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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

இலங்கை மத்திய வங-
கியின் முன்்னாள் ஆளுநர் 
அஜித் நிவனாட் கைப்னால் 
பதவி விலகிய்தயடுத்து, 
புதிய ஆளுந்னாகை மத்திய 
வஙகியின் முன்்னாள் 
சிர்ஷ்ட பி்தி ஆளுநர் 
கைலனாநிதி நநதலனால் வீ்சிஙகை்வ 
நியமிககை ஜ்னாதிபதி 

மத்திய வங்கியின் 
ஆளுநராக நந்தலால் 

புதிய அ்மச்ச்்வயனா்து 'புதிய ரபனாத்த-
லில் உள்்ள ப்ைய மது' ரபனான்்றதத் முன்்னாள் 
அ்மச்சர் உதய கைமமன்பில ததரிவித்துள்்ளனார்.   

அடுத்த த்லவர்கை்்ள மககைர்ள தீர்மனானிககை 
ரவண்டும எ்வும இ்த ரவறு யனாரும முடிவு 
த்சயயககூ்டனாது எ்வும அவர் குறிபபிட் -
டுள்்ளனார். புதிய அ்மச்ச்்வ என்பது 

புதிய ப�ாத்்தலில்
உள்ள �ழைய மது! 

டீ்சல் விநிரயனாகிககைபபடும ரபனாது தனியனார் பஸ்-
கைளுககு முன்னுரி்மயளிககை ரவண்டும எ் பஸ் 
உரி்மயனா்ளர்கைள் மீண்டும அ்்சனாஙகைத்திற்கு 
வலியுறுத்தியுள்்ள்ர்.   

டீசல் வைங்கலில் ்தனியார் 
�ஸகளுக்கு முன்னுரிழம

அ்மச்ச்்வ அ்மசசுப பதவிகை்்ள 
ஏற்குமனாறு ஜ்னாதிபதி ரகைனாட்்டனாபய 
்னாஜபக ஷ ்சகைல கைட்சிகைளுககும விடுத்த 
அ்ைப்ப மககைள் விடுத்ல முன்்ணி 
நி்னாகைரித்துள்்ளது.  

எநததவனாரு சூழ்நி்லயிலும

ஜனாதி�தியின் அழைப்பு:
JVPயும் நிராகரிப்பு

ரலனா்ன்ஸ் த்சல்வநனாயகைம 

ஐககிய ரதசியக கைட்சியின் த்லவ -
ரும முன்்னாள் பி்தமருமனா் ்ணில் 
விககி்மசிஙகை எநததவனாரு பதவி்ய-
யும தபனாறுபரபற்கைப ரபனாவதில்்ல-
தய் அநதக கைட்சி ரநற்றுத் 
ததரிவித்துள்்ளது.  

ரணில் எந்தப் �்தவிழயயும்
ஏறகமாட்ார் – UNP

ஒரு நீதிமன்்றத்தனால் ம்ணதண்-
்ட்் விதிககைபபட்்டவர் இன்த்னாரு 
நீதிமன்றில் குற்்றமற்்றவர் எ் முடிவு 
த்சயவது விசித்தி்மனாய 
உள்்ளது எ் அ்சியல் 

அரசியல் ழகதிகள குறித்து
எவ்வி்த அக்கழையுமில்ழல

ரலனா்ன்ஸ் த்சல்வநனாயகைம

அ்மச்சர் பதவியிலிருநது 
விலககைபபட்டுள்்ள விமல் வீ -்
வங்ச மற்றும உதய கைம-
மமபில ஆகிரயனார் 

பங்கவாளிக ்கட்சி்களின் 16 MPக்கள்;

விமல், கமமமபில உள்ளிட்ட சிலர் முடிவு

இலங்கையின் மூத்த கைல்வியி-
யல் ரப்னாசிரியர் ர்சனா.்சநதி்ர்சகை-
்ம தமது 78வது வயதில் ரநற்று 
அதிகைனா்ல கைனாலமனா்னார்.  

 கைனாலி, -பலபபிட்டிய என்்ற 
இ்டத்தில் உள்்ள விருநதகைம 
ஒன்றில் தஙகியிருநதரபனாரத 

மனா்்்டபபனால் அவர் கைனாலமனா்தனாகை 
அவரின் குடுமபத்தி்ர் ததரிவித்த்ர்.  

மூத்்த கல்வியியல் ப�ராசிரியர் 
பசா.சநதிரபசகரம் காலமானார்

ஜனவாதிபதியின் இமைக்கவால அ்ரெமைக்க அமழபபு:

 ஜ்வரியில் வைஙகைபபட்்ட 400 மில்லியன் த்டனாலர் 
பணபபறிமனாற்்றல் உள்்ள்டஙகைலனாகை இவவனாண்டின் முதற்கைனா-
லனாண்டில் இநதியனா இலங்கைககு 2.5 பில்லியன் 
கை்டனுதவி்ய வைஙகியுள்்ளதனாகை 

மூன்று மா்தங்களில் இலங்ழகக்கு 
2.5 பில்.ட்ாலர் க்னு்தவி

 நிதி அமைசெ்ரவா்க நியமிக்கபபட்ை ஜனவாதிபதி ெட்ைத்த்ரணி அலி ெபரி நேற்று (04) முற்ப்கல்   ச்கவாழும்பு ந்கவாட்மை-
யில் அமைந்துள்்ள நிதிஅமைசசில் ்தனது பணி்கம்ள மி்கவும் எளிமையவா்க ஆ்ரம்பித்தவார்.
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எதிர்ககைட்சித் த்லவர் ்சஜித் பிர -்
மதனா்ச இ்்டககைனால அ்்சனாஙகைத்திற்கு 
உ்டன்ப்ட மறுத்துள்்ளனார்.   

பி்தனா் எதிர்ககைட்சி என்்ற வ்கையில் 
த்சயல்படும அ்சியல் மனாதிரி்ய தனாம 
விருமபுவதனாகை அவர் குறிபபிட்டுள்-
்ளனார்.  ஒரு புதிய இலங்கையனா்து 
வலுவனா் நிறுவ்ஙகைளு்டன் ஆ்ம -
பிககைரவண்டும அன்றி த்ல்மகை-
ளின் மனாற்்றத்தி்னால் மனாத்தி்மல்ல.  

இ்்டககைனால அ்்சனாஙகைம என்பது உட்கைட்சி அ -்
சிய்லத் தவி் ரவறில்்ல என்று அவர் 

இழ்க்கால அரசிழன
அழமக்க சஜித் மறுப்பு

நபவாககுவ்ரதது ைற்றும் மின்விநிநயவா்க செயற்பவாடு:

ரலனா்ன்ஸ் த்சல்வநனாயகைம

ரபனாககுவ்த்துத் து்்ற மற்றும மின்்சனா் விநிரயனாகை த்சயற்-
பனாடுகைளுககுத் ரத்வயனா் டீ்ச்ல ஐ.ஓ.சி நிறுவ்த்தி்டமி-
ருநது 10 இலட்்சம லீற்்றர் டீ்சல் தகைனாள்வ்வு த்சயதுள்்ளதனாகை 
ரபனாககுவ்த்து அ்மசசு ததரிவித்துள்்ளது.  

இ்ண்டு ் யில்கைள் மூலம அவற்்்ற ரபனாககுவ்த்து த்சயதுள் -
்ளதனாகை ததரிவித்துள்்ள அ்மசசு, இலங்கை ரபனாககு -
வ்த்துச ்ச்பககுச த்சனாநதமனா் டிபரபனாககைளிலுள்்ள 

IOCயி்மிருநது 10 இலடசம் லீறைர்
டீசல் அழமச்சு டகாளவனவு
மமலும 20 ஆயிரம மம.ம�ொன் எரிம�ொருளு்டன் கப�ல் வருகக

்தனது டுவிட் பக்கததில் பதிவு

இந்திய உயர்்ஸ�ொனிகரொலயம அறிககக

புதிய அமைசெ்ரமவ குறிதது ்கம்ைன்பில்தனியவார் பஸ் 
உரிமையவா்ளர்்கள் 

ந்கவாரிகம்க

ரலனா்ன்ஸ் த்சல்வநனாயகைம  

அ்மச்ச்்வ கை்லககைபபட்டுள்்ள 
நி்லயில் ரநற்று தற்கைனாலிகைமனாகை 
புதிய அ்மச்சர்கை்ளனாகை நனால்வர் ஜ்னா-
திபதி ரகைனாட்்டனாபய ்னாஜபக ஷ முன்-
னி்லயில் ்சத்தியபபி்மனாணம த்சய -
துதகைனாண்்ட்ர்.  ஜ்னாதிபதி 
த்சயலகைத்தில் ரநற்று 

புதிய அமமச்சரகளாக 
நால்்வர ்சத்தியப்பிரமாணம

?
 ெட்ைைவா அதிபம்ர ெவாடும் 
அருட்்தந்ம்த ெகதிநவல் 

�ாராளுமன்ைத்தில் சுயாதீனமாக
டசயற�டுவ்தறகு தீர்மானம்

இலங்கையில் தற்ரபனாது நிலவும 
ரதசிய தநருககைடிககு தீர்வு கைனாண 
அ்்த்துக கைட்சிகை்்ள உள்்ள்டககிய 
இ்்டககைனால அ்்சனாஙகைத்்த அ்மப-
பதற்கைனாகை ஜ்னாதிபதி ரகைனாட்்டனாபய 
்னாஜபக ஷ விடுத்த அ்ைப்ப தமிழ் 
ரதசிய கூட்்ட்மபபு,  ஸ்ரீலஙகைனா 
முஸ்லிம கைனாஙகி்ஸ், தமிழ் முற்-
ரபனாககுக கூட்்டணி, அகில இலங்கை 
மககைள் கைனாஙகி்ஸ் ஆகிய அ்சியல் 

கைட்சிகைளும நி்னாகைரித்துள்்ள்.
அ்்த்துக கைட்சிகைள் அ்டங-

கிய இ்்டககைனால அ்்சனாஙகைத்்த 
அ்மபபதற்கு ்கைரகைனார்ககுமனாறு 
ஜ்னாதிபதி ரகைனாட்்டனாபய ்னாஜபக ஷ 
விடுத்த அ்ைப்ப தமிழ் ரதசிய 
கூட்்ட்மபபு நி்னாகைரிபபதனாகை ரநற்று 
யனாழ்பபனாணத்தில் ந்டனாத்திய ஊ்டகைவி-
யலனா்ளர் ்சநதிபபின் ரபனாது 
பனா்னாளுமன்்ற உறுபபி்ர்

TNA, SLMC, TPA, ACMC
கட்சிகளும நிராகரித்தன

ஸஹர் முடிவு:  - 
 04.37
நேவான்பு துறககும் நே்ரம்: - 
 06.20

ரலனா்ன்ஸ் த்சல்வநனாயகைம  

நனாடு எதிர்தகைனாண்டுள்்ள ரதசிய 
தநருககைடிககு தீர்வு கைனாணும 
வ்கையில் ஒன்றி்ணநது த்சயற்ப-
டுவதற்கு முன்வருமனாறு அ்்த்து 
அ்சியல் கைட்சிகைளுககும ஜ்னாதி -
பதி ரகைனாட்்டனாபய ்னாஜபக ஷ பகி-
்ஙகை அ்ைபபு விடுத்துள்்ளனார்.  

ஜ்னாதிபதியின் இநத அ்ை 
பபு ததனா்டர்பில் ரநற்று ஜ்னா-
திபதி ஊ்டகைபபிரிவு விர்ச்ட 
அறிக்கைதயனான்்்ற தவளி -
யிட்்டது.  

த ப னா ரு ்ள னா த னா ் ம 
மற்றும உலகை்ளனாவிய ரீதியிலனா் 

தநருககைடி நி்ல கைனா்ணமனாகைரவ 
நனாட்டின் தற்ரபனா்தய தநருக-

கைடி நி்ல உருவனாகியுள்்ளதனாகை 
அநத அறிக்கையில் ததரிவிக-
கைபபட்டுள்்ளது.  

ஆசியனாவின் ஜ்நனா-
யகை நனாடுகைளின் முன்்ணி 

நனாடுகைள் வரி்்சயில் இலங்கை 
கைனாணபபடுவது்டன் ஜ்நனாயகைக 

கைட்்ட்மபபுககுள்ர்ளரய தநருக-
கைடிககு தீர்வு கைனாணபப்ட ரவண்டி-
யுள்்ளது என்றும  நனாட்டு 
மககைள் மற்றும எதிர்கைனால

அமனத்து கட்சிகளுககும
ஜனாதிபதி பகிரஙக அமைப்பு  

ப்தசிய டநருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காண ஒன்றிழணயுமாறு

அமைச்சு பதவிகமை

பகிர்ந்து தீர்வு காண 

பஙகளிப்பு வழஙக

வவண்டுவகாள்  
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உக்ரைன் த்ைநகர் கியேவின் 
புறநகரைான புச்ாவில் ரைஷேப் 
ப்ையினர் பபாதுமககள் பை்ரைப் 
படுபகா்ை ப்யததாகக கூறப்படு-
கிறது. அதற்கு ரைஷேத் த்ைவர்கள் 
பபாறுப்யபற்க யவண்டும் என்று 
உக்ரைனிே ஜனாதிபதி பவாயைாடி-
மிர் ப்பைன்ஸ்கி கூறியுள்்ார்.

கு்றநதது 20 ்ைைஙகள் புச்ா 
வீதிகளில் வீசி எறிேப்படைதாகக 
கூறப்படுகிறது. சிைரைது ்ககளும் 
கால்களும் கடடி்வககப்படடிருந-
தன. சிைர் த்ையின் பின்பகுதியில் 
சுைப்படடிருநதனர்.

ரைஷே இரைாணுவத்தால் சுமார் 300 
குடியிருப்பா்ர்கள் பகால்ைப்படை-
னர் என்று புச்ா யமேர் கூறினார்.

இஙகு 410 யபர் பகான்று பு்தக-
கப்படைதாக உக்ரைன் ஜனாதிபதி 
ப்பைன்ஸ்கி பதரிவித்துள்்ார். 

இதில் கிறிஸ்தவ ஆைேம் அருயக 45 
அடி நீ் பு்தககுழியில் 280 உைல்-
கள் கண்பைடுககப்படடுள்்து.

அவர்கள் பாதி பு்தககப்படை 
நி்ையில் இருநததாக யநரில் பார்த்த-
வர்கள் பதரிவித்தனர். ஆனால் அவர்-
கள் உைல்களில் பபரிே அ்வில் 
காேஙகள் எதுவும் இல்்ை. 
இதனால் அவர்கள் அருகில் இருநது 
துப்பாககிோல் சுடடு பகால்ைப்-
படடு இருககைாம் என கூறப்படுகி-
றது.

இநதப் படுபகா்ை்ே யமற்-
கத்திே நாடுகள் கடு்மோகக கண்-
டித்துள்்ன. ரைஷோ மீது கூடுதல் 
த்ைக்் விதிககப்யபாவதாக, 
ஐயரைாப்பிே ஒன்றிேத்தின் த்ைவர் 
சூளு்ரைத்தார்.

அபமரிகக பவளியுறவுச ப்ேைா-
்ர் அன்டைனி பிளிஙகன், பகாடு-

்மோன காடசிகள் தம்்ம வருத்த-
ம்ைேச ப்யவதாகக கூறினார். 

இநத ் ம்பவம் குறித்து வி்ாரை்ை 
நைத்த யவண்டும் என ஐ.நா. வலியு-
றுத்தி உள்்து.

எனினும் பகாடூரைச ப்ேல்க்்க 
காடடும் வீடியோககள் பபாயோ-
ன்வ என்று ரைஷோ கூறியுள்்து. புச-
்ாவில் ரைஷே துருப்புகள் இ்ைத்த 
குற்றஙகள் என கூறி உக்ரைன் நிர்-
வாகத்தால் பவளியிைப்படடுள்் 
வீடியோககள் மற்றும் பு்கப்பைங-
கள் 'ஆத்திரைத்்தத் தூண்டுப்வ' 
என்றும் புச்ாவில் ரைஷே துருப்புக-
்ால் எநத வன்மு்றயும் இைம்பப-
றவில்்ை என்றும் ரைஷே பாதுகாப்பு 
அ்மசசு குறிப்பிடடுள்்து. 

இநத குடியிருப்பா்ர்களின் 
பகா்ைககு பபாறுப்புக கூற யவண்-
டிேவர்கள் ோர் என்பது பற்றி சுதநதி-

ரைமாக உறுதி ப்யே முடிேவில்்ை 
என்று பரைாயடைர்ஸ் ப்யதி நிறுவ-
னம் பதரிவித்துள்்து.  

எனினும் மூன்று ்ைைஙக்் 
கைநத ஞாயிறன்று கண்ைதாக 
பரைாயடைர்ஸ் ப்யதிோ்ர் குறிப் -
பிடடுள்்ார். இதில் ்ககள் கடைப் -
படை நி்ையில் ஒரு ் ைைமும் இரு 
்ைைஙகள் ்ககள் கடைப்பைாத 
நி்ையில் இருநதயதாடு த்ையில் 
துப்பாககிக காேஙகள் இருநததாக 
கூறப்படுகிறது. 

கைநத ஒரு மாத கைமாக ரைஷே 
ஆககிரைமிப்பில் இருநத புச்ா நகரில் 
இருநது கைநத வாரைம் ரைஷேப் ப்ை 
பின்வாஙகிேது. அஙகு மனிதப் 
பு்தகுழிகள் கண்டுபிடிககப்படை-
தாக நகரை யமேர் பதரிவித்துள்்ார். 

உக்ரைன் யபார் ஆரைம்பித்தது 
பதாைககம் அதன் பாதிப்்ப 
இதுவ்ரை 3,455 பபாதுமககள் அனு-
பவித்துள்்தாக மனித உரி்மக-
ளுககான ஐ.நா அ்மப்பு பதரிவித்-
துள்்து.

இதில் 1,400 ககும் யமற்படை 
உயிரிைப்புகள் மற்றும் 2,000 ககும் 
யமற்படை காேம் அ்ைநதவர்கள் 
அைஙகுவர். இநத எண்ணிக்க 
பகாஞ்ம் ப்ைேதுதான் என்றா -
லும் உண்்மோன புள்ளிவிவரைங-
கள் கணி்மாக அதிகமாக இருக-
கைாம் என்று அநத அ்மப்பு 
குறிப்பிடடுள்்து. 
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உக்ரைனிய நகரை வீதிகளில் 
சிதறிககிடககும் சடலஙகள்

ரஷ்யா மீது 
குற்றச்யாட்டு

ஈக்வடடோர் சி்ை கல்வரைம்: 
இருபது டபர் உயிரிழப்பு

பதற்கு ஈகவயைார் சி்ற ஒன்றில் 
கைநத ஞாயிற்றுககிை்ம இைம்-
பபற்ற கைவரைத்தில் 20 யபர் பகால்-
ைப்படடுள்்னர். அநத நாடடு 
சி்றகளில் இைம்பபறும் வன்மு்ற-
களின் பதாைர்சசிோகயவ இநத ்ம்ப-
வம் இைம்பபற்றுள்்து. 

'உயிரிைநத 20 யபரின் உைல்களும் 
குபேன்கா நகரில் தைேவிேல் நி்ை-
ேத்திற்கு எடுத்துச ப்ல்ைப்படடுள்-
்ன' என்று ஜனாதிபதி கிபைர்யமா 
ைய்ாவின் ஊைக அலுவைகம் பதரி-
வித்துள்்து. 

குபேன்காவில் உள்் எல் டூரி 
சி்றயில் ஏற்படை இநத யமாதலில் 
ஐநது ்கதிகளின் உைல்கள் சி்தக-
கப்படடுள்்ன என்று உள்து்ற 
அ்மச்ர் படரிசியோ கரியைா பதரி-
வித்துள்்ார். தற்யபாது இநதக கைவ-

ரைம் கடடுப்பாடடுககுள் பகாண்டுவ-
ரைப்படைதாக அவர் குறிப்பிடைார். 

சி்றச்ா்ைகளில் ஏற்படும் 
வன்மு்றக்் கடடுப்படுத்த ஈக-
வயைார் அண்்மே ஆண்டுகளில் 
யபாரைாடி வருகிறது. பபாதுவாக 
குற்றக கும்பல்களுைன் பதாைர்புடை 
இநத கைவரைஙகளில் 2021 இல் 320 
்கதிகள் பகால்ைப்படை்ம குறிப்-
பிைத்தககது. 

கலிடபோர்னியோவில் துப்போககி 
சண்ட: அறு்வர் உயிரிழப்பு
அபமரிககாவின் கலி-

யபார்னிோ மாநிைத் த்ை-
நகர் ்கரைமன்யைாவில் துப்-
பாககிச ்ண்்ை ஒன்றில் 
ஆறு யபர் பகால்ைப்படடு 
யமலும் 12 யபர் காேம -
்ைநததாக பபாலிஸார் 
பதரிவித்துள்்னர். 

உைவு விடுதிகள் 
மற்றும் மதுபானக 
க்ைகள் நிரைம்பிே பகுதி 
ஒன்றில் கைநத ஞாயிற்றுககிை்ம 
கா்ை திடீபரைன்று இைம்பபற்ற 
இநதத் துப்பாககிச சூட்ை அடுத்து 
மககள் சிதறிேடித்து ஓை ஆரைம்பித்த-
னர்.  

பபரும் கூடைத்திற்கு மத்தியில் 
இநத துப்பாககிச சூடடுககு எதிரைாக 
பபாலிஸார் பதில் நைவடிக்க 
எடுத்ததாக பபாலிஸ் த்ைவர் 
கதரின் பைஸ்ைர் பதரிவித்துள்்ார். 

இநத துப்பாககிச சூடு ்ம்பவம் 
பதாைர்பில் இதுவ்ரை எவரும் ்கது 
ப்யேப்பைவில்்ை. 

்ம்பவம் நைப்பதற்கு முன்னதாக 
அஙகு பபரிே ்ண்்ை நைநததாக-
வும் அப்யபாது பைர் துப்பாககிச-

சூட்ை நைத்திேதாகவும் பபாலிஸ் 
த்ைவர் கூறினார். உயிரிைநதவர்-
களில் மூன்று ஆண்கள் மற்றும் 
மூன்று பபண்கள் உள்்னர். 

்கரைமன்யைா பகுதியில் உள்் 
மருத்துவம்னகளில் 12 யபர் 
சிகிச்் பபறுகின்றனர். அவர்களில் 
சிைர் கவ்ைககிைமான நி்ையில் 
உள்்னர் என்று நகரை யமேர் குறிப் -
பிடைார். ்ம்பவம் குறித்த தகவல்-
கள் இன்னும் உறுதிப்யேப்பை-
வில்்ை.

தற்பகா்ைகள் உடபை, அபமரிக-
காவில் ஓர் ஆண்டில், துப்பாககிச 
சூடடுைன் பதாைர்பு்ைே சுமார் 
40,000 மரைைஙகள் பதிவாகின்றன.

சீனோ ஊடகஙகளின் மூலமோக 
கருத்து மோறைத்திறகு முயறசி

்ர்வயத் ்ந்தகளில் சீன ஊைக 
வ்ைே்மப்புக்் விரிவுபடுத்து-
வதன் மூைம் சீனா பற்றிே ்ர்வயத் 
கருத்துகளில் ப்ல்வாககு ப்லுத்துவ-
தற்கு அநத நாடு நைவடிக்க எடுத்தி-
ருப்பதாக ஊைகவிேைா்ர்களின் ்ர்-
வயத் கூடை்மப்பின் புதிே ஆயவு 
ஒன்றில் பதரிவிககப்படடுள்்து. 

அண்்மே ஆண்டுகளில் சீனா 
தனது இருப்்ப வலுப்படுத்தி 
இருககும் பகன்ோ, பபரு மற்றும் 
பிலிப்்பன்ஸ் நாடுக்்ச ய்ர்நத 
ஊைகவிேைா்ர்களுைன் இநதக 
கூடை்மப்பு யமற்பகாண்ை ்ர்வ-
யத் புள்ளிவிபரைம் அடிப்ப்ையி-
யையே இநத ஆயவு யமற்பகாள்்ப்-
படடுள்்து. 

'ஊைக ஈடுபாடு மற்றும் ப்ல்-
வாககு என்பது ஒரு புதிே மூயைாபா-

ேம் அல்ை. பை ்ர்வயத் ்கதிகளி-
னால் யமற்பகாள்்ப்படும் பிரைபை 
கருவிோக அது பதாைர்நது உள்்து. 
ஆனால் ்ர்வயத் ்காககளுைன் 
ஒப்பிடும்யபாது, சீனாவின் அணுகு-
மு்ற தனித்தன்்ம வாயநததாக 
மற்றும் கணிகக முடிோத ்மேஙக-
ளுககு உடபடடுள்்து' என்று அநத 
அறிக்கயில் கூறப்படடுள்்து.     

ஹ�ோஙஹகோங த்ல்வர் 
டகரிலோம் விலக முடிவு
ப�ாஙபகாங த்ை்ம நிர்வாகி 

யகரி ைாம் அடுத்த மாதம் ந்ை-
பபறும் யதர்தலில் யபாடடியிைப் 
யபாவதில்்ை என்று அறிவித்துள்-
்ார். ப�ாஙபகாங யதசிே டீ.வி.பி 
பதா்ைககாடசி அத்னத் பதரிவித்-
தது.

த்ை்மச ப்ேைா்ர் யஜான் லீ 
பதவி விைகி, த்ை்ம நிர்வாகி பத-
விககுப் யபாடடியிடுவார் என்றும் 
அநதத் பதா்ைககாடசி பதரிவித்தது.

யஜான் லீ இதற்குமுன் 
ப�ாஙபகாங காவல்து்றயில் 
து்ை ஆ்ைேரைாகப் பணிோற்-
றிேவரைாவார். 2019ஆம் ஆண்டு 
ப�ாஙபகாஙகில் நைநத வன்ப்ேல் 
நி்றநத ஆர்ப்பாடைஙகளின்யபாது 
அவர் அநதப் பபாறுப்பில் இருநதார்.

கைநத ஜூன் மாதம் நைநத அ்மச-
்ரை்வ மாற்றத்தின்யபாது யஜான் லீ 
ப�ாஙபகாஙகின் இரைண்ைாவது முக-
கிேப் பதவிோன த்ை்மச ப்ேைா-
்ர் பபாறுப்புககு வநதார்.

யதசிே பாதுகாப்புச ்டைத்்த 
ப�ாஙபகாஙகில் ந்ைமு்றப்படுத்-
துவதில் தீவிரைமாகச ப்ேல்படை அவ-
ருககு பபயசசிஙகின் ஆதரைவு இருப்ப-
தாக கூறப்படுகிறது. 

போகிஸதோனில் நிலநடுககத்தோல் 
போதிககப்படடடோர் ஆர்ப்போடடம்

பாகிஸ்தான், பரைாண்டு பள்்த்-
தாககில் கைநத டி்ம்பர் மாதம் ஏற் -
படை நிைநடுககத்தினால் பாதிககப்-
படைவர்கள் அரைசின் அைடசிேப் 
யபாக்கக கண்டித்து கில்கிட பகுதி -
யில் ஆர்ப்பாடைபமான்்ற நைாத்தி-
யுள்்னர். 

பரைாண்டு பள்்த்தாககு, கில்கிட–
பால்டிஸ்தான் ஆகிே பிரையத்ஙக-
ளில் கைநத டி்ம்பரில் பாரிே நிைந-
டுககம் ஏற்படைது. அதன் பின்னர் 
மார்ச 16 ஆம் திகதி மீண்டும் ஏற்-
படை இேற்்க அனர்த்தம் காரைை-
மாக 200 ககும் யமற்படை வீடுகள் 
ய்தம்ைநதுள்்யதாடு பைர் காே-
ம்ைநதுமுள்்னர். இநநிைநடுககத்-
தின் வி்்வாகப் பைர் வீடுக்் 
இைநது தற்காலிக கூைாரைஙகளில் தங-
கியுள்்னர். 

அதிகாரிகளிைம் பைமு்ற 
ப்ன்றும், அவர்கள் எமது பிரைசசி-
்னக்்த் தீர்கக நைவடிக்க 
எடுப்பதாக இல்்ை. அதனால் ஆயி -
ரைககைககான மககள் உயிரைாபத்்த 
எதிர்யநாககியுள்்னர். கில்கிட, 
பால்டிஸ்தான் மககள் அரை்ாஙகம் 
எப்யபாதும் தஙகள் பிரைசசி்னக்் 
யவண்டுபமன்யற புறககணித்து 
அைடசிேப் யபாககுைன் ப்ேற்ப -
டுவதாக உள்ளுர் த்ைவர் ஒருவர் 
பதரிவித்துள்்ார். 

ஷஙகோய் நகரில் 26 மில்லியன் 
மககளுககு ஹகோவிட டசோத்ன

சீனாவின் ஷாஙகாய நகரில் பகாயரைானா 
பபருநபதாற்று அதிகரித்து வரும் நி்ையில், 
அநநகரில் வாழும் 26 மில்லிேன் மககளுககு 
பகாவிட பரிய்ாத்ன ப்யே ஆயிரைககைக-
கான சுகாதாரை பணிோ்ர்கள் மற்றும் இரைாணு-
வத்தினர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படடுள்்னர்.

சீன இரைாணுவம் ்ார்பில் பவளிோகும் நாளி -

தழின் ப்யதியின் படி, 2 ஆயிரைத்துககும் யமற் -
படை இரைாணுவ மருத்துவர்கள், இரைாணுவ 
ப்ையினர் உடபை 10 ஆயிரைத்துககும் யமற்-
படை சுகாதாரை பணிோ்ர்கள் ஷாஙகாய நக -
ருககு அனுப்பப்படடுள்்னர்.

கைநத ஞாயிற்றுககிை்ம நிைவரைப்படி ஷாங-
காயில் 9 ஆயிரைத்துககும்  யமற்படயைாருககு 

பகாயரைானா பாதிப்பு உறுதி ப்யேப்படடுள் -்
தாக கூறப்படும் நி்ையில், மககள் அ்னவ-
ரும் வீடடியையே இருகக உத்தரைவு பிறப்பிககப்-
படடுள்்து.

ஷஙகாய நகரில் கைநத மார்ச 28 ஆம் திகதி 
பதாைககம் இரைண்டு கடைமாக பபாது முைக-
கம் அமுலில் உள்்்ம குறிப்பிைத்தககது.

�ஙடகரி ஹபோதுத் டதர்தலில் 
ஓர்போனுககு மீணடும் ஹ்வறறி

�ஙயகரி பபாதுத் யதர்தலில் அந-
நாடடின் யதசிேவாத பிரைதமரைான 
விகயைார் ஓர்பான் தனது நான்கா -
வது தவ்ைககு பபருபவற்றி பபற் -
றுள்்ார். 

கைநத ஞாயிற்றுககிை்ம இைம்-
பபற்ற யதர்தலில் அவரைது வைது-
்ாரி கடசிோன பிபைஸ் 53.1 வீத 
வாககுக்் பவன்றிருப்பதாக 
ஆரைம்பககடை யதர்தல் முடிவுகள் 
பதரிவித்துள்்ன. பீடைர் மார்கி -
ய்ய த்ை்மயிைான எதிர்ககட -
சிக கூடைணி 35 வீத வாககுக்் 

பவன்றுள்்து. ஓர்பான் தனது 
பவற்றி உ்ரையில், பிரைப்ல்ஸ் 
அதிகாரைத்துவத்்த ்ாடிேயதாடு 
உக்ரைன் ஜனாதிபதி பவாயைாடிமிர் 
ப்பைன்ஸ்கி்ே தமது எதிரிோக 
குறிப்பிடைார். 

�ஙயகரி, உக்ரைனுைன் 
எல்்ை்ே பகிர்நதுபகாள்ளும் 
நி்ையில், உக்ரைனுககான ஆயுத 
பாரிமாற்றத்திற்கு ஓர்பான் த்ை 
விதித்திருப்பதற்கு ப்பைன்ஸ்கி 
பதாைர்நது அவ்ரை ்ாடி வருகி -
றார். 

ரைஷோவுைன் பநருககம் பகாண்ை 
ஓர்பான், ரைஷோவின் உக்ரைன் 
ப்ைபேடுப்்ப கண்டித்துள்்ார். 
இநதப் யபாரினால் அ்ரை மில்லி -
ேன் உக்ரைனிேர்கள் �ஙயகரியில் 
தஞ்ம்ைநதுள்்னர்.      

ஹகோஸடோரிகோவில் ஜனோதிபதியோக 
ஹபோருளியலோளர் சோட்வஸ டதர்வு
பகாஸ்ைாரிகா ஜனாதிபதி யதர்-

தலில்  பபாருளிேைா்ரைான  
பரைாடரியகா ்ாயவஸ் பவற்றிபபற்றி-
ருப்பதாக ஆரைம்ப முடிவுகள் காடடு-
கின்றன. 

இநத மத்திே அபமரிகக நாடடில் 
்ம்பிரைதாே கடசி அரைசிேலில் 
அதிர்்வ ஏற்படுத்துவதாக 60 
வேதான ்ாயவஸின் அரைசிேல் பிரை-
யவ்ம் பார்ககப்படுகிறது. 

கைநத ஞாயிற்றுககிை்ம 
ந்ைபபற்ற இநதத் யதர்தலில் 
கிடைத்தடை அ்னத்து வாககு -

களும் எண்ைப்படை நி்ையில் 
முன்னாள் ஜனாதிபதி யஜாஸ் மரிோ 
பிபகபரை்ஸ விைவும் அவர் ஐநது 
வீத வாககுக்ால் முன்னி்ை பபற்-
றுள்்ார். 

பகாஸ்ைாரிகாவில் யமா்ம்ைந -

துள்் பபாரு்ாதாரைம் பதாைர்பில் 
மககள் அதிருப்தி அ்ைநதிருககும் 
சூைலில், கைநத பை த்ாப்தஙகளில் 
இல்ைாத அ்வுககு வாககுப் பதிவு 
கு்றநது காைப்படைது. 

பவற்றி பபற்றிருககும் ்ாயவஸ் 
அரைசிேலுககு முழு்மோக புதிதா-
னவர் அல்ை. அவர் பவளியேறும் 
அரைசில் ஆறு மாதஙகள் பபாரு்ா-
தாரை அ்மச்ரைாக ப்ேற்படைவ-
ரைாவார். பகாஸ்ைாரிகாவில் மககள் 
பதா்கயில் 23 வீதத்தினர் வறு்ம-
யில் வாழ்கின்றனர். 
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   அல்லவாஹ�ஆலவா �ன் அருளைனறை-
யவாம அல் குர்ஆனில் 'நேவான்பு நேவாற-
்ப�ன் மூலம இனறையசெம அனடந்து 
சகவாளளலவாம' (2:183) என்று குறிப-
பிட்டிருக்கின்றைவான். இ�ன் ஊடவாக 
நேவான்புக்கும இனறையசெததிறகும 
உளள ச�வாடர்பு ச�ளிவு்படுத�ப்பட்டி-
ருக்கின்றைது. 

ைனி�னுக்கு இனறையசெம மிகவும 
இன்றியனையவா�து. இனறையசெதன�க் 
சகவாண்டு ைனி�ர்கனள ்ழி ேடவாததும 
ைவார்க்கநை இஸலவாம. அந்� ்னகயில் 
இஸலவாததில் முக்கியதது்ம இடதன�ப 
ச்பறறுளளது இனறையசெம.

இனறையசெைவானது உளளதன� விழிப-
்பனடயச செய்யும. அல்லவாஹவுக்கு 
கட்டுப்பட்டு அ்னது திருபதிக்கு முன்னு-
ரினை அளிக்க ்ழி்னக செய்யும. 

அந�நேரம ்பவா்ஙகளவால் உளளம 
கலஙகப்பட இடைளிக்கவாைல் ்பவாதுகவாக்-
கும. அல் குர்ஆனுடன் சேருக்கைவான 
ச�வாடர்ன்பப ந்பணி அ�ன் நிழலில் 
்வாழ்ப்ர்கள அல்லவாஹவிடம இனறை-
யசெததின் ைதிபன்பயும அந்�ஸன�-
யும ேன்கறி்ர். அ்ர்களது ஆன்-
ைவாக்கள இனறையசெததின் இலட்ெதன� 
அனடந்துசகவாளளந் விருமபும. அ�ன் 
்பக்கம சகவாண்டு நெர்ப்ப�றகவான ்பவான�-
யவாகவும விளஙகுகின்றைது இனறையசெம. 

இந்� இனறையசெததின் சிறைபன்ப-
யும ைகதது்தன�யும அறநகயுரிய 
ஒழுஙகில் அறிந்து சகவாளளும எ்ரும 
அ�னன அனடந்திடந் விருமபு்ர்

இனறையசெதன� அனடந்து 
சகவாளளும ைனி�னின் ்வாழச்வா-
ழுஙகு இமனைக்கும ைறுனைக்கும ஏற்ப 
அனைந்துவிடும. அது அல்லவாஹவின் 
கட்டனளக்கும ேபி (ஸல்) அ்ர்களின் 
்ழிகவாட்டல்களுக்கும இனயய்பவான 
்வாழ்வாக இருக்கும. இவ்வாறு ்வாழ-
ச்வாழுஙனக அனைததுக் சகவாளளும 
ைனி�னின் �னிப்பட்ட ்வாழவிலும 
குடும்ப, ெமூக ் வாழவிலும அனைதி ெைவா-
�வானம �னலதந�வாஙகும. 

அவ்வாறு ைகதது்ம மிக்க இனறையச-
ெதன�ப ச்பறறுக்சகவாள்தில் ஒவச்வா-
ரு்ரும க்னம செலுத� ந்ண்டும. 
அ�றகு நேவான்பு சிறைந்� ஏற்பவாடவாக 
விளஙகுகின்றைது. 

ஆகந் இந்� ரைழவான் நேவான்பு 
கவாலதன� இனறையசெதன� அனடந்து 
சகவாள்�றகு ஏற்ப நேவான்பு நேவாறறு 
இனறை்ணக்கஙகளின் ஊடவாக ஒழுஙக-
னைதது சகவாளள முயறசிபந்பவாம. அ�ன் 
ஊடவாக அல்லவாஹவின் அன்ன்பயும கரு-
னணனயயும அனடந்திடுந்வாம. 

இறையச்சத்தின் மகத்துவம்

ைர்லின் ைரிக்கவார்  ...

கனடியன் ட�ொலர்
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல231.34 241.52

யூர�ொ
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல323.18 334.50

ஐப்ொன் டயன்
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல2.3659 2.4363

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல214.36 222.57

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல380.53 394.92

சுவிஸ பி�ொஙக்
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல312.87 325.88

அடெரிக்க ட�ொலர்
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல289.72 299.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
்வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல216.63 227.03

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 824.47

குவைத் டினொர் 1,021.81

ஓெொன் ரியொல் 807.41

கட�ொர் ரியொல் 85.20

சவூதி ரியொல் 82.86

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 84.63

நாணய
மாற்று

03 மு�ல் 05 ்னர

சுபஹ்  - 04.52
லுஹர்  - 12.15
அஸர்  - 03.19
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.30

ேவாடு முகமசகவாடுததுளள ச்பவாருளவா�வார சேருக்கடி ைறறும ைனலயக ைக்கள எதிர்சகவாளளும பிரசசினன-
கள ச�வாடர்பில் இலஙனக ச�வாழிலவாளர் கவாஙகிரஸின் �னல்ர் செந்தில் ச�வாண்டைவான், ச்பவாதுசசெயலவாளர் 
ஜீ்ன் ச�வாண்டைவான் ஆகிநயவார் நேறறு ஜனவாதி்பதி நகவாட்டவா்பய ரவாஜ்பக் ஷன் ெந்திதது உனரயவாடியந்பவாது...

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில நடைமு -
டைப்படுத்தப்பட்டிருந்த 
ஊரைங்குச் ெட்ைம் கோர-
ணமோக குடைககப்பட்-
டிருந்த ரயிலலெட்வகள் 
இன்று மு்தல ்வழடமககுத திரும்புசமன ரயிலல்வ 
ச்போதுமுகோடமயோளர் கோமினி செனவிரதன ச்தரிவித -
துள்ளோர்.   

ஊரைங்குச் ெட்ைம் நடைமுடைப்படுத்தப்பட்டி-
ருந்த கோ�ததிலும் லநறடைய தினமும் 50 வீ்தமோன 
ரயிலலெட்வகலள இைம்ச்பறைன எனத ச்தரிவித்த 
அ்வர், ஊரைங்குச் ெட்ைம் லநறறுக கோட� ்தளர்த்தப -
்பட்ை ல்போது ரயிலல்வ ெோரதிகள் உரிய ல்வட�த்த -
ளங்களுககு ்வநதுலெர்்வதில ஏற்பட்டுள்ள ்தோம்தம் 
கோரணமோகல்வ லநறடைய தினம் 50 வீ்தமோன ரயில 
லெட்வகள் இைம்ச்பறைன. இன்று கோட� மு்தல 
அடனதது ரயிலலெட்வகளும் ்வழடமககுத திரும்பும் 
என்றும் அ்வர் லமலும் ச்தரிவித்தோர். 

ரயில் சேவைகள்   
இன்று முதல் 
ைழவமக்கு  

திருச்சி எம்.லக. ஷோகுல ஹமீது

இ�ங்டகயில நி�வும் ச்போருளோ்தோர 
சநருககடி குறிதது இநதிய பிர்தமர் நலரந -
திர லமோடியுைன் ச்வளியுைவுத துடை 
அடமச்ெர் செயெங்கர் ஆல�ோெடன நைத -
தினோர்.

கடுடமயோன ச்போருளோ்தோர சநருக -
கடி கோரணமோக எரிச்போருள், உணவுப 
ச்போருள்களுககு ்தட்டுப்போடு ஏற்பட் -
டுள்ளட்த ச்தோைர்நது இ�ங்டக மககள் 
ல்போரோட்ைததில ஈடு்பட்டு ்வருகின்ைனர். 
கைந்த ்வோரம் இ�ங்டகககு சுறறுப்பய -
ணம் லமறசகோணை இநதிய ச்வளியுைவுத 
துடை அடமச்ெர் செயெங்கர், ெனோதி்பதி 

லகோட்ைோ்பய ரோெ்பக ஷ, பிர்தமர் மஹிந்த 
ரோெ்பக ஷ ஆகிலயோடர ெநதிதது ச்போரு -
ளோ்தோர பிரச்சிடன குறிதது க�நதுடரயோ -
டினோர்.

இநநிட�யில,  பிர்தமர் நலரநதிர 
லமோடிடய திங்கட்கிழடம ெநதித்த செய -
ெங்கர், இ�ங்டகயில நி�வும் ச்போருளோ -
்தோர சநருககடி மறறும் ்போகிஸ்்தோனின் 
அரசியல சூழல குறிததும் ஆல�ோெடன 
நைததினோர். இந்த ஆல�ோெடனயில 
்தறல்போது நி�வி ்வரும் இ�ங்டக பிரச் -
சிடன குறிதது விரி்வோக பிர்தமர் நலரநதிர 
லமோடியிைம் ச்வளியுை துடை அடமச்ெர் 
எஸ். செயெங்கர் எடுதது கூறிய்தோக ச்தரி -
விககப்பட்ைது.

இலஙனகயின் ச்பவாருளவா�வார சேருக்கடி

பாரத பிரதமர் நசரந்திர சமாடியுடன் 
அவமசேர் ஜெயேஙகர் ஆச�ாேவை

அ்வெரகோ�ச் ெட்ைம் 
மறறும் ஊரைங்குச் ெட்ைம் 
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளடம 
குறிதது ஐலரோபபிய ஒன்றி-
யம் ்தமது அதிருபதிடய ச்தரி-
விததுள்ளது.   

்தனது உததிலயோகபூர்்வ டுவிட்ைர் 
்பககததில ்பதிச்வோன்டை இட்டு, 
ஐலரோபபிய ஒன்றியம் இவ்வோறு அதி-
ருபதிடய ச்வளியிட்டுள்ளது.   

லமலும் இ�ங்டக மககள் 
எதிர்சகோணடுள்ள சநருககடிகள் 
நிட�டமடய ஐலரோபபிய ஒன்றியம் 
தீவிரமோகக கணகோணிதது ்வரு்வ்தோக-

வும் அப்பதிவில குறிபபிைப-
்பட்டுள்ளது.   

அ்வெர நிட�டம ஏற-
்பட்டுள்ளடம இ�ங்டக 
மககளுகலகயன்றி அரெோங்-
கததிறகு அல�. மககள் 

எதிர்சகோணடுள்ள அ்வெரகோ� 
நிட�டமயின் அடிப்படையில�லய 
அ்வர்கள் வீதிககு இைங்கியுள்ளனர். 
மோைோக அ்வர்கள் வீதிககு இைங்கிய-
டமயோல அ்வெரகோ� நிட�டம ஏற்ப-
ைவிலட� என்றும் இ�ங்டகககோன 
லெர்மன் தூது்வர் ்தனது ்பதிவில ச்தரி-
விததுள்ளடம குறிபபிைத்தககது.   

அைேரகா�ச ேடடம் 
ஜதாடர்பில் EU அதிருப்தி

மிரிஹோன பிரல்தெததில கைந்த 
்வோரம் இைம்ச்பறை ஆர்ப்போட்ைத -
தின்ல்போது கோயமடைநது களுல்போ-
வி� ட்வததியெோட�யில அனுமதிக-
கப்பட்ை ஒரு்வர் உயிரிழநதுள்ள்தோக 
ெமூக ்வட�த்தளங்களில ச்வளி-
யோகியுள்ள செயதிகள் உணடமககு 
புைம்்போனட்வ என்று ச்போலிஸ் 
ஊைகப பிரிவு ச்தரிவிததுள்ளது.  

மோர்ச் 31 ஆம் திகதி மிரிஹோன 
ச்போலிஸ் பிரிவில – ச்பங்கிரி்வத்த 
பிரல்தெததில இைம்ச்பறை ெம்்ப-
்வததின்ல்போது டகது செயயப்பட்ை 

ெநல்தகந்பசரோரு்வர் உயிரிழநதுள்ள-
்தோக ெமூக ்வட�த்தளங்களில செய-
திகள் ச்வளியோகியுள்ளன. அன்டைய 
தினம் ச்போலிஸ் உததிலயோகத்தர்களி-
னோல டகது செயயப்பட்டு களுல்போ-
வி� ட்வததியெோட�யில அனும -
திககப்பட்டு சிகிச்டெ ச்பறறு்வரும் 
எந்தச்வோரு ெநல்தக ந்பரும் உயிரிழக-
கவிலட�. எனல்வ இவ்வோறு ச்வளி-
யோகும் ல்போலியோன செயதிகடள 
நம்பி ஏமோை ல்வணைோம் என்று 
ச்போலிஸ் ஊைகபபிரிவு லகட்டுக 
சகோணடுள்ளது.

மிரிஹான ஆர்ப்ாட்டத்தில் 
றகதான ்சந்தக ந்ர
எவரும் உயிரிழககவில்றலை!

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 

மிரிஹோன ்பகுதியில அணடமயில 
இைம்ச்பறை குழப்பகரமோன ெம்்ப்வங்க-
ளின் ல்போது  ்பஸ்்ஸுககு தீ ட்வத்த ெநல்தக 
ந்படர டகதுசெய்வ்தறகு ச்போதுமககளின் 
ஒததுடழபட்ப லகோரு்வ்தோக குறைத்தடுபபு 
விெோரடணத திடணககளம் ச்தரிவிததுள்-
ளது.  

அந்த ந்படர டகதுசெய்வ்தறகோன நை்வ -
டிகடககள் ச்போலி்ோரினோல முன்சனடுக -
கப்பட்டு ்வரும்நிட�யில அதுச்தோைர்பில 
்தக்வ�றிந்த ச்போதுமககள் ஒததுடழபபு 
்வழங்குமோறு அந்தத திடணககளம் லகட்-
டுகசகோணடுள்ளது.  

மிரிஹவான ஆர்ப்பவாட்டததின்ந்பவாது   

நோட்டில ்தறல்போது 
ல்தோறைம் ச்பறறுள்ள பிரச் -
சிடனகளுககு இவ்வோர 
கோ�ததிறகுள் அரெோங்கம் 
தீர்வு ச்பறறுகசகோடுககும் 
என ச்தரிவித்த கோணி வி்வ-
கோரததுடை அடமச்ெர் எஸ்.
எம்.ெநதிரலென, ல்போரோட்-
ைங்களோல அரெோங்கதட்த 
ஒருல்போதும் வீழத்த முடியோது. அர-
சியல்வோதிகளின் ்த்வைோன ்வழிநைத -
்தலகளினோல ல்போரோட்ைம் தீவிரம -
டைகிைது எனவும் ச்தரிவித்தோர்.  

அனுரோ்தபுரம் ்பகுதியில இைம் -
ச்பறை ஊைகவிய�ோளர் ெநதிபபில 
க�நதுசகோணடு கருததுடரகடகயில 
லமறகணை்வோறு குறிபபிட்ை அ்வர் 

லமலும் ச்தரிவிகடகயில,  
ச்போருளோ்தோர ரீதியில 

நோட்டு மககள் ்ப� சிக-
கலகடள எதிர்கசகோண -
டுள்ளோர்கள் என்்பட்த 
அரெோங்கம் ஒருல்போதும் 
மறுககவிலட�.   

எ ரி ச ்ப ோ ரு ள் , எ ரி -
்வோயு மறறும் மின்ெோரம் 

ஆகிய லெட்வததுடையில ஏற்பட்-
டுள்ள சிககல நிட�டமககு தீர்வு 
கோணுமோறு உரிய ்தரபபினருககு 
ெனோதி்பதி ஆல�ோெடன ்வழங்கி-
யுள்ளதுைன்,அட்வ ்தறல்போது செயற-
்படுத்தப்பட்டுள்ளன.   

நோட்டு மககளுககு நி்வோரணம் 
்வழங்கவும் விலெை அ்வ்தோனம் 

செலுத்தப்பட்டுள்ளது.இவ்வோைோன 
நிட�யில ஒரு ்தரபபினர் நோட்டு 
மககடள வீதியிலிைககி அரெோங்கத-
திறகு எதிரோன ல்போரோட்ைங்கடள 
திட்ைமிட்டு முன்சனடுதது ்வருகி-
ைோர்கள். 

ல்போரோட்ைங்களினோல அர -
ெோங்கதட்த ஒருல்போதும் வீழத்த 
முடியோது.   

ெமூக கட்ைடமபபில ல்தோறைம் 
ச்பறறுள்ள பிரச்சிடனகளுககு 
இவ்வோர கோ�ததிறகுள் தீர்வு கோண 
அரெோங்கம் உரிய நை்வடிகடககடள 
முன்சனடுததுள்ளது.லெ்தன ்பெடள 
சகோள்டக திட்ைதட்த விடர்வோக 
மோறறியடமககுமோறு ெனோதி்பதியி-
ைம் ்வலியுறுததியுள்லளோம்.   

ேக� பிரசசிவைகளுக்கும்
ஒரு ைார கா�த்தினுள் தீர்வு

இ�ங்டகயின் ்வை பிரோநதியததில 
கணணி ச்வடி அகறறும் மனி்த லநய 
செயற்போட்டுககோக அநநை்வடிக-
டககளில ்தம்டம ஈடு்படுததியுள்ள 
Skavita Humanitarian Assistance and 
Relief Project (SHARP) அடமபபுககு 
604,412 அசமரிகக சைோ�ர்கடள 
(சுமோர் ரூ. 120 மிலலியன்) ்வழங்க 
ெப்போனிய அரெோங்கம் முன்்வந-
துள்ளது. 

இந்த நிதி ்வழங்கலுககோன உைன்்ப-
டிகடக டகச்ெோததிடும் நிகழவு கைந்த 
25ஆம் திகதி, சகோழும்பிலுள்ள ெப-
்போனியத தூது்வரின் ்வோெஸ்்த�ததில 
இைம்ச்பறைது. இந்த உைன்்படிக-

டகயில இ�ங்டகககோன ெப்போனிய 
தூது்வர் மிசுசகோஷி ஹில்தகி மறறும் 
SHARP அடமபபின் ்பணிப்போள-
ரும்/கள அறிகடகயிைல அதிகோரியு-
மோன லமெர் செனரல (ஓயவு ச்பறை) 

சுமதி ரஞென் ்போ�சூரிய ஆகிலயோர் 
டகச்ெோததிட்ைனர்.  

இது்வடரயில ெப்போனின் 
Grassroots Human Security Project 
(GGP) ஊைோக ்பகிரப்பட்டிருந்த 
நிதிடயக சகோணடு 1.9 கன கில�ோ-
மீறைருககும் அதிகமோன கணணி 
ச்வடி கோணப்பட்ை ்பகுதி SHARP 
இனோல விடுவிககப்பட்டுள்ளது. 

இந்த நிதியோணடுககோன செயற-
திட்ைததினூைோக, இ�ங்டக அர -
ெோங்கததினோல முன்சனடுககப்படும் 
கணணி ச்வடி ஆ்பதது கோணப்படும் 
்பகுதிகடள விடுவிதது, சுமோர் 2000 
இைம்ச்பயர்நது

ைடக்கில் கண்ணி ஜைடி அகற்ற
ெப்பான் ரூ. 120 மில்லியன் நிதி

பஸஸஸூக்கு தீ வைத்த   
நபவர சதடும் ஜபாலிஸ   
ச்பவாதுைக்களின் உ�வினயயும ேவாடுகிறைது

எஸ.எம.ெந்திரநென MP ச�ரிவிபபு
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ச்பவாலிஸ ஊடகபபிரிவு அறிவிபபு

ரயில்வே ப�ொதுமுகொமையொளர் பெரிவிப்பு   

இலைஙறக ததாழிலைாளர காஙகிரஸ் ஜனாதி்தியு்டன் ்சநதி்பபு

உத்தி்யொகபூர்வே டுவிட்டரில �திவு
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தேசிய நெருக்கடிககு தீர்வு ்காண 
ஒன்றுபட தேண்டிய ேருணம்

'ேறதபாது ொட்டில் ஏறபட்டுள்ள தேசிய 
நெருக்கடிககு தீர்வு ்காண ஒன்றிணணயு -
மாறு அணைத்து அரசியல் ்கட்சி்களுககும் 

ஜைாதிபதி த்காட்டாபய ராஜபக்ஷ தெறறு அணைப்பு 
விடுத்துள்ளார்.

இது ்காலத்திறகு அேசியமாை அணைப்பாகும். 
மக்கள ெலன்்களுககு முன்னுரிணம அளித்து 
நெயறபடும் எநேநோரு அரசியல் ேணலேரும், 
நெருக்கடியாை சூைலில் விடுககும் அணைப்பு 
இவோதே அணமநதிருககும். அேணைதய ஜைாதி-
பதியின் இநே அணைப்பும் பிரதிபலிப்போ்க அரசி -
யல் ஆயோ்ளர்்கள நேரிவிககின்ேைர்.  

ந்காவிட் 19 நோறறின் விண்ளோ்க ொட்டில் ஏற-
பட்டுள்ள நபாரு்ளாோர ெோலிைால் எரிநபாருள 
ேட்டுப்பாடு, அநநிய நெலேணி பறோககுணே, 
நபாருட்்களின் விணலதயறேம் என்ேபடி பல 
நெருக்கடி்கள ஏறபட்டுள்ளை. இப்நபாரு்ளாோர 
நெருக்கடியாைது ேனிதய ஒரு ேரப்பிைருகத்கா 
அல்லது ஒரு பிரதேெத்திறத்கா மாத்திரமுரியேல்ல. 
மாோ்க முழுொட்டு மக்களுதம இநநெருக்கடியின் 
அநெௌ்கரியங்களுககும் சிரமங்களுககும் மு்கம் 
ந்காடுத்துள்ளைர். 

இப்நபாரு்ளாோர நெருக்கடிணயத் ேணித்து 
அது மக்களுககு சுணமயா்க அணமேணேத் ேவிர்ப்-
பேற்கா்கப் பல்தேறு தேணலத்திட்டங்கண்ள ஆரம்-
பம் முேல் அரொங்கம் முன்நைடுத்து ேருகின்ேது. 
இருநதும் கூட ொட்டின் எல்லா மட்ட மக்கண்ள-
யும் பல்தேறு விேமாை அநெௌ்கரியங்களுககு 
இநநெருக்கடி்கள உள்ளாக்கதே நெயதுள்ளை. 
அேன் ்காரணத்திைால் இநநெருக்கடிககு தீர்வு 
்காணுமாறு மக்கள ஆர்ப்பாட்டங்கண்ள முன்நை-
டுத்து ேருகின்ேைர். 

இநேச் சூைலில் இத்தேசிய நெருக்கடிககு 
அணைத்து ேரப்பிைரும் ஒன்றிணணநது தீர்வு 
தேட ேழி நெயயும் ேண்கயில் அரொங்கத்தின்  
அணமச்ெர்்கள ேம் அணமச்சுப் பேவி்கண்ள தெறறு 
முன்திைமிரவு உடைடியா்க இராஜிொமா நெயதுள-
்ளைர். இநே நிணலயில்ோன் ொட்டின் ேணலேர் 
என்ே ேண்கயில் ஜைாதிபதி, தேசிய நெருக்கடிககு 
தீர்வு ்காண ஒன்றிணணயுமாறு அணைத்து அரசி-
யல் ்கட்சி்களுககும் அணைப்பு விடுத்திருககின்ோர். 

இது ்கட்சி்க்ளா்கப் பிரிநது நின்று தீர்வு தேடக 
கூடிய நெருக்கடி அல்ல. எல்லாக ்கட்சி்களும் அர-
சியல் தபேங்களுககு அப்பால் ஒன்றுபட்டு நெயற-
படவும் மு்கம் ந்காடுக்கவும் தேண்டிய விடயம் 
இது.

ஆசியாவின் முன்ைணி ஜைொய்க ொடு்களில் 
ஒன்ோ்க வி்ளஙகும் இலஙண்க மு்கம் ந்காடுத்தி-
ருககும் இநநெருக்கடிககு ஜைொய்கக ்கட்டணமப்-
புககுளத்ளதய தீர்வு ்காணப்பட தேண்டும். இேன் 
நிமித்ேம் அணைத்து ேரப்பிைரும் ஒன்றுபட்டு 
நெயறபடுேது அேசியம். 

அது ொட்டுககும் அணைத்து குடிமக்களுககும் 
மாத்திரமல்லாமல் இநொட்டின் எதிர்்கால ெநே-
தியிைருக்கா்கவும் ஆறறும் பாரிய தெணேயா்க 
அணமயும். 

 அேறகு ஜைாதிபதியின் இநே அணைப்ணப ெல்ல 
ோயப்பா்க பயன்படுத்திக ந்காள்ள தேண்டியது 
பாராளுமன்ேத்தில் அங்கம் ேகிககும் அணைத்து 
அரசியல் ்கட்சி்களின் நபாறுப்பாகும். தமலும் 
ொடு ேறதபாது மு்கம் ந்காடுத்துள்ள நெருக்கடியா-
ைது ்கட்சி ரீதியா்கப் பிரிநது நின்று தீர்வு தேடக 
கூடிய ஒன்ேல்ல என்பணே உணர்நது, பாராளு -
மன்ேத்தில் மூன்றிலிரண்டு நபரும்பான்ணம 
பலத்ணேப் ந்காண்டிருநதும் கூட, ஸ்ரீ லங்கா 
நபாதுஜை நபரமுை ேணலணமயிலாை அரொங -
்கத்தின் எல்லா அணமச்ெர்்களும் ேம் பேவி்கண்ள 
இராஜிொமா நெயது பாராளுமன்ேத்தில் அங்கம் 
ேகிககும் அணைத்து ்கட்சி்களும் ஒன்றிணணநது 
இப்பிரச்சிணைககு தீர்வு தேட ேழிேண்க நெய -
துள்ளைர். இேன் ஊடா்க ஸ்ரீ.ல.நபா. நபரமுை 
பாராளுமன்ே உறுப்பிைர்்கள ேம் தேசிய அர்ப்ப -
ணிப்ணப நேளிப்படுத்தியுள்ளைர். 

 இநே நிணலயில் ொட்டிைதும் மக்களிைதும் 
ெலன்்கண்ளக ்கருத்தில் ந்காண்டு பாராளுமன் -
ேத்தில் அங்கம் ேகிககும் அணைத்து ்கட்சி்களும் 
ொடு எதிர்ந்காண்டுள்ள தேசிய நெருக்கடிககு 
தீர்வு தேடுேேறகு பங்களிக்க முன்ேருேது 
்காலத்தின் அேசியத் தேணேயாகும். இது அறப 
அரசியல் இலாபம் தேடுேேற்காை தெரமல்ல.  

ஆ்கதே ேறதபாது ொடு மு்கம் ந்காடுத்துள்ள 
தேசிய நெருக்கடிககு தீர்வு தேடநேை அணைத்து 
்கட்சி்களும் ஒன்றுபட்டு நெயறபடுேது அேசி-
யம். மக்க்ளால் நேரிவு நெயயப்பட்ட ொட்டின் 
ேணலேர் என்ே ேண்கயில் ஜைாதிபதி விடுத்துள்ள 
அணைப்ணப அேற்காை சிேநே ோயப்பா்கப் பயன்-
படுத்திக ந்காள்ள தேண்டும். அது ொட்டிைதும், 
மக்களிைதும் எதிர்்கால ெநேதியிைரதும் சுபிட்-
ெத்திற்கா்க அளிககும் பாரிய பங்களிப்பா்கவும் 
தெணேயா்கவும் அணமயும் என்ோல் அது மிண்க-
யா்காது.  
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

மறேேர்்கள மணேோ்கக கூடிச் நெயயும் ்காரியங்கண்ள, அேர்்க-
ளுடன் இருப்பேர் ோயிலா்கக த்கட்டறிநது அேறறின் உண்ணம-
ணயத் நேளிோ்கத் நேரிநது ந்காளேதே உ்ளேறியும் திேைாகும்.

ம்ைந்த்வ ப�ட்�வற் ைாகி அறிந்த்வ
ஐயபபாடு இல்லப்த ஒற்று

குறள் தரும் சிநதனை

க�ொட்ொஞ்சேனை அருள்மிகு முத்துமொரியமமன்   
்ேவஸேொை கும்ொபி்ே� க்ருவிழொ நொனை   
க�ொட்டாஞ்சேனை அருள்மிகு முத்துமடாரி-

யமமன் ்ேவஸேடாை கும்டாபி்ேகப் 
ப்ருவிழடா பூரவடாஙக கிரினககள் ஏப்்ரல் 

முேலடாம திகதி முேல் ஆ்ரம்மடாகி பேடா்ரந்து நன -்
ப்ற்று வருகின்்றை. ்நற்றுகடானல 8 மணிமுேல் ப்ருந்-
பேடானகயடாை ் கேரகள் கலந்து பகடாண்டு எண்பணெய் சேடாத்தி 
வழி்ட்ைர. இன்றும மடானல 5 மணி வன்ர ்கேரகள் 
எண்பணெய் சேடாத்துவேற்கு ஆலய அ்றஙகடாவலரகள் சேகல 
ஏற்்டாடுகனையும பசேய்திருககி்றடாரகள்.   

 நடானை 6ஆம திகதி(புேன்கிழனம) 
கணெ்திபூனை, யடாகபூனை, ்�டாமம, 
கமடாபூரைடாகுதி, தீ்டா்ரடாேனை சேரவடாஞ-
சேலி, ேடாைஙகள், ்லிகள் கும்ப்பி்ரேேணெம ஆகியை 
நன்ப்ற்று 9:30 முேல் 10 மணி வன்ர கும்டாபி்ேகம 
நன்ப்றும.  

 சுன்ைடாகம ஸ்ரீ கதிரமனலச் சிவன்்கடாவில் 'முத்ேமிழ் 
குருமணி' சிவஸ்ரீ நடா. சேர்வஸவ்ரக குருககள் ேனல-
னமயில் சிவஸ்ரீ மு. ்ரவி்டாஸக்ரக குருககள், ்ரமமஸ்ரீ 

்்ரமடாைந்ே சேைடாேைசேரமடா, சிவடாகம பூேணெம பி்ரம-
மஸ்ரீ விக்ைஷ் சிவடாச்சேடாரியடார ஆகி்யடாரு்ன் ஆலய 
்ேவஸேடாை குருமடாரகைடாை சிவஸ்ரீ ்டாலக்ணெஷ் குருக-
கள், பி்ரமமஸ்ரீ சேண்முகடாைந்ேடா குருககள், பி்ரமமஸ்ரீ எஸ. 
சு்்ரஷ்குமடார சேரமடா, பி்ரமமஸ்ரீ வி. ஞடாை்சேக்ர சேரமடா 
மற்றும இைஞசு்ரகைடாை ்க. துேடாந்ேன், ்ரடா. நவின்கு-
மடார ஆகி்யடாரின் மஙகை இனசேயு்ன் கும்டாபி்ேகப் 
ப்ருவிழடா நன்ப்றுகின்்றது.   ஆலய அ்றஙகடாவலர 

சேன்னயச் ்சேரந்ே  ப்டாக்ர 
எம. ்ரடாமசுப்பு , எஸ. பசேல்வ-
்ரடணெம,எம. வடி்வல், எஸ. 
ரி. சிவகுமடார, எஸ. முத்து்ரடா-

மலி ஙகம ஆகி்யடாரின் ப்ருமுயற்சியிைடாலும ்கேர-
களின் அனுசே்ரனணெயடாலும சி்றப்்டாக நின்றவு பசேய்யப்-
்டடுள்ைது. ஆலய புைருத்ேடா்ரணெ ந்வடிகனககனைப் 
ப்டாறுத்ேவன்ரயில் ஏற்கை்வ உள்ை அனமப்புகள் 
புதுப்பிககப்்டடுள்ைது்ன் புதிேடாகவும சில்ரிவடா்ர 
மூரத்திகள் அனமககப்்டடுள்ைை.  

்மொசேமொை கநருக�டினய ்நொககி
கசேல்லும இந்திய க்ொருைொேொரம!

ப்தர்்தல் �ாலங�ளில் அறிவிக�பப-
டும் ஜனரஞ்ச� மற்றும் இலவ்சத 
திட்்டங�ள் குறிதது இநதியப பிர-

்தமர் நபரநதிர பமாடியி்டம் மததிய அரசின் 
உயர்மட்்ட அதி�ாரி�ள் �வ்ல க்தரிவித-
துள்ளனர். ப்தர்்தலில் மக�ள் வாககு�்ளப 
கபை பல்பவறு �ட்சி�ளும் இலவ்சத திட்்டங-
�ள் அறிவிபப்்த வழக�மா�க க�ாண்டுள்-
ளன. 

 இந்த இலவ்சத திட்்டங�ள் குறிதது இரு 
பவைான �ருதது�ள் உள்ளன. ப்தர்்தல் 
�ாலங�ளில் அறிவிக�பபடும் இலவ்சத திட்-
்டங�ள் குறிதது நீதிமன்ைங�ளில் கூ்ட வழக-
கு�ள் க்தா்டரபபட்டுள்ளன. இந்தச் சூழலில் 
ஜனரஞ்ச� மற்றும் இலவ்சத திட்்டங�ள் 
குறிதது பிர்தமர் பமாடியி்டம் மததிய அரசின் 
உயர்மட்்ட அதி�ாரி�ள் �வ்ல க்தரிவித-
துள்ள்தா�த ்த�வல் கவளியாகி உள்ளது. 

 �்டந்த ்சனிககிழ்ம பல்பவறு து்ை�-
ளின் க்சயலாளர்�ளு்டன் பிர்தமர் பமாடி 
ஆபலா்ச்னக கூட்்டத்்த ந்டததினார். 

இந்தச் ்சநதிபபில் பல்பவறு விவ�ாரங-
�ள் குறிதது விவாதிக�பபட்்டன. குறிபபா� 
பல்பவறு மாநிலங�ளில் க்சயல்படுத்தபப-
டும் இலவ்சத திட்்டங�ள் குறிததும் இதில் 
ஆபலாசிக�பபட்்டது. இலவ்சத திட்்டங�ளின் 
பபாக்�க �ட்டுபபடுத்தாமல் இருந்தால், 
சில மாநிலங�ளில் இலங்� நாட்டில் ஏற்-
பட்்டது பபான்ை கபாருளா்தார கநருக�டி 
ஏற்ப்ட வாய்பபுள்ள்தா� அதி�ாரி�ள் எச்்ச-
ரித்தனர். 

 நாட்டின் பல மாநிலங�ள் ஆபத்தான 
நிதிநி்லயில் இருபப்தா�வும், அ்வ இந-
தியாவின் ஒரு பகுதியா� இருநதிருக�ா-

விட்்டால் எபபபாப்த 'திவால்' ஆகியிருககும் 
என்றும் க்சயலாளர்�ள் எச்்சரிததுள்ளனர். 
இது குறிதது உ்டனடியா� தீர்வு�ள் �ாணப-
ப்ட பவண்டும் என்றும் அதி�ாரி�ள் இந்த 
ஆபலா்ச்னக கூட்்டததில் க்தரிவித்தனர். 
பல்பவறு மாநிலங�ளில் வழங�பபடும் 
இலவ்ச மின்்சாரம் என்பது அரசுககுக 
கூடு்தல் சு்ம்ய ஏற்படுததுவ்தா� அதி-
�ாரி�ள் க்தரிவித்தனர். இ்தனால் சு�ா-
்தாரம் மற்றும் �ல்வி பபான்ை முககிய 
திட்்டங�ளுககு அர்சால் அதி� நிதி ஒதுக� 
முடிவதில்்ல என்று அதி�ாரி�ள் க்தரிவித-
்தனர். 

  ்சததீஸ்�ர் மற்றும் ராஜஸ்்தான் பபான்ை 
மாநிலங�ள் ப்ழய ஓய்வூதிய மு்ைககு 
மாறியுள்ளது கபாருளா்தார ரீதியில் மி�ப 
கபரிய ்தாக�த்்த ஏற்படுத்தக கூடும் 
என்று குறிதது மததிய அரசு அதி�ாரி�ளும் 
�வ்லபபடுகிைார்�ள். இருபபினும் இது 
க்தா்டர்பா�க கூட்்டததில் விவாதிக�பப்ட-
வில்்ல. ஒவகவாரு ப்தர்்தலுககு முன்பும் 
இலவ்சத திட்்டங�ள் குறித்த அரசியல் �ட்சி-
�ளின் அறிவிபபு�ள் நீண்்ட �ால பநாககில் 
மததிய, -மாநில அரசில் �டு்மயான நிதி 
பாதிப்ப ஏற்படுததும் என்று அதி�ாரி�ள் 
குறிபபிட்்டனர். 
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முத்துமாரியமமன் ஆலய சிவாச்ாரியார்கள்

முத்துமாரியமமன் ஆலய அறங்ாவலர்ள்

ப�தீஸ்வரன் துஷாந்தன் ராஜநாய�ம் நவீன்குமார்

க�ொழில் ேனகனம மிகுந்ேேடாக 
விைஙகும இலஙனக இ்ரடா-
ணுவம ்வறு ்நடாககங -

களின்றி அ்ரசியலனமப்புககு  இணெங -
க்வ பசேயற்்டும என்று இலஙனகனய 
ேைமடாக பகடாண்் உயரஸேடானிக்ரடால -
யஙகள் மற்றும தூே்ரகஙகளின் ்டாது -
கடாப்பு இனணெப்்டாைரகள் / ஆ்லடா -
சேகரகளு்ன் ்நற்று (4) நன்ப்ற்்ற 
சேந்திப்பில் ்டாதுகடாப்பு ்ேவிநினல 
பி்ரேடானியும, இ்ரடாணுவத் ேை்தியு -
மடாை பைை்ரல் ே்வந்தி்ர சில்வடா 
பேளிவு்டுத்திைடார. 

  ்டாதுகடாப்பு ஆ்லடாசேகரகள்/
இனணெப்்டாைரகளின் ்ஙகு்ற்்றலு -
்ன் நன்ப்ற்்ற ்மற்்டி சேந்திப்பில் 
நடாடடின் ேற்்்டானேய நி னலவ்ரம 
பேடா்ரபில் இஙகு  பேளிவூட்ப்்ட -
்து.  

அவுஸதி்்ரலிய ்டாதுகடாப்பு ஆ்லடா -
சேகர கப்்ன் இயன் கீத் பகய்ன், ்ங -
கைடா்ேஷ் ்டாதுகடாப்பு ஆ்லடாசேகர 

பகடாமடாண்்ர எம ேபில் ்டாரி, சீை 
இ்ரடாணுவ, க்ற்்ன், விமடாைப் -
்ன் ்டாதுகடாப்பு இனணெப்்டாைர 
சி்்ரஷ்் ்கரணெல் வடான் ்்டாங, சீை 

இ்ரடாணுவ, க்ற்்ன், விமடாைப் -
்ன் உேவி ்டாதுகடாப்பு இனணெப் -
்டாைர பலப்டிைன்ட ்கரணெல் சேடாங 
கியடான்ஜின், இந்திய  ்டாதுகடாப்பு 

ஆ்லடாசேகர கப்்ன் விகடாஸ சூட, 
இந்திய உேவி  ்டாதுகடாப்பு ஆ்லடாசே -
கர பலப்டிைன்ற் ்கரணெல் ்ன்பைட 
சுஷில், ஈ்ரடான் இ்ரடாணுவ ்டாது -
கடாப்பு இனணெப்்டாைர  ்கரணெல் 
்�டாமடாயு அலி யடாரி, ைப்்டான் 
்டாதுகடாப்பு இனணெப்்டாைர கப்்ன் 
ககு புபகௌ்ரடா, மடானலதீவுகள் 
்டாதுகடாப்பு ஆ்லடாசேகர ்கரணெல் 
இஸமடாயில் நசீர, ்டாகிஸேடான் 
்டாதுகடாப்பு ஆ்லடாசேகர ்கணெல் 
மு�மமது சேப்ேர கடான், ்ரஷ்ய இ்ரடா -
ணுவம, க்ற்்ன் மற்றும விமடாைப் 
்ன்  ்டாதுகடாப்பு இனணெப்்டாைர 
்கரணெல் அபலகஸி ஏ ப்டாண்் -
்்ரவ், ஐககிய இ்ரடாச்சிய ்டாதுகடாப்பு 
ஆ்லடாசேகர ்கரணெல் பி்ை கி்ைட -
்ன், ஐககிய அபமரிகக க்ற்்ன்  
்டாதுகடாப்பு இனணெப்்டாைர பலப்டி -
ைன் பகடாமடாண்்ர ரிச்சேரட லிஸ்ர 
ஆகி்யடாரும சேந்திப்பில் கலந்து 
பகடாண்டிருந்ேைர.  

பாது�ாபபுப ப்்டயினரின் வகிபா�ம்;

்ொது�ொப்பு ஆ்�ொசே�ர�ள் / இனைப்்ொைர�ளுககு  
இரொணுவ ேை்தி கெைரல் ே்வந்திர சில்வொ விைக�ம



பே ராசிரியர் ச�ா. �ந்திரச�-
கரம் அவர்களை முதன் 
முதலில் �ந்திக்கும் எவ -

ருக்குசே பெரும் வியப்பு ஏறெடு-
வதுண்டு. ோபெரும் கல்விோன் 
ஒருவரிடம் இததளை ெணிவும் தன் -
ைடக்கமும் எவவாறு குடிபகாண்-
டை என்ெதுதான் அந்த வியப்பு.   

 அவர் கல்வியில் ஒரு கடலாகத 
திகழந்தார். கல்விோன் ஒருவரிடம் 
இததளை எளிளேளயக் காண்ெது 
மிகவும் அரிது. செராசிரியர் �ந்திர -
ச�கரனுடன் பெருங்கிப் ெழகியவர்-
களுக்கு ோததிரசே அவரது எளிளே-
யும், தன்ைடக்கமும் ென்கு புரியும்.   

 அவருடன் பெருக்கமும் ெட்புற-
வும் பகாண்டுளைவர்களில் அசெக-
ோைவர்கள கல்விோன்கசைா, புத-
திஜீவிகசைா அல்லர் என்ெதுதான் 
இங்சக சவடிக்ளக. அவருடன் 
சிசெகம் பகாண்டிருந்தவர்களில் 
கறறறிந்தவர்களும் இருந்தைர். 
ொேரர்களும் இருந்தைர். அவர்கள 
அசெகருக்கும் �ேோை ேரியாளத 
பகாடுதது பெருங்கிப் ெழகிைார் 
செராசிரியர் �ந்திரச�கரன்.   

 'கல்வியறிவறசறாளர கல்வி -
ோன்கள �மூகம் தாழததுவது 
அறிவீைம். கல்விப் புலததில் 
இல்லாத ெலரிடம் ஆழோை 
ஞாைம் உளைது. அளதப் புரிந்து 
பகாளவதறகு கறசறார் �மூகம் 
முன்வர சவண்டும். எேது �மூ -
கததில் கறசறாருக்கும், ொேரர் -
களுக்குமிளடசய நிலவுகின்ற 
ொரிய ஏறறததாழவு முதலில் நீக் -
கப்ெட சவண்டும்' என்று பவளிப் -
ெளடயாக அடிக்கடி அவர் செசு -
வதுண்டு. அக்பகாளளகளய 
அவர் தைது வாழவில் �ரியாகசவ 
களடப்பிடிதது வாழந்தார்.   

 தன்ளை விட வயதில் குளறந் -
தவர்கள 'தம்பி' என்று அந்நி -
சயான்யோக விளிக்கும் ெண்பு 
பகாண்டவர் அவர். இல்ளலசயல் 
அவர்களின் பெயருக்கு முன்ைால் 
'மிஸடர்' இட்டு அளழப்ொர்.   

 அவருடன் பதாளலசெசியில் 
பதாடர்பு பகாண்டு செசுவது 
மிகவும் இலகுவாைது. சவளலப்ெ -
ளுவுக்கு ேததியிலும் பதாளலசெசி 
அளழப்புகளுக்கு முக்கியதது -
வம் பகாடுப்ொர். நிதாைோக 
உளரயாடி விைக்கங்கள பகாடுப் -
ொர். அது நீண்ட உளரயாடலாகிப் 
சொவதுண்டு. அவர் கூறும் ஆக்க -
பூர்வோை தகவல்களை துண்டித -
துக் பகாளவதில் எவருக்கும் விருப் -
ெம் இருக்காது.   

 அவர் ஒரு தகவல் பெட்டகம்; 
கல்விததுளற ஊறறு. அதைால் 
ெலரும் அவருடன் அடிக்கடி 
பதாடர்பு பகாளவதுண்டு. அவர்க -
ளில் ெலதரப்பிைரும் அடங்குவர். 
கல்வி �ம்ெந்தோகசவா இல்ளல -
சயல் சவறு அவசியோை விடயங் -

கைாகசவா இருக்கலாம். அளைவர் 
�ந்சதகங்களுக்கும் �லிப்பின்றி 
விைக்கங்கள அளிப்ொர். சிலரது 
பதாளலசெசி அளழப்புகளை 
தவற விட செர்ந்தால், பதாளல -
செசியில் ெதிவாகியுளை இலக் -
கததுடன் அவராகசவ பதாடர்பு 
பகாண்டு செசுகின்ற ெவவியம் 
அவரிடமிருந்தது.   

 திைகரன் ெததிரிளகக்கும் செரா -
சிரியர் �ந்திரச�கரம் அவர்களுக் -
கும் இளடசயயாை உறவு மிக 
நீண்டதாகும். திைகரன் ெததிரிளக -
யின் சதாறறம், வைர்ச்சி, எழுச்சி 
பதாடர்ொை வரலாறளற வரிள�க் -
கிரேோக ஆதாரங்களுடன் கூறக் 
கூடியவராக அவர் இருந்தார். 
திைகரனின் முக்கிய திைங்கள 

பதாடர்ொை சிறப்பு ேலர்களுக்கு 
விச�ட ஆக்கங்களை தயார் ப�ய் -
கின்ற சொது, ஆசிரியபீடததிைால் 
முதலில் அணுகப்ெடுெவர் செராசி -
ரியர் �ந்திரச�கரம்.   

 அசதசொன்று சிறப்புேலருக் -
காை ஆக்கங்களை முன்கூட்டிசய 
முதலாவதாக எம்மிடம் ஒப்ெ -
ளடதது விடுெவரும் அவர்தான். 

திைகரனுக்காக அவர் எழுதிய 
கட்டுளரகள ஏராைம். செராசி -
ரியர் ஒருவரிடம் பதாளலசெசி 
வாயிலாக கட்டுளர சகாரு -
கின்சறாபேன்ற �ங்சகாஜம் 
எேக்குத சதான்றுவதுண்டு.   

 ஆைால் அவரிடம் தறபெ -
ருளேசயா, அகம்ொவசோ 
இருந்ததில்ளல. மிக எளிளே -
யாை ேனிதராக ேைமுவந்து 
திைகரனுக்காை கட்டுளர -
களை அவர் தந்து விடுவார்.   

 திைகரனின் 90 ஆம் வருட 
பகாண்டாட்டங்கள கடந்த 
ோர்ச் ோதம் 15 ஆம் திகதி 
ெளடபெறற சவளையில் 
சிறப்பு �ஞ்சிளகபயான்றும் 
பவளியிடப்ெட்டது. செரா -
சிரியரிடம் சிறப்புக் கட்டு -
ளரபயான்று சகாரிசைாம். 
ேறுொள காளலயில் கட்டுளர 
தயாராகி விடுபேன்றார்.   

 ஆைால் ேறுொள காளல 
8 எட்டு ேணியைவில் அவ -
ருடன் பதாடர்பு பகாண்ட 

சொது, அவர் கட்டுளரளய எழுதத 
பதாடங்கசவயில்ளல. அதறகாக 
ேன்னிப்புக் சகாரிைார். அடுதத 
திைம் தந்து விடுவதாகக் கூறிைார்.   

ஆைால் அளரேணி செரம் கழிந்த -
தும் அவரிடமிருந்து பதாளலசெசி 
அளழப்பு வந்தது.   

 "இன்னும் அளரேணியில் 
கட்டுளர தயாராக இருக்கும்" 

என்றார் சிரிப்பொலியுடன். 
அதுதான் அவரது தனிததுவ 
சுொவம்.   

 ஏறகைசவ உறுதியளிததெடி 
உரிய சவளைக்கு கட்டுளரளய 
முடிததுக் பகாடுக்கவில்ளல -
பயன்ற ேைஉறுததல் காரணோக 
அவர் உடைடியாகசவ எழுதத 
பதாடங்கியிருக்கலாம். இல்ளல -
சயல் ெட்புறவுடன் சீண்டுகின்ற 
ெளகச்சுளவ காரணோக அவவாறு 
கூறியிருக்கலாம்.   

 செராசிரியருடன் உளரயாடு -
கின்ற சொது அவரது ஒவபவாரு 
செச்சிலும் ெளகச்சுளவ கலந்தி -
ருக்கும். ேறறவருடைாை உளர -
யாடளல �லிப்பின்றி ெகர்ததிச் 
ப�ல்கின்ற உததி அவரிடமிருந்தது. 
அசதசெரம் தன்வ�முளை அறிவு -
பூர்வோை தகவல்களை அடுததவ-
ருக்கு வலிந்து ஊட்டுகின்ற ஆ�ா-
ைாகவும் அவர் காணப்ெட்டார்.   

 திைகரளை அவர் மிகவும் 
செசிததார். 'ஈழதது இலக்கியதளத 
சதாறறுவிதது வைர்தத ஒசரபயாரு 
ெததிரிளக திைகரன்' என்று அவர் 
உறுதியுடன் கூட்டங்கள ெலவற -
றில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். 90 
ஆம் ஆண்டு பூர்ததிளய திைகரன் 
பகாண்டாடிய �ேயததில் அவர் 
சுருக்கோக ஒரு கருதளதக் கூறியது 
நிளைவிருக்கின்றது.   

"திைகரனின் பவறறிப் ெயணம் 
முடிவறறது. 

அப்ெயணம் தளலமுளற 
த ள ல மு ள ற ய ா க த 
பதாடரும்" என்றார் அவர்.   

 "அர�ாங்க ஊடக -
ோக இருந்து பகாண்டு 
இததளை துணிச்�லாக 
எழுதுகின்றீர்கள. திைகரன் 
ேறறும் வாரேஞ்�ரியின் 
அததளை ெக்கங்களும் 
சிறப்ொக உளைை. ொன் 
இனிசேல் திைகரளை 
திைமும் வாங்கப் சொகின்-
சறன்" என்று கடந்த ோதம் 
பகாழும்பில் ெளடபெறற 
நிகழபவான்றில் உளர-
யாறறி விட்டு, அங்கு வந்-
திருந்த திைகரன் ஆசிரியபீ-
டததிைரிடம் அவர் கூறியது 

ஞாெகமிருக்கின்றது.   
 செராசிரியர் �ந்திரச�கரன் 

செறறு தைது 77 ஆவது வயதில் 
ெம்ளே விட்டு ேளறந்து விட்டார். 
அவரது பிரிவுச் ப�ய்தி பெஞ்சில் 
வலிளய ஏறெடுததியது. அவரது 
கல்வித தளகளேகள, ஆறறல்கள, 
ெண்புகள ெறறிபயல்லாம் இப்ெத-
தியினுள சுருக்கோக விெரிப்ெது 
இயலாத காரியம். தன் தகுதிகளை-
யிட்டு தறபெருளே பகாளைாேல் 
எளிளேயாை ேனிதராக, எல்-
சலார்க்கும் ெல்லவராக வாழந்தவர் 
செராசிரியர்.   

 சிந்தளையாைராக, அறிஞராக, 
கல்வியியலாைராக, ெல்களலக்க -
ழக பீடாதிெதியாக, எழுததாைராக, 
போழிபெயர்ப்ொைராக,ெதிப்ொ -
சிரியராக, சிறந்த செச்�ாைராக 
ென்முக ஆளுளேயுளைவராக 
செராசிரியர் �ந்திரச�கரன் விைங் -
குகிறார்.   

 அவர் 22. 12.1944 அன்று 
ெதுளை ோவட்டததில் பிறந்தார். 
ெதுளை ஊவா கல்லூரி, பதல்லிப் -
ெளை ேஹஜை கல்லூரி சொன்ற -
வறறில் கறற பின்ைர், 1967இல் 
செராதளை ெல்களலக்கழகததில் 
ெயின்றார். கல்விோணி ெட்டத -
ளதயும்,1977 – 1978 இல் ஜப்ொன் 
ஒ�ாக்கா அயல்போழிப் ெல்களலக் -
கழகததில் ஜப்ொனிய போழி, 
ெண்ொட்டு �ான்றிதளழயும், 1978 
– 1980 களில் ஹிசராஷிோ ெல்க -

ளலக்கழகததில் கல்விமுதுோணி 
ெட்டதளதயும் பெறறார்.   

 செராசிரியர் �ந்திரச�கரம் அர�க-
ருே போழிகள ஆளணக்குழுவில் 
உறுப்பிைராகவும், ேனித உரிளே 
ஆளணக்குழுவில் கல்விததுளற 
�ார்ந்த நிபுணததுவ ஆசலா�கராக-
வும், பகாழும்பு ெல்களலக்கழக 
ஆராய்ச்சி நிளலயததில் உறுப்பிை-
ராகவும், திறந்த ெல்களலக்கழக கல் -
விப்பீட �ளெயில் உறுப்பிைராகவும் 
ெணியாறறியவர்.   

 பகாழும்பு ெல்களலக்கழக கல்-
விபீடததின் தளலவராகக் கடளே-
யாறறிைார். 1968 ஆம் ஆண்டு 
செராதளை ெல்களலக்கழகததின் 
சொதைாசிரியராகவும் கடளே-
யாறறியுளைார. ேததிய வங்கி -
யில் போழிபெயர்ப்ொைராகவும் 
ச�ளவயாறறியுளைார். 'விததியா 
நிதி' என்ற சதசிய விருது வழங்கி 
பகௌரவிக்கப்ெட்டவர் அவர்.   

 செராசிரியர் எழுதிய நூல்கள 
ஏராைம். இலங்ளக இந்தியர் 
வரலாறு, கல்வியியல் கட்டுளர -
கள, புதிய நூறறாண்டுக்காை 
கல்வி, கல்விச் ப�யறொட்டில் 
புதிய ப�ல்பெறிகள, உயர்கல்வி -
யில் புதிய ப�ல்பெறிகள, கல்விச் 
சிந்தளையில் புதிய ப�ல்பெறிகள, 
இலங்ளகயில் தமிழர் கல்வி, அபி -
விருததியும் கல்வியும், கல்வியியல் 
சிந்தளைகள, ேளலயக கல்வி_ சில 
சிந்தளைகள, கல்வி ஒரு ென்முக 
சொக்கு உட்ெட அவர் ஏராைோை 
நூல்களை எழுதி பவளியிட்டுள -
ைார்.   

 பவளிொடுகளில் ெளடபெறற 
கல்வி பதாடர்ொை ோொடுகளில் 
இலங்ளகயின் உயர் கல்வி, சதசிய 
கல்வி, ேளலயகக் கல்வி ெறறிய 
ஆய்வுக் கட்டுளரகளை �ேர்ப்பிதது 
�ர்வசத� புகளழ அவர் பெறறுக் 
பகாண்டார்.   

இலங்ளகயின் கல்விப்புலததில் 
செராசிரியர் �ந்திரச�கரம் அவர்க -
ளின் ேளறவு ொரிய பவறறிடதளத 
ஏறெடுததியுளைது.   
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 எஸ். பாண்டியன் ...?

கல்விப் புலத்தினுள் தன்னடககம்   
நிறைநத பேராசிரியர் சநதிரபசகரம்   

தினக்ரனுடன் அபிைவானமும், செருங்கிய 
ெட்புறவும் சகவாணட கல்விைவானின் 
ைமறவுக்கு எைது ஆழ்ந்த அனு்தவாபங்கள்!  

இவவாண்டு தைது 90 ஆவது அகளவ-
ளயக் பகாண்டாடும் திைகரனுக்கும் 
அதன் ஆசிரியர் குழாமுக்கும் எேது 

உைோர்ந்த வாழததுகளைத பதரிவிததுக் 
பகாளகின்சறாம். திைகரன் தைது கடந்த 
90 ஆண்டுகாலப் ெததிரிளகப் ெணியின் 
சிறப்புக்களைப் ெறறி ஆராய்ந்து, அப்பின் -
புலததில் தைது எதிர்காலப் ெணிகளை முன்-
பைடுததுச் ப�ல்ல சவண்டும் என்ெது எேது 
எதிர்ொர்ப்பு ஆகும்.   

 இலங்ளகயில் தமிழ ொள ஏடுகளின் வரலாற-
றில் திைகரனுக்கு ஒரு பிரதாை இடமுண்டு. 
அவவளகயில் அதளை ஒரு முன்சைாடிப் ெததி-
ரிளகயாகக் பகாளை முடியும்.   

 யாழ. ொட�ாளல ோணவைாக ொன் இருந்த 
காலததிலிருந்சத திைகரன் ெததிரிளகளய 
ொைாந்தம் வாசிப்ெதுண்டு. அக்காலததில் 
பவளிவந்த 'புதன் ேலர்' என்ற ெகுதி எம்-
சொன்ற ொட�ாளல ோண-
வர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்-
திருந்தது. அதறகாகசவ 
திைகரளை ொடும் ோண-
வர்கள அக்காலததில் (1950 
களின் இறுதியில்) ஏராைோக 
இருந்தைர்.   

 க.ளகலா�ெதி (பின்ைர் 
செராசிரியர்), ஆர். சிவகுரு-
ொதன் ஆகிசயார் பிரதே ஆசி-
ரியர்கைாகப் ெணியாறறிய 
காலம் அது. தமிழபோழி இலக்கியம் 
என்றில்லாது தமிழ எழுததாைர்களுக்-
கும் திைகரன் ெததிரிளக ெரந்த அைவில் 
கைம் அளேததுக் பகாடுதத காலம். 
ஆரம்ெததில் தமிழர் களதப் ொணிளயப் 
பின்ெறறிய ஈழதது இலக்கிய ேரபு, 
புதிய சதசிய இலக்கிய ேரபுகளையும் 
ேண்வா�ளணளயயும் பகாண்டு பிரகா-
சிக்க திைகரன் ஒரு காரணோக இருந்தது 
என்றால் அதில் ளகலா�ெதி அவர்களின் 
ெங்களிப்பு பிரதாைோைது.   

 1960களில் முறசொக்கு இலக்கிய 
இயக்கததுக்கும் ேரபுவாதிகளுக்குமி-
ளடசய ஏறெட்ட இலக்கிய �ர்ச்ள� ெறறித தமிழ 
வா�கர் உலகம் சிறப்புறப் புரிந்து பகாளைத திை-
கரன் முக்கிய ெங்கிளை ஆறறியிருந்தது. முற-
சொக்கு அணியிைர் �ார்ொக முகேது �பீமும், 
ேரபு வழியின் �ார்ொக கலாநிதி ஆ.�தாசிவமும் 
தேது சிந்தளைகளைத திைகரனுக்கூடாக முன் 
ளவததைர். இலக்கியங்களில் செச்சுவழக்ளகக் 
ளகயாளவளத 'இழி�ைல் வழக்கு' எை ேரபுவா-
திகள �ாட, முறசொக்கு இலக்கிய அணியிைர் 
இலக்கியததில் ேண்வா�ளை, ேக்கள ேயப்-

ெட்ட சதசிய இலக்கியம் எை தமிழ 
உலகுக்குப் புதிய இலக்கிய சிந்தளை-
கள அக்காலததில் முன்ளவக்கத திை-
கரன் கைம் அளேததுக் பகாடுததது.   

 இவவணியிைர் இந்த வளகயில் 
ஈழததுத தமிழ இலக்கியம் ஏறத-

தாழ கடந்த அளர நூறறாண்டுக்கும் சேலாக 
வீறுெளட சொட அக்காலததிசலசய திைகரன் 
வழிவகுததுத பதாடுததது என்ெளத நிளைவு-
கூர விரும்புகின்சறாம்.   

 இலக்கிய உலகில் இன்னும் ேறுக்கப்ெடாத 

ெல எழுததுலக ஆளுளேகள 
டானியல், படாமினிக் ஜீவா, 
அ.ெ.கந்த�ாமி, பதணியான், 

இைங்கீரன், என்.எஸ.எம்.
ராளேயா, சி.வி.சவலுப்பிளளை, பதளிவதளத 
சஜா�ப், மு.சிவலிங்கம் எைப் ெலரின் எழுத-
துக்கு இந்த தமிழ ெததிரிளக உலகம் கைம் 
அளேததுக் பகாடுததபதன்றால் அதறகுத திைக-
ரன் ெங்களிப்பும் பிரதாைோைது.   

 தனிப்ெட்ட முளறயில் இக்கட்டுளரயாசி-
ரியர் 1976 களில் எழுதி முடிதத 'இலங்ளக 
இந்தியர் வரலாறு' என்ற ஆய்வுநூலின் ெல 
ஆரம்ெ அததியாயங்களைத திைகரன் பவளி-
யிட்டு என்ளைத தமிழ கூறும் ெல்லுலகுக்கு 

அப்சொது அறிமுகம் ப�ய்திருந்தளத பெருளே-
யுடன் குறிப்பிட விரும்புகின்சறன்.   

 ேறபறாரு விடயம், பிரதே ஆசிரியர்களில் 
இருவர் எைது ெல்களலக்கழ வாழவில் தமிழ 
விரிவுளரயாைர்கைாக இருந்தவர்கள. செராசி-

ரியர்கைாை ளகலா�ெதி, தில்ளல-
ொதன் ஆகிசயாரிடம் கறறுளை 
பெருளே எைக்குண்டு. சிவகு-
ருொதன் அவர்களும் ஓர் ஆசிரி-
யர் சொன்று எைக்கு எழுததுத 
துளறயில் பெரிதும் ஊக்கம் வழங்-
கியவர். திைகரனின் 90 ஆவது அக-
ளவயில் அவர்கள அளைவளரயும் 
நிளைவு கூருகின்சறன்.   

 சிவகுருொதன் அவர்கள ெறறிய 
ஒரு முக்கிய சிறப்பு, தாம் ெணியாற-

றிய திைகரளைசய அக்காலததில் தைது முது-
ோணிப் ெட்டததுக்காை ஆய்வுத தளலப்ொகக் 
பகாண்டளேயாகும். ('ஈழததுத தமிழப் ெததி-

ரிளக வைர்ச்சியில் திைகரன் 
- 1993') இது திைகரனின் ேறறு-
போரு சிறப்பு.   

 திைகரனின் ேறறுபோரு 
பிரதாை அம்�ம், ொட்டில் 
வாழகின்ற 'ெலதரப்ெட்ட' 
தமிழ செசும் ேக்களைக் கருத-
தில் பகாண்டு ப�யறெடுவதா-
கும். வடக்கு, கிழக்கு, ேளல-

யகம் �ார்ந்த �கல தமிழ ேக்களையும் தமிழ 
செசும் முஸலிம் எை அளைவரது �மூக, 
பொருைாதார, கலா�ார, நிளலளேகளை 
சேம்ெடுததும் முயறசியில் திைகரன் ப�யற -
ெட்டு வந்ததறகாக யாம் உைோரப் ொராட்ட 
முடியும்.   
   

இலஙறகயின புகழ்மிகு    
பதசிய ேத்திரிறக தி்னகரனசெரா�ான் �ந்திர ச�கரம்

பெருஞ்சுளேளய பெஞ்ச�றறிப்
சொைாசயா பெருேகசை!
தமிழிைததின் ஒளிவிைக்கு
தமிழச்�ங்கத தளலப்புதல்வன்
எளேவிட்டு ேளறந்தைசை
யார்ப�ய்த ொவவிளைசயா!
 பொய்ளேயறற செரா�ான்
ெண்பிறகு உவளேயவன்
துய்யேைச் ப�ம்ேலுயர்
சதழளேக்கு உயர்ந்தேகான்
 கவலறியாக் கலங்களரயாம்
காப்ொைன் எம்ேவர்க்சக
கலங்கியழ ளவததுவிட்டு
காலன்வ�ம் ப�ன்றபதன்சை!
 கல்விப்பெருஞ் �ாகரததின்
சகாசலாச்சுங் காவலைாய்
ெல்லெணி ப�ய்துபவன்றாய்
ொயகைாய்க் பகாலுவிருந்தாய்

 எல்சலார்க்கும் இனியவசை!

இளணயறற வழிகாட்டி
பதால்லுகத துன்ெதளத
தாங்காது ப�ன்றளைசயா!
 நிைக்கீடாய் இன்பைாருவர்
நிளைப்ெதறகும் இல்ளலஐயா!!
கைக்கிறசத எம்பெஞ்�ம்
கலங்கியழச் ப�ய்தகன்றீர்!

ேண்புக்கு உவமையாக
வாழ்ந்த பேராசான்

கவிஞர் சடவாக்டர்

ஜின்னவா செரிபுத்தீன்

 பப்ரவாசிரியர் ச�ா. �ந்திரச�கரன் ...?
(துமைப்்ந்தர் ஈசெவாபட் ்ளவாகம்)

்தமிழ இலக்கியம் வீறுெமட பபவாடு்்தற்கு   
்ழி்குத்துக் சகவாடுத்்த அபிைவானப பத்திரிமக

 90 ஆ்து அகம்யில் கவாலடி 
பதித்துள்ள தினக்ரமனயும், அ்தன் 

பயைத்தில்  இமை்நதுள்ள குழவாமையும் 
உளைவா்ர ்வாழத்துகின்பறன்  

தினக்ரனின் 90 ஆம் ஆணடு 
பூர்த்தி (15. 03.2022) சிறபபு 
ைலருக்கு பப்ரவாசிரியர் 
பெவா. ெ்நதி்ரபெக்ரம் கட்ந்த ைவா்தம் 
எழுதிய சிறபபுக் கட்டும்ர

உலகின் சபரும்பவாலவான ெவாடுகள் 
சகவாப்ரவானவா சபரு்நச்தவாற்-
றில் இரு்நது விடுபட்டு ்ரும் 

நிமலயில், சீனவாவில் ம்்ரஸ் பவாதிபபு மீணடும் 
அதிகரித்துள்ளது. கட்ந்த 2019ஆம் ஆணடு 
சீனவாவில் மு்தல் முமறயவாக சகவாப்ரவானவா 
ம்்ரஸ் ப்ர்த் ச்தவாடங்கியது. அங்கிரு்நது 
அமனத்து ெவாடுகளுக்கும் ப்ரவிய சகவாப்ரவானவா 
ம்்ரஸ், உலக ெவாடுகளில் சபரும் பவாதிபபு -
கமள ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 சகவாப்ரவானவா ்தடுபபூசி பணிகள் ச்தவாடங்கிய 
பின்னப்ர, ம்்ரஸ் ப்ர்ல் குமறயத் ச்தவாடங் -
கியது. இபபபவாது்தவான் உலக ெவாடுகள் இயல்பு 
நிமலக்குத் திரும்பி ்ருகின்றன.

 இரு்ந்த பபவாதிலும், இது்ம்ர எ்ந்தச்வாரு 
ெவாடும் சகவாப்ரவானவா பவாதிபமப முழுமையவாக 
ஒழித்து விடவில்மல.  சகவாப்ரவானவா ம்்ரஸ் 
ச்தவாடர்்நது உருைவாறிக் சகவாணபட இருபப்தவால், 
அடுத்்தடுத்்த அமலகமள ஏற்படுத்தி ்ருகிறது. 
கமடசியில் ச்தன்னவாபிரிக்கவாவில் கணடறியப -
பட்ட ஓமிக் ப்ரவான் உலசகங்கும் பைவாெைவான 
பவாதிபமப ஏற்படுத்தி இரு்ந்தது. இபபபவாது்தவான் 
அமன த்து ெவாடுகளிலும் ம்்ரஸ் பவாதிபபு 
சைல்லக் குமற்நது ்ருகிறது.

 கட்ந்த 2 ஆணடுகளவாகப் ம்்ரஸ் 
பவாதிபமப மிகச் சிறபபவாகக் மகயவாணட 
சீனவாவில் இபபபவாது ம்்ரஸ் பவாதிபபு மீணடும் 
அதிகரிக்கத் ச்தவாடங்கி உள்ளது. சீனவாவில் 
கட்ந்த சில ெவாட்களில் ைட்டும் 13,000 இற்கும் 
அதிகைவான ெபர்களுக்கு ம்்ரஸ் உறுதி செய் -

யபபட்டுள்ளது. சகவாவிட் திட்டத்ம்தச் சீனவா பின்-
பற்று்்தவால், அங்கு பல்ப்று ெக்ரங்களில் 
முழுமையவான ஊ்ரடங்கு அமுல்படுத்்தபபட்டுள்-
ளது. அங்கு ம்்ரஸ் பவாதிபபு அதிகரிக்க ஓமிக் 
ப்ரவான் ்மக சகவாப்ரவானவாப் முக்கிய கவா்ரைம் 
ஆகும்.

 இ்நநிமலயில், சீனவாவில் புதிய ்மக 
சகவாப்ரவானவா கணடறியபபட்டுள்ள்தவாகத் ்தக்ல் 
ச்ளியவாகி உள்ளது. ெவாங்கவாய் ெகரில் இரு்நது 
சுைவார் 70 கிபலவாமீட்டர் ச்தவாமலவில் உள்ள ெக -
்ரத்தில் சில சகவாப்ரவானவா பெவாயவாளிகளிடம் ஆய் -
்வாளர்கள் பெவா்தமன ெடத்தினர். அ்ர்களுக்கு 
ஏற்பட்ட சகவாப்ரவானவா பவாதிபபு புதிய ்மக ஓமிக் 
ப்ரவான் ம்்ரெவாக இருபபம்த ஆய்்வாளர்கள் 
கணடறி்ந்தனர். இ்தமன ஓமிக்ப்ரவான் BA.1.1 
என்று ஆய்்வாளர்கள் அமடயவாளபபடுத்தி உள்-
ளனர். இது ஓமிக் ப்ரவான் சகவாப்ரவானவா பபவாலப் 
தீவி்ர பவாதிபமப ஏற்படுத்து்தில்மல எனக் 
கூறபபடுகிறது.

 கட்ந்த ெனிக்கிழமை ைட்டும் சீனவாவில் 
12,000 இற்கும் பைற்பட்படவாருக்கு ம்்ரஸ் 
பவாதிபபு கணடறியபபட்டுள்ளது. இம்தயடுத்து 
ம்்ரஸ் பவாதிபமப கட்டுபபடுத்்த சீனவா பல்ப்று 
ெட்டிக்மககமள பைற்சகவாணடு ்ருகிறது. 
சகவாப்ரவானவா உறுதி செய்யபபடும் ெபர்கமளக் 
கட்டவாயம் ்தனிமைபபடுத்தும் முமறமயயும் 
சீன அ்ரசு பின்பற்றி ்ருகிறது.

 சீனவாவின் முக்கிய ெக்ரங்களில் ஒன்றவான 
ெங்கவாய் ெகரில் இபபபவாது முழு ஊ்ரடங்கு 
அறிவிக்கபபட்டுள்ளது. 

சீ்னாறை மீண்டும் அச்சுறுத்தும் 
புதிய ைறக ககாபரா்னா!
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IOCயிடமிருந்து 10 இலடெம் லீடடர்...
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்-

களுக்கு தேலையொன டீசல் ப�ற்-
றுக்பகொடுக்கப்�ட்டுள்்ளேொகவும் 
அலைச்சு பேரிவித்துள்்ளது.  

ஐ.ஓ.சி நிறுைனத்தின் கப்�ல்-
கள் மூைம் நொட்டுக்கு எரிப�ொருள் 
பகொண்டுைரப்�டும் நிலையில் 
அேற்கு தைைதிகைொகதை தைற்�டி 
10 இைட்சம் லீற்்றர் டீசல் பகொள்-

ைனவு பசயயப்�ட்டுள்்ளேொகவும் 
அலைச்சின் உயரதிகொரிபயொருைர் 
பேரிவித்ேொர். அதேதைல்ள, இந்திய 
கடன் திட்டத்தின் கீழ் எரிப�ொருள் 
கப்�பைொன்று தநற்றும் நொட்லட ைந்-
ேலடந்ேேொகவும் அந்ேக் கப்�லில் 
20,000 பைற்றிக் பேொன் எரிப�ொருள் 
கொணப்�டுைேொகவும் அைர் தைலும் 
பேரிவித்ேொர். (ஸ)  

இமடக்்வால அ்ரசிமை அமைக்்...
ட்வீட் பசயதுள்்ளொர்.   இலடக்கொை 

அரசொங்கத்லே அலைப்�ேற்கு உேவுை-
ேற்கொக முழு அலைச்சரலையும் தநற்று 
முன்தினமிரவு �ேவி விைகியலைலய 

அடுத்து அைரது கருத்துக்கள் பைளியொ-
கியுள்்ளன.  ஏற்கனதை இலடக்கொை 
அரசொங்க தயொசலனக்கு தேவிபி ேைது 
எதிர்ப்ல� பைளியிட்டிருந்ேது.  

புதிய ப�வாத்தலில் உள்ள...
புதிய த�ொத்ேலில் உள்்ள �லைய 

ைது என்றும் அத்தியொைசிய 
தசலைகல்ள மீ்ளப் ப�றுைேற்கும் 
�ொரொளுைன்்றத் தேர்ேலை நடத்து-

ைேற்கும் அலனத்துக் கட்சிகளின் 
இலடக்கொை அரசொங்கதை ேைது 
தகொரிக்லகயொகும் என்றும் அைர் 
பேரிவித்துள்்ளொர்.  

டீெல் ்ழங்லில் ்தனியவார்... 
எதிர்ைரும் �ண்டிலகக் கொைத்தில் 

�ஸகல்ள இயக்க தைண்டுைொயின் 
முன்னுரிலை ைைங்கப்�ட தைண்-
டுபைன அகிை இைங்லக ேனியொர் 
�ஸ உரிலையொ்ளர்கள் சம்தை்ளனம் 
பேரிவித்துள்்ளது.   

ேற்த�ொது ஏரொ்ளைொன �ஸகள் 
டீசல் ப�றுைேற்கொக ைரிலசயில் 
நிற்�ேொக சங்கத்தின் பிரேை பசயைொ-
்ளரொன அஞசனொ பிரியஞசித் பேரி-

வித்துள்்ளொர்.    தநற்று 15 வீேைொன 
�ஸகள் ைொத்திரதை இயக்கப்�ட் -
டன. ப�ொது ைக்களுக்கு ஏற்�டும் 
அபசௌகரியங்களுக்கு உரிய அதிகொ-
ரிகளும் அரசொங்கமும் ப�ொறுகூ்ற 
தைண்டும் என பேரிவித்ே அைர், 
ேனியொர் �ஸகளுக்கு டீசல் ைைங்-
கும் நலடமுல்ற இதுைலர ைகுக்கப்-
�டொலை குறித்து கைலை பைளியிட்-
டொர். 

மூத்த ்ல்வியியல் ப�்ரவாசிரியர்... 
 1944 டிசம்�ர் ைொேம் பி்றந்ே த�ரொ-

சிரியர் சந்திரதசகரம், இைங்லகயின் 
ேமிழ் கல்வி ைரைொற்றில் �ொரிய �ங் -
களிப்புக்கல்ள பசயேைரொைொர்.

�துல்ளலய பி்றப்பிடைொகக் -
பகொண்ட த�ரொசிரியர் தசொ. சந்தி -
ரதசகரம் கல்வியியல் துல்றயில் 
த�ரொேலன �ல்கலைக்கைகம் 
ைற்றும் ஹிதரொசிைொ �ல்கலைக்கைக 
முதுைொனி �ட்டேொரியொைொர்.

பகொழும்பு �ல்கலைக்கைக கல்வி -
யியல் துல்ற முன்னொள் பீடொதி�தியொ-
கவும், தேசிய கல்வி ஆலணக்குழு-
வின் முன்னொள் அங்கத்ேைரொகவும் 
ைற்றும் பகொழும்பு ேமிழ் சங்கத்தின் 

முன்னொள் ேலைைரொகவும் அைர் 
�ணியொற்றினொர்.  சமூக பிரலேகளு-
டன் பசயற்�ட்டு ேைது எழுத்துக் -
கள் உள்ளிட்ட �ல்தைறு ைழிகளின் 
மூைம் சமூக தைம்�ொட்டுக்கொக �ொடு-
�ட்ட அைர், ேமிழ், ஆங்கிை, சிங்க்ள 
பைொழிகளில் புைலை பகொண்டைர் 
என்�துடன் முப்�துக்கும் தைற்-
�ட்ட நூல்கல்ள எழுதியுள்்ளொர்.  

ைலையகத்தில் �ல்கலைக்கைகம் 
ஒன்று அலைக்கப்�டதைண்டும் 
என்்ற பகொள்லகலய முேன் முேலில் 
முன்பைொழிந்ே தசொ.சந்திரதசகரம், 
அந்ே பகொள்லகயில்   உறுதியொகவும் 
இருந்ேொர். 

ைததிய ்ஙகியின் ஆளுந்ரவா்...
தீர்ைொனித்துள்்ளேொக உள்்ளகத் ேக-

ைல்கள் பேரிவிக்கின்்றன.   அேற்க-
லைய ேற்த�ொது அவுஸதிதரலியொவில் 
இருக்கும் கைொநிதி நந்ேைொல் வீரசிங்க-
விடம் இது பேொடர்பில் அறிவிக்கப்�ட்-
டுள்்ளேொகவும் பேரிவிக்கப்�டுகி்றது.     

இம்ைொேம் 7ஆம் திகதி இைங்லக 
ைரவுள்்ள அைர், ைத்திய ைங்கியின் 
ஆளுநர் �ேவிலய ப�ொறுப்த�ற்�து 
பேொடர்பில் உரிய அதிகொரிகளுடன் 
கைந்துலரயொடவுள்்ளேொக உள்்ளகத் ேக-
ைல்களில் இருந்து அறியமுடிகி்றது.  

�வா்ரவாளுைன்்றததில் சுயவாதீைைவா்...
உள்ளிட்ட 10 �ங்கொளிக் கட்சி -

களின் 16 �ொரொளுைன்்ற உறுப்பி-
னர்களும் இன்ல்றய தினம் �ொரொ-
ளுைன்்றத்தில் சுயொதீன குழுைொக 
பசயல்�டுைொர்கப்ளன அந்ே கட்சிக-
ளின் ைட்டொரங்கள் பேரிவித்ேன.  

அதேதைல்ள, அலைச்சர் 
ைொசுதேை நொணயக்கொரவும் ஆளும் 
கட்சியிலிருந்து விைகி, ேனியொக அை -
ரவுள்்ளேொகவும் அந்ே ைட்டொரங்கள் 
பேரிவித்ேன.   முன்னொள் அலைச்சர்-

க்ளொன விைல் வீரைங்ச ைற்றும் உேய 
கம்ைம்பிை ஆகிதயொர் அலைச்சுப் 
�ேவிகளிலிருந்து விைக்கப்�ட்டொ-
லும் அைர்கள் பேொடர்ந்தும் ஆளும் 
கட்சியிதைதய பசயற்�ட்டு ைருகின்-
்றனர். எனினும் அைர்களும் அைர்க-
ளுடன் இலணந்ே 16 �ொரொளுைன்்ற 
உறுப்பினர்களும் இன்ல்றய தினம் 
�ொரொளுைன்்றத்தில் சுயொதீனைொக 
பசயற்�டுைர் என்றும் அந்ே ைட்டொ-
ரங்கள் பேரிவித்ேன. (ஸ)  

ஜைவாதி�தியின் அமழபபு: ...
இலடக்கொை, குறுகிய கொை 

அல்ைது சர்ைகட்சி அரசொங்கக் கட்ட -
லைப்ல� உருைொக்குைேற்கு  ேனொதி-
�தி அல்ைது பிரேைருடன் தே.வி.பி 
இலணந்து பகொள்்ளைொட்டொது என 
பேரிவித்ே அக்கட்சியின் ேலைைர் 
அனுரகுைொர திஸொநொயக்க,   முேலில் 
ேனொதி�தி ேனது �ேவியிலிருந்து 
விைக தைண்டும் எனவும்  பேரிவித்-
துள்்ளொர்.

தநற்று இடம்ப�ற்்ற ஊடக சந்திப் -

பின் த�ொதே அைர் இவ்விடயத்லே 
பேரிவித்ேொர்.  ேனொதி�தி ைக்களின் 
தகொரிக்லககல்ள புரிந்து பகொள்்ள 
ேைறிவிட்டொர் எனவும், ேற்த�ொ-
லேய பநருக்கடியொனது அலைச்சுப் 
�ேவிகள் பேொடர்�ொன பிரச்சிலன -
யல்ை எனவும் அைர் பேரிவித்ேொர்.  
இவ்ைொ்றொன பிதரரலணலய முன் -
லைப்�ேற்கு ேனொதி�திக்கு நியொய -
ைொன கொரணங்கள் எதுவும் இல்லை 
எனவும் அைர் குறிப்பிட்டொர்.

அ்ரசியல் ம்தி்ள குறிதது...
லகதிகல்ள விடுேலை பசயைேற்-

கொன தேசிய அலைப்பின் இலணப்�ொ-
்ளர் அருட்ேந்லே ைொ.சத்திதைல் பேரி-
வித்துள்்ளொர்.   

இது பேொடர்பில் தநற்ல்றய தினம் 
பைளியிட்டுள்்ள ஊடக அறிக்லகயி-
தைதய அைர் இந்ே விடயத்லே கூறி-
யுள்்ளொர். அதில் தைலும்,   

இரத்தினபுரி தைல் நீதிைன்றில் 
2020.7.31 திகதி தூக்குத் ேண்டலன 
விதிக்கப்�ட்ட �ொரொளுைன்்ற உறுப்பி-
னரொன பிதரைைொல் ேயதசகர உட்�ட 
மூைர் 2022.3.31 அன்று தைன்முல்ற-
யீட்டு நீதிைன்றில் குற்்றைொளிகள் 
இல்லைபயனக் குற்்றங்களிலிருந்து 
விடுவித்து விடுேலை பசயயப்�ட்டுள்-
்ளனர்.   

ஒரு நீதிைன்்றத்ேொல் ைரணேண்டலன 
விதிக்கப்�ட்டைர் இன்பனொரு நீதிைன்-
றில் குற்்றைற்்றைர் என முடிவு பசயைது 
விசித்திரைொய உள்்ளது.   இது சட்டங்க-
ளில் உள்்ள ஓட்லடயொ? சட்டத்ேரணி-

களின் ைொேத் தி்றலையொைொ? என்�தே 
ப�ொதுைக்களின் தகள்வி. இவ்ைொறு 
விடுேலை ப�்ற முடியொேைர்கல்ள 
ேனொதி�தியின் ப�ொது ைன்னிப்பில் 
விடுேலை ப�றுைது நொட்டில் நிைவும் 
அரசியல் கைொசொரைொக உள்்ளது.    அதி-
கொரத்தேொடு பேொடர்புலடயைர்களுக்-
கும் �ண�ைம் �லடத்ேைர்களுக்கும் 
நீதி தேைலே சொர்த�ொ எனவும் சொேொரண 
ைக்கள் அங்கைொயக்கின்்றனர்.   

இவ்ைொ்றொன நிலையில் அதிகொ-
ரத்தேொடு பேொடர்பும் �ண �ைமும் 
இல்ைொே சொேொரண அடித்ேட்டு ைக்கள் 
சில்றயில் ைொடு�ைர்களின் உ்றவினர்-
கள் ப�ரிதும் �ொதிக்கப்�டுகின்்றனர்.   

அதிலும் �யங்கரைொே ேலட சட்-
டத்தின் இறுக்கம் ைற்றும் குற்்ற ஒப்பு-
ேல் ைொக்குமூைம் நீதித் துல்றயினதும் 
அதிகொரிகளினதும் அசைந்ே த�ொக்கு 
என்�ன கொரணைொகவும் சட்ட நுணுக்க 
அறிவு பகொண்ட த�ொதிய சட்டத்ே-
ரணிகள் இன்லையொலும் அரசியல் 

லகதிகள் ப�ரிதும் �ொதிக்கப்�ட்டுள்்ள-
னர்.   அதுைட்டுைல்ை பிலண இன்றி 
நீண்ட கொைம் சில்றயில் ைொடுகின்்ற-
னர். அத்தேொடு பிலண ைைங்குைேற்-
குச் சி�ொரிசு பசயயக்கூடிய அதிகொரம் 
பகொண்டைரொக சட்டைொ அதி�ர் வி்ளங்-
கிய த�ொதும் அரசியல் லகதிகளின் 
விடயத்தில் அேலன பசயயொைல் 
இருப்�து அரசியல் கொரணம் என்று சிந்-
திக்கத் தேொன்றுகின்்றது.   

உயிர்த்ே ஞொயிறு குண்டு ேொக்கு-
ேலின் பிரேொன சூத்திரேொரியொன 
சஹரொன் ஹொசிமின் �யிற்சி முகொமில் 
�ங்தகற்்றேொகப் �யங்கரைொேத் ேலடச்-
சட்டத்தின் கீழ் லகது பசயயப்�ட்டு 
இரண்டு ைருடங்கள் சில்றயில் லைக்-
கப்�ட்டிருந்ே 16 த�ருக்குச் சட்டைொ 
அதி�ரின் ஆதைொசலனயின் த�ரில் 
கடந்ே 25ஆம் திகதி பிலண ைைங்கப்-
�ட்டுள்்ளது.   

ஆனொல் அரசியல் லகதிகள் விட-
யத்தில் சட்டைொ அதி�ர் அக்கல்ற-

யின்றி இருப்�து ஏன்? ஒதர நொடு 
ஒதர சட்டம். ஆனொல் ேமிைர்கள் 
அன்னியைொகப் �ொர்க்கப்�டுகி்றனர் 
என்�ேற்கு இது இன்னுபைொரு உேொர-
ணைொகும்.    அண்லையில் ேனொதி�தி-
தயொடு ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டலைப்பு 
த�ச்சுைொர்த்லே நடத்திய பின்னர் ஊட-
கங்களுக்குக் கருத்து பேரிவித்ே சுைந்-
திரன், 10 ைருடங்களுக்கு தைைொகச் 
சில்றயில் ைொடும் அரசியல் லகதிகல்ள 
பைளியில் விடுைது பேொடர்�ொக நீதி 
அலைச்சதரொடு கைந்ேொதைொசித்து 
விடப்�டும் என பேரிவித்ேொர்.   

அரசியல் லகதிகள் அத்ேலன த�ரும் 
நி�ந்ேலனயின்றி விடுேலை பசய-
யப்�ட தைண்டும். இது ேவிர அைர்-
கல்ள ைலகப்�டுத்துைேற்குத் ேமிழ்த் 
தேசியக் கூட்டலைப்பு துலண த�ொைது 
என்�து அரசியல் லகதிகளுக்கு ைட்டு-
ைல்ை ஒட்டுபைொத்ே ேமிைர்களுக்கும் 
பசயகின்்ற துதரொகைொகவும் அலையும் 
என குறிப்பிட்டப்�ட்டுள்்ளது.  

்ரணில் எந்்தப �்தவிமயயும்...
இதுைலர கொைமும் ப�ொறுப்த�ற்-

கொே எந்ேப் �ேவியிலும் இனியும் 
ப�ொறுப்த�ற்கத் ேயொரில்லை என 
அைர் பேரிவித்துள்்ளேொகவும் அந்ேக் 
கட்சி தநற்று ேகைல் பைளியிட்-
டுள்்ளது.  

தேசிய பநருக்கடிக்கு தீர்வுகொணும் 
ைலகயில் அலைச்சுப் �ேவிகல்ள 
ப�ொறுப்த�ற்குைொறு ேனொதி�தி 
தகொட்டொ�ய ரொே�க் ஷ அலனத்துக் 
கட்சிகளுக்கும் �கிரங்க அலைப்பு 

விடுத்துள்்ள நிலையில் அேற்குப் �திை-
ளிக்கும் ைலகயிதைதய ரணில் விக்கிர-
ைசிங்கவின் முடிலை ஐக்கிய தேசியக் 
கட்சி தநற்று பைளியிட்டுள்்ளது.  

அதேதைல்ள, சர்ைகட்சி ைொநொட்டில் 
முன்லைக்கப்�ட்ட தயொசலனகளுக்-
கிணங்க அலனத்து கட்சித் ேலைைர்க-
ல்ளயும் ஒன்றிலணத்து குழுபைொன்று 
அலைத்து தேசிய பநருக்கடிக்கு தீர்வு-
கொண தைண்டும் என்்ற நிலைப்�ொட்-
டிதைதய முன்னொள் பிரேைர் ரணில் 

விக்கிரைசிங்க உள்்ளேொகவும் அந்ே 
நிலைப்�ொட்டில் எந்ேபைொரு ைொற்்ற-
மும் கிலடயொபேன்றும் அந்ேக் கட்சி 
தநற்றுத் பேரிவித்ேது.   

அத்துடன் கடந்ே இரு தினங்க-
ளுக்கு முன், முன்னொள் பிரேைர் ரணில் 
விக்கிரைசிங்க கூற்று ஒன்ல்ற பைளி-
யிட்டு, ேொம் ேனொதி�தியுடன் த�ச்சு-
ைொர்த்லே நடத்தி �ொதிக்கப்�ட்டுள்்ள 
நொட்டு ைக்களுக்கு ஏற்றுக்பகொள்்ளக்கூ-
டிய தீர்லை �ொரொளுைன்்றத்தின் மூைம் 

முன்லைக்குலைக்கும் ைலகயில் நட-
ைடிக்லக எடுக்கதைண்டுபைன தகட்-
டுக்பகொள்்ளவுள்்ளேொகவும் குறிப்பிட்-
டிருந்ேொர்.  

அதேதைல்ள, கட்சி த�ேங்களின்றி 
தேசிய ஒருலைப்�ொட்டுடன் பசயற்-
�ட தைண்டுபைனவும் �ொரொளுைன்-
்றம் கூட்டப்�ட்ட உடதனதய அந்ே 
நடைடிக்லக தைற்பகொள்்ளப்�ட-
தைண்டும் என்�லேயும் அைர் ைலியு-
றுத்தியுள்்ளொர். (ஸ)  

மூன்று ைவா்தங்ளில் இலஙம்க்கு... 
இைங்லகயிலுள்்ள இந்திய உயர்ஸ-

ேொனிகரொையம் பேரிவித்துள்்ளது.   
இந்தியொவின் 500 மில்லியன் 

படொைர் கடன் திட்டத்தின் கீழ் 
நொட்லட ைந்ேலடந்ே 40 000 
பைட்ரிக் பேொன் டீசலை இைங்-
லகக்கொன இந்திய உயர் ஸேொனிகர் 
தகொ�ொல் �ொக்தைவிடமிருந்து , ைலு 
சக்தி அலைச்சர் கொமினி பைொக்குதக 
தநற்று முன்தினம் ப�ற்றுக் பகொண்டி-
ருந்ேொர்.   

இது குறித்து இந்திய உயர்ஸேொனி-
கரொையம் பைளியிட்டுள்்ள ஊடக 
அறிக்லகயிதைதய இவ்ைொறு பேரி-
விக்கப்�ட்டுள்்ளது. அதில் தைலும் 
குறிப்பிடப்�ட்டுள்்ளேொைது :   

இந்திய கடன் திட்டத்தின் கீழ் நொன்-
கொைது கட்டைொக இந்ே டீசல் பேொலக 
இைங்லகக்கு ைைங்கப்�ட்டுள்்ளது. 
இேற்கு முன்னர் கடந்ே ைொர்ச் ைொேம் 
16, 20 ைற்றும் 23 ஆம் திகதிகளில் 

எரிப�ொருள் பேொலக நொட்லட ைந்-
ேலடந்ேது. அேற்கலைய கடந்ே 
சனிக்கிைலை நொட்லட ைந்ேலடந்ே 
40 000 பைட்ரிக் பேொன் எரிப�ொருள் 
உள்்ளடங்கைொக 50 நொட்களில் 200 
000 பைட்ரிக் பேொன் எரிப�ொருல்ள 
இந்தியொ இைங்லகக்கு ைைங்கியுள்-
்ளது.   

இந்நிகழ்வில் உலரயொற்றிய உயர் 
ஸேொனிகர் தகொ�ொல் �ொக்தை, ேற்த�ொ-
லேய சூழ்நிலையில் அண்லட நொட்-
டுக்கு முேலிடம் என்்ற பகொள்லகக்கு 
இணங்க இைங்லக ைக்களுக்கு இந்தி-
யொவின் அர்ப்�ணிப்பின் உறுதியொன 
பைளிப்�ொடொக எரிப�ொருள் விநிதயொ-
கத்லே சுட்டிக்கொட்டினொர். இந்தியொ-
வின் இந்ே உேவிகளுக்கு ைலு சக்தி 
அலைச்சர் கொமினி பைொக்குதக நன்றி 
பேரிவித்ேொர்.   

முன்னேொக, ைொர்ச் 23 ஆம் திகதி 
பிரேைர் ைஹிந்ே ரொே�க்ஷ, இைங்-

லகக்கொன சமீ�த்திய இந்திய ப�ொரு-
்ளொேொர தைம்�ொட்டு உேவி ைற்றும் 
கடன் ைசதிகளுக்கொக பிரேைர் நதரந்-
திர தைொடிக்கு நன்றி பேரிவித்ேது-
டன், எதிர்கொைத்திலும் இைங்லக-
யின் ை்ளர்ச்சியில் இந்திய அரசொங்கம் 
சி்றப்பு கைனம் பசலுத்தும் என்று 
ேொன் எதிர்�ொர்ப்�ேொகவும் குறிப்பிட்-
டிருந்ேொர்.   

ப�ட்தரொலியப் ப�ொருட்கல்ள 
ைொங்குைேற்கொன 500 மில்லியன் 
அபைரிக்க படொைர் கடன் ஒப்�ந்ேத்-
தில் கடந்ே ப�ப்ரைரி 2 ஆம் திகதி 
இந்தியொவின் ஏற்றுைதி இ்றக்குைதி 
ைங்கியும் இைங்லக அரசொங்கமும் 
லகபயழுத்திட்டன. இந்ே ஒப்�ந்ேத்-
தில் இைங்லகயின் சொர்பில் தில்றதசறி 
பசயைொ்ளர் எஸ.ஆர்.ஆட்டிகை 
லகபயழுத்திட்டதேொடு , எக்ஸிம் 
ைங்கி சொர்பில் அேன் பிரேை ப�ொது 
முகொலையொ்ளர் பகௌரவ் �ண்டொரி 

இந்தியொவின் சொர்பில் லகபயழுத்திட்-
டொர்.  தைலும், இைங்லக அரசொங்கத்-
தின் ேனியொன ைற்றும் அைசர தகொரிக்-
லகக்கு இணங்க, உணவு ைற்றும் 
ைருந்துகள் உள்ளிட்ட அத்தியொைசி-
யப் ப�ொருட்கல்ள ப�ற்றுக் பகொள்ை-
ேற்கொக 1 பில்லியன் படொைர் கடன் 
ைசதிலய நீடிப்�து இறுதி பசயயப்-
�ட்டுள்்ளதுடன், இந்ே ைசதியின் கீழ் 
இந்தியொவிலிருந்து அரிசியின் முேல் 
ஏற்றுைதி விலரவில் இைங்லகலய 
பசன்்றலடயும் என்று எதிர்�ொர்க்கப்�-
டுகி்றது.   துல்றமுகங்கள், புதுப்பிக்-
கத்ேக்க எரிசக்தி, உற்�த்தி த�ொன்்ற 
முக்கிய துல்றகளில் இைங்லகயில் 
தைம்�டுத்ேப்�ட்ட இந்திய முேலீட்-
டின் மூைம் நடுத்ேர முேல் நீண்ட 
கொை தி்றன் உருைொக்கத்திற்கொன முயற்-
சிகல்ள இந்திய அரசு பேொடர்ந்து ஊக்-
குவித்து ைருகி்றது என்று பேரிவிக்கப்-
�ட்டுள்்ளலை குறிப்பிடத்ேக்கது  

புதிய அமைசெர்்்ளவா்... 
ைதியம் இந்ே சத்தியப்பிரைொண 

நிகழ்வு நலடப�ற்்றதுடன் புதிய நிதி-
யலைச்சரொக அலைச்சர் அலி சப்ரி 
ேனொதி�தியின் முன்னிலையில் சத்-
தியப்பிரைொணம் பசயதுபகொண்டொர்.  

அதேதைல்ள, �ொரொளுைன்்ற 
சல� முேல்ைர் திதனஷ் குணைர் -
ேன மீண்டும் புதிய கல்வியலைச்-

சரொக சத்தியப்பிரைொணம் பசயது-
பகொண்டதுடன் ஆளும் கட்சியின் 
பிரேை பகொரடொ தேொன்ஸடன் 
ப�ர்னொண்தடொ பநடுஞசொலை-
கள் அலைச்சரொகவும் த�ரொசிரி-
யர் ஜீ.எல். பீரிஸ பைளிவிைகொர 
அலைச்சரொகவும் தநற்று ேனொதி�தி 

முன்னிலையில் சத்தியப்பிரைொணம் 
பசயதுபகொண்டனர்.  

அலைச்சரலை கலைக்கப்�ட்-
டுள்்ள நிலையில் அலைச்சுப் �ேவிக-
ளுக்கு நிைவும் பைற்றிடங்களுக்கொக 
தநற்று நொன்கு அலைச்சர்கள் சத்தி -
யப்பிரைொணம் பசயதுபகொண்டுள்்ள-
துடன் ஏலனய அலைச்சர்களுக்கொன 

சத்தியப்பிரைொணம் பின்னர் இடம் -
ப�றும் என ேனொதி�தி பசயைகம் 
தநற்று பேரிவித்ேது. அதேதைல்ள, 
�ொரொளுைன்்றம் இன்று கூடுைதுடன் 
�ொரொளுைன்்ற நடைடிக்லககள் ைை-
லைத�ொன்று இடம்ப�றுபைன்றும் 
ேனொதி�தி பசயைகம் தைலும் பேரி-
வித்துள்்ளது. (ஸ)  

அமைதது ்டசி்ளுக்கும் ஜைவாதி�தி...
சந்ேதியினருக்கொக ஒன்றிலணந்து 

பசயற்�ட தைண்டியுள்்ளேொகவும் 
அந்ே அறிக்லகயில் பேரிவிக்கப்�ட்-
டுள்்ளது.

 அலைச்சரலை கலைக்கப்�ட்டுள்்ள 
நிலையில் அலைச்சுப் �ேவிகல்ள ஏற்-
றுக்பகொண்டு தேசிய பநருக்கடிக்கு 
தீர்வு கொண்�ேற்கு ஒன்றிலணயுைொறு 
�ொரொளுைன்்றத்லே பிரதிநிதித்துைப்-
�டுத்தும் அலனத்து அரசியல் கட்சி-
களுக்கும் ேனொதி�தி தகொட்டொ�ய 
ரொே�க்ஷ அலைப்பு விடுப்�ேொகவும் 

அந்ே அறிக்லகயில் தைலும் பேரிவிக்-
கப்�ட்டுள்்ளது. ேனொதி�தியின் இந்ே 
�கிரங்க அலைப்புக்கு தநற்று சிை 
கட்சிகள் ேைது நிலைப்�ொட்லட பேரி-
வித்திருந்ேன.  

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ேலை-
ைரும் முன்னொள் பிரேைருைொன 
ரணில் விக்கிரைசிங்க அது பேொடர்-
பில் கருத்து பேரிவிக்லகயில், புதிய 
�ேவிகள் எேலனயும் ேொம் ஏற்றுக் 
பகொள்்ளப் த�ொைதில்லை என்றும் 
எனினும் �ொரொளுைன்்றத்தில் அங்கம் 

ைகிக்கும்அலனத்து கட்சிகளும் 
இலணந்து நொடு எதிர்பகொண்டுள்்ள 
பநருக்கடி நிலைக்கு தீர்வு கொணும் 
ைலகயில் நடைடிக்லககல்ள முன்-
பனடுப்�து அைசியம் என்றும் குறிப்-
பிட்டுள்்ளொர்.  

அதேதைல்ள அரசொங்கத்துடன் 
எந்ே ஒரு உடன்�டிக்லகலயயும் 
தைற்பகொள்ைேற்கு  ஐக்கிய ைக்கள் 
சக்தி ேயொரில்லை என எதிர்க்கட்சித் 
ேலைைர் சஜித் பிதரைேொச பேரிவித்-
துள்்ளொர். எதிர்க்கட்சித் ேலைைர் 

அலுைைகத்தில் தநற்று இடம்ப�ற்்ற 
விதசட பசயதியொ்ளர் ைொநொட்டின் 
த�ொதே அைர் இேலனத் பேரிவித்துள்-
்ளொர்.  

அதேதநரம் ேனொதி�தியின் 
அலைப்ல� நிரொகரிப்�ேொக ைக்கள் 
விடுேலை முன்னணி பேரிவித்துள்-
்ளது. அந்ேக் கட்சியின் ேலைைர் அனு-
ரகுைொர திசொநொயக்க தநற்ல்றயதினம் 
கட்சித் ேலைலையகத்தில் இடம்-
ப�ற்்ற ஊடக சந்திப்பின்த�ொது அந்ே 
கருத்லே பைளியிட்டுள்்ளொர்.

இபயசு  ்தைது சிலும  ்ை்ரணம் ச்தவாடர்-
பில் ச்தரிவிப�ம்த இன்ம்றய நறசெய்தி 
நைக்கு வி்ளக்குகி்றது.(பயவா்வான் 8:21-
30)

 இபயசு �ரிபெயர்்ம்ள  பநவாக்கி நவான் 
ப�வாை பின் நீங்ள என்மை ப்தடுவீர்-
்ள. நவான் ப�வாகும் இடததிறகு உங்்ளவால் 
்்ர இயலவாது நீங்ள �வாவி்்ளவா்ப் 
ெவாவீர்்ள"என்்றவார்.

யூ்தர்்ப்ளவா நவான் ப�வாகும் இடததிறகு 
உங்்ளவால் ்்ர முடியவாது என்று செவால்-
கி்றவாப்ர ஒருப்ம்ள அ்ர் ்தறச்வாமல 
செய்து ச்வாள்ளப ப�வாகி்றவாப்ரவா என்று 
ப�சிக்ச்வாணடவார்்ள.

இபயசு அ்ர்்ளிடம் நீங்ள கீழி-
ருந்து ்ந்்த்ர்்ள. நவான் பைலிருந்து 
்ந்்த்ன். நீங்ள இவவுலம்ச பெர்ந்-
்த்ர்்ள ஆைவால் நவான் இவவுலம்ச 
ெவார்ந்்த்ைல்ல. ஆ்ப  ் ்தவான் நீங்ள 
�வாவி்்ளவாய் ெவாவீர்்ள என்ப்றன். 'இருக்-
கி்ற்ர் நவாபை' என்�ம்த நீங்ள நம்-
�வாவிடில் நீங்ள �வாவி்்ளவா்ப  ் ெவாவீர்-
்ள என்்றவார். என்மை அனுபபிய்ர் 
என்பைவாடு இருக்கி்றவார். நவானும் அ -்

ருக்கு உ்ந்்த்றம்றபய  எபப�வாதும் 
செய்கிப்றன் என்றும் இபயசு கூறிைவார்.

நவாமும் �ல்ப்று ைனி்தர்்ளில் 
ச�வாருட்ளில்  நைது நம்பிக்ம்மய 
ம்க்கின்ப்றவாம். ஆணட்ரில் முழுமை-
யவாை நம்பிக்ம்மய ம்ப�தில் ்த்றி 
விடுகின்ப்றவாம்.

நைது �வா்ங்ள, சுயநலம், இன்பைவா-
்ரன்ை தீய சிந்்தமை்ள, செயல்�வாடு்ள 
ஆணட்ரிடமிருந்து எம்மை தூ்ரைவா க்கு-
கின்்றை  என்�ம்த நவாம் உணர்ப்வாம். 

இபயசு இன்ம்றய நறசெய்தியில் 
்தவாம் இம்ற ்தந்ம்தயின் ை்ன் என்றும் 
அ்்ரவால் அனுப�ப�டட்ர் என்றும் அ்ர் 
செவால்்ம்தபய ்தவாம் செய்்்தவா்வும் ச்தரி-
விதது அ்ர் மீது நம்பிக்ம  ் ச்வாளளு-
ைவாறு ் லியுறுததுகின்்றவார்.

அ்ர் நம்பிக்ம  ் ம்ப�்பை 
்வாழ்வான். இந்்தத ்த்க்்வாலததில் அ -்
ரிடம் ெ்ரணமடந்து  அ்ருடன் இமணந்-
்தவா  ்எம் ்வாழம  ்நடததிச செல்்்தறகு 
அருள ப்ணடி ைன்்றவாடுப்வாம்.

தவக்கால சிநதனை
இறைவன் மீதான நம்பிகறகை

TNA, SLMC, TPA, ACMC ்டசி்ளும்...
ே.சித்ேொர்த்ேன்   பேரிவித்ேொர்.  

ேமிழ் முற்த�ொக்குக் கூட்டணி (TPA), 
ஸ்ரீைங்கொ முஸலிம் கொங்கிரஸ (SLMC) 
ஆகிய கட்சிகள் எந்ேபைொரு சர்ைகட்சி, 
இலடக்கொை அல்ைது தேசிய அரசொங்-
கப் ப�ொறிமுல்றகளிலும் �ங்கு�ற்்றப் 
த�ொைதில்லைபயன தீர்ைொனித்துள்்ள-
ேொக �ொரொளுைன்்ற உறுப்பினர் ைதனொ 
கதணசன் பேரிவித்துள்்ளொர்.

இந்நிலையில், �ொரொளுைன்்ற 
உறுப்பினர் ரிஷொத் �தியுதீனின் 
அகிை இைங்லக ைக்கள் கொங்கிரஸ   

இலணந்து பசயற்�டுைொறு ேனொதி�தி 
விடுத்ே அலைப்ல� நிரொகரித்துள்்ளது.  

தநற்று கொலை பிரேொன எதிர்க்கட்சி-
யொன ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி (SJB) ேனொ-
தி�தியின் இந்ே அலைப்ல� நிரொகரித்-
ேது, அேன் ேலைைர் சஜித் பிதரைேொச, 
தகொட்டொ�ய ரொே�க்ஷ ேலைலையி-
ைொன அரசொங்கத்துடன் கட்சி ஒருத�ொ-
தும் ஒப்�ந்ேம் பசயயதைொ அல்ைது 
நிர்ைொகத்லே அலைக்கதைொ த�ொை-
தில்லை என்று கூறினொர்.  

அத்தேொடு ைக்கள் விடுேலை 

முன்னணியும் (தே.வி.பி) ேனொதி-
�தியின் அலைப்ல� ஏற்க ைறுத்து-
விட்டது, அேன் ேலைைர் அனுரகு-
ைொர திசொநொயக்க, ப�ொதுைக்களின் 
அலைப்புகளுக்கு பசவிசொயத்து 
ேனது இரொஜினொைொலை ேனொதி�தி 
தகொட்டொ�ய ரொே�க்ஷ பைளியிட 
தைண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டொர்.  

இந்நிலையில். ேனொதி�திலயயும் 
அைரது அரசொங்கத்லேயும் �ேவி 
விைகுைொறு தகொரி ப�ொதுைக்கள் 
வீதியில் இ்றங்கிப் த�ொரொட்டம் நடத்-

தியலேயடுத்து, தேசிய பநருக்கடிக்கு 
தீர்வு கொண அலனத்துக் கட்சி இலடக்-
கொை அரசொங்கத்லே உருைொக்குை-
ேற்கு லகதகொர்க்குைொறு அலனத்து 
அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ேனொதி�தி 
தநற்று கொலை அலைப்பு விடுத்ேொர். 
நொட்டில் நிைவும் தைொசைொன ப�ொரு-
்ளொேொர பநருக்கடி கொரணைொக கடந்ே 
சிை ைொரங்க்ளொக நொடு முழுைதும் 
ப�ொதுைக்கள் த�ொரொட்டங்களில் 
ஈடு�ட்டு ைருகின்்றலை குறிப்பிடத்-
ேக்கது.

எல்.செல்்வா...

ெ்ல பி்ரசசிமை... (03 ஆம் �க்்த ச்தவாடர்)

விைசொயத்துல்றக்கு ஏற்�ட் -
டுள்்ள �ொதிப்பு குறித்து பேொடர் -
பில் ஆரொய விதசட திட்டங்கல்ள 
பசயற்�டுத்துைொறும் ைலியுறுத்தி -
யுள்த்ளொம்.நொட்டு ைக்களின் எதிர் -
கொைத்லே கருத்திற்பகொண்டு 
தசேன �சல்ள திட்டம் அறிமுகப் -
�டுத்ேப்�ட்டது.ஒருேரப்பினரது 
ேை்றொன பசயற்�ொடுகளினொல் 
தசேன �சல்ள திட்டம் கு்ளறு�டி -

யொக்க�ட்டுள்்ளது.    நொட்டு ைக்கள் 
ப�ொறுப்புடன் பசயற்�ட 
தைண்டும். 

ேற்த�ொலேய பநருக்கடியொன 
சூழ்நிலையிலன பகொண்டு ஒரு 
ேரப்பினர் அரசியல் இைொ�ம் 
தேடிக்பகொள்்ள முயற்சிக்கி்றொர்கள். 
அரசியல்ைொதிகளின் ேை்றொன ைழி -
நடத்ேல்களினொல் த�ொரொட்டம் 
தீவிரைலடகி்றது என்்றொர்.    

்டக்கில் ்ணணி ச்டி... (03 ஆம் �க்்த ச்தவாடர்)

 ைசிக்கும் குடும்�ங்களுக்கு 
ேைது பசொந்ேப் �குதிகளில் �ொது -
கொப்�ொன முல்றயில் மீ்ளக் குடி -
யைர்த்தும் நடைடிக்லககளுக்கு 
�ங்களிப்பு ைைங்குைேொக அலைந் -
திருக்கும். குறிப்�ொக கிளிபநொச்சி 
ைற்றும் முல்லைத்தீவு ைொைட்டங் -
கல்ளச் தசர்ந்ே இந்ே ைக்களின் 
ைொழ்ைொேொரங்களுக்கு தநரடியொக 
அல்ைது ைல்றமுகைொக �ங்களிப் -

புச் பசயைேொகவும் அலைந்திருக் -
கும்.   

இைங்லகயில் கண்ணி பைடி 
அகற்றும் �ணிகள் ஆரம்பிக்கப் -
�ட்டது முேல் ேப்�ொனிய அரசொங் -
கத்தினொல் பேொடர்ச்சியொக இந்ேப் 
�ணிகளுக்கு ஆேரைளிக்கப்�ட் -
டுள்்ளதுடன், இதுைலரயில் 41.4 
மில்லியன் அபைரிக்க படொைர்க -
ளுக்கு அதிகைொன பேொலக உேவி -

யொக ைைங்கப்�ட்டுள்்ளது.  இந்ே 
ஆண்டில், இரு நொடுகளுக்குமி -
லடதய இரொேேந்திர உ்றவுகள் 
ஆரம்�ைொகி 70 ைருட பூர்த்திலய 
பகொண்டொடும் நிலையில், யுத்ேம் 
கொரணைொக �ொதிக்கப்�ட்ட �கு -
திகல்ள அபிவிருத்தி பசயைதில் 
�ங்களிப்பு ைைங்குைது, இைங் -
லகக்கொன ேப்�ொனினொல் ைைங் -
கப்�டும் உத்திதயொகபூர்ை அபிவி -

ருத்தி உேவியின் முக்கிய �ங்லகப் 
ப�றும் அங்கைொக அலைந்துள் -
்ளது. இைங்லக அரசொங்கத்தின் 
“கண்ணி பைடி �ொதிப்�ற்்ற 
இைங்லக” எனும் இைக்லக எய -
துைேற்கு ேப்�ொனிய அரசொங்கம் 
பேொடர்ந்தும் ஆேரைளிக்கும் என 
ேப்�ொனிய தூேரகம் பை ளியிட் -
டுள்்ள அறிக்லகயில் பேரிவிக்கப் -
�ட்டுள்்ளது.  

�ஸ்ஸூக்கு தீ ம்த்த.... (03 ஆம் �க்்த ச்தவாடர்)
அதேதைல்ள, மிரிஹொன பிரதே-

சத்தில் இடம்ப�ற்்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப் -
�ொட்டத்தின் த�ொது லகதுபசயயப்-

�ட்டுள்்ள சந்தேகந�ர்கள் தநற்று 
அலடயொ்ள அணிைகுப்புக்கு உட் -
�டுத்ேப்�ட்டனர் என ப�ொலிஸ 

ஊடகப் த�ச்சொ்ளர் நிஹொல் 
ேல்துை பேரிவித்ேொர்.  சந்தேகந-
�ர்கள் 31 த�ர் தநற்று அலடயொ்ள 

அணிைகுப்புக்கு உட்�டுத்ேப்�ட்-
டேொகவும் அைர் பேரிவித்ேொர்.  
(ஸ)   

கல்வி ப�ொதுத்தரொ்தர �ததிர �ரீட்சைக்ை நடத்த கலந்து்ரயொடல்
இவ்ைொண்டுக்கொன உயர்ேர �ரீட்-

லசகல்ள ஒக்தடொ�ரிலும் ைற்றும் 
சொேொரண �ரீட்லசகல்ள 2023 ஆரம்� 
�குதியிலும் நடத்துைது பேொடர்பில் 
அைேொனம் பசலுத்ேப்�ட்டுள்்ளதேொடு 
, �ொடசொலைகளில் ஒக்தடொ�ர் ைற்றும் 
நைம்�ர் ைொேங்களில் ேைலண விடுமு-
ல்றகள் கல்வி அலைச்சினொல் பைளி-
யிடப்�ட்டுள்்ள சுற்று நிரூ�த்திற்கு 
அலைய ைைங்கப்�ட தைண்டும் 
என்றும் பேரிவிக்கப்�ட்டுள்்ளது.   

அேற்கலைய தேசிய �ரீட்லசகள் 
ைற்றும் ேைலண விடுமுல்றகள் 
பேொடர்பில் கல்வி அலைச்சினொல் 

கடந்ே முேைொம் திகதி பைளியிடப்-
�ட்ட சுற்று நிரூ�த்தில் பேரிவிக்கப்�ட்-
டுள்்ளேொைது :   

சிங்க்ள ைற்றும் ேமிழ் �ொடசொலைகள்   
முேைொம் ேைலண   
இவ்ைொண்டுக்கொன முேைொம் ேை-

லணயில் முேைொம் கட்ட கல்வி பசயற்-
�ொடுகள் எதிர்ைரும் 18 ஆம் திகதி 
முேல் தை ைொேம் 20 ஆம் திகதி ைலர 
(இந்ே நொட்கள் உட்�ட) முன்பனடுக்-
கப்�டும். அேற்கலைய தை ைொேம் 21 
ஆம் திகதி முேல் ேூன் ைொேம் 5 ஆம் 
திகதி ைலர 2021 ஆம் ஆண்டுக்கொன 
கல்விப் ப�ொதுத் ேரொேர சொேொரணேர 

�ரீட்லசகள் கொரணைொக விடுமுல்ற 
ைைங்கப்�டும்.   

இதே தைல்ள முேைொம் ேைலண-
யின் இரண்டொம் கட்ட ேைலண 
பசயற்�ொடுகள் ேூன் ைொேம் 6 ஆம் 
திகதி முேல் ேூலை 8 ஆம் திகதி ைலர 
(இந்ே இரு தினங்கள் உள்்ளடங்க்ளொக) 
இடம்ப�றும். அத்தேொடு ேூலை 9 
ஆம் திகதி முேல் ேூலை 17 ஆம் திகதி 
ைலர விடுமுல்ற ைைங்கப்�டும்.   

இரண்டொம் ேைலண   
இவ்ைொண்டுக்கொன இரண்டொம் 

ேைலண கல்வி பசயற்�ொடுகள் ேூலை 
18 ஆம் திகதி முேல் பசப்படம்�ர் 16 

ஆம் திகதி ைலர (இந்ே இரு தினங்க-
ளும் உட்�ட) இடம்ப�றும்.   

மூன்்றொம் ேைலண   
இவ்ைொண்டுக்கொன மூன்்றொம் ேை-

லணயின் முேற்கட்ட கல்வி பசயற்-
�ொடுகள் பசப்படம்�ர் 19 ஆம் திகதி 
முேல் ஒக்தடொ�ர் 13 ஆம் திகதி ைலர 
(இந்ே இரு தினங்கள் உள்்ளடங்கைொக) 
இடம்ப�றும். அேற்கலைய ஒக்தடொ-
�ர் 14 ஆம் திகதி முேல் நைம்�ர் 13 
ஆம் திகதி ைலர இவ்ைொண்டுக்கொன 
கல்விப் ப�ொதுத் ேரொேர உயர்ேர �ரீட்-
லசகள் கொரணைொக விடுமுல்ற ைைங்-
கப்�டும்.   



72022 ஏப்ரல் 5 செவ்வாய்க்கிழமை 5–04–2022

உ தைபநைதாட்ட துதையில் 
புகழ்பறை பிரதைசமதாக 
தபருவதை விைங்குகிைது. 

இபபகுதி வீரரகள் தைசிய, சரவதைச 
மட்ட உதைபநைதாட்டப தபதாடடிக -
ளில கலநது்கதாண்டு தபருவதைக்கு 
்பருதம தசரத்து வருகிைதாரகள். 
இருநதும் இங்கு முழு நிதைவதான 
விதையதாடடு தமைதானம் ஒன்றில் -
லதாை ்பரும்குதை நிலவுகிைது. 
ைறதபதாது ஆளும் ைரபபிலுள்ை எமது 
அரசியல் ைதலவரகளின் முயறசியில் 
இநை தைதவயும் விதரவில் பூரத் -
தியதாகும் என்று எதிரபதாரக்கிதைன் 
என்று தபருவதை உதைபநைதாட்ட 
சங்கத் ைதலவர எம்.எஸ்.எம். 
ரிஸ்வதான் ்ைரிவித்ைதார.

உதைபநைதாட்ட சங்கத் ைதலவர 
ரிஸ்வதானி்டம் இது ்ைதா்டரபில் 
ந்டத்ைபபட்ட கலநதுதரயதா்டலின்  
தபதாதை அவர தமறகண்்டவதாறு 
ைனது ஆைங்கத்தை ்வௌிபபடுத்தி -
னதார.

்ைதா்டரநதும் அவரு்டனதான கலநது -
தரயதா்டலில் இருநது.

வினதா:- உங்கதைப பறறிய சிறு 
அறிமுகம் 

பதில் :- தபருவதை மக 
்கதாத்டதயச் தசரநை முகம்மது சதாலி 
- ஐனதா பீபி ைம்பதியின் புைல்வனதாக 
1977 தம மதாைம் 23 ஆம் திகதி மக 
்கதாத்டயில் பிைநதைன்.சம்சுத்தீன் 
வித்தியதாலயத்தில் கறறு, மதாணிக்கக் -
கல் வியதாபதாரத்தில் இைங்கிதனன். 
இன்றுவதரயும் உதைபநைதாட்டத் -
துதை பணிதயதாடு மதாணிக்கக்கல் 
வரத்ைகத்திலும் அதிக ஈடுபதாடு 
கதாடடி வருகிதைன்.

வினதா:- உதைபநைதாட்டத்துதையில் 
எவவதாறு கதால்பதித்தீரகள்?

பதில்:- பள்ளிப பருவத்திலிருநதை 
உதைபநைதாட்டத்தில் ஆரவம்கதா -
்டடி வநை நதான் தபருவதை மக 
்கதாத்டயில் இயங்கி வநை சுபபர 
சன் விதையதாடடுக் கழகத்தில் ஒரு 
பயிலும் விதையதாடடு வீரனதாக 1994 
ஆம் ஆண்டு இதைநதைன். அங்கு 
படிபபடியதாக உயரவுகண்டு 1998 
ஆம் ஆண்்டதாகும் தபதாது, கழகத்தின் 
முகதாதமயதாைரதாதனன். பின்னர, 
ைறதபதாது வதர அைன் ைவிசதாை -
ரதாக இருநது பங்களிபபுச் ்சய்து 
்கதாண்டிருக்கிதைன். அன்று முைல் 
இன்று வதரயும் சுபபர சன் கழகத் -
தின் வைரச்சிக்கும் உயரச்சிக்கும் 
என்னதால் இயன்ை வதர உதழத்துக் 
்கதாண்டிருக்கிதைன்.

வினதா:- சுபபர சன் கழகத்தின் 
வைரச்சி ்ைதா்டரபில்,...

பதில்:- இக்கழகம் எமது பிரதைசத் -
தில் மடடுமல்ல, மதாகதாைத்திலும் 
அகில இலங்தக ரீதியிலும் ்பரும் 
புகழ ்பறை கழகங்களில் ஒன்ைதாக 
திகழகிைது. இது குறித்து நதான் 
மகிழச்சியத்டகிதைன்.

வினதா:- தபருவதை உதைபநைதாட -
்டச் சங்கத்திலும் ைதலவரதாக இருக்கு -
றீரகள் அது ்ைதா்டரபில் சில ைகவல் -
கள்,...

பதில் :- ஆம், அச்சங்கத்தில் அங்கத் -
துவம் ்பறறிருநை நிதலயில் எனது 
ஆறைதலக் கண்டு உபைதலவர 
்பதாறுபபு ைரபபட்டது. நதாைத்ட -
வில் ைதலதமப பைவிக்தக அமரத் -
ைபபடத்டன். 2020 ஆம் ஆண்டு 
நத்ட்பறை சங்கத்தின் ்பதாதுக்கூட -
்டத்தில் அதில் அங்கம் வகிக்கும் 
11 கழகங்கள் என்தன ஆைரித்து 
வதாக்களித்து  ைதலவரதாகத் தைரந -
்ைடுத்ைனர.

வினதா :- ைதலதமப 
பைவி மூலம் சதாதித்ை 
பணிகள்?

பதில் :- தபருவ -
தைத் ்ைதாகுதி -
யில் ைதலசிைநை 
உதைபநைதாட -
்டக் கழகங் -
கதையும் 
முன்னணி 
வீரரகதை -
யும் உரு -
வதாக்க 

தவண்டும் என்ை தூரதநதாக்கு்டன் 
ைதான் நதான் ைதலதமப ்பதாறுபதப 
ஏறதைன். அதைதபதான்று இலங் -
தகயிதலதய முைலதாவது லீக்கதாக 
தபருவதை லீக்தக மதாறறியதமக்க 
தவண்டும் என்று தி்டசங்கறபம் 
பூண்டு பூரிபபு்டன் ்சயறப்டலதா -
தனன். இச்சநைரபபத்திதலதய 
்கதாதரதானதா எனது இலடசி -
யப பயைத்தில் குறுக்கிட்டது. 
அைனதால் சுமதார 1 1/2 வரு்டங்கள் 
தபதாடடிதயதா, பயிறசிகதைதா ந்டதாத்ை 
முடியதாது ஸ்ைம்ப நிதலக்குத் ைள்ைப -
படத்டன்.

விதையதாடடு தமைதான ்சலவு, 
நடுவர ்கதாடுபபனவு உள்ளிட்ட 
சகல ்சலவுகதையும் நதாதன 
்பதாறுபதபறதபன்.ைறதபதாது எனது 
நிதியில் சுமதார 4 1/2 இலடசம் ரூபதா 
நிதி ஒதுக்கீடு ்சய்து, '்நதாகவுட சுற -
றுபதபதாடடி - தபருவ தை புடதபதால் 
லீக் பிரசி்டன் ்்டலண்ட' சுறறுப 
தபதாடடி ைறதபதாது நத்ட்பறறுக் 
்கதாண்டிருக்கிைது.

தபருவதை வரலதாறறில் உதைபந -
ைதாட்டப தபதாடடி்யதான்று இதுவதர 
நத்ட்பைதாை விைத்தில் தமறபடி 
தபதாடடிகள் ந்டநது்கதாண்டிருக்கின் -
ைன. இதில் இ்டம்்பறும் ஒவ்வதாரு 

தபதாடடியின் தபதாதும் சிைநை வீரரகள் 
்ைரிவு ்சய்யபபடடு, அவரகளுக்கு 
்வறறிக்கிண்ைங்கள் வழங்கி ஊக் -
குவிபபுச் ்சய்தும் வருகிதைன்.

வினதா :- உங்கள் பணிகளுக்கு சங் -
கத்தின் இைர உத்திதயதாகத்ைரகைது 
ஒத்துதழபபுகளும் கித்டக்கின்ை -
னவதா?

பதில் :- ஆம், இரு தககள் ைடடி -
னதால்ைதான் ஓதச வரும். எனது சங்க 
்சயலதாைர, உபைதலவர, குழு 
அங்கத்ைவரகள் மறறும் இைர அங் -
கத்ைவரகளும் பக்க பலமதாக நின்று 
்சயறபடடுக் ்கதாண்டிருக்கிைதார -
கள். அவரகள் ஆதலதாசதனகளும் 
வழிகதாட்டல்களும் வழங்கிக் ்கதாண் -
டிருக்கிைதாரகள். இது எனக்கு உநது 
சக்திதயக் ்கதாடுக்கிைது, எனக்கு 
மகிழச்சிதயயும் மனநிதைதவயும் 
ைருகிைது. எனது இத்ைதகய பணிக -
ளில் அகில இலங்தக உதைபநைதா் -
்ட்ட சம்தமைனத்திலும் ஓர உறுபபி -
னரதாக நியமிக்கபபடடுள்தைன். இது 
தபருவதை மக்களுக்குக் கித்டத்ை 
ஒரு ்கௌரவம் என்தை கூைலதாம். 
தமறபடி சம்தமைனத்தின் ைதலவரு -
்டனும் ்நருக்கமதான உைவு தவத் -
துள்தைன். அைனதால் அவரகைது 
ஒத்துதழபபு மறறும் சலுதககதைப 

்பறறு எமது இைம் வீரரகளுக்கதான 
பல்தவறு தவதலத்திட்டங்கதையும் 
முன்்னடுத்து வருகிதைன்.

வினதா :- உதைநைதாட்டம் ்ைதா்டர -
பதான பல உன்னை பைவிகள் 
உங்கதை வநைத்டநதுள்ைன. 
அவறறின் மூலம் ்ைதா்டரும் பணிகள் 
என்ன?

பதில் :- எமது பிரதைச உதைபந -
ைதாட்ட வீரரகள் தைசிய, சரவதைச 

ரீதியல் நத்ட்பறும் தபதாடடி -
களில் பங்குபறறி ஊருக்கு 
்பருதம தைடித் ைரு -

கிைதாரகள். எதிரகதாலத் -
திலும் அத்ைதகய 

வதாய்பபு கித்டக்க 
எனது பைவிகள் 

வழிதகதாலுகின் -
ைன. இைன் 
மூலம் சிைநை 
வீரரகள் பு்டம் 
தபதா்டபபடுகி -
ைதாரகள்.

நதான் அங்கத் -
துவம் வகிக்கும் 
இலங்தக உதை -
பநைதாட்ட சம் -

தமைனத்தினதால் 
ந்டத்ைபபடும் 

சுபர லீக், சம்பியன் லீக், டிவிஷன்-1, 
டிவிஷன்-2 ஆகிய விதையதாடடுப 
தபதாடடிகளில் எமது பகுதி உதைபந -
ைதா்்ட்ட சங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் 
கழகங்களும் பங்குபறறி வருகின் -
ைன. இது எனது எண்ைக் கருவுக் -
குக் கித்டத்ை ்வறறியதாகும். எமது 
லீக்கில் 22 உதைபநைதாட்ட கழகங்கள் 
உள்ைதம குறிபபி்டத்ைக்கது.

வினதா :- எவவதாறு இருநதும் சகல 
வசதிகளு்டன் கூடிய பூரை விதை -
யதாடடு தமைதானம் ஒன்றில்தலதய 
என்று கூைபபடுகிைதை!

பதில் :- ஆம், எமது பிரதைச விதை -
யதாடடு தபதாடடிகள் யதாவும் அன்று 
முைல் இன்று வதர ைர்தாநகர 
ஸதாஹிரதா கல்லூரி தமைதானத்திதல -
ைதான் ந்டதாத்ைபபடுகின்ைன. அங்கு -
ைதான் பயிறசிகளிலும் ஈடுபடும் துர -
திஷ்டம் கதாைபபடுகிைது. ஸதாஹிரதா 
தமைதானம் எமது விதையதாடடு வீரர -
களுக்குள்ை ஒரு்பரும் ்சதாத்ைதாக 
உள்ைது. அதுவும் இல்தல என்ைதால் 
எமது வீரரகள் தூர இ்டங்களுக்தக 
்சல்லதவண்டியுள்ைது.

ைறதபதாது அைதன எமது தைதவக -
ளுக்குத் ைநதுைவும் ஸதாஹிரதா அதிபர, 
கல்லூரி அபிவிருத் -
திச் சங்கம், கல்வித் 

திதைக்கைம் மறறும் ஊர மக்கள் 
ஆகிதயதாருக்கு நன்றி ்ைரிவிக்கக் 
க்டதமபபடடுள்தைதாம். இம்தம -
ைதானமும் புனரதமக்கபபடடு நவீன 
மயபபடுத்ைபப்ட தவண்டும் என்ப -
தும் எனது அவதாவதாகும்.

வினதா:- பூரைத்துவம் ்பறை 
தமைதானம் ஒன்தைப ்பறுவைறகதான 
முயறசியில் ஈடுபடடுள்ளீரகைதா?

பதில் :- ஆம், அநை முயறசி ்வற -
றி்பறும் வதர நதான் ஓயமதாடத்டன். 
எமது ்ைதாகுதியில் இவவதாைதான 
தசதவகதைப ்பறறுக் ்கதாள் -
வைறகதாக சிைநை பதாரதாளுமன்ைப 
பிரதிநிதிகள் ்ைரிவதாக தவண்டும் 
என்று ஆதசபபடத்டன். அது ஈத்ட -
றியுள்ைது. ஆளும் கடசி சதாரபில் 
இரதாஜதாங்க அதமச்சர பியல் நிசதாநை 
டீ சில்வதா,மரஜதான் பளீல் எம்.பி 
ஆகிதயதார இன்றுள்ைனர.

எமது விதையதாடடு தமைதானத் -
தின் தைதவ குறித்து, பதாரதாளுமன்ை 
உறுபபினர மரஜதான் பளீலு்டன் 
பலமுதை கலநதுதரயதாடியுள் -
தைன். அைன் விதைவதாக தபருவ -
தையில் நவீன வசதிகளு்டனதான 
விதையதாடடு தமைதானம் ஒன்று 
அதமய ந்டவடிக்தகயில் இைங்கி -
யுள்ைதார. அது விதரவில் தககூடும் 
என்ை நம்பிக்தக எனக்குண்டு. அது 
குறித்து மகிழச்சியத்டகிதைன். 
இநை தமைதானம் கித்டத்துவிட்டதால் 
எமது பகுதி விதையதாடடு வீரரகள் 
தமலதிக பயிறசிகதை தமற்கதாள் -
ைலதாம். அைன் மூலம் ஏரதாைமதான 
வீரரகதை உருவதாக்கும் பிரதைசமதாக 
தபருவதை விைங்கும். பல்தவறு 
தபதாடடி நிகழச்சிகதையும் ந்டத்தும் 
வதாய்பபும் கித்டக்கும்.

வினதா :- இறுதியதான உங்கள் 
உள்ைக் கித்டக்தகயின் வதாரத்தை -
கள்,..

பதில் :- நவீன வசதிகளு்ட -
னதான விதையதாடடு தமைதானம்   
விதரவதாக எம்தம வநைத்டயும் 
நதாதை நதான் நிம்மதியதாக மூச்சுவி -
டும் நதாைதாகும. அத்து்டன் அகில 
இலங்தக உதைபநைதாட்ட சங்கத் -
திறகு நதாம் எதிரபதாரத்ை யஸ்வர 
உமர என்ை சிைநை ைதலவர ஒருவர 
கித்டத்திருக்கிைதார.  தபருவதை -
யில் சிைநை்ைதாரு விதையதாடடு 
தமைதானதம அவரதும் இலக்கதாகவுள் -
ைது. இது வி்டயமதாக நதான் அவரு்ட -
னும் உதரயதாடியுள்தைன். அவரும் 
உறுதியளித்ைதார. அைறகதாக ஒத்து -
தழபபு நல்கி வருகிைதார. 

அைனதால் எமது தைதவ நிதைதவ -
றும் என்று எதிபதாரக்கலதாம்.

அவரும் உதைபநைதாட்டத் 
துதையில் சிைநை அனுபவமுள்ைவர. 
அைனதால் விதையதாடடுத் துதைதய 
சிைபபதாக முன்தனறறுவதில் பின் நிற -
கமதாட்டதார. 

அவரதும் எங்கைதும் விதையதாட -
டுத் துதை இலக்கு ்வறறி்பை 
பிரதாரத்திக்கிதைன்.

பேருவளையில் நவீன வசதிகளுடனான உளைேநைாடட
ளைைானம் அளைபேபை எனது நீணடகால கனவாகும்

பேரு்மை உமைேநைவாட்ட ெங்கத் 
ைமை்ர் எம்.எஸ்.எம். ரிஸ்்வான்

பீ.எம். முக்ைவாத் பே்ர்மை

ஸ்ரீைங்கவா ெைவாைவான ்கறம்க நிறு -்
னம் ஒழுஙகு செய்திருநை ெர்்பைெ 
்கல்விச் சுறறுைவா ஆய்வு ை்கவாநவாடு 
ச்கவாழும்பு ேண்டவா்ரநவாய்க ெர் -்
பைெ ைவாநவாடடு ைண்டேத்தில் ்க்டநை 
வியவாழக்கிழமை பே்ரவாசிரியர் 
்கைவாநிதி எஸ்.எல்.றியவாஸ் ைமை-
மையில் இ்டம்சேற்றது.  
நி்கழ்வின் பேவாது ஊ்ட்கத்தும்றக்கு 
்க்டநை 25 ்ரு்டங்கைவா்க ேங்க -
ளிபபு செய்து்ரும் இைஙம்க 
ெைவாைவான ஊ்ட்க அமைபபின் ைமை-
்ரும் சிப்ரஸ்்ட ஊ்ட்கவியைவாைரு-
ைவான எம்.எம்.செஸ்மின் ைறறும் 
மூன்று சைவாழி்களிலும் பைசியத்தி-
லும் ெர்்பைெத்திலும் ைனது ஊ்ட்க 
ேங்களிபபிமன ்ழஙகி்ரும் 
சிப்ரஸ்்ட ஊ்ட்கவியைவாைர் அஸ்்ஹர் 
இப்றவாஹிம் ஆகிபயவார் சி்றநை ஊ்ட-
்கவியைவாைர் விருது ்ழஙகி ச்கௌ்ர -
விக்்கபேட்டனர்.    
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மன்னார் மனாவட்டம் : தட்டயினறி 
எரிப�னாருடை வழங்க ந்டவடிகட்க
மன்னார் மனாவட்டத்தில் தட்ட -

யினறி அரச மற்றும் தனியனார் துடை-
யி்ருக்கு எரிப�னாருட்கடை சீரனா் 
முடையில் விநியயனாகிப�து பதனா்டர்-
�னா்க ஆரனாயும் அவசர ்கலந்துடர-
யனா்டல் யேற்று  திங்கடகிழடம (4) 
மனாவட்டச் பசயல்கத்தில் அரசனாங்க 
அதி�ர் ஏ.ஸரனானலி டிபமல் தடல -
டமயில் இ்டம்ப�ற்ைது. 

இதனய�னாது அரச, தனியனார் ய�னாக் -
குவரத்து சங்கம், மீ்வ அடமபபு-
்கள், பவதுப�்க உரிடமயனாைர்்கள், 
எரிப�னாருள் நிரபபும் நிடலய மு்கனா -
டமயனாைர்்கள், மன்னார் மினசனார 
சட� அத்தியடச்கர், மன்னார் டவத்-
தியசனாடல தரபபு பிரயதச பசயலனா-
ைர்்கள்  மற்றும் அடழக்்கப�ட்ட 
திடைக்்கை தடலவர்்கள் ்கலந்து 
ப்கனாண்ட்ர். 

மீ்வர்்களுக்கு ்க்டல் பதனாழில் 
ே்டவடிக்ட்க்கடை யமற்ப்கனாள்ை 
மீனபிடி �்டகு மற்றும் ய்டனாலர் 
�்டகு்களுக்கு யதடவயனா்க மண -
பைணபைய் மற்றும் டீசல்  ஆகிய 
எரிப�னாருட்கடை உரிய முடையில் 
�கிர்ந்தளிக்்க ே்டவடிக்ட்க்கள் 
யமற்ப்கனாள்ைப�ட்ட்.

அதற்கு அடமவனா்க மனாவட்டத்தி-
லுள்ை மீ்வ அடமபபு்கள் ஊ்டனா்க 
பதரிவு பசய்யப�ட்ட எரிப�னாருள் 
நிரபபும் நிடலயங்களில் மீனபிடி 
ே்டவடிக்ட்க்களுக்்கனா்க யதடவயனா் 
எரிப�னாருடை ப�ற்றுக்ப்கனாடுக்்க 
ே்டவடிக்ட்க யமற்ப்கனாள்ைப�ட-
்டது.  

யமலும் மனாவட்டத்திலுள்ை 
பவதுப�்கங்களுக்கும் உரிய 
முடையில் எரிப�னாருடை ப�ற்றுக் 
ப்கனாடுக்்க ே்டவடிக்ட்க்கள் யமற் -
ப்கனாள்ைப�ட்ட். 

இயதயவடை மனாவட்டத்தில் 
திடீபர் மின த்டங்கள் ஏற்�டுகினை 
ய�னாது உ்ட்டியனா்க அவசர யதடவ-
்களுக்கு எரிப�னாருடை வழங்கவும்,-
குறிப�னா்க மனாவட்ட டவத்தியசனா-
டலக்கு யதடவயனா் எரி ப�னாருடை 
சிரமங்கள் இனறி ப�ற்றுக் ப்கனாடுக்-
்கவும் ே்டவடிக்ட்க யமற்ப்கனாள்ைப -
�ட்டது. �யணி்கள் யசடவயில் 
ஈடு�டடு வரும் அரச, தனியனார் 
ய�ருந்து்களுக்கு உரிய வட்கயில் எரி -
ப�னாருடை ப�ற்றுக் ப்கனாடுக்்கவும், 
ே்டவடிக்ட்க யமற்ப்கனாள்ைப�ட்டது 
எ் அவர் ய்கனாரிக்ட்க விடுத்தனார்.

ந�வார்த் சீ எனப்படும் ்டகடல் நிறு்னத்தின் உற்பத்திகமை விஸ்தரித்து, அ்தன் செயற-
்பவாடுகமை நைம்்படுத்தும் ந�வாக்கில், இந்திய ச்ளிவி்கவா்ர அமைசெர் கலவாநிதி செயெங்-
கரிடம் ஒத்துமழபபுக்கமை நகவாரியுளை கடறசறவாழில் அமைசெர் டக்ைஸ ந்த்வானந்்தவா, 
ந�றறு ்டகடல் நிறு்னத்தின் நிமறந்றறு அதிகவாரிகமை ெந்தித்துக் கலந்தும்ரயவாடி -
னவார். இ்தன்ந்பவாது, இந்தியவாவின் ஒத்துமழபபுக்கமை நிறு்னத்தின் செயற்பவாடுகமை 
விமனத்திறனவாக ைவாறறு்்தறகவான ்ழி்மககள ச்தவாடர்்பவாக விரி்வாக ஆ்ரவாயப்படடது.

ச்தன்்பகுதிமய நெர்ந்்த ஊடகவியலவாைர்கள அணமையில் ்தவாக்கப்படடமைக்கு எதிர்பபு  
ச்தரிவித்து முல்மலத்தீவு ஊடகவியலவாைர்கைவால் க்னயீர்பபு ந்பவா்ரவாடடசைவான்று ந�றறு 
முன்சனடுக்கப்படடது.             ்படம்: ைவாங்குைம் குறூப நிரு்பர்

யாழ்.பல்கலை ்கலவி நடவடிகல்க்கள் 
மறு அறிவித்தல வலை இலடநிறுத்தம் 
யனாழ்.வியச்ட நிரு�ர் 

யனாழ்.�ல்்கடலக்்கழ்கத்தின ்கல்வி 
ே்டவடிக்ட்க்கள் அட்த்தும் மறு 
அறிவித்தல் வடர இட்டநிறுத்தப-
�டடுள்ைது்டன, விடுதி்களில் தஙகி -
யுள்ை மனாைவர்்கடை வீடு்களுக்குச் 
பசல்லுமனாறும் அறிவுறுத்தப�டடுள்-
ைது. 

 யேற்று திங்கடகிழடம  ்கனாடல 
இ ்டம்ப�ற்ை பீ்டனாதி�தி்கள் கூட்டத்-
தி யலயய இத்தீர்மனா்ம் எட்டப�ட-
டு ள்ைது. இதன�டி, ேனாடடின தற்-
ய�னாடதய சூழ்நிடலடய ்கருத்திற் 

ப்கனாணடு, மனாைவர் ேலன்கருதி 
உ்ட்டியனா்க ேட்டமுடைக்கு வரும் 
வட்கயில் அட்த்துப பீ்டங்களி -்
தும் ்கல்வி ே்டவடிக்ட்க்கள் இட்ட-
நிறுத்தப�டுவது்டன, விடுதி்களில் 
தஙகி நிற்கும் மனாைவர்்கடை விடுதி-
்களிலிருந்து பவளியயறுமனாறும் அறி -
வுறுத்தப�டடுள்ைது.  

எனினும் �ரீடடச மற்றும் அத் -
தியனாவசிய ஆய்வு ே்டவடிக்ட்க்க-
ளுக்்கனா்க மருத்துவ பீ்டத்தின இறுதி 
வரு்ட மனாைவர்்களுக்கு மனாத்திரம் 
்கற்ைல் ே்டவடிக்ட்க்களில் ஈடு�டுவ-

தற்கு அனுமதி வழங்கப�டடுள்ைது. 
விடுதி்களிலுள்ை மனாைவர்்கடை 

வீடு்களுக்குச் பசல்லுமனாறு அறிவு-
றுத்தப�டடுள்ை ய�னாதிலும், மனாை-
வர்்களின ய�னாக்குவரத்து ஏற்�னாடு -
்களுக்்கடமய விடுதி்கடை விடடு 
பவளியயறுவதற்குப ய�னாதிய ்கனால 
அவ்கனாசம் வழங்கப�டடுள்ைது. 

அயதயவடை யேற்டைய தி்ம் 
திங்கடகிழடம யனாழ்ப�னாை �ல்்க-
டலக்்கழ்க மனாைவர்்கள் அரசுக்கு 
எதிரனா் ய�னாரனாட்டத்திட் முனப் -
டுத்திருந்தடம குறிபபி்டத்தக்்கது. 

்தமிழ் த்தசியக கூடடலமபலப சிைர்
பைவீனபபடுததுவ்தற்கு முயற்சி 
ய்கனாப�னாய் குறூப நிரு�ர்

தமிழ் யதசியக் கூட்டடமபபில் 
அங்கம் வகிக்கும் தனிே�ர் சுமந்-
திரன எவவனாறு கூட்டடமபபின 
�ங்கனாளிக் ்கடசியனா் பரயலனாடவ  
பவளியயறுமனாறு கூை முடியுபம் 
புபைனாட அடமபபின தடலவரும் 
�னாரனாளுமனை உறுபபி்ருமனா் 
தர்மலிங்கம் சித்தனார்த்தன ய்கள்வி 
எழுபபி்னார். 

யேற்று (04) ய்கனாப�னாய் யதசிய 
்கல்வியற் ்கல்லூரியில் இ்டம்ப�ற்ை 
நி்கழ்பவனானறில் ்கலந்து ஊ்ட்கங்க -
ளுக்கு ்கருத்து பதரிவிக்கும் ய�னாயத 
அவர் இவவனாறு பதரிவித்தனார். 

அவர் பதனா்டர்ந்து ்கருத்து பதரி -

விக்ட்கயில், 
அவர் யமலும் பதரிவிக் -

ட்கயில் பரயலனா அடமபபு 
தமிழ் யதசியக் கூட்ட-
டமபபின �ங்கனாளிக் ்கட-
சி்களில் ஒனைனா்க விைஙகு-
கினைது.

தமிழ் யதசியக் கூட்ட-
டமபபில் தனிே�ரனா்க 
இருக்கினை சுமந்திரன ஒரு 
்கடசிடய பவளியயறுமனாறு கூறுவ-
தற்கு அரு்கடத அற்ைவர்.

தமிழ் யதசியக் கூட்டடமபட� 
சிலர் �லவீ்ப�டுத்துவதற்்கனா் 
முயற்சி்கள் யமற்ப்கனாள்ைப�டடு 
வரும் நிடலயில் தமிழ்த் யதசியக் 

கூட்டடமபட� �லவீ் 
ப�டுத்தி்னால் தமிழ் மக்்க 
டை �லவீ்ப�டுத்துவ-
தனா்க அடமயும்.

சுமந்திரனின ்கருத்து 
தமிழ் யதசியக் கூட்டடமப-
பில் உள்ை தனிே�ர் ஒரு-
வருட்டய ்கருத்தனா்கயவ 
�னார்க்்க முடியும்.

ஆ்கயவ  இவவனாைனா் 
்கருத்துக்்கடை பவளியிடுவது பதனா்டர்-
பில் தமிழ் யதசியக் கூட்டடமபபின 
தடலவர் சம்�ந்தட் �ங்கனாளி ்கட-
சி்கள் விடரவில் சந்தித்து எமது ்கண-
்ட்த்டத பதரிவிபய�னாம் எ் அவர் 
யமலும் பதரிவித்தனார்.

பபாலிஸாைால 
முறியடிக்கபபடட 
சடடவிதைா்த 
மணல அ்கழ்வு 

சனாவ்கச்யசரி வியச்ட நிரு�ர்

ப்கனாடி்கனாமப ப�னாலிஸனாரி்னால் 
சட்டவியரனாத மைல் ்க்டத்தல் சம்�-
வபமனானறு யேற்றுமுனதி்ம் பிற்�-
்கல்  முறியடிக்்கப�டடுள்ைது.ப்கனாடி-
்கனாமம் ப�னாலிஸ பிரிவுக்குட�ட்ட 
ப்கற்ய�லி �குதியில் சட்டவியரனாத 
மைல் அ்கழ்வு இ்டம்ப�றுவதனா்க 
புல்னாய்வுத் துடைக்கு கிட்டக்-
்கபப�ற்ை இர்கசியத் த்கவலின 
அடிப�ட்டயில் இச்சுற்றிவடைபபு 
யமற்ப்கனாள்ைப�ட்டது. இதட்ய-
டுத்து ப�னாலிஸனார் ப்கற்ய�லி வி்டத்-
தற்�டை �குதியில் டவத்து மண 
ஏற்றிய உழவு இயந்திரத்டத ம்டக்-
கிப பிடித்தது்டன, அதன சனாரதிடய-
யும் ட்கது பசய்துள்ை்ர். ட்கதனா் 
ே�டர நீதிமனறில் ஆஜர்�டுத்துவதற்-
்கனா் ே்டவடிக்ட்க்கடை ப�னாலிஸனார் 
முனப்டுத்து வருகினை்ர்.

நீலை சிக்கனமா்க 
பயனபடுததுமாறு 
அறிவுறுத்தல 

கிளிபேனாச்சி குறூப நிரு�ர்
முல்டலத்தீவு மனாவட்ட மக்்கள் 

நீடர சிக்்க்மனா்க �யன�டுத்துமனாறு 
அறிவுறுத்தப�டடுள்ை்ர்.

கிளிபேனாச்சி முல்டலத்தீவு 
மனாவட்டங்களிலுள்ை நீர் சுத்தி்க -
ரிபபு நிடலயங்களிலிருந்து  மக் -
்களின ேனாைனாந்த  யதடவக்கு 
ஏற்ை அைவில் நீடர சுத்தி்கரித்து 
விநியயனாகிக்்க முடியனாத நிடல 
தற்ய�னாது ஏற்�டடுள்ைதனா்க  
யதசிய நீர் வழங்கல் வடி்கனால -
டமபபுச்சட�யின கிளிபேனாச்சி, 
முல்டலத்தீவு அலுவல்கம் பதரி -
வித்துள்ைது. 

யமற்�டி மனாவட்டங்களில் 
இனிவரும் ேனாட்களில் மடடுப� -
டுத்தப�ட்ட அைவில் நீர்விநியயனா -
்கம் யமற்ப்கனாள்ைப�்டவுள்ைதனா்க 
ப�னாதுமக்்களுக்கு அறிவிக்்கப�ட -
டுள்ைது. 

தற்்கனாலி்கமனா்க ஏற்�டடுள்ை இந் -
நிடலடமயிட் ்கருத்திற் ப்கனாணடு 
ப�னாது மக்்கள் நீடரசிக்்க்மனா்க 
�யன�டுத்துமனாறும்  நீர் வழங்கல் 
வடி்கனாலடமபபுச் சட�  ப�னாதுமக்-
்கடை ய்கடடுக்ப்கனாணடுள்ைது.

்காணி பிைச்சிலனககு தீர்வு
�ரந்தன குறூப நிரு�ர்

கிளிபேனாச்சி  சின் �ல்லவரனாயன -
்கடடு ்கனாணி்கள்  பதனா்டர்பில் ்கனாணி 
உரித்து நிர்ையத்  திடைக்்கைத்தின 
�தில்  கிட்டக்்கப ப�ற்ைதும் குறித்த 
்கனாணி்கள் பதனா்டர்�னா்க  ே்டவடிக்ட்க 
எடுக்்கப�டும் எ் பு்்கரி பிரயதச 
பசயல்கத்தி்னால்   பதரிவிக்்கப�ட-
டுள்ைது.

கிளிபேனாச்சி  மனாவட்டத்தின பூே்கரி 
பிரயதச பசயலனாைர் பிரிவுக்குட�ட்ட 
சின்  �ல்லவரனாயன்கடடு கிரனாம 
அலுவலர் பிரிவில் நீண்ட்கனாலமனா்க  
குடியிருக்கும்  மக்்களுக்்கனா் ்கனாணி 
அனுமதிப�த்திரங்கள் இதுவடர  
வழங்கப�்டனாமல்   இருப�தனா்க -
வும் குறித்த ்கனாணி்களுக்்கனா் ்கனாணி 

அனுமதிப �த்திரங்கடை ப�ற்று  
தருமனாறு  ய்கனாரியுள்ை்ர்.

எ்யவ குறித்த ்கனாணி்களுக்்கனா்  
்கனாணி அனுமதிப �த்திரங்கடை 
வழஙகுவதற்கு உரிய அதி்கனாரி்கள் 
ே்டவடிக்ட்க எடுக்்க  யவணடும் 
எனறு பதரிவிக்்கப�டடுள்ைது.  

கிளிபேனாச்சி  சின் �ல்லவரனா -
யன்கடடு ்கனாணி்கள்  பதனா்டர்பில் 
்கனாணி உரித்து நிர்ையத்  திடைக்்க-
ைத்திற்கு இது பதனா்டர்பில் ்கடிதம் 
அனுபபியுள்ைதனா்கவும் அதற்்கனா்   
�தில்  கிட்டக்்கப ப�ற்ைதும் குறித்த 
்கனாணி்கள் பதனா்டர்�னா்க ே்டவடிக்ட்க  
எடுக்்கப�டும் எ் பு்்கரி பிரயதச 
பசயல்கத்தி்னால்  பதரிவிக்்கப�ட-
டுள்ைது-.

யனாழ். வியச்ட நிரு�ர்

யனாழ் மனாவட்ட உயர் பதனாழில் -
நுட� ்கல்லூரி மனாைவர்்கைனால் அர-
சனாங்கத்திற்கு எதிரனா்க யனாழ் ே்கரில் 
ய�னாரனாட்டபமனானறு யேற்டைய 
தி்ம் யமற்ப்கனாள்ைப�ட்டது.

்கல்வி சு்கனாதனாரம் மற்றும் ப�னாரு -
ைனாதனாரத்தின வீழ்ச்சியில் மக்்கள் 
வனாழ்க்ட்கடய ேசுக்கிடும் அரசனாங -
்கத்தினுட்டய பசயற்�னாடு்களுக்கு 

எதிரனா்க இதனய�னாது ய்கனாஷங்கள் 
எழுப�ப�ட்டது.

ய�னாரனாட்டக்்கனாரர்்கள் யேற்று 
மதியம் 12 மணியைவில் யனாழ்ப�னா-
ைம் ப�னாதுச் நூல்கத்திலிருந்து 
ஆரம்பித்து யனாழ்ப�னாைம் மத்திய 
ய�ருந்து நிடலயத்திற்கு பசனை்ர்.

ய�னாரனாட்டம் ்கனாரைமனா்க யனாழ் 
மனாே்கரில் சில மணி யேரம் ய�னாக்கு-
வரத்து ஸதம்பித்தது. 

யாழில ப்தாழிலநுடப ்கலலூரி
மாணவர்்களும் தபாைாடடம்

ஒடுக்்கப�ட்ட இ்த்தின உரிடமக்குரலனாய் �ல சவனால்்க -
ளுக்கு மத்தியிலும் விடுதடலக்்கனாய்  ய�னாரனாடிய யயனாயசபபு 
ஆண்டட்கயின ஓரனாணடு நிட்யவந்தல்  மன்னாரில் 
இ்டம்ப�ற்ைது.

தமிழ்த்யதசிய வனாழ்வுரிடம இயக்்கத்தின ஏற்�னாடடில் 
இதன தடலவர் வீ.எஸ.சிவ்கரனின தடலடமயில் மன்னார் 
ே்கர சட� மண்ட�த்தில் ்க்டந்த சனிக்கிழடம மனாடல 3.30 
மணியைவில் ேட்டப�ற்ைது.

இந்நி்கழ்வுக்கு முதனடம விருந்தி்ரனா்க மட்டக்்கைபபு 
திருமடல மடைமனாவட்ட ஓய்வுநிடல ஆயர் ய�ரருட 
்கலனாநிதி கிஙசிலி சுவனாம்பிள்டை ஆண்டட்கயு்டன யனாழ் 
மடைமனாவட்ட குருமுதல்வர் அருட�ணி �.யயனா.பஜ�ரட-
ைம் அடி்கைனார் ஆகியயனார் ்கலந்துப்கனாண்ட்ர்.

அமைர் இைாயபபு தயாதசபபு ஆணடல்கயின 
ஓைாணடு நிலனதவந்தல

பலன மைதல்த நம்பி 20 ஆயிைம் குடும்பங்கள்
சனாவ்கச்யசரி வியச்ட நிரு�ர்

யனாழ்ப�னாைம் மற்றும் கிளி -
பேனாச்சி மனாவட்டங்களில் இரு�தனா -
யிரம் குடும்�ங்களின வனாழ்வனாதனாரம் 
�ட் மரத்தில் தஙகியிருப�தனா்க 
யனாழ் மனாவட்ட அரசனாங்க அதி�ர் 
்க.மய்கசன பதரிவித்துள்ைனார். அண -
டமயில் ட்கதடி �ட் ஆரனாய்ச்சி 
நிறுவ்த்தில் இ்டம்ப�ற்ை நி்கழ் -
பவனானறில் ்கலந்துப்கனாணடு உடர-
யனாற்றிய ய�னாயத அவர் இதட்த் 
பதரிவித்திருந்தனார். இது பதனா்டர்�னா்க 

யமலும் அவர் ்கருத்துத் பதரிவிக்ட்க -
யில்;

வ்டமனா்கனாைத்தில் ்கணிசமனா் 
குடும்�ங்கள் �ட்டய அடிப�ட்ட-
யனா்கக் ப்கனாண்ட பதனாழில்்களில் ஈடு-
�டடு வருகினை்ர்.

யனாழ் மற்றும் கிளிபேனாச்சி மனாவட-
்டங்களில் இரு�தனாயிரத்திற்கும் 
யமற்�ட்ட குடும்�ங்களின ஜீவய்னா-
�னாயம் யேரடியனா்கவும்- மடைமு்கமனா்க -
வும் �ட் மரத்து்டன பதனா்டர்புட்ட-
யதனா்க ்கனாைப�டுகிைது.

�ட் அபிவிருத்திச் சட� உற் -
�த்தியனாைர்்கள் மற்றும் ப�னாதுமக்்க-
ளுக்கு வழஙகும் யசடவடய விஸத-
ரித்து வருகிைது. �ட் அபிவிருத்திச் 
சட�யின ே்டவடிக்ட்க மக்்களின 
யதடவ்கடை பூர்த்தி பசய்வயதனாடு 
ேனாடடின ப�னாருைனாதனார யமம்�னாட-
டுக்கும் �ங்களிபபு பசய்துவருகின -
ைது. யமலும் ்க்டற்பதனாழில் அடமச்-
சர் ்டக்ைஸ யதவனா்ந்தனா எமது 
மனா்கனாைத்தில் �ல யசடவ்கடை 
ஆற்றி வருகிைனார். 
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-அருட்பணி அந்தவானி்ரவாஜ்...

்ைரி சத்்ரெவா...

திருத்தந்்த பிரான்சிஸ் அவர்கள் ்தமது 
திருததூதுப் பயணததில் ்கடந்த ஞாயிறு 
்கா்ை  மமால்மடாவின் ராபாட் ந்கரில் 

அ்மநதுள்்ள திருததூ்தர பவுலின் நிைத்த-
டிக் க்கபிக்குச் கென்று கெபிதது மவண்டு்தல் 
வி்ளக்கு ஒன்்றை ஏற்றி ்வத்தார.

கவள்ளி மற்றும் பித்த்்ள ்கனிமங்க்ளா -
ைான 120 கெ.மீ. உயரமுள்்ள வி்ளக்குத ்தண் -
்டயும் மூன்று 
கி்்ள்க்்ளயும் 
க ்க ா ண் டி ரு க் -
கும் இவ்வி்ளக் -
கின் அடிப்பா -
்கததில்  அ்மதி 
என்றும் அ்தன் 
ம ம ல் ப ா ்க த -
தில் திருத்தந-
்்தயின் ்த்ை -
் ம ப் ப ணி 
வி ரு து வ ா க் கு 
இைச்சி்னயும் 
கபாறிக்்கப்பட் -
டுள்்ளன.

ம ம ா ல் ட் ட ா 
மக்்கள் அதி்க-
மா்கத திருப்ப-
யணம் மமற்-
க ்க ா ள் ளு ம் 
இ ட ங ்க ளி ல் 
ஒன்றைான இக்க்கபியில் திருத்தந்்த இ்றை-
மவண்டல் கெய்தார. புனி்த பவுல் நிைத்தடி 
க்கபியில் கெபித்த பின்னர ்தங்கப் புத்த்கததி-
லும் திருத்தந்்த ்்ககயழுததிட்டார.

புறைவினத்தாரின் திருததூ்தரும்  அந நாட்டு-
மக்்களின் நம்பிக்்்கயின் ்தந்்தயுமா்கவும் 
நி்னவுகூரப்படும் புனி்த பவுலுக்்கா்க ஆண் -
டவருக்கு நன்றி கூறுகிமறைன். ஆறு்தலின் 

உணரவு மற்றும் நற்கெயதி அறிவிப்பில் 
மபராரவம் ஆகியவற்்றை மமால்ட்டா மக் -
்களுக்கு எப்மபாதும் வழஙகுமாறு அப் புனி -
்தரிடம் மன்றைாடுகிமறைன் என்று திருத்தந்்த 
அப்புத்த்கததில் எழுதினார. பின்னர புனி்த 
பவுல் பசிலிக்்காவுக்குச் கென்றை திருத்தந்்த 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் பல்ெமயத ்த்ைவர்கள் 
14 மப்ரயும மநாயாளி்கள் சிை்ரயும் ெந -

திதது ஆசீரவதித்தார.
அ்தற்குப் பின்னர அஙகிருநது பதது கிமைா 

மீட்டர தூரததிலுள்்ள ஃபிம்ளாரியானா 
ந்கரின் கிரனாய வ்ளா்கததிற்குச் கென்றை 
திருத்தந்்த அஙகு அமரநதிருந்த இருப்தா -
யிரததிற்கும் மமற்பட்ட நம்பிக்்்கயா்ளர -
்கள் மததியில் திறைந்த ்காரில் வைம் வநது  
இஞஞாயிறு திருப்பலி்ய ஆரம்பித்தார.  

மயாவான் நற்கெயதி பிரிவு 8ல் பதிவு -
கெயயப்பட்டுள்்ள விபொரததில் பிடிபட்ட 
கபண் பற்றிய ்கடந்த ஞாயிறு நற்கெய -
தி்ய ்மயப்படுததி திருத்தந்்த ம்றையு -
்ரயாற்றினார.  

இமயசுமவாடு இருக்கும் மபாது புதிய 
மற்றும் விததியாெமான ஒரு வாழ்வு எப்மபா -
தும் இயைக்கூடியம்த என்றுகூறி மமால்ட்டா 
மக்்க்்ள நம்பிக்்்கயில் ஆழப்படுததி-
யுள்்ளார திருத்தந்்த பிரான்சிஸ்.

தவறு கெயவ்தற்குச் சூழ்நி்ை்ய 
உருவாக்கிவிட்டு ்தவறியவ்னத 
்தண்டிப்ப்தற்குத ்தயாராகும் 

ெமூ்கம், ெட்டததிற்குள் ்தன்்ன - ்தனது 
கபாறுப்பற்றை ்தன்்ம்ய ம்றைததுப் 
பாது்காததுக் க்காள்கிறைது.

 ்கற்பு என்பது மனத்த்ளவில் ்தான். 
"ஒரு கபண்்ண இச்்ெமயாடு 
மநாக்கும் எவரும் ்தம் உள்்ளத்தால் ஏற்-
்கனமவ அப்கபண்மணாடு விபச்ொரம் 
கெய்தாயிற்று” (மத. 5:28). என்கிறைது 
பரிசுத்த மவ்தா்கமம்.

விபச்ொரச் கெயலுக்குப் கபாறுப் -
மபற்கும் பை புறைெக்தி்கள் வறு்ம, 
அறியா்ம, வன்மு்றை, பாலியல் 
ஆகிய்வ. ஆனால் விபச்ொர எண் -
ணததுக்கு அவரவமர கபாறுப்மபற்்க 
மவண்டும். உள்்ளததின் நி்றைவால் 
வாய மபசும். 

மனததில் எ்்த அ்ெமபாடு -
கிமறைாமமா அதுமவ நம்்மயும் 
அறியாமல் கவளிப்படுகிறைது. நம் 
மனம் அ்ெமபாடும் அழுக்கு்க்்ள 
்வதம்த நாம் பிறை்ரயும் எ்ட 
மபாடுகிமறைாம். பாலியல் க்தாடர -
பாட்ை பற்றிச் கொல்ைமவ 
மவண்டாம். அவல் கி்டத்த மாதிரி.

்தவறு கெயவ்தற்குச் சூழ்நி்ை்ய 
உருவாக்கிவிட்டு ்தவறியவ்னத 
்தண்டிப்ப்தற்குத ்தயாராகும் ெமூ்கம் 
ெட்டததிற்குள் ்தன்்ன - ்தனது 
கபாறுப்பற்றை ்தன்்ம்ய ம்றைததுப் 
பாது்காததுக் க்காள்கிறைது.

உைகிற்குத ்தண்ட்னத தீரப்ப -
ளிக்்க அல்ை, அ்்த மீட்்க வந்தவர 
இமயசு (மயா. 3:17). நம் ்கவனத்்த 
ஈரப்பது இமயசு அந்தப் கபண்்ணத 
தீரப்பிடவில்்ை என்பது மட்டு -
மல்ை. தீரப்பிட வந்தவர எவ்ரயும் 
தீரப்பிடவில்்ை என்பது்தான்.

 ''உங்களில் குற்றைமில்ைா்தவன் 
மு்தற்்கல்்ை எறியட்டும். தீரப்பிட 
மவண்டும் என்று வந்தவர்களுக்குத 
தீரப்பிட வாயப்பளிக்கிறைார. ஆனால் 
தீரப்பிடத ்தகுதியற்றைவர்கள் என்று 

அவர்க்்ள   ்வதது இமயசு நி்கழ்த-
திய மாகபரும் அற்பு்தம்.

நாம் அ்னவரும் பாவி்கள். (1 மயா. 
18). ''என் இ்தயத்்தத தூய்தாக்கிவிட்-
மடன். நான் பாவம் நீக்்கப் கபற்றுத 
தூய்மயாய இருப்பவன் என்று 
யாரால் கொல்ைக் கூடும்?" நீதிகமாழி -
்கள் 20:9 விடும் ெவால் இது!

"நல்ைவர்கள் எல்மைாரும் கவள்்்ள -
யா்கவும் தீயவர்கள் எல்மைாரும் ்கருப்-
பா்கவும் ்கடவுளின் ப்டப்பில் இருப் -
பார்கள் என்று ்வததுக் க்காண்டால் 
நாம் எப்படி இருப்மபாம்?" என்று 
ஆசிரியர ம்கட்்க ஒரு மாணவன்: 
'வரிக்குதி்ர மபாை இருப்மபாம் என் -
றைாராம்.வரி வரியா ம்காடு ம்காடா 
்கருப்பும் கவள்்்ளயுமா்கக் ்கைநது". 
அறிவாரந்த பதில்! எந்த மனி்தனும் 
முழு்மயா்க நல்ைவனுமில்்ை. 
முழு்மயா்கக் க்கட்டவனுமில்்ை.

்தன்னி்ை உணரந்தவர்க்ளாய 
நாமும் ''்கடந்த்்த மறைநதுவிட்டு முன் -

னிருப்ப்்தக் ்கண்முன் க்காண்டு பரிசு 
கபறை மவண்டிய இைக்்்க மநாக்கித 
க்தாடரநது ஓடுமவாம்" (பிலி 3:13-14)

"நானும் தீரப்பிமடன் - இனிப் பாவம் 
கெயயாம்த". எவ்வ்ளவு கபாருத்த-
மான பதில்! இது அவளுக்குப் பாவம் 
கெயயக் க்காடுக்்கப்பட்ட அனுமதிச் 
சீட்டு அன்று. மறுவாழ்வு ்தந்த மாம -
ருநது!

பாவிகள் எல்லாரும் தண்டிககப் -
பட ்ேண்டியேரகள் அலல. மன் -
னிககப்பட ்ேண்டியேரகள் என்பது 
இ்யசுவின் புதிய சடடம்.

்ேற்றையப் பபாழு்த இ்றை இரக -
கத்துககு விடடுவிடு

இன்்றையப் பபாழு்த இ்றையன்-
பில பசலவிடு

ோ்ையப் பபாழு்த இ்றை ேம்பிக-
்கயில விடியவிடு.

உலகிற்குத் தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்க அலல

உலன்க மீட்க 
வநதவர இயேசு

திருத்தூதர் பவுலின் நிலத்தடி 
கெபியில் திருத்தந்த  
விளக்ெற்றி ்ேண்டுதல்

அருட்பணி  
ம்.இருதய்ரவாஜ்...

்பக்்தன் ஒருவன் ்கடுந்தவம்  புரிநதுவந -
்தான். ஒரு நாளில் அவன் ்கடவுளிடத -
தில் மு்றையிடத  க்தாடஙகினான்.

“்கடவும்ள! நான் என்னு்டய ம்தம் மபாதிக் -
கின்றை எல்ைாக் ம்காட்பாடு்க்்ளயும் ்தவறைாமல் 
்க்டப்பிடிதது வருகிமறைன்; ்கடுந்தவம் புரிநது 
மநரம் ்தவறைாமல் கெபிதது வருகிமறைன். அப்படி 
இருக்கும்மபாது என்்ன ஆசீரவதிக்்காமல் என்-
னுட்ய பக்்கதது வீட்டுக்்கார்ன ஆசீரவதித-
திருக்கிறீர்கள்? இது உங்களுக்ம்க நியாயமா? 
அவன் ஒரு குடி்காரன், ஒழுக்்கம் க்கட்டவன். 
ஒருமபாதும் கெபிப்பதில்்ை. அவ்னப் 
மபாய ஆசீரவதிததிருகிறீர்கம்ள?” என்றைான்.

உடமன ்கடவுள் அவனுக்கு முன்பா்கத 
ம்தான்றி, “அவ்ன நான் ஆசீரவதிப்ப்தற்குக் 
்காரணம், அவன் உன்்னப் மபான்று வ்ளவ்ள -
கவன்று மபசி என்்னப் மபாரடிக்்கமாட்டான், 
அ்தனால்்தான்” என்றைார.

கெபம் என்று கொன்னால் வாரத்்த்க்்ள 
அடுக்கிக்க்காண்மட மபா்கமவண்டும் என்று 
நி்னப்பவர்களுக்கு இக்்க்்த ஒரு ொட்்ட-
யடி.

நற்கெயதியில் இஸ்ரமயல் மக்்கள் ்கடவுளி -
டம், “நாங்கள் உண்ணா மநான்பிருந்த கபாழுது 
நீர எங்க்்ள மநாக்்கா்தது ஏன்?, நாங்கள் எங்க-
்்ளத ்தாழ்ததிக் க்காண்டமபாது நீர எங்க்்ளக் 
்கவனியா்தது ஏன்? என்று மு்றையிடுகிறைார்கள்.

 அ்தற்கு ்கடவுள், “ ஒருவன் ்தன்்ன ஒடுக் -
கிக்க்காள்ளும் நா்்ளயா நான் உண்ணாமநான்-
பின் நா்ளா்கத க்தரிநது க்காள்வது? ஒருவன் 
நாண்ைப் மபால் ்தன் ்த்ை்யத ்தாழ்ததிச் 
ொக்கு உ்ட்யயும்  ொம்ப்ை்யயும் 
அணிநது க்காள்வ்தா எனக்கு ஏற்றை மநான்பு? 
இ்்தயா நீங்கள் மநான்பு என்றும் ஆண்ட -
வருக்கு உ்கந்த நாள் என்றும் அ்ழக்கின்றீர -
்கள்?. க்காடு்மத ்த்்ள்க்்ள அவிழ்ப்ப -
தும் நு்கததின் பி்ணயல்்க்்ள அறுப்பதும் 
ஒடுக்்கப்பட்மடா்ர விடு்த்ை கெயது 
அனுப்புவதும் எவ்வ்்க நு்கத்்தயும் 
உ்டப்பதும் அன்மறைா நான் ம்தரநதுக்காள் -
ளும் மநான்பு! பசிதம்தாரக்கு உங்கள் 
உண்வப் பகிரநது க்காடுப்பதும் ்தங்க 
இடமில்ைா வறிமயா்ர உங்கள் இல்ைத -
திற்கு அ்ழதது வருவதும் உ்டயற்மறைா -
்ரக் ்காணும்மபாது அவர்களுக்கு உடுக் -
்கக் க்காடுப்பதும் உங்கள் இனத்தாருக்கு 
உங்க்்ள ம்றைததுக் க்காள்்ளாதிருப்பதும் 
அன்மறைா நான் விரும்பும் மநான்பு” என்கி -
றைார.

ஆ்க உண்்மயான மநான்பு அல்ைது 
கெபம் என்பது வறியவர்களின் ம்த்வ -
்க்்ளப் பூரததிகெயது, அவர்க்்ள 
மனி்த மாண்மபாடு நடததுவது ்தாமன 
ஒழிய கெபத்்த ்தவறைாது கொல்லிக் -

க்காண்டிருப்பது அல்ை. நற்கெயதி கூட 
மநான்பு பற்றிய ம்கள்வி எழுகிறைமபாது,  
மயாவானின் சீடர்கள் இமயசுவிடம், “நாங -
்களும், பரிமெயர்களும் மநான்பு இருக்கிறை -
மபாது உம்மு்டய சீடர்கள் மட்டும் ஏன் 
மநான்பிருப்பதில்்ை?” என்று ம்கட்கி -
றைமபாது இமயசு, “மணம்கன் மணவீட் -
டாமராடு இருக்கும்மபாது மநான்பிருக்்க 
முடியுமா?, மணம்கன் மனவீட்டா்ரப் 
பிரியமவண்டிய ்காைம் வரும். அப்மபாது 
அவர்கள் மநான்பிருப்பார்கள்” என்கிறைார.

இஙம்க இமயசு கிறிஸ்து மநான்பிருக்்க 
ஒரு ்காைம் உண்டு என்று கொல்லி அவர்க -
ளுக்கு பதிைடி ்தருகிறைார.

கபாதுவா்க கபரியவர்கள் கொல்ைக் -
கூடிய ்கருதது “ம்தத்்தப் பின்பற்றுவது 
ஒருவரின் ்தனிப்பட்ட உரி்ம. அதில் மற்றை -
வர்கள் மூக்்்க நு்ழக்்கக்கூடாது” என்று. 
மயாவானின் சீடர்கள் ்தவறைாது மநான்பிருந்த -
தில் எந்தவி்தத ்தவறும் இல்்ை. 

அ்தற்்கா்க இமயசுவின் சீடர்களும் மநான் -
பிருக்்கமவண்டும் என்று வற்புறுததியது்தான் 
மி்கப்கபரிய ்தவறு.

 ஆண்டவர் விரும்பும் தவக்கால ஒறுததல்ள்

 த்க்்வாலதமதசயவாடடி ச்வாழும்பு திம்பிரி்ஸயவாய ்பங்கு ைக்்ள் ் த்தமத  இலங்ம் ைவாதவா ச்பசிலிக்்வா  ் ்ப்ரவாலயததில் சிலும்ப்பவாமத தியவானசைவானமறை 
்டநத ெனிக்கிழமை ்ைறச்வாணடனர். சிலும்ப ்பவாமத தியவானதமத அருடதநமத டிலவான ச்ரவாஜர் அடி்ளவார் ்ழிநடததினவார். நறசெய்தி, ஆணட்ர் மீதவான 
நம்பிக்ம், ஆசீர்்வாதம் ஆகிய்றமறை அடிப்பமடயவா்க் ச்வாணடதவா் ஒவச்வாரு நிமலயிலும் அருடதநமதயின  சிறைபபு ்ழி நடததல்்ள் அமைநதன. 
சிலும்ப்பவாமத தியவானதமதயடுதது சிறைபபுத திருப்பலி அருடதநமதய்ர்்ளவால் ஒபபுக்ச்வாடுக்்ப்படடது. நவாடடின தற்்பவாமதய சூழ்நிமல, ைக்்ள் எதிர்-
ச்வாள்ளும் இனனல்்ளுக்கு தீர்வு கிமடக்் இமறையருள் ்்ணடி வி்ெட ைனறைவாடடுக்்ள், ்்ணடுதல்்ள் திருப்பலி பூமெயின ்்பவாது முனம்க்்ப்படடன. 
சிலும்ப்பவாமத தியவானம் ைறறும் திருப்பலி பூமெ, தியவானததில் ்பங்்்றறை விசு்வாசி்ள் சதவாடர்்பவான ்படங்்மளக் ்வாணலவாம்.

   (்படங்்ள்,த்்ல்: மிலியன ்ஜம்ஸ)

தேவத்ேயில் சிலு்வப்பா்ே தியபானம்



ஒலுவில் விசேட நிருபர்
  
பபொத்துவில் பேரிசசேனை பிர-

சேேத்தில் வீட்டினுள் புகுந்து 70 
வயது மூேொட்டியின் இரண்டு 
கொதுகளும் துண்டொடபபட்டு ேஙக 
நனக அபகரிககபபட்டுள்்ளேொக 
பபொத்துவில் பபொலிஸொர் பேரிவித்-
ேைர்.  

க ொ ய ங க ளு க கு ள் ்ள ொ ை வ ரின் 
கணவர் ேனிககிழனை (02) கொனை 
வீட்னட விட்டு பவளியில் பேன்்ற 
சபொசே இசேம்பவம் ேனிககிழனை 
(02) ைொனை இடம்பபற்றுள்்ளேொக 
பேரிவிககபபடுகி்றது.  

பைத்ே கொயஙகளுககுள்்ளொைவர் 
ஆபத்ேொை நினையில் பபொத்துவில் 
ஆேொர னவத்தியேொனையில் அனு-
ைதிககபபட்டு சிகிசனேயளிககப-
பட்டு வருகின்்றொர். இச ேம்பவம் 
பேொடர்பில் சைைதிக விேொரனண-
கன்ள பபொத்துவில் பபொலிஸொர் 
சைற்பகொண்டு வருகின்்றைர்.

கல்குடொ திைகரன் நிருபர் 

 
வொகனர பிரசேே பேயைொ்ளர் பிரி-

விலுள்்ள புணொனண கிழககு கிரொை 
அதிகொரி பிரிவிலுள்்ள குகசைேபு-
ரம் பகுதிககுள் சநற்று அதிகொனை 
சவன்ளயில் கொட்டு யொனைகள் 
புகுந்து பபறுைதியொை பேன்னை 
ைரஙகள், சேொட்டபபயிர்கள் ைற்றும் 
வீடு என்பவற்ன்ற சேேபபடுத்தி-
யுள்்ளை.  

இபபிரசேேத்தில் கொட்டு யொனை-
களின் அட்டகொேம் பேொடர்சசியொக 
இடம்பபற்று வருவதுடன், பபறு-
ைதியொை பேன்னை, ைொ, பைொ 
சபொன்்ற ைரஙகளும் கொயகறிப 
பயிர்களும், ைரவள்ளி சேொட்டம் 
ைற்றும் ஒரு வீடு என்பவற்ன்ற 

கொட்டு யொனை சேேபபடுத்தியுள்-
்ளது. இேைொல் இபபிரசேேத்தில் 
வதியும் ைககள் உயிர் அசசுறுத்ேலு-
டன் வொழ்ந்து வருவதுடன், பொரிய 
நஷடஙகன்ளயும் எதிர்பகொண்டுள்-
்ளைர்.  

இபபிரசேேத்திற்குள் நுனழயும் 
கொட்டு யொனைகன்ளக கட்டுபப-
டுத்ே நிரந்ேர நடவடிகனக சைற்-
பகொள்்ளபபடொனையிைொல் பேொடர்ச-
சியொக இவவொ்றொை அழிவுகன்ளத் 
ேவிர்கக முடியொே சூழ்நினை கொணப-
படுவேொகவும், கடந்ே ைொேமும் 
குறித்ே பகுதிககு கொட்டு யொனைகள் 
வருனக ேந்து சேேபபடுத்தி பேன்-
றுள்்ளேொக இபபிரசேே விவேொயிகள் 
பேரிவிககின்்றைர்.  

நொட்டின் ஏற்பட்டுள்்ள சூழ்நி-

னைககு ைத்தியிலும்; பல்சவறு 
கஷடஙகளுககு ைத்தியிலும் அவற்-
றினை சீர்பேயது பரொைரித்து வந்ே 
நினையில் மீண்டும் யொனைகள் 
சேேபபடுத்திச பேன்றுள்்ளேொல். 
விவேொயத்தினை னகவிட்டு விட்டு 
நஞனே அருந்தி ைரணிபபது சைல் 
எை விவேொயிகள் பேரிவிககின்்ற-
ைர்.  

எைசவ இது பேொடர்பில் 
பபொறுபபு வொயந்ே அதிகொரிகள் நிரந்-
ேரத் தீர்வுகன்ளப பபற்றுக பகொடுக-
கும் வனகயில் யொனை சவலி 
அனைத்து ேருவதுடன், எஙக்ளது 
உயிர்கன்ளயும், பயிர்கன்ளயும் பொது-
கொகக உேவ சவண்டுபைை இபபிர-
சேே ைககள் சவண்டுசகொள் விடுக-
கின்்றைர்.    
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வாழவாதார ததாழிலை 
லைவிடும் நிலையில் மகைள்

25 தாதிய உத்தியயாைத்தரைளுகைான   
இலைப்புக ைடிதஙைள் வழஙைல்  
நிந்ேவூர் குறூப நிருபர்  

ைத்திய சுகொேொர அனைசசிைொல் நிய-
ைைம் வழஙகி னவககபபட்ட ேொதிய 
உத்திசயொகத்ேர்களில் 25 சபர் கிழககு 
ைொகொண சுகொேொர அனைசசுககு 
இனணககபபட்டுள்்ளைர். இவர்க-
ளுககொை இனணபபுக கடிேம் வழஙகி 
னவககும் நிகழ்வு, சநற்று (04) கிழககு 
ைொகொண சுகொேொர அனைசசின் கூட்ட 
ைண்டபத்தில் இடம்பபற்்றது. இதில் 
கிழககு ைொகொண சுகொேொர அனைசசின் 
பேயைொ்ளர் திருைதி சே.சே.முரளி-
ேரன் கைந்து பகொண்டு இனணபபுக 
கடிேஙகன்ள வழஙகி னவத்ேொர்.   

இஙகு உனரயொற்றிய கிழககு 
ைொகொண சுகொேொர அனைசசின் பேய-
ைொ்ளர்;  

அரே பேவி வகிபபவர்கள் சுறுசுறுப-
பொகவும் சேனவ ைைபபொஙகுடனும், 
சநர்த்தியொகவும், ைககளிடம் இன்மு-
கத்துடனும் ேஙக்ளது சவனைகன்ள 
பேயய சவண்டும். அபசபொதுேொன் 
அத்பேொழிலுககு ைகினையும், உயர்-
வும் கினடககின்்றது. அதுைொத்திரைல்-
ைொைல், ஒரு நிறுவைத்தில் சேனவ-
புரிகின்்ற அரே ஊழியர்கள் சி்றந்ே 
சேனவ ைைபபொஙகுடனும், சி்றபபொ-

கவும் ேைது சேனவகன்ள ைககளுக-
கொக வழஙகி வருகின்்றசபொதுேொன் 
அந்ே நிறுவைத்திற்கு பவற்றியும் 
உள்்ளது.  

ைககள் சேனவனய பபறுவேற்கொக 
வரும்சபொது சேனவ வழஙகுைர்-
களின் நடத்னேனய அவேொனித்து 
ேஙகள் ைைதிசை சேனவ வழஙகுைர் 

குறித்து பதித்துக பகொள்கின்்றைர். 
அவவொ்றொை ைைபபதிவுகள் சி்றப-
பொக இருககும் சபொதுேொன் சேனவ-
யொ்ளன் வழஙகுகின்்ற சேனவயில் 
திருபதி பகொள்கின்்றொர்கள். அந்ே 
நல்ைபேொரு ைைபபதிபபுககன்ள 
நொம் பபற்றுகபகொள்்ள சவண்டும் 
என்்றொர்.

கவாட்டு யவாமைகளின் ச�வால்மலையவால் கிழக்கு ைவாகவாணத்திற்கு

காதுகள் துண்ா்ப்பட்டு   
தஙக நகக அ்பகரிபபு  

அகைலரப்்பற்றில் சமுரத்தி 
திலைகைளத்தினால் வீடு லையளிப்பு

அககனரபபற்று ைத்திய நிருபர்

ேமுர்த்தி பேௌபொககியொ வொரம் திட் -
டத்தின் கீழ் ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி 
தினணகக்ளத்தின் ஆறு இைட்ேம் 
ரூபொய நிதியில் அககனரபபற்றில் 
நிர்ைணிககபபட்ட வீடு னகயளிக-
கும் நிகழ்வு ேமுர்த்தி ேனைனைப-
பீட முகொனையொ்ளர் எம்.பி.எம்.

ஹூனேன் ேனைனையில் அககனரப-
பற்றில் நனடபபற்்றது. அககனரப-
பற்று பிரசேே பேயைொ்ளர் ரீ.எம்.எம். 
அன்ேொர் கைந்து பகொண்டு வீட்டினை 
உரியவரிடம் னகயளித்ேொர். இேன் -
சபொது ேமுர்த்தி முகொனையொ்ளர்கள், 
ேமுர்த்தி உத்திசயொகத்ேர்கள் எை 
பபொது ைககளும் கைந்து பகொண்ட-
ைர்.

சிறுய்பாை தெற்தசயலை விலதப்புப் ்பணிைள்;  
நிலைவு தசயய ைாைகதைடு விதிப்பு  

ஒலுவில் விசேட நிருபர் 

 
அககனரபபற்று பிரொந்திய நீர்ப -

பொேைப பிரிவில் சிறுசபொக பநற்-
பேயனக வினேபபுப பணிகன்ள 
எதிர்வரும் 10ம் திகதிககு முன்ைர் 
நின்றவு பேயய சவண்டுபைை, அக -
கனரபபற்று பிரொந்திய நீர்பபொேை 
பபொறியியைொ்ளொர் ரீ. விசவகேந்தி-
ரன் பேரிவித்ேொர்.  

அககனரபபற்று பிரொந்திய நீர்பபொ -
ேைப பிரிவில் வைது கனர வொயக-
கொல் நீர்பபொேைத்திற்குட்பட்ட 
அககனரபபற்று, தீகவொபி, இலுககுச-

சேனை ஆகிய மூன்று வையஙகளில் 
பைொத்ேம் 22 ஆயிரத்து 894 ஏககர் 
பநற்பேயனக சைற்பகொள்்ளபபட-
வுள்்ளது.  

வைது கனர வொயககொல் நீர்ப -
பொேைப பிரிவில் எதிர்வரும் 07ம் 
திகதிககு முன்ைர் வினேபபுப 
பணிகன்ள நின்றவு பேயய சவண்டு-
பைைவும் பேரிவித்ேொர்.  

அககனரபபற்று பிரொந்திய நீர்பபொ-
ேைப பிரிவில் ஆற்றுப பொயசேலுக-
குட்பட்ட வீனரயடி பிரசேே பநற்கொ-
ணிகளில் 04 ஆயிரத்தி 706 ஏககரில் 
பநற்பேயனக பண்ணபபடவுள்்ளது.  

இக கொணிகளில் எதிர்வரும் 
10ம் திகதிககு முன்ைர் வினேபபுப 
பணிகள் முன்பைடுககபபட சவண்-
டுபைை விவேொயிகளுககு அறிவுறுத்-
ேபபட்டுள்்ளைர்.  

அககனரபபற்று பிரொந்திய நீர்ப-
பொேைப பிரிவில் பைொத்ேம் இம் 
முன்ற 27 ஆயிரத்தி 600 ஏககரில் 
பநற் பேயனக பண்ணபபடவுள்்ள-
சேொடு, சிறுசபொக பநற்பேயனகககு 
அனுைதிககபபடொே கொணிகளுககு 
எககொரணம் பகொண்டும் நீர் விநிசயொ-
கிககபபடொபேைவும் அறிவிககப-
பட்டுள்்ளது.    

பே்ரவாசிரியர் ெந்தி்ரபெக்ரத்தின் இழபபு 

ைொளினகககொடு குறூப 
நிருபர்  

பகொழும்பு பல்கனைகக-
ழகத்தின் கல்வியியல் பீடொ-
திபதியொக பேவி வகித்து 
ஓயவுபபற்்ற சபரொசிரியர் 
ேந்திரசேகரம் பின்ைர் அரே 
கருை பைொழிகள் ஆனணக-
குழுவின் ேனைவர் 
சபொன்்ற பை முககியைொை பேவி-
கன்ள வகித்ேொர். ைனையக ைககளுக-
பகன்று ேனியொை பல்கனைககழகம் 
சவண்டும் என்்ற சகொரிகனகனய நீண்-
டகொைைொக வலியுறுத்தி வந்ே அவர் 
ைனையக ைககளின் அரசியல் அபி-
ைொனேகளுககொக குரல் பகொடுககும் 

இயககஙகளுடன் ேன்னை 
அனடயொ்ளபபடுத்தி பை 
பணிகன்ள முன்பைடுத்ே-
வர்.  

கல்வியியல் துன்றப 
பிரசசினைகன்ளப பற்றி 
சபரொசிரியர் எண்ணற்்ற 
கட்டுனரகன்ள பத்திரினக-
களில் எழுதிவந்ேொர். பை 
நூல்கன்ளயும் அவர் எழுதி-

யிருககி்றொர்.  
அன்ைொரின் ைன்றவு கல்வி ேமூகத்-

திற்கு ஈடுபேயய முடியொே சபரிழப-
பொகும் எை ேைது அனுேொப பேயதி-
யில் ேைொேொை கற்னக நிறுவைத்தின் 
ேனைவர் சபரொசிரியர் கைொநிதி எஸ்.
எல்.றியொஸ் குறிபபிட்டுள்்ளொர்.    

்பாராட்டி தைௌரவிப்பு
பொைமுனை கிழககு திைகரன் நிருபர் 

  
அகிை இைஙனக முஸ்லிம் லீக 

வொலிப முன்ைணிகளின் அம்பொன்ற 
ைொவட்ட ேம்சை்ளைத்தின் பீ.ஓ.டீ.
அனைபபின் ஏற்பொட்டில் பொரொட்டி 
பகௌரவிககும் நிகழ்வு ஒலுவில் 
கிறீன்வொேல் ைண்டபத்தில் நனட-
பபற்்றது.   

அனைபபின் ேனைவரும் ஓய -
வுபபற்்ற கிரொை சேனவ நிருவொக 
உத்திசயொகத்ேர் எம்.எம்.அஜவத் 
ேனைனையில் நனடபபற்்ற நிகழ் -
வில் ைட்டகக்ளபபு ைொவட்ட உயர் -
நீதிைன்்ற நீதிபதி அல் ஹொபிழ் என்.
எம்.அபதுல்ைொஹ் பிரேை அதிதியொக-
வும், அகிை இைஙனக முஸ்லிம் லீக 
வொலிப முன்ைணிகளின் முன்ைொள் 
சேசியத்ேனைவர் எம்.ஐ.உதுைொ-
பைவனவ உட்பட அனைபபின் 
உறுபபிைர்கள் ஆசைொேகர்கள் அதி-
திக்ளொகவும் கைந்து பகொண்டொர்.   

இந்நிகழ்வின் சபொது அககனரப-
பற்று ைொநகர ேனபயின் கணககொ -
்ளரொக கடனையொற்றி இடைொற்்றம்-
பபற்று அம்பொன்ற பிரசேே பேயைக 
கணககொ்ளரொக கடனைசயற்றுள்்ள 

எம்.எப.பர்ஹொனை பொரொட்டி 
பிரேை அதிதியிைொல் பபொன்ைொனட 
சபொர்த்தி நினைவுச சின்ைம் வழஙகி 
பகௌரவிககபபட்டனை குறிபபிடத்-
ேககேொகும்.     

ைல்வி சமூைத்திற்கு ஈடுதசயய 
முடியாத ய்பரிழப்்பாகும்  

பேராசிரியர் கலாநிதி எஸ்.எல். றியாஸ்   

ம்ததடி மீனாட்சியமமன் 
ஆலயததில் எண்ணெய் 
காபபு சாததும நிகழ்வு   
கொனரதீவு குறூப நிருபர்  

 
வரைொற்றுப பிரசித்தி பபற்்ற ைடத்-

ேடி ஸ்ரீமீைொட்சி அம்ைன் ஆையத்-
தில் கன்னி கும்பொபிசேகத்திற்கொை 
எண்பணய கொபபு ேொத்தும் நிகழ்வு 
சநற்று (4) திஙகட்கிழனை ஆரம்பைொ-
கியது.  

ஆைய பிரேை குரு சிவஸ்ரீ ேண்முக 
ைசகஷவர குருககள் ேனைனையில் 
இந்ே கிரினயகள்(2) ஆரம்பைொகிை.
எண்பணய கொபபு ேொத்தும் நிகழ்வு 
இன்றும் (5) பிற்பகல் 3 ைணி வனர 
நனடபப்றவுள்்ளது.  

ஆைய ேனைவர் கி.பேயசிறில் 
ேனைனையிைொை அ்றஙகொவைர் ேனப-
யிைர் 3 ைொேகொைத்துள் கும்பொபிசே-
கம் நடொத்ே ஏற்பொடுகள் பேயதிருந்ே-
ைர். நொன்ள (6) புேன்கிழனை கொனை 
9.30 ைணிய்ளவில் ஆவர்த்ேை ைகொ 
கும்பொபிசேகம் நனடபப்றவுள்்ளது.

ததன்கிழககு ்பல்ைலைகைழை  
மாைவரைளும் ய்பாராட்்டத்தில்  

கல்முனை ைத்திய திைகரன் நிருபர்  

நொட்டின் பபொரு்ளொேொர பநருக -
கடிககு தீர்வு கொணுைொறு வலி -
யுறுத்தி, அம்பொன்ற ைொவட்டம் 
ஒலுவில் பேன்கிழககு பல்கனைக -
கழக ைொணவர்கள் தீபபந்ேம் ஏந்தி -
யவொறு பேன்கிழககுப பல்கனைக -
கழக முன்்றலில் சநற்று முன்திைம் 

(03) இரவு 7.30 ைணிய்ளவில் 
ைொபபரும் ஆர்பபொட்டத்தில் ஈடு -
பட்டைர்.   

மூவிைஙகன்ளயும் சேர்ந்ே சுைொர் 
300 ைொணவர்கள் கைந்து பகொண்ட 
இந்ே ஆர்பபொட்டத்தில் பல்சவறு 
சகொேஙகன்ள எழுபபியவொறு 
ைொணவர்கள் கைந்து பகொண்டிருந் -
ேனை குறிபபிடத்ேககது.

திருயைாைமலை அ்பயபுர சுற்று   
வட்்டத்தில் மாைவரைள் ஆரப்்பாட்்டம்  

பரட்டபவவ குறூப நிருபர்

  
திருசகொணைனை அபயபுர சுற்று 

வட்டத்தில் அரேொஙகத்திற்கு எதிரொை 
சபொரொட்டபைொன்று சநற்று (04) முன்-
பைடுககபபட்டது.  

நொட்டில் ேற்சபொது ஏற்பட்டுள்்ள 
பபொரு்ளொேொர பநருககடி ைற்றும் 
ைககளுககு ஏற்பட்டுள்்ள சிககல்கள் 

என்பவற்ன்றச சுட்டிகொட்டி சபொரொட்-
டத்தில் ஈடுபட்டைர். இதில் பபரும்-
பொைொை பல்கனைககழக ைொணவர்கள் 
கைந்து பகொண்டதுடன் பேொனககன்ள 
ஏந்தியவொறு சகொேஙகன்ள எழுப-
பிைர். இேன்சபொது 150ககும் சைற்-
பட்ட ைொணவர்கள் கைந்து பகொண்-
டதுடன் பபொதுைககளும் கைந்து 
பகொண்டனை குறிபபிடத்ேககது.

அக்கம்ரபேற்று பி்ரப�ெ செயலைக பிரிவில்

ஒலித்பருககி ்பாவலனலய 
தல்டதசயயுமாறு யவண்டுயைாள்
அககனரபபற்று ைத்திய நிருபர்

அககனரபபற்று பிரசேே பேயை -
கத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொனே-
களில்

ஒலிபபருககி மூைம் வர்த்ேகம் 
பேயபவர்களின் எண்ணிகனக அதி -
கரித்துள்்ளேைொல் பபொது ைககள் 
பொரிய சிரைஙகளுககு உட்பட்டுள்்ள-
ைர். இேனை உடைடியொக கட்டுப-
பொட்டுககுள் பகொண்டு வருைொறு 
உரிய அதிகொரிகளிடம் பபொதுைககள் 
சவண்டு சகொள் விடுத்துள்்ளைர்.

அககனரபபற்று பிரசேே பிரேொை 
ைற்றும் உள் வீதிகளில் சிறிய வர்த்-
ேகர்கள் முேல் பபரிய வர்த்ேகர்கள் 
வனர கூடுேைொை ஒலி எழுபபக 
கூடிய ஒலி பபருககிகன்ள பொவித்து 
வியொபொரத்தில் ஈடுபட்டு வருவே-
ைொல் ைொணவர்கள் உட்பட்ட குழந் -
னேகளும், பபொதுைககளும் ேஙக்ளது 

இயல்பு நடவடிகனககன்ள சைற்-
பகொள்்ள முடியொைல் சிரைபபட்டு 
வருகின்்றைர். பகல் சவன்ளயிலும் 
இரவு சநரஙகளிலும் இவவொ்றொை 
கூடிய ஒலியுடன் வியொபொரம் பேயது 
வருகின்்றைர்.

இேைொல் பரீட்னேககு ேயொரொகும் 
ைொணவர்கள், சிறிய குழந்னேகள் 
மிகக கூடுேைொக பொதிககபபட்டுள்-
்ளைர். ேஙக்ளது வீடுகளில் தூஙக 
முடியொே வண்ணமும், ைொணவர்-
கள் ைொனை சவன்ளயில் மீட்டற் 
பயிற்சிகன்ள சைற்பகொள்்ள முடி -
யொைலும் ேவித்து வருகின்்றொர்கள். 
பொரிய ஒலி ைொசு ஏற்பட்டுள்்ளதுடன், 
குறிபபிட்ட கொைத்தில் சிறுவர்கள் 
உட்பட்ட முதிசயொர்களுககு பேவி 
பேொடர்பொை சநொயகள் ஏற்படுவது-
டன், எதிர்கொைத்திலும் அனவ அதி -
கரிககைொம் எை னவத்தியர்கள் பேரி-
விககின்்றைர். 
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(ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்)

தலவாக்கலல ந்கரிலுள்ள 
எரிபபாருள நிரப்பு நிலல -
யதலத சூழ மக்கள நநறறு 
நீண்டவரிலையில் ்காததிருந் -
தனர். அதது்டன், வா்கனங்க -
ளும் அணிவகுதது நின்்றன. 
இதனால் ந்கர் பகுதியில் 
்கடும் வா்கன பநரிைல் ஏற -
பட்டது.

நா்ட்ளாவியரீதியில் டீை -
லுககு பபரும் தடடுப்பாடு 
ஏறபடடுள்ளது. இந்நிலல -
யில், தலவாக்கலல ந்கரி -
லுள்ள எரிபபாருள நிலலயததிலும் டீைல் 
இருக்கவில்லல. சுமார் மூன்று நாட்களுககு 
பி்றகு நநறல்றய தினநம டீைல் விநிநயாகிக -
்கப்படுகின்்றது.

டீைல் இன்லமயால் பலரின் வா்கனங்கள 
வீடு்களிலும், வீதி்களிலும் அப்படிநய நிறகின் -
்றன. 

சுமார் 20 லீற்றர் ந்கன்்களு்டன் ைாரதி -

்கள, நீண்ட வரிலையில் ்காததிருந்தனர். 
இநதநவல்ள, வா்கனங்களும் நீண்ட வரிலை-
யில் நிறபலத ்காணமுடிந்தது. பாது்காப்பு ்க்ட-
லமயில் பபாலிஸாரும் ஈடுபடடுள்ளனர்.  

தலவாக்கலல ந்கரில் 
்கடும் வா்கன நநரிசல்

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்)  

நாடடின் அததியாவசிய பபாருட -
்களின் விலல ஏற்றம் மறறும் டீைல், 
மணபணணலண தடடுப்பாடு நபான் -
்றவறறுககு எதிரா்க பபா்கவந்தலாலவ 
டின்சின் ந்கரில் நநறறு (4) பாரிய ஆர்ப் -
பாட்டபமான்று முன்பனடுக்கப்பட -
்டது.  

ஜனாதிபதி ந்காட்டாபய ராஜபக -

ைலவ பவளிநயறுமாறு ந்காஷங்கள 
எழுப்பி பதாலத்கல்ள ஏந்தியவா -
றும் ஆர்ப்பாட்டம் முன்பனடுக்கப் -
பட்டது.  

இதன்நபாது, பபாலிஸ் பாது்காப்பு 
பலப்படுததப்படடிருந்தது்டன், ஆர்ப் -
பாட்டததில் டின்சின் மறறும் அப்ப -
குதியில் உள்ள சில நதாட்டங்கல்ளச் 
நைர்ந்த பபருந்திர்ளான மக்கள ்கலந்து -
ப்காண்டனர்.  

 (நுவபரலியா தின்கரன் நிருபர்)  

நுவபரலியா ந்கரில் நநறறு (4) திங-
்கடகிழலம ்காலல 10 மணி முதல் 
பிறப்கல் 2 மணிவலர மாபபரும்  
எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டபமான்ல்ற 
பபாதுமக்கள முன்பனடுததனர்.   

அரைாங்கததிறகு எதிரா்க பபாதுமக-
்கள நமறப்காண்ட ஆர்ப்பாட்டததில்   
பபருந்திர்ளான இல்ளஞர்்களும் ஒரு 
சில பபௌதத மத குருமார்்களும் ்கலந் -
துக ப்காண்டனர். 

ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலம் ந்கர வீதி -
்களில் வரும் பபாழுது ஒரு சில 
ந்கர வர்தத்கர்்கள ்கல்ட்கல்ள மூடி 
ஆதரவு வழஙகினார்்கள. ஆர்ப்-
பாட்ட நபாராட்டததால் பலமணி 
நநரம் வீதி்களில் வா்கன பநரிைலும் 
ஏறபட்டது.   

நுவபரலியா பிரதான தபால்கததிறகு அருகில் 
ஒன்று நைர்ந்த பபாது மக்கள நுவபரலியா எலிை -
பபத வீதி, நலாைன் வீதி,்கணடி வீதி, ைந்தன லால் 
்கருணாரடன வீதி, பலழய்கல்ட வீதி,புதிய்கல்ட 

வீதி, பிரதான பஸ் தரிப்பு நிலலயம்,பவளிமல்ட -
வீதி, தர்மபால ைந்தியில் திரும்பி மீணடும் பிரதான 
தபால்கததிறகு அருகில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டததில் 
ஈடுபட்டனர்.  

நுவரெலியா நகரில் ஆர்ப்ாட்டம்  

்காவதலத தின்கரன் விநை்ட நிருபர்

ைப்ர்கமுவ மா்காண ஆயுர்நவத 
திலணக்க்ளததினால் “ஆயுஷ் 
கிராமம்” நவலலததிட்டம் அண-
லமயில் ந்க்காலல திபுல்்கமுவ 
கிராமததில் ைப்ர்கமுவ மா்காண 
ஆளுநர் டிககிரி ப்காப்நப்கடுவ 
தலலலமயில் ஆரம்பிதது லவக-
்கப்பட்டது.

ந்க்காலல மாவட்டததின் 
ந்க்காலல பிரநதை பையல்கம் 
மறறும் ருவான்பவல பிரநதை 
பையல்கம் என்பன லமயமா்க 
ப்காணடு 100 குடும்பங்களுககு 
நமறபடி நவலலததிட்டம் 
முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டலம 
குறிப்பி்டததக்கது.

நமறபடி நவலலததிட்டத -
தின் மூலம் மாதம் ஒரு முல்ற 
அலனதது வீடு்களுககும் லவத-
தியர் ஒருவர் நநரில் பைன்று 
்கண்காணிப்பது மறறும் மூன்று 
மாதததிறகு ஒரு முல்ற ந்டமாடும் 
நைலவ ந்டாததுதல் உடப்ட பல 
நவலலததிட்டங்களும் முன்பன -
டுக்கப்ப்டவுள்ளன.

இரததினபுரி மாவட்டததிலும் 
நல்டமுல்றபடுததப்ப்டவுள்ளலம 
குறிப்பி்டததக்கது.

இந்நி்கழ்வில் ந்க்காலல பிரநதை 
ைலப தலலவர் ஜ்கத ஜயசிங்க, -
ைப்ர்கமுவ மா்காண ஆயர்நவத 
திலணக்க்ளததின் ஆலணயா்ளர் 
்டலஸ் பதிரந்க உடப்ட அரை அதி -
்காரி்களும் ்கலந்து ப்காண்டனர். 

பவா்ரவாவிலவா பி்ரதேெத்தில் தெேைமைந்திருந்ே பவாலர் பவாைெவாமல கடைைம் புன்ரமைக்கபபடடு அணமையில் இ.சேவா.கவாங்கி்ரஸின் ேமல்ர் செந்தில் 
சேவாணைைவானவால் திறந்து ம்க்கபபடை தபவாது எடுக்கபபடை பைங்கள். 

சட்டத்தரணி 
காரியாலயஙகளில்
திரு்டரகள் ககவரிகச
(இரததினபுரி சுழறசி நிருபர்)

பலாஙப்கால்ட ந்கரில் அலமந்-
துள்ள ைட்டததரணி்களின் ்காரியாலங-
்களின் திருடடு ைம்பவங்கள பதிவாகி-
யுள்ளன. 

நநறறு  முன்தினம் இ்டம்பபற்ற இச்-
ைம்பவங்கள குறிதது பலாஙப்கால்டப் 
பபாலிஸ்  நிலலயததில் முல்றப்பாடு-
்கள பையயப்படடுள்ளன.  பபாலிஸார் 
விைாரலண்கல்ள  நமறப்காணடுள்ள-
னர். ்காணாமல் நபான பபாருட்கள 
மறறும் ஆவணங்கள குறிதது  த்கவல்-
்கள இதுவலர பவளியி்டப்ப்டவில்-
லலபயன பபாலிஸார் பதரிவிததனர். 
இதுபதா்டர்பான   நமலதி்க விைார-
லண்கல்ள பபாலிஸார் நமறப்காணடு 
வருகின்்றனர். இநதநவல்ள  பலாங-
ப்கால்ட ந்கரம் மறறும் சுறறுப்பு்றப் 
பகுதி்களில் இரவு ப்கல் நவல்ள்களில்  
திருடடுச்ைம்பவங்கள இ்டம் பபறறு 
வருகின்்றலம குறிதது முல்றப்பாடு-
்கள  பையயப்படடுள்ளன. நபாலதககு 
அடிலமயானவர்்கள இகப்காளல்ள 
ைம்பவங்களு்டன்  பதா்டர்பு படடிருப்-
பதா்கப் பிரநதை மக்கள பதரிவிககின்-
்றனர். பாது்காப்புத  தரப்பினர் இவ்வி-
்டயததில் இலத வி்ட அதி்க அக்கல்ற 
பைலுதத நவணடும் என பிரநதை  மக்கள 
நவணடுந்காள விடுககின்்றனர்.

இரததினபுரி சுழறசி நிருபர்)

இரததினபுரி மாவட்டததில் பபரும்-
பாலான பிரநதைங்களில் இலணய வை-
தி்கள இன்லமயால் மாணவர்்களின் 
நமலதி்க ்கல்வி ந்டவடிகல்க்கள பாதிக-
்கப்படடு வருவதா்க மாணவர்்கள, 
பபறந்றார் பபாதுமக்கள பு்கார் பதரிவிக-
கின்்றனர்.

ப்காவிட 19 பநருக்கடி ்காலததில் 
ஒன்லலன் வகுப்புக்கள அறிமு்கமாகிய 
நபாதிலும் பிரநதைததின் பபரும்பா-
லான மாணவர்்க்ளால் பிரநயாைனதலத 
அல்டய முடியவில்லல. தறநபாது 
பா்டைாலல ஆசிரியர்்கள விடுமுல்ற நாட-
்களிலும் ்காலல, மாலல நநரங்களிலும் 
நமலதி்க வகுப்புக்கல்ள ந்டததுவதால் 

வாயப்புக்கள பிரநதை மாணவர்்களுககு 
கில்டப்பதில்லல எனவும் இரததினபுரி 
மாவட்டததில் பபரும்பாலான கிராம 
நதாட்டப் பகுதி்களுககு இதுவலர 
இலணய வைதி்கள இல்லல எனவும் 
இவர்்கள சுடடிக்காடடுகின்்றனர்.

்கல்வி அலமச்சு ்கல்வித திலணக்க-
்ளங்கள கூ்ட மாணவர்்களின் நலன் ்கருதி 
நமலதி்க ஒன்லலன் வகுப்பு ்கறபித-
தல் ஒழுஙகு்கல்ள நமறப்காணடுள்ள 
நபாதிலும் இலணய வைதியற்ற பிரநதை 
மாணவர்்களுககு இலணயக்கல்வி ஒரு 
எட்டாக்கனியா்கநவ இருந்து வருகி -
்றது. எனநவ இலணய  வழி ்கறபிததல் 
ஏலழ மாணவர்்களுககு எவ்விதப் பய-
னுமில்லலபயன ்கவலல பதரிவிககின்-
்றனர்.

ஹற்றனிலிருந்து தூர இ்டங்களுக்கான 
தனியார் பஸ்்கள நைலவயில் ஈடுப்டா-
லமயால் பயணி்கள அபைௌ்கரியததுககு 
உள்ளாகினர். நா்ட்ளாவிய ரீதியில் அமுல்-
படுததப்பட்ட ஊர்டஙகுச் ைட்டம் நநறறு 
்காலல 6 மணியு்டன் நீக்கப்படடிருந்தது. 
எனினும் டீைல் பிரச்சிலன ்காரணமா்க, 
அதி்கமான தனியார் பஸ்்கள நநறறு(4) 
நைலவயில் ஈடுப்டவில்லல என பதரி-

விக்கப்படடுள்ளது. எனினும் இ.நபா.ை 
பஸ்்கள நைலவயில் ஈடுபடடிருந்தாலும் 
அலவ நபாதுமான்ளவு நைலவயில் ஈடுப-
்டவில்லல என்றும் பயணி்கள பதரிவிக-
கின்்றனர். 

ஹற்றனிலுள்ள சிபபடந்கா எரிபபா-
ருள நிரப்பு நிலலயததில் நநறறும் நீண்ட 
வரிலை ்காணப்பட்டலம குறிப்பி்டத-
தக்கது. 

இணைய வசதி இல்ணலை த�ாட்ட;
கிொமிய மாைவரகள் ்ாதி்பபு

தூெ இ்டஙகளுக்கு ்ஸகள் தசணவயில்
இனணமயால் ்யணிகள் அரசௌகரியம்

நாடு முழுவதும் அமுல்படுததப்படடுள்ள மின் துண-
டிப்பு ்காரணமா்க உளளூர் ைந்லத்களில் பமழுகுவர்ததி -
்களுககு பாரிய தடடுப்பாடு ஏறபடடுள்ளது. 

அதது்டன், பமழுகுவர்ததி்களின் விலலயும் பாரிய்ள -
வில் அதி்கரிததுள்ளது. அதற்கலமய, ஹற்றனில் சிறிய 

பமழுகுவர்ததிபயான்று 15 ரூபாயககும் பபரிய பமழு -
குவர்ததி 75 ரூபாயககும் விற்கப்படுவதா்க  நு்கர்நவார் 
பதரிவிககின்்றனர். எனினும் நு்கர்நவாருககு மடடுப்-
படுததப்பட்ட அ்ளநவ பமழுகுவர்ததி்கள  விறபலன 
பையயப்படுவதா்கவும் அவர்்கள பதரிவிததனர்.

ர்ாகவந�லைாணவயில் ்ாரிய ஆர்ப்ாட்டம்  

ரமழுகுவரத்திகளுக்கு ்ாரிய �டடு்ப்ாடு

இலஙல்கயின் மூதத ்கல்வி -
யியல் நபராசிரியர் நைா.ைந்திர -
நை்கரம் தமது 78வது வயதில் 
்காலமானதா்க அவரின் குடும்-
பததினர் பதரிவிததுள்ளனர்.  

மாரல்டப்பு ்காரணமா்க 
லவததியைாலலயில் அனுமதிக-
்கப்பட்ட இவர், சிகிச்லைப் பல-
னின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.  

அவரது இறுதி கிரிலய்கள 
பறறிய விபரங்கள பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என 
குடும்பததினர் பதரிவிததுள்ளனர்.  

 1944 டிைம்பர் மாதம் பி்றந்த நபராசிரியர் ைந்திரநை -
்கரம், இலஙல்கயின் தமிழ் ்கல்வி வரலாறறில் பாரிய 
பங்களிப்புக்கல்ள பையதவராவார். பதுல்ளலய 
பி்றப்பி்டமா்ககப்காண்ட நபராசிரியர் நைா. ைந்திர-
நை்கரம், ்கல்வியியல் துல்றயில் நபராதலன பல்்க -
லலக்கழ்கம் மறறும் ஹிநராசிமா பல்்கலலக்கழ்க 
முதுமானி பட்டதாரியாவார்.  

ப்காழும்பு பல்்கலலக்கழ்க ்கல்வியியல் துல்ற 
முன்னாள பீ்டாதிபதியா்கவும், நதசிய ்கல்வி 
ஆலணககுழுவின் முன்னாள அங்கததவரா்கவும் 
மறறும் ப்காழும்பு தமிழ் ைங்கததின் முன்னாள 
தலலவரா்கவும் நபராசிரியர் நைா.ைந்திரநை்கரம் 
பணியாறறினார்.  

நபராசிரியர் நைா.ைந்திரநை்கரம், தமிழ், ஆஙகில, 
சிங்க்ள பமாழி்களில் புலலம ப்காண்டவர் என்பது-
்டன் முப்பதுககும் நமறபட்ட நூல்்கல்ள எழுதியுள-
்ளார்.  

த்ொசிரியர 
தசா.சநதிெதசகெம் 
காலைமானார

ச்பெகமுவ மாகாைத்தில் 
'ஆயுஷ் கிொம' தவணலைத்திட்டம்

கடுகன்னவாம் குருக்குத்ேமல முஸ்லிம் ைகவா வித்தியவாலயத்தின் ்ருைவாந்ே பரிெளிபபு விழவா நிகழ்வு அணமையில் இைம்-
சபறறது. இந்நிகழ்வில் அக்குறமை பி்ரதேெ ெமப ேமல்ர் இஸ்திஹவார் பி்ரேை அதிதியவாக கலந்து சகவாணைவார். தைலும் 
இந்நிகழ்வில் உடுனு்்ர பி்ரதேெ ெமப உறுபபினர் ரிஸ்வி , குருக்குேமல முஸ்லிம் ைகவா வித்தியவாலயத்தின் அதிபர் ரிஸவா 
செரீன் உடபை ஆசிரியர்கள், ெப்ரகமு் ைவாகவாை கல்வி திமைக்களத்தின் கைக்கவாளர்  ஏ.சி.எம். அலி , தப்ரவாேமன பல்-
கமலக்கழகத்தின் விரிவும்ரயவாளர் ஏ.தே. எப. இஷவானியவா , ைத்திய ைவாகவாை கல்வி திமைக்களத்தின் முன்னவாள் கைக் -
கவாளர் ஏ.எம். ரீஸவா உடபை பவாைெவாமல ைவாை் ைவாைவியர் ைறறும் சபறதறவார்கள் என பலரும் கலந்து சகவாணடிருந்ேனர்.

ஐக்கிய ைக்கள் ெக்தியின் ைகளிர் அணியின் ஏறபவாடடில் தககவாமலயில் நமைசபறற ஆர்பபவாடைத்தின் தபவாது எடுக்கபபடை பைம். 

தநவார்வூட பி்ரதேெ ெமபயின் 

கீழ் இயங்கும் டிக்தகவாயவா 

புளியவா்த்மே சிறு்ர் 

முன்பள்ளி சகவாவிட ப்ர்ல் 

கவா்ரைைவாக இயங்கவாைல் 

இருந்ேது.ேறதபவாது மீணடும் 

புத்துைர்ச்சியுைன் ஆ்ரம்பிக்-

கபபடைதுைன் சிறு்ர்களுக்-

கவான விமளயவாடடுபதபவாடடி-

யும் இைம்சபறறது. 
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 வட மத்திய மாகாணம்;

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

வட மத்திய மாகாண ்பாரிய 
காலவாய் அபிவிருத்தி திடடத்தின் 
கீழ் ப்பாது மககளுககு நன்னம 
்பயககும் வாய்பபுககள் கினடகக -
வுள்்ளதாக அநுராதபுரம்  மாவடட 
மமலதிக பெயலா்ளர் விமே வை-
சிஙக பதரிவித்துள்்ளார்.

 வட மத்திய , வடககு மற்றும் 
கிழககு மாகாணஙகளில உள்்ள சுமார் 

75 ஆயிரம் பெகடயார் காணிகளில 
வசிககும் மககள் இதன் மூலம் உரிய 
பிரதி்பலனை அனடயும் வாய்பன்ப 
ப்பறவுள்்ளைர். இக குறிபபிடட 
மாகாணஙகளில வசிககும் ப்பாது 
மககளின் குடிநீர் வெதிகளும் இதன் 
மூலம் வழஙகப்படுவதற்காை 
வாய்பபும் இருப்பதாக இதன்ம்பாது 
அவர் பதரிவித்துள்்ளார்.

 திடடத்தின் முதற்கடட ்பணிக -
காக 88 ஆயிரம் மிலலியன் ரூ்பா 

்பணம் பெலவிடப்படவுள்்ளது. 
இதன் மூலம் வலயத்தில வசிககும் 
1050 குடும்்பஙகள் நன்னமயனடய-
வுள்்ளமதாடு மூன்று கடடஙகளில 
இத் திடடத்னத நினறவு பெய்ய எதிர்-
்பார்த்துள்்ளதாகவும் அவர் பதரிவித்-
தார்.

ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகியின் 
நிதி உதவித் திடடத்தின் கீழ் இதற்கு 
மதனவயாை நிதி வெதிகள் ஏற்்ப-
டுத்திக பகாடுககப்படடுள்்ளை. 

2025 ஆம் ஆணடாகும் ம்பாது வட 
மத்திய மாகாண ்பாரிய காலவாய் 
அபிவிருத்தி திடடத்னத நினறவு 
பெய்வதற்குத் மதனவயாை நடவடிக-
னககள் எடுககப்படடுள்்ளை.

 இத் திடடத்தின் ஊடாக சுமார் 
2,50,000 குடும்்பஙகளுககு சுத்த -
மாை குடிநீர் வெதிகன்ள ப்பற்றுக 
பகாள்ளும் வாய்பபும் கினடககப-
ப்பறவுள்்ளதாகவும் அவர் மமலும் 
பதரிவித்தார்.       

பாரிய கால்ாய் அபிவிருத்தி திட்டத்தில
பபாதுமககளுககு கூடுதல பயன் கிட்டககும்

அநுராதபுரம் மாவடட மமலதிக செயலாளர் 

பவாகிஸ்வானின் த்சிய தினம்  ச�வாழும்பிலுள்ள ெங்ரில்்வா த�வாட்டலில் அணமையில்  பவாகிஸ்வான் உயர்  ஸ்வானி�ர் உைர்  பவாருக் புர்கி ் ம்மையில் நம்டசபற்றது. இவம்ப்த்திறகு பி்ர்ை அதிதியவா� ் ர்த்்� அமைசெர் �்வாநிதி பந்து் குண்ர்த்்ன �்ந்து ச�வாண்டவார். 
அத்து்டன் ெபவாநவாய�ர் ைஹிந்் யவாபபவா அதப்ர்்ன, அமைசெர்�்ளவான அலி ெபரி, நிைல் சிறிபவா் டி சில்்வா, இ்ரவாஜவாங்� அமைசெர்�ள, பவா்ரவாளுைன்்ற உறுபபினர்�்ளவான ்ரவூப �க்கீம், றிெவாத் பதியுத்தீன், சைவா�ைட முெம்மில், இ்ரவாணு்ம் ைறறும் விைவானபபம்டத் ்்ளபதி-
�ள உடப்ட முக்கியஸ்ர்�ள �்ந்து ச�வாணடுள்ளம் ப்டங்�ளில் �வாண்வாம்.    (அஷ்ரப ஏ ெைத்)  

சகாழும்பில் நடடசெற்ற ொகிஸதான் சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் 

அதி� விம்க்கு சீசைந்து விறபமன; 

விநிய�ோக உரிமை�ோளரகள்
10 யேருக்கு  அேரோதம் விதிப்பு
அநுராதபுரம் மமற்கு திைகரன் நிரு்பர்

அதிகவினலககு சீபமந்து 
மூனடகன்ள விற்கும் மநாககத்து-
டன்   மனறத்து னவத்ததாக குற்றம் 
ொடடப்படடு நீதிமன்றில ஆேர்்ப-
டுத்தப்படட அநுராதபுரம் கடடிட 
உ்பகரண வியா்பார 10 விநிமயாக 
நினலயஙகளின் உரினமயா்ளர்கள்  
குற்றசொடனட ஒபபுகபகாணடதன்  
பின்ைர்  அ்பராதமாக ஒரு இலடெம் 
ரூ்பானவ  பெலுத்துமாறு   அநுராதபு-
ரம் மமலதிக நீதவான் மெமந்த புஷ்-
்பகுமார மற்றும் பகககிராவ நீதவான் 
ெமன் பவறனியபகாட ஆகிமயார் உத்-
தரவிடடுள்்ளைர்.

ஒரு கடடிட ப்பாருள்  நினலயத்-
திற்கு  தனித்தனியாக ்பத்தாயிரம் 

ரூ்பாய் வீதம் ஒரு இலடெம் ரூ்பாய் 
அ்பராதம் விதிககப்படடுள்்ளது. னகப-
்பற்றப்படட 500 சீபமந்து மூனடக-
ன்ளயும் அரெ உடனமயாககுமாறும் 
நீதவான் மமலும் உத்தரவிடடுள்்ளார்.

நுகர்மவார் அதிகார ென்பயின் 
வடமத்திய மாகாண உதவிப 
்பணிப்பா்ளர் மஞ்சுல குணவர்தை -
வின் ஆமலாெனைப்படி  அநுராத -
புரம் மாவடட அலுவலக பிரதானி 
பீ.ஏ.சீ.டீ.ப்பமரரா மற்றும் விொ -
ரனணபபிரிவின் அதிகாரி எல.
ஜீ.எஸ்.நாவிமை லஹிறு ஆரிய -
வன்ெ எ.எம்.ரசித், டீ.எஸ்.ெதுராண 
மற்றும் டபிள்யூ.எம்.பீ.மக.
விமே்பால உள்ளிடட குழுவிைர் 
சுற்றிவன்ளபன்ப மமற்பகாணடிருந் -
தனம விமெட அம்ெமாகும்.

துமைசோர ேஙகளிப்பு சசயத சேணகள் 
விருது வழஙகி சகௌரவிப்பு

ருனைக ்பாரூக

பகாழும்பு வடககு  இணடராகட 
கழகம்   ஒழுஙகு பெய்த  ்பலமவறு 
துனறகளில ப்பணகளின் ்பஙக-
ளிபன்ப அஙகீகரித்து “ She Aspires “  
விருது வழஙகும்  னவ்பவம்  பிரதம 
அதிதி  மராடடரி கழக மாவடட 
தனலவி  அருணி மலலமெகர தனல-
னமயில பகாழும்பு ஹிலடன் 
மொடடலில நனடப்பற்றது.

நிகழ்வில  இலககிய    துனறயில 
தரஙக திொநாயகக, விஞ்்ாை 
துனறயில    யமொதா விமேசிஙமக-
லமக, கலவி துனறயில  கலாநிதி 
நசீ்பா ப்பௌைர், ெமூக ்பணியில  
வீரந்தி விமேமான்மை, கனல மற்றும் 
ப்பாழுதும்பாககு துனறயில  அமெகா 
விமேவர்தை, வர்த்தக துனறயில  
தியாஷா ப்பான்மெகா, இன்ள்ர்   
ெத்மா ேயசிஙக, வின்ளயாடடுத்து -

னறயில   பெந்தாரூ ப்பமரரா ,   குழந் -
னதகளுககாை ்பஙகளிபபு  அபிராமி 
சுதாகரன் மற்றும் சுற்றுசசூழல  
அனுஷ்லி சிதம்்பரம் ஆகிமயார்கள்  
பிரதம அதிதியிடமிருந்து  விருதுக-
ன்ளப ப்பற்றுக பகாணடைர்.

பகௌரவ அதிதியாக பகாழும்பு 
வடககு மராடடரி கழகத்தின்  
தனலவர் அம்ேத் யூசுப, பகாழும்பு 
வடககு மராடடரி கழக இன்ள்ர் 
மெனவகள் தனலவர் மர்ஷத் ்பாரி, 
மாவடட இணடராகட தனலவி  
ெம்்பா ப்பமரரா, ஓமன் தூதரகத்-
தின் பெயலா்ளர் கீதா விமேசூரிய, 
மாவடட இணடராகட பிரதிநிதி 
முர்தாஸ் ்பாரி, இணடராகட கழக  
தனலவி  பெைந்தி பேயவர்தை, 
பெயலா்ளர் இமாஷா பநத்ஷிலா, 
திடடத் தனலவி   கித்மி மலலிகா-
ராசசி மற்றும் கழக உறுபபிைர்கள் 
கலந்து பகாணடைர்.

ச�வாழும்பு �ல்வி ்்யத்திறகுடபட்ட ச்ைட்டச�வா்ட ம�ரியவா சபண�ள �ல்லூரியில் 
்்ரம் ஐந்து பு்மைபபரிசில் பரீடமெக்கு த்வாறறிய ைவாண்ர்�ளுள 8தபர் சி்றந்் புள-
ளி�ம்ளப சபறறு சித்தியம்டந்துள்ள்வா� பவா்டெவாம்யின் அதிபர் ஏ.எல்.எஸ நஸீ்ரவா 
குமைன் ச்ரிவித்்வார். ்மிழ் சைவாழி மூ்ம் ்ரவாசி்வா றி்வாஸ (172),  ைக்கியவா 
அ்ரபவாத் (163),   �ம்னவா  றி்வாஸ (160), ைரியம் �ைவாஸ (160),  ைரியம் றிஸனி 
(153), சிங்�்ள சைவாழி மூ்ம் ஆசி�வா சுல்பி�வார் (156),  அைவானி அஸ�ர் (155),  
சும்�வா இக்்ரம் (152) சித்தியம்டந்துள்ளனர். இ்ர்�ள ச்றறிசபற்ற ைவாண்ர்�ள 
ஆசிரிய குழவாமு்டன் எடுத்துக்ச�வாண்ட ப்டம்.   ப்டம்; ஏ.எஸ.எம்.ஜவாவித்

புததளம் ைணல்குன்று ேோடசோமை 
முகப்புதயதோறைம் திைந்து மவப்பு

(புத்த்ளம் திைகரன் நிரு்பர்)

புத்த்ளம் மணலகுன்று ்பாடொ -
னலயில கடடி முடிககப்படட ்பாட-
ொனலககாை முகபபுத்மதாற்றம் 
புத்த்ளம் மாவடட ்பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர் அலி  ெபரி ரஹீமிைால 
அணனமயில  திறந்துனவககப -
்படடது.

்பாடொனல அதி்பர், ்பாடொனல 
அபிவிருத்திச ெஙக உறுபபிைர்-
கள், ்பாராளுமன்ற உறுபபிைரின் 
மணல குன்று பிரமதெ அனமப்பா-
்ளர்களின் மவணடுமகாளுககிணஙக 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைர் அலி ெபரி 
ரஹீமின் சி்பாரிசுககு அனமய அகில 

இலஙனக மககள் காஙகிரஸின் 
தனலவரும் ்பாராளுமன்ற உறுபபி -
ைருமாை ரிொத் ்பதியுதீனின் 2019 
ஆம் ஆணடுககாை நிதி ஒதுககீட-
டில  ்பாடொனலககாை முகபபுத் 
மதாற்றம் அனமககப்படடுள்்ளது.

அத்துடன் ஒவபவாரு வருடமும் 
மதனவயுனடய மாணவர்கன்ள 
இைஙகணடு  பீ.சி.எம்.எச. நிறு -
வைத்தின் ஊடாக ்பாடொனல புத் -
தகபன்பகள் வழஙகும் நிகழ்வும் 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைரின் ்பங-
கு்பற்றுதலுடன் நடாத்தப்படடது.
இந்நிகழ்வில ்பாடொனல மாணவர்-
களின் கனல நிகழ்வுகளும் அரங -
மகற்றப்படடை. 

யேனமுல்ை ஜீைோன் ைோணவரகள் சிைந்த சேறுயேறு  
(்பாணந்துனற மத்திய குறூப நிரு்பர்)

களுத்துனற கலவி வலயத்தில 
்பாணந்துனற மகாடடக கலவிப 
பிரினவச மெர்ந்த மெைமுலல 
ஜீலான் மதசிய ்பாடொனலயிலிருந்து 
இம்முனற புலனமப ்பரிசில ்பரீடனெக-
குத் மதாற்றிய மாணவர்களுள்  ஏழு 
மாணவர்கள் புள்ளிகள் ப்பற்று சித்தி-
யனடந்து கலலூரிககு ப்பருனம மெர்த்-
துள்்ளதாக அதி்பர் ெலீம் ஏ  மஜீத் பதரி-
வித்தார்.

      சித்தியனடந்த மாணவர்கள் 
வி்பரம் வருமாறு:எம்.என்.ஏ.்பாஸித் 

-174, எம்.என்.எப.ஷ்பா-169, எம்.ஐ.எம்.
உமர்-167, எஸ்.எம். அெமத் -154, எம்.
எப.எம். ்பம்ரா-153, எம்.ஆர். அம்மார் 
-153, ்பர்வீன் ்பாத்திமா ்பம்ரா-151 ஆகிய 
மாணவர்கள் சித்தியனடந்து ்பாடொ-
னலககு ப்பருனம மெர்த்துள்்ளைர்.  

மாணவர்கன்ள ்பரீடனெககுத் தயார்ப-
்படுத்த அர்ப்பணிபபுடன்  பெயற்்படட 
ஆசிரியர்கள், ப்பற்மறார்கள், மாண-
வர்கள் உள்ளிடட அனைவர்களுககும் 
நன்றினயயும் ்பாராடனடயும் பதரிவிப-
்பதாகவும் கலலூரி அதி்பர் மமலும் 
பதரிவித்தார்.

ச�வாழும்பு டீ.எஸ.தெனநவாயக்� �ல்லூரியின் 2021 ம் ஆணடிற�வான �ம்விழவா அணமையில் �ல்லூரி ஆர்.ஐ.டி.அ்ஸ ைண்டபத்தில் நம்டசபற்றது. 
பி்ர்ை அதிதி�ள ைங்�்ள ்வாத்தியங்�ளு்டன் ்்ரத்ற�பபடு்ம்யும் ஆ்ரம்பபபிரிவு, இம்டநிம்பபிரிவு ைவாண்ர்�ளின் �ம் நி�ழ்சசி�ம்ளயும் 
ப்டங்�ளில் �வாண்வாம்.

முன்னவாள  அமைசெர் ைர்�ஹூம் யூ.எல்.எம் பவாரூக்கின் சபயர் �ன்னத்வாடம்ட இ�்�ை வீதிக்கு சூட்டபபடடு அண-
மையில் தி்றந்து ம்க்�பபட்டது. நி�ழ்வில் பி்ர்ை அதிதியவா� ஐக்கிய ைக்�ள ெக்தியின் சபவாதுச செய்வா்ளர் ்ரஞ்சித் 
ைத்துை பண்டவா்ர �்ந்து ச�வாணடு சபயர் ப்ம�மயத் தி்றந்து ம்த்்வார்.நி�ழ்வில் �்ந்து ச�வாண்ட பவா்ரவாளுைன்்ற 
உறுபபினர்�்ளவான �பீர் �வாசிம், சுஜித் சபத்ர்ரவா, யூ எல் எம் பவாரூக் ைன்்றத் ்ம்்ர் நி�வால் பவாரூக் ஆகிதயவாம்ரயும் 
ப்டத்தில் �வாண்வாம்.
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பேரு்மை சீனனபகவாடமடை ஆ்ரமே ேவாடைெவாமையிலி-
ருந்து இமமுமை 5ஆம த்ர புைமைபேரிசில் ேரீடமெ-
யில் சித்தியமடைந்து ேவாடைெவாமைக்கு சேருமை பெரத்த 
ைவாண்ரகள் சகௌ்ரவிபபும புதிய ைவாண்த்தமை -
்ரகளுக்கவான சினனம அணிவிபபு ம்ே்மும 
(31) ேவாடைெவாமையில் நமடைசேறைது. இதறகு பி்ரதை 
அதிதியவாக ்ருமக தந்த ேவா்ரவாளுைனை உறுபபினர 
ைர்வான ேளீல் ைறறும சகௌ்ர், விபெடை அதிதிகள் 
ைவாண்ரகளினவால் ைறறும ேவாடைெவாமை ெமூகத்தி -
னவால் ்்ரப்றகபேடு்மதயும சித்தியமடைந்த ைவாண-
்ச்ரவாரு்ருக்கு பி்ரதை அதிதி ேரிசில் ்ழங்கு்மத-
யும ேடைத்தில் கவாணைவாம.

இந்தியா - நேபாளம் இடைநய ரயில் நபாக்கு-
வரதடதை பிரதைமர் ேநரந்திர நமாடியும் பிரதைமர் 
ஷெர் பகதூர் நதைவபாவும் ஷதைாைங்கி டவத-
தைனர். அததுைன் இரு ோடுகளுக்கு இடையி-
லான பல்நவறு ஒபபந்தைங்களில் டகஷயழுத 
திடைனர்.

இந்தியாவுக்கு வருடக தைர நவண்டும் என்று 
நேபாள பிரதைமர் ஷெர் பகதூர் நதைவபாவுக்கு 
பிரதைமர் நமாடி அடைபபு விடுததிருந்தைார். 
அடதை ஏற்று நேபாள பிரதைமர் ஷெர் பகதூர் 
நதைவபா 3 ோள் பயணமாக கைந்தை ஷவள்ளிக்கி-
ைடம இந்தியா வந்தைார். 

ஷைல்லியில் பிரதைமர் ேநரந்திர நமாடிடய 
சந்திதது நதைவபா நேற்று நபச்சுவார்தடதை ேைத-
தினார். அததுைன் ஷைல்லியில் உள்ள டைதை-
ராபாத இல்லததில் உயர் மடை அளவில் இரு-
வரும் நபச்சுவார்தடதை ேைததினர்.

இரு ோடடு தைடலவர்கள் சந்திபபின் நபாது 
ரயில்நவ, எரிசக்தி உடபை 4 முக்கிய துடைக-
ளில் இரு ோடுகளுக்கு இடைநய ஒபபந்தைம் 
நமற்ஷகாள்ளபபடைது. அவற்றில் பிரதைமர் 
நமாடியும் பிரதைமர் நதைவ பாவும் டகஷயழுத-
திடைனர்.

நேபாளததில் இந்தியா கடைடமததுள்ள 
‘நசாலு காரிைார’ 132 கிநலாவாட மின் பகிர்-
மான திடைதடதை பிரதைமர் நமாடி ஷதைாைங்கி 
டவததைார். 

நமலும், சர்வநதைச மின்சக்தி கூடைடமப-
பிலும் நேபாளம் இடணந்து ஷகாண்ைது. 
பிைார் மாநிலம் ஷெயேகரில் இருந்து நேபா-
ளததின் குர்தைா பகுதி வடரயிலான ரயில் நபாக்-
குவரதடதை இரு ோடடு பிரதைமர்களும் நேற்று 
ஷதைாைங்கி டவததைனர். 

அததுைன் நேபாளததில் ரூநப பணப பரி-
மாற்ை நசடவடயப பிரதைமர் நமாடி ஷதைாைங்கி 
டவததைார். இதைன் மூலம் இந்தியாவின் நிதி 
ஷதைாைர்பு புதிய டமல் கல்டல எடடியுள்ளது.

இந்தியா - நேபாளம் 
இடைநய ரயில் 
நபாக்குவரத்து ஆரம்பம்

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd

 tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; 

- Rj;jpfhpg;G gzpkid

nghJf; Nfs;tp:   4428T
Fwpg;gpl;lthwhd Jz;Lfspy; rPUil 

nghUl;fis toq;fy; -

Jtha;fs; kw;Wk; fhYiwfs;

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fspd; toq;fYf;fhf cs;@h; 

toq;Feh;fsplkpUe;J ,yq;if> fsdp> rg;Gf];fe;j> 

Rj;jpfhpg;G gzpkid> ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;;Wf; nfhs;thh;. 

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th 

khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ jiyikaYtf 

5 Mk; khbapYs;s fhrhsUf;F Nfhhpf;iff; 

fbjnkhd;Wld; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fbjkhf 1>000 

&ghit 2022 Vg;uy; 25 Mk; jpfjp tiuAk; gp.g. 3 kzpf;F 

Kd;duhf fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkidapd; 

fhrhsUf;F nrYj;jyhnkd;gJld; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; 

tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 

004100110208633 vd;w kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpyf;fj;jpw;F 

nuhf;fg; gzj;jpy; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngahpy; gzf;nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;. 

Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fs; 

Mfpatw;iw mlf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ 

www.ceypetco.gov.lk  kw;Wk; www.dgmarket.com   Mfpa 

,izajsq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;W topahf> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fs; 2022 Vg;uy; 27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; Rj;jpfhpg;G kid gapw;rp epiya 

Nfl;Nghh; $lj;jpy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

jw;NghJ epyTk; neUf;fbahd #oypd; fhuzkhf gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; rKfkspg;gjw;F 

Cf;fk; toq;Ftij ePf;fk; nra;tJld; tpiykDjhuh;fs; 

rh;tNjr tiyaikg;G tPbNah  khehl;L KiwikapD}lhf 

gq;FngWtjw;F/ rhl;rpaspg;gjw;Fk; mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

tUif jUtJ cz;ikahfNt mtrpankd;why; 

khj;jpuNk xU gpujpepjp khj;jpuk; fk;gdpnahd;wpypUe;J 

mDkjpf;fg;gLthh;. ,Ug;gpDk;> tpiykDf;fis jpwe;j 

gpd;dh; tpiykD jpwj;jypd; RUf;fnkhd;iw fPNoAs;s 

KfthpapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.  

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpkid> rg;Gf];fe;j 

fsdp>

njhiyNgrp: 0094-11-2400110

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
CRP reagents nfhs;tdT nra;jy;

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy - fSNghtpy nj`ptis

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

,e;j itj;jparhiyapd; gpujhd Ma;T$lj;jpw;F CRP reagents nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

(01)  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;LNthh; tpiykD Mtzf; fl;lzkhf 2>000.00 

&ghit kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; 

jkJ Njrpa milahs ml;ilAk; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-04-05Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-04-19Mk; jpfjp tiuahd nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu ,e;j itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; 

tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(02)  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyf;F CRP reagents nfhs;tdT 
nra;jy; - 2022-04-20||  vdf; Fwpg;gpl;L 2022-04-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> 

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy> fSNghtpy> nj`ptis vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. 2022-04-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fzf;fhsh; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

(03)  tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L 

ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; ntnwhU 

ciwapy; ,l;Lr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(04)  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J mt;tplj;jpNyNa 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; mt;Ntisapy; fye;J nfhs;tjw;F mDkjp 

toq;fg;gLk;.

(05)  tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhf nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy 

fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

(06)  murhq;f xg;ge;jq;fs;> epge;jidfis kPwp mgfPh;;j;jpahsh; gl;baypy; cs;s 

egh;fSf;F tpiykD tpz;zg;gq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

(07)  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia gpuhe;jpa ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

(08)  Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy fzf;fhsiuj; 

njhlh;G nfhs;sTk;. (njhiyNgrp: 0112763038)

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>

fSNghtpy> nj`ptis.

khtl;lr; nrayfk;> fpspnehr;rp

ngWif mwptpj;jy;
fpspnehr;rp khtl;lr; nrayhsupdhy; gpd;tUk; tpguq;fisf; nfhz;l Fbrhu; NtiyfSf;fhd ngWif 

gpd;tUkhW ml;ltizg;gLj;jg;gLfpwJ.

,y.
xg;ge;j 

,yf;fk;
xg;ge;j ngau;

kjpg;gPl;Lj; 

njhif 

(&gh) (tup 

ePq;fyhf)

ICTAD ju 
gjpT

gpizg; gzk;/ 

fhyk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

4 KN/EB/DO4/
IMP/ KQ/1104-2

fz;lhtis gpuNjr 

nrayhsu; tpLjpf;Fupa 

Nkk;gLj;jy; Ntiyfs;

2.21 

kpy;ypad;

C8 and C7 
Building

&gh 23000/- 
25.07.2022 tiu

2000/-

5 KN/EB/DO4/
IMP/ PQ/1104-3

gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr 

nrayhsu; tpLjpf;Fupa 

Nkk;gLj;jy; Ntiyfs;

2.69 

kpy;ypad;

C8 and C7 
Building

&gh 27000/- 
25.07.2022 tiu

2000/-

1.  gpd;tUk; jFjpfisf; nfhz;Ls;sjhf tpsq;Fk; cWjpahd Nehf;fKila rfy tpiyf;Nfhuyhsu;fshYk; 

tpz;zg;gpg;gjw;F jFjpAilatuhtu;. 

 I.  epu;khzg;gapw;rp ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; (ICTAD/CIDA) Njrpa epu;khz xg;ge;jjhuiu 

gjpT nra;Ak; jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l junkhd;wpy; xg;ge;jjhuu; 

gjpTnra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 II.  ,f;lhl; (ICTAD/CIDA) topfhl;ly; Kiwfspd; gpufhuk; fzf;fplg;gl;lthW Ntiyiag; nghWg;Ngw;gtu; 

NghjpasT xg;ge;jq;fis Nkw;nfhz;l Mw;wiyf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 III.  epjp mikr;rpdhy; ntspaplg;gl;l 04/2016 (ii) ,yf;f 08.05.2019 Mk; jpfjpa epjpr; Rw;wwpf;iff;F mikthf 

tlf;F khfhzj;ijr; rhu;e;jtu;fSf;F 5% Kd;Dupikaspf;fg;gLk;. 

 IV.  xg;ge;jjhuu; Nkhrbahd my;yJ tQ;ridahd eltbf;iffSf;F my;yJ jpUg;jpfukw;wNtiyr; 

nraw;wpwDf;F cl;gl;L jFjpaw;wtu; vd;w gpufldj;jpd; fPo; ml;ltizg;gLj;jg;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;.

2.   Mu;tKs;s jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuu;fs; Nfs;tpfs; njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fis fpspnehr;rp khtl;lr; 

nrayf epu;thff;fpisapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng.,y:-0212285663> gf;]; ,y: 0212283966)

3.  Nfs;tp Mtzq;fis 05.04.2022Mk; jpfjpapypUe;J 26.04.2022Mk; jpfjptiu Kw;gfy; 9.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 

3.00 kzp tiu Ntiyehl;fspy; fpspnehr;rp khtl;lr; nrayf epu;thff; fpisapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

4.  ,g;ngWif njhlu;ghd njspTgLj;jy; $l;lk; (Pre bid meeting) 18.04.2022Mk; jpfjp Kw;gfy; 11.00 kzpf;F 

khtl;lr; nrayf khehl;L kz;lgj;jpy; eilngWk;. 

5.  ,U Kj;jpiu ,lg;gl;l ciwfspy; (%yg;gpujp> gpujp) jdpj;jdpahf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s tpiyaplg;gl;l> ngWif 

Mtzq;fisAk; NfhUNthupd; Kd; jFjpf;F mtrpakhd Mtzq;fisAk; rfy ngWif Mtzq;fisAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ njhlu;ghf ge;jp 5,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lk;> jpfjp kw;Wk; Neuk; 

Mfpatw;Wf;F mikthf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l ngWif Mtzq;fs; ahTk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; "KN/................."” vd 
xg;ge;j ,yf;fk; Fwpg;gplg;gl;L jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> khtl;lr; nrayfk;> fpspnehr;rp vDk; 

Kftupf;F 27.04.2022Mk; jpfjp gpw;gfy; 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;fg;ngw $bajhf mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. 

ngWif Mtzq;fs; ahTk; cldbahf jpwf;fg;gLk;. ngWiffs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; Nfs;tpjhuu;fs; 

my;yJ mtu;fsJ mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;f KbAk;.

7.  Nfs;tpfs; jahupg;G my;yJ xg;gilg;Gf;F Nfs;tpjhuu;fSf;F Vw;gLk; VjhtJ nryTfSf;F my;yJ 

nrytPdq;fSf;F njhopy; jUeu; nghWg;ghfkhl;lhu;.

8. jhkjkhf fpilf;Fk; tpiyaplg;gl;l ngWiffs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

jpUkjp. W}. NfjP];tud;>

jpizf;fsg; ngWiff;FOj; jiytu;/khtl;lr; nrayhsu;> 
fpspnehr;rp khtl;lk;.

Nfs;tp mwptpj;jy;
Rfhjhu Nrit jpizf;fsk; - nfhOk;G khtl;lk;

mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;jy;; - 2022

vkJ nfhOk;G gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; mYtyfg; gphptpw;Fhpj;jhd gpd;tUk; 

epWtdq;fspd; mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;tjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nyhl; ,y.  epWtdj;jpd;; ngah; Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk;

1 mtprhtis js itj;jparhiy 1000.00

2 khspfhtj;ij itj;jparhiy 500.00

3 jyq;fk itj;jparhiy 500.00

4 etfKt itj;jparhiy 500.00

5 nfh];fk itj;jparhiy 500.00

6 ghJf;f itj;jparhiy 500.00

7 mj;JUfphpa itj;jparhiy 500.00

8 ghypay;rhh; Neha;fs; xopg;Gg; gphpT 500.00

Nfs;tp Mtzq;fis 2022-04-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-25Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; 

flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiu kPsspf;fg;glhj   fl;lzj;ij 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; ,iaGila nyhl; ,yf;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba 

fl;lzj;ij nfhOk;Gg; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Njitahapd; Nfs;tp Mtzq;fis ,e;j mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis 0112326248 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jpa ,U efy;fspyhd Nfs;tp Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahf) 

ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J ,e;j mYtyfj;jpd; fzf;fhshpd; 

miwapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ gjpTj; jghypy; 

jtprhsh;> ngWiff; FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> j.ng. 

1287> Gjpa nrayff; fl;blk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F fpilf;fr; 

nra;ayhk;. 

Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~mOf;Fj; Jzpfis 

ryit  nra;jy; - nyhl; ,y. (…….) toq;fYf;fhd tpiyfs; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

2022-04-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTWk; vd;gJld; 

mitfs; 2022-04-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,t;tYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

,e;Neuj;jpw;Fg; gpd; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J 

nfhs;syhk;.

jiyth;> 

ngWiff; FO> 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> 

j.ng. ,y. 1287> Gjpa nrayff; fl;blk;>

khspfhtj;ij>

nfhOk;G-10
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,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ngWiff;fhd tpiyf;Nfhuy; tpsk;guk; 2022 Vg;uy; 05Mk; jpfjpa  ~~nla;yp 

epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t ,iza jsj;jpYk; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd. (www.investsrilanka.com)

INVITATION FOR BIDS FOR SUPPLY, INSTALLATION, 
CONFIGURING,  COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF 26 NOS. 
OF CISCO NETWORK SWITCHES TO THE BOARD OF INVESTMENT 

OF SRI LANKA FOR A PERIOD 
OF THREE YEARS (2022-2025)  Contract No. - BOI/S&S/Q/45/2022

Nkw;gb ngWiff;F ,iaghd Nfs;tpg; gbtq;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd 

vd;gJld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f Mh;tk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuh;fs; ~~nla;yp 

epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t ,iza jsj;jpYk; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;s tpsk;guj;jpd; gpufhuk; eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. (www.investsrilanka.com)

tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 011 2543041 /074 1531432 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fspd; Clhf gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ngWiff;fhd tpiyf;Nfhuy; tpsk;guk; 2022 Vg;uy; 05Mk; jpfjpa  ~~nla;yp 

epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpYk; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd. (www.investsrilanka.com)

INVITATION FOR BIDS FOR SUPPLY, INSTALLATION, AND 
MAINTENANCE OF 14 NOS. OF BRANDED PERSONAL COMPUTERS 
TO THE BOARD OF INVESTMENT OF SRI LANKA AT WEST TOWER, 

WORLD TRADE CENTRE, ECHELON SQUARE, COLOMBO 01
Contract No. - BOI/S&S/Q/49/2022

Nkw;gb ngWiff;F ,iaghd Nfs;tpg; gbtq;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd 

vd;gJld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f Mh;tk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuh;fs; ~~nla;yp 

epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t ,iza jsj;jpYk; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;s tpsk;guj;jpd; gpufhuk; eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. (www.investsrilanka.com)

tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 011 2543041 /074 1531432 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fspd; Clhf gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.

NC YV-2786 Bajaj, 
2011,  WP AAU-
9131 B ajaj 2014,  
WP ABE -6244 Bajaj 
2015,  WP QL-2617 
Bajaj 2007 three-
wheel. கூடிய விமைக் 
கேள்விக்கு ச்லிபல்     
ஃபி னவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  ேவாலி வீதி,  
சேவாழும்பு -03. ச�வா.கப. 
0711  21 0810.
 023642

nfhOk;G khefu rig

nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ
(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr; rl;lk;)

1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f Jiz tpjpr;; 

rl;lj;jpd; VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy;  / Nfs;tpfSf;fhd miog;G 
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh; / Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

&gh

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykDjhuh; / 
Nfs;tpjhuhpd; 

jFjpfs;

Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 

njhlh;G 

nfhs;Sk; egh;

1

ME/ME/
DN/2 

59/2021

nfhOk;G-04> 

fpd;Nuh]; 

mtd;a+ neLfpy; 

Gjpa rhf;fil 

topia 

eph;khzpj;jy;

5>400.00

240>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd 

gpiz Kwp

C5 kw;Wk; C6 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l ePh; 

toq;fy; kw;Wk; 

rhf;fil 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghhsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

2

ME/
ME/DN/ 

325/2021

n`a;f; tPjpapy; 

cj;Njr kio 

ePh; kjF

5>400.00

600>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd 

gpiz Kwp

C4 kw;Wk; C5 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l ePh; 

toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghhsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

3

ME/
ME/DN/ 

260/2021

nfhOk;G-13> 

fjpNurd; tPjpapy; 

gf;fthl;L 

rhf;fil topia 

eph;khzpj;jy;

5>400.00

190>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd 

gpiz Kwp

C5 kw;Wk; C6 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l ePh; 

toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghhsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

4

ME/
ME/DR/ 

291/2021

njkl;lnfhl> 

NtYtd tPjpapy; 

fhy;tha;f;F 

FWf;Nf cs;s 

rhf;filapd; 

jpUj;jNtiyfs;

5>400.00

120>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd 

gpiz Kwp

C6 kw;Wk; C7 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l ePh; 

toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghhsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

5
ME/SR/BR/ 

16/2022

nfhOk;G-03> 

Lg;spNfrd; tPjp 

rdr%f 

epiyaj;jpd; 

cj;Njr 

GJg;gpj;jy; 

Ntiyfs;

5>400.00

253>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd 

gpiz Kwp

C5 kw;Wk; C6 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l fl;bl 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghhsh; 

(;;;;;;nraw;wpl;lk;)

njhiyNgrp:

011-2692403

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

 i.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-

3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

  tl;lhu mYtyfk; 04>

  ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid> 

      nfhOk;G 06.

 tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

  khspfhfe;j> 

  nfhOk;G 10.

 ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m. xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-04-25Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F 

nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G 

khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; 

/ Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 m.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022-04-25Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ 

/ ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

 ,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; 

%lg;gLk; jpfjpapy;pUe;J 210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.11.22Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.10.23Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gLk; gpiz Kwpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

 <.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-04-26Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

 c.  2022-04-26Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 

,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 

Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> 

mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tp/
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; 

mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 

 C.  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; tpguq;fSld; Nfs;tpfs;/ tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 5.0 

kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fSf;F Nfs;tpjhuh;;/ tpiykDjhuh; nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT nra;J nfhz;l gpd;  PCA 3 gbtj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.
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k`u gpuNjr rig

k`u gpuNjr rig mjpfhu gpuNrj;jpDs; Fg;igfis mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhf 

Rj;jpfhpg;G Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtk; tha;e;j epWtdq;fsplkpUe;J 

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

,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs;> Nfs;tpapLtjw;fhd 

KOikahd Mtzj; njhFjpnahd;iw 2022-04-05Mk; jpfjp Kjy; 

2022-05-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh 

njhifia> jiyth;> k`u gpuNjr rig> g`y fuf`Kd vDk; 

Kfthpf;F tUif je;J nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

k`u gpuNjr rig. (011-2927076/011-2925247)
2022-04-05

2022Mk; tUlj;jpy; jpz;kf; fopTg; nghUl;fis 
mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhf 

jpwe;j tpiyfisf; NfhUjy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; Nffhiy> kPgpl;ba 684 Mk; 

,yf;fj;ijr; Nrh;e;j clnty N`tN` Nuh`z [dre;jpu b rpy;th 

my;yJ clnty N`tN` yhy; rpy;th (Njmm ,y.: 680720495V) Mfpa 

gpujhd mw;Nwhzpahfpa ehd; vdJ mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhf Nffhiy> 

nghy;f`hnty tPjp> ghzfht 02> B 2/29 vd;w ,yf;fj;ijr; Nrh;e;j 

itj;jpauj;d N`uj; KjpahdnryhNf mr;rpdp jhuf;f [atpf;uk (Njmm 

,y. 856881326V) vd;gtiu 2014.12.15 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; rl;lj;juzpAk; 

gpurpj;j nehj;jhhpRkhfpa G];gf;f =yhy; jahde;j vd;gthpdhy; 

mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;lJk; 639 vd;w ,yf;fj;ijf; nfhz;lJkhd 

mw;Nwhzpj; jj;JtkhdJ ,j;jhy; ,y;yhnjhopf;fg;gl;L> xopf;fg;gl;L 

mj;Jld; ,uj;Jr; nra;ag;gl;lnjd ,f;Fbaurpw;Fk; mjdJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. vjph;fhyj;jpy; Nkw;$wg;gl;Ls;s itj;jpauj;d 

N`uj; Kjpahd;nryhNf mr;rpdp jhuf;f [atpf;uk Mfpa vdJ 

mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuupdhy; Nkw;nfhs;sg;gL;k; vt;tpj nfhLf;fy; 

thq;fYf;Fk; nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld; vdTk; 

Nkyjpfkhf mwptpf;fpd;Nwd;.

clnty N`tN` Nuh`d [pdre;jpu b rpy;th my;yJ clnty 

N`tN` yhy; rpy;th.

gpujhd mw;Nwhzp.

,y.1940 tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;J tYtw;w Mtzkhf Mf;Fjy;

vd;dhy; ghze;Jiw ey;YUt> [ae;jp khtjj> 

,y.32/9 ,y; trpf;Fk; jpU kj;JkhNf jdghy 

(Nj.m.m.,y.550760436V) ,lk; toq;fg;gl;l 

2013Mf];l; 26k; jpfjpAila kw;Wk; ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; nfhOk;G gfpuq;f 

nehj;jhhpR jpUkjp kNdh`hhp b rpy;thtpdhy; 

vOjg;gl;l kw;Wk; Nkw;gb jpdk; mth; Kd;dpiyapy; 

vd;dhy; ifnahg;gkplg;gl;l kw;Wk; n`huz> 

fdd;tpy> ngnud;fpahntny re;jpapy; trpf;Fk; 

kj;JkhNf Rdpy; rhe;j (Nj.m.m.,y.581220235V) 
kw;Wk; ghze;Jiw> Nkw;F tyKy;y nghf;Fz tPjp> 

,y.261/V vDk; ,lj;jpy; trpf;Fk; fe;jd Mur;rpNf 

jahee;j Nuh`pj;j ngNuuh (Nj.m.m.,y: 450571929V) 
vd;gtUf;F rhl;rpahsh;fshy; xg;gkplg;gl;l ,y.1940 

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 2022 Vg;uy; 01k; jpfjp 

Kjy; mjpfhukw;w kw;Wk; tYtw;w Mtzkhf 

Mf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; rfyUf;Fk; 

gfpuq;fkhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

yp`pdpahFkhuNf Nuhfpdp gj;kyjh 

(flTr;rPl;L ,y.N2249666)
,y.39/9> [ae;jp khtj;j> ey;YUt> ghze;Jiw

................

b.b.nuhdP fpj;rphp

rl;lj;juzp kw;Wk; gfpuq;f nehj;jhhpR

,y.11461 tpNrl mw;Nwhzp 

jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;J 

tYtw;w Mtzkhf Mf;Fjy;

vd;dhy; kj;Jfk mSj;fk tPjp> ,y.137/1 ,y; 

trpf ;Fk ; j pU.kj ;JkhNf jdghy 

(Nj.m.m.,y.550760436V) ,w;F toq;fg;gl;l 2014 

[dthp 08k; jpfjpa kw;Wk; ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpd; thj;Jt gfpuq;f nehj;jhhpR jpU.

uQ;rpj; nuhl;hpNfhtpdhy; vOjg;gl;l kw;Wk; Nkw;gb 

jpdk; mth; Kd;dpiyapy; vd;dhy; ifnahg;gkplg;gl;l 

kw;Wk; ghze;Jiw> gpq;tytpy; trpf;Fk; 

rkuNfhd;yhNf njhd;gj;krphp kw;Wk; thj;Jt> khty> 

,y.106 vDkplj;jpy; trpf;Fk; vJy;Ju Mur;rpNf 

[aNrd vd;w rhl;rpahsh;fshy; xg;gkplg;gl;l 

,y.11461 tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 2022 Vg;uy; 

01k; jpfjp Kjy; mjpfhukw;w kw;Wk; tYtw;w 

Mtzkhf Mf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; 

rfyUf;Fk; gfpuq;fkhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

yp`pdpahFkhuNf Nuhfpdp gj;kyjh 

(flTr;rPl;L ,y.N.2249666)
,y.32/9> [ae;jp khtj;j> ey;YUt> ghze;Jiw

................

b.b.nuhdP fpj;rphp

rl;lj;juzp kw;Wk; gfpuq;f nehj;jhhpR

gjtp ntw;wplq;fs;
fhyepiy khw;wj;ij vjph;Nehf;Ftjw;fhd gd;Kfg;gLj;jg;gl;l 

epfo;r;rp epuy; mZFKiw (CResMPA  nraw;wpl;lj;jpy; epyTk; 
gpd;tUk; ntw;wplq;fSf;F (xg;ge;j mbg;gil) tpz;zg;gq;fs; 

NfhUtjd; %yk; Ml;Nrh;f;fg;gLth;.

• jpl;lg;gl tiuQh;

• epjp Kfhikj;Jt cjtpahsh;

• Kfhikj;Jt cjtpahsh;

jifikfs;> mDgtk; cl;gl Vida tpguq;fSf;F gpd;tUk; 

,izajsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

www.irrigationmin.gov.lk

ngWif mwptpj;jy;
nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy - uhfk

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy kw;Wk; mjNdhL ,ize;j 

uhfk thjNeha; kw;Wk; Gdh;tho;T itj;jparhiyapy; 2022/2023 Mz;bw;F 

cztf Nritia elj;jpr; nry;tjw;fhf mDgtKs;s kw;Wk; 

jifikahd xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J ,t; itj;jparhiyapd; gpuNjr 

ngWiff;FOtpd; jiytuhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,jw;fhf>

 i.  tpahghu ngah;gjpT rhd;wpjopd; gpujpia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.  cztfj;ij elj;jpr; nry;yy; gw;wpa Fiwe;jgl;rk; %d;W tUl 

mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  xU xg;ge;jj;jpw;F kPsspf;fg;glhj &.1000.00 tPjkhd fl;lzj;ij 

itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l nghJ 172 

gw;Wr;rPl;L kw;Wk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpia itj;jparhiyapd; 

gpujk fzf;fhshplk; rkh;g;gpj;J 2022.04.05 Kjy; 2022.04.28 tiu 

K.g.9.30 Kjy; gp.g.2.30 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf 

Neuq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  rfy Nfs;tpAlDk; mq;fPfhpf;fg;gl;l mur tq;fpapypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fPo;f;fhZk; ngWkjpf;Fr; rkkhd Nfs;tpg; 

gpiznahd;iw my;yJ mg; ngWkjpf;F rkkhd njhifia 

itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l nghJ 172 

gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy - &.50>000.00

 thjNeha; kw;Wk; Gdh;tho;T itj;jparhiy - &.5>000.00

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.04.29 K.g.10.30,w;F my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; 'jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO> Nghjdh 

itj;jparhiy> uhfk" vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ mk; 

Kfthpapy; gpujk fzf;fhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; mDg;gg;gLk; ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; 'cztf Nritia elj;jpr; nry;yy;> 

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jprhiy / Gdh;tho;T itj;jparhiy" 

vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpfis jpwj;jy; 2022.04.29 K.g.10.30 ,w;F ,lk;ngWtJld;  

mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhhpf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

06.  jkJ Msilahsj;ij cWjp nra;tjw;fhf Njrpa milahs  

ml;ilia rkh;g;gpj;j gpd;dh; xU egUf;F xU Nfs;tp Mtzj;ij 

kl;LNk ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07.  ,t; xg;ge;jq;fSld; rk;ge;jg;gl;l Nkyjpf tpguq;fSf;F njhiyNgrp 

,yf;fk; : 0112959261/2 (ePbg;G 722) I mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy>

uhfk

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;

yGaha tsT> ,yq;if tak;g 

gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpw;fhd 

cj;Njrpf;fg;gl;l cg tpLjpg; nghWg;ghshpd; 

cj;jpNahfg+h;t tpLjpapd; epu;khzk;

(xg;ge;j ,y. WUSL/CW/2022R/L/01)

1.  Fspahg;gpl;ba tstpYs;s ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof 

kUj;Jt gPlj;jpw;fhd cj;Njrpf;fg;gl;l  cg tpLjpg; nghWg;ghshpd; 

cj;jpNahfg+h;t tpLjpia  eph;khzpg;gjw;fhf jFjp kw;Wk; 

jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. ngNrt 

ePq;fyhd mz;zsthd njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpd; kjpg;gPL 

7.77 kpy;ypad; &ghthFk;. (ntl; thpapd;wp) eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 

MW (06) khjq;fshFk;.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. ,Ug;gpDk;> ,e;j ngWifapd; fPo; 

nra;ag;gLk; Ntiyfspd; ngWkjp 50 kpy;ypad; &ghtpw;Fk; Fiwthf 

cs;sjhy;> 04/2016(iii)Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; 

khfhz Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.  

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhd rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; cs;thq;fg;;glhjth;fshfTk; 

gpd;tUk; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;jth;fshfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

Njitg;gLj;jg;gLk; CIDA gjpT : C-07 my;yJ Nkw;gl;l juk;.

tpN\lj;Jtk; : fl;bl Ntiyfs;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-04-05Mk; jpfjp Kjy; 

2022-04-28Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;;fspy; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu Nkyjpf jftiy (gpujhd 

Ntiyfs;) rpNu\;l cjtpg; gjpthshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp: 037-2-283620 kw;Wk;  Fspahg;gpl;ba> ,yq;if tak;g 

gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs;  gphptpy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  2022-04-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-28Mk; jpfjp tiuahd Ntiy  

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; 

Fspahg;gpl;ba ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd %thapuj;J Ie;E}W &ghit 

(3>500.00 &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> gpujhd NtiyfSf;fhd 

rpNu\;l cjtp gjpthsUf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  2022-04-29Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

Fspahg;gpl;ba ,yq;if tak;g gy;fiyf;fof gjpthshpd; 

mYtyfj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s 

njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

mitfis %ba gpd;dh; cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSlDk; vz;gjhapuk; &gh 

(80>000.00 &gh) ngWkjpahdJk; 2022-07-29Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tpiykDg;gpizKwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;> Fspahg;gpl;ba.

2022-04-01

fk;gdp Njhl;lq;fs; kWrPuikg;G> Njapiy kw;Wk; ,wg;gH Njhl;lq;fs; 

rhHe;j gapHfs;> gapHr; nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfs; etPdkag;gLj;jy; 

kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gH Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

,wg;gH mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

nghypj;jPd; igfis toq;Fjy;
tpiykD ,y: P/08/02/2022/01

1.  fPo;f;fhZk; nghypj;jPd; igfis toq;Ftjw;fhf jifikAk; jFjpAk; cs;s 
tpiykDjhuHfsplkpUe;J ,wg;gH mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; rhHghf jp.ng.F. 
jiytH nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whH.

cUg;gb ,y. nghypj;jPd; ciwfs; vz;zpf;if

1 3.5”x3.5”x18” Gauge 500 500,000

2 3”x3”x15” Gauge 300 1,000,000

2.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykDf; Nfhuy; Kiwikapd; Clhf elj;jg;gLk;.

3.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis thu ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu> gj;juKy;y> fdN`d> 465> ,wg;gH mgptpUj;jpj; 
jpizf;fsk;> gzpg;ghsH (epHthfk;) ,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  nghypj;jPd; igfspd; vy;yh cw;gj;jpahsHfs;/ toq;FeHfSf;F tpiykDf;fSf;fhd 
miog;G jpwe;J itf;fg;gl;Ls;sJ.

5.  fPNoAs;s Kfthpf;F XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; kw;Wk; 
XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh. 1000.00 nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.04.05 Kjy; 
2022.04.26 K.g. 10.00 kzpf;F Kd;G MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy 
nkhopapyhd> XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT 
nra;ayhk;.

6.  tpiykDf;fs; 2022.04.27 K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G fPNoAs;s 
Kfthpf;F tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
2022.04.27k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; KiwNa tpiykD 
jhuHfs; my;yJ mtHfsJ rKfkspg;gjw;F NjHe;njLf;fg;gl;Ls;s mq;fPfhuk; 
ngw;w gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahf 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. vy;yhtpiykDTlDk; XH ek;gfkhd tHj;jf 
tq;fpypUe;J &gh. 200>000.00 nfhz;l tpiykDg; gpizia ,izj;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykDg; gpizapd; nry;Ygbahjw; fhyk; 91 ehl;fshFk;.

7.  NkNy Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:-

jiytH>
jpizf;fs ngWiff; FO (ghhpa)
,wg;gH mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;
465> fdN`d> fLty tPjp>
gj;juKy;y.

njh.Ng. ,yf;fq;fs;:- 011-2889446/ 011-2889447
ngf;]; ,y:- 011-2889484

epWtdj; Njhl;lq;fspd; kWrPuikg;G> Njapiy 

kw;Wk; ,wg;gh; Njhl;lk; rhh;e;j gaph;r;nra;if kw;Wk; 

njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; Njapiy 

kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

,wg;gh; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

,wg;gh; ehw;W NkilfSf;F ,urhad / mNrjd 
cuq;fis toq;Ftjw;fhd tpiyf;Nfhuy; miog;G 

tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk;: P/08/02/2022/06

01.  ,wg;gh; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff;FO (Nky;epiy) 

jiythpdhy; gpd;tUk; ,urhad / mNrjd cuq;fis toq;Ftjw;fhf jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp ,lg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

,y. cuj;jpd; tif msT (nk.

njhd;)

01 Ammonium sulphate (SA) 15.1

02 Di Ammonium Phosphate (DAP) 15.3

03 Sulfate of Potash (SOP) 15.8

04 Commercial Epsom Salt(CES) 25.55

05 R/SA 7 : 9 : 9 : 3Mixture 25.25

06 Eppawala Rock Phosphate (ERP) 8

07 Muriate of Potash (MOP) 4.35

08 RU 12:14:14 (R 465) Mixture 20.35

09 High-grade Eppawala Rock Phosphate (HERP) 81.25

10 Kieserite 6.25

02.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b tpiy Nfhuy; (NCB) Kiwf;fika 

eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

03.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs;; Nkyjpf tpguq;fis 

gj;juKy;y> ,y. 465> fdN`d>  ,wg;gh; mgptpUj;jpj; jpizf;fsg; gzpg;ghsh; 

(eph;thfk;) mth;fsplk; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  midj;J ,urhad / mNrjd cu cw;gj;jpahsh;fs; / toq;Feh;fSf;fhf ,e;j 

tpiykDf; Nfhuy; jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

05.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs;; gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J 

%ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l 

KOikahd tpiykD  Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iw 2022-04-05Mk;; jpfjp 

Kjy; 2022-04-26Mk;; jpfjp tiu K.g. 10.00 kzpf;F Kd; kPsspf;fg;glhj 1000.00 

&gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpf;F  2022-04-27Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhfpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs;  

epuhfhpf;fg;gLk;. 2022-04-27Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F tpiykDf;fs;; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;j clNdNa  gpd;tUk; Kfthpf;F tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;tjw;F njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. midj;Jf; tpiykDf;fSlDk; 

xt;nthU nghUspd; kjpg;gPl;Lf; fpuaj;jpd; 1% ngWkjpahd  tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpnahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh; tpiyNfhug;gl;l nghUs; / 
tFjpf;Fk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J my;yJ ,wg;gh; mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpy; itg;Gr; nra;J xt;nthU tpiykDTf;Fk; xNu tpiykDg; 

gpiz Kwpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ 91 ehl;fs; 

tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

07. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>

 jpizf;fs ngWiff; FO (Nky;epiy)>

 ,wg;gh; mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;>

465> fdN`d> fLtis tPjp>

 gj;juKy;y.

 njhiyNgrp ,yf;fk;: 011 - 2889446 / 011 - 2889447
 njhiyefy; ,yf;fk;: 011 - 2889484



( மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்)

அகில இலஙகை பாடசாகல 
ைளுககு இகடயிலான டிவிசன் – 111  
ைடினபந்து கிரிக்ைட் பபாட்டியில்  
ைல்முகன சாஹிறா பேசியக ைல்லூரி 
அணி 02 ஓட்டஙைளினால் ்ெற்றி 
்பற்றது.

 ைல்முகன ஸாஹிரா பேசியக 
ைல்லூரி மற்றும் அம்பாகற  
டீ.எஸ்.பசனாநாயை பேசிய 
பாடசாகலககும் இகடயில் 
அணகமயில்  அம்பாகற வீரசிஙை 
விகையாட்டு கமோனத்தில் 
இடம்்பற்றது..

நாணயச் சுழற்சியில் ்ெற்றி 
்பற்ற ைல்முகன ஸாஹிரா 
பேசியகைல்லூரி அணி 
முேலில் துடுப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு 
29.1 ஓெரில் சைல விகைட்டுகைகையும் 
இழந்து 85 ஓட்டஙைகை மாத்திரம் 
்பற்றுக ்ைாணடது.பதிலுககு  
துடுப்்படுத்ோட ைைமிறஙகிய அம்பாகற 
டீ.எஸ். பசனாநாயை பேசிய ைல்லூரி  
அணியினருககு ஆரம்பம் முேபல 

்நருகைடியான பந்து வீச்சு பிரதிைகை 
வீசி 36.3 ஓெர்ைளில் 83 ஒட்டஙைளுககுள் 
சைல விகைட்டுகைகையும் வீழ்த்தி 2 
ஓட்டஙைைால் ைல்முகன சாஹிறா பேசியக 
ைல்லூரி  அணி ்ெற்றி ்ைாணடது.

ைல்முகன ஸாஹிரா பேசியகைல்லூரியின் 
விகையாட்டுத்துகற ஆசிரியர் ஏ.எம்.

அப்ராஜ் றிலா அெர்ைளின் ெழிைாட்டலில்  
இப்பபாட்டியில் சிறப்பான திறகமகய 
்ெளிகைாட்டிய ைல்முகன ஸாஹிரா 
பேசியக ைல்லூரி  வீரர்  என்.எம்.ஆபிர் 
பபாட்டியின் சிறந்ே ஆட்டநாயைனாை 
்ேரிவு ்சயயப்பட்டு விருகேயும் ்பற்றுக 
்ைாணடார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 5ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஏபரல் 5 கெவவாய்க்கிழகம

  இஙகிலாந்துககு எதிரான உலை கிணண 
இறுதிப்பபாட்டியில் அவுஸ்திபரலியாவின் 
அலீசா ஹீலி 170 ஓட்டஙைள் குவித்து 
்ெற்றிககு ெழிெகுத்ோர்.

கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நகட்பற்ற உலைக 
கிணண மைளிர் கிரிக்ைட்டின் 
இறுதிப்பபாட்டியில் அவுஸ்திபரலியா, 
இஙகிலாந்து அணிைள் பமாதின. 

நாணயச்சுழற்சியில் ்ென்ற இஙகிலாந்து 
அணி பந்துவீச்கச பேர்வு ்சயேது.

அேன்படி, முேலில் துடுப்்படுத்ோடிய 
அவுஸ்திபரலியா நிர்ணயிகைப்பட்ட 
50 ஓெரில் 5 விக்ைட் இழப்புககு 
356 ஓட்டஙைள் குவித்ேது. ்ோடகை 
வீராஙைகன அலீசா ஹீலி சேமடித்து, 
170 ஓட்டஙைள் குவித்ோர். ்ெயன்ஸ் 

68 ஓட்டஙைளிலும், ்பத் மூனி 62 
ஓட்டஙைளிலும் ஆட்டமிழந்ேனர்.  
இகேயடுத்து, 357 ஓட்டஙைள் எடுத்ோல் 
்ெற்றி என்ற இமாலய இலககுடன் 
இஙகிலாந்து அணி ைைமிறஙகியது. 
முன்னணி வீரர்ைள் நிகலத்து நின்று 
ஆடவில்கல. இேனால் சீரான 
இகட்ெளியில் விக்ைட்டுைள் வீழ்ந்ேது.

ஒருபுறம் விக்ைட்டுைள் வீழ்ந்ோலும் 
நடாலி சீெர் ்பாறுப்புடன் ஆடி 
சேமடித்ோர். 

அெர் 121 பந்துைளில் ஒரு சிகசர், 
15 பவுணடரி உட்பட 148 ஓட்டஙைள் 
எடுத்து ஆட்டமிழந்ோர்.

இறுதியில், இஙகிலாந்து 43.4 ஓெரில் 
285 ஓட்டஙைளுககு சைலவிக்ைட்கடயும் 
இழந்ேது. இேன்மூலம் அவுஸ்திபரலிய 
அணி 71 ஓட்டஙைள் வித்தியாசத்தில் 
அபார ்ெற்றி ்பற்றது. அத்துடன், 
உலை கிணணத்தில் 7ெது முகறயாை 
சம்பியன் பட்டம் ்ென்று 
அசத்தியது. 

விகையாட்டுத் துகறயில் 
திறகமயான ்பணைகை 
பமம்படுத்துெேற்கும் அெர்-
ைகை ெைர்ப்பேற்கும் இந்திய 
இராணுெம் ்பணைளுகைான 
கிரிக்ைட் லீககை பஞசைாமில் 
ஏற்பாடு ்சயதுள்ைது.

இராணுெத்தின் அறிககை-
யின்படி, ைாஷ்மீர் இகைஞர்ைள் 
மிைவும் விரும்பி விகையாடும் 
விகையாட்டுைளில் கிரிக்ைட் 
ஒன்றாகும்.

"ேற்பபாகேய சர்ெபேச 
மைளிர் கிரிக்ைட் உலைக 
பைாப்கப விகையாட்டு பபாட்-
டிைளில் ்பணைகை பமம்ப-
டுத்து ெேற்கும், பமலும் இந்ே விகையாட் -
டில் அெர்ைளின் திறகம மற்றும் ஆர்ெத்கே 
்ெளிப்படுத்ே ஒரு ேைத்கே அெர்ைளுககு 
ெழஙகுெேற்கும் ஒரு உத்பெைமாை எடுத்-
துக ்ைாணடு, இன்று பஞசைம் கிராமத்தில் 
மைளிர் கிரிக்ைட் சூப்பர் லீக ஏற்பாடு ்சய-
யப்பட்டுள்ைது," என்று அது கூறியது. 

ரி -10 கிரிக்ைட் பபாட்டிகைாை நான்கு 
அணிைள் பதிவு ்சயதுள்ைன.

ைடந்ே திஙைைன்று, கிரிக்ைட் சூப்பர் 
லீககின் ்ோடகை ஆட்டம் ராெத்பபாரா 
கரடர் மற்றும் ்சௌகிபால் சார்்ஜர்ஸ் 
இகடபய நகட்பற்றது.

ராெத்பபாரா கரடர்ஸ் டாஸ் ்ென்று 

்சௌகிபால் சார்்ஜர்ஸ் அணிகய முேலில் 
பபட் ்சயய அகழத்ேது.

்சௌகிபால் சார்்ஜர்ஸ் 110 ஓட்டஙைள் குவித்-
ேது. இதில் பைப்டன் ஃபரீடா 22 பந்துைளில் 7 
சிகஸர்ைள் மற்றும் 2 பவுணடரிைள் உட்பட 60 
ஓட்டஙைள் எடுத்ோர்.

ராெத்பபாரா கரடர்ஸ் அணியின் ேகலெர் 
முஸ்ைான் பபட்டிஙகிற்கு ்ெளிபய ெந்து 
ஸ்பைாகர சமன் ்சயய ேனது அணிகய 
ஒற்கறக கையால் இழுககும் ெகர ஓட்டங-
ைள் பசஸ்சாத்தியமற்றோைத் போன்றியது.

ஆட்டம் ைகடசி பந்து ெகர நீடித்ேது, 
இறுதியில் ஒரு சூப்பர் ஓெரில் ராெத்பபாரா 
கரடர்ஸ் ்சௌகிபால் சார்்ஜர்ஸ் அணிகய 
வீழ்த்தியது.

மைளிர் உ�ை கிண்ணம - இந்திய ராணுவம் பெண்களுக்கான
கிரிகப்கட் லீக பொட்டி ெஞ்ச்காமில்

( பலாங்ைாகட தினைரன் நிருபர்)

பலாங்ைாகட ்்ஜயலானி பேசிய பாடசாகலயின் 14 ெய-
துககு கீழ் மாணெர்ைள் பஙகு ்ைாணட உகேபந்ோட்ட பபாட்டி 
நிைழ்வு ைடந்ே 31ஆம் திைதி வித்தியாலய விகையாட்டு அரஙகில் 
நகட்பற்றது.

மஞசள்- பச்கச- சிெப்பு- நீலம் ஆகிய நான்கு அணிைள் பஙகு 
்ைாணட ஏழு பபர்ைகைக ்ைாணட உகேபந்ோட்ட பபாட்டி 
்ோடரில் இறுதி ஆட்டத்தில் மஞசள் அணியும் பச்கச அணியும் 
பமாதியதுடன் மஞசள் அணி இரணடு பைால்ைகைப் பபாற்றி 
்ெற்றி ் பற்றது.

உகேப்பந்ோட்ட அணியில் சிறந்ே வீரராை இப்பாடசாகலயில் 
ஆறாம் ஆணடில் ைல்வி பயிலும் மாணென் எம். பி. எம்.எம்.ரசீ-
னுககு ்ெற்றிக கிணணத்கே ஊடைவியலாைர் ஏ.ஸி.ஏ.ஸலாம் 
ெழஙகினார்.

மாணெர்ைளுககு திறகமயாை எம்.எம். சொஸ் அெமட் 
பயிற்சி அளித்ேகம குறிப்பிடத்ேகைது. 

ெலாஙப்காடை பெயலானி பேசிய 
ொை்சாடலயின் உடேெந்ோட்ை பொட்டி

உககுெகை விபேட நிருபர்

மாத்ேகை மாெட்ட ெரகைாமுகற 
அந்நூர் முஸ்லிம் மைா வித்தியாலய பகழய 
மாணெர் சஙைம் முேன் முேலாை ஏற்பாடு 
்சயே அணிககு 07 பபர் ்ைாணட கிரிக-
்ைட் சுற்றுப்பபாட்டி இடம்்பற்ற பபாது 
இறுதியாை பபாட்டியிட்ட மாத்ேகை லுகஸ் 
விகையாட்டு ைழைம் சம்பியன் கிணணத்கே-
யும் பரிசுத்்ோகையான 30,000 ரூபாகெயும் 
்பற்றுக்ைாணடபோடு ்பற்றுக்ைாணட 
ெரகைாமுகற புலு ்டாட் விகையாட்டு 
ைழைம் ரனசப் கிணணத்போடு 20,000 ரூபா 
பணத்்ோகைகய ்பற்றுக்ைாணடது. 

ைடந்து 19து மற்றும் 20ஆம் திைதிைளில் 
ெரகைாமுகற அந்நூர் முஸ்லிம் மைா வித்-
தியாலய விகையாட்டு கமோனத்தில் 
இடம்்பற்ற பமற்படி கிரிக்ைட் சுற்றுப்-
பபாட்டியில் முேலாெது தினம் ்மாத்ேம் 26 
விகையாட்டு குழுகைளும், 2ெது தினம் 36 
விகையாட்டு ைழைஙைளுமாை ்மாத்ேம் 62 
விகையாட்டு ைழைஙைள் இப்பபாட்டியில் 
ைலந்து ் ைாணடகம குறிப்பிடத்ேகைோகும்.

நியூ மல்டி ்சன்டர் உரிகமயாைரும் 
பிரபல சமூை பசகெயாைருமான  சிபனாபர் 
அெமட் அனுசரகணபயாடு இக கிரிக்ைட் 

சுற்றுப்பபாட்டி இடம்்பற்ற ் பாழுது இரசி-
ைர்ைள், பார்கெயாைர்ைள் அந்நூர் முஸ்லிம் 
மைா வித்தியாலய பாடசாகல மாணெர்ைள், 
பகழய மாணெர்ைைால் நிரம்பிய பமற்படி 
கமோனத்தில் இச்-
சு ற் று ப் ப ப ா ட் டி 
இரணடு தினங-
ைள்  சுறுசுறுப்பாை 
இ ட ம் ் ப ற் று 
இறுதி பபாட் -
டிககு ்ேரிொன 
மாத்ேகை லுகஸ் 
ெரகைாமுகற புலு 
்டாட்ஸ் அணிைள் 
சம்பியன்ஸ் மற்றும் 
ரனசப் கிணணங-
ைகை ்பற்றுக-
்ைாணடகம குறிப்பி-
டத்ேகைது. 

விபேடமாை சம்பியன் கிணணத்கே 
சுவிைரித்து ்ைாணட மாத்ேகை லுகஸ் 
விகையாட்டு ைழைத்திற்ைான சம்பியன் 
கிணணத்கே விபேட அதிதியும், நியூ 
மல்டி ்சன்டர் ஸ்ோபருமான  ஸ்பனாபர் 
அெமட் ெழஙகி கெப்பகேயும், ரனசப் 
கிணணத்கே ்பற்றுக்ைாணட ெரகைா -

முகற புலு ்டாட்ஸ் ைழைத்திற்கு அந்நூர் 
முஸ்லிம் மைா வித்தியாலய அதிபர் எம்.
எஸ்.எம். நிஸார் மற்றும் சிறந்ே ஆட்டக-
ைாரர். சிறந்ே பந்து வீச்சாைர், சிறந்ே ஆட்ட  

நாயைன் ஆகிபயாருகைான விபேட கிண-
ணஙைகை ெரகைாமுகற அந்நூர் முஸ்லிம் 
மைா வித்தியாலய பகழய மாணெர் சஙை 
ேகலெரும் ைட்டுைஸ்போட்கட ைல்வி 
ெகலய உேவி ைல்வி பணிப்பாைருமான 
எம்.எஸ்.எம். ராஷிக ஆகிபயார்ைைால் 
ெழஙகி கெகைப்பட்டன.

மாதேடை லுகஸ் விடையாட்டு ்கழ்கம் ்சம்பியன்

்கல்முடன ்சாஹிறா பேசியக ்கல்லூரி அணி பவற்றி

7வது முறையாக சம்பியன் 
பட்டம் வவன்ைது ஆஸி மகளிர் அணி


	tkn-04-05-pg01-R1
	tkn-04-05-pg02-R2
	tkn-04-05-pg03-R1
	tkn-04-05-pg04-R1
	tkn-04-05-pg05-R1
	tkn-04-05-pg06-R1
	tkn-04-05-pg07-R1
	tkn-04-05-pg08-R1
	tkn-04-05-pg09-R1
	tkn-04-05-pg10-R1
	tkn-04-05-pg11-R1
	tkn-04-05-pg12-R1
	tkn-04-05-pg13-R1
	tkn-04-05-pg14-R1
	tkn-04-05-pg15-R1
	tkn-04-05-pg16-R1

