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ல�ோரன்ஸ்   
செல்வநோயகம்   

புது்வருட விடுமுறை 
றய முன்னிட்டு கடந்த 
ஐநது தினஙகளோக மூடப் -
பட்டிருந்த   லிறலைோ 
லகஸ் நிறு்வனம்  லநறறு மு்தல 
மீண்டும் ெறையல எரி்வோயு விநிலயோக 

நட்வடிகறககறள ஆரம்-
பித்தது.

அல்தல்வறள, ெறை 
யல எரி்வோயு விநிலயோக 
நட்வடிகறககள் ச்தோட 
ர்பில லிறலைோ லகஸ் 

நிறு்வனததின் உயரதிகோரிகள் 
ைறறும் ்தனியோர் எரிசபோருள்    

ஐந்து தினங்களுக்குப் பினனர்
வழமை நிமைக்கு திரும்பிய

ைககளின் உணர்வுகளுககு ஜனோதிபதி 
ைதிப்பளிப்ப்தோக ச்தரியவிலற�. நோட்டில 
ஏறபட்டுள்ள அத்தறன பிரச்சிறனகளுக-
கும் நிறைல்வறறு அதிகோரம் சகோண்ட 
ஜனோதிபதிலய சபோறுப்புககூை ல்வண்டி-
ய்வரோக உள்ளோசரன இ�ஙறகத ச்தோழி-
�ோளர் கோஙகிரஸின் ்தற�்வர் 
செநதில ச்தோண்டைோன்

ைக்்களின ப�ோரோட்டதமதை
்கண்டுக்கோள்ோதை அரசு!

 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

எரிசபோருள் விநிலயோக நட்வ-
டிகறககள் லநறறு மு்தல இயலபு 
நிற�ககுத திரும்பியுள்ள்தோக 
சபறலைோலியக கூட்டுத்தோபனம் 
ச்தரிவிததுள்ளது.  

அ்தறகிணஙக நோட்டின் சபரும்போ -
�ோன பகுதிகளில நி�விய எரிசபோருள் ்தட்டுப் -
போடு லநறறுடன் முடிவுககு ்வநதுள்ள்தோகவும் 

எரிக�ோருள விநிபயோ்கம்
பேற்று முதைல் வழமைக்கு!  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 

ைததிய ்வஙகி பிறண 
முறி ெம்ப்வம் ச்தோடர்பில 
முன்னோள் நிதியறைச்ெர் பசில 
ரோஜபக ஷவின் ச்வளிநோட்டுப் 
பயணதற்த ்தறடசெய்யுைோறு 
லகோரி ்தோககல செய் -
யப்பட்டிருந்த 

முன்்வாள் நிதியமைசெர் பசிலின்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ைததிய ்வஙகியின் 
முன்னோள் ஆளுநர் அஜித 
நி்வோர்ட் கப்ரோலுககு விதிக-
கப்பட்ட பயணத ்தறட லை 
2 ஆம் திகதி ்வறர 
நீடிககப்பட்டுள்ளது.   

அஜித ்கப்ரோலின  
�யணததைம்ட நீடிப்பு   

ப� அஙகீகரிககப்-
பட்ட ்வணிக ்வங-
கிகளில அசைரிகக 
சடோ�ரின் விறபறன 
விற� லநறறு 
லைலும் அதிகரிதது  
கோணப்பட்டது. அ்த -
னடிப்பறடயில அசைரிகக சடோ�ர் ஒன்றை 
லநறறைய தினம் 340 ரூபோ ்வறரயில விறபறன 
செய்யப்பட்ட்தோக ச்தரிவிககப்படுகின்ைது.

அகைரிக்்க க்டோைரின  
விற்�மன விமை  
ரூ�ோ 340 ஆனது

சீனோவில சகோலரோனோ பர்வல 
மீண்டும் ்தற�ததூககியுள்ளது.  
சீனோவின் ஷஙகோய் நகரில 
சகோலரோனோ பர்வல உச்ெ 
நிற�றய எட்டியுள்ள்தோக ்தக்வல -
கள் ச்வளியோகியுள்ளன.

அஙகு நோளோந்தம் 20,000 
்வறரயோன ச்தோறைோளர்கள் பதி்வோகி 
்வரும் நிற�யில, பர்வற�க கட்டுப்ப-
டுத்த அநநோட்டு அரெோஙகம் முழு ஊரடஙறக 
அறிவிததுள்ளது. அதில ஒரு முயறசியோக,

சீனோவில் மீண்டும்
க்கோபரோனோ தைோக்்கம்

ஐககிய ைககள் ெகதி அரெோஙகததுககு எதிரோக 
சகோண்டு்வர இருககும் நம்பிகறகயில�ோ 
பிலரரறண ைறறும் ஜனோதிபதிககு எதிரோன குற-
ைப்பிலரரறண ஆகிய்வறறை  நோறள 20ஆம் 
திகதி ெபோநோயகருககு றகயளிகக தீர்ைோனிததிருக -
கின்ைது.   

புத்தோண்டு விடுமுறைககு செோந்த இடஙக-
ளுககு சென்றிருககும் அதிகைோன போரோளுைன்ை உறுப்பினர்கள் இன்று 
செவ்வோய்ககிழறை சகோழும்பு  திரும்பியதும்  அ்வர்களது 

அ்ரெவாங்கத்துககு எதி்ரவா் �ம்பிகம்கயில்லவா பிந்ர்ரமை:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோடு எதிர்சகோண்டுள்ள 
ெ்வோலகள் ைறறும் சிரைஙகறள 
நிர்்வகிப்ப்தறகோன சபோறுப்பி-
லிருநது வி�கப் லபோ்வதிலற� 
என ஜனோதிபதி லகோட்டோபய 
ரோஜபக ஷ ச்தரிவிததுள்ளோர்.  

சபோருளோ்தோர சநருககடி-
யோல ஏறபட்டுள்ள பலல்வறு 

பிரச்சிறனகளோல ைககள் போதிக-
கப்பட்டுள்ளறை ச்தோடர்பில 
்தைது ்வருத்ததற்த ச்தரிவிததுக 
சகோண்ட ஜனோதிபதி,   ைககள் 
எதிர்லநோககும் இன்னலகறள 
்தஙகளுககு ெோ்தகைோக பயன்-
படுததிக சகோள்ளும் குழு-
ச்வோன்று உரு்வோகியுள்ள்தோக-
வும் ச்தரிவிததுள்ளோர்.  

இத்தறகய நிற�றைகறள 
கட்டுப்படுதது்வ்தறகோன நட-
்வடிகறககறள அரெோஙகம் 
லைறசகோள்ளும் எனவும் அரசி-
யல கோரணஙகளோல ப� ்தெோப்-
்தஙகளோக ்தோை்தைோகி ்வரும் 
சி� தீர்ைோனஙகள் அற்வ எவ -
்வளவு கடினைோன்தோக இருந-
்தோலும் லைறசகோள்ளப்படும் 

என்றும்   ஜனோதிபதி  குறிப்பிட் -
டுள்ளோர்.  

லநறறைய தினம் புதிய 
அறைச்சுப் ப்தவிகறளப் 
ச ப ோ று ப் ல ப ற று க ச க ோ ண் ட 
அறைச்ெர்கள் ைததியில உறர -
யோறறும்லபோல்த ஜனோதிபதி 
இவ்வோறு ச்தரிவித -
துள்ளோர்.  

தற்போததய சவோல்கள் மறறும் சிரமங்கதை 
நிரவகிக்கும் பபோறுப்பிலிருந்து வில்க மோட்டேன்

தட்டுபபவாடு இனி இருக்கவாது என்கிறது CPC

கவளிேோடடு �யணதமதை
தைம்ட கெயய ப்கோரிய ைனு
நீதிைன்றத்தவால் ந�ற்று நி்ரவா்கரிபபு  

CWC தமலவர் செந்தில் ்கவமல மே 02 நீதிேன்றில் ஆஜராக உத்தரவு  

ெ�ோேோய்கரி்டம் 20ஆம் தி்கதி
ம்கயளிக்்க SJB தீர்ைோனம் ஷங்கவாய் �்கரில் மூவர் பலி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

புதிய அறைச்ெரற்வ அந்தஸ்துள்ள  
அறைச்ெர்களோக  ஜனோதிபதி லகோட்டோ -
பய ரோஜபக ஷ முன்னிற�யில  லநறறு 
17 லபர் ெததியப் பிரைோணம் செய்து 

சகோண்டனர்.
அறைச்ெர் டகளஸ் ல்த்வோனந்தோ 

முன்பு ்வகித்த கடறசைோழில அபிவி-
ருததி அறைச்ெரோக புதிய அறைச்ெ-
ரற்வயில இடம் சபறறுள்ளதுடன் 

முன்னோள் கிழககு ைோகோண மு்த� -
றைச்ெர் நஸீர் அஹைட் சுறைோடல அபி -
விருததி அறைச்ெரோக ஜனோதிபதி முன்-
னிற�யில லநறறு ெததியப்பிரைோணம் 
செய்து சகோண்டோர்.  

அததுடன்  ஊடகததுறை அறைச்ெ-
ரோக நோ�க சகோடலஹ்வோ ெததியப்பிர -
ைோணம் செய்து  சகோண்டோர். 

ஜனோதிபதி ைோளிறகயில லநறறு 
முறபகல நறடசபறை விலெட நிகழ்-

வின் லபோல்த லைறபடி 17 அறைச்ெர்க-
ளும் ஜனோதிபதி முன்னிற�யில புதிய 
அறைச்ெர்களோக ெததியப் பிரைோணம் 
செய்து சகோண்டுள்ளனர்.  

அறைச்ெர்களோன லபரோசிரியர் ஜீ. 

எல பீரிஸ், அலி ெப்ரி, திலனஷ் குண -
்வர்்தன, லஜோன்ஸ்டன் சபர்னோண்லடோ 
ஆகிலயோர் ஏறகனல்வ ஜனோதிபதி-
யின் முன்னிற�யில புதிய 
அறைச்ெர்களோக

Gas விநிநயவா்க  
�டவடிகம்க 

டக்ளஸ் தேவானநோ, நஸீர் அஹமட் உட்்பட
புதிய அமமச்சர்்க்ளா்க 17 த்பர் தநற்று நியமனம்

ஊ்ட்கததுமை அமைசெரோ்க ேோை்க க்கோ்டபேவோ ெததியப்பிரைோணம்

சுந்ரன், ்கவாதர், அ்ரவிந்தகுைவார் உட்பட  

ல�ோரன்ஸ்  
செல்வநோயகம்  

புதிய இரோஜோஙக 
அறைச்ெர்கள் 21லபர் 
லநறறு ஜனோதிபதி 
லகோட்டோபய ரோஜபக ஷ 
முன்னிற�யில ெததி -
யப்பிரைோணம் செய்து 
சகோண்டனர்.  

கலவிச் 

அவசியைவா் ஒத்துமழபமப வழஙகுைவாறு ைக்களிடம் ஜ்வாதிபதி நவண்டுந்கவாள்  

அரசியலமைபமபை திருத்த  
பிர்தைரின் முன்்ைொழிவு   

ைககளுககு சபோறுப்புக -
கூறும் அரெோஙகசைோன்றை 
உரு்வோககு்வ்தறகு பலல்வறு 
்தரப்பினரும் முன்ற்வத்த 
லகோரிகறககறள க்வனத-
திறசகோண்டு, அது ச்தோடர் -
பில பிர்தைர் ைஹிந்த 
ரோஜபக ஷ க்வனம் செலுததி -
யுள்ள்தோக பிர்தைரின் ஊடக 
பிரிவு ச்தரிவிததுள்ளது.  

நிறைல்வறறு அதிகோரம் 
ைறறும் ெட்ட்வோகக ெறப லபோன்லை 
நீதிததுறையின் ெோததியைோன கருததுக -

கறள உள்ளடககிய அரசி -
ய�றைப்றப திருதது்வ்தற -
கோன முன்சைோழிச்வோன்றை 
அறைச்ெரற்வயில ெைர்ப்-
பிப்ப்தறகு பிர்தைர் ைஹிந்த 
ரோஜபக ஷ எதிர்போர்ததுள்ள-
்தோகவும் அததிருத்தப்பட்ட 
அ ர சி ய � ற ை ப் பி னூ ட ோ க 
ைககளின் எதிர்போர்ப்புகறள 
நிறைல்வறை முடியும் 
என்பது பிர்தைரின் எதிர் -

போர்ப்போகும் எனவும் பிர்தைரின் ஊட-
கப்பிரிவு ச்தரிவிததுள்ளது.  

அமைசெ்ரமவயில் ெைர்பபிக்கவும் தீர்ைவா்ம்

இரோஜோங்க அமைசெர்்க்ோ்க   
21 ப�ர் பேற்று ெததியப்பிரைோணம்   

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;
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புதிய அமைசெ்ரம் அமைசெர்கள் 17 பேர பேற்று முற்ே்கல் ச்கவாழும்பு, ப்கவாடமடை 
ஜனவாதிேதி ைவாளிம்கயில் ஜனவாதிேதி ப்கவாடடைவாேய ்ரவாஜேக்ஷவின் முன்னிமையில் ேத-
விபபி்ரைவாணம் செய்துச்கவாணடைனர.  

01. தினேஷ் குணவர்தே   -  ப�ொது நிரவொகம், உள்ொட்டலுவலகள, மொகொண 
சப�கள மற்றும் உளளூரொடசி   

02. ்டக்ளஸ் ன்தவொேந்தொ   -  க்டற்பறொழில அபமச்சு   
03. ரனமஷ் �த்திரே      - கலவி, ப�ருநன்தொட்டக பகத்ப்தொழில  
04. பிரசனே ரணதுஙக   - ப�ொதுமககள �ொதுகொப்பு, சுற்றுலொ  
05. திலும் அமுனுகம    - ன�ொககுவரத்து, பகத்ப்தொழில  
06. கேக னேரத்    - ப்டுஞசொபலகள  
07. விதுர விககிரம்ொயகக   - ப்தொழில அபமச்சு  
08. ஜொேக வககும்புர    - விவசொயம், நீரப்�ொசேம்  
09. பெேொன னசமசிஙக   - வரத்்தகம், சமுரத்தி அபிவிருத்தி  
10. பமொேொன பிரிய்தரெே டி சிலவொ  - நீர வழஙகல  
11. விமலவீர திஸொ்ொயகக   -  வேவிலஙகு மற்றும் வே வ்ளப் �ொதுகொப்பு  
12. கொஞசே வினஜனசகர   - வலுசகதி, மினசகதி  
13. ன்தனுக வி்தொேகமனக   - இப்ளஞர மற்றும் விப்ளயொடடு  
14. ்ொலக பகொ்டனேவொ   - பவகுசே ஊ்டக அபமச்சு   
15. சனே பஜயசுமே    - சுகொ்தொரம்  
16. ்சீர அேமட    - சுற்றுச்சூழல  
17. பிரமி்த �ண்டொர ப்தனேனகொன  - துபறமுகஙகள மற்றும் கப்�ற்துபற

புதிய அமைச்சரமை பதவிப்பிரைாணம்

எமது நாட்டு சிறார்களின் ்கல்வித் 
தேவை்களுக்கா்க அபான்ஸ் 

நிறுைனத்தினால் தமற்்காள்ளபபட்-
டுள்ள Study Buddy – அபான்ஸ் நன 
பஹான (ஞான தீபம்) தைவைத்திட்-
டம் சுயாதீன ்ோவைக்காட்சியின் 
அனுசரவையுடன் தமற்்காள்ளப-
பட்டு ைருகிறது. 

்க.்பா.ே சாோரை ேர சிறார்க-
ளுக்கா்க உருைாக்கபபட்டுள்ள 9 
பாடத்திட்டங்கவ்ள உள்ளடககிய 
Study Buddy –அபான்ஸ் நன பஹான 
(ஞான தீபம்) தைவைத்திட்டம் சமூ்க 
தசவைப பணியா்க தமற்்காள்ளப-
படுகிறது. இநே சமூ்க தசவைப 
பணியின் முேற்கட்டத்தில் 80 
அபான்ஸ் ்காட்சியவற்கள உள்ளடக-
்கபபட்டுள்ளன. அவை அம்பாவற, 
பதுவ்ள, திஸ்்ஸம்காராவம, ்கல்-
்கமுவை, அனுராேபுரம், இபபா்க-
முவை, ்மல்சிரிபுற, ேம்புத்தே-
்கவம, மஹாவை, ஜா-எை, உளளிட்ட 
பிரதேசங்களில் உள்ள அபான்ஸ் 
்காட்சியவற்க்ளாகும். 

 அபான்ஸ் ்காட்சியவற்கள மூைம் 
Study Buddy ்பகத்கஜ்கவ்ள அன்ப-
ளிபபு ்சயைேற்கான நடைடிகவ்க-
்கள தமற்்காள்ளபபட்டதோடு, 
அனுராேபுரம், மரேன்்கடைவ்ள வித்-
தியாையத்தில் இடம்்பறற சிறபபு 
நி்கழ்வின் தபாது Study Buddy தபக-
த்கஜ்கள அன்பளிபபா்க ைழங்கபபட்-
டன. இநே சமூ்க தசவைப பணியின் 

இரணடாம் ்கட்ட நடைடிகவ்க்களும் 
ேறதபாது ஆரம்பிக்கபபட்டுள்ளன. 

 S tudy Buddy Offline ்பகத்கஜ 
மூைம் தமற்்காள்ளபபடுைது 
்க.்பா.ே சாோரை ேரத்தின் முழு 
பாடத்திட்டத்வேயும் 64 GB SD 

்காரட் மூைம் சிறார்களுககு ைழங-
குைோகும். இேவன 10 மறறும் 11 
ஆம் ைகுபபு்களுககு 2 ்பகத்கஜ-
்க்ளா்க ேனித்ேனியா்க ்பறறுக 
்்காள்ள முடியும். அரச பாடசாவை-
்களின் முன்னணி ஆசிரியர்க்ளால் 9 

பாடத்திட்டங்கவ்ள ்கறபிககும் 2500 
இறகும் அதி்கமான வீடிதயாக்கள 
இதில் உள்ளடஙகியுள்ளன. 

 தமலும், இதில் 3 ைருட திருத்ேப 
பாடமும் (Revision) உள்ளடக்கப-
பட்டுள்ளது. ஒவ்ைாரு ்பகத்கஜ 

உடனும் மாதிரி வினாக்கள 2500 
இறகு தமைான (MCQ) பயிறசிப 
புத்ே்கங்கள இைைசமா்க ைழங்கபப-
டும். அத்தோடு 5ஆம் ேரம் புைவமப 
பரிசில் பரீட்வசவய இைக்கா்கக 
்்காணடு Study Buddy ேமிழ்்மாழி-
யில் 32 GB SD ்காரட் அட்வட ஒன்று 
அறிமு்கம் ்சயயபபட்டுள்ளது. 

 இது குறித்து ்கருத்துத் ்ேரிவித்ே 
அபான்ஸ் ைணி்கக குழுமத்தின் 

ேவைவி திருமதி அபான் ்பஸ்-
தடான்ஜி, ்்காவிட்-19 ்ோறறு ்கார-
ைமா்க குழநவே்களின் ்கல்விச் 
்சயறபாடு்களில் ்பரும் ோக்கம் 
ஏறபட்டோ்கத் ்ேரிவித்ோர. எனதை 
்கல்வி நடைடிகவ்க்கவ்ள சீரா்க 
்ோடரைேறகு இதுதபான்ற ் ோழில்-
நுட்பக ்கருவி்கத்ள மி்கச் சிறநே தீரவு-
்க்ளாகும். இவைாறான ்கருவி்கவ்ள 
பயன்படுத்துைதில் மகிழ்ச்சி அவட-
ைோ்க அைர தமலும் ்ேரிவித்ோர. 

நாடு முழுைதிலும் உள்ள பல்தைறு 
சமூ்கங்கவ்ள தமம்படுத்துைேற்கா்க 
ஆரம்பிக்கபபட்ட விதசட சமூ்க 
தசவை பணியா்க அபான்ஸ் இத்திட்டத்-
திவன நவடமுவறபபடுத்தி ைருகிறது. 
்கல்வி நடைடிகவ்க்கவ்ள ்ோடரநது 
தமற்்காளைேற்கான ேவட்கவ்ள நீக-
குேல் மறறும் பாடங்கவ்ள ்ைறறி்கர-
மா்க நடத்ேககூடிய Study Budy ்கல்விப 
்பாதி்கள, நவீன உைகின் ்கல்வி 
முவற்கவ்ள உளநாட்டு சிறார்களுககு 
ைழஙகுைதே சிறநே தீரைாகும்.  

பாட்சாமைச சிறார்களின் ்கல்வித் ததமைக்கு ம்கக்காடுக்கும்   
Study Buddy-அபான்ஸ் நன பஹான (ஞான தீபம்) திடடம்  
சுயொதீே ப்தொபலககொடசி அனுசரபண  



தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

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

ரவாகுகவாலம :  ்பகல் :  03.00  -  04.30்னர
சு்பநேரம : கவானல : 07.30  -   09.00்னர

சு்பகிருது ்ருடம -சித்தினர 6

இன்னறைய சு்பதினமச�வாழுனக 
நேரம

நயவாகம: சித்�நயவாகம

3

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
உலகம இருக்கும ்னரயும பிறைக்-

கும ஒவச்வாரு ைனி�னதும ஈருலக 
்வாழ்வின் விநைவாெனத்துக்கும சுபீடெத்-
துக்கும நேர்ழிகவாடடக்கூடிய இனறை -்
ழிகவாடடலவான அல் குரஆன் அருளப்பட 
ஆரம்பைவான ைவா�நை ரைழவான் ஆகும. 
இது உலகலவாவிய அருள் ைனறையவாகும. 
இந� அருள் ைனறை அருளப்பட ஆரம-
்பைவான�ன் ஊடவாக இமைவா�ம ைகத்து-
்ம ச்பறறு விளங்குகிறைது. அத்ந�வாடு 
இமைவா�த்தில் நேவான்பு நேவாறகப்படு-
்ன� அல்லவாஹ் கடடவாயக் கடனை-
யவாக்கி ன்த்திருக்கின்றைவான். 

அ�னவால் ஒவச்வாரு இனறை விசு-
்வாசியும இமைவா�த்தில் நேவான்பு 
நேவாறறு இனறை்ணக்கங்களில் ஈடு்ப-
டு்து அ்சியம.  குறிப்பவாக ஈருலகி-
லும சுபீடெம ச்பறறுக்சகவாள்்�றகு 
அல்லவாஹ் ்குத்�ளித்திருக்கும இந� 
அருள் ைனறைனய ஒதுந்வாம, அ�னன 
விளங்கு்�றகவான முயறசிகளில் 
ஈடு்படுந்வாம. அ�ன்்படி ்வாழ்ன் 
அனைத்துக் சகவாள்்தில் க்னம 
செலுத்துந்வாம. இநேட்டிக்னககனள 
ஆரமபிப்ப�றகவான கவாலைவாக இந� 
ரைழவானன அனைத்துக் சகவாள்ந்வாம. 

இந� அல் குரஆனும ரைழவானும 

நேவான்பும ைறுனை ேவாளில் அடியவா-
னுக்கவாக அல்லவாஹ்விடம ்பரிநதுனர 
செய்யக்கூடியன்வாக உள்ளன. 

இ�னன ேபி (ஸல்) அ்ரகள் ச�ளி-
்வாகக் குறிபபிடடு ன்த்திருக்கின்றைவார-
கள். 'அல் குரஆனும நேவான்பும அடி-
யவானுக்கவாகப ்பரிேதுனர செய்யும. 
நேவான்பு கூறும இனறை்வா! ேவான் 
இ்னர ்பகலில் உணவிலிருநதும 
�வாகம தீரப்பதிலிருநதும �டுத்து ன்த்-
திருநந�ன். ஆகந் அ்ருக்கவான 
எனது ்பரிநதுனரனய ஏறறுக்சகவாள்-
்வாயவாக! என்று நகவாரும. அல் குரஆன் 
கூறும, ேவான் இ்னர இரவில் தூக்கத்-
திலிருநது �டுத்து ன்த்திருநந�ன். 
ஆகந் அ்ருக்கவான எனது ்பரிநது-
னரனய ஏறறுக் சகவாள்்வாயவாக! என்று 
நகவாரும. இவவிரு ்பரிநதுனரகளும 
ஏறறுக்சகவாள்ளப்படும' என்று கூறி-
னவாரகள். 

(ஆ�வாரம: அஹ்ைத்)
ஆகந் ைறுனையில் அல் குரஆ-

னினதும நேவான்பினதும ்பரிநதுனர-
னயப ச்பறறுக்சகவாள்்�றகு ஏற்ப இக்-
கவாலத்ன� அனைத்துக் சகவாள்ந்வாம. 

மறுமமயில் சிபாரிசுக்ா் தயாராவ�ாம்

ைரலின் ைரிக்கவார  ...

19மு�ல் 24 ்னர

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.11
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

கனடியன் ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.54 249.41

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 831.93

குவைத் டினொர் 1,028.76

ஓெொன் ரியொல் 814.75

கட�ொர் ரியொல் 85.92

சவூதி ரியொல் 83.64

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 85.39

நாணய
மாற்று

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

ச�ோ�ர் தட்டுப்ோடு கோரணமோக துறை -
முகத்தில இரண்டு கப்லகளில நி�ககரி 
லதங்கியுள்ளதோகவும் அ்வறறை விடு -
விப்தறகோன ந�்வடிகறககற்ள உ� -
னடியோக லமறசகோள்ளப்�ோவிட்�ோல 
நுறரசலெோற� மின் உற்த்தி நிற�யத் -
தின் மின் உற்த்தி ந�்வடிகறககளுககு 
்ோதிபபு ஏற்டும் என மின்ெோர ெற் 
சதோழிறெங்கங்கள சதரிவித்துள்ளன.   

ச�ோ�ர் ்வழங்கி விடுவிககோறம 
கோரணமோக சகோழும்பு துறைமுகத் -
தில இரண்டு கப்லகளில 120,000 
சமட்ரிக சதோன் நி�ககரி லதங்கிக 
கிற�ப்தோகவும் கப்லில இருந்து 
நி�ககரி விடுவிககோறம கோரணமோக 
அந்தக கப்லகள மீண்டும் திரும்பிச 

செலலும் எசெரிகறக நிற� உரு்வோகி -
யுள்ளதோகவும் மின்ெோர ெற் சதோழிற -
ெங்கங்களின் பிரதிநிதிகள சதரிவித்த -
னர்.   

இம்மோதம் 12ம் திகதி லமற்டி 
இரண்டு கப்லகளும் துறைமுகத்றத 
்வந்து லெர்ந்துள்ள நிற�யில அதறகோக 
34 மிலலியன் ச�ோ�ர்கள செலுத்தப 
்� ல்வண்டியுள்ளதோகவும் ச�ோ�ர் 
்வழங்கப்�ோறம கோரணமோக லநறறு -
�ன் 6 நோட்க்ளோக இரண்டு கப்லக -
ளும் துறைமுகத்தில நங்கூரமி�ப்ட் -
டுள்ளதோகவும் அ்வர்கள சதரிவித்தனர்.   

விறர்வோக இந்த நி�ககரி விடுவிக -
கப்�ோவிட்�ோல நுறரசலெோற� மின் 
உற்த்தி நிற�யத்தின் ந�்வடிகறககள 
்ோதிப்ற�ய�ோம் என்றும் அ்வர்கள சதரி-
வித்துள்ளனர்.                                        (ஸ)   

120,000 மம.மதான் நிலக்ரி  
துமைமு்த்தில் வதக்ம்!
அனல் மின் உற்பத்திக்கு ்பவாதிபபு   

புதிய இரவாஜவாங்க அனைசெரகளவாக சுநரன் ரவாக்ன், கவா�ர ைஸ�வான், அரவிந� குைவார ஆகிநயவார நேறறு ஜனவாதி்பதி நகவாடடவா்பய ரவாஜ்பக்ஷ முன்னினலயில் ெத்தியபபிரைவாணம செய்து சகவாணடனர. சுநரன் ரவாக்ன் கல்விச நென் ைறறும ைறுசீரனைபபு இரவாஜவாங்க அனைசெ-
ரவாகவும கவா�ர ைஸ�வான் கிரவாமிய ச்பவாருளவா�வார ்பயிரசசெய்னக ைறறும அபிவிருத்தி இரவாஜவாங்க அனைசெரவாகவும ஏ.அரவிந�குைவார ந�வாடட வீடனைபபு ைறறும ெமூக உடகடடனைபபு ்ெதிகள் இரவாஜவாங்க அனைசெரவாகவும ெத்தியப பிரைவாணம செய்து சகவாணடுள்ளனர.    (ஸ)  

ஒழுங்கறமககப்ட்� கும்்ல-
கள மககற்ள ஈடு்டுத்தி அரெோங்-
கத்றத இககட்�ோன நிற�ககு 
உட்்டுத்து்வதறகும், ஜனோதி்தி 
மறறும் பிரதமறர நீககி அ்வர்க்ளது 
குறுகிய இ�ககுகற்ள அற�்வ-
தறகு முயறசிப்தோகவும், எனல்வ, 
இந்த சநருககடிறய மிகுந்த புரிதலு-
�ன் மககளின் லதற்வகற்ள நிறை -
ல்வறறி, ஜனோதி்தியும் பிரதமரும் 
துணிசெலு�ன் செயற்� ல்வண் -
டியது மிகவும் அ்வசியமோனது என   
அரெோங்கத்திறகு ஆதர்வோன ெட்�த் -
தரணிகள சதரிவித்துள்ளனர்.

அரெோங்கத்திறகு ஆதர்வோன ெட்-
�த்தரணிகளுககும் பிரதமர் மஹிந்த 
ரோஜ்க்ஷவுககும் இற�யி�ோன 
ெந்திபச்ோன்று லநறறு (18) அ�ரி 
மோளிறகயில நற�ச்றைது. இது 
குறித்து பிரதமரின் ஊ�கப பிரிவு 
ச்வளியிட்டுள்ள அறிகறகயில 

சதரிவிககப்ட்டுள்ளதோ்வது:   அர -
ெோங்கத்திறகு ஆதர்வோன ெட்�த் -
தரணிகளுககும் பிரதமர் மஹிந்த 
ரோஜ்க்ஷவுககும் இற�யி�ோன ெந் -

திபச்ோன்று லநறறு  அ�ரி மோளி -
றகயில இ�ம்ச்றைது.

நோட்டில இது்வறரயில ஏற்ட்-
டுள்ள பிரசசிறனகளுககு தீர்வு 

கோண்்து மறறும் அர-
ெோங்கத்திறகு எதிரோக 
முன்சனடுககப்ட்டு 
்வரும் ஆர்ப்ோட்�ங்-
க்ளோல நோட்டுககு ஏற-
்ட்டுள்ள ்ோதக நிற� -
றமகள சதோ�ர்பில 
இதன்ல்ோது க�ந்துறர-
யோ�ப்ட்�து.  

அ ர சி ய � ற ம ப -
பிறகறமய ஜனோதி்-
திறய நீககு்வதோனது 
ஆர்ப்ோட்�ககோரர்கள 
கூறு்வது ல்ோன்று செய் -
்வதறகு முடியோதசதோரு 
வி�யமோகும் என்றும் 
அ ர சி ய � ற ம ப பு 
சதோ�ர்பில சதளி்வோன 

புரிதல இன்றி, தறல்ோது மககள 
எதிர்லநோககும் பிரசசிறன-
கற்ள அடிப்ற�யோக 

திட்டமிடடு நாட்்ட சீர்கு்ைக்க
அ்மப்்பான்று தீவிர முயற்சி 

அரெவாங்க ஆ�ரவு ெடடத்�ரணிகள் பிர�ைரிடம ச�ரிவிபபு

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)  

எரிச்ோருள விற� அதிகரிபபு 
உளளிட்� செ�வினங்கள கோரண-
மோக ஆகக குறைந்த ்ஸ் கட்�-
ணத்றத 40 ரூ்ோ்வோக அதிகரிகக 
லநரும் என தனியோர் ்ஸ் உரி-
றமயோ்ளர் ெங்கத்தின் தற�்வர் 
சகமுனு விஜயரத்ன சதரிவித்துள்ளோர். அதற -
கிணங்க அறனத்து ்ஸ் கட்�ணங்களும் 50 
வீதத்தோல அதிகரிகக லநரும் என்றும் அ்வர் 
சதரிவித்துள்ளோர்.  

ஜூற� மோதத்தில லமறசகோள்ளப்டும் 
்வரு�ோந்த ்ஸ் கட்�ண திருத்தத்தின் ல்ோது 
கட்�ணங்கற்ள இவ்வோறு அதிகரிகக லநரும் 

என்றும் அ்வர் சதரிவித்துள்ளோர்.  அது-
சதோ�ர்பில அ்வர் லமலும் சதரிவிக -
றகயில, ஐஓசி எரிச்ோருள நிரபபும் 
நிற�யங்களில மோத்திரம் எரிச்ோரு-
ளின் விற�கள அதிகரிககப்ட்டிருந்-
தோலும் நோட்டில தறல்ோது நி�வும் 
சநருககடி நிற� மறறும் சி� பிரலத-
ெங்களில சிச்ட்லகோ எரிச்ோருள 

நிரபபு நிற�யங்கள இல�ோத கோரணத்தினோ-
லும் அதிக விற�ககு டீெற�ப ச்றறுக-
சகோள்ள ல்வண்டியுள்ளது.  

எவ்வோைோயினும்தனியோர் ்ஸ் உரிறமயோ்ளர் 
ெங்கம் தறல்ோறதககு ்ஸ் கட்�ணத்தில திருத்-
தசமோன்றை எதிர்்ோர்ககவிலற�-
சயன்றும் எனினும் ஜூற� 

எரிச்பவாருள் வினல உயரவு: லங்கா IOC நிறுவனம்:
எரிப�காருள் விலலலை
மீண்டும் அதி்ரித்தது

எரிச்ோருட்களின் விற�கள 
லநறறு முன்தினம்  (17) நளளிரவு 
முதல அதிகரித்துள்ளதோக �ங்கோ IOC   
நிறு்வனம் அறிவித்-
துள்ளது.  

ெக� ்வறகயோன 
ச ் ற ல ை ோ லின் 
விற�களும் லீற-
ைருககு 35 ரூ்ோவி-
னோலும் டீெலின் 
விற� 75 ரூ்ோவி-
னோலும் அதிகரிககப்ட்டுள்ளதோக  
IOC நிறு்வனம் சதரிவித்துள்ளது.  

இதன்்டி,  IOC நிறு்வனத்தில ஒரு 
லீறைர் 92 ஒகல�ன் ச்றலைோல புதிய 
விற� 338 ரூ்ோ ஆகும் ; 95 ஒகல�ன் 
ச்றலைோல புதிய விற� 367 ரூ்ோ 
ஆகும். யூலரோ 3 ச்றலைோல 
விற� 347 ரூ்ோ ஆகும்.  

ச்ோதுமககள ்ோதுகோபபு மறறும் சுறறு�ோத் -
துறை அறமசெர் பிரென்ன ரணதுங்க, ஆளும் தரப-

பின் பிரதோன அறமப்ோ்ளரோக 
(பிரதம சகோை�ோ) நியமிககப -
்ட்டுள்ளதோக ெ்ோநோயகர் 
மஹிந்த யோப்ோ அல்்வர்தன  
அறிவித்துள்ளோர்.

 புதிய அறமசெரற்வ அறமச-
ெர்களின் ்தவிபபிரமோண 
நிகழ்வு ஜனோதி்தி லகோட்�ோ -
்ய ரோஜ்க்ஷ தற�றமயில  

ஜனோதி்தி மோளிறகயில இ�ம்ச்றைது. புதிய 
அறமசெர்கள 17 ல்ர் ்தவிலயறை இந்நிகழ்வில 
ச்ோதுமககள ்ோதுகோபபு மறறும் சுறறு�ோத்துறை 
அறமசெரோக பிரென்ன ரணதுங்க ்தவிலயறறிருந்-
தோர். இதறகு முன்னர், பிரதோன அறமப்ோ்ளரோக 
லஜோன்ஸ்�ன் ச்ர்னோண்ல�ோ ்தவி ்வகித்து ்வந்தி-
ருந்தறம குறிபபி�த்தககது.

ஆளும் தரப்பின் பிரதம 
ம்ாைடா�ா் அமமச்சர் 
பிர்சன்்ன நியம்னம்!

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)  

நோட்டில நி�வும் உணவு 
சநருககடிககு தீர்வுகோணும் 
்வறகயில நி்வோரணங்க -
ற்ளப ச்றறுகசகோள்வதற -
கோக ஐககிய லதசியக கட்சி -
யின் தற�்வரும் முன்னோள 
பிரதமருமோன ரணில விககி -
ரமசிங்க ஐந்து செல்வந்த நோடுகளு�ன் 
ல்சசு்வோர்த்றத ந�த்தியுள்ளோர்.  

அதறகிணங்க அ்வர், அசமரிககோ, 
ஐலரோபபிய ஒன்றியம், இங்கி�ோந்து, 
சீனோ மறறும் இந்தியோ ஆகிய நோடுகளு -
�ன் ல்சசு்வோர்த்றத ந�த்தியுள்ளதோக 
சதரிவிககப்டுகிைது.  

நோடு எதிர்கோ�த்தில லமலும் உணவு 
சநருககடிறய எதிர்சகோள்ள ல்வண்டி 

்வரும் என லமற்டி நோடுகள 
முன்னோள பிரதமர் ரணில 
விககிரமசிங்கவி�ம் சதரி -
வித்துள்ளன.  

அந்த ்வறகயில இ�ங் -
றகககு எவ்வோறு உத்வமுடி -
யுசமன தறல்ோது ஆரோய்ந்து 
்வரு்வதோகவும் அந்த நோடுகள 
முன்னோள பிரதமரி�ம் சதரி -

வித்துள்ளன. அலதல்வற்ள அரெோங் -
கம் ெர்்வலதெ நோணய நிதியத்து�ன் 
இணககப்ோச�ோன்றை எட்டுமோ -
னோல இ�ங்றகககு இ�கு்வோக உத்வ 
முடியும் என்றும் அந்த ஐந்து நோடுகளி -
னதும் பிரதிநிதிகள முன்னோள பிரதமர் 
ரணில விககிரமசிங்கவி�ம் சதரிவித் -
துள்ளனர்.                (ஸ)   

05 ம்சல்�நத நாடு்ளுடன்  
ரணில் வபசசு�ார்த்மத

உணவு சேருக்கடினய நி்ரத்திக்க:  

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்)  

நோடு தறல்ோது எதிர்சகோண்டுள்ள ்ோரிய 
ச்ோரு்ளோதோர சநருககடி மறறும் அரசியல 
சநருககடிகளுககு விறர்வோன தீர்ற்வப ச்ற -
றுகசகோளளும் ்வறகயில அரசிய�றமபபின் 
19்வது திருத்தத்திறகு அப்ோல 19+ உள்ள�க -
கப்ட்டு 21 ஆ்வது திருத்தத்றத விறர்வோக 
சகோண்டு்வரு்வது அ்வசியம் என இ�ங்றக 
நிரு்வோக லெற்வ ெங்கம் அரெோங்கத்திறகு 
ஆல�ோெறன ்வழங்கியுள்ளது.  

அரசிய�றமபபு ெற்றய மீண்டும் புத் -
துயிர்ககச செய்்வது, ஜனோதி்தி ்ோரோளு -
மன்ைத்திறகு ச்ோறுபபுககூறும் ந்ரோக 
வி்ளங்கல்வண்டியது, சிறைக றகதிகளுககு 

மன்னிப்ளிககும் ஜனோதி்தியி�முள்ள அதி -
கோரத்றத இல�ோமல செய்்வது, ஜனோதி்தி -
யின் ஆ்ளணி எண்ணிகறகறய மட்டுப்டுத் -
து்வது மறறும் அறமசசின் செய�ோ்ளர்கற்ள 
நியமிப்றத முறைப்டுத்து்வது ஆகிய -
்வறறை உள்ள�ககியதோக அந்தத் திருத்தம் 
அறமயல்வண்டுசமன லமற்டி ெங்கம் லகட் -
டுகசகோண்டுள்ளது�ன் அதுசதோ�ர்்ோன 
லயோெறனகற்ளயும் அந்த ெங்கம் அரெோங்கத் -
திறகும் நோட்டு மககளுககும் முன்ற்வத்துள -
்ளது.  

இ�ங்றக நிரு்வோக லெற்வ ெங்கத்தின் 
தற�்வர் லரோஹண டி சில்வோ உளளிட்� ெங் -
கத்தின் முககியஸ்தர்கள இந்த ஆல�ோெறன -
கற்ள முன்ற்வத்துள்ளனர்.                       (ஸ)  

19+ உள்ளடககிய திருத்தத்மத
ம்ாண்டு�ரு�வத சிைநதது

ஆ்க குமைநத ்டடணத்மத
ரூ. 40ஆ் அதி்ரிக் வநரிடும்  

சேருக்கடிகளுக்கு தீரவுகவாணும ்னகயில் :  

நிரு்வாக நென் ெங்கம அரசுக்கு ஆநலவாெனன  �னியவார ்பஸ உரினையவாளர ெங்கம ச�ரிவிபபு
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ப�ொருளொதொர பெருக்கடி தீர்ப�தில்
புதிய அமைச்சர மவயின் ப�ொறு்பபு
ெொடு மு்கம் ப்கொடுத்துளள ப�ொருளொதொர 

்சவொல் ஊடொ்கத் ததொற்றம் ப�றறுளள 
அரசியல் பெருக்கடியின் பின்்னணியில் ்கடநத 
இரு வொரங்களுககு முன்்னர (03.04.2022) 
அமைச்சரமவ அமைச்சர்கள தங்களது அமைச-
சு்ப �தவி்கமள இரொஜிெொைொ ப்சயத்னர.   

ெொட்டில் மூன்றில் இரண்டு ப�ரும்�ொன்மை �லம் 
ப்கொண்ட அர்சொங்கத்மத ஸ்ரீலங்கொ ப�ொதுஜ்ன 
ப�ரமு்ன ்கட்சி ப்கொண்டிருநத த�ொதிலும், இ்ப -
ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு ்ச்கல தர்பபி்னமரயும் 
உளளடககி தீரவு ததட வழிவம்க ப்சயயும் வம்க-
யிதலதய அமைச்சர்கள இநத முடிமவ எடுத்த்னர.   

இநத நிமலயில் �ொரொளுைன்்றத்தில் அங்கம் 
வகிககும் ்ச்கல ்கட்சி்கமளயும் உளளடககிய 
இமடக்கொல அர்சொங்கபைொன்ம்ற அமை்ப�தறகு 
ஜ்னொதி�தி த்கொட்டொ�ய ரொஜ�க்ஷ அம்னத்துக ்கட்சி-
்களுககும் உட்னடியொ்க அமை்பபு விடுத்தொர. ஜ்னொ-
தி�தியின் அமை்பம� எதிரக்கட்சித் தமலவர ்சஜித் 
பிதரைதொ்ச தமலமையிலொ்ன பிரதொ்ன எதிரக்கட்சி 
நிரொ்கரித்த த�ொதிலும், �ொரொளுைன்்றத்தில் சுயொ-
தீ்னைொ்க ப்சயற�ட்ப த�ொவதொ்க அறிவித்து அர-
்சொங்கத்தில் இருநது பவளிதயறிய ஸ்ரீலங்கொ 
சுதநதிரக ்கட்சி உளளிட்ட ்கட்சி்கள ஜ்னொதி�தியின் 
அமை்பம� ஏறறுக ப்கொண்ட்ன.   

இமடக்கொல அர்சொங்கம் அமைக்க்ப�டும் 
வமரயும் தற்கொலி்க ஏற�ொடொ்க பவளிவிவ்கொர 
அமைச்சரொ்க த�ரொசிரியர ஜி.எல். பீரிஸும், நிதி -
யமைச்சரொ்க அலி ்ச்பரியும், பெடுஞ்சொமல்கள 
அமைச்சரொ்க தஜொன்்ஸடன் ப�ர்னொண்தடொவும், 
்கல்வி அமைச்சரொ்க தித்னஷ் குணவரத்னவும் 
ஜ்னொதி�தியி்னொல் நியமிக்க்ப�ட்ட்னர.   

இநத நிமலயில் இமடக்கொல அர்சொங்கத்மத 
அமை்ப�து குறித்து ஸ்ரீ.ல.சு.்க உளளிட்ட ்கட்சி்கள 
ஜ்னொதி�தியுடன் த�சசுவொரத்மத்கமள முன்ப்ன-
டுத்து வநத்ன. இநதச சூைலில் குருெொ்கல் ைொவட்ட 
ஸ்ரீ.ல.ப�ொ. ப�ரமு்ன �ொரொளுைன்்ற உறு்பபி்னர 
்சொநத �ண்டொர ்கடநத 12 ஆம் தி்கதி இரொஜொங்க 
அமைச்சரொ்க்ப �தவிதயறறுக ப்கொண்டொர. இவர 
ஸ்ரீ.ல.ப�ொ.ப�ரமு்ன �ொரொளுைன்்ற உறு்பபி்ன-
ரொ்ன த�ொதிலும் ஸ்ரீ.ல.சு.்கட்சிமய்ப பிரதிநிதித்து-
வ்ப�டுத்து�வரொவொர. ்கடநத ப�ொதுத்ததரதலில் 
ஸ்ரீ.ப�ொ. ப�ரமு்னவுடன் ஸ்ரீ.ல.சு.்கட்சி கூட்டி -
மணநது த�ொட்டியிட்டமை பதரிநததத.   

தைது ்கட்சி எடுத்துளள நிமல்ப�ொட்டுககு ைொற-
்றைொ்க ்சொநத �ண்டொர எம்.பி இரொஜொங்க அமைச-
்சரொ்க நியமிக்க்ப�ட்டமைககு ஆட்த்ச�ம்ன 
பதரிவித்து ஸ்ரீ .ல.சு.்கட்சி உளளிட்ட ்கட்சி்கள 
ஜ்னொதி�தியுடன் முன்ப்னடுத்த இமடக்கொல அர-
்சொங்கம் குறித்த த�சசுவொரதமதமய இமடநிறுத்-
தியுளள்ன.   

தறத�ொமதய சூைலில் ெொடு மு்கம் ப்கொடுத்துளள 
ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு எல்லொ தர்பபி்னமர-
யும் உளளடககி தீரவு ததட முயறசிக்க்ப�டுகின்்ற 
த�ொதிலும், அதறகு ்கடநத அர்சொங்கத்திலிருநது 
விலகி ெடுநிமல வகிககும் ்கட்சி்களும் எதிரக்கட் -
சி்களும் முழுமையொ்ன ஒத்துமை்பம� ெல்்கத் 
தவறியுளள்ன. இதன் விமளவொ்க இமடக்கொல 
அர்சொங்கத்மத அமைககும் முயறசி்களும் ்சொத்தி-
யைொ்கொத நிமல ஏற�ட்டுளளது. இத்னொல் ப�ொரு-
ளொதொர பெருக்கடியின் விமளவொ்க ைக்கள மு்கம் 
ப்கொடுத்துளள பெருக்கடி்களும் அப்சௌ்கரியங்க-
ளும் நீடித்த வண்ணதை உளள்ன.   

  ஜ்னெொய்க ெொபடொன்றில் அமைச்சரமவ இன்றி 
இரு வொரங்களுககும் தைலொ்க ெொடு ப்சல்வது 
ஆதரொககியைொ்னதல்ல. அது ெொட்டில் ்ஸதிரைற்ற 
நிமலககும் வழிவகுத்து விட முடியும். இது பதொடர-
பில் ்கவ்னம் ப்சலுத்திய ஜ்னொதி�தி, அமைச்சரமவ 
இன்றி ெொட்மடத் பதொடரநதும் முன்ப்னடு்ப�து 
ஜ்னெொய்க விழுமியங்களுககும் ெல்லதல்ல எ்னக 
்கருதி ைக்களின் ெலன்்கமள முன்னிமல்ப�டுத்தி 
இரு�து த�ர ப்கொண்ட அமைச்சரமவமய நிய -
மித்துளளொர. ப�ரும்�ொலொ்ன புதிய மு்கங்கமள 
உளளடககி அமைக்க்ப�ட்டுளள இநத அமைச்ச-
ரமவ ஜ்னொதி�தி முன்னிமலயில் தெறறு ்சத்திய்ப 
பிரைொணம் ப்சயது ப்கொண்டது. இநத அமைச்சர -
மவயில் ஏற்க்னதவ அமைசசு்ப �தவி வகித்த �ல-
ருககு இடைளிக்க்ப�டவில்மல.   

ெொடு மு்கம் ப்கொடுத்துளள ப�ொருளொதொர 
பெருக்கடிககு ைத்தியில் நியமிக்க்ப�ட்டுளள புதிய 
அமைச்சரமவ �ொரிய ப�ொறு்பம� தன்்ன்கத்தத 
ப்கொண்டுளளது. அ்பப�ொறு்பபு உரிய ஒழுஙகில் 
நிம்றதவற்ற்ப�டும் த�ொது ெொடு எதிரப்கொண் -
டுளள இ்பப�ொருளொதொர பெருக்கடி ப�ரும்�ொலும் 
தணிநது கும்றநது விடும் என்த்ற எதிர�ொரக்க்ப�-
டுகி்றது.   

ஆ்கதவ ஜ்னொதி�தியின் எதிர�ொர்பபுககு அமைய 
ைக்கள எதிரப்கொண்டுளள அப்சௌ்கரியங்கமள 
தணித்து தீரககும் வம்கயிலொ்ன தவமலத்திட்டங-
்கமளயும் ெடவடிகம்க்கமளயும் விமரவொ்கவும் 
தவ்கைொ்கவும் முன்ப்னடுக்க தவண்டும். அதன் 
ஊடொ்க இநபெருக்கடி்களுககு தீரவு ்கொண முடியும். 
அதுதவ ைக்களின் விரு்ப�மும் ஆகும்.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

அள்ளி வழங்கும் ஆரவம் இல்லாத ஒருவர 
தம்்மை வள்்ளல எனப் பெரு்மைப்ெட்டுக் 
ப�லாள்்ள வழியே இல் .்

உளளம் இலா்தவர் எய்தார் உல�தது
வளளியம் என்னுஞ் கெருககு

குறள் தரும் சிநதனை

சத்தியத்்தை உறுதிப்படுத்திய ்பத்ர் களம்  
இஸ்லாமிே வர்லாற்றில ெத்ர 

நி�ழ்வு மை�த்தலான மைலாற்்றத்்த-
யும், புரட்சி�ரமைலான திருப்ெத் -

்தயும் ஏற்ெடுத்திேது. நன்மைக்கும் 
தீ்மைக்கும் இ்ையில ஏற்ெட்ை ெ்ப்-
ெரீட்்சையில, சைத்திேத்திற்�லா�ப் யெலாரலா -
டியேலார சிறுகுழுவினரலா� இருந்து 
ப�லாணயை தமைக்கு எதிரலா�ப் யெலாரலாடி-

யேலா்ரத் தமைது இ்்றநம்பிக்்�யின 
வலி்மைேலால யதலாற்�டித்தனர.   

  ெத்ர நி�ழ்ந்த ஹிஜ்ரி இரணைலாம் 
ஆணடு, ரமைழலான திங்�ள், ெதியனழலாம் 
நலாள் இஸ்லாத்தின வர்லாற்றில ஒரு 
்மைல�ல்லா� யநலாக்�ப்ெடுகி்றது. மி�த் 
தி்ற்மை வலாயந்த 1000 யெலார வீரர�்்ளக் 
ப�லாணடிருந்த கு்்றஷி�ளின அணி்ே 
எதிரப�லாள்்ள, 313 ஸஹலாெலாத் யதலாழர-
�ள் மி�க் கு்்றந்த ஆயுதெ்த்துைன, 
அன்்றே தினம் யநலானபு யநலாற்்றவர� -
்ளலா� இருந்தனர.  

  முஸலிம்�்்ள விை எதிரப்ெ்ையி-
னர மூனறு மைைங்கு அதி�மைலா�யவ இருந்-
தனர. எனினும், முஸலிம்�ள் ஈமைலானிே 
ெ்த்தலால அ்னத்்தயும் மி்�த்து, 
அல்லாஹ்வின உதவியேலாடு பவற்றி 
வலா்�சூடினர.  

 உண்மையில ெத்ர �்ளத்தில நின்றவர-
�ள் யநலானபு யநலாற்்றவர�்ளலா� இருந்த-
னர. அவர�ள் ஆயுத மைற்றும் ெ்ைப்ெ-
்ம் குனறிே நி்்யில �லாணப்ெட்ைனர. 
எதிரி�ள் ெ்மைலான யெலாரவீரர�ளுைனும், 
யெலாரக் குதி்ர, த்ளெலாைங்�ளுைனும் 
�்ளம் புகுந்தனர. எதிரி�ளின ெ்ையு-
ைன ஒப்பிடும் யெலாது, இ்்ற நம்பிக் -
்�ேலா்ளர�ள் (முுஃமின�ள்) மூனறில 
ஒன்றலா� கு்்றந்யத இருந்தனர. ஆனலால, 
அல்லாஹ்வின அருளில உறுதிேலான நம்-
பிக்்� ்வத்த உள்்ளங்�ள் இ்்ற நலாட் -
ைத்தினூைலா� இறுதியில பவற்றிவலா்� 
சூடினர.  

நபி (ஸல) அவர�ளின பிரலாரத்த்ன:  
 இந்த யுத்தம் ஆரம்ெமைலாவதற்கு முன-

னரலான இரவு நபி (ஸல) அவர�ள், 
உ்றங்�லாது �லா்் வ்ரயிலும் பிரலாரத்த -
்னயில ஈடுெட்ைலார�ள். அனனலார பநஞ்-
சுரு� அல்லாஹ்விைம் பினவருமைலாறு 
பிரலாரத்த்ன பசையதலார�ள்.   

'இ்்றவலா! நீ எனக்கு வலாக்�ளித்த்த 

நி்்றயவற்று. நீ எனக்கு வலாக்�ளித்த்த 
வழங்கு! இ்்றவலா! இஸ்லாமிே இக் -
கூட்ைம் அழிக்�ப்ெட்ைலால இப்பூமி-
யில உன்ன வணங்குெவர�ள் (இதன 
பினனர) எவரும் இருக்� மைலாட்ைலார�ள். 
(ஆதலாரம்: ஸஹீஹு முஸலிம்)  

இவவலாறு நபி (ஸல) அவர�ள் பிரலாரத்-
த்ன பசையத பினனர அல்லாஹ் பினவ -

ரும் வசைனத்்த இ்றக்கி அருளி-
னலான.  

'நீங்�ள் உங்�ள் இரட்சை�னி-
ைம் (உங்�்்ள) இரட்சிக்�த் 
யதடிே யெலாது (அணி அணிேலா�) 
உங்�ய்ளலாடு இ்ணந்து 
(அடுத்து) வரக் கூடிேவர�்ளலா� 
மை்க்கு�ளில ஆயிரம் (யெர�-
்்ளக்) ப�லாணடு நிசசைேமைலா� நலான 
உங்�ளுக்கு உதவி பசையயவன 
எனறு அவன உங்�ளுக்கு ெதி -்
ளித்தலான.' (அல குரஆன 08:09)  

யுத்தம் ஆரம்ெம்:  
நபி (ஸல) அவர�ள் தனது 

யதலாழர�்்ள அணிவகுக்�ச 
பசையது யுத்த தரமைங்�்்ளப் 
யெலாதித்து, அறிவுறுத்தினலார�ள். 
ஹிஜ்ரி 2ஆம் ஆணடு, ரமைழலான 
மைலாதம் ெதியனழலாம் நலாள் �லா்் 
ெத்ருப் யெலார ந்ைபெற்்றது. இங்கு இஸ-
்லாமிேர�ள் யநலானபு யநலாற்்றவர�்ளலா� 
இ்்றவனின உதவியில முழு்மைேலா� 
நம்பிக்்� ்வத்தவர�்ளலா�க் �்ளத்தில 
பிரயவசிக்� எதிரி�ள் �ளிேலாட்ைத்துைன 
�்ளம் புகுந்தனர.  

 அன்்றே யெலார மு்்றப்ெடி, எல-
ய்லாரும் ஒயர யநரத்தில �்ளத்தில புகுவ-
தில்். ஆரம்ெத்தில சி்ர யமைலாதிக் 
ப�லாணடு, ெ்ையின ெ்த்்த ெரிசீ-
லிப்ெர. இதனடிப்ெ்ையில எதிரெ்ை 
சைலாரெலா� மூவர வந்தனர. முஸலிம்�ள் 
சைலாரெலா� அனசைலாரி�ள் மூவ்ர நபி�்ளலார 
அனுப்பிே யெலாது, எங்�ளுக்கு நி�ரலான 
கு்்றஷி�்்ள அனுப்புங்�ள் என்றனர. 
அப்யெலாது நபிேவர�ள் உ்ெதலா (ரலி), 
ஹம்ஸலா (ரலி), அலி (ரலி) ஆகிே மூவ்ர-
யும் அனுப்பினலார�ள். இவர�ள் மூவரும் 
எதிரப்ெ்ை சைலாரெலா� வந்த பினவரும் 
மூவருைன யெலாரிட்டு அவர�்்ள யதலாற்-
�டித்தலார�ள். ஹம்ஸலா (ரலி) உத்ெலாவுை-

னும், உ்ெதலா (ரலி) வலீதுைனும், அலி 
(ரலி) ்ைெலாவுைனும் யெலாரிட்ைனர.  

அல்லாஹ்வின உதவி:  
 இப்யெலாரில �்ந்து ப�லாணைவர�ளில 

முஸலிம் தரப்பினர கு்்றவலா� இருந்தும், 
அல்லாஹ் அவர�ளுக்கு எதிரணியின்ர 
கு்்றவலா�க் �லாணபித்து, முுஃமின�ளின 

பதலா்�்ேக் �லாபிர�ளுக்கு அதி-
�மைலா�க் �லாணபித்தலான.  (நபியே! 
உம்மு்ைே �னவில அல்லாஹ் 
(எணணிக்்�யில) அவர�்்ளக் 

கு்்றத்துக் �லாணபித்த்தயும், (நி்னவு 
கூரவீரலா�) அவர�்்ள (எணணிக்்�-
யில) அதி�ப்ெடுத்தி உமைக்குக் �லாணபித்-
திருந்தலால, நீங்�ள் ்தரிேமிழந்து யுத்தம் 
பசையவ்தப் ெற்றி உங்�ளுக்குள் ஒருவ-
ருக்ப�லாருவர பிணங்கிக் ப�லாணடு இருந்-
திருப்பீர�ள். எனினும், அல்லாஹ் (உங்�-
்்ளப்) ெலாது�லாத்து விட்ைலான. நிசசைேமைலா� 
அவன பநஞ்சைங்�ளிலுள்்ளவற்்்ற நன�-
றிந்தவன. (அலகுரஆன)  

 அல்லாஹுத்தஆ்லா, தனது உதவி்ே 
யநரடிேலா� வழங்கினலான, வலானவர�்்ள 
அனுப்பியும் உதவி புரிந்தலான, ஆயிரம் 
வலானவர�்்ள அனுப்பி உதவி புரிந்தலான.  

சைத்திேத்திற்கு பவற்றி:  
யெலாரில �்ந்து ப�லாணை கு்்றஷி-

�ளின முக்கிே த்்வர�ளில 24யெர 
மைரணித்தனர. (ஆதலாரம்: பு�லாரி 3976, 
முஸலிம்) பமைலாத்தமைலா� 70 யெர மைரணித்த-
னர, 70 நெர�ள் ்�து பசையேப்ெட்ைனர. 
முஸலிம்�ளில 14 யெர ைஹீதலாகினர. 

அவர�ளில ஆறு யெர கு்்றஷிேர (முஹலா-
ஜிர�ள்), எட்டு யெர (அனஸலாரி�ள்) 
ஆவர.  

எனயவ, முஸலிம்�ளின ஈமைலானிே ெ்த்-
தினலால ெத்ர �்ளத்தில மை�த்தலான பவற்றி 
கி்ைத்தது.  

ெடிப்பி்ன�ள்:  
ஈமைலானிே ெ்முள்்ளவர�ளுைன 

அல்லாஹ் எப்பெலாழுதும் இருக்கின -
்றலான. ஈமைலானிே ெ்த்்த எந்த ெ்மும் 
மி்�க்� முடிேலாது, ஒரு சைமூ�த்தின 

பவற்றி அவர�ளின ஒற்று்மையிலும் 
அவர�்ளது த்்வர�ளுக்கு வழிப் -
ெடுதலிலும் தங்கியுள்்ளது. ஒரு சைமு -
�த்்த �ட்டிபேழுப்புவதற்கு அவர -
�்ளது த்்வர�ள் தனனிச்சைேலா� 
பசைேற்ெைலாமைல அவர�ளுைன �்ந்தலா -
ய்லாசித்து பசைேற்ெைல யவணடும், 
திேலா�த்திற்கு பினனலால ெ் ந்வு�ள் 
உணைலாகும்.  

எனயவ இந்நி -
�ழ்்வ நி்னவு 
கூரவதுைன இதன 
மூ்ம் ெடிப் -
பி்ன பெ்ற வல் 
அல்லாஹ் து்ண 
புரிேட்டும்.  

உக்்ரன மீது ரஷேலா ெ்ைபே-
டுத்து ஒரு மைலாத�லா்ம் �ைந்து 
விட்ை நி்்யில, இப் -

யெலாரில சீனலாவின நி்்ப்ெலாடு எனன 
எனெது முக்கிே ய�ள்விேலா� ெலாரக்�ப் -
ெடுகி்றது. சீனலாவின ெனிக்�லா் ஒலிம் -
பிக் யெலாட்டி நி்்றவு பெற்்ற யெலாது, 
அதில �்ந்து ப�லாணை மி�ச சி் த் -்
வர�ளில ரஷே ஜனலாதிெதி புட்டினும் 
ஒருவர. உக்்ரனின இரணடு சுதந்திரம் 
ய�லாரும் மைலா�லாணங்�ளுக்கு ஆதரவலான 
குர்் அங்ய� ரஷேலா எழுப்பிேது. 

அயதசைமைேம் சீனலா பவளியிட்ை அறிக் -
்�யில உக்்ரனில ெதற்்ற நி்்்ேத் 
தணிக்கும் வ்�யில இரு தரப்பின -
ரும் நைந்து ப�லாள்்ள யவணடுபமைன 
ய�ட்டுக் ப�லாள்்ளப்ெைவிருந்தது. 

 ஆனலால இ்தபேல்லாம் ரஷேலா �வ-
னத்தில ப�லாள்்ளலாத நி்்யில, உக்்ரன 
பதலாைரெலான ரஷே ப�லாள்்�்ே சீனலா 
எப்ெடிப் ெலாரக்கி்றது எனெது முக்கிே 
ய�ள்விதலான.  

  ரஷேப் ெ்ைபேடுப்பின பினனர சீன 
ஜனலாதிெதி ஸீ ஜினபிங் மைற்றும் அபமை -
ரிக்� ஜனலாதிெதி யஜலா ்ெைனுக்கும் 
இ்ையில பமையநி�ர யெசசுவலாரத்்த 
ஒனறு ந்ைபெற்்றது. இவவிவ�லாரத்-
தில சீனலா எந்தப் ெக்�ம் எனெ்த அபமை -
ரிக்�லா அறிே முேன்ற ஒரு அணுகுமு்்ற-
ேலா�வும் இசசைந்திப்்ெக் �ருத்லாம்.  

 உக்்ரனில நி்்்மை�ள் யமைலாசை-
மை்ைந்து வருகின்றன. இந்நி்் 
யமைலும் யமைலாசைமை்ைவ்த சீனலா விரும்-
ெவில்் எனறும் சீனலாவின வர்லாற்று 
ரீதிேலான மைற்றும் �்லாசைலார ெலாரம்ெரிேம் 
என்்றக்குயமை பிணக்கு�ளுக்கு எதிரலா-
னது மைட்டுமைல் சைமைலாதலானத்்த முனன -
�ரத்துவதலா�யவ இருந்திருக்கி்றது எனறு 
்ெைனிைம் சீன ஜனலாதிெதி கூறினலார. 

  இசசைந்திப்பின யெலாது உக்்ரன விை-

ேத்தில ரஷேலாவுக்கு யநரடி உதவி�ள் 
இல்் எனப்றலாரு நி்்ப்ெலாட்டில 
சீனலா இருப்ெதலா�க் �லாட்டிக் ப�லாள்்ள 
இந்தச சைந்திப்்ெ சீனலா ெேனெடுத்திக் 
ப�லாணைலாலும் தலாயவலான விைேத்தில 
அபமைரிக்�லாவுக்கு ஒரு �வ்் உள்்ளது. 
உக்்ரன ஒரு சைமைேத்தில யசைலாவிேத் ரஷ-
ேலாவின கீழ் இருந்த ஒரு நலாடு. யசைலாவிேத் 
ரஷேலா சிதறுணை யெலாது உக்்ரன 
மீணடும் சுதந்திர நலாைலானது. 

 வ்ளம் ப�லாணை அந்த நலாட்்ை 
மீ்ளவும் தனனுைன இ்ணத்துக் 

ப�லாள்்ள ரஷேலா-
வின புட்டின நிரவலா-
�ம் விரும்புகி்றது. 
இந்த ஆெத்்த 
உணரந்திருப்ெதலால -
தலான உக்்ர்ன 
ஐயரலாப்பிே நலாைலா� அங்கீ�ரிக்கும்ெ-
டியும் யநட்யைலாவில உறுப்பு நலாைலா� 
யசைரத்துக் ப�லாள்ளும்ெடியும் உக்்ரன 
பதலாைரசசிேலா�க் ய�ட்டு வந்திருக்கி-
்றது. உக்்ர்ன முற்றிலும் அடி்மைப்-
ெடுத்த முடிேலாவிட்ைலாலும் அதன ஒரு 
ெகுதி்ே பிரித்து தனவசைம் ்வத்துக் 
ப�லாள்்ள ரஷேலா நிரவலா�ம் விரும்புவ-
தலாலதலான இந்த யுத்தம் பவடித்தது. 
தன வீட்டு முற்்றத்தில யநட்யைலாவின 
பிரசைனனம் எனெது ரஷே நிரவலா�த்தி-
னலால �ற்ெ்னயும் பசையே முடிேலாத ஒரு 
விைேம்.  

  ரஷேலாவுக்கு அணமித்ததலா� உக்்ரன 
அ்மைந்திருப்ெது யெலா்யவ சீனலாவுக்கு 
மி� அருய� தலாயவலான அ்மைந்துள்்ளது. 
மைலாயவலாயசைதுங்கின பசைம்புரட்சியின 
யெலாது சீனலா்வ ஆணடு வந்த சிேலாங்-
்�யைக் தப்பியேலாடி தலாயவலானில அர -
சை்மைத்தலார. தலாயவலா்ன உ்� நலாடு�ள் 
அங்கீ�ரித்தன. ஆனலால இனறுவ்ர 
சீனலா தலாயவலா்ன தனது நி்ப்ெரப்-

பின ஒரு ெகுதிேலா�யவ �ருதுவயதலாடு, 
தனிநலாைலா� தலாயவலா்ன அங்கீ�ரிக்�-
வில்். உக்்ரன_- ரஷேலா பிணக்கு 
உசசைத்துக்கு பசைன்ற யெலாது, அடுத்ததலா� 
எனன நைக்கும் எனறு எதிரெலாரத்தி-
ருந்த சீனலா, உக்்ரனில ரஷேலா நைத்தும் 
ஆக்கிரமிப்்ெ உ்� நலாடு�ள் குறிப்-
ெலா� அபமைரிக்�லா- எவவலாறு எடுத்துக் 
ப�லாள்ளும் எனெ்த அறிவதில ஆரவ-
மைலா� இருந்தது.  

 தலாயவலான மீது ெ்ைபேடுத்து ஆக்கி -
ரமித்தலால அ்த யமைற்கு்�ம் எவவலாறு 

எடுத்துக் ப�லாள்ளும் எனெதற்கு 
ரஷேலா_- உக்்ரன யெலா்ர சீனலா 
ஒரு முனயனலாட்ைமைலா�க் �ருத்லாம் 
எனெது அபமைரிக்�லாவின �வ்். 
ெ்லாத்�லாரமைலா� தலாயவலா்ன தனனு -
ைன இ்ணத்துக் ப�லாள்வபதனெது 
சீனலாவுக்கு பெரிே �லாரிேமில்் 
என்றலாலும் தலாயவலானின இ்்ற -
்மைக்கு ெங்�ம் ஏற்ெடும் ெட்சைத்தில 
இரலாணுவ ரீதிேலா� தலாயவலானுக்கு 
உதவ அபமைரிக்�லா �ை்மைப்ெட்டுள்-
்ளது எனெதலால சீனலா தேங்கி வருகி-
்றது. யமைற்கு்்� தி்சைதிருப்பும் 
வ்�யில ெலயவறு வழி�்்ளக் 
்�ேலா்ளவும் பசையகி்றது.  

 அபமைரிக்�லாவுக்கும் சீனலாவுக்கு-
மி்ையில தலாயவலான பிரசசி்ன 
மு்்றேலா�க் ்�ேலா்ளப்ெைலாவிட்-
ைலால, இரு நலாடு�ளுக்கும் இ்ை -
யி்லான உ்றவில அது ெலாதிப்்ெ 

ஏற்ெடுத்தும் என சீனலா �ருதுகி்றது. 
இவவிைேத்தில அபமைரிக்�லா யெலாதிே 
�வனம் பசைலுத்த யவணடும். அபமை-
ரிக்�-_சீன உ்றவு இனறு பதலாயவ்ைந்து 
�லாணப்ெடுகி்றது என்றலால அதற்�லான 
�லாரணம் இரு நலாடு�ளுக்கும் இ்ையி-
்லான ஒப்ெந்தங்�்்ள சைரிேலா�க் �்ைப் -
பிடிக்� சி் அபமைரிக்� ஜனலாதிெதி�ள் 
முனவரலா்மையே எனகி்றலார சீன ஜனலா -
திெதி. அவர பைலானலாலட் ட்ரம்்ெ 
குறிப்பிடுவதலா�யவ �ருத யவணடியி-
ருக்கி்றது. இதில �வனிக்� யவணடிே 
விைேம், ஜனலாதிெதி ்ெைனுைன ஸ-
கீனபிங் யெசுவதற்கு முனனர தலாயவலான 
நீரி்ணக்கு சீனலா ஒரு விமைலான தலாங்கிக் 
�ப்ெ்் அனுப்பி ்வத்திருந்த்தத்-
தலான.  

   இயதசைமைேம், ரஷேலாவுக்கு யநர-
டிேலா� பெலாரு்ளலாதலார உதவி�்்ளயேலா 
அல்து ஐ. நலா. ெலாது�லாப்பு சை்ெயில 
வீட்யைலா மூ்ம் ரஷேலா்வ ெலாது�லாக்� 
மு்னந்தலாய்தலான வரத்த�த்துக்கு 

பெரிதும் நம்பியிருக்கும் அபமைரிக்�லா 
உள்ளிட்ை யமைற்�த்திே நலாடு�்்ள 
ெ்�த்துக் ப�லாள்்ள யநரிடும் என்ற 
அசசைம் சீனலாவிைம் உள்்ளது. 

சீனலாவுக்கு வரத்த�ம் மி� முக்கிேம். 
சீனலா தனது �ம்யூனிசை ப�லாள்்��்்ள 
1970�ளில அறிவித்த பினனர யமைற்கு்-
குைனலான அதன உ்றவு ெ்வீனமை்ை-
ேத் பதலாைங்கிேது. 

இன்்றே நி்் யமைலாசைம் எனறு -
தலான குறிப்பிை யவணடும். யமைலும் 
ரஷேலா யெலாரில சீனலா பவளிப்ெ்ை-
ேலான ஆதரவு நி்்ப்ெலாட்்ை எடுக் -
குமைலானலால �ம்யூனிசை நலாடு இனபனலாரு 
�ம்யூனிசை நலாட்டு ெக்�யமை ஆதரவு 
நி்்ப்ெலாட்்ை எடுக்கும் என்ற யமைற்-
கு்� நலாடு�ளின 1950 �லா்ப்ெகுதி 
சிந்த்ன்ே மீ்ளவும் ருசுப்ெடுத்திே-
தலா� அ்மைந்து விடும் என்ற எசசைரிக்்� 
உணரவும் சீனலாவுக்கு உணடு.  

   இயத சைமைேம் சீன பவளிவிவ�லார 
அ்மைசசு விடுத்துள்்ள ஒரு குறிப்பில, 
சீனலா- தலாயவலான பிரசசி்ன்ே ரஷேலா_- 
உக்்ரன விவ�லாரத்யதலாடு ஒப்பிடுவதற்-
கில்் எனறும் உக்்ரன ஒரு சுதந்திர 
நலாைலா�யவ தி�ழ்வதலா�வும் குறிப்பிைப்-
ெட்டிருப்ெயதலாடு, தலாயவலா்ன என-
்்றக்குயமை சுதந்திர நலாைலா� நலாம் �ருத-
வில்், அது என்்றக்குயமை சீனலாவின 
ஒரு தவிரக்� முடிேலாத ெகுதிதலான 
எனெயத எமைது மைலா்றலாத நி்்ப்ெலாடு 
எனறும் பதரிவிக்�ப்ெட்டுள்்ளது.  

   எனயவ அபமைரிக்�லா சீனலாயவலாடு 
உேரமைட்ை யெசசுவலாரத்்த�்்ள முன-
பனடுக்� யவணடிேது அவசிேம். 
ஏபனனில தலான ஒரு உ்�த் த்்வ-
ரலா�, வல்ரசைலா� வர யவணடும் எனெயத 
சீனலாவின இ்க்கு. அவவலாறு நி�ழ்வ-
தற்கு சுதந்திர வரத்த� நலாடு�ளுைன 
சீனலா யெலாட்டியெலாை யவணடியிருக்கும். 
எணபணய நலாைலான 'ஒரு �ட்சி ஆட்சி' 
ரஷேலாவுைன உ்ற்வப் யெணுவதலா 
அல்து யமைற்கு்கின வ்ளரந்த நலாடு�-
ளுைன யெலாட்டி யெலாடுவதலா எனெ்தத் 
தீரமைலானிக்கும் வ்�யில சீனலாவுைனலான 
யெசசுவலாத்்த�ள் அ்மைே யவணடும் 
எனெது யமைற்கு்� இரலாஜதந்திரி�ளின 
ெலார்வேலா� இருக்கின்றது.  

 இவவலா்றலான நிரப்ெந்தத்்த ஏற்ெடுத்-
துவதன மூ்ம் சீனலா்வ ரஷே ஆதரவு 
நி்்ப்ெலாட்டில இருந்தும் தலாயவலான 
மீது ் � ் வப்ெதில இருந்தும் சீனலா்வ 
வி்க்கி ்வக்�்லாம் என இரலாஜதந்திரி-
�ள் நம்புகின்றனர.  
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அஷகஷெயக 

ஏ.எச்.எம். மின்்ாஜ் முபதி
(�ாஷிபி) 
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பதர் ஸ்ாபாக�்ள நி்னவுகூருமு�மா� 
இன்று இக�ட்டு்ர பிரசுரமாகிைது  

ரஷய சார்பு நி்ைப்பாட்டிலிருந்து 
சீனா்ை விடுவிப்பது எவைாறு?

அமெரிக்க - சீன உயரெட்ட பேச்சுவார்த்தை்கள் மூலபெ 
சா்ததியம் எனேபதை இராஜதைந்திரி்களின நம்பிக்்க  



அகத்தினில் உயிராய் வந்து அருள்-
மழை ப�ாழிய நின்று...என்று கணீ -
பரன்்ற குரலில், ர�ான் முைககத்து-

டன் �ாடல் தந்தவர் கிைககின் பிர�ல ‘ர�ான் 
ழ�த்’ முன்்னாடி கலாபூஷணம் ஜமால்டீன் 
�ாவா அவர்கள்.   

 அவர் மழ்றந்து இன்று 21 வருடஙகள் 
நிழ்றவு ப�றுகின்்றன. கிைககு முஸ்லிம்க-
ளின் உள்்ளத்தில் என்றும் நீஙகாதஇடத்ழதப் 
ப�ற்றவர் மர்்ஹூம் கலாபூஷணம் ஜமால்டீன் 
�ாவா. அககழரப்�றறு பிர்தசபமஙகும் புனித 
ரமைான் மாதம் வந்தால் முதலில் நிழனவு 
வருவது �ககீர் �ாவாககளின் ர�ான் ழ�த் 
ஆகும். அககழலககு உயிரூட்டியவர் ஜமால்டீன் 
�ாவா.   

 குப்பிவி்ளககுகளும் �ந்தஙகளும் மின்வி-
்ளககுகளுககுப் �திலாக �ாவழனயிலிருந்த 
காலகட்டத்தில், ர�ான் முைககம் புனித ரமைான் 
மாதத்தில் ‘ச்ர்’ ்வழ்ளகளில் மககழ்ள நித் -
திழரயியிலிருந்து விழித்பதைச் பசய்வதுண்டு. 
இககழலழய �ாவா சமூகத்தினர் நிழ்ற்வற-
றிவந்தாலும் அககழலழயப் ்�ணி �ாது-
காத்து வ்ளர்த்தவர்களுள் முககிய �ஙபகடுத்த-
வர் கலாபூஷணம் மர்்ஹூம் ஜமால்டீன் �ாவா. 
அன்னாரின் கணீபரன்்ற குரழலக ்கட்டது்ம 
சிறுவர்கள் விழித்துக பகாள்வர். சிறுவர் �ழட-
பயான்று அவர் பின்னால் ச்ர் ர�ான் ழ�த்-
துடன் பதாடர்ந்து பசல்வர். அவர்கள் அவருடன் 

்சர்ந்து �ாடல்கழ்ள இழசப்�தில் அவர் 
மகிழ்ச்சி அழடவார். சிறுவர்களும் மகிழ்ந் -
தனர்.   

 அககழர�ப்�றறில் 1942 ஆம் ஆண்டு 
்ம மாதம் எட்டாந் திகதி �ககீர் பமாஹிடீன் –

ரகுமதுல்லாஹ் தம்�திகளின் மூன்்றாவது மக -
னாகப் பி்றந்த ஜமால்டீன் �ாவா சிறுவனாக 
இருககும் ்�ா்த இஸ்லாமியர்களின் �ாரம்�ரி -
யக கழலயாக இருந்து வரும் சீனடி, சிலம்�டி, 
ப�ால்லடி, �ககீர்ழ�த், ர�ான் ழ�த், பவட்டுக-
குத்து, வாள்வீச்சு, மாப்பிள்ழ்ள ழ�த் குரழவ 
்�ான்்றவறழ்றக கறறுக பகாள்வதில் மிகவும் 
ஆர்வம் காட்டினார். தாம் கறறுக பகாண்ட 
அழனத்துக கழலகழ்ளயும் பி்றருககுக கறறுக 
பகாடுப்�திலும் மிகுந்த அககழ்ற காட்டி வந்தது 
அவரது சி்றந்த �ண்�ாக இருந்தது. இஸ்லாமிய 
இழசத்துழ்றககு அவர் ஆறறிய �ஙகு அ்ளப்�ரி -
யது. தனது அயராத உழைப்பினால் நூறறுககு 

்மற�ட்ட இஸ்லாமிய ஆன்மிகப் �ாடல்கழ்ள 
தனது பசாந்த பமட்டில் �ாடி இத்துழ்றழய ஓர் 
உயி்ராட்டமுள்்ள கழலயாக மாறறினார்.   

 இவரின் தி்றழமழயயும், ஆற்றழலயும் 
நன்கு அறிந்து பகாண்ட இலஙழக ஒலி�ரப்பு 

கூட்டுஸ்தா�னம் மறறும் இலஙழக ரூ�வா-
ஹினி கூட்டுத்தா�னம் ஆகியன 1960 – 
2000 ஆம் ஆண்டு காலப்�குதியில் அன்னா-
ருககு இஸ்லாமிய ்சழவயில் ஓர் இடத்ழத 
வைஙகின.   

 �லாஙபகாழடயில் அழமந்துள்்ள 
பஜய்லானி, கதிர்காமத்தில் அழமந்துள்்ள �ள்-
ளிவாசல், அழுப்ப�ாத்த �ள்ளிவாசல், கல்மு -
ழனக கடறகழரப் �ள்ளிவாசல் ்�ான்்றவற-
றின் வருடாந்த ழவ�வஙகளிலும் அவர் கலந்து 
பகாள்வதுண்டு.   

 இத்தழகய ஆளுழமயும் தி்றழமயும் 
பகாண்ட மர்்ஹூம் ஜமால்டீன் �ாவாழவ முதன் 

முதலாக பகௌரவித்த ப�ருழம ்சர் ராசிக 
�ரீத் தழலழமயிலான இலஙழக ்சானகர் 
இஸ்லாமிய சஙகத்ழத்ய சாரும். கண்டி மாந -
கரில் 1988.08.16 ஆம் திகதி நழடப�ற்ற 
இந்த பகௌரவப்பு ழவ�த்தில் 'ஈைமுரசு' என்்ற 

�ட்டம் அன்னாருககு வைஙகப்�ட்டது. இதழனத் 
பதாடர்ந்து கலாசார அழமச்சு ‘கலாபூசணம்’ 
என்்ற ்தசிய விருழத வைஙகியது. அககழரப் -
�றறு ்தசிய கழலஞர் ்�ரழவயினராலும் 
1966 ஆம் ஆண்டு அவர் விருது வைஙகி 
பகௌரவிககப்�ட்ட்தாடு, கிைககிலுள்்ள �ல்்வறு 
சமூக்சழவ அழமப்புகளும் ஜமால்டீன் 
�ாவாழவ விருதுகள் வைஙகி ப�ான்னாழட 
்�ார்த்தி ்�ார்த்தி பகௌரவித்தன.   

 அவர் புனித ரமைான் மாதம் ்நான்பு �தி -
்னழில் (03.11.2001) �துர்ச்ா�ாககள் 
தினத்தில் காலமானார். அன்னாரின் ஜனாசா 
அககழரப்�றறு ழதககா ழமயவாடியில் நல்-

லடககம் பசய்யப்�ட்டது. கலாபூஷணம் ஜமால்-
டீன் �ாவாழவ இப்பிர்தச மககள் இன்றும் 
நிழனவு கூருகின்்றனர்.   
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நாடு ப�ாருளாதார பநருக்கடியிலிருந்து  
மீள்வதற்கான ்வழி்வக்க்கள எக்வ?  

இஸ்ாமிய ஆன்மி்கப் �ாடல்கள இகைத்து 
அக்ககரப்�றறு பிரததை மக்கள உளளத்தில 
்வாழும் ்க்ாபூஷணம் ஜமாலடீன் �ா்வா

்கள்வி: தற்�ாழதய ப�ாரு்ளாதாரப் பிரச்சி -
ழனழய நீஙகள் எவவாறு ்நாககுகின்றீர்கள்?   

�தில்: ்வகமாக �ள்்ளத்ழத ்நாககி �ய -
ணித்துக பகாண்டிருககும் வண்டியின் நிழல-
ழமழய்ய எமது தற்�ாழதய ப�ாரு்ளாதா-
ரம் பகாண்டுள்்ளது என்�ழதக கூ்ற ்வண்டும். 
இவ்வழ்ளயில் அவவா்றான சிரமமான நிழல-
ழமககு ஆ்ளாகியுள்்ள ப�ாரு்ளாதாரத்ழத 
அதில் இருந்து மீட்�தறகான தீர்வுகழ்ள ்மற-
பகாள்்ள ்வண்டும்.   

 ்கள்வி: ்வகமாக �ள்்ளத்ழத ்நாககி �ய -
ணித்துக பகாண்டிருககும் வாகனத்ழத மீட்� -
தறகு நீஙகள் முதலில் எடுககும் நடவடிகழக 
என்ன?   

�தில்: இச்சந்தர்ப்�த்தில் நாம் உடனடியாக 
பசய்ய ்வண்டியது வாகனத்திறகுச் பசன்று 
்வகமாகச் பசல்லும் வாகனத்தின் ்வகத்ழத 
குழ்றகக பி்ரகழக அழுத்தி, அதன் பின்னர் 
வாகனம் வி�த்துககுள்்ளாவழத தடுகக 
்வண்டும். அது்வ எமது கடழமயாகும்.   

்கள்வி: அதழனச் பசய்வதறகு நீஙகள் 
தயாராக உள்ளீர்க்ளா?   

�தில்: ஆம், நிச்சயமாக அதழனச் பசய்ய 
்வண்டும். அதறகாக்வ ஜனாதி�தி எனககு 
அழைப்பு விடுத்துள்்ளார். அவுஸ்தி்ரலியாவில் 
இருந்த என்ழன உடனடியாக வந்து மத்திய 
வஙகியின் ஆளுநர் �தவிழய ப�ாறுப்்�றறு 
இதழன நிழ்ற்வறறும்�டி ்வண்டு்காள் 
விடுத்தார். நான் அவ்வழ்ளயில் இலஙழக-

யின் மத்திய வஙகியின் நிதி சட்ட வழரயழ்ற-
களுககு அழமய வைஙகப்�ட்டுள்்ள ப�ாறுப்-
புகழ்ள நிழ்ற்வறறுவதறகுத் ்தழவயான 
சூழ்நிழலழய ஏற�டுத்திக பகாடுககுமாறு 
்கட்்டன்.   

்கள்வி: உலகில் எந்த ஒரு நாட்டிலும் மத்திய 
வஙகி சுயாதீனமான நிறுவனமாக்வ பசயல்�ட 
்வண்டுமா?   

�தில்: நிச்சயமாக... உலகில் எந்த ஒரு நாட் -
டிலும் மத்தியவஙகி சுயாதீனமாக, சுதந்திரமாக 
பவளிப்�ழடத் தன்ழமயுடன் பசயல்�டக கூடிய 
நிறுவனமாக இருகக ்வண்டும். இலஙழக 
மத்திய வஙகியும் அவவா்றான நிழலழமககு 
வருவதறகு நான் முயறசி பசய்கின்்்றன்.
என்னுடன் நிதிச் சழ�யும் அதறகான முயறசி-
களில் ஈடு�டும். நிதிச் சழ�யின் ஒத்துழைப்பு 
நூறுவீதம் எமககுக கிழடத்துள்்ளது. எனககும் 
ப�ரும் நம்பிகழக உண்டு. நாம் எடுககும் நட -
வடிகழககள் ஊடாக இந்த ப�ாரு்ளாதார வீழ்ச் -
சியில் இருந்து நாட்ழட காப்�ாற்ற முடியும் 
என்று எனககு நம்பிகழக உண்டு. ஆனால் இது 
மிகவும் கவனமாக ்மறபகாள்்ள ்வண்டிய 
நடவடிகழகயாகும்.அதழன நாம் அவவா்்ற 
்மறபகாள்்ள ்வண்டும். அதனால்தான் நான் 
இந்தப் ப�ாறுப்ழ� ஏறறுக பகாண்்டன்.   

 இனி எனககு வைஙகப்�ட்டுள்்ள ப�ாறுப்பு-
கழ்ள நிழ்ற்வறறுவதில் எனககு ப�ரும் �ல 
விடயஙகள் உள்்ளன. அவறறின் இழட்ய மிக 
விழரவாக புதிய அழமச்சரழவ ஒன்று நிய -
மிககப்�ட்டு, புதிய நிதியழமச்சர் ஒருவர் நிய-

மிககப்�டுவதாகும். தற்�ாது நிதி 
அழமச்சராக ஜனாதி�தி சட்டத்த-
ரணி அலி சப்ரி ஜனாதி�தியால் 
நியமிககப்�ட்டுள்்ளார். அ்த-
்�ான்று நிதியழமச்சின் பசய-
லா்ளராக இலஙழக மத்திய 
வஙகியில் பிரதி ஆளுநராக 
கடழமயாறறிய மஹிந்த 
சிறிவர்தன நியமிககப்�ட்டுள்-
்ளார். அதனால் மத்திய வஙகி 
தரப்பிலான நிதிக பகாள்ழக-
கள் மறறும் நிதி அழமச்சின் 
தரப்பில் எடுககப்�டுகின்்ற 
அரச நிதி பகாள்ழக 

ஆகியவறறுககிழட்ய ்மாதல் ஏற�டாமல் நட-
வடிகழக ்மறபகாள்்ள இலகுவாக உள்்ளது. 
இந்த இரண்டு நிறுவனஙகளிலும் உள்்ள இரு 
தரப்�ாரும் ஒ்ர ்நாககத்ழத பவறறி பகாள்-
வதறகாக நடவடிகழகயில் ஈடு�டுவதால் பிரச்-

சிழன ்மாசமாக இருந்தாலும் விழரவாக தீர்வு 
காண முடியும் என்�்த எனது நம்பிகழகயாகும்.   

 ்கள்வி: இலஙழக முகம் பகாடுத்துள்்ள 
படாலர் �ற்றாககுழ்ற தற்�ாது �ாரிய பிரச்சி-
ழனயாக மாறியுள்்ளது. இதழனத் தீர்ப்�தறகு 
நீஙகள் எடுககும் நடவடிகழககள் என்ன?   

 �தில்: உண்ழமயில் இலஙழகயின் ப�ாரு-
்ளாதாரம் முகம்பகாடுககும் �ாரிய பிரச்சிழன 
படாலர் �ற்றாககுழ்ற ஆகும். இதனால் நாம் 
உடனடியாக பசய்ய ்வண்டியது படாலர் �ற-
்றாககுழ்ற ஏற�டக காரணமான விடயஙகழ்ள 
ஆராய்ந்து அவறறுககு தீர்வுகழ்ளப் ப�றறுக 
பகாடுத்து படாலர் ழகயிருப்ழ� அதிகரிப்�தா-
கும். இவ்வழ்ளயில் நாம் முதலில் பசய்ய 
்வண்டியது �ற்றாககுழ்றககு காரணமான விட -
யஙகளில் �ணத்துககான தீர்ழவக காண்�தா -
கும். அஙகு எமககு பதரிய வரும் விடயம் என் -
னபவன்்றால் எமது பவளிநாட்டு கடன்கழ்ள 
பசலுத்துவழத தாமதப்�டுத்துவது பிரதான 
அம்சமாகும். 

பிரச்சிழன ஏற�டாத விதத்தில் தீர்வுககு 
பசல்வ்த நாம் எடுகக ்வண்டிய நடவடிக -
ழகயாகும். அதறகாக சமூகத்தில் அ்நகமா -
்னார் கூறுவது ்�ான்று சர்வ்தச நாணய 
நிதியத்திடம் நாம் பசல்ல ்வண்டியுள்்ளது.   

்கள்வி: ஏற�ட்டுள்்ள பிரச்சிழனகளுககு 
அதனால் கிழடககும் �லன் என்ன?   

�தில்: நாம் ஒரு நாடாக தற்�ாது சிரமத்-
துககுள்்ளாகி இருந்தாலும் அது பதாடர்ந்தும் 
அவவா்்ற இருககவும் கூடாது, இருப்�தும் 

நல்லதல்ல. அதன்�டி உடன -
டியாக நாம் பவளிநாடுக-

ளுககு பசலுத்த ்வண்டிய 
அந்நிய பசலாவணி 
கடழன திரும்� பசலுத் -
துவழத ஓர்ளவுககு தாம -
தப்�டுத்த ்தழவயான 
நடவடிகழககழ்ள எடுகக 
்வண்டும். அழதத் 

தவிர எமககு நிவாரண -
மாக சலுழக அடிப்�ழட-

யில் கடன்கழ்ள ப�றறுக 
பகாள்்ள அககழ்ற பசலுத்த 

்வண்டியும் உள்்ளது. இஙகு 
சர்வ்தச நிதியத்தின் ஒத்து -

ழைப்ழ�ப் ப�றறுக பகாண்டு 
முதலாவதாக கடன் மீள் கட்ட-

ழமப்பு திட்டம் ஒன்ழ்ற 
ஆரம்பிகக ்வண்டி-
யுள்்ளது. அதறகாக 

அவர்களின் ஒத்துழைப்ழ� இரண்டு வழிகளில் 
ப�றறுக பகாள்்ள ்வண்டும்.   

்கள்வி: சர்வ்தச நிதியத்தின் ஒத் -
துழைப்ழ�ப் ப�றுவதறகான அவவி-
ரண்டு வழிகளும் எழவ?   

�தில்: அதில் முதலா-
வது பசய்ய ்வண்டியது 
கடன் மீள் கட்டழமப்�ா-
கும். கட்டழமப்புககுத் 
்தழவயான பதாழில் -
நுட்� உதவிழய ப�றறுக 
பகாள்வது இரண்டாவதாகும். சர்வ-
்தச நாணய நிதியத்திடம் இருந்து 
நிதிழய ப�றறுக பகாள்்ள இவ-
விரண்ழடயும் நாம் ஆறு மாதத்-
திறகு முன்னர் ்மறபகாண்டிருந்-
தால் இந்த பிரச்சிழன இவவ்ளவு 
்மாசமாக மாறி யிருககாது. 
ஆனால் நாம் அவவாறு பசயல்�-
டவில்ழல. இஙகு எனது ப�ாறுப்பு 
மரண விசாரழண நடத்துவது 
அல்ல. நிகழ்காலத்ழதயும் எதிர்கா-
லத்ழதயும் ் மம்�டுத்துவ்த எனது 
்நாககம். அதன்�டி மிக விழரவாக 
தற்�ாது ஆரம்பித்துள்்ள சர்வ்தச 
நித்தியத்துடனான கலந்துழரயா-
டழல விழரவு�டுத்துவதறகு நான் 
எதிர்�ார்த்து உள்்்ளன்.   

 ்கள்வி: இன்்்றா நாழ்ள்யா சர்வ்தச 
நாணய நிறுவனத்தின் நிழ்ற்வறறு �ணிப்�ா -
்ளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் இலஙழக அரசு 
கலந்துழரயாட ்வண்டியுள்்ளது அல்லவா? 
அதழன எவவாறு ்மறபகாள்வீர்கள்?   

�தில்: தற்�ாது நிதி அழமச்சின் பசயலா்ள-
ருடன் பிரதிநிதிகள் குழு ஆரம்�க கலந்துழரயா-
டழல பதாடஙகியுள்்ளது. நாம் ்வாஷிஙடனில் 
அதன் தழலவர்கழ்ள சந்தித்து கலந்துழரயா-
டல் நடத்தவுள்்்ளாம். ஆனால் அதறகு முன்னர் 
எமது நாட்டிலிருந்து இருந்து தகவல் பதாழில் -
நுட்�த்ழத �யன்�டுத்தி கலந்துழரயாடல்கழ்ள 
்மறபகாள்கி்்றாம்.   

்கள்வி: சர்வ்தச நாணய நிதியத்தால் இந் 
நாட்டின் ப�ாரு்ளாதாரத்ழத உயர்த்துவதறகு 
வைஙகப்�ட்டுள்்ள ்யாசழனகள் பதாடர்�ாக 
உஙகளுழடய கருத்து என்ன?   

 �தில்: உண்ழமயில் இலஙழக முகம் 
பகாடுத்துள்்ள இந்தப் பிரச்சிழனககு அரச வரு -
மானம் குழ்ற்வ காரணமாக உள்்ளது. அரசின் 
வரி வருமானம் குழ்றவதறகு காரணமான �ல 
பசயல்கள் நழடப�றறு உள்்ளன. அதனால் அர -
சாஙகத்தின் வருமானம் இல்லாமல் ்�ானது. 
நாம் இச்சந்தர்ப்�த்தில் பசய்ய ்வண்டியது 
முடிந்த்ளவு அரசு வருமானத்ழத அதிகரிகக நட -
வடிகழக எடுப்�தாகும். அதறகாக வரிக பகாள் -
ழகயில் மாற்றஙகள் �ல ்மறபகாள்்ள ்வண்-
டியுள்்ளது. அ்த்�ான்று அரச பசலவுகழ்ள 
முடிந்த்ளவு குழ்றகக ் வண்டியுள்்ளது. அத்தியா -
வசிய பசலவுகழ்ள கட்டுப்�டுத்த ்வண்டியுள் -

்ளது. விரயம், ஊைல்கழ்ள குழ்றகக ்வண்டும். 
அரசின் பசலழவ முடிந்த்ளவு �யன் மிககதாக-
வும் பசயல்தி்றன் மிககதாகவும் ்மறபகாள்்ள 
்வண்டும். அவவா்றான ்யாசழனகழ்ள சர்வ-
்தச நிதியம் பசால்வதால் மாத்திரமல்ல நாம் 
்யாசழனகழ்ள முன்ழவத்து பசயல்�டுத்தி-

னால் அது அரசின் சார்�ாகவும் நாட்டின் சார்�ா-
கவும் மககளின் �ககமிருந்தும் நல்ல �லழன 
ப�றறுக பகாள்்ள முடியும் என்�தில் எவவித 
மாறறுககருத்தும் இல்ழல. இந்த நல்ல ்யாச-
ழனகழ்ள யார் பசய்தாலும் நாட்டிறகும் மகக -
ளுககும் நன்ழம �யககும் என்்றால் அதழன 
நாம் பசய்ய ்வண்டும்.   

்கள்வி: தற்�ாது நாடு முகம் பகாடுத்துள்்ள 
உயர் �ணவீககத்துககு காரணம் �ணத்ழத அச் -
சிட்டது என குற்றச்சாட்டு உள்்ளது. மத்திய வங-
கியின் ்தழவயின் ்�ரில் �ணத்ழத அச்சிட்ட -
துடன் ்மலதிகமாகவும் �ணத்ழத அச்சிட்டதாக 
சில சமூக ஊடகஙகளில் கழதககப்�டுகின்்றது.
இந்நிழலழமழய நீஙகள் எவவாறு ்நாககு-
கின்றீர்கள்?   

 �தில்: �ணம் அச்சிடுவது என்�து ஆைமாக 
்�சப்�ட ்வண்டிய தழலப்�ாகும். சிலர் 
�ணத்ழத அச்சிடுவழத பிழையான விதத்தில் 

முன்ழவககின்்றார்கள். ஆனால் இலஙழக 
மத்திய வஙகி நிதி வர்த்தக சந்ழதயின் 
்தழவயின் ்�ரி்ல்ய ்நாட்டுகழ்ள அச்ச -
டித்து உலாவ விட்டது. அழதச் பசய்ய ் வண்டும். 
அதறகாக இலஙழக மத்திய வஙகி பசயல்�-
டுவது பதாழில்நுட்� முழ்றகளுககு அழமய-
்வயாகும். அதறகு ்மலதிகமாக �ணத்ழத 
அச்சிட்டு நிதி சந்ழதககு உலாவ விடக கூடாது. 
2019ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 300 
பில்லியன் ரூ�ா சந்ழதககு விடுவிககப்�ட்டது. 
நாம் அது தவ்றல்ல என அன்று கூறி்னாம். 

சிலர் குற்றம் சாட்டினார்கள். ஆனால் இன்று 
உண்ழம பவறறி கண்டுள்்ளது. அதனால் நிதி 
சுைறசிழய எமககு ்வண்டியவாறு ்மற-
பகாள்்ள முடியாது. நீஙகள் இரண்டாவதாக 
கூறுவது ்�ான்று �ணத்ழத அச்சிடுவதாக 
சமூக ஊடஙகளில் �ரிமா்றப்�டும் பசய்திகள் 
பதாடர்�ாக உடனடியாக இலஙழக ப�ாலிசா-
ருககு அறிவிப்�து ப�ாறுப்பு வாய்ந்த நாட்டு 
மககளின் கடழமயாகும். அவவா்றான விடயம் 
ப�ாலிசாருககு பதரியவந்தவுடன் அதறகு உட -
னடியாக அவர்கள் சட்டரீதியாக நடவடிகழக 
எடுப்�ார்கள். மத்திய வஙகியும் எம்மால் வைங-
கக கூடிய உயர்ந்த�ட்ச �ஙகளிப்ழ� ப�றறுக 
பகாடுத்து ்மாசடியாக �ணத்ழத அச்சிடு�வர்க-
ளுககு எதிராக சட்டத்ழத கடுழமயாக பசயல்�-
டுத்துவதறகு தயஙக மாட்்டாம்.   

 ்கள்வி:இலஙழக ரூ�ாவின் ப�றுமதிழயப் 
�ாதுகாப்�தறகு நீஙகள் வைஙகும் ்யாசழன-
கள் எழவ?   

�தில் :அதழனத்தான் நாம் கடந்த பவள்ளிக -
கிைழம பசயல்�டுத்தி்னாம். சரித்திரத்தி்ல்ய 
முதல் தடழவயாக பகாள்ழக அ்ளவிலான வட்டி 
வீதத்ழத 7 வீதத்தால் அதிகரிககச் பசய்்தாம். 
அதன் மூலம் இ்றககுமதிழய குழ்றப்�தறகும் 
ஏறறுமதிழய ஊககுவிப்�தறகும் வழி ஏற�ட்-

டுள்்ளது. இந்த முடிவுக-
ளின் �லன் நாட்டிறகு 
இன்்்ற கிழடககாது. 
ஆனால் அம்முடிவு 
காரணமாக இன்னும் 
இரண்டு மூன்று மாதங -
களில் நல்ல நன்ழம -

கள் எமககுக கிழடககும்.   
்கள்வி:பவளிநாட்டு �ணியா்ளர்களிடமி -

ருந்து எமககுக கிழடககும் வருமானத்ழத அதிக -
ரிகக நடவடிகழக எடுகக ்வண்டும் அல்லவா?   

�தில்: நிச்சயமாக அதறகாக நடவடிகழக 
எடுகக ்வண்டும். நாம் இஙகு ரூ�ாவின் ப�று -
மதிழய படாலருககு இழணந்ததாக வீழ்ச்சிய-
ழடவழத தடுப்�தறகு சந்ழதககு இடமளிகக 
்வண்டும். அதன்�டி அதிகமாக படாலழர ப�று-
வதறகு நடவடிகழக எடுப்�்தாடு, அவறழ்ற சட் -
டத்தின் மூலம் வர்த்தமானி அறிவித்தல் பசய்து 
சட்டஙகழ்ள விதித்து பசய்ய முடியும் என நாம் 
நம்�வில்ழல.   

்கள்வி: கடன் மீள்கட்டழமப்பு பசய்யும் 
்வழ்ளயில் இலஙழக ப�றறுள்்ள பவளிநாட்டு 
உள்நாட்டு கடன்கள் இரண்டும் மீள்கட்டழமப்பு 
பசய்யப்�டுமா?   

�தில்: தற்�ாது ஏற�ட்டுள்்ள பிரச்சிழன 

பவளிநாட்டு கடன் பிரச்சிழனயாகும் .அதனால் 
பவளிநாட்டு கடழனச் பசலுத்துவதறகு மீள்கட் -
டழமப்பு பசய்து சலுழகக காலத்ழத ப�றறுக 
பகாள்ளுதல் மீண்டும் வட்டி வீதத்ழத குழ்றத் -
தல் ்�ான்்றழவ கலந்துழரயாடப் �ட்டுள்்ளன. 
உள்ளூர்க கடழன திரும்�ச் பசலுத்துவது 
பதாடர்�ாக பிரச்சிழன இல்ழல என்�தால் 
அதழன மீள்கட்டழமப்பு பசய்யும் ்நாககம் 
இல்ழல.   

்கள்வி: மத்திய வஙகி ஆளுநருககு அழமச் -
சரழவ அழமச்சுப் �தவியில் அதிகாரஙகள் 

மறறும் வரப்பிரசாதஙகள் உரித்தாகின்்றன . 
உஙக்ளது �தவியின்�டி நீஙகள் ஐந்தாவது 
இடத்தில் உள்ளீர்கள். அது அண்ழமயில் இடம்-
ப�ற்ற ஒன்்றாகும். நீஙகளும் அதழன ஏறறுக 
்�ாகின்றீர்க்ளா?   

�தில்: எனககு வைஙகப்�ட்டுள்்ளது நிதி பதாகு -
தியின் ப�ாரு்ளாதார உறுதிப்�ாட்ழட ஏற�டுத்தி 
பசயல்�டுத்துவதாகும். அவர்கள் ப�ாதுமகக -
ளின் வாககுக்ளால் பதரிவு பசய்யப்�ட்டவர்கள். 
நான் அவவாறு பதரிவாகவில்ழல. அதனால் 
நான் அது குறித்து கவனம் பசலுத்தத் ்தழவ -
யில்ழல. நான் எனககு அளிககப்�ட்டுள்்ள 
ப�ாறுப்புககள் மறறும் கடழமகழ்ள நிழ்ற-
்வறறும் வழகயில் பசயல்�டு்வன். அதறகு 
அப்�ால் நான் எதிர்�ார்ப்�து எதுவுமில்ழல.   

ஜயஸ்ரீ முனசிஙக...?
(தமிழில்: வி.ஆர். வயலட்)

கலாபூஷணம் எம்.ஏ பகுர்தீன்...?
(அட்்டாளைச்சேளை குறூப் நிருபர்)

  ஒரு நாளில�ா அல�து வாரத்தில�ா சாத்தியமாகக் கூடிய   
 காரியமல� என்பதை மக்கள் புரிந்து ககாள்்ள லவண்டும்   

 இ�ஙதகயின க்பாரு்ளாைாரம் முகம்ககாடுக்கும் 
்பாரிய பிரச்சிதை க�ா�ர் ்பற்ாக்குத் ஆகும். 

இைைால நாம் உ�ைடியாக கசயய லவண்டியது க�ா�ர்
்பற்ாக்குத் ஏற்ப�க் காரணமாை வி�யஙகத்ள 

ஆராயந்து அவறறுக்கு தீர்வுகத்ளப் க்பறறுக் ககாடுத்து
க�ா�ர் தகயிருப்த்ப அதிகரிப்்பைாகும். நாம் முைலில 
கசயய லவண்டியது ்பற்ாக்குத்க்கு காரணமாை 

வி�யஙகளில ்பணத்துக்காை தீர்தவக் காண்்பைாகும்   

ப�ாரு்ளாதாரப் பிரச்சிழனயிலிருந்து 
மீள்வது ஒரு நாளி்லா ஒரு வாரத்தி்லா
பசய்ய முடியாத ஆச்சரியமான விடயம்
என்�ழத ப�ாதுமககள் புரிந்து பகாள்்ள 
்வண்டும்' என இலஙழக மத்திய 
வஙகியின் புதிய ஆளுநர் கலாநிதி 
நந்தலால் வீரசிஙக பதரிவித்தார்.  
மத்திய வஙகியின் புதிய ஆளுநர் தமது
கடழமகழ்ள ப�ாறுப்்�ற்ற பின்னர், 
நாட்டின் ப�ாரு்ளாதாரத்ழத 
நிழலப�்றச் பசய்ய ்மறபகாள்்ள 
்வண்டிய நடவடிகழககள் என்ன 
என்�து �றறி எமககு வைஙகிய வி்சட
்�ட்டியில் கருத்துகள் பதரிவித்தார்.

வி்ளக்கம் ைருகி்ார் மத்திய வஙகியின 
ஆளுநர் க�ாநிதி நந்ை�ால வீரசிஙக

 இ�ஙதக முகம் ககாடுத்துள்்ள இனத்ய பிரச்சிதைக்கு  அரச 
வருமாைம் குத்ந்ைலை காரணமாக உள்்ளது. அரசின வரி வருமாைம் 
குத்வைறகு காரணமாை ்ப� கசயலகள் நத�க்பறறு உள்்ளை. 
அைைால அரசாஙகத்தின வருமாைம் இல�ாமல ல்பாைது. நாம் 
இச்சந்ைர்ப்்பத்தில கசயய லவண்டியது முடிந்ை்ளவு அரசு வருமாைத்தை 
அதிகரிக்க ந�வடிக்தக எடுப்்பைாகும். அைறகாக வரிக் ககாள்தகயில 
மாற்ஙகள் ்ப� லமறககாள்்ள லவண்டியுள்்ளது. அலைல்பானறு அரச 
கச�வுகத்ள முடிந்ை்ளவு குத்க்க லவண்டியுள்்ளது. அத்தியாவசிய 
கச�வுகத்ள கட்டுப்்படுத்ை லவண்டியுள்்ளது. விரயம், ஊழலகத்ளக் குத்க்க 
லவண்டும். அரசின கச�தவ முடிந்ை்ளவு ்பயன மிக்கைாகவும் கசயலதி்ன 
மிக்கைாகவும் லமறககாள்்ள லவண்டும்   

 21 ஆவது நிதைவு திைம் இனறு
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தற்பவாமதய ெ்வால்்கள்,சி்ரைங்கமை... 
அமைச்சர் பதவி எனபது ஒரு 

பாரிய பபாறுபபாகும் எனறும் 
மைலதிக ்சலுமககமை பயனபடுத்-
தாைல் மேர்மையான, திறமையான 
ைற்றும் தூயமையான நிர்்ாகத்மத 
கட்டிபயழுபபு்தற்கு அர்பபணிபபு-
டன ப்சயற்படுைாறும் புதிய அமைச-
்சர்களிடம் ஜனாதிபதி மகட்டுக் 
பகாண்டுளைார்.  

ஜனாதிபதி இங்கு பதாடர்ந்தும் 
உமையாற்றுமகயில்;  

ோட்டின ்சட்டம் இயற்றும் அதி -
காைம் பாைாளுைனறத்திற்கு உரியது. 
அதற்கிணங்க அைசியலமைபபில் 
மைற்பகாளை ம்ண்டிய ைாற்றங்-

கள பதாடர்பில் பல்ம்று அைசியல் 
கட்சிகளும் பதரிவித்த கருத்துக்கள 
பாைாளுைனறத்தில் கலந்துமையாடப-
பட்டு அதமன நிமறம்ற்றிக் பகாள-
்தற்கான ்ாயபபுகள காணபபடு-
கினறன. 

எந்த ்சந்தர்பபத்திலும் அதற்குத் 
மதம்யான ஒத்துமைபபுக்கமை 
பாைாளுைனறத்திற்கு ்ைங்கு்தற்கு 
ோம் தயாைாக உளமைாம்.  

எதிர்கால ்சந்ததியினரின அபிலா -
ம்சகமை பூர்த்தி ப்சயயும் ்மகயில் 
பபாருைாதாைத்மத சீர் ப்சயது 
ோட்மட கட்டிபயழுபப ம்ண்டிய 
பபாறுபபு அை்சாங்கத்திற்கு உளைது. 

அதி உயர் அைசியலமைபபுக்கு ைதிப-
பளித்து மதம்யான ைாற்றங்கமை 
ப்சய்தன மூலம் ோடு எதிர்பகாண்-
டுளை பேருக்கடியிலிருந்து ோட்மட 
விடுவிபபதற்கு ேட்டிக்மக எடுக்-
கபபடும். 

அதற்கான பூைண ஒத்துமைபமப 
்ைங்குைாறு பபாதுைக்கமைக் 
மகட்டுக் பகாள்தாகவும் ஜனாதி-
பதி பதரிவித்துளைார்.  

மேர்மையானதும் சிறபபானதும் 
தூயமையானதுைான நிர்்ாகத்திற்-
காக அர்பபணிபபுடன ப்சயற்படு-
்து முக்கியபைனறும் இதனமபாது 
ஜனாதிபதி புதிய அமைச்சர்களிடம் 

மகட்டுக்பகாண்டுளைார்.  
பபரும்பாலான நிறு்னங்கள 

தற்மபாது பாரிய நிதி பேருக்கடிக்கு 
முகங்பகாடுத்துளைன எனபமத 
சுட்டிக்காட்டியுளை ஜனாதிபதி 
அந்த நிமலமய ைாற்று்தற்கு ேட-
்டிக்மக எடுக்கம்ண்டுபைனறும் 
மகட்டுக்பகாண்டார்.  

அமதம்மை ோட்டு ைக்கள 
மகாரும் "சிஸடம் ம்சஞ்ஜ்" ஒனமற 
உரு்ாக்கு்தற்கான ்ாயபபும் 
புதிய அமைச்சர்களுக்கு ்ைங்-
கபபட்டுளைதாகவும் ஜனாதிபதி 
இதனமபாது மைலும் பதரிவித்துள-
ைார்.(ஸ)

ைக்்களின் ்பவா்ரவாட்டதமத...
பதரிவித்துளைார்.  
அ்ர் ப்ளியிட்டுளை அறிக் -

மகயில் மைலும் ்லியுறுத்தியுளை-
தா்து,  

10 ோட்கைாக காலி முகத்திடலி -
லும், ோட்டின ஏமனய பகுதிகளி -
லும் ஒரு பபாது்ான மோக்கத்திற்-
காகம் பதாடர்ந்து அமன்ரும் 
மபாைாடி்ருகினறனர்.  

ோட்டில் எரிபபாருள ைற்றும் எரி -
்ாயுக்கு பாரிய தட்டுபபாடு நிலவி-
்ருகிறது. அமதமபானறு அத்தியா-
்சியப பபாருட்களுக்கும் பாரிய 
தட்டுபாடு ஏற்பட்டுளைதுடன, 

மின்சாை துண்டிபபபு இடம்பபற்று 
்ருகிறது. எங்கு பார்த்தாலும் ைக்கள 
்ரிம்சயில் நிற்கும் காட்சிகமைமய 
காணமுடிகிறது.எந்த பபாருட்கமை-
யும் பகாள்னவு ப்சயய முடியாத 
அைவிற்கு விமல உயர்வு ஏற்பட்-
டுளைது.  

இவ்ாறு ோட்டு ைக்களுக்கு 
சுமைக்கு மைல் சுமை அதிகரித்துள-
ைது. ்ைலாறு காணாத ஒரு பபாரு-
ைாதாை பேருக்கடிமய அைசின 
ப்சயற்பாட்டால் ைக்கள எதிர்பகாண் -
டுளைனர். இம் அமனத்துக்கும் 
நிமறம்ற்று அதிகாைம் பகாண்ட 

ஜனாதிபதிமய பபாறுபபுக்கூற 
ம்ண்டிய்ைாக உளைார்.  

ைக்களின பிைசசிமனகள ஒருபுறம் 
இருக்கினற சூைலில், அமைச்சைம் 
ைாற்றுகிமறாம், அை்ச அதிகாரிகமை 
ைாற்றுகிமறாம் எனக் கூறி அை்சாங்-
கம் ைக்களின மபாைாட்டத்திற்கு 
தீர்வுக்காணாமையானது,அை்சாங்கத் -
தின முதிர்சசியற்ற தனமைமயமய 
ப்ளிகாட்டுகிறது.  

ைக்களின மகாரிக்மக ஒனறாக -
வும் அதற்கு அை்சாங்கம் ்ைங்கும் 
பதில் ம்பறானறாகவும் உளைது. 
இது தமல்லிக்கு ைருந்து ்ாங்க 

ப்சனறால் மூட்டு ்லிக்கு ைருந்து 
பகாடுபபது மபானற ஒரு ப்சயற்பா-
டாகும்.   

ஜானாதிபதி ப்சயலகத்திற்மக 
ஜனாதிபதியால் ப்சல்ல முடியாத 
சூைல் இருக்கும் தருணத்தில் ைக்க-
ளின பிைசசிமனகளுக்கு எவ்ாறு 
ஜனாதிபதி தீர்வுகமை பபற்றுக் -
பகாடுக்க மபாகினறார் எனபது மகள -
விக்குறியானபதாரு விடயைாக 
ைாறியுளைது. எனம் ைக்களின 
மபாைாட்டங்களுக்கு அைசு ப்சவி-
்சாயக்க ம்ண்டும் என ப்சந்தில் 
பதாண்டைான குறிபபிட்டுளைார். 

்டக்ைஸ் ்த்வானநதவா, நஸீர் அஹைட...
்சத்தியபபிைைாணம் ப்சயது பகாண்-

டிருந்த நிமலயிமலமய மேற்மறய 
தினம்  17 புதிய அமைச்சர்கள ்சத்தி-
யப பிைைாணம் ப்சயது பகாண்டுள-
ைனர்.  

அமைச்சர் திமனஷ் குண்ர்தன 
ஏற்கனம் கல்வியமைச்சைாக ்சத்திய-
பிைைாணம் ப்சயது பகாண்டிருந்தார். 
இந்நிமலயில் அ்ைது அமைசசுப 
பதவி ைாற்றம் பபற்று மேற்று அ்ர் 

பபாதுநிர்்ாக, உளோட்டலு்ல்கள 
ைற்றும் ைாகாண ்சமபகள, உளளூ -
ைாட்சி ்சமப அமைச்சைாக ்சத்தியபபி-
ைைாணம் ப்சயது பகாண்டுளைார்.  

ஏற்கனம் பபருந்மதாட்ட மகத் -
பதாழில் அமைச்சைாக பதவி ்கித்த 
ைமைஷ் பத்திைன புதிய அமைச்சைம -்
யில் கல்வியமைச்சைாகவும் பபருந்-
மதாட்ட மகத்பதாழில் அமைச்சைாக -
வும் பதவிமயற்றுளைார். 

எரிசபவாருள் விநி்யவா்கம் ்நறறு முதல்...
கூட்டுத்தாபனம் பதரிவித்துளைது.  
ோட்டுக்குப மபாதுைான அைவில் 

எரிபபாருள தற்மபாது மக்்சம் உள-
ைதாகவும் கூட்டுத்தாபனம் பதரிவித்-
துளைது.  

அமதம்மை, உலகச ்சந்மதயில் 
எரிபபாருள விமல மேற்மறய தினம் 
மைலும் அதிகரித்துளைது. பமைன ைக 
ை்சகு எண்பணயின விமல கடந்த 
்ாைத்துடன ஒபபிடுமகயில் பத்து 
படாலைால் அதிகரித்துளைதாக பதரி-
விக்கபபடுகிறது. அந்த ைக ை்சகு 
எண்பணயினவிமல மேற்று பிற்ப -
கல் முதல் 111.70 படாலைாக அதிக -

ரித்துளைதாக பதரிவிக்கபபடுகிறது.
ை்சகு எண்பணயின விமல கடந்த 

்ாைம் 100.58 படாலைாக இருந்தது. 
இந்த ்ாைத்தில் அது மைலும் அதிக-
ரிக்கலாம் எனறும் பதரிவிக்கபபடுகி-
றது.  உக்மைன ைற்றும் ைஷ்யாவுக்கு 
இமடயிலான யுத்தம் காைணைாக 
ஐமைாபபிய ோடுகள ம்று ோடுக -
ளில் ை்சகு எண்மணமய பகாள் -
னவு ப்சய்தற்கு ேட்டிக்மக எடுத் -
துளை நிமலயிமலமய இந்த விமல 
அதிகரிபபு ஏற்பட்டுளைதாக துமற 
்சார்ந்த நிபுணர்கள பதரிவிக்கினற-
னர்.(ஸ) 

இ்ரவாஜவாங்க அமைசெர்்கைவா்க...   
ம்சம்கள ைற்றும் ைறுசீைமைபபு 

இைாஜாங்க அமைச்சைாக முனனாள 
்டைாகாண ஆளுேர் சுமைன ைாக -்
னும் மதாட்ட வீடமைபபு ைற்றும் 
்சமூக உட்கட்டமைபபு ்்சதிகள 
இைாஜாங்க அமைச்சைாக ஏ. அைவிந்த 
குைாரும் கிைாமிய பபாருைாதாை 
பயிர்சப்சயமக ைற்றும் அபிவிருத்தி 
இைாஜாங்க அமைச்சைாக காதர் ைஸ-
தானும் மேற்மறய தினம் ஜனாதிபதி 
முனனிமலயில் ்சத்தியப பிைைாணம் 
ப்சயது பகாண்டுளைனர்.  

மபைாசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ − பாது-
காபபு,   

மைாஹண தி்சாோயக்க− உளளூ-
ைாட்சிச ்சமப ைற்றும் ைாகாண 
்சமபகள,  

அருந்திக்க பபர்னாண்மடா− 
பபருந்மதாட்டக் மகத்பதாழில்,   

பலாஹான ைத்்த்மத− ேகை அபி-
விருத்தி,   

தாைக்க பாலசூரிய− ப்ளிவி்கா-

ைம்,   
இந்திக்க அனுருத்த -− வீடமைபபு,   
அம்சாக்க பிரியந்த − ்ர்த்தகம்,  
கீதா குைாைசிங்க − கமல,  
குணபால ைத்னம்சகை − கூட்டுறவு 

ம்சம், விற்பமன அபிவிருத்தி, 
நுகர்ம்ார் பாதுகாபபு,  

கபில நு்ன அத்துமகாைை − சிறு 
ஏற்றுைதி,  

கயாஷான ே்னந்த− சுகாதாைம்,  
்சனத் நிஷாந்த – நீர் ்ைங்கல்,  
சிறிபால கம்லத் − ைகா்லி 

அனுைாத ஜயைத்ன − நீர்பபா்சனம்,  
சிசிை ஜயபகாடி− சுமத்ச ைருத்து-

்ம்,   
பிை்சனன ைணவீை− மகத்பதாழில்,  
டி.வி.்சானக்க− சுற்றுலாத்துமற 

ைற்றும் கடற்பறாழில், டி.பி.
மஹைத்− கால்ேமட ்ைங்கள  
ஆகிமயாரும் இைாஜாங்க அமைச-
்சர்கைாக ்சத்தியபிைைாணம் ப்சயது-
பகாண்டனர். (ஸ)

ஐநது தினங்களுக்குப பின்னர்...
பபௌஸர்கள உரிமையாைர்கள ்சங் -

கத்திற்கும் இமடமய மேற்று விம்சட 
மபசசு்ார்த்மதபயானறு ேமட-
பபற்றுளைது. கடந்த 13ம் திகதி 
முதல் ஐந்து ோட்கைாக எரிபபா-
ருள விநிமயாக ேட்டிக்மககமை 
லிற்மறா மகஸ நிறு்னம் நிறுத்தியி-
ருந்தது. புது்ருட விடுமுமற காைண -
ைாகம் அவ்ாறு விநிமயாக ேட -்
டிக்மககள நிறுத்தபபட்டிருந்ததாக 

அந்த நிறு்னம் பதரிவித்தது.   
அத்துடன லிற்மறா காஸ நிறு்-

னத்தின தமல்ைாக ப்சயற்பட்ட 
பதஷாை ஜயசிங்க அந்த பதவியிலி-
ருந்து இைாஜினாைா ப்சயதுளைார். 
எவ்ாபறனினும் பதாடர்ந்தும்தட்-
டுபபாடினறி ்சமையல் எரி்ாயு 
விநிமயாக ேட்டிக்மககள முனபன -
டுக்கபபடும் என அந்நிறு்னம் பதரி-
வித்துளைது.

ச்ளிநவாடடு பயணதமத தம்ட செய்ய...
ைனும் பகாழும்பு மைலதிக 

ைஜிஸதிமைட் நீதிைனறம் மேற்று நிைா-
கரித்துளைது.  

முனனாள நிதியமைச்சர் பசில் 
ைாஜபக் ஷ ைற்றும் நிதியமைசசின 
முனனாள ப்சயலாைர் எஸ.ஆர். 
ஆட்டிகல ஆகிமயார் பிமணமுறி 
்சம்ப்ம் ்சம்பந்தைான ்சாட்சியாைர்-
கைாக பபயரிடபபட்டு அ்ர்களின 
ப்ளிோட்டுப பயணத்மத தமட-
ப்சயயுைாறு மகாரி ஜனாதிபதி ்சட்-
டத்தைணி மைத்திரி குணைத்ன ைனு-
ப்ானமற தாக்கல் ப்சயதிருந்தார்.  

மேற்மறய தினம் மைற்படி 
முமறபபாடு பதாடர்பில் ேமட -
பபற்ற வி்சாைமணயின மபாமத 
பகாழும்பு மைலதிக ைஜிஸதிமைட் 

நீத்ான ஹர்்சன பகக்குணா்லவி-
னால் அந்த ம்ண்டுமகாள நிைாகரிக்-
கபபட்டுளைது.  

 ைத்திய ்ங்கி பிமணமுறி ்சம் -
ப்ம் பதாடர்பாக 500 பில்லியன 
ரூபா நிதி ்ைங்கபபடம்ண்டிய 
ேபர்களின பபயர் பட்டியமல நீதி -
ைனறத்திற்கு ்சைர்பபிபபதற்கான 
உத்தைம் விடுத்துளை நீத்ான 
அதற்காக எதிர்்ரும் மை ைாதம் 02 
ஆம் திகதி ்மை கால அ்கா்சத்மத 
்ைங்கியுளைார்.  

இந்த ்சம்ப்ம் பதாடர்பான 
முமறபபாட்மட முனனாள ஆளுேர் 
கீர்த்தி பதனனமகான நீதிைனறத்-
திற்கு ்சைர்பபித்திருந்தமை குறிபபி -
டத்தக்கது. (ஸ)  

அஜித ்கப்ரவாலின் பயணததம்ட...
அஜித் நி்ாட் கபைாலுக்கு 

ோட்மட விட்டு ப்ளிமயறு்தற்கு 
மேற்று ்மை தமட விதிக்கபபட்டி-
ருந்த தமடமய நீடித்து பகாழும்பு 
நீத்ான நீதிைனறம் மேற்று (திங்கட்-
கிைமை) அறிவித்தது.   

மைலும் மை இைண்டாம் திகதி 
நீதிைனறில் முனனிமலயாகுைா-
றும் பகாழும்பு நீத்ான நீதிைனறம் 
அமைபபாமண விடுத்துளைது.   

ைத்திய ்ங்கியின ஆளுேைாக 
2006 ஜூமல 01 ஆம் திகதி முதல் 
2015 ஜன்ரி ைாதம் 08 ஆம் திகதி 
்மையான காலபபகுதியில், அமைச-
்சைம்யின அல்லது நிதிச ்சமபயின 
அனுைதியினறி இைாத் ஷா சுமப -
ரிக்கு, 6.5 மில்லியன படாலர்கமை 
ப்சலுத்தியதன மூலம், கபைால் குற்-
றத்மத புரிந்துளைதாக பதரிவிக்கப-
பட்டுளைது.   

அத்துடன, அ்ர் ஆளுேைாக 
இருந்த மபாது, 2022 ஜன்ரி 18ஆம் 
திகதி ப்சலுத்த ம்ண்டிய முறிப 
பத்திைங்கள மூலம் இலங்மக அை -
்சாங்கத்திற்கு 500 மில்லியன அபை-
ரிக்க படாலர் ேஷ்டத்மத ஏற்படுத்-

தியதாக ைற்றுபைாரு குற்றச்சாட்டும் 
முனம்க்கபபட்டுளைது.   

மைலும், ஆளுேைாக இருந்த காலத் -
தில், ைத்திய ்ங்கிக்குள பதவிக -
ளுக்கு தனது பேருங்கிய உறவினர்-
கமை நியமித்ததன மூலம் இைகசியத் 
தக்ல்கமை ப்ளியிட்டதன மூலம் 
திமறம்சரி உண்டியல்கள ைற்றும் 
முறிகள மூலம் இலங்மக அை்சாங்-
கம் 10.04 பில்லியன ரூபாய ேஷ்ட-
ைமடந்துளைதாக முமறபபாட்டில் 
மைலும் பதரிவிக்கபபட்டுளைது.   

இவவிடயங்கள பதாடர்பில் வி்சா-
ைமணகள மைற்பகாளைபபடும் 
நிமலயில், அஜித் நி்ாட் கபைால் 
ோட்மட விட்டு தபபிச ப்சல்்தற்-
கான ்சாத்தியக்கூறுகள இருபபதால், 
அ்மை ோட்மட விட்டு ப்ளிமயறு -
்மதத் தடுக்கும் உத்தைம்ப பிறப -
பிக்குைாறு மகாரி ைனுதாக்கல் ப்சய -
யபபட்டது.   

இதமன பரிசீலித்த நீத்ான, 
ைத்திய ்ங்கியின முனனாள 
ஆளுேர் அஜித் நி்ாட் கபைாலுக்கு 
ப்ளிோடு ப்சல்ல தமட விதிக்கும் 
உத்தைம் பிறபபித்திருந்தார்.(ஸ)

ெபவாநவாய்கரி்டம் 20ஆம் தி்கதி...
இணக்கபபாட்மடயும் பபற்றுக் -

பகாண்ட பினனர் மகயளிக்க இருப-
பதாக கட்சியின சிமைஷ்ட உறுபபி-
னர் ஒரு்ர் பதரிவித்தார்.  

அத்துடன பிமைைமணமய ப்ற் -
றிபகாள்தற்கு பாைாளுைனறத்-
தில் 113 உறுபபினர்களின ஆதைவு 
மதம்பபடுகினறது.   

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கும் அை -
சியல் கட்சிகள அமனத்தும் பிமை-
ைமணக்கு ஆதை்ளிபபதாக பதரி-
வித்து மகச்சாத்திட்டுளைனர். 
எனினும் ஐக்கிய மதசிய கட்சி 
்சார்பபில் ைணில் விக்ைைசிங்கவிடம் 
இதுபதாடர்பாக பல தடம்கள 
மகட்டிருந்தமபாதும் இது்மை எந்த 
பதிலும் கிமடக்கவில்மல என அவ   
உறுபபினர் பதரிவித்தார்.  

அத்துடன பாைாளுைனறத்தில் 
சுயாதீனைாக ப்சயற்பட தீர்ைானித்தி-
ருக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திை கட்சியின 

நிமலபபாடு ைற்றும் விைல் வீை்ன்ச 
தமலமையிலான மதசிய சுதந்திை 
முனனணி  தனது நிமலபபாட்மட 
இனனும் அறிவிக்கவில்மல. என-
றாலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திை கட்சி பிமை-
ைமணக்கு ஆதை்ளிக்கும் எனற 
ேம்பிக்மக எைக்கு இருக்கினறது. 
அமதமபானறு அை்சாங்கத்தில் இருக் -
கும் சிலர் பிமைைமணக்கு ஆதை்ாக 
்ாக்களிபபதாக எைக்கு பதரிவித்-
துளைனர். அை்சாங்கத்துக்கு எதிைான 
ேம்பிக்மகயில்லா பிமைைமண 
ைற்றும் ஜனாதிபதிக்கு எதிைான குற் -
றபபிமைைமண ஆகிய்ற்றுக்கு பாைா-
ளுைனற உறுபபினர்களின மகபயாப-
பத்மத பபற்றுக்பகாண்ட பினனர், 
அதமன ்சபாோயகருக்கு ்சைர்பபிக்க 
முன பிமைைமணயில் மகச்சாத்திட்ட-
்ர்களின பபயர் பட்டியமல ஊட -
கங்களுக்கு ப்ளியிட  தீர்ைானித்தி-
ருபபதாகவும் அ்ர் குறிபபிட்டார். 

சீனவாவில் மீண்டும் ச்கவா்்ரவானவா...
பகாமைானா்ால் பாதிக்கபபட்ட -

்ர்கமை தனிமைபபடுத்து்தற்கு, 
வீடுகளில் உளை ைக்கமை ப்ளி-
மயற்றும் ்சம்ப்ங்கள இடம்பபற்று 
்ரு்தாக பதரிவிக்கபபட்டுளைது.

 இந்நிமலயில், ஷங்காய ேகரில் 
மேற்று ஒமை ோளில் 2,417 மபருக்கு 
பகாமைானா பதாற்று உறுதி ப்சயயப-
பட்டுளைது. அத்துடன, பகாமைானா 

ம்ைஸ பதாற்றின காைணைாக, 3 
மபர் உயிரிைந்துளைனர் என அந்ே-
கரின சுகாதாைத்துமற அதிகாரிகள 
பதரிவித்துளைனர்.

 ஊைடங்மக அமுல்படுத்தியுளை 
நிமலயில் கூட, பகாமைானா ம்ைஸ 
பதாற்றினால் முதல் உயிரிைபபு 
ஏற்பட்டுளைது எனபது குறிபபிடத்-
தக்கது. 

திட்டமிடடு நவாடம்ட... (03ஆம் பக்கத் பதாடர்)

பகாண்டு ஒரு ஒழுங்கமைக்கப -
பட்ட குழுவினால் மபாைாட்டங்கள 
முனபனடுக்கபபடு்து மபானறு 
மதானறு்தாகவும் இதனமபாது ்சட்-
டத்தைணிகள சுட்டிக்காட்டினர்.  

88,-89 காலபபகுதிகளில் இடம்-
பபற்ற மபாைாட்டங்களின மபாது, 
அனமறய ோட்டின தமல்ர் 
ம ஜ . ஆ ர் . ப ஜ ய ் ர் த ன ம ்  
படுபகாமல ப்சயய ம்ண்டும் 
எனறு மைற்பகாளைபபட்ட எதிர்பபு 
ஆர்பபாட்டம், ோட்டிற்கு பபரும் 
அழிம் ஏற்படுத்திமய நிமற -்
மடந்தது.  
கடந்த காலம் ைற்றும் தற்மபாமதய 
்சட்டங்கமைப பற்றிய புரிதலினறி 
இமைஞர் யு்திகமை ஈடுபடுத்தி 
ஜனாதிபதி, பிைதைர் ைற்றும் அை்சாங்-
கத்திற்கு எதிைாக முனபனடுக்கப-
பட்டு்ரும் ஆர்பபாட்டத்திமன, 
ோடு முழு்தும் முனபனடுபபதற்கு 
ப்சயற்படுத்து்தற்கு ேட்டிக்மக 
மைற்பகாளைபபட்டுளைமையானது 
ோட்டில் மீண்டும் ஒரு மபைழிம் 
ஏற்படுத்தும் என ்சட்டத்தைணிகள 
பதரிவித்தனர்.  

தற்மபாமதய ஆர்பபாட்டங்க -
ளுக்கு நிதி பபற்றுக்பகாடுத்தல் 
ைற்றும் ்்சதிகமை ஏற்படுத்தி 
பகாடுபபதற்கு ்சாதாைண பபாதுைக் -
கள பணம் ்ைங்கியுளைதாக பதரி-
யவில்மல எனவும், ஏமதனுபைாரு 
அமைபபபானறினால் திட்டமிட்டு 
இதற்கான பணத்மத ப்சலவிட்டு 
ோட்மட சீர்குமலக்க முயற்சிபப-
தாக ்சந்மதகம் எழுந்துளைதாகவும் 
்சட்டத்தைணிகள பதரிவித்தனர்.  

பல்ம்று ்ழிகளிலும் ோட்மட 
சீர்குமலக்கும் மபாைாட்டத்திற்கு 
இலங்மக ஊடகங்கள பதரிந்மதா 
பதரியாைமலா ஆதை்ளிக்கக் 
கூடாது எனவும் இவ்ாறான 
நிமலயில் ஊடகங்கள பபாறுபபு-

டன ப்சயற்பட ம்ண்டும் எனவும் 
்சட்டத்தைணிகள சுட்டிக்காட்டி-
யுளைனர்.  

ைக்கள பிைதிநிதிகளின ப்சாத் -
துக்கமை ைதிபபிடல் காலத்திற்கு 
உகந்தது எனறும், அதமன அை்ச 
நிறு்னங்கள ைற்றும் அை்ச அதிகாரி -
களிடமிருந்து ஆைம்பிக்க ம்ண்டும் 
எனவும், ைக்கள பிைதிநிதிகள காலத்-
திற்கு காலம் ைாறினாலும் அை்ச அதி-
காரிகள ைாற்றைமடயாமை ைற்றும் 
அை்ச நிறு்னங்கைதும், அதிகாரிக -
ைதும் ஊைல் ைற்றும் மைா்சடிகள 
இனறு அைசியல்்ாதிகள மீது சுைத்-
தபபட்டுளைதாகவும் ்சட்டத்தைணி-
கள குறிபபிட்டனர்.  

ஒழுங்கமைக்கபபட்ட கும்பல்கள 
ைக்கமை ஈடுபடுத்தி அை்சாங்கத்மத 
இக்கட்டான நிமலக்கு உட்படுத்து-
்தற்கும், ஜனாதிபதி ைற்றும் பிை-
தைமை நீக்கி அ்ர்கைது குறுகிய 
இலக்குகமை அமட்தற்கு முயற்-
சிபபதாகவும், எனம், இந்த பேருக்-
கடிமய மிகுந்த புரிதலுடன ைக்க-
ளின மதம்கமை நிமறம்ற்றி, 
ஜனாதிபதியும் பிைதைரும் துணிச்சலு-
டன ப்சயற்பட ம்ண்டியது மிகவும் 
அ்சியைானது என ்சட்டத்தைணிகள 
மைலும் பதரிவித்துளைனர்.  

ோட்டில் ஏற்பட்டுளை பேருக்க -
டிமய தீர்பபதற்கு அை்சாங்கம் ேட-
்டிக்மக மைற்பகாண்டு ்ரு்தா-
கவும், ைக்கமை ஈடுபடுத்தி ம்று 
அமைபபுகள முனபனடுத்து்ரும் 
அைசியல் ்சதி குறித்து ைக்கள அ் -
தானைாக ப்சயற்பட ம்ண்டும் 
எனவும்   பிைதைர் ைஹிந்த ைாஜபக்ஷ 
அ்ர்கள இதனமபாது பதரிவித்தார்.  

ஜனாதிபதி ்சட்டத்தைணிகைான 
டபளிவ. தயாைத்ன, ைஷிக் ஷாருக் 
உளளிட்ட ்சட்டத்தைணிகள பலர் 
இதனமபாது கலந்து பகாண்டிருந்த-
னர்.

ஆ்கக் குமைநத ்கட்டணதமத... (03ஆம் பக்கத் பதாடர்)

ைாதத்தில் இடம்பபறும் ்ரு-
டாந்த கட்டண திருத்தத்தின மபாது 
மைற்படி விமல அதிகரிபமப மைற்-
பகாளை மேரும். முமறயான முமற-
மைபயானமற உரு்ாக்கி ப்சயற்-

படுத்தாவிட்டால் எதிர்பகாளை 
மேரும் ப்சலவினங்கமை நி்ர்த்தி-
ப்சய்தற்கு மைற்படி அதிகரிபமப 
மைற்பகாளை மேரிடும் எனறும் அ்ர் 
மைலும் பதரிவித்துளைார். (ஸ) 

லங்கவா IOC நிறு்னம்... (03ஆம் பக்கத் பதாடர்)

ஒட்மடா டீ்சல் புதிய விமல 289 
ரூபா ஆகும். சுபபர் டீ்சல் விமல 

327 ரூபா, பரீமியம் விமல 295 ரூபா 
ஆகும்.

கற்பிட்டி தினகைன 
விமஷட நிருபர்  

புத்தைம் -பகாழும்பு 
பிைதான வீதியின ைதுைங்-
குளி ப்சம்பட்மட பகுதி-
யில் மேற்று முனதினம் 
ேளளிைவு (17) இடம்-
பபற்ற வீதி விபத்தில் 
இரு்ர் உயிரிைந்துளை-
னர்.  

ைதுைங்குளி ம்ல்சிை -
னபுை பகுதிமயச ம்சர்ந்த 
49 ்யது ேபரும், ைதுைங் -
குளி வீைபுை பகுதிமயச 
ம்சர்ந்த 46 ்யதுமடய ேபருமை 
இவ்ாறு உயிரிைந்துளைதாக ைது-
ைங்குளி பபாலிஸார் குறிபபிட்டனர்.  

ைதுைங்குளியிலிருந்து புத்த -
ைம் மோக்கிப பயணம் ப்சயத 

மைாட்டார் ம்சக்கிள ஒனறும் எதிர்த் -
திம்சயில் இருந்து ்ந்த துவிச்சக்கை 
்ண்டியும் மேருக்கு மேர் மைாதிய -
தில் இந்த விபத்துச ்சம்ப்ம் இடம் -
பபற்றுளைதாக பபாலிஸார் பதரி -

வித்தனர்.  
இந்த விபத்தில் மைாட்டார் ம்சக் -

கிமைச ப்சலுத்திச ப்சனற ்சாைதி -
யும், பினபக்கைாக அைர்ந்து ப்சனற 
ேபரும், துவிச்சக்கை ்ண்டியில் பய -

ணித்த ேபரும் படுகா -
யைமடந்த நிமலயில் 
அங்கிருந்த்ர்கைால் 
உடனடியாக புத்தைம் 
தை ம்த்திய்சாமல -
யில் அனுைதிக்கபபட் -
டனர்.  

எனினும், மைாட்டர் 
ம்சக்கிளில் பயணித்த 
இரு்ரும் ஏற்கனம் 
உயிரிைந்து விட்டதாக 
ம்த்தியர்கள பதரிவித்-
துளைனர்.  

விபத்தில் காயைமடந்த துவிச்சக்-
கை ்ண்டியில் பயணம் ப்சயத ேபர் 
புத்தைம் தை ம்த்திய்சாமலயில் 
பதாடர்ந்தும் சிகிசம்ச பபற்று ்ரு -்
தாகவும் பபாலிஸார் கூறினர்.  

அமைசெ்ரம் அநதஸ்துள்ை அமைசெர்்கைவா்க நியமிக்்கபபட்ட 17 அமைசெர்்களும்  பி்ர-
தைர் ைஹிநத ்ரவாஜபக்ஷம் ்நறறு ெநதிதது ்கலநதும்ரயவாடிய்பவாது...

மலாைனஸ ப்சல்்ோயகம்  

பதற்கு அதிம்க பேடுஞ்்சா -
மலயில் 17 ்ாகனங்கள ஒன -
மறாபடானறு மைாதி அனர்த்தம் 
ஏற்பட்டுளைது.  இந்த அனர்த்தம் காை -
ணைாக இைண்டு பபண்கள உட்பட 
ோல்்ர் காயங்களுக்கு உளைாகி 
ஆஸபத்திரிகளில் சிகிசம்சக்காக 
அனுைதிக்கபபட்டுளைதாக பதற்கு 
அதிம்க பேடுஞ்்சாமல மபாக்கு -்
ைத்து பபாலி்சார் பதரிவித்துளைனர்.  

ப்சாகுசு கார்கள, ம்னகள, 
ைற்றும் பலாறி உளளிட்ட ்ாகனங்-
கள இதில் உளைடங்கு்தாகவும் 
அ்ர்கள பதரிவித்தனர்.  

பதற்கு அதிம்க பேடுஞ்்சாமல -
யில் களுத்துமறக்கு கிமலாமீட்டர் 
23.3 பகுதியிமலமய இந்த விபத்து 
ஏற்பட்டதாகவும் பபாலிஸார் பதரி-
வித்தனர்.  

 இதனால் பகாழும்மப மோக்கி 
பயணிக்கும் ்ாகனங்கள இபபகு-

தியில் பபரும் பாதிபமப எதிர் -
மோக்கியதாகவும் பல கிமலாமீற்றர்-
கள தூைம் பபரும் ்ாகன பேரி்சல் 
ஏற்பட்டதாகவும் பதரிவித்த அ்ர்-
கள விபத்துக்குளைான ்ாகனங்-
கள அகற்றபபட்டு அந்த வீதிமய 
்ைமை நிமலக்கு பகாண்டு ்ரு-
்தற்கான ேட்டிக்மககள உடன 
மைற்பகாளைபபட்டதாகவும்   பதரி-
வித்தனர்.  

்ாகன அணியில் முனனால் 
ப்சனற ம்ன ஒனறு ்சடுதியாக 
பிமைக் பிடித்ததால் அதன பினனால் 
ப்சனற 17 ்ாகனங்கள ஒனமறாடு 
ஒனறு மைாதியதாக பபாலிஸார் 
பதரிவித்துளைனர்.   

புத்தாண்டு பண்டிமகக் கால விடு-
முமறயில் ஊர்களுக்கு ப்சனறிருந்த-
்ர்கள மீண்டும் விடுமுமற கழித்து 
தைது ்ாகனங்களில்  திரும்பிக் 
பகாண்டிருந்தமபாமத இந்த விபத்து 
இடம்பபற்றுளைதாகவும் அ்ர்கள 
மைலும் பதரிவித்தனர். (ஸ)  

தெற்கு அதிவேக தெடுஞ்சாலையில்

17 வாகனஙகள் ஒன்றாடு
ஒனறு ்�ாதி விபத்து
சபண்்கள் உடப்ட நவால்்ருக்கு ்கவாயம்

�துரஙகுளி பிர்ேசத்தில்  
வீதி விபத்து; இருவர் பலி
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தென்னாபிரிக்க தெள்ளம்:  
63 பேர் தெனாடர்ந்து மனாயம்

தென்னாபிரிக்னாவின க்னாசுலு 
நடனால் மனா்னாணத்தில் ஏற்படட 
்பயங்ர த்ள்ளம் ்னாரணமனா் 
தெனாடர்ந்தும் 63 ப்பர் ்னாணனாமல்-
ப்பனாயிருககும் நிலையில் பெடுெல் 
தீவிரப்படுத்ெப்படடுள்ளது.   

இந்ெ அ்ர்த்ெத்ெனால் இரு 
அ்சர பிரிவு ்பணியனா்ளர்்ள 
உட்பட 440ககும் அதி்மனா்-
்ர்்ள ்பலியனாகியுள்ள்ர். சிைர் 
த்பருகத்டுத்ெ ஆறறில் மூழ்கி 
்பலியனா்பெனாடு சிைர் நிைசசரிவு் -
ளில் புலெயுண்டுள்ள்ர்.   

த்ள்ளத்தி்னால் சுமனார் 4,000 
வீடு்ள அழிக்ப்படடு 8,000ககும் 
அதி்மனா்ல் பசெமலடந்திருப-
்பெனா் க்னாசுலு நடனால் மனா்னாண 
முெைலமசசர் தெரிவித்துள்ளனார். 
துலைமு் ந்ரனா் டர்்பன மறறும் 
அெல்ச சூழவுள்ள ்பகுதி்ப்ள 
அதி்ம் ்பனாதிக்ப்படடுள்ளது.   

த்பனாலிஸனார் மறறும் இரனாணு-
்த்தி்ர் பெடுெல் நட்டிகல -்

யில் ஈடு்படடிருப்பபெனாடு ்டந்ெ 
ஞனாயிறறுககிழலம பமலும் ஆறு 
சடைங்ள மீட்ப்படடெனா் 
உளளுர் ஊட்ம் தசய்தி த்ளி-
யிடடுள்ளது.   

சுமனார் 300 ்பனாடசனாலை்ள 
மறறும் சு்னாெனார ்சதி்ளும் பசெ-
மலடந்துள்ள். வீதி்ள மறறும் 
்பனாைங்ள துண்டிக்ப்படடெனால் 
சிை ்பகுதி்ள முறைனா்த் துண்டிக-
்ப்படடுள்ள்.   

ெ்து மறும்ல்ள இனனும் 
்னாணவில்லை எனறு லித்ப் 
சிபியனா எனை த்பண் குறிபபிடடுள -
்ளனார். “நிைசசரிவு ஏற்படடப்பனாது 
அடித்துச தசல்ைப்படடனாள. 
அ்ள எஙப் எனறு எமககுத் 
தெரியவில்லை. நனாம் த்பனாலிஸனார் 
மறறும் அ்ர்்ளின நனாய்்ல்ள 
த்னாண்டு பெடுெலை பமறத்னாண்-
டப்பனாதும் இது்லர எந்ெத் ெ -்
்லும் கிலடக்வில்லை” எனறு 
அ்ர் குறிபபிடடனார்.     

உக்ரைனின் பல நகரைஙகளிலும்  
ரைஷ்ய ப்ை ப்யஙகரை தாககுதல்
இரண்டு மனாெம் நீடித்ெ ்டும் 

பமனாெலுககுப பின தெறகு துலைமு் 
ந்ரனா் மரியுப்பனாலை முழுலமயனா் 
ல்ப்பறறியெனா் ரஷயப ்பலட அறி-
வித்துள்ள நிலையில் உகலரனின 
பமறகு மறறும் தென ்பகுதி்ளில் 
்டும் ெனாககுெல்்ள இடம்த்பறறு 
்ருகினை்.   

்டககில் உகலரனின ்டும் 
எதிர்ப்பனால் பின்லடல் சந்தித்ெ 
ரஷயனா, தடனான்பனாஸ் பிரனாந்தியத்தில் 
ெலர்ழி ெனாககுெல்்ல்ள தீவிரப்ப-
டுத்தியுள்ளது. அபெப்பனானறு ெலை-
ந்ர் கிபயவ் உட்பட ப்று ்பகுதி-
்ள மீது நீண்ட தூர ெனாககுெல்்ல்ள 
நடத்தி ்ருகிைது.   

லிவிவ் மறறும் டினிபபரனாத்பட-
பரனாவ்ஸ்க பிரனாந்தியங்ளில் பநறறு 
திங்டகிழலம ்பை த்டிபபு்ள 
இடம்த்பறைெனா் அஙகிருந்து ்ரும் 
தசய்தி்ள தெரிவிககினை்.   

லிவிவ் மறறும் பிை பமறகு உக-
லரனிய ்பகுதி்ள இந்ெ ப்பனாரி்னால் 
குலைந்ெெனா் ்பனாதிக்ப்படடெனா் 
்ருத்ெப்படட். குறிப்பனா் லிவிவ் 
மறை ந்ரங்ல்ள விட ்பனாது்னாப்பனா-
்து எ்வும் கூைப்படடது.  

இந்நிலையில் பநறறு அந்ெ ந்ரத் -
தின மீது ்ரிலசயனா் ஏவு்லண ெனாக -
குெல்்ள நடத்ெப்படடுள்ள். இந்ெ 
ெ்்லை லிவிவ் பமயர் அண்டரி 
சனாபடனாவி ெ்து ப்பஸ்புக ்பக்த்தில் 
தெரிவித்துள்ளனார்.  

கிபயவில் டினிபபரனா நதியின 
கிழககுக ்லரயில் தீவிர த்டிபபுச 
சத்ெங்ள ப்டடெனா் அஙகிருககும் 
பரனாய்டடர்ஸ் தசய்தியனா்ளர் தெரிவித்-

துள்ளனார். இெற்னா் ்னாரணம் ்பறறி 
நிர்்னா்ம் எந்ெ வி்ளக்மும் அளிக்-
வில்லை.   

்டகிழககு ந்ரனா் ்னார்கிவில் 
்டந்ெ நனானகு நனாட்்ளனா் இடம்-
த்பறை தெல் ெனாககுெல்்ளில் 
்பதித்டடு ப்பர் த்னால்ைப்படடு 
100ககும் அதி்மனா்்ர்்ள ்னாயம-
லடந்திருப்பெனா் உகலரன ஜ்னாதி-
்பதி த்னாபைனாடிமிர் தசதைனஸ்கி 
குறிபபிடடுள்ளனார்.   

“சனாெனாரண குடியிருபபு ்பகுதி்ள 
மீெனா் பமனாடடனார், பீரஙகி ெனாககுெல்-
்ள திடடமிடட ்பயங்ர்னாெத்லெ 
ெவிர ப்று ஒனறுமில்லை” எனறு 
அ்ர் குறிபபிடடனார்.   

த்பனாதுமக்ள மீது ெனாககுெல் நடத் -
து்ெனா் கூைப்படும் குறைசசனாடலட 
ரஷயனா மறுத்து ்ருகிைது. எனினும் 

அலமதிப ப்பசசு்னார்த்லெ்ல்ள 
சீர்குலைககும் ்ல்யிைனா் அடடூ -
ழிய தசயல்்ள ்பறறிய ஆெனாரங்ள 
இருப்பெனா் உகலரன குறிபபிடுகி-
ைது.   

உகலரனின இரனாணு்மயமனா-
ெலை ெடுப்பது மறறும் அ்பனாய்ர-
மனா் பெசிய்னாெத்லெ ஒழிப்பெற-
்னா் சிைபபு இரனாணு் நட்டிகல் 
எ்க கூறிபய அந்நனாடடின மீது 
ரஷயனா ்பலடதயடுத்ெது.   

்டந்ெ த்பபர்ரி 24 ஆம் தி்தி 
ஆரம்்பமனா் ரஷய ்பலடதயடுப-
புககுப பின ஆயிரக்ணக்னாப்னார் 
த்னால்ைப்படடிருப்பபெனாடு ்பை 
ந்ரங்ளும் அழி்லடந்துள்ள். 
இது்லர சுமனார் நனானகு மில்லியன 
உகலரனியர்்ள நனாடலட விடடு 
த்ளிபயறியுள்ள்ர்.     

ரஷயனா எச்சரிக்்க

ஆர்டடிக ்டடனாரத்தில் பநடபடனா 
்பலட்ளின நட்டிகல் அதி்ரித்தி-
ருப்பது எதிர்்பனாரனாெ வில்ளவு்ல்ள 
ஏற்படுத்திவிடககூடும் எனறு ரஷயனா 
எசசரித்துள்ளது.   

அண்லமயில் பநனார்ப்யின ்ட 
்பகுதியில் நடத்ெப்படட இரனாணு-
்ப ்பயிறசி்ள ப்பனானைல் ரஷயனா-
வின ்்்த்துககு உரியல் எனறு 
ரஷயத் தூெர் நிகப்னாைனாய் ப்னார்சு-
த்னாவ் கூறி்னார்.  

அது எதிர்்பனாரனாெ சம்்ப்ங்ல்ள 
ஏற்படுத்ெைனாம் எனறு தெரிவித்ெ 
அ்ர் அது ்பறறி பமல்வி்ரம் ெர -
வில்லை.   

்டந்ெ மனாெம் பநடபடனா கூடடணி-
லயச பசர்ந்ெ 27 நனாடு்ள  பநனார்ப -்
யில் கூடடுப ்பயி றசிலய நடத்தி். 
அதில் 30,000 ்பலடவீரர்்ள ஈடு்பட-
ட்ர்.    

19 ேலஸ்தீ்ர் 
்கனாயம்

இஸ்பரலிய ்பலடயி்ருககும் 
்பனாைஸ்தீ்ர்்ளுககும் இலடபய 
தஜரூசைத்தில் நடந்ெ பமனாெலில், 19 
ப்பர் ்னாயமுறைெனா் ்பைஸ்தீ்ச தசம்-
பிலைச சங்ம் கூறியுள்ளது.  

தஜரூசைத்தில் உள்ள அல்-அகசனா 
்பளளி்னாசலுககு அருப் இந்ெ 
பமனாெல் ஏற்படடது.  

இஸ்பரலிய ்பலட, நிலைலம-
லயக ்டடுப்படுத்ெ ்்ளனா்த்துககுள 
தசனைெனா்க கூறியது. ெங்ளுலடய 
நடமனாடடம் ்டடுப்படுத்ெப்படட-
ெனா்ப ்பைஸ்தீ்ர்்ள தெரிவித்ெ்ர்.  

த்ளளிககிழலம முெல் இது்லர 
நடந்ெ பமனாெல்்ளில், ்னாயமுறை்ர் -
்ளின எண்ணிகல், 170ஐத் ெனாண்டி-
யுள்ளது.    

மரியுபேனாலில் ்க்டசிெ்ர  
பேனாரனாட உக்ரன முடிவு

மரியுப்பனால் ந்ரம் இன்மும் 
வீழ்ந்துவிடவில்லை எனறும் அஙகு 
சுறறி ்ல்ளக்ப்படடிருககும் வீரர்-
்ள ்லடசி்லர ப்பனாரனாடு்னார் -
்ள எனறும் உகலரனியப பிரெமர் 
தடனிஸ் ஷலமஹல் அறிவித்துள -
்ளனார்.   

சரண் அலடந்ெனால் உயிபரனாடு விடு -
கிபைனாம் எனறு ரஷயனா விதித்ெ ்னாைக-
த்டு முடிந்ெ சிை மணி பநரத்துக-
குப பின்ர் உகலரனியப பிரெமரின 
தெனாலைக்னாடசிப ப்படடி ்ந்துள-
்ளது.   

மரியுப்பனால் ந்ரின ப்னாடலட 
ப்பனானை உருககு ஆலையில் சிை 
ஆயிரம் உகலரனிய வீரர்்ள எஞ்சி 
உள்ள்ர்.   

முன்ெனா் ஜ்னாதி்பதி த்னாபைனா -
டிமிர் தசதைனஸ்கி அந்ெ வீரர்்ள 

த்னால்ைப்படடனால் அலமதிபப்பசசு 
ல்விடப்படும் எனறு எசசரித்ெனார்.   

ஏற்்ப் ரஷய ஜ்னாதி்பதி வி்ளனா -
டிமிர் புடடின அலமதிப ப்பசசு இனி 
முனப்ை முடியனாெ அ்ளவுககுத் 
பெஙகி நினறுவிடடெனா்க குறிபபிட -
டிருந்ெனார்.   

உகலரனில் சுமனார் 1,000 ந்ரங்ள 
இருககினை். அ்றறில் தஹர்சன 
ந்ரம் மடடும்ெனான ரஷயப்பலட-
யின ்சம் தசனறுள்ளது எனறு 
உகலரன பிரெமர் குறிபபிடடனார்.   

மரியுப்பனால் ரஷயனா ல்ககுச 
தசனைனால் ஏற்்ப் அென ்சம் 
இருககும் கிரிமியனா ்டடனாரத்பெனாடு 
நிைப ்பனாலெ அலமக் ்னாய்பபு ஏற -
்படும். அது உகலரனுககு மிகத்பரிய 
பின்லட்னா் அலமந்துவிடைனாம் 
எனறு அஞ்சப்படுகிைது.    

த்கனாவிட்–19: ஷங்னாய்  
ந்கரில் மூெர் உயிரிழப்பு

சீ்னாவின ்ர்த்ெ் லமயமனா் 
இருககும் ெஙஹனாய் ந்ரில் ்டந்ெ 
மனார்ச மனாெத்தில் முடக் நிலை 
அறிவிப்படடது தெனாடக்ம் முெல் 
முலையனா் மூ்ர் த்னாபரனா்னா தெனாற-
றி்னால் உயிரிழந்துள்ள்ர்.   

89 மறறும் 91 ்யதுககு இலடப-
்படட ெடுபபூசி த்பைனாெ்ர்்ப்ள உயி-
ரிழந்திருப்பெனா் அந்ெ ந்ர சு்னாெனார 
ஆலணககுழு தெரிவித்துள்ளது. 
ந்ரின 60 ்யதுககு பமற்படட்ர்-
்ளில் 38 வீெமனா்்ர்்ப்ள முழு -
லமயனா் ெடுபபூசி த்பறறிருப்பெனா் 
ெஙஹனாய் அதி்னாரி்ள தெரிவித்துள-
்ள்ர்.   

இெனமூைம் அந்ெ ந்ர் மீண்டும் 
முழுலமயனா் த்னாபரனா்னா 
பசனாெல்லய எதிர்த்னாண்டிருப-
்பபெனாடு ந்ரில் த்பரும்்பனாைனா் 
மக்ள நனான்னா்து ்னாரமனா் ்டுலம-

யனா் த்பனாது முடக்த்திறகு மு்ம்-
த்னாடுத்துள்ள்ர்.   

இந்நிலையில் பநறறு திங்டகி-
ழலம ்பதி்னா் மரணங்ள ்டந்ெ 
2020 மனார்ச மனாெத்திறகு பின்ர் ஒட-
டுதமனாத்ெ நனாடடிலும் உத்திபயனா -்
பூர்்மனா் அறியப்படட த்னாபரனா்னா 
தெனாடர்்பனா் முெல் மரணங்்ளனா் 
உள்ள்.   

சீ்னாவில் அண்லமயில் ஏற-
்படடிருககு த்னாபரனா்னா தெனாறறு 
அதி்ரிபபு சிை நனாடு்ளுடன ஒப-
பிடுல்யில் மி்க குலை்னா் எண் -
ணிகல்யனா் உள்ளது. 

எனினும் அந்ெ நனாடு த்னாபரனா்னா 
தெனாறலை முறைனா் ஒழிககும் திட-
டங்ல்ள தசயற்படுத்து்பெனாடு, 
இெற்னா் ்டும் ்டடுப்பனாடு்ல்ள 
விதித்து ்ருகினைலம குறிபபிடத்-
ெக்து.     

மரண ெணட்் மு்ையி்்  
தீர்மனானிக்க ்்கதிககு ெனாய்ப்பு

அதமரிக்னாவின தெறகு ்பரனாலி-
்னால்ச பசர்ந்ெ ல்தி ஒரு்ர் ெம்மீ-
ெனா் மரண ெண்டல்லய மினசனார 
நனாற்னாலியில் அல்ைது துப்பனாககிச 
சூடு மூைம் த்பறு்லெ தீர்மனானிககும் 
நிலைககு ெள்ளப்படடுள்ளனார்.   

1999 ஆம் ஆண்டு த்னாளல்ள 
ஒனறினப்பனாது எழுது்ர் ஒரு்லர 
த்னாலை தசய்ெ குறைத்துககு 57 
்யெனா் ரிசசர்டட மூர் மீது ்ரும் 
ஏபரல் 29 ஆம் தி்தி மரண ெண்டல் 
நிலைப்றைப்படவுள்ளது.   

அதமரிக்னாவில் அண்லமக ்னாைத்-
தில் விெ ஊசி தசலுத்திபய மரண 
ெண்டல் நிலைப்றைப்படடப்பனா-
தும் அெறகு அத்தியனா்சியமனா் 
மூைபத்பனாருட்ல்ள ்ழங் மருந்து 
உற்பத்தியனா்ளர்்ள மறுத்து ்ருகின-

ை்ர்.  இெ்னால் மினசனாரக ்திலர 
அல்ைது துப்பனாககிச சூடு குழு்னால் 
சூடு நடத்ெப்படடு மரண ெண்டல் 
நிலைப்றைப்படு்து ்பறறி ல்தி 
தீர்மனானிக்விருப்பெனா் சீர்திருத்ெ 
திலணக்்ளம் தெரிவித்துள்ளது.   

எனினும் இந்ெ இரு மரண 
ெண்டல் முலை்ளும் அரசியை-
லமபல்ப மீறு்ெனா் அ்ரது ்ழக -்
றிஞர்்ள ்னாதிடடுள்ள்ர். இெல் 
விசனாரிக் நீதி்பதி ஒரு்ர் ஒபபுக-
த்னாண்டுள்ளனார்.   

1976 இல் அதமரிக்னாவில் 
மீண்டும் மரண ெண்டல் அமுல்்ப-
டுத்ெப்படட பின இது்லர மூனறு 
முலைபய துப்பனாககிசசூடு மூைம் 
ெண்டல் நிலைப்றைப்படடுள-
்ளலம குறிபபிடத்ெக்து.     

கிழககு ஆப்னானிஸ்ெனான மனா்னாணங-
்்ளனா் ப்னாஸ்ட மறறும் கு்னாரில் 
்பனாகிஸ்ெனான இரனாணு்ம் நடத்திய ்னான 
ெனாககுெல்்ளில் உயிரிழந்ெ்ர்்ள எண்-
ணிகல் 47 ஆ் அதி்ரித்திருப்பெனா் 
அதி்னாரி்ள தெரிவித்துள்ள்ர்.   

“ப்னாஸ்ட மனா்னாணத்தில் துரனான ப்னாட -
டுககு அருகில் ்பனாகிஸ்ெனான ்பலடயி -்
ரனால் பமறத்னாள்ளப்படட ்னான ெனாககு -
ெலில் த்பண்்ள மறறும் சிறு்ர்்ல்ள 

பிரெனா்மனா்க த்னாண்டு 41 த்பனாதுமக-
்ள த்னால்ைப்படடிருப்பபெனாடு பமலும் 
22 ப்பர் ்னாயமலடந்துள்ள்ர்” எனறு 
ப்னாஸ்டின ெ்்ல் மறறும் ்ைனாசனார 
்பணிப்பனா்ளர் ெபீர் அஹமது ஒஸ்மனானி 
தெரிவித்துள்ளனார்.   

ப்னாஸ்டில் இடம்த்பறை உயிரிழபபு-
்ல்ள பமலும் இரு அதி்னாரி்ள உறுதி 
தசய்திருப்பபெனாடு கு்னார் மனா்னாணத்-
தில் ஆறு ப்பர் த்னால்ைப்படடிருப்பெனா் 

ஆப்னான அதி்னாரி ஒரு்ர் குறிபபிட-
டுள்ளனார்.   

்னான ெனாககுெலில் த்னால்ைப்படட-
ெனா் கூைப்படும் சிறு்ர்்ளின சடைங்-
ளின ்படங்ல்ள ஆப்னான தசய்தி நிறு் -
்ம் ஒனறு த்ளியிடடுள்ளது.   

இந்ெ சம்்ப்ம் தெனாடர்பில் ்பனாகிஸ் -
ெனான ெரபபில் எந்ெ ்பதிலும் கூைப-
்படவில்லை. எனினும் ஆப்னானில் 
இருந்து ஆயுெக குழுக்ள ்பனாகிஸ்ெனான 

மீது நடத்தும் ெனாககுெல்்ளுககு எதிரனா் 
்டும் நட்டிகல்்ல்ள எடுககும்்படி 
ெலி்பனான நிர்்னா்த்லெ ்பனாக. த்ளியு-
ைவு அலமசசு ்டந்ெ ஞனாயிைனறு ்லியு-
றுத்தி இருந்ெது.   

ஆ்னால் 2021ஆம் ஆண்டு ஓ்ஸ்ட 
மனாெம் நனாடலடக ல்ப்பறறியதில் 
இருந்து எல்லை ெனாண்டிய ெனாககுெல்-
்ல்ளக ்டடுப்படுத்தியுள்ளெனா்த் 
ெலி்பனான அதி்னாரி்ள கூறுகினை்ர்.    

பாக். வான் தாக்குதலில் ஆப்ானில் 47 பபர் பலி

குர்ஆன தீ்ெப்பு: சுவீடனின ேல ந்கரங்களிலும் ்கலெரம்
சுவீடனில் குடிபயறை எதிர்பபு தீவிர ்ை -

துசனாரி குழு ஒனறி்னால் அல்குர்ஆன எரிக-
்ப்படட சம்்ப்த்லெ தெனாடர்ந்து ்பை ந -்
ரங்ளிலும் ்டந்ெ ஞனாயிைனறு நனான்னா்து 
நனா்ளனா்வும் பமனாெல் த்டித்ெது.   

கிழககு ந்ரனா் தநனார்த்னாபிஙகில் ்ை -
்க்னாரர்்ள மீது த்பனாலிஸனார் எசசரிகல் 
ப்டடு்ல்ள தசலுத்திய நிலையில் மூ்ர் 
்னாயமலடந்துள்ள்ர். ்பை ்னா்்ங்ள தீ 
ல்க்ப்படடிருப்பபெனாடு குலைந்ெது 17 ப்பர் 

ல்து தசய்யப்படடுள்ள்ர்.  
்டந்ெ சனிககிழலம தெறகு ந்ரனா் மல்-

பமனாவில் தீவிர ்ைதுசனாரி ப்பரணி ஒனறின-
ப்பனாது ்பஸ் ஒனறு உட்பட ்னா்்ங்ள மீது தீ 
ல்க்ப்படட்.   

முன்ெனா் குர்ஆன தீ ல்க்ப்படடெறகு 
ஈரனான மறறும் ஈரனாக அரசு்ள சுவீடன தூது-
்ர்்ல்ள அலழத்து ்ண்ட்த்லெ த்ளி-
யிடடுள்ள். ்டும்ப்பனாககு அலமப்பனா் 
ஸ்டரனாட ்ர்ஸ் ெலை்ர் ரஸ்முஸ் ்பலுடனான, 

அல்குர்ஆன ்னாச்ங்ல்ள தீ ல்த்ெெனா்வும் 
தெனாடர்ந்து அெல் தசய்்ெனா்வும் தெரிவித்-
துள்ளனார்.   

தீவிர ்ைதுசனாரி்ளின நி்ழ்சசி்ள நடத்ெப -
்படட ஸ்தடனாகபஹனாம் புைந்ர் ்பகுதி உட்பட 
ந்ரங்ளில் ்டந்ெ வியனாழன, த்ளளி 
மறறும் சனிககிழலம்ளில் இடம்த்பறை 
்பெறைத்தில் குலைந்ெது 16 த்பனாலிஸனார் ்னாய -
மலடந்ெபெனாடு ்பை த்பனாலிஸ் ்னா்்ங்ள 
அழிக்ப்படட்.     
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மட்டக்களப்பு மரியாள் பேராலய ஈஸ்டர் திருப்ேலி

ைட்டக்்களபபு புனித ைரியவாள் பே்ரவாலயத்தில் உயிர்பபு சேருவிழவா நள்ளி்ரவு திருபேலி ைமைைவா்ட்ட ஆயர் ப�வாெப சேவானமனையவா ஆண்டம்கயின தமலமையில் இ்டமசேறைது.  ஆலய முனைலில் புதிய தீ மூட்டபேடடு தீ ஆசீர்்திக்்கபேட்டதமனைத் சதவா்டர்ந்து 
சைழுகு்ர்த்தி ஏறைபேடடு புதிய நீர் ஆசீர்்திக்கும நி்கழ்வும இ்டமசேறைனை.ஆலய  ேங்குத்தந்மத ப�வார்ஜ் ஜீ்்ரவாஜ்  அடி்களவாரு்டன அருடேணியவாளர்்கள், அருடெப்கவாதரி்கள் உள்ளிட்ட சேருைள்வானை விசு்வாசி்களும திருபேலியில் ்கலந்து ச்கவாணடிருந்தனைர்.  
                                                (ே்டங்்கள்: ்கல்லடி குறூபநிருேர்)

பைரி சதப்ரெவா...

உல்க அமைதிக்்கவா்கச் செபிக் -
குைவாறு சதரிவித்துள்ள   
திருத்தந்மத பி்ரவானசிஸ் 

உயிர்த்த இபயசு தீமையின ்ல்லமைமய 
ச்றறி்கண்டவார் எனறும உயிர்த்த கிறிஸ்-
துவின அமைதி நம உள்ளங்்கள் இல்லங்-
்கள் ைறறும  உல்கைமனைத்திலும நிலவு -்
தவா்க எனைவும சதரிவித்தவார்.

புனித நவாட்களில் திருத்தந்மத தமல-
மைபயறறு நிமைப்றறிய திரு்ழிேவா-
டு்களில் ேங்குசேறு்தற்கவா்க உப்ரவாம 
சேருந்கருக்கு ்ந்திருந்த திருபேயணி-
்கள் கூட்டத்தினைவால் தூய பேதுரு ்ளவா்கம 
நி்ரமபி ்ழிந்தது.  

கிறிஸ்துவின உயிர்பபுப சேருவிழவா-
்வானை ஏப்ரல் ஞவாயிைனறு ்கவாமல ்த்-
திக்்கவான தூய பேதுரு 
்ளவா்கத்தில் திருத்தந்மத 
நிமைப்றறிய சேருவி-
ழவாத் திருபேலியவானைது தூய 
பேதுரு ்ளவா்கத்தில் அமைக்்கபேடடிருந்த 
திருபேலி பீ்டம, ைறறும அதறகு அருகி-
லுள்ள ேகுதி்கள் ஹவாலந்து நவாடடிலிருந்து 
்ழங்்கபேட்ட நவாறேதவாயி்ரம ேல ்ண்ண 
ைலர்்களவால் ச்கு அழ்கவா்க அலங்்கரிக்்கபேட-
டிருந்தனை.

திருத்தந்மத தமலமைபயறறு நிமைப்ற-
றிய இபசேருவிழவா திருபேலியில், ஏைத்தவாழ 
ஐமேதவாயி்ரம விசு்வாசி்கள் ேங்குேறறினைர். 
நறசெய்தி ்வாெ்கத்திறகுபபின விசு்வாசி-
்கள் அவ்வாெ்கத்தின உடசேவாருமளத் 
தியவானிக்கும ்ம்கயில்  திருத்தந்மத 
சிறிதுபந்ரம அமைதியவா்க   அைர்ந்திருந்-
தவார்.  இத்திருபேலியில்  உக்ப்ரனியம 
உடே்ட ேல்ப்று சைவாழி்களில் இ்டம -

சேறை விசு்வாசி்கள் 
ைனைவாடடில் உல்கத் 
தமல்ர்்கள் சேவாதுந -
லனுக்்கவா்கப ேணியவாற -

ைவும உக்ம்ரனில் பேவாரில் இைந்த்ர் -
்களின ஆனைவா நிமைெவாந்தியம்டயவும  
ப்ணடுதல்்கள் இ்டமசேறைனை.

 திருபேலியின இறுதியில், அமைதிக் -
்கவா்கச் செபிக்குைவாறு விண்ணபபித்து 
தனைது ஆசிம்ர அளித்தவார் திருத்தந்மத 

பி்ரவானசிஸ். இத்திருபேலிக்குப -
பினனைர் திைந்த ்கவாரில் அவ 
்ளவா்கத்தில் ்லம ்ந்து  விசு-
்வாசி்கமள ைகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி-
னைவார் திருத்தந்மத  பினனைர் ே்கல் 
12 ைணிக்கு ்த்திக்்கவானின தூய 
பேதுரு சேருங்ப்கவாவில் ைவா்டத்தி-
லிருந்து, “ஊர்பி எத் ஓர்பி (Urbi 
et Orbi)” எனைசைவாழியில்  உல -
்கைமனைத்திறகுசைனை செய்தி 
ஒனமை ்ழங்கினைவார் திருத் -
தந்மத பி்ரவானசிஸ்.

உயிர்பபுப சேருவிழவா 
திருபேலியில் ஐமேதவாயி்ரம  

விசு்வாசி்கள் ைத்தியில் 
திருத்தந்மத பி்ரவானசிஸ்

உயிர்பபு எனேது ஒரு்க்டத்தல். இைபபு 
எனை நிமலயில் இருந்து உயிர்பபு 
எனை ைறுநிமலக்கு ்க்டத்தல். இந்த 

உல்கத்தில் இைந்த எ்ரும உயிர்த்ததில்மல 
எனேமதநவாம அறிப்வாம. இபயசு ஒரு்ப்ர 
இந்தஉல்கத்தில் ைனிதனைவாய் பிைந்து ்வாழ்ந்து 
இைந்து உயிர்த்திருக்கினைவார்.

இபயசுவின உயிர்பபு எனேது ச்றும உ்டல் 
உயிர்பபு எனறு ைடடும எடுத்துக்ச்கவாள்ளக்கூ-
்டவாது. அ்ரும்டய உயிர்பபு ேனமு்கத்தனமை 
ச்கவாண்டது. ஆனமீ்கத்திபலஅடிமையவா்க உண -
மைக்்க்டவுமள ைைந்து ைனைம பேவால ்வாழ்ந் -
த்ர்்கமள மீணடும ்க்டவுள் ேக்்கம திருபபிய 
உயிர்பபு. இஸ்்ரவாபயல் ைக்்கள் தங்்கமள ேம்டத்த 
ே்ரவாைரித்த ்க்டவுமள ைைந்து தங்்களுக்ச்கனை 
சதய்்த்மத செய்துச்கவாண்டவார்்கள். தவாங்்கள் 
ேம்டத்தசதய்்ங்்கள் உணமைக்்க்டவுள் அல்ல.
அ்ர்்களவால் அ்ர்்கமள மீட்கமுடியவாது எனை 
உணமைமயக் ்கறறுக் ச்கவாடுத்து யவாப் ்க்டவுள் 
மீது மீணடும திருமே ம்த்த உயிர்பபு.

ைக்்கள் அனறும இனறும ேவா்த்தில் விழுந்து 
அதிபல ையங்கி கி்டந்தவார்்கள். உல்கக் ்கவாரியம 
ைடடுபை பேவாதுைவானைது எனறு சுயநலத்திபல 
வீழ்ந்து கி்டந்தவார்்கள்.

உனனும்டயசதல்லவாம எனனும்டயபத எனனு-
ம்டயதும எனனும்டயபத எனை ைனைநிமலயில் 
்வாழ்ந்து ் ந்தவார்்கள். தனைக்ச்கனை ் வாழ்்து ் வாழ்க்-
ம்கயல்ல பிைருக்்கவா்க ்வாழ்்பத ்வாழ்க்ம்க 
எனறு ்வாழ்ந்து ்கவாணபித்து அதற்கவா்கப் தன 
்வாழ்க்ம்கமய ம்கயளித்து  இபேடி்வாழ்்பத 
உணமையவானை ்வாழ்க்ம்க உயிர்பபு ்வாழ்க்ம்க 
எனறு இபயசு ்வாழ்ந்து ்கவாடடிய உயிர்பமேத்-
தவான நவாம ச்கவாண்டவாடுகினபைவாம. ஆ்க சுயநலத்-
திலிருந்து பிைர் நலம பேணு்து உணமையவானை 
உயிர்பபு.

 ைக்்களின பதம் எனனை எனேமத உ்ணர்ந்து 
அ்ர்்களுக்்கவா்க ்வாழும ்வாழ்க்ம்க ஒரு உயிர்பபு.
ைனிதர்்கமளஅடிமை்கமளபபேவால ந்டத்தவா-
ைல் அ்ர்்களுக்கும உ்ணர்வு்கள் உ்ணர்ச்சி்கள் 
உணடு. அ்ர்்களும சுதந்தி்ரைவாய் ்வாழ அமழக்-
்கபேட்ட்ர்்கள் எனேமத உ்ணர்ந்து நல்லவாடசி 
ச்கவாடுபேது எனேதும ஒருஉயிர்பபே.

இருளில் ்வாழுகினை ைக்்களுக்கு ஒளிமயக் 
ச்கவாடுபேது ஒருஉயிர்பபு. அடிமைச் ெங்கிலிமய 
உம்டத்து அ்ர்்களின சுதந்தி்ரத்மத ைதித்து அ்ர்-
்களுக்கு விடுதமல ச்கவாடுபேதும ஒருஉயிர்பபு. 
அதமனைத்தவான நவாம ேவாஸ்்கவா எனகிபைவாம.

இஸ்்ரவாபயல் ைக்்கள் அடிமை்களவா்க இருந்த-
பேவாது எங்்கமள மீட்க ்வாரும ஆண்ட்ப்ர எனறு 
்கதறியபேவாது அ்ர்்கமள விடுவிக்்க பைவாயீெமனை 
அனுபபி அ்ர்்கமள மீட்டமதத்தவான நவாம 

ேவாஸ்்கவா எனகிபைவாம. அதமனைத்தவான இபயசுவும 
செய்தவார். ேவா்த்திபல வீழ்ந்து கி்டந்த ஒவச்வாரு-
்ருக்கும அ்ர்்களின ேவா்ங்்கமள ைனனித்து 
புது ்வாழ்வு ச்கவாடுத்தவாப்ர. அதமனைத்தவான நவாம 
ேவாஸ்்கவா எனகிபைவாம.

ெமுதவாயத்தில் ைக்்கமள நிைத்தவால் சைவாழியவால்,-
ைதத்தவால் பிரித்துபேவார்த்து அதன அடிபேம்டயில் 
அ்ர்்கமள ப்க்லைவா்க ந்டத்து கினை நிமலைவாறி 
ைனிதவாபிைவானைம இலலவாைல் ந்டத்துகினை 
நிமலைவாறி நவாம அமனை்ரும ெப்கவாத்ர ெப்கவா-
தரி்கள் எனைஉ்ணர்ம் ச்கவாணடு்ருமபேவாது 
அது உயிர்பேவாகினைது. அதவா்து ப்றறுமையில் 
ஒறறுமை எனை உணமைமய உ்ணர்ந்து நைக்-
குள் வித்தியவாெம இருந்தவாலும நவாம அமனை்ரும 
ஒனபை எனை உ்ணர்ம்க் ச்கவாணடு்ருமபேவாது 
நவாம உயிர்பபின ைக்்களவா்க இருக்கினபைவாம.

 அதமனைத்தவான இபயசு தன ்வாழ்க்ம்கயில் 
செய்தவார். அ்ர் அமனை்ம்ரயும அ்ர்ம்ணத்-
தவார். அமனை்ம்ரயும ஏறறுக்ச்கவாண்டவார். எனை-
ப்தவான அ்்ரது ஆடசி்்ரப்ணடும எனறு 
ைனைவாடுகினபைவாம.  தந்மத ஒரு்ப்ர நவாம 
அமனை்ரும அ்ரின ைக்்கள். ஆ்க  ைக்்கமள 
பிரித்துப ேவார்க்்கவாைல் ஒனறுேடுத்தி ்வாழம்ப -
ேபத உணமையவானை உயிர்பபு.

அதி்கவா்ரம எனேது ைக்்கமள ்ழிந்டத்த 
ச்கவாடுக்்கபேட்ட ஒரு ேணிதவாபனை தவி்ர 

அதமனைத்   தனமனை 
்ளர்த்துக் ச்கவாள்்தற்கவா-
்கப்வா, பிைம்ர ேயனேடுத்தி 
நவாம அ்ர்்கமள நசுக்கு -்
தற்கவா்கப்வா ச்கவாடுக்்கபேட-
்டதுஅல்ல. ைவாைவா்க இபய -
சும்ப பேவால இடுபபில் 
துணம்டக்்கடடிச்கவாணடுஅடி -
மையின ்கவால்்கமள ்கழுவி 
எனமனைபபேவால ்வாழுங்-
்கள் எனறுஅமைகூ்ல் 
விடுத்தவாப்ர அதுதவான உண-
மையவானைேவாஸ்்கவா. ஏசனைன-
ைவால் அடிமை எபபேவாதும 
அடிமையவா்க இருக்்கப்ண-
டும ேதவியில் இருபே்ன 
எபபேவாதும ேதவியில் 
இருக்்கப்ணடும. அந்தப 
ேதவிமய தக்்கம்க்்க 
நவான எனனை ப்ணடுைவா-
னைவாலும செய்ப்ன எனை 
நிமலயில் இருக்்கவாைல்,ைக்-
்கமளப ேறறி ச்கவாஞெமும 
்க்மலபே்டவாைல் இருக் -
கினை தமல்ர்்கமளப 
பேவால இருக்்கவாைல், இபய-
சும்ப பேவால பிைருக்்கவா்க 
தன உயிம்ரயும ச்கவாடுக்்க 
முன்ந்தமதப பேவால 
நவாமும ்வாழுமசேவாழுது 
நவாமும உயிர்பபின தமல-
்ர்்களவா்க ்வாழுகினபைவாம 
எனேதுதவான உணமை.

ஆ்க உயிர்பபு எனேது 
ஒனறில் இருந்து ைற-

சைவானறுக்கு ்க்டந்துபேவா்பத. நமமும்டய 
்வாழ்வில் உயிர்பபுஅனுே்ம ப்ணடும 
எனைவால் அல்லது இபயசுவின உயிர்பபில் ேங் -
குசேைப்ணடும எனைவால் நவாமும அ்்ரது 
்ழி்கவாட்டலில் ந்டபேபத அந்த அனுே்த்மதத் 
தரும. நவாம ைனிதர்்கன,ைனிதேலவீனைம உள் -
ள்ர்்கள் ஆனைவாலும உயிர்த்த இபயசுதன சீ்டர்-
்களுக்கு செவானனைது பேவாலஅஞெவாதீர்்கள் உல்க 
முடிவு்ம்ர உங்்கபளவாடு இருபபேன எனை 
்வார்த்மதக்ப்கறே இமை்ன எனமனை்ழிந்டத்-
து்வார் எனைஉ்ணர்ப்வாடு பைறேடிஒவச்வாரு 
இைபபிலும இருந்து நவாம உயிர்க்்க ப்ணடும.

இபயசு இைந்தவார் ஆனைவால் அ்ர் குழியில் 
மு்டங்கிப பேவாய்வி்டவில்மலஅ்ர் ச்றறியின 
வீ்ர்ரவா்கஉயிர்த்சதழுந்தவார். அ்ம்ரப பினேறறி 
்வாழும நவாமும நமமும்டய எண்ணத்தில்,சிந் -
திமனையில்,செயல்ேவாடடில் இைந்தவாலும நமைவா-
லும உயிர்த்சதழமுடியும உயிர்த்சதழுப்வாம 
எனை நமபிக்ம்கமய ச்கவாடுபேபத இந்த 
உயிர்பபு.

ஈஸ்்டர் சேருவிழவா இமைை்கன இபயசு 
ை்ர்ணத்மத ச்னறு உயிர்த்சதழுந்-
ததன ைவாடசிமைமயக் ச்கவாண்டவாடு-

கினை திருவிழவா.
மூனறு ஆணடு்களவா்கத் தனைது சீ்டர்்க-

பளவாடு சநருக்்கைவா்க உை்வாடி, இமைய்ரசின 
பைனமைமய எடுத்துச் செவால்லி, ேறேல 
பேவாதமனை்கமளச் செய்து, எத்தமனைபயவா 
அருள் அம்டயவாளங்்கள் ்வாயிலவா்கத் தன 
இமை தனமைமய நிரூபித்து அ்ர்்கமளத் 
தி்டபேடுத்தி ்ழிந்டத்தி ்ந்த இபயசு ச்ள்-
ளிக்கிழமையனறு ச்கவாடூ்ரைவா்கக் ச்கவாமல-
செய்யபேடடு உயிரிழந்துவிட்டவார்.

அ்ர் ்கல்்வாரிக் குனறில் சிலும்யில் 
அமையபேடடு இைந்துபேவானைமத சீ்டர்்கள் 
ேலரும பநரிபல ்கண்டவார்்கள். “ஆண்ட்ர் 
- பேவாத்கர் எனறு அ்ர்்கள் ச்கவாண்டவாடிய 
இபயசு இபபேவாது இல்மல” எனை எண்ணபை 
அந்தச் சீ்டர்்களின ைனைதில் இருமளயும 
குழபேத்மதயும அச்ெத்மதயும உண்டவாக்கியி-
ருந்தது.

அடுத்த ஓரிரு நவாட்களுக்கு சீ்டர்்களின 
ைனைதில் இந்தச் ெங்்க்டைவானை நிமலமைபய 
நீடித்திருந்தது. ஆனைவால், ஞவாயிறறுக்கிழமை 
அதி்கவாமலயில் ்கல்லமைக்குப பேவாய்விடடு 
மி்ரடசி ்கலந்த வியபபேவாடும, ைகிழ்ச்சிபயவா -
டும திருமபி்ந்த ைறைச் சீ்டர்்கள், "்கல்லமை 
திைந்து கி்டக்கிைது, இபயசுவின உ்டல் அங்ப்க 
இல்மல: அ்ர் உயிர்த்துவிட்டவார்!" எனறு கூறி-
யமதக் ப்கட்டபேவாது அமனை்்ரது உள்ளமும, 
உ்டலும புத்து்ணர்ச்சியவாலும புதுபபிக்்கபேட்ட 
விசு்வாெத்தவாலும நிமைந்தது.

ச்ள்ளிக்கிழமை ப்தமனையிலிருந்து 
விடுேடடு, ச்றறித் திருநவாளவாம உயிர்பபு 
ஞவாயிறின உனனைதத்மத, உறெவா்கத்மதக் 
்கணடுச்கவாண்டவார்்கள்.

ஆம..! ெவாதவா்ர்ணத் தணணீம்ரச் சும்மிகு 
இ்ரெைவா்க ைவாறறிய இமைை்கன இபயசு, தனைது 

உயி்ரறை உ்டல் அ்டக்்கம செய்யபேட்ட ்கல்ல -
மைமயப புதிய ் வாழ்வின ்கரு்மையவா்க ைவாற-
றினைவார். கிறிஸ்துவின உயிர்பபு, கிறிஸ்த்த் திரு-
ைமையின ைமையுணமையும, ்லிமையுைவா்க 
இருக்கினைது. கிறிஸ்துவின உயிர்பபு, பு்ரவா்ணக் 
்கமதயல்ல; ைவாைவா்க, தி்டைவானை, நமேத்தகுந்த 
ெவாடசியங்்கபளவாடு நிரூபிக்்கபேட்ட ைறுக்்கமுடி-
யவாத ்்ரலவாறறு உணமையவாகும.

ச்றறி ஆ்ர்வா்ரத்பதவாடு இபயசு எருெபலம 
ந்கருக்குள் நுமழந்ததும, அதமனைத் சதவா்டர்-
கினை அ்்ரது ேவாடு்களும, ை்ர்ணமும ேமழய 
ஏறேவாடடு நூலில் ேல இமை்வாக்கினைவார்்களவால் 
முனனும்ரக்்கபேடடுள்ளனை. "ேல துனேங்-
்கமள அனுேவித்து உயிர் துைந்த பினனைர் 
மூனைவாம நவாளில் நவான உயிர்த்சதழுப்ன" 
எனறு இபயசு ேல த்டம்ச் செவானனைது அ்்ரது 
உயிர்பபில் நிரூபிக்்கபேட்டது.

ெவாம் ச்னறு உயிர்த்சதழுதல்: எனமனைப 
ேவாதவாளத்தி்டம ஒபேவிக்்கைவாடடீர்; உம அன-
ேமனைப ேடுகுழிமயக் ்கவா்ண வி்டைவாடடீர். 
்வாழ்வின ்ழிமய நவான அறியச் செய்வீர்; 
உைது முனனிமலயில் எனைக்கு நிமை்வானை 
ைகிழ்ச்சி உணடு; உைது ்லபேக்்கத்தில் 
எபபேவாதும பேரினேம உணடு.(திருபேவா்டல் 
16:11,12) ஆனைவால், ்க்டவுள் எனனுயிம்ர 
மீடேது உறுதி; ேவாதவாளத்தின பிடியினினறு விடு-
வித்து எனமனைத் தூக்கி நிறுத்து்வார். (திருபேவா-
்டல் 30:3) நீர் எனமனைப ேவாதவாளத்திலிருந்து 
ஏறி்்ரச் செய்தீர்; ெவாவுக் குழியில் இைங்கிய 
எனைது உயிம்ரக் ்கவாத்தீர். (திருபேவா்டல் 49:15)

தனைது உயிர்பமே இபயசு முனனைறிவித்தது: 
இபயசு ைறுசைவாழியவா்க அ்ர்்களி்டம, "இக்-
ப்கவாவிமல இடித்துவிடுங்்கள். நவான மூனறு 

நவாளில் இமதக் ்கடடி எழுபபுப்ன" எனைவார். 
அபபேவாது யூதர்்கள், "இந்தக் ப்கவாவிமலக் 
்கட்ட நவாறேத்தவாறு ஆணடு்கள் ஆயிறபை! 
நீர் மூனபை நவாளில் இமதக் ்கடடி எழுபபி 
விடுவீப்ரவா?" எனறு ப்கட்டவார்்கள். ஆனைவால் அ்ர் 
தம உ்டலவாகிய ப்கவாவிமலபேறறிபய பேசினைவார். 
(பயவா்வான 2:19-21)

திருத்தூதர் புனித ேவுல் ச்கவாரிந்தியருக்கு 
எழுதிய முதல் திருை்டலின ேதிமனைந்தவாம அதி-
்கவா்ரத்தில் கிறிஸ்துவின உயிர்பபுக்கு உறுதியவானை 
ெவானறு ே்கர்கினைவார். "கிறிஸ்து உயிரு்டன எழுப-
ேபே்டவில்மல எனைவால் நவாங்்கள் ேமைெவாற-
றிய நறசெய்தியும நீங்்கள் ச்கவாணடிருக்கிை 
நமபிக்ம்கயும சேவாருளறைதவாயிருக்கும" எனறு 
14-ஆம ்ெனைத்திலும, "இைந்த கிறிஸ்து உயிரு-
்டன எழுபேபேட்டவார். அ்ப்ர முதலில் உயிரு்டன 
எழுபேபேட்டவார். இது அமனை்ரும உயிரு்டன 
எழுபேபேடு்ர் எனேமத உறுதிபேடுத்துகிைது" 
எனறு 20-ஆம ்ெனைத்திலும சதளி்வா்க எழுது-
கிைவார்.

்லியும, துய்ரமும, ்கணணீரும மிகுந்த இவ-
வுலகில், உயிர்்வாழ்்தன பைனமைமய இந்த 
உயிர்பபு விழவா நைக்கு நிமனைவூடடுகினைது. 

"நைது ஆனைவாவில், அ்ர் நிறுவிய திருச்ெமே-
யில், புனிதமிகு திருநற்கரும்ணயில், விண்ண-
்கத்தில் கிறிஸ்து உணமையவா்கப் ்வாழ்கிைவார்" 
எனை நைது விசு்வாெபை, நமமும்டய தனிபேட்ட 
ப்ணடுதல்்களுக்கும, கூடடுப பி்ரவார்த்தமனை-
்களுக்கும சேவாருமளத் தருகினைது. உயிர்த்-

சதழுந்த கிறிஸ்து இபயசு எங்கும எபபேவாதும 
பி்ரெனனைைவாயிருக்கிைவார் எனை நமபிக்ம்கபய, 
பெவாதமனை்கமள ச�யித்திடும ்லிமைமய-
யும, பதம்யறை ்க்மல்கள்-அச்ெங்்களிலி-
ருந்து விடுதமலயும நைக்குத் தருகினைது.

அனறு எமைவாவு கி்ரவாைத்திறகு செல்லும 
்ழியில் இ்ரணடு சீ்டர்்கபளவாடு கூ்டப் ேய -
ணித்தது பேவால, இனறும நம ்வாழ்க்ம்கப 
ேவாமதயில் உயிர்த்த இபயசு நமபைவாடு 
தும்ணயவா்க ்ந்துச்கவாணடிருக்கிைவார். 
அனைவா்ட ்வாழ்வில் நைது எதிர்ேவார்பபுக் -
்கமள ைவாறறியமைபேதன ்ழிபய, ேல 
நி்கழ்வு்களில் நவாம எதிர்ச்கவாள்ளுகினை ேல 

ைனிதர்்களின ்டிவில் நமமை ெந்திக்கின -
ைவார். எபபேவாதும தும்ணநிறகினை நணே -
னின பதவாள்்களில் எதிர்ேவா்ரவாத பந்ரத்தில் 
ம்கச்கவாடுக்கினை அயலவானின ்கரும்ணயில் 
பதம்யவானை ெையத்தில் உதவி செய்கினை 
அறிமு்கைறை ஒரு்ரின ேரிவில் நைது குடும -
ேத்தவாரின உணமையவானை அனபில் சிறு குழந் -
மதயின ேவாெவாங்கு இல்லவாத ெந்பதவாஷத்தில் 
- இங்ச்கல்லவாம அ்்ரது பி்ரெனனைத்மத நவாம 
அறிந்துச்கவாள்ள நைது ்கண்கமள திைக்்க 
முயறசி செய்கிைவார்.

நைது அ்கக்்கண்கமளத் திைந்து நவாமும 
இபயசுப்வாடு ேணி செய்யத் தயவா்ரவாப்வாம.

கிறிஸதுவின் அமமதி 
நம் உள்ளங்கள்  இலலங்கள் 
உல்கமமைத்திலும் நிலவுவதா்க

உயிர்ப்பின் 
மகத்துவம்

அருடதந்மத

-ப�வாெப ச்கனனைடி...

உயிர்ப்பு தரும் புது உறவு

 திருஇ்ரவானெம அமிர்தைணி...
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இந்திய மீனவர்கள் 19 பேர  
நிேந்்தனனயுடன் விடு்தனை  
நாகர்காவில் வி்ேட நிருபர  

இந்திய மீனவரகள் 19 ்பருக்கு 
18 மாத கால சாதாரண சிறைததண் -
டறன விதிதது அறத10 வருட 
காலததிற்கு ஒததிறவதது ஊரகா -
வற்றுறை நீதிமனைால் விடுதறல 
சசயய உததரவிடபபடடது.  

இலஙறக கடற்பரபபிற்குள் 
அததுமீறி நுறைந்து மீனபிடியில் 
ஈடுபடடதன காரணமாக மூனறு 
சந்தரபபஙகளில் றகது சசயயப -
படட 19 இந்திய மீனவரகளுக் -
கான வைக்கு ்நற்று ஊரகாவற் -
றுறை நீதவான நீதிமனை நீதவான 
்ே. கேநிதிபாலன முனனிறல -
யில் எடுததுக் சகாள்்ளபபடடது.  

இதன ்பாது நீரியல் வ்ளதது -
றையினரினால் 19 ்பருக்கு எதி -
ராகவும் மூனறு குற்ைசசாடடுக்கள் 
முனறவக்கபபடடன.இம் மூனறு 

குற்ைசசாடடுகளுக்கும் தலா 
ஆறுமாத சாதாரண சிறை தண் -
டறனபபடி 18 மாத சிறைததண் -
டறன விதிதது அறத பதது வரு -
டஙகளுக்கு ஒததி றவததார.  

கடந்த 3ஆம் மாதம் 28ஆம் 
திகதி படகு ஒனறில் நானகு 
மீனவரகளும், மூனைாம் மாதம் 
30ஆம் திகதி ஒரு படகில் மூனறு 
மீனவரகளும், இம் மாதம் 2ஆம் 
திகதி ஒரு படகில் 12 மீனவரகளு -
மாக 19 ்பர றகது சசயயபபடடி -
ருந்தனர. 

இதில் 30ஆம் திகதி றகது 
சசயயபபடட படகின உரிறம -
யா்ளர றகது சசயயபபடடவரக -
ளில் அடஙகுவதனால் அபபடகு 
அரசுடறமயாக்கபபடடது.மற்ை 
இரண்டு படகின உரிறம ்காரும் 
வைக்கு எதிரவரும் 15.07. 2022 
க்கு ஒததிறவக்கபபடடுள்்ளது.    

யாழ். வி்சட நிருபர  

ேனநாயகததிற்காக ஒனறி -
றணந்த இற்ள்யாரகளின ஏற்-
பாடடில் ்நற்று முனதினம் யாழ்ப-
பாணம் பண்றண பகுதியில் 
தீபபந்த ்பாராடடம் முனசனடுக் -
கபபடடது.  

யாழ். பண்றணக் கடற்கறரயில் 
இரவு 7 மணிய்ளவில் அறமதியாக 
ஆரம்பிதத தீபபந்த ்பாராடடம் 
பண்றணப பாலததில் இருந்து 
பண்றண சுற்றுவடடம் வறர ்பரணி-
யாக சசனைது.   

குறிதத ்பாராடடததில் தமிழ்த 
்தசியக் கூடடறமபபின ்பசசா்ள-

ரும் பாராளுமனை உறுபபினருமான 
ேனாதிபதி சடடததரணி எம் ஏ சுமந்-
திரன, தமிழ் ்தசிய கூடடறமபபின 
உள்ளூராடசி மனை பிரதிநிதிகள் 
மற்றும் முனனாள் மாகாண சறப 
உறுபபினரகள் என நூற்றுக்கணக்கா-
்னார கலந்து சகாண்டனர.  

்பாராடடததில் எங்க எங்க உை-

வுகள் எங்க,சுயநிரணய உரிறமறய 
ஏற்றுக் சகாள், பயஙகரவாதத தறடச 
சடடதறத நீக்கு, ் பானை ் காேஙகள் 
எழுபபபபடடது.   இந்த ்பாராடட-
மானது காலிமுகததிடலில் முனசன-
டுக்கபபடடு வரும் ்பாராடடததிற்கு 
ஆதரவாக முனசனடுக்கபபடடது 
என ஏற்பாடடா்ளரகள் சதரிவிததனர.    

யாழில் தீப்பந்த ப்பாராட்டம்  

புன்கயிர்தத்துடன் ப�ோதுண்டு
ஓ�ந்ன்தயில் இனைஞர �ரணம்
வவுனியா வி்சட நிருபர  

சகாழும்பில் இருந்து யாழ். 
்நாக்கி சசனை புறகயிரதம் 
வவுனியா, ஒமந்றத, அரச வீடடுத 
திடடததிற்கு அண்மிதத பகுதியில் 
்மாதியதில் இற்ளஞர ஒருவர மர -
ணமறடந்துள்்ளார.  

்நற்றுக் காறல 11 மணிய்ளவில் 
இடம்சபற்ை இவ் விபதது சதாடர-
பில் ்மலும் சதரிய வருவதாவது,..  

சகாழும்பிலிருந்து யாழ்பபாணம் 
்நாக்கி பயணிதத கடுகதி புறகயி -
ரதமானது ஓமந்றத, அரச வீடடு 
திடடததிற்கு அண்மிதத பகுதியில் 
பயணிதத ்பாது தண்டவா்ளப பகு-

தியில் பயணிதத இற்ளஞன ஒரு -
வருடன புறகயிரதம் ்மாதியதில் 
இற்ளஞன மரணமறடந்துள்்ளார.  

உயிரிைந்தவரின சடலம் புறக -
யிரததில் எடுததுச சசல்லபபடடு 
ஓமந்றத புறகயிரத நிறலயததில் 
ஒபபறடக்கபபடடுள்்ளது.விபததில் 
ஓமந்றத அரச வீடடுத திடடம் 6 
ஆம் ஓழுஙறகறயச ்சரந்த 21 வய-
துறடய சுந்தரமூரததி சுதன எனை 
இற்ளஞ்ர மரணமறடந்துள்்ளார.  

இச சம்பவம் தற்சகாறல முயற்-
சியா அல்லது விபததா எனை 
்காணததில் ஓமந்றத சபாலிஸார 
்மலதிக விசாரறணகற்ள முனசன-
டுதது வருகினைனர.    

“உள்ைம்” ்கோைோண்டு சஞ்சின்க அறிமு்க விழோ  
ஓமந்றத வி்ேட நிருபர  

"உள்்ளம்"  காலாண்டு இதழ் 
அறிமுக விைா வவுனியா சுத -
தானந்த இந்து இற்ளஞர சஙக 
மண்டபததில் கலாநிதி அக -
்ளஙகன தறலறமயில் ்நற்று 
முனதினம் (17) சிைபபுை நறட -
சபற்ைது.    வவுனியா பிர்தச 

சசயலா்ளர நா.கமலதாசன 
நூலிறன அறிமுகம் சசயய 
திருமதி ஸ்ரீஸகந்தராோ தம்ப -
திகள் மற்றும் திருமதி. வி்ேந் -
திரன தம்பதிகள் நூலின முதற் 
பிரதிறய சபற்று விைாறவ 
சிைபபிததனர.   

நூலிற்கான நயவுறரறய 
35 இலக்கியச சசயற்பாடடா -

்ளரகள் நிகழ்ததியதுடன 15 
வ்ளரந்து வரும் கறலஞரகள் 
இறணந்து நிகழ்றவ சதாகுதது 
வைஙகினர. நிகழ்வில் 200 
வறரயான பாரறவயா்ளரகளில் 
மாணவரகள் மற்றும் இ்ளம் 
தறலமுறையினரின பஙகுபற் -
ைல் அதிகமாக இருந்தறம 
சிைபபம்சமாகும்.    

ஒஸ�ோனியோவில் மூவர சித்தி
ஐந்தாம் ஆண்டு புலறமப பரிசில் பரீட-

றசயில், யாழ்பபாணம் ஒஸமானியா கல்-
லூரியில் மூவர சிததியறடந்துள்்ளனர. 
M.N.M.நாஷிக்-170,S.M. ஆஷித-150,M.A.M.
அஹஸான-148

ஆகிய மாணவரக்்ள சிததியறடந்தவரக்ளா-
வர.அதிபர K.M.முஹம்மது அனீஸ,கற்பிதத 
ஆசிரியரகள் றிஸானா பரமின றியாழ், பாததிமா 
ேபனா றிஸவான ஆகிய ஆசிரிறயகளுக்கும் 
சபாற்்ைாரகள் நனறி சதரிவிக்கினைனர.

வவுனியா வி்சட நிருபர

மக்கள் வஙகியின அனுசரறணயில் வாழ்-
வாதார முயற்சிகற்ள ஊக்குவிக்கும் நிகழ்ச-
சிததிடடம் முனசனடுக்கபபடடது.இந் 
நிகழ்வானது வவுனியா  இைம்றபசவடடி 
கிராமததில் கிராம அபிவிருததிச சஙகததின 
ஏற்பாடடில் இடம்சபற்ைது.

இதன்பாது, இைம்றபசவடடி மற்றும் 
கருபபனிசசஙகு்ளம் கிராமஙகளின அபிவி-
ருததியிறன கருததிற் சகாண்டு முதற்கடட-
மாக மிகவும் பினதஙகிய நிறலயில் உள்்ள 
முயற்சியா்ளரகளில் சதரிவு சசயயபபடட 
பயனாளிகளுக்கு சதாழில் முயற்சிக்கான 
வாழ்வாதார உதவிகள் வைஙகபபடடதுடன, 
வறுறமக் ்காடடிற்குடபடட மாணவரக-
ளுக்கான உதவித திடடஙகளும் வைஙகி 
றவக்கபபடடன.  அததுடன, குறிதத கிரா -
மததில் முனசனடுக்கபபடவுள்்ள கிராமிய 
அபிவிருததி நிகழ்சசிததிடடஙகள் சதாடர-
பாகவும் கிராம மக்களுக்கு சதளிவுபடுததல்-
களும் ்மற்சகாள்்ளபபடடன. இதில், வட 
பகுதிக்கான அறமசசுக்களின இறணபபா -
்ளர கா. சயந்தகுமார, வவுனியா  பிர்தச 
சசயலா்ளர, வவுனியா  பிராந்திய  சபாலிஸ 
அததியடசகர, மக்கள் வஙகி வனனி பிராந் -
திய முகாறமயா்ளர, உதவி பிராந்திய முகா -
றமயா்ளர, மக்கள் வஙகி வவுனியா கிற்ள 
முகாறமயா்ளர, மக்கள் வஙகி ஊழியர -
கள்,  இைம்றபசவடடி மற்றும் கருபபனிச -
சஙகு்ளம் கிராம அபிவிருததிச சஙகததிறன 
பிரதிநிதிததுவபபடுததும் பிரமுகரகளும் 
கிராம மக்களும் கலந்து சகாண்டிருந்தனர.

மக்கள் வங்கியின் அனுசரணையில் வாழவாதார 
முயற்சி்கணை ஊககுவிககும் நி்கழச்சித்திட்டம் 

சசடடிகுைம் - நேரியகுைத்தில்
செண்ணின் ச்டலம் மீடபு
வவுனியா வி்சட நிருபர

சசடடிகு்ளம் - ்நரியகு்ளம் பகுதியில் வீடடில் இருந்து 
சபண் ஒருவரின சடலம் சசடடிகு்ளம் சபாலிசாரால் மீட-
கபபடடுள்்ளது.்நற்று மதியம் குறிதத சடலம் மீடகபபட -
டுள்்ளது. இது குறிதது ்மலும் சதரியவருவதாவது,

வவுனியா, சசடடிகு்ளம், ்நரியகு்ளம் கிராம அலுவ-
லர பிரிவுக்குடபடட சினனக்கு்ளம் பகுதியில் உள்்ள வீடு 
ஒனறில் கணவன, மறனவி ஆகிய இருவரும் வசிதது 
வந்த நிறலயில் கணவன வீடடில் இருந்து ் தறவ நிமிரத-

தம் காறலயில் சவளியில் சசனறுள்்ளார. சவளியில் 
சசனை கணவன காறல 11 மணிய்ளவில் வீடடிற்கு வந்த 
்பாது வீடடில் மறனவி தூக்கில் சதாஙகிய நிறலயில் 
காணபபடடுள்்ளார. இதறனயடுதது அயலவரகளின 
உதவியுடன சபாலிசாருக்கு கணவனால் தகவல் வைங-
கபபடடறதயடுதது சம்பவ இடததிற்கு வந்த சபாலிசார 
குறிதத சபண்ணின சடலதறத மீடடுள்்ளனர.

்ேசுதாசன சமடடிலம்மா எனை 57 வயதுறடய 
சபண்்ண இவ்வாறு சடலமாக மீடகபபடடவராவார. 

அவுஸநரலியாவில் இருந்து   
வந்தவர்கள் வீடடில் திருடடு
சாவகச்சரி வி்சட நிருபர  

அவுஸ்ரலியாவில் இருந்து நாடு திரும்பிய சதனமராடசி 
மிருசுவில் பகுதிறயச ்சரந்தவரகள் வீடடில் ஞாயிற்றுக்கி-
ைறம அதிகாறல ்வற்ளயில் திருடடு இடம்சபற்றிருப-
பதாக சகாடிகாமம் சபாலிஸ நிறலயததில் முறைபபாடு 
பதிவு சசயயபபடடுள்்ளது.அவுஸ்ரலியாவில் இருந்து 
சசாந்த இடமான மிருசுவிலுக்கு தாய,தந்றத மற்றும் அவர-
களுறடய மகன ஆகி்யார வந்திருந்த நிறலயி்ல்ய இத 
திருடடு இடம்சபற்றுள்்ளது.  

குறிதத மூவரும் ஈஸடர வழிபாடடுக்காக ்தவாலயம் 
சசனறிருந்த ்வற்ளயில் இத திருடடு சம்பவம் இடம்சபற்-
றுள்்ளது.இதன்பாது வீடடில் இருந்த ஒனைறர இலடசம் 
ரூபாய பணம்,3 இலடசம் சபறுமதியான நறககள்,சபறும-
தியான றகயடக்கத சதாறல்பசி,சவளிநாடடு இனிபபு 
வறககள்,சவளிநாடடு ஆறடகள் ஆகியனவும் திருடப-
படடிருபபதாகத சதரிவிக்கபபடுகிைது.இத திருடடுச சம்ப-
வம் சதாடரபான ்மலதிக விசாரறணகற்ள சகாடிகாமப 
சபாலிஸார முனசனடுதது வருகினைனர.    



ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்  

க�ொழும்பு �ொலி மு�த்திடல் 
மறறும் நொடளொவிய ரீதியில் 
பபொரொடடங�ள் முன்கனெடுக்-
�பபடடு வருகின்்ற நிலையில், 
குறித்்த பபொரொடடத்திறகு ஒருலம-
பொடலட க்தரிவிக்�வும், வலுபேர்க் -
�வும் பநறறு இரணடொவது நொளொ� 
ஹற்றன் மல்லியபபு ேந்தியில் 
பபொரொடடம் க்தொடர்கின்்றது.  

ஜனெநொய�த்துக்�ொனெ மக்�ள் 
குரல் எனும் க்தொனிபகபொருளின் 
கீழ் ேமூ� கேயறபொடடொளர்�ள் 
மறறும் இலளஞர்�ள் இலைந்து 
இந்்த பபொரொடடத்ல்த ஆரம்பித்்த -
னெர்.  

இந்்த நிலையில், பநறறு பபொரொட-
டத்தில் மலைய� மக்�ளுக்கு விடிவு 
கிலடக்� பவணடும், ்தமிழ் பபசும் 
மக்�ளின் பிரச்சிலனெ�லள தீர்பப-
்தறகு ஆளுலம உள்ள அரேொங�ம் 

உருவொ� பவணடும், பொரொளுமன்்ற 
உறுபபினெர்�ள் மனெேொடசிபயொடு 
நடந்துக் க�ொள்ள பவணடும், 
விலை குல்ற அடுத்்த ்தலைமுல்ற 
வொழ பவணடும் பபொன்்ற வொே�ங-
�ள் எழுதிய சுபைொ� அடலட�லள 

�ொடசிபபடுத்தினெர்.  
அத்ப்தொடு, �றுபபு க�ொடி�லள 

ஏந்தியிருந்்தப்தொடு, ப�ொஷங�லள-
யும் எழுபபியிருந்்தனெர். கபொலிஸொ-
ரின் பொது�ொபபும் பைபபடுத்்தபபட-
டிருந்்தது.  
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மஸக�லியொ தினெ�ரன் விபேட நிருபர்  

இைஙல� மக்�ளின் உைர்வு�லள-
யும், மலைய� மக்�ளின் எதிர்பொர்ப-
புக்�லளயும் உ்தொசீனெம் கேய்துவிடடு 
அரேொங�த்ல்த �ொபபொற்ற பவணடிய 
அவசியம் இைஙல� க்தொழிைொளர் 
�ொஙகிரஸுக்கு இல்லை எனெ �ொஙகி-
ரஸின் பிரதி ்தலைவர் �ைபதி �னெ�-
ரொஜ் க்தரிவித்துள்ளொர்.  

நொடடின் கபொருளொ்தொர பின்னெலட-
வுக்கும் அரசியல் கநருக்�டிக்கும் 
�ொரைமொனெவர்�லள �ொபபொறறுவ-
்தறகு மலைய� மக்�ள் எமக்கு வொக் -

�ளிக்� வில்லை. �ொைத்தின் 
ப்தலவக்ப�றப மலைய� 
மக்�ளின் ப�ொரிக்ல�க்கு 
இைஙகி எமது எதிர்�ொை 
நடவடிக்ல��ள் அலமயும். 
அ்தனெொல்்தொன் அரசியல் 
கநருக்�டி ஆரம்பிக்கும் 
முன்பப ேர்வ�டசி ம�ொ-
நொடலட �ொஙகிரஸ பு்றக்-
�ணித்்தது. அ்தலனெத் க்தொடர்ந்து 
�ொஙகிரஸுக்கு வழங�பபடடிருந்்த 
இரொஜொங� அலமச்சுப ப்தவிலய 
ஜீவன் க்தொணடமொன் இரொஜினெொமொ 
கேய்்தொர். பொரொளுமன்்றத்திலும், 

பொரொளுமன்்றத்துக்கு கவளி-
யிபையும் எமது மக்�ளின் 
நைன் �ருதி உறுதியொனெ தீர்-
மொனெத்ல்த நொங�ள் எடுப-
பபொம். எவருக்கும் முடடுக் 
க�ொடுக்� பவணடிய 
ப்தலவ எமக்கில்லை. மற-
்றவர்�லளப பபொல் கபரும்-
பொன்லமக் �டசி�லள 

ஆடசிபீடம் ஏறறி அழகு பொர்க்� 
மலைய�த்தில் அரசியல் கூடடங -
�லள நடத்்த பவணடிய அவசியம் 
இைஙல� க்தொழிைொளர் �ொஙகிர-
ஸுக்கு இல்லை.

மலையக மககள் எதிர்பாரப்புககு இணஙக   
அரசியல் தீரமபானஙகள் எடுககப்்டும்

அக்கு்றலை குறூப நிருபர்  

ஜனெநொய� முல்றயில் க்தரிவு 
கேய்யபபடட 225 பபலர வீட -
டுக்கு அனுபபி விடடு நொடடு 
நிர்வொ�த்ல்த யொர் ல�யில் ஒபப -
லடபபது எனெ முன்னெொள் அலமச்ேர் 
க�கஹலிய ரம்புக்கவல்ை ப�ள்வி 
எழுபபினெொர்.   

�ணடியில் இடம் கபற்ற ஊட� 
ேந்திபபில் அவர் இவவொறு க்தரிவித்-
்தொர்.   

அவர் பமலும் கூறிய்தொவது,..  
மக்�ளொல் க்தரிவு கேய்யபபடட 

பொரொளுமன்்றத்ல்த ேடடரீதியொ�பவ 
ல�யொள பவணடுபம ்தவிர ஆர்ப-
பொடடக்�ொரர்�ள் கூறுவது பபொல் 
பொரொளுமன்்றத்தில் உள்ள 225 பபர் 

அல்ைொ்த ஒரு குழுவிடம் 
ஒபபலடக்� முடியொது. 
எதிர்க்�டசி கூறுவதுபபொல் 
அரசுக்கு கபரும்பொன்லம 
இல்ைொவிடடொல் அவர்�ள் 
கபரும்பொன்லமலய நிரூ-
பித்து ஆடசிலய கபறறுக் 
க�ொள்ள முடியும். அவவொறு 
ஆடசி அதி�ொரத்ல்த ஒப-
பலடபபதில் எதுவி்த ்தலடயும் 
இல்லை. அ்தறகு நொம் பூரை ஒத்து -
லழபபு வழஙகுபவொம்.  

அப்த பநரம் ஆர்பபொடடம் மறறும் 
பைவந்்தம் ஊடொ� ஆடசி அதி�ொரங-
�லளப கபற்ற நொடு�ளின் இன்ல்றய 
நிலைலயப பொருங�ள். ஈரொன், 
ஈரொக், சிரியொ, கைபனெொன், லிபியொ 
பபொன்்ற நொடு�ளுக்கு ்தறபபொது 

என்னெ நடந்துள்ளது?  
�ொலிமு�த்திடலில் ஆர்ப-

பொடடம் கேய்பவொர் புத்தி -
ேொலி�ள் எனெக் கூறிக்க�ொள்-
கின்்றனெர். 

அபபடியொயின் பொரொளு-
மன்்றத்திறகுத் க்தரிவொனெவர்-
�ள் அல்ைொ்த ஒரு குழுவொல் 
ஆடசி அதி�ொரத்ல்த பமற-

க�ொள்ளக் கூடிய வழிமுல்ற ஏதும் 
இருபபின் �ொடடித் ்தொருங�ள். 
அபபடி ஏதும் இல்லை. 

ஜனெொதிபதியின் அதி�ொரத்ல்தயும், 
பொரொளுமன்்றத்ல்தயும் �லைத்து 
விடடு ஆடசி அதி�ொரத்ல்த யொர் 
ல�யில் க�ொடுபபது? நொடு அரொ-
ஜ�த்திறகு கேல்ை வழி வகுக்� 
முடியொது என்்றொர்.

்பாரபாளுமன்ற உறுப்பினரகலை வீட்டுககு அனுப்பி   
விட்டு நிர்பாகதலதை யபார லகயில் ஒப்்லைப்்து

சிகபடப�ொ எரிகபொருள் நிலை -
யத்துக்குச் கேொந்்தமொனெ எரிகபொருள் 
பவுேர் ஒன்று, பதுலள -பணடொர -
வலள பிர்தொனெ வீதியின் உடகும்-
பல்கவை பகுதியில் வீதிலய விடடு 
விைகி விபத்துக்குள்ளொகியுள்ளது.  

பநறறு அதி�ொலை இவ விபத்து 
இடம்கபறறுள்ளது.க�ொழும்பில் 

இருந்து பதுலளக்கு எரிகபொருலள 
ஏறறிச் கேன்்ற பபொப்த, இந்்த விபத்து 
பநர்ந்துள்ளது.  

இ்தனெொல் பதுலளயிலுள்ள எரி -
கபொருள் நிலையங�ளுக்கு, எரி -
கபொருள் கிலடபபது பமலும் 
்தொம்தமொ�ைொம் என்றும் க்தரிவிக்�ப-
படடுள்ளது.    

்துலைககு எரிப்பாருள் பகபாண்டு   
பென்ற ்வுெர வி்தது  

�ணடி கபொலிஸ நிலையத்துக்கு 
அருகில் அலமந்துள்ள பஹொடட-
கைொன்றின் மூன்்றொம் மொடியில் 
ஏறபடட தீ பரவல் �ணடி மொந�ரே -
லபயின் தீயலைபபு பலடயினெரொல் 
�டடுபபொடடுக்குள் க�ொணடு வரப-
படடுள்ளது.  

பநறறு முன்தினெம் (17) மொலை 
இச்ேம்பவம் இடம்கபறறுள்ள்தொ� 
�ணடி கபொலிஸொர் க்தரிவித்்தனெர்.  

புத்்தொணடு விடுமுல்றலய-
கயொடடி, குறித்்த பஹொடடல் சிை 
நொட�ளொ� மூடபபடடிருந்்த்தொ�வும் 
இ்தன்பபொது, மூன்்றொம் மொடியில் 
புல� வருவல்த அவ்தொனித்்த நபர் 
ஒருவர், �ணடி மொந�ரேலபயின் தீய-
லைபபு பலடயினெருக்கு அறிவித் -
துள்ளொர்.  

இ்தலனெயடுத்து தீ ஏலனெய இடங-
�ளுக்கு பரவொமல் �டடுபபொடடுக்-
குள் க�ொணடு வரபபடடுள்ளதுடன், 
இது க்தொடர்பொனெ விேொரலை�லள 
�ணடி கபொலிஸொர் முன்கனெடுத்து 
வருகின்்றனெர்.    

கண்டியில் 
ஹ�ோட்டல் 
மூன்ோம் 
மோடியில் 
தீ பரவல்

இ.த�ொ.கொவின் பிரதித் �லைவர் கணபதி கனகரொஜ்

தகதெலிய ரம்புகதவலை  
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பைொஙக�ொலட தினெ�ரன் 
நிருபர்  

இரணடு தினெங�ளொ� எரி-
கபொருள் கிலடக்�ொலமயி-
னெொல் கபொதுமக்�ள் பதுலள, 
க�ொழும்பு பிர்தொனெ வீதிலய 
மறித்து பைொஙக�ொலட 
ந�ரின் தும்பக�ொலட எரிகபொ-
ருள் நிலையத்திறகு முன்பொ� 
பநறறு முன்தினெம் வீதிக்கு 
குறுக்ப� வொ�னெங�லள நிறுத் -
தியும் வீதியில் அமர்ந்தும் 
ப�ொஷம் எழுபபி ஆர்பபொட -
டத்தில் ஈடுபடடனெர்.  

இ்தன் �ொரைமொ� க�ொழும்பு, 
பதுலள வீதியில் பபொக்குவரத்து 
முற்றொ� முடஙகியது. பைொங -
க�ொலட கபொலிஸ நிலைய பபொக்குவ-

ரத்து பிரிவின் கபொலிஸொர் கபொதுமக்-
�ளுடன் ேமரேத்தில் ஈடுபடடனெர்.  

இ்தன் �ொரைமொ� பிர்தொனெ 
வீதியில் இரு பகுதி�ளிலும் வொ� -

னெங�ள் பயணிக்� முடியொ்த 
நிலையில் கநருக்�டி ஏறபட -
டது.  

இரணடு எரிகபொருள் நிரப-
பிய பவுேர்�லள பயணிக்� 
இ ட ம ளி க் � ொ ல ம யி னெ ொ ல் 
இந்்த கநருக்�டி நிலைலம 
ஏறபடடது. பவுேரில் உள்ள 
எரிகபொருளிலனெ பைொங-
க�ொலட பிரப்தேத்தில் உள்ள 
எரிகபொருள் நிலையங�ளுக்கு 
வழஙகுமொறு ப�ொரி ஆர்ப-
பொடடத்தில் ஈடுபடடனெர்.  

அ்தன் பின்னெர் கபொலி-
ஸொரின் உறுதிகமொழிலய அடுத்து 
இரணடு பவுேர்�லளயும் அவவி -
டத்திலிருந்து கேல்வ்தறகு கபொது 
மக்�ள் இடமளித்்தனெர்.    

பதுளை - ககோழும்பு பிரதோன வீதிளை மறித்து  
பலோஙககோள்டயில் மககள் ஆர்பபோட்டம்  

புத்தவாண்டு ெம்பி்ரதவாயஙகளில் ஒன்்வான நீண்்ட ஆயும்ள ச�ற்றுக்சகவாளளும் ந�வாக்கில் 
இ்டம் ச�றும் எண்சணய் நதய்க்கும் நிகழ்வு ைஹியஙகமன தம்�வாமன ஆதி்வாசிகள 
கி்ரவாைத்தில் ஆதி்வாசிகள தமல்ன் ஊருநக ்ன்னியலத்நதவா தமலமையில்  ந�ற்று 
முன்தினம் இ்டம்ச�ற்்து. அதன் ந�வாது ஆதி்வாசிகள த மல ்ன் ஊருநக ்ன்னிய-
லத்நதவா தைது இம்ளய ெநகவாத்ரன் குன�ண்டியவா அத்நதவாவுக்கு எண்சணய் நதவாய்த்து 
நிகழ்ம் ஆ்ரம்பித்து ம்த்தவார.  �்டம்: அக்கு்மண குறூப நிரு�ர

ஹற்றன் ந�ரிலுள்ள எரிகபொரு ள் 
நிரபபு நிலையங�ளி ல் கபறப்றொல், 
டீேலுக்�ொனெ ்தடடுபபொடு க்தொடர்ந்து 
�ொைபபடுவ ்தொல் பநறறும் மக்�ள் 
பை அகேௌ� ரியங�ளுக்கு மு�ம்-
க�ொடுத்துள்ளனெர்.  

அதி�ொ லை  க்தொடக்�ம் எரிகபொ-
ருள் நிரபபு நிலையங�லள அண-
மித்்த பகுதி�ளில் நீணட வொ�னெ வரி -
லே�ள் �ொைபபடடனெ.  

ஹற்றனிலுள்ள எரிகபொருள் 
நிரபபு நிலையங�ளுக்கு பநறறு முன் -
தினெம் (17) பபொதியளவு எரிகபொருள் 
க்தொல� கிலடத்துள்ள நிலையில், 
எரிகபொருலள மடடுபபடுத்்தப-
படட அளவிபைபய விநிபயொகிக்கு-
மொறு, எரிகபொருள் கூடடு்தொபனெம் 
ஆபைொேலனெ வழஙகியுள்ள்தொ�வும் 
எரிகபொருள் நிலைய மு�ொலமயொளர்-
�ள் க்தரிவித்்தனெர்.  

அத்துடன் மீணடும் எத்்தலனெ 
நொட�ளுக்குப பி்றகு ்தமது எரிகபொ -
ருள் நிலையங�ளுக்கு எரிகபொருள் 
விநிபயொ�ம் முன்கனெடுக்�பபடும் 
என்பது ்தமக்ப� க்தரியொக்தன்றும் 
மு�ொலமயொளர்�ள் க்தரிவித்துள்ள-
னெர்.    

�ற்ன 
நகரில் 
எரிகபோருள் 
தடடு்பபோடு  

�ம்பலள நிருபர்

�ணடி க�லிஒயொ ந�ரில் இருக்கும் 
கபறப்றொல் நிலையத்தில் கபறப்றொல், 
டீேல் இன்லமயொல் பநறறு அதி�ொலை 
மு்தல் வொ�னெங�ள் நீணட வரிலேயில் 
நிறுத்தி லவக்�பபடடிருந்்தனெ. மதியம் 
வலர கபறப்றொல் டீேல் கிலடக்�ொ்த  

�ொரைத்்தொல் வொ�னெ ேொரதி�ள் �ம்பலள 
�ணடி பிர்தொனெ வீதிலய மறித்து ஆர்ப-
பொடடத்தில் ஈடுபடடனெர். இ்தனெொல் ஒரு 
மணித்தியொைம் அபபொல்தயூடொனெ பபொக்-
குவரத்து ்தலடபபடடிருந்்தது. பொல்தலய 
முழுலமயொ� மல்றத்து மக்�ள் ஆர்பபொட-
டத்தில் ஈடுபடடனெர். பமலும் பபரொக்த-

னிய பபொக்குவரத்து கபொலிஸொர் ேம்பவ 
இடத்திறகு வருல� ்தந்து மக்�ளுடன் 
�ைந்துலரயொடியபின்  எரிகபொருள் பவுேர் 
ஒன்ல்ற வரவலழபப்தொ� வழஙகிய வொக்-
குறுதிலய அடுத்து பபொரொடடத்தில் ஈடுப-
படட வொ�னெ ேொரதி�ள் பபொரொடடத்ல்த 
நிறுத்தியுள்ளனெர்.

கண்டி பகலிஒயபா நகரில் ப்ற்்றபாலுககபாக ்்பாரபாட்ைம்

�ற்ன மல்லிை்பபு சந்தியில் 
கதோ்டரும் ஹபோரோட்டம்  
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ச்ன்னபபு் தேரேல் சேவாகுதி; 

நீண்ட கியூ ்ரிமெயில் நினறும் ைக்்கள் ஏைவாற்றம்!
நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர  

்ென்னப்புெ தேரேல் ்ேொகு-
தியிலுள்ள தபொேதேகம மற்றும் 
லுணுவிே ஆகிய எரி்பொருள நிரப்பு 
நிலேயஙகளில் தமொசடிகள இடம்-
்பற்று ெருெேொக ்பொதுமககள 
விசனம் ்ேரிவிககின்்றனர.   

மண்ணெண்ணெய் மற்றும் 
்பற்த்றொல் எரி்பொருல்ள ்பற்றுக 
்கொளெேற்கொக நீணட கியூ ெரிலச-
யில் ்பொது மககள நீணட தேரமொக 
கொத்திருநே தபொதிலும் இலடத்ேர-
கரகளின் ஆடகள மிகவும் சூடசும-
மொன முல்றயில் ேமது ்கொளகேன்க-
ளில் எரி்பொருல்ள நிரப்பி எடுத்துக 
்கொணடு ்சல்ெேொகவும் ்பொதுமக-
கள புகொர ்ேரிவிககின்்றனர. இேற்கு 

குறித்ே எரி்பொருள நிரப்பு நிலேயங-
களின் முகொலமயொ்ளரகள மற்றும் 
தசலெயொ்ளரகளும் உடநலேயொகவும் 
்சயல்படடு ெருகின்்றனர. இேனொல் 
அன்்றொட பயணெஙகல்ள தமற்்கொள-
ளும் பிரயொணிகள, வியொபொரிகள 
மற்றும் சிற்றுணடி கலடகளின் உரி-
லமயொ்ளரகள நீணட கியூ ெரிலச-
யில் நின்று்கொணடு கொத்திருநே 
தபொதிலும் எரி்பொருல்ளப் ்ப்றமுடி-
யொமல் ஏமொற்்றமலடநது வீடு திரும்-
புகின்்றனர. எரி்பொருள கிலடககொ-
மல் தபொனேொல் தமொடடொர லசககிள 
பிரயொணிகள ேமது தமொடடொர லசக-
கிளகல்ள மிக நீணட தூரத்திற்கு 
ேளளிக்கொணடு ்சல்ே தெணடிய 
நிலேலமகளும் ஏற்படடு ெருகின்-
்றன. உரிய அதிகொரிகள இலெ ் ேொடர-
பொக கெனம் ் சலுத்துமொறு ் பொதுமக-
கள தெணடிக ்கொளகின்்றனர .   

அமைச்சர் டக்ளஸுககு 
இந்துைத பீடம் ஆசி

ஈழ மககள ஜனேொயக கட -
சியின் ்சயேொ்ளர ேொயகமும் 
யொழ் மொெடட பொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினருமொன டக்ளஸ் 
தேெொனநேொ மீணடும்  
ஜனொதிபதியினொல் மீன்பிடி 
்ேொழில் அலமசசரொக நியம-
ணெம் ்சய்யப்்பற்்றலமககு 
சரெதேச இநதுமே பீட ்சய -
ேொ்ளர கேொநிதி ரொமசசநதிர 
குருககள பொபுசரமொ ெொழ்த் -
துககளுடன் ஆசிகல்ளயும் 
்ேரிவித்துள்ளொர.

எரிப�ொருள் நிலையங்களில் இலைத்தர்கர்
்தலையீட்டினொல் மக்களுககு ப�ரும் �ொதிப்பு 

விச்சட பஸ் ச்சமை 475 பஸ் 
ைண்டிகள் ச்சமையில்
மொத்ேல்ற தினகரன் நிருபர 

ேமிழ், சிஙக்ள புத்ேொணடுககுப் பின் 
்சொநே இடஙகளிலிருநது ்கொழும்பு 
தபொன்்ற ்ெளியூரகளுககுச ்சல்ெ-
ேற்கொக இ.தபொ.சலப விதசட பஸ் 
தசலெலய ஆரம்பித்துள்ளேொக இே 
ஙலக தபொககுெரத்துச சலபயின் 
றுகுணு பிரதேசத்தின் பிரேொன பிரதேச 
முகொலமயொ்ளர பிரபொத் குமொர ்ேரி-
வித்ேொர. 

பிரயொணிகளின் தேலெககு ஏற்்ற-
விேமொக ெழலமயொக பயணிககும் 
பஸ் ெணடிகளுககு தமேதிகமொக 
இநே விதசட பஸ் தசலெ ஆரம்பிக-

கப்படடுள்ளேொக அெர ்ேரிவித்ேொர. 
இநே மொேம் 17,18, 19ந திகதிகளில் 
இநே பஸ் தசலெ ேடொத்ேப்படுகி்றது. 
இேஙலக தபொககு ெரத்துச சலபயின் 
றுகுணு டிப்தபொககளின் மூேமொக 
475 பஸ் ெணடிகள தசலெயில் ஈடுப-
டுத்ேப்படடுள்ளன. தபொககுெரத்துச 
சலப பஸ் ெணடிகளுககு அெசிய-
மொன எரி்பொருள கிலடத்திருப்பேொக-
வும் எநேப் பிரசசிலனயும் ஏற்படொ்ே-
னவும் ்ேரிவித்ே அெர,  கடநே 09ந 
திகதியிலிருநது றுகுணு பிரதேச பஸ்க-
ளின் மூேம் ஒரு தகொடி 12 இேடசம் 
ரூபொ ெருமொனம் கிலடத்துள்ளேொக-
வும் அெர ்ேரிவித்ேொர. 

றுகுணு இ.த�வா.ெவி்னவால் 

நிறுத்தி மைககபபடட இ.சபோ.்ச 
பஸ்ஸுடன் கோர் சைோதி விபத்து

கற்பிடடி தினகரன் விதேட 
நிருபர

புத்ே்ளம் - மதுரஙகுளி கரிக-
கடலட பகுதியில்  (17) 
அதிகொலே இடம்்பற்்ற வீதி 
விபத்தில் ஒருெர ஆபத்ேொன 
நிலேயில் புத்ே்ளம் ே்ள லெத்-
தியசொலேயில் அனுமதிககப்-
படடுள்ளொர.

மதுரஙகுளி கரிககடலட 
பகுதியில் பயணிகல்ள இ்றக-
குெேற்கொக வீதியில் நிறுத்தி 
லெககப்படடிருநே பஸ் ஒன்றுடன், 
்சொகுசு கொர ஒன்று பின்னொல் ெநது 
தமொதியதில் இநே விபத்துச சம்ப -
ெம் இடம்்பற்றுள்ளேொக மதுரங-
குளி ்பொலிஸொர ்ேரிவித்ேனர.

்கொழும்பில் இருநது தேற்றிரவு 
மன்னொலர தேொககிப் பயணெம் ்சய்ே 
இேஙலக தபொககுெரத்து சலபககு 

்சொநேமொன பஸ் புத்ே்ளம் கரிக-
கடலட பகுதியில் பயணிகள  இ்றக-
குெேற்கொக நிறுத்தி லெககப்படட-
ேொக ்ேரிவிககப்படுகி்றது.

இேன்தபொது புத்ே்ளம் தேொககிப் 
பயணெம் ்சய்ே ்சொகுசு கொர ஒன்று,  
வீதியில் நிறுத்தி லெககப்படடிருநே 
குறித்ே பஸ் மீது பின்னொல் ெநது 

தமொதியுள்ளேொக ்பொலிஸொர ்ேரி -
வித்ேனர.

இநே விபத்தில் ்சொகுசு கொரின் 
சொரதி படுகொயமலடநே நிலேயில் 
அஙகிருநேெரக்ளொல் புத்ே்ளம் ே்ள 
லெத்தியசொலேயில் அனுமதிககப்-
படடுள்ளொர.

இநே விபத்தில் குறித்ே ்சொகுசு 
கொரின் முன் பககம் முழுலமயொக 
தசேமலடநதுள்ளது.

அத்துடன், விபத்து சம்பெம் 
்ேொடரபில் இ.தபொ.ச. பஸ்ஸின் சொர -
தியிடம் ெொககுமூேம் ்ப்றப்படடு, 
அநே பஸ் விடுவிககப்படடுள்ளேொக 
்பொலிஸொர குறிப்பிடடனர.

இநே விபத்து சம்பெம் ்ேொடர -
பில் மதுரஙகுளி ்பொலிஸொர 
தமேதிக விசொரலணெகல்ள தமற்-
்கொணடு ெருகின்்றனர.இ்றநே நிமையில்   

யவாம்னயின ெ்டைம் மீட்பு
ஹம்பொநதேொடலட குறூப் நிருபர  

யொே தேசிய சரணெொேயத்-
தின் பொலேககருகொலமயில் 
இ்றநதிருநே யொலன ஒன்றின் 
சடேத்திலன ெனசீெரொசிகள 
திலணெகக்ள அதிகொரிகள கணடு-
பிடித்துள்ளனர.   

உடெேலெ யொலனகள பரொம-
ரிப்பு நிலேய மிருக லெத்தியர -
களினொல் தமற் ்கொள்ளப்படட 
மரணெ பரிதசொேலனயின்தபொது 
யொலனயின் உடம்பில் முகம் 
மற்றும் ்ேஞ்சுப் பிரதேசஙக-
ளில் துப்பொககியொல் சுடப்படட 
சூடடுக கொயஙகளுககுள்ளொகி 
இநே யொலன இ்றநதுள்ளேொகவும் 
லெத்தியரகள ்ேரிவித்ேனர.   

தமலும் யொே ெொவிககு அருகொ-
லமயில் இன்னு்மொரு யொலன 
யின் சடேமும் கண்டடுக-
கப்படடுள்ளது. இநே சடேம் 
அழுகிய நிலேயிதேதய கண-
்டடுககப்படடுள்ளது. தமற்படி 
சரணெொேயத்தினுள சடடவிதரொ-
ேமொன முல்றயில் தெடலடயொ -
டுெதில் ஈடுபடடிருநே மூெலர 
இேன் தபொது லகது ்சய்ேேொக-
வும் ெனசீெரொசிகள திலணெகக்ள 
அதிகொரிகள ்ேரிவித்ேனர.   

ச்லி்கை �குதி்களில் 
இனறு �த்ர தி்னம்
அனுஷ்டிபபு

்ெலிகம தினகரன் நிருபர)

பத்ர ஸஹொபொககள தினத்லே-
்யொடடி ரமழொன் பில்ற 17 ஆகிய 
இன்ல்றய தினம் ்ெலிகம பகுதி -
யிலுள்ள பளளிெொசல்கள மற்றும் 
ஸொவியொககளில் பல்தெறு நிகழ்ச-
சிகள ஏற்பொடு ்சய்யப்படடுள -
்ளன. விதசட பயொன் நிழசசிகள, 
இப்ேொர, ்மௌலூத் மஜ்லிஸ் என 
பல்தெறு நிகழ்சசிகள ஏற்பொடொ-
கியுள்ளேொக ்ேரிவிககப்படுகி -
்றது. கடநே ெருடம் ்கொதரொனொ 
ேொககத்தினொல் பத்ர ஸஹொபொக-
கள தினம் அனுஷ்டிககப்பட-
வில்லே. அேனொல் இம்முல்ற 
்ேன் மொகொணெத்தின் பே பகுதிக-
ளிலும் பத்ர தினம் அனுஷ்டிககப்-
படுகி்றது. 

ஒரு்ர �டு்கவாயம் ததன் கிழககு பல்கமைககு ததரிவு
நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர 

ேொத்ேொணடிய,  இஹே 
்கொடடரொமுல்லேலயச 
தசரநே அல் - ஆலிம் எம்.
எஸ்.எம் ஸஜ்ஜொத் (கபூரி) 
இேஙலக ்ேன் கிழககு பல்-
கலேககழகத்தில் தமற்படிப்-
லபத் ்ேொடர ்ேரிவு ்சய்-
யப்படடுள்ளொர. ்கொடடொரமுல்ே 
அல்-ஹிரொ முஸ்லிம் மகொ வித்தியொே-
யத்தில் பொடசொலே கல்விலயயும், 
மகரகம, கபூரிய்யொ அரபுக கல்லூரி-
யில் அல் ஆலிம் மற்றும் க.்பொ .ே  
சொேொரணெ ேரம், க.்பொ.ே உயர ேரம்  
கல்விலயயும் இெர பூரத்தி ்சய்துள-
்ளொர.

உயர ேர ்பறுதபறுக-
ளின் அடிப்பலடயில் அெர 
இேஙலக ்ேன் கிழககு 
பல்கலேககழகத்திற்கு தமற் 
படிப்லபத் ்ேொடர ்ேரிவு 
்சய்யப்படடுள்ளொர. ஐககிய 
அ்மரிகக இரொஜ்ஜியத்தின் 
மேச சொரபற்்ற சமூகத்தின் 
உறுப்பினரொகவும். ஐ.எப்.ஈ. 

நிறுெனத்தின் புத்ே்ளம் மொெடட 
ஆணகள பிரிவின் ஒருஙகிலணெப்பொ்ள-
ரொகவும், தஜ.எம்.ஆர.  நிறுெனத்தின் 
புத்ே்ளம் மொெடட  ஒருஙகிலணெப்-
பொ்ளரொகவும் கடலமயொற்றும் இெர, 
்கொடடரொமுல்லேலயச தசரநே எம்.
ஐ.எம். சரீப் மற்றும் லஹருன் பொரிகொ 
ஆகிதயொரின் மூத்ே புேல்ெர ஆெொர .

5ஆம் ே்ர புைமைப�ரிசில் �ரீட்மெ;

நளீம் ஹோஜியோர் சதசிய போட்சோமை
15 ைோணவிகள் சிறந்த தபறுசபறு 

ைரயம் ஸிம்்னவா 
(179 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா லீ்னவா 
(169 புள்ளி்கள்)

 �வாத்திைவா அபேவா 
(158 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா குல்தூம் 
(153 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா ஹப்வா 
(172 புள்ளி்கள்)

ஆயிஷவா ைரயம் 
(161 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா அைவா்னவா 
(154 புள்ளி்கள்)

நஸஹத் ஆயிஷவா 
(149 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா ை்னவார 
(169 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா இம்ைவா 
(159 புள்ளி்கள்)

 �வாத்திைவா நுஹவா 
(153 புள்ளி்கள்)

�வாத்திைவா மஷரீன 
(173 புள்ளி்கள்)

ஆயிஷவா ்ரஹைத் 
(166 புள்ளி்கள்)

இஸ்த் ரிஷவாேவா 
(155 புள்ளி்கள்)

 �வாத்திைவா ்ைவாைத்  
(152 புள்ளி்கள்)

அணமையில் நம்டச�ற்ற ே்ரம் 5 
புைமைப �ரிசில் �ரீட்மெயில் த�ரு்மை 
சீ்னனத்கவாட்ம்ட நளீம் ஹவாஜியவார ை்களிர 
தேசிய �வா்டெவாமையில் 15 ைவாணவி்கள் 
சித்தியம்டநது �வா்டெவாமைக்கு ச�ருமை 
தெரத்துள்ை்னர. இவ்வாறு பு்கழ் ஈட்டிக்ச்கவா-
டுத்ே ைவாணவி்கமை அதி�ர எம்.என.எப. 
�ஹீைவா �வாயிஸ, ஆசிரியர்கள், �வா்டெவாமை 
அபிவிருத்திசெங்க உறுபபி்னர்கள், 
�மழய ைவாணவி்கள் ெங்க உறுபபி்னர்கள் 
ைறறும் நைனவிரும்பி்கள் �வா்ரவாட்டியுள்ை-
்னர.    
      �்டங்கள்:  த�ரு்மை விதெ்ட நிரு�ர

ச்கவாடி்கவா்த்மே த்கம்�ல் ெர்தேெ �வா்டெவாமையின ்ரு்டவாநே சிங்கை ைறறும் ேமிழ் புத்ேவாணடு ம்�்ம்  அணமையில் �வா்டெவாமை 
்ைவா்கத்தில்  அதி�ர திருைதி ஷரமைன பித்ரைைவால் ேமைமையில் நம்டச�ற்றது. இநநி்கழ்வில் ைவாண்ர்களின  �ல்த்று நி்கழ்சசி்கள் 
நம்டச�ற்றமே �்டங்களில் ்கவாணைவாம்.                              �்டம்: ரும்க் �வாரூக்

தூபிககு சைல் ஏறி எதிர்பபு
ததரிவித்த நபர் மகது

அநுரொேபுரம் தினகரன் நிருபர                                              
 
அநுரொேபுரம் புனிே பூமியில் 

அலமநதுள்ள தஜத்ேெனொரொம 
தூபிககு தமல் ஏறி எதிரப்பு ேடெ -
டிகலகயில் ஈடுபடடிருநே பொது-
கொப்பு உத்திதயொகத்ேர (ஆரக்ஷக 
நியொமகக) ஒருெலர அநுரொேபுரம் 
்பொலிஸொர லகது ்சய்துள்ளனர.

இசசம்பெம் தேற்று முன்தினம்  
புனிே பூமி தஜத்ேெனொரொம பகுதி-
யில் இடம்்பற்றுள்ளேொக விசொர-
லணெகல்ள தமற்்கொணடு ெரும் 
்பொலிஸொர ்ேரிவித்ேனர. 

லகது ்சய்யப்படடெர 46 
ெயதுலடய மத்திய கேொசொர நிதி-
யத்தின் கீழ் கடலம புரியும் பொது-
கொப்பு உத்திதயொகத்ேர என்பது 

்ேரியெநதுள்ளது. 
எேற்கொகதெணடி தூபிககு தமல் 

ஏறி  எதிரப்பு ேடெடிகலகயில் 
ஈடுபடடொர என ்பொலிஸொரொல் 
வினெப்படடதபொது அெர, ரஷ் -
யொவினொல் உகலரனுககு எதிரொக 
்ேொடுககப்படடுள்ள தபொரிலன 
நிறுத்ே தெணடும் என்பேற்கொக 
தெணடி என அெர ்ேரிவித்துள-
்ளொர. 

தூபியிலிருநது பொதுகொப்பொன 
முல்றயில் கீதழ இ்றககப்படட 
ேபர மனநிலே பொதிப்பினொல் 
இவெொறு ேடநது்கொணடொரொ 
என்பலே அறிநது ்கொளெேற்கொக 
தெணடி குறித்ே ேபர  அநுரொேபு-
ரம் தபொேனொ லெத்தியசொலேயில் 
அனுமதிககப்படடுள்ளொர.

தேத்ே்்னவா்ரவாை புனிே பூமி 
�குதியில் ெம்�்ம் 



(ஹஸ்பர்)

ஒழுக்காற்று நடவடிக்  ்முஸலிம் 
்ட்சி்ளகால் வவடிக்்யகா  ் மகாற்்றப்-
்பட்டுளளதகா  ் ்பகாரகாளுமன்ற உறுப்பி-
னர் இம்ரகான மஹ்ரூப் ததரிவிததகார்.

கிண்ணியகாவில் ஞகாயிற்றுககிழ்ம 
(17)இடம்த்பற்்ற ஊட்வியலகாளர் சந்-
திப்பில் உ்ரயகாற்றும் வ்பகாவத அவர்,-
இவவகாறு ததரிவிததகார்.

அங்கு ததகாடர்ந்தும் உ்ரயகாற்றிய 
அவர்,

ஒழுக்காற்று நடவடிக்  ் என்பது 

முஸலிம் ்ட்சி-
்ளகால் வவடிக-
்்யகா  ் மகாற்-
்ற ப் ்ப ட் டு ள ள து . 
இ ரு ்ப த கா வ து 
திருதத சட்டத-
துககு ஆதரவளிதத 
எ ம் பி க ் ளு க கு , 
ஒழுக்காற்று நட-
வடிக்  ் எடுக்ப்்படும் என்றனர்.
ஆனகால்,எதுவும் ந்டத்ப்றவில்்ல.

மீண்டும் நிதிச் சட்டமூலம்,வர-

வுதசலவு திட்டம் வ்பகான்ற-
வற்றில் அரசுககு ஆதரவகா் 
வகாக்ளிததனர். இதற்கும் 
ஒழுக்காற்று நடவடிக்் 
எடுக்ப்்படும் எ ன்றனர்.

ஆனகால், நகானகு மகாதங்-
்ள ்டந்தும் எதுவும் நடக-
்வில்்ல. சில அரசியல்-
வகாதி்ள சிங்்ள மக்்ள 

ஏமகாற்றுவ்தப்வ்பகால,முஸலிம் -
்்ள சிலர் ஏமகாற்றி வருவதகா்வும் 
அவர் ததரிவிததகார்.
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(புதிய ்காததகானகுடி தின்ரன நிரு்பர்)  

்காததகானகுடியில் வத்வயு்டய 24 மீனவ குடும்்பங் -்
ளுககு ரூ்பகா 2000 த்பறுமதியகான உலர் உணவு த்பகாருட்்ள 
வநற்று (18) வழங்்ப்்பட்டன.  

இதனவ்பகாது,இப்தகார் நி்ழ்வும் இடம்த்பற்்றது.  
்காததகானகுடி மததிய ்ல்லூரியில் 1992ம் ஆண்டு ்ல்விப் 

த்பகாதுத தரகாதரம், உயர் தர வகுப்பு மகாணவர் சமூ்ததின 
த்லவரும் கூட்டு்றவு அபிவிருததி உததிவயகா்ததருமகான 
்லீலுர் ரஹ்மகான த்ல்மயில்   

 இந்நி்ழ்வு பூதநகாச்சிமு்னயில் இடம்த்பற்்றது.   
்காததகானகுடி மததிய ்ல்லூரியில் 1992ம் ஆண்டு ்ல்விப் 

த்பகாதுத தரதரரம்  மற்றும் உயர் தர வகுப்பு மகாணவர்்ளின 
ஏற்்பகாட்டில் இந்நி்ழ்வு  இடம்த்பற்்றது.

மீனவ குடும்பங்களுக்கு 
உலருணவு ப்பொதி்கள்

சமொதொன நீதவொனொ்க 
சத்தியபிரமொணம

(அக்்ரப்்பற்று வடககு நிரு்பர்)

நகாட்டின தற்்கால சூழ்நி்ல குறிதத சமூ் நீதி ்ட்சியின 
அரசியல்  ்லந்து்ரயகாடல், தவளளிககிழ்ம (15)  மருத-
மு்னயில் உளள தனியகார் விடுதியில் இடம்த்பற்்றது.

்ட்சியின வதசிய அ்மப்்பகாளர் சட்டததரணி. ருடகானி 
சகாகிரின ஏற்்பகாட்டில், இது ந்டத்பற்்றது.்ட்சியின மரு-
தமு்ன அ்மப்்பகாளர் மினஹகாஜின  தநறிப்்படுததலில் 
இடம்த்பற்்ற இக்லந்து்ரயகாடலில் ்ட்சியின த்லவர் 
நஜகா மு்ம்மட், தசயலகாளர் சிரகாஜ் மசூர், முனனகாள ்பகாரகாளு-
மன்ற உறுப்பினர் வசந்த பியதிஸ்ஸஆகிவயகார் ் லந்து த்காண்-
டனர். இக்லந்து்ரயகாடலில், தற்்கால அரசியல் நி்ல்ம-
்ள குறிதது மக்ளுககு ததளிவூட்டுவது சம்்பந்தமகா்வும், 
சமூ  ்நீதிக ்ட்சியின தசயற்்பகாடு்்ள விஸதரிப்்பது ததகாடர்-
்பகா்வும் விரிவகான வ்பச்சுவகார்த்த இடம் த்பற்்றது.

சமூ்க நீதிக் ்கட்சியின் 
்கலந்துரரயொடல்

(மகாளி்்க்காடு குறூப் நிரு்பர்)  

்ல்மு்ன மகாந்ர ச்்ப எல்்லககுட்்பட்ட 
சகாயந்தமருது,்ல்மு்ன ,மருதமு்ன ,்பகாண் -
டிருப்பு ஆகிய இடங்்ளிலுளள உளளூர் 
வீடு்ளுககு அருகில் வளர்ந்து ்காணப்்படும் 
மரங்்ளினகால் வீதியில் ்பயணி்ளும் , த்பகாது -
மக்ளும், வகா்ன சகாரதி்ளும் ்பலவிதமகான 
அதசௌ்ரியங்்்ள எதிர்வநகாககி வருகின்ற -
னர்.  ்டந்த ்பல வருடங்்ளகா் வீதி்ளுககு 
அரு்கா்மயில் உளள வீடு்ள அ்மந்துளள 
்பகுதி்ளில், நடப்்பட்ட மரங்்ள தற்வ்பகாது 
வளர்ந்து அவற்றின கி்ள்ளும் இ்ல் -

ளும் வீதியில் மததிய ்பகுதிககு வந்துளளன.  
இதனகால்,விவேடமகா் ததன்ன மரங்்ளி -
லிருந்து திடீதரன விழும் வதங்்காய, ்காயந்த 
ஓ்ல்ள, மற்றும் ்பகா்ள என்பவற்்றகால் 
வீதியில் ்பயணிப்வ்பகார் வி்பததுககுளளகாகி, 
உ்பகா்தககும் உளளகாகின்றனர். 

அண்்மயில் இவவகா்றகான சம்்பவம் 
நி்ழ்ந்ததகால் யகாழ்ப்்பகாணத்தச் வசரந்த ஆசி -
ரியதரகாருவர் உயரிழந்த்ம ததரிந்தவத.  

 எனவவ, சம்்பந்தப்்பட்ட அதி்காரி்ள இவ -
விடயததில் ்வனம் தசலுததுமகாறு த்பகாது -
மக்ள வ்ட்டுளளனர்.  

வீதி்கள்,வீடு்களுக்்கருகில் மரங்கள்
்கொணப்படுவதொல் ்பயணி்கள் அவதி

புற்று ந�ோயோளிகளுக்கு 
வழஙகப்பட்டு வந்த
ககோடுப்பனவுகள் அதிகரிபபு
(முளளிப்த்பகாததகா்ன குறூப் நிரு்பர்)   

கிழககு மகா்காண சமூ  ் வச்வ்ள 
தி்ணக்ளமூடகா  ்இது வ்ர ் காலமும் 
புற்று வநகாயகாளி்ளுககு வழங்்ப்்பட்டு 
வந்த த்காடுப்்பனவு அதி்ரிக்ப்்பட்டுள-
ளது.இதததகா் ,்வநகாயின தன்மயின 
அடிப்்ப்டயில் 3000 ரூ்பகா ததகாடக்ம் 
5000 ரூ்பகா வ்ர வழங்்ப்்படவுளளது.

தம்்பல்காமம் பிரவதச தசயல்ப்பிரி-
வுககுட்்பட்ட ்பயனகாளி்ளுககு இக-
த்காடுப்்பனவு்ள வநற்று (18) வழங்்ப்-
்பட்டன. குறிதத த்காடுப்்பனவு்்ள 
பிரவதச தசயலகாளர் தஜ.ஸ்ரீ்பதி வழங்கி 
்வததகார். சுமகார் 25 ்பயனகாளி்ளுககு 
இதனவ்பகாது த்காடுப்்பனவு்ள வழங்-
்ப்்பட்டன.  

(ஒலுவில் விவசட நிரு்பர்)

அக்்ரப்்பற்று மற்றும் அட்-
டகா்ளச்வச்ன பிரவதசங்் 
ளில் எரித்பகாரு்ள சட்டவிவரகா-
தமகா் ்பதுககி ்வததிருப்்பவர்-
்்ள ்்து தசயவதற்கு, திடீர் 
வசகாத்ன நடவடிக்்்ள முன-
தனடுக்ப்்பட்டுளளதகா், அக-
்்ரப்்பற்று த்பகாலிஸ நி்லய 
சமூ் த்பகாலிஸ பிரிவு த்பகாறுப்்ப -
தி்காரி, பிரதகான த்பகாலிஸ ்பரிவசகா -
த்ர் எஸ.எம். சதகாத ததரிவிததகார்.

இச்வசகாத்னயின வ்பகாது ்்ப் -
்பற்்றப்்படும் எரித்பகாருள அரச 
உ ட ் ம ய கா க ் ப் ்ப டு வ து டன , 
உரிய ந்பருககு எதிரகா் ்பகாவ்ன-
யகாளர் அதி்கார ச்்பயினூடகா் 

சட்ட நடவடிக்் எடுக்ப்்படு-
தமனவும் அவர் ததரிவிததுள-
ளகார்.

எரித்பகாருள நிரப்பு நி்லயங்-
்ளில் ததகாடர்ச்சியகா் மக்ளின 
நீண்ட வரி்ச ்காணப்்படுகின-
்றது. இதற்கு ்காரணம் சிலர் எரி-
த்பகாரு்ள வத்வககு அதி்மகா் 
த்காளவனவு தசயது ்பதுககி 
்வப்்பவத.இது்பற்றி ்பல த்வல் 
கி்டததுளளதகா்வும் ததரிவிக-
்ப்்படுகின்றது.

இவவகாறு எரித்பகாரு்ள 
்பதுககி ்வததிருப்வ்பகார் சம்மந்-
தமகா் த்பகாதுமக்ள த்பகாலி்ஸகா -
ருககு த்வல் தருமகாறு அறிவிக -
்ப்்பட்டுளளது.

எரிப்பொருரை ்பதுக்கி ரவப்்பொரர
ர்கது பசயய ப்பொலிஸொர் ஏற்பொடு

(தரகாட்டதவவ குறூப் நிரு்பர் )

ம்ன தகாககியதில், தந்்த  உயி-
ரிழந்த சம்்பவம் மூதூர் த்பகாலிஸ 
பிரிவில் ்பதிவகாகியுளளது.
இச்வசகா் சம்்பவம் திருவ்காண-
ம்ல -்பகாலததடிச்வச்ன ்பகுதி-
யில்  வநற்றிரவு (18) இடம் த்பற் -
றுளளது.

முரு்ப்பிள்ள ்்லகாசப் 
பிள்ள (59 வயது) என்பவவர 
ம்னின தகாககுதலில்,உயிரிழந்த-
தகா்  த்பகாலி்ஸகார் ததரிவிததனர்.

சம்்பவம் குறிதது ததரியவருவ-
தகாவது ஏற்்னவவ குடும்்பத த்-

ரகாறில், ம்ன தனது தந்்த்ய 
தகாக் முற்்பட்டிருந்தகார். இந்நி -
்லயில் வநற்றிரவு மதுவ்பகா்த-
யில் வந்த ம்ன, உ்றங்கிகத்காண்-
டிருந்த தந்்த்ய தகாககியதகா்  
ஆரம்்ப்ட்ட விசகார்ண்ளில் 
ததரியவந்துளளது.

சந்வத்ததினவ்பரில், ம்ன 
வ்.விவனகாதன (29வயது) என்ப -
வர் ்்து தசயயப்்பட்டுளளகார்.

பிவரத ்பரிவசகாத்னக்கா் திரு -
வ்காணம்ல த்பகாது ்வததிய -
சகா்லககு சடலத்த த்காண்டு 
தசல்ல மூதூர் நீதிமன்றம் 
அனுமதி வழங்கியுளளது.

ம்கன் தொக்கியதில் தந்ரத மரணம

(த்பரியநீலகாவ்ண விவேட நிரு்பர்) 

இலங்்் சமகாதகான நீதிவகான -
்ள வ்பர்வயின விவேட 
கூட்டம் மருதமு்ன அல்-மதீனகா 
விததியகா்லயததில் அம்்பகா்்ற 
மகாவட்ட ்பணிப்்பகாளர் ஏ.எல்.
அப்றித அஹமததின ஏற்்பகாட்டில் 
(16) ந்டத்பற்்றது.

இதனவ்பகாது வ்பர்வககு 
சமகாதகான நீதிவகான்்ள உளவகாங்-
குதல், வ்பர்வயின எதிர்்கால 
திட்டம் மற்றும் மக்ளுக்கான 

வச்வ்ள ததகாடர்்பகா்வும் ்லந்-
து்ரயகாடப்்பட்டன.

மருதமு்னயின சில சமகாதகான 
நீதவகான்ளின ்பங்கு்பற்றுதலு -
டன ந்டத்பற்்ற இந்நி்ழ்வில்,

ஊட்வியலகாளரும் இலங்்் 
சமகாதகான நீதவகான்ள வ்பர்வ -
யின வதசியப் ்பணிப்்பகாளரு -
மகான அல்-ஹகாஜ் டகாகடர்.்பஹத 
ஏ.மஜீத, பிரதி வதசியப் ்பணிப் -
்பகாளர் டகாகடர்.எம்.ஜ.த்பளசில் 
ஆகிவயகாரும் ்லந்து த்காண்ட -
னர்.

இலஙர்க சமொதொன நீதவொன்்கள் 
்்பரரவயின் வி்ேட கூட்டம

(்பகாலமு்ன கிழககு தின்ரன நிரு்பர்)

அட்டகா்ளச்வச்ன, வ்காணகாவத்தப் பிரவதசத்தச் 
வசர்ந்த ஊட்வியலகாளர் ஏ.எல்.றியகாஸ சமகாதகான நீதவகானகா் 
சததியப்பிரமகாணம் தசயது த்காண்டகார்.

அட்டகா்ளச்வச்ன அந்-நூர் ம்கா விததியகாலயம் மற்றும் 
அட்டகா்ளச்வச்ன வதசிய ்பகாடசகா்ல்ளின ்ப்ழய 
மகாணவரகான இவர், தசகவடகா ஸ்ரீலங்்கா அ்மப்பின த்ல-
வரகா்வும், அல்-நஜகா வி்ளயகாட்டுக ்ழ்ததின ஆவலகாச -்
ருமகாவகார். வமலும் ்பகாடசகா்ல அபிவிருததிக குழு, கிரகாம 
அபிவிருததிச் சங்்ம், சிவில் ்பகாது்காப்புக குழு, வி்ளயகாட்-
டுக ்ழ்ங்்ள என ்பல்வவறு த்பகாது அ்மப்புக்ளில் ்பதவி-
்்ள வகிதது, அதன வளர்ச்சிககும் அபிவிருததிககும் இவர், -
த்பரும் ்பங்்காற்றி வருகின்ற்ம குறிப்பிடததக்தகாகும்.

ஊட்வியலகாளர் றியகாஸ, அட்டகா்ளச்வச்ன்யச் 
வசர்ந்த ஐ.எல்.ஆதம்தலப்்்ப, எம்.்தீஜகாஉம்மகா ஆகிவயகா-
ரின புதல்வரகாவகார்.

(வகாச்சிககுடகா விவேட நிரு்பர்)

சிததி்ரப்புததகாண்டுக்கா  ் (04)  
முதல் ்பகாடசகா்ல்ளு ககு விடுமு்்ற 
வழங்்ப்்பட்ட நி்லயில், இவ-
வருட முதலகாம் தவ்ணக்கா் 
வநற்று மீண்டும் ்பகாடசகா்ல்ள 
தி்றக்ப்்பட்டன.  அதி்மகான 
மகாணவர்்ள,ஆசிரியர்்ள மற்றும் 

அதி்பர்்ளும் ்பகாடசகா்ல்ளுககு 
சமு்மளிதத நி்லயில் ்ற்்றல் 
தசயற்்பகாடு்ளும் இடம்த்பற்்றன. 
இதற்்்மவகா  ் ஆ்லயடிவவம்பு 
்ல்வி வ்காட்டததிற்குட்்பட்ட அக-
்்ரப்்பற்று ஸ்ரீ இரகாமகிருஸண 
வதசிய ்பகாடசகா்லககு மகாணவர்்ள 
ஆர்வததுடன  சமு்மளிதத்த 
்காண முடிந்தது.       

திருக்்்கொவில் ்கல்வி வலய ச்கல
்பொடசொரல்களும ்ேறறு ஆரம்பம

ஒழுக்காற்று நடவடிக்் என்பது முஸ்லிம் 
்ட்சி்ளகால் வவடிக்்யகா் மகாற்்றப்பட்டுளளது

( ்கா்ரதீவு குறூப் நிரு்பர் )  
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சிததர்்்ள வவண்டி, கிழககின 
ததனவ்காடியிலுளள குமுக்ன ஆற்-
்றங்்்ரயில் அருள ்பகாலிககும் ்காளி-
யம்மனுககு, அற்புத வவளவி நடகாத-
தப்்பட்டது.  

சிதரகா த்பௌர்ணமி அனறு(17) சித -
தர்்ளின குரல் அ்மப்பின ஸதகா்ப் 

த்லவர் சிவசங்்ர் ஜீ த்ல்மயில் 
இந்த யகா்ம் சி்றப்்பகா் ந்டத்பற் -
்றது.   நகாள முழுவதும் நி்்றவகான 
அபூர்வ மூலி்்்ளகால் ஒரு அற்புத 
வவளவி, ஆயிரக்ணககில் மந்திர 
தஜ்பம், ்பல மணி வநர அபிவே -
்ம், நி்்றவகான வன வ்பகாஜனமும் 
இங்கு வழங்்ப்்பட்டது.   

பூரண ஒதது்ழப்பு தந்த சிததர் -

்ளின குரல் அ்மப் -
பின த்லவர் ஆதித -
தன, து்ண த்லவர் 
மவ்ஸவரன சுவகாமி்ள, 
சிவவயகாகி மவ்ஸவ -
ரன சுவகாமி்ள, விவவ, 
விவேகா பிரசகாத, டிவரகான 
மற்றும் பூரண ்பகாது்காப்பு வழங் -
கிய குமண சரணகாலய வனதது்்ற 

அதி்காரி்ள ்பலரும் ்லந்து த்காண் -
டனர்.     

(அட்டகா்ளச்வச்ன மததிய நிரு்பர்)

அட்டகா்ளச்வச்ன ்ல்விக வ்காட்டத-
திலுளள ்பகாலமு்ன அல்-ஹிதகாயகா ம்ளிர் 
்ல்லூரி

ஏற்்பகாடு தசயத வச்வநலன ்பகாரகாட்டு விழகா, 
ஒலுவில் கிறீனவில்லகா வளகா்ததில் சி்றப்்பகா் 
ந்டத்பற்்றது.

்பகாலமு்ன அல்-ஹிதகாயகா ம்ளிர் ்ல்லூரி 
அதி்பர். எஸ.எம்.்ஸகாஹிர் ஹூ்்ஸன த்ல-
்மயில் ந்டத்பற்்ற இந்நி்ழ்வில், அக் -
்ரப்்பற்று வலயக ்ல்விப்்பணிப்்பகாளர் ஏ.எம்.
்றஹ்மததுல்லகாஹ் பிரதம அதிதியகா்க ்லந்து 
சி்றப்பிததகார்.

இந்நி்ழ்வில், வச்வயிலிருந்து ஓயவு -
த்பற்்ற, முனனகாள ்ல்லூரி பிரதியதி்பர் ஏ.எல்.

வ்.மு்ம்மட் உளளிட்ட இடமகாற்்ற ஆசிரியர்-
்ள, ்ல்விசகாரகா ஊழியர்்ள த்பகானனகா்ட 
வ்பகார்ததி, நி்னவுப் ்பரிசு வழங்கி த்ௌரவிக -
்ப்்பட்டனர்.

ஓயவுநி்ல பிரதியதி்பர், இலங்்் அதி்பர் 
வச்வ தரம் -1 ஐச் வசர்ந்த ஏ.எல்.வ்.மு்ம்-
மட் தனது வச்வக்காலததில் ்பகாடசகா்லககு 
ஆற்றிய அரும்்பணி்ள ததகாடர்பில் அதிதி்ள 
சிலகாகிதது உ்ரயகாற்றினர்.

நி்ழ்வில், அக்்ரப்்பற்று வலயக ்ல்வி 
அலுவல் பிரதிக்ல்விப் ்பணிப்்பகாளர்்ள 
ஏ.ஜி.்பஸமில், எம்.எம்.சிததி ்பகாததிமகா, 
உதவிக ்ல்விப்்ப ணிப்்பகாளர் எம்.ரி;.
ஜனூ்பர், ஆசிரிய ஆவலகாச்ர் ஏ.ஜி.சமூர் 
ஆகிவயகார் ஏ்னய அதிதி்ளகா்  ்லந்து 
சி்றப்பிததனர்.       

்சரவேலன் ்பொரொட்டு விழொ புலரமயொைர்்கள் ப்கௌரவிபபு
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சித்தர்்களுக்கு அறபுத ்வள்வி  

(மட்டக்ளப்பு குறூப் நிரு்பர்)

மட்டக்ளப்பு ் ல்மு்ன பிரதகான 
வீதி ஆ்ரயம்்பதி ்பகாலமு்ன சந் -
தியில், தனியகார் ்பஸவண்டியும் 
முச்சக்ரவண்டியும் வமகாதியதில் 
(17) நகால்வர் ்படு்காயம்டந்தனர்.
சிகிச்்சக்கா், இவர்்ள மட்டக -

்ளப்பு வ்பகாதனகா ்வததியசகா்ல -
யில் அனுமதிக்ப்்பட்டுளளதகா் 
்காததகானகுடி த்பகாலி்ஸகார் ததரிவித -
தனர்.

இது ததகாடர்்பகான வமலதி் விசகா -
ர்ண்்ள ்காததகானகுடி வ்பகாககு -
வரதது த்பகாலி்ஸகார் வமற்த்காண்டு -
வருகின்றனர். 

்பஸவண்டி, முசசக்்கரவண்டி
்மொதி வி்பத்து, ேொல்வர் ்கொயம

(வகாச்சிககுடகா விவேட நிரு்பர்)

வரலகாற்றுச் சி்றப்புமிகு அக்்ரப்்பற்று  
்ருங்த்காடிததீவு்்ற அருளமிகு த்பரிய பிள -
்ளயகார் ஆலயததில் (ஸ்ரீ 
சிததிவிநகாய்ர் ம்காவத-
வஸதகானம்) வரலகாற்றில் 
முதற்தட்வயகா் சிததிர 
வதவரகாட்டம் ந்டத்பற்-
்றது.

சிததிரகா த்பௌர்ணமி 
பிரம்ம மவ்காற்சவ திரு-
விழகாவின முனனிட்ட-
தகா் 21 அடி உயரமகா் 
அ்மக்ப்்பட்ட சித-
தி ர த வ த வ ர கா ட் ட த தி ற் -
்கான தவளவளகாட்டம் 
இடம்த்பற்்ற நி்லயில், 
மறுநகாள ்கா்ல வதவரகாட்-
டததிற்்கான விவசட பூ்ஜ்ள வசந்த மண்ட-
்பததில் இடம்த்பற்்றது.இதனபினனரகா  ் விநகா-
ய்ப்த்பருமகான அழகிய வதரில் எழுந்தருளி; 
உளவீதிவலமகா  ்அடியகார்்ள தூககிச் தசல்லப்-
்பட்டகார்.

 21 அடி உயரததில் ரூ்பகா 45 இலட்சம் 
தசலவில் அ்மக்ப்்பட்ட சிததிரதவதரில் 
எழுந்தருளிய சிததிவிநகாய்ப்த்பருமகா்ன, 
அடியகார்்ள பு்டசூழ்ந்து வடம்பிடிதது இழுத-
துச் தசன்றனர்.  

்பகதர்்ளின அவரகா்ரகா முழக்ங்்ளுககு 
மததியில் மங்்ள வகாததியம் முழங்  ் இந்த 
வதவரகாட்டம் நடந்தது. இதில்,த்பருந்திரளகான 
்பகதர்்ள ் லந்து த்காண்டனர்.

சிவபூமி என அ்ழக்ப்்படும்  அக்்ரப்-
்பற்று ்பதிதனில் வ்காயில் த்காண்டு அருள்பகா-

லிககும் த்பரிய பிள்ளயகார் ஆலயததின, 
சிததிரகா த்பௌர்ணமி பிரம்ம மவ்காற்சவம் ்டந்-
த,04ஆம் தி்தி வகாஸதது சகாந்தி கிரி்ய்ளு-
டன ஆரம்்பமகாகி 05ஆம்  ந்டத்பற்்ற த்காடி-

வயற்்றம் 14ஆம் தி்திவ்ர இடம்த்பற்்றன. 
ஆலய த்லவர் மு.கு.வடிவவல் த்ல்ம-

யில் இடம்த்பற்்ற சிததிரகா த்பௌர்ணமி பிரம்ம 
மவ்காற்சவ திருவிழகா  கிரி்ய்ள யகாவும், உற்-
வச்கால பிரதமகுரு பிரதிஷடகா இளவரசன பிர-
திஷடகா ்லகாநிதி தற்புருச சிவகாச்சகாரியகார் சிவஸ்ரீ 
சண்மு்வசந்தன குருக்ள த்ல்மயில் 
இடம்த்பற்்றதுடன சர்வ சகாத்காசிரியரகா  ்சிவஸ்ரீ 
ந.கு.்பதமநிவலகாஜ சிவம் ் லந்து த்காண்டகார்.

அக்்ரப்்பற்்்றச் வசர்ந்த அமரததுவம-
்டந்த ஊர்ப்வ்பகாடியகாரும் ஆலய முனனகாள 
த்லவருமகான சிவஞகானமூர்ததியின புதல்வி-
யும், புலம்த்பயர்ந்து வகாழ்்பவருமகான வரகாகினி 
சிங்்ரகாசகா, இந்த சிததிரதவத்ர ஆலயததிற்கு 
உ்பயமகா் த்பற்றுகத்காடுதத்ம குறிப்பி-
டததக்து.

ப்பரியபிள்ரையொர் ஆலயத்தில் 
முதற தடரவயொ்க சித்திர ்த்ரொட்டம
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காரைதீவு குறூப் நிருபர்

இந்து சமய கலாசாை அலுவலகள் 
திரைககளத்தின் ஏறபாட்டில,சு-
வாமி விபுலாநந்்தர் ஞாபகார்த்்தப் 
பணிமன்்றம் நடாத்திய சுவாமி 
விபுலாநந்்தரின் 98வது து்றவ்ற தின 
விழா, சித்ைா பபௌர்ைமி தினத்தில 
( 16) காரைதீவில சி்றப்பாக நரட-
பபற்றது.

சுவாமி விபுலாநந்்தர் ஞாபகார்த்்த 
மணிமணடபத்தில நரடபபற்ற 
இவ் விழாவில, திருமுன்னிரல அதி -
தியாக சிவஸ்ரீ சணமுகமககஸவைககு -
ருககள் நந்தி பகாடி ஏறறி ஆசியுரை 
வழங்கினார்.

பணிமன்்ற ்தரலவர் பவ.பெயநா-
்தன் ்தரலரமயில நரடபபற்ற நிகழ்-
வில ஆன்மீக அதிதிகளாக சிவஸ்ரீ  
இ.மககஸவைககுருககள், சிவஸ்ரீ  சி. 
சாந்்தரூபன் குருககள், சிவஸ்ரீ  ந.பத்-
மகலாென் சர்மா, சிவஸ்ரீ சுபாஸகர் 
சர்மா ஆகிகயார் கலந்து பகாணடு 

கவ்தபாைாயைம் ஓதி சி்றப்பித்்தனர்.
பிை்தம அதிதியாக அம்பார்ற 

மாவட்ட கமலதிக அைசாங்க அதிபர் 

கவ்தநாயகம் பெகதீசன் கலந்து 
சி்றப்பித்்தார்.

பகளைவ அதிதியாக கிழககு பல-

கரலககழக சுவாமி விபுலாநந்்தா 
அழகியற கறரககள் நிறுவக பணிப்-
பாளர் கலாநிதி புபளாைன்ஸ பாைதி 
பகன்னடி பங்ககற்றார்.

சி்றப்பு அதிதிகளாக ்தவிசாளர் 
கி.பெயசிறில, பிைக்தச பசயலாளர் 
சி.பெகைாென், சம்மாந்துர்ற வலய 
உ்தவி கலவி பணிப்பாளர் வி.ரி.சகா-
க்தவைாொ, ரசவப்புலவர் சு.துஷ் -
யந்்தன் உள்ளிட்ட பல அதிதிகள் 
கலந்து பகாணடனர்.

முன்ன்தாக சுவாமி பி்றந்்த இல-
லத்தில விகேட பூரச நரடபபற-
்றது. பின்னர் சுவாமியின் திருவுருவச் 
சிரலககு மாரல அணிவித்து, காவி 
வஸதிைம் கபார்ககப்பட்டு, து்றவ்ற 
கீ்தம் இரசககப்பட்டது. அைங்கில 
இரச நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் கமரட-
கயறின.

மாவட்ட பசயலக இந்துசமய 
கலாசாை உத்திகயாகத்்தர் கு.பெ -
யைாஜி நிகழ்ச்சிரய ஏறபாடு 
பசய்தார்.

விபுலாநந்த அடிகளாரின் 
98வது துறவற தினம்

கிணணியா நிருபர் 

'முஸலிம் கேன்ட்' நிறுவனத்தின் 
அனுசைரையுடன்  கிழககுப் பலக -
ரலககழகத்தின் சிகைஷ்ட விரிவுரை -
யாளர் அஷ்பேயஹ் ஏ.ஆர். நஸார்  
்தரலரமயில, (14) அலபெஸீைா 
மகளிர் அைபுககலலூரியில பிைக்தச 
்தரலரமகளின் ஒன்று கூடலுடன் 
இப்்தார் நிகழ்வு இடம்பபற்றது.

இந்நிகழ்வில திருககாைமரல 

மாவட்ட பாைாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
இம்ைான் மஹ்ரூப், கிணணியா நகை -
சரபத் ்தவிசாளர் எம்.நிவாஸ,கிண -
ணியா பிைாக்தச சரபத் ்தவிசாளர் 
ஏ.எஸ. நஸீர் ஆசிரியர்,கிணணியா 
பிைக்தச பசயலாளர் எம்.எச்.கனி 
ஆகிகயாருடன் ஊர் பிைமுகர்கள் 
பலரும் கலந்து சி்றப்பித்்தனர்.

இந்நிகழ்ரவ அலபெஸீைா அைபுக -
கலலூரி நிர்வாகம் ஏறபாடு பசயதி-
ருந்்தரம குறிப்பிடத்்தககது.

அல்ஜெஸீரா மகளிர் அரபுக் கலலூரியில 
சமூக ஒன்றுகூடலுடன் இப்ார் நிகழ்வு

மட்டககளப்பு விகேட நிருபர்

உலக மீட்சிககாக இகயசுபிைான் 
்தன்ரன சிலுரவயில பலியாககி 
மனுககுலத்தின் மீட்சிககாக உயிர்ப்-
புப் பபற்ற உயிர்த்்த ஞாயிறு நள்-
ளிைவு ஆைா்தரன, சனிககிழரம 
நள்ளிைவு மட்டககளப்பு புளியந்-
தீவு புனி்த மரியாள் கபைாலயத்தில 
நரடபபற்றது. மட்டககளப்பு மர்ற 

மாவட்ட ஆயர் அருட்கலாநிதி 
கொசப் பபான்ரனயா ஆணடரக,-
க்தவாலய பங்குத் ்தந்ர்த கொர்ஜ் 
ஜீவைாஜ் மறறும் அருட்்தந்ர்த ஏ.கெ.
பமா்றாயஸ ஆகிகயார் சி்றப்பு திருப்-
பலிரய ஒப்புக பகாடுத்்தனர்.

ஆைா்தரனயில கலந்து பகாணட 
அடியார்கரள ஆயர் உள்ளிட்ட 
அருட்்தந்ர்தயர்கள் ஆசீர்வதித்்தரம 
குறிப்பிடத்்தககது.

உயிர்்த் ஞாயிறு ஆரா்னை

ஒலுவில விகசட நிருபர்

கலமுரனப் பிைாந்திய சுகா்தாை 
கசரவகள் பணிப்பாளர் பிரிவி -
லுள்ள ரவத்தியசாரலகளில 
மருந்து ்தட்டுப்பாடுகள் ஏறபடவில -
ரலபயன,கலமுரனப் பிைாந்திய 
சுகா்தாை கசரவகள் பணிப்பாளர் 
ரவத்திய கலாநிதி ஐ.எல.எம். 
றிபாஸ ப்தரிவித்்தார்.

பபாருளா்தாை பநருககடியால,-
மருந்துகளுககான ்தட்டுப்பாடுகள் 
்தவிர்கக முடியா்தது.இச்சூழலில, 
கலமுரன பிைாந்தியத்தில, மிகுந்்த 
சிைத்ர்தகயாடு இம்மருந்து ்தட்டுப்-
பாட்ரட நிவர்த்திகக திட்டங்கள் 
வகுககப்பட்டுள்ளன.எனகவ,ரவத் -
தியசாரலகளில இதுவரை மருந்து 

்தட்டுப்பாடு ஏறபடவிலரலபயன-
வும், அவ்வாறு ஏறபடும் பட்சத்தில 
அ்தறகான மாறறு நடவடிகரககள் 
எடுககப்படுபமனவும், கநாயளிக-
ளுககு கிைமமான முர்றயில மருந்து-
கள் வழங்கப்படுபமனவும் ப்தரிவித்-
்தார்.

எவ்வா்றான இடர்கள் ஏறபட்டா-
லும் ரவத்தியசாரலகளில கநாயா-
ளிகளுககான சிகிச்ரசகள் வழரம 
கபான்று வழங்கப்படுபமனவும், 
இ்தறகான கட்டரமப்புகள் ஏறபடுத்-
்தப்பட்டுள்ள்தாகவும் அவர் ப்தரிவித்-
்தார்.

ரவத்தியசாரலகளில மருந்து ்தட் -
டுப்பாடு நிலவுவ்தாக கநாயாளிகள் 
எவ்வி்த ்தயககமும் பகாள்ள கவண -
டாபமனவும் ககட்டுள்ளார்.

கலமுனை பிராந்திய சுகா்ார சசனைகள்
பிராந்திய்ததில மருந்து ்ட்டுப்ாடு இலனலை

கிணணியா மத்திய நிருபர்

பாைாளுமன்்றத்தில இடம்பப்ற -
வுள்'ள பிைதி சபாநாயகர் ப்தரிவின் 
கபாது, கட்சியின் ்தரலரமககு 
கட்டுப்பட்டு,  ்தரலவர் ைவூப் ேக -
கீமின்  தீர்மானத்திறகரமய வாக -
களிககப் கபாவ்தாக திருககாை -
மரல மாவட்ட ஸ்ரீலங்கா முஸலிம் 
காங்கிைஸின் பாைாளுமன்்ற உறுப்பி -
னர் எம்.எஸ.ப்தௌபீக ப்தரிவித்துள் -
ளார். 

இந்்த கருத்திரன  (17)
அவர் ்தனது உத்திகயாக -
பூர்வ முகநூல பககத்தில 
பவளியிட்டிருந்்தார். 

இக்தகவரள, அை -
சாங்கத்துககு, இது கால 
வரைககும்  வழங்கி வந்்த 
ஆ்தைரவ விலகிகபகாள் -
வ்தாகவும் கடந்்த வாைம் 
அவர் ப்தரிவித்திருந்்தார். 

அைசியலரமபப்பின் 20 ஆவது  
திருத்்தம், பபசில ைாெபக ேவி -

னால  பகாணடுவைப் -
பட்ட நிதி சம்மந்்தப்பட்ட  
பிகைைரை மறறும் 2022ம் 
ஆணடுககான வைவு 
பசலவுத் திட்டத்தின் மூன் -
்றாவது வாசிப்பின் வாக -
பகடுப்பு ஆகியவறறுககக 
அைசாங்கத்துககு வாகக -
ளித்்த்தாகவும்,  இனிவரும் 

காலங்களில இவறர்றச் பசயயப் -
கபாவதிலரல என்றும் அவர் ப்தரி -
வித்துள்ளார்.

பிரதி ச்ாநாயகர் ்்ரிவின் ச்ாது, கட்சியின் 
தீர்மாை்ததுக்கு அனமய ைாக்களிபச்ன்

நறபிட்டிமுரன தினகைன் நிருபர்

அம்பார்ற மாவட்டத்தில 
புனி்த ரலலத்துல கத்ர் இைரவ 
அனுஷ்டிப்ப்தறகான துரி்த ஏற-
பாடுகள் ்தறகபாது கமறபகாள்-
ளப்பட்டு வருகின்்றன.

ரலலதுல கத்ர் இைவு ஒற-
ர்றப்பரட நாட்களில அனுஷ்-
டிககப்படகவணடுபமன 
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பினும் 
பபரும்பாலும் ைமழான் மா்தத்-
தின்27ஆம் இைவிகல அனுஷ்-
டிககப்படுகி்றது. 

இவ்விைவில குர்ஆன் ஓது்தல, 
திகர்பசய்தல, இஃதிகாப் இருத்-
்தல,கியாமுலரலல ப்தாழுரக-
யில ஈடுபடு்தல என்பவறறில 
முஸலிம்கள் ஆர்வம் காட்டுவர்.

இவ்விைவில ககட்கும் 
துஆககள்அங்கீகரிககப்படு-
பமன கூ்றப்படுவ்தால மககள் 
பபரும்பாலும் கநான்பு 21, 
23, 25, 27ஆகிய தினங்களில 
பள்ளிவாசலகளில ்தங்கியிருந்து 
வைகக வழிபாடுகளில ஈடுபடு-
கின்்றனர்.

பள்ளிவாசல்களில 
புனித "லைைத்துல" 
இரலவ 
்கழிபபதற்கான 
ஏறபாடு்கள்

நறபிட்டிமுரன தினகைன் நிருபர் 

கலமுரனப் பிைக்தசத்தில எரி-
பபாருளுககு பபரும் ்தட்டுப்-
பாடு நிலவுவ்தால, விறபரன 
நிரலயங்களில பபரும்கியூ-
வில நின்று பல மணித்தியா-
லம் கழித்்த பின்கப மககள் 
பபறக்றாரல பபறறுச்பசலலு-
கின்்றனர்.

கலன்களில பபறறுச் பசல-
லும்முர்ற நிறுத்்தப்பட்டாலும் 
கியூவில நின்று பபறக்றால 
பபறுவ்தறகு நீணடகநைம் பசல-
வ்தாகவும் பபாதுமககள் கூறு -
கின்்றனர்.

இக்தகவரள, சில இடங்க -
ளில கரடகள், வீடுகளில கூடிய 
விரலயில ்தனியார் பபறக்றால

விறப்தாகவும் அறியககிடக-
கி்றது.

மத்தியமுகாம்,  சவளககரட, 
நறபிட்டிமுரன  மரு்தமுரன, 
கலமுரன, சாயந்்தமருது 
பபறக்றால நிரலயங்களில 
அடிககடி பபறக்றால வழங்கப் -
படினும் நீணட கியூவில மககள் 
நின்று  பபறக்றால பபறுவது 
இங்கு குறிப்பிடத்்தகக விடயமா -
கும்.

எனகவ பபறக்றால விறபரன-
யில, பபாறிமுர்ற ஏறபடுத்்தப் -
படல கவணடுபமன பபாதுமக-
கள் ககாரிகரக விடுககின்்றனர்.       

எரிபபாருள் 
விநிய�ா்கத்தில
பபாறிமுலை 
அவசி�ம் மாளிரகககாடு குறூப்  நிருபர்

இள வயதில கர்ப்பமரடவர்த 
குர்றத்்தல மறறும் கர்ப்பிணித் ்தாய-
மார்களின் கபாோககு ப்தாடர்பான 
விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி அணரம-
யில வரிப்பத்்தாஞகசரன மருத்துவ 

நிரலயத்தில இடம்பபற்றது.
சிறுவயதுத் திருமைம் மறறும் 

முன்கூட்டிய கர்ப்பத்ர்தத் ்தடுப் -
பது, ஊட்டச்சத்து குறித்்த விழிப் -
புைர்ரவ ஏறபடுத்துவக்த 
இந்நிகழ்ச்சியின் முககிய கநாகக -
மாகும்.

இந்நிகழ்வில கபைா்தரன குழந்-
ர்தகள் நலன் பாதுகாப்பு அதிகாரி 
.எம்.எச்.வோப் , பிைக்தச குழந்ர்த 
நலன் அதிகாரி  ஆ்தம் இம்்தாத் 
உட்பட ரவத்தியசாரல உத்தி -
கயாஸ்தர்கள் மறறும் பபணகளும் 
கலந்து பகாணடனர்.       

மட்டககளப்பு விகேட நிருபர்

கெர்மனின் பவகவரியன் பாைாளு -
மன்்ற உறுப்பினரும்  கெர்மன் முனிச் 
நகைத்தின் முன்னாள் மு்தலவருமான 
பேப் பமாைாட்பசடர், மட்டகக -
ளப்பு மாநகைசரபககு நணபலணை 
விெயத்ர்த (16) கமறபகாணடார்.

மட்டககளப்பு மாநகை மு்தலவர் 
தியாகைாொ சைவைபவன், மாநகை-
சரப உறுப்பினர்கள், பபாறியியலா-
ளர் சித்திைாக்தவி லிங்ககஸவைன் 
மறறும் மட்டககளப்பு மாவட்ட 
நீர்வழங்கல வடிகாலரமப்புச் 
சரபயின் பபாறியியலாளர் பிைகாஷ் 
ஆகிகயார் இதில கலந்து பகாணட-
னர்.

முனிச் நகைத்தின் மு்தலவைாக 
இருந்்த காலத்தில, மட்டககளப்பு 
மாநகைசரபயுடன் இரைந்து,இவர் 
பசயறபடுத்திய கவரலத்திட்டங்க-

ரளயும் பமாைாட்பசடர் மீளாயவு 
பசய்தார்.

மாநகைசரபககு வழங்கப்பட்ட 
அலுவலக பஜிகைா வாகனம் உள்-
ளிட்ட கனைக வாகனங்கரளயும் 
பார்ரவயிட்டு மாநகை சரபயின் 
நிரனவுப் பதிகவட்டிலும் அவர் 
ரகபயாப்பமிட்டார்.

சுனாமியினால ்தாய, ்தந்ர்த 
மறறும் கைவரன இழந்்த பபணகள் 
்தலரம்தாங்கும் குடும்பங்களுககு 
ரூபா  26 மிலலியன் பசலவில 2008 
இல திைாயமடுவில நிர்மாணிககப்-
பட்ட வீடுகள் மறறும்

 மாநகைசரபயில பணிபுரிந்்த சுனா -
மியால பாதிககப்பட்ட,ப்தாழிலா-
ளர்களுகபகன  சத்துருகபகாணடா-
னில  வழங்கப்படடிருந்்த வீட்டுத் 
திட்டங்கரளயும் பார்ரவயிடுவ-
்தறகு  கள விெயத்ர்தயும் கமற-
பகாணடரம குறிப்பிடத்்தககது.       

மட்டககளப்பு மாநகர சபைககு
ஜேரமன் எம்,பி நல்லண்ண விேயம்

நூருல ேு்தா உமர்

அம்பார்ற மாவட்ட மககளுககு 
புனி்த ைமழான் மா்தத்ர்த முன்-
னிட்டு கபரீச்சம்பழ பபாதி வழங்-
கும் பசயறறிட்டம் ப்தாடர்ந்து மூன் -
்றாவது வருடமாக இவ்வாணடும் 
கலமுரன யன்ஸ கபாைமினால  
ஆைம்பித்து ரவககப்பட்டது.

கலமுரனயன்ஸ கபாைம் விடுத்்த 

கவணடுககாளுககரமய 3.6 மில -
லியன் ரூபா பபறுமதியான 6000 
கிகலாகிைாம் கபரீச்சம்பழ ப்தாகு -
திநன்பகாரடயாக வழங்கப்பட் -
டது.

அம்பார்ற மாவட்டத்திலுள்ள 
சகல பிைக்தசங்களிலிருந்து ப்தரிவு 
பசயயப்பட்ட ப்தாணடர் அரமப் -
புககளூடாகவும், பள்ளிவாசல 
நிருவாகத்தினர் ஊடாகவும் இைங்-

கானப்பட்ட பயனாளிக குடும்பங்-
களுககு இப்பபாதிகள் விநிகயா-
கிககப்படவுள்ளன. நிகழ்வில 
அம்பார்ற மாவட்ட பிைக்தசங்க-
ளிலிருந்து ப்தரிவுபசயயப்பட்ட 
ப்தாணடர் அரமப்புகளின் பிைதிநி-
திகள், பள்ளிவாசல நிருவாகத்தினர் 
மறறும் கலமுரனயன்ஸ கபாைத் -
தின் அங்கத்்தவர்கள் ஆகிகயார் 
கலந்துபகாணடனர்.       

அம்ைாபற மாவட்ட மககளுககு 
ஆறு ்்தான் ஜைரீசசம்ைழம் விநிஜயாகம்

கரப்பிணித் ்தாயமாரகளுககு 
ஜைாஷாககு விழிப்பு்ணரவு
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( கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர்)  

அமைச்சு அந்தஸ்துள்ள அமைச்-
ேர் ப்தவிமை ஏற்குமபடி ஐநது ்தட-
மவகளுக்கு அதிகைாக அரே ்ைல-
ைடடத்திலிருநது அமைப்பு வந்தது. 
நோடடின் ்தற்்பாம்தை நிமைகருதி 
அ்தமன ஏற்ப்தமன நிராகரித்துவிட-
்டன். காலிமுகத் திடலில இம்ள-
ஞர்கள முன்்னடுக்கும ்பாராட-
டத்ம்தயும நோன் ஆ்தரிக்கின்்றேன் 
என அநுரா்தபுரம ைாவடட பாராளுைன்றே உறுப்-
பினர் இஷாக் ரஹைான் ் ்தரிவித்்தார்.  

நோடடின் ்தற்்பாம்தை நிமைமை ேமபந்த-
ைாக ்நேற்று (18) ஊடகஙகளுக்கு கருத்து ்்தரி-
விக்மகயி்ை்ை அவர் ்ைற்கணடவாறு ்்தரி-
வித்்தார்.   

20 ஆவது ைாப்பு சீர்திருத்்தம்த ஆ்தரித்்த 
எம ஏழு ்பரில இருவருக்கு அமைச்ேரமவ 
அமைச்சு ப்தவிகளும, ்ைலும இருவருக்கு 
இராஜாஙக அமைச்சு ப்தவிகளும ்தருவ்தாக 
அரோஙக உைர் ைடடத்திலிருநது ்பச்சு வார்த்-
ம்தகள ்ைற்்காள்ளப்படட்பாதும நோம 
அ்தமன நிராகரித்்்தாம.   

அமைச்சுப் ப்தவிகள ைற்றும அரோஙகத்தின் 
சுக்பாகஙகம்ள விட ைக்களின் இன்மறேை 
நிமைமை ் ்தாடர்பி்ை்ை நோம அதிக கவனம 
்ேலுத்துகி்றோம எனவும அநுரா்தபுர ைாவடட 

பாராளுைன்றே உறுப்பினர் இஷாக் 
ரஹைான் ்ைலும ்்தரிவித்்தார்.  நோடா-
ளுைன்றே உறுப்பினரான ஹாபிஸ் 
நேஸீர் அஹைட அமைச்ேராக ேத்திைப்-
பிரைாணம ்ேய்து ்காணடுள்ளமை 
்்தாடர்பாக பாராளுைன்றே உறுப்பி-
னர் இஷாக் ரஹைானிடம வினவிை 
்பாது,   ஹாபிஸ் நேஸீர் அஹைட 
அமைச்ேராக ேத்திைப்பிரைாணம 
்ேய்து ் காணடமை ் ்தாடர்பில நோன் 

எந்தக் கருத்ம்தயும இஙகு ்்தரிவிக்க விருமப-
விலமை என ்்தரிவித்்த அவர், நோஙகள ஏழு 
்பரும எந்த அமைச்சுப் ்பாறுப்புகம்ளயும 
ஏற்பதிலமை என்்றே முன்னர் தீர்ைானித்திருந-
்்தாம என்றும ் ்தரிவித்்தார்.  

்ைலும, இப்்பாது எழுநதுள்ள இவவா-
றோன நிமைமையில ஏமன்ைார் ்்தாடர்பில 
என்னால எந்தக் கருத்துகம்ளயும ்்தரிவிக்க 
முடிைா்த நிமையில கூட, எனது தீர்ைானத்தில 
எந்த ைாற்றேமும இலமை. எதிர்காைத்தில கூட 
எந்த அமைச்சுப் ்பாறுப்மபயும நோன் ஏற்கப் 
்பாவதிலமை என்ப்தமன உறுதிைாக ்்தரி-
வித்துக் ் காள்ள விருமபுவ்தாகவும அவர் ் ்தரி-
வித்்தார். ் ைலும,   

நோன் எப்்பாதும எனக்கு வாக்களித்்த ைக்கள 
பக்க்ை இருப்்பன் என்றும அவர் ்ைலும 
்்தரிவித்்தார்.  

எந்தவ�ொரு அமைச்சு வ�ொறுபம�யும் 
்தற்�ொம்தய நிமையில் ஏற்கைொட்டேன்

எனக்கு பல தடம்கள் அமழபபு ்நதன என்கிறவார் இஷவாக் எம்.பி  

(்வலிகை தினகரன் நிருபர்)

்வலிகை பகுதியில அணமைக்காைைாக 
திருடடுச் ேமபவஙகள அதிகரித்து வருவ்தாக 
்்தரிவிக்கப்படுகிறேது.  '

எவரும இலைா்த ேந்தர்ப்பஙகம்ளப் பைன்-
படுத்தி வீடடினுள புகுநது ஒழிநதிருநது இரவு 
்நேரஙகளில அவர்க்ளது மகவரிமேமை காடடி 
வருகின்றேனர். இவவாறு பைவீடுகளில திருட-
டுச் ேமபவஙகள இடம்பறுள்ளன. 

பணஙகள, ்தஙக ஆபரணஙகள ்பான்றேமவ-
க்்ள இவவாறு திருடப்படுகின்றேன. 

்ைலும வீதி்ைாரஙகளில நிறுத்்தப்படடிருக்-

கும துவிச்ேக்கரவணடிகளும திருடப்படடுள-
்ளன. இது விடைைாக ்பாலிஸ் நிமைைத்தில 
முமறேப்பாடு ்ேய்ைப்படடுள்ளது. ேந்்தகத்-
தின் ்பரில சிைர் மகது ்ேய்ைப்படடும உள-
்ளனர். 

எனினும ேகைரும எச்ேரிக்மகைாகவும அவ-
்தானைாகவும இருநது ்காளளுைாறு ்வண-
டப்படுகின்றேனர். 

வீடடில ஆணகள இலைா்த ேைைம வீடடின் 
க்தவுகம்ள மூடிக்்காளளுைாறும ்வணடப்-
படுகின்றேனர். ேந்்தகத்துக்கிடைாக நேடைாடும 
நேபர்கள மீதும அவ்தானைாக இருக்குைாறும 
்பாலிஸார் ்கடடுள்ளனர். 

வ�லி்கை �குதியில் திருடடுச் சம்��ங்கள் அதி்கரிபபு

காடுகள  ்தமபாடடுக்கு வ்ளரக் 
கூடிைமவ. ஆனால ்தன் ்ைனியில 
சுைநது வருகின்றே அந்த நேதிமை ஒரு 
்பாதும நேமபி இருப்பதிலமை. 
கிளி்நோச்சிக் காடுகளின் சிறேப்புக்க -
ளின் ்தன்மை அது.கனகராைன்கு்ளம 
வற்றிப் ்பானாலும எைது காடுகள 
காய்வதிலமை. அது ்தான் கிளி்நோச் -
சியினுமடை சிறேப்பு. அப்படித் ்தான் 
இஙகு வாழும  ைனி்தர்களும ோன் -
்றோர்களும உள்ளனர் என்று கவிஞரும 
எழுத்்தா்ளருைான வண. முமன. து. 
சி. ்ைாசுவா அடிக்ளார் ்்தரிவித் -
்தார்.

இைஙமக குைரித் ்தமிழ் பணி 
ைன்றேம நேடாத்தும முற்்பாக்கு சீர்தி -
ருத்்த சிந்தமனைா்ளரும ேமூகப் பணி -
ைா்ளரும  கமைஞருைான அைரர்  
நோ. மவ.குகராோ  ைணிவணணன்  
நிமனவு  நிகழ்வும கமைஞர்கள 
்கௌரவிப்பு ,  பலகமை புகு ைாண -

வர்கள ்கௌரவிப்பு ,  கைாபூேணம 
நோ. மவ.  குைரி்வந்தன்  எழுதிை 
நூல ்வளியீடடு விைா , ்பாது நூை -
கஙகளுக்கு நூலகள அன்பளிப்புச் 
்ேய்்தல மு்தலிை நிகழ்வுகள   ஏ 9 
வீதியில அமைநதுள்ள கிளி்நோச்சி 
கூடடுறேவு ைணடபத்தில கவிஞரும 
எழுத்்தா்ளருைான வண. முமன. து. 
சி. ்ைாசுவா அடிக்ளார் ்தமைமை -
யில நேமட்பற்றே்பாது ்தமைமை -
யுமரைாற்றும ்பா்்த அடிக்ளார் 
இவவாறு ்்தரிவித்்தார்.

இநநிகழ்வில நோடாளுைன்றே உறுப் -
பினர் சிறி்தரன், திரு்காணைமை 
்்தன்கயிமை ஆதின குருமு்தலவர்  
்தவத்திரு அகத்திைர் அடிக்ளார், கிளி -
்நோச்சி ைாவடட ்ேைைகத்தின் பண -

பாடடலுவலகள அதிகாரி ்பான். 
இராேதுமர, கிளி்நோச்சி ்்தற்கு 
வைைக் உ்தவிக் கலவிப் பணிப்பா்ளர் 
பைனீ்தரன்,  முன்னாள  கிளி்நோச்சி 
ைாவடட கூடடுறேவு ேமபயின்  திடட -
மிடல பணிப்பா்ளர் அ. ்கதீஸ்வரன் 
ஆகி்ைார் கைநது  சிறேப்பித்்தனர்.

இதில  கமைஞர்கள மூத்்த குடிகள,  
ேமூகத் ்்தாணடர்கள பாராடடி 
்கௌரவிக்கப்படவுள்ளனர். ேமூகத் 
்்தாணடர் ்வ. சி்தமபரநோ்தன், 
கைாபூேணம, இரா. அ. இராைன், 
சி்ரஷட ஊடகவிைைா்ளர் இக்பால 
அலி , வ்ளமவ வ்ளவன் ைா. ் ேலைத் 
்தமபி, கைாபூேணம இ. நேடராோ,  
வளளுவ்தாேன் நோ. சிவராோ, அண -
ணாவிைார் அ. அமிர்்தநோைகம, திரு -

்வணிேஙகைம ்ோ. ்ேலவராணி, 
மக ைணிைம நோ. முருகானந்தம, 
பார்வதி நேலை்தமபி. கவி்தா ேணமுக -
நோ்தன், ே.மு.அரு்ளமபைம இன்னும 
பலதுமறே ோர்ந்தவர்கள ்கௌரவிக் -
கப்படடனர்.

அடிக்ளார் ்்தாடர்நதும ்பசுமக -
யில,..

இந்த அரஙகுக்குள வருகின்றே 
்பாது ஒரு ைைர் கூடடத்திற்குள 
அலைது ஒரு பூந்்தாடடத்திற்குள 
உள நுமையும ்பாது நுகர்நது 
்காள்ள முடிகின்றே ்தன்மை ஏற்படு -
கின்றேது. ஏ்னன்றோல வாேமிலைா்த 
ைைர்கள பூந்்தாடடத்தில நிமறேை 
இருக்கக் கூடும. 

எலைா வாேைைர்கம்ளயும ்வர் 

அறோைல ்காணடு வநதிருக்கின்றோர் -
கள. அது ்தான் இந்த ்தமிழ் ைணி ைன் -
றேத்தின் சிறேப்பு. 

கிளி்நோச்சிக்கு ஒரு அமடைா -
்ளம உணடு. கிளி்நோச்சியில சிறேந்த 
அமடைா்ளம வ்ளர்க்கப்படா்த 
காடுகள. ்தான் ்்தான்றிை ைரஙகள, 
்தான் ் ்தான்றிை காடுகள. அமவக்்ள 
விருேடஙகள. 

ைைர்களின் வாேம ைடடுைலை 
இந்த நிகழ்வுகளுமடை சிறேப்பு ைரங -
களின் விருடேஙக்்ள அைகும வ்ளப் -
பும இஙகு ்ைருகூடடுகிறேது.

விருது ்பறே வநதிருக்கக் கூடிை 
அத்்தமன ்பரும  ்பரும விருடேங -
க்்ள. 

்தான் ்்தான்றிை ைரஙகள. உைர்நது 
நின்று சிறேப்பாக நிைல பரப்பி 
எப்்பாழுதும சுமவைான கனி 
்காடுக்கும இந்த ைகா விருடேங -
கம்ள நோன் காடுக்ளாக்வ பார்க் -
கின்்றேன். ஒரு காடடின் நேடுவில  
அைர்நதிருக்கின்றே உணர்வு எனக்கு 
ஏற்படுகின்றேது. 

கிளி்நோச்சி குைரித் ்தமிழ்ப்பணி 
ைன்றேத்தினர் இந்த ்பரிை ைரஙக -
ளுக்கும  விருடேஙகளுக்கும  ்கௌர -
விப்பு  வைஙகுவதில ்பருமி்தம 
்காளகின்றேனர் என்றோர்.

இைஙம்க குைரித் ்தமிழ் �ணி ைன்்றத்தின் 
்கமைஞர் வ்கௌரவிபபு

்பருவம்ள வி ே்ட நிருபர்

புனி்த ரைைாமன 
முன்னிடடு ்பருவம்ள 
சீனன் ்காடமட ்பரு-
கைமை ஸாக்கிரீன் 
ஜூமஆ பளளிவாேலில 
நேமட்பறும ஹிஸ்பு 
ைஜ்லிஸில இமமுமறே 
பிர்்தேத்ம்த ்ேர்ந்த 90 
சிறுவர்கள பஙகுபற்று-
கின்றேனர். 

பளளிவாேல பிர்தை 
இைாம ்ைௌைவி எஸ்.எச்.எம இமரான் (ஹூமைதி) உ்தவி இைாம 
்ைௌைவி முஹமைத் ரிஸ்கி (ஹிழ்ரி)  ஆகி்ைாரின் ்தமைமையில நேமட-
்பறும இமைஜ்லிஸில பஙகுபற்றும சிறோர்கம்ள ஊக்குவிக்கும வமகயில 
ரைைான் 14 ஆம நோள ஹிஸ்புல குர்ஆன் ைஜ்லிஸின் ்பாது ைபாஹிம 
பாஸி ஒரு சிறுவருக்கு 500 ரூபா வீ்தம பண அன்பளிப்மப வைஙகினார். 

புனி்த ரைைான் ைா்த இரவு ் நேரத்ம்த வீணான ் களிக்மககளில சிறுவர்கள 
ஈடுபடாது புனி்த அல குர்ஆமன ஓதும ஹிஸ்பு ைஜ்லிசில பஙகுபற்றுவது 
மிகவும ைகிழ்ச்சிக்குரிை்தாகும. 

்பருவம்ள பகுதியில உள்ள எந்த ஒரு பளளிவாேலிலும இவவாறோன 
கூடு்தைான ்்தாமக சிறுவர்கள ஹிஸ்புல குர்ஆன் ைஜ்லிஸில பஙகுபற்-
றுவ்தாக அறிவ்தற்கிலமை. அந்த வமகயில எைது பிர்்தே சிறுவர்கள 90 
்பர் வமகயில அல குர்ஆன் அரு்ளப்படட புனி்த ைா்தத்தில குர்ஆமன 
ஓதுவ்தற்கு ஒன்று்ேர்நதுள்ளம்த ்பரிதும பாராடடுகி்றேன் என அதிபர் 
்ைௌைவி எஸ்.எச்.எம இமரான் (ஹூமைதி) இ்தன் ் பாது குறிப்பிடடார்.

புனி்த ரைழொன் ஹிஸ்பு ைஜ்லிஸ்

nghUl;nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fsk; 

      N- 45 
,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj; 

jiytuhy; ,e;jpahtpd; cw;gj;jpahsu;fs; (,e;jpa fpubl; iyd; 

epWtdj;jpdhy; epjpaspf;fg;gLtjpdhy;) my;yJ mtu;fspd; 

gpujpepjpfs; my;yJ mtu;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; 

cs;s cs;@u; Kftu;fsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghU(s;)l;fs; nfhs;tdT njhlu;gpy;> tpiy kDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

White Prin  ng Paper-17”-60 GSM
Material : White Prin  ng Paper
Quality  : Wood Free & Surface Sized
Substance  : 60 + 2.5% GSM
Width  : 17”
Quan  ty Required  : 300 + 10% Metric Tons
Bid Reference No.  : S.I. 2022/09
Bid Fee : Rs. 19,000.00
White Prin  ng Paper-30”x40”-70 GSM
Material  : White Prin  ng Paper
Quality  : Wood Free & Surface Sized
Substance  : 70 + 2.5% GSM
size  : 30”x40”
Quan  ty Required  : 100 + 10% Metric Tons
Bid Reference No.  : S.I. 2022/14
Bid Fee : Rs. 9,000.00

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 2022.05.11.Me; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiuahFk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jij cldLj;J tpiy kDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

Pre-bid mee  ng- 2022.04.26 Me;jpfjp K.g 11.30 kzpf;F 

,y.118>ldP];lu; B rpy;th khtj;ij nfhOk;G 08. ,y; mike;Js;s 

mur mr;Rj;jpizf;fs Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilngw cs;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlu;gpYk; Nkw;$wg;gl;l 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld;> mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpajpdk; gp.g.2 kzpf;F 

Kd;djhffpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; 

Ngupy; fPo;f;fhZk; Kftupapy; mike;Js;s murhq;f 

mr;Rj;jpizf;fsj;jpd; ntspehl;L toq;fy;fs; gpuptpy; flik 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzptiu cupa tpiy 

kD njhlu;ghd Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fis> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; 

gp.g.4.15 kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nghUl;nfhs;tdTf; FOj; jiytu;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

118> lhf;lu; ldp];l;lu; B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08. 

njhiyNgrp: 011-2694898 

,izaj;jsq;fs;: www.documents.gov.lk
2022.04.08

nghUl;nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fsk; 
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,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj; 

jiytuhy; ,e;jpahtpd; cw;gj;jpahsu;fs; (,e;jpa fpubl; iyd; 

epWtdj;jpdhy; epjpaspf;fg;gLtjpdhy;) my;yJ mtu;fspd; 

gpujpepjpfs; my;yJ mtu;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; 

cs;s cs;@u; Kftu;fsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghU(s;)l;fs; nfhs;tdT njhlu;gpy;> tpiy kDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

White Prin  ng Paper-17”-70 GSM
Material : White Prin  ng Paper
Quality  : Wood Free & Surface Sized
Substance  : 70+2.5% GSM
Width  : 17”
Quan  ty Required  : 200 + 10% Metric Tons
Bid Reference No.  : S.I. 2022/08
Bid Fee : Rs. 15,000.00
White Prin  ng Paper-25”x35”-70 GSM
Material  : White Prin  ng Paper
Quality  : Wood Free & Surface Sized
Substance  : 70 + 2.5% GSM
size  : 25”x35”
Quan  ty Required  : 200 + 10% Metric Tons
Bid Reference No.  : S.I. 2022/10
Bid Fee : Rs. 15,000.00

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 2022.05.11.Me; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiuahFk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jij cldLj;J tpiy kDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

Pre-bid mee  ng- 2022.04.26 Me; jpfjp K.g. 11.30 kzpf;F ,y.118> 

ldP];lu; B rpy;th khtj;ij nfhOk;G 08. ,y; mike;Js;s 

mur mr;Rj;jpizf;fs Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilngw cs;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlu;gpYk; Nkw;$wg;gl;l 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld;> mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; gp.g.2 kzpf;F 

Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhdtpz;zg;gj;jpd; 

Ngupy;fPo;f;fhZk; Kftupapy; mike;Js;s murhq;f 

mr;Rj;jpizf;fsj;jpd; ntspehl;L toq;fy;fs; gpuptpy; flik 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzptiu cupa tpiy 

kD njhlu;ghd Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fis> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; 

gp.g.4.15 kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nghUl;nfhs;tdTf; FOj; jiytu;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

118> lhf;lu; ldp];l;lu; B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08. 

njhiyNgrp: 011-2694898 

,izaj;jsq;fs;: www.documents.gov.lk
2022.04.08

,yq;if JiwKfq;fs;; mjpfhurig

Vy tpw;gid
,yFtpy; mope;JNghff;$ba 

fg;gw; ruf;F tpw;gid

Vy tpw;gidj; jpfjp: 2022.04.20 Mk; jpfjpad;W

vdJ ,y.: LD/S/SLPA/2022/03/PC-05,06    LD/S/SAGT/2022/03/PC-04

nfhOk;Gj; JiwKf gz;lhuehaf;f thry; (BQ)  eyd;Ghp 
fl;blj;jpy; 2022.04.20 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;tjw;fhf SAGT & JCT  jpwe;j ntspfspy; 

itf;fg;gl;Ls;s  (,e;jpa nts;is mhprp> Gjpa ntyd;\pah 

Njhlk;goq;fs;) Mfpatw;iw mlf;fpAs;s jilafw;wg;glhj 

vspjpy; mope;JNghff;$ba fg;gw; ruf;F nfhs;fyd;fs; 

Nkw;Fwpg;gpl;lthW tpw;gid nra;ag;gLk;. 

2022.04.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 8.30 kzpapypUe;J K.g. 

10 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ngNrt 

cldhd 1>000 &ghit nrYj;jpa gpd;dh; nfhOk;G - 01> 

15 Mk; ,yf;fj;jpYs;s nfdy; jpwe;jntspapd; ,yq;if 

JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; xU epWj;j (One stop) 
Mtzkhf;fy; epiya nyh[p];bf;]; gphptpd; tpw;gid 

gphpT mYtyfj;jpypUe;J Vy tpw;gid Mtzq;fs; kw;Wk; 

cl;nry;yy; mDkjpg;gj;jpuq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.   

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

kPsspf;fg;gLk; njhifahf 200>000/= &ghit nrYj;Jjy; 

Ntz;Lnkd;gJld; mg;gbahd tpiykDf;fSf;F khj;jpuNk 

Vyj;jpy; gq;F ngWtjw;fhd mDkjp toq;fg;gLk;

2022.04.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpapypUe;J kjpak; 

12 kzp tiuAk; chpj;jhd jpwe;j ntspfspy; tpw;gidf;F 

gl;bayplg;gl;Ls;s cUg;gbfis ghPl;rpf;fyhk;. 

www.slpa.lk   vd;w ,izaj;ij Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 

ghh;itaplTk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (nyh[p];bf;];)    

19.04.2022

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

nyh[p];bf;]; gphpT>  

,y.: 15> Nyhl;l]; tPjp>

nfhOk;G-01.
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O+ ,d <uy; 
gFjpnahd;W 

toq;Ftjw;fhd 

xUth; Njit 

(ghpj;jpahfk; 

nra;ag;gl;l <uy; 

ghfkhdJ 

FWfpa fhyj;Js; 

tsUk;. 

0772001262

ngaH khw;wk;
nfhOk;G-13> Ty;ngd;ly; 

tPjp> 185/9 I NrHe;j 

nkh`kl; ]khd; Mfpa 

ehd; vdJ gpwg;Gr; 

rhd;wpjopy; je;ijapd; 

ngaH tpLgl;Ls;sJ. vdNt 

fdgjp utpr;re;jpud; vDk; 

ngaiur; NrHj;J vdJ 

ngaiu fdgjp utpr;re;jpud; 

nkh`kl; ]khd; vd 

khw;wk; nra;Js;Nsd; 

vd;gij njhptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;
- fdgjp utpr;re;jpud; 

nkh`kl; ]khd;

tptrhaj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

ngWif mwptpj;jy; 
fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; gpd;tUk; tplak; njhlu;ghd Nfs;tp 

Nfhug;gLfpd;wJ

S.No Bid NO DETAILS Qty
Bid 

Security 
Amount

Non 
Refundable 

fee Rs

Bid Security 
Validity 
Period

PROGRAMME

01

GOSL/EP/25/PRO/
Agr i. Seeds(Red 
Onion) /2022 - 01

Red Onion 
Seed Bulb 34,800Kg 100,000.00 2,000.00 16.08.2022 Line Ministry

1.  ngWif Mtzq;fspid 19.04.2022 Mk; jpfjpapypUe;J 05.05.2022 Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuj;jpy; fhiy 

9.00 kzpapy; ,Ue;J khiy 3.00 kzp tiu jpUNfhzkiy fd;dpah tPjp> tNuhja efupy; mike;Js;s 

fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. ,jw;fhf ,yq;if tq;fp jpUNfhzkiy 

gpujhd fpisapy; (fpis ,y.006) khfhzg; gzpg;ghsu;> tptrhaj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk; >vd;w 

ngaupy; fzf;F ,yf;fk; 0005849161 ,w;F kPsr;nrYj;j Kbahj itg;Gg; gzkhf &gh.2>000.00 ,id jyh 

xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; nrYj;j Ntz;Lk;

2.  ngWif Mtzq;fis %lg;gl;l ciwapypl;L 06.05.2022 Mk; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F Kjy; fpilg;gjw;fhf 

jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> tptrhaj; jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;> fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> 

jpUNfhzkiy vDk; Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ ifahy; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. rku;g;gpf;Fk; 

ngWif Mtzj;jpd; ciwapd; ,lJgf;f %iyapy; ngWif ,yf;fj;jpid Fwpg;gpLtJ fl;lhakhdjhFk;.

3.  cupa Neuj;jpw;F gpd; clNd (06.05.2022) K.g. 10.31 kzpf;F ngWif Mtzq;fs; jpUNfhzkiy fd;dpahtPjp> 

tNuhjaefupy; mike;Js;s fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; jpwf;fg;gLk;. ,jw;fhf ngWifjhuu;fs; 

my;yJ mtu;fsJ gpujpepjpfs; gq;Fgw;w KbAk;.

4.  ,t;tpiykDf; Nfhuiy KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth my;yJ ve;jnthU epiyapNyh ,g;G+uz 

eltbf;ifapypUe;J vtUf;Fk; el;l <L vJTk; nrYj;jhkNy ,t;tpiykDf; Nfhuiy ,uj;Jr; nra;tjw;F 

ngWiff; FOj; jtprhsUf;F G+uz mjpfhuk; cz;L.

5.  Nkyjpf tpguq;fis fd;dpahtPjp>tNuhjaefu;> jpUNfhzkiy fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy;> 

khfhzg; gzpg;ghsuplk; mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp : 026-2222665/026-2223077 
njhiyefy; : 026-2222153 

Dr. S.M.`{ird; 

khfhzg; gzpg;ghsu;> 

tptrhaj; jpizf;fsk;> 

fpof;F khfhzk;> 

fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> 

jpUNfhzkiy.

xUq;fpizg;G 

mwptpg;G

2007 fk;gdpr;rl;lk; 7 ,d; 

9(1) rl;lj;jpw;fika> 

,yf;fk; 52/3> Kjyhk; 

njU uh[fphpa> uh[fphpa 

tPjp> rpwP [ath;jdGu> rpwP 

[ath;jdGu Nfhl;il 

vd;w Kfthpapy; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;s ngd;lh 

yq;fh vf;];gpu]; gpiutl; 

ypkpnll ; (fk;gdp 

,y:PV,00252507)> 2022 

Mk; Mz;L [dthp 31k; 

jpfjpad;W 2007 fk;gdp 

rl;lk; ,yf;fk; 7 ,d; 

gFjp 5 ,w;fika 

tiuaWf;fg;gl;l nghWg; 

GfSld; tiuaWf;fg;gl;l 

fk;gdpahf ,izf;fg; 

gl;lJ.

epGdp ngNuuh

(SEC/IND(1)b(i)/2021/11996)

tpiykDf;Nfhuy; mwptpj;jy; 
khtdy;iy gpuNjr rigf;F cupj;jhd nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F  toq;Fjy;

2022 Nk khjk; Kjy; 2022.12.31 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyj;jpw;F fPNo ml;ltizapy;  

Fwpg;gplg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;  

Nfhug;gLfpd;wd. 

 tpiykDg; gj;jpuq;fis toq;Fjy; -  2022.04.19 Mk; jpfjp Kjy; 2022.05.10 Mk; jpfjp gp.g.2.30 tiu 

tpiykDg; gj;jpuq;fis ifNaw;wy; -  2022.05.11 Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu 

tpiykDg; gj;jpuq;fis jpwj;jy;  -  2022.05.11 Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F khtdy;iy gpuNjr 

rig mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. Fwpj;j epfo;tpw;F  

tpiykDjhuu; my;yJ mtupd; vOj;J %ykhd  

mjpfhukspf;fg;gl;l KftnuhUtUf;F gq;Fgw;Wtjw;F 

mDkjp toq;fg;gLk;. 

tpz;zg;gg;gj;jpu fl;lzk;  - 1000.00 

ml;ltiz 

njhlu; 

,yf;fk;

tpiykDf;NfhUk; 

,lj;jpd; ngau;

Fiwe;j tUlhe;j 

Nfs;tp tpiy

kPsr;nrYj;Jk;  

tpiykD  

itg;Gj; njhif

kPsr;nrYj;jhj  

tpiykD  itg;Gj; 

njhif

01
`p[;uhfk 

khl;biwr;rpf; fil
1380000.00 69000.00 5000.00

tpiykDg; gj;jpuq;fis cupa Neuj;jpw;F Kd; khtdy;iy gpuNjr rig mYtyfj;jpy;  

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; ,Ljy; my;yJ 'jtprhsu;> gpuNjr rig> khtdy;iy" vDk; 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  

Nkyjpf jfty;fSf;F 

T.P - 035-2246275 
2022.04.18 Mk; jpfjp  

khtdy;iy gpuNjr rigapy;.

R.P.N j]e;j ];btd;> 

jtprhsu;>  

khtdy;iy gpuNjr rig

2011 Mk; Mz;bd; 40Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;l> 2006 Mk; Mz;bd; 5Mk; ,yf;f epjp 

Nkhrbfisj; jLf;Fk; rl;lj;jpd; 8(3) Mk; gphptpd; gpufhuk; 

tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

,yf;fk; 274/197> JUypa cad N`hkhfk vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; r`d; 

re;jUtd; cLfk;gy vd;gthpd; ngahpy; gjpTnra;ag; ngw;Ws;s> fhyp  cah; 

ePjpkd;wj;jpd; v];.gp.vy; 01/2022 vd;w tof;fpd; PI vdf; Fwpg;gplg;gl;L 

rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; fhzp kw;Wk; mjDld; ,ize;Js;s> 

midj;J Mjdq;fSk;> vth; xUtUf;NfDk; tpw;gid nra;jy;> xg;gilj;jy; 

my;yJ NtW VNjDk; eilKiwfis Nkw;nfhs;sy;fisj; jilnra;Ak; 

Kfkhf 2011 Mk; Mz;bd; 40Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l> 2006 Mk; 

Mz;bd; 5Mk; ,yf;f epjp Nkhrbfis jilnra;Ak; rl;lj;jpd; 8(2) Mk; 

rl;lj;jpd; gpufhuk;> nfsut cah; ePjpkd;wj;jpw;F mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd;gb> 

2022.02.07 Kjy; 03 khjq;fspw;F mKyhFk; tz;zk; jil cj;juT 

toq;fg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

02.  rl;lj;juzpAk; gpurpj;j nehj;jhhpRkhd jpU.cjarhd;j jly;yNf vd;gthpdhy; 

2018.12.19  md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gf;f ,yf;fk; S142/162 ,d; fPo; 
2019.01.04 md;W fhyp fhzpg;gjptfj;jpy; gjpTnra;ag;ngw;Ws;s ,yf;fk; 1037 

vd;w cWjp

ml;ltiz

njd; khfhzk;> fhyp khtl;lk;> jy;Ng gj;JNt> ̀ guhJt gpuNjr nrayfg;gphptpd;> 

`guhJt  gpuNjr rig mjpfhug;gphptpy;> nkhuk;gpl;bnfhl fpuhk mYtyh; 

gphptpd; `guhJtapy; mike;Js;s chpkk; ngw;w epy msitahsh; 

jpU.V.tPurpq;` vd;gthpdhy; 2018.12.18 md;W mse;J jahhpf;fg;gl;l ,yf;fk; 

3063 cila tiuglj;jpd; epUgpj;j> ngypf`tj;j vd;w fhzpapd; gphpj;J 

Ntwhf;fg;gl;l ,yf;fk; 1 vd;w fhzpj;Jz;bd; tlf;fpy; uj;k`y; njdpatj;j 

vd;wiof;fg;gLk; gf;kPf`Fk;Gu kw;Wk; GQ;rp ntypnghj;Nj nfhul;Lt kw;Wk; 

k`ntypnghj;jTk; fpof;fhf - gpujhd tPjpapypUe;J CUf;Fr; nry;Yk; tPjpAk;> 

njw;fhf - tPLfspw;F nry;Yk; tPjpAk;> Nkw;fhf - GQ;rp ntypnghj;Nj nfhul;Lt 

kw;Wk; k`ntypnghj;jTk; Nghd;w Fwpg;gplg;gl;l vy;iyfspw;Fs; mike;js;s 

&l; 01> Ngh;r; 3.5 tp];jPuzkhd fhzp

VAVUNIYA SOUTH TAMIL PRADESHIYA SABHA 
VAVUNIYA DISTRICT 

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP)
(1)  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the 

cost of the Local Development Support Project (LDSP). Part of this loan will be used for payments under the 
contract named below.

(2)  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC), on behalf of Vavuniya South Tamil 
Pradeshiya Sabha, Vavuniya District now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the works 
listed in the table below.

S.No. Contract 
No. Name of the Contract

Estimated 
Civil Cost 
(Rs.Mn)

ICTAD 
Minimum

Grade 
Required

Required Bid Security

Contract 
periodBond 

Amount 
(Rs.)

Validity 
Period

Package -1
LDSP/NP/ 

VN/VSTPS/
2022/PT2-1

Improvements to 
Balavinayahar Road at 
Thavasikulam (140m)

1.81

C8 36,500.00 2022.08.17
91 

days

Improvements to 
Muthumari Amman 
Road at 
Maharambaikkulam 
(140m)

1.81

Total 3.62

(3) Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure.

(4)  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have valid 
CIDA registration in Building Construction for the Grade mentioned in the table above and possess valid 
business or company registration.

(5)  Qualification requirements to qualify for contract award are given in Section 5 of the Bidding Data in the 
Bidding Document.

(6)  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Vavuniya South Tamil Pradeshiya Sabha, 
Neriyakulam Road, Nelukulam, Vavuniya [Telephone No: 024 - 2225737 Fax No: 024 - 2050067] and inspect 
the bidding documents at the address Vavuniya South Tamil Pradeshiya Sabha, Neriyakulam Road, 
Nelukulam, Vavuniya from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs on working days.

(7)  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on  
submission of a written application to the Chairman, Vavuniya South Tamil Pradeshiya Sabha, 
Neriyakulam Road, Nelukulam, Vavuniya from 19.04.2022 until 17.05.2022 from 09.00 Hrs to 15.00 
Hrs. upon payment of a non-refundable fee of Three Thousand Rupees. (Rs.3,000.00) for the work. 
The method of payment will be by cash.

(8)  Bids shall be delivered in duplicate to the address at Chairman, Vavuniya South Tamil Pradeshiya 
Sabha, Neriyakulam Road, Nelukulam, Vavuniya on or before 18th May 2022 at 14.00 Hrs. Late bids 
will be rejected. Bids will be opened at above place soon after closing in the presence of the bidders’ 
representatives who choose to attend.

(9) Bids shall be valid up to 20th of July 2022

(10)  All bids shall be accompanied by a “Bid Security", as mentioned in the table above. Bid Security shall be 
valid up to the date mentioned in the table above.

(11)  The pre-bid meeting will be held on 04.05.2022 at 10.30 Hrs at the Vavuniya South Tamil Pradeshiya 
Sabha, Neriyakulam Road, Nelukulam, Vavuniya.

 The address (es) referred to above is (are):

 Chairman,
 Local Authority Procurement Committee (LAPC).
 Vavuniya South Tamil Pradeshiya Sabha, Neriyakulam Road,
 Nelukulam,
 Vavuniya.

 [Fax No: 024 - 2250067]

Invitation for Bids (IFB)

VENGALACHEDDIKULAM  PRADESHIYA SABHA, 
VAVUNIYA DISTRICT

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP)  
PROJECT ID : P 163305

(1)  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the cost of 
the Local Development Support Project (LDSP). Part of this loan will be used for payments under the contract 
named below.

(2)  The Chairman, Local Authority Procurement Committee(LAPC), on behalf of Vengalacheddikulam Pradeshiya 
Sabha, Vavuniya District now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the works listed in the 
table below.

S.
No. Contract No. Name of the Contract

Estimated 
Civil Cost
(Rs.Mn)

ICTAD 
Minimum 

Grade 
Required

Required Bid Security
Contract 
periodBond 

Amount
(Rs.)

Validity 
Period

01 LDSP/NP/VN/
VCKPS/2022/PT2/01

Improvements to Ganthinagar 
5th Cross Street to 
Katkarankulam School near 
Road (0.000-0.350 km)

4.36 C8 44,000 17.08.2022 91 days

(3) Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) Procedure. 

(4)  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have valid CIDA 
registration in Highway Construction for the Grade mentioned in the table above and possess valid business or 
company registration.

(5)  Qualification requirements to qualify for contract award are given in Section 5 of the Schedule in the Bidding 
Document.

(6)  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Vengalacheddikulam Pradeshiya Sabha, 
Mannar - Madawachiya Road, Cheddikulam, Vavuniya [Telephone No: 0242260914, 0242260055 Fax No: 
0242260913] and inspect the bidding documents at the address Vengalacheddikulam Pradeshiya Sabha, 
Mannar- Madawachiya Road, Cheddikulam, Vavuniya from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs on working days.

(7)  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the 
submission of a written application to the Chairman, Vengalacheddikulam Pradeshiya Sabha, Mannar - 
Madawachiya Road, Cheddikulam, Vavuniya from 19.04.2022 until 17.05.2022 from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs on 
working days upon payment of a non refundable fee of Three Thousand Rupees. (Rs.3,000.00)for work. The 
method of payment will be by cash.

(8)  Bids shall be delivered in duplicate to the address at Chairman, Vengalacheddikulam Pradeshiya Sabha, 
Mannar - Madawachiya Road, Cheddikulam, Vavuniya on or before 18th May 2022 at 14.00 Hrs. Late bids 
will be rejected.  Bids will be opened at above place soon after closing in the presence of the bidders’ representatives 
who choose to attend.

(9) Bids shall be valid up to 20th July 2022. 

(10)  All bids shall be accompanied by a “Bid-Security", as mentioned in the table above. Bid Security shall be valid up 
to the date mentioned in the table above, shall be same as Schedule Clause 16.

(11)  The pre-bid meeting will be held on 04.05.2022 at 10.30 Hrs at the Vengalacheddikulam Pradeshiya Sabha, 
Mannar - Madawachiya Road, Cheddikulam, Vavuniya.

 The address (es) referred to above is (are): 

 Chairman, 
 Local Authority Procurement Committee (LAPC).
 Vengalacheddikulam Pradeshiya Sabha, 
 Mannar - Madawachiya Road, 
 Cheddikulam, 
 Vavuniya. [Fax No: 0242260913]

 19.04.2022

Invitation for Bids (IFB)



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

மியன்டாட் விளையடாட்டுக்கழ்க
நிருவடா்க தெரிவும், இபெடார் நி்கழ்வும்
(சாய்ந்தமருது விசசட நிருபர்)

அமபாறை மாவடடத்தில் 
முன்னணி  விறையாடடுக் 
கழகமா்ன சாய்ந்தமருது 
மியனடாட விறையாடடுக் 
கழகத்தின 2022 ஆம ஆண்-
டுக்கா்ன புதிய நிருவாக சறப 
உறுப்பி்னர்கள் த்தரிவும,-
இப்்தார் நிகழ்வும கழகத்தின 
நிர்வாகிகள்,உறுப்பி்னர்கள் 
மற்றும பல அதிதிகளின பங்-
குபற்ைலுடன சாய்ந்தமருது 
அல்-ஜலால் வித்தியாலய 
மண்டபத்தில் சனிக்கிழறம 
(16) நறடதபற்ைது. 

இ்ந நிகழ்வின ஆரமபமாக 
2022 ஆம ஆண்டுக்கா்ன 
நிருவாக சறப உறுப்பி்னர்-
கள் த்தரிவு இடமதபற்ைது. 

இ்தன சபாது கழகத்தின 
்தறலவராக ஏ.பாயிஸ் தசய-
லாைராக யூ.சக.ஜவாஹிர் ,

தபாருைாைராக ஏ.ஏ.எம.
பார்விஜ் உடபட 23 சபர் நிருவாக உறுப்பி்னர்-
கைாக த்தரிவு தசயயப்படட்னர்.

சமலும  நிகழ்வின அங்கமாக கிரிக்தகட 
சபாடடிகளில் அண்றமக் காலங்களில் சிை்ந்த 
முறையில் பிரகாசித்்த கழகத்தின வீரர்கள் 
இ்தன சபாது பரிசில்கள் வழங்கி தகௌரவிக் -

கப்படட்னர். ஒற்றுறமயும விடடுக்தகாடுப்-
பும எனும  ்தறலப்பில் தமைலவி அப்துல் 
கரீம,அவர்களும சநானபின முக்கியத்துவம 
பற்றி தமைலவி அப்துல்லாஹ் ஆகிசயா-
ரி்னால் சனமார்க்க தசாற் தபாழிவு இடம 
தபற்ைது .

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
மீண்டும் சம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து
இலங்றக கால்ப்ந்தாடட சம-

சமை்னம மூனறு வருடங்களின 
பின்னர் பிரீமியர் சமபியனஸ் 
லீக் கால்ப்ந்தாடட சமபியனஷிப் 
சபாடடிறய அடுத்்த மா்தம 7 
ஆம திகதி மீண்டும ஆரமபிக்க-
வுள்ைது.

கட்ந்த ஆண்டு நறடதபற்ை 
சுப்பர் லீக்கில் விறையாடா்த 14 
கால்ப்நது கழகங்கறை இறைத்-
துக் தகாள்ை இலங்றக கால்ப்நது 
சமசமை்னம தீர்மானித்துள்ைது.

அ்ந்த 14 அணிகளும லீக் 
முறையில் சபாடடியிடுகினை்ன, 
ஒரு அணி 13 எதிர் அணிகளுடன 
சபாடடியிட சவண்டும. அதிக 
தவற்றிகறைப் தபறும அணிக்கு 
சமபியனஸ் லீக் கால்ப்நது சமபி-
யனஷிப்புடன தராக்கப் பரிசுக -
ளும வழங்கப்படும.

கறடசியாக 2019 உற்தப்ந-
்தாடட சமபியனஷிப் சபாட -
டியில் இராணுவ அணி சமபி-
யனஷிப்றப தவனைதுடன 
அவர்களுக்கு ரூபா 10 இலட-
சமும இரண்டாம இடத்ற்தப் 
தபற்ை தகாழுமபு உற்தப்ந்தாடட கழகத்-
திற்கு ரூபா 7.5 இலடசமும பரிசாக வழங்-
கப்படடது.

சசாண்டர்ஸ், நிகமபு யூத், அனுரா்தபுரம 
தசாலிட, மாத்்தறை விறையாடடுக் கழகம, 
சபருவறை சுப்பர் சன, குருநாகல் தபலி -
கனஸ், ஜாவாசலன மற்றும நாவலப்பிடடி 

கிறிஸ்டல் பலஸ் ஆகிய எடடு அணிகள் 
இவவருட சமபியனஷிப் சபாடடிக்குத் 
்தகுதி தபற்றுள்ை்ன.

சமலும, மு்தலாம மற்றும இரண்டாமிடங் -
கறைப் தபற்ை இலங்றக தபாலிஸ் மற்றும 
தசரண்டிப் விறையாடடுக் கழகமும அறர-
யிறுதிச் சுற்றுக்கு சமா்தவுள்ை நிறலயில், 

சபாடடித் த்தாடரில் அறரயிறுதிச் 
சுற்றுக்கு வ்ந்த நியூஸ்டார் மற்றும 
தமாரகஸ்முல்ல ஆகிசயாருக்கும 
வாயப்புகள் உள்ை்ன.  ஏ பிரிவில் 
3ஆம இடத்ற்தப் தபற்ை இலங்றக 
சபாக்குவரத்துச் சறப உற்தப்ந-
்தாடட அணியும, குழு B இல் 3ஆம 
இடத்ற்தப் தபற்ை யாழ்ப்பாைம 
தசன.சமரிஸ் விறையாடடுக் கழக -
மும இ்ந்தப் சபாடடியில் விறையா-
டவுள்ை்ன.

சமபியனஸ் லீக் கால்ப்ந்தாடடப் 
சபாடடிகள் த்தாடர்பா்ன அணி முகா -
றமயாைர்கள் மற்றும ்தறலவர்க -
ளின கூடடம புதிய வடிவம மற்றும 
விதிகள் குறித்து விைக்கமளிக்கும 
வறகயில்  இலங்றக கால்ப்நது சம-
சமை்னத்தில் நறடதபைவுள்ைது.
இலங்றக கால்ப்ந்தாடட சமசமை-
்னத்தின  ்தறலவர் ஜஸ்வர் உமரும 
பங்குபற்றும கழகங்களி்னால் எழுப்-
பப்படட பிரச்சிற்னகளுக்கு தீர்வு 
காை உள்ைார்.

உள்ளூர் வீரர்கறைத் ்தவிர, பல 
தவளிநாடடு வீரர்களும இ்ந்த விறை-
யாடடுக் கழகங்களில் பதிவு தசயது 

விறையாட அனுமதிக்கப்படுவ்தால், 
சபாடடிகள் சூடு பிடிக்கும. சமபியனஸ் லீக் 
எனபது இலங்றகயின கால்ப்ந்தாடடத்தின 
எதிர்காலத்ற்த தீர்மானிக்கும ஒரு சபாடடி -
யாகும, இது பாடசாறல வயதுறடய திை-
றமயா்ன இைம வீரர்களுக்கு அ்தன க்தவுக-
றைத் திைக்கிைது.

'எக்ஸஸ்' முன்பள்ளி ்பாடசாலை
சிறுவர்களின விலையாட்டு விழா
(நீர்தகாழுமபு தி்னகரன நிருபர் )

முனபள்ளி ஆசிரியர்களின வழிகாடடல்-
கசை சிறுவர்களின  எதிர்காலத்திற்கு எனறும 
துறை நிற்கினை்ன எ்னவும தகாவிட 19 
த்தாற்றுக்குப் பின்னர் சிறுவர்களின விறை-
யாடடு விழாக்கள் எமது நாடடில் படிப்ப-
டியாக மீண்டும ஆரமபமாகி  வருகினை்ன 
எ்னவும புத்்தைம மாவடட அபிவிருத்திக் 
குழுவின ்தறலவரும பாராளுமனை உறுப்பி-
்னருமா்ன அசசாக பிரியன்த, நாத்்தாண்டிய, 
தகாடடராமுல்ல பிரச்தசத்தில் த்தரிவித்்தார்.

தகாடடராமுல்ல அல் - ஹிரா முஸ்லிம 
மகா வித்தியாலய றம்தா்னத்தில் அண்றம-
யில் நறடதபற்ை தகாடடராமுல்ல

'எக்்ஸஸ்' முனபள்ளி பாடசாறலயின 
விறையாடடு விழாவில் பிர்தம அதிதியாகக் 
கல்நது தகாண்டு உறரயாற்றும சபாச்த பாரா-
ளுமனை உறுப்பி்னர் அசசாக பிரியன்த சமற்-
கண்டவாறு குறிப்பிடடார்.  அவர் அங்கு 
த்தாடர்்நது உறரயாற்றிய சபாது

'தகாவிட 19 றவரஸ் த்தாற்று எமது 
நாடறட மடடுமினறி உலக நாடுகறையும 
பல்சவறு வறகயா்ன பாதிப்புகறை ஏற்படுத்-
தி்ன.  இ்த்னால் உலகில் கல்வி நடவடிக்றகக-
ளும பாதிக்கப்படட்ன.

சிறுவர்களின திைறமகறை தவளிக் 
தகாைருவ்தற்கா்ன ச்ந்தர்ப்பங்களும 
இ்த்னால் எமக்கு கிறடக்கவில்றல. இது 

மிகவும துரதிஷடவசமாகும.  தகாவிட 19 
எனனும தகாசரா்னா றவரஸின த்தாற்று 
படிப்படியாக எமது நாடறட விடடு நீங்கி 
வருகினைது. இது எமக்கு மிகவும ச்நச்தாஷ-
மாக உள்ைது. நாம இனறு எமது பிரச்தசத்-
தில் வசிக்கும சிறுவர்களின விறையாடடு 
விழாவில் மிகவும மகிழ்ச்சியாக கல்நது 
தகாண்டு அவர்களின ஆக்கப்பூர்வமா்ன 
தசயல்பாடுகறை இரசித்து தகாண்டு இருக்-
கினசைாம. சிறுவர்களின விறையாடடு 
விழாக்கள் அவர்கைது திைறமகறை தவளிப்-
படுத்துவ்தற்கா்ன ச்ந்தர்ப்பங்கைாகும.  

இனறு அவவாைா்ன ச்ந்தர்ப்பம எமது சிறு-
வர்களுக்கு கிறடத்துள்ைது. முனபள்ளி ஆசி-

ரியர்கள் சிறுவர்களின திைறமகறை தவளிப்-
படுத்துவ்தற்காக பாரிய முயற்சிகறை 
சமற்தகாண்டுள்ை்னர் எனபற்த இனறைய 
விழா எமக்கு எடுத்துக் காடடுகினைது.  
இ்தற்ன நாம இங்கு காண்கிசைாம  'எனறு 
கூறி்னார்.

'எக்்ஸஸ் 'முனபள்ளி பாடசாறலயின 
அதிபர் ஜ்னாபா ஹமஸியாவின ்தறல-
றமயில் நறடதபற்ை சமற்படி  விழாவில் 
முன்னாள் நாத்்தாண்டிய பிரச்தச சறபயின 
உறுப்பி்னர் எச்.எம.ைம்ஸான, அல் - ஹிரா 
முஸ்லிம மகா வித்தியாலய ஆசிரியர்  
இஸ்மத் மற்றும பிரச்தச கல்வியாைர்களும 
கல்நது தகாண்ட்னர் .

றின�டான தெடாழில்டார் ம்களிர் அணி தவற்றி

(வட தகாழுமபு தி்னகரன நிருபர்)

றிச்னான த்தாழில்சார் மகளிர் அணியி -
்னருக்கும தபாரல்ல எம.எச்.தமாஹமட 
விறையாடடு றம்தா்ன மகளிர் அணியி-
்னருக்கும இறடயிலா்ன கால்ப்ந்தாடடப் 
சபாடடியில் 12 அதிரடி சகால்கைால் 
றிச்னான த்தாழில்சார் மகளிர் அணியி்னர் 
தபரும தவற்றிறய சுவீகரித்்த்னர்.

இக் கால்ப்ப்ந்தாடடப் சபாடடி தபாரல்ல 
வ்னாத்்தமுல்ல எம.எச்.தமாஹமட விறை-
யாடடு றம்தா்னத்தில் இடம தபற்ைது. 
இலங்றகயின மகளிர் கால்ப்ந்தாடட

அணிகளின மத்தியில் தபரும சக்திறயக் 
தகாண்டதும இலங்றக ச்தசிய மகளிர் 
அணியில் பிர்தா்ன வகிபாகம தகாண்ட 
வீராங்கற்னகறை தகாண்டதுமா்ன 
தகாழுமபு றிச்னான த்தாழில்சார் மகளிர் 
அணியி்னர் இப் சபாடடியில் 12 சகால்க -

றைப் தபற்று றம்தா்னத்தில் குழுமியிரு்ந்த 
இரசிகர்கறை வியக்க றவத்்த்னர்.

இப்சபாடடியின சபாது றிச்னான 
த்தாழில்சார் மகளிர் அணியி்னரின வீராங்க -
ற்னகள் மிக நுடபமா்ன வறகயில் ப்நற்த 
பரிமாற்ைம தசயது விறையாடியறமயால் 
அ்தன எதிரணியா்ன எம.எச்.தமாஹமட 
விறையாடடு றம்தா்ன மகளிர் அணி வீராங்-
கற்னகள் ்தடுமாற்ைம அறட்ந்த்னர். 

அ்தன எதிதராலியாக றிச்னான த்தாழில்-
சார் மகளிர் அணியின வீராங்கற்னயா்ன 
அஸ்சினி ஆசியரத்்ன அபாரமா்ன வறகயில் 
விறையாடி ்தன அணிக்கா்ன மூனறு சகால்க -
றைப் தபற்ைார்.

அவறரத் த்தாடர்்நது டபிள்யூ.எம.சக. 
இச்னஷா இரு சகால்கறையும, டபிள்யூ.
எம.ஐ.அப்புதகாட இரு சகால்கறை -
யும, எஸ்.்தர்மிக்கா இரு சகால்கறை -
யும றிச்னான மகளிர் அணிக்கு தபற்று 

சபடடிறய உச்ச நிறலக்கு எடுத்துச் தசன -
ை்னர். இச்த மகளிர் அணியின யமு்னா 
நிரஞசலா இலங்கக்சகான, சஜ.எம.எஸ்.
சிசராஷனி

ஜயசசகர மற்றும பிரிய்தர்ஷினி ஆகிய 
வீராங்கற்னகள் ்தலா ஒவதவாரு சகால் -
கறையும தபற்று றிச்னான த்தாழில்சார் 
மகளிர் அணிறய தமாத்்தம பண்ணிதரண்டு 
சகால்கைால் இப்சபாடடியின தவற்றிறய 
றகப்பற்ை றவத்்த்னர்.

விசசட பருவகால மு்தலாவது மகளிர் 
அணிக்கா்ன இப்சபாடடியில் மு்தலாவது 
தவற்றிறய சுவீகரித்்த றிச்னான மகளிர் 
அணியா்னது ்தன அணிறய எதிர்த்து விறை -
யாடிய எம.எச்.தமாஹமட விறையாடடு 
றம்தா்ன மகளிர் அணிறய ஒரு சகால்க -
றையும தபை முடியா்த நிறலயில் ச்தால்வி 
தபை றவத்்தறம இப்சபாடடியின விசசட 
அமசமாகும.
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