
ஆர்ப்பாட்டங்களை ந்டத்துவதற்கும் 
ஒரு எலளலை உளைது 

எனவும் ததரிவி்பபு

நாட்டிலுள்ள தற்பா-
ததய பிரச்சிதைக்கு எநத 
அரசிடமும் எநத ததை-
வரிடமும் உடைடி தீர்வு 
இலதை. தற்பாதுள்ள சிக்-
கலுக்குள தீர்வு பபற ்வண்-
டுமாக இருநதால நாஙகள 
எல்ைாரும் ஒன்றிதைநது 
பெயறபட ்வண்டும் 

எைவும் வன்முதற இல-
ைாமல ்பாராட்டஙகத்ள 
்மறபகாண்்ட தீர்தவ 
பபறைாம் எைவும் யாழ் 
மாவட்ட ஒருஙகிதைப்புக் 
குழுவின் இதைத் ததைவ-
ரும் பாராளுமன்ற உறுப்பி-
ைருமாை அஙகஜன் இராம-
நாதன் பதரிவித்தார்.  

நு்கபகாதட - மிரிஹா -
ைவில ்நறறு முன்திைம் 
இரவு இடம்பபறற ஆர்ப்-
பாட்டத்தின் ்பாது கைகம் 
வித்ளவிக்கும் வதகயில 
பெயறபட்டதாக பபண் 
ஒருவர் உட்பட 54 ்பர் 
த க து ப ெ ய ய ப் ப ட் டு ள ்ள -

தாக பபாலிஸ் ்பச்ொ்ளர், 
சி்ரஷட பபாலிஸ் அத்தி-
யட்ெகர் நிஹால தலதுவ 
பதரிவித்துள்ளார்.

ெம்பவத்தின் ்பாது காய-
மதடநத உதவி பபாலிஸ் 
அதிகாரி ஒருவர் 
உட்பட 5 பபாலிஸ் 

மிரிஹாைவிலுள்ள ஜைாதிபதி 
்காட்டாபய ராஜபக் ஷவின் இல -
ைத்திறகு பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ 
மறறும் நாமல ராஜபக் ஷ ஆகி்யார் 
்நறறு பென்று பார்தவயிட்டைர்.   

நு்கபகாதட மிரிஹாை, பபஙகிரி-
வத்தத பகுதியில உள்ள ஜைாதிபதி 
்காட்டாபய ராஜபக் ஷவின் இலைம் 

அதமநதுள்ள வீதியில ்நறறு முன் -
திைம் இரவு இடம்பபறற எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்பாட்டம் பின்ைர் வன்முதற -
யாக மாறியதால பபாலிஸார் ஊர-
டஙகுச் ெட்டத்தத அமுலபடுத்தி 
நிதைதமதய கட்டுப்பாட்டுக்குள 
பகாண்டு வநதைர்.   

இநத ஆர்ப்பாட்டத்தில

உளளூரில உறபத்தி 
பெயயப்படும் மறறும் 
இ ற க் கு ம தி ய ா கு ம் 
சீபமநது பபாதிகளின் 
விதை அதிகரிக்கப்பட்-
டுள்ளதாக விறபதை முகவர்கள பதரி -
வித்துள்ளைர். அதறகதமய, 50 கி்ைாகி -
ராம் சீபமநது பபாதிபயான்றின் 
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சீமமந்து விலல 
500 ரூபாவினால் 
அதிகரித்தது

இைஙதகக்காக நதடமு-
தறப்படுத்தக்கூடிய கடன் 
திட்டம் குறித்து இைஙதக 
அதிகாரிகளுடன் வரும் நாட்-
களில ்பச்சுவார்த்தததய 
ஆரம்பிக்க உள்ளதாக ெர்வ -
்தெ நாைய நிதியம் பதரிவித் -
துள்ளது.   

அதன் ்பச்ொ்ளர் பஜரி 
தரதஸ ்மற்காளகாட்டி 
பவளிநாட்டு ஊடகபமான்று 
இததைத் பதரிவித்துள்ளது.   

இநத மாதம் இடம்பபற-
வுள்ள நிதி அதமச்ெர் பசில 
ராஜபக் ஷவின் பவாஷிங -
டன் விஜயத்தில அநதப் 
்பச்சுவார்த்தத பதாடர்நது 
முன்பைடுக்கப்படும் எை ெர் -
வ்தெ நாைய நிதியத்தின் 
்பச்ொ்ளர் பதரிவித்துள்ளார்.   

ெர்வ்தெ நாைய நிதியத்-
துடன் ஒத்துதைப்புடைாை, 

நிதித் திட்டத்தத ்நாக்கிச் 
பெலவது பதாடர்பில, 

்கடன் திடடங்கள் குறித்து விரிவான முமையில்  

்ைாரன்ஸ் பெலவநாயகம்  

அரசியல ்நாக்கஙகத்ள 
நிதற்வறறிக்பகாளவதற -
காக ் ஜ.வி.பி. உளளிட்ட சிை 
எதிர்த்தரப்பு அடிப்பதடவாத 
கும்பலிைால ்மறபகாள -
்ளப்பட்ட வன்முதறயாக்வ 
ஜைாதிபதியின் இலைத்தின் 
மீதாை தாக்குததை குறிப்பிட-

முடியுபமை சுறறுைாத்துதற 
அதமச்ெர் பிரென்ை ரைதுஙக 
பதரிவித்தார்.  

்தசிய பொத்துக்களுக்கும் 
ஜைாதிபதியின் பாதுகாப் -
புக்கும் பாதிப்பு ஏறபடும் 
வதகயில ்மறபகாள்ளப் -
பட்ட இது்பான்ற 
ெம்பவத்தத 

ஜனாதிபதியின் இல்லம் மீதான தாக்குதல்:

டீெல விநி்யாகம் குதற-
வதடநதுள்ள ்பாதிலும் 
அதிகூடிய எண்ணிக்தகயி-
ைாை பஸ்கள ்ெதவக்காக 
இதைக்கப்பட்டுள்ளதாக 
இைஙதக ்பாக்குவரத்து 
ெதப அறிவித்துள்ளது.  

நா்ளாநதம் ்ெதவயில இதைக்கப்படும் 5,000 இைஙதக 
்பாக்குவரத்து ெதப பஸ்கள தற்பாது வைதம ்பான்று 
நாட்ளாவிய ரீதியில ்ெதவயில ஈடுபடுவதாக   இைஙதக 
்பாக்குவரத்து ெதபயின் பிரதிப் பபாது முகாதம-
யா்ளராை பண்டுக ஸ்வர்ைஹன்ெ பதரிவித்தார்.  

டீசல் தடடுபபாடு எனினும்

இைஙதகயில த மிழ் மக்களின் 
நீண்ட காை பிரச்சிதைகளுக்கு அரசி-
யல ரீதியாை தீர்்வ அவசியம் என்று 
மீ்ள வலியுறுத்தி பென்றுள்ளார் இநதிய 
பவளிவிவகார அதமச்ெர் சுப்பிரமணி -
யம் பஜயெஙகர்.  

மூன்று நாள பயைமாக இைஙதக 
வநத இநதிய பவளிவிவகார அதமச்ெர் 
சு.பஜயெஙகர் ்நறறு முன்திைம் நாடு 
திரும்பிைார். அதறகு முன்ைர் இைஙதகயிலுள்ள 
இநதிய பெயதியா்ளர்கத்ள ெநதித்து 

தமிழர் பிரச்சினைகளுக்கு 
அரசியல் தீர்வு அவசியம்

இைஙதக பபற்றாலி-
யக் கூட்டுத்தாபைம், இைங-
தகக்கு வரவிருக்கும் டீெல 
தகயிருப்தப மின்ொர 
ெதபக்கு வைஙகுவதறகு 
உறுதியளித்துள்ளதன் காரை-
மாக, இன்றுமுதல (02) மின் -
பவட்டு ்நரம் குதறக்கப்ப -
டும் எை இைஙதக மின்ொர 
ெதபயின் ததைவர் எம்.சி.பபர்டி-
ைாண்்டா பதரிவித்தார்.  

்நறறு முன்திைம் (31) 
இடம்பபறற ஊடகவிய-
ைா்ளர் ெநதிப்பில கைநது 
பகாண்டு கருத்து பதரிவித்த 
்பா்த ்மறகுறிப்பிட்ட 
விடயத்தத அவர் பதரிவித்-
தார்.  

இதன் வித்ளவாக இன்று 
முதல நான்கு மணி ்நரத்துக்-

கும் குதறவாை மின்பவட்டு 
அமுலபடுத்தப்படும் எை 

இன்று முதல் மின்துண்டிப்பு
பேரத்லத குலைகக முடிவு

்ைாரன்ஸ் பெலவநாயகம் 

மிரிஹாைவிலுள்ள ஜைாதி-
பதியின் இலைத்தின் மீது நடத்-
தப்பட்ட தாக்குதலகள மறறும் 
குைப்பகரமாை ெம்பவஙகள 
பதாடர்பில விொரதை பெய-
வதறகாக மூன்று வி்ெட 
பபாலிஸ் குழுக்கள நியமிக்-
கப்பட்டுள்ளதாக பபாலிஸ் 

ஊடகப் ்பச்ொ்ளர் சி்ரஷட 
பிரதிப் பபாலிஸ் மாஅதிபர் 
அஜித் ்ராஹை பதரிவித்துள-
்ளார்.  

அ்த்வத்ள, இநதச் ெம்ப-
வத்தின் ்பாது அரொஙகத்தின் 
பொத்துக்கள தீ தவக்கப்பட்-
டும் பாதிப்பு ஏறபடுத்-
தப்பட்டுள்ளதுடன் 

மிரிஹான தாக்குதல் சம்பவம்:

நு்கபகாதடயில இடம்பபறற ஆர்ப் -
பாட்டம் திட்டமிடப்பட்ட அடிப்ப-
தடவாதிக்ளால ்மறபகாள்ளப்பட்டது 
என்பது பதரியவநதுள்ளது எை ஜைாதிபதி 
ஊடகப்பிரிவு பதரிவித்துள்ளது.  

இது பதாடர்பில ஜைாதிபதி ஊடகப்பி-

ரிவு பவளியிட்டுள்ள அறிக்தகயில ்மலும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது,  

நு்கபகாட ஜூபிலி கணுவ 

ஜனாதிபதியின் தனிபபடட இல்ல தாக்குதல் முயற்சி:

தீரலவை மபை வைன்முலையறை
பபாராடடஙகபே சிைந்தது  

மிரிஹான ஆரப்பாடடம; 
இதுவைலர 54 பபர லகது

மிரிஹாையிலுள்ள ஜைாதிபதியின்   
இல்்லம் சென்்ற பிரதமர், நாமல்
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நிளலைளை்களை நநரில தென்று ஆரபாய்வு

53 ஆண்கள, ஒரு த்ண த்பாலிஸபாரபால ள்கது 

அடிப்பலடவைாதிகோல் திடடமிடட
முலையில் ஆரப்பாடடம முன்மனடுப்பு
ஒழுங்களைக்க்ப்ட்ட குழுவினரின் தெயல என ஜனபாதி்தி ஊ்ட்க்பபிரிவு அறிகள்க

மின்ெபார ெள்த்தளலைவர ததரிவி்பபு

விெபாரளைககு 03 த்பாலிஸ் குழுக்கள நியைனம்

இரும்பு ஆயுதங்கள ைற்றும்
த்பாலலு்களு்டன் ஆயுதம்
ஏந்திய குழுவினர 
ஆர்ப்பாட்டக்கபாரர்களை
தூணடிவிடடுளைனர

இந்திய தவளிவிவ்கபார அளைசெர தஜய்ெங்கர  

CTB பஸகள செனவயில் எவ்வித 
தனையும் இதுவனர இல்ன்ல

மிரிஹபான ெம்்வம் குறித்து அங்கஜன் MP

இ்லஙனக அதிகாரிகளுைன் IMF  
வினரவில் க்லந்துனரயாைல்

்ைாரன்ஸ் பெலவநாயகம் 

பாரிய அரெ எதிர்ப்பு நடவடிக்தகபயான்தற நாத்ள ஞாயிற-
றுக்கிைதம முன்பைடுப்பதறகாை ஏறபாடுகள நதடபபறறுவ-
ருவதாக அறியமுடிகிறது. அநத ஆர்ப்பாட்டம் ஜைநாயகத்தத 
பாதுகாக்கும் வதகயில முன்பைடுக்கப்படாவிட்டால அரொங-
கம் அதுபதாடர்பில உரிய நடவடிக்தக எடுக்குபமன்று அதமச்-
ெர் பகபஹலிய ரம்புக்பவலை பதரிவித்தார்.

ஆர்ப்பாட்டஙகத்ள முன்பைடுப்பதறகு ஒரு எலதையுள்ளது. 
அநத எலதைதய மீறி பெயறபட்டால அததை தடுப்பதறகும் 
ஜைநாயகத்ததப் பாதுகாப்பதறகும் அரொஙகத்துக்கு பபாறுப்பு 
உள்ளது எை பதரிவித்த அதமச்ெர், ஜைநாயகத்ததயும் ஜைாதிப -

திதயயும் பாதுகாப்பது அரொஙகத்தின் பபாறுப்பபன்றும் பதரி -
வித்தார்.

்நறதறய திைம் ஜைாதிபதி ஊடக தமயத்தில 
ஏறபாடு பெயயப்பட்டிருநத வி்ெட பெயதியா்ளர்

அரசுககு எதிரபா்க நபாளை நள்டத்றவுளை ஆர்ப்பாட்டம்;

39 மில். ரூபா சொத்துக்களுக்கு
செதம் வின்ளவித்த ஆர்்பபாடைம்

அரசியல் அடி்பபனைவாதிக்ளால்
சமறசகாள்ள்பபடை வன்முன்ற
JVPயும் பின்னணியில என்கிறபார பிரென்ன ரைதுங்க

ஜனோயகத்லத மீறினால்
அரசு உரிய ேடவைடிகலக
அனமச்ெர் சகசஹலிய ரம்புக்சவல்்ல எச்ெரிக்னக

மிரிஹான; ஆரப்பாடடககாரரகோல் அரச மசாத்துகளுககு பசதம

ஜனாதிபதியின் இல்லம் அமைந்துள்்ள மிரிஹான பகுதியில் நடத்தபபடட தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஆரபபாடடக்்கா்ரர்க்ளால் சசதைாக்்கபபடட, எரிக்்கபபடட பபாலிஸ் வா்கனங்கம்ளயும் இசசம்பவத்தில் படு்காயமடந்த பபாலிஸ் அதி்காரி ஒருவம்ர ச்க பபாலிஸார தூக்கிச பசல் -
வமதயும் ்காணலாம்.  (படங்கள்: சுசலாசசன ்கைச்க)
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தீ வைப்பு, தாக்குதல்களால அரச 
சசாத்துக்்களுக்கு செரும் சசதம்

மிரிஹான தாக்குதல சம்ெைம் ;

படங்கள்: சுல�ோசசன ்கைல்க



மாணவியை 
காணவிலயலை

நீர்கொழும்பைச் சேர்ந்த பிரபைல 
்தனியொர பைொடேொ்லயில் கல்வி 
கற்கும மொணவி்யொருவ்ர கொண-
வில்்ல்யன ் பைற்சறொர ் பைொலிஸ்-
நி ் ல ய த் தி ல் 
மு ் ற ப பை ொ டு 
்ேய்துள்ளனர.  

இவர கட்ந்த 
0 9 . 0 3 . 2 0 2 2 
அன்று கொணொமல் 
சபைொயுள்ள்தொக 
்பைற்சறொர ்்தரி-
வி க் கின் ற ன ர . 
இல.120/01/01 
பை்ைய சிலொபைம 
வீதி, நீர்கொழுமபு என்ற விலொ-
ேத்்்தச் சேர்ந்த மதுஷிகொ என்ற 
17 வயது பைொடேொ்ல 
மொணவிசய இவவொறு 
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07

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

பிலவ வருடம ்பங்குனி 19

இன்னறைய சு்பதினம

01முதல் 02வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.53
லுஹர்  - 12.16
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.30

நயாகம: சிததநயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல230.26 240.65

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல320.34 331.60

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.3358 2.4363

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல213.05 221.22

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல378.93 393.31

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல309.42 322.30

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல288.74 298.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.40 225.77

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 782.37

குவைத் டினொர் 968.90

ஓெொன் ரியொல் 766.18

கட�ொர் ரியொல் 80.93

சவூதி ரியொல் 78.63

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 80.31

நாணய
மாற்று

தவக்காலததில் ைனைாறறைததிறகான 
்பல்நவறு தசயற்பாடுகனள ோம முன்-
தனடுதது வருகின்நறைாம.தச்ப த்ப, 
ஒறுததல் முயறசிகள், சிலுனவப ்பானத 
தியானங்கள், தவக்காலததில் கல்வாரி 
திருததலங்களுக்கான யாததினரகள் 
என ்பல்நவறு விசுவாச முயறசிகள் 
மூலம தவக்காலதனத அனுஷ்டிதது வரு-
கின்நறைாம.

இன்னறைய ேறதசய்தியில் ேம ஆணட-
வர் இநயசுனவப ்பறறி காவலர்கள் ததரி-
விக்கும உணனை தவளிப்படுகிறைது.

அவநர உணனையான தைசியா 
என்்பனத அவர்கள் ோசூக்காக ததரிவிப-
்பது இன்னறைய ேறதசய்தியில் காணப-
்படுகிறைது. ஏதனன்றைால் இநயசுனவப 
ந்பால் எவரும இதுவனர ந்பசியதில்னல 
என்்பனத அவர்கள் அநத சநதர்ப்பத-
தின் ந்பாது உணர்கின்றைனர். 

இநயசு தைது தசயற்பாடுகளினால் 
தைது உணனையான சாயனல ைக்கள் 
அறியச் தசய்கின்றைார்.

ோம கிறிஸதவர்கள்.ஆணடவராகிய 
இநயசு கிறிஸதுவின் ைக்கள் என்்பனத 
தவளிப்படுததுவதறகு நைறதகாள்ளும 
முயறசிகள் என்ன என்்பனத இநதத 
தவக்காலததில் சிநதிதது ்பார்பந்பாம.

அதனனச் சான்று ்பகரும வனகயில் 
என்்பது வாழக்னகயின் தசயற்பாடுகள் 
அனைகின்றைனவா என்்பனத மீட்டுப 
்பார்பந்பாம.அன்ன்ப பிறைருக்கு வழங்-

கும காலைாக இநத தவக்காலம திகழட்-
டும. இக்காலங்களில் ேைக்கு எதிராக 
தசயற்பட்டவர்கனள ைறறும எைக்கு 
எதிரிகள் என ோம சிநதிப்பவர்கனளத 
நதடிச்தசன்று அவர்களுக்கு ைன்னிபபு 
தகாடுப்பதன் மூலம ோம இனறை ைக்க-
ளாக  சான்று ்பகர முடியும.

ேைது சமூகததிலும அயலிலும 
வறுனை நினலயில் உள்ளவர்களுக்கு 
எமைால் முடிநத உதவிகனள தசய்வதும 
இனறைவனுக்கு சான்று ்பகர்வதாகும

அததுடன் நதனவகளில் உள்நளார்,-
நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள்,முதுனை 
நினலயில் உள்நளார் ஆகிநயார் ஆறுதல் 
அனடயும வனகயில் எமைால் எனத-
தயல்லாம தசய்ய முடியுநைா அனத 
இக்காலங்களில் தசய்வதன் மூலம 
ோம இநயசுவுக்கு சாட்சி ்பகிர்நவாம.  
எைது ஒறுததல் முயறசிகநளாடு எைது 
அன்றைாட தசயற்பாடுகள் மூலம இநயசு-
வுக்கு சாட்சிகளாக வாழ முயறசிபந்பாம.
ேம ஆணடவர் இநயசுனவ ேம பிரதி்ப-
லிக்கின்நறைாைா? இல்லாதவர்களுக்கு  
உதவுவதன் மூலம அவரது அன்ன்ப 
சமூகததுக்கு ததரிவிக்கின்நறைனா? 
குறிப்பாக இக்காலங்களில் அவறனறை 
நைறதகாள்வதறகு அதறகான இனறைய-
ருள் நவணடி ைன்றைாடுநவாம

எல்.தசல்வா...

தவக்கால சிநதனை
இயேசுவைப் பிரதிபலிக்கும் ைாழக்வகை

அனுபைவமிக்க அரசியல்வொதியும, 
முன்னொள அ்மச்ேருமொன அ்தொவு்த ்ேன -
விரத்னவின் ம்றவு ்ேய்தி அறி்நது நொன் 
மிகவும சவ்த்னய்ட்நச்தன் என பிர்தமர 
மஹி்ந்த ரொஜபைக் ஷ ்தனது இரஙகல் ்ேய்தி-
யில் ்்தரிவித்துள்ளொர.

அ்ந்த இரஙகல் ்ேய்தியில் சமலும ்்தரி -
விக்கபபைட்டுள்ள்தொவது,

இடதுேொரி அரசியலின் ்ேயற்பைொட்டொ்ள-
ரொன அ்தொவு்த ்ேனவிரத்ன, லஙகொ ேமேமொ -
ஜக் கட்சி ஊடொக அரசியலுக்குள பிரசவ -
சித்்தொர. ஆசிரியரொக கட்மயொற்றி வ்ந்த 
அ்தொவு்த ்ேனவிரத்ன, 1954 ஆம ஆண்டு 
தீவிர அரசியலில் பிரசவசித்்தொர.

1970 ஆம ஆண்டு ஸ்ரீலஙகொ சு்த்நதிரக் 
கட்சியின் ்பைலியத்்த ்்தொகுதி்யப பிர -
திநிதித்துவபபைடுத்தி நொன் புதிய பைொரொளு -
மன்ற உறுபபினரொகத் ்்தரிவு ்ேய்யப -

பைட்ட சபைொது, லஙகொ ேமேமொஜக் கட்சியின் 
ருவன்்வல்ல பைொரொளுமன்ற உறுபபினரொக 
அ்தொவு்த ்ேனவிரத்ன வி்ளஙகினொர.  

பைொரொளுமன்ற உறுபபினரகளின் ஆ்டக் 
கட்டுபபைொடுடன் ்்தொடரபு்டய கொலனித்-
துவ மரபுக்்ள மொற்றுவதில் அ்தொவு்த ்ேன -
விரத்ன முன்னி்ல வகித்்தொர.   

அக்கொலத்தில் ஐக்கிய முன்னணி அர -
ேொஙகத்தில் ்ேயற்பைொட்டு உறுபபினரொன 
அ்தொவு்த ்ேனவிரத்ன ேபரகமுவ மொகொண 
ே்பையின் மு்தலொவது எதிரக்கட்சித் ்த்லவ -
ரொகவும பின்னர மொகொண ே்பையின் மு்தல -
்மச்ேரொகவும வி்ளஙகினொர.  

அ்தொவு்த ்ேனவிரத்ன 1999 ஆம ஆண்டு 
லஙகொ ேமேமொஜ கட்சியில் இரு்நது விலகி 
ஸ்ரீலஙகொ சு்த்நதிரக் கட்சியின் உறுபபினரொ-
னொர. அ்தன் பின்னர அ்தொவு்த ்ேன-
விரத்ன மொவனல்்ல ்்தொகுதி

அதாவுத செனவிரதனவின் மவைவுக்கு  
பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ இரஙகைல்  

இலங்கயின் கல்வி பைொடத்திட்-
டத்திலுள்ள அடிபபை்டவொ்தம 
மற்றும பிரிவி்னவொ்தத்துக்கு 
இட்டுச் ்ேல்கின்ற சபைொ்த்னகள 
்்தொடரபில் எடுக்கபபைட சவண்டிய 
நடவடிக்்கக்்ள துரி்தபபைடுத்து-
மொறும, அடிபபை்டவொ்தம மற்றும 
பையஙகரவொ்த ்ேயற்பைொடுகளிலி -
ரு்நது ்தமது பிள்்ளக்்ள பைொதுகொத்-
துத் ்தருமொறும மி்தவொ்தப சபைொக் -
கு்டய முஸ்லிமகள சகொரிக்்க 
விடுத்துள்ள்தொக கல்வி அ்மச்சின் 
்ேயலொ்ளர சுட்டிக்கொட்டினொர.   

கல்வி அ்மச்சின் ்ேயலொ்ளர 
சபைரொசிரியர கபில சி. ்பைசரரொ, 
கல்வி இரொஜொஙக அ்மச்சின் 
்ேயலொ்ளர எஸ். எச். ஹரிச்ே்நதிர 
ஆகிசயொர “ஒசர நொடு, ஒசர ேட் -
டத்துக்கொன” ஜனொதிபைதி ்ேயலணி -
யுடன் கட்ந்த, 30ஆம திகதி கல்வி 
அ்மச்சில் ந்ட்பைற்ற ே்நதிபபில் 
கல்நது்கொண்டு கருத்து ்்தரிவிக் -
கும சபைொச்த சமற்கண்டவொறு ்்தரி -
வித்்தனர.   

குை்ந்்தகளின் மன்்த சிறு-
வயதிலிரு்நச்த ேரியொக வ்ளரத் -
்தொல், சிற்ந்த குடிமக்க்்ள 
உருவொக்க முடியு்மன்றும, 
்வளிநொட்டு அடிபபை்ட -
வொ்த சி்ந்த்னகள பைொடேொ்ல 
பைொடப புத்்தகஙகளில் இடம்பைற்-
றுள்ள விடயஙக்்ள உடனடியொக 
ேரி ்ேய்ய சவண்டும என்றும அவர -
கள சுட்டிக்கொட்டினர.  

அ்னத்து வருடஙகளுக்குமொன 
பைொடத்திட்டஙகளில் சிஙக்ளம 
மற்றும ்தமிழ் ்மொழி மூலஙகளில் 
அச்சிடபபைட்டுள்ள பைொடேொ்ல 
பைொடப புத்்தகஙகள மற்றும ஆசி -
ரியர ்கசயடுகளில் "இஸ்லொம 
மொரக்கம மற்றும கலொேொரம" கீழ் 
அடிபபை்டவொ்த சபைொ்த்னகள 
இருபபை்தொக ஜனொதிபைதி ்ேயல -
ணியினொல் அ்மச்சின் அதிகொரிக-
ளுக்கு வி்ளக்கமொக முன் ்வக்கப -
பைட்டுள்ளது.   

இலங்கயில் ்தண்ட்னச் ேட்டக் 
சகொ்வயில் உள்ளடஙகொ்த ேவுக் -

கடி வைஙகு்தல், ஏ்னய ம்தத்தி-
ன்ர இஸ்லொத்திற்கு மொற்ற பைணம 
்கொடுத்்தல், வயது முழு்மய்ட-
யொ்த ்பைண் பிள்்ளக்்ள திரும-
ணம ்ேய்்தல், ேட்டம இயற்றும 
அதிகொரம மனி்தரகளுக்கு இல்்ல 
என்பை்வ சபைொன்ற விடயஙகள 
பைொடப புத்்தகஙகளில் உள்ளடஙகி 
இருபபை்தொக ்ேயலணியின் உறுப -
பினரகள ்்தரிவித்்தனர. மூன்று 
்தலொக் விவொகரத்து ந்டமு்ற, 
்தமது ம்னவி்ய அடிக்க முடியும 
என்பை்வ சபைொன்ற சிறுபிள்்ள-
களின் மனதுக்குப ்பைொரு்ந்தொ்த 
சபைொ்த்னகளும இ்ந்த பைொடபபுத் -
்தகஙகள மற்றும ்கசயடுகளில் 
இடம்பைற்றுள்ள்தொக ஜனொதிபைதி 
்ேயலணி மற்றும இ்ந்த ஆய்்வ 
சமற்்கொண்ட மி்தவொ்த முஸ்லிம 

நிபுணரகள குழுவும உ்தொரணஙகளு-
டன் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளனர.  

எகிபதில் ்த்ட ்ேய்யபபைட்ட 
பையஙகரவொ்தத் ்த்லவரொன யூசுப 
அல் கர்ளொவி எழுதிய புத்்தகங-
களும ஆசிரியர ்கசயடுகளில் 
கூடு்தல் வொசிபபைொகப பைரி்நது்ரக் -
கபபைட்டுள்ளதும ்்தரிய வ்நதுள -
்ளது.  

முஸ்லிமகள அடஙகிய குழு-
வினொல் இ்தற்கு முன்னர இ்ந்தப 
பைொடப புத்்தகஙகள ஆய்வுக்குட்-
பைடுத்்தபபைட்டுள்ள்தொகவும, இ்ந்த 
பி்ைகள அஙகு ்்தரியொவிட்டொ -
லும அவற்்ற உடனடியொக திருத்்த 
சவண்டு்மன ச்தசிய கல்வி நிறு -
வகத்தின் பைணிபபைொ்ளர நொயகம 
கலொநிதி சுனில் ஜய்ந்த நவ-
ரத்ன ்்தரிவித்்தொர.   

அடிப்படைவாத பபாதடைகடை     
நீகக ஆப�ாசடை முனடவப்பு  

முஸலிமகள் நகாரிக்னக விடுததுள்ளதாக   
கல்வி அனைச்சின் தசயலாளர் ததரிவிபபு  

்பாடசானல ்பாடப புததகங்களிலிருநது

 பிமஸ்்டக் உச்சி மொநொட்்ட முன்னிட்டு 
சநபைொ்ள ்வளியுறவு அ்மச்ேர கலொநிதி 
நொரொயண் கடகொ, ்வளிநொட்டலுவல்கள 
அ்மச்ேர சபைரொசிரியர ஜி.எல். பீரி்ை 
மரியொ்்த நிமித்்தம ே்நதித்்தொர(30) . கல்ந-
து்ரயொடலின் சபைொது, ்்தொடர்நதும விருத்-
திய்ட்நது வரும இருவழிப பி்ணபபு 
குறித்து இரு நொடுகளினதும ்வளியுறவு 
அ்மச்ேரகள திருபதி ்்தரிவித்்ததுடன், அர -
சியல், ்பைொரு்ளொ்தொர மற்றும கலொேொர உற -
வுக்்ள சமலும வலுபபைடுத்துவ்தற்கொன 
வழிகள குறித்து கல்நது்ரயொடினர.

்வளிநொட்டலுவல்கள அ்மச்ேர சபைரொ-
சிரியர பீரிஸ், ஐக்கிய நொடுகளின் மனி்த உரி-
்மகள சபைர்வயில் இலங்க ்்தொடரபைொக 
சநபைொ்ளம க்டபபிடித்து வரும ்கொள்க 

ரீதியொன நி்லபபைொட்்டயும, 2022 மொரச் 
மொ்தம ்ஜனிவொவில் ந்ட்பைற்ற மனி்த உரி-
்மகள சபைர்வயின் 49ஆவது அமரவில் 

இலங்கக்கு ்வளிபபைடுத்்தபபைட்ட ஒற்று-
்ம்யயும பைொரொட்டினொர.   

்கொழுமபுக்கும கொத்மொண்டுவுக்குமி-
்டசய சநரடி விமொன சே்வ்ய நிறு -
வுவ்தொனது, வரத்்தகம மற்றும சுற்றுலொத் 
து்றயில் ஒத்து்ைப்பைப ்பைருக்குவ்தற்கு 
வழி வகுக்கும என்பை்தொல், இது விமொன 
இ்ணப்பை சமமபைடுத்துவ்்த சநொக்கமொ-
கக் ்கொண்ட ஒரு குறிபபிடத்்தக்க நடவடிக் -
்க்யன இலங்கயின் ்வளிநொட்டு அலு -
வல்கள அ்மச்ேர சமலும குறிபபிட்டொர.   

சுற்றுலொ, கல்வி, மின்ேொரம மற்றும நீர 
மின்ேொரம உட்பைட எரிேக்தித் து்றகளில் 
புதிய வணிக வொய்பபுக்க்்ள அ்டயொ்ளம 
கொண இரு நொடுகளினதும வரத்்தக 
அ்றகள மற்றும வணிக ்்தொழில்

இலஙவகை - யேபாள சைளிவிைகைார   
அவமசெர்கைள் சகைாழும்பில் ெநதிப்பு  

சலொரன்ஸ் ்ேல்வநொயகம  

ஜுபிலி கணுவ பைகுதியிலிரு்நது     ஆரம-
பைமொன ஆரபபைொட்டம ஜனொதிபைதியின் 
இல்லத்்்த ்நருஙகிய சபைொது, ஆரபபைொட் -
டக்கொரரகள என்ற சபைொர்வயில் சஜ.பி.
வி உட்பைட சில அடிபபை்டவொ்த குமபைல்-
களும அதில் இ்ண்நது்கொண்டு கலகம 
வி்்ளவித்்தன என சபைொக்குவரத்து அ்மச்-
ேர திலும அமுனுகம ்்தரிவித்்தொர.  

இ்ந்த ேமபைவத்துடன் ேமபை்ந்தபபைடொ்த 
அஙகு கொணபபைடொ்த ஊடகவியலொ்ளர-

கள ்கது்ேய்யபபைட்டிருபபைொரக்ளொனொல் 
அவரக்்ள விடு்த்ல ்ேய்வ்தற்கு நட-
வடிக்்க எடுபபை்தொகவும அவர ்்தரிவித்-
்தொர.  

சநற்று முன்தினமிரவு மிரிஹொ்னயி-
லுள்ள ஜனொதிபைதியின் இல்லத்தின் மீது 
ஆரபபைொட்டக்கொரரகளினொல் சமற்்கொள-
்ளபபைட்ட ்தொக்கு்தல் ்்தொடரபில் ஊடகவி-
யலொ்ளரகளுக்கு ்்தளிவுபைடுத்தும விசேட 
ஊடக ே்நதிப்பைொன்று சநற்்றய தினம 
ஜனொதிபைதி ஊடக ்மயத்தில் ந்ட்பைற்-
றது. அதில் கல்நது்கொண்டு வி்ளக்கமளிக்-

கும சபைொச்த சபைொக்குவரத்து அ்மச்ேர 
திலும அமுனுகம இவவொறு ்்தரிவித்்தொர.  

அ்மச்ேரகள ்க்ஹலிய ரமபுக் -
்வல்ல, பிரேன்ன ரணதுஙக ஆகிசயொரும 
கல்நது்கொண்ட இ்ந்த ஊடக ே்நதிபபில் 
அது்்தொடரபில் அவர சமலும ்்தரிவிக்-
்கயில்,  

  ஆரபபைொட்டக்கொரரகள ேொ்தொரணமொக 
ஆரபபைொட்டத்்்த ்ேய்்தசபைொது அவர -
களுக்கு எ்ந்த ்த்டயும விதிக்கபபைட-
வில்்ல. ஜுபிலி கணுவ பைகுதியி-
லிரு்நது சநற்றுப பிற்பைகல்

ஆர்ப்பாட்டக்கைாரர்கைளு்டன் இவைநது
அடிப்பவ்டைாத கும்பல்கைள் கைலகைம்

ஜனாதி்பதியின் இல்லம மீதான தாக்குதல்:  

- அனைச்சர் திலும அமுனுகை ஆசிய உட்கட்ட்மபபு மு்தலீட்டு வங-
கியின் ்த்லவர ஜின் லிகுன், சீனொவுக்-
கொன இலங்கத் தூதுவர கலொநிதி பைொலி்த 
்கொசஹொனவுடனொன ே்நதிபபின் சபைொது, 
இலங்க எதிர்கொளளும ்தற்சபைொ்்தய 
்பைொரு்ளொ்தொர ேவொல்கள குறித்து ேரவ -
ச்தே நொணய நிதியத்துடன் ஆசலொசிக்கு -
மொறு இலங்க்ய வலியுறுத்தினொர.   

 2030ஆம ஆண்ட்ளவில் இலங்க 
்தனது ஆற்றல் ச்த்வகளில் 70% ஐப 
்பைறுவ்தற்கொன இலக்்க அ்டய 
உ்தவும புதுபபிக்கத்்தக்க ஆற்றல் திட் -
டஙகளுக்கு ஆசிய உட்கட்ட்மபபு 
மு்தலீட்டு வஙகி ஆ்தரவளிக்கத் ்தயொரொக 
இருபபை்தொகவும அவர வி்ளக்கினொர.   

ஆசிே உடகைட்டவமப்பு முதலீடடு   
ைஙகியின் தவலைர் ைலியுறுதது

IMFவுடன் கலநதாநலாசிக்குைாறு   

ேட்டவிசரொ்தமொக நொட்டுக்-
குள ்கொண்டுவரபபைட்டு சுஙக 
அதிகொரிக்ளொல் ்கபபைற்றப-
பைட்ட சுமொர ஒரு மில்லியன் சிக -
்ரட்டுகள சநற்று ்கொழுமபு 
்கொட்டொஞசே்னயில் உள்ள 
சிசலொன் பு்கயி்ல நிறுவன 
வ்ளொகத்தில் ்வத்து அழிக்கப-
பைட்டன.

ேட்டவிசரொ்தமொக இறக்குமதி 
்ேய்யபபைட்ட 140 மில்லியன் 
ரூபைொய் ்பைறுமதியொன ்வளி-
நொட்டு சிகரட்டுகச்ள சநற்று 
(01) இவவொறு அழிக்கபபைட்டன. 
சுஙகப பைணிபபைொ்ளர நொயகம விஜி்த 

ரவிபபிரியவின் சமற்பைொர்வயில் 
சநற்று இ்வ அழிக்கபபைட்டன.   

கட்ந்த வருடம 
இலங்க சுஙக தி்ணக்-
க்ளத்தின் வருமொனக் 
கட்டுபபைொட்டுப பிரி-
வினரொல் சமற்்கொள-
்ளபபைட்ட நடவடிக்-
்கயின் சபைொச்த இ்ந்த 
சிக்ரட்டுகள ்கபபைற்-
றபபைட்ட்தொகவும, இது 
்்தொடரபில் பைலர ்கது 
்ேய்யபபைட்டு சமலதிக 
விேொர்ணக்்ள சமற்-
்கொண்டு வருவ்தொகவும 

சுஙகப பைணிபபைொ்ளர நொயகம ்்தரி -
வித்்தொர.   

ரூ.140 மில். சபறுமதிோன 10 இலடெம் 
சைளிோடடு சிகைரடடுகைள் யேற்று அழிப்பு   

மிரிஹான தாக்குதல் சம்பவததில் சிக்கி நலக்ஹவுஸ ்படபபிடிப்பாளரான சுநலாச்சன கைநக,  
நேறறு ்பலதத காயங்களுக்குள்ளானார். ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் எறிநத கறகள் ்பட்டதில் அவர் 
காயைனடநதுள்ளார். 
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எமது நாட்டில் தற்பாது நிலவுகின்ற பபாருளா-
தார பநருக்கடியை, அரசுககு வி்ராதமான 
சில சகதி்கள் தமககு சாத்கமா்கப் பைனப-

டுத்திக ப்காள்்வதறகு முறபடு்வது பதளி்வா்கத் பதரி-
கின்றது. ்வனமுய்றக குமபல்்கயள தியரமய்றவில் 
இருநதபடி தூண்டிவிட்டு, குழப்பநியலயமயை நாட்டில் 
உரு்வாககு்வதறகு அரச வி்ராத சகதி்கள் முறபடு்வதா்க 
த்க்வல்்கள் ப்வளி்வநதுள்ளன.

ப்காழுமபுககு அரு்்கயுள்ள நு்்கப்காயை பகுதியில் 
்நறறு முனதினம மாயல இைமபபறறுள்ள ்வனமுய்ற 
சமப்வமானது இதற்கான ஒரு உதாரணம ஆகும. 
அங்கு இைமபபறறிருப்பது திடீபரன உருப்வடுத்த ஒரு 
்வனமுய்ற சமப்வம அல்ல. முனகூட்டி்ை நனகு திட்ை-
மிைப்பட்ை முய்றயில், பபரும ்க்ளபரபமானறு அங்்்க 
நைநது முடிநதுள்ளது.  

பபாலிஸாரால் நியலயமயை உைனடிைா்க்்வ ்கட் -
டுப்பாட்டுககுள் ப்காண்டு ்வரு்வதறகு இைலாத்வாறு, 
்வனமுய்றக குமபல்்கள் அவ்விைத்துககு முனகூட்டி்ை 
ப்காண்டு ்வரப்பட்டிருப்பயதப் பார்ககின்ற ்பாது, 
அங்கு நைநதுள்ள சமப்வங்்களின பினனணியில் அரச 
வி்ராத சகதி்கள் மய்றநதிருப்பது நனகு புலனாகின-
்றது. ஆ்க்்வ நனகு திட்ைமிைப்பட்டு ்கல்வரபமானறு 
அங்்்க நைத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளயம உறுதிைாகின்றது.  

அரசாங்்கத்யத விமர்சிப்பதற்்கா அல்லது ்கண்ை -
னம பதரிவிப்பதற்்கா சாத்வி்கமான ்வழிமுய்ற்கள் 
உள்ளன. எமது நாட்டில் தற்பாது ஊை்க சுதநதிரம 
முழுயமைா்க்்வ உள்ளது. முழு்நரமும அரசுககு 
வி்ராதமான பசய்தி்கயள ப்வளியிட்ை்வாறு ஒருசில 
பதாயலக்காட்சி்கள் இைங்கிக ப்காண்டிருககின்றன. 
சில இயணைத்தளங்்களும, அச்சு ஊை்கங்்களும அரச 
வி்ராத பசய்தி்களுக்்க முனனுரியம அளித்த்வாறு 
பசைறபட்டுக ப்காண்டிருககின்றன.  

நாட்டில் ஊை்க சுதநதிரம முழுயமைா்க ்பணப்படு்வ -
தன ்காரணமா்க்்வ அநத ஊை்கங்்களால் அவ்்வாப்றல்-
லாம தனனிச்யசைா்கச் பசைறபடு்வதறகு முடிகின்றது. 
அரசு மீதான எதிர்மய்ற விமர்சனங்்களும, ்கண்ைனங் -
்களும அநத ஊை்கங்்களில் தாராளமா்க்்வ இைமபபறு-
கின்றன.  

அ்த்பானறு அரசாங்்கத்யத ஆட்்சபிப்பதறகு சாத்-
வி்கமான ்்வறு ்வழிமுய்ற்களும உள்ளன. பபாதுமக்க-
ளுக்்கா, அரச உயையம்களுக்்கா, அரசாங்்க ்சய்வ-
்களுக்்கா பாதிப்பு ஏறபடுத்தாத விதத்தில் அயமதிைான 
்பாராட்ைங்்கயள ்மறப்காள்்வதறகு எமது நாட்டில் 
முழுயமைான சுதநதிரம ்வழங்்கப்பட்டுள்ளது. எதிர-
ணியினர் சமீபத்தில் மக்கள் பலயர ்வா்கனங்்களில் 
ஏறறி்வநது ப்காழுமபில் ஆர்ப்பாட்ைபமானய்ற நைத்-
திை ்்வயளயில், அரசாங்்கம அதறகுத் தயை விதிக்க-
வில்யல.  

எதிர்ப்யப ப்வளிப்படுத்து்வதற்கா்க அஹிமயச 
்வழியில் ்பாராடு்வதில் த்வறு கியைைாது. ஆனால் 
அரசாங்்கத்யத்ைா, அல்லது பபாருளாதார பநருக்கடி-
யை்ைா ஆட்்சபிப்பபதனபதன ் பரில் '்காட்டுத் தர்பார்' 
நைத்து்வயத ஒரு்பாது்ம அனுமதிக்க முடிைாது. அரச 
உயையம்களுக்்கா அல்லது பபாதுமக்களுக்்கா பாதிப்-
பு்கயள ஏறபடுத்தும விதத்தில் ்வனமுய்ற்கள் ்கட்ை-
விழ்த்து விைப்படுமானால், ்வனமுய்றயை ்கட்டுப்பாட்டில் 
ப்காண்டு ்வரு்வதறகு உரிை நை்வடிகய்க ் மறப்காள்்வது 
அரசின பபாறுப்பாகுபமனபயத ்வனமுய்றககுக ்கார-
ணமான்வர்்கள் புரிநதுப்காள்்வது அ்வசிைம.  

நு்்கப்காயை ்வனமுய்றயின ் பாது அரசாங்்க பசாத்-
து்களுககு ்சதம வியளவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்்க 
்வா்கனங்்கள் ்கல்வீச்சுககு இலக்காகியுள்ளன. பல ்வா்க-
னங்்கள் தீககியரைாகியுள்ளன. அருகிலுள்ள ்கட்ைைங்-
்கள் ்சதமாக்கப்பட்டுள்ளன. அய்வ தீய்வக்கப்பட்டும 
உள்ளன. நாட்டில் குழப்பநியலயமபைானய்ற ஏறப-
டுத்த ்்வண்டுபமனப்த அச்சமப்வங்்களின உள்்நாக -
்கபமனபது பதரிகின்றது.  

்வனமுய்றக குமபல்்கயளச் ்சர்நத பலர் பபாலிஸா -
ரால் ய்கதுபசய்ைப்பட்டுள்ளனர். ்மலும பலர் ்தைப் -
படு்வதா்க பபாலிஸ் ்வட்ைாரங்்கள் பதரிவிககின்றன. 
இச்சமப்வம பதாைர்பா்க பபாலிஸார் விரி்வான விசா-
ரயண்கயள நைத்தி, ்வனமுய்றயின பினனணியில் 
உள்ள சகதி்கயளக ்கண்ைறிை ்்வண்டும எனப்த 
அயமதியை விருமபுகின்ற மக்களின ்்வண்டு்்காள் 
ஆகும. இச்சமப்வத்தின பினனணியில் அரசிைல் நி்கழ்ச்-
சித்திட்ைம உள்ளபதனபது பதளி்வாகின்றது.  

்தசத்தின மீது உண்யமைான பறறு இருப்்பார் 
அரசாங்்க உயையம்களுககு ஒரு்பாது்ம ்சதம ஏற -
படுத்த முன்வரமாட்ைார்்கபளனபயத நாம முதலில் 
புரிநதுப்காள்ள ்்வண்டும. நாட்டில் அயமதியையும, 
சமாதானத்யதயும விருமபுகின்ற எ்வரு்ம இவ்்வா-
்றான ்காட்டுமிராண்டித்தனமான சமப்வங்்களில் ஈடுபை 
மாட்ைார்்கள்.   

நாட்டில் தற்பாது பபாருளாதார பநருக்கடி நிலவு-
்வது மய்றக்கப்பைக கூடிை த்க்வல் அல்ல. பபாருட்்க-
ளின வியல்ைற்றம, எரிபபாருள் பற்றாககுய்ற ் பான -
்ற்வறறுகப்கல்லாம ்காரணம பபாருளாதார பநருக்கடி 
ஆகும. உல்களாவிை பபருநபதாறறு ்காரணமா்க 
எமது நாடு இரு ்வருை ்காலமா்க முைங்கிப்்பானதன 
மய்றமு்க வியளவுதான இனய்றை பநருக்கடிைாகும.  

ஆனாலும பபாருளாதார பநருக்கடியில் இருநது 
மீள்்வதறகு அரசாங்்கம தற்பாது ்கடுயமைான பிரைத்-
தனங்்கயள ்மறப்காண்டு ்வருகின்றது. ப்வகுவியர-
வில் எமது நாடு மீண்பைழுநது விடுபமன்ற நமபிகய்க 
்தானறியுள்ளது. அது்வயர மக்கள் பபாறுயம்காக்க 
்்வண்டிைது அ்வசிைம.  

இவ்்வா்றான இனய்றை தருணத்தில், அரச வி்ராத 
சகதி்களின சதி்வயலயில் வீழ்நது விைாமல் மக்கள் 
அ்வதானமா்க இருப்பது அ்வசிைம. ஆட்சியைக ய்கப் -
பறறும ்நாககில் பபாதுமக்கயள பலிக்கைாக்கள் ஆக -
கு்வதறகு ்மறப்காள்ளப்படும முைறசி்களிலிருநது 
பபாதுமக்கள் விலகியிருக்க ்்வண்டும.   

35, டி. ஆர். விஜை்வர்தன மா்வத்யத, ப்காழுமபு- - 10
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குறள் தரும் சிநதனை
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நெருக்கடி்களுககு மத்தியிலும் அனைத்து பத்திரின்க்கனையும் 
நெளியிட முடிந்தது ொம் நபற்ற நெறறியாகும்

்தமிழ்க மு்தலெர் மு.்க.ஸடாலின் இலஙன்க ்தமிழ் 
பபசும் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு்கனை நின்றபெறறுொர்

நென்னையில பன்ைாட்டு ்தமிழ் ்த்கெல 
ந்தாழிலநுட்ப ஆராய்ச்சி ்கருத்்தரங்கம்

நாட்டில் எவ்்வளவு தயை்கள் ்வநதா-
லும எநத ஒரு பத்திரிய்கயையும 
நிறுத்தாது அச்சிட்டு ்வாச்கர்்க-

ளுககு ்வழங்்க முடிநதது ்லக்ஹவுஸ் பபற்ற 
ப்வறறிைாகும என ்லக்ஹவுஸ் நிறு்வனத்தின 
தயல்வர் ஜனாதிபதி சட்ைத்தரணி ைபிள்யூ. தைா-
ரத்ன பதரிவித்தார்.

அனறு பதாைக்கம இனறு ்வயர ஊழி-
ைர்்களுக்கா்க தங்்களது அதி்கபட்ச ்கையம-
்கயள நிய்ற்்வறறி ்வரு்வதா்கவும எவ்்வளவு 
தயை்கள் ்வநத்பாதும அ்வறய்ற ப்வறறி-
ப்காண்டு பத்திரிய்கத் பதாழியல முனபனடுத்-
துச் பசல்ல நை்வடிகய்க எடுக்க ்்வண்டும என 
அ்வர் பதரிவித்தார்.

சிலுமின பத்திரிய்கககு 92 ்வருைங்்கள் 
பூர்த்தி அயைநதயத முனனிட்டு ்லக்ஹவுஸ் 
்வளா்கத்தில் நயைபபற்ற விழாவில் ்கைநத 
30 ஆம தி்கதி ்கலநது ப்காண்ை ்பா்த அ்வர் 
இதயன பதரிவித்தார்.

சிலுமின பத்திரிய்கயில் ஆரமப்காலம 
பதாட்டு இது்வயரககும ஆசிரிைர்்களா்க பணி 
புரிநத்வர்்களது புய்கப்பை படி்கம மறறும ஊை்க 
பதாழிலில் ஈடுபட்டிருககும சநதர்ப்பத்தில் 
1995 ஏப்ரல் 29 ஆம தி்கதி ப்காயல பசய்ைப்-
பட்ை சிலுமின ஊை்கவிைலாளர்ளான சிலுமின 
இயண ஆசிரிைர் ்கருணாரத்ன சபுதநத்ரி, 
சிலுமின பத்திரிய்கயின பிரதி பசய்தி ஆசிரிைர் 
கிரம பிை்சாம, புய்கப்பைக ்கயலஞர் எட்வின 
வீரசிங்்க ஆகி்ைாயர நியனவு கூரும மு்கமா்க 
அ்வர்்களின புய்கப்பைங்்களும தி்றநது 

ய்வககும நி்கழ்வும ்லக ்ஹவுஸ் தயல்வர் 
ஜனாதிபதி சட்ைத்தரணி தயலயமயில் நயை-
பபற்றது. இங்கு பதாைர்நதும உயரைாறறிை-
்வர்,.

எட்மன ரணசிங்்க ்பான்ற சி்ரஷை ஊை்கவி-
ைலாளர்்கள் இநத விழாவிறகு ்வருய்க தநதுள்-
ளயதயிட்டு நாம பபருயம அயைகின்்றாம. 
சிலுமின பத்திரிய்கயின ஊை்கவிைலாளர்்கள் 
ஐநது ்பர் ்கைநத 22ஆம தி்கதி வி்சை பத்தி-
ரிய்க விருது்கயள பபறறுக ப்காண்ைார்்கள். 
சிலுமின பத்திரிய்கககு நீண்ை்கால ்வரலாறு 
உண்டு. வி்சைமா்க 92 ்வருைங்்கள் சிங்்கள 
பத்திரிய்க ஒனய்ற நைத்தி பசல்்வது எனபது 
்கஷைமான பணிைாகும. சிலுமின பத்திரிய்க 

இனறும ப்வளி்வருகி்றது அதுபறறி நாம மகிழ்ச்-
சிையைகின்்றாம. சிலுமின பத்திரிய்கயின 
ஆசிரிைர் தர்மன தனது பாரிை முைறசிைால் 
நிறு்வனத்தின ப்கௌர்வத்யதயும பாது்காத்து 
ஆசிரிைர் குழாம அங்்கத்த்வர்்களின உதவியு-
ைன பத்திரிய்கயை நைத்திச் பசல்கின்றார். 

்லக்ஹவுஸ் நிறு்வனத்துககுககு பாரிை 
சரித்திரம உண்டு. எநதப்வாரு பத்திரிய்கயும 
எச்சநதர்ப்பத்திலும நிறுத்தாமல் பதாைர்நது 
ப்வளி்வரு்வது வி்சை அமசமாகும. வி்சைமா்க 
நாளாநத பத்திரிய்க்களான தினமின, பைய்லி 
நியூஸ், தின்கரன மறறும சிலுமின, சன்ைஓப்-
்ச்வர் ஆகிைன அச்சிைப்பட்டு ப்வளியிைப்பட்டு 
்வருகின்றன. சிறு்வர் ,ம்களிர் ,சு்காதார பத்திரி-

ய்கக ்கயலயை உரு்வாககு்வதறகு சிலுமின 
பத்திரிய்க முனனினறு உயழத்தது. 1996ஆம 
ஆண்டு ரஸதுன ்மலதி்க இயணப்பு ஆரமப-
மானது. எமககு பபரும ச்வால்்கள் உள்ளன. 
சிலுமின பத்திரிய்கயில் எமககு ்வாசிக்கககூடிை 
அமசங்்கள் நிய்றை ்காணப்படுகின்றன. 10 
சத பல்்கயலக்கழ்கம என அனறு சிலுமின பத்-
திரிய்கயை அயழத்தார்்கள். நானும அதயன 
ஏறறுக ப்காள்கின்்றன. அநத நாளிலிருநது 
நான சிலுமின பத்திரிகய்கயை ்வாசிககின-
்்றன. ்பாட்டி பத்திரிய்க்கள் உரு்வா்வதால் 
எமககு ச்வால்்கள் உள்ளன. நாட்டில் தற்பாது 
்காணப்படும நியலயமைால் ்கைதாசி பற்றாக-
குய்ற எமககு பாதிப்யப ஏறபடுத்தியுள்ளது. 
பத்திரிய்கயை அச்சிை ்கைதாசி அ்வசிைமாகும. 
இயளை தயலமுய்றயினர் பத்திரிய்க ்வாசிப்-
பதில் ஆர்்வம ்காட்டு்வதில்யல. இயளஞர்்கள் 
இலத்திரனிைல் ஊை்கங்்கயள பாவிப்பதால் 
எமககு பாதிப்பு ஏறபட்டுள்ளது. பத்திரிய்கக-
்கான பிரபல்ைம, ப்கௌர்வத்யத எதிர்்காலத்தி-
லும முனபனடுத்துச் பசல்ல நாம அயன்வரும 
இயணநது நை்வடிகய்கயில் ஈடுபை ்்வண்டும. 
அதயன ஊககுவிககும ்வய்கயி்ல்ை இநத 
விழா அயமநதுள்ளது எனக கூ்றலாம. ்லக-
்ஹவுஸ் நிறு்வன ஊழிைர்்களுககு எமமால் 
முடிநத அயனத்யதயும பசய்்்வாம. சமூ்கத்-
திலுள்ள அயனத்து ச்வால்்களுககும மு்கம 
ப்காடுத்து பத்திரிய்கயை முனபனடுத்து பசல்-
்வதறகு நை்வடிகய்க எடுக்க ்்வண்டும.

்்கள்வி: சமீபத்தில் தமிழ்க முதல்்வர் மு.்க. 
ஸ்ைாலின டுபாய் பசன்ற ்பாது நீங்்கள் பசன-
றிருநதீர்்கள். ைார் அயழப்பின ் பரில் பசனறீர்-
்கள்?

பதில் : அமீர்கத்தில் ்வசிககும எனது ஆருயிர் 
நண்பர்்கள் சிலர், தமிழ்க முதல்்வர் அங்கு ்வரு-
்வயதச் சுட்டி, எனயனயும அநத நி்கழ்ச்சியில் 
்கலநதுப்காண்டு உயரைாற்ற ்்வண்டும எனறு 
அனபா்கக ்்கட்டுக ப்காண்ைதன அடிப்பயை-
யில், முதல்்வர் அ்வர்்களின ்வருய்கககு ்கண்-
ணிைம பசலுத்தும ்வய்கயில் நானும அங்கு 
பசனறு ்கலநது ப்காண்்ைன. அமீர்கத்தில் 
பணிபுரியும தமிழ்நாட்யைச் ்சர்நத பல்லாயி-
ரக்கணக்கான மக்கள், பல்லாண்டு ்காலமா்க 
அங்கு ்வணி்கம பசய்து ப்காண்டிருக்கக கூடிை 
பதாழிலதிபர்்கள், தன்வநதர்்கள் என எல்்லா-
ரும குடுமபத்்தாடு கூடினர். ஒரு மி்கப்பபரிை 
நி்கழ்ச்சிைான அநத நி்கழ்ச்சியில் இலங்ய்க-
்வாழ் தமிழ் முஸ்லிம்களின குரலா்க நானும 
அங்கு உயரைாறறிையத எனககுக கியைத்த 
மகிழ்ச்சிககுரிை அமசமா்க நான ்கருதுகி்்றன.   

்்கள்வி: டுபாய் நி்கழ்ச்சியில் ்கலநதுப்காண்ை 
நீங்்கள் முதல்்வயர தனிப்பட்ை முய்றயில் 

சநதித்தீர்்களா? அல்லது பசனயனககு ்வநது 
முதல்்வர் மு.்க. ஸ்ைாலியன சநதிக்க திட்ைம 
எதுவும இருககி்றதா?   

பதில்: அங்கிருநத பநருக்கடிைான நி்கழ்ச்சி 
நிரல்்களுககு இயை்ை தனிப்பட்ை முய்றயில் 
அ்வயரச் சநதிக்க ்்வண்டும என்ற எண்ணம 
எனககுத் ்தான்றவில்யல. வியரவில் தமி-
ழ்கத்திறகு ்வநது, முதல்்வர் மு.்க. ஸ்ைாலின 
அ்வர்்கயளச் சநதித்து, இருதரப்பு வி்வ்காரங்-
்கள் குறித்து சறறு ்நரம ்கருத்துப் பரிமா்ற-
லாம எனறு இருககி்்றன.   

்்கள்வி: "இலங்ய்கயில் பபாருளாதார 
பநருக்கடிைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் மக-
்களுககு நாங்்கள் முழு ஆதர்வளிப்்பாம" 
எனறும, "பநருக்கடி ்காரணமா்க புலமபப-
ைர்நது இநதிைா ்வநதுள்ள்வர்்கயள ்கண்ணி-
ைத்துைன நைத்த ்்வண்டும" எனறும தமிழ்க 
முதல்்வர் அண்யமயில் அறிவித்திருககி்றா்ர? 
இது குறித்து உங்்கள் ்கருத்பதனன?   

பதில்: இதில் ஒனறும விைப்பில்யல. 
்காரணம, இது ்காலங்்காலமா்க அ்வர் -
்கள் இலங்ய்கத் தமிழர்்களுககுத் தநது 
ப்காண்டிருக்க கூடிை ஆதரவுதான. தமிழ்க 
முதல்்வர் மு.்க. ஸ்ைாலின அ்வர்்கள் இலங்-
ய்கயில் தமிழ் ் பசககூடிை எல்லா மக்களுக-
கும ்தய்வைான நலவு்கயள இங்குள்ள 
ஒனறிை அரசின துயண்ைாடு நிச்சைம 

பசய்்வார் என்ற அழுத்தமான நமபிகய்க 
எங்்களுககு இருககி்றது.   

்்கள்வி: இலங்ய்கத் தமிழர்்களுககு என 
தமிழ்க அரசு நிய்றை உதவி்கயளச் பசய்து 
ப்காண்டிருககி்றது. குறிப்பா்க அ்வர்்கள் 
இங்்்க்ை குடியிருப்பதறகுத் ்தய்வைான வீடு-
்கயளக ்கட்டிக ப்காடுககி்றது. இது பதாைர்பா்க 
ஸ்ரீலங்்கா முஸ்லிம ்காங்கிரஸ் உயைை ்கருத்து 
எனன?   

பதில்: ்பாரால் பாதிக்கப்பட்டு இலங்ய்கத் 
தமிழர்்கள் குடிபபைர்நது இநதிைா ்வநதுள்ள 
நியலயில் - அ்வர்்கயளக குடிைமர்த்த, அ்வர்-
்களுககுக ்கல்வி ்வழங்்க, அ்வர்்களது பபாரு-
ளாதார நியலயை ்மமபடுத்த தமிழ்க அரசு 
நல்ல பல திட்ைங்்கயள அறிவித்துச் பசைல்ப-
டுத்திக ப்காண்டிருககி்றது. இநத நியலயில், 
தற்பாயதை முதல்்வர் மு.்க. ஸ்ைாலின அயத 
இனனும சில படித்தரங்்களுககு உைர்த்தி இருக-
கி்றார்.   

்்கள்வி: இநதிை ப்வளியு்றவுத்துய்ற அயமச்-
சர் பஜய்சங்்கர் அண்யமயில் இலங்ய்கககு ்வந-
திருநத்பாது, 13ஆ்வது திருத்தச்சட்ைம குறித்து 
வி்வாதித்திருநதார். அது பறறி கூறுங்்க்ளன.

பதில்: அயமச்சர் பஜய்சங்்கர் இலங்ய்கககுப் 
புதிை்வரல்ல.இலங்ய்கயில் உள்ள அரசிைல் 
பதாைர்புயைை்வர்்களுககு அ்வருைன பநருக-
்கமான இணக்கம உண்டு. இலங்ய்கயில் 
உள்ள இனப்பிரச்சியன பதாைர்பா்க அயனத்து 
்்காணங்்களிலும விரி்வா்கத் பதரிநது ய்வத்தி-
ருக்கக கூடிை அ்வர் இநதிை ப்வளியு்றவுத்துய்ற 
அயமச்சரா்கப் பபாறுப்்பறறு, தறபபாழுது 
இலங்ய்க ்வநதுள்ள நி்கழ்வு - இது பதாைர்பா்க 
நல்ல பல முன்னற்றங்்கயள நல்கும என்ற 
நமபிகய்க நாட்டு மக்களுககு இருககி்றது.   

13ஆ்வது சட்ைத் திருத்தம எனபது இநதிை 
-இலங்ய்க ஒப்பநதத்தின படி நயைமுய்றப்-
படுத்தப்பட்ை ஒனறு. அயத பலவீனப்படுத்த 
பல்்்வறு முைறசி்கள் ்மறப்காள்ளப்பட்டு ்வந-
திருககின்றன. ்வைகிழககு மா்காணத்தில் தமி-
ழர்்கள் உரிை அரசிைல் பிரதிநிதித்து்வத்துைன 
தங்்களுககு உரிையத இநத நாட்டில் இருநது 
பபறறுக ப்காள்ள ்வழி்வய்க பசய்ை ் ்வண்டும 
எனபயத ்வலியுறுத்தி - கூட்ைா்கவும, தனிப்பட்ை 

முய்றயிலும அ்வரிைம நாங்்கள் ்பசியிருககி-
்்றாம.   

்்கள்வி: இநதிை ப்வளியு்றவுத்துய்ற அயமச்-
சரின தற்பாயதை இலங்ய்க ்வருய்கயின-
்பாது 6 ஒப்பநதங்்கயள நிய்ற்்வறறி இருககி-
்றார்்கள். இது குறித்த உங்்கள் பார்ய்வ எனன?   

பதில்: எனனுயைை ்பச்சு்வார்த்யதயின-
்பாது, இநதிைாவிலும - இலங்ய்கயிலும உள்ள 
பபௌத்த மத பதாைர்பாளர்்களுக்கான பதாைர்பு-
்கள் என்ற நியலயையும தாண்டி, ச்கல மதங்-
்களும இலங்ய்கயில் ்்வரூனறு்வதறகு இந-
திைாவிலிருநது ்வநத முன்னாடி்களும, மத 
்பாத்கர்்களும பசய்த ்பாதயன்கள், ்காட்டிை 
்வழி்கள் உள்ளிட்ை அ்வர்்களின பங்்களிப்பு-
்கள் ்காரணமா்க இருநதிருககின்றன... என்்வ 
இலங்ய்கயில் உள்ள ச்கல மதங்்களும, ச்கல 
மதத்தினரும பைனபபறும ்வய்கயில் பபருந-
தனயமயுைன கூடிை பரநதுபட்ை ஊககுவிப்யப-
யும, புரிநதுணர்ய்வயும ஏறபடுத்து்வதற்கான 
இருதரப்பு உைனபாடு்கள் எட்ைப்பை ்்வண்டும 
எனபயத நாங்்கள் அயமச்சரிைம அழுத்தமா்க 
்வலியுறுத்தி இருககி்்றாம.   

்்கள்வி: நிய்ற்வா்க ஒரு ்்கள்வி... புனித 
ரமழான மாதம ்வருகி்றது. ்பரீச்சமபழத்துக-
்கான ்வரியை குய்றக்க முடிைாமல் இருககி-
்ற்த? இது குறித்து உங்்கள் ்கருத்பதனன?   

பதில்: ் நானபு ்காலத்தில் ் பரீச்சம பழத்திறகு 
்வரி உைர்த்தப்பட்டு இருப்பது விமர்சனத்துக-
குரிை ஒனறுதான என்றாலும கூை, பபாது்வா-
்க்்வ இநத நாட்டில் அத்திைா்வசிைப் பபாருட்்கள் 
அயனத்துககு்ம இதுதான நிலயம. இப்படி 
ஒரு இக்கட்ைான நியலயில் இநதிை அரசின 
மானிை உதவி்கள் அண்யமக்காலமா்க தாராள-
மா்க ்வநதது எங்்களுகப்கல்லாம சறறு ஆறுத-
யலத் தநதிருககி்றது. ஆனால் இலங்ய்கயின 
்கைன சுயமயைக குய்றப்பதற்கா்க பதாைர்நது 
இநதிைா உட்பை ப்வளிநாடு்களின உதவி்கயள 
மட்டும எதிர்பார்த்துக ப்காண்டிருப்பது இலங்ய்க 
நாட்யை ்வளர்ச்சிககுக ப்காண்டு பசல்லாது.

உல்கத் தமிழ் ்வமசா்வளி அயமப்பு 
ஏறபாட்டில் பனனாட்டு தமிழ் 
த்க்வல் பதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி 

்கருத்தரங்்கம பசனயனயில் ஜூன மாதம 
இரண்ைா்வது ்வாரத்தில் நயைபப்ற உள்ளது. 
அநநி்கழ்வில் இயணை பதாழில்நுட்ப ்வல்-
லுனர்்கயள உரு்வாக்கவும, மாண்வர்்களின 
்கண்டுபிடிப்பு்கயள அங்கீ்காரம ்வழங்கி பதாழி-
லதிபர்்களா்க உரு்வாக்கவும, துய்ற சார்நத 
்்வயல்வாய்ப்பு பறறி விழிப்புணர்வு மறறும 
்தர்தல் முய்றயை எளிதாக்கவும, தமிழ் 
பமாழி சார்நத பமனபபாருயள உரு்வாக்க 
இநத பனனாட்டு தமிழ் த்க்வல் பதாழில்நுட்ப 
ஆராய்ச்சி ்கருத்தரங்்கம ்வாய்ப்பா்க அயமயும.

இநநி்கழ்வில் பனனாட்டு நிறு்வனங்்கள் 
த்க்வல் பதாழில்நுட்ப நிறு்வனங்்கள், ்கணனி 
தைாரிப்பு நிறு்வனங்்கள், பமனபபாருள் ஏற-
றுமதி நிறு்வனங்்கள், அரசு த்க்வல் பதாழில்-
நுட்பத்துய்ற அயமச்ச்கங்்கள், இயணை 
்கல்வி ்கழ்கங்்கள், மாநில மத்திை அரசு த்க்வல் 
பதாழில்நுட்ப நிறு்வனங்்கள், பல்்்வறு மாநில 
த்க்வல் பதாழில்நுட்ப அயமச்சர்்கள், பல்்க-
யலக ்கழ்கங்்கள், ்கல்லூரி்கள், ்கணனி உதிரி 
பா்கங்்கள் தைாரிககும நிறு்வனங்்கள், பமன-
பபாருள் பாது்காப்பு மறறும உதிரிபா்கங்்கள் 
தைாரிககும நிறு்வனங்்கள், இய்வ அயனத்து 
நிறு்வனங்்களும, த்க்வல் பதாழில்நுட்பத்-
தில் தமிழ்கம என்ற ்காட்சிை்கத்தில் அரங்்கம 
அயமக்க உள்ளன.

இநநி்கழ்வில் இயணை்வழியில் தமியழ 

்மமபடுத்தும விதமா்க பல்்்வறு நாடு்களில் 
்வாழும தமிழர்்கள் இயணை்வழியில் தமியழ 
்கற்கவும, தமிழ் பமாழியின சி்றப்யப ஆ்வணப்-
படுத்து்்வாம. தமிழர்்கள், த்க்வல் பதாழில்நுட்-
பத்தில் சி்றநத ்வல்லுனர்்களா்க ஆ்கவும இநத 
பனனாட்டு தமிழ் த்க்வல் பதாழிநுட்ப ஆராய்ச்சி 
்கருத்தரங்்கம ்பருதவிைா்க இருககும.

இனய்றை ்கால்கட்ைத்தில் பபரும ச்வாலா்க 
உள்ள யசபர் கியரம அதி்கமா்க உள்ளதால் 
மக்கள் பல ச்வால்்கயள எதிர்ப்காண்டு ்வரு-
கின்றனர். யசபர் கியரம மூலம ஏறபடும பாதிப்-
பு்களிலிருநது மக்கயள பாது்காக்க பல்்்வறு 
பமனபபாருள்்கயள உரு்வாக்க ்்வண்டிை ்கட்-
ைாைத்தில் இருககி்்றாம. அன்றாை ்வாழ்வில் 
இயணை பதாழில்நுட்பம இல்லாமல் ்வாழ 
முடிைாது என்ற சூழ்நியல உள்ளதால் மாண-
்வர்்கள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபைவும அதனடிப்பயை-
யில் ்்வயல்வாய்ப்பு உறுதி பசய்ைவும இநத 
்கருத்தரங்்கம மறறும ்காட்சிை்கம ்பருதவி-
ைா்க இருககும.

உலகில் த்க்வல் பதாழில்நுட்ப துய்றயில் 
தமிழர்்கள் குறிப்பிட்ை சதவீதத்தில் இருப்பதும 
அதனமூலம அதி்கப்படிைான ்்வயல்வாய்ப்-
பியன உரு்வாக்க முடியும.

்மலும இநத நி்கழ்வில் உலப்கங்கும உள்ள 
மாண்வர்்கள் தங்்கள் அரிை்வய்க ்கண்டுபிடிப்பு-
்கயள ஆராய்ச்சிக ்கட்டுயரைா்க சமர்ப்பிக்கவும 
்்வயல்வாய்ப்பு மு்காமில் ்கலநது ப்காள்ள-
வும பார்ய்வைாளர்்களா்க ்கலநது ப்காள்ளவும 
ஏறபாடு பசய்ைப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு நாள் நைககும இநத நி்கழ்வில் 
த்க்வல் பதாழில்நுட்பத் துய்ற சார்நத ்வல்-
லுநர்்கள் பத்து அமர்வு்களில் ்கருத்தரங்்கம 
நைத்தவுள்ளனர். அதில் பதாழில்நுட்ப ்கல்லூரி 
மாண்வர்்கள், பள்ளி இறுதிப் படிப்பு மாண்வர்-
்கள், பபாதுமக்கள் ்கலநதுப்காண்டு பைன-
யைை ்்வண்டும என உல்கத் தமிழ் ்வமசா்வளி 
அயமப்பின தயல்வரும இநநி்கழ்ச்சியின ஏற-
பாட்டுக குழு தயல்வர் பசல்்வகுமார் பசய்திைா-
ளர்்களிைம பதரிவித்தார்.

தமிழ்க முதல்்வர் மு.்க. ஸ்ைாலின 
இலங்ய்கயில் தமிழ் ்பசும 
அயனத்து மக்களின எதிர்-

பார்ப்பு்கயள அரசின துயண்ைாடு 
நிச்சைம பசய்்வார் என்ற அழுத்தமான 
நமபிகய்க எங்்களுககு இருககி்றது. ்வை-
கிழககு மா்காணத்தில் தமிழர்்கள் உரிை 
அரசிைல் பிரதிநிதித்து்வத்துைன தங்்க-
ளுககு உரிையத இநத நாட்டில் இருநது 
பபறறுக ப்காள்ள ்வழி்வய்க பசய்ை 
்்வண்டும. இநதிை ப்வளியு்றவு துய்ற 
அயமச்சர் பஜய்சங்்கரிைம
கூட்ைா்கவும, தனிப்பட்ை முய்றயிலும 
அ்வரிைம நாங்்கள் ்பசியிருககி்்றாம. 
இது பதாைர்பில் தின்கரன
நாளிதழுககு ஸ்ரீலங்்கா முஸ்லிம
்காங்கிரஸ் தயல்வர் ரவூப் ்ஹககீம
எம.பி. ்வழங்கிை சி்றப்பு ்பட்டி.

்நர்்காணல்:
திருச்சி எம.்்க.ஷாகுல் ்ஹமீது...?

அரச விரரோத சக்திகளின்
திட்டமி்டப்பட்ட வன்முறை

விருந்தினரை முன்ன ்�ோற்றி உணவளித்து 
மிஞ்சிய உணரவ உண்டு வோழ்கின்றவனுரைய 
நிலத்தில் விரையும் விரைக்க ்வண்டு்�ோ?

வித்தும இைல்்்வண்டும ப்கால்்லா விருந்தாமபி
மிச்சில் மியச்வான புலம

சிலுமின பத்திரிகையின் 92ஆவது ஆண்டு 
நிகைவு தின விழாவில் லேக் ஹவுஸ் தகேவர் 
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ்டபிள்யூ. தயாரத்ன
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பனங்கைத்தொழி்ை மேமபடுததும
மதசிய மே்ைததிட்டம
சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

பனை அபிவிருத்திப் பானையில் 
'ஒரு விடியல்' எனும் தைானிப் -
தபாருளில் பைஙனகத்தைாழினை 
்ேம்படுத்துவைறகாை ்ைசிய 
்வனைத்திடடம் ்ேறறுமுன்திைம் 
வியாழக்கிழனே பிறபகல் னகைடி -
யில் அனேந்துள்ள பனை ஆராய்சசி 
நிறுவைத்தில் இடம்தபற்றது.  

பனைஅபிவிருத்திச சனபத் 
ைனைவர் கிரிஷாந்ை பத்திராஜா 
ைனைனேயில் இடம்தபற்ற இந்நி -
கழ்வில் தபருந்்ைாடட அனேசசர் 
ர்ேஷ் பத்திரை, கடறதைாழில் 
அனேசசர் டக்்ளஸ் ்ைவாைந்ைா, -
பனை தைன்னை வ்ள இராஜாஙக 
அனேசசர் அருந்திக தபர்ைாண்டா 
ஆகி்யார் பிரைே விருந்திைர்க்ளாக 
கைந்துதகாணடிருந்ைைர்.  

பைஙனகத்தைாழினை ்ேம்ப -
டுத்தும் முகோக வடோகாணத்தி -
லுள்ள பனைசார் னகத்தைாழிைா்ளர் -
களுக்கு துவிசசக்கரவணடி, பனை 
சார் உறபத்திகன்ள ்ேம்படுத்துவ -

ைறகாை உபகரணஙகள ஆகியை 
வழஙகி னவக்கப்படடை. இைற -
காக 200 மில்லியன் ரூபாய் நிதி 
ஒதுக்கீடு ்ேறதகாள்ளப்படடு உப -
கரணஙகள வழஙகி னவக்கப்பட -
டுள்ளை. அத்துடன் இந்நிகழ்வில் 
பனைசார் ஆராய்சசிகன்ள முன்தை -
டுப்பது தைாடர்பாக பனை அபிவி -
ருத்திச சனபக்கும் -யாழ். பல்கனைக் -
கழக சித்ை ேருத்துவபீடத்திறகும் 
இனடயில் ஒப்பந்ைதோன்று னகச -
சாத்திடப்படடது. 

்ேலும் இந்நிகழ்வில் யாழ் 
ோவடட அரசாஙக அதிபர்,கிளி -
தோசசி ோவடட அரசாஙக அதிபர், 
இந்திய தூைரக பதில் துனணத் 
தூைர், யாழ் பல்கனைக்கழக உப 
்வந்ைர், வவுனியா பல்கனைக்க -
ழக உப ்வந்ைர், யாழ் ோவடட 
பாராளுேன்்ற உறுப்பிைர் அஙகஜன் 
இராேோைனின் பிரதிநிதி, பனை 
அபிவிருத்திச சனப அதிகாரிகள, 
பயைாளிகள உளளிடட பைரும் பங -
குபறறியிருந்ைைர். 

யாழில் ப�ாராட்டத்தில் குழப�ம்

யாழ். வி்சட நிருபர்

ஐக்கிய ேக்கள சக்தியின் ஏறபாட -
டில் ைற்பானைய தபாரு்ளாைார 
தேருக்கடிக்கும் அரசாஙகத்தின் 
தசயறபாடுகளுக்கும் எதிர்ப்பு தைரி -
வித்து யாழ்ப்பாணத்தில் ்ேறன்றய 
திைம் தவளளிக்கிழனே முன்தை -
டுக்கப்படட ்பாராடடத்தில் குழப் -
பம் ஏறபடுத்ைப்படடை. 

இப்்பரணி யாழ் ோவடட தசய -
ைகத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் 
ேத்திய பஸ் நினையத்னை வந்ை -
னடந்ை இறுதி ்ேரத்தில் அஙகு 
ஐைாதிபதிக்கு ஆைரவாக குழு -

தவான்று குரல் எழுப்பிய ்வன்ள 
முறுகல் நினை உருவாைது.

இந்நினையில் சமூக தசயறபாட -
டா்ளர் அரு்ளாைந்ைம் அருண 
சித்ைார்த்துக்கும்  முன்ைாள பாரா -
ளுேன்்ற எம்.பி ஹிருணிகா பி்ர -
ேசசந்திரவுக்கும் இனடயில் தபரும் 
வாய்த்ைர்க்கம் ஏறபடடிருந்ைது. 

முறுகல் நினை ஏறபடடதுடன் 
னககைப்பும் உருவாைது.  பைற -
்றத்னை  ைணிப்பைறகாக தபாலிஸார் 
குவிக்கப்படடு அப்பகுதியில் பாது -
காப்பு பைப்படுத்ைப்படடதுடன் 
னககைப்பில் சிைர் காயேனடந்ை -
ைர்.

்பாராடடத்தில் ஈடுபடட ஐக்கிய 
ேக்கள கடசியிைர் தைாடர்ந்தும் அர -
சுக்கு எதிராக ்காஷஙகன்ள எழுப் -
பிக் தகாணடிருந்ைதுடன் குழப்ப -
வாதிகளுக்கு எதிராகவும் ்காஷம் 
எழுப்பிைர். 

குழப்பத்தில் ஈடுபடடவர்கன்ள 
தபாலிஸார் அஙகிருந்து பாதுகாப் -
பாக முசசக்கர வணடியில் அனுப் -
புவைறகு முயறசித்ை ்வன்ள 
்பாராடடக்காரர்கள முசசக்கர 
வணடினயயும் முறறுனகயிடடைர். 
தபரும் பிரயத்ைைத்திறகு ேத்தியில் 
தபாலிஸார் முசசக்கர வணடினய 
அஙகிருந்து அனுப்பி னவத்ைைர்.

தாவடியில் 
வன்முறை 
சம்பவம
 யாழ். வி்சட நிருபர்  

யாழ்ப்பாணம் ைாவடியில் உள்ள 
வீதடான்றுக்குள புகுந்ை வன்மு -
ன்றக் கும்பல் ்ோடடார் னசக்கிள-
களுக்கு தீ னவத்தும் தபறுேதியாை 
தபாருடகன்ள ்சைப்படுத்தியும் 
அடடூழியத்தில் ஈடுபடடு விடடு 
ைப்பி தசன்றுள்ளைர்.  

 மின்தவடடு ்வன்ளயில் ்ேறறு 
வியாழக்கிழனே இரவு இசசம்பவம் 
இடம்தபறறுள்ளைாக சுன்ைாகம் 
தபாலிஸார் தைரிவித்ைைர்.  

முதியவர்கள மூவர் வசிக்கும் வீடு 
மீ்ை இந்ை ைாக்குைல் ்ேறதகாள-
்ளப்படடது.   

3 ்ோடடார் னசக்கிளகளில் வந்ை 
6 ்பர் தகாணட கும்ப்ை இந்ை ைாக் -
குைனை ்ேறதகாணடைாக சுன்ைா-
கம் தபாலிஸார் கூறிைர்.   

சம்பவம் தைாடர்பில் சுன்ைாகம் 
தபாலிஸார் விசாரனணகன்ள முன்-
தைடுத்துள்ளைர்.  

சமஷ்டி முறையில் அரசியல்
யாப்பு அறமய வவண்டும 
(ைனைேன்ைார் வி்ஷட 
நிருபர்)

ைமிழர்களின் இருப்பு 
எதிர்காைத்தில் ்களவிக்-
குறியாக ்பாகும் என்்ற 
காரணத்திைாலும் சேஷ்டி 
முன்றயில் அரசியல் யாப்பு 
அனேய ்வணடும் என்்ற 
்ோக்கில் ைந்னை தசல்வா 
இைஙனக ைமிழரசுக் 
கடசினய உருவாக்கியி-
ருந்ைார் எை வன்னி பாராளுேன்்ற 
உறுப்பிைர் சாளஸ் நிர்ேைோைன் 
இவவாறு தைரிவித்ைார். 

ைமிழர்களின் ைந்னை தசல்வாவின் 
124வது பி்றந்ை திைத்னை முன்னிடடு 
ேன்ைார் ேகரில் அனேந்துள்ள ைந்னை 
தசல்வாவின் உருவசசினைக்கு வியா -
ழக்கிழனே (31.03.2022) கானை 
ோனை அணிவித்ை பின் வன்னி 
பாராளுேன்்ற உறுப்பிைர் சாளஸ் நிர்-
ேைோைன் கருத்து தைரிவித்ைார். 

இதுதைாடர்பில் அவர் கருத்து 
தைரிவிக்னகயில்,

இைஙனகயில் ைமிழருக்கு சேத்-

துவம் ்வணடும். ைமிழர் -
களின் இருப்பு எதிர்கா-
ைத்தில் ்களவிக்குறியாக 
்பாகும் என்்ற காரணஙக-
ளிைால் சேஷ்டி முன்றயில் 
அரசியல் யாப்பு அனேய 
்வணடும் என்்ற ்ோக்கில் 
ைந்னை தசல்வா இைஙனக 
ைமிழரசுக் கடசினய உரு-
வாக்கியிருந்ைார்.

அவர் அக்கடசினய உரு-
வாக்கி 70 வருடஙகள கடந்தும். 
அந்ை சேஷ்டி முன்றயாை அரசியல் 
அனேப்னப இன்னும் தபறறுக்-
தகாள்ள முடியாை நினையில் ைமிழரா-
கிய ோம் தைாடர்சசியாக ்பாராடி 
வருகின்்்றாம்.

ைந்னை தசல்வோயகம் ஜைோ-
யக வழியில் ்பாராடியவர். அந்ை 
வழியில் அவர் ்பாராடியதுடன் 
இவர் ்ேறதகாணட ஒப்பந்ைம் 
கிழித்தைறியப்படடனேயால் இவர் 
வடடுக்்காடனட தீர்ோைம் ஊடாக 
ைமிழீழ பிரகடைத்னை ்ேறதகாண-
டார். 

�னங்−கள் ஏற்றுமதியில் 
வருமானத்்தை ஈட்டலாம்
சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

பைங களளினை தவளிோடடிறகு அனுப்பி 
அைனூடாக அந்நிய தசைாவணினய ஈடடுவ்ை 
எேது ்ோக்கம் எை இராஜாஙக அனேசசர் அருந்-
திக தபர்ைாண்டா  தைரிவித்துள்ளார். கடந்ை 
31/03 வியாழக்கிழனே னகைடியில் அனேந்-
துள்ள பனை ஆராய்சசி நிறுவைத்தில் இடம்-
தபற்ற உைவித்திடடம் வழஙகும் நிகழ்வில் 
கைந்துதகாணடு உனரயாறறிய ்பா்ை அவர் 
இைனைத் தைரிவித்திருந்ைார்.இது தைாடர்பாக 
்ேலும் அவர் கருத்து தைரிவிக்னகயில் ;

ோடடில் பனை உறபத்தி நீணட காைோக ேக்களின் வாழ்வி-
யலுடன் ஒன்றித்துக் காணப்படுகி்றது.

தைன் பகுதியில் தைன்னை ேரம் ்பான்று வட பகுதியில் 
பனை ேரம் ேக்களின் கைாசாரத்்ைாடு பின்னிப் பினணந்துள-
்ளது. ஆைால் இன்று வடக்கு கிழக்னக ்பான்று புத்ை்ளம்,-
அம்பான்ற- அம்பாந்்ைாடனட ஆகிய பகுதிகளிலும் பைம் 
தசய்னக உருவாகி வருகி்றது. அனைத்து பனை ேரஙகளில் 

இருந்தும் பயன் தப்ற ்வணடும்.பனை ேரஙக-
ளின் பராேரிப்பு தைாடர்பில் கவைம் தசலுத்ை 
்வணடிய  காைமிது. வடக்கில் பைங கள உற-
பத்தி முக்கிய னகத்தைாழிைாக உள்ளது. இஙகு உற-
பத்தியாகும் களளினை தவளிோடடிறகு அனுப்பி 
அன்னிய தசைாவணினய ஈடடுவ்ை எேது 
்ோக்காக உள்ளது. அைறகாை ேடவடிக்னகனய-
யும் எடுத்து வருகி்்றாம். எேது அரசாஙகம் ஆடசி 
அனேத்ை ்பாது கள உறபத்திக்காை வரினய 
அகறறி உறபத்தியா்ளர்களுக்கு பாரிய சலுனக 
வழஙகி இருந்்ைாம்.  பைம் கள உறபத்தியா்ளர்க-
ளுக்கு அனைத்து சலுனககன்ளயும் வழஙகி அவர்-

களின் வாழ்வாைாரத்னை உயர்த்துவ்ை எேது ்ோக்கம்.பைங 
கள,பைங கருப்படடி, பைம் பாணி, பனை சார் உணவுப் 
தபாருள உறபத்தியா்ளர்களுக்கு அரசாஙகம் அனைத்து சலு-
னககன்ளயும் வழஙகி வருகி்றது.   வடக்கில் இருந்து தவளிோ-
டுகளுக்கு புைம்தபயர்ந்ைவர்கள ஊடாக பனை சார் உறபத்தி-
கன்ள தவளிோடுகளுக்கு அனுப்பி அன்னிய தசைாவணினய 
ஈடட ேடவடிக்னக எடுக்கி்்றாம் எை அவர் தைரிவித்ைார். 

யுவதி ் ய காணவில்்ல   
பதுன்ள வி்சட நிருபர்

பது ன்ள பகுதினயச ்சர்ந்ை யுவ -
திதயாருவர் நுவதரலியா – ராகனை 
பகுதியில் காணாேல் ்பாயுள்ளைாக 
உ்றவிைர்கள தைரிவிக்கின்்றைர்.   

ைைது ச்காைரியின் வீடடிறகு 
தசன்்ற ்பா்ை காணாேல் ்பாயுள-
்ளார்.   

20 வயைாை க்ணசமூர்த்தி 
காயத்திரி (நித்யா) என்்ற யுவதி்ய 
ோர்ச ோைம் 07ஆம் திகதி கானை 
்வன்ளயில் இவவாறு காணாேல் 
்பாயுள்ளைாக அவரது ச்காைரி -
யாை க்ணஷமூர்த்தி துர்கா தைரி -
வித்ைார்.   

யுவதி காணாேல் ்பாை சம்பவம் 

தைாடர்பில் ராகனை தபாலிஸ் நினை -
யத்தில் கடந்ை 7ஆம் திகதி முன்றப் -
பாடு தசய்யப்படட ்பாதிலும், 
இதுவனர தபாலிஸார் எந்ைவிை ேட-
வடிக்னககன்ளயும் எடுக்கவில்னை 
எை உ்றவிைர்கள தைரிவித்துள்ள-
ைர்.   இசசம்பவம் தைாடர்பில் விசா-
ரனணகள ேடத்ைப்படடு வருவைாக 
ராகனை தபாலிஸார் தைரிவிக்கின்்ற-
ைர்.   

க்ணசமூர்த்தி காயத்திரி தைாடர்-
பாை ைகவல்கள கினடக்கும் 
படசத்தில், 0776320266 என்்ற 
தைானை்பசி இைக்கத்திறகு 
அனழத்து அறிவிக்குோறு அவரது 
உ்றவிைர்கள ்கடடுக்தகாளகின்்ற-
ைர்.   

நுவரரலியா வசநதை கால ஆரம்�
நிகழ்வுகள் இ்்டநிறுத்தைம் 
நுவதரலியா திைகரன் நிருபர்

நுவதரலியா வசந்ை காை ஆரம்ப  
நிகழ்வுகள ்ேறறு (01.04.2022) 
வழனே்பாை கானை 8.30 ேணிய-
்ளவில்  கிரகறி வாவிக்கு அருகானே-
யில் அனேக்கப்படடிருந்ை வி்சட 
்ேனடக்கு முன்பாக ஆரம்போ-
ைது.

ோேகர சனப முைல்வர் சந்ைை-
ைால் கருணாரத்ை ைனைனேயில் 
ஆரம்போை இந்நிகழ்வில் நுவதர-
லியா ோேகர சனப உறுப்பிைர்கள 
நுவதரலியா ோவடட தசயைா்ளர் 
ேந்ைன் கைபட உடபட பைரும் 
கைந்து தகாணடைர். நுவதரலியா 
ோேகர சனப முைல்வர் சந்ைைைால் 
கருைாரத்ை ்ைசிய தகாடினய ஏறறி 
னவத்து நிகழ்வுகன்ள ஆரம்பித்து 
னவத்ைார். ஒவதவாரு வருடமும் 
வசந்ை காை நிகழ்வுகள பாடசானை 

ோணவர்களின் ்பன்ட வாத்திய 
அணிவகுப்புகளுடன் ஆரம்போவ-
னைப் ்பான்்்ற இந்ை வருட நிகழ்வு-
களும் ஆரம்போகியது.

இ்ை ்வன்ள ோடடில் ைறதபா -
ழுது ஏறபடடுள்ள தபாரு்ளாைார 
தேருக்கடி எரிதபாருளுக்கு ஏறபட-

டுள்ள ைடடுப்பாடு காரணோக நுவ-
தரலியா ைனியார் ்பாக்குவரத்து 
சஙகம் ்வனை நிறுத்ை ்பாராடடத்-
தில் ஈடுபடடிருந்ைைர்.  

இந்நினைனேயில் வசந்ைகாை 
நிகழ்வுகன்ள நிறுத்ை ்வணடும் 
என்்ற ்காரிக்னகயுடனும் ஜைாதி-

பதி ்காடடாபய ராஜபக் ஷ பைவி 
விைக ்வணடும் என்று ்காஷமிட -
டவாறு வசந்ை காை ஆரம்ப நிகழ்வு-
கள இடம்தபற்ற இடத்னை முறறு-
னகயிடடைர். 

இைன் காரணோக வசந்ை காை 
ஆரம்ப நிகழ்வுகன்ள தைாடர்ந்தும் 
முன்தைடுக்க முடியாை நினைனே 
காரணோக  அனைத்தும் இனடேடு-
வில் நிறுத்ைப்படடது.

்ேலும் வசந்ை காை ஆரம்ப 
நிகழ்வுகளில் அனேசசர்க்ளாை 
ஜீவன் தைாணடோன், சீ.பி.இரட-
ோயக்க ேத்திய ோகாண ஆளுேர் 
ைலித் யு.கே்க ஆகி்யாரும் 
கைந்து தகாளவார்கள எை வசந்ை-
காை அனழப்பிைழில் குறிப்பிடப்-
படடிருந்ை தபாழுதும் எந்ை ஒரு 
அனேசசரும் நிகழ்வுகளில் கைந்து 
தகாள்ளவில்னை என்பதும் குறிப்பி-
டத்ைக்கது. 

பதுமை ைாவட்ட பி்ரதேச சமபகள் ைற்றும் ைாநக்ர சமபகள், நக்ர சமபகள் ஆகிய-
வற்றின் பபண் உறுபபினரகளின் தைம்பாடுகமை முன்னிமைபபடுத்தி,பதுமை ைகளிர 
அபிவிருத்தி அமைபபினர, எஸ்.எப.சி.ஜி. ைற்றும் வில் கிைப அமைபபுக்களு்டன் 
இமைந்து பதுமை பெரித்டஜ் கி்ரான்ட விடுதியில் பசயைைரவு ஒன்மறை தைற்பகாண் -
டிருந்ேனர.  ப்டம் பதுமை தினக்ரன் விதச்ட நிருபர பி்ரதேச

்பலாங்காறை ்காவிட் 19 சிகிசறச 
பிரிவு விவசை வ�ாயாளர் விடுதியாக மாறைம
(இரத்திைபுரி சுழறசி நிருபர்)   

பைாஙதகானட அரசாஙக னவத் -
தியசானையில் இதுவனர இயஙகி 
வந்ை தகாவிட 19 வி்சட தசயற -
பாடடு பிரிவு ்ேறறு முைல் நீக்கப் -
படடது.   

இப்பிரிவு ைறதபாழுது ஆண -
களுக்காை வி்சட ்ோயா்ளர் 
விடுதியாக ோற்றப்படடுள்ளைாக 
னவத்தியசானை நிர்வாகம் தைரி -
வித்ைது .   

சாைாரண ்ோயா்ளர் விடுதி -
யாக நீணடகாைோக இயஙகி 
வந்ை விடுதிக் கடடடம் தகாவிட 
19 தைாறறு ஏறபடடனையடுத்து 
இந்்ோயா்ளர்களுக்கு சிகிசனசய -
ளிக்கும் வி்சட தசயறபாடடுப் 
பிரிவாக ோற்றப்படடதுடன், 
இைைால் பாதிக்கப்படட ஆயி -
ரக்கணக்காை ேக்களுக்கு சுோர் 
இரணடு வருடகாைோக ்சனவ -
யாறறி வந்ைனே குறிப்பிடத்ைக் -
கது.   

நிர்வாகத்துக்கு எதிராக கிவைட்்வஸைன் வதாட்ை   
்தாழிலாளர்கள் வவறலநிறுத்தப்வ்பாராட்ைம

ைைவாக்கனை குறூப் நிருபர்  

ைைவாக்கனை தபாலிஸ் பிரி -
வுக்குடபடட கி்்றடதவஸ்டன் 
ஸ்கல்பா ்ைாடட தைாழிைா்ளர்கள 
நிர்வாகத்துக்கு எதிராக ்ேறறு (1) 
தவளளிக்கிழனே ்வனை நிறுத்-
ைப்்பாராடடத்தில் ஈடுபடடுள்ள-
ைர்.  

்ேலீஸ் தபருந்்ைாடட கம்பனி-
யின் கீழ் இயஙகும் கி்்றடதவஸ்-
டன் ஸ்கல்பா ்ைாடடத்னைச ்சர்ந்ை 
100றகும் ்ேறபடட தைாழிைா்ளர்-
கள ்ைாடட நிர்வாகத்துக் எதிராக 

்வனைநிறுத்ைப்்பாராடடத்தில் 
ஈடுபடடுள்ளைர். ்ைாடட தைாழி-
ைா்ளர்களுக்கு ்ையினை தகாழுந்து 
பறிப்பைறகு ்ைாடடக்காணிகன்ள 
பகிர்ந்ைளிப்பதில் அநீதி இனழக்கப்-
படுவைாகவும், குற்றசசாடடுகன்ள 
தைாழிைா்ளர்கள முன்னவக்கின்-
்றைர். எை்வ இப்பிரசசினைக்கு 
உடைடி தீர்னவ வலியுறுத்தி ்வனை-
நிறுத்ை ்பாராடடம் முன்தைடுக்-
கப்படடது. வாசகஙகள எழுதிய 
சு்ைாக அடனடகன்ள ஏந்தியவாறு 
்காஷஙகன்ள எழுப்பி இந்ை ஆர்ப்-
பாடடத்தில் ஈடுபடடைர். 

்ோடடன் பிரிடஜ் நிருபர் 

ேற்றன் கல்வி வையம் டிக்்காயா ஒடடரி ைமிழ் வித்தியா-
ையத்தில் 2021 ஆம் ஆணடுக்காை ைரம் 05 புைனேப்பரிசில் 
பரீடனசயில் மூன்று ோணவர்கள சித்தி தபறறுள்ளைர். ே்கந் -
திரராஜ் சமிக்ா 157, கிருஸ்ணகுோர் ரு்வதிைா 152, என்டனி 
ஜூட ோைக்ா 150 புளளிகன்ள தபறறு சித்தி தபறறுள்ளைாக 
அதிபர் ேதியழகன் தைரிவித்ைார்.

வகுப்பாசிரினய எஸ்.சிவ்ைஸ்வரி ேறறும் சித்திதபற்ற 
ோணவர்கன்ளயும் படத்தில் காணைாம்.

வீப்டான்றில் தீ ப்ரவல்
லுணுகை நிருபர் 

பதுன்ள - பசன்ற பிரைாை வீதி பதுள-
்ளஸ்ரீகே பகுதி வீதடான்றில் தீப்பரவல் 
ஏறபடடுள்ளது. 

்ேறறு கானை (01) 7.00 ேணிய்ள-
வில் வீதடான்றின் அன்றயில் தீப்பற-
றியுள்ளது. வாடனக முன்றயில் உணவு 
பரிோறும் தபாருடகன்ள பகிர்ந்ைளிக்-
கின்்ற வீடடின் அன்றயில் தபறுேதி-
யாை சனேயல் உபகரணஙகள, உணவு 
பாத்திரஙகள, சனேயல் எரிவாயு 
்பான்்றை  தீக்கினரயாகியுள்ளது.

டிக்வகாயா ஒட்ைரி தமிழ் 
வித்தியாலயத்தில் சிைநத ்்பறுவ்பறு
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ஜனநாயகதமதை மீறினால்...
 மாநாட்டில் விளக்கமளிககும் ப�ாபே 

அமமச்சர் க்ககெலிய ரம்புககவெல்்ல 
இவவொறு கேரிவிதோர்.  அதுகோடர்பில் 
பமலும் விளக்கமளிதே அமமச்சர், 

்கடநே 2019 ஆம் ஆண்டிலிருநது ஜனநாய-
்கதமே �ாது்காப�ேற்கா்க அர்சாங்கம் கோடர்ச-
சியா்க உரிய நடவெடிகம்க்கமள பமறக்காண்டு 
வெருகிறது. சி்ல ்சநேர்ப�ங்களில் ஜனாதி�-
திககு ப்சறு பூசும் வெம்கயில் பிர்சாரங்களும் 
அர்சாங்கதமே ்கடுமமயா்க எதிர்ககும் வெம்கயி-
்லான க்சயற�ாடு்களும் இடம்க�றறுளளன. 
எனினும் முேல் ேடமவெயா்க பநறறு முன்தி-
னபம ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்கள மீது ்கண்ணீர்பபு-
ம்கப பிரபயா்கம் பமறக்காளளப�ட்டுளளது.

ெம்�ாநபோட்மடயில் நமடக�றற ஆர்ப-
�ாட்டததின் ப�ாது, �ாது்காபபு பவெலியில் 
ேடுபபு ஒன்மற ப்சேப�டுததிய குறறததிற-

்கா்க எமது ேரபபினர் ம்கதுக்சயயப�ட்டனர். 
ஜனாதி�தியின் இல்்லததின் மீது பநறறு முன்-
தினம் இரவு பமறக்காளளப�ட்ட ோககுேல் 
அரசியல் அடிப�மடவொதி்களால் பமறக்காள-
ளப�ட்டது. இேன்ப�ாது �ாரிய ப்சேங்கள 
ஏற�டுதேப�ட்டன. அதுகோடர்பில் உரிய 
நடவெடிகம்ககயடுப�து அவெசியம். அமனதது 
்சநேர்ப�ங்களிலும் ஜனாதி�தியினதும் நாட்டு 
மக்களினதும் உயிர்ப �ாது்காபபுககு அர்சாங்கம் 
க�ாறுபபுககூற பவெண்டும். அநே வெம்கயில் 
ஜனாதி�தியின் இல்்லததின் மீது நடதேப�ட்ட 
ோககுேல் மி்க உககிரமான ஒரு ்சம்�வெபம. 
ஜனாதி�திமயயும் பேசிய க்சாததுக்கமளயும் 
�ாது்காப�ேற்கா்கபவெ �மடயினரும் க�ாலி-
ஸாரும் க்சயற�ட்டுளளனர். ஜனாதி�தியின் 
இல்்லததிறகுள ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்கள பிரபவெ-
சிக்க முற�ட்டப�ாது ேடுபபு நடவெடிகம்க்கள 

பமறக்காளளப�ட்டுளளன. பிர�ா்கரனின் 
்கா்லதமேபப�ான்று நாட்டில் மீண்டும் �யங-
்கரவொே நடவெடிகம்க்களுககு இடமளிக்க 
முடியாது. ஆர்ப�ாட்டங்கமள எப�டியும் 
க்சயய்லாம் என்�து ேவெறு. முழு நாட்மட-
யும் வீழ்சசிககுளளாககும் வெம்கயில் அரசியல் 
அடிப�மடவொதி்களால் இநே ோககுேல்்கள 
பமறக்காளளப�ட்டுளளன. ஜனநாய்கதமே தீ 
மவெதது சீர்கும்லததுவிட முடியாது. 

நாட்டில் மக்களுககு �்ல பிரசசிமன்களுள-
ளன. அேமன நாம் இர்கசியமா்க மவெக்க விரும்-
�வில்ம்ல. பிரசசிமன்களுககு தீர்வு ்காண்�-
ேறகு ஒரு முமறமமயுளளது. ஜனநாய்க ரீதியில் 
அது முன்கனடுக்கப�ட பவெண்டும். அேமன 
மீறிச க்சயற�ட்டால் அேறக்கதிரான நடவெடிக-
ம்க்கள முன்கனடுக்கப�டுகமன்றும் அவெர் 
பமலும் கேரிவிதோர். (ஸ)  

அ்ரசியல் அடிப்பமைவாதிகளால்...
ஒருப�ாதும் ஏறறுகக்காளள முடியாகேன 

கேரிவிதே அவெர், ்சம்�நேப�ட்டவெர்்களுககு 
எதிரா்க உரிய நடவெடிகம்ககயடுக்கப�டும் 
என்றும்  கேரிவிதோர்.  

இநே ்சம்�வெததின் ப�ாது, இறுதிவெமர 
ஜனாதி�தி க�ாறுமமமயக ்கமடபபிடிததுள-
ளாகரன கேரிவிதே அமமச்சர், குழப� நிம்ல 
்கட்டுக்கடங்காமல் ப�ா்கபவெ ஆர்ப�ாட்டக்கா-
ரர்்கமள ்கம்லப�ேற்கா்க �மடயினர் நடவெடிக-
ம்க்கமள பமறக்காளள பநர்நேகேன்றும் அவெர் 
கேரிவிதோர்.  

ஜனாதி�தி ஊட்க மமயததில் பநறறு நமட-
க�றற விப்சட க்சயதியாளர் மாநாட்டில் விளக-
்கமளிககும் ப�ாபே அமமச்சர் பிர்சன்ன ரண-
துங்க இவவொறு கேரிவிதோர்.  

அதுகோடர்பில் பமலும் கேரிவிதே அவெர்,  
மக்கள ேமது உரிமம்கமளப க�றறுகக்காள-

வெேற்கா்க ஆர்ப�ாட்டங்கமள பமறக்காளவெது 
இயல்�ானது. அதேம்கய ஆர்ப�ாட்டங்கள 
நன்மம �யப�னவொ்க அமமயபவெண்டுபம 
ேவிர வென்முமறயா்கபவொ பேசிய க்சாததுக்க-
ளுககு �ாதிபபு ஏற�டும் வெம்கயிப்லா பமற-
க்காளவெமே ஏறறுகக்காளள முடியாது.  

பநறறு முன்தினம் இரவு ஜனாதி�தி ப்காட்-
டா�ய ராஜ�க்ஷவின் இல்்லததின் மீது பமற-
க்காளளப�ட்ட ோககுேல் குறுகிய அரசியல் 
பநாக்கங்கமள அமடநதுக்காளவெேற்கா்க 
சி்ல அடிப�மடவொே ்சகதி்களால் பமறக்காள-
ளப�ட்டது. மக்கமள �்கமடக ்காய்களா்க 

�ாவிதது அடிப�மட அரசியல்வொதி்கள ேமது 
பநாக்கங்கமள இேன் மூ்லம் நிமறபவெறறிக-
க்காளள முடிநேமேபய ்காணமுடிநேது.  

நாட்டு மக்களுககு பிரசசிமன்களுளளன 
என்�மே நாம் ஏறறுகக்காளகின்பறாம். 
நாட்டில் எரிக�ாருள, ்சமமயல் எரிவொயு 
மறறும் அததியாவெசியப க�ாருட்்களுக்கான 
கநருக்கடி நிம்ல ்காணப�டுகிறது. எனினும் 
இவவொறான பமா்சமான க்சயற�ாடு்கள மூ்லம் 
அேமனப க�றறுகக்காளள முடியாது. பிரசசி-
மன்கமளத தீர்ப�ேற்கன்றி அவெர்்களது அரசி-
யல் பநாக்கங்கமள நிமறபவெறறிகக்காளளபவெ 
சி்ல ேரபபினர் க்சயற�ட்டனர் என்�மே உறுதி-
யா்கக கூறமுடியும்.  

பநறமறய இநே பமா்சமான நடவெடிகம்க-
்கமள மக்கள விடுேம்ல முன்னணியின் 
முன்னாள பவெட்�ாளர் ஒருவெர் உட்�ட அவெர்்க-
ளது ஆேரவொளர்்கள ஈடு�ட்டுளளனர். உயிர்தே 
ஞாயிறு குண்டுத ோககுேல் ்சம்�வெததிலும்  
மக்கள விடுேம்ல முன்னணியின் முன்னாள 
பேசியப �ட்டியல் உறுபபினகராருவெரும் ்சம்-
�நேப�ட்டிருநேமேக குறிபபிடமுடியும். 88, 
89 ்கா்ல்கட்டங்களிலும் அவெர்்கள அரசியல் 
பநாக்கங்களுக்கா்க பேசிய வெளங்களுககு ப்சேம் 
விமளவிப�மேபய க்காளம்கயா்கக க்காண்டு 
க்சயற�ட்டனர்.

இநே பமா்சமான ்சம்�வெததின் ப�ாதும் 
ஜனாதி�தி இறுதிவெமர க�ாறுமம ்காததுள-
ளார். ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்கள �்ல வொ்கனங்க-

ளுககு ப்சேபமற�டுததி வீட்டுககும் ப்சேம் 
ஏற�டுதே முமனநேப�ாபே க�ாலிஸாரும் 
இராணுவெததினரும் அேமனக ்கட்டுப�டுத-
தும் நடவெடிகம்க்களில் ஈடு�ட பநர்நேது. 
ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்களுககு எதிரா்க மி்கவும் மட்-
டுப�டுதேப�ட்ட நடவெடிகம்க்கபள பமற-
க்காளளப�ட்டன. ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்கமள அங-
கிருநது ்கம்லககும் வெம்கயிப்லபய ்கண்ணீர் 
பும்கப பிரபயா்கம் பமறக்காளளப�ட்டது. 
அமமதியா்க ஆரம்பிக்கப�ட்ட ஆர்ப�ாட்டம் 
அடிப�மடவொதி்களின் ேம்லயீட்டால் க�ரும் 
�ாதிபபு்கமள ஏற�டுததியுளளது. இநே வென்-
முமற்களின் பின்னணியில் மக்கள விடுேம்ல 
முன்னணி மறறும் ஐககிய மக்கள ்சகதி உறுப-
பினர்்கள ்சம்�நேப�ட்டுளளார்்கள. இதேம்கய 
அடிப�மடவொதி்கமள நாம் எநேவிே இன, 
மே ்சமூ்கதபோடும் ஒபபிட்டுககூறவில்ம்ல. 
இவவொறான வென்முமற்கமள நடததி சி்லரது 
்சட்லங்கமள �ார்ப�பே அவெர்்களின் பநாக்கமா-
கும். ்சம்�வெம் நடநேப�ாது ஜனாதி�தி வீட்டுக-
குளபளபய இருநதுளளார். இறுதிவெமர அவெர் 
க�ாறுமம ்காததுளளார். ஜனநாய்கததுககும் 
ஜனநாய்கததின் மீது மிகுநே நம்பிகம்க மவெத-
துளள ஜனாதி�தி மீது �ாதிபபு ஏற�டும் ப�ாது 
இராணுவெததினர் கவெறுமபன �ார்ததுகக்காண்-
டிருக்க முடியாது. இறுதிச ்சநேர்ப�ததிப்லபய 
அவெர்்கள ேடுபபு நடவெடிகம்க்கமள பமற-
க்காண்டனகரன்றும் அவெர் பமலும் கேரிவித-
ோர். (ஸ)   

39 மில். ரூ்பா சசாததுக்களுக்கு...
39 மில்லியன் ரூ�ா க�றுமதியான க்சாததுக-

்களுககு இழபபு ஏற�ட்டுளளோ்க மதிபபீட்-
டில் கேரியவெநதுளளோ்கவும் அவெர் கேரிவித-
துளளார்.  

அபேபவெமள, இநே ்சம்�வெம் கோடர்பில் 
ஊட்கவிய்லாளர்்கள அறிகம்கயிடுவெேறகு 
ேமடவிதிக்க முடியாகேன கேரிவிததுளள 
அவெர், ோக்கப�ட்டுளள ஊட்கவிய்லாளர்்கள 
கோடர்பிலும் வி்சாரமண்கள பமறக்காளளப�-
டுகமன்றும் கேரிவிததுளளார்.  

பமற�டி ்சம்�வெம் கோடர்பில் பநறமறய 
தினம் ே்கவெல் திமணக்களததில் நமடக�றற 
க்சயதியாளர் மாநாட்டில் விளக்கமளிககும் 
ப�ாது அவெர் இவவொறு கேரிவிததுளளார். அது 
கோடர்பில் பமலும் கேரிவிததுளள அவெர்,  

மிரிொமனயிலுளள ஜனாதி�தியின் இல்-
்லததின் மீது ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்களால் பமற-
க்காளளப�ட்ட ்சம்�வெங்கள கோடர்பில் வி்சா-
ரமண்கமள பமறக்காளவெேற்கா்க க்காழும்பு 
குறறதேடுபபுப க�ாலிஸ் பிரிவு, குறறதே-
டுபபு வி்சாரமண திமணக்களம் மறறும் பமல் 
மா்காண வெடககு குறறதேடுபபு பிரிவு ஆகி-
யவெறமற உளளடககும் வெம்கயில் மூன்று 
விப்சட குழுக்கள நியமிக்கப�ட்டுளளன.  

குறறமிமழததுளளவெர்்களுககு எதிரா்க நமட-
முமறயிலுளள ்சாோரண ்சட்டததின் �டிபய 
நடவெடிகம்க்கள பமறக்காளளப�டும். இநே 
்சம்�வெம் கோடர்பில் க்சயதி்கமள அறிகம்கயி-
டுவெேறகு ஊட்கவிய்லாளர்்களுககு ேமட விதிக-
்கப�டவில்ம்ல. அததுடன் ோககுேலுககுளளா-
கியுளள ஊட்கவிய்லாளர்்கள கோடர்பிலும் 
வி்சாரமண்கள பமறக்காளளப�டும்.  

இநே ்சம்�வெததில் க�ாலிஸ் �ஸ் ஒன்றும் 
க�ாலிஸ் ஜீப வெண்டி ஒன்றும் இரண்டு 
க�ாலிஸ் பமாட்டார் ம்சககிள்களும் ப்சேப-
�டுதேப�ட்டுளளன. அததுடன் இரண்டு 
க�ாலிஸ் வொ்கனங்களுககும் விப்சட க்சய்லணி-
யின் இரண்டு �ஸ்்கள உட்�ட அர்சாங்க க்சாத-
துக்களுககும் �ாதிபபு ஏற�டுதேப�ட்டுளளன.  

இச ்சம்�வெததில் உேவி க�ாலிஸ் அததியட்-
்ச்கர் ஒருவெர் உட்�ட 24 க�ாலிஸ் உததிபயா-
்கதேர்்கள ்காயங்களுககுளளாகியுளளதுடன் 
அவெர்்களில் 18 ப�ர் விப்சட க்சய்லணி அதி்காரி-
்களாவெர். ்காயமமடநதுளள 09 க�ாலிஸ் உததி-
பயா்கதேர்்கள கோடர்நதும் ஆஸ்�ததிரி்களில் 
சிகிசம்சக�றறு வெருகின்றனர்.  

ோககுேல் கோடர்பில் வி்சாரமண்கமள 
பமறக்காளவெேற்கா்க நியமிக்கப�ட்டுளள 

க�ாலிஸ் குழுக்கள ேமது வி்சாரமண நடவெ-
டிகம்க்கமள பநறறு ஆரம்பிததுளளோ்கவும் 
க�ாலிஸ் ஊட்கப ப�ச்சாளர் பமலும் கேரிவித-
துளளார். (ஸ)   

அடிப்பமைவாதிகளால்..
�குதிககு அருகில் ஆர்ப�ாட்டததில் 

ஈடு�ட்டிருநே குழுவினருககு இமடயில் 
ஒழுங்கமமக்கப�ட்ட அடிப�மடவொதி்கள 
குழுகவொன்று வென்முமறச சூழம்ல ஏற� -
டுததியமம கேரியவெநதுளளோ்க ஜனாதி�தி 
ஊட்கப பிரிவு அறிகம்ககயான்றில் கேரிவித-
துளளது.  

இரும்பு ஆயுேங்கள மறறும் க�ால்லு்களு -
டன் ஆயுேம் ஏநதிய குழுவினர், ஆர்ப�ாட் -
டக்காரர்்கமளத தூண்டிவிட்டு, மிரிொன 
�ஙகிரிவெதமேயில் உளள ஜனாதி�தியின் 
இல்்லதமே பநாககி ப�ரணியா்கச க்சன்று 
்க்லவெரதமே ஏற�டுததியோ்க அநே அறிகம்க-
யில் கேரிவிக்கப�ட்டுளளது.  

வென்முமறயில் ஈடு�ட்டவெர்்களில் �்லர் 
ம்கது க்சயயப�ட்டுளளோ்கவும் அவெர்்களில் 
க�ரும்�ா்லாபனார் ஒழுங்கமமக்கப�ட்ட 
அடிப�மடவொதி்கள என அமடயாளம் 
்காணப�ட்டுளளோ்கவும் அநே அறிகம்கயில் 
கேரிவிக்கப�ட்டுளளது.  

இபேபவெமள, நாட்டில் அரபு வெ்சநேதமே 
உருவொககுபவொம் என ப்காஷமிட்டு அவெர்்கள 
ப�ாராட்டதமே முன்கனடுததுளளோ்க ஜனா-
தி�தி ஊட்கப பிரிவு விடுததுளள அறிகம்க-
யில் குறிபபிடப�ட்டுளளது.  

்க்லவெரக்காரர்்கள திட்டமிட்ட வெம்கயில் 
்சமூ்க ஊட்கங்கமளப �யன்�டுததி மக்க -
மளத தூண்டிவிட்டு நாட்டில் அராஜ்கதமே 
ஏற�டுததியுளளமம ம்கது க்சயயப�ட்ட 
ந�ர்்கள மூ்லம் கேரியவெநதுளளோ்க அநே 
அறிகம்கயில் குறிபபிடப�ட்டுளளது.  

ஜனாதி�தி ப்காட்டா�ய ராஜ�க்ஷவின் 
வீட்டிறகு க்சல்லும் நுப்கக்காட, மிரிொன – 

க�ஙகிரிவெதமே �குதியில் பநறறுமுன்தினம் 
வியாழககிழமம (31) இரவு 7.30 மணியள -
வில் க�ாது மக்கள ஆர்ப�ாட்டகமான்மற 
பமறக்காண்டனர்.  

நாட்டில் நி்லவும் க�ாருளாோர பிரசசி -
மன்களுககு தீர்வு ப்காரியும் குறிதே பிரச-
சிமன்களுககு உடனடித தீர்வு ்காணுமாறு 
ஆர்ப�ாட்டக்காரர்்கள ப்காரிகம்க விடுதது 
ஆர்ப�ாட்டதமே நளளிரவு வெமர கோடர்நே 
நிம்லயில், ஆர்ப�ாட்டதமே ்கட்டுப�டுதே 
்க்ல்கமடககும் க�ாலிஸார் மறறும் இராணு-
வெததினர் குறிதே �குதிககு வெரவெமழக்கப�ட்-
டனர்.  

இேன்பின்னர், பநறறு அதி்காம்ல 12.45 
மணிககு உடன் அமு்லாகும் வெம்கயில் 
க்காழும்பு வெடககு, க்காழும்பு கேறகு, 
மததிய க்காழும்பு, நுப்கக்காட, ்களனி 
மறறும் ்கல்கிம்ச ஆகிய க�ாலிஸ் பிரிவு்க-
ளில் ஊரடஙகு அமுல்�டுதேப�ட்டு பநறறு 
்காம்ல 5 மணியுடன் ேளர்தேப�ட்டது.  

இநநிம்லயில் மிரிொன �குதியில் ஜனாதி -
�தியின் இல்்லததிறகு அருகில் முன்கனடுக-
்கப�ட்ட ஆர்ப�ாட்டம் முழுமமயா்க ்கட்-
டுப�ாட்டுககுள க்காண்டு வெரப�ட்டுளளது. 
க�ாலிஸ், இராணுவெம், விப்சட அதிரடிப�-
மடயினர் கோடர்நதும் �ாது்காபபு �ணி்க-
ளில் ஈடு�ட்டுளளனர்.  

இமேயடுதபே நுப்கக்காமடயில் இடம்-
க�றற ஆர்ப�ாட்டம் திட்டமிடப�ட்ட 
அடிப�மடவொதி்களால் பமறக்காளளப�ட்-
டது என்�து கேரியவெநதுளளது என ஜனாதி-
�தி ஊட்கபபிரிவு கேரிவிததுளளமம குறிப-
பிடதேக்கது.  

தீரமவ ச்பற ...
ஜனாதி�தியின் இல்்லம் முறறும்கயிடப�ட்-

டமம கோடர்�ா்க  பநறறு ஊகரழுவில் இடம்-
க�றற நி்கழ்வு ஒன்றில் �ஙப்கறற ப�ாபே 
அவெர் இவவொறு கேரிவிதோர்.  

அவெர் பமலும் கேரிவிகம்கயில்,
க்காழும்பில் பநறறு ஒரு சி்ல அ்சாோரண ்சம்-

�வெங்கள ஏற�ட்டிருககின்றன. மி்கபக�ரிய 
்சவொ்லான நிம்லமம இன்று இ்லஙம்கயில் 
ஏற�ட்டிருககின்றது. விம்லவொசி்கள உயர்ந-
துளளன. எரிக�ாருளுககு ேட்டுப�ாடு, மின்-
்சாரம் இல்ம்ல, வொழ்வொோரம் க�ரிய அளவில் 
�ாதிக்கப�ட்டிருககின்றது. இது மக்களின் 
முன்பனறறததிறகு ேமடயா்க இருககின்றது. 
இயல்பு வொழ்கம்கககு க�ரிய பின்னமடமவெ 
ஏற�டுததியுளளது. இது மி்கவும் ்கஷடமான 
விடயம்.  

ஆனாலும் யாழ் மாவெட்ட மக்கமள க�ாறுத-
ேவெமர இது புதிேல்்ல. இது கேறகு மக்களுககு 

புதியகோரு ்சம்�வெமா-
்கபவெ இருககும். பநறறு 
அேற்கா்க ஆர்ப�ாட்ட-
கமான்று இடம்க�றறு 
அது வென்முமறயா்க 
மாறி இருககின்றது.  

்கடநே ்கா்லததில் 
நாங்கள வென்முமற-
யில் இருநது வெநே 
மக்கள மீண்டும் 
அேமன பநாககிப 
ப�ா்க கூடாது என்�து 
என்னுமடய விருப-
�ம். மக்களுமடய 
ப � ா ர ா ட் ட த தின் 
பவெேமனமய உணரக-
கூடியோ்க இருககின்-
றது. ப�ாராட்டதமே 
அமமதியா்க க்சயய 
பவெண்டும். வென்முமற 
இல்்லாமல் ப�ாராட்-
டங்கமள க்சயது 
தீர்மவெ பநாககி க்சல்்ல 
முடியும். எநே அரசி-
டமும் எநே ேம்லவெரி-
டமும் உடனடி தீர்வு 
இல்ம்ல. ேறப�ாதுளள 
சிக்கலுககுள தீர்வு 
க�ற பவெண்டுமா்க 
இருநோல் நாங்கள 
எல்ப்லாரும் ஒன்றி-
மணநது எங்களால் 
முடிநே ஆப்லா்சமன-
்கமள முயறசி்கமள 
வெழஙகி ஒரு தீர்மவெ 
்காண பவெண்டுபம 
ேவிர வென்முமற ஒரு-
ப�ாதும் தீர்வொ்காது.  

யாருககும் வெக-
்காளதது வொங்க 
பவெண்டிய அவெசியம் 
இல்ம்ல. யாருமடய 
உேவியாலும் மக்க-
ளால் நான் கேரிவு க்சய-
யப�டவில்ம்ல. மக்க-
ளால் மட்டுபம நான் 
கேரிவு க்சயயப�ட்-
படன். எநே ஒரு அர-
்சாங்கததிறகும் ேம்ல-
வெருககு வெக்காளதது 
வொஙகுவெது எனது 
பநாக்கமல்்ல. ேறப�ா-
துளள பிரசசிமனமய 
தீர்ப�ேறகு என்னால் 
முடிநே அமனதது ஒத-
து ம ழ ப பு ்க ம ள யு ம் 
நான் க்சயயத ேயாரா்க 
இருககிபறன் என்றார்.  

ngWif mwptpj;jy;
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jfk;> 

tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> 

ifj;njhopy;> kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R – Nky; khfhzk;)

gd;dy m];Nghy;l; cw;gj;jpafj;jpw;Fj; Njitahd 

fUq;fy; tiffis toq;Ftjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

,e;j mjpfhu rigapd; gd;dy m];Nghy;l; cw;gj;jpafj;jpw;Fj; Njitahd fUq;fy; tiffis toq;Ftjw;F 

mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.  

gpd;tUk; Nfs;tpr; RUf;fj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; gbtj; njhFjpiaf; nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpr; RUf;fk;

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpguq;fs; 

toq;fy; 

msT

fpa+g; 

kPw;wh;

kPsspf;fg;

glhj Nfs;tpg;

gbtf; fl;lzk;

(gjpT nra;ag;gl;l 

toq;Feh;fs; 

jtpu) 

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp &gh

Nfs;tpg; 

gbtq;fs; 

toq;Fjy;

gzkhf
tq;fpg;

gpiz 

%yk;

PRDA/WP/
PRO/2022/16

00-5 kp.kP. fUq;fy; 3750

2000.00 + ntl; 
thp

171>500.00 343>000.00

2022-04-04 - 

2022-04-08Mk; 

jpfjp gp.g. 

2.30 kzp 

tiu

05-12 kp.kP. fUq;fy; 2250

12-20 kp.kP. fUq;fy; 1725

2022-04-11Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

02.  ,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzq;fis Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp    

,t;tjpfhu rigapd; Nfs;tpg; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia nuhf;fg; 

gzkhf my;yJ tq;fpg; gpiz Kwp %yk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F Nfs;tp Mtzj;jpy; 

jug;gl;Ls;s epge;jidfSf;F mikthf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  fUq;fw;fSf;fhd Nfs;tpia toq;Fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F 5.0 kpy;ypad; &ghit 

tpQ;Rk; Nfs;tpj; njhiff;F Nfs;tpjhuhpdhy; 1987 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpg; gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp 

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

04.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy;  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 

mtuJ mjpfhug+Ht gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)>

,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G -12.

njh. ,yf;fk; 011-5676903

CDU/TS/2022/05&06

,yq;ifr; Rq;fk;

muRhpikahf;fg;gl;l  nghUl;fis 
tpw;gid nra;tjw;fhd Nfs;tp

muRhpikahf;fg;gl;l thfdq;fs;> jq;fk; / nts;sp Mguzq;fs; /  
kpd;rhuk; kw;Wk; ,yj;jpudpay;  cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida 

ehdhtpjg; nghUl;fis Nfs;tp %yk; tpw;gid nra;tw;fhd 

Nfs;tp Nfhuy; 2022-04-07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;ifr; 

Rq;fk;> kj;jpa mg;Gwg;gLj;jy; ,af;Fzufj;jpy; ,lk;ngWk;.

,e;jg; nghUl;fspd; gl;bay; kw;Wk; ,jd; tpguq;fs; mlq;fpa 

gbtnkhd;iw kPsspf;fg;glhj 25.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp 

,yq;ifr; Rq;fj;jpd; 3Mk; khbapy; cs;s kj;jpa mg;Gwg;gLj;jy; 

,af;Fzufj;jpy; 2022 Vg;uy; khjk; 04> 05 kw;Wk; 06 Mfpa 

jpfjpfspy; K.g. 10.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

NkYk; tpw;gidf;Fs;s nghUl;fspd; gl;bay; www.customs.gov.lk 
vDk; Rq;fj;jpd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpy; 2022 Vg;uy; 

khjk; 01Mk;;;; jpfjpapypUe;J fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F gpd;tUk; vz;fSld; njhlh;Gnfhs;sTk;:

 011-2430795

 011-2143434 - ePbg;G 7300

Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;ifr; Rq;fk;>

Rq;f ,y;yk;>

,y. 40> gpujhd tPjp>

nfhOk;G-11.

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij 
Nfs;tp Kiwapd; fPo; tpw;gid nra;jy; 

[dthp/ ngg;uthp / 2022
Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/Green Leaf/May/June/T-85/2022

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fz;b / khj;jis khtl;lq;fspy; 

mike;Js;s gpd;tUk; Njhl;lq;fspy; 2022-05-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-06-30Mk; jpfjp tiuahd 

(Nk / [_d;) fhyj;jpw;F ,iaghd gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij   tpw;gid nra;tjw;fhf 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lj;jpd; ngah;
kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhif

mynfhy;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

nfhl;lf` mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

fy;gp`py;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

Nfhku mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

`hfy mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

nfNynghf;f mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

nfNynghf;f mur Njhl;lk; (Out grower leaf) 5000.00 100>000.00

Tl;irl; mur Njhl;lk; 5000.00  50>000.00

`{d;d];fphpa mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

itj;jyht mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

n`ahh;ghh;f; mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00

Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fis 

cs;slf;fpa Nfs;tp Mtzq;fis 5000.00 &ghitr; nrYj;jp 2022-04-05Mk; jpfjp Kjy; 

nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; kw;Wk; gd;tpy> fy;gp`py;yapy; mike;Js;s 

vkJ gpuNjr mYtyfj;jpypUe;J 2022-04-08Mk; jpfjp tiu   ngw;Wf;nfhs;syhk;.

itg;Gj; njhifahf itg;Gr; nra;a Ntz;ba xU ,yl;rk; &ghit (100>000.00) xt;nthU 

Njhl;lj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fp Kjyhk; efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 046 1002 40000 933 

vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J my;yJ nuhf;fg; gzkhf fhrhsUf;Fr; nrYj;jp g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;Jld; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l  gbtq;fis / tpz;zg;gq;fis jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;if mur 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 21> gPrPrP tsT> kPuhzpah tPjp> nfhOk;G-12 vDk; Kfthpf;F 

my;yJ me;j Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-04-26Mk; jpfjp gp.g. 1.00 

kzpf;F Kd; cs;spLjy; Ntz;Lk;.  2022-04-26Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F ,e;jf; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld;  ,e;epfo;tpy; Nfs;tpiar; rkh;g;gpj;j nfhs;tdthsh; my;yJ mth;fspd; 

gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. 

eph;zapf;fg;gl;l jpdk; kw;Wk; Neuj;jpw;Ff; fpilf;fg;ngwhj kw;Wk; KOikaw;w Nfs;tpfis 

cs;slf;fpa gbtk;/ tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 21> gPrPrP tsT> kPuhzpah tPjp> nfhOk;G-12.

tprhuiz: njh.Ng. 011-5921463     2022-03-31



க�ொர�ொனொ க�ொற்றுக் �ொலத்தில் 
சு�ொ�ொ� நடைமுடை�டைப் ரேணி நொன்கு  
நட்சத்தி� ர�ொடைடல சீ�ொன முடையில் 
க்சயற்ேடுத்தினொர் என்ை வட�யில் 
க�ொழிலதிேரும் ்சமூ� க்சயற்ேொடைொைருமொன  

அ. சிவசுப்பி�மணியத்திற்கு  
2020 ஆம் ஆண்டு  மத்திய மொ�ொண 
ஆளுநர் விருது வழங�ப்ேடைது. 
அர�ரவடை 2021 ஆம் ஆண்டு 
ஆசியொவின்  சிைந� ர�ொடைல் 
ர்சடவக்�ொன விருது இநதியொவில் 
இைம்கேறும் நி�ழ்வில் இவருக்கு 
வழங�ப்ேைவுளைடம குறிப்பிைத்�க்�து. 
்சமூ� சிவில் அடமப்புக்�ளில் ேல்ரவறு 
விருது�டையும் ேொ�டடுக்�டையும் கேற்ைவர்.
இவர் �ண்டியில் ஆர். டி. ஒயில் �டை 
நிறுவனத்தின் பி��ொன ேங�ொைரும் ஆவொர். 

அவருைனொன ஒரு �லநதுட�யொைல்,...

உங�ைது ஆ�ம்ே �ொலம் ேற்றிக் 
கூறுவீர்�ைொ?

நான் கண்டி குண்்டசாலையில் 
வாழ்ந்ாலும்  1967 இல் 
பண்்டாரவலை  த்ாட்டத்தில் 
பிற்நத்ன்.  ்்நல்  ஒரு 
வரத்்கர.03 சதகா்ரிகள் மற்றும் 
02 சதகா்ரரகள் என மமாத்்ம் 5 
உ்டன் பிறப்புகள்.  

1986 இல்  நான் க. மபா. 
் சா்ாரண ்ரம் வலர 
மடடும் படித்த்ன். அ்ன் 
பின்னர ்்நல்யின் கல்டயில் 
முழுலமயாக இலண்நது 
மகாண்த்டன்.  நான் ்்நல்யின் 

கல்டயில் இரு்ந்வாறு மு்ல் 
வியாபாரத்ல் ஆரம்பித்த்ன். 
19 வயதில் நான்  நண்பரகளு்டன் 
தசர்நது மு்ன் மு்ைாக  ஒரு 
இல்ட வியாபாரத்ல்  மசயத்ன்.
நான் நண்பரகளு்டன் தசர்நது  
தவறு ம்ாழில் முயற்சிகலையும் 
மசயத்ன்.

உங�ள வொழ்க்ட�யில் திருப்ேமுடனடய 
ஏற்ேத்திய நி�ழ்வு என்ன?

த்ால்விகளுக்கு தமல் 
த்ால்விகலைச் ச்நதித்துக் 
மகாண்டிருக்கும் தபாது இக்காை 
கட்டத்திதைதய என்னுல்டய 
மூத்் சதகா்ரியின் கணவரான 
லமத்துனர எஸ். சிவராஜின் 
பரி்நதுலரக்கு இணஙக அவரின் 
்ம்பியான பி. பழனியப்பனின் 
கல்டயில் தவலை  வாயப்பு 
கில்டக்கப் மபற்தறன். கண்டியில் 
என் லமத்துனரின் கல்டயான 
ரஞ்சி்ா டதர்டரஸ்  கல்டக்கு  
வரும் தபாது எனக்கு  25 வயது 
ஆகும். அ்ந் தநரத்தில் என் 
லகயில் 2 ரூபாய மடடுதம 
இரு்ந்து. நான்  சிை க்டன்கலை 
மசலுத்் தவண்டியிரு்ந்லமயால்   
மு்ல் 3 வரு்டஙகள் மிகக் 
கடுலமயாக உலழத்த்ன்.

நான்  ஒரு புதிய உல்டகள்  

கூ்ட வாஙகுவதில்லை.  ஆனால் 
என் லமத்துனர  த்லவயான 
தபாம்ல்ைாம் பணம் ்ருவார. 
அலவ மடடுமல்ை  என்னுல்டய 3 
வரு்ட தினசரி கடின உலழப்லபப் 
பாரத்து  என் லமத்துனர என்  

க்டன்கலை அல்டப்ப்ற்கு என 
உ்வி மசய்ார.

எனதவ  நான் ம்ாழிலில்  
ஓயவின்றி கடுலமயாக 
உலழத்த்ன். குறிப்பிட்ட 
காைத்தில்  க்டன்கலை 

அல்டத்த்ன்.   10 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்   
என்னுல்டய  35 வயதிதைதய  
என்னுல்டய லமத்துனர ஆர. டி   
ஒயில் ஸ்த்டாரஸ் எனும் புதிய 
நிறுவனத்ல்  ஆரம்பித்து அதில் 
என்லன நிரவாகியாக்கினார. 

அத்தவலையில் ஆர. டி. 
ஒயில் மாரக்கடின் நிறுவனத்ல் 
ம்ா்டஙகிதனன்.2015 
ஆம் ஆண்டில், சஹானா 
எண்்டரபிலரசஸ் என்ற மபயரில் 
ஒரு புதிய பைசரக்கு  உணவுப் 

மபாருடகள் இறக்குமதி 
நிறுவனத்ல்த் ம்ா்டஙகிதனன்.  
இலவதய  எனக்கு கில்டத்்  ஒரு 
மபரிய மவற்றியாகும்.

�னக்க�ன சில க�ொளட� வகுத்துக் 
க�ொண்டு அந�க் க�ொளட��ளில் 
�ை�ொமல் நம்பிக்ட� டவத்து க்சல்ேவர்�ள 
மடடுரம  உயரிய கவற்றி இலக்கு�டை 
அடைய முடியும். அந� வட�யில் நீங�ள 
ேல ர�ொல்வி�டைரய கவற்றி�ைொ� 
மொற்றி முன்ரனொக்கி ேயணத்திற் க�ொண்டு 
இருக்கின்றீர்�ள. இது  குறித்து…

2018  ஒரு புதிய  ம்ாழிலை 
விரும்பி தஹாட்டல் ம்ாழிலைத்  
த்ர்நம்டுத்த்ன்.  கண்டியில் 
(அரஙகைா) நான்கு நடசத்திர 
ரிசாரட தஹாட்டலைக் 
கடடிதனன். ஒரு புதிய வரத்்கம். 
ஒரு மபரிய ம்ாலக மு்லீடு 
மசயத்ன்.   அதுவும் மிகவும் 
மவற்றிகரமாக அலம்ந்து.  

என்னுல்டய வாழக்லக 
முலறயில்  நான் அதிகைவு 
வணிகத் துலறயில் த்ால்விகலைக் 
கண்்ட பின்னர்ான் மவற்றி 
இைக்குகலை அல்ட்நது 
மகாண்த்டன் என்று  ம்ளிவாகச் 
மசால்ைைாம்.

உங�ளுடைய ்சமூ�ச் க்சயற்ேொடு�ள 
ேற்றி?

மு்ன்மு்ைாக கண்டியிலுள்ை 
்மிழ வரத்்க சஙகத்தின் 
ஊ்டாகத் ்ான் என்னுல்டய சமூக 
மசயற்பாடடுக்கான ஒத்துலழப்லப 
வழஙகி வ்நத்ன். அ்லனத் 
ம்ா்டர்நது    சமய கைாசார 
நிகழவுகைாக இரு்ந்ாலும் 
சரி, மலையகத்திலுள்ை வறிய 
மாணவரகளுல்டய கல்வி 
தமம்பாடுகளுக்காக இரு்ந்ாலும் 
சரி, தகாயில் கும்பாவிதேகம், 
கடடி்ட நிரமாணப் பணிகைாக 
இரு்ந்ாலும் சரி, உ்டனடி 
மருத்துவ தசலவகள் அனரத்்ஙகள் 
தபான்ற எல்ைா மனி்ாபிமான 
உ்விகளிலும் என்னுல்டய 
ஒரு பஙகளிப்பும் நல்ைா்ரவும்  
உ்வியும் என்றும் இருக்கும்.

மனி்ன் ்ான் த்டிய 
மசல்வஙகலைத் ்ன் த்லவக்கு 
தமல் உள்ை மபாருடகலை 
்ருமம் மசயது அடுத்்வருல்டய 
மனி்னின் வாழவிலும் ஒளிவீச  
தவண்டும். அதுதவ என்னுல்டய 
எதிரபாரப்பு ஆகும்.

புதிய க�ொழில் முயற்சியொைர்�ளுக்கு 
ஏடனய க�ொழில் �ருனர்�ளுக்கு உங�ள 
�ருத்து

்ன்னம்பிக்லகயு்டன் கூடிய 
வி்டா முயற்சி மற்றும் தீவிர 
உலழப்பு இரு்ந்ால் அதிஷ்டமும் 
அரவலணத்துக் மகாள்ளும். 
வியாபாரத்ல்யும் மு்லீடல்டயும்  
குறுகிய வட்டத்தின் உள்தை 
சி்நதிக்காது பற்நது சி்நதிக்க  பழகிக் 
மகாள்ை தவண்டும்.  

அத்தபான்று என் ம்ாழில் 
மவற்றிக்கு வித்திடடு என்லன 
விருடசம் தபாை வைரலவத்்  
எனது லமத்துனரகைான சிவராஜ் 
மற்றும் பழனியப்பன் ஆகிய 
இருவரும் எனக்கு கற்றத் 
்்ந் பா்டஙகள் அதிகம். இ்ந் 
ச்ந்ரப்பத்தில் அவரகளுக்கு 
நான் நன்றி மசால்ைக் 
க்டலமப்படடுள்தைன்.

க�ொர�ொனொ க�ொற்றுக் �ொலத்தில் சு�ொ�ொ� 
நடைமுடை�டைப் ரேணி நொன்கு  
நட்சத்தி� ர�ொடைடல சீ�ொன முடையில் 
க்சயற்ேடுத்�லுக்�ொன 2020 ஆம் ஆண்டு  
மத்திய மொ�ொண ஆளுநர் விருது....

2021 ஆம் ஆண்டு ஆசியொவின்  சிைந� 
ர�ொடைல் ர்சடவக்�ொன விருது, 
இநதியொவில் இைம்கேறும் நி�ழ்வில் 

வழங�ப்ேைவுளைது...
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     த�ொடர் த�ொல்விகளுக்கு பின்னர் 
     தெற்றி இலக்்க த�ொடட த�ொழிலதிபர்

ஜீவ்ராஜ் 

ஏறாவூர் தமிழ்சசா்ரல் கமை இைக்கிய வட்டத்தின் தமிழ்சசா்ரல் கவிமதத் ததாகுபபு நூல் 
தவளியீடும், தெண் ஆளுமைகமைக் தகை்ரவிக்கும் நிகழவும் க்டநத தவள்ளிக்கிழமை 
(25 )   ஏறாவூர் கைாசா்ர ைத்திய நிமையத்தில் தமிழ்சசா்ரல் கமை இைக்கிய வட்டத்தின் 
தமைவர் எம்.எ்ச. ஜிபரி யா தமைமையில் நம்டதெறறது. இநநிகழவிறகு பி்ரதை அதிதி-
யாக ஏறாவூர் நக்ர சமெயின் தவிசாைர்  எம்.எஸ்.நளீம் கைநது சிறபபித்தார்.
இநநிகழவில் ெதித�ாரு தெண் கவிஞர்களின் கவிமதகள் அ்டங்கிய தமிழ்சசா்ரல் 
கவிமதத் ததாகுபபு நூல் தவளியீடு தசயயபெட்டததாடு ஏறாவூரில் உள்ை ெல்துமற 
சார்நத தெண் ஆளுமைகள் தகை்ரவிக்கபெட்ட�ர் .   

இைங்மக அதிகாரிகளு்டன் IMF...
இைஙலக அரசாஙகம் ்மது அபி -

ைாலேலய மவளிப்படுத்தியுள்ை-
்ாக சரவத்ச நாணய நிதியத்தின் 
தபச்சாைர கூறியுள்ைார.   

இன்று முதல் மின்துண்டிபபு..
எதிரபாரப்ப்ாகவும் மின்சார 

சலபக்கு ம்ா்டர்நது உலை 
எண்மணய மற்றும் டீசல் விநிதயா-

கம் கில்டத்்ால், மின்மவடல்ட 
முடிவுக்கு மகாண்டு வர முடியும் 
என்றும் குறிப்பிட்டார.  

மிரிஹா�விலுள்ை...
மபாலிஸ் அதிகாரிகள், ஊ்டகவி -

யைாைரகள் உள்ளிட்ட பைர காயம -
ல்ட்ந்னர. மபாலிஸ் வாகனஙகள் 

உடப்ட சிை வாகனஙகள் தீயிடடு 
மகாளுத்்ப்பட்டலம குறிப்பி்டத்்க்-
கது.   

மிரிஹா� ஆர்பொட்டம்;...
உத்திதயாகத்்ரகள் மகாழும்பு 

த்சிய லவத்தியசாலையிலும், களு-
தபாவிை தபா்னா லவத்தியசாலை-

யிலும் அனுமதிக்கப்பட்ட்ாக ்க-
வல்கள் ம்ரிவிக்கின்றன.

கைகத்ல் விலைவித்் ்ரப்பி -
னர, ஒரு மபாலிஸ் தபரு்நது, ஒரு 

மபாலிஸ் ஜீப் ரக வண்டி, தமாட்டார 
லசக்கிள்கள், முச்சக்கர வண்டி, 
இராணுவ தபரு்நது என்பனவற்லற 
தீ லவத்து தச்மாக்கிய்ாக ம்ரிவிக்-

கப்பட்டது. இது்விர, தமலும் சிை 
்னியார வாகனஙகளுக்கும் தச்ம் 
ஏற்படுத்்ப்பட்ட்ாக ம்ரிவிக்கப்-
படடுள்ைது.

CTB ெஸ்கள் தசமவயில் எவ்வித...
மகாழும்பில் இரு்நது மவளி மாவட-

்டஙகளுக்கு 1,000 பஸ்கள் தசலவயில் 
உள்ை அத்தவலை பஸ் தசலவகள் 
குலறயவில்லை எனவும் அவர ம்ரி-
வித்்ார.   சிை நிரப்பு நிலையஙகளில் 
தபாதிய எரிமபாருள் விநிதயாகம் 

இல்ைா  ் நிலையில், இைஙலக தபாக்-
குவரத்து சலபயின் கைஞ்சியசாலை-
களில் இரண்டு அல்ைது மூன்று 
நாடகளுக்கு தபாதுமான எரிமபாருள் 
இருக்கிறது.   எவவாறாயினும், த்லவ 
குலறவாக உள்ை சிை பகுதிகளில் பஸ் 

தசலவகள் மடடுப்படுத்்ப்பட்ட்ாக-
வும் அவர ம்ரிவித்்ார.   முன்பதிவு 
மசயயப்பட்ட எரிமபாருள் லகயிருப்பு 
உரிய தநரத்தில் கில்டக்காவிட்டால், 
தசலவயில் ஈடுபடும் பஸ்களின் எண்-
ணிக்லகலய குலறக்க தவண்டியிருக்-

கும். பா்டசாலை மற்றும் அலுவைக 
தநரஙகளில் பஸ்கள் இயஙகுவல் 
உறுதி மசயய இைஙலக தபாக்குவரத்து 
சலப ்ன்னால் முடி்ந  ்அைவு முயற்சி 
மசயது வருவ்ாகவும் அவர தமலும் 
ம்ரிவித்்ார.  

தமிழர் பி்ர்சம�களுக்கு...
உலரயாடினார.   இ்ன்தபாத் அவர 

தமற் கண்்டவாறு கூறினார. தமலும், 
்மிழத் த்சியக் கூட்டலமப்புக்கும் 
ஜனாதிபதிக்கும் இல்டயிைான ச்ந-
திப்பின்தபாது, வ்டக்கு, கிழக்கில் 
காணிகள் அபகரிப்பு, காணாமல் ஆக்-
கப்பட்டவரகள் விவகாரம், அரசியல் 
லகதிகள் விவகாரம் மற்றும் அபிவி-
ருத்தி என நான்கு வி்டயஙகள் வலி-
யுறுத்்ப்பட்டன. இலவ ்மிழ மக்க-
ளி்டத்த் நீண்்டகாை மாக இருக்கும் 
பிரச்லனகைாகும்.  

இ்ந் வி்டயஙகளுக்கு தீரவு காண 

முன்மனடுக்கப்படும் ந்டவடிக்லககள் 
நல்லிணக்கம் மற்றம் நம்பிக்லகலய 
கடடிமயழுப்புவ்ற்கு வழிவகுக்கும். 
ஆனால், இ்ந் வி்டயஙகள் முடிவாக 
அலமயாது, அரசியல் தீரதவ முக்கி-
யமானது என்றும் அவர கூறினார. 
அத்து்டன், “இைஙலக ்ற்தபால்ய 
மநருக்கடியிலிரு்நது மீண்டு வர, உரிய 
காைத்திற்குள் ந்டவடிக்லககள் தமற்-
மகாள்ைப்ப்ட தவண்டும். ்ற்தபாது 
காணப்படும் மநருக்கடியிலிரு்நது மீள்-
வ்ற்கு இைஙலக ம்ந்கதியிதைதய 
மசயல்படுகிறது என்றும் அவர கருத்து 

ம்ரிவித்்ார. அத்தியாவசிய மபாருட-
கலை இறக்குமதி மசயவ்ற்காக அண்-
லமயில் மபற்றுக்மகாடுக்கப்பட்ட100 
தகாடி ம்டாைர இ்நதிய க்டன் வசதிலய 
இ்நதியா உ்டனடியாக மசயல்படுத்தும் 
என்று உறுதியளித்்ார. திருதகாண-
மலை எண்மணய ்ாஙகிகளின் அபி-
விருத்தி ந்டவடிக்லககள் உள் நாடடு 
அலமச்சின் அறிவுறுத்்ல்களுக்கு 
அலமயதவ முன்மனடுக்கப்படும் 
என இ்நதிய மவளிவிவகார அலமச்சர 
கைாநிதி எஸ். மஜயசஙகர சுடடிக்காட-
டியுள்ைார.

சீதைநதின் ...
விலை 500 ரூபாவினால் 

அதிகரிக்கப்படடு 1,850 
ரூபாவாக  இரு்நது சீமம்நது 
லபக்கற்று   2, 350 ரூபாவாக 
விற்கப்படுகிறது.  அமம-
ரிக்க ம்டாைருக்கு நிகரான 
ரூபாவின் மபறுமதியில் ஏற் -
படடுள்ை வீழச்சி மற்றும் 
மூைப்மபாருடகளின் விலை 
அதிகரிப்பு என்பன, இ்ந் 
விலை உயரவுக்கு காரணமா -
கும் எனத் ம்ரிவிக்கப்படடுள் -
ைது.  

கைாபூேணம் விருல்ப் மபற்றுக் 
மகாண்்ட இைஙலக மபான்மனச் 
மசம்மல் மபான் ்மிழ கவிஞர கைா-
பூேணம் எம்.எஸ். ்ாஜ்மஹானுக்கு 
அக்ஷரா இலசக் குழுவினர ந்டாத்தும்

பாராடடு விழா இன்று (02.04.2022) 
பி.ப.4.00 மணிக்கு மகாழும்பு பலழய 
நகர மண்்டபத்தில் சட்டத்்ரணி இைக்-
கியச் மசம்மல் ரஷீத் எம் இம்தியாஸ் 
்லைலமயில் இ்டம்மபறும்.

ொ்ராடடு விழா

ைாணவிமய... (03ஆம் பக்கத் ம்ா்டர)

காணாமல் தபாயுள்ைார. இவர 
சுமார 05 அடி 06 அஙகுைம் உயரம் 
, மாநிறத்ல்க் மகாண்்ட, நீைமான 
கூ்ந்லையுல்டயவமரன ம்ரிவிக்கப்-
படுகின்றது. இறுதியாக பா்டசாலை 
சீருல்டயு்டதன இரு்நதுள்ைார. 

இவர ம்ா்டரபில் ்கவல் அறி்ந-
த்ார 0312222222, 0112436161 என்ற 
ம்ாலைதபசி இைக்கஙகளுக்கு 
ம்ா்டரலப ஏற்படுத்தி அறியத்்ரு-
மாறு மபாலிஸ் திலணக்கைம் தகடடுக் 
மகாண்டுள்ைது. 

அதாவுத தச�வி்ரத்�வின்... (03ஆம் பக்கத் ம்ா்டர)

 ஸ்ரீைஙகா சு்்நதிரக் கடசியின் 
அலமப்பாைராகவும் தககாலை 
மாவட்ட அலமப்பாைராகவும் மசயற்-
பட்டார.   நான் ஜனாதிபதியாக இரு்ந் 
காைத்தில் ம்ாழிைாைர மற்றும் மனி-
்வை அலமச்சராக அ்ாவு  ் மசனவி-
ரத்ன உலழக்கும் மக்களுக்கு ஆற்றிய 
தசலவலய நிலனவுகூர தவண்டும்.  

அரசியலிலிரு்நது சற்று விைகியிரு்ந-
்ாலும், அ்ாவு  ் மசனவிரத்னவுக்கும் 
எனக்கும் இல்டயிைான நடபு அவர 
இறக்கும் வலர ம்ா்டர்நது இரு்ந-
்து. தீவிர அரசியலிலிரு்நது ஓயவு 
மபற்று நீண்்ட காைம் சமூக தசலவயில் 

ம்ா்டர்நது ஈடுபடடு வ்ந  ் அ்ாவு் 
மசனவிரத்ன, ்னது வாழக்லகயில் 
ஒரு பதராபகார அரசியல்வாதியின் 
பாத்திரத்ல  ் மவளிப்படுத்திய ்னித்-
துவமான ஆளுலம.   ்னது 91ஆவது 
வயதில் காைமான அ்ாவு  ்மசனவிரத்-
னவின் ஆத்மா சா்நதியல்டயடடுமமன 
பிராரத்திப்பது்டன், அவரது மலறவால் 
துயருறும் குடும்ப உறுப்பினரகள் 
உள்ளிட்ட உறவினரகள், நண்பரகள் 
அலனவருக்கும் ஆழ்ந  ் இரஙகலைத் 
ம்ரிவித்துக் மகாள்கிதறன் என்றும் பிர-
்மர ்னது இரஙகல் மசயதியில் ம்ரி-
வித்துள்ைார.  

அடிபெம்டவாத  ...  (03ஆம் பக்கத் ம்ா்டர)

அல் குரஆன் வசனஙகளுக்கு 
சரியான விைக்கத்ல் வழஙகா -
லமதய இ்ற்கு ஒரு காரணமமன 
ஜனாதிபதி மசயைணி உறுப்பினர 
மமாஹமட மமௌைவி ம்ரிவித்துள்-
ைார. இ்ந் பிலழலய உ்டனடியாக 
சரி மசயது, நாடடுக்கும் குழ்நல்க-
ளுக்கும் ஏற்ற பா்டத்திட்டத்ல் உ்ட -
னடியாக ்யாரிக்க தவண்டும் என்று 
மசயைணிலய பிரதிநிதித்துவப்ப -
டுத்தும் மி்வா் முஸ்லிம் சி்ந்லன-
வாதிகள் ம்ரிவித்துள்ைனர.  

பா்டப் புத்்கஙகள் மற்றும் ஆசிரி -
யர லகதயடுகளில் உள்ை அலனத்து 
அடிப்பல்டவா் தபா்லனகலை-
யும் கண்்டறி்நது, ஆவணப்படுத்தி, 
கல்வி அலமச்சி்டம் சமரப்பிக்கு -
மாறு கல்விச் மசயைாைரகளின் 
தகாரிக்லகலய ஒதர நாடு, ஒதர சட -
்டத்துக்கான ஜனாதிபதி மசயைணி 
ஏற்றுக்மகாண்்டது.  

மசயைணியின் கல்வி உபகுழுவா-
னது ஆயவு மசயது, பா்டநூல்கலைத் 
திருத்துவ்ற்கும் அடிப்பல்டவா்ப் 
தபா்லனகள் பா்டசாலைப் பா்டத் -
திட்டத்தில் நுலழவல்த் ்டுப்ப்ற்-
கும் தமற்மகாள்ைப்ப்ட தவண்டிய 
ந்டவடிக்லக குறித்து ஏப்ரல் 07ஆம் 
திகதி கல்வி அலமச்சுக்கு பரி்நதுலர-
கலை சமரப்பிக்க உள்ைது.   

இைஙலகயில் “ஒதர நாடு ஒதர 
சட்டம்” என்ற கருத்தியலை நல்ட-
முலறப்படுத்துவது ம்ா்டரபில், 
பல்தவறு ்ரப்பினரின் கருத்துக்-
கள் மற்றும் எண்ணஙகலை கருத் -

திற்மகாண்டு, அ்ந்க் கருத்தியலை 
ஆயவு மசய்்ன் பின்னர, நாடடில் 
அ்லன அமுல்படுத்துவது ம்ா்டர-
பான கருத்தியல் பத்திரத்ல் ஜனா -
திபதி தகாட்டாபய ராஜபக் ேவி்டம் 
சமரப்பிக்க, வண.கைமகா்ட அத்த் 
ஞானசார த்ரரின் ் லைலமயில் நிய-
மிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி மசயைணி, 
இதுவலர நாடடின் பல்தவறு மாகா -
ணஙகள் மற்றும் நிறுவனஙகலை 
உள்ை்டக்கிய வலகயில் மபாதுமக்-
களின் கருத்துக்கலைக் தகட்டறி்ல் 
மற்றும் நிபுணரகளின் ஆதைாசலன-
கலைப் மபற்று வருகின்றது.  

கல்வி மவளியீடடு ஆலணயாைர 
நாயகம் பி.என். அயிைப்மபரும உள் -
ளிட்ட அதிகாரிகள் பைர இதில் கை்ந -
துமகாண்்டனர.  

“ஒதர நாடு ஒதர சட்டத்துக்கான” 
ஜனாதிபதி மசயைணியின் ்லைவர 
ராஜகீய பண்டித்் வண. கைமகா்ட 
அத்த் ஞானசார த்ரர, உறுப்பி -
னரகைான மமாஹமட மமௌைவி, 
அசீஸ் நிசாரதீன், தபராசிரியர சா்நதி 
ந்ந்ன மசனவிரத்ன, லவத்தியர 
சுஜீவ பண்டித்்ரத்ன, சிதரஷ்ட விரி -
வுலரயாைர சுதம் வீரவர்ன, சட -
்டத்்ரணி சஞ்ஜய மாரம்தப, சட்டத் -
்ரணி இதரஷ மசனவிரத்ன, எர்ந் 
நவரத்ன, பாணி தவவை ஆகிதயா -
ரு்டன் அ்ன் மசயைாைர மசல்வி 
ஜீவ்நதி தசனாநாயக்க மற்றும் அச் -
மசயைணியின் கல்வி உப குழுவின் 
பிரதிநிதிகளும் கை்நதுமகாண்டிரு்ந -
்னர. 

ஆர்பொட்டக்கா்ரர்களு்டன்... (03ஆம் பக்கத் ம்ா்டர)

அவரகள் ஆரப்பாட்டத்ல  ் ஆரம்-
பித்துள்ைனர. ஆரப்பாட்டம் ஜனா-
திபதியின் இல்ைத்ல  ் மநருஙகிய 
தபாது, ஆரப்பாட்டக்காரரகள் என்ற 
தபாரலவயில் தஜ.பி.வி உடப்ட சிை 
அடிப்பல்டவா  ் கும்பல்களும் அதில் 
இலண்நதுமகாண்டுள்ைன. ஆரப்பாட-
்டம் உக்கிரமல்ட்ந  ் தபாது, ஆரப்-
பாட்டக்காரரகள் இறுதி தசா்லனச் 
சாவடிலயயும் உல்டத்துக்மகாண்டு 
ஜனாதிபதியின் இல்ைத்துக்குள் பிர-
தவசிக்க முலன்ந்தபாத  ் ஜனாதி-
பதி பணிப்புலரக்கலமய பல்டயினர 
அ்லனத் ்டுப்ப்ற்காக கண்ணீரபுலக 
பிரதயாகத்ல  ் தமற்மகாண்டுள்ைனர. 
பல்டயினரால் ஜனாதிபதிலயப் பாது-
காப்ப்ற்காக உச்சைவு ந்டவடிக்லக 
தமற்மகாள்ைப்பட்டது.  

மபரு்நம்ாலகயாதனார ஆரப்பாட-
்டத்தில் ஈடுபட்டதபாதும் 54 தபர 
மடடுதம லகதுமசயயப்படடுள்ை்ா-

கவும் அவரகள் லகதுமசயயப்பட்ட-
்ற்கான காரணம் ம்ா்டரபிலும் ஊ்ட-
கவியைாைர இ்ன் தபாது எழுப்பிய 
தகள்விக்கு பதிைளித்  ் அலமச்சர, 
தமலும் சிைரும் லகதுமசயயப்ப்ட-
ைாம். பாதுகாப்பு பல்டயினரால் கை-
கஙகளில் ஈடுபடடுள்ைவரகமைன 
இனஙகாணப்பட்டவரகள் லகதுமசய-
யப்படடுள்ைனர. அதும்ா்டரபான 
விசாரலணகள் தமற்மகாள்ைப்படடு 
வருகின்றன. புைனாயவுப் பிரிவின-
ரும் விசாரலணகலை தமற்மகாண்டு 
வருகின்றனர. அரச வைஙகலை தச்ப்-
படுத்துவது அடிப்பல்டவா  ் அல்ைது 
பயஙகரவா  ்மசயைாகும். 

இதுதபான்தற 88, 90 காைப் பகுதி-
களிலும் இ்டம்மபற்றுள்ைன. இப்-
தபாதும் அ்ற்கான அடித்்ைதம இ்டப்-
படுகின்றது. அ்ற்கு இ்டமளிக்க 
முடியாம்ன்றும் அவர தமலும் ம்ரி-
வித்்ார. (ஸ)  

இைங்மக - தநொை... (03ஆம் பக்கத் ம்ா்டர)
முலனதவாரகளின் வழக்கமான 

உயரமட்டப் பரிமாற்றஙகளின் முக்கி-
யத்துவத்ல்யும் மவளிநாடடு அலு-
வல்கள் அலமச்சர தபராசிரியர பீரிஸ் 
எடுத்துலரத்்ார.  இரு்ரப்பு நைன்கள் 
மற்றும் அரசியல், மபாருைா்ாரம், 
கல்வி மற்றும் கைாசாரத் துலறகளில் 
நல்டமபற்று வரும் திட்டஙகலை 
மீைாயவு மசயவ்ற்கான கட்டலமக்கப்-
பட்ட ்ைத்ல  ் வழஙகும் இைஙலகக்-
கும் தநபாைத்துக்கும் இல்டயிைான 
கூடடு ஆலணக்குழுவின் ஆரம்ப 

அமரலவ 2022 தம 30 மற்றும் -31ஆம் 
திகதிகளில் மகாழும்பில் கூடடுவ்ற்கு 
இரு மவளியுறவு அலமச்சரகளும் ஒப்-
புக்மகாண்்டனர.    

மபௌத்்ம் ஒருவருக்மகாருவர நல்-
மைண்ண உணரலவத் தூண்டுவ்ால், 
லும்பினிலய புனி  ்யாத்திலர மற்றும் 
மபௌத்  ் பாரம்பரிய இ்டமாக தமம்ப-
டுத்துவதில் இைஙலகயின் ம்ா்டரச்-
சியான அரப்பணிப்லப மவளிநாடடு 
அலுவல்கள் அலமச்சர தபராசிரியர 
பீரிஸ் சுடடிக் காடடினார.  



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 2ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஏபரல் 2 சனிக்கிழகம

அவுஸ்திரேலியக் கிரிக்்கெட் அணிக்்கெதி-
ோன இேண்ாவது ஒருநாள் ர�ாட்டியில், 
�ாகிஸ்்ான் கிரிக்்கெட் அணி 6 விக்்கெட்டு-
கெளால் சிறப�ான ்வற்றியய �திவு்ெய்துள்-
ளது.

இந் ்வற்றியின் மூலம் �ாகிஸ்்ான் 
அணி, மூன்று ர�ாட்டிகெள் ்கொண் ஒருநாள் 
்்ா்யே 1-−1 என்ற கெணக்கில் ெமநியலக்கு 
்கொணடுவநதுள்ளது.

லாகூர் யம்ானத்தில் ரநற்றுமுன்தினம் 
(வியாழக்கிழயம) நய்்�ற்ற இபர�ாட்-
டியில், நாணயச் சுழற்சியில் ்வற்றி்�ற்ற 
�ாகிஸ்்ான் அணி மு்லில் கெளத்்டுபய� தீர்-
மானித்்து. இ்ன்�டி மு்லில் துடுப்�டுத்-
்ாடிய அவுஸ்திரேலியக் கிரிக்்கெட் அணி, 
நிர்ணயிக்கெப�ட்் 50 ஓவர்கெள் நியறவில் 8 
விக்்கெட்டுகெள் இழபபுக்கு 348 ஓட்்ஙகெயள 
்�ற்றுக்்கொண்து.

இதில் அணியின் அதிகெப�ட்ெ ஓட்்ஙகெ-
ளாகெ, ்�ன் ்மக்்ர்ரமாட் 104 ஓட்்ஙகெ -

யளயும் ட்ோவிஸ் ்ெட் 89 ஓட்்ங -
கெயளயும் மார்னஸ் லபுஸ்ரெகென் 59 
ஓட்்ஙகெயளயும் ்�ற்றுக்்கொண்னர். 
�ாகிஸ்்ான் கிரிக்்கெட் அணியின் �நது-
வீச்சில், ஷாயின் அபரிடி 4 விக்்கெட்டுகெ-
யளயும் ்மாெமட் வாசிம் 2 விக்்கெட்-
டுகெயளயும் ஸாஹித் மஹ்மூத் மற்றும் 
குஸ்தீல் ஷா ஆகிரயார் ்லா 1 விக்்கெட்-
டியனயும் வீழ்த்தினர்.

இ்யனத்்்ா்ர்நது 349 என்ற 
்வற்றி இலக்யகெ ரநாக்கி �திலுக்கு கெளமி-
றஙகிய �ாகிஸ்்ான் கிரிக்்கெட் அணி, 49 
ஓவர்கெள் நியறவில் 4 விக்்கெட்டுகெள் இழப-
புக்கு ்வற்றி இலக்யகெ கெ்ந்து. இ்னால், 
�ாகிஸ்்ான் கிரிக்்கெட் அணி 6 விக்்கெட்டுகெ-
ளால் சிறப�ான ்வற்றியய �திவு்ெய்்து.

இ்ன்ர�ாது அணியின் அதிகெ�ட்ெ ஓட்்ங-
கெளாகெ, �ா�ர் அொம் 114 ஓட்்ஙகெயளயும் 
இமாம் உல் ெக் 106 ஓட்்ஙகெயளயும் �கெர் 
ெமான் 67 ஓட்்ஙகெயளயும் ்�ற்றுக்்கொண-
்னர்.

அவுஸ்திரேலிய கிரிக்்கெட் அணியின் �ந -
துவீச்சில், ஆ்ம் ்ெம்�ா 2 விக்்கெட்டுகெயள -
யும் நா்ன் எலீஸ் மற்றும் மார்கெஸ் ஸ்்்ாயி-
னீஸ் ஆகிரயார் ்லா 1 விக்்கெட்டியனயும் 
வீழ்த்தினர்.

 இபர�ாட்டியின் ஆட்்நாயகெனாகெ, 83 
�நதுகெளில் ஒரு சிக்ஸர் 11 �வுணரிகெள் அ்ங -
கெளாகெ 114 ஓட்்ஙகெயள ்�ற்றுக்்கொண் 
�ா�ர் அொம் ்்ரிவு்ெய்யப�ட்்ார்.

ஆஸிக்கெதிரான 2ஆவது ஒருநாள் ப�ாட்டி
�ாகிஸ்ான் அணி இலகுவான ்வற்றி

ரம மா்ம் �ஙகெளார்ஷிற்கு சுற்றுப�ய-
ணம் ரமற்்கொள்ளவுள்ள இலஙயகெ கிரிக்-
்கெட் அணி, அஙரகெ இேணடு ர�ாட்டிகெள் 
்கொண் ்்ஸ்ட் ்்ா்ரில் ஆ்விருக்-
கின்றது.

ெர்வர்ெ கிரிக்்கெட் ெய�யின் (ஐ.சி.சி. 
இன்) உலகெ ்்ஸ்ட் ெம்பியன்ஷிபபின் 
அஙகெமாகெ அயமகின்ற இேணடு ர�ாட்டி-
கெள் ் கொண் இந் ் ்ஸ்ட் ் ்ா்ரில் �ங-
்கெடுக்கும் இலஙயகெ கிரிக்்கெட் அணி, 
ரம மா்ம் 08ஆம் திகெதி �ஙகெளார்ஷ் 
�யணமாகின்றது. �ஙகெளார்ஷ் �யண-
மாகிய பின்னர், இலஙயகெ அணி இேணடு 

நாட்கெள் ்கொண் �யிற்சிப ர�ாட்டியில் 
்்ஸ்ட் ்்ா்ருக்கு முன்ன்ாகெ ஆ்வுள்-
ளது்ன், குறித்் �யிற்சிப ர�ாட்டி ரம 
மா்ம் 11ஆம் திகெதி இ்ம்்�றுகின்றது.

்்ா்ர்நது இரு அணிகெளும் �ங்கெடுக்-
கும் ்்ஸ்ட் ்்ா்ரின் மு்ல் ர�ாட்டி 
ரம மா்ம் 15ஆம் திகெதி ெட்ர்ாக்ோம் நகெ-
ரிலும், இேண்ாவது ர�ாட்டி ரம மா்ம் 
23ஆம் திகெதி ்ாக்கொவிலும் நய்்�று-
கின்றது.

 இலஙயகெ அணி, ஐ.சி.சி. இன் உலகெ 
்்ஸ்ட் ெம்பியன்ஷிப புள்ளிகெள் ்ேவரி-
யெயில் ்ற்ர�ாது ஐந்ாம் இ்த்திலும், 

�ஙகெளார்ஷ் அணி எட்்ாம் இ்த்திலும் 
கொணப�டுகின்றயம குறிபபி்த்்க்கெது.

ே்பாடடி அட்டவகை
�யிற்சிப ர�ாட்டி – ரம மா்ம் 11ஆம் 

திகெதி ்்ா்க்கெம் 12ஆம் திகெதி வயே – 
ெட்ர்ாக்ோம்

மு்ல் ்்ஸ்ட் – ரம மா்ம் 15ஆம் 
திகெதி ்்ா்க்கெம் 19ஆம் திகெதி வயே – 
ெட்ர்ாக்ோம்

இேண்ாவது ்்ஸ்ட் – ரம மா்ம் 
23ஆம் திகெதி ்்ா்க்கெம் 27ஆம் திகெதி 
வயே – ்ாக்கொ

இலங்கை அணி பஙகைளாதேஷ் பயணம்
டெஸ்ட் டோெர் அட்ெவ்ண அறிவிப்பு

ஹிஙகுறாயண குறூப நிரு�ர்

இறக்கொமம் கெல்விச் ெமுகெமும் 
ந்ாத்திய அணிக்கு 09 ர�ர்கெ-
யளக்்கொண் மட்டுப�டுத்்ப-
�ட்் 05 ்மன்�நது கிறிக்்கெட் 
சுற்றுபர�ாட்டியில் வரிப�த்்ான் 
ரெயன மஜீட்புேம் அஸ்ஸ�ா வித்தி-
யாலய ஆசிரியர் அணியினர் ்வற்றி-
்�ற்றனர்.

 மர்ெஹூம் ஜாயா ஆசிரியர் ்வற் -
றிக்கிணணம் 2022எனப ்�யரி-
்ப�ட்டு இறக்கொமம் குளக்கெயே 
யம்ானத்தில் 2022.03/27 திகெதி 
நய்்�ற்ற இறுதிபர�ாட்டியில் 
வரிப�த்்ான்ரெயன மஜீட்புேம் 
அஸ்ஸ�ா வித்தியாலய ஆசிரியர் 
அணியினர் ஒரு ஓட்்த்தினால் ்வற்றி்�ற்-
றனர்.

கெ்ந் 2022.03.26.27 ம் திகெதிகெளில் 
்்ா்ர்சியாகெ இருநாட்கெள் இறக்கொம்ம் 
ரகொட்்க்கெல்வி அலுவலகெத்தின் கீழ் உள்ள 
11 �ா்ொயலகெளின் ஆசிரியர் அணியின-
ரும் ெம்மாநதுயற வலயக்கெல்வி அலுவலகெ 
உத்திரயாகெத்்ர்கெளின் இரு அணியினரும் 
�ஙரகெற்றன.

இ்ற்கெயமய இ்ம்்�ற்ற இறுதிச் சுற் -
றுபர�ாட்டி நிகெழ்வு இறக்கொமம் கெல்விச் 
ெமூகெம் என்றயமபபின் ்யலவர் ஏ.அயாத்-

துவாவா அதி�ர் ்யலயமயில் இ்ம்்�ற்-
றது.

இந் நிகெழ்வுக்கு பிே்ம அதிதியாகெ ெம் -
மாநதுயற வலயக் கெல்விப�ணிப�ாளர் 
எஸ்.எம். ெெுதுல் நஜீம் கெலநது்கொணடு 
்வற்றி்�ற்ற அணியினருக்கு்வற்றிக் 
கிணணத்தியனயும் வீர்ர்கெளுக்கொன �்க்கெங-
கெயளயும் வழஙகி யவத்்ார்.

நாணயச் சுளற்சியில் ்வற்றி்�ற்ற இறக் -
கொமம் அஸ்றப மத்திய கெல்லூரி அணியினர்-
மு்லில் துடுப�ாட்்த்ய் ்்ரிவு ்ெய் -்
னர் அஸ்றப மத்திய கெல்லுரி அணியினர்

05 ஓவர் முடிவில் நான்கு விக்-
கெட்டுக்கெயள இழநது50 ஓட்்ங-
கெயளப ்�ற்றனர் .

�திலுக்கு துடுப்�டுத்-
்ாடிய வரிப�த்்ான்ரெயன 
மஜீட்புேம் அஸ்ஸ�ா வித்தி-
யாலய ஆசிரியர் அணியினர் 
05 ஓவர்கெள் முடிவில் ஒரு விக்-
கெட்டியன இழநது 51 ஓட்்ங-
கெயளப்�ற்று  ்வற்றி்�ற்-
றனர்.  இறுதிபர�ாட்டியில் 
சிறப�ாகெ துடுப்�டுத்்ாடிய 
மஜீட்புே வித்தியாலய ஆசிரியர் 
அணியின் எம்.றிொட். ஆசிரியர் 
40 ஓட்்ஙகெயளப்�ற்று ஆட் -
்நாய�னாகெ ்்ரிவு்ெய்யப-
�ட்்ார்.

இேண்ாம் இ்த்தியனப ்�ற்றுக் -
்கொண் இறக்கொமம் அஸ்றப மத்திய கெல்லூ-
ரியின் ஆசிரியர் அணியினருக்கு இறக்கொம்ம் 
ரகொட்்க்கெல்விப �ணிப�ாளர் யூ.எல்.
மகுமூது ்லவயவயினால் கிணணமும் 
�்க்கெஙகெளும் வழஙகி யவக்கெப�ட்்து.

இந் நிகெழ்வின் ்கெௌேவ அதிதிகெளாகெ 
அதி�ர்கெள், பிேர்ெ ்ெயலகெ நிர்வாகெ உத் -
திரயாகெத்்ர்கெள், பிேர்ெ ெய� உறுபபினர் 
எம்.எல்.முஸ்மி அசிரிய ஆரலாெகெர்கெள் 
உட்�் �ா்ொயல மாணவர்கெள் ,்�ற்-
ரறார்கெள் உட்�் �லர் கெலநது்கொண்ர்.

ஜாயா ஆசிரியர் ்வற்றிககிண்ணம் வரிப�த்ான்பசேனன
மஜீட்புரம் அஸ்ஸ�ா விததியாலய ஆசிரியர் அணி ்வற்றி

"அல்ாரிகபகெயன்ஸ ்மகொ பிளஸ" 
கிரிக்கெட் சுற்றுபப�ாட்டிகெள் 2002

கெந்ளாய் தினகெேன் நிரு�ர்

திருரகொணமயல மாவட்்த்தின் கெந -
்ளாய் வலயக்கெல்வி அலுவலகெத்திற்-
குட்�ட்் தி/அல் ்ாரீக் மகொ வித்தியா -
லய ர்சிய  �ா்ொயலயின்  54 வரு் 
நியறயவ முன்னிட்டு ஏற்�ாடு ்ெய்யப-
�ட்் �ா்ொயல �யழய மாணவர்கெ -
ளுக்கிய்யிலான மா்�ரும் "அல்்ா-
ரிக்ரகெயன்ஸ் ்மகொ பிளஸ்" கிரிக்்கெட் 
சுற்றுபர�ாட்டிகெள் அல் ்ாரீக் �ா்ொயல 
வியளயாட்டு யமனத்தில் கெல்லூரியின் 
மு்ல்வர் ஏ.ரகெ.நசூர் ்யலயமயில் 
மிகெவும் �ேவெமாகெ (26) நய்்�ற்றது.

இக்கெல்லூரியில் கெல்வி கெற்ற கெல்விப 

்�ாது ்ோ்ே ொ்ாேண �ரீட்யெக்குத் 
ர்ாற்றிய 24 அணிகெள் �ஙகு �ற்றியது.

இ்ன் ஆேம்� நிகெழ்வு ஊர்வலத்ர்ாடு 
ஆேம்�மானது நிகெழ்வுக்கு �ா்ொயலயில் 
கெற்பித்் �ல முன்னால் ஆசிரியர்கெளும், 
அதி�ர்கெளும் மற்றும் �யழய மாணவர்கெ-
ளும் கெலநது ்கொண்ார்கெள். இந் அழகிய 
்ருணம் ஒவ்வாரு அல்்ாரிக்ரகெயனின்  
�ா்ொயலயில் கெற்றுக் ்கொணடிருந் 
அந் ்�ாற்கொலத்ய் ஞா�கெமூட்டிய்ாகெ 
அயமநதிருந்து.

இந் ஒன்று கூ்லின் ரநாக்கெம் கெல்லூ -
ரியின் �யழய மாணவர்கெளின் ஒற்றுயம -
யு்னான வயலயயமபபியன கெட்டி்ய-
ழுபபு்ல்,�ா்ொயலயின் வளஙகெயள 
அதிகெரித்்ல், நட்புறவு்ன்்ெயற்�்ல் 

மற்றும் ஏயனய �ா்ொயல -
கெக்கு முன்னு்ாேணமாகெ 
அயம்ல்  ர�ான்ற ்ெயற்-
�ாடுகெளின் அடிப�ய்யில் 
இந் 54 ஆவது ஆணடு 
நியறவு ்கொண்ாட்்ம் ஏற்-
�ாடுகெள் ்ெய்யப�ட்்ன.

மூன்று நாட்கெள் நய -்
்�ற்ற சுற்றுபர�ாட்டிகெள் 
எட்டு ஓவர்கெயளக் ்கொணடு 
அணிக்கு �தி்னாரு ர�யே 
்கொண்  விலகெல் அடிப-
�ய்யில் அயமநதிருந -்
ர்ாடு 24 அணிகெளும் ஒன்-
யற்யான்று எதிர்த்்ாடின.

இ று தி ப ர � ா ட் டி க் கு 
2002 ஆம் அணியும், 2008 ஆம் ஆணடு 
அணியும் ஒன்யற்யான்று ரமாதி 2002 
ஆம் ஆணடு அணி "அல்்ாரிக்ரகெயன்ஸ் 
்மகொ பிளஸ்"்வற்றிக்கிணணத்தியனயும் 
்�றுமதியான �ணப�ரிசியலயும் ்ன -
்ாக்கி 2022 ஆம் ஆணடுக்கொன ெம்பியன் 
முத்தியேயய அல் ்ாரிக் வியளயாட்டு 
யம்ானத்தில் �தித்்து.

இநநிகெழ்வில் இறுதிப ர�ாட்டிக்கு 
பிே்ம அதிதியாகெ கெந்ளாய் வலயக்கெல்-
விப �ணிப�ாளர், இ.ஜி.பி.ஐ.்ர்மதிலக்கெ, 
அல் ்ாரிக் ர்சிய �ா்ொயலயின் அதி�ர் 
ஏ.ரகெ.நசூர், கெந்ளாய் ரகொட்்க் கெல்விப 
�ணிப�ாளர் எம்.ரி.எம்.்ாரீக் (நளிமி), 
கெல்வி அதிகொரிகெள், �யழய மாணவர்கெள் 
எனப�லரும் கெலநது சிறபபித்்ார்கெள்.
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