்றது. 

திருமைம் ஆகா்த இளம் பெணகள் ்தம் ்தாயார் 
அருகிருக்க நீராடுவ்தால், "அம்ொ ஆடேல்' என்று 
அமழக்கபெடடே்தாக ்தமிழறிஞர் ெலர் விளக்கம் 
கூறுவர். "அம்ொ' என்ெ்தற்கு "அன்மை' என்று 
பொருள் பசால்லபெடடுள்ளது.

சில்பலன்று ெனி பெயகின்்ற ம்த மா்தத்து 
மவகம்றப பொழுதில் இளம் பெணகள் மவமக 

ஆற்றில் நீராடி, அ்தன் கமரநயார மைற் ெரபபில் 
அந்்தைர்களால் எழுபெபெடடே நவள்வித் தீயின் பவப-
ெத்தில் ்தம் ஈர ஆமடேகமள உலர்த்திக் பகாள்ளும் 
காடசிமயப ெரிொடேலில் காணகிந்றாம்.

 இளம் பெணகள் பூமியின் பவம்மம தீர்ந்து, 
மமழ வளத்்தால் குளிர்ச்சியமடேவ்தற்காக இவவாறு 
நீராடிைார்களாம்!

"பவம்ொ்தாக வியல்நில வமரபபெைஅம்ொ 
ஆடேலின் ஆயப்தாடிக் கன்னியர்முனித்தும்ற மு்தல்-
வியர் மும்றமம காடடேபெனிப புலர்பு ஆடிப ெருமை 
லருவியின்ஊம்த யூர்்தர உம்றசிம்ற நவதியர்பநறி-
நிமிர் நுடேஙகழல் நெணிய சி்றபபின்ம்தயல் மகளிர் 
ஈரணி புலர்த்்தர' (ெரி.11-80-86)  

உள்ளத்தில் உள்ள நநாக்கம் நிம்றநவறும் பொருடடு 
துன்ெஙகமளப பொறுத்துக் பகாணடு சில ஒழுக்கம், 
கடடுபொடுகமளக் கமடேபபிடிபெது நநான்பு. என்்றாலும் 
சஙககால மக்கள் இயற்மகநயாடு இமயந்்த வாழ்மவ 
நமற்பகாணடேவர்கள் என்ெ்தால் இந்்த ம்த நீராடேல் 
நநான்மெக் கமடேபபிடித்்தைர் எை அறிய முடிகி்றது.

 அறிவியல் நநாக்கிலும் மார்கழி - ம்த மா்தஙகளில் 
"ஓநசான்' என்்ற உயிர் வாழ்க்மகக்நகற்்ற உன்ை்தமாை 
வாயு குளிர்ந்்த நீர் நிமலகளின் நமற்ெரபபில் ெரவி இருக்-
கும் என்்ற அறிவியல் உணமம அறிந்ந்த அவவாறு 
பசயதிருக்கி்றார்கள் நம் முன்நைார்.             -  

 -கல்பலாளுமவ ொரீஸ்...

”தான் உற்ற காதல் ந�ாய்க்கு
அவநே மருந்து” குறுந்தொகை கூறும் 

ைொதல் இரசகை

'அந்தி பூத்த வைகவை' அட்டாவைச்சேவையில் வைளியீடு
ஒலுவில் எஸ்.ஜலால்டீன் எழுதிய 'அந்தி பூத்்த மவகம்ற' 

கவிம்த நூல் பவளியீடடு விழா அடடோமளச்நசமை அல்-
ஷகி வரநவற்பு மணடேெத்தில்  இடேம்பெற்்றது.ப்தன்கிழக்கு 
ெல்கமலக்கழக ப்தாழில்நுடெ பீடே பீடோதிெதி கலாநிதி 
யூ.எல்.ஏ.மஜீட ்தமலமமயில் இடேம்பெற்்ற இந்நிகழ்வில் 
ப்தன்கிழக்கு ெல்கமலக்கழக உெநவந்்தர் நெராசிரியர் 
்றமீஸ் அபூெக்கர் பிர்தம அதிதியாகக் கலந்து பகாணடு 
கவிம்த நூலிமை பவளியிடடு மவத்்தார். 

கமலஞர் ஏ.எல்.அன்்ார் சி்றபபுமர நிகழ்த்தியதுடேன், 
நூல் மீ்தாை உமரகமள இலக்கிய ஆயவாளர் எம்.அபதுல் 
்ற்ாக், விமர்சகர் சி்றாஜ் மசூர் உள்ளிடடே சிலரும் நிகழ்த்திைர்.
நிகழ்வின் இறுதியில் கமல நிகழ்வுகளும் நமமடேநயற்்றபெட-
டேமம குறிபபிடேத்்தக்கது. 

ெடேஙகள், ்தகவல்: எம்.ஏ.்றமீஸ்

இராமன் ெமடேகள் மீது இலஙமகப 
ெமடேகள் நொர் ப்தாடுக்க ஆயத்்தமாகி-

்றது. இலஙமக அரணமமையில் நநர்மம 
உள்ளம் பகாணடே விபீடேைனின் சநகா்தரன் 
இராவைனுக்கு அறிவுமர பசால்லியும் 
அவன் நகடகவில்மல.

“சநகா்தரநை! இராமன் கடேவுளின் 
அவ்தாரம். இராமமை அழிபெது நம் 
குலத்திற்நக அழிவு. முடிவில் ்தர்மநம 
பவல்லும். கற்பில் சி்றந்்த சீம்தமய 
இராமனிடேம் நசர்த்து விடு எை விபீடே-
ைன் இராவைனிடேம் நவணடிக்பகாண-
டோன். “்தம்பி விபீடேைா! எைக்கு எல்லாம் 
ப்தரியும். இராமன் ஒரு ்தமல உமடேய-
வன். நான் ெத்துத் ்தமல உமடேயவன் 
என்்றான் இராவைன். “அணைா ஒரு 
்தமலயாய இருந்்தால் நான் பசால்லும் 
அறிவுமர ஏறும். ெத்துத் ்தமலகளுக்கும் 
என்ைால் எபெடிச் பசால்ல முடியும்?”

“பசால்லிப ொநரன்...” என்று இராைவன் 
்தம்பிமய ஏறிடடு நநாக்க வீடேைன் உமரத்-
்தான்.

அணைா நீ சீம்தயிடேம் பகாணடிருபெது.... 
ஒரு்தமல ஆமச என்கி்றாய. உன் மைம் நல் 
வழியில் இருத்்தமல “எஙகளில் மூத்்தவன் நீ 

இருந்தும் உைக்கு அறிவு என்ெது” “முத்்தமல” 
இராமனிடேம் நீ... “அஞ்சு்தமல” இல்லா்தவன் நீ 
ந்தாற்கபநொகி்றாய நான் அபபொழுது என்ை 
பசயநவன். “ஆறு்தமல என்கி்றாயா” “ஆமாம் 

ெமடேத்்த பிரமன் உன் ்தமலகளில் நல்லெடி.... 
“எழு்தமல” பமாத்்தத்தில் எைக்கு அறிநவ 
“ெத்்தமல” என்ொய. ஆமாம் அணைா 
விதிமய யாரால் பவல்ல முடியும் என்று மைம் 
வருந்திய வீடேைன் ்தன் வழி பசால்லத் ப்தாடேங-
கிைான். “நில் விபீடேைா” எை நின்்றான் விபீடே-
ைன்.

ெத்துத் ்தமலகளில் எடடுத்்தமலகளுக்கும் 

ெதில் பசால்லி விடநடேன். இன்னும் இரு்தமல-
கமளப ெற்றி ஏதும் நீ நகடகவில்மலநய” 
“ஆமாம் உன் நான்காது ்தமல ெற்றியும் ஒன்-
ெ்தாவது ்தமல ெற்றியும் நான் நகடகவில்மல 
நீநய பசால் அணைா”

“பசால்கிந்றன்... எைக்காரு மகயாய இருந்்த 
நீ ்தர்மநம பெரிப்தன்று பிரிந்து பசல்கி்றாய. 
ஆைால் என் ்தமலமமநய பெரிப்தன்று என்-
னுடேன் இருக்கின்்ற என் மகன் இந்திரஜித்தும் 
என் அருமமத் ்தம்பி கும்ெகர்ைனுநம அந்்த 
இரு ்தமலகள். என் ஆமைமயத் சிரநமற் 
பகாள்ள இந்்த இரு ்தமலகள் நொதும்” எை 
இராைவைன் ெதிலுமரத்்தான். விபீடேைன் 
்தமல குனிந்து நடேந்்தான்.

ஞாைம் சஞ்சமகயின் ஆசிரியர் தி 
.ஞாைநசகரன் திைகரன் வார-

மஞ்சரியில் ப்தாடேராக எழுதிய “யாவரும் 
நகளிர்” என்்றப்தாடேரின் ப்தர்ந்ப்தடுக்கப -
ெடடே சில கடடுமரகமளக் பகாணடே நூல் 
“யாவரும் நகளிர் பவளியீடடு விழா இன்று 
சனிக்கிழமம காமல 9.00 மணிக்கு 
பகாழும்புத் ்தமிழ்ச் சஙகத்தில் நமடேபெ்ற -
வுள்ளது.

அத்துடேன் தி.ஞாைநசகரனின் 80ஆவது 
அகமவமய முன்னிடடு ஞாைம் சஞ்சிமக 
நடேத்திய இலக்கியப நொடடிகளின் ெரிச -
ளிபபும் இந்்த விழாவில் இடேம்பெ்றவுள் -
ளது.

திைகரன் மற்றும் திைகரன் வாரமஞ்சரி 
ெத்திரிமகயின்  ஏற்ொடடில் இடேம்பெ்ற -
வுள்ள இந்நிகழ்விற்கு திைகரன் மற்றும்தி -
ைகரன் வாரமஞ்சரியின் பிர்தமஆசிரியர் 
ந்த.பசந்தில்நவலவர் ்தமலமம ்தாஙக -
வுள்ளார்.

நிகழ்வில் பிர்தம விருந்திைராக நலக் -
ஹவுஸ் நிறுவைத்தின் ்தமலவர் ஜைா -
திெதி சடடேத்்தரணி டேபளியு. ்தயாரத்ை 
கலந்து சி்றபபிக்கவுள்ளார்.

பகௌரவ விருந்திைர்களாக நெராசிரியர் 
நசா. சந்திரநசகரம்,பகாழும்புத் ்தமிழ்ச் 

சஙகத் ்தமலவர் சடடேத்்தரணி நடேராஜர் 
காணடீெனும் கலந்து பகாள்ளவுள்ள்ள -
ைர். 

புரவலர் அல்ஹாஜ் ஹாசிம் உமர் நிகழ் -
விற்குமுன்னிமலவகிபொர்.  நூல் அறி -
முகவுமரமய திருமதி ெவானி முகுந்்தன் 
நிகழ்த்துவார். ஞாைம் சஞ்சிமகநடேத்திய -
அமரர் பசம்பியன் பசல்வன் ஞாெகார்த் -
்தச் சிறுகம்தப நொடடியின் ெரிசளிபபும் 
நமடேபெ்றவுள்ளது.     (்)

“யாவரும் நகளிர்” தமிழ்ச் சஙகத்தில்
நூல் வவளியீட்டுவிழா

பத்துத் தலைகள்
செமசமொழி உருவகம

அன்பே நீ அனறு
எழுதிய கடிதஙகள்
என சட்டைப் ்பேயுள்
இத்துப்்பேோய் கிடைக்கின்றன

அநதச் சட்டை்ய அணியோமல்
அசட்டையோய் இருநததனோல்
எழுத்துக்கள் பபேோதும்பிப் ்பேோயின

மீள வோசிக்க முடியோததனோல்
அலுத்துப் ்பேோனதுடைன
அசமநதம் குடிபுகுநதுவிடடைது

இ்சநது வோழப்பேழகி- - ----_ என
இ்ழகள் எல்்ோம் சுருஙகி
வயது முதிரநத வோரத்்தகளோல்
முதிர நி்்யின முணுமுணுப்பு

அனபு அ்றபவோழுக்கம்
அடிச்சுவடைோய்ப்்பேோன நி்்யில்
ஆரவோரஙகள் ஓடி ஒளிநதுவிடடைது

அன்பே அனறு எழுதிய கடிதம்
கு்ழநது ்பேோனதோல்தோன
கு்்நது ்பேோ்னன ்பேோலும்
நி்்யிழநத கோ்ம் மோறி
நி்்றகு்்றநது சருகோன கோ்ம்

 உன அழகும் என இளவலி்மயும்
அனறு ்பேோடடி்பேோடடைது
நோன ்தோற்றுவிட்டைன
நீ பவனறுவிடடைோய் என
நோன நி்னத்ததுண்டு

இப்்பேோதுதோன நி்னக்கி்்றன
நோம் பவனறு விட்டைோம்
எம் இள்ம நி்னவுகள்
்தோல்வியில் துவண்டு துடிக்கின்றன

--  -கந்்தளாய முஸ்்தொ சகாபதீன்      

இேமம நிமைவுகள்



14 2022 மார்ச் 19 சனிக்கிழமம19–03–2022

ஸ்ரீ ப�ான்னம�லவாணேஸவர் ஆலய மண�ாறசவ ணேர்த்திருவிழா ணேறறு முனதி்னம காமல சிறப�ாக ேமைப�றறது.  (�ைபபிடிபபு: வத்ேமை விணசை நிரு�ர்) 

பகாழுமபு 13, பகாடைாஞணசம்ன, கலப�ாத்ே வீதி அருள்மிகு ஸ்ரீ ஞா்னம�ரவர் சுவாமி ணகாயில மகா கும�ாபிணேகம சிவஸ்ரீ கிரு�ாகரக் குருக்கள் ேமலமமயில புேனகிழமம 
ேமைப�றறது. ணகாபுரத்திறகு கும�ாபிணேகம ேமைப�றுவமேயும கலந்து பகாணை �க்ேர்கமையும, நிகழ்வில கலந்து பகாணை பகாழுமபு வைக்கு சிணரஷை ப�ாலிஸ அத்தியடசகர் 
அமல எதிரிமானட, நிமலய ப�ாறுப�திகாரி ணகாச ேவரபைட்ன ஆகிணயாருக்கா்ன பகௌரவத்மே ேர்மகர்த்ோ வி. சுகுமார், மறறும பி. சிவணயாகோேன ஆகிணயார் வழங்குவமேயும 
�ைங்களில காேலாம. ேரம 5 புலமமப�ரிசில �ரீடமசயில �ாதுக்மக, கலபகேர முஸலிம வித்தியாலயத்-

தில சித்திப�றறுள்ை எம.ஐ,எம. இனோப (164) மறறும எம.ஆர்.எம.ரோத் (155) 
ஆகிணயார் அதி�ர் எம.எம.எம.ேவாஸ. பிரதி அதி�ர் என. மஹ்தி �சன மறறும வகுப�ா-
சிரிமய எம.எப.எஸ. �ாஹிமா ஆகிணயாருைன எடுத்துக்பகாணை �ைம.அ.இ.ஜமஇயயதுல உலமாவின

களுத்துறை மாவட்ட கிறையின் வரு்டாந்த ப�ாதுக்கூட்டம்
அகில இலங்கை ஜம்இய்ய-

துல் உலமா கைளுத்து்ை மாவட்ட 
கி்ையின் வரு்டாந்த ப�ாதுக்கூட்டம் 
நா்ை 20ஆம் திகைதி கைா்ல 9.00 மணி 
மு்தல் �ாணநது்ை, ஹேனமுல்லயி-
லுளை பெரண்டிப் வரஹவற்பு மண்்ட-

�த்தில் ந்்டப�ை ஏற்�ா்டாகியுளை-
்தாகை ஜம்இய்யாவின் மாவட்ட கி்ைச் 
பெ்யலாைர் அஷபஷெயக் எம்.எச்.எம். 
�ர்ோன் (நளீமி) ப்தரிவித்்தார்.   

இக்கூட்டத்தில் அ்னத்து கைளுத்-
து்ை மாவட்ட கி்ை உலமாக்கைள 

்தவைாது கைலநது பகைாளளுமாறும் 
உறுப்பினர்கைள அ்னவருக்கும் 
அவர்கைைது முகைவரிக்கு அ்ைப்பு கைடி-
்தஙகைள அனுப்�ப்�டடுளை்தாகைவும் 
பெ்யலாைர் ப்தரிவித்்தார். இதுவ்ர 
கைடி்தஙகைள கி்்டக்கைப்ப�ைாஹ்தார் அந-

்தப்பிரஹ்தெ ெம்�ந்தப்�ட்ட ப�ாறுப்�ா-
ைர்கைளு்டன் ப்தா்டர்பு பகைாளளுமாறும் 
�கைல் ஹ�ாெனமும் இ்தன்ஹ�ாது கைலந-
துபகைாளைவுளஹைாருக்கு ஏற்�ாடு 
பெய்யப்�டடுளை்தாகைவும் அவர் 
ஹமலும் ப்தரிவித்்தார்.  

பகாழுமபு 13, புதுச்பசடடித் பேரு சீரடி சாயி மந்திர் இராஜ ணகாபுர ம�ா கும�ாபி -
ணேகம ணேறறு பவள்ளிக்கிழமம ேமைப�றறது. சிவஸ்ரீ லக்ஷமிகாந்ே பஜகதீசன 
குருக்களின கே�தி ண�ாம சமய கிரிமககமை அடுத்து ணகாபுர கலசத்திறகா்ன 
கும�ாபிணேகம ேமைப�றறது, ேமலவர் எஸ.என. உேயோயகம ேமலமமயில 
போைர்ந்து கஜமுக பூமஜயுைன ஆலய கேவு திறக்கப�டடு ணகாமாோ பூமஜ ேமை-
ப�றறது. ஆலய கும�ாபிணேக �டிமக்கலலிம்ன பசனம்ன மமலாபபூர் சீரடி சாயி 
�ா�ா ஆலயம, அகில இந்திய சாய சமாஜத்தின ேமலவர் ணக. ேங்கராஜ், திமர-
நீக்கம பசயது மவப�மேயும, நிகழ்வில கலந்து பகாணை இராஜாங்க அமமச்சர் 
ஜீவன போணைமான மறறும  �க்ேர்கமையும காேலாம. 

(�ைங்கள்: -வத்ேமை விணசை நிரு�ர்)  

முகத்துவாரம் பவஙகட்டஸவர ஆலய 
மண்ட�த்தில் கண �ரிட�ா்தறை  
மகைா விஷணு ல்யன்ஸ் கிைப் ஒப் ஹகைால்ட சிடடியின் 

திட்டத்  ்த்லவர் (Project Chairperson) ப�ான்.�த்மநா்த-
னின் ஏற்�ாடடில் நா்ை  20ம் திகைதி கைா்ல 8.00 மணிக்கு 
பகைாழும்பு முகைத்துவாரம் பவஙகைஹ்டஸ்வர மகைா விஷணு 
ஹகைாயில் ஸ்ரீ மோலக்ஷமி மண்்ட�த்தில் ஹ்தெமான்்ய 
து்ரொமி பெடடி்யார் அவர்கைளின் வழிகைாடடு்தலில்,ஸ்ரீ 
ஐ்யப்�ன் உ்தவும் கைரஙகைள அைபநறி �ா்டொ்லயில்  கைல்வி 
�யிலும் 350 மாணவ மாணவிகைளுக்கு கைண் �ரிஹொ்த்ன 
முகைாம் பெயவ்தற்கு ஏற்�ாடு பெய்யப்�டடுளைது. இநநிகைழ்-
வில் வல்யத் ்த்லவர் (Zone Chairperson)  நிஹனஸ் அமிர்-
்்தய்யா, கைைகை ்த்லவர் பொ, பெநதில்குமார், பெ்யலாைர்  
எஸ்,ெ்தாசிவம், ப�ாருைாைர் எஸ். மஹனாகைரன், ஐ்யப்�ன் 
உ்தவும் கைரஙகைளின் ஸ்்தா�கைர்  �.கை. வாென், மன்ைச் பெ்யலா -
ைர் ெ. அனுஷொ, தினகைரன் �த்திரி்கையின் உ்தவி  ஆசிரி்யர் 
ஹகை. ஈஸ்வரலிஙகைம் ஆகிஹ்யாரும் கைைகை அஙகைத்்தவர்கைளும் 
கைலநது  பகைாளைவுளைனர்.  

குைத்திலிருநது �்டலம் மீடபு
புத்்தைம் மேகும்புக்கை்டவல போரகைே்யா்ய �குதியி -

லுளை குைபமான்றில் மி்தந்த நி்லயில் ந�ர்  ஒருவரின் ெ்ட-
லபமான்று  மீடகைப்�டடுளைது.

�்டப�ால, கிதுல்கைேகைல �குதி்்யச் ஹெர்ந்த 32 வ்யது -
்்ட்ய ந�ர் ஒருவஹர இவவாறு உயிரிைந்த  நி்லயில் ெ்டல-
மாகை மீடகைப்�டடுளைார் என ப�ாலிஸார் ப்தரிவித்்தனர்.

மேகும்புக்கை்டவல போரகைே்யா்ய �குதியிலுளை குைத்-
தில் ெ்டலம் ஒன்று கி்டப்�்தாகை மேகும்புக்கை்டவல  ப�ாலி-
ஸாருக்கு கி்்டத்்த ்தகைவல் ஒன்றின் அடிப்�்்டயில் ெம்�வ 
இ்டத்திற்கு பென்ை  ப�ாலிஸார் விொர்ணகை்ை ஆரம்பித் -
்தனர்.

இ்த்ன்யடுத்து, ெம்�வ இ்டத்திற்கு வரு்கை ்தந்த ஆனம -
டுவ �தில் நீ்தவான், ெம்�வ இ்டத்தில்  நீ்தவான் மரண விொ -
ர்ண்்ய முன்பனடுத்்தது்டன், ெ்டலத்்்த பிஹர்த �ரிஹொ -
்த்னக்கைாகை ெ்டலத்்்த புத்்தைம் ்தை ்வத்தி்யொ்லக்கு 
பகைாண்டு பெல்லுமாறும் உத்்தரவிடடுளைார்.

புதிய அமல கமல வடைத்தின எணவாடஸ 2022. விருது வழங்கும நிகழ்வு வியாழக்கிழமம (17) மாமல பகாழுமபு 13 விணவகா்னந்ே சம� மணை�த்தில ேமை-
ப�றறண�ாது பிரேம அதிதியாக கலந்து சிறபபித்ே புரவலர் �ாசிம உமர் பவறறி  ப�றற அம்னவர்களுக்கும விருது வழங்கி மவத்ோர். புதிய அமலகமல வடைத்-
தின ஸோ�கர் ராோ ணமத்ோ, ேமலவர் சணமுகம (ேணமு), ப�ாது பசயலாைர் திருமதி சு�ாஷினி பிரேவன ஆகிணயார் அருகில காேப�டுகினற்னர்.

கலந்துரையாடல்
புத்்தைத்தில் "பமாழிஹ்ய எஙகைள உைவு, பமாழியும் அடிப் -

�்்ட உரி்மஹ்ய" என்னும் ப்தானிப் ப�ாருளில்  விஹஷெ்ட 
கைலநது்ர்யா்டல் ஒன்று அண்்மயில் புத்்தைம் ஹகை.ஏ.பி. 
ஞா�கைாத்்த  மண்்ட�த்தில் இ்டம் ப�ற்ைது.

விழுது ஆற்ைல் ஹமம்�ாடடு ்ம்யத்தினால் ஏற்�ாடடில் 
இந்தக் கைலநது்ர்யா்டல் ந்டத்்தப்�ட்டது.

விழுது  அ்மப்பின் கைருத்திட்ட அதிகைாரி ஆர்.சுகுனா 
பநறிப்�டுத்்தலில் ந்்டப�ற்ை  கைலநது்ர்யா்டலில் புத்-
்தைம் மாவட்ட �ாராளுமன்ை அலி ெப்ரி ரஹீம் கைலநது  
பகைாண்்டார்.

,yq;if ifj;njhopy; mgptpUj;jp rig

(ifj;njhopy; mikr;R)

ntw;wplq;fs;
ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigahdJ ,yq;ifapy; ifj;njhopy; Jiwia Cf;Ftpj;jy;> 

Kd;Ndw;wy; kw;Wk; Nkk;gLj;jYf;F nghWg;ghd 1969 ,d; 36 Mk; ,yf;f rl;lk; %yk; 

epWtg;gl;l Kd;dzp mur Jiw epWtdk; xd;whFk;.

ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapy; ntw;wplkhf cs;s fPo; Fwpg;gplg;gl;l gjtpfSf;fhf 

Ml;Nru;g;gjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpz;zg;gjhhpfsplk; ,Ue;J 

tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

01.  mfepiyf; fzf;fha;thsu; gjtp - (MM 1-2) - (gjtp 01)  

  njhopy; tpguk;

   rigapd; mfepiyf; fzf;fha;T nraw;ghl;il KOikahf Nkw;ghu;it nra;jy;> 

rigapy; Kiwahd mfepiyf; fl;Lg;ghl;L Kiwikia NgZk; nghUl;L RahjPdkhd 

fzf;fha;Tfs; kw;Wk; tprhuizfis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; FR 133 kw;Wk; 134 ,d; 
fPo; rigapd; jiytUf;F Neubahd gupe;JiufSld; fz;fhzpg;Gfis mwpf;ifaply;> 

tUlhe;j mfepiy fzf;fha;T jpl;lk; kw;Wk; nraw;ghl;L jpl;lj;ij jahupj;jy; kw;Wk; 

xg;GjYf;fhf rku;g;gpj;jy;> xg;Gjy; mspf;fg;gl;l jpl;lj;jpd;gb fzf;fha;Tfs; kw;Wk; 

tprhuizfis Nkw;nfhs;sy;> mJ gw;wp mt;tg;NghJ kPsha;T nra;jy;> epWtg;gl;l 

nfhs;ifAld; ,zq;Fjy; kw;Wk; rigapd; fzf;fha;T jpl;lj;jpd; nraw;ghLfs; kw;Wk; 

kPsha;T> jw;NghJs;s fl;Lg;ghl;L Kiwfis Nkk;gLj;jy;/ ,w;iwg;gLj;jYf;F 

gupe;Jiufis nra;tjw;F ngWg;ghf ,Ug;ghu;. 

  fy;tp/ njhopy;Kiw jifik (fPOs;s 1 my;yJ 2) 

1.  g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l 

fzf;fpay;/ epjp/ tu;j;jfj; Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk; my;yJ njhlu;Gila 

Jiwapy; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; jifikf;Fg; gpd;duhf mDgtj;Jld; 

fzf;fpaypy; cau; Njrpa bg;Nshkh (HNDA) jifik.

my;yJ

2.  njhlu;Gila Jiwapy; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; jifikf;F gpd;duhd mDgtj;Jld; 

,yq;if gl;la fzf;fhsu; epWtdk; (ICASL)/ UK Kfhikj;Jt fzf;fhsu; gl;la 

epWtdk; (CIMA)/ rhd;wspf;fg;gl;l kw;Wk; $l;L epWtd fzf;fhsu;fspd; rq;fj;jpd; 

(ACCA) ,ilepiy jifik.

02.   cjtpg; gzpg;ghsu; gjtp (rl;lk;) - (MM 1-2)  - (gjtp 01)  
  njhopy; tpguk;

   rigapd; rl;l nraw;ghLfSf;fhf epu;thfg; gzpg;ghsUf;F cjTjy; (cld;gbf;iffs;> 

Kwpfs;> njhopyhsu; gpur;rpidfs; kw;Wk; Vida xOq;F tplaq;fs;> njhopyhsu; 

ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; Vida rl;l mikg;Gfspy; rigia gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;).

  fy;tp/ njhopy;Kiw jifik (fPOs;s 1 my;yJ 2) 

1.  g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy; ngwg;gl;l LLB gl;lk; 

kw;Wk; njhlu;Gila Jiwapy; rl;lj;juzpahf Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; jifikf;F 

gpd;duhd mDgtk;.

my;yJ

2.  rl;lj;juzpahf ,Uj;jy; kw;Wk; njhlu;Gila Jiwapy; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; 

gjtpf;F gpd;duhd mDgtk;.

tanjy;iy  :  22 taJf;Fk; 45 taJf;Fk; ,ilg;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msT : MM 1-2: &gh 54,550 – 1,375 x 10 – 1,910 x 15 – 96,950/-
trjpfs; kw;Wk; ed;ikfs;

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLg;ig gzkhf;fy;

• Copau; kw;Wk; FLk;gj;jpd; kUj;Jt nryTfis kPs; mspg;G

• Mz;L kpifa+jpak;

• rYif tl;b tPjj;jpy; ,lu;fld;

• mf;u`hu fhg;GWjpj; jpl;lk;

nghJ epge;jidfs;

1. gjtpazpapy; ,J xU epue;jug; gjtpahFk;.

2.  gjtpf;F Nju;T nra;ag;gLk; mNgl;rfu;> Copaupdhy; 10% kw;Wk; rig %yk; 12% Mf EPF 
gq;fspg;Gf;F cupj;jhthu;. ,jidj; jtpu rig %yk; ETF gq;fspg;ghf 3% mspf;fg;gLk;. 

3.  gpwg;Gr; rhd;wpjo;> fy;tp> njhopy;Kiw> mDgtk; kw;Wk; Vida njhlu;Gila 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. cq;fsJ 

Ratpguf;Nfhit kw;Wk; cwtpdu; my;yhj ,U eLtu;fspd; tpguq;fSldhd 

tpz;zg;gj;ij 2022.04.01 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;fg;ngWkhW fPo; 

jug;gl;Ls;s Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

4.  mur jpizf;fsq;fs; $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; rl;luPjpahd rigfisr; Nru;e;;j 

mNgl;rfu;fspd; tpz;zg;gq;fs; Fwpj;j epWtdq;fspd; jkJ jiytu;fs; Clhf mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

5.  Nky; Fwpg;gplg;gl;l midj;J NjitfisAk; g+u;j;jp nra;ahj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;.

6. ve;j tifahd MjuT jpul;lYk; jifik ,og;ghf fUjg;gLk;.

jiytu;

,yq;if ifj;njhopy; mgptpUj;jp rig

615> fhyp tPjp> fl;Lngj;j> nkhul;Lit.   
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Etnuypah gpuNjr rig
thfdq;fs; tpw;gid nra;tjw;fhd Vy mwptpj;jy; 

Etnuypah gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ghtizapypUe;J ePf;fg;gl;l 
thfdq;fs; tpw;gid nra;tjw;fhf Vykplg;glTs;sJ. 

2022.03.18k; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.06k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; K.g. 09.00 kzp njhlf;fk; 
gp.g. 03.00 tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; jpUk;g nrYj;jg;gLk; Vyj; njhif 
kw;Wk; jpUk;g nrYj;jg;glhj Vytpw;gid Mtzq;fs; itg;G njhif fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 
Etnuypah gpuNjr rigapd; ehDXah fhupahyaj;jpw;F nrYj;jp Vy tpz;zg;g gbtq;fis ngw;Wf; 
nfhs;s KbAk;. mj;Jld; mf;nfhLg;gdTfSf;fhf fhupahyaj;jpdhy; toq;fg;gLk; gw;Wr; rPl;bid 
Vyk; NfhUk; Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;L gw;Wr; rPl;bid mjDld; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;. Vyjhuu; 
my;yJ mtuJ Kftupdhy; Vyj;jpy; ngw;Wf; nfhz;l thfdj;ij ngw;Wf; nfhs;Sk; re;ju;g;gj;jpy; 
my;yJ njupT nra;ag;gLk; VyjhuUf;F my;yJ mtuJ KftUf;F itg;G gzj;jpid jpUk;g 
ngw;Wf; nfhs;Sk; re;ju;g;gj;jpy; ,g;gw;Wr;rPl;L kpfTk; mtrpakhf Njitg;gLk;. 

01.  2022.03.18k; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.06k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; K.g. 09.00 kzp 
njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiu Etnuypah gpuNjr rigapd; gpujhd fhupahyaj;jpd; thfdq;fs; 
epWj;jp itf;Fk; ,lj;jpy; thfdq;fis gupNrhjpj;J ghu;f;f KbAk;.

02.  thfdq;fSf;fhf Vy tpz;zg;g gbtj;jpid ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf nrYj;j Ntz;ba itg;Gj; 
njhif

 jpUk;g nrYj;jg;gLk; Vy itg;Gj; njhif - &gh. 5000.00

 jpUk;g nrYj;jg;gLk; Vy itg;Gj; njhif - &gh. 1500.00 

03.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l Kj;jpiu ,lg;gl;l Vy tpz;zg;gq;fs; 2022.04.07k; jpfjp fhiy 10.00 kzpf;F 
my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff;$ba tifapy; jiytu;> Etnuypah gpuNjr rig> ehDXah. 
vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Neubahf gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tpg; ngl;bapy; ,Ltjw;F Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;s 
Ntz;Lk;. Vy tpz;zg;g gbtj;jpid ,Lk; jghYiuapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; thfdk; 
tpiyf;F ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Vyk; Nfhuy; vd vOjg;gLjy; Ntz;Lk;. 

04. Vy tpz;zg;gk; jpwj;jy; 2022.04.07k; jpfjp fhiy 10.30 kzpf;F eilngWk;.

05.  Vy tpw;gid njhlu;ghd KbTfs; mwptpf;fg;gl;l clNd njupT nra;ag;gl;l Vyjhuupdhy; 
Vyj; njhifapid KOtJkhf nrYj;jp md;iwa jpdNk thfdj;jpid nfhz;L nry;Yjy; 
Ntz;Lk;. 

06.  ,e;j Vy tpw;gid njhlu;ghd ,Wjpj; jPu;khdq;fs; njhlu;gpy; Nfs;tpf; FONt cupik 
NfhUk;. 

07.  Nkyjpf jfty;fSf;F 052-2229822 vDk; ,yf;fj;jpid njhlu;G nfhs;tjpD}lhf ehDXah 
mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

njhlu; 

,yf;fk;

gjpT nra;ag;gl;l 

vz;  
thfd tif

cw;gj;jp 

jpfjp

01 HP-0640 Bajaj Boxer Moter Cycle 2003 

02 RW-6980 Tractor Trailer 2012 

03 49-1972 Kuboto Tractor (4 Wheeler ) 1992 

04 RA-7104 Same Tractor 2007

05 PB-9115 Universal Dila Purpose Cab 2009

jpfjp - 2022.03.15
NtY Nahfuh[; 
jiytu; 
Etnuypah gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy; 
,isQH kw;Wk; tpisahl;L mikr;rpd; fPo; 

fhzg;gLk; Njrpa ,isQH gilazpapd; jk;Gs;s 
N`hl;ly; gapw;rpg; ghlrhiyf;F

2022 Nk 01k; jpfjp Kjy; 2022 brk;gH 31k; jpfjp tiu

rikj;j czT toq;Ftjw;fhd Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; ,y. 02 Njrpa ,isQH gilazpapd; 

jk;Gs;s N`hl;ly; gapw;rpg; ghlrhiyf;F 2022.05.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhy vy;iyAld; rk;ge;jg;gl;l 

rikj;j czT toq;Ftjw;F jifikAs;s czT toq;FeHfsplkpUe;J Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; 

nraw;ghl;bid gpd;gw;wp Njrpa ,isQH gilazp ngWiff;FO (gpujhd) ,d; jiytuhy; 2022.03.19 Kjy; 

2022.04.11 tiu ,j;jhy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh./ 
,y.

kj;jpa 

epiyak;

gapw;rpahsH 

vz;zpf;if
khfhzk;

kj;jpa 

epiyak; 

nghWg;ghshpd; 

ngaH

Kfthp
njhiyNgrp 

,yf;fk; 

1 jk;Gs;s 

N`hl;ly; 

gapw;rpg; 

ghlrhiy

125 kj;jpa
nyg;Nfhzy; 

V.gP. ypadNf 

,dhkYt 

jk;Gs;s 
066-2286177

1.  2020.01.01 jpdj;jpd; gpd;dH ngw;Wf;nfhz;l czT ghdq;fs; toq;Fjy; gw;wp Fiwe;j gl;rk; xU tUl 

mDgtj;ij cWjp nra;tJld; rk;ge;jg;gl;l Nfs;tpjhuHfshy; cz;ikg; gpujpnad cWjp nra;j 

Mtzq;fspd; Nghl;Nlhg; gpujpia rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

  tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ rikj;j czTfs; toq;FtJld; rk;ge;jg;gl;l gjpT nra;Js;sjhf 

cWjp nra;Ak; fPo;f;fhZk; Mtzq;fspd; 0/I Nfs;tpjhuHfshy; cz;ikg; gpujpnad cWjp nra;a 

Nghl;Nlhg; gpujpia rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 i) gpuNjr nrayfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l tpahghu gjpT nra;jy; rhd;wpjo; my;yJ

 ii)  fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l $l;bizg;G rhd;wpjo; kw;Wk; mt; 

mikg;G mftpjpfs; (Article of Association) my;yJ

 iii)  2022Mk; Mz;bw;fhf khfhz epHthf epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l tHj;jf mDkjpg;gj;jpuk; 

2.  Njrpa ,isQH gilazp jk;Gs;s N`hl;ly; gapw;rp ghlrhiyf;F rikj;j czT toq;FtJld; 

rk;ge;jg;gl;l xU Nfs;tpg; gj;jpuj;jpw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 5>000.00 Nfs;tpf; fl;lzj;ij Njrpa 

,isQH gilazpapd; fzf;F ,yf;fj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr; rPl;il ngWifg; 

gphptpypUe;J rkHg;gpj;J 2022.03.19 Kjy; 2022.04.08 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mur Ntiy 

nra;Ak; mYtyf ehl;fspy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.04.11k; jpfjp K.g. 11.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G 

fpilf;FkhW> jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO (gpujhd)> Njrpa ,isQH gilazpj; jiyikafk;> 

,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;j> nfhOk;G-07> vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

,isQH gilazp jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; 

jpwj;jy; 2022.04.11 K.g. 11.00 ,w;F Nfs;tpfs; %lg;gl;lTld; ,lk; ngWk;. mt; Ntisapy; cq;fSf;F 

my;yJ cq;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

4. 2022.04.11 K.g. 11.00 ,d; gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Kd; mwptpj;jypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. 

5.  Nfs;tpjhuuhy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J &. 202>300.00 

ngWkjpf;F rkkhdjhfTk; 2022.04.11 my;yJ mjw;F Kd;duhd jpfjpapy; ,Ue;J 2022.08.08 tiu 

nry;YgbahFkhW jiytH/ gzpg;ghsH> Njrpa ,isQH gilazp> ,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;j> 

nfhOk;G-07 ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l gpiz Kwpnahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  ,J gw;wp Kd; njspTgLj;jy; fye;Jiuahly; 2022.03.30k; jpfjp K.g. 11.00 ,w;F Njrpa ,isQH 

gilazp Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;. 

7.  ,J gw;wpa Nkyjpf tprhuizfs; ,Ug;gpd; njh.Ng. ,y- 011-2688885/ 011-2690294 %yk; Njrpa ,isQH 

giladpapd; Nkyjpf gzpg;ghsH (epHthfk; kw;Wk; epjp) I miof;fyhk;. 

jiytH> 

jpizf;fs ngWif FO (gpujhd)>

Njrpa ,isQH gilazp jiyikafk;> 

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

nfhOk;G-07.

2022.03.19

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy; 
gpd;tUk; ngWiff;fhd> ngWiff; Nfhuy; 

mwptpj;jy; 2022.03.19 rdpf;fpoik kw;Wk; 2022.03.23 

Gjd; fpoikad;W nlapyp epa+]; gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gLk;. 

1.  REFURBISHMENT OF 2000 M3/DAY 
CAPACITY WATER TREATMENT PLANT AT 
HORANA EXPORT PROCESSING ZONE 

 CONTRACT NO:  BOI/TS/HEPZ/2022/02/08.02.033

2.  SUPPLYING AND LAYING OF WASTE 
WATER PUMPING LINE FROM LOT NO. S4 
AT HORANA EXPORT PROCESSING ZONE 

 CONTRACT NO. : BOI/TS/HEPZ/2022/01/08.03.025

Nkw;gb ngWiff;fhd> tpiykDg;gbtq;fs;> 

Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jw;fhf 

MHtKs;s xg;ge;jf;fhuHfs;> 2022.03.19 rdpf;fpoik 

kw;Wk; 2022.03.23 Gjd; fpoikfspy; nlapypepa+]; 

gj;jphpif mwptpj;jypd; gpufhuk; eltbf;if 

Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. 

jiytH> 
,yq;if KjyPl;Lr; rig.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO 
2021/2022Mk; Mz;bw;fhd gy;fiyf;fof mDkjpf;fhd 

ifNaLfis mr;rpl;L toq;fy;

fy;tp Mz;L 2021/2022
(xg;ge;j ,yf;fk;: UGC/Admin/3

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO rhh;ghf> jpizf;fsg; ngWiff; 

FOj;jiyth;> gpd;tUk; vz;zpf;ifapyhd gy;fiyf;fof mDkjpf;fhd 

ifNaLfis mr;rpl;L toq;Ftjw;fhf Kd;dzp mr;rfq;fsplkpUe;J 

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

  nkhop %yk;  vz;zpf;if

 01 rpq;fsk; 72>500

 02 jkpo; 17>500

 03 Mq;fpyk; 5000

02.  tpiykDthdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; Kiwikapd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  ,jw;fhf MHtKk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fs;> nfhOk;G 07> Nthl;gpNs];> 

,yf;fk; 20> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO> nghJ epUthfg; gphptpy; K.g. 

9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,ytrkhf tpiykDg;gbtq;fisAk; khjphpfisAk; 

ghprPypj;Jg; ghh;f;fyhk;. njh.Ng. ,yf;fk; 011-2685183 %yk; Nkyjpf jfty;fis 

gpujpr; nrayhsh;/ nghJ epUthfk; ,lk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

04. Njitahd jifikfs;:

 I  %d;W (3) tUl fhy tpahghug; gjpitf; nfhz;Ls;s Offset mr;R trjpAs;s 

mr;rfq;fs; tpz;zg;gpf;fyhk;

 II.  ,jw;fhfg; gad;gLj;jg;gLk; fhfpjq;fs; kw;Wk; Art board fs; gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; tpiykD epge;jidfspw;fikthfTk; 

chpj;jhd juhjuj;jpw;fikthfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (A4 Paper - 80 GSM, 
Art board - 230 GSM)

 III.  cj;Njrpf;fg;gl;l xg;ge;jg; ngWkjpapd; 50% ,w;fhd nraw;ghl;L KjyPl;L 

Mw;wy; tpiykDjhuUf;F ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,jid (2020/2021) fle;j 
Mz;bd; fzf;fha;T epjpf;$w;wpd; %yk; my;yJ ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l fbjk; xd;wpd; 

%yk; cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.

 IV.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; mr;rfkhdJ eilKiw rl;ltpjpfs; 

kw;Wk; xOf;F tpjpfspd; gpufhuk; rk;gsk; toq;fs; EPF,  ETF kw;Wk; Vida 

nfhLg;gdTfs; Nghd;wtw;wpw;fhd Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 V.  fle;j 2 Mz;Lfspy; jpUg;jpfukhfg; g+uzg;gLj;jg;gl;l epfuhd juj;jpyhd 

4 mr;R Ntiyfspd; khjphpfs; (Fiwe;jgl;rk; 100 gf;fq;fisf; nfhz;l 

Gj;jfq;fs;) rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 VI.  tpiykDjhuh;fs; xg;ge;jq;fis chpa Neuj;jpy; epiwNtw;Wtjw;fhd 

etPd njhopy;El;gk; kw;Wk; Mszpr; #oy; ,Ug;gjidf; fz;bg;ghf 

cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. (tpiykDjhuhpdhy; mr;R Ntiyfspy; 

cgNahfg;gLj;jg;gl;l mr;R ,ae;jpuq;fspd; tpguq;fSk; tpiykDf;fSld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.)

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzk; (&gh Iahapuk;) &gh 5000/- ,w;fhd njhifiar; 

nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;J 2022 khh;r; 18 Kjy; 

2022 Vg;uy; 06 tiu K.g. 9.30 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,ilg;gl;l fhyj;jpy; thu 

Ntiy ehl;fspy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; gpujpr; 

nrayhsh;/nghJ epUthfk; ,lk; MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjp xd;iwf; 

nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;. nfhLg;gdthdJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; rpwhg;gUf;Ff; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

06.  2022 Vg;uy; 07Mk; jpfjp gp.g. 3.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; tpiykDf;fs; 

gpd;tUk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr;  nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  nfhOk;G -07 Nthl;gpNs];> ,yf;fk; 20> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; Gjpa rig kz;lgj;jpy; 2022 Vg;uy; 07Mk; jpfjp tpiykDf;fs; 

%lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

08.  2020.10.28Mk; jpfjp ,lg;gl;lJk; 5:3:11 ,yf;fKs;s ngWif topfhl;bapd; 

36tJ ,izg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW Kftuhz;ik xd;wpypUe;J 

ngwg;gl;lJk; tpiy kDf;fs; %Lk; jpfjpapypUe;J 90 ehl;fs; fhyg; gFjpf;Fr; 

nry;YgbahFk; jd;ikapy; cs;sJkhd kPsspf;fg;gLk; cj;juthj khfpa 2 

,yl;rk; &gh ngWkjpahd tpiykDg; gpizAld; midj;J tpiykDf;fSk; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; fpwhg;ghplk; nuhf;fg;gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDf;fs; midj;ijAk; my;yJ mjd; gFjp xd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk; 

chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;. kw;Wk; Mff; Fiwe;j ngWkhdKs;s 

tpiykDit Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd flg;ghL ,y;iy.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff;FO.

gyf;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO>

,y. 20> Nthl; gpNs];> nfhOk;G -07.

2022 khhr; 18Mk; jpfjp

tpiykD mioj;jy; (IFB)

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy; 
fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhd ngWif 

mwptpj;jy; 2022.03.19 rdpf;fpoik kw;Wk; 2022.03.21 

jpq;fw; fpoikad;W nlapyp epa+]; gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gLk;. 

CONSTRUCTION OF PERIMETER BARBED 
WIRE FENCE ALONG THE EASTERN 
BOUNDARY BORDERING TO VILLAGE, 
BINGIRIYA EXPORT PROCESSING ZONE 

Contract No. BOI/TS/BgEP2/2022/07/08.003

Nkw;gb ngWiff;fhd> tpiykDg;gbtq;fs;> 

Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jw;fhf 

MHtKs;s xg;ge;jf;fhuHfs;> 2022.03.19 rdpf;fpoik 

kw;Wk; 2022.03.21 jpq;fw; fpoikfspd; nlapyp 

epa+]; gj;jphpif tpsk;guj;jpd; gpufhuk; eltbf;if 

Nkw;nfhs;Sk;gb ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

jiytH> 
,yq;if KjyPl;Lr; rig.

கட்டுமானப் பணிக்கு 
கூலி வேமை  சசயே-
தற்கு ஆட்கள் வதமே. 
சதாடர்பு சகாள்ேத -
ற்கு: 0775497185,  
0 7 6 0 0 9 5 5 3 9 ,  
0783307979. 020995
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( கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர் )

ேமுர்த்தி ேவால கிண்ண கிரிக் -
ககட் சுற்றுப்பாட்டியின் இறுதி 
நோள் நிகழ்வுகள்  நுவரகம் கிழக்கு 
பிர்ேே கேயலர் பிரிவில அனுராே-
புரம் லயன்ஸ் விளையாட்டு  ளைோ-
னத்தில நேளடகபற்்றது.இம்ைாேம் 
13 ஆம் திகதி இராஜாஙக அளைசேர் 
கேஹான் ்ேைசிஙக ேளலளையில 
நேளடகபற்்றது.

இக்கிரிக்ககட் சுற்றுப ்பாட்டி -
யில  மூன்்றாம் இடத்ளே ரஜரட்ட 
்்றாயல கிரிக்ககட்  அணியும், 
இரணடாம் இடத்ளே பிைாக் கவாரி-
யர்ஸ் கிரிக்ககட்  அணியும், ேம்-
பியன் பட்டத்ளே அனுராேபுரம் 
ேன்கவன் விளையாட்டுக் கழக கிரிக்-
ககட் அணியும் கவன்்றன.

  ேமுர்த்தி வஙகி முள்றளையில 
இளைஞர்கள் ோராைைாக பங-
களிபளப வழஙகும் வளகயில 
பல்வறு விளையாட்டுப ்பாட்-
டிகளை அளனத்து ைாவட்டஙகளி-
லும் நேடத்துவேற்கு திட்டமிட்டுள்ை-
ோக இறுதி நோள் நிகழ்வில கலந்து 

ககாணட இராஜாஙக அளைசேர் 
கேஹான் ்ேைசிஙக கேரிவித்ோர்.

 இந்நிகழ்வில கிழக்கு நுவரகம் 
ைாகா்ண ேளபயின் ேளலவர் எஸ்.
பி.குைாரோே, ைாநேகர ேளப உறுப -
பினர் இந்திக்க கஹந்ேவிோர்ண, 
கிழக்கு நுவரகம் ைாகா்ண ேளபயின் 
பிர்ேே கேயலாைர் ருவன் ஏக-

நோயக்க, அனுராேபுரம் ைாவட்ட 
ேமுர்த்தி பணிபபாைர் டபிள்யூ.ஏ.வ-
ேந்ே, ேமுர்த்தி உேவிப பணிபபாைர், 
கிழக்கு ைாகா்ண ேளப உத்தி்யாகத் -
ேர்கள் என பலரும் கலந்துககாணட-
னர். இந்நிகழ்வில திள்ணக்கை அதி-
காரிகள் உட்பட பிர்ேே வாசிகள் 
பலர்  கலந்துககாணடனர்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 19ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 மார்ச் 19 சனிக்கிழகம

கபணகள் உலக கிண்ண ்பாட் -
டியில ஆறு பந்துகளில 8 ஓட்டங -
கள் எடுக்க ்வணடிய நிளலயில, 
களடசி விக்ககட்ளட இழந்து 
பஙகைா்ேஷ் 4 ஓட்டஙகளில 
்ோலவிளய ேழுவியது. நியூசிலாந்-
தில இடம்கபற்று வரும் கபணகள்  
உலக கிண்ண கிரிக்ககட் கோடரின் 
்நேற்று நேளடகபற்்ற 17-வது ஆட்டத்-
தில ்ைற்கிந்தி தீவு- பஙகைா்ேஷ் 
அணிகள் ்ைாதின.

முேலில துடுபகபடுத்ோடிய  கைற் -
கிந்தி தீவு  அணியால 9 விக்ககட் 
இழபபிற்கு 140 ஓட்டஙக்ை 
அடிக்க முடிந்ேது. அந்ே அணியின் 
விக்ககட் காபபாைர் கெளைன் 
்கம்பகபல அதிகபட்ேைாக ஆட் -
டமிழக்காைல 53 ஓட்டஙகள் எடுத் -

ோர். பின்னர் 141 ஓட்டஙகள் அடித் -
ோல கவற்றி என்்ற இலக்குடன் 
பஙகைா்ேஷ் வீராஙகளனகள் கைம் 
இ்றஙகினர்.்ைற்கிந்திய தீவு வீராங-
களனகளில ்நேர்த்தியான பந்து 
வீசளே ோக்குபபிடிக்க முடியாைல 
பஙகைா்ேஷ் வீராஙகளனகள் ஓட் -
டஙகள் குவிக்க தி்ணறினர். என்்றா-
லும் குள்றந்ே இலக்கு என்போல 
பர்கனா ்ஹாக் (25), நிகர் சுலோனா 
(25), ேலைா கதுன் (23) ஆகி்யார் 
குறிபபிடத்ேகுந்ே அைவில ஓட்டங -
கள் ்ேர்க்க இலக்ளக ்நோக்கி பஙக -
ைா்ேஷ் கேன்்றது.என்்றாலும் சீரான 
இளடகவளியல விக்ககட்ளட 
இழந்ேோல ்பாட்டியில பரபரபபு 

ஏற்பட்டது. நேஹிோ அக்ேர் கவற்றிக்-
காக ்பாராட பஙகைா்ேஷ் ைகளிர் 
அணி 49 ஓவரில 9 விக்ககட் இழப-
பிற்கு 133 ஓட்டஙகள் எடுத்திருந்-
ேது.களடசி ஓவரில 8 ஓட்டஙகள் 
்ேளவபபட்டது. 

முேல பந்தில 2 ஓட்டஙகளும், 
2-வது பந்தில ஒரு ஓட்டமும் அடித்-
ோர் நேஹிோ. களடசி நோன்கு பந்தில 
5 ரன்கள் ்ேளவபபட்டது. 

3-வது பந்ளே எதிர்ககாணட 
பரிஹா த்ரிஸ்னா க்ளீன் ்பாலடாக 
பஙகைா்ேஷ் 49.3 ஓவரில 136 ஓட் -
டஙகளுக்கு ேகல விக்ககட்ளடயும் 
இழந்ேது. 

இேனால பஙகைா்ேஷ் 4 ஓட்டங-
கள் வித்தியாேத்தில ்ோலவிளய 
ேழுவியது. நேஹிோ அக்ேர் 25 ஓட்-
டஙகள் எடுத்து களடசி வளர ்பாரா-
டியது வீ்ணானது.

பெண்கள்உல்ககிண்ணகிரிகப்கட்:
பங்களாதேஷுக்கு எதிரா்க 
தேற்கிந்திய தீவு்கள் அபார வெற்றி

(கபரியநீலாவள்ண வி்ேட நிருபர்)

அம்பாள்ற ைாவட்ட உளேபந்ோட்ட 
லீக் நேடாத்தி வருகின்்ற ைாவட்டத்தி-
லுள்ை 'ஏ' பிரிவு கழகஙகளுக்கிளடயி-
லான உளேபந்ோட்ட சுற்றுப்பாட்டி-
யின் இறுதிப்பாட்டிக்கு கலமுளன 
ேனிைவுணட் விளையாட்டு கழகமும் 
ைருேமுளன எவகரடி விளையாட்டு 
கழகமும் கேரிவுகேயயபபட்டுள்ைன.

கடந்ே 2021ஆம் ஆணடு நேளட-
கபற்்ற இந்ே சுற்றுப்பாட்டி 
ககா்ரானா (Covied - 19)  கோற்று ் நோய 
கார்ணைாக  இளட நிறுத்ேபபட்டு 
இருந்ேது. இந்நிளலயில முேலாவது 
அளரயிறுதிப ்பாட்டி கலமுளன ேனி-
ைவுணட் கழகத்திற்கும் ைருேமுளன 
கிறீன்கைக்ஸ் விளையாட்டு கழகத்-
திற்கும் இளடயில கலமுளன ேந்ோங-

்கணி ளைோனத்தில (15) இடம்கபற்-
்றது. இப்பாட்டியில 2:0 என்்ற ்கால 
வித்தியாேத்தில கலமுளன ேனிை-
வுணட் விளையாட்டுக்கழகம் கவற்றி-
கபற்று இறுதிப ்பாட்டிக்கு கேரிவா-
னது.

இரணடாவது அளரயிறுதி ்பாட்டி 
ைருேமுளன எவகரடி விளையாட்-
டுக் கழகத்திற்கும்  கலமுளன பிர்லி-
யன் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கும் 
இளடயில  நேளடகபற்்றது. இப்பாட்-
டியில இளட்வளைக்கு முேல ்நேரத்-
தில இரு அணிகளும் ்கால எேளன-
யும் ்பாடாே நிளலயில ்பாட்டி 
கோடர்ந்து நேளடகபற்்றது. இறுதி்நே-
ரத்தில முேலாவது ்காலிளன ைருே-
முளன எவகரடி விளையாட்டு கழகம் 
பிர்லியன் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு 
எதிராக அடித்ேது. இேளன அடுத்து 

்பாட்டி விறுவிறுபபாக இடம் 
கபற்்றது. இன்னிளலயில இரணடா-
வது ்காலிளனளயயும் எவகரடி 
விளையாட்டு கழகத்தினர் ்பாட 2:0 
என்்ற ்கால வித்தியாேத்தில எவகரடி 
விளையாட்டு கழகம் இறுதிப ்பாட்-
டிக்கு கேரிவானது.

இப்பாட்டியில பிர்லியன் விளை-
யாட்டு கழகத்தின் இரணடு வீரர்கள் 
சிவபபு அட்ளட ்பாடபபட்டு ளைோ-
னத்ளே விட்டு கவளி்யற்்றபபட்-
டளை குறிபபிடத்ேக்கது. இந்ே ்பாட்-
டிக்கு பிரேை நேடுவராக அம்பாள்ற 
ைாவட்ட நேடுவர் ேஙகத்தின் உறுபபினர் 
ஏ.எம்.கஜபரான் கடளையாற்றினார்.

இறுதிப்பாட்டி கலமுளன ேனிை-
வுணட் விளையாட்டு கழகத்திற்கும் 
ைருேமுளன எவகரடி விளையாட்டு 
கழகத்திற்கும்  இளடயில விளரவில 

நேளடகப்றவுள்ைது. முேலாவது 
அளரயிறுதிப ்பாட்டிக்கு கலமுளன 
கபாலிஸ் நிளலய கபாறுபபதிகாரி 
்றம்சின் பக்கீர் பிரேை அதிதியாக 
கலந்துககாணடதுடன் இரணடாவது 
அளரயிறுதி ்பாட்டிக்கு கபரியநீலா-
வள்ண ளவத்தியோளலயில கபாறுபபு 
ளவத்திய அதிகாரி எம்.எம்.முஸ்ேபா 
கலந்துககாணடார்.

்பாட்டிகளின்்பாது அம்பாள்ற 
ைாவட்ட உளேபந்ோட்ட லீக் ேளலவர் 
ளவ.்க.்றஹைான், கேயலாைரும் 
கலமுளன ைாநேகர ேளப உறுபபின-
ருைான எம்.ஐ.எம். அபதுல ைனாப, 
கபாருைாைர் எஸ்.எம்.ஹான், சுற்றுப-
்பாட்டி ேவிோைர் என்.எம்.கஜலீல, 
நேடுவர் ேஙகத் ேளலவர் எம்.பி.எம். 
ரஷீட், எம்.எல.்றபீக்  உட்பட பலர் 
கலந்து ககாணடனர்.

இறுதிப்பெோட்டிககு்கல்முனைசனிமவுணட்,
மருதமுனைஎவபெடிவினையோட்டுக்கழ்கங்கள்பதரிவு

(ைாளிளகக்காடு குறூப நிருபர் )

ேர்வ்ேே ைகளிர் 
தினத்ளேகயாட்டி இலஙளக 
்றக்பி ேம்்ைைனம் 
அகில  இலஙளக ரீதியில 
பாடோளலகளுக்கிளடயில 19 
வயதிற்குட்பட்ட கபணகளுக்கு 
நேடாத்திய கடக் ்றக்பி சுற்றுப 
்பாட்டியில ககாள்ளுபபிட்டி 
புனிே ைரியாள் கபணகள் கலலூரி 
ேம்பியனாக கேரிவு கேயயபபட் -
டுள்ைது.

ககாழும்பு சீ.ஆர்.எப..சி ளைோ -
னத்தில இடம்கபற்்ற இறுதிக் 
்பாட்டியில பிலியந்ேல ைத்திய 
ைகா வித்தியாலயத்ளே ்ோலவி -
யளடயச கேயது இந்ே கவற்றிளய 
ககாள்ளுபிட்டி புனிே ைரியாள் 

கபணகள் கலலூரி கபற்றுக் 
ககாணடது. இசசுற்றுப ்பாட் -
டியில புனிே ்ஜாேப கபணகள் 
கலலூரி, ககாழும்பு ேர்வ்ேே 
பாடோளல, பிரியந்ேல ைத்திய 
ைகா வித்தியாயலம், ககாழும்பு 
வி்வகானந்ோ கபணகள் கலலூரி, 
ரத்னவாலி கபணகள் கலலூரி, 
ககாள்ளுபபிட்டி புனிே ைரியாள் 
கபணகள் கலலூரி, ககாழும்பு 
ஆனந்ோ கபணகள் கலலூரி 
என்பன கலந்து ககாணடன.

ஒலிம்பிக் ்பாட்டியில பேக்கம் 
கவன்்ற இலஙளக நேட்ேத்திர வீராங -
களன சுேந்திகா ஜயசிஙக ேளல -
ளையில இடம்கபற்்ற ்ைற்படி 
்பாட்டியின் பரிேளிபபு நிகழ்வில 
இலஙளக ்றக்பி ேம்்ைைனத்தின் 
ேளலவர் றிஸ்லி இலயாஸ் கலந்து 
ககாணடிருந்ோர்.

பெகறகபிசுற்றுப்பெோட்டியில்ப்கோள்ளுப்பிட்டி
புனிதமரியோள்பெண்கள்்கல்லூரிசம்பியைோ்கபதரிவு

(ேவைக்களட குறூப நிருபர்)

அம்பாள்ற ைாவட்டத்திலுள்ை  
25 விளையாட்டு கழகஙகள் 
கலந்து ககாணட எஸ்.டி.ஆர்.
ேம்பியன்ஸ் கிண்ண கைன்பந்து 
கிரிக்கட் சுற்றுப்பாட்டி ேம்ைாந் -
துள்ற புதிய கபாது ளைோனத்தில 
அணளையில நேளடகபற்்ற இப -
்பாட்டியில  ேம்பியனாக  எஸ்.
டி.ஆர் விளையாட்டு கழகம் கேரி -
வானது. 

சுற்றுப்பாட்டியில எஸ்.
டி.ஆர்.விளையாட்டுக் கழகமும், 
ேம்ைாந்துள்ற நியூேன் விளையாட் -
டுக் கழகமும் இறுதிசசுற்றுக்கு 
கேரிவானது.  முேலில துடுபகப -
டுத்ோடி எஸ்.டி.ஆர்.விளையாட் -
டுக் கழகம் நிர்்ணயிக்கபபட்ட 
ஓவர்களில 63 ஓட்டஙகளைப 
கபற்றுக் ககாணடது. பதிலுக்கு 
64 ஓட்டஙகளை கவற்றி இலக் -
காக ககாணடு துடுபகபடுத்ோட 

ேம்ைாந்துள்ற நியூேன் விளையாட் -
டுக் கழகம் நிர்்ணயிக்கபபட்ட 
ஓவர்களில 52 ஓட்டஙளக ைாத்தி -
ரம் கபற்றுக் ககாணடு 11 ஓட்டத் -
தினால ்ோலவியளடந்ேது. 

ஆட்ட நோயகனாக எஸ்.டி.ஆர்.
விளையாட்டுக் கழக வீரர் ோஜித் 
ைற்றும் கோடரின் நோயகனாக 

நியூேன் விளையாட்டுக் கழக வீரர் 
ோகிர் ஆகி்யார் கேரிவு கேயயப -
பட்டனர்.  இந்நிகழ்வில ேம்ைாந் -
துள்ற பிர்ேே கேயலக இளைஞர் 
பாராளுைன்்ற உறுபபினர் அமீர் 
அபகனான் பிரேை அதிதிகைாக 
கலந்து ககாணடு கிண்ணஙகளை 
வழஙகி ளவத்ோர்.

ேர்வ்ேே கிரிக்ககட் வாரியம், 
கடஸ்ட் துடுபபாட்டவீரர்களுக்காக 
கவளியிட்டிருக்கும் புதிய ேரவரிளே-
யில இலஙளக கடஸ்ட் அணியின்  
ேளலவரான திமுத் கரு்ணாரட்ன 
5ஆம் இடத்திளனப கபற்றிருக்-
கின்்றார்.

 கடஸ்ட் துடுபபாட்டவீரர்களுக்-
கான ேரவரிளேயில 8ஆம் இடத்-
தில கா்ணபபட்டிருந்ே திமுத் கரு -
்ணாரட்ன, ேற்்பாது 3 இடஙகள் 
முன்்னறிய நிளலயிளல்ய 781 
்பாட்டிகளுடன் 5ஆம் இடத்தி-
ளனப கபற்றிருக்கின்்றளை குறிபபி -
டத்ேக்கது.

திமுத் கரு்ணாரட்ன நேளடகபற்று 
முடிந்ே இந்திய இலஙளக அணிகள் 
இளடயிலான இரணடாவது 
கடஸ்ட் ்பாட்டியில, இரணடாவது 
இன்னிஙஸில அேத்ேலான ேேம் ஒன்-
றிளனப கபற்றிருந்ே்ே அவரின் ேர-
வரிளே  முன்்னற்்றத்திற்கு கார்ண-
ைாக அளைகின்்றது.

 கடஸ்ட் துடுபபாட்டவீரர்களுக்-
கான ேரவரிளேயில அவுஸ்தி்ரலிய 
அணியின் நேட்ேத்திரத் துடுபபாட்டவீ -
ரரான ைார்னஸ் லபச்ே்ன 936 புள் -
ளிகளுடன் கோடரந்தும் முேலிடத்-
தில நீடிக்க, இஙகிலாந்து அணியின் 
கடஸ்ட் ேளலவர் ்ஜா ரூட் 872 

புள்ளிகளுடன் இரணடாம் இடத் -
தில கா்ணபபடுகின்்றார். ைறுமுளன-
யில அவுஸ்தி்ரலிய அணியின் ைற்-
றுகைாரு நேட்ேத்திரவீரரான ஸ்டீவ் 
ஸ்மித், கோடர்ந்தும் 851 புள்ளிகளு-
டன் மூன்்றாம் இடத்தில கா்ணபபட 
நியூசிலாந்தின் ்கன் விலலியம்ேன் 
844 ஓட்டஙகளுடன் நோன்காம் இடத் -
தில கா்ணபபடுகின்்றார்.

 பாகிஸ்ோனின் கடஸ்ட் அணித்ே-
ளலவரான பாபர் அோமும், கடஸ்ட் 
ேரவரிளேகளில முன்னிளல கபற்றி-
ருக்கின்்றார். ஏற்கன்வ 9ஆம் இடத் -
தில கா்ணபபட்ட பாபர் அோம், 
ேற்்பாது ஒரு இடம் முன்்னறி  
743 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்தில 
இருக்கின்்றளை குறிபபிடத்ேக்கது.

இ்ே்நேரம் இந்திய அணியின் 
முன்னாள் ேளலவரான விராட் 
்காலி, கடஸ்ட் துடுபபாட்ட-
வீரர்களுக்கான ேரவரிளேயில 4 
இடஙகளை இழந்து ேற்்பாது 
742 புள்ளிகளுடன் 8ஆம் இடத்-
திற்கு பின்ேள்ைபபட்டிருக்கின்-
்றார். விராட் ்காலி ேவிர இந்திய 
அணியின் ஏளனய வீரர்கைான 
்ராஹிட் ேர்ைா (754 புள்ளிகளுடன்) 
6ஆம் இடத்திலும், ரிோப பாணட் 
(738 புள்ளிகளுடன்) 10ஆம் இடத்தி-
லும் கா்ணபபடுகின்்றனர்.

பெஸ்ட்துடுப்ெோட்ெவீெர்கள்தெவரினச
முன்னினலஅனெநததிமுத்்கரு்ணோெட்ை

சம்மோநதுனறயில்எஸ்.டி.ஆர.சம்பியன்ஸ்
கிண்ணகிரிகப்கட்சுற்றுப்பெோட்டி

அனுெோதபுெம்சன்பவன்கிரிகப்கட்அணிசம்பியன்
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