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ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.23
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: 
- 06.19

A message from

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

சிவப்பரிசி, நாட்டரிசி மற்றும் சம்பா;
சலுைக விைலயில்
ச.ெதா.சவில் அரிசி

இந்�ய கடன் 
வச��ன் �ழ் இறக்-
கும� ெசய்யப்-
படும் அ��ைய 
செதாச மற்றும் பல்ெபாருள் அங்கா�கள் 
மூலம் சலுைக �ைல�ல் நுகர்ேவாருக்கு 
�ற்பைன ெசய்ய �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ள-
தாக வர்த்தக அைமச்சர் ெஷஹான் 
ேசம�ங்க ெத��த்தார்.

பிரதமர் பதவி குறித்து ஜனாதிபதி 
எடுக்கும் தீர்மானத்ைத ஏற்க தயார்

�ரதமர் பத� ெதாடர்�ல் தாம் எடுக்கும் எந்தெவாரு �ர்மானத்-
ைதயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயார் என ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக்ஷ�ற்கு �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ அ��த்துள்ளார். �ரதமர் 
தனது �ைலப்பாட்ைட ேநற்று காைல ஜனா�ப��டம் ெத��த்-
ததாக �ரதமர் அலுவலகத்�ன் �ேரஷ்ட அ�கா� ஒருவர் ெத��த்-
தார்.

சர்வகட்� இைடக்கால அரசாங்கத்ைத �ய�ப்பதற்கு 
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷைவ இரா�னாமா

பாரிய ஊர்வலங்கள், அணிவகுப்புகள் இன்றி   

தமிழ்நாடு மாநில அரசு இலங்ைகக்கு நன்ெகாைடயாக

ஜனாதிபதிக்கு பிரதமர் மஹிந்த அறிவித்துள்ளார் 
SLPP நுேகெகாைடயில்; SJB சுதந்திர சதுக்கத்தில்   

120 ேகாடி ரூபாவுக்கும் அதிகளவு ெபறுமதியானைவ

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

முக்�ய அர�யல்  கட்�க�ன் ேம�னக் 
கூட்டங்கள் ேநற்று ெகாழும்�ல் பல்ேவறு 
பகு�க�லும் நைடெபற்றதுடன் பா�ய 
ஊர்வலங்கள் ெகாண்டாட்டங்கள் 
இன்� மட்டுப்படுத்தப்பட்ட

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

இந்�ய, த�ழ்நாடு மா�ல அரசாங்கம் இலங்-
ைகக்கு 120 ேகா� ரூபா ெபறும�யான அத்�யா-
வ�ய ெபாருட்கைள நன்ெகாைடயாக வழங்குவ-
தற்கு �ர்மா�த்துள்ளது. அதற்�ணங்க 40 ஆ�ரம் 

ெமற்�க் ெதான் அ��, மருந்துப் ெபாருட்கள்  
உள்�ட்ட அத்�யாவ�ய ெபாருட்கைள படகு-
கள் மூலம் இலங்ைகக்கு அனுப்� ைவப்பதற்கு 
த�ழ்நாடு அரசாங்கம் �ர்மா�த்துள்ளது.

இந்�ய மத்�ய அர�ன் அனும� ேகாரப்பட்-
டுள்ள �ைல�ல் அந்த அனும� �ைடத்ததும்  

இலங்ைகக்கு அனுப்புவதற்கு நடவ�க்ைக 
எடுக்கப்படும் என  த�ழக முதலைமச்-
சர் மு.க.ஸ்டா�ன் ெத��த்துள்ளார். 
அந்த வைக�ல் ேமற்ப� அத்�யாவ-
�ய ெபாருட்க�ல் 40 ஆ�ரம் 
ெமட்�க் ெதான் அ��, 

பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகர் பதவி;

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் ரஞ்�த் �யம்ப-
லா�ட்�ய பாராளுமன்ற �ர� சபாநாயகர் 
பத���ருந்து இரா�னாமா ெசய்துள்ளார்.

அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்�ல் பு�ய 
�ர� சபாநாயகர் �ய�க்கப்படுவார் என 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் �யம்ப-
லா�ட்�ய ெத��த்துள்ளார். 

சட்டவிேராதமாக Gas 
விற்ற இருவர் ைகது

உ�மம் இன்� சட்ட�ேராதமான 
முைற�ல் �ட்ேரா எ�வாயுைவ தாங்-
�க�ல் ேச�த்து ைவத்து �ற்பைன 
ெசய்த இருவைர �ேசட அ�ர�ப்ப-
ைட�னர் ைகது ெசய்துள்ளனர்.

ராஜ��ய - ��ஹான �ரேதசத்�ல் ேநற்று முன்�-
னம்  (30) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட �ேசட

ஊடகவியலாளர்கள்
மீதான தாக்குதல்! 

வவு�யா �ேசட �ருபர்

ஊடக�யலாளர்கள் �து வவு�யா�ல் 
தாக்குதல் ேமற்ெகாண்ட குற்றச்சாட்�ல் 
எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலய முகாைமயா-
ளர் உட்பட மூவர் ெபா�சாரால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். 
கு�த்த சம்பவம் ெதாடர்பாக ேமலும் ெத�ய வருவதா-
வது, ேநற்று முன்�னம் (30) மாைல வவு�யா

மக்கள் ேபாராட்டத்ைத 
காட்டிக் ெகாடுக்க முடியாது

ேமாச�, இலஞ்சம், ஊழல் �ர்வாகத்��-
ருந்து �டு�ப்பதற்காகக் ெகாண்டுவரப்ப-
டும் ேமாச�யான தந்�ேராபாயேம இைடக்-
கால அரசாங்கமாகும் என எ�ர்க்கட்�த் 
தைலவர் ச�த் �ேரமதாச ெத��த்தார்.

இதனூடாக, இந்நாட்ைடக் கட்�-
ெயழுப்புவதற்குப் ப�லாக

நீண்ட காலத்தின் பின்னர் 
உதிக்கவுள்ள உதய சூரியன்

�ண்ட காலத்�ன் �ன்னர் �ண்டும் உதய சூ�யன் உ�க்-
கவுள்ளது. �றந்த கட்� உத்�ேயாகத்தர்கள் �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளார்கள். இதன் ஊடாக எ�ர்வரும் காலங்க�ல் த�ழர் 
�டுதைல கூட்ட� �ண்டும் �ரகா�க்க உள்ளது என 
த�ழர் �டுதைல கூட்ட� அ��ன் ெசயலாளர் 
நாயகம் �. ஆனந்தசங்க� ெத��த்துள்ளார்.

எ�ெபாருள் ��ேயாக நடவ�க்ைககைளக் கண்கா-
�ப்பதற்காக நாடு முழுவதும் இராணுவத்�னர் கட-
ைம�ல் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளப� 
ெஜனரல் சேவந்�ர �ல்வா ெத��த்தார்.

�ரதான எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க��ருந்து 
ெவ�ேயறும் எ�ெபாருள் ெபௗசர்கள் உ�ய 
முைற�ல் எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்கைள

இளம் மாணிக்க வியாபாரி   
ெமாஹமட் ஸஜான்   

காலமானார்   
(அஜ்வாத் பா�)   

ே ப ரு வ ை ள , 
� னன் ே க ா ட் ை ட -
ையச் ேசர்ந்த இளம் 
மா�க்க �யாபா-
�யான ெமாஹமட் ஸஜான் (வயது 
34) ச�க்�ழைம இரவு (30) கால-
மானார். சமூக ேசைவயா-
ளரான இவர், ேநற்று

அலரி மாளிைகக்கு 
முன்பாக ஏற்பட்ட 
அைமதியின்ைம

அல� மா�ைகக்கு முன்பாக நடத்தப்பட்டு 
வரும் அரசாங்கத்�ற்கு எ�ரான ேபாராட்டக் 
களத்�ல் தற்ேபாது அைம��ன்ைம ஏற்பட்-
டுள்ளது. 

ஜனா�ப� மற்றும் �ரதமர் உள்�ட்ட அர-
சாங்கத்�ற்கு எ�ர்ப்பு ெத��த்து நாடளா-
�ய ���ல் ெபாதுமக்கள் �ளர்ந்ெதழுந்து 
ேபாராட்டங்கைள நடத்� வரு�ன்ற-
னர்.  இந்த �ைல�ல் ெகாழும்பு 

2.5 ேகாடி ரூபா ெபறுமதியான

பரந்தன் குரூப் 
�ருபர்

��ெநாச்� -
�ல் இராணுவப் 
புலனாய்வு ��-
வுக்கு �ைடத்த 
த க வ �ன் ே ப -
�ல் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்ட சுற்�வைளப்�ல் 130 �ேலா �ைறயு-
ைடய ேகரள கஞ்சா �ட்கப்பட்டுள்ளது. கு�த்த 
கஞ்சா ெபா�கள் இந்�யா��ருந்து ெகாண்-
டுவரப்பட்டு ெவ� இடங்க�ற்கு அனுப்பும் 
ேநாக்குடன் பூநக� ேவர�ல் �ரேதசத்�ல் உள்ள 
பற்ைறக்குள் மைறக்கப்பட்டுள்ளதாக சந்ேதகம் 
ெவ��டப்பட்டுள்ளது. கு�த்த சுற்�வைளப்-
�ல் �ட்கப்பட்ட கஞ்சா ெபா�க�ன் ெபறும� 
இலங்ைக ம�ப்�ல் 2.5 ேகா� ரூபா என 
ம�ப்�டப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் புதிய 
ரக ஒமிக்ேரான்!

ே வ க ம ா க ப் 
பரவும்  ஒ�க்-
ேரான் வைக 
ெகாேரானா�ன் 
பு�ய துைண 
ரகத் ெதாற்று, 
�ங்கப்பூ�ல் இருவ�டம் கண்ட�யப்பட்-
டுள்ளது. இதுகு�த்து அந்த நாட்டு அ�கா-
�கள் கூ�யதாவது, 

பு�ய வைக ெகாேரானாக்கைளக் கண்-
கா�க்கும் சுகாதாரத் துைற அைமச்சக 
�ட்டத்�ன் �ழ், இருவருக்கு �ஏ.2.12.1 
ரக ஒ�க்ேரான் வைகக் ெகாேரானா 
ெதாற்று ஏற்பட்டுள்ளது உறு� ெசய்யப்-
பட்டுள்ளது. அந்த இருவருக்கும் 
ெகாேரானா உறு� ெசய்யப்பட்ட

பஸ்ஸும் ஆட்ேடாவும் 
ேநருக்கு ேநர் ேமாதி 
மூவர் ஸ்தலத்தில் பலி
ேலாரன்ஸ் 
ெசல்வநாயகம்

ெ ப ா லன் ன -
றுைவ –மட்டக்-
களப்பு �ரதான 
���ன் மனம்��-
ய�ல் பஸ் ஒன்று 
முச்சக்கர வண்�யு-
டன் ேநருக்கு ேநர் 
ேமா� �பத்துக்குள்ளான�ல் தம்ப� உட்பட 
மூவர் உ��ழந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்-
துள்ளனர். இந்த �பத்�ல் 70 வயதான முச்சக்கர 
வண்� சார� ஒருவரும் அவரது 62 வயது மைன-
�யும் 72 வயதுைடய ெபண் ஒருவரும் உ��ழந்-
துள்ளனர். உ��ழந்தவர்கள் அரலகங்�ல �ரேத-
சத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என அைடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதான கட்சிகளின் ேமதின   
கூட்டங்கள் ேநற்று ெகாழும்பில்!   

40,000 ெம. ெதான் அரிசி உட்பட 
மருந்து, அத்தியாவசிய ெபாருட்கள் 

ைதயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயார் என ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக்ஷ�ற்கு �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ அ��த்துள்ளார். �ரதமர் 
தனது �ைலப்பாட்ைட ேநற்று காைல ஜனா�ப��டம் ெத��த்-
ததாக �ரதமர் அலுவலகத்�ன் �ேரஷ்ட அ�கா� ஒருவர் ெத��த்-
தார்.

ஜனாதிபதிக்கு பிரதமர் மஹிந்த அறிவித்துள்ளார் 

ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய 
பதவியிலிருந்து இராஜினாமா வவுனியாவில் மூவர் ைகது

சிறந்த புதிய உத்திேயாகத்தர்கள் ெதரிவு; எரிெபாருள் விநிேயாக நடவடிக்ைக;

TULF ெசயலாளர் நாயகம் சங்கிரி ெபருமிதம் 

ராஜகிரிய பகுதியில் STF அதிரடி  பிேரமதாச நிைனேவந்தலில் சஜித் உைர 

நாடு முழுவதும் இராணுவம் 
கண்காணிப்புகளில் 

130 kg ேகரள கஞ்சா 
கிளிெநாச்சியில் மீட்பு இருவரிடம் இனங்காணப்பட்டது 

மருந்துகளின் விைல அதிகரிப்பு;

புதிய வர்த்தமானிைய 
இரத்து ெசய்ய ேகாரிக்ைக

03
தமிழகத்தில் 108 முகாம்களில் 58, 843 ேபர் 

இந்தியாவில் அகதிகளாக
90,000 இலங்ைகத் தமிழர்கள்

03

மக்களுக்கு உடனடியாக 
நிவாரணம் வழங்க ேவண்டும்

நிதியைமச்சரிடம் ரணில் விக்கிரமசிங்க ேவண்டுேகாள் 
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ெபாதுஜன முன்ேனற்ற ெதா�ற்சங்கத்�ன் ேம�ன கூட்டம் ேநற்று நுேகெகாைட�ல் 
நைடெபற்றது. இ�ல் ெபரும் �ரளான மக்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.   
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புளத்சிங்கள ோணவர்களுக்கு புலமேப் பரிசில்

பல்்கமலக்்கழ்க ோணவர்களுக்கு புலமேப் பரிசில் வழஙகும் நி்கழ்வு புளத்சிங்கள ஹல்வத்துமை தமிழ் ே்கா வித்தியாலயத்தில் நமைபபறைது. ப்காழும்பு 'கிறீன் பெனல்' அமேப்பினரால் 
நைத்தப்பட்ை இநத நி்கழ்வில் ஹல்வத்துமை தமிழ் ே்கா வித்தியாலயத்திலிருநது பல்்கமலக் ்கழ்கத்துக்கு பதரிவாகியுளள 12 ோணவர்களுக்கு தலா 5000ரூபா, புலமேப் பரிசில் ஊக்்கத் 
பதாம்க வழங்கப்பட்ைது. இநத ஊக்்கத் பதாம்கயானது அநத ோணவர்கள தேது பல்்கமலக்்கழ்க பட்ைப் படிப்மப நிமைவு பெய்யும் ்காலம் வமர ோதாநதம் தலா 5000ரூபா வீதம் அவர்களின் 
வஙகி ்கணக்குக்கு மவப்பிைப்பைவுளளது. ஹல்வத்துமை பாைொமலயின் அதிபர எம். ெநதிரமோ்கனின் ஒருங்கமேப்பில், பாைொமல ோணவர்களின் ்கமல நி்கழ்ச்சி்களுைன் நமைபபறை இநத 
நி்கழ்வில், கிறீன் பெனல் அமேப்பின் தமலவர ்கரு.பத்ேநாதன், மதசிய அமேப்பாளர திருக்ம்கஷ் பெல்லொமி, ்களுத்துமை தமிழருவி ேன்னைத்தின் தமலவர பபான். ெரவணராஜா உளளிட்ை 
பபருநதிரளாமனார ்கலநது ப்காண்டிருநதார்கள.

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்  

இலங்கை த�ொழிலொளர் கைொஙகிர -
ஸின் த�ொட்ட �்லவர், �்லவி-
மொர்கைள் மறறும் வொலிப கைொஙகிரஸ் 
இ்ளஞர்கைள் ஆகித�ொர்   கைலந்து 
தகைொண்ட தமதினக்கூட்டம், தகைொட-
்டகை்ல சீ.எல்.எப். வளொகைத்தில் 
தேறறு (01)  இ்டம்தபற்றது.

இலங்கை த�ொழிலொளர் கைொஙகி -
ரஸின் ஏறபொடடில் இ்டம்தபற்ற 
இந்� தமதினக் கூட்டத்திறகு 
�மிழகை பொ.ஜ.கை �்லவர் அண்ொ-
ம்ல பிர�ம அதிதி�ொகை கைலந்து 
தகைொண்டொர்.  

இ.த�ொ.கைொ தபொது தெ�லொளரும், 
நுவதரலி�ொ மொவட்ட பொரொளுமன்்ற 
உறுப்பினருமொன ஜீவன் த�ொண்ட-

மொன் மறறும் இ.த�ொ.கைொவின் �வி-
ெொளர் மரு�பொணடி ரொதமஷவரன், 
இ.த�ொ.கைொவின் �்லவர் தெந்தில் 
த�ொண்டமொன், கைடசியின் முன்னொள் 
மத்தி� மொகைொ் ெ்ப உறுப்பினர்-
கைள், பிரத�ெ ெ்ப �்லவர்கைள், 
உறுப்பினர்கைள், முக்கி�ஸ்�ர்கைள் 
உடப்ட பலரும் கைலந்து தகைொண்ட-
னர்.  

இந்� தம தின கூட்டத்திறகு 
இலங்கை த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸின் 
த�ொட்ட �்லவர், �்லவிமொர்கைள் 
மறறும் வொலிப கைொஙகிரஸ் இ்ளஞர்-
கைள், யுவதிகைள் என பலரும் கைலந்து 
தகைொண்டனர்.  

நிகைழ்வின் ஆரம்பத்தில், இலங்கை 
த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸின் ஆரம் -
பகைொல த�ொழிறெஙகைவொதியும், 

முன்னொள் பொரொளுமன்்ற உறுப்பின -
ருமொன அமரர். தகை.ரொஜலிஙகைத்தின் 
உருவப்ப்டம் தி்ர நீக்கைம் தெய்து 
்வக்கைப்பட்டது.  

இ�ன்தபொது, தமதினத்தில் கைலந்து 
தகைொண்ட �மிழகை பொ.ஜ.கை �்லவர் 
அண்ொம்லக்கு இலங்கை 
த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸினொல் நி்ன-

வுச்சின்னம் ஒன்றும் வழஙகி ்வக்-
கைப்பட்டது.  

அத்த�ொடு, த�ரிவு தெய்�ப்பட்ட 
மொ்வர்கைளுக்கு புல்மபரிசில்-
கைள் வழஙகி ்வக்கைப்பட்டத�ொடு, 
மூத்� �்லவர், �்லவிமொர்கைளுக்கு 
தகைௌரவிப்பு நிகைழ்வும் இ்டம்தபறறு  
கை்ல, கைலொெொர நிகைழ்வுகைளும் இ்டம்-
தபற்றன.

ம்ல�கை மக்கைள் இந்� 
ேொடடில் ெம உரி்மயு-
்டன் வொழ்வ�றகைொன சூழ்-
நி்ல்� உருவொக்கி� 
எமது தபருந்�்லவர்-
கைளின் தகைொள்்கை வழி-
யிதலத� இலங்கைத் 
த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸ் 
த�ொ்டர்ந்து ப�ணிக்கி்றது 
என த�ரிவித்� இ.த�ொ.
கைொ. �்லவர் தெந்தில் 
த�ொண்டமொன், இலங-
்கைத் த�ொழிலொளர் கைொஙகிர்ை 
�ொரொலும் எக்கைொலத்திலும் அ்ெக்கை 
முடி�ொது எனவும் த�ரிவித்�ொர்.   

தகைொட்டகை்லயில் தேறறு ே்்ட-
தபற்ற இலங்கைத் த�ொழிலொளர் கைொங-
கிரஸின் தம தின கூட்டத்திதலத� 
அவர் இவவொறு த�ரிவித்�ொர். அவர் 
தமலும் த�ரிவிக்்கையில்,   

இலங்கைத் த�ொழிலொளர் கைொங-
கிரைொனது, பல �ெொப்�ஙகைளொகை 
ம்ல�கை மக்கைளின் ேலன் கைருதி 
தெ்வ�ொறறி வந்துள்ளது. ம்்றந்� 
�்லவர் தெௌமி�மூர்த்தி த�ொண-
்டமொன் , இந்� ேொடடில் ம்ல�கை 
மக்கைள் வொழ்வ�றகைொன உரி்ம்�ப் 
தபறறுக்தகைொடுத்�ொர். அவவொத்ற, 
ம்்றந்� �்லவர் ஆறுமுகைன் த�ொண-
்டமொன் , ம்ல�கை மக்கைள் இந்� 
ேொடடில் ெம உரி்மயு்டன் வொழ்வ�ற-
கைொன சூழ்நி்ல்� உருவொக்கினொர். 

அப்தபருந் �்லவர்கை-
ளு்்ட� தகைொள்்கைகைளு-
்டதனத� இலங்கைத் 
த�ொழிலொளர் கைொஙகிர-
ஸின் ப�்ம் த�ொ்டரும்.   

இ வ வ ொ ்ற ொ ன 
நி்லயில், இலங்கைத் 
த�ொழிலொளர் கைொஙகி-
ர்ை �ொரொலும் எக்-
கைொலத்திலும் அ்ெக்கை 
முடி�ொது. ஓர் அரசி�ல் 
கைடசிக்கைொன ஆ�ர்வ 

இலங்கைத் த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸ் 
மீளப் தபறுவ�ொயின், அது த�ொ்டர்-
பில் பல மு்்ற கைலந்து்ர�ொடித� 
தீர்மொனிக்குதம �விர, அவெரத்திதலொ 
அல்லது ப�ற்றத்திதலொ அவவொ்றொன 
தீர்மொனதமொன்்்ற கைடசி ஒருதபொ-
தும் எடுக்கைொது. �றதபொ்�� அரெொங-
கைத்து்டனும் ெரி, அ�றகு முன்னரொன 
அரெொஙகைத்து்டனும் ெரி, இலங்கைத் 
த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸ் நீண்ட கைொலம் 
ப�ணித்திருக்கி்றது. அந்�ப் ப�்ங-
கைள் ம்ல�கை மக்கைளின் ேலனுக்கைொன 
த�ொ்லதூர தேொக்கைத்து்டன் கூடி� 
நீண்டேொள் ப�்ஙகைளொகைதவ இருந்-
திருக்கின்்றன. இன்்்ற� சூழ்நி-
்லயில் ேொடு எதிர்தகைொணடிருக்கும் 
தபொருளொ�ொர தேருக்கைடி கைொர்மொகை, 
எதிர்வரும் கைொலஙகைள் மிகைவும் தீர்-
மொனமிக்கை�ொகை அ்மந்திருக்கும். 
இவவொ்றொன சூழ்நி்லயில், ேொம் 

அ்னவரும் சிந்தித்துச் தெ�றப்ட 
தவணடி� கைட்டத்துக்குத் �ள்ளப்பட-
டிருக்கித்றொம்.   

 இலங்கையின் ம்ல�கைப் பிரத�-
ெத்துக்கு விஜ�ம் தெய்� ஒதரத�ொரு 
பிர�மர் இந்தி�ப் பிர�மர் ேதரந்-
திர தமொடி அவர்கைள் மொத்திரதம. 
அவவொத்ற, �மிழகை பொ.ஜ.கை �்லவர் 
திரு.அண்ொம்ல அவர்கைளும் 
ம்ல�கைத்துக்கைொன விஜ�த்்� 
தமறதகைொணடிருப்பது, எமது உ்ற்வ 
தமலும் பலப்படுத்தியுள்ளது்டன் 
மகிழ்ச்சி்�யும் ேம்பிக்்கை்�யும் 
அளித்திருக்கி்றது.   

எதிர்கைொலத்தில் இந்தி� அரெொஙகைத்-
�ொல் முன்தனடுக்கைப்படும் தவ்லத்-
திட்டஙகைளில் ம்ல�கை மக்கைளும் 
உள்ள்டக்கைப்படுவொர்கைள் என்்ற ேம்-
பிக்்கை இன்று வலுப்தபறறிருக்கி-
்றது. இலங்கையிலுள்ள �மிழ் மக்-
கைளின் பிரச்சி்னகை்ள தேரடி�ொகை 
ஆரொய்ந்து, அவறறுக்குத் த�்வ�ொன 
உ�விகை்ளச் தெய்வ�றகைொகை, இந்தி-
�ப் பிர�மர் ேதரந்திர தமொடி அவர்கை-
ளொல் �மிழகை பொ.ஜ.கை �்லவர் திரு.
அண்ொம்லக்குப் தபொறுப்பளிக்-
கைப்படடுள்ள நி்லயில், அவரின் 
இலங்கைக்கைொன மு�ல் விஜ�ம் 
ம்ல�கைத்துக்கும் ம்ல�கை மக்கை-
ளுக்கைொன உ�விகை்ள தமறதகைொள்வ-
�றகும் முன்தனடுக்கைப்படடுள்ள்ம 
தபரும் மகிழ்ச்சி�ளிக்கி்றது என்்றொர்.   

இலங்கைத் த�ொழிலொளர் கைொஙகிர்ை 
எககைொலத்திலும் அ்ைககை முடியொது

ஹட்டன் விதெ்ட நிருபர்  

தபொருளொ�ொர பிரச்சி்ன்� 
தீர்ப்ப�றகைொகை அரெொஙகைம் ெர்வத�ெ 
ேொ்� நிதி�த்்� ேொடியுள்ளது. ெர்-
வத�ெ ேொ்� நிதி�த்்� ேொடுவது 
எமது பிரச்ெ்னக்கைொன தீர்வு அல்ல. 
ஆகைக்கு்்றந்�து தபொருளொ�ொர பிரச் -
சி்னக்கைொன தீர்வும் அல்ல என 
இலங்கை தெஙதகைொடி ெஙகைத்தின் 
ஆதலொெகைர் தமனகைொ கைந்�ெொமி த�ரி -
வித்�ொர்.  

இலங்கை தெஙதகைொடி ெஙகைத்தின் 
தமதின நிகைழ்வும் வரு்டொந்� மகைொ 
ேொடும் தேறறு (01) திகைதி மஸ்தகைலி-
�ொவில் ே்்டதபற்றது. அதில் ே்்ட-
தபற்ற ஊ்டகை ெந்திப்பின் தபொத� 
அவர் இவவொறு த�ரிவித்�ொர். 

அவர் அஙகு தமலும் த�ரிவிக்்கை-
யில்,  

 ெர்வத�ெ ேொ்� நிதி என்பது கைட-
்டொ�மொகை �ொம் வழஙகும் கை்டனுக்கு 
பின்னொல் ஒரு தபரி� தபொதி்� 
சுமக்கை அனுப்பி ்வக்கும். அ�ொவது 
இந்� ேொடடில் வழஙகைப்படும் 
கை்ட்ன மீணடும் தபறறு எடுப்ப -
�றகைொகை எவவ்கை�ொன து்்றகைளில் 
எமது தெல்வக்கு்்றத்து வருமொ -
னத்்� எவவொத்றல்லொம் அதிகைரிக்-
கைலொதமொ அ்� தெய்யும். அது�ொன் 

மு�லொளித்துவக்தகைொள்்கை. உச்ெ 
இலொபத்்� அனுபவிக்கைக்கூடி� 
வ்கை�ொன வி்ட�ஙகை்ள அது எஙகை-
ளுக்கு அனுப்பும்.   

 அவவ்கை�ொன ஒப்பந்�த்தில் 
ேொம் ்கைச்ெொத்திட்டொல் மடடுதம 
எமக்கு இந்� கை்டன் கி்்டக்கும். 
எனதவ ேொம் இந்� கை்ட்ன எமது 
தபொருளொ�ொர தீர்வொகை பொர்க்கை 
முடி�ொது.   

எனதவ இந்� தம தினத்தில் ேொம் 
குறிப்பொகை கூறுவது எந்�தவொரு 
மு்்ற�ொன து்்றத�ொ அல்லது 
மு்்றெொரொ து்்றத�ொ என்று 
இருக்கைக்கூ்டொது. த�ொழிலொளர்கைள் 

�்லயிடடு த�ொழிலொளர்கைளின் 
உ்ழப்்ப வழஙகும் ெகைல து்்றகை-
ளும் ெட்ட ரீதிக்குள் உடபடுத்�ப்ப்ட 
தவணடும் பொதுகைொப்பு அவர்கைளுக்கு 
வழஙகைப்ப்ட தவணடும். இந்� 
ேொடடில் மு்்றெொரொ து்்ற இல்லொது 
ஒழிக்கைப்ப்ட தவணடும் இதுதவ 
எமது தெஙதகைொடி ெஙகைத்தின் தவண -
டுதகைொளொகும் என்்றொர்.   

இந்நிகைழ்வில் தெஙதகைொடி ெஙகைத் -
தின் �்லவர் சிவசுந்�ரம் தெல்்ல-
�ொ,தபொதுச் தெ�லொளர் ஆனந்தி 
சிவசுந்�ரம்,தபொருளொளர் விசுவொ-
ெம் இரொஜதலடசுமி உடப்ட பலர் 
கைலந்து தகைொணடிருந்�னர்.   

ப�ொருளொதொர பிரச்சினைக்கு IMFஐ  
மொத்திரம் நொடுவது தீரவொகொது  

பகொட்டகனையில் இ.பதொ.கொ வின் மமதிைக் கூட்டம்
தமிழக �ொ.ஜ.க தனைவர அண்ொமனை பிரதம அதிதி

செஙசகொடி ெஙகத்தின் ஆல�ொெகர் லேனகொ கந்தெொமி வலியுறுத்து

 ஊை்கவியலாளரான ்கன்காராச்சி எழுதிய 'நக்கிளஸ் வனப்பகுதியின் சுறைாைமல பாது-
்காப்மபாம்' எனும் நூலின் பிரதி ஒன்மை ோத்தமள எம்சி வீதியில் இைம்பபறை நி்கழ்-
பவான்றில் உளளூராட்சி ோ்காண ெமப்கள இராஜாங்க அமேச்ெர மராஹன திொநாயக்்க-
விைம் ம்கயளித்த மபாது பிடிக்்கப்பட்ை பைம்.  (பைம்: ோத்தமள சுழறசி நிருபர)

ஹொலிஎல விதெ்ட நிருபர் 

 ேொ்டளொவி� ரீதியில் 2017 - – 2019 கைல்-
வி�ொணடுக்கைொகைஆசிரி�ர் கைல்விக் கைல்-
லூரிகைளில் கைல்வி டிப்தளொமொ முடித்� 
டிப்தளொமொ தபற்றவர்கைள் மறறும் இளங-
கை்ல பட்ட�ொரிகைளுக்கு 2022 தம 04 மு�ல் 
அ்னத்து மொகைொ்ஙகைளிலும் இலங்கை 
ஆசிரி�ர் தெ்வக்கைொன நி�மனஙகைள் 
�றதபொது ே்்டதபறறு வருகின்்றன.

இ�ன்படி ஊவொ மொகைொ் பொ்டெொ்ல 
தெ்வக்கு ஊவொ மொகைொ் ெ்பக்கு உட-
பட்ட பொ்டெொ்லகைளில் நிலவும் ஆசிரி�ர் 
பற்றொக்கு்்ற்� நிவர்த்தி தெய்வ�றகைொகை 
கைல்வி டிப்தளொமொ தபற்ற 281 தபரும் 
கைல்விப் பட்ட�ொரி 25 தபரும் புதி� ஆசிரி-
�ர்கைளொகை நி�மிக்கைப்ப்டவுள்ளனர்.  

ஊவொ மொகைொ்த்தில் உள்ள சிஙகைள 
மறறும் �மிழ் தமொழி மூல பொ்டெொ்லகை-
ளில் நிலவும் ஆசிரி�ர் பற்றொக்கு்்றக்கு 
தீர்வொகை இலங்கை ஆசிரி�ர் தெ்வயின் 
�ரம் 1 (இ) �ரம் 3 க்கு கைறபித்�ல் 

விஞஞொன டிப்தளொமொ தபற்ற 281 ஆசி-
ரி�ர்கைளும் ஆசிரி�ர் தெ்வயின் �ரம் 2 
�ரம் II க்கு 25 கைல்வி பட்ட�ொரிகைளும் நி�-
மிக்கைப்ப்டவுள்ளனர்.   

கைல்வி அ்மச்சின் தெ�லொளரொல் அங-
கீகைரிக்கைப்பட்ட படடி�ல்கைள், ேொடடின் 
ஒவதவொரு மொகைொ் ெ்பயிலும் உள்ள 
கைல்விச் தெ�லொளர்கைளுக்கு அனுப்பி ் வக்-
கைப்படும், தமலும் இந்� ஆசிரி�ர்கைள் 
ஆசிரி�ர் பற்றொக்கு்்ற்� கைண்டறிந்� 
பொ்டெொ்லகைளு்டன் இ்்க்கைப்படுவொர்-
கைள். ஊவொ மொகைொ் கைல்வி அ்மச்சும் 
ஊவொ மொகைொ் தபொதுச்தெ்வ ஆ்்க்-
குழுவும் ஊவொ மொகைொ்த்தில் உள்ள 
பொ்டெொ்லகைளுக்கு நி�மனம் தெய்�ப்-
பட்ட ஆசிரி�ர்கைளுக்கு ேொடடில் நிலவும் 
நி்ல்ம்� கைருத்திறதகைொணடு ்வப-
வஙகைள் எதுவும் இன்றி அவர்கைளின் �னிப்-
பட்ட முகைவரிக்கு �பொல் மூலம் நி�மனம் 
வழஙகுவ�றகு ஏறகைனதவ ே்டவடிக்்கை 
எடுத்துள்ளது.  

ஊவொ மொகைொண பொடைொ்லகைளில்
306 பபருககு ஆசிரியர் நியமனம்
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2022  மே 2 திஙகட்கிழனே

திதி: --துவிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பமேரம : கானல : 06.00  -  07.30வனர

சு்பகிருது வருடம - சித்தினர 19

இன்னறைய சு்பதினம

01 முதல் 03 வனர

ததாழுனக 
மேரம

சுபஹ்  - 04.38
லுஹர்  - 12.09
அஸர்  - 03.26
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.31

மயாகம: ேரண-அமிரத மயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல238.54 249.41

குறித்த
வினல

குறித்த
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

136ஆவது மேதின ஊரவலம மேறறு மலக் ஹவுஸ் சுறறுவட்டத்தில் இருந்து ஆரமோகி தென்றைம்பாது பிடிக்கப்பட்ட ்படஙகள். அரெ தாதியர ெஙகம, ததானலத்ததாடரபுகள் மெனவ ெஙகம, ஐக்கிய மதயினல, 
இறைப்பர ேறறும ததாழிலாளர ெஙக  மேதின ஊரவலஙகள் மேறறு ேனடத்பறறைன. (்படஙகள்: விேல் கருணாதிலக்க, தகலும லியனமக)

இந்தியாவில் சுமார் 90 ஆயிரம் இலங் -
கைத் தமிழர்ைள்  அைதிைளாை இருப் -
பதாை இந்திய உள்துகை அகமச்சு 
அறிககை ஒன்றின் மூலம்  ததரிவித் -
துள்ளது.

இருப்பினும், சில அைதிைள் அவர்ை -
ளாைவவ இலங்கைககு திரும்பி விட்ட-
னர் அல்லது சிலர் வவறு நாடுைளுககு 
தென்று விட்டனர் எனவும் குறிப்பிடடுள்ளது.

அது ததா்டர்பில் வமலும் ததரியவருகையில்,
தமிழநாடடில் உள்ள 108 அைதி முைாம்ைளில் 58,843 இலங்கைத் 

தமிழ அைதிைளும், முைாம்ைளுககு தவளிவய 34,135 இலங்கை அை-
திைளும், ஒடிொவில் 54 இலங்கை அைதிைளும் வாழந்து வருவதாை 
இந்திய உள்துகை அகமச்ெைம் 2020-21 ஆண்டு அறிககையில் ததரிவித்-
துள்ளது.

அத்து்டன் இந்தியாவில் 72,312 திதபத்திய அைதிைள் வாழந்து வருவ-
தாைவும்  ததரிவிகைப்படடுள்ளது.

இந்திய உள்துகை அகமச்ெைத்தின் தைவல்படி,

ஸ்ரீலங்ைா முஸ்லிம் 
ைாங்கிரஸின் தகலவரும் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினரு-
மான ரவூப் ஹககீகம தன்-
னு்டன் பகிரங்ை விவாதத்-
திற்கு வருமாறு அகமச்ெர் 
நசீர் அஹமட அகழப்பு 
விடுத்துள்ளார்.

அறிககை ஒன்றிகன தவளியிடடுள்ள 
அகமச்ெர் நசீர் அஹமட இவவாறு பகிரங்ை விவா-
தத்திற்கு  அகழப்பு  விடுத்துள்ளார்.

ந்டந்தவற்கை உரியவாறு ெமூைத்தி்டம் ஒப்பு-
விககும் தபாறுப்பிலிருந்து தாமும் ைடசியின் 
தகலவரும் நழுவி வி்ட முடியாது என குறித்த 
அறிககையில் குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.

இதில் யார் குற்ைவாளி அல்லது சுத்தவாளி என்-
பகதயும் எவரது தபாறுப்புைள் ெமூைக ைட்டகமப்-
பிலிருந்து நழுவியது என்பகதயும் ெமூைவம 
தீர்மானிகை வவண்டும் எனவும் அகமச்ெர் ததரி-

வித்துள்ளார். 20 ஆவது 
திருத்தத்திற்கு தான் உடப்ட 
H.M.M.ஹாரிஸ், கபெல் 
ைாசிம், M.S. ததௌஃபீக 
ஆகிவயார் ஆதரவளித்ததன் 
பின்புலத்தில் நக்டதபற்ை 
வபச்சுவார்த்கதைள், அகவ 
இ்டம்தபற்ை இ்டங்ைள் 

இன்றும் எழுந்தமானமான ைகதைளாைவவ உள்ள-
தாை நசீர் அஹமட குறிப்பிடடுள்ளார்.

இதன் உண்கமத்தன்கமகய ெமூைத்திற்கு 
ததளிவுபடுத்த வவண்டிய வதகவ தனககு 
இருப்பதாைவும், அதகன ஆதாரபூர்வ-
மாை முழு ஆவணங்ைளு்டன் ெமர்ப்பிகை 
வவண்டிய ை்டப்பாடு இருப்பதாைவும் ததரி-
வித்துள்ளார்.

ஸ்ரீலங்ைா முஸ்லிம் ைாங்கிரஸின் தகலவ-
ரின் அனுமதியு்டவனவய 20 ஆவது 
அரசியலகமப்பு

அரொங்ைத்தினால் 60 வகையான 
மருந்து தபாருடைளின் விகலகய 
40 ெதவீதத்தினால் அதிைரிககும் 
வகையில் தவளியி்டப்படடுள்ள 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் ரத்துச் தெய்-
யப்ப்ட வவண்டும் என அரெ மருந்தா-
ளர் ெங்ைம் ததரிவித்துள்ளது.

அநுராதபுரத்தில் வநற்று இ்டம் -
தபற்ை ஊ்டைவியலாளர் ெந்திப்பில் கவத்து அதன் தகலவர் அஜித் 
திலைரத்ன இதகனக குறிப்பிடடுள்ளார். ஒள்டத ைடடுப்பாடடு 
அதிைார ெகப மற்றும் மருந்தை நிறுவனங்ைளின் ஊ்டாை தற்வபாது 
மருந்து தபாருடைளின் விகல அதிைரிகைப்படடுள்ளகமயினால் 
மகைள் தவகுவாை பாதிப்படடுள்ளதாைவும் அவர் ததரிவித்துள் -
ளார். இவதவவகள தனியார் மருந்தைங்ைளில் சிறுவர்ைளுககு 
வழங்ைப்படும் மருந்துைளுககு தடடுப்பாடு நிலவுவதாை ததரிவிக -
ைப்படுகிைது.

இந்தியாவில் அகதிகளாக
90,000 இலங்கத் தமிழரகள் புதிய வரத்தமானி்ய 

இரத்து செயய ககாரிக்கதமிழகத்தில் 108 முகாமகளில் 58, 843 ம்பர

'உண்மத்தன்ம்ய ெமூகத்திற்கு
சதளிவுபடுத்த கவணடும்

ஹக்கீனே ்பகிரஙக 
விவாதத்திறகு அனழத்தார 
ேசீர அஹேட்

ேருந்துகளின் வினல அதிகரிபபு;

அரெ ேருந்தாளர ெஙகம மவண்டுமகாள்

வலாரன்ஸ் தெல்வநாயைம்

நாடடின் தற்வபாகதய சூழநிகலயில் பாரிய தநருக-
ைடிைகள எதிர்தைாண்டுள்ள மகைளுககு உ்டனடியாை  
நிவாரணங்ைகளப் தபற்றுக தைாடுகை அரொங்ைம் ந்டவ-
டிககை எடுகை வவண்டுதமன முன்னாள் பிரதமர் ரணில் 
விகரமசிங்ை நிதியகமச்ெர் அலி  ெப்ரி யி்டம் வவண்டு-
வைாள் விடுத்துள்ளார். 

 இப்தார் நிைழவு ஒன்றில் ைலந்து தைாண்டிருந்தவபாவத 
முன்னாள் பிரதமரும், நிதியகமச்ெரும் ெந்தித்து ைலந்து-
கரயாடியுள்ளனர்.

இதன்வபாவத முன்னாள் பிரதமர் நிதியகமச்ெரி்டம் 
இவவாறு வைடடுகதைாண்டுள்ளார். மாத்தகள மாநைர 
முன்னாள் வமயர் ஹில்மி தமாைமட ஏற்பாடு தெய்-
திருந்த இப்தார் நிைழவில் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் 
விககிரமசிங்ைவும் நிதியகமச்ெர் அலி ெப்ரியும் ைலந்து 
தைாண்டுள்ளனர். இந்த நிைழவில் ஐககிய வதசிய ைட-
சியின் பிரதித் தகலவர் ருவன் விவேவர்தன,  வதசிய 
அகமப்பாளர் ொைல ரத்நாயகை, பாராளுமன்ை உறுப்பி-
னர்ைளான கபெல் ைாசிம், எச்.எம்.எம். ஹரீஸ், எஸ்.
எம். மரிகைார், சுசில் பிவரமேயந்த ஆகிவயாரும் 
ைலந்து தைாண்டிருந்தனர்.                                      (ஸ)

மககளுககு உடனடியாக நிவாரணம் வழஙக கவணடும்
நிதியனேசெரிடம ரணில் விக்கிரேசிஙக மவண்டுமகாள்

உரங்ைகள இைககுமதி 
தெய்யும் நிறுவனங்ைளுககு 
விகல சூத்திரம் அறிமுைப்ப -
டுத்தப்ப்டவுள்ளதாை விவொய 
அகமச்ெர் ோனை வககும்புர 
ததரிவித்துள்ளார்.

தபாலன்னறுகவ மாவட்ட 
விவொயிைள் ெங்ைப் பிரதிநிதி -
ைளு்டன் வநற்று முன்தினம்  நக்டதபற்ை 
ைலந்துகரயா்டலின் வபாவத அவர் இதகனத் 

ததரிவித்தார். உரத்கத இைககுமதி 
தெய்து தனியார் அதிை விகலககு 
விற்பகன தெய்வதனால் விவொயி -
ைள் எதிர்வநாககும் பல பிரச்சிகன -
ைளுககுத் தீர்வு ைாணும் வகையில், 
உர இைககுமதி வி்டயம் ததா்டர்பில் 
அரொங்ைம் தகலயிடடு பிரச்சிகன -
ைளுககு உரிய தீர்வு வழங்ை முன்வந் -

துள்ளதாை விவொய அகமச்ெர்  வமலும் ததரி -
வித்தார்.

உர இறக்குமதி நிறுவனங்களுக்கு 
விலை சூத்திர திட்டம் அறிமு்கம்
விவொய அனேசெர ஜானக வக்குமபுர

ேனறைந்த ஜனாதி்பதி பிமரேதாெவின் 29ஆவது வருட நினனவு தினம மேறறு  (01) அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. புதுக்கனட நீதிேன்றை வளாகத்திறகு அருகில் உள்ள ேனறைந்த ஜனாதி்பதி ரணசிஙக பிமரேதாெவின் உருவப்படத்திறகு ேலர தூவி அஞெலி தெலுத்தப்பட்டது. எதிரக்கட்சித் 
தனலவர ெஜித் பிமரேதாெ, மஹோ பிமரேதாெ, குடும்ப உறுபபினரகள் ேறறும ்பலர நிகழ்வில் கலந்து தகாண்டனர.                                (்படஙகள்: ேொர)

த்பாருளியல், நிதியியல் நிபுணரகள் கருத்து
இலங்கை மத்திய வங்கியி்டம் 

கையிருப்பில் இருந்த அந்நிய 
தெலாவணி என்று இல்லாத 
வகையில் தபருமளவில் 
குகைந்துள்ளதாை ததரியவரு-
கிைது.

ை்டந்த மார்ச் மாதம் அந்த 
தெலாவணியின் தமாத்த கையி -
ருப்பு 1.9 அதமரிகை த்டாலர்ை -
ளாை இருந்தது. இதில் சீனா அந்நிய தெலாவணி 
கைமாற்று வெதியாை வழங்கிய ததாகைகய ைழித் -
தால் பயன்படுத்தக கூடிய எஞ்சி இருககும் ததாகை-
யானது 200 மில்லியன் த்டாலர்ைள் வகர குகைந்-
துள்ளது.

அத்து்டன் நாடடுககு வதகவயான ஏகனய அத்தி -
யாவசிய தபாருடைகள இைககுமதி தெய்வ-
தற்ைாை த்டாலர்ைள் தவளியி்டப்பட்டதால், 

அந்நிய செலாவணி ்கயிருப்பு
பாரியளவில் கு்ைவ்டவு

வமக்ட நா்டைத் 
துகையில் ஈடுபட-
டுள்ள வமக்ட 
நா்டைக ைகலஞர்ை-
ளுககு ்டவர் மண்்டப 
அரங்ை மன்ைம் அைக-
ைட்டகள ஒரு வரு்டத்-
திற்ைான திடீர் விபத்து 
மற்றும் மருத்துவ ைாப்புறுதிைகள வழங்ைவுள்ளது.  

இதற்ைான விண்ணப்பங்ைகள வமக்ட நா்டைக ைகலஞர்-
ைளி்டம் வைாரியுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிககும் வமக்ட 
நா்டைக ைகலஞர்ைள்  உ்டனடியாை விண்ணப்பிககும் படி 
வைடைப்படடுள்ளது. விண்ணப்பதாரிைள் 35 
வயதுககும் 75 வயதுககும் 

கம்ட நாடகக க்லஞரகளுககு  
திடீர விபத்து, மருத்துவ காப்புறுதி  
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நிவாரண ப�ாருட்களை எடுத்து வர ஆரவம்

இைஙல்க மக்்களுக்கு உதவ 
தயாராகும் தமிழ்க மீனவர்்கள்

இலங்கை மகைளுககு நிவாரணங் -
ைகள தைாண்டு தெல்ல தாம் தயா-
ராைவவ இருப்பதாை ராவமஸ்வரம் 
ை்டற்தைாழிலாளர்ைள் அறிவித்துள்-
ளனர்.

ராவமஸ்வரம் ை்டற்தைாழிலா-
ளர் ெங்ைத்தின் தகலவர் வேசுராோ 
இதகன ததரிவித்துள்ளார்.

இலங்கை மகைளுககு உணவு 

மற்றும் அத்தியாவசியப் தபாருட-
ைகள அனுப்புவதற்கு 
மத்திய அரொங்ைம்

ததாழிலாளர தினோன மேறறு ததாழிலாளர தனலவர 
ஏ.ஈ. குணசிஙகவின் 131ஆவது ஜன்ே தினத்னத முன்-
னிட்டு தகாழுமபு குணசிஙகபுரவில் உள்ள அவரின் 

உருவசசினலக்கு தகாழுமபு பிரதி 
மேயர எம. டீ. எம இக்்பால் ோனல 
அணிவித்த ம்பாது பிடிக்கப்பட்ட ்படம.    
 ்படம சுதத் ேலவீர   
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இலங்கையின் நெருககைடி வே்ையில்
தமிழகைத்தின் மனிதாபிமான உதவி

இலங்கையில் நிலவி ேரும் ந�ாருைாதார 
நெருககைடி கைாரணமாகை மககைள் �ல்வேறு 
விதமான அந�ௌகைரியஙகைளுககு முகைம் 

நகைாடுத்து ேருகின்்றனர். இநநெருககைடி நி்லககு 
வி்ரோகைவும் வேகைமாகைவும் தீர்வு கைாணநேன அர -
�ாஙகைத்தினால் ெடேடிக்கைகைள் முன்நனடுககைப�ட் -
டுக நகைாண்டிருககின்்றன.   
  இநத நி்லயில் இநதியா உள்ளிட்ட வெ�ொடு-
கைளும், �ர்ேவத� அ்மபபுகைளும் இநநெருககைடி-
யிலிருநது இலங்கை மீண்நடழுேதற்கு உதவும் 
ே்கையில் உதவி ஒத்து்ழபபுகை்ை ெல்கி ேரு -
கின்்றன. நெருககைடிககு உள்ைாகியுள்ை இலங்கை 
மககைளுககு மனிதாபிமான உதவிகை்ை அனுபபி 
்ேககைவும் �ல ொடுகைள் முன்ேநதுள்ைன. அேற் -
றில் இநவதாவனசியா 3.1 நமற்றிக நதான் மனி-
தாபிமான உதவிகை்ை விமானம் மூலம் சில 
தினஙகைளுககு முன்னர் அனுபபி ்ேத்தது. உயிர்-
கைாககும் மருநதுபந�ாருட்கைள் உள்ளிட்ட மருத்துே 
உ�கைரணஙகைள் இேற்றில் அடஙகி இருநத்ம 
இஙகு சுட்டிககைாட்டத்தககைதாகும். இலங்கைககைான 
இரண்டாம் கைட்ட மனிதாபிமான உதவி எதிர்ேரும் 
08 ஆம் திகைதி ேநத்டயும் என்று இலங்கைக-
கைான இநவதாவனசிய தூதுேர் குறிபபிட்டுள்ைார்.   
 இவோ்றான சூழலில் ந�ாருைாதார நெருககைடிககு 
உள்ைாகியுள்ை இலங்கைககு இநதிய மத்திய 
அரசின் உதவி ஒத்து்ழபபுகைளுககு வமலதிகைமாகை, 
தமிழொடு மாநில அரசு உணவு, அத்தியாேசியப 
ந�ாருட்கைள் மற்றும் உயிர் கைாககும் மருநதுப 
ந�ாருட்கைள் அடஙகைலான மனிதாபிமான உதவி-
கை்ை வி்ரோகை அனுபபி ்ேப�தற்கைான ெட-
ேடிக்கைகை்ை முன்நனடுத்துள்ைது. இதற்நகைன 
மத்திய அரசின் அனுமதி்யப ந�ற்றுக நகைாள்-
ேதற்கைாகை விவேட தீர்மானநமான்று தமிழொடு 
�ட்டப வ�ர்ேயில் முதல்மச�ர் மு.கை ஸடாலின் 
த்ல்மயில் கைடநத நேள்ளிககிழ்ம நி்்ற -
வேற்்றப�ட்டது.   
  இநதியாவும் இலங்கையும் தனித்தனி ொடுகைைா-
கும். அதனால் இநதியாவின் மாநில அரசு ஒன்றி-
னால் ஒரு ொட்டுககு வெரடியாகை மனிதாபிமான 
உதவிகை்ை அனுபபி ்ேப�தற்கு அநொட்டின் 
மத்திய அரசின் அனுமதி ந�்றப�ட வேண்டும். 
அநத அடிப�்டயில்தான் இத்தீர்மானம் நி்்ற-
வேற்்றப�ட்டிருககின்்றது.   
  தமிழொடு அரசின் மனிதாபிமான உதவித் திட்-
டத்தின் கீழ 80 வகைாடி ரூ�ா ந�றுமதியான 40 
ஆயிரம் நதான் அரிசி, 28 வகைாடி ரூ�ா ந�றுமதி -
மிககை 137 ே்கையான உயிர் கைாககும் மருநதுப 
ந�ாருட்கைள், 15 வகைாடி ரூ�ா ந�றுமதியான குழந-
்தகைளுககைான �ால்மா என்�ேற்்்ற முதற்கைட்ட-
மாகை அனுபபி ்ேககை ஏற்�ாடுகைள் ந�யயப�ட்டுள்-
ைன.   
  இபந�ாருட்கை்ை மனிதாபிமான அடிப�்டயில் 
அனுபபி ்ேப�தற்கைான அனுமதி்யப ந�ற்றுக 
நகைாள்ேதற்கைான பிவரர்ண்ய �்�யில் �மர்ப-
பித்து உ்ரயாற்றிய முதல்மச�ர் ஸடாலின், 
'தற்வ�ாது இலங்கை மககைள் முகைம் நகைாடுத்துள்ை 
ந�ாருைாதார நெருககைடிககு மனிதாபிமான அடிப-
�்டயில் ்கைநகைாடுககை வேண்டும் என்�வத எமது 
அரசின் நி்லப�ாடாகும். இத்ன அண்்ட 
ொட்டு பிரசசி்னயாகை எம்மால் �ார்ககை முடியாது. 
அஙகுள்ை மககைளுககு எம்மாலான உதவிகை்ை 
ந�யதாகை வேண்டும். அநத அடிப�்டயில் ஏற்கை-
னவே பிரதமர் ெவரநதிர வமாடி்ய வெரடியாகைச 
�நதித்து கைலநது்ரயாடியுள்வைன். இது நதாடர்-
பில் நேளிவிேகைார அ்மச�ருககும் நதரியப� -
டுத்தி உள்வைன்' என்று குறிபபிட்டார்.   
 அவதவெரம் இலங்கை மககைளுககைான மனிதாபி-
மான உதவித் திட்டத்திற்கு தனது ந�ாநத நிதியி-
ருநது ஐம்�து இலட்�ம் ரூ�ா்ே ேழஙகியுள்ை 
தமிழொடு எதிர்ககைட்சி இ்ணத்த்லேர் ஒ. 
�ன்னீர் ந�ல்ேத்துககு தமது விவேட ென்றிகை்ை-
யும் அேர் �்�யில் நதரிவித்துக நகைாண்டார்.   
 ந�ாருைாதார நெருககைடிககு முகைம் நகைாடுத்துள்ை 
இலங்கை மககைளுககு மனிதாபிமான உதவிகை்ை 
அனுபபி ்ேககை தமிழொடு மாநில அரசும், முத-
ல்மச�ர் ஸடாலினும் முன்நனடுத்துள்ை ெடே-
டிக்கைகைள் என்றும் நமசசிப �ாராட்டப�ட வேண்-
டிய்ேயாகும். இநெடேடிககை்கை இலங்கைககும் 
தமிழொட்டுககும் இ்டயிலான நதாபபுள் நகைாடி 
உ்ற்ே வமலும் �லப�டுத்த ேழிேகுககும். 
அத்வதாடு இநதியாவுககும் இலங்கைககும் இ்ட-
யிலான உ்ற்ே மாத்திரமல்லாமல் தமிழகைத்துட-
னான ெட்பு்ற்ேயும் வமலும் ேலுப�டுத்திட இது 
ஒரு முககிய ்மல்கைல்லாகை அ்மயும்,  
  தற்வ�ா்தய சூழலில் இலங்கை மககைளுககு 
மனிதாபிமான உதவி்ய அனுபபி ்ேககை தமிழ-
ொடு அரசும் முதல்மச�ரும் முன்நனடுத்துள்ை 
ெடேடிக்கைகைள் ேரலாற்றில் அழியாத்தடம் �திக-
கும். ஆகைவே இலங்கைககும் இநதியாவுககும் 
இ்டயிலான உ்ற்ே மாத்திரமல்லாமல் தமிழ-
ொட்டுடனான ெட்பு்ற்ே வமலும் வமம்�டுத்திக 
நகைாள்ை இநத மனிதாபிமான உதவி �ககை�லமாகை 
அ்மயும் என்்றால் அது மி்கையாகைாது.  

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

தன்னை ஆட க்ொண்டுள்ள ச�ொம்ப்ை ஒருவன 
அகற்றி விட ொ்ல், அவனைது குடிப்்பரு்ைக்கும, 
ஆண்்ைக்கும சிறபபு தொசனை வந்து ச�ரும.

குடியாண்்ம யுள்ேநத குற்்றம் ஒருேன்
மடியாண்்ம மாற்்றக நகைடும்

குறள் தரும் சிநதனை

தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ாமலை இன்று
யாழ்பபா்த்தில் கூட்டலம்பபினரு்டன் சந்தி்பபு
இலங்கை சென்றுள்ள தமிழகை 

பா.ஜ.கை த்லவர் அண்ாம்ல 
நேற்று ம்லயகைப் பகுதியில் 

நமதின நிகைழ்ச்சிகைளில் பஙநகைற்்ார். 
இத்னத் சதாடர்ந்து யாழ்ப்பா்த்துக்கு 
இன்று செல்லும் அண்ாம்ல, தமிழ்த் 
நதசிய கூடட்மப்பின் த்லவர்கை்்ள-
யும் ெந்தித்து நபசுகி்ார். 

  சபாரு்ளாதார சேருக்கைடிக்குத் தீர்வு 
கைாணும் வ்கையில் இந்தியா உளளிடட 
ோடுகைளிடம் இலங்கை உதவிக் கைரம் நீடடி-
யுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாகை தமிழ்ோடு 
அரசும் இலங்கையில் அ்னத்துத் தரப்பு 
மக்கைளுக்கும் நிவார்ப் சபாருடகை்்ள 
மத்திய அரசு மூலம் அனுப்ப முடிவு செய்-
துள்ளது. இது சதாடர்பான தனிேபர் தீர்-

மானம் ெடடெ்பயில் நி்்நவற்்ப்பட-
டது. 

  இந்நி்லயில், தமிழகை பா.ஜ.கை 
த்லவர் அண்ாம்ல திடீசரன 
இலங்கைக்கு பய்ம் நமற்சகைாணடுள-
்ளார். ோன்கு ோடகைள பய்மாகை இலங-
்கைக்கு வரு்கை தந்த அண்ாம்ல்ய 
இலங்கை சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் 
சகைாழும்பு மாவடட த்லவர் திருக்நகைஸ் 
செல்லச்ொமி, நிர்வாகிகைள ரகு, நகைாபி 
ஆகிநயார் சகைாழும்பு விமான நி்லயத்-
தில் வரநவற்்னர். 

 இத்னத் சதாடர்ந்து இலங்கைக்கைான 
இந்திய தூதர் நகைாபால் பாக்நல்வ அண-
்ாம்ல ெந்தித்துப் நபசினார். இத்னத் 
சதாடர்ந்து அஙகிருந்து சகைாடடகை்லக்கு 

அண்ாம்ல சென்்ார். முன்னதாகை நுவ -
சரலியாவில்  செந்தில் சதாணடமான், 
இராஜது்ர, நவலு நயாகைராஜா உளளிட -
நடார் வரநவற்்னர். பின்னர் சீ்தயம்மன் 
நகைாயிலில் வழிபாடு செய்தார் அண்ா-
ம்ல. நேற்று அண்ாம்ல இந்திய 
வம்ொவாளித் தமிழர்கைளின் நி்ல்ம்ய 
ஆய்வு செய்தார். சதாழிலா்ளர் தின நிகைழ்ச்-
சியிலும் அண்ாம்ல பஙநகைற்்ார்.

  இதன் பின்னர் இன்று யாழ்ப்பா்ம் 
செல்லும் அண்ாம்ல அஙகு ேல்லூர் 
கைந்தசுவாமி நகைாயிலில் வழிபாடு ேடத்-
துகி்ார். பின்னர் தமிழ்த் நதசியக் கூடட-
்மப்பின் த்லவர்கை்்ள அண்ாம்ல 
ெந்தித்து ஆநலாெ்ன ேடத்த உள்ளதாகை 
தகைவல்கைள சவளியாகி உள்ளன. 

ஆலையடிவவம்பு தமிழ இைக்கிய வபரலவ      
ஏறபாடடில் சித்திலர புத்தாணடு கலைவிழா
ஆ்லயடிநவம்பு தமிழ் இலக் -

கிய நபர்வ ஏற்பாடு செய் -
திருந்த சித்தி்ரப் புத்தாணடு 

கை்லவிழா நிகைழ்வு ஆ்லயடிநவம்பு 
பிரநதெ கைலாொர மணடபத்தில் ே்ட -
சபற்்து. மடடக்கை்ளப்பு உ்ளவியல் 
ஆநலாெ்ன ்மயத்தின் உ்ளவ்ள 
ஆநலாெகைரும் தமிழ் இலக்கிய நபர -
்வயின் த்லவருமான கை.கிருஷ் -
மூர்த்தி த்ல்மயில் இடம்சபற்் 
கை்லவிழாவில் அம்பா்் மாவடட 
நமலதிகை அரொஙகை அதிபர் வி.சஜகை -
தீென்,  அம்பா்் மாவடட  தமிழ்த் 
நதசிய கூடட்மப்பின் முன்னாள 
பாராளுமன்் உறுப்பினர் கைவீந்திரன் 
நகைாடீஸ்வரன் ஆகிநயார் அதிதிகை்ளாகைக் 
கைலந்து சகைாணடனர்.  

 நிகைழ்வில் அரு்ளா்ளராகை அக்கை்ரப் -
பற்று ஸ்ரீ வம்மியடிப்பிள்்ளயார் ஆலய 

பிரதமகுரு சிவஸ்ரீ ப.நகைதீஸ்வரக்குருக் -
கைள கைலந்து சகைாணடதுடன் சி்ப்பு அதி -
திகை்ளாகை பிரநதெ ெ்ப தவிொ்ளர் த.கி -
நராஜாதரன், ஆ்லயடிநவம்பு பிரநதெ 
சுகைாதார ்வத்திய அதிகைாரி திருமதி 
அகிலன், அடடா்்ளச்நெ்ன பிரநதெ 

சுகைாதார ்வத்திய அதிகைாரி 
்வத்தியர் எஸ்.அகிலன், தமிழ் 
இலக்கிய நபர்வயின் ஆநலா -
ெகைர்கை்ளான சதன்கிழக்கு பல்கை -
்லக்கைழகை சிநரஷட விரிவு்ர -
யா்ளர் அனுசியா நெனாதிராஜா, 
இந்து இ்்ளஞர் மன்் த்லவர் 
த.கையிலாயபிள்்ள, கைவிஞர் 
பாவ்ர் அக்கை்ரப்பாக்கியன் 
உளளிடடவர்கைள கைலந்து சகைாண -
டனர்.

சகைௌரவ அதிதிகை்ளாகை மாவடட 
கைலாொர உத்திநயாகைத்தர்கை்ளான 
ஏ.எல்.சதௌபீக், கு.சஜயராஜ் 
உளளிடட அரெ அதிகைாரிகைள, 
பாடொ்ல அதிபர்கைள, ெமய 
ெமூகை அ்மப்புக்கைளின் பிரதி -
நிதிகைள, அ்சேறி பாடொ்ல 
ஆசிரியர்கைள, மா்வர்கைள, 

சபற்ந்ார், கை்லஞர்கைள கைலந்து சகைாண-
டனர்.  நிகைழ்வில் கிராமிய ேடன ோடடிய 
நிகைழ்வுகைள ே்டசபற்்ன. கைவியரஙகில் 
கைவிஞர்கைள கைலந்து சகைாணடு 'புது்ம-
கைள மலரடடும்' எனும் கைருப்சபாருளில் 
தஙகை்ளது ப்டப்புக்கை்்ள முன்்வத்த -

னர்.  அத்நதாடு ஆனந்தியின் புதுக்கைவி -
்தயும், 'புத்தாணடும் புது மாற்்மும்' 
எனும் ே்கைச்சு்வ ோடகைமும் அ்ன -
வரது கைவனத்்தயும் ஈர்த்தன.  

 பல்நவறு இலக்கியப் நபாடடிகைளி -
லும் கைலந்து சகைாணடு சவற்றி சபற்் 
மா்வர்கைளுக்கைான ொன்றிதழ்கைளும் 

அதிதிகைளினால் வழஙகி 
்வக்கைப்படடன.  

 அத்நதாடு நீணடகைாலம் 
ஆ்லயடிநவம்பு பிரநதெ 
செயலகைத்தில் கைட்மயாற்றி 
மாற்்ம் சபற்றுச் சென்் 
கைலாொர உத்திநயாகைத் -
தர் நிொந்தினி நதவராஜ் 
சபான்னா்ட நபார்த்தி 
வாழ்த்துப்பா வழஙகி 
ச கை ௌ ர வி க் கை ப் ப ட ட ா ர் . 
நி்்வாகை நிகைழ்வில் 
கைலந்து சகைாணட அதிதிகைள 
சபான்னா்ட நபார்த்தி 
ச கை ௌ ர வி க் கை ப் ப ட ட ன ர் . 
தமிழ் இலக்கியப் நபர -
்வயின் செயலா்ளரும் ெட -
டத்தரணியுமான செல்வி 

லி.சிந்துஜாவின் ேன்றியு்ரயுடன் 
நிகைழ்வு நி்்வுற்்து.    

உலகை பாஸியதுஷ ஷாதுலியா 
தரீக்கைாவின் ஆன்மீகை த்லவர் 
ெங்கைக்குரிய நெஹு ோயகைம் 

ேஜ்முல் உலமா அஷ செய்ஹு அஜ்வாத் 
அப்துல்லாஹ் அல் பாஸி அல் மக்கி 
அஷ ஷாதுலி (ரலி) அவர்கைள தமது 89 
வயதில் 06.04.2022 அன்று ொதுலியா 
தரீக்கைாவின் த்ல்மயகைமான புனித 
மக்கைாவில் உள்ள ்பத்துல் பாஸியில் 
கைாலமானார். நெஹுோயகைம் அஜ்வாத் 
அல்பாஸி ரலி பல தட்வ இலங-
்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ளார். இறு -
தியாகை 2004 ஆம் ஆணடு செய்ஹுஸ் 
ஸஜ்ஜாதா செய்ஹ் அப்துல் கைாதர் இப்-
்ாஹிம் அல் பாஸி ரலி வழிகைாடடலில் 
இலங்கைக்கு விஜயம் செய்து கிழக்கு 
மாகைா்ம் உடபட ோடடின் ோலா பகு-
திகைளுக்கும்   சென்றிருந்தார்.   

 செய்ஹுஸ் ஸஜ்ஜாதா சடாக்டர் 
செய்ஹ் முஹம்மத் அல் பாஸி ோயகைம் 
ரலி அன்னவர்கைளின் ம்்விற்கு பி்கு 
(1997) ொதுலியா தரீக்கைாவின் செய்ஹு-
மார்கை்ளான செய்ஹ் அப்துல் வஹ்ஹாப் 
இப்்ாஹிம் அல் பாஸி ரலி, செய்ஹ் 
அப்துல் கைாதர் இப்்ாஹிம் அல் பாஸி 
ரலி நபான்் செய்ஹுமார்கைளின் கைாலப்-
பிரிவில் அவர்கை்ளது   

ஆசிர்வாதத்நதாடு ொதுலியா 
தரீக்கைா்வ ெர்வநதெ ரீதியில் வழிே-
டத்தி வந்தார். 2017 இல் செய்ஹுஸ் 
ஸஜ்ஜாதா செய்ஹ் அப்துல் கைாதர் இப்்ா-
ஹிம் அல் பாஸி ரலி அவர்கை்ளது ம் -்
வுக்குப் பின் 2017 ஆம் ஆணடு   

ொதுலியா தரிக்கைாவின் செய்ஹுஸ் 
ஸஜ்ஜாதாவாகை செய்ஹ் அஜ்வாத் அல் 
பாஸி ரலி ோயகைம் அவர்கைள ொதுலியா 
தரீக்கைாவின் த்ல்மயகைமான புனித 
மக்கைாவில் உள்ள ் பத்துல் பாஸி மூலம் 
நியமிக்கைப்படடார்கைள.  

 அன்னார் தனது தள்ளாத வயதிலும் 
கூட ொதுலியா தரீக்கைா இக்வான்கை்்ள 
வழி ேடாத்தி வந்தார்கைள. செய்ஹுஸ் 
ஸஜ்ஜாதா செய்ஹ் முஹம்மது அப்துல்-

லாஹ் பின் செய்ஹ் ஸம்ஸுத்தீன் அல் 
பாஸி ரலி அன்னவர்கைளின் புதல்வரான 
நெஹுோயகைம் இலங்கை இக்வான்கைள 
மீது மிகை நேெம் ்வத்தவராகை இருந்தார்.  

 செய்ஹ் அஜ்வாத் பாஸி ரலி அன்ன-
வர்கைளின் தகைப்பன்,சபரிய தந்்த பாட -
டன்,பூடடன்மார் என பலர் ொதுலியா 
தரீக்கைாவின் செய்ஹுமார்கை்ளாகை இருந்து 
நூற்்ாணடு கைாலமாகை இலங்கைக்கு கைஷ -
டமான கைாலப்பகுதிகைளில் பல தட்வ 
விஜயம் செய்து தஃவா பணியாற்றி வந்-
துள்ளார்கைள. செய்ஹு ோயகைம் அவர்கைள 
ஆன்மீகை த்லவராகை, இராஜதந்திரியாகை, 
தஃவா பணியா்ளராகை, இஸ்லாமிய 
மார்க்கை அறிஞராகை பல து்்கைள மூலம் 
உலகை்ளாவிய ரீதியில் ென்மார்க்கை பணி 
செய்தவராவார்.  

  2015 ஆம் ஆணடு சீனன்நகைாட்ட 
வாலிபர் ஹழரா சஜமாத்தின் 35 வது 
வருட மீலாதுன் ேபி மற்றும் 40 வருட 

பூர்த்தி விழா நிகைழ்வில் பிரதம 
அதிதியாகை கைலந்து சகைாளளு -
மாறு நெஹுோயகைதுக்கு ஹழரா 
சஜமாஅத் அ்ழப்பு விடுத்தது. 
2014 ஆம் உம்ராவிற்கு பளளி 
ெஙகை த்லவர் மர்ஹஹூம் ராமிஸ் 
ஏ.கைபூர் த்ல்மயில் சீனன்-
நகைாட்டயிலிருந்து சென்் 
குழுவில் ஹலரா ஜமாஅத் 
இ்னப் சபாரு்ளா்ளர் ஜனாப் 
இஹ்திபாத் ்கைஸர் அவர்கைள 
இந்த அ்ழப்பு கைடிதத்்த ்கைய-
ளிதார்.  

  2004ஆம் ஆணடுக்கு பின் 
்பதுல் பாஸியில் இருந்து எந்த-
சவாரு நெஹுமார்கைளும் இலங-
்கைக்கு விஜயம் செய்யாத நபாது 
2015 இல் சுமார் 11வருட கைாலத்-
திற்கு பின் ஹழரா சஜமாஅத்தின் 
அ்ழப்்ப ஏற்று தமது புதல்வர் 
செய்ஹ் முஹம்மத் அஜ்வாத் 
அல் பாஸி ஹபிழவுல்லாஹ் 
ோயகைம் அவர்கை்்ள இலங்கைக்கு 
அனுப்பி ்வத்து ொதுலியா தரீக்-

கைாவுக்கு புத்துயிர் அளித்தார். ஹழரா 
சஜமாஅத்தின் ேற்பணிகைளுக்கு அதன் 
மூலம் அஙகீகைாரம் அளித்தார்.  

 இலங்கை வரலாற்றில் ொதுலிய்யா 
அ்மப்சபான்றின் மூலம் செஹுோ-
யகைத்துக்கு அ்ழப்பு விடுக்கைப்படடு 
வரு்கை தந்த முதல் ெந்தர்ப்பம் இதுவா -
கும். இலங்கையிலிருந்து புனித ஹஜ்-
ஜுக்கைாகை, உம்ராவுக்கைாகை செல்நவார் 
நெஹுோயகைத்்த புனித மக்கைா ஆமிரா -
வில் உள்ள ்பத்துல் பாஸியில் ெந்தித்து 
வந்தனர். ோயகைம் அவர்கைள அ்னவ்ர-
யும் வரநவற்று உபெரித்து ோடடு, ஊர் 
நில்மகை்்ள நகைடடறிந்து வந்தார்.  

  2007 ஆம் ஆணடு புனித உம்ரா 
கைட்மக்கைாவும் எகிப்திலுள்ள ஹு்ம-
ஸராவுக்கு ொதுலியா தரீக்கைா ஸ்தாபகைர் 
இமாம் அபுல் ஹஸன் அலியுஷஷாதுலி 
ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்கை-

ளின் புனித ரவழா ஸியாரத்துக்கைாகைவும் 
சீனன்நகைாட்டயிலிருந்து சென்் ேமது 
இக்வான்கைள குழு புனித மக்கைா ்பதுல் 
பாஸியில் செய்ஹ் அஜ்வாத் அல் பாஸி 
ோயகைம் ரலியல்லாஹ் அன்னவர்கை்்ள 
ெந்திக்கும் பாக்கியம் சபற்ந்ாம்.  

்பதுல் பாஸியில் அன்னார் 
ஹழரா மஜ்லி்ஸயும் ேடாத்தி எமது 
ஹு்மஸரா விஜயத்துக்கைாகை துஆவும் 
செய்தார்கைள. சீனன்நகைாடடய ஹழரா 
சஜமாஅத்துடன் சேருஙகிய சதாடர்புள-
்ளவராகை இருந்த நெஹு ோயகைம் ஹழரா 
சஜமாஅத்தின் தஃவா பணிக்கு என்றும் 
உறுது்னயாகைவும், துஆ செய்பவராகை-
வும் திகைழ்ந்தார்.    ெவூதி அநரபிய தீப 
கைணடத்தில் புனித மக்கைாவில் பாரம்பரிய 
அல் பாஸி குடும்பத்தில் மூத்தவராகை தற்-
கைாலத்தில் வாழ்ந்த அன்னார் ெவூதியில் 
ேஜ்ம உல் உலமா என்் சி்ப்பு படடம் 
சபற்்வராகை திகைழ்ந்தார்.சூபி அறிஞராகை-
வும், ென்மார்க்கை நம்தயாகைவும் திகைழ்ந்த 
அன்னார் ஊடஙகைள மூலம் சூபியாக்கை-
ளின் கைருத்துக்கை்்ள பிரொரம் செய்பவரா-
கைவும் திகைழ்ந்தார்.  

  2013 ஆம் ஆணடு ெங்கைக்குரிய 
செய்ஹுஸ் ஸஜ்ஜாதா அஷ செய்ஹ் 
அப்துல் கைாதர் அல் பாஸி (ரலி) அவர்கை-
ளின் அஙகீகைாரத்துடன் இலங்கைக்கைான 
கைலீபதுல் குலபா, கைலீபாக்கைள, ோட்ளா-
விய ரீதியில் ரயீஸுல் முகைத்தமீன்கைள, 
முகைத்தமீன்கை்்ள உம்மு ஸாவியாவின் 
பஙகைளிப்நபாடு செய்ஹ் அஜ்வாத் பாஸி 
ோயகைம்( ரலி) நியமித்தார். அந்த நியம-
னத்தில் ரயீஸுல் முகைத்தமாகை ோனும் 
ஆன்மீகைத் தந்்த செய்ஹ் அஜ்வாத் 
பாஸி ோயகைம் அவர்கைளினால் நியமிக் -
கைப்படநடன்.  

சாதுலியயா தரீக்காவின் வளர்ச்சிக்கு உயிரூடடிய   
சசயகு நாயகம் அஜவாத் அ்பதுல்ைா அல்பாஸி (றஹ்)  
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0 
(வாச்சிககுடா விபேட நிருபர்) 

அல்்ாஜ் 
பர்்ான் முர்ஸி 
ரயீ்ுல் மு�த்தமுஷோதுலி  
சீனன்ப�ாட்்ட   

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரமழான் பி்ை 30
சுபகிருது வருடம் சிததி்ர மா்தம் 19ஆம் நாள்      திங�ட்கிழ்ம
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இலக்கியம் தவிர சினோ (இந்தியாவில் 
இதமன 'சினிோ' என்கிறார்கள்), 
நாட்கம், நாட்டியம், ஓவியம் ம�ான்ற 

்கமல்களிலும் எனக்கு ஈடு�ாடு உண்டு. இருந்-
தம�ாதிலும், இப்�ாழுது வயது தளரந்த 
நிமலயில் தீவிரோ்க இவறமற நு்கரவதறகு 
வாய்பபும், விருபபும் இல்லாேற ம�ாகிறது.  

 திமரப�டம் என்�மதப ்�ாறுததவமர நான் 
ஆரம்�ததில் ்காட்டிய மதடல் முயறசி்களும், 
இரசமன ேட்டமும் வரவரத மதய்ந்து ம�ாகின்-
றன. இக்்கட்டுமரயில் 'சினோ' �றறிய எனது 
அனு�வங்கள் சிலவறமற �கிரந்து ்்காள்ள 
விரும்புகிமறன்.  

 எனது அறிவு உணரச்சிபூரவோ்க ்வளிப�டத 
்தாடஙகியது ஐந்து வயதிலாகும். எனது ்�ற-
மறாருடன் �ாரதத முதல் தமிழ்ப �டம் எம்.ம்க.தியா-
்கராஜ�ா்கவதர �ாடி நடிதத 'திருநீல்கண்டர' என்ற 
�டமே. அந்தப �டதமத முழுமேயா்கப �ாரதது 
�குததாராயும் �க்குவம் எனக்கு அபம�ாது இருக்-
்கவில்மல. ஒரு சில ்காட்சி்களும் �ாட்டு்களும் 
நிமனவில் நின்றன.  

 அதறகுப பின்னர பி. ்கண்ணாம்�ா நடிதத 
'்கண்ணகி', 'ேஹாோயா', 'ஜ்கதலப பிரதா�ன்' 
ம�ான்ற �டங்களின் சில ்காட்சி்கள் ோததிரமே 
நிமனவில் நின்றன. அக்்காலததில் ஒரு திமரப�-
டததில் வரும் சில சில அம்சங்கமள ோததிரம், 
அதாவது �ாட்டு, ஹாஸயம், சண்மடக் ்காட்சி்கள், 
இமச (வாததியக் ்கருவி, ்ேட்டு்கள்) ம�ான்ற-
வறமற ோததிரம் ரசிதது ேகிழ்ந்த ்காலேது.  

 1948 ஆம் ஆண்டு அளவில் 'சந்திரமல்கா' 
என்ற �டதமத, ேமறந்த அரசியல்வாதியான 
மஜாசப �ரராஜசிங்கததுடன் �ாரதமதன். அப-
்�ாழுதுதான் திமரப�டம் என்ற ஊட்கதமத 

்வறுேமன உதிரி உதிரியா்க ரசிப�து ம�ாது-
ோனது இல்மல என்றும், அதில் ்கமத, நடிபபு, 
்நறியாள்ம்க, ்�ாருததமுமடமே ம�ான்றமவ 
எல்லாம் ்கவனிக்்கப�ட மவண்டும் என்றும் 

அறிவு ஏற�ட்டது.     ஆங-
கிலப �டங்கள் �ாரப�தில் 
அவவளவு நாட்டம் இருக்்க-
வில்மல. ஆஙகில்ோழி 
மூலம் ்கல்வி ்கறறதனால், 
'Secrets of Life' என்ற ்கல்வி 
சாரந்த,ஆண்்�ண் உறவு 
சம்�ந்தோன ஒரு விவரணப-
�டதமதப �ாரதததும் ஞா� -
்கததிறகு வந்தது.  

  எஸ.எஸ.ஸி வகுபபில் 

1953 இல் �டிதத ்�ாழுது, ஆஙகில இலக்கி -
யம் �டிபபிதத பி.டி.சின்மனயா என்ற ஆசிரியர, 
'A Tale of Two Cities' என்ற நாவமலப �டிப-

பிக்்கத ்தாடஙகும் முன்னர சிவாஜி ்கமணசன் 
நடிதத முதல் �டோகிய '�ராசக்தி' �டம் �றறிய 
தேது �ாரமவமய ்வகு சுவாரஸயோ்க விளக் -
கிக் கூறி, சாரல்ஸ டிக்கின்ஸின் நாவலுடன் 
ஓரளவு ஒபபுவமே இருப�மத விளங்கப�டுத -
தினார. அதன் பின்ம� திமரப�டம் ்தாடர�ா்க 
நிமறய அறிய மவண்டும் என்ற ஆவல் பிறந்-
தது.  

 1953 ஆம் ஆண்டு ஒக்மடா�ர ோதம் எனது 
தந்மதயார ்்காழும்புக்கு இடம்ோறி 
வந்ததனால் ேட்டக்்களபபில் 11 
வருடங்கள் வாழ்ந்த நான், ்்காழும்-
பிமலமய இறமறவமர வசிக்கும் 
வசதி ஏற�ட்டது. ்்காழும்பு வந்த -
தும், திமரப�டம் ்தாடர�ா்க நிமறய 
அறியக் கூடிய சந்தரப�ம் எனக்குக் 
கிமடததது. அக்்காலததில் Colombo 
Film Siciety, Cinema 
16 Society என்று சில 
சங்கங்கள் மேமல -
நாட்டு �டங்கமளக் 
்காட்டி வந்தன. பிரிட் -
டிஷ் ்கவுன்சில், அ்ேரிக்்க ேததிய நிமலயம் 
ம�ான்ற இடங்களில் நிமறய சினோ ்தாடர -
�ான நூல்்கமள ஆஙகில்ோழி மூலம் 
வாசிததும் �யனமடயும் வாய்பபு கிட்டி -
யது. Sight and Sound, Film 10 Filming 
ம�ான்ற உயரதர திமரமயடு்கமளயும் �ாரத-
துப �யனமடயும் வாய்பபுக் கிமடததது.  

 இது இப�டியிருக்்க, 1953 ஆம் ஆண்டு 
முதல் நான் �ததிரிம்க்களில் ஆஙகிலததில் �ல 
விடயங்கமளப �றறி எழுதத ்தாடஙகிமனன். 
இலஙம்க வா்னாலி நி்கழ்ச்சி்களிலும் �ங்்க-

டுதமதன்.    1950 ்களில் இலஙம்க வா்னாலி-
யில் தமிழ்ப �குதியில் அருள்தியா்கராஜா என்ற 
நி்கழ்ச்சி அமேப�ாளர, ஒருவாரம் திமரப�டம் 
�றறியும் ேற்றாரு வாரம் இலக்கிய ்சாற்�ா-
ழிவு்கமளயும் ஒலி�ரபபுோறு சந்தரப�ம் தந்தார. 
அமதம�ால விவியன் நேசிவாயமும் கிராே 
சஞ்சிம்க நி்கழ்ச்சி்களில் ்ோழி்�யரபபு்கமளத 
தருோறு ம்கட்டுக் ்்காண்டார.  

அந்நாட்்களில் Cinema 16 Society என்ற சங-
்கததின் தமலவர முரளிதரன், தமிழ்ச் 
மசமவயில் திமரப�ட விேரசனங -
்கமள ஒலி�ரபபி வந்தார. அவர ஒரு 
வாரம் திறனாய்வு ்சய்தால், அடுதத 
வாரம் நான் �டங்கமள �றறியும் 
திறனாய்மவச் ்சய்யும் சந்தரப�ம் 
கிமடததது.  

 இதனாமலமய திமரப�டத திற-
னாய்வாளர என்ற அஙகீ -
்காரம் எனக்குத தரப�ட்டது. 
மேறகூறப�ட்ட திமரப�டச் 
சங்கங்களுடன், ்்காழும் -
பிலுள்ள பிற நாட்டுத 

தூதர்கங்களும் தததேது நாட்டுப �டங்கமள 
்்காழும்பில் திமரயிட்ட ம�ாது அமவ �றறி 
அறிந்து ்்காள்ள வாய்பபு ஏற�ட்டது.  

Film Critics and Journalists Association 
என்ற சங்கம் உருவாகிய ம�ாது, அதன் ஸதா� 
உறுபபினர்களான நானும், ேமறந்த சில்மல-
யூர ்சல்வராசனும் மசரந்து ்்காண்மடாம். 
அப்�ாழுதுதான் சிங்களப �டங்கள் �றறிய 
அறிவும், உல்க சினோக்்கள் �றறிய அறிவும் 
எேக்கு விசாலோகின. திமரப�ட விழாக்்கமள-
யும் இச்சங்கம் நடததியது.  

நெருக்கடியில் இருந்து இலங்்க மீள்வதற்கு
இந்தியா நதாடர்ச்சியா்க ்வழஙகும் உதவி்கள

ப�ொருளாதார ்நருக்்கடி ேறறும் 
அதனால் ஏற�ட்டுள்ள அரசியல் 
ஸதிரததன்மேயால் இலஙம்க 

தறம�ாது அசாதாரண நிமலமேக்கு மு்கங்்கா-
டுதது வருகின்றது. ்்காழும்பு ்காலிமு்கததிடலில் 
சுயாதீனோ்க ஒன்றிமணந்த குழுவினர ஜனாதி -
�தி ்சயல்கததின் முன்�ா்க மூன்றாவது வாரததி-
மனக் ்கடந்து ்தாடரச்சியான ம�ாராட்டததிமன 
முன்்னடுததுக் ்்காண்டிருக்கின்றார்கள். 

 அவர்கள் அரசாங்கதமத ோததிரம் எதிரக்-
்கவில்மல. �ாராளுேன்றததில் அங்கததுவம் 
வகிக்கும் அததமன உறுபபினர்களும் �தவி 
வில்க மவண்டு்ேன்று ம்காருகின்றனர. அதது -
டன் ்�ாருளாதார ்நருக்்கடிக்குத தீரவு ்காணு-
ோறும் அவர்கள் வலியுறுததுகின்றனர.

 இந்தத ்தாடரம�ாராட்டததிறகு ஆதரவா்க 
நாடாளவிய ரீதியில் �ல்மவறு ம�ாராட்டங்கள் 
முன்்னடுக்்கப�ட்டுக் ்்காண்டிருக்கின்றன. இவ-
விதோன ம�ாராட்டங்களின் ம�ாது வன்முமற 
சம்�வங்களும் நடந்துள்ளன. ்�ாதுே்கன் ஒரு -
வரும் உயிரிழந்துள்ளார.  

 அமதமநரம், ்தாழிறசங்கங்களும் ம�ாராட் -
டங்கமளயும் ஹரததாமலயும் முன்்னடுத-
துள்ளது. எதிரவரும் நாட்்களில் இந்தபம�ாராட்-
டங்கள் இன்னமும் தீவிரேமடயாலம் என்றும் 
அத்தாழிறசங்கள் எச்சரிக்ம்க விடுததுள்ளன.  

  இவவிதோன நிமலயில், இலஙம்க அரசாங-
்கம் தனது முன்மனய ்்காள்ம்கமய ோறறி 
சரவமதச நாணய நிதியததிடம் அவசர ேறறும் 
நீண்ட்கால உதவிமய ்�றறுக் ்்காள்வதறகு 
நடவடிக்ம்க்கமள முன்்னடுததுள்ளது. தற்கா்க, 
இலஙம்கயிலிருந்து ்சன்ற நிதியமேச்சர அலி 
சபரி, ேததிய வஙகியின் ஆளுநர நந்தலால் 
வீரசிங்க ேறறும் திமறமசரியின் ்சயலாளர 
எம் சிறிவரதன ஆகிமயார சரவமதச நாணயநிதி -
யததின் �ணிப�ாளர கிறிஸடலினா மஜாரஜீவா, 
பிரதிப �ணிப�ாளர கீதா ம்காபிநாத உள்ளிட்ட 
�ல முக்கியஸதர்கமள சந்திததுப ம�ச்சுவாரத -

மத்கமள நடததியுள்ளனர.   இந்தப ம�ச்சு -
வாரதமத்களின் ம�ாது, இந்திய நிதி அமேச்சர 
நிரேலா சீதாராேன் ேறறும் துமறசாரந்த நிபு-
ணர்களும் ்கலந்து ்்காண்டிருந்தனர. இவர்கள் 

இலஙம்கக்கு சரவமதச நாணய நிதியம் நிதி 
உதவி வழஙகுவமத உறுதி ் சய்வதற்கான �ணி-
்களில் ஈடு�ட்டிருந்தனர.  

  இலஙம்கயானது சரவமதச நாணய நிதி -
யததிடம், 4 பில்லியன் ்டாலர்கமள ்கடன்்க-
ளா்க ்�றுவதறகு எதிர�ாரததுள்ளது. எனினும், 
இலஙம்க சரவமதச நாணய நிதியததின் உறுபபு 

நாடா்க இருப�தால் அதற்கான ம்காட்டாவா்க 
800 மில்லியன் ்டாலர்கள் உள்ளன.  

 அதமன எபம�ாதும் இலஙம்க ்கடன் உத-
வியா்க ்�றறுக் ்்காள்ள முடியும். எனமவ 

இலஙம்க உடனடியா்க ்கடனுதவிமய சரவமதச 
நாணய நிதியததிடம் ம்காரிய நிமலயில், அதறகு 
சரவமதச நாணய நிதியம் இலஙம்கயின் ம்காட் -
டாவில் அமரவாசியான 400 மில்லியன் 
்டாலர்கமள வழஙகுவதா்க அறிவிததுள்ளது.  

 அமதமநரம், சரவமதச நாணயநிதியததின் நிதி-
யுதவி கிமடப�தறகு இலஙம்க அரசாங்கம் மீளச் 

்சலுததலுக்்கான வமர�ட்ோன்மற தயா -
ரிக்்க மவண்டியுள்ளது. தறம�ாமதய நிமலயில் 
இலஙம்க அரசாங்கம் ்கடன்்கமள மீளச் ்சலுத-
துவமத நிறுததியுள்ள நிமலயில், இந்த வமர�-
டம் மி்கவும் முக்கியோனதாகின்றது.  

 அததுடன் ்கடன்்கள் �றறிய ஆமலாச்கர, சட்ட 
ஆமலாச்கர உள்ளிட்ட முக்கிய �தவி்கமளயும் 
நியமிக்்க மவண்டிய மதமவயும் இலஙம்க அர-
சாங்கததிறகு உள்ளது. அந்தப �ணி்கமள அர -
சாங்கம் முன்்னடுததுள்ளது.  

 இவவாறிருக்ம்கயில், உல்க வஙகி 300 
மில்லியனில் இருந்து 600 மில்லியன் வமர 
இலஙம்கக்கு உதவி வழஙகுவதா்க அறிவிதது 
இருக்கின்றது. அமதம�ான்று ஆசிய அபிவிருததி 
வஙகியும் இலஙம்கக்கு உதவுவதா்க அறிவிததி-
ருக்கிறது.   சரவமதச நாணய நிதியததிடமிருந்து 

நிதியுதவி கிமடக்கும் வமரயிலும் ஏமனய தரப-
புக்்கள் நிதிமய வழஙகும் வமரயிலும் நாட்டின் 
்�ாருளாதார நிமலமே்கமள சோளிக்்க 
மவண்டிய மதமவ இலஙம்க அரசாங்கததுக்கு 
உள்ளது.  

 தறம�ாமதய நிமலயில் அரசாங்கததுக்கு ஏற்க-
னமவ இணஙகியதன் பி்காரம் இந்திய அரசாங்கம் 
அரிசி, எரி்�ாருள், ேருந்து வம்க்கமள ்தாடரச்-
சியா்க அனுபபி வருகின்றது.  ஏபரல் ோதததில் 
ோததிரம் 27ஆயிரம் ்தான் அரசி, எரி்�ாருட்-
்கமள இந்தியா அனுபபி மவததுள்ளது. அததுடன் 
உடனடித மதமவக்்கான ேருந்து்கமளயும் அடுதது 
வரும் நாட்்களில் இலஙம்கக்கு அனுபபுவதறகு 

ஏற�ாடு்கள் பூரததியாகியுள்ளன.   இந்நிமலயில், 
உள்நாட்டு நிமலமே்கமளச் சோளிப�தற்கா்க 
இலஙம்க அரசாங்கம் சீனாவிடததில் நிதி உதவி-
மயக் ம்காரியிருந்தது. குறிப�ா்க 2.5 பில்லின் 
்டாலர்கமள சீனாவிடததில் ம்காரியிருந்தது.  

அததுடன் ஏற்கனமவ ்�றப�ட்ட ்கடன்்கமள 
மீளச் ்சலுததுவதற்கான ்கால அவ்காசததிமன 
நீடிக்குோறும் ம்காரியிருந்தது. ஆனால், சீனா, 
தனது முன்மனய ்கடன்்கமள மீளச் ்சலுததுவ-
தற்கான ்கால அவ்காசததிமன வழஙகுவதறகுத 
தயாரில்மல. ஆனால் புதிய ்கடன்்கமள வழஙகு-
வதறகு தயாரா்க உள்ளது.  

(13ஆம் �க்்கம் �ாரக்்க)

ம�ௌலவி

எஸ். எம். எம். முஸ்்தபா...?
(காத்ான்குடி விசேட நிருபர்)

திறனாய்ாளர்

கே. எஸ். சி்கு�ாரன்
எழுது்து...

நொ ட்டின் அசாதாரண சூழ்நிமல ்கார-
ணோ்க ்கடந்த மூன்று ஆண்டு்க-
ளா்க மநான்புப ்�ருநாள் திடல் 

்தாழும்க நமட்�றாத நிமலயில் இம்முமற 
்காததான்குடி ்கடற்கமர வளா்கததில் ்�ருநாள் 
திடல் ்தாழும்க நமட்�றுவதற்கான ஏற�ாடு-
்கள் பூரததி ்சய்யப�ட்டுள்ளது. ்தாழும்கக்்கா்க 
வரும்க தரவுள்ளவர்களுக்கு  ்காததான்குடி இஸ-
லாமிய நிமலயம் அறிவுறுததல்்கமள வழஙகி-
யுள்ளது.   

 மநான்புப ் �ருநாள் ் தாழும்கக்்கா்க வரும்க 
தரவுள்ள ஆண்்கள், ்�ண்்கள் ்�ருநாள் ்தாழு-
ம்கயன்று ்கமடபபிடிக்்க மவண்டிய ஒழுஙகுவிதி-
்கள் குறிததும் அறிவிக்்கப�ட்டுள்ளது. 

 அந்த அறிவிபபில் குறிபபிடப�ட்டுள்ளதாவது:
   நபி ( ஸல் ) அவர்களின் ஸுன்னாமவ 

நமடமுமறப�டுததும் மநாக்கில் இப்�ருநாள் 
்தாழும்க்கமள ஏற�ாடு ்சய்து நடததி வரு -
கின்மறாம். இதன் மூலம் ேக்்கள் நபி்களாரின் 
வழி்காட்டுதமலப பின்�றறி இத்தாழும்க-
்கமள நிமறமவறறிட மவண்டும் என்�து எேது 
எதிர�ாரப�ாகும். எனமவ அதறகு ோறறோன 
்சயல்�ாடு்களில் ஈடு�டுவமத முழுமேயா்க 
தவிரததுக் ்்காள்ள மவண்டும்.  

  ்காததான்குடி ்கடற்கமர ்�ாழுதும�ாக்கு-
வதற்கான பிரதான தளோ்க எம்ேவர்களால் 
�ாரக்்கப�ட்டாலும் ்�ருநாள் தினததில் நீங்கள் 
அஙகு சமு்கேளிப�து அல்லாஹமவப பு்கழ்ந்து 
அவன் ்கடமேயாக்கிய ஓர வணக்்கதமத நிமற -
மவறறுவதற்கா்க என்�மத ேனதில் நிறுததி 
அதற்கான ம�ணுதலுடன் வரும்க தருவமத 

்�ாருததோனது.     �ாது்காபபு ேறறும் வீதி 
ஒழுங்கமேபபுக்்கா்க நியமிக்்கப�ட்டுள்ள சமூ்க 
மேம்�ாட்டுக்்கான ேக்்கள் ஒன்றிய பிரதிநிதி்க -

ளின் அறிவிததல்்கமள முழுமேயா்க பின்�றறி 
்சயல்�டுங்கள். குடும்�ோ்க வா்கனங்களில் 
வரு�வர்கள் நூறாணிய்யா மேயவாடி வீதி 

அல்லது ஏ.எல்.எஸ ோவதமத வீதி 
வழியா்க வரும்க தர மவண்டும்.   

  இவவாறு வரு�வர்கள் 
ஆண்்கள் �குதிக்குள் ்சலுதத 

அனுேதிக்்கப�ட ோட்டார்கள். ஆண்்கள் ோத-
திரம் வரும்க தரும் வா்கனங்களில் வருமவார 
்கடற்கமர வீதியினால் அனுேதிக்்கப�டுவர . 

இவவீதியினூடா்க திடலுக்கு 
வரும்க தருகின்ற ஆண்்கள் 
்�ண்்கள் �குதிக்கு வா்கனங-
்கமளச் ்சலுதத எக்்காரணம் 
்்காண்டும் அனுேதிக்்கப�ட 
ோட்டார்கள்.  

  ்தாழும்க ்காமல 06:15 
ேணிக்கு நடததப�டும். சிரேங -
்கமள தவிரததுக் ்்காள்வதற -
்கா்க 05:30 ேணி ்தாடக்்கம் 
06.00 ேணிக்குள் திடலுக்கு 
வரும்க தர முயறசியுங்கள். 
திடலில் ்�ண்்கள் �குதிக்குச் 
்சன்று ்சல்பி, ம�ாட்மடா 
ேறறும் வீடிமயா எடுப�து 
முறறா்க தமட ்சய்யப�ட் -
டுள்ளது. ்கேராக்்கமள ஆ்கா -
யததில் ்சலுததி வீடிமயா 
்சய்�வர்கள் ஏற�ாட்டாளர்க -
ளிடம் முன் அனுேதி ்�றறுக் 
்்காள்ள மவண்டும்.  

 தங்களது அழம்க ்வளிக் -
்காட்டுமு்கோ்க ஆமட அணிந்து 

வருகின்ற அமனததுப ்�ண்்களும் வீடு்க -
ளுக்கு திருபபி அனுபபி மவக்்கப�டுவர. நறு -
ேணங்கமளப பூசிக் ்்காண்டு ஆண்்களுக்கு 
இமடயில் குறுக்கிடும் ்�ண்்கள் குறிதது 
ஹதீஸ்களில் ்கடுமேயான எச்சரிக்ம்க்கள் 
உள்ளதால் ்�ண்்கள் இது விடயததில் ்கவன -

ோ்க நடந்து ் ்காள்ள மவண்டும்.   ஒமர குடும்� 
அங்கதவர்களா்க இருந்தாலும் திடலில் தங்க -
ளது குடும்� ஆண், ்�ண்்களுக்கு இமடயில் 
நா்கரி்கோ்க நடந்து ்்காள்ள மவண்டும். தங்க -
ளது வீடு்கமளப ம�ான்று மசட்மட்களில் ஈடு� -
டக் கூடாது. வுளு ்சய்து ்்காண்டு ்தாழும்க 
விரிபபுக்்களுடன் வருவது ்தாழும்கமய 
நிமறமவறற உதவியா்கவிருக்கும்.   

    பிரசுரங்கள் விநிமயாகிப�தறம்கா வசூல் -
்கள் மேற்்காள்வதறம்கா எவருக்கும் அனுேதி-
யளிக்்கப�ட ோட்டாது.   

சந்தரப� சூழ்நிமல்களுக்கு ஏற� ஏற�ாட்டுக் 
குழுவினால் திடலில் விடுக்்கப�டுகின்ற அறி -
விததல்்கமள முழமேயா்க பின்�றறுங்கள். 
்தழும்கக்கு வந்து வீடு ்சல்லும் வமர இமற -
்கட்டமளக்கும் நபியின் ம�ாதமனக்கும் ோற-
றோன ்சயற�ாடு்களில் ஈடு�ட மவண்டாம் 
என அன்�ா்க மவண்டிக் 
்்காள்கின்மறாம்.

்காததான்குடி இஸலா-
மிய நிமலய ஏற�ாட்டுக்-
குழு தனது அறிக்ம்கயில் 
இவவாறு ்தரிவிததுள்-
ளது.   

கடைப்பிடிகக வேண்டிய பநறிமுடைகள்
குறித்து ஏற�ொட்டுககுழு அறிவித்்தல்

மூன்று ்வருட ்காலத்துககு பின்்னர் ்காத்தான்குடி 
்கடற்்க்ையில் இம்மு்ை நெருொள நதாழு்்க

இலஙடக ்தனது முனடனய கைனகடை 
மீைசபசெலுத்துே்தறகொன கொலஅேகொசெத்ட்த  
ேழஙகுே்தறகு சீனொ ்தயொரில்டல. 
ஆனொல் புதிய கைனகடை ேழஙகுே்தறகு 
சீனொ ்தயொரொக உள்ைது

இந்தியொவிைம் 2 பில்லியன பைொலர் 
வேலதிக கைனொக வகொருகினைது இலஙடக: 
இந்தியொ செொ்தகேொக �ரிசீலடன

எ்னது அனுெ்வங்கள

CINEMA
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130 k.g ம்கரள ்கஞ்சா ...
குறித்த ப�ொதிகள் பெயபுரம் 

ப�ொலிசொரிடம் ஒப�டடககப�ட்-
டுள்்ள நிடையில் மேைதிக விசொ-

ரடைகட்ள ப�ொலிசொர் மேற்-
பகொண்டு வருகின்றனர்.

சிங்கப்பூரில் புதிய ....
உடமனமய, அவொ்கள் ்தனிடேப� -

டுத்தப�ட்டனொ். பிஏ.2.12.1 துடை 
ரகம் கவடைககுரியது எனம்றொ, கண் -
கொணிககப�டமவண்டியது எனம்றொ 
உைக சுகொ்தொர அடேபபு இதுவடர 
அறிவிககவில்டை எனறு அதிகொரி-

கள் ப்தரிவித்தனர். தீவிர ப்தொற்றும் 
்தனடே பகொண்ட ஒமிகமரொன 
ரகேொன பிஏ.2-வின துடை ரகேொன 
பிஏ.2.12.1, ேொர்ச் ேொ்த ேததியில் 
உைகம் முழுவதும் அதிகம் ம�ருககு 
�ரவியடே குறிபபிடத்தககது.

பஸ்ஸும் ஆட்மடசாவும் ...
முச்சககரவண்டி ேற்றுபேொரு 

�ஸடஸை  முந்திச் பசல்லும்ம�ொது 
எதிமர வந்்த �ஸஸைஸுடன மேருககு 
மேர் மேொதி வி�ததுககுள்்ளொனடே 
ஆரம்�ககட்ட விசொரடைகளில் 

இருந்து ப்தரியவந்துள்்ளது. வி�த-
துடன ப்தொடர்புடடய �ஸ சொரதி 
டகது பசயயப�ட்டுள்்ள நிடையில், 
ப�ொலிஸைொர் மேைதிக விசொரடை-
கட்ள முனபனடுதது வருகின்றனர்.

பிரதசான ்கட்சி்களின் மேதின..
ேககளின   �ஙமகற்புடமனமய  

ேடடப�ற்்றன.
சர்வம்தச ப்தொழிைொ்ளர் தினதட்த-

பயொட்டி சிை அரசியல் கட்சிகள் 
ேற்றும் ப்தொழிற்சஙகஙகள் மேற்று 
கூட்டஙகள் ேற்றும் ஊர்வைஙகட்ள 
ேடததியம�ொதும் அவற்றில் ேககள் 
�ஙமகற்பு மிகவும் குட்றவொகமவ 
கொைப�ட்டதுடன ஊர்வைஙகளும் 
மிகவும் குட்றவொகமவ கொைப�ட் -
டன.

ப�ொது ென ப�ரமுனவுடன 
இடைந்்த ப்தொழிற்சஙகஙகள் ேடத-
திய மே தின கூட்டம் மேற்ட்றய 
தினம் பிற்�கல் நுமகபகொடட  
ஆனந்்த சேரகமகொன பவளிய-
ரஙகில் ேடடப�ற்்றது. ேககள் 
ஆடைடய �ொதுகொபம�ொம், சவொல்-
கட்ள பவற்றி பகொள்மவொம் என்ற 
ப்தொனிபப�ொருளில் அந்்த மேதினக 
கூட்டம் ஏற்�ொடு பசயயப�ட்டி-
ருந்்தது.

 ேொட்டில் நிைவும் எரிப�ொருள் 
பேருககடி ேற்றும் ப�ொரு்ளொ்தொர 
பேருககடிடய கவனததிற்பகொண்டு 
உள்ளூரொட்சி சட�களின உறுபபி -
னர்கள் ேற்றும் ப்தொழிற்சஙக உறுப-
பினர்கள் உள்ளிட்ட ேட்டுப�டுத்தப-
�ட்டவர்களின �ஙமகற்புடமனமய 
அந்்த கூட்டம் ேடடப�ற்்ற்தொக 
ப�ொது ென ப�ரமுன கட்சி வட்டொ-
ரஙகள் ப்தரிவித்தன.

ஐககிய ேககள் சகதியின மே தினக 
கூட்டம் மேற்று பிற்�கல் பகொழும்பு 
சு்தந்திர சதுககததில் ேடடப�ற்்றது. 
அந்்தக கட்சி கடந்்த 26 ஆம் திகதி 
கண்டியிலிருந்து ஆரம்பித்த ஆர்ப -
�ொட்டப ம�ரணி மேற்று பகொழும்பு 
பகம்�ல் பூஙகொவில்  நிட்றவடடந்-
்தது. அ்தடனயடுதது அஙகிருந்து 
மே தின ஊர்வைம் சு்தந்திர சதுக -
கம் வடர பசனறு அஙகு எதிர்ககட் -
சித ்தடைவர் சஜித பிமரே்தொசவின  
்தடைடேயில் சு்தந்திரததிற்கொன 

ம�ொரொட்டம் என்ற ப்தொனிபப�ொ-
ருளில்  மேதினக கூட்டம் ேடட-
ப�ற்்றது. அம்தமவட்ள ைஙகொ  சே-
சேொெக கட்சி, கம்யூனிஸட் கட்சி 
உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளின 
மேதினக கூட்டம் மேற்று பிற்�கல் 
3 ேணிககு பகொழும்பு டைட் �ொர்க 
விட்ளயொட்டரஙகில் ேடடப�ற்்றது.

அததுடன ப�ரட்டுகொமி  சேொெ -
வொதி கட்சியின மேதினக கூட்டம் 
பகொழும்பு விகொரேொம்தவி பூஙகொ 
பவளியரஙகில் ேடடப�ற்்றது. 
ம்தசிய சு்தந்திர முனனணியின 
மேதினக கூட்டம் �த்தரமுல்ை 
அம� கே �குதியில் ேடடப�ற்்றது.

அ்தற்கிைஙக ஐககிய ம்தசியக 
கட்சியின மேதினக கூட்டம் மேற்று 
பிற்�கல் பகொழும்பு புதிய ேகர ேண்-
ட�ததில் கட்சியின ்தடைவர் ரணில் 
விககிரேசிஙகவின ்தடைடேயில் 
ேடடப�ற்்றதுடன மிகவும் குட்றந்்த 
அ்ளவிைொனவர்கம்ள அந்்தக கூட்டத -

தில் கைந்து பகொண்டுள்்ளனர். ஸ்ரீ-
ைஙகொ சு்தந்திரக கட்சியின மேதினக 
கூட்டம் கட்சியின ்தடைடேயகத-
தில் கட்சியின ்தடைவர் டேததிரி-
�ொை சிறிமசனவின ்தடைடேயில் 
ேடடப�ற்்றது. அததுடன ேககள் 
விடு்தடை முனனணியின மேதினக 
கூட்டஙகள் பகொழும்பு, ேொத்தட்ற, 
அனுரொ்தபுரம் ேற்றும் யொழப�ொைம் 
ஆகிய ேகரஙகளில் மேற்று ேடட -
ப�ற்றுள்்ளன. யொழப�ொைததில் 
ேடடப�ற்்ற மேதின கூட்டம் அந்்தக 
கட்சியின ப�ொதுச் பசயைொ்ளர் 
ரில்வின சில்வொவின ்தடைடேயில் 
ேடடப�ற்றுள்்ளது.

அம்தமவட்ள, அரசொஙகததுககு 
எதிரொக கொலிமுகததிடலில் ேடத-
்தப�டும் ேககள் ம�ொரொட்டததிற்கு 
ஒததுடைபபு வைஙகும் வடகயில் 
ேொட்டின முககிய ேகரஙகள் சிைவற் -
றிலும் மேற்று எதிர்பபு ஆர்ப�ொட்-
டஙகள் ேடத்தப�ட்டுள்்ளன.(ஸை)

இளம் ேசாணிக்க வியசாபசாரி..
முனதினம்  சக ேண்�ர்களுடன 

ம�ருவட்ள பிரம்தச 'Futsal' உள்்ளக 
விட்ளயொட்டு திடலில் உட்த�ந்-
்தொட்டம் விட்ளயொடிக பகொண்டி-
ருந்்தம�ொது, திடீபரன ேயககமுற்று 
கீமை விழுந்துள்்ளொர். இவடர சக 
ேண்�ர்கள் உடனடியொக அருகி -
லுள்்ள ்தனியொர் டவததிய நிடையத-
திற்கு பகொண்டு பசன்றனர். இருந்்த 
ம�ொதிலும் அவரின உயிடர கொப -
�ொற்்ற முடியவில்டை. அவர் திடீர் 
ேொரடடபபு ஏற்�ட்டு உயிரிைந்்த-

்தொக அவடர �ரிமசொதித்த டவததி-
யர் படொகடர் முஸ்த�ொ ப்தரிவித-
்தொர்.   ேண்�னின ேரைச்பசயதிடய 
மகள்விப�ட்டதும் நூற்றுககைக-
கொன ேண்�ர்கள், உ்றவினர்களும் 
டவததிய நிடையததில் குழுமியிருந்-
்தம்தொடு ஒருசிைர் ேண்�னின துயரம் 
்தொஙகொது க்தறி அழு்தனர்.   

ஒரு ப�ண் குைந்ட்தககு ்தந்ட்த -
யொன பேொைேட் ஸைெொன,  களுத-
துட்றடயச்மசர்ந்்த பிரசிததிப�ற்்ற 
சிமரஷட கைககொ்ளர் (KP) கொைஞ் -

பசன்ற அைேட் ஸைரூக அவர்க-
ளின பு்தல்வரும் சீனனமகொட்டட-
டயச்மசர்ந்்த முகத்தமுஷ்ொதுலி 
அைேட் ஸைரூக ைொஜியொரின ேருே-
கனும் EGL நிறுவன முகொடேததுவ 
�ணிப�ொ்ளர் அல்ைொஜ் ைொரிஸ 
ேற்றும் சீனனமகொட்டட ெொமிய-
துல்  �ொஸியயொவின உ� ்தடைவர் 
படொகடர் நூருல் இஸைொமின  டேத-
துனருேொவொர்.   

அனனொரின ெனொஸைொ மேற்று (01) 
அஸைர் ப்தொழுடகயின பின சீனன-

மகொட்டட �ொஸியயொ ப�ரிய ெஸும்ஆ 
�ள்ளிவொசல் டேயவொடியில் ேல்ை-
டககம் பசயயப�ட்டது.   

 ெனொஸைொ ேல்ைடககததில் உை -
ேொககள், ஊர் பிரமுகர்கள், அரசியல்-
வொதிகள் உட்�ட ப�ருந்திர்ளொமனொர் 
கைந்து  பகொண்டனர். மேற்ட்றய 
தினம் கடுடேயொன ேடையிலும்  
சீனனமகொட்டட பிரம்தசம் இ்ளம் 
வியொ�ொரியின திடீர் ேட்றவினொல்  
மசொகேடடந்து கொைப�ட்டடேயும் 
குறிபபிடத்தககது.  

ஊட்கவியலசாளர்கள்...
மவப�ஙகு்ளம் �குதியில் அடேந் -

துள்்ள எரிப�ொருள் நிரபபு நிடையத-
தில் எரிப�ொருள் நிரபபுவ்தற்கொக 
வவுனியொடவ மசர்ந்்த இரு ஊடகவி-
யைொ்ளர்கள் பசனறுள்்ளனர்.

இ்தனம�ொது அதிகேொன ப�ொது -
ேககள் வரிடசயில் நின்றடேயொல் 
அந்்த பேரிசடை கட்டுப�டுததுவ -
்தற்கு ஊடகவியைொ்ளர்க்ளொல் சிை 
ஆமைொசடனகள் வைஙகப�ட்டது. 
இ்தடனயடுதது எரிப�ொருள் நிரபபு 
நிடையததில் கடடேயில் இருந்்த 
ஊழியர்களுககும், அவர்களுககும் 
இடடயில் கருதது முரண்�ொடு ஏற்-
�ட்டது.

கருதது முரண்�ொடு முற்றிய 
நிடையில் ்தொம் ஊடகவியைொ்ளர்கள் 
என அவர்களிடம் அறிமுகம் பசயது 
டவத்தனர்.

அ்தடன ப�ொருட்�டுத்தொ்த ஊழி -
யர்கள் கடந்்த முட்றயும் எேது 
நிரபபு நிடையம் ப்தொடர்�ொன பசய-
தியிடன நீ்தொமன பிரசுரித்தொய என 
கூறி கடுடேயொக ்தொககியுள்்ளனர். 
குறித்த சம்�வததில் ஊழியர்களு-
டன இடைந்து நிரபபு நிடையததின 
முகொடேயொ்ளரும் ்தொககியிருந்்தொர்.

அததுடன அவர்க்ளது மேொட்டொர் 
டசககிளும் �றிமு்தல் பசயயப-
�ட்டு அடிதது துரத்தப�ட்டனர். 

சம்�வததில் கொயேடடந்்த ஊட -
கவியைொ்ளர் ஒருவர் வவுனியொ 
டவததியசொடையில் சிகிச்டசககொக 
அனுேதிககப�ட்டுள்்ளொர். சம்�-
வம் ப்தொடர்�ொக ப�ொலிசொருககு 
ப்தரியப�டுத்தப�ட்டது. சம்�வ 
இடததிற்கு பசன்ற பேளுககு்ளம் 
ப�ொலிசொர் நிரபபு நிடையததின 
முகொடேயொ்ளர் உட்�ட மூனறு 
ம�டர டகது பசயதுள்்ளதுடன விசொ -
ரடைகட்ள முனபனடுதது வருகின -
்றனர். இம்தமவட்ள குறித்த நிரபபு 
நிடையததின கண்கொணிபபு கேரொ 
�திவுகட்ள வைஙகுேொறு ஏடனய 
ஊடகவியைொ்ளர்க்ளொல் அ்தன ேடத-

துனருககு மகொரிகடக விடுககப-
�ட்டது.

எனினும் மினசொரம் இல்டை என� -
்தொல் இரகசிய கேரொ இயஙகவில்டை 
என குறித்த நிடைய முகொடேயொ்ள-
ரொல் ப்தரிவிககப�ட்டது. ேொட்டில் 
எரிப�ொருட்களுககு ்தட்டுப�ொடு 
ஏற்�ட்டுள்்ள நிடையில் வவுனியொ-
வில் அடேந்துள்்ள பிர்தொன நிரபபு 
நிடையஙகளில் எரிப�ொருட்ள 
ப�ற்று பகொள்வதில் ப�ொதுேககளுக -
கும், நிரபபு நிடையததின ஊழியர்க-
ளுககும் இடடயில் ப்தொடர்ச்சியொக 
முரண்�ொடுகள் ஏற்�ட்டு வருகின -
்றடே குறிபபிடத்தககது.

ரஞசித் சியம்பலசாபிட்டிய ...
பசயதியொ்ளர் சந்திபபில் கைந்து 

பகொண்டு உடரயொற்றிய அவர், 
அடனததுக கட்சி ஆட்சி அடேககப-
�ட மவண்டுேொனொல், அடனதது அர-
சியல் கட்சிகட்ளயும் ஒனறிடைக-
கும் குறுகிய கொை அரசொஙகேொக அது 
இருகக மவண்டும் என்றொர்.

அடனததுக கட்சி அரசொஙகம் ஒன-
று�ட்டொமைபயொழிய ேொட்டின பிரச்-
சிடனகளுககு தீர்வுகட்ள வைஙக 
முடியொது என்றொர். "இரண்டு நி�ந்்த-
டனகளின கீழ ேொன துடை ச�ொேொய-
கரொக ப்தொடர்மவன எனறு இந்்த ேொ்த 
ப்தொடககததில் �ொரொளுேன்றததில் 

ப்தரிவிதம்தன. ஏபரல் இறுதி வடர 
ேொன துடை ச�ொேொயகரொக �ணி-
யொற்றுமவன. ஏபரல் 5, 2022 மு்தல் 
துடை ச�ொேொயகர் �்தவிடய ஏற்க 
ேொட்மடன. எனது ரொஜினொேொடவ 
அவர் அறிவிததுள்்ளொர். இந்்த கடி்தத-
தின பிரதி மேற்று ெனொதி�தி ேற்றும் 

ச�ொேொயகர் ஆகிமயொருககு அனுபபி 
டவககப�ட்டுள்்ள்தொக �ொரொளுேன்ற  
உறுபபினர் சியம்�ைொபிட்டிய ப்தரி-
விததுள்்ளொர். மேலும், இைஙடகயின 
பேொத்த கடன பேொத்த உள்ேொட்டு 
உற்�ததியில் 170% ஆகும் என அவர் 
மேலும் ப்தரிவிததுள்்ளொர்.

நீணட ்கசாலத்தின்...
கிளிபேொச்சியில் அடேந்துள்்ள 

்தமிைர் விடு்தடைக கூட்டணி அலு -
வைகததில்  (30) ேடடப�ற்்ற குழுக-
கூட்டததில் இடம்ப�ற்்ற ஊடக 
சந்திபபினம�ொம்த அவர் இவவொறு 
ப்தரிவிததுள்்ளொர்.

இ்தனம�ொது ப்தொடர்ந்து கருதது 
ப்தரிவித்த கட்சியின ்தடைவரும் சட்-
டத்தரணியுேொன சிறீ்தரன ,

்தமிைர் விடு்தடைககூட்டணிககுள் 
கடந்்த ேொட்க்ளொக இருந்்த குைப�க -
ரேொன நிடை ேொற்்றப�ட்டுள்்ளது. 

ேடடப�ற்்ற கூட்டததில் ஏகேன்தொக 
புதியவர்கள் ப்தரிவு பசயயப�ட்ட -
னர். ்தமிைர் விடு்தடைக கூட்டணி 
1979ம் ஆண்டுகளில் பகொண்ட 
பகொள்டகயில் �யணிககும். ்தனி 
ேொடல்ை. ்தமிைர்களிற்கொன ்தனி 
அரடசப ப�ற்றுக பகொடுப�தில் 
உறுதியுடன பசயற்�டும் என அவர் 
ப்தரிவிததுள்்ளொர்.

ஊடகஙகளிற்கு கருதது ப்தரிவித்த 
ேகளிர் ம�ரடவத ்தடைவி கருதது 
ப்தரிவிகடகயில், ்தேைர் விடு்த -

டைக கூட்டணியில் நிர்வொக பசயற்-
�ொடுகளிற் �ஙபகடுததுள்்ள ேொம் 
எதிர்வரும் மே 18ம் திகதி ்தமிைர் 
விடு்தடை கூட்டணி முள்ளிவொயக-
கொலில் அஞ்சலி பசலுததிய பினனர் 
ேககளிற்கொன அரசியல் �ணிடய 
முனபனடுததுச் பசல்ைவுள்்ள்தொக 
அவர் ப்தரிவிததுள்்ளொர்.

இதில் குறித்த கூட்டததில் 
சிமரஷட ்தடைவரொக சட்டத்தரணி 
�. சிறீ்தரனும், பசயைொ்ளர் ேொயக-
ேொக மீண்டும் வீ ஆனந்்தசஙகரியும் 

ஏகேன்தொக ப்தரிவொனொர்கள். நிர்-
வொகச் பசயைொ்ளரொக க. பூமைொக-
ரட்ைமும், ப�ொரு்ளொ்ளரொக தி.சஞ் -
சயனும், இடைபப�ொரு்ளொ்ளரொக 
மவ்தொரணியனும் ப்தரிவொகினர். 
இட்ளஞர் ம�ரடவத ்தடைவரொக க. 
சம�சனும், ேகளிர் ம�ரடவத ்தடை -
வரொக சூரியபிரதீ�ொ வொசவனும், 
சட்டம் ேற்றும் ஒழுஙகு ்தடைவரொக 
ஐயம்பிட்ள யமசொ்தரனும், ப்தொழிற்-
சஙகத ்தடைவரொக சி.்தயொ�ரனும் 
ப்தரிவொகியுள்்ளனர். 

்லும்க விமலயில்...
அதில் சிவப�ரிசி, ேொட்டரிசி 

ேற்றும் சம்�ொ அரிசியும் உள்்ளடங -
குவ்தொக அடேச்சர் ப்தரிவித்தொர்.

சப்தொச ஊடொக ேொததிரம் வைங -
கப�டும் அரிசிடய �ல்ப�ொருள் 
அஙகொடிகளுககு வைஙகும் �ட்சத -
தில் சலுடக விடையில் அரிசிடய 
விற்�டன பசயய முடியும் என 
�ல்ப�ொருள் அஙகொடிகளின உரி -
டேயொ்ளர்கள் உறுதியளிததுள்்ள -
்தொகவும் அடேச்சர் கூறினொர். 

இதுவடர 7900 பேட்ரிக ப்தொன 
சடேயல் எரிவொயு கிடடததுள்்ள -

துடன, சர்வம்தச ேொைய நிதியம் 
வைஙகும் கடனு்தவியின கீழும் 
சடேயல் எரிவொயுடவ பகொள்வ -
னவு பசயவ்தற்கு ேடவடிகடக 
எடுககப�ட்டுள்்ள்தொக வர்த்தக 
அடேச்சர் ப்ைொன மசேசிஙக 
மேலும் குறிபபிட்டொர். 

லிட்மரொ நிறுவனதட்த ம�ொனறு, 
ைொஃபஸ நிறுவனததிற்கும் 
சடேயல் எரிவொயுடவ இ்றககுேதி 
பசயவ்தற்கொன வசதிகட்ள ஏற்� -
டுததி பகொடுககவுள்்ள்தொக வர்த்தக 
அடேச்சர் மேலும் கூறினொர்.

அந்நிய ச்லசாவணி ம்கயிருப்பு... (03ஆம் �ககத ப்தொடர்)
டகயிருபபில் இருககும் 200 

மில்லியன படொைர்களும் குட்றந் -
துள்்ளன.

இந்்த நிடையில் இைஙடகயின 

அந்நிய பசைொவணி டகயிருப�ொ-
னது �ொரிய்ளவில் குட்றந்துள்்ள்தொக 
ப�ொருளியல் ேற்றும் நிதியியல் 

ப்தொடர்�ொன நிபுைர்கள் ப்தரிவிக-
கின்றனர்.

இவவொ்றொன நிடைடேயில் 
தினமும் ேதிபபிைந்து வரும் 

இைஙடக ரூ�ொடய ஸதிரேொன 
நிடைககு பகொண்டு வருவதில் சிர-
ேஙகள் ஏற்�ட்டுள்்ள்தொக ப்தரியவ-
ருகி்றது.

மேமட நசாட்கக ்கமலஞர்களுககு... (03ஆம் �ககத ப்தொடர்)

இடடப�ட்டவர்க்ளொக இருகக 
மவண்டும். விண்ைப�்தொரி ேொடக 
எழுதது, ஒப�டன, ஔியூட்டல், 
ேொடக இடச, ேொடகத ்தயொரிபபு, 
ேடன அடேபபு, ஆடட வடிவ-
டேபபு, அரஙகு முகொடேததுவம், 
இயககம், பினனணி ்தயொரிபபு, 
ேடிபபு ஆகிய துட்றகளில் ஏ்தொவது 
ஒரு துட்றயில் ஈடு�ட்டவரொக 
இருகக மவண்டும்.  

இவர் மேடட ேொடகததுட்றயில் 

குட்றந்்தது 10 ஆண்டுக்ளொக ஈடு�ட் -
டவரொக இருகக மவண்டும்.இவர் 
மேடட ேொடகத துட்றக கடைஞர் 
என�ட்த கிரொே உததிமயொகத்தர், 
கைொசொர உததிமயொகத்தர் ேற்றும் 
பிரம்தச பசயைொ்ளர் உறுதிப�டுத்த 
மவண்டும்.  

பூர்ததி பசய்த விண்ைப�ங -
கட்ள, �ணிப�ொ்ளர் ேொயகம், டவர் 
ேண்ட� அரஙக ேன்றம், பசௌசி-
றி�ொய, இை. 123, விமெரொே 

ேொவதட்த, பகொழும்பு 07 என்ற 
முகவரிககு �திவுத ்த�ொலில் 
அனுப� மவண்டும் அல்ைது மேரில் 
பகொண்டு வந்து ஒப�டடககைொம் 
என அறிவிககப�ட்டுள்்ளது. ஒரு 
ஆண்டுககு ேட்டும் ப�ற்றுத ்தரும் 
இந்்த கொபபுறுதிககு �யனொளிக -
ளிடம் இருந்து எந்்தவி்த கட்டை -
மும் அ்றவிடப�டேொட்டொது. இது 
ப்தொடர்�ொன மேைதிக ்தகவல்கட்ள 
011-2682134/ 0112682324 என்ற 

இைககததுடன ப்தொடொ்பு பகொண்டு 
ப�ற்றுக பகொள்்ளைொம் என அறி -
விககப�ட்டுள்்ளது. விண்ைப -
�தட்த இடும் உட்றயின இடது 
�கக மேல் மூடையில் "டவர் திடீர் 
வி�தது, ேருததுவ கொபபுறுதி- 
2022/23" எனறு குறிபபிடு்தல் 
மவண்டும். ்தகடேகட்ள உறுதி 
பசயவ்தற்கு சொனறி்தழின பிரதி -
கட்ள இடைதது அனுபபுேொறும் 
மகொரப�ட்டுள்்ளது. 

இலஙம்க ேக்களுககு... (03ஆம் �ககத ப்தொடர்)

அனுேதிககமவண்டும் எனறு 
மகொரி, ்தமிைக சட்டபம�ரடவயில் 
மு்தைடேச்சர் ஸடொலின தீர்ேொனம் 
முனபேொழிந்து அது நிட்றமவற்-
்றப�ட்டுள்்ளது.  மு்தைடேச்சரின 
மயொசடனப�டி, 80 மகொடி ேதிப-

பிைொன 40,000 ப்தொன அரிசி, 28 
மகொடி ரூ�ொய ேதிபபுள்்ள ேருந்து-
கள், 15 மகொடி ரூ�ொய ேதிபபிைொன 
குைந்ட்தகளுககொன 500 ப்தொன 
�ொல் ேொ ேற்றும் பி்ற ப�ொருட்கட்ள 
அனுப� ்தமிைக அரசொஙகம் முடிவு 

பசயதுள்்ளது. இைஙடகயில் உள்்ள 
இந்திய உயர் ஸ்தொனிகரகம் மூைம் 
இந்்த ப�ொருட்கள் அனுப�ப�ட -
வுள்்ளன.  இந்்தநிடையில் மு்தை -
டேச்சரின திட்டததுககு ஆ்தரவு 
பவளியிட்டுள்்ள ரொமேஸவரம் 

கடற்ப்றொழிைொ்ளர் சஙக ்தடைவர் 
மெசுரொெொ, ்தமிைகததின நிவொர -
ைபப�ொருட்கட்ள ்தஙகள் இயந் -
திர �டகுகள் மூைம் இைஙடகககு 
எடுததுச் பசல்ை ்தயொரொக இருப� -
்தொக குறிபபிட்டுள்்ளொர்.

இந்தியசாவில் அ்கதி்களசா்க... (03ஆம் �ககத ப்தொடர்)
ெூடை 1983 மு்தல் ஓகஸட் 

2012 வடரயிைொன கொைப�குதியில் 
3,04,269 இைஙடக அகதிகள் இந்தி-
யொவில் ்தஞ்சேடடந்திருககின்றனர்.

இவவொறு இந்தியொவுககுள் வரும் 
இைஙடக அகதிகட்ள மீண்டும் 

இைஙடகககு திருபபி அனுபபும் 
இறுதி மேொககததுடன ேனி்தொபி -
ேொன அடிப�டடயில் அவர்களுககு 
நிவொரைம் வைஙகுவம்த இந்திய 
அரசின அணுகுமுட்ற எனத ப்தரி-
விககப�ட்டுள்்ளது.

'உணமேத்தன்மேமய... (03ஆம் �ககத ப்தொடர்)

திருத்தததிற்கு வொககளித்த்தொக 
அடேச்சர் ேசீர் அைேட் அண்டே-

யில் ப்தரிவிததிருந்்தடே  குறிபபிடத-
்தககது.

தமிழ் ேக்கள் விடுதமலப் புலி்கள் ்கட்சியின் மேதினக கூட்டம் ேட்டக்களப்பு மதவநசாய்கம் ேணடபத்தில் (01) நமடசபற்றது.   இரசாஜசாங்க அமேச்ரும் தமிழ் ேக்கள் விடுதமலப் புலி்கள் ்கட்சியின் தமலவருேசான சிவமந்துமர ்ந்திர்கசாந்தன் தமலமேயில் நமட சபற்ற இம் 
மேதின கூட்டத்தில் தமிழ் ேக்கள் விடுதமலப் புலி்கள் ்கட்சியின் சபசாதுச ச்யலசாளர ரி.பிர்சாந்தன் உட்பட அக ்கட்சியின் உள்ளூரசாட்சி ேன்்றங்களின் தமலவர்கள் உறுப்பினர்கள் ்கட்சி முககியஸதர்கள் என பலரும் ்கலந்து ச்கசாணடனர.  
 புதிய ்கசாத்தசான்குடி தின்கரன் நிருபர  

பிரதேர பதவி குறித்து...
பசயயுேொறு மகொரிய ேகொேொ -

யகக ம்தரர்களின பிமரரடைடய 
உடனடியொக அமுல்�டுததுேொறு 
ப�ௌத்த பிககுகள் குழு மேற்று 
ெனொதி�தி ேற்றும் அரசொஙகத -
திடம் மகொரிகடக விடுததுள்்ள 
நிடையிமைமய பிர்தேர் இந்்த அறி -

விபட� விடுததுள்்ளொர். இந்நிடை -
யில், ெனொதி�தி மகொட்டொ�ய ரொெ -
�க்ஷ ்தடைடேயில் அடனததுக 
கட்சி அரசொஙகததில் அஙகம் வகிப -
�்தொக எதிர்ககட்சிகள் அடனததும் 
்தயொரொக உள்்ள்தொக அறிவிததுள் -
்ளடே குறிபபிடத்தககது.

40.000 சே....
ேருந்துப ப�ொருட்கள், குைந்ட்த-

களுககொன �ொல்ேொ 500 பேற்றிக 
ப்தொன ஆகியடவயும்  உள்்ளடஙகு-
வ்தொக ப்தரிவிககப�டுகி்றது.

ேொடு எதிர்மேொககியுள்்ள  ப�ொரு்ளொ-
்தொர பேருககடி நிடையில் இைஙடக 

அரசொஙகததுககு ஒததுடைபபு 
வைஙக மவண்டும்  என்ற நிடைப-
�ொட்டுடமனமய ்தமிழேொடு அரசொங-
கம் இத்தடகய ேடவடிகடககட்ள  
மேற்பகொண்டு வருவ்தொகத ப்தரிவிக-
கப�டுகி்றது. (ஸை)

ேக்கள் மபசாரசாட்டத்மத...
ேொட்டட மேலும் சீர்குடைக-

கும் எனத ப்தரிவித்த எதிர்ககட்சித 
்தடைவர், இவவொ்றொன மேொசடியொன 
அரசொஙகததுடன இடைவட்த விட 
�்தவிகட்ள இரொஜினொேொ பசயவம்த 
்தனககு ேகிழச்சியொனது எனவும் 
ப்தரிவித்தொர்.

இந்ேொட்டு ேககளின புனி்த -
ேொன ம�ொரொட்டதட்த மேொசடி -
யொன முட்றயில் கொட்டிகபகொடுகக 
ேொட்மடொம் என ப்தரிவித்த எதிர்க -

கட்சித ்தடைவர், ேட்றந்்த ெனொதி-
�தி ரைசிஙக பிமரே்தொசவின உரு -
வச்சிடைககு முனனொல் இருந்து 
இந்்த உறுதிடய வைஙகுவ்தொகவும் 
ப்தரிவித்தொர்.

ேட்றந்்த ெனொதி�தி ரைசிஙக 
பிமரே்தொசவின 29 ஆவது நிடன-
மவந்்தல் நிகழவு மேற்று (01) புதுகக -
டடயில் உள்்ள ரைசிஙக பிமரே்தொச 
உருவச்சிடைககு முன�ொக ேடட-
ப�ற்்றது.

்ட்டவிமரசாதேசா்க Gas...
சுற்றிவட்ளபபு ேடவடிகடகயின 

ம�ொம்த குறித்த இருவரும் டகது 
பசயயப�ட்டுள்்ளனர்.

அஙகு லிட்மரொ எரிவொயுவுடன 
கூடிய 12 ்தொஙகிகள் கண்டுபிடிக -

கப�ட்டதுடன, குறித்த எரிவொயு 
்தொஙகிகள் மேைதிக விசொரடைக -
கொக நுகர்மவொர் விவகொர அதிகொர 
சட�யிடம் ஒப�டடககப�ட் -
டுள்்ளன.

நசாடு முழுவதும் இரசாணுவம்...
வந்்தடடகின்றனவொ என�ட்தப 

�ரிமசொதிப�்தற்கொகமவ இந்்த கண் -
கொணிபபு மவடைததிட்டம் ஆரம்-
பிககப�ட்டுள்்ள்தொக இரொணுவத 
்த்ள�தி ப்தரிவித்தொர்.

ெனொதி�தி மகொட்டொ�ய ரொெ-
�கசவின விமசட �ணிபபுடரககு 
அடேய இரொணுவம் இந்்த மவடைத-
திட்டதட்த ேடடமுட்றப�டுத்தப-
�ட்டுள்்ள்தொக அவர் கூறியுள்்ளொர்.

அலரி ேசாளிம்கககு ...
கொலி முகததிடலில் ெனொதி�தி 

பசயைகததிற்கு முன�ொகவும், அைரி 
ேொளிடகககு முன�ொகவும் ப்தொடர்ச் -
சியொக ம�ொரொட்டஙகள் முனபனடுக -
கப�ட்டு வருகின்றன. 

இந்்தநிடையில்,  அைரி ேொளி -
டகககு முன�ொக ேடத்தப�ட்டு 
வரும் ம�ொரொட்டக க்ளததில் மேற்று 
அதிகொடை ஐந்து ேணிய்ளவில் 
அஙகு அடேககப�ட்டுள்்ள கூடொ -

ரஙகள் அகற்்றப�ட்டுள்்ளன.  இ்தன 
கொரைேொக ம�ொரொட்டக க்ளததில் 
அடேதியினடே ஏற்�ட்டுள்்ளது.  
இந்்த நிடையில் வீதிமயொரததில் 
இருந்து அடேதியொன முட்றயில் 
ஆர்ப�ொட்டதட்த ேடததி வந்்த 
ஆர்ப�ொட்டக கொரர்கள் ்தற்ம�ொது 
ேடுவீதிடய ேறிதது  அேர்ந்து 
ம�ொரொட்டததில் ஈடு�ட்டு வருகின -
்றனர்.
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ோத்தமை திருநாவுக்கரசு நாயனார் சமையினால் ்கநம்தநுவர ோ/்கணைதி ஆரமைப் ைாடசாமையில்  
சமையின்  உைத்தமைவர்  "நிததிய அர்்சச்கர்" பிரமேஸ்ரீ பு. இரமேஷ்குோர் சர்ோவின்  ்தமைமேயில்  
சமையின் மைாஷ்கர் "்தற்புருஷ்ச சிவாசாரியார் "சிவஸ்ரீ.மயாம்கஷ்வரககுருக்களின் முன்னிமையில் ்கநம்த -
நுவர, உணு்கை, பிட்ட்கந்த, ்தமைை்கை, சின்ன்ச சசல்வ்கந்த, சைரிய்ச சசல்வ்கந்த ஆகிய  பிரம்தசங்கமைப்  
பிரதிநிதிததுவப்ைடுததும அறசநறிப் ைாடசாமை ஆசிரியர்்களுக்கான   இைவசக ்கருத்தரஙகு நடாத்தப்ைட்டது. 
இக்கருத்தரஙகின் வைவாைரா்க சமையின் சைாது்சசசயைர் மசவப்புைவர் இரா. ஜீவன்பிரசான் ்கைநது 
ச்காணடார்.

அகிை இைஙம்க கிராமிய ்கமை்கள் ஒன்றியததின் சைாதுககூட்டமும புதிய நிர்வா்க ச்தரிவும ச்காழுமபு ைமழய ந்கர ேணடைததில் அணமேயில் இடமசைற்றது. இதில் அங்கத்தவர்்களுககு 
அமடயாை அட்மட்களும வழங்கப்ைட்டன. இஙகு ஒன்றியததின்  ்தமைவர்  வீஜயராஜ், அதிைரும ைாட்கருோன அமசா்கன், ்கமைஞர் முனிவர்  ஆகிமயார் ்கைநது ச்காணடனர். 

(ைடங்கள்: எம.நசார்)

சாய்ந்தமருது  சுகா்தார வைத்திய அதிகாரி 
பிரிவில் அதிகரித்துைரும் காச ந�ாயாளர்-
களின்  எண்ணிகவக கட்டுப்படுத்துை-
்தற்கு கல்முவை பிரா்நதிய மார்பு சிகிசவச 
நிவையம்  துரி்த �டைடிகவககவள நமற்-
ககாண்டுளளது.

கல்முவை பிரா்நதிய சுகா்தார  நசவைகள 
்பணிப்பாளர் டாகடர் ஐ எல் எம் றி்பாஸ் 
ைழிகாட்டலுககு அவமய  பிரா்நதிய மார்பு 
சிகிசவச நிவைய க்பாறுபபு வைத்திய 

அதிகாரி டாகடர் ஏ எச  திலிப ம்பாஸ் இ்தற்-
காை திட்டஙகவள முன்கைடுத்துளளார். 
இ்தற்கவமய  சாய்ந்தமருது பிரந்தச வைத்தி-
யசாவையில் மார்பு சிகிசவச நிவையத்தின் 
பிரிவு  ஒன்று புதி்தாக திற்நது வைககப்பட்-
டுளளது.  இஙகு  நீண்டகாை சுைாச  ந�ாயக-
ளால் ்பாதிககப்பட்ட அவைத்து ந�ாயாளிக-
ளும் ஒவகைாரு மா்தமும் ஒவகைாரு 3  ைது 
ைாரத்தில் விநேட சிகிசவசககு உட்்படுத்்தப-
்பட உளளை  குறிபபிடத்்தகக்தாகும்.

மார்பு சிகிச்சை நி்ையம்
புதிதாக திறந்து ்ைப்பு!

சாயந்தேருது பிரம்தச மவததியசாமையில்

சைாதுஜன முன்மனற்ற ச்தாழிற்சங்கததின் மேதின ஊர்வைமும கூட்டமும மநற்று நும்கச்காமடயில் நமடசைற்றது. இதில் சைரும திரைான ேக்கள் ்கைநது ச்காணடனர்.   

உள்ளூர் அதி்காரசமைத ம்தர்்தல் ்கட்டமை்ச சட்டதம்த திருததுவ்தற்்கான 
ைாராளுேன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி பிமரேநாத சி ச்தாைவத்தவின் சட்-
டமூைம அமே்சசர் திமனஷ் குணவர்்தனவிடம மநற்று ம்கயளிக்கப்ைட்ட 
மைாது பிடிக்கப்ைட்ட ைடம.    

(மூதூர் திைகரன் நிரு்பர்)

மூதூர் மனி்தாபிமாை சமூக அவமப-
பின் 10 ைது ஆண்டு காை நிவறவை முன் -
னிட்டு ஏற்்பாடு கசயயப்பட்டுளள ரமழான் 
இப்தார் நிகழ்வு இன்று திஙகள கிழவம (02) 
மூதூர் கிவளக காரியாையத்தில் இடம்க்பற 
உளளது.

கட்ந்த 10 ஆண்டு காைமாக சமூக �ை 
க்பாது விடயஙகள, மனி்தாபிமாை உ்தவி-
கள, ந�ாயாளர்களுககாை உ்தவிகள மற்றும் 
ைறிய மாணைர்களுககாை உ்தவிகவள 
அவமபபிைர் �ல்கி ைருகின்றைர். இ்நநிவை -
யில் 10 ஆண்டு காை நிவறவை முன்னிட்டு 
இவஇப்தார் நிகழ்வும் ஏற்்பாடு கசயயப்பட் -
டுளளது.

மூதூர் மனிதாபிமான சைஙகத்தின் இப்தார் நிகழ்வு

்பாைமுவை திைகரன் நிரு்பர்

அககவரப்பற்று  கல்முவை மாைட்ட 
சாரணர் சஙகத்தின் பிர்தம ஆநைாசகர்களாக 
உ்தவி க்பாலிஸ்  அத்தியட்சகர் ஏ.ஏ.ைாஹிட், 
பிர்தம க்பாலிஸ் ்பரிநசா்தகர், எஸ்.எம்.ச்தாத் 

ஆகிநயார்  நியமிகக்பட்டுளளைர். மாைட்ட  
சாரணர் சஙகத்தின் விநேட நிகழ்வு அண்வம-
யில் அககவரப்பற்று "கிங ஏசியா  கசப"ந�ாட்-
டலில் சஙகத்தின் ்தவைைரும், பிரந்தச கசயைா-
ளருமாை எஸ்.எல்.எம்.�னி்பா  ்தவைவமயில் 
�வடக்பற்ற ந்பாது ஆநைாசகர்களுககாை நிய-

மைக கடி்தஙகள ்தவைைரிைால்  ைழஙகி வைக-
கப்பட்டை. மாைட்ட  சாரணர் சஙகத்தின் 
ைளர்சசி கட்ந்த காைஙகவள விட சாரணர்களின் 
க்தாவகயும்  அதிகரித்து காணப்படுைதுடன் 
அதிகமாை சாரணர் ்தவைைர்களும் சாரணர் 
உயர்  ்பயிற்சியிவையும்  க்பற்றுளளைர்.

ஆலைாசைகர் நியமனம் ைழஙகல்
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திருச்சி எம்.கே. ஷாகுல் ஹமீது  

ேடுமையான ப�ாருளாதார பெருக்-
ே டியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலஙமே 
ைக்ேளுக்கு உதவி பெயய முன்வநத 
தமிழே முதல்்வருக்கு இலஙமே ைக்-
ேளின ொர�ாே ெனறிமய பதரிவித்துக் 
போள்கிகேன” என  ்வடக்கு ைாோண 
ஆளுெர ஜீ்வன தியாேராஜா பதரிவித்-
துள்ளார.  

ேடுமையான ப�ாருளாதார பெருக்-
ேடியில் சிக்கித் தவித்து ்வரும் 
அணமட ொடான இலஙமேக்கு 
ரூ.123 கோடி ைதிப்பில் அரிசி, 
கோதுமை, �ால்ைா, ைருநது உள்-
ளிடட அத்தியா்வசியப் ப�ாருட-

ேமள தமிழே அரசு ொரபில் ்வழஙகிட 
ெடடப் க�ரம்வயில் தீரைானம் நிமே-
க்வறேப்�டடது. இதமன போணடு 
கெரக்கும் ்வமேயில் அனுைதி ்வழங-
கிட ைத்திய அரசுக்கு தமிழே அரசு 
கோரிக்மேயும் விடுத்துள்ளது. இநத 

நிமலயில், இலஙமே ்வடக்கு 
ைாோண ஆளுெர ஜீ்வன தியாே-
ராஜா திருச்பெநதூர அருள்மிகு 
சுப்பிரைணிய சு்வாமி கோயி-
லுக்கு ்வநது சு்வாமி தரிெனம் 
பெயதார.  

பினனர பெயதியாளரேமளச் 
ெநதித்த அ்வர, ``தமிழே அரசு, 
இலஙமே ைக்ேளுக்கு உதவி 
பெயய முன ்வநதமைக்கு 

தமிழே அரசுக்கும் தமிழே முதல்்வ-
ருக்கும் இலஙமே ைக்ேள் ொர�ாே 
ெனறிமய பதரிவித்துக் போள்கி-
கேன. இலஙமேயில் நில்வக்கூடிய 
இநத ேஷட ோலத்தில் ைத்திய அரசு 

மூலைாே உதவி பெயய முன்வநத 
தமிழே முதல்்வமர கெரில் ெநதித்து 
ெனறி பதரிவிக்ே உள்களன.  

இநதியாவிடமிருநது தறக�ாது 
ைருத்து்வ உதவிேள் கிமடத்துள்ளது. 
பதாடரநது எநத ைாதிரி ெட்வடிக்-
மேேள் கதம்வ என�மத அரசு �ரி-
சீலமன ெடத்தி ்வருகிேது. தறக�ா-
மதய சூழலில் இலஙமே ைக்ேளுக்கு 
இநதிய அரசு உணவுேமள தமட-
யினறி ்வழஙகு்வகத சிேநத உதவியாே 
இருக்கும். இநதியா தவிரத்து ைறே 
ொடுேளும் இலஙமே ைக்ேளுக்கு 
உதவி பெயய இலஙமே அரசு க�ச்சு-
்வாரத்மத ெடத்தி ்வருகிேது” எனோர.  

இலஙம்க ேக்களின் சார்ா்க  

யாழ். விகெட நிரு�ர   

யாழ்ப்�ாணப் �ல்ேமலக்ேழேத் -
தில் சிகரஷட விரிவுமரயாளரேள் 
மூ்வர க�ராசிரியரேளாேப் �தவி 
உயரத்தப்�டடுள்ளனர.  

 ைருத்து்வ பீடத்மதச் கெரநத ஒரு -
்வரும், ்வணிே முோமைத்து்வ பீடத்-
மதச் கெரநத இரு்வருைாே மூனறு 
சிகரஷட விரிவுமரயாளரேமளப் 
க�ராசிரியரேளாேப் �தவி உயரத்து-
்வதறகுப் �ல்ேமலக்ேழேப் க�ரம்வ 
ஒப்புதல் ்வழஙகியுள்ளது.   

�ல்ேமலக்ேழேப் க�ரம்வயின 
ைாதாநதக் கூடடம் கெறறு முனதி -
னம் ெனிக்கிழமை துமணக்வநதர 
க�ராசிரியர சி.சிறிெறகுணராஜா 
தமலமையில் இடம்ப�றேது.அதன 
க�ாது �ல்ேமலக்ேழே ைானியங -
ேள் ஆமணக்குழுச் சுறேறிக்மே 
நியைஙேளுக்கு அமைய திேமை 
அடிப்�மடயில் க�ராசிரியர �த-

விக்கு விணணப்பித்த்வரேளின 
ைதிப்பீடு, கெரமுேத் கதரவு முடிவு-
ேள் க�ரம்வக் கூடடத்தில் ெைரப்பிக் -
ேப்�டடது.

அ்வறறின �டி, ைருத்து்வ பீடாதி-
�தியும், ெமுதாய ைருத்து்வ ைறறும் 
குடும்� ைருத்து்வத் துமேமயச் 
கெரநத சிகரஷட விரிவுமரயாளரு-
ைான ைருத்து்வர இ. சுகரநதிரகுைா -
ரன ெமுதாய ைருத்து்வத் துமேயில் 
க�ராசிரியராேவும், ்வணிே முோ -
மைத்து்வ பீடத்தின ேணக்கியல் 
துமேமயச் கெரநத சிகரஷட விரி-
வுமரயாளர ேலாநிதி பி. பிரதீப்-
ோந ேணக்கியலில் க�ராசிரியராே -
வும் , ைனித ்வள முோமைத்து்வத் 
துமேமயச் கெரநத சிகரஷட விரி-
வுமரயாளர ேலாநிதி கஜ.போபின-
ென ைனித ்வள முோமைத்து்வத்தில் 
க�ராசிரியராேவும் �தவி உயரத்தப்-
�டடுள்ளனர.   

யாழ். ்ல்கமலக்கழ்கத்தில

ைனனார குறூப், தமலைனனார 
விகஷட நிரு�ர ேள்

ெர்வகதெ பதாழிலாளர தினத்மத 
முனனிடடு ைனனார �ள்ளிமுமன 
கிராை ைக்ேள் �ள்ளிமுமன ேடற-
ேமரக்கு அருகில் கெறறு ஞாயிற -
றுக்கிழமை(1) ோமல ே்வனயீரப்பு 
க�ாராடடம் ஒனமே முனபனடுத்த-
னர.  

பதாழிலாளரேளின உரிமை ைதிக் -
ேப்�ட க்வணடும், ொடடில் ஏற-
�டடுள்ள ப�ாருளாதார பெருக்ே-
டிக்கு உடனடியாே தீரவு ோணப்�ட 
க்வணடும், இலஙமேயில் தீரக்ே 
முடியாைல் ோணப்�டும் இனப் பிரச் -
சிமனக்கு விமரவில் தீரவு எடடப்-
�ட க்வணடும் க�ானே �ல்க்வறு 
கோரிக்மேேமள முனம்வத்து �ள்ளி-
முமன ைக்ேள் க�ாராடடத்மத முன -

பனடுத்தனர.   
இநத க�ாராடடத்தில் �ள்ளி-

முமன �ஙகுத்தநமத, அருடெகோ-
தரிேள் ைனனார ெமூே ப�ாருளாதார 

கைம்�ாடடுக்ோன நிறு்வனத்தின 
தமல்வர ஜாடென பிகிோகடா, 
ைனனார ெேர ெம� உ� தமல்வர 
ஜான்ஸன உட�ட நூறறுக்ேணக்-

ோன ப�ாதுைக்ேள் ேலநது போண-
டனர.   

ஆடசியாளரேகள அப்�ாவி 
ப�ாது ைக்ேளின ்வாழ்க்மேமய 
ெசுக்ோதீரேள்,குழநமதேளுக்ோன 
�ால்ைா எஙகே?, பதாழிலாளர-
ேளின �டடினி நிமலக்கு �தில் 
பொல், �யஙேர்வாத தமடச்ெட -
டத்மத நீக்கு, விமல உயரவு உனக்கு 
எனன விமளயாடடு, ேடறபோழி-
லாளரேளுக்கு எரிப�ாருமள ்வழஙே 
ஆ்வனம் பெய,திடடமிடட சிஙேள 
குடிகயறேத்மத நிறுத்து, ைனனார 
்வமளகுடாவில் ேடல் ்வளஙேமள 
அழிக்ோகத,்வலிநது ோணாைல் ஆக் -
ேப்�டட எஙேள் உேவுேள் எஙகே? 
க�ானே �ல்க்வறு உணரச்சி ரீதியாே 
எழுதப்�டட �தாமேேமள ஏநதிய -
்வாறு ைக்ேள் ே்வனயீரப்பு க�ாராட -
டத்மத முனபனடுத்தனர.   

த�ாழிலாளர்களின் ்ட்டினி நிமலககு ்தில தசால- 

ொ்வேச்கெரி விகெட நிரு�ர  

அணமையில் ப்வளியான புல-
மைப்�ரிசில் �ரீடமெப் ப�றுக�றுே-
ளின அடிப்�மடயில் பதனைராடசிக் 
ேல்வி ்வலயம் இலஙமேயின முதலா-
்வது தமிழ் ்வலயைாேக் ோணப்�டு-
்வதாே பதனைராடசி ்வலயக்ேல்விப் 
�ணிப்�ாளர த.கிரு�ாேரன சுடடிக்-
ோடடியுள்ளார.

அணமையில் ்வலயக்ேல்வி அலு்வ-
லேத்தில் இடம்ப�றே நிேழ்ப்வான-
றில் ேலநதுபோணடு உமரயாறறிய 
க�ாகத அ்வர இதமனத் பதரிவித்-
திருநதார.இது பதாடர�ாே கைலும் 
அ்வர ேருத்துத் பதரிவிக்மேயில்;

ப்வளியான புலமைப்�ரிசில் 
�ரீடமெ ப�றுக�றுேளின அடிப்�-
மடயில் இலஙமேயில் உள்ள 100 
ேல்வி ்வலயஙேளில் பதனைராடசி 
ேல்வி ்வலயம் 16ஆ்வது ்வலயைாே 
ோணப்�டுகிேது. அதிலும் முதலா-
்வது தமிழ் ்வலயைாே பதனைராடசி 
மிளிரகிேது. ப்வடடுப்புள்ளிக்கு 
கைல் ப�றுக�று ப�றே ைாண்வரே-

ளின அடிப்�மடயில் எைது ்வலயம் 
இலஙமேயில் ஆோ்வது ்வலயைாே 
ோணப்�டுகினேது. இது ஓர ொதமன-
யாே ேருதப்�டுகிேது. பதனைராடசி 
ேல்வி ்வலய ஆரம்�ப் பிரிவு ேறேல்,-
ேறபித்தல் பெயற�ாடு மிேச்சிேநத 
நிமலயில் உள்ளமைமய இது எடுத்-
துக்ோடடுகிேது.

இம்முமே ஆரம்�ப் பிரிவில் சில 
பிரகதெஙேமள முனனுருமைப்�-
டுத்தி அதில் ப்வறறி ப�றறுள்களாம். 
ொம் பினதஙகிய பிரகதெ �ாடொமல-
ேளுக்கு கூடுதலான �ஙேளிப்�ாறறி 
்வருகிகோம்.பினதஙகிய �ாடொமல 
ைாண்வரேளின ேறேல் பெயற�ாடு-
ேமள ொம் ேணோணிக்ோது விடடால் 
அ்வரேளது எதிரோலம் �ாதிப்�மட-
யும். எைது ேல்வி ்வலய கிராமிய 
�ாடொமலேளின ஆரம்�ப்பிரிவு 
ைாண்வரேள் ைத்தியில் விழிப்புணரவு 
ஏற�டுத்தப்�டடு அமடவு ைடடம் 
அ தி ே ரி க் ே ப் � ட டு ள் ள ம ை ம ய 
எம்ைால் ோணக்கூடியதாே உள்ளது 
என கைலும் அ்வர பதரிவித்திருநதார.  

புலமைப்பரிசில் ்பரீடமசை ப்பறுப்பறுகளில்
பெனைராடசிக் கல்வி வலயம் சைாெமை

ஓைநமத விகஷட நிரு�ர  

பதாழிலாளரேளின உரிமைேமள 
்வலியுறுத்தியும் அரசுக்கு எதிராேவும் 
ப�ணேள் ைஸ்தியஸ்தானத்தால் ்வவு-
னியாவில் கெறறு விழிப்புணரவு ஊர-
்வலம் ஒனறு முனபனடுக்ேப்�டடது.  

்வவுனியா �மழய க�ருநது நிமல-
யத்திறகு முன�ாே  ஆரம்பித்த   
க�ரணி ைணிக்கூடடு ெநதிமய 
அமடநது அஙகிருநது மீணடும் 
�மழய க�ருநது நிமலயப்�குதிக்கு 
பெனேது.  

ஆரப்�ாடடத்தில் ஈடு�டட்வரேள் 
ேருத்து பதரிவிக்மேயில்,  

ொம் ஆமடத் பதாழிலில் ஈடு�-
டுகினே ப�ண பதாழிலாளரேள் 
ஆக்வாம். ொடடுக்கு ப்வளிொடடு 
பெலா்வணிமய போணடு ்வரு்வ-
தறோன உமழப்ம� ொகை ்வழஙகு-
கினகோம். ஆமடத் துமேயின �மட-
யணியில் 85வீதைான்வரேள் ொகை. 
தனியார பிரிம்வயும் ஊழியர �மட-
யணிமயயும் ஊக்குவிக்ேவும் �லப்-
�டுத்து்வதறோே அரொஙேம் ்வெதி-

ேமள ்வழஙகியது முதலாளிைாருக்கு 
தவிர எைக்கு அல்ல.   

அதறோே எைக்கு ்வழஙேப்�டட 
நி்வாரணஙேள் எம்வ என ொம் அர-
சிடம் கேள்விபயழுப்புகினகோம். 
ரூ�ாம்வ மிே கைாெைான முமேயில் 
இழிவுப�ேச் பெயது, படாலரின 
ப�றுைதி உயரநது பெனேதறகு நிதி 
முோமைத்து்வத்தின அரிச்சு்வடி 
கூடத் பதரியாத்வாறு பெயலாற-

றிய தறக�ாமதய அரொஙேத்தின 
திேமைகய ோரணம்.   

இனறு விமல்வாசி உயரம்வய-
டுத்து ொடுமுழுதும் ைக்ேள் க�ாராட-
டஙேள் எழுச்சிப�றறு ்வருகினேன. 
ோலிமுேத்திடலில் எழுச்சி ப�றறு 
்வருகினேன., அ்வறமே அரசு பெவிை-
டுத்ததாே பதரியவில்மல. இ்வறறின 
அடிப்�மட கொக்ேைானது 21ம் திருத்-
தத்தின மூலம் நிமேக்வறறு ஜனாதி-

�திப் �தவிமய இரத்துச் பெய்வது 
ைடடுைல்ல. விமல்வாசிமய ேட-
டுப்�டுத்தி பதாடரச்சியான ஜனொ-
யே ஆடசிபயானமே நிறு்வக்கூடிய 
13்வது திருத்தச் ெடடத்மத பூரணைாே 
அமுல்�டுத்து்வதன மூலம் புதிய பிர-
திநிதித்து்வபைானறுடனான �ாராளு-
ைனேம் ஒனமே அமைப்�துைாகும்.  

ெர்வகதெ பதாழிலாளர தினத்மத 
இநதப் பிரச்சிமனேமள தீரப்�தற-
ோன ே்வனத்மத பெலுத்து்வதறகு 
�ாவிக்ேப்�ட க்வணடும் என 
ப�ணேள் குழுப்வானோே ொம் உறு-
தியாே ெம்புகினகோம்.   

நிேழ்ோல ஏோதி�த்திய ஆடசி -
மயத் கதாறேடித்து, ேடடமைப்பு 
ரீதியான ைாறேஙேளுக்கு இடை-
ளித்து அடிமைத் தனைறே இலங -
மேமய ேடடிபயழுப்பு்வதறோே 
ஆண ப�ண, ேடசி, நிேம், இனம், 
ொதி, ைத க�தஙேளினறி அமனத்து 
பதாழிலாளர ெக்திேமளயும் ஒனறி -
மணத்து போணடு ஏகோபித்த குர-
பலழுப்பு்வதறகு உறுதிபூணடு அணி -
திரள்க்வாம் எனேனர.  

த�ொழிலொளர் உரிமைகமள வலியுறுத்தி
வவுனியொவில் விழிப்புணர்வு பேரணி

யாழ். விகெட, ேரப்வடடி தினேரன 
நிரு�ரேள்   

்வடைராடசி ேடற�ரப்பில் ேடற�-
மடப் �மடயினரின �டகு கைாதி 
ேடறபதாழிலாளர ெஙேத் தமல்வரின 
�டகு கெதைமடநதுள்ளது.   

கெறமேய தினம் ஞாயிறறுக்கி-
ழமை இடம்ப�றே இச் ெம்�்வத்தில் 
ேடறபதாழிலாளிேள் இரு்வர பதய-
்வாதீனைாே உயிர தப்பியதுடன, 
ெஙேத் தமல்வரின �டகு ைறறும் 
இயநதிரம் மீளப் �யன�டுத்த முடி-
யாத்வாறு கெதைமடநதுள்ளன என 
பதரிவிக்ேப்�டுகிேது.   

�ருத்தித்துமே சுப்�ரைடம் ேடற-

பதாழிலாளர ெஙேத்தின தமல்வர 
கத்வராொ கத்வகுைார என�்வரது 
�டகே கெதைமடநதுள்ளது.  �டகு 
கெதமடநததால் ெடுக்ேடலில் தத்த-
ளித்த ேடறபதாழிலாளிேள் இரு்வமர-
யும் சில நிமிடஙேள் ேழித்து ேடற�-
மடயினர �டகுடன இழுத்து ்வநது 
ேமர கெரத்துள்ளனர.  ெம்�்வத்தில் 
ேடற�மடயின �டகு கைாதியதனால் 
தனது �டகு மீளப் �யன�டுத்த முடி-
யாத்வாறு கெதைமடநதுள்ளதாேவும் 
10 இலடெம் ரூ�ா இழப்பு ஏற�டடுள்-
ளதாேவும் ேடறபதாழிலாளர �ருத்-
தித்துமே ப�ாலிஸில் முமேப்�ாடு 
பெயதுள்ளார.  

கடறேமட ேடகு பைொதி 
மீனவர் வளளம் பே�ம்

விரிவுமரயாளரகள் மூவர 
ப்பராசிரியரகளாக ்பெவி உயரவு

பை தினத்தில் ேளளிமுமன கிரொை   
ைககள கவனயீர்ப்பு பேொரொடடம்  

�மிழக மு�ல்வர் மு.க. ஸடொலினுககு 
வட ைொகொண ஆளுநர் நன்றி த�ரிவிப்பு

மு ல் ம ல த் -
தீவு - முள்ளி-
்வ ா ய க் ே ா ல் 
�குதியில்கெற -
ம ே ய தி ன ம்  
(30 )  ப்வடி -
ப � ா ரு ட ே ள் 
மீ ட ே ப் � ட -
டுள்ளன.

 விகெட அதி -
ரடிப்�மடயின -
ருக்கு கிமடத்த 
இரேசிய தே-
்வலின அடிப்�மடயில் இம்வ மீட -
ேப்�டடுள்ளன. எடடு ஆர.பி.ஜி 

குணடுேகள இவ்வாறு மீடேப்�ட -
டுள்ளன.  

முள்ளிவாயக்கால் ்பகுதியில் பவடிப்பாருடகள் மீடபு  
ெர்வகதெ பதாழிலாளர தினத்மத முனனிடடு 

ெைத்து்வக் ேடசியின ஏற�ாடடில்  ெைத்து்வ கை 
தினம் கிளிபொச்சி கூடடுே்வாளர ைணட�த்தில்   
கெறறு இடம்ப�றேது.

இதன க�ாது ப�ணேள் அமைப்பின பிர -
திநிதிேள், ேடறபோழிலாளரேள் அமைப்பு, 
வி்வொய அமைப்பு, ேல்விச் ெமூேம், உள்ளிடட 
அமைப்புேளின பிரதிநிதிேள்  ேலநதுபோணடு 
உமரயாறறினாரேள். 

இஙகு உமரயாறறிய ெைத்து்வக் ேடசியின  
ப�ாதுச் பெயலாளர முனனாள் �ாராளுைனே 
உறுப்பினர மு. ெநதிரகுைார, 

்வரலாறு ெநதித்திராத ப�ாருளாதார பெருக்ே -
டிமய ொடடு ைக்ேளின மீது ஆளும்  ்வரக்ேம் 

சுைத்தியுள்ளது. இதனால் தஙேள் அளப்�ரிய 
�ஙேளிப்ம�  ொடடுக்ோேச் பெலுத்துகினேக�ா -
தும் உமழக்கும் ைக்ேள் அநியாயைாேத்  தணடிக் -
ேப்�டுகிோரேள். 

உணவுக்கே ்வழியறே ஆ�த்தான நிமலமய 
கொக்கி ொடு  பெனறு போணடிருக்கிேது. ஏற -
�டடிருக்கும் ப�ாருளாதார பெருக்ேடியிலி -
ருநது  மீள்்வதறகுப் ப�ாருத்தைான, நிமலயான 
தீரம்வக் ோண�தறகு நீணடோல  க்வமலத் -
திடடத்மத முனபனடுப்�தறகு அரொஙேம் 
இது்வமர ப�ரிதாே முயறசிக்ேவில்மல எனக்வ 
புதிய ைாறேபைானமேக் கோரும் ்வமேயில்  
ைாறேத்துக்ோன ெைத்து்வ கைதின நிேழ்ம்வ 
ெடாத்துகினகோம் எனக்  குறிப்பிடடார.

கிளிதநொச்சியில் ேைத்துவ கடசியின் பை தின கூடடம்



92022  மே 2 திங்கட்கிழமே 2–05–2022

19016) திருவண ண்ாேமையில் ்கணார்த்-
திம்க தீபத்திருநணாளன்று ்கணாையில் ஏற்றபப-
டுவது என்்ன தீபம் ?   

அம்யணா தீபம்   
19017) இந்த அம்யணா தீபத்ம்த 

என்்ன பபயர் ப்கணாணடு அமழபபணார்்கள்?  
பரணிதீபம்   
19018) ஆ்றணா்தணாரங்களில் திருவண-
ண்ாேமையில் ஆ்தணாரேணா்கத் தி்கழவது எது?  
ேணிபூர்கத் ்தைம்   
19019) திருவண ண்ாேமையில் பவனி-

வரும் ம�ணாேஸ்கந்தரின் பபயர் என்்ன?  
பக்தணானுகர்க ம�ணாேணாஸ்கந்தர்   
19020) “்கணார்த்திம்க அ்கல் தீபம்” 

என்னும் அஞ�ல் முத்திமர பவளியணா்ன 
ஆணடு எது?  

1997 டி�ம்பர் 12   
19021) அரு க்ிரிநணா்தர் கிளிவடிவில் 

முகதி பபற்ற இடம் எது?  
திருவண்ணாேமை  
19022) இ்த்னணால் திருவண ண்ாே-

மைககு ஏறபட்ட பபயர் என்்ன?  
கிளி ம்கணாபுரம்   
19023) ்கணார்த்திம்க நட்�த்திரம் எந-

ப்தந்த ப்தயவங்களுககு உரியது?   
சிவபபருேணான், முரு்கபபபருேணான், 

சூரியன்   
19024) அரு ண்ா�ைம் என்ப்தன் 

பபணாருள் என்்ன?  
அரு்ம்+ அ�ைம்- சிவந்த ேமை
19025) சிவணாம்�ேணா்கப மபணாற்றபபடும் 

ரணாே பக்தர் யணார்?  
அனுேன்   
19026) நேசிவணாய’ என்று ப்தணாடஙகும் 

சிவபுரணா ம் எதில் இடம்பபறறுள்ளது?   

திருவணா�்கத்தில்   
19027) ்தர்ே ம்தவம்த நநதி என்னும் 

பபயர் ்தணாஙகி ஈ�ம்னத் ்தணாஙகி வருவம்த 
எபபடி குறிபபிடுவர்?   

அ்றவிமட   
19028) அ்றவிமட என்ப்தன் பபணாருள் 

என்்ன?  
(அ்றம் -்தர்ேம், விமட-்கணாமள வணா்க்னம்)   
19029) ேனி்தப பி்றவியில் அமடய 

மவணடிய நணான்கு உறுதிப பபணாருள்்கள் 
எமவ?  

அ்றம், பபணாருள், இன்பம், வீடு 
(மேணாட்�ம்)   

19030) சிவபபருேணான் ஆடிய நணாட்டி-
யங்கள் எத்்தம்ன?   

108 (நூறறி எட்டு)   
19031) சிவபபருேணானின் நட்னத்ம்த 

்கணாணும் மபறு பபற்ற பபண அடியவர் யணார்?  
்கணாமரக்கணாைம்மேயணார்   
19032) "ேனித்்தப பி்றவியும் மவண-

டுவம்த இம்ேணாநிைத்ம்த’ என்று நடரணாஜரிடம் 
மவணடியவர் யணார்?  

அபபர் (திருநணாவுக்கர�ர்)   
19033) நடரணாஜரின் ்கணாைடியில் கிடககும் 

முயை்கன் எ்தன் அமடயணாளம்?   
ஆ்வம்   
19034) ஆ்வம் அடஙகி்னணால் என்்ன 

நடககும்?  
ஆ்னந்தம் உணடணாகும்   
19035) மீ்னணாட்சியம்ேம்ன சியணாேளணா 

்தணட்கம் என்னும் நூலில் மபணாறறிப பணாடிய-
வர்....   ே்கணா்கவி ்கணாளி்தணா�ர்   

19036) பஞ� �மபயில் சித்திர�மபயணா-
்கத் தி்கழும் ்தைம் எது?  

குற்றணாைம்   

பபயர்: ்கழறசிங்க நணாய்னணார்  
குைம்: குறுநிை ேன்்னர்  
பூம� நணாள்: மவ்கணாசி பரணி  
அவ்தணாரத் ்தைம்: திருக்கச்சி  
முகதித் ்தைம்: திருக்கச்சி  
வரைணாறறு சுருக்கம்:  
"்கடல் சூழந்த உைப்கைணாம் 

்கணாககின்்ற பபருேணான்  
்கணாடவர்ம்கணான் ்கழறசிங்கன் 

அடியணார்ககும் அடிமயன்"  
திருத்ப்தணாணடத்ப்தணாம்க.  
்கணாடவர்குைத்திமை, பரேசிவனுமடய 

திருவடி்கமளமயயன்றி ேறப்றணான்ம்றயும் 
அறியணா்த ்கழறசிங்கநணாய்னணாபரன்பவர் ஒருவர் 
இருந்தணார். அவர் பரேசிவ்னது திருவருள் வலிமேயி்னணால் வடபுைத்-
்தர�ர்்கமளப மபணாரிமை பவன்று, அவர்்கள் நணாடு்கமளக ்கவர்நது 
எஙகுஞ ம�வ�ேயந ்தமழத்ம்தணாஙகும்படி அர�ணாணடணார்.  

இபபடி பயணாழுகுநணாளிமை ேணாம்தவிமயணாடு சிவஸ்தைங்கமடணாறுஞ-
ப�ன்று, சுவணாமி்தரி�்னம் பணணித் திருத்ப்தணாணடு ப�யவணாரணாகி, 

திருவணாரூமர அமடநது திருகம்கணாயிலிமை பிரமவசித்துச் சுவணாமிமய 
வ்ஙகி்னணார். அபபபணாழுது அவருமடய ேணாம்தவி திருகம்கணாயிமை 
வைஞப�யது, அஙகுள்ள சி்றபபுக்கபளல்ைணாவறம்றயுந ்தனித்்த-
னிமய பணார்த்துகப்கணாணடு வநது, திருேணாமை்கட்டும் ேணடபத்தின் பக-
்கத்திமை விழுநது கிடந்த ஒரு புதுபபூமவ எடுத்து மேணாந்தணாள். அஙம்க 
வந்த ப�ருத்தும்நணாய்னணார் அம்த ்கணடணார்.  

உடம்ன ப�ருத்தும்நணாய்னணார் இ்தம்னப புஷபேணடபத்துள் 
எடுத்து மேணாந்தணாள் என்று நிம்னத்து, விமரநது ஓடி வநது, அவமளக 
கூந்தலிமை பிடித்து இழுத்து வீழத்தி, அவளுமடய மூகம்கப பிடித்துக 
்கத்தியி்னணாமை அரிந்தணார்.அவள் ம�ணார்நது புைம்பி்னணாள்.  

அபபபணாழுது ்கழறசிங்கநணாய்னணாரும் சுவணாமி ்தரி�்னஞப�யது 
ப்கணாணடு, அவளுககுச் �மீபத்தில் வநது, அவமளப பணார்த்து, மி்கக-
ம்கணாபித்து, 'சிறிதும் அஞ�ணாேல் இந்தக ப்கணாடுஞப�யம்கமயச் ப�ய்த-
வர்யணாவர்" என்று வி்னணாவி்னணார்.  

ப�ருத்தும் நணாய்னணார் "இவள் சுவணாமிககுச் �ணாத்்தறபணாை்தணாகிய 
புஷபத்ம்த எடுத்து மேணாந்தமேயணால் நணாம்ன இபபடிச் ப�யம்தன்" 
என்்றணார்.                   (ப்தணாடரும்)
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்கைணாநிதி சிவ�  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவர குருக்கள்

மானுடவியல்

முற்காலத்தில் ப�கார்க்ளத்தில் 
வீரத்துடனும், உற்கா்த்துடனும் 
்ண்டயிடும் ப�காரவீரர்்ள 
உருவகா்ககும் உற்கா்மூட்டும் 
�காட்ர்ள் இருந்கார்ள். இப�டியகான 
இ்்யின் �யன்�காடு்ள் மெதுவகா் 
இநதிய வரலகாறறில் ்மூ்த்திலிருநது 
வழ்கம்காழிநது ப�காயின. பிற்காலத்தில் 
இ்் ்காழ் உணரச்சி்்ள உருவகா்ககுகி-
றது என்று சில ென்னர்ளகால் ஒது்க்ப-
�ட்டு இ்்்க ்்லஞர்ள் அவர்ளின் 
இ்்்க ்ருவி்ளுடன் மவளிபயறறப�ட்-
டனர.   இன்றும் இ்் �யில்வதும், �யிற-
சிப�தும் ்மூ்த்தின் உயரந் நி்லயில் 
இருப�வர்ளு்ககு உரிய ்்ல இல்்ல 
என்ற எணணம் இரு்ககிறது. மி்ச் சில 
இ்்ப �ள்ளி்பள உண்ெயகான ் காஸ்தி-
ரீய ் ங்கீ்த்தி்ன ் றபி்ககின்றன. இநதிய 
்லகா்காரத்திலும், மெய்யியலிலும் 
இ்்யின் ெ்த்துவத்்் புரிநது ம்காள்ள 
்காஸ்திரீய ்ங்கீ்த்தி்ன மு்றயகா் 
�யில்வது அவசியெகாகின்றது.   

இ்்யின் சூக்ெ ்்கதி்்ளயும், அது 
ஏற�டுத்்்ககூடிய ம�ௌதி் நன்்ெ்்ள-
யும் உணரநது ம்காணட ஒருவன் மி்்க 
்வனெகா் ்னது �யிறசி்ககும் ப்ட்�-
்றகுமுரிய இ்்யி்ன ்ங்கீ்த்தி்ன,-
மெல்லி்்யுடன் தூய இ்்யகா் ்காஸ்தி-
ரீய - (்ரநகாட், இநதுஸ்்கானி) இ்்யகா் 
ப்ரநம்டுப�து அவசியம்.   

ஏற்னபவ கூறப�ட்டது ப�கால ்காஸ்-
திரீய ்ங்கீ்ம் நகா்ப பிரம்ெத்திலிருநது 
இயற்்யகா்த் ப்கான்றிய ஒன்று. ்காஸ்-
திரங்்ள் நகா்பிரெம் மவளிப�ட்ட நி்ழ்-
வி்ன நடரகாஜரின் ப�ரதிரவுடன் கூடிய 
்காணடவத்திலிருநது மவளிப�ட்ட அதிர-
விலிருநது ப்கான்றிய நகா்ெகா் குறிபபிடு-
கிறது. நகார்ரின் �்கதியி்ன வீ்ணயின் 
ஸ்வரத்துடன் அதி்ரிப�்கா் கூறப�டு-
கிறது. புரகா்ன ்காலத்தில் இ்்யகானது 
ஸ்வரபயகா்ம், நகா்பயகா்ம் ஆகிய இரண-
டினதும் அடிப�்டயிபலபய உருவகா்க-
்ப�ட்டது.   

இ்ட்க்காலத்தில் ்மூ்ம் உயர பயகா் 
உணரவிலிருநது நழுவி இல்ககியம், 
்்ல்ள், இ்் என்�்வ ் காழ் உணரச்சி 
ம�காழுதுப�கா்க்கா்வும், ்காெ எணணங்-
்்ள மவளிப�டுத்துவ்கா்வும், சுய நலத்-
திற்கா  ்�யன்�டும் ஒன்றகா்வும் ெகாறியது.   

நவீன ்கால அறிவியல் வளரச்சி இ் -்
யி்னப �றறிய புதிய �ரிணகாெத்்்ப 
புரிநது ம்காள்ள உ்வியுள்ளது. �லவி -்
ெகான �ரிப்கா்்ன்ள் இ்  ்எப�டியகான 
்கா்க்த்்  ் ்காவரங்்ளில், விலங்கு்ளில், 
பூச்சி்ளில், ெனி்ர்ளில் ஏற�டுத்துகிறது 
என்ற வி�ரங்்்ளத் ்நதுள்ளது. இ் -்
யினகால் ்காவரவியல் உலகில் புற்ளின் 

வளரச்சி வீ்ம், ம�ரிய, அதி  ்நி்றயு்டய 
ெர்க்றி, �ழங்்்ள ்காவரங்்ள் உற�த்தி 
ம்ய்கின்றன, ்காவரங்்ள் ஆபரகா்ககியெகா் 
வளரகின்றன ப�கான்ற அறிவியல் உலகி-
னகால் மு்றயகான �ரிப்கா்்ன மூலம் 
அவ்கானி்க்ப�ட்டுள்ளன. சில ்காவர 
இனங்்ளில் இ்்யி்ன ம்காடரநது 
ப்ட்கும் ்காவரங்்ளின் ெரப�ட்்ட, 
்வரம் என்�்வ மி்த் ்டிப�கா  ் உறுதி-
யகா  ்வளரகின்றன என்ற முடிவு்ள் ம�றப-
�ட்டுள்ளன.  

(ம்காடரும்) 

 பணடிட் � ரணாம் �ர்ேணா ஆச்�ணார்யணா  
்தமிழில்: � ஸகதி சுே்னன்  
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கழற்சிஙக நாயனார்  

      ம்க. ஈஸவரலிங்கம்
்தமிழர் நறபணி ேன்்றத் ்தமைவர்

குரு �்வகானின் அரு்ள ம�று-
வ்றகுரிய ஒரு சிறந் விர்ம் 
்கான் வியகாழ்ககிழ்ெ விர்ம். 

இந் விர்த்தின் ெகி்ெ �றறியும், 
அ்னகால் ஏற�டும் �லன்்ள் என்ன என்-
�்்யும் இங்கு அறிநது ம்காள்ளலகாம். 
வகாரத்தில் வரும் ஏழு நகாட்்ளில் வியகா-
ழ்ககிழ்ெ பிர்ஸ்�தி எனப�டும் குரு 
�்வகான் வழி�காட்டிறகுரிய தினெகா் 
இரு்ககிறது. எந் ஒரு ெகா்த்திலும் 
சு்கல �ட்்ம் எனப�டும் வளரபி்ற -
யில் வரும் வியகாழ்ககிழ்ெ்ளில் 
இந் விர்த்்் பெறம்காள்ளலகாம். 
ஒரு வருடத்தில் ம்காடரநது 16 வளர -
பி்ற வியகாழ்ககிழ்ெ்ளில் இந் 
வியகாழ விர்ம் பெறம்காள்வது 
மிகுந் நன்்ெ்்ள ்ரும். 

3 ஆணடு ்காலம் இந் விர்த்்் 
்ரியகான �டி அனுஷ்டிப�வர் -
ளு்ககு குரு �்வகானின் பூரண அருள் 
வகாழ்நகாள் முழுவதும் கி்ட்ககும்.பிர -
்ஸ்�தி எனும் குரு �்வகா்ன குறித்து 
பெறம்காள்ளப�டும் இந் வியகாழ்க -
கிழ்ெ விர் தினத்்ன்று அதி்கா -
்லயிபல எழுநது ்்ல்ககு ஊறறி 
குளித்து முடித்து விட பவணடும். 

பிறகு ெஞ்ள் நிற ஆ்ட்்ள 
அணிநது ம்காணடு, எதுவும் உணணகா -
ெல், அருந்காெல் அருகிலுள்ள ப்காயிலின் 
நவகிர் ்நநிதி்ககு ம்ன்று குரு �்வகானு்ககு 
ெஞ்ள் நிற பூ்க்ள் ்காறறி, ெஞ்ள் நிற 
இனிபபு்ள் ்நபவத்தியம் ம்ய்து, ்ந் -
னம், ெஞ்ள் ப�கான்றவற்ற ம்காணடு 
குரு �்வகானு்ககு அபிபே்ம் ம்ய்ய 
பவணடும். பின்பு குங்குெபபூ ்லந் 
�சும்�கா்ல ம்காணடு குரு �்வகானு்ககு 
அபிபே்ம் ம்ய்து வழி�ட பவணடும்.
விர்ம் இரு்ககும் நகாள் முழுவதும் உண -
பவதும் அருந்காெல் இருப�து விர்த்தின் 
முழு்ெயன �லன்்்ள ்ரும். அன்்றய 
தினம் குரு �்வகானு்ககுரிய ெநதிரங்்ள், 
ஸ்ப்காத்திரங்்ள் ப�கான்றவற்ற �டிப�து 
நல்லது. 

ெகா்லயில் ெஞ்ள் நிற இனிபபு்ள், 
ஆ்ட்ள் ப�கான்றவற்ற ஏழ்்ெயில் இருப -
�வர்ளு்ககு ்கானெளிப�து நல்லது. 

இரவில் உபபு ப்ர்க்கா் உண்வ ்்ெத்து 
்காபபிட்டு வியகாழ்ககிழ்ெ விர்த்்் 
நி்றவு ம்ய்யலகாம். குரு �்வகானு்ககுரிய 
இந் வியகாழ்ககிழ்ெ விர்த்்் மு்றயகா் 
பெறம்காள்�வர்ளு்ககு வகாழ்வில் �ல 
பயகா்ங்்ள் ஏற�டும். ்ரியகான ்காலத்தில் 
திருெணம் நட்ககும். ஜகா்்த்தில் குரு கிர் 
ப்காேம் இருப�வர்ளு்ககு இந  ் விர்ம் 
அனுஷ்டிப�்கால் அ்வ நீங்கும். 

ம்காழில், வியகா�காரங்்ளில் ்ரியகான வருெகா-
னம் இல்லகா்வர்ள், குடும்� ம�காருளகா்கார 
நி்ல சிறப�கா  ் இல்லகா்வர்ள் இந  ் விர்ம் 

பெறம்காள்வ்கால் குரு �்வகானின் அருள் 
கி்ட்க்பம�றறு ம்காழில், வியகா�காரங்்ளில் 
சிறநது ம்ல்வ வளம் ம�ருகும். பெலும் எதிர -
�கார்க்கா் சிறந் வகாழ்்க்் உணடகாகும் 
என்�து நம்பி்க்் . 

குரு பகவானின் அருளைப் பபற  
உகந்த வியாழக்கிழளை விர்தம்

உடபபூரின் வருடணாந்த சித்திமரச் ப�வவணாய நி்கழவு மி்கவும் பகதியணா்க பு்தன்கிழமே ்கணாமை(27) நமடபபற்றது. ேணாரியம்ேன் அம்பணாளின் அருமளப பபறறுக ப்கணாள்ளும் முழு மநணாககுடனும், இந்த நி்கழவு ்கணாைம் ்கணாைேணா்க நமடபபறறு வருவது 
குறிபபிடத்்தக்க்தணாகும். இந்த பவபப ்கணாைத்தில் ேக்களுககு அம்மே மநணாய வருவம்த நிவர்த்தி ப�யயும் மு்கேணா்கவும், ேமழமய மவணடியும் இது நமடபபறுகின்்றது.  -(படங்கள்: உடபபு குறூப நிருபர்-)

ப்கணாழும்பு மு்கத்துவணாரம் � பவங்கமடஸவர ஆையத்தின் வ�நம்தணாற�வ இர்தபவனி (26.04.2022) ஆைய பவளிவீதியில் வைம் வரும்கயில் 
பபண பக்தர்்கள் வடம் பிடித்து இர்தத்ம்த இழுபபம்த  படத்தில் ்கணா்ைணாம். (படம்: வடப்கணாழும்பு தி்ன்கரன் நிருபர் )
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பாகிஸ்ானில் மற்றுமமாரு  
பபாலிப�ா சமபவம பதிவு

பாகிஸ்ானில் இரண்ா-
வது பபாலிப�ா த்ாற்று 
சமபவ ம வ்க்கு வசிரிஸ்ா-
னில் இரணடு வ�து சிறுமி 
ஒருவரி்ம பதிவாகியுள்ளது. 
இ்னை சுகா்ார அனைச்சின் 
பபச்சா்ளரும உறுதி தசய்துள-
்ளார்.   

க்ந் ஏபரல் 22 ஆம திகதி 
மு்ல் சமபவம கணடுபிடிக் -
கபபட்டிருக்கும நினையி -
பைப� ைற்தறாரு த்ாற்று 
சமபவம பதிவாகியுள்ளது. நாட்டில் 
பைலும பபாலிப�ா னவரஸ கண -
டுபிடிக்கபபட்டிருபபது குறித்து 
சுகா்ார அனைச்சு கவனைன� 
தவளியிட்டுள்ளது.   

பபாலிப�ா த்ாற்னற ஒழிபப -
்ற்காக அவசர அடிபபன்யில் 
ஆக்கபூர்வைாை ந்வடிக்னககள 

எடுக்கபபடுவ்ாக சுகா்ார அனைச்-
சர் அபதுல் காதிர் பப்ல் த்ரிவித் -
துள்ளார்.   அணனை� ஆணடுகளில் 
பபாலிப�ா பவகைாக குனறநது 
வந் நினையில் அணன்� நா்ாை 
ஆபகானு்ன் உைகில் பபாலிப�ா 
பாதிபபு உள்ள நா்ாக பாகிஸ்ான் 
த்ா்ர்நது நீடிக்கிறது.     

பாராளுமன்றில் ஆபாச படம
பார்த் எம.பி இராஜினாமா

பிரிட்்ன் பாராளுைன்ற 
கீழனவ அைர்வின்பபாது 
இரணடு முனற னகபபசியில் 
ஆபாச ப்த்ன் பார்த்்்ாக 
எம.பி நீல் பாரிஷ் ஒபபுக் -
தகாண் நினையில், கன்சர் -
பவட்டிவ் கட்சி அவனர 
நீக்கியுள்ளது. இன்�டுத்து, 
எம.பி ப்வியிலிருநது விை -
கியுள்ள்ாக அவர் த்ரிவித் -
துள்ளார்.   

பாராளுைன்ற நினைக்குழு ஆனை-
�ரி்ம ஆபாச ப்த்ன் பார்த்்்ாக 
ஒபபுக்தகாண் நினையிபைப�, நீல் 
பாரினை கன்சர்பவட்டிவ் கட்சி நீக்கி -
�து. விசாரனை நன்தபறும வனர, 
எம.பி ப்வியில் த்ா்ர்பவன் எை 
அவர் கூறியிருந் நினையில், சனிக் -
கிழனை ்ைது ப்வின� இராஜி-
ைாைா தசய்துள்ளார்.  

“இறுதியில், எைது குடுமபம, 
த்ாகுதி ைக்கள ஆகிப�ார் என்ைால் 
பகாபைன்நதிருபபன்யும கா�-

ைன்நதிருபபன்யும காை முடிந -
்து. ப்வியில் த்ா்ரத் ்குதி�ற்-
றவன் என்பன்யும உைர்நப்ன்” 
என்று அவர் குறிபபிட்டுள்ளார்.  

விவசாயி�ாை பாரிஷ் ஆபாச 
ப்ம பார்த்்து குறித்து வி்ளக்கு -
னகயில், “ஒரு இனை�்்ளத்தில் 
டிராக்்ர்கள குறித்து ப்டிக் தகாண-
டிருக்குமபபாது ்ற்தச�ைாக ்ன் 
தசய்�பபட்் ஆபாச ப்த்ன் 
பார்க்க பநர்ந்து. பார்க்க கூ்ாது -
்ான், ஆைால், அன் சிறிது பநரம 
பார்த்ப்ன்” என்றார்.    

ஈரான்–ஆப்ானிய  
உறவில் முறு்ல்

ஈரானில் புனி் சன்ைதி 
ஒன்றில் ஆபகானி� குடிப�றி 
ஒருவரால் ஈரானி� ை்த் ்னை -
வர்கள மூவர் கத்திக்குத்து ்ாக்-
கு்லுக்கு இைக்காகி இருவர் 
தகால்ைபபட்டு ைற்னற�வர் 
படுகா�ம அன்ந் நினையில் 
ஈரான் ைற்றும ஆபகான் 
இன்ப� எல்னை ப்ற்றத்-
திற்கு ைத்தியில் இைரீதி�ாை 
பைா்லும தவடித்துள்ளது.   

வ்கிழக்கு நகராை ைஷ்்ா -
தில் உள்ள இைாம பரசா சன்ைதி-
யில் இந் சமபவம இ்மதபற்-
றுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும 
இன்ப� இராஜ்நதிர ப்ற்றம 
தீவிரம அன்நதிருக்கும நினை-
யிபைப� இந்த் ்ாக்கு்ல் 
இ்மதபற்றுள்ளது. 

இரு நாடுகளும ்ைது தபாது 
எல்னையில் துருபபுகன்ள குவித்-
திருபப்ாக தசய்திகள தவளி�ா-
கியுள்ளை.   

நினைனைன� ்ணிக்க இரு 
நாடுகளும பபச்சுவார்த்ன் 
ந்த்துவ்ாக ஈரான் அதிகாரிகள 
த்ரிவித்துள்ளைர்.     

கினி�ாவில் சிவில் ஆட்சிய� 
அயமக்க இராணுவம உறுதி

கினி�ாவில் 39 
ைா் நினைைாற்றக் 
காைத்துக்குப பின் 
சிவில் அரனச தகாண -
டு வ ர ப ப ப ா வ ் ா க 
அநநாட்டு இராணுவ 
அரசு அறிவித்-
துள்ளது. 

இந் பிபரரனை 
கினி� பாராளுைன்-
றத்திற்கு வி்பபடு -
வ்ாக இராணுவ 
அரசின் ்னைவர் கர்ைல் ைைாடி 
்வுமபபா�ா த்ானைக்காட்சியில் 
உனர�ாற்றுமபபாது த்ரிவித்துள-
்ளார்.  அவரது இராணுவம க்ந் 
ஆணடு ஜைநா�க முனறயில் 
ப்ர்வாை ஜைாதிபதின� ப்வி 
கவிழத்்ார். இ்னை ஆரமபத்தில் 
பை கினி� நாட்்வர்களும வரபவற்-
றைர். எனினும ஆட்சின� சிவில் 

அரசுக்கு னக�ளிக்கத் ்வறி�து 
குறித்து இராணுவ ஆட்சியின் மீது 
அதிருபதி வலுத்து வருகிறது.  

இநநினையில் சிவில் அரனச 
அனைபப்ற்கு பைற்கு ஆபிரிக்க 
நாடுகளின் கூட்்ணி க்ந் திஙகட்-
கிழனை தகடு விதித்்ன் அடுத்ப் 
கினி� இராணுவம இந் அறி -
விபனப தவளியிட்டுள்ளது. 

்லிபான் ஆட்சி: ஆப்கானில் 
மனி் உரியம்களில் வீழ்ச்சி

்லிபான்கள ஆபகானிஸ்ானின் 
ஆட்சின� ஏற்ற பின்ைர் அநநாட்டில் 
ைனி் உரினைகள மிக பைாசைாக 
வீழச்சி�ன்நதுள்ள்ாக அதைரிக்க 
இராஜாஙகச் தச�ைா்ளர் அநப்ானி 
பிளிஙகன் த்ரிவித்துள்ளார்.  

அதைரிக்காவின் இராஜாஙகத் 
தினைக்க்ளம 2021 ஆம ஆணடுக் -
காை ைனி் உரினைகள அறிக்னகன� 
தவளியிட்டுள்ளது. இவ்வறிக்னக 
த்ா்ர்பில் கருத்து த்ரிவித்துள்ள 
இராஜாஙகச் தச�ைா்ளர் பிளிஙகன், 
“ஆபகானிஸ்ானில், ்லிபான்கள 
ஆட்சிப தபாறுபனப ஏற்றன்த் 
த்ா்ர்நது அநநாட்டில் தீவிர 
ைனி்ாபிைாை தநருக்கடி ஏற்பட் -
டுள்ளப்ாடு ைனி் உரினைகளும 
அஙகு தபரிதும வீழச்சி�ன்நதுள -
்ளை. குறிபபாக ஆர்பபாட்்க்கார்-
கள, ஊ்கவி�ைா்ளர்கள ைற்றும 

தபணகள ்ன்னிச்னச�ாக ்டுபபுக் -
காவலில் னவக்கபபட்டுள்ளைர். 
முன்ைாள அரசாஙகத்தின் பாது -
காபபுப பன்யிைருக்கு எதிராை 
பழிவாஙகல்களும த்ா்ர்ந் வண -
ைமுள்ளை. தபணகளும சிறுமிக-
ளும கல்வி கற்றல் அல்ைது பவனை-
வாய்பபுக்களில் ஈடுப்ல் என்பை 
த்ா்ர்பில் கட்டுபபாடுகளும 
த்ா்ர்நதும அதிகரித்து வருகின் -
றை என்று குறிபபிட்டுள்ளார்.     

சீன ்கட்டட இடிபாட்டில்
பலரும சிககி்த ்விபபு

ை த் தி � 
சீைாவில் இடிந-
துவிழுந் கட்-
்்த்தில் பை 
்ஜன் பபர் சிக்கி 
இருபப்ாக அதி-
காரிகள த்ரிவித்-
துள்ளைர். உயிர் 
் ப பி ப � ா ன ர த் 
ப்டி மீட்புப 
ப ணி க ள 
த்ா்ர்நது இ்ம-
தபற்று வருகின்-
றை.   

எட்டு ைாடிகள தகாண் இடிந் 
கட்்்த்தில் ப்ாட்்ல் ஒன்று, 
அடுக்குைாடி குடியிருபபுகள ைற்றும 
தினர�ரஙகு ஒன்று இருநதுள்ளது. 
்ுைான் ைாகாைத்தின் சஙைா 
நகரில் இருக்கும இந்க் கட்்்ம 
க்ந் தவளளிக்கிழனை ைானை 
இடிநது விழுந்து.   

த்ா்ர்நது 23 பபர் சிக்கி இருபப-
ப்ாடு பைலும 39 பபரின் த்ா்ர்பு 
துணடிக்கபபட்டிருபப்ாக சஙைா 

பை�ர் த்ரிவித்துள்ளார்.  இதுவனர 
எந் உயிரிழபபும பதிவாகா் 
நினையில் இடிபாடுகளில் இருநது 
ஐவர் மீட்கபபட்டுள்ளைர்.   

இந் சமபவம த்ா்ர்பில் ஒன்பது 
பபர் ்டுபபுக்காவலில் னவக்கபபட்-
டிருபப்ாக தபாலிஸார் பநற்று த்ரி-
வித்்ைர். கட்்்த்தின் உரினை�ா-
்ளரும கட்்்த்தின் வடிவனைபபு, 
கட்டுைாைம ஆகி�வற்றுக்கு 
தபாறுபபாை ைற்ற மூவரும ் டுபபுக்-
காவலில் னவக்கபபட்்்ாகச் சஙைா 
தபாலிஸார் த்ரிவித்்ைர்.     

ம்காவிட்-19: பீஜிங்கில்
்கடும ்கட்டுபபாடு அமுல்

சீைத் ்னைநகர் பீஜிங-
கின் குடியிருபபா்ளர்கள 
தபாது இ்ஙகளுக்கு 
நுனழ� தகாவிட் இல்னை 
என்பன் உறுதி தசய்யும 
பசா்னை முடினவ காண-
பிக்க பவணடும எை கடும 
கட்டுபபாடு தகாணடுவரப-
பட்டுள்ளது.   

இந்க் கட்டுபபாடு 
எத்்னை காைம நீடிக்கும 
என்பது உறுதி தசய்�பப்ா-
்பபாதும நகரில் ஐநது நாள தபாது 
விடுமுனற ஆரமபிக்கபபடும நினை-
யிபைப� இந் அறிவிபபு தவளி�ா-
கியுள்ளது.   

இ்ன்படி வரும பை 5 ஆம திகதி -
யில் இருநது தபாது பபாக்குவரத்ன் 
ப�ன்படுத்் தகாபராைா இல்னை 
என்பன் உறுதி தசய்� பவணடி 
உள்ளது.   

தகாபராைா பரவல் அதிகரித்து 
வரும நினையில் அ்னை கட்டுபப-
டுத்் சீைா பபாராடி வருகின்றனை 

குறிபபி்த்்க்கது.    பவறு நாடுகன்ள 
பபாைன்று தகாபராைானவ முழு-
னை�ாக துன்த்த்ாழிக்கும 
தகாளனகன� சீைா பின்பற்றி வருகி-
றது. எனினும கடுனை�ாை தபாது 
மு்க்கம பபான்ற ந்வடிக்னககள 
தபாதுைக்களின்ப� நீர்வாகத்தின் 
மீது பகாபத்ன் ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

பீஜிஙகில் க்ந் ஏபரல் 22 
த்ா்க்கம 295 புதி� பநாய்த் 
த்ாற்று சமபவஙகள பதிவாகியுள-
்ளை.     

உக்ரைனின் முற்று்ை நைரில்
இருந்து மகைள் வெளியேற்்றம்

உக்னரனின் த்ற்கு நகராை ைரி -
யுபபாலில் உக்னரனி� துருபபுக-
ளின் கட்டுபபாட்டில் இருக்கும 
கன்சி பகுதி�ாை அதசாவ்ஸ-
்ால் உருக்கு ஆனையில் இருநது 
சுைார் 20 தபாதுைக்கள தவளிப�றி-
யுள்ளைர்.   

இந் பாரி� னகத்த்ாழில் வை-
�த்ன் மு்க்குவ்ற்கு ரஷ்� ஜைா-
திபதி வி்ளாடிமிர் பட்டின் க்ந் 
வாரம உத்்ரவிட்் நினையில் 
அந்ப பகுதியில் இருநது தவளி-
ப�றும மு்ல் குழு இதுவாகும.   

அஙகு த்ா்ர்நது சிக்கி இருபப -
்ாக கூறபபடும சுைார் 1,000 தபாது-
ைக்கன்ள விடுவிபபது த்ா்ர்-
பாை பபச்சுவார்த்ன் த்ா்ர்நது 
இ்மதபற்று வருகிறது.   

இப்பநரம கிழக்கு உக்னரனில் 
்ைது ்ாக்கு்ல்கன்ள த்ா்ர்நது 
முன்தைடுத்து வருவ்ாக ரஷ்�ா 
குறிபபிட்டுள்ளது.   

ைரியுபபால் நகனர னகபபற்றி� -
்ாக ஒரு வாரத்திற்கு முன் ரஷ்�ா 
அறிவித்் நினையில் “விைாைஙகள 
பறக்க முடி�ா் வனகயில் இந் 
னகத்த்ாழில் வை�த்ன் மு்க்-
குமபடி”, புட்டின் ்ைது துருபபுக-
ளுக்கு உத்்ரவிட்்ார்.   

எனினும இந் உருக்கு 

ஆனையில் இருநது ஆறு சிறு-
வர்கள உட்ப் 25 தபாதுைக்கள 
தவளிப�றி�்ாக ரஷ்� ஊ்கங-
கள தசய்தி தவளியிட்டுள்ளை. 
எனினும இவர்கள எஙகு அனழத்-
துச் தசல்ைபபட்்ார்கள என்பது 
பற்றி கூறபப்வில்னை.   

எனினும 20 தபணகள ைற்றும 
சிறுவர்கப்ள தவளிப�றி�்ாக 
அந் உருக்கானைக்குள இருக்கும 
உக்னரன் பன்யிைர் குறிபபிட்-
டுள்ளைர்.   

ைரியுபபால் நகனர னகபபற்று -
வது உக்னரனின் ஒட்டுதைாத்் 

த்ற்குக் க்ற்கனரன�யும னகப-
பற்றும ரஷ்�ாவின் திட்்த்திற்கு 
உ்வி�ாக உள்ளது. இது 2014 
ஆம ஆணடு ரஷ்�ா னகபபற்றி� 
கிரிமி�ாவு்ன் கிழக்கு உக்னர-
னில் உள்ள த்ாைட்ஸக் ைற்றும 
லு்ன்ஸ பபான்ற ரஷ்� ஆ்ரவு 
பிரிவினைவாதிகன்ள ஒன்றினைப -
ப்ாக அனையும. அப்பபான்று 
தைாப்ாவாவில் உக்னரனி� 
பைற்கு எல்னை பகுதியில் இருக் -
கும ரஷ்� ஆ்ரவு பகுதின� 
அணுக முடியுைாை்ாக இது 
அனையும.     

இரண்ாம் உல்ப்பார் விவ்ாரம்:  
இ்த்ாலிககு எதிரா்க சரவப்ச  
நீதிமன்றில் மெரமனி வழககு

நாஜி காைத்து பபார் குற்றஙகளுக்-
காக இத்்ாலி இழபபீடு பகார மு�ற்-
சிபபது த்ா்ர்பில் இத்்ாலிக்கு 
எதிராக தஜர்ைனி ஐ.நா உ�ர் நீதிைன்-
றத்தில் வழக்குத் த்ாடுத்துள்ளது.   

இத்்ாலி இழபபீடு பகாருவது ஏற்க 
முடி�ா்து என்று 2012 இன் தீர்பபு 
ஒன்று கூறுகின்றபபாதும அந் நாடு 
உளநாட்டில் த்ா்ர்நது வழக்குகன்ள 
த்ாடுத்து வருவ்ாக சர்வப்ச நீதி-
ைன்றத்தில் ்ாக்கல் தசய்் ைனுவில் 
தஜர்ைனி குறிபபிட்டுள்ளது.   

இந்த் தீர்பபுக்கும பின்ைரும இத்-
்ாலியில் 25க்கும அதிகைாை வழக்கு-
கள ்ாக்கல் தசய்�பபட்டிருபப்ாக 
அதில் கூறபபட்டுள்ளது. சிை வழக்-
குகளில் தஜர்ைனி இழபபீடு வழங-
கவும தீர்பபு அளிக்கபபட்டுள்ளது.   
இதில் ்ற்பபாது இ்மதபற்று வரும 

வழக்குகளில் இத்்ாலியில் உள்ள 
தஜர்ைனிக்கு தசாந்ைாை தசாத்து-
கள பறிமு்ல் தசய்�பப் வாய்பபு 

உள்ள நினையிபைப� தஜர்ைனி ஐ.நா 
நீதிைன்றம தசன்றுள்ளது.   வரும பை 
25 ஆம திகதி இத்்ாலி நீதிைன்றம 

ஒன்று வழஙகவுள்ள தீர்பபில் தஜர்ை-
னியின் கைாசார, வரைாற்று ைற்றும 
கல்வி நிறுவைஙகள இருக்கும கட்டி-
்ஙகள உட்ப் சிை கட்்்ஙகன்ள 
வலுக்கட்்ா�ைாக விற்பது பற்றி 
தீர்பபு வழஙகபப்வுள்ளது.   

இந்ப பிரச்சினை த்ா்ர்பில் 
2008 ஆம ஆணடு இத்்ாலி உச்ச நீதி-
ைன்றம வழஙகி� தீர்பபில் 1944 இல் 
டுகானியில் தஜர்ைனி பன்�ால் 
தகால்ைபபட்் 203 பபரில் ஒன்பது 
பபரின் உறவிைர்களுக்கு சுைார் 1 
மில்லி�ன் யூபராக்கன்ள தஜர்ைனி 
தசலுத்் பவணடும என்று தீர்பபளிக்-
கபபட்்து.    எனினும 1945 இல் 
இரண்ாம உைகப பபார் முடிந்து 
த்ா்க்கம நாடுகளுக்கு ஏற்கைபவ 
பை பில்லி�ன் யூபராக்கன்ள வழஙகி 
இருபப்ாக தஜர்ைனி வாதிடுகிறது.     

உகயரனுககு ஆயுங்்கள் வழங்குவய் நிறு்த் அமமரிக்கா, பேட்படாவிடம ரஷ�ா வலியுறு்தது
உக்னரன் பிரச்சினைன� தீர்பப்ற்கு 

உணனையில் விருமபிைால் உக்னர-
னுக்கு ஆயு்ம வழஙகுவன் நிறுத்தும-
படி அதைரிக்கா ைற்றும பநட்ப்ானவ 
ரஷ்� தவளியுறவு அனைச்சர் தசர்தகய் 
ைவ்தராவ் மீணடும ஒருமுனற வலி-
யுறுத்தியுள்ளார். சீை அரச ஊ்கத்தி-

்பை இ்னை அவர் த்ரிவித்துள-
்ளார்.   “அதைரிக்கா ைற்றும பநட்ப்ா 
உணனையில் உக்னரன் பிரச்சினைன� 
தீர்க்க விருமபிைால், எல்ைவற்றுக்கும 
மு்ல், அவர்கள விழித்துக்தகாள்ள 
பவணடும என்பப்ாடு உக்னரன் அர-
சுக்கு ஆயு்ம ைற்றும தவடிதபாருட்-

கன்ள வழஙகுவன் நிறுத்் பவணடும” 
என்று ைவ்தராவ் கூறிைார்.  ரஷ்� பன -்
த�டுபபுக்கு எதிராக பபாராடும உக்னர-
னுக்கு அதைரிக்கா ைற்றும பை ஐபராப-
பி� நாடுகள பை பில்லி�ன் த்ாைர் 
தபறுைதி�ாை ஆயு்ஙகன்ள வழஙகி 
வருகின்றை. உக்னரனுக்கு 33 பில்லி-

�ன் த்ாைர் உ்வி அளிக்க அதைரிக்க 
பாராளுைன்றத்ன் அநநாட்டு ஜைாதி-
பதி பகட்டுக்தகாணடுள்ளார்.   

உக்னரனுக்கு த்ா்ர்ச்சி�ாக 
இராணுவ உ்விகன்ள வழஙகுவது 
பற்றி அதைரிக்கானவ ரஷ்�ா த்ா்ர்நது 
எச்சரித்து வருகிறது.    உக்னரன் மீ்ாை 

ரஷ்� பன்த�டுபபு ைா்த்ன் 
்ாணடி நீடிக்கும நினையில் ்னைந-
கர் கிப�னவ னகபபற்றும ரஷ்�ாவின் 
மு�ற்சி ப்ால்வி அன்ந் நினையில், 
அது ்ற்பபாது கிழக்கில் த்ான்பாஸ 
பிராநதி�த்ன் இைக்கு னவத்து ்ாக்கு-
்ல்கன்ள தீவிரபபடுத்தியுள்ளது.     



ஒலுவில் விசேட நிருபர் 
 
அக்கரைபபற்று பபொலிஸ் பிரி-

வுககுடபடட பிைசேேங்களில் 
சபொககுவைத்து ேடட திடடங்கரை 
்கரடபபிடித்து வொ்கனங்கரை 
பேலுத்துமொறு, அக்கரைபபற்று 
பபொலிஸ் நிரையப பபொறுபபதி-
்கொரி, பிைேொன பபொலிஸ் பரிசேொே்கர் 
டபிள்யூ.எம்.எஸ்.பி. விஜயதுங்க 
அறிவித்துள்ைொர். 

அக்கரைபபற்று, ஆரையடி -
சவம்பு, அடடொரைசசேரன, 
பொைமுரன, ஒலுவில் ஆகிய பிை-
சேேங்களில் ்கடநே 04 மொேங்களில் 
அதி்கமொன வீதி விபத்துக்களும் 
உயிர்ச சேேங்களும் ஏற்படடுள்-
ைன. 

வொ்கன ஓடடுனர்்கள் வீதி ஒழுங-

கிரனயும், நொடடின் ேடடதிடடங-
்கரையும் சபணி வொ்கனங்கரை 
பேலுத்துமொறு ச்கடடுள்ைொர். 

சபொககுவைத்து நரடமுரை்கரை 
மீறும் வொ்கன ேொைதி்கள் ர்கது பேய்-
யபபடடு அவர்்களுகப்கதிைொ்க 
ேடட நடவடிகர்க எடுக்கபபடுபம-
னவும் பேரிவித்துள்ைொர். 

சமொடடொர் ரேககிளில் பேல்ப -
வர்்கள் பொது்கொபபு ேரைக்கவேம் 
அணிநது, ேொைதி மற்றும் வொ்கன 
அனுமதிபபித்திைங்கரை ேன்வ -
ேம் ரவத்திருககுமொறும் ச்கடடுள் -
ைொர். 

உள்வீதி்கள் ்கொபட, ப்கொஙகிறீட 
வீதி சபொடபபடடுள்ைேொல் உள்வீதி 
என்று நிரனத்துக ப்கொண்டு பொது-
்கொபபு ேரை ்கவேமில்ைொமல் 
பேல்ை சவண்டொம். உள்வீதியில் 

ேொன் அதி்கமொன விபத்துக்கள் ஏற்ப-
டும் மைணங்களும் ஏற்படடுள்ைது. 

மதுசபொரேயில் சமொடடொர் 
ரேககிள் வொ்கனங்கள் ஓடட 
சவண்டொம். ஆபத்ரே ஏற்படுத்-
தும், வொ்கன ேொைதி்கள் வீதி அருகில் 
வீதி ேம்பநேமொன விைக்க குறியீ -
டு்கள் சபொடபபடடுள்ைது. அரே 
அவேொனித்து வொ்கனத்ரே பேலுத்து-
மொறு சவண்டபபடுகின்றீர்்கள். 

முசேக்கை வண்டி ேொைதிமொர் 
பொடேொரை பிள்ரை்கரை ஏற்றிச 
பேல்லும் சபொது சமைதி்கமொன 
பிள்ரை்கரை ஏற்றிச பேல்ை 
சவண்டொம், பொே ேொரி்கள் வீதிரயக 
்கடககும் சபொது அருகில் உள்ை 
பொேேொரி ்கடரவ ஊடொ்க வீதிரய 
்கடக்க சவண்டுபமனவும் அறிவிக-
்கபபடடுள்ைது.
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வரலாற்றுப் பிரசித்தி பெற்்ற ேடத்்தடி ஸ்ரீ மீனாட்சி அமேன் ஆலய ே்கா குமொபிமே்கத்ம்த அடுத்து (29.4.2022) பவள்ளிக்கிழமே ஆன்மி்க ்கலாசார ெவனியும ொல்குட ெவனியும இடமபெற்்றது. 
பவள்ளிக்கிழமே ்காமல ்காமரதீவு அட்டப்ெள்்ளம ெகுதி்களிலிருந்து பு்றப்ெட்ட ஆன்மி்க ்கலாசார நமடெவனி ஏழு ேணி அ்ளவில் ேடத்்தடி மீனாட்சி அமேன் ஆலயத்ம்த வந்்தமடந்்தன. ஆலயத்தின் 
மேற்ம்க குமொபிமே்க ேன்று பிரதிஷமட பசயயப்ெட்ட சிவலிங்க பீடத்தில் ெவனிக்்கான ொல் வழங்கப்ெட்டு ஆலய பிர்தே குரு சிவஸ்ரீ சண்மு்க ேம்கஷவர குருக்்கள் ்தமலமேயில் அஙகிருந்து 
வயல்பவளி ஊடா்க ஆலய ்தமலவர் கி.பெயசிறில் முன்மன பிர்தான ொல்குடம சுேந்து வர ொல்குட ெவனி இடமபெற்்றது. ஆலயத்தில் விமசட பூமெயும ஆலய பிர்தே குரு சிவஸ்ரீ சண்மு்க ேம்கஷ-
வர குருக்்கள் முன்னிமலயில் இடமபெற்்றது.  ்காமரதீவு குறூப் நிருெர்

உடலாலும ேனத்்தாலும மசமவ பசயது இம்றவமன அமடயலாம என வழி்காட்டி சரிமயத்ப்தாண்டின் மூலம முக்திமய அமடந்்த அப்ெர் சுவாமி்கள் எேக்கு ெல அற்பு்தோன ம்தவாரங்கம்ள அருளிச் பசன்்றவர். இவவாறு அற்பு்தோன ம்தவாரங்கம்ள அருளிச் பசன்்ற அப்ெர் 
சுவாமி்களின் குரு பூமெ தினத்ம்த முன்னிட்டு ஆமலயடிமவமபு பிரம்தச இந்துோேன்்றம ஏற்ொடு பசய்த விமசட பூமெ நி்கழ்வு்கள் ஆமலயடிமவமபு பிரம்தச இந்துோேன்்ற ்கட்டடத்தில் நமடபெற்்றது. ேன்்றத்தின் ஆயுட்்கால ்தமலவர் மவ.சந்திரமச்கரம ்தமலமேயில் இடம -
பெற்்ற குரு பூமெ வழிொடு்களில் அப்ெர் சுவாமி்கள் அருளிய ம்தவாரங்கள் ொடப்ெட்டதுடன் அப்ெர் சுவாமி்களின் அற்பு்தங்கள் ெற்றிய பசாற்பொழிவு்களும சேயப்பெரிமயார்்க்ளால் ஆற்்றப்ெட்டன. பின்னர் அப்ெர் சுவாமி்களின் திருவுருவப்ெடத்திற்கு கூடியிருந்்த அடியார்்கள் 
பூச்பசாரிந்து வழிொடு்களில் ஈடுெட்டனர். இடமபெற்்ற வாழிொட்டுக்கிரிமய்களில் அமொம்ற ோவட்ட முன்னாள் ொராளுேன்்ற உறுப்பினர் ்கவீந்திரன் ம்காடீஸவரன் உள்ளிட்ட ெலர் ்கலந்து ப்காண்டனர்.  வாச்சிக்குடா விமேட நிருெர் 

மடத்தடி ஸ்ரீ மீனாட்சி அமமன் ஆலய பால்குட பவனி

அக்கரைபபற்று வடககு தின்கைன் 
நிருபர்

அக்கரைபபற்று சு்கொேொை ரவத்திய 
அதி்கொரி பணிமரனககுடபடட பிை -
சேேங்களில் இம்மொேம் 30 படஙகு 
சநொயொைர்்கள் அரடயொைம் ்கொணப-
படடு ரவத்தியேொரை்களில் அனும-
திக்கபபடடுள்ைனர். 

இேனொல், எதிர்வரும் வொைத்ரே 
படஙகு அற்ை வொைமொ்க பிை்கடனப-

படுத்துவதுடன், இைொணுவத்தினர், 
பபொலிஸொர், சு்கொேொை ்கை உத்திசயொ-
்கத்ேர்்கள் அரனவரும் வீடு்களுககு 
பேன்று பரிசேொேரன பேய்யவுள்-
ைேொ்க அக்கரைபபற்று சு்கொேொை 
ரவத்திய அதி்கொரி டொகடர் எப.எம்.
ஏ.்கொேர் பேரிவித்துள்ைொர். 

அவர் சமலும் பேரிவிகர்கயில், 
குறிபபொ்க வீடு்களின் உள்ை பகு -

தியிசை படஙகு உருவொகுவேனொல், 

ேங்களின் வீடு்களில் உள்ை கிணறு -
்கள், சின்கிலிருநது வடிநசேொடும் 
நீருககு ரவககும் பொத்திைங்கள், 
ேண்ணீர் ேடடுபபொடடிரன நிவர்த்தி 
பேய்யும் மு்கமொ்க நீரை சேமித்து 
ரவத்துள்ை பொத்திைங்கள், குளிர் -
ேொேனபபபடடியின் பின் புைத்தில் 
சேஙகி இருககும் நீர் என்பனவற்றில் 
அதி்கமொன நுைம்பின் குடம்பி்கள் 
இருபபேொ்க விசேடமொ்க அவேொனிக-

்கபபடடுள்ைேொ்கவும் டொகடர் பேரி-
வித்துள்ைொர். 

எனசவ, வீடு்கள், சுற்றுபபுைச-
சூழல்்கள் அல்ைது வைவு்களில் 
நுைம்பு பைவககூடிய இடங்கள் 
அல்ைது நீர்ககுடம்பி்கள் ்கொணபப-
டுமொயின் உரியவர்்களுகப்கதிைொ்க 
பொைபடேமின்றி ேடட நடவடிகர்க 
எடுக்கபபடும் என்றும் டொகடர் ்கொேர் 
பேரிவித்துள்ைொர்.

அக்கரைபபற்றில் ஒரு மா்தததில் 
30 டடங்கு ந�ாயாளர்கள்

வொசசிககுடொ விசேட நிருபர் 

எப்கட ்கரிஸ்ேொஸ் நிறுவனத்தின் 
ஏற்பொடடில் அம்பொரை மொவடடத்தி-
லும் நன்னீர் மீன்வைர்பபு திடடங்கள் 
ஆைம்பிக்கபபடடுள்ை நிரையில் 
அேன் அறுவரடயும் நரடபபற்-
ைது.வறுரமக்கொன ்கொைணத்ரே ்கவ-
னத்தில் ப்கொள்ைலும் உணவு பொது-
்கொபரப உறுதி பேய்ேலும் எனும் 
ேரைபபின் கீழ் இத்திடடம் முன் -
பனடுக்கபபடடு வருகின்ைது.இேன் 
ஒரு ்கடடமொ்க ஆரையடிசவம்பு 
பிைசேே பேயைொைர் பிரிவின் தீவுக-
்கொரை பிரிவில் பேபஸ்தியொர் ேமூ்க 
மடட அரமபபின் வீடடுத்சேொடட 
பயனொளி இருவருககு வழங்கப -
படட ேைொபபியொ இன வர்கயொன 
நன்னீர் மீன்வைர்பபு திடடத்தின் 
கீழொன அேன் அறுவரடயும் இடம் -
பபற்ைது. 

மடடக்கைபபு அம்பொரை 
மொவடட எப்கட ்கரிேொஸ் நிறுவ-
னத்தின் இயககுனர் அருட ேநரே 
ஏ.சஜசுேொேன் ேரைரமயின் கீழ் 

இடம்பபற்ை நி்கழ்வில் தீவுக்கொரை 
பேபஸ்தியன் அருடேநரே பஜரிஸ்-
டன் வின்ேன்ற் திடடமிடல் பபொறுப -
பதி்கொரி சுபொ்கைன் மற்றும் ்கை உத் -
திசயொ்கத்ேர் நியூடடன் நன்னீர் மீன் 
வைர்பபு உத்திசயொ்கத்ேர் ைவிககுமொர் 

உள்ளிடடவர்்கள் ்கைநது ப்கொண்ட-
னர். 

இஙகு அறுவரட பேய்யபபடட 
மீன் சிைநே விரைககு விற்பரன 
பேய்யபபடடரமயும் குறிபபிடத்-
ேக்கது. 

நன்னீர் மீன்்வளர்ப்பு திட்டங்கள் 

துரைநீைொவரண நிருபர்

்கல்முரனயில் இவவொண்-
டுக்கொன சமதின ஊர்வைங-
்கள். மற்றும் பகிைங்கபப-
டுத்ேபபடட முரையிைொன 
சமதினக கூடடங்கள் எதுவும் 
இடம்பபைவில்ரை. 

இசே சவரை ஆண்டு 
சேொறும் ்கல்முரனயில் 
சமதினக கூடடம் மற்றும் 
சமதின ஊர்வைம் என்ப -

வற்ரை ஏற்பொடு பேய்து 
நடொத்தும் பேொழிற்ேங-
்கம் சமதினத்ேன்று மூடிய 
அரைககுள் ேமது பேொழிற்-
ேங்க நிருவொ்க கூடடத்ரே 
நடொத்தியேொ்கவும் இக கூட-
டத்தில் குரைநே எண்ணிக-
ர்கயிைொன அங்கத்ேவர்்கள் 
பஙகுபற்றியேொ்க பேொழிற்-
ேங்க பிைதிநிதி ஒருவர் ஊட-
்கங்களுககு ்கருத்து பேரிவித் -
ேொர்.

்கல்முனையில் இம்முனை 
மேதிைம் இ்டம்்பெைவில்னலை 

நபாககுவைதது சட்ட திட்டங்்கரள 
்கரடபபிடிக்க பணிபபு

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

ஒலுவில் அஷைப ந்கர் மீள் குடி -
சயற்ைக கிைொமத்தில் அதி்கரித்து 
்கொணபபடும் ்கொடடு யொரன்களின் 
பேொல்ரை ்கடடுபபடுத்துவேற்கு 
நடவடிகர்க எடுககுமொறு மக்கள் 
ச்கொரிகர்க விடுத்துள்ைனர்.

திண்மக ்கழிவு மு்கொரமத்துவ 
நிரையத்திற்கு வரும் யொரனக 
கூடடம இைவு சநைங்களில் கிைொ-
மங்களுககுள் உடபுகுநது வீடடுத் 
சேொடடங்கரையும், சேரனப பயிர் -
்கரையும் சேேபபடுத்தி வருவேொல் 
பபொருைொேொை ரீதியொ்க பொதிக்கபபட -
டடுள்ைேொ்க விவேொயி்கள் பேரிவிக-
கின்ைனர்.

ேற்சபொது சிறுசபொ்க சவைொன் -
ரமச பேய்ர்க ஆைம்பிக்கபபடடுள் -
ைேொல் பநற் பயிர்்கரை துவேம் பேய்-

வேொ்கவும் பேரிவிககின்ைனர்.
இக ்ககிைொமத்தில் வொழும் மக்கள் 

பீதியின் ்கொைணமொ்க மொரை சநைங -
்களில் ேங்கள் குடியிருபரப விடடு 
பவளிசயறி பொது்கொபரப சேடி 
ேங்கள் குழநரே்களுடன் பொது -
்கொபபொன இடங்களுககும் பேன்று 
்கொரையில் வீடு திரும்பும் நிரை ஏற்-
படடுள்ைேொ்க பேரிவிககின்ைனர்.

பொடேொரை மொணவர்்கள், 
பபண்்கள், சிறுவர்்கள், சநொயொ-
ைர்்கள் சபொன்சைொர் பவகுவொ்க 
பொதிக்கபபடுவேொ்க சுடடிக்கொடடப-
படடள்ைது. அத்துடன் எல்ரைககி-
ைொமங்கைொன ேம்புந்கர், ஹிைொந்கர், 
ஆலிம்ந்கர் ஆகிய பிநேஙகிய பிை -
சேேங்களிலும் யொரனத் பேொல்ரை 
அதி்கரித்து ்கொணபபடுவேொ்க பேரி -
விக்கபபடடுள்ைது.

்காடடு யானை்களின் ்�ால்னலை

கிண்ணியொ மத்திய நிருபர் 

அகிை இைஙர்க ஜம்மியத்துல் 
உைமொ ேரபயின் கிண்ணியொ கிரை-
யினொல் ஏற்பொடு பேய்யபபடட 
வருடொநே இபேொர் நி்கழ்வு சநற்று 
கிண்ணியொ ஜம்மியத்துல் உைமொ 
ேரப ்கொரியொையத்தில் நரடபபற் -
ைது.

கிண்ணியொ உைமொ ேரப ேரைவர் 
பமௌைவி அஷ பேஹ்ஏ.எம். ஹிேொ-
யத்துல்ைொ ேரைரமயில் நரட -
பபற்ை இநநி்கழ்வில், திரணக்கை 
ேரைவர்்கள், சிவில் அரமபபுக்க -
ளின் பிைதிநிதி்கள், ேர்வமே ேரைவர்-
்கள் உள்ளிடட பைர் ்கைநது ப்கொண்-
டனர். இேன்சபொது கிண்ணியொ 
உைமொ ேரபத் ேரைவர் ்கருத்து பேரி-
விகர்கயில்,

மனிேர்்களுககு இரை அசேம் ஏற் -

படசவண்டும் என அல்குர்ஆன் கூறு-
கின்ைது. அேனூடொ்கசவ உள்ைத் -
தில் மொற்ைம் ஏற்படடு நொடரடயும் 
மனிே ேமூ்கத்ரேயும் சநசிக்க கூடிய 
உைர்க நொம் ்கொண முடியும். இேற் -
்கொ்க சவண்டித்ேொன் இநே சநொன்பு 
விதியொக்கபபடடது. 

ேற்சபொது நொடடில் ஏற்படடிருக-
கின்ை ஒரு ்கஷடமொன நிரையில் 
மனிேசநயத்சேொடு மற்ைவர்்களுககு 
உேவி பேய்வேற்கு இநே மொேத்ரே 
நொம் பயன்படுத்திக ப்கொள்ை 
சவண்டும் என்று பேரிவித்ேொர். 

இநநி்கழ்வில் ்கைநதுப்கொண்டசீ -
னககுடொ ஸ்ரீ சபொதிைொஜ வி்கொைொதி-
பதியும் திருச்கொணமரை மொவடட 
ஐககிய ேமயங்களின் ஒன்றிய 
ஆசைொே்கருமொன அலூத்ஓய ேத்ேொ 
திஸ்ய ்கருத்துத் பேரிவிகர்கயில்,

சநொன்பு என்பது இஸ்ைொமிய 

மொர்க்கத்தில் மி்கவும் புனிேமொன 
ஒரு ்கடரமயொ்க இருககின்ைது. 
இநே சநொன்பு மனிேரன பொவங்க -
ளிலிருநது பொது்கொபபேற்கு ேகதிரய 
அளிககின்ைது. அத்சேொடு அதி்கை -
வொன ேர்மங்கரை பேய்வேற்கு இது 
வழி்கொடடுகின்ைது. 

இவவொைொன இபேொர் நி்கழ்வு 
சநொன்பொளிககு பபரும் மகிழ்சசிரய 
ஏற்படுத்துகின்ை ஒரு ேநேர்பபமொ்க 
இன்று ்கண்டு ப்கொண்சடன். நபி 
உரடய வொழ்கர்க முரை இன ஐக-
கியத்திற்கு ஒரு சிைநே எடுத்துக ்கொட-
டொகும். 

ேமயங்கள் அரனத்தும் மனிே -
னுககு சநர்வழி ்கொடட வநேரவ-
யொகும். ேமயங்கள் சேொன்றியேன் 
உண்ரமயொன அர்த்ேங்கரை 
மனிேன் உணர்வுபூர்வமொ்க அறிநது 
ப்கொள்ளும் சபொதுேொன் ேமூ்கங்களுக-

கிரடசய ே்கவொழ்வும் ேமொேொனமும் 
உருவொகும் என்று பேரிவித்ேொர்.

உபபுபவளி குருமட அதிபரும் 
திருச்கொணமரை மொவடட ஐககிய 
ேமயங்களின் ஒன்றிய ஆசைொே்கரு-

மொன அருடேநரே எஸ்.எஸ். சஜொன்-
பிள்ரை இநநி்கழ்வில் ்கருத்து பேரி-
விககும் சபொது, 

அயைவர்்களின் உணர்வு்கரை-
யும் சேரவ்கரையும் பிைர் அறிநது 

ப்கொள்வேற்கு சிைநே ஒரு மொேமொ்க 
ைமழொன் இருககின்ைது. இநே மொேம் 
சிைபபொன ேமூ்க ்கடடரமபபு ஒன்று 
உருவொவேற்கு துரண பேய்கின்ைது. 
எனது துரைேொர் ்கற்ர்கயின் சபொது 
இஸ்ைொமிய மொர்க்கத்ரேேொன் 
நொன் அதி்கம் விரும்பிப படித்திருக-
கிசைன்.

மி்க சமொேமொன யுத்ே சூழ்நிரை -
யின் சபொது, எனது வொழ்வின் பபரும்-
பகுதிரய இஸ்ைொமியர்்கசைொடு 
்கழித்து இருககிசைன். அேனொல் நொன் 
முஸ்லிம்்களில் பண்பொடு, பழக்க 
வழக்கங்கரை நன்கு அறிசவன். 
இஸ்ைொமியர்்கள் உரடய வொழ்கர்க 
முரை மொர்க்கத்சேொடு இரணநது 
இருபபரே அவேொனித்து இருககி-
சைன். மனிேன் பரிசுத்ேமொவேற்கு 
ைமைொன் மொேம் ஒரு சிைநே வழி்கொட-
டியொகும் என்று பேரிவித்ேொர். 

கிண்ணியா உலமா சரப ஏற்பாடு டசய்த சரவம்த இப்தார நி்கழ்வு



ருஸைக் பாரூக்

இஸைஞர் பாராளுமன்றத்தின 
வெளிவி ெகார பிரதி அஸமச்சர் 
அஹம த்  ்சாதிக் மற்றும் இஸைஞர் 
பா ராளுமன்ற உறுப்பினர் முப்தி 
முயீன ஆகிய�ார் இலஙஸகக்கான 
லிதுயெனி�ாவின தூதுெர் திரு. 
ஜூலி�ஸ் பிரணவிசி�ஸ் மற்றும் 
இலஙஸகக்கான லிதுயெனி�ாவின 
பணிப்பாைர் திரு.கான்சன வகாடிது -
ெக்கு  ஆகிய�ார் அணஸமயில்  ்சந் -
தித்்தனர்.

இச்சந்திப்பில்,  இலஙஸக இஸை-
ஞர்களுக்கான உ�ர் கல்வி, விஸை-
�ாட்டு, சிறு மு�ற்சி�ானஸம 
மற்றும் ்தஸலஸமத்துெ தி்றனகள் 
விருத்திக்கான ொய்ப்புக்கள் பற்றி 
கலந்துஸர�ாடப்பட்டது.

யமலும்  லிதுயெனி�ா மற்றும் 
இலஙஸகக்கிஸடயிலான  இராஜ-
்தந்திர உ்றொனது 25 ெருடஙகைாக 
சி்றந்்த முஸ்றயில் யபணி ெருெ்தாக-
வும் அெர் குறிப்பிட்டார்.

இக்கலந்துஸர�ாடலின பினனர், 
இரு நாடுகளினதும் உ்றவு இஸை-
ஞர்களின ஊடாகவும் யமலும் 

ெலுப்படுத்்த சி்றந்்த நடெடிக்ஸக-
கள் எதிர்காலஙகளில் எடுக்கப்ப-
டும் எனறும் தூதுெர் குறிப்பிட்டார். 

மாத்்தஸ்ற தினகரன நிருபர்

மாத்்தஸ்ற கல்வி ெல�த்திற்குட் -
பட்ட ஆசிரி�ர்களும் அதிபர்களும் 
சுகவீன லீவு வபற்று கடஸமக்குச 
்சமுகமளிக்கா்த்தால் ்தமது பிள்ஸை-
களின கல்வி நிஸல பாதிக்கப்பட்-
டுள்்தாக வபற்ய்றார்கள் கெஸல 
வ்தரிவிக்கின்றனர். 

மாத்்தஸ்ற கல்வி ெல�த்தில் 
4336 ஆசிரி�ர்களும் 116 அதி-
பர்களும் ய்சஸெ வ்சய்கி்றார்கள். 
இெர்களில் 186 ஆசிரி�ர்களும் 23 
அதிபர்களும் கடஸமக்கு ்சமுகம-
ளித்திருந்்தனர். 

யமற்படி கல்வி ெல�த்தில் கட -

ஸம�ாற்றும் 1183 கல்விச ய்சஸெ 
ஊழி�ர்களில் 323 ஊழி�ர்கயை 
கடஸமக்குச ்சமுகமளித்திருந்்தனர். 
இனனும் சில மா்தஙகயை க.வபா.்த 
்சா/்த பரீட்ஸ்சக்கு ்தமது மாணெர்-
கள் ய்தாற்்ற இருப்ப்தால் மாணெர்-
களின கல்வி நிஸல குறித்து வபற்-
ய்றார்களும் மாணெர்களும் வபரும் 
கெஸல வகாணடுள்ைனர். 

கடந்்த 25ம் திகதி கடஸமக்குச 
்சமுகமளிக்கா்த அதிபர்கள்,  ஆசி-
ரி�ர்கள் பற்றி� விபரஙகஸை 
மாத்்தஸ்ற ெல� கல்விப் பணிப்பா-
ைர் திரு. மு்தலியக தி்றட்டி ெருகி-
்றார். 
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அநுரா்தபுரம் யமற்கு தினகரன நிருபர்

இம்முஸ்ற சிறுயபாகத்தின யபாது 
ஹுருலுவெெ விெ்சா� திட்டத்தின 
கீழ் 10,400 ஏக்கர் காணியில் வநல் 
வ்சய்ஸக பணணப்படவுள்ை்தாக 
அநுரா்தபுரம் மாெட்ட வ்ச�லாைர் 
ஜனக ஜ�சுந்்தர வ்தரிவித்்தார்.

இஙகு 5400 ஏக்கரில் வநற் வ்சய்-

ஸகயிஸனயும் யமலும் 5000 ஏக்கரில் 
இஸடக்கால பயிர்களும் பயிரிடப்ப -
டும். 

அ்தற்கான  நிலத்்த�ாரிப்பு 
யெஸலகள் அணஸமயில்  ஆரம்பிக்-
கப்பட்டுள்ைதுடன யம 15 ம் திக -
திக்கு முனனர் விஸ்தப்பு யெஸலகள் 
முடிவு்ற யெணடும்.

விெ்சா� திஸணக்கைத்தின பரிந் -

துஸ்றகளினபடி  இைம் ெ�து விஸ்த 
வநல் ்சாகுபடி வ்சய்�  திட்டமிடப் -
பட்டுள்ைது. அ்தனபடி  300, 362 
வநல் ெஸககள் ப�னபடுத்்த ஏற்்றது 
என  விெ்சா� திஸணக்கை உத்தி-
ய�ாகத்்தர் ஒருெர் வ்தரிவித்்தார்.

இஸடக்கால பயிராக  பசஸ்சப் -
ப�று, உழுந்து , வகைபீ  மற்றும் 
ய்சா�ா எனபன பயிரிட திட்டமிடப்-

பட்டுள்ைன. இஙகு ய்தஸெ�ான 
ய்சா�ா  விஸ்தகள்    விெ்சா� 
திஸணக்கைத்திடம் இல்லாஸமயி-
னால் ய்தஸெ�ான 30,000 கியலா 
கிராம் ய்சா�ா விஸ்தயிஸன வபற்-
றுக்வகாள்ெது வ்தாடர்பில் சி்றந்்த 
திட்டவமானஸ்ற யமற்வகாணடுள்ை-
்தாகவும் விெ்சா� திஸணக்கை உத்தி -
ய�ாகத்்தர் யமலும் வ்தரிவித்்தார்.

இம்முறை சிறுப�ோகத்தில்

எமது நாடு வபாரு-
ைா்தார ரீதி�ாக மிகவும் 
வநருக்கடி�ான சூழ்நி-
ஸலயில் இருக்கும் ்தரு-
ணத்தில் ஸகவகாடுக்க 
நடெடிக்ஸக யமற்-
வகாணட  ்தமிழக மு்தல-
ஸமச்சர் மு.க.ஸ்டாலி-
னுக்கு ஐக்கி� ய்தசி� 
கட்சியின இரத்தினபுரி 
மாெட்ட அஸமப்பா-
ைர் எஸ்.ஆனந்்தகுமார் நனறி வ்தரி-
வித்துள்ைார்.  

வநருக்கடிஸ� எதிர்யநாக்கியுள்ை 
இலஙஸக மக்களுக்கு மனி்தாபிமான 
அடிப்பஸடயில் உ்தவிகஸை ெழங-
குெ்தற்கு இந்தி� மத்தி� அரசிடம் 
அனுமதியகாரி ்தமிழக மு்தலஸமச-
்சர் மு.க.ஸ்டாலின,  ்தமிழ்நாடு ்சட்-
டயபரஸெயில் ்தனிநபர் தீர்மானம் 
ஒனஸ்ற முனஸெத்து நிஸ்றயெற்றி-

யுள்ைார்.
இ்தற்கஸம�, 80 

யகாடி ரூபாய் வபறு-
மதி�ான 40,000 
வமட்ரிக் வ்தான அரிசி, 
137 மருந்து வபாருட்-
கள் (28 யகாடி ரூபா) 
மற்றும் குழந்ஸ்தக-
ளுக்காக 500 வ்தான 
பால்மா (15 யகாடி 
ரூபா) எனபெற்ஸ்ற 

ெழஙக ்தமிழக அரசு தீர்மானித்துள்-
ை்தாக மு.க.ஸ்டாலின அறிவித்துள்-
ைார். 

இெற்ஸ்ற ்தமிழக மாநில அரசி-
னால் யநரடி�ாக ெழஙக முடி�ாது 
எனப்தால், இலஙஸகயில் உள்ை 
இந்தி� தூ்தரகம் ஊடாக ெழங-
கிஸெக்க இந்தி� மத்தி� அர்ச 
அனுமதி ெழஙக யெணடும் எனவும் 
அெர் ெலியுறுத்தியுள்ைார்.

இலங்கைக்கு உதவிக்கைரம் 
நீட்டியுள்ள தமிழகை முதல்ைச்சர் 

 மாத்்தஸ்ற தினகரன நிருபர்

மாத்்தஸ்ற மாெட்டத்திலுள்ை 
சிறி� ய்தயிஸலத் ய்தாட்ட உரிஸம -
�ாைர்களினால் உற்பத்தி வ்சய்�ப்ப-
டும் பசஸ்சக் வகாழுந்து ய்தயிஸல 
ஒரு கியலாவுக்கு ரூபா 150 மு்தல் 
ரூபா 189 ெஸர ய்தயிஸலத் வ்தாழிற் -
்சாஸலகள் ெழஙகி ெருெ்தாக 
மாத்்தஸ்ற மாெட்ட உ்தவி ய்தயிஸல 
ஆஸண�ாைர் எல்.யக. அஜித் வ்தரி-
வித்்தார். 

இ்தற்குமுன சிறி� ய்தாட்ட உரி -
ஸம�ாைர்களிடமிருந்து வகாள்ெ-
னவு வ்சய்யும் ஒரு கியலா பசஸ்சக் 

வகாழுந்து ய்தயிஸலக்கு ரூபா 100 
மு்தல் ரூபா 120 ெஸர ெழஙகி ெந்்த-
்தாக உ்தவி ய்தயிஸல ஆஸண�ாைர் 
யமலும் வ்தரிவித்்தார்.  இந்்த உ�ர்ந்்த 
விஸல ்தமக்கு திருப்தி�ளிப்ப்தாக-
வும் சிறுய்தயிஸலத் ய்தாட்ட உரிஸம-
�ாைர்கள் வ்தரிவிக்கின்றனர்.

யமற்படி மாெட்டத்திலுள்ை 82 
ய்தயிஸலத் வ்தாழிற்்சாஸலகளுள் 47 
வ்தாழிற்்சாஸலகள் மாத்திரயம இந்்த 
உ�ர்ந்்த விஸலயில் ய்தயிஸலஸ� 
வகாள்ெனவு வ்சய்து ெருெ்தாகவும்  
உ்தவி ய்தயிஸல ஆஸண�ாைர் வ்தரி-
வித்்தார். 

மோத்்தறை மோவட்டம்; �சறசைக் ககோழுந்து ப்தயிறைக்கு
ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் லீவு மபோரோட்்டம்;

அநுரா்தபுரம் யமற்கு தினகரன நிருபர்

்செர்க்காரத்தின விஸல 100 வீ்தத் -
திற்கும் அதிகமாக உ�ர்ந்துள்ை்தால் 
கஸடகளில் விடப்படும் பஸழ� 
விஸல ்செர்க்காரத்ஸ்த 

பாெஸன�ாைர்கள் அதிகைவில் 
வகாள்ெனவு வ்சய்ெஸ்த அநுரா்தபு -
ரம் பிரய்த்சத்தில் காணக்கூடி�்தாக  
உள்ைது.

அநுரா்தபுரம் நகரில் அஸமந்துள்ை 
பல்வபாருள் அஙகாடிகள்  கிரா -
மஙகளில் அஸமந்துள்ை  நடுத்்தர 
மற்றும் சிறி� வி�ாபார நிஸல�ஙக-
ளின ய்சாப்பு நிரம்பி� அலுமாரிகள்   
காலி�ாக விருந்்தஸ்த அெ்தானிக்க 
முடிகி்றது. 

இ்தனபடி  115 கிராம் எஸட-

யுள்ை ்சலஸெ ய்சாப்  ஒனறின புதி� 
விஸல 75 ரூபாொகவும்  சிறிய�ார்-
களுக்கான ய்சாப்பு ஒனறின புதி� 
விஸல 135 மற்றும் 140 ரூபாவிற்-
கும் 74 ரூபாொக இருந்்த  குழந்ஸ்த-
களுக்கான ய்சாப்பு ஒனறின புதி� 
விஸலஸ�  175 மற்றும் 180 ரூபா -
விற்கும் அதிகரித்து அந்நிறுெனம்  
நடெடிக்ஸக  எடுத்துள்ைது.

யமலும்  ய்சாப்பு பவுடர் மற்றும் 
ய்சாப்பு அடிப்பஸடயிலான ய்சாப்-
புக்களின விஸல   இரணடு மடஙகு  
உ�ர்த்்தப்பட்டுள்ைன. டூத் பிரஷ், 
பற்பஸை   மற்றும்  ைாம்புக்களின  
விஸலயும் எதிர்காலத்தில் உ�ரும் 
என ்சந்ஸ்த ெட்டாரஙகள் வ்தரிவிக் -
கின்றன.

அநுராதபுரத்தில்; பழைய விழையில் 
அதிக சவர்ககாரம் ககாளவனவு

தி்றப்பஸன தினகரன நிருபர்

முழு இலஙஸகயின நனனீர் மீன 
நுகர்வுத் ய்தஸெஸ� பூர்த்தி வ்சய்யும் 
ெஸகயில் ெடமத்தி� மாகாணத்தில் 
மீன உற்பத்திக்கான ்சாத்தி�க்கூறு-
கள் காணப்படுெ்தாக ெடமத்தி� 
மாகாண விெ்சா� அஸமசசின பிரதிப் 
பணிப்பாைர் வ்சனரத் பத்திரன வ்தரி-
வித்்தார்.

ஆனால் அந்்த இலக்ஸக அஸட-
�ப்யபாதுமான மீன குஞ்சுகஸை நீர்த்-
ய்தக்கஙகளில் விட முடி�ா்த நிஸல 
உள்ை்தாகவும் அெர் யமலும் வ்தரி-
வித்்தார்.

 மீன குஞ்சுகளின எணணிக்ஸகஸ� 
அதிகரிக்கும் நடெடிக்ஸகஸ� துரி்தப்-
படுத்துெ்தன மூலம் இந்்த இலக்ஸக 
அஸடெய்த மாகாண விெ்சா� 
அஸமசசின யநாக்கமாகும்.

 ்தற்யபாது ெடமத்தி� மாகாணத்-
தில் உள்ை நீர் நிஸலகளில் 25% 
மட்டுயம மீன உற்பத்திக்காக ப�ன-
படுத்்தப்படுகி்றது. இந்நிஸலஸ� 
மாற்றி மீன உற்பத்திஸ� அதிகரிக்க 

ப்தவி�வில் மீன குஞ்சு  ெைர்ப்பு 
நிஸல�மும் அஸமக்கப்பட்டுள்ைது.

இய்தயெஸை, மாகாணத்தில் உள்ை 
5000க்கும் யமற்பட்ட மீன கடல் 
உணவு உற்பத்தி�ாைர்களுக்கு பயிற்சி 
மற்றும் வ்தாழில்நுட்ப ஆயலா்சஸன-

கள் மற்றும் ய்தஸெ�ான உபகரணங-
களும் ெழஙகப்பட்டு ெருகின்றன. 
இது அெர்களின யெஸலகஸைப் பாது-
காப்பஸ்தயும், உ�ர்்தர மீன வபாருட்க-
ஸைப் வபறுெஸ்தயும் யநாக்கமாகக் 
வகாணடுள்ைஸம குறிப்பிடத்்தக்கது.

வ்ட ேத்திய ேோ்கோணத்தில்

லிதுவேனியாவின் இலங்கை 
தூதுேருடன் ்சந்திப்பு

ஹுருலுவேே விே்சாய திட்டத்தில் 
சுைார் 10,400 ஏக்கைரில் வெற் வ்சய்கை
அநுரோதபுரம் ேோவட்்ட செயலோளர சதரிவிப்பு

எஸ்.ஆனநதகுேோர நன்றி

ரூ. 150 முதல் ரூ. 189 வழர 
ககாளவனவு விழை

பிளழளைகளின் கல்வி நிழை 
பாதித்துளளைதாக கபற்றார புகார 

மீன் உற்்பத்திகைளின் 
நுகைர்்ே அதிகைரிக்கை திட்டம்

 வெலிகம தினகரன நிருபர்

ஈதுல் பித்ர் யநானபுப் வபருநாஸை 
சி்றப்பாக வகாணடாடுெ்தற்கு வ்தன 
மாகாண முஸ்லிம்கள் ்த�ாராகி ெரு-
கின்றனர். 

அத்தி�ாெசி�ப் வபாருட்கள், 
ஆஸடகள், உணவுப் பணடஙகள் 
யபான்றெற்ஸ்ற வகாள்ெனவு வ்சய்-
ெதில் ஆர்ெம் காட்டி ெருகின்றனர். 

பிந்தி� இரவு ெஸர விற்பஸன 
நிஸல�ஙகள் தி்றக்கப்பட்டு வி�ாபா-
ரம் நஸடவபற்று ெருகின்றது. 

யமலும் பள்ளிொ்சல்கள், ்தக் -
கி�ாக்கள், ைாவி�ாக்களிலும் 
வபருநாள் தின நிகழ்சசிகளுக்காக  
்த�ாராகி ெருகின்றன. 

வபருநாள் வ்தாழுஸக, அல்குர்-
ஆன ்தமாம் நிகழ்சசிகள், வியைட 

ப�ான நிகழ்சசிகள் மற்றும் இ்தர 
ெணக்க ெழிபாடுகஸை யமற்-
வகாள்ை நடெடிக்ஸககஸை யமற்-
வகாணடு ெருகின்றனர். 

கடந்்த மூனறு ெருடஙகள் 
நாட்டில் ஏற்பட்ட அ்சா்தாரண சூழ் 
நிஸலகைால் சி்றப்பாக வகாணடாட 
முடி�ாமல் இருந்்த வபருநாஸை 
இம் முஸ்ற சி்றப்பாகக் வகாணடாட 

எதிர்பார்க்கின்றனர். 
வபாருைா்தார வநருக்கடிக்கு உட் -

பட்டுள்ை எமது நாடு இதிலிருந்து 
விடுபட்டு சி்றந்்த சூழல் ஏற்படுெ-
்தற்கும் வ்சௌபாக்கி�மான நிஸல 
ஏற்படுெ்தற்கும்  வபருநாள் குத்பாக்-
களில் வியைட துஆப் பிரார்த்்தஸன-
கள் யமற்வகாள்ைப்படவுள்ை்தாக-
வும் வ்தரிவிக்கப்படுகி்றது.

்�ான்புப் கபரு�ாழளை சிறப்பாக ககாண்ா் கதன் மாகாண ம்ககள தயார 

சிவமெமன தமலவர ேறவன்புலவு ்க. ெச்சிதோனநதன் இநதியோவின் வ்ட கிழக்-
கில் ேணிப்பூர ேோநிலம்  ஆளுநர இல. ்கமணென் அவர்களுக்கு அணமேயில் 
தமலந்கர இம்போல் ஆளுநர ேோளிம்கயில் வோழ்த்தும் போரோட்டும் சதரிவித்தோர. 

(புத்்தைம் தினகரன நிருபர்)

திணமக்கழிவு முகாஸமத்துெம் 
்சம்பந்்தமான பிரசசிஸனகளுக்குத் 
தீர்ொக புத்்தைம் நகர ்சஸப�ால் 
விஸரவில் முனவனடுக்கப்படவி -
ருக்கின்ற குப்ஸப கூைஙகஸைப் 
பிரித்வ்தடுக்கும் யெஸலத்திட்டம் 
்சம்பந்்தமான வ்தளிவூட்டல் கருத்்த-
ரஙகு (27) நகரபி்தா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக் ்தஸலஸமயில் ்சர்ெம்த குரு-
மார்களுடன நகர்சஸப காரி�ால� 
யகட்யபார் கூடத்தில் நஸடவபற்்றது.

இ்தனயபாது நகரபி்தா திணமக் -
கழிவு முகாஸமத்துெ வ்ச�ற்பாட்-
டில் எதிர்யநாக்கும் பிரசசிஸனகள் 
மற்றும் அ்தற்கான தீர்வுகள் ்சம்பந்்த-

மான விட�ஙகஸை வ்தளிவுபடுத்தி-
னார். 

இ்தனயபாது ம்தகுருமார்களின 
கருத்துக்களும் ஆயலா்சஸனகளும் 
கலந்துஸர�ாடப்பட்டன.  குப்ஸப 
கூைஙகஸைப் பிரித்வ்தடுக்கும் 
வ்ச�ற்பாடு ்சம்பந்்தமான வ்தளி-
வூட்டல் மற்றும்  கலந்துஸர�ா-
டல்கள் பல ்தரப்புக்களுடனும் 
நடாத்்தப்பட்டு ெருகின்றஸம குறிப் -
பிடத்்தக்கது. 

இந்நிகழ்வில் நகர்சஸப உறுப்பி-
னர்கள் ரனீஸ் பதூர்தீன, வியஜ்தா்ச 
ராஜபக்ஷ,வமாஹான துமிந்்த மற்றும் 
நகர்சஸப வ்ச�லாைர், உ�ரதிகாரி-
கள் உட்பட பலர் கலந்துவகாணட-
னர்.

குப்ழப கூளைஙகழளை பிரித்கதடுத்தல்
கதா்ரபான கதளிவூட்ல் நிகழ்வு

சவலி்கே, புஹோரிப் பள்ளிவோெலில் புனித ரேழோன் ேோதம் முழுவதும் நம்டசபறற ஹிஸ்பு ேஜ்லி-
ஸில் சிறோர்கள் ்கலநது ச்கோணடுள்ளமதயும் அவர்களுக்கு பள்ளிவோெல் நிரவோ்கத்தினோல் அன்ப-
ளிப்பு்களும் வழங்கப்பட்்டன. ்கலநதுச்கோண்ட சிறோர்களுக்கு அன்பளிப்புப் சபோதி்கள் வழங்கப்பட்-
்டன.  ப்டம் சவலி்கே தின்கரன் நிருபர 
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க்கொழும்பு ்கமைே்கள் வித்தியொையத்தின் 
்கொலம்கொ ள்  விழொவும் தமிழ், சிங்கள  புத் -
தொண்டு விழொவும் அண்மேயில நமை-
கெற்றது. இதில க்கொழும்பு ம்கொட்ைக்கலவி  
ெணிபெொளர் குமுதினி, ்கமைே்கள் வித்தியொ-
ையத்தின் அதிெர் எம். முரு்கொனநதம்,  பிரதி 
அதிெர்்களொன எம். சிவபபிர்கொசம், ஆர். 
லிலிதொ, உெ அதிெர் சு்கநதி  ரவிசசநதிரன், 
ெகுதி தமைவர் ம்க. சுபபிரேணியம், தரம் 3 
ஆசிரியர் டி.  விஜயைட்சுமி, தரம் 5 ஆசிரியர் 
வீ. உேொெதி, ஆரம்ெப பிரிவு கெொறுபெொசிரியர்  
எஸ். ரவீநதிரன், எஸ். ேஹிநதகுேொர் ஆகி-
மயொரும் கெறம்றொர்்களும் ெமழய ேொணவ  
சங்கத்தினரும் ்கைநது க்கொண்ைனர்.   

 குறிப்பாக புதிய கடனகளை இலஙளகக்கு 
வழஙகி, அதன மூலம் தனது முனளனய 
கடனகளை தீர்க்குமபாறு சீனபா வலியுறுத்தியுள் -
ைது.  

 இதனபால், இலஙளக அரசபாஙகம் சீனபாவி -
டத்தில் நிதியுதவிளய எதிர்்பார்க்கும் விட-
யத்தில் தடுமபாறிப ப்பாயுள்ைது. அதறகபான 
மபாறறுவழிகளைக் கணடறிவதறகு ஆரம்பித்-
துள்ைது.    ஏறகனபவ இந்தியபா பில்லியன 
டடலர்கள் உதவிகளை வழஙகியுள்ைது. 
இந்நிளலயில், தறப்பாது சர்வபதச நபாணய 
நிதியத்திடமிருந்து உதவிகள் கிளடக்கும் 
வளரயில் ஏற்டும் டநருக்கடிகளைத் தவிர்ப-
்தறகபாக நிதி அளமசசர் அலி சபரி, இந்திய 
நிதியளமசசர் நிர்மலபா சீதபாரபாமனிடத்தில் 2 
பில்லியன டடபாலர்களை பமலதிக கடனபாக 
பகபாரியுள்ைபார்.  

  டவபாஷிஙடனில் நளடட்ற்ற இந்தச சந் -
திபபின ப்பாபத பமற்டி பகபாரிக்ளக விடுக் -
கப்ட்டுள்ை நிளலயில், இந்தியபா அதளன 
சபாதகமபாக ்ரிசீலிப்தபாக டதரிவித்துள்ைது.  

  தறப்பாளதய தகவல்களின பிரகபாரம் ஒரு 
பில்லியன டடபாலர்களை விளரவில் வழஙகு -
வதறகபான நடவடிக்ளககள் முனடனடுக்கப் -
டலபாம் எனறு எதிர்்பார்க்கப்டுகின்றது.  

 அபதபநரம், இலஙளகக்கு இந்தியபா வழங -
கும் ்னமுகப்டுத்தப்ட்டதும் தபாரபாைமபான-

துமபான ஆதரவு டதபாடர்வதபாக அறிவித்துள்ை 
புதுடில்லி, இலஙளக மத்திய வஙகிக்கபான 
400 மில்லியன டடபாலர்கள் நபாணயப்ரி-
மபாற்ற கபால எல்ளல இந்த ஆணடு ஜனவரியில் 
நிள்றவளடந்த நிளலயில், இந்திய ரிசர்வ் 
வஙகியினபால் தறப்பாளதய நபாணயம்சபார் ஆத -
ரவபாக அக்கபால எல்ளலளய நீடித்துள்ைது.  

 அபதபநரம், இலஙளக கிரிக்டகட் 
அணியின முனனபாள் தளலவர்களும், நட்சத் -
திர வீரர்களுமபான அர்ஜஜுண ரணதுஙக, சனத் 
டஜயசூரிய ப்பான்றவர்கள் ‘ட்ரியணண -
னபாக இந்தியபா இலஙளகக்கு உதவுகின்றது’ 
எனறு ‘நனறி உணர்வுடன’ கூறியுள்ைபார்கள்.  

 பமலும், இந்திய டவளிவிவகபார அளமச -
சர் கலபாநிதி சுபபிரமணியம் டஜயசஙகரும், 
'இலஙளக விடயத்தில் இந்தியபா கரிசளன -
யுடன இருக்கின்றது. பிரதமர் பமபாடியின 
அயலு்றவுக் டகபாள்ளகக்கு அளமவபாக நலத் -
திட்ட உதவிகள் டதபாடரும்’ எனறு அறிவித் -
துள்ைபார்.  

இந்நிளலயில் இலஙளகயின தறப்பாளதய 
ட்பாருைபாதபார டநருக்கடிகளை ஓரைபவனும் 
தீர்ப்தில் இந்தியபாவின உதவிகளும், ்ங-
களிபபுக்களும் அ்ரிதமபானளவ. இந்தப 
புரிதல் இபப்பாது அளனத்து இலஙளகயர்க-
ளின மத்தியிலும் பவரூனறியுள்ைளம குறிப -
பிடத்தக்கது.  

கநருக்கடியில இருநது இைஙம்க... (05ஆம் ெக்கத் கதொைர்)

தநமத கசலவொவின் நிமனவு தினத்மத முன்னிட்டு 
தநமத கசலவொ நறெணி ேன்்றம் இைவச மூககு 
்கண்ணொடி வழஙகும் நி்கழ்மவயும், தநமத கசலவொவின் 
நிமனவு க்கொடி அணிவிககும் நி்கழ்மவயும் நைொத்திய 
மெொது க்கொழும்பு ேொந்கர சமெ உறுபபினர்்கள்   சுதர்சன், 
சிவரஞசன் ஆகிமயொர் தநமத கசலவொவின் ெைத்திறகு 
ேைர் ேொமை அணிவிபெமதயும் க்கொழும்பு ேொந்கர சமெ 
உ்றபபினர்   கஜயசங்கர் மூககு ்கண்ணொடி வழஙகும் 
நி்கழ்மவ ஆரம்பித்து மவபெமதயும், அதிெர்   முரு்கொனந-
தன், ெொைசொமை அபிவிருத்தி சங்க கசயைொளர்   ்கமணஸ் 
ேன்்ற கெொதுசகசயைொளர் எஸ்.ம்க. தமளயரட்ணம், 
நிர்வொ்க கசயைொளர் திருேதி புவமனஸ்வரி, பிரதி தமைவர் 
ரவிநதிரன்,   நிைொம், ரொஜொ, திருேதி ேணிமே்கைொமதவி  
ஆகிமயொர் அருகில இருபெமதயும்   ்கொணைொம்.

க்கொழும்பு ்கமைே்கள் வித்தியொைய ்கொலம்கொள் விழொ

tiuaWf;fg;gl;l jghy; kw;Wk; nlypfk; 

Copah; $l;LwT tq;fpr; rq;fk; Nyhl;l]; 

tPjp> nfhOk;G -01

vkJ epWtdj;jpdhy; rfy tUlq;fspYk; toq;fg;gLk; Nkw;gb 
Gyikg;ghprpy; ngWgth;fis Njh;e;njLg;gjw;fhf 2022.05.02 Kjy; 
2022.05.20 tiu tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. 2020 xf;Nlhgh; 
khjk; eilngw;w f.ngh.j. (c.j.) ghPl;irapy; rpj;jpngw;W 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
gy;fiyf;fofnkhd;wpy; cs;sf khztuhf Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s 
mq;fj;jth;fspd; gps;isfs; kw;Wk; 2022 [dthpapy;  eilngw;w 
5Mk; Mz;L ghPl;irapy; rpj;jpaile;j gps;isfs; rhh;ghf 
,g;Gyikg;ghprpy; toq;fg;gLk;.

  ,g;Gyikg;ghprpYf;fhf tpz;zgpf;f KbtJ Fwpj;j ghPl;ir 
eilngw;w jpdk; ,f; $l;LwTr; rq;fj;jpy; mq;fj;Jtk; ngw;Ws;s 
mq;fj;jth;fspd; gps;isfs; rhh;ghf  kl;LNk

  2022.05.02 Kjy; 2022.05.20 tiu tpz;zg;gq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gLtJld; epWtdj;jpw;F vOj;J %yk; mwptpj;j 
gpd;dh; Fwpj;j tpz;zg;gj;ijg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

  rfy tpz;zg;gq;fSk; 2022.06.03k; jpfjp ez;gfy; 12.00 ,w;F 
my;yJ mjw;F Kd; mYtyfj;jpw;F fpilf;FkhW mDg;Gjy; 
Ntz;Lk;.

  ,J gw;wp jdpg;gl;l mwptpj;jy;fs; tpLf;fg;gl khl;lhJ. 
Nkyjpf tpguq;fSf;F ,f; $l;lwTr; rq;f jiyikafj;jpy; 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

ftdpf;fTk;:

jghypy; my;yJ NtW fhuzq;fshy; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; 
nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; 
Vw;fg;gl khl;lhJ mj;Jld; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; 
,Wjpj; jpfjpf;Fg; gpd;dh; tpz;zg;gj;ij Nfhhp mDg;gg;gLk; 
fbjq;fSk; ve;j Nkd;KiwaPLfSk; Vw;fg;gl khl;lhJ vd;gijAk; 
ftdj;jpy; nfhs;sTk;. rfy tpz;zg;gq;fSk; gjpTj;  jghypy; 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;>
gy;fiyf;fof kw;Wk; Ie;jhk; Mz;L gy;fiyf;fofk; toq;Fjy;
t/g jghy; kw;Wk; nlypnfhk; Copah; $l;LwT tq;fpr; rq;fk;>
j.ng. 569> Nyhl;lh;]; tPjp> nfhOk;G 01.
njhiyNgrp ,y: 011 2325607> 2430470> 2380701-3

2020 cah; juk; kw;Wk;
2021 Ie;jhk; Mz;L Gyikg;ghprpy; rpj;jpaile;j 

khzth;fSf;F Gyikg;ghprpy; toq;Fjy;

mwptpj;jy;
epf;ftul;ba gpuNjr rig

2020.10.29k; jpfjp gpuRukhd ,y. 2199/15 vDk; mjptpNrl th;j;jkhdpapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l gpuNjr rig tuT nryTj; jpl;l jahhpg;G kw;Wk; 

mKy;gLj;Jk; tpjpapd; ,y. 06 gphptpd; gpufhuk; epf;ftul;ba gpuNjr 

rigapd; jiyth; vk;.gP.gP. gj;jpud Mfpa vd;dhy; 2023Mk; Mz;bw;fhd 

mgptpUj;jp MNyhridfs; mjpfhug; gpuNjrj;jpy; nghJ kf;fsplk; 

Nfhug;gLtjhf ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ. mjdbg;gilapy; 

cq;fsJ mgptpUj;jp MNyhridfis 2022 [_d; 20k; jpfjpf;F Kd; 

fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;L te;J xg;gilf;FkhW 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

vk;.gP.gP. gj;jpud>
jiyth;.

2022 Vg;guy; 22k; jpfjp epf;ftul;ba gpuNjr rig.

2023k; Mz;bw;fhf tuT nryTj;jpl;l 
MNyhridfis ngw;Wf; nfhs;sy;

,yq;if KjyPl;Lr; rig (BOI)

ngWif mwptpj;jy;
2022 Vg;uy; 30k; jpfjp ~nla;yp epa+];| ,y; gpuRhpf;fg;gl;l kw;Wk; 
BOI ,d; ,izajsk; (www.investsrilanka.com) ,y; ,lk;ngw;w 
fPo;f;fhZk; ngWiff;fhd tpiykD miog;G.

,yq;if KjyPl;Lr; rigf;F 80 Column 
Dot - Matrix Printer fis toq;Fjy;> epWTjy; 
kw;Wk; guhkhpg;gjw;fhd tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G

xg;ge;j ,y. BOI/S&S/Q/44/2022

,g; ngWifAld; njhlh;Ggl;l tpiykD Mtzq;fs; 
Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd. mj;Jld; MHtKs;s 
tpiykDjhuh;fs; ~nla;ypepa+];| ,y; gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guk; 
kw;Wk; BOI ,d; cj;jpNahfg+Ht ,izaj;jsk; (www.
investsrilanka.com) ,d; gpufhuk; nraw;glyhk;. tpiykDjhuh;fs; 
Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l gpujp gzpg;ghsh; (eph;thfk;) 
,lkpUe;J 011 2543041/074 1531432 Clhf ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>
,yq;if KjyPl;L rig.

ngWif mwptpj;jy;
Nghjdh itj;jparhiy - FUehfy;

2022/2023Mk; Mz;bw;fhf ,t; itj;jparhiyapd; 
kUj;Jt mjpfhhpfSf;F cj;jpNahfg+Ht ,y;y trjpfis 
toq;Ftjw;F tUlhe;j Fj;jif mbg;gilapy; tPLfis 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F 2022.05.18k; jpfjp K.g. 10.00 tiu 
tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Nkw;gb tpiykDf;fs; 
jpwj;jy; md;Nw me;j Neuj;jpNyNa ,lk;ngWk;. 
mt;Ntisapy; ePq;fs; my;yJ cq;fJ mjpfhukspf;fg;gl;l 
gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.

fPo;f;fhZk; Njitg;gLfis g+Hj;jp nra;a KbAk; 
vdpy; khj;jpuk; tpiy kDf;fis rkh;g;gpf;FkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

1.  rfy miwAlDk; ,ize;j Fspayiw ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

2.  gy thfdq;fis epWj;jp itf;ff; $ba thfd 
epWj;Jkplk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3. FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyf;F mUfpy; ,Uj;jy;
4.  mur kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;L ngWkjpf;F 

khj;jpuk; nrYj;jg;gLtjhy; mjw;F ,zq;Fjy; 
Ntz;Lk;.

5.  tUlhe;j thp cWjpf;F cl;gLtjw;F tpUk;Gjy; 
Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fis 2022.05.17 gp.g. 3.00 tiu itj;jparhiyapd; 
fhrhsUf;F kPsspf;fg;glhj &. 500.00 fl;lzj;ij nrYj;jp 
ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;j gpd;dh; Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fis jiyikafj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk; tpiy 
kDf;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ %iyapy; 
rkh;g;gpf;fg;gLk; tplaq;fis njspthf Fwpg;gplg;gLk; 
cq;fsJ tpiykDf;fs; jiyth;> gpuNjr ngWiff; 
FO Nghjdh itj;jparhiy> FUehfy; vd;w Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ gpujk fzf;fhsh; 
gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
nfhz;Lte;J cs;splyhk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; 
Njitg;gbd; ,y. 037-2222261 mioj;J mYtyf eph;thf 
mjpfhhpaplk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,J gw;wp VNjDk; 
rpf;fy;fs; Vw;gbd; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 
jPHkhdkhFk; vd;gij ftdpf;fTk;.

jiyth;>
gpuNjr ngWiff; FO>
Nghjdh itj;jparhiy>
FUehfy;.

mw;Nwhzp mjpfhu gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
Utd;nty;y mQ;ry; f`l;lf];njd;d Nuh`dkhyp vDk; Kfthpapy; 

trpf;Fk; guzjyNf gpNukr;re;jpu Mfpa vd;dhy; k`fphpy;y 

clfphpy;yapy; trpf;Fk; mj;jgj;J Kjpad;NryhNf rkd; jpyf;fuj;d 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l gpurpj;j nehj;jhhp]; T.M.H.P.B. njd;dNfhd; 
mth;fspdhy; vOjp  rhd;WgLj;jg;gl;l  21637Mk;  ,yf;fk; kw;Wk; 

2020.06.23Mk; jpfjpa mw;Nwhzp mjpfhug; gj;jpuk; ,d;W Kjy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;L tYtpof;fr;  nra;ag;gl;Ls;sjhf ,yq;if rdehaff; 

Nrh\yprf; Fbaurpd; nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
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1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; 
jpUj;jg;gl;lthwhd 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; 
tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gphptpd; fPohd tpw;gid 

mwptpj;jy;

kf;fs; tq;fp
ngWkjpkpf;f Mjdnkhd;wpd; Vy tpw;gid

k`paq;fd fpis
fhzpj;Jz;lk;: kj;jpa khfhzk; fz;b  khtl;lj;jpy; fe;j g`y NfhuNs 

kpdpg;Ng gpuNjr nrayhsh; gphptpy; mk;gf`ngy];] fpuhk mYtyh; gphptpYs;s  

mk;gf`ngy];]  fpuhkj;jpy; mike;Js;sJk;> ~mk;gf`ngy];]a| 

vdtiof;fg;gLtJk; chpkk; ngw;w epy msitahsh; hp.gP.v];. rq;fue;njdpa 

vd;gthpdhy; jahhpf;fg;gl;l 2004.04.11Me; jpfjpa 3686Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJkhd 01C vDk; fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: fl;blk;> gaph;r;nra;if kw;Wk; vy;yhtw;iwAk; Nrh;j;J 

xU Vf;fh; ,uz;L W}l; kw;Wk; ,Ugj;njhd;gJ Ngh;r;r]; (A-1, R-2, P29).

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo; k`paq;fd kf;fs; 

tq;fp fpisapy; 2022 Nk 17Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;Fj;  njhlq;Ffpd;w 

gfpuq;f Vyj;jpd;  %yk; ehd; tpw;gid nra;Ntd;.

Vy tpw;gidahdJ nfhtpl; -19 elg;nghOq;Ff;F ,ire;njhOfp Rfhjhu 

mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l fLikahd topfhl;LnewpfSf;F ,zq;f 

elhj;jg;gLk;.

jPHkhdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf: 2019.02.08Me; jpfjpa murhq;f 

th;j;jkhdpiaAk; 2019.02.08Me; jpfjpa jpdkpd> nla;yp epa+]; kw;Wk; 

jpdfud; gj;jphpiffisAk; ghh;f;fTk;.

Mjdj;Jf;fhd mZFtop: k`paq;fd efhpypUe;J nry;Yk;NghJ fz;b 

efuj;jpYs;s ghyj;ijf; fle;jJk; ,lg;gf;fkhf ue;njdpfy tPjpapy; 13 

km vDk; ikw;fy;iyj; jhz;Lk; NghJ tPjpapd; tyg;Gwkhf ,t;thl;fspd; 

tjptpl tPL> ney; Miy kw;Wk; ney; fsQ;rparhiy vd;gd mike;Js;sd. 

,it gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf cs;sd.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw: Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;bd; nfhs;tdthsh;fs; 

gpd;tUk; njhiffisf; fhrhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1. nfhs;tdT tpiyapd; 10%
2. cs;@uhjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thpapd; 01%
3.  tpw;gid tpiyapd; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk; khj;jpuk;) Vy 

tpw;gidahsh; juF

4. vOJtpisQh; kw;Wk; $Tdh; fl;lzk; 1000/-
5.  tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTnjhifAk; Vida tpjpg;gdTfs; 

vitNaDk; ,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;

6. tpw;gidapd; rhd;Wg;gLj;jYf;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;

nfhs;tsT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj;  jpfjpapypUe;J 30 ehl;fspDs; 

gpuhe;jpa Kfhikahsh;> kf;fs; tq;fp gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;> ,y. 

24> MH.vr;. Fzth;jd khtj;ij> gJis vDk; Kfthpf;Fr; nrYj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

njhiyNgrp: 055 2222165> 2222342> 2223067> 2223068 njhiyefy;: 055 2222361

nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs; nrYj;jg;glhtpbd; 

VyNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyia (10%) kPsr; nrYj;jhJ tpLtjw;Fk; 

Mjdj;ij kPs tpw;gid nra;tjw;Fk; tq;fp chpj;JilajhFk;.

chpj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

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

Kd;dwptpj;jypd;wp tpw;gidia epWj;Jtjw;fhd my;yJ ,uj;Jr; nra;tjw;fhd 

chpikia kf;fs; tq;fp nfhz;Ls;sJ.

 <.v];. uhkehaf;f>

11/55. Nghf`tj;j> ePjpkd;w MizahsUk;

FlhGj;fKt mq;nfhl> chpkk; ngw;w Vy tpw;gidahsUk;>

njhiyNgrp: 011 2053286> kjpg;gPl;lhsh; kw;Wk;

072 3207533> 076 9217329 (mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

,yq;if rl;l cjtp Mizf;FO

gjtp ntw;wpl mwptpj;jy;
gjtp - rl;l cj;jpNahfj;jh; MM 1-1 
(II tFg;G) ntw;wplq;fs; - 04

(nj`paj;jfz;ba - 01> jk;Gs;s - 01> Gj;jsk; - 01> 
nfhOk;G - 01 (Kk;nkhop)

Nkyjpf tpguq;fis mwpe;Jnfhs;s rl;l cjtp 
Mizf;FOtpd; ntg;jsj;jpw;F gpuNtrpAq;fs;. 
https://www.legalaid.gov.lk/images/pdf/vacancy-for-
legal-of cer.pdf

tpz;zg;g KbTj; jpfjp: 2022 Nk khjk; 11

tpz;zgpf;f Ntz;ba Kfthp:
jiyth;>
,yq;if rl;l cjtp Mizf;FO.
,yf;fk; 129> Nky; ePjpkd;w fl;blj; njhFjp>
nfhOk;G -12.

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) 
rl;lg;gb jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 

(mj;.460) 39m(1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;
Fwpg;G ,yf;fk; WEG/I.ND/1.8/ACQ/07

,q;F fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l 39m(1)Mk; 

gphptpd; fPo; ,uj;Jr; nra;Js;Nsd;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2006.10.26Mk; jpfjpa 1468/14 ,yf;fk; nfhz;l ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; mjptpN\l th;j;jkhdpia 

ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jiw

gpuNjr nrayfg;gphpT : ntypfhkk;

rpW gphpT : ntypfhk Nfhwis (Nkw;F)

fpuhkj;jpd; ngah; : fGWfKt

fhzpapd; ngah; : aj;nj`pNftj;j

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT : fGWfKt tlf;F

Muk;gg;gl ,yf;fk;/tiuglk; : khw/WLG/2005/126
Jz;L ,yf;fk; : A kw;Wk; B

b.vy;.vd;.v];. nkd;b];>

gpuNjr nrayhsh;>

ntypfhkk;>

ntypfk gpuNjr nrayf mYtyfj;jpy;

jpfjp: 2022.02.28

tz;zhj;jptpy;Yt gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd tz;zhj;jptpy;Yt gpuNjr rigapd; 
tuTnryTj; jpl;lj;ij jahhpg;gjw;fhf ,g;gFjpapy; cs;s 
nghJ kw;Wk; r%f mikg;Gfis 2022 [_d; 30Mk; 
jpfjpf;F Kd;dh; ,g;gFjpapy; tsh;r;rp eltbf;iffs; 
njhlh;ghd jpl;lq;fis rkh;g;gpf;FkhW jaT nra;J 
Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.

vk;.vk;. rke;j Kzrpq;`
tz;zhj;jptpy;Yt gpuNjr rig
njhiyNgrp ,yf;fk; mYtyfk;: 032 5677051

2023k; Mz;bw;fhf tuT nryTj;jpl;l 
MNyhridfis ngw;Wf; nfhs;sy;

RNjr kUj;Jt gl;lg; gpd;gbg;G epWtdk;
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;

1. tpz;zg;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjp: 2022-05-23
2. ghPl;irj; jpfjp - 2022-06-29
3. (m) tpz;zg;gf; fl;lzk; - &gh 1>000.00
 (M) ghPl;irf; fl;lzk; - &gh 10>000.00

  (mur rhh;gw;w Jiwfspd; mNgl;rfh;fsplkpUe;J 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fl;lzj;jpd; 50% Nkyjpfkhf 
mwtplg;gLk;)

4.  tpz;zg;gg;gbtj;jpw;fhd Nkw;gbf; fl;lzq;fis 
,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; 84061028 
vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J gw;Wr;rPl;ilr; 
rkh;g;gpj;J 2022-05-04Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-29Mk; 
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; (K.g. 9.00 kzp Kjy; 
gp.g. 4.00 tiu) nghuis> Njrpa MAh;Ntj Nghjdh 
itj;jparhiy> 5Mk; khb> RNjr kUj;Jt gl;lg; 
gpd;gbg;G epWtdk;> rpNu\;l cjtpg; gjpthshplkpUe;J 
tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; Vida ,iaGila 
tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh;>
RNjr kUj;Jt gl;lg; gpd;gbg;G epWtdk;

MAh;Ntjj;jpy; MD kw;Wk; rig rhd;WgLj;jy; 
njhpT ghPl;irf;fhf tpz;zg;gq;fis mioj;jy;

,y. 134> kNy tPjp vDk; 
,lj;jpy; nraw;gl;L te;j 
~~ud;KJ|| mlF epiyak; ,y. 
10> Gjpa ,wq;FJiw xOq;if> 
nfhOk;G 02 vDk; ,lj;jpw;F 
khw;wg;gl;Ls;sJ vd;gjhf 
,j;jhy; nghJkf;fSf;F 
mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

tpahghu epiya 
,lkhw;wk;

Nky; khfhz rig
khfhz nghwpapay; gzpafk;

eph;khz Ntiyfs;> nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs;> 
MNyhrid Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; rpwpa mstpyhd 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 2022/2023 
tpz;zg;gq;fis tpepNahfpf;Fk; kw;Wk; Vw;Wf; nfhs;Sk; 

ehl;fis ePbj;jy;

Nkw;gb tplaq;fs; rk;ge;jkhf 2022.03.28 jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; 
Daily News gj;jphpiffspy; gpuRukhd tpsk;guk; gw;wpaJ.

mjdbg;gilapy; ,jDld; rk;ge;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 
tpepNahfpf;Fk; ,Wjpj;jpfjp 2022.05.13k; jpfjp tiuAk; 
tpz;zg;gq;fs; xg;gilf;f Ntz;ba ,Wjpj; jpfjp 2022.05.17 
gp.g. 2.00 tiuAk; vdTk; ehl;fs; ePbf;fg;gLtjhf ,j;jhy; 
mwptpf;fpNwd;.

gpujp gpujk nrayhsh; (nghwpapayhsh;)>
nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh.)>
5Mk; khb> ,y. 204
nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j> gj;juKy;y.
njh.Ng. 011 2092504 

= [atu;jdGu gy;fiyf;fofk;

Nfs;tp Nfhuiy xj;jpitg;G
= [atu;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; jpizf;fs ngWiff; 

FO jiytu; %yk; 2022.04.01Mk; jpfjp gpuRupf;fg;gl;l 

gj;jpupif tpsk;guk;  njhlu;gpy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l 

NritfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik cila Nrit 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJ 2022 Nk khjk; 02 Mk; jpfjp 

gp.g.2.30f;F = [atu;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; epu;thff; 

fl;blj;jpy; mike;Js;s rig $l;l kz;lgj;jpy; elj;Jtjw;F 

eltbf;if vLf;fg;gl;bUe;jJ.

xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;jk; ,yf;fk;

01
g+q;fh guhkupg;G kw;Wk; g+q;fh myq;fhu Nrit      

(tyak; A) USJP/EIS/LS/ZA/2022/2024

02
g+q;fh guhkupg;G kw;Wk; g+q;fh myq;fhu Nrit     

(tyak; B) USJP/EIS/LS/ZB/2022/2024

03
njhopy;El;g gPl g+q;fh guhkupg;G kw;Wk; g+q;fh 

myq;fhu Nrit USJP/EIS/LS/FOT/2022/2024

04
nghwpapay; gPl g+q;fh guhkupg;G kw;Wk; g+q;fh 

myq;fhu Nrit USJP/EIS/LS/FOE/2022/2024

vdpDk; md;iwa jpd gy;fiyf;fofj;jpy; rpwg;G tpLKiw 

jpdk; vd;gjhy; tpiykD jpwf;fg;gLtJ 2022 Nk khjk; 05 

Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F = [atu;jdGu gy;fiyf;fof 

epu;thff; fl;blj;jpy; mike;Js;s rig $l;l kz;lgj;jpy; 

elj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij 

jaTld; mwpaj;jUfpNwhk;.

jiytu;/ ngWiff; FO

= [atu;jdGu gy;fiyf;fofk;

fq;nfhltpy

ENfnfhl

2022.04.29

mwptpj;jYf;fhd tpz;zg;gk;
nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

,e;jpa FbauR [a;uh[; gpuNgha; fl;blk; fPo;khb 
28 Nghn[l; tPjp Kk;gha; 400036 (Jaira Peerbhoy 
Building, Ground Floor, 28, Forjett, Mumbai 400036 in 
the Republic  of India) vd;Dk; tpyhrj;jpy; trpj;jtUk; 
kuzpj;jtUkhd gr;kha; nesNuh[p fg;ld; my;yJ 
ghr;rh nesNuh[p fg;ld; my;yJ gp fg;ld; vd;gthpd; 
kw;Wk; [auh[; gPh;Ngha; fl;blk; fPo; khb 28 Nghn[l; 
tPjp Kk;gha; 400036 (Jairaj Peerbhoy Building, Ground 
Floor, 28, Forjett, Mumbai 400036 in the Republic  of India) 
vd;Dk; tpyhrj;jpy; trpj;jtUk; kuzpj;jtUkhd 
nesNuh[p wld;Nrh fg;ld; my;yJ nesNuh[p 
ujd;[p fg;ld; my;yJ nesNuh[p ujd;[p fg;ld; 
my;yJ vd;.Mh;. fg;ld; vd;gth;fspd; kuzrhjdkw;w 
kuzr;nrhj;J rk;ge;jkhd tplaj;jpy;.

mj;Jld; ntspehl;L kuzr;nrhj;J epUthfg;gj;jpuj;ij 
Kj;jpiuapLtjw;F Fbapay; eltbf;if Kiwr;rl;lf; 
Nfhitapd; (101k; mjpfhuk;) 554 U gphptpd; fPo; 
tpz;zg;gpj;jy; rk;ge;jkhd tplaj;jpy;

tof;F ,y. : DTS 00215/21
jd;ik : kuzrhjdk;
eilKiw : RUf;fk;
ngWkjp : &gh 32>158>285.50

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; nfhOk;G 03 
MH.V.b.nky;  khtj;ij 371k; ,yf;f tpyhrj;jpy; 
mike;Js;s N[rp ml;itrwp Nrh;tpr]; (gpiutl;) 
ypkpl;nll; fk;gdp (4 [a;uh[; fl;blk; fPo; khb 4k; 
gphpT> Nghh;n[w; tPjp Kk;gha; 400036 ,e;jpa FbauR 
vd;Dk; tpyhrj;jpy; tjpAk; [hY Rgpd; nlhd;b 
mth;fshy; Kiwahf epakpf;fg;gl;l mw;Nwhzp)

kDjhuh;

,j;jhy; mwptpf;fg;gLtJ ahnjdpy; ,t; mwptpj;jy; 
gpuRhpf;fg;gl;L ,Ugj;njl;L (28) jpdq;fs; 
Kbtile;jgpd; ,e;jpa FbauR gk;gha; Nky; 
ePjpkd;why; 2020 Mf];l; 13k; jpfjp kuzpj;j gr;kha; 
nesNuh[; fg;ld; my;yJ ghr;rh nesNuh[p fg;ld; 
my;yJ gp. fg;ld; kw;Wk; nesNuh[p wld;Nrh 
fg;ld; my;yJ nesNuh[p elhd;[p fg;ld; my;yJ 
nesNuh[p wld;[p fg;ld; my;yJ vd;.MH. fg;ld; 
mth;fspd; kuzr; nrhj;J rk;ge;jkhf toq;fg;gl;l 
kuzr;nrhj;J epUthfg; gj;jpuj;jpd; mj;jhl;rpg;gLj;jpa 
gpujp Fbapay; eltbf;if Kiwr;rl;lf; Nfhitapy; 
(101k; mjpfhuk;) 554 U gphptpd; fPo; kPz;Lk; 
Kj;jpiuapLtjw;fhd tpz;zg;gk; nfhOk;G khtl;lk; 
ePjpkd;wpy; rkh;g;gpf;fg;gLk; vd;gjhFk;.

nfhOk;G 14 ngg;uthp 2022

kDjhuhpd; gjpT nra;ag;gl;l rl;lj;juzp
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t/g ,yq;if cu epWtdk; 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fkj;njhopy; mikr;R

(Nrjdg; gris cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; toq;fy; xOq;FgLj;jy; kw;Wk; ney; kw;Wk; 

jhdpak;> ,aw;if czT> kuf;fwp> gotiffs;> kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; 

cUisf;fpoq;F gaph;r;nra;if Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp kw;Wk; cah; njhopy;El;g 

tptrha ,uh[hq;f mikr;R)

2022/23Mk; tUlq;fspy; cug; Nghf;Ftuj;J (jpz;kk; / jputk;;) 
kw;Wk; mjw;Fhpj;jhd Rq;f mg;Gwg;gLj;jy; Nritfs; kw;Wk; 

njhopyhsh; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fhpj;jhd Nfs;tp

Nfs;tp ,y. 2022/23/CFC/CT/02

t/g ,yq;if cu epWtdj;jpw;F 2022/2023Mk; tUlq;fspy; nfhOk;G JiwKfj;jpypUe;J t/g ,yq;if cu 

epWtdj;jpd; yf;nghn`hu Rth;z [ae;jp khtj;ij> `_Zg;gpl;b> tj;jisapYs;s fsQ;rparhiy fl;blj; 

njhFjp kw;Wk; yf;nghn`hu Rth;z [ae;jp khtj;ij> `_Zg;gpl;b> tj;jisapypUe;J 10 fp.kP. J}uj;jpw;Fs; 

mike;Js;s t/g ,yq;if cu epWtdj;jpdhy; ngahplg;gLk; fsQ;rparhiyfSf;F cug; Nghf;Ftuj;J 

nra;tjw;Fk; (jpz;kk; / jputk;;) mjw;Fhpj;jhd njhopyhsh; Nritfis kw;Wk; Rq;f mg;Gwg;gLj;jy; NritfisAk; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F  t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; ,jpy; 

Mh;tKs;s   Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l midj;J NritfSk; xU 

tUl fhyj;jpw;F elhj;jpr;  nry;Yjy; Ntz;Lk;.

02.  ,f;Nfs;tpf;Fhpa Nfs;tp miog;Gfs;> Nfs;tpjhuh;fSf;fhd mwpTiufs;> Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; 

kw;Wk; ,iaGila Vida tpguq;fis cs;slf;fpa Mq;fpy nkhopapyhd Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fis 

kPsspf;fg;glhj ,Ugj;Njohapuk; (27>000.00 &gh) &ghit tj;jis> `_Zg;gpl;bapy; mike;Js;s t/g 
,yq;if cu epWtdj;jpd; fhrhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpajd; gpd; gjpy; Kfhikahsh; (ngWif 

kw;Wk; ,wf;Fkjp) mth;fsplkpUe;J 2022 Nk khjk; 02Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk khjk; 20 jpfjp tiuapyhd 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis  jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> t/g ,yq;if cu epWtdk;> 

yf;nghn`hu Rth;z [ae;jp khtj;ij> ̀ _Zg;gpl;b> tj;jis vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb KfthpapYs; ngWiff; gphptpy; ,jw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

gpd;tUk; Nfs;tpfs; %lg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;. 

04.  Nfs;tpfs; 2022 Nk khjk; 23Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWtJld; mjd; gpd; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;. 

rkh;g;gpf;fg;gLk; midj;J Nfs;tpfSlDk; ,uz;L ,yl;rj;J ehw;gj;ijahapuk; (&gh 2>450>000.00) &gh 

tq;fpg; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; gjpy; Kfhikahshplk; (ngWiffs; 

kw;Wk; ,wf;Fkjp) ngw;Wf;nfhs;syhk;.  (njhiyNgrp 011-2947765/0772069981 njhiyefy;: 011-2930423)

06.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 Nk khjk; 17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F t/g ,yq;if cu 

epWtdj;jpd; ngWifg; gphptpy; ,lk;ngWk;. ,jpy; fye;J nfhs;s rfy Nfs;tpjhuh;fSf;Fk; miog;G 

tpLf;fg;gLfpwJ.

    
jtprhsh;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,wf;Fkjp ngWiff; FO>

ngWifg; gphpT> 

t/g ,yq;if cu epWtdk;>
yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij>

`_Zg;gpl;ba> tj;jis.  

2022 Nk khjk; 02Mk; jpfjp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fkj;njhopy; mikr;R

(Nrjdg; gris cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; toq;fy; xOq;FgLj;jy; kw;Wk; ney; 

kw;Wk; jhdpak;> ,aw;if czT> kuf;fwp> gotiffs;> kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; 

cUisf;fpoq;F gaph;r;nra;if Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp kw;Wk; cah; njhopy;El;g 

tptrha ,uh[hq;f mikr;R)

t/g ,yq;if cu epWtdk;
2022/23Mk; tUlq;fspy; tiuaWf;fg;gl;l 

,yq;if cu epWtdj;jpd; Njhl;lr; Nritia elhj;jpr; 

nry;tjw;fhd Nfs;tp

Nfs;tp ,y. 2022/23/CFC/HPT/GS/01

t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; Njhl;lr;  Nritia 2022-07-01Mk; jpfjp Kjy; 2023-06-30Mk; jpfjp 

tiuapy; elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhd Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-05-

23Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02. ,f;Nfs;tpf;Fhpa khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; epge;jidfis  kPsspf;fg;glhj 2>000.00 &gh (,uz;lhapuk; 

&gh) njhifia tj;jis> `_Zg;gpl;b> Rth;z [ae;jp khtj;ijapy; mike;Js;s t/g ,yq;if 

cu epWtdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; fhrhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpajd; gpd; 2022-

05-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-20Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 

3.30 kzp tiu   ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis ~~Nfs;tp ,y. 2022/23/CFC/HPT/GS/01”  vdf; fbj ciwapy; 

Fwpg;gpl;L jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> t/g ,yq;if cu epWtdk;> yf;nghn`hu Rth;z 

[ae;jp khtj;ij> `_Zg;gpl;b> tj;jis vDk; Kfthpf;F 2022-05-23Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ tj;jis> `_Zg;gpl;b> 

Rth;z [ae;jp khtj;ijapy; mike;Js;s t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd;  

ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. eph;zapf;fg;gl;l jpfjp 

kw;Wk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L Nfs;tpjhuh;fSf;F kPz;Lk; 

xg;gilf;fg;gLk;.

04. Nfs;tpfs; 2022-05-23Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWk; vd;gJld; mjd; gpd; Nfs;tpfs; 

cld; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

05. Nfs;tp epge;jidfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;> kPsspf;fg;gLk; 40>000.00 &ghTf;fhd 

(ehw;gjhapuk; &gh kl;Lk;) Nfs;tpg; gpiz Kwpia Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,jw;fhf 

tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ ,iaGila njhifia t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; fhrhsUf;Fr;  

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il Nfs;tpAld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

06. ,J rk;ge;jkhd Nkyjpf tpguq;fis t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; gjpy; Kfhikahshplk; 

(ngWiffs; kw;Wk; ,wf;Fkjp) ngw;Wf;nfhs;syhk;.  (njhiyNgrp 011-2947765/0772069981 
njhiyefy;: 011-2930423)

07. rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Ntiy ,lg;gug;ig ghPl;rpj;Jg; ghh;j;J Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;FkhW   

miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ vd;gJld; t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; Kfhikahshpd; (tpepNahfk; 

- njhiyNgrp 077 3435408) fz;fhzpg;gpd; fPo; 2022-05-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-20Mk; jpfjp 

tiuahd thu ehl;fspy; flik Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiuapy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; Ntiy ,lg;gug;ig ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

08. Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-05-17Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F t/g ,yq;if cu 

epWtdj;jpd; ngWifg; gphptpy; ,lk;ngWk;. ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW rfy Nfs;tpjhuUf;Fk; 

miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

    jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

ngWifg; gphpT> 

t/g ,yq;if cu epWtdk;> 
yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij>

`_Zg;gpl;ba> tj;jis.  

2022-05-02Mk; jpfjp.

epjp mikr;R

,yq;if Rq;fj; jpizf;fsk; 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
05 tUl fhyj;jpw;F cj;Njr fsQ;rpa 
Kw;wntspf;fhd tpiykD miog;G

Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; (NCB)

,yq;if Rq;fj;jpw;F cj;Njr fsQ;rpa Kw;wntspf;fhf> jifikahd tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if Rq;fj;jpd; gzpg;ghsH ehafk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytH miof;fpd;whH.

02. tpiykDjhuuhy; XH tpiykDit rkHg;gpg;gjw;fhd jifik ngWtjw;F  

I.  fsQ;rpa Kw;wntspapd; Nehf;fk;  :-  ifg;gw;wg;gl;l my;yJ/ kw;Wk; ifafg;gLj;jg;gl;l Nkhl;lhH 

thfdq;fis - fsQ;rpag;gLj;Jtjw;F. 

II. fhzpapd; tp];jPuzk; :- 3 Vf;fuhf ,Uj;jy; (Fiwe;j gl;rk;)

III. J}uk; :-  nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; ,Ue;J gj;J fpNyh kPw;wUf;Fs; 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

IV. gpuNtr ghij :-  40 mb nfhs;fyd; jhq;fpfs; ,yFthf gpuNtrpf;ff;$bajhf 

,Uj;jy;. 

V. ghJfhg;G :-  KOg; gpuNjrKk; Fiwe;j gl;rk; gz;zpuz;L mb caukhd 

Rw;W kjpyhy; #og;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpfkhf gjpdhW 

mb caukhd fk;gp Ntypiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

    24 kzp / 7 ehl;fs; nfhz;l ghJfhg;Gr; Nritia tshfj;jpw;F 

toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

    24 kzp Neu CCTV ghJfhg;G mikg;G toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

VI. Kw;wntsp gpuNjrk; :- jhH ,lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

VII. Vw;wp ,wf;Fk; trjpfs;  :-  NghHf;ypg;l;> Njitapd; mbg;gilapy; nfhs;fyd;fs; kw;Wk; 

thfd NfhpaHfis ,wf;Ftjw;Fk; mLf;fp itg;gjw;Fk; 

];Nlf;fHfs; Nghd;w trjpfs;. 

VIII. Nrit Neuk; :  KONeu Nritia toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

IV. kdpj tsq;fs; :-  thbf;ifahsUldhd ew;Gldhd CopaH Fohik nfhz;bUj;jy;. 

X. mYtyf gpuNjrk; :-  3000 rJu mbf;Ff; Fiwahj mYtyf kw;Wk; ,l trjpiaf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

    XH rikayiw gpuNjrk; kw;Wk; ,ize;j FspayiwAld; 4 

mYtyHfSf;F jq;ff;$ba trjpfSld; 2 miwfisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

XI. epWj;Jk; trjpfs; :-  mYtyf gpuNjrj;jpw;F mUfpy; CopaH Fohk; kw;Wk; 

thbf;ifahsHfspd;> Fiwe;j gl;rk; 25 thfdq;fis epWj;jp 

itf;ff;$bajhf ,Uj;jy;. 

XII. fsQ;rpa gpuNjrk; :-  76>000 rJu mb (280 NgHr;) XH ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrj;ij 

kw;Wk; 54>000 rJu mb (200 NgHr;) kpFjpg; gpuNjrk; jq;Fkplk; 

,d;wp fhzg;glyhk;. ghJfhg;Gg; gFjpapypUe;J> Fiwe;jgl;rk; 

10>000 rJ mb 6 kPw;wH cauk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  tpiykD Mtzj;jpd; gphpT 1 ,y; jug;gl;Ls;s mwpTUj;jy;fspd; gpufhuk; tpiykD Mtzq;fis 

rkHg;gpf;FkhW Nfl;fg;gLfpd;wdH> vy;yh tpiykDTlDk; &. 50>000/- XH gpizj; njhif 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

04.  2022 Nk 04 Gjd;fpoik gp.g. 12.30 Kjy; 2022 Nk 20 nts;spf;fpoik gp.g. 3.00 tiu XH kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; &. 2>500/- nrYj;Jtjd; Nghpy; Rq;fg; gzpg;ghsH (nyh[p];bf;];) ,w;F XH vOj;J %y 

tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH 

KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

  fl;lzk; nrYj;Jjy; fhrhf. nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> ,y. 40> ,yq;if Rq;fk;> 2Mk; khb> gpujk 

fzf;fhsUf;F Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;fs; Rq;fg; gzpg;ghsH (nyh[p];bf;];) I milAkhW gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ> 2022 Nk 23k; jpfjp jpq;fl;fpoik gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; nyh[p];bf; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs;> Rq;fg;gzpg;ghsH 

(nyh[p];bf;];) ,y; mYtyfj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

06.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> ,y. 40> ,yq;ifr; 

Rq;fk;> 06Mk; khb> Rq;fg; gzpg;ghsH (nyh[p];bf;) ,lkpUe;J njhiyNgrp - 011-2221680 my;yJ 011-

2221674> ngf;]; - 011-2436096k; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD Mtzq;fis Ntiy ehl;fspy;. 

mNj Kfthpapy; 2022.05.04 gp.g. 12.30 Kjy; 2022.05.20k; jpfjp gp.g. 12.30 kzp tiu ghprPypf;f Kbak;. 

07.  xg;ge;jq;fs; toq;Fjy; gw;wp ,yq;if Rq;fj;jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsH ehafj;jpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhf ,Uf;Fk;. 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH. 

,yq;if Rq;fj; jpizf;fsk;> 

,y. 40> gpujhd tPjp> 

nfhOk;G-11.

fLfz;zht efu rig
ngWif mwptpj;jy;

fLfz;zht efu rigapd; fhzpj; 
Jz;Lfis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 

tpiykD Nfhuy; - 2022
fLfz;zht efu rigf;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; ml;ltizapy;  fhl;lg;gl;Ls;s fhzpj; Jz;Lfis 

Fj;jiff;F toq;Fk; nghUl;L  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ngWif khjphpg;gbtq;fs; 2022 Nk khjk; 

17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

ngWif khjphpg;gbtq;fs;> 2022 Nk khjk; 12Mk; jpfjp tiu efu rig mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLk;. 

mjw;fhf nrYj;jg;gl Ntz;ba njhiffis nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; nfhLg;gdT nra;ag;gl Ntz;Lk; 

vd;gJld; Njrpa milahs ml;iliaAk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

ngWifg;; gj;jpuj;jpw;fhd fl;lzj;ij nrYj;jp ,U gpujpfspy; nfhs;tdT nra;ag;gl;L> %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujp vd ntt;Ntwhf jghYiwfspy; ,l;L gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; te;J ,t; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022 Nk khjk; 

17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F jpwf;fg;gLk;.  epge;jid kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis fLfz;zht efu 

rig mYtyfj;jpy; tprhupj;J my;yJ 081-2571275 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F miog;gpid Vw;gLj;Jt-

jd; %yk; mwpe;Jnfhs;syhk;. 

01Mk; ml;ltiz  

njh. 

,y.
fhzpapd; ngah;

Jz;L 

,yf;fk;

kPsspf;fg;glhj 

ngWif khjphpg; 

gbtf; fl;lzk;

&. rjk;

kPsspf;fg;gLk; 

ngWif gpiz 

njhif

&. rjk;

Mff; 

Fiwe;j 

tpiy

01 ngYd;fytj;j fk;nghy tPjp 1458/05 500.00 1000.00 5500.00

02 ngYd;fytj;j fk;nghy tPjp 1458/06 500.00 1000.00 5500.00

03 ngYd;fytj;j fk;nghy tPjp 1458/9 500.00 1000.00 5500.00

04 ngYd;fytj;j fk;nghy tPjp 1458/7 500.00 1000.00 5148.00

05 ngYd;fytj;j fk;nghy tPjp 1458/11 500.00 1000.00 2160.00

06 myfy;y tPjp 01 500.00 1000.00 5500.00

07 myfy;y tPjp 04 500.00 1000.00 5500.00

08 fk;nghy tPjp kahdf; fhzpf;F 

Kd;dhy;
1458/2 500.00 1000.00 4452.00

 

 lgps;a+. V. mkpy uq;f Ntunfhl>

 jiyth;>

 fLfz;zht efu rig.

2022-04-29

fLfz;zhit efu rig mYtyfj;jpy;.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 2ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022  ேம 2 திஙைடகிழகம

டெர்பிஷயார் அணிக்ா் விளையாடி வரும் 
இலஙள் கிரிகட்ட் அணியின் முன்்ாள் 
நட்்சத்திர வவ்ப்பந்து வீச்சாைரா் சுரங் 
லக்ால், ட்ௌண்டி கிரிகட்ட்டில் த்து 
முதல் 5 விகட்ட்டு்ள் குவியளல எடுத்து 
அ்சத்தியுள்ைார்.

இந்திய அணிககு எதிரா் ்ெந்த ்ார்ச ்ாதம் 
நளெட்பற்ற 2 வ்பாட்டி்ள் ட்ாண்ெ டெஸ்ட் 
டதாெருென் ்சர்வவத்ச கிரிகட்ட் அரஙகிலி -
ருந்து ஓய்வு ட்பற்ற சுரங் லக்ால், இம்முள்ற 
ட்ௌண்டி வ்பாட்டித் டதாெரில் டெர்பிஷயார் 
அணிக்ா் விளையாடி வருகின்்றார்.

 இஙகிலாந்தில் தறவ்பாது நளெட்பறறு 
வருகின்்ற ட்ௌண்டி ்சம்பியன்ஷிப டிவிஷன்-
2 வ்பாட்டித் டதாெரில் டெர்பிஷயார் ்றறும் 
கடைவ்ார்்ன் அணி்ளுககு இளெயிலா் 
வ்பாட்டி ்ெந்த 28 ஆம் தி்தி ஆரம்்ப்ாகி -
யது.

இந்தப வ்பாட்டியின் நாணயச சுழறசியில் 
டவன்று முதலில் துடுபட்படுத்தாடிய டெர்பிஷ -

யார் அணி, அள்த்து விகட்ட்டு்ளையும் 
இழந்து 368 ஓட்ெங்ளைக குவித்தது.

அதள்த் டதாெர்ந்து த்து முதல் இன் -
னிஙளஸை ஆரம்பித்த கடைவ்ார்்ன் அணி, 
387 ஓட்ெங்ளுககு சுருண்ெது.

இதில் டெர்பிஷயார் அணிக்ா் அ்பார்ா் 
்பந்துவீசிய சுரங் ல்்்ால், 82 ஓட்ெங்ளுககு 
5 விகட்ட்டு்ளை வீழ்த்தி்ார். இதன் மூலம் 
ட்ௌண்டி வ்பாட்டி்ளில் த்து முதலாவது 5 
விகட்ட்டு்ள் குவியளலப ்பதிவுட்சய்தார்.

அது்ாத்திரமின்றி, கடைவ்ார்்ன் அணிக-
்ா் ்சத்டித்து 130 ஓட்ெங்ளைக குவித்த 
உலகின் முதனிளல டெஸ்ட் துடுப்பாட்ெ 
வீரரா் அவுஸ்திவரலியாவின் ்ார்்ஸ் 
லபுவஷன், சுரங் ல்்்ாலின் முதல் விகட்ட்-
ொ் அள்ந்தது இஙகு குறிபபிெத்தக்து.

 டெர்பிஷயார் அணிக்ா் இதுவளர 4 
வ்பாட்டி்ளில் விளையாடியுள்ை சுரங் 
லக்ால், 11 விகட்ட்டு்ளை வீழ்த்தி -
யுள்ைார்.

திருத்துவக ்ல்லூரியின் முதல் இன்னிங-
சில் நாலந்தாவுககு எதிரா் முதல் இன்னிஙஸ் 
முன்னிளல ட்ப்ற ்வேல-்சங்ா ்சவால் 
வ்ாபள்பளய தக்ளவக் உதவியது, அவத 
வநரத்தில் வராயல் ்ெந்த வாரம் விளையா-
டிய 19 வயதுககுட்்பட்ெ்பாெ்சாளல்ளுககு 
இளெவயயா் இரண்டு முககிய வ்பாட்டி -்
ளில் வதர்ஸ்ெனுககு எதிரா் ஒரு நல்ல ்ாட்சி-
யுென் வரவிருககும் பளூஸ் வ்பாருககு சூடுபி-
டித்தது.

வ்ம்்பல் பிவைஸில் உள்ை நாலந்தா ள்தா-
்த்தில் நளெட்பற்ற முதல் வ்பாட்டியில், 
திருத்துவக ்ல்லூரி அணி த்து முதல் இன்-
னிஙஸில் 275 ஓட்ெங்ளைப ட்பற்றது. 
ரானுெ வ்சா்ரத்் (91) ்றறும் ரோல் அ்ர-
சிங் (75) ஆகிவயாரின் இரண்டு வ்பரின் நுட்-

்ப்ா் ஆட்ெங்ைால் லயன்ஸ் இன்னிஙஸ் 
வலுவளெந்தது.

பின்்ர் அவர்்ள் தங்ள் முதல் இன்னிங-
ஸில் ட்சாந்த அணிளய 143 ஓட்ெங்ளுககு 
்ச்ல விகட்ட்ளெயும் இழந்த்ர். ஃ்பாவலா 
ஒன் ட்சய்ய வவண்டிய ்ட்ொயத்தில், 
நாலந்தா அணி த்து இரண்ொவது இன்னிங-
ஸில் 7 விகட்ட்டுககு 153 ஓட்ெங்ள் எடுத்து 
திணறியது.

திருத்துவ ்ல்லூரியின் இெது ள் நடுத்தர 
வவ்ப்பந்து வீச்சாைர் ்னுல குலரத்் நாலந்-
தாவின் முதல் இன்னிஙஸில் 68 ஓட்ெங -்
ளுககு 6 விகட்ட்டு்ளை எடுத்தார், அவத 

வநரத்தில் ஒஃப ஸ்பின்்ர் சுபுன் வடுவ் 
இரண்ொவது இன்னிஙஸில் 46 ஓட்ெங -்
ளுககு 5 விகட்ட்டு்ளைக ள்ப்பறறி்ார்.

்ெந்த ஆண்டு மி்வும் பிர்பல்ா் ஒப-
்சர்வர்-SLT ட்ாபிடெல் ்பாெ்சாளல துடுப-
்பாட்ெப வ்பாட்டியில் டவறறி ட்பற்ற வதசிய 
இளைஞர் ்ச்லதுள்ற ஆட்ெக்ாரர் ்சதிஷா 
ராஜ்பக்ச மீண்டும் ஒரு அறபுத்ா் ்சதத்ளதப 
ட்பறறு ஓட்ெங்ளுககு ்த்தியில் இருந்தார்.

ரீட் அடவன்யூவில் நளெட்பற்ற ஆட்ெத்-
தில் ராஜ்பகவ்ச 100 ்பந்து்ளில் 13 ்பவுண்-
ெரி்ள் ்றறும் சிக்சருென் 103 ஓட்ெங்ள் 
எடுத்தார், வராயல் 4 விகட்ட்டுககு 206 ஓட்-
ெங்ள் எடுத்தார்.

இதறகிளெயில், 44வது Observer-SLT 
ட்ாபிடெல் ஆண்டின் மி்வும் பிர்பல்ா் 
்பள்ளி கிரிகட்ட் வீரர்்ள் வ்பாட்டியின் இரண்-
ொவது ்ாதம் முழு வீசசில் நளெட்பறறு வரு-
கி்றது.

ஒப்சர்வர்-SLT ஆண்டின் சி்றந்த ்பாெ்சாளல  
கிரிகட்ட் வீரர்்ளின் ட்பருள்மிக் வரலாற-
ள்றத் திரும்பிப ்பார்கள்யில், டெஸ்ட் கிரிக-

ட்ட்டில் உலகின் அதி் விகட்ட் வீழ்த்திய 
வீரளர உருவாக் இது வழி வகுத்துள்ைது.

இது 1991 ஆம் ஆண்டு ட்்ா வஷாவிறகு 
13 வயதா் இருந்தவ்பாது நெந்தது ்றறும் 
முத்ளதயா முரளிதரன் முதன்முதலில் ஒப்சர்-
வர் ்பாெ்சாளல கிரிகட்ட்ெர் வ்பாட்டியின் 
மூலம் டவளிச்சத்திறகு வந்தார் - சு்ார் 31 
ஆண்டு்ளுககு முன்பு. முரளி த்து 50வது 
பி்றந்தநாளை ்பதிள்ந்து நாட்்ளுககுள் 
ட்ாண்ொடி்ார்.

த்து ்பாெ்சாளல  நாட்்ளில் இருந்து 
மி்வும் டவறறி்ர்ா் ்பந்துவீச்சாைரா் 
இருந்த முரளி, 1991 ஆம் ஆண்டு ஒப்சர்வர் 

்பாெ்சாளல துடுப்பாட்ெ வீரரா்த் டதரிவு 
ட்சய்யப்பட்ொர். அபவ்பாதுதான் அவர் ்ட்-
டு்ஸ்வதாட்ளெ புனித அந்வதானியார் ்ல்லூ-
ரிக்ா் விளையாடி த்து ஆரம்்ப வ்ஜிகள் 
டவளிப்படுத்தி்ார்.

ஒப்சர்வர்-ட்ாபிடெல் ஆண்டின் சி்றந்த 
கிரிகட்ட் வீரர் வ்பாட்டியின் நான்்ளர 
த்சாபத ்ால வரலாறு, நாட்டின் வைரும் 
்பாெ்சாளல கிரிகட்ட் வீரர்்ளுககு அவர்-
்ளின் விளையாட்டு வாழ்கள்ளய 
்பாெ்சாளல ்ட்ெத்திறகு அப்பால் நீட்டிக் 
மி்வும் வதளவயா் உத்வவ்த்ளதயும் ஊக-
்த்ளதயும் அளித்துள்ைது.

இந்த ்திபபுமிக் ்பட்ெத்ளத டவன்்றவர்-
்ள் அள்வரும் தங்ள் கிரிகட்ட் வாழ்க-
ள்ககு இந்த விருது எவவைவு ட்பரிய 
உத்வவ்த்ளத அளித்தது என்று ்பலமுள்ற 
கூறியுள்ை்ர். 1979 ஆம் ஆண்டு நவர்ே-
லவில் ஆரம்்ப்ா்து முதல், அப்சர்வர்-SLT 
ட்ாபிடெல் ஆண்டின் சி்றந்த ்பாெ்சாளலத் 
துடுப்பாட்ெப வ்பாட்டிக்ா் வ்பாட்டியா-
்து ்பலம் ட்பறறுள்ைது.

யாழ்.விளையாட்டு நிரு்பர்

வல்ளவ விளையாட்டுக்ழ்த்தின் 60 
ஆவது ஆண்டு நிள்றவிள் (ளவரவிழா) முன்-
னிட்டும் ்ள்றந்த வீரர்்ள் ஞா்ப்ார்த்த்ா் 
நொத்தும் வெ்ா்ாண ரீதியிலா் அணிககு 
9 ந்பர் ட்ாண்ெ ்ால்்பந்தாட்ெ சுறறுபவ்பாட்-
டித் டதாெரில் குருந்ர் ்பாடுமீன் அணி டவறறி 
ட்பறறு அடுத்தசுறறுககுள் நுளழந்தது .

வ்ற்படி ஆட்ெ்ா்து (28 /04/2022) தி்தி 
வல்ளவ தீருவில் விளையாட்டுக்ழ் ள்தா-
்த்தில் இெம்ட்பற்றது. 

இதில் குருந்ர் ்பாடுமீன் விளையாட்டுக 
்ழ்ம் தன்ள் எதிர்த்து விளையாடிய திக்ம் 
விளையாட்டுக ்ழ் அணிளய 2:0 என்்ற 
வ்ால்்ணககில் டவறறிட்பறறு அடுத்த சுற-
றுககு தகுதிட்பற்றது. 

்பாடுமீன் அணி்சார்்பா் வஜான் ்றறும் 
டஜரின்ஷன் தலா ஒவடவாரு வ்ாலிள் ட்பற-
றுகட்ாடுத்த்ர். 

வ்பாட்டியின் ஆட்ெநாய்்ா் குருந்ர் 
்பாடுமீன் அணியின் டஜரின்ஷன் டதரிவு ட்சய்-
யப்பட்டு ்பதக்ம் அணிவித்து ட்ௌரவிக்ப-
்பட்ொர்.

டெர்பிஷயார் அணிக்ா் 5 விகட்ட்டு்ளை
வீழ்த்திய இலஙள்யின் சுரங் லக்ால்

அட்ொளைசவ்சள் ்த்திய நிரு்பர்

அம்்பாள்ற ்ாவட்ெ விளை-
யாட்டு விழா வ்பாட்டி நி்ழ்வு-
்ளை வ் ்றறும் ஜூன்    ்ாதங-
்ளில் நொத்தி முடிப்பதறகுத் 
தி ட் ெ மி ெ ப ்ப ட் டு ள் ை த ா ் 
அம்்பாள்ற ்ாவட்ெ  விளை-
யாட்டு உத்திவயா்த்தர் எம்.ஐ.
எம்.அமீரலி டதரிவித்தார்.

அம்்பாள்ற ்ாவட்ெ விளை-
யாட்டு விழாளவடயாட்டி, 
பிரவத்ச ட்சயல் ்ழ்ங்ளுககி-
ளெயில் நொத்தப்படும் வ்பாட்டி 
நி்ழ்வு்ளில் 20 பிரவத்ச ட்சயலா-
ைர் பிரிவு்ளிலுள்ை சு்ார் 300 
்பதிவு ட்சய்யப்பட்ெ ்ழ்ங்ள்-
்பஙவ்ற்வுள்ை். 

கிரிகட்ட், ்ால்்பந்து, எல்வல, 
வளலப்பந்து, ்ரப்பந்து, வ்ள்சப-
்பந்து, பூப்பந்து, ்சதுரங்ம், ்ரம், 
ரகபி, கூளெப்பந்து. ்ராட்டி, 
்்படி. ்ெற்ளர வளலப்பந்து 
ஆகிய ட்பரு விளையாட்டுப 
வ்பாட்டி்ள் விளரவில் நளெட்ப-
்றவுள்ை். இதற்ா் ஏற்பாடு-
்ள் வ்றட்ாள்ைப்பட்டுள்ை். 
அள்த்துப வ்பாட்டி்ளும் எதிர்-
வரும் ஜூன் ்ாதம் நிள்றவுட்சய்-
யப்படும்.

வ்பாட்டி்ள் நளெட்ப்றவுள்ை 
தி்தி ்றறும் ள்தா்ம் ்பறறிய 
வி்பரங்ள் விளரவில்  டவளியி-
ெப்படும் எ்வும் விளையாட்டு 
உத்திவயா்த்தர் அமீரலி டதரிவித்-
தார்.

அம்பாறை மபாவட்ட 
விறையபாடடு விழபா- 2022, 
மம, ஜூன் மபாதங்களில்

ஒப்சரவர-SLT மமபாபிம்டல் ்பா்ட்சபாறை கிரிகம்கட விருது
விழபாவில் முரளிதரன் வீரரபா்க மதரிவபானபார

குருந்கர ்பாடுமீன் அணி மவற்றி ம்ற்று அடுததசுற்றுககுள் நுறழவு


	tkn-05-02-pg01-R3
	tkn-05-02-pg02-R1
	tkn-05-02-pg03-R1
	tkn-05-02-pg04-R1
	tkn-05-02-pg05-R1
	tkn-05-02-pg06-R1
	tkn-05-02-pg07-R1
	tkn-05-02-pg08-R1
	tkn-05-02-pg09-R1
	tkn-05-02-pg10-R1
	tkn-05-02-pg11-R1
	tkn-05-02-pg12-R1
	tkn-05-02-pg13-R1
	tkn-05-02-pg14-R1
	tkn-05-02-pg15-R2
	tkn-05-02-pg16-R1

