
இலங்கைககைகான 400 மில்லியன் ட�காலர் 
கை�ன் நகாணயப்பரிமகாற்ற கைகால எல்்ல 
இந்திய மத்திய வஙகியினகால் நீடிககைப்பட்-
டுள்ளது. இலங்கைககைகான இந்திய உயர்்ஸ்கா-
னிகைரகாலயம் இந்் வி�யத்்் ட்ரிவித்துள -
்ளது.  

ப்பரகாயர் கைர்தினகால் டமல்கைம் 
ரஞ்சித் ஆண�்கை மறறும் உயிர்த்் 
ஞகாயிறு ்காககு்ல்கைளில் ்பகாதிககைப -
்பட்� 30 ப்பர் பநறறு (22) கைகா்ல 
வத்திககைகான் ்பயணமகாகினர்.  

சபையில் அபைசசர் 
தினேஷ் குணவர்்த்தே 

னேற்று த்தரிவிப்பு  

இலங்கையின் ட்பகாரு்ளகா்கார டநருககைடி-
யின் வி்்ளவுகை்்ளத் ்ணிககை ஐககிய நகாடு-
கைளின் வ்ளர்ச்சித் திட்�ம் (UNDP) ்னது 
ஆ்ர்வ வழஙகியுள்ளது.  

சர்வப்ச நகாணய நிதியத்து�னகான ப்பச்சு-
வகார்த்்்ககைகாகை டவகாஷிங�னிலிருககும் நிதி-
ய்மச்சர் அலி சபரி மறறும் ஐககிய 
நகாடுகைளின் அபிவிருத்தி திட்� 
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யகாழ்.விபச� நிரு்பர் 

யகாழ்ப்பகாணம் டகைகாடி-
கைகாமம் ்பகுதியில் இ�ம்-
ட்பற்ற பு்கையிர்ம் 
- ட்பகாபலபரகா ரகை வகாகைன 
வி்பத்தில்  சிறுவன் 
ஒருவன் உயிரிழந்துள்ள 
நி்லயில் 

யோழ். த்கோடி்கோை்ததில் த்கோடூ்ரம்

பலகாரன்்ஸ டசல்வநகாயகைம்,   
ஷம்்ஸ ்பகாஹிம்   

எரிட்பகாருள வி்ல அதிகை -
ரிபபு ட்கா�ர்பில் நிதிய்மச்-
சரினகால் வழஙகைப்பட்டுள்ள 
உத்திபயகாகைபூர்வ அனுமதி 
வி்ரவகாகை ச்்பயில் சமர்ப -
பிககைப்படுடமன பிர்மர் 

மஹிந்் ரகாஜ்பக ஷ பநறறு 
்பகாரகாளுமன்்றத்தில் ட்ரிவித் -
்கார்.   

எதிர்ககைட்சி ்பகாரகாளுமன்்ற 
உறுபபினர் ஹர்ஷ டி சில்வகா 
பநறறு ச்்பயில் எழுபபிய 
பகைளவி ஒன்றுககு 
்பதிலளிககும்

எரிதைோருள் விபல அதி்கரிப்பு விவ்கோ்ரம்:

பலகாரன்்ஸ டசல்வநகாயகைம்,   
ஷம்்ஸ ்பகாஹிம்  

21 ஆவது அரசியல்மபபு திருத்்த்-
துககைகான நகைல் சட்� வ்ரபு ச்பகாநகாயகை-
ரி�ம் ்கையளிககைப்பட்டுள்ளது.   

்பகாரகாளுமன்்ற உறுபபினர் விபஜ்காச 
ரகாஜ்பக ஷவினகால் அண்ம -
யில் சுபயட்்சயகாகை மகாறிய 

SJP ைற்றும் சுயோதீே MP க்கள் குழுவோல்

ஸஹரகானு�ன் இ்ணந்து டசயற்பட்� இருவ்ர 
அரசகாஙகைம் விடு்்ல டசய்துள்ளது. ஆனகால் 
ஸஹரகா்ன வீதியில் கைண�வர்கைள, ப்நீர் அருந்திய-
வர்கைள இன்றும் சி்்றயிலுள்ளனர். சகாரகா உயிரு�ன் 
உள்ள்ம உறுதிப்படுத்்ப்பட்டுள்ளது�ன் அவ்ர 
சர்வப்ச ட்பகாலி்ஸ ஊ�காகை ்கைது டசய்ய அரசகாங-
கைம் உரிய ந�வடிக்கைகை்்ள முன்டனடுககைவில்்ல-
டயன ஐககிய மககைள சகதியின் 

ஸஹ்ரானுடன் செயற்படட   
இருவருக்கு விடுதலை  

லிறப்றகா 
ச்மயல் 
எரிவகாயு வி்ல 
அதிகைரிப்்ப 
அரசகாஙகைம் நிரகா-
கைரித்துள்ளது.வி்ல்ய அதிகைரிப்ப-
்றகைகாகை லிறப்றகா  எரிவகாயு நிறுவனத்-
துககு அனுமதி வழஙகைப்ப�வில்்ல 
என்று ட்ரிவிககைப்பட்டுள்ளது.

எனபவ பநறறு நளளிரவு மு்ல் 
12.5 கிபலகா எ்�கடகைகாண� 
ச்மயல் எரிவகாயுவின் 

அ்ரசோங்கம் அறிவிப்பு

அத்தியகாவ-
சியப ட்பகாருட்-
கைளின் வி்ல 
்பகாரிய்ளவில் 
அதிகைரித்துள்ள 
இச்சந்்ர்ப்பத்தில் இ்றககுமதி 
டசய்யப்படும் ்பகால் மகாவின் வி்ல 
அடுத்் வகாரம் மு்ல் பமலும் அதி-
கைரிககை வகாய்பபுள்ள்காகை ்பகால் மகா 
இ்றககுமதியகா்ளர்கைள ட்ரிவித்துள-
்ளனர்.  

அடுதத வரா்ம் முதல்  
மீண்டும் ்பரால் மரா விலை  
அதிகரிக்கும் ெராததியம்

ெலமயல் எரிவராயு விலை  
அதிகரிக்கப்படவில்லை  

2022 ஆம் ஆணடில் ந்�ட்ப்றவுள்ள கை.ட்பகா.் 
சகா்காரண ்ர மறறும் உயர்்ர ்பரீட்்சகைளுககைகான 
திகைதிகை்்ள ்பரீட்்சகைள தி்ணககை்ளம் அறிவித்-
துள்ளது. இ்றகை்மய கை.ட்பகா.் சகா்காரண ்ரப 
்பரீட்்ச பம 23 மு்ல் ஜூன் 01 வ்ரயிலும், 
கை.ட்பகா.் உயர்்ரப ்பரீட்்ச ஒகப�கா்பர் 17 மு்ல் 
நவம்்பர் 12 வ்ரயிலும் ந்�ட்ப்றவுள்ளது.  

G.C.E ( O/L), (A/L)   
பரீட்சை திகதிகள்   
பேற்று அறிவிப்பு  

பலகாரன்்ஸ டசல்வநகாயகைம்,   
ஷம்்ஸ ்பகாஹிம்   

அரசியல்மபபின் 13 ஆவது திருத் -
்ச் சட்�ம் ட்கா�ர்ச்சியகாகை அமுல்்ப-
டுத்்ப்ப� பவணடுடமன்்பதில் ஈ.பி.
டி.பி. உறுதியகாகை இருப்ப்காகை கைட்சி -
யின் டசயலகா்ளர் நகாயகைம் 

13 ஆம திருத்தச் சைடடத்்த   
விடடுக்காடுகக முடியாது 30 ப்பர் ப்ப்ராயருடன்

வததிக்கரான் புறப்படடனர்

மன்னகார் குறூப, யகாழ். விபச�, ்பருத்தித்-
து்்ற விபச� நிரு்பர்கைள 

இலங்கையிலிருந்து பமலும் 04 குடும்்பத்-
்்ச் பசர்ந்் 17 ப்பரும் ்னி ந்பர் ஒருவர் 
உட்்ப� 18 ப்பர் அகைதிகை்ளகாகை ்மிழ-
கைத்தில் ்ஞ்சம்�ந்துள்ளனர்.   

யராழ்., மன்னராரிலிருந்து பமலும்   
18 ப்பர் தமிழகததில் தஞெம்

இந்திய ை்ததிய வஙகியோல்  

கைட்�காரில் சி்்றத் 
்ண�்ன அனு்பவித்து வந்் 
20 இலங்கையர் விடு்்ல 
டசய்யப்பட்டுள்ள்காகை 
இலங்கை டவளிநகாட்டு 
பவ்லவகாய்பபு ்பணியகைம் ட்ரிவித்-
துள்ளது.  

கடடராரில் சிலறயிலிருந்த  
20 இைஙலகயர் விடுதலை  

பலகாரன்்ஸ டசல்வநகாயகைம்,ஷம்்ஸ ்பகாஹிம்  

ட்பகாரு்ளகா்காரத்தில் வீழ்ச்சிய்�ந்துள்ள நகாட்்� மீ்ளக 
கைட்டிடயழுபபும் வ்கையிலகான அரசகாஙகைத்தின் ட்பகாரு்ளகா்கார 
்பயணப ்பகா்் பவ்லத்திட்�ம் நிதி அ்மச்சர் நகாடு திரும்-
பியதும் ்பகாரகாளுமன்்றத்தில் சமர்பபிககைப்படுடமன ச்்ப 
மு்ல்வரும் அ்மச்சருமகான திபனஷ் குணவர்த்-
்ன பநறறு ட்ரிவித்்கார்.  

 ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு தீர்வு ்கொணும்:  

சீன அரசகாஙகைத்தின் பநரடி ஆ்ரவு, பிரகாந்திய அரசகாஙகைத்தின் 
ஆ்ரவு மறறும் டசஞ்சிலு்வச் சஙகைம் மூலம் சீனகாவின் ஆ்ரவு 
உட்்ப� சகாத்தியமகான எல்லகா வழிகைளிலும் சீன அரசகாஙகைம்

தைோருளோ்தோ்ர தேருக்கடிபய ்தணிக்க  

இலங்கககு உதவி வழஙக  
UNDP ஆதரவு வழஙகும
அமைச்சர் அலி ்சப்ரியிடம் அசசிம் ஸபடய்னர் உறுதி

நிதிய்மச்சைரின் உத்திபயாகபூரவ  
அறிவிப்பு வி்ரவில் சை்பயில்
ஹர்்ஷ எம்.பிககு பிரதைர் ைஹிநத ்சம�யில் �தில்  ்சடட ைொஅதி�ரின் ்கவ்னத்துககு வரவுளளதொ்க அறிவிப்பு 
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அரசியல்மப்பு திருத்தம குறித்து   
பல பயாசை்ைகள் முன்்வப்பு  

அரசின் பயணப் பா்த   
பவ்லத்திடடம வி்ரவில்  
�ொரொளுைன்்றத்தில் ்சைர்ப்பிக்க ெடவடிகம்க
IMF ைற்றும் உல்க வங்கியுடன்   
நிதி அமைச்சர் ெடத்திவரும்   
ப�சசுவொர்த்மத்கள பவற்றி  

சீைா இலங்கககு 
்தாடரந்தும உதவும

அபைசசர் பீரிஸிடம் தூதுவர் உறுதி   அமைச்சர் டகளஸ திடடவடடைொ்க அறிவிப்பு
�ொப்�ர்சரின் அமைப்பின் ப�ரில் �யணம்

இது வமர 60 ப�ர் அ்கதி்களொ்க ப்சன்றுளள்னர் 

ஈஸடர் ்தோககு்தலில் ைோதிக்கப்ைடட

புனித ரைைொன் ைொதத்தில் ்கரி்சம்னஇைஙலகக்கரான கடன் நராணய  
்பரிமராறற கராை எல்லை நீடிபபு  

சம்ைந்்தமில்லோ ைலரும் இன்னும் சிபறயில்
முஜிபுர் ரஹைொன் எம்.பி

்பாபலபரா ரக வாகைம
ரயிலுடன் பமாதி விபத்து
12 வயது ை்கன் �லி, தநமதயும் ைற்ப்றொரு ை்கனும் �டு்கொயம்

மின்னி்தழ்

முல்்லத்தீவு மகாவட்� குற்றவியல் பிரிவு 
ட்பகாலிஸகாரின் ் கைவலுககை்மய புதுககுடியிருபபு 
பிரப்சத்துககுட்்பட்� உ்�யகார்கைட்டு குரவில் 
்பகுதியில் விடு்்லபபுலிகைளின் ஆயு்ஙகைள, 
முககிய ட்பகாருட்கைள  ப்�ப்பட்டுள்ளன. இப்ப-
குதியில், பு்்த்து ்வத்துள்ள்காகை நம்்பப்படும் 
இ�த்்் நீதிமன்்ற உத்்ரவுககை்மய 

நில்ததில் புப்த்தது பவ்ததுள்ள்தோ்க சந்ன்த்கம்

நகாட்டில் ்றப்பகாது ட்பய்து 
வரும் ம்ழயினகால் நீர்த்ப்க-
கைஙகைளின் நீர் மட்�ம் அதிகை்பட்ச 
டகைகாள்ள்ள்வ எட்டும் வ்ர 
மின்சகார விநிபயகாகைத்்் அவ்-
வபப்பகாது நிறுத்் பவணடியிருக-
குடமன இலங்கை மின்சகார ச்்ப 
குறிபபிட்டுள்ளது.  

்றப்பகாது 25 ச் வீ் மின்சகாரம் 

நீர் மின் நி்லயஙகைளிலிருந்து 
உற்பத்தி டசய்யப்படுவ்காகைவும், 
பமலும், நு்ரச்பசகா்ல அனல்-
மின் நி்லயத்திலிருந்து 900 
டமகைகாபவகாட் மின்சகாரம் ப்சிய 
மின் கைட்�்மபபில் பசர்ககைப்ப-
டுடமனவும் இலங்கை மின்சகார 
ச்்பயின் ட்பகாது முகைகா்மயகா்ளர் 
டி.சி.ஆர். அப்பபசககைர 

நீரத்பதககஙகளில் நீர மடடம  
அதிகரிககும வ்ர   
மின்்வடடு ்தாடரும  
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புலிகளின் ஆயுதஙகலைத பதடி
முல்லைததீவில் STF பவடலட

 பி்ர்தைர் ைற்றும் அபைசச்ரபவ ை்தவி விலகி...

ெர்வ கடசிகளின் ஒததுலழபபுடன் 
புதிய அ்லெ அலமப்பது அவசியம்

பி ர ் ம ர் 
மறறும் அ்மச்-
சர்வ ்ப்வி 
விலகி, ப்சிய 
நிகைழ்ச்சி நிர்ல 

அடிப்ப்�யகாகைக டகைகாண� சர்வ 
கைட்சிகைளின் ஒத்து்ழபபு�ன் புதிய 
அரசகாஙகைத்்  ் அ்மத்து சவகால்கை்்ள 
டவறறிடகைகாளவ்றகைகான சந்்ர்ப்பத்்் 
்பகாரகாளுமன்்றத்திறகு வழஙகை பவணடும் 
என ட்ரிவித்து ்பகாரகாளுமன்்ற உறுபபி-
னர் �ல்ஸ அழகைபட்பரும ஜனகாதி்பதிககு 
கைடி்டமகான்்்ற எழுதியுள்ளகார்.

டநருககைடி நி்ல்மயில், ட்பகாதுமககை-
்்ளயும் ஜனநகாயகைத்்்யும் அரச டகைகாள-

்கைகை்்ளயும் ்பகாதுகைகாத்து, நகாட்டின் 
ட்பகாரு்ளகா்காரம் மறறும் அரசகாஙகை கைட்-
�்மப்்ப மீணடும் ்ஸ்காபிப்ப்றகு 
சரியகானதும் தூர பநகாககு்�யதுமகான 
தீர்மகானத்்  ் எடுப்ப்றகு ்காம் பின்-
னிற்பதில்்லடயன அவர் கைடி்த்தில் 
குறிபபிட்டுள்ளகார். ்பகாரகாளுமன்்றத்்் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அ்னத்து கைட்-
சிகைளின் பிரதிநிதிகைளும் உண்மயகான 
இணககைப்பகாட்டு�ன் சிறிய அ்மச்ச-
ர்வ்ய அதிகை்பட்சமகாகை ஒரு வரு� 
கைகாலத்திறகு அ்மப்ப்றகு ்காம்மின்றி 
டசயற்ப�பவணடும் என �ல்ஸ அழகைப-
ட்பரும ஜனகாதி்பதிககு அனுபபியுள்ள 
கைடி்த்தில் ட்ரிவித்துள்ளகார்.

சவோல்்கபள தவற்றி த்கோள்ளும் சந்்தர்ப்ை்தப்த 
ைோ்ரோளுைன்ற்ததுககு வழங்க னவண்டும்

ஜேோதிைதிககு முன்ேோள் அபைசசர் 
டலஸ அழ்கப்தைருை எம்பி ்கடி்தம்



பிரேசிலைச் ரேர்ந்த முதியவர 
ஒருவர 84 ஆண்டுகள் ஒரே நிறு -
வனத்தில் பணியாற்றி கினனஸ் 
ோ்தலன பலைத்துள்்ார.

பிரேசிலின பிேஸ்க் நகலே 
ரேர்ந்த 100 வய்தான ரவால்ைர 
ஆரத்்ான, ்தனது 16 வயதில் 
ரேனக்ஸ் வியூ என்ற புைலவ 
ர்தாழிற்ோலையில் ோ்தாேண 
ஊழியோக ரவலைக்குச் ரேர்ந்த 
நிலையில் ்தற்ரபாது அர்த நிறுவ-
னத்தின வியாபாே பிரிவின முகா-
ல்யா்ோக உள்்ார.

ர்ல்ை ர்ல்ை பணி உயரவு, 
அத்துைன கூடிய ேமப் உயரவால் 
நிறுவனத்ல்த விட்டு ரவளிரய்ற 

்னமில்ைா்த அவர, 84 ஆண்டுகள் 
அஙரகரய பணியாற்றி வருகி்றார.

“ரவலைலய விருமபிச் ரேயய 
ரவண்டும. நான விருபபத்துைனும 
உத்ரவகத்துைனுர் ரவலைலய 
ஆேமபித்ர்தன” எனறு ஆரத்்ான 
குறிபபிட்ைார.

ஆபகானிஸ்்தானில் 
ரநற்று இைமரபற்்ற 
நானகு குண்டுரவ-
டிபபுகளில் ைஜன 
க ண க் கி ை ா ர ன ா ர 
ரகால்ைபபட்ை்தாக -
வும, பைர காய்லை்ந-
்த்தாகவும உள்ளூர 
அதிகாரிகள் ்ற்றும 
ரேயதியா்ரகள் ர்தரி -
வித்துள்்னர.

் ே ா ர - இ - ர ெ ரி ப 
நகரில் உள்் ஷியா 
பள்ளிவாேலில் மு்தல் 
குண்டுரவடிபபு நிகழ்ந்தது. இ்ந்த 
குண்டுரவடிபபில் குல்ற்ந்தது 31 
ரபர ரகால்ைபபட்ை்தாகவும, 87 
ரபர காய்லை்ந்த்தாகவும சுகா்தாே 
அதிகாரி ஒருவர ர்தரிவித்்தார.

இ்ந்த ்தாக்கு்தலுக்கு ரபாறுபரபற்-
றுள்் ஐ.எஸ் அல்பபு, ஷியா 

பள்ளிவாேல் வழிபாட்ைா்ரக்ால் 
நிேமபியிரு்ந்தரபாது,     லப ஒனறில் 
இரு்ந்த ரவடிகு ண்லை  ரவடிக்கச் 
ரேய்த்தாகக் கூறியுள்்து.

ஐ.எஸ் முனனாள் ்தலைவர 
்ற்றும ரேயதித் ர்தாைரபா்ரின 
்ேணஙகளுக்கு “பழிவாஙகும” 

உைக்ாவிய பிேச்ோேத்-
தின ஒரு பகுதி என இ்ந்த 
்தாக்கு்தல் குறித்து ஐ.எஸ். 
ர்தரிவித்துள்்து.

்ற்்ற மூனறு குண்டு -
ரவடிபபுகள் குறித்து 
ஐ.எஸ். அல்பபு கூ்ற-
வில்லை, ர்லும, அ்ந்த 
குண்டுரவடிபபுகளுைன 
ஐ.எஸ். அல்பபுக்கு 
ர்தாைரபு உள்்்தா என-
பதும ர்தளிவாக ர்தரிய-
வில்லை.

இேண்ைாவது குண்டு-
ரவடிபபானது, குண்டூஸ் பகுதி -
யில் உள்் ரபாலிஸ் நிலையம 
அருரக வாகனம ஒனறு ரவடித்்த -
்தன மூைம நிகழ்ந்தது. இதில், 4 
ரபர உயிரிழ்ந்தனர, 18 ரபர காய -்
லை்ந்தனர என, ரபாலிஸ் ்தேபபில் 
ர்தரிவிக்கபபட்டுள்்து.

கை்ந்த பை வாேஙக்ாக 
ேஷயப பலையின ்தாக்கு்த-
லுக்கு இைக்காகி வரும உக்-
லேனின ்ரியுரபால் நகருக்கு 
அருகில் சு்ார 200 கல்ைல்ற-
கள் ரகாண்ை பாரிய அைக்-
கஸ்்தைம ஒனல்ற அர்ரிக்க 
ரேய்தி நிறுவனம ஒனறு 
அலையா்ம கண்டுள்்து. 

கை்ந்த ்ாரச் கலைசியில் 
இரு்நது இ்ந்த அைக்கஸ்்தைம 
விரிவலை்நது வருவ்தாக ்க்ேர 
என்ற அ்ந்த ரேய்தி நிறுவனம 
குறிபபிட்டுள்்து.  

ேஷய துருபபுக்ால் ரகால்-
ைபபட்ை ்ரியுரபால் ரபாது-
்க்கல் ேஷயரகள் இஙகு 
அைக்கம ரேயவ்தாக உக்லே-
னிய உள்ளூர அதிகாரிகள் குற்-
்றமோட்டியுள்்னர. ேஷயா 
இது பற்றி உைன எ்ந்த பதிலும 
அளிக்கவில்லை. 

கை்ந்த பை வாேஙக்ாக உக்கிே 
்தாக்கு்தலை நைத்திய ேஷய துருபபு-
கள் ் ரியுரபாலின ரபரும பகுதிலய 
லகபபற்றி இரு்ந்தரபாதும, சிை உக்-
லேனிய பலையினர நகரில் இருக்-
கும உருக்கு ஆலை ஒனறில் சிக்கி-
யுள்்னர. அ்ந்த உருக்காலைலய 
லகபபற்றும திட்ைத்ல்த ேஷய ஜனா-
திபதி வி்ாடிமிர புட்டின லகவிட்-
டிருபபர்தாடு அ்ந்தப பகுதிலய 

மூடுமபடி ேஷய துருபபுகளுக்கு உத்-
்தேவிட்டுள்்ார. 

குறிபபிைபபட்டுள்் பரிய 
புல்தகுழி ்ரியுரபாலின ர்ற்காக 
சு்ார 20 கிரைாமீற்்றர ர்தாலைவில் 
இருக்கும ்ன்ஹுஷ எனறு அலழக்-
கபபடுகின்ற அருகால் கிோ்ம 
ஒனறிரைரய அல்்நதுள்்து. 
இஙகு சு்ார 85 மீற்்றர நீ்முள்் 
நானகு ரநர வரிலேகள் காணபபடு-
வ்தாக ்க்ேர குறிபபிட்டுள்்து.   

இ்ந்த இைத்தில் ேஷயரகள் ரபாது-
்க்கல் புல்தபப்தாக ்ரியுரபால் 
நகே ேலப முனன்தாக குற்்றமோட்டி 
இரு்ந்தது. 

ேஷயரகள் பள்்ஙகல் ர்தாண்டி 
குபலப ரைாரிகல் பயனபடுத்தி 
உைல்கல் ரகாண்டுவ்நது இஙகு 
புல்தபப்தாக அ்ந்தத் ்த்த்தின 
வானில் இரு்நது எடுக்கபபட்ை 
பைஙகல் ர்ற்ரகாள்காட்டி ்ரியு-
ரபால் நகேேலப அறிக்லக ஒனல்ற 

ரவளியிட்ைது. இ்ந்த அைக்-
கஸ்்தைத்தின அ்லவ விை 
ஏற்கனரவ அது இேண்டு ்ைங-
காகி இருபப்தாக அது குறிப-
பிட்ைது.

்ரியுரபால் நகரில் ஆயிேக்க-
ணக்கான ரபாது்க்கள் ரகால்-
ைபபட்டிருக்கைாம எனறு 
நகே ர்யர அர�ாவஸ்ைால் 
ர்தரிவித்துள்்ார.  இோணு-
வக் குற்்றஙகல் ்ல்றக்க, 
ேண்லையில் ரகால்ைபபட்ை 
உக்லேனிய ்க்கல் ேஷயத் 
துருபபுகள் புல்தபப்தாக அவர 
குற்்றஞோட்டினார.

உக்லேன ் ற்றும ர்ற்கத்திய 
நாடுகள் கூறிவரும இ்ந்தக் குற்-
்றச்ோட்லை ேஷயா ர்தாைர்நது 
்றுத்து வருகி்றது.  

இ்தனிலைரய ்ரியுரபால் 
நகே ர்யர, அர�ாவஸ்ைால் 

உருக்குத் ர்தாழிற்ோலையிலிரு்நது 
ரபாது்க்கல் ரவளிரயற்றுவ-
்தற்கான ோத்தியம ஏதும இல்லை 
எனறு கூறியுள்்ார. நிலையான 
ரபார நிறுத்்தம நைபபில் இல்ைா்தது 
அ்தற்குக் காேணம என்றார அவர.

அ்ந்தத் ர்தாழிற்ோலைக்குள் உக்-
ரேனியத் துருபபுகள் இனனமும 
உள்்னர. அவரகளுைன சு்ார 1000 
ரபாது்க்களும அஙகு ்தஞேம நாடி-
யுள்்னர.
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எதிரகாைத்தில் ஏற்பைக்கூடிய 
லவேஸ் ர்தாற்றுச் சூழல்கல் உைகம 
இனனும ர்மபட்ை நிலையில் 
ே்ாளிக்க ஏதுவான புதிய நிதிலய 
அல்க்க, ஜி20 உறுபபு நாடுகள் ஒரு-
மித்்த கருத்ல்த எட்டியுள்்ன.

அர்ரிக்காவும இ்நர்தாரனசியா-
வும அ்தற்கு ஆ்தேவு ர்தரிவித்துள்-

்ன. அ்ந்த நிதி, உைக வஙகியில் 
லவக்கபபைக்கூடும. எனினும அத்-
்தலகய நிதிலய அல்பபது, உைக 
சுகா்தாே  அல்பலப அல்ைது ்ற்்ற 
ேரவர்தே சுகா்தாே அல்பபுகல்ப 
பைவீன்லையச் ரேயயும என்ற அக்க-
ல்றகள் நிைவுகின்றன.

ஜி20 உறுபபு நாடுகளின சுகா்தாே 

அல்ச்ேரகள் எதிரவரும ஜூன ்ா்தத்-
தில் ே்நதிக்குமரபாது நிதி குறித்்த விப-
ேஙகல் முடிவுரேயயத் திட்ைமிைப-
பட்டுள்்து.

ஜி20 அல்பபு, எவவ்வு நிதிலயத் 
திேட்ை விருமபுகி்றது எனபது ர்தரிய-
வில்லை.

லவேஸ் பேவல் ்தயாரநிலைக்காக 

ஆண்டுர்தாறும சு்ார 10.5 பில்லியன 
ரைாைர ர்தலவபபடும எனறு உைக 
சுகா்தாே அல்பபும உைக வஙகியும 
முனன்தாக ்திபபிட்ைன.

நிதி ர்தாைரபான முடிவுகல் எடுக்-
கும ரபாறுபபில் ்தனக்குப பஙகிருப-
பது முக்கியம எனறும நிறுவனம 
குறிபபிட்ைது.

வை ரகாரியத் ்தலைவர 
கிம ரஜாங உன,  
ர்தன ரகாரிய ஜனாதி-
பதி மூன ரஜ இனனுைன  
நட்பார்ந்த கடி்தஙகல்ப பறி-
்ாறிக்ரகாண்டுள்்ார.

உ்றவுகல் ர்மபடுத்்த 
மூன எடுத்்த முயற்சிகளுக்குத் 
கிம நனறி ர்தரிவித்்த்தாக வை 
ரகாரியாவின அேே ரேயதி 
நிறுவனம ர்தரிவித்்தது.

2018இல் நை்ந்த வேைாற்-
றுச் சி்றபபுமிக்க உச்ேநிலைச் 
ே்நதிபபு, எதிரகாைத்துக்கு 
நமபிக்லக ்த்ந்த்தாகவும கிம 
குறிபபிட்ைார.

இரு ோோரும நமபிக்லகயுைன 
அயோது முயற்சிகல் எடுத்்தால் 
உ்றவுகள் ர்மபடும எனறு இருவ-
ரும ஒபபுக்ரகாண்ைனர. இலணவ-
்தற்கான அடித்்த்த்ல்த அல்க்கத் 
்தாம ர்தாைர்நது முயற்சிகல் எடுக்-
கவிருபப்தாக மூன உறுதியளித்திரு்ந-
்தார.

மூனின ஜனாதிபதி ப்தவிக்கான 
்தவலணக் காைம அடுத்்த ்ா்தம 
9ஆம திகதி முடிவலையவிருக்கும 
ரவல்யில் கடி்தஙகள் பரி்ாறிக்-
ரகாள்்பபட்டுள்்ன.

வை ரகாரியாவில் ஜனாதிபதி 
ஒருவர ஐ்நது ஆண்டுகள் ்தவ-
லணக்கு ்ாத்திேர் ப்தவி வகிக்க 
முடியும என்ற நிலையில் புதிய 
ஜனாதிபதியாக ர்தரவாகி இருக்கும 

யுன சுக் யிரவால் வரும ர் 
்ா்தம 10 ஆம திகதி ஜனாதி-
பதியாக ப்தவி ஏற்கவுள்்ார.

ரகாரிய தீபகற்பத்தில் 
ப்தற்்ற சூழல் அதிகரித்திருக் -
கும நிலையிரைரய இ்ந்த 
கடி்தப பரி்ாற்்றம இைம-
ரபற்றுள்்து. வை ரகாரி -
யாவின அணு ரோ்தலனத் 
்த்்ான புஙகி ரியில் புதிய 
அகழவு ரவலைகள் இைம -
ரபற்று வருவதும அஙகு 
எடுக்கபபட்ை ரேய்திப 
பைஙகள் காட்டுகின்றன. 

2018 ஆம ஆண்டு மூைப-
பட்ை இ்ந்தத் ்த்த்தில் வை ரகாரியா 
மீண்டும ்தனது அணு ரேயற்பா-
டுகல் ஆேமபித்திருபப்தற்கான 
ேமிக்லஞைகல் இது காட்டுவ்தாக 
உள்்து.   

வை ரகாரியா அண்ல்க் காைத்-
தில் ்தனது ஏவுகலணச் ரோ்தலனக-
ல்யும அதிகரித்துள்்ல் குறிப -
பித்்தக்கது. 

உக்லேனுக்குக் கூடு்தைாக 
800 மில்லியன ரைாைர ்திப -
பிைான ஆயு்தஙகல் வழஙக -
விருபப்தாக அர்ரிக்கா கூறி -
யுள்்து.

ரைானபாஸ் வட்ைாேத்தில் 
ேஷயத் துருபபுகல்ச் ே்ா -
ளிக்க அது லகரகாடுக்கும.

அத்துைன, உக்லேனிய அே -
ோஙகத்துக்குக் கூடு்தைாக 
500 மில்லியன ரைாைலே ரநேடிப 
ரபாரு்ா்தாே உ்தவியாக வழஙக -
விருபப்தாகவும அர்ரிக்க ஜனாதி -
பதி ரஜா லபைன அறிவித்்தார.

அல்தயும ரேரத்து, அர்ரிக்கா 
வழஙகியிருக்கும ர்ாத்்த நிதி -
யு்தவியின ்திபபு 3 பில்லியன 

ரைாைலேத் ்தாண்டியுள்்து. 
ேஷயாலவ எதிரக்கும உக்லேனுக்கு 
அர்ரிக்கா ர்தாைர்நது ஆ்தேவு 
வழஙக ரவண்டும என்றால் எதிர -
காைத்தில் இனனும அதிகப பணம 
ர்தலவபபடும எனறு லபைன 
அர்ரிக்க பாோளு்ன்றத்தில் 
கூறினார. 

சீனாவின ெங்ாய நகே அதிகா-
ரிகள், ரகாவிட்-19 லவேஸ் பேவல் 
கட்டுபபாடுகல்த் தீவிேபபடுத்தி-
யுள்்னர.

அவற்றினபடி, நகேம முழுதும 
லவேஸ் பேவல் பரிரோ்தலனகள் 
மீண்டும ர்ற்ரகாள்்பபடும.

ரநாயத் ர்தாற்று முற்றிலும நீஙகிய 
பினனரே 3 வாே முைக்கநிலை கட் -
ைஙகட்ை்ாகத் ்த்ரத்்தபபடும 
எனறு அதிகாரிகள் எச்ேரித்்தனர.

நகரின லவேஸ் ர்தாற்றுச் சூழலில் 
ஆக்ககே்ான ரபாக்கு ர்தனபட்ைா -
லும ேமூகத்தில் யாரும ரநாயவாயப-
பைா்ல் இருபபர்த ்தஙகளின 
இைக்கு எனறு அதிகாரிகள் கூறினர.

கடுல்யான விதிமுல்றக -

ளுக்கு ்க்கள் உட்பட்டு நை்ந்தால் 
வாழக்லக விலேவில் வழக்கநி-
லைக்குத் திருமபிவிைக்கூடும 
எனறு அவரகள் வலியுறுத்தினர. 
 
ெங்ாயில் புதி்தாக 15,000 லவேஸ் 
ர்தாற்றுச் ேமபவஙகள் பதிவாயின. 
ர்லும 11 ரபர உயிரிழ்நதுள்்னர.

ர்யடி ்தலைநகர ரபாரட் 
அயு பிரினஸின பிே்தான வீதி 
ஒனறில் சிறிய வி்ானம 
ஒனறு விழு்நது விபத்துக்குள்-
்ானதில் குல்ற்ந்தது ஆறு 
ரபர ரகால்ைபபட்டுள் -்
னர. 

்தலைநகரில் இரு்நது ர்தன -
கிழக்கு துல்றமுக நகோன 
ஜக்ர்லுக்கு பயணித்துக்-
ரகாண்டிரு்ந்த ரவல்யி-
ரைரய இ்ந்த விபத்து இைமரபற்-
றுள்்து. ்தலேயில் இரு்ந்த பைரும 
காயம அலை்நதுள்்னர. 

வி்ான ஓட்டி ஆேமபத்தில் உயிர 
்தபபி இரு்ந்தரபாதும ்ருத்துவ -்
லனயில் பினனர உயிரிழ்நதுள்்ார. 

இய்நதிேக் ரகா்ார்ற இ்ந்த விபத் -
துக்குக் காேணம எனறு அதிகாரிகள் 
குற்்றமோட்டியுள்்னர.  

வி்ானம பு்றபபட்டு 20 நிமிைங-
களில் உ்தவி ரகாரி அலழபபு விடுத் -
திரு்ந்த்தாக ர்யடி சிவில் வி்ான 
அதிகாேேலப குறிபபிட்டிரு்ந்தது.   

பிேபை முனனாள் குத்துச்ேண்லை 
வீேோன ல்க் லைேன ்தமமு-
ைன வி்ானத்தில் பயண ரேய்த ஒரு-
வலேச் ேே்ாரியாக குத்தும காட்சி 
ேமூக ்த்ஙகளில் பேவிவருகி்றது. 

அடிவாஙகிய நபர லைேனின 
விசிறி என நமபபபகி்றது. வி்ானத்-
தில் லைேலனப பாரத்்ததும அவ-
ருக்கு ஒரே ஆன்ந்தம. லைேனுைன 
ரபசி புலகபபைமும எடுத்துக்-
ரகாண்ைார. ஆனால், அ்ந்த நபரின 
வாய ஓயவில்லை. கைகைபபாகத் 
ஆேமபித்்த உலேயாைல், பினனர 
லைேனுக்கு எரிச்ேலூட்ை ர்தாைங-
கியது. பைமுல்ற லைேன அவலே 
வாலய மூைச்ரோல்லியும அவர 
காதில் வாஙகவில்லை.

அலையா்ம ர்தரியா்த அ்ந்த நபர 

்தண்ணீரப புட்டிலய லைேன மீது 
தூக்கிரயறி்ந்த்தாகவும கூ்றபபட்-
ைது. ரகாப்லை்ந்த அ்ந்த நபரின 
முகத்ல்த ஓஙகி பைமுல்ற குத்தினார. 
நபரின ரநத்திலியிரு்நது இேத்்தம 
்்்்ரவன ரகாட்டியது. 

அவருக்கு மு்தலு்தவி அளிக்கப-
பட்டு, ேமபவம குறித்து ரபாலிஸில் 
புகார ரேயயபபட்ை்தாகத் ர்தரிவிக் -
கபபட்ைது.  

மரியுப�ோல் நகருக்கு அருகில் �ோரிய 
புதைகுழி: செயமதி �டஙகள் அம�லம

ஆயிரக்கணக்ககான�கார் க்ககால்லப்பட்டதகா்க குற்றச்காடடு

சிறு விமோனம வீதியில்
விழுநைதில் அறுவர் �லி

உக்தரைனுக்கு அசம.
கூடுைல் ஆயுை உைவி

வட, சைன் சகோரிய ைதலவர்கள்
நட்புரீதியோன கடிைப் �ரிமோற்றம

ஆப்கோனில் நோன்கு குண்டு
ைோக்குைல்களில் �லர் �லி  

எதிர்கோல தவரைஸ் �ரைவலுக்கு புதிய நிதிதய 
அதமக்க ஜி20 நோடுகள் நடவடிக்தக

84 ஆண்டுகள் பவதல
செயது உலக ெோைதன

ஷங்ோயில் தவரைஸ்
கட்டுப்�ோடுகள் தீவிரைம

ெக விமோனப் �யணிக்கு
குத்துவிட்ட தமக் தடென்
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித்�நயாகம
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
இனறைவிசுவாசிகளான முஸ்லிம-

கள் ரைழான் ைா�த்தின் முக்கியத்து-
வம மிக்க காலப்பகுதினயத் �றந்பாது 
அனடந்துள்ளனர். அது �ான் ரைழான் 
ைா�த்தின் இறுதிப ்பத்து ோடகளா-
கும. இந்� ோடகளில் உள்ள ஒறனறைப 
்பனடயான ஒரு இரவில் �ான் னலலதுல் 
கத்ர் இரவு அனைந்திருக்கின்றைது. 
அ�ாவது ேன்னை, தீனைகனளப பிரித்-
�றிவித்து நேர்வழிகாடடக்கூடிய வசனங்-
கனள உனடய அல்லாஹ்வின் அருள் 
ைனறையாம அல் குர்ஆன் அருளப்படட 
இரவாகும. அந்� இரனவ அவன் 
ஆயிரம ைா�ங்கனள விடவும நைலான-
�ாக  ஆக்கி னவத்திருக்கின்றைான். 

அ�ன் காரணத்தினால் முஹமைத் 
(ஸல்) அவர்கள் ரைழானின் இறுதிப 
்பத்து ோடகள் காலப்பகுதினய அனடந்து 
தகாணடதும அதிக உத்நவகத்துடனும 
தீவிர  ஆர்வத்துடனும தசயற்படக் கூடி-
யவர்களாக இருந்துள்ளார்கள். இந்� 
ோடகளது இரவுகனளத் �ாமும உயிர்ப-
பித்�ந�ாடு �ம குடும்பத்தினனரயும  
தூக்கத்தில் இருந்து எழுபபி இனறை 
வணக்கங்களில் ஈடு்படச் தசய்துள்ளார்-
கள். அத்ந�ாடு �ம ஆனடகனள வரிந்-
துகடடிக்தகாணடு தசயற்படடுள்ளார்-
கள். அந்�ளவுக்கு  த்பறுைதியானதும 
முக்கியத்துவம தகாணடது�ான் இந்� 

னலலதுல் கத்ர் இரவு. இ�னன அறிந்து, 
த�ரிந்து, உணர்ந்து தகாள்்பவர்கள் ேபி 
(ஸல்) அவர்களின் வழிகாடடல்களின் 
அடிப்பனடயில் இக்காலப்பகுதியில் 
தசயற்பாடுகனள அனைத்துக் தகாள்வ-
�றகு ஒரு ந்பாதும பின்நிறக ைாடடார்-
கள். 

அ�னால் ஆயிரம ைா�ங்கனள 
விடவும த்பறுைதியான இரவின் ைகத்-
துவத்ன�யும சிறைபன்பயும அனடந்து 
தகாள்வதில் உச்ச்படச கவனமும  முயற-
சியும எடுத்துக்தகாள்வது அவசியம. 
அதுவும உலகம இருக்கும வனரக்கும 
உயிநராடடத்துடன் திகழும இனறைவழி-
காடடலான அல் குர்ஆன் அருளப்படட 
இரவாக இவ்விரவு விளங்குகிறைது. ரை-
ழானின் இக்காலப்பகுதியில் ேபி (ஸல்) 
அவர்கள் எவ்வாறு தசயற்படடார்கள் என்-
்ப�றகான த�ளிவான ஆ�ாரங்கனள 
அன்னாரின் ேபிதைாழிகள்  வழங்கிக் 
தகாணடிருக்கின்றைன. 

ஆகநவ அவறறின் அடிப்பனடயில் 
தசயற்பாடுகனள அனைத்துக்தகாணடு 
இக்காலப்பகுதினயப ்பயன்்படுத்து-
நவாம. அ�ன் ஊடாக னலலதுல் கத்ர் 
இரனவ அனடந்து தகாணட ்பாக்கியத்-
ன�ப த்பறறுக்தகாள்ளலாம. 

முக்கிய காலப்பகுதியில் முஸ்லிமகள்

ைர்லின் ைரிக்கார்  ...

19மு�ல் 24 வனர

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,ஷம்ஸ் 
போஹிம்   

ரம்புககணை ெம்ப்வம் ச�ோடர் -
பில ஆரோய்வ�றகோக கூடிய போது -
கோப்புச் ெணபயில பிர�மருககு 
அணைப்பு விடுககப்படவிலண� -
சயன லநறறு ெணபயில எதிர்க -
கட்சித் �ண�்வர் ெஜித் பிலரம -
�ோெ ச�ரிவித்� கூறணறை பிர�மர் 
மஹிந� ரோஜபக்ஷ நிரோகரித்�ோர்.   

எதிர்ககட்சித் �ண�்வரின் லகள் -
விககு பதி�ளித்� பிர�மர்,  

 "எனககு அணைப்பு விடுககப் -
பட்டிருந�து.  எனினும் நோன் அந� 
அமர்வுககு செல�விலண�. அன்று 
பிறபகல அங்கு நணடசபறறை லபச் -
சு்வோர்த்ண� ச�ோடர்பில எனககு 
ச�ளிவு படுத்�ப்பட்டது" என்றும் 
ெணபயில ச�ரிவித்�ோர்.   

ெணப மு�ல்வர் அணமச்ெர் 
திலனஷ் குை்வர்�ன உயிர்த்� 
ஞோயிறு குண்டுத் �ோககு�ல ெம்ப -
்வம் ச�ோடர்பில ெணபயில உணர -
யோறறிய லபோது,   

அன்ணறைய கோ�கட்டத்தில நணட -

சபறறை போதுகோப்புக குழு கூட்டத் -
துககு அன்ணறைய பிர�மர் அணைக -
கப்பட்டிருககவிலண�. 

நோட்டுககு மிகவும் போதிப்போன 
ஒரு கோ�கட்டத்தில பிர�மர் 
அணைககப்படோமல�லய போது -
கோப்பு ெணபக குழு கூடியுள்்ளது 
என்றைோர். 

அ�ணனயடுத்து உணரயோறறிய 
எதிர்ககட்சித் �ண�்வர் ெஜித் 
பிலரம�ோெ, ரம்புககணன ெம்ப்வம் 
ச�ோடர்பில கூடிய போதுகோப்பு 
ெணப குழு கூட்டத்துககு பிர�மர் 

மஹிந� ரோஜபக்ஷவுககு அணைப்பு 
விடுககப்படவிலண�. அ்வர் 
அதில பங்குபறறைவிலண� என்றை 
கருத்ண� ச�ரிவித்�ோர்   

 அ�றகுப் பதி�ளிககும் லபோல� 
பிர�மர் இவ்வோறு குறிப்பிட்டோர்.   

அ�ன் லபோது குறுககிட்ட 
முன்னோள் பிர�மர் ரணில விக -
கிரமசிங்க, உங்கள் ்வெமிருந� 
சபோலிஸ் துணறைணய நீங்கள் ஜனோ -
திபதியிடம் ்வைங்கி விட்டீர்கள் 
என்பல� உண்ணமசயன பிர�ம -
ணரப்போர்த்து குறிப்பிட்டோர்.   

எதிரக்கட்சித் தலலவரின் கூற்று   
பிரதமர மஹிநதவினால் நிராகரிபபு   

 �றலபோண�ய அரசியல மறறும் 
சபோரு்ளோ�ோர பிரச்சிணனகளுககு 
தீர்வு கோை அணனத்து அரசியல கட் -
சிகளும் போரம்பரிய ெம்பிர�ோய அர -
சியல சகோள்ணகயிலிருநது விடுப் -
பட ல்வண்டும்.   

மககள் எதிர்கசகோண்டுள்்ள பிரச்-
சிணனககு ச்வகுவிணரவில தீர்வு 
கோைோவிடின் நோமும் கோலி முகத் -
திடலில உைவு உட்சகோள்்ள லநரி -
டுசமன முன்னோள் பிர�மர் ரணில 
விககிரமசிங்க ச�ரிவித்�ோர்.   

போரோளுமன்றில லநறறு ச்வள்ளிக -
கிைணம உணரயோறறுணகயில அ்வர் 
லமறகண்ட்வோறு குறிப்பிட்டோர்.   

 ெர்்வல�ெ நோைய நிதியத்தின் 
லபச்சு்வோர்த்ண� ச�ோடர்பில 
போரோளுமன்றைத்துககு அறிவிகக 
ல்வண்டும். நோைய நிதியத்தின் 
லபச்சு்வோர்த்ண�யில சீனோவுடனோன 
கடன் ச�ோடர்பில அ்வ�ோனம் 
செலுத்�ப்பட்டுள்்ளது.லமறகு�க 
நோடுகள் கடன் ்வைங்கும் லபோது 
கடணன மீ்ளச் செலுத்� கோ� அ்வகோ-
ெம் ்வைங்கும் அல�து கடன் நி்வோர -
ைம் ்வைங்கும்.   

 எதிர்்வரும் மோ�ம் மு�ல எரிசபோ-
ருள்,எரி்வோயு பிரச்சிணன ச�ோடரும். 
இந�ப் பிரச்சிணன குறித்து க்வனம் 
செலுத்� ல்வண்டும். மூன்றில 

இரண்டு சபரும்போன்ணமயுடன் 
�றலபோண�ய பிரச்சிணனககு தீர்வு 
கோை முடியோது. ெம்பிர�ோய அரசி -
யல முணறைணமயில இருநது விடுப் -
பட்டோல மோத்திரலம தீர்வு கோை 
முடியும் என்றும் அ்வர் ச�ரிவித் -
�ோர்.   

 ஜனோதிபதி விெோரணை ஆணைக-
குழுவிறகு ெோட்சியமளிககும் 
லபோது முஸ்லிம் சபண்கள் ஹிஜோப் 
அணி்வ�றகு எதிர்ப்பு ச�ரிவித்�து 
ச�ோடர்பில என்னிடம் வின்வப்-
பட்டது. நோன் ஹிஜோப் நீககத்துககு 
எதிர்ப்பு ச�ரிவித்ல�ன்.முஸ்லிம் 
சபண்கள் குண்டுத்�ோககு�ண� 

லமறசகோள்்ளவிலண�சயன்றும் 
அ்வர் சுட்டிககோட்டினோர்.   

 சிலரஷ்ட பிரதி சபோலிஸ் மோஅதி-
பர் ரவி செனவிரத்ன �ண�ணமயில 
முககிய விடயங்கண்ள அறிய முடிந-
�து. அ்வருககு எதிரோக ்வைககு 
�ோககல செய்வது முணறையறறை விட-
யமோகும். குண்டுத்�ோககு�ல ெம்ப -
்வம் ச�ோடர்பில சீனோ, இநதியோ, 
போகிஸ்�ோன் மறறும் இங்கி�ோநது 
ஆகிய நோடுகள் அறிகணக ெமர்ப் -
பித்துள்்ள நிண�யில அந� அறிக-
ணககண்ள ஆரோயுமோறும் அ்வறணறை 
ெணபயில ெமர்ப்பிககுமோறும் அ்வர் 
லகோரினோர்.   

முன்னாள் பிர�ைர் ரணில் நகாரிக்னக

பிரச்சிலனக்கு தீரவு காண சமபிரதாய  
அரசியல் ககாள்லகயில் இருநது   

கட்சிகள் விடு்பட வவண்டும 

யோழ். மோநகர ெணப 
மு�ல்வர் விஸ்்வலிங்-
கம் மணி்வண்ைன், 
நலலூர் பிரல�ெ ெணப 
�விெோ்ளர் பத்மநோ�ன் 
மயூரன் மறறும் யோழ். 
மோநகர ெணப உறுப்பி-
னர் ்வர�ரோஜன் போர்த்தீ-
பன் ஆகிலயோர் பிரோன்-
ஸி லு ள் ்ள 
Aubervillers 

பிரான்ஸ் மாநகர சல்பயில்  
யாழ். மாநகர சல்ப முதல்வர

சன்ப நிர்வாக அனு்பவங்கள் ்பகிர்வு

போரோளுமன்றை உறுப்பினர்கள் 
்வோயமூ� விணடகண்ள எதிர்போர்த்து 
ெமர்ப்பிககும் வினோககண்ள ஒழுங்-
குப்பத்திரத்தில உள்்ளடககு்வதில 
புதிய நணடமுணறை பின்பறறைப்படு-
்வ�ோக ெபோநோயகர் மஹிந� யோப்போ 
அலப்வர்த்�ன லநறறு (22) அறிவித்-
�ோர்.   

பின்்வரிணெ உறுப்பினர்கள் 
்வோயமூ� விணடகண்ள எதிர்போர்த்து 

ெமர்ப்பிககும் வினோககள், போரோளு-
மன்றைத்தின் ஒழுங்கு பத்திரத்தில 
உள்்ளடககப்படும்லபோது �றலபோது 
பின்பறறைப்படுகின்றை முணறை கோரை-
மோக போரோளுமன்றை அமர்வுகள் நடத்-
�ப்படுகின்றை அணனத்து நோட்களிலும் 
ஒருசி� போரோளுமன்றை உறுப்-
பினர்களுககு மட்டுலம 

வினாக்கலை ஒழுங்கு ்பத்திரத்தில் 
உள்ைடக்குவதில் புதிய நலடமுலை

வாய்மூல வினடகனள எதிர்்பார்த்து சைர்பபிக்கும

மோத்�ணறை - சகோஸ்சகோட பகுதியில லநறறு (22) 
இடம்சபறறை துப்போககிச் சூட்டுச் ெம்ப்வத்தில 
ஒரு்வர் உயிரிைநதுள்்ள�ோக சபோலிஸோர் ச�ரிவித்� -
னர்.   

 துப்போககிச் சூட்டில உயிரிைந� இண்ளஞனின் 
ெட�ம் ச�லகஹ பிரல�ெத்தில கோட்டுப்பகுதி -
சயோன்றிலிருநது கண்சடடுககப்பட்டுள்்ளது.   

 அஹுங்கல� பிரல�ெத்ண�ச் லெர்ந� 28 ்வய�ோன 
இண்ளஞர் ஒரு்வலர ெம்ப்வத்தில உயிரிைநதுள்்ள -
�ோக சபோலிஸோர் ச�ரிவித்துள்்ளனர்.   

 �னிப்பட்ட பணக கோரைமோக துப்போககிச் சூடு நடத் -
�ப்பட்டிருகக�ோசமன ெநல�கம் ச்வளியிட்டுள்்ள 
சபோலிஸோர் லம�திக விெோரணைகண்ள முன்சனடுத் -
துள்்ளனர்.   

மாத்தலை, ககாஸ்ககாட துப்பாக்கி
சூட்டில் இலைஞர ஒருவர ்பலி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்)

இன,ம� லப�மின்றி அணன்வரும்  ஒன்றைோக 
்வோழும் ்வணகயி�ோன புதிய அரசிய�ணமப்பு  
ஒன்று  உரு்வோகக ல்வண்டும் என ல�சிய கோங் -
கிரஸ் �ண�்வர் ஏ.எல.எம்.அ�ோவுல�ோ எம்.பி 
ச�ரிவித்�ோர். போரோளுமன்றைத்தில லநறறு உணர -
யோறறிய அ்வர், ்வர�ோறறில என்றுமில�ோ� -

்வோறு சபோரு்ளோ�ோர சநருககடியும் ்வறுணம -
யும் ஏறபட்டுள்்ளது. ்வருங்கோ� �ண�்வர்கள்  
வீதியில இருககிறைோர்கள்.மு�லில இன்வோ�ம் 
ஒழிககப்பட்ட ல்வண்டும் அணனத்து மககளும் 
பு�ம்புகின்றைனர். 

இன,ம� லப�மின்றி அணன்வரும்  ஒன்றைோக 

்வோழும் யோப்ணப உரு-
்வோகக ல்வண்டும்.
லஜ.ஆர் சகோண்டு ்வந�  யோப்பு பறறியும் 18,20,21 
ஆம் திருத்�ம் பறறி லபசுகிலறைோம். அணன்வணர-
யும் ்வோை ண்வககும் யோப்ணப பறறி 
நோம் சிநதிககவிலண�.

அலனவரும ஒன்ைாக வாழக்கூடிய 
அரசியலலமபபு உருவாக்கப்பட வவண்டும

அ�ாவுல்லா எம.பி

போடெோண�களுககுத் ல�ண்வயோன 
போடப் புத்�கங்கண்ள அச்சிடும் பணி 
�றலபோது பூரைமணடநதுள்்ள�ோக 
அணமச்ெர் ரலமஷ் பத்திரன ச�ரிவித் -
துள்்ளோர்.  

போடநூலகண்ள போடெோண�களுககு 
பகிர்ந�ளிககும் ல்வண�த்திட்டமும் 
இறுதிக கட்டத்ண� அணடநதுள்்ள�ோக -
வும் அணமச்ெர் குறிப்பிட்டோர்.  

அடுத்� மோ�ம் நடுப்பகுதியின் லபோது 
மின்ெோர சநருககடிணய இயலுமோன 
அ்ளவு தீர்கக முடியுசமன்றும் அணமச்ெர் 
ரலமஷ் பத்திரன நம்பிகணக ச�ரிவித் -
�ோர்.  

லநறறு முன்தினம் போரோளுமன்றை அமர் -
வின் லபோல� அ்வர் இவ்வோறு ச�ரிவித் -
�ோர்.  

அடுத்� மோ�ம் ஆரம்பமோகவுள்்ள 
கலவிப் சபோதுத் �ரோ�ர பத்திர ெோ�ோரை 
பரீட்ணெககுத் ல�ோறறும் மோை்வர்கள் 
மின்ெோர சநருககடியினோல போதிப்பணட -
்வோர்கள் என்று எதிர்ககட்சி போரோளுமன் -
றைத்தில சுட்டிககோட்டியது.  

இ�றகு பதி�ளித்� அணமச்ெர் 
அடுத்� மோ�த்ண� அண்மிககும் லபோது 
தினமும் இரண்டு மணி லநரம் மோத்திரம் 
மின் துண்டிப்பு இடம் சபறை�ோசமன்றும் 
கூறினோர்.   

்பாடநூல்கள் அச்சிடும ்பணிகள் யாவும பூரத்தி
அனைச்சர் ரநைஷ ்பத்திரன த�ரிவிபபு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் 
போஹிம்

உயிர்த்� ஞோயிறு குண்டுத் �ோக -
கு�ல ெம்ப்வம் ச�ோடர்பி�ோன 
விெோரணை நட்வடிகணககள் ச�ோடர்-
பில  கர்தினோல சமலகம் ரஞ்சித் 
ஆண்டணககலகோ அல�து அருட் 
�நண�யர்களுகலகோ ெநல�கங்கள், 
நம்பிகணகயீனங்கள் அல�து சிக -
கலகள் கோைப்படுமோனோல அ�ணன 
ச�ளிவுபடுத்து்வ�றகு அரெோங்கம் 
�யோர் என சபோது மககள் போதுகோப்பு 

அணமச்ெர் பிரென்ன 
ரைதுங்க லநறறு 
போரோளுமன்றைத்தில 
ச�ரிவித்�ோர்.

அவ்வோறு அ்வர்-
கள் லகோரும் பட்ெத் -
தில எத்�ணகய ெந -
�ர்ப்பத்திலும் நோன் 
எனது அதிகோரிகள் 
ெகி�ம் சென்று 
அ்வர்களின் ெநல�கங்கண்ள தீர்த்து 
ண்வப்ப�றகு உரிய நட்வடிகணக 

எடுகக முடியும் என்றும் அ்வர் 
ெணபயில ச�ரிவித்�ோர்.

போரோளுமன்றைத்தில கடந� 
இரு தினங்கள் நணடசபறறை 
உயிர்த்� ஞோயிறு �ோககு�ல 
ெம்ப்வம் ச�ோடர்போன வி்வோ -
�த்திறகு பதி�ளிககும் ்வணக -
யில�லய அணமச்ெர் லநறறு 
ெணபயில இவ்வோறு ச�ரிவித் -
�ோர் .

லமறபடி �ோககு�ல ெம்ப-
்வம் மல�சியோவில

உயிரத்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்;
சநவதகங்கலை தீரக்க அரசு தயார

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

ெபோநோயகரின் அறிவுறுத்�லகண்ளயும் 
சபோருட்படுத்�ோது அரணெ கடுணமயோக 
விமர்சித்து எதிர்ககட்சித் 
�ண�்வர் ெஜித் பிலரம�ோெ 
லநறறு ெணபயில ஆறறிய உணர -
யினோல ெணபயில கூச்ெல 
குைப்பம் ஏறபட்டதுடன் 
நிண�ணமணய கட்டுப்படுத்� 
ெணபணய  ெபோநோயகர் மஹிந� 
யோப்போ அலப்வர்�ன 10 நிமி -
டங்களுககு ெணப நட்வடிகணக -
கண்ள ஒத்தி ண்வத்�ோர்.  

போரோளுமன்றைம் லநறறுக 
கோண� 10 மணிககு ெபோநோயகர் மஹிந� 
யோப்போ அலப்வர்�னவின் �ண�ணமயில 
கூடியது. ்வைணமயோன நட்வடிகணககளுக-
குப் பின்னர் விலெட கூட்சடோன்ணறை முன்-
ண்வத்து எதிர்ககட்சித்�ண�்வர் ெஜித் பிலர -
ம�ோெ ெணபயில உணரயோறறினோர். அ�ன் 
லபோது அ்வர் அரெோங்கத்ண� கடுணமயோக 
விமர்சித்தும் ப� லகள்விகண்ள எழுப்பி -
யும் கருத்துககண்ள முன்ண்வத்�ோர்.  

 அ�ன் லபோது குறுககிட்ட ெபோநோயகர் 
மஹிந� யோப்போ அலப்வர்�ன, அன்றைோட 

ெணப நட்வடிகணககண்ள முன்சனடுத்துச் 
செல்வ�றகு ஒத்துணைப்பு ்வைங்குமோறு 
லகோரினோர். அத்துடன் போரோளுமனறைத்தின் 
செயறபோடுகளுககு இணடயூறு விண்ள-

வித்து ெணபணய லகலிககுள்-
்ளோகக ல்வண்டோம் என்றும் 
எதிர்ககட்சித் �ண�்வரிடம் 
அ்வர் லகட்டுக சகோண்டோர்.  

ெபோநோயகரின் அறிவுறுத்-
�லகண்ள சபோருட்படுத்�ோது 
எதிர்கட்சித் �ண�்வர் ெஜித் 
பிலரம�ோெ ச�ோடர்நதும் அர-
ெோங்கத்ண� விமர்சித்து உணர-
யோறறிக சகோண்டிருந�ணம -
யோல அரெ �ரப்பு எம்.பிககள் 

எழுநது நின்று கூச்ெலிட்டு �மது எதிர்ப் -
பிணன ச்வளியிட்டனர்.  

அ�ணனயடுத்து எதிர்ககட்சி உறுப்பினர்-
களும் அரெோங்க �ரப்பினருககு எதிர்ப்பு 
ச�ரிவித்து கூச்ெலிட்டனர்.  

அ�ன்லபோது ெணப நட்வடிகணககண்ள 
இயலபோக முன்சனடுத்துச் செல்வ�றகு 
எதிர்ககட்சித் �ண�்வர் ஒத்துணைப்பு ்வைங் -
கோவிட்டோல ெணபணய ஒத்திண்வகக லநரிடு -
சமன ெபோநோயகர் ப�முணறை அறி-
வுறுத்திய லபோதும் 

அரசாங்கத்லத கடுலமயாக விமரசித்து   
எதிரக்கட்சித் தலலவர சஜித் உலர  

ச்பாோயகர் அறிவிபபு

சன்ப 10 நிமிடங்களுக்கு ஒத்தினவபபு
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ஊடகத்துறை கலாசாரம் இப்பாது 
அதன் விழுமிய எலறலறயத் தாண்டி 
தறிககட்டுச் கசன்று ககாண்டிருக்கின்-

ைது. பழம்கபரும் ஊடகஙகள் வரம்கபலறல மீைாமல 
அவற்றின் தடத்தின் வழி்ய கசன்று ககாண்டிருக் -
றகயில, புதிதுபுதிதாக முறைத்துள்ை ஊடகஙக்ைா 
விழுமிய வரம்கபலறல கடந்து தான்்தான்றித்தன-
மாக கசயற்பட்டுக் ககாண்டிருக்கின்ைன.

உலககஙகும் தற்்பாது இவவாறுதான் ஊடகக் 
கலாசாரம் கதாடருகின்ைது. அச்சு ஊடகஙகைான பத் -
திரிறககறை கபரிதாக குற்ைம் கசாலவதற்கிலறல. 
அவற்றில கபரும்பாலானறவ பத்திரிறக தரமத்றத 
ஓரைவு கறடபபிடித்தபடிதான் பயணித்துக் ககாண்டி-
ருக்கின்ைன. ஆனால இலத்திரனியல ஊடகஙகள் பல-
வற்றிடம் அவவாைான ஊடகபபண்றபக் காண முடி -
யாதிருக்கின்ைது.

இவற்றில சில கதாறலக்காட்சிகறையும், கபரும் -
பாலான இறணயத்தைஙகறையும் குறிபபிட்டுக் கூை 
முடியும். எமது நாட்டின் சில கதாறலக்காட்சிகள் எவ -
்வறையிலும் பிரதிகூலமான கசய்திகறையும், காட்சி -
கறையு்ம ஒளிபரபபிக் ககாண்டிருக்கின்ைன. அவற்-
றில கூடுதலானறவ அரசாஙகத்துக்கு பாதகமான 
கசய்திகைாக அறமந்துள்ைன.

நாட்டின் கபாருைாதார கநருக்கடிறய றமயபபடுத்-
தியதாக அத்தகவலகள் உள்ைன. மக்களின் சிரமங-
கறை மிறகபபடுத்தியதாக அறவ அறமகின்ைன. 
நாடு மிக ்மாசமான கநருக்கடிக்குள் உள்ைதாக 
திரிபுபடுத்தி கசய்திகறை அறவ ஒளிபரபபிக் ககாண் -
டிருக்கின்ைன. மக்கள் மத்தியில அச்சத்றதயும், குழப-
பத்றதயும் ஏற்படுத்தும் விதத்தில அச்கசய்திகள் 
அறமந்திருக்கின்ைன.

மறுபுைத்தில இறணயத்தைஙகளின் அபத்தமான 
காரியஙகறை இங்க குறிபபிடுதல ்வண்டும். ஏரா -
ைமான இறணயத்தைஙகள் ஆஙகாங்க முறைத்து 
விட்டன. அவற்றின் ஊடகக் கலாசாரம் மிகவும் அரு-
வருபபாக்வ உள்ைது. அறவ கவளியிடுகின்ை 
கபரும்பாலான தகவலகளுக்கு ஆதாரஙகள் எதுவும் 
கிறடயாது. பரபரபறப ஏற்படுத்த ்வண்டுகமன்பதி -
்ல்ய அறவ குறியாக நிற்கின்ைன.

பக்கச்சாரபான முறையில கசய்திகறையும் தகவல -
கறையும் கவளியிடுவதன் மூலம் மக்கறை திறச -
திருபபுவதற்கு அறவ முற்படுகின்ைன. அதுமாத்தி-
ரமன்றி ஏதாவகதாரு அரசியல கட்சிறயச் சாரந்த 
வறகயி்ல்ய கபருமைவான இறணயத்தைஙகள் 
கசயற்பட்டு வருவறதக் காண முடிகின்ைது.

சமீப நாட்கைாக பத்திரிறககள் சிலவற்றிலும், 
தமிழ் இறணயத்தைஙகளிலும் வி்சடமான கசய்தி -
கயான்று அதிக முக்கியத்துவம் ககாடுக்கபபட்டு அடிக்-
கடி கவளியிடபபட்டு வருவறதக் காண முடிகின்ைது. 
அதாவது இலஙறகயில கபரும் உணவுப பஞசம் 
நிலவி வருவதால நாட்டின் வடக்கிலிருந்து தமிழரகள் 
படகுகள் மூலம் தமிழ்நாட்டுக்கு இடம்கபயரந்து வருவ-
தாக கசய்திகள் கவளியிடபபடுகின்ைன.

இச்கசய்தியின் உண்றமத் தன்றம குறித்து உறு -
திபபடுத்தபபடாத ்பாதிலும், அதற்கு அதிக முக்கியத் -
துவம் அளித்து இறணயத்தைஙகள் சிலவற்றிலும், 
ஓரிரு பத்திரிறககளிலும் அடிக்கடி கசய்திகள் கவளி -
யாகின்ைன. அ்தசயம் தமிழ்நாட்டின் ஊடகஙகளும் 
இச்கசய்திக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவறதக் 
காண முடிகின்ைது. அச்கசய்திகறைப பாரக்கின்ை 
்பாது இலஙறகயின் வடபகுதியில இருந்து தமிழ் 
மக்கள் வறககதாறகயாக தமிழ்நாட்டுக்குப பறட-
கயடுக்கத் கதாடஙகியறதப ்பான்ை மாயத்்தாற்ைம் 
காண்பிக்கபபடுகின்ைது.

இந்த விடயத்றதப கபாறுத்தவறர சில விடயங-
கறை இவவிடத்தில குறிபபிட ்வண்டிய ்தறவ 
உள்ைது. இலஙறகயின் வடக்கில இருந்து தமிழரகள் 
சட்டவி்ராதமான முறையில தமிழ்நாட்டுக்கு படகுக-
ளில கசலவதும், அஙகிருந்து திரும்புவதும் காலம் 
காலமாக நடந்து ககாண்டுதான் இருக்கின்ைது. 1983 
இனவன்கசயலுக்குப பின்னர இந்த இடம்கபயரவு 
சாதாரணமாக இடம்கபற்று வருகின்ைது. அக்காலத்-
தில யுத்தசூழலுக்கு அஞசி தமிழகத்துக்கு இலஙறகத் 
தமிழரகள் பறடகயடுக்கத் கதாடஙகியதில இருந்து 
இந்த இடம்கபயரவு நடந்து வருகின்ைது.

யுத்தம் ஓய்ந்த பின்னர இலஙறக அகதிகளில சிலர 
படகுகளில தமிழகத்தில இருந்து தாயகம் திரும்பியது-
முண்டு. அதன் பின்னர அவரகளில சிலர இலஙறகயில 
கதாழிலவாய்பபுகள் கிறடக்காத காரணத்தால மீண்டும் 
தமிழகத்துக்கு படகில கசன்ைதாக தகவலகள் கவளி-
வந்தன. இவவாைான சம்பவஙகள் அருகரு்க அறமந்-
துள்ை இரு அயலநாடுகளுக்கிறடயில அவவப்பாது 
சாதாரணமாக இடம்கபறுகின்ை சம்பவஙகைாகும்.

ஏற்கன்வ தமிழகத்தில அகதிகைாக நீண்ட காலம் 
வாழ்ந்து விட்டு இலஙறக திரும்பியிருந்தவரகள், 
்வறலவாய்பபுக் கருதியும் அஙகு கசன்றிருபபதற்கு 
இடமுண்டு. பதினாறு ்பர மாத்திரம் தமிழகத்துக்கு 
கசன்றுள்ை சம்பவத்றத அடிபபறடயாக றவத்துக் 
ககாண்டு இலஙறகயில உணவுப பஞசம் நிலவுவ-
தாக ்பாலியான ்தாற்ைபபாட்றட விறதபபதற்கு 
தமிழகத்தின் சில சக்திகள் முறனவதும், இஙகுள்ை 
சில ஊடகஙகள் அதற்கு முன்னுரிறம ககாடுபபதும் 
முறையலல.

தமிழகத்தின் சில அரசியல சக்திகளின் நிகழ்ச்சித் 
திட்டஙகளுக்்கற்ப இஙகுள்ை சில ஊடகஙகள் கசயற் -
படுவது தவைாகும். எமது ்தசம் மீண்டும் சுமுகநிறல-
றமக்குத் திரும்ப ் வண்டுகமன்ப்த நம் அறனவரின-
தும் விருபபாக அறமய ்வண்டும் அதற்்கற்ைவா்ை 
இறணயத்தைஙகள் கசயற்படுவது கபாருத்தம்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மாவத்றத, ககாழும்பு- - 10
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மலையக மககள் பதிலைந்து இைட்சம் பபலையும்
பிைதிநிதித்துவம் ச்சய்யும் சபொறுப்பில் உள்பளேன்

பத்திரிலகத்துலையில் பைருககும் ஆ்சொைொக திகழந்்த
‘திைமைர்’ நொளி்தழ ஆசிரியர் பொர்த்திபன் கொைமொைொர்

கொலைதீவு விபுைொைந்்த முன்பள்ளி பொட்சொலையின்
வருடொந்்த விபுை விணமணிகளின் விடுலக விழொ

மறலயக மக்கள் பதிறனந்து 
இலட்சம் ்பறரயும்,  ஆளும் 
கட்சி சாரபில பிரதிநிதித்துவம் 

கசய்யும் வறகயில, தான் மட்டு்ம 
இருந்து வருவதாக ்தாட்ட வீடறமபபு, 
சமுதாய உட்கட்டறமபபு வசதிகள் இரா-
ஜாஙக அறமச்சர அருணாச்சலம் அர-
விந்தகுமார கதரிவித்தார.

இராஜாஙக அறமச்சர அருணாச்ச-
லம் அரவிந்தகுமார, ்மற்படி அறமச்-
சில, இந்து சமய ஆகம விதிபபடி பூறஜ-
களும், வழிபாடுகளும் இடம்கபற்ைறத 
கதாடரந்து, அறமச்சுப கபாறுபபுக்-
கறை கபாறுப்பற்ைார. இதற்கான 
அறனத்து கசயற்பாடுகறையும், அறமச்சின் பதில கசயலா-
ைர என். தீபதி குணவரதன ்மற்ககாண்டிருந்தார.

இந்நிகழ்வில, ்மற்படி அறமச்சின் உயர அதிகாரிகளும், 
உத்தி்யாகத்தரகளும் பதுறை மற்றும் நுவகரலியா மாவட்ட 
முக்கியஸ்தரகளும் கலந்து ககாண்டிருந்தனர.

அறமச்சுப கபாறுபபுகறை்யற்ை இராஜாஙக அறமச்சர 
அஙகு கதாடரந்து உறரயாற்றுறகயில “என் மீது கடுறம-
யான விமரசனஙகள் முன்றவக்கபபட்டு வருகின்ைன. மக்கள் 
என்றன வறசபாடுகின்ைனர. ஆனாலும், காலப்பாக்கில 
எனது நிறலபபாடு மிக மிக சரியானறவகயன்று அவரகள் 
புரிந்து ககாண்டு, என்றன பாராட்டுவாரகள்.

பதிறனந்து இலட்சம் மறலயக மக்களின் அபிலாறச-
கறை, ்தறவகறை, விருபபுகறை இயன்ை வறரயில 
நிறை்வற்றுவதற்கு, ஆக்கபூரவ நடவடிக்றககறை ்மற்-

ககாள்்வன். முழு மறலயகத்றதயும் பிரதிநிதித்துவம் கசய்யும் 
வறகயில, ஜனாதிபதி ்காட்டாபய ராஜபக்ஷ, மறலயக மக்களுக்-
கான அறமச்சுக்கறை என்னிடத்தில ஒபபறடத்துள்ைார. கபரும் 
நம்பிக்றகயின் மத்தியில அறமச்சுப கபாறுபபுக்கறை வழஙகி-
யுள்ை ஜனாதிபதிக்கு, நான் நன்றி கூைக் கடறமபபட்டுள்்ைன்.

நாடு இன்று கபரும் கநருக்கடி நிறலயிறன எதிர்நாக்கியி-
ருக்கின்ைது. இன்று பல்வறு ்காரிக்றககறை முன்றவத்து 
இறையவரகள் மற்றும் கபரியவரகள் என சகலரும் ஆரபபாட்-
டஙகளில ஈடுபபட்டுள்ைனர. ஆரபபாட்டஙகறை ்மற்ககாள்வ-
தற்கு அவரகளுக்கு உரிறமயுண்டு. அதறன நான் மதிக்கின்-
்ைன். ஆரபபாட்டஙகள், ்பாராட்டஙககைன்று ஒருபுைம் இருக்க, 

நாட்றட வழிநடத்திச் கசலல ்வண்டிய பாரிய கபாறுபபுக்க-
ளும் இருந்து வர்வ கசய்கின்ைன.

அதற்கு அறமவாக்வ, ் தாட்ட வீடறமபபு மற்றும் சமுதாய 
உட்கட்டறமபபு வசதிகள் இராஜாஙக அறமச்றச, ஜனாதிபதி 
எனக்கு வழஙகியிருக்கின்ைார. இவவறமச்சு, எனக்கு புதி-
னானகதான்று அலல. 1995 ஆம் ஆண்டு காலபபகுதியில 
எனது தறலவரான அமரர சந்திர்சகரன்  கண்ட கனறவ 
நனவாக்கும் கபாருட்டு அவரால ஆரம்பித்து றவக்கபபட்-
ட்த இந்த ்தாட்ட வீடறமபபு அறமச்சாகும். ஆறகயினால, 
அந்த அறமச்சில கடறமயாற்றியவன் என்ை வறகயில, 
இந்த அறமச்சு கதாடரபான பூரண அனுபவஙகள் எனக்கு 
இருக்க்வ கசய்கின்ைன. ஆறகயினால, இந்த அறமச்றசக் 

ககாண்டு நடத்துவகதன்பது எனக்கு இலகுவானதாகும்.
இந்திய அரசின் உதவிகறையும் கபற்று, எனக்கு வழஙகபபட்ட 

அறமச்சுக்களின் கடபபாடுகறை கவற்றிகரமாக முன்கனடுக்க 
முடியுகமன நான் எதிரபாரக்கின்்ைன். எனது எதிரபபாரபபுக-
ளுக்கு, அறமச்சின் உயர அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட உத்தி்யாகத்-
தரகள் அறனவரும் எனக்கு பூரண ஒத்துறழபபுக்கறையும், 
பஙகளிபபுக்கறையும் வழஙக்வ கசய்வர” எனத் கதரிவித்தார.

தமிழ்நாட்டில பத்திரிறகத்துறையில பல-
ருக்கும் ஆசானாக திகழ்ந்த ‘தினமலர’ 
நாளிதழ் ஆசிரியர பாரத்திபன் உடலநலக் 

குறைவால காலமானார.
இறதயடுத்து அவரது உடல தமிழ்நாடு திண்-

டுக்கல மாவட்டத்தில உள்ை அவரது கசாந்தக் 
கிராமமான பட்டிவீரன்பட்டியில தகனம் கசய்-
யபபட்டது.

30 ஆண்டு காலத்திற்கும் ்மலாக பத்திரி-
றகத்துறையில பயணித்த அவரிடம் கசய்தி-
கறை கதாகுபபது கதாடரபாக பாலபாடம் கற்ை 
பலர, இன்று பல்வறு ஊடக நிறுவனஙகளில 
உயர கபாறுபபுகளில உள்ைனர.

தினமலர நாளிதழின் மதுறர, திருச்சி, 
்வலூர உள்ளிட்ட அலுவலகஙகளில ஆசிரிய-
ராக பணியாற்றியவர பாரத்திபன் மகாராஜன். 
கசய்திகறை கதாகுபபதில வாரத்றத ஜாலம் 
காட்டக் கூடிய திைறம மிக்கவர. அ்த்பால 
தனக்கு கீழ் உதவி ஆசியரகைாகவும், ஜூனியர 
கசய்தியாைரகைாகவும் பணியாற்றிய பலறர 
பட்றட தீட்டிய றவரம் ்பால கஜாலிக்க றவப-

பதிலும் அதிக கவனம் கசலுத்தியவர. இதனால 
தான் இவரிடம் பாலபாடம் கற்ை பலர, இன்று 
முன்னணி ஊடகஙகள் பலவற்றில நலல 
கபாறுபபுகளில உள்ைனர.

இதனிறட்ய அண்றமக் காலமாக பாரத்-
திபன் மகாராஜனுக்கு ஏற்பட்ட உடலநலக் 
குறைவு காரணமாக மதுறர அப்பா்லா 
மருத்துவமறனயில சிகிச்றச கபற்று வந்தார. 
இந்நிறலயில சிகிச்றச பலனின்றி ் நற்றுமுன்-
தினம் அவர காலமானறத அடுத்து அவரது 
மறைவுக்கு முதலவர ஸ்டாலின், எதிரக்கட்சித் 
தறலவர எடபபாடி பழனிசாமி மற்றும் பா.ஜ.க 
உள்ளிட்ட அரசியல கட்சித் தறலவரகள் பலர 
இரஙகலும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுத-
லும் கதரிவித்துள்ைனர.

மறைந்த மூத்த பத்திரிறகயாைர பாரத்தி-
பன் மகாராஜனுக்கு ்ரவதி என்ை மறனவியும், 
காவயா என்ை மகளும் உள்ைனர. இவரக-
ளுக்கு தமிழக அரசு சாரபில உரிய நிதி உதவி 
வழஙக ்வண்டும் என எதிரக்கட்சித் தறலவர 
எடபபாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ைார. 

பாரத்திபனுக்கு 58 வயது மட்டு்ம ஆகின்ை 
நிறலயில அவரது திடீர மறைவு அவறர 
கநருஙகி அறிந்த பத்திரிறகயாைரகளுக்கு 
அதிரச்சிறயயும் ்சாகத்றதயும் அளித்துள்-
ைது.

அவரது மறைவு குறித்து ‘ஒன் இந்தியா’ குழு-
மத்தின் தறலறம ஆசிரியர ஏ.்க.கான் கூறு-
றகயில, ''பாரத்திபன் சார என்றனப ்பான்ை 
எத்தறன்யா பத்திரிறகயாைரகளுக்கு முதல 
ஆசானாக விைஙகியவர. அவர மதுறர பலக-

றலக்கழகத்தில நடத்திய ஊடகத்துறை வகுபபு-
கள், வகுபபுகறைத் தாண்டி அவருடன் நடந்த 
உறரயாடலகள், படித்துக் ககாண்டிருந்த 
்பா்த தினமலரில ‘இன்டரன்ஷிப’ கசய்ய 
வாய்பபு தந்தது, படிபறப முடித்தவுடன் அவ-
ருட்ன்ய பணியாற்ைவும் ஏற்படுத்தித் தந்த 
வாய்பபு என பின்்னாக்கிய நிறனவுகள் 
கலஙகடிக்கின்ைன. நான் பின்னர தினமணிக்-
கும் ஒன் இந்தியாவுக்கும் இடம் மாறினாலும் 
பாரத்திபன் சார என்ை ஒற்றை ஆளுறமயின் 
தாக்கம் எஙகளிடம் மறைந்த்த இலறல. 
மறையப ்பாவதும் இலறல.

என்றனப ்பால பலர அவரிடம் கபற்ை 
பயிற்சி்ய தினமணியின் முன்னாள் ஆசிரி-
யர மறைந்த ஆர.எம்.டி. சம்பந்தம் ்பான்ை 
ஜாம்பவானிடமும் தாக்குப பிடித்து பணியாற்ை 
உதவியது. பாரத்திபன் சார என்ைால நிதானம், 
்நரறம. ஆர.எம்.டி என்ைால ் வகம், ் நரறம. 
இருவரும் இன்று இலறல. அவரகள் இலலாத 
இந்த தனிறமயான பயணம் கராம்ப்வ வலிக்-
கிைது'' என்று கதரிவித்தார.

தினமலர நாளிதழில பாரத்திபன் மகாராஜன் 
எழுதும் நான்காம் பக்கம் கட்டுறர மிகவும் பிர-
பலமானது என்பது குறிபபிடத்தக்கது. பாரத்திப-
னின் எழுத்துக்கறை குறிபபிட்டு அவறர அறி-
யாதவரகளும் கூட அவரது குடும்பத்தினருக்கு 
இரஙகல கதரிவித்து வருகின்ைனர.

காறரதீவு விபுலா-
னந்த கமான்-
டி்சரி முன்-

பள்ளிப பாடசாறலயின் 24 
ஆவது வருடாந்த விபுல 
விண்மணிகளின் விடுறக 
விழா பாடசாறலயின் பணிப-
பாைர   வி.ரி.சகா்தவராஜா 
தறலறமயில இ.கி.மி.கபண்-
கள் பாடசாறலயில அண்-
றமயில  நறடகபற்ைது.

அன்புகூர அதிதியாக  
அம்பாறை மாவட்ட ்மலதிக 
அரசாஙக அதிபர ்வதநாய-
கம் கஜகதீசன் கலந்து சிைப-
பித்தார.

ஆளுறமசார அதிதிகைாக காறரதீவு பிர-
்தசசறபயின் தவிசாைர கிருஷணபிள்றை 
கஜயசிறில, பிர்தசகசயலாைர சிவ.கஜகரா-
ஜன், கபாலநறுறவ மாவட்ட கசயலக பிரதம 
கணக்காைர சிவசுந்தரம் சசிகரன்இ சி்ரஷட 

விவசாய ்பாதனாசிரியர இராஜநாயகம் விஜய-
ராகவன் ஆகி்யார கலந்து சிைபபித்தனர.

கமான்டி்சாரியில பயின்று தரம் 5 புல-
றமபபரிசில பரீட்றசயில சித்திகபற்ை ஆ.கபி-
்ேக், ர.ேஸ்விகா, ப.கிருத்திகன், கஜ. ஆரபி, 
ச.கு்கஷ, அ.அரச்சிகாயினி, ஹ.சி்மஹரினி, 

சு.்மனுஜா, பு.ஜஷவிகள், ரகு.தசாபதனா, 
ச.்மனிோ, கி.கவின்யா, ஆ.்கதுேன், சு.த-
ரிஷணவி, சி.நிதஸ்கா, ரு.வரஜனா, ச.்பமகரட்-
சன் ஆகிய 17 புலறமயாைரகள் தஙகபபதக்-
கம்,  நிறனவுச்சின்னம்  வழஙகி பாராட்டிக் 
ககௌரவிக்கபபட்டனர.

விடுறக கபறும் மாண-
வரகைான பி.மதுபாஷினி, 
்மா.அபிஸ்னா, ர.மி-
னிஸ்கா, வி.்தஜஸ்விகா, 
கஜ.்வணுக்ஷா, பி.க-
்ரஷனா, கி.ஸஙகீரத்தனா, 
கு.கிருத்தியன், ந.டினுக்ஷன், 
கீ.அகீஷ ஆகி்யார பரிசுகள், 
சான்றிதழ் வழஙகி ககௌர-
விக்கபபட்டனர.

சிறுவர சிறுமியரின் கண்க-
வர கறலநிகழ்ச்சிகள் ்மறட-
்யறின. கபற்்ைார சாரபில 
்கதீஸ், ரஜி தறலறமயி-
லான குழுவினர சிைபபாகச் 

கசயற்பட்டனர. ஆசிரிறயகைான கஜயநிலாந்-
தினி, ரம்யா ஆகி்யார பாராட்டபபட்டனர.

ப�ோலியோன ப�ோற்றப�ோட்டை
கோண்பிக்கும் ப�ோறுப�ற்ற பெயல்!

குலம் சிறக்க வேண்டுமானால், வ�ாம்்பலல 
ஒழித்து, ஊக்கத்துடன் முயற்சி்கலை
வமற்்்காளை வேண்டும்.

மடிறய மடியா ஒழுகல குடிறயக்
குடியாக ்வண்டு பவர

வி.ரி.சகா்தவராஜா...?
(கோ்ைதீவு குறூப நிரு�ர்)

எம்.கசலவராஜா...?
(�து்ை தினகைன் விபெடை நிரு�ர்)

தமிழகத்தில் பத்திரிககயாளர் பலகை உருவாக்கிய 
பபருகமக்குரியவர்; பிைபலஙகள் பலரும் இைஙகல்

கடகமககளப் பபாறுப்்பற்ற 
பின்னர் வீடகமப்பு, சமுதாய
உடகடடகமப்பு வசதிகள் இைாஜாஙக
அகமசசர் அருணாசசலம்
அைவிநதகுமார் கருத்து
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அதன் ஒரு அங்கைா்க இந்தியாவின் 73 வது 
குடிய்ரசு தினதமத முன்னிட்டு ‘மு்காம் தன்னார்-
வலர்்கள் இமைந்த விழிபபுைர்வு குழு’ என்்ற 
குழுவினர் மூலம் மு்காம்்களுக்கு இமையயயான 
ைாநில அளவிலான ்கமல இலக்கியப ய�ாட்டி்கள் 
நைததப�ட்ைன. இபய�ாட்டி்களில் வவற்றி வ�ற்்றவர்-
்களுக்கு தமிழ்க அ்ரசின் சிறு�ான்மையினர் ைற்றும் 
வவளிநாடுவாழ் தமிழர்்கள் நலததும்ற அமைசச-
்ரான  வசஞ்சி ைஸதான் அவர்்கள் தமலமையில் 
�ரிசளிபபு ைற்றும் �ா்ராட்டு சான்றிதழ் வழஙகும் 
மவ�வம் வசன்மனயில் நமைவ�ற்்றது.

இதில் சிறு்கமதப பிரிவில் முதல் �ரிசிமன 
வ�ற்்ற தாப�ாததி மு்காமைச யசர்ந்த ரிசானா என்-
�வர் எழுதியிருந்த சிறு்கமதயின் சுருக்்கம் பின்வரு-
ைாறு அமைந்திருந்தது.

்கால் நூற்்றாணைாகியும் மு்காம்...
ந்க்ர வாழ்க்ம்கயிலிருந்து தள்ளி 400 குடும்�ங-

்கள் வ்காணை இலஙம்கத தமிழர்்கள் வாழும் ஊர் 
அது. யாரும் ஊர் என்று அமழதது �ழக்்கமில்மல 
மு்காம் என்்றால்தான் அமனவருக்கும் எளிதில் 
புரிந்து வ்காள்ள முடியும். அதி்காமலப வ�ாழுதில் 5 
ைணிக்கு மு்காமின் பிள்மளயார் ய்காயிலில் ஒலிக்-
கும் ஓன்�துய்காளும் எனத வதாைஙகும் �ாைல்தான் 
அமனவருக்குைான வ�ாது அலா்ரம்.

�ததுக்கு �தது  வீட்டிற்குள் வதாைஙகுகி்றது நிலவ-
னின் அன்ம்றய வழக்்கைான  வாழ்க்ம்க. வதருக்கு-
ழாயில் தணணீர் பிடிதது முடிதது குளிக்்க தயா்ராகிக் 
வ்காணடிருந்தான் நிலவன்.

்காய்கறி வவட்டிக் வ்காணடிருந்த நிலவனின் 
ைமனவி ைதி “ஏங்க ஞா�்கம் இருக்்கா 30 ஆம் 
தி்கதி ைகிழினிக்கு 4வது பி்றந்தநாள்” என்்றாள்.

துணமை யதாளில் ய�ாட்ை�டி “பிள்மளயயாை 
பி்றந்தநாமள ை்றபய�னா” என்று கூறிவிட்டு 
யசாபம� யதடிக் வ்காணடிருந்தான் நிலவன்.

“யசாபபு யதடுறீங்களா அந்த ஜன்னல் ஓ்ரம் 
இருக்குது �ாருங்க” என்்றாள் ைதி. ஜன்னல் விளிம்-
பில் யதயந்திருந்த யசாபபு நிலவனுக்கு ைாதக்்கமை-
சிமய ஞா�்கப�டுததுவதா்க இருந்தது. �ைகு ய�ால் 

வமளந்திருந்த யசாபம�ப �ார்தததும் “ைதி இங்க 
�ாருங்க உங்கை அம்ைா அப�ா இலஙம்கயிலி-
ருந்து வந்த ஃய�ாட்” என்்றான் நிலவன்.

“அது எங்க அம்ைா அப�ா வந்த ஃய�ாட் இல்ல. 
எங்க ைாைா ைாமி வந்த ஃய�ாட். �ததி்ரைா குளிங்க” 
என்று சமையலம்றயிலிருந்து �தில் கு்ரல் வ்காடுத-
தாள் ைதி.

ைதியின் �திமலக் ய்கட்டுக் வ்காணயை வ்கால்மலக் 
்கதமவ சாததினான் நிலவன்.  வ்கால்மலக் ்கதமவ 
சாததியவுைன் நிலவனின் ைனக்்கதவு தி்றந்தது. ை்க-
ளுக்கு பி்றந்த நாளுக்கு என்ன வ்காடுக்்கலாம்? 
ஏயதயதா நிமனவில் வந்தது. �ரிசு வ�ாருட்்கள் 
நிமனவில் வரும் ய�ாயத அதன் �ட்வஜட்டும் ைனததி-
ம்ரயில் வந்தது. சாததியமில்லாதமவ்கமள தவிர்தது 
வ்காணயை வந்தான். இறுதியில் ஒன்றில் நின்்றான். 
்கைந்த வா்ரம் தனது வயவதாதத யாழினி வீட்டிலி-
ருப�து  ய�ான்்ற ்க்ரடி வ�ாம்மை யவணடுவைன்று 
ய்கட்ைாயள. விமல 2000 ரூ�ாய என்று யாழினியின் 
அப�ா வசான்னதும் நிலவனுக்கு ஞா�்கம் வந்தது.

குளிதது விட்டு வந்து துவட்டிக் வ்காணடிருந்தவ-
னிைம் “பி்றந்தநாளுக்கு ை்களுக்கு என்ன வாங-
கிக்வ்காடுக்்கப ய�ாறீங்க?” என்்றாள் ைதி. தமலமய 
சிலுபபிக் வ்காணயை ்க்ர்க்ர கு்ரலில் “்க்ரடி வ�ாம்மை” 
என்்றான்.

“சரிதான் தும்ர உைம்புக்கு முடியாை இருந்துட்டு 
ஒருவா்ரததிற்கு பி்றகு இன்ம்றக்குதான் யவமலக்கு 
ய�ாறீங்க. அந்த ்க்ரடி வ�ாம்மை 2000 ரூ�ாயனு 
யாழினி அப�ா வசான்னது ஞா�்கம் இருக்்கா?” 
என்று ய்கட்ைாள் ைதி.

“ஞா�்கம் இருக்கு ைதி. இன்ம்றக்கு தி்கதி 24 
தான் ஆகுது. யவமலக்குததான் ய�ாய்றன். 29 
ஆம் தி்கதி திரும்பி வரும்ய�ாது ்க்ரடி வ�ாம்மையயா-
டுதான் வருயவன்” என்்றான் நிலவன்.

“வீட்டில் எந்த வ�ாருளும்  இல்மல ்காமலயில 
குளிக்கும் ய�ாது யசாபம� �ார்தததீங்கதாயன… 
யசாபபு ைட்டும் இல்ல வீட்ல நிம்றய வ�ாருளுக்கும் 
அதுதான் நிலமை. நிம்றய வசலவிருக்கு விமளயா-
ைாதீங்க. வீட்டுச வசலவுக்கு வசசிருந்த ்காசிலதான் 
�ாதிமயததான் உங்களுக்கு �ஸசுக்கு தாய்ரன்” 
என்்றாள் வ்காஞ்சம் ய்கா�தயதாடு.  

எப�வுைா ைதி இப�டி வசலவு வசயயுய்றாம்? 
குழந்மதப �ருவததில் பிள்மள்கமள எதுக்கும் 
ஏங்க மவக்்க கூைாது ைதி. அ்கதியா வந்த புதிதில் 
நீயும் நானும் குழந்மத �ருவதமத எவவளவு 
ஏக்்கதயதாடு ்கைந்திருபய�ாம்னு நிமனசசி�ாரு. 
நான் வசால்்றது உனக்கு புரியும்? என்று நிலவன் 
வசால்லி முடிததய�ாது, ைதியும் நிலவயனாடு உைன்-
�ட்டிருந்தமத அவளது அமைதி உைர்ததியது.

“என்னயைா �ாததுக்குங்க வீட்டு வசலவு்களும் 
நிம்றய இருக்கு” என்று வசால்லிமுடிதது நிலவ-
னின் ம்கயில் சாப�ாட்டு தட்மை வ்காணடு வந்து 
வ்காடுததாள் ைதி. சாபபிட்டு முடிததவன் தூஙகிக் 
வ்காணடிருந்த ை்கமள உசசி மு்கர்ந்து வ்காஞ்சி 
விட்டு “ய�ாயட்டு வருகிய்றன் பிள்மளமய ்கவனைா 
�ாததுக்ய்கா ைதி” என்று கூறிவிட்டு வீட்மை விட்டு 
வவளியயறி நைந்தான் நிலவன்.

29 ஆம் தி்கதி வீட்டுக்கு திரும்புவமதயும், ்க்ரடி 
வ�ாம்மைமய ்கணை ை்களின் ைகிழ்சசிமயயும் 
ைனதிற்குள் நிமனதது ைகிழ்ந்து வ்காணயை நைந்-
தவன் ய�ருந்து நிறுததததிற்கு வந்து யசர்ந்திருந்-
தான். நிலவன்  வ்ரவும்  அவன் வசல்ல யவணடிய 
ய�ருந்து வ்ரவும் சரியா்க இருந்தது. ய�ருந்தில் ஏறி 
யவமலக்கு �யைைானான் நிலவன்.

வீட்டில் அபய�ாதுதான் யசாம்�ல் முறிதது அழுது 
எழுந்தாள் ை்கள் ைகிழினி. ைகிழினியின் அழும்க 
சததம் ய்கட்டு துணி ைடிததுக் வ்காணடிருந்த ைதி 
எழுந்து ஓடி வந்தாள். “அசசசயசா வசல்லம், ஏன் 
அழுறீங்க? பிள்மளக்கு யாழினி �ாப�ா வீட்ல 
இருக்கி்ற ைாதிரி வ�ரிய ்க்ரடிவ�ாம்மை வாஙகி வ்ர 
அப�ா ய�ாயிருக்்காங்க” என்று ைதி வசால்ல ைகி-
ழினியின் அழும்க வைல்ல அைஙகியது. அழும்க 
அைஙகிய ம்கயயாடு ைகிழினிமய குளிப�ாைடுவ-
தற்கு தயா்ரானாள் ைதி.

“மு்காம் ைக்்களுக்கு ஓர் அறிவிபபு” என்று வ�ாது 
ஒலிவ�ருக்கி அலறியது. நின்று அறிவிபம� ்கவ-
னிததாள் ைதி. வருகி்ற 26 ஆம் தி்கதி குடிய்ரசு 
தினம் என்�தால் முக்கிய தமலவர்்கள் தமிழ்கம் வ்ர-
விருக்கி்றார்்கள். ஆ்கயவ மு்காம் ைக்்கள் அமனவ-
ரும் 25,26,27 ஆகிய மூன்று தினங்கள் மு்காமில் 
ஆஜரில் இருக்கும்�டி ய்கட்டுக் வ்காள்ளப�டுகி்றது” 
என்று அலறி அைஙகியது வ�ாது ஒலிவ�ருக்கி.

ஓலிவ�ருக்கியின் அல்றல் முடிந்து சிறு அமைதிக்-
குபபின் தனது மநட்டி �ாக்வ்கட்டிலிருந்த ய�ாமன 
எடுதது அழுததினாள் ைதி. ய�ருந்தில் �யைைாகிக் 
வ்காணடிருந்த நிலவனின் �ாக்வ்கட்டில் இருந்த 
ய�ான் அலறியது. ய�ானின் �சமச வ�ாததாமன 
அழுததி “வசால்லு ைதி” என்று ய்கட்ைவனிைம் 
“என்னங்க நாமளயிலிருந்து மூணு நாமளக்கு 
மு்காமில் வசக்கிங்காம். எல்யலாரும் ்கணடிப�ா 
இருக்்கனும்னு வசால்்றாங்க. அடுதத ஸைாபல 

இ்றஙகி வீட்டுக்கு வந்திருங்க” என்று கூறிவிட்டு 
ய�ாமன அமைததாள் ைதி.

நிலவன் �யைைாகிக் வ்காணடிருந்த ய�ருந்தில் 
�ாைல் ஒலிக்்க ஆ்ரம்பிததது “தமிழா தமிழா நாமள 
நம் நாயள... தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாயை..”

வ�ரும் ஏைாற்்றதயதாடு அடுதத நிறுததததில் 
இ்றஙகி சாமலயின் எதிர்ததிமச யநாக்கி நைந்தான் 
நிலவன்.

இன்னும் எததமன ்காலததிற்குததான் சிறு ்கன-
வு்கமள கூை இந்த மு்காம் வாழ்க்ம்க சிதிலைாக்்கப 
ய�ாகி்றது என்்ற வ�ருமூசசுைன் வவந்நீர் ்கலந்து 
மவததிருந்த நீம்ர ைகிழினியின் யைல் ஊற்றினாள் 
ைதி.

“அம்ைா எனக்கு சுடுது என்்றாள் ைழமல 
வைாழியில் ைகிழினி.  எனக்கும் சுட்ைது, உனக்கும் 
சுடுகி்றது, நாமள உனது குழந்மதக்கும் சுடுயைா? 
இந்த மு்காம் வாழ்க்ம்க” என்்ற ய்கள்விமய தனக்-
குததாயன ைனதிற்குள் ய்கட்டுக் வ்காணைவாறு 
்கலந்து மவதத நீரில் மீணடும் தணணீர் ்கலந்து ைகி-
ழினிமய குளிப�ாட்டி முடிதது வ்கால்மலக் ்கதமவ 
சாததி வவளியய வரும்கயில் வீட்டு வாசலில் வந்து 
நின்்றான் நிலவன்.

நிலவமனக் ்கணைதும் “்க்ரடி வ�ாம்மை எங-
்கப�ா?” என்்றாள் ஏக்்கதயதாடு ைகிழினி.  �தில்்கள் 
ஏதுமின்றி ்கால் நூற்்றாணடு மு்காம் வாழ்க்ம்க-
யில் ்கனவு்கள் சிமதந்த சாட்சியா்க நின்றிருந்தான் 
நிலவன். அழும்கமய ஆ்ரம்பிததிருந்தாள் ைகிழினி. 
ஏைாற்்றம் ைகிழினிக்கு இன்னும் �ழ்கவில்மல.

குழந்மதயிைமிருந்து வ�ாம்மைமய �றிததுக் 
வ்காள்வதுய�ால் அமனவரின் எதிர்்காலதமதயும் 
�றிதது மவததுக் வ்காள்கி்றது ்கால் நூற்்றாணடு 
மு்காம் வாழ்க்ம்க.

(முதல் �ரிசு வ�ற்்ற சிறு்கமத,
எழுதியவர்: ரிசானா, தாப�ாததி மு்காம்)

இந்நி்கழ்வில், அக்்கம்ரப�ற்று வலயக் ்கல்வி 
அலுவல்க ஆசிரிய ஆயலாச்கர் (இஸலாம் �ாைம்) 
வைௌலவி என்.ரீ.நஸீர் பி்ரார்ததமனமய நி்கழ்ததி-
னார். முன்னாள் அட்ைாமளசயசமன பி்ரயதச சம� 

உறுபபினரும், சுப�ர்வசானிக் விமளயாட்டுக் ்கழ்கத-
தின் பி்ரதித தமலவருைான ஐ.எல்.அபதுல் முனாப 
ைர்்ஹூம் அபதுல் �ததாஹ் நிமனவும்ரமய ஆற்றி-
னார்.  

1984ம் ஆணடு விமளயாட்டுக் ்கழ்கைா்கத 
யதாற்்றம் வ�ற்று, அட்ைாமளசயசமன பி்ரயதசததில் 
விமளயாட்டு, ்கல்வி, சமூ்கயசமவ ய�ான்்ற தும்ற-
்களில் தன்மன முழுமையா்க அர்ப�ணிதது வரும் 
அட்ைாமளசயசமன சுப�ர்வசானிக் விமளயாட்டுக் 

்கழ்கததின் வவற்றிப �யைம் நீணைது. சுப�ர்-
வசானிக் விமளயாட்டுக் ்கழ்க ஆ்ரம்�்கர்ததாக்்கள் 
இன்று �ல்யவறு தும்ற்களில் உயர்ந்து நிற்கின்்ற-
னர். இதற்கு தமலவர்்கள், நிர்வாகி்களின்  

சி்றந்த வழி்காட்டுதல்்கயள பி்ரதான ்கா்ரைம் 
எனலாம். அவர்்களது நன்யநாக்்கம், முயற்சி வீண 
ய�ா்காதவாறு ்கழ்கததின் �ணி்கள் வவற்றி்க்ரைா்க 
முன்வனடுக்்கப�ட்டு வருகின்்றமை ்கணகூடு.  

்கைந்த 2013 ஆம் ஆணடு சுப�ர்வசானிக் விமள-

யாட்டுக் ்கழ்கததின் தமலமைப வ�ாறுபம� ஏற்றுக் 
வ்காணை ைர்்ஹூம் அபதுல் �ததாஹ், வதாைர்ந்து 
சுைார் 08 வருைங்கள் தமலவ்ரா்கக் ்கைமையாற்றி, 
்கழ்கததின் வளர்சசிக்கு அரும்�ணியாற்றினார். 
அவ்ரது �தவிக் ்காலததில் ்கழ்கம் �ல்யவறு தும்ற்க-
ளில் வளர்சசி ்கணைது என்்றால் அது மிம்கயா்காது.  

சுப�ர்வசானிக் விமளயாட்டுக் ்கழ்க வீ்ரர்்களின் 
விமளயாட்டு விருததியிலும், ஒழுக்்கததிலும் அவர் 

நிம்றவான �ங்களிபபு நல்கினார். �ைம், வ�ாருள், 
்காலயந்ரதமத அவர் அதி்கம் வசலவிட்டுள்ளார். 
அன்னாரின் ைறுமை ஈயைற்்றததிற்்கா்க நாங்கள் 
அதி்கம் இம்றவமனப பி்ரார்ததிக்்க யவணடும். 
அதுயவ நாங்கள் அன்னாருக்குச வசயயும் ம்கைா-
்றாகும் என பி்ரதித தமலவர் அபதுல் முனாப தனது 
உம்ரயின் ய�ாது வதரிவிததார்.  

அட்ைாமளசயசமன பி்ரயதச வசயலாளர் எம்.ஏ.சி.
அ்ைட் ஸாபிர், அம்�ாம்ற ைாவட்ை விமளயாட்டு 
உததியயா்கததர் எம்.ஐ.எம்.அமீ்ரலி, அட்ைாமளச-
யசமன பி்ரயதச சம�ச வசயலாளர் எம்.ஐ.எம்.
�ாயிஸ, அட்ைாமளசயசமன யதசிய �ாைசாமல 
அதி�ர் எம்.ஏ.சி.்ரீஸ, அட்ைாமளசயசமன பி்ரயதச 
வசயல்க விமளயாட்டு உததியயா்கததர் எம்.எச.எம்.
அஸவத, ைர்்ஹூம் அபதுல் �ததாஹ் அவர்்களின் 
குடும்� உறுபபினர்்கள், சுப�ர்வசானிக் விமள-
யாட்டுக்்கழ்க நிர்வாகி்கள், விமளயாட்டு வீ்ரர்்கள், 
்கழ்க அங்கததினர்்கள் ஆகியயார் நி்கழ்வில் ்கலந்து 
வ்காணைனர்.

அட்ைாமளசயசமன சுப�ர்வசா-
னிக் விமளயாட்டுக் ்கழ்கததின் 
முன்னாள் தமலவரும், அட்ைா-

மளசயசமன யதசிய �ாைசாமல பி்ரதி அதி-
�ருைான ைர்்ஹூம் ஏ.எல்.அபதுல் �ததாஹ் 
அவர்்களுக்்கான சைய நி்கழ்வு்கள் அட்ைா-
மளசயசமன யதசிய �ாைசாமல கூட்ை 
ைணை�ததில் நமைவ�ற்்றன. சுப�ர்வசானிக் 
விமளயாட்டுக் ்கழ்கத தமலவர் எம்.ஐ.
எம்.அஷ்ரஃப தமலமையில் நமைவ�ற்்ற 
நி்கழ்வில், முன்னாள் தமலவர் ைர்்ஹூம் 
அபதுல் �ததாஹ் நிமனவா்க அல்-குர்ஆன் 
தைாம் வசயயப�ட்டு, பி்ரார்ததமனயும் 
இைம்வ�ற்்றது.

இலஙம்கயில் நிலவிய உள்நாட்டு 
யுததம் ்கா்ரைைா்க புலம்வ�யர்ந்து  
தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் 

ைறுவாழ்வு மு்காம்்களில் வசிதது வரும் 
இலஙம்கத தமிழர்்கள், தங்களுக்கு இந்திய 
குடியுரிமை வழங்க யவணடும் என்று 
�ல்யவறு ்கவன ஈர்பபு நி்கழ்வு்கமள நைததி 
வருகின்்றனர்.

அட்டாளைச்சேளை சுப்பர்சேடானிக் விளையடாடடுக் கழகத்தின் 
முன்ைடாள் தளைவர மர்ஹூம் அபதுல் ்பத்தடாஹ் நிளைவு நிகழ்வு

கடால் நூற்டாண்டு கடாைம் க்ந்தும்
கைவுகளு்ன் இைஙளக அகதிகள்

மு்கம்ைட் றிஸான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

வாஸ கூஞ்ஞ...?
(தளைமனைடார் வி்ே் நிருபர்)

இந்தத திட்ைைானது, ைஹியங்கமனயிலுள்ள 
பிபிமல/ைஹியங்கமன/யசனானி்கை ஆ்ரம்�ப 
�ாைசாமலயில் ஒளிமின்னழுதத சூரிய மின் உற்-
�ததித வதாகுதிமய வ�ாருததுதல் ைற்றும் வதாழிற்-
�டுததல் ஆகியவற்ம்ற உள்ளைக்கியது. இந்தத 
திட்ைம் இபய�ாது �ாைசாமல தனது தினசரி எரிசக்-
தித யதமவ்கமள புதுபபிக்்கததக்்க எரிசக்தி மூலத-
திலிருந்து வ�்ற முடியும் என்�மத உறுதிப�டுததும் 
அயத யந்ரததில், உற்�ததி வசயயப�டும் யதமவக்்க-
தி்கைான மின்சா்ரதமத யதசிய மின் விநியயா்கததிற்-
கும் �ங்களிக்கி்றது.

அலியான்ஸ லங்கா நிறுவனம் ைஹியங்கமன-
யில் தனது 2 ஆவது நிமலய�ற்றியல் முயற்சிமய 
வவற்றி்க்ரைா்க நிம்றவு வசயதுள்ளது

இததிட்ைம் �ற்றி ்கலந்தும்ரயாடிய அலியான்ஸ 
லங்கா நிறுவனததின் தமலமை சந்மதப�டுத-
தல் அதி்காரியான ைங்கள �ணைா்ர, “உள்யளயும், 
வவளியயயும் எங்களின் அமனதது 
முயற்சி்களிலும் நிமலய�ற்றியமல 
உள்வாஙகுவதற்கும் யைம்�டுததுவ-
தற்கும் நாங்கள் அர்ப�ணிபபுைன் 
உள்யளாம். ைஹியங்கமன ந்கரி-
லிருந்து சுைார் 15 கியலாமீற்்றர் 
வதாமலவில் அமைந்துள்ள யசனா-

னி்கை ஆ்ரம்�ப �ாைசாமலக்கு இந்த புதிய சூரிய 
சக்தி மின்னுற்�ததி வதாகுதிமய ஆ்ரம்பிதது மவப-
�தன் மூலம், அந்தப �ாைசாமல தற்ய�ாது புதுப-
பிக்்கததக்்க மின்சக்தி மூலதமத அனு�விப�து 
ைட்டுைன்றி, புதிய சூரிய மின்னுற்�ததித வதாகுதி 
மூலைா்க யதமவக்கு அதி்கைா்க உற்�ததி வசயயப�-
டுகின்்ற மின்சா்ரதமத யதசிய மின் விநியயா்க ்கட்ை-
மைபபுக்கு வழஙகி அதற்கு உதவவும் முடியும்.  

நிமலய�ற்றியல் வ்காணை எரிசக்தி என்�து 
்காலததின் முக்கிய யதமவயா்க இருப�தால், �டிை 
எரிவ�ாருட்்களிலிருந்து விலகி, புதுபபிக்-
்கததக்்க எரிசக்திமய யநாக்கிய உல்களா-
விய ைாற்்றததிற்கு உதவ நாம் முயல்-
வதால், எதிர்்காலததில் இதுய�ான்்ற 
�ல திட்ைங்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் 
எங்கள் நிறுவனப வ�ாறுபம�த 
வதாைர்ந்து முன்வனடுததுச வசன்று, 
நிம்றயவற்்ற விரும்புகிய்றாம்” என்று 
குறிபபிட்ைார்.  

புதிய சூரிய சக்தி மின்னுற்�ததி 
வதாகுதிமய நிறுவுதல் ைற்றும் வசயல்-

�டுததல் ஆகியவற்றுைன், 2022 ஆம் ்கல்வி 
ஆணடுக்்கான ைாைவர்்களின் ்கல்வித யதமவ-
்களுக்கு உதவுவதற்்கா்க, அலியான்ஸ லங்கா 
நிறுவனம், யசனானி்கை ஆ்ரம்�ப �ாைசாமல 
ைாைவர்்களுக்கு புதத்கத வதாகுதி்கமளயும் 
நன்வ்காமையா்க வழஙகியுள்ளது. �ாைசாமலயி-
லுள்ள வைாததம் 72 ைாைவர்்களுக்கு புதத்கத 
வதாகுதி வழங்கப�ட்ை அயத யவமளயில், அலி-
யான்ஸ லங்கா நிறுவனம் இந்த �ாைசாமல 
ைாைவர்்களுக்கு வழஙகும் வசதி்கமள யைலும் 

யைம்�டுததுவதற்்கா்க, �ாைசாமலக்கு 
தணணீர் சுததி்கரிப�ான் வடி்கட்டி 
ைற்றும் முதலுதவித வதாகுதி்கமளயும் 
நன்வ்காமையா்க வழஙகியுள்ளது.  

அலியான்ஸ லங்கா என்று கூட்ைா்க 
அமழக்்கப�டுகின்்ற அலியான்ஸ இன்-
சூ்ரன்ஸ லங்கா லிமிட்வைட் ைற்றும் அலி-
யான்ஸ மலஃப இன்சூ்ரன்ஸ லங்கா 
லிமிட்வைட் ஆகியன யஜர்ைனியின் 
மூனிச ைாந்க்ரததில் தமலமையலுவல-
்கதமதக் வ்காணடு, பி்ரதானைா்க ்காபபு-

றுதி ைற்றும் வசாதது மு்காமைததுவ வர்தத்கததில் 
சர்வயதச அளவில் நிதியியல் யசமவ்கமள வழஙகி 
வருகின்்ற நிறுவனைான Allianz SE இன் முழுமை-
யான உரிமையாணமையின் கீழான துமை நிறு-
வனங்களாகும்.  

அலியான்ஸ குழுைததின் உல்களாவிய �லம் 
ைற்றும் உறுதியான மூலதனம் ஆகியன உள்ளூர் 
நிபுைததுவம் ைற்றும் வணி்க அறிவு ஆகியவற்-
றுைன் இமைந்து, அலியான்ஸ லங்கா நிறுவ-
னததின் வவற்றிக்்கான சக்திவாயந்த சூததி்ரைா்க 
உள்ளது.

உல்களாவிய ்காபபுறுதி வர்தத்க 
நாைைான அலியான்ஸ லங்கா, 
நிமலய�ற்றியல் வ்காணை 

வ�ாருளாதா்ரங்கள் ைற்றும் சமூ்கங்கமளத 
யதாற்றுவிதது, வளர்ப�தற்கு உதவும்
நிறுவனததின் உல்களாவிய ைற்றும் 
உள்ளூர் குறிக்ய்காமள உணமையா்க 
நிமலநாட்டும் வம்கயில் தனது 2 ஆவது 
�ாரிய நிமலய�ற்றியல் முயற்சிமய
ைஹியங்கமன பி்ரயதசததில் வவற்றி்க்ர-
ைா்க பூர்ததி வசயது ம்கயளிப�து
வதாைர்பில் அறிவிததுள்ளது.

சூரிய சேக்தி மின்னுற்பத்தி உ்பகரணஙகளை
்படா்சேடாளைகளில் நிறுவும் ்சேயல் திட்ம்

மின்சேடார ்ெருக்கடிளய 
குள்ப்பதறகடாை ஏற்படாடு
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நிதியமைசசரின் உத்தியயோகபூர்வ...
 ப�ோபே பிரேமர் மஹிநே ரோஜ -

�க்ஷ இவ்ோறு தேரிவிதேோர்.   
எதிர்்க்கட்சி எம்.பி ஹர்்ஷ டி 

சில்ோ அது தேோடர்பில பேற்று 
சப�யில தேரிவி்கப்கயில:   

்கடநே சில தினங்களு்ககு முன் 
எரித�ோருள் விபல அதி்கரி்க்கப் -
�ட்டது.எனினும் நிதியபமசசர் 
ேோட்டில இலலோே சமயம் அ்ரது 
அனுமதியின்றிபய அநே விபல 
அதி்கரிப்பு பமற்த்கோள்்ளப்�ட் -
டுள்்ளது. அநே அதி்கரிப்பு்க்கோன 
உததிபயோ்கபூர்் அனுமதி நிதி -
யபமசசரினோல ்ழங்கப்�ட -
விலபல.நிதியபமசசர் அேற்்கோன 

அனுமதிபய தேோபலப�சி மூலம் 
்ழஙகியிருநேேோ்க சப�யில எரி -
ச்கதி, மின்ச்கதி அபமசசரினோல 
தேரிவி்க்கப்�ட்டது.   எனினும் 
அவ்ோறு அநே அனுமதி த�றப் -
�ட்டிருநேோல அது முபறயற்றது. 
சட்டபூர்்மற்றது என ேோம் தேரி -
விததிருநபேோம்.எனினும் அது 
தேோடர்�ோன உறுதியோன �திபல 
இது்பர அரசோங்கம் சப�யில 
தேரிவி்க்கவிலபல என அ்ர் 
பேற்று சப�யில குறிப்பிட்டோர். 
அேற்கு �திலளி்ககும் ப�ோபே 
பிரேமர் மஹிநே ரோஜ�்கச பேற்று 
இவ்ோறு தேரிவிதேோர்.   

அ்ரசியலமைபபு திருத்்தம்...
40 �ோரோளுமன்ற உறுப்பினர்்கள் 

சோர்பில இச சட்ட ்பரபு ச�ோேோ -
ய்கரிடம் ப்கயளி்க்கப்�ட்டுள்்ளது.   

20 ஆ்து திருதேதபே இரததுச 
தசய்து 19 ஆ்து திருதேதபே 
மீண்டும் த்கோண்டு ்ரு்ேற்்கோ்க 
அரசியலபமப்பின் 21 ஆ்து 
திருதே சட்ட ்பரபு இவ்ோறு 
ேயோரி்க்கப்�ட்டுள்்ளபம குறிப்பி -
டதே்க்கது.   

அரசியலபமப்பு திருதேம் 
தேோடர்பில �ல பயோசபன்கள் 
கிபட்க்கப்த�ற்றுள்்ளேோ்க ச�ோேோ -
ய்கர் மஹிநே யோப்�ோ அப�்ர்த -
ேன தேரிவிததுள்்ளோர். �ோரோளு -

மன்ற அமர்வு (22) ஆரம்பி்ககும் 
ப�ோபே அ்ர் இவ்ோறு தேரிவித -
ேோர்.   

இேற்்கபமய, ஐ்ககிய ம்க்கள் 
ச்கதி மற்றும் அரசோங்கததிலிருநது 
விலகி சுபயட்பசயோ்க தசயற்� -
டும் �ோரோளுமன்ற உறுப்பினர்்கள் 
அரசியலபமப்பு திருதே பயோச -
பன்கப்ள சமர்ப்பிததுள்்ளனர்.   

இது தேோடர்�ோன அபனதது 
முன்தமோழிவு்களும் சட்ட மோஅ -
தி�ரின் ்க்னதது்ககு த்கோண்டு 
்ரப்�டுதமன ச�ோேோய்கர் தேரி -
விதேோர்.   

30 யேர யே்ரோயருடன்...
�ரிசுதே �ோப்�ரசர் முேலோம் 

பிரோன்ஸிஸ்ஸின் அபழப்பின் 
ப�ரில ப�ரோயருடன் உயிர்தே 
ஞோயிறு ேோ்ககுேல்க்ளோல �ோதி்க -
்கப்�ட்ட 30 ப�ர் உள்ளிட்ட 60 
ப�ரடஙகிய குழுவினர் ்ததி்க -
்கோன் புறப்�ட்டேோ்க த்கோழும்பு 
ப�ரோயர் இலல தேோடர்�ோடல 
�ணிப்�ோ்ளர் அருட்ேநபே ஜூட் 
த�ர்னோண்படோ தேரிவிதேோர்.  

்கடநே 2019 ஏப்ரல 21 உயிர்தே 
ஞோயிறு ேற்த்கோபல குண்டுத ேோ்க -

குேல்களில 269 ப�ர் உயிரிழநேது -
டன் 500 ்ககும் அதி்கமோபனோர் �டு -
்கோயமபடநேனர்.  

இதேோ்ககுேல்கள் ேபடத�ற்று 
்கடநே 21 ஆம் தி்கதியுடன் 03 
்ருடங்கள் பூர்ததியபடநதுள்்ள -
துடன் ேோ்ககுேல்களு்ககு த�ோறுப் -
�ோன்ர்்கப்ள சட்டததின் முன் 
நிறுததுமோறு ப்கோரி �லப்று 
ப�ோரோட்டங்கள் ேோட்டில �ல �கு -
தி்களிலும் தேோடர்நது ேபடத�ற் -
றன.  

கடடோரில் சிமையிலிருந்த...
புனிே ரமழோபன முன்னிட்டு 

சிபற்ோசம் அனு�விதே 20 இலங -
ப்கயர் விடுேபல தசய்யப்�ட்டுள்-
்ளேோ்க �ணிய்கம் குறிப்பிட்டுள்்ளது.  

இபேப்ப்ள, அ�ரோே தேோப்க 
தசலுதேலிலிருநதும் அ்ர்்கள் விடு-
வி்க்கப்�ட்டுள்்ளபம குறிப்பிடதே்க-
்கது.  

நீரத்ய்தக்கஙகள் நீர ைடடம்...
தேரிவிததுள்்ளோர்.  
இபேப்ப்ள, பேற்று (22) 03 

மணிததியோலங்கள் 20 நிமிடங்க -
ளு்ககு மின் த்ட்பட அமுல� -
டுதது்ேற்கு  இலஙப்க மின்சோர 

சப�்ககு அனுமதி ்ழங்கப்�ட் -
டுள்்ளேோ்க இலஙப்க த�ோதுப் 
�யன்�ோடு்கள் ஆபை்ககுழு தேரி -
விததுள்்ளது.  

புலிகளின் ஆயு்தஙகமைத் ய்தடி...
பேோண்டும் ேட்டி்கப்க பேற்று 

முன்தினம் முன்தனடு்க்கப்�ட்டுள்-
்ளது. குரவில �குதியில இ்க்கோணி-
யின் உரிபமயோ்ளர் த்ளிேோதடோன்-
றில ்சிதது ்ரு்ேோல யுதேதது்ககு 
முன்னர் இ்க ்கோணியில விடுேபலப் 
புலி்களின் மு்கோம் அபமநதிருநேது.  

இநே நிபலயில ேற்ப�ோது ப்று 
ஒரு ே�ரினோல ்கோணி �ரோமரி்க்கப்-
�ட்டு ்நதுள்்ளது. இ்க ்கோணியில 
பேோண்டும் ேட்டி்கப்க்க்கோன அனு -
மதிபய முலபலததீவு மோ்ட்ட 

நீே்ோன் நீதிமன்ற நீதி�தி ரி.சர்ை-
ரோஜோ ்ழஙகியபேயடுதது கிரோம 
அலு்ல்கர், மருதது் பிரிவினர், 
த�ோலிஸோர், �படயினர், சிறப்பு 
அதிரடிப்�படயினர் உள்ளிட்படோர் 
முன்னிபலயில பேோண்டும் �ணி்கள் 
ேபடத�ற்றன.  

்கோணியில மூன்று த்வப்று 
இடங்களில பேோண்டப்�ட்டப�ோ-
தும் எதுவிே த�ோருட்்களும் கிபட்க-
்கவிலபல. அ்கழ்வுப்�ணி மோபல 
4.30 மணியவில முடிவு்ககு ்நேது.  

அடுத்்த ்வோ்ரம் மு்தல்...
இலஙப்க ரூ�ோவின் த�றுமதி 

வீழ்சசி மற்றும் உல்க சநபேயில 
�ோல மோவின் விபல அதி்கரிப்பு்க -
ப்கற்� விபல்களும் அதி்கரி்க்கப் -
�ட வுள்்ளேோ்கவும் தேரிவி்க்கப் -
�ட்டுள்்ளது.தடோலர் தேரு்க்கடி 
்கோரைமோ்க சில இற்ககுமதியோ்ளர் -

்கள் சிரமங்கப்ள எதிர்த்கோள்கின் -
றனர். இேபனயடுதது, அடுதே 
்ோரம் முேல ேோட்டு்ககு ்ரவி -
ரு்ககும் புதிய ப்கயிருப்பு்க்கள் 
தேோடர்பில விபல அதி்கரிப்பு 
குறிதது முடிவு தசய்யப்�டுதமன 
தேரிவிததுள்்ளனர்.  

சமையல் எரி்வோயு விமல...
விபல அதி்கரி்க்கப்�ட மோட் -

டோதேன அரசோங்கம் அறிவித -
துள்்ளது. முன்னேோ்க பேற்று 
ேள்ளிரவு முேல 12.5 கிபலோ 
எபட்கத்கோண்ட சபமயல எரி்ோ -

யுவின் விபல 5,175 ரூ�ோ்ோ்க 
அதி்கரி்க்கப்�டுதமன லிட்பரோ 
நிறு்னம் அறிவிததிருநேது.இந -
நிபலயில அரசோங்கம் இநே அறி -
விப்ப� த்ளியிட்டுள்்ளது.

13 ஆம் திருத்்தச சடடத்ம்த...
அபமசசர் ட்க்ளஸ் பே்ோனநேோ 

தேரிவிததுள்்ளோர்.    �ோரோளுமன்-
றததில (21) ே படத�ற்ற அரசோங்க 
்கட்சி �ோரோளுமன்ற உறுப்பினர்்க -
ளின் ்கலநதுபரயோடல தேோடர்�ோ்க 
்கருதது தேரிவி்ககும் ப�ோபே ஈ.பி.
டி.பி. ்கட்சியின் தசயலோ்ளர் பமற்-
்கண்ட்ோறு தேரிவிதேோர்.   இது 
தேோடர்�ோ்க பமலும் தேரிவி்கப்க -
யில,    "ேற்ப�ோது நிபறப்ற்று 
அதி்கோரம் த்கோண்ட ஜனோதி�தி 
முபறபய நீ்ககு்து தேோடர்�ோ்க �ர-
்லோ்கப் பிரஸ்ேோபி்க்கப்�டுகின்றது.   

இது தேோடர்�ோ்க ேமிழ் ம்க்களின் 

பேசியத ேபல்ரோ்க வி்ளஙகிய 
அமரர் அ.அமிர்ேலிங்கம், மபலய்க 
ம்க்களின் பேசியத ேபல்ரோ்க 
வி்ளஙகிய அமரர் தசௌமியமூர்ததி 
தேோண்டமோன் மற்றும் முஸ்லிம் 
ம்க்களின் பேசியத ேபல்ரோ்க 
வி்ளஙகிய மர்ஹூம் எம்.எச.எம். 
அஸ்ரப் ஆகிபயோர், சிறு�ோன்பம 
பேசிய இனங்களின் ேலன்்களு்ககு 
நிபறப்ற்று அதி்கோரம் த்கோண்ட 
ஜனோதி�தி முபறபம சிறநேது என்ற 
்கருதபே ்லியுறுததியிருநேனர்.   

ஆனோல ேற்ப�ோது, சிறு�ோன்பம 
பேசிய இனங்கப்ளப் பிரதிநிதிதது-

்ப்�டுததுகின்ற ்கட்சி்கள் உட்�ட 
த�ரும்�ோலோன அரசியல ேரப்பு்க-
்கள் நிபறப்ற்று அதி்கோர முபறபம 
நீ்க்கப்�ட ப்ண்டுதமன்ற 
்கருதபே முன்ப்தது ்ருகின்-
றன. ேற்ப�ோபேய ஜனோதி�தியும் 
நிபலப்�ோட்பட த்ளிப்�டுததும் 
்ப்கயில ்கருதது த்ளியிட்டு ்ரு-
கின்றோர்.   

இநநிபலயில ஈ. பி.டி.பி. ஆகிய 
எம்பமப் த�ோறுதே்பரயில, அர -
சியலபமப்பில எவ்ோறோன மோற்-
றங்கள் ஏற்�டுதேப்�டினும் ேற்ப�ோ-
பேய அரசியலபமப்பின் 13 ஆ்து 

திருதேச சட்டததில உள்்ளட்க்கப்-
�ட்டுள்்ள அதி்கோரப் �கிர்வு தேோடர் -
�ோன விடயங்கள் முழுபமயோ்க 
உள்்ளட்க்கப்�ட ப்ண்டும் என்ற 
நிபலப்�ோட்டில உறுதியோ்க இரு்க -
கின்பறோம்" என்று தேரிவிததுள்்ளோர்.   

13ஆ்து திருதேச சட்டதபே 
முழுபமயோ்க அமுல�டுதது்தில 
ஆரம்பிதது �டிப்�டியோ்க ேமிழ் ம்க -
்களின் அபிலோபச்கப்ள பேோ்ககிப் 
�யணி்க்க ப்ண்டும் என்�பே 
்கடநே 35 ்ருடங்களு்ககும் பமலோ்க 
ஈ.பி.டி.பி. ்கட்சி ்லியுறுததி ்ரு-
கின்றபம குறிப்பிடதே்க்கது.   

இலஙமகக்கோன கடன் நோணய...
இலஙப்க்ககு இநதியோ ்ழஙகும் 

�ன்மு்கப்�டுதேப்�ட்டதும் ேோரோ்ள-
மோனதுமோன ஆேரவு தேோடர்்ேோ்க 
உயர்ஸ்ேோனி்கர்கம் தேரிவிததுள்-
்ளது.   இலஙப்க மததிய ்ஙகி்க-

்கோன 400 மிலலியன் அதமரி்க்க 
தடோலர் ேோையப் �ரிமோற்ற ்கோல 
எலபல இநே ஆண்டு ஜன்ரியில 
நிபற்படநேது.   இநே நிபலயில, 
இநதிய ரிசர்வ ்ஙகியினோல ேற்ப�ோ -

பேய ேோையம் சோர் ஆேர்ோ்க, இநே 
்கோலஎலபல நீடி்க்கப்�ட்டுள்்ளது.  
இபேப்ப்ள, �ங்க்ளோபே்ஷும் 
450 மிலலியன் தடோலர் �ரிமோற்ற்க 
்கடபன திருப்பிச தசலுதது்ேற்கு 

இலஙப்க்ககு பமலதி்க ்கோல அ்்கோ-
சம் ்ழங்க இை்க்கம் தேரிவிததுள்-
்ளேோ்க இலஙப்கயின் த்ளிவி்்கோர 
அபமசசர் அறிவிததிருநதிருநேோர் 
என்�தும் குறிப்பிடதே்க்கது.  

சீனோ இலஙமகக்கு ...
இலஙப்க்ககு தேோடர்நதும் உேவி-

்கப்ள ்ழஙகும் என்று தூது்ர் கி 
தசன்தஹோங த் ளிவி்்கோர அபமச-
சர் ப�ரோசிரியர் ஜீ.எல. பீரிஸிடம் உறு-
தியளிததுள்்ளோர்.   

த்ளிேோட்டலு்ல்கள் அபமசசர் 
ப�ரோசிரியர் ஜி.எல. பீரிஸ் (21) சீனத 
தூது்ர் கி தசன்தஹோஙப்க த்ளி-
ேோட்டலு்ல்கள் அபமசசில சநதித-
ேோர். இேன் ப�ோபே அ்ர் இவ்ோறு 
உறுதியளிததுள்்ளோர்.   

ேோட்டின் ேற்ப�ோபேய நிபலபம 
மற்றும் இலஙப்கயின் த�ோரு்ளோேோ-
ரதபே பமோசமோ்கப் �ோதிததுள்்ள எரிச்க-
தித ேட்டுப்�ோடு குறிததும் த்ளிேோட்-
டலு்ல்கள் அபமசசர் தூது்ரு்ககுத 

தேரிவிதேோர். சர்்பேச ேோைய நிதி-
யததுடன் நிதி உேவி மற்றும் இலங-
ப்கயின் ்கடபன மறுசீரபமதேல 
ப�ோன்ற்ற்று்க்கோ்க ேபடத�ற்று 
்ரும் ்கலநதுபரயோடல உட்�ட, 
ேற்ப�ோது நிலவுகின்ற சூழ்நிபலபய 
உடனடியோ்க சமோளிப்�ேற்்கோ்க அர-
சோங்கம் பமற்த்கோண்டு ்ருகின்ற 
ேட்டி்கப்க்கள் குறிதது தூது்ரு்ககு 
வி்ள்ககிய அபமசசர் பீரிஸ், குறிப்�ோ்க 
இ்க்கட்டோன பேரததில நிதியளிப்பு்க-
்கோன பமலதி்க உேவி்கப்ள ேலகுமோறு 
சீனோவிடம் ப்கோரி்கப்க விடுதேோர்.  

த்கோழும்பிலும் த�ய்ஜிஙகிலு-
முள்்ள சீனத தூேர்கம் இலஙப்கயில 
உரு்ோகி்ரும் நிபலபமபய உன்-

னிப்�ோ்க அ்ேோனிதது ்ரு்ேோ்க 
சீனத தூது்ர் தேரிவிதேோர். சீன அர-
சோங்கததின் பேரடி ஆேரவு, பிரோநதிய 
அரசோங்கததின் ஆேரவு மற்றும் தசஞ்-
சிலுப்ச சங்கம் மூலம் சீனோவின் 
ஆேரவு உட்�ட சோததியமோன எலலோ 
்ழி்களிலும் சீன அரசோங்கம் இலங-
ப்க்ககு தேோடர்நதும் உேவி்கப்ள 
்ழஙகும் என்று தூது்ர் கி உறுதிய-
ளிதேோர்.   

5,000 தேோன் அரிசி (முன்னர் அறி-
வி்க்கப்�ட்ட 2,000 தேோன்்களுடன்), 
மருநது்கள், உற்�ததிப் த�ோருட்்கள் 
மற்றும் ஏபனய அததியோ்சியப் 
த�ோருட்்கள் உட்�ட, இலஙப்க்ககு 
200 மிலலியன் த�றுமதியோன அ்சர 

மனிேோபிமோன உேவிபய ்ழஙகு -்
ேற்கு சீனோ சர்்பேச அபிவிருததி ஒத-
துபழப்பு நிறு்னம் உறுதியளிததுள்-
்ளது. பமலும், யுனோன் மோ்கோைம் 1.5 
மிலலியன் த�றுமதியோன உைவுப் 
த�ோதி்கப்ள இலஙப்க்ககு ேன்த்கோ-
படயோ்க ்ழஙகு்ேோ்க அறிவிததுள்-
்ளது.   

சீனோவின் உறுதியோன ஆேரவு்க்கோ்க 
த்ளிேோட்டலு்ல்கள் அபமசசர் 
ேன்றி்கப்ளத தேரிவிதேோர். இநே்க 
்கலநதுபரயோடலின் ப�ோது, ம்க்கள் 
�ரிமோற்றம், �லேரப்பு மன்றங்க-
ளிலோன ஆேரவு, ்றுபம ஒழிப்பு 
ப�ோன்ற்ற்றிலும் ்க்னம் தசலுதேப்-
�ட்டது.   

அ்ரசின் ேயணப ேோம்த....
அபேப்ப்ள அரசியலபமப்பு 

மறுசீரபமப்பு தேோடர்�ோன ேட -்
டி்கப்க்கப்ளயும் அரசோங்கம் பமற்-
த்கோண்டு ்ரு்ேோ்கவும் அபமசசர் 
சப�யில தேரிவிதேோர்.  

�ோரோளுமன்றததில பேற்று அர-
சோங்கததின் த�ோரு்ளோேோர ப்பலத-
திட்டம் தேோடர்பில எதிர்்க்கட்சித 
ேபல்ர் சஜித பிபரமேோச எழுப்பிய 
ப்கள்வி்ககு �திலளி்ககும் ப�ோபே 
அபமசசர் திபனஷ் குை்ர்தேன 
இவ்ோறு தேரிவிதேோர்.  

 அது தேோடர்பில அபமசசர் 
பமலும் தேரிவி்கப்கயில:  

அரசோங்கம் ேோட்டில நிலவும் 
தேரு்க்கடி நிபல்ககு தீர்வு ்கோண்�-
ேற்கு அ்சியமோன ேட்டி்கப்க-
்கப்ள பமற்த்கோண்டு ்ருகின்றது.  

சர்்பேச ேோைய நிதியம், உல்க 
்ஙகி மற்றும் அரசோங்கததின் ேட்பு 

ேோடு்களின் உேவி்கப்ளப் த�ற்று்க 
த்கோள்்ேற்்கோன ப�சசு்ோர்தபே்கள் 
முன்தனடு்க்கப்�ட்டு ்ருகின்றன.  

ேற்ப�ோது நிதியபமசசர் அலி சப்ரி, 
மததிய ்ஙகியின் ஆளுேர் ேநேலோல 
வீரசிங்க ஆகிபயோர் சர்்பேச ேோைய 
நிதியததின் மு்ககியஸ்ேர்்களுடன் 
ப�சசு்ோர்தபே்கப்ள பமற்த்கோண்டு 
்ருகின்றனர்.   

சர்்பேச ேோைய நிதியம் மற்றும் 
உல்க ்ஙகியுடன் ேடதேப்�ட்-
டு்ரும் ப�சசு்ோர்தபே்கள் சோத -
தியமோனேோ்க அபமநதுள்்ளன. 
வீழ்சசியபடநதுள்்ள ேோட்டின் 
த�ோரு்ளோேோரதபே ்லுப்�டுதது-
்து தேோடர்�ோன உறுதிதமோழி்கள் 
அநநிறு்னங்க்ளோல ்ழங்கப்�ட்-
டுள்்ளன.  

ேற்ப�ோபேய ச்ோல்கப்ள த்ற்றி -
்கரமோ்க எதிர்த்கோள்்ேற்்கோன சிறநே 

த�ோறிமுபறதயோன்பற உரு்ோ்ககி 
ேபடமுபறப்�டுதேவும் தீர்மோனி்க-
்கப்�ட்டுள்்ளது.  

அேன்�டி அரசோங்கததினோல 
பமற்த்கோள்்ளப்�டும் த�ோரு்ளோேோர 
�யைப்�ோபே திட்டம் தேோடர்-
பில நிதியபமசசர் ேோடு திரும்பிய -
தும் �ோரோளுமன்றததிற்கு அ்ரோல 
தேளிவு �டுதேப்�டும்.  

அரசோங்கம் தேோடர்சசியோ்க இநே 
விடயங்கப்ள �ோரோளுமன்றததில 
தேரிவிதது ்ரும் நிபலயில எதிர்்க-
்கட்சித ேபல்ர் தேோடர்சசியோ்க 
அது சம்�நேமோன ப்கள்வி்கப்ளபய 
சப�யில மீண்டும் மீண்டும்  எழுப்பி 
்ருகின்றோர்.  

தேோடர்சசியோன அ்ரது இதே -
ப்கய தசயற்�ோடு்கள் எதிர்்க்கட்சி்க -
்கோன பிரசோரமோ்கப் அபமகின்றது.  

அ்ர்்க்ளோல பிரசோரதது்க்கோ்க 

பமற்த்கோள்்ளப்�டும் இதேப்கய 
தசயற்�ோடு்கள் ேோட்பட பமலும் 
�ோதிப்பு்ககுள்்ளோ்ககும் என்�பே 
அ்ர்்கள் உைர ப்ண்டும்.  

ேோட்டில ேற்ப�ோது ேபடத�ற்று 
்ரும் ஆர்ப்�ோட்டங்கள் தேோடர் -
பில �லப்று ்கருதது்க்கப்ள எதிர்்க 
்கட்சி தேரிவிதது ்ருகின்றது. 
எனினும் அ்ர்்க்ளது ்கோலததிபலபய 
தேோழிற்சங்க ப�ோரோட்டங்கப்ள 
பமற்த்கோண்ட 80,000 ப�ர் ப்பல 
நிறுதேம் தசய்யப்�ட்டனர். இரண்டு 
ரூ�ோ 80 சேம் அதி்கரிப்ப� ப்கோரிபய 
அநே தேோழிற்சங்க ப�ோரோட்டங்கள் 
முன் த ன டு ்க ்க ப் � ட் ட ன . அ ேன் -
ப�ோது ஜனேோய்கதது்ககு எதிரோ்க 
அ்ர்்கள் பமற்த்கோண்ட ேட்டி்க -
ப்க்கப்ள அ்ர்்கள் ேற்ப�ோது மறநது 
தசயல�டுகின்றனர் என்றும் அபமச -
சர் பமலும் தேரிவிதேோர்.

யோழ்., ைன்னோரிலிருநது...
 மன்னோபரச பசர்நே 03 குடும்�ங-

்கப்ளச பசர்நே 13 ப�ரும்,யோழ்ப்�ோ-
ைதபேச பசர்நே ஒரு குடும்�த பேச 
பசர்நே 04 ப�ரும், ேனி ே�ர் ஒரு -்
ரும் இதில உள்்ளடஙகுகின்றனர்.   

 இலஙப்கயில ஏற்�ட்டுள்்ள ்கடு-
பமயோன த�ோரு்ளோேோர வீழ்சசியின் 
்கோரைமோ்க உைவு மற்றும் அததியோ-
்சிய த�ோருட்்களின் விபல ்கடுபம-
யோ்க உயர்நதுள்்ளேோ்க்க கூறி இ்ர்்கள் 
இவ்ோறு ேஞ்சம படநதுள்்ளனர்.   

்கடநே புேன்கிழபம ்பர 42 
இலஙப்க ேமிழர் இலஙப்கயிலி-
ருநது புறப்�ட்டு ேனுஷ்ப்கோடி 
்ழியோ்க ேமிழ்கதது்ககு அ்கதி்க்ளோ்க 
மு்கோம்்களில ேஙகியுள்்ளதுடன் 
ேற்ப�ோது ேோன்கு மோே ்கர்ப்பிணி 
ஒரு்ரும் ஒன்றபர ்யது குழநபே 
தயோன்றும் உட்�ட 04 குடும்�ங்க-
ப்ளச பசர்நே பமலும் 18 இலஙப்கத 
ேமிழர்்கள் அ்கதி்க்ளோ்க ேனுஷ்ப்கோடி-
யில ேஞ்சமபடநதுள்்ளனர்.   

 இரோமேோேபுரம் மோ்ட்டததின் 
இரோபமஸ்்ரம், ேனுஷ்ப்கோடி 

இலஙப்க்ககு மி்க அருப்க உள்்ள-
ேோல இலஙப்கயில ஏற்�ட்ட இறு-
தி்க்கட்ட ப�ோரின் ப�ோது இலஙப்க 
ேமிழர் ேங்கள் உயிர்்கப்ள ்கோப்-
�ோற்றி த்கோள்்ள அ்கதி்க்ளோ்க ேனுஷ்-
ப்கோடி ்ழியோ்க ேமிழ்கதது்ககு ்நது 
இலஙப்க ேமிழர்்கள் மறு்ோழ்வு 
மு்கோமில ேஙகினர்.   

 அபேப�ோல ேற்ப�ோது இலஙப்க-
யில ஏற்�ட்டுள்்ள ்கடும் த�ோரு்ளோ-
ேோர வீழ்சசி ்கோரைமோ்க இலஙப்க 
ேமிழர் இநதிய இலஙப்க சர்்பேச 
்கடல எலபலயிலுள்்ள தீவிர ்கண்-
்கோணிப்ப�யும் மீறி �டகு்களில 
ேனுஷ்ப்கோடி்ககு அ்கதி்க்ளோ்க ேஞ்சம-
படநது ்ருகின்றனர்.   

 ்கடநே வியோழ்ககிழபம (21) ்கோபல 
மன்னோர் மோ்ட்டம் ப�சோபல 
்கடற்்கபரயிலிருநது இரண்டு �டகு-
்களில மன்னோர், அடம்�ன் மற்றும் 
உயிலஙகு்ளம் �குதி்கப்ளச பசர்நே 
பிரதீப், ்கஸ்தூரி, சுமிதரோ, ேகு்ஷன்,பி-
பயோனோ, ேகுபலஸ்்ரன் என ேோன்கு 
மோே ்கர்ப்பிணி த�ண் ஒன்றபர 

்யது சிறு்ன் உட்�ட மூன்று குடும்-
�தபே பசர்நே 13 இலஙப்க ேமிழர் 
வியோழ்ககிழபம இரவு 10 மணிய்ள-
வில ேனுஷ்ப்கோடி அரிசசலமுபன 
்கடற்்கபர்ககு ்நது இறஙகினர்.   

 ே்க்லறிநது சம்�் இடதது்ககுச 
தசன்ற இரோபமஸ்்ரம் ்கபரபயோர 
ப�ோலீசோர் இலஙப்க ேமிழர்்கப்ள 
மீட்டு மண்ட�ம் ்கபரபயோர ப�ோலீஸ் 
நிபலயததில ப்தது விசோரபை 
தசய்துள்்ளனர்.   

 இபேப்ப்ள யோழ்ப்�ோைம், 
நீர்ப்லி �குதிபய பசர்நே ஒரு 
குடும்�தபேச பசர்நே 04 ப�ரும் அப்-
�குதிபயச பசர்நே ேனி ே�ர் ஒரு்ர் 
உள்்ளடங்க்ளோ்க 05 ப�ர் (22) த்ள்-
ளி்ககிழபம அதி்கோபல ேனுஷ்ப்கோ-
டிபய தசன்றபடநேனர்.   

 இலஙப்கயில மருதது் த�ோருட்-
்களு்ககும் ்கடும் ேட்டுப்�ோடு ஏற்�ட்-
டுள்்ளேோ்கவும் ேனது ேோன்கு மோே 
்கர்ப்பிணி மபனவி்ககு �ோது்கோப்-
�ோ்க குழநபே பிறப்�ேற்்கோ்க ேமி-
ழ்கதது்ககு அ்கதி்க்ளோ்க ்நேேோ்க 

�ோது்கோப்பு அதி்கோரி்கள் ேடததிய 
விசோரபையில இ்ளம் குடும்�ஸ்ேர் 
தேரிவிததுள்்ளோர்.   

 ேற்ப�ோது �ோல மோ மற்றும் ப்கோது-
பமயின் விபல ்கடுபமயோ்க உயர்ந-
துள்்ளேோல ேனது ஒன்றபர ்யது 
குழநபேபய ப்தது இலஙப்கயில 
்ோழ முடியோே சூழ்நிபல ஏற்�ட்-
டுள்்ளது. இேனோல ்ரும் ேோட்்களில 
உைவுப் �ஞ்சம் ஏற்�டும் அ�ோயம் 
உள்்ளேோல குழநபே்களின் எதிர்்கோ-
லதபே ்கருததில த்கோண்டு ேோன் ேமி-
ழ்கததிற்கு குடும்�ததுடன் அ்கதியோ்க 
்நேேோ்க தேரிவிததுள்்ளனர்.   

 �ோது்கோப்பு அதி்கோரி்கள் விசோர-
பை்ககுப் பின் இநே 18 இலஙப்கத 
ேமிழர்்கள் மண்ட�ம் அ்கதி்கள் 
மு்கோமில ஒப்�பட்க்கப்�ட உள்்ள-
னர்.   இலஙப்கயில ஏற்�ட்டுள்்ள 
்கடும் த�ோரு்ளோேோர தேரு்க்கடி ்கோர-
ைமோ்க ்கடநே மோர்ச மோேம் 22ஆம் 
தி்கதி ்பர 60 இலஙப்க ேமிழர்ள் 
அ்கதி்க்ளோ்க ேமிழ்கம் ்நதுள்்ளது 
குறிப்பிடதே்க்கது.  

பேோயலய்ரோ ்ரக ்வோகனம்...
பமலும் இரு்ர் �டு்கோயங்களு -

டன் யோழ்.ப�ோேனோ ப்ததியசோ-
பலயில சிகிசபச்க்கோ்க அனுமதி்க-
்கப்�ட்டுள்்ளனர்.  த்கோடி்கோமம் 
ே்சி்ககு்ளம் �குதிபய பசர்நே ேயோ-
�ரன் ஜனுசன் (்யது 12) எனும் 
சிறு்பன உயிரிழநதுள்்ளோர்.  உயி -
ரிழநே்ரின் ேநபேயோன ேோ்கமணி 
ேயோ�ரன் (்யது 45) மற்றும் உயிரி-
ழநே்ரின் சப்கோேரனோன ேயோ�ரன் 

ேனு்ஷன் (்யது 15) ஆகிய இரு் -
ருபம �டு்கோயமபடநே நிபலயில 
யோழ்.ப�ோேனோ ப்ததியசோபலயில 
சிகிசபச த�ற்று ்ருகின்றனர். 

்கோஙப்கசன்துபறயில இருநது 
த்கோழும்பு பேோ்ககி பேற்று த்ள் -
ளி்ககிழபம �யணிதே புப்கயிரேதது-
டன் , த்கோடி்கோமம் மிருசுவில ப்த -
தியசோபல்ககு அண்பமயில உள்்ள 
புப்கயிரே ்கடப்யில த�ோபலபரோ 

ர்க ்ோ்கனம் பமோதி வி�தது்ககுள்-
்ளோனது.  த�ோபலபரோ ர்க ்ோ்கனத -
தில �யணிதே சிறு்ன் உயிரிழநே 
நிபலயில, சிறு்னின் ேநபேயும் 
,சப்கோேரனும் �டு்கோயங்களுடன் 
சோ்்கசபசரி ஆேோர ப்ததியசோபல-
யில அனுமதி்க்கப்�ட்ட நிபலயில 
பமலதி்க சிகிசபச்க்கோ்க யோழ்ப்�ோ-
ைம் ப�ோேனோ ப்ததிய சோபல்ககு 
மோற்றப்�ட்டுள்்ளனர். 

த்கோழும்பிலிருநது யோழ்ப்�ோ -
ைம் பேோ்ககி பேற்று்க ்கோபல ்ந -
துத்கோண்டிருநே குளிரூட்டப்�ட்ட 
ரயிலுடன் அலவ் �குதியில கூலர் 
ர்க ்ோ்கனம் ஒன்றும் பமோதி வி�த -
து்ககுள்்ளோகியுள்்ளது.   

இவவி�ததில கூலர் ர்க ்ோ்கன 
சோரதி �டு்கோயமபடநேதுடன் 
அலவ் ப்ததியசோபலயில அனு -
மதி்க்கப்�ட்டுள்்ளோர்.   

ஸஹ்ரோனுடன் பசயறேடட...
�ோரோளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் 

ரஹமோன் சப�யில தேரிவிதேோர்.  
உயிர்தே ஞோயிறு குண்டுத ேோ்க-

குேல சம்�்ததின் மூன்றோண்டு 
நிபறவு தேோடர்பில �ோரோளுன்றததில 
பேற்று (21) உபரயோற்றுப்கயில பமற்-
்கண்ட்ோறு குறிப்பிட்டோர்.  

ஏப்ரல 21 குண்டுத ேோ்ககுேல சம்-
�்ததின் பின்னரோன ்கோலப்�குதி 
சோேோரை ம்க்களின் ்ோழ்்கப்க்ககும் 
பேசிய ேலலிை்க்கதது்ககும் �ோரிய 
�ோதிப்ப� ஏற்�டுததியது. ேற்த்கோபல 

குண்டுேோரி்களின் குழுவில பிரேோன 
ே�ருடன் சோரோ தஜஸ்மின் என்�்ர் 
இருநதுள்்ளோர். சோரோ இநதியோவு்ககு 
ேப்பிததுச தசன்றுள்்ளோதரன ்களு-
்ோஞ்சி்ககுடி முன்னோள் ஓ.ஐ.சி. 
அபூ�்க்கர் என்�்ர் குறிப்பிட்டுள்-
்ளோர், இ்ர் இன்றும் ேடுப்பு்க ்கோ -்
லிலுள்்ளோர்.  சோரோ மரணி்க்கவிலபல, 
இநதியோவிலுள்்ளோதரன்�து உறுதிப்-
�டுதேப்�ட்டுள்்ளது. ேற்த்கோபலேோரி-
்களின் உடற்கூறு �ரிபசோேபன்களில 
சோரோவினதும் சோரோவின் ேோயோரினதும் 

டிஎன்ஏ ஒததுப் ப�ோ்கவிலபலதயன 
ஜனோதி�தி விசோரபை ஆபை்க-
குழுவில குறிப்பிடப்�ட்டுள்்ளது. 
சோரோப் சர்்பேச த�ோலிஸ் ஊடோ்க 
ப்கது தசய்ய அரசோங்கம் இது்பர 
பிடியோபைபய த�ற்று்க த்கோள்்ள-
விலபல. குண்டுத ேோ்ககுேல சம்�-
்தபே அரசோங்கம் அப்ப�ோது பிற 
ேரப்பினர் மீது த�ோறுப்�ோ்ககி அதி்கோ-
ரதபே ப்கப்�ற்றியது.  

ஹிஜோஸ் ஹிஸ்புலலோ, �ோரோளு-
மன்ற உறுப்பினர் ரி்ஷோத �தியுதீன் 

மீது �ோரிய குற்றசசோட்டு்க்கள் முன்-
ப்்க்கப்�ட்டன. இருப்பினும் 
நீதிமன்றம் இ்ர்்கப்ள விடுேபல 
தசய்துள்்ளது. அபேப்ப்ள, ஸஹரோ-
னுடன் ஒன்றிபைநது தசயற்�ட்ட 
இரு்ர் விடுேபல தசய்யப்�ட்டுள்-
்ளனர். ஆனோல ஸஹரோபன வீதியில 
்கண்ட்ர்்கள், பமபசயில அமர்நது 
பேநீர் அருநதிய்ர்்கள் ்ருட்க ்கை்க-
கில சிபறயில ேடுதது ப்்க்கப்�ட்-
டுள்்ளபம எநே்ளவு்ககு நியோயமோனது 
என்றோர்.  

உயிரத்்த ஞோயிறு... (03ஆம் �்க்கத தேோடர்)

திட்டமிடப்�ட்டேோ்கவும் இந -
தியோவின் ஊடோ்க அடிப்�பட -
்ோே �யங்கர்ோதி்கள் அேபன 
முன்தனடுதேேோ்கவும் �லரும் 
�லப்று ்கருதது்க்கப்ள சப�யில 
தேரிவிதேனர்.

இநேத ேோ்ககுேல சம்�்ங -
்கள் தேோடர்பில எதேப்கய ே்க -
்ல்கப்ளத தேரிநதிருநேோலும் 
அ்ற்பற எம்ககுப் த�ற்றுத 
ேரு்து விசோரபை்களு்ககு ஒத -
துபழப்�ோ்க அபமயும் என்�பே 
ேோன் அவ்ோறோன்ர்்களு்ககு 

தேரிவிதது்க த்கோள்்ள விரும்புகின் -
பறன். பமற்�டி குண்டுத ேோ்ககுேல 
சம்�்ங்கள் தேோடர்பில பேரில 
தசன்று நிபலபம்கப்ள ்கண்ட -
றிநே்ன் என்ற ்ப்கயில அது 
தேோடர்பில ேோன் மி்கவும் த�ோறுப் -
புடன் தசயற்�ட்டு ்ருகின்பறன். 
இநே சம்�்ங்கள் தேோடர்பில 
ே்க்ல்கள் தேரிநே்ர்்கள் புல -
னோய்வு பிரிவினரிடம் ே்க்ல்கள் 
்ழங்க முடியும் என்றும் அபமச -
சர் பமலும் தேரிவிதேோர்.

அமன்வரும் ஒன்ைோக... (03ஆம் �்க்கத தேோடர்)

உயிர்த ஞோயிறு ேோ்ககுேலு்க்கோன 
பிரேோன சூததிரேோரிபய இன்னும் 
்கண்டுபிடி்க்கவிலபல. இனங -
்களு்ககிபடயில மூட்டி விடும் 
ப்பல ேோன் ேட்ககிறது.ேடநே 
ேோ்ககுேலு்ககு நீதி நிபலேோட்டப் -
�ட ப்ண்டும்.த்கோபரோனோ மர -

ைங்கப்ள அட்ககு்து தேோடர்பில 
அரசிற்குள் இருநது ் ோேோடிபனோம்.
ஒரு சமயதேோரின் அடிப்�பட மே 
உரிபமயுடன் விபலயோடினோர்்கள்.  
த்நே புண்ணில ப்ல �ோய்தேோர் -
்கள். அநே சோ�ம் என்று தசோலகி -
றோர்்கள்.

அ்ரசோஙகத்ம்த   ... 
(03ஆம் �்க்கத தேோடர்)

எ தி ர் ்க ்க ட் சி த ே ப ல ் ர் 
அேபன த�ோருட்�டுதேோது 
தேோடர்நதும் அரபச விமர்-
சிதது உபரயோற்றி்க த்கோண்டி -
ருநேேோல ்கோபல 10 .30 மணிய -
்ளவில சப� ேட்டி்கப்க்கப்ள 
10 நிமிடங்களு்ககு ஒததிப்ப்-
�ேோ்க ச�ோேோய்கர் சப�யில 
அறிவிதேோர்.    

அேபனயடுதது சப� ேட் -
டி்கப்க்கள் மீண்டும் முற்�்கல 
10.55 மணிய்ளவில மீண்டும் 
ஆரம்�மோனது. 

வினோக்கமை ஒழுஙகு  ... (03ஆம் �்க்கத தேோடர்)

வினோ்க்கப்ள்க ப்கட்�ேற்்கோன ்ோய்ப்பு 
கிபடப்�ேனோல இததீர்மோனம் எடு்க்கப்-
�ட்டிருப்�ேோ்க ச�ோேோய்கர் சப�யில 
அறிவிதேோர்.    இநே நிபலயின் கீழ் 
�ோரோளுமன்றததில வினோ்க்கப்ளச 
சமர்ப்பிததுள்்ள ஏபனய �ோரோளுமன்ற 
உறுப்பினர்்களு்ககு சம ்ோய்ப்பு கிபட்க-
்கப்�டு்திலபலதயனத தேரிவிதது அவ-
வுறுப்பினர்்கள் �ோரோளுமன்ற ச�ோமண்-
ட�ததிலும் ேனிப்�ட்ட முபறயிலும் 
ச�ோேோய்கரிடம் முன்ப்தே எழுததுமூல 
மற்றும் ்ோய் மூலமோன ப்கோரி்கப்க்கள் 
அண்பமயில ேடதேப்�ட்ட �ோரோளு-
மன்ற அலு்ல்கள் �ற்றிய குழு்க கூட்டங-
்களில விபசட ்க்னம் தசலுதேப்�ட்டது. 

இேற்்கபமய பம மோேததின் முேலோ்து 
�ோரோளுமன்ற அமர்வு தினம் தேோட்க-
்கம் இநேப் புதிய ேபடமுபற தசயற்�-
டுதேப்�டும்.    இேற்்கபமய ்ோய்மூல 
விபட்கப்ள எதிர்�ோர்தது சமர்ப்பி்ககும் 
வினோ்க்கள் ஒழுஙகுப் �ததிரததில உள்்ள-
ட்க்கப்�டும்ப�ோது ்கபடப்பிடி்க்கப்�டும் 
புதிய ேபடமுபற தேோடர்பில ச�ோேோய-
்கரின் அறிவிப்பு ்ருமோறு,   பின்்ரிபச 
உறுப்பினர்்கள் ்ோய்மூல விபட்கப்ள 
எதிர்�ோர்தது சமர்ப்பி்ககும் வினோ்க்கள், 
�ோரோளுமன்றததின் ஒழுஙகுப் �ததிரத-
தில உள்்ளட்க்கப்�டும்ப�ோது ேற்ப�ோது 
பின்�ற்றப்�டுகின்ற முபறயியலின் ்கோர-
ைமோ்க �ோரோளுமன்ற அமர்வு்கள் ேடத-

ேப்�டுகின்ற அபனதது ேோட்்களிலும் 
ஒரு சில �ோரோளுமன்ற உறுப்பினர்்களு்ககு 
மட்டுபம வினோ்க்கப்ள்க ப்கட்�ேற்்கோன 
்ோய்ப்பு கிபட்க்கப்�டு்ேனோல வினோ்க-
்கப்ளச சமர்ப்பிததுள்்ள ஏபனய �ோரோளு-
மன்ற உறுப்பினர்்களு்ககு சம ்ோய்ப்பு 
கிபட்க்கப்�டு்திலபலதயனத தேரி-
விதது அவவுறுப்பினர்்கள் �ோரோளுமன்ற 
ச�ோமண்ட�ததிலும் ேனிப்�ட்ட முபற-
யிலும் ச�ோேோய்கரிடம் முன்ப்தே எழுத-
துமூல மற்றும் ் ோய் மூலமோன ப்கோரி்கப்க-
்கள் மீது 2022.03.16 மற்றும் 2022.04.08 
ஆம் தி்கதி்களில ேடதேப்�ட்ட �ோரோளு-
மன்ற அலு்ல்கள் �ற்றிய குழு்க கூட்டங-
்களில விபசட ்க்னம் தசலுதேப்�ட்டது.   

பி்ரோன்ஸ் ைோநக்ர சமேயில்... (03ஆம் �்க்கத தேோடர்)

மோே்கர சப�்ககு விஜயம் தசய்து 
அநே மோே்கர சப�யின் பிரதி 
பமயர் மற்றும் சர்்பேச வி்்கோர 
த�ோறுப்�ோ்ளர் ஆகிபயோபர (21) 
சநதிதேனர்.   இச சநதிப்பின் ப�ோது 
Aubervillers மோே்கர சப�யின் 
தசயற்�ோடு்கள் நிர்்ோ்க அலகு்கள், 

அ்ர்்களுபடய அதி்கோர ்ரம்பு -
்கள் �ற்றியும் ்கலநதுபரயோடியது -
டன் யோழ். மோே்கர சப� மற்றும் 
Aubervillers மோே்கர சப� ஆகிய 
இரண்டு சப�்களின் நிர்்ோ்க அனு -
�்ங்கப்ளயும் ஒரு்ரு்கத்கோரு்ர் 
�கிர்நது த்கோண்டனர். 

இலஙமகக்கு உ்தவி...
நிர்்ோகி அசசிம் ஸ்தடய்னர் ஆகி-

பயோரு்ககிபடயில மு்ககிய சநதிப்-
த�ோன்று ேபடத�ற்றது.  

இேன்ப�ோபே ஐ்ககிய ேோடு்களின் 
அபிவிருததி திட்ட நிர்்ோகி அசசிம் 
ஸ்தடய்னர் சோே்கமோன �திபல 
்ழஙகியுள்்ளேோ்க தேரிவி்க்கப்�டு-

கின்றது.   ேற்ப�ோபேய ்கடன் தேரு்க-
்கடி்ககு �திலளி்ககும் ்ப்கயில 
இலஙப்க அரசோங்கதது்ககு உே் 
ஐ்ககிய ேோடு்களின் அபிவிருததித 
திட்டம் (UNDP) அர்ப்�ணிப்புடன் 
இருப்�ேோ்கவும் அ்ர் குறிப்பிட்-
டுள்்ளோர்.  
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நாகரீகத்தில் அதியுச்சம்
விரல் நுனியில் உலகம்
விந்தைகள் புரிநதிடும் மானிடம்

இன மதை மமாழி என
தைம்்மத் தைாமம
அழித்துக் மகாள்ளும்
மனிதைம் மறநதை
ஆறாம் அறிவுகள்
ஐயறிவுகளிடத்தில் இல்லாதை
ஈவிரக்கம் அறற
இனச ்சஙகாரம்

நா நயம் தைவறி
நம்பிக்்க இழநதிடட
நாணயமறற ்சமூகமாய்
நாறிக் கிடக்கினமறாம்

ஆனமீகம் அரசியமலன
நதிகளின கி்ைகைாய்
நாளும் பல பிரிவுகள்
நாமன தை்லவமனன

மாரதைடடிடும்
மவள்்ையும்
ம்சால்்லயுமாய்
மவ்சம் பிரமாதைம்

ஆடடு மந்தைகைாய்
அபபாவி ்சனஙகள்
மநரத்திக் கடனகைாய்
ஆளுக்மகாரு பக்கமாய்
நல்லறம் மபாதிபபவரகள்
மபரும் ஞானிகைாய் நடித்மதை
நாலு காசு
ம்சரத்திடும் தைநதிரம்

நாளும் மதைரிநமதைார
நம்்ம விஞ்சிமயார
நானிலத்தில்
யாரும் இல்்லமயன
ஏமடடுத்து பாராமதைா்ர
ஏைனம் ம்சய்திடும்
ஏராைமாய் படித்திடட
எம்மவரகள்

நாணம் எத்தை்னயாவமதைன
நாணம் மறநதைவைாய்
நாக்கூ்சாது மகடடிடும்
நவநாகரீக நங்கயர

மமனி திறநதைவைாய்
மமல்லியைால் திரிநதிட
மகாஷம் எழுபபிடும்
மமதைா விலா்சஙகள்

பணம் வநதிட
பழ்்ச மறநதைவரகள்
வாழநதை நி்லயறியாது
வக்க்ண மபசுகினறனர

வாழும் மபாமதை
வாழத்தைபபட மவண்டியவரகள்
வஞ்சிக்கபபடடு
ஓரஙகடடபபடுகினறனர

மூ்லயிலாகிய
முதிர கனனிகளின

ஏக்கப மபரு மூசசுகள்
இமயத்்தை க்ரத்தைாலும்
இதையம் இைகிடாதை
ஈன ்சாதிகைாய்
மானிட உருவில்

ஏநதி்ழகளுக்கு
வாழவழிபபதைாய்
கரம் பிடித்து
ஏமாறறித் திரிநதிடும்
ஏமாறறுப மபரவழிகள்

முறறும் மதைரிநதை
முல்லாக்கள் மபால்
ஆகும் ஆகாமதைன
அபபாவி ்சனஙக்ை
ஐயத்தில் ஆழத்திடும்
அ்ரகு்றகள்

அதிகாரம் ்கயிலாகிட
ஆணவப மபாக்கும்
அகஙகாரப மபசசும்

அடாவடித்தைனத்மதைாடு
அச்சத்திலாக்கிமய
ஆடடிப ப்டத்மதை
அராஜகம் ம்சய்திடும்
ஆளும் வரக்கத்தினர

மபறறதிறகாக
மபரும்பாடுபடட
மபறமறா்ர
மபரும் பாடாக
எண்ணிடும் பிள்்ைகள்
ஈ்கயின மாண்பறிநதும்
ஈநதிட மனம் வராதை
ஈனப பிறவிகைாய்
எம்மவரகள்

முனமனார காணாதை
முதிமயார காபபகஙகள்
எஙமகா இதையத்தில்
ரணமாய் வலிக்கிறது

 ைலாயக்்கவி

தனித்திருக்கும் தருணம்
விழி்களில் ந்ர்கம்

்கண்ணீர்ராடு ்களவாடப்படட 
ப்பாழுது்கமள எண்ணி
நிமைவமல்கள்
ஏக்்கங் ப்காள்ளும்

பைளைத்மத அமசக்கும்
்கடற்புட்கள்

சிரிபபு விம்்பங்்களால்
சிமதயும் ையாைங்்கள்

்கண்ணீர் நதி்களால்
உதயைாகும் ்கடல்்கள்

்காைல் ்பறமவ
பைல்லிருளில் மூழ்கிடும்
வலி்களாய விழித்பதழும் துர்ரா்கங்்கள்

மினைல்்கள் ்கடக்கும்
அனுப்பார்மவ்கள்
ப்பாயமய பையயாய
இனிக்்கச் பசயயும்

யாவும் நிமலயாமை
இருபபு.

 
ஆ.பல.மு. இர்்ாத்,

வாமழச்ரசமை.

நிலையாலை இருப்பு...
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வண்ணங்்கள் நிமறநத
 மின விளக்கு்களில்மல
விண்ணின நிலபவாளிரய 
 விடி விளக்கு

விதம் விதைாய சுமவமிகு 
்பண்டங்்களில்மல
உத்ரத்தின ்பசிர்பாக்கிட
 ஒரு ரவமளரய உணவு

்பஞசமணயில் ்படுத்துறங்கி 
்ப்கடடாை வாழ்க்ம்கயில்மல 
பநஞசம் பநகிழும் 
பைத்மதமயயாய ்கடடாநதம்ர

நீண்ட சது்ரடியில்
ைாடைாளிம்க்கள் கூடங்்களில்மல
ரவண்டிய ைை அமைதிக்ர்கா

 ஓமலக்குடிமச

வியர்மவ ர்பாக்்க
 மின விசிறி்களில்மல 
தயவாய  வருடிடரவ
 இதைாை பதனறல்்காற்று 

எமட குமறக்்க 
இயநதி்ர சாதைமில்மல
தமடயினறி உடலுக்குத் 
பதம்பூடடிடரவ வீடடுத்ரதாடடம்

்பணம்  பு்கழிருநதும்  
பநஞசைதில் நிம்ைதியில்மல
்கணத்தில் ்கவமலமய ை
மறத்திடுரை ர்பாதுபைனறைைம்

எனறும் நிமலயில்லா 

்பணமவபபு ப்படடியில்மல
அனரற உமழத்து
 நனரற வாழ்க்ம்க 

உறவாை தாத்தா ்பாடடி
முதிரயாரில்லத்தில்  இல்மல 
பவறுமையில்லா  வறுமையிலும் 
எனறும் ைகிழ்வாய

(சம்பூ்ரணி)
சுஜநதினி யுவ்ராஜா

வெறுமை காணா ெறுமை

ஈமானின பிரகா்சம்
மநஞ்சில் தைவை
இறஙகிவிடமடன
மநானமபாடுநானும்
பாவம் ஒழிநது
நன்மகள் மபருக
நாயன தைநதை
நனமகா்ட
இதுவனமறா-----!

உண்ண்ல
உறஙக்ைக்
கு்றத்து
ஓதைபமபாமறன
திரும்ற்ய
பசி்ய தைாகத்்தை
ஏறறு
பக்குவம் மபற
விரும்புகிமறன----!

்சமத்துவக்
மகாஷஙகளும்
்சகவாழவும் இருபபும்
இனிபபிறக்கும்
ஏ்ழயின பசியும்
ம்சல்வநதைர
வாழ்வ இரடசிக்கும்-----!

உடலுக்கு மடடுமா
பக்குவம்
உள்ைத்துக்கும்
இனி பரிகாரம்
பசி்ய்ய மடடும்
அடக்காதீர
பாவத்்தையும் விடடு
விலகிநிறபீர-----!

மநானபுக்கு மாண்பு
பக்குவம்
மநாயது விலகும்
நிச்சயம்
கல்புக்குள் க்ரயும்
பாவஙகள்
க்ரநமதை அழியும்
நிச்சயம்-----!

ம்சனறமபாழுதுகள்
மபாகடடும்
ம்சகத்தினில் ்சமாதைானம்
பிறக்கடடும்
நினமற இரவில்
மதைாழுதிடுமவாம்
நி்ற மநானபால்
இனபம் மபறறிடுமவாம்

ரதாபபூர்.எஸ்.சி்ராஜுதீன
நற்பிடடிமுமை திை்க்ரன நிரு்பர், ்கல்முமை.

எனக்மகன நீ விடடுசம்சனற
ஒவமவாரு கணஙகளும்
ஒரு மகா்டக்கும்,மாரிக்கும்
இ்டபபடட காலத்து ம்ழ மபால்
மிகப மபறுமதி வாய்நதை்வ

மபான மு்றக்கும்
இம்மு்றக்கும் நடுமவ
நி்றயமவ நிகழநது விடடன
இதில் நான எஙகு இருக்கிமறன
எனறு மதைடும் அைவு அது

நீ
வைஙக்ை வாரி
வழஙகும் வரம் எனபதைால்
ம்சாபபனஙக்ை அண்மித்தை
என வாழக்்க்ய மீை்ம
ஏபபமிடும் பகல்க்ை சி்றபிடி
விழித்திருநது எனனுடன
பிராரத்திக்கத் தைகு
இரவுக்ை விரும்புவதைால்
பி்ற கூடடஙகளுடன
இலஙகும் வானமம
உன மபானனநதிக்ைத் தைா

எதிர பாரக்கும் நிமி்சத்தில்
வநதைமரநது ஒடடிக் மகாள்கினறன
உன மபரீத்தைம்பழ பிரியஙகள்
“இஃபதைார”எனற இதைமாய்
இனிக்கும் மதுரஙக்ை
நா வாசிக்க
மன ஆ்ட்ய
மவள்ைாவி ்வத்து மவளுக்க
என இ்ட மூட்டக்ை
துலாம் பாரக்க
உனனிடமம ஒபப்டக்க மவண்டியுள்ைன.

“ஸஹர” ்சமமவளியில்
மவரி்ன விடட இடத்திலிருநது மதைாடஙக
நிரநதைர தி்்சக்கான என இருப்ப
ஆழப பதிக்க
இ்ற பிரியத்தின அதி உச்ச கி்ைக்ை
நான மமமல பரபப
குரஆனியப பூக்கள் குரல்வழி பூக்க
புனிதைமிகு “ரமழாமன”
கனிக்கூடடஙகள் ஏநதிய
உன வரு்கயுடன
சுவனத்்தை விடடுசம்சல் எனனிடம்.

--ர்ரா்ான ஏ.ஜிபரி
வாங்்காைம்,
இறக்்காைம்.

ந�ான்ால் இன்ம் 
வ்றுநொம் கனிக் கூட்டஙகள் 

ஏந்திய உன ெருமக

ஐயி்ரண்டு திங்்கள் ்கருவமறயில் சுைக்கிறாள் என தாய
ஆயுள்வம்ர ரதாழில் சுைக்கிறது எனமை - (என தாயைண்)!

ஈழைணித் திருநாடடின ைனைார்ப ்பகுதியில்
எருக்்கலம்பிடடி எனும் எழில் ப்காஞசும் தாயைண்!
இைவாதத்தால் கூடடா்க பவளிரயற்றப்படடாலும்
மீளக் குடியைர்வால் தளிர்த்துவிடட தாய ைண்
இயற்ம்கக் ப்காமடயால் ்கடலால் அலங்்கரிக்்கப்படடு
முதனமைத் பதாழில் மீனபிடி எனறாலும்
புத்தி ஜிவி்கமளயும் வணி்கர்்கமளயும்
ஈனபறடுக்்கத் தவறவில்மல எம் தாய ைண்!

உள்ள்கப பூசல்்களுக்குசற்று மு்கம் 
ப்காடுத்தாலும் தாயைண்!
ஒற்றுமைபயனும் ்கயிற்மறப ்பற்றிபபிடித்து
உணர்வு பூர்வைாய வாழ வழிவகுத்த
வள்ளல்்கமளக் ப்காண்ட வளைாை பூமி!

விருநதாளர்ளா்க வநதவருக்கு வயிறா்ர உணவூடடி
வளர்த்துவிடட  தாயைண்  எருக்்கலம்பிடடி

அறிவுத்தா்கத்துடன வநதவர்க்குப்கல்லாம்
அறியாமைமய நீக்கிய அறிவுக் கூடங்்கமளச் சுைநத 

ைண்!

்பக்்கத்து வீடு்களில் ்பாதியாயப ்பங்்காகி
ைாற்றுக் ்கருத்து்களினறி அயலவமை அ்ரவமணத்து
உ்ரமூடடிய ைனிதரநயம் ப்காண்ட  தாயைண்
ைானிடர்்கமள ஈனபறடுத்த தாயைண்!

ஆசிரியர், ர்ப்ராசான ,்கலாநிதி்கள், வழக்்கறிஞர்்கமள
ப்பற்பறடுத்த நற்கி்ராைம்!

தாதியர்,மவத்தியர்,ப்பாறியியலாளர்்கமள
தாய ைண் எழில்மிகு எருக்்கலம்பிடடி!

சர்வரதச ரீதியிலும் நாடளாவிய ரீதியிலும்
சானரறாம்ர வளர்த்பதடுத்த தாய ைண்
சானரறார்்கமள வார்த்பதடுத்த என தாய ைண்
தம் நாைம் ்பமறசாற்ற  நாசாவிலும்
ைகிநதமை ்பணியாற்ற மவத்திருக்கினறரத!

அய்ராத முயற்சியாய அடுத்தவர் ்பசி ர்பாக்்க
அள்ளிரய வழங்குகிற  உள்ளங்்கள் ப்காண்ட
ைனைனின மைநதர்்கமள ஈனபறடுத்த என
தாய ைண்ரண நீ நீடு வாழிய வாழியரவ!
ர்காடி புண்ணியம் பசயதுள்ரளாம்
உன ைண்ணில் நாம் பிறக்்க...

 அத்்ஹ்ரா சாதிக்
்பல் மவத்தியர், 

குடும்்ப நல ஆரலாச்கர்

நகரும் நநநாமை
புலரும் வாழ நாமை
தைாயகம் வாழ விடு
மவளிநாடடிடம் மபாடடியிடு.

ஊசி மவண்டாமம
ம்சல்வம் ம்சரநதிடவா
நள்ளிரவு மவண்டாமம
மவண்ணிற்வ ம்சரநதிடவா.

வி்லவாசி இல்லாமல் வ்லவீசி
மீன மகாண்டு வா
மதைாழிநுடபம் வைரநதிட வா,,,
மதைா்லமநாக்கு வி்தைத்திடவா
நிலவுக்கு மபாய் வரமவண்டு
நாடடிறகு விண்மவளி ம்சய்துவிடு
எலான மஸ்கிடம்
ஏலம் மகடக அபிவிருத்தி மதைடு.

மகாமரானா எல்லாமம
உலகில் க்லநது விடு
பதுக்கல் இல்லாமல்
 பண்்ப பாரில் ம்சலுத்திவிடு
எரிமபாருள் தீராமல்
 எண்மணய் வைம் தைநதுவிடு
உ்டயாதை பா்தையில்
ஓடும் கன அைவு தைநது விடு
கலபபடமில்லாதை மபாருடக்ை
அறுவ்ட ம்சய்து விடு.

ஒமர நாடு ஒமர ்சமத்துவம் ம்சரநதிடவா
ஒமர ்சடடம் ஒமர ஐக்கியம் நி்லத்திடவா
்சத்தியம் மபசும் மக்கள்  வைரநதிடவா
பத்தியம் வீசும் மானுடம்  வைரநதிடவா
விைக்்க எடுக்காதை அனல் மின்சாரம்
ம்சய்நதிடவா.

பிஞ்சுகளின மநஞ்்சஙகளில்
நஞ்சுக்ை வி்தைக்காதை
படிபபின முக்கியத்துவத்தில்

இனவாதைம் வ்தைக்காதை
்ச்மக்க ஏரிவாயு
ஏவுகணில் இறஙகுவாயா
சூம் அ்ற மாணவரக்ை வகுபபுக்ை
கு்றபபாயா
கல்வித் திடடமினறி திற்ம மவண்டும்
மாறறம் தைருவாயா.

ஒமர நாணயம் நிநதை்னயில்லா
 க்லயாக்கி விடு
ஒமர நி்ல நிரயாணயறற
 வி்லயாக்கி விடு
மடாலர இல்லாதை ஐம்மபான
உலகம் உருவாக்கி விடு
மதை்வ தீரநது ம்ச்வ மநரநது விடு
வியர்வ வீணாகாமல்
 வருமானம் மதைனாகி விடு.

மலரும் புது நாமை
இனிக்கடடும் நாழி்கமய
வஞ்்ச்ன அழித்துவிடு
 புத்துணரவு புகுத்தி விடு
மபார பு்தைத்து விடு
ஏர பதித்து விடு
கடன அத்தை்னயும்
r இநது ்சமுத்திரத்தில்
மகாடடி விடு.

்சமூகத்்தை விரும்புவ்ர
மண்ணில் தை்லமு்ற
வைரத்து விடு
்சாபம் இல்லாமல் எஙகள்
 லாபத்்தை மகாடுத்து விடு
ஒவமவாரு மபாழுதிலும்
மநரத்்தை பயனபடுத்தி
பணத்திறகு மதைாண்டு மகாடு
பாவம் ம்சய்யாமல் நாடடிறகு
 வலி்ம மகாடு.

ை்பாஸ்

தாய் மண்

 �ாடடுக்கு ெலிமை வகாடு
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மீன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதறககான 
ஒத்துயைபபுககள் வரவவறகப்படுகின்்றன 

நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 
அடைக்கப்்படை கூடு்களில் மீன் 
வளர்ககும் முடைடமயிடை 
விருத்தி செய்து சமொத்்த மீன் உற்்பத்-
திடை அதி்கரிப்்ப்தற்கு திடைமிட -
டுளள்தொ்க ச்தரிவித்துளள அடமசெர் 
ைகளஸ் த்தவொைந்தொ அவற்றிற்்கொை 
ஒத்துடைப்புக்கடளயும் மு்தலீடு்க -
டளயும் எதிர்்பொர்ப்்ப்தொ்க ச்தரிவித்-
துளளொர்.

ஐககிை நொடு்கள ெட்பயின் உணவு 
மற்றும் விவெொை விவ்கொரங்களுக-
்கொை பிரிவின் இலஙட்க மற்றும் 
மொடலத்தீவு  பிரதிநிதி விம்தலநதிரொ 
ஷொரை உைைொை ெநதிப்பின் த்பொத்த 
்கைற்சைொழில் அடமசெர் தமற்்கணை-
வொறு ச்தரிவித்்தொர்.

இலஙட்கயில் தமற்ச்கொளளப் -
்படடு வருகின்ை ்கைற்சைொழில் 
மற்றும் நீர்தவளொணடம செைற்-

்பொடு்களின் ்தற்த்பொட்தை நிடலவ-
ரம் ச்தொைர்்பொ்க பிரஸ்்தொபிககும் 
வட்கயில் தநற்று (22.04.2022) 
்கைற்சைொழில்  அடமசசில் நடை -
ச்பற்ை இக்கலநதுடரைொைலில்,

்கைற்சைொழிலொளர்்கள ்தற்த்பொது 
எதிர்ச்கொளளும் எரிச்பொருள பிரச-
சிடை உட்படை பிரசசிடை்கள 
மற்றும் அவற்றுககு தீர்வு ்கொண்ப-
்தற்கு தமற்ச்கொளளப்்படடு வரு-
கின்ை நைவடிகட்க்கள ச்தொைர்்பொ்க 
ஐககிை நொடு்கள ெட்பயின் பிரதிநி -
திககு ்கைற்சைொழில் அடமசெரிைொல் 
ச்தளிவு்படுத்்தப்்படைது.

தமலும், சீதநொர் நிறுவைத்தின் 
ஊைொ்க ்பைகு ்கடடும் ச்தொழிடல 
விஸ்்தரிப்்ப்தற்கு தமற்ச்கொளளப்்ப-
டும் முைற்சி்கள, அறுவடை செய் -
ைப்்படுகின்ை மீன்்கள ்பழு்தடையும் 
விகி்தத்திடை குடைப்்பற்்கொை முைற்-
சி்கள த்பொன்ைவற்றுககு ஐககிை 
நொடு்கள ெட்ப ்கடைடமப்புக்களி -
ைொல் வைங்கக கூடிை ஒத்துடைப்புக-
்கடள எதிர்்பொர்ப்்ப்தொ்க ச்தரிவித்்த 
்கைற்சைொழில் அடமசெர், வைககில் 
உருவொக்கப்்படடுளள ்கைலடடைப் 
்பணடண்கள ச்தொைர்்பொ்கவும் எடுத்-
துடரத்்தொர்.

தமலும், தநொர்தவ த்பொன்ை நொடு-
்களில் பின்்பற்றுவட்தப் த்பொன்று 
குைொ ்கைல் த்பொன்ை ச்பொருத்்தமொை 
நீர்நிடல்களில் கூடு்கடள உருவொககி 

மீன் வளர்ப்புக்கடள உருவொககுவது 
மற்றும் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு த்பொன்-
ைவற்றின் ஊைொ்க மீன் உற்்பத்திடை 
அதி்கரிப்்பது ச்தொைர்்பொை ்தைது 
திடைங்கடளயும் ச்தளிவு்படுத்திை 
அடமசெர் ைகளஸ் த்தவொைந்தொ, 
அவற்றுக்கொை ஒத்துடைப்புக்கடள-
யும் மூ்தலீடு்கடளயும் ச்பொருத்்த-
மொை ்தரப்புக்களிைம் இருநது எதிர்-
்பொர்ப்்ப்தொ்கவும் ச்தரிவித்்தொர்.

இநநிடலயில் ்கருத்து ச்தரிவித்்த 
ஐககிை நொடு்கள ெட்பயின் பிரதி-
நிதி, ்கைற்சைொழில் அடமசசின் 
எதிர்்பொர்ப்புக்கள அைஙகிை திடை 
வடரபிடை முன்னுரிடம அடிப்்ப -
டையில் வைஙகுமொறும், அவற்டை 
உரிை ்தரப்புக்களின் ்கவைத்திற்கு 
எடுத்துச சென்று  ஒத்துடைப்புக்க -
ளுக்கொை ச்தொைர்பு்கடள முடிந்த -
ளவு ஏற்்படுத்துவ்தொ்கவும் உறுதிை -
ளித்்தொர்.

இயற்கை மு்ையில் பாரமபரிய நெல்
கைளஞ்சியபபடுத்தும நெயறதிட்டம

ச்பொருளொ்தொர தமம்்பொடடுக்கொை 
நிறுவைம் சமசிதைொவிைொல் ்கைந்த 
வருை இறுதி ்பகுதியில் தமற்-
ச்கொளளப்்படை சநற்செய்ட்க மூலம் 
ச்பைப்்படை ்பொரம்்பரிை சநல் தநற்-
றுமுன்திைம் விைொைககிைடம (21) 
டவ்பவ ரீதிைொ்க மன்ைொர் முருங்கன்   
சநற்்களஞ்சிைத்தில் ்களஞ்சிைப்்ப-
டுத்்தப்்படடுளளது.

்கைந்த வருை இறுதிப்்பகுதியில் 
தமற்ச்கொளளப்்படை ச்பரும்த்பொ்க 
செய்ட்கயின் த்பொது த்தர்நச்தடுக -
்கப்்படை 100 விவெொயி்களுககு இல -
வெமொ்க சமசிதைொ நிறுவைத்்தொல் 
்பொரம்்பரிை சநல் விட்த்களொை சீைட-
டி,சமொடைக்கறுப்்பன் த்பொன்ை 
மர்பணு மொற்ைப்்பைொ்த விட்த்கள 
மற்றும் சநற்செய்ட்க தமற்ச்கொளவ -
்தற்்கொை ஊககுவிப்பு ச்கொடுப்்பைவு 
வைங்கப்்படடு இைற்ட்க முடையில் 
விவெொை செய்ட்க தமற்ச்கொளளப்-
்படைது.

தமற்்படி இைற்ட்க முடையில் 
தமற்ச்கொளளப்்படை விவெொை 
செய்ட்கயின் அறுவடை இவவொ-
ரம் இைம் ச்பற்ை த்பொது 10,000 
கிதலொ விட்த சநல்்கள தநற்றுமுன்-
திைம் (21)  விவெொயி்களிைமிருநது 
ச்கொளவைவு செய்ைப் ்படடு எதிர் 
வரும்  த்பொ்க செய்ட்கக்கொ்க ்தைொர் 
நிடலயில் உளள விவெொயி்களுககு 
இைற்ட்க முடையில் செய்ட்கக்கொ்க 
இலவெமொ்க வைஙகுவ்தற்கு எை 
்களஞ்சிைப்்படுத்்தப்்படடுளளது.

குறித்்த நி்கழ்வில் மன்ைொர் 
மொவடை செைல்க திடைமிைல் 
்பணிப்்பொளர், மன்ைொர் சமசிதைொ 
நிறுவை ்பணிப்்பொளர் ஜொடென் 
பிகிைொதைொ, சமசிதைொ நிறுவை 
அதி்கொரி்கள  ்கலநது ச்கொணடு சநல் 
தூய்டமப்்படுத்்தல் மற்றும் ச்தொற்று 
நீககு்தல், ்களஞ்சிைப்்படுத்்தல் செைற் -
்பொடடை ஆரம்பித்து டவத்்தடம 
குறிப்பிைத்்தக்கது.

யாழப்ாணம் க�ாடி�ாைம் ்குதியில் இடம்க்ற்ற பும�யி்ரதத்துடன் க்ாலேல்ரா ்ர� 
வா�னம் லைாதி வி்த்துக்குள்ாகியதில் ஒருவர் உயிரிழபபு, இருவர் ்டு�ாயம்.  
 ்டம் ்ருத்தித்தும்ற விலசட நிரு்ர்

மிருசுவிலில் க�ோரவிபத்து 

யோழ்.ைோந�ர்சமப முெல்்வர் 
பிரோன்ஸ் பயணம் 
்கரசவடடி திை்கரன் நிரு்பர் 

ைொழ்.மொந்கரெட்ப மு்தல் -
வர் விசுவலிங்கம் மணிவண -
ணன், ைொழ். மொரந்கர ெட்ப 
உறுப்பிைர் வ.்பொர்த்தீ்பன் 
மற்றும் நல்லூர் பிரத்தெ 
ெட்பத் ்தவிெொளர் மயூரன் 
ஆகிதைொர் உத்திதைொ்கபூர்வ 
்பைணமொ்க பிரொன்ஸ் நொட -
டுககு சென்றுளளைர்.

மணிவணணன் குழுவி -
ைடர பிரொன்ஸ் ெர்வத்தெ விமொை 
நிடலைமொை ்பொரிஸ் ெொர்ளஸ் டி 
த்கொவில் பிரொன்ஸ் வொழ் ்தமிழ் 

மக்கள பூஙச்கொத்து ச்கொடுத்து வர -
தவற்ைைர்.

பிரொன்ஸ் நொடடு மொந்கர ெட்ப -
்களின் மு்தல்வர்்கள, பிரொன்ஸ் 

்பொரொளுமன்ை மக்கள 
பிரதிநிதி்கள, ச்பொது 
அடமப்புக்கள மற்றும் 
புலம்ச்பைர் ்தமிைர்்களின் 
அடைப்ட்ப ஏற்று இவர் -
்கள அஙகு சென்றுளள -
்தொ்க ச்தரிவிக்கப்்படைது. 
பிரொன்ஸ் மொந்கர மு்தல்வர் -
்கள, ்பொரொளுமன்ை உறுப் -
பிைர்்கள மற்றும் ச்பொது 
அடமப்புக்களுைைொை ெந -
திப்புக்களும் புலம்ச்பைர் 

்தமிைர்்களுைைொை மக்கள ெநதிப்புக -
்களும் தநற்று மு்தல் நடைச்பறும் 
எை கூைப்்படைது.

முல்லைத்தீவு மாவட்ட கிராமங்களுக்கு
தமிழ் ்டயஸ்பாராவினால நிதியுதவி
(புதுககுடியிருப்பு விதெை நிரு்பர்)

இலஙட்கயில் த்பொரொல் ்பொதிக-
்கப்்படை மக்களின் கூடடுைவிடை 
வளப்்படுத்தும் தநொககில் ்தமிழ் 
ைைஸ்த்பொரொ நிதியு்தவியில் வி.பி.
்பவுணதைென் ஊைொ்க முல்டலத்தீவு 
மொவடைத்தில் கிரொமங்கள த்தொறும் 
கூடடுைவு ெங்கங்கள உருவொக்கப் -
்படடு அதில் உளள அங்கத்்தவர் -
்களுககு வொழ்வொ்தொர உ்தவி்கடள 
வைஙகும் நைவடிகட்க்கள முன்சை-
டுக்கப்்படடுளளது.

அ்தற்்கடமை முல்டலத்தீவு புதுக -
குடியிருப்பு கிரொமத்தில் மு்தற்்கடை 
நிதி ச்கொடுப்்பைவு தநற்று வைஙகி -
டவக்கப்்படைது. 

முல்டலத்தீவு மொவடைத்தில் 
்பொதிக்கப்்படை மக்களின் வொழ்வொ-
்தொரத்திடை ஊககுவிககும் தநொககில் 
மு்தற்்கடைமொ்க ச்தரிவுசெய்ைப்-
்படை கூடடுைவு கிரொமத்திலுளள  
அங்கத்்தவர்்களுககு வி.பி.்பவுண-
தைென் ஊைொ்க கிரொம மக்கள அபி-
விருத்தி அைக்கடைடள  ஊைொ்க ஒரு 
்பைைொளிககு ்தலொ 30 ஆயிரம் ரூ்பொ 
்படி வைஙகிடவக்கப்்படடுளளது. 

ச்பொருளொ்தொர வளர்சசியிடை ஏற்-
்படுத்தும் தநொககில் ்பொதிக்கப்்படை 
மக்களின் விவெொைம், ்கொல்நடை 
வளர்ப்பு, மற்றும் சுைச்தொழில் ஆகி-
ைவற்றுக்கொ்க இநநிதி வைஙகிடவக-
்கப்்படடுளளது. 

வவுனியா பல்கை்ைககைழகை மாணவரகைளின் 
முன்மாதிரியான நெயறபாடு 

ஓமநட்த விதஷை நிரு்பர்

வவுனிைொ ்பல்்கடலக்கை்க மொண-
வர்்களிைொல் மன்ைொர்  வீதியில் 
அடமநதுளள ்பஸ்்தரிப்பிைம்  

பு ை ர ட ம க ்க ப் -
்ப ட டு ள ள து .  
இ ச ச ெ ை ற் ்ப ொ ட -
டிடை வவுனிைொ 
்ப ல் ்க ட ல க ்க ை ்க 
மின்னிைல், மின்-
ைணுவிைல் ச்பொறி-
ைொளர் ்கை்க (IEEE 
Student Branch of 
the University of 
Vavuniya) மொணவர் 
கிடளயிைொல் முன்-

சைடுக்கப்்படைது.  தமலும்  வரும் 
்கொலங்களில் இ்தடை ச்தொைர்சசி-
ைொ்க ்பரொமரிக்கவும் முன்வநதுள -
ளடம குறிப்பிைத்்தக்கது. 

மன்னார மாந்தை மமறகு பிரமதைெ 
ெ்பயினர கைறுபபு படடி மபாராட்டம
மன்ைொர் குறூப்   நிரு்பர்

மொநட்த தமற்கு பிரத்தெ ெட்ப 
உறுப்பிைர்்கள  தநற்று முன்திைம்  
விைொைககிைடம (21) ்கொடல அர -
ெொங்கத்துககு எதிரொ்க ஆர்ப்்பொடைம் 
ஒன்டை முன்சைடுத்்தைர்.

மொநட்த தமற்கு பிரத்தெ ெட்பயின் 
ெட்பயின் 48 வது அமர்வு தநற்று-
முன்திைம் (21) விைொைககிைடம 
்கொடல மொநட்த தமற்கு பிரத்தெ 
ெட்ப ்தவிெொளர் ்தடலடமயில் இைம்-
ச்பற்ைது.

இ்தன் த்பொது ெட்பயின் 25 உறுப்பி-
ைர்்களில் 21 உறுப்பிைர்்கள ்கலநது 
ச்கொணடிருந்தைர்.

இ்தன் த்பொது ெட்ப உறுப்பிைர்்கள 
ெட்பயில் ்கறுப்பு ்படடி அணிநது அர-
சுககு எதிரொ்க ்பல்தவறு வெைங்கள 
எழு்தப்்படை ்ப்தொட்க்களுைன் ெட்ப 
அமர்வில் ்கலநது ச்கொணடிருந்தைர்.

இ்தன் த்பொது ்கலநது ச்கொணை 

உறுப்பிைர்்களின் ஏ்கமை்தொை தீர் -
மொைத்திற்கு அடமவொ்க அரசுககு 
எதிரொ்க மொநட்த தமற்கு பிரத்தெ 
ெட்பககு முன் த்பொரொடைத்தில் ஈடு-
்படைைர்.

இ்தன் த்பொது த்பொரொடைத்தில் ஈடு-
்படை உறுப்பிைர்்கள ்கறுப்பு ்படடி 
அணிநது ்பல்தவறு வெைங்கள எழு-
்தப்்படை ்ப்தொட்க்கடள ஏநதிைவொறு 
த்பொரொடைத்தில் ஈடு்படைைர்.

இரத்்தசவறி பிடித்்தவதை 
நொடடை விடடு சவளிதைறு, 
மக்கடள ்படடினிசெொவில் 
்தளளொத்த, மக்கடள ச்கொன்று அர -
சிைல் செய்ைொத்த, விவெொைத்தில் 
ட்க டவத்து நொடடை அழிக்கொத்த,-
செொந்த மக்கடள சுடடுத் ்தளளொத்த 
உளளிடை ்பல்தவறு வெைங்கள 
எழுதிை ்ப்தொட்க்கடள ஏநதிைவொறு 
மொநட்த தமற்கு  பிரத்தெ ெட்ப உறுப் -
பிைர்்கள த்பொரொடைத்தில் ஈடு்பட -
ைடம குறிப்பிைத்்தக்கது.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் உயிரிழநத க்ாதுைக்�ளுக்கு வவுனியா க்ரிய ்ள-
ளிவாசலில் லேறறுமுன்தினம் இ்ரங�ல் நி�ழவு (21) இடம்க்ற்றது. ைாமே 6.30 
ைணிக்கு இடம்க்ற்ற இநநி�ழவில் ைதகுருைார்�ள உட்ட ்ேரும் �ேநது க�ாணடது-
டன், இ்ரங�ல் உம்ர�ளும் இடம்க்றறிருநதது.   ்டம் ஓைநமத விலேட நிரு்ர்.

தாவம் இயற்றாமே துர்க்�ா ைழமே�ள �ல்விப பூங�ாவின் வருடாநத விம -்
யாடடு விழா அணமையில் முன்்ளளி மைதானத்தில் இடம்க்ற்றது. இதன்ல்ாது 
எடுக்�ப்டட ்டம்.

வவுனியா - மன்னார வீதியில் விபத்து: இருவர படுகைாயம
வவுனிைொ விதெை நிரு்பர்

வவுனிைொ - மன்ைொர் வீதியிலுளள 
தவப்்பஙகுளம் ்பகுதியில் இைம்ச்பற்ை 
வி்பத்தில் இருவர் ்படு்கொைமடைநது 
வவுனிைொ டவத்திைெொடலயில் அனும-
திக்கப்்படடுளளைர்.

தநற்று (22.04) மதிைம் இைம்ச்பற்ை 
இவவி்பத்து குறித்து தமலும் ச்தரிைவ-
ருவ்தொவது,

வவுனிைொ, குருமன்்கொடு ்பகுதி-
யிலிருநது மன்ைொர் வீதி வழிைொ்க 
தமொடைர் டெககிள ஒன்று ்பைணித்-
துக ச்கொணடிருந்த த்பொது உககுளொங-
குளம் ்பகுதியிலிருநது மொ்தொ செொரூ்ப 
வீதி ஊைொ்க மன்ைொர் வீதிககு முச-
ெக்கர வணடி ஒன்று ஏை முற்்படை 
த்பொது இரு வொ்கைங்களும் ஒன்று-
ைன் ஒன்று தமொதி வி்பத்துககுளளொகி 

வீதிடை விடடு விலகிை.  குறித்்த 
வி்பத்தில் தமொடைர் டெககிள ெொரதி 
மற்றும் முசெக்கர வணடி ெொரதி 
ஆகிை இருவரும் ்படு்கொைமடைந்த 
நிடலயில் வவுனிைொ டவத்திைெொ-
டலயில் அனுமதிக்கப்்படடுளளைர். 
வி்பத்து ச்தொைர்பில் த்பொககுவரத்து 
ச்பொலிஸொர் தமலதி்க விெொரடண-
்கடள முன்சைடுத்துளளைர். 



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பபொலிஸொர் பொதுகொப்புத் தரப் -
பின் பகடுபிடிகளிலிருந்து தப்பு-
வதற்கு சூட்சுமமொன முறைகளில் 
கசிப்பு தயொரிப்பு மமற்பகொள்ளப்-
படுவதொக பபொலிஸ் தகவல்கள 
பதரிவிக்கின்ைன.  

மொணவர்களின் புத்தகப்றபகள,-
கர்ப்பிணிப்பபணகள ஆடமபர 
வொகனஙகள ஆகிய முறைகளில் 
கசிப்புத் தயொரித்த இவர்கள நொளுக்-
குநொள புதியமுறைகற்ள மிகவும 
சூட்சுமமொகப் பின்பற்றுவதொகவும 
இவர்கள சுட்டிக்கொட்டுகின்ைனர்.

இரத்தினபுரி அயகறம 
மதயிறைக் பகொைனி, பிட்டகந்த 
கிரொமியப் பொடசொறை ஒன்றின் 
நீர்க்குழொயகளின் நீறரப் பயன்ப-
டுத்தி கசிப்புத் தயொரித்த இரணடு 
சந்மதக நபர்கள அணறமயில்  
பபொலிஸொரொல் றகது பசயயப்பட்-

டுள்ளனர்.
இவ்விடத்தில் நிைத்தின் கீழ் 18 

அடி ஆழத்தில் கற்பொறைபயொன்-
றின் மறைவில் இக்கொரியத்றத 
நீணடகொைமொக இவர்கள சொதித்து 
வந்துள்ளறம விசொரறணகள 
மூைம பதரியவந்துள்ளது.

பொடசொறை குடிநீர் பிரச்சிறன 
மற்றும இவ்விடயம பதொடர்பொன 
தகவல்கள பபொலிஸொருக்கு வழங-
கப்பட்டறதயடுத்து நடத்தப்பட்ட 
மதடுதல்களின் மபொது சந்மதநபர்க -
ளின் நிைக்கீழ் இரகசிய அறையில் 
இருந்து 1440000 மில்லி லீற்ைர் 
மகொடொ 19 000 மில்லிலீற்ைர் 
மதுபொன ஸ்ப்ரிட் ஆகியவற்று -
டன் இந்நடவடிக்றகக்கு பயன்-
படுத்தப்பட்ட உபகரணஙகளும 
மீட்கப்பட்டுள்ளன. சந்மதக நபர்-
கள மீது நீதிமன்ை நடவடிக்றக-
கள மமற்பகொள்ளப்படவுள்ளதொக 
பபொலிஸொர் பதரிவித்தனர்.

முகக்கவசம அணியும விடயத்-
தில்  அரசொஙகத்தின் திடீர் தீர்மொ -
னஙகள மபொரொட்டஙகற்ள குறுக்கு 
வழியில் ஒடுக்குவதற்கொக முன்பன -
டுக்கப்படும முதிர்ச்சியற்ை பசயற் -
பொடு என இைஙறக பதொழிைொ்ளர் 
கொஙகிரசின் தறைவர் பசந்தில் 
பதொணடமொன் பதரிவித்துள்ளொர். 

உைகில் பல்மவறு நொடுகளில் 
முகக்கவசம கட்டொயம ஆக்கப்-
பட்மட உள்ளது. சீனொ உட்பட பை 
நொடுகளில் பகொமரொனொ பதொற்று 
அதிகரித்துவரும சூழலில் அரசொங-
கம முகக்கவசம அணியும விட -
யத்தில் மவடிக்றகயொன தீர்மொனங-
கற்ள எடுத்துவருகிைது. 

மநற்றுமுன்தினம முகக்கவசம 
அணிவது கட்டொயமில்றைபயன 
அறிவித்த அரசொஙகம மீணடும 

மநற்றுமுதல் முகக்கவசம கட்டொ -
யம அணிய மவணடபமன பதரி -
வித்துள்ளது. 

இவ்வொறு அறிவிப்புகள 
பவளியிட இரணடு கொரணஙகள 
தொன் உள்ளன. மீணடும நொட்டில் 
பகொமரொனொ பதொற்றை அதிகரித்து 
நொட்றட முடக்குவதற்கும  மற்-
பைொன்று  மபொரொட்டக்கொரர்கற்ள 

அறடயொ்ளமகணடு ஒடுக்குவதற் -
கொகும. 

பகொமரொனொ பதொற்றுக்கு தடுப்பூ-
சிகள பசலுத்தப்பட்டு ஒருவருடத்-
தின்  பின்னர் மீணடும தடுப்பூசிறய 
பசலுத்த மவணடிய மநரம வந்துள-
்ளது. தற்மபொறதய சூழலில் தடுப் -
பூசிகற்ள பகொளவனவு பசயய அர -
சொஙகத்திடம படொைர்கள இல்றை. 
அமதமபொன்று அத்தியொவசிய மருந் -
துகற்ள கூட அரசொஙகத்தொல் பகொள -
வனவு பசயயமுடியொதுள்ளது. 

அரசொஙகம குறுக்குவழியில் 
இவ்வொறு  பசயற்படுவது  தற்மபொ-
றதய சூழ்நிறைறய அரசொஙகம 
முழுறமயொக புரிந்துக்பகொள்ள-
வில்றை என்பறத இவர்களின் நட -
வடிக்றக பவளிப்படுத்துகிைது என 
அவர் பதரிவித்தொர். 

பதுற்ளயில் வர்த்தக நிறையம 
ஒன்றிற்கு முன்பொக றவத்து கூரிய 
ஆயுதத்தொல் தொக்கப்பட்டு நபர் 
ஒருவர் பகொறை பசயயப்பட்டுள -
்ளொர். 

பகொறை பசயயப்பட்டவர் 46 
வயதுறடய விமைதர்ம மொவத்-
றதறய மசர்ந்தவர் என பதரியவந்-
துள்ளது.   பணக்பகொடுக்கல் வொங-
கலில் ஏற்பட்ட பிரச்சிறனமய 
பகொறைக்கொன கொரணம என 
பதுற்ள பபொலிஸொர் பதரிவித்-
துள்ளனர். 

கூரிய ஆயுதத்தொல் தொக்கிய 38 
வயதுறடய சந்மதக நபர் தறைம-
றைவொகியுள்ளதொகவும அவறர 
றகது பசயயும நடவடிக்றக-
கற்ள பதுற்ள பபொலிஸொர் முன் -
பனடுத்து வருவதொகவும பதரிய-
வருகின்ைது. 
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என் மீது கடுறமயொன விமர்சனங-
கள முன்றவக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 
ஆனொலும, கொைப்மபொக்கில் எனது 
நிறைப்பொடு  சரியொனது என அவர்-
கள புரிந்து பகொணடு என்றன பொரொட்-
டுவொர்கள என மதொட்ட வீடறமப்பு, 
சமுதொய உட்கட்டறமப்பு வசதிகள 
இரொஜொஙக அறமச்சர் அருணொச்சைம 
அரவிந்தகுமொர் பதரிவித்தொர்.

மநற்று முன்தினம அவரது அறமச்-
சில் அறமச்சுப் பபொறுப்புக்கற்ள 
பபொறுப்மபற்ை பின்னர் கருத்துபதரி-
விக்றகயிமைமய அவர் இதறன பதரி-
வித்தொர். 

அஙகு பதொடர்ந்து உறரயொற்றுறக-
யில் என் மீது கடுறமயொன விமர்சனங-
கள முன்றவக்கப்பட்டு வருகின்ைன.

ஆனொலும, கொைப்மபொக்கில் 
எனது நிறைப்பொடு மிக மிக சரியொ-
னது என அவர்கள புரிந்து பகொணடு 
என்றன பொரொட்டுவொர்கள. பதி-
றனந்து இைட்ச மறையக மக்களின் 
அபிைொறசகற்ள, மதறவகற்ள, 
விருப்புகற்ள இயன்ை வறரயில் 
நிறைமவற்றுவதற்கு, ஆக்கப்பூர்வ 
நடவடிக்றககற்ள மமற்பகொளமவன். 
முழு மறையகத்றதயும பிரதிநிதித்து-
வம பசயயும வறகயில், ஜனொதிபதி 
மகொட்டொபய ரொஜபக் ஷ, மறையக மக்-
களுக்கொன அறமச்சுக்கற்ள என்னி-
டத்தில் ஒப்பறடத்துள்ளொர். பபரும 

நமபிக்றகயின் மத்தியில் அறமச்சு 
பபொறுப்புக்கற்ள வழஙகியுள்ள ஜனொ-
திபதிக்கு நொன் நன்றி கூைக் கடறமப்-
பட்டுளம்ளன். நொடு இன்று பபரும 
பநருக்கடி நிறைறய எதிர்மநொக்கி-
யுள்ளது. பல்மவறு மகொரிக்றககற்ள 
முன்றவத்து இற்ளயவர்கள மற்றும 
பபரியவர்கள என சகைரும, ஆர்ப்-
பொட்டஙகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
இந்த ஆர்ப்பொட்டஙகற்ள மமற்பகொள-
வதற்கு அவர்களுக்கு உரிறமயுணடு. 
அதறன நொன் மதிக்கின்மைன். ஆர்ப்-
பொட்டஙகள, மபொரொட்டஙகப்ளன்று 
ஒரு புைம இருக்க, நொட்றட வழி 

நடத்திச் பசல்ை மவணடிய பொரிய 
பபொறுப்புக்களும இருந்து வரமவ 
பசயகின்ைன. அதற்கு அறமவொ-
கமவ, மதொட்ட வீடறமப்பு மற்றும 
சமுதொய உட்கட்டறமப்பு வசதிகள 
இரொஜொஙக அறமச்றச, ஜனொதிபதி 
எனக்கு வழஙகியுள்ளொர். இது எனக்கு 
புதியதல்ை. 1995ஆம ஆணடு கொைப்-
பகுதியில் எனது தறைவரொன அமரர் 
சந்திரமசகரன், கணட கனறவ நன-
வொக்கும பபொருட்டு அவரொல் ஆரம-
பித்து றவக்கப்பட்டமத மதொட்ட 
வீடறமப்பு அறமச்சொகும. ஆறக-
யினொல், அந்த அறமச்சில் கடறம-

யொற்றியவன் என்ை வறகயில், இந்த 
அறமச்சு பதொடர்பொன பூரண அனுப-
வஙகள எனக்கு இருக்கமவ பசயகின்-
ைன. ஆறகயினொல், அறமச்சுக்கற்ள 
பகொணடு நடத்துவபதன்பது எனக்கு 
இைகுவொன பசயற்பொடுகம்ள. இந்திய 
அரசின் உதவிகற்ளயும பபற்று, 
எனக்கு வழஙகப்பட்ட அறமச்சுக்க-
ளின் கடப்பொடுகற்ள பவற்றிகரமொக 
முன்பனடுக்க முடியுபமன நொன் எதிர்-
பொர்க்கின்மைன். எனது எதிர்ப்பொர்ப்-
புகளுக்கு, அறமச்சின் உயர் அதிகொ-
ரிகள உளளிட்ட உத்திமயொகத்தர்கள 
அறனவரும பூரண ஒத்துறழப்புக்க-
ற்ளயும,பஙகளிப்புக்கற்ளயும வழங-
கமவ பசயயவர். 

காலப்பாக்கில் மலலயக மக்கள் எனது
நிலலபபாடலடை புரிந்துககாள்்ாரகள் 
ஜனாதிபதிக்கு நன்றி இராஜாங்க அமைச்சர் அருணாச்சலம் அரவிந்தகுைார்

முசசக்்ர வண்டி சா்ரதிகளினால் ஏறபாடு சசய்யபபட்ட நநான்பு திறக்கும் இப்ார் நிகழ்வு 
அக்குறமையில் இ்டம்சபறறது. இந்நிகழ்வில் அக்குறமை பி்ரந்ச சமப ்விசாளர் 
இஸ்திஹார் இைாமுதீன் ைறறும் சபாலிஸ் நிமை்யப சபாறுபபதிகாரி உள்ளிட்டவர்கள் 
கைந்து சகாண்்டனர்.  (ப்டம் ைாவத்கை தினக்ரன் நிருபர்)

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

எரிபபொருள தட்டுப்பொடு 
கொரணமொக சிறு மதயிறைத் -
மதொட்டஙகளில் உற்பத்தி 
வீழ்ச்சி கணடு வருவதொக 
துறை சொர்ந்மதொர் கவறை பதரி -
விக்கின்ைனர். பச்றச மதயிறை 
பகொழுந்றத பைொறி வொகனங-
களில் எடுத்துச் பசல்வதில் 
மதயிறைத் மதொட்ட உரிறமயொ்ளர்-
கள பபரும சிரமஙகற்ள எதிர்மநொக்-
குகின்ைனர். 

இரத்தினபுரி மொவட்டத்தில் 
பச்றசத் மதயிறை  பகொழுந்து உற்-
பத்தி வீழ்ச்சி கணடு வருவதொக-
வும இதனொல் மதயிறைத் பதொழிற்-
சொறைகற்ள மூடும அவதொன 

நிறைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதொகவும 
பிரமதச மதயிறைத் பதொழிற்சொறை -
களின் முகொறமயொ்ளர்கள பதரிவிக்-
கின்ைனர்.

இைஙறகயின் பமொத்த மதயிறை 
உற்பத்தியில் மூன்றில் இரணடு 
பகுதிறய சிறு மதயிறை மதொட்ட 
உரிறமயொ்ளர்கள மமற்பகொளவதொக 
பதரிவிக்கின்ைனர். 

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொட்்ொல் 
்ேயிலல உறபத்திகளும் பாதிபபு

நாடடில் மீண்டும் அரசாஙகத்தின்
கசயறபாடு ்கலிக்கூத்ோனது

ைமபுக்கறன சமபவத்தில்  பொதிக்-
கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வழஙகப் -
படுவதுடன்  குற்ைவொளிகளுக்கு 
தணடறன பபற்றுக் பகொடுக்கப்பட 
மவணடும எனக் மகொரிக்றக விடுத்து 
கணடி மொவட்ட சர்வமதக் குழு  சத் -

தியொகிரகத்தில் மநற்று(22) ஈடுபட்-
டது. கணடி 'படொரிஙடன் பூஙகொ -
வில்' அறமக்கப்பட்டுள்ள மகொட்டொ 
மகொகம கிரொமத்தின் கிற்ளக்கொரியொ-
ையத்திற்கு முன்பொக இந்த ஆர்ப்-
பொட்டம இடமபபற்ைது.

றம்புக்கனை சம்�வத்திற்கு 
நீதி க்கொரி சத்தியொகிர்கம்

சகாம்நபாட நிறுவனததின் அனுச்ரமையில் ்ைவாக்கமை சிமினார் ஆை்யததினூ்டாக ்ைவாக்கமை கிநறடசவஸ்்டன் பா்டசாமைக்கு கறறல் ைறறும் விமள்யாடடு உபக்ரைஙகள் 
அன்பளிபபாக நநறறு (22) வழஙகபபட்டன. இ்ன்நபாது பா்டசாமை அதிபர் எம்.ஐ.எம்.பாரீஸ், பி்ரதி அதிபர் விஜ்யசுந்்்ரம் ைறறும் ்ைவாக்கமை சிமினார் ஆை்யததின் இ்யக்குனர் 
ைறறும் உததிந்யாகத்ர்கள் கைந்துக்சகாண்்டனர்.  ப்டம் ்ைவாக்கமை குறூப நிருபர்

கூரிய ஆயுேத்ோல் 
ோக்கபபடடு 
ஒரு்ர ககாலல 

சூட்சுமமொை முனறயில் 
்கசிபபு தயொரிபபு 

்சந்்த்கநபர் ்தமலைமைவு இ.த்தா.்கா ்தமலவர் த்சநதில் த்தாண்டைான்

லுணுகறை நகரிலுள்ள பொழ-
றடந்த கட்டடத்திலிருந்து உருக்கு -
றைந்த நிறையில் ஆபணொருவரின் 
சடைம மீட்கப்பட்டுள்ளது. 

56 வயது மதிக்கத்தக்க இவர், 
லுணுகறை நகரில் பொரம தூக்கும 

பதொழிலில் ஈடுபடும நபரொக இருக்-
கைொம என பபொலிஸொர் சந்மதகிக்-
கின்ைனர்.

இது பதொடர்பில் லுணுகறை 
பபொலிஸொர் விசொரறணகற்ள 
மமற்பகொணடு வருகின்ைனர்.

 ஆணின் ச்லம் மீட்பு

உக்குவற்ள விமஷட  நிருபர்

மொத்தற்ள மொவட்டத்தில் பல் -
ைொணடு கொைமொக கிரொம பகுதி 
மக்களின் பதொழிைொக இருந்த  
கித்துள உற்பத்தி பதொழில் தற்பபொ -
ழுது வீழ்ச்சியறடந்துள்ளது. 

தஙகள வொழ்வொதொரத்றத நடத்தி 
வந்த பை நூற்றுக்கணக்கொன 

கித்துள உற்பத்தியொ்ளர்கள பபரும 
சிரமஙகளுக்கு மத்தியில் வொழ்ந்து 
வருவதொக அறியவருகிைது.

மொத்தற்ள மொவட்டத்தில் 
ைக்கை, பளம்ளகம, உக்குவறை, 
இைத்மதொட்றட, யடவத்த, பல் -
மைபபொை மபொன்ை பிரமதச 
பசயைக பிரிவுகளில் பை கிரொம 
மக்கள கித்துள உற்பத்தி மூைம 

தமது வொழ்வொதொரத்றத முன்பன -
டுத்து பசன்ை மபொதும கித்துள 
உற்பத்தியின் வீழ்ச்சியொல் மக்கள 
பபரும சிரமஙகளுக்கு உள்ளொகி 
இருப்பது அறிய வருகிைது. 

கித்துள உற்பத்தி மூைம 
மமற்பகொணட கித்துள பொணி, 
கருப்பட்டி, கித்துள மொ மற்றும 
கித்துள, களளு மபொன்ைறவ 

உற்பத்தி பசயயப்பட்டொலும 
தற்பபொழுது இந்த உற்பத்திக -
ளில் ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச்சி கொர -
ணமொக பசயைக பிரிவுகளில் 
வசிக்கும  உற்பத்தியொ்ளர்கள 
தமது அன்ைொட வொழ்வொதொரத்றத 
பகொணடு நடொத்த மொற்று வழிக -
ளில் மதடிக்பகொணடிருப்பதொக 
அறிய வருகிைது. 

கித்துள் உற்�த்தி வீழ்ச்சி 
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ைட்டக்்களபபு பும்கயி்ரத நிமையத்திலிருந்து

மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்  

மட்டகைளப்பு புகையிரத நிகை -
யத்திலிருந்து இரவு நேரத்தில் 
இகைப்பு பஸ் நேகை இல்ைா -
கமயால் கைாழும்பில் இருந்து பய -
ணிப்பைர்ைள் ேள்ளிரவில் வீதிநயா -
ரஙைளில் நிர்கைதியாகும் அைை 
நிகை ைாைப்படுகிறது.

கைாழும்பில் இருந்து மாகை 3 
மணிககு புறப்படும் புைதுசி ைடுைதி 

புகையிரதம் இரவு 10 மணிககு 
மட்டகைளப்கப ைந்தக்டகிறது. 
அம்பாகற மற்றும் அகைகரப்பற்று 
நோககி பயணிககும் பயணிைள் 
ேைன் ைருதி இைஙகை நபாககுை -
ரத்து ேகப பஸ் நேகை ே்டத்தப்படு -
ைது ைழகமயாகும்.  

இருந்தும் ை்டந்த சிை ோடை -
ளாை முன்்னறிவிப்பு எதுவுமின்றி 
திடீகர்ன பஸ் நேகை நிறுத் -

தப்பட்டதால் பயணிைள் இரவு 
நைகளயில் கேயைதறியாது 12 
மணி தாண்டியும் ைல்முக்ன மட -
்டகைளப்பு பிரதா்னமாை வீதியில் 
கூட்டமாை பஸ்்ஸுகைாை ைாத்தி -
ருகை நைண்டிய நிகைககு உள்ளாகி 
ைருகின்ற்னர்.  

இதில் ைளுைாஞ்சிகுடி, ைல்ைாறு, 
மருதமுக்ன, ைல்முக்ன, ோயந்தம -
ருது, ைாகரதீவு, நிந்தவூர், அட்டா -

ளசநேக்ன, ேம்மாந்துற, அம்பாகற 
மற்றும் அகைகரப்பற்று நபான்ற 
பிரநதேஙைகளச நேர்ந்த குழந்கத -
ைள், சிறுைர்ைள், கபண்ைள், ைநயா -
திபர்ைள் மற்றும் நோயாளிைளும் 
உள்ள்டஙகியிருந்த்னர். 

எ்னநை ேம்பந்தப்பட்ட அதிைா -
ரிைள் புகையிரத இகைப்பு பஸ் 
வி்டயத்தில் கூடிய ைை்னம் கேலுத் -
துமாறு பயணிைள் நைடடுள்ள்னர். 

இணைப்பு பஸ் சேணை இனணமையால்  
பயணிகள் நள்ளிரவில் நிர்ககதி

சம்மாந்துறையில் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம

மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்   

”ைமேமை பிலிேந்தர” நதசிய 
நிைழ்சசித்திட்டத்தின் கீழா்ன பன்-
முைப்படுத்தப்பட்ட ைரவு கேைவு 
திட்ட நிதியிலிருந்து பய்னாளிை-
ளுககு ைாழ்ைாதார கபாருடைள் 
மற்றும் கபாது அகமப்புைளுகைா்ன 
உபைரைஙைள் ைழஙகும் நிைழ்வு 
ேம்மாந்துகற பிரநதே கேயைைத்தில் 
ை்டந்த கேவைாயககிழகம இ்டம் -
கபற்றது.

ேம்மாந்துகற பிரநதே கேயைாளர் 
எஸ்.எல்.எம்.ஹனிபா தகைகம-
யில் இ்டம்கபற்ற இந்நிைழ்வில் 
பா்டோகை ,பள்ளிைாேல் நபான்-

றைற்றுகைா்ன நபாடந்டா கைாப்பி 
இயந்திரம் மற்றும் தளபா்டஙைள் 
ைழஙகிகைகைப்பட்ட்ன.

இந் நிைழ்விற்கு அதிதிைளாை உத -
விப்பிரநதே கேயைாளர் யு.எம்.
அஸ்ைம், பிரநதே கேயைை ைைகைா-
ளர் எம்.பாரிஸ், உதவித்திட்டமி்டல் 
பணிப்பாளர் ைைாநிதி ஏ.எல்.எம்.
அஸ்ைம், ஏ.எல்.ஏ. மஜீட ஆகிநயா-
ரும் திட்டமி்டல் பிரிவு அபிவிருத்தி 
உத்திநயாைத்தர்ைள்ைள், கபாருளா-
தார அபிவிருத்தி உத்திநயாைத்தர்ை-
ளும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்கப-
றும் ஒரு கதாகுதிப் பய்னாளிைளும் 
ைைந்து கைாண்்ட்னர்.   

கந்ேளமாயில் துப்மாக்கிச் 
சூடடில் யமாறை ்லி

ைந்தளாய தி்னைரன் நிருபர் 

 ைந்தளாய அகநபாபுர கபாலிஸ் 
பிரிவுககுடபட்ட சீனி கதாழிற்ோகை 
பகுதியில் ஒன்பதாைது ைால்ைாய 
பகுதியில்  இ்னந்கதரியாநதாரால் 
சு்டப்பட்ட யாக்ன நேற்று இறந்-
ததாை கபாலி்ார் கதரிவிககின்ற -
்னர்.  ஐந்து ோடைளுககு முன்்னர் 

இந்த யாக்ன துப்பாககி சூடடி-
்னால் பாதிகைப்பட்டகத  அறிந்து -
கைாண்்ட கைத்தியர்ைள் அதற்கு 
நதகையா்ன சிகிசகேைகள ைழஙகி-
யநபாதிலும்  ைாப்பாற்ற முடியாது  
நேற்று(22) அந்த யாக்னகய இறந்த-
தாை ை்னவிைஙகு அதிைாரிைள் கதரி-
வித்துள்ள்னர்.

உயிரத்த ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவம:

கைல்ைாகைளி தி்னைரன் நிருபர்   

உயிர்த்த ஞாயிறுத் தாககுதல் 
பயஙைரைாதி ேஹரானின் பயிற்சி 
முைாமில் பயற்சிகபற்ற மற்றும் அை-
ரு்டன் கதா்டர்கப நபணிைந்தகம 
கதா்டர்பாை ைாத்தான்குடி பிரநத-
ேத்தில் ேந்நதைத்தின் நபரில் கைது 
கேயயப்படடு கதா்டர்ந்து விளகைம-
றியல் கைகைப்படடிருந்த 60 நபரில் 
5 நபர் நேற்று (22) கைள்ளிககிழகம 
பிகையில் விடுவிகைப்பட்ட்னர்.   

ஏக்னயைர்ைகள நம 4 ஆம் திைதி-
ைகரயிலும் கதா்டர்ந்தும் விளகைம-
றியலில் கைககுமாறு மட்டகைளப்பு 
நீதைான் நீதிமன்ற நீதைான் பீற்றர்-
நபால் உத்தரவிட்டார்.  

 ேஹரான் குழுநைாடு கதா்டர்பு-
க்டயைர்ைள் என்றும் இைர்ைள் ஹம்-
பாந்நதாடக்ட மற்றும் நுைகரலியா 
நபான்ற இ்டஙைளுககு பயிற்சிகைாை 
கேன்றார்ைள் என்ற ேந்நதைத்தின் 
நபரில் ைாத்தான்குடிகய நேர்ந்தைர்-
ைள் மற்றும் ேஹரானின் ேநைாதரி 

மற்றும் அைரின் ைைைர், உடப்ட 69 
நபகர கைது கேயயப்படடிருந்த்னர்.   

இவைாறு கைது கேயயப்பட்ட-
ைர்ைளுககு எதிராை ைாத்தான்குடி 
மற்றும் மட்டகைளப்பு தகைகமயை 
கபாலி்ார் 4 கைவநைறு ைழககு 
தாகைல் கேயதிருந்த்னர்.   

கதா்டர்ந்து விளகைமறியலில் 
கைகைப்படடிருந்த அைர்ைளில் ேஹ-
ரானின் ேநைாதரி மற்றும் அைரின் 
ைைைர்,ஆகிநயாரது ைழககுைள் 
நீதைான் நீதிமன்றில் இருந்து உயர் 
நீதிமன்றத்துககு மாற்றப்பட்டது்டன் 
5 நபர் ைழககில் இருந்து விடுவித்து 
விடுதகை கேயயப்பட்ட்னர். 

இருைர் பிகையில் விடுதகை 
கேயயப்பட்டகதயடுத்து 60 நபரும் 
கபாைன்்னறுகை, அனுராதபுரம், 
நைைாகை, திருநைாைமகை சிகறச-
ோகைைளில் அக்டகைப்படடு 
கதா்டர்ந்து விளகைமறியலில் கைக-
ைப்பட்ட்னர்.  

இந்த நிகையில் நேற்று (22) 

மட்டகைளப்பு நீதைான் நீதிமன்ற 
நீதைான் முன்னிகையில் இந்த 
ைழககு விோரகைககு எடுகைப்பட-
்டநபாது சிகறசோகையில் இருந்து 
பைத்தபாதுைாப்பு்டன் அகழத்துை-
ரப்பட்ட 9 நபரும் நீதிமன்றில் ஆஜர்-
படுத்தப்பட்ட்னர். அதில், ஐைர் தைா 
50 இைடேம் ரூபாய கபறுமதியா்ன 
கராகைப்பிகை மற்றும் இரண்டு ேரீ-
ரப்பிகைைளிலும் விடுதகைச கேய-
யப்பட்ட்னர்.   

அத்து்டன் மாதாந்தம் 2 ஆம் 
மற்றும் 3 ஆம் கிழகமைளில் உள்ள 
ஞாயிற்றுககிழகமயில் பிற்பைல் 4 
மணிககும் 6 மணிககும் இக்டயில் 
ைாத்தான்குடி கபாலிஸ் நிகை-
யத்திற்கு கேன்று கைகயாழுத்து 
இடுமாறு நீதைான் உத்தரவிட்டார்.   

அநதநைகள ஏக்னய 55 
நபகரயும் கதா்டர்ந்து நம மாதம் 4 
ஆம் திைதிைகர விளகைமறியலில் 
கைககுமாறு ைாகைாளி மூைம் 
நீதைான் உத்தரவிட்டார்.   

தேமா்டர் விளக்க்றியலிலிருந்ே  
05 த்ர் பிறையில் விடுேறை  

்றை இறைச்சி
றைத்திருந்ேைருக்கு 
25,000 ரூ்மா அ்ைமாேம

மூதூரில்

நதாப்பூர் குறூப் நிருபர்  

மூதூர், கிளிகைடடி நமன்ை-
மம் பகுதியில் ேட்டவிநராதமாை 
நைடக்டயாடிய  மகர இகறச-
சிகய கைத்திருந்ததாை கைது 
கேயயப்பட்ட  ஒருைர் நேற்று 
(22) மூதூர் நீதைான் நீதிமன்றில்  
மூதூர் கபாலி்ார் ஆஜர்படுத் -
திய நபாது  25000 ரூபா அபராதம் 
விதித்து தீர்ப்பளிகைப்பட்டது.  

 மூதூர் கபாலி்ாருககு 
கிக்டகைப்கபற்ற இரைசிய தை-
ைலின் அடிப்பக்டயில் ேந்நதை 
ேபகர நோதக்னககுடபடுத்திய 
நபாது ஒரு கிநைா 250 கிராம் 
மகர இகறசசிகய ேந்நதை ேபர்  
கைத்திருந்து ைண்டுபிடிகைப்-
பட்டது.   ேந்நதை ேபகர  கைது 
கேயத மூதூர் கபாலி்ார் நேற்று 
அைகர  மூதூர் நீதைான் நீதிமன் -
றில் ஆஜர்படுத்தி்னர்.

சட்டரீதியறை நிதி முேலீடு தேமா்டர்பில் 
விழிபபுைர்வு தசயை்ர்வு

புதிய ைாத்தான்குடி தி்னைரன்நிருபர்  

 இைஙகை மத்திய ைஙகியின் ஏற் -
பாடடில் மட்டகைளப்பு மாைட்ட 
கேயைை கைளிகைள உத்திநயாைத் -
தர்ைளுககு தக்டகேயயப்பட்ட நிதி 
பரிமாற்ற ே்டைடிககைைள் கதா்டர்-
பிைா்ன விழிப்புைர்வு கேயைமர்-
கைான்று புதன்கிழகம (20) மட்டகை-

ளப்பு மாைட்ட கேயைை நைடநபார் 
கூ்டத்தில் ேக்டகபற்றது.   

 இைஙகை மத்திய ைஙகியின் 
திருநைாைமகை பிராந்திய முைா-
கமயாளர் நை.பிரபாைரன் தகை-
கமயில் இ்டம்கபற்ற இந்நிைழ்வில் 
இைஙகை மத்திய ைஙகியின் திரு -
நைாைமகை கிகள முைாகமயாளர் 

எஸ்.பிரோந்த் மற்றும் ேக்டமுகறப்-
படுத்தல் திகைகைளத்தின் உதவிப் 
பணிப்பாளர்ைளா்ன ரீ.ேஞ்சீைன், 
நை.தர்நமந்திரன் ஆகிநயார் ைளைா-
ளர்ைளாை ைைந்து கைாண்டு விளகை-
மளித்திருந்த்னர்.   

 ஒரு ோள் கேயைமர்ைாை இ்டம்-
கபற்ற கேயைமர்வில் கைளிகைள 
உத்திநயாைத்தர்ைள் 100 நபர் பஙகு-
பற்றியிருந்த்னர்.   

 இைஙகை கைப்புக ைாப்புறுதி 
மற்றும் திரைத்தன்கம உதவித்திட-
்டம் கதா்டர்பாை விளகைமளிகைப் -
பட்டது்டன், பிரமிட ைகையா்ன 
தக்டகேயயப்பட்ட திட்டஙைள் 
கதா்டர்பாை மகைளுககு விழிப்பு-
ைர்வூடடுமாறு கைளிகைள உத் -
திநயாைத்தர்ைளுககு இதன்நபாது 
அறிவுறுத்தப்பட்டகமயும் குறிப்பி-
்டத்தகைது.   

கல்முறை கல்வி ைையத்தில்
த்ருநமாள் முற்ைம
ேற்பிடடிமுக்ன தி்னைரன் நிருபர்   

ைல்முக்ன ைைய ைல்விோர் 
மற்றும் ைல்விோரா முஸ்லிம் ஊழி-
யர்ைள் தமகைா்ன கபருோள் முற்ப -
ைத்கத நேற்று கபற்றுககைாண்்ட-
்னர்.

முற்பைத்கத துரிதமாை ைங -
கிைளில்கபறும் ைகையில் உத்தி-
நயாைத்தர்ைள் பைம் கைப்பீடு 
கேயயப்பட்டதாை ைைகைாளர் 
கை.ஹபீபுல்ைாஹ கதரிவித்தார்.

ைடடியின்றி மாதம் 1250 வீதம் 
10தைைைளில் விழா முற்பை 
அறவீடு இ்டம்கபறவுள்ளதாைவும்  

அைர் நமலும் கதரிவித்தார்.  
இககைாடுப்ப்னவு அரே திகைக-

ைளஙைள் கூடடுத்தாப்னஙைள் நிய -
திசேட்டேகபைளில் ை்டகமயாற்றும் 
முஸ்லிம் ஊழியர்ைளுககு ரமழான் 
கபருோகளககைாண்்டா்ட ைழங-
ைப்படுகின்றகம இஙகு குறிப்பி்டத்-
தகைதாகும்

தகமாடற்டக்கல்ைமாறறில் 
அழகியல் கணகமாடசி  

 பாண்டிருப்பு தி்னைரன் நிருபர்  

 படடிருப்பு ைல்வி ைையத்திற்குட -
பட்ட நைாடக்டகைல்ைாறு மைா வித்-
தியாையத்தில் தரம் மூன்று மாைைர்-
ைளின் அழகியல் ைண்ைாடசி நேற்று 
அதிபர் ை.கேல்ைராஜா தகைகம-
யில் ேக்டகபற்றது.  

மாைைர்ைளின் அழகியல் திறன் 
ஆற்றல்ைகள கைளிககைாைரும் 
ைகையில் பா்டோகைைளில் அழகி-
யல் ைண்ைாடசிைள் ஏற்பாடு கேய-

யப்படடு ேக்டகபற்றுைருகின்ற்ன. 
இதற்ைகமய தரம் மூன்றில் ைல்வி 
ைற்கும் மாைைர்ைளின் கை ைண்-
ைத்தில் உருைா்ன பல்நைறு ஆகைச 
கேயற்பாடுைள் ைண்ைாடசியில் 
ஏக்னய மாைைர்ைளின் பார்கைக-
ைாை கைகைப்பட்ட்ன.  

 இதில் பிரதி அதிபர் புைந்னஸ்ைரி 
இராதகிருஸ்ைன் உடபட ஆரம்பப்-
பிரிவு ஆசிரியர்ைள், மாைைர்ைள் 
எ்னப்பைர் ைைந்து கைாண்்ட்னர். 

்டடு. த்ேடிஸே ்த்திய கல்லூரியில் திைன்விருத்தி கணகமாடசி 
கைல்ைாகைளி தி்னைரன் நிருபர்-  

மட்டகைளப்பு கமதடிஸ்த மத்திய 
ைல்லூரி நதசிய பா்டோகைகயச நேர்ந்த 
தரம் 3 மாைைர்ைளி்னாலும், கபற்நறார் -
ைளி்னாலும் ஒழுஙகு கேயயப்பட்ட தரம் 
ஒன்று மற்றும் இரண்டு மாைைர்ைள் 
தரம் மூன்றுககு கேல்ைதற்ைா்ன "மாை -
ைர்ைளின் 19 அறிமுை கேயற்பாடுைளின்" 
இறுதிோள் திறன்விருத்தி ைண்ைாடசி 
அஙகுரார்ப்பை நிைழ்வு மட்டகைளப்பு 
கமதடிஸ்த மத்திய ைல்லூரியில் நேற்று 
கைள்ளிககிழகம (22)  அதிபர் இராே -
துகர பாஸ்ைர் தகைகமயில் இ்டம்கபற் -
றது.  

இந்நிைழ்வில் மட்டகைளப்பு ைையக -
ைல்வி அலுைைைத்தின் ஆரம்பகைல்வி 
உதவிகைல்வி பணிப்பாளர் திருமதி.
உமாைதி விநைைா்னந்தம், ஆரம்பகைல்வி 

ஆசிரியர் ஆநைாேைர் ஏ.நைேைன், பிரதி -
யதிபர் எஸ்.ேந்தநைாபால், ைகுப்பாசிரி-
யர்ைளா்ன திருமதி.ஸ்ரீதாரணி ேகுைராஜ், 
திருமதி.ேந்திரிைா பஞ்நேந்திரன்,சிைைாமி 
தயா்னந்தராஜா மற்றும் கபற்நறார்ைள், 
மாைைர்ைள் ைைந்துகைாண்்டார்ைள்.

இதன்நபாது   ைழிவுப்கபாருடைகள 
கைாண்டு மாைைர்ைளின் திறன்விருத்தி 
மூைம் கேயயப்பட்ட 300ககும் நமற் -
பட்ட கைவிக்னப் கபாருடைள் ைாடசிப்-
படுத்தப்பட்ட்ன.  

இந்தகைண்ைாடசி மூைம் மாைைர்-
ைளின் தனிப்பட்ட ஆளுகம, திறன்ப -
யிற்சசி, பண்புோர் ே்டத்கதைள்,விநே்ட 
பண்புைள் ஆசிரியர்ைளால் அக்டயாளப்ப-
டுத்தப்படடு ஒவகைாரு மாைைர்ைளின் 
ைற்றசகேயற்பாடுைகளயும் ஆசிரியர்ைள் 
விருத்திகேயயககூடிய ைாயப்புள்ளது.  



112022 ஏப்ரல் 23 சனிக்கிழமை 23–04–2022

மணிக்கணககில் 
்காத்திருந்தும், மமல் தூரம்
கியூவில் நின்றும் எரிப�ாருள் 
கிமைக்காது ஏமாற்றம்
நற்பிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர்

பலமணி நநரம் காத்திருந்தும்,-
னமலகணக்கில கியூவில நின்றும் 
பபற்நறால கினைக்காமல திரும்-
பிசபசெலலும் பரிதாபநினலயில 
கலமுனைப்பிரநதசெ மக்கள் உள்்ள-
தாக  பதரிவிக்கப்படுகிறது.ரமழான் 
மாதம் அநகாரபெயிலால கன்ளப்-
புற்ற நினலயிநல  மக்கள் திரும்பிச 
பசெலலும் நினல ஏற்பட்டுள்்ளது.

இந்நினல பதாைர விைாமல,ஒ-
ருபபாறிமுனற அனமத்து  எரிபபா-
ருள் விநிந�ாக பிரசசினைக்கு தீர்வு 
காணுமாறு மக்கள் பதரிவிக்கின்ற-
ைர். மத்தி�முகாம், செெ்ளக்கனை, 
நற்பிட்டிமுனை  மருதமுனை, 
கலமுனை, கலமுனைக்குடி மாளி-
னகக்காடு, சொயந்தமருது பிரநதசெஙக-
ளிலுள்்ள பபாதுமக்கந்ள இந்த பிரச-
சினைன� எதிர்பகாண்டுள்்ளைர்.

பாதிக்கபபட்ட மக்களின் க்காரிக்்க்கள்
்கவனத்தில் க்காள்்ளபப்டல் கவண்டும்

கலமுனை விநேை நிருபர்
வினலொசி உ�ர்வுக்கு எதிர்ப்புத் 

பதரிவித்து  ரம்புக்கனண பிரநதசெத்-
தில, நமற்கள்்ளப்பட்ை பலாத் காரங-
கன்ள ஏற்றுக்பகாள்்ளமுடி�ாபதை 
கலமுனை மாநகர முதலெர் சிநரஷை 
செட்ைத்தரணி ஏ.எம்.றகீப் பலத்த கண்-
ைைம் பெளியிட்டுள்்ளார்.

இது பதாைர்பாக அெர் பெளியிட்-
டுள்்ள ஊைக அறிக்னகயில நமலும் 
பதரிவித்திருப்பதாெது;

 பாரி� பபாரு்ளாதார பநருக்கடி�-
்ளால மக்கள் கடுனம�ாக பாதிக்கப்-
பட்டுள்்ளைர். வினலொசி உ�ர்வி-
ைால ொழக்னகச சுனமன� தாஙகிக் 
பகாள்்ள முடி�ாமல திண்ைாடும் 

மக்கள், தீர்வு நகாரி, 
ஆ ர் ப் ப ா ட் ை ங க ன ்ள 
ந ை ா த் து கின் ற ை ர் . 
இது, அெர்க்ளது அடிப்-
பனை உரினம�ாகும். 
அரசி�லனமப்பிைால 
உறுதிப்படுத்தப்பட்ை 
இவ்வுரினமன� அைக்க 
முற்படுெது மனித 
உரினம மீறலாகும்.  

கம்பஹா, ரத்துபஸ்-
ெல பகுதியில குடிநீர் 
நகட்டுப் நபாராட்ைம் நைத்தி� 
மக்கள் மீதும் இவ்ொநற பலாத்காரம் 
பிரந�ாகிக்கப்பட்டிருந்தை.

மக்களின் நகாரிக்னககளுக்கு 

பசெவிசொயத்து, பிரச-
சினைகளுக்கு  தீர்வு 
ெழஙகுெநத அரசின் 
கைனம�ாகும். அதற்குப் 
பதிலாக பலாத்காரங-
கன்ள  கட்ைவிழத்து விடு-
ெனத,ஏற்க முடி�ாது.

செகல இைஙகன்ளச 
நசெர்ந்த இன்ளஞர்க-
ளும் ஒன்றினணந்து,-
பபாரு்ளாதார பநருக்க-
டிகளுக்கு தீர்வு நகாரி 

நபாராட்ைஙகளில ஈடுபட்டு ெரு-
கின்றைர். இதற்காை தீர்னெந� முன்-
னெக்க நெண்டும் எைவும் அெர் 
ெலியுறுத்தியுள்்ளார்.

அக்கமரப�றறு ப�ாழிநுட�க 
்கல்லூரியில்  இப�ார் நி்கழ்வு

அக்கனரப்பற்று ெைக்கு நிருபர்
அக்கனரப்பற்று பதாழிலநுட்பக் 

கலலூரியின் இவ்ொண்டிற்காை 
ெருைாந்த இப்தார் நிகழவு, கல -
லூரியின் திறந்த அரஙகில புதன் -
கிழனம (20) அதிபர் எஸ்.யூ.எம்.
இம்தி�ாஸின் தனலனமயில 
நனைபபற்றது. 

இஸ்லாமி� மார்க்க பசொற்பபா-

ழிவுைன் இைம்பபற்ற இந்நிகழ-
வில, அக்கனரப்பற்று, அட்ைா-
ன்ளசநசெனை, ஆனல�டிநெம்பு 
பிரநதசெ பசெ�லா்ளர்கள், இராணுெ 
அதிகாரிகள் பாைசொனல அதிபர்-
கள், கலலூரி உத்திந�ாகத்தர்கள், 
ஊழி�ர்கள், அபிவிருத்தி குழு -
விைர் மற்றும் நலன்விரும்பிகள் 
ஆகிந�ார் கலந்து பகாண்ைைர்.

நான்கு வயதுச் சிறுவனுைன்
�னியா்க �னுஸ்்காடி பென்்ற ப�ண்
பபரி�நபாரதீவு திைகரன் நிருபர்   

நான்கு ெ�து சிறுெனுைன்,  தனி 
ஒரு பபண்ணாக தைது குடும்பத்னத-
யும் அனழத்துக் பகாண்டு தனுஸ் -
நகாடி 

பசென்றனைந்த செம்பெம் பபரும் 
பரபரப்னப ஏற்படுத்தி உள்்ளது.
நாட்டில ஏற்பட்டுள்்ள பபாரு்ளாதர 
நினலனம ன� எதிர்பகாள்்ள முடி�ா-
மல இப்பபண் தனி�ாக, பிள்ன்ள -
கன்ள அனழத்துக் பகாண்டு தனுஸ்-
நகாடி பசென்றுள்்ளார். இவ்ொறு 
ெருநொர் பதானக  அதிகரிக்கலாம் 
எை அஞசெப்படுெதால,

 செர்ெநதசெ கைல எலனல பகுதியில 
கண்காணிப்னப தீவிரபடுத்த நெண்-
டுபமை இந்தி� கைநலார பாது -
காப்பு குழு அதிகாரிகளுக்கு அறிவு-
றுத்தப்பட்டுள்்ளது.

 இெர்கள் மூெரும் கைந்த (17 ) 
மட்ைக்க்ளப்பிலிருந்து புறப்பட்டு, 
பின்ைர் தனலமன்ைாரிலுள்்ள விடு -
தியில 3 நாட்கள் தஙகியிருந்து திங -
கட்கிழனம (20) அதிகானல 2 மணி-

�்ளவில கைலெழிப் ப�ணத்னத 
ஆரம்பித்துள்்ளைர். 

இவ்ொறு புறப்பட்ை இெர்கள்,-
அதிகானல  ஐந்து மணி�்ளவில 
தனுஸ்நகாடின�ச பசென்றனைந்துள்-
்ளைர்.

மட்ைக்க்ளப்பு  மாெட்ைம் திமி -
லத்தீவு பகுதின� நசெர்ந்த 37 ெ�து -
னை� ொசினி, அெரது பதிபைாரு 
ெ�து மகள் னநனிக்கா மற்றும் 
நான்கு ெ�து மகன் ரஙகீசென் எை 
ஒநர குடும்பத்னத நசெர்ந்த மூன்று-
நபநர, இவ்ொறு பசென்றுள்்ளைர்.   

னபெபர் பைகில புறப்பட்டு திங -
கட்கிழனம (20) அதிகானல சுமார் 
3 மணி அ்ளவில தனுஷநகாடி அரி -
சிசெலமுனை கைற்கனரக்குச பசென்று 
இறஙகி உள்்ளைர்.

தகெலறிந்து செம்பெ இைத்திற்கு 
பசென்ற ராநமஸ்ெரம்  பபாலிஸார்  
இலஙனகத் தமிழர்கன்ள மீட்டு, மண் -
ைபம் காெல நினல�ம் அனழத்து 
பசென்று விசொரனண நைத்தி ெருகின்-
றைர்.

ப�ண் �மைமமத்துவ குடும்�ங்களுககு 
ரமழான் உைர் உணவுப ப�ாதி்கள்
கிண்ணி�ா நிருபர்

 
பபண் தனலனமத்-

துெ குடும்பஙகளுக்-
காை ரமழான் கால 
உலர் உணவுப்பபா-
திகள் புதன் கிழனம 
(20)  கிண்ணி�ா 
மத்தி� கலலூரி 
னமதாைத்தில ெழங-
கப்பட்ைை."குந்ளா -
பல இஹஸான்" 
நிறுெைத்தின் அனு-
செ ர ன ண யு ைன் , 
கிண்ணி�ா பிரநதசெ பசெ�லா்ளர் 

எம்.எச. முஹம்மது கனியின் 
தனலனமயில,இந்நிகழவு இைம்-
பபற்றது.

கிண்ணி�ா பிரநதசெ பசெ�லகப் 
பிரிவுக்குட்பட்ை  முப்பத்பதாரு 

கிராம உத்திந�ாகத்தர் பிரிவுக-
ன்ளச நசெர்ந்த பபண் தனலனம 
தாஙகும் குடும்பஙகளுக்கும்,  நிரந்-
தர நநாயிைால பாதிக்கப்பட்ை-
ெர்களுக்கும் இந்த உலருணவுப் 
பபாதிகள் ெழஙகப்பட்ைை.       

வா்கமரபபிர்�ெத்தில் மக்கள்
கும்ற்்கள் ்கைந்துமரயாைல்
பாசிக்குைா நிருபர்

மட்ைக்க்ளப்பு ொகனர பிரநதசெ 
செனபயில மக்கள் குனற தீர்மா-
ைம் என்ற பதானிப்பபாருளில, 
விநேை நிகழவு இைம்பபற்றுள்-
்ளது. பிரநதசெ செனப உறுப்பிைர்கள், 
சிவில அனமப்புக்கள் மற்றும் ஊை-
கவி�லா்ளர்கள் ஆகி� தரப்புக்-
கன்ள ஒன்றனணத்து இந்த நிகழவு 
இைம்பபற்றது. மக்கள் எதிர்நநாக்-
கும்  பிரசசினைகள், மத்தி� அர-
சொஙகம் மற்றும் பிரநதசெ  செனப�ால 
தீர்க்கப்பைநெண்டி�னெ, குறித்து   
கலந்துனர�ாைப்பட்ைது.

இதில குறிப்பாக கதிரபெளியில 
அனமக்கப்பைவுள்்ள இலமனைற் 
பதாழிற்சொனல,இறால  ெ்ளர்ப்பு 
பண்னண, காணி அபகரிப்பு, 

மணல அகழவு, செட்ைவிநராத 
கசிப்பு  உற்பத்தி,இ்ளெ�து திரு-
மைம்,சிறுெர் துஷபிரந�ாகம், 
செட்ைவிநராத மீன் பிடி  நைெடிக்-
னகக்காை சுருக்கு ெனல நெனல-
ொயப்பு, நபான்ற பலநெறு 
விை�ஙகளுக்கு  எவ்ொறு தீர்வு 
காண்பது பற்றி கலந்துனர�ாைப்-
பட்ைது. அத்துைன் பிரநதசெ செனப 
பதாைர்பாை விை�ஙக்ளாை குடி 
நீர் பிரசசினை, வீதி  அனமத்தல, 
பதரு மின் வி்ளக்குகள் பபாருத்-
துதல, மலசெல கூைெசெதி, �ானை  
நெலி  அனமத்தல, மக்கள் விரும் -
பாத வி�ாபார நைெடிக்னகக்கு 
அனுமதிபத்திரம்  ெழஙகுதல,-
நபான்ற விை�ஙகள் கெைத்தில 
பகாள்்ளப்பட்ைை.

மாணவர்்களின் விடும்க விழா
கானரதீவு குறூப் நிருபர்

அன்ைமனல ஸ்ரீ செக்தி வித்தி-
�ால�த்தில கலவி பயின்று தரம் 
ஆறுக்குச பசெலலும் மாணெர்க-
ளுக்காை விடுனக விழாவும்,தரம் 
01 மாணெர்கன்ள ெரநெற்கும் 
நிகழவும் அண்னமயில, அதிபர் 
பபான். பாரதிதாசென் தனலனம-
யில நனைபபற்றது.

இந்நிகழவில, செம்மாந்துனற 
ெல� உதவிக்கலவிப் பணிப்பா-
்ளர்  வி.ரி.செகாநதெராஜா பிரதம 
அதிதி�ாக கலந்து சிறப்பித்தார்.

 பாைசொனலயின் இனணப்பா்ளர் 
எஸ்.குணபரட்ண, அன்ைமனல 

செமூக பசெ�ற்பாட்ைா்ளர் தா.சிெகு-
மார் ,அன்ைமனல ெைபத்ரகாளி 
அம்மன் ஆல� தனலெர் எஸ்.
சுநரந்திரன்  ஆகிந�ார் சிறப்பு அதி-
திக்ளாக  கலந்து சிறப்பித்தைர்.

இந்நிகழவில, முதலாந்தர மாண-
ெர்களுக்கு ெழஙகப்பட்ை நினை-
வுசசின்ைம் கற்றல உபகரணஙக-
்ளைஙகி� பக்கற்மானல நபான்ற 
செகல பபாருட்கன்ளயும் புரெலர் 
சிெகுமார் தம்பதி�ர் ெழஙகி 
னெத்தைர்.

விடுனக பபற்று பசெலலும் மாண-
ெர்களுக்காை கற்றலுபகரணஙக-
ளும் இதன்நபாது ெழஙகப்பட்ைை. 

ஈஸ்டர் தின நினனவேந்தல்களில
பலலின சமூ்கத்தேர்்களும் பஙவ்கற்பு
பபரி�நபாரதீவு திைகரன் நிருபர்   

மட்ைக்க்ளப்பு சீந�ான் நதெலா -
�த்தில இைம்பபற்ற தற்பகானல 
குண்டு தாக்குதலில உயிரிழந்தெர்-
களின் மூன்றாம் ஆண்டு நினைவு 
நினைநெந்தல,

 சீந�ான் நதொல�த்திலும் காந் -
திபூஙகா மற்றும் கலலடி பாலத்துக் -

கருகிலுள்்ள நினைவு தூபியிலும் 
வி�ாழக்கிழனம (21) இைம்பபற்-
றை.இதில,  உயிரிழந்தெர்களின் உற -
வுகள் உட்பை பபாதுமக்கள் கலந்து 
பகாண்ைைர்.உயிரிழந்நதாருக்கு 
ஆத்மசொந்தி நெண்டி பிரார்த்தனை -
களும்,விநேை அஞசெலியும் பசெலுத்-
தப்பட்டு.இதில கலந்துபகாண்-

நைார் மிகக் கெனலநதாயந்த 
முகத்துைன் காணப்பட்ைைர்.

இதுநபான்று நாட்டின் பல பாகங -
களிலும் ஈஸ்ைர் தாக்குதலில பலி�ா -
நைார் மற்றும் பாதிப்புற்நறாருக்காக 
ஆராதனைகள் நைந்ததுைன்,இத்-
தாக்குதலுக்குப் பின்ைாலுள்்ள செக்-
திகன்ள ஆனை�ா்ளம் காட்டுமாறு 

அனமதி�ாை ஆர்ப்பாட்ைஙகளும் 
நைத்தப்பட்ைை.  இதற்காக அனமக்-
கப்பட்ை நினைவுத்தூபிகள் மற்றும் 
பிரார்த்தனை நனைபபற்ற இைங -
களில பெௌ்ன்ளக் பகாடிகளும் 
பறக்கவிைப்பட்ைை.இந்த னெப-
ெஙகளில பலலிைத்னதயும் நசெர்ந்த 
மக்கள் கலந்து பகாண்ைைர்.

அம்பபானை மபாேட்டததில, முசசக்கர 
ேண்டி்களில மீற்ைர் பபபாருத்த வ்கபாரிகன்க

அட்ைான்ளசநசெனை மத்தி� நிருபர்
அம்பானற மாெட்ை கனரந�ாரப் 

பிரநதசெஙகளில ப�ணிகள் நசெனெயில 
ஈடுபடும்முசசெக்கர ெண்டிகள்;  அதிக 
கட்ைணம் அறவிடுெதாக பபாதுமக்-
கள் கெனல பதரிவிக்கின்றைர்.

அண்னம� எரிபபாருள் வினலந�ற்-
றஙகன்ளத் பதாைர்ந்து, நாை்ளாவி� 
ரீதியில முசசெக்கர ெண்டிக் கட்ைணங-
கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்்ளனம பதரிந்-
தநத.

எனினும், அம்பானற மாெட்ை கனர-
ந�ாரப் பிரநதசெஙகளில ப�ணிகள் 
நசெனெயில ஈடுபடும் முசசெக்கர ெண்-
டிகளின் உரினம�ா்ளர்கள் அலலது 
சொரதிகள் அஙகீகரித்த கட்ைணத்னத 
விைவும் அதிக கட்ைணம் அறவிடுெ-
தாகவும். இதைால முசசெக்கர ெண்டிப் 
ப�ணிகள் பபரும் சிரமஙகன்ள எதிர்-
பகாண்டு ெருெதாகவும் ப�ணிகள் சுட்-
டிக்காட்டுகின்றைர்.

சிறித்ளவு தூரத்திற்கும் அதிக கட்ை-

ணம் நகாரும் முசசெக்கர ெண்டிகளின் 
சொரதிகள், தகுதி, தராதரம் பாராது ப�-
ணிகளுைன் முரண்பட்டுக் பகாள்ளும் 
செம்பெஙகளும் அவ்ெப்நபாது இைம்-
பபற்று ெருெதாகத் பதரிவிக்கப்படு-
கின்றது.

அம்பானற மாெட்ைத்தின் கனர-
ந�ாரப் பிரநதசெஙகளில நசெனெயில 
ஈடுபடும் முசசெக்கர ெண்டிகளுக்கு 
இதுெனர தூரத்னதக் கணிக்கும் மீற்றர் 
பபாருத்தப்பைவிலனல. இதைால 

நினைத்த மாத்திரத்தில அதிக கட்ை-
ணம் அறிவிடுெதாக பதரிவிக்கப்ப-
டுகின்றது. ஆனக�ால, அம்பானற 
மாெட்ை கனரந�ாரப் பிரநதசெஙகளில 
தற்பபாழுது ப�ணிகள்   நசெனெயில 
ஈடுபடும் முசசெக்கர ெண்டிகளுக்கு 
மீற்றர் பபாருத்தி, அதைடிப்பனையில 
கட்ைணம் அறவிடுெதற்காை அெசெர 
நைெடிக்னககன்ள செம்பந்தப்பட்ை-
ெர்கள் நமற்பகாள்்ள நெண்டுபமை 
நகாரிக்னக விடுக்கப்படுகின்றது.

ொயந்�மருதில் எரிப�ாருளுககு
வரைாறு ்காணா� நீண்ை வரிமெ

மாளினகக்காடு குறூப் நிருபர்
சொயந்தமருது பிரநதசெ எரிபபா-

ருள் நிரப்பு நினல�ம் ஒன்றில, எரி -
பபாருள் நிரப்புெதற்காக எரிபபா-
ருள் நிரப்பு நினலத்திலிருந்து இரு 
புறமும் சுமார் இரண்டு கிநலா மீற்றர் 
தூரத்திற்கு ெரலாறு காணாத நீண்ை 
ெரினசெ நநற்று காணப்பட்ைது.

அதிகானலயிலிருந்நத ொகைங -
கள் பதாைராக காணப்பட்ைதுைன், 

சுட்பைரிக்கும் பெயிலில இன்ளஞர்-
கள், ெந�ாதிபர்கள் பபண்கள் எைப் 
பலரும்  நீண்ை ெரினசெயில நின்று 
பகாண்டிருந்தைர்.இதைால,

அக்கனரப்பற்று கலமுனை 
பிரதாை வீதியில நபாக்குெரத்து 
பநரிசெலும் ஏற்பட்ைது.இதனைச சீர் 
பசெயெதில சொயந்தமருது வீதிப்-
நபாக்குெரத்து பபாலிஸார் ஈடுபட்ை-
ைர்.       

்காமரதீவு மாணவர்்களுககு
்கற்றல் உ�்கரணங்கள் விநி்யா்கம்
நமது நிருபர்

கானரதீவு விநெகாைந்தா வின்ள -
�ாட்டுக் கழகத்தின் தனலெரும் 
கானரதீவு பிரநதசெ செனப உறுப்பிை -
ருமாை ல�ன் திரு.எஸ்.நநசெராசொ 
மாணெர்களுக்கு கற்றல உபகர -
ணஙகன்ள ெழஙகி னெத்தார்.

இந்நிகழவு கானரதீவு விநெகா -
ைந்தா வின்ள�ாட்டு கழகத்தின் 
தனலனம காரி�ால�த்தில விநெ -
காைந்தா வின்ள�ாட்டுக் கழகத் -
தின் பசெ�லா்ளர் நக.உமாரமணன் 
தனலனமயில இைம்பபற்றது.

  ராமகிருஷண மிேன் ஆண்கள் 
பாைசொனலயின் அதிபர் திரு.
டீ.ந�ாகநாதன் பிரதம அதிதி�ாக 

கலந்து பகாண்ைதுைன், விநெகா -
ைந்தா வின்ள�ாட்டுக் கழகத்தின் 
சிநரஷை உறுப்பிைர்க்ளாை திரு 
நெற்குமரன் மற்றும் பஜ�நகாபன் 
ஆகிந�ாரும் கலந்து பகாண்ைைர்.

 சுமார் ஒரு இலட்செம் பபறுமதி -
�ாை கற்றல உபகரணஙகள் கழகத் -
தின் தனலெர் திரு ல�ன்.எஸ்.நநசெ -
ராசொவிைால, பதரிவுபசெய�ப்பட்ை 
மாணெர்களுக்கு ெழஙகப்பட்ைது. 

இந்நிகழவில கருத்து பதரிவித்த 
நநசெராசொ, கானரதீவு மண்ணின் 
கலவி ெ்ளர்சசிக்காக எதிர்காலத் -
தில பலதரப்பட்ை நசெனெகன்ள 
பசெய� த�ாராக உள்்ளதாகத் பதரி -
வித்தார்.       

மூதூர் ‘ஹஸரா’ �ாைொமை 
வகுப�ம்ற ்கடடிைம் தி்றந்து மவபபு

மூதூர் திைகரன் நிருபர்
மூதூர் ‘ஹஸ்ரா’ பாலர் பாைசொனல 

மாணெர்களுக்கு கற்றல உபகர-
ணஙகள், புத்தகப்னபகள் ெழஙகப்-
பட்டு புதி� ெகுப்பனற கட்டிைமும் 
திறந்து னெக்கப்பட்ைது.

மூதூர் ஜாமி�ா செைசெமூக நினல�த் -
தின் தனலெர் நக.எம்.நபீர் தனல-
னமயில, பாலநகர் பாலர் பாைசொனல 
ெ்ளாகத்தில இைம்பபற்ற இந்நிகழ-
வில கலவி பயிலும் மாணெர்களின் 
தாயமார்களும் அனழக்கப்பட்டு 
புதி� ெகுப்பனற கட்டிைம் திறந்து 

னெக்கப்பட்ைது.
இந்நிகழவில மூதூர் பிரநதசெ செனப 

தவிசொ்ளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ், மூதூர் 
ெல�க்கலவி அலுெலக உதவிக்கல -
விப் பணிப்பா்ளர் வி.எம்.லாபீர், 
மாெட்ை உள்ளூராட்சி தினணக்க்ள 
செைசெமூக அபிவிருத்தி உத்திந�ாகத்-
தர் எஸ். முரளீதரன், மூதூர் பிரநதசெ 
செனப பசெ�லா்ளர் வி.செத்தி�நசொதி, 
பிரநதசெ செனப உறுப்பிைர்க்ளாை 
நஜ.எம்.பஜசீன், நக.பி. நிஸ்மி 
மற்றும் பபற்நறார்கள் எைப் பபரும் -
திர்ளாநைார் கலந்து பகாண்ைைர்.

மை.எம்.எம்.ஏ பே்ரமைத் தமைமையகத்தினால் ைழஙகபேட்ட ரூோ 6000 பேறுைதி -
யான உைருணவுப போதிகள் பேற்று (21) நிநதவூர் பி்ரபதசத்திலுள்்ள பேண் தமைமைத் -
துைக் குடும்ேஙகளுக்கு ைழஙகபேட்டன. நிநதவூர் மை,எம்,எம்,ஏ தமைைர் ஏ.எல்.ஏ.றபீக் 
பிர்பதௌஸ் தமைமையில் ேம்டபேற்ற இநநிகழ்வில், முனனாள் உதவிச் பசயைா்ளர் எம்.
ஐ.உதுைாபைவமை, அம்ோம்ர ைாைட்டப ேணிபோ்ளர் எம்.ஐ.எம்.றியாஸ், ோைமுமன, 
அட்டாம்ளச்பசமன, அக்கம்ரபேற்று பி்ரபதசத் தமைைர்களும் ேஙகு பகாண்டு சிறபபித்த -
னர்.                   ே்டம்: நிநதவூர் தினக்ரன விபே்ட நிருேர்
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மெனிக்கின்ன சிவ தேவாலயம் மூலம் 
பல சமூக நலனபுரி நடவடிக்்ககள்

நாடு முகம் ககாடுத்துள்ள சிக் -
கலான சந்தர்ப்பத்தில் ம்த ்தலஙக-
ளின் ம்தத்்தலலவரகள ்தலலயிட்டு 
மக்களுக்கு சசலவகல்ள வழஙக 
சவண்டும் என கமனிகின்ன சிவ 
ச்தவாலய, குருநாகல் ்த்பக்பாக்க 
ச்தவாலய, க்பாலன்னறுலவ கது -
ருகவல ச்தவாலய ச்பான்்ற ச்தவா-
லயக்களின் ்தலலலம பூசாரி அமா-
னுஷய விஞ்ான கலாநிதி வீரசாமி 
க்தரிவித்்தார. 

அவர இ்தலன ்பளச்ளகல சிவ 
ச்தவாலயத்தில் புத்்தகஙகல்ள வழங -
கும் நிகழ்விசலசய க்தரிவித்்தார. 

அஙகு க்தாடரநது கருத்து க்தரி-
விக்லகயில்..... 

மக்கள உ்தவியற்றவரக்ளாக உள்ள 
சவல்ளயில்்தான் சகாயில்களுக்கு 
வருகி்றாரகள.அவரகளுக்கு உ்தவி 
கசயய சவண்டியது எமது கடலம-
யாகும். நான் அ்தலன சரிவர கசய-
கின்ச்றன். நான் மக்களுக்கு உ்தவும் 

ந ட வ டி க் ல க ல ய 
மு்தன் மு்தலில் 
சுனாமி அனரத்்தத்தின் 
ச்பாது ்பாதிக்க்ப்பட்ட 
மட்டக்க்ள்பபு மக்-
களுக்கு உ்தவுவ்தன் 
மூலம் ஆரம்பித்ச்தன். 
கல்முலன, அக்கலர்ப-
்பறறு பிரச்தசஙகளில் 
்பல ்பணிகல்ள ஆறறி -
சனன். 

எனது கசலவில் 
இதுவலர க்பௌத்்த 
விகாலரகளுக்கு புத்்தர சிலலகல்ள-
யும், பிக்கு மாணவரகளுக்காக விடு-
திகல்ளயும் அலமத்துக் ககாடுத்துள-
ச்ளன். நான் அ்தலன பிர்பல்ப்படுத்்த 
விரும்புவதில்லல.குல்றந்த வருமா-
னம் உலடய குடும்்பஙகளுக்காக 
உலர உணவுகள, பிளல்ளகளுக்காக 
்பாடசாலல உ்பகரணஙகள ஆயிரக் 
கணக்கில் க்பறறுக் ககாடுத்துள-

ச்ளன். வருடத்தில் நான்கு ்தடலவ-
கள இவவாறு க்பரும் க்பாருட்கச-
லவில் ்தான் இ்தலன புரிகின்ச்றன். 
இது எனக்கு மகிழ்ச்சிலயத் ்தருகின்-
்றது. 

எமது சமூகத்தில் உள்ள ்பாரிய 
பிரச்சிலன  ச்பால்தக்கு எமது 
இல்ள்ரகள அடிலமயாக இரு்ப-
்ப்தாகும். அவவா்றான  இல்ள்ரக-

ளுக்கு புனரவாழ்வு அளிக்கும் நடவ-
டிக்லகயும் ஆரம்பித்துளச்ளன். அவ 
இல்ள்ரகள ்தறச்பாது அதிலிருநது 
மீண்டு புதிய வாழ்க்லகலய ஆரம் -
பித்துள்ளாரகள. 

ம்தத்்தலஙகளில் இவவா்றான மக்-
களுக்கான நலன்புரி நடவடிக்லக-
கச்ள நலடக்ப்ற சவண்டும் என்்பது 
எனது கருத்்தாகும். என்னிடம் உ்தவி 
சகட்டு வரும் அலனவருக்கும் இன, 
ம்த, குல ச்ப்தமின்றி அலனவருக்-
கும் நான் உ்தவுகிச்றன். 

அலனத்து மக்களும் சநதிக்கும் 
இடமாக இந்த சிவ ச்தவாலயம் 
அலமநதுள்ளது. 

நல்லவறல்ற கசயயும்ச்பாது 
அதில் ்தவறுகல்ள ச்தடுவாரகள. 
அ்தன் பின்னர ஏசுவாரகள, கறக-
்ளால் ்தாக்குவாரகள அது சமூகத்தின் 
்தன்லமயாகும். அவறல்றக் கருத்-
தில் ககாள்ளாது எமது ்பயணத்ல்த 
க்தாடர சவண்டும். 

இலஙமகை நிர்வாகை ைற்றும் நிபுணத்து் சசயலவாளரகைள் சஙகைத்தின் 44 ஆ்து ்ருடவாந்த 
ச�வாதுக்கூடடம் அணமையில் சகைவாழும்பு Movenpick ஹ�வாடடலில் நமடச�ற்்றது. ச�ருந-
தி்ரளவாஹ�வார கைலநது சகைவாணட இநநிகைழ்வில் 2022/2023 ஆம் ஆணடிற்கைவா� புதிய 
நிர்வாகிகைள் பின்்ரு�்ரகைள் ஹ்தரநச்தடுக்கைப�டட�ர.   ்தமல்ர ; சசநட்ரவா ஹ்தவாைஸ், 
உ� ்தமல்ர; ருச்சி்ரவா அஹ�்ர்த�, சசயலவாளர; ஷிரீன் ்ரவாஜு, உ்தவிச் சசயலவாளர; 
நிலவாநதி �லி�்்த�, ச�வாருளவாளர; சந்ரஞசலவா குணதிலக்கை, உ்தவி ச�வாருளவாளர; 
அஸ்்ரவா ச்ரயவால்தீன், ருவீ�வா கைவா்தர முன்�வாள் ்தமல்ர, அஹயவானி ்ரஙகைலவா, ச்ரஹ�க்கைவா 
ச்ன்ஹடவாரட, நிரைலி ச�ர�வாணஹடவா, கையவானி அல்விஸ், சடலவானி சஜயசூரியவா ைற்றும் 
சஞசீ்னி ச�ர�வாணஹடவா ஆகிஹயவார உறுபபி�ரகைளவாகை ச்தரிவு சசயயப�டட�ர.    
          �டம்: ருமைக் �வாரூக்  

ச்பராசிரியர சசா. சநதிரசசக -
ரத்தின் நிலனவஞசலிக் கூட்டம் 
நால்ள ்ாயிறறுக்கிழலம மாலல 
4.30 மணிக்கு ககாழும்பு ்தமிழ்ச் 
சஙகத்தில் ச்பராசிரியர ல்த. 
்தனராஜ் ்தலலலமயில் நலடக்ப -
றும்.  

இநநிகழ்வில் இநது கலாசார 
முன்னாள இராஜாஙக அலமச்சர 
பி.பி. ச்தவராஜ், கிழக்கு ்பல்க -
லலக்கழகத்தின் முன்னாள உ்ப -
சவந்தர ச்பராசிரியர மா.கச. 

மூக்லகயா, ககாழும்பு ்தமிழ்ச் 
சஙகத்தின் ்தலலவர சட்டத்்தரணி 
என். கண்டீ்பன், சாஹித்திய ரத்னா 
க்தளிவத்ல்த சஜாச்ப, ச்பராசிரியர 
மா. கருணாநிதி ஆகிசயார மலரஞ -
சலி கசலுத்துவர.  

்தமிழ் முறச்பாக்குக் கூட்டணி -
யின் ்தலலவர மசனா கசணசன், 
மலலயக மக்கள முன்னணியின் 
்தலலவர சவ. இரா்தாகிருஷணன், 
இலஙலக தி்றந்த ்பல்கலலக்க -
ழகத்தின் கல்விபீட ்தலலவர 

ச்பராசிரியர சசிகலா குகமூரத்தி, 
இலஙலக க்தாழிலா்ளர காஙகி -
ரஸ் ்தலலவர கசநதில் க்தாண்ட -
மான், புனரவாழ்வு அலமச்சின் 
முன்னாள ்பணி்ப்பா்ளர ஏ.எம். 
நஹியா, இலஙலக தி்றந்த ்பல்க -
லலக்கழகத்தின் சமூக விஞ்ா -
னத் துல்ற ச்பராசிரியர ஏ. எஸ். 
சநதிரச்பாஸ், புனரவாழ்வு மீளகு -
டிசயற்றம், சில்றச்சாலலகள மறு -
சீரலம்பபு அலமச்சின் முன்னாள 
சிசரஷட ஆசலாசகர முலனவர 

சதீஸ்குமார சிவலிஙகம், விசவகா 
்பயிறசி நிலலயத் ்தலலவர சக. 
டி. குருசாமி, ச்பரா்தலன ்பல்க -
லலக்கழகத்தின் ்தமிழ்த்துல்றத் 
்தலலவர ச்பராசிரியர  ஸ்ரீ பிர -
சாந்தன், தினகரன், வாரமஞசரி 
பிர்தம ஆசிரியர ச்த. கசநதில்சவ -
லவர, வீரசகசரி பிர்தம ஆசிரியர 
எஸ்.ஸ்ரீகஜன், நவமணி ஆசிரியர 
என்.எம். அமீன், டி. ்தவக்குமார 
ஆகிசயார அஞசலி உலரயாறறு -
வர.    

பேராசிரியர் சந்திரபசகரம் 
நினைவஞசலிக் கூட்டம்  

சகைவாழும்பு ்தமிழ்ச் சஙகைத்தில்

உக்்ரைன தபார் ஆபகான மீோ்ன 
உலக கவ்னத்ே தி்சதிருபபிவிடடது

உக்லரன் - ரஷயா சமா்தல் காரண -
மாக ஆ்பகானிஸ்்தான் நிலலலமக -
ளில் உலக நாடுகள ககாண்டிருந்த 
கரிசலன சவறு ்பக்கமாகத் திரும்பி-
விட்ட்தாகவும் அஙசக க்பாரு்ளா-
்தார சீரழிவும் மக்களின் வாழ்க்லகத் 
்தரமும் ்படுசமாசமாகி வருவ்தாக -
வும் ஆ்பகானிஸ்்தானில் ்பணியாற-
றிய அகமரிக்க இராஜ்தநதிரியான 
கராஸ் வில்சன் க்தரிவித்துள்ளார.  

காமா கசயதிச் சசலவக்கு அவர 
வழஙகிய ச்பட்டியில், இரண்டாம் 
்தடலவயாக ஆட்சிபீடசமறியுள்ள 
்தலி்பான்கள முல்றயாக ஆட்சி 
கசயவாரகள என எதிர்பாரக்க்ப்பட் -
ட்தாகவும் ஆனால் நலடமுல்றயில் 
அவரகள மாறியிரு்ப்ப்தாகக் கரு்த 
முடியவில்லல என்றும் குறி்பபிட்டி -

ருந்தார.   
ஆ்பகானிஸ்்தானில் இருநது அகம-

ரிக்க மறறும் ்பன்நாட்டு்ப ்பலட-
களின் கவளிசயற்றத்தின் ச்பாது 
காபூலில் ்பணியாறறிய இவர ஒரு 
இலட்சத்து 24 ஆயிரம் ஆ்பகானி -
யரகளின் கவளிசயற்றத்துக்கு ்தான் 
உ்தவிய்தாகவும் அகமரிக்க்ப ்பலட-
யினர ்தனது முயறசிகளுக்கு ்பக்க்பல-
மாக இருந்த்தாகவும் குறி்பபிட்டுள-
்ளார.  

"ஆ்பகானிஸ்்தானில் ்பல பிரச்சி-
லனகளுக்குத் தீரவுகாண சவண்டியி-
ருக்கி்றது. ஆனால் உக்லரன் ச்பார 
ஆ்பகான் மீ்தான கவனத்ல்த திலச -
திரு்பபிவிட்டது. அநநாடு க்பாரு்ளா-
்தார மறறும் மனி்தாபிமான ரீதியாக 
க்பரிதும் ்பாதிக்க்ப்பட்டுள்ளது. 

அநநாட்டுக்கு உ்தவிகள ச்தலவ்ப்ப-
டுகின்்றன. அகமரிக்கா ஆ்பகானிஸ் -
்தாலன ம்றநதுவிடலாகாது. சமலும் 
அஙகிருநது கவளிசயறி அகமரிக் -
காவில் ்தஞசமலடநதிருக்கும் எமக் -
காக சவலலகசய்த ஆ்பகானியரக -
ளுக்கு அகமரிக்க்ப பிரலஜகள என்்ற 
வலகயில் உ்தவ சவண்டும்" என்றும் 
அவர க்தரிவித்துள்ளார.  

2021 ஆம் ஆண்டின் நான்காம் 
காலாண்டில் ஆ்பகானிஸ்்தானின் 
்தனிந்பர வருமானம் மூன்றில் ஒரு 
வீ்தத்்தால் வீழ்ச்சி அலடநதுள்ள்தா-
கவும் 2007 ஆம் ஆண்டு மு்தல் அந-
நாட்டில் ஏற்பட்டு வந்த க்பாரு்ளா-

்தார வ்ளரச்சி ்தலி்பான் வருலகயின் 
பின்னர வீழ்ச்சி கண்டிரு்ப்ப்தாகவும் 
கடந்த பு்தன்கிழலம கவளியான 
உலக வஙகி அறிக்லகயில் குறி்பபி -
ட்ப்பட்டுள்ளது. சமாசமான வறு-
லமக்கு இது இட்டுச் கசல்லும் 
என்றும் உலக வஙகி எச்சரித்துள-
்ளது.  

23 மில்லியன் மக்கள ்பட்டினி -
யில் வாடுவ்தாகவும் 95 ச்தவீ்தமான 
மக்கள மூசவல்ளயும் உண்்ப்தறகு 
ச்பாதுமான உணவு கிலடக்காமல் 
்தவி்ப்ப்தாகவும் ஐக்கிய நாடுகள 
சல்ப கவளியிட்டிருக்கும் கணக்கக-
டு்பபில் குறி்பபிட்ப்பட்டுள்ளது.  

அசைரிக்கை ்ரவாஜ்தநதிரி கை்மல  

கைவாலிமுகைத்திடல் ஹ�வா்ரவாடடத்தில்;

 கைலவாநிதி என். குை்ரகுரு�்ரன் ச்தரிவிபபுஇன்ல்றய கநருக்கடியில் நாமும் 
்தமிழராக, நாமும் இநநாட்டு மக்கச்ள 
என ச்பாராட்டம் நடத்துவது சவறு. 
ஆனால் காலி முகத்திடல் ச்பாராட்-
டத்தில் ்தமிழர நம்லம இலணநது 
ககாள்ள சகாரும் ்தாரமீக உரிலமலய 
அ்தலன முன்கனடு்ப்பவரகள இழநது 
நிறகின்்றாரகள என முன்னாள சமல் 
மாகாண சல்ப உறு்பபினரும் ்தமிழ் 
ச்தசிய ்பணிச் சல்பத்்தலலவருமான 
கலாநிதி என். குமரகுரு்பரன் க்தரிவித்-
்தார.   

்தமிழினம் இவவி்தமான உணவுத்-
்தட்டு்ப்பாடு க்பாரு்ளா்தார ்தட்டு்ப-
்பாடு மிக சமாசமான க்பட்சரால், 
டீசல் ்தட்டு்ப்பாடுகளுக்கு துயரத்து-
டன் எதிர சநாக்கிய காலகட்டஙக-
ளில் ்பரஸ்்பரம் இவரகளும் நம்ம-
வரகள இலஙலகயரகள என குரல் 
ககாடுக்கவில்லல. ஆனால் இநதியா 
உணவு்பக்பாதிகல்ள வான் வழியாக 

வநதுகூட ச்பாட்டது. அ்ப்பாவிக-
ளின் ்படுககாலலக்காக கூட க்தன்-
னிலஙலக இவவி்தம் ச்பாராட்டம் 
நடத்்தவில்லலசய. நீதி கிலடக்க 
சகாரவுமில்லலசய. 

எனசவ இன்ல்றய கநருக்கடியில் 
நாமும் ்தமிழராக நாமும் இநநாட்டு-
மக்கச்ள என ச்பாராட்டம் நடத்துவது 
இயல்பு. இதுசவறு. ஆனால் காலி முக 
ச்பாராட்டக்காரரகளுடன் இலணநது-
ககாளவக்தன்்பது சவறு. இலணநது 
ககாளளுஙகள என சகாரும் ்தாரமீக 
உரிலமலயயும் அ்தலன முன்கனடு்ப-
்பவரகள இழநது நிறகின்்றாரகள.   

காலிமுகத்திடல் ச்பாராட்டக்காரர-
கள மீ்தான உயர சமூக நீதி வலரமு-
ல்றகள ரம்புக்கலன ச்பாராட்டக்கா-
ரரகளுக்கு கிட்டாமல் ச்பானது ஏன் 
எனும் சகளவி எழுகின்்றது . நீதியி-

லும் வகு்பபு வா்தமா என விசாரலண 
நடத்்த்ப்பட சவண்டும்.   

நாம் இலஙலகயர எனும் உணர-
சவாடு சு்தநதிர ச்பாராட்டத்ல்த முன்-
கனடுத்்தவரகளில் முன்னணி ்தமிழ் 
்தலலவரகளும் ்தமிழ், மசல, முஸ்லீம் 
்தலலவரகளும் அடஙகுவர.   

சிஙக்ள ்தலலவரகளுக்கு நீதி 
சகாரி பிரித்்தானியா கசன்று  கவறறி 
ககாண்டு அவரகல்ள விடுவித்்தவர 
நம் ்தமிழ் ்தலலவசர. காலிமுகத்தி-
டல் ச்பாராட்டத்தில் இன்று ச்தசிய 
கீ்தத்ல்த சிஙக்ளத்தில் எழுதி ்தமிழில் 
்பாடியல்த ்தவறு என எதிர்பல்ப 
கவளியிட்டவரும் ஒரு க்பௌத்்த 
பிக்குசவ. எனசவ நாம் எதிரசநாக்-
கும் பிரச்சிலனகல்ள கவறறிககாள்ள 
நாமும் எதிர்பல்ப கவளியிடுசவாம் 
என அவர க்தரிவித்துள்ளார.  

தமிழனர இனைந்து ககாள்ள 
பகாரும் தார்மீக உரினை  இலனலை

44 ஆவது வரு்டாந்த கோதுக்கூட்டம்  

புதிய அமைச்ச்ரம் நியை�த்தில்  

ஹம்ோந்பதாடன்ட ைாவட்டத்திற்கு  
எவ்வித ககபிைடடும் இலனலை   
ஹம்்பாநச்தாட்லட குறூ்ப நிரு்பர  

ஜனாதி்பதி சகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷ-
வினால் அண்லமயில் நியமிக்க்ப-
்பட்ட அலமச்சரலவ நியமனத்தின்-
ச்பாது இம் முல்ற ஹம்்பாநச்தாட்லட 
மாவட்டத்திலுள்ள ஒருவரும் அலமச்-
சரலவ அந்தஸ்துள்ள அலமச்சரக-
்ளாக (ககபினட்) நியமிக்க்ப்படவில்-
லலகயன க்தரிவிக்க்ப்படுகி்றது.   

கசன்்ற அலமச்சரலவயில் இம் 
மாவட்டத்ல்தச் சசரந்த மூவர அரசாங-
கத்தின் அலமச்சரலவயில் அலமச்ச-
ரலவ அந்தஸ்துள்ள அலமச்சரக்ளாக 
நியமிக்க்ப்பட்டிருந்தனர. 

இவரகளில் சமல் ராஜ்பக் ஷ வடிகா-
லலம்பபு அலமச்சராகவும், ஸ்ரீலஙகா 
சு்தநதிரக் கட்சியின் சிசரஷட உறு்ப-
பினர மஹிந்த அமரவீர சுற்றாடல் 
அலமச்சராகவும், பிர்தமரின் பு்தல்வர 

நாமல் ராஜ்பக் ஷ இல்ள்ர விவகார 
மறறும் வில்ளயாட்டுத்துல்ற அலமச்-
சராகவும் நியமிக்க்ப்பட்டிருந்தனர.   

இம் முல்ற அலமச்சரலவ நியம-
னத்தின் ச்பாது இவரகளில் யாருக்-
கும் எவவி்த அலமச்சு்ப ்ப்தவிகளும் 
வழஙக்ப்படவில்லல என்்பது குறி்ப-
பிடத்்தக்கது.

முன்னாள அலமச்சரக்ளான 
சமல் ராஜ்பக் ஷ, மஹிந்த அமரவீர 
ஆகிசயார இலஙலக அரசியலில் 
சிசரஷட உறு்பபினரக்ளாவர.   

சமற்படி மாவட்டத்திறகு புதிய 
அலமச்சரலவயில் பிரதி அலமச்சர 
்ப்தவி ஒன்று மாத்திரம் வழஙக்ப-
்பட்டலமயும் விசசட அம்சமாகும். 
முன்னாள பிரதி அலமச்சர டி. வீ. 
சானக சுறறுலா மறறும் மீன்பிடி பிரதி 
அலமச்சராக ஜனாதி்பதியினால் நிய-
மிக்க்ப்பட்டுள்ளார.   

்த�து இ்ரவாஜி�வாைவாம் அறிவித்்த

சகா்ப குழுவுக்கு அலழக்க்ப்பட்டி-
ருந்த ச்பாது ்தனது இராஜினாமாலவ 
அறிவித்்த இலஙலக கட்டட்ப 
க்பாருட்கள கூட்டுத்்தா்பனத்தின் 
்தலலவர மீண்டும் சகா்ப குழுவுக்கு 
அலழக்க்ப்பட்டிருந்தார.   

அரசாஙக க்பாறு்பபு முயறசிகள 
்பறறிய குழு (சகா்ப) அ்தன் ்தலலவர 
்பாராளுமன்்ற உறு்பபினர (ச்பராசி-
ரியர) சரி்த சஹரத் ்தலலலமயில் 
சநறறு முன்தினம் (21) கூடிய ச்பாச்த 
அந்தக் கூட்டுத்்தா்பனத்தின் ்தலலவர 
அலழக்க்ப்பட்டிருந்தார.  

கடந்த ஏ்பரல் 19 ஆம் திகதி அர-
சாஙக க்பாறு்பபு முயறசிகள ்பறறிய 
குழுவுக்கு வலரயறுக்க்ப்பட்ட 
இலஙலக கட்டட்ப க்பாருட்கள கூட்-
டுத்்தா்பனம் அலழக்க்ப்பட்டிருந்த-
துடன் இக்கூட்டத்துக்கு அந்தக் கூட்-
டுத்்தா்பனத்தின் ்தலலவர வருலக 
்தருவதில்லல என அன்ல்றய தினம் 
வருலக ்தந்த அதிகாரிகள க்தரிவித்-
்தனர. கூட்டுத்்தா்பனத்தின் ்தலலவர 

கடந்த ஏ்பரல் 18 ஆம் 
திகதி மு்தல் அ்தாவது 
சகா்ப குழுவுக்கு 
அலழக்க்ப்பட்டிருந்த 
தினத்துக்கு முன்லனய 
தினம் ்தனது இராஜினா-
மாலவ அறிவித்துள-
்ளச்த இ்தறகான கரணம் 
என அதிகாரிகள க்தரி-
வித்்தனர. எனினும் 
இது க்தாடரபில் ்பணி்ப்பா்ளர சல்ப-
யினதும் அலமச்சினதும் அனுமதி 
இதுவலர வழஙக்ப்படவில்லல என்-
்ப்தால் அவரது இராஜினாமா சட்டரீ-
தியற்றது என்்ப்தால் மீண்டும் சகா்ப 
குழுவுக்கு அலழக்க நடவடிக்லக 
எடுத்்த்தாக குழுவின் ்தலலவர 
இ்தன்ச்பாது க்தரிவித்்தார. அ்தறக-
லமய, வலரயறுக்க்ப்பட்ட இலஙலக 
கட்டட்ப க்பாருட்கள கூட்டுத்்தா்ப-
னத்தின் ்தலலவர சகா்ப குழு முன்னி-
லலயில் அலழக்க்ப்பட்டிருந்தார.   

்தான் இந்தக் கூட்டுத்்தா்பனத்தின் 

்தலலலம ்ப்தவியிலி-
ருநது இராஜினாமா 
கசய்தது, கூட்டுத்்தா்ப-
னத்ல்த சகா்ப குழு முன்-
னிலலயில் அலழத்்த 
காரணமா என சகா்ப 
குழுவின் ்தலலவர 
இஙகு வினவினார. ஒரு 
வரத்்தகரான ்தனக்கு 
ஓயவில்லல என்்ப்தால் 

இந்தக் கூட்டுத்்தா்பனத்திலிருநது 
இராஜினாமாச் கசயய தீரமானித்்த-
்தாக அவர குறி்பபிட்டார.   

 க்பாது நிதியின் கீழ் இயஙகும் 
நிறுவனகமான்றின் அதிகாரிகல்ள 
எந்த சநரத்திலும் சகா்ப குழு முன்-
னிலலயில் அலழக்க முடியும் என்்ப-
்தால் அவலர இவவாறு அலழத்்த்தாக 
சகா்ப குழுவின் ்தலலவர கூறினார. 
அச்தச்பான்று, இந்த இராஜினாமா 
உரிய முல்றயில் இடம்க்ப்றவில்லல 
எனவும் சகா்ப குழுவின் ்தலலவர 
சமலும் க்தரிவித்்தார.

கூடடுத்தாேை தனலைவருக்கு 
பகாப் குழு மீண்டும் அனழப்பு

'ஓர் ஒப்ேனை இலலைாத முகம்'  
நான்ள நூல அறிமுக விழா 

எஸ். சக. காசிலிங -
கம் க்தாகுத்்த 'ஓர 
ஒ்ப்பலன இல்லா்த 
முகம்' என்்ற நூலின் 
அறிமுக விழா நால்ள 
24 ஆம் திகதி மாலல 
6 மணிக்கு ககாழும்பு 
்தமிழ்ச் சஙகத்தின் 
விசனா்தன் மண்ட்பத்-
தில் நலடக்பறும்.  

ச்பராசிரியர வ. 
மசகஸ்வரன் ்தலலலம-
யில் நலடக்பறும் நூல் 
அறிமுக விழாவில் 
எழுத்்தா்ளரும் ்பதி்ப்பா்ளருமா-
கிய மல்லிய்பபூ சநதி திலகர, 
சாஹித்திய ரத்்தனா க்தளிவத்ல்த 
சஜாச்ப, வீரசகசரி பிர்தம ஆசி-
ரியர எஸ். சக. கஜன், தினகரன்,-
வாரமஞசரி பிர்தம ஆசிரியர ச்த. 
கசநதில்சவலவர, தினக்குரல் 

பிர்தம ஆசிரியர ஆர.
பி. ஹரன், ்தமிழன் 
பிர்தம ஆசிரியர ஆர. 
சிவராசா, கலாபூசணம் 
கலலச்கசல்வன், கலா -
பூசணம் ்தம்பிஐயா 
ச்தவ்தாஸ், விவாக்ப 
்பதிவா்ளர கலல்ர 
ஆர. ராஜசசகரன், 
லவத்திய கலாநிதி 
ரகுநா்தன் நிரமலா 
ஆகிசயார விருநதினர-
க்ளாகக் கலநதுககாள-
வர.  

இலக்கிய்ப புரவலர ஹாஷிம் 
உமர முன்னிலலயில் நலடக்ப-
றும் அறிமுக விழாலவ உடுலவ 
எஸ். தில்லல நடராசா க்தாகு-
தித்து வழஙக பூ்பாலசிஙகம் புத்்த-
கசாலல உரிலமயா்ளர சிறீ்தர சிங 
நன்றியுலரயாறறுவார.    
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 --சத்திரியபபிரியன்...

ைண்டபத்தின் நடுவில் நறுை-
ணம்வீசும் மிருதுவான மைத்-
மைம�ாண்ட பள்ளியமை. 

அ்ரசிளங்குை்ரன் பள்ளியில் அைர்ந்-
திருக்� இ்ரணடு இளம்மபண�ள் 
அவன் இருபுைமும் நின்று சாை்ரம் 
வீசிக்ம�ாணடிருந்ைனர்.

இளவ்ரசன் உையகுைா்ரன் வவ�வவ-
�ைா� வந்ை சித்்ராபதிமய ஓர் ஆச-
னத்தில் அை்ரசமசான்னான்.

“சித்தி்ராபதி! இபபடி வைல்மூசசு 
கீழ்மூசசு வாங்� எைற்கு அவச்ரைா� 
வந்ைாய்? மசால்லியிருந்ைால் நான் 
வைர் அனுபபியிருபவபவன? புத்ை 

பிக்குணியான உன் 
மபயர்த்தி ைணிவை-
�மை எபபடி இருக்-

கிைாள் சரி என்ன 
ப ரு கு கி ை ா ய் ? 

சில்மைன்று பழசசாறு ம�ாணடு-
வ்ரச மசால்ைட்டுைா? யா்ரங்வ�?” 
என்ைான் உையகுைா்ரன்.

“ைன்னா! நான் வரும்வழியில் 
நன்கு ஓங்கி வளர்ந்ை திருைணிக் 
�ாஞ்சிை்ரத்மைப பார்த்வைன். அந்ை 
ை்ரத்தின் கிமள�ளில் குருகு ஒன்று 

கூடு�ட்டி முட்ம்டயிட்டுள்ளது. பா்டல்-
மபறும் அளவிற்கு ஓங்கிய ப்ரைத்-
தில் நா்ட�ம் (நாடு+அ�ம்) வபாற்-
றும்வணணம் நைன்�ள் நிமைந்ை, 
பைரும் ஆமசபபடும் வணண ைைர் 
ஒன்று ைன் இைழ்விரித்ைது. எைற்-
�ா�? உையகுைா்ரன் என்ை வணடு 
ஒன்று அைன்மீது அைர்ந்து அளாவி 
அைன் வைமனப பருகுவைற்�ா�. 
அந்ை ைைர் எங்வ� என்று வ�ட்கிறீர்-
�ளா? ஊர்பபுைத்வை உள்ள உை� 
அைவி என்ை அம்பைத்தில்ைான் 
உள்ளது. கூரியவாள் மபாருந்திய அ்ர-
சிளங்குை்ரவன! உன்- னு -
ம்டய ைமையில் 

உள்ள ைைர் ைாமை வாழ்�!”
சித்தி்ராபதி குருகு என்ைது, குரு�த்-

திப பைமவ என்று அமழக்�பபடும் 
ைாைவிமய. ைணிக்�ாஞ்சி என்ைது 
ைணிவை�மைமய என்பைமன உைய-
குைா்ரன் குறிபபால் உணர்ந்தும�ாண-
்டான். �்டலில் �பபல் �விழ்ந்து 

வீழ்ந்ைவனுக்குச சிறிய மைபபம் 
கிம்டத்ைதுவபாை இருந்ைது.

“உவனத்தில் பளிங்கு ைண்டபத்-
தின் உள்வள சித்தி்ரபபாமவமயப-
வபாலுள்ள ைணிவை�மைமய 
ஒருமுமை �ணவ்டன். ஓவி-
யபபாமவ என்று ைவைா� 
எணணி சுவர் முழுவ-
தும் ஆமச அ்டங்�ாைல் 
ைழுவி வந்வைன். அவ-
ளும்டய இ்ரணடு �்ரங்-
�ளும் இமைவமனத் 
ம ை ா ழு ம் ம ப ா ரு ட் டு 
வைவை குவிக்�பபட்-
்டவபாது அவளும்டய 
அழகிய இளமுமை-
�ள் இ்ரணடும் மநரியக் 
�ணவ்டன்.

இைழ்�ள் இ்ரணடும் பவ-
ளம்வபால் இருந்ைன. முத்துக்�ள் 
என்று ஐயபபடும் அளவிற்கு அழகிய 
பல்வரிமசயின் நடுவில் அவளது 
வாயமுைம் ஊறியவணணம் இருந்-
ைது. அந்ை இைழ் அமுைத்ைால்ைான் 
என் உயிர் உயிர்க்கும் என்பைால் 
அவள் இைழ்�ளில் புன்னம� பூத்-

ைது.”சிந்மை முழுவதும் ைணி-
வை�மையின் வைல் இருக்�, 
உையகுைா்ரன் பிைற்ைத் 
மைா்டங்கினான். சித்தி்ராபதி 
உள்ளூ்ர சிரித்துக்ம�ாண்டாள்.

“அவள் �ண�மளச 
மசால்ை வவணடும். �ண�ளா 
அமவ? வவல்�மள மவற்றி 
ம�ாள்பமவ என்று பார்த்ைால், 
�ருங்குவமள ைைர்�ளுக்கும் 

சவால் விடுக்கும் �யல்விழி�ள். 
சும்ைா இருக்குைா அந்ைக் �யல்-
விழி�ள்? ைணிவை�மை சிந்மை 
ைாறுபட்்டாள் என்ை வசதிமயக் �ாது-
வம்ரநீணடு கூறிக்ம�ாணடிருந்ைன. 
அபபடிபபட்்ட ைணிவை�மை எனது 
உயிருக்கு புன்முறுவல் மூைம் அபயம் 
அளித்துவிட்டு என் மநஞ்மசத் ைன்-
னு்டன் ம�ாணடுமசன்றுவிட்்டாள். 
நான் இங்வ� உைக்�ை வ்ராைல் 
அவதிபபட்டுக்ம�ாணடிருக்கிவைன்”, 
என்ைான்.“இன்னும் என்ன 
ைன்னர் குைா்ரா? 

உன் 

வைரில் மசன்று அவமள மீட்டுவந்து 
உன் அவா அ்டங்கும்வம்ர வைமன 
அள்ளிபபருகு,” என்ைாள் ைணிவை�-
மையின் ைாய்வழிப பாட்டி.

“நானும் அபபடித்ைான் எணணி-
யிருந்வைன். ஆனால் பார். மபான்ை-
�வளா என்று என்னும் வணணம் ஒரு 
மபணமைய்வம் என்முன் வைான்றி, 
மநறிைவைாை மசங்வ�ாமைக் �ாட்டி, 
ைணிவை�மையின்மீது நான்-
ம�ாண்ட மையமை ஒழித்துவி்டச 
மசான்னாள். அது மைய்வம்ைானா, 
அல்ைது மைய்வத்ைன்மை மபாருந்-
திய மபணணா என்று எனக்குத் மைரி-
யவில்மை. ஹும்! அன்றிலிருந்து 
மநஞ்சில் ஆமசக்�னல் எரிய, ைணி-
வை�மைமய மநருங்�முடியாைல் 
ைவிக்கிவைன்” என்ைான்.

‘இபபடிப வபாகிைைா �மை. ைன் 
மபயர்த்திக்கு ைாைவிைான் �ாவல் 
இருக்கிைாள் என்று நிமனத்ைால், 
ஊரில் உள்ள அத்ைமன 

மபணமைய்வங்�ள் இவள் பின்னால் 
சுற்றுகின்ைனவா? பார்த்துக் ம�ாள்-
கிவைன்!’ சித்்ராபதி உள்ளுக்குள் �று-
விக்ம�ாண்டாள்.

“�னவில் வைான்றி மபணமைய்வம் 
பிைற்றிய பிைற்ைல் என்று அைமன 
விடுங்�ள் ைன்னர்ம�ாழுந்வை! 
ஆைாம், இந்ைத் வைவர்�ள் இைட்-
சணம் மைரியாைா என்ன? அவர்-
�ள் ஆடிய �ாைவிமளயாட்டு�ளும் 
அைற்கு அவர்�ள் பட்்ட பாடு�ளும் 
ஓ்ராயி்ரம் உணவ்ட.” என்ைாள்.

�மை வ�ட்கும் ஆவலில் உையகுைா-
்ரன் நிமிர்ந்து உட்�ார்ந்ைான்.

“முனிவர் ம�ளைைரின் ைமனவி 
அ�லிம�மய அம்டவைற்கு இந்தி-
்ரன் எத்ைமன ைந்தி்ரம் மசய்ைான்? 
பூமனயா� வந்ைான். ைனது குற்ைத்-
திற்�ா�த் ைன் வைனி எங்கும் ஆயி்ரம் 

�ண�மளப மபற்ைாவன! அவன் 
�மைமய விடுங்�ள்.  அக்னிவைவன் 
ஒருமுமை ைர்பமபக் �ாட்டில் மசன்-
றும�ாணடிருந்ைவபாது ஏழு முனிவர்-
�ளின் அழகிய ைர்ைபத்தினி�ள்வைல் 
தீ்ராை வைா�ம்ம�ாண்டான். அவன் 
சிந்மைமய அறிந்தும�ாண்ட அவன் 
ைமனவி சுவா�ா, அந்ை ஏழு ை�ளி-
ரில் அருந்ைதி ைவி்ர ஏமனய அறுவ-
ரின் உருவிமன அம்டந்து, ைன் �ண-
வனின் அவாமவ நிமைவவற்றினாள் 
என்பது மைரியாைா?

வைவர்�ளின் �மைமய என்னி்டம் 
கூைாதீர்�ள், ைன்னர்குைா்ரா!” என்ை 
சித்தி்ராபதி, வைலும் மைா்டர்ந்ைாள்.

(மிகுதி அடுத்ை வா்ரம்)

 

அம்பாறை மபாவட்ட 
தமிழ்மபாழி நூலபா-

சிரியர்கள் ப்ரறவயின்  ஏற்பாட-
டில் மருதமுறை விஜிலி  எழுதிய 
‘இரண்டபாவது ்தருவின் நிழல்’ 
்கவிறத நூல் ்வளியீடடு விழபா 
மருதமுறை ்கலபாசபார மத்திய 
நிறலயமண்ட்த்தில் ்கவிஞர 
எம.பி.அபுல் ஹஸன் தறலறம-
யில் நற்ட்்றைது.

நி்கழவில் பிரதம றவத்திய 
்கலபாநிதி எழுத்தபாளர ஐ.எல்.எம.

றி்பாஸ் நூலின் முதல் 
பிரதிறய ்்றறுக் 
்்கபாண்டபார.

நூல் ்றறி விமரச -
்கர அப்துல் ைஸ்ஸபாக், 
்பாபவநதல் ்பாலமு-
றை்பாறூக், ஊ்ட்கவி-
யலபாளரும ்ெஸ்மி 
எம.மூஸபா ஆகிபயபார 
உறரயபாறறிைபார்கள்.

விமரச்கர அப்துல் 
ைஸ்ஸபாக் நூல் ்றறி 
உறரயபாறறுற்கயில்:-

 நிழல்,்கபாலடி, 
சிலுசிலுத்தமறழ, நிலவு, 

மண.இருள்,்கபாலம ப்பான்ைத 
றலப்புக்்களில் இ்டம்்ற -
றிருக்கின்ை ்கவிறத்களில் 

் ச பா ற ்க ளு க் ்க பா ை 
அரத்தபவறு்பாடு மபாறிக் -

்்கபாணப்டயிருக்கின்ைை. இச் -
்சபாற்களுக்கு ்கபாலபா்கபாலமபா்க 
வழங்கப்்டடுவநத ்்பாருள் -
்கள் மறுவபாசிப்புச் ்சயயப்்டு -
கின்ைை.

்ழறம நபாட்டபாரியல் ்ணபு -

்கறள நவீை ்கவிறதச் 
்சயற்பாடடில் ்கலநது 
எழுதுதல் புறதக்்கப் -
்ட்ட ரமமியம ்கவி -
றதயில் இறல ்கறி 
விற்வறளத் பதடு -
தல்,மணல் வபாரியில் 
முருஙற்கக்்கபாய ்றறிய 
சித்திரம,அ்டல் அறலக் -

குள் அ்கப்்ட்ட 
்கவிறதயில் ஆண -
ற ல , ் ் ண ண ற ல ் ற -
றியசித்தரிப்புக்்கள் இவ் 
வற்கயபாைறவ.

.மனித வபாழவு தற்கபாலம -
னித இழிவுப்பான்ைஅமசங -

்கறள இவரது 
்க வி ற த ்க ள் 
்பாடு்்பாருளபா -
்கக் ்்கபாணடுள் -
ளை.மனிதறை 
வ பா சி த் த ல் , ்க ்ட -
தபாசி மனிதர்கள் 
்தரிவிப்பு,மனி -
தம சிறதக்்கப் -
் டு த ல் . அ டு த் த 
நூ ற ை பா ண டு 
மனிதன் ப்பான் -
ை ்க வி ற த ்க ளி ல் 
இ ப் ் ் பா ரு ட ்க -
ளின் விரிவு்ட்ட -
தன் ற ம யி ற ை க் 
்கபாணலபாம.

விஜிலி தைது ்கவிறத ் றறிய 
அலசல்்கறள ்ல்பவறு நிறல -
்களில் எடுத்துறரக்கின்ைபார.
இதில் தைது ்கவிறத்கறள 
வற்கப்்டுத்தப் முறைகின் -
ைபார ஒருவற்கயில்.இது சுய 
வி ம ர ச ை ம பா கு ம . உ ற ழ த் து 
விழுநத ்கவிறத,என் ்கவிறத -
றய்்கபாத்திச் ்சன்ை்ைறவ, -
்க்டல் அறலக்குள் அ்கப்்்டபா -
த்கவிறத,விலஙகி்டப்்ட்ட 
்கவிறத ப்பான்ைவறறை 
இதறகு எடுத்துக்்கபாட்டபா்கக் 
குறிப்பி்டமுடியும என்றும 
அவர ்தரிவித்தபார. - 

வலமபுரி ்கவிதபா வட்டம    உல்க ்கவிறத 
திைத்றத்யபாடடி ஏற்பாடு ்சயதிருநத  

்கருத்தரங்கம மறறும உல்க ்கவிறத வபாசிப்பு 
நி்கழவு ்க்டநத 21ஆம தி்கதி  மபாறல 5.00 
மணிக்கு மு்கநூல் பநரறலயில் நற்ட்்ற -
ைது.

்டபாக்்டர தபாஸிம அ்கமதுவின் நறலறம -
யில் நற்ட்்றை இநத நி்கழவில்  ்தபா்டக் -
்கவுறரறய பமமன்்கவி நி்கழத்திைபார.

உல்க ்கவிறத்கள் சிலவறறின்  வபாசிப்ற் 
முல்றல முஸ்ரி்பா  நி்கழத்திைபார. 

ஈழத்து ஆஙகில ்கவிஞர  'ஜீன் அரசநபாய்க -
மும அவரது ்கவிறத்களும' எனும தறலப் -
பில் ்்ககிரபாவ ஸூறலஹபாவும

ஈழத்து சிங்கள ்கவிஞர 'ஜீ.பீ பசைநபாயக் -
்கபாவும அவரது ்கவிறத்களும எனும தறலப் -

பில் பஹமச்சநதிர ்திரைவும ்லஸ்தீை 
்கவிஞர ' மஹ்மூத்; தரபவஷூம அவரது 
்கவிறத்களும' எனும தறலப்பில் வஸீம 
அக்ரமும  உறர்கறள நி்கழத்திைர.  

(ஸ)

“பவள இதழ்களில் ஒளிபபொருந்திய வொளொ்க மின்னும் புன்்னை்்க”
 “்ைதீட்டி எழுதபபடொத நீணட பெங்கயல் விழி்கள்”

மருதமுனையில்  ‘நிழல்’
கவிதை நூல் வவளியீட்டு விழா

- பி.எம்.எம்.ஏ.�ாைர்...
 (ப்டங்�ள்: ைருைமுமன தின�்ரன் நிருபர்)

�ணணில் ஒரு மின்னல்
மு�த்தில் ஒரு சிரிபபு
சிரிபபில் ஒரு பாசம் 
பாசத்தில் ஒரு நட்பு

***

வானமும் பூமியும் இமைவனின் மசாத்து
 இன்பமும் துன்பமும் ைனிைரின் மசாத்து 

நீயும் நானும் �்டவுளின் பம்டபபு 
என்றும் பிரியக் கூ்டாது நம் நட்பு

***

எனக்கு கிம்டத்ை உன் நட்பு வபாை 
அந்ை வானத்துக்கும் உன்னும்டய நட்பு 

கிம்டக்� வில்மை என்று 
வானம் சிந்தும் �ணணீர் துளிைான் ைமழ

***

ஆயி்ரம் மசாந்ைம் 
நாம்மை  வைடி வரும் - ஆனால் 

வைடினாலும் கிம்டக்�ாை 
ஒவ்ர மசாந்ைம் நட்பு

***

என்வனாடு நீ இருந்ைாலும் 
இல்மை என்ைாலும் - நான் 

***
ைணவணாடு புமையும் வம்ர 

மநஞ்வசாடும் மவத்திருபவபன்  நட்மப
புரியாை நட்புக்கு அருகில் 
இருந்ைாலும் பயனில்மை

புரிந்ை நட்புக்கு பிரிவு ஒரு தூ்ரமில்மை 

***
நிழல் கூ்ட ைாமை வந்ரத்தில் பிரியும் 

என் நிமனவு�ள் உன்மன விட்டு பிரியாது
நம் நட்மப ஓவியைாய் வம்ரய நிமனத்வைன்

ஆனால் முடியவில்மை ஏன் மைரியுைா?
வ்ராஜாமவ வம்ரந்து வி்டைாம் - அைன்

வாசத்மை எபபடி வம்ரய முடியும்?

-எழில்

சீததனை சாததைாரின் உவனமயில்
எழிைரசி மணிமமகனை

முகநூல் நேரதையில் ேதைவெற்ற 
உைக கவிதை தின கருதைரங்கு

ே
ட்
பு
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உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலுக்கு 
கடந்த அரசு 100 வீ்தம் ப�ாறுப்பு கூற 
வேண்டும் என முனனாள் அமைச்சர 
ைஹிந்தானந்த அலு்தகைவக ப்தரி-
வி்த்தார. ்சம்�ந்தப்�டடேரகளுக்கு 
எதிராக நடேடிக்மக எடுக்கப்�ட-
டுள்்ள்தாக ப்தரிவி்த்த அேர, ்சடடைா 
அதி�ரின மகயிவே அடு்த்த கடட 
நடேடிக்மக உள்்ள்தாகவும் ்சடடைா 
அதி�ர திமைக்க்ள்ததிற்கு ஜனாதி�தி 
்தமேயீடு ப்சய்ய ்த்யாராக இலமே 
எனவும் அேர குறிப்பிடடார.

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலுக்கு 3 
ேருடஙகள் நிமறேமடயும் நிமேயில 
வநற்று முனதினம் நமடப�ற்ற �ாரா-
ளுைனற விோ்த்ததில உமர்யாற்றி்ய 
அேர வைலும் குறிப்பிடட்தாேது.

எண்பைய விமேக்கும் உயிர்த்த 
ஞாயிறு ்தாக்கு்தலுக்கும் ப்தாடரபு 
கிமட்யாது. கடந்த ஆடசியில ்தாக்கு-
்தல நடந்தது.ஆனால எதிரணி கருப்பு 
உமட்யணி்தது ்சம�க்கு ேநதுள்-
்ளது.இேரகள் கருப்பு ஆமட்யலே.
சிேப்பு ஆமட அணி்ய வேண்டும். 
இ்யோமைம்ய ஏற்று ்தேமற ஏற்றுக் 
பகாள்ளுஙகள். இந்த ்தாக்கு்தலுக்-
கான ப�ாறுப்ம� நலோடசி அரசு 
100 வீ்தம் ஏற்க வேண்டும். எந்த நடே-
டிக்மக எடுக்கவிலமே என எதிரணி 
கூறினாலும் விவ்சட நீதிைனறம் 
அமை்தது ேழக்கு முனபனடுக்கப்�-
டுகிறது. ்சடடைா அதி�ருக்கு அழு்த-
்தம் பகாடுக்க ஜனாதி�தி ்த்யாராக 
இலமே. நலோடசியில ்சடடைா 
அதி�மரயும் பிர்தை நீதி்யர்சமரயும் 
அமழ்தது ்யாருக்கு எதிராக ேழக்கு 
ப்தாடரேது என முடிவு ப்சய்தாரகள். 
எதிரணியில ைா்ததிரைனறி எைது ்தரப்-
பிலும் பிர்தைராக �்தவி ஏற்க சிேர 
உமட ்த்யார ப்சயதுள்்ளனர.

நிைல ேங்சா(சு்யாதீன எம்.பி)
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல 

நமடப�ற்று 3 ேருடஙகள் நிமறே-
மடநதுள்்ளது. �ாதிக்கப்�டடேரக-
ளுக்கு நி்யா்யம் நிமேநாடடப்�ட 
வேண்டும்.ஜனாதி�தி ஆமைக்கு-
ழுவின �ரிநதுமரகம்ள ப்ச்யற்�டு்த-
துைாறு ஜனாதி�திம்யயும் ்சடடைா 
அதி�மரயும் ்சடடம் ஒழுஙகு அமைச-
்சமரயும் வகாருகிவறன. க்தவ்தா-
லிக்க ைக்களுக்கு துரி்தைாக நி்யா்யம் 
ேழஙக வேண்டும்.

பெக்டர அப்புொமி 
(ஐ.ை.்ச எம்.பி)
�ாதிக்கப்�டட ைக்களுக்கு 

இதுேமர நி்யா்யம் நிமேநாடடப்�-

டவிலமே. இது ப்தாடரபில �ாராளு-
ைனற்ததிற்கும் ப�ாறுப்பு உள்்ளது.

முஜீபுர ரஹைான (ஐ.ை.்ச எம்.பி
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலினால 

�ாரி்ய ப்சா்தது வ்ச்தம் ஏற்�டடது. 
இந்த ்சம்�ே்ததினால இன ஒற்றுமை,-
நலலிைக்கம் �ாதிக்கப்�டடது. ்சந-
வ்தக்ததுடன �ாரக்கும் நிமே ஏற்�ட-
டுள்்ளது. �ாதிக்கப்�டட இனக்குழு 
எனற ேமகயில எைக்கும் பிரசசிமன-
களுக்கு முகஙபகாடுக்க வநரிடடது. 
்சாரா பஜஸ்மின இநதி்யாவுக்கு ்தப்பிச 
ப்சனறுள்்ளார. அேமர இநதி்யாவுக்கு 
அனுப்பி்ய ப�ாலிஸ் அதிகாரி அபூ�க்-
கர சிமறயில இருக்கிறார. ்சாராமே 
மகது ப்சய்ய ்சரேவ்த்ச ப�ாலிஸின 
உ்தவி நாடப்�டவிலமே.

்சஹரானுக்கு ஆவோ்சமன ேழங-
கி்ய இருேர எைது ஆடசியில மகது 
ப்சய்யப்�டடாரகள்.அேரகம்ள 
இந்த 2020 இல அரசுவிடு்தமே 
ப்சய்தது. ஆனால ்சஹரானுடன 
வ�சி்ய ,வ்தநீர அருநதி்யேரகள் 2,3 
ேருடஙக்ளாக ்தடு்தது மேக்கப்�ட-
டுள்்ளனர.

ைனுஷ நாை்யக்கார 
(ஐ.ை.்ச எம்.பி)
�்யஙகரோ்த்ததினால ்தான எனது 

்தநம்தம்ய இழநவ்தன. நிேந்த 
பஜ்யேர்தனமே அர்ச ்சாடசி்யாக்கி 
்சாடசிகம்ள ைமறக்க மு்யற்சி நடந-
்தது. ்சம்�ேம் 21 ஆம் திகதி நடந-
்தாலும் 25 ஆம் திகதி ்தான ஐஎஸ்.
ஐ.எஸ் இ்தமன ்தாம் ப்சய்த்தாக 
ஏற்றது. உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல 
ப்தாடர�ான ஜனாதி�தி வி்சாரமை 
அறிக்மக ்சம�யில ்சைரப்பிக்கப்�ட-
டது. இந்த ்தாக்கு்தலுக்கு உள்நாடடு 
பேடிப�ாருடகள் �்யன�டு்த்தப்�ட-
டன.ஐஎஸ்.ஐ.எஸ் ப்தாடரபுடடிருந-
்தால பேளிநாடடு பேடிப�ாருடகள் 
�்யன�டு்த்தப்�டடிருக்கும்.

இந்த ்தாக்கு்தலின பிர்தான சூ்ததிர-
்தாரிம்ய அம்�ேப்�டு்த்த வேண்டும். 
எைது ஆடசியில ்சரேவ்த்ச ஒ்தது-
மழப்புடன உண்மைம்ய பேளிப்�-
டு்ததுவோம்.

அமைச்சர பிர்சனன ரைதுஙக
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலில இறந-

்தேரகம்ள எதிரணி அபகௌரேப்�டு்த-
்தக் கூடாது. கடந்த ஆடசியில ்தான 
்தாக்கு்தல நடந்தது. எதிரணி எலோ 
காே்ததிலும் கருப்பு உமட்யணி்ய 
வேண்டும். ஜனாதி�தி ஆமைக்குழு 
அறிக்மக ப்ச்யற்�டு்த்தப்�டடிருந-
்தால �ேருக்கு ்தண்டமன ேழஙகப்-

�டடிருக்கும். ்தாக்கு்தல ப்தாடர�ான 
்தகேல கிமட்ததும் ப�ாறுப்பினறி 
ப்ச்யற்�டடாரகள்.்சதி இருப்�்தாக 
முனனாள் ்சடடைா அதி�ர ப்தரிவி்த-
்தார.அேருக்கு இ்தமன சி.ஜ.டிக்கு 
ப்சனறு கூற முடியும்.

ரி்சா்த �தியுதீன 
(ஐ.ை.்ச எம்.பி)
�ாதிக்கப்�டட க்தவ்தாலிக்க 

ைற்றும் முஸ்லிம் ்சமூகஙகள் அழு-
கினறன. �ள்ளிகள் ,கமடகள் ்தாக்-
கப்�டடன. ப�ௌஸ்தீன என�ேர 
வீதியில பகாமே ப்சய்யப்�டடார. 
படாக்டர ்சாபிம்ய அநி்யா்யைாக 
விைரசி்தது படாக்டரகள் குறி்தது ்சந-
வ்தகைாக �ாரக்கும் நிமேம்ய ஏற்-
�டு்ததினாரகள். அஸா்த ்சாலிம்ய 
மகது ப்சயதீரகள். அேர விடுவிக்கப்-
�டடார. வநானபு வநாற்க ்த்யாராக 
இருக்மகயில எனமன இரவோடு 
இரோக மகது ப்சயது 6 ைா்தம் 
்தடு்தது மே்ததீரகள். ப்தாழ,�டுக்க 
ே்சதி ்தரவிலமே. எனது அமறம்ய 
மூடி மே்த்தாரகள். 12 ைணிவநரம் 
மூடி மே்த்த்தால ப்தாழ முடி்யா்த 
நிமே ஏற்�டடது.

முஷரப்.இ்சாக் ரஹைான அலி்சப்ரி 
ரஹீம் வ�ானவறார அமைசசு �்தவி 
ப�ற்றுள்்ளனர.எைது கடசிக்கு ோக்க-
ளி்த்த ைக்களிடம் ைனனிப்பு வகடகி-
வறன.

எனமன மகது ப்சயது ஒரு ேரு-
டைாகிறது. எனமன விடுவிக்கவு-

மிலமே. ேழக்கு ப்தாடரவுமிலமே. 
உண்மை்யான குற்றோளிகம்ள ்தண்-
டிக்க வேண்டும். அப்�ாவிகம்ள விடு-
விக்கவேண்டும். பகாவரானாவினால 
இறந்த எைது ்சமூக்ததினமர ்தகனம் 
ப்சய்ய வேண்டாம் எனறு வகாரியும் 
�ேேந்தைாக ்தகனம் ப்சயதீரகள். 
்சமிந்த ேக்்சானின பகாமேம்ய கண்-
டிக்கிவறாம். ப�ாருடகள் விமேகள் 
உ்யரநதுள்்ளன. ைக்களுக்கு ோழமுடி-
்யா்த நிமே ஏற்�டடுள்்ளது.

வேலுகுைார 
(ஐ.ை.்ச எம்.பி)
உயி்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலு்தல 

நமடப�ற்று 3 ேருடஙகள் கடந-
தும் இனனும் நீதி நிமேநாடடப்-
�டவிலமே. பேடகம். நீதிம்ய 
ப�றுே்தற்கு இனி்யாேது ஒனறிமன-
வோம். ்தேறு ப்சய்தேரகளுக்கு உரி்ய 
்தண்டமன ேழஙக வேண்டும்.

ெரீன ப�ரைானவடா 
(ஐ.ை.்ச எம்.பி)
ைகா்சஙக்ததினரும் காரதினலும் 

முஸ்லிம் ை்த்த ்தமேேரகளும் அர-
்சாஙக்தம்த விேக வகாருகினறனர. 
இம்ளஞரகள் வ�ாராடடம் நட்தது-
கினறனர. ைஙக்ள ்சைரவீர ப்சானன 
விட்யஙகள் இனறு நமடப�றுகிறது. 
நாடமட இனியும் வீழ இடைளிக்கா-
தீரகள்.

ைஹிந்த அைரவீர 
(சு்யாதீன எம்.பி
1977 அர்சாஙகம் இரு ேருடஙகள் 

நீடி்ததிருந்தால கடன ப�றும் நாடாக 
அனறி கடன ேழஙகும் நாடாக 
இேஙமக ைாறியிருக்கும். அனறு சிே 
பிரசசிமனகள் இருந்தாலும் இனறு 
வ�ானற நிமேமை இருக்கவிலமே. 
எைக்கு வ்தமே்யான ப�ாருடகள் உள்-
நாடடில உற்�்ததி ப்சய்யப்�டடன. 
ைண்பேடடி இநதி்யாவுக்கு ஏற்றுைதி 
ப்சய்யப்�டடது. ்தனி்யார துமறயும் 
�ஙகளி்த்தது. வகஸ் ப�றவும் எரிப�ா-
ருள் ப�றவும் ைக்கள் அேதிப்�டுகின-
றனர. மீனேரகள் கடலுக்கு ப்சலே 
முடி்யாதுள்்ளனர.

்சர்த ப�ானவ்சக்கா 
(ஜ.ை.்ச எம்.பி)
இவோறு துப்�ாக்கிப் பிரவ்யா-

கம் ப்சய்ய அனுைதிக்க முடி்யாது. 
உஙகள் அர்சாஙகம் ்தான உள்்ளது. 
எந்த சீருமடயில இருந்தாலும் 
இவோறு ப்சய்ய அனுைதிக்க 
முடி்யாது. வ�ாராடடம் நட்ததும் 
குழுவுக்கு எைது முழு ஆ்தரமே-
ேழஙகுகிவறாம். அேரகள் எதிர-
பகாண்டுள்்ள குமற�ாடுகம்ள தீரக்க 
வேண்டும்.

சி. வி. விக்வனஸ்ேரன:
்யாழ். ைாேடட எம் பி
்தஙகளுக்கு கிமடக்க வேண்டி்ய 

உரிமைகளுக்காக வ�ாராடு�ேரகள் 
அடிப்�மட ோதிக்ளலே என�ம்த 
இக்காேஙகளில ஆரப்�ாடட்ததில 
ஈடு�டடுள்்ள இம்ளஞரகள் உைர்த-
துகினறனர.

ப�ௌ்த்த ைக்களின ஆ்தரமே 
ைடடுவை ப�ற்றுக் பகாண்டு ஆட-
சிக்கு ேரமுடியும் எனறேரகளுக்கு 
எதிராக ்தற்வ�ாது அந்த ைக்கவ்ள 
எதிரப்புப் வ�ாராடடஙகளில ஈடு�-
டுேம்தக் காை முடிகிறது.

்தமிழ் ைக்களுக்கு ஏற்�டு்ததி்ய 
�ாதிப்புகளுக்கான விம்ளவுகம்ள-
யும் பிரதி�ேமனயும் இனறு நாடு 
அனு�விக்கினறது. எ்த்தமக்ய ைாற்-
றஙகள் ஏற்�டடாலும் இனமற்ய 
நிமே ைாற்றம் அமடேது கடினைா-
கும்.

நாடடின ப�ாரு்ளா்தார அபிவி -
ரு்ததிக்கு புேம்ப�்யரநவ்தார உ்தே 
முடியும். நாம் நாடமட்த துண்டா-
டப் வ�ாேதிலமே. ேடக்கு கிழக்கு 
ைக்களின அடிப்�மட உரிமைகம்ள 
விமரோக அர்சாஙகம் ப�ற்றுக் 
பகாடுக்கும் எனற நம்பிக்மக 
உண்டு.

இம்தி்யாஸ் �ாக்கிர ைாக்கார 
(ஜ.ை.்ச எம்.பி)
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல ப்தாடர-

பில நி்யா்யம் நிமேநாடடப்�டா்தது 
குறி்தது ்சநவ்தகம் உள்்ளது. �ாதிக்கப் -

�டடேரகளுக்கு விமரவில நி்யா்யம் 
நிமேநாடடப்�ட வேண்டும். ்தைது 
இருப்புக்காக அனறி ்தைது இருப் -
புக்காக ப்ச்யற்�டும் இடைாக �ாரா-
ளுைனறம் ைாறியுள்்ள்தாக ைக்கள் 
கருதுகினறனர.ேம்முமறகளுடவன 
இம்ளஞரகளின எழுசசிம்ய கண்-
டுள்வ்ளாம். ஆனால இந்த இம்ள-
ஞரகள் எம்.பி �்தவி வகாரவிலமே. 
ப�ாரு்ளா்தார பநருக்கடி வ�ானவற 
அரசி்யல பநருக்கடியும் ஏற்�டடுள்-
்ளது. சிறந்த நாபடானமற உருோக்க 
அமனேரும் �ஙகளிக்க வேண்டும்.

எைது நாடடின நற்ப�்யமர மீ்ள 
உருோக்க வேண்டும். ைகா்சஙக்ததி-
னரும் க்தவ்தாலிக்க ை்த்த ்தமேேர-
களினதும் வகாரிக்மககம்ள அரசு 
ப்சவிைடுக்க வேண்டும்.

ராஜாஙக அமைச்சர 
இநதிக்க அநுரு்த்த
எைது ைக்கள் இனறும் நி்யா்ய்தம்த 

எதிர�ாரக்கினறனர. ைாறி ைாறி குற்-
றச்சாடடுகம்ள முனமே்தது இந்த 
பிரசசிமனம்ய குழப்� வேண்டாம் 
என வகாருகிவறன.உயிர்த்த ஞாயிறு 
்தாக்கு்தல நமடப�ற்று ஒனறமர 
ைணி வநர்ததின பினனர ்தான நான 
நடந்தம்த அறிநவ்தன. நான ஆே-
்ய்ததில இருநவ்தன. கடடுோபிடி்ய-
வில 14 வீடுகள் நிரைாணிக்க ்சஜி்த 
பிவரை்தாஸ ப�்யரப்�ேமக திமர-
நீக்கம் ப்சய்தார. 5 ்ச்தம் கூட ப்சே-
விடவிலமே.சிப்யான ஆே்ய்ததிற்-
கும் நிதி ேழஙகப்�டவிலமே. நாம் 
நிதி ஒதுக்கி அர்ச நிறுேன்ததின கீழ் 
வீடுகள் நிரைாணிக்கப்�டடன. ஆே-
்ய்தம்தயும் காண்பி்தது இேரகள் பிர -
்சாரம் ப்சய்தாரகள். அந்த ைக்களுக்கு 
கிமடக்க வேண்டி்ய ேற்மற ேழங -
காைல புமகப்�டம் ைா்ததிரவை 
பிடி்த்தாரகள்.

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலுக்கு
கடந்த அரசு ப�ாறுப்பு கூற வேண்டும்

சமை நிருைர்கள்:
ல�ோ்ரன்ஸ் சசல்்வநோய்கம், ஷம்ஸ் ைோஹிம்   

வி்யா�ாரப் �ண்ட அறவீடடுச 
்சடட்ததின கீழ் நிதி அமைச்சரினால 
விதிக்கப்�டட நானகு கடடம்ள-
களுக்குப் �ாராளுைனறம் வநற்று 
அனுைதி ேழஙகி்யது.

இ்தற்கமை்ய, 2021.11.23 
திகதி்ய 2255/8 ஆம் இேக்க, 
2021.12.21ஆம் திகதி்ய 2259/9 ஆம் 
இேக்க, 2021.12.31ஆம் திகதி்ய 
2260/72 ஆம் இேக்க, 2022 ்சனேரி 
11 ஆம் திகதி்ய 2262/15 ஆம் இேக்க 
அதிவிவ்சட ேர்த்தைானப் �்ததிரிமக-
களில பேளியிடப்�டட கடடம்ள-
கள் விோ்தமினறி ்சம�யில அஙகீக-
ரிக்கப்�டடன.

கீழ்ேரும் இமைப்புக்களில இது 
ப்தாடர�ான ேர்த்தைானி அறிவி்த-
்தலகம்ளப் �ாரமேயிடோம்

http://documents.gov.lk/files/
egz/2021/11/2255-08_T.pdf

http://documents.gov.lk/files/
egz/2021/12/2259-09_T.pdf

http://documents.gov.lk/files/
egz/2021/12/2260-72_T.pdf

http://documents.gov.lk/files/
egz/2022/1/2262-15_T.pdf

�ாராளுைனறம் வநற்று முற்�கல 
10.00 ைணிக்கு கூடி்யதுடன, எதிர-
கடசி்த ்தமேேர ்சஜி்த பிவரை்தா-
்சவின வேண்டுவகாளுக்கிைஙக, 
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலில உயிரி-
ழந்தேரகளுக்கு ்சம�யில ஒரு நிமிட 
பைௌன அஞ்சலி ப்சலு்த்தப்�டடது.

இனமற்ய தின்ததுக்காக ஒதுக்கப் -
�டடிருந்த ோயமூே விமடக்கான 
வகள்விகள் பிறிப்தாரு நாளுக்கு ஆற் -
றுப்�டு்த்தப்�டும் என ்ச�ாநா்யகர 
்சம�க்கு அறிவி்த்தார.

அ்ததுடன, ஐக்கி்ய ைக்கள் ்சக் -
தியின �ாராளுைனற உறுப்பினர 

ரஞசி்த ை்ததுை �ண்டார அேரக-
ளினால 21ேது அரசி்யேமைப்பு்த 
திரு்த்த்ததுக்கான ்தனிந�ர ்சடடமூ -
ேம் வநற்று முற்�கல �ாராளுைனற 
ப்ச்யோ்ளர நா்யக்ததிடம் மக்யளிக்-
கப்�டடது.

்தற்வ�ாம்த்ய பநருக்கடிக்கு தீரவு 
காண்�்தற்கு அரசி்யேமைப்ம�்த 
திரு்ததுேது ப்தாடரபில ஆராயும் 
வநாக்கில �ாராளுைனற்ததில 
உள்்ள ்சகே கடசிகளின ்தமேேர -
கள் ைற்றும் �ாராளுைனற அலு -
ேலகள் �ற்றி்ய குழுவின உறுப் -
பினரகள் �ஙகுபகாண்ட விவ்சட 
கூடடம் பகௌரே ்ச�ாநா்யகர 
ைஹிந்த ்யாப்�ா அவ�ர்தன அேர -
களின ்தமேமையில பிற்�கல 1.30 
ைணிக்கு நமடப�ற்றது.

்தற்வ�ாம்த்ய பநருக்கடி நிமே 
குறி்தது ைாமே 4.30 ைணி ேமர 

எதிரக்கடசி உறுப்பினரகள் கரு்ததுக்-
கம்ள்த ப்தரிவி்த்தனர.

பி.� 4.30 ைணிேமர நமடப�ற்ற 
விோ்த்தம்த்த ப்தாடரநது ்சம� 
ஒ்ததிமேப்பு வநர்ததின வ�ா்தான 
வகள்விகளின கீழ் �ாராளுைனற 
உறுப்பினர குைதிேக ராஜ�க்ஷ, 
பகாவிட 19 நிமேமையினால �ாட-
்சாமேகளின �ாடவி்தானஙகம்ளப் 
பூர்ததிப்சய்ய முடி்யாைலவ�ானமை 
ைற்றும் �ரீடம்சகள் நட்த்த முடி-
்யாைல வ�ானமை குறி்தது கலவி 
அமைச்சரிடம் வகள்வி எழுப்பினார. 
அ்ததுடன, �ாராளுைனற உறுப்பினர 
வராஹினி குைாரி விவஜர்தன �லக-
மேக்கழகஙகளினால நட்த்தப்�டும் 
அமைதிப் வ�ாராடடஙகளுக்கு ஏற்�-
டு்த்தப்�டும் இமடயூறுகள் குறி்தது 
ப�ாதுைக்கள் �ாதுகாப்பு அமைச்சரி-
டம் வகள்விப்யழுப்பினார.

வியா�ாரப் �ண்ட அறவீட்டுச் சட்ட்ததின்
கீழான 04 கட்டளைகளுக்கு சள� அனுமதி

 மஹிந்தானந் அலுத்கமக்க

21.04.2022

வோரனஸ் ப்சலேநா்யகம், ஷம்ஸ் �ாஹிம்  

ஜனோதிைதியிடமுள்்ள நிமைல்வற்று அதி்கோ்ரதமதை ைோ்ரோளு-
ைன்ைததிற்கு சைற்றுக் ச்கோள்்ள ல்வண்டுசைன்ைோல் அதைற்்கோ்க 
ைோ்ரோளுைன்ைததில் மூன்றில் இ்ரண்டு சைரும்ைோன்மை ்வோக்-
கு்கள் அ்வசியசைன முன்னோள் அமைசசரும் ைோ்ரோளுைன்ை 
உறுபபினருைோன எஸ்.பி.திஸோநோயக்்க சதைரிவிததைோர.  

ஜனோதிைதியின் நிமைல்வற்று அதி்கோ்ரதமதை இல்�ோசதைோழிப-
ைது சதைோடரபில் எதிரக் ்கட்சியினர லநற்று முன்தினம் சமையில் 
சைரபபிததை தைனிநைர பில்ர்ரமைக்குப ைதி�ளிதது உம்ர -
யோற்றும் லைோலதை அ்வர இவ்வோறு சதைரிவிததைோர.  சமையில் 
சதைோடரந்தும் உம்ரயோற்றிய அ்வர,  

்கடந்தை நல்�ோட்சி அ்ரசோங்கததின் லைோது 19ஆ்வது அ்ரசி -
ய�மைபபு திருததைம் முமையோ்க ச்கோண்டு்வ்ரபைடவில்ம�.   
அதைன் ்கோ்ரைைோ்கல்வ அமனததிலும் பி்ளவு்கள் ஏற்ைட்டன. 
ஜனோதிைதியும் பி்ரதைைரும் தைனிததைனிலய சசயற்ைடும் நிம� 

உரு்வோனது.  அதைற்கிைங்க தைற்லைோது அ்ரசிய�மைபபில் 
ைோற்ைம் ச்கோண்டு ்வரு்வது என்ைது சோதைோ்ரைைோனதைல்� 
அவ்வோறு அமதை நிமனதது சசயற்ைடல்வண்டோம்.  

உ�கின் மி்க சிறிய அ்ரசிய�மைபைோ்க அசைரிக்்கோவின் அ்ர-
சிய�மைபபு உள்்ளது. எனினும் அது மி்கவும் ை�ம் ்வோய்ந்-
தைது.  19்வது அ்ரசியல் திருததைததிற்்கோன 9 நிைந்தைமன்கம்ள 
உசச நீதிைன்ைம் நி்ரோ்கரிததைது. 

அலதைலைோன்று லைலும் 14 உை நிைந்தைமன்கம்ளயும் உசசநீ -
திைன்ைம் நி்ரோ்கரிததைது என்ைமதையும் குறிபபிட ல்வண்டும்.  அத-
தைம்கய ை�வீனைோன ஒரு அ்ரசியல் அமைபைோ்க 19ஆ்வது 
திருததைம் அமைந்திருந்தைது. அந்தை ை�வீனலை நோட்டின் ைோது-
்கோபமை சீரகும�தது ஈஸ்டர குண்டுத தைோக்குதைலுக்கு ்வழி 
்வகுததைது.  

ஈஸ்டர குண்டுததைோக்குதைல் தைடுததிருக்்க ல்வண்டியசதைோன்று.  

 வோரனஸ் ப்சலேநா்யகம்,ஷம்ஸ் 
�ாஹிம்  

 உ�கில் எங்கோ்வது ்ரோஜைக்ஷ குடும்ைத-
தினர சசோதது லச்கரிதது ம்வததிருந்தைோல் 
உ�கில் எந்தை ஒரு நோட்டிலும் ்வழக்கு சதைோட-
ருைோறு முன்னோள் அமைசசர நோைல் 
்ரோஜைக்ஷ லநற்று முன்தினம் ைோ்ரோளுைன்-
ைததில் ல்கோரினோர.  ைோ்ரோளுைன்றிததில் 
லநற்று முன்தினம் உம்ரயோற்றிய அ்வர 
லைலும் குறிபபிட்டதைோ்வது,  

டிஜிட்டல் நோைய லைோசடி குற்ைச-
சோட்மட எதி்ரணி முன்ம்வததுள்்ளது. 
இது சதைோடரபில் விசோ்ரமை நடததி சட்ட 
நட்வடிக்ம்க எடுக்குைோறு ல்கோருகிலைன். 
2015 இன் பின்னர சைோய்க்குற்ைசசோட்-
டு்கம்ள முன்ம்வதது ்வழக்கு சதைோட்ரப-
ைட்டது. விசோ்ரமை்கள் முன்சனடுக்்கப-
ைட்டன. 05 ்வருட ஆட்சியில் உ�்கம் 
முழு்வதும் சசன்று ைமைதது ம்வத-
துள்்ள சசோததுக்்கம்ள லதைடின்ர. ஆனோல் 
்வழக்கு்களிலிருந்து நீதிைன்ைம் விடுவித-
தைது. உ�கில் எங்கோ்வது எைது குடும்ைத-

தினர சசோதது லச்கரிதது ம்வததிருந்தைோல் 
உ�கில் எந்தை ஒரு நோட்டிலும் ்வழக்கு 
சதைோட்ர முடியும். ்கடந்தை 12 ்வருடங்க-
்ளோ்க நோன் எனது சசோதது விை்ரங்கம்ள 
ைோ்ரோளுைன்ைததிற்கு ்வழஙகி ்வருகி-
லைன். ்கைக்்கோய்வு சசய்யவும் தையோ்ரோ்க 
இருக்கிலைன்.  

தைங்கக் குதிம்ர, �ம்லைோகினி என ை� 
குற்ைசசோட்டு்கள் முன்ம்வக்்கபைட்டது. 
எம்முடன் இருந்தை ைனுஷ நோையக்்கோ்ர 
ைறுைக்்கம் சசன்று தை்வைோன தை்க்வல்-
்கம்ள ்வழஙகினோர. அதைமன எதி்ரணி 
நம்பி ஏைோந்தைது.  

வீதியில் இைஙகியுள்்ள சைரும்ைோன்-
மையோன இம்ளஞர்கள் லநரமையோ்க 
லைோ்ரோடுகின்ைனர. ஆனோல் சி�ர 
இதைமன ையன்ைடுததி அ்ரசியல் இ�ோைம் 
சைறுகின்ைனர. லைோ்ரோட்டம் நடதது-
ல்வோம்ர சைோநோய்கர சந்திக்்க ல்வண்டும். 
அ்வர்கள் ்கட்சி ஆ்ரம்பிதது சசயற்ைடவும் 
லதைரதைல் ஆமையோ்ளம்ர சந்திக்்கவும் 
்வோய்பபு ்வழங்க ல்வண்டும் என்ைோர.   

ராஜ�க்ஷ குடும்�்ததினர பசா்தது  
வசகரி்ததிருந்தால் ேழக்கு ப்தாடருஙகள்

வோரனஸ் ப்சலேநா்யகம் ஷம்ஸ் �ாஹிம்  

எததைம்கய அழிவு்களுக்கும் துமைலைோயோ்வது ஆட்சிமய 
ம்கபைற்ை ல்வண்டுசைன்ை லநோக்்கததில�லய எதிர்கட்சியினர 
சசயற்ைடு்வதைோ்க முன்னோள் அமைசசர ல்ரோஹிதை அலைகுை-
்வரததைன ைோ்ரோளுைன்ைததில் சதைரிவிததைோர.  

ைோ்ரோளுைன்ைததில் சைரும்ைோன்மைமய ்கோண்பிதது ஆட்-
சிக்கு ்வ்ர முதுச்கலும்பில்�ோதை்வர்கல்ள இவ்வோறு சசயற்ைடு-
கின்ைனச்ரன குறிபபிட்ட அ்வர ஆசனங்கள் ச்வற்றிடைோகும்-
்வம்ர ்கோததுக் ச்கோண்டிருபைது ச்வட்்கக்ல்கடோனசதைன்றும் அ்வர 
சமையில் சதைரிவிததைோர.   உயிரததை ஞோயிறு குண்டுத தைோக்குதைல்-
்கள் சம்ைந்தைைோ்க ைோ்ரோளுைன்ைததில் லநற்று முன்தினம் நமட-
சைற்ை வி்வோதைததில் உம்ரயோற்றும் லைோலதை அ்வர இவ்வோறு சதைரி-
விததுள்்ளோர. சமையில் சதைோடரந்தும் உம்ரயோற்றிய அ்வர,  

எதிரக்்கட்சித தைம�்வர சஜித பில்ரைதைோச, ்கடந்தை 19ஆம் 

தி்கதி சமையில் உம்ரயோற்றிய லைோது, ஆரபைோட்டக்்கோ்ரர்கம்ள 
ஊக்குவிதது லைோ்ரோட்டங்கம்ள தூண்டிவிடு்வது லைோன்ை ்கருத -
துக்்கம்ளலய முன்ம்வததைோர. அதைன் மூ�ம் அ்வர்க்ளது அ்ரசி-
யல் லநோக்்கம் சதைளி்வோகிைது.  

உயிரததை ஞோயிறு தைோக்குதைலுக்கு எைது அ்ரசோங்கலை 
சைோறுபபுக்கூை ல்வண்டுசைன எதிரக்்கட்சியினர சதைரிவிதது 
்வருகின்ைனர. 2019ஆம் ஆண்டு மைததிரிக்கும் ்ரணிலுக்-
கும் இமடலய நமடசைற்ை திருைைததில் பிைந்தை குழந்மதைலய 
உயிரததை ஞோயிறு குண்டுத தைோக்குதை�ோகும்.  

அந்தை அ்ரசோங்கததினர நோட்டின் பு�னோய்வுப பிரிவின்ர-
தும் ைமடயின்ரதும் முதுச்கலும்பு்கம்ள உமடததைனர. அதைன் 
விம்ளல்வ சஹ்ரோனின் குண்டுச்வடிபைோகும்.  

இபலைோது எைது அ்ரசோங்கததின் மீது ம்கநீட்டுகின்ைனர. 
எனினும் நோட்டு ைக்்கள் உண்மை நிம�மய அறி்வச்ரன்றும் 
அ்வர லைலும் சதைரிவிததைோர.

ஆட்சியைக் ய்கப்பற்றுவக்   
எதிரக்்கட்சியின் குறுகிை க�தாக்்கம்  

்பதாரதாளுமன்்றததுக்கு ப்பற்றுக்ப்கதாள்ள  
மூன்றிலிரண்டு ப்பரும்்பதான்யம அவசிைம்  

நோைல் ்ரோஜைக்ஷ எம்.பி ச்வோல்

சபையில் முன்னாள் அபைசசர் ர�னாஹித அரைகுணவர்்தத்  

ஜனோதிைதியின் நிமைல்வற்று அதி்கோ்ரம்

சபையில் எஸ்.பி.திசனாநனாயக்க  
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2022 ஏப்ரல் 23 சனிக்கிழமை

திருக�ோணமலை  குறூப் நிருபர்

ஆதித்ய வீரசிங� மற்றும் 
சங�னத ஹெசரோ ஆகிக்யோர் 
வ்யது பிரிவு பிரிவில் ஹவற்றி 
ஹபற்்றனர்.

இைஙல� ஹ�ோல்ப் - �னிஷ்ட 
அபிவிருததிக் குழு, இளம் 
தி்றலம�லள வளர்ப்பதற்-
�ோன அதன் அடிமட்ட பயிற்-
சியில், பயிற்சியில் இருக்கும் 
�னிஷ்ட ஹ�ோல்ப் வீரர்�ளுக்-
�ோன இரண்டு நோள் ஹ�ோல்ப் 
கபோடடில்ய அனுரோதபுரததில் 
ஏப்ரல் 9 மற்றும் 10 வோர இறு-
தியில் சீனக்கு்டோவில் திரு-
க�ோணமலையில் ந்டததி்யது. 
திருக�ோணமலையில் உள்ள ஈகிள்ஸ் 
ஹ�ோல்ப் லிஙக்ஸ் லசனோ கப லமதோ-
னததில் முல்றக்ய 9 – 14 வ்யது 
மற்றும் 15 – 18 வ்யதுக்கு உடபட்ட 
ஹபண்�ளுக்�ோன சிவப்பு குறிப்-
போன்�ள் மற்றும் ஆண்�ளுக்�ோன 
டீஸ் மஞசள் குறிப்போன்�ள் என 
இரண்டு வ்யது பிரிவு�ளில் 18 வ்ய-
து�ளுக்கு கமல் கபோடடி�ள் ந்டத-

தப்பட்டன. இைஙல� ஹ�ோல்ப் நிர்-
வோ�க் குழுவோன ஸ்ரீைங�ோ ஹ�ோல்ப், 
இைஙல� விமோனப்பல்டயு்டன் 
ல�க�ோர்தது, அனுரோதபுரததில் 
உள்ள இலள்யவர்�ளுக்கு பயிற்சி 
மற்றும் இைவச அணு�லை எளிதோக்-
குவது்டன், நோடு முழுவதும் விலள-
்யோடடின் வளர்ச்சில்ய கமலும் ஊக்-
குவிதது, இரண்டு பயிற்சி�லளயும் 
ஹதோ்டர்ந்து விலள்யோடுகி்றது. 36 

ஓடல்ட�ள் ஹ�ோல்ப் கபோடடில்யத 
ஹதோ்டர்ந்து விலள்யோடடின் விதி�ள் 
மற்றும் மனப் பக்�தலதப் பற்றி்ய 
தீவிரப் பயிற்சில்ய உள்ள்டக்கி்ய 
ஒரு நோள் முழுவதும் ஹ�ோல்ப் 
விலள்யோடடிற்கு இலளஞர்�-
ளுக்கு சிகிச்லச அளிக்�ப்பட்டது.

ஜூனி்யர்�ளில்டக்ய மகிழ்ச்சி�-
ரமோன உற்சோ�ம் இருந்தது, அவர்-
�ள் அலனவரும் இலணப்புப் 

போ்டதலத விலள்யோடுவலதயும் 
�டினமோன சூழ்நிலைல்யயும் அனு-
பவிததனர். 

தீவிர பயிற்சி நி�ழ்ச்சி்யோனது 
இைஙல� ஹ�ோல்ப் பயிற்சி்யோளர் 
ப்ரி்யோ கெமந்தவினோல் ந்டததப்-
பட்டது, அவர் விலள்யோடடின் 
அலனதது அம்சங�ளிலும் வீரர்�-
ளுக்கு உதவுவதற்�ோ� வோர இறுதி 
முழுவதும் இருந்தோர்.

இைஙல� அணியின் 
முன்னணி துடுப்போட்ட 
வீரர்�ளில் ஒருவரோன 
ஹபதும் நிஸ்்ஸங� பங�ளோ-
கதஷ அணிக்கு எதிரோன 
ஹ்டஸ்ட ஹதோ்டரில் 
விலள்யோ்ட மோட்டோர் என 
அறிவிக்�ப்படடுள்ளது.

ஐசிசி ஹ்டஸ்ட சம்பி-
்யன்ஷிப்புக்�ோன இரண்டு 
கபோடடி�ள் ஹ�ோண்்ட 
ஹ்டஸ்ட ஹதோ்டரில் விலள-
்யோடுவதற்�ோ� இைஙல� 
அணி, அடுதத மோதம் பங-
�ளோகதஷிற்கு சுற்றுப்ப்யணம் 
கமற்ஹ�ோள்ளவுள்ளது.

 இைஙல� ஹ்டஸ்ட அணியின் 
மூன்்றோமிைக்� துடுப்போட்ட 
வீரரோ� ஹச்யற்படடுவரும் 
ஹபதும் நிஸ்்ஸங�வுக்கு முது-
குப்பகுதியில் ஏற்பட்ட உபோலத 
பூரணமோ� குணமல்ட்யோததன் 
�ோரணமோ� அவர் அணியிலி-
ருந்து நீக்�ப்படடுள்ளோர் என 
சுடடிக்�ோட்டப்படடுள்ளது.

இறுதி்யோ� இந்தி்ய அணிக்கு 
எதிரோ� நல்டஹபற்றுமுடிந்த 
முதல் ஹ்டஸ்ட கபோடடியில் 
ஹபதும் நிஸ்்ஸங� விலள்யோ-
டி்ய கபோதும், முதுகுப்பகுதியில் 
ஏற்பட்ட உபோலத �ோரணமோ� 
இரண்்டோவது ஹ்டஸ்ட கபோடடி-
யில் விலள்யோ்டவில்லை. குறிப்-
பிட்ட உபோலத இதுவலர குண-
மல்ட்யவில்லை என்பதோல் 

அவர் அணியிலிருந்து ஹவளி-
க்யற்்றப்படடுள்ளோர்.

ஹபதும் நிஸ்்ஸங� இைஙல� 
அணிக்�ோ� 7 ஹ்டஸ்ட கபோடடி-
�ளில் மோததிரம் விலள்யோடியி-
ருந்தோலும், 44.90 என்்ற ஓட்ட 
சரோசரியில் 494 ஓட்டங�லள 
குவிததுள்ளோர். இவவோ்றோன 
நிலையில் இவரின் இழப்பு 
இைஙல� அணிக்கு பின்ன-
ல்டலவ ஹ�ோடுக்கும் என எதிர்-
போர்க்�ப்படுகி்றது.

பங�ளோகதஷிற்கு சுற்றுப்ப்ய-
ணம் கமற்ஹ�ோள்ளும் இைஙல� 
அணி முதல் ஹ்டஸ்ட கபோடடி-
யில் எதிர்வரும் 15 ஹதோ்டக்�ம் 
19ம் தி�திவலர விலள்யோ்டவுள்-
ளது்டன், இரண்்டோவது ஹ்டஸ்ட 
கபோடடி 23 ஹதோ்டக்�ம் 27ம் தி�-
திவலர நல்டஹப்றவுள்ளலம 
குறிப்பி்டததக்�து.

பங்களாதேஷ் தோடரிலிருந்து
தெளிதேறும் தபதும் நிஸ்ஸங்க

அனு்ராதபு்ர ஜூனியர் க�ால்ப வீ்ரர்�ள்

திருத்காணமலை ஈகிள்ஸ த்கால்ப் லிஙக்ஸ 
லைனா தபயில்

( மோளில�க்�ோடு குறூப் நிருபர்)

விலள்யோடடுததுல்ற அலமச்சினோல் நோ்டோள-
வி்ய ரீதியில் இைஙல�யின் கதசி்ய விலள்யோட-
்டோன �ரப்பந்தோட்டதலத பிரபல்்யப்படுததி 
கிரோமப்பு்றங�ளிலுள்ள இலளஞர் யுவதி�ளின் 
தி்றலம�லள ஹவளிக்ஹ�ோணரும் வல�யில் 
புததளம் மோவட்டததிற்�ோன �ரப்பந்தோட்ட 
பயிற்றுவிப்போளர்�லள ஹதரிவு ஹசயவதற்�ோன 
பரீடலசயும் கநர்மு�தகதர்வும் அண்லமயில் 
புததளம் மோவட்ட ஹச்யை�ததில் இ்டம்ஹபற்-
்றது.

சோயந்தமருலத பி்றப்பி்டமோ�க் ஹ�ோண்்ட 
இவர் �ல்முலன ்ஸோஹிரோ கதசி்யக்�ல்லூரி-

யின் பலழ்ய மோணவரோன இவர்  போ்டசோலை 
�ோைங�ளில் போ்டசோலை மட்டம் , வை்ய 
மட்டம் , மோவட்ட மட்டம் , மோ�ோணமட்டம் 
மற்றும் கதசி்ய மட்டங�ளில் குறுந்தூர ஓட்டம் 
, அஞசகைோட்டம் , தல்டதோண்டி ஓட்டம் என்-
பவற்றிலும் ஹபரு  விலள்யோடடுக்�ளோன கிரிக்-
ஹ�ட , �ோற்பந்து , �ரப்பந்தோட்டம் , �படி 
கபோன்்றவற்றிலும் பஙக�ற்று தனது போ்டசோ-
லைக்கும் இப்பிரகதசததிற்கும்  ஹபருலம 
கசர்ததவரோவோர்.

கமற்படி பயிற்றுவிப்போளருக்�ோன  பரீடலச-
யில் கூடுதைோன புள்ளி�லளப் ஹபற்்றது்டன் 
கநர்மு�ப்பரீடலசயிலும் சிததி்யல்டந்து இவர் 
இப் பதவிக்கு நி்யமிக்�ப்படடுள்ளோர்.

்கரப்பந்ோடட பயிற்றுவிப்பாளரா்க அம்்ஜத் நிேமனம்

ஆண்�ளுக்�ோன ஹசர்பி்யோ பகிரங� 
ஹ்டன்னிஸ் ஹதோ்டரின் �ோலிறுதிப் 
கபோடடி�ளில், ஹசர்பி்யோவின் கநோவக் 
கஜோக�ோவிச்சும், ரஷ்யோவின் ஹென்ரி 
ரூஹபல்வும் ஹவற்றிஹபற்று அலரயிறு-
திக்கு முன்கனறியுள்ளனர்.

�ோலிறுதிப் கபோடடிஹ்யோன்றில், ஹசர்-
பி்யோவின் கநோவக் கஜோக�ோவிச், ச�-
நோடடு வீரரோன மிக்யோமிர் ஹ�க்மகனோ-
விக்ல� எதிர்ஹ�ோண்்டோர்.

பரபரப்போ� நல்டஹபற்்ற இப்கபோடடி-
யில், முதல் ஹசடல்ட மிக்யோமிர் ஹ�க்ம-
கனோவிக், 6-4 எனக் ல�ப்பற்றினோர்.

இதலனதஹதோ்டர்ந்து சுதோ�ரிததுக்-
ஹ�ோண்்ட கநோவக் கஜோக�ோவிச், அடுதத 
இரண்டு ஹசடடு�லளயும் 6--3, 6--3, 
எனக் ல�ப்பற்றி அலரயிறுதிக்கு முன்-
கனறினோர்.

மற்ஹ்றோரு �ோலிறுதியில் ரஷ்யோவின் 
ஹென்ரி ரூஹபல்வ, ஹசக் குடி்யரசின் 
ஜிரி ஹைஹெக்�ோவு்டன் கமோதினோர்.

விறுவிறுப்போ� நல்டஹபற்்ற இப்-
கபோடடியின் முதல் ஹசடல்ட, ஹசக் 
குடி்யரசின் ஜிரி ஹைஹெக்�ோ 6--4 எனக் 
ல�ப்பற்றினோர்.

இதலனதஹதோ்டர்ந்து நல்டஹபற்்ற 
இரண்்டோவது ஹசடடில், இருவரும் 
விடடுக்ஹ�ோடுக்�ோமல் ஆக்கரோஷமோ� 
விலள்யோடிதோல், ஹசட ல்ட பிகரக் வலர 
நீண்்டது.

இதில் இறுதி வலர சி்றப்போ� விலள-
்யோடி்ய ரஷ்யோவின் ஹென்ரி ரூஹபல்வ, 
ஹசடல்ட 7--6 எனக் ல�ப்பற்றி பதிைடி 
ஹ�ோடுததோர். இருவரும் தைோ ஒரு 
ஹசடல்டக் ல�ப்பற்றி்யதோல், ஹவற்றில்ய 
தீர்மோனிக்கும் மூன்்றோவது ஹசட, இரசி-

�ர்�ளின் எதிர்போர்ப்லப எகி்ற லவததது. 
இதில் ஹபரிதளவோன ஹநருக்�டி�ள் இல்ைோ-
மல், ஜிரி ஹைஹெக்�ோலவ எதிர்ஹ�ோண்்ட 
ஹென்ரி ரூஹபல்வ, ஹசடல்ட 6--2 என இை-
குவதோ� ல�ப்பற்றி அலரயிறுதிக்குள் அடி-
ஹ்யடுதது லவததோர்.

கசர்பிய பகி்ரங� கென்னிஸ்:

்காலிறுதிப் தபாடடி்களில் 
த்ஜாத்காவிச் - ரூதபல்வ் தெற்றி!

( மோளில�க்�ோடு குறூப் நிருபர்)

மோவஹனல்ை இசுறு விலள்யோடடுக்�ழ-
�ம் ஒழுஙகு ஹசயதிருந்த கிரிக்ஹ�ட வசந்-
தம் சுற்றுப் கபோடடியில் மோவஹனல்ை �ண்-
டி்யன் விலள்யோடடுக்�ழ�ம் சம்பி்யனோ� 
ஹதரிவு ஹசய்யப்பட்டது.

”இனங�ளுக்கில்டயிைோன ஐக்கி்யதலத 
விலள்யோடடுததுல்றயினூ்டோ� �டடிஹ்ய-
ழுப்புகவோம் ” எனும் ஹதோனிப்ஹபோரு-
ளில் ை�முவ விததி்யோை்ய லமதோனததில் 
அண்லமயில் ஒழுஙகு ஹசய்யப்படடிருந்த 
அணிக்கு 7 கபர் ஹ�ோண்்ட கமற்படி கிரிக்-
ஹ�ட சுற்றுப் கபோடடியில் மோவஹனல்ை 
�ண்டி்யன் விலள்யோடடுக்�ழ�ம் இலுக்-
வதத விலள்யோடடுக்�ழ�தலத கதோற்�-
டிதது சம்பி்யன் கிண்ணதலதச் சுவீ�ரிததுக் 
ஹ�ோண்்டது.

சம்பி்யன்�ளோ� மோவஹனல்ை �ண்டி்யன் 
விலள்யோடடுக்�ழ�ததிற்கு சம்பி்யன் கிண்-

ணமும் 30,000 ரூபோ 
பணப்பரிசும் வழங�ப்-
பட்டது்டன்  ஆட்ட 
நோ்ய�னோ� ஹதரிவு ஹசய-
்யப்பட்ட �ண்டி்யன் 
வி ல ள ்ய ோ ட டு க் � ழ � 
ைக்சித பரவீன் மதுசங� , 
சி்றந்த பந்து வீச்சோளரோ� 
ஹதரிவு ஹசய்யப்பட்ட 
�ண்டி்யன் விலள்யோட-
டுக்�ழ� ைக்மி விக்ரம-
ஹரடண , சி்றந்த துடுப்-
போட்ட வீர்ரோ� ஹதரிவு 
ஹசய்யப்பட்ட இலுக்வதத 
வி ல ள ்ய ோ ட டு க் � ழ � த -
லதச் கசர்ந்த சதிஸ் சுக்ரி 

ஆகிக்யோருக்கு கிண்ணங�ளும் வழஙகி 
லவக்�ப்பட்டன.

மாெதனல்ை ்கண்டிேன் ்கழ்கம் ைம்பிேன்

சம்மோந்துல்ற கிழக்கு தின�ரன் நிருபர்

சம்மோந்துல்றயில் அலமந்துள்ள ஐ.என்.
ஆர் கமோட்டோர்ஸ்  நிறுவனததின் 12 வரு்ட 
பூர்ததில்ய முன்னிடடு ஹமன்பந்து கிரிக்ஹ�ட 
சுற்றுப்கபோடடி ஒன்றிலன  சம்மோந்துல்ற 
�வுண்டி விலள்யோடடு 
�ழ�ததின் ஏற்போடடில் 
சனிக்கிழலம (02) சம்-
மோந்துல்ற  ஹபோது விலள-
்யோடடு லமதோனததில் 
நல்ட ஹபற்்றது.

இச் சுற்றுப்கபோடடியில்  
அம்போல்ற மோவட்டத-
தில் உள்ள பைம் ஹபோருந்-
தி்ய 14 அணி�ள் �ைந்து-
ஹ�ோண்்டன.

இறுதிச்சுற்றுப்கபோடடி  
நியூவ  சன் விலள்யோடடு 
�ழ�  அணிக்கும்  சம்மோந்-
துல்ற விலள்யோடடு �ழ� 
அணிக்கும்  இல்டக்ய 
நல்ட ஹபற்்றது.

இறுதிச்சுற்றுப்கபோடடியில் கநரதலத �வ-
னததில் ஹ�ோண்டு 4 ஓவர்�ள் ஒரு ஓவரில் 4 
பந்து�ள்  ஹமோததமோ� 20 பந்து வீச்சுக்�ள் 
என நிர்ணயிக்�ப்பட்டது. 

முதலில் துடுப்ஹபடுததோடி்ய சம்மோந்-
துல்ற விலள்யோடடு �ழ� அணி 4 ஓவர்�ள் 
முடிவில் 3 விக்ஹ�டடுக்�லள இழந்து 34 
ஓட்டங�லள ஹபற்றுக்ஹ�ோண்்ட நிலையில் 
ஹவற்றி இழக்�ோ�  நியூவ  சன்  விலள்யோடடு 
�ழ� சம்மோந்துல்ற அணிக்கு 35 ஓட்டங�ள் 
ஹவற்றியிைக்�ோ� நிர்ணயிக்�ப்பட்டது.

இன் நி�ழ்வில் பிரதம அதிதி்யோ� ஐ.என்.
ஆர்  நிறுவனததின்  உரிலம்யோளர்  எம்.எச் நூர் 
முெம்மட �ைந்துஹ�ோண்்டது்டன் அதிதி்யோ� 
சம்மோந்துல்ற இலளஞர் போரளுமன்்ற உறுப்பி-

னர் அமீர் அப்னோன் �ைந்துஹ�ோண்்டோர். இச் சுற்-
றுப்கபோடடில்ய போர்லவயிடுவதற்�ோ� ஹபோது-
மக்�ள் அதி�ளவில் வந்திருந்தனர்.

இரண்்டோவதோ� துடுப்ஹபடுததோடி்ய  நியூவ  
சன் விலள்யோடடு �ழ� சம்மோந்துல்ற அணி  
4 ஓவர்�ள் முடிவில் 3 விக்ஹ�டடுக்�லள 

இழந்து 27ஓட்டங�லள ஹபற்்றது.ஈற்றில் சம்-
மோந்துல்ற  விலள்யோடடு  �ழ� அணி 7 ஓட-
்டங�ளினோல் ஹவற்றில்ய தமதோக்கி சம்பி்யன் 
பட்டம் ஹவன்்றது. இத ஹதோ்டரில் ஹவற்றியீட-
டி்ய சம்மோந்துல்ற விலள்யோடடு �ழ� அணிக்கு 
10000 ரூபோ பணப்பரிசும் ஹவற்றிக்கிண்ணமும் 
வழஙகி லவக்�ப்பட்டகதோடு நியூவ சன் விலள-
்யோடடு �ழ� சம்மோந்துல்ற அணிக்கு 5000 ரூபோ 
ஹவற்றிக்கிண்ணமும் வழங�ப்பட்டது.

இத ஹதோ்டரின்  கபோடடியின்  ஆட்ட நோ்ய�-
னோ� சம்மோந்துல்ற  விலள்யோடடு  �ழ� அணி 
வீரர் ரமீ்ஸும் , ஹதோ்டரின் ஆட்ட நோ்ய�னோ� 
சம்மோந்துல்ற  விலள்யோடடு  �ழ� அணி வீரர் 
இஸ்மததும்  ஹதரிவுஹசய்யப்பட்டலம  குறிப்-
பி்டததக்�து.

ஐ.என்.ஆர் கிரிக்த்கட தெற்றிக்கிண்ணம்
சமைாந்துமை விமையாட்டு �ழ� அணி சமபியன்

(சோயந்தமருது விகச்ட 
நிருபர்)

�ல்முலன லீ்டர் அஸ்ரப் 
ஹப்டகரசனின் வரு்டோந்த 
இப்தோர் நி�ழ்வும்,டி 
கசர்ட அறிமு� நி�ழ்-
வும் �ல்முலன ஆ்ஸோத 
பிளோ்ஸோ மண்்டபததில் 
அலமப்பின் தலைவ-
ரும், ஹதோழிைதிபருமோன 
யூ.எல் ஹநளபர் தலைலம-
யில் அண்லமயில் நல்ட-
ஹபற்்றது. 

இந் நி�ழ்வுக்கு 
�ல்முலன மோந�ர சலப 
முதல்வர்  சட்டததரணி 
ஏ.எம் ரக்கீப்,�ல்முலன 
பிரகதச ஹச்யைோளர் கஜ.லி்யோக்�த அலி,-
�ல்முலன முலெததீன் ஜும்மோ ஹபரி்ய 
பள்ளிவோசல் தலைவர் ்டோக்்டர் எஸ்.எம்.ஏ 
அஸீஸ், �ல்முலன மோந�ர சலப உறுப்பி-
னர்�ளோன சட்டததரணி ஏ.எம்.கரோ்ஸன் 
அக்தோர் ,ஏ,சி.ஏ சததோர், ஏ.எம் லபக்றோஸ் 
,�ல்முலன வீதி அபிவிருததி அதி�ோர 
சலபயின் நில்றகவற்று ஹபோறியி்யைோளர் 
இ்ஸட.ஏ.எம் அஸ்மீர், �ல்முலன பிரகதச 
ஹச்யை� சமூ� கசலவ உததிக்யோ�ததர் எம்.
ஹஜயி்ஸோன்,்டோக்்டர் எ.சி எம் அமீன்,சட-
்டததரணி சோரீக் �ோரி்யப்பர்,அலமப்பின் 
கபோச�ர்�ள், அலமப்பின் ஆகைோச�ர்�ள், 
அலமப்பின் உ்யர் பீ்ட மு�ோலமததுவ சலப 

உறுப்பினர்�ள், அலமப்பின் அங�ததவர்-
�ள், போ்டசோலை அதிபர்�ள், முன்னோள் 
இலளஞர் போரோளுமன்்ற உறுப்பினர்�ள், 
பி்ற அலமப்பு�ளின் பிரதிநிதி�ள், ஊ்ட�வி-
்யளோைர்�ள், அலமப்பின் நைன் விரும்பி�ள் 
என பைரும் �ைந்து ஹ�ோண்்டனர். 

கமலும் இந் நி�ழ்வில் ஹமளைவி 
அல்ெோஜ் பி.எம்.ஏ ஜலீல்(போ�வி)  சி்றப்பு 
மோர்க்� ஹசோற்ஹபோழிவு இ்டம்ஹபற்்றது.

இந் நி�ழவின்கபோது அலமப்பின் ரி  
கசர்ட உததிக்யோ�பூர்வமோ� �ல்முலன 
பிரகதச ஹச்யைோளரினோல் அறிமு�ம் ஹசய-
்யப்பட்டதும் குறிப்பி்டததக்� வி்ட்யமோ-
கும்.

்கல்முலன லீடர் அஸரப் தபடதரைனின் 
ரீ தைர்ட அறிமு்க நி்கழ்வு
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