
நாட்டில் தற்பாது நிலவுகின்ற பபாரு-
ளாதார மறறும் உலகளாவிய பநருககடி-

யான நிலலலமயில், வரலாறறில் 
மிகப் பபரிய சவாலல இலஙலக-

யரகளாகிய நாம் எதிரபகாளள 
்வண்டியுளளது. ஒறறுலமயு-

டனும், சரியான புரிந்துணரவு-
டனும் நாம் அதலன பவற -

றிபகாளள ்வண்டும். 

சவால்களுககு முகம் பகாடுப்பதில் நீஙகள 
எதிரபகாளளும் சிரமஙகள ஏராளம். 
எமது அரசாஙகத்தின மூலம் தற்பாலதய 
பநருககடியான நிலலயிலிருந்து மககளின 
இயல்பு வாழலவ பாதுகாகக நடவடிகலக 
எடுத்து வருகின்்றாபமன ஜனாதிபதி 
்காட்டாபய ராஜபக ஷ தனது பதுவருட 
வாழத்துச் பசய்தியில் பதரிவித் -
துளளார.
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அண்ணே, அரசு கவுந்துடுமெணடு 
பாத்ா அது ்ெலும் ஸ்டராஙகா  வாற 
ொதிரி ம்ரியுது, அபப ஆரபபா்ட்டததுக்கு 
்பானவ பாடு எனனவாகும்....

சனம்  எனனத்்ச் மசய்ய, அவஙக 
டீசல்  இல்்ல ்கஸ இல்்ல எண்ட்ா்்ல 
்காபபப்ட அ் இவஙக சா்கொக்கி ப்டங-
கா்டடினாஙக அவவளவு்ான...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

ஸஹர் முடிவு:  - 
 04.36
ந�ோன்பு துறககும் ந�ரம்: - 
 06.19

03

இடைக்கால அரடை ஸ்காபிக் 
TNA,SLMC ்ட்சி்ளுைன் பேச்சு

2022 ஏபரல் 13 புதன்கிழமை

 புதிதாக பி்றககும் இத் தமிழ சிஙகள புத்தாண்டில் நம் நல் -
பலண்ணஙகலள அலடவலத ்நாககமாகக பகாளவ்த 

அலனவரது எதிரபாரப்பாகும். நாட்டில் நிலவும் 
இககட்டான சூழநிலலலய கடந்து பசல்வதறகு 
நாம் அலனவரும் ஒரு ்தசமாக ஒனறிலணந்து 
பசயறபட ்வண்டுபமன பிரதமர மஹிந்த ராஜ-
பக ஷ தனது புத்தாண்டு வாழத்துச் பசய்தியில் பதரி-
வித்துளளார. 

 இலஙலகயரின பதானலமமிகு பாரம்பரி-
யமான தமிழ, -சிஙகள புத்தாண்டு 
பி்றப்லப முனனிட்டு 

பிரதைர் ைஹிநத புதுவருட வோழ்த்து

ஒற்றுடை, புரிந்துணர்வுைன் ைவகாடல 
நகாம் வவற்றி வ்காள்ள பவண்டும்

புத்தோண்டு வோழ்த்துச் செய்தியில் ஜனோதிபதி

உல்க வஙகி அனுைதி வழஙகியது - -அலி ெபரி
அத்தியாவசிய மருந்து பகாளவனவுககாக 10 

மில்லியன அபமரிகக படாலர நிதி உதவிலய 
வழஙகுவதறகு உலக வஙகி அனுமதியளித்துளள-
தாக நிதியலமச்சர அலி சப்ரி பதரிவித்துளளார.   

 தனியார பதாலலககாட்சிபயானறுககு 
வழஙகிய ்நரகாணலின்பா்த 

அத்தியகாவசிய ைருந்து   
வ்காளவனவுககு நிதியு்வி  

நாட்டுககாக எந்தபவாரு 
பபாறுப்லபயும் கட்சி ்வறு-
பாடுகளினறி ஏறறுகபகாளள 
தயாராக இருப்பதாக ஐககிய 
மககள சகதியின பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர ஹரஷ டி சில்வா 
பதரிவித்துளளார. அடுத்த 

சில நாட்களில் நாட்டில் ஸ்தி-
ரத்தனலம ஏறபடவில்லலயா-
யின தற்பாலதய பபாருளா-
தார பநருககடிககு தீரவு காண 
முடியாது ் பாகுபமனவும் அவர 
பதரிவித்துளளார. 
நாட்டு நிலலலம

எைது நகாட்டுக்கா் எத்்ட்ய 
வேகாறுபடேயும் ஏற்்த் ்யகார்
்கட்சி நவறுபோடு்கமை ஒதுககி மவபநபோம்

 ்லாரனஸ் பசல்வநாயகம் 

 இந்தியாவின கடன திட்டத்லத ்மலும் பதாடரவது 
பதாடரபில் இந்திய அரசாஙகத்துடன ்பச்சுவாரத்லத நடத்-
தப்பட்டு வருவதாக நிதி அலமச்சர அலி சப்ரி பதரி -
வித்துளளார. 

்ைனு்விடயத் வ்காைர்ந்து வேற 
இந்தியகாவுைன் பேச்சுவகார்த்ட் 
IMF, WB,ADB என்பவற்றுடன் நபச்சு 
-நிதி அமைச்ெர் அலி ெபரி சதரிவிபபு 

புதுவருட செய்தியில் எதிர்க்கட்சித் தமலவர்
நாட்டில் ஏறபட்டுளள பநருககடியான சூழல் 

முடிவுறறு, வளமான அலமதியான, நல்லிணககம் 
மறறும் பசழிப்பு நில்றந்த நாலளய நாள பி்றந்து, 
கனவுகள நனவாக பிராரத்திககின்்றன என எதிரக-
கட்சித் தலலவர சஜித் பி்ரமதாச தனது சித்திலரப் 
புத்தாண்டு வாழத்துச் பசய்தியில் பதரிவித்-
துளளார. 

வ்ளைகான எதிர்்காலத்துககு 
புது வருைம் வழி வகுக்ட்டும்

 ்லாரனஸ் பசல்வநாயகம்   

 நாடு தற்பாதுளள சூழநிலலயில் 
ஜனாதிபதி தமது பதவிலய இராஜி-
னாமா பசய்வாரானால் நாடு ்மலும் 
சினனா பினனமாகுபமன ஸ்ரீலஙகா சுதந்-
திரக கட்சியின உப தலலவர முனனாள 
அலமச்சர நிமல் சிறிபால டி சில்வா 
பதரிவித்துளளார.   

 நாட்டின தற்பாலதய பநருககடிககு 
ஒ்ர தீரவு இலடககால அரசாஙகம் 
ஒனல்ற அலமத்து புதிய பிரதமர மறறும் 
சரவகட்சி அலமச்சரலவ ஒனல்ற உரு-
வாககுவ்த எனறும் அவர பதரிவித்துள-
ளார.   

 அ்த்வலள, இத்தலகய சந்தரப்பத்-
தில் நம்பிகலகயில்லாப் பி்ரரலணலய 
பகாண்டு வந்து அது ்தால்வியுற்றால் 
தற்பாலதய அரசாஙகம் ்மலும் பல-

மலடயுபமனறும் அவர பதரிவித்துள-
ளார.    புதிய அலமச்சரலவ ஒனல்ற 
நியமித்து தற்பாலதய பபாருளாதார 
மறறும் அரசியல் பநருககடிகலள தீரப்ப-
தறகு நடவடிகலக எடுப்பதுடன பினனர 
்தரதல் நடத்தி புதிய தலலவலர பதரிவு 

பசய்வதறகான வாய்ப்லப மககளுககு 
பபறறுக பகாடுகக முடியுபமனறும் 
அவர பதரிவித்துளளார. 

பாராளுமன்றத்தில் அஙகம் வகிக-
கும் அரசாஙகத்துடன இலணந்துளள 
சுயாதீன குழுவுககும் ஜனாதிபதி ்காட்-

டாபய ராஜபக ஷவுககும் இலடயிலான 
முககிய ்பச்சுவாரத்லதபயானறு ்நறறு 
முனதினம் நலடபபற்றது. அதன ்பாது 
நாட்டின தற்பாலதய பபாருளாதார 
மறறும் அரசியல் பநருககடி 
நிலலலமகள 

ஜனாதிபதி இராஜினாமா செயதால்   
நாடு பமலும சின்னா பின்னமாகும   
ச�ருக்கடிககு ஒநர தீர்வு இமடக்கோல அரெோங்கத்மத அமைபபநத   

தமிழ, சிஙகள புத்தாண்டு 
தினத்லத முனனிட்டு எமது தினக-
ரன நாளிதழ மூனறு தினஙகளுககு 
பவளிவரமாட்டாபதனபலத வாச-
கரகளுககு அறியத்தருகி்்றாம்.

நாலள 14 ஆம் திகதியும் நாலள -
மறுதினம் 15 ஆம் திகதியும் அதறகு 
மறு தினமான 16 ஆம் திக-
தியும் தினகரன நாளிதழ

ஸ்ரீ லஙகா சுதந்திரக கட்சி-
யின குருணாகல் மாவட்ட 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர 
ஷாந்த பண்டார, ்சதனப் 
பசலள உறபத்தி, ்மம்பாடு மறறும் 
விநி்யாக ஒழுஙகுறுத்தல், பநல் 

மறறும் தானியஙகள, ்சதன உணவு-
கள, மரககறிகள, பழவலக-
கள, மிளகாய், பவஙகாயம்

குைோர் ெங்கக்கோர ஆதங்கம்
பவறும்ன 226 ்பர 21 மில்லி-

யன மககலள பகாண்ட நாட்லட 
அழித்துவிட்டதாக குமார சஙகக-
கார பதரிவித்துளளார. மககலள 
இவவா்றான உயிராபத்லத ஏற-
படுத்தககூடிய நிலலககு பகாண்-
டுவந்தது குறித்து தலலவரகள 
்வதலனப்படவில்லல வருந்தவில்-
லலபயன அவர பதரிவித்துளளார. 
இந்த நாட்டு மககளுககு அவரகள 

எதிரபகாண் -
டுளள பநருக-
க டி க ளு க கு 
உ ட ன டி 
தீரவு அவசியபமன பதரிவித்துளள 
குமார சஙகககார, பநருககடியான 
தருணஙகளில் மாத்திரம் ஐககி-
யப் படாத- மா்றாக பநருககடியிலி-
ருந்து பாடஙகலள கறறு 
இனமத ்பதஙகள

்லாரனஸ் பசல்வநாயகம் 

ஜனாதிபதி பதவி வில-
குவது தற்பாலதய பிரச் -
சிலனககு இறுதித் தீரவாக 
அலமயாது. நாடு பாரிய 
பநருககடிலய எதிரபகாண்-
டுளளது. இலடககால அரசாஙகத்தினூடாக தறகா-
லிக தீரவு காண சகல அரசியல் கட்சிகளும் 
ஒனறிலனய ்வண்டுபமன

ஜனகாதிேதி ே்வி விலகுவது 
பிரச்சிடன்ளுககு தீர்வகா்காது
இமடக்கோல அரசு ஊடோ்க முதலில் தற்்கோலி்க தீர்வு
- உதய ்கம்ைன்பில 

முன்னோள் அமைச்ெர்்கள் விைல், வோசு உறுதி
்லாரனஸ் பசல்வநாயகம்

 
அரசாஙகத்துககு எதிரான நம்-

பிகலகயில்லாப் பி்ரரலணககு 
ஆதரவளிப்பதில்லலபயன பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினரகளான விமல் 
வீரவனசவும் வாசு்தவ நாண -
யககாரவும் தீரமானித்துளளனர.
அரசாஙகத்துககு எதிராக நம்பிக-
லகயில்லாப் பி்ரரலணலய முன-

பனடுகக்வண்டாபமன ஐககிய 
மககள சகதிககு பதரிவித் -
துளளதாக வாசு்தவ 

நம்பிகட்யிலலகா பிபரரடணககு 
ஒருபேகாதும் ஆ்ரவளிபேதிலடல

்பாராட்டஙகள நடத்தப் -
படுவதால் எந்தப் பயனுமில்-
லலபயன இலஙலக அணியின 
முனனாள சுழல்பந்து வீச்சாளர 
முத்லதயா முரளிதரன பதரிவித்துளளார. இந்திய 
ஊடகபமானறுககு வழஙகிய ்பட்டியி்ல்ய 
அவர இதலனத் பதரிவித்துளளார. 
்பாராட்டஙகள நலடபபறுவதனால், 

பேகாரகாட்ைங்ட்ள  
நைத்துவ்னகால எந்் 
ேயனுமிலடல 

 பபற்்றால் விநி்யாகத்-
தில் எவவித தட்டுப்பாடும் 
ஏறபடாது. ்தலவயான 
அளவு பபற்்றால் லகயிருப் -
பிலுளளது. பபாது மககள 
்தலவககு ்மலதிகமாக 
எரிபபாருள பகாளமுதல் பசய்வலத தவிரத்-
துகபகாளள ்வண்டும். சட்டவி்ராதமான 
முல்றயில் எரிபபாருலள ்சமித்து 
லவப்பதும் விறபலன பசய்வதும் 

வேற்பறகால ்காரகா்ளைகா் 
ட்யிருபபில உள்ளது
சேமிப்பதும் ேட்டவிச�ோத விற்பனையும் குற்றம்

அரசாஙகத்திறகு எதிராக பகாழும்பு காலி முகத் -
திடலில் முனபனடுககப்பட்டுளள ்பாராட்டத் -
தில் கலந்துபகாண்டிருந்த பிரபல ராப் இலச 
பாடகர ஷிராஸ் யூனுஸ் ்நறறுக காலல உயிரிழந் -
துளளார. 

 ்நறறு (12) அதிகாலல காலி முகத்திடலில் 
எதிரப்புப் ்பாராட்ட களத்திலிருந்த கூட்டத்தின-
ருககு மத்தியில் நிகழச்சிலய நிகழத்திய பினனர 
அவர மாரலடப்பினால் உயிரிழந்துளளதாக பதரி -
விககப்பட்டுளளது

உயிரத்த ஞாயிறு தாககுதல் 
சம்பவம் பதாடரபில் இதுவலர 
735 ்பர லகது பசய்யப்பட் -
டுளளதாக பாதுகாப்புச் பசயலா-
ளர பஜனரல் கமல் குணரட்ண 
்நறறு பதரிவித்தார.  
்நறறு (12) பாதுகாப்பு

உயிர்த்் ஞகாயிறு ்காககு்ல
இதுவடரயில 735 பேர் ட்து
196  நபர் விைக்கைறியல், 81 நபருககு 
வழககு, 493 நபர் பிமையில் விடுவிபபு

14,15,16 ஆம் திகதிகளில் 
வெளிெ�ோது

SLFP உ்பதனைெரும் முனைோள் அனைசேருைோை   
நிைல் சிறி்போை டி சில்ெோ வதரிவிபபு   

 நம்பிகனகயில்ைோப பிச��னை 
வகோண்டுெந்து சதோல்வினை  ேந்திததோல் 

அ�ேோஙகம் சைலும் ்பைம்வ்பறும்  

17 ஆம் தி்கதி முதல் வழமைககு
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21 மில. ைக்ளின் நகாட்டை 
அழித்துவிட்ை 226 பேர் 

முரளிதரன் ்கருத்து

06 06

ஆர்பேகாட்ைத்தில 
ஈடுேட்டிருந்் 

ேகாை்ர் ைரணம்

இ�ோஜோஙக அனைசே�ோக ஷோந்த ்பண்்டோ� ்பதவிசைறபு

 பிரியங்கரவின் இராஜினாமா 
ஜனாதிபதியால் நிரா்கரிப்பு

சு.்க. ்கலநதுமரயோடும் என்கிறோர் தயோசிறி

06

வநருக்டி சூழல ்ைந்து 
வைலல ஒன்றிடணபவகாம்

இனிய சித்திரை
புத்்தாண்டு வதாழ்த்துகள்



பிலிப்பைன்ஸில் மெகி மெப -
பைெண்டல புயல் தாக்கிய்த 
அடுத்து ஏறபைட்ட நிலச்சரிவு 
ெறறும் மெள்ளத்தில் கு்ைநதது 
25 பபைர் உயிரிழநதுள்ளனர்.   

நாடடின் கிழக்கு ெறறும் மதறகு 
க்டறக்ை பைகுதிகளில் சிக்கியுள்ள 
ெக்க்்ள மீடபைதறகு மீடபுக் குழு -
வினர் மதா்டர்நது பபைாைாடி ெரு -
கின்ைனர்.   

உளநாடடில் அகப்டான் என்று 
அ்ழக்கபபைடும் மெகி புயல் 
ெணிக்கு 65 கிபலாமீறைர் பெகத் -
தில் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுக்கூட -
்டத்்த க்டநத ஞாயிறறுக்கிழ்ெ 
தாக்கியது.   

இநத ஆணடில் பிலிப -
்பைன்்ஸை தாக்கும் இவொைான 
முதல் புயல் இதுொகும். அநநாட -
டில் ஒவமொரு ஆணடும் ்சைா்சரி -

யாக 20 புயல்கள தாக்குகின்ை்ெ 
குறிபபி்டத்தக்கது.   

இதில் பொ்சொக பைாதிக்கப -
பைட்ட மலயப்ட ொகாணத்தில் 
நிலச்சரிவு ஒன்றில் பு்தயுண்ட 
22 ்ச்டலஙகள கணடுபிடிக்கபபைட -
டிருபபைதாக உளளூர் நிர்ொகம் 
குறிபபிட்டது.   17,000க்கும் அதி -
கொபனார் வீடுகளிலிருநது பைாது -
காபபைான இ்டஙகளுக்கு ொறைப -
பைடடுள்ளனர்.

மதறகின் ்டொபொ பிைாநதி -
யத்தில் பெலும் கு்ைநதது மூெர் 
உயிரிழநதிருபபைதாக பதசிய 
அனர்த்த முகா்ெ உறுதி ம்சய -
துள்ளது. 

பெலும் சில்ை இன்ன -
மும் காணவில்்ல. கடும்புய -
லால் கனத்த ெ்ழ மபையததில் 
மெள்ளம் மபைருக்மகடுத்தது.  

அநநியச ம்சலாெணி ்கயிருபபு 
கு்ைநத்த அடுத்து கார்கள, அழகு-
்சாதனப மபைாருடகள ெறறும் தஙகம் 
உடபை்ட அத்தியாெசியெறை மபைாருட-
க்்ள இைக்குெதி ம்சயெதறகு பநபைா-
்ளத்தில் கடடுபபைாடு மகாணடுெைப-
பைடடுள்ளது.   

அைசின் க்ட்ன ம்சலுத்துெதறகு 
உதவும் சுறறுலா ெருொய ெறறும் 
மெளிநாடடில் பெ்ல புரியும் பநபைா-
ளியர்கள அனுபபும் பைணம் வீழ்சசி 
அ்்டநத நி்லயிபலபய இநத ந்ட-
ெடிக்்க எடுக்கபபைடடுள்ளது.   

இபதபெ்்ள நாடடின் ெத்திய 
ெஙகி ஆளுநர் க்டநத ொைம் பைதவி 
நீக்கபபைட்டார்.   

இலங்கயின் மநருக்-
கடியு்டன் இநதப பிைசசி-
்ன்ய ஒபபிடுெது பைறறி 
தாம் அதிர்சசி அ்்டெதாக 
பநபைா்ள நிதி அ்ெச்சர் 
மதரிவித்துள்ளார்.   

க்டநத மபைபைெரி நடுப-
பைகுதி ெ்ை ஏழு ொதஙக-
ளில் மெளிநாடடு நாணய 
்கயிருபபு 16 வீதத்துக்கு 
்சரிநது 1.17 டிரில்லியன் 
பநபைா்ள ரூபைாொக உள்ள 
(9.59 பில்லியன் அமெ-
ரிக்க ம்டாலர்) என்று பநபைா்ள ெத்திய 
ெஙகி குறிபபிடடுள்ளது.   

இநதக் காலபபைகுதியில் மெளி-

நாடடில் உள்ள பநாபைளியர் அனுப-
பிய பைணம் சுொர் 5 வீதம் வீழ்சசி 
கணடுள்ளது.   

ந ா ட டின் ஔ அந நி ய ச 
ம்சலாெணி அசசுறுத்தலுக்கு 
உள்ளாகி இருபபைதாக நிறு-
ெனம் நம்புகிைது என்று 
பநபைா்ள ெத்திய ெஙகியின் 
பிைதெ ஊ்டகபபபைச்சா்ளர் 
நாைாயன் பிை்சாத் பைாயட்டர் 
ம்சயதி நிறுெனத்தி்டம் மதரி-
வித்துள்ளார்.   

“அத்தியாெசிய மபைாருடக-
ளின் விநிபயாகத்்த பைாதிக்-
காத ெ்கயில் அத்தியாெ-
சியெறை மபைாருடகளின் 

இைக்குெதி்ய ெடடுபபைடுத்த ந்டெ-
டிக்்க எடுக்கபபைடடுள்ளது” என்று 
அெர் குறிபபிட்டார். முழு்ெயான 

கட்டணத்்தயும் ம்சலுத்துெதாக 
இருநதால் 50 ஆ்டம்பைை மபைாருட-
க்்ள மகாணடுெை அனுெதி அளிக்-
கபபைடும் என்று அெர் கூறினார்.  

“இது இைக்குெதி்ய த்்ட ம்சய-
ெதல்ல அத்ன பைலவீனபபைடுத்து-
ெதாகும்” என்றும் அெர் பெலும் 
கூறினார்.   

எனினும் பிைாநதியத்தின் ஏ்னய 
நாடுகளு்டன் ஒபபிடு்கயில் பநபைா-
்ளத்தின் க்டன் கு்ைொக உள்ளது 
என்று அநநாடடு நிதி அ்ெச்சர் 
ஜனார்தன் ஷர்ொ மதரிவித்துள்ளார். 
“ெக்கள ஏன் இலங்கயு்டன் ஒபபி-
டுகிைார்கள என்பைது எனக்கு அதிர்சசி-
யாக உள்ளது” என்றும் கூறினார்.     

ெரியுபபைால் முறறு்க்ய 
முடிவுக்குக் மகாணடுெருெது 
ெறறும் எதிர்பைார்க்கபபைடும் கிழக்கு 
உக்்ைன் மீதான ைஷயாவின் தாக்கு-
த்ல எதிர்மகாளெதறகு பெறகத்-
திய நாடுகளி்டம் இருநது உக்்ைன் 
பெலும் ஆயுத உதவிக்்ள பகாரி-
யுள்ளது.   

க்டநத ஏழு ொைஙகளுக்கு 
பொலான முறறு்கயில் ஆயிைக்-
கணக்கானெர்கள மகால்லபபைட-
டிருக்கலாம் என்று நம்பைபபைடும் 
து்ைமுக நகைான ெரியுபபைாலில் 
புதிய தாக்குதல் ஒன்றுக்காக கிழக்கு 
ம்டான்பைாஸ் பிைாநதியத்தில் ைஷயா 
தனது துருபபுக்்ள குவித்து ெருெ-
தாக கூைபபைடுகிைது.   

இநநி்லயில் ைஷயா இை்சாயன 
ஆயுதஙக்்ள பையன்பைடுத்தலாம் 
என்று க்டநத திஙகடகிழ்ெ பின்-
பனைம் தனது மதா்லக்காடசி 
உ்ையில் உக்்ைன் ஜனாதிபைதி 
மொபலாடிமிர் ம்சமலன்ஸ்கி எச்ச-
ரித்துள்ளார்.   

“அத்தியாெசிய ஆயுதஙக்்ள 
மபைாறுத்தெ்ை நாம் இன்னும் 
எெது பைஙகாளிகளி்டம் தஙகியுள -
ப்ளாம். துைதிருஷ்டெ்சொக இநதப 
பபைா்ை முடிவுக்குக் மகாணடுெை 
பத்ெயான, குறிபபைாக ெரியு-
பபைால் மு்டக்கத்்த விடுவிக்க, 
பபைாதுொன ஆயுதஙகள எெக்கு 
கி்்டக்கவில்்ல” என்று அெர் 
குறிபபிட்டார்.   

ைஷயா உக்்ைன் மீதான பை்்ட -

மயடுப்பை ஆைம்பித்த பின் முதல் 
ஐபைாபபிய ஒன்றிய த்லெைாக 
ஆஸ்திரிய ்சான்்சலர் கார்ல் மநஹம்-
ெர், ைஷயா ஜனாதிபைதி வி்ளாடிமிர் 
புடடி்ன மொஸ்பகாவில் ்சந-
தித்துள்ளார். கிழக்கு உக்்ைனில் 
ைஷயா முழு வீசசில் தாக்குதலுக்கு 
தயாைாகி இருபபைதாக அெர் இநத 
்சநதிபபுக்குப பின்னர் குறிபபிட-
டுள்ளார்.   

உக்்ைன் த்லநகர் கிபயவின் புை-
நகர் பைகுதிகளில் மபைரும் இழப்பை 
்சநதித்த பின் ைஷயப பை்்ட அஙகி -
ருநது பின்ொஙகியது. இநநி்ல-
யில் ைஷயா ம்டான்பைாஸ் பைக்கம் 
அெதானம் ம்சலுத்தியுள்ளது. 
இஙகு உக்்ைன் பிரிவி்னொதிக-

ளின் கடடுபபைாட்்ட பைலபபைடுத்த 
ைஷயா திட்டமிடுகிைது. இஙகு 
ெரியுபபைால் நக்ை ்கபபைறறி 
கிழக்கில் உள்ள பிைதான உக்்ைன் 
பை்்டக்்ள சுறறிெ்்ளக்க ைஷயா 
முயறசித்து ெருகிைது.   

ெரியுபபைால் நக்ை ்கபபைறறும் 
முயறசிக்கு அபபைால், லுஹான்ஸ்-
கில் இருநது பெறகாக இைணடு 
ெணி பநை தூைத்தில் இருக்கும் 
மபைாபைா்சான்ெ ்கபபைறை முயற-
சிபபைதாகவும், ம்டானடஸ்க் 
பிைாநதியத்தில் குைாமகாவ பைக்கம் 
தாக்குதல்க்்ள ஆைம்பித்திருபபை-
தாகவும் உக்்ைன் ஆயுதப பை்்டக-
ளின் மபைாதுப பைணியகம் குறிபபிட -
டுள்ளது.     
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இலங்க மபைாரு்ளாதாை மநருக்கடி-
யில் இருநது மெளிெை உதவுெதறகு 
இநதியா உறுதி அளித்துள்ளது.   

இலங்கக்கான இநதிய உயர்ஸ்-
தானிகர் பகாபைால் பைாக்லாய இநத 
உறுதி்ய அளித்துள்ளார். மபைாரு-
்ளாதாை மநருக்கடியில் இருநது மீள-
ெதறகு க்டநத சில ொதஙகளில் 
இநதியா இலங்கக்கு 2.5 பில். 
ம்டாலர் உதவி ெழஙகியுள்ளது.   

“இநதியா மகாவிட–19 மதாறைால் 
பைாதிக்கபபைடடிருநதபபைாது இலங்க 

பிைார்த்த்னயில் ஈடுபைட்டது. 
இலங்க ்ெைஸ் மதாறைால் பைாதிக்-
கபபைட்டபபைாது, இநதியா அெர்க-
ளுக்கு ெருநதுகள ெறறும் ஏ்னய 
அத்தியாெசிய மபைாருடக்்ள 
ெழஙகி உதவியது. 

மகாவிட–19 மதாறறுக்கு பின்ன-
ைான மபைாரு்ளாதாை மீடசி மதா்டர்பில் 
இலங்க அை்சாஙகத்து்டன் நாம் 
மநருக்கொக மதா்டர்பில் இருபபை-
பதாடு பபைசசுொர்த்்தயிலும் ஈடுபைட-
டுளப்ளாம்” என்று மெயநிகர் உ்ை 
ஒன்றில் பைாக்லாய மதரிவித்தார்.   

இலங்கக்கு ெனிதாபிொன 
உதவிக்்ள ெழஙக இநதியா முன்-
ெநதிருபபைதாகவும் அெர் குறிபபிட-
டுள்ளார்.

சர்வதேச மாநாடு: ஐந்து சீன  
நாட்ட்வருக்கு அனுமதியில்லை
மஹானலுலுவில் உள்ள ஆசிய 

கற்ககளுக்கான ்சஙகம் மெய நிகர் 
ெழியாக ஏறபைாடு ம்சயதிருநத ெரு-
்டாநத ொநாம்டான்றில் கலநது 
மகாள்ள கு்ைநதது ஐநது சீனப 
புத்திஜீவிகளுக்கு அநநாடடு அதி-
காரிகள இ்டெளிக்கவில்்ல என்று 
அமெரிக்க ஊ்டகமொன்று மதரிவித்-
துள்ளது.   

உலமகஙகிலுமுள்ள நம்பிக்்கக் -
குரிய, மிகுநத ஒழுங்கப மபைற-
றுள்ள ஆசிய கற்ககளுக்கான 
புத்திஜீவிக்்ள உள்ள்டக்கியுள்ள 
இச்சஙகம் மபைருநமதா்கயான அங-
கத்தெர்க்்ளக் மகாணடுள்ளது. 

இநத ்சஙகம் ஏறபைாடு ம்சயதி-
ருநத ்சர்ெபத்ச ொநாடடில் கலநது 
மகாள்ளபெ இெர்களுக்கு இ்டெ-

ளிக்கபபை்டவில்்ல என்று பதசிய 
ெக்கள ொமனாலி குறிபபிடடுள -
்ளது.  

என்ைாலும் ்சர்ெபத்ச அ்ளவிலான 
ொநாடுகளில் சீன புத்திஜீவிகள பைங-
பகறக அண்ெக்காலத்தில் ஊக்கு-
விக்கபபைடடுள்ள பபைாதிலும், க்டநத 
சில ஆணடுக்ளாகத் தீவிைொன கட -
டுபபைாடுகள முழு அ்ளவில் ந்்டமு-
்ைபபைடுத்தபபைடடுள்ளன.     

கிழக்கில் ்ரஷ்யா தயாக்குதலுக்கு த்யார்  

தமற்கத்திய நாடு்களின் ஆயுே  
உேவிக்கு உக்்ரைன் அ்ைப்பு 

இலைங்்கக்கு உே்வ  
இந்திய அரைசு உறுதி

ரஷ்யாவை வைவிட  
‘ந�யாக்கி்யா’ முடிவு

தகெல்மதா்டர்பு நிறுெனொன 
பநாக்கியா ைஷயாவிலிருநது மெளி -
பயறுெதாக பைாயட்டர்ஸ் ம்சயதி 
நிறுெனத்தி்டம் மதரிவித்துள்ளது.   

அது ைஷயாவிலிருக்கும் அதன் 
ம்சயல்பைாடுக்்ள நீக்குெதாகவும் 
கூறியது. பநாக்கியா எபபபைாது 
அதன் ம்சயல்பைாடுக்்ள ைஷயாவில் 
மீணடும் ஆைம்பிக்கும் என்பைது மதளி-
ொகத் மதரிவிக்கபபை்டவில்்ல.   

இவொணடு மபைபைெரி 24ஆம் 
திகதியன்று உக்்ைன் மீது ைஷயா 
பை்்டமயடுத்த்தயடுத்து பைல 
மெளிநாடடு நிறுெனஙகள ைஷயா-
வு்டனான அெறறின் மதா்டர்்பைத் 
துணடித்துள்ளன.   

ெனித உரி்ெ என்ை அடிபபை-
்்டயில் தகெல்மதா்டர்பு பபைான்ை 
சில அத்தியாெசியத் து்ைக்்ளச 
ப்சர்நத நிறுெனஙகள ைஷயாவில் 
மதா்டர்நது ம்சயல்பைடுகின்ைன.   

இருபபினும் ைஷயாவிலிருநது 
மெளிபயறுெபத தனது ஒபை மதரிவு 
என்று பநாக்கியா தீர்ொனொகத் 
மதரிவித்துள்ளது.    

பலஸ்தீனர் 
சுட்டுக்்ையாவல

மபைாலிஸ் அதிகாரி மீது கத்திக் -
குத்து தாக்குதல் ந்டத்த முயன்ைதாக 
குறைம்்சாடடி து்ைமுக நகைான 
அஸ்கலானில் இஸ்பைலிய மபைாலி-
ஸைாைால் பைலஸ்தீனர் ஒருெர் சுடடுக் -
மகால்லபபைடடுள்ளார்.   

பநறறு ம்சவொயக்கிழ்ெ 
பெ்லத் த்ளம் ஒன்றுக்குள 
நு்ழநத இஸ்பைலிய மபைாலிஸைார் 
பைலஸ்தீனர்களின் அனுெதிபபைத்தி-
ைத்்த ப்சாதித்து ெநதபபைாபத இநத 
்சம்பைெம் இ்டம்மபைறறுள்ளது.   

தனது 40 ெயதுகளில் இருக்கும் 
பைலஸ்தீனர் ஒருெபை இதன்பபைாது 
மகால்லபபைடடிருபபைதாக ம்சயதிகள 
மதரிவிக்கின்ைன.   

க்டநத ொர்ச ொதம் மதா்டக்கம் 
நான்கு துபபைாக்கிசசூடு, கத்திக்குத்து 
கா்ை பொதவிடடு தாக்குதல் என 
இஸ்பைலிய நகைஙகளில் இ்டம்-
மபைறை தாக்குதல்களில் 14 பபைர் 
மகால்லபபைடடுள்ளனர்.   

இபத காலபபைகுதியில் இஸ்பை-
லிய பை்்டயினைால் கு்ைநதது 15 
பைலஸ்தீனர்கள மகால்லபபைடடுள்ள-
னர்.     

தநபாளத்தில அந்நிய சசலைா்வணி  
வீழ்ச்சி: இறக்குமதிக் ்கடடுப்பாடு

பிலிப்்பன்ஸில பயங்கரை  
புயல: 25 தபர உயிரிைப்பு

இரு புதிய ச்காவிட சோறறு  
து்ைரை்கங்கள் பறறி ஆய்வு

ஒமிக்பைான் மகாபைானா ்ெைஸ் திரி -
பு்டன் மதா்டர்பு்்டயதாக புதிதாக உரு -
மெடுத்துள்ள இைணடு து்ணைகஙக்்ள 
ஆைாயெதாக உலக சுகாதாை அ்ெபபு 
மதரிவித்துள்ளது.  

பி.ஏ.4, பி.ஏ.5 ஆகிய து்ணைகஙகள 
பெலும் ஆபைத்தான்ெயா, எளிதில் பைை -
ெக்கூடிய்ெயா என்பைது குறித்து ஆைா -
யபபைடுெதாகக் கூைபபைட்டது.  

ெனிதர்களின் தடுபபைாறை்ல மிஞ் -
்சக்கூடிய அ்ளவில் து்ணைகஙகளுக்கு 
ஆறைல் இருக்கிைதா என்பை்த பெலும் 
ஆைாய பெணடும் என்றும் அநத 
அ்ெபபு கூறியது.   

பி.ஏ.1, பி.ஏ.2, பி.ஏ.1.1, பி.ஏ.3 ஆகிய 
து்ணைகஙகள ஏறகனபெ கணகாணிக் -
கபபைடுகின்ைன. உலக்ளவில் ப்சாதிக்கப -
பைட்ட ொதிரிகளில் பி.ஏ.2 து்ணைகபெ 
அதிகம் மதன்பைடுகிைது. 

இருபபினும், அதன் வீரியம் அவெ்ள -
ொகக் கடு்ெயானது இல்்ல என்று 
மதரியெநதுள்ளது.  

பி.ஏ.4, பி.ஏ.5 ஆகிய து்ணைகஙகள 
மதா்டர்பில் 10க்கும் அதிகொன ்சம்பை -
ெஙகள பைதிொகியுள்ளன. மதன்னாபி -
ரிக்கா, ம்டன்ொர்க், இஙகிலாநது உள -
ளிட்ட நாடுகளில் இநத ெ்க ்ெைஸ் 
அ்்டயா்ளம் காணபபைட்டது.    

்பைபிளில் ெரும் பயா்சபபின் 
அ்டக்கஸ்தலம் என்று நம்பைபபைடும் 
இ்டம் பைலஸ்தீனர்க்ளால் ப்சதபபைடுத் -
தபபைடடிருபபைதாக கூைபபைடுகிைது.   

ஆக்கிைமிக்கபபைட்ட பெறகுக் 
க்ையின் நபலுஸ் நகரில் இருக்-
கும் இநதத் தலம் மீதான தாக்குதல், 
“மெறித்தனொக அழிபபு ந்டெ-

டிக்்க” என்று இஸ்பைல் பிைதெர் 
குறிபபிடடுள்ளார்.   

அண்ெய நாடக்ளாக இ்டம் -
மபைறறு ெரும் தாக்குதல்கள ெறறும் 
பைதறை சூழவில் இஸ்பைல் ெறறும் 
பைலஸ்தீனர்கள பைலர் மகால்லப -
பைடடுள்ளனர். இதறகு கடும் பைதில் 
ந்டெடிக்்க எடுக்கபபைடும் என்று 
இஸ்பைல் உறுதி அளித்துள்ளது.   

இநநி்லயில் க்டநத ்சனிக்கிழ -
்ெபய இநதக் கல்ல்ை ப்சதபபை -

டுத்தபபைடடுள்ளது. கல்ல்ைக்கு 
பெலால் மதாஙகும் வி்ளக்்க 
பைலஸ்தீனர்கள தாக்கும் வீடிபயா 
்சமூக ஊடுகத்தில் மெளியாகியுள -
்ளது.   

இநதக் கல்ல்ை்ய யூதர்கள 
மபைரிதும் ெதிபபைபதாடு, இது 
பயா்சப அல்லது 18 ஆம் நுறைாண -
டில் ொழ்நத மஷயக் யூசுப தாவிக் -
காத் இஸ்லாமிய அறிஞரு்்டயது 
என்று முஸ்லிம்கள நம்புகின்ைனர்.     

தயாசப் ்கலலை்ற மீது  
பலைஸ்தீனர ோக்குேல
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

நயாகம: சிததநயாகம

3
12 முதல் 14 வனர

சுபஹ்  - 04.48
லுஹர்  - 12.13
அஸர்  - 03.17
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   ைனித வாழ்வுக்கு நதனவயான 
அனனதது வசதி வாய்பபுக்கனளயும ஏற-
்படுததி தகாடுததுளள அல்லாஹதஆலா 
அவனது ஈருலக வாழ்வின் விநைாச-
னததிறகு நதனவயான நேரவழிகாடட-
னலயும வழங்கியுளளான். அதநதாடு 
ைனிதனது நதனவகனளயும எதிர்பாரப-
புக்கனளயும நினறைநவறறி னவப்பதற-
கும அவன் தயாராகநவ இருக்கின்றைான். 
இதனன அவன் தன் அருளைனறையில், 
'(ேபிநய!) உங்களிடம என்னுனடய 
அடியாரகள என்னனப ்பறறிக் நகடடால் 
(அதறகு நீங்கள கூறுங்கள) 'நிசச-
யைாக ோன் சமீ்பைாகநவ இருக்கின்-
நறைன். (எவரும) என்னன அனழததால் 
அநத அனழப்பாளரின் அனழபபுக்கு 
வினடயளிபந்பன்'. ஆதலால் அவரகள 
என்னிடநை பிராரததனன தசய்யவும 
என்னனநய ேமபிக்னக தகாளளவும, 
(அதனால்) அவரகள நேரான வழினய 
அனடவாரகள. (அல் குரஆன் 02:186) 
என்று குறிபபிடடுளளான்.

இவவசனததின்்படி, ைனிதன் தன் 
நதனவகள, எதிர்பாரபபுகள அனனததுக்-
கும அல்லாஹனவநய ோட நவண்டும. 
அவனனநய அனழக்க நவண்டும. 
அவனனநய ேமபி தசயற்பட நவண்டும. 
அவன் ைனிதனுக்கு சமீ்பைாக இருப-
்பவன். ைனிதனின் அனழபபுக்கு ்பதி-
லளிக்கவும தயாராக இருக்கின்றைான். 
இது ததளிவாகப புரிநது தகாளளப்பட 

நவண்டிய விடயம. அநதநேரம ைனித-
னின் பிராரததனனகனள ஏறறுக்தகாள-
வதறகான கால நேரங்கனளயும சந-
தரப்பங்கனளயும அவன் ஏற்படுததியும 
னவததிருக்கின்றைான். அநத வனகயில் 
ஒரு தடனவ ேபி (ஸல்) அவரகள, 'மூவரு-
னடய பிராரததனன ைறுக்கப்படுவதில்னல 
என்று குறிபபிடடாரகள. அவரகளில், 
'நோன்்பாளி நோன்பு துறைக்கும ந்பாது 
நகடகப்படும பிராரததனன' என்றும 
கூறியுளளாரகள. 'இவரகளது பிராரதத-
னனகள நைகங்களின் நைல் சுைநது 
தசல்லப்படும. வானங்களின் கதவுகள 
அதறகாகத திறைக்கப்படும. இனறைவன் 
கூறுவான், 'எனது ைாடசினையின் மீது சத-
தியைாக தாைதிததாலும நிசசயைாக ோன் 
உதவுநவன்' என்றும ேபி(ஸல்) அவரகள 
கூறியுளளாரகள.  (ஆதாரம: திரமிதி)

இநேபிதைாழி நோன்பு துறைக்கும 
நேர காலததின் முக்கியததுவதனதயும 
சிறைபன்பயும எடுததியமபுகிறைது. இதனன  
உணரநது தகாளளும எவரும இக்காலப-
்பகுதினய ஒரு ந்பாதும வீண் ந்பாகவிட 
ைாடடாரகள. அதனால் நோன்பு துறைக்கும 
நேர காலததில் தம நதனவகள, எதிர்பாரப-
புக்கனள உரிய ஒழுங்கில் பிராரததனன-
களாக அல்லாஹவிடம முன்னவப-
ந்பாம. அவனது அருளகனள அனடநது 
தகாளநவாம. 

ந�ோன்பு துறக்கும் நேளையின் சிறப்பு

ைரலின் ைரிக்கார  ...

சித்திரை புத்்தாண்டு
சுபகிருது வருஷப் பிறப்பு  

வாக்கிய ்பஞசாங்க கணிபபின்்படி சிததினர 01ஆம 
திகதி (14.-04.-2022) வியாழகிழனை கானல 7.50 
ைணியளவில் சு்பகிருது வருஷம பிறைக்கிறைது.  
திருக்கணித ்பஞசாங்க கணிபபின்்படி சிததினர 
01ஆம திகதி (14.-04.-2022) வியாழகி-
ழனை கானல 8.41 ைணியளவில் சு்பகிருது 
வருஷம பிறைக்கிறைது.  

வாக்கிய ்பஞசாங்கததின்்படி புததானட நிறைம  
ேல்ல சிவபபு அல்லது ைஞசள நிறை ்படடானட அல்லது 

சிவபபு கனர அனைநத புதிய ்படடானட அணிவது ேல்லது.  
திருக்கணித ்பஞசாங்கததின்்படி புததானட நிறைம  
ைஞசள நிறை ்படடு அல்லது ைஞசள கனர தகாண்ட தவளனள 

வஸ்திரம.  
வாக்கிய ்பஞசாங்கததின்்படி ஆ்பரணம  
்பவளம,புஸ்்பராகம தகாண்ட ஆ்பரணம.  
திருக்கணித ்பஞசாங்கததின்்படி ஆ்பரணம  
புஸ்்பராகம தகாண்ட ஆ்பரணம.  
நதாஷ ேடசததிரம
்பரணி, ைகம, பூரம ,உததரம 1ஆம ்பாதம, பூராடம, உத-

தராடம 2ஆம 3ஆம 4ஆம ்பாதம,திருநவாணம, அவிடடம 
1ஆம 2ஆம ்பாதம  

வாக்கிய ்பஞசாங்கததின்்படி னகவிநஷட சு்ப நேரம
சிததினர 1ஆம திகதி (14.-04-.2022) வியாழகிழனை ்பகல் 

7.57 முதல் 8.47 வனர  
சிததினர 2 ஆம திகதி (15- .04-.2022) தவளளிக்கிழனை 

்பகல் 7.52 முதல் 9.51 வனர  சிததினர 2 ஆம திகதி                  
(15-.04-.2022) தவளளிக்கிழனை இரவு 6.12 முதல் 8.12 
வனர  

திருக்கணித ்பஞசாங்கததின்்படி னகவிநஷட சு்ப நேரம
சிததினர 1ஆம திகதி (14.-04-.2022) வியாழகிழனை 

்பகல் 8.50 முதல் 9.42 வனர  
சிததினர 2 ஆம திகதி (15-.04.-2022) தவளளிக்கிழனை 

்பகல் 8.35 முதல் 9.50 வனர  
வாக்கிய ்பஞசாங்கததின்்படி விஷ_ புண்ணிய காலம
14-.04-.2022 அதிகானல 3.50 ைணி முதல் முற்பகல் 

11.50 ைணி வனர  
திருக்கணித ்பஞசாங்கததின்்படி விஷ_ புண்ணிய காலம
14.-04.-2022 அதிகானல 4.41 இல் இருநது ்பகல் 

12.41 வனர  
ைருதது நீர
வாக்கிய ்பஞசாங்கததின்்படி விஷு புண்ணிய காலததில் 

குறிபபிடடுளள நேரததிறகனைய சிரசில் கடம்ப இனலயும 
காலில் தகான்னறை இனலயும னவதது ஸ்ோனஞ தசய்ய 
நவண்டும.  திருக்கணித ்பஞசாங்கததின்்படி விஷு 
புண்ணிய காலததில் குறிபபிடடுளள நேரததிறகனைய சிரசில் 
தகான்னறை இனலயும காலில் புங்கம இனலயும னவதது 
ஸ்ோனம தசய்ய நவண்டும.  

 சு.க. கலநதுனரயாடும என்கிறைார தயாசிறி

 (ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்) 
 
புதிய பிரதமரின் தல�லமத் -

து்வத்தின் கீழ் இலைககோ� 
அரெோஙகத்லத ஸ்தோபிப்பதற்கு 
தமிழ்த் லதசிய கூடைலமபபு, 
முஸ்லிம் கோஙகிரஸ் உட்பை 
்ப� கடசிகளுைன் ல்பச்சு்வோர்த்-
லதகலை முன்சனெடுகக தீர்மோ-
னித்துளலைோசமனெ ஸ்ரீ�ஙகோ சுதந்-
திர கடசியின் ச்போதுச்செய�ோைர் 
தயோசிறி ஜயலெககர சதரிவித்துளைோர். 

 நோடடு மககளின் கருத்துககலமய ஜனெோதி-
்பதி ்பதவி வி�கினெோல ்போரோளுமன்்றத்தினூ-
ைோக இலைககோ� ஜனெோதி்பதி நியமிககப்பை 
ல்வண்டும். தற்ல்போலதய ்போரோளுமன்்றத்தில 
செயற்்போடுகளுக கலமய விலர்வோக இலைக-
கோ� ஜனெோதி்பதி நியமனெம் நலைச்பறும் 
என்்பது ெோத்தியமற்்றசதன்றும் அ்வர் சதரிவித்-
தோர். 

 ரோஜ்பக்ஷமோர் இல�ோத அரெோஙகத்லதலய 
நோடடு மககள லகோருகி்றோர்கள. ஊழல லமோெடி -
யோைர்களுைன் ஒன்றிலைந்து ஆடசியலமத்-

தோல ெர்்வலதெத்தின் உதவிலய-
யும் இனி ச்பற்றுக சகோளை 
முடியோத நில�லம லதோற்்றம் 
ச்பறும். சநருககடி நில� -
லமககு தீர்வு கோைல்வ இலைக -
கோ� அரெோஙகத்லத ஸ்தோபிகக 
முயற்சிககில்றோசமனெ ஸ்ரீ�ஙகோ 
சுதந்திர கடசியின் ச்போதுச்செய -
�ோைர் தயோசிறி ஜயலெககர சதரி -
வித்தோர். 

 என்.எம்.ச்பலரரோ மத்திய 
நில�யத்தில (11) நலைச்பற்்ற ஊைகவிய -
�ோைர் ெந்திபபில க�ந்து சகோண்டு கருத்து 
சதரிவிகலகயில லமற்கண்ை்வோறு குறிபபிட -
ைோர். 

 அ்வர் லமலும் குறிபபிடுலகயில, நோடடு 
மககளின் அடிப்பலை லதல்வகளுககும், 
மககளின் கருத்துகளுககும் அரெோஙகம் முன் -
னுரிலம ்வழஙகோததன் விலைவு முழு நோட -
டுககும் தற்ல்போது ்போதிபல்ப ஏற்்படுத்தியுள-
ைது. அரெோஙகத்துககு எதிரோக நோடடு மககள 
அலனெ்வரும் ஒன்றிலைந்துளைனெர் என்றும் 
அ்வர் சதரிவித்தோர்.

இளைக்்ோல அரளை ஸ்ோபிக்் 
TNA, SLMC ்ட்சி்ளுைன் நேச்சு

 புத்தோண்டு சகோடுப்பனெவு லகோரி 
விமோனெ நில�யம் மற்றும் விமோனெ 
லெல்வ ஊழியர்கள லநற்றுக கோல� 
ஆரம்பித்த சதோழிற்ெஙகப ல்போரோடைம் 
முடிவுககு ்வந்துளைது. 

 30,000 ரூ்போ புத்தோண்டுக சகோடுப்ப-
னெவு ்வழஙகக லகோரி விமோனெ நில�ய 

்வைோகத்துககுள ல்போரோடைத்லத ஆரம்-
பித்தனெர்.  சதோழிற்ெஙகஙகள மற்றும் 
விமோனெ நில�ய அதிகோரிகளுககு 
இலையில நலைச்பற்்ற க�ந்துலரயோ-
ைல� அடுத்து புத்தோண்டுக சகோடுப்ப-
னெ்வோக 25,000 ரூ்போல்வ ்வழஙக இைக-
கம் கோைப்படைது.

புத்தைம் மோ்வடைத்தின் ஆலைமடு 
லதர்தல சதோகுதியின் ஆலைமடு, ந்வகத் -
லதகம, ்பல�ம மற்றும் கரு்வ�கஸ்ச்வௌ 
பிரலதெ அபிவிருத்தி குழு தல�்வர் ்பதவிககு 
ச்வளிநோடடு ல்வல�்வோய்பபு லமம்்போடு 
மற்றும் ெந்லத ்பல்வலகப்படுத்தல இரோ -
ஜோஙக அலமச்ெர் பியஙகர ஜயரத்னெ நியமிக -
கப்படடுளைோர். 

 அதற்கோனெ நியமனெக கடிதம் பிரதமர் 

மஹிந்த ரோஜ்பக்ஷவினெோல இரோஜோஙக அலமச் -
ெர் பியஙகர ஜயரத்னெவுககு (11) அ�ரி மோளி -
லகயில ல்வத்து ்வழஙகப்படைது. 

 இச்ெந்தர்ப்பத்தில கிரோமிய மற்றும் 
பிரலதெ குடிநீர் ்வழஙகல கருத்திடைஙகள 
அபிவிருத்தி இரோஜோஙக அலமச்ெர் ெனெத் 
நிெோந்த, ்போரோளுமன்்ற உறுபபினெர் எஸ்.பீ.தி -
ெோநோயகக உளளிடலைோர் க�ந்து சகோண்ை -
னெர்.

ஆனணைடு நதரதல் ததாகுதியின்

அபிவிருத்தி குழு ்ளலேரோ் 
பியங்ர ஜயரத்்ன நியம்னம் விமோ்ன நிளலய ஊழியருக்கு 

ரூ 25,000 புதுேருை முறேணம்
 ததாழிறசங்க ந்பாராடடம முடிவுறறைது

Let’s go to Kataragama again by Lake House Bus !

Dinamina
Kataragama
Daily Express 
Bus Service 
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Bus Service 
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Kataragama

From Lake House premises
Leaving at 10.00 p.m.  at 9.15 a.m.

Start your journey with the Colombo – Kataragama Bus Service with confidence.

Leaving Kataragama Bus Stand

For information on bus service call
076 808 8056 / 076 808 8065

For seat reservations call
Colombo – 011 242 9673 / Kataragama 047 223 5291

Best place for a comfortable stay – Lake House Rest Kataragama
24-hour service
Vehicle parking facilities
Food ordering facilities
Air-conditioned rooms

Tourist guidance
Room service

In front of Kataragama Bus Stand

Book today online.
Log on to www.lakehouserest.lk/Home.aspx

from 10% to 25%
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தமிழ்-சிங்கள புதததாண்தான சுபகிருது வருஷம் 
நதாளள ்கதாளை பிறக்கினறது. நதாட்டில் பபதாரு-
ளதாததார பநருக்்கடி ்கதாரணமதா்க அசதாததாரண 

நிளைளம நிைவுகினற தற்பதாளதய ்வளளயில், சித-
திளரப் புதததாணள் இவவரு்ம் தமிழ், சிங்கள மக்்கள் 
எதிரப்கதாணடுள்ளனர.

தமிழ், சிங்கள மக்்களதால் ்க்நத இருவரு் ்கதாைமதா்க 
சிததிளரப் புதததாணள் ்்கதாைதா்கைமதா்கக் ப்கதாண்தா் 
முடியதாமல் ்பதாயிருநதது. உை்கப் பபருநபததாறறதான 
ப்கதாவிட் பரவல் ்கதாரணமதா்க எமது நதாடும் மு்ஙகிப் 
்பதாயிருநத ்கதாரணததினதால், மக்்கள் ்க்நத இரு புத-
ததாணடு்களள தததமது வீட்டில் இருநதவதா்ற அளமதி-
யதா்கக் ப்கதாண்தாடியிருநதனர.

ப்கதாவிட் பததாறறு தற்பதாது பபருமளவு தணிவு 
நிளைளமக்கு வநதுள்ள ்பதாதிலும், இம்முளறயும் 
சிததிளரப் புதததாணள் சிறப்பதா்கக் ப்கதாண்தா் முடியதா-
தவதாறு நதாட்டில் அசதாததாரண நிளைளமபயதானறு நிை-
வுகினறது. எமது நதாட்டில் நிைவுகினற பபதாருளதாததார 
பநருக்்கடிக்குத தீரவு ்்கதாரி ஆங்கதாங்்க ஆரப்பதாட்்ங-
்கள் இ்ம்பபறறு வருவதனதால் சிததிளரப் புதததாணடு 
இம்முளறயும் ்சதாளபயிழநதுள்ளபதன்ற கூற ்வண -
டியுள்ளது.

்க்நத இரு வரு் ்கதாைமதா்க ப்கதாவிட் பபருநபததாறறு 
்கதாரணமதா்க நதாடு பததா்ரச்சியதா்க ஒருவித மு்க்்க 
நிளைளமயி்ை்ய இருநது வநதது. உல்ைதாசப் பய-
ணததுளற முறறதா்க ஸதம்பிதமள்நது ்பதானததாலும், 
அநநிய பசைதாவணி இழப்பு மறறும் உள்நதாட்டு வருமதா-
னம் இழக்்கப்பட்்தனதாலும் நதாட்டின ்தசிய வருமதானம் 
முறறதா்க்வ பதாதிக்்கப்பட்டிருநதது.

நதாட்டின பபதாருளதாததார மூைங்கள் தள்ப்பட்் 
்பதாதிலும், ப்கதாவிட் பததாறளறக் ்கட்டுப்படுததுவதி்ைதா 
அல்ைது மக்்களுக்கு வதாழ்வதாததார உதவி்களள வழங-
குவதி்ைதா அரசதாங்கம் ஒரு்பதாது்ம தவறிளழக்்க-
வில்ளை. அது மதாததிரமனறி, ப்கதாவிட் பதாதிப்பில் 
இருநது மக்்களளக் ்கதாப்பதாறறுவதற்கதா்க தடுப்பூசி்க -
ளளப் பபறறுக் ப்கதாடுப்பதிலும் அரசதாங்கம் துரிதமதா-
்க்வ பசயறபட்்து்ன, அநந்வடிக்ள்கக்்கதா்க சரவ்த -
சததின பதாரதாட்ள்யும் பபறறிருநதது.

இரு வரு் ்கதாைமதா்க நதாட்டின ் தசிய வருமதானம் பதாதிக்-
்கப்பட்டிருநத நிளையில், மக்்கள் நைனுக்்கதா்க பபருந-
பததாள்க நிதிளயச் பசைவிட்்தன ்கதாரணமதா்க்வ இனறு 
நிதிபநருக்்கடி ்ததானறியுள்ளது. நதாட்டில் ப்தாைர பறறதாக்-
குளறக்கு மு்கம் ப்கதாடுக்்க ்வணடியுள்ளததால் எரிபபதா-
ருள் தட்டுப்பதாடு ஏறபட்டுள்ளது. பபதாருட்்களுக்கு விளையு-
யரவும் ஏறபட்டுள்ளது. பபதாருளதாததார பநருக்்கடியினதால் 
மக்்கள் பதாதிக்்கப்படும் நிளைளம ்ததானறியுள்ளது.

இவவதாறதான அசதாததாரண ்வளளயில், அரசதாங்கம் 
ப்கதாவிட் மு்க்்க ்கதாைததில் மக்்கள் நைனுக்்கதா்க ஆறறிய 
பணி்களள ஒவபவதாரும் சிநதிததுப் பதாரப்பது அவசியமதா-
கும். ப்கதாவிட் பநருக்்கடி ்கதாைப்பகுதியில் மக்்களள அரசு 
ள்கவிட்்தில்ளை. மக்்கள் நைனுக்்கதா்க நதாட்டின நிதிளய 
பபருமளவில் பசைவிட்்தன ்கதாரணமதா்க்வ இனளறய 
பபதாருளதாததார பநருக்்கடி ்ததானறியுள்ளபதனபளத 
மக்்கள் அளனவரும் புரிநது ப்கதாள்வது அவசியம்.

நதாட்டில் தற்பதாது நிைவுகினற பபதாருளதாததார பநருக் -
்கடியும், சுமு்கமறறபததாரு நிளைளமயும் பவகுவிளர-
வில் நீஙகி விடுபமனறு இனளறய சிததிளரப் புத-
ததாணடு தினததில் நதாம் ஒவபவதாருவரும் நம்பிக்ள்க 
ப்கதாள்்வதாம். அவவதாறதான மனஉறுதியு்ன தமிழ்,- சிங-
்களப் புதததாணள் நதாம் வர்வற்பதாம். சகிப்புத தன-
ளமயும் நம்பிக்ள்க்களு்ம இனளறய பநருக்்கடியில் 
இருநது மீள்வதறகு நமக்ப்கல்ைதாம் ள்கப்கதாடுக்கு -
பமனபளத மறநது வி்ைதா்கதாது.

எமது ்தசதளதப் பபதாறுததவளர சிததிளரப் புத -
ததாணப்னபது மி்கவும் முக்கியததுவம் வதாயநதததாகும். 
இைஙள்கயின பிரததான பணடிள்கயதா்க இப்புதததாண-
ள்க் ப்கதாள்ள முடியும். இரு பவவ்வறு மதங்களளப் 
பினபறறுகினற, இரு பவவ்வறு பமதாழி்களளப் ்பசு-
கினற தமிழர்களும் சிங்கள மக்்களும் ப்கதாண்தாடு-
கினற பபதாதுப்பணடிள்கயதா்க சிததிளரப் புதததாணடு 
விளஙகுகினறது. அது்வ இனளறய புதததாணடுக்்கதான 
சிறப்பும் தனிததுவமும் ஆகும்.

இைஙள்கயில் வதாழ்கினற சிங்களவர்களும், தமி-
ழர்களும் மததததாலும் பமதாழியதாலும் ்வறுபட்்வர-
்களதா்க இருநத ்பதாதிலும் சமய மறறும் பதாரம்பரிய 
்கைதாசதார ரீதியதா்க அவர்களுக்குள் நிளறய ஒறறுளம்கள் 
உள்ளன, பதாரம்பரிய பிளணப்பு்களும் ்கதாணப்படுகின -
றன. இநது மதததுக்கும் பபௌததததுக்கும் இள்்ய 
பநருக்்கம் உள்ளது. அவவிரு மதங்களின பூரவீ்கம் 
இநதியதா ஆகும். அம்மதங்களதால் பினபறறப்படுகினற 
வழிபதாட்டு முளற்களும் ஒனறதா்க்வ இருக்கினறது.

அ்த ்பதானறு அவவிரு பமதாழி்களுக்கிள்்யயும் 
பைவிதமதான ஒறறுளம்கள் ்கதாணப்படுகினறன. தமி-
ழர்கள் மறறும் சிங்கள மக்்களின பூரவீ்கம் இநதியதா 
எனபதில் மதாறறுக்்கருததுக்கு இ்மில்ளை. என்வததான 
இவவிரு இனங்களும் மி்க பநருஙகிய சமய ்கைதாசதார 
பததா்ரபு்களளக் ப்கதாண்ததா்க விளஙகுகினறன. 
பபளதத பபருமதாளன இநதுக்்கள் வழிபடுவதும், இநது 
பதயவங்களள பபௌதத மக்்கள் வழிபடுவதும் பததான -
றுபததாட்டு நதாம் ்கணடு வருகினற நள்முளற்களதாகும்.

்க்நத ்கதாை அரசியல் தளைவர்களின தவறதான வழிந-
்ததல்்களின விளளவதா்க்வ தமிழ், சிங்கள இனமக்்கள் 
அநநியப்பட்டுப் ்பதானதார்கள். அவவினங்களுக்கிள -்
யிைதான பிளளவ நீக்கி, பதாரம்பரிய இளணப்ளப ்கட்டி-
பயழுப்புதில் ்கவனம் பசலுததப்ப் ்வணடும். நதாட்டின 
நிரநதர ஐக்கியததுக்கு அது்வ முதல் வழியதாகும்.

அதற்கதான மனஉறுதிப்பதாட்ள் இனளறய தமிழ்,- சிங-
்களப் புதததாணடில் இரு இன மக்்களும் ஏறபடுததிக் 
ப்கதாள்ள ்வணடும். சிததிளரப் புதததாண்தானது எமது 
்தசததில் வதாழ்கினற அளனதது இன மக்்களுக்கும் 
சுபிட்சம் தர ்வணடுபமன இனளறய நனனதாளில் 
வதாழ்ததுகின்றதாம்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மதாவதளத, ப்கதாழும்பு- - 10
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மக்களின் இன்்றைய சிரமங்க்ை
நாம் நன்கு புரிந்து க்காண்டுள்ைாம்

நண்பர்களே!  
எங்கள் நாடு மி்கவும் இக்கட்ான 

சூழ்நிலையில் இருககும் இந்தத் ்தரு-
ணத்தில், உங்கள் மத்தியில் உலை-
யாற்ற ளேணடிய நிலை ஏற்பட-
டுள்ேது. 50 ஆணடு ்காைத்துககும் 
ளமைான எனது அைசியல் ோழக-
ல்கயில் மி்கவும் தீரமானம் மிக்க 
அைசியல் லமல்்கற்கலே ்க்நது 
ேநதுள்ளேன் என்்பல்தக குறிப்பி் 
ளேணடும்.  

க்காளைானா க்தாறறுளநாய்ககுப் 
பின்னர நாம் எதிரக்காள்ே ளேணடி 
ளநரிட் க்பாருோ்தாைப் பிைச்சி-
லன்கலே நம் நாடடு மக்கள் நன்கு 
உணரநதுள்ோர்கள் என நான் நம்பு-
கிள்றன். இத்க்தாறறுளநாய் ்தாக்கத்தி-
லிருநது நம் மக்கலே எம்மால் ்பாது-
்காக்க முடிந்த ள்பாதும், ்தறள்பாது 
எங்கள் நாடு சோல்்களுககு உட-
்படடு இருப்்பல்த எம்மால் உணை 
முடிகின்்றது. 

நாடு மு்க்கப்்பட்ள்தாடு அநநிய 
கசைாேணி வீழ்ச்சியல்ந்தது்ன், 
கேளிநாடடுக ல்கயிருப்பு சில்தே-
ல்ந்தது என்்பல்த நான் கூறித் க்தரிய 
ளேணடியதில்லை. ்க்லில் எணகணய் 
்கப்்பல்்கள் ்கண்களுககு எடடும் தூைத் -
தில் இருந்த ள்பாதும் அேறல்ற க்பறறுக 
க்காள்ே்தற்கான க்ாைர எம்மி்ம் இல் -
ைா்த்தால் க்பாதுமக்கள் ்பல்ளேறு இன் -
னல்்களுககு உள்ோே்தறகு ளநரிடடுள் -
ேது.  

யுத்்தத்ல்த கேறறி க்காணடு 2010 
ஆம் ஆணடு ஜனாதி்பதித் ள்தர்தலில் 
க்பாதுமக்கோல் க்தரிவு கசய்யப்்பட் 
பின்னர மக்களுககு ஆறறிய உலை, 
்தறள்பாது எனது நிலனவிறகு ேருகின்-
்றது. அன்று 'மின்சாைத் ்தல்யில்ைா்த 
நாக்ான்ல்ற எதிர்காைத்தில் ்கடடி-
கயழுப்புளோம்' என நான் கூறிளனன். 
அ்தற்கா்க நாம் மின் உற்பத்தி நிலையங-
்கலே அலமத்து கசயைாறறிய ள்பாதும், 
்க்ந்த அைசாங்கம் எமது ளேலைத்திட-
்த்ல்த முன்ளனாககிக க்காணடு கசல்-
ைாலமயினால் அந்த எதிர்பாரபு்கலே 
எம்மால் பூரத்தி கசய்ய முடியாமல் 
ள்பானது.  

எரிக்பாருள் நிைப்பு நிலையங்களில் 
்பை நாட்கோ்க ேரிலசயில் நிறகும் மக்க -
ளின் ்கஷ்ம் எமககு நன்கு புரிகின்்றது. 
எரிோயுலே க்பறறுக க்காள்ே ேரிலச-
யில் நின்்ற க்பண்களின் ளே்தலனலய 
எம்மால் புரிநது க்காள்ே முடிகின்்றது. 
க்பாருட்களின் விலை, விணலணத் 
க்தாடும் அேவுககு அதி்கரித்துள்ே 
நிலையில் மக்கள் அனு்பவித்து ேரும் 
துன்்பம் குறித்து நம் அலனேருககும் 
நல்ை புரி்தல் உள்ேது.  

அலனேரும் ஒன்றிலணநது நாடல் 
்கடடிகயழுப்புளோம் என நாம் ச்கை 
்கடசி்களுககும் அலழப்பு விடுத்ள்தாம். 
ஆனால் ேைவில்லை. இந்தத் ்தருணத் -
தில் ்கடசி குறித்து சிநதிப்்பல்த வி் 
நாடடின் க்பாருோ்தாைத்ல்த ்பைப்்படுத்-
துேள்த நம் அலனேைதும் க்பாறுப்்பா -
கும்.  

யார க்பாறுப்ல்ப ஏற்காவிடினும் 
ஆடசியிலுள்ே ்கடசி என்்ற ேல்கயில் 
நாம் அந்த இறுதிப் க்பாறுப்ல்ப ஏற்க 
ளேணடும். நாம் இப்பிைச்சிலன்களுககு 
தீரவிலன க்பறறுத் ்தருளோம்.  

30 ஆணடு ்காை ்பயங்கைோ்த அச்சுறுத்-
்தலை இல்ைாக்தாழித்து, இநநாடடு மக்க-
ளின் மனதில் இருந்த ்பயம் அ்கற்றப்்பட -
்து. இதுள்பான்று துன்்பத்தில் மக்கலே 
்தள்ளுே்தற்கா்க அல்ை அது. மக்கோகிய 
உங்கலே ேரிலசயில் நிறுத்துே்தற்கா்க 
நாம் வீதி்கலேயும், அதிளே்க கநடுஞசா -
லை்கலேயும் அலமக்கவில்லை. எண-
கணய்க ்கப்்பல்்கலே ்தடுத்து நிறுத்தி 
லேப்்ப்தற்கா்க துல்றமு்கங்கலே நாம் 
அலமக்கவில்லை.  

ஏலனய நாடு்களில் க்காளைானா 
க்தாறறு ளநாயால் ஆயிைக்கணக-
்கான மக்கள் உயிரிழந்த ளேலேயில், 
அலனத்து ேசதி்கலேயும் க்காண் 
க்காளைானா க்தாறறுளநாய் ்தடுப்பு 
நிலையங்கலே அலமத்து, க்காத்்த-
மல்லி நீர க்தா்க்கம் உணவு, மருநது 

ஆகியேறல்ற ேழஙகி முழு 
நாடடிறகும் ்தடுப்பூசிலய -
யும் க்பறறுக க்காடுத்து மக -
்களின் உயிலை ்பாது்காத்்தது, 
்கணணீரப் புல்கககும், துப்-
்பாககித் ள்தாட்ாக்களுககும் 
மக்கலேப் ்பலி க்காடுப்-
்ப்தற்கல்ை. நம் நாடடின் 
அலனத்து பிைச்சிலன்களின் 
ள்பாதும் மக்களின் உயிர-

்கலே ்பாது்காப்்ப்தற்கான ந்ேடிகல்க 
எடுத்்த அைசியல் ேைைாறல்ற நாம் 
க்காணடுள்ளோம்.  

இந்த கநருக்கடியிலிருநது கேளிேரு -
ே்தற்கான அலனத்து முயறசி்கலேயும் 
நாம் ளமறக்காள்ளோம்.  

க்பாதுமக்களு்ன் இலணநது ல்தரி-
யமா்க ்பணியாறறி, இைஙல்கலய ்க் -
னற்ற நா்ா்க மாறறுே்தற்கா்களே கேளி -
நாடு்களிலிருநது ்க்ன்்கலே க்பறறுக 
க்காள்ேல்த இந்த அைசாங்கம் மடடுப்்ப-
டுத்தியது.  

மி்கவும் இக்காட்ான சூழ்நிலை்களி-
லும் கேளிநாடு்களிலிருநது உ்தவி்கலே 
க்பறறுக க்காள்ளும் ள்பாது, நாடடின் 
சுயாதீனத்ல்த ்பாது்காத்து உ்தவி்கலே 
க்பறறுக க்காள்ே்தறள்க நாம் எப்ள்பா-
தும் முயறசித்ள்தாம். அ்தனால்்தான், 
்பாரிய அேவு கேளிநாடடு மு்தலீடு -
்கலே க்காணடு ேருே்தற்கான ோய்ப் -
பு்கள் இருந்த ள்பாதும் க்பாது -
மக்களின் ஆலணககு மதிப்பு 
க்காடுத்து அேறல்ற நாம் ளமற -
க்காள்ோமல் இருநள்தாம்.  

இநநாடடின் ஜனநாய்க ஆடசி 
முல்றலய சில்தக்கா்த ேல்கயி -
ைான தீரமானத்ல்த ளமறக்காள் -
ேள்த மக்களின் ஆலணலயப் 
க்பறறு ஆடசிககு ேந்த எமது 
க்பாறுப்்பாகும். அந்த ளநாக்கத் -
திற்கா்களே நாம் க்தா்ரநதும் 
ளசலேயாறறிக க்காணடு இருககின்-
ள்றாம். கில்க்காமல் ள்பாேதும், ல்கவி -
டுேதும் கூ் அைசியலில் எமககு மி்கவும் 
்பழக்கப்்பட்க்தாரு வி்யமாகும் 
என்்பல்த நிலனவில் க்காள்ளுங்கள்.  

்பாைாளுமன்்றத்தில் 225 உறுப்பினர-
்களும் ளேண்ாம் என்்ற மக்களின் 
ள்காஷம் எமககும் ள்கடகின்்றது. அ்த -
னூ்ா்க கூ்ற ேருேது, இந்த ஜனநாய்க 
முல்றலய மறுப்்ப்தாயின் அ்தன் ்பயங -
்கைமான ேைைாறல்ற புரிநது க்காள்ே 

ளேணடும். ்பாைாளுமன்்றத்துககு குணடு -
வீசி முழு ்பாைாளுமன்்றத்ல்தயும் அழிப் -
்ப்தற்கான முயறசியினால் ஏற்பட் 
விலேலே நாம் ்கணகூ்ா்கக ்கணடுள் -
ளோம்.  

அன்று ்பாைாளுமன்்றத்தில் ஜனநாய -
்கம் மறுக்கப்்பட்்தன் விலேோல், வீதி -
கயஙகிலும் இலேஞர்களின் இைத்்தம் 
ேழிநள்தாடியது. ்யர்கலேக க்காணடு 
ஆயிைக்கணக்கான இலேஞர்கள் உயி -

ரு்ன் எரிக்கப்்பட்னர. 1988 மறறும் 
89 ்களில் 60ஆயிைத்துககும் அதி்கமான 
இேம் உயிர்கலே நம் நாடு இழக்க 
ளநரிட்து. அன்று நாம் எமது இலேஞர-
்களின் உயிர்கலே ்காப்்ப்தற்கா்க ளமற -
க்காண் ்கஷ்ம் உங்கள் மூத்ள்தார்க -
ளின் நிலனவிலிருககும் என்்பல்த நாம் 
அறிளோம்.  

க்தறகு ள்பான்ள்ற ே்ககு இலேஞர -
்களுககும் நான் அது குறித்து ஞா்ப்கப்்ப-
டுத்்த ளேணடும். அந்த ்க்ந்த ்காைத்ல்த 
உங்கேது க்பறள்றார மறறும் மூத்ள்தார -
்களி்ம் ள்கட்றிநது க்காள்ேைாம். 
்பாைாளுமன்்றம் ளேண்ாம், ள்தர்தல் 
ளேண்ாம் என்று மக்கள் பிைதிநிதி்கலே 
வீதி்களில் க்கான்ள்ற, 1970_-80 ்களில் 
ே்ககு இலேஞர்கள் ஆைம்பித்்தனர.  

அவோறு ஆைம்பிக்கப்்பட் அைசியல் 
இயக்கத்தினால் 30 ஆணடு ்காைமா்க 

ே்ககில் மடடுமல்ை க்தறகு மக-
்களும் ்கஷ்த்ல்த அனு்பவித்்தனர. 
்கணணிகேடி்களுககும், துப்்பாககித் 
ள்தாட்ாக்களுககும் ஆயிைக்கணக்கா-
ளனார ்பலியாகினர. அேர்கள் இருந்த 
அல்யாேளம க்தரியாமல் ள்பானது. 
க்காஞசம் க்காஞசமா்க ்பா்சாலை 
மாணேர்கலேயும் ள்பாைாட்ங்க-
ளுககு இழுத்துச் கசல்ை ஆைம்பித்-
்தனர. அடுத்்த்தா்க, மாணேர்கலே 
்பைேந்தமா்க யுத்்தத்திறகு இழுத்-
துச் கசன்்றார்கள். அன்றும் ்பாைாளு-
மன்்றம் ளேண்ாம் என்ள்ற ஆைம்-
பித்்தார்கள். அேறறின் விலேலே 
அறிந்தலமயால், நீங்கள் பி்றந்த, 
நீங்கள் ோழும் இந்த நாடல் 
மீணடும் அந்த இருண் யு்கத்திற-
குக க்காணடு கசல்ை ளேண்ாம் 
என்று அன்்பாரந்த பிள்லே்களி்ம் 
ள்கடடுக க்காள்கிள்றாம்.  

இன்று நாம் மு்கஙக்காடுத்துள்ே 
கநருக்கடிலய கேறறி க்காள்ே 
்பாரிய ளேலைத்திட்ங்கலே முன்-
கனடுத்துள்ளோம். இந்த கநருக்கடி-
யிலிருநது நாடல் மீடக்டுக்களே 
ஜனாதி்பதியாலும், அைசாங்கத்தினா-
லும் ஒவகோரு நிமி்மும் கசைவி-
்ப்்படடு ேருகி்றது. ேைைாறறில் 
விேசாயி்களுககு அதி்க சலுல்க்கலே 
ேழஙகிய எமககு ்தறள்பாது விேசா-

யி்கள் எதிரப்பு க்தரிவிககின்்றனர. என் -
ன்தான் நாடடிறகு நல்ைது என்்றாலும் 
ளச்தனப் ்பசலே ளேலைத்திட்த்ல்த 
க்காணடு கசல்ை இது சரியான ்தருணம் 
அல்ை. அ்தனால் நாம் மீணடும் உைமானி -
யத்ல்த ேழங்கத் தீரமானித்துள்ளோம். 
்தாஙகிக க்காள்ே முடியா்த ோழ்கல்கச் 
கசைவு அதி்கரிப்பு ள்பான்று, ்க்்தாசி 
்பற்றாககுல்ற ேலை மு்கஙக்காடுத்து 
ேருகின்்ற இந்த கநருக்கடியிலிருநது 
நாடல் மீடக்டுக்க ளேணடும். 
இைணடு மூன்று நாட்களில் முடியாவி-
டினும் கூடிய விலைவில் இந்த கநருக-
்கடிககு இடடுச் கசல்லும் ்பால்தலய 
முடிவுககு க்காணடுேை நாம் ந்ே-
டிகல்க ளமறக்காள்ளோம்.  

நீங்கள் வீதியில் ள்பாைாடும் 
ஒவகோரு விநாடியும் எமது நாட-
டிறகு க்ாைர கில்ககும் சந்தரப்-
்பம் இல்ைாது ள்பாகின்்றது. ்பாரிய 
மறுசீைலமப்பு கசய்ே்தறகு முன்்பா்க 
ள்தசத்திறகு ஏற்படடுள்ே இந்த அழி-
விலிருநது நாடல் மீடக்டுப்்பது 
நம் ஒவகோருேைதும் க்பாறுப்்பாகும். 
அ்தறகு ்பைமுள்ே ல்தரியமுள்ே அலன -
ேருககும் நாம் ஏற்கனளே அலழப்பு 
விடுத்துள்ளோம். உங்கள் அலனேைதும் 
க்பாறுலமயும் ல்தரியமும் இச்சந்தரப்-
்பத்தில் நாடடிறகு ள்தலே என்்பல்த 
நிலனவில் க்காள்ளுங்கள்.  

அன்்பாரந்த பிள்லே்களே, நீங்கள் 
அலனேரும் ்தாய்நாடல் மி்கவும் 
ளநசிககிறீர்கள் என்்பல்த நாம் 
அறிளோம்.  

அன்று பீதியிலிருந்த இலேஞர்க-
லேக ்காப்்பாறறுே்தறகு ்பா்தயாத்திலை 

கசல்லும் ள்பாது ்கால்்களில் குத்திய 
மணல் ்கற்கலே வி் அதி்கமா்க என் 
மீதும் எனது குடும்்பத்தினர மீதுமான 
அேமானங்கலே இன்று நான் சநதிக-
கிள்றன். அேறல்ற என்னால் ்தாஙகிக 
க்காள்ே முடியும்.  

எனினும், நாடடிற்கா்க ளசலேயாற-
றும் முப்்பல்யினலையும், க்பாலிஸ் 

ளசலேயில் ஈடு்படு்பேர்கலேயும் அேம-
திக்காதீர்கள். இன்று நீங்கள் சு்தநதிைமா்க 
்பயமில்ைாமல் வீதி்களில் ்பயணிப்்ப -
தும், எதிரப்பு ள்பாைாட்ங்களில் ஈடு்படு -
ேதும் இைாணுேத்தினர உயிரத் தியா்கம் 
கசய்து நாடல் ்காப்்பாறறியலமயி -
னாளைளய ஆகும் என்்பல்த நிலனவில் 
க்காள்ளுங்கள்.  

அள்தள்பான்று க்காளைானா க்தாறறி -
லிருநது உங்கலே ்காப்்பாறறுே்தறகும் 
இந்த இைாணுே வீைர்கள் ள்பாைடினார -
்கள் என்்பல்த ஞா்ப்கத்தில் லேத்துக 
க்காள்ளுங்கள் என ள்கடடுக க்காள்கி -
ள்றன்.  

பிள்லே்களே, உங்கள் எதிரப்பு 
ள்பாைாட்ங்களில் ள்தசியக க்காடிலய 
லேத்திருப்்பல்த நான் ்காணகிள்றன். 
நாம் பி்றந்த இந்த பூமியில் எந்தகோரு 
இ்த்திறகும் ள்தசியக க்காடிலய 
க்காணடு கசன்று ஏறறி லேப்்ப்தற்கான 
நாடல் நாம் உருோககிக க்காடுத்-
ள்தாம். அன்று அந்த சோல்்களுககு 
மு்கஙக்காடுத்்த ல்தரியமும் துணிச்சலும் 
இன்றும் எமககு உள்ேது.

ஐக்கியம், சுபிட்சம் மேம�ோங்க
புத்ோண்டில் வழி பிறக்்கடடும்!

நிலனப்்பக்தல்ைாம் உயரந்த நிலனப்்பா்களே 
இருக்க ளேணடும். அது ல்ககூ்ாவிட்ாலும் 
அ்தற்கா்க அந்த நிலனப்ல்ப வி்க கூ்ாது.

உள்ளுவ பதல்ைதாம் உயரவுள்ளல் மறறது
தள்ளினுந தள்ளதாளம நீரதது.

'உங்கள் 
அனைவரதும் 
ப�ொறுனையும்
னைரியமும் 
இச்சநைர்ப�த்தில்
நொட்டுக்குத் தைனவ'

'ப்கொதரொைொ பைொற்று
தவனையில் நொடு முடக்்க்ப�ட்டு, 
அநநிய ப்சலொவணி
வீழ்சசியனடநைதுடன்,
பவளிநொட்டுக் ன்கயிரு்பபு
சினைவனடநைைொதலதய
இன்று இநநினலனை'

'இநை பநருக்்கடியிலிருநது
பவளிவருவைற்்கொை அனைத்து

முயற்சி்கனையும் நொம் தைற்ப்கொள்தவொம்'

நொட்டின் ைற்த�ொனைய நினலனை
குறித்து பிரைைர ைஹிநை ரொஜ�க் ஷ 
ைக்்களுக்கு தநற்றுமுன்திைம் 
இரவு ஆற்றிய வித்சட உனர

'நீங்கள் பிறநை, நீங்கள் வொழும் இநை நொட்னட
மீண்டும் இருண்ட  யு்கத்திற்குக் ப்கொண்டு
ப்சல்ல தவண்டொம் என்று அன்�ொரநை
பிள்னை்களிடம்  த்கட்டுக் ப்கொள்கிதறொம்' 

(பிரதமர ஊ்்கப் பிரிவு)
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தமிழ், சிங்கள புதுவருடமான சுபகிருது 
வருடம் நாளள பிறக்கினறது. இந்தப் 
புதுவருடப் பிறப்பானது ்தமிழர்களின 

்காலக் ்கணிப்பீடளட அடிப்பளடயா்கக் 
க்காணடது. புதுவருட தினதள்தச் சிததி-
ளைப் புத்தாணடு, ்தமிழ் வருடப் பிறப்பு 
எனறு நாம் சிறப்புப் பணடிள்கயா்க, சம்பிை-
்தாய சடஙகு்களுடன க்காணடாடுவது வழ -
ளமயாகும்.  

  ஒவகவாருவைதும் வாழ்்வாடு ஒடடிய 
்காலக் ்கணிப்பினபடி வாழ ்வணடிய 
வழி்களள ஆணடு ்்தாறும் வள்கப்படுததி, 
வழியளமததுக் க்காளள அடிகயடுதது 
ளவக்கும் வருடததின மு்தல் நாளா்க சிததி-
ளைப் புத்தாணடு தினம் அளமகினறது.  

 ஒவகவாருவைதும் வாழ்க்ள்க நிளலளய 
நிர்ணயிப்பது ்காலமாகும். ்காலதள்த ்கணித -

துக் க்காணடு ்தம் கசயளல ்நைததில் ஆற்-
றுவது வாழ்வின கவற்றிக்கு வழி கசய்யும். 
்காலததின கபறுமதிளயப் பலரும் வியநது 
கூறியுளளது ்பானறு, அள்த அனுசரிதது 
நடக்்க ்வணடியள்தயும் வலியுறுததியுளள-
னர.  

 ்காலதள்தக் ்கணிப்பிடும் பணடுக்தாடடு 
வரும் பணபடட கபருளமளய கவளிப்படுத-
தும் புதுவருடப் பிறப்பில் க்தாக்கி நிற்கும் 
சிறப்பு்களள நிளனவிலிருததி நாம் கபரு-

ளமயளடய முடியும்.  வாழ்க்ள்ககயனபது 
ஒரு அளளவக் க்காணடது. பிறப்பு க்தாடக்-
்ககமனறால் இறப்பு முடிவாயளமகினறது. 
அ்்த ்பால் அளனததுக்கும் ஒரு அள -
வுணடு. அந்த வள்கயி்ல ்தமிழர்கள உல்க 
இயக்்கதள்த, இயற்ள்களய அளவிடடு 
ளவததுளளார்கள. அதில் கபாதிநதுளள 
உணளம்கள நவீன விஞ்ான ஆய்வு்களள-
யும் விஞசியளவ.  

வருடததில் பனனிைணடு மா்தங்கள 
எனபது ்பானறு வரு -
டததில் முநநூற்று 
அ று ப த ள ்தந ் ்த 
்கால் நாட்களும், 
வாைகமானறில் ஏழு 
நாட்களும் நாகளான-
றில் இருபததுநானகு 
மணிததியாலங்களும் 
வளையளற கசய்யப்-
படடுளளன. அ்்த 
்பால் ஒரு மணிததி-
யாலததில் அறுபது 
நிமிடங்களும், ஒரு 
நிமிடததில் அறுபது 
வி ன ா டி ்க ளு ம் 
உளளளம கபாதுவா்க 
யாவரும் அறிந்த்்த.  

 நம்ளமப் கபாறுத்த 

வளை கபாதுவான இக்்கணிப்பீடு்களுக்கும் 
அப்பால் ்காலக் ்கணிப்பீடு ஆழமா்கவும், 
விரிநதும், பைநதும் உளளது. அந்த அளவீட -
டின அடிப்பளடயில் அளமந்த்்த சிததி -
ளைப் புத்தாணடு தினம்.  

 இநதுக்்கள ்தமது ஆறு சமயப் பிரிவு -
்களில் சூரிய ப்கவாளன மு்தனளமயா -
்கக் க்காணட பிரிவா்கச் கசௌைதள்தக் 
குறிப்பிடுவர. சிவளன மு்தனளமயா்கக் 
க்காணடது ளசவம். அம்மளன மு்தன -

ளமயா்கக் க்காணடது சாக்்தம். பிள -
ளளயாளை மு்தனளமயா்கக் க்காணடது 
்கா்ணபததியம். முரு்களன மு்தனளமயா -
்கக் க்காணடது க்கௌமாைம். அ்்த்பால் 
திருமாளல மு்தனளமயா்கக் க்காணடது 
ளவஷ்ணவம்.   இந்த வள்கயி்ல 
சூரியளன மு்தனளமயா்கக் க்காணட 

சிறப்புத தினங்களா்கத ள்தப்கபாங -
்கல் தினமும், சிததிளைப் புத்தாணடு 
தினமும் அளமகினறன. இயற்ள்கயின 
இயக்்கம் சூரியளன அடிப்பளடயா்கக் 
க்காணடது எனபது ஏற்றுக் க்காளளப் -
படட ஒனறு. ்காலநிளல மாற்றங்கள, 
இயற்ள்கயின கசயற்பாடு்கள அளனத -
தும் சூரியளனச் சாரந்தளவ்ய.  

   ்கணிப்பினபடி ்தமிழ் இநது வருடங -
்கள அறுபது ஆகும். வாைததின மு்தல் -

நாள ்ாயிறா்கவும் ஏழாம் நாள சனியா -
்கவும் அளமவது ்பானறு நமது அறுபது 
வருடங்களில் மு்தலாவது வருடம் 'பிைபவ' 
எனற கபயர க்காணட்தா்க இருப்பதுடன 
அறுப்தாவது வருடம் 'அடசய' எனறு குறிப்-
பிடப்படுகினறது.  

இந்த அறுபது வருடங்களும் சுழற்சி 
முளறயில் கபயர கபறுகினறன. இ்தன அடிப்-
பளடயில் இந்த சிததிளைப் புத்தாணடனறு 
பிறக்கும் வருடம் 'சுபகிருதி' வருடம் எனறு 

கபயர கபறுகினறது.  
 இநதுக்்களின ்காலக்்கணிப்பீடடினபடி 

சிததிளைப் புத்தாணடு தின்ம புதுவருடப் 
பிறப்பா்க ஆணடின மு்தல் மா்தமா்க அளம-
கினறது. நளடமுளறயிலுளள ஆஙகில நாட-
்காடடி்களுக்கு மாற்றமா்க குறித்த ஆஙகில 
மா்தததின இளடப்படட மததிய நாளி்ல்ய 
்தமிழ், இநது மா்தம் பிறக்கினறது.  

மலரும் 'சுபகிருதி' வருடம் ஆணடின சுழற்-
சியினபடி முப்பத்தாறாவது வருடமாகும். 
சூரியனின ைாசி்களுக்கிளட்யயான கபயரச்சி-
யினபடியா்க ்கணிப்பீடு்கள ்மற்க்காளளப்ப-
டுகினறன. இநது பஞசாங்கததினபடி ைாசி்கள 

பனனிைணடும், நடசததிைங்கள 
இருபத்்தழும் இடம்கபறுகின-
றன. ைாசி்களில் மு்தலாவ்தா்க 
்மடமும் பனனிைணடாவ்தா்க 
மீனமும் அளமகினறன.  

 அ்்த்பால் நடசததிைங்கள 
இருபத்்தழில் அச்சுவினி மு்த -
லாவ்தா்கவும் இறுதியானது 
்ைவதியா்கவும் அளமகினறன.  

 புதுவருட தினததில் மீன 
ைாசியிலிருநது ்மட ைாசிக்கு 
சூரியன கபயரச்சியளடகின -
றது. அவவாறு கபயரச்சிய -
ளடயும் நாளள்ய நாம் ்தமிழ், 
இநது புதுவருட தினமா்க, 
வருடததின மு்தல் நாளா்க 
க்காளகின்றாம், க்காண -
டாடுகின்றாம். மலரும் புத -
்தாணடில் வாழ்வில் வளங்கள 
கபரு்க ்வணடும், நிம்மதி 

நிலவ ்வணடும். உலகி்ல அளமதி 
நிலவி, ்நாய்கநாடி்களற்ற வாழ்வு மலரநது 
நிளலகபற ்வணடுகமனற எதிரபாரப்புடன 
நமது பாைம்பரிய சம்பிை்தாயங்களள, சடங-
கு்களளக் ்களடப்பிடிதது எதிர்காலதள்த 
எதிரக்காள்வாம்.

சி த்திம்ர முதல் நாமைப புத்தாண்ாகக் 
ககாண்ாடுவதற்குக் கா்ரணம் அன்று -
தான் தமை இ்ராசியான மை் இ்ராசி, 

அசுவனி அல்ைது ப்ரணி நட்சத்தி்ரம் முதல்பாகத்-
தில் உதிக்கிறது. 

 தமிழரகைது காைக்கணிபபு முமறயின்படி 
ஒரு ஆணடுக்குரிய பன்னி்ரணடு ைாதஙகளில் 
சித்திம்ர முதைாவது ைாதைாகக் இன்று கருதப-
படுகிறது.  

 தமிழ் ைாதஙகள் சூரிய ைாதஙகள் எனபபடு -
கின்றன. கா்ரணம் இம்ைாதஙகள் பூமிக்குச் ்சார -
பாகத் மதாற்றுகின்ற சூரியனும்ய இயக்கத்மத 
அடிபபம்யாக மவத்மத கணிக்கபபடுகின் -
றன. புவி ஞாயிமற ஒரு முமற சுற்றிவ்ர 365 
நாடகள், 6 ைணி, 11 நிமி்ம், 48 க்சக்கன்கள் 
எடுக்கிறது.  

 இ்ராசிச் ்சக்க்ரத்தில் மை் இ்ராசிக்குள் சூரியன் 
நுமழவதிலிருந்து அந்த இ்ராசிமய விடடு கவளி -
மயறும் வம்ரயில் உள்ை காைம் சித்திம்ர ைாத -
ைாகும். சூரியன் மை் இ்ராசிக்குள் நுமழவது 
சித்திம்ர ைாதப பிறபபு எனபபடும். சித்திம்ர 
முதல் ைாதம் என்பதால் இதுமவ புதிய ஆணடின் 
கதா்க்கமும் இைமவனில் காைம் கதா்க்கமும் 
ஆகும்.  

சூரியமனச் சுற்றிவரும் பூமி, சூரியன் ைற்றும் 
்சந்தி்ரன் இ்ரணடின் ஈரபபுவிம்ச கா்ரணைாக 
தைம்பல் ஏற்படடு அதன் சுற்றுப பாமதயில் ஓர 
ஆணடில் 50.51 ஆரக் கநாடிகள் பின்மனாக்கி 
நகரகிறது. கைாத்தம் 72 
ஆணடுகளில் 1 பாமக 
பின்னால் க்சன்று விடு -
கிறது. இதனால் இன்று 
இைமவனில் காைம் 
புவியின் பின்மனாக்கல் 
கா்ரணைாக ைாரச் 21 
இல் கதா்ஙகிவிடுகிறது. 
வ ா னி ய ை ா ை ர க ளின் 
கணிபபின்படி சூரியன் 
ஏப்ரல் 19 அன்றுதான் 
மை் இ்ராசிக்குள் நுமழ-
கிறது.  

சித்திம்ர முதல்நாமை 
சிஙகை ைக்களும் புத் -
தாண்ாகக் ககாண்ா-
டுகிறாரகள். ஆனால் 
இந்துக்களின் காைக் 
கணிபமப கதா்ரந்து 
இைஙமகயில் கம்பபி-
டிக்கபபடடு வந்திருக்கிறது.  

இந்து ்சைய தமிழரகமைப மபாைமவ கபௌத்த 
்சைய சிஙகைவரகளும் சித்திம்ரப புத்தாண-
்ன்று அதிகாமையில் ைருத்துநீர மவத்து நீ்ராடி, 
புத்தாம் அணிந்து கபௌத்த விகாம்ரக்குச் 
க்சன்று வழிபடுவர. ைாமை மவமையில் உறவி -
னர வீடுகளுக்குச் க்சல்வதும், பைகா்ரஙகமை 
பகிரந்துணபதும் வழக்கத்தில் இருக்கிறது.

இைஙமகயில் தமிழ்- சிஙகை ைக்கைால் 
ககாண்ா்பபடும் மவபவைாக புதுவரு்ப 
பிறபபு இருபபதால் இது ஒரு மதசியப கபரு-
விழாவாகவும் முக்கியத்துவம் கபறுகிறது. 
புதிய எதிரபாரபபுகமையும் நம்பிக்மககமை-
யும் மவத்து ைஙகைக்ரைான திருநாைாக 
சித்திம்ரப புதுவரு்ம் வ்ரமவற்கபபடுகிறது.

 சித்திம்ர ைாதம் பிறந்ததுமை 'இைமவ -

னில்காைம்’ என்னும் வ்சந்த காைம் கதா்ஙகு -
கிறது. 

 வ்சந்த காைத்தில் ைாை்ரஙகளில் ைாந்தளிர-
களும் ைைரகளும் பூத்துக் குலுஙகும். அச்்சை-
யம் மவபப ை்ரஙகளில் மவபபம் பூக்கள் பூத்துக் 
குலுஙகும். ைனித வாழ்க்மக இனிபபும் க்சபபும் 
கைந்மத இருக்கும் என்பமத எடுத்துக் காடடும் 
அம்்சைாக இச்க்சயற்பாடு கருதபபடுகிறது.

 ஐக்கியம் ்சைய ்சமூக கைா்சா்ர உறவுகள் 
பணபாடடுக் மகாைஙகள் என்பமவகமை எடுத்-
துக் காடடும் வமகயிலும் நல்கைணணம் நல்-
லுறவு ஐக்கியம் அன்புப பரிைாற்றம் குதூகைம் 
விருந்மதாம்பல் மபான்ற ைனிதப பணபாடடின் 
உயரந்த அம்்சஙகமை கவளிபபடுத்தும் வமக -

யிலும் ககாண்ா்ப படும் ்சமுக 
விழாவான புது வரு்த்தில் இமற-
வழிபாடு, தானதரைம் ஆசிகபறு-
தல் என்பமவகமையும் ைக்கள் 
கம்பபிடிபபது வழக்கம்.

  சித்திம்ர முதல் நாைன்று 
வீடம் நன்றாக கூடடி தூயமை 
க்சயய மவணடும். வா்சலில் மகாை -
மிடடு அழகுபடுத்த மவணடும். 
வாயிற்படிகளுக்கு ைஞ்சள் குஙகு -
ைம் இடடு ைாவிமைத் மதா்ரணங -
கமை கடடி ைஙகைம் ம்சரக்க 
மவணடும். வாயிற்படி நிமைவா-
யிலில் ைஞ்சள் பூசி ்சாணத்தால் 

கைழுகி அழகிய ைாக்மகா -
ைமிட்ால் திருைகள் வா்சம் 
க்சயவாள் என்பது நம்பிக்மக-
யாகும்.

 அத்மதாடு ைஞ்சள் குங-
குைம் ஆகியமவ மநாயக்கி -
ருமிகளும் துஷ் மதவமதக -
ளும் வா்சல்படிமய தாணடி 
வ்ராைல் தடுக்கும் ்சக்திகைா -
கும். புதுவரு் தினத்தில் நம் 
நைம் காக்கமவ இந்நம -்
முமற வழக்கத்துக்கு வந்தது.

சிஙகை ைக்கள் காமையில் 
எழுந்து நீ்ராடி புதிய கவள்மை 
ஆம் அணிந்து கபௌத்த 
விகாம்ரகளுக்கு க்சன்று 
வழிபடுவர. கிரிபத் (கவண 
கபாஙகல்) ைற்றும் பிற பைகா-
்ரஙகள் க்சயது உறவினர நண-
பரகளு்ன் பகிரந்து உணடு 
களிபபர. கபரிமயாம்ர ைதித்து 
மக விம்ச்ம் கபறுவர. சிறுவர-
கள் பட்ாசு ககாளுத்தி ைகிழ்வர.

புத்தாணடு பிறக்கப மபாகிறது என்றால் வீடுக-
ளுக்கு வரணம் பூசுதல் தமிழரகளின் பழக்கஙக-
ளில் ஒன்றாகும். சிஙகைவரகளும் அபபடிமய.
புத்தாணடுக்கு முதல் நாடகளில் வீடம் சுத்தம் 
க்சயதல், கழுவுதல் மபான்றமவகளும் தமிழர 
மபான்மற சிஙகைவரகளும் க்சயகின்றனர. 

புத்தாணடு பிறபபிற்கு சிை நாடகளுக்கு முன்பி-
ருந்மத புத்தாணடு நிகழ்வுகமை பஞ்சாஙக மந்ரக் 
கணிபபீடடின் படிமய தமிழரகள் க்சயவது வழக்-
கம். சிஙகைவரகளும் அபபடிமய க்சயகின்றார-
கள். பஞ்சாஙகம் எனும் க்சால் சிஙகைவரகைால் 
‘பஞ்சாஙக’ என்று ‘ம்’ எழுத்தின் ஒலிபபின்றி 

பயன்படுத்துகின்றனர. இச்க்சால் தமிழரின் வழக்-
கில் இருந்து சிஙகைத்திற்குச் க்சன்றதாகக் ககாள்-
ைைாம்.

  தமிழரகளின் புத்தாணடில் முதன்மையான-
வற்றுள் ஒன்றாக இருபபது இனிபபுப பட்சணங-
களும் வாமழபபழமும் ஆகும். சிஙகைவரகளி -்
மும் அமவகமை முக்கிய அஙகம் வகிக்கின்றன. 

 புத்தாணடிற்கான பைகா்ரம் ைற்றும் தின்பண-
்ஙகள் பஞ்சாஙகத்தில் கணிக்கபபட் மந்ரத்தி-
மைமய தயாரிக்க கதா்ஙக மவணடும் எனும் ஒரு 
வழக்கு சிஙகைவரிம்மய உள்ைது. அதற்கு ‘எண-
கணயப பாத்தி்ரம் அடுபபில் மவக்கும் மந்ரம்’  
எனக் கூறபபடுகின்றது. அந்மந்ரத்திமைமய புத்-

தாணடிற்கான தின்பண்ஙகள் தயாரிபபதற்கு தீ 
மூடடி எணகணயப பாத்தி்ரஙகள் அடுபபில் மவக்-
கபபடுகின்றது.

 கதமிழரகளின் புத்தாணடில் முக்கியைாக பைகா-
்ரம் ைற்றும் பாசிபபயறு பைகா்ரம் இருக்கும். சிஙக-
ைவரகளி்மும் அபபடிமய. சிஙகைவரகள் தயாரிக்-
கும் ககாணம்ப பைகா்ரம் தமிழரின் பழக்கத்தில் 
இல்ைாத ஒன்று. 

எவவாறாயினும் தமிழ், சிஙகை ைக்களிம்மய 
சித்திம்ரப புத்தாணடுக் ககாண்ாட்த்தில் ஏ்ராை -
ைான ஒற்றுமைகள் உள்ைன. எனமவதான் சித்-
திம்ரப புத்தாணம் இனநல்லுறவு புத்தாணடு 
என்று குறிபபிடுகின்றனர.

தமிழர்களின் பண்டைய ்காலக்கணிப்பீட்டின்படி 
புதிய வருடைத்தின் ஆரமபமே சித்தி்ரப் புத்தாணடு

சுபகிருதி வரு்
பிறபபு நாமை

தமிழ், சிங்கள பண்டைக்ககால இனநல்லுறவின் 
அ்டையகாளமகா்கத் தி்கழும் சித்தி்ைப் புத்தகாணடு

மன�ோகரன்  ...?

உலக்கஙகும் அ்மதி, ஐககியம் மலர்வதற்கு 
தமிழ், சிங்கள புத்தகாணடில்  பிைகாரத்திப்்பகாம்!

இரு இனஙகள் ைத்தியிலும் ஒம்ரவிதைான 
ககாண்ாட் பா்ரம்பரியஙகள்
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எல்.செல்்வா...

இன்றைய நற்செய்தியானது 
இயயசு்ை யார் காட்டிக் ்காடுக்-
கப் ய�ாகினறைாய�ா அத்ன அை�து 
ைாயாயேயய ்சொலே ்ைப்�்த 
்தரிவிக்கினறைது.

நாம் மனது ் �ாருந்தி குறறைம் ் செய்-
யும்ய�ாது அந்த குறறை உணர்வு நம் 
மன்த உறுத்தும். அதனால நாம் 
அ்ைகினறை �ேனும் �யனறறுப் 
ய�ாகும்.

இன்றைய நற்செய்தி ைாசெகம் 
கிறிஸதை ை�ோறறில மிகவும் முக்-
கியமானதாகும்.

"இயயசுவின சீைர்களில ஒருை�ான 
யூதாஸ ஸகரியயாத்து த்ே்மக் 
குருவிைம் ைந்து இயயசு்ை உஙக-
ளுக்கு நான காட்டிக் ்காடுத்தால 
எனக்கு எனன தருவீர்கள்?எனறு 
யகட்ைான. அைர்களும் முப்�து 
்ைள்ளிக் காசுக்ை எண்ணி அை-
னுக்குக் ் காடுத்தார்கள்."

"இயயசு தஙகளுக்குப் �ணித்த�-
டியய சீைர்கள் ்செயற�ட்டு �ாஸகா 
விருந்துக்கு ஏற�ாடு ்செய்தார்கள். 
மா்ே யை்ையானதும் இயயசு  
�னனிருைய�ாடும் �ந்தியில அமர்ந்-
தார். அைர்கள் உண்டு ்காண்டிருந்த-
்�ாழுது அைர், 'உஙகளுள் ஒருைன 
என்னக் காட்டிக் ்காடுப்�ான 

என உறுதியாக உஙகளுக்குச் ்சொல-
கியறைன' எனறைார். அப்்�ாழுது 
அைர்கள் மிகவும் ைருத்தமுறறைைர்க-
ைாய் ஆண்ைைய� அது நாயனா?என 
ஒவ்ைாருைரும் அைரிைம் யகட்கத் 
்தாைஙகினார்கள். அதறகு அைர், 
எனனுைன �ாத்தி�த்தில ்தாட்டு 
உண்�ையன   என்னக் காட்டிக் 
்காடுப்�ான'. மானிை மகன 
தன்னப் �றறி ம்றைநூலில எழு-
தியுள்ை�டியய ய�ாகிறைார். ஆனால 
ஐயயா அை்�க் காட்டிக்்காடுக்-
கிறைைனுக்குக் யகடு. அம்மனிதன 
பி�ைாதிருந்தால  அைனுக்கு நேமா-
யிருக்கும் எனறைார். அை்�க் காட்-
டிக்்காடுத்த யூதாசும் '�பி நாயனா? 
என அைரிைம் யகட்க, இயயசு, 'நீயய 
்சொலலி விட்ைாய்' எனறைார்.

 குறறைமுள்ை மனம் குறுகுறுப்�்த 
இஙயக காண முடிகிறைது. 

ய��ா்செயின கா�ணமாக நாமும் 
பிறை்� காட்டிக் ்காடுப்�து, உள்-
ளிட்ை �ாைஙக்ை கட்டிக்்காண்-
டுள்யைாமா?சிந்திப்ய�ாம்.

தைக்காேம் அ்னத்திலிருந்தும் 
நாம் விடு�ை ைழிய்மக்கட்டும்.

தவக்கால சிநதனை
குற்றமுள்ள மனம் குறுகுறுக்கும் 

செருக்கடி சூழல் ்கடந்து...
ைாழ்த்துக்ை �கிர்ந்துக் 

்காள்ைதில ்�ருமகிழ்ச்சிய்ை -
கியறைன. 

 துன�த்்த ்ைனறு மகிழ்ச் -
சி்யய்ையும் எதிர்�ார்ப்்� 
குறிக்கும் தமிழ்-சிஙகை புத் -
தாண்ைானது நம் அ்னை�தும் 
மா்�ரும் கோசொ� ்�ருவிழாைா -
கும். 

 விைசொயத்்த அடிப்�்ையா -
கக் ்காண்ை ை�ோறறு செமூக-க -
ோசொ� மதிப்புக்ை ஒரு த்ே -
மு்றையிலிருந்து மறறு்மாரு 
த்ேமு்றைக்கு கைத்தும் புத் -
தாண்டு ்காண்ைாட்ைஙகள் தமிழ் 
சிஙகை ஆதிக்குடிகளின ்தான -
்மைாய்ந்த ம�புக்ை நி்னவு� -
டுத்துகிறைது. 

 இந்தச் செைால மிகுந்த காேகட் -
ைத்தில எதிர்�ா�ாத விதமாக நாம் 
அ்னைரும் முகம் ்காடுத்த, 
்காடுத்து ைரும் துன�ஙக்ை 
ஒவ்ைானறைாக இலோ்தாழிப்� -
தறகு யத்ையான எதிர்காே திட் -
ைஙக்ை அ�சொஙகம் ஏறகனயை 
்செயற�டுத்தி ைருகினறைது. 

 உஙகளுக்கும், உஙகள் குடும் -
�த்தினருக்கும் ஒட்டு்மாத்த 
நாட்டு மக்களுக்கும் இப்புத் -
தாண்டு அ்மதியும், மகிழ்ச்சியும் 
நி்றைந்த சிறைப்�ான ஆண்ைாக 
அ்மய பி�ார்த்தித்து ைாழ்த்துக் -
க்ை ்தரிவித்துக் ்காள்கியறைன 
எனறும் பி�தமர் தனது ைாழ்த்துச் 
்செய்தியில ்தரிவித்துள்ைார்.

ஜனவாதிபதி இ்ரவாஜினவாைவா...
்தாைர்பில கைனம் ்செலுத்தப் -

�ட்டுள்ைதுைன இத்த்கய நி்ே -
யிலிருந்து நாட்்ை மீட்்ைடுக்க 
யைண்டிய ்�ாறுப்பு அ்னைருக் -
கும் உள்ைது என�்தயும் ஜனாதி -
�தி இதனய�ாது ்தளிவு�டுத்தி -
யுள்ைார்.

 இ்ைக்காே அ்மச்செ�்ை 

்யான்றை அ்னத்து கட்சிக -
்ையும் உள்ைைக்கும் ை்கயில 
அ்மப்�து ்தாைர்பில யமற�டி 
சுயாதீன குழு ஆ�ாய்ந்து ைருைதா -
கவும் முனனாள் அ்மச்செர் நிமல 
சிறி�ாே டி சிலைா  யமலும் ்தரி -
வித்துள்ைார்.

(ஸ)  

இ்ரவாஜவாங்க அமைசெ்ரவா்க  ...
மறறும் உரு்ைக்கிழஙகு 

்செய்்க யமம்�ாடு, வி்த உற -
�த்திகள் மறறும் உயர் ்தாழிநுட் -
�ம், கமத்்தாழில இ�ாஜாஙக 
அ்மச்செ�ாகப் �தவிப்பி�மாணம் 
்செய்து ்காண்ைார். 

 அைர் (11) ஜனாதி�தி யகாட் -
ைா�ய �ாஜ�க்ஷ முனனி்ே -
யில �தவிப்பி�மாணம் ்செய்து 
்காண்ைார். 

 ஜனாதி�தியின ்செயோைர் 

காமினி ்சென�த்தும் இச்செந்தர்ப் -
�த்தில இ்ணந்து்காண்ைார். 

 ்ைளிநாட்டு யை்ேைாய்ப்பு 
யமம்�ாடு மறறும் செந்்த �லை -
்கப்�டுத்தல இ�ாஜாஙக அ்மச் -
செர் பியஙக� ஜய�த்ன, �தவியிலி -
ருந்து இ�ாஜினாமா ்செய்ைதாக 
செமர்ப்பித்த கடிதத்்த ஜனாதி�தி 
நி�ாகரித்துள்ைார். 

 அதன�டி, பியஙக� ஜய�த்ன 
்தாைர்ந்தும் இ�ாஜாஙக அ்மச் -
சுப் �தவியில ்செயற�டுைார்.

அத்தியவா்சிய ைருந்து...   
அைர் இவைாறு ்தரிவித்துள் -

ைார்.   
 அயதயந�ம், எதிர்ைரும் 

இ�ண்டு ைா�க்காேப்�குதிக்குள் 
செ்மயல எரிைாயு, மருந்து மறறும் 
ஏ்னய அத்தியாைசிய ்�ாருட் -

க்ை ்காள்ைனவு ்செய்ைதற -
காக 500 மிலலியன அ்மரிக்க 
்ைாே்� விடுவிப்�தறகு உேக 
ைஙகி இணக்கம் ்தரிவித்துள்ை -
தாகவும் அைர் ்தரிவித்துள்ைார். 

21 மில். ைக்களின் ெவாடமட...
காணப்�ைாத நாட்்ை உருைாக் -

குைது குறித்யத எதிர்�ார்ப்்� 
்காண்டுள்யைன எனவும் ்தரி -
வித்துள்ைார்.இேங்க மக்களின 

முதுகில ஊழலுக்கும் குடும்� ைம் -
செஙக்ை கட்டி்யழுப்புைதறகும் 
இைமில்ே்யன அைர் ்தரிவித் -
துள்ைார்.

பபவா்ரவாடடங்கமை...  
சுறறுோப் �யணிகள் நாட் -

டுக்கு ை�மாட்ைார்கள். இதனால, 
ைருமான இழப்பு ஏற�டும். 

 எனயை, ய�ா�ாட்ைத்தில ஈடு -
�டு�ைர்கள் அத்னக் ்கவிட் -
ைால, சுறறுோப் �யணிகள் 
ைருைதன மூேம், நாட்டுக்கு 
ைருமான அதிகரிப்பு ஏற�டு்மன 
முத்்தயா மு�ளித�ன கூறியுள் -
ைார். 

 தறய�ா்தய அ�சொஙகம் ஆட்சி 
்செய்தாலும் அலேது எதிர்க்கட்சி 

ஆட்சி அ்மத்தாலும், இந்தப் 
பி�ச்சி்னக்ைத் தீர்க்க மக்கள் 
ஒத்து்ழக்க யைண்டும். 

 அயதயந�ம், செர்ையதசெ நாணய 
நிதியத்திைம் உதவிக்ைப் ்�றை 
இருக்கினறை செந்தர்ப்�த்தில, இேங -
்கயின அ�சியல ஸதி�த்தன்ம 
குறித்து செர்ையதசெ நாணய நிதியம் 
கைனம் ்செலுத்தும் எனறும் 
முத்்தயா மு�ளித�ன ்தரிவித் -
துள்ைார்.

உயிரத்த ஞவாயிறு தவாககுதல்...
அ்மச்சில ந்ை்�றறை ஊை -

கவியோைர் செந்திப்பினய�ாயத 
அைர் இத்ன ்தரிவித்தார்.

 ்கது ்செய்யப்�ட்ைைர்களுள் 
196 ய�ர் விைக்கமறியலில ்ைக் -
கப்�ட்டுள்ைதாகவும் அைர் குறிப் -
பிட்ைார்.

 அத்துைன 81 செந்யதகந�ர்க -
ளுக்கு எதி�ாக ைழக்குத் ்தாை -
�ப்�ட்டுள்ைதுைன, 493 ய�ர் 
பி்ணயில விடுவிக்கப்�ட்டுள் -
ைதாகவும் அைர் யமலும் குறிப் -
பிட்ைார்.

14,15,16 ஆம் தி்கதி்களில்...
்ைளிை�மாட்ைாது. 
எதிர்ைரும் 17 ஆம் திகதி ஞாயிற -

றுக்கிழ்ம ைழ்ம ய�ானறு தின -

க�ன ைா�மஞசெரி ்ைளிைரும் என -
�்தயும் ைாசெகர்களுக்கு அறியத் 
தருகினயநாம்

எைது ெவாடடுக்கவா்க எத்தம்கய...
்தாைர்�ாக கருத்துத் ்தரிவித்த 

அைர், அ்மச்செர் அலி செப்ரியுைன 
ய�சியனன.

சிே ஆயோசெ்னக்ை ைழஙகி -
யனன. எமக்கு அ்செ்சு �தவி முக் -
கியமில்ே. மத்திய ைஙகி ஆளு -

நருைனும் ய�சியனன.இனனும் 
தாமதிக்க முடியாது. ்�ாருைாதா -
�த்்த  அஜித் நிைாட் கப்�ால நாசெ -
மாக்கினார். 

நி்ே்ம்ய உணர்ந்து ஜனாதி -
�தி ்செயற�ை யைண்டும் எனறைார்.

சபறபறவால் தவா்ரவாைைவா்க...
குறறைமாகு்மன இேங்க 

்�றயறைாலிய கூட்டுத்தா�னத்தின 
த்ேைர் சுமித் விஜயசிஙக ்தரிவித்-
தார். 

 யத்ைக்கு யமேதிகமாக எரி-
்�ாருள் ்காள்முதல ்செய்ை்த 
தவிர்க்கும் ை்கயில யநறறு முதல 
எதிர்ைரும் இரு நாட்களுக்கு பிைாஸ -
டிக் யகன மறறும் பீப்�ாய்களுக்கு 
எரி்�ாருள் விநியயாகிப்�து த்ை 
்செய்யப்�ட்டுள்ைது. 

 விைசொயிகள் மறறும் ்கத்்தா -
ழிலசொ்ே உரி்மயாைர்கள் உரிய 
ஆைணப்�டுத்தலுைன எரி்�ா-
ரு்ை ்�றறுக்்காள்ைோ்மன-
வும் குறிப்பிட்ைார். 

 இேங்க ்�ாதுப்�யன�ாட்டு 
ஆ்ணக்குழுவின அலுைேகத்தில 
திஙகட்கிழ்ம (11) ந்ை்�றறை 
ஊைகவியோைர் செந்திப்பில கேந்-
துக்்காண்டு கருத்து ்தரிவிக்கும் 
ய�ா யத யமறகண்ைைாறு குறிப்பிட் -
ைார். 

 அைர் யமலும் குறிப்பிடு்கயில, 
 எ ரி்�ாருள் விநியயாகத்தில 

காணப்�ட்ை ்நருக்கடி நி்ே -

்மக்கு தறய�ாது தீர்வு காணப்-
�ட்டுள்ைது. எரி்�ாருளுக்கான 
ைரி்செ தறய�ாது கு்றைை்ைந்து 
்செலை்த அைதானிக்க முடிகிறைது.
கைந்த மூனறு மாதகாேத்தில மாத் -
தி�ம் ைழ்மக்கு மாறைாக மு்றையில 
எரி்�ாருள் விநியயாகிக்கப்�ட்டுள்-
ைது. 

 கைந்த நானகு நாட்களில மாத் -
தி�ம் 35 ஆயி�ம் ்மறறிக்்தான 
டீசெல விநியயாகிக்கப்�ட்டுள்ைது. 
சொதா�ன நாட்களில 5,500 ்மறறிக்-
்தான டீசெல விநியயாகிக்க்க�டும் 
ஆனால தறய�ாது நாைாந்தம் 7,500 
்மறறிக்்தா்ன விைவும் அதிகை -
வில டீசெல விநியயாகிக்கப்�டுகிறைது. 

 எரி்�ாருள் நி�ப்பு நி்ேயங-
களுக்கு முன�ாக ைரி்செயில நிற-
�ைர்களில ்�ரும்�ாோயனார் 
பிைாஸடிக் யகனகள்,பீப்�ாய்-
கள் ஆகியைறறில எரி்�ாரு்ை 
நி�ப்பிக்்காள்ைதறகு காத்திருக்-
கினறைனர். 

 எரி்�ாருள் விநியயாகத்தில 
சிக்கல நி்ே்ம தீவி�ம்ைந்-
த்த ்தாைர்ந்து செட்ைவிய�ாதமான 

மு்றையில எரி்�ாருள் விற�்ன 
்�ரும்�ாோன �குதியில முன்ன-
டுக்கப்�டுை்த அைதானிக்க முடி-
கிறைது. 

 செட்ைவிய�ாதமான மு்றையில 
எரி்�ாருள் கைஞசியப்�டுத்தல 
மறறும் விற�்ன ்செய்தல குறறைமா-
கும்.யநறறு முனதினம் 10 ஆயி�ம் 
லீறறைர் டீசெல ்�ாலிஸாரினால ்கப்-
�றறைப்�ட்டுள்ைது. இனி சுறறிை-
்ைப்புக்கள் யமற்காள்ைப்�டும் 
ஆகயை யத்ைக்கு யமேதிகமாக 
எரி்�ாருள் ் காள்ைனவு ் செய்ை்த 
்�ாது மக்கள் தவிர்த்துக்்காள்ை 
யைண்டும். 

 புத்தாண்டு காேத்்த முனனிட்டு 
எதிர்ைரும் 15 ஆம் திகதி ை்� மின-
விநியயாக த்ை அமுல�டுத்தாத 
கா�ணத்தினாலும்,யத்ைக்கு யமே-
திகமாக எரி்�ாருள் ்�றறுக்்காள்-
ை்த தடுப்�தறகாகவும் யநறறு 
முதல எதிர்ைரும் இரு நாட்களுக்கு 
யகனகள் மறறும் பீப்�ாய் ஆகிய-
ைறறில எரி்�ாருள் நி�ப்புைதறகு 
அனுமதி ைழஙகப்�ைமாட்ைாது. 

 விைசொய நைைடிக்்ககள், ்கத் -

்தாழிலகளில ஈடுப்�டு�ைர்கள் உரிய 
ஆைணப்�டுத்தலுைன பீப்�ாய்கள் 
மறறும் யகனகளில எரி்�ாரு்ை 
்�றறுக்்காள்ைோம். எரி்�ாருள் 
விநியயாக நைைடிக்்க பி�யதசெ 
செ்� ஊைாக கண்காணிக்கப்�டுகி-
றைது. ்�றயறைால விநியயாகத்தில 
எவவித �ாதிப்பும் ஏற�ைாது. 

 யத்ையான அைவு ்�றயறைால 
்கயிருப்பிலுள்ைது. ைழ்மயான 
நாட்க்ை காட்டிலும் தறய�ாது 
நாைாந்தம் 7,000 ஆயி�த்திறகும் அதி-
கமான ்மறறிக்்தான ்�றயறைால 
விநியயாகிக்கப்�டுகிறைது. 

 எரி்�ாருள் வி்ேயயறறைம் 
குறித்து கைனம் ்செலுத்தப்�ை-
வில்ே. தறய�ா்தய வி்ேக்க -
்மய ஒரு லீறறைர் டீசெல விநியயாகத்-
தில 110 ரூ�ா நட்ைத்்தயும், ஒரு 
லீறறைர் ்�றயறைால விநியயாகத்தில 
52 ரூ�ா நட்ைத்்தயும் எதிர்க்்காள்-
கியறைாம். 

 தறய�ா்தய வி்ேக்க்மய கூட்-
டுத்தா�னம் நாைாந்தம் 800 மிலலி-
யன ்தாைக்கம் 1000 மிலலியன நட்-
ைத்்த எதிர்க்்காள்கிறைது எனறைார்.

்கடனுதவிமயத் சதவாடரந்து...
 அயதயை்ை கை்ன மீை ் செலுத் -

துைதறகான காே அைகாசெத்்த 
்�றறுக்்காள்ைது ்தாைர்பிலும் 
இந்திய அ�சொஙகத்தின கைனத்திற-
குக் ்காண்டு ை�ப்�ை உள்ைதாக -
வும் அைர் ்தரிவித்துள்ைார். 

 கைன உதவிக்ைப் ்�றறுக் -
்காள்ளும் ை்கயில செர்ையதசெ நாணய 
நிதியம், உேக ைஙகி, ஆசிய அபிவி-
ருத்தி ைஙகி ஆகியைறறுைன ய�ச்சு -
ைார்த்்தகள் நைத்தப்�ைவுள்ைதாக 
்தரிவித்துள்ை அ்மச்செர், செர்ையதசெ 
நாணய நிதியத்துைன எதிர்ைரும் 18 
ஆம் திகதிக்கும் 23 ஆம் திகதிக்கும் 
இ்ைப்�ட்ை காேத்தில ய�ச்சு-
ைார்த்்த நைத்த எதிர்�ார்த்துள்ை -
தாகவும் அைர் ்தரிவித்துள்ைார்.   

அத்துைன �லயைறு நாடுகளினதும் 
நிதி அ்மச்செர்களுைன இருத�ப்பு 
ய�ச்சுைார்த்்தக்ை யமற்காள்ை 
எதிர்�ார்த்துள்ைதாகவும் அைர் ்தரி-
வித்துள்ைார். 

 உேக ைஙகியிைம் நாம் �லயைறு 
த�ப்�ட்ை நிதியுதவிக்ை யகாரி-
யுள்யைாம். அதன�டி முதலகட்ை -
மாக �த்து மிலலியன ்ைாே்� 
அைசெ�த் யத்ைக்காக ்�றறுக்-
்காள்ைதறகு உேக ைஙகி இணக்கம் 
்தரிவித்துள்ைது. அடுத்த ைா�த்-
துக்கு நாம் அத்னப் ் �றறுக்்காள்-
ைவுள்யைாம். அதன மூேம் நாம் 
தறய�ாது நாட்டுக்குத் யத்ையான 
அைசெ� மருந்துக்ைப் ்�றறுக் 
்காள்ை தீர்மானித்துள்யைாம். 

அயதயை்ை விைசொயிகள் 
தறய�ாது எதிர்யநாக்கும் பி�ச்சி -
்னகளுக்குத் தீர்வு காணவும் இ� -
சொயன உ�த்்தப் ்�றறுக்்காள் -
ைதறகும் யமலும் 500 மிலலியன 
்ைாேர்க்ை யகாரியுள்யைாம். 

 அயதய�ானறு ைறு்ம நி்ே -
யிலுள்ை மக்களுக்கு சிே மாதங -
களுக்கு மாதாந்தம் ஒரு ்தா்க 
நிதி்யப் ்�றறுக் ்காடுப்�து 
்தாைர்பில ஆ�ாய்ந்து ைருை -
துைன மக்கள் எதிர்யநாக்கும் 
செ்மயல எரிைாயு பி�ச்சி்ன 
மறறும் நாட்டின ்�ாருைாதா -
�த்்த மீைக் கட்டி்யழுப்புைது 
்தாைர்பிலும் கைனம் ்செலுத்தி 
ைருகினயறைாம். 

 எரி்�ாருள் மறறும் செ்மயல 
எரிைாயு தட்டுப்�ாடு ்தாைர்பில 
கருத்து ்தரிவித்துள்ை அைர், 

 பி�ச்சி்னகள் கி்ையா்த -
னக் கூறி நாம் மக்க்ை ஏமாறறை 
மாட்யைாம். தறய�ா்தய ்நருக் -
கடிகளுக்கு நிைர்த்தி காண்�தற -
காக இந்தியாவிலிருந்து ்�றறுக் 
்காள்ளும் கைனக்ை ்தாைர் -
ைதறகான ய�ச்சுைார்த்்தக்ை 
நைத்த எதிர்�ார்த்துள்யைாம். அந்த 
நிதி்ய நாட்டுக்குத் யத்ையான 
அத்தியாைசியப் ்�ாருட்க்ைக் 
்காள்ைனவு ்செய்ைதறகு �யன� -
டுத்த உள்யைா்மனறும் அ்மச் -
செர் யமலும் ்தரிவித்துள்ைார்.

(ஸ)

்ைைவான எதிர்கவாலத்துககு...
 அைர் ்ை ளியிட்டுள்ை ைாழ்த்துச் 

்செய்தியில யமலும் ்தரிவித்துள்ை-
தாைது, 

 யுகத்தில மா்�ரும் கோசொ� நிகழ் -
ைாக கருதப்�டும் தமிழ், சிஙகை 
புத்தாண்டு அ்னத்து இேங்க பி� -
்ஜகளுக்கும் சுபீட்செமான புத்தாண் -
ைாக அ்மய ைாழ்த்துக்க்ைத் ் தரி-
வித்துக் ்காள்கியறைன. 

 சூரிய �கைான மீன �ாசியிலி -
ருந்து யமஷ �ாசிக்கு ்செலையத 
சிஙகை, தமிழ் புத்தாண்டு பிறைப்�ாக 
கருதப்�டுகிறைது. சிஙகை மக்க்ைப் 
ய�ானறு தமிழ் மக்களின �ா�ம்�ரிய 
சூரிய நாட்காட்டியின முதல நாள் 
உதயமாகுைது ஏப்�ல மாதத்திோ-
கும். இரு யைறு மதஙக்ை உருைாக்-
கிக் ்காண்ை இரு இனத்தைர்கள் 
ஒனயறைாடு ஒனறைாக ்காண்ைாடும் 
அபூர்ைமான ்காண்ைாட்ைமாக 
சிஙகை, தமிழ் புத்தாண்்ை அ்ை -
யாைப்�டுத்த முடியும். 

 இந்நாட்டு மக்கள் சித்த்� 
மாதத்்த சுபீட்செமான மாதமாக கரு -

துகினறைனர். இத்ன அடிப்�்ை-
யாகக் ்காண்டு இேங்க மக்கள் 
நீண்ைகாேமாக ்ைகு விமர்்செயாக 
சிஙகை, தமிழ் புத்தாண்்ை ்காண்-
ைாடிக்்காண்டிருக்கினறைனர். 

 இருப்பினும், கைந்த இரு ைரு -
ைஙகளுக்கு முனபிருந்து, எஙகள் 
நாட்டில தமிழ், சிஙகை புத்தாண்டு 
பிறைந்தது பூமியின கு�லில அலே. 
மாறைாக, ்காய�ானாவிலிருந்து 
�ாதுகாப்�ாக இருஙகள் எனறை அறி -
வுறுத்தலகளின கு�லியேயய பிறைந் -
தது.்செழிப்பு நி்றைந்த �ாைத்்த 
கறறுத்தரும் சிறைப்�ான புத்தாண்டு, 
இம்மு்றை, எஙகள் குடிமக்க்ை சுத்-
தமான உண்ை செ்மக்கும் தயக்கத்-
துக்குள் தள்ளிவிட்யை பிறைந்துள்ைது. 

 ்�ாருைாதா� மறறும் அ�சியல 
ரீதியில மிக ஆ�த்தான நி்ேக்கு 
முழு நாடு தள்ைப்�ட்டுள்ை 
நி்ேயில, எஙகளு்ைய மக்களின 
சொதா�ண ைாழ்க்்கத்த�ம் அசொதா -
�ண மு்றையில செைாலுக்குள்ைாகி-
யுள்ைது. 

 தனனி்றைவுப் ்�ாருைாதா�ம் 
நி்றைந்த நாைாக இருந்த எஙகள் 
நாடு, இனறு கண்ணீர் சிந்தும் 
யதசெமாக மாறியுள்ைதுைன, முழு 
குடும்�மும் மகிழ்ச்சியாக, அ்ம-
தியாக மறறும் நிம்மதியாகவும் புத் -
தாண்்ை ்காண்ைாடும் ைாய்ப்-
பும் இழக்கப்�ட்டுள்ைது.ஒருபுறைம் 
மக்கள் தஙகளுக்குத் யத்ையான 
அத்தியாைசிய ்�ாருட்க்ை ்�ற-
றுக்்காள்ைதறகாக ைரி்செகளில 
அ்ேக்கழிக்கப்�டுைதுைன, மறு 
�க்கத்தில இந்நாட்டு இ்ைய த்ே-
மு்றையினர் வீதிக்கு இறைஙகி அ� -
சொஙகத்துக்கு எதி�ாக தஙகளு்ைய 
எதிர்ப்புக்ை ்ைளிப்�டுத்திக்-
்காண்டிருக்கினறைனர். 

 அண்்மகாே ை�ோறறில நாைாக 
நாம் எதிர்்காள்ளும் மிக யமாசெமான 
சூழ்நி்ேயின விளிம்பிறகு நாம் ைந்-
துள்ைதுைன, நலே்தாரு எதிர்காே 
த்ேமு்றையினரின கன்ை நன-
ைாக்கும் யநாக்கில எஙகள் நாட்டு 
மக்கள் ய�ா�ாடிக்்காண்டிருக்கினறை-

னர்.   காேத்துக்கு காேம் �ரிணமித்த 
மனித நாகரீகம், கோசொ�ம் என�ன 
மனித்ன முழு்மப்�டுத்தியுள்ை-
துைன, அைர்களின யதசியத்திறகு 
உரித்தான கோசொ� ்காண்ைாட்ைங-
களின ஊைாக, அைர்க்ை யநர்்ம-
யான �ா்தயில அ்ழத்துச் ்செல-
கிறைது. சிஙகை, தமிழ் புத்தாண்டும் 
இவைாறைான ்�றுமதியான விழுமி -
யஙகள் நி்றைந்த நிகழ்ைாக திகழ்கி -
றைது. 

 மகத்தான தியாகஙக்ை ்செய்த 
மக்க்ை மீண்டும் மீண்டும் தியாகம் 
்செய்ய கூறுை்த விை, ந்ைமு-
்றையில ஆட்சியாைர்கள் அந்த 
்செயற�ாட்்ை முன்னடுப்�து 
மிக அைசியமானது என�்த சுட்-
டிக்காட்டுைதுைன, இந்த ்நருக்க-
டியான சூழல முடிவுறறு, ைைமான 
அ்மதியான, நலலிணக்கம் மறறும் 
்செழிப்பு நி்றைந்த நா்ைய நாள் 
பிறைந்து, கனவுகள் நனைாக பி�ார்த்-
திக்கினயறைன என தனது ைாழ்த்துச் 
்செய்தியில ்தரிவித்துள்ைார்.

ஜனவாதிபதி பதவி விலகு்து...
பிவிதுறு ்ெே உறுமய கட்சி -

யின த்ேைரும், �ா�ாளுமனறை 
உறுப்பினருமான உதய கம்மனபிே 
்தரிவித்தார்.   என.எம்.்�ய��ா 
மத்திய நி்ேயத்தில (11) ந்ை -
்�றறை ஊைகவியோைர் செந்திப் -
பில கேந்து்காண்டு கருத்து ்தரி -
விக்கும் ய�ாயத யமறகண்ைைாறு 
குறிப்பிட்ைார். 

 அைர் யமலும் குறிப்பிடு்கயில, 
நாட்டு மக்கள் இேங்கய்�னறை 
அ்ையாைத்துைன ஒனறி்ணந்து 
சிறைந்த தீர்வுக்காக ய�ா�ாடும்ய�ாது 
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ஒனறி்ணந்து மக்களின யகாரிக் -
்க்ய நி்றையைறறை முடியாத 
நி்ே தறய�ாது காணப்�டுகிறைது. 
தறய�ா்தய ்நருக்கடியான சூழ் -
நி்ேயில இருந்து நாட்்ையும், -
நாட்டு மக்க்ையும் மீட்க யைண்டு -
மாயின �ா�ாளுமனறைத்தில அஙகம் 
ைகிக்கும் செகே கட்சிகளும் இ்ைக் -
காே அ�சொஙகத்தில ஒனறி்ணய 
யைண்டும். 

 நாட்டில நிதி ்நருக்கடி தீவி�ம -
்ைந்துள்ை பினனணியில ்�ாதுத் -

யதர்தல ஒன்றை நைத்தும் சொத்தியம் 
கி்ையாது. செமூக கட்ை்மப்பில 
தறய�ாது யதாறறைம் ்�றறுள்ை 
பி�ச்சி்னக்கு குறுகிய காேத்தில 
தீர்வு ்�றறுக் ்காள்ைாவிடின அ� -
சியல ்செய்ைதறகும் நாடு இருக் -
காது. 

 ஜனாதி�தி யகாட்ைா�ய �ாஜ -
�க்ஷ �தவி விேகுைது தறய�ா -
்தய பி�ச்சி்னக்கு தீர்ைாக 
அ்மயாது. புதிய பி�தமரின த்ே -
்மத்துைத்தின கீழ் இ்ைக்காே 
அ�சொஙகத்்த ஸதாபித்து அதனூ -

ைாக குறுகிய காே தீர்வுகாண எதிர் -
�ார்க்கியறைாம். 

 ்�ாருைாதா�ம் மறறும் அ�சி -
யல கட்ை்மப்பில யதாறறைம் ்�ற -
றுள்ை ்நருக்கடிக்கு யார் ்�ாறுப் -
புக்கூறை யைண்டும்? என�்த 
நாட்டு மக்கள் நனகு அறிைார்கள். 
்�ாறுப்புதாரி எஙகுள்ைார் என�து 
கூை அறிய முடியவில்ே. தறய�ா -
்தய சூழ்நி்ேயில குறறைச்சொட்டுக் -
க்ை முன்ைப்�்த காட்டிலும் 
பி�ச்சி்னக்கு தீர்வு காண்�து புத்தி -
சொலித்தனமாக அ்மயும் எனறைார்.

ெம்பிகம்கயில்லவா பிப்ர்ரமைககு...
நாணயக்கா� ்தரிவித்துள்ைார்.நம் -

பிக்்கயிலோப் பிய��்ண இந்த 
தருணத்தில ்�ாருத்தமறறை்தன 
கருதுைதாக ்தரிவித்துள்ை அைர், 
மாறைாக ஜனாதி�தியின அதிகா�ங-
க்ை கு்றைப்�தறகான 21ஆைது 
திருத்தத்்த �ா�ாளுமனறைத்தில 
செமர்ப்பிப்�தறகான நைைடிக்்க -
க்ை யமற்காள்யைாம் என அைர் 
்தரிவித்துள்ைார்.

நாஙகள் ஜனாதி�தியுைன ஏற-

கனயை ய�ச்சுைார்த்்தக்ை 
யமற்காண்டு சிே யயாசெ்னக்ை 
முன்ைத்துள்யைாம்,யதசிய நி்றை-
யைறறு ய��்ை்ய உருைாக்குதல,-
கைனக்ை ்செலுத்துை்த பிற -
ய�ாடுைதறகான யைண்டுயகா்ை 
விடுத்தல, செம்�ைம் எதுவும் ்�றைாத 
அ்மச்செ�்ை்ய நியமித்தல, 21 
ஆைது திருதத்்த �ா�ாளுமனறைத்-
தில செமர்ப்பித்தல ஆகிய யயாசெ்ன-
க்ை முன்ைத்துள்யைா்மன 

அைர் ்தரிவித்துள்ைார்.மக்கள் 
இந்த யயாசெ்னக்ை ஏறறுக்்காள்-
ைார்கள் இந்த யயாசெ்னகள் நி்றை-
யைறறைப்�ட்ைால தஙகள் ஆர்ப்-
�ாட்ைஙக்ை ்கவிடுைார்க்ைன 
கருதுைதாக ைாசுயதை நாணயக்கா� 
்தரிவித்துள்ைார்.

ஆைது திருத்தத்தின மூேம் ஜனா -
தி�தியின அதிகா�ம் கு்றைக்கப்-
�ட்ைால சுயாதீனமாக ்செயற�டும் 
�ா�ாளுமனறை உறுப்பினர்கள் ஜனாதி-

�திக்கு ஆத�ைளிப்�ார்கைா? எனறை 
யகள்விக்கு எஙககளுக்கு எந்த தனி-
ந�ர் குறித்தும் பி�ச்சி்னயில்ே 
அ்மப்பு மு்றை குறித்யத கரிசெ -
்ன்யன அைர் ்தரிவித்துள்ைார்-
உத்யதசெ யதசிய நி்றையைறறு ய��-
்ையினால நியமிக்கப்�ைவுள்ை 
அ�சொஙகத்துக்கு ைழிவிடுைதறகாக 
பி�தமரும் �தவி விேகயைண்டு-
்மன ைாசுயதை நாணயக்கா� ்தரி-
வித்துள்ைார்.

்�ாறு்மயும் நம்பிக்்கயும் 
ய�ாதுமான அைவு யத்ையான 
்�ாழு்தானறில புேரும் தமிழ், 
சிஙகை புத்தாண்டு அ்னைரின 
இைர்க்ையும், துயர்க்ையும் 
ய�ாக்குகினறை ஆண்ைாக அ்மய 
யைண்டும் என�யத எனது எதிர் -
�ார்ப்�ாகும்

இவைாறு பிறைக்கும் தமிழ், சிஙகை 
புதுைருைப் பிறைப்்� முனனிட்டு 
முனனாள் கைற்றைாழில அ்மச்செர் 

ைக்ைஸ யதைானந்தா   விடுத்துள்ை 
ைாழ்த்துச் ்செய்தியில ்தரிவித் -
துள்ைார். 

அந்த ைாழ்த்துச் ்செய்தியில அைர் 
யமலும் ்தரிவித்திருப்�தாைது,

யதசிய நலலிணக்கத்தின �ண்டி -
்கயாக தமிழ் சிஙகை மக்கைால 
்காண்ைாைப்�டும் சித்தி்�ப் �ண்-
டி்கயின ்காண்ைாட்ைமானது 
எதிர்�ா�ாத ்�ாருைாதா� ்நருக்க -
டிகயைாடும், ்�ாருள் தட்டுப்�ா-
டுகளுைனும் ்காண்ைாை யைண் -
டிய்தாரு சூழலில எமது நாட்டின 
தறய�ா்தய நி்ே்ம உள்ை்தன-
றும் அைர் தனது ைாழ்த்துச் ்செய்தி -
யில ்தரிவித்துள்ைார்.

அனைவரின் இடர்கனையும், 
துயர்கனையும் ப�ோக்கும்
ஆணடோ்க அனைய பவணடும்

சித்திம்ரப புத்தவாண்டு செய்தியில்
டகைஸ் பத்வானந்தவா ெம்பிகம்க

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு்கநோவலர  ப�ருைோன் 
ஆணடில் சிறப்புச் ப�ோறப�ோழிவு்கள்

யாழ்ப்�ாணம் நீர்யைலி அருள்மிகு 
கந்தசுைாமி யதைஸதானத்தில ைா�ாந்த 
சிறைப்புச்்சொற்�ாழிவு ஆேய செண்முக 
விோசெ மண்ை�த்தில எதிர்ைரும் 
15.04.2022 ்ைள்ளிக்கிழ்ம கா்ே 
8.30  மணிக்கு செமயயஜாதி கதிர்காமன 
நிஜலிஙகம் ஒழுஙக்மப்பில ஆேயத்-
தின பி�தமகுரு சிைஸ்ரீ இ�ாயஜந்தி� 
சுைாமிநாதக்குருக்களின ஆசியு்�-
யி்ன ்தாைர்ந்து ந்ை்�றும். சிறைப்-
புச்்சொற்�ாழி்ை ்செைசித்தாந்த 
�ண்டிதர் ்செைப்புேைர் ்செ.த.கும�ன 
'ஆேய ைழி�ாட்டு மு்றைகள்' எனனும் 
விையப்்�ாருளில நிகழ்த்துைார்.

  ஸ்ரீேஸ்ரீ ஆறுமுகநாைேர்  ் �ருமான 
ஆண்டியே (2022) இைம் இந்துச் சிறைார்-
களி்ையய நாைேர் ்�ருமான �றறிய 
விழிப்புணர்்ை ஏற�டுத்தும்முகமாக, 
யாழ்.மாைட்ை இந்து செமய அறை்நறிப் 
�ாைசொ்ேகளில 'ைா�ாந்தச் ்சொற-
்�ாழிவும், மாதந்யதாறும் நாயனமார் 
குருபூ்ஜ நிகழ்வும்' சிைஸ்ரீ�ாே. திரு-
குணானந்தக்குருக்கள்  (்�ாறைனய�ா, 

கனைா)  அைர்களின அனுசெ�்ணயு-
ைன செமயயஜாதி கதிர்காமன நிஜலிங-
கம் ஒழுஙக்மப்பில ந்ை்�றுகி-
றைது.

 நிகழ்ச்சித் ்தாைர் ைரி்செயியே 15 
ஆைது ்சொற்�ாழிவு நிகழ்வு நா�ந்-
த்ன  செ�ை்ண கர்ணந்யதாட்ைம் 
ஸ்ரீசிைசுப்பி�மணிய சுைாமி யகாவில  
மண்ை�த்தில எதிர்ைரும் 15.04.2022  
்ைள்ளிக்கிழ்ம பி.�.3.30 மணிக்கு 
இந்து கோசொ� உத்தியயாகத்தர் திருமதி 
்ஜ.உதயகோ த்ே்மயில இைம்்�-
றைவுள்ைது.

நாைேர் குருபூ்ஜ,  மறறும் த்ே-
்மயு்� நிகழ்வுக்ைத் ்தாைர்ந்து 
'நாைேய� நமக்கான அ்ையாைம்' 
எனுந் ்தானிப்்�ாருளில இைம்்செ-
ைப்புேைர் செ.நைநீதனின சிறைப்புச் 
்சொற்�ாழிவு நிகழ்வு ந்ை்�றும். 
அத்னத் ்தாைர்ந்து ்சொற்�ாழிவி-
லிருந்து வினாக்கள் ்தாடுக்கப்�ட்டு 
மாணைர்களுக்கான �ா�ாட்டுப் �ரிசில-
கள் ைழஙகப்�ைவுள்ைன.
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நிபநதமையின்றி ஆத்ரவளிக்க முன்வரின்

 யாழ். விசேட நிருபர் 

நிறைசேற்று அதிகார 
முறை ஒழிபசபா, நம்பிக்-
றகயில்ா பிசரரறைசயா 
எதுோக இருந்ாலும் 
்மிழ்த் ்ரபபுக்கள் நிபந -்
றையின்றி ஆ்ரேளித்்ால 
பபாதுமக்கறை வீதிகளில 
இைங்குசோபமை ேடமாகாை 
ேறபயின் முன்ைாள் உறுபபிைர் எம்.
சக.சிோஜிலிங்கம் ப்ரிவித்துள்ைார். 

யாழ் ஊடக அறமயத்தில திங்க-
ைன்று நறடபபற்ை ஊடக ேநதிபபில 
க்நதுபகாண்டு கருத்து ப்ரிவிக்கும் 
சபாச் அவோறு ப்ரிவித்்ார். 

சமலும் ப்ரிவிக்றகயில, 
ஜைாதிபதி மீது நம்பிக்றகயில்ாப 

பிசரரறைறய பகாண்டு ேருே்ற்-
காை முயற்சிகளில ஐக்கிய மக்கள் 
ேக்தி இைங்கியிருக்கிைது. மக்கள் 

விடு்ற் முன்ைணியும் 
நம்பிக்றகயில்ாப பிசரர-
றைக்கு ஆ்ரேளிக்குபமை 
எதிர்பார்க்கபபடுகின்ைது. 

இந நிற்யில ்மிழ்த் 
ச்சிய பிர்ாை மூன்று 
அணிகள் நம்பிக்றகயில-
்ாப பிசரரறை, ஆட்சிமு-
றைறய ஒழிபபது ேம்பந -்

மாக கூட்ட அறிக்றக பேளியிட்டுக் 
பகாண்டிருக்கிைைைர். 

ஆட்சி மாற்ைம் பகாண்டு ேநது 
என்ை பேயயப சபாகின்சைாம்? 
ஆட்சி மாறிைாலும், காட்சி மாை-
விலற். எதுவும் மாைபசபாே-
திலற். 

ேடக்கு, கிழக்கில இறடக்கா் 
நிர்ோகத்ற் உருோக்க சேண்டும். 
ோ்ாரை பபரும்பான்றம மூ்ம் 
மாகாை ேறப ேட்டத்தின்படி அரு-
கருசக இருக்கக்கூடிய இரண்டு 

மாகாைங்கள் இறைக்கபபட 
முடியுபமன்று கூைபபடுகின்ைது. 
பாராளுமன்ைத்தில ோ்ாரை பபரும்-
பான்றம மூ்ம் கூட இ்றை நிறை-
சேற்ை முடியும். 

இைபபிரச்சிறைக்காை தீர்வு இல-
்ாமல எந்வி் பபாருைா்ாரத்துக்-
கும் தீர்வும் கிறடயாது. அத்துடன் 
நிரந்ர ேமா்ாைமும் நலலிைக்-
கசமா கிறடயாது என்பற் ப்ட்டத் 
ப்ளிோக உைர சேண்டும். ஆறு 
கடக்கும் ேறர்ான் அண்ைன் ்ம்பி 
அ்ன் பின்ைர் நீ யாசரா நான் யாசரா 
என்ை நிற் ்ான். 

நிறைசேற்று அதிகார முறை 
ஒழிபசபா நம்பிக்றகயில்ா பிசர-
ரறைசயா எதுோக இருந்ாலும் 
்மிழ் ்ரபபுக்கள் நிபந்றையின்றி 
ஆ்ரேளித்்ால பபாதுமக்கறை 
பகாண்டு வீதிகளில இைங்குசோ-
பமன்ைார்.

தமிழ் மக்களை வீதியில் 
இறககி ப�ோரோடுப�ோம்

 சிவாஜிலிங்கம் ்கடும் எச்சரிக்்க 

மின்்சா்ர ்மபககு பசாவமையசாளர்கள்

பயன்படுத்திய மின்ோரத்திற்காக 
பாேறையாைர்கள் பேலுத்் சேண்டிய 
கட்டை ப்ாறக   48 பிலலியன் 
ரூபாோக அதிகரித்துள்ை்ாக இ்ங்றக 
மின்ோர ேறப ப்ரிவித்துள்ைது.

 ்ற்சபாது ஏற்பட்டுள்ை நிதி பநருக்-
கடி காரைமாக  மின்ோர ேறப ஒபபந-
்்ாரர்கள் மற்றும் ்னியார் மின் உற்பத்-
தியாைர்களுக்காை பகாடுபபைவுகறை 
பேலுத்துேதில  பாரிய  பநருக்கடி உரு-
பேடுத்துள்ை்ாக பபாது முகாறமயா-
ைர் எம்.ஆர்.ரைதுங்க   ப்ரிவித்்ார். 
்னியார் மின் உற்பத்தியாைர்களுக்கு 
ஆறு மா்ங்களுக்கு ஒருமுறை பைம் 
ேழங்குே்ற்கு   நடேடிக்றக எடுத்து 
ேருே்ாகவும் பபாது முகாறமயாைர் 
ப்ரிவித்்ார்.

 நிதி பநருக்கடி காரைமாக இம்மா்  
ேம்பைம் ேழங்குேதில சிரமம் ஏற்பட்-
டுள்ை்ாகவும்,  மின்ோர ேறப  பேயற்-
பாடுகளுக்காக 25 பிலலியன் ரூபா 

ேங்கிக் கடைாகப பபை சேண்டியுள்ை-
்ாகவும் அேர் ப்ரிவித்்ார்.

 சி் மா்ங்களுக்கு முன்ைர் 45 பில-
லியன் ரூபா நிலுறேத் ப்ாறகயாக 
இருந்ச்ாடு அது ்ற்பபாழுது 48 பில-
லியன் ரூபாோக அதிகரித்துள்ை்ாக  
இ்ங்றக மின்ோர ேறப கூறுகிைது.

 பபாதுமக்கள் ்ங்களின் நிலுறேத் 
ப்ாறகறய அடுத்் சி் நாட்களில 
்ாம்மின்றி ேழங்குமாறு இ்ங்றக 
மின்ோர ேறபயின் பபாது முகாறம-
யாைர் சேண்டுசகாள் விடுத்துள்ைார். 
்ேறை அடிபபறடயில அேற்றை 
பேலுத்்வும் ேேதி அளிக்கபபட்டுள்-
ைது. 

பகாசராைா ப்ாற்று நிற்யில 
நாடு முடக்கபபட்ட சபாது மின்கட்-
டைத்ற் பேலுத்் கா் அேகாேம் 
ேழங்கபபட்டது ப்ாடக்கம் நிலுறே 
ப்ாறக அதிகரித்து ேருே்ாக அறிய 
ேருகிைது. (பா)

செலுதத ப�ண்டிய சதோள்க
48 பில். ரூ�ோ�ோ்க அதி்கரிப்பு

இரத்தினபுரியில் ்சம்்பவம்

நீரோடச் செனற�ளர 
இழுததுச் செனற முதளை

கலகிரியாகம- மாசைருே பகுதியில 
ோவியில நீராடச்பேன்ை மூன்று பிள் -
றைகளில ஒருேறர மு்ற்பயான்று 
இழுத்துச் பேன்றுள்ை்ாக கலகிரியாகம 
பபாலிஸார் ப்ரிவித்்ைர். 

 மாசைரே-சநகம்பாை பிரச்ேத்ற்ச் 

சேர்ந் 15 ேயதுறடய ஒருேறரசய 
இவோறு மு்ற் இழுத்துச் பேன்றுள்-
ைது. காைாமல சபாைேறர ச்டும் 
பணியில கடற்பறடயிைரும் பபாலி-
ஸாரும் இறைநது ஈடுபட்டு ேருே்ாக 
பபாலிஸார் ப்ரிவித்்ைர்.

 03 பிள்ளை்களில் ஒருவர் ்பலி 

இளடக்கோை அரெோங்கம்  
இப்ப�ோது ெோததியமறறது  
்னிபபட்ட அபி்ாறே -

களுக்கன்றி நாட்றட ஸ்தி -
ரபபடுத்தும் சநாக்கிச்சய 
அறமச்சுப பபாறுபறப ஏற் -
ை்ாக இராஜாங்க அறமச்ேர் 
ோந் பண்டார ப்ரிவித்துள் -
ைார்.   

்ற்சபாற்ய நிற்யில 
நாடு அராஜக நிற்க்கு 
்ள்ை முற்படும்ோர்பாை -
ேர்களுடன் நிற்க முடியாப்ன்றும் 
அ்ைால ஜைாதிபதியின் அறழபறப 
ஏற்ை்ாகவும் அேர் குறிபபிட்டார். 
சே்ைப பேறை உற்பத்தி, சமம்பாடு 
மற்றும் விநிசயாக ஒழுங்குறுத்்ல, 
பநல மற்றும் ்ானியங்கள், சே்ை 
உைவுகள், மரக்கறிகள், பழேறக -
கள், மிைகாய, பேங்காயம் மற்றும் 
உருறைக்கிழங்கு பேயறக சமம்பாடு, 
விற் உற்பத்திகள் மற்றும் உயர் 

ப்ாழிநுட்பம், கமத்ப்ா -
ழில இராஜாங்க அறமச்ே -
ராகப ப்விபபிரமாைம் 
பேயது பகாண்ட அேர் 
சநற்று கடறமகறை 
பபாறுபசபற்ைார்.   

 இங்கு கருத்துத் ப்ரி -
வித்் அேர்,மக்கள் ப் பிரச் -
சிறைகறை எதிர்பகாண் -
டுள்ைைர். நாடு அராஜக 

நிற்க்கு ்ள்ைபபடுேற் ்டுபப்ற் -
காக அரறே ஏற்குமாறு எதிரணிக்கு 
ஜைாதிபதி அறழபபு விடுத்்ார். சு.க 
வும் சுயாதீைமாக பேயற்படும் குழுக் -
களும் இறடக்கா் அரபோன்றை 
உருோக்க முயன்ைாலும் அது ோத்தி -
யமாகவிலற். ஐக்கிய மக்கள் ேக் -
தியும் அரறே ஏற்க மறுத்்து. இந் 
நிற்யில ்ான் நாட்றட ஸ்திரபப -
டுத்துே்ற்காக அர்பபணிக்க முடிவு 

பேயச்ன்.எைது முடிவு ேரியாைது 
என்பற் சி் மா்ம் கடந் பின்ைர் 
மக்கள் அங்கீகரிபபார்கள் என்றும் 
அேர் குறிபபிட்டார்.

எவோைாயினும், ோந் பண்டார 
இராஜாங்க அறமச்ேராக ப்விபபிரமா -
ைம் பேய்றம, கட்சி பகாள்றகறய 
காட்டிக் பகாடுக்கும் பேயப்ை 
=்ங்கா சு்நதிரக் கட்சியின் சிசரஷட 
உப ்விோைர் சராஹை ்க் ஷமன் 
பிய்ாஸ ப்ரிவித்துள்ைார்.

இச்சேறை, கட்சியின் பகாள் -
றகக்கு எதிராக பேயற்பட்ட ோந் 
பண்டாரறே கட்சியின் அறைத்து 
ப்விகளிலிருநதும் நீக்குே்ற்கும் 
அேருக்பகதிராக ஒழுக்காற்று நடே -
டிக்றக எடுபப்ற்கும் தீர்மானிக்கப -
பட்டுள்ை்ாக =்ங்கா சு்நதிரக் கட் -
சியின் ச்சிய அறமபபாைர் துமிந் 
திோநாயக்க குறிபபிட்டுள்ைார். (பா)   

அதனாலேலே ்பதவிலேறலறேன் - ்சாநத ்பண்ார   

வடக்கசாழும்பு அமைபபசாளர ்ரசாம் வசாழ்த்து
பிைக்கும் ்மிழ், சிங்கை 

புத்்ாண்டு மக்கள் எதிர் -
பகாண்டுள்ை பிரச்சிறை -
கள் தீரும் ஆண்டாக 
அறமய சேண்டும் எை 
பிரார்த்தித்து ேரசேற்-
சபாம் எை ஐக்கிய மக்கள் 
ேக்தி ேடபகாழும்பு 
பிர்ாை அறமபபாைரும் சமல 
மாகாைேறப முன்ைாள் உறுபபி-
ைருமாை சீ.றே.பி ராம் ப்ரிவித் -
துள்ைார்.  

்மிழ், சிங்கை புத்்ாண்றட 
முன்னிட்டு விடுத்திருக்கும் 
ோழ்த்துச் பேயதியிச்சய அேர் 
இவோறு ப்ரிவித்துள்ைார்.  

அதில சமலும் ப்ரிவிக் -
கபபட்டுள்ை்ாேது,  

 பிைக்கும் புத்்ாண்டில 
மக்கள் எதிர்பகாண்டுள்ை 
பிரச்சிறைகள் கஷடங்கள் 
தீரும் ஆண்டாக அறமய 
சேண்டும் எை நாங்கள் 
அறைேரும் பிரார்த்திக்க-

சேண்டும். புத்்ாண்றட ேநச்ா -
ேமாக பகாண்டாட முடியாமல 
எத்்றைசயா சபர் வீடுகளில 
முடங்கி இருக்கின்ைைர். இேர்-
கறை இைம் கண்டு அேர்க-
ளும் புத்்ாண்றட ேநச்ாேமாக 
பகாண்டாட முடியுமாை உ்வி-
கறை பேயயசேண்டும். 

திருச்சி எம்.சக. ஷாகுல ஹமீது

இ்ங்றக சிறையிலுள்ை ்மிழக 
மீைேர்கறை ்ாயநாட்டிற்கு 
அறழத்து ேரவும், பறிமு்ல பேய-
யபபட்ட படகுகறை மீட்கவும், 
்மிழக அரசு ச்றேயாை நடேடிக்-
றககறை விறரநது சமற்பகாள்ை 
சேண்டும் என்று அதிமுக ஒருங்கி-

றைபாைர் ஒ.பன்னீர் பேலேம் ேலி-
யுறுத்தி உள்ைார்.  இதுப்ாடர்பாக  
அதிமுக ஒருங்கிறைபாைர் ஒ.பன்-
னீர் பேலேம் ்ைது டுவிட்டரில, 
“பபாதுோக நாட்டிலுள்ை அறைத்து 
குடிமக்களுக்கும் நீதி கிறடக்க 
சேண்டும் என்ை அடிபபறடயிலும், 
அந் நீதி விறரநது கிறடக்கபபட 
சேண்டும் என்ை அடிபபறடயிலும் 

்ான் நீதிமன்ைங்கள் இயங்குகின்-
ைை. ஆைால,  நீதிமன்ைங்கசை அநீதி-
யாை தீர்பறப ேழங்கும் நறடமுறை 
இ்ங்றக நாட்டில இருபபது மிகுந் 
அதிர்ச்சிறய அளிபப்ாக உள்ைது.

இ்ங்றகக்கு ப் உ்விகறை பேய-
துபகாண்டிருக்கும் நாடு இநதியா. 
இபபடிபபட்ட உ்வி பேயகின்ை 
நட்பு நாடாை இநதிய மீைேர்களிடம் 

ஒரு சகாடி ரூபாய கட்டைம் பேலுத்் 
போலேதும், அேர்கறை துன்புறுத்து-
ேதும், சிறைபிடிபபதும் அேர்கைது 
படகுகறை பறிமு்ல பேயது ஏ்த்-
தில விடுேதும் பேயநன்றி மைத்்்ா-
கும்.

சிறை பிடிக்கபபட்ட ்மிழக மீை-
ேர்கறை விடுவிக்க ரூ.1 சகாடி 
பேலுத்் சேண்டும் என்று கூறியுள்ை 

இ்ங்றக நீதிமன்ைத்துக்கு கண்டைம் 
ப்ரிவித்து பகாள்கிசைன். இ்ங்றக 
சிறையிலுள்ை ்மிழக மீைேர்கறை 
்ாயநாட்டிற்கு அறழத்து ேரவும், 
பறிமு்ல பேயயபபட்ட படகுகறை 
மீட்கவும், ்மிழக அரசு ச்றேயாை 
நடேடிக்றககறை விறரநது சமற்-
பகாள்ை சேண்டும்” என்று அதில 
ஒ.பன்னீர் பேலேம் ப்ரிவித்துள்ைார்.

இைஙள்க சிளறயிலுளை தமிழ்க மீன�ர்களை 
மீட்க தமிழ்க அரசு நட�டிகள்க எடுக்க ப�ண்டும்

ஒ. ்பன்னீர் ச்சல்வம் வலியுறுத்தல்

 புத்்ாண்றட முன்னிட்டு இன்று 13, 
நாறை14 மற்றும் நாறை மறுதிைம் 15 
ஆம் திகதிகளில மின்பேட்டு அமுல -
படுத்்பபட மாட்டாப்ை இ்ங்றக 
பபாது பயன்பாடுகள் ஆறைக்குழு 
ப்ரிவித்துள்ைது. 

 ஏபரல 16 மற்றும் 17ஆம் திகதிக -
ளில காற் 08.00மணி ப்ாடக்கம் 
மாற் 5 மணி ேறரயாை கா்பபகுதி -
யில 02 மணி சநரம் 15 நிமிடங்களுக்கு 
மின்பேட்டு அமுலபடுத்்பபடவுள்ை-
்ாக இ்ங்றக பபாது பயன்பாடுகள் 
ஆறைக்குழுவின் ்ற்ேர் சமலும் 
ப்ரிவித்துள்ைார்.

நாட்டில் மின்வெட்டு
அமுல்்படுத்தப்பட மாட்டாது

இன்று, நசாமள, நசாமள ைறுதிைம்

- ப�ொது �யன�ொடுகள் ஆணைக்குழு

மக்கள எதிரச்கோண்டுளை 
பிரச்சிளன்கள தீர பிரோரததிப்ப�ோம்

�பயோதி� தம்�தி 
குததிக ச்கோளை
இரத்திைபுரி பகாடசகபே் - பல -

ச்பபத்் பகுதியில ேசயாதிப ்ம்-
பதியிைர் கூரிய ஆயு்த்்ால குத்திக் 
பகாற் பேயயபபட்டுள்ை்ாக 
பபாலிஸார் ப்ரிவித்துள்ைைர். 

ேம்பேத்தில 82 ேய்ாை கைே-
ரும், 75 ேயது மறைவியுசம ்மது 
வீட்டில றேத்து சநற்று முன்திைம் 
இரவு இவோறு பகாற் பேயயப-
பட்டுள்ைைர். எவோைாயினும், 
இந் பகாற்க்காை காரைம் 
இதுேறர கண்டறியபபடவிலற். 

21 ஆவது திருத்தத்தினூடசா்க

அதி்கோரதளத குளறக்க
ஜனோதி�தி தயோர

புதிய அரசிய்றமபபுத் திருத்-
்த்தின் மூ்ம் ்ைது அதிகாரங்கள் 
குறைக்க ஜைாதிபதி சகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ  ்யாராக உள்ை்ாக ஸ்ரீ-
்ங்கா சு்நதிரக் கட்சியின் பேய்ாைர்  
்யாசிறி ஜயசேகர ப்ரிவித்துள்ைார்.

21ஆேது திருத்்ச் ேட்டத்ற் 
பகாண்டுேநது ஜைாதிபதியிை  அதி-
காரங்கறைக் குறைபபதில எந்ப 
பிரச்சிறையும் கிறடயாது எை  ஜைா-
திபதி மிகத் ப்ளிோகத் ப்ரிவித்்்ா-
கவும் அேர் குறிபபிட்டார். ஆைால    
அரசிய்றமபறப திருத்்ாது  
அவோறு பேயய முடியாது என்று 
ப்ரிவித்் அேர், ஜைாதிபதிறய இரா-

ஜிைாமா பேயயுமாறு சகாரி மக்கள் 
சபாராட்டம் நடத்திய சபாதிலும், 
ேட்டம் மற்றும் அரசிய்றமபபுக்கு 
அறமயசே  பாராளுமன்ைம் பேயற்-
பட சேண்டும்  என்றும் குறிபபிட்-
டார். எைசே ேக் ்ரபபிைறரயும் 
இறைத்து இறடக்கா் அரோங்கம் 
அறமபப்ற்காை க்நதுறரயாடல 
ஆரம்பிக்கபபட்டுள்ை்ாகவும் அேர்  
ப்ரிவித்்ார்.

அறமக்கபபடவுள்ை புதிய 
இறடக்கா் அரோங்கத்தின் அறமச்ே-
ரறேயில ஊழல அறமச்ேர்கள் அமரு-
ேற்  நாடு விரும்பவிலற் எைவும் 
அேர் சுட்டிக்காட்டிைார். (பா)

ரமப�ொணையில் நீரில் 
மூழ்கி மூவர் மொயம
ச்ாரன்ஸ் பேலேநாயகம்

 
பகாத்மற் ரம்பபாட நீர்வீழ்ச்சி 

பகுதியில  சநற்று நீராடச் பேன்றுள்ை 
மூன்று சபர்   நீரில அள்ளுண்டு  பேன்-
றுள்ை்ாக  பகாத்மற் பபாலிஸார் 
ப்ரிவித்்ைர்.

நீர்வீழ்ச்சியில நீராடச் பேன்ை ஏழு 
சபரில மூன்று சபர்  காைாமல 
சபாயுள்ை நிற்யில அேர்கறைத் 
ச்டும் பணிகளில பபாலிோரும் 
பபாதுமக்களும் ஈடுபட்டுள்ைைர்.

ேவுனியாவிலிருநது ரம்பபா-
றடக்கு ேருறக ்ந் ஆறடத் 
ப்ாழிற்ோற் ஊழியர்கள்  ஏழு சபர்  
இவோறு குளிக்கச் பேன்றுள்ைதுடன் 
அேர்களில மூேசர நீரில அடித்துச் 
பேல்பபட்டுள்ை்ாக பபாலிஸார் 
ப்ரிவித்்ைர். ரம்பபாட பிரச்ேத்-
தின் சமல பகுதியில பபய் கடும் 
மறழ காரைமாக கீழ்சநாக்கி பபருக்-
பகடுத்்  பேள்ைத்திச்சய அேர்-
கள் அடித்துச் பேல்பபட்டுள்ை்ாக 
பபாலிோர் ப்ரிவித்்ைர்.

அபபகுதியில பபயது ேரும் கடும் 
மறழக்கு மத்தியிலும் ச்டு்ல நடே-
டிக்றககள் ப்ாடர்நது முன்பைடுக்-
கபபட்டு ேருே்ாக ப்ரிவிக்கபபடு-
கிைது. (ஸ)

ஜைாதிபதி ்ைது ோழ்த்துச் 
பேயதியில சமலும் ப்ரிவித்துள்ை-
்ாேது,

இவோைாை சூழ்நிற்யில ் மிழ், 
சிங்கை புத்்ாண்டுப பிைபறப புதிய 
எதிர்பார்பபுகளுடன் ேரசேற்பது 
பழங்கா்த்திலிருநச் இடம்பப-
றும் நமது பாரம்பரியமாகும். இந் 
ஆண்டும் அந் எதிர்பார்பபுகளுட -
னும், புதிய நம்பிக்றககளுடனும் 
புத்்ாண்டுப பிைபறபக் பகாண்டா-
டுகிசைாம்.

புத்்ாண்டின் உண்றமயாை 
உரிறம நமது குழநற்களுக்சக 
உண்டு. குழநற்களுக்கு புத்்ாண்டு 
திைத்தின் மகிழ்ச்சிறயப பாதுகாத்-
துக் பகாடுபபதில நீங்கள் அதிக 

அக்கறை பேலுத்துகிறீர்கள் என்பது 
எைக்குத் ப்ரியும்.

அச்சபான்று, புத்்ாண்டு பகாண் -
டாட்டங்கறை அனுபவிபப்ற்காக 
்மது பிள்றைகளுடன் இறைே்ற்-
காை ோயபறப இழநது, விசேட 
கடறமகளில ஈடுபட்டு இருபபேர் -
கறைப சபான்று, பேளிநாடுகளி-
லிருக்கும் அறைேரிைதும் அர்பப-
ணிபறப நிறைவுகூருகிசைன்.

ம்ர்நதுள்ை சிங்கை மற்றும் ்மிழ் 
புத்்ாண்டு, நி்வுகின்ை ேோலகறை 
பேற்றிபகாள்ளும் சுபீட்ேம் நிறைந் 
இனிய புத்்ாண்டாக அறமய சேண்-
டுபமன்று பிரார்த்திக்கின்சைன் 
என்றும் ஜைாதிபதி ்ைது ோழ்த்துச் 
பேயதியில ப்ரிவித்துள்ைார்.

ஒற்றுமை, புரிநதுணரவுடன்... 01ஆம் பக்கத் ப்ாடர்



8 2022 ஏப்ரல் 13 புதன்கிழமை13–04–2022

வ்ரலாற்று சிறபபு மிக்க வற்றாப்பமை ்கண்ணகி அமைன் ஆலய ைஞ்ச உற்்சவம நேற்றுமுன்தினம (11) ைாமல மி்கவும சிறபபுற இடம்்பற்றது. 

வன்முறை கும்பலால் 
முச்சக்கர வண்டி தீககிறர
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் நவாலி பகுதியில் 
முசேக்கர வண்டி ஒன்று வன்முறை 
கும்பலால் தீககிறரயாக்க்பபட்-
டுள்ளது. 

நவாலி, ஆனந்ா வீதி பகுதி-
யிலுள்ள வீடடான்றினுள சநற்று-
முன்தினம் திங்கட்கிழறை இரவு 
இரண்டு சைாட்டார் றேககிளில் 

வந் 06 சபர் ட்காண்ட வன்முறை 
கும்பல் வீட்டின் முன் நிறுத்தி றவக-
்க்பபட்டிருந் முசேக்கர வண்டிறய 
அடித்து டநாறுககிவிட்டு அ்ற்கு தீ 
றவத்் பின்னர் அஙகிருநது ்்பபி 
டேன்றுள்ளனர். 

ேம்பவம் ட்ாடர்பில் ைானி்பபாய் 
டபாலிஸாருககு அறிவிக்க்பபட்ட-
ற்யடுத்து டபாலிஸார் விோரறண-
்கற்ள முன்டனடுத்துள்ளனர். 

கிளிந�ாசசி மாவட்டம 

(பரந்ன் குறூ்ப நிருபர்)

கிளிடநாசசி ைாவட்டத்தில் சுைார் 
ஆைாயிரத்து ஆயிரத்து 246 ஏக்கர் 
வறரயான ்காணி்கள வனவ்ளத்தி -
றணக்க்ளம் ைற்றும் வனஜீவராசி -
்கள திறணக்க்ளங்கள என்பவற் -
றிலிருநது  விடுவிக்க சவண்டிய 
ச்றவ ்காண்பபடுவ்ா்க ைாவட் -
டச டேயல்க  ்்கவல்்களில் ட்ரி -
விக்க்பபட்டுள்ளது.

கிளிடநாசசி ைாவட்டத்தின் 
்கறரசசி ்கண்டாவற்ள, பசசி -
றல்பபளளி, பூந்கரி ஆகிய நான்கு 
பிரச்ே டேயல்க பிரிவு்களிலும் 
டபாது ைக்களின் பயன்பாட்டி -
லும்  பயிர்சடேய்ற்க நடவடிகற்க -
்களிலும்  உள்ள ்காணி்கள ைற்றும் 
சைற்படி திறணக்க்ளங்க்ளால் ஆக -
கிரமிக்க்பபட்டுள்ளன.     சுைார் 
ஆைாயிரத்து 246  ஏக்கர் வறரயான 
்காணி்கள வனவ்ள திறணக்க்ளம்  
ைற்றும் வன ஜீவராசி்கள திறணக -
்க்ளம் ஆகியவற்றில் இருநது 
விடுவிக்க்பபட சவண்டியுள்ள -

்ா்க ைாவட்டச டேயல்க ்்கவல் -
்களில் ட்ரிவிக்க்பபட்டுள்ளன. 
்காணி்கற்ள விடுவி்பபது ட்ாடர் -
பில் பல்சவறுபட்ட ்கலநதுறரயா -
டல்்கள சைற்ட்காள்ள்பபட்டுள -
்ளன. ்கடந் ஜனவரி ைா்ம் 07ஆம் 
தி்கதி ைாவட்ட உயர் அதி்காரி்கள 
ைற்றும் துறைோர் திறணக்க்ள அதி -
்காரி்க்ளால் ்க்ள விஜயம் சைற் -
ட்காள்ள்பபட்டு  அறடயா்ள்பபடுத் -

்்பபட்ட ்காணி்கற்ள விடுவி்பபது 
ட்ாடர்பான  நடவடிகற்க்கள முன் -
டனடுக்க்பபட்டு வருவ்ா்கவும்  
ட்ரிவிக்க்பபட்டுள்ளது. 

 கிளிடநாசசி ைாவட்டத்தின்  
்கறரசசி பிரச்ே டேயல்க பிரிவில் 
இரண்டாயிரத்தி 395 ஏக்கர் 
வறரயான 16 ்காணி்களும் ்கண்டா -
வற்ள பிரச்ே டேயல்க பிரிவில் 
608 ஏக்கர் வறரயான  ஆறு துண் -

டு்களும் பூந்கரி பிரச்ே டேயல்க 
பிரிவில் 1410 ஏக்கர் வறரயான 
எட்டு ்காணித் துண்டு்களும்  வனவ -
்ளத் திறணக்க்ளத்தின் ்கட்டு்பபாட் -
டில் இருந்து.  

 ்கண்டாவற்ள்பபிரச்ே டேயல்க 
பிரிவில் 513 ஏக்கர் வறரயான 
நான்கு ்காணித் துண்டு்களும் பசசி -
றல்பபளளி பிரச்ே டேயலா்ளர் 
பிரிவில் இருநது ஆயிரத்து 320 
ஏக்கர் 02 ரூட் 33 சபர்ச ்காணி்கள 
வனஜீவராசி்கள திறணக்க்ளத்தி -
னால் விடுவிக்க்பபட சவண்டியுள -
்ள்ா்க ைாவட்டச டேயல்கத்தினால் 
ட்ரிவிக்க்பபட்டுள்ளது.

்காணி்கற்ள விடுவி்பபது ட்ாடர் -
பா்க பரிசீலறன டேய்வ்ற்கு 
ஏதுவா்க டபாருத்்ைான ஆவணங -
்கற்ள ேைர்்பபிககுைாறு வனவ்ளத் 
திறணக்க்ளத்தினால் ச்கார்பபட் -
ட்ற்கு அறைவா்க ்கடந் ைார்ச 
ைா்ம் 18ஆம் தி்கதி ைாவட்ட  டேய -
ல்கத்தினால்  12 ச்காறவ்கள ற்கய -
ளிக்க்பபட்டுள்ள்ா்கவும்  ட்ரிவித் -
திருந்றை குறி்பபிடத்்க்கது. 

வனவள, வனஜீவராசிகள் திணைககளஙகளின்
வசமுள்ள காணிகணள விடுவிகக நடவடிகணக

்சாவ்கச்்சரி ்ச.ந�ா.்ச வில் குழப்பநிறல 
ோவ்கசசேரி விசேட நிருபர்  

ோவ்கசசேரி ே.ட்ா.ே விற்பறன 
நிறலயத்தில் டபாங்கல் டபாதி 
நிறைவறடந்்ால் அ்றன டபற்-
றுகட்காள்ள வந்வர்்கள சநற்று 
ேட்ாே பணியா்ளர்்களுடன் முரண்-
பட்டுள்ளனர். இ்னால் அவ்விடத்-
தில் அறைதியின்றை ஏற்பட்டிருந-
்து.  

ோவ்கசசேரி ேட்ாே விற்பறன 
நிறலயத்திற்கு புதுவருட தினத்ற் 
முன்னிட்டு வந் டபாங்கல் டபாதி 
நிறைவறடந்றையால் அ்ன் 
பின்னர் டபாதிறய டபற்றுகட்காள்ள 
வந்வர்்கள ோவ்கசசேரி ேட்ாே 
மு்காறையா்ளர் ைற்றும் பணியா்ளர்்க-
ளுடன் முரண்பட்டிருந்னர்.   

இது ட்ாடர்பா்க ேட்ாே மு்காறை -
யா்ளர் ்கருத்து ட்ரிவிகற்கயில்;  

ைட்டு்பபடுத்்்பபட்ட அ்ளவி -
சலசய டபாருட்்கள வழங்க்பபடு-
கின்ைன.ோவ்கசசேரி கிற்ளககு 216 
டபாங்கல் டபாதிசய வழங்க்பபட்டி-
ருந்ன.  

அது ்கடந் 10ஆம் தி்கதி நிறைவ -
றடநது விட்டது. இரு்பபினும் 100 
சபருககு டபாங்கல் டபாதி டபை 
வரிறேயில் ட்காட்டும் ைறழககு 
ைத்தியில் நின்றிருந்னர். அ்னால் 
அவர்்களுககு சடாக்கன் வழஙகி 
எதிர்வரும் 13ஆம் ச்தி டபாங்கல் 
டபாதி வாங்க வருைாறு ட்ரிவித்-
ச்ாம். இரு்பபினும் சநற்று சடாக்கன் 
டபைா் பலரும் வநதிருந்றையால் 
குழ்பப நிறல ஏற்பட்டிருந்து. 
டபாங்கல் டபாதி சடாக்கன் வழங -
்க்பபட்டவர்்களுககு இன்று வழஙகி 
றவக்க்பபடும் என சைலும் அவர் 
ட்ரிவித்திருந்ார்.   

புதுககுடியி-
ருபபு ்பகுதியில் 
அமைந்துளை 
HIRDARAMANI 
ஆமடத்தாழிற்-
்சாமல ஊழி-
யர்களினால் 
இ்ரதததான 
நி்கழ்வான்று 
நேற்று(12) 
முன்்னடுக்கப-
்படடது 

�.்�.கூட்டறமப்பா்க எடுககும முடி்வ ்பலமா்கவிருககும
யாழ்.விசேட நிருபர் 

ஜனாதிபதிககு எதிரான குற்ை்ப 
பிசரரறணறய டபாறுத்்ைட்-
டில் நாங்கள ்னியா்க முடிவு 
எடு்பபற் ்காட்டிலும் ்மிழ்த் 
ச்சியக கூட்டறை்பபா்க ஒரு 
முடிவு எடுத்்ால் ்ான் அது 
பலைா்க இருககும் என புட்ளாட் 
்றலவரும், பாராளுைன்ை உறு்ப-
பினருைான ்.சித்்ார்த்்ன் ட்ரி-
வித்்ார்.

ய ா ழி ல் . ச ந ற் று முன் தி ன ம் 
்கட்சியின் ைத்திய குழு கூட்டத்-
திறன நடாத்திய்ன் பின்னர் 
ஊட்கங்களுககு ்கருத்து ட்ரிவிக-
கும் சபாச் அவ்வாறு ட்ரிவித்-
்ார். 

சைலும் ட்ரிவிகற்கயில், 

நாங்கள பத்து பாராளுைன்ை 
உறு்பபினர்்க்ளா்க முடிவு எடுககும் -
சபாது அது பலைா்க இருககும். எந -

்வி்ைான பிசரரறண 
ட்காண்டு வந்ாலும் 
்மிழ்த் ச்சியக கூட்ட -
றை்பபா்க மூன்று ்கட்சி -
்களும் ்கலநதுறரயாடி 
ஒரு முடிறவ எடுக்க 
சவண்டும். 

மூன்று ்கட்சியும் 
இறணநது தீர்ைானம் 
எடுக்க முடியாவிட்டால் 
நாங்கள ்னியா்க தீர்ைா -
னிக்க முடியும் என்றும் தீர் -
ைானம் எடுக்க்பபட்டது.

இலஙற்க ைக்கற்ள 
மி்க்ப டபரிய அ்ளவில் 
டபாரு்ளா்ார டநருக்கடி 
பாதித்துள்ளது. ஆ்கசவ 

டபாரு்ளா்ார பின்னறடவு நிசேய -
ைா்க நீண்ட ்காலைா்க இருநது வந் 

ஒன்று. இந் நாட்டிசல யுத்்த்திற் -
்கா்க டபருநட்ாற்கயான பணம் 
டேலவழிக்க்பபட்டது. அ்ற்்கா்க 
்கடன்்கள டபை்பபட்டன. பாரிய்ள -
வில் அழிவு்கள ஏற்பட்டன. இறவ 
எல்லாம் சேர்நச் டபாரு்ளா்ார 
பின்னறடவு ஆரம்பிக்க ்காரணைா -
்கவுள்ளது.

சபாராட்டத்துககு ஜனாதிபதி 
ேரியான பதில் ஒன்றை வழங்க 
சவண்டும். 

ஜனாதிபதி ப்வி வில்க 
சவண்டும் என்று கூறிசய ைக்கள 
சபாராடுகிைார்்கள. 

அ்றன ஜனாதிபதி டேய்ய 
ைாட்டார் என்சை நான் நிறனககின் -
சைன். டபாரு்ளா்ாரத்ற் முன் -
சனற்ை ஜனாதிபதி நடவடிகற்க 
எடுக்க சவண்டும் என்ைார்.

்காணாமல் ்்பான ்க்டற்பற்ட
சிப்பாய் ்ச்டலமா்க மீடபு
யாழ்.விசேட நிருபர் 

ேநச்்கத்திற்கு  இடைான பட -
கு்கற்ள துரத்திய இலஙற்க ்கடற் -
பறட படகு்கள இரண்டு சைாதி 
விபத்துககு  உள்ளானதில் , ்கடற் -
பறட சி்பபாய் ஒருவர் ்காணாைல் 
சபான நிறலயில், சநற்று டேவ் -
வாய்ககிழறை ்காறரந்கர் ்கடற்ப -
ர்பபில் ேடலைா்க மீட்்க்பபட்டுள -
்ளார்.  

சநற்று முன்தினம் திங்கட்கி -
ழறை டநடுநதீவுககு ட்ாறலவில் 
, இநதியா பக்கைா்க இருநது  வந் 
ேநச்்கத்திற்கு இடைான இரண்டு 
படகு்கற்ள ்கடற்பறடயினர் 
ைறிக்க முற்பட்ட  சபாது, குறித்் 
படகு்கள ்கடற்பறடயின் ்கட்ட -
ற்ளறய மீறி ்்பபி டேன்றுள்ளது. 

அ்றன அடுத்து ்கடற்பறட 
படகு்கள அவர்்கற்ள விரட்டிய 
சபாது, ்கடற்பறடககு டோந் -

ைான இரண்டு படகு்கள சைாதி 
விபத்துககு உள்ளாகியுள்ளன. 
அ்ன்  சபாது படகில் இருந் 
நான்கு ்கடற்பறடயினர் ்கடலில் 
்வறி விழுந்னர். இதில்  மூவர் 
ஏறனய ்கடற்பறடயினரால் 
மீட்்க்பபட்டுள்ளனர். ஒருவர் 
்காணாைல்  சபாயிருந்ார். 

்காணாைல் சபானவறர ச்டும் 
பணியில்  ்கடற்பறடயினர் ஈடு -
பட்டு வந்னர். இந நிறலயில்  
்காறரந்கர் ்கடற்பர்பபில் 
்காணாைல் சபான  ்கடற்பறட வீரர் 
ேடலைா்க மீட்்க்பபட்டுள்ளார். 

அச்சவற்ள  மீட்்க்பபட்ட 
மூன்று ்கடற்பறடயினரில் இருவர் 
்காயங்களுககு உள்ளான நிறலயில்  
ஊர்்காவற்துறை றவத்திய 
ோறலயில் அனுைதிக்க்பபட்டு, 
அஙகிருநது சைலதி்க  சிகிசறேக -
்கா்க யாழ்.சபா்னா றவத்திய 
ோறலககு ைாற்ை்பபட்டுள்ளனர்.

ஜனாதிபதி பதவி விலக மாட்ார்

ைாங்குைம ்பாமலை்ரததடி ஸ்ரீ முததுைாரியமைன் ஆலயததின் இ்ரநதாற்்சவம நேற்றுமுன்தினம ்காமல இடம்்பற்ற ந்பாது எடுக்கப்படட ்படங்்கள.   ்படங்்கள ைாங்குைம நிரு்பர 

ைன்னார ்வளளிைமல ைன்/்பதியுதீன் அ்ரசினர முஸ்லிம ்கலவன் ்பாட்சாமலயில் 
்கல்வி ்பயிலும முஹமைத ஜலீஸ் ஜஸ்மிர அஹைட என்ற ைா்ணவன் 2021 ஆம 
ஆணடு இடம்்பற்ற புலமைப்பரிசில் ்பரீடம்சயில் 158 புளளி்கமை ் ்பற்று சிததியமடந்-
துளைார.  சிததியமடந்த ைா்ணவமனயும ்பாட்சாமல அதி்பர எம.ந்க. றயிசுந்தீமனயும 
்படததில் ்கா்ணலாம.
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இலஙமகைத் திருநாட்டில் இரு ைதத்தி-
னருக்கு ைட்டுைல்ல, இரு இனத்தின-
ருக்கும் உரிய ஒரு பண்டிமகையாகை 

சிறபபித்துச் ச�ால்லபபடும் வமகையில் சித்-
திம்ரப புதுவருடம் அமைந்துள்ளது. இந்து 
தமிழ் ைக்கைளும், சபௌத்த சிஙகை்ள ைக்கைள 
சபாதுபபண்டிமகையாகை சித்திம்ரப புத்தாண் -
மடக் சகைாண்டாடுகிறாரகைள.

 வவறுபட்ட ைதஙகைம்ளயும் சைாழிகைம்ள-
யும் சகைாண்டுள்ள ைக்கைள இமைந்து பண்-
டிமகைசயான்மற சபருவிழாவாகைக் சகைாண் -
டாடுவது உலகில் வவசறஙகும் இருபபதாகைத் 
சதரியவில்மல. அந்த வமகையில், இரு 
ைதம் இரு சைாழி �ாரந்த வமகையில் சித்தி-
ம்ரப புதுவருடம் இருபபதால் இலஙமகையில் 
இது ஒரு வதசியப சபாருவிழாவாகை முக்கி-
யத்துவம் சபறுகின்றது.  

 சித்திம்ரப புதுவருடப பிறபபின் வபாது 
தமிழ், சிஙகை்ள ைக்கைள சவவவவறு பா்ரம்ப-
ரிய �ைய அனுட்டான முமறகைம்ள வைற்-
சகைாண்டு வருகிறாரகைள. புதுவருடப பிறப-
பன்று விஷு புண்ணிய கைாலத்தில் தமலக்கு 
ைருத்துநீர வதய்த்து ஸநானம் ச�ய்வது 
இந்து ைக்கை்ளது வழக்கைம் என்பதுடன் 
அதுவவ புதுவருடத்தில் முதற்கைருைைாகைவும் 
அமைகிறது.

   புதுவருடம் பிறந்ததும் சுபவந்ரத்-
தில் தமலக்கு எண்சைய் மவத்து ஆசி 
சபறுவது சபௌத்த ைக்கை்ளது பா்ரம்பரிய 
வழக்கைைாகைப பின்பற்றபபட்டு வருவதுடன் 
அதுவவ அவரகை்ளது புதுவருடத்தில் ஆ்ரம்பக் 
கைருைைாகைவும் இருக்கிறது.

 இந்து ைக்கைள ைருத்துநீர வதய்த்து 
ஸநானம் ச�ய்வது என்பது முக்கியத்து -
வம் வாய்ந்தது ைட்டுைல்ல அமனவ்ராலும் 
தவறாது பின்பற்றபபடவும் வவண்டியதுைா-
கும்.

 புதுவருடம் பிறபபதற்கு முன்னரும், 
வருடப பிறபபுக்கு முன்னருைான விஷு 
புண்ணிய கைாலத்தில் கிழக்கு அல்லது 

வடக்கு திம�மய பாரக்கும் வமகையில் 
நின்றவாறு தமலக்கு ைருத்து நீர வதய்த்த 
பின்னர பஞ�ாஙகைத்தில் ச�ால்லபபட்டவாறு 
தமலயிலும் கைாலின் அடியிலும் குறிபபிட்ட 

இமலகைம்ள மவத்து ஸநானம் ச�ய்தல் 
வவண்டும்.

 ரிஷிகைள, முனிவரகைள ைற்றும் சித்தர -
கை்ளால் அறிமுகைம் ச�ய்யபபட்ட மூலிமகை 
ைருத்துவமுமறகைளுடன் சதாடரபுள்ளதான 
இமலகைம்ளயும் ைற்றும் தி்ரவியஙகைம்ளயும் 
வ�ரத்து கைாய்ச்சிப சபறும் இந்த ைருத்துநீ்ரா -
னது ைருத்துவக்குைம் சகைாண்டிருக்கிறது.

 எனவவ இதமன தமலயிலும் உடலிலும் 
வதய்பபதால் வதாலிலும் உடலின் உளவ்ள-
யும் இருக்கும் வியாதிகைள நீஙகைப சபறுவது-
டன், வாழ்வில் பீடித்துள்ள வதாஷஙகைளும், 
கைரைவிமனகைளும் சதய்வீகை ரீதியில் அகைன்று 
விவைா�னம் கிமடக்கைக் கூடியதாகை இருக்கி-
றது. சபாதுவாகை ஆலயஙகைளில்தான் ைருத்-
துநீர கைாய்ச்�பபடுவதால் ஒருவமகையில் 
இது சதய்வீகைத்தன்மை வாய்ந்ததாகைவும் 
அமைந்திருக்கிறது என்று ச�ால்லலாம்.

  ஸநானம் ச�ய்த பின்னர, அமனவ-
ரும் பஞ�ாஙகைத்தில் குறிபபிட்டுள்ளவா-
றான நிறத்திலான புதிய வஸதி்ரஙகைம்ள 
அணிந்து, முதலில் வீட்டுப பூமை அமற-
யிலும் பின்னர ஆலயஙகைளுக்கும் ச�ன்று 
இமறவழிபாடு ச�ய்தல் வவண்டும்.

 தாய் தந்மதயர, குரு, சபரிவயாரகைள 
முதலானவரகைம்ள வைஙகி அவரகை்ளது 
ஆசிமயப சபறுவதும், ஏழ்மை நிமலயி-
லுள்ளவரகைளுக்கு பைம் அல்லது சபாருட்-
கைம்ள வழஙகி தானதருைஙகைம்ள ச�ய்வ-
தும், குறிக்கைபபட்ட சுபவந்ரத்தில் மகைவிவ�டம் 
பரிைாறிக் சகைாளவதும், உறவினரகைள நண்-
பரகை்ளது வீடுகைளுக்குச் ச�ன்று வாழ்த்துக்கை-
ம்ளத் சதரிவித்துக் சகைாளவதும், விருந்துப-
கைா்ரஙகைளில் கைலந்து சகைாளவதும், சுபதினம் 

ைற்றும் சுபவந்ரம் பாரத்து 
புதுக்கைருைஙகைம்ள சதாடஙகுவ-

தும் புதுவருடப பிறபபின் பின்ன்ரான சிறப-
புச் ச�யற்பாடுகை்ளாகும்.  

 சித்திம்ரப புதுவருடக் சகைாண்டாட்டத் -
தின் வபாது தமிழ், சிஙகை்ள ைக்கைள தனித்த -

னியான பா்ரம்பரிய கைலா�ா்ர நமடமுமற-
கைம்ளப பின்பற்றி வருகிறாரகைள. தமிழ் 
ைக்கை்ளது சகைாண்டாட்ட ச�யற்பாடுகைள கூட 
இடத்துக்கிடம் ைாறுபடுகிறது. அதாவது 
இலஙமகையின் வடக்கு, கிழக்கு 
ைற்றும் ைமலயகைப பகு -
திகைளிலும் அந்தந்தப 
பி ்ர வ த � ங கை ளின் 
கைலா�ா்ர ை்ரபுகை-
ளுக்கு அமைய 
மவபவ நிகைழ்வுகை-
ளும் சகைாண்டாட்ட 
ந ம ட மு ம ற கை ளு ம் 
வவறுபட்டு இருபபமத-
யும் கைாை முடிகிறது.  

  இந்த வமகையில் வடபகுதியில் குறிபபாகை 
யாழ்குடாநாட்மட வநாக்கினால், வலிகைாைம், 
வடை்ராட்சி, சதன்ை்ராட்சி, ைற்றும் நகை்ரப பகு-
திகைளில் சித்திம்ரப புதுவருட சகைாண்டாட்ட 
நிகைழ்வுகைளும் �ம்பி்ரதாய நமடமுமறகைளும் 

ஒவ்ர ைாதிரியானதாகைவவ 
அமைந்திருக்கின்றன.
 வப்ராசிரியர அ. �ண்முகை -

தாஸ தனது கைட்டும்ரசயான்றில் பின்வரு-
ைாறு குறிபபிட்டுள்ளார.

 “சித்திம்ரப புதுவருடத்மதசயாட்டிய தமிழ் 
ைக்கை்ளது பா்ரம்பரிய நமடமுமறகைளுள 
ஒன்றாகை குறிபபாகை யாழ்குடாநாட்டு ைக்கை-
ளிமடவய நிலவும் வழக்கைைாகை வபாரத்வதங-
கைாய் அடித்தல் விம்ளயாட்டு சபரும்பாலும் 
வகைாயில் வீதிகைளில் நமடசபறுவதுண்டு. 
சித்திம்ரப புதுவருடப பிறபபுக்கு பல நாட்கை-

ளுக்கு முன்பதாகைவவ வபாரத் வதஙகைாய்கைம்ள 
வ�கைரிக்கும் முயற்சி சதாடஙகி விடும். வதங-
கைாய்கைம்ள சிதறடிபபதற்கைாகை பயன்படுத்தப -
படும் கைாய் ‘மகையான்’ என்று ச�ால்லப -

படும்.
 இந்த விம்ளயாட்டிவல 
மகைவதரந்தவரகைம்ள ‘அடி -

கைா்ரரகைள’ என்று ச�ால் -
வாரகைள. இரு பக் -
கைத்து அடிகைா்ரரகைளும் 
எதிச்ரதிவ்ர இருந்து 
சகைாளவர. ஒருவர 

உருட்டிவிடும் வதய்கைாமய 
ைற்றவர தன்னுமடய மகையில் 

மவத்திருக்கும் மகையானால் அடித்து 
சநாருக்குவார. இபவபாது இந்த விம்ளயாட்டு 
சவகுவாகைக் குமறந்து விட்ட வபாதிலும் யாழ்-
குடாநாட்டின் சில கி்ராைஙகைளிலும் நமட-
சபற்று வருவமத கைாைக் கூடியதாகை இருக்-
கிறது."

 இவவாறு வப்ராசிரியர �ண்முகைதாஸ எழு-
தியிருக்கிறார.

யாழ்குடாநாட்டில் இன்சனாரு பா்ரம்பரிய 
வபாட்டி நிகைழ்வாகை வகைாழிச்�ண்மட அமைந்-
திருக்கிறது. �ண்மட ச�ய்வதற்சகைன்வற 
வ�வல்கைள வ்ளரக்கைபபட்டு வந்தன. யாழ்கு-
டாநாட்டு கி்ராைஙகைளில் ஏற்கைனவவ ஒருகைா-
லத்தில் இந்த விம்ளயாட்டு பா்ரம்பரியம் 
சபற்றுத் திகைழ்ந்தது.

 இபவபாது சவகுவாகைக் குமறந்து விட்டது 
என்வற ச�ால்ல வவண்டும். சித்திம்ரப புதுவ-
ருடத்தின் வபாது கிளித்தட்டு, �டுகுடு, வகைாலாட்-

டம் வபான்ற விம்ளயாட்டுகைம்ள ஏற்பாடு 
ச�ய்து நடத்துவதுடன் ஊஞ�லாட்டம், கும் -
மியடித்தல், சகைாக்கைான் சவட்டுதல், பல்-
லாஙகுழி, ச�ாக்கைட்டான் வபான்ற சபண்கைள 
கைலந்து சகைாளளும் விம்ளயாட்டுக்கைளும் 
அக்கைாலத்தில் இடம்சபறுவதுண்டு. அத்-
துடன் ைாட்டுவண்டிச் �வாரி, துவிச்�க்கை-
்ரவண்டி ஓட்டம், ை்ரதன் ஓட்டம் வபான்ற 
வபா்ராட்டஙகைளும் புதுவருட சிறபபு நிகைழ்வு-
கை்ளாகை நமடசபற்று வருகின்றன. பமழய-
னவற்மறசயல்லாம் ைறந்து விட்டு புதிய 
எதிரபாரபபுகைம்ளயும், நம்பிக்மகைகைம்ளயும் 
மவத்து வ்ரவவற்கைபபடும் சித்திம்ரப புதுவ -
ருடைானது ஒவசவாருவருக்கும் வாழ்வில் 
வ�ந்தம் வீசும் வமகையில்- நல்ல எதிரகைா-
லத்மத வதாற்றுவிபபதாகை அமைய இமறய -
ரும்ள வவண்டிப பி்ராரத்திபவபாைாகை!

 

சி த்திம்ரப புத்தாண்மட தமிழ்ப புத் -
தாண்டு என்றும் கூறுவர. அதாவது 
தமிழரகைளுக்குரிய புதிய ஆண்டு 

பிறபபமதக் சகைாண்டாடும் விழா இதுவா -
கும். இந்தியா, இலஙமகை, ைவலசியா, சிங-
கைபபூர வபான்ற நாடுகைளிலும், புலம்சபயர 
நாடுகைளிலும் வாழும் தமிழ் ைக்கைள சித்திம்ர 
ைாதத்தின் முதல் நாம்ள சித்திம்ரப புத் -
தாண்டாகைக் சகைாண்டாடுகின்றனர.

 இலஙமகையில் இதமன தமிழ்- சிஙகை -
்ளப புத்தாண்டு என்றும் குறிபபிடுவர. 
ஏசனனில் தமிழரகைளுக்கும், சிஙகை்ளவரகை-
ளுக்குைான சபாதுபபண்டிமகையாகை இபபுத்-
தாண்டு சகைாண்டாடபபடுகின்றது.

 ஒரு தமிழ் ஆண்டு என்பது வானியல் 
ரீதியாகைவும், அறிவியல் ரீதியாகைவும் அ்ளவி-
டபபட்ட கைாலத்மதக் சகைாண்ட கைாலப பகுதி-
யாகும். பூமி, சூரியமன ஒரு தடமவ சுற்றி 
வருவதற்கு 365 நாட்கைள, 6 ைணி, 11 
நிமிடம், 48 ச�க்கைன்கைள ஆகின்றது. இதுவவ 

தமிழ் வருடத்தினதும் கைால அ்ளவாகும்.
 சூரியன் வை� இ்ராசியில் பி்ரவவசிக்கும் 

வபாது சதாடஙகும் ஆண்டு, மீன இ்ராசியி-
லிருந்து சவளிவயறும்வபாது முடிவமடகின் -
றது. ஆகைவவ தமிழ் வருடத்தின் கைால அ்ளவு 
எபவபாதும் சீ்ரானதாகைவவ இருக்கிறது. இதன் 
அடிபபமடயிவலவய தமிழ்ப புத்தாண்டு 

பிறக்கும் நாள, வந்ரம் கைணிக்கைபபடுகிறது.
ஆஙகில கிச்ரசகைாரிய நாட்கைாட்டியில் 

சபரும்பாலும் ஏப்ரல் 14 ஆம் திகைதி சதாடங-
கும் தமிழ் ஆண்டு சில ஆண்டுகைளில் ஏப்ரல் 
13 அல்லது 15 ஆம் திகைதிகைளில் சதாடங-
கும். இதற்குக் கைா்ரைம் ஆஙகில (கி்ரவகைாரி-

யன்) நாட்கைாட்டி ஒவ்ர சீ்ரானதாகை இல்மல 
என்பவதயாகும்.

நமடமுமறக்கு ஏற்றதாகை தமிழ்ப புத்-
தாண்டு ஒரு குறிபபிட்ட நாளில் சகைாண்டா -

டபபட்டாலும், தமிழ்ப பஞ�ாஙகைஙகைளில் 
அந்த நாளில் ஆண்டு பிறக்கும் �ரியான 
வந்ரம் குறிபபிடபபட்டிருக்கும். அதன் அடிப-
பமடயிவலவய ஆண்டுக்கைாலம் கைணிக்கைபப -
டுகிறது.

தமிழரிமடவய சித்திம்ரப புத்தாண்டு 
என்ற பண்டிமகை எபவபாதிருந்து வழக்கில் 
இருந்தசதன்பதற்கைான �ரியான ஆதா்ரங -
கைள இல்மல. ஆனால் இபபுத்தாண்டு மிகைத் 
சதான்மையானதாகைக் கைருதபபடுகின்றது.

  தமிழ் நாட்கைாட்டியானது இ்ராசிச் �க்கை-
்ரத்மத கைாலக்கைணிபபில் பயன்படுத்தும் ஒரு 
சூரிய நாட்கைாட்டி என்பதால், பன்னிரு இ்ராசி-

கைளில் முதல் இ்ராசியான வைழத்தில் சூரியன் 
நுமழயும் சித்திம்ரவய முதல் ைாதைாகைக் 
கைருதபபட்டதாகைச் ச�ால்லபபடுகின்றது.

�ஙகை இலக்கியைான சநடுநல்வாமட -

யில் வைழவை முதல் இ்ராசி என்ற குறிபபு 
கைாைபபடுவதால், அமத வைலதிகை �ான்றா-
கைக் சகைாளவர. எனினும், பத்தாம் நூற்றாண்-
டுக்குப பிந்திய அகைத்தியர பன்னீ்ராயி்ரம், 
பதிமனந்தாம் நூற்றாண்மடச் வ�ரந்த புட்ப-
விதி முதலான நூல்கைள சதளிவாகை சித்திம்ர 
முதல் ைாதம் என்று ச�ால்கின்றன.

  பஙகுனியின் இறுதி-
நாட்கைளில் அல்லது 

சித்திம்ர முதல் நாளில் தான் வழக்கைைாகை 
வவஙமகை ை்ரம் பூக்கும். ைமலபடுகைடாம் 
‘தமலநாள பூத்த சபான் இைர வவஙமகை’ 
என்றும், பழசைாழி நானூறு ‘கைணிவவஙமகை 
நன்னாவ்ள நாடி ைலரதலால்’ என்றும் பாடு-
வதால் இ்ளவவனில் சதாடக்கைைான சித்தி-
ம்ரவய அக்கைாலத்தில் தமலநா்ளாகை மிளிரந்-
தது என்றும் ச�ால்கிறாரகைள.

இலஙமகையில் தமிழ் ைக்கைளும் சிஙகை்ள 

ைக்கைளும் சித்திம்ர ஒன்மறவய முதன்மை-
யான புத்தாண்டாகைக் சகைாண்டாடுகிறாரகைள. 
இலஙமகை தம்பசதனியா இ்ராச்சிய ைன்னன் 
ப்ராக்கி்ரைபாகுவின் அ்ர�குருவான வதனுவ-
ம்ரபசபருைாள எழுதிய ‘�்ரவ�ாதி ைாமல’ 

எனும் நூலில் வருடபபிறபபின் வபாது 
ச�ய்ய வவண்டிய �டஙகுகைள விபரிக்கைபபட்-
டுள்ளன. வைலும், திருக்வகைாவைஸவ்ரம், 
1622 ஆம் ஆண்டு சித்திம்ர ைாதம், தமிழர 

புத்தாண்டு அன்று 
சகைாளம்ளயிடபபட் -
டதாகை வபாரத்துக்வகை-
யர பற்றிய குறிபபு -
கைள ச�ால்கின்றன.
சித்திம்ரப புத்தாண் -
டில் பரிைாறபப -
டும் ை்ரபாரந்த சிற் -
றுண்டிகைள சிறபபு 
வாய்ந்தமவயாகும். 
இலஙமகையில் தமி-
ழரகைளுக்கும் சிங -
கை்ளவரகைளுக்குமி -
மடயில் சித்திம்ரப 
புத்தாண்டுக் சகைாண்-
டாட்டஙகைளில் பல 

ஒற்றுமையான அம்�ஙகைள உள்ளன. புத்-
தாண்டுப பட்�ைஙகைளிலும் 
ஒற்றுமை உள்ளது.

பு த் த ா ண் -
டுக்கு முந்திய 
நாட்கைம்ள வீடு 
வா�மல சுத்தம் 
ச�ய்வதிலும், லஙகை -
ரிபபதிலும் தமிழர ச�லவழிபபர. 
ைா, பலா, வாமழ ஆகிய முக்கைனிகைள, 
சவற்றிமல, பாக்கு, நமகைகைள, சநல் 
முதலான ைஙகைலப சபாருட்கைள மவத்த 

தட்மட வழிபாட்டமறயில் மவத்து, அமத 
புத்தாண்டு அதிகைாமலயில் கைாண்பது புனித-
ைாகைக் கைருதபபடுகின்றது. ஆனாலும் அந்தப 
பா்ரம்பரியம் சபரும்பாலும் வழக்சகைாழிந்து 
விட்டசதன்வற கூற வவண்டும். புத்தாண்டு 
தினத்தன்று அதிகைாமலயில் நீ்ராடி வகைால-
மிட்டு, புத்தாமட அணிந்து, வகைாயிலுக்குச் 
ச�ன்று வழிபடுவர. ைாமல வவம்ளயில் 
உறவினர வீடுகைளுக்குச் ச�ல்வதும், பல-
கைா்ரஙகைம்ள பகிரந்துண்பதும் நிகைழும். 
வாழ்க்மகை என்றாவல கை�பபும் இனிபபும் 
கைலந்தது தான். இபபுத்தாண்டிலும் கை�பபும் 
இனிபபும் இருக்கும் என்பதன் அமடயா்ள-
ைாகை வவபபம்பூ பச்�டி, ைாஙகைாய் பச்�டி என்-
பவற்மற உண்பது குறிபபிடத்தக்கை ை்ரபாகும்.

புத்தாண்டு பிறக்கும் விசு புண்ணிய கைாலத்-
தில், ஆலயத்தில் வழஙகைபபடும் ‘ைருத்து நீர’ 
எனபபடும் மூலிமகைக் கைலமவமய இம்ள-
யவரகைளின் தமலயில் மூத்வதார மவத்து 
ஆசீரவதிபபர. அதன் பின்னர நீ்ராடி சபரிய-
வரகைளிடம் ஆசி சபற்று, குறித்த சுபவவம்ள-
கைளில் மகைவிவ�டம் அல்லது ‘மகைமுழுத்தம்’ 
சபறுவர.

மூத்தவரகை்ளால் இம்ளயவரகைளுக்கு, 
புத்தாண்டு அன்பளிபபாகை வழஙகைபபடும் 
பைவை ‘மகைவிவ�டம்’ எனபபடுகிறது. 
வபாரத்வதஙகைாய் உமடத்தல், வழுக்கு ை்ரம் 
ஏறல், யாமனக்குக் கைண் மவத்தல், கிளித் -
தட்டு, ஊஞ�லாடல், முட்டி உமடத்தல், 
வ�ந்தனாட்டம், ைகிடிக்கூத்து, நாட்டுக்கூத்து 
முதலானமவ இலஙமகையின் பா்ரம்பரிய 
புத்தாண்டுக் கைமலயாடல்கைள ஆகும்.

யாழ்மைந்தன்...?

தமிழர்களுக்குரிய புதிய ஆண்டு
பிறப்பததக் க்கொண்்ொடும் விழொ

மலைபடுகடாம் ‘தலைநாள் பூதத பபான் இணர் 
வேஙலக’ என்றும், பழபமாழி நானூறு ‘கணிவேஙலக
நன்்ாவே நாடி மைர்தைால்’ என்றும் பாடுேதால் 
இேவேனில் பதாடககமா் சிததிலைவே 
அககாைததில் தலைநாோக மிளிர்்நதது

1622 ஆம் ஆண்டு வபார்ததுகவகேர் 
பற்றிே குறிப்பில் சிததிலைப் 
புததாண்டு பற்றிே குறிப்புகள்

தமிழ், சிங்கள மக்்களின் முதன்தமயொன
க்பொதுப்பண்டித்க சித்திதைப புத்தொண்டு

தாய் த்நலதேர், குரு, பபரிவோர் முதைா்ேர்கலே 
ேணஙகி அேர்கேது ஆசி பபறுேது, ஏழலம நிலையில்
உள்ேேர்களுககு தா்தருமஙகள் பெய்ேது, சுபவநைததில் 
லகவிவெடம் பரிமாறுதல், உறவி்ர்கள் நண்பர்கேது 
வீடுகளுககுச் பென்று ோழததுககலேத பதரிவிததல், 
விரு்நதுபகாைஙகளில் கை்நது பகாள்ேது, சுபதி்ம் மற்றும் 
சுபவநைம் பார்தது புதுககருமஙகலே பதாடஙகுதல் வபான்ற் 
புதுேருடப் பிறப்பின் பின்்ைா் சிறப்புகோகும்
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உலகளாவிய ரீதியில் ஒவ்வாரு 
இனத்தினருக்கும் ைதத்தினருக்-
கும் உரிய சிறபபுத் தினஙகள், 

விழாக்கள், பண்டிமககள் என்பன வந்து 
்காண்்டேயிருக்கின்றன. அந்த வமகயில் 
இலஙமகயிலுள்ள அமனத்து ைதத்தினருக்-
கும் உரிய விழாக்களால் இவவா்ரம் சிறபபுப 
்பறுகிறது.   

 நைது நாட்டில் வாழ்கின்ற தமிழ் ைக்களில் 
்பரும்பாலானவரகள் இந்து ைதத்மதயும், 
ஏமன்யார கிறிஸதவ ைதத்மதயும் சாரந்-
தவரகளாக இருக்கிறாரகள். அது்பால்வ 
சிஙகள ைக்களுள் ஒரு பகுதியினர ்பௌத்த 
ைதத்மதயும், ைறுபகுதியினர கிறிஸதவ 
ைதத்மதயும் சாரந்திருக்கிறாரகள்.   

 இந்த நிமலயில், தமிழ் ைக்களுக்கும் 
சிஙகள ைக்களுக்கும் உரிய ஒரு திருநாளாக 
சித்திம்ர வருடேப பிறபபு அமைந்திருபபமதக் 
குறிபபிடேலாம். என்வதான் இதமன தமிழ், 
-சிஙகளப புத்தாண்டு என்று கூறுகின்றாரகள். 
இந்து ைதத்மதச் ்சரந்த தமிழ் ைக்களும், 
்பௌத்த ைதத்மதச் ்சரந்த சிஙகள ைக்க -
ளு்ை சித்திம்ரப புத்தாண்மடே ்காண்டோடி 
வருகிறாரகள். இதனால் இது ஒரு ்தசியப 
்பருவிழாவாகவும் சிறபபுப ்பறுகிறது.   

 இலஙமகயில் இவவா்ரம் இந்து, ் பௌத்த, 
கிறிஸதவ ைக்களுக்குரிய சிறபபுத் தினங-
கள் வருவதால் இவற்றுடேன் இமைந்த 
வமகயில் தமிழ், சிஙகளப புத்தாண்டு உத -
யைாகிறது. நாமள 14ஆம் திகதி ைலரும் 
புத்தாண்டுக்கு ைறுநாள் 15ஆம் திகதி ்வள் -
ளிக்கிழமை கிறிஸதவ ைக்களுக்குரிய புனித 
்வள்ளி என்று ்சால்லபபடும் ்பரிய 
்வள்ளிக்கிழமையாகும். ்தாடேரந்து வரும் 
17ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று 
உயிரத்த ஞாயிறு ்பருவிழாவாகும்.   

 ் வள்ளிக்கிழமை என்பது இந்து ைக்களுக் -
குரிய சிறபபு வழிபாட்டு நாளாகும். இவவா-
்ரத்தில் 16ஆம் திகதி சனிக்கிழமை சித்திம்ரச் 
சித்திம்ர எனபபடும் இந்து ைக்களுக்குரிய 
சித்தி்ரா பூ்ரமை வி்ரதநாளாகும். இ்ததினம் 
்பௌத்த சிஙகள ைக்களுக்கும் ்நான்ைதி 

தினைாக வழிபாட்டுக்குரிய நாளாக அமைந் -
திருபபதும் குறிபபிடேத்தக்கது.   

 சூரியபகவானின் இ்ராசி ைண்டேல சஞசா-
்ரத்திற்கு அமைய்வ ஒவ்வாரு 
தமிழ் ைாதமும் பிறக்கிறது. 
அதாவது, முதலாவதான ்ைடே 
இ்ராசியில் சூரிய பகவான் பி்ர்வ -
சம் ்சய்யும் ்பாது, முதலாவது 
தமிழ் ைாதைான சித்திம்ர உதயைா -
கிறது. அது்வ புத்தாண்டுப பிறபபு 
நாளாகவும், சூரிய பகவானின் ் ைடே 
இ்ராசிப பி்ர்வச ்ந்ர்ை புத்தாண்-
டுப பிறபபு ்ந்ரைாகவும் அமைகி -
றது.   

 புத்தாண்டு பிறக்கும் ்ந்ரத்திற்கு 
முன்னதாகவுள்ள நான்கு ைணித் -
தியாலம் ்தாடேக்கம், புத்தாண்டு 
பிறபபுக்கு பின்ன்ரான நான்கு 
ைணித்தியாலம் வம்ர (்ைாத்தைாக எட்டு 
ைணித்தியாலம்) விஷு புண்ணிய காலம் 

என்று ்சால்லபபடுகிறது. இந்த புண்ணி-

யகாலத்தில் ைருத்துநீர ்தய்த்து ஸநானம் 
்சய்து, பஞசாஙகஙகளில் குறிக்கபபட்டி-
ருக்கும் நிறத்திலான புத்தாமடே அணிந்து 

ஆலயஙகளுக்குச் ்சன்று இமறவழிபாடு 
்சய்வது அவசியைாகும் என நம் முன் -
்னாரகளால் ்சால்லபபட்டுள்ளது.   

 மதப்பாஙகல் திருநாமளப ்பான்று, 
சித்திம்ரப புத்தாண்டுப பிறபபு நாளிலும் 
தஙகள் வீட்டு முற்றத்தில் சூரிய பகவானுக்-
குப ்பாஙகிப பமடேத்து வழிபாடு ்சய்வமத -
யும் சில இந்து ைக்கள் ்ைற்்காண்டு வரு -
கிறாரகள். ைலரும் புதிய வருடேம் வாழ்வில் 
ைகிழ்ச்சிக்ரைாகவும் ைஙகளக்ரைாகவும் 
அமைய ்வண்டும் என்பமத எதிரபாரபபா -
கக் ் காண்டு கண்கண்டே ் தய்வைாகிய சூரிய 
பகவாமன இந்நாளில் ்பாற்றித் துதிக்கிறார -
கள்.    சித்திம்ர ைாதம் இள்வனில் எனப -
படும் வசந்தகாலத்தின் ்தாடேக்கைாதலால், 
சித்திம்ரப புத்தாண்டு தனித்துவம் ்பறுவ -
தாக அமைந்துள்ளது. தமிழ் ைக்களின் வ்ர -
லாற்றுப பா்ரம்பரிய சிறபபுமிக்க வடேக்கு, 
கிழக்கு ைற்றும் ைமலயகப பகுதி உட்படே 
தமிழ் ைக்கள் ்சறிந்து வாழும் ஏமனய 
பகுதிகளிலும் இமறவழிபாட்டுடேன் கமல, 
கலாசா்ர நிகழ்ச்சிகளுடேன் புத்தாண்டு சிறப-
பாகக் ்காண்டோடேபபட்டு வந்துள்ளது. இடேத் -
துக்கு இடேம் அந்தந்தப பி்ர்தச பண்பாட்டு 
ை்ரபுகளுக்கு அமைய மவபவ நிகழ்வுகள் 
்வவ்வறாக இருபபமதயும் குறிபபிட்டுச் 
்சால்லலாம்.   

 குறிபபாக இலஙமகயின் வடேபகுதிக் 
கி்ராைஙகளில் கடேந்த காலத்தில் ்பாரத் -
்தஙகாய் அடித்தல் முக்கிய நிகழ்வாக இடேம் -
்பற்று வந்தது. இதுதவி்ர, ைாட்டுவண்டிச் 
சவாரி, ை்ரதன் ஓட்டேப ்பாட்டி, துவிச்சக்க்ர -
வண்டி ஓட்டேப்பாட்டி ்பான்றமவகமளயும் 
ஏற்பாடு ்சய்து நடேத்துவாரகள். இவற்றுடேன் 
ஊஞசலாட்டேம், பால்முட்டி அடித்தல், சடுகுடு 
ஆடுதல், கும்மியடித்தல் முதலானமவயும் 
நமடே்பறுவதுண்டு. இலஙமகயின் ஏமனய 
தமிழ்பபகுதிகளிலும் இது்பான்ற விமள-
யாட்டுகமள புத்தாண்டின்்பாது ஏற்பாடு 
்சய்து நடேத்துவாரகள். தமிழ் ைக்களின் 
பா்ரம்பரிய பண்பாட்டுச் சிறபபுகமள எடுத்-

துக்காட்டும் வமகயி்ல்ய இத்தமகய பண் -
டிமககால விமளயாட்டு நிகழ்வுகள் அமைந் -
திருந்தன.   

 நான்கு தசாபதஙகளுக்கு முன்னர யாழ்ப-
பாைம் திறந்த்வளி அ்ரஙகில் சித்திம்ரப 
புத்தாண்மடே்யாட்டி நமடே்பற்றுவந்த 
ைா்பரும் இமச நிகழ்ச்சி, அந்நாளில் ைக் -
களின் ்பரும் வ்ர்வற்மப ்பற்றிருந்தது. 
்காழும்பிலிருந்து வருமக தரும் தமிழ், 
சிஙகள கமலஞரகளுடேன் உள்ளூர கமல-
ஞரகளும் இமைந்து இமசவிருந்மத வழங-
குவாரகள். அதமன இலஙமக வா்னாலி-
யின் பி்ரபல அறிவிபபாளரகள் ்தாகுத்து 
வழஙகுவதும் வழக்கம். நிமனவமலகளிலி-
ருந்து நீக்கபபடே முடியாத நிகழ்வுகள் இமவ-
யாகும்.   

இம்முமற உதயைாகும் சித்திம்ரப புத் -
தாண்டு அறுபது தமிழ் வருடேஙகளின் சுற்று -
வட்டேத் ்தாடேரில் 36ஆவது வருடேைாக, 'சுப -
கிருது' என்ற ்பயரில் அமைந்திருக்கிறது.
நாமள பிறக்கவிருக்கும் புத்தாண்டு நாட்டு 
ைக்கள் அமனவருக்கும் சுபிட்சத்மத வழஙக 
்வண்டு்ைன அமனவரும் பி்ராரத்திப-
்பாம்.  

சுபகிருது புதிய வருடம் சுபிட்சத்தை  
அ்ைவருக்கும் அள்ளி வழங்கடடும்!  

உலகில் கண்கண்டே ்தய்வைாக 
விளஙகுபவர சூரிய பகவான். 
நவக்கி்ரக நாயகரகளுள் முதல்வ-

்ராகப ்பாற்றித் துதிக்கபபடும் இவர, உலகின் 
சகல இயக்கத்திற்கும் கா்ரைைாக இருக்கிறார.  

 சித்திம்ரப புதுவருடேம் ஆஙகில புத்தாண்-
மடேப ்பால குறிபபிட்டே ஒரு ்ந்ரத்திற்கு பிறப-
பதில்மல. சூரிய பகவானின் இ்ராசி ைண்டேல 
சஞசா்ரத்திற்கு அமைய்வ புதுவருடேம் உத-
யைாகிறது. அதாவது, பன்னிரு இ்ராசிகளுள் 
முதலாவதான ்ைடேம் இ்ராசிக்குள் சூரியன் பி்ர-
்வசம் ்சய்யும் ்பாது, பன்னிரு ைாதஙகளுள் 
முதலாவதான சித்திம்ர ைாதம் பிறக்கிறது.  

பஞசாஙகத்தில் குறிபபிடேபபட்டுள்ள கி்ரக 
சஞசா்ர ்ந்ரஙகளுக்கு அமைய, சூரிய பகவா-
னின் ் ைடேம் இ்ராசிப பி்ர்வச்ை சித்திம்ர ைாதப 
பிறபபாகவும், தமிழ்ப 
புதுவருடேப பிறபபாக-
வும், ்ைடேம் இ்ராசிப 
பி்ர்வச ்ந்ர்ை புதுவ-
ருடேப பிறபபு ்ந்ரைாக-
வும் அமைகிறது. 

சுபகிருது வருஷம் 
(2022) வாக்கிய பஞசாஙகக் கணிபபின்படி 
சித்திம்ர 1ஆம் திகதி நாமள (14-.04-.2022) 
வியாழக்கிழமை காமல 7.50 ைணியளவில் 
பிறக்கிறது.

திருக்கணித பஞசாஙக கணிபபின்படி 
சித்திம்ர 1ஆம் திகதி (14-.04.-2022) வியாழக்-
கிழமை காமல 8.41 ைணியளவில் சுபகிருது 
வருஷம் பிறக்கிறது. வாக்கிய பஞசாஙகத்தின்-
படி புத்தாமடே நிறம் இவவாறு இருத்தல் நல்லது. 
அதாவது நல்ல சிவபபு அல்லது ைஞசள் நிற 
பட்டோமடே அல்லது சிவபபு கம்ர 
அமைந்த புதிய பட்டோமடே 
அணிவது நல்லது.திருக்க-
ணித பஞசாஙகத்தின்படி 
புத்தாமடேயின் நிறம் 
ைஞசள் நிற பட்டு 
அல்லது ைஞசள் 
கம்ர ்காண்டே 
்வள்மள வஸதி்ரம் 
ஆகும்.

வாக்கிய பஞசாஙகத்-
தின்படி ஆப்ரைம் பவ-
ளம்,புஷப்ராகம் ்காண்டே 
ஆப்ரைம்.

திருக்கணித பஞசாஙகத்தின்படி ஆப்ரைம் 
புஷப்ராகம் ்காண்டே ஆப்ரைம்.

  ்தாஷ நட்சத்தி்ரம்:
ப்ரணி, ைகம், பூ்ரம் ,உத்த்ரம் 1ஆம் பாதம் 

,பூ்ராடேம், உத்த்ராடேம் 2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் 
பாதம்,திரு்வாைம்,அவிட்டேம் 1ஆம் 2ஆம் 
பாதம்

வாக்கிய பஞசாஙகத்தின்படி 
மகவி்ஷடே சுப்ந்ரம்:
சித்திம்ர 1ஆம் திகதி (14.-04-.2022) வியா-

ழக்கிழமை பகல் 7.57 முதல் 8.47 வம்ர.
சித்திம்ர 2 ஆம் திகதி (15.- 04.-2022) 

்வள்ளிக்கிழமை பகல் 7.52 முதல் 9.51 
வம்ர.சித்திம்ர 2 ஆம் திகதி (15-.04.-2022) 
்வள்ளிக்கிழமை இ்ரவு 6.12 முதல் 8.12 
வம்ர.

திருக்கணித பஞசாஙகத்தின்படி 
மகவி்ஷடே சுப ்ந்ரம்:
சித்திம்ர 1ஆம் திகதி (14-.04-.2022) வியா-

ழக்கிழமை பகல் 8.50 முதல் 9.42 வம்ர.
சித்திம்ர 2 ஆம் திகதி (15.-04.-2022) 

்வள்ளிக்கிழமை பகல் 8.35 முதல் 9.50 
வம்ர.

வாக்கிய பஞசாஙகத்தின்படி 
விஷ புண்ணிய காலம்:

14-.04.-2022 அதிகாமல 3.50 ைணி 
முதல் முற்பகல் 11.50 ைணி வம்ர

திருக்கணித பஞசாஙகத்தின்படி விஷ_ 
புண்ணிய காலம்:

14-.04.-2022 அதிகாமல 4.41 இல் 
இருந்து பகல் 12.41 வம்ர

ைருத்து நீர:
வாக்கிய பஞசாஙகத்தின்படி விஷ_ 

புண்ணிய காலத்தில் குறிபபிட்டுள்ள ்ந்ரத்-
திற்கமைய சி்ரசில் கடேபபம் இமலயும், காலில் 
்கான்மற இமலயும் மவத்து ஸநானம் 
்சய்ய ்வண்டும். திருக்கணித பஞசாஙகத்-
தின்படி விஷ_ புண்ணிய காலத்தில் குறிப-
பிட்டுள்ள ்ந்ரத்திற்கமைய சி்ரசில் ்கான்மற 

இமலயும் காலில் புஙகம் இமலயும் மவத்து 
ஸநானம் ்சய்ய ்வண்டும்.ைருத்து நீர தயா-
ரித்தல் பற்றிய விப்ரம் இஙகு த்ரபபடுகின்றது.

 தாழம்பூ, தாைம்ரபபூ,ைாதுளம்பூ, துளசி, 
விஷனுகி்ராந்தி, சீ்தவியார, ்சஙகழுநீர, வில்-
வம்,அறுகு, பீரக்கு, பால், ் காசலம், ் காையம், 
்கா்்ராசமன, ைஞசள், மிளகு, திற்பலி, 
சுக்கு ஆகியவற்மற சுத்த நீரிலிட்டு காயச்சிக் 
்காள்ள ்வண்டும்.

  சுபகிருது வருஷ பலன்:
சுபகிருது தன்னி்ல ்சாழ்த சம்பாழ்
அபைாம் விமலகுமறயு ைான்சாம் - சுபைாகு
நா்டேஙகு ைாரிமிகு நல்விமன வுண்டோகுங
்க்டேஙகு மில்மலயிதிற் ்கள்
இந்த சுபகிருது எனும் வருஷத்தில் பூமியா-

னது பல்்வறு விதைான விழாக்களால் பி்ர-
காசிக்கும். அ்ரசரகளும் கள்வரகளிடேமிருந்து           

( ைக்களுக்கு) அபயைளிபபவரகளாகவும் சண்-
மடேயில் உற்சாகமுமடேயவரகளாகவும் இருப-
பாரகள்.

 வாக்கிய பஞசாஙகத்தின்படி 
புதுக்கைக்கு ஆ்ரம்பித்தல்:
சித்திம்ர 28 ஆம் திகதி (11.-05.-2022) 

புதன்கிழமை காமல 6.10 முதல் 7.20 
வம்ரயிலான ்ந்ரம் அல்லது சித்திம்ர 30 
ஆம் திகதி (13-.05.-2022) ்வள்ளிக்கிழமை 
காமல 6.03 முதல் காமல 8.03 வம்ரயி-

லான ்ந்ரம்.
திருக்கணித பஞசாஙகத்தின்படி 
புதுக்கைக்கு ஆ்ரம்பித்தல்:
சித்திம்ர 08 ஆம் திகதி (21.-04.-2022) 

வியாழக்கிழமை பகல் 10.00  முதல் 11.35 
வம்ரயிலான ்ந்ரம் அல்லது சித்திம்ர 21 
ஆம் திகதி (04.-05-.2022) புதன்கிழமை 

காமல 7.35 முதல் காமல 8.30 வம்ரயி-
லான ்ந்ரம் அல்லது சித்திம்ர 30 ஆம் திகதி 
13-.05.-2022 ்வள்ளிக்கிழமை காமல 8.16 
முதல் காமல 10.04 வம்ரயிலான இமடேபபட்டே 
்ந்ரம்.

  ைக்கள் புதிய எதிரபாரபபுகமள நிமற்வற்று-
வதற்கும், நம்பிக்மககமள ்சயற்படுத்துவதற்-
கும் சித்திம்ரப புதுவருடேத்தின் வ்ரமவக் காத்தி-
ருபபது வழக்கம். ைருத்துநீர ்தய்த்து ஸநானம் 
்சய்த பின், பஞசாஙகஙகளில் குறிபபிடேப-
பட்டுள்ள நிறத்திலான ஆமடேகமளயும், ஆப்ர-

ைஙகமளயும் அணிந்து ்காண்டு ஆலயங-
களுக்குச் ்சன்று இமறவழிபாடு ்சய்வதுடேன் 
புதுவருடேக் கருைஙகள் ஆ்ரம்பைாகின்றன.  சுப-
தினம், சுப்ந்ரம் என்பன புதுவருடேக் கருைங-
களின் ்பாது முக்கிய இடேத்மத வகிக்கின்றன. 
மகவி்சடேம் வழஙகுதல், உறவினரகள், நண்-
பரகள் வீடுகளுக்குச் ்சன்று வாழ்த்துக்கமள 
பரிைாறிக் ்காண்டு விருந்துபசா்ரஙகளில் 
கலந்து ்காள்ளுதல், குரு ைற்றும் ்பரி்யார-
கமள தரிசனம் ்சய்து ஆசி ்பற்றுக் ்காள்-
ளுதல், தானதருைஙகள் ் சய்தல் ் பான்றமவ 
பா்ரம்பரிய நமடேமுமறகளாகும்.

இம்முமற உதயைாகும் சித்திம்ரப புதுவரு-
டேத்தின் ்பயர 'சுபகிருது' என்பதாகும். அறுபது 
தமிழ் வருடேஙகளின் சுற்றுவட்டேத் ்தாடேரில் 
இது 36 ஆவது வருடேைாகும். 

  புதுவருடேம் பிறந்தால் மகவி்சடேம் பரி-
ைாறிக் ்காள்வது பா்ரம்பரிய வழக்கைாகும். 
குடும்பத்மதச் ்சரந்தவரகள் தஙகள் குடும் -
பத் தமலவரிடேமிருந்து அல்லது மூத்்தாரகளி-
டேமிருந்தும், நிறுவனஙகளில் பணிபுரி்வார 
தஙகளது ்வமல ்காள்்வாரிடேமிருந்தும் 
மகவி்சடேம் ்பற்றுக் ்காள்வாரகள்.  

அ. கனகசூரியர்...?

மனனோ...?

மேட இராசிக்குள் சூரியன் பிரமேசம் 
சசய்யும் ம�ாது, �ன்னிரு ோதங்களுள் 
முதலாேதான சித்திரர பிறக்கிறது  

சுபகிருது புதுவருடம் அனைவருக்கும்
சுபிட்சதனதை அள்ளி வழங்கடடும்!
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பட்டாசு உறபத்தியில் வீழ்ச்சி
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப்பாரு-

்ளாதார பநருக்கடி்கள, ப�ாலர் 
பிரச்சினை ்காரணமா்க ்பட்�ாசு 
சார்்நத உற்பத்தி ன்கத்பதாழில் ்பாரி-
ய்ளவில் வீழ்ச்சி  அன�்நதுள்ளதா்க  
்பட்�ாசு உற்பத்தியா்ளர்்கள பதரிவிக-
கின்றைர்.

இதைால் புத்தாண்டு ்காலத்தில் 
மக்கள அதி்கம் ்பயன்படுத்தும் ்பட் -
�ாசு்களுககு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்-
டுள்ளது. குறிப்பா்க ்கண்டி மாவட்�  
்பட்�ாசு உற்பத்தியா்ளர்்கள ப்பரும் 
இனைல்்கன்ள ச்நதித்து வருவதா்கத் 
பதரிவித்துள்ளைர்.

இது பதா�ர்பில் ்கருத்து பதரி-
வித்த ்பட்�ாசு உற்பத்தியா்ளர்்கள,

2019ஆம் ஆண்டு இ�ம்ப்பற்ற 
குண்டுத்  தாககுதனலயடுத்து 
மி்கவும் மமாசமாை முன்றயில் 

்பட்�ாசு சார்்நத உற்பத்தி்களின 
ச்நனத ்பாதிக்கப்பட்டிரு்நதது.  2020 
ஆம் ஆண்டு ப்காவிட் பதாறறு 
மறறும் தறம்பாது மு்கம் ப்காடுககும் 
ப�ாலர் பிரச்சினை   ்காரணமா்க 
்பட்�ாசு உற்பத்தி ்பாரிய அ்ளவில் 
்பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா்கவும் அவர்-
்கள பதரிவிககின்றைர்.

்பட்�ாசு தயாரிபபுக்கா்க  ்பயன்ப -
டுத்தப்படும்  இரசாயை மூலபப்பா -
ருட்்களின  வினல ்பல ம�ங்கா்க 
அதி்கரித்துள்ளது. இனனும் சில 
ப்பாருட்்கன்ள ப்பறறுக ப்காள்ள 
முடியாத நினல ஏற்பட்டுள்ளதா்க 
அவர்்கள மமலும் பதரிவித்தைர். 

புத்தாண்டு கதாலததில் 
விசேட ச�தாக்குவரதது சேவவ
இரத்திைபுரி சுழறசி நிரு்பர்

புத்தாண்டு ்காலத்தில் ்பலாஙப்கா� 
இ.ம்பா.ச டிபம்பாவிைால் தன�-
யினறி ம்பாககுவரத்துச் மசனவ்கள 
இ�ம் ப்பறும் எைவும் இதறகு அவ-
சியமாை டீசல் ன்கயிருபபில் இருப-
்பதா்கவும் இலஙன்க ம்பாககுவரத்துச் 
சன்பயின ்பலாஙப்கான� டிபம்பா-
வின மு்கானமயா்ளர் தர்மசிரி ஹரிஸ்-
ச்நதிர மநறறு பதரிவித்தார்.

்பலாஙப்கான� ஐககிய வர்த்த்க 
சங்கத்திைால் ஏற்பாடு பசயயப்பட்-
டுள்ள விமச� வர்த்த்க வி்ளம்்பர ஒலி-

்பரபபுச் மசனவயின மூலம் பிரமதச 
மக்களுககு இதுபதா�ர்பில் பதளி-
வுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

்பலாஙப்கான� டிபம்பாவிைால் 
உளளூர் பிரமதசம் மறறும் தூரப பிர-
மதசங்களுககு ந�த்தப்பட்டு வ்நத 
ம்பாககுவரத்து மசனவ்கன்ள மமலும் 
விஸ்தரிக்கவும் ம்பாககுவரத்னத 
மமம்்படுத்த பசயயவும் ம்பாதுமாை 
டீசல் ன்கவசம் இருப்பதைால் 
ப்பாது மக்களுககு அவசியமாை 
மசனவ்கன்ள வழங்க தமது ஊழியர்-
்கள தயாரா்க இருப்பதா்க அவர் பதரி-
வித்தார். 

ப�ருநச்தாடடத ப்தாழிலதாளரகள் 
நிம்மதியதான வதாழவவத ப்தாடர சவண்டும
ைலர்ந்திருக்கும் சுபகி -

ருது சித்திம்ரப புத்ததாண்டு 
ைமலயக பபருந்்ததாட்டத் 
பததாழிலதாளர்கள் ைத்தியில் 
ைகிழமவை ைதிபமபயும் 
பபற்றுத்த்ர இமைவைமை 
பி்ரதார்த்திக்கின்்ைதாம். இந்த 
ஆண்டில் கதாலடி எடுத்து 
மவைக்கும் பபருந்்ததாட்ட 
பததாழிலதாளர் குடும்பஙக-
ளுக்கும் எைது இனிய புத் -
ததாண்டு வைதாழத்துக்கமளத் பதரிவிப-
பதில் பபருமிதைம்டகின்்ைதாம் எை 
இ.பததா.கதா பபதாதுசபசெயலதாளரும் 
நுவைப்ரலியதா ைதாவைட்ட பதா்ரதாளுைன்ை 
உறுபபிைருைதாை ஜீவைன் பததாண்்ட-
ைதான் தைது புத்ததாண்டு வைதாழத்துச 
பசெய்தியில் பதரிவித்துள்ளதார்.

அவைர் தைது வைதாழத்துச பசெய்தியில் 
்ைலும் பதரிவித்துள்ளததாவைது:-

பபருந்்ததாட்ட ைக்கள் ஏமை்யதா -
ம்ரப ்பதால செகல செலுமககமளயும் 

உரிமைகமளயும் பபற்று 
வைதாழ்வைண்டுபைன்ப்த 
எைது அபிலதாமைகளதா-
கும். நி்ரந்த்ரைதாை குடி-
யிருபபுக்கள், ஏமைய 
வைசெதிகள் ஆகியவைற்மை 
இவைர்களும் பபற்று நிம்ை -
தியதாை வைதாழமவைத் பததா்ட்ர 
்வைண்டும் என்பதற்கதாக்வை 
எைது இலஙமக பததாழிலதா-
ளர் கதாஙகி்ரஸ் பததா்டர்சசி-

யதாக பதாடுபடடு வைருகின்ைது.
உறுதியும் கடடுபபதாடும் உள்ள 

செமூகைதாக ைமலயக ைக்கள் திகழும் 
்பதாது அவைர்களின் உரிமைகமள 
பவைன்பைடுக்க முடியும் என்பதில் 
நதாம் நம்பிக்மக உம்டயவைர்களதாக 
இருக்கின்்ைதாம்.

அமைவைருக்கும் எைது இனிய 
சித்திம்ரப புத்ததாண்டு நல்வைதாழத்துக்-
கமள பதரிவிபபதில் பபருைகிழசசி 
அம்டகின்்ைதாம்.  

்மக்கள் ப்தாவலச�தாக்கு 
சிந்வனசயதாடு பேயற�டசவண்டும

தலவாக்கனல குறூப 
நிரு்பர்

பிைக்கும் சித்திம்ரப 
புத்ததாண்டு நைது பலம், 
ஒற்றுமை என்பவைற்மை 
நிமல நிறுத்தி எழுசசி 
பகதாள்ளும் செமூகைதாய் 
இன்புற்று வைதாழவைதற்கு 
வைழிசெமைக்கடடும் எை 
இலஙமக பததாழிலதாளர் கதாஙகி்ரஸின் 
தவிசெதாளரும் நுவைப்ரலியதா ைதாவைட்ட 
பதா்ரதாளுைன்ை உறுபபிைருைதாை 
ைருதபதாண்டி ்ர்ைஸ்வை்ரன் பதரிவித்-
துள்ளதார்.

சித்திம்ர புத்ததாண்ம்ட முன்னிடடு 
அவைர் விடுத்துள்ள வைதாழத்து பசெய்தியில் 
பதரிவிக்கபபடடுள்ளததாவைது,

நதாடடில் ஏற்படடுள்ள பபதாருளதாததா்ர 
சிக்கலிைதால் எைது நதாடடு ைக்கள் 
பல்்வைறு துன்பஙகமள அனுபவித்து 
வைருகின்ைைர். இது நி்ரந்த்ரைதாை ஒன்-
ைல்ல. நிசசெயைதாக நதாடடில் ஏற்பட-
டுள்ள இக்கட்டதாை சூழநிமல நலைதாக 

அமையும் என்ை தி்டைதாை 
நம்பிக்மக எம்மி்டம் இருக்-
கின்ைது. மிகவிம்ரவில் 
எைது நதாடு சுபிடசெம் பபறும். 
நதாம் என்ைததான் புைக்க-
ணிக்கபபட்டதாலும் ஒதுக்கப-
பட்டதாலும் கூ்ட தைது பதய்வை 
நம்பிக்மக, விருந்்ததாம்-
பல், பததாழில் க்டமைகள் 
இமவை எதிலு்ை நதாம்  புைக்-

கணிக்கபப்டவில்மல. எைது இருபமப 
தக்கமவைத்து பகதாள்ள ்வைண்டும். 
அதற்கு நதாஙகள் பததாமல்நதாக்கு சிந்த-
மை்யதாடு பசெயற்ப்ட்வைண்டும். 

எை்வை எல்லதாம் வைல்ல இமைவைன் 
எைது ைக்களுக்கு வைழஙகியுள்ள 
தி்டைதாை ைைநிமலயும் கிம்டத்தமத 
ைகிழவு்டன் ஏற்றுக் பகதாள்ளும் 
பண்பும் பததா்டர்ந்தும் கிம்டக்க ்வைண்-
டுபைைவும் எதிர்வைரும் கதாலஙகமள 
நதா்ை சிைபபதாக்கிக் பகதாள்ளும் ைை 
உறுதிமய எைது ைக்கள் பபை ்வைண்-
டுபைை வைதாழத்துகி்ைன் எை பதரிவித்-
துள்ளதார். 

ப�தாருளதா்தார ப�ருக்கடிகள் நீங்கி 
ஆசரதாக்கிய்மதான சூழல் உருவதாக சவண்டும
தமிழ ைக்கள் வைதாழவில் 

முன் ் ை ற் ை க ்ர ை தா ை 
ைதாற்ைஙகளுக்கு இப-
புத்ததாண்டு வைழிவைகுக்க 
்வைண்டுபைன்று, பதுமள 
ைதாவைட்ட பதா்ரதாளுைன்ை 
உறுபபிைர் அ. அ்ரவிந்-
தகுைதார் விடுத்துள்ள புத்-
ததாண்டு வைதாழத்துச பசெய்தி-
யில் குறிபபிடடுள்ளதார்.

பததா்டர்ந்து இவவைதாழத்-
துச பசெய்தியில், இப-
புத்ததாண்டு தமிழர்களுக்குரியததாக 
இருந்த ்பதாதிலும், சிஙகள பபௌத்த 
ைக்கள் ஆ்ரம்பம் கதாலம் முதல் புத் -
ததாண்டுப பண்டிமகமய பகதாண்்டதாடி 
வைருகின்ைைர். அந்தவைமகயில் தமிழ, 
சிஙகள ைக்கள் அமைவைரு்ை, இப-

புத்ததாண்டிமை அனுஷ்-
டிக்கின்ைைர். இவவிரு 
இைைக்களும் ஐக்கியம், 
ஒற்றுமை, செைத்துவைம் 
ஆகியவைற்று்டன் வைளைதாக 
வைதாழந்து, இந்நதாடடிமை 
கடடிபயழுபபும் வைமகயில், 
பசெயற்பதாடுகமள முன்பை-
டுக்க ்வைண்டும்.

நதாடடில் ஏற்படடிருக்கும் 
பபதாருளதாததா்ர பநருக்க-
டிகளும் முற்ைதாக நீஙகி, 

எம்ைக்களின் வைதாழவியலில் ஆ்்ரதாக்-
கியைதாை்ததார் சூழல் உருவைதாக 
்வைண்டும். எை எல்லதாம் வைல்ல 
இமைவைமை, குடும்பத்திைரு்டன், 
செமூகத்திைரு்டன் இமைந்து பி்ரதாத்-
திப்பதாம். 

புத்தாண்டு வதாழ்தது 

அவனதது ்ரப்பினரும 
ஒன்றிவைநது பேயற�டுசவதாம
அ்ரசியல் தமலவைர்-

கள், செைய தமலவைர்கள் 
ைற்றும் ைக்கள் ஆகிய 
நதாம் ஒன்றிமைந்து 
பசெயற்படு்வைதாம்.

அ ம ை வை ரு க் கு ம் 
இனிய தமிழ, சிஙகள 
புத்ததாண்டு நல்வைதாழத்துக்-
கள் எை இ.பததா.கதாவின் 
தமலவைர் பசெந்தில் 
பததாண்்டைதான் பவைளி-
யிடடுள்ள தமிழ, சிஙகள புத்ததாண்டு 
வைதாழத்து பசெய்தியில் குறிபபிடடுள்-
ளதார்.

ஒரு புதிய வைரு்டத்திற்குள் கதாலடி 
எடுத்து மவைக்கும் இத்தருைத்தில் 
இவவைரு்டைதாைது  ைக்களுக்கு நம்-
பிக்மகமயயும் எதிர்பதார்பபிமையும் 
பகதாண்டு வைருகிை ஆண்்டதாக அமைய 
எல்்லதாருக்கும் பபதாதுவைதாை இமைவை-
மைப பி்ரதாத்திகின்்ைன். 

க்டந்த வைரு்டத்தில் நதாம் கற்றுக் -
பகதாண்்ட  செதாதக, பதாதக  வி்டயஙகமள 

இந்த ஆண்டின்  படிப-
பிமைகளதாக பகதாண்டு  
எைது வைதாழவிமை வைளப -
படுத்திக்பகதாள்்வைதாைதாக. 

்ைலும்  செமூகத்தில் 
கதாைபபடும்  பி்ரசசிமை-
களுக்கதாை தீர்வு இந்த 
புதிய வைரு்டத்தில் கிம்டத் -
தி்ட ்வைண்டும் எை நதான் 
பி்ரதார்த்தமை பசெய்கி-
்ைன். 

நீதி ைற்றும் செைத்துவைம் என்பவைற்-
றின் அடிபபம்டயில் பிரிக்க முடியதாத 
பிளவுபப்டதாத ஒருமித்த நதாடடுக்குள் 
ஒற்றுமையதாகவும், நல்லிைக்கத்து-
்டனும்  இருந்தி்ட  இபபுத்ததாண்டிலி-
ருந்து  அ்ரசியல் தமலவைர்கள், செைய 
தமலவைர்கள் ைற்றும் ைக்கள்  ஆகிய 
நதாம் ஒன்றிமைந்து பசெயற்படு-
்வைதாம். அமைவைருக்கும் இனிய தமிழ, 
சிஙகள புத்ததாண்டு நல்வைதாழத்துக்கள் 
எை அவைர் விடுத்துள்ள வைதாழத்து பசெய்-
தியில் குறிபபிடடுள்ளதார்.

இ.பததா.கதாவின் தமலவைர் பசெந்தில் பததாண்்டைதான்

இ.பததா.கதா பபதாதுசபசெயலதாளர், பதா.உ. ஜீவைன் பததாண்்டைதான்

பதல்்ததாடம்ட அல்ஹிக்ைதா ஆ்ரம்ப பிரிவு பதா்டசெதாமலயில் 2021ஆம் ஆண்டு புலமைப-
பரிசில் பரீடமசெயில் சித்தியம்டந்த ைதாைவைர்கமளயும், பபதாறுபபதாசிரிகமளயும் ப்டத்தில் 
கதாைலதாம். 

பசென்கூம்ஸ் ்ததாட்டத்தில்  இமளஞர், யுவைதிகள், சிறுவைர்கள் இமைந்து அத்தியதாவைசிய 
பபதாருடகளின் தடடுபபதாடு,விமல அதிகரிபமப ்பதான்ைவைற்மை சுடடிக்கதாடடி ்நற்றுமுன் -
திைம்  (11) திஙகடகிழமை பிற்பகல் ஆர்பபதாட்டத்தில் ஈடுபட்டைர். பசென்கூம்ஸ் ்ததாட்ட 
கதாரியதாலயத்திற்கு அருகதாமையில்  ஆ்ரம்பைதாை ்ப்ரணி ைடடுக்கமல செந்தி வைம்ர ஊர்வை -
லைதாக பசென்று ஆர்பபதாட்டத்தில் ஈடுபட்டைர்.            ப்டம்: தலவைதாக்கமல குறூப நிருபர்

்மரக்கறி வியதா�தாரிகவள �தாதுகதாக்க
அரேதாங்கம �டவடிக்வக எடுக்க சவண்டும 
தலவாக்கனல குறூப நிரு்பர்

நுவபரலியா மாவட்-
�த்தில் உற்பத்தி பசய -
யப்படும் உருன்ளக 
கிழஙகு மறறும் மரக்கறி-
்கன்ள விற்பனை பசயதுக 
ப்காள்ள முடியாமல் விவ-
சாயி்களும் மரக்கறி வியா -
்பாரி்களும் ப்பரிதும் ்பாதிக -
்கப்பட்டுள்ளதா்க மனலய்க மக்கள 
முனைணியின மதசிய அனமப்பா்ள -
ரும் முனைாள மத்திய மா்காணசன்ப 
உறுபபிைருமாை ஆர்.இராஜாராம் 
பதரிவித்துள்ளார்.

இது பதா�ர்்பா்க இராஜாராம் 
்கருத்து பதரிவிகன்கயில்,

நுவபரலியா விமச� ப்பாரு-
்ளாதார மத்திய நினலயத்தில் ஒரு 
வியா்பாரி நாள ஒனறுககு 3000 
கிமலா முதல் 5000 கிமலா மரக்கறி 
மறறும் உருன்ளககிழஙகு விற்பனை 
பசயது வ்நத நினலயில் மநறறு 200 
கிமலா மரக்கறி்கன்ள கூ� விற்பனை 

பசயய முடியாத நினல 
ஏற்பட்டுள்ளதா்க நுவ-
பரலியா விமச� ப்பாரு-
்ளாதார மத்திய நினலய 
வியா்பாரி்கள பதரிவிககின-
்றைர். டீசல் தட்டு்பாட்�ால் 
பவளி மாவட்�த்திலுள்ள 
வியா்பாரி்கள மரக்கறி்கன்ள 
ப்காளவைவு பசயவதறகு 
நுவபரலியா விமச� ப்பாரு-

்ளாதார மத்திய நினலயத்திறகு 
வருவது மி்கவும் குன்ற்நதுள்ளது. 

இதைால் மரக்கறி வினலயி -
லும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. 
இமதமவன்ள மரக்கறி உற்பத்தியில் 
ஈடு்படும் விவசாயி்களும் உற்பத்தி 
பசயயும் மரக்கறி்கன்ள விற்பனை 
பசயய முடியாமல் அவஸ்னத்படு-
கின்றைர். 

அத்மதாடு மரக்கறி மதாட்�ங்க -
ளிலும் மரக்கறி வியா்பாரி்களி�ம் 
பதாழில்புரியும் பதாழிலா்ளர்்களும் 
பதாழில் இல்லாமல் ்கஷ�ப்படு-
கின்றைர். 

ைதாத்தமள வைட்டபகதா்ட பி்ரததாை வீதியில் ஏற்பட்ட ைண்செரிவு கதா்ரைைதாக பதாரிய கல் -
பலதான்று பதாமதமய ்நதாக்கி பு்ரண்்டமையதால் அபபகுதியில் ்பதாக்குவை்ரத்து தம்ட ஏற்பட -
டுள்ளது. இபபகுதியிமை பதார்மவையிடுவைதற்கதாக பதா்ரதாளுைன்ை உறுபபிைரும் ைதாத்தமள 
அபிவிருத்தி இமைபபுக்குழுவின் தமலவைருைதாை நதாலக்க ்கதாட்டபகதா்ட உடப்ட அைர்த்த 
முகதாமைத்துவை பணிைமை அதிகதாரிகள் ்நரில் பசென்றிருந்த ்பதாது எடுக்கபபட்ட ப்டம். 

ப்டம்: உக்குவைமள வி்ை்ட நிருபர்

பல்்வைறு ்கதாரிக்மககமள முன்மவைத்து ைதாத்தமள ைணிக்கூடடு ்கதாபு்ர செந்தியில் புதிய 
ஜைநதாயக ைதாக்சிசெ பலனிசெ கடசியிைர் ்நற்று ஆர்பபதாட்டத்தில் ஈடுபட்டைர். இதன்்பதாது 
உக்குவைமள பி்ர்தசெ செமப உறுபபிைர் சு்்ரன் கலந்துபகதாண்்டதார். 'உமழக்கும் பததாழிலதா -
ளர்களின் பதாதுகதாபமப உறுதிபபடுத்து', 'உமழக்கும் பததாழிலதாளர்களின் வைடியும் கண்-
ணீருக்கு நி்ரந்த்ர பதில் பசெதால்',  ்பதான்ை ்கதாைஙகமள எழுபபியவைதாறு ஆர்பபதாட்டத்தில் 
கலந்துபகதாண்்டைர்.      ப்டம்: உக்குவைமள வி்ை்ட நிருபர்

நுவபரலியதா ்மதாவடடததில் ்மிழ 
பிரதிநிதிததுவதவ் குவைக்க ேதிததிடடம

தலவாக்கனல குறூப நிரு்பர்

நுவபரலியா மாவட்�த்தில் தமிழ் 
பிரதிநிதித்துவத்னத குன்றப்பதறகு 
சதித்திட்�பமானறு மமறப்காள்ளப -
்படுவதா்கவும் இது மாவட்�த்திறகு 
இனழக்கப்படும் அநீதி  எைவும் 
இலஙன்கபதாழிலா்ளர் ஐககிய முன -
ைணியின ப்பாதுச்பசயலா்ளரும் 
முனைாள நுவபரலியா மாவட்� 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைருமாை 
சுபன்பயா சதாசிவம் பதரிவித்-
துள்ளார்.

நுவபரலியா கூட்டு்றவு சுறறுலா 
விடுதியில் இ�ம்ப்பற்ற ஊ�்க ச்ந -
திபபினம்பாது இதனை பதரிவித்-
தார்.அவர் இது பதா�ர்்பா்க மமலும் 

்கருத்து பதரிவிகன்க-
யில்  

ந�்நது முடி்நத ப்பாது 
மதர்தலில் நுவபரலியா 
மாவட்�த்திறகு 8 ்பாரா -
ளுமன்ற உறுபபிைர்்கள 
பதரிவு பசயயப்பட்�-
ைர். அதனபின ்க�்நத 
வரு�ம் ஒரு உறுபபிைர் 
நுவபரலியா மாவட்�த்-
தில் குன்றக்கப்பட்டு 
்பதுன்ள மாவட்�த்தில் 
அதி்கரிக்கப்பட்�து. 

தறம்பாது இனனுபமாரு உறுப -
பிைனர நுவபரலியா மாவட்�த்தி-
லிரு்நது குன்றத்து ்காலி மாவட்�த்-
தில் அதி்கரிக்க ம்பாவதா்க மதர்தல் 

தினணக்க்ள வட்�ா-
ரங்கள பதரிவிககின-
்றை. ஏற்கைமவ நுவ -
பரலியா மாந்கரசன்ப 
எல்னலககுள இரு்நத 
நுவபரலியா லவர்சி-
லிப மதாட்�த்தில் ஒரு 
்பகுதினய நுவபரலியா 
பிரமதசத்திறகுள பிரித்து 
விட்�ைர். இதைால் 
நுவபரலியா மாந்கரச-
ன்பககு ஒரு தமிழ் உறுப-

பிைர் பதரிவாகும் நினல இல்லாமல் 
ம்பாைது. 

இதும்பானறு நுவபரலியா மாவட் -
�த்தில் இவவாறு இரண்டு உறுப -
பிைர்்கள ஒதுக்கப்பட்�ால் எமது 

தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் குன்றவ-
தறகு வாயப்பா்க அனம்நதுவிடும்.  
ஒரு சில கிராம உத்திமயா்கத்தர்்கள 
பவளி மாவட்�த்திலும் பவளிநாடு-
்களிலும் பதாழில் பசய்பவர்்கன்ள 
இஙகு வாக்கா்ளர்்க்ளா்க ்பதிவு பசய -
வதறகு  மறுத்து வருவதா்க பு்கார் 
பதரிவிக்கப்படுகின்றது. 

எைமவ இனறு அதி்காரமுள்ள 
மனலய்க அரசியல்வாதி்கள சம் -
்ப்நதப்பட்�வர்்களு�ன பதா�ர்பு 
ப்காண்டு வாக்கா்ளர்்கன்ள ்பதிவு 
பசயவதறகும் நுவபரலியா மாவட் -
�த்தில் உறுபபிைர் எண்ணிகன்கனய 
குன்றப்பதறகுமாை முயறசினய 
தடுப்பதறகும் ந�வடிகன்க எடுக்க 
மவண்டும் என்றார்.
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மி ஸ்பா மிஷனரி ஊழியத்தின் 40 
ஆவது அகவவ நிவைவு நிகழ்வும் 
29 ஆவது தேசிய ஊழிய மபாநபாடும் 

இன்றும் 14, 15, 16.17 ஆம் திகதிகளில் வவகு 
சிைப்பாக நவைவ்ை உள்ளது. இேன் முேல் 
நிகழ்வபாக தேவநறவசெய்தி ஊழியத்தின் நிறு -
வனர் த்பாேகர் செபாரஙக்பாணியின் புேல்வர் 
பி்ளசிங செபாரஙக்பாணி கல்விவய பூர்த்தி வசெய்ே -
வமவயயிட்டு த்பாேகர் ்ட்ைமளித்துக் வகௌர -
விக்கப்ை உள்ளவம குறிபபிைத்ேக்கது.  

கரடு முரைபான ்பாவேகள வழிதய, எதிர்ப -
புகள, செவபால்களுக்கு மத்தியில் மிஸ்பா ஊழி -
யத்வேக் கட்டி எழுபபி இன்று உளநபாட்டிலும் 
வவளிநபாடுகளிலும் ேமது ்ணிவய வ்பாறு -
வமயுைன் கூடிய அர்ப்ணிபபிவன வழஙகி 
வந்துள்ளபார். ்பாவத்திலிருந்து விடுேவை, 
மனம் திரும்புேல், நீடித்ே செமபாேபானத்துக் -
கபாக விசுவபாசெத்துைன் கூடிய வெ்ம் மூைம் 
வநபாறுஙகுணை வநஞசெஙகள ்ைவறறுக்கு 
ஆறுேவையும் தேறைவையும் வ்றறுத்ேர 
்பாைமபாய் வி்ளஙகுகிைபார். தேவசித்ேத்தின் ்டி 
இேய சுத்தியுைன் மனுக்குை செமபாேபானத்துக் -
கபான நமது முழுதநர ்ணிவய தமறவகபாணடு 
வரும் த்பாேகர் செபாரஙக்பாணி ஊழியத்துக்கு 
நல்ை உேபாரணமபாய் திகழ்கின்ைபார்.  

கணணீரும் கம்்வையுமபாய் வருதவபாவர 
திைப்டுத்தி தேவவபார்த்வேக் கூைபாக நம் -

பிக்வகவய விவேத்து. ஆதரபாக்கியமபான 
இேயத்துைன் திரும்் வவப்து இவரது 
்பாஙகு. ஊழியத்துக்கூைபாக செமூகப ்ணிக -
ளிலும் ஈடு்பாடு வகபாணை த்பாேகர் செபாரங -
க்பாணியின் அயரபா முயறசிகளுக்கு ஆண -
ைவன் ேந்துள்ள வகபாவைேபான் வவுனியபா, 
கிளிவநபாச்சி, முல்வைத்தீவு, முளளியவவை, 
யபாழ்ப்பாணம், நபாவைபபிட்டி, நீர்வகபாழும்பு 
குயின்ஸவ்ரி உளளிட்ை நபாட்டின் ்ை ்கு -
திகளிலும் மிஸ்பா ஊழியகிவ்ள மிஷனரிகள 
இயஙகுகின்ைவம என்ைபால் அது மிவகயல்ை. 
ேம்வமப த்பாைதவ ேமது மகவனயும் ஊழி -
யத்துக்கு அர்ப்ணித்துள்ளபார் த்பாேகர் செபாரங -
க்பாணி. துடிதுடிபபும் தேவ ஊழியத்தில் 
பிடிபபும், மும்வமபாழிவல்ைவமயும் கர்த்ேர் 
அவர் மகனுக்கு அளித்துள்ள அருஙவகபாவை -
கள.  

இவ் விழபாவில் பிரேம அதிதியபாக ேமிழ் -
நபாடு மதுவர நல்ைபாயன் செவ் த்பாேகர் 
அபத்பாஸேகர் வண. தெபாசெப ்பாைச்செந்திரன் 
்ஙதகறகிைபார். பிர்ை வேன்னிந்திய ்பாைகர் 
வரபா்ர்ட் ரபாய் தேவகீேம் இவசெக்கவுள்ளபார். 
நபாட்டின் ்ல்தவறு பிரதேசெஙகளில் இருந் -
தும் மிஸ்பா மிஷனரி ஊழிய த்பாேகர்கள, 
இவ்ளஞர்கள கைந்துக் வகபாள்ளவிருக்கும் 
நிகழ்வுகள யபாவும் மிஸ்பா ேவைவமயக 
மணை்த்தில் இைம்வ்றும். வேபாைர்ந்தும் 

மூன்று தினஙகள நவைவ்றும் இவ்விழபா 
தினமும் கபாவை 8.30 மணியிலிருந்து இரவு 
9.30 மணிவவர கர்த்ேருக்கபான செஙகமமபாக 
ஒளிரவிருக்கின்ைவமக் குறிபபிைத்ேக்கது. 
17ஆம் திகதி உயிர்த்வேழுந்ே ஞபாயிறு சிைபபு 
ஆரபாேவன இைம்வ்றும்.  

எட்டு விசுவபாசிகளுைன் உேயமபான மிஸ்பா 
மிஷனரி ஊழியம் இன்று கர்த்ேரின் ஆசிர்வபா -
ேகஙகளுக்கு உட்்ட்டு உயரிய வ்ளர்ச்சிவய 
வேபாட்டு நிறகிைது. இேறகு தேவசித்ேமும் 
நிறுவனர் த்பாேகர் செபாரஙக்பாணியின் கடின 
பிரயத்ேனமுதம கபாரணமபாய் திகழ்கின்ைது.
எந்ே தநபாக்கத்திறகபாக கர்த்ேரின் அவழபபு 
அவருக்கும் உணடு. அவர் இேவன 
வசெவ்வதன நிவைதவறறி வருகிைபார். இதே 
இேய தவட்வகயுைன் ஊழியப ்ணிவயத் 
வேபாைர ேமது மகனுக்கும் த்பாதித்துள்ளவம 
குறிபபிைத்ேக்கது.  

இந்ே 40ஆவது வருை ஊழிய ்ணிவய 
நிவைவு வசெய்கின்ை ேருணத்தில் நபாமும் வபாழ்த் -
துகின்தைபாம், கைவுள உஙகவ்ள நிவைவபாக 
ஆசிர்வதிப்பாரபாக!  

'தேவன், ேம்முவைய ஒதரத்ைபான 
குமபாரவன விசுவபாசிக்கிைவன் எவதனபா அவன் 
வகட்டுபத்பாகபாமல் நித்தியஜீவவன அவை -
யும்்டிக்கு, அவவரத் ேந்ேருளி, இவ்வ்ளவபாய் 
உைகத்தில் அன்புகூர்ந்ேபார்'.

முகத்துவாரம் மிஸ்ா ஜெ் மிஷனரி ஆலயத்தின்  

40 வருட ஊழிய நிறைவு நிகழ்வும், 29ஆவது மாநாடும்   
ப�ாதகருககான சிைப்பு �டடமளிப்பு விழாவும்  

ததவநற்செய்தி ஊழி-
யத்தின் நிறுவனர் 
த�ோதகர் செோ்ரஙக�ோ-
ணியின் புதல்வர் 
பிளசிங செோ்ரஙக-
�ோணி  த�ோதகர் �ட்ட-
ைளித்துக் ்கௌ்ரவிக்-
கப�்டவுளளோர்....

ததவதோஸ் செவரிமுத்து  
சித்ரஷ்ட ஊ்டக 
இமைப�ோளர்  

ஏசெபாயபா 16:10 - ்யிர் வவளியிலி -
ருந்து அறுவவை செந்தேபாஷத்வேயும், 
களிப வ்யும், திரபாட்செத் தேபாட் -
ைத்தின் ்பாைலும், ஆர்ப்ரிபவ் -
யும், ஆவை யில் ரசெத்வே மிதிக்கிை 
செந்தேபாஷ ஆரவபாரத்தின் வ்பாரு்ளபா -
ேபார உயர்வவயும் திருபபி எமது தேசெத் -
திறகுேபாரும்'.

தேசெத்தில் எடுக்கிை எல்ைபா முயற -
சிக் கும் மக்களின் மனவே உம்்க்க -
மபாக திருபபும், ஆதைபாசெவனகவ்ள 
அனுகூைப ்ணணும் தேவதன.

ஏசெபாயபா 8:20- தவேத்வேயும் செபாட்சி 
ஆகமத்வேயும் கவனிக்க தவணடும். 
இந்ே வபார்த்வேயின் ்டிதய வசெபால்ைபா 
விட்ைபால் (மனம் திரும்புேவை 
குறித்து), விடியறகபாைத்து வவளிச்செம் 
வரும்ளவும் ஏசெபாயபா 52:7 - செமபாேபானத் -
வேக் கூறி, நறகபாரியஙகவ்ளச் சுவிதசெ -
ஷமபாய் அறிவித்து, இரட்சிபவ்ப 
பிரசித்ேப்டுத்தி, உன் தேவன் ரபாெ -
ரிகம் ்ணணுகிைபாவரன்று சீதயபானுக் -
குச் வசெபால்லுகிை சுவிதசெஷ தேவனு -
வைய ்பாேஙகள மவைகளின் தமல் 
எவ்வ்ளவு அழகபாயிருக்கின்ைபார்.

40 ஆணடுகளில் மன அழுத் -

ேம், வபாழ்வில் தநபாயிலிருந்ேவர் -
கவ்ள விடுவித்ே தேவனின் ரபாெரீக 
அவழபவ் கபாத்து நைத்ே தேவன் 
வசெய்ேகிருவ் த்பாதுமபானது.

1 இரபாெபாக்கள 8:47 - அவர்கள 
சிவைப்ட்டுப த்பாயிருக்கிை தேசெத் 
திதை ேஙகளில் உணர்வவைந்து, 
மனந் திரும்பி: நபாஙகள ்பாவஞ -
வசெய்து, அக்கிரமம் ்ணணி, துன் -
மபார்க்கமபாய் நைந்தேபாம் என்று ேஙகள 
சிவையிருப்பான தேசெத்திதை உம்வம 
தநபாக்கி தவணடுேல் வசெய்து, தேவ -
னிைம் வகதயந்தி, அழுது, மனம் 
திரும்பினபால், தேசெத்தில் தேவன் 
குணத்வேயும், உயர்வவயும் ேருவபார். 
இைஙவக தேசெம் மறு்டியுமபாக கட் -
ைப்ை எல்ைபா ஆன்மீக வபாதிகளும் 
ஆையஙகளில் கூடி பிரபார்த்ேவன 
வசெய்தவபாம்.

அவனவருக்கு இனிய புத்ேபாணடு 
வபாழ்த்துகள.......

வை.தே.தே செோ்ரஙக�ோணி 
தமைமை த�ோதகர் 
முகத்துவோ்ர மிஸ்�ோ 

ஆையம்

தேசத்தின் சசழிப்பை மறுபைடியும் ோரும்...

அபத�ோஸ்தைர் அருடதிரு 
தேோசெப �ோைசெந்தி்ரன்



132022 ஏப்ரல் 13 புதன்கிழமை 13–04–2022

எரிப�ொருள், மின் ஸ்திரமொன விநிய�ொகம் இல்ொமல   

எரிப�ொருள் மற்றும் மின்ொ-
ரத்தின ஸ்திரமொன விநிய�ொகம் 
இல்ொமல, ப�ொருளொதொரம் நொள் 
ஒனறுக்கு சுமொர் 50 மிலலி�ன அபம -
ரிக்க ப�ொ்ர் ஏற்றுமதி வருவொய� 
இழக்க யநரிடும் எனறு பதொழில 
துயைத்தய்வர்கள் எச்ரித்துள்ள -
னர். ஏற்றுமதி, இைக்குமதி மற்றும்  
ஏற்றி இைக்கல பதொழில துயைகளில 
ஈடு�ட்டுள்ள தனி�ொர் துயை நிறுவ-
னஙகயள பிரதிநிதித்துவப�டுத்தும் 
23 பதொழில்ஙகஙகள், தற்ய�ொது 
நி்வும் ப�ொருளொதொர மற்றும் அர -
சி�ல பநருக்கடிக்கு துரிதமொன 
மற்றும் உ�னடி ந�வடிக்யகயு�ன 
தீர்வு கொணொவிட்�ொல இ்ஙயகயின 
ப�ொருளொதொரத்திற்கும் இதில தஙகி 
வொழும் மக்களுக்கும் �் சிக்க்ொன 
வியளவுகள் ஏற்�டும் என எச்ரித் -
துள்ளன.   

�ொரொளுமனை உறுபபினர்கள் 
ப�ொறுபபு�னும் உறுதியு�னும் 

ப்�ல�� யவண்டும், நிறுத்துவதற்-
கொன தீர்வுத்திட்�ஙகயளச ப்�ல-
�டுத்த யவண்டும், யவகமொக யமொ் -
மய�ந்து வரும் நிய்யமய� 
மொற்றி�யமக்க யவண்டும்" எனறு 
பதொழிற்்ஙக பிரதிநிதிகள் பதரிவித்-
துள்ளனர்.   

இதுபதொ�ர்�ொக அண்யமயில 
இ�ம்ப�ற்ை ஊ�கவி�்ொளர் ்ந்-
திபபின ய�ொது;  வணிகப ப�ொருட் -
கள் மற்றும் ய்யவகள் ஏற்றுமதி 
மூ்ம் ஒவபவொரு ஆண்டும் 16.7 
பிலலி�ன அபமரிக்க ப�ொ்ர்-
கயள பமொத்தமொக ஈட்டும் தஙகள் 
பதொழிலதுயைகள் தற்ய�ொயத� 
நிய்யம பதொ�ர்ந்தொல ஸ்தம்பித்-
துவிடும் எனறு எச்ரித்தது.யமலும், 
4.2 மிலலி�னுக்கும் அதிகமொன 
பதொழி்ொளர்களின வொழவொதொரம் 
- அல்து இ்ஙயகயின பமொத்த 
உயழக்கும் மக்களில �ொதிபய�ர் 
- யமொ்மொக �ொதிக்கப�டுவொர்கள் 

எனறும் ஊ�கவி�்ொளர் ்ந்திபபின 
ய�ொது அவர்கள் யமலும் பதரிவித்த-
னர்.   

மருந்து மற்றும் எரிப�ொருயள 
இைக்குமதி ப்யவதில நொடு 
ய�ொரொடிக் பகொண்டிருக்கும் இந்த 
யவயளயில, அந்நி�ச ப்்ொவணி 
யதயவப�டுவதொல, இது�ொரி� 
வியளவுகயள ஏற்�டுத்தும் எனறு 
்ஙகஙகள் வலியுறுத்தியுள்ளன. 
ப�ொருளொதொரம் முழுயம�ொன 
்ரிவின விளிம்பில இருக்கக்கூடும் 
எனறும் அவர்கள் எச்ரித்துள்ள-
னர். அத்தி�ொவசி�ப ப�ொருட்கள் 
கிய�க்கொமல ய�ொக்ொம், யமலும் 
பவகுஜன யவய்யினயம மற்றும் 
்மூக அயமதியினயம உ�னடி�ொக 
ஏற்�டும். கப�ல ய்யவகள் மற்றும் 
விமொன ய்யவகள் குயைபய� சுட்-
டிக்கொட்டியுள்ளன, இது விநிய�ொகச 
்ஙகிலிகள் மற்றும் ஏற்றுமதி�ொளர்-
கள் மற்றும் இைக்குமதி�ொளர்களின 

ப்�ல�ொடுகயள பினனய��ச 
ப்யதுள்ளது. நிய்யம கவனிக் -
கப��ொமல இருந்தொல, நிதித்துயை-
யில ஸ்திரமினயம ஏற்��க்கூடும் 
என�து குறித்து ்ஙகஙகள் தமது 
கவய்ய� பதரிவித்துள்ளன.   

ப�ொருளொதொரத்தின அயனத்து 
முக்கி� துயைகயளயும் பிரதிநி-
தித் துவப�டுத்தும் 38 முக்கி� 
்ஙகஙகள் யகப�ழுத்திட்� கடி-
தத்தில, அயனத்து அரசி�லகட்சி-
களின தய்வர்கள் மற்றும் �ொரொ-
ளுமனை உறுபபினர்கள் கருத்து 
யவறு�ொடுகயள ஒதுக்கியவத்து 
விட்டு, யதயவப�ட்�ொல உ�னடி-
�ொக இய�க்கொ் அர்ொஙகத்யத 
அயமக்க முனவருமொறு  கடுயம-
�ொக வலியுறுத்தியுள்ளது�ன யதசி� 
ந்ன மற்றும் இ்ஙயக மக்களின 
ந்னுக்கொக யதயவ�ொன ந�வடிக்-
யககயள எடுக்கவும் இதன ய�ொது 
வலியுறுத்தப�ட்�து.   

ப�ொருட்கமை ப்கொள்வனவு பெய்வதில் ைக்கள ஆர்வம்
பவலிகம தினகரன நிரு�ர் 

பதன மொகொணத்தில சித்தியர புத்-
தொண்டு வி�ொ�ொரம் கயள கட்டியுள்-
ளது. வொடிக்யக�ொளர்கள் ப�ொருட்-
கயள பகொள்வனவு ப்யவதில 
ஆர்வம் கொட்டி வருகினைனர். கடும் 
வரட்சியின பினனர் க�ந்த சி  ்தினங-
களொக மொய  ் யவயளயில மயழ 
ப�யது வருகினைது. இதயனயும் 
ப�ொருட்�டுத்தொமல மக்கள் புத்தொண்-
டுக்கொக ப�ொருட்கயள பகொள்வனவு 
ப்யது வருகினைனர்.

அத்தி�ொவசி� ப�ொருட்கயள 
்.பதொ.். விற்�யன நிய்�ஙகளில 
ப�ற்றுக்பகொள்ள மக்கள் முண்டி�டித்-
துச ப்லகினைனர். யமலும் புத்தொண்டு 
தினஙகளில ��ணஙகள் யமற்பகொள்ள 
ய�ொதுமொன    டீ்ல, ப�ற்யைொல ய�ொன-

ைவற்யைப ப�ற்றுக் பகொள்ளவும் 
மக்கள் எரிப�ொருள் நிரபபு நிய்�ஙக-
ளில நீண்� கியூ வரிய்யில கொத்திருப-
�யதயும் கிரொமப புைஙகளிலிருந்து 
ப�ருந்திரளொன மக்கள் நகர்பபுைஙக-
ளுக்கு ப்னறு ப�ொருட்கயள பகொள்வ-
னவு ப்யதும் வருகினையதயும் கொண 
முடிகிைது.

எனினும் மக்கள் தமது �ணபய�, 
ப�ண்கள் தஙக ஆ�ரணஙகயள 
அணிந்து வருவயதயும் தவிர்த்துக் 
பகொள்ளுமொறும் ப�ொலிஸொர் யவண்-
டுகினைனர். ப�ொலிஸொரும் மக்களின 
ந்ன கருதி �ொதுகொபபு ந�வடிக்-
யககளில ஈடு�ட்டு வருகினைனர். 
அண்யமக் கொ்ஙகளில திருட்டுச ்ம்-
�வஙகள் இப�குதியில அதிகரித்து 
கொணப�டுகினையமயும் குறிபபி�த்-
தக்கது. 

புத்தளம் சாஹிரா ஆரம்்ப 
பிரிவின் நிறைவு விழா

புத்தளம் தினகரன நிரு�ர்

புத்தளம் ்ொஹிரொ ஆரம்� 
�ொ�்ொய்யின 14 வது ஆண்டு 
நியைவு விழொவும், புத்தளம் பீ.சீ.
எம்.எச. நிறுவன ஏற்�ொட்டி்ொன  
புத்தகப ய�கள்  வழஙகும் யவ�-
வமும் அண்யமயில �ொ�்ொ-
ய்யின பிரதொன மண்��த்தில 
நய�ப�ற்ைது.

அதி�ர் எம்.ஜவொத் தய்யம-
யில நய�ப�ற்ை இந்நிகழவில 
பிரதம அதிதி�ொக புத்தளம் 
மொவட்� �ொரொளுமனை உறுப-
பினர் அலி ்பரி ரஹீம் க்ந்து 
பகொண்�ொர். �ொரொளுமனை உறுப-
பினரொல �ொ�்ொய்யின 14 
வரு� பூர்த்திய� முனனிட்டு 
யகக் பவட்�ப�ட்�து.  இவயவ-
�வத்தில �ொ�்ொய் அபிவிருத்-
திச ்ஙக உறுபபினர்கள் ப�ற்-
யைொர்கள் ந்ன விரும்பிகள் என 
�்ரும் க்ந்து பகொண்�னர்.

முடிச்சுமாரிகளின் 
நடமாடடம் அதிகரிப்பு 
மொத்தயை தினகரன நிரு�ர்  

தமிழ, சிஙகள புத்தொண்டு பகொண்�ொட்-
�த்யத முனனிட்டு ப�ொருட்கயள பகொள்வ-
னவு ப்யவதற்கொக மொத்தயை நகருக்கு வரும் 
ப�ொதுமக்கயள முடிசசுமொரிகள், வழிப�-
றிக்பகொள்யள�ரி�மிருந்து �ொதுகொப�தற்கொக 
வியே� யவய்த் திட்�பமொனயை யமற்-
பகொண்டுள்ளதொக மொத்தயை சியரஷ� ப�ொலிஸ் 
அதிகொரி நிேொந்த ப்ொயஸொ பதரிவித்தொர்.   

பவளியூர்களிலிருந்து மொத்தயை நகருக்கு, 
அக்குரஸ்ஸ, ஹக்மன, பவலிகம, கம்புருபி-
டி�, பதவிநுவர, திக்குவலய் ஆகி� இ�ங-
களிலிருந்து வரும் ப�ரும் பதொயக�ொன மக்-

களுக்கு �ொதுகொப�ளிக்கயவ இந்த திட்�ம் 
யமற்பகொள்ளப�டுகிைது.   

அஙகொடி வி�ொ�ொரஸ்த்ஙகளிலும், ்னபந-
ரி்ல உள்ள இ�ஙகளிலுயம முடிசசுமொரிகள் 
தஙகள் யகவரிய்கயளக் கொட்டுவொர்கள் என-
�தனொல சிவில உய�தரித்த ப�ொலிஸொர் க�-
யமயில அமர்த்தப�ட்டுள்ளனர். 

நகருக்கு குடிய�ொயதயு�ன வரும் வொகன 
்ொரதிகயள ம�க்கிப பிடிக்கவும் ப�ொலிஸொர் 
ந�வடிக்யக எடுத்துள்ளனர்.   

ப�ொருட்கயள பகொள்வனவு ப்ய� நகருக்கு 
வரும் ப�ண்கள் ஆ�ரணஙகயள அணிந்து 
வருவயதத் தவிர்ந்துபகொள்ளுமொறும் சியரஷ� 
ப�ொலிஸ் அதிகொரி உத்தரவிட்டுள்ளொர்.   

அலிககானின் 'நநஞ்சில் பூத்த நநருப்பு'  
ந்தன்கிழககு உ்பவேந்தரிடம் றகயளிப்பு  

�லதுயைக்கய்ஞர் என.எம். அலிக்-
கொன எழுதி� கனனி கவியதத்பதொகுப-
�ொன 'பநஞ்சில பூத்த பநருபபு' எனும் 
நூலியன பதனகிழக்குப �லகய்க்கழ-
கத்தின உ�யவந்தர் ய�ரொசிரி�ர் ரமீஸ் 
அபூ�க்கரி�ம் பதனகிழக்கு �லகய்க்க-
ழகத்தில யவத்து யக�ளித்தொர்.  

்மூகபபிரசசியனகயள எடுத்தி�ம்பி, 
அதயன ்மூகத்துக்கு விழிபபுணர்வூட்-
டும் வயகயில இந்நூல கவியதகளொக 
பதொகுக்கப�ட்டுள்ளயம குறிபபி�த்-
தக்கது.  

�லதுயைக் கய்ஞரொன இவர், கிழக்கு 
மொகொணத்தின ்ொயந்தமருது எனும் 
ஊயரப பிைபபி�மொகக் பகொண்�வர்.   

இவரது கய்த்துயைப ��ணம் 
�ொ�்ொய் �டிக்கும் கொ்த்தில இருந்யத 
ஆரம்�மொகியுள்ளது. �ொ�்ொய் கொ்த்-

தில ய�சசு, கவியதப ய�ொட்டிகளில 
க்ந்து பகொண்டு நியை� �ரிசிலகயளப 
ப�ற்றுள்ளயதொடு, நொ�கத்துயையி-
லும் நியை� �யிற்சிகயளப ப�ற்றுக் 
பகொண்டு மொவட்�, மொகொண, யதசி� 
ரீதியி்ொன நொ�கப ய�ொட்டிகளில �ஙகு -
�ற்றி �ரிசிலகயளப ப�ற்றுள்ளொர்.   

கவியத எழுதுவது முதல �ொ�ல அபி-
ந�ம், நொ�கம், �ொ�ல �ொடுதல, கயத 
எழுதுதல, ஆயவு ப்யதல என �லதுயை -
களில தற்ய�ொதும் ஈடு�ட்டு வருகிைொர்.  

இவரது கவியத ஆற்ைய்க் பகௌர-
வித்து 'கவியுக நொ�கன' எனும் விருயத 
2012 இல கலமுயன அஷரப ஞொ�-
கொர்த்த யவத்தி�்ொய் வழஙகி பகௌர -
வித்தயம குறிபபி�த்தக்கது.    
            

                           (எம்.எஸ்.எம்.ஸொகிர்) 

ோகன வி்பததில்   
ஆசிரிறய ்பலி   

யககொய்யில பமொ்பகொய� 
எனும் இ�த்தில இ�ம்ப�ற்ை, 
வொகன வி�த்தில கரனடுப�ொன, 
தமிழ வித்தி�ொ்�த்தில கலவி கற்பிக்-
கும் ஆசிரிய� எப. பியனொதி�ொ வ�து 
(54)  கொ்மொனொர்.  இவர் ரமழொன மொத 
தரொவீஹ் பதொழுயகய� �ள்ளிவொ -்
லில நியைவு ப்யது விட்டு, கண்டி, 
பகொழும்பு �ொயதய� க�ந்து வீடு 
திரும்பும் ய�ொது இக்யகொர ்ம்�வம் 
(10)  இ�ம்ப�ற்றுள்ளது.   

இவ ஆசிரிய�யின ஜனொஸொ நல-
்�க்கம் இவரின பிைபபி�மொன, 
மொவனலய் உ�னவத்யத ஜும்ஆப 
�ள்ளிவொ்ல யம�வொடியில நல -்
�க்கம் ப்ய�ப�ட்�து. �ொ�்ொய் 
மொணவர்கள், ஆசிரி�ர்கள் உட்�� 
ப�ரும் திரளொன மக்கள் இதில க்ந்து 
பகொண்�னர்.

100 ேறிய குடும்்பஙகளுககு 
உணவுப்ந்பாதிகள் 

கலயநவ தினகரன விய்� நிரு�ர் 

புனித ரமழொயன முனனிட்டு 
யநகம நிவ ஸ்�ொர் வியள�ொட்-
டுக் கழக உறுபபினர்களொல யநகம 
முஸ்லிம் கிரொமத்தில  பதரிவு ப்ய-
�ப�ட்�  வறுயமக் யகொட்டின கீழ 
வொழும்  100 குடும்�ஙகளுக்கு ப�று -
மதி�ொன உ்ர் உணவுப  ப�ொதிகள் 
அண்யமயில  வழஙகப�ட்டுள்ள -
தொக யநகம நிவ ஸ்�ொர் வியள�ொட் -
டுக் கழகத்தின ப்�்ொளர் யஜ.எச.
எம்.ஹஸ்ரொன பதரிவித்தொர்.

யநகம நிவ ஸ்�ொர் வியள�ொட் -
டுக் கழகத்தின உள்நொட்டில ,மற்றும் 
பவளிநொடுகளில பதொழில வொயபபுக் -
கொக ப்னறுள்ள அஙகத்தவர்களின 
மூனறு இ்ட்்த்திற்கும் அதிகமொன 
�ணத் பதொயகயினொல இந்த உ்ர் 
உணவுப ப�ொதிகள் ப�ொதி ப்ய�ப-
�ட்டு யநகம கிரொமத்தில வறுயமக் 
யகொட்டின கீழ வொழும் நூறு ஏயழக் 
குடும்�ஙகளுக்கு  கழக உறுபபினர்க -
ளினொல வழஙகப�ட்டுள்ளது. 

கல்விமான் நழ்ரி அதி்பரின் மறைவு   
்பாரிய நேற்றிடதற்த ஏற்்படுததியுள்ளது   

ய�ருவயள விய்� நிரு�ர்   

தர்கொநகரின கலவிமொனும் பிர�் 
்மூக ய்யவ�ொளருமொன யஸம் 
ரி�ொய ஹொஜி�ொர் யதசி� �ொ�்ொய் 
அதி�ருமொன எம்.எப.எம் நழரியின 
திடீர் மயைவினொல தொன கவய்�-
ய�ந்ததொக முனனொள் �ொரொளுமனை 
உறுபபினர் எம்.எஸ்.எம் அஸ்்ம் 
தனது அனுதொ�ச ப்யதியில பதரி-
வித்துள்ளொர்.   

அவர் தனது ப்யதியில யமலும் 
பதரிவித்துள்ளதொவது,  

தர்கொ நகரிலும் ய�ருவயள �குதி -
யிலும் கலவி மறும்ர்சசிய� ஏற் -
�டுத்த மயைந்த எம்.எப.எம் நழரி 
அதி�ர் யமற்பகொண்� �ணிகள் 
கொ்த்தொல அழி�ொதயவ.  

ஓர் ஆ்ொனுக்கு இருக்க யவண்டி� 
நற்�ண்பும் , ப�ொறுயமயும் , ்மூக 
உணர்வும் மர்ஹஹூம் அதி�ர் நழரியி-
�ம் சிைந்து கொணப�ட்�து. யதசி� 
மட்�த்தில புகழப�ற்ை தர்கொ நகர் 

அல ஹம்ரொ மகொ வித்தி -
�ொ்�த்தின அதி�ரொக 
�தவி வகித்து அப �ொ�-
்ொய்ய� கலவி, வியள-
�ொட்டு உட்�� ஏயன� 
துயைகளில கட்டிப�-
ழுப� இரவு �கல �ொரொது 
�ணிபுரிந்தொர். �ொ�்ொ-
ய்ய� முனயனற்றுவ-
தற்கொக பிரயத் அரசி�ல 
வொதிகள், கலவி அதிகொரி-
கள், �யரொ�கொரிகயள அணுகி அவர்-
கள் மூ்மொக �் யதயவகயள �ொ� -
்ொய்க்கு ப�ற்றுக் பகொடுத்தொர்.  

தர்கொநகர் கலவித் துயையில 
உனனத இ�த்யத வகிக்க யவண்டும் 
எனை ய�ரவொவு�ன அவர் தனது 
�ணிய� யமற் பகொண்�ொர். அயத 
ய�ொனயை மொளிகொயஹயன யஸம் 
ரி�ொய ஹொஜி�ொர் யதசி� �ொ�்ொ-
ய்ய�யும் சிைந்பதொரு நிய்க்கு 

பகொண்டு வந்து தமது 
ஆளுயமய� பவளிக்-
கொட்டினொர்.  

களுத்துயை மொவட்� 
அகதிய�ொ ்ம்யமளனத்-
தில உ�ர் �தவி வகித்த 
இவர் அஹதிய�ொ மொண-
வர்களின ஆனமீக கலவி 
வளர்சசிக்கொகவும் �ொரி� 
ய்யவகயள ப்யதொர். 
அனனொரது �ணிய� 

வல் நொ�ன ப�ொருந்திக்பகொள்ள 
யவண்டுபமன தொன பிரொர்த்திப�-
தொகவும் அவர் தனது ப்யதியில 
பதரிவித்துள்ளொர். அயதயவயள, 
மர்ஹும் நழரியின மயைவிற்கு �ொரொ-
ளுமனை உறுபபினர் மர்ஜொன �ளீல, 
ஐக்கி� மக்கள் ்க்தி ய�ருவயள 
அயமப�ொளர் இபதிகொர் பஜமீல 
ஆகிய�ொரும் அனுதொ�ச ப்யதி-
கயள பவளியிட்டுள்ளனர்.   

ஹம்�ொந்தொடமடை ஸொஹி்ரொ ் தசிய �ொடைெொமையின் இவ் ்வருடை ைொண்வத் தமை்வர்களுககு சின்னம் அணிவிககும் 
நி்கழ்வில் வி்ெடை அதிதியொ்க ்கைநதுப்கொணடை �ொடைெொமையின் முன்னொள ஆசிரியரும் ெடடைத்த்ரணியும் ைற்றும் ்கொலி 
ைொந்க்ர ெம� உறுபபினருைொன எஸ்.எம்.நிைொம், �ொடைொமையின் அதி�ர எம். எம். ரிெொன், பி்ரதி அதி�ர டி. யூ. எஸ். 
ஆரூஸியொ ைற்றும் உதவி அதி�ர எம். சீ. எஸ்.�ொயிஸொ ஆகி்யொர ்வ்ர்்வற்று அமழத்து ்வ்ரப�டு்வமதப�டைத்தில் 
்கொணைொம்.         �டைம்: ஹம்�ொந்தொடமடை குறூப நிரு�ர

தமிழ் சிங்கை புத்தொணமடை முன்னிடடு ்வன்னி  ் ஹொப நிறு்வனத்தின் அனுெ்ரமணயுடைன் ்வ்ர்கப�ொை தமிழ் 
ெமூ்க அபிவிருத்தி ்�்ரம்வயினொல்  ்வ ்ர்கப�ொை,தும்ைைபதனிய,அத்தனொ்வை ஆகிய பி்ர்தெத்திலுளை 
குமைநத ்வருைொனம் ப�றும் ைக்களுககு உைர உணவுப ப�ொதி்கள ்வழஙகும் நி்கழ்வு  ்நற்று நமடைப�ற்-
ைது.்வ்ர்கப�ொை தமிழ் ெமூ்க அபிவிருத்தி ்�்ரம்வயின் தமை்வர திருைதி பீ.்்கொைதி, பெயைொைர வி.ெத்திய-
சீைன்,ஒருஙகிமணப�ொைர சு்்ரஷ் குைொர ஆகி்யொர உைர உணவுப ப�ொதி்கமை ்வழஙகி ம்வப�மத �டைத் -
தில்  ்கொணைொம். ்வ்ர்கப�ொை அம்்�புஸ்ஸ ்கொளிஅம்ைன் ்்கொவில்  குருக்கல் �ொைசுப்ரைணியம் ஐயரும் 
இநத நி்கழ்வில் �ங்்கற்ைொர.

நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 50 மில். ட�ாலர்   
ஏற்றுமதி வருவாயை இழக்்க நநரிடும்   

ைொத்தமை ந்கரில்; 

ஏற்றுைதி, இைககுைதி, ஏற்றி இைக்கல் பதொழில் துமையினர எசெரிகம்க

முன்னொள எம்.பி அஸ்ைம் அனுதொ�ம்   

-உடைபபு குறூப நிரு�ர-  
புத்தைம் பதற்குக ்கல்விக ்்கொடடைத்திற்குட-
�டடை புளிசெொககுைம் உைர �ொரூக ை்கொ 

வித்தியொையத்திலிருநது 
5ம் த்ர புைமைப�ரிசில் 
�ரீடமெககுத் ்தொற்றிய 
ைொண்வர்களுள 3 
ைொணவி்கள சித்திய-
மடைநது �ொடைெொமைககும், 
�ொடைெொமை ெமூ்கத்துக-
கும் ப�ருமை ்ெரத்துள-
ைதொ்க �ொடைெொமை அதி�ர 
ஜனொப மு்கம்ைது ெரீக 
பதரிவித்தொர. எம்.எச.

ஹம்தொ(149), எம். எவ். எவ். இவ்்ரொ(170), 
எம். என். எவ். நஸ்ைொ(152) ஆகி்யொ்்ர 
சித்தியமடைநத ைொணவி்கைொ்வொர்கள.  

ந்தன் மாகாணததில் புத்தாண்டு 
வியா்பாரம் கறளகடடியுள்ளது 

புலறமப்்பரிசில் ்பரீடறசயில் சிததி  
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(வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்)

அக்்கரைபபற்று தர்்மசங்கரி ர்மதா-
னத்தில் ஷேற்று அதி்காரை முதல் 
எரிவாயு சிலிணடர்்களுக்்கா்க ்காத்தி-
ருநத ்மக்்கள் ஏ்மாற்்றதுடன் வீடு திரும்-
பினர்.

இம்ர்மதானத்தில் எரிவாயு சிலிண-
டர்்கள் வழங்கபபடவுள்்ளதா்க கிரடத்த 
த்கவரையடுத்து, அதி்காரை முதல் 
நூற்றுக்்கணக்்கான ்மக்்கள் இஙகு வரிரச-
யில் ்காத்திருநதனர். 

எனினும்  எரிவாயு சிலிணடர்்கள் 
வழங்கபபடுவதற்்கான எவ்வித ஏற்பா-
டு்களும் இம்ர்மதானத்தில் இருக்்க-
வில்ரை.எனினும் ்மக்்கள் வவளிஷய்றா-
்மல் ேம்பிக்ர்கயுடன் ்காத்திருநதனர்.

இஷதஷேைம் பைர் எவ்வா்றாயினும் 
எரிவாயு சிலிணடர்்கர்ள வபற்றுக் 
வ்காணஷட  இடத்ரதவிட்டு ே்கர்நது 
வசல்ஷவா ம் எனவும் அடம்பிடித்தனர்.
எரிவாயுவுக்கு ஏற்பட்ட தட்டுபபாடு்க-
்ளால், சித்திரைபபுத்தாணரட வ்காண-

டாடுவதற்கும் இயைாதுள்்ளதா்கவும்  
்கவரை வதரிவித்தனர்.

பைர் த்மது வதாழிலுக்கு வசல்ைா்மல் 
கூட எரிவாயு சிலிணடர்்களுக்்கா்க ்காத்-
திருநதனர்.

இன்னும் சிைர் தூை பிைஷதசத்தில் 
இருநது ஆட்ஷடா கூலியும் வ்காடுத்து 

குறித்த இடத்திற்கு வருர்க தநதிருந-
தனர்.

ஆ்கஷவ குறித்த விடயம் வதாடர்பில் 
சம்்மநதபபட்டவர்்கள் ேடவடிக்ர்க 
எடுத்து ்மக்்கள் குர்ற தீர்க்்க முன்வை-
ஷவணடும் எனவும் ்மக்்கள் ஷ்காரிக்ர்க 
விடுத்துள்்ளனர்.

( ்காரைதீவு குறூப நிருபர்)

 ்மட்டக்்க்ளபபு ்மாவட்டத்தில் மி்கவும் பின் -
தஙகிய தும்பஙஷ்கணி சுைவரணயடியூற்று 
கிைா்ம பிள்ர்ள்களுக்கு ்கற்்றல் உப்கைணங்க -
ளும் பாடசாரை அரனத்து உப்கைணங்களும் 
வழஙகிரவக்்கபபட்டன. பிைான்ஸில் ்மர்றநத 
வசல்வி ஹைணி்கா வ்மாறிஸின் இைணடாவது 
வருட ்மர்றவு தினத்ரதவயாட்டி, இரவ,வ -
ழங்கபபட்டன.

சுைவரணயடியூற்று கிைா்ம வைைாற்றில் 
முதன்முதைா்க ஆைம்பிக்்கபபட்ட விோய்கர் 
ஆைம்பப பாடசாரைக்கு த்ளபாடங்களும், 
அஙகு ்கல்வி பயிை வநத ்மாணவர்்களுக்கு 
்கற்்றல் உப்கைணங்களும்  வழங்கபபட்டன.்காரைதீவு 
பிைஷதச சரபயின் தவிசா்ளரும் சமூ்க வசயற்பாட்டா-
்ளரு்மான கிருஷணபிள்ர்ள வெயசிறில் இவற்ர்ற 
வழஙகினார். இநநி்கழ்வு, கிைா்ம சரப தரைவர் எஸ். 
உதயகு்மார் தரைர்மயில்  பாடசாரையில் இடம் -
வபற்்றது. 

 ்கல்வி பயிலும் ்மாணவர்்கள் அவர்்களின் வபற்-
ஷ்றார்்கள் அரனவரும் இதில்,்கைநது வ்காணடனர்.

நி்கழ்வில் உதவி ்கல்வி பணிபபா்ளர் வி.ரி.ச்காஷதவ-
ைாொ இத்திட்டத்தின் இரணபபா்ளர் ஆசிரியர் என்.
ைாஷெநதிைன் உள்ளிட்ட பைரும் நி்கழ்ரவ சி்றபபித்த-
னர்.

 இைணடு வருடங்களுக்கு முன்பு ்மைணித்த வசல்வி 
ஹருணி்காவின் ஆத்்மா சாநதியரடய  2 நிமிட 
வ்மௌவுன அஞசலியும் வசலுத்தபபட்டது. ்மாஷவற்-
குடா பிள்ர்ளயார் ஆைய பிைத்ம குரு சிவஸ்ரீ சிவஷே-
சைாசா  ஆசியுரையும் வழஙகினார்.

எரிவாயுவுக்ா் ்ாத்திருந்த மக்ள்
ஏமாற்றத்துடன் செல்ல மறுப்பு

சுரவணையடியூறறு சி்றார்ளுககு 
பிரான்ஸிலிருநது ்ற்றல உ்தவி்ள்

(வபரியஷபாைதீவு தின்கைன் 
நிருபர்)    

்மட்டக்்க்ளபபு ்கல்முரன 
பிைதான வீதியின் ்களுவாஞ -
சிகுடி வபாலிஸ் பிரிவுக்-
குட்பட்ட ்களுதாவர்ள -
யில் இடம்வபற்்ற பாரிய 
விபத்துச் சம்பவத்தில் 
ோல்வர் படு்காய்மரடநது 
்களுவாஞசிகுடி ஆதாை 
ரவத்தியசாரையில் அனு -
்ம தி க் ்க ப ப ட் டு ள் ்ள த ா ்க 
்களுவாஞசிகுடி வபாலிஸார் வதரி-
வித்தனர். இவ்விபத்துச் சம்பவம் 
வதாடர்பில் ஷ்மலும் வதரிய வருவதா-
வது...

்கல்முரன பக்்கமிருநது ்மட்டக்்க-
்ளபபு ஷோக்கி வசன்று வ்காணடிருநத 
தனியார் ஷபருநதும், ்மட்டக்்க்ளபபிலி-
ருநது ்கல்முரனப பக்்கம் பயணித்துக் 
வ்காணடிருநத ்கார் ஒன்றும் ஷேருக்கு 
ஷேர் ஷ்மாதியதில் இவ்விபத்துச் சம்ப-
வித்ததா்க வதரியவருகின்்றது. குறித்த 
்காரில் தாய், தநரத, ்மற்றும் அவர்்க-
ளுரடய இரு பின்ர்ள்களும் பயணித்-
துள்்ளனர்.

்காரில் பயணித்த ோல்வரும், பைத்த 
்காயங்களுக்குள்்ளாகி, ்களுவாஞசி-

குடி ஆதாை ரவத்தியசாரையில் அனு-
்மதிக்்கபபட்டனர். பின்னர், ஷ்மைதி்க 
சிகிச்ரச்களுக்்கா்க ்மட்டக்்க்ளபபு 
ஷபாதனா ரவத்தியசாரைக்கு ்மாற்-
்றபபட்டுள்்ளதா்க ரவத்தியசாரை 
வட்டாைங்கள் வதரிவிக்கின்்றன. 

விபத்து இடம்வபற்்ற பின்னர் 
சிறிது ஷேைம் ஷபாக்குவைத்து வேரிசல் 
அவ்விடத்தில் ஏற்பட்டது. 

ஸ்தைத்திற்கு விரைநத ்களுவாஞ-
சிகுடி வபாலிஸ்நிரையப வபாறுபப-
தி்காரி தரைர்மயிைான வபாலிஸார் 
விபத்துக்குள்்ளான வா்கனங்கர்ள 
அபபு்றபபடுத்தி ஷபாக்குவைத்ரதச் 
சீர் வசய்ததுடன், விபத்துச் சம்பவம் 
குறித்து விசாைரண்கர்ளயும் முன் -
வனடுத்தனர்.

(நிநதவூர் குறூப 
நிருபர்)

அம்பாரை ்மாவட்ட 
அைச சார்பற்்ற நிறு -
வன்மான நிநதவூர் 
"வபஸ்ட் ஒப யங" 
சமூ்க ஷசரவ்கள் 
அர்மபபு "வாழ்வில் 
வசநதம்" கிைாமிய 
எழுச்சி ஷவரைத்திட்-
டத்தின் கீழ், வீடற்ஷ்றாருக்கு வீட்டு 
வசதி்கர்ள ஏற்படுத்திக் வ்காடுக்கும் 
இைணடாம் ்கட்டப பணி்கர்ளஆ-
ைம்பித்துள்்ளது. இவ்வீடு்களுக்்கான 
அடிக்்கல் ேடும் நி்கழ்வு அணர்மயில் 
(11) இடம்வபற்்றது.

வபஸ்ட் ஒப யங அர்மபபின் 
தரைவர் ஐ. எம் நிஸ்மி தரைர்மயில் 
ேரடவபற்்ற இநத நி்கழ்வில், நிநத-
வூர் பிைஷதச வசயைா்ளர் சட்டத்தைணி 
ஏ.எம் அபதுல் ைத்தீப பிைத்ம அதி-
தியா்க ்கைநது வ்காணடு நிர்்மாணப 
பணி்கர்ள ஆைம்பித்து ரவத்தார்.

இநநி்கழ்வில், நிநதவூர் வபஸ்ட் ஒப 
யங அர்மபபின் ஆஷைாச்கர்  எஸ். 
அஹ்மது, வசயைா்ளர் ஏ. புஹாது, 
கிைா்ம ஷசரவ உத்திஷயா்கத்தர் ஏ.எம்.

பவாஸ் உட்பட அதி்காரி்கள் பைரும் 
்கைநது வ்காணடனர். இதன்ஷபாது 
நிநதவூர் பிைஷதச வசயைா்ளர் பிரிவிற்-
குட்பட்ட நிநதவூர்-்மற்றும் 23ம் பிரி-
வு்களிலிருநது வதரிவுவசய்யபபட்ட 
வீடு வசதி இல்ைாத இைணடு பயனா-
ளி்களுக்கு புதிய வீடு்கர்ள நிர்்மா-
ணிபபதற்்கான பணி்கள் ஆைம்பித்து 
ரவக்்கபபட்டன. நிநதவூரைச் ஷசர்நத 
இரு தனவநதர்்களின் நிதிபபங்க-
ளிபபுடன் இநத இைணடு வீடு்களும்-
நிர்்மாணிக்்கபபடவுள்்ளன.இதன் 
மூைம் வாழ்வதற்கு ஓை்ளஷவனும் 
வசதியான வீடின்றி ்கஷடபபட்ட 
இைணடு  ஏரழக் குடும்பத்தினரின் 
நிைநதை வீட்டுக்்கான ்கனவு 
நிர்றஷவறுகி்றது. 

(அட்டார்ளச்ஷசரன  குறூப நிருபர்)

எம்.ஐ.எம். வ்மாஹிடீன் ஆய்வு ்மற்றும் ஆவணபபடுத்தல்  
நிரையம்,அணர்மயில் இர்றயடி  ஷசர்நத ஆய்வா்ளர் எம்.ஐ.எம். 
வ்மாஹிடீனின் ஆக்்கங்கள் வசயல்பாடு்கள் உள்்ளடஙகிய நூல்்கள், 
ர்கஷயடு்கள்  ்மற்றும் ஆவணங்களின் ்கண்காட்சி நி்கழ்வு்கர்ள  
ேடாத்துவதற்்கான ச்கை  ஒழுஙகு்க்கர்ளயும்  ஷ்மற்வ்காணடு வருகின் -
்றது .

இது வதாடர்பான ஓர் ஆஷைாசரனக்கூட்டம் அணர்மயில்   
்கைாநிதி. வெௌபர் எம். இஸ்்மாயில் தரைர்மயில் அக்்கரைபற்று 
்மஙஷ்கா ்கார்டன் ஷ்கட்ஷபார் கூடத்தில் ேரடவபற்்றது.

நிரனவுக்கூட்டத்ரத  மி்கவும் சி்றபபா்க ேடாத்துவதற்்கான எல்ைா 
ஒழுஙகு்கர்ளயும் அதற்்கான ேடவடிக்ர்க்கர்ளயும் ஷ்மற்வ்காள்ளுமு-
்க்மா்க ஒழுஙகு வசய்யபபட்ட இக்கூட்டத்திற்கு   ஆய்வா்ளர் எம்.ஐ.
எம். வ்மாஹிதீஷனாடு ஒருமித்து  பயணித்த அவைது ச்கபாடி்கள், ஓய் -
வுவபற்்ற ஆசிரியர்்கள், அைச  உத்திஷயா்கஸ்தர்்கள் ்கட்டுரையா்ளர்்கள், 
ஆய்வா்ளர்்கள் என பை தைபபினர்்களும் ்கைநது  வ்காணடனர்.  

ஆய்வா்ளர் வ்மாஹினின் நூல்்கள் , ஆக்்கங்கள், ர்கநூல்்கள், ்கட்டு-
ரை்கள் ஷபான்்றரவ்கர்ள விஷேட்மா்க அவைது புள்ளி விபைக்ஷ்கா -
ரவ்கள் அரனத்ரதயும்  துரித ்கதியில் ஓன்று ஷசர்த்தல், அவஷைாடு 
பயணித்த ஷபைாசிரியர்்கள் ்மற்றும் ஆய்வா்ளர்்கள் ஷபான்ஷ்றார்்கர்ள 
வைவர்ளத்து  அக்்கரைபபற்றில் ஒரு கூட்டத்ரத ேடாத்தவும் இஙகு 
தீர்்மானிக்க்்கபபட்டது. இஷதஷவர்ள அவைது   நூல்்கள் , ஆக்்கங்கள், 
ர்கநூல்்கள், ்கட்டுரை்கள் ஷபான்்றரவ்கர்ள ரவத்திருபஷபார்  அக் -
்கரைபற்று 2, புக் ஹவுஸ்சில் அர்மநதுள்்ள எம்.ஐ.எம். வ்மாஹிடீன் 
ஆய்வு ்மற்றும் ஆவணபபடுத்தல்  நிரைய வசயைா்ளர், சிைாஜ் 
்மசூஷைாடு வதாடர்பு வ்காணடு ஆவணங்கர்ள வழஙகி உதவு்மாறு 
ஷவணடபபடுகின்்றனர்.  

(வைாட்டவவவ குறூப நிருபர்)

திருஷ்காண்மரை- ்மட்டக்்க்ளபபு பிைதான 
வீதி கி்ளவபன்ஷபக் பகுதியில் இடம்வபற்்ற 
விபத்தில் தாய் ஒருவர் உயிரிழநதுள்்ளதா்க 
வபாலிஸார் வதரிவித்தனர். இச்சம்பவம் 
அணர்மயில் இடம்வபற்றுள்்ளது.

திருஷ்காண்மரையிலிருநது கிணணியா 
ஷோக்கி பயணித்த டிபபர் வா்கனமும், 
கிணணியா பிைஷதசத்தில் இருநது திருஷ்கா-
ண்மரை ஷோக்கி வநது வ்காணடிருநத 
ஷவன் ஒன்றும் ஷ்மாதியதாஷைஷய இவ்வி-
பத்து இடம்வபற்றுள்்ளது.

 இவ்விபத்தில், யாழ்பபாணம் வ்காக்-
குவில் பகுதிரயச் ஷசர்நத ைத்ன்கைாவதி 
(72வயது) என்பவஷை உயிரிழநததா்க வதரிய-
வருகின்்றது.

 யாழ்பபாணத்திலிருநது திருஷ்காண்ம-
ரைக்கு சுற்றுைா வநத ஒஷை குடும்பத்ரதச் 
ஷசர்நத ஒன்பது ஷபரில், ஒருவர் உயிரிழந-
துள்்ளதுடன் இருவர் படு்காயம் அரடநத 
நிரையில் திருஷ்காண்மரை வபாது ரவத்-
தியசாரையில் அனு்மதிக்்கபபட்டுள்்ளனர்.

இஷதஷவர்ள, உயிரிழநத வஷயாதிபரின் 
சடைம் தற்ஷபாது திருஷ்காண்மரை வபாது 
ரவத்தியசாரை பிஷைத அர்றயில் ரவக்்கப-
பட்டுள்்ளது.

விபத்துடன் வதாடர்புரடய டிபபர் வா்க-
னத்தின் சாைதிரய ர்கது வசய்துள்்ளதா்க-
வும் வபாலிஸார் வதரிவித்தனர்.விபத்து 
வதாடர்பிைான விசாைரண்கர்ள  சீனக்குடா 
வபாலிஸார் ஷ்மற்வ்காணடு வருகின்்றனர்.

மடடக்ளப்பு,்லமுணை வீதியில
விபத்து, நாலவர படு்ாயம்

முஸ்லிம் சிந்தணையாளர 
எம்.ஐ.எம் சமாஹிடீன் நிணைவு 
கூடடத்துககு ஏறபாடு

வீதி விபத்தில வயயாதிப ்தாய் உயிரிழப்பு

(்காரைதீவு குறூப நிருபர்)

அைசியலுக்கு முட்டுக் வ்காடுப -
பரத விட வீட்டுக்கு முட்டுக் 
வ்காடுத்தால் வாழ்வு வ்ளம் வபறும் 
என, ்காரைதீவு பிைஷதச சரபயின் 
தவிசா்ளர் கிருஸ்ணபிள்ர்ள வெயசி-
றில் வதரிவித்தார்.

ஷ்காைக்்கர்கிைா்ம ஆைய சம்ஷ்ம்ள-
னம் ேடாத்திய பணிேயபபு பாைாட்-
டுவிழாவில் உரையாற்றிய 

அவர்,ஷ்மலும் வதரிவித்ததாவது,
்கடநத 35 வருட்காை யுத்த ்காைத் -

தில் ்மக்்கள் அனுபவித்திைாத துன் -
ப,துயைங்கர்ள இபஷபாது அனு -
பவிக்்க ஷேரிட்டுள்்ளது. எஙகு 
பார்த்தாலும் கியூ வரிரச்கஷ்ள. 
வ்காஷைானாவால் உயிர் ஷபாகும் 
என்று பயநத ்மக்்கள், இன்று 
பசி,பட்டினியால் உயிர் ஷபாகும் 
நிரைக்கு தள்்ளபபட்டுள்்ளார்-
்கள். பணத்ரத ரவத்துக்வ்காணடு 

வபற்ஷ்றாலுக்கும், டீசலுக்கும், 
எரிவாயுவுக்கும் வரிரசயில் நிற்்க 
ஷவணடியுள்்ளது.இதனால், வாக் -
்களித்த ்மக்்களும் விைக்திக்குள் 
வசல்லும் நிரைர்ம்கள் ஏற்பட்டுள்-
்ளதா்கவும் அவர் குறிபபிட்டார். 

சம்்மாநதுர்ற, ஷ்காைக்்கர்கிைா்ம 
அஷ்காை ்மாரியம்்மன் ஆையம் 
்மற்றும் ஷ்காைக்்கர் பிள்ர்ளயார் 
ஆைய பரிபாைன சரபயினர், கிைா-
்மத்தின் ஆையம், ்கல்வி, ச்மயம், 
சமூ்க, கிைா்ம ஷ்மம்பாட்டிற்கு 
்கடநத ்காைங்களில் உதவிய 27 
சமூ்க ஷசரவயா்ளர்்கர்ள அரழத்து 
பணிேயபபு பாைாட்டு விழாரவ 
(10)  ேடாத்தினர்.

ஷ்காைக்்கர் தமிழ் ்ம்காவித்தியாை -
யத்தில் சி்றபபா்க ேரடவபற்்ற இவ்-
விழாவில், கிழக்கில் பு்கழ்வபற்்ற 
சிவாச்சாரியார் சிவஸ்ரீ சணமு்க 
்மஷனஸ்வைக் குருக்்கள் உள்ளிட்ட 
பிைமு்கர்்கள் வபான்னாரட ஷபார்த்-

தபபட்டு, விஷேட வாழ்தது ்மடல் 
வழஙகி வ்கௌைவிக்்கபபட்டனர்.

ஆைய பரிபாைனசரப சார்பில் 
தரைவர் ்ம.பாைசுபபிை்மணியம் 
தரைர்மயில் உபதரைவர் வி.ஷ்மா-
்கன், வசயைா்ளர் த.அழகுைாென், 
வபாரு்ளா்ளர் கி.சசி்கைன் ஆகிஷயார் 
உரையாற்றினர்.

ஏற்புரை்கர்ள சிவஸ்ரீசணமு்க 
்மஷ்கஸ்வைக் குருக்்கள், உதவிக் 
்கல்விபபணிபபா்ளர் வி.ரி.ச்காஷத-
வைாொ, தவிசா்ளர் ஷ்க.வெயசிறில்,-
ஆைய தரைவர் இைா.குணசிங்கம் 
ஆகிஷயார் வழஙகினர். ஷ்காைக்்கர் 
்மாணவி்களின் ்கண்கவர் ேடனங்கள் 
இரடயிரடஷய ேரடவபற்்றன.

அரசியல் தீர்மானங்கள், ்க்களின் நலனுககு
க்க க்கமாடுப்பகையமா்க இருப்பது அைசியம்

அக்கம்ரப்பற்று  ஆமையடிவேம்பில்,  ைக்கள் ேங்கியின் தன்னியக்க இயந்தி்ரம் திறந்து  மேக-
்கப்பட்டுள்்ளது.  மு்காமையா்ளர் எம்.பி.எம். அன்ேர் தமைமையில் இடம்்்பற்ற  இந்நி்கழ்-
வில், ைக்கள் ேங்கியின் பி்ரதி  ்்பாது மு்காமையா்ளர் பி.எம். பிவ்ரைானந்த் பி்ரதை  அதிதியா்க  
்கைந்து ் ்காணடார். நி்கழ்வு்களில் ஆமையடிவேம்பு பி்ரவதச ் சயைா்ளர் வி.்ப்பா்க்ரன் ைற்றும் அக-
்கம்ரப்பற்று  ைாந்க்ரசம்ப  வையர் அதாவுல்ைா  அ்கைட் சகி, ஆமையடிவேம்பு பி்ரவதச  
சம்ப தவிசா்ளர் த.கிவ்ராஜாத்ரன் ைக்கள் ேங்கியின் பி்ராந்திய  மு்காமையா்ளர் எச்.டி.கு-
ண்்ரட்ண , பி்ராந்திய உதவி மு்காமையா்ளர் டபிள்யு.எம்.டி.வீ்ரசிங்்க, எஸ்.பி.சூரியகுைா -
்ரன் மேத்தியர் த.தர்ஷி்கா  உள்ளிட்ட  ்பைர் ்கைந்து ்்காணடனர்.

   (்படம்: அட்டாம்ளச்வசமன  குறூப நிரு்பர்)

நிந்தவூரில வீடறய்றாருககு வீடு்ள் வழங்கும் 
இரணடாம் ்டட பணி்ள் ஆரம்பம்

(சாய்நத்மருது விஷசட நிருபர்)

 அனு்மதிபபத்திைம் இன்றி ்மணவணண -
வணய், டீசல்,வபற்ஷ்றால், எரிவாயு 
உட்பட பல்ஷவறு அத்தியாவசியப

வபாருட்்கர்ள பதுக்கிரவத்து அதி 
கூடிய விரையில் விற்பரன வசய்வ -
தா்க த்கவல் கிரடத்துள்்ளது.

எனஷவ இவ்வா்றான வியாபாைங -
்களில் ஈடுபடுகின்்றவர்்கள் வதாடர் -
பா்க சட்ட ேடவடிக்ர்க எடுக் -
்கபபட்டு வருவதா்க வபாலிஸார் 

அறிவித்துள்்ளனர். எனஷவ இவ்வாறு 
பதுக்கி ரவத்து விற்பரத  உடனடி -
யா்க நிறுத்து்மாறும் தவறும் பட்சத் -
தில் ்கடுர்மயான சட்ட ேடவடிக்ர்க 
எடுக்்கபபடும் எனவும்   ்கல்முரன 
தரைர்ம வபாலிஸ் நிரையப 
வபாறுபபதி்காரி ஷ்காரியுள்்ளார். அவ் -
வா்றான  வியாபாரி்கள் வதாடர்பான 
த்கவல்்கர்ள வழஙகு்மாறு  வபாது -
்மக்்கர்ள ஷ்கட்டுக் வ்காள்வதா்கவும் 
அவர் வதரிவித்துள்்ளார்.

(வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்)

அக்்கரைபபற்று அன்ரன சாைதா ்கைவன் 
பாடசாரையின் தசாபத விழா நி்கழ்வு்கள், ஷேற்று 
்மாரை மி்கவும் ஷ்காை்கை்மான முர்றயில் 
இடம்வபற்்றது.

பாடசாரையின் அபிவிருத்திக்குழு, 
வபற்ஷ்றார்்கள் ்மற்றும் ்கல்வி சமூ்கத்தின் 
முழுதான பங்களிபபுடன் பாடசாரையின் 
அதிபர் ஷ்க.ஷ்கா்ம்ளம் தரைர்மயில் இடம்வபற்்ற 
நி்கழ்வு்களில் பிைத்ம அதிதி்க்ளா்க திருக்ஷ்காவில் 
வைய ்கல்வி  பணிபபா்ளர் ஷயா.வெயச்சநதிைன் 
்மற்றும் ஆரையடிஷவம்பு பிைஷதச வசயைா்ளர் 
வி.பபா்கைன் ஆகிஷயார்  ்கைநது வ்காணடனர்.

நி்கழ்வில், விஷசட அதிதி்க்ளா்க பிைஷதச சரப 
தவிசா்ளர் த.கிஷைாொதைன் ஓய்வு வபற்்ற பிைதிக் 
்கல்விபபணிபபா்ளர் வி.குணா்ளன், ஓய்வு வபற்்ற 
அதிபரும் பாடசாரையின் முதைாவது அதிபரு்மான 

பி.தணி்காசைம் ்மற்றும் உதவிக் ்கல்விபபணிபபா்ளர் 
பி.பை்மதயா்ளன் திருக்ஷ்காவில் ஷ்காட்டக்்கல்வி 
பணிபபா்ளர் எஸ்.ைவீநதிைன், வபாது சு்காதாை 
பரிஷசாத்கர் ப.ஷ்கதீஸ்வைன் உள்ளிட்ட பைர் ்கைநது 
வ்காணடனர்.

 பாடசாரையின் தசாபத விழா நிரனவுப 
வபயர்பைர்க திரை நீக்்கம் வசய்து ரவக்்கபபட்டதன் 
பின்னர், ஷ்மரட நி்கழ்ச்சி்கள் ஆைம்ப்மாகின.

்மாணவர்்களின் ர்கவணணத்தில் உருவான 
பல்ஷவறு சி்றபபு நி்கழ்ச்சி்களும் ஷ்மரடயில் 
அைஙஷ்கற்்றபபட்டன. அதிதி்கள் ்மற்றும் 
பார்ரவயா்ளர்்கள் அரனவைது வைஷவற்ரபயும் 
இநதக் ர்கவணணங்கள் வபற்றுக்வ்காணடன.

குறிபபா்க ்கணணகி வழக்குரை ோட்கம், 
வில்லுபபாட்டு ஷபான்்ற நி்கழ்வு்கள் அரனவைது 
்கவனத்ரதயும் ஈர்க்்கச் வசய்தது.

இஷதஷேைம், பாடசாரையின் முதல் அதிபைா்க 

நிய்மனம் வபற்று பாடசாரை வ்ளர்ச்சிக்கு 
வபரும் பங்காற்றிய பி.தணி்காசைம், பாட்சாரை 
்கல்வி சமூ்கத்தால் வபான்னாரட ஷபார்த்தி 
வ்கௌைவிக்்கபபட்டார்.

வதாடர்நது பாடசாரையின் வ்ளர்ச்சிக்கு 
பங்காற்றிய வையக்்கல்விப பணிபபா்ளர் பிைஷதச 
வசயைா்ளர் பிைஷதச சரப தவிசா்ளர் ஓய்வு 
வபற்்ற பிைதிக்்கல்விபபணிபபா்ளர் பாடசாரை 
அதிபர் அபிவிருத்திக்குழு வசயைா்ளர் 
்மற்றும் உறுபபினர் பாடசாரை வைைாற்றில் 
புைர்மபரிசில் பரீட்ரசயில் அதி்க புள்ளியிரன 
வபற்்ற ்மாணவி உள்ளிட்ஷடார் வபான்னாரட 
ஷபார்த்தி வ்கௌைவிக்்கபபட்டனர். வதாடர்நது 
்கடநத 6 வருடங்களில் புைர்மபபரிசில் 
பரீட்ரச்களில் சித்தியரடநத 92  ்மாணவர்்கள் 
அதிதி்களினால் நிரனவுச்சின்னம் வழஙகி 
வ்கௌைவிக்்கபபட்டனர்.

அத்தியாேசியப ்்பாருட்்கம்ள

பதுககி அதி் விண்லககு விறப்தா் முண்றப்பாடு  

அன்ணைொர்தா பாடொண்லயின் ்தொப்்த விழா, மு்தல அதிபருககு சபான்ைாணட



152022 ஏப்ரல் 13 புதன்கிழமை 13–04–2022

உடப்பில் ஐம்பெரும விழா
வாழ்ாள் சாதனையாளர்கள் வாழும் ப�ாது வாழத்தி க்கௌரவிப்பு

தினகரனின்  ஆவது நிறைறவய�ொட்டி

படங்கள்:

உடபபு குறூப நிருபர் க்க. ை்காகதவன், எஸ். தகேந்தி்ரன்

திே்க்ரனின் 90வது ஆண்டு நிமைமவய�ாட்டி சங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவேம் நடத்தி� ஐம்யபரும் விழா, திே்க்ரன், திே்க்ரன் வா்ரைஞசரி, வண்்ண வாேவில் பத்திரிம்கயின் பி்ரதை ஆசிரி�ர் கத. யசந்தில்கவலவர் தமலமையில் ்கடந்த 9ஆம்தி்கதி சனிக்கிழமை உடபபு ஸ்ரீ 
திய்ரௌபதி அம்ைன் ஆல� ்கலாசா்ர ைண்டபத்தில் நமடயபறைது. இதமே உடபபு "திவ்வி� ஒளி ்கமல ைன்ைம்" ஏறபாடு யசய்திருந்தது. இதில் இளம் சாதமே�ாளர்்கள், சாதமே�ாளர்்கள், வாழநாள் சாதமே�ாளர்்கள் எே ்கமலஞர்்கள் விருது வழஙகி ய்கௌ்ரவிக்்கபபட்டேர். 
அத்துடன் ஐந்தாம் த்ரத்தில் சித்தி�மடந்த ைா்ணவர்்களுக்கும்,100க்கும் கைறபட்ட புள்ளி்கமளப யபறை ைா்ணவர்்களுக்கும் பரிசு்களும் சான்றிதழ்களும் வழங்கபபட்டே. இதன்கபாது, பி்ரம்ைஸ்ரீ சிவகேஷவ்ர சர்ைா, திே்க்ரன் பத்திரிம்க பி்ரதை ஆசிரி�ர் கத. யசந்தில் கவலவர், 
்கலாநிதி கப்ராசிரி�ர் வ. சிவகலா்கதாசன், ஆ்ராய்ச்சிக்்கட்டு பி்ரகதச சமபத் தமலவர் ்க. யதட்ச்ணாமூர்த்தி, சங்கவி பிலிம்ஸ் நிறுவேப பணிபபாளர் தும்ர்ராசா சுக்ரஷ ஆகிக�ார் அதிதி்களா்க ்கலந்து ய்காண்டேர்.  

வியட்நாமின் தீவுகளை   
இரநாணுவ மயப்படுத்தும் சீனநா   

வியட்நாமின் தீவுகளை இரநா-
ணுவமயப்படுத்துவளை சீனநா 
நிறுத்திவிடடு வியட்நாமின் 
இளைளமளய ககௌரவப்படுத்-
தும் வளகயில் ்டந்துககநாளை 
வவண்டும் என வியட்நாமிய 
கவளிவிவகநார அளமச்சின் 
்பதில் வ்பச்்நாைர் சீனநாவிடம் 
வவண்டுவகநாள விடுத்துளைநார்.   

கைன்சீனக் கடலில் குளைந்ை 
்பட்ம் மூன்று தீவுகளை சீனநா 
இரநாணுவ மயப்படுத்தியிருப்பைநாக-
வும் அது அத்தீவுகளின் மீது வியட-
்நாம் ககநாண்டிருக்கும் இளைளமளய 
வகளவிக்குட்படுத்தியிருப்பைநாகவும் 
கைரிவித்துளை அவர், இபபிரநாந்திய 
்நாடுகளின் கவனத்ளை இச் க்யளக 
ஈர்த்திருப்பைநாகவும் கைரிவித்ைநார்.   

சீனநா, ்நாடடின் இளைளமளய 
மதித்து ்டந்துககநாளை வவண்டு -
கமன்றும் இத்தீவுகளை இரநாணுவ 
மயப்படுத்துவளை நிறுத்ை 
வவண்டும் என்றும் கூறியுளை 
இவர், இப பிரநாந்தியத்தில் ்பைறை 
நிளைளய ஏற்படுத்ைக்கூடிய ்கை 
்டவடிக்ளககளையும் சீனநா நிறுத்ை 
வவண்டும் என்ைநார்.   

அகமரிக்கநாவின் இந்வைநா- ்பசுபிக் 
ககநாமநாண்டர் வ�நான் சி. அக்குயி-
லிவ்நா கடந்ை மநார்ச் மநாைம் அகம-
ரிக்க க்யதிச் வ்ளவகயநான்றுக்கு 
அளித்ை வ்படடியில், இந்ைத் தீவுக-

ளில் சீனநா கப்பல் மறறும் விமநான 
எதிர்பபு ஏவுகளைகளையும் வைநா்ர் 
மறறும் ஒலித்ைளடகளை ஏற்படுத்-
தும் உ்பகரைஙகளையும் க்பநாருத்தி 
இருப்பைநாகவும், ைநாக்குைல் விமநா-
னஙகள நிறுத்ைப்படடிருப்பைநாக-
வும் இது பிரநாந்திய அளமதிக்கு 
குந்ைகமநாக இருப்பைநாகவும் கைரி-
வித்திருந்ைநார். 

வியட்நாமின் ஆதிகநாைத்தில் 
உளை ஏழு தீவுகளில் மூன்று தீவுகள 
சீனநாவின் ஆதிக்கத்தில் உளைைநாக-
வும் இவர் வமலும் கூறியிருந்ைநார். 
இது கைநாடர்்பநாக கருத்து கவளியிட -
டுளை முன்னநாள உயர் நீதிமன்ை 
நீதியர்ர் அன்வடநானிவயநா ் நார்பிகயநா 
வியட்நாம் ஏளனய பிரநாந்திய ்நாடு-
களுடன் இளைந்து கைன்சீனக் 
கடலில் வரநாந்து ்டவடிக்ளககளில் 
ஈடு்பட வவண்டும் என வயநா்ளன 
கவளியிடடுளைநார்.   

உடேடி�ா்க நிறுத்துைாறு வி�ட்நாம் கவண்டுக்காள்  

தந்மத யசல்வா நறபணி ைன்ைத்தின் 25 ஆண்டு பூர்த்திம� 
முன்னிட்டு வருடாந்தம் நடாத்தபபடும் இலவச ்கண் பரிகசாதமே 
ய்காழும்பு 14ல் அமைந்துள்ள ்கமலை்கள் வித்தி�ால�த்தில் அண் -
மையில் நமடயபறைது. இதன்கபாது அதிபர் முரு்காேந்தம், தமலவர் 
நிலாமிோல் யபான்ோமட கபார்த்தி ய்கௌ்ரவிக்்கபபட்டார். முன்ோள் 
தமலவர் என். ்ராஜா, யபாதுச்யச�லாளர் எஸ்.க்க. தமள�்ரட்்ணம், 
பி்ரதி யபாதுச் யச�லாளர் ைாமவ. கசாைசுந்த்ரம், நிர்வா்கச் யச�லா-
ளர் திருைதி புவகேஸ்வரி ஆகிக�ார் இதில் ்கலந்து ய்காண்டேர்.  

அககளரப்பற்று ப்பரிய பிளளையநார் ஆலய மககநாற்்சவம்  
வநாச்சிக்குடநா விவேட நிரு்பர்  
வி.சுகிர்ைகுமநார்   

அக்களரப்பறறு ்பகுதி கருங-
ககநாடித்தீவுளை அருளமிகு க்பரிய 
பிளளையநார் ஆைய (ஸ்ரீ சித்தி வி்நா-
யகர் மகநா வைவஸைநானம்) சித்திரநா 
க்பௌர்ைமி பிரம்ம மவகநாற்வ திரு -
விழநாவின் ககநாடிவயறைம் அண்ளம-
யில் ்ளடக்பறைது.   

சிவபூமி என அளழக்கப்படும் ஈழ-
மணித்திரு்நாடடின் கைன்கிழக்கில் 

வரைநாறறுச் சிைபபுடன் இயறளக 
எழில் நிளைந்ை அக்களரப்பறறு ்பதிை -
னில் வகநாயில் ககநாண்டு அருள்பநாலிக்-
கும் க்பரிய பிளளையநார் ஆையத்தின் 
சித்திரநா க்பௌர்ைமி பிரம்ம மவகநாற-
்வம் 04ஆம் திகதி வநாஸது ்நாந்தி 
கிரிளயகளுடன் ஆரம்்பமநாகி 05ஆம் 
திகதி ககநாடிவயறைம் ்ளடக்பறைது.   

இஙகு 14ஆம் திகதிவளர திருவி-
ழநாக்கள இடம்க்பறும். 15ஆம் திகதி 
இடம்க்பறும் வைவரநாடடம் 16ஆம் 
திகதி இடம்க்பறும் தீர்த்வைநாற்வம் 

ககநாடியிைக்கத்துடனும் 17 ஆம் திகதி 
இடம்க்பறும் திருபக்பநான்னூஞ்ல் 
பூஙகநாவனத் திருவிழநா, 18ஆம் திகதி 
ஸ்ரீ ளவரவர் பூள�, 19ஆம் திகதி 
இடம்க்பறும் ஐயனநார் பூள்யுடனும் 
இவ் உற்வம் நிளைவுறும்.  கடந்ை 
05ஆம் திகதிககநாடிவயறைத்திறகநான 
ககநாடிச்சீளை எடுத்துவரும் கிரிளய-
களும் வழி்பநாடுகளும் சிவஸ்ரீ ்ப.கு.
வகதீஸவரக்குருக்களின் ைளைளம -
யில் அக்களரப்பறறு ஸ்ரீ வம்மிய-
டிபபிளளையநார் ஆையத்தில் ்ளட -

க்பறறு அஙகிருந்து ககநாடிச்சீளை 
அக்களரப்பறறு ஸ்ரீ வீரம்மநாகநாளியம்-
மன் ஆையத்ளை அளடந்து க்பரிய 
பிளளையநார் ஆையத்ளை க்ன்ை -
ளடந்ைது.   

பின்னர் அஙகு யநாகபூள�கள ்ளட-
க்பறைதுடன் ககநாடிச்சீளைக்கநான 
விவ்ட பூள�களும் ்ளடக்பறைன. 
கைநாடர்ந்து வ்ந்ை மண்ட்பத்தில் வீற-
றிருந்ை எம்க்பருமநான் சித்தி வி்நாய-
கர் ்கிைம் ஏளனய ்பரிவநார மூர்த்திக-
ளும் ககநாடிவயறைம் இடம்க்பறும் 
இடத்திறகு ்பக்ைர்களினநால் தூக்கிச் 
க்ல்ைப்படடு அமர்த்ைப்படடனர்.   

கைநாடர்ந்து ககநாடிவயறைமநானது 
்பக்ைர்களின் அவரநாகரநா வவண்டுை-
லுக்கு மத்தியில் மஙகை வநாத்தியம் 
முழஙக ்ளடக்பறைதுடன் ககநாடி -
ைம்்பத்திறகநான பூள�களும் ்ளட-
க்பறைன.   

ஆைய ைளைவர் மு.கு.வடிவவல் 
ைளைளமயில் இடம்க்பறும் சித்திரநா 
க்பௌர்ைமி பிரம்ம மவகநாற்வ திரு-
விழநாவின் கிரிளயகள யநாவும் உறவ-
்கநாை பிரைமகுரு பிரதிஷடநா இைவ-
ர்ன் பிரதிஷடநா கைநாநிதி ைறபுரு் 
சிவநாச்்நாரியநார் சிவஸ்ரீ ்ண்முகவ்ந்-
ைன் குருக்கள ைளைளமயில் இடம் -
க்பறறு வருவதுடன் ்ர்வ ்நாைகநாசி -
ரியரநாக சிவஸ்ரீ ்.கு.்பத்மநிவைநா� 
சிவமும் இதில் கைந்து ககநாண்டு 
வருகின்ைநார். 

ஆையத்தின் வரைநாறறில் முைறைட -
ளவயநாக 15ஆம் திகதி வைவரநாடடம் 
இடம்க்பைவுளைளம சிைப்பம்்மநா-
கும்.  



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 13ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஏபரல் 13 பு்தன்கிழகம

பங்களாதேஷ் அணிக்்கதிரான இரண்ா -
வதும் இறுதியுமான ்்ஸ்ட் தபாட்டியில், 
்ேனனாபிரிக்கா அணி 332 ஓட்்ங்களால் 
்வற்றி்பற்்றது.

 இநே ்வற்றியின மூலம் இரணடு தபாட் -
டி்கள் ்்காண் ்்ஸ்ட் ்ோ்ரர ்ேனனா -
பிரிக்கா முழுரமயா்க ர்கபபற்றியுள்ளது.

தபார்ட் எலி்ெபத் ரமோனத்தில் ்க்நே 
8ஆம் தி்கதி ஆரம்பமான இபதபாட்டியில், 
நாணயச் சுழற்சியில் ்வற்றி்பற்்ற ்ேனனா-
பிரிக்கா அணி, முேலில் துடுப்படுத்ோ் 
தீர்மானித்ேது.

இேனபடி முேல் இனனிஙஸிற்்கா்க துடுப-
்படுத்ோடிய ்ேனனாபிரிக்கா அணி, 453 
ஓட்்ங்கரள ்பற்றுக்்காண்து.

இதில் அணியின அதி்கபபட்ெ ஓட்்ங -
்களா்க, டீன எல்்கர் 70 ஓட்்ங்கரளயும் 
்்ம்பா பவுமா 67 ஓட்்ங்கரளயும் கீ்கன 
பீட்்ர்ென 64 ஓட்்ங்கரளயும் ்பற்றுக-
்்காண்னர்.

பங்களாதேஷ் கிரிக்்கட் அணியின பநது-
வீச்சில், ரேஜூல் இஸ்லாம் 6 விக்்கட்டு்க -
ரளயும் ்காலீல் அஹமட் 3 விக்்கட்டு்கரள-
யும் ்மயிடி ஹென 1 விக்்கட்டிரனயும் 
வீழ்த்தினர்.

இேரனத்்ோ்ர்நது பதிலுககு முேல் 
இனனிஙரெ ்ோ்ஙகிய பங்களாதேஷ் 
அணி, 217 ஓட்்ங்கரள ்பற்றுக்்காண-
்து.

இேனதபாது அணியின அதி்கபபட்ெ ஓட் -
்ங்களா்க, முஷ்்பிசுர் ரஹமான 51 ஓட் -
்ங்கரளயும் ்மீம் இகபால் 47 ஓட்்ங-
்கரளயும் யாசிர் ஷா 46 ஓட்்ங்கரளயும் 
்பற்றுக்்காண்னர்.

இேரனயடுத்து 236 ஓட்்ங்கள் முனனி -
ரலயில் ேனது இரண்ாவது இனனிஙரெ 
்ோ்ஙகிய ்ேனனாபிரிக்கா அணி, 6 விக -
்்கட்டு்கள் இழபபுககு 176 ஓட்்ங்கரள 

்பற்றிருநே தபாது ேனது இரண்ாவது இன-
னிஙஸ் ஆட்்த்ரே இர்நிறுத்திக்்காண-
்து. இேனால், பங்களாதேஷ் அணிககு 
்ேனனாபிரிக்கா அணி, 413 ஓட்்ங்கரள 
்வற்றி இலக்கா்க நிர்ணயித்ேது.

இதில் அணியின அதி்கபபட்ெ ஓட்்ங-
்களா்க, ொரல் எர்வீ 41 ஓட்்ங்கரளயும் 
்வர்ரனன ஆட்்மிழக்காது 39 ஓட்்ங்க-
ரளயும் ்பற்றுக்்காண்னர்.

பங்களாதேஷ் கிரிக்்கட் அணியின பநது-
வீச்சில், ரேஜூல் இஸ்லாம் 3 விக்்கட்டு்க -
ரளயும் ்மயிடி ஹென 2 விக்்கட்டு்கரள-
யும் ்காலீல் அஹமட் 1 விக்்கட்டிரனயும் 
வீழ்த்தினர்.

இேரனத்்ோ்ர்நது 413 ஓட்்ங்கள் 

என்ற ்வற்றி இலகரே தநாககி பதிலுககு 
்களமி்றஙகிய பங்களாதேஷ் அணி, 80 ஓட்-
்ங்களுககு சுருண்து. இேனால், ்ேனனா-
பிரிக்கா அணி 332 ஓட்்ங்களால் ்வற்றி-
்பற்்றது.

இதில் அணியின அதி்கபபட்ெ ஓட்்ங்க-
ளா்க, லி்்ான ோஸ் 27 ஓட்்ங்கரளயும் 
்மயிடி ஹென 20 ஓட்்ங்கரளயும் ்பற்-
றுக்்காண்னர்.

த்கெவ் மஹாராஜ் 7 விக்்கட்டு்கரளயும் 
சிம்்ரான ஹார்மர் 3 விக்்கட்டு்கரளயும் 
வீழ்த்தினர். இபதபாட்டியின ஆட்்நாய்க-
னா்கவும் ்ோ்ரின நாய்கனா்கவும் ்ேன-
னாபிரிக்காவின த்கெவ் மஹாராஜ் ்ேரிவு-
்ெயயபபட்்ார்.

பங்களாதேஷூடனான டடஸ்ட் டோடர்:
அள்ளிச் சுருட்டியது டேனனாபிரிக்கா

்ேஹிவரள-்கல்கிரை விதெ் நிருபர் 

்வள்ளவத்ரே ரெவ மஙர்கயா் வித்தியா-
லய மாணவத் ேரலவி்களினால் ஒழுஙகு ்ெய-
யபபட்்  மாணவத் ேரலவி்கள் தினம் ' hope' 
்கல்லூரி மண்பத்தில் மாணவத் ேரலவி  
நீலாேகசி பிரியாேகைன ேரலரமயில்  அண-
ரமயில்  நர்்பற்்றது.  

இவ் நி்கழ்வுககு பிரேம அதிதியா்க இலஙர்க 
கிரிக்்கட் அணியின முனனாள் ேரலவர் அர-
விநே டி சில்வா ்கலநது ்்காண்ார்  , ்கல்லூரி 

அதிபா் அருநேதி ராஜவிஜயன, ்கல்லூரியின 
மு்காரமத்துவ மு்காரமயாளர்  மாலா ெபா-
ரத்திணம் மற்றும் ஆசிரிரய்கள் ஏரனய பா -்
ொரல்களின மாணவத் ேரலவி்கள் குழாமும்  
்கலநது ்்காண்ன.  மாணவத் ேரலவி்கள் 
ேரலரமத்துவத்திரன எவ்வாறு நிர்வகித்ேல், 
ஒழுக்கம், விரளயாட்டு, ்கல்வி, ெமூ்க தெரவ 
தபான்ற  ேரலபபில் பிரேம அதிதி அரவிநே 
டி சில்வா அஙகு உரரயாற்றினார்.  தபாட்டி்க-
ளில் ்வற்றி்பற்்ற மாணவத் ேரலவி்களுககு 
பரிசில்்கரளயும் வழஙகி ரவத்ோர்.

வெள்ளெத்தை ்ைெ மங்கையர் விததியாலய 
மாணவத் தலைவிகள் நிகழ்வில் கிரிக்கட் அணியின்
முன்்ாள் தலைவர் அரவிநத டி சில்வா பங்கற்பு

தோபபூர் குறூப நிருபர்

மூதூர் பிரதேெ ்ெயல்கத்திற்குட்பட்் மல்லிர்கத்தீவு 
்கநரேயா அ்றக்கட்்ரள நிதியத்தினூ்ா்க ெம்பூர் ஸ்்ார் 
்கடின பநது விரளயாட்டு ்கழ்கத்திற்கு (10) நில விரிபபு  
வழஙகி ரவக்கபபட்்ரம குறிபபி்த்ேக்கோகும்.

மல்லிர்கத்தீவு ்கநரேயா அ்றக்கட்்ரளயின ொர்பா்க 
்கநரேயா ்பானனம்மா ஆகிதயாரின பிள்ரள்களான 
்கநரேயா இராெநாய்கம், ்கநரேயா த்காதணஸ்வரன,்கந -
ரேயா ராஜத்காபால், தபரபபிள்ரளயான நத்ெபிள்ரள 
ெதீஷ்்கணணா ஆகிதயாரால் எழுபோயிரம் ரூபா ்பறுமதி -
யான ்கடினப பநது நிலவிரிபபு வழஙகி ரவக்கபபட்்ரம 
குறிபபி்த்ேக்கோகும்.

விலையாட்டு கழகத்திற்கு
நிைவிரிப்பு வழஙகி லவப்பு

பைாங்காலை ்ெயைானி ்தசிய 
பாைசாலையின் உலதபநதாட்ை ்பாட்டி

ஒலுவில் அல்-ஹம்றா மகறா வித்தியறாலய
சூப்பர் கிங் ஆசிரியர்கள் அணி வெற்றி

(பலாங்்கார் தின்கரன நிருபர்)

பலாங்்கார் ்ஜயலானி 
தேசிய பா்ொரலயின 14 வயதுககு 
கீழ் மாணவர்்கள் பஙகு ்்காண் 
உரேபநோட்் தபாட்டி நி்கழ்வு 
்க்நே 31ஆம் தி்கதி வித்தியாலய 
விரளயாட்டு அரஙகில் நர்்பற் -
்றது.

மஞெள்- பச்ரெ- சிவபபு- நீலம் 
ஆகிய நானகு அணி்கள் பஙகு 
்்காண் ஏழு தபர்்கரளக ் ்காண் 
உரேபநோட்் தபாட்டி ்ோ்ரில் 
இறுதி ஆட்்த்தில் மஞெள் 
அணியும் பச்ரெ அணியும் தமாதிய -

து்ன மஞெள் அணி இரணடு த்கால் -
்கரளப தபாற்றி ்வற்றி ்பற்்றது.

உரேபபநோட்் அணியில் சி்றநே 
வீரரா்க இபபா்ொரலயில் ஆ்றாம் 
ஆணடில் ்கல்வி பயிலும் மாணவன 
எம். பி. எம்.எம்.ரசீனுககு ்வற்றிக 
கிணணத்ரே ஊ்்கவியலாளர் 
ஏ.ஸி.ஏ.ைலாம் வழஙகினார்.

மாணவர்்களுககு தி்றரமயா்க எம்.
எம். ெஹாஸ் அஹமட் பயிற்சி அளித் -
ேரம குறிபபி்த்ேக்கது. ்வற்றி-
யீட்டிய அணிக்கான ்வற்றிக கிண-
ணத்ரே மஞெள் அணியினருககு 
வித்தியாலய அதிபர் எம். தஜ. எம். 
மனசூர் வழஙகினார்.

(்கல்முரன மத்திய தின்கரன நிருபர்)

ஒலுவில் அல்-ஹம்்றா சூபபர் கிங ஆசிரியர்்கள் 
அணிககும் ஹம்்றா பிர்லியன தபாயஸ் மாணவர்-
்கள் அணிககும் இர்யிலான சிதன்க பூர்வ ்மன-
பநது கிரிக்்கட் தபாட்டி பா்ொரல ரமோனத்-
தில் ் வள்ளிககிழரம (01) இ்ம்்பற்்றது.

இபதபாட்டியில் அல்-ஹம்்றா ம்கா வித்தியாலய 
ஹம்்றா சுபபர் கிங ஆசிரியர்்கள் அணி  மூனறு ஓட்-
்ங்களால் அபார ் வற்றி ் பற்்றது.

நாணயச் சுழற்சியில் ்வற்றி்பற்்ற ஹம்்றா 
சுபபர் கிங ஆசிரியர்்கள் அணி முேலில் துடுப்ப-
டுத்ோடி 4 விக்்கட் இழபபிற்கு 110 ஓட்்ங்கரள 
்பற்்றனர்.

111 என்ற ்வற்றி இலகர்க தநாககி பதிலுககு 
துடுப்படுத்ோடிய ஹம்்றா பிர்லியன தபாயஸ்  
மாணவர்்கள் அணி 8 ஓவர்்கள் முடிவில் 108 ஓட்-

்ங்கரள மட்டுதம ்பற்றுக ்்காண்னர். இேன-
டிபபர்யில் 3 ஓட்்ங்களால் ஹம்்றா சுபபர் கிங 
ஆசிரியர்்கள் அணி ்வற்றி ்பற்்றது. இபதபாட்டி-
யின சி்றபபாட்்க்காரரா்க ஹம்்றா சுபபர் கிங ஆசி-
ரியர்்கள் அணியின ஆசிரியர் முஹம்மட் றிைாட் 
(55 ஓட்்ங்கள்) ்ேரிவானார். மி்கவும் சுவாரஷ்ய-
மா்க அரமநே இநேப தபாட்டி, இறுதிக்கட்்ம் 
வரர மி்கவும் விறுவிறுபபா்க அரமநேது. ஹம்்றா 
பிர்லியனதபாயஸ்  மாணவர்்கள் அணி இறுதி 
ஓவரில் ஒரு பநதுககு 04 ஓட்்ங்கள் தேரவ என்ற 
நிரலயில் துடுப்படுத்ோடி தோல்விரய ேழுவிக 
்்காண்னர். இஙகு அதிதியா்க ்கலநது்்காண் 
பா்ொரலயின உேவி அதிபர் எம்.எச்.மஹமூத் 
நஸீம் ்வற்றி ்பற்்ற ஹம்்றா சுபபர் கிங ஆசிரியர்-
்கள் அணித்ேரலவர் ஆசிரியர் ஆர்.்நளைாட் உள்-
ளிட்  ்் வற்றி அணியி்ம்  த்க்யத்திரன வழஙகி 
்்கௌரவித்ோர்.

புதிய ்காத்ோனகுடி தின்கரன நிருபர்

மட்்க்களபபு மாவட்்த்திலிருநது 
ெர்வதேெ மற்றும் தேசிய விரளயாட்-
டுக்களில் பஙகுபற்றி ்வற்றியீட்டிய 
விரளயாட்டு வீர, வீராங்கரன்களின 
ேரவு்கள் மாவட்் ்ெயல்கத்தினால் 
த்காரபபடுகின்றது.

 மட்்க்களபபு மாவட்்த்திலி-
ருநது ெர்வதேெமட்்ங்களில் பஙகு-
பற்றிய மற்றும் தேசிய விரளயாட்-
டுக்களில் பஙகுபற்றி ்வற்றியீட்டிய 
விரளயாட்டு வீர, வீராங்கரன்களின 
ேரவு்கரள ஆவணபபடுத்துவேற்-
்கான விணணபபங்கள் மட்்க்களபபு 
மாவட்் ்ெயல்கத்தினால் த்காரப-
பட்டுள்ளது. மட்்க்களபபு மாவட்் 
அரொங்க அதிபரும் மாவட்் ்ெய-
லாளருமான த்க.்கருணா்கரன அவர்-
்களின ஆதலாெரனககு அரமவா்க 
தமற்படி விரளயாட்டு வீர, வீராங-
்கரன்களின விபரங்கள்  ஆவணபப-
டுத்தும் தநாககில த்காரபபடுகின்றது. 

தமற்படி விணணபபங்கரள ஏ4 
ோளில் ேயாரித்து உரியொனறிேழ்்க-
ளின பிரதி்களு்ன ேங்களது பிரிவு 
விரளயாட்டு உத்திதயா்கத்ேர் ஊ்ா்க 
பிரதேெ ் ெயல்கத்திதலா அல்லது மட்-
்க்களபபு மாவட்் ்ெயல்க விரள-
யாட்டுப பிரிவிதலா ேபால் மூலதமா 
அல்லது தநரடியா்கதவா எதிர்வரும் 
25.04.2022ஆம் தி்கதிககு முனனர் 
விணணபபத்திரன அனுபபி ரவக-
குமாறு த்கட்டுக்்காள்ளபபடு-
கினறீர்்கள்.

மட்ைககைப்பு மாவட்ைத்தில் வீர,
வீராஙகல்கள் விபரம் ்சகரிப்பு 
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