
க�ொள்ளுப்பிட்டியில் 
அலரி மொளிக�க்கு 
முன்ொ� நடத்தப்்டும் 
ப்ொரொட்டததில் பநற்று 
இடம்க்ற்்ற அகமதி-
யினகம, குழப்்ம் �ொர-
ணமொ� ஒருவர் �ொயம-
கடந்து ஆஸ்ததிரியில் 
அனுமதிக்�ப்்ட்டொர். பிர்தமரின உததிபயொ�பூர்வ இல்லமொன அலரிமொளி-
க�க்கு முன்ொ� க்தொடர்ச்சியொ� ப்ொரொட்டம் நடத்தப்்ட்டு வருகின்றது.
்ல்�கலக்�ழ� மொணவர்�ள், 

www.thinakaran.lk

Saturday 30, April, 2022 12பக்கங்கள்வரு. 90 இல. 100

2022 ஏப்ரல் 30 சனிககிழமை
www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

ஸஹர் முடிவு:  - 
 04.24
ந�ோன்பு துறககும் ந�்ரம்: - 
 06.19

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;

மின்னிதழ்

அலரிமாளிககககு அருகில்   
அகமதியின்கமயால் குழபபம

க ் ொ ரு ள ொ ்த ொ ர 
கநருக்�டியில் சிக்கி 
்தவிக்கும் இலங்-
க�க்கு அததியொவசிய 
க்ொருட்�ள், உயிர்�ொக்-
கும் மருந்து�ள் வழங்� 
மததிய அரசு அனும-
திக்� பவண்டும் என  
்தமிழ� சட்டசக்யில் பநற்று 
(29) ்தனிததீர்மொனதக்த ்தமிழ� 
மு்தல்வர் மு.� ஸடொலின 
்தொக்�ல் கசய்தொர்.  

இ ல ங் க � யி ல் 
்தற்ப்ொது நிலவிவரும் 
�டும் க்ொருளொ்தொர 
கநருக்�டியில் சிக்கித 
்தவிக்கும் இலங்க� 
மக்�ளுக்கு மனி்தொபி-
மொன அடிப்்கடயில் 
உ்தவும் க்ொருட்டு 

்தமிழநொடு அரசு அவர்�ளுக்கு 
ப்தகவயொன அரிசி, ்ருப்பு 
மு்தலிய அததியொவசியப் 
க்ொருட்�ள் மற்றும் 

இலஙம்கககு உதவ தனித்தீர்ைோனம்:

 பம தினதக்தயடுதது நொகள 
மறுதினம் பம 2 ஆம் தி�தி 
க்ொது விடுமுக்ற தினமொ� அர-
சொங்�ம் பிர�டனப்்டுததியுள்-
ளது. க்ொது நிர்வொ� அகமச் -

சின கசயலொளர் பே.பே. 
ரதனசிறி இ்தகன அறிவிததுள்-
ளொர்.   பம 01 ஆம் தி�தி சர்வ -
ப்தச க்தொழிலொளர் தினதக்த 
முனனிட்டு இந்்த

ப�ொது விடுமுறை தினமொக அறிவிப்பு  

எரிக்ொருள் கசலவு�ள் மற்றும் ்தற் -
ப்ொக்தய நிகலகமக்கு மததியில், அரு-
கிலுள்ள ்ொடசொகலயில் �டகமயொற்-
றுவ்தற்கு சந்்தர்ப்்ம் வழங்குமொறு, 
ஆசிரியர்�ள் முனகவததுள்ள ப�ொரிக்-
க�க்கு, �ல்வி அகமச்சின கசயலொளர் 
ப்ரொசிரியர் �பில க்பரரொ இணக்�ம் 
க்தரிவிததுள்ளொர்.   

 எனினும், இவவொ்றொனக்தொரு தீர்-
மொனதக்த உடனடியொ� அமுலொக்� 
முடியொக்தனறும் அவர் குறிப்பிட்டுள்-
ளொர்.   

அருகிலுள்ள பாடசாகலகளில்
கடகமயாற்ற சநதரபபம

அரசொங்�ததின க�ொள்க�கயப் க்ற்்றவு -
டன மினசொரக் �ட்டணத திருத்தம் க்தொடர் -
்ொன க்ொதுமக்�ளிடம் �ருததுக் ப�ொரகல 
நடத்தவுள்ள்தொ� இலங்க� க்ொதுப் ்யன-
்ொடு�ள் ஆகணக்குழு க்தரிவிததுள்ளது.   

 இலங்க� மினசொர சக்யினொல் முனகமொ-
ழியப்்ட்டுள்ள �ட்டண அதி�ரிப்புக்�ொன 
திருத்தம் க்தொடர்பில் 

மின் கட்டணத் திருத்்தம் ப்தொ்டர்பில்   
ப�ொது மககளி்டமிருந்தும் கருத்து

சர்வப்தச நொணய நிதியததின 
பவகலததிட்டம் க்தொடர்பில் 
அடுத்த இரண்டு மொ்தங்�ளுக்குள் 
்ணியொளர் மட்ட அல்லது ஆரம்-
்�ட்ட உடன்டிக்க�கய எட்ட 
முடியுகமன மததிய வங்கியின 
ஆளுநர் �லொநிதி நந்்தலொல் வீரசிங்� 

நம்பிக்க� கவளியிட்டுள்ளொர். 
பநற்று முனதினம் நகடக்ற்்ற 

இலங்க� வர்த்த� சம்பமளன 
குழுக் கூட்டததில் உகரயொற்றிய 
அவர், இ்தற்�கமவொன க்ொருளொ -
்தொர �ட்டகமப்க் நிறுவும் ்ணி� -
ளில் முனபனற்்றம் 

IMF பேகலத்திடடம ததாடரபில் 
இரு மாதஙகளில் ஆரமபகடட ஏறபாடு

பலொரனஸ கசல்வநொய�ம்

முனனொள் அகமச்சர் 
ஏ.எச்.எம்.க்ௌசிக்கு 
எதிரொ� இலஞச, ஊழல் 
ஆகணக்குழுவினொல் 
்தொக்�ல் 

நைோசடி குறறசசோட்டிலிருந்து

்தற்ப்ொக்தய எரிவொயு ்தட்டுப்்ொடு 
அடுத்த மொ்த இறுதிக்குள் சரி கசயயப்-
்டுகமன வர்த்த� அகமச்சு க்தரிவித-
துள்ளது. இந்திய �டன திட்டததின கீழ 
லிற்ப்றொ மற்றும் லொஃப்ஸ (Laughs) 
நிறுவனங்�ளுக்குத ப்தகவயொன நிதி 
வசதி�ள் வழங்�ப்்டுகமன அகமச்சர் 
கெஹொன பசமசிங்� க்தரிவிததுள்ளொர். 
இந்திய அரசொங்�ததின 

எரிோயு தெருககடி 
பம மாதத்துககுள முடிவுககு

இலங்க�யில் நகடக்ற்று வரும் 
ஆர்ப்்ொட்டங்�ளின ப்ொது இடம்க்றும் 
வனமுக்ற�ள் குறிதது பிரிட்டன �வகல 
கவளியிட்டுள்ளது.   

ஆர்ப்்ொட்டங்�ளின ப்ொது இடம்க் -
றும் வனமுக்ற�ள் குறிதது �வகலயகட-
வ்தொ� க்தரிவிததுள்ள பிரிட்டன அரசொங்�ம், இலங்க�யின 
அரசியல் க்ொருளொ்தொர கநருக்�டி�ளுக்கு தீர்கவக் �ொண்் -
்தற்�ொ� அகனதது ்தரப்பினகரயும் ேனநொய�தக்த

ஆரபபாடடஙகளின் பபாது
ேன்முக்ற குறித்து கேகல

நொடு ்தற்ப்ொது எதிர்க�ொண்டுள்ள 
க்ொருளொ்தொர கநருக்�டியிலிருந்து 
மீளும் வகர ந�ரங்�ளுக்கும் மற்றும் 
அததியொவசிய ப்தகவ�ளுக்கு 
மட்டுபம சகமயல் எரிவொயு 

பபோருளோதோ்ர ப�ருக்கடியிலிருந்து மீளும்வம்ர

இலங்க�க்கு ்ொல் 
மற்றும் விலங்குணவுப் 
க்ொருட்�ளுக்�ொன 
சலுக�க் �டன திட்டதக்த 
வழங்குவ்தற்கு நியூசிலொந்-
திலிருந்து 

நியூஸிலாநதிலிருநது   
பால் மறறும இக்றச்சி

“நொட்டில் இனறு நில-
வுவது க்ொருளொ்தொர பிரச்-
சிகனபய. எமக்கு நட்பு 
நொடு�ள் உ்தவும். பிரச்சி-
கன�ளுக்கு நொம் க்ொருளொ-
்தொர தீர்வு வழங்குபவொம். 
மக்�ளின க்ொருளொ்தொர 
பிரச்சிகன�ள் தீர்ந்து 
விட்டொல், இந்்த ஆர்ப்்ொட்-

டங்�ள் எல்லொம் ஓயந்து 
ப்ொய விடுகமன பிர்தமர் 
மஹிந்்த ரொே்க் ெ ்தனனி-
டம் க்தரிவித்த்தொ� ்தமிழ 
முற்ப்ொக்கு கூட்டணியின 
்தகலவர் மபனொ �பணசன 
க்தரிவிததுள்ளொர்.  

பநற்று முனதினமிரவு பிர-
்தமருக்கும் 

பி்ரதைருடன் ைநனோ MP பதோமலநபசி உம்ரயோடல்: 

க்தொழிலொளர் தினமொன நொகள 01 ஆம் தி�தி 
ஞொயிற்றுக்கிழகம �ொலிமு�ததிடல் ப்ொரொட்டக்�-
ளததுக்கு அரசியல்வொதி�கள  அகழததுக்க�ொண்டு 
வர பவண்டொகமன  ப்ொரொட்டததிலுள்ள இகளஞர், 
யுவதி�ள் அகனதது அரசியல் �ட்சி�ளுக்கும் அறி-
விததுள்ளனர்.

ஐக்கிய ப்தசியக் �ட்சியின ்தகலவரும் முனனொள் 
பிர்தமருமொன ரணில் விக்கிரமசிங்�, 

மம தினத்்தன்று கொலி முகத்தி்டல்   
ம�ொரொட்ட களத்துககுள்   
வர மவண்டொபமன அறிவிப்பு   2021ஆம் 

ஆண்டுக்-
�ொன �ல்விப் 
க்ொதுத ்தரொ்தர 
சொ்தொரணப் 
்ரீட்கசகய பம மொ்தம் 23ஆம் தி�தி 
க்தொடக்�ம் ஆரம்பிப்்்தற்கு �ல்வி 
அகமச்சும், ்ரீட்கச�ள் திகணக்�ள-
மும் திட்டமிட்டுள்ளன.  

 இதுக்தொடர்்ொ� அரசொங்� ்த�வல் 
திகணக்�ளததின ப�ட்ப்ொர் கூடத-
தில் (28) நகடக்ற்்ற

2021ம் ஆணடுககுரிய
O/L �ரீடறசைககொன
திகதிகள் அறிவிப்பு

்தனமல்-
வில வொரொந்்த 
சந்க்த வளொ-
�ததில் ந்கரொ-
ருவர் கூரிய 
ஆயு்தததினொல் கவட்டிக் க�ொகல 
கசயயப்்ட்டுள்ள்தொ� க்ொலிஸொர் 
க்தரிவித்தனர்.  

 வொரச்சந்க்தக்கு க்ொருட்�கள 
க�ொள்வனவு கசயய வந்்த ந்பர 
இவவொறு க�ொகல கசயயப்்ட்டுள்-
ளொர். கூரிய ஆயு்தததினொல்

்தனமல்வில வொர
சைந்ற்தயில் ஒருவர் 
பவடடிக பகொறல!

இந்நதோநனஷியோ இலஙம்கககு �ன்ப்கோமடயோ்க வழஙகிய 1.6 மில்.அபை.படோலர் பபறுைதியோன ைருந்து்கள் 
�ோட்மட வந்தமடந்தன. அவறமற இலஙம்கக்கோன இந்நதோநனசிய தூதுவர் படவி நடோபிங, ்கட்டு�ோயக்க விைோன 
நிமலயத்தில் மவத்து சு்கோதோ்ர அமைசசர் நப்ரோசிரியர் சன்ன ஜயசுைனவிடம் ம்களித்தோர்.

பலொரனஸ கசல்வநொய�ம்  

்ொரொளுமன்றததில் அங்�ம் வகிக்கும் 
அகனததுக் �ட்சி�ளும் ஒபர நிகலப்-
்ொட்டுக்கு வந்்தொல் இகடக்�ொல அர -
சொங்�தக்த அகமப்்்தற்கு ேனொதி்தி 

தீர்மொனிததுள்ள்தொ� முனனொள் ேனொதி-
்தி கமததிரி்ொல சிறிபசன பநற்று க்தரி -
வித்தொர்.  

அததுடன எவரது அரசொங்�ம்? யொர் 
்தகலவர்? எனறு 

நாட்டுக்கு ப�ாறுப்புக் கூறும் வகையில் அகையும்  

ஆசிரியர்களது க்கோரிக்்கககு ்கல்விய்ைச்சு இணக்கம் ப�ோதுப�யன�ோடு்கள் ஆ்ணககுழு பெரிவிபபு
ைத்திய வங்கி ஆளுநர  நநெலோல் வீரசிங்்க நம்பிக்்க

அ்ைச்்சர ப்சஹோன க்சைசிங்்க பெரிவிபபு

அ்ைதி மு்ைககு பிரிட்டன வலியுறுத்து

முன்்ாள அகமச்சர 
தபௌஸி விடுவிபபு

்சலு்்கக ்க்டன திட்டத்தில் ஏற�ோடு

நை 02 ஆம் தி்கதி

ெகரஙகளுககும அத்தியாேசிய
பதகேகளுககுபம எரிோயு
விநிகயோ்க மு்ை 
குறித்து லிறகைோ 
நிறுவனம் அறிவிபபு! 

்கோயை்்டநெ ஒருவர ஆஸ�த்திரியில் அனுைதி  

அரசியல் ்கடசி்களுககு இ்ளகயோர ப்சய்தி

ப�ொருளொ்தொர பிரச்சிறனககு  
விறரவில் தீர்வு வழங்குமவொம்
அெனபின ஆரப�ோட்டங்்கள் ஓய்நதுவிடும் என பிரெைர பெரிவித்ெோர

்தமிழக சைட்ட சைற�யில் 
மு.க. ஸ்டொலின் ்தொககல்!

இகடககால அரகச அகமகக
ஜ்ாதிபதி பகாடடா இணககம
   ஜனொதி�திறய சைந்தித்்த SLFP ்தறலவர் றமத்திரி�ொல சிறிமசைன ப்தரிவிப்பு

எவரது அர்சோங்்கம், யோர ெ்லவபரனறு  
�ோரோது ைக்களின பிரச்சி்னககு  

தீர்வ ப�றறுகப்கோடுப�து அவசியம்  
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ப�ொதுஜன முற்�ொக்கு 
ஊழியர் சங்க
்ேதினக்கூட்டம்

க்ொதுேன முற்ப்ொக்கு 
ஊழியர் சங்�ததின   பமதினக்-
கூட்டம் நொகள க்ொதுேன 
முற்ப்ொக்கு ஊழியர் சங்-
�ததின நுப�க�ொட ஆனந்்த சமரப�ொன 
பமகடயில் நகடக்்றவுள்ளது. "சவொல்-
�ளுக்கு மததியில் ்லதது உரக்கும் குரல்" 
என்ற க்தொனியில் இந்்தக்கூட்டம் நகட 
க்்றவுள்ள்தொ� அறிவிக்�ப்்ட்டுள்ளது.



சீனாவின் குவாங்சா 
நகரில் அனனத்து உள்-
நாட்டு விமானச் ்சனவ-
களும் நிறுத்தினவககப்-
பட்டுள்்ளன. 

அஙகுள்்ள விமான 
நினைய ஊழியரகளுக-
கும் அவரகளுடன் 
நநருஙகிய ந�ாடரபில் 
உ ள் ்ள வ ர க ளு க கு ம் 
நகா்�ானா னவ�ஸ் 
ந�ாற்று ஏற்பட்டன�த் 
ந�ாடரந்து இந்� நடவ-
டிகனக ்மற்நகாள்்ளப்ப-
டுகிறது.

ஷங்ாயில் நடப்பிலுள்்ள 
முடககநினைனயத் �விரகக 
குவாங்சாவில் உள்்ள 7 வட்டா�ங-
களில் நபரிய அ்ளவிைான னவ�ஸ் 

ந�ாற்றுப் பரி்சா�னனகள் ்மற்-
நகாள்்ளப்படுகின்றன. பீஜிஙகில் 
உள்்ள பாடசானைகளும் அலுவை-
கஙகளும் மூடப்பட்டுள்்ளன.  அங-
குள்்ள குடியிருப்புப் ்பட்னடகளில் 

நடமாட்டம் கட்டுப்படுத்-
�ப்பட்டுள்்ளது. பீஜிஙகில் 
50ககும் ்மற்பட்ட னவ�ஸ் 
ந�ாற்றுச் சம்பவஙகள் பதி-
வாகியுள்்ளன. 21 மில்லி-
யன் ்பருககும் அதிகமா-
்னார வசிககும் பீஜிஙகில் 
இன்று 30 ஏப்�ல் மூன்றாவது 
முனறயாக னவ�ஸ் ந�ாற்றுப் 
பரி்சா�னனகள் ்மற்நகாள்-
்ளப்படுகின்றன.

முழுனமயான நகா்�ானா 
ந�ாற்னற துனடத்ந�ாழிக-
கும் நகாள்னகனய பின்பற்-

றும் சீனா, ்நானய கட்டுப்படுத்� 
கடுனமயான முடககநினை, கூட்டு 
னவ�ஸ் ்சா�னன மற்றும் பயணக 
கட்டப்பாடுகன்ள நசயற்படுத்தி 
வருகிறது. 

ஐககிய நாடுகள் நசயைா்ளர 
நாயகம் அன்நடானி குட்ட�ஸ் 
உகன�ன் �னைநகர கி்யவுககு 
விஜயம் ்மற்நகாண்டிருககும் 
்ந�த்தில் அஙகு ந�ாகநகட் �ாககு-
�ல் இடம்நபற்றுள்்ளன� அடுத்து 
அவர �னது அனமப்னபச் ்சரந்� 
பாதுகாப்புச் சனபனய கண்டித்துள்-
்ளார. 

பாதுகாப்புச் சனப உகன�ன் 
்பான� முடிவுககுக நகாண்டுவ� 
�வறியுள்்ளது என்று குட்ட�ஸ் 
ந�ரிவித்துள்்ளார. இது ஏமாற்றம், 
்காபம் மற்றும் ்வ�னனககுக 
கா�ணமாகியுள்்ளது என்றும் அவர 
கூறினார. 

‘இந்�ப் ்பான�த் �டுப்பது 
மற்றும் முடிவுககுக நகாண்டுவரு-
வ�ற்கு அ�ன் அனனத்து அதிகா�த்-
ன�யும் பயன்படுத்துவதில் ் �ால்வி 
கண்டுள்்ளது என்பன� நான் ந�ளி-
வாகக கூறிகநகாள்கி்றன்’ என்றார 
அவர.  

15 அஙகத்துவ நாடுகன்ளக 
நகாண்ட ஐ.நா பாதுகாப்புச் சனப 
சரவ்�ச அனமதி மற்றும் பாது-
காப்னப உறுதிப்படுத்துவ�ற்கு 
நபாறுப்பாக உள்்ளது. 

ஆனால் கடந்� நபப்வரியில் 
இருந்து இடம்நபற்றுவரும் ்பான� 
�டுப்ப�ற்கு �வறியது குறித்து உக-
ன�னிய அ�சு உட்பட பாதுகாப்புச் 
சனப கடும் விமரசனத்ன� எதிர-
நகாண்டு வருகிறது. 

�ஷயா பாதுகாப்புச் சனபயின் நி�ந்-
��க அஙகத்துவத்ன� நபற்றிருப்ப-
்�ாடு அது இந்� ்பார ந�ாடரபில் 
ஒன்றுககு ்மற்பட்ட முனற �னது 
வீட்்டா அதிகா�த்ன� பயன்படுத்தி-
யுள்்ளனம குறிப்பிடத்�ககது.       

இந்நினையில் உகன�ன் ஜனாதி-
பதி நவா்ைாடிமிர நசநைன்ஸ்கியு-
டன் இனணந்து கடந்� வியாழககி-
ழனம நடத்திய கூட்டு நசய்தியா்ளர 
சந்திப்பில் குட்ட�ஸ் ்பசினார. 
எனினும் இந்� சந்திப்புககு முன்ன-
�ாக்வ பாதுகாப்பு சனபனய விமர-
சித்�ார. 

‘உகன�ன் ஜனாதிபதி மற்றும் 
மககன்ள நாம் னகவிடமாட்்டாம் 
என்பன� கூற்வ நான் இஙகு வந்-
துள்்்ளன்’ என்று அவர குறிப்பிட்-
டார.

இ�ன்்பாது ஐககிய நாடுகள் 
சனபனய பாதுகாத்து ்பசிய குட்ட-
�ஸ், பாதுகாப்புச் சனப முடஙகிய-
்பாதும் ஐ.நா ்வறு நடவடிகனக-
கன்ள எடுககும் என்று ந�ரிவித்�ார.  

‘ஐ.நாவின் 1,400 உறுப்பினரகள் 
உகன�னில் உள்்ளனர. அவரகள் உ�-
விகள், உணவுகள், பணம் மற்றும் 
ஏனனய உ�விகன்ள வழஙகி வரு-
கின்றனர’ என்றார.  

ஐ.நா �னைவரின் வருனகயின்-

்பாது  கி்யவின் மத்திய நசவ்-
சன்்கா மாவட்டத்தில் மூன்று 
நவடிப்புகள் இடம்நபற்றன. இதில் 
மூவர காயமனடந்து மருத்துவம-
னனககு அனழத்துச் நசல்ைப்பட்ட-
�ாக ந�க ்மயர ந�ரிவித்�ார. 

ஐககிய நாடுகள் சனபனய அவமா-
னப்படுத்� இந்�த் �ாககு�ல் நடத்-
�ப்பட்ட�ாய் உகன�னிய ஜனாதி-
பதி நசநைன்ஸ்கி கூறினார.

�ஷயா ்பார குற்றத்தில் ஈடுபட்ட-
�ாக குற்றம்சாட்டப்படும் பை இடங-
கன்ளயும் குட்ட�ஸ் பாரனவயிட்-
டார. எனினும் உகன�னின் இந்�க 
குற்றச்சாட்னட �ஷயா மறுத்து வரு-
கிறது. 

அஙகு புச்சா நகரில் �ஷய 
பனடகள் ஏ�ா்ளமா்னான� 
நகான்று புன�த்துள்்ள புன�குழி-
கன்ள பாரனவயிட்டு ்வ�னன 
ந�ரிவித்� அவர, இது ந�ாடரபாக 
சரவ்�ச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் 
விசா�னண நடத்துவ�ற்கு �னது 
ஆ��னவ ந�ரிவித்�துடன், �ஷயா 

இ�ற்கு ஒத்துனழகக ்வண்டும் 
எனவும் வலியுறுத்தினார.

உகன�ன் மற்றும் �ஷயா ்பான� 
முடிவுககுக நகாண்டுவரும் அனமதி 
முயற்சியாக்வ குட்ட�ஸ் பி�ாந்-
தியத்திற்கு விஜயம் ்மற்நகாண்-
டுள்்ளார. முன்ன�ாக அவர �ஷயா 
நசன்று அந்நாட்டு ஜனாதிபதி வி்ளா-
டிமிர புட்டினுடன் ்பச்சுவாரத்ன� 
நடத்தியனம குறிப்பிடத்�ககது. 

இ�ன்்பாது உகன�னின் ந�ற்குத் 
துனறமுக நக�ான மரியு்பாலின் 
நினைனம குறித்து குட்ட�ஸும் உக-
ன�னிய ஜனாதிபதி நசநைன்ஸ்கி-
யும் ்பசியுள்்ளனர.

்பார ஆ�ம்பித்�தில் இருந்து 
கடுனமயாகத் �ாககப்படும் மரியு-
்பாலில் உள்்ள உருககு ஆனையில் 
ஆயி�ககணககான பனட வீ�ரக-
ளும் நபாதுமககளும் சிககியுள்-
்ளனர. அவரகன்ள அஙகிருந்து 
மீட்க ஐககிய நாடுகள் சனப உ�வ 
்வண்டும் என்று நசநைன்ஸ்கி 
்காரிகனக விடுத்துள்்ளார. 
குட்ட�ஸ் அது குறித்து இவ்வா� 
ஆ�ம்பத்தில் �ஷய ஜனாதிபதி வி்ளா-
டிமிர புட்டினுடன் ்பசினார.

உருககு ஆனையில் இருப்பவர-
கன்ள மீட்க ஐ.நாவுககும் நசஞ்-
சிலுனவச் சஙகத்துககும் புட்டின் 
நகாள்னகய்ளவில் ஒப்பு�ல் வழஙகி-
யுள்்ளார.

�ஷயப் பனடயினர அந்� 
ஆனைனயத் ந�ாடரந்து �ாககுவ-
�ால் உகன�னிய உள்ளூரத் �்ளபதி 
ஒருவர உ�விககு ்வண்டு்காள் 
விடுத்துள்்ளார. அந்� ஆனைககுள் 
வீ�ரகள், நபாது மகக்்ளாடு காய-
முற்ற சுமார அறுநூறு ்பரும் இருப்-
ப�ாக அந்�த் �்ளபதி கூறுகிறார.
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உகன�னுககு ஆ��வு வழஙக 
அநமரிகக ஜனாதிபதி ்ஜா னபடன் 
33 பில்லியன் நடாைர மதிப்பிைான 
புதிய நிதியு�வித் திட்டத்ன� முன்-
நமாழிந்துள்்ளார.

அந்�த் திட்டத்தின் நபரும்பகுதி 
ஆயு�ஙகள், நவடிநபாருட்கள் 
்பான்ற இ�ாணுவ உ�விகளுககுப் 
பயன்படுத்�ப்படும். ்மலும் உக 
ன�னிய அ�சாஙகத்துககு ்ந�டிப் 
நபாரு்ளா�ா� உ�வியும் மனி�ாபி-
மான உ�வியும் வழஙக அது பயன்-
படுத்�ப்படும்.

வரும் நசப்டம்பர வன� உகன�-
னுககுத் ்�னவப்படும் ்பார முயற்-
சிகளுககுக னகநகாடுகக அநம-
ரிககா வழஙகும் நிதியு�வி உ�வும்.

இந்நினையில், �னடநசய்யப்-
பட்ட �ஷயச் நசல்வந்�ரகளிட-
மிருந்து பறிமு�ல் நசய்யப்பட்ட 
நசாத்துகன்ள அநமரிககா விற்க 
முற்படுகிறது. அ�ற்கான பா�ாளு-
மன்ற ஒப்பு�னைப் நபற திட்டம் 
வகுககப்பட்டுள்்ளது.

நீண்டகாைமாக நடப்பிலுள்்ள 
குற்றவியல் சட்டஙகன்ளத் திருத்-
�வும் அது வனகநசய்யும். பறிமு-

�ல் நசய்யப்பட்ட நசாத்துகன்ள 
விற்றுப் நபறப்படும் பணத்ன� உக-
ன�னுககு வழஙகத் திட்டமிடப்பட்-
டுள்்ளது.

அநமரிகக நபாரு்ளா�ா�ம் 
சிககனை எதிரநகாண்டிருககும் 
்ந�த்தி்ை்ய இந்� உ�வித் 
திட்டம் அறிவிககப்பட்டுள்்ளது. 

கடந்� ஜனவரி மற்றும் மாரச் 
மா�த்திற்கு இனட்ய நமாத்� உள்-
நாட்டு உற்பத்தி 1.4 வீ�ம் வீழ்ச்சி 

கண்டிருப்பதுடன் 2022இன் மு�ல் 
காைாண்டில் அநமரிகக நபாரு்ளா-
�ா�ம் சுருஙகி இருப்ப�ாக நபாரு-
்ளா�ா� ஆய்வுப் பணியகம் கடந்� 
வியாழககிழனம நவளியிட்ட 
��வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. 

எனினும் இந்� உ�வித் திட்டத்-
திற்கு அநமரிகக பா�ாளுமன்றம் 
ஒப்பு�ல் அளிகக வாய்ப்பு உள்-
்ள�ாக ஆய்வா்ளரகள் குறிப்பிட்-
டுள்்ளனர. 

உகன�னின் சிை நக�ஙகள் 
அவற்றின் வீதிகளின் நபயர -
கன்ள மாற்றத் திட்டமிட்-
டுள்்ளன.

�ஷயாவுடன் ந�ாடர-
புனடய நபயரகன்ளக 
நகாண்ட வீதிகளுககு அந்ந-
டவடிகனக எடுககப்படும். 
அன�நயாட்டி 467 இடஙகள் 
அனடயா்ளம் காணப்பட்டுள்-
்ள�ாகத் �னைநகர கி்யவ் 
நக� சனப கூறியது.

�ஷய எழுத்�ா்ளரகள், கவிஞரகள் 
ஆகி்யாரின் நபயர சூட்டப்பட்ட 
வீதிகளின் நபயரகளும் மாற்றப்படு -
நமனக கூறப்பட்டது.

�ஷயாவுடனான ்பார முடிவ-
னடந்�வுடன் வீதிகளின் நபயர-
கன்ள மாற்றும் திட்டத்ன�ச் நசயல்-
படுத்�விருப்ப�ாகக காரகிவ் நக� 
்மயர கூறியுள்்ளார.

உகன�னின் வடககுப் பகுதியில் 
உள்்ள சிை நக�ஙகள், அவற்னறத் 
�ற்காத்� இ�ாணுவத் துருப்பினரின் 
ந�ாடரபில் புதிய நபயரகன்ளச் சூட்-
டியுள்்ளன.

�ஷயாவுடன் ந�ாடரபுனடய 
அனனத்து அம்சஙகளும் முற்றி-
லும் நீககப்படுநமன உகன�னின் 
கைாசா� அனமச்சர ஒநைகசாண்டர 
�ச்நசன்்கா கடந்� வா�ம் எச்சரித்தி-
ருந்�ார.

உைகின் நபரும் நசல்வந்�ர 
எ்ைான் மஸ்க அடுத்து நகாகா 
்காைா நிறுவனத்ன� வினைககு 
வாஙகவிருப்ப�ாய் ்வடிகனகயாகக 
கூறியுள்்ளார.

அண்னமயில் அவர, ட்விட்டர 
சமூக ஊடகத்ன� 44 பில்லியன் 
நடாைருககு வாஙகவுள்்ள�ாகத் 
�கவல் நவளிவந்�து. அன�த் 
ந�ாடரந்து மஸ்ககின் புதிய பதிவு 
வந்துள்்ளது.

“அடுத்து நான் நகாகா ்காைானவ 
வாஙகுகி்றன். அதில் மீண்டும் 
நகாகநகய்னனச் ்சரப்்பன்” என்று 
எ்ைான் மஸ்க பதிவிட்டார.

நகாகா ்காைா பானத்தின் ஆ�ம் -
பககட்ட நசய்முனறயில் ‘நகாக -
நகய்ன்’ ்பான�ப்நபாருள் �யா -
ரிககத் ்�னவயான நகாக்கா 
இனைகள் ்சரககப்பட்டிருந்�ன.

பானத்தில் அப்்பாது 3.5 மில்லி-
கி�ாம் அ்ளவிைான நகாகநகய்ன் 
இருந்��ாக நம்பப்படுகிறது. நகாகா 
்காைா பானஙகளிலிருந்து அது 
1903ஆம் ஆண்டில் நீககப்பட்டது. 
இ�ற்கினட்ய மற்நறாரு பதினவ -
யும் மஸ்க நவளியிட்டிருந்�ார. 
‘நமகநடானால்ட்ஸ் நிறுவனத்ன� 
வாஙக உள்்்ளன். 

ஐஸ்கிரீம் இயந்தி�ஙகன்ள சரி 
நசய்ய உள்்்ளன்’ என, அதில் அவர 
குறிப்பிட்டிருந்�ார.

எ்ைான் மஸ்க, சமூக வனை 
�்ளத்தில் நவளியிடும் பதிவுகன்ள, 
அவர கிண்டலுககாக நசால்கிறா�ா 
அல்ைது அரத்�த்துடன் குறிப்பிடுகி -
றா�ா என்பன� கணிகக முடியாது. 
நகாகா ்காைா குறித்� பதிவும் அது-
்பான்ற குழப்பத்ன� ஏற்படுத்தி-
யது. 

எனினும் �ம்மால் அதிசயஙகன்ள 
நசய்ய முடியாது என பதிவிட்டு 
�ாம் நகாகா ்காைானவ வாஙகப்-
்பாவ�ாகக கூறியது நனகச்சுனவ -

�ான் என உணரத்தியுள்்ளார மஸ்க. 
அ்� ்ந�ம் ட்விட்டன� நபாழுது-
்பாககு நினறந்� ஒன்றாக மாற்ற 
முடியும் என உறுதி �ருவ�ாகவும் 
மஸ்க பதிவிட்டுள்்ளார.

ட்விட்டன� கட்டுப்பாடுக்ளற்ற 
சு�ந்தி�மான சமூக �்ளமாக மாற்-
றப்்பாவ�ாக மஸ்க ந�ரிவித்தி-
ருந்� நினையில், �ற்்பாது நபாழு-
து்பாககு நினறந்��ாகவும் அது 
இருககும் எனவும் கூறியுள்்ளார. 
வருஙகாைஙகளில் ட்விட்டர எப்படி 
இருககும் என காட்டும் முன்்னாட்-
டமாக மஸ்ககின் �ற்்பான�ய 
பதிவு பாரககப்படுகிறது. 

�ாய்வானில் அதிகரிககும் 
நகா்�ானா ந�ாற்றுச் சம்ப-
வஙகள் அந்நாட்டுச் சுகா�ா-
�ப் ப�ாமரிப்புக கட்டனமப்-
பின் மீது நநருககு�னை 
ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்-
படுகிறது.

அந்நாட்டில் நகாவிட்-
19 பரி்சா�னனக கருவிக -
ளுககுப் பற்றாககுனற ஏற்-
பட்டுள்்ள�ால் அவற்னற 
விநி்யாகிகக ்வண்டிய 
கட்டாயத்தில் �ாய்வானிய 
அ�சாஙகம் உள்்ளது.

�ாய்வானில் தினசரி னவ�ஸ் 
ந�ாற்றுச் சம்பவஙகளின் எண்-
ணிகனக மு�ல்முனறயாக 10,000ஐத் 
�ாண்டியுள்்ளது. அந்� எண்ணிகனக 
்மலும் உயரும் என்று சுகா�ா� அதி-
காரிகள் எச்சரித்துள்்ளனர.

கடந்� வியாழககிழனம பரி்சா-

�னனக கருவிகன்ள விநி்யாகிகக 
ஆ�ம்பித்�து �ாய்வான். மருந்�கங -
களுககு நவளி்ய நீண்ட வரினசகள் 
காணப்பட்டன. ஒரு நபர ஐந்து பரி-
்சா�னனக கருவிகன்ளக நகாண்ட 
நபட்டினய 17 நடாைருககு வாஙக-
ைாம். விற்பனனககு னவககப்பட்ட 
50 மில்லியனுககும் அதிகமான 
பரி்சா�னனக கருவிகன்ள மககள் 

்வக்வகமாக வாஙகுகின்ற-
னர. இவ்வா� ஆ�ம்பத்தில் 
�ாய்வான் வீட்டி்ை்ய �னி -
னமப்படுத்திகநகாள்ளும் 
நாட்களின் எண்ணிகனகனய 
10இல் இருந்து 3 ஆகக 
குனறத்துள்்ளது. கடந்� பு�ன்-
கிழனம ந�ாடரபுத் �டமறி -
யும் நனடமுனறயும் நிறுத்�ப்-
பட்டுள்்ளது.

வரும் வா�ஙகளில் னவ�ஸ் 
ந�ாற்று உச்சத்ன� எட்டும் 
என்று அந்நாட்டுச் சுகா�ா� 

அனமச்சர கூறியுள்்ளார.
தினசரி னவ�ஸ் ந�ாற்றுச் சம்ப -

வஙகளின் எண்ணிகனக 100,000ஐத் 
�ாண்டும் என்று அவர மதிப்பிட் -
டுள்்ளார. இருப்பினும் ஜூனை 
மா�ம் மு�ல் நாட்டின் எல்னைகன்ள 
மீண்டும் திறகக அவர திட்டமிட்டுள்-
்ளார.

ஐ.நா தலைவர் இருக்கும் நிலையில்
உக்லரைனிய தலைநகரில் தாக்குதல்

த�ோல்வியை ஒப்புக்கோண்ோர் குட்ரஸ்

வீதிகளின் ரைஷய பெயர்கலை
மாற்ற உக்லரைன் நடவடிக்லக

பதன்பகாரியாவில் முகக்கவசம்
அணியும் கட்டுபொட்டில் தைர்வு
ந�ன்நகாரியா அடுத்� வா�த்-

திலிருந்து  நவளிப்புறஙகளில் 
முகககவசம் அணியும் விதிமு -
னறனயத் �்ளரத்�விருப்ப�ாக 
அந்நாட்டுப் பி��மர கிம் பூ-கி -
யாம் ்நற்று ஏப்�ல் 29 ஆம் 
திகதி அறிவித்துள்்ளார.

நகாவிட்–19  கட்டுப்பாடு-
கன்ளத் �்ளரத்துவதில் ந�ன் 
நகாரியா எடுத்துள்்ள அண்னம 
முடிவு இதுவாகும். ்நாய் 
ப�வல் ந�ாடரபான நபரும்பாைான 
முன்நனச்சரிகனக நடவடிகனகக-
ன்ளத் �்ளரத்திய இருவா�ஙகளுக-
குப் பின்னர இந்� முடிவு எடுககப்-
பட்டுள்்ளது.

உணவகஙகளும் வரத்�கஙகளும் 
இ�வு 12 மணிவன� நசயல்படைாம் 
என்று ஏப்�ல் 18ஆம் திகதி அறிவிக-
கப்பட்டது. ஆனால் 50 ்பருககும் 
அதிகமா்னார கைந்துநகாள்ளும் 
நிகழ்ச்சிகளில் மககள் ந�ாடரந்து 
முகககவசம் அணிய ்வண்டும்.

ந�ன் நகாரியாவில் தினசரி 
னவ�ஸ் ந�ாற்றுச் சம்பவஙகளின் 
எண்ணிகனக 100,000ககுககீழ் பதி-
வாகிறது. மாரச் நடுப்பகுதியில் 
அந்� எண்ணிகனக 620,000 ஆக 
இருந்�து.

ந�ன் நகாரியாவின் 52 மில்லியன் 
மககள் ந�ானகயில் சுமார 87 வீ�த்-
தினர முழுனமயாகத் �டுப்பூசிப் 
்பாட்டுகநகாண்டுள்்ளனர. 65 வீ�த்-
தினர கூடு�ல் �டுப்பூசியும் ்பாட்-
டுகநகாண்டுள்்ள�ாகத் ந�ரிவிககப்-
பட்டது.

பகாவிட்–19: கட்டுபொட்லட
மமலும் இருக்குகி்றது சீனா

தாயவானில் பகாவிட் பதாறறு
அதிகரிபொல் பெரும் பநருக்கடி

பகாகா மகாைாலவ வாங்குவதாக
மவடிக்லகயாகக் கூறியுளை மஸ்க்

உக்லரைனுக்கு 33 பில்லியன் படாைர்
நிதி உதவிக்கு அபமரிக்கா திட்டம்



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

ரயிலல்வ ச�ோழிறெஙகஙகள் லேறசகோண் -
டிருந� ஒரு நோள் அடையோள ல்வட�நிறுத் -
�ம் லநறறு நள்ளிரவுைன் நிடைவு செறைது -
ைன் லநறறு கோட� மு�ல ரயில லெட்வகள் 
்வழடேக்குத் திரும்பிய�ோக ரயிலல்வ 
திடைக்களம் ச�ரிவித்�து.   

லநறறு முன்தினம் அரெோஙக ேறறும் 
�னியோர் துடை ச�ோழிறெஙகஙகள் ஒன்றி -
டைநது நோைளோவிய ரீதியில ஆர்்பெோட் -
ைஙகடளயும் ஒருநோள் அடையோள ல்வட� 
நிறுத்�த்ட�யும் லேறசகோண்டிருந�ன. 
அ�றகு ஒத்துடழ்பபு ்வழஙகும் ்வடகயில 
ரயிலல்வ ச�ோழிற ெஙகஙகளும் அந� 
ல்வட�நிறுத்�்ப லெோரோட்ைத்தில ஈடுெட் -
ைன. 

ரயில லெட்வகள் திடீசரன நிறுத்�்பெட் -

ைடே கோரைேோக ேக்கள் செரும் அசெௌ -
கரியஙகடள எதிர்லநோக்க லநரிட்ைது.   
ரயிலல்வ ச�ோழிறெஙகஙகள் லநறறு அது 
ச�ோைர்பில கருத்து ச�ரிவிக்டகயில, 

ச�ோழிறெஙகஙகளின் எதிர்்பபுக்கு அர -
ெோஙகம் ெதில ்வழஙகத் �்வறினோல எதிர் -
்வரும் லே 6ஆம் திகதி நடைசெைவுள்ள 
ஹர்த்�ோல ேறறும் ச�ோழிறெஙக நை்வடிக் -
டககளில ரயிலல்வ ச�ோழிற ெஙகஙகளும் 
ெஙலகறகும் என ச�ரிவித்�து.  

 அரெோஙகத்திறகு எதிர்்பபு ச�ரிவிக்கும் 
்வடகயில லெோக்கு்வரத்து, சுகோ�ோரம், 
நிர்்வோக லெட்வ, மின்ெோரத் துடை, �ெோல 
துடை ேறறும் ஆசிரிய ச�ோழிறெஙகஙகள் 
ஒன்றிடைநல� லேறெடி நோைளோவிய ஆர்்ப -
ெோட்ைஙகடளயும் ஒரு நோள் அடையோள 
ல்வட� நிறுத்�த்ட�யும் லேறசகோண்டிருந -
�ன.(ஸ)  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

பிர�ேர் ேஹிந� ரோஜெக் ஷட்வ ெ�வி வி�கு-
ேோலைோ அல�து அ்வடர ெ�வி வி�க்கு்வ�ோகல்வோ 
�ோம் எந� ஒரு அறிவி்படெயும் விடுக்கவிலட� 
என ஜனோதிெதி லகோட்ைோெய ரோஜெக் ஷ ச�ரிவித் -
துள்ளோர்.   

ஜனோதிெதி செய�கத்தில நடைசெறை ஆளும் -
கட்சி கூட்ைத்தின்லெோல� ஜனோதிெதி இவ்வோறு 
ச � ரி வி த் து ள் ள ோ ர் . அ ர ெ ோ ங க த் தி ற கு ள் ல ள ோ 
அல�து செோதுஜன செரமுன கட்சிக்குள்லளோ 
சநருக்கடி நிட�டய ஏறெடுத்து்வ�றகு �ேக்கு 

எந� அ்வசியமும் கிடையோது என்றும் ஜனோதி-
ெதி இ�ன்லெோது ச�ரிவித்துள்ளோர். நோட்டின் 
�றலெோட�ய சநருக்கடி நிட�க்கு தீர்வு கோணும் 
்வடகயில அடன்வரும் ஒன்றிடைநது செயறெை 
ல்வண்டும் என்றும் அ�றகோக அடன்வரினதும் 
ஒத்துடழ்பபுக்கடள செை ல்வண்டியுள்ள�ோகவும் 
ஜனோதிெதி இ�ன்லெோது ச�ரிவித்துள்ளோர்.   

லேறெடி கூட்ைத்தில பிர�ேர் ேஹிந� ரோஜெக்ெ 
உள்ளிட்ை செோது ஜன செரமுனவில அஙகம் 
்வகிக்கும் அடேசெர்கள் ேறறும் ெோரோளுேன்ை 
உறு்பபினர்கள் க�நது சகோண்டுள்ளடே குறி்பபி-
ைத்�க்கது.   

இக்கோ�ஙகளில பிர�ேர் ேஹிந� ரோஜெக்ெ 
ெ�வி வி�க ல்வண்டும் என்றும் ெர்்வகட்சி 
இடைந� இடைக்கோ� அரெோஙகசேோன்று 
அடேக்க்பெை ல்வண்டும் என்றும் ெலல்வறு �ர்ப -
பிலிருநதும் கருத்துக்கள் முன்ட்வக்க்பெட்டு ்வரு -
கின்ைடே குறி்பபிைத்�க்கது.   

எனினும் பிர�ேர் ேஹிந� ரோஜெக்ெ �ோம் பிர-
�ேர் ெ�வியில இருநது வி�க்ப லெோ்வதிலட� 
என்றும் இடைக்கோ� அரெோஙகத்திலும் �ோலே 
பிர�ேரோக ெ�வி ்வகிக்க்பலெோ்வ�ோகவும் கூறறுக் -
கடள முன்ட்வத்து ்வருகின்ைடே குறி்பபிைத்�க்-
கது.                                                                 (ஸ)  

ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு   
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தினகரன் விளமபரம
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விறபனன பிரிவு 
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2022 ஏப்ரல் 30 சனிக்கிழனை
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இன்னறைய சுபதினமதொழுனக 
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நயாகம: சித்ெநயாகம
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
அருள் ைனறையாம அல் குர்ஆன் அரு-

ளப்படட இனறையருள் வளம நினறைநெ 
ரைழான் ைாெத்தின் இறுதிப்பகுதியும 
மிக நவகைாகக் கடநது தகாண்டிருக்கின்-
றைது. இன்னும சில தினஙகளில் இவவ-
ருட ரைழான் ைாெம வினட தபறைத் ெயா-
ராகிக் தகாண்டிருக்கின்றை அநெநேரம 
ஷவவால் ைாெமும தேருஙகி வநெமுள்-
ளன. ோள், ைணித்தியாலயம, நிமிடம, 
வினாடி என்றைபடி ரைழான் எமனை விடடு 
ேகர்நது தகாண்டிருக்க, 'ஷவவால் 
ைாெம ோள், ைணித்தியாலயம, நிமிடம, 
வினாடி என்றைபடி எமனை நோக்கி 
வநது தகாண்டிருக்கின்றைது. 

இவவாறைான ஒரு முக்கியத்துவ-
ைான சூழலிலும நோன்பு நோறறு 
இனறை வணக்கஙகளில் ஈடபடடு வரும 
இனறைவிசுவாசிகள் நினறைநவறறை 
நவண்டிய கடனைதயான்று அவர்-
கள் முன்பாக இருநது தகாண்டிருக்-
கின்றைது. அது ொன் ஸகாதுல் பித்ர் 
ஆகும. இது இரண்டு இலக்குகனளத் 
ென்னகத்நெ தகாண்ட கடனையாக 
உள்ளது. ஒன்று நோன்பு காலத்தில் 
இனறைவிசுவாசிகள்  விடட சிறுெவறு-
களுக்கு குறறைப்பரிகாரைாக அனைகி-
றைது. ைறனறையது நோன்பு  தபருோள் 
தினத்னெ ஏனழகள், வருைானம 
குனறைநெவர்கள், வசதி பனடத்ெவர்-
கள் உள்ளிடட அனனவரும சநநொஷ-

ைாகவும ைகிழ்ச்சியாகவும தகாண்டாட 
நவண்டும. அதுவும நோன்பு 
தபருோள் தொழுனகக்கு புறைப்பட 
முன்னர் இக்கடனைனய நினறைநவறறி 
விட நவண்டும. அதுநவ ேபி வழி-
யாகும. இது தொடர்பில் ேபி (ஸல்) 
அவர்கள் பல சநெரப்பஙகளில் எடுத்-
துக் கூறியுள்ளார்கள். 

ஆகநவ ேபி (ஸல்) அவர்களின் 
வழிகாடடல்களுக்கு ஏறப ஸகாதுல் 
பித்ர் கடனையின் இலக்கும நோக்கும 
நினறைநவறும வனகயில் அெனன 
நினறைநவறறுவது இன்றியனையாெ-
ொகும. 

ெறநபானெய சூழலில் எைது 
ோடடில் ைக்கள் முகம தகாடுத்துள்ள 
தபாருளாொர ரீதியிலான அதசௌ-
கரியஙகளுக்கும இது ஆறுெலாக-
வும நிவாரணைாகவும கூட அனைய 
முடியும. அென் காரணத்தினால் இநெ 
ஸகாதுல் பித்ர் கடனைனய திடடமிடட 
அடிப்பனடயில் சீராகவும ஓழஙகுமு-
னறையாகவும நினறைநவறறிடுவதில் உச்-
சபடச கவனம தசலுத்துநவாம. அென் 
ஊடாகவும இமனையிலும ைறுனையி-
லும ேன்னைகள் தபறறிட முயறசிப்-
நபாம. 

ஸகாதுல் பித்ரை நி்ைவேற்றுவோம்

ைர்லின் ைரிக்கார்  ...

30 ஆம திகதி

சுபஹ்  - 04.39
லுஹர்  - 12.09
அஸர்  - 03.25
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.31

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விறபனன
வினல238.54 249.41

குறித்ெ
வினல

குறித்ெ
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

 லேோ�லுக்கு்ப பிநட�ய நலலிைக் -
கம் ச�ோைர்ெோன பிரசசிடனகடளத் 
தீர்்பெது, ஜனநோயகம் ேறறும் ேனி� 
உரிடேகடள லேலும் ்வலு்பெடுத்து 
ஆகிய்வறறில இ�ஙடக அரெோங-
கம் அடைநதுள்ள முன்லனறைத்ட� 
( 26) தூது்வர்கள் குழுவுைனோன ெந-
தி்பபின் லெோது ச்வளிநோட்ைலு்வல-
கள் அடேசெர் லெரோசிரியர் ஜி.எல. 
பீரிஸ், சுட்டிக்கோட்டினோர்.   

ெயஙகர்வோ�த் �டைச ெட்ைத்தில 
அண்டேக்கோ�ேோக லேறசகோள்-
ள்பெட்ை கணிெேோன திருத்�ஙகள் 
ேறறும் ெயஙகர்வோ�த்தின் ெேகோ� 
ெரிேோைஙகளுக்கு ஏறெ அ�டனக் 
சகோண்டு ்வரு்வ�றகு விரி்வோன 
ெயஙகர்வோ� எதிர்்பபுச ெட்ைத்ட� 
உரு்வோக்கு்வ�றகு எடுக்க்பெட்டுள்ள 
நை்வடிக்டககள் குறித்து ச்வளிநோட்-
ைலு்வலகள் அடேசெர் பீரிஸ் விளக்-

கேளித்�ோர்.   அண்டேயில �மிழ்த் 
ல�சியக் கூட்ைடே்பபுைன் இ�ஙடக 
ஜனோதிெதி நைத்திய ெநதி்பபு ேறறும் 
நி�ம் ேறறும் ெயஙகர்வோ�த் �டைச 

ெட்ைத்தில டகதிகளின் பிரசசிடன-
கள் உட்ெை ்வைக்கு ேறறும் கிழக்கு 
ேோகோை ேக்கடள்ப ெோதிக்கும் சி� 
பிரசசிடன களுக்குத்

வ�ாதலுக்குப் பின்னரைா்ன நல்லிணக்கம்   
�ற்றும் அது ததாடர்ா்ன பிரைச்சி்்னகள்   
தவளிோடடலுவல்கள் அனைச்சர் பீரிஸ் இராஜெநதிரிகளுக்கு விளக்கம

ஓ. பன்னீர்தசல்வம அறிவிப்பு

இநதிய கைறெடையின் Landing Ship Tank 
க்பெ�ோன ஐஎன்எஸ் ‘கோரியல’ லநறறு (29) 
சகோழும்பு துடைமுகத்ட� ்வந�டைந�து. 
இ�ஙடக கைறெடையினர் கைறெடை ேரபுக-
ளுக்கடே்வோக ்வருடக �ந� க்பெட� துடைமுகத்-
தில ்வரல்வறைனர்.  

இக்க்பெலில இநதியோவிலிருநது அனு்பெ்ப -
ெட்ை ேருத்து்வ உ�வித் ச�ோடக இ�ஙடகக்கு 
உத்திலயோகபூர்்வேோக டகயளிக்க்பெை உள்ளன.  

124.8 மீ நீளமுள்ள Landing Ship Tank க்பெ-
லின் கட்ைடளயிடும் அதிகோரி கேோண்ைர் சுனில 
எஸ் ெட்டீல �ட�டே �ோஙகுகிைோர் ேறறும் க்ப-
ெலின் துடையோக 170 லெர் இந� க்பெலில உள் -
ளனர்.  

இல�ல்வடள, INS ‘Gharial’ இன் கட்ைடள 

அதிகோரி லநறறு ேோட� (ஏ்பரல 
29) லேறகு கைறெடை கட்-
ைடளத் �ட�டேயகத்தில 
துடைத் �ளெதி ேறறும் லேறகு 
கைறெடை �ளெதி ரியர் அட்மி -
ரல உபுல டி சில்வோட்வ ெநதித்-
�ோர். இந� ெநதி்பபின் லெோது, 
இநதியோவிலிருநது அனு்பெ்ப-
ெட்ை ேருத்து்வ உ�வித் ச�ோடக 
இ�ஙடகக்கு உத்திலயோகபூர்்வ-
ேோக டகயளிக்க்பெட்ைது.  

அ்வர் நோட்டில �ஙகியிருக்கும் 
கோ�த்தில, இரண்டு கைறெடைகளுக்கிடைலய 
நட்புைட்வ ்வளர்க்கும் லநோக்கில, இ�ஙடக 
கைறெடையோல ஏறெோடு செயய்பெட்ை ெ� 

நிகழ்சசிகளில INS ‘Gharial’ குழு உறு்பபினர்கள் 
ெஙலகறெர். இந� க்பெல  நோடள (01) இ�ஙடக-
யிலிருநது புை்பெை உள்ளது. 

இநதிய ைருத்துவ உெவித் தொனகயுடன்  

ரையில் வே்ே உட்ட அரைே வே்ே   
வநற்று ேழ்�க்குத திரும்பியது   

ெமிழக அரசின் ரூ.123 நகாடி  நிதியுடன்

திருசசி எம்.லக. ஷோகுல ஹமீது  

இ�ஙடக ேக்களுக்கோக �னது செோந� நிதி-
யிலிருநது 50 இ�ட்ெம் ரூெோட்வ (இநதிய 
ரூெோய) ்வழஙகு்வ�ோக ெட்ை்பலெரட்வயில 
எதிர்க்கட்சி துடைத் �ட�்வர் ஓ. ென்னீர்-
செல்வம் ச�ரிவித்துள்ளோர்.  

செோருளோ�ோர சநருக்கடியோல ெோதிக்க்பெட்-
டுள்ள இ�ஙடகக்கு �மிழ்நோடு அரசு ெோர்பில 
உைவு, ேருநது உள்ளிட்ை அத்தியோ்வசிய்ப 
செோருட்கள், உயிர் கோக்கும் ேருநதுகள் உள்-
ளிட்ைட்வ அனு்பெ ேத்திய அரசு அனுேதிய-
ளிக்க ல்வண்டும் என்ை தீர்ேோனத்ட� மு�ல-
்வர் மு.க.ஸ்ைோலின் சகோண்டு ்வந�ோர்.   இந� 

தீர்ேோனத்தில எதிர்க்கட்சி துடைத் �ட�்வர் 
ஓ. ென்னீர்செல்வம் லெசுடகயில, "இ�ஙடக 
நோடு செோருளோ�ோர சநருக்கடியில சிக்கியுள்-
ளது. �மிழர்கள் ேனி� லநயத்தில உ�கத்தி-
ல�லய உயர்ந�்வர்கள் என்ெ�ன் அடையோள-
ேோக இந�த் தீர்ேோனமுள்ளது. அரசு ெோர்பில 
்வழஙக்பெடும் 123 லகோடி ரூெோ ேதி்பபுள்ள 
நி்வோரை நிதியுைன் லெர்த்து நோன் ெோர்நதுள்ள 
குடும்ெம் ெோர்பில 50 இ�ட்ெம் ரூெோ நி்வோரை 
நிதியோக �ருகிலைன்" என்று ச�ரிவித்�ோர்.  

இ�ன்பிைகு லெசிய மு�ல்வர் ஸ்ைோலின், 
"இந� உ�வி மு�றகட்ைேோக ்வழஙக்பெட்டுள்-
ளது. இன்னும் ல�ட்வ என்ைோல அடுத்�கட்ை-
ேோக ்வழஙக �மிழக அரசு என்றும் �யோரோக 

உள்ளது. ேக்கள், �ன்னோர்்வ ச�ோண்டு நிறு்வ-
னஙகள், அரசியல கட்சிகள், ்வர்த்�க அடே்ப-
பினர் இ�ஙடக நோட்டுக்கு உ�வி செயய முன்-
்வந�ோல அ்வறடை ஒருஙகிடைத்து ேத்திய 
அரசு மூ�ம் ்வழஙக அரசு �யோரோக உள்ளது. 
அ�றகு முன்லனோட்ைேோகல்வ எதிர்க்கட்சி 
துடைத் �ட�்வர் ஓ. ென்னீர்செல்வம் �னது 
செோந� நிதியில இருநது 50 இ�ட்ெம் ரூெோ 
்வழஙக்பெடுசேன்று அறிவித்து இருக்கி-
ைோர். ேறை்வர்கள் இட�்ப பின்ெறை ல்வண்டு-
சேன்ை அடி்பெடையில அறிவித்துள்ளோர். 
அ்வருடைய நல� எண்ைத்துக்கு நன்றிடய 
ச�ரிவித்துக் சகோள்கிலைன்" என்று ச�ரிவித்-
�ோர்.  

இ�ஙடக ெமூகத்துக்கும் உ�-
குக்கும் செோருந�க்கூடிய ்வடகயில 
ெட்ை�ோரிகடள உரு்வோக்கு்வது ெல-
கட�க்கழஙகளின் குறிக்லகோளோக 
இருக்க ல்வண்டுசேன்று உயர்கலவி 
இரோஜோஙக அடேசெர் க�ோநிதி 
சுலரன் ரோக்வன் ச�ரிவித்�ோர்.  

அரெோஙக �க்வல திடைக்களத்-
தின் லகட்லெோர் கூைத்தில (28) 
நடைசெறை ஊைகவிய�ோளர் ெந-
தி்பபில க�நதுசகோண்ை உயர்கலவி 
இரோஜோஙக அடேசெர், ெலகட�க்க-
ழஙகளோல ்வழஙக்பெடும் ெட்ை்பெ-
டி்பபுக்களின் �ரத்ட� விருத்தி செய-
யல்வண்டிய�ன் அ்வசியத்ட�யும் 
சுட்டிக்கோட்டினோர்.

கலவி்ப செோதுத் �ரோ�ர உயர்�ர்ப 
ெரீட்டெயின் பின்னர் செரும்ெோ-
�ோலனோர் ெலகட�க்கழக ்வோய்ப-
டெ்ப செறு்வதிலட�. நோட்டின் 
அடனத்து பிள்டளகளுக்கும் உயர் 
கலவி ்வோய்படெ ஏறெடுத்திக்சகோ-

டுக்க ல்வண்டுசேன்-
றும் இரோஜோஙக அடேச-
ெர் குறி்பபிட்ைோர்.  

�றலெோது லெோரோட்-
ைத்தில ஈடுெட்டு 
்வரும் இளம் ெந�தியி-
னருக்கு எனது ்வோழ்த்-
துக்கடள ச�ரிவித்துக் 
சகோள்கிலைன். அ்வர்-
கள் லகோரும் அரசி-
யல உட்ெை, அரெ கட்ைடே்பபின் 
ேோறைம் உள்ளிட்ைட்வ என்ென அரெ 
ெலகட�க்கழகஙகளிலிருநல� ஆரம்-
பி்பெ�றகோன ெோத்தியத்கூறுகள் இரு்ப-
ெ�ோகவும் இரோஜோஙக அடேசெர் ச�ரி-
வித்�ோர்.  

அரசியலுக்கு அ்பெோல சு�நதிரேோ-
னதும் ேறறும் ச்வளி்பெடையோன 
சிந�டன ேறறும் அறி்வோறைலுள்ள 
ெமூகத்ட�யும் உரு்வோக்கு்வ�றகும் 
கடுடேயோக உடழக்க ல்வண்டுசேன்-
றும் இரோஜோஙக அடேசெர் சுலரன் 

ரோக்வன் லேலும் குறி்பபிட்-
ைோர்.  இந� ஊைகச ெநதி்ப-
பில கருத்து ச்வளியிட்ை கல-
வியடேசசின் செய�ோளர் 
லெரோசிரியர் கபி� செலரரோ, 
இந� ்வருைத்திறகோன 
கலவித் திட்ைஙகடள டிெம்-
ெர் 21ஆம் திகதிக்குள் பூர்த்தி 
செயய அடேசசு எதிர்ெோர்த்-
துள்ள�ோக குறி்பபிட்ைோர். 

அடனத்து ெரீட்டெகளும் இந�த் 
தினத்திறகு முன்னர் நிடைவு செய-
ய்பெடும். ெோைெோட� லநரத்திறகு 
லே�திகேோக ஒரு ேணிலநரத்ட� 
அதிகரி்பெ�றகு தீர்ேோனிக்க்பெட்ை 
லெோதிலும் பின்னர் இந�த் தீர்ேோனம் 
இரத்துச செயய்பெட்ைது. 

லே�திக கோ�ம் ல�ட்வ்பெட்ைோல 
ெனிக்கிழடே நோட்கடள இ�றகோக 
ெயன்ெடுத்து்வது குறித்து க்வனம் 
செலுத்�்பெட்டுள்ள�ோக அ்வர் 
குறி்பபிட்ைோர்.  

உலகுக்கு ஏற்ை ்டடதாரிக்ை உருோக்குேது
்ல்க்லகளின குறிக்வகாைாக இருப்்து அேசியம்

'உ�கத் திருக்குைள் நோன்கோ்வது 
ேோநோடு - 2022' ஏ்பரல 23, 24 ஆம் 
திகதிகளில டேசூர் ெலகட�க்கழக 
செஞ்சூரியன் அரஙகில நடைசெற-
ைது.   

செஙகளூர் முடன்வர் சீனி்வோென் 
�ட�டேயில கருத்�ரஙகு அேர்ட்வ 
டேசூர் �மிழ்ச ெஙக செய�ர் ரகுெதி 
து்வக்கி ட்வக்க திருக்குைள் குறித்து 
ெஙகரி சீனி்வோென் ேட�யோளத்தி-
லும், ெோவித்திரி ச�லுஙகிலும், 
ஆடன்வோரி ஆனந�ன் ஆஙகி�த்-

திலும், ெத்ேபிரியோ �மிழிலும் ெழ-
னிசெோமி கன்னைத்திலும் உடரயோற -
றினர்.  

இரண்ைோம் நோள் நிகழ்வில 
ேோநோட்டு ே�டர �ஞ்ெோவூர் �மிழ் 
ெலகட�யின் அயலநோட்டு கலவித்-
துடை �ட�்வர் குறிஞ்சில்வந�ன் 
ச்வளியிட்டு உடரயோறறினோர். மு�ல 
நூட� கடையநலலூர் அரசு கட�க் 
கலலூரி மு�ல்வர் ல்வ�ம்ேோள் செற-
றுக்சகோண்ைோர்.  

இம்ேோநோட்டில 

உலகத திருக்குைள் �ாநாடும்   
�லர தேளியீடும்

க�ாழும்பு துறைமு�த்துக்கு இந்திய  
�டறபறடயின் �ப்பல் வந்்தறடவு

பிரைத�்ரை ்தவி விலக்குேதாகவோ,
்தவி விலகு�ாவைா நான   

ஒருவ்ாதும் ததரிவிக்கவில்்ல   

இலங்க �க்களுக்காக தோநத  
நிதியில் ரூ.50 இலடேம் நனதகா்ட
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நாட்டில் எரிப�ாருளுக்ான �ற்ாககுற் 
இன்னுமே நீங்கிய�ாடா் இல்றலை. 
டீசல், ப�றம்ால், ேணபணெணபணெய், 

சறேயல் எரிவாயு ஆகியவறறுக்ான �ற்ாககுற் 
ப�ாடர்ந்து ப்ாணமட பசல்கின்்து. எரிப�ாருள் �ற-
்ாககுற் ்ாரணெோ் மின்சாரதற� உற�ததி பசய்வ -
திலும் பநருக்டி ஏற�ட்டுள்்ளது.

இலைங்ற்யில் மின்சார உற�ததிக்ா் நாம் அதி்்ள-
வில் எரிப�ாருற்ளமய நம்பியிருக் மவணடியுள்்ளது. 
நாட்டுககு எரிப�ாருள் வருற் குற்ந்திருப��ால் 
ம�ாதிய்ளவு மின்சாரதற� உற�ததி பசய்வதில் சிக்ல் 
நிறலைறே ஏற�ட்டுள்்ளது. எனமவ மின்பவட்றட நறட-
முற்ப�டுத� மவணடிய அவசியம் ஏற�ட்டுள்்ளது.

எேது நாட்டில் ோததிரேன்றி அயல்நாடான இந்தியா -
விலும் �றம�ாது எரிப�ாருள் விறலையுயர்வு ேக்ற்ள 
அதி்ம் �ாதிததுள்்ளது. இந்தியாவில் அணறேயில் 
ஆறு நாட்்ளுககுள் ஐந்து �டறவ்ள் எரிப�ாருள் 
விறலை அதி்ரிபபு மேறப்ாள்்ளப�ட்டது. அந்நாட்-
றடப ப�ாறுத�வறர இவவா்ான விறலை அதி்ரிபபு 
முன்னர் ஒரும�ாதுமே  மேறப்ாள்்ளப�ட்டிருக -்
வில்றலை. இ�னால் ேக்ள் அதிருபதியறடந்�னர்.

இலைங்ற்றயப ப�ாறுத�வறர எரிப�ாருள் �ற -
்ாககுற்யானது ம�ாககுவரததுத துற்றய ோத -
திரம் �ாதிக்வில்றலை. மின்சார உற�ததிறயயும் 
அதி்்ளவில் �ாதிக்ச் பசய்கின்்து. ஏபனனில் எேது 
நாட்டின் மின்னுற�ததிக்ா் சுோர் அறு�து ச�வீ-
�ம் எரிப�ாருற்ளமய நாம் நம்பியிருககின்ம்ாம். 
நாட்டில் எரிப�ாருள் �ங்கு�றடயின்றிக கிறடக்வில் -
றலையாயின் மின்னுற�ததி �ாதிக்ப�டுவது �விர்க் 
முடியா��ாகின்்து.

நாட்டின் ம�றவகம்ற்வாறு மின்சார உற�ததிறய 
அதி்ரிப�தில் ்வனம் பசலுத�ப�ட மவணடுபேன்று 
நீணட ்ாலைோ்மவ வலியுறுத�ப�ட்டு வருகின்்து. 
ஆனால் இதுவறர ஆட்சியிலிருந்� எந்�பவாரு அர-
சாங்்மும் மின்னுற�ததிறய அதி்ரிககும் ோறறுத 
திட்டங்்ளில் உரிய ்வனம் பசலுத�வில்றலை. இ�ன் 
்ாரணெோ்மவ நாம் இன்று மின்பநருக்டிககு மு்ம் 
ப்ாடுக் மவணடியுள்்ளது.

நீர் மின்னுற�ததி ேறறும் எரிப�ாருள் மூலைோன 
மின்னுற�ததிககு அப�ால் ஏறனய ோறறுவழி் -
ளில் மின்சாரதற� உற�ததி பசய்வது குறிதது உலை் 
நாடு்ள் முன்கூட்டிமய ்வனம் பசலுத�த ப�ாடங்கி 
விட்டன. சூரியப�டல், ்ாற்ாறலை, ்டலைறலை ம�ான்று 
புதுபபிக்த�க் சகதிமு�ல்்ளில் இருந்து மின்சா-
ரதற� உற�ததி பசய்வதில் உலைகின் �லை நாடு்ள் 
இன்று அதி் ்வனம் பசலுததி வருகின்்ன.

ஆனால் எேது நாட்றடப ப�ாறுத�வறர இபம�ாது-
�ான் அது�றறி ஓர்ளவு ்வனம் பசலுததி வருகின் -
ம்ாம். மின்பநருக்டி அதி்ரித� பின்னர்�ான் எேது 
நாடு ோறறுவழி மின்னுற�ததி முற்்ள் �றறிப 
ம�சத �றலைப�டுகின்்து. புதுபபிக்த�க் சகதிமு -
�ல்்ளில் இருந்து மின்னுற�ததி மேறப்ாள்ளும் 
திட்டோனது உடனடியா் மேறப்ாள்்ளக கூடிய�ல்லை 
என்�ற� நாம் மு�லில் புரிந்து ப்ாள்்ள மவணடும். 
அததிட்டம் �டிப�டியா் நீணட ்ாலைததில் மேறப்ாள்-
்ளப�ட மவணடிய�ாகும்.

எேது நாடு இனிமேலைாவது ோறறுவழி மின்னுற�த -
தித திட்டங்்ள் மீது ்வனம் பசலுத� மவணடியது மி் 
அவசியோகும். இல்றலைமயல் எதிர்்ாலைததில் நாம் 
மேலும் அதி்்ளவில் மின்பநருக்டிறய எதிர்ப்ாள்்ள 
மவணடிய நிறலைறே ஏற�டலைாம். அம�சேயம் மின்-
சாரதற� மி்வும் சிக்னோ்ப �யன்�டுத� மவண -
டியது குறிததும் இலைங்ற்யில் அதி் ்வனம் பசலுத-
�ப�ட மவணடியுள்்ளது.

மின்சாரதற� மி்வும் சிக்னோ்ப �யன்�டுதது -
ோறு நாட்டு ேக்ளுககும், நிறுவனங்்ளுககும் அர -
சினால் அடிக்டி மவணடும்ாள் முன்றவக்ப�ட்டு 
வருகின்்து. ஆனால் அது�றறி ்வனம் பசலுத�ப�-
டுவது குற்வாகும். ேக்ள் ோததிரேன்றி அரசாங்் 
ேறறும் �னியார் நிறுவனங்்ளும் மின்சாரதற� சிக-
்னோ்ப �யன்�டுத�ாேல் விரயம் பசய்வற�மய 
்ாணெக கூடிய�ா்வுள்்ளது. மின்சார சிக்னம் குறிதது 
ேக்ள் ஒவபவாருவரும் சிந்திததுச் பசயற�ட்டால் 
ோததிரமே நாட்டில் மின்சார விரயதற�க ்ட்டுப� -
டுத� முடியுபேன்�து உணறே.

அரசாங்் ேறறும் �னியார் நிறுவனங்்ள் �லை -
வறற் எடுததுக ப்ாணமடாோனால் மின்விசிறி-
்ற்ளப �யன்�டுத�ாேல், வளிச்சீராககி்ற்ளமய 
(எயார் ்ணடிஷன்) இன்னும் �யன்�டுததி வருவ -
ற�க ் ாணெக கூடிய�ா்வுள்்ளது. வளிச்சீராககி்ற்ளப 
�யன்�டுத� மவணடாபேன்றும், அ�றகுப �திலைா் 
மின்விசிறிறயப �யன்�டுததுோறும் அரசாங்்ததி -
னால் ப�ாடர்ச்சியா் மவணடும்ாள் விடுக்ப�ட்டு 
வருகின்் ம�ாதிலும், அது �றறி அலைட்சியம் பசய்யப-
�டுவற�மய ்ாணகிம்ாம்.

நாட்டில் மின்சாரததின் ம�றவ அதி்ரிததுள்்ளது. 
ஒவபவாரு வீட்டினுள்ளும் நவீன இலைததிரனியல் 
ேறறும் மின்சார சா�னங்்ள் �ல்கிப ப�ருகி விட்டன. 
நாம் ஒவபவாருவருமே நவீன சா�னங்்ளுககு �ழக-
்ப�ட்டு அடிறேயாகிப ம�ாய் விட்மடாம். அவறறிலி-
ருந்து நாம் மீள்வது இனிமேல் சாததியமில்றலை. நவீன 
மின்சா�னங்்ளின் வருற் அதி்ரிததுக ப்ாணமட 
பசல்கின்்து. எனமவ மின்னுற�ததிறய அதி்ரிக் 
மவணடிய ம�றவ �விர்க் முடியா��ாகும்.

ஆனாலும், மின்சாரதற� சிக்னோ்ப �யன்�டுத -
துவதில் நாம் கூடிய ்வனம் பசலுததுமவாோனால் 
பநருக்டிறய ஓர்ளவுகம்னும் குற்க் இயலும். 
நாட்டு ேக்ள் ஒவபவாருவருமே இவவிடயததில் 
அக்ற் பசலுத� மவணடுபேன வலியுறுத� விரும்-
புகின்ம்ாம்.
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சு�கிருது வருடம் சிததிறர ோ�ம் 17ஆம் நாள்      சனிககிழறே

4 2022 ஏபரல் 30 சனிககிழறே30–04–2022

இலங்கையில் தமிழரகைளுக்கு மாத்திரமன்றி
அ்ைத்து மக்கைளுக்கும் உதவ நாஙகைள் தயார!

சமூகை-ததாழில்நுட்ப புத்தாக்கைஙகைள் மூலம்
்கைவி்ைஞர ததாழிலுக்கு வலுவூடடும் ECRAFTT

இலங்கைத் தமிழரகைளுக்கு திமுகை 
ஆற்றிய பணிகை்ை அ்ைவரும் 
நன்கு அறிவீரகைள். இலங்கையில் 

உள்ை தமிழரகைளுக்கு மனிதாபிமாை 
அடிபப்ையில் உதவிை வவண்டும் 
என்பவத அரசின் நி்லபபாடு என்று 
முதல்வர ஸைாலின் ததரிவித்துள்ைார.

இலங்கையில் தபாருைாதார தநருக் -
கைடியில் சிக்கியுள்ை தமிழரகைளுக்கு 
உதவிை ஒன்றிய அரசு அனுமதி அளிக் -
கைக் வகைாரி சடைச்பயில் தனி தீரமாைம் 
தகைாண்டு வரபபடடுள்ைது. இலங்கை 
தமிழரகைளுக்கு உதவிை அனுமதி வகைாரும் 
அரசிைர தீரமாைத்்த சடைச்பயில் 
முன்தமாழிந்து முதல்வர மு.கை.ஸைா-
லின் வநற்று உ்ரயாற்றிைார.

“இலங்கையில் சுதந்திரத்திற்கு பின்ைர 
இதுவ்ர இல்லாத அைவுக்கு தபாருைா -
தாரம் வமாசமாை நி்ல்ய சந்தித்துள் -
ைது. இலங்கையில் நிலவும் தபாருைா -
தார சிக்கைலால் கைைந்த சில மாதஙகைைாகை 
அத்தியாவசிய தபாருடகைளுக்கு கைடும் 
தடடுபபாடு ஏற்படடுள்ைது. இதைால் 
தபாதுமக்கைள் கைடும் அவ-
திக்குள்ைாகி வருகின்்ற-
ைர. தபரும்பாலாை அத்-
தியாவசிய தபாருடகை்ை 
இலங்கை தவளிநாடு -
கை்ை நம்பி, அஙகிருந்து 
இ்றக்குமதி தசய்து வரு -
கி்றது. இத்ை வமற் -
தகைாள்ை வபாதுமாை பணம் 
தைாலரில் இல்லாததால், தபாருைாதார 
தநருக்கைடி இலங்கை மக்கை்ை கைசக்கி 
பிழிந்து தகைாண்டிருக்கி்றது.

இலங்கையில் ஏற்படடுள்ை தபாரு-
ைாதார தநருக்கைடியால் பல மைஙகு 
வி்லயாைது உயரந்துள்ைது. ஒரு கிவலா 
அரிசியின் வி்ல 300 ரூபா்ய ததாட-
டுள்ைது. பச்ச மிைகைாய் வி்லவயா 

கிவலா ஒன்றுக்கு ஆயிரம் ரூபாயாகை 
உள்ைது. தபடவரால், டீசல் வி்லயும் 
பல மைஙகு அதிகைரித்துள்ைது.  

குழந்்தகைளுக்கு பால் தபாருடகைள் 
கூை வாஙகை முடியாத அைவிற்கு வி்ல 
உள்ைதால் மக்கைள் தபரிதும் பாதிக்கைப -
படடுள்ைைர.  இதைால் இலங்கை 
மக்கைள் அந்த நாடடு அரசுக்கு எதிராகை 

ததாைர வபாராடைஙகைளி-
லும் ஈடுபடடு வருகின் -
்றைர. இது ஒரு பக்கைம் 
என்்றால் இலங்கையில் 
குழந்்தகைளுைன் வாழ 
முடியாமல் திைந்வதா-
றும் தமிழகைம் வரும் 

இலங்கை தமிழரகைளின் எண்ணிக்்கை 
அதிகைரித்து தகைாண்வை வருகி்றது. உணவு 
இல்லாமல் உள்ை இலங்கை தமிழரகை-
ளுக்கு உதவிடும் வ்கையில் நிவாரணம் 
தபாருடகைள் வழஙகை தமிழகை அரசு திடை-
மிடடுள்ைது”.

இவவாறு ஸைாலின் ததரிவித்தார.
இவதவவ்ை இலங்கைத் தமிழரகை-

ளுக்கு உதவ தமிழகை அரசு உறுதிவயாடு 
உள்ைதாகைவும் அத்தியாவசியப தபாருட -
கை்ை அனுபபுவதற்கு உரிய வசதி 
தசய்து தருமாறும் மத்திய அ்மசசர 
தெய்சஙகைருக்கு முதல்வர ஸைாலின் 
கைடிதம் எழுதியிருந்தார. வமலும் இலங -
்கைத் தமிழரகைளுக்குத் தூத்துக்குடி து்்ற-
முகைத்தில் இருந்து உணவு தானியஙகைள், 
கைாய்கைறிகைள், மருந்துகைள் உள்ளிடை அத் -
தியாவசியப தபாருடகை்ை அனுபபுவ-
தற்கு உரிய வசதி்ய தசய்து தருமாறும் 
அந்த கைடிதத்தில் குறிபபிடடிருந்தார.

மத்திய அரசு இது ததாைரபாகை எந்த-
வித அனுமதியும் வழஙகைாத நி்லயில், 
தமிழகை சடைச்பயில் சி்றபபு தீரமா -
ைம் தகைாண்டு வந்துள்ைது. தீரமா -
ைத்்த முன்தமாழிந்து முதல்வர மு.கை 
ஸைாலின் உ்ரயாற்றிைார. சடைச்ப-
யில் வபசிய முதல்வர மு.கை ஸைாலின், 
“இலங்கையில் உள்ை தமிழரகைளுக்கு 
மனிதாபிமாை அடிபப்ையில் உதவிை 
வவண்டும் என்பவத அரசின் நி்லப-
பாடு என்று முதல்வர குறிபபிடைார.

தமிழரகைளுக்கு மடடுமல்ல இலங்கை-
யில் அ்ைத்து மக்கைளுக்கும் வசரத்வத 
உதவ தமிழகை அரசு முடிவு தசய்துள்ை -
தாகை முதல்வர கூறிைார. அ்ைவரும் 
கைடசி வபதம் பாராமல் இந்த தீரமாைத் -
திற்கு ஆதரவு தர வவண்டும் என்றும் 
முதல்வர மு.கை ஸைாலின் வலியுறுத்-
திைார.

இவதவவ்ை  தபாருைாதார தநருக்கை-
டியில் சிக்கி தவிக்கும் அண்்ை நாைாை 
இலங்கைக்கு அத்தியாவசிய தபாருட -
கைள், உயிரகைாக்கும் மருந்துகைள் வழஙகை 
மத்திய அரசு அனுமதிக்கை வவண்டும் 
எை உதவ தமிழகை சடைச்பயில் வநற்று 
தமிழகை முதல்வர மு.கை.ஸைாலின் முன்-
தமாழிந்த சி்றபபு தீரமாைம் ஒருமைதாகை 
நி்்றவவற்்றபபடைது.

த�ொ்லதூர கிராமஙகைளில் 
உள்ை பல உள்ளூர ்கைவி-
்ைஞரகைளின் இதயஙகைளில் 

எதிதராலிக்கும் தபயவர Ecraftt ஆகும். 
ஒரு கைாலத்தில் கைைவாகைத் வதான்றிய்த, 
உண்்மயாை யதாரத்தமாகை அது மாற்றி-
யுள்ைது. பாரம்பரியத்்த நவீை ததாழில்-
நுடபத்துைன் இ்ணபபதன் மூலம், 
நவீை கைருத்தாக்கைத்துைன் உள்ளூர பாரம்ப-
ரிய ்கைவி்ைப தபாருடகை்ை உலகின் 
முன் தகைாண்டு தசல்லும் பணியில் Ecraftt 
தசயற்படடு வருகின்்றது.

தூரப பிரவதசஙகைளிலுள்ை ்கைவி்ைக் 
கிராமஙகைளில் தஙகைைது வநரத்்தச 
தசலவழிக்கும் திடைத்தில் பணியாற்-
றிய தமாரடடு்வ பல்கை்லக்கைழகைத்-
தின் ஒருஙகி்ணந்த வடிவ்மபபுத் 
து்்ற்யச (Department of Integrated 
Design) வசரந்த வடிவ்மபபாைரகைைாை 
மாணவரகைளுைன் ஆரம்பமாை ஒரு 
கை்தவய, தற்வபாது ஒரு புதிய நம்பிக்-
்கையுைன் முழு ததாழிற்து்்ற்யயும் 
மீண்டும் உருவாக்கியுள்ைது.

இந்த ்கைவி்ை கிராமஙகைள் அதற்கு 
அவசியமாைவற்்்றப தபறுவ்த உறுதி 
தசய்வ்தக் கைருத்தில் தகைாண்டு, ஒரு 
சில தீரமாைம் மிக்கை மாணவரகைைால், 
Ceylon Craft Lab (PVT) Ltd நிறுவைத்-
தின் ஒன்்லன் தைமாகை Ecraftt 
அறிமுகைபபடுத்தபபடைது. 
இது ததாழில்நுடப ரீதியாகைவும் 
நிதி ரீதியாகைவும் ஐக்கிய நாடுகை-
ளின் அபிவிருத்தித் திடைமாை 
(UNDP) HackaDev மூலம் உத-
வியளிக்கைபபடுகி்றது.

இத்திடைமாைது, இலங-
்கையின் தனித்துவமாை 
இ்ைஞரகைள் மற்றும் புத்-
தாக்கைத் திடைஙகை்ை அடிபப-
்ையாகைக் தகைாண்டு, இலங-
்கையில் உள்ை இ்ைஞர, 
யுவதிகைளுக்கு வாய்பபுகைள் 
மற்றும் வத்வயாை அடுத்த 
த்லமு்்ற தி்றன்கை்ை வழங-
குவதன் மூலம், அவரகைள் புத்-
தாக்கைம் மிக்கைவரகைைாகைவும், 
ததாழில்மு்ைவவாரகைைாகை -
வும், நி்லவப்றாை வ்கையில் 
மிகைவும் அழுத்தமாை அபிவி-
ருத்தி சவால்கை்ை எதிரதகைாள்-
வதற்கு த்ல்ம தாஙகுபவரகை-
ைாகைவும் மா்ற உதவுகி்றது.

HackaDev Enterprise Support 

Program (HESP) ஆைது, தகைாவிட-19 
ததாற்றுவநாயால் பாதிக்கைபபடடுள்ை 
HackaDev ப்ழய மாணவர வ்லய-
்மபபிலுள்ை நிறுவைஙகை்ை மீண்டும் 
கைடடிதயழுபபுதல் மற்றும் ததாழில்-
மு்ைவவா்ர வமம்படுத்துதல் ஆகி-
யவற்்்ற வநாக்கைமாகைக் தகைாண்ை ஒரு 
முயற்சியாகும். 2020/21 இல் தவற்றி-
கைரமாகை தசயல்படுத்தபபடை முதல் 
குழுவிலுள்ை 15 நிறுவைஙகைளுக்கு 6 
மாதஙகைளுக்கைாை பரந்த வமம்பாடடு 
உதவி்ய வழஙகியது. HESP த்லயீட-
டின் மூலமாை ஆரம்ப நிதியுதவி மற்றும் 
ந்ைமு்்ற பாதுகைாபபு உதவி தசயன்-
மு்்ற்ய நிரவகிபபதற்கைாை நிபுணர 
வச்வ வழஙகுநராகை Curve Up திகைழ்-
கின்்றது. அது ததாழில்மு்ைவவாரின் 
பயணத்தில் அவரகைளுக்குத் வத்வயாை 
உதவி்யயும் வழிகைாடைல்கை்ையும் 
வழஙகுவதில் தவற்றிகைரமாகை இருந்து 
வந்துள்ைதுைன், இத்திடைத்்த தவற்றி-
கைரமாகை முடிபபதற்கைாை பஙகைளிப்பயும் 
வழஙகுகி்றது.

Ecraftt ஆைது உண்்மயாை இலங்கை 
்கைவி்ைப தபாருடகை்ை தகைாண்ை நிறு-
வைமாகும். இது புகைழ் தபற்்ற மு்்றயாை 
்கையால் வ்ரயபபடை பத்திக் வாழ்த்து 
அட்ைகைள் முதல் ்கைத்தறிகைைால் தநசவு 

தசய்யபபடை ்கைப்ப-
கைள், நூல்கைைால் பின்ைப-
படை தநக்லஸகைள் மற்றும் 
தநய்யபபடை தும்ப்்ற 
தபடடி ் கைப்ப வபான்்ற, 
்கைகைைால் ஆக்கைபபடை 
பல்வவறு தபாருடகை்ை 
தகைாண்டுள்ைது. Ecraftt.
com தைமாைது, நாடடின் 
பாரம்பரிய ்கைவி்ை 
சமூகைத்்த வலுவூடடி, 
வமம்படுத்தும் அவத 
வவ்ையில், இலங-
்கையில் நி்லவப்றாை 
்கைவி்ைத் து்்றயின் 
தூரவநாக்்கை அ்ையும் 
வ்கையில் வமலும் பல 
வழிகைளில் அதன் பலத்்த 
விரிவுபடுத்துகி்றது.

Ecraftt இன் இ்ண நிறுவு-
ைரும் அதன் பணிபபாைரு-
மாை சமூதிகை லியைவகை கைருத்து 
தவளியிடு்கையில், “இந்நிறு-
வைமாைது, தகைாள்வைவா-
ை்ரயும் ்கைவி்ைபதபா-
ருடகை்ையும் இ்ணபப்த 
மாத்திரம் தகைாண்ைதல்ல. இது 
ததாைரபாை கை்தகை்ையும் 
இ்ணக்கின்்றது. அவவாறில்-
்லதயனில் அது யாருவம 
வகைள்விபபைாத ஒன்்றாகை 
அ்மந்து விடும். ்கைகைைால் 
வடிவ்மக்கைபபடடு தசய்து 
முடிக்கைபபடை அ்ைத்து தயா-
ரிபபுகைளும் த்லமு்்ற த்ல-
மு்்றயாகை தகைாண்டு தசல்லக் 
கூடிய பல கை்தகை்ைக் தகைாண்-
டிருக்கும் என்ப்த Ecraftt 
அறிந்துள்ைது. எைவவ மக்கைள் 
ஒவதவாரு மு்்றயும் எம்-
மிைமிருந்து ஒரு தபாரு்ை 
வாஙகும் வபாது, அவரகைள் 
ஒரு கை்லப ப்ைப்ப 

தபறுவது மடடுமல்லாது, இலங்கை-
யின் ்கைவி்ைத் து்்ற்யப பிரதிநிதித்-
துவபபடுத்தும் அழகைாை கை்தயின் ஒரு 
பகுதி்யயும் தகைாண்டு தசல்கி்றாரகைள்." 
என்்றார.

அவர வமலும் ததரிவிக்்கையில், 
“எமது பணியின் வநாக்கைம் இன்னும் முடி-
யவில்்ல, ஆைால் நாஙகைள் உஙகைளுக்கு 
தசால்லக் கூடியது யாததனில், நாஙகைள் 
முன்வைறுவதில் உறுதியாகை இருக்கி-
வ்றாம். எம்மிைம் ஆரவமுள்ை ்கைவி-
்ைஞரகைளின் வ்லய்மபபு உள்ைது. 
அவரகைள் எம்்ம உசசத்திற்கு அ்ழத்-
துச தசல்ல எமது சி்றகுகைைாகை பணியாற்-
றுகி்றாரகைள். நாம் எபவபாதும் இந்த 
வ்லய்மப்ப வமலும் விரிவுபடுத்த 
விரும்புவவதாடு, ஆரவமுள்ை அ்ைத்து 
தரபபிை்ரயும் எம்முைன் இ்ணயு-
மாறு அ்ழபபு விடுக்கிவ்றாம்" என்்றார.

்கைவி்ைத் ததாழில்து்்ற்ய சவா-
லுக்குடபடுத்தும் வ்கையில், புதிய 
சூழ்நி்லகை்ை உருவாக்கி, அ்ைவ-
ரின் கைண்கை்ையும் தி்றக்கும் வ்கையில் 
தகைாவிட-19 அ்ைத்து நி்ல்மகை-
்ையும் மாற்றிய்மத்தது. ஆயினும் 
ஏ்ைய தைஙகை்ைப வபாலல்லாமல், 
உள்ளூர மற்றும் சரவவதச வாடிக்்கை-
யாைரகைளின் வத்வகை்ை, பாரம்பரிய 
்கைவி்ைஞரகைள் பூரத்தி தசய்ய உதவும் 
ஒரு தைத்்த ஏற்படுத்தும் சவா்ல 
எதிரதகைாள்வதற்கைாகை Ecraftt முன்வந்தது. 
இந்த ்கைவி்ைஞரகை்ை ஆதரவு வழங -
குவதன் மூலம், அவரகைளின் கை்தகைள் 
தவளியில் வருவ்தயும், விருபபம், தற் -
கைாலவபாக்கு மற்றும் சந்்த தகைவல்கைள் 
ஆகியவற்றின் அடிபப்ையில், புதிய 
பயன்பாடுகைள், விையஙகைள் பற்றி அவரகை-
ளுக்குக் ததளிவூடடுவதன் மூலம் வணிகை 
ரீதியிலாை தயாரிபபுகைளுைன் அவரகைள் 
வபாடடியிடுவ்தயும் உறுதிதசய்து, 
Ecraftt அவரகைளின் மதிப்ப வமவலாங -
கைச தசய்கி்றது.

இலங்கையில் உள்ை UNDP, அதன் 
பஙகைாளிகைளுைன் இ்ணந்து, உறுதியாை 
மற்றும் நி்லவப்றாை நைவடிக்்கையின் 
மூலம் இைம் ததாழில்மு்ைவவா்ர 
வலுபபடுத்த உறுதிபூண்டுள்ைதுைன், 
இதுவபான்்ற பல HackaDev மாணவ 
ததாழில்மு்ைவவாருக்கு, அவரகைள் 
தகைாவிட ததாற்று மற்றும் குறிபபிைத்-
தக்கை சமூகை-தபாருைாதார வி்ைவுகைளி-
லிருந்து தவளிவருவதற்கும், அவரகைள் 
சி்றபபாகை முன்வைாக்கி தவற்றிந்ைவபா-
ைவும், எதிரவரும் ஆண்டுகைளிலும் ஆதர-
வளிக்கை எதிரபாரத்துள்ைது.

Ecraftt மற்றும் அதன் தயாரிபபுகைள் 
பற்றிய வமலதிகை விபரஙகைளுக்கு, www.
ecraftt.com எனும் தைத்்தப பார்வயி-
டுமாறு வகைடகைபபடடுள்ைது.

மின்சார சிக்கனத்தில் மக்கள்
அதி்க ்கவனம் ச்லுத்்த வவண்டும்

தபரு்மமிக்கை குடியில் பி்றந்தவராயினும்,
அவரிைம் வசாம்பல் குடிவயறி விடைால் அதுவவ 
அவ்ரப ப்கைவரகைளுக்கு அடி்மயாக்கி விடும்.

ேடிறே குடிறேக்ண �ங்கின்�ன் ஒன்னார்ககு
அடிறே புகுததி விடும்

எஸ். ்விந்�ன்...?

�மிழக மு�ல்வர் ஸ்ொலின் 
சட்சபையில அறிவிப்பு
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கடந்த ைார்ச் ைா்த நிமைவ்ரப்படி, 
நே்பாளத்தின் அநநிய சசைாவணி 
மகயிருபபு சவறும் 975 மில்லி-
யன்  சடாை்ராக குமைநதுளளது. இது 
கடந ்த ஆண்டு ஜூமையில் 1175 
மில்லியன்  சடாை்ராக இருந்தது. 
இ்தற்கிமடயிைான 7 ைா்த காைகடடத் -
தில் ைடடும் 200 மில்லியன்  சடாைர் 
அநநிய சசைாவணி குமைநதுளளது.   

ச்பாதுவாக அநநிய சசைாவணி 
என்்பது ஒவசவா ரு  ோடடின் ச்பாரு -
ளா்தா்ர வளர்ச்சியிலும் முக்கிய ்பங்கு 
வகிக்கும் ஒரு அம்சைாகும். ஏற்று -
ைதிமய விட அதிகைாக இைக்குைதி 

சசய்யும் ந்பாது அநநிய சசைாவணி மகயிருபபு 
குமையத் ச்தாடங்குகிைது. அந்த வமகயில் 
நைற்நகாண்டு அநநிய சசைாவணி குமையாைல் 
இருக்க, நே்பாளம் அ்தற்கான ேடவடிக்மககமள 
எடுக்கத் ச்தாடங்கியுளளது.   

நே்பாள அ்ரசு சசாகுசு கார்கள, அல்க நஹால், 
புமகயிமை ைற்றும் ்பை சசாகுசு ச்பாருடகள 
இைக்குைதிக்கு ்தமட விதித்துளளது. இது அநநிய 
சசைாவணி குமையாைல் இருக்க வழி வழிவகுக்-
கும். நே்பாள அ்ரசின் இந்த அறிவிபபில் அவச-

்ரகாை வாகனங்கள ்தவி்ர ைற்ை வாகனங்கமள 
இைக்குைதி சசய்ய முடியாது. நைலும் 600  
சடாைர்களுக்கு நைல் விமையுளள சைாம்பல் 
ந்பான்கள ைற்றும்அல்க நஹால், புமகயிமைப 
ச்பாருடகள, ச்பரி ய எஞ்சின் நைாடடார் மசக் -
கிளகள உ ளளிடடவற்மை இைக்குைதி சசய்ய 
முடியாது. இந்த ்தமட ேடவடிக்மகயானது 
ஜூமை ேடுப்பகுதி வம்ரயில் ேமடமுமைக்கு 
வரும். இந்தத் ்தமடயானது, இந்த ஆண்டின் 
இறுதியில் முடிவமடயைாம்.   

இ்தனுடன் ச்பாம்மைகள, விமள-
யாடடுப ச்பாருடகள, மவ்ரங்கள இைக் -
குைதி சசய்வம்தயும் நே்பாளம் ்தமட 
சசய்கிைது. இதுந்பான்ை கடுமையான 
ேடவடிக்மககள இல்ைாைல், கிடட்தடட 
எல்ைாவற்மையும் இைக்குைதி சசய்யத் 
ந்தமவயான சவளிோடடு ோணய 
மகயிருபபு, இன்னும் சிை ைா்தங்கள 
ைடடுநை நீடிக்கும் என்று அதிகாரிகள 
ச்தரிவித்துளளனர்.   

நே்பாளத்தில் சவளி ோடடின் ோண -
யத்தின் முக்கிய ஆ்தா்ரங்கள சுற்றுைா, 
சவளிோடடு ஊழியர்களிடமிருநது 
்பணம் அனுபபு்தல் ைற்றும் சவளி -
ோடடு உ்தவி்தான். கடந்த சிை ஆண்-

டுகளாகநவ சகாந்ரானா கா்ரணைாக அநோடு 
முடங்கியுளளது. சுற்றுைாப ்பயணிகளின் 
வருமக சரிவு ஒவசவாரு ஆண்டும் இைடசக்க-
ணக்கான சவளிோடடு சுற்றுைாப ்பயணிகள 
வழக்கைாக இையைமை ோடடிற்கு வருமக ்தரு-
கிைார்கள.   

ஆனால் சகாந்ரானா மவ்ரஸ் ச்தாற்று 
நோய்களின் ந்பாது சுற்றுைாப ்பயணிகளின் 
எண்ணிக்மகயும் வீழ்ச்சி கண்டது. இது நைற் -
சகாண்டு நே்பாளத்திற்கு அழுத்்தத்திமன சகாடுத் -
்தது. நவமை நே்ரம் குமைபபு நைற்சகாண்டு 

அதிகரித்து வரும் எண்சணய் விமையானது 
நே்பாளின் சவளிோடடு இருபபில் ்தாக்கத்திமன 
ஏற்்படுத்தியுளளது. இபபி்ரச்சிமனமய கடடுப -
்பாடடுக்குள மவக்க நே்பாள அ்ரசு ஐந்தம்ர ோட -
களில் இருநது, 5 ோடகளாக நவமை ோடகமள 
குமைத்துளளது. எனினும் ்தற்ந்பாது சகாந்ரா -
னாவின் ்தாக்கம் குமையத் ச்தாடங்கியுளள 
நிமையில், சுற்றுைாப ்பயணிகள எண்ணிக்மக 
அதிகரிக்க ச்தாடங்கியுளளது. நைலும் ோடடில் 
இருந்த ்பணியாளர்கள சவளிோடடிற்கு மீண்டும் 
திரும்்பத் ச்தாடங்கியுளளனர்.

இந்த விழாவில் விநேட அதிதிக-
ளாக இைக்காைம் பி்ரந்தச சசயைாளர் 
அஷசேய்க எம்.எஸ்.எம்.ைஸ்்ான், 
ைநகாயா பி்ரந்தச சசயைக உ்தவிப 
பி்ரந்தச சசயைாளரும் ைரு்தமுமனயின் 
மு்தல் ச்பண் நிருவாக நசமவ அதிகாரியுைான 
அய்ைா நிிஃைத்துல்ைாஹ், கல்முமன ைாேக்ர 
சம்பயின் கணக்காளர் நக.எம்.றியாஸ், 
கல்முமன வடக்கு மவத்திய அதிகாரி சடாக்டர் 
நஜ.ஹய்லுல் ை்ாஹித் ஆகிநயாரும் கைநது 
சகாண்டனர்.

நைலும் சாய்ந்தைருது ைாவடட மவத்தியசா -
மையின் ்பல் மவத்திய நிபுணர் சடாக்டர் எம்.
ஐ.எம்.சேௌோட, ச்தாழில் நுட்ப ஆநைாசகர் 
எம்.நஜ.முகம்ைட சநனாஜ், சி.ஐ.சி நிறுவனத் -
தின் பி்ராநதிய முகாமையாளர் ஏ.ஜி.ஹரீஸ், 
அம்்பாமை ைாவடட ஊடகவியைாளர் சம்நைள-
னத்தின் ்தமைவர் சிந்ரஷட ஊடகவியைாளர் 
பி.எம்.எம்.எ.கா்தர், ஊடகவியைாளர் ஏ.எல்.எம்.
சினாஸ், இம்ந்பாட மி்ரர் ஊடகவியைாளர் எம்.
மவ.அமீர் ஆகிநயாரும் கைநது சகாண்டனர்.

கல்முமன நீ்தவான் நீதிைன்ை சமூ்தாய சீர் -
திருத்்த உத்திநயாகத்்தர்  எம்.எஸ்.எம்.சபறின் 
நிகழ்மவத் ச்தாகுத்து வழங்கினார்.

இங்கு ்பாடசாமையின் ்தமைவரும், ச்தன் -
கிழக்குப ்பல்கமைக் கழகத்தின் ஆங்கிை 
சைாழித் துமையின் ்தமைவருைான கைாநிதி 
ஏ.எம்.எம்.ேவாஸ் உம்ரயாற்றுமகயில் “ைாண-

வர்களின் கல்வி வளர்ச்சியில் முன்்பளளிகள 
மிகவும் முக்கியைானமவயாகும்.முன்்பளளிக் 
கல்வி என்்பது அறிவு வளர்ச்சிக்கும்.ஆந்ராக்-
கிய வளர்ச்சிக்கும் ச்பரும் ்பங்காற்றுகின்ைது.
குளிர் அமைக்குள இருநது கற்்பம்த விட 
திைந்த அமைகளுக்குள இருநது ஓடி ஆடி 
கற்்பது ேல்ை ஆறிமவயும் சிைந்த ஆந்ராக்கி-
யத்ம்தயும் ச்பருக்குகின்ைது.

கடந்த ்பதிநனழு வருடங்களாக எைது ்பாடசா -
மைப ்பயணம் ச்தாடர்கின்ைது. இந்தப ்பயணத் -
தில் எைது ்பாடசாமையில் கற்ை ைாணவர்களில் 
ச்பரும்்பாைாநனார் ்பல்கமைக்கழகத்திற்குத் 
ச்தரிவாகி கற்று வருகின்ைனர். இனிவரும் 
நிகழ்வுகளில் இம்ைாணவர்கமள அதிதிகளாக 
அமழத்து முன்வரிமசயில் அை்ரமவத்்த அழகு 
்பார்க்க இருக்கின்நைாம்” எனத் ச்தரிவித்்தார்.

இந்த விழாவில் விநேட அதிதியாகக் கைநது 
சகாண்ட இைக்காைம் பி்ரந்தச சசயைாளர் அஷ -
சேய்க் எம்.எஸ்.எம்.ைஸ்்ான் உம்ரயாற்று-
மகயில் “இளம் வயதில் எங்களுக்குக் கிமடக்-
கா்த இந்த சந்தர்ப்பம் எைது பிளமளகளுக்குக் 
கிமடப்பம்தயிடடு ோங்கள ச்பரும் ைகிழ்ச்சிய-
மடகின்நைாம். எைது பிளமளகள இந்த திைந்த 
நைமடயில் கூச்சமின்றி ஆடுவதும், ்பாடுவ-

தும், ந்பசுவதும் சிைப்பம்சைாகும். முன்்பளளி 
கற்ைல் என்்பது ைாணவர்கமள வழிப்படுத்து -
கின்ை, வளப்படுத்துகின்ை துமையாக இருநது 
வருகின்ைமை குறிபபிடத்்தக்க்தாகும்.  

இந்தப ்பாடசாமை கடந்த ்பதிசனழு வருடங் -
களாக நூற்றுக்கணக்கான ைாணவர்களுக்கு 
ஆ்ரம்்பக் கல்விமயப ்பயிற்றுவித்து சிைந்த 
வழிகாடடல்கமள வழங்கியிருக்கின்ைது. 
இந்தப பிளமளகமளச் சிைப்பாகப ்பயிற்று-
வித்து வழிகாடடிய ஆசிரியர்கமளப ்பா்ராடட 
நவண்டும். ்பை முன்்பளளிப ்பாடசாமைகள 
இயங்குகின்ை ந்பாதிலும் ைரு்தமுமன மசல்ட 
ச்பஸ்ட ஆங்கிைக் கல்லூரிக்கு நிக்ராக எந்தப-
்பாடசாமைகமளயும் சசால்ை முடியாது” எனத் 
ச்தரிவித்்தார்.  

இங்கு ைாணவர்களின் கமை நிகழ்ச்சிக -
ளும் அ்ரங்நகற்ைப்படடன. நிகழ்வில் கைநது 
சகாண்ட ைாணவர்கள அமனவருக்கும் அதிதி-
களால் ்பரிசுப ச்பாதிகளும்,நிமனவுச் சின்னங்-
களும் வழங்கப்படடன.

"இரு்ப்தாம் நூற்ைாண்டின் முக்கிய சைய்யிய-
ைாளர்களில் ஒருவர் என ைதிக்கப்படட விற்கன்ஸ்-
ம்ரன் ்பற்றிப ்பல்நவறு சைாழிகளில் கடடும்ரக-
ளும், ஆய்வுகளும், புன்ராய்வுகளும் சவளிவநது 
சகாண்டிருந்த ந்பாதிலும் ்தமிழ் சைாழியில் 
ஆய்வாளர் சச.நவ.காசிோ்தனின் 'விற்-
கன்ஸ்ம்ரன்: சைாழி, அர்த்்தம், ைனம்' என்ை 
நூமைத் ்தநதிருப்பது மிகுந்த வ்ரநவற்புக்கும், 
்பா்ராடடுக்குமுரிய்தாகும்" என்று ைண்டனில் 
ேமடச்பற்ை காசிோ்தனின் நூல் சவளியீடடு 
விழாவில் ்தமைமை உம்ரயாற்றிய எழுத்்தா-
ளர் ேவநஜாதி நயாக்ரடனம் ச்தரிவித்்தார்.   

அவர் நைலும் ந்பசுமகயில், " சைய்யிய-
ைாளர்களது ைனம்த விஞ்்ானத்தின் முமை 
என்்பது எபந்பாதும் ஈர்த்துக் சகாண்நட இருந-
்த்தால், விஞ்்ானத்திற் ந்பால் வினாக்கமளக் 
நகடடு விமட ்த்ர நவண்டும் என்ை ச்பைத்திலி-
ருநது அவர்கள ்தப்ப முடிவதில்மை என்றும் 
இயற்மக நிகழ்ச்சிகமள இயன்-
ைளவுக்கு ஒரு சிை விதிகளினா-
நைநய விளக்குவது ந்பாைவும், 
ச்பாதுவிதி ஒன்றின் மூைம் 
கணி்தத்தில் ்பை விடயங்கமள 
ஒருமைப்படுத்துவது ந்பாைவும், 
ஓரிரு விளக்கங்களினால் அமனத்ம்தயும் ச்தளி-
வு்படுத்்த, சைய்யியைாளர்கள சசய்கிை முயற்சி, 

அநேக குழப்பங்களுக்குக் கா்ரணைாகிைது என்று 
விற்கன்ஸ்ம்ரன் கூறியிருப்ப்தாகக் காசிோ்தன் 
குறிபபிடுவதும் சிந்தமனக்கு உரிய ஒன்ைாகும்" 
என்று ச்தரிவித்்தார்.   

சச.நவ.காசிோ்தனின் நூல் மீது சிைபபும்ர-
யாற்றிய எஸ். ்ராகவன், "ோம் இதுவம்ரயும் 
சைாழியில் அ்தன் சசாற்களில் அர்த்்தங்கள 
ச்பாதிநதிருப்ப்தாக ்பார்த்து வந்த ்பழக்கம் எம்மை 

்தவைான ்பார்மவக்கு இடடு சசன்றிருக்கிைது. 
அ்தற்கான வழிகமள ஏற்சகனநவ இருக்கும் 

சைய்யியல் வழிமுமைகளில் ச்தாடர்நது ந்தடிக்-
சகாண்டிருக்கிநைாம். ந்பாலிக்க்தவுகமள திைக்க 
முயல்கின்நைாம். நிஜக்க்தவு பின்னால் இருக்கி-
ைது. திரும்பிப்பார் என்கிைார் விடகன்ஸ்மடன். 
இந்த ்தரிசனத்தில் காசிோ்தன் ்தனது ்பார்மவ-
கமள முன்மவக்கிைார்" என்று குறிபபிடடார்.   

அவர் ச்தாடர்நது உம்ரயாற்றுமகயில் ," ்தத்-
துவக்நகாட்பாடு ஒன்றினால் சைாழியாடல் ்தரும் 

அர்த்்தத்ம்த கடடி விட முடியாது. இவவமகயில் 
விடகின்ஸ்மடன் ்தனது முமைமைக்கும் சிந்தமன 
வடிவத்துக்கும் சகாடுக்கும் ச்பயர் சைாழியின் 
ஆடடம் அல்ைது ஆற்றுமக (game). ோம் சைாழி-
யாடுமகயில் உத்்த்ரவு, நகளவி நகடடல், உண்-
ணு்தல் ந்பான்ை ்பல்நவறு ேடவடிக்மககளின் 

மூைைாக சைாழிக்கான அர்த்்தத்ம்த சகாடுக்கி-
நைாம். அது ஒரு சமூக ேடவடிக்மக. சசாற்களின் 
சா்ரம் சசாற்களிைல்ை; அவற்றின் சசயல்்பாடடில் 
மூைைாகநவ அர்த்்தம் ச்பறுகின்ைன என்கின்ை 
விற்கன்ஸ்மடனின் வா்தத்ம்த முன்மவக்கிைார் 
காசிோ்தன்" எனக் குறிபபிடடார்.   

ைார்க்சிய சசயற்்பாடடாளர் நவலு கருத்தும்ரக்-
மகயில், சசாற்கள என்்பன சவறும் சசாற்களாக 

ைடடுநை இருப்பதில்மை.ோங்கள என்ன சசய்-
யைாம் என்்பம்த வம்ரயறுக்கும் எல்ைப்ப்ரப்பா-
கவும் அமவ திகழ்வ்தால்்தான் ோம் அவற்றுக்கு 
அவவளவு முக்கியத்துவம் சகாடுக்கிநைாம் என்ை 
ஸ்ைநவாஜ் ஸிசசக் என்ை அறி்ரின் குறிபபிமன 
முன்மவத்்தார்.   

சேல்சன் ைண்நடைாவின் சர்வந்தச நிமனவு 
தினத்தின் ந்பாது பி்ர்பைங்களின் உம்ரகமள 
சசவிபபுைன் இழநந்தாருக்காக மசமக 
சைாழியில் சைாழிச்பயர்த்்த சைாழிச்பயர்ப்பாளர் 
இமடயில் ஸ்கிந்ாபச்ரனியா என்ை உளக்நகா-
ளாற்றின் ்தாக்கத்திற்குட்படட்தால், அவர் மசமக 
சைாழியில் சைாழிச்பயர்த்்த்தற்கு எந்த அர்த்்த-
மும் இல்மை என்று கண்டறியப்படடது.ஆனால், 

அவ்ரது மசமக சைாழியில் ஒரு அர்த்்தமும் 
இல்மை எனினும், அந்த நினவு தின நிகழ்வு 
முழுவதுநை எந்த அர்த்்தமுமில்ைா்த ந்பாலி 
நிகழ்வு்தான் அது என்ை உண்மைமய அவர் 
சவளிப்படுத்தியிருக்கிைார் என்று ஸிசசக் 
அ்தற்கு விளக்கைளித்்தார்.அங்கு ந்பசிய-
வர்கள வடித்்தச்தல்ைாம் சவறும் மு்தமைக்-
கண்ணீர்்தான், அவர்களின் சுயவிளம்்ப்ரப 
பி்தற்ைல்கநள ்தவி்ர அவர்களின் உம்ரகள 
எல்ைாநை சோன்சசன்ஸ்்தான் என்று எழுதி-
ய்தாகநவலு ்தனது உம்ரயில் குறிபபிடடார்.   

விம்்பம் கமை, இைக்கிய அமைபபின் 
்பதிசனடடாம் ஆண்டின் சிைபபு நிகழ்வாக 
அமைந்த இவவிழாவில் சச.நவ.காசிோ்த-
னின் 'விற்கன்ஸ்ம்ரன்: சைாழி, அர்த்்தம், 

ைனம் ' என்ை நூலிமன இைக்கிய விைர்சகர் 
மு.நித்தியானந்தனிடமிருநது இ.்பத்ைோ்ப ஐயர் 
ச்பற்றுக் சகாண்டார். சகாந்ரானா ச்தாற்றின் 
நீண்ட முடக்கத்தின் பின் ேமடச்பற்ை இந்த நிகழ்-
வில் கைநதுசகாண்நடாருக்கு விம்்பத்தின் சார்பில் 
ஓவியர் நக.நக.்ராஜா ேன்றி ச்தரிவித்்தார்.  

இந்தக் கூடடாண்மையானது அமனத்து 
ைஹிந்ரா (Mahindra) ைற்றும் ஸ்வ்ராஜ் (Swaraj) 
டி்ராக்டர்கள ைற்றும் நைாநவால் (Lovol) ைற்றும் 
கிளாஸ் (CLASS) ஒருங்கிமணந்த அறுவமட 
இயநதி்ரங்கள ைற்றும் விவசாய நோக்கங்க-
ளுக்காக இைக்குைதி சசய்து ்தனது வாடிக்மக-
யாளர்களுக்கு DIMO நிறுவனத்்தால் விற்்பமன 
சசய்யப்படுகின்ை புதிய ைற்றும் ்தற்ந்பாம்தய 
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு விருப்பைான நிதிக் கூட-
டாள்ராக சர்நவா்தய சடவைபசைன்ட ிஃபினான்ஸ் 
நிறுவனத்ம்த நிமைநிறுத்துகிைது.

குறிபபிடட சிை நி்பந்தமனகளின் கீழ், சர்நவா-
்தய சடவைபசைன்ட ிஃபினான்ஸ் நிறுவனத்்தால் 
விற்கப்படும் டி்ராக்டர்களுக்கு DIMO நிறுவனத்தி -
டமிருநது அவற்மை திரும்்ப வாங்கும் சலுமக 
கிமடக்கபச்பறுகின்ைமையானது இந்த கூடடாண்-
மையால் ஏற்்படுத்்தப்படடுளள ைற்சைாரு கவர்ச்-
சிக்ரைான ைற்றும் ச்பறுைதிமிக்க ேன்மையாகும். 
இந்த கூடடாண்மை ஆ்ரம்்பத்தில் 2019 இல் ஏற்-
்படுத்்தப்படடு, பின்னர் ஆண்டுந்தாறும் புதுபபிக்-
கப்படடு வருவதுடன், ்தற்ந்பாது இந்த ஆண்டில் 
3 ஆவது முமையாக நீடிக்கப்படுகிைது. கூடடாண்-
மைமய உத்திநயாகபூர்வைாக உறுதி சசய்யும் 
வமகயில் இபபுரிநதுணர்வு உடன்்படிக்மகயா-
னது சர்நவா்தய சடவைபசைன்ட ிஃபினான்ஸ் 
பிஎல்சி ைற்றும் DIMO ஆகிய இரு நிறுவனங்க-
ளின் உயர் அதிகாரிகள கைநது சகாண்டு அண்-
மையில் இடம்ச்பற்ை ஒரு எளிமையான மவ்ப-
வத்தில் மகச்சாத்திடப்படடுளளது.

ஒருங்கிமணந்த இயநதி்ரங்களுக்கு முழுமை -
யான 1 வருட காை உத்்த்ரவா்தம் கிமடக்கப 
ச்பறுகிைது. இந்த ேன்மைகளுக்கு நைைதிகைாக, 
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு இைவச விவசாய சா்த-
னங்கள ச்தாகுதி (Farmer KIT) ைற்றும் இைவச 
எண்சணய் வடிகடடிகள (oil filter) ைற்றும் மூன்று 
(03) ்ப்ராைரிபபுச் நசமவகள இைவசைாக வழங்-
கப்படும். நைலும், ஒருங்கிமணந்த அறுவமட 
இயநதி்ரங்கள இைவச ஜிபிஎஸ் ச்தாழில்நுட்ப 
(GPS) சா்தனங்கமள எந்த கூடு்தல் கடடணமும் 
இன்றி சகாண்டிருக்கும். விவசாயத் துமைக்கு 
நைலும் உ்தவும் வமகயில், வாடிக்மகயாளர்க-
ளுக்கு சிைந்த அறிவூடடல் ைற்றும் அறிமவப 
்பகிர்நது சகாளள வாடிக்மகயாளர்களுடனான 
சநதிபபுக்கள ேடத்்தப்படும்.

ோடளாவிய ரீதியில் பி்ரசன்னத்துடன், இைங்மக-
யில் அபிவிருத்தி சார்ந்த கடன் வழங்கலில் முன்-
னணியில் திகழும் நிறுவனைாக இது உளளது. 
குறிப்பாக வடக்கு ைற்றும் கிழக்கில் வளர்நது 
வரும் சநம்தகள உட்பட விவசாயத் துமை சிறிய 
ைற்றும் ேடுத்்த்ர அளவிைான ச்தாழில் முயற்சிக-
ளுக்கு அ்தன் ்பங்களிபபு அளப்பரியது.

கடந்த சிை வா்ரங்களாகநவ மிக 
்ப்ரப்ப்ரப்பாக ந்பசப்படடு வரும் 
விேயங்களில் ஒன்று இைங்மக, 

்பாகிஸ்்தானின் ச்பாருளா்தா்ர சேருக்-
கடி. ்தற்ந்பாது இைங்மக, ்பாகிஸ்்தாமன 
அடுத்து நே்பாளமும் பி்ரச்சிமனமய எதிர்-
சகாண்டு வருகின்ைது. இைங்மக ைற்றும் 
்பாகிஸ்்தாமன ந்பாைநவ நே்பாளத்தின் 
அநநிய சசைாவணி மகயிருபபும் கம்ரநது 
வருகின்ைது.

ைரு்தமுமன மசல்ட 
ச்பஸ்ட ஆங்கிைக் 
கல்லூரியின் (CHILD 

FIRST ENGLISH COLLEGE)  
17 வது ்பாடசாமை தின விழா-
வும்,்பரிசளிபபும்,கமை நிகழ்வும் 
அண்மையில் ைரு்தமுமன அல்-
ைனார் ைத்திய கல்லூரி ந்தசிய 
்பாடசாமை அஷ்ரப ஆ்ரா்தமன 
ைண்ட்பத்தில் ்பாடசாமையின் 
்தமைவரும், ச்தன்கிழக்குப 
்பல்கமைக்கழகத்தின் ஆங்கிை 
சைாழித் துமையின் ்தமைவரு-
ைான கைாநிதி ஏ.எம்.எம்.ேவாஸ் 
்தமைமையில் ேமடச்பற்ைன.

மருதமுனை CHILD FIRST ENGLISH COLLEGE
17வது பாடசானை திை விழா, பரிசளிப்பு

"இைங்மகயின் சைய்யியல் 
துமையில் ஈடிமணயற்ை சிந-
்தமனயாள்ராகத் திகழ்்பவர் 

சச.நவ.காசிோ்தன் ஆவார். அவர் ஆக்கி 
அளித்திருக்கும் விற்கன்ஸ்ம்ரன் ்பற்றிய 
நூல் ்தமிழர்களுக்குக் கிமடத்திருக்கும் 
ச்பரும் ச்பாக்கிேைாகும். ்தமிழகத்தில் 
இந்த நூல் ஆய்வாளர்கள ைத்தியில் 
ச்பரும் வ்ரநவற்ம்பப ச்பற்றிருக்கிைது" 
என்று மு.நித்தியானந்தன், சச.நவ.காசிோ-
்தனின் 'விற்கன்ஸ்ம்ரன்: சைாழி, அர்த்்தம், 
ைனம்' என்ை நூமை சவளியிடடு மவத்துப 
ந்பசுமகயில் ச்தரிவித்்தார்.

சர்நவா்தய சடவைபசைன்ட 
ிஃபினான்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனம் 
ஏ்ராளைான பி்ரத்திநயக சலுமககளு-

டன், விவசாயத் துமைக்கு கவர்ச்சிக்ரைான 
குத்்தமக வடடி வீ்தங்கள ைற்றும் குமைந்த 
ஆ்ரம்்பக் சகாடுப்பனவுத் ச்தாமக ந்பான்ை 
பி்ரத்திநயகைான வ்ரபபி்ரசா்தங்கமள வழங்-
குவ்தற்காக DIMO நிறுவனத்துடன் விநசட 
புரிநதுணர்வு உடன்்படிக்மகமய ச்தாடர்நது 
3 ஆவது ஆண்டிலும் முன்சனடுக்கும் 
வமகயில் புதுபபித்துளளது.

இைஙனகையின் மமய்யியல் துனையில் ஈடினையறை   
சிநதனையாளராகைத் திகைழபவர் மச.வவ.கைாசிநாதன்

சர்வவாதய மடவைப்மமன்ட் ஃபிைான்ஸ்
பிஎல்சி DIMO நிறுவைத்துடன்
உடன்படிகனகை புதுப்பிப்பு

பி.எம்.எம்.ஏ.கா்தர்...?
(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்)

ைணடனின் நூல் மவளியீடு

இைஙனகை, பாகிஸ்தான் நாடுகைள் வபான்று  
வநபாளத்திலும் மபாருளாதார மநருககைடி
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இமைக்்கால அ்ரமச...
பார்த்துக் க�ாண்டிருக்�ாது நாடு 

எதிர்க�ாண்டுள்ள இந்த நிலைலை�-
ளுக்கு அலைவரும் இலைநது தீர்வு 
கபற்றுக் க�ாடுபபது முக்கியைாகு-
கைன்றும் அவர் க்தரிவித்்தார்.  

ஸ்ரீைங�ா சு்தநதிரக் �ட்சி நநற்று 
க�ாழும்பில் நடத்திய ஊட�விய-
ைா்ளர் ைாநாட்டில் �ைநதுக�ாண்டு 
வி்ளக்�ைளிக்கும் நபாந்த முன்ைாள 
ஜைாதிபதியும் ஸ்ரீைங�ா சு்தநதிரக் �ட்-
சியின் ்தலைவருைாை லைத்திரிபாை 
சிறிநேை இவவாறு க்தரிவித்துள்ளார்.  

இவவாறு இலடக்�ாை அரோங-
�ம் ஒன்று அலைக்�பபட்டால் அந்த 
அரோங�ம் நாட்டுக்கும் ைக்�ளுக்-
கும் கபாறுபபுக்கூறும் அரோங�ைா� 
அலைய நவண்டும். அந்த வல�யில் 
நாட்டின் முழு ஆட்சியும் அந்த அர-
ோங�த்தின் மூைநை முன்கைடுக்-
�பபடும் எை முன்ைாள ஜைாதிபதி 
லைத்திரிபாை சிறிநேை க்தரிவித்-
துள்ளார். அந்த வல�யில் ஒரு ்தனிக் 
�ட்சிநயா கூட்டணிநயா ்தனித்து 
எந்தத் தீர்ைாைங�ல்ளயும் எடுக்� 
முடியாது என்றும் அவர் க்தரிவித்-
்தார்.  

நாடு மு�ம் க�ாடுத்துள்ள அரசி-
யல் ைற்றும் கபாரு்ளா்தார கநருக்-
�டி க்தாடர்பில் இநநாட்�ளில் ஸ்ரீ-
ைங�ா சு்தநதிரக் �ட்சி க்தாடர்நதும் 
விரிவாை நபச்சுவார்த்ல்த�ல்ள 
நடத்தி வருகின்்றது.  

அந்தநபான்று எம்முடன் ்தற்நபாது 
இலைநது கேயற்பட்டு வரும் 11 �ட்-
சி�ளின் ்தலைவர்�ள ைற்றும் உறுபபி-
ைர்�ளுடனும் நாம் �டந்த இரண்டு 
திைங�்ளா� நபச்சுவார்த்ல்த நடத்தி-
யுளந்ளாம்.  

இலடக்�ாை அரோங�ம் அலைப-
பது க்தாடர்பில் ஜைாதிபதியுடன் 
நபச்சுவார்த்ல்த நடத்துவ்தற்�ாை 
அலைபபு எைக்கு விடுக்�பபட்டி-
ருந்தது. அ்தன் ேட்ட ரீதியாை விட-
யங�ள ைற்றும் எவவாறு அ்தலை 
நலடமுல்றபபடுத்துவது என்பது 
க்தாடர்பில் நபச்சுவார்த்ல்த நடத்-
துவ்தற்�ா�நவ அந்த அலைபலப 
ஜைாதிபதி எைக்கு விடுத்திருந்தார்.  

நாம் அந்தப நபச்சுவார்த்ல்தக்கு 
கேன்றிருநந்தாம்.அ்தன் நபாது அவர் 
இலடக்�ாை அரோங�ம் க்தாடர்பில் 
்தைது நயாேலை�ல்ள கவளியிட் -
டார்.  

நாம் அந்த நபச்சுவார்த்ல்தயின் -
நபாது   நயாேலை�ல்ள முன்லவத்்த -
ந்தாடு பாராளுைன்்றத்தில் அங�ம் 
வகிக்கும் அலைத்துக் �ட்சி�ல்ள-
யும் இந்த இலடக்�ாை அரோங�த்-
திற்�ா� ஒன்றிலைக்� நவண்டிய்தன் 
அவசியத்ல்த வலியுறுத்திநைாம்.  

அந்தநபான்று நாட்டின் க்தாழிற் -
ேங�ங�ள, பல்நவறு அலைபபு�ள 
சிவில் அலைபபுக்�ள, இைஙல� 
வர்த்்த� ேலப, வர்த்்த�த் துல்றயிைர் 
ஆகிய அலைத்து துல்றயிைருநை 
நாட்டில் இலடக்�ாை அரோங�-
கைான்று அலைக்�பபட நவண்டி-
ய்தன் அவசியம் க்தாடர்பில் �ருத் -
துக்�ல்ள க்தரிவித்து வருகின்்றைர். 
அந்த வல�யில் இலடக்�ாை அர -
ோங�ம் ஒன்ல்ற நலடமுல்றபபடுத்-
துவது க்தாடர்பிநைநய நாம் இந்த 
நபச்சுவார்த்ல்தயின்நபாது முக்கிய 
�வைம் கேலுத்திநைாம். இந்த விட -
யத்தில் பாராளுைன்்றத்தில் அங�ம் 
வகிக்கும் அலைத்துக் �ட்சி�ளும் 

ஒநர நிலைபபாட்டுக்கு வந்தால் 
இலடக்�ாை அரோங�த்ல்த அலைப-
ப்தற்கு ஜைாதிபதி தீர்ைானித்துள-
்ளார்.

அவவாறு இலடக்�ாை அரோங�ம் 
ஒன்ல்ற உருவாக்கி அ்தன் பின்ைர் 
நாட்டின் ஆட்சிலய முழுலையா� 
முன்கைடுபபது இலடக்�ாை அர -
ோங�ைா�நவ இருக்� நவண்டும். 
அ்தலை விடுத்து ்தனிக் �ட்சிநயா 
ஒரு கூட்டணிநயா அ்தலை முன்கை-
டுத்துச் கேல்ை முடியாது.  

இலடக்�ாை அரோங�ம் என்பது 
ஒரு நிலையாை அரோங�ைல்ை. 
ந்தர்்தல் ஒன்ல்ற நடத்துவ்தற்கு முன் -
ைராை பயைைா� அது அலையும். 
அந்த அரோங�த்ல்த எந்த்ளவு �ாைம் 
முன்கைடுபபது ஆறு ைா்தைா? 
அல்ைது ஒரு வருடைா  என்பது 
க்தாடர்பில் �ட்சி ்தலைவர்�ளுடன் 
நபச்சுவார்த்ல்த நடத்தி தீர்ைானிக்-
�பபடும்.  

நாட்டு ைக்�ள கபரும் கநருக்� -
டிலய எதிர்நநாக்கியுள்ளைர். அந்த -
நபான்று நாட்டில் ்தற்நபாது அத்-
தியாவசிய கபாருட்�ள, ைருநதுப 
கபாருட்�ள நபான்்றலவ�ளுக்�ாை 
கபரும் ்தட்டுபபாடு கநருக்�டி நிை -
வுகி்றது. ைக்�ள ல�யில் பைம் 
இல்ைாைல் கபரும் கநருக்�டி�ல்ள 
எதிர்நநாக்குகின்்றைர்.  

அந்த வல�யில் எவரது அரோங-
�ம்? யார் ்தலைவர்? என்று பார்த்துக் 
க�ாண்டிருக்�ாது இந்த நிலைலை-
�ளுக்கு அலைவரும் இலைநது 
தீர்வு கபற்றுக் க�ாடுபபது முக்கிய-
ைாகும்.  

ேர்வந்தே நாைய நிதியம், ஐக்கிய 

நாடு�ள ேலப உளளிட்ட எைக்கு 
உ்தவி கேயயக்கூடிய நட்பு நாடு -
�ளுடன் நபச்சுவார்த்ல்த நடத்தி 
உ்தவி�ல்ளப கபற்று மு்தலில் ைக்-
�ளின் அத்தியாவசிய கபாருட்�ள 
கிலடக்கும்படி கேயது அவர்�்ளது 
பட்டினி நிலைக்கு தீர்வு �ாைபபட 
நவண்டும்.   

அல்த விடுத்து குைபபங�ல்ள 
ஏற்படுத்திக் க�ாண்டு முன் கேல்ை 
முடியாது. அந்தநவல்ள ந்தர்்தல் 
ஒன்ல்ற நடத்துவ்தற்�ாை பின்பு -
ைத்ல்த நாம் ஏற்படுத்திக் க�ாள்ள 
நவண்டும்.  

இந்த அலைத்து விடயங�ல்ள-
யும் �ருத்தில் க�ாண்நட நாம் இந்த 
நபச்சுவார்த்ல்த�ளில் பஙகுபற் -
றிய உளந்ளாம். நாம் ப்தவி�ல்ள 
கபற்றுக் க�ாள்ளநவா அல்ைது 
அரோங�த்துக்கு ஆ்தரவு க�ாடுபப -
்தற்ந�ா அல்ை.   

நில்றநவற்று ேலப ஒன்று அலைக் -
�பபட்டு அந்த ேலபநய அலைத்து 
ஆநைாேலை�ல்ளயும் ஜைாதிப-
திக்கு வைஙகும். ஜைாதிபதியும் 
அலைச்ேரலவயும் அந்த ந்தசிய 
ேலப க்தரிவிக்கும் வல�யிநைநய 
கேயற்பட நவண்டும்.  

 இவவாறு இலடக்�ாை அரோங -
�ம் பற்றி நாம் ேர்வந்தே ரீதியில் 
பார்த்்தால் எைது அரோங�த்ல்த 
நபான்்ற நிலை ஏற்பட்டு கைபைா-
னில் மூன்்றலர வருடத்திற்கு நைல் 
இலடக்�ாை அரோங�ம் க்தாடர்நது 
கேல்கி்றது. அந்த இலடக்�ாை அர -
ோங�த்திற்கு நாட்லட வைலைக்குக் 
க�ாண்டு வர இன்னும் முடியாைல் 
நபாயுள்ளது என்்றார்.

அருகிலுள்ள பகாைசகாமல்ளில்...
அலைத்து ்தரபபிைரின் ஒத்து-

லைபபு கிலடக்குைாயின், ்தரவு-
�ல்ள ைதிபபாயவு கேயது, இந்த 
நடவடிக்ல�லய முன்கைடுக்� முடி -

யுகைை க�ாழும்பில் நநற்று முன்தி-
ைம் நலடகபற்்ற ஊட� ேநதிபபில் 
�ல்வி அலைச்சின் கேயைா்ளர் �பிை 
கபநரரா க்தரிவித்துள்ளார்.  

2021ம் ஆண்டுக்குரிய...
ஊட� ேநதிபபில் இம்முல்ற இந்தப 

பரீட்லேக்கு நான்கு இைட்ேத்து 05 
ஆயிரத்து 123 பாடோலை விண்ைப-
ப்தாரி�ளும், 01 இைட்ேத்து 10 ஆயி-
ரத்து 367 ்தனிபபட்ட விண்ைபப-
்தாரி�ளும் விண்ைபபத்திருபப்தா� 
பரீட்லே�ள ஆலையா்ளர் நாய�ம் 
எல்.எம்.டி.்தர்ைநேை க்தரிவித்்தார்.  

 எதிர்வரும் �ாைத்தில் பாடோலை 
�ல்வி நடவடிக்ல��ல்ள க்தாடர்ந-
தும் முன்கைடுத்துச் கேல்ை �ல்வி 
அலைச்சு திட்டமிட்டுள்ளது. 03 

்தவலை�ல்ளயும் உள்ளடக்கிய 
வல�யில் �ல்வி நடவடிக்ல��ள 
முன்கைடுக்�பபடவுள்ளை.  

இவவருடம் ஒக்நடாபர் 16ஆம் 
தி�தி 05ஆம் ஆண்டு புைலைபபரி-
சில் பரீட்லே நலடகப்றவுள்ளது. ஒக்-
நடாபர் 17ஆம் தி�தியிலிருநது நவம்பர் 
12ஆம் தி�தி வலர �ல்விப கபாதுத் 
்தரா்தர உயர்்தரப பரீட்லேலயயும் நடத்-
்தத் தீர்ைானிக்�ப பட்டுள்ள்தா� பரீட்-
லே�ள ஆலையா்ளர் நாய�ம் நைலும் 
கூறிைார்.  

முன்காள அமைசசர்..
கேயயபபட்டிருந்த வைக்கிலி -

ருநது அவர் நநற்று விடு்தலை கேய -
யபபட்டுள்ளார்.  

க�ாழும்பு பிர்தாை ைாஜிஸ்தி -
நரட் நீதிைன்்ற நீ்தவான் நந்தை 
அைரசிங� நநற்று அ்தற்�ாை உத்்த -
ரலவ பி்றபபித்துள்ளார்.  

முன்ைாள அலைச்ேர் கபௌசிக்கு 
எதிரா� இைஞே ஊைல் ஆலைக்கு -
ழுவிைால் ்தாக்�ல் கேயயபபட்டி -
ருந்த குற்்றபபத்திரில�லய வாபஸ் 
கபற்றுக் க�ாளவ்தற்கு அந்த 
ஆலைக்குழு நீதிைன்்றத்திடம் 
விடுத்திருந்த நவண்டுந�ால்ள �வ -

ைத்திற்க�ாண்ட நீ்தவான் நநற்று 
இந்த உத்்தரலவ பி்றபபித்துள்ளார். 

முன்ைாள அலைச்ேர் கபௌசி 
அைர்த்்த மு�ாலைத்துவ அலைச் -
ேரா� ப்தவி வகித்்த �ாைத்தில் 
கந்தர்ைாநது அரோங�த்தின் மூைம் 
வைங�பபட்டிருந்த 2 ந�ாடி ரூபா 

கபறுைதியாை கோகுசு வா� -
ைத்ல்த ்தைது ்தனிபபட்ட பாவ -
லைக்கு உபநயாகித்்தார் என்்ற 
குற்்றச்ோட்டின் நபரில் நைற்படி 
ஆலைக்குழுவிைால் குறித்து 
வைக்கு க்தாடரபபட்டிருந்தலை 
குறிபபிடத்்தக்�து.(ஸ)  

த்ைல்வில வகா்ர...
 ்தாக்�பபட்ட நபர் ேம்பவ இடத்தி-

நைநய உயிரிைநதுள்ளார்.  
ைரைைாைவர் கித்துல்ந�ாட்லட 

பிரந்தேத்ல்த நேர்ந்த 44 வயதுலடய 
ஒருவகரை அலடயா்ளம் �ாைப-

பட்டுள்ளார்.  ேம்பவம் க்தாடர்பில் 
எவரும் ல�து கேயயபபடவில்லை. 
நைைதி� விோரலை�ல்ள ்தைைல்-
விை கபாலிஸார் நைற்க�ாண்டு வரு-
கின்்றைர்.  

தமிழ் சடை சமபயில் ...
உயிர்�ாக்கும் ைருநது�ள ஆகிய-

வற்ல்ற அனுபபி லவக்� ்தயாரா� 
உள்ளது. இ்தற்கு ைத்திய அரசு 
ந்தலவயாை அனுைதி வைங� 
நவண்டும் என்று ைத்திய அரசுக்கு 
ஏற்க�ைநவ ைாநிை அரசு �டி்தம் 
எழுதியுள்ளது. எனினும் இதுகுறித்து 
ைத்திய அரசிடமிருநது எவவி்தைாை 
க்தளிவாை பதிலும் இதுவலர கப்றப-
படவில்லை.  

்தமிழநாடு அரசின் ந�ாரிக்ல�லய 

ஏற்று இைஙல�யில் �டும் இன்ை-
லுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் ைக்�ளுக்கு 
உ்தவும் வல�யில் உைவு ைற்றும் அத்-
தியாவசிய கபாருட்�ள ைற்றும் உயிர் 
�ாக்கும் ைருநது�ல்ள ்தமிழநாட்-
டில் இருநது உடைடியா� அனுபபி 
லவக்�த் ந்தலவயாை ஏற்பாடு�ல்ள 
கேயது உரிய அனுைதி வைங� 
நவண்டும் எை ேட்டேலபயில் ்தனித்-
தீர்ைாைத்ல்த மு்தல்வர் ஸ்டாலின் 
்தாக்�ல் கேய்தார்.  

அல்த க்தாடர்நது நபசிய அவர், 
ைனி்தாபிைாை அடிபபலடயில் ல� 
க�ாடுக்� நவண்டும் என்பந்த அரசின் 
நிலைபபாடு. ைக்�ள படக்கூடிய துன்-
பங�ள துயரங�ள நோ�த்ல்த ஏற்ப-
டுத்தியுள்ளது. ைண்கைண்கைய 
வாங� 6 ைணி நநரம் �ாத்திருக்கும் 
சூைல் அஙகு உள்ளது. இைஙல� 
முழுவதும் மின்ோர ்தட்டுபபாடு நிை-
வுகி்றது.  

பஸ்�ள,  ரயில்�ள நபாக்குவரத்து 

நேலவ�ள குல்றக்�பபட்டுள்ள்ள. 
ந்தயிலை ந்தாட்டங�ளில் பணிப 
புரியும் ்தமிைர்�ள பாதிக்�பபட்-
டுள்ளைர். 

உயிர் �ாக்கும் ைருநது�ளுக்கு ்தட்-
டுபபாடு நிைவுகி்றது. பால் விலை, 
பால் பவுடர், உைவுபகபாருட்�ள 
விலை அலைத்தும் 100 ே்த வீ்தம் 
உயர்நதுள்ள்தால் பச்சி்ளம் குைந-
ல்த�ள கூட பாதிக்�பபட்டுள்ளைர் 
என்்றார்.  

மை தி்ததனறு ்காலி மு்ததிைல்...
நை திைத்்தன்று ்தைது �ட்சியி -

ைலர �ாலிமு�த்திடல் நபாராட்ட -
�்ளத்துக்கு கேல்லுைாறு அறிவித்தி -
ருந்தார். 

இ்தலையடுத்ந்த நபாராட்ட �்ளத் -
திலுள்ள இல்ளஞர்�ள இந்த அறி-
விபலப கவளியிட்டுள்ளைர்.   

க�ாழும்பு �ாலிமு�த்திடலில் 
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நாட்�்ளா� ஜைாதிபதி ந�ாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ, பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜபக்ஷ 
ைற்றும் அரோங�த்ல்த ப்தவி விைகு-
ைாறு ந�ாரி க்தாடர் நபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டு வருகின்்றைர்.   

எந்த அரசியல் �ட்சி�ளின் ஆ்தர-
வுமின்றி இல்ளஞர்�ள ்தன்கைழுச்-
சியா� இந்த நபாராட்டத்ல்த நடத்தி 
வருகின்்றைர்.   

நியூஸிலகாந்திலிருந்து...
இைஙகியுள்ளது. இைஙல�க்-

�ாை நியூசிைாநது உயர்ஸ்்தானி�ர் 
Michael Appleton, இவவாறு இைக்-
�ம் க்தரிவித்துள்ள்தா� கபாது 
நிர்வா�, உளநாட்டலுவல்�ள, உள-
ளூராட்சி, ைா�ாை ேலப�ள அலைச்-

ேர் திநைஷ் குைவர்்தை க்தரிவித்-
்தார். இைஙல�க்�ாை நியூசிைாநது 
உயர்ஸ்்தானி�ருடைாை �ைநதுலர-
யாடலின் நபாந்த இ்தற்கு இைக் -
�ம் க்தரிவித்்த்தா� அவர் குறிபபிட்-
டுள்ளார். 

ந்்ரங்ளுக்கும் அததியகாவசிய...
வைங�  முடிவு கேயதுள்ள்தா� 

லிற்ந்றா நிறுவை அதி�ாரி ஒருவர் 
க்தரிவித்துள்ளார்.  

திைமும் 80,000 சிலிண்டர்�ள 
வைங�பபட்டு வரும் அந்தநவல்ள 
்தற்நபாது இந்த எண்ணிக்ல� 30,000 
ஆ� குல்றநதுள்ளது.  நாட்டின் 
நிலைலைலய �ருத்தில் க�ாண்டு, 

ேலையல் எரிவாயு ந்தலவலய 
பூர்த்தி கேயய ைா்தகைான்றுக்கு 30 
மில்லியன் அகைரிக்� கடாைர்�ள 
ந்தலவபபடுவ்தா� அவர் க்தரிவித்்த-
துடன், நாட்லட மீ்ளக் �ட்டி கயழுப-
புவ்தற்கு அலைவரும் அர்பபணிபபு-
டன் கேயற்பட நவண்டுகைைவும் 
அவர் வலியுறுத்திைார்.  

பபகாது விடுமுமை...
விடுமுல்ற அறிவிக்�பபட்டுள-

்ளது. ேர்வந்தே க்தாழிைா்ளர் திைம் 
இந்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிைலை 

வருவ்தால், அடுத்்த நால்ள அரசு 
விடுமுல்றயா� அறிவிக்� அரசு 
முடிவு கேயதுள்ளது.

ஆர்பபகாடைங்ளின மபகாது...
ைதிக்கின்்ற அலைவலரயும் உள-

்ளடக்கிய அலைதியாை வழிமுல்ற-
�ல்ள பயன்படுத்துைாறு ந�ட்டுக்-
க�ாண்டுள்ளது.  

 நாங�ள எங�ள ைனி்த உரிலை �ரி-
ேலை�ள குறித்து இைஙல�யுடன் 
க்தாடர்ச்சியா� நபச்சுசுவார்த்ல்த�-
ளில் ஈடுபட்டுளந்ளாம். ைனி்த உரி-
லை�ளில் முன்நைற்்றம் �ாைநவண்-
டியது குறித்தும் இைஙல� ைக்�ளுக்கு 
நீதி கபாறுபபுக்கூ்றலை வைங�-
நவண்டியது குறித்தும் அஹைட் 
பிரபு, இைஙல� ஜைாதிபதி கவளிவி-

வ�ார அலைச்ேலர ேநதித்்தநவல்ள 
க்தரிவித்திருந்தாகரை பிரிட்டனின் 
பாராளுைன்்ற கபாதுநைவாய அபி-
விருத்தி அலுவை�த்தின் இராஜாங� 
அலைச்ேர் விக்கி நபார்ட் பிரிட்டன் 
பாராளுைன்்றத்தில் க்தரிவித்துள்ளார்.   

க்தன்ைாசியாவுக்�ாை அலைச்ேர் 
்தாரிக் அஹைட் அலைதியா� ஆர்ப-
பாட்டங�ளில் ஈடுபடுவ்தற்�ாை உரி-
லை�ள பாது�ாக்�பபடநவண்டும். 
வன்முல்ற�ள நிறுத்்தபபட நவண்-
டுகைை க்தரிவித்துள்ளாகரைவும் 
அவர் குறிபபிட்டுள்ளார்.   

எரிவகாயு பநருக்்டி மை...
்தலையீட்டுடன் நைலும் பை விநி-

நயா�ஸ்்தர்�ல்ள க்தரிவு கேயய ஏற்-
பாடு�ள கேயயபபட்டுள்ள்தா�வும் 
அவர் க்தரிவித்்தார்.   

உை� வஙகி எரிவாயு க�ாளவ-

ைவுக்கு 90 மில்லியன் அகைரிக்� 
கடாைலர வைஙகும். லிற்ந்றா 
ைற்றும் ைாஃபஸ் நிறுவைங�ளின் 
ேநல்த அ்ளவுக்ந�ற்ப பைம் விநிநயா-
கிக்�பபடுகைை அவர் க்தரிவித்்தார். 

IMF மவமலததிடைம் பதகாைர்பில் ...
�ண்டுள்ள்தா� குறிபபிட்டுள்ளார். 
இ்தற்�ா�, �ட்டலைபபு ரீதியாை 

ைறுசீரலைபபு�ல்ள நலடமுல்றபப-
டுத்்த நவண்டும். ேர்வந்தே நாைய 
நிதியத்துடன், ஆரம்பநிலை அ்தாவது, 
பணிக்குைாம் ைட்டத்திைாை இைக்-
�பபாட்லட ஏற்படுத்திக்க�ாளவ்தற்கு 
முன்ைர், இைஙல� அத்தியாவசிய-
ைா� நில்றநவற்்ற நவண்டியலவகயை 

எதிர்பார்க்�பபடும் கேயற்பாட்லட பூர-
ைபபடுத்்த நவண்டும். 

அ்தன்பின்ைநர, இைஙல�யிைால் 
இலடநிறுத்்தபபட்ட கவளிநாட்டுக் 
�டன் மீ்ள கேலுத்்தல் கேயற்பாடு�ல்ள 
ைறுசீரலைக்கும் நவலைத்திட்டத்ல்த 
ஆரம்பிக்� முடியுகைை ைத்திய வஙகி 
ஆளுநர் �ைாநிதி நந்தைால் வீரசிங� 
க்தரிவித்துள்ளார். 

மின ்டைணத திருததம் பதகாைர்பில்...
அரோங�த்தின் க�ாளல�லய அண்-

லையில் ந�ட்டறிந்த்தா� ஆலைக்-
குழு ்தலைவர் ஜை� ரத்நாயக்� க்தரி-
வித்துள்ளார்.   

நீர் மின்ோர பற்்றாக்குல்றயால் அதி� 
எரிகபாருல்ளப பயன்படுத்தி மின்-
ோரம் ்தயாரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள-
்ள்தால் ஒரு அைகு மின்ோரத்துக்�ாை 
கேைவு அதி�ரித்துள்ளது. இைஙல� 

மின்ோர ேலப ஒரு அைகு மின்ோ-
ரத்துக்கு 53 ரூபாலவ கேைவழித்்த 
நபாதிலும், நு�ர்நவார் ஒருவருக்கு 16 
ரூபாநவ அ்றவிடபபடுகின்்றது.   

எவவா்றாயினும், �டந்த 08 வருடங-
�்ளா� மின்ோர �ட்டைம் அதி�ரிக்-
�பபடவில்லைகயை கபாதுப பயன்-
பாடு�ள ஆலைக்குழுவின் ்தலைவர் 
ஜை� ரத்நாயக்� க்தரிவித்துள்ளார். 

அலரிைகாளிம்க்கு அருகில்...
புத்திஜீவி�ள, கபாது ைக்�க்ளை 

பைர் �ைநது க�ாண்டு பிர்தைர் உள-
ளிட்ட அரோங�ம் ப்தவி விை� 
நவண்டுகைன்று க்தாடர்ச்சியா� வலி-
யுறுத்தி வருகின்்றைர்.  

 இஙகுள்ள நபாராட்டக்�ார்�ளுக்கு 
எதிரா�, இப பகுதியின் நலடபபால்த-
�ளில் கபாலிஸார் பஸ்�ள உளளிட்ட 
கபாலிஸ் வா�ைங�ல்ளயும் நிறுத்தி-
யுள்ளைர்.

இவவா்றாை சூைலில் நநற்றுக் 
�ாலை இப பகுதியில் நிறுத்திலவக்-
�பபட்டுள்ள வா�ைங�ல்ள அ�ற்று-
வ்தற்கு க�ாளளுபிட்டி கபாலிஸார் 

நடவடிக்ல� எடுத்்தைர். எனினும் 
ஆர்பபாட்டக்�ாரர்�ள இ்தற்கு 
எதிர்பபு கவளியிட்டைர்.  

க�ாளளுபிட்டி கபாலிஸ் நிலை-
யத்துக்கு �டந்த இரு திைங�ளுக்கு 
முன்ைர் கேன்்ற ஆர்பபாட்டக்�ாரர்-
�ளில் சிைர், இப பகுதியில் நிறுத்தி-
லவக்�பபட்டுள்ள வா�ைங�ல்ள 
அபபுறுபபடுத்துைாறு ந�ாரியிருந்த-
ைர். எனினும் அஙகு நிறுத்திலவக்-
�பபட்டுள்ள வா�ைங�ளின் உரிலை-
யா்ளர்�ள யார் என்பது க்தரியா்த்தால் 
அ்தலை அபபு்றபபடுத்்த முடியா-
க்தை கபாலிஸார் க்தரிவித்திருந்த-

்தா� நபாராட்டக்�ாரர்�ள குற்்றம் 
சுைத்தியிருந்தைர்.

இந்தநிலையிநைநய நநற்று இப 
பகுதிக்கு கேன்்ற கபாலிஸார் வா�-
ைங�ல்ள அபபு்றபபடுத்்த நடவ-
டிக்ல� எடுத்திருந்த நபாது, வா�-
ைங�ளின் உரிலையா்ளர்�ள இத் 
்த�வல்�ல்ள பகிரங�பபடுத்துைாறு 
நபாராட்டக்�ாரர்�ள ந�ாரியுள்ளைர்.  

இ்தன்�ாரைைா� கபாலிஸாருக்-
கும், நபாராட்டக்�ாரர்�ளுக்கும் 
இலடயில் முறு�ல் நிலை ஏற்பட்டி-
ருந்த்தா� ்த�வல்�ள க்தரிவிக்கின்-
்றை.  

இ்தன்நபாது, இபபகுதியில் 
நபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ்தன்மீது 
கபாலிஸார் ்தாக்கு்தல் நைற்க�ாண்ட-
்தா� ஒருவர் குற்்றம் சுைத்தியுள்ளார். 
்தாக்கு்தல் நைற்க�ாள்ளபபட்ட்தா� 
கூ்றபபடும் நபர் அம்பியூைன்ஸின் 
உ்தவியுடன்  லவத்தியோலையில் 
அனுைதிக்�பபட்ட்தா� ்த�வல்�ள 
க்தரிவித்்தை.  

எனினும், கபாலிஸார் இப 
நபாராட்டக்�ாரர்�ள மீது ்தாக்கு்தல் 
நைற்க�ாண்டல்த ்தாங�ள யாரும் 
�ாைவில்லைகயை அஙகுள்ள சிைர் 
க்தரிவித்்தைர்.  

பபகாரு்ளகாதகா்ர பி்ரசசிம்க்கு ...
ைநைா �நைேனுக்கு மிலடயில் 

நலடகபற்்ற க்தாலைநபசி உலரயா-
டலின் நபாந்த பிர்தைர் இவவாறு 
க்தரிவித்்த்தா� ைநைா �நைேன் எம்.
பி க்தரித்துள்ளார்.   

இதுபற்றி ைநைா �நைேன் எம்பி 
ஊட�ங�ளுக்கு கூறியுள்ள்தாவது,

அரசியைலைபபு தீர்வு என்பது 
கபரிய விஷயைல்ை. அ்தைால் 
கபாரு்ளா்தார பிரச்சிலை�ள தீரப-
நபாவதில்லை. 20ஆவது திருத்்தத்ல்த 
அ�ற்றி விட்டு 19ஆவது திருத்்தத்ல்த 
மீண்டும் க�ாண்டு வருவ்தா� நான் 
கூறியநபாது, அ்தற்கு அலைச்ேரலவ-
யில் ேம்ை்தம் கபற்்றதும் உண்லை-
்தான். ஆைால், அ்தற்கு நைல் என்ை 
நடந்தக்தை எைக்கு க்தரியாது. 
ஒருநவல்ள அது அலைச்ேரலவ உப 
குழுவில் இருக்�ைாம். அதுபற்றி அவ-
ேரபபட ந்தலவயில்லை. அது வரும்-
நபாது வரட்டும். மு்தலில் ைக்�ளின் 
கபாரு்ளா்தார பிரச்சிலை�ல்ள நான் 
தீர்க்கிந்றன். அபநபாது இந்த ஆர்ப-
பாட்டங�ள எல்ைாம் நின்று விடும்” 
எை பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜபக்ஷ, என்-
னிடம் க்தரிவித்்தார் என்றும் ைநைா 
�நைேன்   

கூறியுள்ளார்.   
நநற்று முன்திைம் க்தாலைநபசி-

யில். ேபாநாய�ர் ைஹிந்த யாபாவி-
டம் நபசி விட்டு, பிர்தைர் ைஹிந்த 
ராஜபக்ஷலவ க்தாடர்பு க�ாண்டு, 
“20ஆவது திருத்்தத்ல்த அ�ற்றி-
விட்டு, 19ஆவது திருத்்தத்ல்த 

க�ாண்டு வருவ்தா� கோன்னீர்�ள. 
அலைச்ேரலவயிலும் அனுைதி கபற்-
்ற்தா�வும் கோன்னீர்�ள. ஐக்கிய 
ைக்�ள கூட்டணி ோர்பிலும் நாம் அர-
சியைலைபபு திருத்்த வலரலப வைங-
கியுளந்ளாம். 

அதில் நில்றநவற்று ஜைாதிபதி 
முல்றலை முழுலையா� அ�ற்றுவது 
பற்றி கூ்றபபட்டுள்ளது. எனினும் அர-
ோங�த்தின் வலரபுக்ந� மு்தலிடம் 
கிலடக்கும். 20ஆவது திருத்்தத்ல்த 
அ�ற்றும் எல்ைா முயற்சி�ளுக்கும் 
நாம் ஆ்தரவளிபநபாம். மு்தற்�ட்-
டைா�, 20ஐ அ�ற்றிவிட்டு, 19ஐ 
க�ாண்டு வருவல்தயும் நாம் ஆ்த-
ரிபநபாம். ஆ�நவ நீங�ள எபநபாது 
உங�ள ேட்ட வலரலப பாராளுைன்-
்றத்துக்கு க�ாண்டு வருகிறீர்�ள? 
இது பற்றி ேற்றுமுன் ேபாநாய�ர் 
ைஹிந்த யாபாவிடம் நபசிநைன். 
உங�ள ேட்ட வலரபு எபநபாது 
ேலபக்கு வரும் என்பது பற்றி, அவர் 
்தைக்கு எதுவுநை க்தரியாது என்கி-
்றார்”, என்று ந�ட்நடன்.   

அ்தற்கு பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜபக்ஷ, 
“இன்று நாட்டில் நிைவுவது கபாரு-
்ளா்தார பிரச்சிலை்தான். எைக்கு 
நட்பு நாடு�ள உ்தவும். பிரச்சிலை-
�ளுக்கு நாம் கபாரு்ளா்தார தீர்வு 
வைஙகுநவாம். அரசியைலைபபு 
தீர்வு என்பது கபரிய விஷயைல்ை. 
அ்தைால் கபாரு்ளா்தார பிரச்சிலை-
�ள தீரபநபாவதில்லை. 20ஆவது 
திருத்்தத்ல்த அ�ற்றி விட்டு 19ஆவது 

திருத்்தத்ல்த மீண்டும் க�ாண்டு வரு-
வ்தா� நான் கோன்ைதும், அ்தற்கு 
அலைச்ேரலவயில் ேம்ை்தம் கபற்்ற-
தும் உண்லை்தான். ஆைால், அ்தற்கு 
நைல் அ்தற்கு என்ை நடந்தது எை 
எைக்கு க்தரியாது. ஒருநவல்ள அது 
அலைச்ேரலவ உபகுழுவில் இருக்�-
ைாம். அதுபற்றி அவேரபபட ந்தலவ-
யில்லை. அது ோவ�ாேைா� வரும்-
நபாது வரட்டும். மு்தலில் ைக்�ளின் 
கபாரு்ளா்தார பிரச்சிலை�ல்ள நான் 
தீர்க்கிந்றன்.” என்று கூறிைார்.   

“அரசியைலைபபு திருத்்தம் மூைம் 
நாட்டில் உடைடியா� இறுதி தீர்வு 
வராது என்பது எைக்கு க்தரியும். 
ஆைால் நாட்டில் ஸ்திரத்்தன்லை 
வருநை. அது தீர்லவ க�ாண்டு 
வரும். இன்று ைக்�ள நாடு முழுக்� 
நபாராடுகி்றார்�ள. அவதிபடுகி-
்றார்�ள. இது உங�ளுக்கு பிரச்-
சிலை இல்லையா” எை அவரிடம் 
ந�ட்நடன்.   

“�வலை நவண்டாம்..! ைக்�ளின் 
கபாரு்ளா்தார பிரச்சிலை�ள தீர்நது 
விட்டால், இந்த ஆர்பபாட்டங�ள 
எல்ைாம் ஓயநது நபாய விடும். அ்தற்-
கு்தான் கபாரு்ளா்தார பிரச்சிலை-
�ல்ள தீர்க்� நபாகிந்றன். அபபு்றம் 
பாருங�ள, இந்த நபாராட்டங�ள 
எல்ைாநை முடிவுக்கு வநது விடும்.” 
என்று பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜபக்ஷ 
கூறிைார் என்றும் ைநைா எம்.பி 
கூறிைார்.   

20ம் திருத்்தத்ல்த அ�ற்றி விட்டு 

19ம் திருத்்தத்ல்த மீண்டும் க�ாண்டு 
வருவ்தா�வும், அ்தற்கு அலைச்ேர-
லவயில் ேம்ை்தம் கபற்்ற்தா�வும், பிர-
்தைர் ைஹிந்த ராஜபக்ே கோல்லி இருந-
்தாலும், இ்தற்கு அவர் முன்னுரிலை 
அளிக்�வில்லை எை இபநபாது 
க்தரிகி்றது. நாட்டில் ைக்�ள நபாரா-
டுவது, உைவு, ைருநது, மின்ோரம், 
கபட்நரால், எரிவாயு, உரம் நபான்்ற 
கபாரு்ளா்தார ந்தலவ�ளுக்�ாத்்தான் 
எை அவர் உறுதியா� நம்புகி்றார். 
ஆ�நவ அவற்றுக்கு தீர்வு �ண்டால் 
இந்த நபாராட்டங�ள எல்ைாம் முடி-
வுக்கு வநது விடும் எை அவர் நம்-
புகி்றார். இ்தற்�ா� அவருக்கு நட்பு 
நாடு�ள உ்தவும் எைவும் அவர் நம்பு-
கி்றார்.   

ராஜபக்ே குடும்பத்்தார் மீது சுைத்-
்தபபட்டுள்ள ஊைல், வீைடிபபு, 
்தவ்றாை நிதிக்க�ாளல� நபான்்ற 
விடயங�ள பற்றி அவர் எதுவும் 
கூ்றாவிட்டாலும்கூட, இலவபற்றிய 
நபாராட்டங�ல்ளயும் கூட அவர் 
முக்கியைா� �ரு்தவில்லை எை க்தரி-
கி்றது.   

இதுபற்றி ஐக்கிய ைக்�ள கூட்டணி 
்தலைவர் ேஜித் பிநரை்தாேவிடம் 
நபசிநைன். ஏலைய எதிரணி 
�ட்சி ்தலைவர்�ளிடமும் நபேவுள-
ந்ளன். அலைத்து எதிரணி �ட்சி-
�ளும் ்தங�ள கேயற்பாடு�ல்ள 
கூட்டிலைக்� நவண்டும் எை விரும்-
புகிந்றன் எை ைநைா �நைேன் எம்பி 
க்தரிவித்துள்ளார்.   

உல்த திருக்குைள... (03 ஆம் பக்்த பதகாைர்)

திருக்கு்றல்ள உை� கபாது ைல்ற 
நூைா� அறிவிக்� யுகைஸ்ந�ாலவ 
வலியுறுத்துவது, ந்தசிய நூைா� அறி-
விக்� ந�ாரி ைத்திய அரலே வலியுறுத்-
துவது, ைாநாட்டுக்கு உ்தவிய லைசூர் 
்தமிழ ேங�ம் உட்பட ்தமிழ அலைப-
பு�ளுக்கு நன்றி க்தரிவிபபது, ஐந்தா-
வது ைாநாடு 2023 ஜூனில் பாரிசில் 
நடத்துவது, ைண்டன் ்தமிழ ேங�த்-
துக்கு திருவளளுவர் சிலை வைஙகு-
வது, உை� கபாதுைல்றயா� அறிவிப-
ப்தற்கு யுகைஸ்ந�ாவிற்கு ஒரு ந�ாடி 
ரூபாய அறிவித்்த ்தமிை� அரசுக்கு 
நன்றி க்தரிவிபபக்தை ஆறு தீர்ைா-
ைங�ள நில்றநவற்்றபபட்டை.  

்தமிழத்்தாய அ்றக்�ட்டல்ள 
கபாதுச் கேயைர் உலடயார்ந�ாவில் 

குைா நன்றியுலரயுடன் ைாநாடு முடி-
வுற்்றது. பல்நவறு பகுதி�ளிலிருநது 
திர்ளாை ்தமிழ ோன்ந்றார், அறிஞர்-
�ள, புைவர்�ள, �விஞர்�ள ைாநாட்-
டில் பஙந�ற்்றைர்.  

இம்ைாநாட்டிலை திட்டிவைம் 
ையிைம் சீர்வ்ளர்சீர் சிவஞாை பாைய 
சுவாமி�ள ்தமிழ �லை அறிவியில் 
�ல்லூரி, திருச்கேஙந�ாடு விநவ-
�ாைந்தா �லை அறிவியல் ை�ளிர் 
�ல்லூரி, கேன்லை லே்தாநபட்லட 
அன்லை நவ்ளாங�ண்ணி ை�ளிர் 
�ல்லூரி, குலவத் ்தமிழ இஸ்ைாமியர் 
ேங�ம், லைசூர் ்தமிழ ேங�ம், ்தஞ-
ோவூர் ்தமிழத் ்தாய அ்றக்�ட்டல்ள 
என்பை இலைநது ஏற்பாடுகேயதி-
ருந்தை.

மைகாதலுக்குப பின்்ரகா் நல்லிணக்்ம்... (03 ஆம் பக்்த பதகாைர்)

தீர்வு �ாண்ப்தற்�ா� எடுக்�ப -
படும் நடவடிக்ல��ள குறித்து 
அலைச்ேர் குறிபபிட்டார். அண்லை -
யில் ஜைாதிபதியிடம் ல�யளிக்�ப -
பட்ட புதிய அரசியைலைபலப உரு -
வாக்குவது க்தாடர்பாை நிபுைர்�ள 
குழுவின் அறிக்ல�லய சுட்டிக்�ாட் -
டிய அவர், விரிவாை ஆநைாேலை -
�ல்ள ஆரம்பிக்� நடவடிக்ல� எடுக் -
�பபடுகைை உறுதியளித்்தார்.   

சிவில் ேமூ� அலைபபுக்�ளுட -
ைாை கூட்டு்றலவ வலுபபடுத்து -
வ்தற்�ாை அரோங�த்தின் அர்பப -

ணிபபு ைற்றும் ந்தசிய ்தன்ைார்வத் 
க்தாண்டு நிறுவை கேயை�த்ல்த 
கவளிநாட்டு அலுவல்�ள அலைச் -
சின் கீழ க�ாண்டு வருவ்தற்�ாை 
ேமீபத்திய தீர்ைாைம் ஆகியை 
குறித்து குறிபபிடுல�யில், 

அரே ோர்பற்்ற நிறுவைங�ளின் 
்தலைவர்�ளுடன் கவளிநாட்டு 
அலுவல்�ள அலைச்சு நைற்க�ாள -
ளும் வைக்�ைாை உலரயாடல் 
ைற்றும் அவர்�ளின் பணி�ளுக்கு 
ஆ்தரவளிபப்தற்�ாை அர்பபணிபபு 
குறித்து அலைச்ேர் பீரிஸ் தூது -

வர்�ளுக்கு வி்ளக்கிைார். �டந்த 
ஆலைக்குழுக்�ளின் �ண்டறி -
்தல்�ள ைற்றும் முன்நைாக்கிச் 
கேல்லும் வழி�ல்ள ைதிபபிடுவ -
்தற்�ாை ஜைாதிபதி விோரலை 
ஆலைக்குழுவின் இரண்டாவது 
இலடக்�ாை அறிக்ல�யிலுள்ள 
பரிநதுலர�ல்ள அமுல்படுத்துவ்தற் -
�ாை அரோங�த்தின் அர்பபணிப -
லபயும் அலைச்ேர் நபராசிரியர் 
பீரிஸ் குறிபபிட்டார்.   

நாட்டில் நிைவும் நிலைலை 
ைற்றும் அரசியல் ைற்றும் கபாரு்ளா -

்தார ேவால்�ல்ள அரசியல் ோேைத் -
துக்�லைவா� எதிர்க�ாளவ்தற்கு 
எடுக்�பபட்டுள்ள நடவடிக்ல��ள 
குறித்தும் அலைச்ேர் வி்ளக்�ைளித் -
்தார்.   

கவளிநாட்டு அலுவல்�ள இரா -
ஜாங� அலைச்ேர் ்தார� பாைசூரிய, 
கவளியு்றவுச் கேயைா்ளர் அட்மிரல் 
நபராசிரியர் ஜயநாத் க�ாைம்பந� 
ைற்றும் கவளிநாட்டு அலுவல்�ள 
அலைச்சின் சிநரஷ்ட அதி�ாரி� -
ளும் இந நி�ழவில் �ைநதுக�ாண் -
டைர்.  
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(கடந்த வா்ரத் த்தாடர்)

“்தருைணம் ஆகும்வம்ர தெண்ணுக்-
குக் கண்ணித்்தனமை காவல் — 
திருைணத்திற்குபபின கணவன 

காவல் — கணவன இறந்தால் ை்ரணமை 
காவலாகவும்தகாண்டு வாழ ைணிமைகமல 
உயர்குலப ெத்தினி தெண்கள் பிறந்த குலத்-
திலா பிறநதிருக்கிறாள்? கழும்த. கணிமகயர் 
குலத்தில் பிறந்தவள் அவள்.” எனறாள்.

உ்தயகுைா்ரன ைனதில் ைகிழ்ச்சி ்தாண்டவைா-
டியது. ெள்ளியிலிருநது துள்ளி எழுந்தான.

“யா்ரஙமக! சித்தி்ராெதிக்கு மவண்டிய தவகு-
ைதிமய அளித்து, உரியமுமறயில் ம்தரில் 
அவள் இல்லத்தில் தகாண்டுவிடுஙகள்” எனறு 
்தனது அந்த்ரஙக அமறக்குள் புகுந்தான.

அலஙகா்ரைாக அணி புமனந்தான. குழற்-
கற்மறகமைச் சுருட்டிவிட்டுக்தகாண்டான. 
கண்ணுக்கு கரிய மைதீட்டிக்தகாண்டான. 
தெற்றியில் சிநதூ்ரம் இட்டுக்தகாண்டான. 
தைல்லிய ஆமடகமை அணிநதுதகாண்டான. 
வாசமனத் ம்தலஙகமை உடதலஙகும் பூசிக்-
தகாண்டான. ைார்பில் சந்தனமும் புனுகும் 
பூசிக்தகாண்டான.

“என அழகு ்ராஜா! கண்மணறு ெட்டுவிடா-
ைல் ொர்த்துக்தகாள்ளுஙகள். ைணிமைகமல 
உஙகளுக்கு்தான!” எனறு சித்தி்ராெதி ்தனது 
வி்ரல்கமைத் ்தமலயில் தெறியும்வண்ணம் 
தசாடுக்கிக்தகாண்டாள்.

உ்தயகுைா்ரன தொற்மறர் ஒனறில் ஏறிய-
ைர்நது விம்ரவாகக் குதிம்ரகமைச் தசலுத்தி 
உலக அறவி மொக்கிச் தசனறான ெசிபபிணி-
யுடன வரிமசயில் நினற வறியவர்களுக்கு 
ைணிமைகமல உணவளித்துக்தகாண்டிருந்தது 
சுடுகாட்டில் காவல் இருக்கும் தெண்த்தயவம் 
மெயகளுக்கு உணவு அளிக்கும் காட்சிமய உ்த-
யகுைா்ரனுக்கு நிமனவுெடுத்தியது. 

ைணிமைகமல அவமனத் த்தாமலவில் 
கண்டுவிட்டாள். உ்தயணனின ம்தாற்றமும் 
இைமையும் தொலிவும் அவளிடம் சிறிது சல -
னத்ம்த ஏற்ெடுத்தின. அவளும் தயௌவனம் 
நி்ரம்பிய சிறு தெண்்தாமன? ெருவத்தில் 
எழும் ஆமசகமை உருவத்ம்த ைமறக்கும் 
துறவியின உடுபொல் ைமறக்க முடியுைா 
எனன? பச் எனன இது இபெடி ஒரு சலனம். 
அவன என முற்பிறபபின கணவன எனற 
நிமனவு எனனுள் எழும் காை உணர்வுக -
ளுக்கு ஒரு சைா்தானம் ைட்டுைா? அவன 
அருகில் வநது என வமைந்த இடுபமெப 
ெற்றி என வமைக்க்ரம் பிடித்்தால் அவமன 
முநம்தய பிறவியின கணவன எனற முமற-
மையில் ்தடுக்காைல் இடம்தகாடுத்துவிடு -
மவமனா?

ைணிமைகமலயின தெஞசம் ெ்தறியது. 
இனி வருநதுவ்தற்மகா அழுவ்தற்மகா மெ்ர-
மில்மல. அவன வருவ்தற்குள் ஏ்தாவது 
தசய்தாகமவண்டும்.

ைனனர்ைகன ைனறம் ஏறிவந்தான. 

அவனுக்கு உரிய ஆசனம் அளிக்கபெட்-
டது. அமனவர் அறியும் வண்ணம் இவன 
்தனமனத் த்தாடர்வது யார் தசய்த ொவம்?

ைணிமைகமல த்தாண்மடமயக் கமனத்துக் 
தகாண்டாள்.

“ைனனா ெல்ல ்தர்ைசிந்தமன நி்ரம்பிய 
தைாழிகமைக் மகட்டுக்மகட்டு உனது தசவிகள் 
இ்ரண்டும் துமைக்கபெட்டிருந்தால் ொன 
இ்தமன உஙகளுக்குக் கூறுமவன. இந்த உடல் 
எனற கலைானது பிறத்்தல், வைர்்தல், மூபபு, 
பிணி மொனற ெலவற்றிற்கு ஆைானது. 
இ்தமன ொன ெனகு அறிந்த்தால்்தான 
எனனால் இயனற ்தருைத்ம்தச் தசயதுவ-
ருகிமறன. ஒரு தெரும்மொரில் எதிரிகமை 
அழிக்கும் தொருட்டு முனமனறிச்தசல்லும் 
ஆண்யாமனமயப மொனற கம்பீ்ரைான 
ஆண்களுக்குப தெண்கள் எனன புத்திைதி 
கூற இயலும்? தசால்லுஙகள். ொர்த்து ெடந -
துதகாள்ளுஙகள்” எனறு தசால்லிவிட்டு 
அந்த இடத்ம்தவிட்டு அகனறாள்.

கூர்ச்ச்ரர்கள் ொணியில் எழுபெபெட்டிருந்த 

சம்ொதிமகாவிலுக்குள் நுமழந்தாள். ைனம் 
எதிலும் நிமலயாக நிற்கவில்மல. மச! இந்த 
ஆண்களின தசயமல எபெடிப புரிநதுதகாள்-
வது? இம்தவிட அவனிடம் மவறு எபெடி எடுத்-
தும்ரக்க முடியும்? எனக்கு ஒரு ெல்லவழி காட்-
டம்ைா எனறு கூறி சம்ொதிமய வணஙகினாள்.

ைனதில் ஒரு தொறி ்தட்டியது. ைணிமைகலா-
த்தயவம் ைணிெல்லவத் தீவில் ்தனக்கு ஓதிய 
ைாயவிஞமச ைநதி்ரம் ஒனறு நிமனவில் 
எழுந்தது.

கண்கமை மூடிக்தகாண்டாள். ்தான வணங-
கும் த்தயவத்ம்த ைனதில்நிறுத்தி அந்த ைாய 
ைநதி்ரத்ம்த ைனதிற்குள் ஓதினாள். எனன 
விநம்த! ைணிமைகமல ்தனது உருவத்ம்த 
இழநது, காயசண்டிமகயின உருவத்ம்தப 
தெற்றாள். அவ்வுருவத்துடன மகாவிலிலி-
ருநது தவளியில் வந்தாள்.

அஙகும் உ்தயகுைா்ரன வநதுநினறான. 
காயசண்டிமக உருவில் ைணிமைகமல ைாறி-
னாலும் அவள் மகயில் உள்ை திருமவாட் -
டிமனப ொர்த்து, சம்ொதி த்தயவத்ம்த 

வணஙகி, ”ைாய உருக்தகாண்ட ைணிமை -
கமல இஙகுள்ை தெண்களில் எவருமடய 
உருவத்ம்த அமடந்தாள் எனறு எனக்குத் 
த்தரியவில்மல. சம்ொதி த்தயவமை! நீ 
ைனம் உவநது எனக்கு ைணிமைகமலமய 
அமடயாைம் காட்டித்்தந்தால் ொன காலம் 
பூ்ராவும் உனக்குக் கட்டுபெட்டவனாக இருப-
மென. உன மகாவிலுக்குத் ்தகுந்த தகாமடகள் 
அளிபமென“ எனறு மவண்டினான.

“இனனும் மகட்ொய, ம்தவர்களின ்தமல -
வியாக விைஙகும் சம்ொதிப ொமவமய! 
ெவைம்மொனற இ்தழ்களில் ஒளிதொருந -
திய வாமைபமொல் மினனும் புனமனமக -
மயயும், மைதீட்டி எழு்தபெடா்த நீண்ட தசங -
கயல் விழிகமையும், வமைநது ஈற்றுப 
ெகுதி தெறியுைாறு ம்தாற்றம் உமடய வில் -
லிமனபமொல வமைந்த புருவம் உமடய -
வளும், ்தான கற்ற கல்விமயத் ்தனக்குக் 
காவலாகக்தகாண்டு, ெல்ல அறிவும்ரக -
மைக் கூறிவந்தவளுைான ைணிமைகமல 
— மவடுவர்கள் து்ரத்தி வந்த யாமனயா -
னது மகாட்டதிற்குள் அகபெட்டுக்தகாண்டது -
மொல உனனுமடய மகாவிலுக்குள் ்தஞசம் 
புகுநதுவிட்டாள். அவமை அமடயாைல் 
இந்த இடத்ம்தவிட்டு அகல்வ்தாக இல்மல” 
எனற உறுதியுடன நினறான.

பினகுறிபபு: கணிமகயரின வாழ்க்மக 
முமற இந்தக் காம்தயில் த்தளிவாக கூறப -
ெட்டுள்ைது.ொண்ைகன ெட்டுழிப ெடூஉம் 
ொனமைஇல் யாழ்இனம் மொலும் இயல்பி -
னம் அனறியும் எனற அருமையான உவமை 
மூலம் இ்தமன சீத்்தமல சாத்்தனார் விைக் -
குகிறார்.

ஈழத் ்தமிழர்கைது கலாசா்ர ை்ரபில் 
ைாட்டு வண்டிச் சவாரி முக்கிய இடம் 
தெற்றுள்ைமைமய அண்மைக்கால 

நிகழ்வுகள் வம்ர த்தாடர்நது ெம்ைால் அறிய 
முடிகிறது என ைாட்டுவண்டிச் சவாரி நூல் 
மீ்தான தவளியீட்டும்ரயில்  ஐஙக்ரன விக்கி-
மனஸவ்ரா  குறிபபிட்டார்.

ஏறு ்தழுவு்தல் ்தமிழ் ொட்டின வீ்ர விமை-
யாட்டு எனறால் ஈழத் ்தமிழர்களின வீ்ர விமை-
யாட்டாக ைாட்டு வண்டிச் சவாரி அமைகிறது. 
யாழ்பொணத்தில் ைட்டுைல்லாது. முல்மலத்-
தீவு, ைனனார், கிளிதொச்சி, ைட்டக்கைபபு. 
திருமகாணைமல ஆகிய ெகுதிகளிலும் ைாட்டு 
வண்டிச் சவாரி காலம் காலைாக த்தாடர்வம்த 

ொம் அவ்தானிக்கலாம் எனறும் அவர் த்தரி-
வித்்தார்.

கிழக்கிலஙமகப ெல்கமலக்கழக முனனாள் 
்தமிழ்த் துமறப மெ்ராசிரியர் ொலசுகுைார் 
எழுதிய “ஈழத்தில் ைாட்டு வண்டிச் சவாரியும் 
்தமிழர் ை்ரபும்” எனும் மைற்ெடி நூல்தவளியீடு 
யாழ்பொணத்ம்தப பிறபபிடைாகக் தகாண்ட 
பி்ரெல மவத்தியர் டாக்டர் ெ.விக்கிமனஸவ்ரா-

வின 31 ஆம் ொள் நிமனவஞசலி நிகழ்வாக 
சிட்னி முருகன மகாயில் கலாசா்ர ைண்டெத்-
தில் இடம்தெற்றது.

இநநூலிமன ்ராஜன விக்கிமனஸவ்ரா 
தவளியிட்டு மவக்க  மு்தற்பி்ரதிமய சிட்னி 
பி்ரெல டாக்டர் ைமனாமைாகன தெற்றுக்-
தகாண்டார். 

ஈழத்தில் ்தமிழர் ை்ரபுரிமைகள் ெற்றிய்தான 
சிந்தமனயும் தசயல்ொடுகளும் அண்மைக் 
காலைாக அதிகரித்துள்ை சூழ் நிமலயில் கல்-
வியாைர்களும் வ்ரலாற்று ஆயவாைர்களும் 
ைாட்டுவண்டிச் சவாரி , ஏறு ்தழுவு்தல் மொனற 
ெம் ொ்ரம்ெரிய விடயஙகளில் அக்கமற 
தசலுத்துவம்த காணக்கூடிய்தாகவுள்ைது என 

நூல் தவளியீட்டு நிகழ்வில் சிம்ரஸடமெச் -
சாைர் ்தனொலசிஙகம்த்தரிவித்்தார்.

 அவர் ்தைது ஆயவும்ரயில், ்தமிழர் 
ொகரிக வ்ரலாற்றில் ைாடு மிக முக்கிய 
ெஙகு வகித்து வநதுள்ைமைமய  வ்ரலாற்று 
ஏடுகளில் காண முடியும். ஏறு ்தழுவு்தல் 
எனும் ்தமிழரின வீ்ர விமையாட்டு இனறு 
வம்ர ெல்மவறு வடிவஙகளில் த்தாடர்வம்த 

ொம் காணலாம். 
எரும்த அடக்கி 
இமைஞர்கள் ்தம் 
வீ்ரத்ம்த நிரூபித்து திரு -
ைணம் தசய்தமைமய 
சஙக இலக்கியப ொடல்களில் 
காணலாம்.

காமை ைாடுகமை அடக்கி தவற்றி 
தகாள்ைல் ்தமிழர் ெண்ொட்டில் த்தாடர்நது 
வருகினற ஒரு வீ்ர விமையாட்டு. ்தமிழ் 
ொட்டில் அது தெரும் தகாண்டாட்டைாக 

இனறு வம்ர த்தாடர்வம்த  காணலாம். 
காமை ைாடுகள் ்தமிழ் ை்ரபில் முக்கிய 

இடம் வகித்்தமையும் ஈழத் ்தமிழர்கைது 
ெண்ொட்டு தவளியில் காமை ைாட்டுச் 
சவாரி முக்கிய இடம் வகித்்தமைமயயும் 
அது அண்மைக் காலம் வம்ர த்தாடர்வ -
ம்தயும் ொம் காணலாம் எனறும் குறிப -
பிட்டார். ஈழத்்தமிழர்களின ொ்ரம்ெரிய 

கலாச்சா்ரத்ம்தயும்,ஈழத்தின ெண்ொட்டு 
விழுமியஙகமையும் மெணிப ொதுகாப -
ெது ்தாயக ைக்களின கடமை ைாத்தி்ர -
ைனறி, புலம்தெயர் ்தமிழர்களின தெருங -
கடமையும் காலத்தின கட்டாயமுைாகும் 
எனறும் அவர் த்தரிவித்்தார்.. இந்த நூல் 
தவளிவருவ்தற்கு கா்ரணம் மவத்தியர் விக்கி-
மனஸவ்ரா ்தான. அனனார் வண்டிச் சவாரி 

ை்ரபில் மிகுந்த ஈடுொடு தகாண்டவ-
்ராக இருந்தார் எனெம்த சுனனாகம் பி்ரம்தச 
சவாரிப பிரியர்கள் ்தந்த ்தகவல்கள் மூலம் 
அறிய முடிகிறது.

அழக�ோ அழகு 
அவள் கேரழகு!

அழகின் மறுஉருவம்
அன்பின் திருஉருவம்!

வோனிலவும் ஏங்கி தவிக்குது
வோனவில்லும் வந்து வியக்குது!

உச்சி முதல் ேோதம்வரர ஓரலகு
உள்்ளகமோ கேரழகு!

மமச்சி அவள் நிழல் மதோடகடே
மமய் சிலிர்த்து கேோகனன்

மயில் ஆடும் �ண�ள்
மனகமோ மோர்�ழி திங்�ள்!

குயிலிரை கேச்சு
குணகமோ உயிர் மூச்சு!

மெற்றி வகிடில் கெர்ரமயும்
மெற்றி மேோடடில் மேணரமயும்!

�ோப்பிய �விஞர்�ள் �ோதலித்து
�விரத ேரடேத்த ெோயகி!

�ரல�ளின் அரசி
�ோவியத்தரலவி!

�ோத்திருப்ேோள் �னகவோடு
�ோதலன் இவன் நிரனகவோடு!

புன்னர� மமோழி கேசிடும்
பூக்�ளின் மணம் வீசிடும்!

இயற்ர� எழில் ம�ோஞ்சிடும்
இனியவள் என்னவள்!

அழக�ோ அழகு
அவக்ளோ கேரழகு!

-தைாழி

 --அகன ச்ரவணன...

்தகவல், ெடஙகள், உ்தவி

 --மைக்கல் தகாலின...

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

சீத்தலை சாத்தனாரின் உவலையில்
எழிைரசி ைணிமைகலை

“்தமிழர்களின ொ்ரம்ெரிய கலாச்சா்ரத்ம்தயும்
ஈழத்தின ெண்ொட்டு விழுமியஙகமையும்
மெணிப ொதுகாபெது காலத்தின கட்டாயம்”

சிட்னியில்  'மாட்டுவண்டிச் சவாரி'
அ

வள்
 ப

ேர
ழகு

கா ்தல் உயிரும் உடலும் மொனறது எனெது 
நிஜைாயினும் இல்மல இல்மல அது சு்ரப-
பிகளின விமையாட்டு்தான எனெது உண்-

மையாயினும் கா்தலிபெதும் கா்தலிக்கபெடுவதும் தெரும் -
ொனமை ைனி்தர்களின மெ்ரார்வம் நிமறந்த விருபெமை!

இலக்கியச் சாை்ரம் தகாண்டு கா்தல் வாழ்மவ மொக்கும் 
மொது ைனம் எனும் ைாயக்கிடஙகிலிருநது உற்ெத்தியாகும் 
கா்தல் எனும் ஊற்று,மெ்ரனபு எனும் மெ்ராழியாய ைனி்தர்-
கமை ஆக்கி்ரமித்துக் தகாண்டிருபெம்த உண்ர முடியும்.

இலக்கியத்தில் குறுநத்தாமக கா்தமல ்ரசமன மிகுந்த-
்தாக ெைக்கு ெல்மவறு வி்தைாக ்தருகினறது. 

அந்த வமகயில் பிரிவால் வருநதும் கா்தலிமயத் 
ம்தாழி ம்தற்றும் முமறமய குறுநத்தாமகயானது யாமன-
களின கா்தமலாடு ஒபபிட்டு அழகாக விைக்குகிறது.

"ெமசதெரி துமடயர் ெல்கலு ெல்குவர்
பிடிெசி கமைஇய தெருஙமக மவழம்
தைனசிமன யாஅம் தொளிக்கும்
அனபின ம்தாழியவர் தசனற வாமற."
"ெயணம் தசனற எனது கா்தலர் எனமன ைறநது மொய -

விட்டால் ொன எனனடி தசயமவன?" எனகிறாள் ்தமலவி. 
அ்தற்கு ம்தாழி,"வருந்தாம்த. அவர் உனமன ஒருொளும் 
ைறக்க ைாட்டார். அபெடிமய ைறந்தாலும் அவர் தசனற 
வழி இருக்கிறம்த அது அவருக்கு உனது நிமனவிமன 
உண்டு ெண்ணும்" எனகிறாள்.

“அபெடியா! அது எபெடி ?” எனகிறாள் ்தமலவி.
"்தமலவன தசனற அந்த வழியிமல யாமனகள் 

ஆணும் தெண்ணுைாக ஏ்ராைைாகத் திரியும்.தவயில் 
்தாஙக முடியாது நீர் மவட்மக தகாண்டு திரியும் தெண் 
யாமனயின ்தாகம் தீர்க்க மவண்டி ஆண் யாமன ை்ரப ெட்-
மடகமைப பிைநது ்தன இமணயான தெண் யாமனக்கு 
அனபுடனும் கா்தலுடனும் ஊட்டி விடும். அம்தக் கண்டதும் 
்தமலவனுக்கு உன நிமனவு வநதுவிடும்.

விம்ரவில் வருவார் வருந்தாம்த!
என யாமனகளின கா்தலுடன ைாந்தரின 

கா்தமலயும் இமணத்துப ொடியுள்ைார் 
ொமல ொடிய தெருஙகடுஙமகா.

 கா்தல் மிகுந்த ்தமலவன ்தமல -
வியின பிரிவுத் துனெத்ம்த ்தனது 
அற்பு்தைான உவமை மூலைாக 
குறுநத்தாமகயில் ெம் கண்முன 
நிறுத்துகிறார் சிமறக்குடி ஆநம்த-
யார்.

"பூவிமடப ெடினும் யாண்டு கழிந்தனன
நீருமற ைகனறிற் புணர்ச்சி மொலப
பிரிவரி ்தாகிய ்தண்டாக் காைதைாடு
உடனுயிர் மொகுக தில்ல கடனறிந
திருமவம் ஆகிய வுலகத்
த்தாருமவ ைாகிய புனமை ொம் உயற்மக."

்தமலவியின கா்தமல அவள் 
தெற்மறார் அறிந்த்தால் அவமை 

தவளிமய தசனறு ்தமல-

வமனச் சநதிக்க விடாைல் காவல் மொட்டனர். அந்தக் 
காவல் மிகுதியில் ்தமலவமனச் சநதிக்க இயலா்த ஆற்-
றாமையில் வருநதிய ்தமலவி ்தன துனெத்ம்தத் ம்தாழி -
யிடம் இவ்வாறு த்தரிவிக்கிறாள்.

நீர்வாழ்பெறமவ அனறில் ஆணும் தெண்ணுைாக 
ஒனமறதயானறு பிரியாைல் வாழ்வன. அமவ குைத்தில் 
இமணநது தசல்லும்மொது, அவற்றின இமடமய பூ ஒனறு 
இமடபெட்டு ்தமடமய ஏற்ெடுத்தினாலும் அந்த ஒரு தொடி 
பிரிமவ ஓர் ஆண்டு கால அைவிலான பிரிவாக எண்ணி 
வருநதுைாம்.அந்தப ெறமவகள் மொல ஓருயிர் ஈருடல்க-
ைாக ொஙகள் வாழ்கிமறாம்.

்தமலவன பிரிந்தமொது ஓருயிர் ஓருடலில் வாழும் 
இழிவு ஏற்ெடும். அ்தற்கு ்தமலவன பிரிந்தவுடன எனனு-
யிரும் மொயவிடுவது மைலானது எனகிறாள் ்தமலவி.

இபொடல் வழி அனறில் எனனும் ெறமவகள் ்தம்முள் 
அனபு நிமறந்த வாழ்க்மக வாழ்வன எனறும் அமவ 
்தம்முள் பூ இமடபெடினும் அந்தப பிரிமவ ஓர் ஆண்டு 
காலப பிரிவாகக் கருதி வருநதும் எனனும் தசயதியும் 
குறிபபிடபெடுகிறது.

அனறில் ெறமவகள் பூ இமடபெடும் ஒரு தொடி 
பிரிமவ ஓ்ராண்டு பிரிவு மொனறு வருத்்தத்துடன 

்தாஙகிக்தகாள்ளும்.
ஆனால் எனனால் ்தமலவனின பிரிமவ 
ஒரு தொடிகூடி ்தாஙக முடியாது. அ்தற்கு 

அவன பிரிந்தவுடமனமய என உயிர் 
மொயவிடுவது மைலானது எனகி-

றாள் ்தமலவி.
(மிகுதி 
அடுத்்தவா்ரம்)

இைக்கியச் சாளரம் ககாண்டு
கா்தல் வாழலவ கசதுக்கும் 
குறுநக்தாலக

 --சத்திரியபபிரியன...



க�ோப்ோய் குறூப நிரு்ர்

பிரோன்ஸ் நோட்டு வர்த் -
த�ர்�ளோல் யோழ்.மோந�ர 
முதல்வர் விஸ்வலிங�ம் 
மணிவண்ணன் கநற்று 
முன்தினம் (28) பிரோன்-
ஸில் க�ளரவிக�ப்ட்-
டோர் 

பிரோன்சில் ‘குட்டி 
யோழ்ப்ோ்ணம்’ என 
அழைக�ப்டும் ்ரிஸ் 
லோச்சப்ல் ்குதியில் 
தமிழ் வர்த்த�ர்�ளுககும் 
யோழ்.மோந�ர முதல்வர் 
விஸ்வலிங�ம் மணிவண-
்ணனுககும்   இழடயில் 
ஏற்்ோடு க்சய்யப்ட்ட 
�லந்துழரயோடல் ஒன்று 
கநற்று நழடக்ற்்றது. 
இந்நி�ழ்வில் தோன் மணிவண்ணன் 
க�ளரவிக�ப்ட்டோர்.

தமிழ்மக�ளின் நீணட�ோல அரசி -
யல் அபிலோழை�ள், மற்றும் தோய-
�த்து மக�ளின் ்சமூ� க்ோருளோதோர 
அபிவிருத்தி�ள், மற்றும் மோந�ர 
்சழ்யின் க்சயற்்ோடு�ள், கதோடர் -
்ோ� இந்நி�ழ்வில் �லந்துழரயோ-
டப்ட்டது. 

இது கதோடர்பில் மோந�ர முதல்-
வர் மணிவண்ணன் மற்றும் உறுப-
பினர் ்ோர்த்தி்ன் ஆகிகயோர் தமது 
�ருத்துழர�ழள வைஙகினர்.

இந்நி�ழ்விழனத் தழலழம 
தோஙகி நடோத்திய பிரோன்சின் பிர்ல 
வர்த்த�ர் ்ோஸ்�ரன்  பிரோன்ஸ் 
இலஙழ� தமிழ் ்ழைய மோ்ணவர் 
்சங�த்தின் க்சயலோளரும் பிரோன் -
ஸில் வளர்ந்து வரும் பிர்ல வர்த் -
த�ருமோன தயோ உட்்ட ்ல வர்த்-
த�ர்�ள் தங�ள் �ருத்துக�ழளத் 
கதரிவித்தனர்.

யோழ்.மோந�ரத்தில் அபிவிருத்தி 
க்சயற்திட்டகமோன்றிழன தோங�ள் 
அழனவரும் இழ்ணந்து க்சயற் -்
டுத்தி தருவோதோ�வும் உறுதியளித்-
தனர்.   
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யோழ்ப்ோ்ணம் மணழடதீவுப ்கு -
தியில் அழடயோளப்டுத்தப்ட்ட 
இடங�ளில் நவீன கதோழில்நுட்-
்த்துடன் �டல்்ோசி க்சய்ழ�ழய 
கமற்க�ோள்வது கதோடர்்ோன �லந் -
துழரயோடகலோன்று கநற்று இந்திய 
தனியோர் முதலீட்டோளர்�ளுககும் 
�டற்க்றோழில் அழமச்சர் டகளஸ் 
கதவோனந்தோவிற்கும் இழடயில் 
நழடக்ற்்றது.   

மோளி�ோவத்ழதயில் அழமந்-
துள்ள �டற்க்றோழில் அழமசசில் 
நழடக்ற்்ற �லந்துழரயோடலில், 
�டற்க்றோழில் அழமசசின் க்சயலோ-
ளர் திருமதி இந்து இரத்னோயக�ோ 
மற்றும் இரோஜோங� அழமசசின் 
க்சயலோளர், நகடோ நிறுவனத்தின் 
அதி�ோரி�ள் உட்்ட ்லரும் �லந்து 
க�ோணடனர்.  

இதன்க்ோது �ருத்து கதரிவித்த 
�டற்க்றோழில் அழமச்சர் டகளஸ் 
கதவோனந்தோ,   

"க்ோருளோதோர ்சவோல்�ளில் 
இருந்து மீள்வதற்கு அர்சோங�த்தி-

னோல் கமற்க�ோள்ளப்ட்டு வரு -
கின்்ற நடவடிகழ��ளுககு இந்தியோ 
்ல்கவறு ஒத்துழைபபுக�ழள 
வைஙகி வருகின்்றது.  

இந்நிழலயில், இலஙழ�யில் 
�ோ்ணப்டுகின்்ற வளங�ழள 
இனங�ணடு நவீன கதோழில்நுட்் 
முழ்ற�ழள ்யன்்டுத்தி விருத்தி 
க்சய்வதன் மூலம் நிழலயோன 
க்ோருளோதோர நன்ழம�ழள உரு -
வோககுவதற்கு இந்திய தனியோர் முத -
லீட்டோளர்�ள் முன்வந்திருப்து 
மகிழ்சசியளிககின்்றது.  

அந்தவழ�யில், மணழட-
தீவு உட்்ட வடககு மோ�ோ்ணத்-
தில் க்ோருத்தமோன இடங�ழள 
அழடயோளம் �ணடு �டல்்ோசி 
க்சய்ழ�ழய கமற்க�ோள்வதற்கு 
கதழவயோன அழனத்து ஒத்துழைப-
புக�ழளயும் �டற்க்றோழில் அழமசசு 
வைஙகுகமன்று கதரிவித்தோர்.  

வடக்கில் பாரிய 
கடல் பாசித் திடடம்   

யாழ். மாநகர முதல்வருக்கு 
பிரான்சில ககளரவிப்பு

இந்தியாவின் ஒத்துழைப்புக்கு அழமச்சர் டக்ளஸ் நன்றி கதரிவிப்பு

யோழ்.விக்சட நிரு்ர் 

யோழ்.மோந�ரில் கவவகவறு ்குதி-
�ளில் இடம்க்ற்்ற  நோன்கு ்சம்்வங-
�ளில் இழளஞர்�ழள அசசுறுத்தி 
்்ணம் மற்றும் அழலக்சி�ழள அ் -
�ரித்த கும்்ழலச க்சர்ந்த இருவர் 
மோவட்ட க்ோலிஸ் புலனோய்வுப 
பிரிவினரோல் ழ�து க்சய்யப்ட்டுள் -
ளனர். 

யோழ்ப்ோ்ணம் பு்றந�ர் ்குதியில் 
கநற்று முன்தினம் வியோைககிைழம  
இழளஞர் ஒருவரிடம் 6 ஆயிரம் 
ரூ்ோய் ்்ணம் மற்றும் அழலக -்
சிழய அ்�ரித்துச க்சன்்றழம 
கதோடர்பில் யோழ்.க்ோலிஸ் நிழல -

யத்தில் வைங�ப்ட்ட முழ்றப-
்ோட்டுக�ழமய வழிப்றிக க�ோள்-
ழளயில் ஈடு்ட்ட இருவர் யோழ்.
மோவட்ட க்ோலிஸ் புலனோய்வுப பிரி-
வினரோல் ழ�து க்சய்யப்ட்டனர்.  

அகதகவழள  யோழ்ப்ோ்ணம் 
மோந�ரில் �டந்த ஒரு வோரத்துககுள்  
மூன்று கவவகவறு ்சம்்வங�ளில் 
இழளஞர்�ழள அசசுறுத்தி ்்ணம் 
மற்றும் அழலக்சி�ள் அ்�ரிக-
�ப்ட்டுள்ளதோ� க்ோலிஸோருககு 
முழ்றப்ோடு�ள் கிழடக�பக்ற்-
றுள்ளன. 

இச்சம்்வம் கதோடர்பில் ்ோதிக-
�ப்ட்ட இழளஞனோல் யோழ்ப-
்ோ்ணம் க்ோலிஸ் நிழலயத்தில் 

முழ்றப்ோடு க்சய்யப்ட்டது.  
அதுகதோடர்பில் வி்சோரழ்ண-

�ழள முன்கனடுத்த யோழ்ப்ோ்ணம் 
மோவட்ட க்ோலிஸ் புலனோய்வுப பிரி-
வினர், யோழ்ப்ோ்ணத்ழதச க்சர்ந்த 22 
மற்றும் 24 வயதுழடய இருவழரக 
ழ�து க்சய்தனர்.

்சந்கத� ந்ர்�ளிடமிருந்து 6 
ஆயிரம் ரூ்ோய் ்்ணம் மற்றும் 
இரணடு அழலக்சி�ள் ழ�ப்ற்-
்றப்ட்டன.

வி்சோரழ்ண�ளின் பின்னர் ்சந்கத� 
ந்ர்�ள் இருவரும் நீதிமன்்ற நட -
வடிகழ��ளுக�ோ� யோழ்ப்ோ்ணம் 
க்ோலிஸ் நிழலயத்தில் ஆஜர்்டுத்-
தப்ட்டுள்ளனர். 

யாழ். நகர் பகுதியில ்வழிப்பறியில
ஈடுபடட இரு்வர் ழகது

ஊட�வியலோளர் சிவரோமின் 
(தரோகி) 17ஆம் ஆணடு நிழனகவந்-
தல் நி�ழ்வு�ள் கநற்று �ோழல 10 
மணியளவில் முல்ழலத்தீவு ஊட� 
அழமயத்தில் முல்ழலத்தீவு ஊட� 
அழமயத்தின் தழலவர் ்சணமு�ம் 
தவசீலன் தழலழமயில் இடம்க்ற்-
்றது.  

ஊட�வியலோளர் சிவரோம் �டந்த 
2005 ஆம் ஆணடு சித்திழர மோதம் 
28 ஆம் தி�தி �டத்தப்ட்டு 29 ஆம் 
தி�தி மறுநோள் ்ோரோளுமன்்றத்திற்கு 
அருகில் க�ோழல க்சய்யப்ட்ட 
நிழலயில் ்சடலோ� மீட்�ப்ட்டி-
ருந்தோர் இகக�ோடூர க்சயல் இடம்-
க்ற்று இன்றுடன் 17 ஆணடு�ள் 
நிழ்றவழடந்துள்ளது. 

ஊட�வியலோளர் சிவரோமின்  
(தரோகி)  நிழனவுச சுடர் ஏற்்றப்ட் -
டதழன  கதோடர்ந்து சிவரோமின் 

திருவுருவப்டத்துககு மலர் மோழல 
அணிவிக�ப்ட்டு மலர் தூவி அ�வ -
்ணக�ம் க்சலுத்தி அஞ்சலி நி�ழ்வு 
இடம்க்ற்்றது. 

இந்நி�ழ்வில் விடுதழல ்ய்ணத் -

தில் சிவரோமின் ஊட�ப ்ங-
�ளிபபு எனும் தழலபபில் 
மூத்த ்ழடப்ோளர் நோ.கயோ-
க�ந்திரநோதனின் சி்றபபுழர-
யும் அதழனத் கதோடர்ந்து 
இன்ழ்றய க்ோருளோதோர 
கநருக�டியும் இதன் எதிர்�ோல 
க்ோககும் என்னும் தழலபபில் 
்சமூ� க்சயற்்ோட்டோளர் விஜ-
யகுமோர் நவநீதனின் சி்றபபு-
ழரயும் ்சம�ோலத்தில் தமிைர்�-
ளின் �ழல வடிவங�ள் எனும் 
தழலபபில் சிகரஷட ஊட�வி-
யலோளர் இளஙகீரனின் �ருத்து-
ழர�ழள வைஙகினர். 

நி�ழ்வில் ஊட�வியலோளர்�ள் 
சிவில் ்சமூ� அழமபபின் பிரதிநிதி-
�ள் ்சட்டத்தரணி�ள், ்சமூ� ஆர்வ-
லர்�ள், இழளஞர்�ள் என ்லரும் 
�லந்து க�ோணடிருந்தனர்.

ஊடகவியலாளர் சி்வராமின் நிழைவு திைம் அனுஷ்டிப்பு

மன்னோர் குறூப  நிரு்ர் 

மழ்றந்த மழ்றமோவட்ட 
ஓய்வு நிழல ஆயர் அதி 
வ்ணக�த்துககுரிய �லோநிதி 
இரோயபபு கயோக்சபபு ஆண-
டழ�யின் அயரோத முயற்சி-
யின் �ோர்ணமோ� மி்சறிகயோ 
நிறுவனத்தினோல் முள்ளிககு-
ளம் கிரோமத்தில் புதிதோ� 20 
வீடு�ள் அழமக�ப்ட்டுள்-
ளன. 

மு்சலி பிரகத்ச க்சயலோளர் 
பிரிவிலுள்ள முள்ளிககுளம் 
கிரோமத்தில் அழமக�ப்ட்ட 
20 வீடு�ள் கநற்ழ்றய தினம் வியோைக-
கிைழம (28) மதியம் ழவ்வரீதியோ� 
தி்றந்து ழவக�ப்ட்டது. 

இதன்க்ோது �லந்துக�ோணடு 
�ருத்து கதரிவிகழ�யிகலகய 
மன்னோர் மழ்றமோவட்ட குரு முதல்-
வர் அருட்தந்ழத கிறிஸ்து நோய�ம் 
அடி�ளோர் இவவோறு கதரிவித்தோர்.

அவர் கமலும் கதரிவிகழ�யில்,
மழ்றந்த மன்னோர் மழ்றமோவட்-

டத்தின் ஓய்வு நிழல ஆயர் அதி 
வ்ணக�த்துககுரிய �லோநிதி இரோயபபு 
கயோக்சபபு ஆணடழ�யின் ்ல வரு-
டங�ளுககு முன் �ணட �னவு இன்று 
நிழ்றகவறியுள்ளது. 

முள்ளிககுளம் கிரோமத்திலிருந்து 

இடம்க்யர்ந்து க்சன்்ற 
அழனத்து மக�ளும் மீணடும் 
தமது இடங�ளுககு வர 
கவணடும். அந்த மக�ழள 
எப்டியோவது தமது க்சோந்த 
இடங�ளுககு க�ோணடு வர 
கவணடும் என்று ஆயர் முயற்-
சி�ழள கமற்க�ோணடிருந்-
தோர்.

அதன் விழளவோ� மி்சறிகயோ 
நிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன் 
முள்ளிககுளம் கிரோமத்தில் 
20 வீடு�ள் அழமக�ப்ட்டு 
ழ�யளிக�ப்ட்டுள்ளன.

இவவீடு�ழள �ட்டி முடிக� உதவி 
க்சய்த அழனவருககும் நன்றி�ழள 
கதரிவித்துக க�ோள்கிக்றோம்.

மன்னோர் மழ்றமோவட்ட ஆயர் இம்-
மோனுகவல் க்ர்னோணகடோ ஆண-
டழ�ககும் நன்றி�ழள கதரிவித்துக 
க�ோள்கிக்றோம் என அவர் கமலும் 
கதரிவித்தோர்.

முள்ளிக்குளம் கிராமத்தில புதிதாக நிர்மாணிக்கப்படட 
இருபது வீடுகள் மக்கள் பா்வழைக்கு ழகயளிப்பு 

யாழ். வண்ார் பணம் மவத்தீஸவ்ரன் பாடசாமையில் புைமைபபரிசில் பரீடமசயில் 
சித்தியமடந்த ைா்வர்்களுக்கு பாடசாமைப புத்்த்கபமப ்கல்வி ்கற்றல் உப்க்ர்ங்கள் 
அடஙகிய சுைார் 2,000 ரூபா பபறுைதியான பபாருட்கள் 13 ைா்வர்்களுக்கு வழங-
்கபபடடன. அதி்க புள்ளி்கள் பபறறுக்ப்காணட ைா்வருக்கு துவிசசக்்க்ரவணடி வழங்கப-
படடது. இ்தற்கான பரிசுப பபாருட்கமை யாழ் ைாந்க்ரசமப உறுபபினரும் பூைணியம்ைா 
அ்றக்்கடடமை ்தமைவருைான ையன் ்கைாநிதி நா.்தனனநதி்ரன் ்தனது ைமனவியின் 
65ஆவது பி்றந்தநாள் நிமனவா்க வழஙகினார்.  படம்: னவைம் குறூப நிருபர்

்சோவ�சக்சரி விக்சட நிரு்ர்

க�ோடி�ோமம் க்ோலிஸ் பிரிவுககுட்-
்ட்ட கவம்பிரோய் ்குதியில் கநற்று-
முன்தினம் பிற்்�ல் இடம்க்ற்்ற  
வீதி வி்த்தில் இருவர் ்டு�ோயம-
ழடந்துள்ளனர். குறுககு வீதி ஊடோ� 
வந்த கமோட்டோர் ழ்சககிள் புத்தூர் வீதி 
ஊடோ� ்யணித்த டிப்ர் வோ�னத்து-
டன் கமோதி வி்த்துககுள்ளோனதில் 
கமோட்டோர் ழ்சககிளில் ் யணித்த இரு 
இழளஞர்�ள் ்டு�ோயமழடந்துள்ள-
னர். இதில் ்சோவ�சக்சரி வடககு ்குதி-
ழயச க்சர்ந்த 29 வயதோன இழளஞன் 
�ோல் முறிந்த நிழலயில் ்சோவ�சக்சரி 
ஆதோர ழவத்திய்சோழலயில் அனு-
மதிக�ப்ட்டு பின்னர் கமலதி� 
சிகிசழ்சக�ோ� யோழ் க்ோதனோ ழவத்-
திய்சோழலககு அனுபபி ழவக�ப்ட்-
டதுடன், கமலும் ஒருவர் ்டு�ோயம-
ழடந்துள்ளோர்.  

டிப்பர் ம�ோதி 
ம�ோட்ோர் சைக்கிளில்
்பயணித்த இருவர் 
்படுகோயம்

ஊட்கவியைாைர் சிவ்ராமின் (்த்ராகி) 17ஆம் ஆணடு நிமனனவந்தல் நி்கழ்வு்கள் னநறறு முல்மைத்தீவு, யாழ்பபா், வவுனியா ஊட்க அமையங்களில் அனுஷ்டிக்்கபபடடது.  படங்கள் யாழ், வவுனியா, ைாஙகுைம் குறூப, ஓைநம்த வினசட நிருபர்்கள் 

யாழ்பபா்ம் முல்மைத்தீவு வவுனியா
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(ஹாலி எல விசேட நிருபர்)

நிலத்தடி மின்உறபததி நிலலயம் 

உடபட உமாஓயா பலசநாக்கு அபி -
விருததித திடடததின் நிர்மாணப் 
பணிகள் 99 வீ்தமானலை பூர்ததி 

சேயயப்படடுள்்ள்தாக ச்தரிவிக்கப் -
படுகிறது.

உமா ஓயா திடடததின் திடடப் 
பணிப்பா்ளர் சுசம்த எலகந்த 
இ்தலனத ச்தரிவிததுள்்ளார்.

பதுல்ள மாைடட ஒருங்கிலணப் -
புக் குழுவின் ்தலலைர் பதுல்ள 
மாைடட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
சு்தர்்ஷன ச்தனிபிடடிய மறறும் 
குழுவினர் அணலமயில உமா ஓயா 
நிலத்தடி மின் உறபததி நிலலயத -
திறகு விஜயம் சேயது அபிவிருத -
தித திடடததின் சேயறபாடுகல்ள 
அறிநது சகாணடனர்.

இரணடு மா்தங்களுக்குள் 
அலனததுப் பணிகளும் நிலறை -
லடந்தலமயால இததிடடததின் 
மூலம் உறபததி சேயயப்படும் 
120 சமகாசைாட மின்ோரதல்த 

ஆகஸ்ட மா்தததிறகுள் ச்தசிய மின் 
ச்தாகுப்பில சேர்க்க முடியுசமன 
உமா ஓயா திடடததின் திடடப் 
பணிப்பா்ளர் சுசம்த எலகந்த 
சமலும் ச்தரிவித்தார்.

முன்லைக்கப்படட விடயங் -
கள் ச்தாடர்பில அைர் ச்தரிவித -
்த்தாைது, மின்ோர சநருக்கடிலய 
முடிவுக்கு சகாணடு ைருை்தறகு 
ச்தலையான 12 மிலலியன் அசம -
ரிக்க சடாலர்கல்ள சபறறு இந்த 
மின் நிலலயததிலிருநது மின்ோ -
ரதல்த விலரவில ைழங்க நடை -
டிக்லக எடுக்கப்படும் என அைர் 
ச்தரிவித்தார். 

இநநிகழ்வில பதுல்ள மாைடட 
சேயலா்ளர் ்தமயநதி பரணகம 
மறறும் அரே அதிகாரிகள் பலரும் 
கலநதுசகாணடனர்.

உமா ஓயா திட்டத்தின்
நிரமாணப்பணிகள் 
விரைவில் நிரைவு

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து 
ககபாண்டவர உயிரிழ்பபு

ஹப்புத்தல்ளயில இடம்சபறற 
ஆர்ப்பாடடததில கலநது சகாணட 
ஒருைர் திடீசரன உயிரிழநதுள்்ள்தாக 
ச்தரியைருகின்றது. ஹப்புத்தல்ள 
்தங்கமலல சபருநச்தாடடதல்தச் 
சேர்ந்த 48 ையது நிரம்பிய ஒருைசர, 
இவைாறு உயிரிழநதுள்்ளார். ஆர்ப்-
பாடடங்களுக்கு மததியிலிருநச்த 

இைலர 1990 சுகா்தாரப் பிரிவினர் 
உயிரிழந்த நிலலயில மீடடுள்்ள-
னர்.  ஆர்ப்பாடடததில ஈடுபடடு, 
கல்ளப்பலடநது அமர்ந்தைசர, உயி-
ரிழநதுள்்ள்தாக ச்தரியைருகின்றது.  
ேடலம் ஹப்புத்தல்ள அரசினர் மருத-
துைமலன பிசர்த அலறயில லைக்-
கப்படடுள்்ளது. 

தம்புள்ளையில் தனியபார அரச
சச்வகளும் ஸதம்பிதம்
்தம்புள்்ள தினகரன் நிருபர்

நாடு முழுைதும் சமறசகாள்்ளப்-
படட சைலலநிறுத்தம் மறறும் ஆர்ப்-
பாடடநிலல காரணமாக ்தம்புள்்ள, 
சீகிரிய, நாவுல மறறும் கசலசைல 
ஆகிய பிரச்தேங்களிலுள்்ள அரே 
மறறும் ்தனியார் நிறுைனங்களின் 
பணிகள் சநறறும் சநறறுமுன்தினமும் 
ஸ்்தம்பி்தமலடநது காணப்படடன. 
்தம்புள்்ள சபாரு்ளா்தார மததிய நிலல-
யததிறகு விைோயிகளினால ஓர்ளவு 
மரக்கறிகள் சகாணடு ைரப்படடிருந்த 
சபாதிலும் அைறலற சகாள்ைனவு 
சேயை்தறகு எைரும் ைருலக ்தராலம-
யால காயகறிகள் வியாபாரததின் நிமித-
்தம் ஒதுக்கப்படடிருந்தது. சபாரு்ளா-
்தார மததிய நிலலயம் சைறிச்சோடி 
பாழலடந்த ச்தாறறததில காணப்பட-

டது.   ்தம்புள்்ள சபாதுமக்கள் பஸ் 
சேலைகள் (இ.சபா.ே) இடம்சபறற 
சபாதிலும் ஒருசில ்தனியார் பஸ் 
ைணடிகள் சில மடடுப்படுத்தப்படட 
அ்ளவில பயணிததுக் சகாணடிருந்த-
லமலய அை்தானிக்கமுடிந்ததுடன் 
பயணிகளின் எணணிக்லக மிகவும் 
வீழ்ச்சியலடநதிருந்தது. ்தம்புள்்ள 
சடன்சில சகாப்சபகடுை லைததியோ-
லலயில பிறபகலில லைததியோலல 
்தாதியர்கள் உள்ளிடட உததிசயாகத்தர்-
கள் ஆர்ப்பாடடததில கலநது சகாண-
டிருந்த்தால 90 வீ்தமான சநாயா்ளர் 
ைருலக ்தநதிருக்கவிலலல. 

ஒருசில அரோங்க நிறுைனங்கள் திறந-
திருந்த சபாதிலும் அங்கு சேலைலயப் 
சபறறுக் சகாள்ை்தறகு ைருலக ்தநச்தா-
ரின் எணணிக்லக மிகவும் குலறைாக 
காணப்படடது. 

சசோ.ஸ்ரீத்ரன் ததரிவிபபு

சந்தன கட்்டகளு்டன் 
இருவர ்கது 
(இரததினபுரி சுழறசி நிருபர்)

சபறுமதிமிக்க சைள்ல்ள ேந்தனக் -
கடலடகளுடன் இரணடு ேநச்தக 
நபர்கள்  உடை்ளை சகாலம்பசக-
ஆர பிரச்தேததில விசேட அதிரடிப்-
பலட அதிகாரிக்ளால சநறறு லகது 
சேயயப்படடுள்்ளனர்.

இயநதிர உபகரணங்கள் பழுது 
பார்ப்பு  நிலலயசமான்றில 
மலறதது லைக்கப்படடிருந்த சபாது 
அதிகாரிகளுக்கு கிலடத்த ்தகைலல-
யடுதது 787 கிசலா நிலறயுலடய 
சைள்ல்ளச் ேந்தன கடலடகளுடன் 
ேநச்தக நபர்கள் லகது சேயயப்பட-
டுள்்ள்தாக அதிகாரிகள் ச்தரிவித்த-
னர். ேநச்தக நபர்கள் 29 மறறும் 47 
ையதுகல்ள சேர்ந்தைர்கள் என ச்தரி-
யைருகின்றது. இைறறின் பணப் -
சபறுமதிலய மதிப்பிடவும் ேநச்தக 
நபர்களுடன் ேந்தனக்கடலடகள் உட-
ை்ளை ைனப்பரிபாலன காரியாலய 
அதிகாரிகளிடம் ஒப்பலடக்கப்பட -
ட்தாக அதிகாரிகள் ச்தரிவித்தனர். 
சமலதிக விோரலணகள் உடை்ளை 
சபாலிஸ் ைன பரிபாலன சபாலிஸ் 
விசேட அதிகாரி காரியாலயங்களின் 
கூடடு முயறசியில நலடசபறறு ைரு-
கின்றன.

சே தின நிகழ்வுகள சதபாட்ட 
பிரசதச வபாரியபாக இ்டம்க்றும் 
ஹறறன் சுழறசி நிருபர்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பழனி 
திகாம்பரம் ்தலலலமயிலான ச்தாழி -
லா்ளர் ச்தசிய ேங்கததின் சம தின 
நிகழ்வுகள் இம்முலற ச்தாடடைா-
ரியாகவும், பிரச்தே ைாரியாகவும் 
இடம்சபறும் – என்று ச்தாழிலா்ளர் 
ச்தசிய ேங்கததின் பிரதி நிதி சேயலா-
்ளரும், முன்னாள் மததிய மாகாண 
ேலப உறுப்பினருமான சோ. ஸ்ரீ்தரன் 
ச்தரிவித்தார்.

ஹறறனிலுள்்ள கடசி ்தலலலமய -
கததில சநறறு (29.04.2022) நலட-
சபறற ஊடக ேநதிப்பின்சபாச்த 
அைர் இவைாறு கூறினார்.

சம தினம் உடபட ேமகால அர-
சியல நிலலைரங்கள் ச்தாடர்பில 
அைர் சமலும் கூறியலை ைருமாறு,

"மாசபரும் ச்தாழிறேங்கத 
்தலலைர் அமரர் சைள்ல்ளயனால, 
1965 சம மு்தலாம் திகதி ச்தாழிலா -

்ளர் ச்தசிய ேங்கம் நிறுைப்படடது. 
ச்தாழிலா்ளர்களுக்கு உரிலமகல்ள  
சபறறுக்சகாடுக்கவும், ச்தாழிலா-
்ளர்களின் நலன்புரி விடயங்களுக்-
காகவும் ேங்கம் தீவிரமாக சேயற-
படடது. ்தறசபாதும் அச்த ைழியில 
சேயறபடுகின்றது.

்தறசபால்தய ்தலலைர் பழனி 
திகாம்பரம் அலமச்ேராக இருந்த 
காலகடடததில, மலலயகததில ்தனி 
வீடடு திடடதல்த ஏறபடுததி, புதிய 
திருப்பதல்த ஏறபடுததினார்.

எமது 57 ஆைது சம தின நிகழ்வு -
கள் ச்தாடடைாரியாகவும், பிரச்தே 
ைாரியாகவும் இம்முலற நலடசப-
றும்.

அச்தசைல்ள, மக்கள் அரசுக்கு 
எதிராக சபாராடிைருகின்றனர். 
ஆனால மலலயகததில இடம்சபறற 
்தன்சனழுச்சி சபாராடடதல்த 
இ.ச்தா.கா. ்தனக்கு ோ்தகமாக பயன்-
படுததிக்சகாள்்ள முயறசித்தது.  

மக்கள் அ்தறகு எதிர்ப்லப சைளி-
யிடடனர். 

சபாருடகளின் விலலசயறறத-
ல்தக் கணடிதச்த சபாராடடம் என 
மக்கள் திலே திருப்பினர். இ.ச்தா.
கா. அரசுக்கான ஆ்தரலை இன்னும் 
முழுலமயாக விலக்கிக்சகாள்்ள-
விலலல." - என்றார்.

மாத்தல்ள சுழறசி நிருபர்  

அததியாைசியப் சபாருடகளின் 
விலல உயர்வு மறறும் அததியாை-
சிய சபாருடகளுக்கு ஏறபடடுள்்ள 
்தடடுப்பாடுக்கு எதிர்ப்பு ச்தரிவிதது 
பிடகந்த  ச்தாடடத ச்தாழிலா்ளர்கள் 
சநறறு  ஆர்ப்பாடடததில ஈடுபட -
டனர். பிடகந்த ச்தாடட ேநதியிலி-

ருநது ஆரம்பமான சபரணி கநச்தநு-
ைர ேநதி ைலர ஊர்ைலமாக சேன்று 
ஆர்ப்பாடடததில ஈடுபடடனர். 

இதில முன்னாள் மததிய மாகாண 
ேலப உறுப்பினர் எம். சிைஞானம் 
இரதச்தாடலட பிரச்தே ேலப உறுப் -
பினர்கள் மறறும் இ.ச்தா.க. பிரதிநி -
திகள் பலரும் கலநது சகாணடனர்.  

கருமை இல்்லம் அமைபபினூடோக அன்்பளிப்போக  கிசேடதவெஸடன் ்போடசோம்லக்கு 
இ்ரண்டு ததோமக அச்சு தோளகள சேற்று (29) வெழஙகப்படடன. கருமை இல்்லம் 
அமைபபின் தம்லவெர் முன்னுசோமி தசல்வெகுைோர் நிதியில்  இவவெருடம் க.த்போ.த 
சோதோ்ரை த்ர ்பரீடமசமை எதிர்தகோளளும் ைோைவெர்களுக்கு ைோதிரி வினோததோளகமை 
்போடசோம்லயில் அச்சிடடு வெழஙகுவெதற்கோக ைோைவெர்களின் ே்லன் கருதி இநத தவெள-
மைதோள அன்்பளிப்போக வெழஙகப்படடன. இதன்ச்போது ்போடசோம்ல அதி்பர்   எம்.ஐ.எம்.
்போரீஸ,பி்ரதி அதி்பர் விஜைசுநத்ரம், கருமை இல்்லததின் சோர்்போக சுதர்சன் ைற்றும் ஆசி -
ரிைர்கள க்லநதுக்தகோண்டனர்.

பி்டகந்த சதபாட்டத் 
கதபாழிலபாளைரகள ஆர்ப்பாட்டம்

ஹபாலிஎல - கந்சதககதர வீதியில் 
ேணசரிவு; ச்பாக்குவரத்துக்கு இ்்டயூறு
(ஹாலிஎல விச்ஷட,  
பதுல்ள தினகரன் விசேட  நிருபர்-
கள் )

ஹாலிஎல - கநச்தசக்தர வீதியின் 
3ஆம் தூணுக்கு அணமித்த பகுதி -
யில மணேரிவு அனர்த்தம் ஏறபட-
டுள்்ளது. இப்பகுதிகளில சபயது 
ைரும் அலட மலழ காரணமாக 
சபாக்குைரதது முறறாக ்தலடப்-
படடுள்்ளது.

வீதியில ஏறபடட  மணேரிவு  
அனர்த்தம் காரணமாக சபாக்கு-
ைரதது சநரிேல ஏறபடடுள்்ளது. 
வீதிலய சீரலமக்கும் பணியில வீதி 
அபிவிருததி அதிகார ேலபயின் 
பதுல்ள மாைடட அலுைலகம், 
பதுல்ள மாைடட அனர்த்த முகா -
லமததுை நிலலயம் மறறும் 
ஹாலிஎல பிரச்தே சேயலகததின் 
அனர்த்த முகாலமததுை பிரிவு அதி-
காரிகள் தீவிர முயறசியில ஈடுபட -
டுள்்ளனர்.

 கனமலழ மறறும் இடியுடன் 

கூடிய மலழ சபயது ைருை்தால 
ோலலலய சீரலமப்பது கடினமாக-
வுள்்ள்தாக அதிகாரி ஒருைர் ச்தரிவித-
்தார்.

சேனலகவவ நீரத்சதக்கத்தின் நீரேட்டம் உயரவு
இரததினபுரி சுழறசி நிருபர்

பலாங்சகாலடப் பிரச்தேததில 
கடந்த சில ைாரங்க்ளாக இப்பிரச்த-

ேததில சபயது ைரும் மலழ கார-
ணமாக ேமனலசைை நீர்தச்தக்கத-
தின் நீர்மடடம் உயர்நது ைருகிறது. 
ச்தாடர் மலழயால நீர்தச்தக்கததின் 

நில மடடம் ைலர நீர் ைறறியிருந்த 
சபாதிலும் ்தறசபாது இ்தன் நீர் மடடம் 
திருப்தியான நிலலக்கு உயர்நதுள்்ள்தா-
கவும் இ்தன் மூலம் நாடடின் ச்தசிய 

மின்ோர கடடலமப்புக்கு ைழலமயாக 
ைழங்கி ைந்த மின்ோரதல்த மீணடும் 
ைழங்க முடியும் எனவும்  சபாறியிய-
லா்ளர்கள் சநறறு உறுதிப்படுததினர்.

பி்ரதோப சிததோனநதன் குடும்்பததின் நிதி அனுச்ரமனயில் வென்னி ச�ோப நிறுவெனததின் 
ஏற்்போடடில் பிமேட சமூக அபிவிருததி அேக்கடடமையின்  ஊடோக  ேோனுஓைோ சைர்தசட  
்போடசோம்லயில் சிறுவெர் விமைைோடடு ச்போடடிதைோன்று ேமடத்பற்ேது.  இபச்போடடியில் 
தவெற்றித்பற்ே ைோைவெர்களுக்கு ்பதக்கஙகள, தவெற்றி சகடைஙகள  ைற்றும் சோன்றிதழ் -
கள  வெழஙகப்படடன. இநநிகழ்வில் நுவெத்ரலிைோ கல்வி வெ்லை உதவி கல்வி ்பணிப்போைர்  
வி. சோநதகுைோர்,  பிமேட சமூக அபிவிருததி அேக்கடடமையின் தம்லவெர் என்.மு்ரளித-
்ரன், வென்னி ச�ோப ைற்றும் பிமேட சமூக அபிவிருததி அேக்கடடமையின்  உததிசைோகத-
தர்கள, ்போடசோம்ல ஆசிரிைர்கள, ைோைவெர்கள, த்பற்சேோர்கள ைற்றும்  ்ப்லர் க்லநதுக் -
தகோண்டனர்.   ்படஙகள த்லவெோக்கம்ல குறூப நிரு்பர்

தனேல்வில வீதியில் 
யபா்னகள ந்டேபாட்டம் அதிகரி்பபு 

இரததினபுரி சுழறசி  நிருபர்

யாலனக்ளால பலாங்சகாலட 
ஹம்சபகமுை ்தனமலவில வீதியில 
பயணிக்கும் ைாகனங்களுக்கும் பய -
ணிகளுக்கும்  ஆபதது ஏறபடடுள்-
்ள்தாக ைனஜீைராசிகள் திலணக்க்ள 
அதிகாரிகள் மறறும் சபாலிஸார் எச்-
ேரிக்லக விடுக்கின்றனர்.

இ்தனால இவவீதியில பயணம் 
சேயசைார் அை்தானததுடன் கைன-

மாக பயணிக்குமாறும் அறிவுறுத-
்தப்படடுள்்ளனர். குறிப்பாக பயணி-
கள், ோரதிகளுக்கு இந்த எச்ேரிக்லக 
விடுக்கப்படடுள்்ளது. ைனப்பகுதி-
களில யாலனகள் ்தரிதது நிறகும் 
இடங்களில யாலனகள் வீதி மாறும் 
இடங்களில சபரும்ளவு யாலனகள் 
நடமாடி ைருை்தால இப்பிரச்தேம் 
மிகவும் அை்தான பிரச்தேமாக நில-
வுை்தாகவும் ைனபரிபாலன திலணக்-
கண அதிகாரிகள் ச்தரிவிக்கின்றனர். 

வெோகன சோ்ரதிகளுக்கு எச்சரிக்மக



வெல்லாவெளி, வெரியபெலாரதீவு 
தினகரன் நிருெரகள்  

மறைந்த சிபரஷ்ட ஊ்டகவி -
ய்லாளர ்தரமவரட்ணம்- சிெரலா -
மின் (்தரலாக்கி) 17ஆெது நிறனவு 
தினதற்த முன்னிடடு பேற்று (29) 
கலாற் 9.30 மணியளவில மட -
்டக்களப்பில நிறனபெந்தல நிகழ் -
வும், கெனயீரப்பு பெலாரலாட்டமும் 
ேற்டவெற்ைது.  

மட்டக்களப்பு மலாெட்ட ்தமிழ் 
ஊ்டகவிய்லாளர ஒன்றியம் மற்றும் 
மடடு. ஊ்டக அறமயததின் ஏற் -
ெலாடடில மட்டக்களப்பு மலாெட்ட 
்தமிழ் ஊ்டகவிய்லாளர ஒன்றியத -
தின் ்தற்ெர ெலா.கிருஸ்ணகுமலார 
்தற்றமயில இ்டம்வெற்ைது.  

மட்டக்களப்பு ேகரில உள்ள 
ெடுவகலாற் வெயயப்ெட்ட ஊ்டக -
விய்லாளர நிறனவுததூபியில இரு -
நிமி்ட வமௌன இறைெ்ணக்கம் 
வெலுத்தப்ெடடு, விளக்பகற்றி, 
ம்ரதூவி மரியலாற்த வெலுத்தப் -
ெட்டது்டன் அெரின் திருவுரு -
ெப்ெ்டததிற்கு சிபரஷ்ட ஊ்டக -

விய்லாளரகளினலால ம்ரமலாற் 
அணிவிக்கப்ெட்டது.  

அ்தறன வ்தலா்டரநது ஊ்டகவிய -
்லாளரகளுக்கு நீதிபெண்டி கென 
ஈரப்பு பெலாரலாட்டமும் இ்டம்வெற் -
ைது.  

இநநிகழ்வில யலாழ். மலாெட்ட 
ெலாரலாளுமன்ை உறுப்பினர எம்.
ஏ.சுமநதிரலான், மட்டக்களப்பு 

மலாெட்ட ்தமிழ்ப்தசிய கூட்ட -
றமப்பு ெலாரலாளுமன்ை உறுப்பி -
னரகளலான பகலாவிந்தன் கரு்ணலாக -
ரம் (ஜனலா) இரலா.ெலா்ணலாக்கியன், 
முன்னலாள் மலாகலா்ண ெறெ உறுப்பி -
னர இநதிரகுமலார -பிரென்னலா, மட -
்டக்களப்பு மலாேகரெறெ மு்தலெர 
தி.ெரெ்ணெென் ஆகிபயலார க்நது 
வகலாண்்டனர.

கலமுறன மததிய தினகரன் நிருெர  

ெமலா்தலானமும் ெமூகப்ெணியும் 
அறமப்பின் அனுெரற்ணயில 
இயங்கும் அம்ெலாறை மலாெட்ட 
பிரப்தெ ேலலி்ணக்க மன்ைங்கள் 
ஒன்றிற்ணநது இஸ்லாமியரக-
ளின் புனி்த பேலான்பிறன முன் -
னிடடு ெக் இனத்தெறரயும் 
ஒன்றிற்ணதது பேலான்பு திைக்கும் 
(இப்்தலார நிகழ்வு) கலமுறனயில 
உள்ள ்தனியலார மண்்டெததில 
(27) பிற்ெகல ேற்டவெற்ைது. 
வெௌத்தம், இநது, இஸ்லாமிய, 
கதப்தலாலிக்க ஆகிய ெலலின ெமூ -
கததினர இப்்தலார நிகழ்வில க்நது 
வகலாண்்டனர.  

அம்ெலாறை மலாெட்ட ேலலி்ணக்க 
மன்ை மலாெட்ட இற்ணப்ெலாளர 
எஸ.எல.அஸீஸ கலமுறன ேலலி -
்ணக்கமன்ை இற்ணப்ெலாளர வீ.்தங்-

கபெல ஆகிபயலாரின் இற்ணப்பில 
இ்டம்வெற்ை இந நிகழ்வில ெரெ 
ம்தத ்தற்ெரகள், அம்ெலாறை 
மலாெட்ட பம்திக அரெலாங்க அதிெர 
பெ்தேலாயகம் வஜகதீென், கலமுறன 
பிரலாநதிய உ்தவி வெலாலிஸ அததி-

யடெகர ்ெந்த புததிக, கலமுறன 
வெலாலிஸ நிற்யப் வெலாறுப்ெதி -
கலாரி எம்.ரம்சின் ெக்கீர ெமலா்தனமும் 
ெமூகப்ெணி நிறுெனததின் ப்தசிய 
ெணிப்ெலாளர டி.்தயலாெரன் என 
ெ்ரும் க்நது வகலாண்்டனர. 
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தேசிய மின்கட்டமைப்புக்கு கிழக்கிலிருந்து   
100 மை்கா த�ாடஸ் சூரிய சக்தி இமைப்பு  

வரலாட்டவெெ குறூப், முள்ளிப்வெலாத-
்தலாறன குறூப் நிருெரகள்   

ேலாடு முகம் வகலாடுததுள்ள வெலாரு -
ளலா்தலார வேருக்கடிக்கு மததியில மின் 
உற்ெததி வேருக்கடி முக்கியமலான 
ஒரு வி்டயமலாக கலா்ணப்ெடுகின்ைது. 
கிழக்கு மலாகலா்ண ெறெக்கு உடெட்ட 
அலுெ்கங்களில சூரிய ெக்தி மூ்ம் 
மின் உற்ெததி வெயது ப்தசிய மின் ெக் -
தியில இற்ணததுக் வகலாள்ெ்தற்கலான 
இரண்டு ஒப்ெந்தங்கள் றகசெலாததி-
டும் நிகழ்வு பேற்று முன்தினம் (28) 
திருபகலா்ணமற்யி்றமநதுள்ள 
கிழக்கு மலாகலா்ண ஆளுேர அலுெ-
்கததில கிழக்கு மலாகலா்ண ஆளுேர 
அனுரலா்தலா யஹம்ெத ்தற்றமயில 
ேற்டவெற்ைது.  

கிழக்கு மலாகலா்ண பிர்தம வெய -
்லாளர துசி்த பி ெணிகசிங்க அப்த -
பெலான்று kapital crop international 
pvt ltd,orb touch cc pvt ltd ஆகிய நிறு-
ெனங்களின் பிரதிநிதிகள் இந்த ஒப்-
ெந்தததில றகசெலாததிட்டனர.  

ப்தசிய மின்ெக்திக்கு 100 வமகலா 
பெலாட மின்ெக்திறய இ்தன் மூ்ம் 
இற்ணதது வகலாள்ளக்கூடிய்தலாக 

இருக்கும். அதது்டன் 120 மிலலி-
யன் அவமரிக்க வ்டலா்ர இ்தற்கலாக 
மு்தலீடு வெயயப்ெ்டவுள்ளறம 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 

இ்தன் மூ்ம் வெைப்ெடுகின்ை 
ெருமலானததில 20 வீ்தமலான ெருமலா-
னதற்த கிழக்கு மலாகலா்ண ெறெக்கு 
வெற்றுக்வகலாள்ளக் கூடிய்தலாக 
அறமயும். கிழக்கு மலாகலா்ணததின் 

அம்ெலாறை, திருபகலா்ணமற், மட -
்டக்களப்பு ஆகிய மலாெட்டங்களில 
உள்ள கிழக்கு மலாகலா்ண ெறெக்குரிய 
நிறுெனங்கள் இது வ்தலா்டரபில கருத-
தில வகலாள்ளப்ெடடு கட்டம் கட்ட -
மலாக இந்த வெயற்ெலாடுகள் முன்வன-
டுக்கப்ெ்ட உள்ள்தலாக இ்தன்பெலாது 
கிழக்கு மலாகலா்ண ஆளுேர வ்தரிவித-
்தலார.    

தேசிய கல்வியற் கல்லூரி டிபதளோமோேோரிகள் 
கிழக்கு போடசோலைகளுக்கு நியமனம்
ஒலுவில விபெ்ட நிருெர  

ப்தசிய கலவியற் கலலூரி 
டி ப் ப ள லா ம லா ்த லா ரி க ளு க் கு 
கிழக்கு மலாகலா்ண ெலா்டெலாற் -
களுக்கு நியமிக்கப்ெடடுள்ள 
ஆசிரியரகளுக்கலான நியம -
னம் பம 02ம் திகதி திங்கட -
கிழறம ெழங்கப்ெ்டவுள்ள -
்தலாக, கிழக்கு மலாகலா்ண கலவி 
அறமசசின் வெய்லாளர எச.ஈ.
எம்.்டபிள்யூ.ஜீ. திஸலாேலாயக்க 
அறிவிததுள்ளலார.  

2017/2019 கலவி ஆண்டுக -
ளில ப்தசிய கலவியியல கல -
லுலாரிகளில இருநது வெளிபய -
றிய டிப்பளலாமலா்தலாரிகளுக்கு 
பம மலா்தம் 04ம் திகதியிலி -
ருநது ேற்டமுறைக்கு ெரும் 
ெறகயில நியமனம் ெழங்கப் -
ெ்டவுள்ள்தலாக அறிவிக்கப்ெட -
டுள்ளது.  

ேலாடடின் ்தற்பெலாற்தய 

நிற்றமயிறன கருததிற் 
வகலாண்டு நியமனம் ெழங்கு -
்தல வ்தலா்டரெலான விழலாறெ 
ே்டலாததுெ்தற்கலான தீரமலானம் 
எடுக்கப்ெ்டலாறமயினலால நிய -
மன்தலாரிகள் பேரடியலாக கிழக்கு 
மலாகலா்ண கலவியறமசசுக்கு 
அறழக்கப்ெடடு நியமன கடி -
்தங்கறள ெழங்குெ்தற்கு ே்டெ -
டிக்றக எடுக்கப்ெடடுள்ள்தலாக 
வ்தரிவிக்கப்ெடடுள்ளது.  

ஆகபெ, பம மலா்தம் 02ம் 
திகதி திங்கடகிழறம கலாற் 
09.30 மணிக்கு உடதுறைமுக 
வீதி, திருபகலா்ணமற்யில 
அறமநதுள்ள கிழக்கு மலாகலா்ண 
கலவி அறமசசுக்கு ெருறக 
்தநது நியமனக் கடி்தததிறன 
வெற்றுக் வகலாள்ளுமலாறு பகட -
டுள்ளலார.  

ஆசிரியர நியமனம் வெறு -
ெெரகள் ப்தசிய அற்டயலாள 
அடற்டயு்டன் ெருறக ்தநது 

நியமனக் கடி்ததற்த வெற்றுக் 
வகலாள்ள முடியும்.  

்தவிரக்க முடியலா்த கலார்ணத -
திற்கலாக ெமுகம் ்தர முடியலா்தெர -
களுக்கு மிகவும் ேம்பிக்றகக் -
குரிய ஒருெருக்கு அதிகலாரம் 
அளிக்கப்ெட்ட கடி்ததது்டன் 
அற்டயலாளதற்த உறுதிப்ெடுத -
தினலால மலாததிரபம நியமனக் 
கடி்ததற்த வெற்றுக் வகலாள்ள 
முடியுவமனவும் வ்தரிவிததுள் -
ளலார.  

கிழக்கு மலாகலா்ண ெலா்டெலா -
ற்களில நியமனம் வெை -
வுள்ள டிப்பளலாமலா்தலாரிகள் 
்தங்களது நியமனம் வ்தலா்டர -
ெலான ்தகெலகறள கிழக்கு 
மலாகலா்ண கலவி அறமசசின் 
உததிபயலாகபூரெ இற்ணயத -
்தளமலான www.ep.gov.lk/en/
minieducationindex ஊ்டலாக 
அறிநது வகலாள்ள முடியுவமன 
அறிவிக்கப்ெடடுள்ளது.    

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் தலைலமயில் ஒப்பநதம் லகச்ாத்து  

தபோலேப்போருள் விற்பலனலய ேடுக்க 
கல்முலனயில் விதசட த�ோந்து நடவடிக்லக  

மலாளிறகக்கலாடு குறூப் நிருெர   

கலமுறன பிரப்தெததில மலா்ண-
ெரகறள இ்க்கு றெதது ே்டத-
்தப்ெடும் பெலாற்தப்வெலாருள் விற்ெ-
றனறய முற்ைலாக இல்லாவ்தலாழிக்கும் 
ெறகயில விபெ்ட பரலாநது ே்டெடிக்-
றககளில ெலாயந்தமருது, கலமுறன 
வெலாலிஸலார ஈடுெடடு ெருகின்ைனர.  

கலமுறன மலாேகர ெறெ எலற்க்-
குடெட்ட பிரப்தெங்களில பகரளக் 
கஞெலா,வஹபரலாயின் மற்றும் மலாெலா 

பெலாற்தப்வெலாருடகளின் விற்ெறன 
அதிகரிததுள்ள்தலாக வெலாலிஸலாருக்கு 
இரகசிய ்தகெல கிற்டததுள்ள்தறன 
வ்தலா்டரநப்த இந்த ப்தடு்தல ே்டெ-
டிக்றக பமற்வகலாள்ளப்ெடடுள்ளது.  

கிரலாமங்களிலுள்ள வெலாது அறமப்-
புக்கள், சிவில அறமப்புக்கள், ம்த 
ஸ்தலாெனங்கள், பெலான்ைெற்றினூ்டலாக 
வெலாதுமக்கள் மததியிலும் பெலாற்தப் 
வெலாருள் ெம்ெந்தமலான விழிப்பூடடும் 
ே்டெடிக்றககளும் முன்வனடுக்கப்-
ெடடு ெருகின்ைன.  

வெலாலிஸலார க்டந்த மலா்தம் வ்தலா்டக்-
கம் பெலாற்தப் வெலாருள் ெலாெறனறய 
கலமுறன பிரப்தெததிலிருநது 
முற்ைலாக ஒழிக்கும் ே்டெடிக்றககளில 
தீவிரமலாக ஈடுெடடு ெருகின்ைனர.  

வெலாலிஸலார சிவில உற்டயிலும் 
பரலாநது ே்டெடிக்றககளில ஈடுெடடு 
ெருகின்ைனர.அதது்டன் ெலா்டெலாற்க-
ளுக்கு அருகிலுள்ள கற்டகள் மற்றும் 
ே்டமலாடும் உ்ணவு விற்ெறன வியலா-
ெலாரிகளும் வெலாலிஸலாரினலால கண்கலா-
ணிக்கப்ெடடு ெருகின்ைனர.

முன்னாள் கிழக்கு ைனாகனாண சமை உறுபபி்ர் ஐ.எல்.எம்.ைனாஹிர் ஏறைனாட்டில் சம்ைனாந்து -
மையில் நமைபைறை இப்னார் நிகழ்வு.             (ைைம்: ைனாலமும் தி்க்ரன நிருைர்)  

இைவச சிஙகள ்மோழி 
பயிற்சி ்சயைமர்வு
மலாளிறகக்கலாடு குறூப் நிருெர

கிழக்கு இறளஞர அறமப்பு 
மற்றும் வகலாலிஜ் ஒப் வேலாப்ஜ் 
இற்ணநது ஒழுங்கு வெயதிருந்த 
இ்ெெ சிங்கள வமலாழி ெயிற்சி 
வெய்மரவில க்நது வகலாண்்ட -
ெரகளுக்கு ெலான்றி்தழ் ெழங்கும் 
நிகழ்வு அண்றமயில ேற்டவெற் -
ைது.  

இந நிகழ்வு முன்னலாள் இறளஞர 
ெலாரளுமன்ை உறுப்பினரும், கிழக்கு 
இறளஞர அறமப்பின் ்தற்ெ -
ருமலான ்தணீஸ ரஹமததுல்லாஹ  
்தற்றமயில ெலாயந்தமருது அல 
ஹி்லால விததியலா்யததில ேற்ட -
வெற்ைது.

புைலமபபரிசில் 
தேர்வு வழிகோட்டி 
நூல் வழஙகல்
்தம்ெ்கலாமம் குறூப் நிருெர 

திருபகலா்ணமற் மலாெட்ட ே்ன்-
புரிசெங்கமலானது திருபகலா்ணமற் 
மலாெட்டததின் பின்்தங்கிய ெகுதிக-
ளில உள்ள ெலா்டெலாற்களில கலவி 
கற்கும் ்தரம் ஐநது மலா்ணெரது பு -்
றமப்ெரிசில ப்தரவுப் வெறுபெறு-
கறள பமம்ெடுததும் பேலாக்பகலாடு 
வ்தன்னன்மரெடி, திரியலாய, கல-
்ம்ெதற்த, குசெவெளி, இரற்ணக்-
பகணி, ேலாெற்பெலாற், கும்புறுபிடடி 
ஆகிய பிரப்தெங்களில உள்ள ெலா்ட-
ெலாற்களில கலவி ெயிலும் 5ஆம் 
ெகுப்பு மலா்ணெருக்கு “ஞலாபனலா்த-
யம்” என்ை பு்றமப்ெரிசில ப்தரவு 
ெழிகலாடடி நூல அன்ெளிப்ெலாக 
ெழங்கி றெக்கப்ெட்டது.

திருபகலா்ணமற் மலாெட்ட ே்ன்-
புரிசெங்க ்தற்ெர ெ.குக்தலாென் 
பமற்ெடி நூலகறள மலா்ணெருக்கு 
ெழங்கி றெத்தலார.

நல்லிணக்க மன்றஙகளின   
ஒனறிலணந்ே இபேோர்   

சோயந்ேமருது பி�தேசத்தில் வீட்டு கழிவு நீர்   
வீதிக்கு விடுவேோல் சுகோேோ� சீர்தகடு

மலாளிறகக்கலாடு குறூப் நிருெர 

 
கலமுறன மலாேகர ெறெ எலற்க் -

குடெட்ட ெலாயந்தமருது பிரப்தெத -
தில வீடடிலிருநது கழிெலாக அகற் -
ைப்ெடும் அசுத்தமலான நீறர வெலாது 
மக்கள் சி்ர ெலாற்தகளில திைநது 
விடுெ்தலால நீர ப்தங்கி நின்று துர 
ேலாற்ைம் வீசுெது்டன் சுகலா்தலார சீர 
பகடுக்கும் ெழிெகுததுள்ளது.  

இவ் வி்டயம் வ்தலா்டரெலாக ெம்ெந -
்தப்ெட்ட அதிகலாரிகளுக்கு ெ்முறை 

அறிவிததும் வெவி்டன் கலாதில ஊதிய 
ெங்கின் கற்தயலாகபெ முடிநதுள்ளது.  

சி்ர வீடடு கழிவு நீறர வீதிக்கு 
ஓரமலாகவுள்ள ெடிகலானில வெலுததி 
ெருகின்ைனர.ெ்ர நி்தந்தரமலாகபெ 
வீடடு கழிவு நீறர வெளிபயற்றுெ-
்தற்வகன வீடடு சுெரில குழலாறய 
வெலாருததியும் உள்ளனர.  

இக்கழிவு நீரினலால வ்தலாற்றுபேலாய -
கள் ெரவும் ஆெததும் ஏற்ெ்ட்லாம் 
என்ை அசெமும் வ்தரிவிக்கப்ெடுகி-
ைது.    

சிவ�ோமின 17ஆவது 
நிலனவு தினம் அனுஷ்டிபபு 

ஆயுர்தவே லவத்தியசோலைக்கு 
கிழக்கு மோகோண ஆளுநர் விஜயம் 

்டோக்டர். மு�ளீஸவ�னின 
கவிலே நூல் ்வளியீட்டு விழோ  

கிண்ணியலா தினகரன் நிருெர 

 
திருபகலா்ணமற் - ேலாெற்பெலாற் ெஞெகரம ஆயுர-

பெ்த றெததியெலாற்க்கு கிழக்கு மலாகலா்ண ஆளுேர 
அனுரலா்தலா யஹம்ெத உள்ளிட்ட குழுவினர வியலாழக்-
கிழறம (28) விஜயவமலான்றிறன பமற்வகலாண்்டனர.   

இந்த விஜயததின்பெலாது ேலாெற்பெலாற் றெததி-
யெலாற்றய ெலாரறெயிட்டது்டன் அங்குள்ள நிற -்
றமகள் வ்தலா்டரபில கிழக்கு மலாகலா்ண சுப்தெ மருத-
துெ திற்ணக்கள மலாகலா்ண ஆற்ணயலாளர றெததிய 
க்லாநிதி ெலாமஸ்ரீ ப்தெகீரததி (திருமதி) இ.ஸ்ரீ்தரி்டம் 
பகட்டறிநது வகலாண்்டலார.  

இ்தன்பெலாது குறித்த றெததியெலாற்யின் வெலாறுப்-
ெதிகலாரியும், சுப்தெ மருததுெ திற்ணக்கள திட்டமி-
்டல பிரிவின் றெததிய அதிகலாரியுமலான றெததியர 
எஸ.ெதீஸ உள்ளிட்ட ெ்ர ெங்பகற்றிருந்தனர.   

கலாறரதீவு குறூப் நிருெர  

 
மட்டக்களப்பு ்தமிழ்ச-

ெங்கததின் ஏற்ெலாடடில, 
றெததிய க்லாநிதி இரலா. 
முரளீஸெரனின் “ஒரு 
மருததுெரின் மருததுெ-
மறன ேலாள்கள்” கவிற்த 
நூல வெளியீடு இன்று 
கலாற் 9.30 மணிக்கு மட-
்டக்களப்பு பிள்றளயலாரடி 
்தமிழ்செங்க கட்ட்டததில 
ேற்டவெறும்.  

மட்டக்களப்பு ்தமிழ்ச-
ெங்க ்தற்ெர றெெப்பு-
ரெ்ர வி.ரஞசி்த மூரததி 
்தற்றமயில ேற்டவெ-
ைவுள்ள இநநிகழ்விற்கு 
முன்னிற்யலாக கிழக்குப் 
ெலகற்க்கழக பமனலாள் 
வமலாழிததுறைத்தற்ெர பெரலாசிரி-
யர வெ. பயலாகரலாெலா, மு்தன்றம அதி-
திகளலாக மட்டக்களப்பு மலாெட்ட 
அரெலாங்க அதிெர க.கரு்ணலாகரன், 
கிழக்குப் ெலகற்க்கழக பெந்தர 

றெததிய க்லாநிதி.
பெ.விபெகலானந்தரலாஜலா 
ஆகிபயலாரும் க்நது-
வகலாள்ளவுள்ளனர.  

நூ்லாசிரியர அறிமுக 
உறரறய ப்தெெநது 
மு.வெலெரலாெலா நிகழ்த்த 
நூல வெளியீடடு 
உறரறய ப்தெமலான்ய 
விபு்மலாமணி வி.ரி.
ெகலாப்தெரலாஜலா நிகழ்த-
துெலார. ேயவுறரறய 
அருட்தநற்த அ.அ.ே-
ெவரததினம் நிகழ்த்த 
ெலாழ்ததுறரகறள வ்டலாக்-
்டரகளலான புஷெ்்தலா 
ப்லாகேலா்தன், ெலா.யூடி 
ரபமஷ வஜயகுமலார 
ஆகிபயலார நிகழ்ததுெலார-
கள்.  

இநநிகழ்வின் சிைப்பு அதிதிகளலாக 
மட்டக்களப்பு பெலா்தனலா றெததி-
யெலாற் ெணிப்ெலாளர றெததிய 
க்லாநிதி க.க்லாரஞெனி ஆகிபயலார 
க்நது வகலாள்ெர.

சிர்ரஷை ஊைகவியலனாளர்
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தினந்தோறும் 
பசி ்போக்்க 
பல நூறு வீட்டிற்கு
அமழயோ விருநதோளியோய்
அனபோன வோர்தமதயில்
"அம்ைோ..... அம்ைோ....." என
அமழ்தது சில்லமையோ்க
சிலமதச் ்சரக்கும்
ைோனிடர்கள் சமூ்க 

சில்லமைதோன
அழுக்்கோன ஆமடதமன
அழுக்குப ்போக்்க 
்சோபபு வோங்க பணமில்மல
எனபதோல் 
ஆமடதனில்  அழுக்ம்க
்சமிக்கும் ்சமிபபோளன
உடு்ததி ்கழி்தத 
ஆமட்கமள பு்ததோமடயோய்
ைனமுவநது பபற்று
ஒட்டுப ்போட்டு அணியும்
தயோளன 
உணவு சமைக்்க முடியோைல்
குடும்ப்ததிற்்கோய்
சமை்தத உணவு
தினம் ்தடும் 
தோய்க்குருவி்கள்
எஞ்சிய ஆறிய உணவு
பலவம்கயில் 
அமிரத ருசி ்தடும்
அறுசுமவயோளன
நிம்ைதியோய் தூங்க
்கல்வீடும் ைோடி வீடும்

்கோனல் நீ்ரோய் 
்கனோக்்கோனும் 
நமடபபிணைோன ஜீவன.
நிஜைோன இல்லைைோய் 
சுவரில்லோ நிலபவோளி ஏநதும்
ஓட்மடக் குடிமசயும்
பபருநபதருவும் போலமும்
பூங்கோக்்களும் ்கமட்தபதருவும்
பபரும் ்போக்கு்களும்
பரிதோபைோய் ்நசக் ்க்ரம்
நீட்டி வோ்கன இம்ரச்சல்
தோளோட்டி தூங்க மவக்கும்
ஜீவன்கள் ஏ்ரோளம்
சமூ்க்ததின போரமவயில்
பதைோகியவமன உயிரபபிக்்க
சிநதிய சில்லமை்கள் ்தடோது
தோள்்கமள ்தடு்வோம்
மிஞ்சியமத விடு்தது
ஆவி பைக்்க அனனம் வழஙகு்வோம்
பு்ததோமடமய  நனவோக்கு்வோம்
இல்லை்ததில் பசோபபணம் ்கோண
சினனதோய் சுவரக்்கம் அமைப்போம்
இநத ஏமழக்்கோய்.

மு்கம்ைது மும்கதீன பநௌபீக்
்தோபபூர

்தோபபூர குறூப நிருபர

ஏழை

்ரைழோனின முதல் பிமை–்ரம்யைோய் வோனில் பதரியும்
ஆயி்ரைோயி்ரம் ்கண்கள் அமத்தடிவோனில்  விழிக்கும்
ப்கபலல்லோம் பசி்ததிருநது பசியின பபோறுமை உண்ர
இ்ரபவல்லோம் விழி்ததிருநது இமைவமன வணங்க

ஆயி்ரம் ைோத்கோலஅைலிமனச் சுைநதுவநது
போப்ரல்லோம் பகிரந்த பசல்லும் 
போக்கியம் பபற்ைது புனித ்ரைழோன 

முமை்யோடு பசி்ததிருநது முழு ைனதோய் ்நோனபிருநது
தபபோன வழி ைைநது இமைவனிடம் - போவைனனிபபு
இம்ரஞ்சும் சிைபபோன ைோதம் ்ரைழோன

இல்லங்களில் அருள்  நிமைநதிடவும் 
இல்லோ்தோரின பசிஅறிநதிடவும் 

தக்வோவில் பநஞ்சம் தமழ்த்தோங்கவும் 
பதௌபோவில் உள்ளம் திமள்ததிருக்்கவும் 

தநதோ்ன இமைவன புணணிய்ரைழோமன
ஐநது்வமள்த பதோழுதோலும் 

்நோனபுடன பதோழுவ்த ைகிமை்ய
இமைவமன அமடயும் இவவழி்ய

ைோரக்்கம் பசோனன முது 
பைோழி்ய

விடுமுமை்கமள தோஙகிவநதோலும்
விடுமுமை எடுக்்கோை்ல்ய
்கழிநதுவிடுகினைன நோட்்கோட்டி்கள் 

நோட்்கோட்டி்களில் நினறு
நோட்்கமள எணணமவக்கும்
விடுமுமை நோட்்கள்
வருகினை்போ்த ைனசுக்கு

சிைகுகு்கள் முமள்ததுவிடுகிைது
நிழலின அருமை பவய்யிலில்
பதரிவது்போல்
விடுமுமையின அருமைமய
்வமல நோட்்கள் உணர்ததுகினைன

்கடி்கோ்ரங்களில் அலோ்ர்ததிற்கு
விடுமுமை ப்கோடு்தது
ம்க்பசி ஒலியடக்கி
்போரமவ்களுக்கு விடுமுமை வழங்கோைல்
உைக்்க்தமத நீட்சிக்கும் இமளஞர்களின
விடுமுமை நோட்்களில் 
பதோமலக்்கோட்சி்த பதோட்ரோய்
விரிநது விடுகினைன ப்கல் ்கனவு்கள்

விடுமுமையில் ஓய்பவடுக்்க எல்்லோரும்
கி்ரோை்ததில் ஒனறுகூடும் ்வமள
சற்்ை இமளபபோறுகிைது ந்க்ரம்

பவறிச்்சோடிக்கிடநத
கி்ரோைங்களின வைணட போமத்களில்
வோ்கனங்களின அணிவகுபபு
ஊருக்கு வசநதம் வநதுவிட்டதோய் 
அமடயோளபபடு்ததுகினைன 

விடுமுமைநோட்்கள்.
ம்கப்பசி்களில் ்கோதல்்பசி
்களி்ததிருநத ்கோதலர்கள்
வோ்ரோநத , ைோதோநத ்நர்ததிக்்கடனோய்
உதட்டு உணடியல்்களில்
மு்ததக் ்கோணிக்ம்கப இட்டு 
மவக்கும் ்ர்கசிய வழிபோடு்கமள
ஏற்றுக்ப்கோள்கிைது ்கோதல் பதய்வம்
விடுமுமை நோட்்களில்

பு்தத்கங்கமள ைைநதுவிடும்
ைோணோக்்கர்களின விடுமுமையில்
எப்போதும்்போல்வ வீட்டுபபோடங்கள்
விடுமுமை எடுக்்கோைல் இருநதோலும்
சலனைற்ை வீடு்கள்
சநமதயோகி விடுகினைன.

அபபோக்்களின சநமத நோளோ்கவும்
அம்ைோக்்களின சமையல் நோளோ்கவும்
ஓய்வு்கமள ஒழி்தது விடுகினை
நோட்்களோய் இல்லோத விடுமுமை நோட்்கள்
எநத நோட்்கோட்டியிலும் இல்மல.

வநதவர்கள் திரும்பிப்போ்க
முடிகினை விடுமுமை நோட்்கள்
தோ்ததோ போட்டி்களுக்கு
ஏ்கோநதம் ப்கோடு்ததுவிட ைறுபடியும்
கி்ரோைம் வசநத்ததிற்கு 
விடுமுமையளி்தது
வோடிவிடுகிைது வழக்்கம் ்போல்வ..

 பைய்யன நட்ரோஜ்

சங்கைமிகு ரமழானே
குர்ஆனு்ைய மாதனம
ததாழு்கையின் மாதனம
இதயதமஙகும் மகிழ்ச்சி!
சநதேம் மணக்கும் மாதனம
சநனதாஷம் தரும் தியாகைனம
சநனதகைம் நீக்கும் தியாேனம
உலகைதமஙகும் புகைழ்ச்சி!
பாவஙகைள் னபாக்கிவிடும் மாதனம
பாவக்கை்ைகைள் நீக்கிடும் இதயனம
தாேதர்மஙகை்ை அள்ளிவழஙகி
உள்ைதமலாம் ஒரு புத்துணர்ச்சி!
ஈதல் புரினவா்ர உயர்த்தி
பசிப்பிணி்ய உணர்த்தி
உணர்வுகை்ைக் கைட்டுப்படுத்தி
உள்ைஙகை்ைச் சுத்தப்படுத்திடு!

உண்மகை்ை உலகுக்கு
ஊணமின்றி எடுத்தியம்பி
உயிர்கை்ை வலம்வர
அருைாய் வநதுதித்தாய்!
மணஙகைமழும் ரமழானே
மக்கைள் உள்ைஙகைளில்
மை்மதயனும் இருைகைற்றி
ததளிவு எனும் ஒளினயற்றிடுவாய்!
ஏ்ழகைள் துயரத்்த நீக்கி
கைவ்லகை்ைக் கை்ைநது
வல்னலானின் அருள்வீச்சில்
எ்ம வலம்வரச்தசய்திடுவாய்!!

்கவிய்ரசி எஸ்.ஏ.இஸ்ை்த போ்ததிைோ
பஸ்யோல

இ்ரவு பதோழும்க த்ரோவீஹ்
 சிைபபோய் நடக்கும் 
உைவு்கள் யோவும் 
பசழிபபில் பசழிக்கும் 
பள்ளி்கள் நிமையும் போவங்கள் குமையும் 
சுஜுது்கள் ஆவல் கூடும்
தவபோக்்கள் ்்கட்்க நோடும்
குரஆமன ஓத கூடும் - மலலதுல் ்க்தர 

இ்ரமவ்கண்கள் ்தடும்
வருடம் ஒருமுமைவநதோலும் 
வோஞ்மச்யோடு ்கமடபிடிப்போம்
வரு்ததம் எதுவும் எைக்கில்மல
வணஙகி பதோழு்வோம் அல்லோஹ்மவ

்நோனபு ்நோற்ைோல் புணணியைோகும்
்ரைழோன எம்மைபுணிதைோக்கும்
ஷவவோல் முதல் பிமை ்கணடதருணம்
்கவமல்யோடு விமடபபற்று பசல்லும்
புனித ்ரைழோன 

ஷவவோல் தமலபிமை வோனைமத அழங்கரிக்்க
தக்பீரின முழக்்கம் உள்ளைமத ைகிழ்விக்்க
சிறுவர்களின கும்ைோளங்கள் இனபபவள்ள்ததில் குது்கலிக்்க
முஸ்லிம்்களின ஆ்ரவோ்ரங்கள் ப்கோணடோட்டங்கள் 
த்ரவநத ்தஈம்கயின திருநோள் 

சு்மயாகிப் னபாே 
வாழ்வினில்
சுகைம் னதடும் மேசுகைள்
சு்வயாகி மலர்கின்ை நாள்
தபருநாள்.
அருள் னவணடி
ததாழுததினல_மே
இருள் நீக்கி
மானுை வாழ்விய்ல
மலரச் தசய்த நாள்
தபருநாள்.
துன்பஙகைள் நி்ைநது
துயரஙகைள் னசர்நதாலும்
இன்பஙகைள் ஏநதி
ம்ைவழினய மலர்நத நாள்
தபருநாள்.
உைத் தூய்்மயி்ே
உயர்வாகை மதித்து

நல்ல்வகைள் தசய்தவர்க்கு
நானிலத்தில் மலரநத நாள்
தபருநாள்.
மானுைத்தின் உயர்வுகை்ை 
மைக்கைாமல் னபணி
இஸலாத்தின் கைை்மகை்ை
ஏற்று னநான்பு னநாற்ைவர்க்கு
ஏற்ைமிகும் தபருநாள்.
அடுத்தவர்க்கு உதவுதனல
அவனியினல சிைநதததே
எடுத்னதாதும் தீன் தநறி்ய
எத்தி்வக்கை வநத திருநாள்
ஏகைன் விதித்த தபருநாள்.
ஏ்ழ எளியவர்கைள்
மகிழும் விதம்
அவரதம் னத்வ
ஈதலினல நி்ைனவற்ை
வழிகைாட்டும் நாள்
ஈதுல் பித்ர் னநான்புப் தபருநாள்.
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மாண்புமிகு 
ந�ான்பு

அருள் ப�ொங்கும் 
ப�ருநொள்

வல்லோனின் அருள்வீச்சு!!

விடுமுறை

இமல்களின அமசவில்   
இமச உணரந்தன   
்கடலின அமல்களில்   
்கோல் நமன்தன  
இ்ரவின குளிரில் நிலவின கு்ரலில்   
எனமன்ய ைைந்தன ..  

வோனம் ்கறு்தது வருடி வநத  
பதனைமல ப்கோஞ்சம் ்சமிக்்க   
எணணி்னன   
பபய்யும் அநத அமடைமழயில்   
என உள்ளம் ஏ்னோ ?  
்பதமை அமடநதது .  

்கோற்றுவீசும் திமச உணரநது   
என ்கவமல்கள் எல்லோம் ைைந்தன .  
ைோற்ைமுறும் ைோனுடர்கமள  
எணணி ைனைகிழ்ந்தன .  
ைண வோசம் நு்கரநது   

ைனம் நிமைநத்தன .  
்தோற்ை்போதும் ப்கோஞ்சம்   
அழுது விட்டு துடி்தபதழுந்தன.  
்கணசிமிட்டும் வணண்ததி்கமள  
ம்கயில் பிடிக்்க நிமனக்ம்கயில்  
அமவ்களுக்்கோவது   
சிமைவோசம் ்வணடோ்ை !!  
எனபைணணி ்கண்கமள   
ஏக்்க்ததுடன சிமிட்டிக்ப்கோண்டன .  

்கோயமுற்றுக் கிடநத ்போதும்   
்வதமனயில் உளனறு ்போதும்   
இநத உல்க்ை ஒரு தற்்கோலி்க்ததளம்  
என நிமல்கள் ைட்டும்   
நி்ரநத்ரைோ்க எனன?  
என ைனம் ்தற்றி்னன   

சுற்றி எ்ததமன இருநதும்   
அ்ததமனயும் ைைநது   

என ஞோப்கங்கமள ைனக்்கணணில்  
மீட்டிக்ப்கோண்டன   
்கோலம் இைநதோலும்   
நிமனவு்கள் இைபபதில்மல எனபைணண   
பைௌனைோய் பசோல்கிைது என ைனம்   
இ்ததமனயும் அமடநத நோன  
இனப்ததில் திமள்ததவள் எனறு ...
  

 நஸீபோ நிழோமுதீன  
மிகிநதமல ....  

இன்பத்தில் திழைத்்தவள்  
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இலங்கை 19 வயதின் கீழ் அணியின் த்ல்ை 
பயிற்றுவிபபபாளரபாகை முபபாரக் நியைனம்

இலங்கை கிரிக்கைட்டின் உயர் 
்ெயற்திறன் ்ையத்தை மீள கைட்-
டி்யழுப்பும் முகைைாகை, இலங்கை 
19 வயதின் கீழ் அணி, இலங்கை ஏ 
அணி ைற்றும் இலங்கை வளர்ந்துவ-
ரும் அணிகைளுககைான புதிய பயிற்று-
விப்பு குழாம்கைள் உததியயாகைபூர்வ-
ைாகை அறிவிககைப்பட்டுள்ளன.

இதில் இலங்கை வளர்ந்துவரும் 
அணியின் புதிய தை்ல்ை பயிற்று-
விப்பாளராகை முன்னாள் வீரர் ருவான் 
கைல்பயகை நியமிககைப்பட்டுள்ளார். அத-
துடன், இலங்கை 19 வயதின் கீழ் 
அணியின் தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பா-
ளராகை ்ெயற்பட்டுவந்தை அவிஷகை 
குணவர்தைன இலங்கை ஏ அணியின் 
தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளராகை நிய-
மிககைப்பட்டுள்ளார்.

அவிஷகை குணவர்தைன ஏ அணியின் 

தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளராகை 
நியமிககைப்பட்டுள்ள நி்லயில், 
இலங்கை 19 வயதின் கீழ் அணியின் 
தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளராகை 
முன்னாள் இலங்கை வீரர் ் ெஹான் 
முபாரக நியமிககைப்பட்டுள்ளார்.

்ெஹான் முபாரக ்கைாழும்பு 
யறாயல் கைல்லூரி அணியின் 
தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளராகை 
கைடந்தை கைாலஙகைளில் ்ெயற்பட்-
டுவந்தை நி்லயில், தைற்யபாது 19 
வயதின் கீழ் அணி்ய பயிற்றுவிக-
கும் வாய்ப்பு கிட்டியுள்ளது.

புதிதைாகை நியமிககைப்பட்டுள்ள 
பயிற்றுவிப்பாளர்கைளின் பதைவிககைா-
லம் ைார்ச் முதைலாம் திகைதி முதைல் 
ஆரம்பைாகியுள்ள என இலங்கை 
கிரிக்கைட் ெ்ப யைலும் சுட்டிக-
கைாட்டியுள்ளது.

இங்கிலாந்து த�ாடருக்ான இலங்்்
வளர்ந்துவரும் அணி அறிவிப்பு

இஙகிலாந்து வளர்ந்துவரும் 
அணிககு எதிராகை அடுததை ைாதைம் 
ந்ட்பறவுள்ள கிரிக்கைட் ்தைாட-
ருககைான 18 யபர்்கைாணட இலங்கை 
வளர்ந்துவரும் குழாததின் விபரம் 
்தைாடர்பில் எைது இ்ணயததைளத-
துககு அறியககி்டததுள்ளது.

இஙகிலாந்துககு சுற்றுப்பயணம் 
யைற்்கைாள்ளும் இலங்கை வளர்ந்-
துவரும் அணி 3 நான்கு நாட்கைள் 
்கைாணட யபாட்டி ைற்றும் 3 ரி 20  
யபாட்டிகைளில் வி்ளயாடவுள்ளது. 
இந்தை யபாட்டித்தைாடர் அடுததை 
ைாதைம் 6ம் திகைதிமுதைல் 29ம் திகைதி -
வ்ர ந்ட்பறவுள்ளன.

இலங்கை வளர்ந்துவரும் 
அணியின் தை்லவராகை கைமிந்து 
்ைணடிஸ் நியமிககைப்படவிருந்தை 
யபாதும், யதைசிய அணிககைான 
அ்ழப்பின் கைாரணைாகை, நிபுன் 
தைனஞெய 4 நாட்கைள் ்கைாணட யபாட் -
டித்தைாடருககைான தை்லவராகைவும், 
தைனன்ெய லக்ான் ரி 20  யபாட்டிகை-
ளுககைான தை்லவராகைவும் நியமிககைப்-
பட்டுள்ளனர்.

யதைசிய அணியில் வி்ளயாடிய 
தைனஞெய லக்ான் ைற்றும் அயேன் 
பணடார ஆகியயார் இந்தை குழாத-
தில் இ்ணககைப்பட்டுள்ளதுடன், 
பாடொ்ல கிரிக்கைட் வீரர்கைளான 
்ென்.யொெப்ஸ் கைல்லூரியின் ெகை -
லது்ற வீரர் துனித ்வல்லாலயகை 
ைற்றும் புனிதை யதைா்ையர் கைல்லூ-
ரியின் யவகைப்பந்துவீச்ொளர் யசிரு 
்ராட்ரியகைா ஆகியயார் குழாததில் 
இடம்பிடிததுள்ளனர்.

அணியில் இடம்பிடிததுள்ள அதிகை-
ைான வீரர்கைள் நாட்டில் ந்ட்பற்ற 
யதைசிய சுபர் லீக ைற்றும் யைெர் கைழகை 
வளர்ந்துவரும் அணிகைளுககு இ்ட-
யிலான ்தைாடர்கைளின் ்வளிப்படுத-
திய பிரகைாசிப்புகைளின் அடிப்ப்ட-
யில் இ்ணககைப்பட்டுள்ளனர்.

து டு ப் ப ா ட் ட 
வ ரி ் ெ ் ய 
் ப ா ரு த தை -
வ்ர அவிஷகை 
்பயரரா, லசித 
குரூஸ்புள்யள, 
நிோன் ைதுஷகை, 
நுவனிந்து ்பர் -
ன ா ண ய ட ா 
ை ற் று ம் 
அவிஷகை தைரிந்து 

ஆகியயார் இஙகிலாந்து ஆடுகை -
ளஙகைளில் வி்ளயாடுவதைற்கைான 
வாய்ப்பி்ன ்பற்றுக்கைாணடுள் -
ளனர். இவர்கைளுடன் நிபுன் தைனஞ -
ெய ைற்றும் அ்ேன் பணடார 
ஆகியயாரும் துடுப்பாட்டத்தை 
பலப்படுததைவுள்ளனர். ெகைலது்ற 
வீரர்கைளான துனித ்வல்லாலயகை, 
ெந்துஷ குணதிலககை, தைனன்ெய 
லக்ான் ைற்றும் ைா்னல்கைர் டி 
சில்வா ஆகியயார் இ்ணககைப்பட் -
டுள்ளதுடன், சுழல் பந்துவீச்சி்ன 
டிலும் சுதீர ைற்றும் அ்ேன் 
யடனியல் பலப்படுததைவுள்ளனர்.

யவகைப்பந்துவீச்்ெ ்பாருத -
தைவ்ர நிபுன் ைாலிஙகை, நிபுன் 
ரன்சிகை, உதித ைதுோன், யசிரு 
்ராட்ரியகைா ைற்றும் அம்ஷி டி 
சில்வா ஆகியயார் இ்ணககைப்பட் -
டுள்ளனர்.

அறிவிககைப்பட்டுள்ள இந்தை அணி -
யானது புதிதைாகை பதைவியயற்றுள்ள 
ருவான் கைல்பயகைவின் பயிற்றுவின் 

கீழ் வி்ளயாடவுள்ளது. அணியின் 
உதைவி பயிற்றுவிப்பாளராகை ைலிந்தை 
வர்ணபுர ்ெயற்படவுள்ளதுடன், 
யவகைப்பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாள -
ராகை ெமில கைையகைவும், அணியின் 
முகைா்ையாளராகை வியனாதைன் 
யொன் ஆகியயாரும் ்ெயற்பட -
வுள்ளனர்.

இஙகிலாந்து ்தைாடருககைான 
இலங்கை வளர்ந்துவரும் அணி 
நிபுன் தைனன்ெய (நான்கு 

நாள் யபாட்டித்தைாடருககைான 
தை்லவர்), தைனன்ெய லக்ான் (ரி 
20 தை்லவர்), லசித குரூஸ்புள்யள, 
அவிஷகை ்பயரரா, ெந்துஷ குணதி -
லககை, அவிஷகை தைரிந்து, நுவனிந்து 
்பர்னாணயடா, நிோன் ைதுஷகை, 
அயேன் பணடார, துனித ்வல் -
லாலயகை, டிலும் சுதீர, அ்ேன் 
யடனியல், நிபுன் ைாலிஙகை, 
நிபுன் ரன்சிகை, ைா்னல்கைர் டி 
சில்வா, யசிரு ்ராட்ரியகைா, உதித 
ைதுோன், அம்ஷி டி சில்வா

கல்முனை அல் -மிஸ்பாஹ் மகபா வித்தியபாலய 
மபாணவரகள் தேசிய த்பாட்டிக்கு தேரிவு  
(கைல்மு்ன ைததிய தினகைரன் நிருபர்)

யதைசிய இ்ளஞர் ்ெஸ் ெம்பி-
யன் யபாட்டியில் கைல்மு்ன அல் 
மிஸ்பாஹ் ைகைா விததியாலயத்தைச் 
யெர்ந்தை 05  ைாணவர்கைள் யதைசிய 
ரீதியில் நடககைவிருககும் ்ெஸ் யபாட்-
டிககு ்தைரிவாகியுள்ளனர்.

அம்பா்ற ைாவட்ட பாடொ்லகை-
ளுககி்டயிலான

்ெஸ் ெம்பியன் யபாட்டியில் ்பண-
கைளுககைான  14

வயதுப்பிரிவில் அல்- மிஸ்பாஹ் 
ைகைா விததியாலயத்தைச் யெர்ந்தை 
ைாணவிகைாளான எப்.எப்.இல்ைா,எம்.
ஏ.எப். இல்பா,ஏ.ஆர்.எப்.அனுபா 
ஆகியயார் 1ம், 2ம், 3ம் இடஙகைளில் 
்வற்றி ்பற்று யதைசிய ரீதியில் நடககை-
விருககும் யபாட்டிககு ்தைரிவாகியுள்-
ளனர்.

்பணகைளுககைான 10 வயதுப்பிரி-
வில் ந்ட்பற்ற  யபாட்டியிலும்  
அல் மிஸ்பாஹ் ைகைா விததியாலயத-

்தைச் யெர்ந்தை ைாணவிகைாளான  எஸ்.
எப். அொ அப்ரின், எம்.எப். ரிஸ்கைா 
ஆகியயார் 1ம், 3ம் இடஙகைளில் 
்வற்றி ்பற்று யதைசிய ரீதியில் நடககை-
விருககும் யபாட்டிககு ்தைரிவாகியுள்-
ளனர். இப்யபாட்டிககைாகை ைாணவர்-
கை்ள பயிற்றுவிதது தையார்படுததிய 

பாடொ்லயின் வி்ளயாட்டுப் பயிற்-
றுவிப்பாளர்கைளான எம்.்ெ.முபீத,ஏ.
யெ.எம். ொபித ைற்றும் உடற்கைல்வி 
ஆசிரியர்கைள் யைற்குறிததை ைாணவர்-
கைள் அ்னவரும் பாடொ்ல அதிபர் 
எம்.ஐ. அப்துல் ரொக தை்ல்ையில் 
பாராட்டி ்கைௌரவிககைப்பட்டனர்.

த�பாஜர ஃத்ட�ர தெபடம்ர மபாேம மீண்டும களத்தில்
யராெர் ஃ்படரர் லணடனில் 

ந்ட்பறும் லாவர் கிணணததுககு 
தையாராகை, இ்லயுதிர்கைாலததில் 
யபாட்டியுடன் திரும்புவதைற்கைான 
வாய்ப்புகைள் அதிகைரிதது வருகின்-
றன.

கைடந்தை ஆணடு ெூ்ல ைாதைம் 
விம்பிள்டனில் கைாலிறுதியில் 
ஹூபர்ட் ஹார்கைாகஸிடம் யதைால்-
விய்டந்து, பின்னர் அவருககு 
யைலும் முழஙகைால் அறு்வ 
சிகிச்்ெ ்ெய்யப்பட்டதிலிருந்து 
அவர் எந்தை நடவடிக்கையும் எடுககை-
வில்்ல.

20 மு்ற கிராணட்ஸ்லாம் ெம்-
பியனான இவர் இந்தை ஆணடு விம்பிள்டன் ெம்பியன்ஷிப் 
யபாட்டிகைளில் வி்ளயாட முடியுைா என்பதில் நி்றய ெந்-
யதைகைஙகைள் இருந்தைன, ஆனால் இப்யபாது அவர் இந்தை ஆணடு 
எஸ்டபிள்யூ 19 இல் பஙயகைற்கை ைாட்டார் என்பது உறுதியாகைத 
்தைரிகிறது.

இந்தை ஆணடு அவர் 41 வய்தை எட்டியிருந்தைாலும், 
அ்னததும் ெரியாகை நடந்தைால், அவர் இன்னும் ஐயராப்பிய 
அணிககைான யலவர் யகைாப்்பயில் வி்ளயாடப் யபாகிறார், 
அது ் ெப்டம்பர் 23 முதைல் ் தைாடஙகுகிறது.

அதைன் பின்னர் அவர் தைனது ்ொந்தை யபாட்டியான சுவிஸ் 
இன்யடார்ஸில் வி்ளயாட உள்ளார், யபாட்டியின் ஏற்பாட்-

டாளர்கைளின் கூற்றுப்படி, அந்தை 
யபாட்டி அகயடாபர் 24 முதைல் ஒரு 
ைாதைம் கைழிதது ் தைாடஙகுகிறது.

யபெலில் பிறந்தை வீரர் இந்தை நிகைழ்-
வில் 10 மு்ற ்வற்றி ்பற்றுள்-
ளார், ்கைாவிட் -19 ்தைாற்றுயநாய் 
அ்தை இரதது ்ெய்ய கைட்டாயப்ப-
டுததுவதைற்கு முன்பு கை்டசியாகை 
2019 ஆம் ஆணடில் யபாட்டி ந்ட-
்பற்றயபாது மிகை அண்ைய ் வற்-
றியாகை வந்தைது.

்தைாற்றுயநாய் கைாரணைாகை 
இரணடு வருட இ்ட்வளிக-
குப் பிறகு, சுவிஸ் இன்யடார்ஸ் 
பாெல் 2022 இ்லயுதிர்கைாலததில் 

ஏடிபி யபாட்டிககுத திரும்பும் என்று சுவிஸ் உட்புற யபாட்டி 
அ்ைப்பாளர்கைள் இன்ஸ்டாகிராமில் எழுதியுள்ளனர்.

பதது மு்ற ஒற்்றயர் ொம்பியனும், ்ொந்தை ஊரின் வீரரு-
ைான யராெர் ஃ்படரர், ்ெயின்ட் ொயகைாப்ோலில் உள்ள 
்ைதைானததிற்கு தைனது ைறுபிரயவெத்தை அறிவிததுள்ளார். 
சுவிட்ெர்லாந்தின் ஆல்்டம் கியரட் தைனது ஆரம்ப நிகைழ்ச்-
சிநிரலில் லணடனிலுள்ள லாவர் யகைாப்்பயும், அ்தைத 
்தைாடர்ந்து பாெலில் உள்ள சுவிஸ் இன்யடார்ஸ் அணியும் 
அடஙகும் என்ப்தை உறுதிப்படுததியுள்ளார்.பின்னர் ஃ்பட-
ரர் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்யடாரியில் கூறினார்: வீட்டிற்குத 
திரும்புவ்தை ஆவலுடன் எதிர்யநாககுகியறாம்.

இலங்்்ககு புதிய பந்து �டுப்பு 
பயிற்சியாளர் அனடன ரூகஸ்

இலங்கை கிரிக்கைட் அணியின் 
புதிய பந்து தைடுப்பு பயிற்றுவிப்பா-
ளராகை அன்டன் ரூகஸ் நியமிககைப்-
பட்டுள்ளார்.இவர் ்நதைர்லாந்து 
அணியின் பிரதைான பயிற்றுவிப் -
பாளராகை கைட்ையாற்றிய்ை 
குறிப்பிடததைககைது.ைார்ச் 7 முதைல் 
யதைசிய அணியில் பயிற்சியாள-
ராகை ரூகஸ் ்பாறுப்யபற்பார்.

்தைன்னாபிரிககைாவில் முதைல்-
தைர துடுப்பாட்ட வீரராகை வி்ள-
யாடிய ரூகஸ், ைற்ற அ்னதது 

யதைசிய அணிகைளுககும் உயர் 
்ெயல்திறன் ்ையததிலும் 
பயிற்சியளிப்பதுடன் இலங்கை 
அணியின் ்பாறுப்பாளராகைவும் 
இருப்பார்.இலங்கை கிரிக்கைட்-
டில் இ்ணவதைற்கு முன், ரூகஸ் 
இஙகிலாந்து ஸ்யடட் கிரிக்கைட் 
யபாட்டி்ய பிரதிநிதிததுவப்-
படுததும் நாட்டிஙஹாம்ேயர் 
பயிற்சியாளராகை இருந்தைார். அ்ை-
ரிககைாவின் நியூயயார்ககில் பிறந்தை 
ரூகஸ்ககு 40 வயது.

்ெஹான் முபாரக – தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளர்
ெம்பத ்பயரரா – உதைவி ைற்றும் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர்
ெமில கைையகை – பந்துவீச்சு பயற்றுவிப்பாளர்
கையான் வியெயகைான் – கைளததைடுப்பு பயிற்றுவிப்பாளர்
இலங்கை ஏ அணியின் பயற்றுவிப்பு அணி
அவிஷகை குணவர்தைன – தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளர்
திலிண கைணடம்பி – உதைவி பயிற்றுவிப்பாளர்
ைலிந்தை வர்ணபுர – துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர்
ெஜீவ வீரயகைான்- பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாளர்
உபுல் ெந்தைன – கைளததைடுப்பு பயிற்றுவிப்பாளர்
இலங்கை வளர்ந்துவரும் அணியின் பயிற்றுவிப்பு அணி
ருவான் கைல்பயகை – தை்ல்ை பயிற்றுவிப்பாளர்
ருவின் பீரிஸ் – உதைவி பயிற்றுவிப்பாளர்
தைர்ேன கைையகை – பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாளர்
தைம்மிகை சுதைர்ேன – துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர்

இலஙனக 19 வயதின் கீழ் 
அணியின் ்யிற்றுவிபபு அணி 

த்பாட்டி அட்டவனண
திகைதி    யபாட்டி    ்ைதைானம்
யை 6 முதைல் 9  முதைல்  4 நாள் யபாட்டி  ்கைணட்பரி– ்கைணட்
யை 13 முதைல் 16 2வது நான்கு நாள் யபாட்டி  ஏெஸ் யபாவ்ல் – ்ஹம்்ேயர்
யை 20 முதைல் 23 3வது நான்கு நாள் யபாட்டி  கில்பர்ட் சிசி – ெர்யர
யை 25 முதைல் ரி 20 கியா ஓவல்     – ெர்யர
யை 27 2வது ரி 20 தி கூபர் ஏசிஜி     – ெை்ரஸ்ட்
யை 29 3வது ரி 20 பிரிஸ்யடால் ்கைௌணடி ்ைதைானம்  – குயளா்ெஸ்டர்்ேர்

கைாட்டா -ஆணகைள்
தைஙகைம்  - 03
்வள்ளி  - 03
்வணகைலம்  - 07 பதைககைஙகை்ளயும்,
குமிதயதை -ஆணகைள்
தைஙகைம்  - 02
்வள்ளி  - 03
்வணகைலம் - 03 பதைககைஙகை்ளயும்
கைாட்டா -் பணகைள்
தைஙகைம் - 03
்வள்ளி - 02
்வணகைலம்  - 02 பதைககைஙகை்ளயும் 
குமிதயதை -்பணகைள்
தைஙகைம் - 04
்வள்ளி - 01
்வணகைலம் - 02
 பதைககைஙகை்ள ்வன்று திருயகைாணை்ல 

ைாவட்டததிற்கு   ்பரு்ை யெர்ததுள்ள -
னர். திருயகைாணை்ல ைாவட்ட  வீர, வீராங -
கை்னகைள்  12 தைஙகைப்பதைககைஙகை்ளயும் 09 
்வள்ளிப்பதைககைஙகை்ளயும் 14  ்வணகை -
லப்பதைககைஙகை்ளயும் ்பற்றுள்ளார்கைள்.

கைந்தைளாய் தினகைரன் நிருபர் 

திருயகைாணை்ல ைக்கைய் -
ெர் வி்ளயாட்டு ைணடபததில் 
அண்ையில்  கைராதயதை யபாட்டி-

கைள் ந்ட்பற்றது.  இதில் சுைார் 
400 யபாட்டியாளர்கைள்    ஙகுபற்றி-
னார்கைள். திருயகைாணை்ல டியொ 
Trinco Dojo ொர்பாகை 32 யபாட்டி -
யாளர்கைள்  பஙகுபற்றினர். இதில்,

வடக்கு, கிழக்கு மபாகபாண 
க�பாத்தே சுற்றுபத்பாட்டி -2022
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